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 ْسخ١  1000 ...............................................................................ايه١ُٝ

 

0376771087 – 77910 / info@kashifalgetaa.com / www.kashifalgetaa.com 

mailto:info@kashifalgetaa.com


F 

 ن١ًُ ايٓاغس
 اؿُد هلل رب ايعاملني، ٚايص٠٬ ٚايس٬ّ ع٢ً قُد ٚآي٘ ايڀٝبني ايڀاٖرٜٔ.

ي٬طــ٬ع عًــ٢ املراســٌ ايــا اــرٸ بٗــا ايعًــّٛ، َٚعرؾــ١ َبتــدأٖا    َٓتٗاٖــا،  

هلل ايعظُـ٢ ايشـٝخ عًـٞ ناشــ ايػڀـا٤، ٫سـُٝا       أ١ُٖٝ بايػ١ مل ٜػؿٌ عٓٗا آٜـ١ ا 

ٛٸعــت أطــٛارٙ ٚتؿرٸقــت َّاٖبــ٘ ٚا تًؿــت    عًــِ ايؿكــ٘ ايــّٟ تعــدٸدت أدٚارٙ ٚتٓ

َدارس٘ ٚتهجٸـرت َصـادرٙ، ؾًـِ ٜـمحى رهللـ٘ اهلل َ٪يؿاتـ٘ ايؿكٗٝـ١ نــ)ا٭سهاّ(         

ٚ)ايتعارض ٚايتعادٍ ٚايمحدٝض( ٚ)ايٓٛر ايسـاطع( ٚ)أسـا ايتكـ٣ٛ( ٚ)َرشـد     

ادر اؿهِ ايشرعٞ( دٕٚ إٔ ٜٴعرٸف ايكـار٨ باملراسـٌ ايـا َـرٸ بٗـا      ا٭ْاّ( ٚ)َص

َٴؿځصٿ٬ڄ ا٭سداخ ايا أثٸر ٚتأثٸر بٗـا، ٚقـد أردؾـ٘ لـد ٌ اـّا ايعًـِ        ّٖا ايعًِ، 

ًٹـع ايكـار٨           بهتاب٘ )باب َد١ٜٓ عًـِ ايؿكـ٘(، يٝكـدٿّ يٓـا َٓظَٛـ١ ؾكٗٝـ١ َتهاًَـ١ تٴڀ

 ع٢ً نٌ شارد٠ٺ ٚٚارد٠.

شـــ ايػڀــا٤ ايعاَــ١ تتبــع َجــٌ ٖــّٙ املصــادر املُٗــ١    ٚقــد دأبــت َ٪سســ١ نا 

يتكدٿَٗا بع١ًُٝ قكډكـ١ ٚطباعـ١ َاداْـ١، َٚٓٗـا ايهتـاب ايـّٟ بـني ٜـدٜو، يٝهـٕٛ          

ع٢ً  ٬ف َا نإ عًٝ٘ يف ايڀبعـ١ ا٭ٚ ، شـانر٠ يف ايٛقـت هاتـ٘ دٗـٛد احملك ـل       

َٳٔ ساِٖ يف  ااَ٘ ٫سـُٝا ااسـ١ ايشـٝخ ايـدنتٛر عبـا       ناشــ   املتُٝٸا٠ ٚنٌ 

 ايػڀا٤ أَٝٓاڄ ٚراعٝاڄ مل٪سس١ ناشـ ايػڀا٤ ايعا١َ.   

 

ايٓاشر
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 لن١ًُ احملك
اؿُد هلل رب ايعـاملني، هللـداڄ َعتـ اڄ نـجرياڄ َتصـ٬ڄ    ٜـّٛ ايـدٜٔ، ٜهشــ         

ًچـؼ رسـاي١ رب     ايػڀا٤ عٔ سابؼ ْعُ٘ ع٢ً امل٪َٓني، ٚايص٠٬ ٚايس٬ّ ع٢ً َـٔ ب

َٳٔ مل ٜهٔ وضرِٖ ؾك ٝ٘ ٜعًُِٗ أَٛر ايدٜٔ، ؾامرؾٛا عٔ ايڀرٜـل  ايعاملني،    

ــٓٻٗر         ــ٢ اي ــعٖٛا عً ٚٳجٳ ٙٹ ٚ ــدٹ ــٔ بع ــاّ َ ّٸبٛا ا٭سه ــ ــّٜٔ ٖ ــ٘ اي ــ٢ آي ــِٜٛ، ٚعً ايك

 .املستكِٝ، ٫سٝٸُا بابٴ َد١ٜٓ عًِ ايؿك٘ أَري امل٪َٓني 

٬ڄ يف عًِ ايؿكـ٘ ٚادٚارٙ، ٜـّنر ؾٝـ٘ ا٫دٚار ايـا َـر بٗـا       دًٝبني أٜدٜٓا نتاباڄ 

ا   َٔ عٗد ايرسٍٛ ا٫عظـِ   َراسٌ ايتارٜخ ا٫س٬َٞ، بد٤ٶ ٢ًايؿك٘ ععًِ 

املرسًــ١ املعاصــر٠ يًُصــٓـ، بٹــٓٳؿا ايعــامل ايــّٟ ٖضــِ تــارٜخ ايؿكــ٘، ٚدرســ٘    

ِڈ ؾصاؽٳبعُل،  ٘ٹ عٓٗا;  سٝ  ٬ص١ هيو بكً راد يڀايـ   أه اٍ يف ادبٝات٘ َٚعًَٛات

٘     أايعًّٛ ايشرع١ٝ  ْٛاعـ٘ ٚشـرؾ٘   أٚ ٕ ٜهٕٛ ًَُاڄ بٗـا، ٚبتعرٜــ عًـِ ايؿكـ٘ ٚنتبـ

 َٚٓايت٘ بني سا٥ر ايعًّٛ.

مـٛ  سـ٘ عًـ٢   ٚٚر٩ ٘ٔ املصٓـ َبـاد٨ عًـِ ايؿكـ٘ ٚتعرٜؿـ٘ َٚٛجـٛع     ٚقد بٝٸ

ٗـ٤ٞ ايڀايـ    جاؾات د١ًًٝ تٴنتاب٘ )باب َد١ٜٓ عًِ ايؿك٘( َع  ٚسع مما هنرٙ يف أ

 ،عُل َٔ هيو نً٘ يٝهٕٛ َستعداڄ يًخٛض يف غُـار املٓـاٖر اؿٛيٜٚـ١   يدراس١ أ

ّٖٜٔ ايهتابني َكد١َ يدٚر٠ ؾك١ٝٗ ٚأصٛي١ٝ َتهاًَـ١ ٜـأتٞ   َٔ ـ صٓٿٚقد دعٌ امل

بٗــا نتابــ٘ اٯ ــر املٛســّٛ بــايٓٛر ايســاطع يف ايؿكــ٘ ايٓــاؾع يف ا٫دتٗــاد ٚايتكًٝــد، 

ٜٚتبع٘ أٜضاڄ نتـاب يف ايعبـادات ٚاملعـا٬َت، ثـِ بـدٚر٠ أصـٛي١ٝ ٜبتـدٹ٥ٴٗا لصـادر         

ع يف عًـِ ا٫صـٍٛ   اّ املٛسٸـ اؿهِ ايشرعٞ، ٚبعـد هيـو نًـ٘ ٜـأتٞ نتـاب ا٭سهـ      
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 ٚتعارض ا٭دي١ ايشرع١ٝ.

ُٸـٔ سـبك٘         يكد ناْت يًُصٓـ َٓٗذ١ٝ  اصـ١ يف هيـو نًـ٘، ٚطرٜكـ١ ممٝـا٠ ع

ممٔ صٓٸـ يف أصٍٛ ايؿك٘، ٚهيو بتبٜٛب٘ تبٜٛباڄ سـدٜجاڄ قا٥ُـاڄ عًـ٢ أربعـ١ عٓـاٜٚٔ      

 ٖٞ: اؿانِ ٚاؿهِ ٚاحملهّٛ عًٝ٘ ٚاحملهّٛ ب٘.

ــد٠   ــابٖٚــّٙ طبعــ١ ددٜ كــدَٗا َ٪سســ١ ناشـــ ايػڀــا٤ ايعاَــ١، َــع    ت يًهت

 جاؾ١ بعض ايتخرهات ايا مل تهٔ َٛدٛد٠ يف ايڀبعـ١ ا٫ٚ ، يهجـر٠ املصـادر    

ٚايٛثــا٥ل ايــا ردــع اــا املصــٓـ يف َڀــاٟٚ نتابٝــ٘، ؾتهــٕٛ بــّيو قــد أعاْــت    

ايڀاي  ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً َا سٍٛ دراست٘ َٚٓاٖذ٘ يهٞ ٜؿٗـِ أسـباب دراسـت٘    

 ١ٝ َجٌ املهاس  ٚايهؿا١ٜ ٚغريُٖا.اّٙ ايهت  املٓٗذ

ٞ   ٚأتكدّ بايشهر ٚا٫َتٓإ ا    ايشٝخ نرِٜ ايهُٛيٞ ٚايشـٝخ َٗـٛدر ايسـًُ

 ملشارنتُٗا يف َرادع١ بعض ؾصٍٛ ايهتاب.

  َ ٘ ًچع ًني يف امل٪سسـ١ عًـ٢   ـراز ايهتـاب    ٫ٚ أْس٢ إٔ أشهر دٗـٛد ايعـا  تـ

  ناشــ ايػڀـا٤ ابـٔ    ايشٝخ ايـدنتٛر عبـا  اس١ ااؾدٜد٠، ٫سُٝا أَٝٓٗا ايعاّ 

 ناشـ ايػڀا٤.ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤، ْٚا٥ب٘ ايشٝخ أهللد 

ؾذااِٖ اهلل  ري داا٤ امل٪َٓني، سا٬٥ املـٛ  عـا ٚدـٌ إٔ ٜـٛؾكِٗ عًـ٢ َـا       

 بّيٛٙ  ْ٘ اٝع فٝ .

  

 

 داٟٚـبًـٔ غايٟ ايـٝـؼس
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 تسمج١ املؤيف

 :ْطب٘
ُـد رجـا ابـٔ ايشـٝخ ٖـادٟ ابـٔ ايشـٝخ        ٖٛ ايؿكٝ٘ ايشٝخ عًٞ ابٔ ايشـٝخ ق 

عبا  ابٔ ايشٝخ عًٞ صـاس  )اـٝـارات(  ابـٔ ايشـٝخ ايهـبري دعؿـر صـاس         

 اؾٓادٞ ايٓذؿٞ املايهٞ.   ،)نشـ ايػڀا٤( ابٔ ايشٝخ  ضر

 ٚالدت٘ ْٚػأت٘:
ٍٸ ايٓذــ ا٭شـرف       1331س١ٓ ) ٚيد   شـ    ،ٖــ( يف قًـ١ ايعُـار٠ َـٔ قـا

 ٞ ــ١ عرٜكــ١ ٜٓتٗــٞ    ْٚشــأ َــع أســر٠ أدبٝــ   ،يف بٝــت عًُــ  ١ تٓشــدر َــٔ ســ٬ي١ عربٝ

 ،ٚتـٛ  تربٝتـ٘ دـدٙ ايع٬َـ١ ااـادٟ ناشــ ايػڀـا٤        ،(1)ْسـبٗا    َايـو ا٭شـمح   

  ،ٜٚػّٜــ٘ ٜٚدربــ٘ عًــ٢ َراقــٞ ايؿضــٌ ٚايعبكرٜــ١  ،ؾهــإ ًٜكٓــ٘ املعــارف ٚاؿهــِ

ٚبعد إٔ ؾرؽ َٔ ايكرا٠٤ ٚايهتاب١ تٛد٘ مٛ املباد٨ َٔ ايعًـّٛ   ،(2)ؾٓشأ  ري َٓشأ

ٚدـدٸ يف ؼصـٌٝ ايعًـّٛ ايدٜٓٝـ١ َـٔ ا٭صـٍٛ ٚايؿكـ٘         ،ؾأتكٓٗا َٚٗـر بٗـا   ،ٚي١ٝا٭

 ٕ   ،ؾأصــبض َــٔ ؾضــ٤٬ ٖــّٙ ا٭ســر٠ املصــًشني   ،(3)ستــ٢ صــار ٜٴشــار  يٝــ٘ بايبٓــا

ــابٗني   ــِ ايٓ ــ١ ايعً ِ    ،َٚــٔ هللً ــ٘ ٚياســِ ايشــٝٛم يف َعــارؾٗ ــ٢ أقراْ ٛٸم عً ــ   ،تؿ

                                              

  .176، ص1( َاجٞ ايٓذـ ٚساجرٖا، ايشٝخ دعؿر اٍ قبٛب١، ز1)

  .23س٢ ايبػدادٟ، صآٍ ناشـ ايػڀا٤ َٓاٌٖ عڀا٤، شانر دابر َٛ (2)

  .12( ايعبكات ايعٓ ١ٜ يف ايڀبكات اؾعؿر١ٜ، ايشٝخ قُد سسني ناشـ ايػڀا٤، ص3)
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 .(1)َعًَٛاتِٗٚسبل ايهجري َِٓٗ يف 

 أضاترت٘:
ــ َٹ ِ    ٔ أشــٚ ــ٘ ايهــبري ايشــٝخ نــا   ٗر أســاتّت٘ ا٭عــ٬ّ َــٔ غــري أســرت٘ ايؿكٝ

ٔٵ أيڃ ،ايشريايٟ َٹ تٳعرټ بـال٫ف   ُع ا٭سات٠ّ املڂدرٸسني ّٜٛ ناْت ايٓذـايّٟ نإ 

ـٺ ٚؾهـر٠ٺ        ،ايڀًب١ ٦َٚات احملصٸًني  ٚنـإ ٖـّا ايشـٝخ ها ْظـر ثاقـ  ٚرأٟ سصـٝ

ٛٻ٠ ايتكرٜر ٚدااي١ اي ،ْـكـٸاد٠ٺ اٝٝـا   تشرٜر ٚايؿراسـ١ ايصـادق١ يف  ٚنإ ميتاي أٜضاڄ بك

ٛٳسټـِ ؾٝـ٘ أْــٻ٘ قـدٻّ شـٝخٓا املمحدٳـ       ،َٛاٖ  ت٬َّتـ٘ ٛٸ٠ ايتٻ ٔٵ َصادٜل ق أعًـ٢   َِٚ

        ٘ ٌٵ نـإ ٜٴـ٪ثرٙ بءيكـا٤ َڀايـ  عايٝـ١ يف ايؿكـ  اهلل َكاَ٘ ع٢ً سا٥ر سٴضٸار عجـ٘، بـ

 ،ٚأصٛي٘ ع٢ً مٛ ا٫ تصاص ٚمل ٜشارن٘ غريٙ َٔ نبار ت٬َٝـّٙ يف سضٛرٖــا  

ٕٵ وضـر          ثِ بًـؼ ا٭َـر   ٕٵ سـرٻّ عًـ٢ ايشـٝخ ناشــ ايػڀـا٤ أ بايشـٝخ ايشـريايٟ أ

ٍٵ غـضٻ اٱٖـاب، مل ىڃًـع بٴـرٵدٳ          ّٖا ،در  غريٙ َٔ ا٭ع٬ّ ٚايشـٝخ بعـد ملچـا ٜـا

ٛٻ٠، ٚمل ٜٓـاع دًباب ٌٻ ؼصًٝ٘ عًٝـ٘ ستـ٢ تبشـر يف عًـّٛ      ،ايشباب ايؿت ٚنإ دٴـ

ًډعٳ َٔ ،ايؿك٘ ٚا٭صٍٛ ٚبًؼ درد١ ا٫دتٗـاد املڂڀڃًـل قبـٌ     ،ٚاملٓكٍٛ املعكٍٛ ٚتض

ٙٹ املبارى ُٴر    .(2)ايج٬ثني َٔ عٴ

 يف املعكٍٛ ايع٬َـ١ ايسـٝد عًـٞ ايًهٓٗـٟٛ يف ايؿًسـؿ١ ٚاملٓڀـل       أساتّتـ٘ َٚٔ

َٚٔ أساتّت٘ أٜضاڄ ايشٝخ جٝا٤ ايدٜٔ ايعراقٞ ٚايشٝخ قُد سسني  ،(3)ٚايعكا٥د

 ايٓا٥ٝين.     

                                              

  .183، ص1( َاجٞ ايٓذـ ٚساجرٖا، ايشٝخ دعؿر اٍ قبٛب١، ز1)

ٚٷ َٔ سٝا٠ ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤، ايسٝد عبد ايستار اؿسين، ص2)   .11 -10( هر

  .11( املصدر ايسابل، ص3)



 11  حرمجت ادلؤلف

 تالَرت٘:
٘ٴ  ٚايٓټشـا٠   مجٗر٠څ صـاؿ١څ َـٔ نبـار ايعًُـا٤ ٚايبـاسجني ٚا٭دبـا٤      ِٖ ٚت٬َّتٴـ

ًډػـٳٜٛٝٸٔ  :َٔ َشاٖريِٖ ،ٚاي

  ٞايسٝد مجاٍ ايدٜٔ لٌ املردع ايدٜين ا٭ع٢ً ايسٝد أبٛ ايكاسِ اـ٥ٛ. 

 ٙٛ ايسٝد عًٞ لٌ ايسٝد اـ٥ٛٞ أ . 

 ايكرشٞ ايع٬چ١َ اؿذ١ ايهات  اٱس٬َٞ ايشٗري ايشٝخ باقر شرٜـ. 

 ايهرِٜ ايكڀٝؿٞ ع٬چ١َ ايؿكٝ٘ ايشٝخ عبداي. 

 املٓعِ ايؿرطٛسٞ ايع٬چ١َ ايشاعر ايهبري ايشٝخ عبد. 

     ايع٬چ١َ ايهات  اٱس٬َٞ ايشٗري ايشٝخ أسد آٍ سٝـدر صـاس  نتـاب( ّ  اٱَـا

 .(ايصادم ٚاملّاٖ  ا٭ربع١

 ًٞاـڀٝ  ايهبري ايع٬چ١َ ايدنتٛر ايشٝخ أهللد ايٛا٥. 

 دٜٔ اؾاا٥رٟاي ايع٬چ١َ ايشٝخ ْٛر. 

 ٛايع٬چ١َ ايدنتٛر َٗدٟ املخاَٚٞ نبري عًُا٤ ايٓش. 

 ٞايع٬چ١َ ايشٝخ سسني آٍ ياٜر دٖاّ املخاَٚٞ ايٓذؿ. 

 دٚزٙ ايدٜين ٚايعًُٞ:
 ٕ شعٛر ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤ ْؿس٘  ٕ ٚادب٘ ايـدٜين ٜؿـرض عًٝـ٘ إٔ    

ٖـٛ احملؿچــا  نـإ   ،َرشـداڄ ْٚاصــشاڄ َٚٛدٗـاڄ َٚسـاْداڄ    ،ٜهـٕٛ يف ٚسـا ا٭سـداخ   

ٚميهـٔ   ،ٚقد نإ ي٘ ظُٝع َشارنات٘ ؾاع١ًٝ ٚق٠ٛ ٚتـأثري   ،يًكٝاّ ظ٥٬ٌ ا٭عُاٍ

اٱشــار٠    ايســُع١ ايڀٝبــ١ ٚاملهاْــ١ املرَٛقــ١ ايــا استًتٗــا أســرت٘ ـ آٍ ناشـــ      

ايػڀــا٤ ـ يف االــا٫ت ايدٜٓٝــ١ ٚايعًُٝــ١ ٚايسٝاســ١ٝ قــد ســاُٖت    ســد نــبري يف      

١ٝ ايص١ُُٝ قدٸَت اياعُا٤ ايدٜٓٝني ع٢ً اَتـداد قـرْني   ؾّٗٙ ا٭سر٠ ايعرب ،باٚغ٘
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 .  (1)َٔ اياَإ )ايكرٕ ايتاسع عشر ٚايكرٕ ايعشرٜٔ(

ؾكـد   ،رٴدٹع  يٝ٘ يف ايتكًٝد بعد املردع ايشٝخ قُد اؿسني آٍ ناشــ ايػڀـا٤  

ٚتــٛ   َاَــ١ اؾُاعــ١ يف  ،بًــؼ دردــ١ ا٫دتٗــاد املڀًــل قبــٌ ايــج٬ثني َــٔ عُــرٙ  

ٚاْتكًـت   ،يشرٜـ يف َهإ ٚايدٙ ٚددٙ ااـادٟ رهللُٗـا اهلل  ايصشٔ اؿٝدرٟ ا

ؾٗـٞ   ،ٚأجاف  يٝٗا نجرياڄ َٔ ايهت  املڀبٛعـ١ ٚاملخڀٛطـ١   ، يٝ٘ َهتب١ ددٙ ٚأبٝ٘

 .   (2)َٔ َهتبات ايٓذـ امل١ُٗ

ٚقد نـإ ايشـٝخ ناشــ ايػڀـا٤ ٜتصــ بٹسٹـُات ايردـٌ اؾـادٹٸ ايـّٟ ٜعُـٌ           

ؾهـإ   ،(3)يٲسـ٬ّ ٚاملسـًُني  بٓشاط ٚهللـا  يف نـٌ َٛقــ ٜـر٣ ؾٝـ٘ َصـًش١       

ٚاؿؿـا  عًـ٢    ،ٜسع٢ بهٌ َا أعڀٞ َٔ سـٍٛ ٚطـٍٛ يف قضـا٤ سـٛا٥ر املـ٪َٓني     

ؾرَت٘ سـٗاّ أعدا٥ـ٘ بأباطٝـٌ ٚأرادٝــ      ،ٚايدع٠ٛ يٛسد٠ ايصـ ،دَا٤ املسًُني

 ٚأٖٚاّ ٜٴسأيٕٛ عٓٗا أَاّ َايو ّٜٛ ايدٜٔ.    

 إداشت٘ يف ايسٚا١ٜ:
 دـدٸٙ اٱَـاّ ااـادٟ عـٔ ايع٬چَـ١ ايهـبري      ِ باٱدـاي٠ عـٔ   ٜرٟٚ ايشٝخ املمحدٳ

 ايــدٜٔ ا٭صــٛيٞ ايردــايٞ ايشــٗري ايســٝد أبــٞ قُــد اؿســٔ آٍ صــدر        ايؿكٝــ٘

ِ  ٚقد نتبٗا ،ايعاًَٞ ايها ُٞ املٛسٟٛ  ايسٝد املّنٛر يًشٝخ ااادٟ ددٸ املمحدـ

َٴشدٸخ ع٢ً مٛ ايتؿصٌٝ ٚؾٝٗا َٔ ايؿٛا٥د َا ٫  .(4)ٜستػين عٓ٘ ؾكٝ٘ ٚ

                                              

  َكد١َ رساي١ املادستري املٛس١َٛ، ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤ ٚدٚرٙ اٱص٬سٞ ايدٜين يف ايعرام.   (1)

  .176( َاجٞ ايٓذـ ٚساجرٖا، ايشٝخ دعؿر اٍ قبٛب١، ص2)

  .245َٛسٛع١ ايعتبات املكدس١، دعؿر اـًًٝٞ، ص (3)

ٚٷ َٔ سٝا٠ ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤، ايسٝد عبد ايستار اؿسين4)   .14، ص( هٹرٵ
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 :آثازٙ ايع١ًُٝ
 َٔ ايؿك٘ ٚا٭صٍٛ ،١ُ يف كتًـ ؾٕٓٛ املعرؾ١ اٱس١َٝ٬َصٓؿات قٝٸ ي٘ ٚ

 :ٖٚٞ ،ٚايمحادِ ٚاملٓا رات بٝٓ٘ ٚبني نبار عًُا٤ ا٭١َ َٔ ايؿرٜكني ٚاملٓڀل

 أ٫ٚڄ: املڀبٛعات:

دار  َـٔ طبعاتـ٘ يف   ،ٜـدٜو  أدٚار عًِ ايؿك٘ ٚأطـٛارٙ، ايهتـاب ايـّٟ بـني     .1

 .ٖـ(1399س١ٓ ) يف بريٚتاياٖرا٤ 

ٚناْــت ايڀبعــ١  ،ٖٚــٞ رســايت٘ ايعًُٝــ١ أســا ايتكــ٣ٛ يٓٝــٌ دٓــ١ املــأ٣ٚ، .2

 ٖـ( َٔ قبٌ َڀبع١ اٯداب يف ايٓذـ ا٭شرف.1391ايرابع١ َٓ٘ يف س١ٓ )

ــ١ٓ  يف بـــريٚت يف َڀبعـــ١ دار اياٖـــرا٤بـــاب َدٜٓـــ١ عًـــِ ايؿكـــ٘، طبـــع   .3 سـ

   ٖـ(.1405)

ناشـــ -طبعتــ٘ َ٪سســ١ ايــّ ا٥ر ســابكا  ،ايتعــادٍ ٚايتعــارض ٚايمحدــٝض .4

 ٖـ(.1430ٚعادت طباعت٘ َڀبع١ سًُٝاْاادٙ يف قِ س١ٓ ) -ايػڀا٤ سايٝاڄ

 ،ساي١ َست١ً َٔ نتاب٘ شـر  املهاسـ   نشـ ابٔ ايرجا عٔ ؾك٘ ايرجا، ر .5

 ٖـ(.1432طبع يف بريٚت َٔ قبٌ َڀبع١ صبض س١ٓ )

6.       ّ ايڀبعـ١ ا٭ٚ  َـٔ قبـٌ     ،املختصر َـٔ َرشـد ا٭ْـاّ ؿـر بٝـت اهلل اؿـرا

ٚايجاْٝـ١ يف ايٓذــ    ،ٖــ( 1374ايٓذــ ا٭شـرف سـ١ٓ )   املڀبع١ اؿٝدر١ٜ يف 

 ٖـ(.1398أٜضا يف َڀبع١ اٯداب س١ٓ )

طبـع ا٭ٍٚ َٓـ٘ يف   َصادر اؿهـِ ايشـرعٞ ٚايكـإْٛ املدْــٞ، )فًـدإ(،       .7

ــرف ســ١ٓ )    ــ١ اٯداب يف ايٓذـــ ا٭ش ـــ(1408َڀبع ٚايجــاْٞ يف َڀبعــ١   ،ٖ



 14 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

 ٖـ(.1410ايعاْٞ يف بػداد س١ٓ )

ــرات ٚتــأ٬َت، ٖٚــٛ شــّر    .8 ــٔ املڀارســات ايعًُٝــ١ ٚاملٓــا رات    ْظ ات َ

 ا٭دب١ٝ بٝٓ٘ ٚبني ايدنتٛر ؾًٝٝ  َا.

 ،طبعت٘ املڀبع١ اؿٝدر١ٜ يف ايٓذــ ا٭شـرف   ،ْكد اٯرا٤ املٓڀك١ٝ )فًدإ( .9

 ٖـ(.1427ٚطبع١ أ ر٣ َٔ قبٌ َڀبع١ سًُٝاْاادٙ يف قِ س١ٓ )

 .طبعت٘ َ٪سس١ ايّ ا٥ر سابكاڄ ،ٗر ايصٛاب    سٌ َشه٬ت اٱعرابْ .10

11.  ّ املڀبعــ١ اؿٝدرٜــ١ يف ايٓذـــ ا٭شــرف ســ١ٓ   ،ْٗــر ااــد٣ يف عًــِ ايهــ٬

 ٖـ(.1354)

12.      ٘ ــ ــاؾع، تكرٜــراڄ يبشج ــ٘ ايٓ ــاطع يف ايؿك ــٛر ايس ــ٘ )أربعــ١    ايٓ ــارز يف ايؿك اـ

ايڀبع١ ا٭ٚ  َٓ٘ َـٔ قبـٌ َڀبعـ١ اٯداب يف ايٓذــ ا٭شـرف       ،فًدات(

 ٖـ(.1430 س١ٓ )ٚايجا١ْٝ َٔ قبٌ ستار٠ يف قِ املشرؾ١ يف ،ٖـ(1381س١ٓ )

 ثاْٝاڄ: املخڀٛطات:

   ٗار اؿل، شـر  ؿاش١ٝ ايشٝخ ٬َ عبدٹاهلل ايٝادٟ. .13

 .اؿل ايٝكني يف ترادِ املعصَٛني  .14

 رساي١ يف أَار١ٜ ايٝد. .15

 رساي١ يف ٚسد٠ ايٛدٛد. .16

 شـر  ايرسا٥ٌ )ست١ عشر فًدا(. .17

 شر  ايعر٠ٚ ايٛثك٢، تكرٜراڄ يدرٚ  استاهٙ ايشٝخ نا ِ ايشريايٟ. .18
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 ـر  املهاس  )اربع١ فًدات(.ش .19

 شر  ػرٜد ا٫عتكاد. .20

 شر  نؿا١ٜ ا٭صٍٛ )عشر٠ فًدات(. .21

 شـر  َٓظ١َٛ ايسباٚارٟ. .22

 نتاب ا٭سهاّ، تكرٜراڄ يبشج٘ اـارز يف ا٭صٍٛ )ست١ فًدات(. .23

 ايهًِ ايڀٝ ، فُٛع١ رسا٥ٌ َٚكا٫ت. .24

 ايهٛان  ايدرٸ١ٜ يف ا٭سهاّ ايٓش١ٜٛ. .25

ايعا١َ ع٢ً ؼكٝل ٚ  راز تًو ايـدرر جـُٔ    ٚتعٌُ َ٪سس١ ناشـ ايػڀا٤

 َٛسٛع١ تراخ ايشٝخ عًٞ آٍ ناشـ ايػڀا٤.

:ُ٘  ٚفاُت
ٕٵ أنٌُ ٚنـإ هيـو    ،تهـبري٠ اٱسـراّ َـٔ ؾرٜضـ١ ايعشـا٤      يبٻ٢ ْدا٤ رب٘ بعد أ

ِٸ َٔ س١ٓ  19 ي١ًٝ ا٭ربعا٤يف  ٙٹ ايشـٝخ     ٚدؾٔ يف ،(ٖـ1411)رد  ا٭صٳ َكـ ٠ دـدٸ

 .(1)ا٭شرف ايعُار٠ َٔ قاٍ ايٓذـ ا٭ن  ناشـ ايػڀا٤ يف ق١ً

                                              

ٚٷ َٔ سٝا٠ ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤، ايسٝد عبد ايستار اؿسين، ص1)    .36( هٹرٵ





 

F 

 نصٓفامل َكد١َ

٠ ٚايسـ٬ّ عًـ٢ قُـد ٚآيـ٘ ٚصـشب٘ ايڀٝـبني       ٚايصـ٬  ،اؿُد هلل رب ايعـاملني 

ؾٝكٍٛ املؿتكر    اهلل تعا  عًٞ ابٔ املرسّٛ ايشٝخ قُد رجـا   :ٚبعد ،ايڀاٖرٜٔ

 ابٔ املػؿٛر ي٘ ايشٝخ ٖادٟ َٔ آٍ ناشـ ايػڀا٤.

 تطٛز عًِ ايفك٘
ٕٸ ٭ْـ٘   ،عًِ ايؿكـ٘ ملـا نـإ َـٔ ايعًـّٛ ايـا تـرتبا بٛاقـع اؿٝـا٠ ٚصـُُٝٗا            

ْــ٘ ايعًــِ با٭سهــاّ أسٝــح  ،عــاف ؾٝــ٘ ايٛقــا٥ع ٚاؿــٛادخ ايدا ًٝــ١ ٚاـاردٝــ١تٴ

ٕٵ ؾهــإ ٫ٚبــدٸ ،اٱاٝــ١ ٭ؾعــاٍ املهًؿــني ٍٴ أ ٚتــٓكض َڀايبــ٘  تصــكٌ َســا٥ً٘ ايعكــٛ

ٌٸ ،ا٭ؾهارٴ ِڈ ٜٚٓاي٘ ايتڀٛر ايّٟ ٜٓاٍ ن  َٔ ايعًّٛ ايا ٜهٕٛ اا ّٖا ايشإٔ. عً

ًچ ٫ نٝـــ ٚتتڀــٛر ، ٖٚــٞ تــتػري بــتػري ايــأَ ،ؿــنيَٚٛجــٛع٘ ٖــٛ أؾعــاٍ امله

 .در اٱس٬ّ ٚبٝٓٗا يف ّٖٙ ا٭ٜاّٚنِ نإ ايؿرم بني اؿٝا٠ يف ص ،بتڀٛر اؿٝا٠

ــ١      ؾ ــٛادخ ايٓايي ــ٢ اؿ ــا عً ــ٘ ٚتڀبٝكٗ ــتؿاد٠ قٛاْٝٓ ــارت اس ــد ص ــا٥ع  ،ك ٚايٛق

ٚاستًٗاّ ا٭سهاّ ايشـرع١ٝ   ط ايٛ ا٥ـ ايد١ٜٝٓ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝاملتذدد٠ ٚاستٓبا

 ٖٚــّا أَــرٷ ،٫ْكڀــاع يَــٔ ايــٛسٞ ،تــاز    َٗــار٠ عًُٝــ١ َٚكــدر٠ ؾٓٝــ١ ؼ ،َٓٗــا

ٚسع١ ا٫طـ٬ع، ؾهـإ تڀـٛر     ا٭ؾٗاّٚىتًـ با ت٬ف  ،اؿٛادخ دٹبتذدټ دٴٜتذدٻ

يَـاڄ يڀبٝعـ١ َٛدٛدٜتـ٘    ٚػددٙ بتذدد ا٭سـداخ أَـراڄ ٫   ،عًِ ايؿك٘ بتڀٛر ايأَ

 ب٘ أدٚار كتًؿ١ َّٓ ْشأت٘ ست٢ ايّٝٛ. ارٸ ٕٵأٚ ،ٚيٓؿا سٜٝٛت٘

ٛٸ   رٖـا بـا ت٬ف ايظـرٚف    ٚع٢ً ايؿكٝ٘ ا٫ط٬ع ع٢ً ٖـّٙ ا٭دٚار ٚتـارٜخ تڀ
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ــدټ  ــٛاٍ ٚتع ــاٚت     ٚا٭س ــار ٚتؿ ــّاٖ  ٚا٭ْظ ــت٬ف امل ــٔ ا  ــاتر ع ــا ايٓ د َظاٖرٖ

ِ عًـ٢ َـٔ أراد يٜـاد٠ ايبصـري٠ يف     تٸايعكا٥د ٚا٭ؾهار، بٌ ٜهاد إٔ ٜهـٕٛ َـٔ احملـ   

٘ٹ ف لا قڀع٘ ّٖا ايعًِ َـٔ اـڀـٛات ٚايعكبـات يف َضـُار ر    ايتعرټ ،ّٖا ايعًِ  قٝٿـ

يف هيـو عرجـاڄ يٮسـا     ٕٸءايّٟ أبريٙ بٗـّٙ ايصـٛر٠ يف ٖـّٙ اؿٝـا٠، ؾـ      ،َ٘ٚتكدٸ

ايؿكٝـ٘  ٖٚٛ َـا ٜاٜـد    ،ٚبٝاْاڄ ملٓاٖر دراستٗا ايع١ًُٝ ايؿك١ٝٗ، ايعا١َ يًجكاؾ١ ايد١ٜٝٓ

ر٠ يف ٖـّا  ًٓاٙ َٔ بڀٕٛ ايهتـ  احملـرٸ  َعرؾ١ ٚ  ٠ ٚاط٬عاڄ ٚبصري٠، ٚايّٟ سصٸ

ِ  ،املٛجــٛع ت بٗــّا ايعًــِ ٘ قــد َــرٻْٸــأ ،ٚاســتخردٓاٙ َــٔ امل٪يؿــات يف ٖــّا ايعًــ

 أدٚار َتعدد٠.



 

 ايدٚز األٍٚ
 ػسٜع يألحهاّ ايػسع١ٝايّت دُٚز

 اىل ٚفات٘  ايٓيب ٜبدأ ٖرا ايدٚز َٔ بعج١

 



 



 

 ايّدٚز األٍٚ
  ايػسع١ٝ يألحهاّػسٜع ايّت دُٚز

يهْٛٗا ٖٞ ايـا   ;عًِ ايؿك٘ ا٭سهاّ ايشرع١ٝ ٖٞ ايا ٜمحنا عًٝٗا ٕٸأسٝح 
ٚر ٜبـدأ َـٔ يَـٔ بعجـ١     بشح يف عًِ ايؿك٘ عٔ ثبٛتٗا ٭ؾعاٍ املهًؿني، ّٖٚا ايـدٸ ٜٴ

قبــٌ ٖذرتــ٘  ،ٚقــد ناْــت عٓــدَا أنُــٌ ا٭ربعــني ســ١ٓ َــٔ عُــرٙ   ،ايرســٍٛ 
ٛٸ تكرٜبـاڄ عٓـدَا    (610ّ)سٝـح ناْـت بعجتـ٘ سـ١ٓ      ،ر٠ بج٬خ عشـر٠ سـ١ٓ  يًُد١ٜٓ املٓ

لَلَك َ اِِسطَكا َ    6 اقْرَأْ بِاضْمِ رَبِّكََ الذكيِخ لَلَك َ   ط :[تعا ] ك٘ ايٛسٞ يف غار سرا٤ ؾكاٍ ي٘صع

 ؾارتعــدت  (1)صعَلذككمَ اِِسطَككا َ مَككا لَككمْ  َ ْلَككمْ  6الذككيِخ عَلذككمَ بِككالْقَلَمِ  6 اقْككرَأْ ًَرَبَككََ ارَمْككرَ ُ  6مِكك ْ عَلَكك ٍ

َٸ :ٚعاد    أًٖ٘ قا٬٥ڄ ،ٚردؿت دٛاْب٘ ،ؾرا٥ص٘ َٸ ،ًْٛٞي ٘ٴ   ٳٖٳ٢ هٳًٛٙ ستٸؾا  عٓـ
 .(2)عٚٚايرٻ اعٴؿځايځ

 َهإ ايٛحٞ َٚبدؤٙ
ــٛسٞ    ــو اي ــإ هي ــ١    27يف ن ــد اٱَاَٝ ــ  عٓ ــٔ رد ــٔ شــٗر   17ٚيف  ،(3)َ َ

ٌٸ     ،رَضإ عٓد أٌٖ ايسـ١ٓ  بضـٛاسٞ َهـ١    عبادتـ٘   يف املٛجـع ايـّٟ نـإ قـ

ِٻ ،املهر١َ )غار سرا٤( ا٭سهـاّ ايدٜٓٝـ١    ٕٛ َٔ ايرسـٍٛ  أ ّ املسًُٕٛ ٜتًكڊ ث

 له١ املهر١َ.   ا٭رقَِٚا ٜٛس٢  يٝ٘ ؾٝ٘ يف دار 

ِٸ ٍٴ أصبضٳهيو بعد  ث ٍڇ َٓا ١َ ٖـٛ ايـّٟ ؾٝـ٘ ٜتًكـ٢     ١ املهرٸيف َهچ اهلل  رسٛ

                                              

 .5 -1سٛر٠ ايعًل، اٯ١ٜ  (1)
 .3، ص1صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ز (2)
. َصـبا  املتٗذـد، قُـد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـٞ،       282، ص1املبسٛط، قُد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـٞ، ز    (3)

 . 829ص



 22 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

َ٘ٓ  .ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ ٚايكٛاْني ايسُا١ٜٚ 

ٛٸ َٚـــٔ بعـــد هيـــو نـــإ َســـذدٙ    ر٠ ٖـــٛ املٛجـــع ايـــّٟ يف املدٜٓـــ١ املٓـــ

 ا٭سهاّ ايشرع١ٝ ٚاملعارف اٱا١ٝ، ٜٚٓتٗـٞ ٖـّا ايـدٚر بٛؾاتـ٘       َٓ٘ ٜأ ّ

ٛٸااذر٠ يًُد١ٜٓ  بعد  .  (633ّ)س١ٓ  :ر٠ بعشر سٓني أٟاملٓ

 ايسضاي١  فٝ٘ ؼَكداز ايصَٔ ايرٟ بًّ
. ٚقــد هنــر بعضــِٗ بأْــ٘ أشــٗر٠ ٜبًــؼ اثٓــتني ٚعشــرٜٔ ســ١ٓ ٚعــدٸ ؾتبًٝػــ٘ 

د ناْــت قــٚ ،(1)عبــار٠ عــٔ اثٓــتني ٚعشــرٜٔ ســ١ٓ ٚشــٗرٜٔ ٚاثــٓني ٚعشــرٜٔ َٜٛــاڄ 

ٕٵ   أَـرٙ اهللڂ ٚبعـدٖا   ،سـٓٛات  ٠ ثـ٬خٹ اڄ بعـد بعجتـ٘    َـدٸ   سـرٸ  دعٛت٘   تعـا  بـأ

ٚاسـتُرت  ، (2)صصْكذَْْ بََِكا حُكؤْمَرُ ًَأَعْكرَِْ عَك ْ الَُِْْكرِمِ َ      افَطهٗر بدعٛتـ٘ بكٛيـ٘ تعـا :    

ٕ َـا  آٚقـد ْـاٍ عًٝـ٘ َـٔ ايكـر      ،دعٛت٘ َا ٜكارب ث٬خ عشر٠ س١ٓ يف َه١ املهر١َ

 .  (620ّ)ثِ هٖ  يًڀا٥ـ بعد بعجت٘ بعشر سٓني س١ٓ  ،ٜكارب ثًجٝ٘

 ٚاملعساج ٚفسض اينصال٠  اإلضسا٤ٚقت 
ــ٘ املصــادف ســ١ٓ     ــ١ عشــر٠ َــٔ بعجت  اٱســرا٤ٚقــت  (621ّ)ٚيف ايســ١ٓ اؿادٜ

 ٚؾرجت ايصًٛات اـُا اي١َٝٛٝ.   ،ٚاملعراز

  ٖذست٘  (3) تٚق
ِٻ ٛٸ ث ر٠ يف ايس١ٓ ايجايج١ عشر٠ َـٔ بعـد بعجتـ٘ ٚقـد     ٖادر َٔ َه١    املد١ٜٓ املٓ

                                              

 ٢ ايكا٥ٌ يف َا رادعت َٔ ايهت .( مل أعجر ع1ً)
 .94( سٛر٠ اؿذر، اٯ١ٜ 2)
 ( ٚرد يف ا٭صٌ: ٚقت ئَ ٖذر يځ٘ ٚا٭ٚ  َا أثبتٓاٙ.3)
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 .(623ّ)اٛي س١ٓ  2ٚصًٗا ّٜٛ اؾُع١ 

 َبدأ ايتازٜذ اإلضالَٞ
ٟ  ٤ٚناْت ٖذرت٘ ّٖٙ ٖٞ بد ٚيف املدٜٓـ١   ،ايتارٜخ اٱس٬َٞ ااذرٟ ايكُـر

ٛٸ ــ١ اٱســ١َٝ٬ بكٝــاد٠ ايرســٍٛ   ته ٝٸ ْــت ايدٚي ــ ٔ ا٭سهــاّ ، ٚأ ــّ ايرســٍٛ ٜب
َْكجُ عَلَكيْمُمْ سِ ََْخِك     الْيَكٌْ َ أَمََْلْكجُ لَمُكمْ دِ كنَمُمْ ًَأَحََْ    طؾٓاٍ قٛي٘ تعـا :   ،اٱس١َٝ٬ ست٢ نًُت

ٚمل  ،أشـٗر  بج٬ثـ١ٹ  ٚنإ ْاٚاـا قبـٌ ٚؾـا٠ ايرسـٍٛ     ، (1)صًَرَضِيجُ لَمُمْ الْئِضْلَا َ دِ نًكا 

 َٔ آٜات ا٭سهاّ. تٓاٍ بعدٖا آ١ٜڅ

 يألحهاّ َد٠ ْػسٙ 
ٛٸ   ناْت َد٠ ْشرٙ  ؾٝٗـا َـٔ    ٍٳاٳْٳـ  ،سـٓٛاتٺ  ر٠ عشـرٴ يٮسهاّ يف املدٜٓـ١ املٓـ

 َٓ٘. ٜسريٷ ٕ ثًج٘ ا٭ ري ٚش٤ٞٷآايكر

ّٛ األعُاٍ اييت قاّ بٗا   ز٠يف املد١ٜٓ املٓ
ٚؾٝٗـا   ،ٚب٢ٓ َسذد قبا ،املسذد ايٓبٟٛ ١ ا٭ٚ  َٔ ااذر٠ ب٢ٓ ٓٳٚيف ايسٻ

   هإ ٚص٠٬ ايعٝدٜٔ.ٚا٭ اؾٗادٴ شٴرع

ربٝـع   12ْـ٘ يف ٖـّٙ ايسـ١ٓ    أيف  ،ْ٘ ٫  ٬ف بني اؿذـايٜني أ (2)ٚعٔ ايٛاقدٟ

ًچـ ، بعـد إٔ ناْـت رنعـتني سضـراڄ ٚسـؿراڄ      ،ٕايجاْٞ يٜد يف ايص٠٬ رنعتا ٘ ٖـٛ  ٚيع

ؾـرض   يف أٍٚ س١ٓ َٔ ااذر٠ اسـتكرٸٻ )َراد ايشٝخ ايڀٛسٞ َٔ قٛي٘ يف َصباس٘ 

                                              

 .3( سٛر٠ املا٥د٠، اٯ١ٜ 1)
ٖـ(. َـٔ أقـدّ املـ٪ر ني    207 – 130( قُد بٔ عُر بٔ ٚاقد ايسُٗٞ ا٭سًُٞ باي٤٫ٛ، أبٛ عبد اهلل، )2)

َٛسـٛع١ طبكـات   . ، نإ تادر سٓڀـ١، يـ٘ اؾُـٌ ٚصـؿني َٚكتـٌ اؿسـني       يف اٱس٬ّ، ٚيد باملد١ٜٓ
 .543، ص3، زايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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 .(1)(ص٠٬ اؿضر ٚايسؿر

ٛٸ ،ٚيف ايس١ٓ ايجا١ْٝ َٔ ااذر٠ ٖٚـٛ بٝـت    - َٔ املسذد ا٭قصـ٢  يت ايكب١ًڂؼ

ٕٵ،    ايهعب١ -املكد  ًچ بعد أ  ( شٗرا.16بٝت املكد  ) ٢ املسًُٕٛ   ص

ٚٸ ـڂ ّ ايصٻأؾ  ايٓيبٸ ٘ٴسٳُا مخچٍ  ٴٚؾٝٗا نإ أ ُا يف غـا٠ٚ بـين   ؿاٜا ٚا

 ٚأعڀ٢ ايباقٞ ٭صشاب٘. ،قٝٓكاع

ٕ   ،ٚيف شٗر شعبإ َٓٗا ّٛ ث٬ثـ١  بعـد َـا نـإ ايصٻـ     ،شرع صّٛ شـٗر رَضـا

 أٜاّ َٔ نٌ شٗر. ٚؾٝٗا ؾرجت ينا٠ ايؿڀر٠.  

 ،ايعٝــد صــ٠٬ڂ تٵٓٻٚسٴــ ،١ٓ ينــا٠ ا٭َــٛاٍثــِ بعــد هيــو ؾرجــت يف ٖــّٙ ايســ 

ٚٸ ّٴٚتــا ٚيف ايســ١ٓ  ،ســٝد٠ ايٓســا٤ بٓــت رســٍٛ اهلل  بؿاطُــ١ځ عًــٞ  ز اٱَــا

 ايرابع١ شرع ايكصر يف ص٠٬ املساؾرٜٔ.  

ًځتٵٚيف ايس١ٓ اـاَس١  ٞ ايا نإ ايعرب ٜعإًَٛ ؾٝٗا ايربٝـ   ايتبٓٸ ٠ڂادٳعٳ أڂبٵڀٹ

 َعا١ًَ ا٫بٔ اؿكٝكٞ.

 ١ځَـع أصـشاب٘    َهډـ     ايٓيبټ ٘ٳٚؾٝٗا تٛدٻ ،اؿر ضٳرڇايسادس١ ؾڂ ٚيف ايس١ٓ

ُٳ  املشرنٕٛ.   ٘ٴعٳٓٳَعتُراڄ ؾ

 . اعتُر ايٓيبٸ ١ٹابعٳايسٻ ١ٓٹٚيف ايسٻ

 .بايٓا  أبٛ بهر ايتاسع١ سرٸ ١ٹٓٳٚيف ايسٸٸ

 .ٚيف ايس١ٓ ايعاشر٠ تٛؾ٢  براِٖٝ ابٔ ايٓيب

ٛٳ ١ځذٻسٳ  ايٓيبټ رٻٚؾٝٗا سٳ ٘   ،اعدٳاي ٕٻٔ ؾٝٗـا  ٚبـٝٸ  ،املعرٚؾـ١  ،ٚ ڀـ   ڀبتـ  أ

 عًٝاڄ  ًٝؿت٘.  
                                              

 .792( َصبا  املتٗذد، قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، ص1)
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 ٘ سِتِذِٖ ِّٞٓأمسا٤ ِض
ــد اٸــ  ــ١،     ٚق ــ٘ بأاــا٤ كصٛص ــ٘    ٚؾات ــٔ ٖذرت ٢ املســًُٕٛ ايســٓٛات َ

هٕ، ٚايجا١ْٝ س١ٓ ا٭َر بايكتـاٍ، ٚايجايجـ١ سـ١ٓ    ٱٖٛا س١ٓ ااٸ ؾا٭ٚ  بعد ااذر٠

، ٚاـاَســ١ ســ١ٓ ايايــااٍ، ٚايسادســ١ ســ١ٓ     ٦ــ١ايتُشــٝ ، ٚايرابعــ١ ســ١ٓ ايمحؾ  

 سـتػ٬ب، ٚايجآَـ١ سـ١ٓ ا٫سـتٛا٤، ٚايتاسـع١ سـ١ٓ      ا٫ست٦ٓا ، ٚايسـابع١ سـ١ٓ ا٫  

 ا َٔ ااذر٠.  ٚايعاشر٠ س١ٓ ايٛداع، ٚناْٛا ٜستػٕٓٛ بّنرٖا عٔ عددٖ اي ا٠٤،

 نٝف١ٝ بٝإ ايتػسٜع يف ٖرا ايدٚز
ِ آَٔ ايكر ا بال١ٜٺَٸ  ،ٚيف ّٖا ايدٚر نإ ايتشرٜع يٮسهاّ أٚ بايسـ١ٓ   ،ٕ ايعظـٝ

٘   َٓ٘ ١ ٓٸ. ٚايسٸَٔ ايٓيب ايهرِٜ  ٘   عبار٠ عـٔ ن٬َـ ٘   أٚ نتابتـ  أٚ ؾعًـ

 َٙضا٥٘ أٚ تكرٜر ٚ ، ُٸ    ٕٸءؾ  ،سـ١ٓ ٢ باصـڀ٬  ايؿكٗـا٤ باي  ٖـّٙ ا٭ربعـ١ تسـ

ٜٚســ٢ُ اؿــانٞ يًســ١ٓ بــاـ  أٚ   ،ْكــ٬ڄ َــٔ َعٓاٖــا ايًػــٟٛ ايــّٟ ٖــٛ ايڀرٜكــ١   

ٕٴ ،اؿدٜح ُٸ  ،َتـٛاتر  ٚتار٠ ٜهٕٛ   اڄ غـريٳ  ،َتٛاتراڄ ٖٚٛ تار٠ ٜهٛ ٢ بـاـ   ٜٚسـ

 ايٛاسد.

ِٸٓٸٚقد تڀًل ايسٸ ٞٸ ١ ع٢ً َا ٜع  .اؿانٞ ٚاحمله

 اجتاٙ ايتػسٜع يف َه١ املهس١َ
ايؿاسـد   ٚ صـ٬   ،ملهرَـ١ َتذٗـاڄ مـٛ ترنٝـا ايعكٝـد٠     يف َهـ١ ا  ٚنإ ايتشرٜعٴ

 ٚ ثبات ايرساي١ احملُد١ٜ.   ،َٚهاؾش١ اٱؿاد ٚايشرى باهلل ،َٓٗا

ّٛ  ز٠اجتاٙ ايتػسٜع يف املد١ٜٓ املٓ
ٛٸ  ،١ ٚايكٛاعـد ايؿكٗٝـ١  ا٭سهـاّ ايشـرعٝٸ   ٔٿذٗاڄ    سٳـ ر٠ نإ َتٸٚيف املد١ٜٓ املٓ

ٔٴايدٸ ٌٳُٴست٢ نځ سادثـ١ صـػري٠ أٚ نـبري٠     ىڃرٴتٵـ ٚمل ٜٳ ،د املرسـًني سـٝٸ  ت رساي١ڂٚاډ ٜ
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ٚلد سهُٗـا بٓصٛصـ٘ أٚ آثـارٙ أٚ يف نًٝاتـ٘ ٚأصـٛي٘، ٚتـرى َعرؾـ١ ايٛقـا٥ع           ٫چ

ر ايـدٜٔ اٱسـ٬َٞ ٜتُاشـ٢ َـع     ٖٚـّا َـا صـٝٸ    ،ٗني يف قٛاْٝٓ٘املتؿكچ ِڇٗٵؿځد٠ يٹاملتذدٸ

ٌٸ ، اا١ يٮدٜإ ،سا٥ر ايعصٛر  إ.  ساٍ ٚيَ ٚصاؿاڄ يًبكا٤ يف ن

 َنصدز ايتػسٜع يف ايدٚز األٍٚ
ٕٸ َـٔ قبـٌ    َصدر ايتشرٜع يف ّٖا ايدٚر ٖـٛ ايـٛسٞ املٓـاٍ عًـ٢ ايـٓيب        

 ١ ايٓب١ٜٛ.ٓٸقرآ١ْٝ أٚ بايسٸ سٛا٤ نإ ايتشرٜع بال١ٜٺ ،رب ايعاملني

 ادتٗاد ايسضٍٛ
ــد ْٴ ــٚق ــ   ا  سٹ ٕٸ  اؾعٝٳيشٸ ــأ ــ١ ايكــٍٛ ب ــ١ ٚبعــض اؿٓؿٝ ــد  ١ ٚاملايهٝ  ايتشــرٜع ق

ــدر   ــٕٛ َص ــادٴٜه ــٍٛ اهلل  ٙ ادتٗ ــا أدٸ رس ــاٍ    َٚ ــايٛسٞ املٓ ــ٘ ٫ ب ــ٘ رأٜ  ٣  يٝ

 عًٝ٘.  

ًچ    شـعر١ٜ ٚنـجريٷ  ٚهٖ  أصشابٓا اٱَا١َٝ ٚا٭ ّڇ َـٔ املعتايـ١ ٚاملـته  ُني    عـد

ٚقد أشبعٓا املكاّ عجاڄ ٚتٓكٝشـاڄ يف االًـد ا٭ٍٚ َـٔ نتابٓـا ا٭سهـاّ       ،هيو َٓ٘ 

 .(1)ايشرع١ٝ ٚش٪ْٚٗا

ٕٻ رٴهځٓٵ٘ ٫ ٜٴْٸأ ٫  ٕٳ   ا٫دتٗادٳ أ ِ  عٓـد ايصٻـ   قـد نـا ؾٗـِ   ٕٸءؾـ  ،شاب١ بـاملع٢ٓ ا٭عـ

ــ١ وتــازٴ    ــا٥ع َــٔ بعــض ايٓصــٛص ايدٜٓٝ ــرٸ      أسهــاّ ايٛق ٚبــٍّ  ،أٟعُــاٍ اي

 ر ٚصــٛاِٖٚــٛ ٫ قايــ١ ٜصــدر عــٔ ايصــشاب١ عٓــد عــدّ تٝسٸــ   ،ٚاؾٗــد ايٛســع

ّٴميهـٔ اسـت   بٌ رلا ٜردعٕٛ ؿهـِ ايعكـٌ  ها مل ٜهـٔ يـدِٜٗ ْـ ټ      ،يًٓيب  ًٗا

 .ؾٝٗا ٫ْسداد باب ايعًِ ;اؿهِ ايشرعٞ يًشادث١ ايٓايي١ بِٗ

                                              

 ، )طبع١ اٚ (.224، ص218، ص1( ا٭سهاّ، عًٞ بٔ قُد رجا ناشـ ايػڀا٤، ز1)
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ٕٸ ملـا بعجـ٘       (1)قد أهٕ ملعاه بٔ دبٌ  ايٓيبٸ َٚٔ ّٖا ايباب َا رٟٚ َٔ أ

ٕٵ  ٖـٞ  اڄ َـٔ ايهتـاب أٚ ايسـ١ٓ يف ايٛاقعـ١ ايـا     هتٗد ؾُٝـا  ها مل هـد ْصٸـ    ايُٝٔ أ

َٳـ  و يتًُا ا٫دتٗاد َٔ بعـض ايصٸـ  ْٸ ٚ ،(2)قٌ ابت٥٬٘   ايـٓيبټ  رٳشاب١ عٓـدَا أ

ًچ بعضٳ ًچ   ؾهـإ ؾرٜـلٷ   ،يف بـين قرٜظـ١   ٞ ايعصر  ٫چايصشاب١ أ٫چ ٜص ٛا َـِٓٗ مل ٜصـ

ٔٵ ايعصر َٹ ِڇ  بُٝٓـا   ، ٸداڄ بـايٓٸ ٢ ٚصـًٛا يـبين قرٜظـ١ تعبټـ    ؾٛات ٚقت٘ ستٸ ع٢ً ايرٻغڃ

ًچ  ٘ٴرأٜٳـ  ٌٳُٳعٵأٚاٯ ر ادتٗد  ايؿرٜلٴ ٢ ايعصـر قبـٌ ايٛصـٍٛ يـبين قرٜظـ١ قبـٌ       ؾصـ

بايٛصٍٛ يـبين قرٜظـ١    اٱسراعع٢ً  املكصٛد اؿحٸ ٕٸ ٚقاٍ  ،ؾٛات ٚقت ايعصر

 .  (3)٫ ايتعبد احملض

 إنُاٍ ايدٜٔ
ٕٴ ٌٳُٴٚر نځٚيف ّٖا ايدٸ ّڇ بٝا ٕٴ ،رع١ٝايشٸ ا٭سها  َصادرٖا.   ٚبٝا

 إطالم ن١ًُ ايفك٘ ٚايفكٝ٘

ّ  ،)ايؿك٘( يف ّٖا ايدٚر ٚناْت ن١ًُ سـٛا٤   ،تڀًل ع٢ً َعرؾ١ سا٥ر ا٭سهـا

 )ايؿكٝـ٘( يف ٖـّا   ٚنإ ،أٚ تعبد١ٜ أ ٬ق١ٝٚسٛا٤ ناْت  ،أٚ ؾرع١ٝ أصٛي١ٝناْت 

َٳــ  ــدٚر  ــسٳ ٔٵاي ــاتٺ ظځؿٹ ــر  آٜ ــٔ ايك ــا  ،ٕ ايشــرٜـآَ ــرف َعاْٝٗ ــخٗا ،ٚع ــٔ ْٚاس َ 

َٿٚ اصٻ ،َٚتشابٗٗا َٔ قهُٗا ،َٓسٛ ٗا َٴ ،ٗاٗا َٔ عا  ٖا َٔ َڀًكٗا.دكٝٻٚ

                                              

ٖــ(، صـشابٞ،   18ٔ عُـرٚ بـٔ أٚ  ا٭ْصـارٟ اـاردـٞ، أبـٛ عبـد ايـرهللٔ، )ت        ( َعاه بٔ دبٌ بـ 1)
أسد ايست١ ائّٜ مجعٛا ايكرإٓ ايهرِٜ، آ ٢ ايرسٍٛ بٝٓ٘ ٚبني دعؿر بٔ أبٞ طاي . أسد ايػابـ١، عـا   

 .376، ص4ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز

 .53، ص27( ٚسا٥ٌ ايشٝع١، اؿر ايعاًَٞ، ز2)
 .227، ص1عٌٝ، ز( صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ ااا3)
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 ٚزيف ٖرا ايّد ايُفَكٗا٤ بايكّسا٤ تط١ُُٝ
ٜٴ ُټٚناْٛا  ٕٻباعتبـار   ،ائّٜ ٜكر٩ٕٚ ايهتـاب  :أٟ ،ا٤بايكرٸ ايؿكٗا٤ٳ ٕٳٛٵس ٖـّا   أ

َٸـ ُٝٸأَر ٜٴ َٸـ   ٭ٕ ا٭َٝٸـ  ،١ ايٓـا  اِٖ عٔ عا ٚملـا نُـٌ عًـِ     ،١١ ناْـت َٓتشـر٠ ٚعا

 اا٩ِٖ بايؿكٗا٤.  أبديت أٚ ،عًُاڄ َستك٬ڄ ٚأصبض ،ايؿك٘ ؾُٝا بعد هيو

 املعسٚفٕٛ بايفت٣ٛ يف ٖرا ايدٚز
ٚأبـٛ   ،(1)ٚأبـٛ ايـدردا٤  ، ٚنإ املعرٚؾـٕٛ يف ايؿتـ٣ٛ يف ٖـّا ايـدٚر أبـٛ بهـر      

ـڂ ٚأبٛ سعٝد ،(2)راؾع ٛ  ،(4)بـٔ نعـ    ٞٸبٳـ أڂٚ ،(3)ٟرڇدٵا ٟ   ٚأبـ  ،(5)أٜـٛب ا٭ْصـار

ٞ  ،(7)تٚيٜد بٔ ثاب ،ٚدابر ا٭ْصارٟ ،(6)ٚسّٜؿ١ بٔ ايُٝإ ، ٚسًُإ ايؿارسـ

                                              

َـات ٚدؾـٔ يف ايشـاّ     ( ٖٛ عٛمير بٔ يٜد بٔ قٝا اـاردٞ ا٭ْصـارٟ، َـٔ أصـشاب رسـٍٛ اهلل     1)
، 391، ص7، ص391، ص7َٚــات يف أٚا ــر  ٬ؾــ١ عجُــإ ايڀبكــات ايهــ ٣، قُــد بــٔ ســعد، ز 

 .1165ص
ُـا بشـر ايـٓيب    ، ؾًٚاا٘ اسًِ، نإ يًعبا  بـٔ عبـد املڀًـ  ؾٖٛبـ٘ يًـٓيب       ( َٛ  رسٍٛ اهلل 2)

 .73، ص4بءس٬ّ ايعبا  أعتك٘. ايڀبكات ايه ٣،ابٔ سعد، ز
ـڂدرٟ ا٭ْصارٟ اـاردٞ، أبٛ سعٝد، )ت  (3) ر٣ٚ  ٖــ(، صـشابٞ   74سعد بٔ َايو بٔ سؿا١ْ ا

، غاا اثٓا عشر٠ غا٠ٚ َع٘، تـٛيف باملدٜٓـ١. أسـد ايػابـ١، عـا ايـدٜٔ ابـٔ ا٭ثـري،         نجرياڄ عٔ ايرسٍٛ 
 .211، ص5ز

، أبٞ بٔ نع  بٔ قٝا عبٝد بٔ يٜد ا٭ْصـارٟ املـدْٞ، أبـٛ َٓـّر شـٗد املشـاٖد نًـٗا َـع ايـٓيب           (4)
 .340، ص2ٖـ(. ايڀبكات ايه ٣، ابٔ سعد، ز32)ت 

، امـرف عـٔ    ايد بٔ يٜد بٔ ثعًب١، أبٛ أٜٛب ا٭ْصارٟ، َـٔ بـين ايٓٻذٸـار، ر٣ٚ عـٔ ايرسـٍٛ       (5)
 .80، ص2أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز ، َات يف ايكسڀٓڀ١ٝٓٝ، ٚدؾٔ بٗا.عًٞ 

ِڇ باملٓاؾكني، أرسً٘ عُـر بـٔ   36ّٜؿ١ بٔ سسٌ بٔ دابر ايعبسٞ، أبٛ عبد اهلل، )ت س (6) ًڃ ٖـ(، نإ ها عٹ
 .390، ص1أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز  بٗا.تٛيفاـڀاب ٚايٝاڄ ع٢ً املدا٥ٔ، ٚ

صـشابٞ، ٚيـد يف املدٜٓـ١     ٖــ(، 45ـاردٞ، أبـٛ  اردـ١، )ت   يٜد بٔ ثابت بٔ ايضشاى ا٭ْصارٟ ا( 7)
، 2( س١ٓ، َٔ نڂتٸاب ايكـرإٓ. تٗـّٜ  ايتٗـّٜ ، ابـٔ سذـر، ز     11ْٚشأ له١، ٖادر َع ايٓيب ٖٚٛ ابٔ )

 .344ص
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ٕ  بٔ َسعٛد ٚعبد اهلل، (1)ٚعبد ايرهللٔ بٔ عٛف ٚعُـر بـٔ    ،، ٚعجُإ بـٔ عؿـا

، ٚعبـد اهلل  ، ٚعُـار بـٔ ٜاسـر   (2)ٚعبـد اهلل بـٔ ايعـاص    د اهلل،ٚابٓ٘ عب ،اـڀاب

 .َٚعاه بٔ دبٌ ،بٔ عبا 

  املسدع يف تػدٝص اذتهِ ٖٛ اإلَاّ عًٞ
ِٸ    ٚنإ اٱَاّ عًـٞ   يف تشـخٝ  اؿهـِ ايشـرعٞ بعـد      ٖـٛ املردـع ا٭عـ

طبـع بـريٚت عـٔ     ،332ص ،2ز ،ؾؿٞ احملهٞ عـٔ ايڀبكـات ايهـ ٣    ، ايٓيب
ًـ  (3)( ها سدثٓا ثك١ عٔ عًٞ بؿتٝا ؾ٬ ْعدٖٚا)ابٔ عبا  أْ٘ قاٍ  ٘ عـٔ نتـاب   َٚج

ٚتارٜخ اـًؿا٤  ،(5)بٔ سذرٚايصٛاعل ٫، (4))اؾر  ٚايتعدٌٜ( يًشاؾظ ايرايٟ
ٚتٗـّٜ   ، آبـاد  طبع سٝدر 462 ص ،2ز (7)ْٚظريٙ عٔ ا٫ستٝعاب ،(6)يًسٝٛطٞ

 .  (9)ٚاٱصاب١ ،طبع سٝدر آباد 337ص ،1ز ،(8)ايتّٜٗ  يًعسك٬ْٞ

    اإلَاّ عًٞقٍٛ عا٥ػ١ يف
 (10)نُـا يف ا٫سـتٝعاب   (١ٓٸايٓـا  بايسټـ   ِٴًځـ عٳ)أعًٝـاڄ   ٕٸ  ٚقد تـٛاتر عـٔ عا٥شـ١   

                                              

ٖٵــرڇٟ ايكرشــٞ، )ت عبــد  (1) ٖـــ(، أســد ايســت١ أصــشاب ايشــٛر٣ 32ايــرهللٔ بــٔ عــٛف، أبــٛ قُــد اياٻ
 .313، ص3أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز .ائّٜ دعٌ عُر ايشٛر٣ ايِٝٗ

ٖـ(، نإ َٔ أنجـر ايصـشاب١   63عبد اهلل بٔ عُرٚ بٔ ايعاص ايكرشٞ ايسُٗٞ، أسًِ قبٌ أبٝ٘، )ت  (2)
 .233، ص3أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز رٚا١ٜ يًشدٜح ايشرٜـ.

 .338، ص2ايڀبكات ايه ٣، ابٔ سعد، ز( 3)

ٕٸ عًٝاڄ املٛدٛد يف اؾ (4)  .249، ص6أعًِ ايصشاب١، ز ر  ٚايتعدٌٜ  

 .195ايصٛاعل احملرق١، ابٔ سذر ااٝجُٞ، ص (5)

 .171تارٜخ اـًؿا٤، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ص( 6)
 .40، ص3ا٫ستٝعاب، ٜٛسـ ابٔ عبد اي ، ز( 7)
 .700، ص5تّٜٗ  ايتّٜٗ ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز( 8)
 .467، ص4ْٞ، زاٱصاب١، ابٔ سذر ايعسك٬ (9)

 .40، ص3ا٫ستٝعاب، ٜٛسـ ابٔ عبد اي ، ز (10)



 30 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

ٚاملٓاقــ   (3)بــ٢كڃٚه ــا٥ر ايعٴ (2)ايــراغبني ٚ ســعاف (1)ٚتــارٜخ اـًؿــا٤ يًســٝٛطٞ

 ٚغريٖا.   (4)يًخٛاريَٞ

      ٞ  ،(5)ايڀبكـات ايهـ ٣   ( نُـا يف ٚمما ٜدٍ عًـ٢ هيـو قـٍٛ عُـر )أقضـاْا عًـ

ٚطبكــات  ،(8)ٚايتــارٜخ ايهــبري ٫بــٔ عســانر  ،(7)ٚاملســتدرى ،(6)٠ٚأ بــار ايكضــا

 .ٚغريٖا َٔ نت  ا٭ بار ٚايمحادِ ،(9)املايه١ٝ

)يٝا أسد َـِٓٗ أقـ٣ٛ قـ٫ٛڄ يف ايؿـرا٥ض      املػري٠ٚعٔ ا٫ستٝعاب بسٓدٙ عٔ 

 .(10)ًٞ(َٔ ع

 َٔ اغتٗس َٔ ايفكٗا٤ يف ٖرا ايدٚز
يهجـر٠ عًُـ٘.    ،ٞ ايبشـر ُٸستـ٢ سٴـ   ،عبـد اهلل بـٔ عبـا     :ٚاشتٗر َٔ ايؿكٗـا٤ 

 .(11)ت٘ َٔ أٌٖ ايبٝأْٸ ٚسًُإ ايؿارسٞ ايّٟ قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب 

ُٸ ٘      :ار بٔ ٜاسر ايّٟ قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب ٚع ٞټ . ٚأڂ(12)أْـ٘ َـع اؿـل ٚاؿـل َعـ  بـ
                                              

 .171تارٜخ اـًؿا٤، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ص (1)
 .177 سعاف ايراغبني، قُد بٔ عًٞ ايصبإ، ص (2)
 .78ايعكب٢، احمل ٸ ايڀ ٟ، صه ا٥ر  (3)
 .9املٓاق ، اـڀٝ  اـٛاريَٞ، ص (4)
 .339، ص2ايڀبكات ايه ٣، ابٔ سعد، ز (5)
 .88، ص1أ بار ايكضا٠، قُد بٔ  ًـ ٚنٝع، ز (6)
 ، ٚؾٝ٘ )عًٞ أقضاْا(.305، ص3املستدرى، أبٛ عبد اهلل اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ، ز (7)
ــانر، ز   (8) ــٔ عسـ ــل، ابـ ــ١ دَشـ ــارٜخ َدٜٓـ ــٔ  96 – 95، ص39. ز300، ص51تـ ــدر عـ ــا يف املصـ . َٚـ

 مل ّٜنر عُر يف ايسٓد. ايرسٍٛ
 .84، ص2ات املايه١ٝ، قُد بٔ عُر بٔ كًٛف، زشذر٠ ايٓٛر اياان١ٝ طبك (9)
 .41، ص3ا٫ستٝعاب، ٜٛسـ ابٔ عبد اي ، ز (10)
 .616، ص7. املصٓـ، عبد ايريام ايصٓعاْٞ، ز598، ص3املستدرى، اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ، ز (11)
. 476، ص43. تـارٜخ َدٜٓـ١ دَشـل. ابـٔ عسـانر، ز     262، ص3ايڀبكات ايهـ ٣، ابـٔ سـعد، ز    (12)
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ٔٴ ٘ٹَٻأْ٘ أقرأ أڂ  ٟٚ عٔ ايرسٍٛايّٟ رٴ (1) عٵنځ ب  .(2)ت

 ٚدٛد ايفك٘ ٚاالدتٗاد يف ٖرا ايدٚز
ٛ  ;ا٤ؾايؿكــ٘ يف ٖــّا ايــدٚر َٛدــٛد يــد٣ ايكــرٸ   ًَهــ١ ايعًــِ  :يهــٕٛ ايؿكــ٘ ٖــ

ؾُٝـا   ٖٚـِ يٛدـٛد ايهتـاب ٚايـٓيب      ،تٗـا ايتؿصـ١ًٝٝ  با٭سهاّ ايشرع١ٝ عٔ أديچ

ِ   ا٫دتٗاد ٕٸأنُا  ،بِٝٓٗ ناْت عٓدِٖ املًه١ املّنٛر٠ ٕٸ ;أٜضاڄ َٛدـٛد عٓـدٖ  ٭

يسٗٛي١ ا٫ستٓباط  ِ يف هيوٹٖٴعٓدٳ  ٳٜٵ٫ٚ رٳ ،ا٫دتٗاد ٖٛ ايكدر٠ ع٢ً ا٫ستٓباط

 يف ّٖا ايدٚر.

 قنص١ َعاذ بٔ دبٌ
ٍټ ــد ــٛدٹ  ٜٚ ــ٢ ٚد ــدِٖ قصٸــ  ٙٹعً ٌ عٓ ــ ــٔ دب ــاه ب ــحٴ ،١ َع ــٓيبټ  سٝ ــرٙ اي   أَ

 دــرٷأ ها أ ڀــأ يــ٘ يف االتٗــد أْــ٘   ٚقــٍٛ ايــٓيبٸ. (3) ايــٓٸ دٹكڃــبا٫دتٗــاد عٓــد ؾځ

 .(4)أدرإٚاسد ٚ ها أصاب نإ ي٘ 

 ٚاقع١ بين قسٜع١
ــع َــع ايصٻــ   ــ١ ا٫دتٗــاد نُــا تكــدّ يف ٚاقعــ١ بــين قرٜظــ١ ملچــ   ابٳشٳٚقــد ٚق َٳ  رٳا أ

ٕٵ ايٓيبټ ًچ  املسًُني بأ ِٗ قبـٌ  ٖا بعضٴـ ؾصـ٬چ  ،ٛا ايعصـر  ٫ يف بـين قرٜظـ١   ٫ ٜصـ

                                                                                                            
 

 . 539، ص13اٍ، املتكٞ اآدٟ، زنٓا ايعُ
ٖــ(، صـشابٞ َـٔ ا٭ْصـار نـإ َـٔ       21أبٞ بٔ نع  بٔ قـٝا بـٔ عبٝـد اـاردـٞ، أبـٛ املٓـّر، )ت        (1)

 .164، ص1ز ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، أسبار ايٝٗٛد قبٌ اٱس٬ّ. تّٜٗ  ايتّٜٗ ،

 .313، ص7. تارٜخ َد١ٜٓ دَشل، ابٔ عسانر، ز341، ص2ز ، ابٔ سعد،ايڀبكات ايه ٣ (2)

 .53، ص27ٚسا٥ٌ ايشٝع١، اؿر ايعاًَٞ، ز (3)

 .130، ص4سٓٔ ايدار قڀين، اؿاؾظ عًٞ بٔ عُر، ز (4)
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ٍڇ ايٛصٍٛ يبين قرٜظ١ يؿٛت ايٛقت عٓد ايٛصٍٛ  يٝٗ   ايـٓيبٸ  ِ ٚادتٗد يف قـٛ

ٕٸ  ر ايصـ٠٬ عــٔ  يف ايٛصــٍٛ  يـِٝٗ ٫ تــأ ٸ  اٱسـراعڇ   ٴًځــاملكصـٛد طځ  عًُـ٘ عًــ٢ أ

 ٚقتٗا.

 ادتٗاد عُاز
ُٸ ُٸٖٚهّا ادتٗد ع  .  (1)يف ايمحاب وځِ سٝح اعٻار بٔ ٜاسر يف ايتٝ

 ايكطا٤ يف ٖرا ايدٚز
 ٜكُٝ٘ َكاَ٘.أٚ َٔ  ٚنإ ايكضا٤ يف ّٖا ايدٚر َٓشصراڄ يف رسٍٛ اهلل 

 نتاب١ األحهاّ يف ٖرا ايدٚز
ّٴ ُٸ  ،رع١ٝايشٸـ  ٚنتبت يف ّٖا ايدٚر ا٭سها ٘   ٜٚسـ  ،شا٥ـبايصٸـ  ٢ َـا نتـ  ؾٝـ

 نتـــــ   ايصـــــشٝؿ١ ايـــــا هنرتٗـــــا َٓٗــــا صـــــشٝؿ١ أَـــــري املـــــ٪َٓني عًـــــٞ  

ــرٜكني ــٍٛ اهلل    ،(2)ايؿـ ــر رسـ ــا أَـ ــا َـ ٘   َٚٓٗـ ــ ــ١ بهتابتـ ــ٘ يًُدٜٓـ ــد ٖذرتـ   ،بعـ

 يف صـــشٝؿتني. تٵبٳـــتٹٚقـــد نڂ ،َٚكــادٜر هيـــو  ،ؾٝـــ٘ ػـــ َٚـــا  ،نأسهــاّ ايانـــا٠ 

ٙٴَٚٓٗــا َــا   ــ   عٴ  أځعٵڀځــا ايــُٝٔ أسهاَــاڄ َهتٛبــ١ َــٔ   ٞملــا ٚيــ (3)بــٔ ســاّ رٳُٳ

ــو    ــري هي ــدٜات ٚغ ــدقات ٚاي ــرا٥ض ٚايص ــا  . (4)ايؿ ــا َ ــاَٙٚٓٗ ــد اهلل   أعڀ  يعب

                                              

ــٔ قُــد، ز   (1) ــٔ اؿســٔ ايڀٛســٞ، ز  120، ص1دعــا٥ِ اٱســ٬ّ، ايٓعُــإ ب ، 1. ا٫ستبصــار، قُــد ب
 .170ص

أهللـد بـٔ عًـٞ    . َسـٓد أبـٞ ٜعًـ٢،    41، ص2، قُـد بـٔ عًـٞ ايصـدٚم، ز    عٕٝٛ أ بار ايرجـا   (2)
 .466، ص2املٛصًٞ، ز

 ع٢ً لرإ ٚعُرٙ عُر بٔ ساّ بٔ يٜد ا٭ْصارٟ، أبٛ ايضشاى، صشابٞ استعًُ٘ رسٍٛ اهلل  (3)

 ،7ســبع عشــر٠ ســ١ٓ ٚأقــاّ بٗــا، ٚأدرى أٜــاّ ٜاٜــد بــٔ َعاٜٚــ١. ا٫صــاب١، ابــٔ سذــر ايعســك٬ْٞ، ز  

 .189ص

 .291، ص10ّٜ  ا٭سهاّ، قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، زتٗ (4)
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 . َٚٓٗا َا أَـر بـ٘   (2)َٔ ايهتاب ايّٟ ؾٝ٘ أسهاّ اؿٝٛاْات املٝت١ (1) بٔ سهِٝ

 .(3)َٔ نتاب١  ڀبت٘ ّٜٛ ؾتض َه١ يردٌ َٔ ايُٝٔ سني سأي٘ هيو

سضـرَٛت   ردٛع    ب٬دٙعٓدَا أراد اي (4)َٚٓٗا َا دؾع٘    ٚا٥ٌ بٔ سذر

 .  (5)ٚغريٖا َٔ ايهتاب ايّٟ ؾٝ٘ أسهاّ ايص٠٬ ٚايصّٛ ٚايربا ٚاـُر

 ٚمما نتب َٔ اينصخا٥ف يف ٖرا ايدٚز
ؾٝٗـا َـا ٜهؿـٞ ناتبٗـا      ٕٸأٚهنـرٚا   ،(6)صشٝؿ١ عبد اهلل بٔ عُرٚ بٔ ايعـاص  

ًچ َٹا ٫ ْٴنٓٸ ٕٵ ٚ ،ٗا يف مجٝع أبٛاب ايؿك٘يف َعرؾ١ ايشرٜع١ ن ٕٸ ;ٙ املبايػـ١ بّٗ ٔٴ٪  ٭

 ،بسـٓتني   عبد اهلل بٔ عُرٚ بٔ ايعاص ٚأبـاٙ قـد أسـًُا قبـٌ ٚؾـا٠ رسـٍٛ اهلل      

١ً ٚمل ٜهــٔ يــ٘ َــٔ ايصٸــ ،ٚنــإ يــ٘ َــٔ ايعُــر ســني  ســ٬َ٘ مخــا عشــر٠ ســ١ٓ 

االًـد   يف ٚاملعاشر٠ َع ايرسٍٛ َا ٜ٪ًٖ٘ يّيو. ٚقد طعٔ ؾٝٗـا اؿـاؾظ ابـٔ نـجري    

 .(7)ا٭ٍٚ َٔ تارى٘ املس٢ُ بايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ

ــشٝؿ١ڂ  ــا صـ ــٔ عٴ  َٚٓٗـ ــعد بـ ــادٳسـ ــارٟ ٠ځبـ ــشٝؿ١ڂ، (8)ا٭ْصـ ــدٹ ٚصـ ــٔ  عبـ  اهلل بـ
                                              

ٞٸ، صـشابٞ، اسـًِ ٜـّٛ ايؿـتض، ٚنـإ َـع عا٥شـ١ ٜـّٛ              (1) عبد اهلل بٔ سهِٝ بـٔ سـااّ ا٫سـدٟ ايڃكڂرٳشٹـ
  .55، ص4اؾٌُ، ٚعٓدٙ را١ٜ قرٜش، ٚقتٌ يف هيو ايّٝٛ. اٱصاب١، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز

 .591، ص2َستدرى ايٛسا٥ٌ، سسني ايٓٛرٟ، ز (2)

ــٌ، ز   (3) ــٔ سٓب ــٌ، ز   . 238، ص2َســٓد اهللــد، اهللــد اب ــٔ اااعٝ ــارٟ، قُــد ب ، 3صــشٝض ايبخ
 .95ص

ٖــ(، َـٔ أقٝـاٍ سضـر َـٛت، َـٔ ٚؾـد عًـ٢         50ٚا٥ٌ بٔ سذر اؿضرَٞ ايكشڀاْٞ، أبٛ ٖٓٝد٠، )ت  (4)
 ؾرسٸ  ب٘. ايٓيب 

 .276َعاْٞ ا٭ بار، قُد بٔ عًٞ ايصدٚم، ص (5)
 .  127، ص1سٓٔ ايدارَٞ، عبد اهلل بٔ عبد ايرهللٔ، ز (6)

 .398، ص365، ص3ا١ٜ، ابٔ نجري ايدَشكٞ، زايبدا١ٜ ٚايٓٗ (7)
. ســعد بــٔ ديــِٝ بــٔ سارثــ١ اـاردــٞ 7، ص1ٚســا٥ٌ ايشــٝع١، قُــد بــٔ اؿســٔ اؿــر ايعــاًَٞ، ز (8)

ٖـ(، شٗد ايعكبـ١ َـع ا٫ْصـار. ا٫نُـاٍ يف أاـا٤ ايردـاٍ، ٚيـٞ ايـدٜٔ         14ا٭ْصارٟ، أبٛ ثابت، )ت 
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   .(1)أبٞ أٚؾ٢
. ٚصــشٝؿ١ (3)ا بــٔ عبٸـ  اهللٹ عبـدٹ  ـٴشٴٚصٴــ ،(2)دـابر بــٔ عبـد اهلل   ٝؿ١ڂشٹٚصٳـ 

 .(5()4)بدٴٓٵبٔ دٴ ٠ځرٳُٴسٳ

 أَس ايسضٍٛ شٜد بٔ ثابت بتعًِ نتاب١ ايٝٗٛد
ٞٳٚسٴ ٕٸ هــ   يســ١ٓ ايرابعــ١ َــٔ ااذــر٠ يف ا رســٍٛ اهلل  عــٔ أٖــٌ ايتــارٜخ أ

ٕٵ  ًچ أَـــر يٜـــد بـــٔ ثابـــت أ  ِ نتابـــ١ ايٝٗـــٛد يٝهتـــ  اـــِ ٜٚكـــرأ َـــا ٜهتبْٛـــ٘  ٜـــتع

يـــ٘ 
 عـــٔ  عـــٔ أْـــا بـــٔ َايـــو 37ٚيف كتصـــر دـــاَع بٝـــإ ايعًـــِ ص ،(6)

ــٍٛ اهلل  ــأ رسـ ــاٍْٸـ ــ) :٘ قـ ــ١ قٝٸـ ــِ بايهتابـ ٕٸ .(دٚا ايعًـ ّ   ٫ أ ــا ــ١ يٮسهـ   ايهتابـ

ــدٚر    ــّا ايـ ــشاب١ يف ٖـ ــد٣ ايصـ ــ١ يـ ــٔ َعرٚؾـ ــرع١ٝ مل تهـ ــٛعٷ  ،ايشـ ــإ ْـ ــٔ ٚنـ   َـ

اب١ وؿظـٕٛ ا٭ بـار ٚاٯثـار عًـ٢ صـدٚرِٖ َسـتػٓني بـّيو عـٔ نتابتٗـا          شٳايصٻ

 ٚمجعٗا.

                                                                                                            
 

 .82ايت ٜاٟ، ص
(1)  ٔ . عبــد اهلل بــٔ أبــٞ أٚؾــ٢، أبــٛ َعاٜٚــ١، )ت  8، ص1ايعــاًَٞ، ز ٚســا٥ٌ ايشــٝع١، قُــد بــٔ اؿســ

، اسِ أبٝ٘ عًك١ُ. ردـاٍ ايڀٛسـٞ، قُـد بـٔ اؿسـٔ،      ٖـ( يف ايهٛؾ١، َٔ أصشاب رسٍٛ اهلل 86
 .301، ص4. ايڀبكات ايه ٣، ابٔ سعد، ز42ص

ٔ  183، ص11. املصـٓـ، ز 8، ص1ٚسا٥ٌ ايشٝع١، قُد بٔ اؿسٔ ايعاًَٞ، ز (2) َسـٓد   . املٓتخـ  َـ
 .8عبد بٔ هللٝد، صبشٞ ايبدرٟ ايساَرا٥ٞ، ص

 .371، ص2ايڀبكات ايه ٣، ابٔ سعد، ز (3)
ٖــ(، صـشابٞ، ْشـأ يف املدٜٓـ١ ٚعـال يف ايبصـر٠، نـإ        60ار٠ بٔ دٓدب بٔ ٖـ٬ٍ ايؿـاارٟ، )ت    (4)

، 3زعبٝد اهلل بٔ يٜاد ٜسـتخًؿ٘ عًـ٢ ايبصـر٠  ها سـار    ايهٛؾـ١. اٱصـاب١، ابـٔ سذـر ايعسـك٬ْٞ،          
 . 150ص

 .381، ص2سٓٔ ايمحَّٟ، قُد بٔ عٝس٢ اؿاؾظ، ز (5)

 .75، ص1املستدرى اؿانِ، اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ، ز (6)
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 ُزَِٚا ميتاش ب٘ ٖرا ايدَّ
٘ مل ٜهـٔ ؾٝـ٘ فـاٍ يًخـ٬ف يف ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ       ْٸـ  ّٖا ايـدٚر   ب٘ ٚمما ميتايٴ

 ٖٛ ؾصٌ اـڀاب. ٚقٛي٘  ،ؾُٝا بِٝٓٗ يٛدٛد ايرسٍٛ 

 خاب١اينصَّ ْكساِضا َََُٔشٚ ٚز األٍٚايّد ٗا٤ِِتِْا َََُٔش
 ،(ٖــ 10)باملدٜٓـ١ ٜـّٛ ا٫ثـٓني سـ١ٓ      بٛؾا٠ رسٍٛ اهلل  ٚرٴٚقد اْت٢ٗ ّٖا ايدٸ

 سٝــح نــإ آ ــر ٚاســد َــِٓٗ أبــٛ (ٖـــ100)صــشاب١ يف ســ١ٓ اي رٴصٵــنُــا اْكــرض عٳ

ٚقٝـٌ نـإ آ ـر ٚاسـد َـِٓٗ ٖـٛ سـٌٗ بـٔ          ،(ٖـ100)َات س١ٓ  (1)ايڀؿٌٝ ايهٓاْٞ

ٟټ عدس  .(ٖـ91)تٛيف باملد١ٜٓ ٖٚٛ ابٔ َا١٥ س١ٓ  (2)ايساعد

 املساد باينصخابٞ
َٳ ٞٳ ٔٵٚايصشابٞ   ايٓيب  ٚقد قبض ،َٚات ع٢ً هيو ،َسًُاڄ  ايٓيبٸ يك

ٞٸ ٞٸ  عٔ َا١٥ ٚأربع١ عشر أيـ صشابٞ. ٚايتابع َٚـات   ،َسـًُاڄ  َٔ يكٞ ايصـشاب

َٸ ٘  سًِ يف ئَ ايـٓيب  أا َٔ ع٢ً هيو. ٚأ ؾٗـٛ   ٘ يكـٞ صـشابٝاڄ  ٚيهٓٸـ  ،ٚمل ًٜكـ

 َٔ ايتابعني. َعدٚدٷ

 تازٜذ حٝا٠ ايسضٍٛ  ١ُالَصُخ
ٕٸ  سٝاتــ٘   ٴٚتـتًخٸ  ســ١ٓ ْٝسـإ عــاّ ايؿٝـٌ     20بــداٜتٗا ٜـّٛ ٫ٚدتــ٘   بـأ

                                              

ٞټ، أبـٛ ايڀؿٝـٌ، )ت          (1) ٝٵجـ ًډ ٖــ(، شـاعر نٓاْـ١ ٚأسـد     100عاَر بٔ ٚاث١ً بـٔ عبـد اهلل بـٔ عُـرٚ ايهٓـاْٞ اي
. أسـد  تار ايجكؿٞ يٮ ّ بجار اؿسـني  يف بعض ٚقا٥ع٘ ٚ رز َع املخ ؾرساْٗا، هللٌ را١ٜ عًٞ 

 .96، ص3ابٔ ا٭ثري، زعا ايدٜٔ ايػاب١، 
 188سٌٗ بٔ سعد اـاردٞ ا٭ْصارٟ ايساعدٟ، صشابٞ، َٔ أٌٖ املدٜٓـ١، يـ٘ يف نتـ  اؿـدٜح      (2)

 .636، ص2ابٔ ا٭ثري، زعا ايدٜٔ أسد ايػاب١،  سدٜجا.
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صـبا    ،ٖٚٛ ايعاّ ايّٟ دا٤ ؾٝ٘ أبر١ٖ َٔ ًَٛى اؿبشـ١ اـدّ ايهعبـ١    ،(570ّ)

   .َٓ٘ 12ربٝع ا٭ٍٚ أٚ  17 ا٫ثٓني يف َه١ املهر١َ

ا٤ يف جـٛاسٞ  رٳايعاملني َٔ غار سٳـ  بٸ١ بعح رس٫ٛڄ َٔ رٳٚبعدٖا بأربعني سٓ

ٌٸ   ١ املهچَهچ ٘  ر١َ ايـّٟ نـإ قـ ٖٳـ   ،عبادتـ ٘      اځبٳٚؾٝـ٘   :عًٝـ٘ ايـٛسٞ ا٭َـني، ؾكـاٍ يـ

عَلذكمَ   6 لَمِالذكيِخ عَلذكمَ بِكالْقَ    6 اقْرَأْ ًَرَبَََ ارَمْرَ ُ 6 لَلَ َ اِِسطَا َ مِ ْ عَلَ ٍ 6 اقْرَأْ بِاضْمِ رَبََِّ الذيِخ لَلَ َط

َ  17ٚ، رد  عٓـد اٱَاَٝـ١   27ا٫ثٓني ّٜٛ  ،(1)صاِِسطَا َ مَا لَمْ  َ ْلَمْ ضـإ عٓـد   شـٗر ر

 .(610ّ)املصادف س١ٓ  ،ايس١ٓ

ــاٻ   ؾهــإ  ــ  اي ــٔ عذا٥ ــ١ َ ــ٘ ايرٸَٳأعذٛب ٘ٺ ٔ يف َٛاقؿ ــ ــاٖر٠، ا٥عــ١ ٚآٜات  ايب

 .ٚعٔ ٚصـ ٚاقعٗا املؿرد ايعًِ ،ٜعذا عٔ سصرٖا ايكًِ ،ٚدٗادٙ ايعظِٝ

  ٘ ٚٵدٳتٴـ٘  دهـ   (2)تـٛيف ناؾًـ٘ أبـٛ طايـ      ٚبعد عشر٠ سٓني َـٔ بعجتـ ّٸ  (3)١ٚيٳ أ

 ،ؾكـابًٛٙ بـا٭ه٣   ،ت٘ ع٢ً قرٜشرٳصٵين ثكٝـ يٓٴٜدعٛ بٳامل٪َٓني، ؾٗادٳرٳ يًڀچا٥ـ، 

 .١ املهر١َٚردع بعد شٗر ملهچ

ٛٸ يف أٍٚ ربٝع ا٭ٍٚ يف ايس١ٓ ايجايج١ عشر٠ َٔ بعجت٘  ر٠ثِ ٖادر    املد١ٜٓ املٓ

ــرٵٚبكــٞ ؾٝٗــا عشــر ســٓني ٜٴ   ،(622ّ)أٚ ســ١ٓ  (623ّ)املٛاؾكــ١ يســ١ٓ   ــ دٴشٹ ا  ايٓٸ

 .يٮسهاّ ايشرع١ٝ

                                              

 .5 - 1سٛر٠ ايعًل، اٯ١ٜ  (1)
، َـٔ أبڀـاٍ   ٖـ(، أبـٛ طايـ  ٚايـد عًـٞ     3د املڀً  بٔ ٖاشِ، َٔ قرٜش، )ت عبد َٓاف بٔ عب (2)

 .بين ٖاشِ، ٚساْد ايٓيب 

ٍ     3 ده١ بٓت  ًٜٛد بـٔ أسـد بـٔ عبـد ايػـرٟ، )ت       (3)  ا٭عظـِ   ٖــ(، َـٔ قـرٜش، يٚدـ١ ايرسـٛ
، ٚيدت له١، ناْت هات َاٍ، َاتت يف شع  أبٞ طاي ، يف ايعاّ ايّٟ َات ؾٝ٘ أبٛ طاي . ٱصـاب١ 

 .99، ص8ابٔ سذر، ز
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ربٝــع  12ٚقٝــٌ  (ٖـــ10)صــؿر ســ١ٓ  28َســَُٛاڄ  ٘ٹثــِ هٖــ  بعــدٖا ؾــٛار ربٿــ 

ّ  ٕٸأٚعٓد مجاع١  ،س١ٓ (63) ؾٝهٕٛ عُرٙ ايشرٜـ ،ا٭ٍٚ ٫ٚدتـ٘ ٖٚذرتـ٘    ٜـٛ

 ّٜٛ ا٫ثٓني يف ايجاْٞ عشر َٔ ربٝع ا٭ٍٚ.   ٚٚؾات٘ 

ٕٻاڃٚعٔ  ّٳ  دٳٚيٹـ  ، ايـٓيبٻ  بٔ عبا  أ  ،ٚأٚسـٞ  يٝـ٘ ٜـّٛ ا٫ثـٓني     ،ا٫ثـٓني  ٜـٛ

ٚقـدّ   ،ٚ رز َٔ َهـ١    املدٜٓـ١ ٜـّٛ ا٫ثـٓني     ،ٚرؾع اؿذر ا٭سٛد ّٜٛ ا٫ثٓني

 .(1)ٚقبض ّٜٛ ا٫ثٓني ،املد١ٜٓ ّٜٛ ا٫ثٓني

 ا جيعٌ األفهاز صسع٢ يف ٖرا ايدٚز األٍَٚ
ٕٸ عٓد َرج٘ ايّٟ ايتشل   ايٓيبٸ ٚمما ٜدٖش ايؿهر ٚايٓظر يف ّٖا ايدٚر أ

ٕٵ ؾُٓع٘ عُر عٔ  ،بداڄأبعدٙ  ٌټضٳنتاباڄ ٫ ٜٳ  ٳٜهتٴ ب٘    ايرؾٝل ا٭ع٢ً أراد أ

 ،ٕآٚعٓدنِ ايكر ،ٖٚٛ ٜٗذر ،قد غًب٘ ايٛدع رسٍٛ اهلل  ٕٸ ): هيو ٚقاٍ

ؾُِٓٗ َٔ أراد  ،ٚأٚد  هيو ا ت٬ف اؿاجرٜٔ عٓدٙ ،(سسبٓا نتاب اهللٚ

ُٸ ،َهتؿٝاڄ بهتاب اهلل تعا  َِٚٓٗ َٔ أب٢ هيو ،ايهتاب١   ا رأ٣ ايرسٍٛؾً

ٔٴ(ٛاقَٛ):   صَٛتِٗ قاٍ ِٗ أجاعٛا ش٦ٝاڄ ْٻأا  بعدٖا ٜر٣ عبٸ . َٚا ؾت٧ اب

 .(2) ٤٬َٙ  نجرياڄ سٝح مل ٜسرعٛا    نتاب١ َا أراد ايٓيب

 ايٓيب يف َسض٘ ٜٗذس ٚأبٛ بهس مل ٜٗذس
ٚمل ٜكــٌ  ،ميٓــع َٓــ٘ َــاْع ٚمل ،أبــا بهــر عٓــد َرجــ٘ أٜضــاڄ أراد هيــو ٕٸأَــع 

ــٌ ــر  :قا٥ ــدْا ايك ــبٴ ،ٕآعٓ ــاب اهللٚسس ــر عٴ ،ٓا نت ــؾاستشض ٕٳ رٴُٳ ــا ــ عجُ ــ ٔٳبٵ إ عؿچ
 .(3)ع٢ً املسًُني رٳُٳٚاستهتب٘ استخ٬ف عٴ

                                              

 .394رٚج١ ايٛاعظني، ايؿتاٍ ايٓٝسابٛرٟ، ص (1)
 .138، ص5صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ز (2)

 .618، ص2تارٜخ ايڀ ٟ، قُد بٔ درٜر، ز (3)
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 نتب١ ارتًفا٤ األزبع
ٕٳ بـٔ ثابـت ناتبـاڄ     يٜـدٳ  نُا اؽّ عُرٴ ،ناتباڄ ي٘ ٚقد نإ أبٛ بهر قد اؽّ عجُا

ٕٴ ،ي٘ ٕٳَرٚ نُا اؽّ عجُا ٞپ ّٳخٳٚاتٳ ،ناتباڄ ي٘ بٔ اؿهِ ا اهلل بـٔ أبـٞ    عبـدٳ   عً

 ناتباڄ ي٘. َٛ  رسٍٛ اهلل  (1)راؾع

                                              

. ٚنــإ أبــٛٙ َــٛ  يرســٍٛ اهلل  -عًــ٢ املشــٗٛر -عبــد اهلل بــٔ أبــٞ راؾــع، ٚاســِ أبٝــ٘ ٖــٛ أســًِ   (1)
 .902، ص2اؿاؾظ سًُٝإ بٔ  ًـ ايبادٞ، ز ايتعدٌٜ ٚايتذرٜض،



 

 ايدٚز ايجاْٞ
  (ٖـ63) اىل ض١ٓ ٜبدأ َٔ ٚفا٠ ايٓيب 

 (د



 



 

 ايدٚز ايجاْٞ
 َبدأ ايدٚز ايجاْٞ َٚٓتٗاٙ

ٜٚٓتٗـٞ غـرٚز    ،(ٖــ 11) س١ٓ سٍٛ ايرٸ ايدٚر ايجاْٞ يًؿك٘ ٜبدأ َٔ ٚؾا٠ٹ ٕٸ 

ٞٸ  ًٝؿ١ٹ َعا١ٜٚ عٔ طاع١ٹ  .  (ٖـ36)س١ٓ   املسًُني عً

 نتاب١ ايكسإٓ اجملٝد
ٚٸ ١ٹذ٘ ؾٝـ٘ املسـًُٕٛ ٚ ًؿـا٩ِٖ    نتابٳـ    ٚقد اتٸ ٞ   َصـدرڈ  ٍڇأ  ،يًؿكـ٘ اٱسـ٬َ

َٚـٔ ا ـت٬ط    ،ٝاعاڄ يـ٘ َـٔ ايضٸـ   ؿظـ ٚاستٓسا ٘ ٚمجعـ٘ سٹ  ،ٖٚٛ ايكرإٓ ايشرٜـ

 آٜات٘ با٭سادٜح ايٓب١ٜٛ.

ّٚ  ٚغٗاد٠ ايعًُا٤ بريو ٣ دتُع ايكسإٓ اإلَاّ عًٞ ٍ َٔ تنصدَّأ
٘ ْٸـ أ ؾكـد رٟٚ عٓـ٘    ،٣ يـّيو ٖـٛ أَـري املـ٪َٓني عًـٞ      ٚأٍٚ َٔ تصدٸ

ٕٵ تٴُٵأقسٳ): قاٍ ملا قبض رسٍٛ اهلل  ردا٥ـٞ عًـ٢  ٗـرٟ     ٫ أجعٳ أٚ سًؿت أ

ٚٳ، بني ايًٛسني٢ أمجع ستٸ نُـا دـا٤    ،(1)(٢ مجعت ايكرإٓدا٥ٞ ستٸرڇ تٴعٵجٳؾُا 

 املهتب١ ايتذار١ٜ. طبع 12اٱَا١َ ٚايسٝاس١ ٫بٔ قتٝب١ ص يف هيو

ُٸ عٔ (2)ٚعٔ ايسٝٛطٞ  :د بـٔ سـرئٜ عـٔ عهرَـ١    ابٔ ايػر  َٔ سدٜح ق

ٞٸ دٳعٳملا نإ بد٤  ٬ؾ١ أبٞ بهر قځ) قـد   :بٔ أبٞ طايـ  يف بٝتـ٘ ؾكٝـٌ ٭بـٞ بهـر      عً

ٍ  ،()أنرٖـت بـٝعا   :ؾأرسٌ  يٝ٘ ؾكاٍ ،نرٙ بٝعتو اهلل ٜـااد   نتـابٳ   شـٝتٴ  :ؾكـا

ٕٵ ثتٴؾٝ٘ ؾشدٸ ٘  ٫ أيبا ردا٥ٞ  ٫چ ْؿسٞ أ قـاٍ يـ٘ أبـٛ بهـر:      ،يًص٠٬ ست٢ أمجعـ
                                              

 .19، ص1اٱَا١َ ٚايسٝاس١، ابٔ قتٝب١ ايدْٝٛرٟ، ز (1)
 .161، ص1( ا٫تكإ يف عًّٛ ايكرإٓ، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ز2)
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 .(1)(و ْعِ َا رأٜتْٸءؾ

ٔٴأٚ ٔٴ  رز اب ُٸـ  رٸايبٳ دٹبٵعٳ سعد ٚاب ٔ  يف ا٫ستٝعاب عٔ ق قـاٍ  ) (2)د بـٔ سـريٜ

ٞ  أنرٖـتٳ  :ْب٦ت إٔ عًٝاڄ أبڀأ عٔ بٝعـ١ أبٞ بهر ؾكـاٍ  ُنيبـٝ  ؾكـاٍ: آيٝــتٴ   ، َـارت

 .اؿدٜح (3)(ٕآ ٫ يًص٠٬ ست٢ أمجع ايكر ٥ٞإٔ ٫ ارتدٟ بردا

ٕٸ 59ص ،1ز ،ٚيف اٱتكــإ ــاڄ  أ ٕٵ عًــ٢ آيٝــتٴ) :قــاٍ عًٝ ٫ آ ــّ  ْؿســٞ أ

ٞٸ ردا٥ٞ  ٫چ    .(4)(ٕ ؾذُعت٘آمجع ايكرأيص٠٬ اؾُع١ ست٢  عً

ــارٟ ــاد ايسـ ــارٟ، 459ص ،7ز (5)ٚيف  رشـ ــتض ايبـ ــد٠  ،43ص ،9ز (6)ٚؾـ ٚعُـ

 ٕ.  آيًكر َا ٜدٍ ع٢ً مجع عًٞ  .304ص ،9ز (7)ايكار٨

ٞٸ (8)ٚعٔ ايدرر ِ   عٔ تؿسري عً بءسـٓادٙ عـٔ أبـٞ بهـر اؿضـرَٞ       بـٔ  بـراٖٝ

ٕٸ) :عٔ أبٞ عبد اهلل ايصادم  ٕ آٜا عًٞ ايكـر  :قاٍ يعًٞ  رسٍٛ اهلل  أ

عٛٙ ؾخــّٚٙ ٚامجعــٛٙ ٫ٚ تضــٝٸ ٚايكــراطٝاٚاؾرٜــد  ًـــ ؾراشــٞ يف ايصــشـ 

ٞٷ ايتٛرا٠ځ ع ايٝٗٛدٴنُا جٝٸ ِٸ أؾذُع٘ يف ثٛب   ؾاْڀًل عً  ـتِ عًٝـ٘ يف    صؿر ثـ

ٚ أرتدٟ ستـ٢  أ٫  :بٝت٘ ٚقاٍ ٕٳ ْٸـ  مجعـ٘  ٜأتٝـ٘ ؾٝخـرز  يٝـ٘ بػـري ردا٤      ٌٴدٴـ ايرٻ ٘ نـا

 .(ست٢ مجع٘

                                              

 .146نتاب سًِٝ بٔ قٝا، سًِٝ أبٔ قٝا اا٬يٞ، ص (1)

عـني ايتُـر. تٗـّٜ  ايهُـاٍ، مجـاٍ      قُد بٔ سرئٜ، أبٛ بهر، َٛ  اْا بٔ َايو، نإ َٔ سـيب   (2)
 .344، ص25ايدٜٔ املاٟ، ز

 .46، ص3. ا٫ستٝعاب، ٜٛسـ بٔ عبد اي ، ز338، ص2ايڀبكات ايه ٣، ابٔ سعد، ز (3)

 . 204، ص1اٱتكإ، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ز (4)

 .459، ص7(  رشاد ايسارٟ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز5)

 .9، ص9ز ؾتض ايبارٟ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، (6)

 .16، ص20عُد٠ ايكارٟ، قُٛد بٔ أهللد ايعٝين، ز (7)

 .74، ص4ايدرر ايٓذؿ١ٝ، ٜٛسـ بٔ أهللد ايبشراْٞ، ز (8)
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ٍٴ ٘      امل٪يـ اّا ايسؿر  ٜٚكٛ  ، ا٭َـري  يف  ااْـ١  ْـٞ قـد شـاٖدت قڀعـ١ َٓـ

ٞٸ ٕڇآَٔ قر قڀع١ڄ ٚشاٖدتٴ  .يف َصر   اؿسني أيف  اا١ْ جرٜض ر  عً

ــٔ بڀٛطــ١  ــ١ اب ــاط    عــددٷ 25ص ،1ز (1)ٚيف رسً ــار املٛدــٛد٠ يف ايرب َــٔ اٯث

 غـاچ   املبين ع٢ً جـؿاف ايٓٝـٌ َصـشـ أَـري املـ٪َٓني عًـٞ ابـٔ أبـٞ طايـ          

ٔٴ  ِ  ٜدٙ، ٚهنر ابـ عٓـد أبـٞ ٜعًـ٢ هللـا٠ اؿسـين       ٕٸ  ،41ص ،يف ايؿٗرسـت  ايٓـدٜ

ٞٸ    .(2)ٜتٛارث٘ بٓٛ اؿسٔ َصشؿاڄ غا عً

ٕ َـٔ ايرقـاع   آٚ ها ٫سظٓا ّٖا اـ  ّٖٚا ا٭ثـر َـع َـا ثبـت َـٔ مجـع ايكـر       

ِ     نُـا ٜرشـد    هيـو َـا      عٓد رسٍٛ اهلل   (3)ٖـٛ احملهـٞ عـٔ َسـتدرى اؿـان

ٞ  ،611ص ،2ز ــ  ،270ص (4)َٚســٓد ايڀٝايســـ ، 286ص (5)بـــٔ سبٝـــ ر ٫ٚاحملبٸ

ثِ أجؿٓا    هيـو   ،440ص، 9ز (7)ٚؾتض ايبارٟ ،210ص ،7ز (6)ٚتارٜخ ايشاّ

ًډ باب نتـاب اؾٗـاد    ٚيف ،(8)(39َا يف صشٝض ايبخارٟ يف نتاب ايعًِ باب ) ٘ٹن

ٚغـري هيـو َـٔ ا٭ بـار      ،(10)(10ٚيف نتـاب اؾاٜـ١ بـاب )    ،(9)(171ٚايسري باب )

ٕٻ  .االٝد نإ عٓد أَري امل٪َٓني عًٞ  ايهتابٳ املتظاؾر٠ ايداي١ ع٢ً أ

                                              

 .26، ص1رس١ً ابٔ بڀٛط١، قُد بٔ عبد اهلل ايڀٓذٞ، ز (1)
 .30ؾٗرست، ابٔ ايٓدِٜ ايٛرام ايبػدادٟ، ص (2)
 .229، ص2املستدرى اؿانِ، ايٓٝسابٛرٟ، ز (3)
 .270ٓد ايڀٝايسٞ، سًُٝإ بٔ داٚد ايؿارسٞ، صَس (4)
 .286احمل سًُٝإ بٔ داٚد ايؿارسٞ، ص (5)
 .324، ص7. ز194، ص26تارٜخ دَشل، ابٔ عسانر، ز (6)
 .9، ص9ؾتض ايبارٟ، ابٔ سذر، ز (7)
 . 119 - 118، ص1صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ز (8)
 . 453، ص4املصدر ايسابل، ز (9)
 . 537ايسابل، ص املصدر (10)
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ٕٻ   ا ْسـتؿٝدٴ ْٸءڇؾ ٕ ايـّٟ نـإ عٓـد    آٖـٛ ايكـر   ٘ٴعٳـ ُٳايـّٟ دٳ  ٕٳآايكـر  َـٔ االُـٛع أ

ٚناْــت  ،رســٍٛ اهلل  قــاع ايــا ناْــت يف بٝــتٹايرٸاملٛدــٛد يف  رســٍٛ اهلل 

ٞٸ عٳُٳَٓتشر٠ ؾذٳ ٕ نُـا  آايكـر   ٚمل هُـع  ، ـاصٸ  ٚنتبٗـا يف نتـابٺ   ، ٗا عًـ

  سٴــيف أٜــدٟ املســًُني َــٔ ايعٴ ٫ٚ ممــا ،ٕآايكــر ١ٹظځــؿځمجعــ٘ ايػــري َــٔ صــدٚر سٳ

ٕٳسٝــح ،خٌايٓٸ رٜــدٴ)مجــع عســٝ ( ٖٚــٛ دٳ اـــٛص ٜٚهتبــٕٛ يف  نــاْٛا ٜهشــؿٛ

نتــ( ٖٚـٛ عظـِ ايـبعري أٚ ايشـا٠       عٴُٵـ ( )دٳ٫ٚ َـٔ )ا٭نتـاف   ،ايڀرف ايعـرٜض 

ٟ    ٺتٳـ قځ عٴُٵـ ٫ٚ َٔ )ا٭قتاب( )دٳ ،ٜهتبٕٛ عًٝ٘ بعد إٔ هـ  ( ٖٚـٛ اـشـ  ايـّ

ٞټ ِٜ( ٖٚٛ اؾًد،٫ٚ َٔ )قڀع ا٭د ،ٜٛجع ع٢ً  ٗر ايبعري يرين  عًٝ٘  ؾعً

ٛ  ٚ ْٸ ،ٕ َٔ ّٖٙ ا٭شٝا٤آمل هُع ايكر َٛدـٛد عٓـد رسـٍٛ     ُا مجع٘ ٚنتب٘ ممـا ٖـ

 قاع.  َٔ ايرٸ اهلل 

 ٕ حطب ايتٓصٌٜآيًكس مجع اإلَاّ عًٞ 

َٸــ ايكــارٟ  ٠ٹدٳُٵــعــٔ عٴ ٞٳهٹــَٚــا سٴ ،459ص ،7ز (1)ارٟايسٻــ ا َــا يف  رشــادٹٚأ

َٔ مجع أَري املـ٪َٓني   43ص ،9ز (3)ٚعٔ ؾتض ايبارٟ ،304ص ،9ز (2)يًعٝين

ٞٸ ٌٸ   بٔ أبٞ طاي   عً املـراد بـ٘ ٖـٛ مجـع      يهتاب اهلل ع٢ً سس  ايٓـاٍٚ يعـ

ٚ ٫  ،َـٔ ْايـت   ٚيف، ٚبٝـإ ٚقـت ْاٚاـا    ،ٕ َع ايتعًٝل ع٢ً آٜاتـ٘ ايهرميـ١  آايكر

                                              

 .459، ص7 رشاد ايسارٟ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز (1)
. )قُٛد بٔ أهللد بـٔ َٛسـ٢ بـٔ أهللـد، أبـٛ      16، ص20عُد٠ ايكارٟ، قُٛد بٔ أهللد ايعٝين، ز (2)

ٖــ(، َـ٪رم ٚقـدخ، أصـً٘ َـٔ سًـ  َٚٛيـدٙ يف عٝٓتـاب         855قُد، بدر ايدٜٔ ايعٝين اؿٓؿٞ، )ت 
 اٖر٠، ي٘ املكاصد ايٓش١ٜٛ يف شر  شٛاٖد ا٭يؿ١ٝ، ٜعـرف بايشـٛاٖد ايهـ ٣(.   ْٚسبت٘  يٝٗا، تٛيف يف ايك

 .131، ص11ايض٤ٛ اي٬َع، ايسخاٟٚ، ز
 .9، ص9ؾتض ايبارٟ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز (3)
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ٕٵ ٍٴا رٳٗٳعٳٓٳايا صٳ عڇُٵ١ اؾځر نٝؿٝٸٜػٝٸ ؾعًٞ ٫ ٜعكٌ أ  .اهلل  سٛ

 ٕآسمجع أبٞ بهس يًك
ِٸ  بعـــد ســـٓتني َـــٔ  ،ٕآ٣ أبـــٛ بهـــر    مجـــع ايكـــرْـــ٘ بعـــد هيـــو تصـــدٸ  ثـــ

ٞٸ    آؾٝهٕٛ مجعـ٘ يًكـر   ، ٬ؾت٘ ٘  ٕ بعـد مجـع اٱَـاّ عًـ ٕٸ ;يـ   ،َـ١ ايراٜٚـ١ املتكدٸ  ٭

 ،بــ٬ ؾصــٌ يــ٘ بعــد ٚؾــا٠ رســٍٛ اهلل  عًــ٢ مجــع اٱَــاّ عًــٞ   تٵقــد ديچــ

ٕٸ ٚايرٚا١ٜ ايا ديت ع٢ً مجع أبٞ بهـر يـ٘ قـد ديچـ      بـا بهـر قـد مجعـ٘     أ ت عًـ٢ أ

 بعــد ٚاقعــ١ ايُٝاَــ١ بــني املســًُني ٚبــني أٖــٌ ايــرد٠ َــٔ أتبــاع َســ١ًُٝ ايهــّاب     

َٹــ  ٕٳآايكــر ١ٹظځــؿځسٳ ٔٵايــا استشــٗد ؾٝٗــا  عشــر٠  اثــٓاَــٔ ايصــشاب١ ســ١ٓ   ٕ ســبعٛ

 .يًٗذر٠

ٕٸ) :ؾؿٞ صشٝض ايبخارٟ َا ساصً٘ ٞٸ ًځـ رسـٌ عٳ أقـاٍ:   يٜد بٔ ثابـت   أ

ٔٴ  رٴُٳـ ؾـءها عٴ  ،أبٛ بهر عٓد َكتٌ أٌٖ ايُٝا١َ ـځ بـ ٍ ، عٓـدٙ  ابٹڀچـ ا  ٕٸ:  أبـٛ بهـر   قـا

ٕٸ عُر أتاْٞ ؾكاٍ: ّٳ( اشتدٻ :أٟرٻ )شٳتٳسٵآ دٹايكتٌ قځ   ٕ، ٚ ْٞ آا٤ ايكرايُٝا١َ بكرٸ ٜٛ

ٞ ٕ ٚ ْٸـ آَـٔ ايكـر   ا٤ بـاملٛاطٔ ا٭ ـر٣ ؾٝـّٖ  نـجريٷ    ايكتٌ بايكرٸ أ ش٢ إٔ ٜستُرٸ

ٕٵ  ،قًت يعُر: نٝــ تؿعـٌ َـا مل ٜؿعًـ٘ رسـٍٛ اهلل       ،ٕآتأَر ظُع ايكر أر٣ أ

ٟ  ؾًِ ٜاٍ عُر ٜرادعين ستٸ ،قاٍ عُر: ٖٛ ٚاهلل  ريٷ  ،يـّيو  ٢ شـر  اهلل صـدر

 ٚرأٜت يف هيو ايّٟ ٖٛ رأٟ عُر.  

 عاقٌ ٫ ْتُٗـو ٚقد نـٓت تهتـ ٴ  و ردــٌ شـابٸْٸ  : قاٍ أبٛ بهر:قـاٍ يٜد

ٛٳ ٍڇ ٞٳسٵاي ٘  ٕآع ايكـر ؾتتبٸ اهلل  يرسٛ ٛ  :. قـاٍ يٜـد  ؾامجعـ اهلل يـٛ نًؿـْٛٞ ْكـٌ     ؾـ

ٞٸ ممـا أَرْـٞ بـ٘ َـٔ مجـع ايكـر         نٝــ   :قًـت  ،ٕآدبٌ َٔ اؾباٍ َا نإ أثكـٌ عًـ

قاٍ يٜـد: ؾًـِ ٜـاٍ أبـٛ      ،قاٍ: ٖٛ ٚاهلل  ري ٕٛ ش٦ٝاڄ مل ٜؿعً٘ رسٍٛ اهلل تؿعً

بهــر ٜــرادعين ستــ٢ شــر  اهلل صــدرٟ يًــّٟ شــر  يــ٘ صــدر أبــٞ بهــر ٚعُــر     
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 ٚصدٚر ايردـاٍ ستـ٢ ٚدـدتٴ    (2)ٚايًخاف (1)ٕ أمجع٘ َٔ ايعس آؾتتبعت ايكر

جَكاََمُمْ   لَقَكذْ ط١ ا٭ْصارٟ مل أدـدٖا َـع أسـد غـريٙ     آ ر سٛر٠ ايتٛب١ َع أبٞ  امي

  ست٢  اا١ اي ا٠٤. (3)صرَضٌُلٌ مِ ْ أَسفُطِمُمْ عَسِ سٌ عَلَيْوِ مَا عَنِخُّمْ

ٙٴايصشـ عٓد أبٞ بهر ستٸ ؾهاْت ِٸاهللڂ ٢ تٛؾا ٘ٹ  ٠ځَـدٻ  رٳُٳـ عٴ عٓـدٳ  ، ث ِٸ  ،سٝاتـ  ثـ

 .(5)(بٓت عُر (4)عٓد سؿص١

ٍٳ ٘ٹً ٕ نڂآايكر عٴُٵدٳ ٚع٢ً ّٖٙ ايرٚا١ٜ ؾٝهٕٛ قد متٸ ٕٸ ;ٚاسد٠ ١ٺٓٳسٳ  ٬ بـني   ٭

ٕٸ نيٳٚب ،ٚاقع١ ايُٝا١َ املّنٛر٠ اؾُع قد نـإ َـٔ    ٚؾا٠ أبٞ بهر س١ٓ ٚاسد٠ َع أ

 ايعس  ٚايًخاف ٚصدٚر ايرداٍ.  

 ٕ باملنصخفآتط١ُٝ ايكس
ٔٴأ٘ قــد ٚعــٔ اٱتكــإ أْٸــ  َــٔ طرٜــل  ،يف نتــاب املصــاسـ (6)أشــت٘  ــرز ابــ

ٕ ؾهتبٛٙ ع٢ً ايـٛرم قـاٍ   آقاٍ: ملا مجعٛا ايكر عٔ ابٔ شٗاب (7)١َٛس٢ بٔ عكب

                                              

ايعس : مجع عسٝ  ٖٚٛ عٝـدإ ايسـعـ بعـد دـرد اــٛص عٓٗـا. تـاز ايعـرٚ ، قُـد َرتضـ٢            (1)
 .231، ص2ايابٝدٟ، ز

 .478، ص12سذار٠ َسڀش١ بٝضا٤. تاز ايعرٚ ، قُد َرتض٢ ايابٝدٟ، ز ايًخاف: (2)
 .128سٛر٠ ايتٛب١، اٯ١ٜ  (3)
، ٚيـدت لهـ١، تاٚدٗـا    ٖــ(، صـشاب١ٝ، َـٔ أيٚاز ايـٓيب     45سؿص١ بٓت عُـر بـٔ اـڀـاب، )ت     (4)

 .425، ص5. أسد ايػاب١، ابٔ اثري، ز ٓٝا بٔ سّاؾ١ ايسُٗٞ، ؾُات عٓٗا ٚتاٚدٗا ايٓيب 
 .119، ص8. ز98، ص6. ز210، ص5صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ز (5)
ٖــ(، عـامل بايعربٝـ١ ٚايكـرا٤ات، سـهٔ َصـر       360قُد بٔ عبد اهلل اشت١، أبٛ بهـر ا٭صـبٗاْٞ، )ت    (6)

 .224، ص6ٚتٛيف بٗا، َٔ نتب٘ )احمل (. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
اي٤٫ٛ، أبٛ قُد، َٛ  آٍ ٜاٜد، عامل بايسـري٠ ايٓبٜٛـ١، َـٔ    َٛس٢ بٔ عكب١ بٔ أبٞ عٝال ا٫سدٟ ب (7)

 .114، ص6أٌٖ املد١ٜٓ، َٛيدٙ ٚٚؾات٘ ؾٝٗا. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد، ايّٖيب، ز
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قاٍ: هيـو اسـِ تسـُٝ٘ ايٝٗـٛد     ٚ ؿرؾكاٍ بعضِٗ: ايسٿ ،أبٛ بهر: ايتُسٛا ي٘ اااڄ

ُٸ ١ځشٳــاؿبٳ ٕٸءؾــ ٚقــاٍ بعضــِٗ: املصــشـ، ؾهرٖــٛا هيــو ٕٛ َجًــ٘ )املصــشـ( ٜســ

ٕٵٗٴٜٴأؾادتُع ر ُٸ ِ ع٢ً أ  .(1)ٛٙ املصشـٜس

 مجع عجُإ يًُنصخف
ِٸ ايكا٥د املشٗٛر  ايُٝاْٞ ٘ سّٜؿ١ڂتٛدٸ ٚأهربٝذإ٘ بعد اْتٗا٤ غاٚ أر١َٝٓٝ أْٸ ث

ّٸيًُ أٖــٌ ايهٛؾــ١  ٕٸءٕ، ؾــآرا٤ يف قــرا٠٤ ايكــرراڄ عجُــإ َــٔ ا ــت٬ف ايكچــ دٜٓــ١ قــ

ٚأٖـٌ   ،ٚأٖـٌ ايبصـر٠ ٜكـر٩ٕٚ بكـرا٠٤ أبـٞ َٛسـ٢       ،ٜكر٩ٕٚ بكرا٠٤ ابـٔ َسـعٛد  

ٞٸ  ٌٴ ،بــٔ نعــ  ايشــاّ ٚدَشــل ٜكــر٩ٕٚ بكــرا٠٤ أبــ ــسٹ ٚأٖــ   ٜكــر٩ٕٚ بكــرا٠٤ ُٵ

   .ٚطً  َٓ٘ تٛسٝد ايكرا٠٤ ،(2)املكداد بٔ ا٭سٛد

ٚبعــد َشــاٚر٠ عجُــإ يــبعض أصــشاب ايرســٍٛ يف هيــو عــاّ عجُــإ عًــ٢  

ــ١   ــر٠ سّٜؿ ــّ ؾه ــر     ،تٓؿٝ ــت عُ ــ١ بٓ ــإ    سؿص ــٌ عجُ ٕٵ ،ؾأرس ــا   أ ــًٞ  يٝٓ أرس

ــ ــشٴبايصټ ــاسـخٴـ ْٓسٳ ِٸ ،ٗا يف املص ــ ــو دټْرٴ ث ــا  يٝ ــ١       ،ٖ ــا سؿص ــًت بٗ ؾأرس

 ٕ َٳ ،عجُـا ٞ  ٜـدٴ ي رٳؾــأ  ،(3)اهلل بــٔ ايــابري عبـدٴ  ،ٚث٬ثــ١څ َـٔ قــرٜش  ،بــٔ ثابـت املــدْ

ّ  ،بــٔ ايعــاص ٚســعٝدٴ ٕٵ (4)ٚعبــد ايــرهللٔ بــٔ اؿــارخ بــٔ ٖشــا ٜهتبٖٛــا َــٔ  أ

                                              

 .146، ص1اٱتكإ، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ز (1)

(2)  ٚ ٖـــ(، 33، )ت املكــداد بــٔ عُــرٚ، ٜٚعــرف بــابٔ ا٭ســٛد، ايهٓــدٟ ايبٗراْــٞ اؿضــرَٞ، أبــٛ عُــر
ٚاملخًصني يـ٘. أسـد    ّٜٔ ناْٛا أٍٚ َٔ أ ٗر اٱس٬ّ، َٔ أصشاب عًٞ صشابٞ، أسد ايسبع١ اي

 .409، ص4ايػاب١، عا ايدٜٔ بٔ ا٭ثري، ز
ٖــ(، بٜٛـع باـ٬ؾـ١ عكٝـ  َـٛت ٜاٜـد بـٔ        73عبد اهلل بٔ ايابري بٔ ايعٛاّ ا٫سدٟ، أبٛ بهـر، )ت   (3)

، 3أســد ايػابــ١، عــا ايــدٜٔ بــٔ ا٭ثــري، ز  ٚ راســإ ٚايعــرام.َعاٜٚــ١ ؾشهــِ َهــ١ ٚاؿذــاي ٚايــُٝٔ 
 .161ص

ٞٻ، أبـٛ قُـد، )ت    (4) ٖــ(، تـابعٞ، اسـد ا٭ربعـ١     43عبد ايرهللٔ بٔ سارخ بٔ ٖشاّ املخاَٚٞ ايڃكڂرٳش
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ـٹ ْـتِ ٚيٜـد بـٔ    أاِ أص٬ڄ، ٚقاٍ عجُإ:  ها ا تًؿـتِ   تٵًځعٹسؿص١ ايا دٴ صش

 ،٘  منــا ْــاٍ بًســإ قــرٜشْٸــءؾ ،ٕ ؾــانتبٛٙ بًســإ قــرٜشآثابــت يف شــ٤ٞ َــٔ ايكــر

ٕٴ  دٻيف املصاسـ رٳ ـٵشٴايصټ خٴسٵِ ْٳ٢  ها تٸؾؿعًٛا ستٸ  ،   سؿصـ١  ـٳشٴايصټـ  عجُـا

ٕ يف نــٌ آٚأَــر لــا ســٛاٙ َــٔ ايكــر  ،ٚأرســٌ    نــٌ أؾــل لصــشـ ممــا ْســخٛا  

َٴ ٕٵ ـٺشٳصٵصشٝؿ١ أٚ   .(1)شرمٜٴ أ

 ايسد ع٢ً ايطٝٛطٞ
ٔٴ ٕٸ ;ايٛقت ايّٟ سصٌ ؾٝ٘ هيـو لـا بعـد سـ١ٓ ث٬ثـني ٖذرٜـ١       ؼدٜدٴ ٚميه  ٭

ٔ   ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٚدـ  ،ايػاٚ املّنٛر نإ يف س١ٓ ث٬ثني  تكـإ ايسـٝٛطٞ    ٘ ملـا سهـٞ عـ

ٖـّا ٚيهـٔ    ،(650ّ)ٚبعضِٗ سددٙ بس١ٓ  (2)ٚعشرٜٔ مخادٙ بس١ٓ ْ٘ سدٻأَٔ 

ٕٸ ٚڇ يٓــا أ  تٵدٸؾكــد عٴــ ،قــد أســرم املصــشـ ايــّٟ مجعــ٘ عًــٞ  ايتــارٜخ مل ٜــر

ـٴ َٴٗٳعٳَٳ رٵنځّٵٚمل ٜٴ ،تقځرڇسٵايا أڂ املصاس ٞٸ ـٴشٳصٵا   . عً

 خفاألَس ايعذٝب يف مجع ارتًفا٤ يًُنص
ٕٸ  ايعذٝ  املًؿت يًٓظر ٖٛ عدّ تعرٸ ٚا٭َرٴ أبـا   ض ا٭ بـار ٚاملـ٪ر ني    أ

َٴ ٍڇ ـٹشٳصٵبهر ٚعُر ٚعجُإ رادعٛا عًٝاڄ يف  ٚا ؾُـع  عٓـدَا تصـدٸ   اهلل  رسٛ

 عًـ٢  رادعـٛا املصـشـ ايـّٟ نتبـ٘ اٱَـاّ عًـٞ       ٖٚهّا مل ٜٴ ،ٕ ايهرِٜآايكر

ــشـ رســٍٛ اهلل   ٕٸ، َص ــع أ ــارٜخ قــ  َ ــار ٚايت ــد تا٭ ب ــٛد ظ ــ٢ ٚد  اؾرت عً

                                                                                                            
 

أسـد ايػابـ١، عـا ايـدٜٔ      ائّٜ عٗد  يِٝٗ عجُإ بٓسخ املصاسـ يتٛيٜعٗا ع٢ً ا٭ْصار، تٛيف باملد١ٜٓ.
 .283، ص3بٔ ا٭ثري، ز

 .99، ص6صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ز (1)
 .165، ص1اٱتكإ، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ز (2)
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 ٘ قــد نتــ  اٱَــاّ عًــٞ ْٸــأٚ عٓــد اٱَــاّ عًــٞ   َصــشـ رســٍٛ اهلل

ايٓظـر عـدّ ٚدـٛد نبـار ايصـشاب١ يف َـٔ مجـع         تٴؿٹًڃ٘ مما ٜٴْٸأنُا  ،املصشـ عًٝ٘

٫ٚ  ،٫ٚ عبـد اهلل بـٔ عُـر    ،بٔ ايعبـا   ؾًٝا ؾِٝٗ عبد اهلل ،ٕ بأَر عجُإآايكر

 ٫ٚ غريِٖ.   ،اٱَاّ عًٞ 

 اذتفاظ َع املنصاحف املسض١ً يألقطاز إزضاٍ
ِٸ ٌٿ ٕٸأ املعــرٚف ٕٸ  ثــ   قًــِٝ ساؾظــاڄ عجُــإ أرســٌ َــع املصــشـ اـــاص بهــ

 ٘ ٕٳ  ،ٜٛاؾــل قرا٤تــ ٞ   ٨بــٔ ثابــت َكــر    يٜــدٴ  ؾهــا ٔٴ  اهللٹٚعبــدٴ  ،املصــشـ املــدْ  بــ

ٚأبٛ عبـد ايـرهللٔ    ،ايشاَٞ َكر٨ (2)ٚاملػري٠ بٔ شٗاب ،املهٞ ٨َكر (1)ايسا٥ 

 ايبصرٟ. ٨َكر (4)ٚعاَر بٔ عبد ايكٝا ،ايهٛيف ٨َكر (3)ايسًُٞ

 تػهٌٝ أبٞ األضٛد املنصاحف ٚتٓكٝطٗا
ٜشــهًٛا ٕ تٛدٗــت ايعٓاٜــ١    إٔ آؿــإ يف قــرا٠٤ ايــبعض يًكــر ٱٚملــا  ٗــر ا

ؾـاْ ٣   ،ؿـإ ؾٝٗـا  ٱٕ ٚاآا يف ايكـرا٠٤ يًكـر  ًځـ اڄ َٔ ايػٳرٳّٳڀٖٛا سٳٜٚٓكچ ،املصاسـ

 ٞ ٚٸْٸــأ املشــٗٛر ٕٸءؾــ ،   هيـو أبــٛ ا٭ســٛد ايــد٩ي  ،ٕ ْٚكڀــ٘آٌ ايكــرهډٍ َــٔ شٳــ٘ أ

                                              

عبد اهلل بٔ ايسا٥  بٔ صٝؿٞ بٔ عا٥ّ املخاَٚٞ، أبٛ ايسا٥ ، َـات قبـٌ ابـٔ ايـابري غُـا سـٓني.        (1)
 .445، ص5ايڀبكات ايه ٣، قُد بٔ سعد، ز

ٖــ(  91عبد اهلل بـٔ عُـرٚ املخاَٚـٞ، ٜٚكـاٍ ايسدٚسـٞ ايبصـرٟ، )ت        املػري٠ بٔ شٗاب، ٚاسِ ابٝ٘ (2)
ٞٸ ٚعباد٠ بٔ ايصٸاَت.  قرأ ع٢ً أبٞ َٛس٢ ا٭شعرٟ، ٚاع َٔ عً

، ٚعــدٙ  ٖـــ(، صــش  أَــري املــ٪َٓني 412عبــد اهلل بــٔ سبٝــ ، ابــٛ عبــد ايــرهللٔ ايســًُٞ، )ت    (3)
ٕٳ عًٝــ٘. ايڀبكــات     ِٴ ايكــرآ ، 6ايهــ ٣، قُــد بــٔ ســعد، ز اي َــٞ َــٔ  ٛاصٸــ٘ َــٔ َصــر، قــرأ عاصــ

 .172ص
عاَر بٔ عٳبٵدٹ ٳقٝٵاڈ ايتُُٝٞ ايعٓ ٟ، أبٛ عبد اهلل، صشابٞ ٚقٌٝ تابعٞ َٔ اياٖـاد. أسـد ايػابـ١، عـا      (4)

 .88، ص3ايدٜٔ بٔ ا٭ثري، ز
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ٜٳ َٳ ٌٴعٳذٵؾهإ  ٚٸايؿتش١ ْكڀ١ ع٢ً  ١ځع٬ ُٸ ،ٍ سرفأ ١ ْكڀ١ ع٢ً آ ر اؿـرف  ٚايض

ٔڇ   ،ٚايهسر٠ ْكڀ١ ؼت أٚي٘ ؾٛجـع   هللـد أاـًٝـٌ بـٔ    ٚبكٞ ا٭َر نـّيو    يَـ

 اؿرنات ع٢ً ايٓشٛ املٛدٛد يدٜٓا.

 خالص١ ايهالّ يف غسح ٖرا ايدٚز ايجاْٞ
ــ ٕٸ ١ڂٚ ٬صٳ املســًُني     ٗــت عٓاٜــ١ڂدٚر ايجــاْٞ قــد تٛدٸيف ٖــّا ايــ ايهــ٬ّ أ

َــٔ  ٚ  رادــ٘ بصــٛر٠ ٜســتؿٝدٴ  ،ٕ ايشــرٜـآٖٚــٛ ايكــر ،املصــدر ا٭ٍٚ يًتشــرٜع

 املسًُني.   سا٥رًَٓٗ٘ ايعّب 

ٚنإ ايؿك٘ اٱس٬َٞ ٖٛ املعٍُٛ ب٘ عٓد املسـًُني يف عبـاداتِٗ َٚعـا٬َتِٗ    

ـ  ،ٚاملردع ؾٝ٘ ِٖ ايصـشاب١  ،ايدا ١ًٝ ٚاـارد١ٝ ًٝؿـ١ ٖـٛ ايؿصـٌ، ٚيف    ٚقـٍٛ ا

 ،ا٭قڀار ايبعٝد٠  ها ْايت بِٗ اؿادثـ١ ٜردعـٕٛ ملـا عٓـدِٖ َـٔ أَـري هيـو ايبًـد        

ٕٳ ءٵؾـ  ،ٖٚٛ بدٚرٙ  ها مل ٜعرف اؿهـِ ٜردـع يًصـشاب١ ايـّٜٔ َعـ٘ يف ايبًـد        ٕ نـا

ٍڇ ِ أثرٷٖٴعٓدٳ  ادتٗد أَري ايبًد ؾٝٗا.   ُٛا ب٘ ٚ ٫چهځسٳ  اهلل َٔ رسٛ

 ايػسع١ٝ يف ٖرا ايدٚز ايجاْٞاملنصدز ملعسف١ األحهاّ 
ايهتـاب،   :ا٭ٍٚ :ملعرؾ١ ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ اٱس١َٝ٬ عٓـدِٖ مخسـ١څ   ٚاملصدرٴ

استشـار٠ ايصـشاب١ ٚأٖـٌ ايبصـري٠ يف      :اٱمجـاع، ايرابـع   :ايسـ١ٓ، ايجايـح   :ايجاْٞ

َٸ ٙٹبإٔ ٜستٓبا اؿهِ ايشـرعٞ بؿهـرڇ   ،ايرأٟ :اؿهِ، اـاَا ٘ٹ ٚتأ ؾُٝـا تكتضـٝ٘    ًـ

 ع املؿسد٠ أٚ بايكٝا  ٚاملكار١ْ.  املصًش١ ٚدؾ

ايت بِٗ سادث١ أٚ ٚقعـت ٚاقعـ١ ردعـٛا    نتـاب اهلل     ِْٗ  ها ْٸ: أٚاؿاصٌ

ٚسأيٛا  ،١ٓٻمل هدٚا سهُٗا ؾٝ٘ ردعٛا يًسټ ٕٵءؾ ،يف َعرؾ١ سهُٗا عس  ؾُِٗٗ

ُٻــ  مل هــدٚا  ٕٵءؾــ ،ٔ وؿــظ يف ٖــّٙ اؿادثــ١ ســدٜجاڄ عــٔ ايــٓيب َـٔ ايصــشاب١ ع
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ٕٵ  أمجعٛا ع٢ً سهُٗـا لـا تسـتٛسٝ٘ عكـٛاِ أ ـّٚا      ٕٵءؾ ،ٚاهيو استشار  بـ٘ ٚا

  .تكتضٝ٘ املصًش١ ا تًؿٛا ادتٗد  ًٝؿ١ املسًُني ؾعٌُ بايكٝا  ٚلا

َٓ٘ ؾـاْظر يف نتـاب اهلل     ها سضرى أَر ٫ بدٸ) :(1)ؾؿٞ نتاب عُر    شرٜض

مل ٜهـٔ ؾؿُٝـا قضـ٢ بـ٘      ٕٵءؾـ  ،مل ٜهٔ ؾؿُٝا قض٢ رسٍٛ اهلل  ٕٵءؾ، ؾاقض ب٘

  ٍ ٕٵ  ػتٗـد بر  ٕٵأشـ٦ت   ٕٵءمل ٜهـٔ ؾـ   ٕٵءؾـ  ،ايصاؿٕٛ ٚأ٥ُـ١ ايعـد  أٜـو ؾادتٗـد ٚ 

ٕٵ  .(2)(اٟ  ٫  رياڄ يوت٪اَرْٞ ٫ٚ أر٣ َ٪اَرتو  ٜٸ ش٦ت أ

ٕٸ ،243ص ،1ٚيف نتاب أع٬ّ املٛقعني ز أبا عبٝـد٠ هنـر يف نتـاب ايكضـا٤      أ

ٕ    سدٸ) قاٍ نـإ  قـاٍ:   ثٓا نجري بٔ ٖاشِ عٔ دعؿر بٔ برقإ عـٔ َُٝـٕٛ بـٔ َٗـرا

٘  ٕٵءأبٛ بهر  ها ٚرد عًٝ٘ سهِ ْظر يف نتاب اهلل ؾ  ،ٚدد ؾٝ٘ َا ٜكضٞ ب٘ قض٢ بـ

ٕٵ ٚدـد ؾٝٗـا َـا     ١ رسٍٛ اهللٓٸيف سٴ رٳظځمل هد يف نتاب اهلل ْٳ ٕٵ ٚ ٘ كضـ ٜ ؾء  ٞ بـ

ٕٸ رسـٍٛ اهلل       ٕٵ أعٝاٙ هيو سـأٍ ايٓـا : ٖـٌ عًُـتِ أ ؾٝـ٘  قضـ٢   قض٢ ب٘، ؾء

ٗا ٓٻ١ سٳـ مل هـد سـٓٸ   ٕٵء: قض٢ بهـّا ٚنـّا، ؾـ   يُٕٛا قاّ  يٝ٘ ايكّٛ ؾٝكٛؾربٸ ،بكضا٤

قضـ٢   ٗـِ عًـ٢ شـ٤ٞٺ   ُـع رأٜٴ ؾءها ادت ،ا  ؾاستشارِٖايٓٸ ر٩سا٤ٳ عٳُٳدٳ  ايٓيبټ

 (.  (3)ب٘

ٕٵ ،ٚنإ عُر ٜؿعٌ هيو هد هيو يف ايهتاب ٚايسـ١ٓ سـأٍ: ٖـٌ     ؾءها أعٝاٙ أ

٘        ٕٵءؾـ  ؟نإ أبٛ بهر قد قض٢ ؾٝ٘ بكضـا٤  ٚ ٫  ،نـإ ٭بـٞ بهـر ؾٝـ٘ قضـا٤ قضـ٢ بـ

 مجع عًُا٤ ايٓا  ٚاستشارِٖ، ؾءها ادتُع رأِٜٗ ع٢ً ش٤ٞ قض٢ ب٘.
                                              

ٚٳعٴُرٙ أنجـر َـٔ َا٥ـ١ سـ١ٓ، عـدٸٙ بعـض َـٔ ايصـشاب١         87شرٜض بٔ اؿارخ ايهٓدٟ، تٴٛيف س١ٓ ) (1) ٖـ( 
ٝعاب أْ٘ َٔ ايتابعني، استعًُ٘ عُر بٔ اـڀاب ع٢ً ايكضا٤ بايهٛؾ١.  نًٝـٌ املـٓٗر، قُـد    ٚعٔ ا٫ست

 .570دعؿر بٔ قُد طاٖر، ايهرباسٞ، ص

 .358، 5. املصٓـ، عبد ايريام ايصٓعاْٞ، ز881، ص5نٓا ايعُاٍ، املتكٞ اآدٟ، ز (2)

 .63، ص1أع٬ّ املٛقعني، ابٔ قِٝ اؾٛي١ٜ، ز (3)
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   ٕ  أبـا بهـر ٚعُـر  ها مل هـدا يف نتـاب اهلل      ٕٸأ (1)ٚرٟٚ عٔ َُٝـٕٛ بـٔ َٗـرا

 ٫ٚ يف س١ٓ رسٛي٘ سهُاڄ يًٛاقع١ هُعـإ ايٓـا  ي٬ستشـار٠ يف اسـتٓباط سهُٗـا     

  ّٚا ب٘.أ ،ؾإ اتؿل املستشارٕٚ يف ايرأٟ ،با٫دتٗاد ٚايرأٟ

ٕٻ ــ ٚرٟٚ أ َٳ ــ رٳعُــر أ ٕٵشٴ ٜٚــبين عًــ٢ هيــو   ،ٜعُــٌ يف ايهٛؾــ١ نــّيو  رواڄ أ

   .(2)قضا٤ٙ

ٕٸ ،ِٗ وــمحّ ادتٗــاد صــاسب٘ٚنــإ بعضــ عُــر بــٔ اـڀــاب يكــٞ  ؾكــد رٟٚ أ

 يكٝـ٘ يف  ؾعرجـٗا ايردـٌ عًـ٢ عُـر سـني      رد٬ڄ ي٘ قضـ١ٝ ْظرٖـا اٱَـاّ عًـٞ     

 ؾكـاٍ ايردـٌ ؾُـا ميٓعـو ٚا٭َـر  يٝـو       ،ايڀرٜل ؾكاٍ: يٛ نٓت أْا يكضـٝت بهـّا  

ى ردٚيهـٔ أ  ،يؿعًـت  ى    نتـاب اهلل ٚسـ١ٓ رسـٛي٘    ردٸؾكاٍ عُر: يٛ نٓت أ

ٟٸأٚيست  ،  رأٟ ٚايرأٟ َشمحى     .(3)ايرأٜني أسل درٟ أ

ٚٸ ،ٚيف ّٖا ايدٚر عٌُ بايكٝا  َٳ رٳّٳٍ َـٔ بٳٚنـإ أ ٛ  رٳهيو ٚأ  بايعـٌُ ب٘ ٖـ

ٍ  ا٭شـباٙ عـرف  اڃشـعرٟ ) ؾؿـٞ نتابـ٘ ٭بـٞ َٛسـ٢ ا٭     ،عـُر بٔ اـڀاب  ٚا٭َجـا

   .(4)(ا ا٭َٛر عٓد هيو ع٢ً ْظا٥رٖاقٹٚ

ٚٸ  ،بني ايشٝع١ ٚايس١ٓ يف اـ٬ؾـ١  ٚيف ّٖا ايدٚر ْشأ اـ٬فٴ ٕٳؾـا٭ ٕٳ  يٛ  ٜكٛيـٛ

ــ ٞٸ غ٬ؾٹ ــاّ عًــ ــٞ طايــ     ١ اٱَ ــٔ أب ــٓيب   ب ــد اي ــٔ اهلل تعــا   بــٓ ٍّ بع َ 

َٸ ٚايٓيبٸ ٕٸ  ا أٌٖ ٚبعدٙ أ٫ٚدٙ، ٚأ ٛ     ايس١ٓ ؾٝكٛيـٕٛ بـأ  اـًٝؿـ١ بعـد ايرسـٍٛ ٖـ

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘ َـٔ ايكضــا٠، نـإ َـٛ  ٫َـرأ٠ يف ايهٛؾــ١       117َٗـرإ ايرقـٞ، أبــٛ أٜـٛب، )ت    َُٝـٕٛ بـٔ    (1)
ٚاعتكت٘، استٛطٔ ايرق١ ؾهإ عامل اؾاٜر٠ ٚاستعًُ٘ عُر بٔ ايعاٜا عًـ٢  رادٗـا ٚقضـا٥ٗا. تٗـّٜ      

 .63، ص29ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

 .63، ص1املصدر ايسابل، ز (2)
 .65، ص1املصدر ايسابل، ز (3)
 .221، ص1. تارٜخ ابٔ  ًدٕٚ، ابٔ  ًدٕٚ، ز776، ص2تارٜخ املد١ٜٓ، عُر بٔ شب١، ز (4)
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ِٸ ِٸ أبٛ بهر ث ٞٸ عُر ث  .عجُإ ثِ عً

ٞٸ  ٚأ٫ٚدٙ   ٚيــّا نــإ ايشــٝع١ يف ٖــّا ايــدٚر ٜردعــٕٛ ٭َــري املــ٪َٓني عًــ

 ٔ َٸ ٚاٱَـاّ اؿسـني     اٱَاّ اؿسـ  ٚايصـشاب١  ،ٗـِ ؾاطُـ١ اياٖـرا٤    ٚأ

   َ  ;عرؾـ١ أسهـاَِٗ ايشـرع١ٝ   ايعدٍٚ ايجكا٠ نسًُإ ٚاملكـداد ٚأبـٞ هر ٚمـِٖٛ يف 

ِ  ْٸأٚعص١ُ أ٫ٚدٙ ا٭سد عشر ٚ  ٫عتكادِٖ بعصُت٘ َـا نـإ    ِٴًڃـ عٹ ٗـِ عٓـدٖ

 ٚؿصٍٛ ايٛثٛم بايصشاب١ ايعدٍٚ.   ;(1)اـدل رلٴ ٜٚهٕٛ ست٢ 

 غسٚط قبٍٛ ارترب ايٛاحد عٓد ارتًفا٤
 ها دا٤ بشاٖد   ٫چ أبا بهر مل ٜكبٌ اؿدٜح عٔ رسٍٛ اهلل  ٕٸأٜٚٓكٌ 

ٕٸ ،ق٘ع٢ً صد ٕٸ ،ٔ ر٣ٚ ي٘ اؿدٜح عٔ ايٓيب ١ٓ ممچعُر نإ ٜڀً  ايبٝٸ ٚأ  ٚأ

ً ٜٴ عًٝاڄ  َٔ ايٓيب  اؿدٜحٳ عٳُٹ٘ سٳْٸأاٟٚ ع٢ً ايرٸ ـٴش
(2). 

 زدٛع ايػٝع١ يأل١ُ٥ ٖٛ زدٛع يًط١ٓ ايٓب١ٜٛ
ٕٸ  ;عٓد ايشٝع١ َٔ ايردـٛع يًسـ١ٓ ايٓبٜٛـ١     يٮ١ُ٥ ايردٛعٳ ّٖا ٫ٚ ىؿ٢ أ

ِ  ،(3)ُــا يف ايشــايفن يكـٍٛ ايصــادم    ٚيف أصـٍٛ ايهــايف يف نتــاب ؾضــٌ ايعًــ

 ٟ ٚســدٜح دــدٟســدٜجٞ ســدٜح أبــٞ ٚســدٜح أبــٞ ســدٜح دــدٸ ٕٸأ) :103ص

 اؿسـٔ سـدٜح أَــري   سـدٜح اؿسـني ٚسـدٜح اؿسـني ســدٜح اؿسـٔ ٚسـدٜح      

     ٍ ــٛ ــ٪َٓني ســدٜح رســٍٛ اهلل ٚســدٜح رســٍٛ اهلل ق ــدٜح أَــري امل ــ٪َٓني ٚس  امل

   .(4)(اهلل
                                              

 .241، ص1ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ز (1)
 . 10، ص1ّنر٠ اؿؿا ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زت (2)
 .94، ص1ايشايف، ايسٝد ايشرٜـ املرتض٢، ز (3)
 .53ص، 1ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ز (4)
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 عٓد اٱَاّ ٕٸ  :يف َبشح ٚاجع ايؿك٘ (باب َد١ٜٓ ايؿك٘)ٚقد هنرْا يف نتابٓا 

ًچ ،اؾاَعــ١ عًــٞ   ٚغــا اٱَــاّ َــ٤٬ رســٍٛ اهلل  ٗــا َــٔ ســبعٕٛ هراعــاڄ ن

ٍ  ،(1)اـدل رل ٚؾٝٗا ست٢  ،عًٞ  ٚقد هنرْاٙ أٜضاڄ يف َبشح  ٜداع ايرسـٛ

   .بعض ا٭سهاّ يٮ١ُ٥ ا٭طٗار يبٝإ

ٕٸ ــٓٸيًسټــ ردــٛعٷ   يــِٝٗ ايردــٛعٳ ٜٚرشــدى    أ ايشــٝع١  ؾكٗــا٤ ٕٸأ١ ١ ايٓبٜٛٸ

 (2)(نـّا  صـٓعٴ أٚأْـا  ) :قاٍ ؾٝٗا اٱَاّ  ا ه ايرٚا١ٜ عٔ ا٭١ُ٥  عٓدَا ػ٤ٞٴ

٘ مل ٜتٸ ِ ْٸأنُـا   ،ٚ منـا وًُـٕٛ هيـو عًـ٢ ا٫سـتشباب ٚا٭ٚيٜٛـ١       ،بعٛٙ يف عًُـ  ٗـ

ِ  ٕٵ  بــار ايٓبٜٛــ١ ٜٚعًُــٕٛ با٭  ها نــإ  ،ناْــت َرٜٚــ١ َــٔ غــري طــرم أصــشابٗ

ٚنتـ  ايشـٝع١    ،ٌ اـِ ايجكـ١ بصـدٚرٖا َـٔ ايـٓيب      أٚ سصـ  ،رٚاتٗـا َٛثـٛقني  

 َشش١ْٛ بّيو.  

 ٚيف ايدٚر ايجاْٞ ٚقع ا٫ ت٬ف بني ايصشاب١ يف عد٠ أشٝا٤.  

 االختالف يف تدٜٚٔ اذتدٜح
ٓٸ  ٞپ ،١َٓٗــا ا٫ ــت٬ف يف تــدٜٚٔ ايســ ــ ــ٘ اؿســٔ  ؾهــإ عً ٜــر٣  ٔممــ ٚابٓ

ٟ   ٳٻنُــا ْٳـ  ،نتابتٗـا  ، ٚعـٔ ابــٔ شــٗر  (3)عًــ٢ هيــو ايسـٝٛطٞ يف تــدرٜ  ايــراٚ
ٚٸ ْٸ (4)شٛباڃ ٞٸٍ َٔ صٓٻ٘ قاٍ: أ ثـِ   ،ثِ سًُإ ايؿارسٞ ، ـ يف اٱس٬ّ عً

 .(5)أبٛ هر
                                              

 )ايڀبع١ ا٫ٚ (. 167باب َد١ٜٓ عًِ ايؿك٘، عًٞ ناشـ ايػڀا٤، ص (1)

 .41، ص1احملاسٔ، أهللد قُد اي قٞ، ز (2)
 .285تدرٜ  ايراٟٚ، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ص (3)

ٖــ(، عـامل باؿـدٜح ٚا٭صـٌ، َـٔ      588قُد بـٔ عًـٞ بـٔ شـٗر اشـٛب ايسـرٟٚ أبـٛ دعؿـر، )ت          (4)
يٝٗـا، ؾـأَرٙ بـاـرٚز َٓٗـا هٖـ     بػـداد، ثـِ    املٛصـٌ ثـِ    سًـ            سار١ٜ َايْدرإ،  اؾـ٘ ٚا 

 .285، ص2ٚتٛيف بٗا. أٌَ اٯٌَ، قُد بٔ اؿسٔ اؿر ايعاًَٞ، ز
 .38َعامل ايعًُا٤، ابٔ شٗر اشٛب، ص (5)
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َـ٤٬   نت  اؾاَع١ َـٔ   ابٔ أبٞ طاي   اڄعًٝ ٕٸأْٚكٌ ايهجري َٔ ايؿرٜكني 

 ،(2)شــمحٚنتــ  ايعٗــد ملايــو ا٭ ،(1)ٚناْــت تبًــؼ ســبعني هراعــاڄ ،رســٍٛ اهلل 

 .(3)بٓ٘ قُد بٔ اؿٓؿ١ٝٚايٛص١ٝ ٫ڃ

 ٖداٙ ي٘ ايعبا  بٔ عبـد املڀًـ   أٚايّٟ  ٛ  رسٍٛ اهلل َّٖٚا أبٛ راؾع 

ٚ ـرز َعـ٘    اؾُـٌ     ٚنإ ٬َيَاڄ يٲَاّ عًـٞ   ، براِٖٝ ٙ ايٓيب اٚاٸ

ع٢ً بٝت َاي٘ يف ايهٛؾ١ نإ  ِ اٱَاّ عًٞ ٚقٝٸ ،ٖٚٛ ابٔ مخا ٚمثاْني س١ٓ

ًچ باٜعــتٴ): ٜكــٍٛ ايكبًــتني ٖٚــادرت ااذــر ايــج٬خ ؾكٝــٌ َٚــا    ٝتٴايبٝعــتني ٚصــ

َـع   ؾً٘هٛيّٖٚٙ ايجايج١  ،ًُد١ٜٓي ا٭ٚ     اؿبش١ ٚايجا١ْٝ :ؾكاٍ ،ااذر ايج٬خ

داٙ عبٝــد اهلل ٚنــإ ٚيــ ،، قــد نتــ  ايســٓٔ ٚا٭سهــاّ ٚايكضــاٜا(4)(أَــري املــ٪َٓني

ٞٸ  .ناتيب أَري امل٪َٓني عًٞ  ٚعً

ــا٥ر ا٭بـــٛاب       ــ٠٬ ٚسـ ــ٤ٛ ٚايصـ ــاڄ يف ايٛجـ ــا نتابـ ــ  ا٭ٍٚ َُٓٗـ ــد نتـ   ،ٚقـ

ٚنإ  ،ٚنت  ايجاْٞ َُٓٗا نتاباڄ يف ؾٕٓٛ ايؿك٘ ٚايٛج٤ٛ ٚايص٠٬ ٚسا٥ر ا٭بٛاب

ٞٸ   ايبٝت ٜعظچ أٌٖ ِ    ،بـٔ أبـٞ راؾـع    ُـٕٛ نتـاب عًـ ايردـٛع   ٜٚڀًبـٕٛ َـٔ شـٝعتٗ

  . يٝ٘

ٚٸ  ٘   ، ٚأيچـ (5)ْـ١ يف اؿـدٜح  ٚنإ يسـًُإ َد نتـابني: َكتـٌ    ـ ا٭صـبؼ بـٔ ْباتـ

نتابـ٘ يف   ًِٝ بٔ قـٝا ـ سٴٚأيچ ،ٚعذا٥  أسهاّ أَري امل٪َٓني عًٞ  ،اؿسني

                                              

 .81، ص1. َسٓد اهللد، اهللد ابٔ سٓبٌ، ز57، ص1ايهايف، قُد ٜعكٛب ايهًٝين، ز (1)
 .213بٔ شعب١ اؿرٸاْٞ، صؼـ ايعكٍٛ، ا (2)
 .226، ص2َٔ ٫ وضرٙ ايؿكٝ٘، قُد بٔ صدٚم، ز (3)
ٚٴ ، ص (4)  .97سعد ايسعٛد، عًٞ بٔ َٛس٢ بٔ طا
 .289، ص10نٓا ايعُاٍ، املتكٞ اآدٟ، ز (5)
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َٝجِ صاس  أَري املـ٪َٓني نتابـاڄ يف اؿـدٜح ٜـرٟٚ عٓـ٘ ايهـجري        ـٳٚأيډ ،(1)اٱَا١َ

 .(2)ٚغريِٖ َٔ امل٪يؿني ،َٔ احملدثني

هيـو    ٳٚقـد سـبٻ   ،َٔ نتاب١ اؿدٜح ٚتدٜٚٓ٘ بٔ اـڀاب ممٔ ميٓعٴ ٚنإ عُرٴ

ِ آبأعظِ َردع بعـد ايكـر   ٚايتؿرٜاڂ ،عظِ ثر٠ٚ ع١ًُٝأ جٝاعٴ ّا سبٸـ  ٜٚـا  ،ٕ ايهـرٜ

نُـا صـٓع اـًٝؿـ١ ا٭ٍٚ يف     ،تٗاظ عًـ٢ صـشٸ  ادٜـح َـع ايـتشؿچ   يٛ أَر ظُـع ا٭س 

ٌٴ  ا اسـتڀاعٳ ُٳـ ٕ ايهـرِٜ يځ آمجع ايكـر  يف  ٚايهـّب ٚايـد ٸ   غـراض ا٫ؾـمحا٤ٳ  ا٭ أٖـ

 ٕ ايهرِٜ.آ١ نُا مل ٜستڀٝعٛا هيو يف ايكرايسٓٸ

 يف خسٚج ايفكٗا٤ َٔ املد١ٜٓ االختالُف
 ـرٚز   عُـر نـإ ميٓـعٴ    ٕٸءؾـ  ،يف  ـرٚز ايؿكٗـا٤ َـٔ املدٜٓـ١     َٚٓٗا ا٫ ـت٬فٴ 

ٚقٝـاد٠   ،ناي١ٜ٫ٛ ٚايكضـا٤  ،َا أ رد٘ يًكٝاّ بايٛ ٝؿ١ ايؿكٗا٤ يسا٥ر ا٭َصار  ٫چ

 .غ٬ف اٱَاّ عًٞ  ،اؾٝٛل

 ٢ ايسأٟـاالختالف يف ايسدٛع إي
ــٛعڇيف ايرټ َٚٓٗــا ا٫ ــت٬فٴ  ّٴ  د ــا ــإ اٱَ ــرأٟ ؾه ــٞ     اي ٘  عً ــ ــع َٓ  ،ميٓ

ٔٴيٛ نإ ايدٸ) ٜٚكٍٛ ًچـ   ،(3)(سؿٌ ايكدّ أٚ  باملسـض أ بايرأٟ يهإ ٜ ٢ نُـا يف احمل

ّ  ،ٚنإ ع٢ً هيو طرٜك١ ا٭١ُ٥ ا٭سد عشر َٔ بعدٙ ،بٔ سا٫ّڃ  ست٢ قاٍ اٱَـا

ٚايس١ٓ  ،أ ّتين بايكٝا ) (ٖـ141)س١ٓ  ٢املتٛؾچ (4)تػً  بإ بٔدعؿر ايصادم ٭
                                              

ــٞ، ص    (1) ــٔ ايڀٛس ــٔ اؿس ــد ب ــٛرٟ،    275ايؿٗرســت، قُ ــني ايهٓت ــتار، سس ــ  ٚا٫س . نشـــ اؿذ
 .445ص

 .148. ا٫غاْٞ، ابٛ ايؿرز ا٫صؿٗاْٞ، ص910، ص2ِٖٝ بٔ قُد ايجكؿٞ، زايػارات، ابرا (2)
 .61، ص1احمل٢ً، ابٔ ساّ، ز (3)
ٖــ(، َـٔ أصـشاب اٱَـاّ     141أبإ بٔ تػً  بـٔ ربـا  بـٔ سـعٝد ايهـٛيف اؾرٜـرٟ، أبـٛ سـعٝد، )ت          (4)

 



 57  ىك(63اىل ضنت ) الذًر الثاس /  بذأ م  ًفاة النيب 

َٴ  دٴٜٚ٪نچـ  ،ٚنإ أنجـر أٖـٌ اؿذـاي عًـ٢ ٖـّٙ ايڀرٜكـ١       ،(1)(ٜٔايدٸ لٳشٹ ها قٝست 

ايردـٛع    ايـرأٟ يف املسـأي١     ٕٸءؾـ  (2)صالْيَكٌْ َ أَمََْلْكجُ لَمُكمْ دِ كنَمُمْ    ط : تٗا قٛيـ٘ تعـا  صشٸ

أٚ ا٫يتـااّ بٓكصـإ ايـدٜٔ ٚعـدّ نُايـ٘ بايٓسـب١        ،ا اٱُٖـاٍ يًـدٜٔ ؾٝٗـا   َٸأَعٓاٙ 

َٸـ    أ):  عـٔ ايـٓيب   76ص 2 يٝٗا، ٚيف داَع بٝـإ ايعًـِ ز   ا عظـِ ؾتٓـ١ عًـ٢ أ

ًچ  .(3)(َٕٛ اؿ٬ًٍٕٛ اؿراّ ٚورٸقّٛ ٜكٝسٕٛ ا٭َٛر بالرا٥ِٗ ؾٝش

 َدزض١ أٌٖ اذتدٜح َٚدزض١ أٌٖ ايسأٟ
 بعتٗـا َدرسـ١ڂ  عين املٓع َٔ ا٭ ّ بـايرأٟ ٖـٞ ايـا اتٸ   أ ،ٚناْت ّٖٙ ايڀرٜك١

ُٸ ،أٌٖ اؿدٜح ٔ أ ـّ بٗـّٙ   ٚنـإ ممچـ   ،ٚلدرسـ١ اؿذـاي   ،٢ لدرس١ املدٜٓـ١ ٚتس

ًچ ،(ٖــ 93)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  ايڀرٜك١ سعٝد بٔ املسٝ  كـ٢ َٓـ٘ ٖـّٙ ايڀرٜكـ١ ايهـجري      ٚت

 َٔ ؾكٗا٤ اؿذاي ٚغريِٖ.

 ّ اإلفتا٤ بايسأَٟٔ أخر ٖرٙ ايطسٜك١ ٚحّس
ٟ  ٘ نـإ ٜـرؾض   ْٸـ ءؾ، (4)ٚممٔ أ ّ بّٗٙ ايٓاعـ١ سـامل بـٔ عُـر      ،اٱؾتـا٤ بـايرأ

ًچـ  ،درٟأقـاٍ ٫  ): ؾءها س٦ٌ عٔ سهِ ٚاقعـ١ مل ٜسـُع ؾٝٗـا شـ٦ٝاڄ      ؾتٝـتٴ أ ٞ  هايع

ؾُــاها ٜهــٕٛ    يــو بــرأٟ ثــِ تــّٖ  ؾــأر٣ بعــد هيــو رأٜــاڄ غــريٙ ؾــ٬ أدــدى          

                                                                                                            
 

 .1، ص1ٚي٘ غرٜ  ايكرإٓ، نتاب ايؿضا٥ٌ. ٖد١ٜ ايعارؾني، اااعٌٝ باشا، ز ايصادم 
 .300، ص7ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب، ز (1)
 .3سٛر٠ املا٥د٠، اٯ١ٜ  (2)
ٛٸر93.٠، ص2داَع بٝإ ايعًِ، ٜٛسـ بٔ عبد اي ، ز (3)  . املهتب١ ايسًؿ١ٝ، املد١ٜٓ املٓ
ٖـ(، ؾكٝ٘ َـٔ ؾكٗـا٤ املدٜٓـ١ ايسـبع١،     106سامل بٔ عبد اهلل بٔ عُر بٔ اـڀاب ايكرشٞ ايعدٟٚ، )ت  (4)

 .145، ص١ٜٓ10. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، زتٛيف يف املد
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 .ٔ اتبع ّٖٙ املدرس١ يٜد بٔ ثابتٚممچ .(1)(َصريٟ

ٖـِ  صــٛص   - عـين َــٔ اؽـّ ٖـّٙ ايڀرٜكـ١    أ - ٚمل تهـٔ َدرسـ١ اؿـدٜح   

ٞ  (2)نعاَر ايشـعيب  ،بٌ ايهجري َِٓٗ َٔ أقڀار أ ر٣ ،ؾكٗا٤ اؿذاي ٘ ْٸـ ءؾ ،ايتـابع

   ٟ َـٔ تــابع ايتـابعني أســد أعـ٬ّ ايهٛؾــ١ يف     (3)َـٔ ؾكٗـا٤ ايهٛؾــ١، ٚسـؿٝإ ايجــٛر

 .(5)ٚياعٞ ايشاَٞٚا٭، (4)رٟصسبٝ  املأبٞ ايؿك٘، ٜٚاٜد بٔ 

عًـ٢ ايعًـِ أٚ    ٚناْٛا يف طرم استٓباطِٗ يٮسهـاّ ايشـرع١ٝ ٫ ٜعتُـدٕٚ  ٫چ   

ــ٢ ،ايعًُــٞ ٞ أ :لعٓ ــ  :ٕ اؿهــِ ايشــرع ــّٟ    ٕٵأا َٸ ــديٌٝ ايعكًــٞ اي ــ٘ اي ٜكــّٛ عًٝ

  ٘ ايـديٌٝ   ٕٸءؾـ  ،ا٭َاْـ١  يعكًـٞ عًـ٢ سسـٔ ردٸ   نايـديٌٝ ا  ،ٜٛد  ايعًِ ٚايكڀـع بـ

عظـِ شـأْاڄ   أٚيٝست ا٭سهاّ ايشـرع١ٝ ايؿرعٝـ١    ،١ بٓؿس٘ذٸايعكًٞ املؿٝد يًكڀع سٴ

ــديٌٝ ايعكًــٞ املؿٝــد يًكڀــع سذــ١ ؾٝٗــا   ا٫عتكادٜــ١،َــٔ ا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ    ،ٚاي

 .ؾبايڀرٜل ا٭ٚ  يف ا٭سهاّ ايشرع١ٝ ايؿرع١ٝ

ٌٴٜكّٛ ع٢ً اؿهِ ايشرع ٕٵأا َٸ ٚ ّٳ   ٞ ايؿرعٞ ايديٝ ٌٴ  ايـّٟ قـا ٞٸ  ايـديٝ  ايكڀعـ

ٌٳ ٕٸءؾ ،شٝض ايّٟ عٌُ ب٘ املشٗٛرت٘ ناـ  ايصٻٝٸذٸع٢ً سٴ يًكڀع قـاّ   املؿٝدٳ ايديٝ

                                              

 .74، ص1أع٬ّ املٛقعني، ابٔ قِٝ اؾٛي١ٜ، ز (1)
ٚڈ َـٔ ايـرٚا٠ ايتـابعني، ٚيـد     103عاَر بٔ شراسٌٝ بٔ عبد هٟ نبار اؿُريٟ، أبٛ عُرٚ، )ت  (2) ٖـ(، را

ُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،     ْٚشأ َٚات بايهٛؾ١، نإ ْدِٜ عبـد املًـو بـٔ َـرٚإ. سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، ق       
 . 294، ص4ز

ٖـ(، قدٿخ، ٚيد ْٚشـأ يف ايهٛؾـ١، طًبـ٘    161سؿٝإ بٔ سعٝد بٔ َسرٚم ايجٛرٟ، أبٛ عبد اهلل، )ت  (3)
 .154، ص11ايعباسٕٝٛ يًُٓص  ؾأب٢، َات يف ايبصر٠. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

َصر ٚعاملٗـا ٖٚـٛ َـٔ صـػار ايتـابعني نُـا       ٖـ(، َؿا 128ٜاٜد بٔ أبٞ سبٝ  ا٫يدٟ املصرٟ، )ت  (4)
 .102، ص32سدخ عٔ مجاع١ َٔ نبار ايتابعني. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

ٖــ(، ؾكٝـ٘ َـٔ أٖـٌ ايشـاّ، ٚيـد يف       157عبد ايرهللٔ بٔ عُرٚ بٔ قُد ا٭ٚياعٞ، أبٛ عُـرٚ، )ت   (5)
 . 107، ص7د ايّٖيب، زسري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهلل بعًبو ٚسهٔ بريٚت ٚتٛيف بٗا.
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 ٘ ــ ــر  ،عًــ٢ سذٝت ــا  ٚا٫ستشســإ    ،ٕآٖٚهــّا  ــٛاٖر ايك ــّا مل ٜعتــ ٚا ايكٝ ٚي

ٌٷ ِٵكڂٚمل ٜٳ ،١ ٫ تؿٝد ايكڀع باؿهِأديچ يهُْٛٗا  .ٝتٗاذٸٜؿٝد ايكڀع عڂ ديٝ

ٕٸ َدرســ١ اؿــدٜح مل ٜهتــ  اــا ايبكــا٤ سٝــح ا تؿــت   ٜٚٓســ  يبعضــِٗ بــأ

ًچ ،(1)(ٖـ270)س١ٓ  اٱَاّ ايظاٖرٟ بٛؾا٠ ّ    ٘ أرادٳٚيع  ،عٓد بعـض طٛا٥ــ اٱسـ٬

ٍٴ ؾُدرس١ اؿدٜح ٫ ٚ ٫چ  .َا بكٞ اٱس٬ّ باق١ٝڄ تاا

ٟٳ  ٚقد  ايـ عُ ٚاجـش١   بصـٛر٠ٺ  ر بٔ اـڀاب يف هيو سٝح اسـتعٌُ ايـرأ

ٚٸ ،يف استخراز ا٭سهاّ ايشرع١ٝ َٳ ٔٵَٳ ٍٴٖٚٛ أ ، ٘ٴتٳـ بّرٳ رٳّٳبايعٌُ بايكٝـا  ٚبٳـ   رٳأ

ٟ ؾؿٞ نتابـ٘ ٭بـٞ َٛسـ٢ ا٭    ٍ  باٙعـرف ا٭شـ   ): شـعر ٚقـا ا٭َـٛر يف    ،ٚا٭َجـا

 .(2)(هيو ع٢ً ْظا٥رٖا

ُٸ ،ٖــٌ ايــرأٟ يف ايعــرامايــا اتبعتٗــا َدرســ١ أ ٚناْــت طرٜكتــ٘ ٖــٞ ٢ ٚتســ

أٖـٌ ايعـرام بؿكـ٘ ابـٔ َسـعٛد يف ايهٛؾـ١،        ر أنجـرٴ قـد تـأثٸ   سٝـحٴ ، لدرس١ ايهٛؾ١

ٔٴ ٕٳذٹشٵَسعٛد ٜسري ع٢ً طرٜك١ عُر، ؾهاْٛا ٫ ٜٴ ٚاب عٔ ايؿت٣ٛ بـرأِٜٗ ؾُٝـا    ُٛ

 ،بـٌ ٜتبعـٕٛ يف ؾتـٛاِٖ ايعًـٌ ايـا ٜسـتخردْٛٗا َـٔ ايٓصـٛص         ،مل هدٚا ْصاڄ

 ايؿـت  ـٛاٖر    ٕٵ ٜٚبٕٓٛ ا٭سهاّ ع٢ً ايعًٌ ٚ ،ٖر ايٓصٛص ايؿت  ٛا ٕٵ ٚ

 .  ا٭دي١

ٔٸ  ١ ايــا تؿٝــدٴ ايـرأٟ تعتُــد عًـ٢ ا٭ديچـ    ؾُدرسـ١ڂ  ِٵكڂـ يـــِ ٜٳ ٕٵ ٚ ايــظ ايـديٝـــٌ  ـ

٘ مل ْٸـ أستشسـاْات َـع   ؾاعتُـدٚا ع٢ً َــجٌ ايكٝـا  ٚا٫   ،تٗـاذٝٸايكـڀعٞ ع٢ً سٴ

                                              

ٖـــ(، اســد ا٥٫ُــ١ 270داٚد بــٔ عًــٞ بــٔ  ًـــ ا٫صــبٗاْٞ، أبــٛ ســًُٝإ، املًكــ  بايظــاٖرٟ، )ت    (1)
االتٗدٜٔ يف اٱس٬ّ، تٓس   يٝ٘ ايڀا٥ؿ١ ايظاٖر١ٜ، ٚاعراجٗا عٔ ايتأٌٜٚ ٚايكٝا ، ٚنـإ داٚد اسـد   

 .333، ص2َٔ دٗر بّٗا ايكٍٛ. ا٫ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
 .221، ص1. تارٜخ ابٔ  ًدٕٚ، ابٔ  ًدٕٚ، ز776، ص2تارٜخ املد١ٜٓ، عُر ابٔ شب١، ز (2)
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 .  ٜكِ ايديٌٝ ايكڀعٞ ع٢ً سذٝتٗا

َٳٚمل تهڂ ِٖ  صٛص ؾكٗا٤ أٌٖ  -َٔ اؽّ ّٖٙ ايڀرٜك١ :عينأ -ايرأٟ ١ڂسٳرٳدٵٔ 

يف املد١ٜٓ ْؿسٗا نإ ربٝع١ بٔ  ٕٸء، ؾبٌ ايهجري َِٓٗ َٔ أقڀار أ ر٣ ،ايهٛؾ١

درس١ ٚيّا أسد نبار ايتابعني َٔ أٌٖ ّٖٙ امل (ٖـ136)س١ٓ  ٢املتٛؾ عبد ايرهللٔ

 .(1)أٟايرٸ بربٝع١ځ ٞٳُٸسٴ

 أٟ َٚدزض١ اذتدٜحَدزض١ ايّس ْٛا٠ُ

ــٌ  ــٛا٠ڄ     ٕٸأٚاؿاص ــرعٞ نــإ ْ ــِ ايش ــ١ اؿه ــّا ا٫ ــت٬ف يف َعرؾ ــّر٠  ٖ ٚب

ــا٤  ــ١     ؾځرڇعٴ ،يٛدــٛد َدرســتني يًؿكٗ ــدٜح َٚدرس ــ١ اؿ ــِ َدرس ــا بعــد باس ــا ؾُٝ ت

 ٬ڄَستك عٓدِٖ دي٬ٝڄ صارٳ ٚيّا ١ځٓؿٝٸ٬ڄ بايكٝا  اؿځُٳاملّاٖ  عٳ ايرأٟ، ٚنإ أنجرٴ

 ٛا اسِ ايرأٟ عهِ ايعكٌ َٔ غري طرٜل ايكٝا .ٚ صٸ ،يف َكابٌ ايرأٟ

 اْتػاز ايفكٗا٤ يف أٚا٥ٌ خالف١ عجُإ 

ــار       ــا٤ يف ا٭َصـ ــر ايؿكٗـ ــإ اْتشـ ــ١ عجُـ ــٌ  ٬ؾـ ــد أٚا٥ـ ــدٚر عٓـ ــّا ايـ ٚيف ٖـ

ٌٴأٚ ،اٱسـ١َٝ٬  ٕٳ قڀــرڈ ٌٸنڂــ  ــّ أٖــ ١ ايؿتــ٣ٛ شابعًٝــ٘ َــٔ ايصٻــ ٍٳاٳٔ ْٳــممچــ ٜأ ــّٚ

ٕٵ ،ٚايعًِ ٚاملعرؾ١ ،ٚايرٚا١ٜ ٕٳ بعد أ ِٓٗ َـٔ اــرٚز   عُر بـٔ اـڀـاب ٫ ميهچـ    نا

ٛٸ  .اـ٬ؾ١ عُاٍ ايا ؽ ٸر٠  ٫ يًكٝاّ با٭َٔ املد١ٜٓ املٓ

. ٚ ـرز  (ٖـ68)ٚتٛيف بايڀا٥ـ س١ٓ  ،ر١١َ املهچؾخرز عبد اهلل بٔ عبا  ملهچ

                                              

ٛٸر٠(، ؾكٝ٘ َـٔ   (1) ربٝع١ بٔ ؾرٚ  ايتُٝٞ باي٤٫ٛ، أبٛ عجُإ، ٚيد يف ايكرٕ ا٫ٍٚ ااذرٟ يف )املد١ٜٓ املٓ
 ااايمٝـ١ َـٔ   ؾكٗا٤ أٌٖ ايـرأٟ، ٚيـّيو يكـ  بربٝعـ١ ايـرأٟ، نـإ صـاس  ايؿتـ٣ٛ باملدٜٓـ١، تـٛيف يف          

 .420، ص8ٖـ(. تارٜخ بػداد، أهللد بٔ عًٞ اـڀٝ  ايبػدادٟ، ز136ارض ا٫ْبار س١ٓ )
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ايّٟ قتًـ٘   ٚسعٝد بٔ دبري (1)(ـ62ٖ)س١ٓ  ٢املتٛؾ يًهٛؾ١ عًك١ُ بٔ قٝا ايٓخعٞ

ٞ     (ٖـ95)اؿذاز س١ٓ  ٚ ـرز   (2)(ٖــ 96)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  ٚ بـراِٖٝ بـٔ ٜاٜـد ايٓخعـ

ايـّٟ نـإ ًٜـّٛ أبـاٙ عًـ٢ ايكٝـاّ يف ايؿتٓـ١.         ،بٔ ايعـاص  ٚملصر عبد اهلل بٔ عُر

 .  (ٖـ93)س١ٓ  ٢ٚ رز اْا بٔ َايو يًبصر٠ املتٛؾ

ٛٸ ٚيٜـد بـٔ ثابـت ايـّٟ      ،َِٓٗ اٱَـاّ عًـٞ    ر٠ مجاع١څٚبكٞ يف املد١ٜٓ املٓ

ٚعبـد   ،(ٖــ 45)سـ١ٓ   ٢تٛؾٚامل ،سرٚب٘ نإ عجُاْٝاڄ ٚمل ٜشٗد َع اٱَاّ عًٞ 

٘  اهلل بٔ عُر بٔ اـڀاب ايّٟ ْدّ ع٢ً ترن٘ ايكتاٍ ـصـّٛ عًـٞ     ،ٚؿرٚبـ

ٚيكـد   ،(ٖــ 94)سـ١ٓ   ٢  ايتـابعٞ املتـٛؾچ  ٚسـعٝد بـٔ املسـٝٸ    ،(ٖــ 73)س١ٓ  ٢ٚاملتٛؾ

ٕٳ ّٸ ،ســعٝد ٚبــني عهرَــ١ َــٛ  ابــٔ عبــا  َٓــاؾر٠  بــنيٳ نــا ب عهرَــ١، ؾهــإ ٜهــ

 ٦٘ يف ؾتٛاٙ.ٚعهر١َ ىڀچ

 عُاٍ عُس يف ٖرا ايدٚزَٔ أ
عًـ٢   (ٖــ 78) سـ١ٓ  ٢رواڄ املتـٛؾ ٚيف ّٖا ايدٚر استكض٢ عُر بٔ اـڀاب شٴ

 (ٖـــ32)ســ١ٓ  ٢شابٞ املتــٛؾيًهٛؾــ١ عبــد اهلل بــٔ َســعٛد ايصٸــ  ٚأرســٌ ،ايهٛؾــ١

ًچ ٌٴ ،ُاڄ ٚٚيٜراڄَع ٕٵ ٚنإ ٜأ ّ أٖ صار بٝٓ٘ ٚبني عجُـإ   ايهٛؾ١ َٓ٘ اؿدٜح    أ

ٟ ٓـ١ َٚـات ؾٝٗـا، ٚبعـح عبـد ايـرهللٔ ا٭      ٠ ؾاستكدَ٘ يًُدٜٚرٳدٴنځ يتؿكٝـ٘   (3)شـعر

                                              

عًك١ُ بٔ قٝا بٔ عبد اهلل بٔ َايو ايٓخعٞ ااُداْٞ، أبٛ شبٌ، تابعٞ، نـإ ؾكٝـ٘ ايعـرام، ٚيـد يف      (1)
ايهٛؾـ١ ٚتـٛيف   ٚر٣ٚ اؿدٜح عٔ ايصشاب١، ٚرٚاٙ عٓ٘ نجريٕٚ، ٚشٗد صؿني، ٚسـهٔ   سٝا٠ ايٓيب 

 .248، ص4ؾٝٗا. ا٫ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
َـٔ أٖـٌ    َٔ َّسر، َـٔ أنـابر ايتـابعني،    ، براِٖٝ بٔ يٜد بٔ قٝا بٔ ا٭سٛد، أبٛ عُرإ ايٓخعٞ (2)

 .233، ص2ايهٛؾ١، َات كتؿٝا َٔ اؿذاز. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز
ٖــ(، شـٝخ أٖـٌ ؾًسـڀني ٚنـإ أبـٛٙ صـشابٝاڄ        78اٱَاّ، )ت عبد ايرهللٔ بٔ غِٓ ا٭شعرٟ ايؿكٝ٘  (3)

ٚقٌٝ تؿكچ٘ ب٘ عا١َ ايتابعني بايشاّ ٚنإ صادقاڄ ؾاج٬ڄ نبري ايكدر. سري أع٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد     
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ٕٳايتٸ ٙٹدٹ٘ ع٢ً ٜٳايٓا ، ٖٚٛ ايّٟ تؿكچ يف  ٚنـإ املردـعٴ   ،(ٖــ 78)اّ س١ٓ بايشٻ ابعٛ

ٌٿ  بًد ؾتا٣ٚ َٔ نإ ؾٝ٘ َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني. ن

 ٖٞرا ايدٚز ايجاْ املسدع يف ايفت٣ٛ يف
ٖٴٚنإ املردع يف ايؿت٣ٛ يف ّٖا ايدٸ ٚنـإ املردـع    ،ابعٕٛشاب١ ٚايتٸايصٻ ِٴٚر 

بّيو ايسـري   دٴٗٳشٵنُا تٳ ر ؾٝٗا َٔ اؾُٝع ٖٛ اٱَاّ عًٞ يف ايؿت٣ٛ عٓد ايتشٝٸ

ٞٸ  ): ٚايتارٜخ ست٢ قاٍ ؾٝـ٘ عُـر   ِ يف نڂأسـدٴ  ٫ٚ ٜؿـتنيٻ )، (1)(اًـو عُـر   يـ٫ٛ عًـ

ٞپ  .(2)(ساجر املسذد ٚعً

 األضف ع٢ً إُٖاٍ َجٌ ايبدازٟ ألنجس زٚاٜات عًٞ 
ايّٟ ترب٢ يف سذر ايٓبـ٠ٛ ٖٚـٛ    عًٞ ٜٚ٪سؿٓا دداڄ إٔ ٜهٕٛ َجٌ اٱَاّ 

تهٕٛ رٚاٜت٘ ٚؾكٗـ٘   ٕٵأٚباب َد١ٜٓ عًُ٘ ٚؾكٗ٘  ٞ أنجر ايصشاب١ َصاسب١ يًٓبٸ

٠ ايـا قضـاٖا   َع املدٸ  ٴ٫ تتٓاسٳ عٝحٴ َٚسًِ ٚاٜات نايبخارٟق١ًًٝ يف نت  ايرٸ

 ٚبعدٙ.  ايرسٍٛ َع

 َا ٜطتٛقف ايفهس يف ٖرا ايدٚز ايجاْٞ
 ؾايّٟ ٜستٛقـ ْظرٟ يف ّٖا املكاّ أَٛر: ،ٚنٝؿُا نإ

٘ ٫ ٜعكـٌ  ْٸـ ءؾ ،ٕ ايهرِٜ ايّٟ مجع٘ ايرسٍٛ آعٔ ايكر  عراجِٗ ا٭ٍٚ:

                                                                                                            
 

 .450، ص4ايّٖيب، ز

. شر  ْٗر ايب٬غ١، ابـٔ  152. تأٌٜٚ كتًـ اؿدٜح، قتٝب١، ص424، ص7ايهايف، قُد ٜعكٛب، ز (1)
ــد، ز ا ــٞ اؿدٜـ ــدٟ، ص 179، ص12. ز141، ص1. ز18، ص1بـ ــُڀني، ايارْـ ــِ درر ايسـ . 130. ْظـ

 . 128تّنر٠ اـٛاص، ابٔ اؾٛيٟ، ص
 .18، ص1شر  ْٗر ايب٬غ١، ابٔ ابٞ اؿدٜد، ز (2)
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 ،دٚر ٚايعظاّ ٚايًخافَبعجراڄ يف ايصٸ ٕ ب٬ مجعڈآٜهٕٛ ايرسٍٛ قد ترى ايكر ٕٵأ

َـع َـا يف    ،ٖٚـٛ  ااـ١ ا٭ْظُـ١ اٱاٝـ١     ،تٛر ايشـرعٞ يصـ٬  ا٭َـ١   ٘ ايدسْٸأَع 

ــّٟ       ــدٌٜ اي ـــ ٚايتب ـــ ٚيًتشرٜ ــ٘ يًتً ــٔ تعرٜض ــو َ ــ٘هي ــ٢ ايٝٗــٛد   عاب اهلل عً

 ٚ لًِٝٗ.ٚايٓصار٣ بايٓسب١ يتٛراتِٗ 

يف  ٘ نـإ فُٛعـاڄ عٓـد رسـٍٛ اهلل     ْٸـ أاؾر٠ عًـ٢  ظـ ت ايرٚاٜـات املت ٚقد ديډـ 

ٟ  ، ٕآيكـر يف أسهـاّ ا  نُـا  ،جبار٠  اص١  ِ  ، (1)ٚؾـتض ايبـار ، (2)َٚسـتدرى اؿـان

 .(4)َٚسٓد ايڀٝايسٞ، (3)ر ٫بٔ سبٝ ٚاحملبٸ اّٚتارٜخ ايشٸ

َــٔ  أربعــ١ڄ ٕٸإٔ عــٔ أْــا بــٔ َايــو آخــارٟ يف ؾضــا٥ٌ ايكــرٚيف صــشٝض ايبٴ

ٔ       ،يف ئَ سٝا٠ رسٍٛ اهلل ٕٳآٛا ايكرعٴُٳايصشاب١ دٳ  ٖٚـِ َعـاه بـٔ دبـٌ ٚيٜـد بـ

ٞٸ ؿـت ايرٚاٜـ١ عٓـ٘ يف ايرابـع بـني أبـٞ ايـدردا٤ ٚأڂ       ٚا تً، (5)ثابت ٚأبٛ يٜـد  ٔ  بـ  بـ

   .نع 

 .(6) سٍٛايرٻ دٹٗٵيف عٳ ٘ٴيځ رٳُٳابٔ عٴ عڇُٵع٢ً دٳ ٍټدٴارٟ َا ٜٳٚيف  رشاد ايسٻ

ٚٳ ّڇ  ٘ٴدٵــٚعًٝــ٘ ؾُــا  َــٔ  ٘ٹعٹــُٵٕ ٚايتذــا٥ِٗ    دٳآعــٔ ٖــّا ايكــر عــراض ايكــٛ

ًډ  داٍ.ايرٸ ٚرڇدٴ  ٚصٴسٴخاف ٚايعٴاي

ٞٸآعٔ ايكر اجِٗ عر ايجاْٞ: عًـ٢   بٔ أبٞ طايـ    ٕ ايّٟ نتب٘ اٱَاّ عً
                                              

 .46، ص9ؾتض ايبارٟ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز (1)

 .229، ص2املستدرى، اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ، ز (2)

 .286بٔ سبٝ ، صاحمل ، قُد  (3)

 .270َسٓد أبٞ داٚد ايڀٝايسٞ، سًُٝإ بٔ داٚد ايڀٝايسٞ، ص (4)

باب ايكرا٤ َـٔ أصـشاب ايـٓيب     -. نتاب ؾضا٥ٌ ايكرإٓ 103، ز6ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ص (5)
 ٚؾٝ٘ رٚاٜتإ عٔ أْا أ تًـ ؾٝ٘ اسِ ايصشابٞ ايرابع.

يف شرس٘ رٚاٜـ١ أْـا )َـات ايـٓيب ٚمل هُـع       .459، ص7ارشاد ايسارٟ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز (6)
 ايكرإٓ...غري أربع١...(.
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 .ْسخ١ ايرسٍٛ 

ٕ إٓ يف مجعٗــِ يًكــرآعــٔ نبــار ايصــشاب١ ٚسؿظــ١ ايكــر   عراجــِٗ ايجايــح:

، ٚعبـد اهلل بـٔ عُـر    ،ٚعبـد اهلل بـٔ عبـا     ،ايهرِٜ ناٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايـ  

 ٕ ايهرِٜ.آٚغريِٖ َٔ سؿظ١ ايكر ،ٚابٔ َسعٛد

ٚ صــرارُٖا عًــ٢  ،ـًٝؿــتني أبــٞ بهــر ٚعُــر َــٔ نتابــ١ ايســ١ٓا َٓــعٴ ايرابــع:

ْ٘ يف هيو سؿظٗا َٔ ايتشرٜـ ٚايتبـدٌٜ َٚعرؾـ١ ايكـٛاْني اٱسـ١َٝ٬     أَع  ،هيو

ٌٷ    ٚا٫ؾـمحا٤ َـٔ قبـٌ أعـدا٤ اٱسـ٬ّ       يًـد ٸ  ع٢ً ايٛد٘ ا٭نُـٌ، ٚمل ٜهـٔ سـبٝ

ٖـٛ  نُا  ،ٚاـٛف َٔ ٠٫ٚ ا٭َٛر يكرب ايعٗد بايرسٍٛ  ;ٚأصشاب ا٭ٖٛا٤

 أَــر بايهتابــ١ ٭بــٞ شــا١َ ايُٝــاْٞ ٕ ايرســٍٛ أَــع  ،ٕ ايهــرِٜآايشــإٔ يف ايكــر

ٕٵبٔ ايعاص  ٚاهلل بٔ عُر ٚأداي يعبدٹ  .نُا تكدّ، (1)اؿدٜح ٜهت  عٓ٘  أ

ٔ وؿظٛا ايسـٓٸ  ٕٵأٚنإ عًِٝٗ  ٔ آنُـا سؿظـٛا ايكـر    ،١ بايتـدٜٚ َـع   ،ٕ بايتـدٜٚ

ُٸ   ر،أددٕ آٚشرساڄ يًكر أنجر،يف ايس١ٓ أسهاَاڄ  ٕٸأ ًـ١ يٮسهـاّ ايـا    بـٌ ٖـٞ امله

ٗــا ايتٓاٜــٌ بٝاْٳ ٌٳُٳــ١ يًكــٛاْني ايــا أدٵٚاملبٝٓٸــ ،ٕ ايعظــِٝآمل تــأت صــرو١ يف ايكــر

   .رل اـدلأٚؾٝٗا َٔ ايجر٠ٚ ايؿك١ٝٗ َا ٜعرف بٗا ست٢  ،ايهرِٜ

 ٕٵأعظـِٝ أٚدـ     ٚقد د ٌ ع٢ً املسًُني َٔ ترى تدٜٚٓٗا بـاد٨ بـد٤ جـررٷ   

 .ف نًُتِٗ ٚاْكساّ آرا٥ِٗعصا ٚسدتِٗ ٚا ت٬ ٜشلٸ

ٍٴ ٕٸ ٚايكٛ َـٔ اؾٗـٌ    ٕ ايهـرِٜ ْاشـ٧ٷ  آاـًا بٝٓٗـا ٚبـني ايكـر    تدٜٚٓٗا ٜٛقعٴ بأ

 يٲعذـاي، ا٠ بـني ايتعـبري اٱاـٞ ايٓـايٍ     ٗا ٖٞ املُٝٸـ ؾءْٸ ،ٕ ٚ عذايٖاآايكر بب٬غ١ٹ

ٟٸ    .ايصادر يبٝإ ا٭سهاّ ٚبني اؿدٜح ايٓبٛ

                                              

 .192، ص2َسٓد أهللد، أهللد بٔ سٓبٌ، ز (1)
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ٌٸ  ،  احملاؾظ١ َٔ ا٫ ت٬ط بُٝٓٗاا ٜٛدٚ منچ ،هيو ٫ ٜٛد  املٓع ٕٸ ثِ   ٚيعـ

ٔٴايتدٜٚٔ نإ   ١ بُٝٓٗا يٛ  شٞ َٔ ا٫ ت٬ط.يًتؿرقځ ش٤ٞٺ أسٵسٳ

ٛٸ اـاَا:  ٫ ر٠ َٓع اـًٝؿ١ عُر َٔ  رٚز ايصشاب١ ٚايؿكٗا٤ َٔ املد١ٜٓ املٓ

   .ا٭سهاّ اٱس١َٝ٬ ٚتؿُٗٝٗا يًُسًُني يف هيو ْشرٴ ٕٸأَع  ،َٓ٘  اصٸ ٕڈبءه

 ٕٵأّٜٔ ا٭َرٜٔ ايرابـع ٚاــاَا    َـا هنرْـا َـٔ َٓـع عُـر        ٚ ها جُُٓا ٖ

ًچ    ٜهت  ايرسٍٛ ٘ قـد هٖـ    ْٸـ أتـر٣   أبـداڄ ٛا بعـدٙ  يف ساٍ َرج٘ نتاباڄ يـٔ ٜضـ

ٌٴ ع١ًُٝ ع١ًُٝ ناْت تٴ ثر٠ٚڅ أٜدٜٓأَ  ٖـّا ا٫ْشـكام بـني صـؿٛف املسـًُني يف       اٜـ

 ّ ايشرع١ٝ.ر٣ ٚسدتٗا يف ا٭سهأَ اْؿصاّ عٴ ٚآعٴ ،اـ٬ؾ١ اٱس١َٝ٬

 ٚقت ٚفا٠ أبٞ بهس ٚعُس ٚعجُإ
ســ١ٓ ٚتــٛيف عُــر بــٔ اـڀــاب  ،(ٖـــ13)ٚيف ٖــّا ايــدٚر تــٛيف أبــٛ بهــر ســ١ٓ 

 .(ٖـ35)إ س١ٓ ٚقتٌ عجُإ بٔ عؿچ (ٖـ23)

 َٔ قتٌ عجُإ َٛقف اإلَاّ عًٞ 
ــٞ     ــاّ عً ــٌ اٱَ ــد أرس ــني      ٚق ــاّ اؿس ــٔ ٚاٱَ ــاّ اؿس ــ٘ اٱَ  ٚيدٜ

ًډ ،رٙ وؿظاْــ٘ؾهاْــا عًــ٢ بــاب دا ،ؿُاٜتــ٘ ّٴستــ٢ تســ قصــرٙ  عًــ٢ ســا٥اٹ ل ايكــٛ

 .ؾٓايٛا عًٝ٘ ٚقتًٛٙ



 



 

 ايدٚز ايجايح
 ٔـايعٛاٌَ اييت أٚدبت اْػكام املطًُٝ 

 اهلذسٟ ٍٚٚاخس ايكسٕ األأٖـ( اىل 63) ٜبدأ ٖرا ايدٚز ض١ٓ
 



 



 

 ايدٚز ايجايح
 ٔـٚايعٛاٌَ اييت أٚدبت اْػكام املطًُٝ ٚز ايجايح َٚٓتٗاٙايّد َبدُأ

ٞ     ٚرٴثِ ٜبدأ ايدٸ  (ٖــ 36)َـٔ سـ١ٓ    :أٟ ،ايجايح َٔ سٝـح ٜٓتٗـٞ ايـدٚر ايجـاْ

 .(ٖـ99)س١ٓ      ٬ؾ١ عُر بٔ عبد ايعاٜا

 ٚاْشــلٸ ،عــٔ طاعــ١ أَــري املــ٪َٓني اـــرٚزٳ يف ٖــّا ايــدٚر أعًــٔ َعاٜٚــ١ڂ ٕٸءؾــ

ٕٵ ،املسًُٕٛ ْصؿني ٜردـع بعضـِٗ    ،ٚرٜٔ ايسابكني ٜداڄ ٚاسـد٠ ناْٛا يف ايدٸ بعد أ

ٗټ يبعضڈ ِ ٖٴر٩ أسـدٴ ذٵ١ ٫ ٜٳٓٸ١ َع ايسټَتؿك ١ڂٝعٳايشٸ ٚناْتٵ ،ِ املسا٥ٌ ايشرع١ٝيف تؿ

ـ    ;عًـ٢ كايؿـ١ اٯ ـر يف ايظـاٖر      ،ٚمجـع ايهًُــ١ ، يًُشاؾظــ١ عًـ٢ ٚسـد٠ ايصـ

   .ايد١ٜٝٓ اٱس١َٝ٬ ٚا٭ ٠ٛ

َٸـــ   ،مُـــاٸَٴ قتِٗ شـــرٸعاتٝـــ١ َـــاٸ ٚر ؾكـــد عصـــؿت بٗـــِ رٜـــضٷا يف ٖـــّا ايـــدٸأ

ٞٸ      ا،ٚؾـــرقتِٗ أٜـــدٟ ســـب    أَـــري   بـــاـرٚز عًـــ٢  ًٝؿـــ١ املســـًُني اٱَـــاّ عًـــ

ــ٪ ٕٳ ؾــــأعًٔ َعاٜٚــــ١ڂ  ،َٓني املــ ــع مجٛعــــ٘ عًــــ٢  ًٝؿــــ١     ،ايعصــــٝا  ٚمجــ

ٚٸ ،املســـًُني ٗڇر٣ ٚســـدٳعٴـــ لٻيف اٱســـ٬ّ شٳـــ خٺدٳسٳـــ ٍٴٚنـــإ هيـــو أ  م ٚؾـــرٸ ،ِت

   ِ ّڇ  ٚأثارٖـا ؾتٓـ١ڄ   ،َـا ادتُـع َـٔ صــؿٛؾٗ ّٹ  ،احملشـر  شـعٛا٤ يٝــٛ   ِڈُٳــعًٝٓـا عڂ  فٴتكـ

ــ دٹ ٗــــانأْٸ  بًــــت ا٭ؾهــــار ٚبً ،١ٚسٝٸــــايرٸ رت ا٫ػاٖــــاتٹغٝٸــــ ،(1)رؿڃُايــــ١ صٴــ

ــايـــا ٖـــٞ رٳ ،ت ايتڀـــاٍٚ عًـــ٢ َرنـــا اـ٬ؾـــ١ اٱســـ١َٝ٬ بٳٚســـبٻ ،ايدٜٓٝـــ١    اٴَٵـ

 يف هات اهلل. ٠ٛٸٚا٭ ايٛسد٠ 

                                              

ٕٸ  مجايــ١ صــؿر: اؾُايــ١: مجــع مجــٌ ٚصــؿر: أٟ ســٛد ٚايعــرب تســُٞ اؾُــاٍ ايســٛد بايصــؿر   (1) ٭
 سٛادٖا ىتًا بايصؿر٠.
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 ٚقع١ ادتٌُ
 َهـ١  ٕٸءاؾٌُ  ٫ ْتٝذ١ ـرٚز َعا١ٜٚ ٚ ع٬ْـ٘ ايعصـٝإ، ؾـ    ٚقع١ڂ َٚا ناْتٵ

ــ ــٞ    مل تتأيچ ــاّ عً ــ٢ اٱَ ــرز عً ــ ٫ بٳ   ؾتخ ٕٵ دٳعٵ ــ١ڂ  أ ــٔ َعاٜٚ ٕٳا أعً ــٝا  ،يعص

ٖٸ ّٴٚتأ ٞٷ   اٱَا ّٸ  عً  ٖاب ظٝش٘ ؿرب َعا١ٜٚ.يً

 ايٓٗسٚإ ٚقع١ُ
ــ ــرٚإ ؾءْٸ ٚستٸ ــ١ ايٓٗ ــ١ځ   ٢ ٚقع ــ٬ٕ َعاٜٚ ــ١ ٱع ــت ْتٝذ ــا ناْ ــربٳ ٗ ــاّ اؿ  يٲَ

 ٚاستعُاي٘ اـدع١ يف رؾع املصاسـ.   عًٞ

 ٔ ٚاملٓهسات اييت ازتهبٖٛاـٔ َٔ ايعًٜٛٝـَٛقف األَٜٛٝ
ٛ  ٚنإ َـٔ دـرٸ   ٞٸ    ٜني اؿـربٳ ا٤  عـ٬ٕ ا٭َـ ٕٵ  عًـ٢ اٱَـاّ عًـ ٗـٛا  ٜٛدٸ أ

ًچ    ــا ن ــڀٛتِٗ َُٗ ــًڀتِٗ ٚس ــا س ــٛدِٖ يبس ــر دٗ ــِ ا٭َ ــٜٛٔ   ،ؿٗ ــايػٛا يف ته ٚب

  ِ نُـا ؾعـٌ    ،ٚ بـدا٤ ايسـ٤ٛات   ،ستـ٢ بهشــ ايعـٛرات    ،دٚيتِٗ ْٚؿـٛه سـًڀاْٗ

 .  (1)٠رطأأ هيو ابٔ ايعاص ٚبسر بٔ

ــعٛا ٚرا٤  ــباعٚس ــٗ  ش ِ ش ــاْٝٗ ــّ أَ ــاتِٗ ٚ ٛاتِٗ ٚتٓؿٝ ــو  ٕٵ ٚرغب ــاٚي هي  ػ

 عًـ٢ َٓـابرِٖ مثاْٝـ١ ٚمخســني    (2)املسـًُني  ١ځٛا  ًٝؿځـ ؾسـبٸ  ،ٚ ـايـ ايشـرع   ،اؿـدٸ 

ــدٸ  ،(3)ســ١ٓ ــٚســؿهٛا اي ــَا٤ ايانٝٸ ــ١ رســٍٛ اهلل  ١ ايڀچ ٚاْتٗهــٛا  ،اٖر٠ َــٔ هرٜ

                                              

ٖـ(، قا٥د ؾتٸـاى َـٔ اؾبٸـارٜٔ، ٚيـد لهـ١،      86ت بسر بٔ ارطأ٠ ايعاَرٟ ايكرشٞ، أبٛ عبد ايرهللٔ، ) (1)
يف ٚقا٥عـ٘ يف املدٜٓـ١ َٚهـ١     َٔ رداٍ َعاٜٚـ١، نـإ َعاٜٚـ١ ٜـأَر باٱٜكـاع بأصـشاب أَـري املـ٪َٓني         

 .51، ص2ٚايُٝٔ. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
 . ٜعين عًٝاڄ  (2)
سٳ ٿ ا٫َاّ عًٞ تبـدأ َـٔ أَـر َعاٜٚـ١     ٜر٣ إٔ ؾمح٠  ( نّا يف املخڀٛط ٚاملڀبٛع، ٜٚبدٚ إٔ ايشٝخ 3)

، ٚقـد  عـٔ عًـٞ    ٖــ(، ؾءْـ٘ أَـر برؾـع ايسـ ٸ     99ٖـ( ٚست٢ ف٤ٞ عُر بٔ عبد ايعاٜـا عـاّ )  41عاّ )
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 ازذٸـ ٚايسً  ٚايٓٗ  ؿ ،بايكتٌ ٚايؿتو يف املسًُني ٚأسرؾٛا ،اؿرَات اٱا١ٝ

 ٚا٭ْصار.   ٚسبعُا١٥ َٔ املٗادرٜٔ ؾكتًٛا عبد اهلل بٔ سٓظ١ً ،بٝت اهلل امل٪َٓني

ٛٸ ٚأغارٚا سرقٛا دٚرٖا ست٢ دار أبٞ أٜـٛب ا٭ْصـارٟ   أٚ ،ر٠ع٢ً املد١ٜٓ املٓ

ِٸ ،صــاس  رســٍٛ اهلل  ثــ١ أٜــاّ ٜكتًــٕٛ ؾٝٗــا  بعــد ٖــّا أباسٖٛــا يًذٓــد ث٬  ثــ

ٕٳ ،ايٓا   ا٭َٛاٍ ٜٚسبٕٛ ايٓسا٤.   ٜٚسًبٛ

ؾــاسمحم ســكؿٗا  ،ٚرَــٛا ايهعبــ١ بــاملٓذٓٝل بعــد ْصــب٘ عًــ٢ دبــٌ أبــٞ قبــٝا 

 اَِٗ ٚبأَرِٖ.  ثا١ْٝ يف أٜٸ ٠ڄَرٻ ازٴنُا رَاٖا اؿذٸ ٚأستارٖا،

 ٕ ــ  ،ٚاؽــّٚا اـصــٝا  ،ٚاجــڀٗدٚا ايؿكٗــا٤   ،اهلل اؿــراّ بٝــتٹ  رٻَٚٓعــٛا سٳ

ُٸ دٴًځؾذٳ ٗٸ  ،٢ بؿكٝـ٘ ايؿكٗـا٤  ٚا سعٝد بٔ املسٝ  املسـ  ،رٚا بـ٘ يف أسـٛام املدٜٓـ١   ٚشـ

َٳ  .ٛا ايٓا  َٔ ا٫دتُاع ب٘عٴٓٳٚ

َٴ ِٸ    د بٔ أبٞ بهرُٻشٳٚاغتايٛا  بسـعٝد بـٔ دـبري     ًـٛا ْٚهچ ،ايؿكٝـ٘ ايصـاب بايسـ

 ،  ظٗبّ ايعًُـا٤ ٚنإ ًٜكچ ،خ ايااٖد ايتابعٞ ايعامل بايتؿسريحملدٸايؿكٝ٘ ا ٨املكر

ٟ   ٚمل ٜرعٛا ايعبد ايصـاب سٹ  ٖٚـٛ َـٔ أبڀـاٍ ايؿـتض      ،اٙبكتًـِٗ  ٜٸـ   (1)ذـر بـٔ عـد

ٕٸٚيف ايهاٌَ ٫ ،يٓٗاْٚد أٍٚ هٍ د ٌ ايهٛؾـ١ َـٛت    :ايٓا  ٜكٛيٕٛ) بٔ ا٭ثري  

 ،١َعا١ٜٚ ياٜـاد بـٔ اٝٸـ   دع٠ٛ  :أٟ ،(2)اؿسٔ بٔ عًٞ ٚقتٌ سذر ٚدع٠ٛ يٜاد(

                                                                                                            
 

عاد بٓٛ أَٝٸ١ يًس ٸ ٚايًعٔ بعد ٚؾا٠ عُر ٚمل ٜتٛقؿـٛا ستـ٢ دـا٤ بٓـٛ ايعبـا ، َٚعٓـ٢ هيـو إٔ ايؿـمح٠         
 ػاٚيت ايجُاْني عاَاڄ.  

ٖــ(، صـشابٞ شـذاع َـٔ املكدسـني،      51ب١ً ايهٓدٟ، ٜٚسـ٢ُ سذـر اــري، )ت    سذر بٔ عدٟ بٔ د (1)
 ٚشٗد َع٘ اؾٌُ ٚصؿچني، قتً٘ َعا١ٜٚ يف َرز عّرا٤. أصشاب عًٞ 

 .  427، ص3ايهاٌَ، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز (2)
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 .٭بٝ٘ أبٞ سؿٝإ أ ٛٙ٘ بأْٸ

َٴ  ، َٔ أصشاب رسـٍٛ اهلل  (1)ٚ بٔ اؿُلرٴُٵٚقتًِٗ عٳ  ،ٙٓـدٳ بـاڄ عٹ رٻكځٚنـإ 

ٚٸ ٘ٴٚنإ رأسٴ ّ    ڈأر ٍٳأ ٟ    ،طٝـ بـ٘ يف اٱسـ٬ ، ٚقتًـِٗ  ٚصـًبِٗ يرشـٝد ااذـر

ٚقتًــِٗ قٓــ  َــٛ  أَــري  ،قبــٌ قــدّٚ اؿســني يًهٛؾــ١ بعشــر٠ أٜــاّ (2)َٝــجِ ايتُــار

 .  (3)امل٪َٓني، ٚقتًِٗ ايعامل ايٛرع نٌُٝ بٔ يٜاد

َٴا سٝحٴ(4)بٔ أبٝ٘ ناٜاد ،ْا بِٗتًشام أ٫ٚد اياٸساٚ راڄ كٹـ ستًشك٘ َعا١ٜٚ بأبٝ٘ 

ٛٸ ٕٸ ،ي٘ ٘ٹتٹبأ   بٝض هيو ٫ٚ ترجاٙ.ايشرٜع١ اٱس١َٝ٬ ٫ تٴ ع٢ً سني أ

ٔٸَــٓ ٚاســد٠ يــٛ مل ٜهــٔ  ٫چ يف َعاٜٚــ١ځ ٔٻنڂــ )ثــ٬خٷ :اٍ اؿســٔ ايبصــرٟقــ ٗ 

ســتًشاق٘ يٜــاداڄ ٚقــد قــاٍ  اٚ ،ؿٗا٤ا٭َــ١ بايسټــ عًــ٢ ٖــّٙ  ْتــاا٩ٙ ،يهاْــت َٛبكــ١

٘   ،(ايٛيد يًؿرال ٚيًعاٖر اؿذر) :يرسٍٛ ا  ،ٚقتً٘ ؿذر بٔ عـدٟ ٚأصـشاب

ٚلجــٌ ٖــّا ٜٓســ  ايكــٍٛ يســعٝد بــٔ   ،(5)ًٜٚــ٘ َــٔ سذــر ٚأصــشاب سذــر(  ؾٝــا

ٚٸ نــإ َعاٜٚــ١ اهللڂ ٌٳقاتٳــ)ْــ٘ ٜكــٍٛ: أاملســٝ  سٝــح ْكــٌ عٓــ٘   قضــا٤  رٳٝٻــٍ َــٔ غځأ

                                              

ٗڇدٳ   50عُرٚ بٔ اؿُل بٔ ناٌٖ، أبٛ ناٌٖ اـااعٞ ايهعيب، )ت  (1) ٞٸ   ٖـ(، صٳشٳابٞ شٴـذاعٷ، شٳـ َـع عًـ
  ًٞسرٚب٘، ٫سك٘ َعا١ٜٚ ٭ْ٘ َٔ أصشاب ع. 514، ص4اٱصاب١، ابٔ سذر، ز. 

ٞٸ بـٔ أبـٞ           60َٝجِ بٔ و٢ٝ ا٫سدٟ باي٤٫ٛ، )ت  (2) ٖـ(، نـإ عبـداڄ ٫َـرأ٠ َـٔ بـين أسـد، ٚاشـمحاٙ عًـ
ٞٸ  ٘ٹ بعً ًځتٹ ًٹ  ع٢ً  ،طاي  َٓٗا ٚاعتك٘، سبس٘ عبٝدٴ اهلل بٔ يٜاد يص َٳرٳ ب٘ ؾٹصٴ ِٸ أ  شـب١. اٱصـاب١،   ث

 .249، ص6ابٔ سذر، ز
، ٚٚايٝـ٘ عًـ٢ ٖٝـت،    ٖـ(، َـٔ أصـشاب أَـري املـ٪َٓني     82نٌُٝ بٔ يٜاد بٔ ْٗٝو ايٓخعٞ، )ت  (3)

ًچُ٘ دعا٤ َعرٚؾاڄ بءا٘ ٖٚٛ دعا٤ نٌُٝ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكا٤، ز  .418، ص1ع

٘ٴ     ٖـ(، ا تًؿٛا يف أبٝ٘ ٌٖ ٖٛ ع53يٜاد بٔ أبٝ٘، َٔ أٌٖ ايڀا٥ـ، )ت  (4) َٸـ بٝد ايجكؿـٞ أٚ أبـٛ سـؿٝإ، أ
ًځدٳ٠ ايجكؿٞ. ؾٛات ايٛؾٝات، ابٔ شانر ايهتيب، ز  .418، ص1دار١ٜځ اؿارخ بٔ نځ

، 208، ص4. تارٜخ ايڀـ ٟ، قُـد بـٔ درٜـر، ز    262، ص2شر  ْٗر ايب٬غ١، ابٔ ابٞ اؿدٜد، ز (5)
 ٚايًؿظ كتًـ.
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 .  (1)(ايٛيد يًؿرال ٚيًعاٖر اؿذر :ٚقد قاٍ  ،ايرسٍٛ

 فنصٌ ايدٚي١ عٔ ايدٜٔ
ــ ٚقــد ؾځ ــ ًٛا ايدٸصٳ ـٹ تٵشٳبٳٜٔ ٚأصٵــعــٔ ايــدٸ   ١ځٚيځ ــ ا ــ  ١ڂ٬ؾځ ــ ١ دٴأَٜٛٸ   ،رثٝــ١  ١ ْٜٝٛٸ

 ٚدعًــــٛا ايؿكــــ٘ ٜٓؿصــــٌ عــــٔ اؿٝــــا٠  ،شــــٛر١ٜٚ ٫  ســــ١َٝ٬ ٫ٚ أ رٜٚــــ١ ٫ٚ

ٍٳ   ٳبٻممـا سٳـ   ،أنجر َٓـ٘ عًُٝـاڄ   ،ٜٚهٕٛ عًُٝاڄ ،ايع١ًُٝ تدرهٝاڄ ايؿكٗـا٤ عـٔ    اْؿصـا

ٟ   ،ٚاْصــراؾِٗ عــٔ ايدٚيــ١  ،ايســًڀ١ ٫ ) :ستــ٢ قــاٍ أســٝد بــٔ سضــري ا٭ْصــار

ٚايؿكٗـا٤   ٚا٠ٹايـرټ  ضٳعٵـ رٚا بٳػٵـ ، ٚبًـؼ بٗـِ إٔ ٜٴ  (2)(ٚيٝت لـا قـاٍ َعاٜٚـ١    أقضٞ َا

 َرانـــاِٖ ٚ جـــعاف ٚتجبٝـــتٹ ،يتأٜٝـــد َكـــاَِٗ عًـــ٢ رســـٍٛ اهلل  بٹّٹبايهځـــ

٘   ؿِٝٗ ؾتڀاٚيٛا عًـ٢ َكـاّ ايرسـٍٛ    خايٹَٴ ٚأقشُـٛا يف ايؿكٗـا٤    ،بايهـّب عًٝـ

   ٘ ــ ــاد يدٜ ــتهٌُ عٓاصــر ا٫دتٗ ــٔ مل ٜس ــايٓظر    ،َ ــِ ايشــرعٞ ب ــتٓتر اؿه ٚمل ٜس

٘   ايسـًِٝ االـرٸ   ٍٵ    ٚشـذٻ  ،د عـٔ ااـ٣ٛ ؾٝـ ٘ٹ  عِٖٛ عًـ٢ اٱؾتـا٤ لـا مل ٜٓـا َــٔ  اهللڂ بـ

 سًڀإ.  

 ذ اذتدٜح بطعٝف٘صخٝ اختالُط
٘  صــشٝضٴ ٚبٗــّا ٚهاى ا ــتًاځ  ٘  ،اؿــدٜح بضــعٝؿ ــٌأٚ ،ٚسســٓ٘ بســكُٝ  د 

ٔڇيف ايدٸ  ايهـرِٜ لـا تٗـ٣ٛ ا٭ْؿـا      ٕڇآايكـر  آٜـاتٴ  تٵرٳسٿـ ٚؾڂ ،َٜٔـا يـٝا َـٔ ايـدٸ     ٜ

َٴ ،ٚتشــتٗٝ٘ ــٗڇٚأصــبشت  َٴرٜٔ شــاقچعًُــا٤ اؿــدٜح ٚايؿكٗــا٤ ٚاملؿسٸــ  ١ڂُٻ ١ يف بٳــتعٹ١ 

ٞ     َعرؾ١ اؿهِ ايشرعٞ ٚايٓ  ا ٖٚـّا   ،يصـشٝض ايٓبـٟٛ ٚايتؿسـري يًُـراد اٱاـ

                                              

 .167، ص3س١ًٝ ا٫ٚيٝا٤، أبٛ ْعِٝ ا٭صبٗاْٞ، ز (1)

، 4. ايسـٓٔ ايهـ ٣، أهللـد بـٔ اؿسـني ايبٝٗكـٞ، ز      313، ص7سٓٔ ايٓسا٥ٞ، أهللد بٔ شعٝ ، ز (2)
 .56ص
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 ،ٚايتؿسـري  ،ايرٚاٜـات  تًخـٝ ڇ  ٠ٹرٳهڃيتهٜٛٔ ؾٹ ا٭ٍٚ ايّٟ دعا ايعًُا٤ٳ ب ٴٖٛ ايسٸ

   ٚاملؿمحٜات ٚاملؿتع٬ت.ا٥ٛٚتٓكٝتٗا عٔ ايشٸ ،ٚايؿتا٣ٚ

 َٔ ايعبح يف ايدٜٔ َٛقف اإلَاّ عًٞ 
ــ َٸ ــٚأ ٞٸ  ١ڂا مجاعٳ ــ ــاّ عً ــابؾهــاْٛا ٜأ ــّٕٚ بايه   اٱَ ــٝاعِٗ   ،ت ــا اْص َٚ

ّٳيًرٸ ٚا دټٚقـد رٳ  ،ِٗ بايهتـاب املـبني  هٹَٔ دٗـ١ اسٸـ    ٫چ نيٳؿچصٹ اؾعني يًُصاسـ ٜٛ

ش١. ٚعٓد ؾكـد  ايصٿ اتٹدٳرٳٗا يف أا٢ دٳٚاتٴايرٚاٜات ايا ؽايؿ٘ ست٢ يٛ ناْت رٴ

 اٗٳـ تٴًځكځستـ٢ يـٛ نـإ ْٳ    ،رٚاٜتٗـا  تٵشٸ١  ها صٳـ ٓٸأ ـّٚا بايسټـ   ٙٹايهتاب أٚ  ـاٖرڇ  ْ ٸ

 ع٢ً غري طرٜكتِٗ.

 مجاعاتِٗإأخر ايػٝع١ بسٚاٜات أٌٖ ايط١ٓ ٚ
 نتـابٞ اؿـدٜح   ٖٚٛ صاس  _ (1)ٚقد أٚد  ايشٝخ ايڀٛسٞ يف نتاب ايعد٠

ٚدٛب ايعٌُ باـ  َـٔ طرٜـل املخـايؿني     -(ا٫ستبصار ٚايتّٜٗ ): عٓد ايشٝع١

٘ٹ ِٵٗٴيځ فٴعرٳ٫ٚ ٜٴ ـٷكايٹ رٷبٳ ها مل ٜهٔ يًشٝع١ يف سهُ٘  ٳ  .ٍٷٛٵقځ ؾٝ

َٸ بـــٔ غٝـــاخ  ٴؿڃـــلـــا رٚاٙ سٳ ايشـــٝع١ڂ ٚقـــد عًُـــتٵ ؟نٝــــ ٞ ايهـــٛيف ايعـــا
ٛٸ  ايهت ٚغريٙ َٔ غري ايشٝع١. ٚيف  (2)ايكاجٞ  ،ٍ عًٝٗـا عٓـد ايشـٝع١   ا٭ربع١ املعـ

ا نـإ ناشـؿاڄ   ايهجري َـٔ أ بارٖـا تٓتٗـٞ    غـري ايشـٝع١. ٜٚأ ـّٕٚ باٱمجـاع  ه       
                                              

 .66، ص1ايعد٠، قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، ز (1)
ٖــ(، قـاض َـٔ    194سؿ  بٔ غٝاخ بٔ طًٝـل بـٔ َعاٜٚـ١ ايٓخعـٞ ا٭يدٟ ايهـٛيف، أبـٛ عُـر، )ت         (2)

يرشٝد ثـِ ٫ٚچٙ قضـا٤ ايهٛؾـ١ َٚـات ؾٝٗـا، نـإ َـٔ        أٌٖ ايهٛؾ١، ٚيٞ ايكضا٤ ببػداد ايشرق١ٝ اارٕٚ ا
 170ايؿكٗا٤ سؿا  اؿدٜح ايجكات، سٳدٻخٳ بج٬ث١ أٚ أربع١ آ٫ف سدٜح َـٔ سؿظـ٘، ٚيـ٘ نتـاب يف مـٛ      

ســدٜجاڄ َــٔ رٚاٜتــ٘، ٖٚــٛ صــاس ٴ أبــٞ سٓٝؿــ١، ٜٚــّنرٙ اٱَاَٝــ١ َــٔ ردــااِ. ا٫عــ٬ّ،  ــري ايــدٜٔ    
، ٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ ايصــادم  . َٛســٛع١ طبكــات ايؿك264، ص2ايارنًــٞ ز

 .151، ص2ز
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٘       ،سٍٛ ايرٸ ١ٹٓٻؿاڄ قڀعٝاڄ عٔ سٴشٵنځ  ،ٚقد ٦ًَـت نتـبِٗ ايؿكٗٝـ١ َـٔ ا٫سـتد٫ٍ بـ
 ٚغريِٖ. (2)١َٚايع٬چ، (1)د املرتض٢ٚايسٝٸ ،نهت  ايشٝخ

ٕٻ ٖـ           ست٢ أ ٌ بعـض عًُـا٤ ايشـٝع١ ٜعُـٌ باٱمجـاع ايـّٟ ٜٓكًـ٘ َايـو عـٔ أ

َٴ  ـٳشٳـ نځ ٕٵ أٟ بايرٸ ٜٚعٌُ ايشٝع١ڂ ،يهشؿ٘ عٔ رأٟ املعصّٛ عٓدٙ ٘ٹ٦ٹطډٛٳاملد١ٜٓ يف 

 عٔ اؿهِ ايشرعٞ نشؿاڄ قڀعٝاڄ ٫  ٓٝاڄ يعدّ سذ١ٝ ايظٔ.  

( 3)نُا يف باب ايعكٌ َـٔ نتـاب ايهـايف    ،ع٢ً هيو ٍټدٴَا ٜٳ ١ٹٝعٳايشٸ ٚيف أ بارڇ

ٕٵيف ٖــّا املكــا ١ٹبٳــتٳَــٔ بعــض ايهځ  ٴذٳــؾايعٳ  ٜٓؿــٞ عــٔ ايشــٝع١ ايعُــٌ بايهتــاب ّ أ

 ر١ٜٚ عٔ غريِٖ ٚاٱمجاع ٚايرأٟ.  ٚايس١ٓ امل

 املسدع يف ايفت٣ٛ يف ٖرا ايدٚز ايجايح
ٞٸ    ٚيف ّٖا ايدٚر نإ املردعٴ ٖـٛ   ٘ٴ٭ْٻـ  ; ا٭ع٢ً يف ايؿت٣ٛ ٖـٛ اٱَـاّ عًـ

 .(ٖـ41) ًٝؿ١ املسًُني    س١ٓ استشٗادٙ س١ٓ 

 املراٖب ايطت١ يف ٖرا ايدٚز
ــٚاتٸ ٕٵ لٳؿځ ٛٸ يف ٖــّا ايــدٚر أ ٚعٓــدَا ْردــع  ،ْــت يًُســًُني َــّاٖ  ســت١ ته

ٕٻأيتارىٗا ٚ ٕٳ   صًٗا ٚأساسٗا لد أ بسـب   ـرٚز َعاٜٚـ١     َا عدا ا٭ٍٚ َٓٗـا نـا
ٚٸ ،ع٢ً اٱَاّ عًٞ   ٍ َٓٗا ٖٚٞ:ٚي٫ٛٙ يهإ اٱس٬ّ ع٢ً املّٖ  ا٭

                                              

ٖــ(، أ ـٛ ايشـرٜـ ايرجـٞ، ؾكٝـ٘ َـٔ       436عًٞ بٔ اؿسني بٔ َٛسـ٢ بـٔ قُـد، أبـٛ ايكاسـِ، )ت       (1)
ــارٜخ       ــ١. ت ــٛيف ٚدؾــٔ يف ايها ُٝ ــ١، ْكٝــ  ايڀــايبٝني ٚأســد ا٭٥ُــ١ يف ايشــعر ٚا٭دب، ت ؾكٗــا٤ اٱَاَٝ

 .401، ص11يبػدادٟ، زبػداد، اهللد بٔ عًٞ اـڀٝ  ا

ٖـ(، أسد ؾكٗا٤ ايشٝع١ ايعظـاّ، ٚيـد ٚتـٛيف يف    726اؿسٔ بٔ ٜٛسـ بٔ عًٞ بٔ املڀٗر اؿًٞ، )ت  (2)
، اؿ١ً، ي٘ َٔ امل٪يؿات ايهجري. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصـادم 

 .71، ص2ز

 .10، ص1زايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ا٫صٍٛ َٔ (3)
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 املرٖب األٍٚ 
ٚٸ ٌڈ ِٖٚ ،تباع اٱَاّ عًٞ أٍ املّٖ  ا٭ ٚبـني   ،٘ رابـع  ًٝؿـ١  بأْٸـ  بني قا٥

 .٘ أٍٚ  ًٝؿ١قا٥ٌ بأْٸ

 املرٖب ايجاْٞ 
ٕٸ ،ٚايجاْٞ ِٖٚ أصشاب اؾٌُ  ٚيـٝا  ،عًٝاڄ يٝا غًٝؿـ١ٺ  ِٖٚ ّٜٖبٕٛ    أ
 (1)ٚنــإ َــردعِٗ يف ايؿتٝــا عا٥شــ١ ٚطًشــ١      ،اـًؿــا٤ ايــّٜٔ عٓــدِٖ  ٫ ث٬ثــ١    

 .  (ٖـ58) ٚقد اْكرض ّٖا املّٖ  لٛت عا٥ش١ يف س١ٓ (2)ٚايابري

 املرٖب ايجايح 
ــٚايجٸ ــ حٴايٹ ٕٻ ٕٳٚٵرٳٖٚــِ ايــّٜٔ ٜٳــ  ،نيا٭َــٜٛٸ  ٴٖٳّٵَٳ بعــد عجُــإ ٖــٛ   اـًٝؿــ١ځ أ

ّٖٚا املّٖ  قـد اْكـرض يف املشـرم     ،ثِ َٔ بعدٙ أ٫ٚدٙ ،َعا١ٜٚ بٔ أبٞ سؿٝإ
 ٚاملػرب بعد هٖاب دٚي١ ا٭َٜٛني ؾُٝٗا.

 املرٖب ايسابع 
ٔ اعتايــٛا ايٓــا  ٚمل ٜكــاتًٛا ٚأردــأٚا ٖٚــِ ايــّٜ ،ٚايرابــع َــّٖ  املرد٦ــ١

ٚقُـد   ،ٚسـعد بـٔ أبـٞ ٚقـاص     ،َٚٔ ٖ٪٤٫ عبد اهلل بـٔ عُـر   ،اؿهِ هلل تعا 

ٟ  ،(4)ٚأســا١َ بــٔ يٜــد  ،(3)١بــٔ َســًُ ــ ،ٚأبــٛ ســعٝد اـــدر  ،إ بــٔ ثابــتٚسسٻ

                                              

ٖــ(، صـشابٞ،  ـرز عـٔ أَـري      36طًش١ بٔ عبٝـد اهلل بـٔ عجُـإ ايتُٝـٞ ايكرشـٞ، أبـٛ قُـد، )ت         (1)
 .59، ص3َع عا٥ش١ ٚايابري يف سرب اؾٌُ. أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز امل٪َٓني 

اَـري املـ٪َٓني   ايابري بٔ ايعٛاّ بٔ  ًٜٛد ا٭سدٟ ايتُٝٞ ايكرشٞ، أبـٛ عبـداهلل، صـشابٞ  ـرز عـٔ       (2)
  ُٸ١ ايٓيب  .196، ص2. أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، زيف سرب اؾٌُ، ٖٚٛ ابٔ ع

قُد بٔ َس١ًُ ا٭ٚسٞ ا٭ْصـارٟ اؿـارثٞ، أبـٛ عبـد ايـرهللٔ، صـشابٞ، َـٔ ا٭َـرا٤، َـٔ أٖـٌ            (3)
ٞٸ ؾًـِ      ٜشـٗد اؾُـٌ ٫ٚ صـؿني.    املد١ٜٓ، شٗد بدراڄ َٚا بعدٖا  ٫چ غا٠ٚ تبٛى ٚاعتاٍ ايؿتٓـ١ يف أٜٸـاّ عًـ

 .97، ص7ا٫ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖـ(، صـشابٞ دًٝـٌ، ٚيـد لهـ١، ٚتـٛيفٳ      54أسا١َ بٔ يٜد بٔ سارث١، َٔ نٓا١ْ عٛف، أبٛ قُد، )ت  (4)
 يف املد١ٜٓ يف  ٬ؾ١ َعا١ٜٚ.
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٫ٚ أثـر يًعُـٌ    ،د ا٫عتكـاد اٱميإ فـرٸ  ٕٸأٚعٓدِٖ  ،ٚغريِٖ (1)َٚس١ًُ بٔ كًد

ٚقــد ت٬شــت ٖــّٙ  ،نُــا ٫ تٓؿــع َــع ايهؿــر طاعــ١ ،٫ٚ تٓاؾٝــ٘ املعصــ١ٝ ،٘يف ؼككچــ

 ايؿرق١ يف ايعصر ا٭َٟٛ.  

 املرٖب ارتاَظ
َٳ ُٽِٖٚ اـٛارز ٜٚٴ ،ٗرٚإأٌٖ ايٓٸ  ٴٖٳّٵٚاـاَا  ٕٳس ٗـِ  ٭ْٸ ;ٚر١ٜ()اؿر ٛ

ٕٵ َٴُٻصٳ  ردٛا َٔ ايهٛؾ١ بعد أ ٞٸ   ١ٹبٳـ شارٳُٛا ع٢ً     قرٜـ١ قرٜبـ١     اٱَـاّ عًـ

ــيًهٛؾــ١ تٴ ــ ،٢ )ســرٚرا٤(ُٻسٳ َٸ َــٔ  (2)اســيبرٚا عًــِٝٗ عبــد اهلل بــٔ ٖٚــ  ايرٸ ٚأ

ٞٸٚقد ساربِٗ اٱَ ،ا٭يد ُٸ  اّ عً ٕ يف َٛجع ٜس  رٻشٳـ  ،َِٖٗٚـاڇ  ،٢ بـايٓٗرٚا

ِٷ  ،١ٜٛٸــَٳا٭ڂ ١ٹٚيځــايدٻ ٔڇَٳــِ يف يٳٖٴٚقــد قــٟٛ أَــرٴ   ،ٖاميــ١ ــ َــِٓٗ اتٻ ؾهــإ قســ  ّٳخٳ

     ِ ِٷ  ،)ايبڀـا٥ض( قـرب ايبصـر٠ َرنـااڄ اـ اسـتٛ  عًـ٢ سضـرَٛت ٚايُٝاَــ١     ٚقسـ

اســٕٝٛ بٸايعٳ ا دــا٤ٳٚملچــ ،٠ٚناْــت اؿــرب بٝــِٓٗ ٚبــني ا٭َــٜٛني َســتُرٸ  ،ا٥ـٚايڀچــ

ٍٴ ،شأِْٗ ٚاماچ ،ِٗٴشٛنتٴ تٵؿځعٴجٳ ِٷ قٹ ٫ٚ ٜاا ٌټ   سـ بعـض اٱَـارات يف    َـِٓٗ وتـ

 ٞ ــ ــٝر ايعرب ــاّ يف      ،اـً ــٖٛر ايٓظ ــاب د ــداتِٗ ٚنت ــدِٜ يف َعتك ــاب ق ــدْا نت  ٚعٓ

ٍ      ١ڂَّٖٚبِٗ صشٻ ،(3)ؾرٚعِٗ  ، ٬ؾ١ أبـٞ بهـر ٚعُـر ٚعجُـإ يف صـدرٖا ا٭ٚ

ٞٸ ،سٓٛات ٠ ستٸَدٸ :أٟ ٜٚڀعٕٓٛ يف طًش١ ٚايـابري ٚعا٥شـ١    ،يتشهِٝقبٌ ا ٚعً

                                              

ًچـد بـٔ صــاَت ا٭ْصـارٟ اـاردـٞ، َـٔ نبـار ا٭َــرا٤ يف صـدر ا٫سـ٬ّ، ٚؾـد            (1) عًــ٢  َسـ١ًُ بـٔ ك
ٕٵ ٜســتت ٸ يــ٘ ا٫َــر، ٚشــٗد َعــ٘ َعــارى صٹــؿچني ؾــ٫ٛچٙ  َــار٠ َصــر ســ١ٓ )    ٖـــ(، تــٛيف 47َعاٜٚــ١ قبــٌ أ

 .244، ص7باٱسهٓدر١ٜ ٚقٌٝ باملد١ٜٓ. ا٫ع٬ّ، ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
ٖـ(، قتٌ يف سـرب ايٓٗـرٚإ،  ـرز عًـ٢ أَـري      38عبد اهلل بٔ ٖٚ  ايراسيب، َٔ قب١ًٝ ا٭يد، )ت  (2)

 .78، ص5. اٱصاب١، ابٔ سذر، زامل٪َٓني 

أعٝــإ  ٖـــ(، أبــٛ قُــد، َــ٪رم ؾكٝــ٘، َــ1332ٔنتــاب يـــعبد اهلل بــٔ هللٝــد بــٔ ســًّٛ ايســاملٞ )ت   (3)
ا٭باج١ٝ، اْتٗت ايٝ٘ ر٥اس١ ايعًِ عٓدِٖ يف عصرٙ، َٛيدٙ ٚٚؾات٘ يف عُـإ، ٚنـإ جـرٜرا. ا٫عـ٬ّ،     

 .84، ص4 ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز



 78 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

ــ ــر ٜٚهؿچ ــ١ ٚعُ ٟ    ٚرٕٚ َعاٜٚ ــعر ــ٢ ا٭ش ــا َٛس ــاص ٚأب ــٔ ايع ــمحطٕٛ يف  ،ب ٜٚش

ٕٵ ٕٵ ٫ٚ ٜصـضټ  ،ٜهٕٛ با تٝار املسـًُني  اـًٝؿ١ أ ٍ  أ ٕٵ ،ٜتٓـاي ٙ يف ِ غـريٴ هڂـ شٵٜٳ ٫ٚ أ

ٕٳرٳٜٚٳــ ،قضــاٜاٙ ٕٻ ٚ ايعُــٌ بــايؿرا٥ض ايدٜٓٝــ١ نايصــ٠٬ ٚايصــّٛ ٚايانــا٠ ٚتــرى   أ

ٕٴ ٚٳ احملرَات دا٤ َٔ اٱميا بـدٕٚ ايعُـٌ بـايؿرا٥ض.     ٙٴدٳسٵٚيٝا اٱميإ ا٫عتكاد 

ٕ آايكـر  ٕٻ َِٓٗ  ِٷسٵَرته  ايهبري٠ ٚايّٟ ٫ ٜعٌُ بايؿرا٥ض ناؾر. ٜٚر٣ قٹ ٕٻ ٚ

ــٚٳ ــٝا غــريٙ َصــدراڄ اــا   ،ٖــٛ املصــدر يٮسهــاّ ايشــرع١ٝ   ٙٴدٳسٵ ــأٚ ،ٚي ٜٳْٸ  ذــ ٴ٘ 

ٖٚـِ   ١ٝجبااٱَِٚٓٗ  ،عدٜد٠ مڈرٳاؾمحقٛا    ؾٹٚقد  ،اـرٚز ع٢ً ايسًڀإ اؾا٥ر

 .عُإؼت سًڀ١ٓ 

 املرٖب ايطادع 
ٞٸ   ٜٚٴ ،ايساد  املّٖ  ايهٝساْٞ  (1) عا٣ ّٖا املّٖ  يهٝسـإ َـٛ  يعًـ

ُٸ َكتٌ اؿسني   ٳكٹ٘ عٳسٳٚقد أسٻ ٚنـإ   ،د بـٔ اؿٓؿٝـ١  ٜدعٛ ؾٝ٘    اـ٬ؾ١ حمل
 ر املعرٚف.ايشاع (2)٠ځاٻعٳ رٴٝٸجٳنڂ ٘ٹَٔ أتباعٹ

 ايهتب اييت أيفت يف ٖرا ايدٚز ٚال تصاٍ َٛدٛد٠ يدٜٓا

سـتمحاڄ  َٴ ايـّٟ تـٛيف   ،(3)ٜٚٛدد يف َهتبتٓا يف ّٖا ايدٚر نتاب سًِٝ بٔ قـٝا 

ِٴٚقد أدرى سٴ ،(ٖـ90)از س١ٓ عٔ اؿذٸ ّٳ ًٝ ُٸ  اڄعًٝ اٱَا ٘ٹ ١ َٔ هرٸٚا٭٥     ٜتـ
                                              

سٝـح ٜعتكـدٕٚ أْـ٘ اقتـبا َـٔ عًـٞ َٚـٔ ابٓـ٘ قُـد            عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـ      ْٚسب٘    نٝإ َٛ  (1)
 ا٭سرار نًٗا َٔ عًِ ايباطٔ ٚعًِ ايتأٌٜٚ ٚغريٖا.

ٖــ(، شـاعر َـٔ أٖـٌ املدٜٓـ١، أنجـر       105أبـٛ صـخر، )ت    نجري بٔ عبد ايرهللٔ بٔ ا٭سٛد )اـااعٞ( (2)
عؿٝؿـاڄ، ٚيـّيو يكـ  بهـجري عـا٠،        قاَت٘ يف َصر، َٔ نبار شعرا٤ اؿذـاي، أسـ  عـا٠ ايصـخر١ٜ سبـاڄ     

 .152، ص5تٛيف يف املد١ٜٓ. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز

ٖــ(، َـٔ أصـشاب أَـري     90سًِٝ بٔ قٝا اا٬يٞ ايعاَرٟ ايهٛيف، أبـٛ صـادم، تـٛيف سـدٚد سـ١ٓ )      (3)
َٛسـٛع١ طبكـات   ٖرب َٔ اؿذاز ايجكؿٞ    ايٓٛبٓددإ َٔ ب٬د ؾار ، َٚات ٖٓـاى.   امل٪َٓني 

 .384، ص1، زايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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ٜسـتؿٝد َٓٗـا ايؿكٝـ٘ أسهـاّ      رىٝـ١، ايتأَ ا٭ بار  ١څٖٚٛ فُٛعٳ ، ايباقر ٔڇَٳيٳ

ــض املٛاجــع ايؿكٗٝــ١   ــا ٜتعًــل   ،ناؾٗــاد ٚمــٛٙ  ،بع َــٔ ا٭سهــاّ   باٱَاَــ١َٚ

تٛدد َٓـ٘ ْسـخ١  ڀٝـ١ قدميـ١ يف      ،ٖٚٛ َٔ أقدّ ايهت  ايا بني أٜدٜٓا ،ايشرع١ٝ

 باؿرٚف. بعٳٟ ااادٟ ٚطڂَهتب١ ددٸ

٘ اّ بـٔ  ُٸٖٳ  ٳتٳٚر نځٚيف ّٖا ايدٸ ايـا رٚاٖـا عـٔ     ٘ٴأ ـٛ ٖٚـ  صـشٝؿتٳ    (1)َٴٓبٸـ

ٕٻ     .(2)ٚقـد رٚاٖـا أهللـد يف َسـٓدٙ بهاًَـٗا      ،أبٞ ٖرٜر٠  ٚقـد هنـر أٖـٌ ايتـارٜخ أ

ابـٔ   ٛدـد يـدٜٓا تؿسـريٴ   سـ١ٓ. ٜٚٴ  ٠ځرٳشٵـ نإ ّٜٛ ٚؾا٠ أبٞ ٖرٜر٠ عُرٙ مثاْٞ عٳ اڄاَُٳٻٖٳ

ا تصـرٙ   (ٖـ68)س١ٓ  ٢تؿسري ابٔ عبا  املتٛؾ عٔا  بعبا  املٛسّٛ بتٜٓٛر املك

 .(3)صاس  ايكاَٛ  َٔ تؿسري ابٔ عبا  ايهبري

 فكٗا٤ ايدٚز ايجايح
 ٚنإ يف ّٖا ايدٚر ايجايح َٔ ايؿكٗا٤:

 ،سًِ َع أبٝ٘ ٖٚٛ صـػري أ (ٖـ73)س١ٓ  ٢اهلل بٔ عُر بٔ اـڀاب املتٛؾ عبدٴ

      ٚ ٘ ٚقد ْـدّ عًـ٢ عـدّ َشـارنت٘ يٲَـاّ عًـٞ يف سر ٚأنجـر َـٔ ر٣ٚ عٓـ٘ ابٓـ٘      ،بـ

د اؿـدٜح ٚمل  ٝٸـ نإ ابٔ عُر دٳ)٘ قاٍ ْٸأٜٚٓكٌ عٔ ايشعيب  ،٫َٛٚٙ ْاؾع ،سامل

 .(4)(د ايؿك٘ٝٸٜهٔ دٳ

ٟ   سـبعڈ  سًِ س١ٓځأ (،ـ58ٖ) س١ٓ ٢املتٛؾچ َِٚٓٗ أبٛ ٖرٜر٠ ٌ  :َـٔ ااذـر٠ أ  قبـ

                                              

ٖـ(، َٔ ايتابعني َٚٔ ايؿر  يف ايـُٝٔ، ٖٚـٛ أ ـٛ    131ُٖاّ بٔ َٓب٘ بٔ ناٌَ بٔ شٝخ ايُٝاْٞ، )ت  (1)
 .298، ص3ٖٚ  بٔ َٓب٘. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

 .312، ص2َسٓد أهللد، أهللد بٔ سٓبٌ، ز (2)

 .1970، ص2َعذِ املڀبٛعات ايعرب١ٝ،  يٝا  سرنٝا، ز (3)

   .373، ص2ايڀبكات ايه ٣، قُد بٔ سعد، ز (4)
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 َٔ أبـٞ بهـر ٚعُـر ٚاٱَـاّ عًـٞ.      ٘ أنجر رٚا١ٜڄْٸأَع  ،ٚؾا٠ ايرسٍٛ بج٬خ سٓني

 ( صـؿش١ بُٝٓـا َسـٓد   313سٓبـٌ ٜهـٕٛ َسـٓد أبـٞ ٖرٜـر٠ )     أهللد بـٔ  ؾؿٞ َسٓد 

 (41َٚســٓد عُــر ) ،( صــؿش14١َٚســٓد أبــٞ بهــر ) ،( صــؿش85١ؾٝــ٘ ) عًــٞ 

 صؿش١.

ٖٚــٛ يعــِٝ َدرســ١ أٖــٌ   ،(ٖـــ94)ســ١ٓ  ٢ٛؾچ  املتــبــٔ املســٝٸ َٚــِٓٗ ســعٝدٴ

ٞٳاؿدٜح ٚقد سٴ عًـِ ايٓـا    أ٘ ْٸـ أ): ٘ قـاٍ يف سـعٝد بـٔ املسـٝ     ْٸـ أعٔ ايّٖيب  ه

ٚهنـر أٖـٌ ايتـارٜخ     ،(1)(بايكضا٤ ٚسٝد ايتابعني ٚيٝا ؾِٝٗ أسد أٚسع عًُاڄ َٓ٘

ٕٵْٸأ ٚٿٜٴ ٘ أب٢ أ ٚٸ ،(2)ابٓت٘ يًٛيٝد بٔ عبد املًو زٳا ٘ )أبـٛ  دٗا ٭سد ايؿكرا٤ ااـ ٚي

ٔ ايبصـرٟ َهاتبـ١.   سٳـ ٚنإ ٫ ٜكبٌ دٛا٥ا ايسًڀإ ٚنإ بٝٓ٘ ٚبـني اؿځ  ،(١ٚداع

ُٸ ،ٚنإ سعٝد بٔ املسٝ  ٞ  ،(3)د بٔ أبٞ بهرٚايكاسِ بٔ ق  (4)ٚأبٛ  ايد ايهـابً

   .ٜ٘ٝٚسٛار  اٱَاّ عًٞ بٔ اؿسني تٔ ثكاَ

   ٞ عــِٝ ي (ٖـــ96)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾ (5)َٚــِٓٗ  بــراِٖٝ بــٔ ٜاٜــد بــٔ قــٝا ايٓخعــ

ايّٟ ٖٛ شٝخ أبٞ  (6)اد بٔ أبٞ سًُٝإٚشٝخ هللچ ،أٌٖ ايرأٟ ٚايكٝا َدرس١ 

                                              

 .218، ص4سري اع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز (1)
ٛٸادٙ   96ايٛيٝد بٔ عبد املًو بٔ َرٚإ، أبٛ ايعبا ، )ت  (2) ٖـ(، َٔ ًَٛى ايدٚي١ ا٭َٜٛٸ١، ٚنإ َـٔ قـ

 .121، ص8ْصري ٫َٛٚٙ طارم بٔ يٜاد. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز َٛس٢ بٔ

ايكاسِ بٔ قُد بٔ أبٞ بهر، أبٛ قُد، اسد ايؿكٗـا٤ ايسـبع١ يف املدٜٓـ١، ٚيـد ؾٝٗـا، ٚتـٛيف بـني َهډـ١          (3)
 .299، ص8ٚاملد١ٜٓ يف اؿرٸ اٚ ايعُر٠. تّٜٗ  ايتّٜٗ ، ابٔ سذر، ز

ٜٚكـٍٛ بعـض أصـشاب     ٘ ٚردإ، َـٔ أصـشاب اٱَـاّ ايسـذاد     أبٛ  ايـد ايهـابًٞ، ٚقٝـٌ ااـ     (4)
ايردــاٍ إٔ ٖٓــاى أبــٛ  ايــد ايهــابًٞ، ا٭نــ  ٚا٭صــػر. َعذــِ ردــاٍ اؿــدٜح، ايســٝد ابــٛ ايكاســِ    

 .133، ص15اـ٥ٛٞ، ز

ٖــ(، َـٛ ، ٚنـإ أعـٛراڄ. ردـاٍ ايڀٛسـٞ،       96ابراِٖٝ بٔ ٜاٜد ايٓخعٞ ايهـٛيف، أبـٛ عُـرإ، )ت     (5)
  .110صقُد بٔ اؿسٔ، 

ٖـ(، اسِ أبٞ سًُٝإ ٖـٛ َسـًِ. تٗـّٜ  ايتٗـّٜ ،     120هللاد بٔ أبٞ سًُٝإ، ابٛ اااعٌٝ، )ت ( 6)
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ِ  سٓٝؿ١. ٚقد ْكٌ سدٜج٘ ايبخارٟ ٕٻ  ،َٚسـً ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ اـا     ٜٚـّٖ     أ

 ٌ ١ تـدٚر َـدارٖا  ٬ؾـاڄ    عًـ٢ ايؿكٝـ٘  درانٗـا يٝذعـٌ ا٭سهـاّ ايشـرعٝ       ٕٻأٚ ،عًـ

  ايّٟ ّٜٖ     ياّٚ َتابع١ ايهتاب ٚايس١ٓ َـٔ دٕٚ ايردـٛع   يسعٝد بٔ املسٝٸ

 يعًٌ ا٭سهاّ.

 (ٖــ 94)سـ١ٓ   ٢املتٛؾچ (1)َِٚٓٗ أبٛ بهر بٔ عبد ايرهللٔ بٔ اؿارخ املخاَٚٞ

 ٚنإ نجري ايرٚا١ٜ.

دــٛا َــٔ َدرســ١ ٘ َــٔ أعــ٬ّ ايؿكٗــا٤ ايــّٜٔ ؽرٸْٸــءبــٔ دــبري ؾ َٚــِٓٗ ســعٝدٴ

ســ١ٓ صــ اڄ  ازٴقتًــ٘ اؿذٻــ ،(2) تْــ٘ ؾكٝــ٘ ثبــ  :سذــر يف تكرٜبــ٘ ٔبــاٚعــٔ  ،ايهٛؾــ١

ؿتــٕٛ ايٓــا  يف عصــر ايٛيٝــد ٙ ايٝعكــٛبٞ َــٔ ايؿكٗــا٤ ايــّٜٔ ٜٴٚقــد عــدٻ، (ٖـــ65)

ْ٘ قاٍ: َـات سـعٝد بـٔ دـبري     أٚعٔ َُٕٝٛ بٔ َٗرإ  .(3)سًُٝإ بٔ عبد املًوٚ

٘  ٚوتـازٴ  َٚا عًـ٢ ٚدـ٘ ا٭رض ردـٌ  ٫چ    ٔٴ  ٚ ،   عًُـ عبـا   ها سـأي٘    نـإ ابـ

 .(4)بٔ دبري كٍٛ أيٝا ؾٝهِ سعٝدٴأٌٖ ايهٛؾ١ عٔ أَٛر دِٜٓٗ ٜ

ٚقـد ر٣ٚ عٓـ٘    (ٖــ 62)سـ١ٓ   ٢َِٚٓٗ عًك١ُ بٔ قـٝا ايٓخعـٞ ايهـٛيف املتـٛؾ    

 ايبخارٟ َٚسًِ.

ٌ      نإ ؾكٝٗاڄ ) :ْ٘ قاٍأٚعٔ ايّٖيب   ريصـاس   ـ   ،َاَـاڄ بارعـاڄ ثبتـاڄ ؾُٝـا ٜٓكـ

                                                                                                            
 

 .323، ص6. ايڀبكات ايه ٣، قُد ابٔ سعد، ز15، ص3ابٔ سذر، ز

ٖــ(، أسـد ايؿكٗـا٤ ايسـبع١     94أبٛ بهر بٔ عبد ايرهللٔ بٔ اؿارخ بٔ ٖشاّ املخاَٚٞ ايكرشـٞ، )ت   (1)
 .366، ص5َهؿٛؾا. أسد ايػاب١، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، زباملد١ٜٓ، نإ 

 .349، ص1تكرٜ  ايتّٜٗ ، ابٔ سذر ايعسك٬ْٞ، ز (2)
 .292، ص2تارٜخ ايٝعكٛبٞ، أهللد بٔ أبٞ ٜعكٛب، ز (3)

 .  76، ص1ّنر٠ اؿؿا ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زت (4)
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 ز َٔ َدرس١ ايؿك٘ يف ايهٛؾ١.ٚنإ ع٢ً رأ  َٔ ؽرٻ ،(1)(ٚٚرع

ابـٔ أ ـٞ عًكُـ١ بـٔ      (ٖــ 95)س١ٓ  ٢املتٛؾچ (2)ٔ ٜاٜد ايٓخعَِٞٚٓٗ ا٭سٛد ب

 ٚنإ عامل ايهٛؾ١. ،قٝا املتكدّ هنرٙ

 ْــ٘ أؾكــ٘   داٚدأبــٞ ٚعــٔ ابــٔ  ، (3)داُْٞٵــاؿــرخ بــٔ عبــد اهلل ااځ   َــِٓٗٚ

ًچْٸ  :ٚعٔ أبٞ دعؿر ايڀ ٟ يف هٌٜ املٌّٜ، (4)ايٓا  ِ َٓ٘ ايشـعيب ايؿـرا٥ض   ٘ تع

 .(5)ٚاؿساب

ٕ   (ٖــ 69) س١ٓ ٢أبٛ ا٭سٛد ايد٩يٞ املتٛؾ َِٓٗٚ ٕ  ،يف ايبصـر٠ بايڀـاعٛ  ٚنـا

ــ ): (6)يف َؿرداتــ٘ ٚعــٔ ايراغــ  ا٭صــؿٗاْٞ ،يف طًٝعــ١ أٖــٌ ايعًــِ  ٘ نــإ َــْٔٸ

 ٚقـد  ،، ٚقد ٚجع عًِ ايٓشٛ بتعًـِٝ اٱَـاّ عًـٞ    (أنٌُ ايرداٍ رأٜاڄ ٚعك٬ڄ

ــأ :ٚعــٔ ا٭غــاْٞ ،ر٣ٚ عٓــ٘ ايبخــارٟ َٚســًِ ٚؾكٗــا٥ِٗ  ٘ َــٔ ٚدــٛٙ ايتــابعني ْٸ

ٖٚٛ أٍٚ َـٔ   (8)ايتابعني ٚأعٝاِْٗ اْ٘ َٔ سادات ٚعٔ ابٔ  ًهإ، (7)ثِٝٗٚقدٸ

                                              

 .48، ص1ّنر٠ اؿؿا ، قُد بٔ أهللد بٔ عجُإ ايّٖيب، زت (1)
ٖــ(، ؾكٝـ٘ أٖـٌ ايهٛؾـ١. ا٫عـ٬ّ،  ـري ايـدٜٔ ايارنًـٞ،         75ا٭سٛد بٔ ٜاٜد بٔ قٝا ايٓخعـٞ، )ت   (2)

 .330، ص1ز

ٖـــ(، اشــتٗر بصــشب١ أَــري    65اؿــارخ بــٔ عبــد اهلل ااُــداْٞ، املشــٗٛر باؿــارخ ا٭عــٛر، )ت        (3)
 .179. ا٭نُاٍ يف أاا٤ ايرداٍ، قُد بٔ عبد اهلل ايت ٜاٟ، ص امل٪َٓني

 .172، ص2ٝاإ ا٫عتداٍ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زَ (4)

 .147، ص، قُد بٔ درٜر ايڀ ٟ ا٭ًَٞاملٓتخ  َٔ هٌٜ املٌّٜ (5)

، ْســ  ٖـّٙ اؾًُــ١ حملاجــرات  150نـّا يف املخڀــٛط، ٖٚـٛ ٖٚــِ، ٚيف ايشـٝع١ ٚؾٓــٕٛ ا٫سـ٬ّ، ص     (6)
. ْٚكًـٗا َٓـ٘ ايـدَريٟ    535، ص2ا٭دبا٤، ٚيٝا ؾٝ٘، ٖٚٞ َٔ ن٬ّ ابٔ  ًهـإ، ٚؾٝـات ا٭عٝـإ، ز   

 .  22، ص2. ٚايسٝٛطٞ يف بػ١ٝ ايٛعا٠، ز487، ص1يف سٝا٠ اؿٝٛإ، ز

 .179، ص11ا٭غاْٞ، أبٛ ؾرز ا٭صؿٗاْٞ، ز (7)

 .216، ص2ٚؾٝات ا٫عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز (8)
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ٞ      آأعرب ايكر  (ٖــ 129)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (1)ٕ ايعاٜـا ٚتًُٝـّٙ وٝـ٢ بـٔ ٜعُـر ايعـدٚاْ

 ايهرِٜ. ٕآٖٚٛ أٍٚ َٔ ْكا ايكر ،غراسإ

ٔٴ َِٓٗٚ ٘ ْٸـ أ :هنـر ايـّٖيب   ،(ٖــ 94)س١ٓ  ٢تٛؾامل، (2)ايابري بٔ ايعٛاّ عر٠ٚ ب

 .(3)ٜٓض  ٫ ٘ عرٷْٸ ٘ قاٍ ؾٝ٘: ْٸأٚوه٢ عٔ اياٖرٟ  ،عامل املد١ٜٓ

 ،(ٖــ 68)بايڀـا٥ـ سـ١ٓ    ٢املتـٛؾ  ،عبد اهلل بٔ عبا  بـٔ عبـد املڀًـ     َِٓٗٚ

ُٸٚنإ ٜٴ ٌڇ ِٴًڃعٹ ٚعًٝ٘ ٜدٚرٴ ،ٕآ٢ بمحمجإ ايكرس  ؿسري ٚايؿك٘.  يف ايتٸ ١ځهډَٳ أٖ

ُٴـ َس َِٓٗٚ ُٳـ  ،(ٖــ 63)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾچ  ،(4)داْٞرٚم بٔ ا٭ددع اا عًـ٢   ّٳتتً

 .  (5)رٜض ايكاجٞعًِ َٔ شٴأ٘ ْٸأ :ٚعٔ ايشعيب ، اٱَاّ عًٞ

ٚنـإ ٜؿـا ايٓـا      (ٖــ 72)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (6)ايسًُاْٞ ٚعبٝد٠ بٔ عُر َِٓٗٚ

 . يف ايهٛؾ١ ٚأ ّ ايؿك٘ َٔ اٱَاّ عًٞ 

ٚقــد  ،(ٖـــ93)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾ ،أْــا بــٔ َايــو  ــادّ رســٍٛ اهلل   َــِٓٗٚ

 سهٔ ايبصر٠ ٚنإ َٔ عًُا٥ٗا.
                                              

، ٖــ(، أٍٚ َـٔ ْكچـا املصـشـ، ٚيـد بـا٭ٖٛار      129و٢ٝ بٔ ٜعُر ايٛثكٞ ايعدٚاْٞ، أبٛ سًُٝإ، )ت  (1)
، تًُّٝ أبٛ ا٭سٛد ايد٩يٞ. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايـدٜٔ املـاٟ،   ٚسهٔ بايبصر٠، َٔ شٝع١ عًٞ 

 .53، ص32ز

ٖـ(، اسد ايؿكٗـا٤ ايسـبع١ باملدٜٓـ١،    93عر٠ٚ بٔ ايابري بٔ ايعٛاّ ا٫سدٟ ايكرشٞ، أبٛ عبد اهلل، )ت ( 2)
 .255، ص3ابٔ  ًهإ، ز اقاّ لصر سبع سٓٛات، ثِ عاد يًُد١ٜٓ ٚتٛيف بٗا. ٚؾٝات ا٭عٝإ،

 .62، ص1تّنر٠ اؿؿا ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز( 3)
ٖـــ(، تــابعٞ َــٔ أٖــٌ ايــُٝٔ، شــٗد 63َســرٚم بــٔ ا٭دــدع بــٔ َايــو ااُــداْٞ، أبــٛ عا٥شــ١، )ت ( 4)

 .63، ص4. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زاؿرٚب َع عًٞ 
 .49، ص1ّنر٠ اؿؿا ، ايّٖيب، زت (5)
ٖــ(، أسـًِ يف عـاّ ؾـتض َهـ١ بـايُٝٔ ٫ٚ صـشب١ يـ٘         72عبٝد٠ بٔ عُـرٚ املـرادٟ ايهـٛيف ايؿكٝـ٘، )ت     ( 6)

ٚابٔ َسعٛد ٚغريُٖا ٚبرع يف ايؿك٘ ٚنإ ثبتـاڄ يف اؿـدٜح. سـري٠ أعـ٬ّ ايٓـب٤٬،       ٚأ ّ عًٞ عًٞ 
 .402، ص4قُد بٔ اهللد ايّٖيب، ز
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اـڀـاب  بعج٘ عُـر بـٔ    ،(ٖـ78)س١ٓ  ٢املتٛؾ ،عبد ايرهللٔ ا٭شعرٟ َِٓٗٚ

    ايشاّ يٝؿك٘ ايٓا .

أ ـّ املصـرٜٕٛ    ،(ٖــ 65)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  ،بٔ ايعاص ٚعبد اهلل بٔ عُر َِٓٗٚ

ّٴ  ،عٓ٘ عًُاڄ نجرياڄ أبـاٙ عًـ٢ ايكٝـاّ َـع َعاٜٚـ١ يف اــرٚز عًـ٢ اٱَـاّ          ٚنإ ًٜـٛ

ٜٳْٸــأ٘ ٜكــاٍ ْٸــأ  ٫چ ،ني َــع اٱَــاّ عًــٞ ؿچٚسضــر صٹــ ،عًــٞ  ســٝؿاڄ  ٌٻسٴــ٘ مل 

 عكٛم. ٛؾاڄ َٔ اي

ٕٵ ّٴ ٌٳتٹقڂ ٚاتؿل يف ّٖا ايدٚر أ ٞٸ اٱَا ِ   عً  (ٖــ 40)سـ١ٓ  (1)بسٝـ ابٔ ًَذـ

 .  (ٖـ49)بسِ َعا١ٜٚ ي٘ س١ٓ  ٚاستشٗد اٱَاّ اؿسٔ 

 أخر ايفكٗا٤ َٔ اإلَاّ اذتطٔ 

 ايهــــجري َــــٔ    ٚقــــد أ ــــّ ايؿكٗــــا٤ ٚايعًُــــا٤ َــــٔ اٱَــــاّ اؿســــٔ       

 يف  ـٳٚأيچــ ،ٚؼصــ٢ تعــدٸا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ. ٚنًُاتــ٘ َٚٛاعظــ٘ أنجــر َــٔ إٔ      

 ٚقــد قاســِ  ،(2)عًــ٢ هيــو ايســٝٛطٞ يف نتابــ٘ تــدرٜ  ايــراٟٚ نُــا ْــ ٸ ،ايؿكــ٘

 بــنيٳ كــادٴٚايرنا٥ــ  تٴ ،َاشــٝاڄ ١ڄذٸــمخســاڄ ٚعشــرٜٔ سٳ رٻٚسٳــ ،تني أٚ أنجــرَايــ٘ َــرٸ

 ٜدٜ٘.

 ٔ ـاضتػٗاد اإلَاّ اذتطٝ

ٚعـٔ   ،(ٖــ 61)بكتـٌ ٜاٜـد بـٔ َعاٜٚـ١ يـ٘ سـ١ٓ        ٚاستشٗد اٱَـاّ اؿسـني   
                                              

ٔٳ يف املسـذد يكتـٌ أَـري املـ٪َٓني       ٖــ 40عبد ايرهللٔ بٔ ًَذِ املـرادٟ اؿُـريٟ، )ت   ( 1) ُٳـ ٞٷ نځ (،  ـارد
             ؾضرب٘ عًـ٢ رأسـ٘ ايشـرٜـ ٖٚـٛ ٜصـًٞ، قتًـ٘ اٱَـاّ اؿسـٔ بعـد استشـٗاد أَـري املـ٪َٓني ، .

 .171، ص18ايٛايف بايٛؾٝات،  ًٌٝ بٔ أبٝو ايصؿدٟ، ز
  .65، ص2تدرٜ  ايراٟٚ، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ز (2)
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  ٻأسٳــ ٔٵَٳــ اهللڂ  ٻٞ ٚأْــا َــٔ سســني أسٳــَٓٸــ ســنيٷسٴ) :قــاٍ ايــٓيب  ٕٸأايمحَــّٟ 

ــرٳرٚف يف ٜــّٛ عٳاملعــ عا٤ٹايــدټ  ٴٖٚــٛ صــاسٹ ،(1)(ســٝٓاڄسٴ ايــّٟ اشــتٌُ عًــ٢   ،١ؾځ

َٚـا ٜـدٖش ايعكـٍٛ ٚىًـ       ،ا٭سرار ايد١ٜٝٓ ٚاملعارف اٱا١ٝ ٚايب٬غ١ املٓڀكٝـ١ 

 ا٭يباب.  

 اضتػٗاد اإلَاّ شٜٔ ايعابدٜٔ 
ــٚاستٴ ّٴ دٳٗڇشٵ ــا ٞٸ اٱَ ــ ــني   عً ــٔ اؿس ِٸبٹ ب ــ ــو    س ــد املً ــٔ عب ــد ب ــ١ٓ ايٛيٝ س

ـــ95) ــٍٛ يف سكچــ   ،(ٖ ــّٟ ٜك ــرٟٚاي ــا رأ :٘ اياٖ ــتٴَ ــداڄ أؾكځــ  ٜ ٞٸ  ٘ٴأس ــ ــٔ عً ــٔ  َ ب

 .(2)اؿسني

٘  (3)عرأٚ ٘ قاٍ: َا رأٜـتٴ ْٸأ  ٦٘ ٚعٔ ابٔ املسٝٸٚر٣ٚ عٓ٘ َايو يف َٛطچ  ،َٓـ

 ٙٴٗـا ٚيـدٴ  بٳتٳنځ ،دعٝتٗـا أيب٬غـ١ يف  ايبايػ١ َٓت٢ٗ ا ،اد١ٜشٝؿ١ ايسذٸٖٚٛ صاس  ايصٸ

ٚناْـت   ،بء٤٬َ أبٝـ٘   ايشٗٝد  ٚنتبٗا ٚيدٙ يٜدٷ ،بء٤٬َ أبٝ٘  ايباقر 

ٍ  ٗٴًڂكبٸٚنـإ ٜٴ  ،سختإ قد ٚصًتا يٲَاّ يًصادم ايٓټ يف ْسـخ١ اٱَـاّ    ُـا ٜٚكـٛ

ُٸـ  اڊّٖا  ٳـ ) :سخ١ يٜدٚيف ْٴ ،(4)(أبٞ ٚ ٤٬َ ددٟ ّٖا  اڊ)ايباقر:  ٞ ٚ َـ٤٬  ع

ٚنإ َٔ ت٬َٝـّٙ ايكاسـِ    ،سختإ ؾًِ ٜهٔ بُٝٓٗا كايؿ١ٚقد قٛبًت ايٓٸ ،(ددٟ

ُٸ  ٚأبٛ  ايد ايهابًٞ.   ،بٔ املسٝ  ٚسعٝدٴ ،د بٔ أبٞ بهربٔ ق

ُٴ       ِٸ ٚهنر ايهجري َـٔ أٖـٌ ايتـارٜخ اْـ٘ َـات َسـ سـ١ٓ  اـًٝؿـ١ ا٭َـٟٛ    َٛاڄ بسـ

 ايس١ٓ ايا َات ؾٝٗا ايهجري َٔ ايؿكٗا٤. ،(ٖـ95)
                                              

 .324، ص5زسٓٔ ايمحَّٟ، قُد بٔ عٝس٢،  (1)
 .141تارٜخ أاا٤ ايجكات، أهللد بٔ عبد اهلل ايعذًٝٞ، ص (2)
. تٗــّٜ  ايتٗــّٜ ، ابــٔ سذــر ايعســك٬ْٞ، 75، ص1ّنر٠ اؿؿــا ، قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب، زتــ (3)

 .269، ص7ز
 .139، ص6َد١ٜٓ املعادر، ٖاشِ ايبشراْٞ، ز (4)
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 اإلَاّ ايباقس 
ُٸ َٴ  َٚٔ ا٭٥ ُٸـ ١ يف ّٖا ايدٚر أبـٛ دعؿـر  ٞٸ   دٴش املعـرٚف   ،بـٔ اؿسـني   بـٔ عًـ

٘ٴ  تٵْٳـ ٚٻٚقـد دٳ  ،(ٖــ 114)ايرابع س١ٓ  ٚرڇ٘ استشٗد يف ايدٸْٸأ  ٫چ، بايباقر  ُٸـ  عٓـ ١ أ٥

 املّاٖ .

 ٢ قِ يف ٖرا ايدٚزـاالْتكاٍ إي
 اْتكٌ مج١ً َٔ ايتابعني    قِ. ،(ٖـ83)ٚيف ّٖا ايدٚر س١ٓ 



 

 

 ايسابعايدٚز 
 ٜبدأ ٖرا ايدٚز َٔ ْٗا١ٜ ايكسٕ االٍٚ اهلذسٟ

 سابع اهلذسٟإىل أٚا٥ٌ ايكسٕ اي
 



 



 

 ٚز ايسابعايد
 َبدؤٙ َٚٓتٗاٙ

سـ١ٓ  ٖٚٛ ٜبتد٨ َٔ ئَ  ٬ؾ١ عُـر بـٔ عبـد ايعاٜـا بـٔ َـرٚإ بـٔ اؿهـِ         

ٜٚٓتٗٞ ّٖا ايدٚر بأؾٍٛ لـِ   ،ت  ٬ؾت٘ سٓتني ٚمخس١ أشٗرايّٟ ناْ ،(ٖـ99)

  ٟ ٕٸ  ،ايدٚي١ ايعباس١ٝ بأٚا٥ٌ ايكرٕ ايرابع ااذرٟ ٚايكرٕ ايعاشـر املـ٬ٝد  سٝـح أ

 رٳ٘ مل ٜٴـ يتصـروِٗ بأْٸـ   ;عٓـد أٖـٌ ايسـ١ٓ يف آ ـر ٖـّا ايـدٚر       باب ا٫دتٗـاد اْسـدٸ  

ُٸ فتٗدٷ  .(ٖـ310)س١ٓ  ٢املتٛؾ (1)د بٔ درٜر ايڀ َِٟٓٗ بعد ق

 عًِ ايفك٘ يف ٖرا ايدٚز ايسابع َا حدخ َٔ األَٛز اييت ختصُّ
 ّٖا ايعًِ. ؽ ټ ٚر سدثت أَٛرٷٚيف ّٖا ايدٸ

ٕٻ ا٭ٍٚ: ٚايمحغٝـ    عاٜـ١ ٚايعٓاٜـ١ ٚايتشـذٝعڇ   ّٖا ايعًِ قد ْاٍ َٔ ايدٸ َٓٗا أ

ٔٴ رٴُٳعٴ ؾّٗا ،اڄسظاڄ ٚاؾر ٌٳ ب ايعًُا٤    اٯؾـام اٱسـ١َٝ٬ يتعًـِٝ     عبد ايعاٜا أرس

عشـر٠ َـٔ    حٳعٳـ ٘ بٳْٸـ أٚقـد ر٣ٚ يٓـا ايتـارٜخ     ،أًٖٗا ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ اٱسـ١َٝ٬   

 ؾرٜكٝا يتعًِٝ أًٖٗا ايدٜٔ.  أايعًُا٤ ايتابعني    أٌٖ 

 ٢ املدٕـذٖاب ايفكٗا٤ إي
ٚيف املدٜٓـ١   .(2)١ سؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝؾهإ يف َهچ ،قٕٛ يف املدٕ ّ ايؿكٗا٤ ٜتؿرٸأٚ

                                              

سـر ٚؾكٝـ٘، ٚيـد يف ط سـتإ ٚاسـتٛطٔ      ٖــ(، َـ٪رم َٚؿ  310قُد بٔ درٜر ايڀ ٟ، أبٛ دعؿر، )ت  (1)
بػداد ٚتٛيف بٗا، ي٘ )ا بار ايرسٌ ٚاملًٛى( املعـرٚف بتـارٜخ ايڀـ ٟ. تـارٜخ بػـداد، أهللـد بـٔ عًـٞ         

 .159، ص2اـڀٝ  ايبػدادٟ، ز

ٖـــ(، َــٔ املــٛايٞ، ٚيــد بايهٛؾــ١ 198ســؿٝإ بــٔ عٝٝٓــ١ بــٔ َُٝــٕٛ اا٬يــٞ ايهــٛيف، أبــٛ قُــد، )ت   (2)
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ٟ  َايــو ٞ  ٚربٝعــ١ ايــرأٟ. ٚيف ايهٛؾــ١ ســؿٝإ ايجــٛر ٚأبــٛ  ،(1)ٚأبــٛ قُــد ايبذًــ

 ،ٚايظــاٖرٟ ،هللــد بــٔ سٓبــٌأ. ٚيف ايبصــر٠ اؿســٔ ايبصــرٟ. ٚيف بػــداد سٓٝؿــ١

ــ ،ٚايڀــ ٟ ــٛر ٛٚأب ــٞ عُــري  ،(2)ث ــٔ أب ِ  ،(3)ٚاب ــٔ اؿهــ ــل  ،ٖٚشــاّ ب ٚيف دَش

 .ٚيف َصر ايشاؾعٞ ٚايًٝح بٔ سعدا٭ٚياعٞ. 

 ٔـٔ إىل ايعباضٝٝـاْتكاٍ ايطًط١ َٔ األَٜٛٝ
ــاْٞ َٓٗــ  ٍٴ :اٚايج ــا ــ اْتك ــ١ٓ    ايسٸ ــٝني س ــٜٛني    ايعباس ــٔ ا٭َ ــًڀ١ٓ َ ًڀ١ ٚايس

 سِ ايدٜٔ.اب (ٖـ132)

 ٔ بادئ بد٤ مبعٗس ايدٜٔـظٗٛز دٚي١ ايعباضٝٝ
ٕٵ ّٖٚا ُٸ   ٜظٗر ايعباسٝٸ َا أٚد  أ  ،دٜـ١ ٕٛ لظٗر احملـاؾظني عًـ٢ ايشـرٜع١ احمل

ٜٚشـٝدٚا بايؿكـ٘    ،ٚسـاْٝني ٗـٛا يعًُا٥ٗـا ايرٸ  ٜٚتٛدٸ ،ٜٔايدٸ ١ٹبصبػٳ ١ځٚيځٜٚصبػٛا ايدٸ

يف بعـــدِٖ عـــٔ ايصـــشاب١   ،نيَـــٜٛٸٚقـــد أدرنـــٛا  ڀـــأ ا٭ڂ ،بـــاْٝنيٚايؿكٗـــا٤ ايرٸ

 .ٝنيٚعدّ رعاٜتِٗ يًؿكٗا٤ ايرٚساْ ،ٚايتابعني

ٕٵ  ــٝني أ ــا ايعباسـ ــا دعـ ــّا َـ ــرع١ٝ   ٖٚـ ــا٥ٌ ايشـ ــِ يف املسـ ــٛا اـ ٌٸ ،ٜردعـ ــ  ٚسـ

ــ١   ــاّ ايدٜٓٝ ــِ ا٭سه ــَٛات باس ــدٸ   ،اـص ــٝني اؿ ــؼ بايعباس ــد   ٚبً ــٝٝدِٖ ف يف تش

                                                                                                            
 

 .192، ص13ا. تارٜخ ا٫س٬ّ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زٚسهٔ َه١ ٚتٛيف بٗ
 

  .219، ص5(اؿسٔ بٔ عُار٠ بٔ املػرب، أبٛ قُد ايبذًٞ، أعٝإ ايشٝع١، ز1)
 

ٖــ(، ؾكٝـ٘، صـاس  اٱَـاّ     240ابراِٖٝ بـٔ  ايـد بـٔ أبـٞ ايُٝـإ ايهًـيب ايبػـدادٟ، أبـٛ ثـٛر، )ت          ( 2)
 .63، ص6ٞ اـڀٝ  ايبػدادٟ، زايشاؾعٞ، َات ببػداد. تارٜخ بػداد، أهللد بٔ عً

 

ٖـ(، ؾكٝ٘ َٔ أصشاب اٱَاّ َٛسـ٢  217قُد بٔ يٜاد بٔ عٝس٢، أبٛ أهللد، ا٭يدٟ باي٤٫ٛ، )ت ( 3)
 .291، ص15بٔ دعؿر. َعذِ رداٍ اؿدٜح، أبٛ ايكاسِ اـ٥ٛٞ، ز



 91  الذًر الرابع/  بذأ ىيا الذًر م  هنا ت القر  االًل اذلجرخ اىل اًائل القر  الرابع اذلجرخ

ٕٵ ٕٵ ٜتُٓٸـ  ايؿكٗا٤ أ  ،ٚسٛيـ٘ أٖـٌ ايعًـِ ٚاؿـدٜح     ،هًـا يف َصـڀب١   ٢ املٓصـٛر أ

ٕٵ ٜٚأَر َايو بٔ اْا ٚشـدا٥د   ،ابـٔ عبـا     ٳ ٳـ   ؾٝـ٘ رٴ ٜهت  ي٘ نتاباڄ ٜتذٓٸ أ

 .(1)(ٖـ174))املٛطأ( س١ٓ  ؾهت  ،ابٔ عُر

ٕٸ :ٜٚكاٍ  وڂٚأبـ٢ َايٹـ   ،شُـٌ ايٓـا  عًـ٢ ايعُـٌ باملٛطـأ     املٓصٛر أراد إٔ ٜٳ أ

 .(2)هيو

ٕ  ٘ ا٭َنيٚيدٜ ٜٚبعح ٖارٕٚ ايرشٝد ًچ ٚاملـأَٛ ُـا ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ َـٔ     يٝتع

ٕٵ ،ٝباَْٞايو ٚايشٸ ـځ  ٳٜهتٴ ٜٚڀً  َٔ أبٞ ٜٛسـ أ  .(3)ازرٳي٘ نتاباڄ يف ا

َٳ ايعٌُ با٭سهاّ ايشـرع١ٝ   راسإ برعا١ٜٹ ٴ ٙٴ٫ٚچ سنيٳ (4)ابٔ أعني ١ُٳثٳرٵٖٳ رٳٚأ

عًـ٢ ٜـدٟ أبــٞ    املـا٤ٳ  - ٖٚـٛ اـًٝؿـ١ځ   -  ٻٚايردـٛع يًؿكٗـا٤ يف َعرؾتٗـا. ٚقـد صٳـ     

ٚ  َعا١ٜٚ ايضٸ ح َعٗـِ املسـا٥ٌ   هُـع املـإَٔٛ ايعًُـا٤ ٜٚبشـ     ٕٵأرٜر أسـد ايؿكٗـا٤. 

ٞٸ، ايد١ٜٝٓ   .بٔ أبٞ طاي   ٜٚبشح َعِٗ يف  ثبات أؾض١ًٝ اٱَاّ عً

ٕٸ ٕٵْٸأاؿكٝكــ١   ٫ أ ــدٸٜتــّرٻ ٗــِ أرادٚا أ  ،ٜٜٔٔ يًكضــا٤ عًــ٢ أٖــٌ ايــدٸ عٛا باي

نُا ٜشٗد بـّيو  سـراؾِٗ يف    ،ٚرؾع َكاَِٗ ،يتٛطٝد سًڀاِْٗ خّْٚ٘ ٚس١ًٝڄٜٚتٸ

ٛ  ،ٚسيب ايٓسا٤ ،قتٌ ايصًشا٤ ؾهـإ   ،تبـاع ايشـٗٛات  اٚ ،ؽ بـدَا٤ ا٭برٜـا٤  ٚايٛيـ

َٴٖٴشٝدٴٚرٳ ،ِٖ ْصرياڄ يًباطٌٛرٴَٚٓصٴ ،اناڄ يًدَا٤ِٗ سؿچاسٴؿچسٳ  ،٬ٍداڄ يًضٸـ شٹرٵِ 

ٌټ ىڂرڇدٵٜٚٴ  َٔ أيك٢ ايسُع ٚتبصر يف ايتارٜخ.   هيو ن

                                              

 .18، ص1تارٜخ ابٔ  ًدٕٚ، ز (1)
 .193، ص2اٱَا١َ ٚايسٝاس١، عبد اهلل بٔ َسًِ ابٔ قتٝب١، ز (2)

 .3اـراز، أبٛ ٜٛسـ ايكاجٞ، ص (3)
ٖــ(، ٫ٚٙ ايرشـٝد َصـر، ثـِ ٚدٗـ٘     ؾرٜكٝـا ٱ ضـاع        200ٖرمث١ ابٔ أعني، أَري، َـٔ ايكـاد٠، )ت    (4)

 .81، ص8عصاتٗا. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
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 دٚي١ األدازض١
ٕٸ ٚايجايح َٓٗا: ٛٸ أ ٢ ا٭دارسـ١ يف املػـرب ا٭قصـ    ١ڂْـت دٚيځـ  يف ّٖا ايدٚر ته

بٔ أَري امل٪َٓني عًـٞ بـٔ   ابر٥اس١  درٜا بٔ عبد اهلل بٔ اؿسٔ املج٢ٓ بٔ اؿسٔ 

أبٞ طاي  
بٜٛع يف َد١ٜٓ )ٚيًٝٞ( َٔ املػرب ا٭قص٢ ٜـّٛ اؾُعـ١    سٝحٴ ،(1)

 ،سـٛا َدٜٓـ١ ؾـا    ٚقـد أسٸ  ،اّ  ٬ؾـ١ ٖـارٕٚ ايرشـٝد   أٜٸـ  (ٖــ 172)رَضإ س١ٓ  4

ٚا يف ْشـر املعـارف   ٚاسـتُرٸ  ،املهتبـات ْشـأٚا ؾٝٗـا   أٚ ،ٚبٓٛا ؾٝٗا املدار  ايعًُٝـ١ 

 ع٢ً أٜدٟ ايؿاطُٝني. (ٖـ309)ايد١ٜٝٓ    إٔ اْت٢ٗ أَر  ٬ؾتِٗ س١ٓ 

 ٔـدٚي١ ايعًٜٛٝ
ٛٸ ايرابع َٓٗـا:   (2)ْـت دٚيـ١ ايعًـٜٛني يف ط سـتإ بر٥اسـ١ اؿسـٔ بـٔ يٜـد        ته

ســًِ أٚعًــ٢ أٜــدِٜٗ  ،(ٖـــ250)يف ســ١ٓ  املٓتٗـٞ ْســب٘    أَــري املــ٪َٓني عًــٞ  

ْٚـاٍ عًـ٢ أٜـدِٜٗ ايؿكٗـا٤ سسـٔ       ،عٚهٖبٛا َّٖ  ايتشـٝٸ  ،ٚاؾبٌ ،ًِٜايدٸ أٌٖ

 .  (ٖـ316)ت دٚيتِٗ يس١ٓ ٚاستُرٸ ،ايهرا١َ ٚعظِٝ املٓاي١

 ٔـدٚي١ ايبٜٛٗٝٝ
ــا:  ــاَا َٓٗ ــٛرٴ ڂ اـ ــ١ ايبٴــ  ٗ ــٞ شٴــ  دٚي ــ١ أب ــ ٜٛٗٝني بر٥اس ــاد  ذاع املًك بعُ

نإ اِ اؿ  ايعظـِٝ  ٚ ،(ٖـ321)ٚنإ ابتدا٤ سًڀاْ٘ يف شرياي س١ٓ  ،(3)ايدٚي١

                                              

(، َ٪سـا  ٖــ 177، )ت  درٜا بٔ عبد اهلل بٔ اؿسٔ املج٢ٓ بٔ اؿسٔ بٔ عًٞ بـٔ أبـٞ طايـ      (1)
 .279، ص1دٚي١ ا٭دارس١ يف املػرب ٚايٝ٘ تٓس . ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖــ(، باٜعـ٘ أٖـٌ ط سـتإ ؾكـاتًٛا      270اؿسٔ بٔ يٜد بٔ قُد بـٔ اااعٝـٌ اؿسـين ايعًـٟٛ، )ت     ( 2)
د َع٘، ٚصٌ دٜار بهر َٚدٕ أ ر٣، ٚاستُرٸت َدٸت٘ عشرٜٔ عاَاڄ. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُـد بـٔ أهللـ   

 .136، ص13ايّٖيب، ز

ٍٴ َٔ ًَو َٔ بـين بٜٛـ٘،  338عًٞ بٔ بٜٛ٘ بٔ ؾٓٸا  ٹسرٚ ايدًُٜٞ، أبٛ اؿسٔ، )ت  (3) ٚٸ ناْـت   ٖـ(، أ
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ٚا عًـ٢ ايؿكٗـا٤   ٚدرٸ ،َٓٗـا  بٳرٳرٚا َـا  ٳـ  ُٻـ ٚؾتشـٛا املـدار  ٚعٳ   ،يًعًِ ٚايعًُا٤

 .(ٖـ447)تِٗ يس١ٓ ت سًڀٚاستُرٸ ،ٚباقٞ أرباب ايعًّٛ ا٭ريام

 ٔـدٚي١ ايفاطُٝٝ
بر٥اسـ١   (ٖــ 296)دٚي١ ايؿاطُٝني يف بـ٬د املػـرب سـ١ٓ      ٗٛر ايساد  َٓٗا:

ٚأْشـأٚا   ،ٚقد بٓٛا ايكاٖر٠ ،ايّٟ اعتٓل َّٖ  اٱااع١ًٝٝ ،(1)عبٝد اهلل املٗدٟ

 ،ٚدار اؿهُــ١ ،ٚايهًٝــات ،ٚاؾاَعــات ،(ٖـــ358)ؾٝٗــا دــاَع ا٭يٖــر ســ١ٓ    

ٕٻٜٚٓس  يًدٸ ،ٚاملهات  ايعا١َ اؿانِ بـاهلل اـًٝؿـ١ ايؿـاطُٞ قـد      رٚي ا٫عتكاد بأ

 .(ٖـ567)ت دٚيتِٗ يس١ٓ ٚاستُرٸ ،(ٖـ411)اب س١ٓ غ

 ٔـدٚي١ اذتُداْٝٝ
ــا:  ــابع َٓٗ ــٛرٴ ٚايس ــ١ سٳ    ٗ ــداْٝني بر٥اس ــ١ اؿُ ــدٚي ــتػًيبدٳُٵ ــ١ٓ ،(2)إ اي  س

 ت دٚيـتِٗ يسـ١ٓ  ٚقـد قاَـت غدَـ١ ايعًـِ ٚايعًُـا٤ ٚايؿكٗـا٤ ٚاسـتُرٸ        ،(ٖـ281)

 .(ٖـ392)

 تدٜٚٔ ايط١ٓ ع٢ً ْطام ٚاضع
ٕٻ ٚايجأَ َٓٗا: بضـرٚر٠ تـدٜٚٔ ايسـ١ٓ     ايؿكٗـا٤ٴ  رٳعٳابـع شٳـ  ٚر ايرٸيف ٖـّا ايـدٻ   أ

                                                                                                            
 

َٴعـاٸ ايدٚيـ١. سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ            ي٘ ب٬دٴ ؾار ، ٚعاصُت٘ شرياي، ٖٚٛ أ ـٛ رنـٔ ايدٚيـ١ ٚ
 .402، ص15أهللد ايّٖيب، ز

ٖــ(، دـد ايؿـاطُٝني    322-259بٝ  بٔ دعؿـر املصـدم ايؿـاطُٞ ايعًـٟٛ، )    عبٝد اهلل بٔ قُد بٔ اؿ (1)
 .197، ص4أصشاب َصر )ايدٚي١ ايؿاط١ُٝ(. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖـ(، دـد ًَـٛى دٚيـ١ اؿُداْٝـ١، صـاس       250هللدإ بٔ هللدٕٚ بٔ اؿارخ ايتػًيب ايٛا٥ًٞ، )ت  (2)
 .274، ص2يدٜٔ ايارنًٞ، زسً  ٚأنجر ايشاّ ٚدٜار بهر. ا٭ع٬ّ،  ري ا
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ٚنإ َبدأ ا٭َر ٖٛ قاٚيـ١ عُـر    ،ايا ٖٞ املصدر ايجاْٞ يًؿك٘ ع٢ً ْڀام ٚاسع

ٕ   ،اؿـدٜح يف أٚا٥ـٌ ايكـرٕ ايجـاْٞ يًـٗذر٠      عٳُٵـ بٔ عبد ايعاٜـا دٳ   املصـادف يًكـر

 .ايجأَ ي٬ًُٝد

ّ    ٳؾهتٳــ ٛٸ (1)   أبــٞ بهــر بــٔ قُــد بــٔ عُــرٚ بــٔ ســا ر٠ قاجــٞ املدٜٓــ١ املٓــ

ٍ   باي٘ يف ا٭َصار ٜأَرِٖ ُٸٚ   باقٞ عٴ ،ٚٚايٝٗا ٚيهـٔ   ،تـدٜٚٔ أسادٜـح ايرسـٛ

   ّ  ،عُر بٔ عبد ايعاٜا قد عادً٘ ا٭دٌ قبٌ  ااّ مجعٗا َٔ قبٌ عاًَـ٘ ابـٔ سـا

ُٸسٝات٘  ل أًَ٘ يف ئَ٘ قد سكډْٸأبٝد   ٢املدْٞ ايتابعٞ املتـٛؾ  د بٔ َسًِ اياٖرٟق

ٚٸٕ يعُر بٔ عبد ايعاٜا نتاباڄ يف هيو ،(ٖـ124)س١ٓ  ٚأ ّ عُر ٜبعـح      ،ؾكد د

 .َصر دؾمحاڄ َٔ دؾاتر ّٖا ايهتاب

ٟټٖٵــٕ اياټٚنــا ٚٸ :ٜؿتخــر ٜٚكــٍٛ ر  (2)ٕ ٖــّا ايعًــِ أســد قبــٌ تــدٜٚين()مل ٜــد

ٟٻٚوه٢ إٔ اياټ أربعُا٥ـ١   (3)ٖشـاّ بـٔ عبـد املًـو     دٹيڃـ ٚٴ ضڇعٵـ قـد أًَـ٢ عًـ٢ بٳ    ٖر

٘  ٗا ناْت َهتٛب١ڄْٸ ٚ ،سدٜح ٌٻ  ٜٚهتـ ٴ  ،عًـ٢ ايعًُـا٤   ٛفٴڀڂـ ٚنـإ ٜٳ  ،يدٜـ َـا   نـ

ٕٸ :ٚقايت ي٘ اَرأت٘ ،اع٘ َِٓٗ ٞٻ شدٸأّٖٙ ايهت      .(4)َٔ ث٬خ جرا٥ر عً

ّٓ ّٕٚ ايط ّٓأٍٚ َٔ د َّٛف١ ٚأٍٚ َٔ ص  بٗاٗا ٚب
ٕٸ :ٚا٠ڂايــرټ ٣ٳٚٳٚقــد رٳ ُٸــ أ ٚٸٕ ايعًــِ ٖــٛ ق ٕٸ ،ٖــرٟ املــّنٛرد اياټأٍٚ َــٔ د  ٚ 

                                              

تكرٜـ  ايتٗـّٜ ، ابـٔ     ٖــ(. 120أبٛ بهـر قُـد بـٔ عُـرٚ بـٔ سـاّ ا٭ْصـارٟ املـدْٞ ايكاجـٞ، )ت           (1)
 .367، ص2سذر، ز

  .4، ص1ايرٸساي١ املستڀرؾ١، قُد بٔ دعؿر ايهٓاْٞ، ز (2)

ّ      125 - 71ٖشاّ بٔ عبد املًو بٔ َـرٚإ )  (3) ، ٚيـد يف دَشـل   ٖــ(، َـٔ ًَـٛى ايدٚيـ١ ا٭َٜٛـ١ يف ايشـا
. ا٭عـ٬ّ،  ـري ايـدٜٔ    ٚبٜٛع ؾٝٗا تٛ  بعد َٛت أ ٝ٘ ٜاٜد، ٖٚٛ ايّٟ  ـرز عًٝـ٘ يٜـد بـٔ عًـٞ      

 .86، ص8ايارنًٞ، ز
 .318، ص1ايؿٗرست، ابٔ ايٓدِٜ، ز (4)
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ٛٸ ،ـأٍٚ َٔ صٓٸ  ٢املتـٛؾ  (2)اََٞهشٍٛ ايشٻ ـٳٚأيډ. (1)عرٚب١أبٞ ب سعٝد بٔ ٚب

 .(3)نتاب ايسٓٔ يف ايؿك٘ ٚنتاب املسا٥ٌ يف ايؿك٘ (ٖـ116)س١ٓ 

 أقدّ نتاب ٚصٌ إيٝٓا يف اذتدٜح
ك١ٝٗ قد ٚصٌ  يٝٓا االُـٛع ايؿكٗـٞ ايـّٟ    ـ يف ا٭سادٜح ايؿٚأقدّ نتاب أيچ

ايـّٟ استشـٗد    ،عٔ اٱَـاّ يٜـد   (5)ْٚصر بٔ َااسِ (4)رٚاٙ  براِٖٝ بٔ ايابرقإ

ٕ قدّ َأ٘ ْٸءؾ ،(ٖـ121)ا٭َٟٛ س١ٓ  بأَر ٖشاّ بٔ عبد املًو  ،ٔ املٛطأ بٓصـ قـر

ٚا٠ عًــ٢ ايعًُــا٤ ٚايـرٸ  وـحټ  (ٖـــ148)سـ١ٓ   ٢ٚنـإ اٱَـاّ دعؿــر ايصـادم املتــٛؾ   

ِ انتبـٛا  )ْ٘ قـاٍ:    ٠ طرمڈكٌ عٓ٘ بعدٸؾكد ْٴ ،١تدٜٚٔ ايسٓٸ ظـٛا ستـ٢   ؿځشٵيـٔ تٳ  ؾـءْٸه

 .(6)(تهتبٛا

 ستاٚي١ املٓنصٛز تدٜٚٔ ايفك٘ بتخسٜض ابٔ املكفع
ٛٸ  ســاٍٚ (ٖـــ132)يــت اـ٬ؾــ١ َــٔ ا٭َــٜٛني    ايعباســٝني ســ١ٓ   ٚعٓــدَا ؼ

                                              

ٖــ(،  156سعٝد بٔ أبٞ عرٚب١ ٚاسِ أبٞ عرٚبـ١ َٗـرإ أبـٛ ايٓخـر َـٛ  بـين عـدٟ ابـٔ ٜشـهر، )ت          ( 1)
مل أٖـٌ ايبصـر٠، ٚأٍٚ َـٔ صـٓٸـ ايسـٓٔ ايٓبٜٛـ١، يـ٘ نتـاب املٓاسـو، َٚـٔ ت٬َّتـ٘            اٱَاّ اؿاؾظ عا

 .6، ص11ايجٛرٟ ٚعبد ايٖٛاب بٔ عڀا٤. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

ٖــ(، بـاي٤٫ٛ ؾكٝـ٘ ايشـاّ يف     112َهشٍٛ بٔ أبٞ َسًِ شٗراب بٔ شاهٍ، أبٛ عبـد اهلل ااـّيٞ، )ت   ( 2)
ً٘ َٔ ؾار ، استكرٸ بدَشل ٚتٛيف بٗـا. سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ       عصرٙ، َٔ سؿا  اؿدٜح، أص

 .155، ص5أهللد ايّٖيب، ز
 .283ايؿٗرست، قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، ص( 3)
ٖـ(، قدٸخ فٍٗٛ اؿـاٍ، ٚثكـ٘ بعـض ايعاَـ١ ٚجـعٻؿځ٘      183ابراِٖٝ بٔ ايابرقإ ايتُٝٞ ايهٛيف، )ت ( 4)

 .58، ص1آ رٕٚ. يسإ املٝاإ، ابٔ سذر، ز

ْصر بٔ َااسِ املٓكرٟ ايعڀار، أبٛ املؿضٌ، تٛيف َستكِٝ ايڀرٜكـ١، يـ٘ نتـاب صـؿني. يسـإ املٝـاإ،       ( 5)
 .157، ص6ابٔ سذر، ز

 . 52، ص1ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ز (6)
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ٛڇ    ــ ــ٘ بٓش ــدٜٚٔ ايؿك ــٞ ت ــٛر ايعباس ــ١َٝ٬    املٓص ــار اٱس ــع يٮقڀ ــٛ املرد ــٕٛ ٖ  ،ٜه

 ،صـاس  ترمجـ١ نًًٝـ١ ٚدَٓـ١     ،(ٖــ 144)سـ١ٓ   ٢املتٛؾ (1)بتشرٜض َٔ ابٔ املكؿع

ٕٵ    َٸـ   عٳضٳـ ٜٳ ؾكد طًـ  َـٔ املٓصـٛر أ  ٚعٓـد  ،١َـٔ ايهتـاب ٚايسـٓٸ    ّٴاڄ ٜ٪ ٳـ قاْْٛـاڄ عا

 ؾٝهـٕٛ هيـو ٖـٛ املردـع يسـا٥ر      ،عدَُٗا ٜ٪ ّ مما ٜرتضٝ٘ ايعدٍ ٚايصاب ايعاّ

 ا٭قڀار اٱس١َٝ٬.

ٕٸ ٔ  ٚايظــاٖر أ ــ ٖــّٙ ايؿهــر٠ بكٝــت يف هٖــ ُٸ ــاملٓصــٛر ؾً  (ٖـــ148)ســ١ٓ  رٻا سٳ

ــطځ ،(765ّ)املٛاؾــل ســ١ٓ  ٕٵ  ٳًځ ٘  َــٔ َايــو أ  ؾـــأب٢ ،وُــٌ ايٓــا  عـــ٢ً َّٖـــب

ٌٸ)َـايـو هيـو ٚقاٍ:  ّڈ يه ُٸ ـٷًځسٳ قٛ  قرارِٖ عًـ٢  رأ٣ أَري امل٪َٓني  ٕٵءؾ ،١ٚأ٥

 .ابٔ املكؿع ّ ؾهر٠ٚمل ٜٓؿچ ،لا قاي٘ َايو ؾاقتٓع املٓصٛرٴ ،(2)سااِ ؾًٝؿعٌ(

 هٖــ  املٓصــٛر َــر٠ ثاْٝــ١ يًشــرٸ  (777ّ)املٛاؾــل يســ١ٓ  (ٖـــ163) ٚيف ســ١ٓ

   ٘ ٚٸٕ َٓـ٘ نتبـاڄ     :ٚعرض ايؿهر٠ ا٭ٚ  ع٢ً َايـو ٚقـاٍ يـ   ٚػٓٸـ  )جـع ايؿكـ٘ ٚد

 عبــد اهلل بــٔ دٳٚشــٛارڇ ،عبــد اهلل بــٔ عبــا   ٳ ٳــٚرٴ ،شــدا٥د عبــد اهلل بــٔ عُــر

ُٸـ  ،ٚأقصد    أٚاسا ا٭َٛر ،َسعٛد يٓشُـٌ   ;شاب١١ ٚايصٸـ َٚا ادتُع عًٝ٘ ا٭٥

ٕٵايٓٸــ ٕٵ  ا    ٫  شــا٤ اهلل عًــ٢ عًُــو ٚنتبــو ْٚجبتٗــا يف ا٭َصــار ْٚعٗــد  يــِٝٗ أ

ع٢ً َٛقؿ٘ ٚمل ٜـرض ؿُـٌ ايٓـا  عًـ٢      رٻؾهت  َايو املٛطـأ ٚأصٳ ،ىايؿٖٛا(

 .(3)َّٖب٘

ٕٵ    ٜهــٕٛ نتابــ٘ املٛطــأ ٚملــا دــا٤ ٖــارٕٚ ايرشــٝد يًخ٬ؾــ١ طًــ  َــٔ َايــو أ
                                              

ٚٸٍ َـٔ عٴـين يف اٱسـ٬ّ بمحمجـ١ نتـ  املٓڀـل،        142عبد اهلل بٔ املكؿع، َٔ أ١ُ٥ ايهتاب، )ت  (1) ٖــ(، أ
ِٸ ايسـؿا (. ٚؾٝـات ا٫عٝـإ،      أصً٘ َٔ ايؿر ، نإ فٛسٝاڄ َادنٝاڄ، أسًِ ع٢ً ٜدٹ عٝس٢ بٔ عًٞ )عـ

 .151، ص2ابٔ  ًهإ، ز
 .193، ص2اٱَا١َ ٚايسٝاس١، عبد اهلل بٔ َسًِ ابٔ قتٝب١، ز (2)
 .18، ص1تارٜخ ابٔ  ًدٕٚ، ابٔ  ًدٕٚ، ز (3)
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 ع َٓ٘ ْسخاڄ ع٢ً ا٭َصار اٱس١َٝ٬ يًعُـٌ عًـ٢  ٜٚٛيٸ ،ت٣َٛردعاڄ يًكضاٜا ٚايؿ

   .(1) ع٢ً ؾهرت٘ ايسابك١ رٻٚأصٳ ،ؾأب٢ َايو هيو ،طبك٘

 ؾبكٞ ا٭َر ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ ا ت٬ف املّاٖ  يف ايؿك٘ اٱس٬َٞ.

 شَٔ نجس٠ ايتنصٓٝف ٚايتدٜٚٔ يًط١ٓ ٚايفك٘ ٚايتفطري
ٔٴ ٕٵ ٚميه ٕٸ :ٜكاٍ أ ٚتدٜٚٔ ايس١ٓ ٚايؿك٘ ٚايتؿسري قد نجر ايتأيٝـ ٚايتصٓٝـ   

ُٸـ ٚأيچؾصٓٸ .(ٖـ143)يف عاّ   ،(ٖــ 150)س١ٓ  ٢املتٛؾ( 2)د بٔ َسًِـ يف بػداد ق

ُٸـ  نتاب٘ ا٭ربعُا١٥ َسـاي١.  ـ أيچـ  (ٖــ 189)سـ١ٓ   ٢د بـٔ سسـٔ ايشـٝباْٞ املتـٛؾ    ٚق

   ايكاجٞ عٓد ٖارٕٚ ايرشٝد. ـٴايهجري. ٚأبٛ ٜٛسٴ نتب٘ ٚطبع َٓٗا ايش٤ٞ

 سـ١ٓ  ٢املتـٛؾ  (3)رعبـد املًـو بـٔ عبـد ايعاٜـا بـٔ دـرٜ        ـٳ١َ أيډـ ١ املهرٸٚيف َهډ

 نتب٘.   (ٖـ150)

ٛٸ ُٽَٴ ـٳٓٻر٠ صٳٚيف املد١ٜٓ املٓ َٚايـو بـٔ    (ٖـ151)س١ٓ  ٢املتٛؾچ (4)بٔ  سشل دٴش

 .(ٖـ179)س١ٓ  ٢ؾچأْا املتٛ

ٚ    ،(ٖــ 160)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ ( 5)ٚبايبصر٠ ايربٝع بٔ صـبٝض   ١بـ ٚسـعٝد بـٔ أبـٞ عر

                                              

 .271، ص1ؾٝض ايكدٜر،قُد بٔ عبد اير٩ٚف املٓاٟٚ، ز (1)
ٖـ(، ٚد٘ َـٔ ٚدـٛٙ ٚؾكٗـا٤ اٱَاَٝـ١     150قُد بٔ َسًِ بٔ ربا  ا٭ٚق  ايڀشإ، أبٛ دعؿر، )ت  (2)

ــاقر ٚايصــادم    ــٛ ايكاســِ اـــ٥ٛٞ، ز  َــٔ أصــشاب اٱَــاَني ايب ، 18. َعذــِ ردــاٍ اؿــدٜح، أب
 .260ص

ٚابـٔ ابـٞ ًَٝهـ١    ٖــ(، ؾكٝـ٘ ر٣ٚ عًـ٢ فاٖـد     150عبد املًو بٔ عبد ايعاٜـا بـٔ دـرٜر املًهـٞ، )ت      (3)
 .339، ص18ٚعڀا٤. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ املاٟ، ز

َٹـٔ أقـدّ َـ٪ر ٞ ايعـرب َـٔ أٖـٌ        151قُد بٔ اسشام بٔ ٜسار املڀًيب باي٤٫ٛ، املدْٞ، )ت  (4) ٖــ(، 
 .405، ص24املد١ٜٓ، ي٘ ايسري٠ ايٓب١ٜٛ، ّٖبٗا ابٔ ٖشاّ. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

ٖـ(، أٍٚ َٔ صـٓـ بايبصـر٠،  ـرز غايٜـاڄ        160يسعدٟ ايبصرٟ، أبٛ بهر، )ت ايربٝع بٔ صبٝض ا (5)
 .89، ص9ايسٓد ؾُات يف ايبشر ٚدؾٔ يف اسد٣ اؾار. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز
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 اد بٔ عٝسـ٢ ٚهللچ ،(ٖـ167)س١ٓ  ٢اد بٔ س١ًُ املتٛؾٚهللچ ،(ٖـ156)س١ٓ  ٢املتٛؾ

 ٕٸءؾـ  ،(ٖــ 209)ٕ ٜػتسـٌ سـ١ٓ   أسراّ عٓدَا أراد غرق٘ ايسٌٝ يف َٛجع اٱأايّٟ 

 ي٘ عد٠ نت  َٓٗا نتاب ايص٠٬.  

ٕٴٚأيچ ٜٚٛدـد يف آ ـر ايسـرا٥ر     ،(ٖــ 141)سـ١ٓ   ٢بٔ تػً  املتٛؾ ـ بايهٛؾ١ أبا

 ،(ٖــ 161) سـ١ٓ  ٢ٚسؿٝإ بٔ سعٝد ايجٛرٟ املتٛؾ ،(1)رؾات َٔ نتب٘ َڀبٛع١ڀَست

ٚ ِ صــاس  ايهتــ  ايهــجري٠ ٚاملٓــا رات   (ٖـــ199)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾ ٖشــاّ بــٔ اؿهــ

ِ     ،(ٖـ190)س١ٓ  ٢املتٛؾ (2)اد بٔ عجُإٚهللچ ،اؾ١ًًٝ بـٔ   ٚعبـد املـ٪َٔ بـٔ ايكاسـ

ُٸ ،(ٖـ147)س١ٓ  ٢املتٛؾ (3)بٔ ؾٗد ا٭ْصارٟ قٝا  ٢املتـٛؾ  د بٔ قٝا ايبذًٞٚق

ٞ     ،(ٖـ151)س١ٓ  َٚعاٜٚـ١ بـٔ    ،(ٖــ 161)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (4)ٚقُـد بـٔ َـرٚإ ايـًّٖ

َـٔ نتبـ٘ بعـض     ٚقـد اسـتڀرف صـاس  ايسـرا٥ر     (ٖــ 175)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (5)رعُا

 ا٭سادٜح يف آ ر سرا٥رٙ.  

ٚايٛيٝـد بـٔ    ،(ٖــ 157)سـ١ٓ   ٢ٚياعـٞ املتـٛؾ  ـ عبد ايـرهللٔ ا٭ ٚبايشاّ صٓٸ

 .  (6)َسًِ

                                              

 .63، ص7َستڀرؾات ايسرا٥ر، ابٔ ادرٜا اؿًٞ، ز (1)
إ ٜسـهٔ عـريّ ؾٓسـ   يٝٗـا، ر٣ٚ     هللاد بٔ عجُإ بٔ عُرٚ بٔ  ايد ايؿاارٟ، ٫َِٖٛ، نٛيف، ن (2)

 .143. رداٍ ايٓذاشٞ، صعٔ ايصادم 

ٖـــ(، أ ــٛ أبــٞ َــرِٜ 147عبــد املــ٪َٔ بــٔ ايكاســِ بــٔ قــٝا، أبــٛ عبــد اهلل ا٭ْصــارٟ ايهــٛيف، )ت   (3)
 .241. رداٍ ايڀٛسٞ، ص374، ص2ا٭ْصارٟ. أعٝإ ايشٝع١، قسٔ ايعاًَٞ، ز

سـ١ٓ(.  83ٖــ( ٚعُـرٙ )  161د اهلل، أصً٘ نـٛيف، تـٛيف سـ١ٓ )   قچُد بٔ َرٚإ ايبصرٟ ايًّٖٞ، أبٛ عب( 4)
 .295رداٍ ايڀٛسٞ، ص

ٖـــ(، ر٣ٚ عــٔ 175َعاٜٚــ١ بــٔ عٸُــار بــٔ أبــٞ َعاٜٚــ١  بٸــاب بــٔ عبــد اهلل ايــدٸُٖٞ، َــ٫ِٖٛ، )ت  ( 5)
 .411. رداٍ ايٓذاشٞ، صايصٻادم ٚايها ِ 

اّ يف عصـرٙ، يـ٘ )ايسـٓٔ ٚاملػـايٟ(،     ٖـ(، عامل ايش195ايٛيٝد بٔ َسًِ ايدَشكٞ، أبٛ ايعبا ، )ت  (6)
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. ٚقـد  ٗـر يف اٯْٚـ١    (ٖــ 153)سـ١ٓ   ٢املتٛؾ( 1)ٚبايُٝٔ صٓـ َعُر بٔ راشد

 (ٖـــ211)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾ ر عبــد ايــريام ايصــٓعاْٞـ ٭بــٞ بهــا٭ ــري٠ نتــاب املصــٓٸ

ًچـ     ؿـ٘ قـد طڂ  َٚ٪يډ ،(ٖــ 126)ٚاملٛيٛد سـ١ٓ   داڄ جـخُاڄ  بـع يف بـريٚت يف أسـد عشـر ف

 ٚعًٝ٘ ؾٝهٕٛ قد عاصر َايو صاس  املٛطأ.

 .(ٖـ181)س١ٓ  ٢املتٛؾ (2)ٚصٓـ غراسإ َٚرٚ عبد اهلل بٔ َبارى

 .(3)بٔ عبد اؿُٝد ٟ درٜرٴٚبايرٸ

 .(ٖـ175)س١ٓ  ٢ٚلصر ايًٝح بٔ سعد املتٛؾ

 .  (4)ٚبٛاسا ٖٝجِ بٔ بشري

 أٍٚ َٔ قاّ بتهجري أبٛاب اذتدٜح
ٕٸ ٚٸ ٚوه٢ أ ٚنـإ اؿـدٜح    ،ٍ َٔ قاّ بتهجري ا٭بـٛاب أبا بهر بٔ أبٞ شٝب١ أ

 يف ّٖٙ ايهت  مماٚداڄ بأقٛاٍ ايصشاب١ ٚايتابعني.

 َا أطًل عًٝ٘ املنصٓف
َايـو.   أڂشـٗرٖا َٛطچـ  أٚ ،ؿاتٚأطًل ع٢ً ّٖا ايٓـٛع َـٔ اؾُـع اسـِ املصـٓٸ     

                                                                                                            
 

 .86، ص31تٛيف ٖٚٛ قاؾٌ َٔ اؿر. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز

ٖــ(، سـاؾظ يًشـدٜح،    153َعُر بٔ راشد بٔ أبٞ عُـرٚ ا٭يدٟ اؿـداْٞ بـاي٤٫ٛ، أبـٛ عـر٠ٚ، )ت       (1)
، 28اٟ، زَــٔ آٖــٌ ايبصــر٠، ٚيــد ٚاشــتٗر بٗــا، ٚســهٔ ايــُٝٔ. تٗــّٜ  ايهُــاٍ، مجــاٍ ايــدٜٔ املــ    

 .303ص

ٖــ(، اـع َعُـراڄ ٜٚـْٛا بـٔ      181عبد اهلل بـٔ املبـارى، أبـٛ عبـد ايـرهللٔ، َـٛ  بـين سٓظًـ١، )ت          (2)
 .212، ص5ٜاٜد. ايتارٜخ ايهبري، قُد بٔ اااعٌٝ ايٓذارٟ، ز

ٖــ(، قـدٸخ ايـرٟ يف عصـرٙ، َٛيـدٙ ٚٚؾاتـ٘       188درٜر بٔ عبد اؿُٝد بٔ قرط ايرايٟ ايضيب، )ت  (3)
 .541، ص4ٖٛ يف ا٭صٌ َٔ ايهٛؾ١. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، زبايرٟ، ٚ

 .349، ص20َعذِ رداٍ اؿدٜح، ايسٝد اـ٥ٛٞ، ز (4)
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 .(1)اٜد١ٜ فُع اٱَاّ يٜدٚعٓد اي

 َٔ افسش أحادٜح ايسضٍٛ
     ٚ ــرد  ــٔ أؾ ــد ٖــ٪٤٫ َ ــا٤ بع ــِ د ــٍٛ   أث ــري أسادٜــح ايرس ــٔ ؾتــا٣ٚ   ؾ ع

 ٚنإ هيو َا بعد امل٦تني َٔ ااذر٠. ،ايصشاب١ ٚايتابعني

 َا أطًل عًٝ٘ اضِ املطٓد
 ٚأطًل ع٢ً ّٖا ايٓٛع اسِ املساْٝد.

 ٠أٍٚ َٔ أيف يف األحادٜح املطٓد
ٚٸ ٕٸ ٜٚكـــاٍ:  ـٸأ  ســـ١ٓ ٢يف هيـــو ٖـــٛ أبـــٛ داٚد ايڀٝايســـٞ املتـــٛؾ ٍ َـــٔ أيـــ

 سـ١ٓ  ٢هللـد ابـٔ سٓبـٌ املتـٛؾ    أٚسـدٜجاڄ ٖـٛ َسـٓد     ٚأنجر املساْٝد رٚا١ٜڄ ،ٖـ(204)

 .(ٖـ241)

 أٍٚ َٔ أيف ايٓٛادز ٚاملساد َٓٗا
ٌٸ ُٸـــ ٚيعـــ  ســـ١ٓ ٢د بـــٔ سســـٔ ايشـــٝباْٞ صـــاس  ٖـــارٕٚ ايرشـــٝد املتـــٛؾق

 ا٭ بــار  :ٖٚــٞ يف َصــڀًض أٖــٌ اؿــدٜح ،رأٍٚ َــٔ أيـــ يف ايٓــٛاد (ٖـــ179) 

ــر  ــداڄ  ،ايـــا يـــٝا لضـــُْٛٗا  ـــ  آ ـ ــ٘ قًٝـــٌ دـ ــا  ،أٚ ٜهـــٕٛ ٚيهٓـ  ٚيـــٝا اـ

َٴ ،َعارض ٗـا ا٭ بـار غـري ايصـشٝش١ أٚ اـا      ؾءْٸ ،غ٬ف ايشـٛاه  ،ِ صشتٗاًډسٳٚ

 َعارض.

بــٔ  هللــد بــٔ وٝــ٢أٚنتــاب ْــٛادر اؿهُــ١ تــأيٝـ ايشــٝخ اؾًٝــٌ قُــد بــٔ 

                                              

 .349، ص20َعذِ رداٍ اؿدٜح، ايسٝد اـ٥ٛٞ، ز (1)
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٘ ْٸـ أ :ٚعـٔ ابـٔ شـٗر آشـٛب     ،٠ نت ٜشتٌُ ع٢ً عدٸ، (1)عُرإ ا٭شعرٟ ايكُٞ

 .(2)اثٓإ ٚعشرٕٚ نتاباڄ نُا يف فُع ايبشرٜٔ

 طبكـ١  -سني َٔ ااذـر٠ َا بعد املا٥تني ٚاـُ :أٟ -١ثِ دا٤ت بعد ّٖٙ ايڀبك

 ؾا تارت َٔ ا٭سادٜح ايا ناْـت َٛدـٛد٠ يف بڀـٕٛ ايهتـ  ٚصـدٚر      ،أ ر٣

 ايرداٍ.

 ايعًُا٤ ايرٜٔ ْايٛا ايػٗس٠
 ٚنــإ ايــّٜٔ ْــايٛا ايشــٗر٠ َــِٓٗ دٕٚ ســٛاِٖ يف ايتــأيٝـ ٚنتــبِٗ َٛدــٛد٠ 

ُٸَِٓٗ  ،يدٜٓا ٚبًػت أسادٜح نتاب٘ عًـ٢   ،(ٖـ256)س١ٓ  ٢املتٛؾ (3)د ايبخارٟق

 ( سدٜجاڄ.  3000املهرر َٓٗا ) ،( سدٜجاڄ7275ا سهٞ )َ

، ٚأسادٜــح نتابــ٘ (ٖـــ261)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾ (4)َٚســًِ بــٔ اؿذــاز ايٓٝســابٛرٟ

 .( سدٜجاڄ12000ع٢ً َا سهٞ )

 .(ٖـ275) س١ٓ ٢املتٛؾ (5)ٚأبٛ داٚد سًُٝإ ايسذستاْٞ

                                              

قُد بٔ أهللد بٔ و٢ٝ بٔ عُرإ بٔ عبد اهلل ا٭شعرٟ ايكُٞ، ابٛ دعؿر، ثكـ١ يف اؿـدٜح، ردـاٍ     (1)
 .348ٞ، صايٓذاش

 . 288، ص4. فُع ايبشرٜٔ، ؾخر ايدٜٔ ايڀروٞ، ز138َعامل ايعًُا٤، ابٔ شٗر اشٛب، ص (2)

ٖــ(، َـٔ سؿـا  سـدٜح     256قُد بٔ اااعٌٝ بٔ ابراِٖٝ بٔ املػـري٠ ايبخـارٟ، أبـٛ عبـد اهلل، )ت      (3)
ٔ           رسـٍٛ اهلل   اهللـد   ، يـ٘ صـشٝض ايبخـارٟ ٚايضـعؿا٤ ٚنتـ  أ ـر٣. سـري اعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـ
 .391، ص12ايّٖيب، ز

ٖـ(، َٔ أ٥ُـ١ اؿـدٜح، ٚيـد    261َسًِ بٔ اؿذاز بٔ َسًِ ايكشريٟ ايٓٝسابٛرٟ، أبٛ اؿسني، )ت  (4)
، 12بٓٝسابٛر ٚرسٌ    اؿذاي، يـ٘ صـشٝض َسـًِ. سـري اعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ اهللـد ايـّٖيب، ز          

 .575ص

(، قـدٸخ ٚسـاؾظ ٚؾكٝـ٘، رسـٌ نـجرياڄ يف      ٖــ 275سًُٝإ بـٔ ا٭شـعح ايسذسـتاْٞ، أبـٛ داٚد، )ت      (5)
 .203، ص13طً  اؿدٜح، تٛيف بايبصر٠. سري اع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ اهللد ايّٖيب، ز
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ُٸ  .(ٖـ279)س١ٓ  ٢املتٛؾ (1)د ايسًُٞ ايمحَّٟٚق

ُٸ  .(ٖـ273)س١ٓ  ٢املتٛؾ (2)د ايكاٜٚين املعرٚف بابٔ َاد٘ٚق

 .(ٖـ303)س١ٓ  ٢املتٛؾ( 3)ٚاهللد بٔ شعٝ  ايٓسا٥ٞ

  .ٚنت  ٖ٪٤٫ ايست١ ٖٞ املعرٚؾ١ بايصشا  ايست١ عٓد أٌٖ ايس١ٓ

 .(ٖـ274)س١ٓ  ٢املتٛؾ (4)ٚاحملاسٔ يً قٞ

ُٸ سـ١ٓ   ٢املتـٛؾچ  (5)د بـٔ عبـد اهلل بـٔ َسـًِ بـٔ قتٝبـ١      ٚكتًـ اؿدٜح ٭بٞ ق

ٌٴ    ؾٝ٘ َ٪يچ داؾع ،(ٖـ276) ٓـاقض  ٗـا تٴ املعكـٍٛ بأْٸ  ؿ٘ عٔ ا٭سادٜـح ايـا يعـِ أٖـ

 ايهتاب االٝد أٚ ٜتٓاقض بعضٗا َع بعض.

 َٔ عًُا٤ ايكرٕ ايجايح. (6)ٚايػٝب١ يًٓعُاْٞ

                                              

ٖـ(، َٔ أ١ُ٥ عًُا٤ اؿـدٜح ٚسؿا ـ٘، ٜضـرب املجـٌ     279قُد بٔ عٝس٢ ايمحَّٟ، أبٛ عٝس٢، )ت  (1)
ــب٬    ــ٘ )اؾــاَع ايهــبري(. ســري اعــ٬ّ ايٓ ، ٤13، قُــد بــٔ اهللــد ايــّٖيب، ز يف سؿظــ٘، َــات بمحَــا، ي

 .270ص
ٖــ(، أسـد أ٥ُـ١ اؿـدٜح، رسـٌ يف طًبـ٘،       273قُد بٔ ٜاٜد ايربعـٞ ايكـاٜٚين، أبـٛ عبـد اهلل، )ت      (2)

 .277، ص13صٓـ نتاب )سٓٔ أبٞ َاد١(، سري اع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ اهللد ايّٖيب، ز

ٖــ(، صـاس    303ايـرهللٔ، )ت  أهللد بٔ عًٞ بٔ شـعٝ  بـٔ عًـٞ بـٔ سـٓإ ايٓسـا٥ٞ، أبـٛ عبـد          (3)
ايسٓٔ اؿاؾظ ايكاجٞ، أصً٘ َٔ )ْسا( غراسإ، س٦ٌ عٔ ؾضـا٥ٌ َعاٜٚـ١ ؾًـِ هـ  ؾضـربٛٙ    إٔ      

 .328، ص1َات. تّٜٗ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، ز
ٖــ(، َـٔ أٖـٌ برقـ١ َـٔ قـر٣ قـِ، يـ٘ نتـاب          274أهللد بٔ قُد بٔ  ايـد، أبـٛ دعؿـر اي قـٞ، )ت     ( 4)

 .91، ص3، زٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم )احملاسٔ(. َٛس

ٖــ(، َــٔ أ٥ُـ١ ا٭دب َٚــٔ املصــٓؿني   276عبـد اهلل بــٔ َسـ١ًُ بــٔ قتٝبـ١ ايــدٜٓٛرٟ، أبـٛ قُــد، )ت      (5)
ــٔ اهللــد ايــّٖيب، ز      ــب٤٬، قُــد ب ــ٘ أدب ايهاتــ  ٚاملعــارف. ســري اعــ٬ّ ايٓ ، 13املهجــرٜٔ، َــٔ نتب

 .296ص
ٖــ(،  360بٔ ابراِٖٝ بٔ دعؿر ايهات  ايبػدادٟ ايٓعُـاْٞ، أبـٛ عبـد اهلل بـٔ أبـٞ يٜٓـ ، )ت        قُد (6)

َؿسر ٚقدٸخ َٚتهًِ، أ ّ عٔ ايهًٝين، ٚساؾر    ايشاّ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١    
 .335، ص4، زيف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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ــٛ دعؿــر  ــرٚم ايصــؿار    ٚأب ــٔ ؾ ــٛؾ (1)قُــد بــٔ اؿســٔ ب  (ٖـــ290)ســ١ٓ  ٢املت

 .(ٖـ1285)صاس  بصا٥ر ايدردات املڀبٛع س١ٓ 

ــ  ُٸـ  صـــاس  ؼــــ   (ٖــــ381)ســـ١ٓ  ٢املتـــٛؾ (2)د اؿســـٔ اؿًـــيب ٚأبـــٛ ق

 ايعكٍٛ.

ّ  ،َصر (3)قاجٞ ،ُإٚأبٛ سٓٝؿ١ ايٓع  سـ١ٓ  ٢املتـٛؾ  ،صاس  دعا٥ِ اٱسـ٬

 .(ٖـ363)

 نٝف١ٝ ايفت٣ٛ
ٕٳٚنــإ ايؿكٗــا٤ ٜٴ  ٕٵ ،عــّف  ســٓادٙ  ،يف املســأي١ بًؿــظ اؿــدٜح   ؿتــٛ  دٕٚ أ

بــّنر ايرٚاٜــ١  ؿتــٕٛ يف املســأي١ٚؾُٝــا ســبل نــاْٛا ٜٴ ،ٚآرا٥ٗــِ بأيؿــا ِٜٗــّنرٖٚا 

 االتٗد. ْا اؿاجر ؾتّنر ايؿت٣ٛ بًؿظ رأٟٚأَا يف عصر ،بءسٓادٖا

 ايسداٍ ٚزداٍ ادتسح ٚايتعدٌٜ عًِ
ٍٷ  عجــٛا عــٔ ســاٍ ايــرٚا٠ َــٔ سٝــح ثــِ دــا٤    داْــ  أٖــٌ اؿــدٜح ردــا

  ،أٚ جـــعاؾاڄ ،[ثكـــا٠] أٚ ،َـــٔ نـــِْٛٗ عـــد٫ٚڄ ،صـــش١ ا٫عتُـــاد عًـــ٢ رٚاٜـــتِٗ

 ٚقـــد ٚجـــعٛا  ،تســـُٝتِٗ بردـــاٍ اؾـــر  ٚايتعـــدٌٜرؾـــٛا بٚقـــد عٴ ،جـــابڀني أٚ

                                              

ٖــ(، ؾاجـٌ، تـٛيف بكـِ، َـٔ آثـارٙ )نتـاب        290قُد بٔ اؿسٔ بـٔ ؾـرٚم ايصـؿار، أبـٛ دعؿـر، )ت       (1)
، 3، زبصا٥ر ايـدردات(. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم          

 .492ص

ٖـ(، ؾكٝ٘ ٚقـدٸخ ٚ َـاَٞ.   381اؿسٔ بٔ عًٞ بٔ اؿسني بٔ شعب١ اؿراْٞ اؿًيب، أبٛ قُد، )ت  (2)
 .149، ص4، زيف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم  َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ

ٖـــ(، ٜٴكــاٍ يــ٘ ايكاجــٞ  363ايٓعُــإ بــٔ قُــد بــٔ َٓصــٛر، أبــٛ سٓٝؿــ١ بــٔ سٝــٕٛ ايتُُٝــٞ، )ت     (3)
ايٓعُإ، َٔ أرنـإ ايـدع٠ٛ ايؿاطُٝـ١، َـٔ أٖـٌ ايكـريٚإ، تؿكـ٘ لـّٖ  املايهٝـ١، ٚؼـٍٛ    َـّٖ             

 .150، ص16يب، زايؿاطُٝني. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖ
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 هيو. نتباڄ يف

 يف عًِ ايسداٍ أٍٚ َٔ صٓف
ٚٸ ٞ  أبٵذٳـرٵ ـ يف عًِ ايردـاٍ ٖـٛ عبـد اهلل بـٔ دبًـ١ بـٔ       ٍ َٔ صٓٸٚأ  (1)ايهٓـاْ

ــٛؾ ــ١ٓ  ٢املت ـــ219)س ٖ)   ٌ ــ ــر طٜٛ ــٔ عُ ِٸ ،ع ــ ــّا   ث ــٓٝـ يف ٖ ــأيٝـ ٚايتص ــر ايت  نج

 املٛجٛع.

 قدّ نتاب يدٜٓا يف عًِ ايسداٍأ
 ٢قدّ نتاب يدٜٓا يف ّٖا املٛجٛع ٭ٌٖ ايس١ٓ طبكات ابٔ سعد املتـٛؾ أٚيعٌ 

سـ١ٓ   ٢هللد بٔ قُـد بـٔ  ايـد اي قـٞ املتـٛؾ     أٚيًشٝع١ ٖٛ رداٍ  ،(ٖـ230)س١ٓ 

نايشٝخ ايڀٛسـٞ   ،ؿٞ ايشٝع١ يف ايرداٍغً  َ٪يچأ وځًځٚع٢ً ْٗذ٘ سٳ ،(ٖـ274)

 .ٚغريٙ

أٖـٌ    ٸ١ بهجـر٠ َـٔ دٗـ١ دٳ   ا٭سادٜح املهّٚبـ١ يف ايسـٓٸ   هيو ٚدٛدٴ ٚسب ٴ

ــ ــاايضٸ ــ ،٬ي١ ؾٝٗ َٸ ــادا٠ڄأ ــدٜح    ،يٲســ٬ّ ا َع ــٌ اؿ ــ ي أٖ ــ٘ َ ــراي ْؿس أٚ  ،أٚ ٱب

َـ    ؾهإ ايشـخ  ايـّٟ ٜٴ   ،أٚ مٛ هيو ،استٓهاؾاڄ َٔ اؾٌٗ ٔ رٜـد َعرؾـ١ اؿهـِ 

ؾٛجـعٛا نتبـاڄ    ،ايس١ٓ ٜكع أَاّ عكب١ ن٪ٚد صعب١ ملعرؾ١ ايصشٝش١ َٓٗا َٔ غريٖـا 

 ٚا٠ َٔ ّٖٙ ايٓاس١ٝ.  تشر  ساٍ ايرٸ

 املٝصإ يف صخ١ ايسٚا١ٜ ايٛثٛم بٗا
١ ايرٚاٜــ١ ٖــٛ ايٛثــٛم ثــِ قــاّ    داْــ  هيــو طبكــ١ دعًــٛا املٝــاإ يف صــشٸ 

                                              

ٖـ(، ؾكٝ٘  َاَٞ َـٔ أٖـٌ ايهٛؾـ١، يـ٘     219عبد اهلل بٔ دب١ً بٔ سٝإ بٔ اظر ايهٓاْٞ، أبٛ قُد، )ت  (1)
 .216)ايرداٍ(. رداٍ ايٓذاشٞ، ص
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ٗــا َــٔ قبــٌ ايهــجري َــٔ  ُــا وصــٌ بايعُــٌ بٗــا ٚا٫ســتٓاد  يٝ ٖٚــٛ  ْٸ ،بصــدٚرٖا

 املتكدَني.

 املٝصإ يف ضعف ايسٚا١ٜ
ٕٴ  ،املشٗٛر َٔ املتكدَني عٔ ايعُـٌ بٗـا   عراضٴ يف جعـ ايرٚا١ٜ ٖٛ  ٚاملٝاا

 ،عرض عٓٗـا املشـٗٛر َـٔ املتكـدَني    أٚقد  ،ِٗ عدٍٚٗا نًڊٚاتٴؾًٛ ناْت ايرٚا١ٜ رٴ

 ؾٗٞ جعٝؿ١ عٓدِٖ. ،ٖٚٞ لرأ٣ َِٓٗ َٚسُع

ؾـءها ناْـت    ،عرض عٔ ايرٚاٜـ١ ايشـاه٠  أٚ ،٠ يف ايرٚا١ٜٚبعضِٗ اعت  ايشٗر

ٖ   ،ايكًٝـٌ طرسٗـا   ٚ ها مل ٜرٖٚـا  ٫چ  ،ايرٚا١ٜ اشتٗر ْكًٗا أ ّ بٗا  ِؾـاملٝاإ عٓـد

 شٗر٠ ْكًٗا ٫ شٗر٠ ايعٌُ بٗا.

 األضباب يهجس٠ املراٖب ايفك١ٝٗ يف ايدٚز ايسابع
سـا٥ٌ ايشـرع١ٝ   ٚيف ّٖا ايدٚر نجـرت املـّاٖ  ايؿكٗٝـ١ ٚتعـددت اٯرا٤ يف امل    

 ٚهيو ٭سباب نجري٠.

ــ- أســدٖا: ًچ عــدّ اٖتُــاّ ٠٫ٚ ا٭َــٛر بــاد٨ بــد٤ بتــدٜٚٔ    -٘ ٖــٛ ا٭ٖــِٚيع

ؾٝٗـا ممـا    ٚايـد ٸ  ،٣    ؼرٜؿٗـا نتابتٗـا قـد أدٸ   ّٳدٳعٳـ  ٕٸءؾـ  ،عٓٗا ِٗبٌ َٓع ،ايس١ٓ

ٚٵ بعضِٗ اعتُد ع٢ً ْـٛع َٓٗـا يف    ا ت٬ف ايؿكٗا٤ يف ا٫عتُاد عًٝٗا ؾتذدٴ  ٳدٳأ

ٕٵسهِ ا  ٜعتُد اٯ ر عًٝ٘. ملسأي١ دٕٚ أ

ٚٴ  ثاْٝٗا: ٕٻ دٴتذٹـ ؾځ ،٬١ع عًـ٢ ايسـٓٸ  ِٗ يف سـع١ ا٫طچـ  تٳتؿـا عًـ٢   عٳًځـ ِ اطچٗٴضٳـ عٵبٳ أ

ٕٵ ،املسأي١ ِڇهڃسٴ يف َعرؾ١ٹ رٚا١ٜٺ ؿـا  ٜٴ عٳًٹـ املڀچ ٌٳعٳا دٳاٯ رٕٚ عًٝٗا ممچ عٳًٹٜڀډ دٕٚ أ

ٕٵعًٝ٘ دٴ عٳًځلا اطچ  ؿا اٯ ر ب٘.ٜٴ ٕٚ أ

 ٚأسادٜح ا٭سهاّ.   ،ٕآؾٗاّ ملعاْٞ آٜات ايكرا٭ ا ت٬فٴ ثايجٗا:
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 ،ٝــ١ ايكٝــا ذٸنــا ت٬ؾِٗ يف سٴ ،ا ــت٬ف ايؿكٗــا٤ يف أديــ١ ا٭سهــاّ رابعٗــا:

 ٚنت  أصٍٛ ايؿك٘ قد بسڀت ايبشح يف هيو. ،ٚديًٝٝت٘ ع٢ً اؿهِ

َٹ ٕڇرٳسٳيٹ ١ٹبٳٛدٹا٭سهاّ املڂ ٌڇًځعٹا٤ يٹٗٳكځَدارى ايؿڂ ا ت٬فٴ ٗا:سٴ ا  ٕٸءؾ ،ِهڃؿڂا ٜا

 ؾٝسرٜ٘ بٗا دٕٚ اٯ ر. ،تؿهريٙ لڇُٵعٴيٹ ،١ اؿهًِچع٢ً عٹ عٴًٹڀډبعضِٗ قد ٜٳ

نإ اا عظِٝ ا٭ثر يف ؼصـٌٝ بعـض ايؿتـا٣ٚ يف َكابـٌ      ،ايسٝاس١ :سادسٗا

ايؿتا٣ٚ ايا ٫ تٛاؾل أهٚاقِٗ ٚسـريِٖ. ٚيعـٌ َـٔ ٖـّٙ اؾٗـ١ نجـرت اؿٝـٌ يف        

 ْت يس٬طني ايٛقت.ٗا ناؾءْٸ ،اـرٚز عٔ سهِ املسأي١

ٚقد شـرست٘ نتـ  ا٭صـٍٛ ٚبسـڀت ايبشـح       ،١ا٭ديچ بنيٳ ضٴعارٴايتٸ :ٗاسابع

 ؾٝ٘ أسسٔ شر  ٚأيڀـ بسا.

٘    ;يف ّٖا ايدٚر ايرابع نجـرت املـّاٖ    ٕٸأ :ٚاؿاصٌ َـع   ،يهجـر٠ ايؿكٗـا٤ ؾٝـ

دٕٚ اطـ٬ع   ،ٚا٫ط٬ع ع٢ً َا ٖٛ ايديٌٝ َٓٗـا  ،ا ت٬ؾِٗ يف دي١ًٝٝ بعض ا٭دي١

٘  ،أٚ ؾِٗ اؿهِ َٔ املڀًع عًٝ٘ ،ٔاٯ رٜ أٚ ايـداعٞ   ،دٕٚ ؾِٗ ايؿكٝ٘ اٯ ر َٓـ

د املـّاٖ  يف  بـري ا٭شـٝا٤ يتعـدٸ   أّٖٙ ا٭َٛر  ٕٸءؾ ،رغب١ ايدٚي١ ٚا٫ػاٙ ايسٝاسٞ

ٔٸ ّٴر اا ايدٸدٸاملّاٖ  ايا قڂ ّٖا ايدٚر، ٚيه اٯٕ عـد٠   ٚايبكـا٤ ستـ٢   ٠ڂرٳٗٵٚايشټ ٚا

 َّاٖ :

 َرٖب اإلَا١َٝ
ٚراعٝٓـا يف تكـدِٜ بعضـٗا عًـ٢ بعـض عسـ         ،َّٖ  اٱَاَٝـ١  :ٓٗاا٭ٍٚ َ

ّ ا٭شــٗر َــٔ املتســاٜٚني بايٓســب١ كــدٿْٴ ،َــاّْٞ اياٸدٳســاٟٚ يف ايكٹــَٚــع ايتٸ ،اياَــإ

ٚعًٝـ٘ ؾٝهـٕٛ أٍٚ    شٗر ٖٛ ايّٟ ٜهٕٛ أتباع٘ أنجـر ٚدا٥رتـ٘ أٚسـع،   ٚا٭ ،يٰ ر

ٚاْتشـاراڄ   ٠ڄرٳٗٵٚأنجرٖـا شٴـ   ،٘ أقـدَٗا يَاْـاڄ  ْٸـ أ املّاٖ  ٖٛ َّٖ  اٱَا١َٝ باعتبـارڇ 

 بايٓسب١ ملا قارْ٘ َٔ املّاٖ .
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ُ٘  ٚمبرٖب أٌٖ ايبٝت باإلَا١َٝايتط١ُٝ  ٚد
ــ ٞٸ  ٞ بٗــّا ا٫ســِ ْســب١ڄ ُٸٚسٴ  ،بــٔ أبــٞ طايــ    يٲَــاّ أَــري املــ٪َٓني عًــ

ٕٸ  ب٬ ؾصٌ. ،بعد رسٍٛ اهلل  َاَت٘  ع٢ً  اٴّٖا املّٖ  ٜمحنډ باعتبار أ

ُٸ ٕٸ ;ٖــٌ ايبٝــت٢ أٜضــاڄ لــّٖ  أٜٚســ  أٖــٌ ايبٝــت ٖــِ املكصــٛدٕٚ يف آٜــ١ ٭

ــري   ــا٤ ايتؿسـ ــد عًُـ ــتڀٗري عٓـ ــٓيب   ،ايـ ــِ ايـ ــٞ ، ٖٚٚـ ــ١  ،عًـ  ،ٚؾاطُـ

   .ٚاؿسني ، ٚاؿسٔ

ـځ هٕٛ بٗ٪٤٫ٹٚأٌٖ ّٖا املّٖ  ٜتُسٸ بعٕٛ أقٛااِ ٚأؾعـااِ  ٜتٸ سٝحٴ ١ٹسٳُٵا

ٕٳٚتكارٜرِٖ دٴ  ٜتبعِْٛٗ يف هيو. ِٗ ٫ْٸءؾ ،باقٞ املّاٖ  ٚ

ُٸٜٴٚ ٕٸ ;٢ ٖــّا املــّٖ  أٜضــاڄ لــّٖ  ايتشــٝعســ  ،َعتٓكٝــ٘ قــد شــاٜعٛا عًٝــاڄ ٭

ِ ٚهرٸ ــابعٖٛ ــ٘ ٚت ُٸ ،ٜت ــ ــٝع١ٜٚس ٕٸ ;ٕٛ بايش ــ١    ٭ ــ١ املٛايٝ ــٞ ايؿرق ــٝع١ ٖ ــِ  ،ايش ٖٚ

 َٚؿردٖا شٝعٞ. ،ٚهرٜت٘ َٛايٕٛ يٲَاّ عًٞ 

 يف َدح ايػٝع١ َا زٚت٘ ايط١ٓ عٔ ايٓيب 
ٕٸ)، ســ١َٓــٔ طــرم أٖــٌ اي ٚقــد رٟٚ عــٔ رســٍٛ اهلل  عًٝــاڄ ٚشــٝعت٘ يف  أ

ٞ  ٚاـڀٝ  .(1)ايتٛاتر نايعسك٬ْٞ يف يسإ املٝاإ َا بًؼ سدٸ (اؾ١ٓ  يف اــٛاريَ

 ابـــٔٚ .(4)ٚاؿـــاؾظ يف ؾـــردٚ  ا٭ بـــار .(3)املٓاقـــ  ٚايمحَـــّٟ يف .(2)املٓاقـــ 

ــار. . (5)اؾـــٛيٟ يف ايتـــّنر٠ ــٝٛطٞ  ٚعـــ٤٬ ايـــدٜٔ يف َٓتخـــ  نٓـــا ا٭ بـ  ٚايسـ

                                              

 .266، ص4يسإ املٝاإ، ابٔ سذر، ز (1)

 .113املٓاق ، اـڀٝ  اـٛاريَٞ، ص (2)

 .295، ص5سٓٔ ايمحَّٟ، قُد بٔ عٝس٢، ز (3)

 ، طبع١ َصر.96سه٢ هيو عٓ٘ ابٔ سذر يف ايصٛاعل احملرق١، ص (4)

 .53تّنر٠ اـٛاص، سبا ابٔ اؾٛيٟ، ص (5)
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ــدر ــٛر يف ايـ ــريٙ ٚاٯ .(1)املٓجـ ــٞ يف تؿسـ ٟ  .(2)يٛسـ ــداد ــ  ايبػـ ــارٜخ  ٚاـڀٝـ  يف تـ

 ٚغريِٖ. (3)بػداد

 ادتعفس١ٜايفسق١ 
ٕٻ ٠ ؾــرمڈَــاَٞ    عــدٸاملــّٖ  اٱ ٚقــد اؾــمحم أصــشابٴ اــا  رٳدٿقڂــ ايــّٟ  ٫ أ

   ايؿرق١ اياٜد١ٜ. :ٚثاُْٝٗا ،ؾرق١ اٱَا١َٝ اؾعؿر١ٜ:  سداُٖا ،ايبكا٤ ؾرقتإ

باؾعؿرٜـ١   ٝتٵُٸٚسٴـ  تبـاع اٱَـاّ دعؿـر ايصـادم     أأَا ايؿرق١ اؾعؿر١ٜ ؾِٗ 

 .ْسب١ يٲَاّ دعؿر ايصادم 

ٍٴ ٖٚٞ ٞٸ بءَا١َ ايا تكٛ ٌ   بعـد رسـٍٛ اهلل     عً ٘   ،بـ٬ ؾصـ  ٚبعـدٙ ابٓـ

ِٸ ، ـــٛٙ اؿســـني أثـــِ  ،اؿســـٔ   ثـــِ قُـــد ،ابـــٔ اؿســـني عًـــٞ  ثـــ

سـ١ٓ   ٢ٚاملتـٛؾ  (ٖــ 83)املٛيـٛد سـ١ٓ    ،ثِ دعؿر بٔ قُد ايصـادم   ،ايباقر

 .(ٖـ148)

  ٚد٘ ايتط١ُٝ بادتعفس١ٜ
 بســب  نجــر٠  ر دٕٚ بــاقٞ ا٭٥ُــ١ يٲَــاّ دعؿــ ٖــّٙ ايؿرقــ١ڂ تٵبٳسٹــُــا ْٴٚ ْٸ

َـٔ   ٌٳٗٳـ ٢ ْٳستٸـ  ،٥ُـ١ ٖـّا املـّٖ    أاّا املـّٖ  أنجـر بهـجري َـٔ بـاقٞ        ْشرٙ

ٌٴ  َعـــني َعدْـــ٘ ــ  (4)نُـــا هنـــرٙ تٗـــّٜ  ايتٗـــّٜ   ،سٓٝؿـــ١ ٚأَجايـــ٘ أبـــٞ َجـ

أ ٚأطر٣ عًٝ٘ نُا ٖـٛ احملهـٞ   ٚر٣ٚ عٓ٘ َايو يف املٛطچ ،يًسٝٛطٞ (5)سعافٚاٱ
                                              

 .379، ص6ايدر املٓجٛر، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ز (1)

 .207، ص30رٚ  املعاْٞ، ابٛ ايجٓا٤ قُٛد ا٭يٛسٞ، ز (2)

 .284، ص12تارٜخ بػداد، أهللد بٔ اـڀٝ  ايبػدادٟ، ز (3)

 .68، ص2ّٜ  ايتّٜٗ ، ابٔ سذر، زتٗ (4)
 .24اٱسعاف، د٬ٍ ايدٜٔ ايسٝٛطٞ، ص (5)
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 .(2)ٚتارٜخ ايكضا٤ يف اٱس٬ّ ،(1)ملٛطأعٔ شر  ايارقاْٞ ع٢ً ا

 ْػس َرٖب ايتػٝع  ايفسص١ اييت أتاحت يًنصادم
ٕٻ يف  ٘ نـإ  ٭ْٸـ  ;ايؿرص١ قد أتاست ي٘ بسا ا٭سهاّ ايشـرع١ٝ  ٫ٚ رٜ  أ

َٔ ايـّٟ اْتكًـت بـ٘ اـ٬ؾـ١     ايـاٸ  ،ٚي١ ايعباس١ٝٚأٚا٥ٌ ايدٸ ،ٚي١ ا٭١َٜٛأٚا ر ايدٸ

بٗـا   تٵناْـت ايهٛؾـ١ ٖـٞ َرنـا ا٫ْتكـاٍ سٝـح اډـ       ٚ ،َٔ ا٭َـٜٛني    ايعباسـٝني  

ــ١     ،(3)ا ايبٝعــ١ يًســؿچ  ــػٛي١ بٓؿســٗا عــٔ ايســًڀ١ ايدٜٓٝ ــ١ َش ــ ،ٚايســًڀ١ ايآَٝ ا ممچ

ٕٵ االــاٍ يبســا ا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ ْٚشــر    ٜٓؿســض يٲَــاّ ايصــادم   أٚدــ  أ

ب املعــارف َــٔ طــ٬چ نــجريڈ رٖــاٺ ٚتربٝــ١ڂ ،املعــارف اٱاٝــ١ ٚا٭ ــ٬م اٱســ١َٝ٬ 

 ١ٜٝٓ.  ايد

 تالَٝر اإلَاّ اينصادم 
يف  ٞ أدرنـتٴ  ْٸـ ) :ُٞٸـ ٜكٍٛ ٫بٔ عٝسـ٢ ايكڂ  (4)،ايٛشا٤ بٔ عًٞ ٔٴسٳّٖٚا اؿځ

ٌپ  .  )(5)ٜكٍٛ سدثين دعؿر بٔ قُد  َسذد ايهٛؾ١ تسعُا١٥ شٝخ ن

                                              

 .333، ص1شر  ايارقاْٞ، قُد بٔ عبد ايباقٞ، ز (1)
، املـّنٛر يف ٖـّٙ ايصـؿش١ ٖـٛ رٚاٜـ١ َايـو عـٔ        62تارٜخ ايكضا٤ يف اٱسـ٬ّ، قُـد عرْـٛ ، ص    (2)

 .ايصادم 
ٖــ(، َـٔ   136ٔ ايعبا  بٔ عبـد املڀًـ ، أبـٛ ايعبـا ، )ت     عبد اهلل بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ عبد اهلل ب( 3)

ًَٛى ايدٚي١ ايعباس١ٝ ٚأسد اؾبارٜٔ ايدٖا٠، َرض باؾدرٟ ؾتٛيف شاباڄ با٭ْبـار. سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬،     
 .77، ص6قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز

يف، َـٔ  اؿسٔ بـٔ عًـٞ بـٔ يٜـاد ايٛشـا٤ ايبذًـٞ ايهـٛيف، أبـٛ قُـد، ٖٚـٛ ابـٔ بٓـت ايٝـا  ايصـري               (4)
 .40. رداٍ ايٓذاشٞ، صأصشاب ايرجا 

 .40رداٍ ايٓذاشٞ، ص (5)
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 ملشـٗٛرٜٔ ٜـرٟٚ عـٔ ايصـادم     ٖٚٛ أسـد ايكـرا٤ ا   (1)ّٖٚا أبإ بٔ تػً 

 ث٬ثني أيـ سدٜجاڄ.

 املؤضظ األٍٚ يًُدازع ايفًطف١ٝ يف اإلضالّ اينصادم 
  ٞ ٕٸ (2)ٚعٔ تأرٜخ ايعرب ملـري عًـ ٍ   اٱَـاّ ايصـادم    أ  ٜعتـ  يف ايٛاقـع أٚ

ــٔ أسٸــ  َ  ّ ــ٬ ــٗٛر٠ يف اٱس ــؿ١ٝ املش ــدار  ايؿًس ٘   ،ا امل ــ ــر سرنت ــٔ وض  ٚمل ٜه

 َ  بــٌ نــإ وضــرٖا  ،ســٞ املــّاٖ  ؾشســ ٪سٸايعًُٝــ١ أٚي٦ــو ايــّٜٔ أصــبشٛا 

 ط٬ب ايؿًسؿ١ ٚاملتؿًسؿٕٛ َٔ ا٭ما٤ ايعا١َ.  

ٕٸ  .(3)ٛا أربع١ آ٫ف ردٌػٳًځعٓ٘ قد بٳ ايرٚا٠ځ ٚقد تٛاتر ايٓكٌ بأ

 املرٖب ادتعفسٟ َرٖبّا خاَطّا اعتباُز
ــ  َــّٖباڄ  اَســاڄ يًُــّاٖ  ايســ١ٝٓ ا٭ربعــ١     ــ١ ا٭ ــري٠ اعت ــ ،ٚيف اٯْٚ  رٳرٿٚقڂ

 راسات ايعرب١ٝ ايعاي١ٝ.ٚيف َعٗد ايدٸ ،يف داَع١ ا٭يٖر ٘ٴسٴتدرٜ

ٕٸذٳشرق١ ٫بٔ سٳاملڂ لڇٛاعٹٚيف ايصٸ ْكٌ ايٓا  عٓ٘ َٔ ايعًـّٛ َـا   )ايصادم  ر أ

 ٕ ٚر٣ٚ عٓــ٘ ا٭٥ُــ١ ا٭نــابر  ،ســارت بــ٘ ايرنبــإ ٚاْتشــر صــٝت٘ يف مجٝــع ايبًــدا

ــ١ ٚأٜـــ       ــٞ سٓٝؿـ ــؿٝاْني ٚأبـ ــو ٚايسـ ــرٜض َٚايـ ــٔ دـ ــعٝد ٚابـ ــٔ سـ ــ٢ بـ ٛب نٝشٝـ

 .  (4)(ايسختٝاْٞ

                                              

ــعٝد ايبهـــرٟ اؾرٜـــرٟ، )ت     (1) ــاقر  141أبـــإ بـــٔ تػًـــ  بـــٔ ربـــا ، أبـــٛ سـ ٞٳ ايســـذٸاد ٚايبـ ــ ـــ(، يكـ ٖـ
، َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١     ، عظِٝ املٓاي١ َٔ ؾكٗا٤ أتباع َّٖ  أٌٖ ايبٝت ٚايصادم

 .17، ص2، زايصادم ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ 

 .179كتصر تارٜخ ايعرب، سٝد أَري عًٞ، ص (2)
 .43تاز املٛايٝد، أهللد بٔ عًٞ ايڀ سٞ، ص (3)
ــر، ص    (4) ــٔ سذ ــ١، اب ــٛاعل احملرق ــٛ بهــر،       305ايص ــرٟ، أب ــختٝاْٞ ايبص ــ١ ايس ــٞ اُٝ ــٔ أب ــٛب ب  . )أٜ
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ٕٸ  ايبخارٟ مل ٜرٚ عٓ٘ ش٦ٝاڄ. َٚٔ ايػرٜ  أ

ٔ   ايتشٝٸ ٕٸ ) :ٚيف َٝاإ ا٫عتداٍ يًّٖيب  ع نجر يف ايتابعني ٚتـابعِٝٗ َـع ايـدٜ

ّٳ ٖ٪٤٫ٹ دٻ سدٜحٴٚايٛرع ٚايصدم ؾًٛ رٴ  .(1)(مجٝع اٯثار ايٓب١ٜٛ تٵبٳٖٳي

ٚيف املٛطأ ملايو ػد ايرٚا١ٜ ايهـجري٠ عـٔ ؾكٗـا٤ ايشـٝع١ نايكاسـِ ٚسـعٝد بـٔ        

 املسٝ  ٚابٔ دبري.

ٕٸ ؾكـد ر٣ٚ   ،ثِٝٗ قد رٚٚا عـٔ ا٭٥ُـ١   ١ ٚقدٸايهجري َٔ ؾكٗا٤ ايسٓٸ نُا أ

ــشام    ــٔ  س ــد ب ــو ٚقُ ــرٟ َٚاي ــؿٝاْإ ٚ اياٖ ٞ ٚايس ــ ــٔ أب ــ٢ اب ــ ٟ (2)يًٝ  ٚايڀ

 .ٚابٔ سعد ٚابٔ سٓبٌ ايش٤ٞ ايهجري َٔ أ بارِٖ  (3)ايب٬هرٟٚ

 اْكطاّ ادتعفس١ٜ
ٕٸ   ٚقد اْكسُت ايؿرقـ١ اٱَاَٝـ١ اؾع   يـ٘   رٳدٿايـّٟ قڂـ   ؿرٜـ١    عـد٠ أقسـاّ  ٫ أ

 :ايبكا٤ قسُإ

ٝت ُٸٚسٴــ ،ثٓــا عشــر١ٜ ٖٚــٞ املٓتشــر٠ يف اٯؾــام ٖــٛ ايؿرقــ١ اٱ :ايكســِ ا٭ٍٚ

ٕٸ بعـد رسـٍٛ    ،ٚاسداڄ بعد ٚاسد ،ا٭١ُ٥ اثٓا عشر َٔ قرٜش بّيو يّٖابٗا    أ

 .اهلل 

                                                                                                            
 

اٍ ايـدٜٔ املـاٟ،   ٖـ(، سٝد ؾكٗـا٤ عصـرٙ، تـابعٞ َـٔ ايٓسـاى اياٖـاد(. تٗـّٜ  ايهُـاٍ، مجـ         131)ت 
 .457، ص3ز

 .5، ص1َٝاإ ا٫عتداٍ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز (1)
ٖـــ(، قــاضڈ ؾكٝــ٘ َــٔ  148قُــد بــٔ عبــد ايــرهللٔ بــٔ أبــٞ يًٝــ٢ بــٔ بــ٬ٍ ا٭ْصــارٟ ايهــٛيف، )ت    ( 2)

، 6أصشاب ايرأٟ، ٚيٞ ايكضا٤ يف ايهٛؾ١ يبين أ١َٝ ثِ يبين ايعبا . ايڀبكـات ايهـ ٣، ابـٔ سـعد، ز    
 .358ص

ٖـ(، َ٪رم ٚدػرايف ْٚساب١، َٔ أٖـٌ بػـداد،   279أهللد بٔ و٢ٝ بٔ دابر بٔ داٚد ايب٬هرٟ، )ت  (3)
 .155، ص8دايا املتٛنٌ ايعباسٞ َٚات يف أٜاّ املعتُد. ايٛايف بايٛؾٝات، ايصؿدٟ، ز
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 عػس اَريّا ٢ األَس اثٓاـبعد زضٍٛ اهلل ٜتٛي ّٕأصخاح ايط١ٓ ترنس 
هللـد  أٚ 158يف اؾا٤ ايرابع صشٝؿ١ (1)شا  نايبخارٟنُا ٜظٗر هيو َٔ ايصٿ

 .46 صشٝؿ١ يف ايؿنت (3)ٚايمحَّٟ ،87يف اؾا٤ اـاَا صشٝؿ١  (2)بٔ سٓبٌ

عًـِ ايؿكـ٘     ټخٴـ صـٓٝـ ؾُٝـا ٜٳ  ٚقد نإ يؿكٗا٤ اٱَا١َٝ اٱثين عشر١ٜ َٔ ايتٸ

 أْٛاع ٚأقساّ.

 ثين عػس١ٜ يف ايفك٘أْٛاع تنصاْٝف ايػٝع١ اإل
ٍٚايٓٛع اال: ُّ  ٢ باألصٍٛ ٚادتٛاَعٜٚط

ثـين عشـر يف ا٭سادٜـح املرٜٚـ١     ؿت يف ئَ ا٭٥ُـ١ اٱ نهت  ا٭ بار ايا أيچ

 عٔ طرٜل أٌٖ ايبٝت.

 َكدار نت  ا٭صٍٛ

نُا يف ايؿا٥ـد٠ ايرابعـ١ َـٔ نتـاب      ،نتاب ف ٚستُا١٥ست١ آ٫ٖٚٞ تاٜد ع٢ً 

ٔ   ٜٴـ نهتـاب   ،ٗا ع٢ً ا٭١ُ٥ َٓ ضٳرڇٚقد عٴ ،(4)ايٛسا٥ٌ  ْٛا بـٔ عبـد ايـرهلل

ٟ     ٝحٴسٳ  (5)بٝـد اهلل بـٔ أبـٞ سـعٝد    ٚنهتـاب عٴ  ، عـرض عًـ٢ اٱَـاّ ايعسـهر

ٕ   ٚنهتـاب   ع٢ً اٱَـاّ ايصـادم     ،عًـ٢ ايعسـهرٟ    (6)ايؿضـٌ بـٔ شـاها

                                              

 .127، ص8صشٝض ايبخارٟ، قُد بٔ اااعٌٝ، ز (1)
 .98، ص5َسٓد أهللد، اهللد ابٔ سٓبٌ، ز (2)
 .340، ص3ٔ ايمحَّٟ، قُد بٔ عٝس٢، زسٓ (3)
 .165، ص30ٚسا٥ٌ ايشٝع١، اؿر ايعاًَٞ، ز (4)
. َســتدرنات عًــِ ردــاٍ  عبٝــد اهلل بــٔ أبــٞ ســعٝد، مل ٜــّنرٚٙ، عــرض نتابــ٘ عًــ٢ ايصــادم     (5)

 .174، ص5اؿدٜح، عًٞ ايُٓايٟ، ز

، َــٔ ؾكٗــا٤ اٱَاَٝــ١، ٖـــ(260ايؿضــٌ بــٔ شــاهإ بــٔ اـًٝــٌ، أبــٛ قُــد ا٭يدٟ ايٓٝســابٛرٟ، )ت   (6)
 .125نتاباڄ َٓٗا ايتٛسٝد. َعامل ايعًُا٤، ابٔ شٗر آشٛب، ص 180ي٘
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 رٜا عٓدِٖ.سٳ قد اشتٗر نتابٴٚ

 نت  ا٭صٍٛ املعت  َٔ

ٝت يف أيســ١ٓ ُٸٚقــد نــإ َٛجــع ا٫عتبــار ٚا٭ُٖٝــ١ َٓٗــا أربعُا٥ــ١ نتــابٺ سٴــ 

ــ١   ــٍٛ ا٭ربعُا٥ ــا٤ با٭ص ــ  ايٓذـــ  ٫چ     ،ايؿكٗ ــا يف َهات ــجري َٓٗ ٕٸ ٜٚٛدــد ايه  أ

َٴ  ّٻَـا شٳـ   تدٜٚٔ أنجرٖـا  ٫چ  ٘  بـاڄ عًـ٢ أبـٛابٹ   تٸرٳمل ٜهـٔ  ٕٻ ;ايؿكـ أربابٗـا نـاْٛا     ه أ

ُٸُٳسٵٜهتبٕٛ نٌ َا ٜٳ  َٔ ٫ عس  أبٛاب ايؿك٘.  اياٸ  ٹ١ عسٳعٕٛ َٔ ا٭٥

 املردع يهت  ايصشا  ا٭ربع١ ٚتعدادٖا

ُٸ    ٹتٴـ ٚاملردـع يتـدٜٚٔ ايهڂ   ٖٞ ا٭سا ٴ ٚقد ناْتٵ شا  ا٠ بايصٸـ ا٭ربعـ١ املسـ

  ٖٚــٞ ايهتــ  ا٭ربعــ١ ايــا نــإ تــدٜٚٓٗا سســ    ،ٚاؾٛاَــع ا٭ربعــ١ ،ا٭ربعــ١

 أبٛاب ايؿك٘.

 ايتعرٜـ بهتاب ايهايف

ٚٸ ُٸـ  أ  ،(ٖــ 329)سـ١ٓ   ٢د ايهًـٝين املتـٛؾچ  اا نتاب ايهايف يًشٝخ أبٞ دعؿـر ق

 ( ســـدٜجاڄ يف ا٭صـــ16199ٍٖٛٚـــٛ ٜشـــتٌُ سســـبُا سهـــاٙ بعـــض ايجكـــا٠ عًـــ٢ ) 

ٕٸ ،ٚايؿرٚع َسـًِ   أسادٜـح َٚجًـ٘   ،(4000أسادٜح ايبخارٟ عّف املهرر ) َع أ

 أسادٜـح املٛطأ ٚسٓٔ ايمحَّٟ ٚايٓسـا٥ٞ ٫ تبًـؼ عـدد     ٚأسادٜح ،عّف املهرر

 َسًِ.

ـٴ  بهتاب َٔ ٫ وضرٙ ايؿكٝ٘ ايتعرٜ

٫ وضرٙ ايؿكٝ٘ يًشٝخ أبٞ دعؿر ايصدٚم قُد بٔ عًـٞ   ٔٵَٳ نتابٴ :ٚثاْٝٗا

ُٸ ( 5963ٜٚشتٌُ سسـبُا ْكًـ٘ ايجكـا٠ عًـ٢ )     ،(ٖـ381)س١ٓ  ٢ٞ املتٛؾچاؿسني ايك

 سدٜجاڄ.
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ـٴ  ١ٜٓ ايعًِبهتاب َد ايتعرٜ

ــار اٸـــ ٚنـــإ يـــ٘ نتـــابٷ  ــّا  نـــ ٴأاٙ لدٜٓـــ١ ايعًـــِ يف ا٭ بـ   ،َـــٔ نتابـــ٘ ٖـ

ٕڇ   ــ  ،ايشـــٗٝد ا٭ٍٚ نـــإ َٛدـــٛداڄ    يَـــا ــ ؾڂ ِٻثٴـ ٘  ،دٳكٹـ  رغـــِ   ،ٚمل ٜعجـــر عًٝـــ

 نجر٠ ايتشرٜات عٓ٘.

 عرٜـ بهتاب ايتّٜٗ  ٚا٫ستبصارايتٸ

( 13590جكـا٠ عًـ٢ )  اي ٙٴرٳنځـ ّٜٗ  املشتٌُ عًـ٢ َـا هٳ  ايتٻ ٚثايجٗا ٚرابعٗا نتابٴ

ٚنتــاب ا٫ستبصــار املشــتٌُ  ،(ٖـــ460)سـ١ٓ   ٢املتــٛؾ سـدٜجاڄ يًشــٝخ ايڀٛســٞ  

ــا هٳ  ــ٢ َ ــعً ــ٢ )  ٙٴرٳنځ ــا٠ عً ٞ  5511ايجك ــ ــٝخ ايڀٛس ــاڄ يًش ــدٜجاڄ أٜض ًچ ، ( س ــا ٚن ٗ

 ٠ طبعات ٚاا شرٚ  َڀبٛع١.َڀبٛع١ بعدٸ

 ايتعرٜـ بهتاب ايٛايف

ــٝذ٤ٞ  ــا٤ اهلل  ٕٵ ٚسـ ــٝض ايهاشـــ  ٕٸأشـ ــٔ ايؿـ ــٛؾچ (1)اَْٞـــ٬ قسـ ــ١ٓ ٢املتـ  سـ

٘      (ٖــ 1091) ٚشــر   ،قـد مجــع رٚاٜـات ٖــّٙ ايهتـ  ا٭ربعــ١ سسـ  أبــٛاب ايؿكـ

ٙٴُٻسٳ بٺأسادٜجٗا شرساڄ ٚاؾٝاڄ يف نتا  بع يف  ٜرإ.ايٛايف قد طڂ ا

 ايتعرٜـ بايٛسا٥ٌ

ُٸــ دــا٤ٳ ِٻثٴــ ؾذُــع رٚاٜــات ٖــّٙ  (ٖـــ1104)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾ (2)ايعــاًَٞ رٸد اؿڂــق
بٗــا ٚرتٸ ،ناْــت َٛجــع اعتُــادٙ ،َــع يٜــاد٠ َــٔ نتــ  أ ــر٣  ،ايهتــ  ا٭ربعــ١

 طبع عد٠ َرات.   ،اٙ بهتاب ايٛسا٥ٌٚاٸ ،سس  أبٛاب ايؿك٘

                                              

ٖـ(. َٔ احملدٸثني ايشـٝع١ ايهبـار، يـ٘    1090املٛ  قسٔ بٔ َرتض٢ بٔ ؾٝض اهلل قُٛد ايهاشاْٞ، )ت  (1)
 .250، ص5ايتؿسري ايصايف ٚايتؿسري ا٭صؿ٢. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖــ(، ؾكٝـ٘ اَـاَٞ، قـدٸخ َـ٪رم، ٚيـد يف       1104د بٔ اؿسٔ بٔ عًٞ ايعاًَٞ، املًك  بـاؿر، )ت  قُ (2)
 .141، ص1قر١ٜ َشػر، اْتكٌ    طٛ ، ؾأقاّ ٚتٛيف ؾٝٗا. أٌَ اٯٌَ، اؿر ايعاًَٞ، ز
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 ايتعرٜـ باملستدرى

ُٸ ؾاستدرى عًـ٢ نتـاب    ،(ٖـ1320)س١ٓ  ٢املتٛؾ (1)سني ايٓٛرٟد سٴثِ دا٤ ق
قد طبع أنجر َٔ َر٠. ٚقـد   ،ٚأااٙ باملستدرى ،ايٛسا٥ٌ املّنٛر َا ؾات صاسب٘

 تٛؾرت نت  ا٭ بار ٚتٛسعت عٓد ايشٝع١ ٚتٝسرت.

 ايتعرٜـ بايبشار

ــّٛ    ــإ املرس ــد ن ــؾك ُٸ ٞ ق ــ ــاقر االًس ــٛؾ (2)د ب ــ١ٓ  ٢املت ـــ1110)س ـــ   (ٖ ــد أي ق
اٖـا بايبشـار طبعـت غـري     َٛسٛعت٘ ايه ٣ يف ا٭ بار يف ست١ ٚعشرٜٔ فًـداڄ اٸ 

 َر٠.

 رف أضاْٝدٖا َستب١ ع٢ً أبٛاب ايفك٘ األخباز بأيفاظٗا حب فٝ٘ ْنصُٛص ِتَعَُِا ُد: ايٓٛع ايجاْٞ
٘   ،ٚاملٛدٛد عٓدٟ َٓٗا َڀبٛعاڄ املكٓع يًصدٚم   ١ٚاملكٓعـ  ، ٚااداٜـ١ يـ

ٚنـإ بعـض ا٭صـشاب  ها أعـٛيتِٗ      ، ٚايٓٗا١ٜ يًشٝخ ايڀٛسٞ ، يًُؿٝد

 ايٓصٛص ردعٛا  يٝٗا.

ٍّ فٝ٘ ْنصُٛص ِتَعَُِا ُد: ايٓٛع ايجايح ع إضكاط أضاْٝدٖا بأيفاظٗا َ األخباز َٔ غري ايتصا
 ب١ ع٢ً أبٛاب ايفكَ٘سّت

ٟٸ ٚاملٛدـــٛدٴ  ٚايٛســـ١ًٝ يًشـــٝخ أبـــٞ   ، (3)َٓٗـــا املراســـِ ٭بـــٞ ٜعًـــ٢    يـــد

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘ ٚقـدٸخ نـبري، ٚيـد يف      1320قُد سسني بٔ قُد تكٞ ايٓٛرٟ املايْـدراْٞ ايڀ سـٞ، )ت    (1)
 .257، ص١ٜ2 ٜايٛ َٔ قر٣ ْٛر يف ط ستإ ٚتٛيف يف ايٓذـ. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، زقر

ٖـــ(، ؾكٝــ٘، قــدٸخ نــبري. 1111قُــد بــاقر بــٔ قُــد تكــٞ بــٔ َكصــٛد عًــٞ االًســٞ ا٭صــؿٗاْٞ )ت   (2)
سسـ١  صاس  عار ا٭ْٛار املٛسٛع١ اؿدٜج١ ايضخ١ُ، َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪  

 .250، ص12، زا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، َـتهًِ أصـٛيٞ    448هللا٠ بٔ عبد ايعاٜا ايدًُٜٞ ايڀ سـتاْٞ، أبـٛ ٜعًـ٢ ٜعـرف بسـٰر، )ت      ( 3)
ؾكٝ٘ أدٜ  مٟٛ ٖٚٛ تًُّٝ ايشـرٜـ املرتضـ٢. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١         

 .123، ص5، زا٫َاّ ايصادم 
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 .(2)ص٬ ايٚايهايف ٭بٞ  (1)رؿځعٵدٳ

 َا مجعت فٝ٘ ايكٛاعد ايػسع١ٝ :ايٓٛع ايسابع
املڀبٛعــ١ يف  ْا ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــا٤ ٚقٛاعــد دــدٸ ،نكٛاعــد ايشــٗٝد

  ٜرإ.

 طا٥ٌ ايفك١ٝٗيف امل َفَا أّي: ايٓٛع ارتاَظ
 :ٖٚٛ ع٢ً قسُني

ٚ قاَـ١ اؿذـ١    ،اـ٬ف َا اشتٌُ ع٢ً ايٛسا٥ٌ ايا ٖٞ َٛجٛعٴ :أسدُٖا

 ع٢ً املختار َٔ ا٭قٛاٍ ٖٚٛ ع٢ً ْٛعني:  

ٚٸ ُٳ :ٍا٭ نهتـاب اــ٬ف    ،١ع٢ً َسا٥ٌ اـ٬ف بني اٱَا١َٝ ٚايسٓٸ ٌٳَا اشت

 ٚقد طبع عد٠ طبعات. ،يًشٝخ ايڀٛسٞ

ــاْٞ ــ١    :ايج ــني اٱَاَٝ ــ٢ َســا٥ٌ اـــ٬ف ب ـــ   ،َــا اشــتٌُ عً ــاب املختً نهت

ٓٸْٸــأَــ١ ٚقــد هنــر َ٪يؿــ٘ ايع٬چ ،يًع٬َــ١ اؿًــٞ يف ٖــّا املٛجــٛع  ،ـ٘ أٍٚ َــٔ صــ

ْا َــٔ دــدٸ ؿــ٘ بڀًــ ٺايــّٟ أيچ (3)١ يًســٝد دــٛاد ايعــاًَٞٚنهتــاب َؿتــا  ايهراَــ

                                              

ايڀٛسٞ املشٗدٟ، أبٛ دعؿر املتـأ ر، َـٔ عًُـا٤ ايكـرٕ ايسـاد  ااذـرٟ،        قُد بٔ عًٞ بٔ هللا٠( 1)
ٖــ(، يـ٘ َ٪يؿـات َٓٗــا ايرا٥ـع يف ايشـرا٥ع ٚاملعذـاات. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗــا٤،         560نـإ سٝـال سـ١ٓ )   

 .266، ص2، زايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، َـٔ ت٬َـ٠ّ ايشـرٜـ املرتضـ٢      447، )ت لِ ايدٜٔ بٔ عبٝد اهلل بٔ قُد اؿًيب، أبـٛ ايصـ٬   ( 2)
، 2، زٚي٘ تصاْٝـ نـجري٠. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم          

 .266ص

ؾكٝـ٘، ٚاسـع ا٫طـ٬ع، يـ٘ َؿتـا        ٖــ(، 1226)ت  قُد دٛاد بٔ قُد بٔ أهللـد اؿسـٝين ايعـاًَٞ،   ( 3)
، 13، زايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ ايصــادم  ايهراَــ٘ يف ايؿكــ٘. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤،

 .560ص
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ٜشتٌُ ع٢ً بٝـإ اــ٬ف يف َسـا٥ٌ نتـاب ايكٛاعـد       ايشٝخ دعؿر ناشـ ايػڀا٤

 طبع يف َصر. ٚقد ،ٚقد ٜتعرض ـ٬ف أٌٖ ايس١ٓ ،يًع١َ٬ اؿًٞ

َا ٜشر  ؾٝ٘ املسأي١ ايؿك١ٝٗ ّٜٚنر آرا٤ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا َع أديتِٗ ع٢ً  :ٚثاُْٝٗا

٘      ،َا ا تارٚٙ ؾٝٗا ٞ    ،ّٜٚنر رأٜـ٘ ؾٝٗـا َـع ايـديٌٝ عًٝـ  ،(1)نهتـاب املسـتٓد يًٓراقـ

 .(2)ٚنتاب أْٛار ايؿكا١ٖ يًُرسّٛ ايشٝخ سسٔ ناشـ ايػڀا٤

 حهُٗا عٔ غريِٖ ف يف املطا٥ٌ ايفك١ٝٗ اييت اْفسدت اإلَا١َٝ يفَا أّي: ايٓٛع ايطادع
ُٸ ّ   ،نا٫ْتصار يًسٝد املرتض٢ ،ْؿرادات٢ با٫ٚتس  ،يًُؿٝـد  ٚنهتـاب ا٭عـ٬

 ؾٝ٘ أٌٖ ايس١ٓ. ٚ ايؿتِٗ ،٘ هنر ؾٝ٘ َا اتؿكت اٱَا١َٝ عًٝ٘ َٔ ا٭سهاّْٸءؾ

 تٌُ ع٢ً ايتفسٜع ع٢ً ايٓنصٛص ايفك١َٝٗا اغ: ايٓٛع ايطابع
ٚؾرض ايؿرٚع ٚؽرهٗا ع٢ً ا٭صٍٛ، ٚقـاٍ ايشـٝخ ايڀٛسـٞ يف أٍٚ نتابـ٘     

ــٛط:  ــٛا ٜؿرٸ  ٕٸ )املبسـ ــ١ مل ٜهْٛـ ٘ اٱَاَٝـ ــ ــٕٛ    يَاْـ ــد    ،عـ ــٕٛ عٓـ ــاْٛا ٜكؿـ ٚنـ

    ِ كـايؿِٝٗ قـد طعٓـٛا بـ٘      ٕٸ ٚ ،ايٓصٛص ايا ٚصًت  يِٝٗ ٜـداڄ بٝـد عـٔ قـدَا٥ٗ

 اب٘ أٍٚ نتاب يف ّٖا املسًو.نت ٕٸ ٚ ،(3)(عًِٝٗ

سسٔ  داد٠ املرسّٛ ايشٝخ سسٔ ناشـ ايػڀا٤ يف نتابـ٘ أْـٛار   أٚيكد أداد 

 ايؿكا١ٖ يف تؿرٜع٘ ايؿرٚع املُه١ٓ اؿصٍٛ ع٢ً ا٭صٍٛ.

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘ ٚأصـٛيٞ شـٝعٞ نـبري، يـ٘ نتـاب        1245أهللد بٔ َٗدٟ بٔ أبٞ هر ايٓراقٞ ايهاشـاْٞ، )ت  ( 1)
ــاّ         ــ١ ا٫َ ــ١ يف َ٪سس ــ١ ايعًُٝ ــا٤، ايًذٓ ــات ايؿكٗ ــٛع١ طبك ــتد٫يٞ. َٛس ــ٘ ا٫س ــٝع١ يف ايؿك ــتٓد ايش َس

 .115، ص13، زايصادم 

ٖـــ(، ؾكٝــ٘ أصــٛيٞ نــبري. 1262بــٔ دعؿــر بــٔ  ضــر اؾٓــادٞ ايٓخعــٞ، ناشـــ ايػڀــا٤، )ت  سســٔ( 2)
 .177، ص13، زَٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

   .2 – 1، ص1( املبسٛط، قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، ز3)
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 ايػسٚح يهتب ايفك٘ أٚ ايتعًٝل عًٝٗا: ايٓٛع ايجأَ
ــأ        ــ١ املت ــر يف ا٭يَٓ ــد نج ــٛع ق ــّا ايٓ ــٞ، ٖٚ ــل اؿً ــرا٥ع احملك ــرٚ  ش ر٠. نش

ٚنُــٛارد ا٭ْــاّ يًُرســّٛ ايشــٝخ  ،(1)ايشــٝخ قُــد سســٔ ٚنــاؾٛاٖر يًُرســّٛ

 .(2)عًٞ عبا  لٌ ايشٝخ

 ايفك٘ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ اييت جتُع فتا٣ٚ اجملتٗد حطب أبٛاب: ايٓٛع ايتاضع
ــايعر٠ٚ ايــٛثك٢ يًســٝد   ــا ِ ن ــٝخ  ايٓذــا٠ ســؿ١ٓٝٚ، (3)ن ـ أيًش  هللــد ناشــ

 .(5)ْا ااادٟؾدٸ ا١ٜ املتكنيٖدٚ، (4)ايػڀا٤

 أدٛب١ املطا٥ٌ ايفك١ٝٗ بٓخٛ االضتدالٍ :ايٓٛع ايعاغس

 ايفت٣ٛ عٓد ايػٝع١
ٕٸ ــاؿڂ    ــ٣ٛ ب ــ ِڇهڃايؿت ٛٸ ايشٸ ــد تڀــ ــد ايشٸــ ر بٝاْٴرعٞ ق ــ١ ا٭ٗــا عٓ ــين ٝع١ اٱَاَٝ ث

ٌ   ا٭١ُ٥ ٜٴ ؾكد نإ أصشابٴ ،عشر١ٜ  ،ْؿـا اؿـدٜح يًُسـتؿا    ؿتـٕٛ ايٓـا  بٓكـ

                                              

(، ؾكٝـ٘ ٚأصـٛيٞ شـٝعٞ، ٚيـد     ٖــ 1266( قُد سسٔ بٔ بـاقر بـٔ عبـد ايـرسِٝ بـٔ قُـد ايصـػري، )ت        1)
ٚتــٛيف يف ايٓذـــ، يــ٘ نتــاب )دــٛاٖر ايهــ٬ّ( يف ايؿكــ٘ ا٫ســتد٫يٞ ٖٚــٛ َــٔ أنــ  ايهتــ  يف هيــو.   

  .565، ص13، زَٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ًـ   2) ٞ صـاس  اـٝـارات   ( َٛارد ا٭ْاّ يف شر  شرا٥ع اٱس٬ّ، غري ناٌَ، يًشٝخ عبا  بـٔ ايشـٝخ ع
ٖــ(، يـ٘ رسـاي١ عًُٝـ١، ٚرسـاي١ يف ايشـرٚط       1315ابٔ ايشٝخ ايهبري ايشٝخ دعؿـر ناشــ ايػڀـا٤، )ت    

  .216، ص23ٚرسا٥ٌ َتؿرق١ يف ا٭صٍٛ. ايّرٜع١ ا  تصاْٝـ ايشٝع١، أغا بارى ايڀٗراْٞ، ز

شـٝعٞ، فتٗـد نـبري،    ٖـ(، ؾكٝ٘ ٚأصـٛيٞ  1337( قُد نا ِ بٔ عبد ايعظِٝ ايڀباطبا٥ٞ ايٝادٟ، )ت 3)
  .793، ص14، زَٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖـ(، ؾكٝـ٘، ٚيـد بـايٓذـ، ٚتـٛيف ؾٝٗـا،      1344أهللد بٔ عًٞ بٔ َٛس٢ بٔ دعؿر ناشـ ايػڀا٤، )ت ( 4)
سٳــرٻ ٚاعتُــر(، در  يف ســاَرا٤ أٜــاّ اْتكــاٍ اؿــٛي٠ ايعًُٝــ١  يٝٗــا، يــ٘ )ق٥٬ــد ايــدرر يف َٓاســو َــٔ  

 .112، ص13طبكات أع٬ّ ايشٝع١، اغا بريى ايڀٗراْٞ، ز

ٖـــ(، ؾكٝــ٘  َــاَٞ، َــٔ نتبــ٘ )َســتدرى ْٗــر  1361ٖــادٟ بــٔ عبــا  بــٔ عًــٞ ناشـــ ايػڀــا٤، )ت  ( 5)
 .58، ص8ايب٬غ١(. ا٭ع٬ّ، ايارنًٞ، ز
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ُٸ ،ْٜٚٛا بٔ عبد ايرهللٔ ،(1)َجٌ يرار٠ بٔ أعني  ،ٚأبٞ بصـري  ،د بٔ َسًِٚق

ُٸ ،(3)ٚمجٌٝ بٔ دراز، (2)ٚأبإ بٔ تػً  ٚاؿسٔ بٔ عًـٞ   ،د بٔ أبٞ عُريٚق

ٛٸ ٚصــؿٛإ بــٔ وٝــ٢ ،بــٔ ؾضــاٍ  ــّٚا أرت ايؿتــ٣ٛ عٓــدِٖ ؾٚغريٖــِ، ثــِ تڀــ

ِٸ  ،ايرٚا١ٜ َٔ دٕٚ هنر ايسـٓد  ٜؿتٕٛ بٓ ٸ  ـّٚا ٜؿتـٕٛ لـا    أايؿتـ٣ٛ ؾ  تٵٛرٳتڀچـ  ثـ

   .١ِٖ اـاصٸِ يف سهِ ايٛاقع١ ايشرعٞ بتعابريٖٴ٣  يٝ٘ ادتٗادٴأدٸ

ٚٳ٘ ملچـ ْٸـ أ :ٚاؿاصٌ  (ٖــ 329)سـ١ٓ   ايػٝبـ١ ايهـ ٣ يًشذـ١ املٗـدٟ      تٵعٳـ قځا 

ٞٸ امصـراعرؾ١   ايسـؿري ايرابـع يٲَـاّ ايجـاْٞ عشـر     ( 4)رُٟٳد ايسٻـ ُٸـ بـٔ قڂ  بٛؾا٠ عً

 ؿـٛادخ ٚايٛقـا٥ع بؿتـ٣ٛ ؾكٗـا٥ِٗ بـأَر اؿذـ١       ايشٝع١ يًشهِ ايشـرعٞ يف ا 

ؾردعــٛا اــِ ٚاستــاز ايؿكٗــا٤     عُــاٍ    ،اــِ بــّيو عًــ٢ ٜــد ايســؿري ايرابــع  

ٖا ٭صـٛاا املٛدـٛد٠   ادتٗادِٖ يف َعرؾ١ أسهاّ املسا٥ٌ ايا تعرض عًِٝٗ بردٸ

٘ٹ  ،١ٓٻيف ايهتاب ٚايسٴ  ٚتشـخٝ ٴ  ،ايشـرع١ٝ ٚاملـٛائٜ ايعكًٝـ١    دٴٛاعٹـ ايك َٚا تكتضـٝ

 ا ٜكتضٝ٘ ا٫دتٗاد ٜٚتڀًب٘ ا٫ستٓباط.مم   غري هيو  ،َا قاّ  مجاع ايشٝع١ عًٝ٘

                                              

ٔٳ ايشٝباْٞ باي٤٫ٛ، أبٛ اؿسٔ، )ت ( 1) ٝٳ شـاعر، َـٔ أدـ٬چ٤ أصـشاب     ٖــ(، ؾكٝـ٘ َـتهًِ    150يرار٠ بٔ أځعٵ
، قٌٝ إٔ اا٘ )عبد رب٘( ٚيرار٠ يكب٘. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سسـ١  ا٭١ُ٥ 

 .207، ص2، زا٫َاّ ايصادم 

ٖـ(، َٔ نبـار أصـشاب ا٭٥ُـ١    141أبإ بٔ تػً  بٔ ربا  ايبهرٟ اؾرٜرٟ باي٤٫ٛ، أبٛ سعٝد٠، )ت ( 2)
  ـٳ يف ٖـّا املٛجـٛع. َٛسـٛع١         ، َٔ أٌٖ ايهٛؾ١، َـٔ نتبـ َٳـٔ صٳـٓٻ ٍٴ  ٚٸ ًچـ٘ أ ٘ )غرٜـ  ايكـرإٓ(، ٚيع

 .17، ص2، زطبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ــاّ ايرجــا      ( 3) ــٛيف يف أٜ ــٞ ايٓخعــٞ، ت ــٛ عً ــد اهلل، أب ــٔ عب ــٔ دراز ب ــٌ ب ، ر٣ٚ عــٔ ايصــادم  مجٝ
ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ       ، ٖٚٛ أ ٛ ْٛ  بٔ دراز. َٛسـٛع١ طبكـات  ٚايها ِ 
  .100، ص2، زايصادم 

 ٖـــ(، آ ــر ْــٛاب اٱَــاّ اؿذــ١  329عًــٞ بــٔ قُــد ايســُرٟ )بؿــتض ايســني ٚجــِ املــِٝ(، )ت  ( 4)
 .315، ص4، زاـاصني. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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ٔٴ ٔٴسٳــاؿځؾــأٍٚ َــٔ اْــ ٣ اــّا ايعُــٌ ٖــٛ  ٞٸ بــ شــٝخ ؾكٗــا٤ ، (1)ايعُــاْٞ عًــ

 ـٳٓٻٚقــد صٳــ ،(ٖـــ329)١ ٓٳسٳــ (2)ناَــٌ اياٜــار٠ صــاس ٴ ٙٴايٳذٳســتٳاايشــٝع١ ٚايــّٟ 

ٞٸ ،ٝينٚعاصر ايهً ،نتاب املتُسو عبٌ آٍ ايرسٍٛ  .  (3)بٔ بابٜٛ٘ ٚعً

 ايصعا١َ ايد١ٜٝٓ يًػٝع١

ٕٻ ٗـا قبـٌ   ؾءْٸ ،عا١َ ايد١ٜٝٓ يًشٝع١ ناْت ي٘ بعـد ايػٝبـ١ ايصـػر٣   اياٻ ٚايظاٖر أ

َـٔ بعـدٙ اْتكًـت     ِٻثٴـ  ،ؿرا٤ بٝٓ٘ ٚبـني اـًـل  ٱَاّ ايعصر أٚ ايسټ هيو مل تهٔ  ٫چ

ُٸــ اياٻ ــ١ حمل ــد ا أد بــٔ عاَــ١ ايدٜٓٝ  ،(ٖـــ381)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾچ ســهايفٱهللــد بــٔ دٓٝ

   ٟ ِٸ  ،صاس  نتاب تّٜٗ  ايشـٝع١ ٚنتـاب ا٭هللـد ُٸـ     ثـ د َـٔ بعـدُٖا يًشـٝخ ق

ٖٚـٛ   ،يًدراس١ بني ايؿكٗـا٤  ٚنإ نتاب٘ املكٓع١ َداراڄ ،(ٖـ413)س١ٓ  ٢املتٛؾ املؿٝد

ًچ  ِٴًځـ عٳ ٙٹدٹعٵـ َـٔ بٳ  ِٻثٴ ٢ تعًٝك٘ عًٝ٘ بايتّٜٗ .ُٻل عًٝ٘ ايشٝخ ايڀٛسٞ ٚسٳايّٟ ع

ِٸ .(ٖـــ436)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾايســٝد املرتضــ٢ ااــد٣   .َــٔ بعــدٙ ايشــٝخ ايڀٛســٞ ثــ

 ٖٚهّا َردع بعد َردع ٚيعِٝ بعد يعِٝ.

 األحهاّ ايػسع١ٝب عكٝد٠ ايػٝع١ اإلثين عػس١ٜ يف عًِ األ١ُ٥ 
با٭سهــاّ  عًُٗــِ  ٕٸأثــين عشــر ايشــٝع١ يف ا٭٥ُــ١ اٱ  ٴٖٳّٵَٳــ  ٴٜٚــتًخٸ

                                              

، َـٔ اٖـٌ   يعُاْٞ، أبٛ قُد، ؾكٝ٘ َٚتهًِ، َٔ أتبـاع أٖـٌ ايبٝـت    اؿسٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ عكٌٝ ا( 1)
 .145، ص4، زعُإ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

نتاب ؾعؿر بٔ قچُد بٔ دعؿـر بـٔ َٛسـ٢ بـٔ قٛيٜٛـ٘ أسـتاه ايشـٝخ املؿٝـد، تـٛيف سـ١ٓ سـت ٚسـتني             ( 2)
 .421، سسني ايهٓتٛرٟ، صٚث٬مثا١٥. نشـ اؿذ  ٚا٭ستار

ٖــ(، عـامل ٚؾكٝـ٘ َٚـتهًِ، أبـٛ      329عًٞ بٔ اؿسني بٔ َٛس٢ بٔ بابٜٛـ٘ ايكُـٞ، أبـٛ اؿسـٔ، )ت     ( 3)
ــدٚم  ــاّ        ايص ــ١ ا٫َ ــ١ يف َ٪سس ــ١ ايعًُٝ ــا٤، ايًذٓ ــات ايؿكٗ ــٛع١ طبك ــد. َٛس ــاب ايتٛسٝ ــ٘ نت ، ي

 .283، ص4، زايصادم
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   ٔ ُـا ٖـٛ َـٔ طرٜـل  ٜـداع      ٚ ْٸ ،ايشرع١ٝ يٝا َٔ طرٜل ا٫دتٗـاد نسـا٥ر االتٗـدٜ

ٖٚـــِ َعصـــَٕٛٛ َـــٔ اـڀـــأ يف بٝـــإ ا٭سهـــاّ   ،يٮسهـــاّ عٓـــدِٖ ايـــٓيب 

ا يف ايٛاجـع  ايؿك٘ عٓد ايهـ٬ّ َٓٸـ   َد١ٜٓ ٚقد هنرْا هيو يف نتابٓا بابٴ ،نايٓيب

ٞٸ نتــابٴ ٘ عٓــد ا٭٥ُــ١ ْٸــأٚيف ايــدٚر ايجــاْٞ يعًــِ ايؿكــ٘  ،يعًــِ ايؿكــ٘   عًــ

ٍڇ بء٤٬َايّٟ ٖٛ  ٞٸ اچٚ ٳ اهلل  رسٛ ٕٻ ، عً ٘ٹ ٚ   .  (1)اـدل لٴرٵ ٢ ستٽ ؾٝ

ٕٸٚتكــدٸ ٕٳ ايرســٍٛ  ّ أ ِڈ أٚدع بٝــا ُٸــ قســ  ،١ ا٭طٗــار َــٔ ا٭سهــاّ ي٥٬

ٕٳٜاايٕٛ ٜتٛارٳِٗ ٫ ْٸأٚ  .   ّٖا ا٭َر    اٱَاّ ايجاْٞ عشر ثٛ

ٕٵْٸ ْعِ  ٜعًُٛا با٭سهاّ َٔ طرٜل اٱاـاّ ٚاْهشـاف ايٛاقـع     ِٗ يٛ أرادٚا أ

ٟٸ٢ اــِ هيــو نُــا ٜتــأتٸيتــأتٸ شــ٤ٞ َــٔ  ٢ اــِ هيــو يــٛ أرادٚا ايعًــِ ٚاملعرؾــ١ بــأ

ِ ٛيكدس١ٝ ْؿ ;سكا٥ل املخًٛقات ٚايها٥ٓات ٟ ) :ٚيف اــ   ، سـٗ أطعـين   عبـد

ا٭٥ُــ١  ها  ٕٸ ) ،231ص ،ٚيف نتــاب اؿذــ١ َــٔ أصــٍٛ ايهــايف  ،(2)(تهــٔ َجًــٞ

ٕٵ٩شا  .(3)ُٛا(ًٹُٛا عٳًځعٵٜٳ ٚا أ

ٌُ ِٕ ِٗ ّْأع٢ً  ايديٝ  ٜعًُٛا عًُٛا يٛ أزادٚا أ
اِْٗ يًعًــّٛ ٚجــخا١َ َــا  ٗــِ َــع غــاار٠ عًُٗــِ ٚنجــر٠ بٝــ  ْٸأيــّيو  ٜٚشــٗدٴ

أٚرثٛٙ يًشٝع١ َٔ ا٭سادٜح ٚا٭ بار مل ػد يف نت  ايمحادِ ٚايتـارٜخ املعتـ ٠   

ٕٵ َـٔ ايؿكٗـا٤. أٚ ر٣ٚ عـٔ     ٘ تتًُـّ عًـ٢ أسـدٺ   ْٸـ أّنر ٜٴ عٓد شر  ساٍ أسدِٖ أ

ٍټ ،أســد َــٔ ايــرٚا٠ ٌڈ ٖٚــٛ أد ٕٸ ديٝــ  اــِ َــٔ رســٍٛ ٌٳصٳــعًُٗــِ قــد سٳ عًــ٢ أ

                                              

 .239، ص1ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ز (1)
 .284اؾٛاٖر ايس١ٝٓ، قُد بٔ اؿسٔ اؿرٸ ايعاًَٞ، ص (2)
 .258، ص1ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ز (3)
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 اف ايٛاقع ي٘.أٚ بڀرٜل اْهش ،اهلل  

ّٴ  ،أسـرار عًـِ ايهُٝٝـا٤    (1)إٔ ؾابر بـٔ سٝٸـ  دعؿر ايصادم قد بٝٻ ّٖٚا اٱَا

ٖٚهـّا َـٔ قبًـ٘     ،ُاٚات٢ َـا نـإ َٓٗـا يف ايسٻـ    ايها٥ٓات ستٻ يػريٙ أسرارٳ  ٳرٳٚشٳ

ُٳـ  رٳٗـِ دٳ ْٸأ ٗـِ مل ٜـّنر عـِٓٗ    ْٸأَـع    َٚٔ بعـدٙ َـٔ ا٭٥ُـ١    ّٚا سـٛا ٚتتً

 َٔ ايعًُا٤ بأسرار ايڀبٝع١. دٺسٳأځ ع٢ً ٜدٹ

ٚاؾتضـا  أسـرار ايعـامل     ٫ْهشـاف ايٛاقـع ٭ْؿسـِٗ     َٚا ٜهٕٛ هيـو  ٫چ 

َٓ٘ ٜر٣ َـا هعـٌ    (2)ُا نتاب ايسُا٤ ٚايعاملَٚٔ رادع ايبشار ٫ سٝٸ يدِٜٗ 

املشـت١ًُ عًـ٢    ،ا٭ؾهار سري٣ ٚايعكٍٛ صـرع٢ َـٔ ا٭ بـار ايـٛارد٠ عـِٓٗ      

  .كتًـ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ

ٕٴ  ــٛ ــ٘ ؾٝه ٓٸ  ٚعًٝ ــ ٚٸ    ٸعصــر اي ــأ ــٝع١ ٜٓتٗــٞ ب ــد ايش ــ ٣  عٓ ــ١ ايه ــ١ٓ ٍ ايػٝب س

ـــ330) ــر   (ٖ ــاْٞ عش ــاّ ايج ٕٴ ،يٲَ ــٛ ــٛدٴٚٴ ٜٚه ــ١  د ــٛد   ا٭٥ُ ــتُراراڄ يٛد اس

 .ايٓيب

   .رسٍٛ اهلل  عٓدِٖ ٜٓتٗٞ لٛتٹ  ٸعصر ايٓٸ ٕٸء١ ؾغ٬ف أٌٖ ايسٓٸ

ٕٸ ُــا نــإ عٓــد  ايشــٝع١ يف َعرؾــ١ سهــِ املســأي١ ي٬دتٗــاد  ْٸ  ردــٛع ؾكٗــا٤ ٚ 

   . أٚ بعد غٝب١ اٱَاّ ايجاْٞ عشر، ٚعٔ أ٥ُتِٗ   ِٖ عٔ ايٓيبدٹعٵبٴ

 .أٚ بعد َٛت٘  ، يبٸعٔ ايٓٸ ِٵٖٹدٹعٵ٘ نإ عٓد بٴْٸءؾ ،غ٬ف أٌٖ ايس١ٓ

ٕ    ٚإٔ ا٭١ُ٥   ،نايرسـٍٛ   ،عٓد ايشٝع١ َعصَٕٛٛ َـٔ اـڀـأ ٚايٓسـٝا

                                              

ٖـ(، عـامل بايهُٝٝـا٤، نـإ ٜعـرف بايصـٛيف،      200دابر بٔ سٝإ بٔ عبد اهلل ايهٛيف، أبٛ َٛس٢، )ت ( 1)
   ّ ،  ـري ايـدٜٔ ايارنًـٞ،    َٔ أٌٖ ايهٛؾ١، أصً٘ َٔ  راسإ، اتصٌ باي اَه١، تـٛيف بڀـٛ . ا٭عـ٬

 .103، ص2ز

 ، نتاب ايسُا٤ ٚايعامل.54عار ا٫ْٛار، قُد باقر االًسٞ، ز( 2)
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نـــأقٛاٍ ٚأؾعـــاٍ ٚتكـــارٜر  ٚتكـــارٜرِٖ  ٚأؾعـــااِ  ٕٛ أقـــٛااِ ؾتهـــ

١ ايـا  رٕٚ عـٔ ايسـٓٸ  عبٸـ ِ ٜٴٖٴدٴذٹـ ٚيـّا تٳ ٞ، ع٢ً اؿهـِ ايشـرع   ١څذٻسٴ ايرسٍٛ 

ٌٴ  ٞ ٕٛ ايٓبٸـ ٫ٚ ىصٸـ  ،)س١ٓ املعصّٛ(: ع٢ً اؿهِ ايشرعٞ بكٛاِ ٖٞ ايديٝ

ّٸ ٍٴ ،عٓدِٖ ١ڂذٻيهٕٛ ايس١ٓ ايا ٖٞ اؿڂ ;نرباي  ،ٚقـٍٛ ا٭٥ُـ١   ، ايـٓيبٸ  ٖٞ قٛ

 .ا٭١ُ٥  ٚتكرٜر ،ايٓيب  ٚتكرٜرٴ ،ٚؾعٌ ا٭١ُ٥ ،ٚؾعٌ ايٓيب 

٬ع عًـ٢ اؿهـِ   ثـين عشـر عٓـدِٖ يف ا٫طچـ    ٚا٭١ُ٥ اٱ ؾ٬ ؾرم بني ايٓيب 

ٕٸ ايشرعٞ ٚاْهشاف ايٛاقع  ٫چ ٞ    ايٓيب  أ  ،ٜٓهشـ ي٘ ايٛاقع َـٔ طرٜـل ايـٛس

ٍڇ ،ٕ االٝــدآرٚاٱَــاّ ٜٓهشـــ يــ٘ ايٛاقــع َــٔ طرٜــل ايكــ قبًــ٘ َــٔ  َٳــٔ أٚ َــٔ قــٛ

ايهتـاب   ٕٸءؾـ  ،يٲَاّ عًٞ  أٚ َٔ ايهتاب ايّٟ أ٬َٙ رسٍٛ اهلل  ،ا٭١ُ٥

ٕٸ  .(1)رل اـدل ؾٝ٘ ست٢  املّنٛر نُا قد عرؾت أ

ٕٻ اٱاــاّ ٚايهشـــ ملعرؾــ١ ايٛاقــع  ا٭٥ُــ١ نــإ عٓــدِٖ طرٜــلٴ ٚقــد عرؾــت أ

ٕٳِٗ ناْٛا ٜٴْٸأبديٌٝ  ًُٛ  ُ ٝـ١ ٚا٭سـرار ايهْٛٝـ١ َـٔ طرٜـل اْهشـاف       اؿكـا٥ل ايعً

 ايٛاقع اِ باٱااّ.

 األ١ُ٥ مل ٜطتعًُٛا طسٜل اإلهلاّ يف ايهػف عٔ األحهاّ ّٕإ
اسـتعًُٛا ٖـّا ايڀرٜـل أٚ     ٗـِ  ْٸأعًـ٢   َـِٓٗ ْـ پ   رٵدٴصٵمل ٜٳ ِٗ ٚيهٓٸ

نـاْٛا يف بٝـإ     ِْٗء٢ يف َستسرِٖ ؾـ استادٛٙ يف َعرؾ١ ا٭سهاّ ايشرع١ٝ ستٸ

١ أٚ َٔ ايهتـاب  ٕ ايهرِٜ أٚ ايسٓٸآّ ايشرع١ٝ قد أشارٚا ملصدرٖا َٔ ايكرا٭سها

يڀرٜـل   ٚمل ٜشـريٚا قـاچ   ، َـٔ  َـ٤٬ رسـٍٛ اهلل    ٘ اٱَـاّ عًـٞ   ڀډـ ايّٟ  ٳ

ٍټ ،اٱااّ يف َعرؾ١ ا٭سهاّ   .ع٢ً عدّ ارتهابِٗ ي٘ ٚهيو ٜد

                                              

 .239، ص1ايهايف، قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، ز (1)
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١ َرٜٚٸــٗــا ْٸأيف َعرؾــ١ ا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ باعتبــار  ؾايشــٝع١ تردــع ي٥٬ُــ١ 

ٍٳ ،يــدِٜٗ عــٔ ايرســٍٛ  ّٴ ٚيــّا يــٛ قــا عًــ٢  ٌٵُٳــشٵعُــٌ نــّا مل ٜٴأ: أْــا اٱَــا

 ١ ٚا٫ستشباب ٚا٫ستٝاط.ُا ع٢ً ا٭ٚيٜٛٸاٱيااّ ٚ ْٸ

 طسٜك١ ايػٝع١ يف َعسف١ أحهاّ ايػسٜع١
ٕٸ ُٸـ   ّ ايـتُهڊ دٳ١ عٓـد عٳـ  يًشٝع١ اٱثين عشـر١ٜ اٱَاَٝٸـ     ١ أٚ ٔ َـٔ ايردـٛع ي٥٬

 :طرٜكتني ملعرؾ١ ا٭سهاّ ايشرع١ٝ اؿرز عًِٝٗ يف هيو

ُٸ : سداُٖا يردٛعِٗ يف َعرؾ١ اؿهـِ ايشـرعٞ    ;٢ أصشابٗا با٭صٛيٝنيٜس

ٌ  ،ٚاٱمجـاع  ،ٚايسـ١ٓ  ،يٮدي١ ا٭ربع١: ايهتاب ُٸ   ،ٚايعكـ  با٭صـٍٛ; ٢ ٖٚـٞ تسـ

ٕٸ ــ٢ عًٝــ٘ غــريٙ     ٭ ــٌ َــا ابتٓ ــا    ،ا٭ص ــّٙ ا٭ربعــ١ ٜبــتين عًٝٗ َعرؾــ١ اؿهــِ   ٖٚ

 ايشرعٞ.  

ّ   ،عٔ ايردـٛع يًهتـاب االٝـد    ٙ ايڀرٜك١ ٖٞ عبار٠څٚنٝـ نإ ؾّٗ  ٚعٓـد عـد

ٓٸ      ــ ــٕٛ يًس ــ٘ ٜردع ــرعٞ َٓ ــِ ايش ــ١ اؿه ــَعرؾ ــٍٛ  ١ املرٜٚٸ ــٔ ايرس ــٔ ١ ع  أٚ ع

 ٜهٕٛ َعت اڄ عٓدِٖ.   بسٓدٺ ا٭١ُ٥

ــٗا أٚ  ٛاٖرٖــا ٫ٚ      ــٛ بايعُــٌ بٓصٛص ــا ٖ ــ١ٓ  من ــاب أٚ ايس ٚردــٛعِٗ يًهت

١ ١ ا٭١ُ٥ يـٛ  ايؿـت سـٓٸ   ٜأ ّٕٚ بسٓٸ نُا ٫ ،يٛ  ايؿت ايهتاب ١ٹٓٸٜأ ّٕٚ بايسټ

ٜردعـٕٛ يًعكـٌ اؿـانِ بـاي ا٠٤      ٘ٹً ٚعٓد ؾكد هيو نڂ ،ايجابت١ عٓدِٖ ايرسٍٛ 

       ٌ ٚ ٫  ،أٚ ا٫ستٝاط أٚ ايتخٝري أٚ ا٫ستصـشاب عٓـد َـٔ اعت ٖـا َـٔ بـاب ايعكـ

ُٳ ّڇ  ؾ ايهتـاب ٚايسـ١ٓ عًٝٗـا ٜهـٕٛ ردٛعـ٘  يٝٗـا َـٔ بـاب          ٔ اعت ٖا َٔ بـاب قٝـا

 يًهتاب ٚايس١ٓ.  ايردٛع 

َٸ نإ َٔ باب اؿد  يرأٟ املعصّٛ َٔ ا٫تؿـام   ٕٵءا ردٛعِٗ يٲمجاع ؾٚأ

ٕٵ ،ؾٗٛ َٔ باب ايردٛع يًعكٌ نإ َٔ باب  سراي د ـٍٛ املعصـّٛ يف مجًـ١     ٚ 
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١، ٚتٛجـٝض هيـو ٚتؿصـًٝ٘ ٜڀًـ  َـٔ نتـ        باب ايردٛع يًسـٓٸ َٔ االُعني ؾٗٛ 

 أصٍٛ ايؿك٘ يًشٝع١.

 ٔ يًخهِ ايػسعٞـزٜٝخبااال طابطسٜك١ اضتٓ
ْٞايكســـِ ايجـــا: ُٸـــٜٴ ١ يعـــدّ عًُـــِٗ با٭ديچـــ باٱ بـــارٜني;ٗا ٢ أصـــشابٴـس

ٌڈٚ ْٸ، ا٭ربع١ َٳـ   ، بـار ٖٚـٛ ا٫  ،ٚاسـد  ُا ٜعًُٕٛ بأص  ٌٳُٳـ ايعٳ يٳٛٻدٳـ  ٔٵٚبعضـِٗ 

َٳ ٕٸءؾ ،ٚمل ٜعًُٛا با٭صٍٛ ا٭ربع١ بأمجعٗا ،بايهتاب أٜضاڄ َـٔ   عٳٓٳـ ايهجري َِٓٗ 

ٛٴ ١ٹٗٳبٵ٢ يف ايشټتٻ٠٤ سٳايعٌُ بأصٌ اي ا    .دٛب١ٝاي

ــار     ــٛع يٮ بـ ــٞ ايردـ ــرع١ٝ ٖـ ــاّ ايشـ ــ١ ا٭سهـ ــرٜكتِٗ يف َعرؾـ ــدّ ، ٚطـ ٚعـ

ٝـــ١ ايهتـــاب ذٸبـــٌ ٚعٓـــد ايهـــجري َـــِٓٗ عـــدّ سٴ  ،ردـــٛعِٗ يٲمجـــاع ٚيًعكـــٌ

 .ٚا٭١ُ٥  ِٖٚ ايرسٍٛ  ،عًِٝٗ ٍٳاٳْٳ ٔٵ٫ تصاص ؾُٗ٘ لٳ

 ،ايهـايف  ١ يف ايهت  ا٭ربعـ١: عٳٛدٳملڂ١ با٭ بار اذٝٸَِٓٗ اؿڂ ر ايهجريٴصٳ٢ سٳستٸ

 ،ٚغريٖــا َــٔ ايهتــ  املعتــ ٠ ،ٚا٫ستبصــار ،ٚايتٗــّٜ  ،َٚــٔ ٫ وضــرٙ ايؿكٝــ٘

ٕٸ  ،ٚيــّا غــاب اٱَــاّ ايجــاْٞ عشــر  ،ايبٝــإ يٮسهــاّ قــد نُــٌ بٗــا  باعتبــار أ

 اهٚبـني ايشٸـ   ،عٝـٚبـني ايضٸـ   ،شٝض َٓٗـا آ ّٜٔ بظٛاٖرٖـا َـٔ دٕٚ ؾـرم بـني ايصٸـ     

   .املسٓد ٚبني،ٚبني املرسٌ ،ٚبني املشٗٛر املعٍُٛ ب٘ ،ب٘ ا٭صشابايّٟ مل ٜعٌُ 

 .بٓا٩ِٖ ع٢ً أصاي١ اؿر١َ يف ا٭شٝا٤ احملت١ًُ سرَتٗاٚ

 ،بــٌ ايهــجري َــِٓٗ بٓــا٩ٙ عًــ٢ أصــاي١ ايٛدــٛب يف ا٭شــٝا٤ احملتُــٌ ٚدٛبٗــا  

 .ٗاتبٴٚهيو ٫عتبارِٖ ا٫ستٝاط يف ايشټ

َٳ  ٔٸ ُٳَٛا ايعٳرٻعٛا َٔ ا٫دتٗاد ٚسٳٓٳٚ ٘ يـٝا  ْٸـ أٚ ،اؿاصـٌ با٫دتٗـاد   ٌ بـايظ

   .عذ١

 ٘ ُٸ  ،ي٬دتٗـاد  ْـ٘ طرٜـلٷ  أباعتبـار   ،َٚٓعٛا َٔ دراس١ عًِ أصٍٛ ايؿكـ ٢ ٚتسـ
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 .  ٚاٱ بارٜنيثني ّٖٙ ايؿرق١ َٔ ايشٝع١ باحملدٳٿ

 األخبازٜٝـَٔٔ ْكذ طسٜك١ 
ــٚعٴ ــ ٠ڂدٳُٵ ــ ٔٵَٳ َٴٗٴتٳطــرٜكځ ضٳْكډ ــشٳِ املــّنٛر٠ املــرييا  يف  (1)بادٟآســمحد أَــني ا٭ُٸ

ٚصــاس   ،(2)د ْعُــ١ اهلل اؾاا٥ــرَٟٚــٔ َشــاٖري عًُــا٥ِٗ ايســٝٸ ،ؾٛا٥ــدٙ املدْٝــ١

   .(3) ايٓاجر٠ اؿدا٥ل

ٚأٚا٥ـٌ   ،يف ايكرٕ اؿادٟ عشـر ااذـرٟ ٚايجـاْٞ عشـر     ١ڂرٜكځّٖٙ ايڀچ تٵٜٛٳٚقځ

ٔٻ ،ايجايح عشر ًډ ٚيه ٞ   ايڀرٜك١ ا٭صٛي١ٝ تػ  (4)بت عًٝٗا لٛاقــ ايٛسٝـد ايبٗبٗـاْ

ّٴ ٙٹَٔ بعدٹ ِٻثٴ (ٖـ1206)س١ٓ  ٢املتٛؾ نُـا هنرتـ٘ نتـ      ،ٝخ دعؿـر ْا ايشٻـ دټدٳـ  ٙٴتًُٝ

 ايتارٜخ.

 ايػٝع١ بايكٝاع ٌََُِع َُّدَع
ٕٸ ;اٱْهـار  دٻشٳـ أٚأْهرتـ٘   ،بايكٝا  ١ڂٝعٳايشٸ ٌٴُٳعٵ٫ٚ تٳ ايـدٜٔ قـد نُـٌ أٜـاّ      ٭

ٕٸ  ٫چ ، ايرسٍٛ ا َٸـ   عٓـد ا٭٥ُـ١    ايكسِ ايهجري َٓ٘ قد أٚدع٘ ايرسٍٛ  أ

                                              

ٖـ(، ؾاجٌ قكچل َاٖر، ر٥ٝا ا٭ بـارٜني يف يَٓـ٘، يـ٘ نتـاب     1036قُد بٔ أَني ا٫سمحآبادٟ، )ت  (1)
 .246، ص2أٌَ ا٭ٌَ، قُد بٔ اؿسٔ اؿرٸ ايعاًَٞ، ز 1ت يف َه١.ايؿٛا٥د املد١ْٝ ٚغريٙ، َا

ٖــ(، َـٔ أٖـٌ داا٥ـر ايبصـر٠، ٚيـد يف       1112ْع١ُ اهلل بٔ عبد اهلل بـٔ قُـد اؿسـٝين اؾاا٥ـرٟ، )ت     ( 2)
 .110، ص13ايصباغ١ٝ. َعذِ امل٪يؿني، قُد رجا نشاي١، ز

ٖــ(، ؾكٝـ٘ َٚردـع، ٜعـرف بصـاس       1189ت ٜٛسـ بٔ أهللد ابـٔ عصـؿٛر ايـدرايٟ ايبشراْـٞ، )     (3)
اؿدا٥ل، ْسب١    نتابـ٘ املشـٗٛر اؿـدا٥ل ايٓاجـر٠ يف أسهـاّ ايعـمح٠ ايڀـاٖر٠، ٚيـ٘ ي٪يـ٪٠ ايبشـرٜٔ يف           

 .436، ص12، زاٱداي٠. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
أصؿٗإ ٚأقـاّ يف بٗبٗـإ، ٚاسـتكر يف نـرب٤٬ ٚتـٛيف بٗـا       قُد باقر بٔ قُد أنٌُ ايبٗبٗاْٞ، ٚيد يف ( 4)

ــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ ايصــادم     1206ســ١ٓ ) ، 13، زٖـــ(. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓ
 .529ص
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أٚ يعـدّ املصـًش١ يف   ٗـارٙ     ،دّ ا٫بت٤٬ بايٛقا٥ع احمله١َٛ ب٘ يف هيـو ايعصـر  يع

 ٚ   ئَ ايػٝب١ ايصػر٣ قد نٌُ  ٗٛرٙ ٚمت   راد٘. ،يف هيو ايٛقت

ٕٻ ٖـا    يَـٔ     ؿا٤ٳ بعض أسهاّ ا٭شٝا٤ اقتضت املصـًش١ڂ  ٚبعضِٗ ٜر٣ بأ

ٕٸ ، ٗٛر اؿذ١  رٴٗڇـ ظڃٜٴ ٓـد  ٗـٛرٙ   ٚع ،هيو ايٛقت ٚقا٥عٗا ٫ تٛدد  ٫چ أٚ ٭

 تًو ا٭سهاّ.

ٕٵ ،ٌ بايكٝا ُيًع ا٭١ُ٥   ْهارٴ ٚبًؼٳ ٜكٍٛ اٱَـاّ   ٚعدّ ا٭ ّ بايرأٟ أ

ــادم  ــٛؾچ   ايص ــ  املت ــٔ تػً ــإ ب ــ١ٓ  ٢٭ب ـــ141)س ــ (ٖ ــقٹ  ها ١ڂٓٻ)ايسٴ ــَٴ تٵٝسٳ  لٳشٹ

 .(1)ٜٔ(ايدٸ

 إلمساع١ًٝٝ ٚايبٗس٠ ٚاآلغاخا١ْٝا
ُٸايكســِ ايجــاْٞ َــٔ اٱَاَٝــ١ ٖــٛ ايكســِ     ٖٚــِ ايــّٜٔ ،ااعًٝٝــ٢١ باٱاملســ

َٚـٔ بعـد  ااعٝـٌ     ،ٜكٛيٕٛ بءَا١َ  ااعٌٝ بعد  َا١َ أبٝ٘ دعؿر ايصادم 

ِٸ  ،ٚيـدٙ قُـد   ا٭م  ٫ٚ ٜكٛيـٕٛ بءَاَـ١ اٱَـاّ َٛسـ٢ ايهـا ِ       يف أعكابـ٘،  ثـ

 ٭ْ٘ ٫  َا١َ ٭ ٜٛٔ عٓدِٖ بعد اؿسٔ ٚاؿسني. ;ٱااعٌٝ

ّڈ دٸ٘ ٫بٴأْٸب :عكٝدتِٗ يف اٱَا١َ  ٴٚتتًخٸ ٚقـت   ٌٿَعصّٛ يف نڂ َٔ ٚدٛد  َا

ٞٸ عًٝـ٘ َـٔ اٱَـاّ     َٓصـٛصٷ  ٚؾاطُـ١   بٔ أبٞ طاي   َٔ ْسٌ اٱَاّ عً

   :ِٖٚ ع٢ً طا٥ؿتني ،٢ تكّٛ ايكٝا١َايّٟ قبً٘ َٔ ٚايد    ٚيد ستٸ

ُٸ :ا٭ٚ   ٚتبدأ اٱَا١َ عٓدِٖ َٔ اٱَاّ عًـٞ   ،ا٠ باملستع١ًٝ ٚايبٗر٠املس

 .ثِ يف أعكاب٘ ثِ يًشسني  سٔ بٓ٘ اؿثِ ٫

ُٸ  :ايڀا٥ؿ١ ايجاْٝـ١  ُٸ  املسـ ّٴ  ،ا٠ با٭غا اْٝـ١ ا٠ بايٓاارٜـ١ ٚاملسـ بعـد اٱَـاّ    ؾاٱَـا

                                              

 .214احملاسٔ، أهللد بٔ قُد اي قٞ، ص (1)
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ٔ  ٫ٚ ٜعـدٸ  ،ٖٛ اؿسـني  عًٞ  ؿكـت  ٚاتٸ ،يف عـداد ا٭٥ُـ١    ٕٚ اٱَـاّ اؿسـ

ِٸ ،ايڀا٥ؿتإ ع٢ً  َا١َ اؿسني  بٓ٘ دعؿـر ثِ ٫ ،بٓ٘ قُد ايباقرثِ ٫ ،بٓ٘ ع٫ًٞ ث

قبـٌ   تٵُٴٕ  ااعٌٝ مل ٜٳ  :ثِ يف أعكاب٘، ٜٚكٛيٕٛ ،بٓ٘  ااعٌٝثِ ٫ ،ايصادم

ٟٳ٘ قـد رٴ ْٸـ  ٚ ، أبٝ٘ اٱَاّ دعؿر ايصـادم  َـٔ   سـٓٛاتٺ  اڇُٵـ بايبصـر٠ بعـد  ٳ   ٩

 َٛت أبٝ٘.

ٚأ ٗــر َٛتــ٘  ٛؾــاڄ عًٝــ٘ َــٔ  ،أ ؿــ٢ ٚدــٛدٙ  أبــاٙ اٱَــاّ ايصــادم ٕٸ ٚ

 (ٖــ 145)ٚاستمح سـ١ٓ   ،عًٝ٘ َا١َ  اٖر٠څسٝح ناْت د٥٫ٌ اٱ ،اـًؿا٤ ايعباسٝني

 .(ٖـ158)٢ َات س١ٓ ستٸ

ـــ ٚيهـــٔ ايشـــٝع١ ا٫ ســـ١ٓ اّ أبٝـــ٘ ثـــين عشـــر١ٜ ٜعتكـــدٕٚ لـــٛت  ااعٝـــٌ أٜٸ

يعًُـ٘ لـٛت  ااعٝـٌ     ٘ أ ٗر  َاَت٘  ٛؾاڄ عًـ٢ ٚيـدٙ َٛسـ٢    ْٸ ٚ ،(ٖـ143)

ٜبـل   ؾءها أ ٗر  َا١َ  ااعٌٝ ٚقد َات قبـٌ اٱَـاّ مل   ،ٚبكا٤ َٛس٢ بعدٙ ،قبً٘

 ست٢ ٜكتًٛٙ. يٮعدا٤ اـٛف َٔ اٱَاّ َٛس٢ 

 ٚقت ظٗٛز املرٖب اإلمساعًٝٞ
 ّٖا املّٖ  بٛاسڀ١ ايدٚي١ ايؿاطُٝـ١ يف املػـرب ايـا أسسـٗا سـ١ٓ      رٳٗٳٚقد  ځ

خـّ تـْٛا   ٚاتٸ ،يف اؾاا٥ـر  (1)د اهلل بٔ اٱَاّ اؿسنيٝ َاَِٗ املٗدٟ عب (ٖـ297)

ٞ  (ٖـ358)ٚيف س١ٓ  ،عاص١ُ ي٘ بـٔ   (2)اؾتتض َصر  َاَِٗ املعا يدٜٔ اهلل ايؿـاطُ

                                              

ًڂٛىٹ ايدٻٚيځ١ٹ ايؿاطُٝ (1) ٍٴ َ ٚٻ ٖــ(،  322 – ١296، سهـِ َـٔ )  أبٛ قُد، عبٝد اهلل بٔ اؿسني املٗدٟ، ٖٛ أ
 .108، ص24اٝت َد١ٜٓ )املٗد١ٜ( يف تْٛا باا٘. تارٜخ اٱس٬ّ، ايّٖيب، ز

ٖــ(، صـاس  َصـر ٚأؾرٜكٝــا    365َعـد بـٔ اااعٝـٌ بـٔ ايكـا٥ِ بـٔ عبٝــد ايؿـاطُٞ، أبـٛ اـِٝ، )ت          ( 2)
ــٔ أهللــ        ــد ب ــ٬ّ ايٓب٤٬،قُ ــري أع ــرب. س ــد يف املػ ــ١، ٚي ــ١ ايؿاطُٝ ــا٤ يف ايدٚي ــّٖيب، زاـًؿ ، 15د اي

 .159ص
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 ٟ بكٝـاد٠   ،املتكـدّ هنـرٙ   اٱَاّ املٓصٛر ابٔ اٱَاّ ايكا٥ِ بأَر اهلل بٔ اٱَاّ املٗـد

 .(1)دٖٛر ايصكًٞ

 يف نتـــاب دعـــا٥ِ ٚطــرٜكتِٗ يف َعرؾـــ١ ا٭سهــاّ ايشـــرع١ٝ ٖــٞ ا٭ ـــّ لــا    

ُٸــ ،طبــع يف دَشــل ،طبــع يف َصــر، ٚنتــاب ا٫قتصــار  ،اٱســ٬ّ ١ يف ٚنتــاب اا

ٔ      ،طبع يف َصر ، تباع ا٭١ُ٥أآداب   ٚاؾُٝع َٔ تـأيٝـ أبـٞ سٓٝؿـ١ ْعُـإ بـ

َٴ ُٸأبٞ عبد اهلل  ٞ   ش اـِ   ٚيـٝا  ،(ٖــ 367)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  ،(2)د بـٔ َٓصـٛر املػربـ

ٚٸ ٞٸد عٝٸٚق ،ْ٘ اِ ّٖا ايردٌس٣ٛ َا د ايجـاْٞ   اـًٝؿـ١  ٓ٘ ايكا٥ِ بأَر اهلل ايؿاطُ

ؾذعًـ٘   ٚبكٞ ٜشػٌ ّٖا املٓصـ     يَـٔ اـًٝؿـ١ ايرابـع املعـا يـدٜٔ اهلل       ،قاجٝاڄ

ِٸ ،ٚداعٞ ايدعا٠ ،قاجٞ ايكضا٠  .تٛ  ّٖا املٓص  َٔ بعدٙ أ٫ٚدٙ ث

ؾٗٛ ايكـإْٛ ا٭ساسـٞ    ،(دعا٥ِ اٱس٬ّ)ٚاملِٗ َٔ ّٖٙ ايهت  عٓدِٖ ٖٛ 

عًــ٢  ٖٚــٛ ٜشــتٌُ َــِٓٗ، ٢٠ ايٝــّٛ عٓــد طا٥ؿــ١ ايبٗــر٫ٚ ٜــااٍ نــّيو ستٸــ ،اــِ

 عشر١ٜ. ا٫ثينتڀابل ؾك٘ اٱَا١َٝ  ٚآبا٥٘  َرس٬ت عٔ اٱَاّ ايصادم 

ٕٸ ً اٜعكٛب بٔ  ٚوه٢ أ  (ٖــ 380)سضـر يف سـ١ٓ   أ (4)باهللٚيٜر ايعاٜا  (3)نٹ

٘ أاع١ ايؿكٗا٤ ٚأٌٖ ايؿتٝا ٚمج ٍ  ، رز اِ نتاباڄ يف ايؿك٘ قد عًُـ ٖـّا عـٔ    :ٚقـا

                                              

ٖـــ(، قا٥ــد املعــا ايؿــاطُٞ، بــاْٞ َدٜٓــ١ ايكــاٖر٠  381دــٖٛر بــٔ عبــد اهلل ايرَٚــٞ، أبــٛ اؿســٔ، )ت   (1)
 .357، ص1ٚاؾاَع ا٭يٖر. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز

ُٸد، بـٔ َٓصـٛر املػربـٞ املصـرٟ، أبـٛ سٓٝؿـ١، )ت        (2) ٖــ(، يـ٘ )دعـا٥ِ    367ْعُإ بٔ أبٞ عبد اهلل، ق
 . 493، ص4، زٱس٬ّ(. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم ا

ٖــ(، ٚيٜـر، ٚيـد ببػـداد،     380ٜعكٛب بٔ ٜٛسـ بٔ  براِٖٝ بٔ ٖارٕٚ بٔ نًا، أبـٛ ايؿـرز، )ت    (3)
ت ٚساؾر    ايشاّ ثِ    َصر ؾاتصٌ بهاؾٛر ا٭ شٝدٟ ثـِ    املػـرب ؾخـدّ املعـا ايؿـاطُٞ. ٚؾٝـا      

 .27، ص7ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز

ْاار بٔ َعد بٔ املٓصٛر ايؿاطُٞ، أبـٛ َٓصـٛر، صـاس  َصـر ٚاملػـرب ٚيـد يف املٗدٜـ١ ٚبٜٛـع بعـد           (4)
 .167، ص15ٚؾا٠ أبٝ٘، ٚناْت ؾنت ٚق٬قٌ يف عٗدٙ. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز
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 .ساي١ ايٛيٜر١ّٜٖٚا ايهتاب ٜعرف بايرٸ ،عٔ آبا٥٘ ايهراّ اٱَاّ ايعاٜا باهلل

 .طبع يف بريٚت ايدع٠ٛ(،اؾتتا  )ٜٚعتُدٕٚ يف تارىِٗ ع٢ً نتاب 

ٚنـإ ايتـدرٜا    ،ا ايؿاطُٕٝٛ داَع ا٭يٖر يتدرٜا ٖـّا املـّٖ   قد أسٸٚ

ٍڇ    ،ملــّٖ  َايــو ٚايشــاؾعٞ يف اؾــاَع ايعتٝــل      ٚبــّيٛا قصــار٣ اؾٗــد ٱســ٬

ٞٸ ًچ املّٖ  اٱااعًٝ  ٗا.  ق

 .(1)ٚاستُرت اـ٬ؾ١ ايؿاط١ُٝ يف َصر ست٢ عٗد املستٓصر باهلل

 اْػكام ايدٚي١ ايفاط١ُٝ
ٚبني ا٭صـػر   ،(2)ٚقع ايٓااع بني ٚيدٜ٘ ا٭ن  ْاار (ٖـ487)ٚبعد ٚؾات٘ س١ٓ 

٣ هيـو    اْكسـاّ اٱااعًٝٝـ١    ٚأدٸ ،ايجاْٞ يف َصر ٜٛعٳؾبٴ ،(3)َٓ٘ املستعًٞ باهلل

 :   ؾرقتني

ُٸ ،ٖٚٞ ايتابع١ يًُستعًٞ ،املستع١ًٝ  ،٬ؾ١ يف َصـر ٗا باـتٴٖٚٞ ايا قاَت أ٥

ٕٵ َــا  تًـــ مجٝــعأٚ ،ٚأياٍ ايدٚيــ١ ايؿاطُٝــ١ ،ٜٔ ا٭ٜــٛبٞايــدٸ ٬ ٴصٳــ دــا٤ٳ    أ

ٞ   ،أَهٓ٘  ت٬ؾ٘ َٔ اٯثار ايع١ًُٝ اّٙ ايدٚي١  ،ؾااٍ ايكضا٤ باملـّٖ  اٱاـاعًٝ

ــ٘ ايكضــا٤ باملــّٖ  ا  ٌٸٚسٳــ ٕٵ ،يشــاؾعَٞهاْ ــ ،(4)  ايظــاٖر بٝــ دــا٤ٳ    أ  دٳدٻؾعٳ

                                              

ٖـ(، َـٔ  ًؿـا٤ ايدٚيـ١ ايؿاطُٝـ١ لصـر، َٛيـدٙ       487 َعد بٔ عًٞ بٔ اؿانِ بأَر اهلل، أبٛ اِٝ، )ت (1)
 .186، ص15ٚٚؾات٘ بٗا، سري أع٬ّ ايٓب٤٬،قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز

ّ(. 996 - 975ٖٛ ايعاٜا باهلل، ْاار بٔ َعد بٔ اااعٌٝ،  ـاَا اـًؿـا٤ ايؿـاطُٝني، سهـِ َـٔ )     ( 2)
 .197، ص15سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز

ٖـــ(، َــٔ ًَــٛى ايدٚيــ١ ايؿاطُٝــ١ 495د بــٔ َعــد بــٔ ايظــاٖر عًــٞ املٓصــٛر، أبــٛ ايكاســِ، )ت اهللــ( 3)
باملػرب َٚصر، بٜٛع باـ٬ؾ١ بعد أبٝ٘، ًَو ايصًٝبٕٝٛ ايكـد  يف عصـرٙ. سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد       

 .196، ص15بٔ أهللد ايّٖيب، ز

ٖـــ(، َٛيــدٙ بــأرض 676ٖر، )ت بٝــ   ايع٥٬ــٞ ايبٓدقــدارٟ ايصــاؿٞ، رنــٔ ايــدٜٔ، املًــو ايظــا  ( 4)
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 .ايكضا٠ َٔ املّاٖ  ا٭ربع١ اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚايشاؾع١ٝ ٚاؿٓب١ًٝ

ٕ  ،ٚتٛدد ٖـّٙ ايؿرقـ١ ؾعـ٬ڄ يف اآـد     ٔ  ،ٚبانسـتا  ،ٚايشـرم ا٭قصـ٢   ،ٚايـُٝ

ُٸ ،ٚالًمحا ٚبـايبٗر٠   ،يبًد صٛر٠ يف اآـد  رق١ بايصٛرت١ٝ ْسب١ڄ٢ ؾع٬ڄ ّٖٙ ايؿٚتس

ٕٸ ;ذارَٚعٓاٖا باآد١ٜ ايتٸ  .ذار٠غًبِٗ ايتٸأ ٌٳُٳعٳ ٭

ــ ٖٴ ٕٳ ِٵٚ ــٛ ٛٴ ٜ٪َٓ ّڈ دــٛدٹب ــاهلل     َســتٛرڈ  َــا ــ٘ اٱَاَــ١ َــٔ املســتعًٞ ب اْتكًــت ي

 ٚيداڄ بعد ٚيد.   ،بايتٛارخ

ٖـ ٖٚٛ ايّٝٛ ايسٸ ،ٚي٘ داعڈ َڀًل  اٖر ٔ ًڀإ ايدنتٛر قُد بر ٚقـد   ،إ ايـدٜ

ٚنـإ   ،يف بَٛيب ٙٴدٳكځٚسضرْا امل٪ار اٱس٬َٞ ايّٟ عٳ ،ات٠ َرٸيف بٝتٓا عدٸ يارْا

ّٸ ١ڄشخصٝٸ  ٚأدب رامڈ.   ،ع بأ ٬م عاي١ٜٝتُتٻ ٠ڄؾ

ٚ  ،اعٞ املڀًلٜٚأتٞ عٓدِٖ بعد َرتب١ ايدٸ ٖٚـٛ ايٝـّٛ سـٝدٟ     ،ع٠ٛايـدٸ  ٕٴَـأه

٬ڄ هُـع اـصـاٍ اؿُٝـد٠ يف    دٴـ ٚنـإ رٳ  ،يف بٝتٓا يارْاٚقد ، (1) امي١ قڀ  ايدٜٔ

ِٸ  ،بًٝؼ َٓڀلڈ ٚتـأتٞ بعـدٖا    ،َٚرتبتـ٘ ٖـٞ َرتبـ١ أ ـّ ايعٗـد ٚاملٝجـام       ،ٚأدب دـ

 ا٭ْؿا املستذٝب١.   ٖٚٞ َرتب١ دّب ،َرتب١ املهاسر

 طبع يف بريٚت. ،(2)(ايعكا٥د تازٴ) ٚمما ٜعتُدٕٚ عًٝ٘ يف عكا٥دِٖ نتابٴ

 غاخا١ْٝايفسق١ اآل
ُٸ    :َـٔ اٱااعًٝٝـ١   ،ٚايؿرق١ ايجاْٝـ١  ٖٚـٞ ايـا    ،اارٜـ١ ا٠ بايٓٸٖـٞ ايؿرقـ١ املسـ

                                                                                                            
 

ِٸ    َصــر. ا٭عــ٬ّ،  ــري ايــدٜٔ ايارنًــٞ، ز    ًځــ ٵ ثــ ِٸ    سٳ ، 2ايكبذــام، أســر ؾبٝــع يف ســٝٛا ، ثــ
 .79ص

(  اميــ١ شــكٝل قُــد برٖــإ ايــدٜٔ، نــإ ٜــرأ  مجعٝــ١ ايشــباب املســًِ، ٚاــا ؾــرٚع يف أمــا٤ اآــد    1)
 ٚكتًـ بًدإ أؾرٜكٝا. َٛقع ايراصد اٱيهمحْٚٞ.

   ٖـ(.612تاز ايعكا٥د َٚعدٕ ايؿٛا٥د مل٪يؿ٘ عًٞ بٔ قُد بٔ ايٛيٝد )ت  (2)
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ُٸ َٔ َصر َـع   زٳرٳؾكد  ٳ ،ٖٚٞ ايتابع١ يٓاار بٔ املستٓصر ،٢ با٭غا ا١ْٝ ؾع٬ڄتس

ٕٵ ٚباٜعــ٘  ،ســهٓدر١ٜبــاٜع أٖــٌ َصــر أ ــاٙ املســتعًٞ    اٱ أ ٝــ٘ عبــد اهلل بعــد أ

اْتٗـت   ،ٚقاَت اؿرب بني اـًٝؿتني ا٭ ٜٛٔ ،بٛٙ باملصڀؿ٢ يدٜٔ اهللأًٖٗا ٚيكچ

 ٚدعًــت املكــر ،باْتصــار املســتعًٞ ؾاْتكًــت ايؿرقــ١ ايٓاارٜــ١ َــٔ َصــر    ؾــار 

 .املٛت قًع١ځ

َٳ اارع٣ٛ ايٓٸايـدٻ  دٳٚقد أٜٸ ٕٵ ، (1)ا صـبٻ ايبـٔ   ٔٴسٳـ اـا ا٭َـٛر اؿځ   دٳٗٻـ ٜـ١ ٚ  بعـد أ

٘  ؾهــإ ٜــدعٛ ٱَاَــ١ٹ  ،املســتعًٞ تبــاعٴأا٥٘ ُٳصٳــؾًــت َــٔ أٜــدٟ  ٴ  ،ْــاار بعــد أبٝــ

   ٗ إ ٚيــبڀ٬ٕ  ٬ؾــ١ املســتعًٞ يف ايشــاّ ٚأطراؾٗــا ٚ ٛيســتإ ْٚٛاسٝٗــا ٚأصــؿ

 .ٚتٛابعٗا

يســ٤ٛ ايتؿــاِٖ ايــّٟ ٚقــع بــني  ;ثـِ اْتكًــت ٖــّٙ ايؿرقــ١ َــٔ  ٜــرإ    اآـد  

ُٸ ،(2) َاَٗا سسٔ عًٞ شاٙ اؿسٝين ّ ٚاؽچـ  ،د بٔ عًٞ شاٙٚبني سًڀإ  ٜرإ ق

   .بَٛباٟ َكراڄ ي٘ ٚ٭تباع٘

أغا ـإ ايجـاْٞ عًـٞ بـٔ سسـٔ       ٕٸأ  سرِٖ دٸٚقد ْكٌ يٞ َشاىٓا ايهراّ قڂ

يٚدتـ٘ عايٝـ١    ٕٸأٚ ،ا يف بَٛبـاٟ    نـرب٤٬  ٓٸدجُاْ٘ بعـد إٔ سٴـ   ٌٳكٹشاٙ املّنٛر ْٴ

ٕ  املًـو  ر١ٜ اب١ٓ ْظاّ ايكادا يما املًو يف عٗـد ؾـتض عًـٞ     (3)ر٥ـٝا ٚيرا٤  ٜـرا

                                              

ٖــ(، داٖٝـ١ شـذاع، عـامل باآدسـ١ ٚاؿســاب      518اؿسـٔ بـٔ ايصـبٸا  بـٔ عًـٞ اٱاـاعًٝٞ، )ت        (1)
٘ٸ يف ا٭صــٌ َــٔ هللــري، تًُــّ ٭هللــد بــٔ عڀــال َــٔ أعٝــإ اٱااعًٝــ١ يف يَــٔ    ٚايٓذــّٛ، قٝــٌ:  ْــ

 .500، ص1إ ا٫عتداٍ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زًَهشاٙ ايسًذٛقٞ. َٝا

ٖـ(، قاّ بجٛر٠ ٚؾشٌ ٖٚرب    اآد ٚملـا تـٛيف   1298سسٔ عًٞ شاٙ اؿسٝين أغا  إ ا٭ٍٚ، )ت ( 2)
 .231 ًؿ٘ ابٓ٘ أغا إ ايجاْٞ. اٱااعًٕٝٝٛ ٚاملػٍٛ ْٚصري ايدٜٔ ايڀٛسٞ، سسٔ ا٭َني، 

ٖــ(، تـٛ  ر٥اسـ١ ايـٛيرا٤ يـ٘      1239ًكـ  ْظـاّ املًـو، )ت    قُد سسني  إ ايصدر ا٭صؿٗاْٞ، امل( 3)
 .539، ص1ز أنٌُ َعُٛرٙ يف بٓا٤ املدار  ٚغريٖا. أعٝإ ايشٝع١، قسٔ ا٭َني،  
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ٙ آبابٓٗا  قد أتتٵ ، ٜرإ (1)شاٙ سًڀإ ٖٚـٛ صـػري ايسـٔ     غا إ ايجايح قُد شـا

تباعـ٘ ايٓاارٜـ١ ؾشًكـت رأسـ٘ ؼـت َٝـااب ايـّٖ  يف داْـ          أَٚع٘ مجاع١ َٔ 

ثِ أتت ب٘ يدارْا املعرٚؾ١ بدار ناشــ ايػڀـا٤ ٚطًبـت     ،ايصشٔ ايشرٜـ ايكبًٞ

ايشٝخ عًـٞ نتـاب   ابٔ ٟ ايعبا  نتاباڄ ؾكٗٝاڄ يدراس١ ٚيدٖا املّنٛر ؾكدّ اا ددٸ

 ر١َ.  َٔ ايتٸ د يف ٚرمڈدٝٸ يشرا٥ع يًُشكل. ٚنإ غاٍّا

ّٵ ٕٻ  ٴٖٳٚت ٢ تكـّٛ  ٜـ١ ْـاار ْسـ٬ڄ بعـد ْسـٌ ستٸـ      اٱَا١َ يف هرٸ ّٖٙ ايؿرق١    أ

ٕٸ ،ايكٝاَـ١  ٘  غا ـإ ايرٸ آ َـاَِٗ   ٚ  ٕٻ ،ابـع َــٔ هرٜتـ ٚ   ٫ أ ْظُـتِٗ قــد  أأسهـاَِٗ 

ٛٸ ٕٚ ٫ٚ ٜعــدٸ ،١ٚأصــبشت ٫ تتؿــل َــع تٓظُٝاتٗــا ايســابك  ،رت بتڀــٛر ايــأَتڀــ

ِ  اٱَاّ اؿسٔ      بـٌ ٜٓتكًـٕٛ َـٔ أَـري املـ٪َٓني عًـٞ        ،يف عداد أ٥ُـتٗ

 غ٬ف املستع١ًٝ. ٚيدٙ اٱَاّ اؿسني 

 ايصٜد١ٜ
ُٸ  ايؿرق١ ايجا١ْٝ َٔ ؾرم اٱَا١َٝ ٖٞ ايؿرقـ١ڂ  ُٸ  ،ٜدٜـ١ ا٠ باياٸاملسـ ٢ لـّٖ   ٚتسـ

   .ؾعؿرٟ بّيودّ يف تس١ُٝ املّٖ  انُا تكچ ،َّٖٚ  أٌٖ ايبٝت ،ايشٝع١

ــ    ــ١ اؾعؿرٜٸ ــٔ ايؿرق ــٕٛ ع ــِ ٜؿمحق ُٸــ  ٖٚ ــاَا ق ــاّ اـ ــاقر ١ يف اٱَ  ،د ايب

أ ٝ٘ يٜد بٔ عًٞ بـٔ اؿسـني    بءَا١َٚاياٜد١ٜ ٜكٛيٕٛ  بءَاَت٘،ؾاؾعؿر١ٜ ٜكٛيٕٛ 

ٚٴ ،بٔ أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طاي   ٚاستشـٗد   ،(ٖــ 76)يد يٜد سـ١ٓ  ٚقد 

 .(ٖـ122)س١ٓ 

ٚأبُٝٗـا عًـٞ    ،ٚ َا١َ اؿسـٔ ٚاؿسـني   ، َا١َ أبٝ٘ بعد  بءَاَتٜ٘ٚكٛيٕٛ 

                                              

ٖـ(،  ستكٌ باملًـو ٚقضـ٢ أغًـ  سهُـ٘     1250ٖٛ ؾتض عًٞ شاٙ بٔ سسني قًٞ  إ ايكادارٟ، )ت ( 1)
 .391، ص8ٔ ا٭َني، زيف اؿرٚب ايدا ١ًٝ ٚاـارد١ٝ. أعٝإ ايشٝع١، قس
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ِٸ  ،بٔ أبٞ طاي   ٌټ  ثـ ٍّ  ؾـردٺ  نـ ٔ َتـدٜٸ  َـٔ هرٜـ١ اؿسـٔ ٚاؿسـني      ؾـاطُ

 ،ٚايؿضـٌ ايظـاٖر   ،بايسٝـ تهٕٛ ؾٝ٘ اٱَا١َ بشـرٚطٗا َـٔ ايعًـِ ايبـاٖر      ارزٷ

ٛٻ ،دب٬ تردٸ ،ٚدٛد٠ ايرأٟ ،ٚايشذاع١ ٚايسخا٤ ٛٳ ع٢ً تدبري ا٭َٛر ٚ ٠ڂٚايك ع رٳايـ

   .املشٗٛر

ُٸ ١ٺبشخصٝٸ عٴٚنإ يٜد ٜتُتٻ ٕٵعً َٔ أٖـٌ   اڅٖٵسٛي٘ رٳ ـٻًٜتٳ ١ٝ د١ٜٝٓ أٚدبت أ

 .سضر عٓدٙ سٓتني ،ٚنإ َٔ ت٬َّٝٙ أبٛ سٓٝؿ١ ،ايعًِ ٚايؿك٘

ٚض ايٓضري مل٪يؿـ٘  ٚشرس٘ ايرٸ ،ٜٚعتُدٕٚ ع٢ً االُٛع ايؿكٗٞ املٓسٛب  يٝ٘

َـٔ   هللدأد عبا  بٔ ُ٘ ايسٝٸٚاچ ،(ٖـ1221)س١ٓ  ٢املتٛؾ (1)ايدٜٔ ايسٝاغٞ شرف

 .ٚقد طبع َع٘ ، براِٖٝ َٔ عًُا٤ ايكرٕ ايرابع عشر آٍ

ٜسـتػ٢ٓ   [٫] عٝـح  نإ ّٖا االُٛع غري َستٛف يشتات املسا٥ٌ ايؿكٗٝـ١  ٚملاچ

ُٸــ ٞ بــٔ سٸــا عــداٙ اعتُــدٚا يف ايؿكــ٘ عًــ٢ وٝــ٢ بــٔ اؿســني بــٔ ايكاســِ ايرٸ بــ٘ ع

 براِٖٝ بٔ  ااعٌٝ بٔ  بـراِٖٝ بـٔ اؿسـٔ املجٓـ٢ بـٔ اؿسـٔ بـٔ أَـري املـ٪َٓني          

ــ     ــٞ طاي ــٔ أب عًــٞ ب
(2)   ٌ ــ ــ٘ َج ــ٘ يف ايؿك ــ٢ نتب  ،ٚاملٓتخــ ، ا٭سهــاّ: ٚعً

 ُٛع.  ٚي٘ يف ا٭صٍٛ ٚغريٖا نتاب اا٘ اال ،ٚايؿٕٓٛ

ــادٴ  ــدِٖ ا٫دتٗ ــ ٚعٓ ــ طڅرٵشٳ ُٻ ــدٸتٹيف أ٥ ــا٤ٳِٗ ٜٚع َٳ ٖٴٕٚ ؾكٗ ــٌ  ــٔ أٖ ــرٳدٵِ َ  ١ٹسٳ

 .أٟايرٸ

                                              

ٖـ(، ؾكٝ٘، َٔ ؾض٤٬ اياٜد١ٜ بايُٝٔ، َٛيـدٙ ٚٚؾاتـ٘   1221اؿسني بٔ اهللد بٔ اؿسني ايسٝاغٞ، )ت  (1)
 .214، ص13، زبصٓعا٤. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، َـٔ أ٥ُـ١    298طبـا٥ٞ، تـٛيف باملدٜٓـ١ )   و٢ٝ بٔ اؿسني ايكاسِ بٔ  بـراِٖٝ اؿځسٳـين ايرٻسٸـٞ ايڀبا    (2)
، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١    َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤   اياٜد١ٜ، ٚنإ ٜسهٔ ايؿرع َـٔ أرض اؿذـاي.   

 .616، ص3، زا٫َاّ ايصادم 
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 ،(ٖــ 288)ا سه١َٛ أٌٖ ايبٝت اياٜد١ٜ يف ايُٝٔ س١ٓ ّٖٚا و٢ٝ ايّٟ أسٸ

ٚهيـو عـٔ طًـ  أٖـٌ ايـُٝٔ يـ٘ َـٔ املدٜٓـ١          ،ٚنإ ٖـٛ اٱَـاّ ا٭ٍٚ يف صـٓعا٤   

ٛٸ ز ؾكٗـا٤ اياٜدٜـ١   ٥ـ٘    ٖـّا اياَـإ، ٚعًٝـ٘ ؽـرٸ     ٫ٚ تـااٍ اٱَاَـ١ يف أبٓا   ،ر٠املٓ

ًچ ،ٚأ٥ُتِٗ ٖٚا ؾٗٛ عٓـدِٖ نـأبٞ   ٚمل ٜتعدٸ ،بٛا باااد١ٜٚست٢ يكچ ،دٚٙ يف آرا٥٘ٚق

   .تِٗسٓٝؿ١ ٚايشاؾعٞ َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايس١ٓ، ٚأديت٘ يف ايؿك٘ أديچ

ــ١ ا٭يٖــار(    ــ٘ بهتــاب )ا٭ْــٛار يف أدي  َــٔ أراد ايتٛســع يف عــح ا٭ديــ١ ؾعًٝ

 ٚنتـاب )ايبشـر اياا ـر(    ،(ٖــ 841)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ  (1)هللد بـٔ وٝـ٢  أاٱَاّ مل٪يؿ٘ 

 ٚؽره٘ نتاب )ايػٝح املـدرار( ٚغريٖـا، ٚنتـاب )ايتذرٜـد( يٲَـاّ امل٪ٜـد بـاهلل       

 .  (3)ٜٔايدٿ رڇدٵبٔ بٳ نيٵسٳؿا٤( يٮَري اؿڂ)ايشٻ ٚنتابٴ،(2)هللد بٔ اؿسني ااارْٚٞأ

  ٍ ــاا ــدتِٗ َــّٖ  ا٫عت ــٕٛ يف عكٝ ٔ  ،ٜٚتبع ــُٝ ــِ اٯٕ يف اي ــاٍ ،ٖٚ ــ  :ٜٚك ٘ ْٸ

 ٚيف ط ستإ. ،ُاي١ٝؾرٜك١ٝ ايشٸأٜٛدد َِٓٗ يف 

 اذتٓف١ٝ
 ِٖٚ ائّٜ ٜعًُٕٛ لّٖ  اٱَاّ أبٞ ،ٚايجاْٞ َٔ املّاٖ : َّٖ  اؿٓؿ١ٝ

                                              

ٖـــ(، عــامل بايــدٜٔ ٚا٭دب، َــٔ أ٥ُــ١  841أهللــد بــٔ وٝــ٢ بــٔ املرتضــ٢ بــٔ املؿضــٌ اؿســين، )ت  ( 1)
، بَّار. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم     اياٜد١ٜ بايُٝٔ، ٚيد 

 .73، ص9ز

ٖــ(، َـٔ أ٥ُـ١ اياٜدٜـ١، نـإ ٚسٝـد عصـرٙ ٚؾرٜـد         411أبٛ اؿسني أهللد بٔ اؿسني بٔ ٖارٕٚ، )ت  (2)
 .23، ص5، زدٖرٙ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، أسـد ايعًُـا٤ ا٭دـ٤٬ ٚأ٥ُـ١ ايؿكـ٘       662بٔ بدر ايدٜٔ قُـد بـٔ أهللـد بـٔ وٝـ٢، )ت      اؿسني  (3)
ُٹدٴ عًٝٗا عًُا٤ اياٜدٜـ١، ٚيـ٘ َ٪يؿـات يف ايؿكـ٘      ِٸ ا٭صٍٛ ايا ٜٳعٵتٳ ٚاؿدٜح ا٭ؾّاه، ٚتعدټ نڂتٴب٘ َٔ أٖ

عًُٝـ١ يف َ٪سسـ١   ، ايًذٓـ١ اي َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤   ٚا٭صٍٛ ٚاؿدٜح َٓٗا: شؿا٤ ا٭ٚاّ يف ايؿك٘. 
 .74، ص9، زا٫َاّ ايصادم 
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 ٘تؿكډـ  ،بايهٛؾـ١  (ٖــ 80)املٛيـٛد سـ١ٓ    ،ٔ يٚطٞ بٔ َـاٙ ـٔ ثابت بـسٓٝؿ١ ايٓعُإ ب

 ٚقـد ر٣ٚ عٓـ٘ ت٬َٝـّٙ يف اؿـدٜح َسـاْٝد      ،(ٖــ 150)ٞ يف بػداد سـ١ٓ  ٚتٛؾچ ،ؾٝٗا

ـ    ،ه٢ مخس١ عشر َسٓداڄعدٜد٠ بًػت ع٢ً َا و  َٓٗا َسٓد ايكاجـٞ أبـٞ ٜٛسـ

ُٸــ ،(ٖـــ182)ســ١ٓ  ٢ٜعكــٛب املتــٛؾ  ســ١ٓ ٢د بــٔ اؿســٔ ايشــٝباْٞ املتــٛؾَٚســٓد ق

ُٸضٳٗا قاجٞ ايكڂعٳُٳدٳ ،ٚغريٖا (ٖـ189) ٞ ا٠ ق ٛ  د اــٛاريَ  ٢املتـٛؾچ  (1)ايكضـا٠  أبـ

 يف نتاب ٚاسد أااٙ )داَع املساْٝد(. (ٖـ655)س١ٓ 

ٔٸ ٕٸ ابٔ  ًدٕٚ يه ا٭سادٜح املرٜٚـ١ عـٔ أبـٞ سٓٝؿـ١ تبًـؼ       ّٜنر يف َكدَت٘ أ

 .(2)سبع١ عشر سدٜجاڄ أٚ مٖٛا

صــػري٠ يف ايعكا٥ــد  ٖٚــٛ رســاي١څ ،أاــاٙ بايؿكــ٘ ا٭نــ   نتــابٷ بــٞ سٓٝؿــ١ځٚ٭

 َع ايشر  يف َصر. عٳبٹطڂ (3)عًٞ ايكارٟ شرس٘ ٬َچ

 ســ١ٓ ٢ٔ ســًُٝإ املتــٛؾـاد بــ٘ هللچـــ٘ يعًــِ ايؿكــ٘ َــٔ شٝخـــجر تًكٝـــٚنــإ أنــ

 تًُّٝ عًك١ُ بٔ ،(ٖـ96)س١ٓ  ٢املتٛؾ (4)بٔ ٜاٜد ايٓخعٞ تًُّٝ  براِٖٝ، (ٖـ120)

 .  ، ٚعًك١ُ تًُّٝ اٱَاّ عًٞ (5)قٝا

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ، ٜٓعـت باـڀٝـ ، ٚيـد       655قُد بٔ قُٛد بـٔ قُـد بـٔ سسـٔ، أبـٛ امل٪ٜـد، )ت        (1)
ٚعال غٛاريّ، ٚسٳرٻ ٚسٳاؾځرٳ    دَشل، َٚصر ٚبػداد َٚات ؾٝٗا. ٖدٜـ١ ايعـارؾني، اااعٝـٌ باشـا     

 125، ص2ايبػدادٟ، ز

 .444، ص1دٜٔ ايارنًٞ، زا٭ع٬ّ،  ري اي (2)

عًٞ بٔ )سًڀإ( قُد، ْٛر ايدٜٔ امل٬ اارٟٚ ايكارٟ، ؾكٝ٘ سٓؿٞ َـٔ ؾكٗـا٤ عصـرٙ ايهبـار، ٚيـد       (3)
 .12، ص5يف ٖرا٠ ٚسهٔ َه١ ٚتٛيف بٗا، نإ ٜهت  ايكرإٓ ٜٚبٝع٘. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

عـٞ، َـٔ َـّسر َـٔ أنـابر ايتـابعني صـ٬ساڄ،         براِٖٝ بٔ ٜاٜد بٔ قٝا بٔ ا٭سٛد، أبٛ عُـرإ ايٓخ  (4)
ٚصــدم رٚاٜــ١ ٚسؿظــاڄ يًشــدٜح، َــٔ أٖــٌ ايهٛؾــ١، َــات كتؿٝــاڄ َــٔ اؿذٸــاز. ا٭عــ٬ّ،  ــري ايــدٜٔ  

 .80، ص1ايارنًٞ، ز

عًك١ُ بٔ قٝا بٔ عبد اهلل بٔ َايو ايٓخعٞ ااُداْٞ، أبـٛ شـبٌ، تـابعٞ، نـإ ؾكٝـ٘ ايعـرام، ٜشـب٘        ( 5)
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ــٚقــد قضــ٢ اثٓــتني ٚمخســني ســ١ٓ َــٔ عُــرٙ يف ايعصــر ا٭ڂ    ٟٸَٳ ــاقٞ ٛ يف  ٚايب

 ٞ ايـّٜٔ   بػـداد نـإ أبـٛ سٓٝؿـ١ َـٔ ايعًُـا٤       املٓصـٛرٴ  اٳا أسٻـ ٚملچـ  ،ايعصر ايعباسـ

 استكدَِٗ  يٝٗا.

 ٝف١ يف اضتٓباط األحهاّطسٜك١ أبٞ حٓ

ٚناْت طرٜكت٘ يف ا٫ستٓباط يٮسهاّ ايشرع١ٝ عًـ٢ َـا ْكـٌ عٓـ٘ َـٔ ا٭ ـّ       

أٚ َا اتؿل عًُـا٤   ،املتٛاتر٠ ١ رسٍٛ اهلل بسٓٸ ّٳؾءها مل هد ؾٝ٘ أ ٳ ،بهتاب اهلل

ٞٸ ،ا٭َصار ع٢ً ايعٌُ بٗا ٚمل ىايـ ؾٝٗا  ،َِٓٗ أَاّ مجعڈ أٚ َا رٚاٖا صشاب

ٚعُـٌ   ،ؾءها مل هد هيو ادتٗـد  ،ايصشاب١ بءمجاعد هيو أ ّ ؾءها مل ه ،أسد

ــايكٝــا  عٳ ضٳبٴؾــءها قځــ ،بايكٝــا  دٙ يف عــدّ ايعُــٌ با٫ستشســإ. ٚنــإ تشــدٸ ٌٳُٳ

 ١ سبباڄ يف نجر٠ أ ّٙ بايكٝا  ٚا٫ستشسإ ٚا٫دتٗاد ٚايرأٟ.بايسٓٸ

 ٚع٢ً أبٝ٘ اٱَاّ قُـد ايبـاقر    ٚقد تتًُّ ع٢ً اٱَاّ دعؿر ايصادم 

ٞٸ ٚع٢ً يٜدٹ ُٸ ،أ ٞ ايباقر بٔ عً د ايشٝباْٞ َـٔ  ٚقد أنجر تًُّٝاٙ أبٛ ٜٛسـ ٚق

 يف َسٓدُٜٗا ٭بٞ سٓٝؿ١. ايرٚا١ٜ عٔ اٱَاّ ايصادم 

 ٔ فكٗا٤ ايهٛف١ـٔ أبٞ حٓٝف١ ٚبٝـايٛحػ١ بٝ
 :ٚصارت ٚسش١ ْٚؿر٠ بني أبٞ سٓٝؿ١ ٚبني عظُا٤ ؾكٗا٤ أٌٖ ايهٛؾ١

ٕٸ ;(ٖــ 161)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾ ٚ ،(ٖــ 97)د س١ٓ نسؿٝإ بٔ سعٝد ايجٛرٟ املٛيٛ  ٭

 ٚسؿٝإ َٔ أ١ُ٥ اؿدٜح.   ،أبا سٓٝؿ١ َٔ أٌٖ ايرأٟ

                                                                                                            
 

ر٣ٚ اؿـدٜح عـٔ ايصـشاب١ ٚرٚاٙ عٓـ٘      ٚؾضـً٘، ٚيـد يف سٝـا٠ ايـٓيب     ابٔ َسـعٛد يف ٖدٜـ٘ ٚاتـ٘    
 .248، ص4نجريٕٚ، ٚشٗد صؿني. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز



 138 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

ٟٸ  (1)ٚنشــرٜو بــٔ عبــد اهلل ايٓخعــٞ  ايعباســٞ قاجــٞ ايهٛؾــ١ َــٔ قبــٌ املٗــد

ــ١ٓ   ــٛد س ـــ95)املٛي ــٛؾ (ٖ ــ١ٓ ٢ٚاملت ـــ177) س ــ ،(ٖ ــاؾر  ٜٚعٴ ــبب١ٝ تٓ ــا يس  ا٣ تٓاؾرُٖ

 ا٭قرإ.

ُٸ سـ١ٓ   ٢ٚاملتـٛؾ  (ٖــ 74)املٛيـٛد سـ١ٓ    د بٔ عبد ايرهللٔ بـٔ أبـٞ يًٝـ٢   ٚنُش

 ،ٚبـين ايعبـا    ٚصار قاجٝاڄ عٓد بـين أَٝـ١   ،ٚنإ َٔ أصشاب ايرأٟ ،(ٖـ148)

ٟٸ   ــٛر ــٍٛ ايج ــّٟ ٜك ــٛ اي ٖٚ   َ ــ  ــٔ ش ــ٘ ٚيف اب ــٔ     ١ؾٝ ــ٢ ٚاب ــٞ يًٝ ــٔ أب ــا اب )ؾكٗا٩ْ

ٌ   ،(2)(١ش َ ؾڀاملـا   ،ٜٚعا٣ تٓاؾرُٖا    سبب١ٝ املخايؿ١ بُٝٓٗا يف نجري َـٔ املسـا٥

 ٜٚؿا أبٛ سٓٝؿ١ غ٬ؾ٘.   ،ابٔ أبٞ ي٢ًٝ ٜكضٞ

 أقطاّ َطا٥ٌ ايفك٘ عٓد اذتٓف١ٝ
 ١ٝ ث٬ث١ أقساّ:َٚسا٥ٌ ايؿك٘ عٓد اؿٓؿ

أٚ أسـد   ،عـٔ أبـٞ سٓٝؿـ١    تٴكـا ٖٚٞ املسا٥ٌ ايا رٚاٖا ايجٹ، ا٭صٍٛ :ا٭ٍٚ

َٴ، (1)ت٬َّٝٙ نأبٞ ٜٛسـ ٚيؾر ُٻـ ٚ ٔٴ  دٴش ِ باْٸٔ ايشـٝٸ سٳـ سٳ بـ اـع   ٔٵممچـ  ،ٞ ٚغريٖـ

ُٻٚتٳ ،َــٔ ْؿــا أبــٞ سٓٝؿــ١ َٴعٳُٳٚقــد دٳ ،ٚاٜــ٢١ بظــاٖر ايرٸســ ُٻــٗــا   ٔٵسٳــبــٔ اؿځ دٴش

ٍ   ،تعرف بهت   اٖر ايرٚا١ٜاملّنٛر يف نت  ست١  ٚسـٝذ٤ٞ   ،أٚ َسـا٥ٌ ا٭صـٛ

ٕٵ شا٤ اهلل هنرٖا. ٚعٔ ّٖٙ ايهت  أ ّت مجع١ٝ فًـ١ ا٭سهـاّ ايعديٝـ١ أنجـر       

                                              

ٖــ(، عـامل باؿـدٜح، ؾكٝـ٘،     177شرٜو بٔ عبد اهلل بٔ اؿارخ ايٓخعٞ ايهـٛيف، أبـٛ عبـد اهلل، )ت    ( 1)
ت٘ يف ايهٛؾ١. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد    اشتٗر بك٠ٛ هنا٥٘ ٚق٠ٛ بدٜٗت٘، َٛيٛد يف غار٣ ٚٚؾا

 .200، ص8ايّٖيب، ز

 .248، ص7ايڀبكات ايه ٣، قُد بٔ سعد، ز (2)
ٖــ(، ؾكٝـ٘، َـٔ أصـشاب أبـٞ سٓٝؿـ١، أصـً٘        158يؾر بٔ ااٌّٜ بٔ قٝا ايعٓ ٟ، أبٛ ااـٌّٜ، )ت   (1)

  .38، ص8أهللد ايّٖيب، زَٔ أصؿٗإ، أقاّ بايبصر٠ َٚات بٗا. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ 
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ٚٸ  ١ْ ؾٝٗا.َسا٥ًٗا املد

ٖٚٞ املسا٥ٌ ايا رٚاٖا املٛثٛم بِٗ عٔ أبٞ سٓٝؿـ١ أٚ عـٔ   ، ايٓٛادر :ايجاْٞ

ٔٵ ،أصــشاب٘ ُٸ ،مل تشــتٗر رٚاٜتٗــا ٚيهــ ايٓــٛادر أٚ َســا٥ٌ ايٓــٛادر  ٢ بهتــ ٚتســ

ُٸ  د يف ايؿك٘.نهتاب أَايٞ ق

ٌٴ   ،٣ٚاايؿت :ايجايح ٚ     ٖٚـٞ املسـا٥ ٕ   اايـا أؾتـ٢ بٗـا فتٗـد  ،اؿٓؿٝـ١ املتـأ رٚ

     ٘ ــشاب ــٔ أصـ ــ١ ٫ٚ عـ ــٞ سٓٝؿـ ــٔ أبـ ــ١ عـ ــ٘ رٚاٜـ ــرٚ ؾٝـ ــا مل ٜـ ــت   ،ؾُٝـ ــٔ ناْـ  ٚيهـ

 ٘ ِ  ٕٸ  :ٜٚكـــاٍ ،ايؿتـــ٣ٛ ؽرهـــاڄ عًـــ٢ َّٖبـــ ــ   ،أٍٚ نتـــاب عـــرف يف ٖـــّا ايكسـ

املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  (1)ٛايٍ ٭بــٞ يٝــح ايســُرقٓدٟؾتــا٣ٚ اؿٓؿٝــ١ ٖــٛ نتــاب ايٓٸــ عــين أ

 .(ٖـ373)

 تالَٝر أبٞ حٓٝف١ األزبع١ 
 :ٚقد اْتشر َّٖ  أبٞ سٓٝؿ١ بٛاسڀ١ ت٬َّٝٙ ا٭ربع١

٘ ملا ٚ  ْٸءؾ ،(ٖـ182)س١ٓ  ٢املتٛؾ ،املعرٚف بأبٞ ٜٛسـ ،)أسدِٖ( ٜعكٛب

ًچ (ٖـ170)ٖارٕٚ ايرشٝد ايكضا٤ ٭بٞ ٜٛسـ س١ٓ  ملـٔ   د ايكضـا٤ ٖـارٕٚ  ٫چ  مل ٜك

 .ٚاعت٢ٓ ب٘ ،أشار  يٝ٘ أبٛ ٜٛسـ

 ّ ٕ   أَـّٖبإ اْتشـرا يف بـد٤     :قاٍ ابٔ سـا اؿٓؿـٞ   ،َرُٖـا باير٥اسـ١ ٚايسـًڀا

   .(2)ٚاملايهٞ با٭ْديا ،باملشرم

ٕٸ ٚمل  ،أبا ٜٛسـ أٍٚ َٔ صٓـ ايهت  ع٢ً َّٖ  أبٞ سٓٝؿـ١  ٚاملعرٚف أ
                                              

ٖــ(، َـٔ أ٥ُـ١ اؿٓؿٝـ١، يـ٘      373ْصر بٔ قُد بٔ أهللـد بـٔ ابـراِٖٝ ايسـُرقٓدٟ، أبـٛ ايًٝـح، )ت        (1)
ــادم         ــاّ ايص ــ١ ا٫َ ــ١ يف َ٪سس ــ١ ايعًُٝ ــا٤، ايًذٓ ــات ايؿكٗ ــٛع١ طبك ــجري٠، َٛس ــاْٝـ ن ، 4، زتص

 .491ص

 .144، ص6ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز (2)
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ٚقــد  ،رســايت٘ يف اـــراز نتبٗــا يًرشــٝد بــ٘  ٫چ٬عٓــا َــٔ نتٜصــٌ  يٝٓــا سســ  اطچ

ٚقــد ْكًـ٘ ايشــاؾعٞ ٖــٛ   ،ٚنتـاب ا ــت٬ف أبـٞ سٓٝؿــ١ ٚأبــٞ يًٝـ٢    ،طبعـت لصــر 

ٚقد ْاقش ايشـاؾعٞ ايهـجري َـٔ أقـٛاٍ أبـٞ       ،ّ٭اٚياعٞ يف نتاب ٚنتاب سري ا٭

 .  (1)ّ املّنٛر٭انتاب٘  ٜٛسـ يف

 تًُّٝٙ يؾر بٔ ااٌّٜ ايهٛيف. :ٚ)ثاِْٝٗ(

ّٴ :ِٗ(ٚ)ثـايج  ُٸـ  ٙٴتًُٝــ ٚ يٝـ٘ ٜردــع ايؿضـٌ يف تــدٜٚٔ املــّٖ     ،د ايشــٝباْٞق

ُٸ ،ٚي٘ نت  ست١ ،اؿٓؿٞ  ،ٚاؾـاَع ايهـبري   ،املبسـٛط  ،٢ بهت   ـاٖر ايرٚاٜـ١  تس

ٚايسري ايصػري، ٚاياٜادات قـد مجعـت يف ٖـّٙ     ،ٚايسري ايهبري ،ٚاؾاَع ايصػري

ِ  ر َٓٗـا يف نتـاب ايهـايف ٭بـٞ ايؿضـ     ايست١ بعد سّف املهرٸ  (2)ٌ املعـرٚف باؿـان

يف نتابــ٘ املبســٛط.  (3)ثــِ شــر  ايهــايف ايسر ســٞ ،(ٖـــ334)ســ١ٓ  قــت٬ڄ ٢املتــٛؾچ

ُٸ  د ايشٝباْٞ ٚبني أبٞ ٜٛسـ ٚسش١.ٚنإ بني ق

  .اؿسٔ ايً٪ي٪ٟ ايهٛيف :ٚ)رابعِٗ(

     َ ِ  ٚنإ ٖ٪٤٫ ا٭ربعـ١ ْسـبتِٗ ٭بـٞ سٓٝؿـ١ ْسـب١ ايت٬ ٫ ْسـب١   ،ٝـّ ٭سـتاهٖ

 ٫ستك٬اِ لا ب٘ ٜؿتٕٛ ٚقد ىايؿْٛ٘ يف ايؿت٣ٛ.   ;املكًدٜٔ    َردعِٗ

ٕٸ :ٚعٔ طبكات اؿٓؿ١ٝ ٚٸ أ  .(4)أبٞ سٓٝؿ١ أسد بٔ عُرٚ نڂتٴ ٳ ٍ َٔ نځتٳ ٳأ

                                              

 .30، ص7يشاؾعٞ، زا٭ّ، ا٫َاّ ا( 1)

ٖــ(، قـاض ٚٚيٜـر، نـإ عـامل َـرٚ ٚ َـاّ        334قُد بٔ قُد بٔ أهللد، أبٛ ايؿضٌ املرٚيٟ، )ت ( 2)
اؿٓؿٝــ١ يف عصــرٙ. ٚيــٞ قضــا٤ غــار٣، َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ   

 .453، ص4، زايصادم 

رٜباڄ، قاض ؾكٝـ٘ َـٔ أصـشاب أبـٞ سٓٝؿـ١، أ ـّ       ٖـ(، تك490قُد بٔ أهللد بٔ سٌٗ، أبٛ بهر، )ت ( 3)
 .256، ص5، ز، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤ عٓ٘.

 .95طبكات اؿٓؿ١ٝ، عبد ايكادر بٔ قُد ايكرشٞ، ص( 4)
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ٕٸ ٘ قٌٝ:ْٸأٚعٓٗا أٜضاڄ  ِ     أ ٘ أٍٚ َـٔ  ٭ْٸـ  ;باؾـاَع  فٳرڇعٴـ  (1)ْـٛ  بـٔ أبـٞ َـرٜ

ٍ  أٜٚٓس     أبٞ سٓٝؿـ١   ،(2)مجع ؾك٘ أبٞ سٓٝؿ١ سسـٔ  أٖـٛ  ٚرأٟ ّا ٖـ ) :ْـ٘ قـا

ٕٸأٚاهلل ٫  ،ؾُــٔ دا٤ْــا بأسســٔ َٓــ٘ ؾٗــٛ أٚ  بايصــٛاب ،عًٝــ٘ ْاَــا قــدر  درٟ أ

 .(3)ؾٝ٘(  أشوچؾكد ٜهٕٛ ايباطٌ ايّٟ ٫ قٛيٞ ٖٛ اؿلٸ

ٕٸ  املعاصـٞ َُٗـا نـإ ْٛعٗـا ٫      ٜٚر٣ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأصشاب٘ رأٟ املرد١٦ َـٔ أ

 نُا ٫ تٓؿع َٔ ايهؿر ايڀاعات. ،آع َٔ اٱميإ

ٕٻ ــرٚف أ ــ١ أْٸ  ٚاملعـ ــ٢ اؿٓؿٝـ ــ  عًـ ــّٖ    ايػايـ ــدِٖ َـ ــٕٛ يف عكا٥ـ ــِ ٜتبعـ  ٗـ

ٟ    ، (4)أبٞ َٓصٛر املاترٜدٟ شـعرٟ  ٚبـني َـّٖ  ا٭   ،ٚيـٝا بـني َـّٖ  املاترٜـد

ــ٬ف ــأي١   ،  ــر٠ َس ــع عش ــعرٜٸ    ، ٫ يف بض ــ١ أش ــٔ اؿٓؿٝ ــاقٞ َ ــ١  ٚايب ــ٢ قً  ٕٛ عً

 دداڄ.

ــػٵٜٚٳ ــٛدٴ  ٴًٹ ٓٸ     ٚد ــ ــٌ ايس ــني أٖ ــٞ ب ــّٖ  اؿٓؿ ــ٬ڄامل ّ  ١ ؾع ــا ــرام ٚايش  يف ايع

ٕ  ،ٚا٭تــراى ايعجُــاْٝني ٚبــ٬د ايكٛقــاي  ،ٚا٭يبــإ ٚســهإ بــ٬د ايبًكــإ ٚا٭ؾػــا

 ٚاآد.
                                              

 ٖــ(، ٚيـٞ ايكضـا٤ لـرٚ ٚمجـع     173ْٛ  بٔ ٜاٜد، )أبٞ َرِٜ( بٔ دع١ْٛ املرٚيٟ، أبـٛ عصـ١ُ، )ت   ( 1)
ــادم         ــاّ ايص ــ١ ا٫َ ــ١ يف َ٪سس ــ١ ايعًُٝ ــا٤، ايًذٓ ــات ايؿكٗ ــٛع١ طبك ــ١. َٛس ــٞ سٓٝؿ ــ٘ أب ، 2، زؾك

 .588ص

 .420، ص117طبكات اؿٓؿ١ٝ، عبد ايكادر بٔ قُد ايكرشٞ، ص( 2)

. ٚمل أدـد تهًُـ١ ايعبـار٠ َـٔ )ٚاهلل ٫     89، ص27ايـٛايف بايٛؾٝـات،  ًٝـٌ بـٔ أبٝـو ايصـؿدٟ، ز      ( 3)
، 13َصادر، ٜٓظـر. تـارٜخ بػـداد، أهللـد بـٔ عًـٞ اـڀٝـ  يبػـدادٟ، ز         أدرٟ...( يف َا ردعت َٔ

. تـارٜخ اٱسـ٬ّ، قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،       75، ص1.  ع٬ّ املٛقعني، ابٔ قِٝ اؾٛيٜـ١، ز 352ص
 .307، ص9ز

ٖــ(، َـٔ أ٥ُـ١ عًُـا٤ ايهـ٬ّ، ْسـبت٘          330قُد بٔ قُد بٔ قُٛد، أبٛ َٓصـٛر املاترٜـدٟ، )ت   ( 4)
ًـ١ بسـُرقٓد، َـٔ نتبـ٘ )ايتٛسٝـد(. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١            )َاترٜـد( ق 

  .453، ص4، زا٫َاّ ايصادم 
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 ايطعٔ يف َرٖب أبٞ حٓٝف١
ٔٴ َٳـ ٘ ؾًسؿ١ ؾارس١ٝ. ٚرٳباملّٖ  اؿٓؿٞ بأْٸ ١ڂايظاٖرٜٸ ٔٳٚقد طع سـاّ أبـا    ٢ ابـ

تباعــ٘ بايهــّب أؾٛصـــ أقــٛاٍ أبــٞ سٓٝؿــ١ ٚ ،تباعــ٘ بــايه٬ّ ايكــارصأسٓٝؿــ١ ٚ

ٟ . ٚسدٸ(1)ٚبايه٬ّ ا٭هللل ايبارد يف تأرىـ٘ بعبـارات    د سٗاَ٘ اـڀٝ  ايبػـداد

ًچ. (2)تباع٘أ ش١ٓ عًٝ٘ ٚع٢ً  عـٔ املـّٖ  اؿٓؿـٞ     (3)١ ا٭سهاّ ايعديٝـ١ ٚقايت ف

بـإٔ   (ٖــ 1286)سـ١ٓ   غصٛص٘ يف تكرٜرٖا ايّٟ رؾعت٘ يًصدر ا٭عظِ عايٞ باشا

َّٖ  اؿٓؿ١ٝ قاّ ؾٝ٘ فتٗدٕٚ نجريٕٚ َتؿـاٚتٕٛ يف ايڀبكـ١. ٚٚقـع ؾٝـ٘ ا ـت٬ف      

 َٚع هيو ؾًِ وصٌ ؾٝ٘ تٓكٝض نُا سصٌ يف ؾك٘ ايشاؾع١ٝ. ،نجري

 يه١ٝاملا

َايو بٔ أْا بٔ َايـو بـٔ    تباعٴأِٖٚ  ،َٔ املّاٖ : َّٖ  املايه١ٝ ايحٴايجٸ

ٚٚايدٙ املـّنٛر غـري أْـا     ،٘ َٔ املٛايْٞٸأ شه٢ عٔ ايٛاقدٟٜٚٴ ،عاَر ا٭صبشٞ

 َٚـات  ،ٚأقاّ بٗا ٚمل ٜرسٌ عٓٗا ،(ٖـ93)ٚيد باملد١ٜٓ س١ٓ  ،ايصشابٞ املعرٚف

ٚقبـٌ ٚؾـا٠ أبـٞ     ،ٚعشرٜٔ سـ١ٓ  بعد ٚؾا٠ أبٞ سٓٝؿ١ بتسعڈ :أٟ ،(ٖـ179)بٗا س١ٓ 

 سٓني. ٜٛسـ بج٬خٹ

ٞ ايـرٸ  ٚربٝعـ١ځ  ،يف ايؿك٘ اٱَاّ دعؿر ايصـادم   ٘ٴٚشٝخٴ ٚاـع   ،أٟ ايتـابع

ٍ  ،اياٖرٟٚ اؿدٜح َٔ ْاؾع َٛ  ابٔ عُر  اهلل ٚنإ هًا يف َسذد رسـٛ

 .يتدرٜا ايؿك٘
                                              

 .230، ص8احمل٢ً، ابٔ ساّ، ز( 1)

 .333، ص13تارٜخ بػداد، أهللد بٔ عًٞ اـڀٝ  ايبػدادٟ، ز( 2)

ٝـ   ( 3) ٛع ٚآ رٖـا نتـاب ايكضـا٤ صـدر     ٖٞ فُٛع١ ايتشرٜعات َه١ْٛ َٔ ست١ عشر نتاباڄ اٚاـا نتـاب ايب
 ٖـ(، نتبت ع٢ً َا ٜڀابل َّٖ  أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ.1293آ ر أعدادٖا يف شعبإ )
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ّٹ ٞٸشٸاي :ٙٹَٚٔ ت٬َٝ ٞ     ،(1)ٚعبد اهلل بٔ ٖٚ  ،اؾع  ،ٚقُـد بـٔ سسـٔ ايشـٝباْ

ٚنإ يت٬َّٝٙ ادتٗادات ؽـايـ ؾتاٜٚـ٘  ٫ أْٗـا ٫ ؽـرز عـٔ       ،تٚأسد بٔ ايؿرا

 دا٥ر٠ قٛاعدٙ.  

ِٸ ،ٞ ؾتاٜٚ٘ ع٢ً ايهتابـؾ ٚنإ َايو ٜعتُدٴ  ،د١ٌٜٓ املـِ عٌُ أٖـث ،ايس١ٓ ث

ٌٴ   اؿدٜحٳ ٚقد ٜردټ ِٸ    ها مل ٜعٌُ بـ٘ أٖـ بكـٍٛ ايصـشابٞ  ها مل ٜسـتٓد     املدٜٓـ١، ثـ

 ثِ بايكٝا . ،يًرأٟ

ــ١ً   ــاب املرسـ ــٌ باملصـ ــ٘ ايعُـ ــ   يٝـ ــإ ،ْٚسـ ــشاب ،ٚا٫ستشسـ  ،ٚا٫ستصـ

 ٚايعاد٠.   ،ٚايعرف ،ٚايّرا٥ع

   .ْدياٚاْتشر َّٖب٘ يف يماٍ اؾرٜك١ٝ ٚا٭ 

٘ مل ْٸـ أ (2)ٚوه٢ عـٔ ابـٔ ؾٗـر    ،)املُٗد( :َعٓاٙٚ ،ٚملايو نتاب اا٘ املٛطأ

ِ  ٜسبل أسدٷ ُٸ يف يَاْـ٘ ٜٴ  ـٳٚنـإ َـٔ أيډـ    ،َايهاڄ بّٗا ا٫سـ ٞ نتابـ٘ باؾـاَع أٚ   سـ

ٕٳ   ،ــ أٚ بـامل٪يچ باملصٓٻ ٘  ممچـ  ٚرٚاٙ عٓـ٘ ايهـجريٚ ٚنـإ يف رٚاٜـاتِٗ    ،ٔ أ ـّٚٙ عٓـ

٬عٓـا َٓٗـا    يٝٓـا سسـ  اطچ   ٌٵصٹـ ٘ مل ٜٳأْٸ  ٫چ ،صإكڃٚايٓټ ٠ځٜادٳاٸاي حٴٝٵَٔ سٳ ا ت٬فٷ

ٞ  ٗا اياٸسٳرٳايا شٳ (3)رٚا١ٜ و٢ٝ ايًٝجٞ ،اثٓإ  ٫چ ٚرٚاٜـ١ قُـد    ،رقـاْٞ ٚايسـٝٛط

ٞٳٚسٴ ،بــٔ سســٔ ايشــٝباْٞ تًُٝــّ أبــٞ سٓٝؿــ١  َــا يف املٛطــأ َــٔ ا٭سادٜــح  ٕٸأ هــ

ٕٸ :ٜٚكاٍ ،سبعُا١٥ سدٜح  .َٓٗا مٛ مخسُا١٥ سدٜحعٓدٙ  تٵايا صشٻ أ

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘، َـٔ أصـشاب َايـو بـٔ أْـا،        197( عبد اهلل بٔ ٖٚ  بٔ َسًِ ايؿٗرٟ، أبـٛ قُـد، )ت   1)
  .44، ص4مجع بني ايؿك٘ ٚاؿدٜح، ي٘ نت  َٓٗا اؾاَع. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖــ(، صـٓـ ؾضـا٥ٌ    440( عًٞ بٔ اؿسني بٔ قُد بٔ ؾٗـد ايؿٗـرٟ املـايهٞ، أبـٛ اؿسـٔ، نـإ سٝـاڄ )       2)
  .214، ص20َايو. ايٛايف بايٛؾٝات،  ًٌٝ بٔ أٜبو ايصؿدٟ، ز

ٖـــ(، عــامل 234وٝــ٢ بــٔ وٝــ٢ بــٔ أبــٞ عٝســ٢ نــجري بــٔ ٚســ٬  ايًٝجــٞ بــاي٤٫ٛ، أبــٛ قُــد، )ت    (3)
ربرٟ ا٭صٌ، َٔ قب١ًٝ َصُٛد٠، اع املٛطأ َٔ َايو بٔ أْـا، ْٚشـر املايهٝـ١    ا٭ْديا يف عصرٙ، ب

 .176، ص8يف ا٭ْديا. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
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ٕٵ ٘ٴٚعادتٴ َـٔ ؾتـا٣ٚ    ١څًځـ ُٵ يٝٗـا دٴ  ِٻضٴـ ٜٚٳ ،ا٭سادٜـحٳ  رٳنڂّٵٜٳـ  يف ّٖا ايهتاب أ

ـٴ ٜٚٴ ،اب١ ٚايتابعنيشٳبعض ايصٻ ٜٚٓكـٌ   ،ٙٴٟ  يٝـ٘ ادتٗـادٴ   يٝٗـا أسٝاْـاڄ َـا ٜـ٪دٸ     ضـٝ

ٌٻ    ،ٚأصـٝ   ٧ ڀـ أڂُا أْا بشـر   ْٸ :عٔ َايو اْ٘ قاٍ َـا ٚاؾـل    ؾـاْظرٚا يف رأٜـٞ نـ

 .(1)َٚا مل ٜٛاؾكُٗا ؾاترنٛٙ( ،١ ؾخّٚا ب٘يهتاب ٚايسٓٸا

ٚٻأٚ ٚايـا   ،بـٔ ؾـرات   دٴ١ْ يتًُّٝٙ أسٳشٗر ايهت  يف املّٖ  املايهٞ ٖٞ املد

ٚٻرٳشٳٗا ْٚٳبٳٚرتٻ (2)ٖا سشّٕٓٛٳأ ٳ  ١ْ ايه ٣.ٖا باسِ املد

 ٔ ايًٝحـَايو ٚبٝ َٔـبٝ ِتاَزاملطازح١ اييت َد
ٗا ْكٌ بعضٳـ  ،ايًٝح بٔ سعد ؾكٝ٘ َصر َڀارساتٷ َايو ٚبنيٳ بنيٳ تٵٚقد دارٳ

ٔٴ ٕٸ ؾهإ َايوڂ، (3)ِايكٝٸ اب ٘ٹ ّٴٜ٪ ٳ ١څذٸأٌٖ املد١ٜٓ سٴ ٌٳُٳعٳ ٜر٣ أ اؿـدٜح   ٕٸ ٚ ،ب

ٌٴُٳعٵ ها مل ٜٳ دټرٳٜٴ  املد١ٜٓ. ٌ ب٘ أٖ

ٕٻ :عًٝ٘ ايًٝح دٸٚقد رٳ ٕٵ املد١ٜٓځ بأ ٗـِ  أْٻ ناْت َٓاٍ املٗادرٜٔ ٚا٭ْصار  ٫چ ٚ 

ٕٳ  ،دٚا ا٭دٓـاد َٓٗـا  ؾذٓٻ ،دٛا عٓٗا يًذٗاد يف سبٌٝ اهللرٳقد  ٳ ٌٿ  ٚنـا  دٺٓٵـ دٴ يف نـ

 ٚهتٗدٕٚ برأِٜٗ. ،١ٜعًُٕٛ بايهتاب ٚايسٓٻ َِٓٗ طا٥ؿ١څ

 اْتػاز َرٖب َايو ضبُب
ٕٻ ،اْتشــار َــّٖ  َايــو يف ا٭ْــديا  ٴٚســبٳ  ٔ نــجريوٝــ٢ بــٔ وٝــ٢ بــ ٖــٛ أ

                                              

 . 120، ص27ٜ  ايهُاٍ، مجاٍ ايدٜٔ املاٟ، زّتٗ (1)
ٖــ(، قـاض ؾكٝـ٘ اْتٗـت  يٝـ٘      240عبد ايس٬ّ بـٔ سـعٝد بـٔ سبٝـ  ايتٓـٛ ٞ، املًكـ  بسـشٕٓٛ، )ت         (2)

اســ١ ايعًــِ يف املػــرب، أصــً٘ َــٔ هللــ  َٚٛيــدٙ يف ايكــريٚإ. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١   ر٥
 .316، ص3، زايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

 .83، ص3 ع٬ّ املٛقعني، ابٔ قچِٝ اؾٛي١ٜ، ز (3)
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ٕٵ ٘   تٵعٳدٳٚقد رٳ ،نإ أٚياعٝاڄ ا٭ْديسٞ قد صار َايهٝاڄ بعد أ ٚعظـِ   ،ايؿتـ٣ٛ  يٝـ

ًچ ٫ؾهإ املٓتصر  ،أَرٙ  شارت٘.  ءد أسداڄ َٓص  ايكضا٤  ٫ بٜك

 ٔ ســـعٝد ملـــا ســـشٕٓٛ بـــ ٕٸأؾرٜكٝـــ١ ٖـــٛ أاْتشـــار َـــّٖ  َايـــو يف  ٚســـب ٴ

ِٸ ،ؾرٜكٝـــ١ ْشـــر َـــّٖ  َايـــوأٚيـــٞ ايكضـــا٤ يف   ٘ ْٸـــءؾ ،(1)املعـــا بـــٔ بـــادٜا ثـــ

ــ١ عًــ٢ ايتُسٸــ   ــ ،و لــّٖ  َايــوهللــٌ مجٝــع أٖــٌ اؾرٜكٝ َــا عــداٙ َــٔ   ىځرٳٚتٳ

 املّاٖ .

ــ    هللٔ بـــٔٚعبــد ايـــرٻ  ،(2)ٞ َصـــر عبــد ايـــرسِٝ بــٔ  ايـــد  ـْٚشــر َّٖبـــ٘ ؾ

ٕٵـ ي ،(3)ايكاسِ ٞټ   ٢ أ ٔ  ـؾتبعـ  ،(ـٖـ 198)٢ َصـر سـ١ٓ   ـ يـ  قـدّ ايشـاؾع  ٘ مجاعـ١ َـ

ــا ــٛ ،أعٝاْٗ ــاؾعٞ      ٟٳؾك ــّٖ  ايش ــٔ     ٕٵأَ ــٖٛر َ ــد د ــدّ ايكا٥ ــ١ أق ــ١ٓ ؾرٜكٝ س

ٖ  ،(ٖـ358)  ٚمل ،ع يف َصـر   ايتشـٝٸ ٚب٢ٓ َد١ٜٓ ايكاٖر٠ ٚنإ شٝعٝاڄ ؾاْتشر َـّ

ٕٵ ،ٜبــل لصــر َــّٖ  ســٛاٙ  ،(ٖـــ564)دــا٤ صــ٬  ايــدٜٔ بــٔ أٜــٛب ســ١ٓ      أ

ــٝع ــا٤ ايشـ ٞ  ٞ،ٚأياٍ ايكضـ ــٝع ــا تؿ٢ املـــّٖ  ايشـ ٞ  ،ؾـ ــايه ــر املـــّٖ  املـ  ٚ ٗـ

ِ   ،نيٚنإ ص٬  ايدٜٔ املـّنٛر عًـ٢ عكٝـد٠ ا٭شـعرٜٸ     ،ٚايشاؾعٞ  ٚأٚقــ عًـٝٗ

 يف َصر َدرست٘ ايٓاصر١ٜ.

ٕٸ ِ    امل ٚاملعــرٚف أ ٗــِ نُــا أْٻ ،ايهٝــ١ ٜتبعــٕٛ َــّٖ  ا٭شــعرٟ يف عكا٥ــدٖ

                                              

ٓـا   ٖــ(، َـٔ ًَـٛى ايدٚيـ١ ايصـٓٗاد١ٝ، هللـٌ اي      454املعا بٔ بادٜا بـٔ املٓصـٛر ايصـٓٗادٞ، )ت     (1)
 .233، ص5بأؾرٜكٝا ع٢ً َّٖ  َايو. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز

ٖــ(، َـٔ قـدَا٤ أصـشاب َايـو، نـإ       163عبد ايرسِٝ بـٔ  ايـد اؾُشـٞ، َـ٫ِٖٛ املصـرٟ، )ت       (2)
َايو َعذباڄ ب٘ ٚبؿُٗ٘، ٖٚٛ أٍٚ َٔ أد ٌ َصر ؾك٘ َايو، َـات شـاباڄ، ر٣ٚ عٓـ٘ ايًٝـح بـٔ سـعد.       

 .197، ص18أٜبو ايصؿدٟ، ز ايٛايف بايٛؾٝات،  ًٌٝ بٔ

ٖـ(، ايؿكٝ٘ املايهٞ، أسـد ا٭عـ٬ّ ايكـا٥ُني    191عبد ايرهللٔ بٔ ايكاسِ بٔ  ايد، أبٛ عبد اهلل، )ت  (3)
 .129، ص18لّٖ  َايو. ايٛايف بايٛؾٝات،  ًٌٝ بٔ أٜبو ايصؿدٟ، ز
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ُٸ  ٕٛ بأصشاب اؿدٜح.  ٜس

ــايهٞ ؾعــ٬ڄ   ــّٖ  امل ــر   ٜٚٛدــد امل ــ٢ ٚاؾاا٥ ــ١ يف املػــرب ا٭قص  ،بٓشــٛ ايػًب

 ٚايهٜٛت. ،عٝدٚايصٻ ،ٚيف ايسٛدإ ،ٚطرابًا ،ٚتْٛا

 ايػافع١ٝ
  .ايشاؾع١ٝ َّٖ ٴ ٚايرابع َٔ املّاٖ :

 ،بـٔ ايعبـا  بـٔ عجُـإ بـٔ شـاؾع       قُد بٔ  درٜـا  عبد اهلل أبٞ أتباعِٖٚ 

ٌ  ،ايٓيب  ٚقد أ٢ْٗ بعضِٗ ْسب٘ يعبد املڀً  بٔ عبد َٓاف ددٸ ٙ دـدٻ  ٕٸ  :ٚقٝـ

 .شاؾع نإ َٛ  ٭بٞ ا  بٔ عبد املڀً 

بعد سٓتني َٔ َـ٬ٝدٙ  ٚ ،(ٖـ204)يف َصر س١ٓ  ٚتٛيف ،(ٖـ150)س١ٓ  ٠ڃٚيد بػاٻ

  .١هللًت٘ أَ٘    َٛطٔ آبا٥٘ لهچ

ٞ        ٚتًُّ ع٢ً ٜـدٹ  ٚسـؿٝإ بـٔ    ،(1)شـٝخ اؿـرّ َٚؿتٝـ٘ َسـًِ بـٔ  ايـد ايالـ

ــ١ ــ١  ،عٝٝٓ ــٌ    املدٜٓ ــأ    ،ٚرس ــاس  املٛط ــو ص ــ٢ َاي ــّ عً ــ ،ٚتًُ ٘ ـٚدر  عًٝ

 ،اّ ايصادم ـّ اٱَـتًُٝ ،(2)٢ املدْٞـٔ وٝـٔ قُد بـِ بـٚع٢ً  براٖٝ ،املٛطأ

ٞټ ٚأنجرٳ  َٔ ايرٚا١ٜ عٓ٘.   ايشاؾع

  ٔ ٌڈ       ،ثِ هٖـ  يًـُٝ  ،ٙٹرڇٖٵـ عًـ٢ دٳ  ٙٴدٴٜسـاعٹ  ٚقـد بًـؼ سـٔ ايـج٬ثني يًكٝـاّ بعُـ

ٚدـ٤ٞ بـ٘    ،(ٖــ 184)ؾأَر ٖـارٕٚ ايرشـٝد عًُـ٘  يٝـ٘ سـ١ٓ       ،ِٗ ٖٓاى بايتشٝعٚاتٸ

ُٸـ  ٌٳصٳـ ٚاتٸ بءط٬قـ٘، ٚبعـد هيـو أَـر     ،١يًرشٝد ٖٚٛ لدٜٓـ١ ايرقچـ   د بـٔ اؿسـٔ   لش

                                              

ر ايؿكٗـا٤، نـإ   ٖـ(، تـابعٞ، َـٔ نبـا   179َسًِ بٔ  ايد بٔ َسًِ بٔ سعٝد ايكرشٞ املخاَٚٞ، )ت ( 1)
 .222، ص7 َاّ أٌٖ َه١، ٖٛ ايّٟ أهٕ يًشاؾعٞ باٱؾتا٤. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

 .203َٓت٢ٗ املكاٍ، قُد بٔ اااعٌٝ املايْدراْٞ، ص (2)
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 ٠ ثا١ْٝ سـ١ٓ ثِ عاد يًعرام َرٸ ،١ املهر١َثِ ردع ملهچ ،باْٞ صاس  أبٞ سٓٝؿ١ايشٝ

ِٸ  ،(1)يَإ  ٬ؾ١ عبـد اهلل ا٭َـني   ،(ٖـ195)  (ٖــ 198) عـاد يًشذـاي، ٚيف سـ١ٓ    ثـ

ٚمل ٜـاٍ بٗـا ستـ٢     ،ْٚـاٍ بايؿسـڀاط   ،َٚٓ٘ سار    َصر ،قدّ ايعرام َر٠ ثايج١

 .  (ٖـ204)َات س١ٓ 

يف بػـداد   ٘ ملا قتٌ اٱَاّ َٛس٢ بـٔ دعؿـر   ْٸأ١ ٚيف َكد١َ طبكات ايشاؾعٝ
ٞټ  َٔ ايعرام    َصر.  رز ايشاؾع

 طسٜك١ ايػافعٞ يف اضتٓباط األحهاّ ايػسع١ٝ
ٕٵ :ٚطرٜكتــ٘ يف ا٫ســتٓباط ٌٴ  ٫چ ،ٕآٜأ ــّ بظــٛاٖر ايكــر  أ  عًــ٢  ها قــاّ ايــديٝ

ــعٵٚنــإ ٜٳ ،١ٚبعــدٙ بايســٓټ ،عــدّ  راد٠  اٖرٖــا  ــايٛاســد ايج غــ ڇ ٌٴُٳ  ١ ايضــابا كچ

ــ  ، ٚيـــٛ مل ٜهـــٔ َشـــٗٛراڄ     ،٫ٚ َٛاؾكـــاڄ يعُـــٌ أٖـــٌ املدٜٓـــ١     ،١ ٬ؾـــاڄ يًشٓؿٝٸـ

ِٸ ، ٬ؾــاڄ ملايــو ــ ِٸ ،ٚعــدّ اـــ٬ف ،بعــد هيــو ٜعُــٌ باٱمجــاع  ث ــ  بعــد هيــو  ث

ــبڀ١، ٚرٳ    ــ٘ َٓضــ ــت عًتــ ــا   ها ناْــ ــٌ بايكٝــ ــأ دٻٜعُــ ــرٻ دٻشٳــ ــٌ   دٿايــ ــ٢ عُــ  عًــ

 ٕ ــا ــ١ با٫ستشسـ ــ ،اؿٓؿٝـ ــاڄ اٻـــ   ـٳٚأيچـ ــ٘ نتابـ ٙٴؾٝـ ٍٴ  ا ــا ــإ بڀـ   دٻٚرٳ ،(2)ا٫ستشسـ

 ٚأْهـــر  ،اب املرســـ١ًباملصٳـــ ٌٳُٳـــايعٳ ٌٳڀځـــبٵأٚ ،عُـــٌ املايهٝـــ١ بعُـــٌ أٖـــٌ املدٜٓـــ١

ٍڇ ٞٸ ا٭ ــّ بكــٛ ٕٵ; ايصــشاب ٚرؾــض  ، ڀــأ ؾٝــ٘أ ادتٗــادٺ ٜهــٕٛ عــٔ ٭ْــ٘ وتُــٌ أ

 ٌ ــ ــدٜح املرسـ ٝٸ    ٫چ ،اؿـ ــ ــٔ املسـ ــٌٝ ابـ ــ ; َراسـ ــر٣٭ْٸـ ٕٻ ٘ ٜـ ــٕٛ   أ ــّٛ َتؿكـ  ايكـ

 ع٢ً صشتٗا.

                                              

قُد بٔ ٖارٕٚ ايرشٝد بٔ املٗدٟ بٔ املٓصٛر،  ًٝؿ١ عباسٞ، ٚيد يف رصاؾ١ بػـداد ٚبٜٛـع باـ٬ؾـ١     (1)
، 7٘، ؾــأعًٔ  ًــع أ ٝــ٘ املــإَٔٛ عــٔ ٫ٜٚــ١ ايعٗــد ؾكتًــ٘ املــإَٔٛ. ا٭عــ٬ّ، ايارنًــٞ، زبعــد ٚؾــا٠ أبٝــ

 .127ص

 .264ايؿٗرست، ابٔ ايٓدِٜ، ص (2)
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 غٗس تالَٝر ايػافعٞأ
     ِ ٞ     ،(1)َٚٔ أشٗر ت٬َّٝٙ ٚأصـشاب٘ أبـٛ ثـٛر  بـراٖٝ  ،ؾكـد أ ـّ َـٔ ايشـاؾع

ٌ   دٴهللځـ أَٚـِٓٗ   ،ر ي٘ ايبكـا٤ كدٻ٘ مل ٜٴيهٓٸ ،تباعأٚ  اصٸ ٚصار ي٘ َّٖ ٷ  بـٔ سٓبـ

ٟ    (2)ٚاؿسٔ اياعؿراْٞ ، َاّ اؿٓب١ًٝ ٚغـريٙ َـٔ أ٥ُـ١     ،ايّٟ ٜـرٟٚ عٓـ٘ ايبخـار

ٞ  اؿـدٜح  ٫چ  اؿــدٜح  رٚاٜــ١ځ ايٓـا ٴ   ٳايـّٟ ػٓٻــ  (3)َســًُاڄ. ٚاؿسـني ايهرابٝســ

املتهًِ ايّٟ ٫يّ ايشاؾعٞ يف بػـداد ثـِ صـار     (4)هللد بٔ و٢ٝ ايبػدادٟأعٓ٘. ٚ

    ٟ ــ٢ املصــر ــٔ وٝ ـــ ب ــ٘. ٜٚٛس ــشاب داٚد ٚتبعــ٘ يف رأٜ ــات   (5)َــٔ أص ــّٟ َ اي

َٹ ،(ٖـ231)س١ٓ ٕ آَسذْٛاڄ ببػداد يف ؾت١ٓ  ًل ايكر ِٿأځ ٔٵٚغريِٖ. ٚ ايـا   ٘ٹبٹـ تٴنڂ ٖ

ٟ  بٝـعڇ يف ايؿك٘ ايّٟ أ٬َٙ ع٢ً ايرٸ ّٿ٭ا  يٝٓا ٖٛ نتابٴ تٵًځصٳٚٳ ٚطرٜكتـ٘  ، (6)املـراد

                                              

ٖــ(، ايؿكٝـ٘، صـاس  اٱَـاّ     240ابراِٖٝ بٔ  ايد بٔ أبـٞ ايُٝـإ ايهًـيب ايبػـدادٟ، أبـٛ ثـٛر، )ت       ( 1)
ايًذٓـــ١ ايعًُٝـــ١ يف َ٪سســـ١ ا٫َـــاّ   ايشـــاؾعٞ، َـــات يف بػـــداد شـــٝخاڄ. َٛســـٛع١ طبكـــات ايؿكٗـــا٤، 

 .41، ص3، زايصادم

ٖـ(، ؾكٝ٘ َٔ رداٍ اؿـدٜح، نـإ   259اؿسٔ بٔ قُد بٔ ايصبام ايبااي اياعؿراْٞ ايبػدادٟ، )ت  (2)
راٜٚاڄ يٲَاّ ايشاؾعٞ، ْسبت٘    اياعؿرا١ْٝ قرب بػـداد. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف       

 .210، ص3، زَ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖـ(، َٔ أصشاب اٱَاّ ايشاؾعٞ، ي٘ تصاْٝـ نـجري٠ يف أصـٍٛ   248اؿسني بٔ عًٞ، أبٛ عًٞ، )ت ( 3)
ايؿك٘ ٚؾرٚع٘، ْسبت٘    ايهرابٝا ٖٚٞ ايجٝاب ايػًٝظ١، نإ ٜبٝعٗا. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١   

 .226، ص3، زايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

بٔ عبد ايعاٜـا ايبػـدادٟ، أبـٛ عبـد ايـرهللٔ ايشـاؾعٞ املـتهًِ، سـدٸخ عـٔ ايشـاؾعٞ           أهللد بٔ و٢ٝ ( 4)
 .64، ص2ٚايٛيٝد بٔ َسًِ ايجكؿٞ. طبكات ايشاؾع١ٝ ايه ٣، تاز ايدٜٔ ايسبهٞ، ز

ٖــ(، ؾكٝـ٘ َٓـا ر، صـش  ايشـاؾعٞ ٚقـاّ       231ٜٛسـ بٔ و٢ٝ ايبٜٛڀٞ، املصرٟ، أبٛ ٜعكـٛب، )ت  ( 5)
، 3، زبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ ايصــادم  َكاَــ٘ بعــد ٚؾاتــ٘. َٛســٛع١ ط 

 .632ص

ٖـــ(، 270ايربٝــع بــٔ ســًُٝإ بــٔ عبــد اؾبــار بــٔ ناَــٌ املــرادٟ بــاي٤٫ٛ، املصــرٟ، أبــٛ قُــد، )ت   ( 6)
صاس  اٱَـاّ ايشـاؾعٞ ٚراٟٚ نتبـ٘ ٚأٍٚ َـٔ أًَـ٢ اؿـدٜح ظـاَع ابـٔ طٛيـٕٛ. َٛسـٛع١ طبكـات            
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٘   ،ع٢ً  صُ٘ ؾٝٗا ٜٚردٸ ،إٔ ّٜنر املسأي١ ٚديًٝٗا :ؾٝ٘ اشـتٌُ   ٚاؾا٤ ايسـابع َٓـ

 ع٢ً َٛاجٝع كتًؿ١ ٚرسا٥ٌ َتعدد٠.

 ْطب١ نتاب ايػافعٞ يػريٙ
يف نتــاب  (1)ٚعــٔ أبــٞ طايــ  املهــٞ ،عــٔ ايػاايــٞ يف  سٝــا٤ ايعًــّٛ ٢ٚوهــ

ــاب  ٕٸ:  (2)قــٛت ايكًــٛب  ٞ  ّٸ٭انت ــٛ   ٚ ْٸ ،مل ٜصــٓؿ٘ ايشــاؾع ــّٙ أب ُــا صــٓؿ٘ تًُٝ

ِٸ ،ٜعكٛب ايبٜٛڀٞ ٕ     ث ٘ ٚتصـرٸ  ،ياد عًٝـ٘ ايربٝـع بـٔ سـًُٝا ٚأ ٗـرٙ بٗـّا    ،ف ؾٝـ

 املظٗر.

ّ   ٚنإ ملـّٖ  ايشـاؾعٞ شـٝٛعٷ    ٔ   ،يف َصـر ٚايشـا ٚبعـض   ،َٚـا ٚرا٤ ايٓٗـرٜ

ٖٸـ امل ٚنّا يف اؿرَني قبٌ  ٗٛر ،ب٬د ايعرب ٜٚٓكـٌ عـٔ    ،ابٞ باؿذـاي ّٖ  ايٛ

ًچ: ٘ قاٍْٸأايشاؾعٞ  ٚاعًُـٛا   ،بعٛٙىـايـ َـّٖيب ؾـاتٸ      ٷ ضٻٚ ها صٳ ،دْٚٞ)٫ تك

 .(3)(٘ َّٖيبْٸأ

 ٔ ايػافع١ٝ ٚغريِٖـبٝايٓصاع 
 ٞ ــ ــٔ املكدس ٕٻ: ٚع ــت تٳ   أ ــر ا ناْ ــتإ ٚس ــسذس ــا عٳ عٴكځ ــؾُٝٗ ــ اتٷبٝٸصٳ  نيب

ٌٴ ،َا٤ؾٝٗا ايدٸ رامٴايشاؾع١ٝ ٚاؿٓؿ١ٝ تٴ  .(4)ايسًڀإ ِٴٗٴبٝٓٳ ٜٚد 

                                                                                                            
 

 .251، ص3، ز١ٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايعًُ
ٖــ(، ٚاعـظ ٚياٖـد ٚؾكٝـ٘، ْشـأ ٚاشـتٗر لهـ١        386قُد بٔ عًٞ بٔ عڀ١ٝ اؿارثٞ، أبٛ طاي ، )ت  (1)

 .303، ص4ٚرسٌ    ايبصر٠ ؾاتِٗ با٫عتااٍ. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز
 .196، ص2، زقٛت ايكًٛب، أبٛ طاي  املهٞ، باب ايصٸشب١ ٚاحملب١ ٚاٱ ٛإ( 2)

 .19َكد١َ اؿاٟٚ، املاٚردٟ، ص (3)

 .123، ص1أسسٔ ايتكاسِٝ، يما ايدٜٔ املكدسٞ، ز( 4)
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ِ  أيف  ٚعٔ املكدسٞ ٍ  (1)سسـٔ ايتكاسـٝ أصـشاب َايـو ٜبػضـٕٛ     رأٜـتٴ : )قـا

ِٸ) :ٜٚكٛيٕٛ (،ؾعٞايشا  (.  ايؿ٘ أ ّ ايعًِ َٔ َايو ث

 .ّٻَا شٳ بع غاي  ايشاؾع١ٝ َّٖ  أبٞ اؿسٔ ا٭شعرٟ  ٫چ٘ ٜتٸْٸأٚاملعرٚف 

ــ٬ڄ    ــّٖ  ؾع ــّا امل ــٛد ٖ ــ  ٚد ٟ يف ايرٸ ٜٚػً ــر ـــ املص ــڀني ،ٜ ــ٬د  ،ٚؾًس ٚب

 ر١َٝٓٝ.أا٭نراد ٚب٬د 

 اذتٓب١ًٝ
بـٔ ٖـ٬ٍ    د بٔ سٓبٌُٳسٵأ أتباعٴ١ ِٖٚ اؿٓبًٝٸ  ٴٖٳّٵَٳ َٔ املّاٖ : ٚاـاَاٴ

 .  (ٖـ241)ٞ ببػداد س١ٓ . ٚتٛؾچ(ٖـ164)ببػداد س١ٓ  دٳيٹٚٴ ،ايشٝباْٞ املرٚيٟ

ٞٸٖٚـٛ ايــّٟ ٜكــٍٛ يف سكچــ  ًچ ،َــٔ بػــداد تٴدٵــرٳ ٳ ٘ ايشــاؾع  ٬ڄدٴــرٳ تٴؿڃــَٚــا  

 .هللد بٔ سٓبٌأؾك٘ َٔ أؾضٌ ٫ٚ أ

٘ عسـ   بٳـ ٚرتٻ ،ـ ٚأربعـني أيــ سـدٜح   ـ املسٓد ايّٟ وتٟٛ عًـ٢ ْٝٸـ  صٓٸ 

ٌٸُٳؾذٳ ،٫ عس  أبٛاب ايؿك٘ ،دٓٳايسٻ ٚڈ أسادٜج٘ ع يه ٚقد تٛيف قبٌ إٔ ٜٓكشـ٘   ،را

ّٻ ٘ٴشٳبعد إٔ ْكچ (2)ٚقد رٚاٙ عٓ٘ ابٓ٘ عبد اهلل ،ّٜٚٗب٘ ٘ قد أجـاف  ِٗ بأْٸٚاتټ ،بٖ٘ٚ

ٕٻ ،يًُسٓد بعض ا٭ بار املٛجٛع١ ٕٸ نُا أ هللد بٔ عبـد اهلل  أابٓ٘  بعضِٗ هنر أ

   .أجاف ي٘ بعض اياٜادات (3)ايكڀٝعٞ بهرٚأبا  ،هللد بٔ سٓبٌأبٔ 

                                              

 .123، ص1أسسٔ ايتكاسِٝ، يما ايدٜٔ املكدسٞ، ز (1)

ٖــ(، نـإ ٜعـرض اؿـدٜح عًـ٢ أبٝـ٘، ٖٚـٛ        290عبد اهلل بٔ أهللد بٔ سٓبٌ، أبٛ عبد ايرهللٔ، )ت ( 2)
  .180، ص1ٓاب١ً، قُد بٔ أبٞ ٜع٢ً، زايّٟ ر٣ٚ َسٓد أبٝ٘. طبكات اؿ

ٖـ(، عـامل باؿـدٜح،   368أهللد بٔ دعؿر بٔ هللدإ بٔ َايو، أبٛ َايو، أبٛ بهر ايكڀٝعٞ، )ت ( 3)
، 16نـإ َسـٓد ايعـرام يف عصـرٙ، َــٔ أٖـٌ بػـداد. سـري أعـ٬ّ ايٓــب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد ايــّٖيب، ز           

 .210ص
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ٚنتــاب  ،ٚنتــاب ايٓاســخ ٚاملٓســٛم ،٭صــٍٛ نتــاب طاعــ١ ايرســٍٛٚيــ٘ يف ا

 ايعًٌ.  

  رغــِ  صــرار املــإَٔٛ عًــ٢     ،ٕآٖٚــٛ ايــّٟ اَتٓــع َــٔ ايكــٍٛ غًــل ايكــر       

ٖٚـٞ ايسـ١ٓ    (ٖــ 218)عًـ٢ هيـو َـٔ سـ١ٓ      اڄٚبكٞ َصـرٸ  ،ايعًُا٤ ي٘ ٚ داب١ ًك٘ 

يسـ١ٓ ايـا   ا ،(ٖــ 233)ٕ    سـ١ٓ  آايا دعا ؾٝٗا املإَٔٛ ايعًُا٤ يًكٍٛ غًل ايكر

ــدع٠ٛ   ــا  سرٜٸــ  ،أبڀــٌ املتٛنــٌ ؾٝٗــا تًــو اي ــرى يًٓ ــر ٚت ــل ايك ــرأٟ يف  ً ٕ آ١ اي

 ٚعدَ٘.

ٞ    ،(1)ٚدر  اؿدٜح ع٢ً ٖٝجِ بـٔ بشـري   ٚمل ٜهتـ    ،ٚعًـ٢ اٱَـاّ ايشـاؾع

عًـ٢ ت٬َٝـّٙ    ّٳرٻ٘ سٳـ ٚاملٓكـٍٛ عٓـ٘ أْٸـ    ،يف ايؿك٘  ٫ َا أداب ب٘ عٔ بعض املسا٥ٌ

ٕ        ،ٝبٛا يِ٘ٗ مل ٜستذ ٫ أْٻ ،ايؿك٘ نتاب١  (2)ؾكـد نتـ  تًُٝـّٙ عبـد املًـو بـٔ َٗـرا

ٚدعًٖٛـا أساسـاڄ ملّٖبـ٘ ايـّٟ      ،ٚغريٙ ايؿك٘ عٓ٘ ٚمجعٛا ؾتاٜٚ٘ ٚأقٛايـ٘ ايؿكٗٝـ١  

ٙٴسٳْٳ  ايٝ٘. بٛ

 طسٜك١ امحد بٔ حٓبٌ يف اضتٓباط األحهاّ ايػسع١ٝ
ٕٵ ٢ املرسـٌ ٚايضـعٝـ   ستٸـ  نتاباڄ أٚ س١ٓڄ ٜأ ّ بايٓ ٸ ٚطرٜكت٘ يف ا٫ستٓباط أ

ِٸ  ،١ عٓد ايتعـارض يف ايظـاٖر  ٓٸع٢ً ايسټ ايهتابٳ ّٴٜٚكدٿ ،آَٗ  ايـٓ ٻ  مل هـدٵ  ٕٵ  ثـ

ٚعٓــد ا٫ ــت٬ف بــني ايصــشاب١ يف  ،شاب١ ٚمل ىتًؿــٛا ؾٝــ٘ؿــا بــ٘ ايصٸــأ ــّ لــا ٜٴ

ٍٳ ضٳدٻــاملســأي١ رٳ مل ٜظٗــر يــ٘ َــا ٖــٛ   ٕٵءؾــ ،قــرب يًهتــاب أٚ ايســ١ٓأَــٔ نــإ  قــٛ

                                              

، بــاب 7٘ ابــراِٖٝ بــٔ وٝــ٢ ايجــٛرٟ، يف ايهــايف، زٖٝــجِ بــٔ بشــري، ر٣ٚ عــٔ أبــٞ بشــري، ٚر٣ٚ عٓــ (1)
 .349، ص2ايٓٛادر. َعذِ رداٍ اؿدٜح، ايسٝد اـ٥ٛٞ، ز

ٞٸ ٜرٟٚ عٓ٘ بكٝٸ١ ٚسًُٝإ بٔ عبـد ايـرهللٔ. ايهاَـٌ، ابـٔ عـدٟ،       (2) عبد اهلل بٔ َٗرإ ايرٸؾاعٞ، شاَ
 .307، ص5ز
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 ا٭قرب سه٢ اـ٬ف.  

ٌ   ْٸأٜٚٓكٌ عٓ٘  عًـ٢ ايكٝـا  ٚايـرأٟ  ها مل     ٘ٴَٴـ ٜٚكدٿ ،٘ ٜأ ـّ باؿـدٜح املرسـ

ٍٴٓٸَــٔ ايهتــاب أٚ ايسټــ  عارجــ٘ شــ٤ٞٷٜهــٔ َــا ٜٴ اتؿــام عًــ٢  صــشابٞ أٚ ١ أٚ قــٛ

ٚناْـت   ،املرسـ١ً  ٚاملصاب استعٌُ ايكٝا  ٚا٫ستصشاب ٚايّرا٥ع ٚ ٫چ، (1) ٬ؾ٘

 قاّ ايديٌٝ ع٢ً املٓع.  ها ايكاعد٠ عٓدٙ يف ايعكٛد ٚايشرا٥ا قاعد٠ اٱباس١  ٫چ

 محدأغٗس أصخاب أ
ّ   أَٚــٔ أشــٗر أصــشاب٘    ٘   ،(2)هللــد بــٔ ٖــاْٞ ا٭ثــر  ايــّٟ ر٣ٚ عٓــ٘ ايؿكــ

٘     ٚاؿدٜح. ٚعبد املًو ّٟ ٚرخ ايؿكـ٘  ٚٚيـداٙ صـاب ايـ    ،ايـّٟ نتـ  ايؿكـ٘ عٓـ

ٚعبد اهلل ايـّٟ ٚرخ اؿـدٜح عـٔ     ،١ أبٝ٘عٔ أبٝ٘ ٚٚيٞ ايكضا٤ ع٢ً  ٬ف سٓٸ

ُٳٚاتٸ ،أبٝ٘ ٚر٣ٚ َسٓد أبٝ٘ ا٭ بـار   ضٴعٵـ ملسـٓد أبٝـ٘ بٳ   ٘ قـد أجـافٳ  ِ بأْٸـ ٗٴبعضٴ ٘ٴٗ

 املٛجٛع١.

ٕٸ ُٸ ٚوه٢ أ ـ نتابـاڄ هنـر   داڄ بٔ درٜر ايڀ ٟ صاس  ايتؿسري ٚايتارٜخ أيچق

ٍ   ،هللد بٔ سٓبٌأٚمل ّٜنر  ،ؿكٗا٤ؾٝ٘ ا ت٬ف اي مل ٜهـٔ   :ؾكٌٝ ي٘ يف هيـو ؾكـا

َٴؾكٝٗاڄ ٚ ْٸ  ثاڄ.شدٸُا نإ 

       ٔ ٚ ٗـر يف   ،ٚقد اْتشر ٖـّا املـّٖ  يف بعـض بـ٬د ايعـرام َٚـا ٚرا٤ ايٓٗـرٜ

ٚٸ ،َصر َتأ راڄ ٍ َٔ ٚيٞ قضا٤ اؿٓاب١ً بدَشل ايشـٝخ عبـد ايـرهللٔ بـٔ     ٚنإ أ

                                              

 .85، ص1املد ٌ ا  نتاب اٱنًٌٝ، اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ، ز (1)

 ٖـــ(، َــٔ سؿــا  اؿــدٜح، أ ــّ عــٔ أهللــد   261أهللــد بــٔ قُــد بــٔ ٖــاْٞ ا٭ثــرّ، أبــٛ بهــر، )ت    (2)
بــٔ سٓبــٌ، يــ٘ نتــاب يف عًــٌ اؿــدٜح. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ  

 .102، ص7، زايصادم 
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ِٸ (1) هللد بٔ قدا١َ املكدسٞأقُد بٔ  ٚايـّٟ   ،(ٖــ 682)س١ٓ  ٢اؿٞ املتٛؾچايصٸ ث

 ،ِ بٓشـر ٖـّا املـّٖ    ٚابـٔ ايكـٝٸ   ٚقـد قـاّ ابـٔ تُٝٝـ١    ، هللـد بـٔ تُٝٝـ١   أٖٛ شـٝخ  

ٚٸ ،جـــا ايٓـــا  عًـــ٢ تعًُٝـــ٘ٚسرٸ ،ْٚاجـــ٬ عٓـــ٘ ٍ عٗـــد ٚأ ـــّت بـــ٘ لـــد يف أ

ِٻ ،ايٖٛابٝني  ّٖا ايعصر. ب٬د اؿذاي يف  مجٝعٳ سادٳ ث

ــأٚسهــ٢ عــٔ ابــٔ سٓبــٌ   ايتكًٝــد يػــري  ٕٸء)اْظــرٚا يف أَــر دٜــٓهِ ؾــ  :٘ قــاٍْٸ

٢  ها ٚاستؿشٌ املّٖ  اؿٓبًٞ يف بػـداد يف ايكـرٕ ايرابـع ستٸـ     ،َعصّٛ ََّّٛ(

ٞٸ رٻَٳ ٙٴرٳُٝإ ؾضٳأغرٚا ب٘ ايعٹ بِٗ شاؾع ِٗ ست٢ ناد ميٛت. ٚعـٔ طبكـات   بعصٝٿ بٛ

 .(2)اؿٓاب١ً أشاعر٠أنجر ؾض٤٬ َتكدَٞ  ٕٸ ايسبهٞ 

 املراٖب املٓكسض١
ٕٻ ٗـا ٫ ٜـااٍ اـا    لع٢ٓ أْٸ ،٢ اٯٕر اا ايبكا٤ ستٸدٿاملّاٖ  اٱس١َٝ٬ ايا قڂ  

ٞٳ  اعٴبٳأتٵ رٳجٴـ ٚنځ ،سـع أؾكٗـا  ٚاتٸ ،٢ ّٖا ايٛقتأتباع ٜسريٕٚ عًٝٗا ستٸ املـّاٖ    ٗـا ٖـ

َٳ ،اـُس١ ١َڂاملتكدٿ ٖٹّٳٖٚٓاى  ٚٴ ٵأڂ  ٴا تبـاع  أٚسصٌ اا  ،ٚرايدٻ يف ّٖا تٵدٳدٹر٣ 

 ٗا اْكرجت ٚيايت.ٜسريٕٚ عًٝٗا ٚيهٓٸ

 َرٖب األٚشاعٞ

سـ١ٓ  ٚيد ببعًبـو   ،أتباع عبد ايرهللٔ ا٭ٚياعٞ ،ا٭ٚياعٝني شٗرٖا َّٖ ٴأ

ًچــ ،(ٖـــ157)ٚتــٛيف يف بــريٚت ســ١ٓ  ،(ٖـــ88)  ،١ َٓٗــا تعــرف بااــ٘ٚدؾــٔ يف ق

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘، َـٔ    682 عبد ايرهللٔ بـٔ قُـد بـٔ اهللـد بـٔ قداَـ١ املكدسـٞ اؿٓبًـٞ أبـٛ ايؿـرز، )ت           (1)
، . َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤   أعٝإ اؿٓاب١ً، ٚيد ٚتٛيف بدَشل، ٖٚـٛ أٍٚ َـٔ ٚيـٞ قضـا٤ اؿٓابًـ١ بٗـا      

 .100، ص7، زايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

 .373، ص3طبكات ايشاؾع١ٝ ايه ٣، تاز ايدٜٔ ايسبهٞ، ز (2)



 154 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

ٌٴ ،ٚنإ ميٌٝ يبين أ١َٝ ِٸ ،ايشاّ ٚقد عٌُ لّٖب٘ أٖ اْتكٌ َّٖبـ٘    ا٭ْـديا    ث

ِٸ  ،َع ايدا ًني  يٝٗا َٔ ْسٌ بين أ١َٝ ّ    ثـ ٌٻ  ،اجـُشٌ َّٖبـ٘ يف ايشـا ًچـ  ٚسـ ٘ ق

ًچـ   ،ٚاْكرض يف ا٭ْـديا  ،َّٖ  ايشاؾعٞ ٞ  ٚسـٌ ق ٚهيـو يف   ،٘ َـّٖ  املـايه

 ٚنإ ممٔ ٜهرٙ ايكٝا . ،َٓتصـ ايكرٕ ايجايح

 َرٖب ايعاٖسٟ ٚايداٚدٟ
َٳ بـٔ   داٚد ٖٚٛ َّٖ ٴ ،اٖرٜني ٚايداٚدٜنيايظچ  ٴٖٳّٵَٚٔ املّاٖ  املٓكرج١ 

ٞٸ  ،(ٖـــ202)ٚيــد بايهٛؾــ١ ســ١ٓ  ،املعــرٚف بايظــاٖرٟ ،بــٔ  ًـــ ا٭صــؿٗاْٞ عًــ

 ،   ْٝسـابٛر  (ٖــ 223)ٚاْتكٌ س١ٓ  ،َّ نإ شاؾعٝاڄ ،ْٚاٍ ر٥اس١ ايعًِ يف بػداد

ِٻ  اڄ ٖٚــٛ اصٸــ باڄٖٳّٵَٳــ ٘ٹؿسٹــٓٵيځ ّٳخٳــ. ٚاتٻ(ٖـــ270)ؾٝٗــا ســ١ٓ  َٚــاتٳ ،دــا٤ يبػــداد ثــ

ٌٷ ِٵكڂَا مل ٜٳ ،١بظاٖر ايهتاب ٚايسٓٸ ٌٴُٳايعٳ ّ ايبشـح عـٔ   دٳٚعٳ ،ُاٗڇع٢ً  ٬ؾٹ ديٝ

ٔ شٳعـٔ ايصٻـ   رٳدٳ ها صٳـ  ،باٱمجاع ٌٳُٹاڄ عٳمل هد ْصٸ ٕٵءؾ ،عًٌ ا٭سهاّ  اب١ أٚ عـ

ٚقـاٍ:   ،اڄضاڄ باتٸـ ؾڃٚرؾض ايكٝا  ٚا٫ستشسإ ٚايتكًٝد ٚايرأٟ رٳ ،مجٝع ايعًُا٤

ٕٸ ٌٸّٛ ايٓصٛص َٔ ايهتاب ٚايسٓٸيف عُ    دٛاب. ١ َا ٜؿٞ به

ُّ  ل اإلمجاعحتّك عد
ٜٴ م يتؿـرٸ  ;ر اـًؿـا٤ ا٭ربعـ١  صٵـ ل اٱمجاع بعد عٳشه٢ عٓ٘ عدّ  َهإ ؼكچبٌ 

ــ ِ  ايصٸ ــ ــ١ ٚاؿه ــب  ايسٝاس ّ  ،شاب١ ٚاْكســاَِٗ بس ــا ــٔ س ــاٍ اب ــ :ق ابعٕٛ مل )ايتٸ

ُٳـ  ايهجريٳ رفٴعٵ٫ٚ ٜٳ أسدٷ ِٵٗڇصٹشٵٜٴ ٛ    مجـاعٳ  عـ٢ ٔ ادٸمما قايٛا ؾ  ،نـاهب(  ٖـ٪٤٫ ؾٗـ

 ٖـٞ داَعـ١څ   (1)صفَئِ ْ حَنَازَعْخُمْ فِ  شَ ٍَْ فَرُدًَهُ إِلَك  اللذكوِ ًَالرُضُكٌلِ   ط :ٕ اٯ١ٜ ايهرمي١أٚعٓدٙ 

                                              

 .59سٛر٠ ايٓسا٤، اٯ١ٜ  (1)



 155  الذًر الرابع/  بذأ ىيا الذًر م  هنا ت القر  االًل اذلجرخ اىل اًائل القر  الرابع اذلجرخ

ٌٿ ًچ يه ٚٸ ِ ايٓا ٴَا ته  ِ    آ رِٖ.  ٗڇيٹؾٝ٘ َٔ أ

ٟٸٚيًظچ ٕٵ ي٘ ايكٍٛ ظٛايڇ  ٴسٳٓٵؿات ٜٴَ٪يچ ٠ڂدٸعٹ اٖر ٕٳ أ  ايكاجٞ اَرأ٠. ٜهٛ

ٍ ، خّاڄ    َٓتصـ ايكرٕ اـاَاَّٖب٘ َتٸ ٚقد استُرٻ  ثِ أ ّ با٫جـُش٬

٘ قاّ بٓشر ٖـّا  ْٸأ (ٖـ456)س١ٓ  ٢ٔ ابٔ ساّ ا٭ْديسٞ املتٛؾشه٢ ع، ٜٚٴٚا٭ؾٍٛ

ـ ابـٔ سـاّ نتـاب    املّٖ  يف ايكرٕ اــاَا بـب٬د ا٭ْـديا ٚايـّٚد عٓـ٘. ٚأيچـ      

ٍڇسسٔ َا أيچأسهاّ ٭صٍٛ ا٭سهاّ ايّٟ ٖٛ ٱا ٟ  املّٖ  ـ يف أصٛ  ،ايظـاٖر

ًچ ؿك٘ عًـ٢ َـّٖ    ـ َٔ ايهت  املتداٚي١ يف ايَا أيچ ٔٴسٳسٵأځ٢ ايّٟ ٖٛ ٚنتاب احمل

ٕٳ ،ايظاٖر١ٜ ٔٴ ٚنا   َني ٫ ٜهـاد ٜسـًِ أسـدٷ   ا٤ املتكـدٸ ُٳـ ًځايٛقـٛع يف ايعٴ  سـاّ نـجريٴ   اب

ــ   ٘ َــٔ يســاْ٘ ستٸ نــإ يســإ ابــٔ ســاّ ٚســٝـ اؿذــاز ايجكؿــٞ       ) :٢ قٝــٌ يف سكــ

 .(1)(شكٝكني

عٛا عًٝــ٘ ٚشــٓٸ ،مجعــٛا عًــ٢ تضــًًٝ٘أٚ ،ٚا قٛيــ٘ٚقتــ٘ ؾــردٸ ا٤ٴُٳــًځعٴ ٘ٴُٳٚ اصٳــ
َٸ ٛٸِٗ عْٚٗٛا عٛا    .َٓ٘ ٔ ايدْ

ٕٸ) :ٖٚٛ ايكا٥ٌ َٵ ٤َّٖبني اْتشرا يف بد   ٕ  ُـا بايرٸ ٖٹرڇأ ٞٸ  :ٜاسـ١ ٚايسـًڀا  اؿٓؿـ

٘ ْٸأ املّٖ يف ايدٜباز  (3)ؾرسٕٛ ٚاحملهٞ عٔ ابٔ ،(2)(باملشرم ٚاملايهٞ باملػرب

ٟ املــّٖ  ايظـــاٖرٟ َــٔ املـــّاٖ  املعُــٍٛ بٗـــا     قــد عـــدٻ  يف ايكـــرٕ  :يف يَٓــ٘ أ

ــأَ ــ ، ٚايظــاٖر (4)ايج ــأٚ نــإ يف سٴ ،٘ قــد در  يف أٚا ــر ايكــرٕ اـــاَا  ْٸ  ِهڃ

 نُا ٜظٗر َٔ مج١ً َٔ ايعًُا٤. ،املٓدر 

                                              

 .170، ص1إ، ابٔ  ًهإ، زٚؾٝات ا٭عٝ ( 1)

 .145، ص6ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز (2)
ٚٴيٹـدٳ ْٚٳشٳـأ يف املدٜٓـ١،       799 براِٖٝ بٔ عًٞ بٔ قُد، ابٔ ؾرسٕٛ ايٝعُـرٟ، )ت   (3) ٖــ(، عـامل باسـح 

 .6، ص5ٖٚٛ َػربٞ ا٭صٌ، تٛ  ايكضا٤ باملد١ٜٓ، ي٘ )تسٌٗٝ املُٗات(. ا٭ع٬ّ، ايارنًٞ، ز
 .48املّٖ ، ابٔ ؾرسٕٛ، صايدٜباز  (4)
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َُ  د بٔ دسٜسََّخَرٖب 
َٳ ُٻَٴ  ٴٖٳّٵَٚٔ املّاٖ  املٓكرج١   (ٖــ 224)ٚيـد سـ١ٓ    ،د بٔ درٜر بٔ ٜاٜدش

 ٕ ــتا ــٌ ط س ــ١ٓ    ،بالَ ــداد س ــٛيف يف بػ ـــ310)ٚت ــرٚف   ،(ٖ ــري املع ــاس  ايتؿس  ،ص

ِٸ ،نــإ شــاؾعٝاڄ ،ٚايتــارٜخ املشــٗٛر بعــاڄ    َّٖبــ٘ َتٸ ٚاســتُرٸ ،ّ َــّٖباڄ يــ٘اؽچــ ثــ

 ، يٝـ٘ ايكـٍٛ ظـٛاي نـٕٛ ايكاجـٞ اَـرأ٠        ٳسٹـ ْٚٴ ،َٓتصـ ايكرٕ اـاَا يًٗذر٠

 ٬ؾــاڄ يبــاقٞ َــّاٖ  ايســ١ٓ ا٭ربعــ١ املشــٗٛر٠  ;ّ ْســب١ هيــو يًظــاٖرٟنُــا تكــدٸ

 ٚاملٛدٛد٠ ست٢ ايّٝٛ.

َٳـ   ،املّاٖ  املٓـدثر٠  رٴٗٳّٖٙ ٖٞ أشٵ  ٖٹّٳٖٚٓـاى  ِ  يؿكٗـا٤ مل ٜٓتشـر    ٴا  َـّٖبٗ
ــ٘   ،بــٔ ســعد  َــاّ أٖــٌ َصــر ٚصــدٜل اٱَــاّ َايــو   انايًٝــح  ٚايــّٟ ٜكــٍٛ ؾٝ
 .  (1)َّٖب٘ صٌ ي٘ أصشاب ٜٓشرٕٚٚيهٔ مل و ،٘ أؾك٘ َٔ َايوْٸ  :ايشاؾعٞ

 ايكسا٤ات ايطبع١
ٚر ايرابع نُـا ا تًؿـت املـّاٖ  يف اسـتٓباط ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ       ٚيف ّٖا ايدٸ

ٕٸ ،ٕ ايهـرِٜ ٚتهجـرت  آنّيو ا تًؿت ايكـرا٤ات يًكـر   ايـّٟ اشـتٗر َٓٗـا يف      ٫ أ
ٌٸ  قڀر يف ّٖا ايدٚر ٖٞ ايكرا٤ات ايسبع١.  ن

ٛٸ ِ ر٠ اشــتٗرت قــرا٤ؾباملدٜٓــ١ املٓــ   .(ٖـــ167)تــٛيف ســ١ٓ  (2)٠ ْــاؾع بــٔ أبــٞ ْعــٝ

ــ ــجري   ٚلهچـ ــٔ نـ ــد اهلل بـ ــرا٠٤ عبـ ــٛيف ،(3)١ قـ ــ١ٓ  تـ ـــ120)سـ ــرا٠٤   .(ٖـ ــر٠ قـ  ٚبايبصـ

                                              

 .224، ص1تّنر٠ اؿؿا ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز (1)

ــاي٤٫ٛ، املــدْٞ، )ت      (2) ــٞ ب ــٞ ْعــِٝ ايًٝج ــٔ أب ــد ايــرهللٔ ب ــٔ عب ــاؾع ب ٖـــ(، أســد ايكــرا٤ ايســبع١،   169ْ
، 5ٚاملشٗٛرٜٔ، نإ أسٛد ايًٕٛ أصً٘ َـٔ أصـبٗإ، تـٛيف باملدٜٓـ١. ٚؾٝـات ا٭عٝـإ، ابـٔ  ًهـإ، ز        

 .368ص
ٖــ(، أسـد ايكـرٸا٤ ايسـبع١، نـإ قاجـٞ اؾُاعـ١        120عبد اهلل بٔ نجري ايدارٟ املهـٞ، أبـٛ َعبـد، )ت     (3)

 .41، ص3ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز ٚؾٝات لهچ١، ٚناْت سرؾت٘ ايعڀار٠، ٖٚٛ ؾارسٞ ا٭صٌ.
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ٚبدَشـل قـرا٠٤ عبـد اهلل بـٔ      ،(ٖــ 154)سـ١ٓ   تٛيف ،(1)بٔ ايع٤٬ املايْٞ ٚأبٞ عُر

ٞ   ،(ٖـ118)ٞ س١ٓ تٛؾچ ،(2)عاَر  ٞتـٛؾچ  (3)ايٓذـٛد  ٚبايهٛؾ١ أبٛ بهر عاصِ بـٔ أبـ

بــٔ سبٝــ  ابكرا٤تـ٘، ٚبايهٛؾــ١ أٜضــاڄ هللــا٠   ٕٴآايكــر أڂرٳكڃــايٝــّٛ ٜٴٚ ،(ٖـــ128)سـ١ٓ  

ــا ــٛؾچ (4)تاياٜ ــ١ٓ ٞت ـــ145) س ٞٸ    .(ٖ ــ ــٔ عً ــٛ اؿس ــاڄ أب ــ١ أٜض ــا٠   ٚبايهٛؾ ــٔ هلل ب

   .(ٖـ179)تٛيف س١ٓ  ،َٔ أ٫ٚد ايؿر ، (5)هسا٥ٞاي

 ٜاٜـد  قـرا٠٤ أبـٞ دعؿـر    ًٜٚٞ ّٖٙ ايكرا٤ات يف ايشٗر٠ ث٬خ قرا٤ات أ ـر٣. 
ٞ     ٠ڂٚقـرا٤ٳ  (ٖــ 130)تـٛيف سـ١ٓ    (6)ايكعكاع املدْٞ  ،(7)ٜعكـٛب بـٔ  سـشام اؿضـرَ

ُٸ ( 8)ّ ايبـااي اٚقرا٠٤  ًـ بٔ ٖشـ  ،(ٖـ205)تٛيف س١ٓ  َـع   ٢ ٖـّٙ ايكـرا٤ات  ٚتسـ
                                              

٥ُـ١ ايًػـ١   ٖــ(، ًٜكـ  أبـٛ ايعـ٤٬، َـٔ أ     154يبإ بٔ عُار ايتُُٝٞ املايْٞ ايبصرٟ، أبٛ عُـرٚ، )ت   (1)
ا٭عٝـإ، ابـٔ  ًهـإ،     ٚؾٝـات  ٚا٭دب ٚأسد ايكرٸا٤ ايسبع١، ٚيد له١ ْٚشأ يف ايبصر٠ َٚات بايهٛؾ١.

 .466، ص3ز
ٖـ(، أسـد ايكـرا٤ ايسـبع١، ٚيـٞ قضـا٤ دَشـل يف  ٬ؾـ١        118عبد اهلل بٔ عاَر بٔ يٜد، أبٛ عُر، )ت  (2)

 .95ص، 4ايٛيٝد بٔ عبد املًو. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
عاصِ بـٔ أبـٞ ايٓذـٛد ايهـٛيف ا٭سـدٟ بـاي٤٫ٛ، أبـٛ بهـر، أسـد ايكـرا٤ ايسـبع١، تـابعٞ، َـٔ أٖـٌ                (3)

 .256، ص5ايهٛؾ١، ٚٚؾات٘ ؾٝٗا. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز
ٖــ(، أسـد ايكـرا٤ ايسـبع١، نـإ هًـ  اياٜـت َـٔ         156هللا٠ بٔ سبٝ  بـٔ  ااعٝـٌ ايتُُٝـٞ، )ت     (4)

، 2، ز، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم      ١ طبكـات ايؿكٗـا٤  َٛسـٛع     سًـٛإ. ايهٛؾـ١  
 .167ص

عًٞ بٔ هللا٠ بٔ عبد اهلل ا٭سدٟ، أبٛ اؿسٔ،  َاّ يف ايًػـ١ ٚايٓشـٛ ٚايكـرا٠٤، َـٔ أٖـٌ ايهٛؾـ١،       ( 5)
ٚؾٝـات   ٗٛر.ٖـ(، َٚـا ٚرد يف ا٭صـٌ  ـ٬ف املشـ    189تٓكچٌ يف ايباد١ٜ ٚسهٔ بػداد ٚتٛيف بايرٟ س١ٓ )

 .295، ص3ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز

ٖـ(، أسـد ايكـرٸا٤ ايعشـر٠ َـٔ     132ٜاٜد بٔ ايكعكاع املدْٞ املخاَٚٞ باي٤٫ٛ، أبٛ دعؿر ايكار٤٣، )ت  (6)
ايتابعني ٚنإ  َاّ أٌٖ املد١ٜٓ يف ايكرا٠٤، تٛيف باملد١ٜٓ. سري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،       

 .276، ص5ز
ٖــ(، أسـد ايكـرا٤ ايعشـر٠، َٛيـدٙ ٚٚؾاتـ٘       205ٔ اسشل بٔ يٜد اؿضرَٞ، أبـٛ قُـد، )ت   ٜعكٛب ب( 7)

 .390، ص6ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز بايبصر٠، ي٘ نت  َٓٗا )اؾاَع(.

ٖــ(، أسـد ايكـرا٤ ايعشـر٠، أصـً٘ َـٔ ٚاسـا،        229 ًـ بٔ ٖشاّ ايبااي ا٭سـدٟ، أبـٛ قُـد، )ت    ( 8)
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 ايسبع١ املّنٛر٠ بايكرا٤ات ايعشر.  
ــرا٤ات أ ــر٣ قــرا٠٤     ــع ق ــاًٜٚٝٗــا يف ايشــٗر٠ أرب ــد    ٔب ــٔ عب قٝصــٔ قُــد ب

ايبصـرٟ   ٚاؿسٔ بٔ أبٞ اؿسٔ ،(2)ٚو٢ٝ بٔ املبارى ايٝاٜدٟ ،(1)ايرهللٔ املهٞ

 .(4)سًُٝإ بٔ َٗرإ ٚا٭عُش ،(3)ايؿكٝ٘

 عك١ًٝايُعًّٛ اي
ّٴ   عٳسٳـ ٚاتٸ ،١١ ٚايؿًسـؿ١ٝ ٚايه٬َٝٸـ  ايعكًٝٸـ  ٚيف ّٖا ايدٚر ايرابع اْتشرت ايعًـٛ

٣ هيـو    تعًٝـٌ   ٚأدٸ ،أؾل املعارف بٛاسڀ١ ترمج١ ايهجري َـٔ ايهتـ  ا٭دٓبٝـ١   

 ا٭سهاّ ايشرع١ٝ.

 ٢ أٌٖ ايسأٟـ٢ أٌٖ اذتدٜح ٚإيـاْػكام ايفكٗا٤ إي
ٟٴ ٟٳؾكــٛ ٣    اْكســاّ ايؿكٗــا٤    ممــا أدٸ ،يف َعرؾــ١ ا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ  ايــرأ

ٍّ ِڇٚتضخټ ،طا٥ؿتني  أؾكُٗا كتًؿني.   ساعڇَٔ ايكسُني ٚاتٸ ن

                                                                                                            
 

 .576ص ،10قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز أع٬ّ ايٓب٤٬، سري اشتٗر ببػداد ٚتٛيف ؾٝٗا.

ٖـ(، َكر٨ أٌٖ َه١ بعد ابـٔ  123قُد بٔ عبد ايرهللٔ بٔ قٝصٔ ايسُٗٞ املهٞ، أبٛ سؿ ، )ت ( 1)
ــارٜخ ا٫ســ٬ّ، قُــد بــٔ أهللــد       ـٳ ؾٝٗــا املصــشـ ؾــمحى ايٓــا ٴ قرا٤تــ٘. ت ــايځ نــجري، اْؿــرد عــرٚفٺ  ٳ

 .220، ص8ايّٖيب، ز

ُٸـد ايٝاٜـدٟ، )ت       و٢ٝ بٔ املب( 2) ٟٸ، أبـٛ ق ِٷ بايعٳربٝٸـ١ ٚا٭دب، َـٔ     202ارى بـٔ املػـري٠ ايعـدٚ ٖــ(، عـايٹ
ٟٸ ؾكٌٝ يـ٘ ايعـدٟٚ.    قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،      سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬،   أٌٖ ايبصر٠، نإ ْاي٫ڄ يف بين عد

 .572، ص9ز

باملد١ٜٓ ٚسهٔ ايبصـر٠.  ٖـ(، أسد ايعًُا٤ ايؿكٗا٤، ٚيد 110اؿسٔ بٔ ٜسار ايبصرٟ، أبٛ سعٝد، )ت ( 3)
 .226، ص2ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖـ(، تابعٞ، أصً٘ َٔ ايرٟ، َٚٓشأٙ ٚٚؾات٘ يف ايهٛؾـ١،  148سًُٝإ بٔ َٗرإ ا٭سدٟ باي٤٫ٛ، )ت  (4)
 .226، ص6قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز سري أع٬ّ ايٓب٤٬، .نإ عاملاڄ بايكرإٓ ٚاؿدٜح ٚايؿرا٥ض
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 طا٥ف١ أٌٖ ايسأٟ
ُٸ ايڀا٥ؿ١ ا٭ٚ : بٔ َسـعٛد   اهللٹ ٚايا ناْت بر٥اس١ عبدٹ ،أ٢ٟ بأٌٖ ايرٸتس

َٳـ  ،يف ايهٛؾ١ ٕٳ ٜٴ ٔٵِٖٚ  راض َـٔ  ٚا٭غـ  ،ايشـرع١ٝ  ٌڇًځـ يف ايعٹ رٳهڃـ ٚايؿٹ رٳظځـ ايٓٻ ذًٝـٛ

ــ١  ــاّ اٱاٝ ــٛا سٴعٵيٝٳ ;ا٭سه ــرؾ ــ١ ايشٻــ  ِٳهڃ ٕٳ ،١رعٝٸايٛاقع ــ١    دٚ ــ٢ د٫ي ــٛف عً ايٛق

ــجــٕٛ عــٔ عٹشٳبٵٜٚٳ ،أٟ ٚا٫دتٗــادؾٗــِ ٜأ ــّٕٚ بــايرٸ ،ايــٓ ٿ ا٭سهــاّ ملعرؾــ١  ٌڇًځ

 ايٛقا٥ع ايٓايي١ بِٗ. ِڇهڃسٴ

 ايجا١ْٝ أٌٖ اذتدٜح ا٥ف١ُايّط
ُٸ ايڀا٥ؿ١ ايجا١ْٝ: اْت بر٥اس١ سعٝد بٔ املسٝ  يف ٢ بأٌٖ اؿدٜح ايا نٚتس

ٖٚــِ ٜعتُــدٕٚ يف َعرؾــ١ ا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ عًــ٢ د٫يــ١ ايٓصــٛص         ،اؿذــاي

ــا   ــٛاٖر ا٭يؿ ــايرٸ   ،ٚ  ــّ ب ــٔ ا٭  ــرٕٚ َ ــادٜٚٓؿ ُٸــ  ،أٟ ٚا٫دتٗ ــدّ ايتع ل يف ٚع

ّ مل تأ ٴـ  ؾءْٸٗـا بعها ايڀا٥ؿ١ ا٭ٚ   ،ستشساْاتاستخراز ايعًٌ يٮسهاّ ٚاٱ

ٚ  َٔ ا٭سادٜـح  ٫چ   ٚنـإ ردـٛعِٗ يف نـجريڈ    ،٫ َـٔ اٯٜـات  ٫ ْصٛصـٗا   قًًٝـٗا 

ٕ   ٚايـرٻ  ٌڇكڃـ ايعٳ ِڇهڃـ َٔ املسا٥ٌ ايؿك١ٝٗ    سٴ  ،أٟ ٚا٫دتٗـاد بايكٝـا  ٚا٫ستشسـا

٣    اْكســاّ َدرســ١ ايؿكــ٘    َدرســتني َدرســ١ ايــرأٟ َٚدرســ١  ٖٚــّا َــا أدٻ

 اؿدٜح.  

 خامت١ املطاف
ٕٸ ؽتًــ   ناْـت نـجري٠څ   ،ايرابـع ايـدٚر   :أعـين  ،َصادر ايؿكـ٘ يف ٖـّا ايـدٚر     

 ،ٚاٱمجــاع ،ٚايســ١ٓ ،ايهتـاب  :ٚنـإ يف طًٝعتٗــا  ،ايؿكٗـا٤ اــا  اعتبــاربـا ت٬ف  

ٕ  ،ٚاملصاب املرس١ً ،ٚقٍٛ ايصشابٞ ،ٚايكٝا  ،ٚعٌُ أٌٖ املد١ٜٓ  ٚا٫ستشسـا

ــ ا٠٤ ،ٚا٫ستصــشاب ــاط ،ٚاي ــٝري ،ٚا٫ستٝ ــَٕٛ عٳٚنــاْٛا ٜكــدٸ  ،ٚايتخ ــٌ ُٳ ٌ أٖ
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ٕٸب ؟املدٜٓــ١ عًــ٢ ايكٝــا   ٌ أٖــٌ املدٜٓــ١ لٓايــ١ رٚاٜــتِٗ عــٔ رســٍٛ ُٳــعٳ اعتبــار أ

 .ؾٝهٕٛ لٓاي١ رٚا١ٜ مجاع١ عٔ مجاع١ ؾٗٛ أٚ  بايتكدِٜ ، اهلل

 .ْٚشڀت ؾٝ٘ سرن١ مجع ايرٚاٜات ٚا٭سادٜح ٚاٯثار ايشرع١ٝ

ٗا    ضٴـ عٵا٭سادٜـح بٳ  ِټٖـٛ جٳـ   ٤ٺدٵبٳـ  بـاد٨ ٚقد نـإ ايتـأيٝـ يف ٖـّا ايـدٚر     

ّ   ،٠٬نأسادٜح ايصٸـ  ،بٛاب ايؿك٘أ  ٳسٵسٳ ضڈعٵبٳ  ،ٚغـري هيـو   ،ٚأسادٜـح ايصـٛ

 ١ځذٻـ شاب١ ٚايتـابعني ممـٔ ٜـر٣ سٴ   ٚقـد ميتـاز بـأقٛاٍ ايصٸـ     ،يٜد ٚمٛٙ نُا يف َسٓدٹ

 .نُا يف َٛطأ َايو ،قٛاِ

ٌٸ  ،ثــِ دــا٤ بعــد هيــو ؾهــر٠ املســاْٝد   شــخ  بأسادٜجــ٘ عــٔ   ؾهــإ ٜؿــرد نــ

 .نُا يف َسٓد ابٔ سٓبٌ ،أسادٜح غريٙ

ِٸ َٳــدــا ثــ ؿٛا َــا ٖــٛ املعتــ  يدٜــ٘ َــٔ ا٭ بــار ؾــأيچ قــاّ با تٝــارڇ ٔٵ٤ بعــد هيــو 

 ايصشا .  

 قدّ نتب األخبازأزتُٛع اإلَاّ شٜد 
ٔٸ ٕٸ ٚيه قدّ َا بأٜدٜٓا َٔ نتـ  ا٭ بـار   أفُٛع اٱَاّ يٜد ايشٗٝد  ايظاٖر أ

٘    عًـ٢ أبـٛابٹ  ٖٚٛ َرتٸ ،(ٖـ122)أٚ س١ٓ  (ٖـ121)ؾكد استشٗد س١ٓ  نُـا   ،ايؿكـ

ٕٻ  .  اؿرٸ ع٢ً أبٛابٹ  ٷَرتٸ ،-طبع بػداد - ،ي٘ َٓاسو اؿرٸ أ

٘ يف ّٖا ايدٚر قد نجر تـأيٝـ نتـ  ا٭ بـار ايـا ٖـٞ      ْٸأٓهر ٚنٝـ نإ ؾ٬ ٜٴ

ِٸ ٛٸ   ،َصدر يعًِ ايؿك٘ أٖ ٚتظـاؾرت   ،٠ َٓكڀعـ١ ايـٓظري  ٚقٜٛت اؿرن١ مٛ ايؿكـ٘ قـ

ٚٸ ،ٚتأسٝا أصٛي٘ ٚقٛاعـدٙ  ،اؾٗٛد ع٢ً جبا َسا٥ً٘  ايعًـّٛ ايـا  ْـت ؾٝـ٘   ٚد

  ٘ ّ   ،ٕآنعًـّٛ ايكـر   ،تساعد ع٢ً اسـتٓباط َسـا٥ً  ،ٚايعًـّٛ ايعربٝـ١   ،ٚعًـِ ايهـ٬

 ساع دا٥رت٘ ٚنجر٠ َسا٥ً٘.مما أٚد  ايدٖار ايؿك٘ ٚاتٸ ،ٚمٛ هيو
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 اإلَاّ ستُد ايباقس 

ُٸـ   دٳٗڇشٵـ ٚيف ّٖا ايدٚر ايرابع استٴ ِٸ  د ايبـاقر  اٱَـاّ ق ّ  بسـ بـٔ عبـد    ٖشـا

٘ نـإ عاملـاڄ عابـداڄ ثكـ١     ْٸـ أ) بـٔ سـعد  ٚعٔ ايڀبكات ايهـ ٣ ٫  ،(ٖـ114) س١ٓ املًو

، ٚعـٔ  (1)(عٓد املسًُني ر٣ٚ عٓ٘ أبٛ سٓٝؿ١ ٚغريٙ َٔ أ١ُ٥ أٌٖ ايعًِ ٚاملّاٖ 

َـا رأٜـت ايعًُـا٤    )٘ قـاٍ:  ْٸأتابعني عٔ عڀا٤ أسد أع٬ّ اي: (2)تّنر٠ ابٔ اؾٛيٟ

 (3)يكـد رأٜـت اؿهـِ بـٔ عٝٝٓـ١      ،صػر عًُاڄ َِٓٗ عٓد أبٞ دعؿر ايباقرأعٓد أسد 

٘ فــدد ْٸــأ)يف دــاَع ا٭صـٍٛ   ٚعـٔ ابــٔ ا٭ثـري  ، (4)(٘ عصـؿٛر َػًــٛب عٓـدٙ نأْٸــ 

 .(5)(َّٖ  اٱَا١َٝ ع٢ً رأ  املا١٥ ا٭ٚ 

 اإلَاّ دعفس اينصادم 
ِٸ  ٚؾٝ٘ استشٗد اٱَاّ دعؿـر ايصـادم    ٚقـد   ،(ٖــ 148)املٓصـٛر سـ١ٓ    بسـ

ــا ٜكــارب اـُــاٳ عشــر٠ ســ١ٓ يف سهَٛــ١ ا٭َــٜٛني       ــ٘ َ  ،قضــ٢ شــڀراڄ َــٔ سٝات

ٕٻ    ٚايشڀر اٯ ر َٔ سٝاتـ٘ يف سهَٛـ١    أبـا عبـد    ايعباسـٝني. ٚعـٔ املًـٌ ٚايٓشـٌ أ

ْٝا يف ايـدټ بايؼڈ  دٺٖٵٚيٴ ١ٹُٳهڃناٌَ يف اؿٹ ٜٔ ٚأدبٺهٚ عًِ غاٜر يف ايدٿ)اهلل ايصادم 
                                              

 .324، ص320، ص٣5، أبٔ سعد، زايڀبكات ايه ( 1)

ٖــ(، ع٬َـ١ عصـرٙ    597عبد ايرهللٔ بٔ عًٞ بٔ قُد اؾٛيٟ ايكرٜشٞ ايبػدادٟ، أبٛ ايؿرز، )ت ( 2)
يف ايتــارٜخ ٚاؿــدٜح، نــجري ايتصــاْٝـ. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ  

 .138، ص6، زايصادم 

، َـٛ   ٖـ(، َـٔ أصـشاب ايسـذاد    114ٛ قُد ايهٓدٟ ايهٛيف، )ت اؿهِ بٔ عٝٓٝٝ٘ )عتٝب١(، أب( 3)
يٜدٟ بمحٟ، ر٣ٚ ايهشٞ يف هَ٘ رٚاٜات نـجري٠. أ تٝـار َعرؾـ١ ايردـاٍ، قُـد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـٞ،         

 .208، ص5. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز468، ص2ز

 .424، ص2تّنر٠ اـٛاص، ابٔ اؾٛيٟ، ز( 4)

، 1يف ٬َسِ باب َا ّٜنر سٍٛ املا١٥. دـاَع ا٭صـٍٛ، عـا ايـدٜٔ أبـٔ ا٭ثـري، ز       4291 أ رد٘ برقِ (5)
 .423ص
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ّٸ عڈرٳٚٳٚٳ  .(1)(عٔ ايشٗٛات تا

 اإلَاّ َٛض٢ ايهاظِ 
ــ٘ استٴ ــٚؾٝ ّٴ دٳٗڇشٵ ــ٢ ايهــا ِ   اٱَــا ِٸ َٛس ــ ــ١ٓ   بس   ،(ٖـــ183)ايرشــٝد س

 ٌٴاملتٛسٿـ  ٘ َا  ابٳْٸأعٓ٘ ايكرَاْٞ صاس  نتاب )أ بار ايدٍٚ( ٖٚٛ ايّٟ هنر 

ٞ   ،قـا  ب٘ يف قضا٤ سادـ١ٺ  ٕٸ :ٚعـٔ ايشـاؾع ِ    أ  بٷفـرٸ  ترٜـامٷ  (2)قـ  َٛسـ٢ ايهـا 

ٕٸ): ايــدعا٤. قــاٍ اـًٝؿــ١ ايعباســٞ يٲَــاّ َٛســ٢ ايهــا ِ    ٱدابــ١ ايٓــا   أ

َـ١ يف نتـاب اهلل   رٸ: بٌ ٖـٞ ق ؾكاٍ اٱَاّ  ،ٕ يًخُرآٜكٛيٕٛ ٫ ؼرِٜ يف ايكر

 ،ّؾٗـٞ  ثـِ ٚاٱثـِ قـرٸ     ،(3)صثْكمٌ مَكبِ ٌ  طْأَلٌُسَََ عَ ْ الْخََْرِ ًَالََْيْطِرِ قُلْ فِييََِا إِ َطقاٍ تعا  

ــٓ ٸ ــر ب ــاٍ  آايك ــح ق ََ مَككا ََيَككَر ِمنْيَككا ًَمَككا بَ َككَ  ًَالْككئِثَْم          طٕ سٝ قُككْل إِسذََككا مَككرَُ  رَبِّكك  الْفَككٌَاِم

 .(5)((4)صًَالْبَغْ َ

 اإلَاّ عًٞ بٔ َٛض٢ ايسضا 
ّٴٚؾٝ٘ استٴ ٞټ شٗد اٱَا ِٸ جا بٔ َٛس٢ ايرٿ عً  ،(ٖــ 203)املـإَٔٛ سـ١ٓ    بس

ٚقـد   ،َٔ أصشابٓا نتاب ؾكـ٘ ايرجـا   ١څًځُٵي٘ دٴ  ٴسٹٓٵٜٚٳ ،اڄ يًعٗدٚيٝٸ ٘ٴبٳصٳٚنإ قد ْٳ

٘ ٚنت  ايشٝخ ايٓٛرٟ يف َستدرن٘ عجاڄ َؿصٸـ  ،طبع يف  ٜرإ ثبـت ؾٝـ٘   أقـد   ،٬ڄ عٓـ

                                              

 .166، ص1املًٌ ٚايٓشٌ، قُد بٔ عبد ايهرِٜ ايشٗرستاْٞ، ز( 1)

 .76نتاب ايًُعات، عبد اؿل ايدًٖٟٛ، ص (2)

 .219سٛر٠ ايبكر٠، اٯ١ٜ ( 3)

 .33سٛر٠ ا٭عراف، اٯ١ٜ  (4)
 .406، ص6بٔ ٜعكٛب ايهًٝين، زايهايف، قُد  (5)
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ّٴصشٸ  .(1)عًٝ٘ اهللٹ ١ ْسب١ ايهتاب  يٝ٘ س٬

 نتاب فك٘ ايسضا
ٕٵ َٳ ْٸأ١ ايٓسب١ ايهتاب ع٢ً تكدٜر صشٸ ٕٸأنإ يف عكٝدتٞ  ٚ   بعـضٴ  ٘ٴدٳـ اٳ٘ قـد 

٘  بايرٸ ٚا٠ٹايرټ ُٸ  ،ٓسـ   يٝـ٘ املسـٓد   ٖٚهـّا ٜٴ  ،ٚاٜات املعارج١ ملـا ؾٝـ ٢ بصـشٝؿ١  ٜٚسـ

ٚهنـر   ،ٚقد طبع َع َسٓد اٱَاّ يٜد يف بريٚت بٛاسڀ١ َهتب١ اؿٝا٠ ،ايرجا 

ٕٸامل٪رٸ َٳـ  اٱَاّ ايرجـا    ٕٛ أ  ٘ٹتٹـ ٚايعًُـا٤ بًذـاّ دابٸ   أ ـّ ايؿكٗـا٤ٴ   ببًـدٺ  رٻ ها 

 عًِٝٗ َٔ عًُ٘ ٚؾضً٘. يٝؿٝض

 اإلَاّ ستُد ادتٛاد 
ــ٘ استٴ ِٸ شــٗد اٱَــاّ قُــد اؾــٛاد    ٚؾٝ   ،(ٖـــ220)ســ١ٓ  (2)املعتصــِ بســ

ٕٴ سـٓٸ  رڇػٳيف عًـِ ايؿكـ٘ َـع صٹـ     (3)ٚي٘ َٛاقـ َع و٢ٝ بٔ أنجِ َـٔ َعـادا    ٘ تهـٛ

 ايؿٔ.

 اإلَاّ عًٞ اهلادٟ 
ٞٸٚ ِٸ ااادٟ  ؾٝ٘ استشٗد اٱَاّ عً ٞ  املعتاٿ بس  ،(ٖــ 254)سـ١ٓ   (4)ايعباسـ

                                              

 .230، ص1 اا١ املستدرى، سسني ايٓٛرٟ، ز (1)
ــٛ اســشل، )ت      ( 2) ــٔ املٓصــٛر، أب ــٔ املٗــدٟ ب ــٔ ٖــارٕٚ ايرشــٝد ب ــٛى   227قُــد ب ٖـــ(، ًَــو َــٔ املً

ٖـ(، بعد ٚؾا٠ أ ٝ٘ املإَٔٛ، ْشأ جعٝـ ايكرا٠٤ ٜهـاد ٜهـٕٛ أَٝٸـاڄ. ا٭عـ٬ّ،     218ايعباسٝني، بٜٛع س١ٓ )
 .127، ص7ٜٔ ايارنًٞ، ز ري ايد

ٖــ(، قـاضڈ رؾٝـع    242و٢ٝ بٔ أنجِ بٔ قُد بـٔ قڀـٔ ايتُُٝـٞ ا٭سـدٟ املـرٚيٟ، أبـٛ قُـد، )ت        ( 3)
ايكدر، ٜتصٌ بأنجِ بٔ صٝؿٞ سهِٝ ايعرب، اتصٌ باملإَٔٛ ؾ٫ٛٙ قضا٤ ايبصر٠. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابـٔ  

 .147، ص6 ًهإ، ز

صــِ، َــٔ  ًؿــا٤ ايدٚيــ١ ايعباســ١ٝ، ٚيــد يف ســاَرا٤، ســذٓ٘  قُــد املعتــا بــٔ دعؿــر املتٛنــٌ بــٔ املعت ( 4)
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ٚٸ  ا٭ بار ٚايتارٜخ. ٚاستذادات٘ نت ٴ ٘ٴَٓاقبٳ تٵْٳٚقد د

 اإلَاّ اذتطٔ ايعطهسٟ 
ِٸ ٚؾٝ٘ استشٗد اٱَاّ اؿسٔ ايعسهرٟ   سـ١ٓ  (2)ضـد املعتٳأٚ  (1)املعتُد بس

ِ آي٘ تؿسري يًكر  ٴٓسٳٜٚٴ ،(ٖـ260) يف صـش١ ْسـبت٘ يـ٘     قـد طبـع ٚشـهو    ،ٕ ايهـرٜ

 ٚصـــاس ،(3)شـــبع ايبشـــح عٓـــ٘ ايٓـــٛرٟ يف َســـتدرن٘أٚقـــد  ،بعـــض ايؿكٗـــا٤

ٕٻ  525ص ،3شـٛب ز آيف َٓاقـ  ابـٔ شـٗر    ٚ، (4)ايّرٜع١ م ايهٓـدٟ أسـر   هنـر أ

 .(5) ٕ بٛاسڀ١ اٱَاّ اؿسٔ ايعسهرٟآمجٝع َا أيؿ٘ يف تٓاقض ايكر

  غٝب١ اذتذ١ املٗدٟ

ّٴ  ٚيف ّٖا ايـدٚر غـابٳ   ٟٸ  رٵشٳـ اْٞ عٳايجٸـ  اٱَـا سـ١ٓ  ايكـا٥ِ املٓتظـر    ١ڂذٻـ اؿڂ املٗـد

َٸـ    سٝح مل تٓكڀع ايسٸ ،ايػٝب١ ايصػر٣ (ٖـ260) ا غٝبتـ٘  ؿار٠ بٝٓـ٘ ٚبـني ايشـٝع١، ٚأ

ٗــا ْٸأ ٚر اـــاَا سٝــحٴؾكــد ناْــت يف ايــدٸ ،ت ؾٝٗــا ايســؿار٠ايهــ ٣ ايــا اْكڀعــ

 .(ٖـ329)ٚقعت س١ٓ 

                                                                                                            
 

 .243املستعني ٚأ رد٘ ا٭تراى. ايؿخرٟ يف اٯداب ايسًڀا١ْٝ، املارٚدٟ، ص

ٖــ(، املعتُـد عًـ٢ اهلل،  ًٝؿـ١ عباسـٞ،      279أهللد بٔ املتٛنٌ دعؿر بٔ املعتصِ، أبـٛ ايعبـا ، )ت   ( 1)
ٌ املٗتـدٟ بٝـَٛني. تـأرٜخ بػـداد، عًـٞ بـٔ أهللـد        ٖـ(، بعد َكتـ 256ٚيد بساَرا٤، ٚٚيٞ اـ٬ؾ١ س١ٓ )

 .280، ص4اـڀٝ  ايبػدادٟ، ز

ٖــ(، َـٔ ًَـٛى ايدٚيـ١ ايعباسـ١ٝ ٚيـد ْٚشـأ َٚـات         289أهللد بٔ طًش١ بٔ دعؿر، أبٛ ايعبا ، )ت ( 2)
 .463، ص13ببػداد، شارى يف قُع ايجٛرات. سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز

 .193، ص5سسني ايٓٛرٟ، ز  اا١ املستدرى،( 3)

 .283، ص4ايّرٜع١ ا  تصاْٝـ ايشٝع١، اغا بارى ايڀٗراْٞ، ز( 4)

 .525، ص3َٓاق  آٍ أبٞ طاي ، ابٔ شٗر اشٛب، ز( 5)
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 فكٗا٤ ايدٚز ايسابع

 ِ ٚيهــٔ  ،ٚيف ٖــّا ايــدٚر ايرابــع بــري مجاعــ١ َــٔ ايؿكٗــا٤ ٫ ٜســعٓا سصــرٖ
 ّْنر قسُاڄ َِٓٗ ع٢ً سبٌٝ املجاٍ.  

 ْٜٛظ بٔ عبد ايسمحٔ 
ًچـ  ـ َا ٜاٜدٴؾكد أيچ ،َِٓٗ ْٜٛا بٔ عبد ايرهللٔ  ،د َـٔ ايهتـ   ع٢ً أيـ ف

 يًص٠٬ ٚايڀعاّ ٚقضا٤ اؿاد١. ايتأيٝـ  ٫چ ى٫ ٜمحٚنإ 

 ستُد بٔ أبٞ عُري
ُٸ ٘ قـاٍ  ْٸـ أٔ اؾـاسظ  ر٣ٚ عـ ٜٚٴـ  ،(ٖـ217)د بٔ أبٞ عُري تٛيف س١ٓ َِٚٓٗ ق

ٕٸ ٚوهـ٢ عـٔ    ،(1)قُد بٔ أبٞ عُري نإ أٚثل ايٓا  عٓد اـاص١ ٚايعاَـ١  ؾٝ٘:  
 ،ٚقـد تًؿـت نتبـ٘ يف اؿـبا     ،أربعـاڄ ٚتسـعني نتابـاڄ    ـٳ٘ أيچـ ْٸـ  ْ٘ قاٍ ؾٝ٘: أ١ ابٔ بڀچ

 .(2)ٗا َعت ٠ عٓد ايعًُا٤أْٸ ؾًّا ناْت رٚاٜات٘ َرس١ً  ٫چ

 صفٛإ بٔ حي٢ٝ ايبذًٞ
٘ ْٸـ أٚعـٔ ابـٔ ايٓـدِٜ     (ٖــ 210)سـ١ٓ   ٢ؿٛإ بٔ وٝـ٢ ايبذًـٞ املتـٛؾ   َِٚٓٗ ص

 .  (3)ث٬ثني نتاباڄ ـٳأيچ

 محد ايبصْطٞأ
ُٸأَِٚٓٗ   َٔ امل٪يؿني يف ايؿك٘. (ٖـ221)س١ٓ  ٢د ايباْڀٞ املتٛؾچهللد بٔ ق

 اذتطٔ ايٛغا٤
 ـ يف ايؿك٘ نتباڄ نجري٠.أيچ ا٤ايٛشٸ َِٚٓٗ اؿسٔ بٔ عًٞ

                                              

 .218ايؿٗرست، قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، ص (1)
 ٖـ(.274ابٔ بڀ١ ٖٛ قُد بٔ دعؿر بٔ أهللد بٔ بڀ١ ايكُٞ، )ت  (2)
ــدِٜ يف   (3) ــٔ ايٓ ــ٘،      هنــرٙ اب ــج٬ثني، ٚهنــرٙ ايٓذاشــٞ يف رداي ــؼ اي ــا ٫ تبً ــ٘ يهٓٗ ــاڄ ي ؾٗرســت٘ ٚهنــر نتب

 .197ص
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 ساداذتطٔ ايّط
٘  ،(ٖــ 224)سـ١ٓ   ٢راد املتـٛؾ َِٚٓٗ اؿسٔ بٔ قبٛب ايسٸـ   ،نتـاب املشـٝخ١   يـ

ٛٸ  ب ع٢ً َعاْٞ ايؿك٘.َب

 محد األغعسٟأ
 ٟ  يــ٘ َ٪يؿــات يف ايؿكــ٘ نــجري٠، ،َٚــِٓٗ اهللــد بــٔ قُــد بــٔ عٝســ٢ ا٭شــعر

 ؿـــاتٚقُـــد بـــٔ عًـــٞ ا٭شـــعرٟ صـــاس  امل٪يچ ،ٚقُـــد بـــٔ  ايـــد ا٭شـــعرٟ

 ناْــت ْســخ١ َٓــ٘ غــاچ ،ااــ٘ ْــٛادر تصــٓٝـ املصــٓؿنيٚيــ٘ نتــاب  ،ٚاملصــٓؿات

ــار    ايشــٝخ ايڀٛســٞ ــع ،عٓــد صــاس  ايســرا٥ر اســتڀرف َٓٗــا بعــض ا٭ ب  ٚطب

 املستڀرف َٓٗا َع ايسرا٥ر.

 عًٞ بٔ َٗصٜاز
ٞٸ  .ؿات٘ ست١ ٚث٬ثني نتاباڄبًػت َ٪يچ ،بٔ َٗاٜار ا٭ٖٛايٟ َِٚٓٗ عً

 ايفطٌ بٔ غاذإ ايٓٝطابٛزٟ
ايٓٝسابٛرٟ بًػت نتب٘ َا١٥ ٚمثاْني نتابـاڄ يف كتًــ    َِٚٓٗ ايؿضٌ بٔ شاهإ

 املٛاجٝع.

 عبد اهلل بٔ ضعٝد ايهٓاْٞ
ٔٴ َٚــِٓٗ عبــدٴ ـ يف ايؿكــ٘ ٚاؿــدٜح نتبــاڄ إ ايهٓــاْٞ أيچــٓٳــســعٝد بــٔ سٳ اهلل بــ

 نجري٠.

 عبد اهلل ايكُٞ
ُٸـ    اهللٹ َِٚٓٗ عبـدٴ  ايكُـٝني يـ٘ أنجـر َـٔ ث٬ثـني نتابـاڄ يف        ٞ شـٝخٴ بـٔ دعؿـر ايك

 َٛاجٝع كتًؿ١.

 عُس بٔ َطًِ ايتُُٝٞ
 نجري٠ يف ايؿك٘. ؿاتٷي٘ َ٪يچ ،َِٚٓٗ عُر بٔ َسًِ ايتُُٝٞ ايهٛيف
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 ٔ بٔ ضعٝد األٖٛاشٟـاذتطٝ
ٟ  َِٚٓٗ اؿڂ ٔ   ،سني بٔ سـعٝد ا٭ٖـٛاي ُٗـا  ْٸأٚعـٔ ابـٔ ْـدِٜ     ،ٚأ ـٛٙ اؿسـ

 ؿا أنجر َٔ ث٬ثني نتاباڄ.أيچ

 اذتطٔ ايربقٞ
 ري ايعسهرٟ.سؿڃتٳ صاس ٴ ،بٔ  ايد اي قٞ ٔٴسٳَِٚٓٗ اؿځ

 د بٔ َطعٛد ايعٝاغََُّٞخَُ
   ٞ ٞ    ،َِٚٓٗ قُد بـٔ َسـعٛد ايعٝاشـ ايـّٟ طبـع يف    ،صـاس  تؿسـري ايعٝاشـ

 ؿات٘ َا٥ا َ٪يـ.ٚقد بًػت َ٪يچ ،اٯ١ْٚ ا٭ ري٠ ع٢ً َا قٌٝ

 محد بٔ ستُد ايربقٞأ
ٚوهـ٢ عـٔ    ،(ٖــ 274)سـ١ٓ   ٢هللد بٔ قُد بٔ  ايد اي قـٞ املتـٛؾ  أَِٚٓٗ 

ٕٸ (1)اشٞذٳايٓٻ  ي٘ أنجر َٔ تسعني َ٪يؿاڄ. ٚغريٙ أ

َّ  ٢د بٔ َعافست
َٴ ُٻَِٚٓٗ  شـراٜع   يـ٘ نتـابٴ   ،(ٖــ 265)سـ١ٓ   ٢بـٔ دعؿـر املتـٛؾ    ٢د بٔ َعاؾش

 .ٚابٓ٘ اٱَاّ ايرجا  ٚنإ َٔ أصشاب ايها ِ  ،اٱميإ

 فٞإبساِٖٝ ايجك
ـ يف ايؿكـ٘  ٚيـ٘ َ٪يچـ   ،(ٖــ 283)سـ١ٓ   ٢املتٛؾچ َِٚٓٗ  براِٖٝ بٔ قُد ايجكؿٞ

 ٚا٭سهاّ.

 إبساِٖٝ األضًُٞ 
ُٸ يـ٘   ،(ٖــ 184)سـ١ٓ   ٢د بٔ و٢ٝ املدْٞ ا٭سـًُٞ املتـٛؾچ  َِٚٓٗ  براِٖٝ بٔ ق

ٛٸ  .رٚاٙ عٔ اٱَاّ ايصادم  ،٬ٍ ٚاؿراّب يف اؿنتاب َب
                                              

 .170اٱشار٠ يف رداٍ ايٓذاشٞ، ص (1)
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 عبٝد اهلل بٔ غعب١ 
عرجـ٘ عًـ٢    ،ي٘ نتاب يف ايؿكـ٘ نـبري   ،َِٚٓٗ عبٝد اهلل بٔ عًٞ بٔ أبٞ شعب١

٘ ؾصـشٸ  ،اٱَاّ ايصـادم   يف ايؿكـ٘ نتـاب   ٚقـاٍ: يـٝا اـ٪٤٫     ،ش٘ ٚاستشسـٓ
 .(1)َجً٘

 ستُد بٔ ضرئٜ 
ُٸـ  سـهٔ   ،(ٖــ 110)سـ١ٓ   ٢ْـا بـٔ َايـو املتـٛؾچ    أ د بـٔ سـرئٜ َـٛ    َِٚٓٗ ق

 َٔ ؾكٗا٤ عصرٙ. دټعٳٜٚٴ ،١َ يف تعبري اير٩ٜاع٬چ ،ايبصر٠

 ايكاضِ بٔ ستُد بٔ أبٞ بهس
ٚعٔ ابـٔ  ًهـإ    ،(ٖـ108)س١ٓ  ٢املتٛؾ سِ بٔ قُد بٔ أبٞ بهرَِٚٓٗ ايكا

ــأ ــابعني ْٸ ٘ أٚ ،٘ َــٔ ســاد٠ ايت ــ ــاد: ٚعــٔ أبــٞ اياٸ، (2)ؾضــٌ أٖــٌ يَاْ   َــا رأٜــتٴ)ْ

ِ عًِ َـٔ اي أؾكٝٗاڄ  ٘ نـإ  َاَـاڄ ؾكٝٗـاڄ ثكـ١     ْٸـ أ) :(3). ٚعـٔ طبكـات ابـٔ سـعد    (كاسـ

 يٛ نإ يـٞ َـٔ ا٭َـر    ) :٘ قاٍ يْ٘ٸأ. ٚعٔ عُر بٔ عبد ايعاٜا (ٚرعاڄ نجري اؿدٜح

ِ    شـ٤ٞٷ  ِ : ٜعـين  (٫سـتخًؿت أعـُٝش بــين تـٝ ٚنــإ يف عٗـدٙ أربعـ١ َــٔ    ،ايكاسـ

ٜٚاٜـد بـٔ عبـد     ،ٚعُـر بـٔ عبـد ايعاٜـا     ،املًٛى ايٛيٝد ٚسًُٝإ أ٫ٚد عبد املًو

 املًو.  

 طاٚٚع ايُٝاْٞ
    ٞ ر٣ٚ  ،(ٖـــ106)لهــ١ ســ١ٓ   ٢املتــٛؾ ،َٚــِٓٗ طــاٚٚ  بــٔ نٝســإ ايُٝــاْ

ــ٘ عــٔ فاٖــد ٚغــريٙ   ــ ) :ٚعــٔ ايــّٖيب  ،ايبخــارٟ عٓ ــُٝٔ   ْٸ ٘ نــإ شــٝخ أٖــٌ اي

                                              

 .203 ٬ص١ ا٭قٛاٍ، اؿسٔ بٔ ٜٛسـ ايع٬چ١َ اؿًٞ، ص (1)
 .224، ص3ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز (2)
 .187، ص5ايڀبكات ايه ٣، قُد بٔ سعد، ز (3)
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 .  (1)(١ُٝٚبرنتِٗ ٚؾكِٝٗٗ ٚي٘ د٬ي١ عظ

 ٠قتاد
 ،ٚؾكٝٗـاڄ  ،رٜراڄ ساؾظـاڄ نـإ جٳـ   (ٖــ 118)سـ١ٓ   ٢املتـٛؾچ  َِٚٓٗ قتـاد٠ بـٔ دعاَـ١   

ًچ ،ٚرأساڄ يف ايعرب١ٝ  .  ٠ځرٳصٵايبٳ ٔٳهځسٳ  ٵسٳٚايٓٻ ،رٜخأٚايت ،ػ١ٚاي

ًََُُُِٕٝض  بٔ َٗسإ ا
خ ٚنـإ قـدٸ   ،  بـا٭عُش املًكچـ  ايهـٛيفٸ  ٟسـد َِٚٓٗ سًُٝإ بٔ َٗرإ ا٭

  بـا٭عُش يسـ٬ٕٝ   ٚيكچـ  ،ٚمل ٜهٔ أسد يف يَاْ٘ أنجـر َٓـ٘ سـدٜجاڄ    ،أٌٖ ايهٛؾ١

ؾخـرز  يـِٝٗ   )ؾكد قصد دارٙ أٌٖ اؿدٜح  ،اساڄٚنإ َاٸ ،ٚجعـ بصرٙ ،دَعت٘

ٕٸٚقاٍ: ي٫ٛ  ِ       أ ٚنـإ   ،(2)(يف َٓايٞ َٔ ٖٛ أبػـض  يـٞ َـٓهِ َـا  ردـت  يـٝه

 يٚدت٘.   :ٜعين بّيو

     ٕ ــ٘ َٓاقــ  عجُــا ــ٘ ؾٝ ــ٘ ٖشــاّ بــٔ عبــد املًــو قرطاســاڄ يٝهتــ  ي  ،ٚبعــح  يٝ

ــٞ   ــا٨ٚ عًـ ــٍٛ    أؾ ،َٚسـ ــاٍ يًرسـ ــا٠ ٚقـ ــِ شـ ــع٘ يف ؾـ ــا  ٚٚجـ ــّ ايكرطـ   ـ

ٕٵيكــد تٛعٸــ :ؾكــاٍ يــ٘ ايرســٍٛ ،ٖــّا دٛابــ٘  ــّ أؾ و.مل آتــ٘ ظٛابــ دْٞ بايكتــٌ  

َٸ ايكرطا  ا بعد ؾًٛ نإ يعجُإ َٓاقـ  أٖـٌ ا٭رض   ٚنت  عًٝ٘ بعد ايبس١ًُ: أ

 ١ٹؾعًٝــو غٜٛصٳــ  ،توملــا ْؿعتــو ٚيــٛ نــإ يعًــٞ َســا٨ٚ أٖــٌ ا٭رض َــا جــرٸ    

 .(3)وځسٹؿڃْٳ

َِٜخَٜ  سُُِع٢ٝ بٔ 
ٞٸدٵُر ايعٳعٵ٢ بٔ ٜٳَِٚٓٗ وٝٳ ٟٸضٳايٛشكٞ املڂ ٚاْ ٖٚـٛ   ،(ٖـ129)املتٛؾ٢ س١ٓ  ،ر

                                              

 .90، ص٠1 اؿؿا ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زّنرت (1)
 .224، ص6، ز، قُد بٔ أهللد ايّٖيبسري أع٬ّ ايٓب٤٬ (2)
 .302 - 301، ص1ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز (3)
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َٳ ًچ ٞٳهٹٚقد سٴٴ ،ٕآايكر كاځْٳ ٔٵأٍٚ  ٞپْٸ  :هإعٔ ابٔ   ٞٸ ٘ تابع ٚٸْٸـ أ :نُـا  ،شٝع ٍ ٘ أ

 .(1)ستاهٙ أبٛ ا٭سٛد ايد٩يٕٞ أڂآَٔ أعرب ايكر

 ٌٝعاَس بٔ غساح
ر٣ٚ عـٔ اٱَـاّ    ،(ٖــ 104)املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    ،عيبايشـ  ٌَِٝٚٓٗ عاَر بـٔ شـراس  

 ٚنإ َٔ َدرس١ أٌٖ اؿدٜح. ،ٚٚيٞ قضا٤ ايهٛؾ١ ، عًٞ

 اذتطٔ ايبنصسٟ
ٟ ايبٳ ٔٴسٳـ َِٚٓٗ اؿځ ٚوهـ٢ عـٔ ايكاجـٞ عٝـاض      ،(ٖــ 110)املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    صـر

ًچـ     ٙٴعدټ ٚٸَٔ ا٭٥ُـ١ ٚأصـشاب املـّاٖ  املك ٘ ْٸـ  عـ٬ّ املـٛقعني   أٚعـٔ   ،(2)ْـ١ د٠ املد

 .  (3)(مجع بعض ايعًُا٤ ؾتاٜٚ٘ يف سبع١ أسؿار جخ١ُ)

 اح ٚغريٙبعطا٤ بٔ ز
ــٔ ر   ــا٤ ب ــِٓٗ عڀ ــَٚ ــٛؾچ ا ب ــ١ٓ املت ـــ115)٢ س ــِٓٗ عٹ(ٖ ــرڇهڃ. َٚ ــٛ   ١ڂَٳ ــٔ اَ  ب

 .(ٖــ 179). َِٚٓٗ َسًِ بٔ  ايد ايالٞ املتٛؾ٢ س١ٓ (ٖـ115)عبا  املتٛؾ٢ س١ٓ 

. َٚــِٓٗ ايًٝــح بــٔ ســعد (ٖـــ157)َٚـِٓٗ عبــد ايــرهللٔ ا٭ٚياعــٞ املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  

ُٸــ (ٖـــ175) املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  د بــٔ َســًِ اياٖــرٟ املتــٛؾ٢ ســ١ٓ . َٚــِٓٗ أبــٛ بهــر ق

 .(ٖـ124)

 َٚٛقف٘ َٔ أٌٖ ايبٝت خٓدم األضدٟ
عٓـدَا ٚقــ    ،بعرؾـات  (ٖــ 100)َِٚٓٗ  ٓدم بٔ بدر ا٭سدٟ املستشٗد س١ٓ 

                                              

 .222، ص5املصدر ايسابل، ز (1)
 .80 - 79، ص1ترتٝ  املدارى، ايكاجٞ عٝاض ايٝشصيب، ز (2)
 .24، ص١ٜ1، زأع٬ّ املٛقعني، ابٔ قِٝ اؾٛي (3)
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ايٓا  اِ ٚغصـ  سكٗـِ ٚقـد     ِٳًڃٚ ڂ Œبٗا يف املٛسِ ٚهنر ؾضٌ أٌٖ ايبٝت 

 َكتً٘.  سا٤ ايباقر

 أبإ بٔ تػًب
ٕٴ ٛ  َِٚٓٗ أبا كٗـا٤  ا٤ املشـٗٛرٜٔ ٚايؿڂ ايكـرٸ  أسـدٴ  (ٖــ 141)٢ سـ١ٓ  ؾچبٔ تػً  املتـ

ايــّٟ ر٣ٚ  ،(ٖـــ150)املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  ،أبــٛ هللــا٠ ايجُــايٞ ايبــارئٜ. َٚــِٓٗ ثابــتٴ

 ايدعا٤ املعرٚف.  

 دابس ادتعفٞ
ٛٳ ،(ٖـ128)٢ س١ٓ املتٛؾچ ،َِٚٓٗ دابر اؾعؿٞ ايهٛيف دٚم. َٚـِٓٗ  ايصٻـ  عٴرڇاي

ٞٸ اٴَ٪سٿ ١ځأبٛ سٓٝؿځ ٚقـد هنرْـاٙ يف    ،باؿبا (ٖـ150)املتٛؾ٢ س١ٓ  ،املّٖ  اؿٓؿ

 تعداد املّاٖ .

 ٔـشزاز٠ بٔ أعٝ
 َـا أدـد أسـداڄ أسٝـا    ) :ايّٟ قاٍ ؾٝـ٘ اٱَـاّ ايصـادم    ،َِٚٓٗ يرار٠ بٔ أعني

ُٸ(هنرْا ٚأسادٜح أبٞ  ٫ يرار٠ ري يٝـح  صيرار٠ ٚأبٛ ب) :٢ بأٚتاد ا٭رض. ٜٚس

    ٞ  ـ٠ٛ أربعـ١ َعرٚؾـٕٛ    أيـارار٠  ٚ ،(1)(املرادٟ، ٚقُد بـٔ َسـًِ، ٚبرٜـد ايعذًـ

ٟ   ،بايعًِ ٚعبـد املًـو    ،ٚبهـري ايجكـ١ اؾًٝـٌ ايكـدر     ،ِٖٚ هللرإ ايٓشـٟٛ ايًػـٛ

 ٚعبد ايرهللٔ اؾًٌٝ ايكدر. ،ايجك١ اؾًٌٝ ايكدر

 ٥٘يف ٖرا ايدٚز َٔ عًُا٤ األدب ٚغعسا َٔ تٛيف
ٌٴ  ٚٿَٴـ  (ٖــ 160)هللـد سـ١ٓ   أبـٔ   ٚتٛيف يف ّٖا ايدٚر اـًٝـ  ،عًـِ ايعـرٚض   ٕٴد

                                              

 .49، ص1تارٜخ آٍ يرار٠، املٛسٸد ا٭بڀشٞ، ز (1)
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 ًِ َنت ايًػ١.ٚع

ٚقـرأ   ،رفايصٻـ  ِڇًڃـ عٹ عٴٚاجٹـ  ،(ٖــ 187)سـ١ٓ   (1)ا٤بٔ َسًِ ااـرٻ  ٞ َعاهٴٚتٛؾچ

 ٞ ــ٘ ايهســا٥ ٔٴ  ،عًٝ ــ ــ ٖٚــٛ اب ــشَٴ ِٸعٳ ــّٟ ٖــٛ أٍٚ َــٔ أيچــ  د ايرٸُٻ ـ َــٔ ٚاســٞ اي

 ايهٛؾٝني يف ايٓشٛ نتاباڄ.

  ٞ ــ ــٌ اـااع ــٌ دعب ــ١ٓ    (2)ٚقت ــرٚف س ــاعر املع ـــ242)ايش ــٛب   ،(ٖ ــٌ ٜعك  ٚقت

 بتؿضـــًٝ٘ عًٝـــاڄ ٚابٓٝـــ٘ عًـــ٢ اـًٝؿـــ١   ،(ٖــــ244)ايًػـــٟٛ ســـ١ٓ  (3)تٝبـــٔ ايســـهچ

 ايعباسٞ.

ايؿًٝسـٛف املعـرٚف    ٞيف املٛصـٌ. ٚتـٛؾچ   (ٖـ231)ٚتٛيف أبٛ ااّ ايڀا٥ٞ س١ٓ 

 .(ٖـ250)س١ٓ  (4)ايهٓدٟ

 ايعًّٛ ايعك١ًٝ
ؾكٗا ٚاْتشرت نتبٗا أسع ٚاتٸ ،ا ايدٚر ايرابعٚقد  ٗرت ايعًّٛ ايعك١ًٝ يف ّٖ

ٚأبــٛ  ،(ٖـــ144)٢ ســ١ٓ املتــٛؾچ (5)بٝــدٚ بــٔ عٴٚنــإ َــٔ أشــٗر املــتهًُني ؾٝٗــا عُــرٴ

                                              

ٖـــ(، أدٜــ  َعُــر، يــ٘ شــعر، َــٔ أٖــٌ ايهٛؾــ١، عــرف 87َعــاه بــٔ َســًِ ااــرا٤، أبــٛ َســًِ، )ت  (1)
باارا٤ يبٝع٘ ايجٝاب اار١ٜٚ ايـٛارد٠ َـٔ َدٜٓـ١ ٖـرا٠، يـ٘ نتـ  يف ايٓشـٛ ٚيهٓٗـا جـاعت. سـري أعـ٬ّ            

 .482، ص8يّٖيب، زايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ا
ٖٳذٻـا٤، أصـً٘ َـٔ ايهٛؾـ١، أقـاّ        246دعبٌ بـٔ عًـٞ بـٔ يٜـد اـااعـٞ، أبـٛ عًـٞ، )ت         (2) ٖــ(، شـاعر 

 .266، ص2ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز ٚؾٝات. ببػداد، صدٜل ايبشمحٟ، َد  أٌٖ ايبٝت 
َــٔ  ٖـــ(، نــإ ٜتصــرف يف أْــٛاع244ٜعكــٛب بــٔ اســشل ايشــٗري بــابٔ ايســهٝت، أبــٛ ٜٛســـ، )ت   (3)

 .359، ص6ايعًّٛ، ٚنإ ٜ٪دب ببػداد صبٝإ ايعا١َ. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز
ٖــ(، ؾًٝسـٛف عربـٞ َسـًِ، اسـد أبٓـا٤       260ٜعكٛب بٔ اسشل بٔ ايصبا  ايهٓدٟ، أبٛ سـٝـ، )ت   (4)

 .78، ص28ايٛايف بايٛؾٝات،  ًٌٝ بٔ أٜبو ايصؿدٟ، ز ،املًٛى، ْشأ بايبصر٠

ٖــ(، شـٝخ املعتايـ١ يف عصـرٙ     144ايتُُٝٞ باي٤٫ٛ، أبـٛ عجُـإ ايبصـرٟ، )ت    عُرٚ بٔ عبٝد بٔ باب  (5)
 .460، ص3ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز ٚؾٝات َٚؿتٝٗا، اشتٗر بعًِ ايه٬ّ.
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 املتـــٛؾ٢ ســـ١ٓ (2)ٚعُـــرٚ اؾـــاسظ ،(ٖــــ235)املتـــٛؾ٢ ســـ١ٓ  (1)فااــٌّٜ ايعـــ٬چ 

 .  (ٖـ255)

٘ ْٸـ أ  ٫چ ،نيايؿًسؿ١ ايْٝٛا١ْٝ ٚغريٖا قد د ًت ايـب٬د اٱسـ١َٝ٬ بعـد قـرْ     ٕٻءؾ

ٚأ ردٖٛـا بٗـّٙ    ،ايهـجري  ٚأجـاؾٛا  يٝٗـا ايشـ٤ٞٳ    ،قـد أٚجـض املسـًُٕٛ َسـا٥ًٗا    

ٕٵ ١ٹًډاؿڂ ّٻ  اؾ١ًُٝ بعد أ ٕٳ  شٴـ شٖٛـا ْٚاقځ بٖٛا ْٚكډٖـ ٜٓٝـ١  ايدٿ ٠ٹؿـاڄ يًعكٝـدٳ  خايٹَٴ ٛا َـا نـا

ــ١ ٚاٯٜــاتٹ ــظځؾځ ،ايكرآْٝ ــ ايٹ تٵرٳٗٳ ــ١ َــٔ اٯرا٤ اٱ ١ڄصٳ  ،ؿادٜــ١ ٚاـراؾــات ايتكًٝدٜ

ــٛا عٓٗــا اؿذــ  ٚايػُــٛض     ،ٚؾتشــٛا بــاب املٓاقشــات ٚاملباســح ؾٝٗــا     ،ٚأياي

ــ  أٚ ــٌ سرٜٸ ــٛا يًعك ــرعڀ ــح قٝٸ  ٚأجــاؾٛا ، ١ ايؿه ــا َباس ــ١يٝٗ ٛٸ  ،ُ ــح ايٓبــ ٠ نُبش

ايعًـّٛ ايعكًٝـ١    بٖٛا ترتٝباڄ سسٓاڄ ست٢ أصبشت ايعًّٛ ايعكًٝـ١ غـريٴ  ٚرتٸ ،ٚاٱَا١َ

 .ايْٝٛا١ْٝ أٚ ايرَٚا١ْٝ ٚايؿارس١ٝ ٚاآد١ٜ

 درتٗا عًــ٢ اؾُــع  ٗــر طــابع عًــ٢ ايعًــّٛ ايعكًٝــ١ اٱســ١َٝ٬ ٖــٛ قڂــ أ ٚنــإ

 ٚيٲســ٬ّ ايؿضــٌ ا٭نــ  يف سؿـــظ     ،بــني ايــدٜٔ ٚايؿًســؿ١ ٚاؿهُــ١ ٚاملعرؾــ١     

 تٵبٳرٳايٓصــرا١ْٝ عٓــدَا جٳــ ٕٸءؾـ  ،ايؿًسـؿ١ ايْٝٛاْٝــ١ ٚغريٖــا َـٔ ايؿًســؿات ايكدميــ١  

ُٳ دٹَٔ ؾًسؿتٗا عًـ٢   تٵايْٝٛإ  اؾځ ٗا ع٢ً ب٬دٹقڂرادٹسٴ   ،َـٔ تدرٜسـٗا   تٵعٳـ ٓٳٜٓٗـا ؾ

ٕٴ  ستـ٢ اسـتڀاعٳ   ،ْؿـام راب يف ايـدٖايٝا ٚا٭ ايتٸـ  ا ؼـتٳ ٗٳبٴنتٴ تٵٓٳؾځٚدٳ  سـ١ٓ  (3)املـأَٛ

                                              

 قُـــد بـــٔ قُـــد بـــٔ ااـــٌّٜ بـــٔ عبـــد اهلل ايعبـــدٟ ايعـــ٬ف، َـــٛ  عبـــد ايكـــٝا، أبـــٛ ااـــٌّٜ،   (1)
ٚاشــتٗر بعًـِ ايهـ٬ّ. سـري أعــ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بــٔ      ٖــ(، َـٔ أ٥ُـ١ املعتايــ١، ٚيـد بايبصـر٠،      235)ت 

 .542، ص10أهللد ايّٖيب، ز

ٖــ(، نـبري أ٥ُـ١ ا٭دب ٚر٥ـٝا     255عُرٚ بٔ عر بٔ قبٛب ايهٓاْٞ باي٤٫ٛ ايًٝجٞ، أبٛ عجُإ، )ت  (2)
سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬،     ايؿرق١ اؾاسظ١ٝ َٔ املعتاي١، َٛيدٙ ٚٚؾات٘ بايبصر٠، َـات ٚايهتـاب عًـ٢ صـدرٙ.    

  .526، ص11قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز

ٖــ(،  218عبد اهلل بـٔ ٖـارٕٚ ايرشـٝد بـٔ قُـد املٗـدٟ بـٔ أبـٞ دعؿـر املٓصـٛر، أبـٛ ايعبـا ، )ت             ( 3)
٘ٴ ٫ٜٚـ١ ايعٗـد        سابع اـًؿا٤ َٔ بين ايعبـا ، أدـ  اٱَـاّ ايرجـا      َٳـ عًـ٢ ايسـؿر     راسـإ ٚأياٳ
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ٕٵ (819ّ -ٖـ204)  ٚقد أصابٗا ايتًـ. ،وصٌ ع٢ً ايهجري َٔ ّٖٙ ايهت  أ

يٲســ٬ّ ايؿضــٌ ا٭نــ  عًــ٢ ايــدٜاْتني ايٝٗٛدٜــ١ ٚاملســٝش١ٝ ؾكــد         ٕٸأنُــا 

ٕ ايهرِٜ عًٝتُٗا ايٛاقعٝـ١ االـرد٠ عـٔ ا٭ٖٚـاّ ٚاـراؾـات ايـا       آأ ردُٗا ايكر

 مل ٜٓاٍ اهلل بٗا َٔ سًڀإ.

                                                                                                            
 

سري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،        ي٘. ثِ اٸ٘ ؿ ٸ اير٥اس١ صٛرٜاڄ يهس  ٚد أتباع٘ 
 .273، ص10ز



 

 ارتاَظايدٚز 
 دٚز ايتكًٝد عٓد أٌٖ ايط١ٓ

إىل ضكٛط  اهلذسَٟٔ أٚا٥ٌ ايكسٕ ايسابع ٖرا ايدٚز ٜبدأ 
  اهلذسٟ يف َٓتنصف ايكسٕ ايطابع ايدٚي١ ايعباض١ٝ

 اهلذسٟ\



 

 



 

 ايدٚز ارتاَظ
 ايتكًٝد عٓد أٌٖ ايط١ٓ ُزَِٚد

٘ ٜبـدأ َـٔ أٚا٥ـٌ ايكـرٕ     ْٸـ  أٟ  ،ابـع ايرٸ ٚرٴٜبدأ ٖـّا ايـدٚر لـا اْتٗـ٢  يٝـ٘ ايـدٻ      

ــ١ٓ     ــ١ٝ س ــ١ ايعباس ــكٛط ايدٚي ــع    س ـــ656)ايراب ـٹ (ٖ ــ ــداد  باس ــ٢ بػ ــتمح عً  ،اي

ر٣ ايٛســد٠ اٱســ١َٝ٬ ٚر قــد تؿههــت عٴــ ٖــّا ايــدٸيف  ٕٸءؾــ ،ٚســكٛطٗا بأٜــدِٜٗ

 ،املسـًُني  ٌٴُٵام شٳـ ٚاچـ  ،ٚاْكساَات عٓصـر١ٜ ٚطبكٝـ١   ،طا٥ؿ١ٝ َّٖٚب١ٝ غ٬ؾاتٺ

 ،َٜٛــٕٛ يف ا٭ْــدياٚا٭ ،ٚايؿــاطُٕٝٛ يف يمــاٍ أؾرٜكٝــا ،ؾــايبٜٕٛٗٝٛ يف ؾــار 

ٚ ٚاٱ ــٛر١ٜ  ــٝدٜٕٛ يف سـ ــر شـ ٕ  ،َصـ ــا ــإْٝٛ يف  راسـ ــ١ ،ٚايساسـ يف  ٚايكراَڀـ

 .ٚاؿُدإْٝٛ يف املٛصٌ ،ايبشرٜٔ

تعصــ بٗـا    ،ٗا ع٢ً بعـضڈ ّٖا ٚبػداد عاص١ُ ايدٚي١ ايعباس١ٝ َٓكسِ بعضٴ

ّ   ،ٛؾإيٌٓٝ ايتاز أٚ ايصٸـ  ;ٚايؿنت ايدا ١ًٝ ،اياٚابع ايسٝاس١ٝ  ،٫ يًصـاب ايعـا

ٌٸ  ٜٚٴ ٕ  داْـ ٺ  ػار عًٝٗا َـٔ نـ ٞ   ٢ ٖـر ستٻـ ، َٚهـا َـٔ   (1)ب اـًٝؿـ١ ايعباسـٞ املتكـ

يف  (2)ٚاسـتٓذد بٓاصـر ايدٚيـ١    ،ٟ ايااســ عًٝٗـا  ٜـد بػداد  ٛؾاڄ َـٔ اؾـٝش اي   

ا٫دتٗـاد يتبًبـٌ    َـٔ ايعًُـا٤ يف   غب١ڂؾضعؿت ايرٻ ،ٚأردع٘  يٝٗا ،ؾألدٙ ،املٛصٌ

   .ا٭سٛاٍ ٚاجڀراب ا٭ٚجاع
                                              

ــشل،            ( 1) ــٛ اس ــٌ، أب ــٔ املتٛن ــل ب ــٔ املٛؾ ــد ب ــاهلل أهلل ــد ب ــٔ املعتض ــر ب ــاهلل دعؿ ــدر ب ــٔ املكت ــراِٖٝ ب  اب
ٖـ(،  ًٝؿ١ عباسٞ، ٚيٞ اـ٬ؾ١ بعد َٛت أ ٝ٘ ايراجٞ باهلل، ٚيف أٜاَ٘ تـٛ   َـار٠ ا٭َـرا٤    357)ت 

  .104ص، 15أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، زسري  تٛي١ْٚ ايمحنٞ.

ٖــ(، أَـري املٛصـٌ َٚاسٛاـا، ٖٚـٛ أ ـٛ سـٝـ        358اؿسٔ بٔ عبـد اهلل بـٔ هللـدإ ايـتػًيب، )ت      (2)
ٚٸز املتكـٞ بابٓتـ٘. ا٭عـ٬ّ، ايارنًـٞ،             ايدٚي١، صار أَرياڄ ٫َـرا٤ ايدٚيـ١ ايعباسـ١ٝ يَـإ املتكـٞ ٚقـد تـا

 .195، ص2ز
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ٕٸ ــ١ ْظــراڄ يضــعؿٗا يف ٖــّا ايــدٚر أصــبش   أجـــ    هيــو أ ت ٫ اــٓض ايدٚي

بعـاڄ  داڄ َٚتٸُا تٓص  َٔ نإ َكٝٸٚ ْٸ ،املٓص  ايدٜين ٫ٚ ايكضا٤ يًّٟ ٜعٌُ برأٜ٘

ىايـ هيو املّٖ   ٛؾـاڄ   قضا٤ٺ ٌٿنڂ ٚتؿرض عًٝ٘ ادتٓابٳ ،ملّٖ  َٔ املّاٖ 

ٚأ ّٚا ٫ هعًـٕٛ شخصـاڄ يف    ،ٚسدٚخ ا٫ْشكام ٚا٫ْكساّ ،َٔ تبًبٌ ا٭ؾهار

١ املشــتٗر٠ بعــاڄ ٭ســد املــّاٖ  ايســٓٝٸ  ها نــإ َتٸ َٓصــ  َــٔ املٓاصــ  ايدٜٓٝــ١  ٫چ 

٫ٚ ٜهًٝـٕٛ ٚيْــاڄ   ،١ ٚايظاٖرٜــ١ ٚايشـاؾع١ٝ ٚمٖٛـا َــٔ املـّاٖ    املعرٚؾـ١ ناؿٓؿٝٸـ  

ٌٴ ٕٵأؾأٚد   ،يًُذتٗد املٓؿرد ٘ مل ٜبـل  ْٸـ أ٢ ستٸـ  ،١ عٔ ا٫دتٗادايسٓٸ ٜٓصرف أٖ

ُٸ  .ا٭سهاّ ايشرع١َٝٔ هتٗد يف  (ٖـ310)املتٛؾ٢ س١ٓ  د بٔ درٜر ايڀ ٟبعد ق

ٚبڀبٝعــ١ اؿــاٍ أصــبشت ايٓتٝذــ١ اؿتُٝــ١ عٓــدِٖ بعــد ٖــّا ايــأَ اٱمجــاع 

 ٚا٫تؿام ع٢ً ايعٌُ باملّاٖ  ايسابك١ ٚاْسداد باب ا٫دتٗاد.

ؾتٛا استٓاداڄ اّا اٱمجـاع  أؾ ،دٓٻؿځٚديٌٝ ٫ ٜٴ ،دٸرٳ١ ٫ تٴذٸعٓدِٖ سٴ ٚاٱمجاعٴ

ــدٸ ــاد  بس ــاب ا٫دتٗ ــا   ،ب ــّاٖ  اي ــر امل ــابك١  ٜٴ ٚسص ــّاٖ  ايس ــا بامل ــع  يٝٗ  ،رد

ايتكًٝـد   ٞ يف ٖـّٙ ايؿـمح٠ َـٔ ايـأَ دٚرٴ    يًؿك٘ اٱس٬َٞ ايسٓٸ ٚرٴصبض ّٖا ايدٸأٚ

 .احملض ٭ٌٖ ايس١ٓ

ٕٵٚنإ َٔ درٸ  ـاص ٚ طـار    وصر عًُا٩ِٖ أعاثِٗ جُٔ ْڀـامڈ  ا٤ هيو أ

ٌټ ،كصٛص   ٹٖٳّٵَٳـ  عجـ٘ سـدٚدٳ   ٚر ٫ ٜتذـاٚيٴ َـِٓٗ يف ٖـّا ايـدٸ    ٚاسـدٺ  ؾهإ ن

٘ٺ ًډ ،سابل ؾكٝ ٕٸ  ،٫ٚ ٜتعداٙ يػريٙ ،٫ وٝد عٓ٘ ،ٙدٳقد ق َٴ   ٜٚـر٣ أ ٖـٛ   ٙٴدٴًډـ كَـا قايـ٘ 

   .بعَٚا عداٙ َٔ اٯرا٤  ڀأ ٫ ٜتٸ ،ايصشٝض

د تٗـا غـري َتكٝٸـ   َٔ هتٗد يف ا٭سهاّ ايشرع١ٝ ؾٝأ ـّ أسهاَـ٘ َـٔ أديچ    رٳٚمل ٜٴ

ّڈ ٚرجـٛا ٭ْؿســِٗ ايتكًٝـد    ،َــٔ ا٭٥ُـ١  بـرأٟ أسـدٺ   ؾتــاٚاٙ  ٚاعتبـارڇ  ،َٔعــٝٸ ٚٱَـا

٘ٹ     ، َـٔ ايشـارع املكـدٸ    ٗا ْ پنأْٸ  ،َٚايـو  ،أبـٞ سٓٝؿـ١   ؾأصـبشٛا عايـ١ عًـ٢ ؾكـ
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 .ٚأَجااِ ممٔ ناْت َّاٖبِٗ َتداٚي١ ،ٚايظاٖرٟ ،ٚا٭ٚياعٞ

ٌپ ٙٴَِٓٗ َّٖباڄ َعٝٓاڄ ٫ ٜتعدٸ ٚايتاّ ن ٞٳ َـا أڂ  ٌٻنڂـ  ٍٳّٳٚبٳـ  ا ٛٸ   ٚتـ  ٠ٹرٳصٵـ ٠ يف ْٴَـٔ قـ

ٕٳ ،ٚتؿصـــ٬ٝڄ ١ڄًځـــُٵهيـــو املـــّٖ  دٴ ٕٵ ،١ َٓـــ٘أسهـــاَِٗ ايشـــرعٝٸ ٜٚأ ـــّٚ  دٕٚ أ

  .١ٜردعٛا يًهتاب ٚايسٓٸ

٘ٴ ّٴيف ّٖا ايدٸ ؾهإ ايؿكٝ  أسـدٹ   ٹتٴـ ١ َٔ نڂايشرعٝٸ ٚر ٖٛ ايّٟ ٜستٓبا ا٭سها

ُٸ ،ابكنيايسٻ ايؿكٗا٤ٹ ٕٵ ٘ٹسٹـ ؿڃٓٳيٹ ا٫ ٜسـتذٝ د بٌ ٢ هيو با٫دتٗاد املكٝٸٜٚس  ـٳخـايٹ ٜٴ أ

ًډ  ١.ٙ ٚيٛ قاَت عًٝٗا ا٭دي١ َٔ ايهتاب ٚايسٓٸدٳؾت٣ٛ ايؿكٝ٘ ايّٟ ق

ــد بٳ ــٚق ــّا ايتعصټــ  ؼٳًځ ــّٖيبٸ  ٴٖ ــدٸ  امل ــّا اي ٕٵيف ٖ ٍٳ ٚر    أ ــٛ ــني   ٜك ــٛ اؿس أب

ٞٸ   ر٥ٝاٴ( 1)ايهر ٞ ٕٸ (ٖــ 340)يف ايعـرام املتـٛؾ٢ سـ١ٓ     ايؿكـ٘ اؿٓؿـ أٚ  آٜـ١ٺ  ٌٻنڂـ  )أ

ٚٸ ىــايـ َــا عًٝــ٘ أصــشابٴ    ســدٜحٺ ٕٵ ،(2)أٚ َٓســٛم( ٍٷٓا ؾٗــٛ َــ٪ ٜكــٍٛ  ٚ   أ

ٕٸ :املختار رٸصاس  ايدٸ ٞٸ   ٌٳشٳارتٳ ٔٵَٳ )     املـّٖ  ايشـاؾعٞ    عٔ املـّٖ  اؿٓؿـ

 .(3)ر(عاٸٜٴ

ُٸ نًُاتٴ تٵٚأصبشٳ ايّٟ ٜستٓبڀٕٛ َٓـ٘ اؿهـِ    تِٗ ٚعباراتِٗ ٖٞ املصدرٴأ٥

ُـ أيـاّ ايع  (4)بٔ عًٞامل٪َٔ استٛ  عًٝ٘ عبد  ٘ يف املػرب ملاست٢ أْٸ ،ايشرعٞ ا٤ ً

ًچ ،ٚترى ايتكًٝد ،ا٫دتٗاد ٚأَر بٛجـع نتـ  أسادٜـح     ،ٗاؾأسرم نت  ايؿرٚع ن
                                              

ٖـ(،  ْتٗت  يٝـ٘ ر٥اسـ١ املـّٖ     340اؿسني بٔ د٫ٍ ايهر ٞ اؿٓؿٞ، أبٛ اؿسني، )ت  عبٝد اهلل بٔ (1)
ٚاْتشرت ت٬َّت٘ يف ايب٬د َِٚٓٗ أبٛ بهر ايرايٟ، تٛيف ببػداد، َـٔ تصـاْٝؿ٘ املختصـر ٚشـر  اؾـاَع      

 .426، ص15سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز ايهبري ٚايصػري.

 .11، ص1. داَع املكاصد، احملكل ايهرنٞ، ز43د سابل، صؾك٘ ايس١ٓ، ايسٝ( 2)

 .80، ص4ايدر املختار، ابٔ عابدٜٔ، ز( 3)

ُٸد ايهـَٛٞ، )ت   عبدٴ (4) ٖــ(، َ٪سٸـا دٚيـ١    855امل٪َٔ بٔ عًٞ بٔ كًٛف بٔ ٜع٢ً بٔ َرٚإ، أبٛ ق
ٓـ    املٛسٸدٜٔ امل٪١َٝٓ يف املػرب، ْسـبت٘    نَٛٝـ١ َـٔ قبا٥ـٌ اي بـر.      ب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد    سـري أعـ٬ّ اي

 .366، ص2ايّٖيب، ز
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  .(ٖـ595)س١ٓ  (1)ٚنّا ؾعٌ سؿٝدٙ ٜعكٛب ،ا٭سهاّ

َٴاعِٗ يف ٖــّا ايــدٸايؿكٗــا٤ ٚأتبــ بــنيٳ ٔٴٚقــد بًــؼ ايتڀــاسٴ ِ ٗڇضٹــعٵبٳ ١ٹُٳــٗادٳٚر ٚ

ايتكاتٌ نُا ٜظٗـر هيـو    دٻابكني سٳا يًؿكٗا٤ ايسٸ  ٚايتشٝٸايبعض َٔ ْاس١ٝ ايتعصټ

 .(2)106ص ،8ز ،َٔ ابٔ ا٭ثري

ٕٵ ٘ٴتأثٸ ٚنإ ْتٝذ١ هيو أ بعٝـداڄ عـٔ    ضٳصـبٳ أٚ ،١أٌٖ ايسـٓٸ  ٣ٳدٳباؾُٛد يځ ر ايؿك

ٛٸرٴ ،ٚاقع اؿٝا٠ ٚأسـٛاٍ   ؾكـد سـدثت أشـٝا٤ٷ    ،ٍ ا٭ٚجاعٚتبدٸ ،ر اؿضار٠غِ تڀ

٫ٚ  ،ابكٕٛٗـا ؾكٗـا٩ِٖ ايسٸـ   ذٴعايٹ٢ ٜٴستٸـ  ،يف عصر اْؿتا  بـاب ا٫دتٗـاد   ٔٵهڂمل تٳ

ٕٵيًُتأ ٸ ولٻ    ٗاد عًِٝٗ.ا٫دت بابٹ ٫ْسدادٹ ;عاؾٖٛاٜٴ رٜٔ َِٓٗ أ

ُ٘ االحننصاز باملراٖب األزبع١  يف ٖرا ايدَّٚز ارتاَظ َٚبد٥٘ ٚد
 ٖــّا ايــدٚر امصــرت املــّاٖ  املتبعــ١ عٓــد ايســ١ٓ يف أربعــ١:    ٚبعــد هيــو يف

 اؿٓؿ١ٝ. ٚاملايه١ٝ. ٚاؿٓب١ًٝ. ٚايشاؾع١ٝ.  

  ٞ ٢ اـ٬ؾـ١ اٱسـ١َٝ٬   ايـّٟ تـٛيچ   (3)ٚنإ بّر٠ امصارٖا ٖٛ ايكـادر ايعباسـ

٬  ٚايتكـ٣ٛ ستـ٢   ٘ نإ ها سٝاس١ ٚنٝاس١ ٚ ٗـر لظٗـر ايصٸـ   ْٸءؾ ،(ٖـ381)س١ٓ 

ٚأ ـّ ايؿكٗـا٤ ٜعكـدٕٚ ا٫دتُاعـات      ،َـٔ ايؿكٗـا٤ ايشـاؾع١ٝ    (4)ٙ ابٔ ايص٬ عدٸ

                                              

صاس  املػرب ايهبري ايسـًڀإ أبـٛ ٜٛســ ٜعكـٛب بـٔ ٜٛســ بـٔ ايسـًڀإ عبـد املـ٪َٔ بـٔ عًـٞ             ( 1)
 .98، ص21املػربٞ املرانشٞ. سري اع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ اهللد ايّٖيب، ز

 .478، ص9ايهاٌَ يف ايتارٜخ، عا ايدٜٔ ابٔ ا٭ثري، ز( 2)

ــٔ اســ ( 3) ــا ، )ت   اهللــد ب ــٛ ايعب ــدر، أب ــٔ املكت ــ١ٓ    422شل ب ــ١ س ــٞ اـ٬ؾ ــ١ ايعباســٞ، ٚي ٖـــ(، اـًٝؿ
 .127، ص15سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز ٖـ(، ٚطايت أٜاَ٘.381)

عجُــإ بــٔ عبــد ايــرهللٔ بــٔ عجُــإ بــٔ َٛســ٢ ايٓصــرٟ ايشــٗريٚرٟ ايهــردٟ، أبــٛ عُــرٚ، )ت      ( 4)
يتؿسري ٚاؿدٜح ٚايؿك٘ ٚأاا٤ ايردـاٍ، ٚيـد يف شـر إ ٚاْتكـٌ     ٖـ(، أسد ايؿض٤٬ املكدَني يف ا643

 .243، ص3   املٛصٌ، تٛيف يف دَشل. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز
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 ،ٜــ١ ايــرأٟؾٝصــدرٕٚ ايؿتــا٣ٚ بتشــرِٜ سرٸ ،بصــؿ١ نْٛــ٘ يعُٝــاڄ دٜٓٝــاڄ  ،بر٥اســت٘

 َٚٗامج١ املعتاي١ ٚتهؿري َٔ ٜعتٓكٗا.   ،ٚتهؿري بعض ايڀٛا٥ـ نايؿاطُٝني

ٕٵ ٚأَر أربع١ڄ ٌٻ  ـٳٜصٓٿ َٔ ايؿكٗا٤ أ ٖ    ٚاسـدٺ  نـ بـ٘ َـٔ   َـِٓٗ كتصـراڄ عًـ٢ َّ

 املّاٖ  ا٭ربع١.

ٓٸ ــ ــاٚردٟؾص ٞ  اٱ (1)ـ امل ــاؾع ــّٖ  ايش ــ٢ َ ــاع عً ــٓٸ ،قٓ ــني  ٚص ــٛ اؿس ـ أب

 (3)ـ أبـٛ قُـد عبـد ايٖٛـاب    ٚصـٓٸ  ،كتصراڄ ع٢ً َّٖ  أبٞ سٓٝؿ١ (2)ايكدٚرٟ

ٞ   ـ آ ـر كتصـراڄ   ٚصـٓٸ  ،ع٢ً َّٖ  املايهٞ كتصراڄ ٚأَـر   ،عًـ٢ َـّٖ  اؿٓبًـ

 .(4)ايعٌُ بٗا ٭دٌ تكًٌٝ اٯرا٤ يف ا٭سهاّ ايشرع١ٝ ايكادرٴ اـًٝؿ١ڂ

ٕٻ  ،املـّاٖ  ا٭ربعـ١   سـاع رقعـ١ٹ  اتٸ ٛدـ ٴ ّٖا ايعُـٌ َـٔ ايكـادر ٜٴ    ٫ٚ رٜ  أ

ًچ ،١ٝٚجعـ باقٞ املّاٖ  ايسٓٸ ،ٚنجر٠ املتبٛع١ٝ اا عا٠ ْٚدر٠ ايـدٸ  ،تٗا١ َتبٛعٝٸٚق

ٕٸ ;اا ٛٸاـ٬ ٭ ْؿٛهٖـا ايـاَين ؾٗـٞ مل     بٗـا ٚامـاچ   ر ايٛجـعٴ ؾ١ ايعباس١ٝ َُٗا تڀ

 ٚاـًٝؿـ١ڂ  ،ٚعكٝـد٠ڄ  ٬ڄُٳـ باعاَتٗـا ايدٜٓٝـ١ عٳ   ؼـتؿظڂ  ٚبكٝتٵ ،ٚس١ٝتؿكد سٝادتٗا ايرٸ

ٕٵ ت٘ عٔ نْٛـ٘  َاَـاڄ   ٢ عٓد رعٝٸد ستٸ٘ مل ٜتذرٸْٸأ سًڀت٘ ايا١َٝٓ  ٫چ دٳكځؾځ ايعباسٞ ٚ 
                                              

ٖـ(، قاضڇ َٔ ايعًُا٤ ايباسجني، ٚيـد يف ايبصـر٠   450عًٞ بٔ قُد سبٝ ، أبٛ اؿسٔ املاٚردٟ، )ت ( 1)
، 18سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب، ز        ٚاْتكٌ    بػداد ٚٚيٞ ايكضا٤ يف بًدات نجري٠.

 .64ص

ٖــ(، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ ٚيـد َٚـات      428أهللد بٔ قُد بٔ اهللـد بـٔ دعؿـر، أبـٛ اؿسـني ايكـدٚرٟ، )ت        (2)
، 17ســري أعــ٬ّ ايٓــب٤٬، قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب، ز  ببػــداد، اْتٗــت  يٝــ٘ ر٥اســ١ اؿٓؿٝــ١ يف ايعــرام.

 .574ص
ٖــ(، َـٔ َصـٓؿات٘    422د ايٖٛاب بٔ عًٞ بـٔ ْصـر ايـتػًيب ايعراقـٞ، )ت     ٖٛ ايكاجٞ، أبٛ قُد عب (3)

 .219، ص3ايتًكني،. ٚؾٝات ا٭عٝإ، ابٔ  ًهإ، ز

ٕٻ ٔ غـري ٚاسـدٺ  ع( وه٢ 4) يٝـأَر بايعُـٌ    َـا٫ڄ  اـًٝؿـ١ ايكـادر ايعباسـٞ طًـ  َـٔ ايسـٝد املرتضـ٢         أ
ٔٸ ،لــّٖ  ايتشــٝع نُــا أَــر بايعُــٌ باملــّاٖ  املــّنٛر٠   ٍ ايســ ٚيهــ   .ٝد املرتضــ٢ عذــا عــٔ دؾــع املــا

 َ٘ٓ. 
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ٞٸ ٘ ايــر٥ٝاٴْٸــ ٚ ،ًڀات اٱاٝــ١ايسټـ  اڄ ؾُٝــعڇَٚصــدر ،رٚسٝـاڄ ٚيعُٝــاڄ دٜٓٝــاڄ   ايؿعًــ

ٌ بتًـو املـّاٖ  ا٭ربعـ١ ٫ رٜـ      ُٳـ َٓـ٘ ا٭َـر بايعٳ   رٳدٳؾءها صٳـ  ،يًشه١َٛ ايد١ٜٝٓ

ٕٻ ، ايعٌُ لا عداٖا َٔ املّاٖ  عهِ اياعِٝ ايـدٜين  نإ َعٓاٙ  يػا٤ٴ  ٫ٚ رٜـ  أ

   .٢٢ تت٬شٳاجُش٫٬ڄ ش٦ٝاڄ ؾش٦ٝاڄ ستٸ  ٴٛدٹهيو ٜٴ

ــّاٖ  بايتٸ  ٚب ــاقٞ امل ــٌ أ ــّت ب ــ٦ٝاڄ ايؿع ــ٦ٝاڄ ؾش ــٞ ش ــ ،٬ش ــ٢  ها عٳستٸ  تٵؿځصٳ

ًچ ،١ ايه ٣ؿځايعاصٹ َٸ تٵٚس بـاست٬ٍ املػـٍٛ )ايـتمح(     (ٖــ 656)٢ُ سـ١ٓ  ظڃ١ ايعٴايڀا

َٴ ؼٳًځٚبٳ ،بػداد  ،١ أسـابٝع ٓت٢ٗ املبًؼ سـتٸ َِٓٗ ايتخرٜ  ٚايتٗدِٜ ٚاؿرم ٚايّبض 

ت ٚصـبػت َـا٤ ددًـ١ بـايًٕٛ ا٭هللـر      عًـ٢ ايڀرقـا   َا٤ تٓسـابٴ ٢ صارت ايدٸستٸ

ٍ ايكـاْٞ عـدٸ    ،ٚأسرقـت ايهتـ  ٚايٓؿــا٥ا   ،َت اؾٛاَـع ٚاملـدار   ٖٚـدٸ  ،٠ أَٝـا

 ،َــِٓٗ ْــاؾخ جــرّ ٚمل ٜــٓرٴ ،ٚأ٫ٚدٙ (1)ٚقتــٌ املػــٍٛ )ايــتمح( اـًٝؿــ١ املستعصــِ

ٌٻ ،ٚاْكرجــت بــّيو اـ٬ؾــ١ ايعباســ١ٝ يف بػــداد ٞ طــٛاٍ ثــ٬خ ا٭ؾــل ايســٓٸ ٚ ــ

ِڈأٚ ،ؾ١سٓني ْٚصـ ب٬  ٬  .دٜين صبض عاد١ ياعٝ

بعـد   ،ًَو َصر َٔ ًَٛى دٚيـ١ املُايٝـو   ،  بايظاٖرٚقد أدرى بٝ   املًكچ

ٕٵ ؾاسـتدع٢  يٝـ٘    ،اـ٬ؾـ١  ايعامل اٱسـ٬َٞ     سٝـا٤ٹ   تػً  ع٢ً املػٍٛ ساد١ځ أ

ُٸأ ٍ    (2)د بٔ ايٓاصر ايعباسٞهللد بٔ ايظاٖر ق ٖٚـٛ   ،ايّٟ لا َـٔ سبا٥ـٌ املػـٛ

ِٸ ٚنبـار   ،ٜٔايدٸ ٚقاجٞ ايكضا٠ تازٴ ،ؾباٜع٘ املًو ،ايّٟ قتً٘ املػٍٛ ملستعصِا ع

                                              

ٞ  عبد اهلل )املستعصِ( بٔ َٓصٛر )املستٓصر( بٔ قُد )ايظاٖر( َٔ س٬ي١ ٖـارٕٚ ايرشـٝد   (1)  ،ايعباسـ
سـري أعـ٬ّ    ٖـ(، ٚايدٚيـ١ يف شـٝخٛ تٗا.  640ٖـ(، ٚيد ببػداد ٚٚيٞ اـ٬ؾ١ س١ٓ )656أبٛ أهللد، )ت 

 .174، ص23ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز
ٖٛ اـًٝؿ١ أبٛ ايكاسـِ أهللـد بـٔ ايظـاٖر بـأَر اهلل أبـٞ ْصـر قُـد بـٔ ايٓاصـر يـدٜٔ اهلل أهللـد بـٔ              ( 2)

املستض٧ ااايمٞ ايعباسٞ ايبػـدادٟ أ ـٛ اـًٝؿـ١ املستٓصـر بـاهلل َٓصـٛر ٚاقــ املستٓصـر١ٜ. تـارٜخ          
 .406، ص48ا٫س٬ّ، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز
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هللـد باملستٓصـر   أٚيك   ،(ٖـ659)أٚ س١ٓ  (ٖـ660)ايؿكٗا٤ ٚايٓا  باـ٬ؾ١ س١ٓ 

بـٕٛ  ٚنـاْٛا ًٜكچ  ،اڄ يًخًؿـا٤ ايعباسـٝني  ٚأصبشت ايكاٖر٠ َٔ هيو اؿني َكرٸ ،باهلل

 .ؾكا اْ  ايدٜينٸَٔ اؾ با٭١ُ٥ ٚناْت سًڀتِٗ ٫ ْؿٛه اا  ٫چ

٠ ايعــدٻ ؾأعــدٻ ،ثــِ أراد املًــو بٝــ   إٔ ٜســمحدع بػــداد يًخًؿــا٤ ايعباســٝني  

ٗٸ ُٸـ      ٘ٳٚتٛدٸـ  ،اؾٝـٛل  اٳٚد ا استًـٛا دَشـل عـاد    َـع اـًٝؿـ١ املستٓصـر املـّنٛر ؾً

ٕٵ  ،ّ اـًٝؿـ١ املستٓصـر قاصـداڄ بػـداد    ٚتكـدٸ  ،املًو بٝ      َصـر  ٜصـٌ   ٚقبـٌ أ

ٚ  يٝٗا ٚصًت  يٝـ٘ املػـٍٛ    ٘  أٚقتًـٛٙ  مخسـ١   ٚمل تهـٔ  ٬ؾتـ٘  ٫چ   ،غًـ  أصـشاب

   .أشٗر ٚعشرٜٔ َٜٛاڄ

ٌٷ ٞٸ   أٜٓتس  يًعباسٝني اا٘  ٚنإ يف سً  رد ٔ    هللـد بـٔ عًـ  لـا كتؿٝـاڄ َـ

   باؿـانِ بـأَر اهلل  بػداد استكدَ٘ املًـو بٝـ      َصـر ٚباٜعـ٘ باـ٬ؾـ١ ٚيكچـ      

  ٫چ ،ؾعادت اـ٬ؾ١ ايعباسـ١ٝ يف َصـر برعاٜـ١ هيـو املًـو ايظـاٖر       ،(ٖـ661)١ سٓ

 ملصـر ايؿـاتض  باملشـٗٛر   (1)٢ د ٍٛ ايسًڀإ سًِٝأْٗا ناْت َٓصباڄ دٜٓٝاڄ قضاڄ ستٸ

    ٍ  ؾتٓايٍ ي٘ آ ر اـًؿا٤ ايعباسٝني عٔ َٓص  اـ٬ؾـ١ ٚأصـبشت اـ٬ؾـ١ ملًـٛى آ

   .عجُإ

ٕٵ (ٖـ663)ٚيف س١ٓ  ايٓؿٛه ايدٜين يًخًٝؿ١ ايعباسٞ اؿانِ بـأَر   دٸاَت ٚبعد أ

بٛاسـڀ١ ايسـًڀإ املًـو     ،هللد املتكدّ هنرٙ يًعامل اٱس٬َٞ ست٢ يًشذايأاهلل 

ٞټ اـًٝؿــ١ڂ  ٳصٳــْٳ ،ايظــاٖر بٝــ   املــّنٛر برعاٜــ١ املًــو ايظــاٖر املــّنٛر  ايعباســ

ٞٸ  قضـا٠ٺ  ٜار املصـر١ٜ ٚبدَشـل أربعـ١ځ   بايدٸ ٞٸ  شـاؾع ٞٸ  َٚـايه ٞٸ ٚسٓب ٚسٓؿـ ا ٚرنچـ  ،ًـ

                                              

تض، ٖـٛ أٍٚ َـٔ تـٛيچ٢ اـ٬ؾـ١ اٱسـ١َٝ٬ َـٔ غـري قـرٜش ٚهيـو عـاّ           ايسًڀإ سًِٝ بٔ باٜاٜـد ايؿـا   (1)
ُٸد املتٛنچٌ ع٢ً اهلل ايجايح عٔ اـ٬ؾ١، ٚقد نـإ هيـو   1517 -ٖـ 922) ٍٳ ي٘ اـًٝؿ١ ق ٕٵ تٓايٳ ّ(، بعد أ

 يف َصر.
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داڄ ملـا  ؾهإ ّٖا ايعٌُ َٔ اـًٝؿ١ ايّٟ ميجٌ املكاّ ايدٜين َ٪نچ ،شعر١ٜايعكٝد٠ ا٭

ٞٸ ؾأ ّ ٜتضـا٤ٍ   ،َٔ أَرٙ بايعٌُ باملّاٖ  ا٭ربع١ ،ايكادر صٓع٘ اـًٝؿ١ ايعباس

ــ ،َــا تبكــ٢ َــٔ غــري املــّاٖ  ا٭ربعــ١   يف فُــٛع  (ٖـــ665)يف ســ١ٓ  لٳبٵــ٢ مل ٜٳستٸ

ٌڇ َصار اٱس٬ّ َّٖ ٷأ ٫ٚ عكٝـد٠   ،ف غري ّٖٙ املّاٖ  ا٭ربعـ١ رٳعٵ١ ٜٴايسٓٸ ٭ٖ

ٟٳٚعٴــ ،غــري عكٝــد٠ ا٭شــعرٟ ّٵ ٔٵَٳــ ٛد ٍٸ ،بػريٖــا  ٳٖٳاــ قــاضڈ ٫ٚ تكبــٌ  ٚمل ٜــٛ

ًچـ َٴ ٔٵَـِٓٗ مل ٜهڂـ   ّ يًخڀاب١ ٚاٱَاَـ١ ٚايتـدرٜا أسـدٷ   ٫ٚ ٜكدٸ ،شٗاد٠ شاٖد داڄ ك

 .ّٖٙ املّاٖ  ا٭ربع١  صٛصاڄ ٭سدٹ

نا ايدٜين يًخًٝؿ١ املـّنٛر ٚطؿـل ٜتٛسـع ْؿـٛه ايسـًڀإ      ٚقد أ ّ ٜك٣ٛ املر

ــُٖٚــا وُــ٬ٕ ايشٸــ  ،ايظــاٖر املــّنٛر  ــ ،و باملــّاٖ  ا٭ربعــ١ عار بايتُسٸ  تٵؾهاْٳ

ٍٴاؿتُٝٸ ١ڂايٓتٝذٳ تبـاع املـّاٖ    أاٱمجاع ٚا٫تؿام َـٔ عًُـا٥ِٗ عًـ٢     ١ ٖٞ سصٛ

  ٴٛدٹـ ٖـٌ ايسـ١ٓ ٜٴ  عٓـد أ  ١څذٻـ سٴ ٚاٱمجـاعٴ  ،اٖادٳَا عٳ ١ تكًٝدٹٚعدّ صشٸ ،ا٭ربع١

تباع ّٖٙ املّاٖ  ا٭ربعـ١ ٚؼـرِٜ   ا َِٓٗ بٛدٛبٹ ؾأؾت٢ ايؿكٗا٤ٴ ،ايؿت٣ٛ لكتضاٙ

ٟ      ٚمل تبل عكٝـد٠څ  ،َا عداٖا ٚأٚدـ  هيـو    ،عٓـد أٖـٌ ايسـ١ٓ  ٫ عكٝـد٠ ا٭شـعر

ٕٵ ــٌ املــّاٖ  ا٭ربعــ١     ٜتٸ عًــِٝٗ أ ــدٚر مــٛ تهُٝ ذــ٘ ْشــاطِٗ ايؿكٗــٞ يف ٖــّا اي

ُٸ    تٹَٔ ايمحدٝض يرٚاٜـا  ،ايؿك١ٝٗ ٚايتخـرٜر   ،تٗـا ا٭ربعـ١  ايؿتـا٣ٚ املختًؿـ١ عـٔ أ٥

ُٸًٹًځعٹيٹ مل ٜٛدـد ؾٝـ٘ ؾتـ٣ٛ َـِٓٗ بايكٝـا        يف َـا  املٓـاط ٚايؿتـ٣ٛ   ٢ بتخـرٜرڇ ٗا املس

 بٛاسڀ١ تًو ايعًٌ.

 َػاٖري عًُا٤ ايدٚز ارتاَظ
َٹـ  ٞټ١ يف ٖــّا ايـدٸ اؿٓؿٝٸــ ًُــا٤ٹَشــاٖري عٴ ٔٵٚ َٴ ٚر ٖــٛ عًــ ُٻــبــٔ   (1)ادٟٚد ايبٴــش

                                              

، ٖـ(، ؾكٝ٘ أصـٛيٞ َـٔ انـابر اؿٓؿٝـ١    482عًٞ بٔ قُد بٔ اؿسني بٔ عبد ايهرِٜ، أبٛ اؿسٔ، )ت  (1)
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   .ـ املبسٛط أسد عشر فًداڄأيچ ،(ٖـ483)س١ٓ  ٢املتٛؾ

ُٸــ    ســ١ٓ املتــٛؾ٢  (1)د ا٭بٗــرَٟٚــٔ َشــاٖري عًُــا٤ املايهٝــ١ يف ٖــّا ايــدٚر ق

املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    (2)ٚقُد بٔ رشد ،يف شر  َّٖ  َايو ٠ نت ـ عدٸأيچ (ٖـ375)

   .صاس  نتاب بدا١ٜ االتٗد ْٚٗا١ٜ املكتصد (ٖـ595)

   ٚ ٟ  أ رَٚٔ َشاٖري عًُا٤ ايشـاؾع١ٝ يف ٖـّا ايـد سـ١ٓ  املتـٛؾ٢   هللـد ايٓٝسـابٛر

 (ٖـــ505)املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  (3)ايــٞايػاٻٚأبــٛ ساَــد  ،ا٭سهــاّ نتــابٳ ـٳأيچــ (ٖـــ432)

ٍڇ  طبع أنجر َٔ َر٠.   ،٘كڃايؿٹ صاس  املستصؿ٢ يف أصٛ

 ايػٝع١ اإلَا١َٝ يف ٖرا ايدٚز ارتاَظ
ًچأَا ايشٝع١ ا٫َا١َٝ يف ّٖا ايدٚر ؾكد ْشڀت عٓدِٖ اؿرن١ ايعًُٝـ١   ؿـٛا  ٚ 

ٕٻرٴ ،٠ٚ ؾكٗٝــ١ نــ ٣ يف ٖــّا ايــدٚر يٓــا ثــر ِٗ بــدأٚا ىتؿــٕٛ عــِٓٗ يف  أ٥ُــتٸ غــِ أ

ٞٸ ٘ استذ  عـٔ نـجري   ؾءْٸ، ااادٟ  ا٭ي١َٓ املتأ ر٠ َٔ ئَ اٱَاّ ايعاشر عً

ٚدـا٤ بعـدٙ ابٓـ٘ اٱَـاّ اؿـادٟ عشـر        ،ٜ٘سري َٔ  ٛاصٸ عٔ عددٺ َٔ ايشٝع١  ٫چ

                                                                                                            
 

 .602، ص18سري أع٬ّ ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز َٔ سهإ ارقٓد َٔ سهإ باد٠.

ٖــ(، شـٝخ املايهٝـ١ يف ايعـرام،     375قُد بٔ عبـد اهلل بـٔ قُـد بـٔ صـاب، أبـٛ بهـر ايتُُٝـٞ، )ت          (1)
، 16ســري أعــ٬ّ ايٓــب٤٬، قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب، ز   ســهٔ بػــداد، ٚســ٦ٌ إٔ ًٜــٞ ايكضــا٤ ؾــاَتٓع.  

 .332ص

ٖــ(، ؾًٝسـٛف َـٔ أٖـٌ قرطبـ١،      595قُد بٔ أهللد بٔ قُد بٔ رشـد ا٫ْديسـٞ، أبـٛ ايٛيٝـد، )ت      (2)
سري أع٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ أهللـد      عين به٬ّ أرسڀٛ ٚترمج٘    ايعرب١ٝ، صٓـ مٛ مخسني نتاباڄ.

 .501، ص19ايّٖيب، ز

ٖــ(، ؾًٝسـٛف َٚصـٓـ، يـ٘ مـٛ      505قُد بـٔ قُـد بـٔ قُـد ايػاايـٞ ايڀٛسـٞ، أبـٛ ساَـد، )ت         ( 3)
سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ       َا٥ا َصٓـ، رسٌ    بػداد َٚصر ٚايشاّ ٚاؿذاي ٚعاد    بًدت٘.

 .323، ص19أهللد ايّٖيب، ز
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ــهرٟ   ــٔ ايعسـ ــإ ٜٴ ،اؿسـ ــؾهـ ً ـ ــٛاص  ِٴه ــٝعت٘ اــ ــٔ ٚرا٤   ،شـ ــِ َـ  ٚغريٖـ

ــاڄ  ٫چ ــرٵيف ا٭ٚقــات ايــا ٜٳ ايســمح غايب ــ ؾٝٗــا يــدارڇ  ٴنځ ــ ،ڀإًڃايسټ ُٸ ــؾً ســ١ٓ  ٞٳٛؾچا تٴ

ّٴ  ٙٴدـا٤ بعـدٳ   (ٖـ260) سـ١ٓ   ٘ٹتٹشـٝعٳ  ٔڇٝٴٚنـإ قـد اسـتمح عـٔ أعٵـ      ،ايجـاْٞ عشـر   اٱَـا

 .(ٖـ266)

 ايطفسا٤ األزبع١
ِٸ ،عجُإ بٔ سعٝدٚ أبٛ عُر ،٤ ا٭ربع١بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ ايسؿرا ٌٳعٳٚدٳ بعدٙ ابٓ٘  ث

   ٕ ِٸ  ،(ٖــ 304)املتــٛؾ٢ سـ١ٓ   قُـد بـٔ عجُـا بعــدٙ أبـٛ ايكاسـِ اؿسـني بــٔ رٚ      ثـ

ِٸ ،(ٖـــ326)ٛؾ٢ ســ١ٓ ايٓــٛغا املتــ ٞٸ ثــ ُٸــ بعــدٙ أبــٛ اؿســٔ عًــ  د ايســُرٟبــٔ ق

ٖٴــ ،(ٖـــ329)املتــٛؾ٢ ســ١ٓ   ٜٚصــدر  ،بٝٓــ٘ ٚبــني شــٝعت٘ ايٛســا٥اڂ ِٴٚنــإ ٖــ٪٤٫ 

ــ٘ َٓ  ِٗايتٛقٝعــات :بٛاســڀت،  ٌ ــ١ املســا٥ ــإ ا٭سهــاّ ايشــرع١ٝ  ،ٚأدٛب  ،ٚبٝ

 .ٜٚعرؾٕٛ  ڀ٘  ،ٚغريٖا

ؿار٠ ٚايٓٝابــ١ ايسٸــ بــابٴ  ٣ ٚاْســدٻايهڂــ ايػٝبــ١ڂ تٵعٳــٚبٛؾــا٠ قُــد ايســُرٟ ٚقځ

ٛٸ ،اـاص١ ًعـني عًـ٢   املڀچ ،ا٭َر    ايؿكٗا٤ ايعاملني با٭سهاّ اٱاٝـ١  ض ٚؾ

 .ٛاب عٓ٘ ِ ايٓٸٗٴًځعٳٚدٳ ،ا٭ بار ٚا٭سادٜح ايشرع١ٝ

ــأ :ٚاؿاصــٌ ــ٘ يف يٳْٸ ــاّ ايجــا   َٳ ــر    اٱَ ــرٔ اٱَــاّ ايعاش ــإ َــٔ   ْٞ عش ن

ٚايهتــ  املٛدــٛد٠ عٓــدِٖ مل تهــٔ   ،يًشادثــ١ايصــعٛب١ َعرؾــ١ اؿهــِ ايشــرعٞ  

ٕٸ ّٳؾكــد تكــدٸ ،ســ١ًٗ املأ ــّ ب َــع َــا ؾٝٗــا َــٔ ا٭سادٜــح غــري ٛٸبــَ ْٛعٗــا غــريٴ أ

ٕٸ ،املكبٛي١ ؾـاْ ٣   ،ٗا٢ جٝاعٴشٳخٵدٚر ٜٴيف ايصټ بعض ا٭ بار ناْت قؿٛ ١ڄ َع أ

ـٹ عًُا٩ِٖ يًكٝاّ بسدٸ ٛ ُٻِ قڂٗڇتٹًٝعٳٚنإ يف طځ ،١ًچّٖٙ ا  ب ايهًـٝين  د بٔ ٜعكـ

 .(ٖـ329)املتٛؾ٢ س١ٓ 
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 نتاب ايهايف
ٗـا  ُٳظځْٚٳ ،عٓـدٙ  ضٻؾٝـ٘ َـٔ ا٭سادٜـح َـا صٳـ      عٳُٳايّٟ دٳ ،نتاب ايهايف ـٳؾأيډ

ٍ   أبٛابٹ  ٳسٵسٳ  ،ٚأنجرٖـا ؾا٥ـد٠   ،ٝع١ايشٸـ   ٹتٴـ عظـِ نڂ أٖٚـٛ َـٔ    ،ايؿكـ٘ ٚا٭صـٛ

ًچ اٱَـاّ ايجـاْٞ    ١ٹبٳـ يف يَـٔ غٝ  :أٟ ،را٤ ا٭ربع١ؿځؿ٘ يف ئَ ايسټٚقد أيچ ،ٗا شأْاڄٚأد

   .عشر ايصػر٣

ٕٸ شــار ٴ  ًٝــٌ ايكــاٜٚين ٚوهــ٢ عــٔ َــ٬چ نتــاب ايهــايف  ايهتــاب املــّنٛر أ

 .ع٢ً اٱَاّ ايجاْٞ عشر ؾاستشسٓ٘ ضٳرڇعٴ

  ٞ ٕٸ (1)ٚوه٢ عٔ ايٛسٝـد ايبٗبٗـاْ نتابـ٘   ايشـٝخ ايهًـٝين قـد ٫قـ٢ يف مجـع      أ

ٚادتُاعـ٘ بشـٝٛم ايـرٚا٠     ،بسـؿرٙ    ايبًـدإ ٚا٭قڀـار    ايهايف ا٭تعاب ٚاملشـامٸ 

 ،ٚايهت  املعٍُٛ عًٝٗا يف ا٭سادٜح ،ٚ ؿرٙ با٭صٍٛ ا٭ربعُا١٥ ،ٚاٱدايات

 .ٚقد َض٢ ع٢ً تأيٝؿ٘ ي٘ عشرٕٚ س١ٓ

 ٍ ــٗٝد ا٭ٚ ٕٻ :ٚعــٔ ايش ــحٳ أ ــدٴ  أسادٜ ــ٢ اي ايهــايف تاٜ ــٌ  ايســت١ هتــ عً ٭ٖ

ــ١ٓ ــد أڂ ،ايس ٝٳؾك ــ ــ16199   ) تٵسص ــ( سٳ َٳ ٕٻ عٳدٜجاڄ  ــحٳ أ ــارٟايبٴ أسادٜ ــّف  ،خ ع

 ،ٚأسادٜــح املٛطــأ ،َٚجًــ٘ صــشٝض َســًِ عــّف املهــرر  ،( ســدٜجاڄ4000ر )املهــرٸ

 تبًؼ عدد صشٝض َسًِ. ٚسٓٔ ايمحَّٟ ٚايٓسا٥ٞ ٫

 زضاي١ ٚايد اينصدٚم
ٞټيف ّٖا ايدٸ  ٳتٳٚقد نځ ٢ سـ١ٓ ٚؾـا٠   املتٛؾچ ،ٚايد ايصدٚم (2)بٔ اؿسني ٚر عً

                                              

ٖـ(، َٔ عًُا٤ اٱَا١َٝ، ٚيـد يف أصـؿٗإ ٚأقـاّ َـد٠     1206( قُد باقر بٔ قُد أنٌُ، ايبٗبٗاْٞ، )ت 1)
ب٤٬ ٚتٛيف باؿا٥ر. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ    يف بٗبٗإ ٚاستكر يف نر

  .529، ص13، زايصادم 
ٖــ(، ايكُـٞ ٚشـٝخ اٱَـاَٝني بكـِ يف      329عًٞ بٔ اؿسـني بـٔ َٛسـ٢ بـٔ بابٜٛـ٘، أبـٛ اؿسـٔ، )ت        ( 2)
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يٛيدٙ ايصـدٚم   (ٖـ329)س١ٓ  ٚس١ٓ ٚؾا٠ ايهًٝين  ،آ ر ايسؿرا٤ ايسُرٟ 

ــاي١ڄ ــرع١ٝ  رسـ ــاّ ايشـ ــٛيتِٗ    ،يف ا٭سهـ ــا  ها أعـ ــ٣ٛ َٓٗـ ــشاب ايؿتـ ــّ ا٭صـ ٜأ ـ

بـ٘ ٚاعتُـاداڄ    ثكـ١ڄ  ;ٗا عبار٠ عٔ ْصٛص ا٭سادٜح عّف  سٓادٖا٭ْٸ ;ايٓصٛص

ٚنؿـ٢ يف د٬يـ١    ،َـ١ ـ ايع٬چًځـ ٚكتٳ ،دٚمايصٸـ  ٙٹدٹيځٚٳ  ٹتٴاڄ َٓٗا يف نڂعٳڀځػد قٹ ،عًٝ٘

 ي٘ بايؿكٝ٘ املعتُد. ٘ٹَٔ ٚصؿٹ قدرٙ َا يف ايتٛقٝع املٓكٍٛ عٔ اٱَاّ ايعسهرٟ 

 َا قد ٚصًٓا َٔ نتب األخباز
ٚٳ  َـٔ ايػٝبـ١ ايصـػر٣ نتـابٴ    ؿـ١ يف ي ا٭ بـار امل٪يچ   ٹتٴـ  يٝٓا َـٔ نڂ  ٌٳصٳٚمما قد 

ٚٳ ،(ٖـ300)٘ س١ٓ أيؿچ ،ايػٝب١ يًٓعُاْٞ ِٸ  ،ٙ يٝٓا ايهايف املتكدّ هنـرٳ  ٌٳصٳنُا  نجـر   ثـ

ٞٸ ؾـأيچ  ،بعد ايػٝب١ ايصػر٣ ايتأيٝـ َٔ ايشـٝع١ يف ا٭ بـار ٚا٭سادٜـح    بـٔ   ـ عًـ

َــٔ ايهتــ  َــا ٜاٜــد عًــ٢ اـُســني يف   (ٖـــ352)املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  (1)هللــد ايهــٛيفأ

ـ ٚأيچـ  ،ٚغريٖـا  ،ع٢ً أٖـٌ ايعكا٥ـد ٚاملـّاٖ  ايؿاسـد٠     ٚايردٸ ،ًسؿ١ٚايؿ ،ايؿك٘

 نتاب ناٌَ اياٜار٠. (ٖـ369)أٚ س١ٓ  (ٖـ368)املتٛؾ٢ س١ٓ  (2)ٛيٜٛ٘دعؿر بٔ ق

 َٔ ال حيطسٙ ايفكٝ٘
٘     (ٖــ 381)٢ سـ١ٓ  املتٛؾچ ايصدٚمٴ ـٳٚأيچ  املڀبـٛع  ،نتـاب َـٔ ٫ وضـرٙ ايؿكٝـ

                                                                                                            
 

، َـاّ ايصـادم   عصرٙ، َٛيدٙ ٚٚؾات٘ ؾٝٗا. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫   
 .283، ص4ز

ٖـ(، نإ  َاَٝاڄ َستكِٝ ايڀرٜك١ ٚصـٓـ نتابـاڄ يف ايػًـٛ    352عًٞ بٔ أهللد ايهٛيف، أبٛ ايكاسِ، )ت ( 1)
 .267، ص4، ز، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤ ٚايتخًٝا.

ٖـ(، َٔ ثكـا٠ أصـشابٓا ٚأد٥٬ٗـِ    369ت ( دعؿر بٔ قُد بٔ دعؿر بٔ َٛس٢ قٛيٜٛ٘، أبٛ ايكاسِ، )2)
ــ٘ نتــ  سســإ.   ــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ  َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤  يف ايؿكــ٘ ٚاؿــدٜح، ي ، ايًذٓ

 . 122، ص4، زايصادم 
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 أبــٛابٹ  ٳسٵــسٳ بـ١ڄ َرتٸ ،( ســدٜجاڄ5963أسصــٝت أسادٜجـ٘ ؾهاْــت )  ،عـد٠ طبعــات 

ٙٴٚقــد اٻــ ،ايؿكــ٘  ؿــ٘ ايــرايٟ يفبٗــّا ا٫ســِ اقتباســاڄ َــٔ اســِ ايهتــاب ايــّٟ أيچ ا

 ٘٘ صـاس  َـرآ٠ اؾٓـإ  ْٸــ   ٜٚكـٍٛ يف سكچـ   ،ايڀـ  ٚاـاٙ لـٔ ٫ وضـرٙ ايڀبٝـ      

ٕٸ (2)ايدٚيـ١  دٴضٴـ عٳ ٙٴُا يارٳ. ٚربٸ(1)ايبارع يف ايه٬ّ ٚاؾدٍ ٚايؿك٘  ٚ    ٔ  يـ٘ أنجـر َـ

 َا٥ا َصٓـ.

 ٚايتٗرٜب االضتبنصاز
ملڀبـٛعني   ،ا٫ستبصار ٚايتّٜٗ  (ٖـ460)٢ س١ٓ ايڀٛسٞ املتٛؾچ ـ ايشٝخٴٚأيچ

عٓـد   فٵرٳعٵـ عد٠ طبعات ّٖٚإ ايهتابإ َع نتاب ايهايف َٚـٔ ٫ وضـرٙ ايؿكٝـ٘ تٴ   

عٓــدِٖ  ضٻَــا صٳــ ؿٝٗــا مل ٜٓكًــٛا ؾٝٗــا  ٫چيهــٕٛ َ٪يچ ;شا  ا٭ربعــ١اٱَاَٝــ١ بايصٿــ

 ت٘.  رٚاٜ

 ايٛضا٥ٌ
ُٻَٳ عٳُٳٚقد دٳ ٞٸ  د اؿـرټ ش رٚاٜـات ٖـّٙ ايهتـ      (ٖــ 1104)٢ سـ١ٓ  املتـٛؾچ  ايعـاًَ

عٓــدٙ يف  ٚصــشٝش١ڄ ٙٹاعتُــادٹ أ ــر٣ ناْــت َٛجــعٳ  ٺتٴــَــٔ نڂ ٠ٺا٭ربعــ١ َــع يٜــادٳ

 ااٙ ايٛسا٥ٌ طبع عد٠ َرات.أنتاب 

 ايٛايف
اٜـات ٖـّٙ   رٚ (ٖــ 1091)ٔ ايؿٝض ايهاشاْٞ املتـٛؾ٢ سـ١ٓ   شسٹَٴ نُا مجع ٬َچ

 ااٙ ايٛايف.أٚشر  أسادٜجٗا شرساڄ ٚاؾٝاڄ يف نتاب  ،ايهت  ا٭ربع١
                                              

 .410، ص1( ّٖا ايه٬ّ يف َرآ٠ اؾٓإ، عبد اهلل بٔ أسعد ايٝاؾعٞ، ز1)
ٖـ(، أٍٚ َٔ  ڀ  يـ٘ عًـ٢ املٓـابر بعـد     372ت ( ؾٓا سرٚ بٔ اؿسٔ بٔ بٜٛ٘ ايدًُٜٞ، أبٛ شذاع، )2)

 .290، ص14اـًٝؿ١ ٚأٍٚ َٔ يك  يف ا٫س٬ّ شآٖشاٙ. املٓتظِ، أبٛ ؾرز ابٔ اؾٛيٟ، ز
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 املطتدزى
ؾاستدرى عًـ٢   ،(ٖـ1320)٢ س١ٓ املتٛؾچ (1)ٚدا٤ املرسّٛ قُد سسني ايٓٛرٟ

ٙٴُٳصاسب٘، أسٵ اتٳنتاب ايٛسا٥ٌ املّنٛر َا ؾځ    .ىرٳاملستدٵ ا

 ايبخاز
ِٻ ستـ٢ دـا٤ املرسـّٛ قُـد بـاقر       ،عأ ّت نت  ا٭ بار عٓد ايشٝع١ تتٛسٻـ  ث

ُٸ    ؾأيـ تًو (ٖـ1110)املتٛؾ٢ س١ٓ  (2)االًسٞ ا٠ املٛسٛع١ ايهـ ٣ يف ا٭ بـار املسـ

ٕٸ  ٫چ ،بايبشار ًع ع٢ً َـٔ سـبكِٗ َـٔ ؾكٗـا٤ ايشـٝع١      ٚمل ْڀډ ٚا٭درٸ٠ؾٝٗا ايدر٠  أ

ٕٵ ٛٸ ٜــح ٜٚٓظچهُــع ا٭ساد أ ُــا نــإ  ٚ ْٸ ،بٗــا ٖــّا ايتبٜٛــ  ُٗــا ٖــّا ايتٓظــِٝ ٜٚب

مجعِٗ يٮ بار ايـا اعٖٛـا َـٔ ا٭٥ُـ١ بايـّات أٚ بايٛاسـڀ١ سسـ  َٛجـع         

ؾءها ابتًـٛا لسـأي١ نـإ     ،عٓدِٖ اؿاد١ ايشخص١ٝ اعتُاداڄ ع٢ً ٚدٛد ا٭١ُ٥

 عًِٝٗ َعرؾتٗا َٔ َٓبعٗا ٖٚٛ  َاّ هيو ايٛقت. ٌڇٗٵَٔ ايسٻ

 ٜٚٔ عًِ ايفك٘ عٓد ايػٝع١َبدأ تد
ٚٸ  ســـ١ٓ يف ٖــّا ايـــدٚر اـــاَا    يَـــٔ ايػٝبــ١ ايهـــ ٣     ٕ ايشـــٝع١ڂٚمل ٜــد

ٚبٝـإ   ،َٔ ؼرٜر املسـا٥ٌ ايؿكٗٝـ١   ،ر املعرٚف ؾع٬ڄٗٵعًِ ايؿك٘ ع٢ً ايٓٸ (ٖـ329)

ا٭قٛاٍ ؾٝٗا أٚ أ ٗرٖـا أٚ  اٖرٖـا    صضٸأٚبٝإ  ،ايديٌٝ عًٝٗا  ها مل تهٔ بد١ٜٝٗ

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘  َـاَٞ،  ااـ١ احملـدٸثني، ٚيـد يف       1320( قُد سسني بٔ قُد تكٞ ايٓـٛرٟ املايْـدراْٞ، )ت   1)
، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف   َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤    يهٛؾـ١. قر١ٜ )ٜـايٛ( َـٔ قـر٣ )ْـٛر( ٚتـٛيف يف ايٓذــ با      

 .239ص ،14، زَ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، ع٬َـ١  َـاَٞ، ٚيـٞ َشـٝخ١      1110( قُد بـاقر بـٔ قُـد تكـٞ بـٔ َكصـٛد عًـٞ ا٭صـؿٗاْٞ، )ت         2)
، َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤ اٱســ٬ّ يف أصــؿٗإ، تــردِ    ايؿارســ١ٝ فُٛعــ١ نــبري٠ َــٔ ا٭سادٜــح.

  .350، ص12، ز١ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم ايًذٓ
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ٚٸ ،ؾٝٗا  ها ناْت كتًـ ٕٵ ،ا٭سادٜـح  ١ْ ٖٞ ْصـٛصٴ بٌ ناْت ؾتاٚاِٖ املد     أ

ُٸـ  دا٤ٳ ّٸ  ابٔ أبٞ عكٌٝ اؿسٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ عكٌٝ أبٛ ق ا٤ شـٝخ  د ايعُـاْٞ اؿـ

ٚٸؾءْٸـ  ،ايشٝع١ ٚٚدٗٗا ٚؾكٝٗٗـا   ،١اـا ا٭ديچـ   رٳنځـ ر املسـا٥ٌ ايؿكٗٝـ١ ٚهٳ  َـٔ سـرٻ   ٍٴ٘ أ

   .٣عًٝٗا ايؿرٚع يف ابتدا٤ ايػٝب١ ايه  عٳرٻٚؾځ

   .ٚقد أث٢ٓ ايشٝخ املؿٝد ع٢ً نتاب٘ )املتُسو عبٌ آٍ ايرسٍٛ( يف ايؿك٘

ٚعاصـر ايصـدٚم    ،ٚيَإ ايهًـٝين  ،آ ر ايسؿرا٤ ،درى يَإ ايسُرٟأٚقد 

ٞٸ صاس  نتاب ناَـٌ اياٜـار٠ املتـٛؾ٢     ٛيٜٛ٘ستذايٙ دعؿر بٔ قاٚ ،بٔ بابٜٛ٘ عً

 .(ٖـ368)أٚ س١ٓ  (ٖـ369)س١ٓ 

ُٸــٚدــا٤ بعــدٙ ايشــٝخ ايؿاجــ  هللــد بــٔ دٓٝــد اٱســهايفأد بــٔ ٌ أبــٛ عًــٞ ق

ٜشـتٌُ   ،صاس  نتاب تٗـّٜ  ايشـٝع١ يف عشـرٜٔ فًـداڄ     ،(ٖـ381)س١ٓ  ٢املتٛؾ

ٟ ٭اٚنتاب املختصر يف ايؿكـ٘   ،ع٢ً مجٝع أبٛاب ايؿك٘ ا تصـر بـ٘ نتابـ٘     ،هللـد

ؾكـد   ،َٚٓ٘ اْتشرت َّاٖب٘ ٚأقٛاي٘ ،ٖٚٛ ايّٟ ٚصٌ ٭ٜدٟ املتأ رٜٔ ،ايتّٜٗ 

ٚقد أدرى يَإ ايسـُرٟ   ،بتشرٜر املسا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ع٢ً ٚد٘ ا٫ستد٫ٍ قاّ 

   .ايفٚايهًٝين صاس  ايه

ٕٸ ٚرأٜت غا ٚايدٟ  ا٭صـٍٛ عًـ٢ َـّٖ      ٕٳٚٻاٱسهايف ٖٛ ايـّٟ دٳ  أ

 ٚنّا ؼرٜر ايؿتا٣ٚ يف ايهت  ايؿك١ٝٗ. ،اٱَا١َٝ

ع٢ً نجري َـٔ   ًعٴٚاملڀچ رٴٖٚٛ املتبشٸ :يف نتاب٘ َرآ٠ ايعكٍٛقاٍ ايع١َ٬ االًسٞ 

ٕٸ) أصٍٛ ايكدَا٤ ٚنتبِٗ: َٚـا قبًـ٘    مل ٜهٔ شـا٥عاڄ يف يَـٔ ايهًـٝين     اٱؾتا٤ٳ  

بــٌ نــإ َــدارِٖ عًــ٢ ْكــٌ ا٭ بــار ٚناْــت تصــاْٝؿِٗ َكصــٛر٠ عًــ٢ مجعٗــا   

١ ناْـت  ؾايسـٓٸ  ٚ ٫چ ،عٓـد ايشـٝع١ اٱثـين عشـر١ٜ     ٚبايڀبع َـرادٙ   ،(1)(ٚرٚاٜتٗا

                                              

. ٚنٌ ٖـّٙ ايؿكـر٠ ْـ ٸ نـ٬ّ املـرييا ا٫شـتٝاْٞ يف عـر        23، ص1َرآ٠ ايعكٍٛ، قُد باقر االًسٞ، ز (1)
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ٕٵ  .ؼص٢ ايؿتا٣ٚ عٓدِٖ أنجر َٔ أ

ــِ دــا٤ٳ  ــد ابــٔ دٴ   ث ّٴ  َــٔ بع ــ ُٻــ ُا ايشــٝخٴٖٴٓٝــد ٚاٱســهايف تًُٝ    د املًكچــق

َٚٓٗــا نتابــ٘  ،املــا٥ا نتــابٺ كــاربٴـ َــا ٜٴؾــأيچ (ٖـــ413)املتــٛؾ٢ ســ١ٓ   باملؿٝــد

ُٸ ٜــح تــ٘ َــٔ ا٭ بــار ٚا٭سادٚهنــر أديچ ،ني َصــادرٙايــّٟ بٳــ ،٢ )باملكٓعــ١(املســ

َٚــٔ د٬يــ١ قــدر  ،ٛســٞ ٚأاــاٙ )بايتٗــّٜ ( أســد ايهتــ  ا٭ربعــ١ ايشــٝخ ايڀڊ

 ٘ نإ ٜاٚرٙ عضد ايدٚي١.ْٸأيف ا٭ٚساط ايد١ٜٝٓ  املؿٝد

ّٴ  ــ عٳ ٙٴثــِ دـــا٤ َـــٔ بعـــدٙ تًُٝـــ ســـ١ٓ املتـــٛؾ٢  ٢ااـــد٣ ايشـــرٜـ املرتضـــ ِٴًځ

 ،١ٚيف أصــٍٛ ايؿكــ٘ نايّرٜعــ ،ٜٔ نايشــايف٘ يف أصــٍٛ ايــدٸبٳــتٴـ نڂؾــأيچ ،(ٖـــ436)

ٚمل ٜهٔ اـِ يف عًـِ أصـٍٛ     ،ـ يف ّٖا ايباب يًشٝع١ٓٸ٘ أٍٚ نتاب صٴْٸ  :ٜٚكاٍ

اصـــرٜات يف ؾـــرٚع ايؿكـــ٘ ايٓٸ ـ ٚأيچـــ ،رســـا٥ٌ كتصـــر٠ ايؿكـــ٘ قبـــٌ ٖـــّا  ٫چ

 ٚا٫ْتصار ٚغريُٖا.

َٹ ُٻـ  ٝخٴٚر ايشٻـ يف ّٖا ايـدٸ  ٙٹدٹعٵبٳ ٔٵثِ دا٤   (ٖــ 460)٢ سـ١ٓ  ٛسـٞ املتـٛؾچ  د ايڀڊق

ـٹـ  ـ نتابٳٜ  ٚا٫ستبصار ؾأيچصاس  نتاب ايتّٗ ٞ  ا  ،٬ف يف ايؿكـ٘ ا٫سـتد٫ي

ٍٴبأْٸ :ؾٝ٘ رٳنځٚايّٟ هٳ ،بايؿرٚع ايؿك١ٝٗ امل٤ًُٛٹ ،ٚنتاب املبسٛط َـٔ   عٴُٳسٵٜٳ ٘ ٫ ٜاا

ٕٸ ،َعاشر كايؿٝٓا َـٔ املـتؿكٗني ٜسـتشكرٕٚ ؾكـ٘ أصـشابٓا اٱَاَٝـ١        ٌٷٗٵـ ٖـّا دٳ  ٚ 

 ٭صٛيٓا. ٌڇَٸأايت ١ڂًډٚقٹ ،َِٓٗ لّٖبٓا

ٚنــإ ايؿكٗــا٤  ،ايــّٟ ٖــٛ َٛجــع ايعٓاٜــ١ َــٔ ايؿكٗــا٤ ،ايٓٗاٜــ١ نتــابٳ ـٳٚأيډــ

ٚمل ىردـٛا   ،َٚٓٗذ٘ يف ا٫سـتد٫ٍ ٚا٫سـتٓتاز   ،ٜتبعٕٛ طرٜك١ ايشٝخ ايڀٛسٞ

ٌ   ،ِٗ بايشٝخ٠ تكارب ايكرٕ َٔ ايأَ ؿسٔ  ٓٸعٔ هيو َدٸ أْٗـِ نـاْٛا    :بـٌ قٝـ

                                                                                                            
 

 . 134، ص1ايؿٛا٥د، ز
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ــ ًچ ــ٘ ستٸــ َك ٕٸدٜٔ ي ــبعض يكچــ  ٢ أ ــدٜٔ يــ بِٗ باملكچاي ــرٙ  املٚ ،٘ ؾُٝــا اســتٓبا ً  كــتؿني أث

ُٸــ٫ ٜتعــدٸ ،ؾُٝــا ادتٗــد ٚاســتٓتر ٫ٚ ىردــٕٛ عــٔ رأٜــ٘ يف ايبشــح  ،ا قــإٍٚ ع

ــاٍ ٕٵ ،ٚاملك ــدٸ      أ ُٸــدــا٤ يف ٖــّا اي ٞ  ٚر ق ــا اؿًــ املتــٛؾ٢ ســ١ٓ   (1)د بــٔ  درٜ

ٔٻ  ،ايشٝخ ايڀٛسـٞ يف ا٫سـتٓتاز   طرٜك١ ِٳؾٗادٳ (ٖـ598) اؿًُـ١ عًـ٢ آرا٥ـ٘     ٚشـ

ُٳـ    ،١ ايعكًٝـ١ و با٭ديچـ ٚؾتض باب ايتُسټ ،ايؿك١ٝٗ يف نتاب٘ ايسرا٥ر د بُٝٓـا نـإ املعت

ــٓ ٸ     ــاع ٚاي ــ١ ايســابك١ اٱمج ــ٘ يف ا٭يَٓ ــ١   عًٝ ــ١ ايعكًٝ ِٸ ،ٚايظــاٖر دٕٚ ا٭دي   ثــ

ٜـ١ ايـرأٟ   يف سرٸ ت٬َٝـّٙ َٚـٔ دـا٤ بعـدٙ َـٔ ؾكٗـا٤ ايشـٝع١        تبع ابٔ  درٜا 

ِ    ،َٚٓاٖر ا٫ستد٫ٍ ٚا٫ستٓتاز  ،جُٔ ْڀام ا٭دي١ ا٭صـٛي١ٝ ايصـشٝش١ يـدٜٗ

 ســع أؾــل ايبشــح ٚايٓظــر ٝتٗــا ايكڀــع أٚ ايكڀعــٞ، ٚاتٸايــا قــاّ عٓــدِٖ عًــ٢ سذٸ

ٖا عٓــد دٴذٹــٚأٚدــ  هيــو ثــر٠ٚ ؾكٗٝــ١ عٓــد ايشــٝع١ ٫ تهــاد تٳ  ،٢ ايٝــّٛؾٝٗــا ستٸــ

 غريِٖ.

 اذتدٜح زا١ِِٜد ًُِِِع
ِٴ ٕٳٚٿّٖا ايدٚر اـاَا دٴ ٚيف ٚٻ ،درا١ٜ اؿدٜح عً نُـا   ،ْ٘ٳـ ٚٻٔ دٳَٳـ  ٍٴٚنإ أ

  ٟ  ٘ٴعٳـ بٹٚتٳ (1)(ٖــ 405)املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    يف نشـ ايظٕٓٛ أبٛ عبد اهلل اؿـانِ ايٓٝسـابٛر

ٔٴ  .(ٖـ643)٢ س١ٓ ظ ايشاؾعٞ املتٛؾډ٬  اؿاؾايصٻ اب

                                              

ٖـ(، ٚدؾـٔ يف اؿًـ١، ٜكـاٍ  ڀـأ أْـ٘ سؿٝـد       598قُد بٔ َٓصٛر بٔ أهللد بٔ ادرٜا ايعذًٞ، )ت ( 1)
ٍٴ َـٔ ػـرٸأ ْٚـاقش آرا٤ ايشـٝخ       ايشٝخ ا ٚٸ يڀٛسٞ َٔ ابٓت٘، ي٘ َصٓٸؿاتٷ نجري٠څ يف ايؿٹكڃ٘ ٚايتٸؿسـري، ٖٚـٛ أ

 ،6، ز، ايًذٓـــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســـ١ ا٫َــاّ ايصـــادم   َٛســٛع١ طبكـــات ايؿكٗــا٤   .ايڀٛســٞ  
 .248ص

ٔ   405( قُد بٔ عبد اهلل بٔ هللدٜٚـ٘ بـٔ ْعـِٝ ايضـيب، أبـٛ عبـد اهلل، )ت       1) ايبٝٸـع، َـٔ    ٖــ(، ٜعـرف بـاب
أنابر سؿچا  اؿدٜح ٚاملصٓؿني ؾٝ٘، رسـٌ    ايعـرام ٚدـاٍ يف ايـب٬د. سـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬، قُـد بـٔ          

 .162، ص17اهللد ايّٖيب، ز
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َٚ  فات يف ٖرا ايدٚز ارتاَظإيٝٓا َٔ املؤّي ٌََصَا 
ــدٚر  ــّا اي ــاَا  :أٟ -ٚيف ٖ ــدٚر اـ ــٚٳ -اي ــٔ امل٪يچ صٳ ــا َ ِ ٌ  يٝٓ ــ ــات يف عً  ؿ

ســـ١ٓ  ٢املتـــٛؾ (1)ابـــٔ ايٓـــدِٜ ايردـــاٍ ٚايمحمجـــ١ يًـــرٚا٠ ٚا٭صـــشاب ؾٗرســـتٴ

ٍٴ ،يرابــعأعــ٬ّ ايكــرٕ اَــٔ ٘ ْٸــءؾ ،ٚردــاٍ ايهشــٞ ،(ٖـــ385) اشــٞ ذٳايٓٻ ٚردــا

 .(ٖـ450)املتٛؾ٢ س١ٓ 

 أٍٚ َٔ أيف يف عًِ ايسداٍ
ٛٳايع٬چ ثبتٳأٚقد  ٕٸ  ،ردٵايصٻـ  ٔٵسٳـ د سٳايسـٝٸ  عٴرڇ١َ اؾًٌٝ اي ٚٸ بـأ ـ يف ٍ َـٔ أيچـ  أ

ُٸ ٫ َا قاي٘  (2)(ٖـ219)املتٛؾ٢ س١ٓ  ايهٓاْٞ د عبد اهلل بٔ دب١ًعًِ ايرداٍ أبٛ ق

 .(ٖـ260)ايسٝٛطٞ َٔ إٔ أٍٚ َٔ تهًِ ؾٝ٘ شعب١ املتٛؾ٢ س١ٓ 

 ايػٝذ ايس٥ٝظ ابٔ ضٝٓا

 ،(ٖــ 428)اؿسني سـ١ٓ   سٝٓاٚيف ّٖا ايدٚر تٛيف ايشٝخ اير٥ٝا أبٛ عًٞ بٔ 

ٕٵ ،٘عٳٜٚظٗر َٔ آ ر نتاب٘ ايشؿا٤ تشٝټ ،ّٜٛ اؾُع١ َٔ شٗر رَضإ نإ ْسـب٘   ٚ 

 ٘ تؿك٘ ع٢ً َّٖ  أبٞ سٓٝؿ١.بعضِٗ    أْٸ

 ايصشتػسٟ
ٟټ ٞٳٛؾچٚتٴ ٕ آاف يف تؿسـري ايكـر  صـاس  نتـاب ايهشٸـ    ،(ٖـ538)س١ٓ  اياكشر

 االٝد.  

                                              

ٖــ(، بػـدادٟ، ٜظـٔ أْـ٘ نـإ ٚراقـاڄ ٜبٝـع        385( قُد بٔ اسشل بٔ قُد بٔ اسشل، أبٛ ايؿـرز، )ت  1)
 .26، ص6ع٢ً هيو. ا٫ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، زايهت ، ٚنإ َعتايٝاڄ َتشٝعاڄ، ٜدٍ نتاب٘ 

  .233تأسٝا ايشٝع١ يعًّٛ اٱس٬ّ، ايسٝد سسٔ ايصدر، ص (2)
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 داَع األشٖس
ٞٸْشــأ دــٖٛر ايصٸــأٚيف ٖــّا ايــدٚر   (ٖـــ359)اـًٝؿــ١ ايؿــاطُٞ ســ١ٓ  قا٥ــدٴ كً

ٕٸ  ،ٚاقتصر ؾٝ٘ ع٢ً ايتدرٜا ع٢ً املّٖ  ايؿاطُٞ ،ا٭يٖر داَعٳ أٍٚ  ٜٚـّنر أ

ِٸ ،ٍ ايرســٍٛ(نتــاب در  ؾٝــ٘ ٖــٛ نتــاب )ا٫قتصــاد يف ؾكــ٘ آ  نتــاب )دعــا٥ِ  ثــ

 اٱس٬ّ يف اؿ٬ٍ ٚاؿراّ(.

 طًب دالٍ ايدٜٔ تًكٝب٘ مبًو املًٛى
ٍٴ طً ٳ (ٖـ429)ٚيف ّٖا ايدٚر اـاَا س١ٓ  اهلل  ايكا٥ِ بـأَر ايدٸٚي١ بٔ  د٬

ٕٵ ٛ  :ؾكايٛا ي٘ ،ىاطب٘ ايٓا  لًو املًٛى أ  ْستؿا ايؿكٗا٤ بّيو ؾأؾت٢ باؾٛاي أبـ

ــ ــايڀٝٸ ــُٝرٟ ،(1)ٟ   ايڀ ٟ  (2)ٚايص ــاٚ ــٔ ايبٝض ــٞ، ٚاب ــٚيڂ ،ٚايهر  ــو  ٳك   لً

بٝتــ٘  ٚيــاّ ،ٚأؾتــ٢ باؿرَــ١ ،ٚاَتٓــع صــدٜك٘ ايؿكٝــ٘ أبــٛ سســٔ املــاٚردٟ ،املًــٛى

 ٌ ــ ــاڄ َــٔ ايكت ًڊ    ، ٛؾ ــ ــ٢ تص ــ٘ َٚدســ٘ عً ــّٛ أرســٌ عًٝ  اهللٹ يف هاتٹ ٘ٹبٹٚيف هات ٜ

 ّ ؾتٛاٙ.ٚعد

 إظٗاز ايػعا٥س اذتط١ٝٓٝ يف ٖرا ايدٚز
َٳ (ٖـ352)ٚر س١ٓ ٚيف ّٖا ايدٸ ٕٵ اټعٹَٴ رٳأ ٕٵتػًل ايدٸ ايدٚي١ ايبٜٛٗٞ أ  نانني ٚأ

َٳـ   ّ عًـ٢ اؿسـني   قـرٸ  رڇاؿـإ يف عاشٹـ   ايٓـا ٴ  رٳٗڇظڃتٴ بء ٗـار ايآٜـ١ يف    رٳنُـا أ

                                              

ٖــ(، ٚيـد بالَـٌ، ؾكٝـ٘     450طاٖر بٔ عبد اهلل بـٔ طـاٖر بـٔ عُـر ايڀـ ٟ ايشـاؾعٞ، أبـٛ ايڀٝـ ، )ت         ( 1)
شــاؾع١ٝ ايهــ ٣، تــاز بػــداد، اســتٛطٓٗا ٚدر  ٚأؾتــ٢ ؾٝٗــا ٚٚيــٞ ايكضــا٤ بعــد ايصــُٝرٟ. طبكــات اي 

 .12، ص5ايدٜٔ ايسبهٞ، ز

ٖــ(، قـاضڈ ؾكٝـ٘، نـإ شـٝخ اؿٓؿٝـ١       436اؿسني بـٔ عًـٞ بـٔ قُـد بـٔ دعؿـر، أبـٛ عبـد اهلل، )ت         ( 2)
ببػــداد، أصــً٘ َــٔ  ٛيســتإ، ٚيــٞ قضــا٤ املــدا٥ٔ ثــِ ايهــرم. ســري أعــ٬ّ ايٓــب٤٬، قُــد بــٔ أهللــد   

 .615، ص17ايّٖيب، ز
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 هٟ اؿذ١ ؾرساڄ بعٝد ايػدٜر. 18ايبًد ّٜٛ 

 ذٟ اذتذ١ عٝدّا 63  ط١ٓاختاذ أٌٖ اي
هٟ اؿذـ١ عٝـداڄ ٭ْـ٘ ٜـّٛ د ـٍٛ       26ّ أٖـٌ ايسـ١ٓ ٜـّٛ    ٚيف َكابٌ هيـو اؽچـ  

ٕڈ  قـرٸ  18ٚدعًـٛا ٜـّٛ    ،ٚأبـٞ بهـر    ايػـار     ايـٓيب  ؾٝـ٘   ٌٳتٹـ ٘ قڂ٭ْٸـ  ;ّ ٜـّٛ سـا

 .َصع  بٔ ايابري



 

 

 ايدٚز ايطادع
 اىلٜبدأ َٔ أٚاخس ايكسٕ ايطابع اهلذسٟ 

 اهلذسٟ أٚاخس ايكسٕ اذتادٟ عػس
 



 



 

 ايدٚز ايطادع
ٜٳ ٟ   بدأڂٖٚٛ  ٜٚٓتٗـٞ بـأٚا ر ايكـرٕ اؿـادٟ      ،َٔ أٚا ر ايكرٕ ايسـابع ااذـر

ٚ      ٗٛض َٔسٝح بدأ ؾٝ٘ ايٓٸ ،عشر ر َـٔ  ايتشـرٸ أٖـٌ ايسـ١ٓ بـاـرٚز عـٔ ايتكًٝـد 

ٌڇ  املتكـدٸ  عًـ٢ آرا٤ٹ  اؾُٛدٹ ِٸ  ،ك١جـٝٸ  ٚا٥ـرٳ دٳ َني تـدرهاڄ بشـه ٦اڄ تتسـع شـٝ   أ ـّتٵ  ثـ

ٕٸ ؾش٦ٝاڄ سٝحٴ ٍ  تبـدٸ  أ ٛٸ  ،ٍ ايظـرٚف ٚا٭سـٛا ٚ ر ٚتڀـ د ٚػـدٸ  ،اؿـٛادخ ا٭ٚجـاع 

ٕٳ  ،املساٜر٠ يرن  اؿضـار٠ ٚ ،ٚاملؿاسد املصاب ز رٳايٓـا  َـٔ ؾكٗـا٥ِٗ يف سٳـ     نـا

ٗڇ َـٔ احملـتٻ   ضٳصـبٳ أٚ ،َني٢ ايتكًٝد يًُذتٗدٜٔ املتكـدٸ ٚجٝل َٔ اؾُٛد عً ِ ِ عًـٝ

ٚٸ ،١ ا٭ص١ًٝؿكٗٝٸدٛع يًُصادر ايايرټ د بؿتـا٣ٚ  َـٔ ايتكٝټـ   اـرٚزٴٚ ،ي١َٝٚٓابع٘ ا٭

 .يسابكنيا

٭ديـ١   عٳدٳـ ٚرٳ ،عـٔ ايتكًٝـد   زٳرٳٚ ٳـ  ،يف ٖـّا املضـُار   ايبابٳ ؾهإ ممٔ استبلٳ

ٞټ ،١ ٚمٖٛا َٔ املصادرا٭سهاّ َٔ ايهتاب ٚايسٓٸ ٞ  بهٜٞٔ ايسٸايدٸ تك  (1)ايشـاؾع

ٛ  ٜٔ أبـٛ ربٝـع  ٚلـِ ايـدٸ   ،(ٖـ756)املتٛؾ٢ س١ٓ   ،(ٖــ 716)املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    (2)يفايڀـ

ٕٴًڃايسټـ   ٳتٳ٢ نځٚايّٟ اعتكًٛٙ يف ايكاٖر٠ ستٸ ،(ٖـ728)املتٛؾ٢ س١ٓ  ١ٚابٔ تُٝٝ  ڀا

ــ ١َــٔ اعتكــد اعتكــاد ابــٔ تُٝٝــ   ٕٸ ) :َشــل   د ــ ٌٻسٳ ــَايڂ َٴ ٔٴ  ،(٘٘ ٚد ــ ــّٙ اب  ٚتًُٝ

ِ  (ٖـــ751)املتــٛؾ٢ ســ١ٓ  (3)ِايكــٝٸ م اٚ ًٝــٌ بــٔ اســش ،ايــّٟ ْهبــٛا بــ٘ بأيســٓتٗ
                                              

ٞٸ بٔ عبد ايهايف ب (1) ٞٸ بٔ اچاّ ايسبهٞ ا٭ْصارٟ اـاردـٞ، أبـٛ اؿسـٔ، )ت    عً ٖــ(، شـٝخ   756ٔ عً
اٱس٬ّ يف عصرٙ ٚأسد اؿؿا  املؿسرٜٔ املٓا رٜٔ ٖٚٛ ٚايد ايتاز ايسبهٞ صاس  ايڀبكـات. طبكـات   

 .139، ص10ايشاؾع١ٝ، تاز ايدٜٔ ايسبهٞ، ز

ٖــ(، يـ٘ نتـ  يف    716ٓبًـٞ، )ت  لِ ايدٜٔ أبٛ ربٝع سـًُٝإ بـٔ عبـد ايكـٟٛ ايڀـٛيف ايصرصـرٟ اؿ      ( 2)
عًِ ا٭صٍٛ ٚايعربٝـ١ َٓٗـا كتصـر ايرٚجـ١ ٚايصـعك١ ايػضـب١ٝ يف ايـرد عًـ٢ َٓهـرٟ ايعربٝـ١. طبكـات            

 .366، ص4اؿٓاب١ً، عبدايرهللٔ بٔ أهللد ابٔ رد  اؿٓبًٞ، ز

ز ٖــ(، َـٔ َ٪يؿاتـ٘ َـدار    751قُد بٔ أبٞ بهر بٔ أٜٛب ايدَشكٞ اؿٓبًـٞ ابـٔ قـِٝ اؾٛيٜـ١، )ت     ( 3)
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 .  (ٖـ776)املتٛؾ٢ س١ٓ  (1)املصرٟ ايهردٟ

يهجـر٠   ;١ َٔ ايتكًٝدايسٓٸ ٢ يف   راز ؾكٗا٤ٹٛيځٚقد نإ يعًُا٤ ايشٝع١ ايٝد ايڀڊ

 ِ ــٝٗ ــاتِٗ عً َٳ ،استذاد ــاسجتِٗ  ــعٳَٚب ٘ٹٗٴ ــ ٕٳ ،ِ ؾٝ ــا ــ١   ؾه ــ١ُ ايدٚي ــداد عاص يف بػ

٠ يف ايسـ١ٝٓ بصـٛر٠ سـادٸ    املـّاٖ   ػد ؾكٗا٤ ايشٝع١ قد ْاقشٛا أربـابٳ  ،اٱس١َٝ٬

 يفهيـو   ٚتًُـاٴ  ،ايسـ١ٓ ٚايتأيٝـ ع٢ً ج٤ٛ ايهتاب ٚ ،ايٓٛادٟ ٚاالايا ايعا١َ

ٚ        نت  َـٔ تكـدّ عًـ٢    ايشـٝخ  ٖـّا ايـدٚر َـِٓٗ نايشـٝخ املؿٝـد ٚايسـٝد املرتضـ٢ 

ــٞ ــأدٸ ،ايڀٛس ــٛ  َتبشٸــ  ؾ ــ١ يف ْؿ ــو    ايٝكظ ٛٳ ٣ هي ــ ــا٥ِٗ م ــاد رٟ عًُ  ا٫دتٗ

 .ٔ ايتكًٝداـرٚز عٚ

ــدٸ  ــٚيف ٖــّا اي ــاد   ځٚر ايسٸ ــايدٸ تٵرٳٗٳ ــ ١ڂٚيځ ــرإ بر٥اســ١ ايشــاٙ  ايصٻ ؿ١ٜٛ يف  ٜ

ســـ١ٓ  ٢ بـــٔ دعؿـــر ٛسٳـــَٴ   اٱَـــاّ  ٘ٴبٴسٳـــاملٓتٗـــٞ ْٳ (2) ااعٝـــٌ بـــٔ سٝـــدر

٢ دعًـٛا أَـر املًُهـ١ بٝـد ؾكٝـ٘ ايعصـر       ٚقد بـايػٛا بـءنراّ ايعًُـا٤ ستٸـ     ،(ٖـ905)

ٞ   ل ايجاْٞ اياحملكچ ٚ ٚشـٝٸ  ،شـٝخ عًـٞ ايهرنـ  ـ ايشـٝخ أيچـ ٚ ،ادداملسـ دٚا املـدار  

 اسـتُرٸ ٚ ،اسـٞ ٚمـٛٙ  ناؾـاَع ايعبٸ  ،اٙ عبا ايهجري َٔ ايهت  باسِ ايش ايبٗا٥ٞ

ًـا ؾٝٗـا ْـادر شـاٙ عًـ٢ ســرٜر      ٖٚـٞ ايسـ١ٓ ايـا د    ،(ٖــ 1148)ِ    سـ١ٓ  ٗٴـ هڂًڃَٴ

 .املًو

                                                                                                            
 

ــاد، ايڀــرم اؿهُٝــ١.    ، 6ا٭عــ٬ّ،  ــري ايــدٜٔ ايارنًــٞ، ز  ايســايهني، ياد املعــاد يف ٖــدٟ  ــري ايعب
 .56ص

ٖـ(، َـٔ تصـاْٝؿ٘ املختصـر    776أبٛ ايضٝا٤  ًٌٝ بٔ اسشل بٔ َٛس٢ اؾٓدٟ املصرٟ املايهٞ، )ت ( 1)
ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١   يف ؾرٚع املايه١ٝ َشٗٛر ٚي٘ شرٚ  َٓاسو اؿر. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ 

 .91، ص8، زا٫َاّ ايصادم 

ٖـ(، َ٪سا ايدٚيـ١ ايصـؿ١ٜٛ عُـٌ عًـ٢ تٛسٝـد دٚيتـ٘       930أبٛ املظؿر شاٙ اااعٌٝ ايصؿٟٛ، )ت  (2)
 .424، ص2سٝاسٝاڄ ٚعكا٥دٜاڄ ٚي٘ تأثري نبري ع٢ً تارٜخ  ٜرإ. ايه٢ٓ ٚا٭يكاب، عبا  ايكُٞ، ز
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 ايفتا٣ٚ اهلٓد١ٜ
ُٸـ  ٚيف أٚا ر ّٖا ايدٚر أيچ أسـد ًَـٛى اآـد ؾٓـ١      (1)ملهرياد عـ ـ ايسـًڀإ ق

َٔ َشاٖري عًُا٤ اآد بر٥اس١ ايشٝخ ْظاّ يتصٓع نتاباڄ داَعـاڄ يظـاٖر ايرٚاٜـات    

ٚٳبايؿځ فٳرڇؿٛا يف هيو نتاباڄ قد عٴؾأيچ ،ايا اتؿل عًٝٗا املّٖ  اؿٓؿٞ  ،٣ اآدٜـ١ تا

 ايكضـا٠ اّ ٚدعـاڄ يًشهچـ  يٝهـٕٛ َر  ;٣ٛ ايًذٓـ١ ثـِ ٜتبـع بؿتـ    ،ّٜنر ؾٝ٘ آرا٤ ايؿكٗا٤

ٕٸ ،املؿتنيٚ ٘ٳّٖا اؾُع مل ٜهٔ رٳ  ٫ أ  .اٞ يٝهٕٛ ًَاَاڄ اِرٸاي اٝاڄ ٫ٚ شب

ــد ْٳ ــٚق ٞ    ؼٳبٳ ــ ــر اؿً ــٛ ايكاســِ دعؿ ــدٚر أب ــٛؾ٢ يف ٖــّا اي ـــ676)ســ١ٓ  املت ٖ) 

ايع٬َــ١ اؿًــٞ سســٔ بــٔ ٜٛســـ  ٚ ،ر ايٓــاؾعاملختصــصــاس  نتــاب ايشــرا٥ع ٚ

ايشـٗٝد ا٭ٍٚ أبـٛ عبـد    ٚ ،ايهجري٠ يف ايؿك٘ يٝـايتالصاس   (ٖـ726)املتٛؾ٢ س١ٓ 

 ٔ صــاس  ايــّنر٣  (ٖـــ786)تشــٗد ســ١ٓ املس اهلل قُــد بــٔ ايشــٝخ مجــاٍ ايــدٜ

 .ٚايكٛاعد ٚايًُع١ ٚغريٖا

 ايجاْٞاألٍٚ ٚ ٜٔاضتػٗاد ايػٗٝد
ٞ    ايشـٗٝد ا٭ٍٚ   ٚنإ استشٗادٴٴ ٔٴ  (2)بؿتـ٣ٛ برٖـإ ايـدٜٔ املـايه  ١اعٳـ ُٳدٳ ٚابـ

ِٸ ،١بكتً٘ ؾشبا سٓ (3)اؾعٞايشٸ  .ارسرم بايٓٸأثِ  تٌ بايسٝـقڂ ث

                                              

 ٞ ايـــدٜٔ قُـــد أٚرْـــو يٜـــ  عـــاملهري ســـًڀإ اآـــد،   ايســـًڀإ قُـــد عـــاملهري، أبـــٛ املظؿـــر قـــ  (1)
ْٛعــاڄ َــٔ ايضــرا٥   80ٖـــ(،  ضــعت يــ٘ شــب٘ ايكــار٠ اآدٜــ١ ٚشــٗدت اَتــداداڄ اــا، أبڀــٌ  1118)ت 

 .497، ص1ٚأ ٗر  يتااَ٘ بشرا٥ع اٱس٬ّ. َعذِ املڀبٛعات ايعرب١ٝ،  يٝإ سرنٝا، ز

هنـرٙ يف اؿاشـ١ٝ ايشـٗٝد ايجـاْٞ يف غاٜـ١      َشـل  برٖإ ايدٜٔ بٔ  براِٖٝ بٔ مجاعـ١ ايهٓـاْٞ قاجـٞ د    (2)
 .242، ص1املراد يف شر  ْهت ايرشاد، ز

ٖٚــٛ يكــ  ٫ســد بــين مجاعــ١، ٚأردــض ا٫ستُــا٫ت إٔ ابــٔ مجاعــ١ ايكاجــٞ يف هيــو ايٛقــت ٖــٛ   (3)
 براِٖٝ بٔ ئٜ ايدٜٔ بٔ عبدايرسِٝ بٔ بـدر ايـدٜٔ قُـد بـٔ  بـراِٖٝ بـٔ سـعد اهلل بـٔ مجاعـ١، أبـٛ           

ٖــ(. ٖدٜـ١ ايعـارؾني، اااعٝـٌ     790رٖإ ايدٜٔ املكدسـٞ املصـرٟ، ايكاجـٞ بدَشـل، )ت     اسشام، ب
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ــٗٝدٴ ــاْٞ  ٚايش ــٔ   ايج ــدٜٔ ب ــٔ اي ٞٸيٜ ــ ــٔ  عً ــاًَٞ امل أب ــد ايع ــٗدهلل ــ١ٓ  ستش س

ٚيف طًٝعتٗــا املســايو يف شــر   ،ُــ١ يف عًــِ ايؿكــ٘ـ ايهتــ  ايكٝٸؾــأيچ (1)(ٖـــ966)

 .ٚشر  ايًُع١ يًشٗٝد ا٭ٍٚ ،ايشرا٥ع

 .شار  اٱرشاد (3()2)(ٖـ993)املتٛؾ٢ س١ٓ  ردبًٝٞاحملكل ا٭ٚ

                                                                                                            
 

 .17، ص1باشا، ز

ٖــ(، َـٔ اعظـِ ؾكٗـا٤ ايشـٝع١ يف عصـرٙ،       966( ئٜ ايدٜٔ بـٔ عًـٞ بـٔ أهللـد ايعـاًَٞ اؾبعـٞ، )ت       1)
َٛسـٛع١   ساؾر    َصر ؾاؿذاي ؾايعرام ؾـب٬د ايـرّٚ، يـ٘ شـر  َشـٗٛر عًـ٢ ايًُعـ١ يًشـٗٝد ا٫ٍٚ.        

  .104، ص10، ز، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم طبكات ايؿكٗا٤

بصدد تعداد أنجر عًُا٤ ا٫َا١َٝ شٗر٠ ٚتاثرياڄ ست٢ صار يبعضـِٗ َـدار     املصٓـ نإ ايشٝخ ( 2)
يف ايؿك٘  اص١، ثِ استڀرد يّنر ايؿتا٣ٚ اآد١ٜ ٚاستشٗاد ايشٗٝدٜٔ، ثِ عاد ا  هنـر أاـا٤ أشـٗر    

  يعًُا٤ ؾّنر املكد  ا٫ردبًٝٞ.ا

ٖـ(، َـٔ َصـٓؿات٘، سدٜكـ١ ايشـٝع١ ٚفُـع      993( ٖٚٛ املكد  ا٭ردبًٝٞ، املٛ  أهللد بٔ قُد، )ت 3)
 .57، ص10، زايؿا٥د٠. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 



 

 ايدٚز ايطابع
ٚز َٔ أٚاخس ايكسٕ اذتادٟ عػس ٜبدأ ٖرا ايّد

ُٔ اهلذسٟ  فٝ٘ إىل َا حن



 



 

 ايدٚز ايطابع
ٔٴ   ٚر َٔ أٚا ر ايكرٕ اؿادٟ عشر ااذرٟ   ٜبدأ ّٖا ايدٸ ٘  َـا مـ ؾكـد   ،ؾٝـ

ٕٳ ٞٴ ٚ ِٖٴايعــرب َــا ٚصــٌ  يٝــ٘ ساجــرٴ    ٚ أدرى املســًُٛ  ايــدٜينٸ  اســتٝكظ ايــٛع

ٚ ِ  ايردـٛع يًهتـاب  ٚباسـِ ايـدٜٔ    ٚاسـع١ عرنـاتٺ   بٓٗضـ١ٺ ٚقـاَٛا   ،ايكَٛٞ ؾـٝٗ

ٌڇٚاـ ،ايس١ٓٚ  .دٚا٥ر ٚاسع١ رٚز عٔ ايتكًٝد بشه

 اذتسن١ ايٖٛاب١ٝ
ٖٸؾؿٞ لد ٚ ُٸـ اؿذاي ناْت اؿرن١ ايٛ د بـٔ عبـد ايٖٛـاب    اب١ٝ ايا قاّ بٗا ق

يف ايكرٕ ايجاْٞ عشر ااذـرٟ املصـادف    ،(ٖـ1206)٢ س١ٓ ذدٟ املتٛؾچايتُُٝٞ ايٓٸ

ٚ  ٚايرټ ،ٜٔ شعاراڄ اـا ايدٸ خّاڄَتٸ ،٬ٝدٟيًكرٕ ايجأَ عشر امل ١ ايسـٓٸ دـٛع يًهتـاب 

 .ٚعٌُ ايسًـ ٖدؾاڄ اا

 (ٖـــ1150)ٚاشــتٗر ســ١ٓ  ٙٴاْتشــر أَــرٴٚ (ٖـــ1143)ٚناْــت بداٜــ١  ٗــٛرٙ ســ١ٓ  

ــانٔ املكدٸ   ــ٢ ا٭َ ــ٘ عً ــب  غارات ِڇ بس ــدٜ ــ١ ٚتٗ ُٸــ  س ــرس١ املع ــإ بٝٓٳــ  ،ر٠ا٭ج  ٘ ٚن

ــنيٳ ــدٸ ٚب ــات    د ــات َٚڀارس ــا٤ َهاتب ـــ ايػڀ ــر ناش ــٝخ دعؿ ــت   ،ْا ايش ــد طبع  ق

صـر٠  ر بايبٳضٳـ . ٚسٳْا املـّنٛر يف ايٓذــ ا٭شـرف   دـدٿ  حٳر عـ ضٳٚقد سٳ ،يف  ٜرإ

َٳ  املشــرم . ٚنــإ ممــٔ قــاّ بٓصــرٙ ْٚشــر دعٛتــ٘ أَــريٴ ٗــدٟ ايبصــرٟعٓــد ايشــٝخ 

ــ١   ــري ايدرعٝـ ــعٛد أَـ ُٸـــ  ،(1)سـ ــدٙ ق ــدٙ ٚيـ ــِ بعـ ــِ  ،دثـ ــد أ ثـ ــد قُـ ــٔ بعـ  ٫ٚدَـ

                                              

 ٖـــــ(، تــــٛ   َــــار٠ ايدرعٝــــ١ 1139ســــعٛد ا٭ٍٚ بــــٔ قُــــد بــــٔ َكــــرٕ املرٜــــدٟ ايــــدرعٞ، )ت ( 1)
ٖــ(،  1193ٖـ(، ٚبعد ٚؾات٘  ًؿ٘ أن  رداٍ ا٭سر٠ سٓاڄ يٜـد بـٔ َـدسإ ٚقتـٌ سـ١ٓ )     1139 -ٖـ1137)

ٚتٛ  بعدٙ قُد بٔ سعٛد ايـّٟ أصـبض ؾُٝـا بعـد أٍٚ أ٥ُـ١ ايدٚيـ١ ايسـعٛد١ٜ ا٭ٚ . ا٭عـ٬ّ،  ـري          
 .91، ص3ايدٜٔ ايارنًٞ، ز
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ُٸ     .أسؿادٙٚ دق

 حسن١ ايطٓٛضٞ ٚغريٖا
 ٞ شــداڄ يًردــٛع داعٝــاڄ يٓبــّ ايتكًٝــد َٚٓا  (1)ٚيف يٝبٝــا  ٗــر قُــد بــٔ ايسٓٛســ

 .ملصادر ايدٜٔ اؿٓٝـ

 .تٗدف يّيو (2)ٛدإ  ٗرت سرن١ املٗدٟٚيف ايس

 (4)٠َع تًُّٝٙ ايشٝخ قُد عبـد  (3)ؾػاْٞٔ ا٭ٚيف َصر قاّ ايسٝد مجاٍ ايدٜ

 ٘  ا٭ ـري يف فًتـ٘ املٓـار بكٛيـ    ستـ٢ صـرٸ   ،لشاربـ١ ايتكًٝـد   (5)ٚايسٝد رشٝد رجا

 .(ٚاسد أثكاٍ تكًٝد املكًدٜٔ ملّٖ ئ ٜستڀٝع شع   س٬َٞ إٔ ٜتشٌُ )

                                              

ّ(، در  يف ؾـا  ثـِ دـاَع ايكـرٜٚني، ٚسصـٌ عًـ٢ املشـٝخ١        1859قُد بٔ عًـٞ ايسٓٛسـٞ، )ت   ( 1)
ايه ٣، ٚعٝٸٔ َدرٸساڄ، أْشأ ايهجري َٔ اياٸٚاٜا َرانـا يبـحٸ دعٛتـ٘ يف اٱصـ٬ . ا٭عـ٬ّ،  ـري ايـدٜٔ        

 .299، ص6ايارنًٞ، ز

ّ(، يعِٝ سٛداْٞ ٚشخص١ٝ د١ٜٝٓ أعًٔ ْؿسـ٘ املٗـدٟ   1885قُد املٗدٟ بٔ عبد اهلل بٔ ؾشٌ، )ت ( 2)
ــإ        ملٓتظــر ا ــ١، ايٝ ــِ املڀبٛعــات ايعربٝ ــِ. َعذ ــع ايظً ٞٸ بٓشــر ايعــدٍ ٚرؾ ـٳ اٱاــ ــ ٚادٸعــ٢ ايتهًٝ

 .1812، ص2سرنٝا، ز

ّ(، ٚؾٝٗــا ايتـــ 1869ّ(، ْــاٍ ايكــاٖر٠ عــاّ )1897ٖـــ، 1315ايســٝد مجــاٍ ايــدٜٔ ا٭ؾػــاْٞ، )ت  ( 3)
ا  ٜهٝـٌ ا٫تٗاَـات ايظاملـ١    سٛي٘ ط٬ب ا٭يٖر ايشرٜـ، مما أثار عًٝ٘ سؿٝظ١ ايٛسا ايتكًٝدٟ ايّٟ ر

جدٙ ٚيـ٘ رسـ٬ت نـجري٠    أؾػاْسـتإ ٚاآـد ٚاسـڀٓبٍٛ ٚايعـرام. ا٭عـ٬ّ،  ـري ايـدٜٔ ايارنًـٞ،            
 .168، ص6ز

ّ(، ايتشل باؾاَع ا٭يٖر ٚأصبض َٔ أساتّتٗا ؾأ ـّ ًٜكـٞ درٚسـاڄ    1905ٖـ، 1323قُد عبدٙ، )ت ( 4)
ٓٗر ددٜـد، مجـع سٛيـ٘ عـدداڄ نـبرياڄ َـٔ ايڀـ٬ب.        يف املٓڀل ٚايهـ٬ّ ٚا٭ ـ٬م ٚاَتـايت درٚسـ٘ لـ     

 .252، ص6ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ُٸد رشٝد عًٞ رجا، )ت ( 5) ٖــ(، سؿـظ ايكـرإٓ يف قرٜتـ٘ ٚدر  يف طـرابًا عٓـد       1345رشٝد رجا: ق
ايشــٝخ سســني اؾســر، ٜعــدٸ َؿهــراڄ  ســ٬َٝاڄ َــٔ رٚاد اٱصــ٬  اٱســ٬َٞ، باٱجــاؾ١    هيــو نــإ    

اڄ ٚناتباڄ ٚأدٜباڄ يػٜٛاڄ ٖٚٛ أسد ت٬َّٝ ايشٝخ قُد عبدٙ، أساٸ ف١ً املٓار. ا٭عـ٬ّ،  ـري ايـدٜٔ    صشؿٝ
 .126، ص6ايارنًٞ، ز
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 حسن١ ناغف ايػطا٤
ّٳ ٜــٚيف ايعــرام ٚ  (ٖـــ1228)ســ١ٓ  ٢املتــٛؾچ (1)ْا ناشـــ ايػڀــا٤ دــدټ رإ قــا

ٟٸهڃــايؿٹ اؾُــٛدٹ ١ٹبٳـ صـاس  نشـــ ايػڀــا٤ لشارٳ  ٢ ضٳــٚقځ ،ايؿكٗـٞ عًُــاڄ ٚعُــ٬ڄ  ر

 دٹع٠ٛ يًتكٝټــٚعًــ٢ ايــدٸ ،ار٠ عًــ٢ ايــدع٠ٛ يًبكــا٤ عًــ٢ تكًٝــد ا٭َــٛات دبٸــ ظٗــٛدٺ

ّ ايعُـٌ بأصـٍٛ ايؿكـ٘ َـٔ     ٚع٢ً ايدع٠ٛ يٓبـ  ،د ٖٛ ا٭ باردٛع ٭صٌ ٚاسبايرٸ

ُــٌ بأصــٍٛ ايؿكــ٘ ايــا قــاّ ايكڀــع   يًع  ٚدعــا ،ايعكــٌايهتــاب ٚاٱمجــاع ٚ

ٞټٚ  .ع٢ً سذٝتٗا ٚصش١ ايتُسو بٗا ايكڀع

بــٍّ قصــار٣ دٗــدٙ ٚتبعـ٘ عًــ٢ هيــو أشــباي٘ رهللٗــِ اهلل عًــ٢   ثـِ أْــ٘  

ٚاسـتدع٢   ،ايدراس١ ايد١ٜٝٓ  يٝٗا ْٚكٌ ،ٛر ااٚبٓا٤ ايسٸ ،اصري ايٓذـ ا٭شرف

ــا٤ ــ١َٝ٬ ستٸــ   ايعًُ ــّٛ اٱس ــاب  يف ايعً ــو ٚاؿس ــ  ٚايؿً ــ  ،٢ ايڀ ــا ايعٳ  بٳرٳٚدع

ــ ،راســ١ ايدٜٓٝــ١ ؾٝٗــا يًدٸ ِٳذٳــايعٳٚ ــ ،د اؿرنــ١ ايعًُٝــ١ ايؿكٗٝــ١ ؾٛيډ ٢ أصــبشت ستٸ

تـااٍ عُـد اهلل باقٝـ١ ستـ٢      ملرنا ايعاّ يًدراس١ ايد١ٜٝٓ ٫ٚايٓذـ ا٭شرف ٖٞ ا

ــ ٚ ،اٯٕ ــاڄ يًتكًٝــد  َاَٝــاڄ  ٫ ٚتٓتٗــٞ سًســ١ً        ْٸ و ٫ ػــد ؾكٝٗــاڄ شــٝعٝاڄ أٚ َردع

 .ّت٘  يٝ٘ تأسا

 ايٓذف األغسف
ّٴٚ ــٛ ــ١  ٳ  ـ ا٭شــرف غٓٝٸــ ذــايٓٸ ايٝ ــ١ ٚاملعــارف اٱاٝ ــايعًّٛ ايدٜٓٝ ــرٻ١ ب  تٵدٳ

ــاڄ َــٔ ايؿكٗــا٤  رت ؾٝٗــا ٚقــد تــٛؾچ ،َــٔ كتًـــ ا٭قڀــار اٱســ١َٝ٬  ردــا٫ڄ ٚأقڀاب

                                              

ٖــ(، نــإ يعـِٝ ايشـٝع١ يف ٚقتـ٘، ٖٚــٛ     1228ايشـٝخ دعؿـر بـٔ ايشـٝخ  ضــر املـايهٞ اؾٓـادٞ، )ت       ( 1)
نتاب )نشـ ايػڀا٤ عـٔ َبُٗـات    أصٛيٞ ؾكٝ٘ َٔ ايدرد١ ا٭ٚ ، اٞ بهاشـ ايػڀا٤ بعد إٔ أيـ

، 13، زايشــرٜع١ ايػــرا٤(. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ ا٫َــاّ ايصــادم  
 .160ص
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 ،املــدار َــا مل تتــٛؾر يػريٖــا َــٔ املعاٖــد ٚ ،ًعًــّٛ اٱســ٠١َٝ٬ يايدراســ١ اؿــرٸ

ٚ هٝٗــا ٚأٚؾــدت ايهــجري َــٔ  رٸ    رشــاد ايضــاٍيهــجري َــٔ ا٭قڀــار يتعًــِٝ ايؿكــ٘ 

 .  ٚايدع٠ٛ يٲس٬ّ

ٚٳ  عٳُٵـ ٚقد أْشأْا ؾٝٗا املدار  ايد١ٜٝٓ اسـتٗدؾٓا ؾٝٗـا دٳ    ـٿايصٻـ  ٠ځدٳسٵـ ايهًُـ١ ٚ

ٚقـد ادتاْاٖـا عـٍٛ اهلل     ،دْٚا ّٖا ايعكبات ايهـ٪ ٫ٚقٝٓا يف سري ،ايتبشري ١ځبٳٚقارٳ

 .  ٱلاي رسايتٓا ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُْٚسأي٘ تعا  ايتٛؾٝل  ،ٚقٛت٘

عًٝـا  أ ّت ن١ًٝ ايشرٜع١ يف اؾاَع١ ا٭يٖر١ٜ ٚ اصـ١ يف قسـِ ايدراسـات اي   

      ٚ ٜٚعرجـْٛٗا   ،اٯرا٤يف تدرٜا ا٭سهـاّ ايؿكٗٝـ١ ٚأديتٗـا عٓـد كتًــ املـّاٖ  

   .غري َتكٝد٠ لّٖ   اص ،١ ْبٝ٘نتاب اهلل ٚسٓٸع٢ً َا يف 

ٞٸرٳايعٳ ملعٗدٴٚلجٌ هيو قاّ ا  .راسات اٱس١َٝ٬يًدٸ ب

ــدٳ     ــاٖر٠ ب ــ١َٝ٬ يف ايك ــٛخ اٱس ــع ايبش ــّٛ اٯٕ فُ ــ رڈٚٵٜٚك ٍڈؾعٻ َٴ ا ــايځعٳيف   ١ٹذٳ

ٌټ  ثٳدٳ١ املسـتشٵ املسـا٥ٌ ايؿكٗٝٸـ    ،اــاٚبٝــإ اؿهـِ ايشـرعٞ    ،ا٫بـت٤٬  ١ ايــا ٖـٞ قـ

ــتُد ٚ َس ــاب  ــٔ ايهت ــا َ ــٓٸٜٔ َعرؾتٗ ــري تكٝٸــ  ،١ايس ــٔ غ ــّاٖ   َ ــٔ امل د لــّٖ  َ

ِٸٚ ،٠َــرٸ ا غــريٳأٚ بايٓٝابــ١ عٓٻــ ،ْؿســٓاْا ؾٝــ٘ بأرٵضٳــسٳ ،اٱســ١َٝ٬ ؾٝــ٘  َــا عاؾٓــا أٖــ

ًچَٛجٛع ايتأَني ع٢ً اؿٝا٠ ٚاملعا٬َت املصرؾ١ٝ ٚ  .ٚايٝاْصٝ  ١ا٭ٖ

 ايتبػريستازب١ اإلذتاد ٚ
ٍڈ أَرڈ ٫ٚبد يٓا َٔ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ٚ  هٟ با ايتبشـري يٲسـ٬ّ يف   ٖٛ قارب١ اٱؿـاد 

٘ ع ٕ رٕٚ ٚؾكــد نـإ املبشٸــ  ،كا٥ـدٙ ٚؾرٚعــ ايــدٍٚ اٱســ١َٝ٬ يٓبــّ  املًشــدٕٚ ٜـدعٛ

ٛٸٜٚعُدٕٚ  ،ا٭سهاّ اٱا١ٝايكٛاعد ٚ  هابـ١  ٚ ،َات ايشـرٜع١ اٱسـ١َٝ٬  ادّ َك

ٕٸ ،عذــ١ ا ــت٬ف اٯرا٤ ؾٝٗــا ،شخصــٝتٗا ايدٜٓٝــ١ ٟٸظځــاٱســ٬ّ ْٳ ٚ   ،٫ ٚاقعــٞ ر

ٕٵ   ،ار٠ضٳـ اؿځ  ٹنڃـ ٘ ٫ ٜتُاشـ٢ َـع رٳ  ْٸ ٚ تتخـّٙ َبـد٤اڄ يسـًٛنٗا     ٫ٚ ميهـٔ يدٚيـ١ أ
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 ،ٓـا َـٔ ايعُــٌ بـايكٛاْني ايػربٝــ١   ٫ٚبــد ي ،ٖــّٙ اؿٝـا٠ ايعًُٝـ١   ِٿضٳـ ٚسـريٖا يف  ٹ 

 .ٚايتشرٜعات ايدٚي١ٝ

 زت١ً األحهاّ
ّٳ       ٕٵأؾـ١ اٱسـ١َٝ٬   ِ باـ٬سٹـ ناْـت تتٻ  ٖٚـّا َــا دعــا اؿهــ١َٛ ايعجُاْٝـ١ ٜــٛ

ًچــ ًچــ ته ٕڈ ،١ـ مجاعــ١ َــٔ ايعًُــا٤ أاٖٛــا ظُعٝــ١ اال يف املعــا٬َت  بٛجــع قــاْٛ

َــع ا٭ ــّ بــايكٍٛ املٛاؾــل ملصــاب ايٓــا  يف املــّٖ    ،املدْٝــ١ َــٔ ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ

 .يف آ ر ايكرٕ ايجايح عشر ااذرٟ ٚنإ هيو ،اؿٓؿٞ

 أعطا٤ ايًذ١ٓ اييت ٚضعت اجمل١ً
ْـا ر دٜـٛإ    (1)باشـا  هللـد دـٛدت  أسبع١ أعضـا٤ بر٥اسـ١   ٚتتأيـ ايًذ١ٓ َٔ 

ٞ  أٚعضـ١ٜٛ   ،ا٭سهاّ ايعديٝـ١  ٞ  أٚ هللـد  ًٛصـ َـٔ أعضـا٤ دٜـٛإ     هللـد سًُـ

 ،َٔ أعضا٤ شٛر٣ ايدٚيـ١  ٚسٝـ ايدٜٔ ،ُد أَني اؾٓدٟٚق ،ا٭سهاّ ايعدي١ٝ

ُٸ ،ايسٝد  ًٌٝ َؿتش ا٭ٚقافٚ ٔ ٚايشٝخ ق ، ؾرؾعـت  (2)د ع٤٬ ايدٜٔ بٔ عابـدٜ

 دا٤ ؾٝ٘:   (ٖـ1286)ِ عايٞ باشا س١ٓ تكرٜراڄ يًصدر ا٭عظ

ؿــٌ اســتٓباط درر املســا٥ٌ اي٬يَــ١ َٓــ٘ ٚ ،٫ ســاسٌ يــ٘ عًــِ ايؿكــ٘ عــرٷ ٕٸ )

ــ١ ًَٚهــ١ نًٝــ١  املشــه٬ت  ٚعًــ٢ اـصــٛص َــّٖ    ،ٜتٛقـــ عًــ٢ َٗــار٠ عًُٝ

                                              

ٖـــ(، ردــٌ دٚيــ١ َٚــ٪رم شــٗري ٚأدٜــ  در  يف اســڀٓبٍٛ ٚأدــاد  1312أهللــد دــٛدت باشــا، )ت ( 1)
ني ْـا ر اؿكچاْٝٸـ١ ٚيٜـراڄ يًعـدٍ أ ٗـر      ايعرب١ٝ ٚايؿارس١ٝ، اْصرف    ا٭عُـاٍ اٱدارٜـ١ ٚايسٝاسـ١ٝ ٚعـ    

 .108، ص1هللاساڄ ي٬ص٬  ٚايتكِٜٛ. ا٭ع٬ّ،  ري ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٖــ(، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ ٚيـٞ َٓصـ       1306ايشٝخ قُد ع٤٬ ايدٜٔ بٔ قُد أَـني عابـدٜٔ ايدَشـكٞ، )ت    ( 2)
، 6ا٭عـ٬ّ، ايارنًـٞ، ز  ايكضا٤، َٔ نتب٘: قر٠ عٕٝٛ ا٭ ٝار، اادٜـ١ ايع٥٬ٝـ١ ٚرسـاي١ ييـ١ ايكـار٨.      

 .270ص
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 قـع ؾٝـ٘ ا ت٬ؾـاتٷ   ٚٚ ،َتؿاٚتٕٛ يف ايڀبكـ١  ،ٕ٘ قاّ ؾٝ٘ فتٗدٕٚ نجريٚ٭ْٸ ;اؿٓؿ١ٝ

 .(1)(نُا سصٌ يف ؾك٘ ايشاؾع١ٝ ،٘ تٓكٝضؾٝ ٌٵصٳشٵَٚع هيو مل ٜٳ ،نجري٠

 (ٖــ 1293)استُر ست٢ س١ٓ ٚ (ٖـ1285)اشرت عًُٗا َٔ س١ٓ ايًذ١ٓ ب ٕٸ ثِ 

ٝت ُٸؾــادتُعٛا بر٥اســ١ ٚيٜــر ايعــدٍ ٚراــٛا قــٛاْني سٴــ ،َــع تػــٝري يف ا٭عضــا٤

ًچـ  ِٸ  ،اّ ايعديٝـ١ ناْـت يف ا٭صـٌ بايًػـ١ ايمحنٝـ١     ١ ا٭سهـ لذ ترمجـت    ايًػــ١   ثـ

ٌٿ    ا٭َـرٴ  رٳدٳصٳـ  (ٖــ 1293)ٚيف س١ٓ  ،ايعرب١ٝ ا٭قڀـار اٱسـ١َٝ٬    بايعُـٌ بٗـا يف نـ

ٛٸ  .ٚايا ناْت عاصُتٗا استاْبٍٛ ،راى١ْ َٔ ا٭تاـاجع١ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝ املته

 زفض َنصس يًعٌُ مبذ١ً األحهاّ
ٕٻ ًچـ   تٵضٳؾځَصر رٳ  ٫ أ اعٝـٌ  ٗا  ا١ املـّنٛر٠ بـأَر  ـدٜٜٛٸ   ا٭ ّ بكـٛاْني اال

ًچايت٘ ي٬ستك٬ٍ َٚتظاٖراڄ عبٸ  .  َٔ ايتبع١ٝ يًدٚي١ ايعجُا١ْٝخ

 ٠ٺدٳذ٘ َصر يف تشرٜع ايكٛاْني غـري َتكٝٸـ  ٢ اٯٕ تتٸٚقد بدأ َٔ هيو ايٛقت ستٸ

 .اٱس٠َٞ٬ َٔ ايؿك٘ َٚستُدٸ رڇصٵايعٳ ٚ ٳيف هيو رٴ َراع١ٝڄ ،لّٖ   اص

ٍ  1851سـهـاّ ايـُّنـٛر٠ تتهـٕٛ َــٔ ) ٚناْت ف١ً ا٭ ّٙ ٖــ  ( َــاد٠ ٚتـتـٓــاٚ

ٔ ٚ ،ٚاؿٛايـ١  ،ٚايهؿاي١ ،داراتٚا٫ ،أسهاّ ايبٝٛع :ايـُٛاد  ،ٚا٭َاْـات  ،ايـرٖ

 ،ايشـــرناتٚ ،ٚايشـــؿع١ ،ٚاٱنـــراٙ ،ٚاؿذـــر ،ٚاٱتـــ٬ف ،ٚايػصـــ  ،ابـــ١اٚ

ــ١ٚ ــًض ،ايٛناي ــرا٤ٚاٱ ،ٚايص ــراراٱٚ ،ب ــدع٣ٛٚ ،ق ــاتٚايبٝٸ ،اي ـــ ،ٓ  ،ٚايتشًٝ

   .ايكضا٤ٚ

ٟ  ٚيعٌ آ ر َٔ شرسٗا ٖٛ ددټ ٔٸ  ،ْا املرسـّٛ ااـاد ِٸ ْٸـ أايظـاٖر   ٚيهـ  ٘ مل ٜـت

   .شرس٘ اا

                                              

 .86ؾًسؿ١ ايتشرٜع يف اٱس٬ّ، صبشٞ قُصاْٞ، ص( 1)
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ٔٴ ُٿ ٚاب َٴ    ٚيـدٜٓا سسـني   ٓا ا٭نـ  ٚدـدٸ  ع ُٻـ ٚأميـٔ املرسـّٛ ايشـٝخ  د سسـني  ش

 .١ فًدات َڀبٛع١ يف ايٓذـ ا٭شرفيف أربع ناشـ ايػڀا٤

 خسٚج ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ عٔ ايتكًٝد
ــدٳ ــوځ ٚبع ــايدٸ رأتٵ هي ــايعج ١ڂٚيځ ــرٚر٠ځُاْٝٸ ــرٚزڇ ١ ج ــد  اـ ــٔ ايتكًٝ ــٚ ،ع د ايتكٝٸ

 بـاياٚاز  ت ټؽـ قـٛاْني ايعـا٬٥ت ايـا     (ٖـ1326)١ يف سٓ تٵؾسٓٸ ،لّٖ   اص

ٞ ٠ يف اَستُدٸ ،ايؿرق١ٚ رٜـ١  نا٭ ـّ بٓظ  ،يهجري َٔ َسا٥ًٗا َٔ غري املّٖ  اؿٓؿـ

 .  نراٙ يعكد اياٚاز ٚايڀ٬م ؾساد اٱ

ًچــ  ٚملــا رؾضــتٵ    قــإْٛ ؾرْســا  تٵٗٳــذٳ١ املــّنٛر٠ اتٸَصــر ا٭ ــّ بكــإْٛ اال

ٕٸعذٸ هيـو   خٳدٳسٵـ أٚقـد   ،نت  ايؿك٘ اٱس٬َٞ بٛجعٗا ٫ ميهٔ ايتكـٓني َٓٗـا   ١ أ

ّٸ ١ځذٻجٳــ ايؿكــ٘ عٓــدِٖ  ثــر هيــو قــاّ عًُــا٤ٴ ٚعًــ٢  ،عًٝٗــا ٘ٴڀڂٚســخٳ ،ايــرأٟ ايعــا

ــأيٝـ قــٛاْني َســتُد٠ َــٔ املــّٖ  اؿٓؿــٞ     ــاٱبت  َهــإ ايتكــٓني َــٔ ايؿكــ٘    تثب

ٕٵ اــا ْصــٝ ٷ ٔٵهڂــٗــا مل ٜٳأْٸ اٱســ٬َٞ  ٫چ  يف ا ٴأ ايٓٸــدٳراٝــ١ ٚبٳــ ١ٺبصــبػٳ ؼٳبٳصٵــتٴ أ

ٕٳٗڇظڃَصر ٜٴ ٞٸٝٸايكضا٤ َٔ ايتكٚ ه٣ٛ ي٠٫ٛ ا٭َرايشٻ رٚ  .د باملّٖ  اؿٓؿ

 خسٚج َنصس َٔ ايتكًٝد
ٕٵ  ــو أ ــ  هيــــ ــر ؾأٚدــــ ــد    ؽــــ ــٔ ايتكًٝــــ ــدٚر عــــ ــّا ايــــ ــر يف ٖــــ  ز َصــــ

 مل تتكٝــــد  (1923ّ)ســــ١ٓ  56رقِ بــــ اڄقاْْٛــــ تٵؾســــٓٻ ،ٔايتكٝــــد لــــّٖ  َعــــٝٸٚ

  ،(1)بــــــد اهلل بــــــٔ شــــــ ١َأ ــــــّت ؾٝــــــ٘ بؿتــــــ٣ٛ عٚ ،باملــــــّاٖ  ا٭ربعــــــ١

                                              

ٖــ(، عبـد اهلل بـٔ شـ ١َ بـٔ ايڀؿٝـٌ       144اٱَاّ ايع٬چ١َ ؾكٝ٘ ايعرام ابـٔ شـ ١َ قاجـٞ ايهٛؾـ١، )ت      (1)
ايضيب ايهٛيف، ر٣ٚ عٔ ايشعيب ٚابٔ سرئٜ ٚآ ـرٜٔ، نـإ قاجـٝاڄ عًـ٢ سـٛاد ايهٛؾـ١. سـري أعـ٬ّ         

 .347، ص6ايٓب٤٬، قُد بٔ أهللد ايّٖيب، ز
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   .(2)ٚأبٞ بهر ا٭صِ ،(1)ٚعجُإ ايبا

٘ َٛاؾـل ٯرا٤ بعـض   بأْٸـ  :ايتؿسـري١ٜ  (1929ّ)سـ١ٓ   25ٚدا٤ يف َّنر٠ قـإْٛ  

ٞپ  ٘ يـٝا ٖٓـاى َـاْعٷ   ْٸـ أٚ ،املسًُني ٚيٛ َٔ غري أٖـٌ املـّاٖ  ا٭ربعـ١    َـٔ   شـرع

ٍڇ  ــٛ ــّ بك ــعٷ    ا٭  ــ٘ ْؿ ــ  عًٝ ــاڄ  ها ترت ــِ  صٛص ــاّ غريٖ ــإْٛ    ،ع ــا ايك ــد  ڀ ٚق

ٞٸ ّ  ا ايتعدٌٜ  ڀ٠ٛڄبّٗ ايشرع ٖـّٙ اؿرنـ١ ايشـٝخ     ٚنـإ قا٥ـدٴ   ،ٚاسع١    ا٭َـا

   .شٝخ ا٭يٖر (3)املراغٞ

سمحاَـٞ  اٞ َـع  ْٸـ  )ٚ :ٚقد ٚجع اّا ايتعدٌٜ َّنر٠  ٜضاس١ٝ دا٤ يف آ رٖا

ٍ   دتٗاد املڀًل أڂيرأٟ ايكا٥ًني باستشاي١ ا٫ يف عًُـا٤   ٕٸ :  ـايؿِٗ يف رأٜٗـِ ٚأقـٛ

عًـــِٝٗ  ّٴرٳشٵـــٚط ا٫دتٗـــاد ٜٚٴرت ؾـــِٝٗ شـــرتـــٛؾچاملعاٖـــد ايدٜٓٝـــ١ يف َصـــر َـــٔ 

ٚنـإ ٖـٛ    ،ٚبّيو ؾتض باب ا٫دتٗـاد ؾعـادت    ايؿكـ٘ رٚ  اؿٝـا٠     ،(4)(ايتكًٝد

ٚٸ ٚصـارت بـّيو    ،دراس١ املكار١ْ بني املـّاٖ  يف نًٝـات ا٭يٖـر   ايٍ َٔ اقمح  أ

 .ايرابع١ يه١ًٝ ايشرٜع١ اٱس٠١َٝ٬ َٔ َٛاد ايدراس١ املكرر٠ يف ايس١ٓ َادٸ

                                              

٘ٴ ايبصــر٠، سٳــدٻخٳ عــٔ أْــا ٚايشــعيب ٚعبــد   (1) أبــٛ عُــرٚ عجُــإ بــٔ َســًِ ايــبا، نــٛيف ا٭صــٌ، ؾكٝــ
، 19بٔ س١ًُ ٚاؿسٔ، ي٘ أسادٜح، نإ صاس  رأٟ ٚؾك٘. تّٜٗ  ايهُـاٍ، مجـاٍ ايـدٜٔ املـاٸٟ، ز    

 .492ص

(2)      ٔ ٖــ(، ؾكٝـ٘ َٚؿسـر َعتايـٞ، عـدٸٙ ايكاجـٞ عبـد        279نٝسـإ، )ت   أبٛ بهـر ا٭صـِ عبـد ايـرهللٔ بـ
ا٭عـ٬ّ،  ـري    اؾبار َٔ ايڀبك١ ايسادس١ َٔ ا٫عتااٍ، ي٘ تؿسـري يًكـرإٓ ايهـرِٜ، ايـردٸ عًـ٢ املًشـد٠.      

 .323، ص3ايدٜٔ ايارنًٞ، ز

ٟٸ، ٚقـاض شـرعٞ َصـرٟ، شـػٌ َٓصـ  شـٝخ       1364قُد َصڀؿ٢ املراغٞ، )ت  (3) ٖـ(، عامل أيٖر
ّ( ستـــ٢ ٚؾاتـــ٘ عـــاّ 1935ّ(، ٚتـــٛ  املشـــٝخ١ َـــر٠ أ ــر٣ عـــاّ ) 1930 - 1928ر يف ايؿـــمح٠ )ا٭يٖــ 

ــدٜٔ       1945) ــري اي ــد ٚاٱصــ٬ . ا٭عــ٬ّ،   ــدٙ َٚٓٗذــ٘ يف ايتذدٜ ــأثٸر بأســتاهٙ ايشــٝخ قُــد عب ّ(، ت
 .103، ص7ايارنًٞ، ز

 .19ا٫دتٗاد يف اٱس٬ّ، قُد َصڀؿ٢ املراغٞ، ص (4)
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 خسٚج ضٛزٜا َٔ ايتكًٝد
 ،َـٔ ايـاٚاز   رٵسٳـ ا ؾٛجـعت قاْْٛـاڄ شـا٬َڄ ؾُٝـع أسهـاّ ا٭ڂ     سٛرٜٸ تٵڀځثِ  ٳ

ؾُٝـع أسهـاّ   ٚ ،٠ْٚس  ٚسضا١ْ ٚط٬م ٚتؿرٜـل ٚعـدٸ   ْؿك١ٺ :َٚا ٜتؿرع عٓ٘ َٔ

ــٔ ْٝا    ــا َ ــرع عٓٗ ــا ٜتؿ ــ١ َٚ ــ١ٺا٭ًٖٝ ــ١ٝ     ب ــ١ ٚايٛص ــرٜٔ ناي٫ٜٛ ــٔ ايكاص ــرع١ٝ ع ش

٠ َــٔ تُدٸٚناْــت أسهــاّ ٖــّا ايكــإْٛ َســ ،رياخٚؾُٝــع أسهــاّ املــ ،ايكَُٝٛـ١ ٚ

 .كتًـ املّاٖ  اٱس١َٝ٬

 ايُٝٔ
ًچــٚ ٞٸ ،١أٜضــاڄ ايــُٝٔ مل تعُــٌ بكــإْٛ اال ايــّٟ ٜڀبــل  ٚنــإ املــّٖ  ايراــ

 .ملّٖ  اياٜدٟٚسدٙ ٖٛ ا

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ
ًچــ    ــ١ ايســعٛد١ٜ مل تعُــٌ بكــإْٛ اال ٚنــإ املــّٖ    ،١ٖٚهــّا املًُهــ١ ايعربٝ

ٞٸا ٘   ؿٓبً ٚبعـد انتشـاف ايـبمحٍٚ أؿكـت بـ٘       ،ٖٛ املّٖ  ايراٞ ايّٟ تعُـٌ بـ

ّ ايسـٝارات ْٚظـاّ ايٓكـد    بعض ايكـٛاْني اؿدٜجـ١ يـبعض ا٭َـٛر املسـتشدث١ نٓظـا      

 .ٚمٛ هيو

 إٜسإ
ًچــ   ٚ ــٌ باال ــٞ مل تعُ ــرإ ؾٗ ــا  ٜ ــت  ،١أَ ــٚناْ ــٝعٞ ا٫ تڀبٸ ــإْٛ ايش ــ٢ ل ايك ثٓ

   .عشرٟ

 بانطتإ ٚاهلٓد
سـ١ٓ  ايسًڀ١  تٵٍ اي ٜڀاْٞ سٓٻُٗا يف ئَ ا٫ست٬اآد ؾءْٸٚ ٖٚهّا بانستإ
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ٕٻ قاْْٛاڄ ٜٓ ټ (1772ّ) ٜعٌُ بٗا يف مجٝـع قضـاٜا اٱرخ    ايشرٜع١ ايكرآ١ْٝ ع٢ً أ

ٕٵ   ،اياٚاز ٚغريٖا َٔ ايعاداتٚ ٜردـع ايكضـا٠ ٚردـاٍ ايكـإْٛ      ؾاقتضـ٢ هيـو أ

 .يؿك٘ اٱس٬َٞ يف دعا٣ٚ املسًُني   ا

ــد  ــِٓٗ نتـــاب ااداٜـــ١  ٚقـــد اشـــتٗر عٓـ ِٻ ،(1)اؿٓؿٝـــ١ َـ ــ ــ١ اي ثـ ؿتـــا٣ٚ اآدٜـ

 .ٚغريٖا (3)ٚايسراد١ٝ (2)ايعاملهري١ٜ

. ٚقـد  ل اؿًـٞ  شـراٜع اٱسـ٬ّ يًُشكچـ    عٓد اؾعؿر١ٜ َِٓٗ نتابٴ رٳٗٳاشتٳٚ

ٜـ١  تردِ )باًٜٞ( ايكسِ ايهبري َـٔ نتـاب ايشـراٜع ٚبعـض أبـٛاب ايؿتـا٣ٚ اآد      

ٚ  (1791ّ)ًَتٕٛ( اادا١ٜ س١ٓ    ايًػ١ ا٫ْهًٝا١ٜ ٚتردِ )ٖا يـِٝ  ٚتردِ ايسـري 

، ٚبعـد َٓتصــ ايكـرٕ ايتاسـع عشـر بـدأت       (1792ّ)دْٛا نتاب ايسراد١ٝ س١ٓ 

سـ١ٓ  م يػا٤ ايـرٿ قإْٛ   :َٓٗا ،قٛاْني ٠ڃدٻ١ ؾأصدرت عٹٗا ايتشرٜعٝٸتٳنځرٳاؿهَٛات سٳ

 .ٚغريٖا (1913ّ)ٚقإْٛ ا٭ٚقاف س١ٓ  ،(1823ّ)

 املرٖب ايطًفٞ
ايســ١ٓ ملــّٖ  ايــّٟ ٜــدعٛ يًردــٛع يًهتــاب ٚا ايــدٚر ايســابع  ٗــر اٚيف ٖــّ

ٚوارب ايتكًٝد يًُّاٖ  ٜٚس٢ُ باملّٖ  ايسًؿٞ ْسب١ يًسًـ املتكدّ ؾءْ٘ نإ 

ٚ   َّٖبِٗ ٚطـرٜكتِٗ يف َعرؾـ١ ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ ٖـٛ       ايسـ١ٓ  أ ـّٖا َـٔ ايهتـاب 
                                              

ٖــ(، ٖٚـٛ شـر  عًـ٢     593ٖإ ايدٜٔ عًٞ بٔ أبـٞ بهـر املرغٝـاْٞ اؿٓؿـٞ، )ت     (اادا١ٜ يف ايؿرٚع، بر1)
َنت ي٘ اٸاٙ بدا١ٜ املبتدٟ ٚيهٓ٘ يف اؿكٝك١ نايشر  ملختصر ايكدٚرٟ. نشـ ايظٕٓٛ، سـادٞ  ًٝؿـ١،   

 .2032، ص2ز

( مجعٗا َٔ أؾاجٌ اآد ر٥ٝسـِٗ ايشـٝخ ْظـاّ ايـدٜٔ بـأَر ايسـًڀإ أبـٞ املظؿـر قُـد أٚرْـو يٜـ             2)
  .498، ص1بٗادر ٚرتبٖٛا ع٢ً ترتٝ  اادا١ٜ. َعذِ املڀبٛعات ايعرب١ٝ،  يٝإ سرنٝا، ز

( فُٛع١ ؾتا٣ٚ ع٢ً املّٖ  اؿٓؿٞ يعًٞ بٔ عجُإ بـٔ قُـد ايتُُٝـٞ. َعذـِ املڀبٛعـات ايعربٝـ١،       3)
  .500ص ،1 يٝإ سرنٝا، ز
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ٝـ   ايصشٝش١، ّٙ َـٔ بعـدٙ   ٚقد قاّ بّٗٙ ايدع٠ٛ ايسٝد مجاٍ ايدٜٔ ا٭ؾػـاْٞ ٚتًُ

يصـاسبٗا  ايشٝخ قُد عبدٙ َؿا ايدٜار املصر١ٜ ٚقـد أ ـّت فًـ١ املٓـار املصـر١ٜ      

 .ّٖٙ ايدع٠ٛ ع٢ً صؿشاتٗا ٨ْشر َباد قُد رشٝد رجا

ايردٛع ٭صـٌ ايشـرٜع١ َـٔ    املّٖ  ايسًؿٞ ٜكرب َٔ املّٖ  ايٖٛابٞ يف ٚ

ْٚبّ اـراؾات ٚايبـدع   ،ا٭سا  ع٢ً ّٖا ا٫دتٗادٚ ،ايهتاب ٚايس١ٓ ايصشٝش١

 .ايجٛر٠ ع٢ً مجٝع ايتكايٝدٚ ،املخايؿ١ يًدٜٔ

ٕٸ  ٜٚر٣ املّٖ ٴ  ،ايشـرع اٱسـ٬َٞ ٜتُاشـ٢ َـع اؿضـار٠ اؿدٜجـ١       ايسـًؿٞ أ

ًچ ّ   أنجر  ١ٜٝٚؿتٕٛ ع ٕٸ ،املعا٬َت ايا اقتضتٗا اؿادات ايتذارٜـ١ يف ٖـّا ايٝـٛ  ٚ 

ٖــّٙ ٖــٞ  ،دا٥ُــاڄ يصــرٜض املعكــٍٛايصــشٝض املٓكــٍٛ يف ايشــرع اٱســ٬َٞ َٛاؾــل 

ٔٸ ٘ٹِٗ ٖٛ تڀبٝكڂامل دعٛتِٗ ٚيه  .ايصشٝض ٗا ع٢ً ايٛد

 فت١ٓ ايػٝد١ٝ
ــ١ اي    ــرت ؾتٓ ــدٚر  ٗ ــّا اي ــٝخ١ٝٚيف ٖ ُٸ  ،ش ــ ــ١ املس ــؿ١ٝايؿرق ــو  ٚ ،ا٠ بايهش يٝ

 :  َا دا٤ يف نتاب ايعبكاتًَخٸ

ٕٸ ــا ِ           ــٝد ن ــا٥ٌ يًس ــض رس ــ٢ بع ــرٚا عً ـــ عج ــ٤٬ ايٓذ ــٔ ؾض ــ١ َ مجاع

ــا ــ (1)ايرش ــرب٤٬ايك ــا  ،اطٔ يف ن ٘  ؾــرأٚا ؾٝٗ ــا ٜســتٓهرْٚ ــٔ ايهؿــر    ،َ ــ٘ َ ٜٚرْٚ

بـٔ ايشـٝخ   اِ ايشٝخ َٛس٢ بٔ ايشـٝخ عٝسـ٢   ٗٴٚنإ ر٥ٝسٴ ،ؾادتُعٛا ،ايض٬ٍٚ

                                              

د ثـاْٞ أبـري ردـٌ يف املدرسـ١     ٖــ(، ٜعـ  1259ايسٝد نا ِ بٔ قاسِ بٔ أهللـد اؿسـٝين ايرشـا، )ت     (1)
ايشٝخ١ٝ تًُّٝ ايشٝخ أهللد اٱسسا٥ٞ، ي٘ تؿسـري آٜـ١ ايهرسـٞ، شـر  دعـا٤ ايسـُات، أنـ  ايعبـادات         

، 13، زٚأسرار ايشٗادات. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم       
 .435ص
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ًچ ، ضــر  بــٔ ايشــٝخ ايهــبري ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ  (1) ُــٛا ايشــٝخ عًــٞٚن

ُٸ ،٢ ٚاَتٓعؾأب ،يف اؿهِ بهؿر ايسٝد نا ِ ايػڀا٤ ا أٜسٛا َٓ٘ هٖبٛا يصـاس   ؾً

 ،ؾـأطًعٛٙ عًـ٢ رسـا٥ٌ ايسـٝد نـا ِ املـّنٛر       ،اؾـٛاٖر ايشـٝخ قُـد سسـٔ     

سهُٞ ٫ ٜؿٝـد ٚسـدٟ    ٕٸ : ؾكاٍ صاس  اؾٛاٖر  ،ٚطًبٛا َٓ٘ اؿهِ بهؿرٙ

ٞ    ،َع ٚدٛد ايشٝخ عًـٞ ناشــ ايػڀـا٤    ٘   ،ؾـّٖبٛا    ايشـٝخ عًـ :  ها ٚقـايٛا يـ

ٍ  ،ؾُا أْت صاْع سهِ ايشٝخ قُد سسٔ ٘  ؾكـا ؾشهـِ ايشـٝخ    ،: ٫ أبڀـٌ سهُـ

مجٝع رسا٥ً٘ بعد اْتـااع  ٚأسرم  ،بع٘د نا ِ َٚٔ اتٸبهؿر ايسٝٸ قُد سسٔ 

ٕٵأَٚ ،اٯٜات ٚا٭سادٜح ٚا٭اا٤ ايشرٜؿ١ َٓ٘  ُش٢ َٔ يٜار٠ ا٭َـري  تٴ ر بأ

نؿكــر٠   ( بعــض ايؿكــرات املُٖٛــ١ بايربٛبٝــ١ يٮَــري املســُا٠ )بشٝشــِاياٜــار٠ 

 .ٖا مما  اٖرٙ ايػًٛ( ٚغري)ايس٬ّ عًٝو ٜا َٓاٍ املٔ ٚايس٣ًٛ

   .ًٞ عٔ اؿهِ بهؿرٙ أٚد  عدّ قتً٘ٚنإ اَتٓاع ايشٝخ ع

 : سني ناشـ ايػڀا٤اؿقاٍ املرسّٛ ايشٝخ قُد 

 :ٚنإ َٔ امل٬يَني يًشٝخ عًـٞ ناشــ ايػڀـا٤    ،ثين ايسٝد دعؿر د٬ٍسدٸ

ؾبُٝٓـا مـٔ    ،ٞ نٓت يف أثٓا٤ ٖٝذـإ ايؿتٓـ١ املـّنٛر٠ عٓـد ايشـٝخ عًـٞ املـّنٛر        ْٸ

ســا٤ ٚنــإ َــٔ أعــا ِ ر٩ غــا بــٔ صــادم آغــا  ه د ــٌ عًٝٓــا سســٔ آ ;دايســٕٛ

 بـ٘ االًــا  اطـ  ايشــٝخ عًــٞ    ٚبعــد إٔ اســتكرٸ ،ايشـٝع١ ٚها ثــر٠ٚ َشـٗٛر٠  

ِٸ : ٜا ٫َٟٛ د٦تو يف أَرڈؾكاٍ ي٘ ُٸؾكاٍ  َٗ ٛ : ٫ أٖ ٍ  ؟و اهلل َٚا ٖـ : أْـا  ؾكـا

ٕٷ عضـهِ  ٚب ،ؾبعضهِ ٜهؿـرٙ  ؟َٚا تهًٝؿٓا َع٘ ،يف أَر ايسٝد نا ِ ايرشا سريا

                                              

إ شٝخ ايشٝع١ ٚقٝٞ ايشرٜع١ ٖٚـٛ أسـتاه   ٖـ(، ن1253ايشٝخ عًٞ ايشٝخ دعؿر ناشـ ايػڀا٤، )ت  (1)
ايشــٝٛم ٚايؿشــٍٛ َــِٓٗ ايع٬َــ١ ايشــٝخ ا٭ْصــارٟ، ٚنــإ قككــاڄ َتبشــراڄ. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤،  

 .392، ص13، زايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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. : أْــا َــع ايكســِ ايجايــحؾكــاٍ ايشــٝخ عًــٞ  ،ٚبعضــهِ ٜســهت عٓــ٘ ،دٜٙ٪ٜٸــ

   .٘ بعد إٔ يجِ ٜـد ايشٝـخ ٚقـدَٝ٘ؾخرز ع٢ً سري٠ هر ردًٝ

ٕٵٚ  َٛســِ ٝـــخ عًــٞ ناشـــ ايػـڀـــا٤ يهــرب٤٬ يفاملرســّٛ ايشٻ رٳســـاؾځ اتـؿـــل أ

 ؾذُـع  ،ٚنـإ املرسـّٛ صـاس  اؾـٛاٖر قـد دـا٤    نـرب٤٬        ،اياٜارات ٣أسد

صـاس    ايشـٝخ ٚ نًٝدار نرب٤٬ ٚسانُٗا بني ايشٝخ عًٞ  ايسٝد سعٝد ثابت

 دٚٚقــ ايسـٝ   ،شٔ اؿسٝينٸَع ايسٝد نا ِ ايرشا املّنٛر يف ايصٸ اؾٛاٖر 

ِ ٚقاٍ اِ ،سعٝد ٚبٝدٙ سٝـ َسًٍٛ ٕٵ  ،ٖـّا االًـا   : بٝين ٚبني ايسٝد نـا   ؾـء

  ٫ جـربت عٓـل  ٚ ،ٚأمخدت ثا٥ر٠ ّٖٙ ايؿت١ٓ ،عٓك٘ ؾـع٬ڄ ربتٴتِ بهؿرٙ جسهُ

 ؾكـاٍ يـ٘: أْـت    ؟نِااؿـ َٚـٔ   :يًسـٝد سـعٝد  ؾكاٍ ايشٝـخ عــًٞ   ،عًٝ٘ َٔ ٜتهـًـِ

 :يًشٝخ قُد سسٔ صـاس  اؾـٛاٖر     ؾكاٍ ايشٝخ عًٞ، اؿهِانِ ٚاؿ

ُٸ ِ    ،و َٓ٘ا يف ْؿسسً٘ ع  عـٔ ؾكـرتني يف  : أسـأيو  ؾكاٍ ايشٝخ سسـٔ يًسـٝد نـا 

 أ ـرز رسـاي١ ناْـت ؼـت ردا٥ـ٘ ٚؾتشٗـا      ٚ ،رسا٥ًو صرو١ يف ايهؿر ٖٚٞ ّٖٙ

ُٸـ  ،ايهؿر ؾٓاقش ايسٝد نا ِ يف د٫يتُٗا ع٢ً ٞٸ  ايشـٝخٴ  عٳُٹا سٳـ ؾً  هيـو ْؿـض   عًـ

 ّ ــا ــ٘ ٚق ٘    ،ثٝاب ــ ــاٍ ي ــعٝد ٚق ــٝد س ــت    ايس ــٝٸ ٚايتؿ ــا س ــدٚدٴ : ٜ ــعٝد اؿ ــدرأ د س  ت

ِٸ  .(1)تايٛادبا بايشبٗات ٚسؿظ ايٓؿٛ  يف شرعٓا َٔ أٖ

 اذتسن١ ايع١ًُٝ يف نسبال٤
 ٤ ايٓٛابــؼبايؿكٗــا ايدٖــرت نــرب٤٬ٴ -ايــدٚر ايســابع :عــينأ -ٚيف ٖــّا ايــدٚر

 ،َــِٓٗ ايشــٝخ ٜٛســـ صــاس  اؿــدا٥ل ،املكــاّ ايهــرِٜٚ ،هٟٚ املهاْــ١ ايســا١َٝ

ــاقر  ٚ ــٛؾ٢ ســ١ٓ  اٯغــا قُــد ب ــٞ صــا ٚ (2)(ٖـــ1208)ايبٗبٗــاْٞ املت ــٝد عً  س ايس
                                              

 .287، ص284ايعبكات ايعٓ ١ٜ، قُد سسني ناشـ ايػڀا٤، ص (1)
عًـ٢   –ٖــ(  1205ٝد ايبٗبٗاْٞ، تٛيف سـ١ٓ ) قُد أنٌُ ا٭صؿٗاْٞ املعرٚف بايٛس ايشٝخ قُد باقر بٔ (2)
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ــ١ٓ ايرٜــــاض املتــــٛؾ٢  ـــ1232)ســ   بــــراِٖٝ ايكــــاٜٚين صــــاس  ايســــٝد ٚ (1)(ٖــ

ســــ١ٓ ايســــٝد قُــــد االاٖــــد بــــٔ صــــاس  ايرٜــــاض املتــــٛؾ٢  ٚ ،(2)ايضــــٛابا

ايشــٝخ ٚ ،(ٖـــ1246)املتــٛؾ٢ بايڀــاعٕٛ ســ١ٓ   (4)ٚشــرٜـ ايعًُــا٤ ،(3)(ٖـــ1242)

 .(ٖـ1255)املتٛؾ٢ س١ٓ  (5)ا٭صؿٗاْٞ سسنيقُد 

 اذتسن١ ايع١ًُٝ يف ايٓذف األغسف
ايسـٝد َٗـدٟ   َجـٌ  ٚبعد ٖـّا ايدٖـرت ايٓذــ ا٭شـرف بؿڀاسـٌ ايؿشـٍٛ       

                                                                                                            
 

، در  يف أصؿٗإ ٚايٓذـ، ثِ سهٔ نـرب٤٬ ٚاسـتكرب َـٔ ت٬َٝـّٙ ايسـٝد قُـد       - ٬ف َا يف املنت
 َٗــدٟ عــر ايعًــّٛ، ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــا٤، ايســٝد قســٔ ا٭عردــٞ، ايشــٝخ أهللــد ايٓراقــٞ.   

 .529، ص13، ز، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم ا٤َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗ

ٖـ(، دؾٔ يف ايرٚام ايشرقٞ يف اؿضـر٠ اؿسـ١ٝٓٝ   1231ايسٝد عًٞ بٔ قُد بٔ عًٞ ايڀباطبا٥ٞ، )ت  (1)
قرب ق   اي٘ ا٭ٚسد ايبٗبٗاْٞ، ثك١ عامل ٚؾكٝ٘ ؾاجٌ دًٌٝ ايكدر، ٚسٝد ايعصر، َٔ َ٪يؿاتـ٘ شـر    

ــ١ يف    َؿــاتٝض ايشــرا٥ع، ر ــ١ ايعًُٝ ســاي١ يف ا٫مجــاع ٚا٫ستصــشاب. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓ
 .413، ص13، صَ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، صـاس  د٥٫ـٌ ا٭سهـاّ يف شـر       1262ايسٝد ابراِٖٝ بٔ ايسٝد باقر املٛسـٟٛ ايكـاٜٚين، )ت    (2)
ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١     شرا٥ع اٱس٬ّ ٚئٜ املتكني َٚسـتجٓٝات ايػٝبـ١. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤،     

 .32، ص13، زا٫َاّ ايصادم 

ٖـ(، ؾكٝ٘ أصٛيٞ َتهًِ، ٚيـد بهـرب٤٬،   1242ايسٝد قُد االاٖد بٔ عًٞ بٔ قُد ايڀباطبا٥ٞ، )ت  (3)
ٚؽرٸز ع٢ً ٜد عر ايعًّٛ ٚٚايدٙ، ٚتٛيف يف قاٜٚٔ عا٥داڄ َٔ دٗاد ايـرٚ ، ٚهللـٌ ْعشـ٘    نـرب٤٬     

 .493، ص13، زكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم ٚدؾٔ ؾٝٗا. َٛسٛع١ طب

ٖــ(. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤،     1246شرٜـ ايعًُا٤ قُد شرٜـ بـٔ سسـٔ عًـٞ املايْـدراْٞ، )ت      (4)
 .592، ص13، زايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

(5)     ٞ اؿـا٥رٟ، نـإ ؾكٝٗـاڄ فتٗـداڄ َـاٖراڄ يف       ٖٛ ايشٝخ قُد سسني بٔ قُـد رسـِٝ ايڀٗراْـٞ ا٭صـؿٗاْ
ا٭صــٍٛ، َدرســاڄ َــٔ نبــار عًُــا٤ اٱَاَٝــ١، َــٔ َصــٓؿات٘ )ايؿكــ٘ ا٫ســتد٫يٞ، ايؿصــٍٛ ايػرٜٚــ١ يف    

ٖـ(. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١   1255ا٭صٍٛ ايؿك١ٝٗ(، تٛيف يف نرب٤٬ س١ٓ )
 .576، ص13، زا٫َاّ ايصادم 
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َٚـا   ،ملصـابٝض ٚغريٖـا  صـاس  ا  ،(ٖــ 1212)طبا٥ٞ عر ايعًـّٛ املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    اايڀب

٫ٚ ٜســع ٖــّا  ، أَٛرْــاريييٓــا ْتٛســٌ بــ٘    اهلل تعــا  يف قضــا٤ سٛا٥ذٓــا ٚتٝســ 

 َٛاقؿ٘.   ؾضا٥ً٘ ٚشر ٴ دټاملختصر عٳ

صـاس  نشــ    ،(ٖــ 1228)٢ سـ١ٓ  ْا ايشٝخ دعؿر ناشـ ايػڀا٤ املتٛؾددټٚ

ـ ٚ ،ايػڀــا٤ ــ ،ٚغريٖــِ َــٔ ؾڀاســٌ ايعًُــا٤  ،ايشــٝخ سســني لــ ُٸ د نايشــٝخ ق

   .ٚغريِٖ ٚايشٝخ قُد قٞ ايدٜٔ (1)اْٜٛ

ًچ د َٗــدٟ ٜٴٚنـإ املرســّٛ ايسـٝٸ   ٞ صـ ٚايشــٝخ دعؿــر يف  ،ٞ يف َســذد ايڀٛسـ

ّ  ،ايشٝخ سسني يف دارٙٚ ،َسذد اآدٟ  ٚمل تهـٔ ايصـ٠٬   ،ٚقد ٜصًٞ يف اؿـر

 .شٔ ايشرٜـ َعرٚؾ١ قبٌ ّٖايف ايصٸ

ًچٚدعٌ ايشٝخ سسني ٜٴ ،راؾر ايشٝخ دعؿر يًشثِ س  .ٞ يف َهاْ٘ص

 َٛقف آٍ ناغف ايػطا٤ َٔ اذتسن١ ايع١ًُٝ يف ايٓذف األغسف
مجع ايعًُا٤ أأسر٠ آٍ ناشـ ايػڀا٤ َٔ اؿر  دعؿر ددټ دع ايشٝخٴا رٳ٘ ملچ ْٸ

ٕٵ ٚ  ٚأَـرٴ  ،ايتـدرٜا يًسـٝد َٗـدٟ     هعًـٛا أَـرٳ   ع٢ً أ ايتكًٝـد يًشـٝخ   ايؿتـ٣ٛ 

ٕٸستٸ ،دعؿر َٳاملرسّٛ ايسٝد  ٢ أ ًځ رٳَٗدٟ أ  .بتكًٝد ايشٝخ دعؿر ٘ٴأٖ

َٵـ ٚ ّٷ  ،خ سســني لـــاعــ١ يًشـٝٸ ُٳاؾځ صــ٠٬ٹ رٴأ ـ ذٳــيف ايٓٻ ؾًــِ ٜهـٔ ســٛاٙ  َــا

ٚ تكتـدٟ بـ٘ ستـ٢ ايسـٝٸ     ا٤ٴُٳًځعٴٚناْت اي ،ا٭شرف ًچ  ايشـٝ د َٗـدٟ  ٝإ خ دعؿـر ٜصـ

٢ اْتكـٌ     ًًٝـ١ ستٸـ  ق أٜاَـاڄ   ٫چ ٚمل ٜبـل ايسـٝد َٗـدٟ     ،غً  ا٭ٚقاتأ ًؿ٘ 

                                              

قُــد ٜــْٛا ايشــٜٛٗٞ اؿُٝــدٟ ايٓذؿــٞ، َــٔ َ٪يؿاتــ٘: بــراٖني ايعكــٍٛ، َٝــاإ ايعكــٍٛ، يــ٘ ايشــٝخ  (1)
دٜٛإ شعر كڀٛط، نإ ردٌ دٜٔ ٜكّٛ باملٗاّ ايشـرع١ٝ ٚميـار  ايتـدرٜا ٚايبشـح ٚايتـأيٝـ ٚغـري       

، هيو َٔ ايش٪ٕٚ ايع١ًُٝ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم       
 .517، ص13ز
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٘ نإ  ٕٛ  ْٸامل٪رٸ رٳنځ٢ هٳستٸ ،َٓشصراڄ بايشٝخ دعؿر درٜاٴايتٸ ضٳصبٳأٚ ٘ٹبٿرٳ دٛارڇ

   .عٔ املراٖكني ي٬دتٗاد ؾض٬ڄ ،ٙٴدټعٳ ؼت َٓ ٙ َٔ االتٗدٜٔ َا ٫ وص٢

بٗــا  ٚأســهٔ ،ؾبٓــ٢ اــا ســٛراڄ ،ُصــري ايٓذـــتب ٚقــد قــاّ ايشــٝخ دعؿــر 

٢ ٚتــٛيچ ،يــدر  ايعًــّٛ ايدٜٓٝــ١ ؾٝٗــا ;ايعذــِرب ٚعٳــايځ ٛتٹٝــصــاؿ١ َــٔ بٴ مجًــ١ڄ

ٚبًـؼ َـٔ سرصـ٘ عًـ٢      ،أصبشت ي٘ املردع١ٝ ايعا١َ يف ايتكًٝـد ٚ ،اياعا١َ ايد١ٜٝٓ

ــدٸ ٛٸتك ــ١ ٚمن ٕٵّ ايجكاؾ ــا أ ــ١ڄ  ٖ ــتدع٢ مجً ـ    اس ــ ــّٛ يًٓذ ــا٥ر ايعً ــر٠ يف س ــٔ املٗ َ، 

٢ ستٸــ ،ٝٗــاب ؾڀــ٬چبءعاشــ١ اي ّٳاٳايتٳــٚ ،ٖذُــات ا٭عــراب عًٝٗــا ٣ يصــدٿٚتصــدٸ

عــٔ  ٢ َصــارف ا٭عــرا  ؾضــ٬ڄاــِ ستٸــ ٍٳّٳٚبٳــ ،املســانٔاشــمح٣ اــِ ايــدٚر ٚ

 .ايضرٚراتايًٛايّ ٚ

 ايػٝذ َٛض٢ ناغف ايػطا٤
ؾهاْـت يـ٘    ،(ٖــ 1241)ا٭ن  ايشـٝخ َٛسـ٢ املتـٛؾ٢     ٙٴٖا َٔ بعدٙ ٚيدٴثِ ت٫ٛچ

َٴ ،املردع١ٝ ايعا١َ يًشٝع١ ٚقد سـأي٘   ،ٞ يا ايكُريداڄ بٝٓ٘ ٚبني املردٻٚنإ ا٭َر 

ـ    اؿـرٸ  دٳصٳـ ايؿض٤٬ عٔ ايشٝخ َٛسـ٢ عٓـدَا قځ   يف سـ١ٓ ٚؾـا٠    ،عـٔ طرٜـل ايٓذـ

ٕٵ ،نتــ  يهــِ ثــ٬خ َســا٥ٌأ٫ عًــِ يــٞ بــ٘ ٚيهــٔ ) :ؾكــاٍ  ايشــٝخ دعؿــر  ؾــء

ٚبعجٗا    ايشـٝخ   ،املسا٥ٌ  ٳتٳ، ؾهځ(َكدار عًُ٘ اتٴيف دٛاب٘ َٚٝٸ ْظرتٴ أدابين

ؾذا٤ٚا بٗـا يًشـٝخ    ،٤ أًَٗٛٙ عشر٠ أٜاّٚقاٍ يًؿض٬ ،َٛس٢ ٚنإ قبٌ ايػرٚب

ٍٷ ٞ َشـػٍٛ  :  ْٸـ ؾكاٍ ايشٝخ َٛسـ٢  ،٤ٛ يص٠٬ ايػرٚببايٛج َٛس٢ ٖٚٛ َشػٛ

ُٸ ّ   ْٸ ): ل ؾكايٛا ي١٘ ٚقد أقًكت ؾهرٟ ٚايٛقت جٝٸبأَٛر َٗ  ،(٘ ميًٗـو عشـر٠ أٜـا

ٚأ ّ ٖـٛ   ،ْٚاد٣ أ اٙ ايشٝخ عًٞ ،٢ ايعذ١ًر عًٚا َا تٝسٸّٴ: قؿٛا ؾخٴ ؾكاٍ

ؾذا٤ٚا بٗـا   ،أمت اؾٛاب عٓٗاٚ ٚج٤ٛٙ  ٫چ ؾُا أمتٸ ،ٝخ عًٞ ٜهت ايشٝ٘ ٚميًٞ عً

٘  ِٵكڂـ مل ٜٳ ٖٚـٛ بعــدٴ  يًكُـٞ   ٍ  ،غاٜـ١ ايعذــ    ٳؾتعذٻـ  ،َـٔ َكاَــ ٖــّا ٫  :ٚقـا
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٘  أعڀـٝهِ غـداڄ ر  دٛاب٘ ٚ أرادعٴ ؾأًَْٗٛٞ ،ر ايكدٜريًكاد ٜهٕٛ  ٫چ ُٸـ  ،أٜـٞ ؾٝـ ا ؾً

    ِ ٔ    بهـرٚا عًٝـ٘ قـاٍ اـ  ٘ٴُٴـ ًڃهين عٹادتٗـادٟ ؾكـد شـهچ    : اسـأيٛا ايشـٝخ َٛسـ٢ عـ

ٕٵ ،سؿظ٘ اهلل يف أَرٟ ًډأڂ ٫ٚ أر٣ أ ًچ ٚدٛدٹ َع دٳق  .اؾُٝع ٙٴدٳَجً٘ ؾعٓد هيو ق

َــ١ ايشــٝخ دعؿــر آٍ شــٝخ راجــٞ عــٔ ايشــٝخ ايع٬َــ١  ْٚكــٌ يــٞ ايجكــ١ ايع٬چ

ٕٸ (1)ايًٓهراْــٞ ايشــٝخ فتبــ٢ عٓــد ايشــٝخ َٛســ٢ يف  رٳضٳــسٳ (2)س  ايكــٛاْنيصــا أ

 .(ّٖٙ بضاعتٓا ردت  يٝٓا)عًٝ٘ قاٍ:  ايكٛاْنيٴ تٵجٳرڇا عٴٚملچ ،در اي

ُٸـ  صًض بني ايدٚيتني اٱٜرا١ْٝ ٚايعجُا١ْٝ سكٓاڄ يدَا٤ املسـًُني أد ٚق ّ ، ٚقـد تً

 .رٜـ ايعًُا٤ ٚايشٝخ ا٭ْصارٟنش ٙٴدټ٢ عٳصٳشٵَٔ ايعًُا٤ َا ٫ ٜٴ ٙٹع٢ً ٜدٹ

 ايػٝذ عًٞ ناغف ايػطا٤
ايٛيــد ايجايــح  (ٖـــ1254)٢ ســ١ٓ املتــٛؾچ ًــٞثــِ دــا٤ َــٔ بعــدٙ أ ــٛٙ ايشــٝخ ع

ٟ  ١ بادتُـاع ايعًُـا٤ يف  ؾصارت ي٘ املردعٝٸ ،يًشٝخ ناشـ ايػڀا٤  ، َسـذد اآـد

عًـ٢ تعٝٝٓـ٘ يًُردعٝـ١     ،أَجااُـا ٚ ،ٚايشٝخ قسٔ  ٓؿـر  (3)نايشٝخ  ضر ش٬ٍ

٘     ،ايعا١َ ٚتكًٝـدٙ  ٜٚٓجـر عًـِٝٗ َـٔ ايعًـّٛ َـا مل       ،ٚدعًـت ايعًُـا٤ ؼضـر درسـ

                                              

ــ١ٓ )      1) ـــ س ــٛد يف ايٓذ ــٞ املٛي ــ٢ ايًٓهراْ ــٝخ فتب ــ٬ّ ايش ــ١ اٱس ــٛ سذ ــ١ٓ   1313( ٖٚ ــٛؾ٢ س ـــ(، ٚاملت ٖ
 .623، ص2ٖـ(. ؾٗرست ايمحاخ، قُد سسني اؾ٬يٞ، ز1406)

ٖــ(، در  يف  1231(ايشٝخ أبٛ ايكاسِ بٔ ايشٝخ قُـد سسـٔ اؾ٬ْٝـٞ املعـرٚف بـاحملكل ايكُـٞ، )ت       2)
شٝخ ايٛسٝد ايبٗبٗاْٞ ٚايشٝخ ايؿتْٛٞ ايعاًَٞ نإ فتٗداڄ قككـاڄ َـدقكاڄ عاملـاڄ     ْٛسار ثِ نرب٤٬ عٓد اي

نــا٬َڄ ؾاجــ٬ڄ يــ٘ َعــني اـــٛاص، ايكــٛاْني احملهُــ١ يف ا٭صــٍٛ، رســاي١ يف ايٛقـــ. َٛســٛع١ طبكــات  
 .51، ص13، زايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، عـامل ؾكٝـ٘ تـٛيف     1255آٍ  ـداّ ايعؿهـاٟٚ ايٓذؿـٞ، )ت      ضر بٔ ش٬ٍ بٔ  ڀاب ايبـاًٖٞ،  (3)
، 4بايٓذـ ٚقد ػاٚي ايسبعني، َـٔ َ٪يؿاتـ٘. ايتشؿـ١ ايػرٜٚـ١. َعذـِ املـ٪يؿني، عُـر رجـا نشايـ١، ز         

 .100ص
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َٚـٔ ت٬َٝـّٙ املعـرٚؾني: ايشـٝخ َرتضـ٢       ،ل ايجايـح كچبـاحمل  ٞٳُٸ٢ سٴـ ٜعٗد َجً٘ ستٸـ 

ـٴ َٗـدٟ   د  براِٖٝ صاس  ايضٛابا، ٚايسـٝد ايعًُا٤، ٚايسٝٸ ا٭ْصارٟ، ٚشرٜ

   .ساطنيٚغريِٖ َٔ ايعًُا٤ ا٭ ،، َٚري ؾتا  صاس  ايعٓاٜٚٔ(1)ايكاٜٚين

ٕٸ ٕٳ ٚعٔ اي اقٞ أ ٗـِ َـا   تًُٝـّ نًڊ  مثامنا٥ـ١  َشت٬ُڄ ع٢ً در  ايشٝخ عًٞ نا

 .بني فتٗد َٚراٖل

 ايػٝذ حطٔ ناغف ايػطا٤
ايٛيـد ايرابـع    (ٖــ 1262)٢ سـ١ٓ  املتـٛؾچ  ٔٵسٳـ َٔ بعدٙ أ ُٖٛا ايشٝخ سٳ ثِ دا٤ٳ

 .ناشـ ايػڀا٤ صاس  أْٛار ايؿكا١ٖ يًشٝخ

 يٛضٞ يًػٝذ حطٔضؤاٍ املفيت اآل
ٕٸ  صــاس  ايتؿســري ســأي٘ يف قضــر   (2)يٛســٞاملؿــا اٯ َٚــٔ عظُــ١ ؾضــً٘ أ

ًچـ   مجاع١ َٔ ايعًُا٤ عٔ ٚدٛد ْ ٸ ـ ايٓـا  عـٔ   يف ايهتاب ع٢ً ايٓٗٞ عـٔ ؽ

اؿاجرٕٚ ؾكـاٍ    ٳ٘ املرسّٛ ايشٝخ سسٔ: )ْعِ( ؾتعذٻؾأداب ، ٬ؾ١ ا٭َري 

د٫يـ١ ؾٝٗـا؟ قـاٍ    : َٚـا اي ٝخ سسٔ آ١ٜ املبا١ًٖ ؾكـاٍ املؿـا  : ؾأت ب٘ ؾكرأ ايشاملؿا

ــٓيب يو َــا املــراد بأْؿســٓا قــاٍ املؿــا  : أســأايشــٝخ سســٔ اٱَــاّ ٚ : املــراد اي

ََذِ نَتِ ًَمَ ْ مٌَْلَيُمْ مِ َ ارَعْرَابِ مَا مَا َ لِأَىْلِ الْط: قاٍ اهلل تعا  قاٍ ايشٝخ سسٔ ،عًٞ

                                              

ٖـ(، نإ َٔ عٕٝٛ ايؿكٗا٤ ٚٚدٝٗـاڄ َشـٗٛراڄ َ٪يؿـاڄ نـبرياڄ، يـ٘      1300ايسٝد قُد َٗدٟ ايكاٜٚين، )ت  (1)
  عًِ ا٭صٍٛ، س١ًٝ االتٗدٜٔ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١   آٜات ايٛصٍٛ  
 .629، ص13، زا٫َاّ ايصادم 

ٖـــ(، َؿسٸــر ٚقــدٸخ 1270قُــٛد بــٔ عبــد اهلل اؿســٝين اٯيٛســٞ، شــٗاب ايــدٜٔ، أبــٛ ايجٓــا٤، )ت    (2)
سـ٬َبٍٛ. َٛسـٛع١ طبكـات    ٚأدٜ ، َٔ االددٜٔ، َـٔ أٖـٌ بػـداد، يـ٘ ْشـ٠ٛ ايشـٍُٛ يف ايسـؿر            

 .648، ص13، زايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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ٖـٛ   صسَفْطِكوِ طأراد اهلل بًؿـظ  ٚ (1)صَأْ   ََخَخلذفُكٌا عَكْ  رَضُكٌِل اللذكِو ًاََل َ رَْوبُكٌا بِأَسفُطِكيِْم عَكْ  سَفْطِكِو        

ــ ،(عنهه ٚ ٫ يكــاٍ ) رســٍٛ اي ٫ اٱَــاّ عًــٞ  . ٘ أٚدــا ٚأبًــؼ ٚأصــر  ؾءْٸ

ٕٴ ٌٴ ٚعًٝ٘ ؾٝهٛ ـ عـٔ  عٓ٘ ٖٚٛ ايتخًڊ ٗٛاًٛا َا ْٴعٳقد ؾځ  املد١ٜٓ بعد ايرسٍٛ أٖ

 .(2)غب١ عٓٗاْؿا ايرسٍٛ ٚايرٸ

ــٌ  ــ    ٜٚٓك ــر أْٸ ــٔ  ٓؿ ــٝخ قس ــٔ ايش ــدٷ   ع ــٝا أس ــٍٛ: ي ــإ ٜك ــدٸ ٘ ن َني يف املتك

ٌٴأرٜٔ املتأ ٸٚ  .ٝخ دعؿرَٔ ايشٝخ سسٔ بٔ ايش ؾض

ث٢ٓ عشـر١ٜ  اٱ ٚش٪ٕٚ ايشٝع١ ،ٚقد قاّ أسسٔ ايكٝاّ بش٪ٕٚ اؿٛي٠ ايع١ًُٝ

٘ قد رؾـع ايكتـٌ عـٔ أٖـٌ ايٓذــ ايـّٟ أرادٙ ايـٛيٜر لٝـ          ؾءْٸ ،(ٖـ1253)س١ٓ 

ٕٵ   ،(4)عٓدَا نإ ٚايٝاڄ ع٢ً ايعرام بعد عاٍ ايٛايٞ عًـٞ باشـا   (3)باشا  ؾءْـ٘ بعـد أ

ٗٳـ   ،(ٖـ1258)يف هٟ اؿذ١ س١ٓ  َّع١ٺ رٻأٖايٞ نرب٤٬ شٳ ضٳبٳهٳ  عٳرٳٚقصد ايٓذــ ؾ

ٚ   ؾـادتُع  ،يًشٝخ سسٔ عٓدَا اعـٛا هيـو   ايٓا ٴ ايبًـد   أشـرافٴ عٓـدٙ ايعًُـا٤ 

يٓذٝـ  باشـا ٜـدعٛٙ يًضـٝاؾ١      دـٛاد شـ   ؾأرسٌ ايشٝخ سسٔ رسـاي١ بٝـد ايسـٝد    

ع٠ٛ ْٚـاٍ جـٝؿاڄ عًـ٢    ٢ ايـدٸ عڀـاٙ  ٜاٖـا يف َسـذد ايهٛؾـ١ ؾًبٸـ     أعٓدٙ ؾشًُٗا ي٘ ٚ
                                              

 .120سٛر٠ ايتٛب١، اٯ١ٜ  (1)

ٌٳ  ٚيٞ َٛقــ نـّيو أقُـتٴ   ( 2) ٕٸ    صىكيا صِكرَا ٌ عَلَك ُ مُطْكخَقِيمٌ    ط :عًٝـ٘ بكٛيـ٘ تعـا     ايـديٝ  يف سـٛر٠ اؿذـر ؾـء

ٕٸ    ، ياّ إٔ ٜهٕٛ ايصراط ع٢ً اهللا٤ املتهًِ ٚ ٫ٝ٘ باسِ )عًٞ( بقرا٤تٳ ا٭صضٸ  ٫ٚ بٓشـٛ ايتٛصـٝـ ؾـء
 (.)َٓ٘  ا ٜٛصـ بايسع١ ٚايكرب ٚا٫ستكا١َٜٛصـ بايعًٛ ٚ منچ ايصراط ٫

ّ(، يف عٗــدٙ ساصــر 1848 - 1842ٖــ(، ) 1265 - 1258( قُـد لٝــ  باشـا، ٚايــٞ بػـداد يف ايؿــمح٠ )   3)
غـداراڄ َعرٚؾــاڄ بــاملهر. تـارٜخ ايعــرام بــني    نـرب٤٬ ٖٚامجٗــا ٚأسـدخ ؾٝٗــا فــار٠ ؾظٝعـ١، نــإ ســؿاناڄ   

 .65، ص7ا٫ست٬يني، عبا  ايعااٟٚ احملاَٞ، ز

ّ( بعـد عـاٍ داٚد باشـا،    1842 - 1831ٖــ(، ) 1258 - 1247( عًٞ رجا باشا ٚايـٞ بػـداد يف ايؿـمح٠ )   4)
ايؿكٗـا٤،  ٜعد أسد أتباع ايڀرٜكـ١ ايبهتاشـ١ٝ، قـاّ لّعـ١ شـا١ًَ يًُُايٝـو يف بػـداد. َٛسـٛع١ طبكـات          

  .648، صايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 
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 .ٞصامل٬ عًٞ اـٚ (1)ت٘ ايشٝخ ٚادٟ شٝخ يبٝدإ لعٝٸٚن ،ايشٝخ سسٔ

 .ؼصٝٗا ايصؿشات ايهجري٠   غري هيو َٔ َٛاقؿ٘ ايهرمي١ ايا ٫ 

ايـّٜٔ صـارت اـِ املردعٝـ١ ايعاَـ١       شـٝخ سسـٔ   ٚقد نـإ َـٔ ت٬َٝـّ اي   

 .يسٝد سسٔ ايشريايٟا

ّٳ ِٻثٴ ُٸ قا سـ١ٓ  د بٔ أ ٝ٘ ايشٝخ عًٞ ناشـ ايػڀا٤ املتٛؾ٢ َٔ بعدٙ ايشٝخ ق

ٍ  قاٍ صـ  ،املردع١ٝ يف ايتكًٝدعا١َ ايد١ٜٝٓ ٚبأعبا٤ اياٸ (ٖـ1268)  اس  ْكـد ايردـا

ٕٸ(2)ايشٝخ عبد ايرسِٝ ُٸايشٝ :    ،ئٜايعًُـا٤ املـ ٸ  د َٔ االتٗدٜٔ املعرٚؾني ٚخ ق

 .  ايڀًب١ٔ ايؿض٤٬ ٚايعًُا٤ َٚ درس٘ مم٠٤ًٛڂ ٚسٛي٠ڂ

ّٴ ٕٸصاس  ايعبكات قاٍ املرسٛ ُٸـ   :   ٘ٹ  كٝـتٵ يڃد أڂايشـٝخ ق  ،ايرٜاسـ١  َكايٝـدٴ   يٝـ

 .(3)٢ َؿاتٝض اؿرّ اؿٝدرٟٖٚٛ ٜتٛيچ

 ٝعٞايطٝد زضا ايسف
 ٞ ت بـ٘  بـ٘ ثـِ دعًـ٘ َهاْـ٘ ٖٚـٛ ايـّٟ امًچـ       َٓا (4)ثِ أْاب ايسٝد رجا ايرؾٝعـ

ــُرت   ــرت ٚايش ــ١ اياق ُٸ   ٚ ،ؾتٓ ــ ــاِٖ املس ــٔ رباٜ ــااِ َ ـــ  أْ ــٓانر يف ايٓذ ا٠ بايص

ِ أ ـّ ايعٗـد َـٔ    ٚ ،ا٭شرف ِ   دٹٛٵايعٳـ  ّڇدٳعًـ٢ عٳـ   ر٩سـا٥ٗ  ،   تكاتًـِٗ ٚتٓـانرٖ

 .ٕ ايشرٜـ عٓد رأ  أَري امل٪َٓني آأسًؿِٗ ع٢ً هيو بايكرٚ

                                              

ايشٝخ ٚادٟ بٔ شـؿًض أَـري يبٝـد، نـإ ر٥ٝسـاڄ َعرٚؾـاڄ ٚيـ٘ سـًڀ١ ٚاسـع١ ايٓڀـام. ايعشـا٥ر ايعراقٝـ١              (1)
 ٚأْسابٗا، عبا  ايعااٟٚ.

ٖـٌ ايعًـِ   أ ٔ إٔ املكصٛد ٖٛ نتاب )ْكد ايعًُا٤( ٖٚٛ يًشٝخ عبد ايرسِٝ ايبادنٛبٞ، ؾاجـٌ َـٔ أ   (2)
 .276، ص24ٖـ(. ايّرٜع١، اغا بارى ايڀٗراْٞ، ز1330ٚا٭دب، تٛيف يف ايٓذـ بعد س١ٓ )

 .362 - 361ايعبكات ايعٓ ١ٜ، قُد سسني ناشـ ايػڀا٤، ص (3)

أعٝـإ ايشـٝع١،    ٖــ(. 1286ٖٛ ايسٝد اؾًٌٝ رجا ايرؾٝعٞ، سادٕ اؿضر٠ ايع١ًٜٛ املكدس١، قتٌ س١ٓ ) (4)
 .68ص، 3قسٔ ا٭َني، ز
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قـاّ بأعبـا٤ اياعاَـ١     ،(ٖــ 1281)س١ٓ  (1) ا٭ْصارٟ ٝخايشٸ ٚؾا٠ٹ َٔ بعدٹ ِٻثٴ

ــ١ ٚ ــايدٜٓٝـ ــاملردعٝٸـ ــا٤ ١ يف ايتكًٝـ ــدٟ ناشــــ ايػڀـ ــٝخ َٗـ ــٛؾ (2)د ايشـ ــ١ٓ ٢املتـ  سـ

ًچ ،أ ٛ ايشٝخ قُد املّنٛر (ٖـ1288) ٕ أهر٢ أٖـايٞ  دٙ ستٸٚقد ق  ،ٚقربـاؽ  ،بٝذـا

ٜـّٛ نـإ ؾٝٗـا     ،ر ايـدٜٔ شـاٙ  ايسـًڀإ َظؿچـ   ٚطبعت رسايت٘ ايع١ًُٝ يف ت ٜا بأَرڇ

 .ٚيٝاڄ يًعٗد

 ،ٜعتُــد عًــ٢ ايشــٝخ َٗــدٟ ٜٚٓشــر هنــرٙ ا٭ْصــارٟ  ٚنــإ املرســّٛ ايشــٝخ

ــادٳ  ــٔ ادتٗ ــُٛ ستٸــ   أٙ ؾٜٚعً ــٛ ٜٚس ــّ ٜعً ــب  ــ ٢ أص ــ٘ املردعٝٸ ــد شت ي ــ١ بع  ١ ايعاَ

ناْـت   ،ب ايعًـّٛ ايدٜٓٝـ١ يف ايٓذــ ا٭شـرف    يڀ٬چ ١ڄسٳرٳدٵَٳ دٳٝٻٚقد شٳ ،ا٭ْصارٟ

ٙ ايشـٝخ دعؿـر ناشــ ايػڀـا٤ يف ايٓذــ      دـدٿ  ١ځٚب٢ٓ َدرسٳـ  ،ساڄ مل٬ ٜٛسـبٳشٵَٳ

ُٸ ا٭شرف  راڄ لدرسـ١ ناشــ ايػڀـا٤   ٚايـا اشـتٗر َـ٪ ٸ    ،ا٠ لدرسـ١ املعتُـد  املس

 .ِ يف نرب٤٬ً٭ٌٖ ايع ٢ٓ َدرس١ڄٚب ،أٜضاڄ

   .ٚي٘ َٛاقـ د١ًًٝ هنرٖا امل٪ر ٕٛ ،ثِ قاّ َٔ بعدٙ أ ٛٙ ايشٝخ عبا  

 ،ؿـات ايهـجري٠  شـٝخ سسـٔ صـاس  امل٪يچ   ثِ قاّ َٔ بعدٙ ايشٝخ عبا  لٌ اي

   .املٛاقـ ايعظ١ُٝٚ

ْا ٚدـدٸ  ،سـني اؿايشٝخ قُـد  ٚ هللدأثِ َٔ بعدٙ ايشٝخ عًٞ ٚٚيداٙ ايشٝخ 

ُٸ أبْٛاٚ ،ٟايشٝخ ٖاد ٚ قٝٸ اـِ آثـارٷ   ،د رجـا ايشٝخ ق ٍٷ ُـ١  عظُٝـ١ سـذًٗا    أعُـا

                                              

ٖـــ(، را٥ــد اؿرنــ١ ايؿهرٜــ١، صــاس  تــراخ عًُــٞ جــخِ يف  1281ايشــٝخ َرتضــ٢ ا٭ْصــارٟ، )ت  (1)
 .653، ص13، زفايٞ ايؿك٘ ٚا٭صٍٛ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖـــ(، َــٔ أنــابر 1288شـٝخ َٗــدٟ ابــٔ ايشــٝخ عًـٞ ابــٔ ايشــٝخ ا٭نــ  دعؿــر ناشــ ايػڀــا٤، )ت     (2)
يف عصر ايشٝخ ا٭ْصارٟ، ٚنإ َكًداڄ يف أما٤ نجري٠ َٔ  ٜرإ ٚشـرقٗا، يـ٘ املتـادر احملرَـ١،     االتٗدٜٔ 

ب٢ٓ املدرس١ املٗد١ٜ  ًـ داَع ايڀٛسٞ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ    
 .672، ص13، زايصادم 
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 .ْٛر اِ ايتارٜخ بأسرف َٔ

ــ١ٓ       ــٛؾ٢ س ــٛاٖر املت ــاس  اؾ ــدٚر ص ــّا اي ــا٤ ٖ ــٔ عًُ ـــ1266)َٚ ــإ  (ٖ ٚن

 .اڄ َٚردعاڄ َٓؿرداڄُٳًځ١ سارساڄ ٚعٳيًشرٜع

 (ٖــ 1288) املتٛؾ٢ س١ٓ (1)َٚٔ عًُا٤ ّٖا ايدٚر ايشٝخ اؾًٌٝ ايشٝخ راجٞ

ٔٴ      ابٔ بٓت املرسـّٛ ايشـٝخ    ُٸـ  ايهـبري ايشـٝخ دعؿـر ناشــ ايػڀـا٤ ٚابـ َٚـٔ   ،٘ع

    ٟ ٚيـ٘ املكـاّ ايعظـِٝ يف ْؿـٛ       ،(2)ت٬َّٝٙ ايشٝخ دعؿـر ايـٛاعظ املشـتٗر بايتسـمح

 .ٚسضر فًا درس٘ ايعًُا٤ امل يٕٚ ،رداٍ ايدٜٔ

ٚنإ يـ٘   (3)(ٖـ1299)املتٛؾ٢ س١ٓ  ٟد ايهٛٙ نُرٚر ايسٝٸّٖا ايدٻ ا٤ٹُٳًځعٴَٚٔ 

 .املرسّٛ ايشٝخ َٗدٟ ناشـ ايػڀا٤ املردع١ٝ يف ايٓذـ ا٭شرف بعد

ٚبعـد   (4)(ٖـ1312)املتٛؾ٢ س١ٓ  َٚٔ عًُا٤ ّٖا ايدٚر ايسٝد سسٔ ايشريايٟ

                                              

يهٞ اؾٓـادٞ ا٭صـٌ، دـد ا٭سـر٠     ( ٖٛ ايشٝخ راجٞ بٔ قُد بٔ قسٔ بٔ  ضر بٔ قُد و٢ٝ املـا 1)
ٚهنـر ايـبعض إٔ    (،ٖـ1288) تٛيف س١ٓ ،املعرٚؾ١ بالٍ ايشٝخ راجٞ، نإ َٔ أؾك٘ أٌٖ يَاْ٘ ٚأعًُِٗ

، ، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم     َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤ .(ٖـ1290)ٚؾات٘ ناْت س١ٓ 
 .269، ص13ز

ٖــ(، در  يف ايها ُٝـ١ ٚايٓذــ عًـ٢     1303سـمحٟ، )ت  ايشٝخ دعؿر بٔ ايشٝخ سسـني ايـٛاعظ ايت   (2)
نبــار ايعًُــا٤ نايشــٝخ ا٭ْصــارٟ ٚصــاس  دــٛاٖر ايهــ٬ّ، ٚايشــٝخ عًــٞ بــٔ ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ  
ايػڀا٤، ْبؼ ع٢ً مٛ ْدر ْظريٙ، ٚيـ٘ أثـر نـبري يف ااداٜـ١ ٚدـّب ايكًـٛب    اؿـل، يـ٘ َـٔ امل٪يؿـات           

يــٛعظ. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف  اـصــا٥  اؿســ١ٝٓٝ، ؾٛا٥ــد املشــاٖد، فــايا ا 
 .139، ص14، زَ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖــ(، در  يف ايٓذــ عٓـد ايشـٝخ     1299ايسٝد سسني بٔ ايسـٝد قُـد ايت ٜـاٟ ايهـٛٙ نُـرٟ، )ت       (3)
ا٭صؿٗاْٞ صاس  ايؿصٍٛ ٚايسـٝد ابـراِٖٝ ايكـاٜٚين صـاس  ايضـٛابا ٚايشـٝخ صـاس  اؾـٛاٖر         

ارٟ، يـ٘ َـٔ اٯثـار. نتـاب اٱدـاي٠، ا٫ستصـشاب. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤، ايًذٓـ١           ٚايشٝخ ا٭ْص
 .228، ص13، زايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم 

ٖـ(، َٔ أشـٗر ت٬َٝـّ ايشـٝخ ا٭ْصـارٟ صـار يعُٝـاڄ       1321ايسٝد االدد َرييا سسٔ ايشريايٟ، )ت  (4)
، ايًذ١ٓ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١ ا٫َـاّ ايصـادم      يًڀا٥ؿ١، اْتكٌ    ساَرا٤. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤،
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اَــ١ ايســٝد سســٔ  باياع اْؿــرد (ٖـــ1299)ٟ ســ١ٓ ٚؾــا٠ ايســٝد سســني ايهــٛٙ نُــر 

٘ اْتكٌ َٔ سه٢ٓ ايٓذـ    سه٢ٓ سـاَرا٤ يسـ٤ٛ ايتؿـاِٖ ايـّٟ     ٚيهٓٸ ،املّنٛر

ٙٴٚٳِٗ ع٢ً َا رٳْٸءؾ ،سصٌ بٝٓ٘ ٚبني أٖايٞ ايٓذـ ايعامل ايشـٝخ دعؿـر    يٞ ايجك١ڂ ا

      ّ ٕٻ  ،َٔ آٍ ايشٝخ راجٞ عـٔ ايع٬َـ١ ايسـٝد دعؿـر عـر ايعًـٛ  ـٵذٳـ أٖـايٞ ايٓٻ  بـأ

ٕٵطًبٛا َٔ ايسٝٸ ِ ٜرؾع اؾٓدٜٸ د ايشريايٟ أ نُـا نـإ قـد رؾعٗـا      ،١ اٱدبار١ٜ عـٓٗ

ٟټّ هنرٙ ؾكاٍ عِٓٗ املرسّٛ ايشٝخ راجٞ املتكدٸ سـتؿدْاٙ َـٔ أٖـايٞ    ا أَـرڈ  : أ

ِ   ايٓذـ ستٻـ  ٕٵ   ،٢ ْرؾـع هيـو عـٓٗ بٝٓـ٘ ٚبـني أٖـايٞ     تكـع ٚسشـ١څ   ؾأٚدـ  هيـو أ

ِٸ ،إٔ ٜرؼٌ َٓٗا تٵبٳدٳٚٵايٓذـ أ  .استكر رأٜ٘ ع٢ً ا٫ْتكاٍ يساَرا٤ ث

ــ١ٓ املتـــٛؾ٢  ِ اـراســـاْٞل ايشـــٝخ نـــا احملكچـــ ٚرَٚـــٔ عًُـــا٤ ٖـــّا ايـــدٸ  سـ

 .(1)(ٖـ1329)

ٝـ   (ٖـ1337)ايسٝد نا ِ ايٝادٟ املتٛؾ٢ س١ٓ ٚ  ١ايًّإ اْتكًت اياعاَـ١ ايدٜٓ

ايدراســ١ ايعًُٝــ١ َــٔ ســاَرا٤    ايٓذـــ ا٭شــرف باْتكااُــا ثــِ تؿــرد ايســٝد   ٚ

 .  ِ باملردع١ٝ بعد ٚؾا٠ ايشٝخ نا ِنا 

يا قُـد تكـٞ ايشـريايٟ    ريثِ بعد ٚؾا٠ ايسٝد نا ِ ردعت املردع١ٝ ايعاَـ١ ملـ  

٘ نإ قد سهٔ ؾٝٗا بعد ٚؾا٠ أستاهٙ ايسـٝد  ٭ْٸ ;يف نرب٤٬ (ٖـ1338)املتٛؾ٢ س١ٓ 

 .د سسٔ ايشريايٟ املتكدّ ايّنرقُ

ٔ  اشــمحى ؾٝٗــا أســتا  ٚ ،ثــِ اْتكًــت يًٓذـــ ا٭شــرف     هْا ايســٝد أبــٛ اؿســ

                                                                                                            
 

 .670، ص13ز

ٖــ(، فتٗـد نـبري يـ٘ أثـر يف أصـٍٛ ايؿكـ٘،        1329ايشٝخ قُد نا ِ اـراساْٞ املًك  باٯ ْٛـد، )ت   (1)
أســا عــد٠ َــدار  دٜٓٝــ١ يف ايٓذـــ ا٭شــرف، أشــٗر نتبــ٘ ايهؿاٜــ١ يف ا٭صــٍٛ. َٛســٛع١ طبكــات     

 .788، ص14، زاٱَاّ ايصادم  ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١
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أسـأي٘   ،(3)ـ ايػڀـا٤ هللـد ناشـ  أٚايشٝخ  (2) ايٓا٥ٝيننييا سسريٚامل (1)ا٭صؿٗاْٞ

 .تعا  إٔ ٜرسِ اؾُٝع

ا٤ َــٔ ايؿكٗــ (4)ٚر ايشــٝخ قاســِ بــٔ قُــد قٝــٞ ايــدٜٖٔــّا ايــدٸ ا٤ٹُٳــًځَٚــٔ عٴ

هللـد بـٔ قُـد َٗـدٟ     أَٚٔ عًُا٤ ٖـّا ايـدٚر    .(ٖـ1237)امل ئٜ املتٛؾ٢ س١ٓ 

أنٌُ عًَٛ٘ باؿضٛر عٓد املرسّٛ عر ايعًّٛ  ،(ٖـ1245)٢ س١ٓ املتٛؾچ (5)ايٓراقٞ

ْٚكٌ دجُاْـ٘   ،ؾٝٗا ٚتٛيف ،ٚردع يبًدٙ ناشإ ،ْا ناشـ ايػڀا٤ يف ايٓذـددٸٚ

د بٓــا٤ أســا ايصــشٔ ا دــدٸدٓــ  ٚايــدٙ ٚملچــ ،ٚدؾــٔ يف ايٓذـــ ا٭شــرف ،َٓٗــا

أمنـا دؾٓـا   دجتاُٖا ع٢ً سااُا مل ٜڀرأ عًُٝٗا تػٝري ن تٵدٳدٹٚٴ ،ايشرٜـ يف يَآْا

                                              

ٖـ(، در  يف أصؿٗإ ٚيف ايٓذـ عٓد سبٝـ  اهلل  1365ايسٝد أبٛ اؿسٔ املٛسٟٛ ا٭صؿٗاْٞ، )ت  (1)
ايرشا ٚايشٝخ اـراساْٞ ٚايسٝد ايٝادٟ، ٚرخ نٌ ايصؿات اؿُٝد٠ ٚا٭ ٬م عٔ أددادٙ، ي٘ َـٔ  

١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف اٯثــار )شــر  نؿاٜــ١ ا٭صــٍٛ، ساشــ١ٝ عًــ٢ ايتبصــر٠(. َٛســٛع 
 .447، ص2، زَ٪سس١ اٱَاّ ايصادم 

ٖــ(، در  يف سـاَرا٤ ٚايـا ٫ تـااٍ آرا٤ٙ     1355ايشٝخ قُد سسني بـٔ عبـد ايـرسِٝ ايٓـا٥ٝين، )ت      (2)
ْٚظرٜات٘ تتداٍٚ ا٭ٚساط ايعًُٝـ١ يدقـ١ َسـًه٘،  ـرز  يٝـ٘ ايٓـا  يف ايتكًٝـد، يـ٘ َـٔ اٯثـار: سـٛالڈ            

ايًذٓـ١ ايعًُٝـ١ يف َ٪سسـ١     َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤،    ر٠ٚ ايٛثك٢، رساي١ يف ايًباب املشهٛى.ع٢ً ايع
 .680، ص14، ز اٱَاّ ايصادم

ــٔ ايشــٝخ َٛســ٢ آٍ ناشـــ ايػڀــا٤، )ت         (3) ــٔ ايشــٝخ قُدرجــا ب ــٔ ايشــٝخ عًــٞ ب ايشــٝخ أهللــد ب
دًـ٬ٝڄ ؾكٝٗـاڄ قككـاڄ، يـ٘ أسسـٔ       ٖـ(، ناْت ي٘ ايكاب١ًٝ ٚايٓبٛؽ يف تًكٞ ايدرٚ  ايعاي١ٝ ٚصار عاملاڄ1344

 .79، ص14، ز، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ ا٫َاّ ايصادم َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤ اؿدٜح.

ٖــ(، َٚـٔ َشـاٖري ايؿكٗـا٤ ٚعُـد٠      1237ايعامل ا٭دٜ  ايشٝخ قاسِ ايشٝخ قُـد قـٞ ايـدٜٔ، )ت     (4)
ا٬َڄ يـ٘ َـٔ اٯثـار )سذٝـ١ اــ  ايٛاسـد(.       ايعًُا٤ احملككني َٚٔ أسات٠ّ ايؿك٘ ٚا٭صـٍٛ، نـإ ْبـ٬ٝڄ عـ    

 .433، ص13، زايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم  ،َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤

ٖـــ(، ؾكٝــ٘ مرٜــر، ٚعــامل نــبري، َٚ٪يـــ، 1245ايشــٝخ أهللــد بــٔ املــٛ  قُــد َٗــدٟ ايٓراقــٞ، )ت  (5)
َـ١، َسـتٓد ايشـٝع١ يف أسهـاّ ايشـرٜع١،      ٚيعِٝ دٜٔ َڀاع، َٔ آثارٙ، سذ١ٝ املظ١ٓ، اـاا٥ٔ، سـٝـ ا٭ 

، 13، زَعــراز ايســعاد٠. َٛســٛع١ طبكــات ايؿكٗــا٤، ايًذٓــ١ ايعًُٝــ١ يف َ٪سســ١ اٱَــاّ ايصــادم   
 .115ص
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ٓد ايشـٝع١ ٚيٛايـدٙ   ؾًًٝـ١ نُسـت  ؿات ايعظ١ُٝ اامل٪يچ ، ٖٚٛ صاس ٴيف ّٖٙ ايساع١

 .داَع ايسعادات

ُٸ شار  املعـامل   (ٖـ1248)د تكٞ املتٛؾ٢ س١ٓ َٚٔ عًُا٤ ّٖا ايدٚر ايشٝخ ق

 .ر ايشٝخ ايهبري دعؿر ناشـ ايػڀا٤صٗ

سـ١ٓ  املتـٛؾ٢   ،(1)ّٖا ايدٚر ايسٝد صدر ايـدٜٔ دـد )آٍ ايصـدر(    َٚٔ عًُا٤

 َٚــٔ عًُــا٤ ٖــّا .ايػڀــا٤ خ ايهــبري ايشــٝخ دعؿــر ناشـــصــٗر ايشــٝ (ٖــ 1263)

ــدٴ  ــٝخ أس ــدٚر ايش ــ١ٓ   (2)اهلل ايتســمحٟ اي ــٛؾ٢ س ــاس ٴ ،(ٖـــ1234)املت ــابا ص  َك

٘ٴ ،ايػڀــا٤ ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ رٴٗٵا٭ْــٛار صٹــ  املضــاٜك١١ ٚعٳيف املٛاسٳــ ١څســايځرڇ ٚيــ

َٴ تٵرٳشٹْٴ  .ع٢ً َا ببايٞ  ٢ ا٭ْصارٟضٳتٳرٵباسِ ايشٝخ 

َٴٚر ايشـٝٸ ّٖا ايدٸ ا٤ٹُٳًځَٚٔ عٴ ٚقـد   (ٖــ 1271)٢ سـ١ٓ  املتـٛؾچ   (3) ٓؿـر  ٔٵسٹـ شٵخ 

 .١ ايٓظر ٚعُل ايتؿهريبدقچ فٳرڇعٴ

 (ٖــ 1312)املتـٛؾ٢ سـ١ٓ    (4)شـا اهلل ايرٻ سبٝـ ٳ يا ريٚر املـ ّٖا ايـدٸ  ا٤ٹُٳًځَٚٔ عٴ

ٚقـد نـإ ٖـٛ َـٔ ر٩سـا٤ اؿـٛي٠ ايعًُٝـ١ يف         ،يا ايشريايٟ بشٗرٜٔريقبٌ ٚؾا٠ امل

                                              

 ٖـ(.1263ايسٝد صدر ايدٜٔ ايسٝد قُد بٔ ايسٝد صاب املٛسٟٛ ايعاًَٞ، )ت  (1)

ٖــ(، أسـدٴ ؾكٗـا٤ اٱَاَٝـ١ ا٭صـٛيٝني      1234ايشٝخ أسد اهلل بٔ اااعٌٝ بٔ أسـد اهلل ايتسـمحٟ، )ت    (2)
ــاٍ يف         ــاٖر ا٭عُ ــ٘، َٓ ــا٥ٌ يف ايؿك ــ٘ )ايٛس ــٔ َ٪يچؿات ــا٤، َ ــداٚاا ايعًُ ــٗٛر٠ ٜت ــ٘ َش ــني، ٚعٛث احملككچ

 .128، ص13، زا٭صٍٛ(. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم 

ٞٷ ٚرع ٚسٝـدٴ يَاْـ٘ يف عًـِ ايردـاٍ      1271ٖايشٝخ قسٔ بٔ  ٓؿر ايباًٖٞ ايٓذؿٞ، )ت  (3) ـ(، عامل تكـ
ــادم         ــاّ ايص ــ١ اٱَ ــ١ يف َ٪سس ــ١ ايعًُٝ ــا٤، ايًذٓ ــات ايؿكٗ ــٛع١ طبك ــ٬ع. َٛس ــجري ا٫ط ، 13، زن

 .442ص

ٖـ(، أسـد ا٭نـابر َـٔ ت٬َٝـّ ايشـٝخ ا٭ْصـارٟ، بـري يف        1312ايشٝخ َرييا سبٝ  اهلل ايرشا، )ت  (4)
ع ا٭صــٍٛ، املشــتل، ايكضــا٤ ٚايشــٗادات، اٱدــار٠. َٛســٛع١  ايؿكــ٘ ٚا٭صــٍٛ، يــ٘ َــٔ اٯثــار، بــدا٥ 

 .174ص ،14ز ،ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم ،طبكات ايؿكٗا٤
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ٚ  ايٓذـــ دٜٓٝــ١ يف ســاَرا٤ يف عٗــد  اياعاَــ١ ايٜــّٛ نــإ َرنــا ايدراســ١ ايعًُٝــ١ 

 .ايشريايٟ

َٴايشٝخ  َٚٔ عًُا٤ ّٖا ايدٚر  .(1)(ٖـ1322)املتٛؾ٢ س١ٓ  ٜٔشٞ ايدٸدٛاد 

 (ٖـ1323س١ٓ )ملتٛؾ٢ ا (2)َٚٔ عًُا٤ ّٖا ايدٚر ايشٝخ قُد سسٔ املاَكاْٞ

 .سضر عٓد ايشٝخ راجٞ ٚايشٝخ سسٔ ناشـ ايػڀا٤ ٚايشٝخ ا٭ْصارٟ

ـــ َٚـــٔ قكچ ســـ١ٓ املتـــٛؾ٢   (3)دٟ ايڀٗراْـــٞاكـــٞ ٖـــّا ايعصـــر ايشـــٝخ َـــ٬ ٖ

 .(ٖـ1321)

ٚنـإ   (ٖـ1323)املتٛؾ٢ س١ٓ  (4)َٚٔ عًُا٤ ّٖا ايدٚر ايشٝخ قُد ط٘ لـ

 .نا١ٜ يًدراس١ يف ساَرا٤ناْت املرَٔ ر٩سا٤ اؿٛي٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذـ ّٜٛ 

                                              

ٖــ(، ؾكٝـ٘ عـامل ؾاجـٌ شـاعر َـاٖر أدٜـ  بًٝـؼ         1322ايشٝخ دٛاد بٔ ايشٝخ عًٞ قـٞ ايـدٜٔ، )ت    (1)
شـٝخ قسـٔ  ٓؿـر ٚايشـٝخ ا٭ْصـارٟ،      َ٪يـ َتتبع َٔ عا١ً٥ ع١ًُٝ سضر عًـ٢ ايشـٝخ اؾـٛاٖرٟ ٚاي   

ٚقد تصدٸ٣ يًتدرٜا ٚايبشح َد٠ ط١ًٜٛ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سسـ١ اٱَـاّ   
 .164، ص14، زايصادم 

ٖــ(، ؾكٝـ٘ أصـٛيٞ عـامل     1323ايشٝخ قُد سسٔ بـٔ املـٛ  عبـد اهلل بـٔ قُـد بـاقر املاَكـاْٞ، )ت         (2)
اْتٗت  يٝ٘ ايرٜاسـ١ يف ايتكًٝـد ٚايتـدرٜا ؽـرٻزٳ عًٝـ٘ مجاعـ١ َـٔ أٖـٌ          عاٌَ فتٗد يػٟٛ أدٜ  ياٖد

ــ .         ــر  املهاس ــاٍ يف ش ــ١ اٯَ ــٍٛ، غاٜ ــِ ا٭ص ــرار عً ــٍٛ    أس ــر٣ ايٛص ــ٘: بش ــِ، ي ايؿضــٌ ٚايعً
 .659، ص14، زَٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم 

َـ  (3) ٖــ(، نـإ   1321ني ايٓذؿـٞ ايڀٗراْـٞ املعـرٚف باملـدرٸ ، )ت     ايشٝخ قُد ٖادٟ بٔ ايشٝخ قُد أ
ٌٸ يف ايٓذــ بايتـدرٜا يػـاار٠ عًُـ٘، ثـِ عـاد           رنٓاڄ َٔ أرنإ ايعًُا٤ ؾكٝٗاڄ أصٛيٝاڄ تكٝاڄ ثك١، استك
طٗرإ ٚٚاصٌ ايبشح ٚايتدرٜا ست٢ ٚؾات٘، ي٘ قذٸ١ ايعًُا٤، اؿلٸ ايٝكني يف عًـِ ايهـ٬ّ، َباسـح    

 .885، ص14، زطبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم  ا٭يؿا . َٛسٛع١

ٖــ(، َـٔ نبـار ايؿكٗـا٤     1323ايشٝخ قُـد طـ٘ بـٔ ايشـٝخ َٗـدٟ بـٔ ايشـٝخ قُـد رجـا لــ، )ت            (4)
ٚايعًُا٤ اؾاَعني ملراقٞ ايؿضٌ ٚايهُـاٍ، اْتكًـت  يٝـ٘ اير٥اسـ١ ٚاياعاَـ١ يف عصـرٙ ؽـرز عًـ٢ ٜدٜـ٘          

ٚأٌٖ ايؿض١ًٝ يـ٘ َـٔ اٯثـار، اتكـإ املكـاٍ، ا٫ْصـاف، ايؿٛا٥ـد ا٭صـٛي١ٝ، ايكٛاعـد           مجع َٔ ا٭ع٬ّ
 .744، ص14، زايٓذؿ١ٝ. َٛسٛع١ طبكات ايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم 
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 ٞ  يف ايٓذـــ املتــٛؾ٢ ســ١ٓ (1)َٚــٔ عًُــا٤ ٖــّا ايــدٚر املــرييا سســني اـًًٝــ

 .ؿٛي٠ ايع١ًُٝ يف ايٓذـ ا٭شرفَٔ ر٩سا٤ ا (ٖـ1326)

     ٞ ــربٝاْ ــٌ ايش ـــ ايؿاج ــدٚر يف ايٓذ ــّا اي ــا٤ ٖ ــٔ عًُ ــ١ٓ  (2)َٚ ــٛؾ٢ س  املت

 .ٚناْت ي٘ املردع١ٝ يف ايؿت٣ٛ ٚايتدرٜا (ٖـ1322)

 ،رَـٔ دٗـ١ عـدّ ايتـّنچ     أعـا ِ مل ٜهـٔ  ُٖايٓـا اـِ  ٫چ     أنابرٴ ا٤ٴُٳًځعٴ ٖٚٓاىځ

        ٔ  (3)َٚٔ أراد ا٫ط٬ع ؾًريادع َـا نتبـ٘ املرسـّٛ اؿذـ١ ايشـٝخ قُـد سـري ايـدٜ

 .ٚغريُٖا (4)ايڀٗراْٞ ىأغا بارايشٝخ  ١َ٬املرسّٛ ايعٚ

 .اؿُد هلل رب ايعاملنيٚ اهلل سسبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ ٚ

                                              

ٖــ(، ايؿكٝـ٘ ا٭صـٛيٞ اؿذـ١ االتٗـد      1326املرييا سسني بٔ املرييا  ًٌٝ ايڀٝ  بٔ املٛ  عًـٞ، )ت   (1)
إ أؾك٘ أٌٖ يَاْ٘، يـ٘: نتـاب يف اٱدـاي٠، نتـاب يف ايػصـ ، شـر  لـا٠ ايعبـاد. َٛسـٛع١ طبكـات           ن

 .206، ص14، زايؿكٗا٤، ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم 

ٖـــ(، َــٔ أ٥ُــ١ ايتكًٝــد 1322ايشــٝخ قُــد ايؿاجــٌ بــٔ املــٛ  ؾضــٌ عًــٞ ايســرابٞ ايشــربٝاْٞ، )ت   (2)
ٛرع ٚايتك٣ٛ نإ استاهاڄ بارعاڄ ٚأصبض ر٥ٝسـاڄ يًشـٝع١ َٚردعـاڄ نـبرياڄ، يـ٘ َـٔ       ٚايؿتٝا، عرف باياٖد ٚاي

امل٪يؿات: ساش١ٝ ؾرا٥د ا٭صٍٛ، ساش١ٝ املهاس ، نتاب يف أصٍٛ ايؿكـ٘. َٛسـٛع١ طبكـات ايؿكٗـا٤،     
 .559، ص14، زايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف َ٪سس١ اٱَاّ ايصادم 

 .3ي ايدٜٔ، زٜعين يف نتاب َعارف ايرداٍ، ايشٝخ قُد سر (3)

 يف نتابٝ٘ ايّرٜع١    تصاْٝـ ايشٝع١، طبكات أع٬ّ ايشٝع١، ٚغريٖا. (4)
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ـڂدٵرڇٟ  28: أبٛ سعٝد ا

 72أبٛ سؿٝإ: 
 36: أبٛ طاي 

 90: أبٛ قُد ايبذًٞ
 79: أبٛ ٖرٜر٠

ٞٸ  28: بٔ نع  أڂبٳ
 165: أهللد ايباْڀٞ

 185: أهللد ايٓٝسابٛرٟ
، 150، 148، 111، 90: أهللځدٴ بٔ سٓبٌ

151 ،152 ،153 
 102: اهللد بٔ شعٝ  ايٓسا٥ٞ

ٞٸ  183: أهللد بٔ عً
 152: أهللد بٔ ٖاْٞ ا٭ثرّ

 148: أهللد بٔ و٢ٝ ايبػدادٟ
 209: أهللد دٛدت
 209: أهللد سًُٞ

 209: أهللد  ًٛصٞ
 118: أهللد ناشـ ايػڀا٤

 76: أسا١َ بٔ يٜد
 143: أسد بٔ ايؿرات

 140: أسد بٔ عُرٚ
 200:  ااعٌٝ بٔ سٝدر

 82: ا٭سٛد بٔ ٜاٜد ايٓخعٞ
 73 أسٝد بٔ سضري ا٭ْصارٟ:

 55: ا٭صبؼ بٔ ْبات٘



 239  فيرش االعال 

 158: ا٭عُش سًُٝإ بٔ َٗرإ
 164أغا بارى ايڀٗراْٞ: 

 222، 108: اٯيٛسٞ
 91: ا٭َني

 34: أْا بٔ َايو
 110: أٜٛب ايسختٝاْٞ

، 148، 111، 101، 82، 81، 62: ايبخارٟ
168 

 201: برٖإ ايدٜٔ املايهٞ
 70أرطأ٠:  ر بٔبس

 111: ايب٬هرٟ
 28: دابر ا٭ْصارٟ

 122: دابر بٔ سٝٸإ
 99: بٔ عبد اؿُٝددرٜر 

 227: دعؿر عر ايعًّٛ
 120دعؿر بٔ قُد ايكُٞ: 

 216: دعؿر د٬ٍ
 216، 117، 116: دعؿر ناشـ ايػڀا٤

 157: دعؿر ٜاٜد ايكعكاع املدْٞ
 116: دٛاد ايعاًَٞ

 223: دٛاد ش 
َٴشٞ ايدٸ  230: ٜٔدٛاد 

 193: اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ
 229: اهلل ايرٻشا سبٝ 

 47: سّٜؿ١ڂ ايُٝاْٞ
 28: سّٜؿ١ بٔ ايُٝإ

 189، 114: اؿڂرٸ ايعاًَٞ
 76: سسٻإ بٔ ثابت

 216: سسٔ آغا بٔ صادم آغا
 170، 91، 77، 72: اؿسٔ ايبصرٟ

 103: اؿسٔ اؿًيب
 148: اؿسٔ اياعؿراْٞ

 166: اؿسٔ ايسٸراد
 226، 224: ايشريايٟسسٔ 

ٔٵ ايصٻدٵر  194: سٳسٳ
 158: اؿسٔ بٔ أبٞ اؿسٔ

ٔٴ بٔ ايصبٻا   132: اؿځسٳ
ُٸاْٞ ٞٸ ايع ٔٴ عً ٔٴ ب  120: اؿځسٳ
 165: اؿسٔ بٔ عًٞ ايٛشٸا٤

 119: اؿسٔ بٔ عًٞ بٔ ؾضاٍ
 132: سسٔ عًٞ شاٙ اؿسٝين

 117: سسٔ ناشـ ايػڀا٤
 148: اؿسني ايهرابٝسٞ

 228 :سسني ايٓا٥ٝين
 74: سٳؿڃ ٴ بٔ غٝاخ

 161: اؿهِ بٔ ع١ٓٝٝ
 80: هللچاد بٔ أبٞ سًُٝإ

 98: هللچاد بٔ عجُإ
 98: هللچاد بٔ عٝس٢
ُٵدٳإ ايتػًيب  93: سٳ

 ١36 بٓت  ًٜٛد:  ده
 131:  امي١ قڀ  ايدٜٔ
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 221:  ضر ش٬ٍ
 136، 107: اـڀٝ  اـٛاريَٞ

 157:  ًـ بٔ ٖشاّ ايبااي
 50: اـًٌٝ بٔ أهللد

 200: بٔ اسشل ايهردٟ ًٌٝ 
 170:  ٓدم ا٭سدٟ

 179، 154، 90، 59: ايظاٖرٟداٚد 
 128: دٜٔ اهلل ايؿاطُٞ

 29: ايرايٟ
 82: ايراغ  ا٭صؿٗاْٞ

 148: ايرٸبٝعڇ املرادٟ
 97: ايربٝع بٔ صبٝض

 60: ربٝع١ بٔ عبد ايرهللٔ
 72: رشٝد ااذرٟ

 215، 206: رشٝد رجا
 224: رجا ايرؾٝعٞ

 172، 119: يرار٠ بٔ أعني
ٟټ  195: اياكشر

 72، 71يٜاد: 
 160يٜد ايشٗٝد: 
 28: يٜد بٔ ثابت

 57: سامل بٔ عُر
 199: ايسٸبهٞ

 140: ايسر سٞ
 76: سعد بٔ أبٞ ٚقاص

 33: سعد بٔ عٴبادٳ٠ځ ا٭ْصارٟ

 95: سعٝد بٔ أبٞ عرٚب١
 47: سعٝدٴ بٔ ايعاص
 57: سعٝد بٔ املسٝ 

 61: سعٝد بٔ دبري
 217: سعٝد ثابت

، 111، 110، 98، 90، 58: ايجٛرٟ سؿٝإ
137 

 146، 111، 110، 89: سؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ
 28: سًُإ ايؿارسٞ

 55: سٴًِٝ بٔ قٝا
 81: سًُٝإ بٔ عبد املًو

 169: سًُٝإ بٔ َٗرإ ا٭سدٟ
ٓٵدٴب ُٴرٳ٠ځ بٔ دٴ  34: سٳ

ٟټ  35: سٌٗ بٔ سعد ايساعد
 209: سٝـ ايدٜٔ

 75: املرتض٢ شرٜـاي
 138: ايٓخعٞشرٜو بٔ عبد اهلل 

 150، 149: املكدسٞيما ايدٜٔ 
 202، 201: ايشٗٝد ا٭ٍٚ

 202ايشٗٝد ايجاْٞ: 
 200: ايشٝخ ايبٗا٥ٞ

، 114، 104، 74، 23: ايشٝخ ايڀٛسٞ
115 ،116 ،117 ،120 ،166 ،189 ،
192 ،193 ،200 

 200، 192، 191، 120: املؿٝدايشٝخ 
 119: صؿٛإ بٔ و٢ٝ
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 130: صٳ٬ ٴ ايدٸٜٔ ا٭ٜٛبٞ
 168: طاٚٚ  بٔ نٝسإ ايُٝاْٞ

 130: ايظاٖر بٝ  
 132: عاي١ٝ يما املًو

 58: عاَر ايشعيب
 170: عاَر بٔ شراسٌٝ ايشعيب

 29بٓت أبٞ بهر:  عا٥ش١
 55: ايعبا  بٔ عبد املڀً 
 61: عبد ايرهللٔ ا٭شعرٟ

، 98، 90، 58: ا٭ٚياعٞعبد ايرهللٔ 
153 ،170 ،179 

 47: عبد ايرهللٔ بٔ اؿارخ
 29: ايرهللٔ بٔ عٛفعبد 

 145: عبد ايرسِٝ بٔ  ايد
 99: عبد ايريام ايصٓعاْٞ
 34: عبدٹ اهلل بٔ أبٞ أٚؾ٢
 38: عبدٳ اهلل بٔ أبٞ راؾع

 47: عبدٴ اهلل بٔ ايابري
ٔٴ ايسا٥   49: عبدٴ اهللٹ ب
 29: عبد اهلل بٔ ايعاص

 194: عبد اهلل بٔ دب١ً ايهٓاْٞ
 104 :عبد اهلل بٔ دب١ً بٔ أبٵذٳرٵ ايهٓاْٞ

 33: عبد اهلل بٔ سهِٝ
 71: عبد اهلل بٔ سٓظ١ً

 166: عبد اهلل بٔ سعٝد ايهٓاْٞ
 29: عبد اهلل بٔ عبا 

 99: عبد اهلل بٔ َبارى
، 61، 59، 47، 29: عبد اهلل بٔ َسعٛد

64 ،96 ،159 
 77: عبد اهلل بٔ ٖٚ  ايرٸاسيب

 97: عبد املًو بٔ عبد ايعاٜا بٔ درٜر
 98: عبد امل٪َٔ بٔ ايكاسِ

 179: عبد امل٪َٔ بٔ عًٞ
 93: عبٝد اهلل املٗدٟ

 112: عبٝد اهلل بٔ أبٞ سعٝد
 128: عبٝد اهلل بٔ اؿسني

 168: عبٝد اهلل بٔ عًٞ بٔ أبٞ شعب١
 83: عبٝد٠ بٔ عُرٚ ايسًُاْٞ

 212: عجُإ ايبا
 186: عجُإ بٔ سعٝد

، 47، 38، 37، 29: عجُإ بٔ عؿإ
48 ،49 ،53 ،60 ،61 ،65 ،76 ،
77 ،169 

ٔٴ ايابري بٔ ايعٛاّ  83: عر٠ٚ ب
 130: ايعاٜا باهلل

 170: عڀا٤ بٔ ربا 
 170، 61، 41: عهر١َ

 201ايع١َ٬ اؿًٞ: 
 61: عًك١ُ بٔ قٝا ايٓخعٞ

 224: عًٞ اـصٞ
 136: عًٞ ايكارٟ

 200: عًٞ ايهرنٞ
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ٞٸ بٔ  براِٖٝ  42: عً
ٞٸ بٔ هللا٠ ايهسا٥ٞ  157: عً

ٞٸ ُٻد ايبٴادٟٚ عً َٴش  184: بٔ 
ُٳرٟ ُٸد ايسٻ ٞٸ بٔ قڂ  119: عً

 133: عًٞ شاٙ سًڀإ
 29: عُار بٔ ٜاسر

، 38، 37، 30، 29: عُر بٔ اـڀاب
45 ،48 ،51 ،52 ،53 ،56 ،59 ،
60 ،61 ،63 ،64 ،65 ،69 ،77 ،
80 ،84 

ُٳرٳ بٔ ساّ  32: عٴ
 69: عُر بٔ عبد ايعاٜا

 166: عُر بٔ َسًِ ايتُُٝٞ
ُٵرٴٚ بٔ اؿُل  72: عٳ

 231: شربٝاْٞايؿاجٌ اي
 166، 112: ايؿضٌ بٔ شاهإ
 114: ايؿٝض ايهاشاْٞ

 168، 85: ايكاسِ بٔ قُد بٔ أبٞ بهر
 129: ايكا٥ِ بأَر اهلل بٔ اٱَاّ املٗدٟ

 169: قتاد٠ بٔ دعا١َ
 72: نٌُٝ بٔ يٜاد

 226: ايهٛٙ نُرٟ
 90: ايًٝح بٔ سعد

 55: َايو ا٭شمح
 91: َايو بٔ اْا

 91: املإَٔٛ

 221: ٓهراْٞفتب٢ ايً
 221: قسٔ  ٓؿر

 201: اؿًٞاحملكل 
ُٸد ا٭بٗرٟ  185: ق

ُٸد ايسًُٞ ايمحَّٟ  102: ق
ُٸد أَني ا٭سمحآبادٟ  126: َٴشٳ

 209: قُد أَني اؾٓدٟ
 190، 115: قُد باقر االًسٞ
 131: قُد برٖإ ايدٜٔ
ُٻد بٔ أبٞ بهر  71: َٴشٳ

 100: قُد بٔ أهللد بٔ و٢ٝ
 111 :قُد بٔ  سشام

 103: قُد بٔ اؿسٔ بٔ ؾرٚم ايصؿار
 55: قُد بٔ اؿٓؿ١ٝ

 206: قُد بٔ ايسٓٛسٞ
ُٸد بٔ درٜر ايڀ ٟ  156، 89: ق

 166: قُد بٔ  ايد ا٭شعرٟ
ُٸد بٔ سرئٜ  168، 42، 41: ق
 186: قُد بٔ عجُإ

ُٸد بٔ عًٞ شاٙ  132: ق
ُٸد بٔ قٝا ايبذًٞ  98: ق

 98: قُد بٔ َرٚإ ايًّٖٞ
ُٻد بٔ َسعٛد ايعٝاشَٞٴ  167: شٳ

ُٸد بٔ َسًِ اياٖرٟ  94: ق
 76: قُد بٔ َس١ًُ

 231: قُد سري ايدٜٔ
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 230: قُد سسٔ املاَكاْٞ
 217، 216، 118ايٓذؿٞ:  قُد سسٔ

 218: قُد سسني ا٭صؿٗاْٞ
ُٸد سٴسني ايٓٛرٟ  115: ق

ُٻد سسني ناشـ ايػڀا٤  211: َٴش
 230: قُد ط٘ لـ

ُٸد عاملهري  201: ق
 206: قُد عبد٠

ُٸد ع٤٬ ايدٜٔ بٔ عابدٜٔ  209: ق
 227: نا ِ اـراساْٞقُد 

 219: قُد قٞ ايدٜٔ
ٕٳ بٔ اؿهِ  38: َرٚا

 130: املستعًٞ باهلل
ُٴداْٞ  83: َسرٚم بٔ ا٭ددع اا

 77: َس١ًُ بٔ كًد
 196: َصع  بٔ ايابري
 225: َظؿچر ايدٜٔ شاٙ

 29، 27: َعاه بٔ دبٌ
، 70، 69، 41ابٞ سؿٝإ:   َعا١ٜٚ بٔ

71 ،72 ،73 ،75 ،76 ،78 ،
84 

 98: َعا١ٜٚ بٔ عُار
 145: املعا بٔ بادٜا
 99: َعُر بٔ راشد

 49: املػري٠ بٔ شٗاب
 47: املكداد بٔ ا٭سٛد

 202: ا٭ردبًٝٞاملكد  
 95: َهشٍٛ ايشٻاَٞ

 205: َٳٗدٟ ايبصرٟ
 46: َٛس٢ بٔ عكب١

 72: َٝجِ ايتُار
 51: َُٕٝٛ بٔ َٗرإ
 156: ْاؾع بٔ أبٞ ْعِٝ

 199: لِ ايدٸٜٔ أبٛ ربٝع
 126: ْع١ُ اهلل اؾاا٥رٟ
 141: ْٛ  بٔ أبٞ َرِٜ

 230: ٖادٟ ايڀٗراْٞ
 91: ٖارٕٚ ايرشٝد

ُٳ١   91: بٔ أعنيٖٳرٵثٳ
 98: ٖشاّ بٔ اؿهِ

 161، 95، 94: ٖشاّ بٔ عبد املًو
َٴٓبٸ٘ ُٸاّ بٔ   79: ٖٳ
 99: ٖٝجِ بٔ بشري

 142: ايٛاقدٟ
 33: ا٥ٌ بٔ سذرٚ

 126: ايٛسٝد ايبٗبٗاْٞ
 158: و٢ٝ بٔ املبارى ايٝاٜدٟ

 144: و٢ٝ بٔ و٢ٝ بٔ نجري
 169: ٞوٝٳ٢ بٔ ٜٳعٵُرٴ ايعٳدٵٚاْ

 58: ٜاٜد بٔ أبٞ سبٝ  املصرٟ
 157: ٜعكٛب بٔ  سشام اؿضرَٞ

 172: ٜعكٛب بٔ ايسهچٝت
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ً ا  129: ٜعكٛب بٔ نٹ
 126ٜٛسـ ايبشراْٞ: 

 148: املصرٟٜٛسـ بٔ و٢ٝ 
 165، 112: ْٜٛا بٔ عبد ايرهللٔ

 



 

 فٗسع املنصادز 
 .ايكرإٓ ايهرِٜ

ــّٚب، دار       .1 ــعٝد اال ــل س ــٝٛطٞ، ؼكٝ ــرهللٔ ايس ــد اي ــرإٓ، عب ــّٛ ايك ــإ يف عً اٱتك
 ّ(.1996، )1ايؿهر، بريٚت، ط

ا٫دتٗــاد يف اٱســ٬ّ، قُــد َصــڀؿ٢ املراغــٞ، ايهتــاب ايػــين يًٓشــر َڀبعــ١ دار    .2
 ّ(.1959)اؾٗاد، ايكاٖر٠، 

، ايعاَــ١ ا٫سهــاّ، عًــٞ بــٔ قُــد رجــا ناشـــ ايػڀــا٤، َ٪سســ١ ناشـــ ايػڀــا٤  .3
 ّ(.1995، )1ايٓذـ، ط

أ بــار ايكضــا٠، قُــد بــٔ  ًـــ بــٔ سٝــإ )ٚنٝــع(، ؼكٝــل عبــد ايعاٜــا َصــڀؿ٢    .4
 ّ(.1947، )1املراغٞ، َڀبع١ ا٫ستكا١َ، ايكاٖر٠، ط

٬ْٞ، َڀبعـ١ بـ٫ٛم،   ارشاد ايسارٟ يشر  صشٝض ايبخارٟ، أهللد بٔ عًٞ ايعسك .5
 ٖـ(.1325، )7َصر، ط

ا٫ستبصــار يف َــا ا تًـــ َــٔ ا٭ بــار، قُــد بــٔ اؿســٔ ايڀٛســٞ، ؼكٝــل سســٔ  .6
 ٖـ(.1390، )4اـرسإ، َڀبع١  ٛرشٝد، ْشر دار ايهت  اٱس١َٝ٬، ط

ا٫ستٝعاب يف أاا٤ ا٭صشاب، ٜٛسـ بٔ عبد اهلل ايكرطيب، طبـع َـع اٱصـاب١،     .7
 ّ(.1939 ٣، َصر، )املهتب١ ايتذار١ٜ ايه

 أسد ايػاب١، قُد بٔ ا٭ثري، اْتشارات  ااعًٝٝإ، طٗرإ ْاصر  سرٚ. .8

 سعاف ايراغبني يف سـري٠ املصـڀؿ٢ ٚؾضـا٥ٌ أٖـٌ بٝتـ٘ ايڀـاٖرٜٔ، قُـد بـٔ عًـٞ           .9
 ّ(.1948ايصبإ، َصڀؿ٢ ايبابٞ اؿًيب، )

10.          ٟ دـ ،    سعاف املبڀأ بردـاٍ املٛطـأ، عبـد ايـرهللٔ ايسـٝٛطٞ، ؼكٝـل َٛؾچـل ؾـٛي
 ٖـ(.1410، )1طبع ْٚشر دار ااذر٠، بريٚت، ط

اٱصــاب١ يف اٝٝــا ايصــشاب١، أهللــد بــٔ عًــٞ ايعســك٬ْٞ، ؼكٝــل عــادٍ اهللــد عبــد  .11
 ٖـ(.1415، )1املٛدٛد، ْشر دار ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
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أع٬ّ املٛقعني عـٔ رب ايعـاملني، قُـد بـٔ أبـٞ بهـر )ابـٔ قـِٝ اؾٛيٜـ١(، ؼكٝـل            .12
 ّ(.1955، )1عبد اؿُٝد، َڀبع١ ايسعاد٠، َصر، ط قُد قٞ ايدٜٔ
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 رسا٥ٌ ا ٛإ ايصؿا ٚ ٬ٕ ايٛؾا، دار صادر بريٚت. .71

 ايبػدادٟ، دار  سٝا٤ ايمحاخ ايعربٞ، بريٚت.  رٚ  املعاْٞ، قُٛد اٯيٛسٞ .72

ُٸد بٔ ايؿتاٍ ايٓٝسابٛرٟ، تكدِٜ قُد َٗدٟ اـرسإ، ْشر  .73 رٚج١ ايٛاعظني، ق
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ٞٸ بٔ عُر ايدار قڀين، ؼكٝل فدٟ بٔ سٝد ايشـٛر٣، طبـع    .76 سٓٔ ايدٸارقڀين، عً
 ّ(.1996، )1ْٚشر دار ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
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ُـد أهللـد ايـدٖإ،    سٓٔ ايدارَٞ، عبد اهلل بٔ عبد ايـرهللٔ ايـدارَٞ، ؼكٝـل ق    .77
 ْشر َڀبع١ ا٫عتداٍ، دَشل.

 سني بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ، دار ايؿهر.اؿ ايسٓٔ ايه ٣، أهللد .78

ايسٓٔ ايه ٣، أهللد بٔ شعٝ  ايٓسا٥ٞ، ؼكٝل د.عبد ايػؿار سًُٝإ ايبٓدارٟ،  .79
 ّ(.1991، )1طبع ْٚشر دار ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

ٝٛطٞ، ْشر دار ايؿهـر، بـريٚت،   سٓٔ ايٓسا٥ٞ بشر  ايسٝٛطٞ، عبد ايرهللٔ ايس .80
 ّ(.1930، )1ط

ــب٤٬، قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب، ؼكٝــل شــعٝ  ا٭رْــا٩ٚط، ْشــر     .81 ســري  عــ٬ّ ايٓټ
 ٖـ(.1413، )9َ٪سس١ ايرساي١، بريٚت، ط

شذر٠ ايٓٛر اياان١ٝ يف طبكات املايه١ٝ، قُد بٔ قُد كًـٛف، ؼكٝـل عبـد االٝـد      .82
 ّ(.2003، )1بٓإ، طاؿٝايٞ، دار ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، ي

شر  ايارقاْٞ ع٢ً َٛطأ َايو، قُد بٔ عبد ايباقٞ ايارقاْٞ، ْشر دار ايهتـ     .83
 ٖـ(.1411، )1ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

ُٻـد أبـٛ ايؿضـٌ    بد اؿُٝد بٔ أبٞ اؿدٜد املعتايٞشر ٴ ْٗرڇ ايب٬غ١، ع  .84 ، ؼكٝل ق
١ اهلل ايعظ٢ُ املرعشٞ  براِٖٝ، ْٳشٵرٴ دار  سٝا٤ ايهت  ايعرب١ٝ، َٓشٛرات َهتب١ آٜ

 ّ(.1967، )2ايٓذؿٞ، ط

صشٝضٴ ايبخارٟ، قُد بٔ  ااعٌٝ ايبخـارٟ، طبـع ْٚشـر دار ايؿهـر، بـريٚت،       .85
 ٖـ(.1401طبع١ با٭ٚؾست عٔ طبع١ دار ايڀباع١ ايعاَر٠ باستاْبٍٛ، )

ايصٛاعل احملرق١ يف ايرد ع٢ً أٌٖ ايبدع ٚاياْدقـ١، اهللـد بـٔ سذـر املهـٞ، ْشـر        .86
 ّ(.1999ع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، )دار ايهت  اي

ايض٤ٛ اي٬َع ٭ٌٖ ايكرٕ ايتاسع، قُد بٔ عبد ايرهللٔ ايسخاٟٚ، دار اؾٝـٌ،   .87
 ّ(.1992، )1بريٚت، ط

طبكات اع٬ّ ايشٝع١، آغا بـارى ايڀٗراْـٞ، دار اسٝـا٤ ايـمحاخ ايعربـٞ، بـريٚت،        .88
 ّ(.2009، )1ط

 ت.طبكات اؿٓاب١ً، قُد بٔ أبٞ ٜع٢ً، دار املعرؾ١، بريٚ .89
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طبكـات ايشــاؾع١ٝ ايهــ ٣، تـاز ايــدٜٔ بــٔ عًــٞ ايسـبهٞ، ؼكٝــل د.قُــٛد قُــد     .90
 ٖـ(.1431، )2ايڀٓاسٞ، ٖذر يًڀباع١ ٚايٓشر، ط

 ايڀبكات ايه ٣، قُد بٔ سعد، ْشر دار صادر، بريٚت، يبٓإ.  .91

ايع  ٚدٜـٛإ املبتـدأ ٚاــ  يف أٜـاّ ايعـرب ٚايعذـِ ٚاي بـر َٚـٔ ساجـرِٖ َـٔ            .92
ن  )تارٜخ ابٔ  ًدٕٚ(، عبد ايرهللٔ بٔ  ًدٕٚ، طبـع ْٚشـر   هٟٚ ايسًڀإ ا٭

 .4دار  سٝا٤ ايمحاخ ايعربٞ، بريٚت، ط

ايعبكات ايعٓ ٜـ١ يف ايڀبكـات اؾعؿرٜـ١، قُـد اؿسـني بـٔ عًـٞ ناشــ ايػڀـا٤،           .93
 ّ(.1982ؼكٝل دٛدت ايكاٜٚين، دار بٝإ يًٓشر ٚايتٛيٜع بريٚت، )

ٜــ١، قُــد اؿســني ناشـــ ايػڀــا٤، ؼكٝــل   ايعبكــات ايعٓ ٜــ١ يف ايڀبكــات اؾعؿر   .94
 ّ(.1998، )1دٛدت ايكاٜٚين، ط

ايعد٠ يف أصٍٛ ايؿك٘، قُـد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـٞ، ؼكٝـل قُـد رجـا ا٭ْصـارٟ          .95
 ٖـ(.1417، )1ايكُٞ، َڀبع١ ستار٠، ط

ُٵدٳ٠ڂ ايكارٟ شٳرٵ ٴ صشٝض ايبٴخارٟ، قُٛد بٔ أهللد ايعٝين، دار  سٝا٤ ايـمحاخ   .96 عٴ
 (.ٖـ1348ايعربٞ، )

، قُد بٔ عًٞ ايكُٞ، ؼكٝل سسني ا٭عًُٞ، طبع ْٚشر عٕٝٛ أ بار ايرجا  .97
 ٖـ(.1404َ٪سس١ ا٭عًُٞ، بريٚت، )

 ايػارات،  براِٖٝ بٔ قُد ايهٛيف، ؼكٝل د٬ٍ ايدٜٔ احملدخ، َڀبع١ بٗذت. .98

ؾـتض ايبـارٟ شـر  صـشٝض ايبخــارٟ، اهللـد بـٔ عًـٞ ايعسـك٬ْٞ، اٚؾســٝت دار          .99
 .2املعرؾ١، بريٚت، ط

ؾًســؿ١ ايتشــرٜع يف اٱســ٬ّ، صــبشٞ قُصــاْٞ، دار ايعًــِ ي٬ًُٜــني، بــريٚت،     .100
 ّ(.1961، )3ط

ؾٗرستٴ أاـا٤ َصـٓٸؿٞ ايشـٝع١ )ردـاٍ ايٓذاشـٞ(، أهللـد بـٔ عًـٞ ايٓذاشـٞ،           .101
ــع ْٚشــر َ٪سســ١ ايٓشــر ا٫ســ٬َٞ ايتابعــ١       ــل َٛســ٢ ايشــ ٟ ايالــاْٞ، طب ؼكٝ

 ٖـ(.1416، )5ؾُاع١ املدرسني، قِ، ط

خ، قُـد سسـني اؿسـٝين اؾ٬يـٞ، عـد٠ َعًكـني، بـريٚت، يبٓـإ،         ؾٗرست ايمحا .102
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 ٖـ(.1436، )4ط

ايؿٗرست، ايشٝخ قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛسٞ، ؼكٝل دٛاد ايكٝٸَٛٞ، َ٪سسـ١ ْشـر    .103
 ٖـ(.1417، )1ايجكاؾ١، قِ، ط

 ّ(.1978ايؿٗرست، قُد بٔ اسشل ايٓدِٜ، ْشر دار املعرؾ١ بريٚت، ) .104

دار ، ؼكٝــل عًــٞ بــٔ قُــد عٝــٛض،  يهــتيبقُــد بــٔ شــانر اؾــٛات ايٛؾٝــات،   .105
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، 1ٝل أهللد عبد ايس٬ّ، طبع ْٚشـر دار ايهتـ  ايعًُٝـ١، بـريٚت، ط    املٓاٟٚ، ؼك

 ٖـ(.1415)

، قُــد بــٔ عًــٞ املًهــٞ، جــبڀ٘ باســٌ عٝــٕٛ  قــٛت ايكًــٛب يف َعاًَــ١ احملبــٛب  .107
 ّ(.1997، )1ايسٛد، دار ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

ايهايف، قُد بٔ ٜعكـٛب ايهًـٝين، ؼكٝـل عًـٞ أنـ  ايػؿچـارٟ، املڀبعـ١ سٝـدرٟ،          .108
 ٖـ(.1367، )3ْشر دار ايهت  اٱس١َٝ٬، آ ْٛدٟ، ط

َـإَٔٛ شـٝشا، دار   ايهاٌَ يف ايتارٜخ، عًٞ بـٔ قُـد ابـٔ ا٭ثـري، ؼكٝـل  ًٝـٌ         .109
 ّ(.2007، )2املعرؾ١، بريٚت، ط

ايهاٌَ يف جعؿا٤ ايرداٍ، عبد اهلل بٔ عدٟ اؾردـاْٞ، ؼكٝـل د. سـٌٗٝ ينـار،      .110
 ّ(.1988، )3قرأٖا ٚياد عًٝٗا و٢ٝ كتار غااٟٚ، دار ايؿهر، بريٚت، ط

ــاقر          .111 ــد ب ــل قُ ــٞ، ؼكٝ ــٝا اا٬ي ــٔ ق ــًِٝ ب ــٞ، س ــٝا اا٬ي ــٔ ق ــًِٝ ب ــاب س نت
 ا٭ْصارٟ.

ــابٛرٟ        نځ .112 ــني ايٓٝس ــؿار، سس ــ  ٚا٭س ــا٤ ايهت ــٔ أا ــتار ع ــ  ٚا٭س ـٴ اؿذ ــ شٵ
، 2ايهٓتٛرٟ، َڀبع١ بُٗٔ، ْشر َهتب١ آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ املرعشـٞ ايٓذؿـٞ، قـِ، ط   

 ٖـ(.1409)

نشـــ ايظٓــٕٛ عــٔ أســاَٞ ايهتــ  ٚايؿٓــٕٛ، َصــڀؿ٢ بــٔ عبــد اهلل، َــع َكدَــ١  .113
 بريٚت. ايسٝد شٗاب ايدٜٔ املرعشٞ، دار  سٝا٤ ايمحاخ ايعربٞ،

نٓا ايعُاٍ يف سٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ، عًٞ املتكٞ اآدٟ، ؼكٝـل بهـرٟ سٝـاْٞ،     .114
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 ٖـ(.1415طبع ْٚشر دار ايؿهر، )

نٓا ايعُاٍ، عًٞ املتكٞ بٔ سساّ ايدٜٔ اآدٟ، جبڀ٘ ٚصشش٘ بهرٟ سٝٸـاْٞ،   .115
 ّ(.1989صؿ٠ٛ ايسكا، َ٪سس١ ايرساي١، بريٚت، )

ْٞ، ْشـر َ٪سسـ١ ا٭عًُـٞ يًُڀبٛعـات،     يسإ املٝـاإ، أهللـد بـٔ عًـٞ ايعسـك٬      .116
 ٖـ(.1390، )2بريٚت، ط

َاجــٞ ايٓذـــ ٚساجــرٖا، دعؿــر بــٔ بــاقر آٍ قبٛبــ١، املڀبعــ١ ايعًُٝــ١، ايٓذـــ  .117
 ّ(.1955، )1ايشرف، ط

املبسٛط يف ؾك٘ اٱَا١َٝ، قُد بٔ اؿسـٔ ايڀٛسـٞ، ايسـٝد قُـد تكـٞ ايهشـؿٞ،        .118
 ٖـ(.1387املهتب١ املرتض١ٜٛ، طٗرإ، )

رٜٔ، ؾخـر ايـدٜٔ ايڀروـٞ، ؼكٝـل أهللـد اؿسـٝين، ْشـر َهتـ  ْشـر          فُع ايبشـ  .119
 ٖـ(.1408، )2ايجكاؾ١ اٱس١َٝ٬، ط

احملاسٔ، أهللد بٔ قُد بٔ  ايد اي قٞ، ؼكٝل د٬ٍ ايدٜٔ اؿسـٝين، ْشـر دار    .120
 ايهت  اٱس١َٝ٬.

 ٖـ( . 1361احملبٻر، قُد بٔ سبٝ  ايبػدادٟ، َڀبع١ ايدا٥ر٠، ) .121

122.   ٔ ًډ٢، عًٞ بـ أهللـد بـٔ سـعٝد، ؼكٝـل أهللـد قُـد شـانر، ْشـر دار ايؿهـر،           احمل
 بريٚت.

كتصر تارٜخ ايعرب ٚايتذدٜد اٱس٬َٞ، سٝد أَري عًٞ، ترمج١ رٜاض رأؾت،  .123
 ّ(.1938ؾ١ٓ ايتأيٝـ ٚايمحمج١ ٚايٓشر، )

املد ٌ    نتاب اٱنٌٝ، قُد بٔ عبد اهلل )اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ(، ؼكٝل د.ؾـ٪اد   .124
 ، دار ايدع٠ٛ، اٱسهٓدر١ٜ.عبد املٓعِ أهللد

َد١ٜٓ َعادا ا٭١ُ٥ ا٫ثين عشر ٚد٥٫ٌ اؿذر ع٢ً ايبشـر، ٖاشـِ بـٔ سـًُٝإ       .125
ايبشراْٞ، ؼكٝـل ؾٓـ١ ؼكٝـل، َڀبعـ١ داْـش، ْشـر َ٪سسـ١ املعـارف اٱسـ١َٝ٬،          

 ٖـ(.1415، )1ط

َرآ٠ اؾٓإ ٚعـ ٠ ايٝكظـإ، عبـد اهلل بـٔ أسـعد ايٝـاؾعٞ، ؼكٝـل  ًٝـٌ املٓصـٛر،           .126
 ّ(.1997، )1رات ايع١ًُٝ، بريٚت، طَٓشٛ
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َـــرآ٠ ايعكـــٍٛ يف شـــر  أ بـــار آٍ ايرســـٍٛ، قُـــد بـــاقر االًســـٞ، دار ايهتـــ    .127
 ٖـ(.1404، )3ا٫س١َٝ٬، طٗرإ، ط

َســتدرى ايٛســا٥ٌ َٚســتٓبا املســا٥ٌ، سســني ايٓــٛرٟ ايڀ ســٞ، ؼكٝــل ْٚشــر،    .128
 ّ(.1988، )2ايمحاخ، ط ٤ٱسٝا َ٪سس١ آٍ ايبٝت 

ــِ  .129 ــتدرى عًـ ــاٍ َسـ ــدٜحردـ ــرإ، ط اؿـ ــاٖرٚدٟ، طٗـ ــايٟ ايشـ ــٞ ايُٓـ ، 1، عًـ
 ٖـ(.1412)

املستدرى ع٢ً ايصشٝشني، قُد بٔ قُد اؿانِ ايٓٝسابٛرٟ، ؼكٝـل د. ٜٛســ    .130
 ٖـ(.1406املرعشًٞ، ْشر دار املعرؾ١، بريٚت، )

َستٳڀڃرٳؾات ايسرا٥ر )باب ايٓٛادر(، َٛسٛع١ ابـٔ  درٜـا، قُـد بـٔ اهللـد بـٔ         .131
ُد َٗدٟ اـرسـإ، َهتبـ١ ايرٚجـ١ اؿٝدرٜـ١، ايٓذــ،       درٜا اؿًٞ، ؼكٝل ق

 ّ(.2008، )1ايعرام، ط

َســٓد أبــٞ داٚد ايڀٝايســٞ، ســًُٝإ بــٔ داٚد ايڀٝايســٞ، ْشــر دار اؿــدٜح،     .132
 بريٚت.

َسٓد أبٞ ٜع٢ً املٛصًٞ، أهللد بٔ عًٞ ايتُُٝٞ، ؼكٝل سسني سًِٝ أسد، طبـع   .133
 ْٚشر دار املإَٔٛ يًمحاخ.

 ٌ، طبع ْٚشر دار صادر، بريٚت.َسٓد أهللد، أهللد بٔ سٓب .134

َسٓد ايشٗاب، قُـد بـٔ سـ١َ٬ ايكضـاعٞ، ؼكٝـل هللـدٟ عبـد االٝـد ايسـًؿٞ،           .135
 ّ(.1985، )1َ٪سس١ ايرساي١، بريٚت، ط

َصابٝض ا٭سهاّ، قُد َٗدٟ ايڀباطبـا٥ٞ، ؼكٝـل ٚتصـشٝض َٗـدٟ ايڀباطبـا٥ٞ       .136
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َعاْٞ ا٭ بار، قُد بٔ عًٞ بٔ بابٜٛـ٘ ايكُـٞ، ؼكٝـل عًـٞ أنـ  ايػؿچـارٟ طبـع         .141
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 بريٚت.

َعذِ رداٍ اؿدٜح ٚتؿصٌٝ طبكات ايرٚا٠، أبـٛ ايكاسـِ اــ٥ٛٞ، ؼكٝـل ؾٓـ١        .144
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املٓتخــ  َــٔ هٜــٌ املــٌّٜ، قُــد بــٔ درٜــر ايڀــ ٟ، َ٪سســ١ ا٫عًــٞ، بــريٚت،    .149
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ــٔ اســد اهلل اـًًٝــٞ،         .152 ـــ، دعؿــر ب ــ١، قســِ ايٓذ ــٛع١ ايعتبــات املكدس دار َٛس
 ٖـ(.1386، )1املعارف، بػداد، ط
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 ّ(.1995َعٛض، طبع ْٚشر دار ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚت، )
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ايٓتظِ يف تارٜخ املًٛى ٚا٭َِ، عبد ايرهللٔ بٔ عًٞ ابـٔ اؾـٛيٟ، ؼكٝـل قُـد      .156
، 1عبد ايكادر عڀا َٚصـڀؿٞ عبـد ايكـادر عڀـا، دار ايهتـ  ايعًُٝـ١، بـريٚت، ط       

(1992.)ّ 

درر ايسُڀني يف ؾضا٥ٌ املصـڀؿ٢ ٚاملرتضـ٢ ٚايبتـٍٛ ٚايسـبڀني، قُـد بـٔ       ْظِ   .157
ــ٪َٓني       ــري امل ــاّ أَ ــ١ اٱَ ــات َهتب ــٔ كڀٛط ــٞ، َ ـــ اؿٓؿ ــ١، ط ٜٛس ، 1ايعاَ

(1958.)ّ 

ٖدٜــ١ ايعــارؾني،  ااعٝــٌ باشــا ايبػــدادٟ، أٚؾســٝت دار  سٝــا٤ ايــمحاخ ايعربــٞ   .158
 ّ(.1951بريٚت، عٔ طبع١ استاْبٍٛ، )

،  ًٝــٌ ابــٔ أبٝــو ايصــؿدٟ، ؼكٝــل أهللــد ا٭رْــا٩ٚط ٚترنــٞ   ايــٛايف بايٛؾٝــات .159
 ّ(.2000َصڀؿ٢، دار  سٝا٤ ايمحاخ، بريٚت، )

ٌڇ َسا٥ٌ ايشرٜع١، قُد بٔ اؿسٔ اؿر ايعـاًَٞ، ؼكٝـلٴ    .160 ٚسا٥ٌ ايشٝع١    ؼصٝ
ــت   ــ١ آٍ ايبٝ ــر َ٪سس ــرإ، ط    ْٚش ــِ،  ٜ ــر، ق ــ١ َٗ ــمحاخ، املڀبع ــا٤ اي ، 2ٱسٝ

 ٖـ(.1414)

اهللد بٔ قُد ابٔ  ًهإ، ؼكٝـل  سسـإ عبـا ، دار ايجكاؾـ١،     ٚؾٝات ا٫عٝإ،  .161
 بريٚت.
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 100 ................................................ املسٓد اسِ عًٝ٘ أطًل َا



 264 أدًار علم الفقو ًأطٌاره  

 100 ...................................... املسٓد٠ ا٭سادٜح يف أيـ َٔ أٍٚ

 100 ........................................ َٓٗا ٚاملراد ايٓٛادر أيـ َٔ أٍٚ

 101 .............................................. ايشٗر٠ ْايٛا ائّٜ ايعًُا٤

 103 .......................................................... ايؿت٣ٛ نٝؿ١ٝ

 103 ................................... ٚايتعدٌٜ اؾر  ٚرداٍ ايرداٍ عًِ

 104 .......................................... ايرداٍ عًِ يف صٓـ َٔ أٍٚ

 104 ........................................ ايرداٍ عًِ يف يدٜٓا نتاب أقدّ

 105 ...................................... بٗا ايٛثٛم ايرٚا١ٜ صش١ يف املٝاإ

 105 ................................................ ايرٚا١ٜ جعـ يف املٝاإ

 105 ......................... ايرابع ايدٚر يف ايؿك١ٝٗ املّاٖ  يهجر٠ ا٭سباب

 106 ......................................................... اٱَا١َٝ َّٖ 

٘ٴ  107 ............................. ايبٝت أٌٖ ٚلّٖ  باٱَا١َٝ ايتس١ُٝ ٚد

 107 ............................. ايشٝع١ َد  يف  ايٓيب عٔ ايس١ٓ رٚت٘ َا

 108 ........................................................ اؾعؿر١ٜ ق١ايؿر

 108 ................................................. باؾعؿر١ٜ ايتس١ُٝ ٚد٘

 109 .................... ايتشٝع َّٖ  ْشر  يًصادم أتاست ايا ايؿرص١

  .............................................. 109 ايصادم اٱَاّ ت٬َّٝ

 110 .............. اٱس٬ّ يف ايؿًسؿ١ٝ يًُدار  ا٭ٍٚ امل٪سا  ايصادم

 110 ...................................  اَساڄ َّٖباڄ اؾعؿرٟ املّٖ  اعتبارٴ

 111 ........................................................ اؾعؿر١ٜ اْكساّ

ٕٸ تّنر ايس١ٓ صشا   112 ........ اَرياڄ عشر اثٓا ا٭َر ٜتٛيـ٢ اهلل رسٍٛ بعد أ

 112 ............................. ايؿك٘ يف عشر١ٜ اٱثين ايشٝع١ تصاْٝـ أْٛاع

ُٸ٢: ا٫ٍٚ ايٓٛع  112 .............................. ٚاؾٛاَع با٭صٍٛ ٜٚس

 112 .............................................. ا٭صٍٛ نت  َكدار
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 113 ........................................... ا٭صٍٛ نت  َٔ املعت 

 113 .......................... ٚتعدادٖا ا٭ربع١ ايصشا  يهت  املردع

 113 ............................................ ايهايف بهتاب ايتعرٜـ

ـٴ  113 ............................... ايؿكٝ٘ وضرٙ ٫ َٔ بهتاب ايتعرٜ

ـٴ  114 ....................................... ايعًِ َد١ٜٓ بهتاب ايتعرٜ

 114 ............................. ٚا٫ستبصار ايتّٜٗ  بهتاب ايتٸعرٜـ

 114 ............................................ ايٛايف بهتاب ايتعرٜـ

 114 ................................................ ٛسا٥ٌباي ايتعرٜـ

 115 ............................................... باملستدرى ايتعرٜـ

 115 .................................................. بايبشار ايتعرٜـ

ُٹعٳــتٵ َــا: ايجــاْٞ ايٓــٛع  أســاْٝدٖا عــّف بأيؿا ٗــا ا٭ بــار ْصــٛصٴ ؾٝــ٘ دٴ
 115 .............................................. ايؿك٘ أبٛاب ع٢ً َرتب١

ُٹعٳتٵ َا: ايجايح ايٓٛع ٔ  ا٭ بـار  ْصـٛصٴ  ؾٝ٘ دٴ ّڈ  غـري  َـ  َـع  بأيؿا ٗـا  ايتـاا
 115 .............................. ايؿك٘ أبٛاب ع٢ً َرتٸب١ أساْٝدٖا  سكاط

 116 ......................... ايشرع١ٝ ايكٛاعد ؾٝ٘ مجعت َا: ايرابع ايٓٛع

ـٳ َا: اـاَا ايٓٛع  116 ............................. ايؿك١ٝٗ املسا٥ٌ يف أيچ

 سهُٗـا  يف اٱَاَٝـ١  اْؿردت ايا ايؿك١ٝٗ املسا٥ٌ يف أيچـ َا: ايساد  ايٓٛع
 117 .......................................................... غريِٖ عٔ

 117 .......... ايؿك١ٝٗ ايٓصٛص ع٢ً ايتؿرٜع ع٢ً اشتٌُ َا: ايسابع ايٓٛع

 118 ................... عًٝٗا ايتعًٝل أٚ ايؿك٘ يهت  ايشرٚ : ايجأَ ايٓٛع

 118 ............... االتٗد ؾتا٣ٚ ػُع ايا ايع١ًُٝ ايرسا٥ٌ: ايتاسع ايٓٛع

 119 ................. ا٫ستد٫ٍ بٓشٛ ايؿك١ٝٗ املسا٥ٌ أدٛب١: ايعاشر ايٓٛع

 119 ..................................................... ايشٝع١ عٓد ايؿت٣ٛ

 120 .................................................. يًشٝع١ ايد١ٜٝٓ اياعا١َ
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 121 ........ ايشرع١ٝ با٭سهاّ  ا٭١ُ٥ عًِ يف عشر١ٜ اٱثين ايشٝع١ عكٝد٠

ٌٴ ٕٵ أرادٚا يٛ  أْٸِٗ ع٢ً ايديٝ  122........................ عًُٛا ٜعًُٛا أ

ٕٸ  123 ........... ا٭سهاّ عٔ ايهشـ يف اٱااّ طرٜل ٜستعًُٛا مل ا٭١ُ٥  

 124 .................................. ايشرٜع١ أسهاّ َعرؾ١ يف ايشٝع١ طرٜك١

 125 ............................ ايشرعٞ يًشهِ ا٫ بارٜٝـٔ استٓباط طرٜك١

 126 ............................................. ا٭ بارٜٝـٔ طرٜك١ ْكض َٔ

ّٴ ٌڇ عٳدٳ ُٳ  127 ............................................. بايكٝا  ايشٝع١ عٳ

 127 ....................................... ٚاٯغا ا١ْٝ ٚايبٗر٠ اٱااع١ًٝٝ

 128 ....................................... اٱااعًٝٞ املّٖ   ٗٛر ٚقت

 130 ................................................ ايؿاط١ُٝ ايدٚي١ اْشكام

 132 ...................................................... اٯغا ا١ْٝ ايؿرق١

 134 ................................................................ اياٜد١ٜ

 136 ................................................................ اؿٓؿ١ٝ

 137 .................................. ا٭سهاّ استٓباط يف سٓٝؿ١ أبٞ طرٜك١

 138 ............................. ايهٛؾ١ ؾكٗا٤ ٚبٝـٔ سٓٝؿ١ أبٞ بٝـٔ ايٛسش١

 138 ......................................... اؿٓؿ١ٝ عٓد ايؿك٘ َسا٥ٌ أقساّ

 139 .............................................. ا٭ربع١ سٓٝؿ١ أبٞ ت٬َّٝ

 142 ............................................. سٓٝؿ١ أبٞ َّٖ  يف ايڀعٔ

 143 ................................................................ املايه١ٝ

ٔٳ دٳارٳتٵ ايا املڀارس١  144 ............................. ايًٝح ٚبٝـٔ َايو بٝـ

 145 .............................................. َايو َّٖ  اْتشار سب ٴ

 146................................................................ ايشاؾع١ٝ

 147 ........................... ايشرع١ٝ ا٭سهاّ استٓباط يف ايشاؾعٞ طرٜك١

 148 .................................................. ايشاؾعٞ ت٬َّٝ أشٗر



 267  حمخٌ اث المخاب

 149 ............................................... يػريٙ ايشاؾعٞ نتاب ْسب١

 150 ............................................ ٚغريِٖ ايشاؾع١ٝ بٝـٔ ايٓااع

 150 ................................................................ اؿٓب١ًٝ

 152 ..................... ايشرع١ٝ ا٭سهاّ استٓباط يف سٓبٌ بٔ اهللد طرٜك١

 152 .................................................. أهللد أصشاب أشٗر

 154 ...................................................... املٓكرج١ املّاٖ 

 154 ...................................................... ا٭ٚياعٞ َّٖ 

 154 ............................................ ٚايداٚدٟ ايظاٖرٟ َّٖ 

ّٴ  155 .................................................... اٱمجاع ؼكچل عد

ُٻد َّٖ   156 ................................................ درٜر بٔ َٴشٳ

 156 ....................................................... ايسبع١ ايكرا٤ات

 159 .......................................................... ايعك١ًٝ ايعٴًّٛ

 159 ...................... ايرأٟ أٌٖ ٚ يـ٢ اؿدٜح أٌٖ  يـ٢ ايؿكٗا٤ اْشكام

 159 ....................................................... ايرأٟ أٌٖ طا٥ؿ١

 159 ............................................. اؿدٜح أٌٖ ايجا١ْٝ ايڀچا٥ؿ١ڂ

 160 ........................................................... املڀاف  اا١

 161 ................................... ا٭ بار نت  أقدّ يٜد اٱَاّ فُٛع

  ................................................. 161 ايباقر قُد اٱَاّ

  .............................................. 162 ايصادم دعؿر اٱَاّ

  .............................................. 162 ايها ِ َٛس٢ اٱَاّ

  ...................................... 163 ايرجا َٛس٢ بٔ عًٞ اٱَاّ

 163 ...................................................... ايرجا ؾك٘ نتاب

  ............................................... 163 اؾٛاد قُد اٱَاّ

  ................................................ 164 ااادٟ عًٞ اٱَاّ
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  ............................................164 ايعسهرٟ اؿسٔ اٱَاّ

  ................................................ 165 املٗدٟ اؿذ١ غٝب١

 165 ..................................................... ايرابع ايدٚر ؾكٗا٤

 165 .............................................. ايرهللٔ عبد بٔ ْٜٛا

 165 .................................................. عُري أبٞ بٔ قُد

 166 ............................................. ايبذًٞ و٢ٝ بٔ صؿٛإ

 166 ...................................................... ايباْڀٞ أهللد

 166 ...................................................... ايٛشا٤ اؿسٔ

 166 ...................................................... ايسٸراد اؿسٔ

 166 ..................................................... ا٭شعرٟ أهللد

 167 ..................................................... َٗاٜار بٔ عًٞ

 167 ....................................... ايٓٝسابٛرٟ شاهإ بٔ ايؿضٌ

 167 ........................................... ايهٓاْٞ سعٝد بٔ اهلل عبد

 167 ...................................................... ايكُٞ اهلل عبد

 167 .............................................. ايتُُٝٞ َسًِ بٔ عُر

 167 .........................................ٟ ا٭ٖٛاي سعٝد بٔ اؿسٝـٔ

 167 ....................................................... اي قٞ اؿسٔ

ُٻد  167 .......................................... ايعٝاشٞ َسعٛد بٔ َٴشٳ

 168 ............................................... اي قٞ دقُ بٔ أهللد

ُٻد  168 ..................................................... َعاؾ٢ بٔ ق

 168 ...................................................... ايجكؿٞ  براِٖٝ

 168 ....................................................ًُٞا٭س  براِٖٝ

 168 ................................................... شعب١ بٔ اهلل عبٝد

 168 ..................................................... سرئٜ بٔ قُد
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 169 ......................................... بهر أبٞ ٔب قُد بٔ ايكاسِ

 169 ..................................................... ايُٝاْٞ طاٚٚ 

 169 ................................................................ قتاد٠

ٕٴ ُٳا ٝٵ ًځ  169 ................................................... َٗرإ بٔ سٴ

ُٴر بٔ ٜٳشٵ٢ٝ  170 ....................................................... ٜٳعٵ

 170 ................................................... شراسٌٝ بٔ عاَر

 171 ...................................................... ايبصرٟ اؿسٔ

 171 ................................................ ٚغريٙ ربا  بٔ عڀا٤

 171 ............................... ايبٝت أٌٖ َٔ َٚٛقؿ٘ ا٭سدٟ  ٓدم

 171 ....................................................... تػً  بٔ أبإ

 172 ........................................................ اؾعؿٞ دابر

 172 ...................................................... أعٝـٔ بٔ يرار٠

 172 ....................... ٚشعرا٥٘ ا٭دب عًُا٤ َٔ ايدٚر ّٖا يف تٛيف َٔ

 173 ......................................................... ايعك١ًٝ ايعًّٛ

 177 ........................................................... اـاَا ايدٚر

٘ٴ  180 .......... َٚبد٥٘ اـاَا ايدٻٚر ّٖا يف ا٭ربع١ باملّاٖ  ا٫مصار ٚد

 184 ........................................... اـاَا ايدٚر عًُا٤ َشاٖري

 185 ................................... ااـاَ ايدٚر ّٖا يف اٱَا١َٝ ايشٝع١

 186 ....................................................... ا٭ربع١ ايسؿرا٤

 187 .......................................................... ايهايف نتاب

 187 .................................................. ايصدٚم ٚايد رساي١

 188 ......................................... ا٭ بار نت  َٔ ٚصًٓا قد َا

 188 ................................................... ايؿكٝ٘ وضرٙ ٫ َٔ

 189 .................................................. ٚايتّٜٗ  ا٫ستبصار
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 189 .............................................................. ايٛسا٥ٌ

 189 ................................................................. ايٛايف

 190 ............................................................... املستدرى

 190 ................................................................. ايبشار

 190 ....................................... ايشٝع١ عٓد ايؿك٘ عًِ تدٜٚٔ َبدأ

ِٴ ًڃ  193 .................................................... اؿدٜح دٹرا١ٜٹ عٹ

ٌٳ َا  194 ........................ اـاَا ايدٚر ّٖا يف امل٪يچؿات َٔ  يٝٓا ٚٳصٳ

 194 ............................................ ايرداٍ عًِ يف أيـ َٔ أٍٚ

 194 ................................................. سٝٓا ابٔ اير٥ٝا ايشٝخ

 194 .............................................................. اياكشرٟ

 195 .......................................................... ا٭يٖر داَع

 195 ................................... املًٛى لًو تًكٝب٘ ايدٜٔ د٬ٍ طً 

 195 ................................... ايدٚر ّٖا يف اؿس١ٝٓٝ ايشعا٥ر   ٗار

 196 ................................... عٝداڄ اؿذ١ هٟ 26  ايس١ٓ أٌٖ اؽاه

 197 ........................................................... ايساد  ايدٚر

   201 ......................................................... اآد١ٜ ايؿتا٣ٚ
 201 ....................................... ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ ايشٗٝدٜٔ استشٗاد

 205 ............................................................ ايسابع ايدٚر

 205 ........................................................ ايٖٛاب١ٝ اؿرن١

 206 ............................................... ٚغريٖا ايسٓٛسٞ سرن١

 207 ................................................... ايػڀا٤ ناشـ سرن١

 207 ....................................................... ا٭شرف ايٓذـ

 208 ................................................. ٚايتبشري اٱؿاد قارب١

 209 .......................................................... ا٭سهاّ ف١ً
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 209 ....................................... اال١ً ٚجعت ايا ايًذ١ٓ أعضا٤

 210 ...................................... ا٭سهاّ لذ١ً يًعٌُ َصر رؾض

 211 ...................................... ايتكًٝد عٔ ايعجُا١ْٝ ايدٚي١  رٚز

 211 ................................................ ايتكًٝد َٔ َصر  رٚز

 213............................................... ايتكًٝد َٔ سٛرٜا  رٚز

 213.................................................................. ايُٝٔ

 213................................................ ايسعٛد١ٜ ايعرب١ٝ املًُه١

 213..................................................................  ٜرإ

 213........................................................ ٚاآد ستإبان

 214 ........................................................ ايسًؿٞ املّٖ 

 215 ........................................................... ايشٝخ١ٝ ؾت١ٓ

 217 ............................................... نرب٤٬ يف ١ايعًُٝ اؿرن١

 218 ...................................... ا٭شرف ايٓذـ يف ايع١ًُٝ اؿرن١

 219 ......... ا٭شرف ايٓذـ يف ايع١ًُٝ اؿرن١ َٔ ايػڀا٤ ناشـ آٍ َٛقـ

 220 ............................................ ايػڀا٤ ناشـ َٛس٢ ايشٝخ

 221 .............................................. ايػڀا٤ ناشـ عًٞ ايشٝخ

 222 ............................................ ايػڀا٤ ناشـ سسٔ ايشٝخ

 222 ..................................... سسٔ يًشٝخ اٯيٛسٞ املؿا س٪اٍ

 224 .................................................... ايرؾٝعٞ رجا ايسٝد

 233 ........................................................ ايؿٗار  ايؿ١ٝٓ
 235 ........................................................... ؾٗر  اٯٜات

 237 .......................................................... ا٭ع٬ّ ؾٗر 

 245 ........................................................... املصادر ؾٗر 

 259 .......................................................... ايهتاب قتٜٛات



 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 


