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 تكديه

افتوريخ إحًوس بؿرور افزمـ وإحقال ظز إجقول وافعصقر، 

ومتثؾ افتجورب اإلكًوكقي بؽؾ خصوئصفو ومؽقكوهتو مًتقدظو فؾتوريخ 

يشعرك بلمهقي هذا افعؾؿ، ومدى تلثره يف ادويض واحلوض وادًتؼٌؾ، 

 وذفؽ وؾؼ شــ اهلل افؽقكقي.

 افتوريخ، طفقر وراء وافديـقي افـػعقي افدواؾع لـتؼص يف بؾغـو مفام وإكف

ـام أكـو  افدواؾع، تؾؽ بغ  افعؾؿقي افرؽٌي وجقد كغػؾ أن يؿؽـ ٓ ؾنكو

 محؾتفؿ افتل اخلوفصي افدواؾع تؾؽ ادمرخغ أظامل يف كرى أن كًتطقع

 مجع يف وافتؼيص افـوس وشمال إحداث، أموــ وزيورة افًػر ظذ

 .وتدويـفو احلؼوئؼ

 واهلدايي ر،ـوافش اخلر بغ وتلرجحف ريـافٌش اجلـس مصر نإ

 أمل، كٌل ظذ أكزل افذي وجؾ ظز اهلل ـتوب يف دائام موثال ـون وافضالفي

 اخلوفقي، وإمؿ افٌؼي، اجلـس بدايي اهلل ؾذـر إمقي، ظؾقفو تغؾى وأمي

 وفـ مل صودق ـتوب يف وافٌوضؾ، احلؼ بغ وافرصاع وافرشؾ، وإكٌقوء

 .افتزويرو افتحريػ يؼربف

 مقاؿػ بعض ظـ أصحوبف ُُيّدث وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ـون ـام
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 بعدهؿ ومـ ظؾقفؿ اهلل روقان فؾصحوبي داؾعو ؾؽون اخلوفقي، إمؿ

 .وإمؿ افشعقب وأحقال بوفتوريخ، فالهتامم

 يف يتػوووقن بعدهؿ ؿـؾ وافتوبعقن افصحوبي يزل ومل": صومي ابـ ؿول

 واكؼه، إخٌور مـ شٌؼفؿ مو نويتذاـرو ك،ـمض مـ حديٌ

 أؾعوهلؿ مـ بّغ  وذفؽ وإخٌور5 أثور يتطؾٌقن و إصعور، ويًتـشدون

 أن ورأيً 5... أشقة هبؿ ؾؾـو افؼدوة، افًودة وهؿ أحقاهلؿ، ظذ اضؾع دـ

 يف تػّؽر مو ظـد وأكف أمجعغ، ظوسهؿ ؿد كفأ ادتؼدمغ، أخٌور ظذ ادّطؾع

 ضقل مؼوم ؿهل ؿوئؿ ؾفق وُُموضهؿ5 ُمشوهدهؿ ـلكف تذـّرهؿ أو أحقاهلؿ

 ."افقؾوة متعجؾ ـون إن و احلقوة،

 ومـ ادختؾػف، حؼقفف يف ؾلّفػقا افتوريخ ظؾؿ أمهقي افعؾامء اشتشعر فؼد

 يف ادًؾؿغ فؾعؾامء رافث   اإلكتوج يدرك افػفرشي يف ادصـػي افؽتى يطوفع

 .افتوريخ جمول

 افعؾؿ يف رشقخفؿ افتوريخ يف ادًؾؿغ امءافعؾ مصـػوت يؿقزو وِمّ 

 واحلديٌ ،وافتػًر ،وافػؼف ،وإدب ،بوفؾغي ظومل ؾودمرخ مـوحقف، بشتك

 ، فؾتوريخ افعؾؿقي افؼقؿي ظذ كعؽسا مو وهق افعؾؿ، ؾـقن مـ ذفؽ وؽر

 .ادمرخي ادودة يف وافعدل احلؼقؼي وحتّري ادصداؿقي ػإ إووؾي

 افرمحـ ظٌد بـ ُمؿد افديـ صؿس ظالمإ افعؾامء همٓء ومـ
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 افؾطقػي افتحػي) أّفػ   افػـقن مـ فعدد متؼـ ظومل ،(هـ409ت) افًخووي

 أهؾ تراجؿ يف فقـوإ وصؾ ـتوب أتؿ د  عَ ويُ  ،(ريػيـافش ادديـي توريخ يف

 .ادـقرة ادديـي

 بغ ُمؼؼوً  افؽتوَب  ميؼد   أن ادـقرة ادديـي ودراشوت بحقث مرـز وين  

 إخر افثؾٌ ظذ افعثقر بعد ـومالً  ادديـي بتوريخ وادفتؿغ افٌوحثغ يدي

 . افؽتوب هبذا يـػع أن اهلل كًلل وجؾ، ظز اهلل بػضؾ افؽتوب، مـ

 أمجعغ وصحٌف آفف وظذ ،ُمؿد كٌقـو ظذ وشؾؿ اهلل وصذ

 

 ادـقرة ادديـي ودراشوت بحقث مرـز
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 الطبعة الجاىًة مكدمة

بعده وظذ آفف وافصالة وافًالم ظذ مـ ٓ كٌل   ،دهاحلؿد هلل وح

 بعد:أمو وصحٌف أجـؿعغ، 

، وذفؽ بعد شافتحػي افؾطقػي»ؼد تؿ تـحؼقؼ افثؾٌ إخر مـ ـتوب ؾ

ا فؾطٌع، بعد تـًقؼف وترتقٌف مع ادجؾدات افًتي (1)افعثقر ظؾقف ، وـون ُمعدًّ

ش افتحػي افؾطقػي» هـ. وكظًرا ٕهـؿقي ـتوب:9294افتل شٌؼ ضٌعفو ظوم 

ؽوكـفو افقحقد افػريد يف بوبف ظـ ادديـي ادـقرة، وذفؽ فتـووفف ش د  عَ حقٌ يُ 

ظـ افـشوط افعؾؿل  تصقًرا واوحوً  بوفسجـؿي وافتعريػ، وتؼديؿف

حتك وؾوة  وآجتامظل وافثؼوؾـل فًوــل افـؿديـي ظؾـك مر افعصقر

خووي   ً وٕن افؽتوب  هـ،409ظوم  -رحـؿف اهلل-افـؿمفػ أبـل افـخر اف

قف ظدد ـٌر مـ افٌوحثغ، فذا رأيـو افتلّكـل ؾـل زائف افتًعي ؿد ظؿؾ ؾبلج

ؿراءة افـؿخطقط ـوماًل ُبغقي تـحرير افـص  وأظدكوإخراج افؽتوب، 

ووٌطف، واشتدرــو بعض افساجؿ افًوؿطي، وحذؾـو افزيودات افتل 

مو  فـووظدّ  ،ؾـل افـحقاصـلإخطوء  أصؾحـوفقًً ؾـل افـص افـؿحؼؼ، ـام 

                                                                        

صؽر خوص فؾٌوحٌ: حًغ واؿػل افذي كٌف إػ وجقد افثؾٌ إخر مـ  (9)

 م.92ادخطقط يف ترـقو. اكظر ص
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فؽثر مـؿـ وترمجـو افتؽرار يف افساجؿ ؿدر اإلمؽون،  وحذؾـويؾزم تعديؾف، 

ٌ فـو ظذ افؽتى ادطٌقظي وادخطقضي يف احلوصقي  مل ُيعثر هلؿ ظذ ترمجي، وك

ؿدر اإلمؽون، وصححـو أخطوء افقؾقوت يف احلقار، وظّؾؼـو ظذ مو يؾزم 

متس اجلوكى افعؼدي، وؽر ذفؽ مـ اجلفد افذي  افتعؾقؼ ظؾقف يف أمقر

ؽتوب افتحػي فدراشي  ووعـويصى يف مصؾحي افؽتوب وُؿّرائف، ـام 

تلفقػ هذا افؽتوب وإضقار افتل مّر بـفو إفـك أن وصؾ  ، وتتٌعـوافؾطقػي

إفقـو، مع اإلبؼوء ظؾـك ظؿؾ افـؿحؼؼغ ؾـل ترجـؿي افًخووي ـام هل دون 

ؼي ظـ عؿّ دو اشتجد مـ دراشوت مُ يف احلوصقي  تغقر، شقى اإلصورة

  ً ٕكف  5خووي، ـام أبؼقـو ظذ هقؽؾي احلقاصـل وكصفو دون تغقر يذـراف

  أن ُحّؼؼ افؽتوب ظؾقف. مـفٍ ؿد شٌؼ 

يقؾر ظذ افؼورئ  ودؿقؼ صومال وتػصقؾق ووؿد أحلؼـو بوفؽتوب ؾفرش

 وافٌوحٌ ادشؼي واجلفد.

ف وأؾضوفف بنمتوم هذا افؽتوب، وافشؽر كحؿد اهلل وحده ظذ أكعومو

افـجزيؾ افقاؾر فصوحى افًؿق افـؿؾؽل إمر: ؾقصؾ بـ شؾامن بـ ظٌد 

افعزيز أمقـر مـطؼي افـؿديـي افـؿـقرة ورئقس كظورة مرـز بحقث ودراشوت 

ظذ تشجقعف ومتوبعتف احلثقثي ٕظامل ادرـز، وحرصف ظذ  ادـقرة ادديـي

ادـقرة، وأثـل بوفشؽر دعويل: يف جمتؿع ادديـي  كشـر ادعرؾي و افقظل
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 افعوم مغإؾفد بـ ظٌد اهلل افًامري ادًتشور بوفديقان ادؾؽل وافدـتقر 

 ظذ دظؿف فـشوضوت ادرـز. ،دارة ادؾؽ ظٌد افعزيز ادؽؾػف

مرـز مدير -ـام أصؽر شعودة افدـتقر صالح بـ ظٌد افعزيز شالمي 

ظذ تذفقؾف افصعوب وافعؼٌوت حتك   -وبؼوبحقث ودراشوت ادديـي ش

ُمؿد بـ مصطػك  ر، وافشؽر اجلزيؾ فًعودة إشتوذرأى هذا افؽتوب افـق

افـعامن مدير ظوم مرـز بحقث ودراشوت ادديـي ظذ دظؿف وتشجقعف. 

ٌد وافٌوحٌ: ظ شؾقامن بـ ظٌد اهلل افعؿر، ػضقؾي افدـتقروافشؽر ف

افتل تػضال بـفو، ـام أصؽر  افثؿقـي افعزيز بق رحؾي ظذ افـؿؾحقطوت

 مـحؿد صػقؼ ظذ إظوكتف يل يف ؿراءة ادخطقط. افٌوحٌ

، وصؾـك اهلل وشؾؿ ظؾـك كٌقـو مـحؿد وافـحؿد هلل رب   وظؾـك  ،افعوفـؿقــ

 آفف وصحٌف أجـؿعغ.

 

 ُمؿد بـ ظٌد اهلودي افشقٌوين أ.د.

 ون افعؾؿقيادؼف ظذ افشم

 يـي افـؿـقرةبؿرـز بحقث ودراشوت افـؿد
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 )رمحه اهلل(

وآلف  ,العادني, والصالة والسالم طذ سقدكا وكبقـا حمؿد احلؿد هلل رب  

  :وبعد ,وصحبف

وهق - فتحؼقؼًا ألحد أهداف مركز بحقث ودراسات ادديـة ادـقرة

ثفا ادخطقط وكرش اجلؾقِؾ,  ْػرِ قام ادركز بتحؼقؼ هذا الس   -هحتؼقؼ ترا

لإلمام شؿس «, التحػة الؾطقػة يف تاريخ ادديـة الرشيػة»كتاب  :وهق

 .خاويالديـ الس  

اث الذي ُيمر  وكان مـ الدوافع الختقار ه ُخ لؾؿديـة ذا الؽتاب مـ الُّتر

أنف متخصص بادديـة ادـقرة تارخيًا  :مـفا ,ادـقرة اشتامُلف طذ مقزات طدة

ـ مؽتبة ادديـة ادـقرة التل بـاها طدٌد مـ ادملػني وأطالمًا, يشغؾ قساًم م

 .دسؾؿني مـذ الؼرن اهلجري الثاينا

متتدر مـ مرحؾة تلسقس يثرب يف  ,أنف شغؾ مساحًة زمـقًة صقيؾةً  :ومـفا

ـٍ قديٍؿ ال كعؾؿف إىل زمـ ادمل ػ, بؾ إ ىل آخر سـٍة مـ طؿره )شعبان زم

وقعت قبقؾ وفاتف بػُّتٍة  داٍث ـه( حقث كجد تارخيًا ألطالٍم وأح909

 . وجقزةٍ 

الذي يقصد الصؾة بني  ,هذا اجلؿع بني طؾؿل التاريخ والُّتاجؿ :ومـفا

فالتاريخ طرض لألحداث, وطؾُؿ الُّتاجؿ يضقػ  :األحداث وصـاطفا
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إىل األحداث تػصقالت مـ سر صاكعقفا ما يػرس األحداث, ويعؿؼ 

 ة.ففؿـا ألسباهبا وكتائجفا الؼريبة والبعقد

أنف وهق يُّتجؿ لألطالم يـظر إىل  :ومـ ممقزات هذا الؽتاب أيضاً 

فال يؼرصه طذ رجال السقاسة  ,التاريخ بؿػفقمف احلضاري القاسع

فـرى  ,بؾ يؿده لقشؿؾ رجال العؾؿ والثؼافة ,وأبطال احلروب ,واإلدارة

ء والؼادة الػؼفاءَ  ءَ  ,وادػرسيـ ,إىل جاكب اخلؾػاء واألمرا ء وطؾام ,والؼرا

ء, والعباد, وبعض ادتؿقزيـ مـ أرباب احلرف,  الؾغة, والؽتاب, والشعرا

وهمالء مجقعًا رشكاء يف صـع احلضارة, لؽؾٍّ مـفؿ إسفاماتف الؼقؿة, وقد 

تقسع ادملػ يف كسبة األطالم لؾؿديـة ادـقرة, فؾؿ يؼترص طذ الذيـ 

ولق سـة ولدوا وطاشقا فقفا, بؾ ضؿ إلقفؿ كؾ مـ زارها, وأقام هبا 

س يف مسجدها, كام شؿؾ األطالم الذيـ كان هلؿ أثٌر فقفا,  ,واحدة أو در 

مل يؼقؿقا فقفا, مثؾ أوئلؽ الذيـ أوقػقا األوقاف هلا, وأرسؾقا  ولق

 وادرافؼ اخلرية فقفا.  األمقال إلكشاء ادساجد واددارس

كاكت  ومـفا: أنف يف تتبعف هلمالء األطالم, واألحداث التل صـعقها, أو

فثؿة سـقات  ,هلؿ صؾة هبا, قد سد ثغرات كثرة يف تاريخ ادديـة ادـقرة

صقيؾة ال كجد أي حديث طـفا يف كتب التاريخ, فتليت الُّتاجؿ لتحؿؾ 

 .غقتف يف تصقر وتصقير تؾؽ احلؼبأحداثًا, جيد ادمرخ فقفا ب
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أنف جيؿع يف طرض الروايات بني ادـفج  :ومـ ممقزات الؽتاب أيضاً 

تارخيل, ومـفج ادحدثني, فقذكر إسـاد الرواية, ويـاقش بعض روايات ال

 اآلخريـ, ويبني صقاهبا, أو خطلها.

أنف معرٌض لؾؿـفج الثؼايف الذي تربك طؾقف  :ومـ ممقزات الؽتاب أيضاً 

صالب العؾؿ, وخترج بف العؾامء الذيـ تصدروا لؾتدريس يف حؾؼات 

عرض الؽتب التل درسقها, ادسجد الـبقي, وأروقة اددارس, ففق ي

وادتقن التل حػظقها, وتػصقالت العؾقم التل حصؾقا طذ إجازاهتؿ 

 فقفا, ويذكر أسامء الؽتب والرسائؾ بتػصقٍؾ دققٍؼ. 

إن هذه ادؿقزات وغرها مما سقجد الؼارئ يف هذا الؽتاب جتعؾف 

ً ببذل اجلفد يف حتؼقؼف وكرشه, لقلخذ مؽاكف يف ادؽتبة الُّتاث قة بعامٍة, جديرا

 ومؽتبة ادديـة ادـقرة بخاصة. 

ففق سؾقؾ  ,خاوي رمحف اهللوأما مملػ هذا الؽتاب شؿس الديـ الس  

لف مـ العؾامء  ,أرسٍة طؾؿقٍة مرمققٍة, فلبقه وجده وبعض أطاممف وأخقا

الذيـ اشتفروا يف بقئاهتؿ, لذا كان مـ الطبقعل أن يـشل مـذ كعقمة أضػاره 

بني حؾؼات الشققخ مـ أقاربف أواًل, ثؿ الشققخ  طذ آثارهؿ, فقتـؼؾ

اآلخريـ يف بؾده, وأمهفؿ ابـ حجر العسؼالين الذي الزمف, وكان أقرب 

خاوي صؾب العؾؿ طذ الشققخ تالمقذه إلقف حتك وفاتف, بعدها واصؾ الس  

 يف مرص والشام واحلجاز, حتك بؾغ طددهؿ أكثر مـ ألٍػ ومئتل شقخ .
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طؾقم احلديث والتاريخ والُّتاجؿ, وبؾغت محاستف  يفوقد تركز اهتاممف 

كف  اإلطالن والتقبقخ دـ ذم  »لؾتاريخ أن صـػ مملػًا خاصًا طـقا

 «.التاريخ

خاوي أيضًا مملػاتف الؽثرة, فؼد بارك اهلل لف يف وكان مـ ممقزات الس  

مئتني وتسعًة ومخسني مملػًا,  -كام أحىص بعض الدارسني -وقتف, فلنجزَ 

وكتابـا هذا, «, الضقء الالمع»كتاٍب يف طدة جمؾدات, كؽتاب  ما بني

ورسالٍة حمدودة الصػحات, وحرص يف كتابف لؾُّتاجؿ طذ تتبع أطالم 

القحقد طـ بعض  كان طرصه, وصارت كتاباتف ادرجع األهؿ, وربام

 األطالم واألحداث. 

وآلف , والصالة والسالم طذ الـبل احلبقب ,وباهلل التقفقؼ

  .وصحبف

 

 الرمحـ احلصني معايل الشقخ صالح بـ طبد

 سابؼا ن ادسجد احلرام وادسجد الـبقيموالرئقس العام لش

 طضق جمؾس إدارة مركز بحقث ودراسات ادديـة ادـقرة

 )رمحف اهلل تعاىل(



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  03م 

 

 مكدمة الطبعة األوىل

هذا افؽتوب ظطوء آخر فؾعؿؾ اجلامظل افذي يعتؿد ظؾقف ادرـز يف 

رة، احتشد فف ؾريؼ مـ بوحثل ادرـز ومًوظدهيؿ، وظدد ادمفػوت افؽٌ

مـ إشوتذة ادتعووكغ معف يف ظدة جومعوت، تقزظقا أوراق ادخطقضي، 

وحؼؼقهو، وراجعفو مدؿؼقن ذوو خزة ضقيؾي، ثؿ أشـدت إػ مراجع 

أخر يمـد وحدة ادـفٍ ويًتدرك مو كد  يف هذا افؼًؿ أو ذاك، فقخرج 

 قحدة متؽومؾي ؿدر مو يصؾ إفقف آجتفود افٌؼي. افؽتوب يف صقغي م

وؿد اختور ادرـز هذا ادمف ػ ٕشٌوب ظدة، مـفو: أكف واحد مـ أهؿ 

ادمفػوت افساثقي ظـ ادديـي ادـقرة، يتضؿـ معؾقموت كودرة ٓ كجدهو يف 

ضريؼ  وريخ حضوري واشع يعرض معؾقموتف مـمصدر آخر، ومـفو أكف ت

تتضؿـ افسمجي إووؾي إػ افتعريػ بوفعؾؿ أحداثًو ترمجي إظالم، و

وظؿراكقي متداخؾي يف  ،واؿتصوديي ،واجتامظقي ،وثؼوؾقي ،متـقظي: شقوشقي

إخٌور افتل يـؼؾفو، ؾتتؽومؾ مشوهد افتوريخ حتك فـجد يف بعضفو صقرة 

 احلقوة افققمقي بحؾقهو ومرهو.

قجقدة مـف هل ومـ أشٌوب اختقور هذا ادمفػ أيضًو أن افطٌعوت اد

هـ / 9721وين ظوم تؽرار فؾطٌعي إوػ افتل أصدرهو افًقد أشعد ضرابز

افذي فف ؾضؾ افريودة يف كؼه وافتعريػ بف، وؿد أخرجف مـ م، 9492
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خمطقضي كوؿصي، مو زافً افقحقدة ادعروؾي. واجتفد ادرـز يف افٌحٌ ظـ 

دخطقضي كًخي أخرى ؾؾؿ جيدهو حتك أن، وتٌغ فف مـ مؼوركي ا

بوفؽتوب ادطٌقع أن افؽتوب ـون ُمؽقمًو بظروف كؼه، ؾقؿع ؾقف شؼط 

وحتريػ وتؽرار وؽر ذفؽ مـ ظثرات افريودة ووعػ ادـفجقي وكدرة 

 آحتؽوم إػ مصودر ادمفػ. 

حقٌ تـتفل افـًخي ادقجقدة يف  –ثؿ إن افـؼص افؽٌر يف ادخطقضي 

اشتدراـف مو أمؽـ ذفؽ، خصقصو ز ظذ ُيػ –مـتصػ حرف ادقؿ تؼريًٌو 

مـفو، وادـفٍ افذي مؼدمي افؽتوب ادصودر افتل أخذ  أن ادمفػ بغ يف

 اتٌعف، ؾضاًل ظام يدرـف مـ يعويش ادخطقضي دراشي وحتؼقؼو. 

فذا اختذ ادجؾس افعؾؿل فؾؿرـز ؿرارًا بتحؼقؼ ادخطقضي وؾؼ إشس 

 حتؼقؼ خمطقضي ادغوكؿ ادطوبي ادـفجقي افتل أؿرهو وضٌؼفو ادرـز مـ ؿٌؾ يف

وب بؿـفٍ ادمفػ ومـ يف معومل ضوبي فؾػروزآبودي، ـام ؿرر إـامل افؽت

 . مصودره كػًفو

)افَعَؾؿ( افذي أثرى  ومـ أهؿ مالمح مـفٍ ادمفػ: افتقشع يف مػفقم

مـ و ،افؽتوب، وتتضؿـ إووؾي إػ افذيـ وفدوا وظوصقا يف ادديـي ادـقرة

س يف مًجدهو كشل ؾقفو ثؿ ا كتؼؾ مـفو، ومـ جوور ؾقفو، ومـ زارهو ودر 

افـٌقي، ومـ ـون فف أثر ؾقفو أو يف حقوة شؽوهنو، ـوفذيـ أرشؾقا إمقال 
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ٕهؾفو، أو أوؿػقا أوؿوؾًو ؾقفو، أو أوصقا بلن يدؾـقا يف بعض مقاؿعفو، 

 ،وُمدثغ ،ووزراء ،وأمراء ،وشالضغ ،ؾوصتؿؾ افؽتوب ظذ تراجؿ دؾقك

وؿطوع افطرق  ،حتك افؾصقص ،وحرؾقغ ،وأدبوء ،وممرخغ ،ؾؼفوءو

تلذى مـفؿ أهؾ ادديـي، إووؾي إػ صققخ ادمفػ وأؿراكف وتالمقذه.  ـافذي

وؿد أوػ ادمفػ معوسيف مـ شؽون ادديـي ظـويي خوصي حتك فـظـ أكف 

 اشتؼىص ـؾ مـ وصؾ إفقف خز ظـف. 

رخيقي ي وتوقظذ مصودر حديث وؿد اظتؿد ادمفػ يف ترمجي إؿدمغ

و  ،ٓبـ حجرش اإلصوبي»يف ترمجي افصحوبي:  ؾؽون مصدره افرئقس

ٓبـ شعد، ويف ترمجي ش افطٌؼوت افؽزى»، وافز ٓبـ ظٌدش آشتقعوب»

اجلرح »، وٓبـ حٌونش افثؼوت»، وفؾٌخوري شافتوريخ افؽٌر»مـ بعدهؿ 

ؾعالمي ادزي، واظتؿد يف فش هتذيى افؽامل»و ،ٓبـ أيب حوتؿ شوافتعديؾ

ش توريخ افطزي»و ش قػي بـ خقوطتوريخ خؾ»ادصودر افتورخيقي ظذ 

توريخ ابـ »، وفؾذهٌلش توريخ اإلشالم»ٓبـ إثر، وش افؽومؾ»و

 .شصوفح

ـام اظتؿد ظذ ـتى توريخ ادديـي وٓ شقام ـتى ابـ زبوفي، وابـ صٌي، 

وافًؿفقدي، وأصود وابـ ؾرحقن، وافػروزآبودي، وأؿشفري، 

بوفًؿفقدي وأثـك ظذ ظؾؿف افقاشع واشتؼصوئف. وـون فشقخف ابـ حجر 
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ؾؼد كؼؾ مو وجده مـ تراجؿ مـ ـتوبقف افدرر  ،أثر واوح يف ـتوبف هذا

 افؽومـي، وإكٌوء افغؿر. 

وجيري ظؾقفو صقئًو مـ  ،أحقوكوً  وـون يـؼؾ افـصقص بحروؾفو

ظذ ظٌورة مـ يـؼؾ ظـف  ٕؽؾىر أحقوكًو أخرى، وُيوؾظ يف اآختصو

ويذـره بوٓشؿ. فذفؽ اختؾػً ترمجي إظالم وتراوحً بغ شطر واحد 

وظدة صػحوت، ومل تؽـ وؾرة ادعؾقموت هل احلؽؿ ادقجف حلجؿ 

  ً تؽتظ  خووي يف شطقر ُمدودة يف حغافسمجي، ؾثؿي أظالم ترجؿ هلؿ اف

ؾ ذـرهؿ يف ادصودر ادصودر بودعؾقموت افتػصقؾقي ظـفؿ، وآخرون يؼ

إخرى وجيتفد افًخووي يف أن جيؿع ـؾ مو تصؾ إفقف يده مـ معؾقموت 

 ظـفؿ. 

شقظي تورخيقي وظذ أي حول ؾنن افًخووي ؿد صـع يف ممفػف هذا مق

ؿٌؾ اإلشالم إػ ظرصه، وترـز مؽوكًو يف ادديـي متتد زموكًو مـ ظرص مو 

جتقفً يف أكحوء صتك مـ افعومل  ادـقرة، وفؽـفو بتقشعفو يف مػفقم افعؾؿقي

وؿد  وكً هلؿ صؾي مو بودديـي ادـقرة.ـإلشالمل فسصد أحداثًو وأظالمًو ا

رؾدت افروح افعؾؿقي فؾًخووي افؽتوب بعـوس ثؼوؾقي ؽزيرة تعرض 

ظؾقـو أشامء ظؾامء يف بالد ـثرة ـوكقا صققخًو أو تالمقذ فٌعض أظالم 

وتعرض أشامء ومضؿقكوت ـتى ادديـي مـ إكدفس إػ خراشون، 
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عرف بذفؽ  يف ظقاصؿ افثؼوؾي اإلشالمقي، ؾـ درشفو أوفئؽ إظالم

، وأظالم و مل تصؾ إفقـوـتٌضالب افعؾؿ يف تؾؽ افعصقر، و مـوهٍ دراشي

صحً ادعؾقموت ظـفؿ، وـذفؽ رؾدت افروح افتورخيقي افؽتوب بلحداث 

ى مـ ادديـي ادـقرة، تػصقؾقي كؼرأ ؾقفو مو ؽوب ظـ ـتى افتوريخ إخر

ريخ حقوة افَعَؾؿ، ت ادمرخ اددؿؼ افذي ُيرص ظذ تووكؾؿس ؾقفو صػو

ث يف كؼؾف فروايوت ورصد شـي وؾوتف ومؽون دؾـف، وكؾؿس روح ادحد  

 ،احلديٌ افؼيػ افتل تعرض يف بعض ترامجف، وكؼده هلو صحي أو وعػوً 

 . مـ افتـوؿض أو ادٌوفغي صقئوً قفو فؾروايوت افتورخيقي افتل جيد ؾ وكؼده أيضوً 

  ً خووي ثؼوؾي ادحدث وادمرخ وإديى، وطفرت فؼد اجتؿعً فؾ

ػ بوفذات، فقؽقن أؽـك مقشقظي ظؾؿقي كعرؾفو حتك آثورهو يف هذا ادمف  

 مٌوذ أن ظـ ادديـي، وأثرى ـتوب تراثل يؼدم فـو بشؽؾ مٌوذ وؽر

 .ريخ ادديـيمعؾقموت تورخيقي ظـ أزمـي جمفقفي مـ تو

وبعد محد اهلل تعوػ ظذ مو وؾؼ مـ إخراج هذا افؽتوب، وصؽره ظذ مو 

ػر افؽٌر5 كًلفف شٌحوكف وتعوػ أن يؽتى إجر   ً يّن مـ حتؼقؼ هذا اف

اجلزيؾ، وافثقاب افعظقؿ فؽؾ مـ أشفؿ يف هذا افعؿؾ، حتؼقؼو، ومراجعي، 

 وإظدادا فؾطٌوظي، وهؿ ظذ افـحق افتويل:
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د. أكقس ضوهر إكدوكقز، د. بدر بـ ُمؿد  تحقوق والدراسة:يف ال

د.  افعامش، د. صػقان داوودي، د. صالح صؽر، د. ظٌد افًالم ُمًـ،

ظٌد اهلل افرؾوظل، د. مصطػك ظامر مـال، د. كصور محقد افديـ، أ. أمحد 

ُمؿد صعٌون، أ. ظٌد افرمحـ اجلؿقزي، أ. جموهد محدو افصوفح، أ. يوه 

 ػؼل.ؾوروق اف

أ.د. ظٌد افرمحـ افعثقؿغ، أ.د. ظٌد افرحقؿ ظًقالن،  ويف املراجعة:

أ.د. ظٌد افًالم تدمري، أ.د. صالح ـزارة، أد. حًـ هـداوي، د. ُمؿقد 

 مرة، د. ظوصؿ بـ ظٌد اهلل افؼريقيت.

بقمديـ ظٌد افؽريؿ دربول، وظٌد افًالم  وساعد يف إخراج الكتاب:

، وؾفقؿ ظٌد افرمحـ ظجريد، وُمرز رصقد ُمؿد احلًغ، وظٌد اهلل بخش

  حوج ضوهر، ومعـ مراد، ومفدي افًقد.

وأن يثقى ممفػف جزيؾ  ،كًلل اهلل أن يـػع هبذا افؽتوب افٌوحثغ

عؾ أظامفـو افثقاب، وجيزي ـؾ مـ ظؿؾ يف إخراجف أجر ادحًـغ، وجي

 خوفصي فقجفف افؽريؿ.

 

 افرزاق بدر افٌوشط ظٌد ظٌد د.

 قث ودراشوت ادديـي ادـقرة شوبؼوً مدير مرـز بح
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 «التحفة اللطًفة» تألًف كتاب:

ك افعؾؿ وادعرؾي، وـوكً أيوت إوػ افتل كزفً ـؿوم هذا افديـ ظؾ

آيوت  تدظق أؽؾىـام حتؿؾ فػظ افؼؾؿ وافؼراءة وافعؾؿ، ط ظذ كٌقـو 

ہ  چ  ،[39افـًوء: ] چچ  چ چ  :ٓشتخدام حقاشف اإلكًونَ  افؼرآن

 چۀ  ۀچ  ،[13 يس:]  چى  ىچ  ،[92افغوصقي: ] چہ

ـّ  ،[92افًجدة: ] چۇ  ۆچ ، [91افًجدة: ] أمهقي افؽتوبي ط  دوأ

حريي ٕوفئؽ ـش يف بدر، وجعؾ ؿقؿي افأهى ؿريتعؾقؿ إمي يف ُمػوداتف و

ً إمي أمهقي افعؾؿ وادعرؾي ظَ قَ ـ افؼراءة وافؽتوبي، ؾَ ـؿًؾؿقـتعؾقؿ أبـوء اف

 رجوٓ وكًوًء.

ـون فثؼوؾي ادًؾؿغ واهتاممفؿ افػؽري أثر ـٌر يف تقجقف احلرـي 

جوهوهتؿ افثؼوؾقي ـؿ اإلشالمل، ومـ أبرز مظوهر اتـل افعوفـافػؽريي ؾ

كًون وافػؽريي اهتاممفؿ بوجلقاكى اإلكًوكقي، أي بؽؾ مو يتعؾؼ بوإل

ػً يف فّ كتوج ؾؽري هوئؾ يف افتوريخ، ؾلوترصؾوتف، وؿد أدى هذا إػ إ

افتوريخ تـووفً جقاكى افـشوط  تؾػ إزمـي وإؿوفقؿ ـتى يفخم

 ل.ـكًوكاإل

افتوريخ ادحع أو  :ومـ أؾرع افتوريخ افذي تـووفف افعؾامء بوفتصـقػ
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وذفؽ كتقجي  5توريخ اددن، وـوكً ادـوهٍ متٌويـي يف تـوول افتوريخ ادحع

 يف هذا افٌوب. وختصصف فؼدرات صوحى افتلفقػ

متؽغ  رمً إػ شأخٌور» ت إوػ يف توريخ ادديـي محؾً اشؿإن ادمفػو

شالم إوػ، دون وظوصؿي اإلط ؿ ادًؾؿغ مـ معرؾي مديـي رشقهل

ل ـحدا بوفػوشو م ، وهذاآهتامم بوفساجؿ، وهق إمر كػًف يف توريخ مؽي

امل ؾضالء مؽي بعد ـهين ٕظجى مـ إوإ» فؾؼقل:( هـ379ت)ممرخ مؽي 

فتوريخ مؽي ُيتقي  ـفؿ تلفقػوً رْ ومـ تَ  ،ؾتلفقػ ظذ مـقال تورخيفإزرؿل ف

ظذ معرؾي أظقوهنو مـ أهؾفو وؽرهؿ مـ وٓهتو، وأئؿتفو، وؿضوهتو، 

 شتوريخ بغداد"ــام صـع ؾضالء ؽرهو مـ افٌالد ـ ،وخطٌوئفو، وظؾامئفو

توريخ »و ،ٓبـ ظًوـر شتوريخ دمشؼ» ، ومـ بعدهفؾخطقى افٌغدادي

 .(9)شؾؼطى احلؾٌل، وؽر ذفؽ مـ تقاريخ افٌالدف شمرص

ؾ هق كػًف افذي ن داؾع افػود يف تـوول توريخ مؽي بوفتلفقػ ادػّص إ

ظذ  وـون مـام  َحَداكـل» تلفقػ يف توريخ ادديـي ؾؼول:افمحؾ افًخووي ظذ 

ؿع: أكـل فـؿ أجدْ   ً  هذا افـجؿِع افذي َتَؼر  بف افعُغ، وُيصغل إفقف صحقُح اف

افـؿؼول وافت عؾقؾ، مع  ؾقف ُمَصـ ػًو يشػل افغؾقؾ، ويـػل افـجفؾ بوت ضوِح 

                                                                        

 .99 – 4ش فثؿغافعؼد ا»(،9/93ش)صػوء افغرام» (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  90م 

 

ٌُ فـؿ يـجْد ؾـل ذفؽ  َمًقِس افـحوجي إفقف، وافت ـػقس بف ظـ افـؿؽروب، حق

 مو يعتؿد ظؾقف.

هذا5 وؿد أؾردوا أهَؾ ـثقـٍر مـ افٌؾدان: ـٌغداَد وافشوِم ومرَص  

ل بذـره هذا افٌقون، مع ـقن هذه أحؼ  وأصٌفوَن إفـك ؽرهو، مـام  يطق

 .(9)شبوفتـقيف، وأصدَق ؾـل افقجوهي وافتقجقف

 حوضا أموم "افعؼد افثؿغ"ـام ـون افػود وظؿؾف يف توريخ مؽي 

وـذا تٌعً افّتؼل  "افًخووي يف أثـوء تلفقػف فؾتحػي افؾطقػي، ؾؼول: 

 .(7) ".، احلوؾظ دو ؽره كود، يف ذـر مجوظي مـ..(9)افػود

ؾؿرة  ،ختؾػيـم فًخووي هذا افؽتوب، ووصػف بلشامءحوؾظ اـػ افأف  

توريخ ». وتورة: (9)شافتوريخ اددين»، وأخرى: (2)شتوريخ اددكقغ»قف: يًؿ  

                                                                        

 .1شافتحػي افؾطقػي» (9)

، تليت ترمجتف  (9)  .1/4تؼل افديـ ُمؿد بـ أمحد بـ ظع افػود 

 .9/3ش افتحػي افؾطقػي» (7)

إرصود »(5  19، 3/92(، )2/922(، )2/902(، )9/99ش)افضقء افالمع»  (2)

 (.919)ص: ش افغووي

 .4/970 ضقء افالمعاف (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  99م 

 

 ،  يف حغ(9)شتوريخ اددكقغ وافغربوء افقارديـ ظؾقفؿ»، وتورة: (9)شادديـي

افتحػي افؾطقػي يف توريخ  ظذ اشؿ افؽتوب يف مؼدمي افتحػي ؾًامه: كص  

 ادديـي افؼيػي.

ضقيؾي، يتضح ذفؽ مـ  يف مدةأّفػ افًخووي ـتوبف افتحػي افؾطقػي 

يف ادخطقط، واحلقار ادضوؾي ظذ جقاكٌفو، وهذه دٓفي  افتلافػراؽوت 

فضخومي ادودة افعؾؿقي، وصعقبي 5 ظذ أن افًخووي مل يؽؿؾ تلفقػف

 ٌس يف افصقاب مـفو.احلصقل ظذ ادعؾقمي أو افؾ

، (7)ل هذا افؽتوبـك ظدم رووه ظـ شر افعؿؾ ؾـؿح افًخووي إفـفؼد أف

 .(2)ره بعدحر  ـؿ يُ ـف فك  وأ

ؿٌؾ وؾوة صديؼف ظؿر بـ ؾفد  فؽتوبف كـدة إوفًق  ادووع افًخووي 

، واشتؿر (9)ؿًقدةـافذي أودع ظـده كًخي مـ هذه اف (هـ339 :ت)

، ؾػل ترمجي شافتحػي»دة مـ ـتوب افـًخي ادًق  افًخووي يف إووؾوتف ظذ 

                                                                        

 .991، 29، 90/99، 2/939 ضقء افالمعاف (9)

 .129ش إرصود افغووي»  (9)

 .919 ادصدر افًوبؼ  (7)

 .919ش إرصود افغووي»5  929ش اإلظالن بوفتقبقخ»  (2)

 .929ش اإلظالن بوفتقبقخ» (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  93م 

 

بؾغـل أكف اجتؿع بف أن بودًجد افـٌقي  وقغؿ بـ خؼم احلًقـل ؿول:

 .(9)هـ343يف شـي 

وهق » افقهوب افؽوزروين اددين ؿول:وـذا يف ترمجي ظٌداهلل بـ ظٌد

 .(9)شـون اهلل فف ،أن يف شـي ثامن وتًعغ بوفؼوهرة

 -رمحف اهلل-ظذ كًخي ـتوبف حتك ؿٌقؾ وؾوتف  يؽتى ويضقػ وطؾ  

يـل "ؿول يف ذـره فؾؿدارس يف ادديـي ادـقرة:  هـ،409شـي  وادزهريي فؾز 

ؿول يف ترمجي خؾقػي بـ و ،(7)"ـوتى افن، كزفتفو يف شـي اثـتغ وتًعامئي

5 وـذا (2)شؾٌؼل هـوك إػ أن شـي اثـتغ وتًعامئي» افرمحـ افٌجوئل:ظٌد

شوؾر درص أوائؾ شـي » بـ أيب بؽر اددين:ايف ترمجي أمحد بـ شعقد  ؿقفف

 .(9)شاثـتغ وتًعامئي

ومـ ادمـد أن افًخووي اشتؿر يف اإلووؾوت وافتحرير حتك ربقع 

                                                                        

 .9299، ترمجي رؿؿ شافتحػي افؾطقػي» (9)

 .9001ترمجي رؿؿ: ش افتحػي» (9)

 .9/999ش افتحػي» (7)

 .9014 ترمجي رؿؿ:ش افتحػي» (2)

 .921ترمجي رؿؿ: ش افتحػي» (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  94م 

 

 مـ وؾوتف رمحف اهلل. أي ؿٌؾ أربعي أصفر 409مـ شـي  (9)إول

يف ترمجي ؿول  ،ؽ بعد ادراجعيوـون ُيرر بعض إشامء وافتقاريخ وذف

ؽقع: ؽقع ادديناافػتح  أبق» افش  وحؽك يل أن ، ...بـ ُمؿد بـ إبراهقؿ افش 

وافدتف صػقي ابـي ذف افديـ افششسي حؽً فف أكف يف يقم مقفده ـون 

هنى ظجالن فؾؿديـي.... ؿؾً: وُُيرر توريخ هَنٌِْفو، ؾؼقؾ: يف شـي إحدى 

بؾ ـون هنٌفو » ي ادخطقط:. ثؿ ـتى بجقارهو يف حوصقش وثالثغ أو ؿٌؾفو

هنى » . وحرف)ص( أي افصحقح، وؾقؿفو:ش يف آخر شـي تًع وظؼيـ

 .(9)()ؿػوـتى ظذ اجلؿؾي ـؾؿي ش392ادديـي ظجالن احلًقـل يف 

ط أمحر خر افطزيي، ـتى بخـؿد أم افـؿي ظوئشي بـً أحـل ترجـوؾ

و تقؾقً يف يراد افسمجي ذـر افًخووي أهنوبعد إ ،تثًٌ مـ افـص ظالمي:

تى يف احلوصقي حتً  ـُ مجودى إوػ شـي شً وشتغ، ثؿ 

ـــــ ــ ـــــــــ(:حرف)صـ موم صفوب افديـ افطزي وأهنو موتً يف أظودهو يف ابـي اإل»ـ

وبعدهو بعدة تراجؿ  .(7)ش...مـ رمضون أو آخر صعٌون مـ افًـيأول فقؾي 

                                                                        

فقؾي ثوين »وحدد:  91، ق7334، وترمجي رؿؿ 9372ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (9)

 ش.ظؼ ربقع إول

 .799. ق2424ترمجي رؿؿ ش افتحػي» (9)

 .737ق  9779ترمجي رؿؿش افتحػي»  (7)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  95م 

 

 ،شي ادؽلابـي اإلموم صفوب افديـ افطز» أورد افًخووي ترمجي:

واخترص ترمجتفو وكؼؾ مو ذـر يف حوصقي ترمجتفو إوػ ادصححي، ثؿ 

ـــــ(: ــ ــ ــ ــ ــ ــ تى يف احلوصقي حتً حرف)صـ ؿّدمفو يف ظوئشي وأهنو موتً يف مجودى » ـُ

 .(9)شإوػ مـ افًـي ؾحرر

                                                                        

 .209. ق9994ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  96م 

 

 «التحفة اللطًفة» كتاب:ىطات خمط

  ً : يضوً ، وؿول أ(9) ادًقدةن ـتوبف يؼع يف كحق جمؾديـ يفخووي أذـر اف

 .(9)جؾد وخؿ بديعـل مـوربام يؽقن ؾ

ؿخطقط يف ثالثي أجزاء متًوويي، اجلزء إول يشتؿؾ ظذ ـيؼع اف

تـوول افًرة ؿؼدمي وذـر فؾؽتى، ومـفجف يف ترتقى افساجؿ، ثؿ ـاف

جيوز، ثؿ ذـر ؾضوئؾ ادديـي، وبـوء ادًجد افـٌقي افـٌقيي ظذ وجف اإل

شامء ادمذكغ ، ثؿ ذـر أئؿي احلرم، وأيتعؾؼ بف وـؾ مو وتقشعوتف

ؿدارس ـحرم افؼيػ، ثؿ ذـر إربطي وافـوظددهؿ، وافؼضوة، وخدام اف

، وؾضؾ افٌؼقع، طك ؾقفو افـٌل ـؿًوجد افتل صؾ  ـؿشفقرة، وافـوأبور اف

 ـور، واحساق ادًجد، وذـر افقٓةـظفقر اف ،وأهؿ احلقادث افتل وؿعً

حتك اكتفك بسمجي ديـي، ثؿ ذع يف افساجؿ ظذ حروف ادعجؿ ظذ اد

 ( .9934ؿي )ـورؿؿ افسج اهلل افؼورئظٌد

هذا آخر افثؾٌ إول مـ توريخ ادديـي افؼيػي فؾشقخ » وؿول افـوشخ:

 .شافعالمي...حًٌـو اهلل وكعؿ افقـقؾ

                                                                        

 .919ش رصود افغوويإ»5  3/92ش افضقء افالمع»  (9)

 .919ش إرصود افغووي»  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  97م 

 

ورؿؿ  ،ل ؾروةـبـ أبااهلل و اجلزء افثوين ؾقٌدأ بسمجي ظٌدإظذ بـ ظٌدوأم  

ورؿؿ  ،ويـتفل بـفويي ترمجي ُمؿد بـ ادٌورك افُؼًـطقـل ،(9940): ترمجتف

 (.7327) :ترمجتف

ؿديـي افؼيػي، ـل مـ توريخ افـجؾد افثوكؿـآخر افثؾٌ، اف» :وؿول افـوشخ

فشقخـو افعالمي...وـون افػراغ مـ ـتوبتف يف يقم إحد، حودي ظؼي 

، ظذ يد افعٌد هـ499م ذي افؼعدة احلرام مـ صفقر ظو

بـ ذف افديـ ااحلػقظ بـ ُمؿد افػؼر...ظٌدافٌوشط بـ ظٌد

 .شاحلـػل،...جؾ مـ ٓ ظقى ؾقف وظال

فذا ٓ  5وهذه افـًخي ـثرة إخطوء ٓ يعرف كوشخفو بوفعؾؿ وادعرؾي

وخ ظوئؾي ابـ ؾفد بف، ويظفر أكف أ ـوشخ ترمجي أو تعريػوً كجد هلذا اف ًّ حد ُك

( شطرا، ويف ـؾ شطر 79يٌؾغ ظدد إشطر يف ـؾ ورؿي مـفو )ادؽقي، و

 ( ـؾؿي.92)

برؿؿ  ،ترـقو ،وأصؾ هذا ادخطقط ُمػقظ يف مؽتٌي ضقب ؿويب هاي

، (9)(، وظـف مصقرة ُمػقطي يف معفد ادخطقضوت افعربقي بؿرص992)

                                                                        

، إظداد: ؾووؾ ششتوكٌقلفعربقي يف مؽتٌي ضقب ؿويب هاي بنادخطقضوت ا» (9)

 – 99ش ادديـي يف آثور ادمفػغ»5 9/920/ع9مٍش جمؾي ادقرد»مفدي بقوت، 

91. 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  98م 

 

 وـذا يف ادؽتٌي ادحؿقديي بودديـي ادـقرة.

 بؼو ظذ هذه افـًخي افـوؿصي.خرج افؽتوب شوـون اظتامد مـ أ

وجقد افثؾٌ م إػ 9421ادفدي ظوم ؾووؾ ظٌدأصور افدـتقر  فؼد

حقٌ  ،إٓ ؿٌقؾ شـقاتذفؽ حد إػ ، ومل يتـٌف أ(9)هذه افـًخيإخر مـ 

 يف ثالثي ، وحّؼؼًحصؾ مرـز بحقث ودراشوت ادديـي ظذ صقرة مـفو

ظوم  تُكؼإػ ادجؾدات افًتي افتل  ، وأوقػًجمؾدات

 م.9003/ـه9294

بـ ُمؿد بـ ؾفد،  افعزيز بـ ظؿرهنو بخط  ظٌدلبوتتؿقز هذه افـًخي 

برز تالمقذ ادمفػ أ ،ـه499وافشفر بوفعز بـ ؾفد ادتقىف شـي 

ووي(، وظومل مؽي وُمدثفو يف ظرصه، ويٌؾغ ظدد إشطر يف ـؾ )افًخ

 ( ـؾؿي.92-99( شطرا، ويف ـؾ شطر مو بغ )92ورؿي مـفو )

ادتقىف شـي  ،: ظؿر بـ ؾفدوفـجؿً تربط افًخووي ظالؿي مقزة بوكـ

ذا ورد ون وثقؼ افصؾي بف، يصػف افًخووي إـو ـافد افعز بـ ؾفدو هـ339

أـثر » ؿول ظـ وفده افعز: ،ذـره بؾػظ )صوحٌـو(، ويقدع ظـده مصـػوتف

                                                                        

 /9/ع9مٍ ،شجمؾي ادقرد»، شادخطقضوت افعربقي يف مؽتٌي ضقب ؿويب هاي» (9)

 .920ص ،م9421شـي 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  99م 

 

مو ـون يف ـتى وافده مـ تصوكقػل وهق رء  مـ مالزمتل، بحقٌ ؿرأ ظع  

 .(9)شـثر، وحّصؾ هق أيضًو أصقوء ؿرأهو

 بـ ؾفد ضوفٌوً ي بوبـ ؾفد ؿديؿي حقـام ـون ظؿر وـوكً ظالؿي افًخوو

فؽ ؿٌؾ شـي ـد صقخفؿ احلوؾظ ابـ حجر، وـون ذيف افؼوهرة، وافتؼقا ظ

ٌَي بؿًتؿؾقف ُمِػقد اْفَؼوِهَرة »هـ، ؿول ظـ كػًف: 373 َذا تدرب يِف افّطؾ ـَ َو

ثر مـ مالزمتف ِؿَراَءة وشامظوً افزيـ روَقان افعؼ ـْ وبصوحٌف افـ ْجؿ  ٌل َوأ

 .(9)شظؿر بـ َؾفد اهْلَوِصِؿل واكتػع بنرصود ـؾ ِمـُْفؿ وأجزائف وإؾودتف

ٍ  ام  ـوف ، درس ظذ (7)هـ391افًخووي وهق يف مؼتٌؾ افعؿر شـي   ح

 .(2)بـ ؾفدهـ، وافد ظؿر 329ادتقىف شـي  ،افتؼل ابـ ؾفد

ْلنومتقّ » :خصوفف احلؿقدة داً عد  ي مُ ظـف افًخوو ؿول  ،ز يِف َهَذا افش 

َثر ،َوظرف افعويل وافـوزل ْٕ ِف اْفؽثر ،وصورك يِف ؾـقن ا َومجع  ،َوـتى بَِخط 

ِف وفشققخف َؾؿَ َوخرّ  ،َواْخترَص واكتؼك ،ادجومقع ًِ َوَصوَر  ،ـ بعدهؿْ ج فـَػ

ْلن بٌِاَِلد احْلجوز ؿوضقّ عَ ادُْ  ٌي َظَؾْقِف وَظذ َوَفده بُِدوِن ُمـَوزع، ل يِف َهَذا افش 

                                                                        

 .2/991ش افضقء افالمع»  (9)

 .3/1 ادصدر افًوبؼ  (9)

 .991ش إرصود افغووي»  (7)

 .991ش إرصود افغووي»5  3/92ش افضقء افالمع»  (2)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  30م 

 

َوـثر  ،َواْجتؿَع َفُف مـ اْفؽتى َمو مل يؽـ يِف وؿتف ِظـْد َؽره مـ أهؾ َبَؾده

َوؿد َحًٌَفو بعد  َؾَؽوَكً أظظؿ ؿرَبي ُخُصقصوً  ،اْكتَِػوع ادؼقؿغ وافغربوء هَبو

َظي  ،َصدره ف َمَع َشالَميه بلوٓده وأؿوربف َوَذوي َرمحَمقتف... وبرّ  َوُهْ

ْثَرة تقاوعف ،ورجقظف ،بودرتف ـَ وامتفوكف  ،وبذل مهتف َمَع مـ َيْؼِصدهُ  ،َو

فِ  ًِ  .(9)ش َوؽر َذفِؽ ،فـَػ

َوِمـُْفؿ احْلَوؾِظ » بوفًخووي ؾؼول ظـف: ابـ ؾفد معجٌوً  ّل ؼِ وـون افتّ 

ٌُ وصػ افًخووي ا ؼّل ث احْلجوز افت  ُُمدّ  َقوء بَلْص بـ َؾفد اهْلَوِصِؿل َحْق

ي يِف اْفَعودغ ظذ َضريَؼي أهؾ افّديـ  َِئؿ  ْٕ ِمـَْفو: زيـ احْلػوظ وظؿدة ا

 .(9)ش َوافت ؼقى َؾٌؾغ ؾِقِف اْفَغوَيي افؼصقى

ٍ  يِف شـي » ثؿ  تقجف افًخووي ُهَق َوِظَقوفف وأـز إْخَقتف ووافداه فِْؾَح

َقوء مـ تصوكقػف ث ُهـَوَك بَلْص َوحدّ  ،قا وجوورواشٌعغ )وثامكامئي( ؾحجّ 

وافـخٌي  ،وؽوفى ذحفو فـوطؿفو ،وأؿرأ أفػقي احَلِديٌ تؼًقامً  ،َوَؽرَهو

ِجِد احْلََرام، َوتقجف فزيورة اْبـ  ،َوَذحَفو ًْ وأمذ جمَوفِس. ـؾ َذفِؽ بِودَْ

ٌ وس َريِض اهلل َظـُْفاَم بِوفط وِئػ َرؾِقًؼو فَصوحٌف افـ ْجؿ بـ َؾفد َؾًؿع ِمـُْف  ،َظ

                                                                        

 .937 – 4/939ش افضقء افالمع»  (9)

 .3/90 ادصدر افًوبؼ  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  30م 

 

َْجَزاءهُ  ْٕ  .(9)شـَوَك بعض ا

خ افؽتى، وـون ًْ وـثرة كَ  زت ظوئؾي ابـ ؾفد بجقدة اخلط،ؿق  ـت

بؽر  مـ جقدة خط هذه افعوئؾي، ؿول ظـ أيب أؾودواحد افذيـ افًخووي أ

ٌََؾِدِه )مؽي ادؽرمي( » بـ ؾفد:ظؿر  هـ أخل340تقىف شـي بـ ؾفد اد َوأَؿوم بِ

َبِقِف وأخقف  ِٕ ِف اْفؽثر مـ افؽتى َوَؽرمَهو َحت  مالزمو فؾـًوخي  ك ـتى بَِخط 

ٌَُخوِرّي فَشقْ اف ٌَور، ـؼح اف
ر ابـ ـثر، وتوريخ ابـ ؽِ ًِ ، َوَتْػ َتْغِ ِخـَو مر 

َوَمو يػقق افَقْصػ،  ،َوذح ادِـَْفوج فؾدمري، َوٕيب افَػْتح ادراؽل ،إثر

ي َفُف يِف ا مـ َأخقف مع وً أحًـ خطّ  وهق ـَ ي، َوؿد محؾً ُمَشور ح  فنظي َوافص 

َوـتى يل  ،، ثؿ  َفؼقتف يِف ادجوورتغ بعدَهوَظـُف َأْصَقوء يِف ادَُْجووَرة إوػ

 .(9)شَقوء مـ تصوكقػل..َأص

بـ ؾفد مـ خالل إؿومتف يف اشتؿرت ظالؿتف بعؿر بـ ؾفد وابـف افعز 

ح ؿول  (7)بـ ؾفدأن مؽون إؿومتف وـتٌف ـوكً فدى ظوئؾي ا مؽي، ومـ ادرج 

                                                                        

 .3/92 ضقء افالمعاف  (9)

 .99/49 ادصدر افًوبؼ (9)

ـز ـ ؾفد مـ أ. وبقً اب174ش إرصود افغووي»5 90/11ش افضقء افالمع»  (7)

(، وملوى فؽٌور افعؾامء وادجووريـ 72بققت مؽي )مػوـفي اخلالن

اكظر ظـ ظوئؾي ابـ ؾفد: كوس افرصقد، بـق ؾفد  (.9/997.)افؽقاـى افًوئرة 

= 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  39م 

 

ًّ ثؿ  » ظـ تؾؽ ادجوورة: َذا حٍ يِف شـي مخس َوَثاَمكَِغ وجوور شـي ِش ـَ

عغ ًْ
ي. ثؿ  يِف شـي اْثـََتْغِ َوتِ ٌَِقي   ،شـي شٌع َوأَؿوم ِمـَْفو َثاَلَثي أصفر بِودَِْديـَِي افـ 

عغ ًْ
ًّ َوتِ ر إَِػ أْثـَوء وجوو ،وجوور شـي َثاَلث ثؿ  شـي َأربع. ثؿ  يِف شـي ِش

ي َؾَلَؿوَم هَبو أصفراً ف إَِػ ادَ شـي َثاَمن َؾتقّج  ٌَِقي  َوَصوَم َرَمَضون هَبو، ثؿ   ِديـَي افـ 

ي َوُهَق أَظود يِف  تِل َتؾِقَفو صقاهلو إَِػ َمؽ  هَبو ختؿ َفُف  ،ن يِف مُجَوَدى افث وكَِقي مـ اف 

ِرَواَيي  غ َظَؾْقِفاَم َظـُف اْفؽثر جداً بَِخر. َومحؾ افـ وس مـ أهؾفام وافؼودم

 .(9)ش ؾقا مـ تصوكقػف مجَؾيوحّص  ،ودرايي

 أن إؿومتف يف ادديـي ٓ تطقل ـام هق احلول يف مؽي فذا: ومـ ادؾحقظ

ي َصْقئوً ـبِوفأْمذ » ٌَِقي  َُكوس م َؿِديـَِي افـ   .(9)شخصقصغـِٕ

... إَِػ ؽر َذفِؽ ِم و » :ومؽتٌتف بـ ؾفدصوحٌف ظؿر ؿول ظـ ممفػوت 

َثره يِف ادًقدات ـْ َعَراءـتى ظَثره ـودعجؿ دـ ووؿػً ظذ أـ ،َأ  ،ـُف مـ افش 

ٌ وءوتوريخ إَ  ،واددارك ،ْؾقيى َأشاَمء تراجؿ احلِ ورتّ 
وضٌؼوت احْلَـَوبَِؾي  ،ضِ

ب ٌُ  ،وف ادعجؿوافذيقل َظَؾْقِف ظذ حر ،واحلػوظ فؾذهٌل ،ـِ َرَجىِٓ َحْق

                                                                        

5 ومؼدمي أشتوذكو: 9/40ممرخق مؽي )وؿـ ـتوب كدوة مصودر اجلزيرة( 

 جلور اهلل بـ ؾفد.ش كقؾ ادـك»ؿد احلٌقى اهلقؾي يف حتؼقؼف فؽتوب ُم

 .94 - 592 افـقر افًوؾر 3/92ش افضقء افالمع»  (9)

 .3/92ش افضقء افالمع»  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  33م 

 

َْجَزاء وافطٌؼي فقًفؾ ـشػف ومراجعتف ْٕ ْشؿ مـ ا ِٓ َوُهَق  ،يعغ َُمؾ َذاك ا

ء ظؿؾف وأَ   ،يد افـصحومز ،ه، ـؾ َذفِؽ َمَع صدق افؾفجيدِ قَ ؾْ مـ أهؿ َرْ

 ،وافشفومي ،يوافعػّ  ،افت َؽؾ ػَوضرح  ،اهلؿي وُظُؾقّ  ،وظظقؿ ادُُْروَءة

ْكَقوواإل قكف يِف افرؤشوء َوَكْحقهؿ،  َوظدم مزامحي ،ظراض َظـ بـل افد  ـَ َو

وإـرامف فؾغربوء وافقاؾديـ  وؾقائده َوـتٌف ،افت َقاُوع وافػتقة وبذل َكػًف

 .(9)شيؿّ ـحوشـف جـك، ومـْظؾَ ؿحؾ إَ بِوفـ

وبقــو مـ » بـ ؾفد وافًخووي ـٌرة:ـوكً افصحٌي واخلؾي بغ ظؿر 

ٌَي تَ افـ َٓ أصػف، َوفف َرْؽ ة واإلخوء َمو  ِصقؾ ـؾ َمو يصدر ظـل َؿَقد  ي يِف حَتْ وم 

ٌُ اْجتؿع ِظـْده مـ َذفِؽ اْفؽثر، وَ  ـتى مـ تلفقػ َوخَتِْريٍ َوَكْحق َذفِؽ بَِحْق

ٌَعض َأْصَحوبف مراشؾي ممرخي بربقع إول شـي َثاَلث َوَثاَمكَِغ َؿوَل ؾِقَفو:  ف

ْقخ اإلِ  اَلم ظذ شقدَكو َوَصقخـَو وبرـتـو َشق دي افش   ً َموم اْفَعالَمي احْلَوؾِظ َواف

 َوإيِن  َواهلل ،ؽر بعقد اْفَؽٌِر ؾاَلن مجع اهلل بِِف افشؿؾ بِوحْلرم افؼيػ َؿِريٌوً 

 أود َفق ــً يِف خدمتف َبِؼق ي اْفُعؿر َوَواهلل ،اْفَعظِقؿ مشتوق ـثرا إَِػ ُرْؤَيتف

ممرخي برجى ؿٌؾ  يَلّ ـؾ خر َموكع، َويِف ُأْخَرى إِ ٕشتػقد ِمـُْف َوَفؽِـ ظذ 

ُؼقط يِف احْلامم  ً ٌَى اف ًَ ثؿ   ،َمقتف بَِشْفر دو بؾغف َمو ظرض يِف ذراظل بِ

                                                                        

 .1/994افالمع  افضقء (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  34م 

 

ء ِمـُْف َمو َكصف: َوهلل  احْلَؿد ظذ اْفَعوؾَِقي َواهلل يؿتع بقجقدك  ،ُحُصقل اْفُزْ

ٓ  ُهَق َظومل ،ويديؿ َبَؼوَءك ،ادًُْؾؿغ َٓ إَِفف إِ َٓ ؾَق اهلل  اف ِذي  َفوَدة   اْفَغْقى َوافش 

ْكَقو كظراً  اهلل  ـؾام اض َؾعً يِف ممفػوتؽ َوَمو ؾِقَفو مـ َووَ  ،أظؾؿ َفؽ يِف افد 

ٌّ  ،اْفَػَقاِئد َأْدُظق فؽؿ بطقل احْلََقوة  ،ُموشـؽؿ يِف ـؾ جمْؾِس َومل أزل أب

ٌ ؾ َذفِؽ بؿـّ  ،َغْقىوأدظق فؽؿ بِظْفر اف رمفف وَ َؾوهلل َتَعوَػ يَتَؼ اَلمُ  .ـَ ـَ ف يِف َو

 .(9)شَهَذا ادفقع ـثر جداً 

وؿـ مؼتـقوت مؽتٌي صوحٌف  ش افتحػي افؾطقػي» ـون ـتوب افًخووي

ػً يف توريخ ادديـي جؿ بـ ؾفد، ؾحقـام حتدث ظـ ادصـػوت افتل أفّ افـّ 

ض بعضف....ظـد يف ادًقدة، وبقّ  وـذا مجعً ٕكوشفو ممفًػو» ؿول:

 .(9)شصوحٌـو ابـ ؾفد

وَن َوَفده احلَ » بصديؼف افًخووي: بـ ؾفد معجٌوً وـون ظؿر  ـَ وؾِظ َو

َٓ يؼدم َظَؾْقِف أحداً افـ    . (7)ش-أي افًخووي- ْجؿ ظؿر 

ومي فّ َحوؾِظ افػَ َمي إوحد افـام  ـتٌف اْفَقْصػ: بشقخـو اإِلَموم اْفَعالـَومِ 

اِهر وَ ادتؼـ اف ٌَْحر افزاخر ُظْؿَدة احلعؾؿ افز  وخومتتفؿ مـ َبَؼوُؤُه ، ػوظاْف

                                                                        

 .1/979ش افضقء افالمع»  (9)

 .929ش اإلظالن بوفتقبقخ»  (9)

 .3/90ش افضقء افالمع» (7)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  35م 

 

اف بَِؼدِرَهو ْظِسَ
ِٓ َٓ ُيَؼوم بشؽرهوـّ ومِ  ،كْعَؿي جيى ا َٓ يًع  ،ي  ي  َوُهَق حج 

ُف  ،ُحقداخلصؿ هَلَو اجلُ  اَلمف ؽر ُُمَْتوج إَِػ  ،ُقُجقدإَِموم افَوآَيي تشفد بَِلك  ـَ َو

َأكو َومَجِقع ضؾٌي احَلِديٌ وَ  ،َوُهَق َواهلل َبِؼق ي مـ َرَأْيً مـ ادََْشوِيخ ،ُصُفقد

َوَواهلل َمو  ،فِ َوَشوِئر باَِلد اإِلْشاَلم ِظَقول َظَؾق ،وافٌالد ادرصيي ،بوفٌالد افشومقي

 .(9)شُقُجقد َفُف َكِظرأظؾؿ يِف اف

هـ بصػوت 499بـ ؾفد ادتقىف شـي  (9)زّ اصتفر تؾؿقذ افًخووي افعِ 

قف بٌالد احلجوز مـ وفقس بعد أب» ظديدة جعؾً افًخووي يؼقل ظـف:

، َومَجِقؾ يداكقف يف احلديٌ، مع ادشورـي يف افػضوئؾ وجقدة اخلط وافػفؿ

بوٕوصوف اجلؿقؾي،  َقوء، وادروءة، وافتخؾؼاهلَْقَئي، وَظؾق اهلؿي، َواحل

                                                                        

 .3/90ش المعافضقء اف»  (9)

ظٌد افعزيز بـ ظؿر بـ مـحـؿد بـ مـحـؿد بـ ؾفد افـفوصؿل افـؿؽل ظز افديـ أبق  (9)

افـخر وأبق ؾورس افـحوؾظ اـفؿـحدث افـؿتؼـ افرحول، وأمف ظوئشي بـً افعػقػ 

 99هـ بؿؽي، وهبو تقيف يف 390ظٌد اهلل بـ مـحـؿد افعجؿل، وفد يف صقال شـي 

وافؼدس، درس ، رحؾ إفـك افـؿديـي وافشوم ومرص ـه499مجودى إوفـك شـي 

ظؾـك ـثر مـ افـؿشويخ وٓزم افًخووي وابـ طفرة، فف ظدة ممفػوت ذـرهو 

افؼٌس »، 2/992ش افضقء افالمع»اكظر ترمجتف يف:  ش.معجؿف»ابـف جور اهلل يف 

 .920ص: ش افتوريخ وافـؿمرخقن بؿؽي»، 9/742ش افـحووي



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  36م 

 

ـَوت  ًَ ـَي مـ َح ًَ وافتؼـع بوفقًر وإطفور افتجؿؾ، َوظدم افتشؽل، َوُهَق َح

 . (9)شَبَؾده

ابـ ـون افعز  ؿول ظـف  ،ف افرائعيف افطؾى وكًخ افؽتى بخطّ  ؾفد مـجدًّ

، َوـتى افطٌوق، بؾ ووٌطوً  وبرع يِف احلَِديٌ ضؾٌوً » صقخف افًخووي:

ـتى بَِخط ِف مجَؾي مـ اْفؽتى وإجزاء، وتقّفع بوفتخريٍ وافؽشػ 

 .(9)شوافتوريخ، وأذكً َفُف يِف افتدريس واإلؾودة وافتحديٌ

بـ ؾفد ظذ اتصول دائؿ بصديؼ وافده وصقخف افًخووي5  زّ طؾ افعِ 

تِل َتؾِقَفو َأـثام  ـَوف» ؿول افشقخ ظـ تؾؿقذه: ًّ َوَثاَمكَِغ َواف  ر  َجوَورت شـي ِش

ٌُ َؿَرَأ ظعّ  ء  مـ مالزمتل بَِحْق وَن يِف ـتى َوافِده مـ تصوكقػل َوُهَق َرْ ـَ َمو 

َهو وأـؿؾ َشامع ذحل فألفػقي َمَع تَؽرر َأْصَقوء َؿَرأَ  ـثر َوحصؾ ُهَق َأْيضوً 

َذا شؿع َظّع ومـل ؽر َذفِؽ ،ـثر ِمـُْف َففُ  ـَ  .(7)شَو

شقدي افشقخ اإلموم افعومل افػووؾ، » وؿول ظـف يف إحدى إجوزاتف فف:

ًـد افثؼي ادجقد احلوؾظ ػقد، وادُ ثر ادُ ؽْ ث ادُ حدّ إوحد اهلامم افؽومؾ، ادُ 

رف ظُ  افعزيز اهلوصؿل ادؽل افشوؾعل،أيب ؾورس ظٌد افديـ افالؾظ... ظزّ 

                                                                        

 .2/991ش افضقء افالمع»  (9)

 .2/991 ادصدر افًوبؼ  (9)

 .291 – 2/999 ادصدر افًوبؼ  (7)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  37م 

 

 اً ػ مرتٌي أبقف وجده...ورثقا ادشقخي ـوبرـلشالؾف بوبـ ؾفد... ورؾعف إ

 .(9)شظـ ـوبر، وهلجً بذـرهؿ إفًـ وادحوبر...

... وـقػ ٓ وهق مـ بقً مل تزل دظوئؿ افًـي ؾقف معؿقرة، وتراجؿ »

 .(9)شرة مًطقرة...رّ ؼَ ُموشـفؿ مُ 

..شقدي وابـ شـدي، بؾ ابـ شودايت وذوي مقدايت....صقخ ».

 .(7)شادحدثغ...أراكو اهلل ؾقف ؾقق مو صوهدكوه مـ أبقف وجده...

اشتؿرت صؾي افتؾؿقذ بشقخف افًخووي صديؼ افعوئؾي، وـوكً 

مقجقدة  (حػيافتّ )و (افضقء افالمع)ممفػوت افًخووي افضخؿي مثؾ 

قػ إفقفو افًخووي بغ ؾقـي وأخرى ومل بـ ؾفد، يض مًقدهتو ظـد افعزّ 

 تصؾ فمخريـ.

ظـ شٌى تلفقػف فؽتوبف  ـه471ع احلؾٌل ادتقىف شـي ام  ؿول ابـ افش  

هق أكف أوؿػـل صوحٌـو ادحدث » ووي فغرر وقء افًخووي:س احلَ ٌَ افؼَ 

افعزيز بـ ؾفد ادؽل هبو يف ادحرم افديـ ظٌدجور اهلل ابـ صقخـو احلوؾظ ظزّ 

وظؼيـ وتًعامئي ظذ توريخ احلوؾظ صؿس افديـ ُمؿد  شـي شٌع

                                                                        

 .193 – 192ش إرصود افغووي»  (9)

 .192 ادصدر افًوبؼ (9)

 .174 – 173ادصدر افًوبؼ   (7)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  38م 

 

افضقء افالمع يف أظقون افؼرن ) افًخووي ويل مـف إجوزة، وُيًؿك:

ؿف افػوئؼي، وؿد ــً ضؾًٌ مـ وافده ـؾلظجٌـل مجؾي مـ تراج (،افتوشع

ادذـقر أن يقؿػـل ظؾقف يف أثـوء جمووريت إوػ، شـي شً ظؼة 

، واظتذر بلن يف بعض ترامجف مو يـٌغل إخػوؤه وتًعامئي، ؾومتـع ظـ ذفؽ

 وشس مو هـوفؽ.

 يّن اهلل تعوػ بقؿقيف ظؾقف صوهدت مو ؿصده صقخـو وأصور إفقف ام  ـوف

 .(9)شٌؽقً ظذ أؿقام يف تراجؿ ـثرة...ـؽقً وافتّ مـ افتّ 

ه ظذ ممفػف وصقخف ـًخ افضقء افالمع ويؼرؤبـ ؾفد ي ـون افعزّ 

يِف آخر ُجْزء مـ إَْصؾ: » :اجلزء افرابع ورد مو يليت ػل هنوييؾ ،افًخووي

ْقء افالمع ٕهؾ اْفؼرن ا ابِع مـ افض  ْقخ آخر اجْلُْزء افر  فت وِشع فَشْقِخـَو افش 

ي افػفومي صقخ اإلِ  د صؿس ي إَ ْشاَلم حج  افَعالَمي احلج  َكوم أيب اخْلَْر ُُمَؿ 

د افر  بـ ادرحقم زيـ افّديـ ظٌداافّديـ  بـ أيب بؽر افًخووي امْحَـ بـ ُُمَؿ 

وؾِِعل أدام اهلل َحَقوتف فْؾُؿًؾؿغ آمغ واْكتفك إَِػ ُهـَو مـ خطف  ،افؼوهري افش 

عغ  ًْ
ة آخرَهو َيْقم اخْلَِؿقس حودي ظؼ صػر اخْلَْر شـي تًع َوتِ يِف ُمد 

ي ادؼؾي ادػ وتٌف مـ َمؽ  ـَ فطػ اهلل وظقكف تؼر إَِػ َوَثاَمكاِمَئي بؿـزل 

                                                                        

 .9/93ش افؼٌس احلووي» (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  39م 

 

وؾِِعل فطػ اهلل هبؿ د بـ َؾفد اهلَوِصِؿل ادَ ؿافعزيز بـ ظؿر بـ ُمظٌد ّل افش  ؽ 

 .(9)شآمغ

 جمقداً  ُمِػقداً  ومؼوبؾيً  ِؿَراَءةً  َمو َكصف: احْلَؿد هلل أهنوه ظع   ثؿ  بَِخط ادُْمفػ»

ْقخ اإِلَموم إوحد اهلْ  وفؾؿحوشـ مْظفراً  ُمرراً  وتٌف افش  م اْفَعومل ادرصد امـَ

افَعِزيز ُمِػقد أهؾ ... ظٌدوادحدث اُدِػقد افّرحول ادًـد احْلَوؾِظ افؼْدَوة 

 ،َجوزـ افغربوء باَِم يًعػفؿ بف بدوِن ادًعد افؼوضـغ ؾضال ظَ جوز ومُ احل

ٌَيكػع اهلل َتَعوَػ بِِف َوَرؾعف يِف  ـِ ٕظذ ُرْت ارْي د ب...افد  ـ ، َؿوَفف َوـتٌف ُُمَؿ 

مْحَـ افًخووي ُمَمفػفظٌد د  ،ختؿ اهلل َفُف بَِخر ،افر  َوصذ اهلل ظذ شقدَكو ُُمَؿ 

ؾِقاًم  ًْ  .(9)شَوشؾؿ َت

واْكتفك  ؼرن افت وِشع اهلل مجعف مـ أهؾ افّن خر َمو يَ آ» ويف هنويي  افؽتوب:

عغ َوَثاَمكاِمئَ َكؼؾف مـ ادًقدة إػ ه ًْ
ًّ َوتِ  ،يـَو يِف ربقع أخر شـي ِش

د بـ افًخووي.  ٌَتَفو َوختؿ فـو بَِخر. َؿوَفف َوـتٌف ُُمَؿ   أحًـ اهلل َظوؿ

ٌََؼوِئفِ َهَذا فػظ افـؿ كؼؾتف يِف  ،مفػ بُِحُروؾِِف َومـ خطف أمتع اهلل ادًُْؾؿغ بِ

عغ َوَثاَمكاِمَئي ًْ
ْثـَْغِ َرابِع ربقع افث ويِن مـ شـي تًع َوتِ ِٓ ة آخرَهو َيْقم ا  ،ُمد 

                                                                        

 .90/11ش افضقء افالمع»  (9)

 .90/11 ادصدر افًوبؼ  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  40م 

 

ي أحً ػ ادؼؾي. َؿوَفف َوـتٌف ادػتؼر إـ اهلل تؼضقفو يِف خر بؿـزيل مـ َمؽ 

د بـ َؾفد اهْلَوِصِؿل ُبق اخْلَْر َوَأُبق َؾورس ظٌدافؾطػ أَ  اْفَعِزيز بـ ظؿر بـ ُُمَؿ 

وؾِِعل ّل افش   اهلل َوصّذ  ،َواحْلَْؿد هلل رب اْفَعودغ ،فطػ اهلل هبؿ آمغ ،ادَْؽ 

َْكٌَِقوء َوادُْْرشِؾَغ وَظذ آفف َوَصحٌف َوشؾؿ ظذ  ْٕ د َخوتؿ ا شقدَكو َوَكٌِقـَو ُُمَؿ 

وتٌف ادًتغـل  فًخووي: احْلَؿد هلل َؿَرَأُه ظع  َأمْجَِعَغ. ثؿ  بَِخط ادُْمفػ ا ـَ

 وبلشالؾف َزاده اهلل َتَعوَػ ؾضالً  ،بؼيػ َأْوَصوؾف َظـ تَؽرر افت ْعِريػ بِفِ 

َووؿ َصؿؾف  ،ورحؿ ُأُصقفف ،ومآًٓ  أظوذه مـ ادَْْؽُروه َحوًٓ و ،وأؾضوًٓ 

َْظاَلم بِذـِرِه  ،بػروظف وبؾغف ؾقفؿ ملمقفف ْٕ وَشؿعف بِِؼَراَءة مـ شؾػ ا

ٌُ مل يؽؿؾ فغره وَن اهلل َففُ  ،بَِحْق تَِقي وادًتؼٌؾي ،ـَ ْٔ َْحَقال ا ْٕ  ،وزان بِِف يِف ا

ٌَون شـي تَ  وأجزت هَلام ِرَواَيتف َظـك َمَع َشوِئر  ،وِرخيفواْكتفك يِف َأَواِئؾ صْع

د َوشؾؿ  ،مرويويت وممفػويت. َؿوَفف َوـتٌف ُمَمفػف َوصذ اهلل ظذ شقدَكو ُُمَؿ 

ؾِقاًم  ًْ  .(9)شَت

مـ مؼتـقوت ظوئؾي ابـ ؾفد  ؾفق أيضوً  شافتحػي افؾطقػي» و ـتوبوأم  

كف أودع كو إػ أأن أذ، وؿد شٌؼ شافضقء افالمع» ـتوب صلكف صلنادؽقي 

                                                                        

 .99/913ش افضقء افالمع»  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  40م 

 

حد ، وسح يف أ(9)(هـ339 :ت)أول مًقداتف ظـد صديؼف ظؿر بـ ؾفد 

يف شـي  هذا ، وـون(9)شَؿَدكِقغ يِف َكْحق جمؾديـ يِف ادًقدةـتوريخ اف» ـتٌف أن:

افذي  (إرصود افغووي) شـغ، بؾ يف أي ؿٌؾ وؾوة ادمفػ بلربع.(7)هـ342

 .(9)شريخ اددكقغتو» :يًؿل ـتوبف (2)هـ 409 أفػف شـي

آخر مو شّقدتف مـ » وكجد يف آخر اجلزء افثوفٌ آخر افؽتوب مو كصف:

 .(1)شتوريخ ادديـي افؼيػي، ين اهلل تعوػ تٌققضف وحتريره

ـ   ن مـ ؿوم ضفو، وأٌقّ ترك افتحػي مًّقدة ومل يُ د أن افًخووي وهذا يم

اكتفك » ًوبؼ:ؿول بعد ـالم افًخووي اف ،بـ ؾفدبتٌققضفو تؾؿقذه افعز 

يب اخلر أافثؾٌ افثوفٌ مـ توريخ ادديـي فشقخـو افعالمي خومتي احلػوظ 

بـ أيب بؽر افًخووي اُمؿد صؿس افديـ بـ ظٌدافرمحـ بـ ُمؿد 

افؼوهري افشوؾعل، تغؿده اهلل برمحتف وروقاكف آمغ، مـ خط ممفػف، يف 

                                                                        

 .929ش اإلظالن بوفتقبقخ» (9)

 .3/92ش افضقء افالمع»  (9)

 . 299ؾوركزروزكثول، ظؾؿ افتوريخ ظـد ادًؾؿغ  (7)

 .739ش إرصود افغووي»  (2)

 .129، 919ادصدر افًوبؼ (9)

 .4/299افتحػي  (1)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  49م 

 

، بؿـزل مدة آخرهو يقم اخلؿقس ظوذ ذي افؼعدة شـي أربع وتًع موئي

ر وأبق افػقارس ُمؿد اددظق ـوتٌف مـ مؽي ادؼؾي، ؿوفف وـتٌف.... أبق اخل

افعزيز بـ ظؿر بـ ُمؿد بـ ُمؿد بـ ؾفد اهلوصؿل ادؽل ظٌد

 .(9)شافشوؾعل...

 وفؽـ افذي يثر اإلصؽول هـو أمران:

ع يف تٌققضف، وافرجقع وـون افؼو» :أكف ذـر يف مؼدمي افؽتوب إول:

 .(9)شفقضف، حغ ـقين بطقٌي افؼيػي...وتـفتفذيٌف 

وورتف إخرة يف افثوين: ٓ كعؾؿ ـقػ وصؾً إووؾتف افتل ـوكً  يف جم

ذا ـوكً ادًقدة ُمػقطي فدى ظوئؾي ابـ ؾفد وهق بـ ؾفد؟ وإ ادديـي فؾعزّ 

بودديـي ؾؽقػ كػن مو ذـره يف ترمجي ظع بـ ُمؿد بـ ظع اددين احلـػل 

بودديـي، وُيي ظـد ؿووقفو، وتردد إػ افؼوهرة  ظع   مـ شؿع» ؿول:

 .(7)ش، وهق أن يف ربقع إول شـي اثـتغ وتًعامئي بودديـيمراراً 

-واشتؿرت اإلؿومي هبو » ؿول افًخووي يف جموورتف إخرة يف ادديـي:

ؾر ػ أن شوفإلؿراء وافتحديٌ فؾقاؾديـ وافؼوضـغ إي مع افتصدّ  -مؽي

                                                                        

 .4/299افتحػي  (9)

 9/99ش افتحػي» (9)

 .9/929ش افتحػي» (7)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  43م 

 

شـي ـومؾي، ثؿ ارحتؾـو بجؿقع افعقول إػ  بعقوفف، وختؾػـو ظؼٌفوفد إخ 

ؿوؾؾي اددكقغ،  ادديـي افـٌقيي يف مقشؿ شـي إحدى وتًعامئي صحٌيَ 

ؾقصؾـوهو يف مًوء فقؾي آثـغ توشع ظؼ ذي احلجي احلرام، ؾوشتؼريـو 

قي ؿًجد افـٌـؿي أحد أبقاب افـجوه بوب افرحـبوددرشي افزيـقي ادزهريي ت

 .(9)شك شوــف أؾضؾ افصالة وافًالمـظؾ

كف ـون بؿؽي أو -ـعودتف–ؾ مؽقثف بودديـي طِ افًخووي مل يُ يؽقن  ؾفؾ

ادديـي وتقيف ؾقفو يف وبعدهو رحؾ إػ  ،هـ409يف صفر ربقع إول مـ ظوم 

 ؟كػًفو فًـيصعٌون مـ ا

بـ ؾفد، أو أرشؾفو إػ افعز أن ادًقدة ـوكً معف، ثؿ دو مرض  أو

 ؿ إفقف بعد وؾوتف؟ًؾّ أوص أن تُ 

 يؿً يف ادديـي وإكام موت بؿؽي؟ أن افًخووي مل أو

 ،ومـشل اخلالف يف مؽون افقؾوة أن ادعوسيـ فف مل يذـروا مؽون افقؾوة

 وأوهلؿ خوصتف وأصدؿوؤه مـ ظوئؾي ابـ ؾفد.

هـ( مل ُيدد مؽون وؾوتف وهق مـ 499جالل افديـ افًققضل )ادتقىف: 

                                                                        

 .979ش إرصود افغووي»  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  44م 

 

عاِمَئي» افعورؾغ بف ؾؼول:أؿراكف و ًْ
ٌَون شـي اْثـََتْغِ َوتِ  .(9)شَموَت يِف صْع

 هـ(9073افَعْقَدُروس )ادتقىف:  افؼودرقل افديـ ظٌدحدد ُُم  يف حغ

عامَئي» مؽون وؾوتف بودديـي ؾؼول: ًْ َويِف َيْقم  (ـه409) شـي اثـغ بعد افت

ََحد َوؿً اْفَعرْص افث وِمـ َواْفِعْؼيـ م ْٕ ْقخ اْفَعالَمي ا ٌَون تقيّف افش  ـ صفر صْع

د ق ظٌدفي احْلَوؾِظ َأبُ وافرح حـبـ ظٌداهلل صؿس افّديـ ُُمَؿ  د بـ افر  َؿـ بـ ُُمَؿ 

وؾِِعل بِودَِْديـَِي  د افًخووي إَْصؾ افؼوهري افش  أيب بؽر بـ ُظْثاَمن بـ ُُمَؿ 

يَػي ِ َِخَرة هَبو ،افؼ  ْٕ ٌُْعقَن شـي َوُص  وظؿره ،َحول جموورتف ا ع إِْحَدى َوَش

ْثـَْغِ  ِٓ ٌْح َيْقم ا ٌَِؼقِع بجقار مْشفد اإِلَموم َودُ  ،...َظَؾْقِف بعد َصاَلة افص  ؾـ بِوف

وَكً جـَوَزتف حوؾؾي ،َموفؽ ـَ  .(9)شف يِف جَمُْؿقع ؾـقكفمثؾُ  َومل خيؾػف بعدُ  ،َو

ي ثوفٌ يقم اجلؿعويف » هـ( ؾؼد ؿول:497)ادتقىف:  أمو ابـ ضقفقن

صع ؽوئٌي، ُظؼقى صالهتو بوجلومع هـ 409مـ ذي افؼعدة شـي  ظؼة

ؿحدث افعالمي صؿس افديـ ـك ثالثي أكػس مـفؿ افـإمقي، ظؾ

 .(7)شل بؿؽيـافًخووي، تقؾ

                                                                        

 .997ش كظؿ افعؼقون» (9)

 .91ش افـقر افًوؾر» (9)

ًٌو ٓبـ ضقفقن، ورؾقًؼو فف يف 921ش مػوـفي اخلالن» (7) .ـون جور اهلل ابـ ؾفد صوح

إخذ ظـ مجوظي مـ افشققخ، وـون يؽوتى ـؾ واحد مـفام صوحٌف يف ـؾ 

= 
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افعقدروس يف حتديد توريخ  هـ(9034ابـ افعامد احلـٌع )ادتقىف: وتوبع 

ظذ شوــفو - دديـي ادـقرةتقيف بو»: ، وـلكف كؼؾ ظـف ؾؼولافًخووي وؾوة

 ،هـ409شـي  ،يقم إحد افثومـ وافعؼيـ مـ صعٌون -افّصالة وافًالم

، ودؾـ بوفٌؼقع بجقار مشفد ظؾقف بعد صالة صٌح يقم آثـغ وصّع 

 .(9)شاإلموم موفؽ

وهذا آوطراب يف مؽون افقؾوة جعؾ كجؿ افديـ ُمؿد بـ ُمؿد 

ورأيً بخط بعض أهؾ افعؾؿ أن » يؼقل: هـ(9019افغزي )ادتقىف: 

افًخووي تقيف شـي مخس وتًعغ وثامكامئي، وهق خطل بال صؽ، ؾنين 

 (تقايل افتلكقس بؿعويل ابـ إدريس) رأيً بخط افًخووي ظذ ـتوب

ظؾقف يف جموفس آخرهو يقم اجلؿعي  افشوؾعل فؾحوؾظ ابـ حجر أكف ؿرئ

مـ مدرشي افًؾطون ثومـ صفر ادحرم شـي شٌع وتًعغ وثامكامئي بؿـزفف 

ظذ افؽتوب ادذـقر  ي بؿؽي ادؼؾي، ورأيً بخطف أيًضوإذف ؿويتٌو

ظؾقف أيضًو بوددرشي ادذـقرة يف جموفس آخرهو يقم إربعوء ثومـ  أكف ؿرئ

 .(9)شظؼ صفر ربقع إول شـي تًعامئي

                                                                        

 شافؽقاـى افًوئرة»، ويذـر فف مـ يتقىف يف ـؾ شـي شـي مع احلجوج

(9/979.) 

 .90/99ش صذرات افذهى» (9)

 .9/92ش افؽقاـى افًوئرة» (9)
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بـ ؾفد حدد وؾوة افًخووي يف و يٌعٌ ظذ افتًوؤل أن جور اهلل ن مإ

-...واكؼطع هبو » :هـ، ؾؼد ؿول يف ترمجي ظع بـ أمحد اخلجـدي409شـي 

يف شـي احدى وتًع  -افًخووي-ػ مف  بعد مقت اد -يف ادديـي ادـقرة

 .(9) ش موئي...

هـ( يف مؽون 9990قىف: وفؽـ مو ذـره ُمؿد بـ ظع افشقـوين )ادت

ؿي بـ ؾفد يؼطع مودة اخلالف، وذفؽ فعالظـ جور اهلل  وؾوتف كؼاًل 

وَكً َوَؾوت» افًخووي بعوئؾي ابـ ؾفد. ؿول: ـَ َِخَرة َو ْٕ ف يِف جموورتف ا

ٌَون شـي بِوفـ ََحد شودس ظؼ صْع ْٕ يَػي يِف ظرص َيْقم ا ِ اْثـََتْغِ  409َؿِديـَِي افؼ 

عاِمَئي ًْ
 .(9)شاْكتفك َمو ذـره اْبـ َؾفد ،َوتِ

مـف  هق مو ذـر صقئوً  وفعؾ مو كؼؾف افشقـوين ظـ ابـ ؾفد يف حتديد افقؾوة

 :س، ؾٌعد ذـره فقؾوة افًخووي وتعديد مـوؿٌف ختؿف بام يليتورُ دَ قْ افعَ 

ْقخ َجور اهلل بـ َؾفد » مَجَي -َرمَحف اهلل-َؿوَل افش  ْ إِن َصقخـَو  :ظؼى تِْؾَؽ افس 

ـَي ًَ َْوَصوف احْلَ ْٕ ِف مـ ا
ًِ مَجَي حؼقؼ باَِم ذـره فـَػ ْ  َوَفَؼد َواهلل ،َصوحى افس 

ريـ مثؾف َويعؾؿ َذفِؽ ـؾ مـ اضؾع ظذ  ،اْفَعظِقؿ مل أر يِف احْلػوظ اْدَُتَلخ 

ورحؿ اهلل جدي  ،َوُهَق َظوِرف َؾِؼقف مـصػ يِف ترامجف ،َأو َصوهده ،ممفػوتف

ٌُ َؿوَل يِف َتْرمَجتف َؾوق ،إِك ف اْكَػرد بػـف :َحْق ْٔ ُثرت  ،ؾطور اْشؿف يِف ا ـَ َو

ن  ،صومًو ويؿـوً  ،َضور صقتف ذؿًو وؽربوً  ،َؽره مصـػوتف ؾِقِف َويِف  ْٔ َٓ أظؾؿ ا َو

                                                                        

 .9/997حػي افؾطقػي افت (9)

 .9/932ش افٌدر افطوفع» (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  47م 

 

َٓ أحًـ ،مـ يعرف ُظُؾقم احَلِديٌ مثؾف َٓ َأـثر تصـقػًو َو َوفَذفِؽ  ،َو

َؾوق ْٔ َوفف اْفَقد  ،وافرؾوق ،وافطؾٌي ،مـ ادََْشوِيخ ،َأخذَهو َظـُف ُظَؾاَمء ا

َجولَوَأْشاَمء  ،يِف ادْعرَؾي بوفعؾؾ ـكافط قف َواجْلْرح  ،وأحقال افرَواة ،افر 

مل َيْلِت بعد  :َوهِلََذا َؿوَل بعض اْفعؾاَمء ،َوإَِفْقِف يشور يِف َذفِؽ ،َوافت ْعِديؾ

َهٌِّل أحد شؾؽ َهِذه ادًوفؽ  ،َوَفَؼد َموَت ؾـ احَلِديٌ مـ بعده ،احْلَوؾِظ افذ 

 .(9)شؿ خيؾؼ بعده مثؾف. اْكتفكـَوف ،وأشػ افـ وس ظذ َؾؼده

مل يعؾؼ  (7114) :ؿؿوافعجقى أن ترمجي افًخووي فـػًف يف افتحػي ر

 توريخ): يف ـتوبف هأن ابـ ؾفد ذـرؾفؾ شٌى ذفؽ  بـ ؾفد!ظؾقفو جور اهلل 

ـون  ، أو(9)(يػقد يف معرؾي وؾقوت ادسمجغ يف افضقء افالمع مـ إحقوء

و يف مقوع افسمجي؟! رة، وواؾوه إجؾ ؿٌؾ أن يؽتٌفرّ ّد ـتوبي ظـف ُُمَ ُيعِ 

أكف ترك ؾراؽو يؼدر تؼريٌو بصػحي ـومؾي يف ادخطقط افذي  صقصووخ

 .(7)وصؾ إفقـو

                                                                        

 .99ش افـقر افًوؾر» (9)

 .1/904ش إظالم» (9)

 /ب.732اكظر: ل (7)
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 «قلت» الزيادات على التحفة بلفظ

ً  -بـ ؾفد ؾ افعز حتص   ظذ مجقع اإلووؾوت افتل  -خوويتؾؿقذ اف

(، وظؿؾ افتحػي افؾطقػي) ظذ مًقدة ـتوبف يـتٌفو افًخووي يف ادديـ

 خشقي افؾغط ،(افضقء افالمع)فو فديف صلهنو صلن فو، وحػظِ ـًخِ ف

ذـره ظذ مو الع بعض أصحوب افساجؿ ضّ يًٌٌف ا ؿد افذي وافغضى

افرصاحي وافقوقح يف افـؼد بف افًخووي مـ يتؿقز  افًخووي ظـفؿ، ومو

 .(9)افالذع حتك مع أؾراد أهتف

 (حشػقـي كق)هـ( يف ـتوبف 471كؼؾ ابـ افشامع احلؾٌل )ادتقىف شـي 

افًخووي:  ومـفو ـتوبو ،اختقورات مـ ـتى صتك بخط افعز بـ ؾفد

 .(9)(افتحػي افؾطقػي)، و(افضقء افالمع)

بـ ؾفد ؾال يؿؽـ أن وحقٌ إن افثؾٌ إخر وصؾ إفقـو بخط افعز 

                                                                        

 . 27ص:  شإرصود افغووي»  (9)

ـ ؾفد: مؽتٌي اب يفش افضقء افالمع»ؿول ابـ افشامع دو ضؾى آضالع ظذ  

إخػوؤه وشس مو هـوفؽ، بلن يف بعض ترامجف مو يـٌغل  -بـ ؾفدافعز -واظتذر »

ـر  ًّ بقؿقيف ظؾقف صوهدت مو ؿصده صقخـو، وأصور إفقف مـ  -تعوػ–اهلل ودو ي

 ش.افتـؽقً وافتٌؽقً ظذ أؿقام يف تراجؿ ـثرة...

 .934 – 933ش افتوريخ وادمرخقن بؿؽي» (9)
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ورد يف ترمجي  ٓ أن مومـ افعز ظذ ـالم صقخف افًخووي إ كؼطع بزيودات

إػ ...» :ؿول ظـ جمد افديـ  ،بـ ؾفدؾوت افعز يمـد إوو ظوئؾي ابـ صوفح

. ؾفذا افتوريخ بعد وؾوة (9)شأن ؿدم مـفو بؾده يف شـي ثامن وتًع مئي..

 بـ ؾفد. افًخووي بًً شـقات وبخط افعزّ 

هـ، آفً ادؽتٌي ٓبـف 497شـي  -رمحف اهلل-بـ ؾفد  ام تقيف افعزّ ـوف

افؽتى ـقافده، ؾـًخ  بـ ؾفد افذي ـون صغقؾًو بـًخاحلوؾظ جور اهلل 

 اً وجزء اً واؾر وً حظفػوت بخطف، حوزت ممفػوت افًخووي مـ ادم ـثراً 

، ؾلخذ ُيعّؼى ظذ (9)جؿـٌر مـفو، وـذا ممفػوت وافده افعز، وجده افـّ 

 فتلخر وؾوة 5ومل تؽتؿؾ ،حػي افؾطقػييف ـتوب افت بؼقًافساجؿ افتل 

ووؾوتف  حى افسمجيأخٌور صو (7)أصحوهبو ظـ افًخووي، وشجؾ بخطف

                                                                        

 .794ق (9)

 .9/499ش افػفورسؾفرس » (9)

 .21 م -29 اكظر كامذج مـ خط جور اهلل ص م (7)

 . وؿد كؼؾ افعقدروس كصقصوً 922، 22/ق9جش افتحػي»ويؼورن  بخطف يف 

بـ ؾفد مرصحو بذفؽ ظؼى ؿقل افًخووي يف ظدد مـ ـثرة ظـ جور اهلل 

 – 904، 907 – 909، 49، 90، 24 – 23ش افـقر افًوؾر»افساجؿ يف ـتوبف 

(5 ويف ترمجي 9/29ش)افٌدر افطوفع»(5 992 – 991، 993 – 992، 999

= 
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 .شؿؾً: »هو بؾػظحقٌ يٌدؤ

، أو (9)ادعجؿ :بـ ؾفد كؼؾ تؾؽ افساجؿ مـ ـتوبفوٓ صؽ أن جور اهلل 

توريخ يػقد يف معرؾي وؾقوت ادسمجغ يف افضقء افالمع مـ ) :مـ ـتوبف

 .(7)(يؼوظ بتتؿي ذيؾ ضٌؼوت احلػوظحتػي إ) أو مـ ـتوبف ،(9)(إحقوء

 

                                                                        

يف  -جور اهلل بـ ؾفد-وذـر صوحٌـو  افًؿفقدي ؿول ابـ افشامع:

(. 12، 92) شافًحى افقابؾي» (،907–9/909) شافؼٌس احلووي»معجؿف...

بؾقغ افؼرى يف »بام ورد يف ش افتحػي»( مـ 929وؿورن بام كؼؾف يف ترمجي رؿؿ: )

، 9/90) شكقؾ ادـك»(، و9/9949(، )9/9932) شقرىذيؾ إحتوف اف

بام ورد يف كقؾ ( 977(، وؿورن بام كؼؾف يف ترمجي افزموم افرومل رؿؿ: )979

( مـ 7234، وؿورن بام كؼؾف يف ترمجي رؿؿ: )9/299بـ ؾفد ادـك جلور اهلل 

 .920ش افـقر افًوؾر» (،9/149ش)متعي إذهون»بام ورد يف: ش افتحػي»

 (.9/292ش)صي إثرخال» (9)

ـام ؿرأت بخط ابـ ضقفقن كؼاًل ظـ ـتوب ُمدث مؽي جور اهلل »ؿول افغزي: 

 ،ومعجاًم ذـر ؾقف أشامء صققخف»(، 9/999ش )افؽقاـى افًوئرة»ش: ابـ ؾفد

 (.9/979ش)افؽقاـى افًوئرةش. »وافشعراء افذيـ شؿع مـفؿ افشعر

 .1/904إظالم  (9)

 .9/321ؾفرس افػفورس  (7)
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 ة التحفة:تتبع مشار خمطىط

قر افـًخي ؾؼط، وبوفرؽؿ مـ ظدم افعث مل يصؾ إفقـو مـ افتحػي إٓ هذه

فقؽؿؾ بعضف بعضًو فقـو افؽتوب وصؾ إ ؾننّ  ،ي ـومؾي بخط واحدظذ كًخ

 ؼص.دون أي ك

 ًّ  ، يف ثالثي أجزاء.(9)ؿ افًخووي ـتوبف إػ جمؾديـ وؿد كص ظذ ذفؽؿ

وافثوين بخط افـوشخ: إول  يفأبجزفؼد وصؾ إفقـو ادجؾد إول 

هـ ؿٌؾ وؾوة جور  499وؿد ـتى شـي  ،احلػقظ احلـػلظٌدافٌوشط بـ ظٌد

 اهلل بًـتغ.

ى هذا اتضح أن هذا افـوشخ ـت بعد افتلمؾ وؿراءة ادخطقط مراًراو

بـ ؾفد ظذ اظـ خط افعز بـ ؾفد ومعف إووؾوت جور اهلل  خطقط كؼاًل اد

خووي، وأكف بعد كًخ ادخطقط وؾوهتو ظـ افً ترافساجؿ افتل تلخ  

مؼوبؾتف وواوح ذفؽ مـ خالل احلقار اجلوكٌقي افتل ؾقفو ـؾؿي  جرت

وفقس ذفؽ ـوشخ بديع اخلط )صح( أو )ؿػ( أو )مطؾى(، وـون هذا اف

افتل ٓ يؿؽـ أن موم مدرشي ظوئؾي ابـ ؾفد يف مجول اخلط، كف إؾن ؽريٌو5

 افٌوشط.اخلط مثؾ ظٌدؾفد ؾقفو إٓ بـوشخ رائع بـ يرى جور اهلل 

يف إول وافثوين ثؿ تقؿػ، ومل وؿد ـتى افـوشخ ادجؾد إول بجزأ

                                                                        

 .3/92ش افضقء افالمع»  (9)
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هذا آخر اجلزء » يؽتى ادجؾد افثوفٌ، حقٌ ؿول يف هنويي اجلزء إول:

إول مـ توريخ ادديـي افؼيػي فؾشقخ افعالمي خومتي احلػوظ وادمرخغ 

أيب بؽر افًخووي  بـاافرمحـ صؿس افديـ أيب اخلر ُمؿد بـ ظٌد

افؼوهري افشوؾعل تغؿده اهلل برمحتف وروقاكف وأشؽــو وإيوه ؾًقح جـوكف. 

وصذ اهلل ظذ شقدكو ُمؿد وآفف وصحٌف وشؾؿ  ،آمغ، واحلؿد هلل وحده

 .  (9)شحًٌـو اهلل وكعؿ افقـقؾ ا،تًؾقام ـثرً 

افثوين جؾد آخر افثؾٌ، اد» وأمو يف هنويي اجلزء افثوين ؾؼد ؿول افـوشخ:

مـ توريخ ادديـي افؼيػي، فشقخـو افعالمي...وـون افػراغ مـ ـتوبتف يف يقم 

، ظذ يد هـ499إحد، حودي ظؼي ذي افؼعدة احلرام مـ صفقر ظوم 

بـ ذف افديـ ااحلػقظ بـ ُمؿد افعٌد افػؼر ...ظٌدافٌوشط بـ ظٌد

ـو اهلُل وكِْعَؿ ظومؾف اهلل بؾطػف اخلػل، وافـحـؿُد هلل وحَده، حًٌُ  احلـػل،

ٓ  بوهلل افعؾـل  افعظقؿ.  افقـقُؾ، وٓ حقَل وٓ ؿقَة إ

 َكُؿلللللللللللللللَؾ الؽِتلللللللللللللللاُب تؽاَمَؾلللللللللللللللْت 

 

 

ورِ  أيللللللللللللللللللللللللللللللللدي   لِصللللللللللللللللللللللللللللللللاحبِفْ الرسر

 وطَػلللللللللللللللللللللللللللللللللا اإل ُ بَِػضلللللللللللللللللللللللللللللللللؾِفِ  

 

 

ـْ َقللللللللللللللللللللَراهُ وَكاتِبِللللللللللللللللللللفْ   ـْ َملللللللللللللللللللل  َطلللللللللللللللللللل

 إْن جِتللللللللللْد َطقًْبللللللللللا فَُسللللللللللد  اللللللللللللَخؾاَل 

 

ـْ ال َطقللللللللَب فقللللللللفِ وَطللللللللال   (9)جللللللللؾ  َملللللللل

 

 

                                                                        

 .19اكظر: ص م (9)

 .11اكظر: ص م  (9)
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وهـو يظفر مـ صقغي افـوشخ أن افؽتوب اكتفك ومل يؼ إػ اجلزء 

ظذ  بـ ؾفد افذي ـون مؼؾوً اا يؼقدكو إػ افظـ بلن جور اهلل افثوفٌ، وهذ

افـوشخ ويؼوبؾ معف، إمو شوؾر، أو مرض ؾختؿ افـوشخ ؿقفف بـفويي 

 افؽتوب.

ؾفد، ؿول يف ـ بؼل ظذ ادًقدة افتل ـتٌفو افعز وأمو اجلزء افثوفٌ ؾؼد ب

دُتف مـ توريِخ افـؿديـِي » بف يـتفل افؽتوب:هنويي اجلزء افثوفٌ و آخُر مو شق 

َ ا ٌُ مـ هلل تعوفـك تٌـققَضُف وتـحريَرُه ... افؼيػِي، َين  ٌُ افثوف اكتفك افث ُؾ

خغ أبـل افـخر  وِظ وافـؿمر  توريِخ افـؿديـِي، فشـقِخـو افعالمِي خومتِي افـُحػ 

خوِوي  بـ ظٌدٍد صؿس افديـ مـحـؿ    ً ـِ بـ مـحـؿِد بـ أبـل بؽر اف افرحـؿ

َدُه اهلُل برحـؿتِف ، تغؿ  ػ افؼوهري  افشوؾعل  ف، يف وروقاكف آمغ، مـ َخط  ُممف 

ةمُ  ، بؿـزل ئيٍ امذي افؼعدِة، شـَي أربٍع وتًعِ  افـخؿقِس ظوذ و يقمُ آخُره د 

 وظقكِف أبق افـخِر ف افـؿػتؼُر إفـك ُفطِػ اهلل، ؿوفـف وـتٌـوتٌف مـ مؽَي افـؿؼؾي

ـَ وأبق ؾورس، مـحـؿد افـؿدظ ـِ مـحـؿِد بـ  ظؿَر بـ مـحـؿد ق ظٌَدافعزيز ب ب

، فطػ اهلل هبؿ، وافـ ؾفد وصؾـك اهلل  ،حـؿُد هللِافـفوصؿل  افـؿؽل  افشوؾعل 

 .(9)شٍد وآفِف وصحٌِف وشؾ َؿ تًؾـقاًم ـثًراظؾـك شـقدكو مـحـؿ

                                                                        

 .14اكظر: ص م  (9)
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حظ يف هذا اجلزء أن جور اهلل ؿد ـتى إووؾوت ظذ بعض افساجؿ ويؾ

 .(9)وضؿس بعضفو وترك إخرى فؾعقدة إفقفو ومل يؽؿؾفو

ؼ ظؾقفو ابـ ؾفد يف اجلزء افثوفٌ افتل ظؾّ  مـ افساجؿ اً أن ـثر ـام

ـوكً يف وؿً مٌؽر ومل يذـر وؾوهتو ـام هق احلول يف اجلزء إول وافثوين، 

بـ ااخلر  أيبو ـتًٌ فؾعقدة إفقفو وإـامهلو، ومثول ذفؽ ترمجي وجوءت ـلهن

  ً ؾٌعد ترمجي  5بـ صوفحوترمجي ُمؿد صالح افديـ  ،(9)خوويافشؿس اف

فقطوئػف مع  أؿقل: واشتؿر متقفقوً » :مطقفي مـ افًخووي ظؼى جور اهلل

أؿقل: » ى جور اهلل:بـ صوفح ظؼّ ، ويف ترمجي: ُمؿد ادجد (7)شمٌوذة

 ويف ترمجي: ُمؿد بـ ُمؿد افشؿس بـ افشؿس ؿول جور اهلل: 5(2)شوبعد

. بؾ وجدت أن جور اهلل ووع ترمجي (9)شوبعده رزق أوٓدًا وموت ظـفؿ»

شقدة ؿريش ابـي ُمؿد بـ مجول افؼرر » ظذ ذط افًخووي وهل

                                                                        

، 99ق7322، ترمجي رؿؿ 99ق 7312، ترمجي رؿؿ99ق 7311ترمجي رؿؿ  (9)

 .12ق2009ترمجف رؿؿ 

 .7390ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (9)

 .92ق 7311ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (7)

 .99ق 7312ترمجي رؿؿش افتحػي»  (2)

 .99ق 7322ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (9)
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، (9)أصور إفقفو افًخووي يف ترمجي أبقفو يف حغ، (9)افٌؽري وـتٌفو بخطف

اهلل ترمجي ابـ افـجور افتل مل يؽؿؾفو افًخووي وـوكً مًقدة  جورأـؿؾ و

، (7)فتؽؿؾتفو، ؾلمتفو جور اهلل مـ تذـرة احلػوظ فؾذهٌل ووجعؾ ؾراؽ

د بـ ـؿؾ ترمجي َأيبوأ د بـ ُُمَؿ   خمترصاً  (2)َأمْحد افعؼقع افـقيري بؽر بـ ُُمَؿ 

د بـ ابؽر  يب، وـذفؽ أـؿؾ ترمجي أ(9)شافضقء افالمع»مـ ـتوب  بـ ُُمَؿ 

د افٌدر بـ افٌدر ُُمَؿ 
 .(2)ش افضقء افالمع»مـ  (1)

ترك بغ  بـ ؾفد ؿدعض افػراؽوت يف ادخطقط أن افعز ويظفر مـ ب

مؾمهو ؾقام بعد وذفؽ بتقجقف مـ  بعض افساجؿ ؾراؽوت فقؽقن

 .(3)افًخووي

                                                                        

 .9942، واكظر ترمجي رؿؿ  721قش افتحػي»  (9)

وشامهو )شً ؿريش(، وفعؾ هذا حتريػ  7131، 227ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (9)

 مـ افـوشخ.

 .22ق  7474ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (7)

 .922ق  2233ترمجي رؿؿ ش افتحػي»  (2)

(9)  99/32. 

 .922ق  2234رؿؿ ترمجي ش افتحػي»  (1)

(2) 99/33. 

، 939. واكظر ق999،799، 921، 904، 939، 997، 999اكظر: ق  (3)

= 
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، ومل وارداً فًٌى مـ إشٌوب  وهـو يؽقن احتامل ؾؼدان اجلزء افثوفٌ

فذا ـوكً تعؾقؼوتف ظذ  5ن إول وافثوينـ بحقزة جور اهلل إٓ اجلزآيؽ

 افساجؿ واوحي، وـؾػ افـوشخ بـًخ إول وافثوين.

ٓ كجد أي ذـر فعوئؾي ابـ ؾفد بعد افؼرن افعوذ اهلجري، ؿول و

 .(9)شوهؿ بقً ـٌر بؿؽي اكؼروقا افققم» افؽتوين ظـ بـل ؾفد:

ن اجلزآظذ ادجؾد إول وؾقف  َؽوت ادؽتقبيفر مـ إختوم وافّتَؿؾّ ويظ

إول وافثوين، وادجؾد افثوين وؾقف اجلزء افثوفٌ أن افؽتوب متؾؽتف ظوئؾي 

أول ادتؿؾؽغ فؾؿجؾد افثوين إكصوري افشفرة يف ادديـي، وـون 

افؽريؿ بـ يقشػ إكصوري، ثؿ حصؾ ظذ ادجؾد إول، ودفقؾ ظٌد

 ظذ ادجؾد افثوين. ذفؽ تعؾقؼوت إكصوري

ي، بقً ظؾؿ ووجوهي يف دِ كْ رَ ظوئؾي إكصوري تـتًى إػ بقً افز  

مـ افعؾامء ترجؿ هلؿ ابـ  ، وؿد أكجًٌ هذه إهة ظدداً (9)ادديـي ادـقرة

                                                                        

. اوطر افعز ٕن يؽؿؾ ـتوبي  729، 773، 779، 799، 799، ق709ق

ٌَّؼك افسمجي يف  .احلقار فضقؼ افػراغ اُدت

 (.9/490ش)ؾفرس افػفورس» (9)

 ،970 ،937، 77ش حتػي ادحٌغ» (9)
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 .(9)وافًخووي (9)حجر

قفقد شـي افؽريؿ بـ يقشػ إكصوري ادومـ إـقد أن افشقخ ظٌد

، هق مـ حتصؾ (7)ـه9919ي تقيف بؿؽي شـي افذهـ افعومل افرحوفي 9039

 وؿـ ترـي ابـ ؾفد وظذ ـتوب افتحػي افؾطقػي إمو ذاء مـ افقرثي، أو بقع

 حقـام اكؼروً إهة. وأوؿوؾف

افػؼر إػ ربف دخؾ يف مؾؽ » ة افؽتوب:وجوء يف كص افتؿؾؽ ظذ ضرّ 

ي افؽريؿ بـ افشقخ يقشػ بـ ظٌد افؽريؿ إكصورافٌوري ظٌده: ظٌد

 . ثؿ تقؿقعف وختؿف. شاخلزرجل إمحدي ؽػر اهلل هلؿ وفؾؿًؾؿغ آمغ

افؽريؿ اجلزء افثوفٌ تعقد إػ افشقخ ظٌدوأرجح أن افتعؾقؼوت افتل يف 

وافدفقؾ  افرمحـ صوحى ـتوب: حتػي ادحٌغ5 فقفده ظٌد ٓ ،إكصوري

ف موت يقشػ وأكبـ كرص اهلل بـ اظذ ذفؽ تعؾقؼف ظذ ترمجي ادمذن: ُمؿد 

اتػؼ مثؾ هذا بعقـف يف " ذان... ظؾؼ يف احلوصقي بوفؼقل:يف ادـورة بعد إ

                                                                        

 (.977، 1/90(، )922، 9/901(، )2/913(، )7/992ش)افؽومـي افدرر» (9)

ش معافضقء افال»فخ5  ...إ9221، 9740، 913ترمجي رؿؿ ش يافتحػي افؾطقػ» (9)

 فخ....إ2/99، 991، 7/997، 9/920

 .90ش حتػي ادحٌغ» (،7/30ش)شؾؽ افدرر» (7)
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ابـف ظٌد  يف حغ أن، (9)شٕحد افرؤشوء بوحلرم افـٌقي... هـ9999 شـي

تقؿقعف ظذ متؾؽ افـًخي  أنّ  . إووؾي إػ(9)هـ9992افرمحـ مقفقد يف شـي 

 .(7)هق كػًف افذي خيتؿ بف تعؾقؼوتف ظذ بعض افساجؿ

افرمحـ إكصوري يف حقوة وافده، كتؼؾً مؾؽقي افؽتوب إػ ابـف ظٌدثؿ ا

ة ادجؾد إول وافثوين، وحقـام حتدث ظـ أهة ؾختؿف مثًٌ ظذ ضرّ 

وؿد ذـرهؿ مـ ممرخل ادديـي ادـقرة أجؾفؿ احلوؾظ أبق » ي ؿول:دِ كْ رَ افزّ 

افضقء افالمع ) ــاخلر ُمؿد افًخووي يف تورخيف افؽٌر وادعجؿ ادًؿك بــ

 (،افتحػي افؾطقػي يف توريخ ادديـي افؼيػي)و (،يف أظقون افؼرن افتوشع

 .(2)شوأضول وأضوب ؾقفؿ جزاه اهلل خراً 

 :مـفؿ ،افرمحـة أوٓد ؽر ظٌدافؽريؿ إكصوري ظدفؼد خؾػ ظٌد

ؾؼقف  ويقشػ، (9)هـ9917، تقيف شـي شعقد وهق أـز إخقتف، وـون ظودوً 

                                                                        

 .93قش افتحػي افؾطقػي» (9)

 .92ش حتػي ادحٌغ» (9)

، ق 713، ق 934، ق 923، ق92،93، ق79، ق 92قؾ ادثول: ق ظذ شٌ (7)

739. 

 .3ش حتػي ادحٌغ» (2)

 .99ش حتػي ادحٌغ» (،9/117ش)حؾقي افٌؼ» (9)
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 .(9)هـ 9922 :شـي بورع  تقيف

بـ مؼتؾ يقشػ  :مـفو ،عدة كؽٌوتويظفر أن افعوئؾي ؿد أصقًٌ ب

افؽريؿ وابـف وابـ أختف يف ؿؾعي ادديـي ادـقرة بعد شجـفؿ ظٌد

افرمحـ ظـد افٌوب ادرصي يف بعض حًـ بـ ظٌد 5 ومؼتؾ(9)وتعذيٌفؿ

ذ بعض أؾرع بقً كصوري ظى إعؼّ ، ثؿ يُ (7)هـ9927افػتـ شـي 

ػ اهلل ظوؿٌي اكؼروقا مجقعًو، وإوأمو افذـقر ؾؼد » صوري بؼقفف:إك

 .(2)شإمقر

متؾؽً افؽتوب امرأة ؽر واوح اشؿفو  (9)وفتعوؿى افػتـ يف ادديـي

إػ مؾؽ هـ 9943ثؿ آل شـي » :يليت ومو شؾؿ مـ افـص مو ،واشؿ أبقفو

                                                                        

 .99ش حتػي ادحٌغ» (،923 – 2/922ش)شؾؽ افدرر» (9)

 .99 – 97ش حتػي ادحٌغ» (9)

 .79ادصدر افًوبؼ  (7)

 .72ادصدر افًوبؼ  (2)

هـ، وؾتـي 9934شـي ش افدوس»هـ، وؾتـي 9932شـي ش افؼؿؼؿجل»ي مثؾ ؾتـ (9)

إخٌور افغريٌي بام وؿع » هـ .9942شـي ش اجلردة»، وؾتـي شريػ هورـافش»

 (. 32 – 99ش )بطقٌي احلٌقٌي
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 .(9)شافػؼرة......بـ ُمؿد افغال... افعؿري افشفقـؿل...

هـ ظذ 9991حؿد ظع بوصو ابتداء مـ شـي ـؿالت مـفؾحروب وح ـون

يف ادديـي ادـقرة، حقٌ دارت ظدة  وخصقًصو اجلزيرة افعربقي تلثٌر ظؿقٌؼ 

فذي اـثر مـ أهؾفو، وٓ كعرف مو ا هوجر معورك ؾقفو وظذ أضراؾفو، فذ

ؿـ إكصوري متؿؾؽ افتحػي افؾطقػي إول، ـافرحبلهة ظٌد حؾ  

ٓ  وافًق  أكو كجد مؾؽقي افؽتوب تـتؼؾ دة افتل متؾؽً افؽتوب بعده، إ

محد بـ ُمؿد مراد بـ يعؼقب إكصوري، أفؾشقخ: ُمؿد ظوبد بـ 

 :ادتقىف شـيدي ثؿ اددين، احلـػل، افـؼشٌـدي، اخلزرجل، افًـ

 م. 9329هـ/9992

وفد يف افًـد، وكشل هبو، وؿرأ ظذ وهق: حوؾظ ؾؼقف، ظومل بوفعربقي، 

ؿضوءهو، ؾامئفو، ثؿ هوجر إػ بالد افعرب مع أهؾف، وأؿوم بزبقد وويل ظ

، ثؿ ذهى إػ مرص ؾلـرم وؾودتف ُمؿد ظع ودخؾ صـعوء ومؽٌ هبو زمـو

شي افعؾامء بودديـي، جع إػ احلجوز ووٓه ُمؿد ظع رئوخديقي مرص، ور

 ربقع إول، ودؾـ بوفٌؼقع. 93وتقيف هبو يف 

 افقصقل إػ أحوديٌ افرشقل ٓبـ افديٌع، مـ تصوكقػف: ذح تقًر

                                                                        

 ش.افتحػي»اكظر: ضرة ادجؾد إول مـ  (9)



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  60م 

 

ي ظذ مًـد اإلموم بـ حجر مل يؽؿؾ، ادقاهى افؾطقػذح بؾقغ ادرام ٓ

أيب حـقػي، حرص افشورد مـ أشوكقد ُمؿد ظوبد، وضقافع إكقار ظذ افدر 

 .(9) ادختور

وؿػً هلل تعوػ هذا ادجؾد وافـظر » وؿد ـتى يف ؽالف ادجؾد افثوين:

ـون أو أكثك، إن ـون يل  حقويت، ثؿ فألرصد مـ ذريتل ذـًرا ـػز مدةؾقف ف

  ٓ بـ ا ضالب رصد مـ ذريي جدي صقخ اإلشالم ُمؿد مراد ظؼى، وإ

ـون أو أكثك، يـتػع  ب بـ ُمؿقد إكصوري افًـدي ذـًرااحلوؾظ يعؼق

بـظره اخلوص وافعوم. ـتٌف واؿػف: ُمؿد ظوبد ابـ افشقخ أمحد صؾٌل بـ 

ٓ  وظـ وافديف وأشالؾف ومشوخيف رًوـك مراد ريض اهلل تعوػ ظـفُمؿد 

. ويف ؽالف ادجؾد إول (9)ش9924شخط بعده. يف ذي افؼعدة شـي 

 .(7)شوؿػ ُمؿقد بـ افشقخ ظوبد أؾـدي» ـتى:

بلختومفو افقاوحي  (2)ثؿ اكتؼؾً مؾؽقي افؽتوب إػ ادؽتٌي ادحؿقديي

                                                                        

، 720/ 59 هديي افعورؾغ 997، 9/999، 929 - 920/ 9( ؾفرس افػفورس 9)

 .107، 32/ 9، 277، 722، 941، 90/ 9إيضوح ادؽـقن 

 اكظر: ضرة ادجؾد افثوين. (9)

 اكظر: ضرة ادجؾد إول. (7)

هـ 99/1/9972أشس افًؾطون ُمؿقد خون بـ افًؾطون ظٌد احلؿقد خون يف  (2)

= 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  69م 

 

 .(9)ظذ افؽتوب

 بـ ظع ومو أظؼى ذفؽ مـ حصور ؼيػ حًغثقرة افويظفر أن 

فؾؿديـي ادـقرة، وهجرة ـثر مـ شؽوهنو، واكتؼول بعض مؽتٌوهتو إػ افشوم 

 جيد ؿراره يف مؽتٌوت ترـقو. شافتحػي افؾطقػي» ، جعؾ هذا افؽتوب(9)وترـقو

 

 

 

 

 

                                                                        

وأحلؼ هبو ادؽتٌي افتل ظرؾً بودؽتٌي ادحؿقديي، وُأوِؿَػً  اددرشي ادحؿقديي،

فقؿػ أثر ا) (،9/299)، )مرآة احلرمغ( 999( فؽتى. )افرحؾي احلجوزييهلو ا

 (.949)يف احلقوة افعؾؿقي بودديـي( 

 افقرؿي إوػ مـ ـال ادجؾديـ.اكظر ورؿي افغالف و (9)

(،37 – 24) شمووـل احلجوز وحوضه» (9)

   



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  63م 

 

 

 

 غالف اجمللد األول مً املخطىط وعلًه متلكات اليشخة.



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  64م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً اجمللد األول مً املخطىط الصفحة األوىل

 

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  65م 

 

 

 ىهاية الجلح األول مً املخطىط.

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  66م 

 

 

 

 الجاىٌ مً املخطىط الجلح ,ولآخر اجمللد األ

 هـ259خبط: عبد الباسط بً عبد احلفًظ عاو 

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  67م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجالح مً املخطىطاجمللد الجاىٌ, اجلزء 

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  68م 

 

 

 

 

 هدخبط العز ابً ف الصفحة األوىل مً اجمللد الجاىٌ مً املخطىط

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  69م 

 

 

 

 هـ.209آخر اجمللد الجاىٌ مً املخطىط خبط العز ابً فهد عاو 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  70م 

 

 

 هـ,209آخر ما ذكره الشخاوٍ يف تىاجده باملديية يف شهر ربًع األول سية 

 ثه تكنلة جار اهلل ابً فهد بلفظ: أقىل.

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  70م 

 

 

 خبط جار اهلل ابً فهد على التحفة اللطًفة الزيادات



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  79م 

 

 

 ط جار اهلل ابً فهدخبعلى التحفة اللطًفة الزيادات 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  73م 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  74م 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  75م 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكديه                                                                                        طًفة يف تاريخ املديية الشريفةالتحفة الل

 

  76م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة من خط جار اهلل بن فهد يف كتاب النكت الظراف                                

 


