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ايهُْ 1000 ...............................................................................١ٝسخ١

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

F
نًُ ١ايٓاغس
اؿُد هلل رب ايعاملنيٚ ،ايصٚ ٠٬ايس ّ٬عً ٢قُد ٚآي٘ ايڀٝبني ايڀاٖر.ٜٔ
ي٬طــ٬ع عًــ ٢املراســٌ ايــا اـرٸ بٗــا ايعًــَٚ ،ّٛعرؾــَ ١بتــدأٖا

َٓتٗاٖــا،

أُٖ ١ٝبايػ ١مل ٜػؿٌ عٓٗا آٜـ ١اهلل ايعظُـ ٢ايشـٝخ عًـ ٞناشــ ايػڀـا٫ ،٤سـُٝا
عًــِ ايؿكــ٘ ايــّ ٟتع ـدٸدت أدٚارٚ ٙتٓٛٸعــت أطــٛارٚ ٙتؿرٸقــت َّاٖبــ٘ ٚا تًؿــت
َدارس٘ ٚتهجٸـرت َصـادر ،ٙؾًـِ ٜـمحى رهللـ٘ اهلل َ٪يؿاتـ٘ ايؿكٗٝـ ١نــ(ا٭سهاّ)
(ٚايتعارض ٚايتعادٍ ٚايمحدٝض) (ٚايٓٛر ايسـاطع) (ٚأسـا ايتكـَ(ٚ )٣ٛرشـد
ا٭ْاّ) َ(ٚصادر اؿهِ ايشرع )ٞد ٕٚإٔ ٜٴعرٸف ايكـار ٨باملراسـٌ ايـا َـرٸ بٗـا
ص٬ڄ ا٭سداخ ايا أثٸر ٚتأثٸر بٗـاٚ ،قـد أردؾـ٘ لـد ٌ اـّا ايعًـِ
ّٖا ايعًَِ ،ٴؿځ ٿ
بهتاب٘ (باب َد ١ٜٓعًـِ ايؿكـ٘) ،يٝكـدٿّ يٓـا َٓظَٛـ ١ؾكٗٝـَ ١تهاًَـ ١تٴڀًٹـع ايكـار٨
عً ٢نٌ شارد٠ٺ ٚٚارد.٠
ٚقــد دأبــت َ٪سســ ١ناشـــ ايػڀــا ٤ايعاَــ ١تتبــع َجــٌ ٖــّ ٙاملصــادر املُٗــ١
يتكدٿَٗا بعًُ ١ٝقكډكـٚ ١طباعـَ ١اداْـَٗٓٚ ،١ـا ايهتـاب ايـّ ٟبـني ٜـدٜو ،يٝهـٕٛ
عً٬ ٢ف َا نإ عً ٘ٝيف ايڀبعـ ١ا٭ ، ٚشـانر ٠يف ايٛقـت هاتـ٘ دٗـٛد احملكـل
املتُٝٸاٚ ٠نٌ َٳٔ ساِٖ يف ااَ٘ ٫سـُٝا ااسـ ١ايشـٝخ ايـدنتٛر عبـا

ناشــ

ايػڀا ٤أَٓٝاڄ ٚراعٝاڄ مل٪سس ١ناشـ ايػڀا ٤ايعاَ.١
ايٓاشر

F
نًُ ١احملكل
٬
اؿُد هلل رب ايعـاملني ،هللـد ڄا َعتـ ڄا نـجري ڄا َتصـ ڄ

ٜـ ّٛايـدٜ ،ٜٔهشــ

ايػڀا ٤عٔ سابؼ ْعُ٘ عً ٢املَٓ٪نيٚ ،ايصٚ ٠٬ايس ّ٬عًَ ٢ـٔ بًچـؼ رسـاي ١رب
ايعاملني،

َٳٔ مل ٜهٔ وضرِٖ ؾكٜ ٘ٝعًُِٗ أَٛر ايد ،ٜٔؾامرؾٛا عٔ ايڀرٜـل

د ٹ ٚ ٙٳٚجٳــعٖٛا عًــ ٢ايــٓٻٗر
ايكــٚ ،ِٜٛعًــ ٢آيــ٘ ايــّٖ ٜٔــّٸبٛا ا٭سهــاّ َــٔ بعــ ٹ
املستك٫ ،ِٝسٝٸُا بابٴ َد ١ٜٓعًِ ايؿك٘ أَري املَٓ٪ني .
بني أٜدٜٓا نتاباڄ دً٬ٝڄ يف عًِ ايؿكـ٘ ٚادٚارٜ ،ٙـّنر ؾٝـ٘ ا٫دٚار ايـا َـر بٗـا
عًِ ايؿك٘ عًَ ٢راسٌ ايتارٜخ ا٫س ،َٞ٬بد٤ٶ َٔ عٗد ايرس ٍٛا٫عظـِ  ا
املرسًــ ١املعاصــر ٠يًُصــٓـ ،بٹ ـٓٳؿا ايعــامل ايــّٖ ٟضــِ تــارٜخ ايؿكــ٘ٚ ،درســ٘
بعُل ،ؾصاؽٳ ٬ص ١هيو بكًِڈ سٝاٍ يف ادبٝات٘ َٚعًَٛات٘ٹ عٓٗا; ه أراد يڀايـ
ايعً ّٛايشرع ١ٝإٔ ٜهًَُ ٕٛاڄ بٗـاٚ ،بتعرٜــ عًـِ ايؿكـ٘ ٚنتبـ٘ ٚأْٛاعـ٘ ٚشـرؾ٘
َٓٚايت٘ بني سا٥ر ايعً.ّٛ
ٚقد بٝٸٔ املصٓـ َبـاد ٨عًـِ ايؿكـ٘ ٚتعرٜؿـ٘ َٛٚجـٛع٘ ٚرٚ٩سـ٘ عًـ ٢مـٛ
أٚسع مما هنر ٙيف نتاب٘ (باب َد ١ٜٓعًِ ايؿك٘) َع جاؾات دً ١ًٝتٴٗـ ٤ٞايڀايـ
يدراس ١أعُل َٔ هيو نً٘ يٝهَ ٕٛستعداڄ يًخٛض يف غُـار املٓـاٖر اؿٛيٜٚـ،١
ٚقد دعٌ املصٓٿـ َٔ ّٖ ٜٔايهتابني َكدَ ١يدٚر ٠ؾكٗٚ ١ٝأصٛيَ ١ٝتهاًَـٜ ١ـأتٞ
بٗــا نتابــ٘ اٯ ــر املٛســ ّٛبــايٓٛر ايســاطع يف ايؿكــ٘ ايٓــاؾع يف ا٫دتٗــاد ٚايتكًٝــد،
د٥ٴٗا لصـادر
ٜٚتبع٘ أٜض ڄا نتـاب يف ايعبـادات ٚاملعـاَ٬ت ،ثـِ بـدٚر ٠أصـٛيٜ ١ٝبتـ ٹ
اؿهِ ايشرعٚ ،ٞبعـد هيـو نًـ٘ ٜـأت ٞنتـاب ا٭سهـاّ املٛسٸـع يف عًـِ ا٫صـٍٛ
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ٚتعارض ا٭دي ١ايشرع.١ٝ
يكد ناْت يًُصٓـ َٓٗذ ١ٝاصـ ١يف هيـو نًـ٘ٚ ،طرٜكـ ١ممٝـا ٠عُٸـٔ سـبك٘
ممٔ صٓٸـ يف أص ٍٛايؿك٘ٚ ،هيو بتبٜٛب٘ تبٜٛباڄ سـدٜجاڄ قاُ٥ـاڄ عًـ ٢أربعـ ١عٓـأٜٚ
ٖ :ٞاؿانِ ٚاؿهِ ٚاحمله ّٛعًٚ ٘ٝاحمله ّٛب٘.
ٖٚــّ ٙطبعــ ١ددٜــد ٠يًهتــاب تكــدَٗا َ٪سســ ١ناشـــ ايػڀــا ٤ايعاَــَ ،١ــع
جاؾ ١بعض ايتخرهات ايا مل تهٔ َٛدٛد ٠يف ايڀبعـ ١ا ، ٚ٫يهجـر ٠املصـادر
ٚايٛثــا٥ل ايــا ردــع اــا املصــٓـ يف َڀــا ٟٚنتابٝــ٘ ،ؾتهــ ٕٛبــّيو قــد أعاْــت
ايڀاي

عً ٢ا٫ط٬ع عًَ ٢ا س ٍٛدراست٘ َٓٚاٖذ٘ يهٜ ٞؿٗـِ أسـباب دراسـت٘

اّ ٙايهت

املٓٗذَ ١ٝجٌ املهاس

ٚأتكدّ بايشهر ٚاَ٫تٓإ ا

ٚايهؿاٚ ١ٜغريُٖا.
ايشٝخ نر ِٜايهُٛيٚ ٞايشـٝخ َٗـٛدر ايسـًُٞ

ملشارنتُٗا يف َرادع ١بعض ؾص ٍٛايهتاب.
 ٫ٚأْس ٢إٔ أشهر دٗـٛد ايعـاًَني يف امل٪سسـ ١عًـ٢
اؾدٜد٫ ،٠سُٝا أَٗٓٝا ايعاّ ااس ١ايشٝخ ايـدنتٛر عبـا

ـراز ايهتـاب عًچتـ٘
ناشــ ايػڀـا ٤ابـٔ

ايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀاْٚ ،٤ا٥ب٘ ايشٝخ أهللد ناشـ ايػڀا.٤
ؾذااِٖ اهلل ري داا ٤املَٓ٪ني ،سا ٬٥املـٛ

عـا ٚدـٌ إٔ ٜـٛؾكِٗ عًـَ ٢ـا

بّي ْ٘ ٙٛاٝع ف. ٝ

ؼسـٝـٔ غاي ٟايـبًـداٟٚ

F
تسمج ١املؤيف
ْطب٘:
ٖ ٛايؿك ٘ٝايشٝخ عً ٞابٔ ايشـٝخ ق ُـد رجـا ابـٔ ايشـٝخ ٖـاد ٟابـٔ ايشـٝخ
ابٔ ايشٝخ عً ٞصـاس

عبا

(اـٝـارات) ابـٔ ايشـٝخ ايهـبري دعؿـر صـاس

(نشـ ايػڀا )٤ابٔ ايشٝخ ضر ،اؾٓاد ٞايٓذؿ ٞاملايه.ٞ

ٚالدت٘ ْٚػأت٘:
ٍ ايٓذــ ا٭شـرف ،شـ
ٚيد  سٖٓ 1331( ١ــ) يف قًـ ١ايعُـارَ ٠ـٔ قـا ٸ
يف بٝــت عًُــْٚ ،ٞشــأ َــع أســر ٠أدب ٝـ ١تٓشــدر َــٔ ســ٬ي ١عربٝــ ١عرٜكــٜٓ ١تٗــٞ
ْسـبٗا

َايـو ا٭شـمح(ٚ ،)1تـٛ

تربٝتـ٘ دـد ٙايعَ٬ـ ١ااـاد ٟناشــ ايػڀـا،٤

ؾهــإ ًٜكٓــ٘ املعــارف ٚاؿهــِٜٚ ،ػّٜــ٘ ٜٚدربــ٘ عًــَ ٢راقــ ٞايؿضــٌ ٚايعبكرٜــ،١
ؾٓشأ ري َٓشأ(ٚ ،)2بعد إٔ ؾرؽ َٔ ايكراٚ ٠٤ايهتاب ١تٛد٘ م ٛاملباد َٔ ٨ايعًـّٛ
د يف ؼصـ ٌٝايعًـ ّٛايدٜٝٓـَ ١ـٔ ا٭صـٚ ٍٛايؿكـ٘
ا٭ٚي ،١ٝؾأتكٓٗا َٗٚـر بٗـاٚ ،دـ ٸ
ستــ ٢صــار ٜٴشــار يٝــ٘ بايبٓــإ( ،)3ؾأصــبض َــٔ ؾضــٖ ٤٬ــّ ٙا٭ســر ٠املصــًشني،
َٚــٔ هللًــ ١ايعًــِ ايٓــابٗني ،تؿ ـٛٸم عًــ ٢أقراْــ٘ ٚياســِ ايشــٛٝم يف َعــارؾِٗ،

(َ )1اج ٞايٓذـ ٚساجرٖا ،ايشٝخ دعؿر اٍ قبٛب ،١ز ،1ص.176
( )2آٍ ناشـ ايػڀآَ ٤اٌٖ عڀا ،٤شانر دابر َٛس ٢ايبػداد ،ٟص.23
( )3ايعبكات ايعٓ  ١ٜيف ايڀبكات اؾعؿر ،١ٜايشٝخ قُد سسني ناشـ ايػڀا ،٤ص.12
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ٚسبل ايهجري َِٓٗ يف َعًَٛاتِٗ(.)1

أضاترت٘:
َٚٹ ـٔ أش ـٗر أســاتّت٘ ا٭عــَ ّ٬ــٔ غــري أســرت٘ ايؿكٝــ٘ ايهــبري ايشــٝخ نــا ِ
ر بـال٫ف
ايشرياي ،ٟايّ ٟنإ َٹٔٵ أيڃُع ا٭ساتّ ٠املڂدرٸسني  ّٜٛناْت ايٓذـ تٳع ټ
ايڀًب٦َٚ ١ات احملصٸًنيٚ ،نـإ ٖـّا ايشـٝخ ها ْظـر ثاقـ

ـ ٚؾهـر ٺ٠
ٚرأ ٟسصـ ٝٺ

ْـكـٸاد٠ٺٚ ،نإ ميتاي أٜضاڄ بكٛٻ ٠ايتكرٜر ٚدااي ١ايتشرٜر ٚايؿراسـ ١ايصـادق ١يف اٝٝـا
تَّ٬تـَ٘ٔٚ ،ٵ َصادٜل قٛٸ ٠ايتٻٛٳسټـِ ؾٝـ٘ أْــٻ٘ قـدٻّ شـٝخٓا املمحدٳـِ أعًـ٢

َٛاٖ

ٌ نـإ ٜٴـ٪ثر ٙبءيكـاَ ٤ڀايـ
سضٸار عجـ٘ ،بـ ٵ
اهلل َكاَ٘ عً ٢سا٥ر ٴ

عايٝـ ١يف ايؿكـ٘

ٚأصٛي٘ عً ٢م ٛا ٫تصاص ٚمل ٜشارن٘ غري َٔ ٙنبار تَٝ٬ـّ ٙيف سضٛرٖــا،
ٕ وضـر
ٕ سـرٻّ عًـ ٢ايشـٝخ ناشــ ايػڀـا ٤أ ٵ
ثِ بًـؼ ا٭َـر بايشـٝخ ايشـرياي ٟأ ٵ
در

ض اٱٖـاب ،مل ىڃًـع بٴـ ٵر ٳد
ٍ غـ ٻ
غري َٔ ٙا٭عّٖ ،ّ٬ا ٚايشـٝخ بعـد ملچـا ٜـا ٵ

ايؿتٛٻٚ ،٠مل ٜٓـاع دًباب ايشبابٚ ،نإ دٴـٌٻ ؼص ً٘ٝعًٝـ٘ ستـ ٢تبشـر يف عًـّٛ
ايؿك٘ ٚا٭صٚ ،ٍٛتضًډعٳ َٔ املعكٚ ٍٛاملٓكٚ ،ٍٛبًؼ درد ١ا٫دتٗـاد ا ڂملڀڃًـل قبـٌ
ايج٬ثني َٔ عٴُٴرٙٹ املبارى(.)2
 َٔٚأساتّتـ٘ يف املعك ٍٛايعَ٬ـ ١ايسـٝد عًـ ٞايًهٓٗـ ٟٛيف ايؿًسـؿٚ ١املٓڀـل
ٚايعكا٥د( َٔٚ ،)3أساتّت٘ أٜضاڄ ايشٝخ جٝا ٤ايد ٜٔايعراقٚ ٞايشٝخ قُد سسني
ايٓاٝ٥ين.

(َ )1اج ٞايٓذـ ٚساجرٖا ،ايشٝخ دعؿر اٍ قبٛب ،١ز ،1ص.183
( )2هرٚٷ َٔ سٝا ٠ايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀا ،٤ايسٝد عبد ايستار اؿسين ،ص.11 -10
( )3املصدر ايسابل ،ص.11
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تالَرت٘:
ٚتَّ٬تٴـ٘ٴ ِٖ مجٗر٠څ صـاؿ١څ َـٔ نبـار ايعًُـاٚ ٤ايبـاسجني ٚا٭دبـاٚ ٤ايٓټشـا٠
ٚايًډػـٳٜٝٛٸَٔ َٔ ،شاٖريِٖ:
 ايسٝد مجاٍ ايد ٜٔلٌ املردع ايدٜين ا٭عً ٢ايسٝد أب ٛايكاسِ اـ. ٞ٥ٛ
 أ  ٙٛايسٝد عً ٞلٌ ايسٝد اـ. ٞ٥ٛ
 ايع٬چَ ١اؿذ ١ايهات

اٱس َٞ٬ايشٗري ايشٝخ باقر شرٜـ ايكرش.ٞ

 ايع٬چَ ١ايؿك ٘ٝايشٝخ عبد ايهر ِٜايكڀٝؿ.ٞ
 ايع٬چَ ١ايشاعر ايهبري ايشٝخ عبد املٓعِ ايؿرطٛس.ٞ
 ايع٬چَ ١ايهات

اٱس َٞ٬ايشٗري ايشٝخ أسد آٍ سٝـدر صـاس

ايصادم ٚاملّاٖ
 اـڀٝ

نتـاب (اٱَـاّ

ا٭ربع.)١

ايهبري ايع٬چَ ١ايدنتٛر ايشٝخ أهللد ايٛا.ًٞ٥

 ايع٬چَ ١ايشٝخ ْٛر ايد ٜٔاؾاا٥ر.ٟ
 ايع٬چَ ١ايدنتٛر َٗد ٟاملخا َٞٚنبري عًُا ٤ايٓش.ٛ
 ايع٬چَ ١ايشٝخ سسني آٍ ياٜر دٖاّ املخا َٞٚايٓذؿ.ٞ

دٚز ٙايدٜين ٚايعًُ:ٞ
ٕ شعٛر ايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀاْ ٤ؿس٘ ٕ ٚادب٘ ايـدٜين ٜؿـرض عًٝـ٘ إٔ
ٜهـ ٕٛيف ٚسـا ا٭سـداخَ ،رشـداڄ ْٚاصــشاڄ َٛٚدٗـاڄ َٚسـاْداڄ ،نـإ ٖـ ٛاحملؿچــا
يًكٝاّ ظ ٌ٥٬ا٭عُاٍٚ ،قد نإ ي٘ ظُٝع َشارنات٘ ؾاعًٚ ١ٝقٚ ٠ٛتـأثريٚ ،ميهـٔ
اٱشــار٠

ايســُع ١ايڀٝبــٚ ١املهاْــ ١املرَٛقــ ١ايــا استًتٗــا أســرت٘ ـ آٍ ناشـــ

ايػڀــا ٤ـ يف االــا٫ت ايدٜٝٓــٚ ١ايعًُٝــٚ ١ايسٝاســ ١ٝقــد ســاُٖت

ســد نــبري يف

باٚغ٘ ،ؾّٗ ٙا٭سر ٠ايعرب ١ٝايصُ ١ُٝقدٸَت اياعُا ٤ايدٜٝٓني عً ٢اَتـداد قـرْني

أدًار علم الفقو ًأطٌاره

12

َٔ اياَإ (ايكرٕ ايتاسع عشر ٚايكرٕ ايعشر.)1()ٜٔ
رٴدٹع ي ٘ٝيف ايتكًٝد بعد املردع ايشٝخ قُد اؿسني آٍ ناشــ ايػڀـا ،٤ؾكـد
بًــؼ دردــ ١ا٫دتٗــاد املڀًــل قبــٌ ايــج٬ثني َــٔ عُــرٚ ،ٙتــٛ

َاَــ ١اؾُاعــ ١يف

ايصشٔ اؿٝدر ٟايشرٜـ يف َهإ ٚايدٚ ٙدد ٙااـاد ٟرهللُٗـا اهللٚ ،اْتكًـت
يَ ٘ٝهتب ١ددٚ ٙأبٚ ،٘ٝأجاف يٗٝا نجرياڄ َٔ ايهت

املڀبٛعـٚ ١املخڀٛطـ ،١ؾٗـٞ

َٔ َهتبات ايٓذـ املُٗ.)2(١
ٚقد نـإ ايشـٝخ ناشــ ايػڀـاٜ ٤تصــ ٹبسٹـُات ايردـٌ اؾـا ٸٹد ايـّٜ ٟعُـٌ
بٓشاط ٚهللـا

يف نـٌ َٛقــ ٜـر ٣ؾٝـ٘ َصـًش ١يٲسـٚ ّ٬املسـًُني( ،)3ؾهـإ

ٜسع ٢بهٌ َا أعڀ َٔ ٞسـٚ ٍٛطـ ٍٛيف قضـا ٤سـٛا٥ر املـَٓ٪نيٚ ،اؿؿـا عًـ٢
دَا ٤املسًُنيٚ ،ايدع ٠ٛيٛسد ٠ايصـ ،ؾرَت٘ سـٗاّ أعدا٥ـ٘ بأباطٝـٌ ٚأرادٝــ
ٚأٖٚاّ ٜٴسأي ٕٛعٓٗا أَاّ َايو  ّٜٛايد.ٜٔ

إداشت٘ يف ايسٚا:١ٜ
ٜر ٟٚايشٝخ املمحدٳِ باٱدـاي ٠عـٔ دـدٸ ٙاٱَـاّ ااـاد ٟعـٔ ايع٬چَـ ١ايهـبري
ايؿكٝــ٘ ا٭صــٛي ٞايردــاي ٞايشــٗري ايســٝد أبــ ٞقُــد اؿســٔ آٍ صــدر ايــدٜٔ
املٛس ٟٛايعاًَ ٞايها ُٚ ،ٞقد نتبٗا ايسٝد املّنٛر يًشٝخ اااد ٟددٸ املمحدـِ
عً ٢م ٛايتؿصٚ ٌٝؾٗٝا َٔ ايؿٛا٥د َا ٜ ٫ستػين عٓ٘ ؾكَٚ ٘ٝٴشدٸخ(.)4

(َ )1كدَ ١رساي ١املادستري املٛس ،١َٛايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀاٚ ٤دٚر ٙاٱص٬س ٞايدٜين يف ايعرام.
(َ )2اج ٞايٓذـ ٚساجرٖا ،ايشٝخ دعؿر اٍ قبٛب ،١ص.176
(َٛ )3سٛع ١ايعتبات املكدس ،١دعؿر اـً ،ًٞٝص.245
( )4هٹرٵٚٷ َٔ سٝا ٠ايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀا ،٤ايسٝد عبد ايستار اؿسين ،ص.14
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آثاز ٙايعًُ:١ٝ
ٚي٘ َ صٓؿات قٝٸُ ١يف كتًـ ؾٓ ٕٛاملعرؾ ١اٱس َٔ ،١َٝ٬ايؿك٘ ٚا٭صٍٛ
ٚاملٓڀل ٚايمحادِ ٚاملٓا رات بٚ ٘ٓٝبني نبار عًُا ٤ا٭َ َٔ ١ايؿرٜكني:ٖٞٚ ،
أ٫ٚڄ :املڀبٛعات:
 .1أدٚار عًِ ايؿك٘ ٚأطـٛار ،ٙايهتـاب ايـّ ٟبـني ٜـدٜوَ ،ـٔ طبعاتـ٘ يف دار
اياٖرا ٤يف بريٚت سٖٓ1399( ١ـ).
 .2أســا ايتكــ ٣ٛيٓٝــٌ دٓــ ١املــأٖٚ ،٣ٚــ ٞرســايت٘ ايعًُٝــٚ ،١ناْــت ايڀبعــ١
ايرابع َ٘ٓ ١يف سٖٓ1391( ١ـ) َٔ قبٌ َڀبع ١اٯداب يف ايٓذـ ا٭شرف.
 .3بـــاب َدٜٓـــ ١عًـــِ ايؿكـــ٘ ،طبـــع يف َڀبعـــ ١دار اياٖـــرا ٤يف بـــريٚت ســـٓ١
(ٖ1405ـ).
 .4ايتعــادٍ ٚايتعــارض ٚايمحدــٝض ،طبعتــ٘ َ٪سســ ١ايــّ ا٥ر ســابكا -ناشـــ
ايػڀا ٤سايٝاڄٚ -عادت طباعت٘ َڀبع ١سًُٝاْااد ٙيف قِ سٖٓ1430( ١ـ).
 .5نشـ ابٔ ايرجا عٔ ؾك٘ ايرجا ،رسايَ ١ستً َٔ ١نتاب٘ شـر املهاسـ ،
طبع يف بريٚت َٔ قبٌ َڀبع ١صبض سٖٓ1432( ١ـ).
 .6املختصر َـٔ َرشـد ا٭ْـاّ ؿـر بٝـت اهلل اؿـراّ ،ايڀبعـ ١ا٭ٚ

َـٔ قبـٌ

املڀبع ١اؿٝدر ١ٜيف ايٓذــ ا٭شـرف سـٖٓ1374( ١ــ)ٚ ،ايجاْٝـ ١يف ايٓذــ
أٜضا يف َڀبع ١اٯداب سٖٓ1398( ١ـ).
َ .7صادر اؿهـِ ايشـرعٚ ٞايكـاْ ٕٛاملدْــ( ،ٞفًـدإ) ،طبـع ا٭َٓ ٍٚـ٘ يف
َڀبعــ ١اٯداب يف ايٓذـــ ا٭شــرف ســٖٓ1408( ١ـــ)ٚ ،ايجــاْ ٞيف َڀبعــ١
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ايعاْ ٞيف بػداد سٖٓ1410( ١ـ).
ْ .8ظــرات ٚتــأَ٬تٖٚ ،ــ ٛشــّرات َــٔ املڀارســات ايعًُٝــٚ ١املٓــا رات
ا٭دب ١ٝبٚ ٘ٓٝبني ايدنتٛر ؾًٝٝ

َا.

ْ .9كد اٯرا ٤املٓڀك( ١ٝفًدإ) ،طبعت٘ املڀبع ١اؿٝدر ١ٜيف ايٓذــ ا٭شـرف،
ٚطبع ١أ ر َٔ ٣قبٌ َڀبع ١سًُٝاْااد ٙيف قِ سٖٓ1427( ١ـ).
ْٗ .10ر ايصٛاب

سٌ َشه٬ت اٱعراب ،طبعت٘ َ٪سس ١ايّ ا٥ر سابكاڄ.

ْٗ .11ــر ااــد ٣يف عًــِ ايهــ ،ّ٬املڀبعــ ١اؿٝدرٜــ ١يف ايٓذـــ ا٭شــرف ســٓ١
(ٖ1354ـ).
 .12ايٓــٛر ايســاطع يف ايؿكــ٘ ايٓــاؾع ،تكرٜــراڄ يبشجــ٘ اـــارز يف ايؿكــ٘ (أربعــ١
فًدات) ،ايڀبع ١ا٭ٚ

َٓ٘ َـٔ قبـٌ َڀبعـ ١اٯداب يف ايٓذــ ا٭شـرف

سٖٓ1381( ١ـ)ٚ ،ايجاْ َٔ ١ٝقبٌ ستار ٠يف قِ املشرؾ ١يف سٖٓ1430( ١ـ).
ثاْٝاڄ :املخڀٛطات:
.13

ٗار اؿل ،شـر ؿاش ١ٝايشٝخ َ ٬عبدٹاهلل ايٝاد.ٟ

 .14اؿل ايٝكني يف ترادِ املعصَٛني .
 .15رساي ١يف أَار ١ٜايٝد.
 .16رساي ١يف ٚسد ٠ايٛدٛد.
 .17شـر ايرسا( ٌ٥ست ١عشر فًدا).
 .18شر ايعر ٠ٚايٛثك ،٢تكرٜراڄ يدرٚ

استاه ٙايشٝخ نا ِ ايشرياي.ٟ
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 .19شـر املهاس

(اربع ١فًدات).

 .20شر ػرٜد ا٫عتكاد.
 .21شر نؿا ١ٜا٭ص( ٍٛعشر ٠فًدات).
 .22شـر َٓظ ١َٛايسباٚار.ٟ
 .23نتاب ا٭سهاّ ،تكرٜراڄ يبشج٘ اـارز يف ا٭ص( ٍٛست ١فًدات).
 .24ايهًِ ايڀ ، ٝفُٛع ١رساَٚ ٌ٥كا٫ت.
 .25ايهٛان

ايدرٸ ١ٜيف ا٭سهاّ ايٓش.١ٜٛ

ٚتعٌُ َ٪سس ١ناشـ ايػڀا ٤ايعاَ ١عً ٢ؼكٝل  ٚراز تًو ايـدرر جـُٔ
َٛسٛع ١تراخ ايشٝخ عً ٞآٍ ناشـ ايػڀا.٤

ٚفاتُُ٘:
يبٻْ ٢دا ٤رب٘ بعد إٔٵ أنٌُ تهـبري ٠اٱسـراّ َـٔ ؾرٜضـ ١ايعشـاٚ ،٤نـإ هيـو
يف ي ١ًٝا٭ربعا 19 ٤رد

ا٭صٳِٸ َٔ سٖٓ1411( ١ـ)ٚ ،دؾٔ يف َكـ  ٠دـدٸٙٹ ايشـٝخ

ا٭ن ناشـ ايػڀا ٤يف قً ١ايعُار َٔ ٠قاٍ ايٓذـ ا٭شرف(.)1

( )1هٹرٵٚٷ َٔ سٝا ٠ايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀا ،٤ايسٝد عبد ايستار اؿسين ،ص.36

F
َكدَ ١املنصٓف
اؿُد هلل رب ايعـاملنيٚ ،ايصـٚ ٠٬ايسـ ّ٬عًـ ٢قُـد ٚآيـ٘ ٚصـشب٘ ايڀٝـبني
ايڀاٖرٚ ،ٜٔبعد :ؾٝك ٍٛاملؿتكر

اهلل تعا

عً ٞابٔ املرس ّٛايشٝخ قُد رجـا

ابٔ املػؿٛر ي٘ ايشٝخ ٖاد َٔ ٟآٍ ناشـ ايػڀا.٤

تطٛز عًِ ايفك٘
ٕٸ عًِ ايؿكـ٘ ملـا نـإ َـٔ ايعًـ ّٛايـا تـرتبا بٛاقـع اؿٝـاٚ ٠صـُُٗٝا ،٭ْـ٘
تٴعــاف ؾٝــ٘ ايٛقــا٥ع ٚاؿــٛادخ ايدا ًٝــٚ ١اـاردٝــ ،١سٝــح أْــ٘ ايعًــِ با٭سهــاّ
اٱاٝــ ١٭ؾعــاٍ املهًؿــني ،ؾهــإ ٫ٚبـدٸ إٔٵ تصــكٌ َســا ً٘٥ايعكــٍٛٴ ٚتــٓكض َڀايبــ٘
ا٭ؾهارٴٜٓٚ ،اي٘ ايتڀٛر ايّٜٓ ٟاٍ نٌٸ عًِڈ َٔ ايعً ّٛايا ٜه ٕٛاا ّٖا ايشإٔ.
نٝـــ َٛٚ ٫جــٛع٘ ٖــ ٛأؾعــاٍ املهًچؿــنيٖٚ ،ــ ٞتــتػري بــتػري ايــأَٚ ،تتڀــٛر
بتڀٛر اؿٝاٚ ،٠نِ نإ ايؿرم بني اؿٝا ٠يف صدر اٱسٚ ّ٬بٗٓٝا يف ّٖ ٙا٭ٜاّ.
ؾكــد صــارت اســتؿاد ٠قٛآْٝــ٘ ٚتڀبٝكٗــا عًــ ٢اؿــٛادخ ايٓاييــٚ ،١ايٛقــا٥ع
املتذددٚ ٠استٓباط اي ٛا٥ـ ايد ١ٜٝٓيف اؿٝا ٠ايعًُٚ ١ٝاستًٗاّ ا٭سهاّ ايشـرع١ٝ
َٓٗــا ،ؼتــاز

َٗــار ٠عًُٝــَٚ ١كــدر ٠ؾٓٝــْ٫ ،١كڀــاع يَــٔ ايــٛسٖٚ ،ٞــّا أَ ـرٷ

ٜتذدٻدٴ بتذدټ ٹد اؿٛادخٚ ،ىتًـ با ت٬ف ا٭ؾٗاّ ٚسع ١ا٫طـ٬ع ،ؾهـإ تڀـٛر
عًِ ايؿك٘ بتڀٛر ايأَٚ ،ػدد ٙبتذدد ا٭سـداخ أَـراڄ ٫يَـاڄ يڀبٝعـَٛ ١دٛدٜتـ٘
ٚيٓؿا سٜٛٝت٘ٚ ،إٔٵ ارٸ ب٘ أدٚار كتًؿْ َّٓ ١شأت٘ ست ٢اي.ّٛٝ
ٚعً ٢ايؿك ٘ٝا٫ط٬ع عًٖ ٢ـّ ٙا٭دٚار ٚتـارٜخ تڀٛٸرٖـا بـا ت٬ف ايظـرٚف
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ٚا٭ســٛاٍ ٚتعــدټد َظاٖرٖــا ايٓــاتر عــٔ ا ــت٬ف املــّاٖ

ٚا٭ْظــار ٚتؿــاٚت

ايعكا٥د ٚا٭ؾهار ،بٌ ٜهاد إٔ ٜهـَ ٕٛـٔ احملـتٸِ عًـَ ٢ـٔ أراد يٜـاد ٠ايبصـري ٠يف
ّٖا ايعًِ ،ايتعرټف لا قڀع٘ ّٖا ايعًِ َـٔ اـڀـٛات ٚايعكبـات يف َضـُار رقٝٿـ٘ٹ
ٚتكدٸَ٘ ،ايّ ٟأبري ٙبٗـّ ٙايصـٛر ٠يف ٖـّ ٙاؿٝـا ،٠ؾـءٕٸ يف هيـو عرجـاڄ يٮسـا
ايعاَ ١يًجكاؾ ١ايدٚ ،١ٜٝٓبٝاْاڄ ملٓاٖر دراستٗا ايعًُ ١ٝايؿكَٗ ٖٛٚ ،١ٝـا ٜاٜـد ايؿكٝـ٘
َعرؾٚ ١

ٚ ٠اط٬عاڄ ٚبصريٚ ،٠ايّ ٟسصٸًٓا َٔ ٙبڀ ٕٛايهتـ

احملـرٸر ٠يف ٖـّا

املٛجــٛعٚ ،اســتخردٓاَ ٙــٔ امل٪يؿــات يف ٖــّا ايعًــِ ،أْٸ ـ٘ قــد َـرٻت بٗــّا ايعًــِ
أدٚار َتعدد.٠

ايدٚز األٍٚ
دٚزُ ايتّػسٜع يألحهاّ ايػسع١ٝ
ٜبدأ ٖرا ايدٚز َٔ بعج ١ايٓيب  اىل ٚفات٘

ايدّٚز األٍٚ
دٚزُ ايتّػسٜع يألحهاّ ايػسع١ٝ
سٝح إٔٸ ا٭سهاّ ايشرع ٖٞ ١ٝايا ٜمحنا عًٗٝا عًِ ايؿك٘; يهْٗٛا ٖ ٞايـا
ٜٴبشح يف عًِ ايؿك٘ عٔ ثبٛتٗا ٭ؾعاٍ املهًؿنيّٖٚ ،ا ايـدٸٚر ٜبـدأ َـٔ يَـٔ بعجـ١
ايرســٚ ، ٍٛقــد ناْــت عٓــدَا أنُــٌ ا٭ربعــني ســَٓ ١ــٔ عُــر ،ٙقبــٌ ٖذرتــ٘
يًُد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠بج٬خ عشـر ٠سـٓ ،١سٝـح ناْـت بعجتـ٘ سـٓ )ّ610( ١تكرٜبـاڄ عٓـدَا
صعك٘ ايٛس ٞيف غار سرا ٤ؾكاٍ ي٘ [تعا ] :طاقْرَأْ بِاضْمِ رَبِّكََ الذكيِخ لَلَك َ  6لَلَك َ اِِسطَكا َ
مِك ْ عَلَ ك ٍ 6اقْ كرَأْ ًَرَبَ كََ ارَمْ كرَ ُ  6الذ كيِخ عَلذ كمَ بِكالْقَلَمِ  6عَلذ كمَ اِِسطَككا َ مَككا لَ كمْ َ ْلَ كمْص( )1ؾارتعــدت 
ؾرا٥ص٘ٚ ،ردؿت دٛاْب٘ٚ ،عاد

أًٖ٘ قا٬٥ڄ :يَٸً ،ْٞٛؾاَٸً ٙٛستٸ ٢هٳ ٳٖ ٳ عٓـ٘ٴ

ايځ ځؿاعٴ ٚايرٻٚع(.)2

َهإ ايٛحَٚ ٞبدؤٙ
نــإ هيــو ايــٛس ٞيف َ 27ــٔ ردــ

عٓــد اٱَاَٝــٚ ،)3(١يف َ 17ــٔ شــٗر

رَضإ عٓد أٌٖ ايسـٓ ،١يف املٛجـع ايـّ ٟنـإ قـٌٸ عبادتـ٘  بضـٛاسَ ٞهـ١
املهرَ( ١غار سرا ،)٤ثِٻ أ ّ املسًُٜ ٕٛتًكڊ َٔ ٕٛايرسـ  ٍٛا٭سهـاّ ايدٜٝٓـ١
َٚا ٜٛس ٢ي ٘ٝؾ ٘ٝيف دار ا٭رقِ له ١املهرَ.١
ثِٸ بعد هيو أصبضٳ َٓاٍٴ رسٍٛڇ اهلل  يف َهچ ١املهرٸَٖ ١ـ ٛايـّ ٟؾٝـ٘ ٜتًكـ٢
( )1سٛر ٠ايعًل ،اٯ.5 -1 ١ٜ
( )2صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،1ص.3
( )3املبسٛط ،قُد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ ،ٞز ،1صَ .282صـبا املتٗذـد ،قُـد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ،ٞ
ص.829
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َٓ٘  ا٭سهاّ ايؿكٗٚ ١ٝايكٛاْني ايسُا.١ٜٚ
َٚـــٔ بعـــد هيـــو نـــإ َســـذد  ٙيف املدٜٓـــ ١املٓـ ـٛٸرٖ ٠ـــ ٛاملٛجـــع ايـــّٟ
ٜأ ّ َٓ٘  ا٭سهاّ ايشرعٚ ١ٝاملعارف اٱآٜٚ ،١ٝتٗـٖ ٞـّا ايـدٚر بٛؾاتـ٘ 
بعد ااذر ٠يًُد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠بعشر سٓني أ :ٟسٓ.)ّ633( ١

َكداز ايصَٔ اير ٟبًّؼ ف  ٘ٝايسضاي١
ؾتبًٝػــ٘ ٜ بًــؼ اثٓــتني ٚعشــر ٜٔســٓٚ ١عـدٸ ٠أشــٗرٚ .قــد هنــر بعضــِٗ بأْــ٘
عبــار ٠عــٔ اثٓــتني ٚعشــر ٜٔســٓٚ ١شــٗرٚ ٜٔاثــٓني ٚعشــرَٜٛ ٜٔـاڄ(ٚ ،)1قـد ناْــت
دعٛت٘  سـرٸاڄ بعـد بعجتـ٘

َـدٸ ٠ثـ٬خٹ سـٓٛاتٚ ،بعـدٖا أَـر ٙاهللڂ تعـا

بـإٔٵ

هٗر بدعٛتـ٘ بكٛيـ٘ تعـا  :طفَاصْكذَْْ بََِكا حُكؤْمَرُ ًَأَعْكرَِْ عَك ْ الَُِْْكرِمِ َص(ٚ ،)2اسـتُرت
دعٛت٘ َا ٜكارب ث٬خ عشر ٠سٓ ١يف َه ١املهرَٚ ،١قـد ْـاٍ عًٝـ٘ َـٔ ايكـرإٓ َـا
ٜكارب ثًج ،٘ٝثِ هٖ

يًڀا٥ـ بعد بعجت٘ بعشر سٓني سٓ.)ّ620( ١

ٚقت اإلضساٚ ٤املعساج ٚفسض اينصال٠
ٚيف ايســٓ ١اؿادٜــ ١عشــرَ ٠ــٔ بعجتــ٘ املصــادف ســٓٚ )ّ621( ١قــت اٱســرا٤
ٚاملعرازٚ ،ؾرجت ايصًٛات اـُا اي.١َٝٛٝ

ٚقت (ٖ )3ذست٘ 
ثِٻ ٖادر َٔ َه١

املد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠يف ايسٓ ١ايجايج ١عشرَ ٠ـٔ بعـد بعجتـ٘ ٚقـد

( )1مل أعجر عً ٢ايكا ٌ٥يف َا رادعت َٔ ايهت .
( )2سٛر ٠اؿذر ،اٯ.94 ١ٜ
(ٚ )3رد يف ا٭صٌٚ :قت ئَ ٖذر يځ٘ ٚا٭ٚ

َا أثبتٓا.ٙ

الذًر االًل /بذأ م ب ثت النيب  اىل ًفاحو

23

ٚصًٗا  ّٜٛاؾُع 2 ١اٛي سٓ.)ّ623( ١

َبدأ ايتازٜذ اإلضالَٞ
ٚناْت ٖذرت٘ ّٖ ٖٞ ٙبد ٤ايتارٜخ اٱس َٞ٬ااذر ٟايكُـرٚ ،ٟيف املدٜٓـ١
تهٛٸْــت ايدٚيــ ١اٱســ ١َٝ٬بكٝــاد ٠ايرســٚ ، ٍٛأ ــّ ايرســٜ ٍٛب ـٝٸٔ ا٭سهــاّ
اٱس ١َٝ٬ست ٢نًُت ،ؾٓاٍ قٛي٘ تعـا  :طالْيَكٌْ َ أَمََْلْكجُ لَمُكمْ دِ كنَمُمْ ًَأَحَََْْكجُ عَلَكيْمُمْ سِ ََْخِك

ًَرَضِيجُ لَمُمْ الْئِضْلَا َ دِ نًكاص(ٚ ،)1نإ ْاٚاـا قبـٌ ٚؾـا ٠ايرسـ  ٍٛبج٬ثـ١ٹ أشـٗرٚ ،مل
تٓاٍ بعدٖا آ١ٜڅ َٔ آٜات ا٭سهاّ.

َدْ ٠ػس  ٙيألحهاّ
ٍ ؾٗٝـا َـٔ
ناْت َدْ ٠شر  ٙيٮسهاّ يف املدٜٓـ ١املٓـٛٸر ٠عشـرٴ سـٓٛاتٺْ ،ٳـ ٳا ٳ
ايكرإٓ ثًج٘ ا٭ ري ٚش٤ٞٷ ٜسريٷ َٓ٘.

األعُاٍ اييت قاّ بٗا  يف املد ١ٜٓاملّٓٛز٠
ٚيف ايسٻ ٳٓ ١ا٭ٚ

َٔ ااذر ٠بٓ  ٢املسذد ايٓبٚ ،ٟٛبَٓ ٢سذد قباٚ ،ؾٗٝـا

شٴرع اؾٗادٴ ٚا٭هإ ٚص ٠٬ايعٝد.ٜٔ
ٚعٔ ايٛاقد )2(ٟأْ٘ ٬ ٫ف بني اؿذـايٜني ،يف أْـ٘ يف ٖـّ ٙايسـٓ 12 ١ربٝـع
ايجاْ ٞيٜد يف ايص ٠٬رنعتإ ،بعـد إٔ ناْـت رنعـتني سضـراڄ ٚسـؿراڄٚ ،يعًچـ٘ ٖـٛ
َراد ايشٝخ ايڀٛس َٔ ٞقٛي٘ يف َصباس٘ (يف أ ٍٚسٓ َٔ ١ااذر ٠اسـتكرٸٻ ؾـرض

( )1سٛر ٠املا٥د ،٠اٯ.3 ١ٜ
( )2قُد بٔ عُر بٔ ٚاقد ايسُٗ ٞا٭سًُ ٞباي ،٤٫ٛأب ٛعبد اهللٖ207 – 130( ،ـ)َ .ـٔ أقـدّ املـ٪ر ني
يف اٱسٚ ،ّ٬يد باملد ،١ٜٓنإ تادر سٓڀـ ،١يـ٘ اؾُـٌ ٚصـؿني َٚكتـٌ اؿسـني َٛ .سـٛع ١طبكـات
ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.543
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ص ٠٬اؿضر ٚايسؿر)(.)1
ٚيف ايسٓ ١ايجاْ َٔ ١ٝااذر ،٠ؼٛٸيت ايكبً١ڂ َٔ املسذد ا٭قصـٖٚ - ٢ـ ٛبٝـت
املكد

-

ايهعب ،١بعد إٔٵ صًچ ٢املسًُٕٛ

بٝت املكد

( )16شٗرا.

س٘ٴ ايٓيبٸ  ؾأ ّ ايصٻؿاٜا ٚاـڂُا يف غـا ٠ٚبـين
ٚؾٗٝا نإ أٚٸٍ ٴُا مخچ ٳ
قٓٝكاعٚ ،أعڀ ٢ايباق ٞ٭صشاب٘.
ٚيف شٗر شعبإ َٓٗا ،شرع ص ّٛشـٗر رَضـإ ،بعـد َـا نـإ ايصٻـ ّٛث٬ثـ١
أٜاّ َٔ نٌ شٗرٚ .ؾٗٝا ؾرجت ينا ٠ايؿڀر.٠
ثــِ بعــد هيــو ؾرجــت يف ٖــّ ٙايس ـٓ ١ينــا ٠ا٭َــٛاٍٚ ،سٴ ـٓٻتٵ صــ٠٬ڂ ايعٝــد،
ٚتــاٚٸز اٱَــاّٴ عًــ  ٞبؿاطُـ١ځ ســٝد ٠ايٓســا ٤بٓــت رســ ٍٛاهلل ٚ ،يف ايســٓ١
ايرابع ١شرع ايكصر يف ص ٠٬املساؾر.ٜٔ
عادٳ٠ڂ ايتبٓٸ ٞايا نإ ايعرب ٜعاًَ ٕٛؾٗٝا ايربٝـ
ٚيف ايسٓ ١اـاَس ١أڂ ٵبڀٹًځتٵ ٳ
َعاًَ ١ا٫بٔ اؿكٝك.ٞ
ض اؿرٚ ،ؾٗٝا تٛدٻ ٳ٘ ايٓيبټ َ ـع أصـشاب٘
ٚيف ايسٓ ١ايسادس ١ؾڂ ڇر ٳ

َهډـ ځ١

َعتُراڄ ؾُٳ ٳٓ ٳع٘ٴ املشرن.ٕٛ
ٚيف ايسٻٓ١ٹ ايسٻابعٳ ٹ ١اعتُر ايٓيبٸ .
ٚيف ايسٸ ٳٓ ٹ ١ايتاسع ١سرٸ بايٓا

أب ٛبهر.

ٚيف ايسٓ ١ايعاشر ٠تٛؾ ٢براٖ ِٝابٔ ايٓيب.
سذٻ ځ ١ايٛٳ ٳداع ٚ ،ڀـ
ٚؾٗٝا سٳرٻ ايٓيبټ  ٳ
عًٝاڄ ًٝؿت٘.
(َ )1صبا املتٗذد ،قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞص.792

ڀبتـ٘ ،املعرٚؾـٚ ،١بـٝٸٔ ؾٗٝـا إٔٻ
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أمسا ٤ضِ ِِٓ ِٖ ّٞذستِ٘ 
ٚقــد اٸ ـ ٢املســًُ ٕٛايســٓٛات َــٔ ٖذرتــ٘
ؾا٭ٚ

ٚؾاتــ٘ بأاــا ٤كصٛصــ،١

بعد ااذر ٠اٸٖٛا سٓ ١اٱهٕٚ ،ايجاْ ١ٝسٓ ١ا٭َر بايكتـاٍٚ ،ايجايجـ ١سـٓ١

ايتُشــٝ

ٚ ،ايرابعــ ١ســٓ ١ايمحؾ٦ــٚ ،١اـاَســ ١ســٓ ١ايايــااٍٚ ،ايسادســ ١ســٓ١

ا٫ستٓ٦ا

ٚ ،ايسـابع ١سـٓ ١ا٫سـتػ٬بٚ ،ايجآَـ ١سـٓ ١ا٫سـتٛاٚ ،٤ايتاسـع ١سـٓ١

اي اٚ ،٠٤ايعاشر ٠سٓ ١ايٛداعٚ ،ناْٛا ٜستػٓ ٕٛبّنرٖا عٔ عددٖا َٔ ااذر.٠

نٝف ١ٝبٝإ ايتػسٜع يف ٖرا ايدٚز
ٚيف ّٖا ايدٚر نإ ايتشرٜع يٮسهاَّ ،ٸا بال١ٜٺ َٔ ايكرإٓ ايعظـ ،ِٝأ ٚبايسـٓ١
َٔ ايٓيب ايهرٚ . ِٜايسٸٓٸ  َ٘ٓ ١عبار ٠عـٔ نَ٬ـ٘  أ ٚنتابتـ٘  أ ٚؾعًـ٘
 أ ٚتكرٜرَ ٚ ٙضا ، ٘٥ؾءٕٸ ٖـّ ٙا٭ربعـ ١تسـُٸ ٢باصـڀ ٬ايؿكٗـا ٤بايسـٓ،١
ْك ـ٬ڄ َــٔ َعٓاٖــا ايًػــ ٟٛايــّٖ ٟــ ٛايڀرٜكــٜٚ ،١ســُ ٢اؿــان ٞيًســٓ ١بــاـ أٚ
اؿدٜح ٖٛٚ ،تارٜ ٠هٕٛٴ َتٛاتراڄٚ ،تارٜ ٠هٕٛ

اڄ غـريٳ َتـٛاترٜٚ ،سـُٸ ٢بـاـ

ايٛاسد.
ٚقد تڀًل ايسٸٓٸ ١عًَ ٢ا ٜعِٸ اؿانٚ ٞاحملهٞٸ.

اجتا ٙايتػسٜع يف َه ١املهسَ١
ٚنإ ايتشرٜعٴ يف َهـ ١املهرَـَ ١تذٗـاڄ مـ ٛترنٝـا ايعكٝـد ٚ ،٠صـ ٬ايؿاسـد
َٓٗاَٚ ،هاؾش ١اٱؿاد ٚايشرى باهلل ٚ ،ثبات ايرساي ١احملُد.١ٜ

اجتا ٙايتػسٜع يف املد ١ٜٓاملّٓٛز٠
ٚيف املد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠نإ َتٸذٗاڄ

سٳـٔٿ ا٭سهـاّ ايشـرعٝٸٚ ١ايكٛاعـد ايؿكٗٝـ،١

ٌ ايدٸٜٔٴ ٚاډت رساي١ڂ سـٝٸد املرسـًنيٚ ،مل ٜٳتٵـرٴىڃ سادثـ ١صـػري ٠أ ٚنـبري٠
ست ٢نځُٴ ٳ
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٫چ ٚلد سهُٗـا بٓصٛصـ٘ أ ٚآثـار ٙأ ٚيف نًٝاتـ٘ ٚأصـٛي٘ٚ ،تـرى َعرؾـ ١ايٛقـا٥ع
ِ املتؿكچٗني يف قٛاْٖٚ ،٘ٓٝـّا َـا صـٝٸر ايـد ٜٔاٱسـٜ َٞ٬تُاشـَ ٢ـع
املتذدٸد ٠يٹ ځؿٗٵ ڇ
سا٥ر ايعصٛر ،اا ١يٮدٜإٚ ،صاؿاڄ يًبكا ٤يف نٌٸ ساٍ ٚيَإ.

َنصدز ايتػسٜع يف ايدٚز األٍٚ
ٕٸ َصدر ايتشرٜع يف ّٖا ايدٚر ٖـ ٛايـٛس ٞاملٓـاٍ عًـ ٢ايـٓيب َ ـٔ قبـٌ
رب ايعاملني ،سٛا ٤نإ ايتشرٜع بال١ٜٺ قرآْ ١ٝأ ٚبايسٸٓٸ ١ايٓب.١ٜٛ

ادتٗاد ايسضٍٛ
ٚقــد ْٴسٹ ـ

ايشٸ ـاؾعٝٳٚ ١املايهٝــٚ ١بعــض اؿٓؿٝــ ١ايكــ ٍٛبــإٔٸ ايتشــرٜع قــد

ٜهــَ ٕٛصــدر ٙادتٗــادٴ رســ ٍٛاهلل َٚ ــا أدٸ ٣يٝــ٘ رأٜــ٘  ٫بــايٛس ٞاملٓــاٍ
عً.٘ٝ
ٚهٖ

أصشابٓا اٱَاَٚ ١ٝا٭شـعرٚ ١ٜنـجريٷ َـٔ املعتايـٚ ١املـتهًچُني

عـدّڇ

هيو َٓ٘ ٚ ،قد أشبعٓا املكاّ عجاڄ ٚتٓكٝشـاڄ يف االًـد ا٭َ ٍٚـٔ نتابٓـا ا٭سهـاّ
ايشرعٚ ١ٝشْٗٚ٪ا(.)1
هرٴ إٔٻ ا٫دتٗادٳ قـد نـإٳ عٓـد ايصٻـشاب ١بـاملعٓ ٢ا٭عـِ ،ؾـءٕٸ ؾٗـِ
 ٫أْٸ٘ ٜ ٫ٴٓٵ ځ
أسهــاّ ايٛقــا٥ع َــٔ بعــض ايٓصــٛص ايدٜٝٓــ ١وتــازٴ

عُــاٍ اي ـرٸأٚ ،ٟبــٍّ

ايٛســع ٚاؾٗــدٖٚ ،ــ ٫ ٛقايــٜ ١صــدر عــٔ ايصــشاب ١عٓــد عــدّ تٝسٸ ـر ٚصــٛاِ
يًٓيب ،بٌ رلا ٜردع ٕٛؿهـِ ايعكـٌ ها مل ٜهـٔ يـدْ ِٜٗـ ټ ميهـٔ اسـتًٗاّٴ
اؿهِ ايشرع ٞيًشادث ١ايٓايي ١بِٗ; ْ٫سداد باب ايعًِ ؾٗٝا.
( )1ا٭سهاّ ،عً ٞبٔ قُد رجا ناشـ ايػڀا ،٤ز ،1ص ،218ص( ،224طبع ١ا.) ٚ
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ّٖ َٔٚا ايباب َا ر َٔ ٟٚإٔٸ ايٓيبٸ  قد أهٕ ملعاه بٔ دبٌ( )1ملـا بعجـ٘
اي ُٔٝإٔٵ هتٗد ؾُٝـا ها مل هـد ْصٸـاڄ َـٔ ايهتـاب أ ٚايسـٓ ١يف ايٛاقعـ ١ايـا ٖـٞ
قٌ ابتْ ٚ ،)2(٘٥٬ٸو يتًُا ا٫دتٗاد َٔ بعـض ايصٸـشاب ١عٓـدَا أَٳـ ٳر ايـٓيبټ 
بعضٳ ايصشاب ١أ٫چ ٜصًچ ٞايعصر ٫چ يف بـين قرٜظـ ،١ؾهـإ ؾرٜـلٷ َـِٓٗ مل ٜصـًچٛا
ايعصر عً ٢ايرٻغڃِڇ َٹٔٵ ؾٛات ٚقت٘ ستٸٚ ٢صـًٛا يـبين قرٜظـ ١تعبټـد ڄا بـايٓٸ ٸ ،بُٓٝـا
ٌ رأٜٳـ٘ٴ ؾصـًچ ٢ايعصـر قبـٌ ايٛصـ ٍٛيـبين قرٜظـ ١قبـٌ
ايؿرٜلٴ اٯ ر ادتٗد ٚأعٵ ٳُ ٳ
ؾٛات ٚقت ايعصرٚ ،قاٍ ٕٸ املكصٛد اؿحٸ عً ٢اٱسراع بايٛص ٍٛيـبين قرٜظـ١
 ٫ايتعبد احملض(.)3

إنُاٍ ايدٜٔ
ٌ بٝإٴ ا٭سهاّڇ ايشٸرعٚ ،١ٝبٝإٴ َصادرٖا.
ٚيف ّٖا ايدٸٚر نځُٴ ٳ

إطالم نًُ ١ايفك٘ ٚايفك٘ٝ
ٚناْت نًُ( ١ايؿك٘) يف ّٖا ايدٚر ،تڀًل عًَ ٢عرؾ ١سا٥ر ا٭سهـاّ ،سـٛا٤
ناْت أصٛي ١ٝأ ٚؾرعٚ ،١ٝسٛا ٤ناْت أ ٬ق ١ٝأ ٚتعبدٚ ،١ٜنإ (ايؿكٝـ٘) يف ٖـّا
ظ آٜــاتٺ َــٔ ايكــرإٓ ايشــرٜـٚ ،عــرف َعاْٗٝــاْٚ ،اســخٗا َــٔ
سؿٹــ ځ
ايــدٚر َٳــٔٵ ٳ
َٓسٗ ٛاَٚ ،تشابٗٗا َٔ قهُٗا ٚ ،اصٻٗا َٔ عاَٿٗاَٚ ،ٴكٝٻدٖا َٔ َڀًكٗا.

(َ )1عاه بٔ دبٌ بـ ٔ عُـر ٚبـٔ أٚ

ا٭ْصـار ٟاـاردـ ،ٞأبـ ٛعبـد ايـرهللٔ( ،ت ٖ18ــ) ،صـشاب،ٞ

أسد ايست ١ايّ ٜٔمجعٛا ايكرإٓ ايهر ،ِٜآ  ٢ايرس ٍٛبٚ ٘ٓٝبني دعؿر بٔ أب ٞطاي  .أسد ايػابـ ،١عـا
ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،4ص.376
(ٚ )2سا ٌ٥ايشٝع ،١اؿر ايعاًَ ،ٞز ،27ص.53
( )3صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،1ص.227

أدًار علم الفقو ًأطٌاره

28

تطُ ُ١ٝاي ُفكَٗا ٤بايكسّا ٤يف ٖرا ايدّٚز
ٕ ايؿكٗا٤ٳ بايكرٸا ،٤أ :ٟايّٜ ٜٔكر ٕٚ٩ايهتـاب ،باعتبـار إٔٻ ٖـّا
ٚناْٛا ٜٴسُټٛٵ ٳ
أَر ٜٴُٝٸاِٖ عٔ عاَٸـ ١ايٓـا

 ،٭ٕ ا٭َٝٸـ ١ناْـت َٓتشـرٚ ٠عاَٸـٚ ،١ملـا نُـٌ عًـِ

ايؿك٘ ؾُٝا بعد هيوٚ ،أصبض عًُاڄ َستك٬ڄٚ ،أبديت أاا ِٖ٩بايؿكٗا.٤

املعسٚف ٕٛبايفت ٣ٛيف ٖرا ايدٚز
ٚنإ املعرٚؾـ ٕٛيف ايؿتـ ٣ٛيف ٖـّا ايـدٚر أبـ ٛبهـرٚ ،أبـ ٛايـدرداٚ ،)1(٤أبـٛ
راؾع(ٚ ،)2أب ٛسعٝد اـڂدٵ ڇرٚ ،)3(ٟأڂبٳـٞٸ بـٔ نعـ (ٚ ،)4أبـ ٛأٜـٛب ا٭ْصـار،)5(ٟ
ٚسّٜؿ ١بٔ ايُٝإ(ٚ ،)6دابر ا٭ْصارٚ ،ٟيٜد بٔ ثابت(ٚ ،)7سًُإ ايؿارسـ،ٞ

( ٖٛ )1عٛمير بٔ يٜد بٔ قٝا اـارد ٞا٭ْصـارَ ،ٟـٔ أصـشاب رسـ ٍٛاهلل َ ـات ٚدؾـٔ يف ايشـاّ
َٚــات يف أٚا ــر ٬ؾــ ١عجُــإ ايڀبكــات ايهـ  ،٣قُــد بــٔ ســعد ،ز ،7ص ،391ص ،7ص،391
ص.1165
(َٛ )2

رس ٍٛاهلل ٚ اا٘ اسًِ ،نإ يًعبا

بءس ّ٬ايعبا

بـٔ عبـد املڀًـ

ؾٖٛبـ٘ يًـٓيب  ،ؾًُـا بشـر ايـٓيب

أعتك٘ .ايڀبكات ايه ،٣ابٔ سعد ،ز ،4ص.73

( )3سعد بٔ َايو بٔ سؿاْ ١اـڂدر ٟا٭ْصار ٟاـارد ،ٞأب ٛسعٝد( ،ت ٖ74ــ) ،صـشاب  ٞر٣ٚ
نجرياڄ عٔ ايرس ،  ٍٛغاا اثٓا عشر ٠غاَ ٠ٚع٘ ،تـٛيف باملدٜٓـ .١أسـد ايػابـ ،١عـا ايـد ٜٔابـٔ ا٭ثـري،
ز ،5ص.211
( )4أب ٞبٔ نع

بٔ قٝا عبٝد بٔ يٜد ا٭ْصـار ٟاملـدْ ،ٞأبـَٓ ٛـّر شـٗد املشـاٖد نًـٗا َـع ايـٓيب ،

(ت ٖ32ـ) .ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،2ص.340
( )5ايد بٔ يٜد بٔ ثعًب ،١أب ٛأٜٛب ا٭ْصارَ ،ٟـٔ بـين ايٓٻذٸـار ،ر ٣ٚعـٔ ايرسـ ، ٍٛامـرف عـٔ
عًَ ، ٞات يف ايكسڀٓڀٚ ،١ٝٓٝدؾٔ بٗا .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،2ص.80
( )6سّٜؿ ١بٔ سسٌ بٔ دابر ايعبس ،ٞأب ٛعبد اهلل( ،ت ٖ36ـ) ،نإ ها عٹًڃِڇ باملٓاؾكني ،أرسً٘ عُـر بـٔ
اـڀاب ٚايٝاڄ عً ٢املداٚ ،ٔ٥تٛيف بٗا .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،1ص.390
( )7يٜد بٔ ثابت بٔ ايضشاى ا٭ْصار ٟاـارد ،ٞأبـ ٛاردـ( ،١ت ٖ45ــ) ،صـشابٚ ،ٞيـد يف املدٜٓـ١
ْٚشأ لهٖ ،١ادر َع ايٓيب  ٖٛٚابٔ ( )11سٓ َٔ ،١نڂتٸاب ايكـرإٓ .تٗـّٜ
ص.344

ايتٗـّ ، ٜابـٔ سذـر ،ز،2
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ٚعبد ايرهللٔ بٔ عٛف(ٚ ،)1عبد اهلل بٔ َسعٛدٚ ،عجُإ بـٔ عؿـإٚ ،عُـر بـٔ
اـڀابٚ ،ابٓ٘ عبد اهللٚ ،عبـد اهلل بـٔ ايعـاص(ٚ ،)2عُـار بـٔ ٜاسـرٚ ،عبـد اهلل
بٔ عبا

َٚ ،عاه بٔ دبٌ.

املسدع يف تػدٝص اذتهِ ٖ ٛاإلَاّ عً ٞ
ٚنإ اٱَاّ عًـٖ  ٞـ ٛاملردـع ا٭عـِٸ يف تشـخٝ

اؿهـِ ايشـرع ٞبعـد

ايٓيب  ،ؾؿ ٞاحمله ٞعـٔ ايڀبكـات ايهـ  ،٣ز ،2ص ،332طبـع بـريٚت عـٔ
ابٔ عبا

أْ٘ قاٍ ( ها سدثٓا ثك ١عٔ عً ٞبؿتٝا ؾْ ٬عدٖٚا)(َٚ )3جًـ٘ عـٔ نتـاب

(اؾر ٚايتعد )ٌٜيًشاؾظ ايرايٚ ،)4(ٟايصٛاعل ٫بٔ سذر(ٚ ،)5تارٜخ اـًؿا٤
يًسٛٝطْٚ ،)6(ٞظري ٙعٔ ا٫ستٝعاب( )7ز ،2ص  462طبع سٝدر آبـادٚ ،تٗـّٜ
ايتّٜٗ

يًعسك ،)8(ْٞ٬ز ،1ص 337طبع سٝدر آبادٚ ،اٱصاب.)9(١

ق ٍٛعا٥ػ ١يف اإلَاّ عً ٞ
عًځـِٴ ايٓـا
ٚقد تـٛاتر عـٔ عا٥شـٕ ١ٸ عًٝـاڄ (أ ٳ

()10

بايسټـٓٸ )١نُـا يف ا٫سـتٝعاب

( )1عبــد ايــرهللٔ بــٔ عــٛف ،أبــ ٛقُــد اياٻ ٵٖـرڇ ٟايكرشــ( ،ٞت ٖ32ـــ) ،أســد ايســت ١أصــشاب ايشــٛر٣
ايّ ٜٔدعٌ عُر ايشٛر ٣اي .ِٗٝأسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.313
( )2عبد اهلل بٔ عُر ٚبٔ ايعاص ايكرش ٞايسُٗ ،ٞأسًِ قبٌ أب( ،٘ٝت ٖ63ـ) ،نإ َٔ أنجـر ايصـشاب١
رٚا ١ٜيًشدٜح ايشرٜـ .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.233
( )3ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،2ص.338
( )4املٛدٛد يف اؾر ٚايتعدٕ ٌٜٸ عًٝاڄ  أعًِ ايصشاب ،١ز ،6ص.249
( )5ايصٛاعل احملرق ،١ابٔ سذر ااٝجُ ،ٞص.195
( )6تارٜخ اـًؿا ،٤د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞص.171
( )7ا٫ستٝعابٜٛ ،سـ ابٔ عبد اي  ،ز ،3ص.40
( )8تّٜٗ

ايتّٗ ، ٜابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،5ص.700

( )9اٱصاب ،١ابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،4ص.467
( )10ا٫ستٝعابٜٛ ،سـ ابٔ عبد اي  ،ز ،3ص.40
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ٚتــارٜخ اـًؿــا ٤يًســٛٝط ٚ )1(ٞســعاف ايــراغبني(ٚ )2ه ــا٥ر ايعٴكڃبــٚ )3(٢املٓاق ـ
يًخٛاريَٚ )4(ٞغريٖا.
ٚمما ٜدٍ عًـ ٢هيـو قـ ٍٛعُـر (أقضـاْا عًـ )ٞنُـا يف ايڀبكـات ايهـ ،)5(٣
ٚأ بــار ايكضــاٚ ،)6(٠املســتدرى(ٚ ،)7ايتــارٜخ ايهــبري ٫بــٔ عســانر(ٚ ،)8طبكــات
املايهٚ ،)9(١ٝغريٖا َٔ نت

ا٭ بار ٚايمحادِ.

ٚعٔ ا٫ستٝعاب بسٓد ٙعٔ املػري( ٠يٝا أسد َـِٓٗ أقـ ٣ٛقـ٫ٛڄ يف ايؿـرا٥ض
َٔ عً.)10()ٞ

َٔ اغتٗس َٔ ايفكٗا ٤يف ٖرا ايدٚز
ٚاشتٗر َٔ ايؿكٗـا :٤عبـد اهلل بـٔ عبـا

 ،ستـ ٢سٴـُٸ ٞايبشـر ،يهجـر ٠عًُـ٘.

ٚسًُإ ايؿارس ٞايّ ٟقاٍ ؾ ٘ٝايٓيب  أْٸ٘ َٔ أٌٖ ايبٝت(.)11
ٚعُٸار بٔ ٜاسر ايّ ٟقاٍ ؾ ٘ٝايٓيب  :أْـ٘ َـع اؿـل ٚاؿـل َعـ٘(ٚ .)12أڂبـٞټ
( )1تارٜخ اـًؿا ،٤د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞص.171
( )2سعاف ايراغبني ،قُد بٔ عً ٞايصبإ ،ص.177
( )3ه ا٥ر ايعكب ،٢احمل ٸ ايڀ  ،ٟص.78
( )4املٓاق  ،اـڀٝ

اـٛاريَ ،ٞص.9

( )5ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،2ص.339
( )6أ بار ايكضا ،٠قُد بٔ ًـ ٚنٝع ،ز ،1ص.88
( )7املستدرى ،أب ٛعبد اهلل اؿانِ ايٓٝسابٛر ،ٟز ،3صٚ ،305ؾ( ٘ٝعً ٞأقضاْا).
( )8تـــارٜخ َدٜٓـــ ١دَشـــل ،ابـــٔ عســـانر ،ز ،51ص .300ز ،39صَٚ .96 – 95ـــا يف املصـــدر عـــٔ
ايرس ٍٛمل ّٜنر عُر يف ايسٓد.
( )9شذر ٠ايٓٛر اياان ١ٝطبكات املايه ،١ٝقُد بٔ عُر بٔ كًٛف ،ز ،2ص.84
( )10ا٫ستٝعابٜٛ ،سـ ابٔ عبد اي  ،ز ،3ص.41
( )11املستدرى ،اؿانِ ايٓٝسابٛر ،ٟز ،3ص .598املصٓـ ،عبد ايريام ايصٓعاْ ،ٞز ،7ص.616
( )12ايڀبكات ايهـ  ،٣ابـٔ سـعد ،ز ،3ص .262تـارٜخ َدٜٓـ ١دَشـل .ابـٔ عسـانر ،ز ،43ص.476
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بٔٴ ځنعٵ ( )1ايّ ٟرٴ ٟٚعٔ ايرس  ٍٛأْ٘ أقرأ أڂَٻت٘ٹ(.)2

ٚدٛد ايفك٘ ٚاالدتٗاد يف ٖرا ايدٚز
ؾايؿكــ٘ يف ٖــّا ايــدٚر َٛدــٛد يــد ٣ايك ـرٸا ;٤يهــ ٕٛايؿكــ٘ ٖــًَ :ٛهــ ١ايعًــِ
با٭سهاّ ايشرع ١ٝعٔ أديچتٗـا ايتؿصـٖٚ ،١ًٝٝـِ يٛدـٛد ايهتـاب ٚايـٓيب  ؾُٝـا
ب ِٗٓٝناْت عٓدِٖ املًه ١املّنٛر ،٠نُا إٔٸ ا٫دتٗاد أٜضاڄ َٛدـٛد عٓـدِٖ; ٭ٕٸ
ا٫دتٗاد ٖ ٛايكدر ٠عً ٢ا٫ستٓباط ٫ٚ ،رٳٜٵ ٳ عٓدٳٖٴِ يف هيوٹ يسٗٛي ١ا٫ستٓباط
يف ّٖا ايدٚر.

قنصَ ١عاذ بٔ دبٌ
ٜٚــدٍټ عًــٚ ٢دــٛدٹ ٹ ٙعٓــدِٖ قصٸــَ ١عــاه بــٔ دبــٌ ،سٝــحٴ أَــر ٙايــٓيبټ 
د ايـٓٸ
با٫دتٗــاد عٓــد ؾځكڃـ ٹ

(ٚ .)3قــ ٍٛايــٓيبٸ  يف االتٗــد أْــ٘ ها أ ڀــأ يــ٘ أدـرٷ

ٚاسد  ٚها أصاب نإ ي٘ أدرإ(.)4

ٚاقع ١بين قسٜع١
شابٳ ١ا٫دتٗــاد نُــا تكــدّ يف ٚاقعــ ١بــين قرٜظــ ١ملچ ـا أَٳ ـ ٳر
ٚقــد ٚقــع َــع ايصٻ ـ ٳ
ايٓيبټ املسًُني بإٔٵ ٜ ٫صـًچٛا ايعصـر  ٫يف بـين قرٜظـ ،١ؾصـ٬چٖا بعضٴـِٗ قبـٌ

نٓا ايعُاٍ ،املتك ٞاآد ،ٟز ،13ص.539
( )1أب ٞبٔ نع

بٔ قـٝا بـٔ عبٝـد اـاردـ ،ٞأبـ ٛاملٓـّر( ،ت ٖ21ــ) ،صـشابَ ٞـٔ ا٭ْصـار نـإ َـٔ

أسبار ايٛٗٝد قبٌ اٱس .ّ٬تّٜٗ

ايتّٗ ، ٜابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،1ص.164

( )2ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،2ص .341تارٜخ َد ١ٜٓدَشل ،ابٔ عسانر ،ز ،7ص.313
(ٚ )3سا ٌ٥ايشٝع ،١اؿر ايعاًَ ،ٞز ،27ص.53
( )4سٓٔ ايدار قڀين ،اؿاؾظ عً ٞبٔ عُر ،ز ،4ص.130
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ايٛص ٍٛيبين قرٜظ ١يؿٛت ايٛقت عٓد ايٛص ٍٛيٚ ِٗٝادتٗد يف قـٍٛڇ ايـٓيبٸ 
عًُـ٘ عًــ ٢إٔٸ املكصـٛد طځًځـ ٴ اٱسـراعڇ يف ايٛصــ ٍٛيـ ٫ ِٗٝتــأ ٸر ايصـ ٠٬عــٔ
ٚقتٗا.

ادتٗاد عُاز
و يف ايمحاب(.)1
ٖٚهّا ادتٗد عُٸار بٔ ٜاسر يف ايتُٝٸِ سٝح اعٻ ځ

ايكطا ٤يف ٖرا ايدٚز
ٚنإ ايكضا ٤يف ّٖا ايدٚر َٓشصراڄ يف رس ٍٛاهلل  أٜ َٔ ٚكَ ُ٘ٝكاَ٘.

نتاب ١األحهاّ يف ٖرا ايدٚز
ٚنتبت يف ّٖا ايدٚر ا٭سهاّٴ ايشٸـرعٜٚ ،١ٝسـُٸَ ٢ـا نتـ

ؾٝـ٘ بايصٸـشا٥ـ،

َٓٗــــا صـــــشٝؿ ١أَـــــري املـــــَٓ٪ني عًـــــ  ٞايصـــــشٝؿ ١ايـــــا هنرتٗـــــا نتــــ
ايؿـــرٜكني(َٗٓٚ ،)2ـــا َـــا أَـــر رســـ ٍٛاهلل  بعـــد ٖذرتـــ٘ يًُدٜٓـــ ١بهتابتـــ٘،
نأسهــاّ ايانـــاَٚ ،٠ـــا ػــ
عڀځــاٙٴ 
َٗٓٚــا َــا أځ ٵ

ؾٝـــَ٘ٚ ،كــادٜر هيـــوٚ ،قـــد نڂ ٹتبٳــتٵ يف صـــشٝؿتني.

عٴُٳ ـ ٳر بــٔ ســاّ( )3ملــا ٚي ـ ٞايــ ُٔٝأسهاَ ـاڄ َهتٛبــَ ١ــٔ

ايؿــرا٥ض ٚايصــدقات ٚايــدٜات ٚغــري هيــو(َٗٓٚ .)4ــا َــا أعڀــا  ٙيعبــد اهلل
( )1دعــا ِ٥اٱســ ،ّ٬ايٓعُــإ بــٔ قُــد ،ز ،1ص .120ا٫ستبصــار ،قُــد بــٔ اؿســٔ ايڀٛســ ،ٞز،1
ص.170
( )2ع ٕٛٝأ بار ايرجـا  ،قُـد بـٔ عًـ ٞايصـدٚم ،ز ،2صَ .41سـٓد أبـٜ ٞعًـ ،٢أهللـد بـٔ عًـٞ
املٛصً ،ٞز ،2ص.466
( )3عُر بٔ ساّ بٔ يٜد ا٭ْصار ،ٟأب ٛايضشاى ،صشاب ٞاستعًُ٘ رس ٍٛاهلل  عً ٢لرإ ٚعُرٙ
ســبع عشــر ٠ســٓٚ ١أقــاّ بٗــاٚ ،أدرى أٜــاّ ٜاٜــد بــٔ َعاٜٚــ .١ا٫صــاب ،١ابــٔ سذــر ايعســك ،ْٞ٬ز،7
ص.189
( )4تّٜٗ

ا٭سهاّ ،قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞز ،10ص.291
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بٔ سه َٔ )1( ِٝايهتاب ايّ ٟؾ ٘ٝأسهاّ اؿٛٝاْات املٝتَٗٓٚ .)2(١ا َا أَـر بـ٘ 
َٔ نتاب ١ڀبت٘  ّٜٛؾتض َه ١يردٌ َٔ اي ُٔٝسني سأي٘ هيو(.)3
َٗٓٚا َا دؾع٘

ٚا ٌ٥بٔ سذر( )4عٓدَا أراد ايردٛع

ب٬د ٙسضـرَٛت

َٔ ايهتاب ايّ ٟؾ ٘ٝأسهاّ ايصٚ ٠٬ايصٚ ّٛايربا ٚاـُر ٚغريٖا(.)5

ٚمما نتب َٔ اينصخا٥ف يف ٖرا ايدٚز
صشٝؿ ١عبد اهلل بٔ عُر ٚبٔ ايعـاص(ٚ ،)6هنـرٚا إٔٸ ؾٗٝـا َـا ٜهؿـ ٞناتبٗـا
يف َعرؾ ١ايشرٜع ١نًچٗا يف مجٝع أبٛاب ايؿكٕ٘ ٚ ،ٵ نٓٸا ْ ٫ٴَ٪ٹٔٴ بّٗ ٙاملبايػـ ;١٭ٕٸ
عبد اهلل بٔ عُر ٚبٔ ايعاص ٚأبـا ٙقـد أسـًُا قبـٌ ٚؾـا ٠رسـ ٍٛاهلل  بسـٓتني،
ٚنــإ يــ٘ َــٔ ايعُــر ســني ســ َ٘٬مخــا عشــر ٠ســٓٚ ،١مل ٜهــٔ يــ٘ َــٔ ايصٸ ـً١
ٚاملعاشرَ ٠ع ايرسَ ٍٛا  ًٖ٘٪ٜيّيوٚ .قد طعٔ ؾٗٝـا اؿـاؾظ ابـٔ نـجري يف االًـد
ا٭ َٔ ٍٚتارى٘ املسُ ٢بايبداٚ ١ٜايٓٗا.)7(١ٜ
َٗٓٚـــا صـــشٝؿ١ڂ ســـعد بـــٔ عٴبـــادٳ ځ ٠ا٭ْصـــارٚ ،)8(ٟصـــشٝؿ١ڂ عبـ ـدٹ اهلل بـــٔ
( )1عبد اهلل بٔ سه ِٝبـٔ سـااّ ا٫سـد ٟا ڃي ڂك ٳرشٹـٞٸ ،صـشاب ،ٞاسـًِ ٜـ ّٛايؿـتضٚ ،نـإ َـع عا٥شـٜ ١ـّٛ
اؾٌُٚ ،عٓد ٙرا ١ٜقرٜشٚ ،قتٌ يف هيو اي .ّٛٝاٱصاب ،١ابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،4ص.55
(َ )2ستدرى ايٛسا ،ٌ٥سسني ايٓٛر ،ٟز ،2ص.591
(َ )3ســٓد اهللــد ،اهللــد ابــٔ سٓبــٌ ،ز ،2ص .238صــشٝض ايبخــار ،ٟقُــد بــٔ اااعٝــٌ ،ز،3
ص.95
(ٚ )4ا ٌ٥بٔ سذر اؿضرَ ٞايكشڀاْ ،ٞأبٖٝٓ ٛد( ،٠ت ٖ 50ــ)َ ،ـٔ أقٝـاٍ سضـر َـٛتَ ،ـٔ ٚؾـد عًـ٢
س
ايٓيب  ؾر ٸ

ب٘.

(َ )5عاْ ٞا٭ بار ،قُد بٔ عً ٞايصدٚم ،ص.276
( )6سٓٔ ايدارَ ،ٞعبد اهلل بٔ عبد ايرهللٔ ،ز ،1ص.127
( )7ايبداٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜابٔ نجري ايدَشك ،ٞز ،3ص ،365ص.398
(ٚ )8ســا ٌ٥ايشــٝع ،١قُــد بــٔ اؿســٔ اؿــر ايعــاًَ ،ٞز ،1ص .7ســعد بــٔ ديــ ِٝبــٔ سارثــ ١اـاردــٞ
ا٭ْصار ،ٟأب ٛثابت( ،ت ٖ 14ـ) ،شٗد ايعكبـَ ١ـع اْ٫صـار .ا٫نُـاٍ يف أاـا ٤ايردـاٍٚ ،يـ ٞايـدٜٔ
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أب ٞأٚؾ.)1(٢
شٝؿ١ڂ دـابر بــٔ عبـد اهلل(ٚ ،)2صٴـشٴـٴ عبـدٹ اهللٹ بــٔ عبٸـا
ٚصٳـ ٹ

(ٚ .)3صــشٝؿ١

سُٴ ٳر ځ ٠بٔ دٴٓٵدٴب(.)5()4
ٳ

أَس ايسض ٍٛشٜد بٔ ثابت بتعًِ نتاب ١ايٛٗٝد
ٚسٴه ـٞٳ عــٔ أٖــٌ ايتــارٜخ إٔٸ رســ ٍٛاهلل  يف ايســٓ ١ايرابعــَ ١ــٔ ااذــر٠
أَـــر يٜـــد بـــٔ ثابـــت إٔٵ ٜـــتعًچِ نتابـــ ١ايٗٝـــٛد يٝهتـ ـ

اـــِ ٜٚكـــرأ َـــا ٜهتبْٛـــ٘

يـــ٘ ٚ ،)6(يف كتصـــر دـــاَع بٝـــإ ايعًـــِ ص 37عـــٔ أْـــا بـــٔ َايـــو عـــٔ
رســـ ٍٛاهلل  أْٸـــ٘ قـــاٍ( :قٝٸـــدٚا ايعًـــِ بايهتابـــ ٫ .)١إٔٸ ايهتابـــ ١يٮسهـــاّ
ايشـــرع ١ٝمل تهـــٔ َعرٚؾـــ ١يـــد ٣ايصـــشاب ١يف ٖـــّا ايـــدٚرٚ ،نـــإ ْـــٛعٷ َـــٔ
ش اب ١وؿظـ ٕٛا٭ بـار ٚاٯثـار عًـ ٢صـدٚرِٖ َسـتػٓني بـّيو عـٔ نتابتٗـا
ايصٻ ٳ
ٚمجعٗا.

ايت ٜا ،ٟص.82
(ٚ )1ســا ٌ٥ايشــٝع ،١قُــد بــٔ اؿســٔ ايعــاًَ ،ٞز ،1ص .8عبــد اهلل بــٔ أبــ ٞأٚؾــ ،٢أبــَ ٛعاٜٚــ( ،١ت
ٖ86ـ) يف ايهٛؾ َٔ ،١أصشاب رس ٍٛاهلل  ،اسِ أب ٘ٝعًكُ .١ردـاٍ ايڀٛسـ ،ٞقُـد بـٔ اؿسـٔ،
ص .42ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،4ص.301
(ٚ )2سا ٌ٥ايشٝع ،١قُد بٔ اؿسٔ ايعاًَ ،ٞز ،1ص .8املصـٓـ ،ز ،11ص .183املٓتخـ

َـٔ َسـٓد

عبد بٔ هللٝد ،صبش ٞايبدر ٟايساَرا ،ٞ٥ص.8
( )3ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،2ص.371
( )4ار ٠بٔ دٓدب بٔ ٖـ ٍ٬ايؿـاار( ،ٟت ٖ 60ــ) ،صـشابْ ،ٞشـأ يف املدٜٓـٚ ١عـال يف ايبصـر ،٠نـإ
عبٝد اهلل بٔ يٜاد ٜسـتخًؿ٘ عًـ ٢ايبصـر ٠ها سـار

ايهٛؾـ .١اٱصـاب ،١ابـٔ سذـر ايعسـك ،ْٞ٬ز،3

ص.150
( )5سٓٔ ايمحَّ ،ٟقُد بٔ عٝس ٢اؿاؾظ ،ز ،2ص.381
( )6املستدرى اؿانِ ،اؿانِ ايٓٝسابٛر ،ٟز ،1ص.75
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َا ميتاش ب٘ ٖرا ايدَّ ِٚزُ
ٚمما ميتايٴ ب٘ ّٖا ايـدٚر ْٸـ٘ مل ٜهـٔ ؾٝـ٘ فـاٍ يًخـ٬ف يف ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ
يٛدٛد ايرس  ٍٛؾُٝا بٚ ،ِٗٓٝقٛي٘  ٖٛ ؾصٌ اـڀاب.

َش ََُٔ ا ِْ ِتٗا ِ٤ايدّٚز األَ ٚ ٍٚش ََُٔ اْكساضِ اينصَّخاب١
ٚقد اْتّٖٗ ٢ا ايدٸٚرٴ بٛؾا ٠رس ٍٛاهلل  باملدٜٓـٜ ١ـ ّٛا٫ثـٓني سـٖٓ10( ١ــ)،
نُــا اْكــرض عٳصٵـرٴ ايصــشاب ١يف ســٖٓ100( ١ـــ) سٝــح نــإ آ ــر ٚاســد َــِٓٗ أبــٛ
ايڀؿ ٌٝايهٓاَْ )1(ٞات سٖٓ100( ١ـ)ٚ ،قٝـٌ نـإ آ ـر ٚاسـد َـِٓٗ ٖـ ٛسـٌٗ بـٔ
سعد ايساعدٟټ( )2تٛيف باملد ٖٛٚ ١ٜٓابٔ َا ١٥سٖٓ91( ١ـ).

املساد باينصخابٞ
ٚايصشابَ ٞٳٔٵ يكٞٳ ايٓيبٸ َ سًُاڄَٚ ،ات عً ٢هيوٚ ،قد قبض ايٓيب 
عٔ َاٚ ١٥أربع ١عشر أيـ صشابٚ .ٞايتابعٞٸ َٔ يك ٞايصـشابٞٸ َسـًُاڄَٚ ،ـات
عً ٢هيوٚ .أَٸا َٔ أسًِ يف ئَ ايـٓيب ٚ مل ًٜكـ٘ٚ ،يهٓٸـ٘ يكـ ٞصـشابٝاڄ ؾٗـٛ
َعدٚدٷ َٔ ايتابعني.

خُالصَ ُ١تازٜذ حٝا ٠ايسض ٍٛ
ٚتـتًخٸ ٴ سٝاتــ٘  بـإٔٸ بــداٜتٗا ٜـ٫ٚ ّٛدتــ٘ ْٝ 20 سـإ عــاّ ايؿٝـٌ ســٓ١

( )1عاَر بٔ ٚاثً ١بـٔ عبـد اهلل بـٔ عُـر ٚايهٓـاْ ٞاي ډًٝٵجـٞټ ،أبـ ٛايڀؿٝـٌ( ،ت ٖ100ــ) ،شـاعر نٓاْـٚ ١أسـد
ؾرساْٗا ،هللٌ را ١ٜعً  ٞيف بعض ٚقا٥ع٘  ٚرز َع املختار ايجكؿ ٞيٮ ّ بجار اؿسـني  .أسـد
ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.96
( )2سٌٗ بٔ سعد اـارد ٞا٭ْصار ٟايساعد ،ٟصشاب َٔ ،ٞأٌٖ املدٜٓـ ،١يـ٘ يف نتـ
سدٜجا .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،2ص.636
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( ٖٛٚ ،)ّ570ايعاّ ايّ ٟدا ٤ؾ ٘ٝأبرًَٖٛ َٔ ١ى اؿبشـ ١اـدّ ايهعبـ ،١صـبا
ا٫ثٓني يف َه ١املهرَ 17 ١ربٝع ا٭ ٍٚأ.َ٘ٓ 12 ٚ
ٚبعدٖا بأربعني سٓ ١بعح رس٫ٛڄ َٔ رٳبٸ ايعاملني َٔ غار سٳـ ٳرا ٤يف جـٛاسٞ
ا عًٝـ٘ ايـٛس ٞا٭َـني ،ؾكـاٍ يـ٘:
َهچ ١املهچرَ ١ايـّ ٟنـإ قـٌٸ عبادتـ٘ٚ ،ؾٝـ٘ ٖٳـ ٳب ځ
طاقْرَأْ بِاضْمِ رَبََِّ الذيِخ لَلَ َ  6لَلَ َ اِِسطَا َ مِ ْ عَلَ ٍ  6اقْرَأْ ًَرَبَََ ارَمْرَ ُ  6الذكيِخ عَلذكمَ بِكالْقَلَمِ  6عَلذكمَ
اِِسطَا َ مَا لَمْ َ ْلَمْص( ّٜٛ ،)1ا٫ثٓني  27رد

عٓـد اٱَاَٝـ 17ٚ ،١شـٗر رَضـإ عٓـد

ايسٓ ،١املصادف سٓ.)ّ610( ١
ؾهــإ  أعذٛبــَ ١ــٔ عذا ٥ـ

اي ـاٻ ٳَٔ يف َٛاقؿــ٘ ايرٸا٥عــٚ ١آٜات ـ٘ٺ ايبــاٖر،٠

ٚدٗاد ٙايعظٜ ،ِٝعذا عٔ سصرٖا ايكًِٚ ،عٔ ٚصـ ٚاقعٗا املؿرد ايعًِ.
دتٴـ٘ دهـ )3(١أّٸ
ٚبعد عشر ٠سٓني َـٔ بعجتـ٘ تـٛيف ناؾًـ٘ أبـ ٛطايـ (ٚ )2يٳٚٵ ٳ
درٳ يًڀچا٥ـٜ ،دع ٛبٳين ثكٝـ يٓٴصٵ ٳرت٘ عً ٢قرٜش ،ؾكـابً ٙٛبـا٭ه،٣
املَٓ٪ني ،ؾٗا ٳ
ٚردع بعد شٗر ملهچ ١املهرَ.١
ثِ ٖادر

املد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠يف أ ٍٚربٝع ا٭ ٍٚيف ايسٓ ١ايجايج ١عشر َٔ ٠بعجت٘

املٛاؾكــ ١يســٓ )ّ623( ١أ ٚســٓٚ ،)ّ622( ١بكــ ٞؾٗٝــا عشــر ســٓني ٜٴرٵشٹ ـدٴ ايٓٸ ـا
يٮسهاّ ايشرع.١ٝ

( )1سٛر ٠ايعًل ،اٯ.5 - 1 ١ٜ
( )2عبد َٓاف بٔ عبد املڀً

بٔ ٖاشِ َٔ ،قرٜش( ،ت ٖ3ـ) ،أبـ ٛطايـ

ٚايـد عًـَ ، ٞـٔ أبڀـاٍ

بين ٖاشِٚ ،ساْد ايٓيب .
( )3ده ١بٓت ًٜٛد بـٔ أسـد بـٔ عبـد ايػـر( ،ٟت ٖ3ــ)َ ،ـٔ قـرٜش ،يٚدـ ١ايرسـ ٍٛا٭عظـِ 
ٚيدت له ،١ناْت هات َاٍَ ،اتت يف شع
ابٔ سذر ،ز ،8ص.99

أب ٞطاي  ،يف ايعاّ ايَّ ٟات ؾ ٘ٝأب ٛطاي  .ٱصـاب،١
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بعــدٖا ؾــٛار ربٿ ـ ٹ٘ َســَُٛاڄ  28صــؿر ســٖٓ10( ١ـــ) ٚقٝــٌ  12ربٝــع

ا٭ ،ٍٚؾٝه ٕٛعُر ٙايشرٜـ ( )63سٓٚ ،١عٓد مجاع ١إٔٸ ٜـ٫ٚ ّٛدتـ٘ ٖٚذرتـ٘
ٚٚؾات٘  ّٜٛ ا٫ثٓني يف ايجاْ ٞعشر َٔ ربٝع ا٭.ٍٚ
ٚعٔ اڃبٔ عبا

د ٜـّٛٳ ا٫ثـٓنيٚ ،أٚسـ ٞيٝـ٘ ٜـ ّٛا٫ثـٓني،
إٔٻ ايـٓيبٻ ٚ ،يٹـ ٳ

ٚرؾع اؿذر ا٭سٛد  ّٜٛا٫ثٓني ٚ ،رز َٔ َهـ١

املدٜٓـٜ ١ـ ّٛا٫ثـٓنيٚ ،قـدّ

املد ّٜٛ ١ٜٓا٫ثٓنيٚ ،قبض  ّٜٛا٫ثٓني(.)1

َا جيعٌ األفهاز صسع ٢يف ٖرا ايدٚز األٍٚ
ٚمما ٜدٖش ايؿهر ٚايٓظر يف ّٖا ايدٚر إٔٸ ايٓيبٸ  عٓد َرج٘ ايّ ٟايتشل
ب٘

ضٌټ بعد ٙأبداڄ ،ؾُٓع٘ عُر عٔ
ايرؾٝل ا٭عً ٢أراد إٔٵ ٜه ٴت ٳ نتاباڄ ٜ ٫ٳ ٳ

هيو ٚقإٍ ( :ٸ رس ٍٛاهلل  قد غًب٘ ايٛدعٜٗ ٖٛٚ ،ذرٚ ،عٓدنِ ايكرإٓ،
ٚسسبٓا نتاب اهلل)ٚ ،أٚد

هيو ا ت٬ف اؿاجر ٜٔعٓد ،ٙؾُِٓٗ َٔ أراد

ايهتاب َٔ َِٗٓٚ ،١أب ٢هيو َهتؿٝاڄ بهتاب اهلل تعا  ،ؾًُٸا رأ ٣ايرس ٍٛ
صَٛتِٗ قاٍ ( :قَٛٛا)َٚ .ا ؾت ٧ابٔٴ عبٸا
نجرياڄ سٝح مل ٜسرعٛا

بعدٖا ٜر ٣أْٻِٗ أجاعٛا ش٦ٝاڄ

نتابَ ١ا أراد ايٓيب .)2(ٙ٤٬َ 

ايٓيب يف َسض٘ ٜٗذس ٚأب ٛبهس مل ٜٗذس
َــع إٔٸ أبــا بهــر عٓــد َرجــ٘ أٜضـاڄ أراد هيــوٚ ،مل ميٓــع َٓــ٘ َــاْعٚ ،مل ٜكــٌ
ٔ عؿچــإ
قا٥ــٌ :عٓــدْا ايكــرإٓٚ ،سســبٴٓا نتــاب اهلل ،ؾاستشضــر عٴُٳــرٴ عجُــإٳ بٵــ ٳ
ٚاستهتب٘ استخ٬ف عٴ ٳُ ٳر عً ٢املسًُني(.)3
( )1رٚج ١ايٛاعظني ،ايؿتاٍ ايٓٝسابٛر ،ٟص.394
( )2صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،5ص.138
( )3تارٜخ ايڀ  ،ٟقُد بٔ درٜر ،ز ،2ص.618
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نتب ١ارتًفا ٤األزبع
ٚقد نإ أب ٛبهر قد اؽّ عجُإٳ ناتباڄ ي٘ ،نُا اؽّ عُرٴ يٜـدٳ بـٔ ثابـت ناتبـاڄ
ّ عًٞپ  عبـدٳ اهلل بـٔ أبـٞ
خٳ
ي٘ ،نُا اؽّ عجُإٴ َرٚإٳ بٔ اؿهِ ناتباڄ ي٘ٚ ،اتٳ ٳ
راؾع(َٛ )1

رس ٍٛاهلل  ناتباڄ ي٘.

( )1عبــد اهلل بــٔ أبــ ٞراؾــعٚ ،اســِ أبٝــ٘ ٖــ ٛأســًِ  -عًــ ٢املشــٗٛرٚ -نــإ أبــَ ٙٛــٛ
ايتعدٚ ٌٜايتذرٜض ،اؿاؾظ سًُٝإ بٔ ًـ ايباد ،ٞز ،2ص.902

يرســ ٍٛاهلل .

ايدٚز ايجاْٞ
ٜبدأ َٔ ٚفا ٠ايٓيب  اىل ضٖٓ63( ١ـ)
)د

ايدٚز ايجاْٞ
َبدأ ايدٚز ايجآَْٚ ٞتٗاٙ
ٕٸ ايدٚر ايجاْ ٞيًؿك٘ ٜبدأ َٔ ٚؾا٠ٹ ايرٸس  ٍٛسٖٓ11( ١ــ)ٜٓٚ ،تٗـ ٞغـرٚز
َعا ١ٜٚعٔ طاع١ٹ ًٝؿ١ٹ املسًُني عًٞٸ  سٖٓ36( ١ـ).

نتاب ١ايكسإٓ اجملٝد
ٚقد اتٸذ٘ ؾٝـ٘ املسـًًُ ٚ ٕٛؿـاِٖ٩

ٍ َصـدرڈ يًؿكـ٘ اٱسـ،َٞ٬
نتابٳـ ٹ ١أٚٸ ڇ

 ٖٛٚايكرإٓ ايشرٜـٚ ،استٓسا ٘ ٚمجعـ٘ سٹؿظـاڄ يـ٘ َـٔ ايضٸـٝاعَٚ ،ـٔ ا ـت٬ط
آٜات٘ با٭سادٜح ايٓب.١ٜٛ

أ َٔ ٍّٚتنصدَّ ٣دتُع ايكسإٓ اإلَاّ عًٚ  ٞغٗاد ٠ايعًُا ٤بريو
ٚأ َٔ ٍٚتصدٸ ٣يـّيو ٖـ ٛأَـري املـَٓ٪ني عًـ ، ٞؾكـد ر ٟٚعٓـ٘  أْٸـ٘
قاٍ ملا قبض رس ٍٛاهلل ( :أقسٳُٵتٴ أ ٚسًؿت إٔٵ  ٫أجعٳ ردا٥ـ ٞعًـٗ ٢ـرٟ
جعٵتٴ ڇردا ٞ٥ستٸ ٢مجعت ايكرإٓ)( ،)1نُـا دـا٤
ستٸ ٢أمجع بني ايًٛسني ،ؾُا ٚٳ ٳ
هيو يف اٱَاَٚ ١ايسٝاس٫ ١بٔ قتٝب ١ص 12طبع املهتب ١ايتذار.١ٜ
ٚعٔ ايسٛٝط )2(ٞعٔ ابٔ ايػر

َٔ سدٜح قُٸد بـٔ سـري ٜٔعـٔ عهرَـ:١

د عًٞٸ بٔ أب ٞطايـ
(ملا نإ بد٬ ٤ؾ ١أب ٞبهر قځ ٳع ٳ

يف بٝتـ٘ ؾكٝـٌ ٭بـ ٞبهـر :قـد

نر ٙبٝعتو ،ؾأرسٌ ي ٘ٝؾكاٍ( :أنرٖـت بـٝعا) ،ؾكـاٍ :شـٝتٴ نتـابٳ اهلل ٜـااد
ؾ ٘ٝؾشدٸثتٴ ْؿس ٞإٔٵ  ٫أيبا ردا٫ ٞ٥چ يًص ٠٬ست ٢أمجعـ٘ ،قـاٍ يـ٘ أبـ ٛبهـر:
( )1اٱَاَٚ ١ايسٝاس ،١ابٔ قتٝب ١ايدْٛٝر ،ٟز ،1ص.19
( )2ا٫تكإ يف عً ّٛايكرإٓ ،د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞز ،1ص.161
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ؾءْٸو ْعِ َا رأٜت)(.)1
د ايبٳرٸ يف ا٫ستٝعاب عٔ قُٸـد بـٔ سـري( )2(ٜٔقـاٍ
عبٵ ٹ
ٚأ رز ابٔٴ سعد ٚابٔٴ ٳ
ْب٦ت إٔ عًٝاڄ أبڀأ عٔ بٝعـ ١أب ٞبهر ؾكـاٍ :أنرٖـتٳ َـارت ،ٞؾكـاٍ :آيٝــتٴ بـُٝني
إٔ  ٫ارتد ٟبردا ٫ ٞ٥يًص ٠٬ست ٢أمجع ايكرإٓ)( )3اؿدٜح.
ٚيف اٱتكــإ ،ز ،1ص 59إٔٸ عً ٝـاڄ  قــاٍ( :آي ٝـتٴ عًــْ ٢ؿســ ٞإٔٵ  ٫آ ــّ
عًٞٸ ردا٫ ٞ٥چ يص ٠٬اؾُع ١ست ٢أمجع ايكرإٓ ؾذُعت٘)(.)4
ٚيف رشـــاد ايســـار )5(ٟز ،7صٚ ،459ؾـــتض ايبـــار )6(ٟز ،9صٚ ،43عُـــد٠
ايكار )7(٨ز ،9صَ .304ا ٜدٍ عً ٢مجع عً  ٞيًكرإٓ.
ٚعٔ ايدرر( )8عٔ تؿسري عًٞٸ بـٔ بـراٖ ِٝبءسـٓاد ٙعـٔ أبـ ٞبهـر اؿضـرَٞ
عٔ أب ٞعبد اهلل ايصادم ( :إٔٸ رس ٍٛاهلل  قاٍ يعًٜ : ٞا عً ٞايكـرإٓ
ًـــ ؾراشــ ٞيف ايصــشـ ٚاؾرٜــد ٚايكــراطٝا ؾخــّٚ ٙٚامجعــ ٫ٚ ٙٛتضـٝٸعٙٛ
نُا جٝٸع ايٛٗٝدٴ ايتٛرا٠ځ ؾاْڀًل عًٞٷ  ؾذُع٘ يف ثٛب أصؿر ثـِٸ ـتِ عًٝـ٘ يف
بٝت٘ ٚقاٍ ٫ :أرتد ٟستـ ٢أمجعـ٘ ْ ٚٸـ٘ نـإٳ ايرٻدٴـٌٴ ٜأتٝـ٘ ؾٝخـرز يٝـ٘ بػـري ردا٤
ست ٢مجع٘).
( )1نتاب سً ِٝبٔ قٝا ،سً ِٝأبٔ قٝا اا٬ي ،ٞص.146
( )2قُد بٔ سري ،ٜٔأب ٛبهرَٛ ،

اْا بٔ َايو ،نإ َٔ سـيب عـني ايتُـر .تٗـّٜ

ايهُـاٍ ،مجـاٍ

ايد ٜٔاملا ،ٟز ،25ص.344
( )3ايڀبكات ايه  ،٣ابٔ سعد ،ز ،2ص .338ا٫ستٝعابٜٛ ،سـ بٔ عبد اي  ،ز ،3ص.46
( )4اٱتكإ ،د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞز ،1ص.204
( )5رشاد ايسار ،ٟابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،7ص.459
( )6ؾتض ايبار ،ٟابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،9ص.9
( )7عُد ٠ايكار ،ٟقُٛد بٔ أهللد ايعٝين ،ز ،20ص.16
( )8ايدرر ايٓذؿٜٛ ،١ٝسـ بٔ أهللد ايبشراْ ،ٞز ،4ص.74
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ٜٚكٍٛٴ امل٪يـ اّا ايسؿر ْـ ٞقـد شـاٖدت قڀعـَٓ ١ـ٘ يف ااْـ ١ا٭َـري ،
ٕ عًٞٸ  يف ااْ ١جرٜض رأ
ٚشاٖدتٴ قڀع١ڄ َٔ قرآ ڇ

اؿسني  يف َصر.

ٚيف رسًــ ١ابــٔ بڀٛطــ )1(١ز ،1ص 25عــددٷ َــٔ اٯثــار املٛدــٛد ٠يف ايربــاط
املبين عً ٢جـؿاف ايٓٝـٌ َصـشـ أَـري املـَٓ٪ني عًـ ٞابـٔ أبـ ٞطايـ

 غـاچ

ٜدٚ ،ٙهنر ابـٔٴ ايٓـد ِٜيف ايؿٗرسـت ،صٕ ،41ٸ عٓـد أبـٜ ٞعًـ ٢هللـا ٠اؿسـين
َصشؿاڄ غا عًٞٸ ٜتٛارث٘ بٓ ٛاؿسٔ(.)2
 ٚها ٫سظٓا ّٖا اـ ّٖٚا ا٭ثـر َـع َـا ثبـت َـٔ مجـع ايكـرإٓ َـٔ ايرقـاع
عٓد رس ٍٛاهلل  نُـا ٜرشـد

()3

هيـو َـا ٖـ ٛاحملهـ ٞعـٔ َسـتدرى اؿـانِ

ز ،2صَٚ ،611ســٓد ايڀٝايســـ )4(ٞصٚ ،270احملبٸــر ٫بـــٔ سبٝــ ( )5ص،286
ٚتارٜخ ايشاّ( )6ز ،7صٚ ،210ؾتض ايبار )7(ٟز ،9ص ،440ثِ أجؿٓا

هيـو

نًډ ٹ٘ َا يف صشٝض ايبخار ٟيف نتاب ايعًِ باب (ٚ ،)8()39يف باب نتـاب اؾٗـاد
ٚايسري باب (ٚ ،)9()171يف نتـاب اؾاٜـ ١بـاب (ٚ ،)10()10غـري هيـو َـٔ ا٭ بـار
املتظاؾر ٠ايداي ١عً ٢إٔٻ ايهتابٳ االٝد نإ عٓد أَري املَٓ٪ني عً. ٞ

( )1رسً ١ابٔ بڀٛط ،١قُد بٔ عبد اهلل ايڀٓذ ،ٞز ،1ص.26
( )2ؾٗرست ،ابٔ ايٓد ِٜايٛرام ايبػداد ،ٟص.30
( )3املستدرى اؿانِ ،ايٓٝسابٛر ،ٟز ،2ص.229
(َ )4سٓد ايڀٝايس ،ٞسًُٝإ بٔ داٚد ايؿارس ،ٞص.270
( )5احمل سًُٝإ بٔ داٚد ايؿارس ،ٞص.286
( )6تارٜخ دَشل ،ابٔ عسانر ،ز ،26ص .194ز ،7ص.324
( )7ؾتض ايبار ،ٟابٔ سذر ،ز ،9ص.9
( )8صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،1ص.119 - 118
( )9املصدر ايسابل ،ز ،4ص.453
( )10املصدر ايسابل ،ص.537
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ٕ ايـّ ٟدٳ ٳُعٳـ٘ٴ ٖـ ٛايكـرإٓ ايـّ ٟنـإ عٓـد
ؾ ڇءْٸا ْسـتؿٝدٴ َـٔ االُـٛع إٔٻ ايكـرآ ٳ
رســ ٍٛاهلل  املٛدــٛد يف ايرٸقــاع ايــا ناْــت يف ب ٝـتٹ رســ ٍٛاهلل ٚ ،ناْــت
َٓتشر ٠ؾذٳ ٳُ ٳعٗا عًـٞٸ ٚ ،نتبٗـا يف نتـابٺ ـاصٸٚ ،مل هُـع  ايكـرإٓ نُـا
مجعــ٘ ايػــري َــٔ صــدٚر سٳ ځؿظځ ـ ٹ ١ايكــرإٓ ٫ٚ ،ممــا يف أٜــد ٟاملســًُني َــٔ ايعٴسٴ ـ
(مجــع عســٖٚ ) ٝــ ٛدٳرٜـدٴ ايٓٸخٌ،سٝــح نــاْٛا ٜهشــؿٕٛٳ اـــٛص ٜٚهتبــ ٕٛيف
ايڀرف ايعـرٜضَ ٫ٚ ،ـٔ (ا٭نتـاف) (دٳُٵـعٴ نتــ) ٖٚـ ٛعظـِ ايـبعري أ ٚايشـا٠
ٜهتب ٕٛعً ٘ٝبعد إٔ هـ( َٔ ٫ٚ ،ا٭قتاب) (دٳُٵـعٴ ځقتٳـ ٺ) ٖٚـ ٛاـشـ
ٜٛجع عًٗ ٢ر ايبعري يرين

ايـّٟ

عً( َٔ ٫ٚ ،٘ٝقڀع ا٭د ٖٛٚ )ِٜاؾًد ،ؾعًٞټ

مل هُع ايكرإٓ َٔ ّٖ ٙا٭شٝاْ ٚ ،٤ٸُا مجع٘ ٚنتب٘ ممـا ٖـَٛ ٛدـٛد عٓـد رسـٍٛ
اهلل  َٔ ايرٸقاع.

مجع اإلَاّ عً  ٞيًكسإٓ حطب ايتٓصٌٜ
د ٹ ٠ايكــارٟ
 ٞعــٔ عٴُٵـ ٳ
ٚأَٸـا َــا يف رشــادٹ ايسٻـار )1(ٟز ،7صَٚ ،459ــا سٴهٹـ ٳ
يًعٝين( )2ز ،9صٚ ،304عٔ ؾتض ايبار )3(ٟز ،9ص َٔ 43مجع أَري املـَٓ٪ني
عًٞٸ بٔ أب ٞطاي

 يهتاب اهلل عً ٢سس

ايٓـا ٍٚيعـٌٸ املـراد بـ٘ ٖـ ٛمجـع

ايكرإٓ َع ايتعًٝل عً ٢آٜاتـ٘ ايهرميـٚ ،١بٝـإ ٚقـت ْاٚاـاٚ ،يف َـٔ ْايـت٫ ٚ ،

( )1رشاد ايسار ،ٟابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،7ص.459
( )2عُد ٠ايكار ،ٟقُٛد بٔ أهللد ايعٝين ،ز ،20ص( .16قُٛد بٔ أهللد بـٔ َٛسـ ٢بـٔ أهللـد ،أبـٛ
قُد ،بدر ايد ٜٔايعٝين اؿٓؿ( ،ٞت ٖ 855ــ)َ ،ـ٪رم ٚقـدخ ،أصـً٘ َـٔ سًـ

َٛٚيـد ٙيف عٓٝتـاب

ْٚسبت٘ يٗٝا ،تٛيف يف ايكاٖر ،٠ي٘ املكاصد ايٓش ١ٜٛيف شر شٛاٖد ا٭يؿٜ ،١ٝعـرف بايشـٛاٖد ايهـ .)٣
ايض ٤ٛايَ٬ع ،ايسخا ،ٟٚز ،11ص.131
( )3ؾتض ايبار ،ٟابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،9ص.9
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ع ايا صٳ ٳٓ ٳع ٳٗا رٳسٍٛٴ اهلل .
ؾعًٜ ٫ ٞعكٌ إٔٵ ٜػٝٸر نٝؿٝٸ ١اؾځُٵ ڇ

مجع أب ٞبهس يًكسإٓ
ثــِٸ ْـــ٘ بعـــد هيـــو تصــدٸ ٣أبـــ ٛبهـــر

مجـــع ايكـــرإٓ ،بعـــد ســـٓتني َـــٔ

٬ؾت٘ ،ؾٝه ٕٛمجعـ٘ يًكـرإٓ بعـد مجـع اٱَـاّ عًـٞٸ يـ٘; ٭ٕٸ ايراٜٚـ ١املتكدٸَـ،١
قــد ديچ ـتٵ عًــ ٢مجــع اٱَــاّ عًــ  ٞيــ٘ بعــد ٚؾــا ٠رســ ٍٛاهلل  بــ ٬ؾصــٌ،
ٚايرٚا ١ٜايا ديت عً ٢مجع أب ٞبهـر يـ٘ قـد ديچـت عًـ ٢إٔٸ أبـا بهـر قـد مجعـ٘
بعــد ٚاقعــ ١ايُٝاَــ ١بــني املســًُني ٚبــني أٖــٌ ايــردَ ٠ــٔ أتبــاع َســ ١ًُٝايهــّاب
س ځؿظځ ـ ٹ ١ايكــرإٓ ســبعٕٛٳ َــٔ ايصــشاب ١ســٓ ١اثــٓا عشــر٠
ايــا استشــٗد ؾٗٝــا َٹ ـٔٵ ٳ
يًٗذر.٠
ؾؿ ٞصشٝض ايبخارَ ٟا ساصً٘( :إٔٸ يٜد بٔ ثابـت  قـاٍ :أرسـٌ عٳًځـٞٸ
أب ٛبهر عٓد َكتٌ أٌٖ ايُٝاَ ،١ؾـءها عٴُٳـرٴ بـٔٴ اـځڀچـابٹ عٓـد ،ٙقـاٍ أبـ ٛبهـرٕ :ٸ
شرٻ (أ :ٟاشتدٻ) ّٜٛٳ ايُٝاَ ١بكرٸا ٤ايكرإْٓٞ ٚ ،
د آسٵ ٳت ٳ
عُر أتاْ ٞؾكإٍ :ٸ ايكتٌ قځ ٹ
أ ش ٢إٔ ٜستُرٸ ايكتٌ بايكرٸا ٤بـاملٛاطٔ ا٭ ـر ٣ؾٝـّٖ

نـجريٷ َـٔ ايكـرإٓ ْ ٚٸـٞ

أر ٣إٔٵ تأَر ظُع ايكرإٓ ،قًت يعُر :نٝــ تؿعـٌ َـا مل ٜؿعًـ٘ رسـ ٍٛاهلل ،
قاٍ عُرٚ ٖٛ :اهلل ريٷ ،ؾًِ ٜاٍ عُر ٜرادعين ستٸ ٢شـر اهلل صـدر ٟيـّيو،
ٚرأٜت يف هيو ايّ ٖٛ ٟرأ ٟعُر.
قـاٍ يٜد :قاٍ أب ٛبهرْ :ٸو ردــٌ شـابٸ عاقٌ ْ ٫تُٗـو ٚقد نـٓت تهتـ ٴ
 ٞيرسٍٛڇ اهلل  ؾتتبٸع ايكـرإٓ ؾامجعـ٘ .قـاٍ يٜـد :ؾـ ٛاهلل يـ ٛنًؿـْ ْٞٛكـٌ
ايٛٳسٵ ٳ
 ٞممـا أَرْـ ٞبـ٘ َـٔ مجـع ايكـرإٓ ،قًـت :نٝــ
دبٌ َٔ اؾباٍ َا نإ أثكـٌ عًـ ٸ
تؿعً ٕٛش٦ٝاڄ مل ٜؿعً٘ رس ٍٛاهلل  قاٍٚ ٖٛ :اهلل ري ،قاٍ يٜـد :ؾًـِ ٜـاٍ أبـٛ
بهــر ٜــرادعين ستــ ٢شــر اهلل صــدر ٟيًــّ ٟشــر يــ٘ صــدر أبــ ٞبهــر ٚعُــر
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ؾتتبعت ايكرإٓ أمجع٘ َٔ ايعس (ٚ )1ايًخاف(ٚ )2صدٚر ايردـاٍ ستـٚ ٢دـدتٴ

آ ر سٛر ٠ايتٛبَ ١ع أب ٞامي ١ا٭ْصار ٟمل أدـدٖا َـع أسـد غـري ٙطلَقَكذْ جَكاََمُمْ
رَضٌُلٌ مِ ْ أَسفُطِمُمْ عَسِ سٌ عَلَيْوِ مَا عَنِخُّمْص( )3ست ٢اا ١اي ا.٠٤
ؾهاْت ايصشـ عٓد أب ٞبهر ستٸ ٢تٛؾاٙٴ اهللڂ ،ثِٸ عٓـدٳ عٴُٳـ ٳر َـدٻ ځ ٠سٝاتـ٘ٹ ،ثـِٸ
عٓد سؿص )4(١بٓت عُر)(.)5
س ٳٓ ٺٚ ١اسد ;٠٭ٕٸ بـني
دُٵعٴ ايكرإٓ نڂً ٹ٘ ٍ٬ٳ ٳ
ٚعً ّٖٙ ٢ايرٚا ١ٜؾٝه ٕٛقد متٸ ٳ
ني ٚؾا ٠أب ٞبهر سٓٚ ١اسدَ ٠ع إٔٸ اؾُع قد نـإ َـٔ
ٚاقع ١ايُٝاَ ١املّنٛرٚ ،٠ب ٳ
ايعس

ٚايًخاف ٚصدٚر ايرداٍ.

تطُ ١ٝايكسإٓ باملنصخف
ٚعــٔ اٱتكــإ أْٸ ـ٘ قــد أ ــرز اب ـٔٴ أشــت٘( )6يف نتــاب املصــاسـَ ،ــٔ طرٜــل
َٛس ٢بٔ عكب )7(١عٔ ابٔ شٗاب قاٍ :ملا مجعٛا ايكرإٓ ؾهتب ٙٛعً ٢ايـٛرم قـاٍ

( )1ايعس  :مجع عسٝ

 ٖٛٚعٝـدإ ايسـعـ بعـد دـرد اــٛص عٓٗـا .تـاز ايعـر ، ٚقُـد َرتضـ٢

ايابٝد ،ٟز ،2ص.231
( )2ايًخاف :سذارَ ٠سڀش ١بٝضا .٤تاز ايعر ، ٚقُد َرتض ٢ايابٝد ،ٟز ،12ص.478
( )3سٛر ٠ايتٛب ،١اٯ.128 ١ٜ
( )4سؿص ١بٓت عُـر بـٔ اـڀـاب( ،ت ٖ45ــ) ،صـشابَ ،١ٝـٔ أيٚاز ايـٓيب ٚ ،يـدت لهـ ،١تاٚدٗـا
ٓٝا بٔ سّاؾ ١ايسُٗ ،ٞؾُات عٓٗا ٚتاٚدٗا ايٓيب  .أسد ايػاب ،١ابٔ اثري ،ز ،5ص.425
( )5صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،5ص .210ز ،6ص .98ز ،8ص.119
( )6قُد بٔ عبد اهلل اشت ،١أب ٛبهـر ا٭صـبٗاْ( ،ٞت ٖ360ــ) ،عـامل بايعربٝـٚ ١ايكـرا٤ات ،سـهٔ َصـر
ٚتٛيف بٗا َٔ ،نتب٘ (احمل ) .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،6ص.224
(َٛ )7س ٢بٔ عكب ١بٔ أب ٞعٝال ا٫سد ٟباي ،٤٫ٛأب ٛقُدَٛ ،

آٍ ٜاٜد ،عامل بايسـري ٠ايٓبٜٛـَ ،١ـٔ

أٌٖ املدَٛ ،١ٜٓيدٚٚ ٙؾات٘ ؾٗٝا .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ،ايّٖيب ،ز ،6ص.114
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أب ٛبهر :ايتُسٛا ي٘ اااڄ ،ؾكاٍ بعضِٗ :ايسٿؿر ٚقاٍ :هيـو اسـِ تسـُ ٘ٝايٗٝـٛد
ؾهرٖــٛا هيــوٚ ،قــاٍ بعضــِٗ :املصــشـ ؾـءٕٸ اؿبٳشٳـ ځٜ ١سـُٸَ ٕٛجًــ٘ (املصــشـ)
ؾادتُع رأٜٴٗٴِ عً ٢إٔٵ ٜسُٸ ٙٛاملصشـ(.)1

مجع عجُإ يًُنصخف
ثِٸ أْٸ٘ بعد اْتٗا ٤غا ٚأرَٚ ١ٝٓٝأهربٝذإ تٛدٸ٘ سّٜؿ١ڂ ايُٝاْ ٞايكا٥د املشٗٛر
يًُدٜٓــ ١ق ـّٸراڄ عجُــإ َــٔ ا ــت٬ف ايكچ ـرا ٤يف قــرا ٠٤ايكــرإٓ ،ؾ ـءٕٸ أٖــٌ ايهٛؾــ١
ٜكر ٕٚ٩بكرا ٠٤ابـٔ َسـعٛدٚ ،أٖـٌ ايبصـرٜ ٠كـر ٕٚ٩بكـرا ٠٤أبـَٛ ٞسـٚ ،٢أٖـٌ
سُٵ ـ
ايشــاّ ٚدَشــل ٜكــر ٕٚ٩بكــرا ٠٤أب ـٞٸ بــٔ نع ـ ٚ ،أٖ ـٌٴ ٹ
املكداد بٔ ا٭سٛد(ٚ ،)2طً

ٜكــر ٕٚ٩بكــرا٠٤

َٓ٘ تٛسٝد ايكرا.٠٤

ٚبعــد َشــاٚر ٠عجُــإ يــبعض أصــشاب ايرســ ٍٛيف هيــو عــاّ عجُــإ عًــ٢
تٓؿٝــّ ؾهــر ٠سّٜؿــ ،١ؾأرســٌ عجُــإ

سؿصــ ١بٓــت عُــر ،إٔٵ أرســً ٞيٓٝــا

بايصټــشٴـ ْٓسٳــخٴٗا يف املصــاسـ ،ثــِٸ ْرٴدټٖــا يٝــو ،ؾأرســًت بٗــا سؿصــ١
عجُـإ ،ؾــأَٳ ٳر يٜـدٴ بــٔ ثابـت املــدْٚ ،ٞث٬ثـ١څ َـٔ قــرٜش ،عبـدٴ اهلل بــٔ ايــابري(،)3
ٚســعٝدٴ بــٔ ايعــاصٚ ،عبــد ايــرهللٔ بــٔ اؿــارخ بــٔ ٖشــاّ( )4إٔٵ ٜهتبٖٛــا َــٔ
( )1اٱتكإ ،د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞز ،1ص.146
( )2املكــداد بــٔ عُــرٜٚ ،ٚعــرف بــابٔ ا٭ســٛد ،ايهٓــد ٟايبٗراْــ ٞاؿضــرَ ،ٞأبــ ٛعُــر( ،ٚت ٖ33ـــ)،
صشاب ،ٞأسد ايسبع ١ايّ ٜٔناْٛا أ َٔ ٍٚأ ٗر اٱس َٔ ،ّ٬أصشاب عًٚ  ٞاملخًصني يـ٘ .أسـد
ايػاب ،١عا ايد ٜٔبٔ ا٭ثري ،ز ،4ص.409
( )3عبد اهلل بٔ ايابري بٔ ايعٛاّ ا٫سد ،ٟأب ٛبهـر( ،ت ٖ 73ــ) ،بٜٛـع باـ٬ؾـ ١عكٝـ

َـٛت ٜاٜـد بـٔ

َعاٜٚــ ١ؾشهــِ َهــٚ ١اؿذــاي ٚايــ ٚ ُٔٝراســإ ٚايعــرام .أســد ايػابــ ،١عــا ايــد ٜٔبــٔ ا٭ثــري ،ز،3
ص.161
( )4عبد ايرهللٔ بٔ سارخ بٔ ٖشاّ املخا َٞٚايڃكڂرٳشٞٻ ،أبـ ٛقُـد( ،ت ٖ43ــ) ،تـابع ،ٞاسـد ا٭ربعـ١
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صشـٹ سؿص ١ايا دٴ ٹع ځًتٵ اِ أص٬ڄٚ ،قاٍ عجُإ :ها ا تًؿـتِ أْـتِ ٚيٜـد بـٔ
ثابــت يف شــَ ٤ٞــٔ ايكــرإٓ ؾــانتب ٙٛبًســإ قــرٜش ،ؾءْٸـ٘ منــا ْــاٍ بًســإ قــرٜش،
ـ
ؾؿعًٛا ستٸ ٢ها تٸِ ْٳسٵخٴ ايصټشٴـٵ يف املصاسـ رٳدٻ عجُـإٴ ايصټـشٴ ٳ
ٚأرســٌ

سؿصـ،١

نــٌ أؾــل لصــشـ ممــا ْســخٛاٚ ،أَــر لــا ســٛاَ ٙــٔ ايكــرإٓ يف نــٌ

ـ إٔٵ ٜٴشرم(.)1
ش ٺ
صشٝؿ ١أَ ٚٴصٵ ٳ

ايسد عً ٢ايطٛٝطٞ
ٚميهٔٴ ؼدٜدٴ ايٛقت ايّ ٟسصٌ ؾ ٘ٝهيـو لـا بعـد سـٓ ١ث٬ثـني ٖذرٜـ ;١٭ٕٸ
ايػا ٚاملّنٛر نإ يف سٓ ١ث٬ثنيٚ ،عً ٘ٝؾٚ ٬دـ٘ ملـا سهـ ٞعـٔ تكـإ ايسـٛٝطٞ
َٔ أْ٘ سدٻد ٙبسٓ ١مخا ٚعشرٚ )2(ٜٔبعضِٗ سدد ٙبسٖٓ ،)ّ650( ١ـّا ٚيهـٔ
ايتــارٜخ مل ٜــرٚڇ يٓــا إٔٸ املصــشـ ايــّ ٟمجعــ٘ عًــ  ٞقــد أســرم ،ؾكــد عٴـدٸتٵ
شـٴ عًٞٸ .
املصاسـٴ ايا أڂسٵ ڇر ځقتٚ ،مل ٜٴّٵ ځنرٵ ٳَ ٳع ٳٗا َٴصٵ ٳ

األَس ايعذٝب يف مجع ارتًفا ٤يًُنصخف
ٚا٭َرٴ ايعذٝ

املًؿت يًٓظر ٖ ٛعدّ تعرٸض ا٭ بـار ٚاملـ٪ر ني

إٔٸ أبـا

ـ رسٍٛڇ اهلل  عٓـدَا تصـدٸٚا ؾُـع
ش ٹ
بهر ٚعُر ٚعجُإ رادعٛا عًٝاڄ يف َٴصٵ ٳ
ايكرإٓ ايهرٖٚ ،ِٜهّا مل ٜٴرادعـٛا املصـشـ ايـّ ٟنتبـ٘ اٱَـاّ عًـ  ٞعًـ٢
َصــشـ رســ ٍٛاهلل َ ،ــع إٔٸ ا٭ بــار ٚايتــارٜخ قــد تظــاؾرت عًــٚ ٢دــٛد

ايّ ٜٔعٗد ي ِٗٝعجُإ بٓسخ املصاسـ يتٛيٜعٗا عً ٢ا٭ْصار ،تٛيف باملد .١ٜٓأسـد ايػابـ ،١عـا ايـدٜٔ
بٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.283
( )1صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،6ص.99
( )2اٱتكإ ،د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞز ،1ص.165
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َصــشـ رســ ٍٛاهلل  عٓــد اٱَــاّ عًــٚ  ٞأْٸ ـ٘ قــد نت ـ

اٱَــاّ عًــ ٞ

املصشـ عً ،٘ٝنُا أْٸ٘ مما ٜٴًڃ ٹؿتٴ ايٓظـر عـدّ ٚدـٛد نبـار ايصـشاب ١يف َـٔ مجـع
ايكرإٓ بأَر عجُإ ،ؾًٝا ؾ ِٗٝعبد اهلل بٔ ايعبـا

 ٫ٚ ،عبـد اهلل بـٔ عُـر٫ٚ ،

اٱَاّ عً ٫ٚ ، ٞغريِٖ.

إزضاٍ اذتفاظ َع املنصاحف املسضً ١يألقطاز
ثـِٸ ٕٸ املعــرٚف إٔٸ عجُــإ أرســٌ َــع املصــشـ اـــاص بهـٌٿ قًــ ِٝساؾظـاڄ
ٜٛاؾــل قرا٤تــ٘ ،ؾهــإٳ يٜــدٴ بــٔ ثابــت َكــر ٨املصــشـ املــدْٚ ،ٞعبــدٴاهللٹ بــٔٴ
ايساَ )1( ٥كر ٨املهٚ ،ٞاملػري ٠بٔ شٗاب(َ )2كر ٨ايشاَٚ ،ٞأب ٛعبـد ايـرهللٔ
ايسًَُ )3(ٞكر ٨ايهٛيفٚ ،عاَر بٔ عبد ايكٝا(َ )4كر ٨ايبصر.ٟ

تػه ٌٝأب ٞاألضٛد املنصاحف ٚتٓكٝطٗا
ٚملــا ٗــر اٱؿــإ يف قــرا ٠٤ايــبعض يًكــرإٓ تٛدٗــت ايعٓاٜــ١

إٔ ٜشــهًٛا

ّ ٳراڄ َٔ ايػٳًځـا يف ايكـرا ٠٤يًكـرإٓ ٚاٱؿـإ ؾٗٝـا ،ؾـاْ ٣
املصاسـٜٓٚ ،كچڀٖٛا سٳ ٳ
هيـو أبــ ٛا٭ســٛد ايــد٩ي ،ٞؾـءٕٸ املشــٗٛر أْٸـ٘ أٚٸٍ َــٔ شٳـهډٌ ايكــرإٓ ْٚكڀــ٘،
( )1عبد اهلل بٔ ايسا٥

بٔ صٝؿ ٞبٔ عا ّ٥املخا ،َٞٚأب ٛايساَ ، ٥ـات قبـٌ ابـٔ ايـابري غُـا سـٓني.

ايڀبكات ايه  ،٣قُد بٔ سعد ،ز ،5ص.445
( )2املػري ٠بٔ شٗابٚ ،اسِ اب ٘ٝعبد اهلل بـٔ عُـر ٚاملخاَٚـٜٚ ،ٞكـاٍ ايسدٚسـ ٞايبصـر( ،ٟت ٖ91ــ)
قرأ عً ٢أبَٛ ٞس ٢ا٭شعرٚ ،ٟاع َٔ عًٞٸ ٚعباد ٠بٔ ايصٸاَت.
( )3عبــد اهلل بــٔ سب ٝـ  ،ابــ ٛعبــد ايــرهللٔ ايســًُ( ،ٞت ٖ412ـــ) ،صــش

أَــري املــَٓ٪ني ٚ ،عــدٙ

ِ ايكــرإٓٳ عًٝــ٘ .ايڀبكــات ايه ـ  ،٣قُــد بــٔ ســعد ،ز،6
صــ٘ َــٔ َصــر ،قــرأ عاص ـ ٴ
اي َــَ ٞــٔ ٛا ٸ
ص.172
ا ايتُ ُٞٝايعٓ  ،ٟأب ٛعبد اهلل ،صشابٚ ٞق ٌٝتابع َٔ ٞاياٖـاد .أسـد ايػابـ ،١عـا
( )4عاَر بٔ عٳبٵدٹ ٳق ٵ ٝڈ
ايد ٜٔبٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.88
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ؾهإ ٜٳذٵ ٳعٌٴ عَ٬ٳ ځ ١ايؿتشْ ١كڀ ١عً ٢أٚٸٍ سرفٚ ،ايضُٸْ ١كڀ ١عً ٢آ ر اؿـرف
ٚايهسرْ ٠كڀ ١ؼت أٚي٘ٚ ،بك ٞا٭َر نـّيو

يَـٔڇ اـًٝـٌ بـٔ أهللـد ؾٛجـع

اؿرنات عً ٢ايٓش ٛاملٛدٛد يدٜٓا.

خالص ١ايهالّ يف غسح ٖرا ايدٚز ايجاْٞ
٬ ٚصٳ ـ١ڂ ايهــ ّ٬إٔٸ يف ٖــّا اي ـدٚر ايجــاْ ٞقــد تٛدٸٗــت عٓا ٜـ١ڂ املســًُني
املصــدر ا٭ ٍٚيًتشــرٜعٖٚ ،ــ ٛايكــرإٓ ايشــرٜـ ٚ ،رادــ٘ بصــٛرٜ ٠ســتؿٝدٴ َــٔ
ًَٓٗ٘ ايعّب سا٥ر املسًُني.
ٚنإ ايؿك٘ اٱس ٖٛ َٞ٬املعُ ٍٛب٘ عٓد املسـًُني يف عبـاداتِٗ َٚعـاَ٬تِٗ
ايدا ًٚ ١ٝاـاردٚ ،١ٝاملردع ؾ ِٖ ٘ٝايصـشابٚ ،١قـ ٍٛاـًٝؿـٖ ١ـ ٛايؿصـٌٚ ،يف
ا٭قڀار ايبعٝد ٠ها ْايت بِٗ اؿادثـٜ ١ردعـ ٕٛملـا عٓـدِٖ َـٔ أَـري هيـو ايبًـد،
 ٖٛٚبدٚر ٙها مل ٜعرف اؿهـِ ٜردـع يًصـشاب ١ايـَّ ٜٔعـ٘ يف ايبًـد ،ؾـءٵٕ نـإٳ
هُٛا ب٘ ٫ ٚچ ادتٗد أَري ايبًد ؾٗٝا.
سځ
عٓدٳٖٴِ أثرٷ َٔ رسٍٛڇ اهلل  ٳ

املنصدز ملعسف ١األحهاّ ايػسع ١ٝيف ٖرا ايدٚز ايجاْٞ
ٚاملصدرٴ ملعرؾ ١ا٭سهاّ ايؿكٗ ١ٝاٱس ١َٝ٬عٓـدِٖ مخسـ١څ :ا٭ :ٍٚايهتـاب،
ايجاْ :ٞايسـٓ ،١ايجايـح :اٱمجـاع ،ايرابـع :استشـار ٠ايصـشابٚ ١أٖـٌ ايبصـري ٠يف
اؿهِ ،اـاَا :ايرأ ،ٟبإٔ ٜستٓبا اؿهِ ايشـرع ٞبؿهـرڇ ٹٚ ٙتأَٸًـ٘ٹ ؾُٝـا تكتضـ٘ٝ
املصًشٚ ١دؾع املؿسد ٠أ ٚبايكٝا

ٚاملكارْ.١

ٚاؿاصٌ :أْٸِٗ ها ْايت بِٗ سادث ١أٚ ٚقعـت ٚاقعـ ١ردعـٛا
يف َعرؾ ١سهُٗا عس

نتـاب اهلل

ؾُِٗٗ ،ؾءٕٵ مل هدٚا سهُٗا ؾ ٘ٝردعٛا يًسټٓٻٚ ،١سأيٛا

َـٔ ايصــشاب ١عُٻـٔ وؿــظ يف ٖــّ ٙاؿادثــ ١ســدٜجاڄ عــٔ ايــٓيب  ،ؾـءٕٵ مل هــدٚا
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هيو استشارٚا ،ؾءٕٵ أمجعٛا عً ٢سهُٗـا لـا تسـتٛس ٘ٝعكـٛاِ أ ـّٚا بـ٘ ٚإٵ
ا تًؿٛا ادتٗد ًٝؿ ١املسًُني ؾعٌُ بايكٝا
ؾؿ ٞنتاب عُر

ٚلا تكتض ٘ٝاملصًش.١

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

ؾاقض ب٘ ،ؾءٕٵ مل ٜهٔ ؾؿُٝا قض ٢رس ٍٛاهلل  ،ؾـءٕٵ مل ٜهـٔ ؾؿُٝـا قضـ ٢بـ٘
ايصاؿٚ ٕٛأُ٥ـ ١ايعـدٍ ،ؾـءٕٵ مل ٜهـٔ ؾـءٕٵ شـ٦ت إٔٵ ػتٗـد برأٜـو ؾادتٗـد ٕ ٚٵ
ش٦ت إٔٵ ت٪اَرْ ٫ٚ ٞأر٪َ ٣اَرتو ٜٸا ٫ ٟرياڄ يو)(.)2
ٚيف نتاب أع ّ٬املٛقعني ز ،1ص ،243إٔٸ أبا عبٝـد ٠هنـر يف نتـاب ايكضـا٤
قاٍ (سدٸثٓا نجري بٔ ٖاشِ عٔ دعؿر بٔ برقإ عـٔ َُٝـ ٕٛبـٔ َٗـرإ قـاٍ :نـإ
أب ٛبهر ها ٚرد عً ٘ٝسهِ ْظر يف نتاب اهلل ؾءٕٵ ٚدد ؾَ ٘ٝا ٜكض ٞب٘ قض ٢بـ٘،
ظ ٳر يف سٴٓٸ ١رس ٍٛاهلل  ؾءٕٵ ٚدـد ؾٗٝـا َـا ٜكضـ ٞبـ٘
ٕ ٚٵ مل هد يف نتاب اهلل ْٳ ځ
قض ٢ب٘ ،ؾءٕٵ أعٝا ٙهيو سـأٍ ايٓـا

ٖ :ـٌ عًُـتِ إٔٸ رسـ ٍٛاهلل  قضـ ٢ؾٝـ٘

بكضا ،٤ؾربٸُا قاّ ي ٘ٝايك ّٛؾٝكٛي :ٕٛقض ٢بهـّا ٚنـّا ،ؾـءٕٵ مل هـد سـٓٸ ١سٳـٓٻٗا
ع ر٩سا٤ٳ ايٓٸا
د ٳُ ٳ
ايٓيبټ  ٳ

ؾاستشارِٖ ،ؾءها ادتُـع رأٜٴٗـِ عًـ ٢شـ٤ٞٺ قضـ٢

ب٘(.))3
ٚنإ عُر ٜؿعٌ هيو ،ؾءها أعٝا ٙإٔٵ هد هيو يف ايهتاب ٚايسـٓ ١سـأٍٖ :ـٌ
نإ أب ٛبهر قد قض ٢ؾ ٘ٝبكضـا٤؟ ؾـءٕٵ نـإ ٭بـ ٞبهـر ؾٝـ٘ قضـا ٤قضـ ٢بـ٘٫ ٚ ،
مجع عًُا ٤ايٓا

ٚاستشارِٖ ،ؾءها ادتُع رأ ِٜٗعً ٢ش ٤ٞقض ٢ب٘.

( )1شرٜض بٔ اؿارخ ايهٓد ،ٟتٴٛيف سٖٓ 87( ١ـ) ٳٚعٴُر ٙأنجـر َـٔ َا٥ـ ١سـٓ ،١عـدٸ ٙبعـض َـٔ ايصـشاب١
ٚعٔ ا٫ستٝعاب أْ٘ َٔ ايتابعني ،استعًُ٘ عُر بٔ اـڀاب عً ٢ايكضا ٤بايهٛؾ .١نًٝـٌ املـٓٗر ،قُـد
دعؿر بٔ قُد طاٖر ،ايهرباس ،ٞص.570
( )2نٓا ايعُاٍ ،املتك ٞاآد ،ٟز ،5ص .881املصٓـ ،عبد ايريام ايصٓعاْ ،ٞز.358 ،5
( )3أع ّ٬املٛقعني ،ابٔ ق ِٝاؾٛي ،١ٜز ،1ص.63
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ٚر ٟٚعٔ َُٝـ ٕٛبـٔ َٗـرإ( )1إٔٸ أبـا بهـر ٚعُـر ها مل هـدا يف نتـاب اهلل
 ٫ٚيف سٓ ١رسٛي٘ سهُاڄ يًٛاقع ١هُعـإ ايٓـا

ي٬ستشـار ٠يف اسـتٓباط سهُٗـا

با٫دتٗاد ٚايرأ ،ٟؾإ اتؿل املستشار ٕٚيف ايرأ ،ٟأ ّٚا ب٘.
ٚر ٟٚإٔٻ عُــر أَٳ ـ ٳر شٴ ـرواڄ إٔٵ ٜعُــٌ يف ايهٛؾــ ١نــّيوٜٚ ،ــبين عًــ ٢هيــو
قضا.)2(ٙ٤
ٚنــإ بعضـِٗ وــمحّ ادتٗــاد صــاسب٘ ،ؾكــد ر ٟٚإٔٸ عُــر بــٔ اـڀــاب يكــٞ
رد٬ڄ ي٘ قضـْ ١ٝظرٖـا اٱَـاّ عًـ  ٞؾعرجـٗا ايردـٌ عًـ ٢عُـر سـني يكٝـ٘ يف
ايڀرٜل ؾكاٍ :ي ٛنٓت أْا يكضـٝت بهـّا ،ؾكـاٍ ايردـٌ ؾُـا ميٓعـو ٚا٭َـر يٝـو
ؾكاٍ عُر :ي ٛنٓت أردٸى

نتـاب اهلل ٚسـٓ ١رسـٛي٘  يؿعًـتٚ ،يهـٔ أردى

رأٚ ٟايرأَ ٟشمحىٚ ،يست أدر ٟأٟٸ ايرأٜني أسل(.)3
ٚيف ّٖا ايدٚر عٌُ بايكٝا

ّ ٳر هيو ٚأَٳ ٳر بايعـٌُ ب٘ ٖـٛ
ٚ ،نـإ أٚٸٍ َـٔ بٳ ٳ

عـُر بٔ اـڀاب ،ؾؿـ ٞنتابـ٘ ٭بـَٛ ٞسـ ٢ا٭شـعر( ٟاڃعـرف ا٭شـباٚ ٙا٭َجـاٍ
 ٚٹقا ا٭َٛر عٓد هيو عًْ ٢ظا٥رٖا)(.)4
ٚيف ّٖا ايدٚر ْشأ اـ٬فٴ بني ايشٝعٚ ١ايسٓ ١يف اـ٬ؾـ ،١ؾـا٭ٚٸيٕٛٳ ٜكٛيـٕٛٳ
غ٬ؾٹــ ١اٱَــاّ عًــٞٸ بــٔ أبــ ٞطايــ

 بعــد ايــٓيب  بــٓ ٍّ َــٔ اهلل تعــا

ٚايٓيبٸٚ بعد ٙأ٫ٚدٚ ،ٙأَٸا أٌٖ ايسٓ ١ؾٝكٛيـ ٕٛبـإٔٸ اـًٝؿـ ١بعـد ايرسـٖ ٍٛـٛ
(َُٝ )1ـ ٕٛبـٔ َٗـرإ ايرقـ ،ٞأبــ ٛأٜـٛب( ،ت ٖ117ــ) ،ؾكٝـ٘ َـٔ ايكضــا ،٠نـإ َـٛ

َ٫ـرأ ٠يف ايهٛؾــ١

ٚاعتكت٘ ،استٛطٔ ايرق ١ؾهإ عامل اؾاٜرٚ ٠استعًُ٘ عُر بٔ ايعاٜا عًـ ٢رادٗـا ٚقضـاٗ٥ا .تٗـّٜ
ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،29ص.63
( )2املصدر ايسابل ،ز ،1ص.63
( )3املصدر ايسابل ،ز ،1ص.65
( )4تارٜخ املد ،١ٜٓعُر بٔ شب ،١ز ،2ص .776تارٜخ ابٔ ًد ،ٕٚابٔ ًد ،ٕٚز ،1ص.221

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

53

أب ٛبهر ثِٸ عُر ثِٸ عجُإ ثِ عًٞٸ.
ٚيــّا نــإ ايشــٝع ١يف ٖــّا ايــدٚر ٜردعــ ٕٛ٭َــري املــَٓ٪ني عًـٞٸ ٚ أ٫ٚدٙ
اٱَاّ اؿسـٔ ٚ اٱَـاّ اؿسـني ٚ أَٸٗـِ ؾاطُـ ١اياٖـراٚ ، ٤ايصـشاب١
ايعد ٍٚايجكا ٠نسًُإ ٚاملكـداد ٚأبـ ٞهر ٚمـ ِٖٛيف َعرؾـ ١أسهـاَِٗ ايشـرع;١ٝ
عًڃـِٴ َـا نـإ
٫عتكادِٖ بعصُت٘ ٚ عصُ ١أ٫ٚد ٙا٭سد عشر ٚأْٸٗـِ عٓـدِٖ ٹ
ٜٚه ٕٛست ٢رلٴ اـدل(ٚ ;)1ؿص ٍٛايٛثٛم بايصشاب ١ايعد.ٍٚ

غسٚط قب ٍٛارترب ايٛاحد عٓد ارتًفا٤
ٜٓٚكٌ إٔٸ أبا بهر مل ٜكبٌ اؿدٜح عٔ رس ٍٛاهلل ٫ چ ها دا ٤بشاٖد
عً ٢صدق٘ٚ ،إٔٸ عُر نإ ٜڀً

ايبٝٸٓ ١ممچٔ ر ٣ٚي٘ اؿدٜح عٔ ايٓيب ٚ ،إٔٸ

ع اؿدٜحٳ َٔ ايٓيب .)2(
عًٝاڄ ٜ ٴشًـٴ ايرٸا ٟٚعً ٢أْٸ٘ سٳ ٹُ ٳ

زدٛع ايػٝع ١يأل ٖٛ ١ُ٥زدٛع يًطٓ ١ايٓب١ٜٛ
ّٖا  ٫ٚىؿ ٢إٔٸ ايردٛعٳ يٮ  ١ُ٥عٓد ايشٝع َٔ ١ايردـٛع يًسـٓ ١ايٓبٜٛـ;١
يكـ ٍٛايصــادم  نُــا يف ايشــايف(ٚ ،)3يف أصـ ٍٛايهــايف يف نتــاب ؾضــٌ ايعًــِ
ص( :103إٔٸ ســدٜج ٞســدٜح أبــٚ ٞســدٜح أبــ ٞســدٜح دـدٸٚ ٟســدٜح دــدٟ
سـدٜح اؿسـني ٚسـدٜح اؿسـني ســدٜح اؿسـٔ ٚسـدٜح اؿسـٔ سـدٜح أَــري
املــَٓ٪ني ٚســدٜح أَــري املــَٓ٪ني ســدٜح رســ ٍٛاهلل ٚســدٜح رســ ٍٛاهلل قــٍٛ
اهلل)(.)4
( )1ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.241
( )2تّنر ٠اؿؿا  ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.10
( )3ايشايف ،ايسٝد ايشرٜـ املرتض ،٢ز ،1ص.94
( )4ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.53
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ٚقد هنرْا يف نتابٓا (باب َد ١ٜٓايؿك٘) يف َبشح ٚاجع ايؿكٕ٘ :ٸ عٓد اٱَاّ
عًــ  ٞاؾاَعــ ،١ســبع ٕٛهراعـاڄ نًچٗــا َــٔ َــ ٤٬رســ ٍٛاهلل ٚ غــا اٱَــاّ
عًٚ ،ٞؾٗٝا ست ٢رل اـدل(ٚ ،)1قد هنرْا ٙأٜضاڄ يف َبشح ٜداع ايرسـٍٛ
يبٝإ بعض ا٭سهاّ يٮ ١ُ٥ا٭طٗار.
ٜٚرشــدى

إٔٸ ايردــٛعٳ يــ  ِٗٝردــٛعٷ يًسټ ـٓٸ ١ايٓبٜٛٸ ـ ١إٔٸ ؾكٗــا ٤ايشــٝع١
()2

عٓدَا ػ٤ٞٴ ايرٚا ١ٜعٔ ا٭  ١ُ٥ها قاٍ ؾٗٝا اٱَاّ ٚ( :أْـا أصـٓعٴ نـّا)

مل ٜتٸبع ٙٛيف عًُـ٘ ٚ ،منـا وًُـ ٕٛهيـو عًـ ٢ا٫سـتشباب ٚا٭ٚيٜٛـ ،١نُـا أْٸٗـِ
ٜعًُــ ٕٛبا٭ بــار ايٓبٜٛــٕ ٚ ١ٵ ناْــت َرٜٚــَ ١ــٔ غــري طــرم أصــشابِٗ ،ها نــإ
رٚاتٗـا َٛثـٛقني ،أ ٚسصـٌ اـِ ايجكـ ١بصـدٚرٖا َـٔ ايـٓيب ٚ ،نتـ

ايشـٝع١

َشش ١ْٛبّيو.
ٚيف ايدٚر ايجاْٚ ٞقع ا ٫ت٬ف بني ايصشاب ١يف عد ٠أشٝا.٤

االختالف يف تد ٜٔٚاذتدٜح
َٓٗــا ا ٫ــت٬ف يف تــد ٜٔٚايس ـٓٸ ،١ؾهــإ عً ـٞپ ٚابٓــ٘ اؿســٔ  مم ـٔ ٜــر٣
نتابتٗـا ،نُــا ْٳـ ٳٻ عًــ ٢هيــو ايسـٛٝط ٞيف تــدرٜ
()4

اڃشٛب

ايــراٚ ،)3(ٟٚعـٔ ابــٔ شــٗر

ْٸ٘ قاٍ :أٚٸٍ َٔ صٓٻـ يف اٱس ّ٬عًٞٸ  ،ثِ سًُإ ايؿارس ،ٞثـِ

أب ٛهر(.)5
( )1باب َد ١ٜٓعًِ ايؿك٘ ،عً ٞناشـ ايػڀا ،٤ص( 167ايڀبع ١ا.) ٚ٫
( )2احملاسٔ ،أهللد قُد اي ق ،ٞز ،1ص.41
( )3تدرٜ

ايرا ،ٟٚد ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞص.285

( )4قُد بـٔ عًـ ٞبـٔ شـٗر اشـٛب ايسـر ٟٚأبـ ٛدعؿـر( ،ت ٖ588ــ) ،عـامل باؿـدٜح ٚا٭صـٌَ ،ـٔ
سارَ ١ٜايْدرإ ،اؾـ٘ ٚا يٗٝـا ،ؾـأَر ٙبـاـرٚز َٓٗـا هٖـ

بػـداد ،ثـِ

ٚتٛيف بٗا .أٌَ اٯٌَ ،قُد بٔ اؿسٔ اؿر ايعاًَ ،ٞز ،2ص.285
(َ )5عامل ايعًُا ،٤ابٔ شٗر اشٛب ،ص.38

املٛصـٌ ثـِ

سًـ
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 نت

رســ ٍٛاهلل ٚ ،ناْــت تبًــؼ ســبعني هراعـاڄ(ٚ ،)1نتـ

اؾاَعَ ١ـٔ َـ٤٬

ايعٗــد ملايــو ا٭شــمح(،)2

ٚايٛص٫ ١ٝڃبٓ٘ قُد بٔ اؿٓؿ.)3(١ٝ
ّٖٚا أب ٛراؾع َٛ

رس ٍٛاهلل ٚ ايّ ٟأٖدا ٙي٘ ايعبا

بٔ عبـد املڀًـ

ٚاٸا ٙايٓيب  براٖٚ ،ِٝنإ َ٬يَاڄ يٲَاّ عًـ ٚ  ٞـرز َعـ٘

اؾُـٌ

 ٖٛٚابٔ مخا ٚمثاْني سٓٚ ،١قٝٸِ اٱَاّ عً  ٞعً ٢بٝت َاي٘ يف ايهٛؾ ١نإ
ٜكــ( :ٍٛباٜع ـتٴ ايبٝعــتني ٚص ـًچٝتٴ ايكبًــتني ٖٚــادرت ااذــر ايــج٬خ ؾكٝــٌ َٚــا
ااذر ايج٬خ ،ؾكاٍ :ا٭ٚ
أَــري املــَٓ٪ني)( ،)4قــد نتـ

اؿبشٚ ١ايجاْ ١ٝيًُد ّٖٙٚ ،١ٜٓايجايج ١يًهٛؾ٘ َـع
ايســٓٔ ٚا٭سهــاّ ٚايكضــاٜاٚ ،نــإ ٚيـدا ٙعبٝــد اهلل

ٚعًٞٸ ناتيب أَري املَٓ٪ني عً. ٞ
ٚقـــد نتـــ
ٚنت

ا٭َُٗٓ ٍٚـــا نتابـــاڄ يف ايٛجـــٚ ٤ٛايصـــٚ ٠٬ســـا٥ر ا٭بـــٛاب،

ايجاَُْٗٓ ٞا نتاباڄ يف ؾٓ ٕٛايؿك٘ ٚايٛجٚ ٤ٛايصٚ ٠٬سا٥ر ا٭بٛابٚ ،نإ

أٌٖ ايبٝت ٜعظچُـ ٕٛنتـاب عًـٞٸ بـٔ أبـ ٞراؾـعٜٚ ،ڀًبـَ ٕٛـٔ شـٝعتِٗ ايردـٛع
ي.٘ٝ
ٚنإ يسـًُإ َدٚٸْـ ١يف اؿـدٜح(ٚ ،)5أيچــ ا٭صـبؼ بـٔ ْباتـ٘ نتـابنيَ :كتـٌ
اؿسنيٚ ،عذا٥

أسهاّ أَري املَٓ٪ني عًٚ ، ٞأيچـ سٴً ِٝبٔ قـٝا نتابـ٘ يف

( )1ايهايف ،قُد ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1صَ .57سٓد اهللد ،اهللد ابٔ سٓبٌ ،ز ،1ص.81
( )2ؼـ ايعك ،ٍٛابٔ شعب ١اؿرٸاْ ،ٞص.213
( ٫ َٔ )3وضر ٙايؿك ،٘ٝقُد بٔ صدٚم ،ز ،2ص.226
( )4سعد ايسعٛد ،عً ٞبٔ َٛس ٢بٔ طاٚٴ  ،ص.97
( )5نٓا ايعُاٍ ،املتك ٞاآد ،ٟز ،10ص.289
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ـ َٝجِ صاس
اٱَاَٚ ،)1(١أيډ ٳ

أَري املـَٓ٪ني نتابـاڄ يف اؿـدٜح ٜـر ٟٚعٓـ٘ ايهـجري

َٔ احملدثنيٚ ،غريِٖ َٔ امل٪يؿني(.)2
ٚنإ عُرٴ بٔ اـڀاب ممٔ ميٓعٴ َٔ نتاب ١اؿدٜح ٚتدٚ ،ٜ٘ٓٚقـد سـبٻ ٳ هيـو
جٝاعٴ أعظِ ثر ٠ٚعًُٚ ،١ٝايتؿرٜاڂ بأعظِ َردع بعـد ايكـرإٓ ايهـرٜٚ ،ِٜـا سبٸـّا
ي ٛأَر ظُـع ا٭سادٜـح َـع ايـتشؿچظ عًـ ٢صـشٸتٗا ،نُـا صـٓع اـًٝؿـ ١ا٭ ٍٚيف
ٌ ا٭غـراض ا٫ؾـمحا٤ٳ ٚايهـّب ٚايـد ٸ يف
مجع ايكـرإٓ ايهـر ِٜيځُٳـا اسـتڀاعٳ أٖـ ٴ
ايسٓٸ ١نُا مل ٜستڀٝعٛا هيو يف ايكرإٓ ايهر.ِٜ

االختالفُ يف خسٚج ايفكٗا َٔ ٤املد١ٜٓ
َٗٓٚا ا ٫ـت٬فٴ يف ـرٚز ايؿكٗـاَ ٤ـٔ املدٜٓـ ،١ؾـءٕٸ عُـر نـإ ميٓـعٴ ـرٚز
ايؿكٗا ٤يسا٥ر ا٭َصار ٫چ َا أ رد٘ يًكٝاّ بايٝ ٛؿ ،١نايٚ ١ٜ٫ٛايكضـاٚ ،٤قٝـاد٠
اؾٛٝل ،غ٬ف اٱَاّ عً. ٞ

االختالف يف ايسدٛع إيـ ٢ايسأٟ
َٗٓٚــا ا ٫ــت٬فٴ يف ايرټدــٛعڇ

ايــرأ ٟؾهــإ اٱَــاّٴ عًــ  ٞميٓــع َٓــ٘،

ٜٚك( ٍٛي ٛنإ ايدٸٜٔٴ بايرأ ٟيهإ أسؿٌ ايكدّ أٚ

باملسـض)( ،)3نُـا يف احملًچـ٢

٫ڃبٔ ساّٚ ،نإ عً ٢هيو طرٜك ١ا٭ ١ُ٥ا٭سد عشر َٔ بعد ،ٙست ٢قاٍ اٱَـاّ
دعؿر ايصادم ٭بإ بٔ تػً ( )4املتٛؾچ ٢سٖٓ141( ١ـ) (أ ّتين بايكٝا
( )1ايؿٗرســت ،قُــد بــٔ اؿســٔ ايڀٛســ ،ٞص .275نشـــ اؿذــ

ٚ ،ايسٓ١

ٚا٫ســتار ،سســني ايهٓتــٛر،ٟ

ص.445
( )2ايػارات ،ابراٖ ِٝبٔ قُد ايجكؿ ،ٞز ،2ص .910ا٫غاْ ،ٞاب ٛايؿرز ا٫صؿٗاْ ،ٞص.148
( )3احملً ،٢ابٔ ساّ ،ز ،1ص.61
( )4أبإ بٔ تػً

بـٔ ربـا بـٔ سـعٝد ايهـٛيف اؾرٜـر ،ٟأبـ ٛسـعٝد( ،ت ٖ141ــ)َ ،ـٔ أصـشاب اٱَـاّ
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ل ايدٸٚ ،)1()ٜٔنإ أنجـر أٖـٌ اؿذـاي عًـٖ ٢ـّ ٙايڀرٜكـ٪ٜٚ ،١نچـدٴ
ش ٳ
ها قٝست َٴ ٹ
صشٸتٗا قٛيـ٘ تعـا  :طالْيَكٌْ َ أَمََْلْكجُ لَمُكمْ دِ كنَمُمْص( )2ؾـءٕٸ ايردـٛع

ايـرأ ٟيف املسـأي١

َعٓا ٙأَٸا اٱُٖـاٍ يًـد ٜٔؾٗٝـا ،أ ٚا٫يتـااّ بٓكصـإ ايـدٚ ٜٔعـدّ نُايـ٘ بايٓسـب١
يٗٝاٚ ،يف داَع بٝـإ ايعًـِ ز 2ص 76عـٔ ايـٓيب ( :أعظـِ ؾتٓـ ١عًـ ٢أَٸـا
قٜ ّٛكٝس ٕٛا٭َٛر بالرا ِٗ٥ؾٝشًچً ٕٛاؿراّ ٚورٸَ ٕٛاؿ.)3()ٍ٬

َدزض ١أٌٖ اذتدٜح َٚدزض ١أٌٖ ايسأٟ
ٚناْت ّٖ ٙايڀرٜك ،١أعين املٓع َٔ ا٭ ّ بـايرأٖ ٟـ ٞايـا اتٸبعتٗـا َدرسـ١ڂ
أٌٖ اؿدٜحٚ ،تسُٸ ٢لدرس ١املدٜٓـٚ ،١لدرسـ ١اؿذـايٚ ،نـإ ممچـٔ أ ـّ بٗـّٙ
ايڀرٜك ١سعٝد بٔ املسٝ

املتـٛؾ ٢سـٖٓ93( ١ــ)ٚ ،تًچكـَٓ ٢ـ٘ ٖـّ ٙايڀرٜكـ ١ايهـجري

َٔ ؾكٗا ٤اؿذاي ٚغريِٖ.

َٔ أخر ٖر ٙايطسٜكٚ ١حسّّ اإلفتا ٤بايسأٟ
ٚممٔ أ ّ بّٗ ٙايٓاعـ ١سـامل بـٔ عُـر( ،)4ؾءْٸـ٘ نـإ ٜـرؾض اٱؾتـا ٤بـايرأ،ٟ
ؾءها س ٌ٦عٔ سهِ ٚاقعـ ١مل ٜسـُع ؾٗٝـا شـ٦ٝاڄ( :قـاٍ  ٫أدر ،ٟيعًچـ ٞها أؾتٝـتٴ
يــو بــرأ ٟثــِ تــّٖ


ايصادم ٚ ي٘ غرٜ

ؾــأر ٣بعــد هيــو رأٜــ ڄا غــري ٙؾــ ٬أدــدى ؾُــاها ٜهــٕٛ

ايكرإٓ ،نتاب ايؿضاٖ .ٌ٥د ١ٜايعارؾني ،اااع ٌٝباشا ،ز ،1ص.1

( )1ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ،ز ،7ص.300
( )2سٛر ٠املا٥د ،٠اٯ.3 ١ٜ
( )3داَع بٝإ ايعًِٜٛ ،سـ بٔ عبد اي  ،ز ،2ص .93املهتب ١ايسًؿ ،١ٝاملد ١ٜٓاملٓٛٸر.٠
( )4سامل بٔ عبد اهلل بٔ عُر بٔ اـڀاب ايكرش ٞايعد( ،ٟٚت ٖ106ـ) ،ؾكَ ٘ٝـٔ ؾكٗـا ٤املدٜٓـ ١ايسـبع،١
تٛيف يف املد .١ٜٓتّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،10ص.145
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َصريٚ .)1()ٟممچٔ اتبع ّٖ ٙاملدرس ١يٜد بٔ ثابت.
ٚمل تهـٔ َدرسـ ١اؿـدٜح  -أعـين َــٔ اؽـّ ٖـّ ٙايڀرٜكـٖ - ١ـِ صــٛص
ؾكٗا ٤اؿذاي ،بٌ ايهجري َِٓٗ َٔ أقڀار أ ر ،٣نعاَر ايشـعيب( )2ايتـابع ،ٞؾءْٸـ٘
َـٔ ؾكٗـا ٤ايهٛؾــٚ ،١سـؿٝإ ايجــٛرَ )3(ٟـٔ تــابع ايتـابعني أســد أعـ ّ٬ايهٛؾــ ١يف
ايؿكٜ٘ٚ ،اٜد بٔ أب ٞسبٝ

املصرٚ ،)4(ٟا٭ٚياع ٞايشاَ.)5(ٞ

ٚناْٛا يف طرم استٓباطِٗ يٮسهـاّ ايشـرعٜ ٫ ١ٝعتُـد٫ ٕٚچ عًـ ٢ايعًـِ أٚ
ايعًُــ ،ٞلعٓــ :٢إٔ اؿهــِ ايشــرعَ :ٞٸ ـا إٔٵ ٜكــ ّٛعًٝــ٘ ايــدي ٌٝايعكًــ ٞايــّٟ
ٜٛد

ايعًِ ٚايكڀـع بـ٘ ،نايـدي ٌٝايعكًـ ٞعًـ ٢سسـٔ ردٸ ا٭َاْـ ،١ؾـءٕٸ ايـديٌٝ

ايعكً ٞاملؿٝد يًكڀع سٴذٸ ١بٓؿس٘ٚ ،يٝست ا٭سهاّ ايشـرع ١ٝايؿرعٝـ ١أعظـِ شـأْاڄ
َــٔ ا٭سهــاّ ايشــرع ١ٝا٫عتكادٜــٚ ،١ايــدي ٌٝايعكًــ ٞاملؿٝــد يًكڀــع سذــ ١ؾٗٝــا،
ؾبايڀرٜل ا٭ٚ

يف ا٭سهاّ ايشرع ١ٝايؿرع.١ٝ

َ ٚٸا إٔٵ ٜك ّٛعً ٢اؿهِ ايشرع ٞايؿرع ٞايديٌٝٴ ايـّ ٟقـاّٳ ايـديٌٝٴ ايكڀعـٞٸ
عً ٢سٴذٸٝٸت٘ ناـ ايصٻشٝض ايّ ٟعٌُ ب٘ املشٗٛر ،ؾءٕٸ ايديٌٝٳ املؿٝدٳ يًكڀع قـاّ

( )1أع ّ٬املٛقعني ،ابٔ ق ِٝاؾٛي ،١ٜز ،1ص.74
( )2عاَر بٔ شراس ٌٝبٔ عبد ه ٟنبار اؿُري ،ٟأب ٛعُر( ،ٚت ٖ103ـ) ،راٚڈ َـٔ ايـرٚا ٠ايتـابعنيٚ ،يـد
ْٚشأ َٚات بايهٛؾ ،١نإ ْد ِٜعبـد املًـو بـٔ َـرٚإ .سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،
ز ،4ص.294
( )3سؿٝإ بٔ سعٝد بٔ َسرٚم ايجٛر ،ٟأب ٛعبد اهلل( ،ت ٖ161ـ) ،قدٿخٚ ،يد ْٚشـأ يف ايهٛؾـ ،١طًبـ٘
ايعباس ٕٛٝيًُٓص
(ٜ )4اٜد بٔ أب ٞسبٝ

ؾأبَ ،٢ات يف ايبصر .٠تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،11ص.154

ا٫يد ٟاملصر( ،ٟت ٖ128ـ)َ ،ؿا َصر ٚعاملٗـا ٖٚـَ ٛـٔ صـػار ايتـابعني نُـا

سدخ عٔ مجاع َٔ ١نبار ايتابعني .تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،32ص.102

( )5عبد ايرهللٔ بٔ عُر ٚبٔ قُد ا٭ٚياع ،ٞأب ٛعُـر( ،ٚت ٖ157ــ) ،ؾكٝـ٘ َـٔ أٖـٌ ايشـاّٚ ،يـد يف
بعًبو ٚسهٔ بريٚت ٚتٛيف بٗا .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،7ص.107
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عًــ ٢سذٝتــٖ٘ٚ ،هــّا ــٛاٖر ايكــرإٓٚ ،يــّا مل ٜعت ـ ٚا ايكٝــا

ٚا٫ستشســإ

يهُْٗٛا أديچ ٫ ١تؿٝد ايكڀع باؿهِٚ ،مل ٜٳكڂِٵ ديٌٝٷ ٜؿٝد ايكڀع عڂذٸٝتٗا.
ٜٓٚسـ

اــا ايبكــا ٤سٝــح ا تؿــت

يبعضــِٗ بــإٔٸ َدرســ ١اؿــدٜح مل ٜهتـ

بٛؾا ٠اٱَاّ ايظاٖر ٟسٖٓ270( ١ـ)(ٚ ،)1يعًچ٘ أرادٳ عٓد بعـض طٛا٥ــ اٱسـ،ّ٬
٫ ٚچ ؾُدرس ١اؿدٜح  ٫تااٍٴ باق١ٝڄ َا بك ٞاٱس.ّ٬
ٚقد ايـ عُر بٔ اـڀاب يف هيو سٝح اسـتعٌُ ايـرأٟٳ بصـٛر٠ٺ ٚاجـش١
يف استخراز ا٭سهاّ ايشرع ٖٛٚ ،١ٝأٚٸٍٴ ٳَٔٵ أَٳ ٳر بايعٌُ بايكٝـا

ّ ٳر بّرٳتٳـ٘ٴ،
ٚبٳـ ٳ

ؾؿ ٞنتابـ٘ ٭بـَٛ ٞسـ ٢ا٭شـعر ( :ٟعـرف ا٭شـباٚ ٙا٭َجـاٍٚ ،قـا ا٭َـٛر يف
هيو عًْ ٢ظا٥رٖا)(.)2
ٚناْــت طرٜكتــ٘ ٖــ ٞايــا اتبعتٗــا َدرســ ١أٖــٌ ايــرأ ٟيف ايعــرامٚ ،تس ـُٸ٢
لدرس ١ايهٛؾ ،١سٝـحٴ قـد تـأثٸر أنجـرٴ أٖـٌ ايعـرام بؿكـ٘ ابـٔ َسـعٛد يف ايهٛؾـ،١
ذُٕٛٳ عٔ ايؿت ٣ٛبـرأ ِٜٗؾُٝـا
ٚابٔٴ َسعٛد ٜسري عً ٢طرٜك ١عُر ،ؾهاْٛا ٜ ٫ٴشٵ ٹ
مل هدٚا ْصاڄ ،بـٌ ٜتبعـ ٕٛيف ؾتـٛاِٖ ايعًـٌ ايـا ٜسـتخردْٗٛا َـٔ ايٓصـٛص،
ٕ ٚٵ ايؿت ٛاٖر ايٓصٛصٜٚ ،بٓ ٕٛا٭سهاّ عً ٢ايعًٌ ٕ ٚٵ ايؿـت ـٛاٖر
ا٭دي.١
ؾُدرسـ١ڂ ايـرأ ٟتعتُــد عًـ ٢ا٭ديچـ ١ايــا تؿٝــدٴ ايــظٔٸ ٕ ٚٵ يـــِ ٜٳكڂــِٵ ايـديٝـــٌ
ايكـڀع ٞعً ٢سٴذٝٸتٗـا ،ؾاعتُـدٚا عًَ ٢ــجٌ ايكٝـا
( )1داٚد بــٔ عًــ ٞبــٔ ًـــ ا٫صــبٗاْ ،ٞأبــ ٛســًُٝإ ،املًك ـ
االتٗد ٜٔيف اٱس ،ّ٬تٓس

ٚا٫ستشسـاْات َـع أْٸـ٘ مل
بايظــاٖر( ،ٟت ٖ270ـــ) ،اســد اُ٥٫ــ١

ي ٘ٝايڀا٥ؿ ١ايظاٖرٚ ،١ٜاعراجٗا عٔ ايتأٚ ٌٜٚايكٝا ٚ ،نـإ داٚد اسـد

َٔ دٗر بّٗا ايك .ٍٛا٫ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،2ص.333
( )2تارٜخ املد ،١ٜٓعُر ابٔ شب ،١ز ،2ص .776تارٜخ ابٔ ًد ،ٕٚابٔ ًد ،ٕٚز ،1ص.221
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ٜكِ ايدي ٌٝايكڀع ٞعً ٢سذٝتٗا.
س١ڂ ايرأ -ٟأعين َٔ :اؽّ ّٖ ٙايڀرٜك ِٖ -١صٛص ؾكٗا ٤أٌٖ
ٚمل تهڂٔ َٳدٵ ٳر ٳ
ايهٛؾ ،١بٌ ايهجري َِٓٗ َٔ أقڀار أ ر ،٣ؾءٕٸ يف املدْ ١ٜٓؿسٗا نإ ربٝع ١بٔ
عبد ايرهللٔ املتٛؾ ٢سٖٓ136( ١ـ) أسد نبار ايتابعني َٔ أٌٖ ّٖ ٙاملدرسٚ ١يّا
 ٞبربٝع١ځ ايرٸأ.)1(ٟ
سٴُٸ ٳ

ْٛاَ ُ٠دزض ١ايسّأَٚ ٟدزض ١اذتدٜح
ٚاؿاصــٌ إٔٸ ٖــّا ا ٫ــت٬ف يف َعرؾــ ١اؿهــِ ايشــرع ٞنــإ ْــٛا٠ڄ ٚبــّر٠
يٛدــٛد َدرســتني يًؿكٗــا ،٤عٴ ڇر ځؾتــا ؾُٝــا بعــد باســِ َدرســ ١اؿــدٜح َٚدرســ١
ايرأٚ ،ٟنإ أنجرٴ املّاٖ

عٳ ٳُ٬ڄ بايكٝا

٬
اؿځٓؿٝٸ ځٚ ١يّا صارٳ عٓدِٖ دي٬ٝڄ َستك ڄ

يف َكابٌ ايرأ ٚ ،ٟصٸٛا اسِ ايرأ ٟعهِ ايعكٌ َٔ غري طرٜل ايكٝا

.

اْتػاز ايفكٗا ٤يف أٚا ٌ٥خالف ١عجُإ
ٚيف ٖـــّا ايـــدٚر عٓـــد أٚا٥ـــٌ ٬ؾـــ ١عجُـــإ اْتشـــر ايؿكٗـــا ٤يف ا٭َصـــار
ٍ عًٝــ٘ َــٔ ايصٻـشاب ١ايؿتــ٣ٛ
اٱسـٚ ،١َٝ٬أ ــّ أٖـٌٴ نڂـٌٸ قڀـرڈ ٜأ ــّٕٚٳ ممچـٔ ْٳـ ٳا ٳ
ٚايرٚاٚ ،١ٜايعًِ ٚاملعرؾ ،١بعد إٔٵ نإٳ عُر بـٔ اـڀـاب  ٫ميهچـِٓٗ َـٔ اــرٚز
َٔ املد ١ٜٓاملٓٛٸر ٫ ٠يًكٝاّ با٭عُاٍ ايا ؽ ٸ اـ٬ؾ.١
ؾخرز عبد اهلل بٔ عبا

ملهچ ١املهچرَٚ ،١تٛيف بايڀا٥ـ سٖٓ68( ١ـ) ٚ .ـرز

( )1ربٝع ١بٔ ؾر ٚايت ُٞٝباي ،٤٫ٛأب ٛعجُإٚ ،يد يف ايكرٕ ا ٍٚ٫ااذر ٟيف (املد ١ٜٓاملٓٛٸر ،)٠ؾكَ ٘ٝـٔ
ؾكٗا ٤أٌٖ ايـرأٚ ،ٟيـّيو يكـ

بربٝعـ ١ايـرأ ،ٟنـإ صـاس

ايؿتـ ٣ٛباملدٜٓـ ،١تـٛيف يف ااايمٝـَ ١ـٔ

ارض اْ٫بار سٖٓ136( ١ـ) .تارٜخ بػداد ،أهللد بٔ عً ٞاـڀٝ

ايبػداد ،ٟز ،8ص.420
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يًهٛؾ ١عًكُ ١بٔ قٝا ايٓخع ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ62( ١ـ)(ٚ )1سعٝد بٔ دبري ايّ ٟقتًـ٘
اؿذاز سٖٓ95( ١ـ)  ٚبـراٖ ِٝبـٔ ٜاٜـد ايٓخعـ ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ96( ١ــ)( ٚ )2ـرز
ملصر عبد اهلل بٔ عُر ٚبٔ ايعـاص ،ايـّ ٟنـإ ًٜـ ّٛأبـا ٙعًـ ٢ايكٝـاّ يف ايؿتٓـ.١
 ٚرز اْا بٔ َايو يًبصر ٠املتٛؾ ٢سٖٓ93( ١ـ).
ٚبك ٞيف املد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠مجاع١څ َِٓٗ اٱَـاّ عًـٚ ، ٞيٜـد بـٔ ثابـت ايـّٟ
نإ عجُاْٝاڄ ٚمل ٜشٗد َع اٱَاّ عً  ٞسرٚب٘ٚ ،املتٛؾ ٢سـٖٓ45( ١ــ)ٚ ،عبـد
اهلل بٔ عُر بٔ اـڀاب ايّْ ٟدّ عً ٢ترن٘ ايكتاٍ ـصـ ّٛعًـٚ  ٞؿرٚبـ٘،
ٚاملتٛؾ ٢سٖٓ73( ١ــ)ٚ ،سـعٝد بـٔ املسـٝٸ
نــإٳ ب ـنيٳ ســعٝد ٚبــني عهرَــَ ١ــٛ

ايتـابع ٞاملتـٛؾچ ٢سـٖٓ94( ١ــ)ٚ ،يكـد

ابــٔ عبــا

َٓــاؾر ،٠ؾهــإ ٜه ـّٸب عهرَــ،١

ٚعهرَ ١ىڀچ ٘٦يف ؾتٛا.ٙ

َٔ أعُاٍ عُس يف ٖرا ايدٚز
ٚيف ّٖا ايدٚر استكض ٢عُر بٔ اـڀاب شٴرواڄ املتـٛؾ ٢سـٖٓ78( ١ــ) عًـ٢
ايهٛؾــٚ ،١أرســٌ يًهٛؾــ ١عبــد اهلل بــٔ َســعٛد ايصٸ ـشاب ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ32( ١ـــ)
َعًچُاڄ ٚٚيٜراڄٚ ،نإ ٜأ ّ أٌٖٴ ايهٛؾ َ٘ٓ ١اؿدٜح

إٔٵ صار بٚ ٘ٓٝبني عجُـإ

ځندٴٚرٳ ٠ؾاستكدَ٘ يًُدٜٓـَٚ ١ـات ؾٗٝـاٚ ،بعـح عبـد ايـرهللٔ ا٭شـعر )3(ٟيتؿكٝـ٘
( )1عًكُ ١بٔ قٝا بٔ عبد اهلل بٔ َايو ايٓخع ٞااُداْ ،ٞأب ٛشبٌ ،تابع ،ٞنـإ ؾكٝـ٘ ايعـرامٚ ،يـد يف
سٝا ٠ايٓيب ٚ ر ٣ٚاؿدٜح عٔ ايصشابٚ ،١رٚا ٙعٓ٘ نجريٚ ،ٕٚشٗد صؿنيٚ ،سـهٔ ايهٛؾـٚ ١تـٛيف
ؾٗٝا .ا٫ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،4ص.248
( )2براٖ ِٝبٔ يٜد بٔ قٝا بٔ ا٭سٛد ،أب ٛعُرإ ايٓخعَّ َٔ ،ٞسرَ ،ـٔ أنـابر ايتـابعنيَ ،ـٔ أٖـٌ
ايهٛؾَ ،١ات كتؿٝا َٔ اؿذاز .تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،2ص.233

( )3عبد ايرهللٔ بٔ غِٓ ا٭شعر ٟايؿك ٘ٝاٱَاّ( ،ت ٖ 78ــ) ،شـٝخ أٖـٌ ؾًسـڀني ٚنـإ أبـ ٙٛصـشاب ٝڄا
ٚق ٌٝتؿكچ٘ ب٘ عاَ ١ايتابعني بايشاّ ٚنإ صادقاڄ ؾاج٬ڄ نبري ايكدر .سري أع ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد
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ايٓا

د ٹ ٙايتٸابعٕٛٳ بايشٻاّ سٖٓ78( ١ــ)ٚ ،نـإ املردـعٴ يف
 ٖٛٚ ،ايّ ٟتؿكچ٘ عًٜ ٢ٳ ٹ

نٌٿ بًد ؾتا َٔ ٣ٚنإ ؾ َٔ ٘ٝايصشابٚ ١ايتابعني.

املسدع يف ايفت ٣ٛيف ٖرا ايدٚز ايجاْٞ
ٚنإ املردع يف ايؿت ٣ٛيف ّٖا ايدٸٚر ٖٴِٴ ايصٻشابٚ ١ايتٸابعٚ ،ٕٛنـإ املردـع
يف ايؿت ٣ٛعٓد ايتشٝٸر ؾٗٝا َٔ اؾُٝع ٖ ٛاٱَاّ عً  ٞنُا تٳشٵ ٳٗدٴ بّيو ايسـري
ٚايتارٜخ ست ٢قاٍ ؾٝـ٘ عُـر( :يـ ٫ٛعًـٞٸ اًـو عُـر)(ٜ ٫ٚ( ،)1ؿـتنيٻ أسـدٴنڂِ يف
املسذد ٚعًٞپ ساجر)(.)2

األضف عً ٢إُٖاٍ َجٌ ايبداز ٟألنجس زٚاٜات عً ٞ
٪ٜٚسؿٓا دداڄ إٔ ٜهَ ٕٛجٌ اٱَاّ عً  ٞايّ ٟترب ٢يف سذر ايٓبـٖٚ ٠ٛـٛ
أنجر ايصشابَ ١صاسب ١يًٓبٸٚ  ٞباب َد ١ٜٓعًُ٘ ٚؾكٗ٘ إٔٵ ته ٕٛرٚاٜت٘ ٚؾكٗـ٘
قً ١ًٝيف نت

ايرٸٚاٜات نايبخارَٚ ٟسًِ عٝحٴ  ٫تتٓاسٳ ٴ َع املدٸ ٠ايـا قضـاٖا

َع ايرسٚ  ٍٛبعد.ٙ

َا ٜطتٛقف ايفهس يف ٖرا ايدٚز ايجاْٞ
ٚنٝؿُا نإ ،ؾايّٜ ٟستٛقـ ْظر ٟيف ّٖا املكاّ أَٛر:
ا٭ :ٍٚعراجِٗ عٔ ايكرإٓ ايهر ِٜايّ ٟمجع٘ ايرس ، ٍٛؾءْٸـ٘ ٜ ٫عكـٌ

ايّٖيب ،ز ،4ص.450
( )1ايهايف ،قُد ٜعكٛب ،ز ،7ص .424تأ ٌٜٚكتًـ اؿدٜح ،قتٝب ،١ص .152شر ْٗر ايب٬غ ،١ابـٔ
ابـــ ٞاؿدٜـــد ،ز ،1ص .18ز ،1ص .141ز ،12صْ .179ظـــِ درر ايســـُڀني ،ايارْـــد ،ٟص.130
تّنر ٠اـٛاص ،ابٔ اؾٛي ،ٟص.128
( )2شر ْٗر ايب٬غ ،١ابٔ اب ٞاؿدٜد ،ز ،1ص.18
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إٔٵ ٜه ٕٛايرس ٍٛقد ترى ايكرإٓ ب ٬مجعڈ َبعجراڄ يف ايصٸدٚر ٚايعظاّ ٚايًخاف،
َع أْٸ٘ ايدستٛر ايشـرع ٞيصـ ٬ا٭َـٖٚ ،١ـ ٛااـ ١ا٭ْظُـ ١اٱاٝـَ ،١ـع َـا يف
هيــو َــٔ تعرٜضــ٘ يًتًـــ ٚيًتشرٜـــ ٚايتبــد ٌٜايــّ ٟعابــ٘ اهلل عًــ ٢ايٗٝــٛد
ٚايٓصار ٣بايٓسب ١يتٛراتِٗ  ٚل.ًِٗٝ
ٚقد ديډـت ايرٚاٜـات املتظـاؾر ٠عًـ ٢أْٸـ٘ نـإ فُٛعـاڄ عٓـد رسـ ٍٛاهلل  يف
جبار ٠اص ،١نُـا يف أسهـاّ ايكـرإٓٚ ،ؾـتض ايبـارَٚ ،)1(ٟسـتدرى اؿـانِ(،)2
ٚتارٜخ ايشٸاّ ٚاحملبٸر ٫بٔ سبَٚ ،)3( ٝسٓد ايڀٝايس.)4(ٞ
ٚيف صــشٝض ايبٴخــار ٟيف ؾضــا ٌ٥ايكــرإٓ عــٔ أْــا بــٔ َايــو إٔٸ أربع ـ١ڄ َــٔ
ٕ يف ئَ سٝا ٠رس ٍٛاهللٖٚ ،ـِ َعـاه بـٔ دبـٌ ٚيٜـد بـٔ
ايصشاب ١دٳ ٳُعٴٛا ايكرآ ٳ
ثابت ٚأب ٛيٜـد(ٚ ،)5ا تً ؿـت ايرٚاٜـ ١عٓـ٘ يف ايرابـع بـني أبـ ٞايـدردا ٚ ٤ڂأبـٞٸ بـٔ
نع .
د ايرٻس.)6( ٍٛ
ع ابٔ عٴ ٳُ ٳر ځي٘ٴ يف عٳٗٵ ٹ
ٚيف رشاد ايسٻارَ ٟا ٜٳدٴٍټ عً ٢دٳُٵ ڇ
ٚعًٝــ٘ ؾُــا ٚٳدٵـ٘ٴ عــراض ايكــّٛڇ عــٔ ٖــّا ايكــرإٓ ٚايتذــاِٗ٥
ايًډخاف ٚايعٴسٴ

دٳُٵعٹـ ٹ٘ َــٔ

ٚصٴدٴٚرڇ ايرٸداٍ.

ايجاْ :ٞعراجِٗ عٔ ايكرإٓ ايّ ٟنتب٘ اٱَاّ عًٞٸ بٔ أب ٞطايـ

 عًـ٢

( )1ؾتض ايبار ،ٟابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،9ص.46
( )2املستدرى ،اؿانِ ايٓٝسابٛر ،ٟز ،2ص.229
( )3احمل  ،قُد بٔ سب ، ٝص.286
(َ )4سٓد أب ٞداٚد ايڀٝايس ،ٞسًُٝإ بٔ داٚد ايڀٝايس ،ٞص.270
( )5ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝص ،6ز .103نتاب ؾضا ٌ٥ايكرإٓ  -باب ايكراَ ٤ـٔ أصـشاب ايـٓيب
ٚؾ ٘ٝرٚاٜتإ عٔ أْا أ تًـ ؾ ٘ٝاسِ ايصشاب ٞايرابع.
( )6ارشاد ايسار ،ٟابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،7ص .459يف شرس٘ رٚاٜـ ١أْـا (َـات ايـٓيب ٚمل هُـع
ايكرإٓ...غري أربع.)...١
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ْسخ ١ايرس. ٍٛ
ايجايــح :عراجــِٗ عــٔ نبــار ايصــشابٚ ١سؿظــ ١ايكــرإٓ يف مجعٗــِ يًكــرإٓ
ايهر ِٜناٱَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايـ ٚ ،عبـد اهلل بـٔ عبـا

ٚ ،عبـد اهلل بـٔ عُـر،

ٚابٔ َسعٛدٚ ،غريِٖ َٔ سؿظ ١ايكرإٓ ايهر.ِٜ
ايرابــعَٓ :ـعٴ اـًٝؿــتني أبــ ٞبهــر ٚعُــر َــٔ نتابــ ١ايســٓ ٚ ،١صــرارُٖا عًــ٢
هيوَ ،ع أْ٘ يف هيو سؿظٗا َٔ ايتشرٜـ ٚايتبـدَٚ ٌٜعرؾـ ١ايكـٛاْني اٱسـ١َٝ٬
عً ٢ايٛد٘ ا٭نُـٌٚ ،مل ٜهـٔ سـبٌٝٷ يًـد ٸ ٚا٫ؾـمحاَ ٤ـٔ قبـٌ أعـدا ٤اٱسـّ٬
ٚأصشاب ا٭ٖٛا ;٤يكرب ايعٗد بايرسٚ  ٍٛاـٛف َٔ  ٠٫ٚا٭َٛر ،نُا ٖـٛ
ايشــإٔ يف ايكــرإٓ ايهــرَ ،ِٜــع إٔ ايرســ  ٍٛأَــر بايهتابــ ١٭بــ ٞشــاَ ١ايُٝــاْٞ
ٚأداي يعبدٹ اهلل بٔ عُر ٚبٔ ايعاص إٔٵ ٜهت

عٓ٘  اؿدٜح( ،)1نُا تكدّ.

ٚنإ عً ِٗٝإٔٵ وؿظٛا ايسـٓٸ ١بايتـد ،ٜٔٚنُـا سؿظـٛا ايكـرإٓ بايتـدَ ،ٜٔٚـع
إٔٸ يف ايسٓ ١أسهاَاڄ أنجرٚ ،شرس ڄا يًكرإٓ أددر ،بـٌ ٖـ ٞاملهُٸًـ ١يٮسهـاّ ايـا
ٌ بٝاْٳٗــا ايتٓاٜــٌ
مل تــأت صــرو ١يف ايكــرإٓ ايعظــٚ ،ِٝاملبٓٝٸ ـ ١يًكــٛاْني ايــا أدٵُٳـ ٳ
ايهرٚ ،ِٜؾٗٝا َٔ ايجر ٠ٚايؿكَٗ ١ٝا ٜعرف بٗا ست ٢أرل اـدل.
ٚقد د ٌ عً ٢املسًُني َٔ ترى تدٜٗٓٚا بـاد ٨بـد ٤جـررٷ عظـ ِٝأٚدـ

إٔٵ

ٜشلٸ عصا ٚسدتِٗ ٚا ت٬ف نًُتِٗ ٚاْكساّ آرا.ِٗ٥
َ ٧ـٔ اؾٗـٌ
ٚايكٍٛٴ بإٔٸ تدٜٗٓٚا ٜٛقعٴ اـًا بٗٓٝـا ٚبـني ايكـرإٓ ايهـرْ ِٜاشـ ٷ
بب٬غ١ٹ ايكرإٓ  ٚعذايٖا ،ؾءْٸٗا ٖ ٞاملُٝٸـا ٠بـني ايتعـبري اٱاـ ٞايٓـايٍ يٲعذـاي،
ٚبني اؿدٜح ايٓبٟٛٸ ايصادر يبٝإ ا٭سهاّ.

(َ )1سٓد أهللد ،أهللد بٔ سٓبٌ ،ز ،2ص.192
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احملاؾظ َٔ ١ا ٫ت٬ط بُٗٓٝاٚ ،يعـٌٸ

ايتد ٜٔٚنإ أسٵسٳٔٴ ش٤ٞٺ يًتؿرقځ ١بُٗٓٝا ي ٛش َٔ ٞا ٫ت٬ط.
اـاَآَ :ع اـًٝؿ ١عُر َٔ رٚز ايصشابٚ ١ايؿكٗا َٔ ٤املد ١ٜٓاملٓٛٸر٫ ٠
ٕ اصٸ ََٓ٘ ،ع إٔٸ يف هيو ْشرٴ ا٭سهاّ اٱسٚ ١َٝ٬تؿُٗٗٝا يًُسًُني.
بءه ڈ
 ٚها جُُٓا ٖ ّ ٜٔا٭َر ٜٔايرابـع ٚاــاَا
ٜهت

َـا هنرْـا َـٔ َٓـع عُـر إٔٵ

ايرس  ٍٛيف ساٍ َرج٘ نتاباڄ يـٔ ٜضـًچٛا بعـد ٙأبـداڄ تـر ٣أْٸـ٘ قـد هٖـ

َٔ أٜدٜٓا ثر٠ٚڅ عًُ ١ٝعًُ ١ٝناْت تٴاٜـٌٴ ٖـّا اْ٫شـكام بـني صـؿٛف املسـًُني يف
اـ٬ؾ ١اٱسٚ ،١َٝ٬آعٴ َٔ اْؿصاّ عٴرٚ ٣سدتٗا يف ا٭سهاّ ايشرع.١ٝ

ٚقت ٚفا ٠أب ٞبهس ٚعُس ٚعجُإ
ٚيف ٖــّا ايــدٚر تــٛيف أبــ ٛبهــر ســٖٓ13( ١ـــ)ٚ ،تــٛيف عُــر بــٔ اـڀــاب ســٓ١
(ٖ23ـ) ٚقتٌ عجُإ بٔ عؿچإ سٖٓ35( ١ـ).

َٛقف اإلَاّ عً َٔ  ٞقتٌ عجُإ
ٚقــد أرســٌ اٱَــاّ عًــٚ  ٞيدٜــ٘ اٱَــاّ اؿســٔ ٚاٱَــاّ اؿســني 
ؿُاٜتــ٘ ،ؾهاْــا عًــ ٢بــاب دار ٙوؿظاْــ٘ ،ستــ ٢تس ـًډل ايكــّٛٴ عًــ ٢ســا٥اٹ قصــرٙ
ؾٓايٛا عًٚ ٘ٝقتً.ٙٛ

ايدٚز ايجايح
ايعٛاٌَ اييت أٚدبت اْػكام املطًُٝـٔ
ٜبدأ ٖرا ايدٚز ضٖٓ63( ١ـ) اىل أٚاخس ايكسٕ األ ٍٚاهلذسٟ

ايدٚز ايجايح
َبدأُ ايدّٚز ايجايح َٓٚتٗاٚ ٙايعٛاٌَ اييت أٚدبت اْػكام املطًُٝـٔ
ثِ ٜبدأ ايدٸٚرٴ ايجايح َٔ سٝـح ٜٓتٗـ ٞايـدٚر ايجـاْ ،ٞأَ :ٟـٔ سـٖٓ36( ١ــ)
٬ؾ ١عُر بٔ عبد ايعاٜا سٖٓ99( ١ـ).
ؾـءٕٸ يف ٖــّا ايــدٚر أعًــٔ َعاٜٚـ١ڂ اـــرٚزٳ عــٔ طاعــ ١أَــري املــَٓ٪نيٚ ،اْشـلٸ
املسًُْ ٕٛصؿني ،بعد إٔٵ ناْٛا يف ايدٸٚر ٜٔايسابكني ٜداڄ ٚاسـدٜ ،٠ردـع بعضـِٗ
يبعضڈ يف تؿٗټِ املسا ٌ٥ايشرعٚ ،١ٝناْتٵ ايشٸٝعٳ١ڂ َتؿكَ ١ع ايسټٓٸٜ ٫ ١ٳذٵر ٩أسـدٴٖٴِ
عًـ ٢كايؿـ ١اٯ ـر يف ايظـاٖر; يًُشاؾظــ ١عًـٚ ٢سـد ٠ايصــٚ ،مجـع ايهًُــ،١
ٚا٭  ٠ٛايد ١ٜٝٓاٱس.١َٝ٬
أَٸــا يف ٖـــّا ايـ ـدٸٚر ؾكـــد عصـــؿت بٗـــِ رٜـ ـضٷ عاتٝـــَ ١ـ ـاٸقتِٗ شـ ـرٸ َٴُـ ـاٸم،
ٚؾـــرقتِٗ أٜـــد ٟســـبا ،بـــاـرٚز عًـــًٝ ٢ؿـــ ١املســـًُني اٱَـــاّ عًـــٞٸ أَـــري
املــــَٓ٪ني  ،ؾــــأعًٔ َعاٜٚــــ١ڂ ايعصــــٝإٳٚ ،مجــــع مجٛعــــ٘ عًــــًٝ ٢ؿــــ١
خ يف اٱســـ ّ٬شٳــلٻ عٴــرٚ ٣ســدٳتٗڇِٚ ،ؾــرٸم
د ٺ
املســـًُنيٚ ،نـــإ هيـــو أٚٸٍٴ سٳــ ٳ
ِ
َـا ادتُـع َـٔ صــؿٛؾِٗٚ ،أثارٖـا ؾتٓـ١ڄ شـعٛا ٤يٝــّٛڇ احملشـر ،تكـّٹفٴ عًٓٝـا عڂُٳـ ڈ
دُايــــ ١صٴــــؿڃر( ،)1غٝٸــــرت ا٫ػاٖــــاتٹ ايرٸٚسٝٸــــٚ ،١بًبًــــت ا٭ؾهــــار
نأْٸٗــــا ٹ
ايدٜٝٓـــٚ ،١سـ ـبٻ ٳبت ايتڀـــا ٍٚعًـــَ ٢رنـــا اـ٬ؾـــ ١اٱســـ ،١َٝ٬ايـــا ٖـــ ٞرٳَٵـ ـاٴ
ايٛسدٚ ٠ا٭ ٛٸ ٠يف هات اهلل.
( )1مجايــ ١صــؿر :اؾُايــ :١مجــع مجــٌ ٚصــؿر :أ ٟســٛد ٚايعــرب تســُ ٞاؾُــاٍ ايســٛد بايصــؿر ٭ٕٸ
سٛادٖا ىتًا بايصؿر.٠
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ٚقع ١ادتٌُ
َٚا ناْتٵ ٚقع١ڂ اؾٌُ ْ ٫تٝذ ١ـرٚز َعا ٚ ١ٜٚعْ٬ـ٘ ايعصـٝإ ،ؾـءٕٸ َهـ١
مل تتأيچــ
ٚتأٖٸ

د إٔٵ أعًــٔ َعاٜٚــ١ڂ ايعصــٝإٳ،
ؾتخــرز عًــ ٢اٱَــاّ عًــ ٫  ٞبٳعٵــ ٳ
اٱَاّٴ عًٞٷ  يًّٸٖاب ظٝش٘ ؿرب َعا.١ٜٚ

ٚقع ُ١ايٓٗسٚإ
ٚستٸــٚ ٢قعــ ١ايٓٗــرٚإ ؾءْٸٗــا ناْــت ْتٝذــ ١ٱعــَ ٕ٬عاٜٚــ١ځ اؿــربٳ يٲَــاّ
عًٚ ٞاستعُاي٘ اـدع ١يف رؾع املصاسـ.

َٛقف األَٜٝٛـٔ َٔ ايعًٜٝٛـٔ ٚاملٓهسات اييت ازتهبٖٛا
ٚنإ َـٔ دـرٸا ٤عـ ٕ٬ا٭َـٜٛني اؿـربٳ عًـ ٢اٱَـاّ عًـٞٸ  إٔٵ ٜٛدٸٗـٛا
دٗــٛدِٖ يبســا ســًڀتِٗ ٚســڀٛتِٗ َُٗــا نًچؿٗــِ ا٭َــرٚ ،بــايػٛا يف تهــٜٔٛ
دٚيتِٗ ْٚؿـٛه سـًڀاِْٗ ،ستـ ٢بهشــ ايعـٛرات ٚ ،بـدا ٤ايسـ٤ٛات ،نُـا ؾعـٌ
هيو ابٔ ايعاص ٚبسر بٔ أرطأ.)1(٠
ٚســعٛا ٚرا ٤شــباع شــٗٛاتِٗ ٚتٓؿٝــّ أَــاْٚ ِٗٝرغبــاتِٗ ٕ ٚٵ ػــاٚي هيــو
اؿـدٸ ٚ ،ـايـ ايشـرع ،ؾسـبٸٛا ًٝؿځـ ځ ١املسـًُني( )2عًـَٓ ٢ـابرِٖ مثاْٝـٚ ١مخســني
ســٓٚ ،)3(١ســؿهٛا اي ـدٸَا ٤ايانٝٸ ـ ١ايڀچ ـاٖرَ ٠ــٔ هرٜــ ١رســ ٍٛاهلل ٚ ،اْتٗهــٛا
( )1بسر بٔ ارطأ ٠ايعاَر ٟايكرش ،ٞأب ٛعبد ايرهللٔ( ،ت ٖ86ـ) ،قا٥د ؾتٸـاى َـٔ اؾبٸـارٚ ،ٜٔيـد لهـ،١
َٔ رداٍ َعاٜٚـ ،١نـإ َعاٜٚـٜ ١ـأَر باٱٜكـاع بأصـشاب أَـري املـَٓ٪ني  يف ٚقا٥عـ٘ يف املدٜٓـَٚ ١هـ١
ٚاي .ُٔٝا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،2ص.51
(ٜ )2عين عًٝاڄ .
س ٿ اَ٫اّ عً ٞتبـدأ َـٔ أَـر َعاٜٚـ١
( )3نّا يف املخڀٛط ٚاملڀبٛعٜٚ ،بد ٚإٔ ايشٝخ ٜ ر ٣إٔ ؾمح ٠ٳ
عاّ (ٖ41ـ) ٚست ٢ف ٤ٞعُر بٔ عبد ايعاٜـا عـاّ (ٖ99ــ) ،ؾءْـ٘ أَـر برؾـع ايسـ ٸ عـٔ عًـٚ ، ٞقـد
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ٚايٓٗ

ؿذٸـاز

بٝت اهلل املَٓ٪ني ،ؾكتًٛا عبد اهلل بٔ سٓظًٚ ١سبعُا َٔ ١٥املٗادرٚ ٜٔا٭ْصار.
ٚأغارٚا عً ٢املد ١ٜٓاملٓٛٸرٚ ،٠أسرقٛا دٚرٖا ست ٢دار أب ٞأٜـٛب ا٭ْصـارٟ
صــاس
ايٓا

رســ ٍٛاهلل  ،ث ـِٸ بعــد ٖــّا أباسٖٛــا يًذٓــد ث٬ثــ ١أٜــاّ ٜكتًــ ٕٛؾٗٝــا
ٜٚ ،سًبٕٛٳ ا٭َٛاٍ ٜٚسب ٕٛايٓسا.٤

ٚرَــٛا ايهعبــ ١بــاملٓذٓٝل بعــد ْصــب٘ عًــ ٢دبــٌ أبــ ٞقبــٝا ،ؾــاسمحم ســكؿٗا
ٚأستارٖا ،نُا رَاٖا اؿذٸازٴ َرٻ ڄ ٠ثاْ ١ٝيف أٜٸاَِٗ ٚبأَرِٖ.
ٚاؽــّٚا اـصــٝإَٓٚ ،عــٛا سٳــرٻ بٝــتٹ اهلل اؿــراّٚ ،اجــڀٗدٚا ايؿكٗــا،٤
ؾذٳ ځًدٴٚا سعٝد بٔ املسٝ
َٚٳ ٳٓعٴٛا ايٓا

املسـُٸ ٢بؿكٝـ٘ ايؿكٗـاٚ ،٤شـٗٸرٚا بـ٘ يف أسـٛام املدٜٓـ،١

َٔ ا٫دتُاع ب٘.

شُٻد بٔ أب ٞبهر ايؿكٝـ٘ ايصـاب بايسـِٸْٚ ،هچًـٛا بسـعٝد بـٔ دـبري
ٚاغتايٛا َٴ ٳ
املكر ٨ايؿك ٘ٝاحملدٸخ ايااٖد ايتابع ٞايعامل بايتؿسريٚ ،نإ ًٜكچ

ظٗبّ ايعًُـا،٤

ٚمل ٜرعٛا ايعبد ايصـاب سٹذـر بـٔ عـد )1(ٟبكتًـِٗ ٜٸـاٖٚ ،ٙـَ ٛـٔ أبڀـاٍ ايؿـتض
يٓٗاْٚدٚ ،يف ايهاٌَ ٫بٔ ا٭ثري ٕٸ (ايٓا

ٜكٛي :ٕٛأ ٍٚهٍ د ٌ ايهٛؾـَ ١ـٛت

اؿسٔ بٔ عًٚ ٞقتٌ سذر ٚدع ٠ٛيٜاد)( ،)2أ :ٟدعَ ٠ٛعا ١ٜٚياٜـاد بـٔ اٝٸـ،١

عاد بٓ ٛأَٝٸ ١يًس ٸ ٚايًعٔ بعد ٚؾا ٠عُر ٚمل ٜتٛقؿـٛا ستـ ٢دـا ٤بٓـ ٛايعبـا َٚ ،عٓـ ٢هيـو إٔ ايؿـمح٠
ػاٚيت ايجُاْني عاَاڄ.
( )1سذر بٔ عد ٟبٔ دبً ١ايهٓدٜٚ ،ٟسـُ ٢سذـر اــري( ،ت ٖ51ــ) ،صـشاب ٞشـذاع َـٔ املكدسـني،
أصشاب عًٚ  ٞشٗد َع٘ اؾٌُ ٚصؿچني ،قتً٘ َعا ١ٜٚيف َرز عّرا.٤
( )2ايهاٌَ ،عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.427
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بأْٸ٘ أ  ٙٛ٭ب ٘ٝأب ٞسؿٝإ.
ٚقتًِٗ عٳُٵرٴ ٚبٔ اؿُل( َٔ )1أصشاب رسـ ٍٛاهلل ٚ ،نـإ َٴ ځكرٻبـاڄ عٹٓـدٳ،ٙ
ٍ رأ ڈ طٝـ بـ٘ يف اٱسـٚ ،ّ٬صـًبِٗ يرشـٝد ااذـرٚ ،ٟقتًـِٗ
ٚنإ رأسٴ٘ٴ أٚٸ ٳ
َٝــجِ ايتُــار( )2قبــٌ قــد ّٚاؿســني يًهٛؾــ ١بعشــر ٠أٜــاّٚ ،قتًــِٗ قٓـ َــٛ

أَــري

املَٓ٪نيٚ ،قتًِٗ ايعامل ايٛرع نُ ٌٝبٔ يٜاد(.)3
ٚاستًشام أ٫ٚد اياٸْا بِٗ ،ناٜاد بٔ أب)4(٘ٝسٝحٴ استًشك٘ َعا ١ٜٚبأبَ ٘ٝٴكٹـراڄ
بأ ٛٸ ٹت ٹ٘ ي٘ ،عً ٢سني إٔٸ ايشرٜع ١اٱس ٫ ١َٝ٬تٴبٝض هيو  ٫ٚترجا.ٙ
ق ـاٍ اؿســٔ ايبصــر( :ٟثــ٬خٷ نڂ ـٔٻ يف َعا ٜٚـ١ځ يــ ٛمل ٜهــٔ ٫چ ٚاســدَ ٠ــٓٗٔٸ
يهاْــت َٛبكــْ ،١تــاا ٙ٩عًــٖ ٢ــّ ٙا٭َــ ١بايسټ ـؿٗاٚ ،٤اســتًشاق٘ يٜــاداڄ ٚقــد قــاٍ
ايرس( : ٍٛايٛيد يًؿرال ٚيًعاٖر اؿذر)ٚ ،قتً٘ ؿذر بٔ عـدٚ ٟأصـشاب٘،
ؾٝــا ًٜٚــ٘ َــٔ سذــر ٚأصــشاب سذــر)(ٚ ،)5لجــٌ ٖــّا ٜٓس ـ
املســٝ

ايكــ ٍٛيســعٝد بــٔ

ٌ اهللڂ َعاٜٚــ ١نــإ أٚٸٍ َــٔ غځٝٻ ـ ٳر قضــا٤
سٝــح ْكــٌ عٓــ٘ أْــ٘ ٜكــ( :ٍٛقاتٳ ـ ٳ

( )1عُر ٚبٔ اؿُل بٔ ناٌٖ ،أب ٛناٌٖ اـااع ٞايهعيب( ،ت ٖ50ـ) ،صٳشٳاب ٞشٴـذاعٷ ،شٳـٗڇدٳ َـع عًـٞٸ
 سرٚب٘٫ ،سك٘ َعا ١ٜٚ٭ْ٘ َٔ أصشاب عً . ٞاٱصاب ،١ابٔ سذر ،ز ،4ص.514
 ٞبـٔ أبـٞ
(َٝ )2جِ بٔ و ٢ٝا٫سد ٟباي( ،٤٫ٛت ٖ 60ـ) ،نـإ عبـد ڄا َ٫ـرأَ ٠ـٔ بـين أسـدٚ ،اشـمحا ٙعًـ ٸ
طاي

د اهلل بٔ يٜاد يصًځتٹ٘ٹ بعًٞٸ  ،ثِٸ أَٳرٳ ب٘ ؾٹصٴ ٹً
َٓٗا ٚاعتك٘ ،سبس٘ عب ٝٴ

عً ٢شـب .١اٱصـاب،١

ابٔ سذر ،ز ،6ص.249
( )3نُ ٌٝبٔ يٜاد بٔ ْٗٝو ايٓخع( ،ٞت ٖ82ـ)َ ،ـٔ أصـشاب أَـري املـَٓ٪ني ٚٚ ،ايٝـ٘ عًـٖٝ ٢ـت،
عًچُ٘ دعاَ ٤عرٚؾاڄ بءا٘  ٖٛٚدعا ٤نَُٛ .ٌٝسٛع ١طبكات ايؿكا ،٤ز ،1ص.418
( )4يٜاد بٔ أب َٔ ،٘ٝأٌٖ ايڀا٥ـ( ،ت ٖ53ـ) ،ا تًؿٛا يف أب ٖٛ ٌٖ ٘ٝعبٝد ايجكؿـ ٞأ ٚأبـ ٛسـؿٝإ ،أَٸـ ٴ٘
دار١ٜځ اؿارخ بٔ نځًځدٳ ٠ايجكؿ .ٞؾٛات ايٛؾٝات ،ابٔ شانر ايهتيب ،ز ،1ص.418
( )5شر ْٗر ايب٬غ ،١ابٔ اب ٞاؿدٜد ،ز ،2ص .262تارٜخ ايڀـ  ،ٟقُـد بـٔ درٜـر ،ز ،4ص،208
ٚايًؿظ كتًـ.
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ايرسٚ ،ٍٛقد قاٍ  :ايٛيد يًؿرال ٚيًعاٖر اؿذر)(.)1

فنصٌ ايدٚي ١عٔ ايدٜٔ
شتٵ اـٹ٬ؾځــ١ڂ أَٜٛٸــ ١دٴْٜٛٝٸــ ١رثٝــ،١
دٚ ٜٔأصٵــ ٳب ٳ
ٚقــد ؾځصٳــًٛا ايدٸٚيځــ ځ ١عــٔ ايــ ٸ
 ٫ســــ ٫ٚ ١َٝ٬أ رٜٚــــ ٫ٚ ١شــــٛرٚ ،١ٜٚدعًــــٛا ايؿكــــ٘ ٜٓؿصــــٌ عــــٔ اؿٝــــا٠
ايعًُ ١ٝتدرهٝاڄٜٚ ،ه ٕٛعًُٝاڄ ،أنجر َٓـ٘ عًُٝـاڄ ،ممـا سٳـبٻ ٳ اْؿصـاٍٳ ايؿكٗـا ٤عـٔ
ايســًڀٚ ،١اْصــراؾِٗ عــٔ ايدٚيــ ،١ستــ ٢قــاٍ أســٝد بــٔ سضــري ا٭ْصــار٫( :ٟ
ض ايـرټٚا٠ٹ ٚايؿكٗـا٤
أقضَ ٞا ٚيٝت لـا قـاٍ َعاٜٚـٚ ،)2()١بًـؼ بٗـِ إٔ ٜٴػٵـرٚا بٳعٵـ ٳ
ب عًـــ ٢رســـ ٍٛاهلل  يتأٜٝـــد َكـــاَِٗٚ ،تجبٝـ ـتٹ َرانـــاِٖ  ٚجـــعاف
ّ ٹ
بايهځـ ـ ٹ
َٴخايٹؿ ِٗٝؾتڀاٚيٛا عًـَ ٢كـاّ ايرسـ  ٍٛبايهـّب عًٝـ٘ٚ ،أقشُـٛا يف ايؿكٗـا٤
َــٔ مل ٜســتهٌُ عٓاصــر ا٫دتٗــاد يدٜــ٘ٚ ،مل ٜســتٓتر اؿهــِ ايشــرع ٞبــايٓظر
ايسـً ِٝاالـرٸد عـٔ ااـ ٣ٛؾٝـ٘ٚ ،شـذٻع ِٖٛعًـ ٢اٱؾتـا ٤لـا مل ٜٓـاٍٵ بـ٘ٹ اهللڂ َــٔ
سًڀإ.

اختالطُ صخٝذ اذتدٜح بطعٝف٘
ٚبٗــّا ٚهاى ا ــتًاځ صــشٝضٴ اؿــدٜح بضــعٝؿ٘ٚ ،سســٓ٘ بســكٚ ،ُ٘ٝأد ــٌ
ٕ ايهـر ِٜلـا تٗـ ٣ٛا٭ْؿـا
يف ايدٸٜٔڇ َـا يـٝا َـٔ ايـدٸٚ ،ٜٔؾڂسٿـ ٳرتٵ آٜـاتٴ ايكـرآ ڇ
ٚتشــتٗٚ ،٘ٝأصــبشت َٴ ڇُٗٻ ـ١ڂ عًُــا ٤اؿــدٜح ٚايؿكٗــاٚ ٤املؿسٸ ـر ٜٔشــاقچَ ١ٴتعٹبٳ ـ ١يف
َعرؾ ١اؿهِ ايشرعٚ ٞايٓ

ايصـشٝض ايٓبـٚ ٟٛايتؿسـري يًُـراد اٱاـٖٚ ،ٞـّا

( )1سً ١ٝاٚ٫يٝا ،٤أبْ ٛع ِٝا٭صبٗاْ ،ٞز ،3ص.167
( )2سٓٔ ايٓسا ،ٞ٥أهللد بٔ شع ، ٝز ،7ص .313ايسـٓٔ ايهـ  ،٣أهللـد بـٔ اؿسـني ايبٗٝكـ ،ٞز،4
ص.56
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ٖ ٛايسٸب ٴ ا٭ ٍٚايّ ٟدعا ايعًُا٤ٳ يته ٜٔٛؾٹهڃ ٳر ٹ ٠تًخـ ٝڇ ايرٚاٜـاتٚ ،ايتؿسـري،
ٚايؿتاٚ ،٣ٚتٓكٝتٗا عٔ ايشٸٛا٥

ٚاملؿمحٜات ٚاملؿتع٬ت.

َٛقف اإلَاّ عً َٔ  ٞايعبح يف ايدٜٔ
ٚأَٸ ـا مجاعٳــ١ڂ اٱَــاّ عً ـٞٸ  ؾهــاْٛا ٜأ ــّ ٕٚبايهتــابَٚ ،ــا اْصــٝاعِٗ
هِٗ بايهتـاب املـبنيٚ ،قـد رٳدټٚا
ني ٫چ َٔ دٗـ ١اسٸـ ٹ
صؿچ ٳ
يًرٸاؾعني يًُصاسـ ّٜٛٳ ٹ
داتٹ ايصٿشٚ .١عٓد ؾكـد
ايرٚاٜات ايا ؽايؿ٘ ست ٢ي ٛناْت رٴٚاتٴٗا يف أا ٢دٳ ٳر ٳ
ْ ٸ ايهتاب أ ٚـاٖرڇ ٹ ٙأ ـّٚا بايسټـٓٸ ١ها صٳـشٸتٵ رٚاٜتٗـا ،ستـ ٢يـ ٛنـإ ْٳ ځك ځًتٴٗٳـا
عً ٢غري طرٜكتِٗ.

أخر ايػٝع ١بسٚاٜات أٌٖ ايطٓٚ ١إمجاعاتِٗ
ٚقد أٚد

ايشٝخ ايڀٛس ٞيف نتاب ايعد ٖٛٚ _ )1(٠صاس

نتـاب ٞاؿـدٜح

عٓد ايشٝع( :١ا٫ستبصار ٚايتّٗٚ -) ٜدٛب ايعٌُ باـ َـٔ طرٜـل املخـايؿني
ٍ.
ـ ٜ ٫ٚٴعرٳفٴ ځيٗٴِٵ ؾ٘ٝٹ ځقٛٵ ٷ
ها مل ٜهٔ يًشٝع ١يف سهُ٘ ٳ ٳب ٷر كايٹ ٷ
نٝــــ؟ ٚقـــد عًُــتٵ ايشـــٝع١ڂ لـــا رٚا ٙسٳؿڃــ ٴ بـــٔ غٝـــاخ ايعـــاَٸ ٞايهـــٛيف
ايكاجٚ )2(ٞغري َٔ ٙغري ايشٝعٚ .١يف ايهت
ايهجري َـٔ أ بارٖـا تٓتٗـٞ

ا٭ربع ١املعـٛٸٍ عًٗٝـا عٓـد ايشـٝع،١

غـري ايشـٝعٜٚ .١أ ـّ ٕٚباٱمجـاع ها نـإ ناشـؿاڄ

( )1ايعد ،٠قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞز ،1ص.66
( )2سؿ

بٔ غٝاخ بٔ طًٝـل بـٔ َعاٜٚـ ١ايٓخعـ ٞا٭يد ٟايهـٛيف ،أبـ ٛعُـر( ،ت ٖ194ــ) ،قـاض َـٔ

أٌٖ ايهٛؾٚ ،١ي ٞايكضا ٤ببػداد ايشرق ١ٝاار ٕٚا يرشٝد ثـِ ٫ٚچ ٙقضـا ٤ايهٛؾـَٚ ١ـات ؾٗٝـا ،نـإ َـٔ
ايؿكٗا ٤سؿا اؿدٜح ايجكات ،سٳدٻخٳ بج٬ث ١أ ٚأربع ١آ٫ف سدٜح َـٔ سؿظـ٘ٚ ،يـ٘ نتـاب يف مـ170 ٛ
ســدٜجاڄ َــٔ رٚاٜتــٖ٘ٚ ،ــ ٛصــاس ٴ أبــ ٞسٓٝؿــٜٚ ،١ــّنر ٙاٱَاَٝــَ ١ــٔ ردــااِ .ا٫عــ ،ّ٬ــري ايــدٜٔ
ايارنًــ ٞز ،2صَٛ .264ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم ،
ز ،2ص.151
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ځنشٵؿاڄ قڀعٝاڄ عٔ سٴٓٻ ٹ ١ايرٸسٚ ، ٍٛقد ًَ٦ـت نتـبِٗ ايؿكٗٝـَ ١ـٔ ا٫سـتد ٍ٫بـ٘،
نهت

ايشٝخٚ ،ايسٝٸد املرتضٚ ،)1(٢ايع٬چَٚ )2(١غريِٖ.
ست ٢إٔٻ بعـض عًُـا ٤ايشـٝعٜ ١عُـٌ باٱمجـاع ايـّٜٓ ٟكًـ٘ َايـو عـٔ أٖـٌ

ـ
املد ١ٜٓيف َٴ ٳٛطډ ٹ ٦ٹ٘ يهشؿ٘ عٔ رأ ٟاملعص ّٛعٓدٜٚ ،ٙعٌُ ايشٝع١ڂ بايرٸإٔ ٟٵ ځنشٳـ ٳ
عٔ اؿهِ ايشرع ٞنشؿاڄ قڀعٝاڄ ٝٓ ٫اڄ يعدّ سذ ١ٝايظٔ.
()3

ٚيف أ بارڇ ايشٸٝعٳ ٹَ ١ا ٜٳدٴٍټ عً ٢هيو ،نُا يف باب ايعكٌ َـٔ نتـاب ايهـايف

ؾايعٳذٳـ ٴ َــٔ بعــض ايهځ ٳتبٳ ـ ٹ ١يف ٖــّا املكــاّ إٔٵ ٜٓؿــ ٞعــٔ ايشــٝع ١ايعُــٌ بايهتــاب
ٚايسٓ ١املر ١ٜٚعٔ غريِٖ ٚاٱمجاع ٚايرأ.ٟ

املسدع يف ايفت ٣ٛيف ٖرا ايدٚز ايجايح
ٚيف ّٖا ايدٚر نإ املردعٴ ا٭عً ٢يف ايؿتٖ ٣ٛـ ٛاٱَـاّ عًـٞٸ  ;٭ْٻـ٘ٴ ٖـٛ
ًٝؿ ١املسًُني

سٓ ١استشٗاد ٙسٖٓ41( ١ـ).

املراٖب ايطت ١يف ٖرا ايدٚز
ل يف ٖــّا ايــدٚر إٔٵ تهٛٸْــت يًُســًُني َــّاٖ
ٚاتٸؿځ ـ ٳ

ســتٚ ،١عٓــدَا ْردــع

يتارىٗا ٚأصًٗا ٚأساسٗا لد إٔٻ َا عدا ا٭َٗٓ ٍٚـا نـإٳ بسـب
عً ٢اٱَاّ عًٚ ، ٞي ٙ٫ٛيهإ اٱس ّ٬عً ٢املّٖ

ـرٚز َعاٜٚـ١

ا٭ٚٸٍ َٓٗا :ٖٞٚ

( )1عً ٞبٔ اؿسني بٔ َٛسـ ٢بـٔ قُـد ،أبـ ٛايكاسـِ( ،ت ٖ436ــ) ،أ ـ ٛايشـرٜـ ايرجـ ،ٞؾكٝـ٘ َـٔ
ؾكٗــا ٤اٱَاَٝــْ ،١ك ٝـ

ايڀــايبٝني ٚأســد ا٭ُ٥ــ ١يف ايشــعر ٚا٭دب ،تــٛيف ٚدؾــٔ يف ايها ُٝــ .١تــارٜخ

بػداد ،اهللد بٔ عً ٞاـڀٝ

ايبػداد ،ٟز ،11ص.401

( )2اؿسٔ بٔ ٜٛسـ بٔ عً ٞبٔ املڀٗر اؿً( ،ٞت ٖ726ـ) ،أسد ؾكٗا ٤ايشٝع ١ايعظـاّٚ ،يـد ٚتـٛيف يف
اؿً ،١ي٘ َٔ امل٪يؿات ايهجريَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصـادم،
ز ،2ص.71
()3ا٫ص َٔ ٍٛايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.10
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املرٖب األٍٚ
املّٖ

ا٭ٚٸٍ أتباع اٱَاّ عً ِٖٚ ، ٞبني قاٌ٥ڈ بأْٸـ٘ رابـع ًٝؿـٚ ،١بـني

قا ٌ٥بأْٸ٘ أًٝ ٍٚؿ.١

املرٖب ايجاْٞ
ٚايجاْ ِٖٚ ٞأصشاب اؾٌُّٖٜ ِٖٚ ،بٕٛ

إٔٸ عًٝاڄ يٝا غًٝؿـ١ٺٚ ،يـٝا
()1

اـًؿــا ٤ايــّ ٜٔعٓــدِٖ  ٫ث٬ثــٚ ،١نــإ َــردعِٗ يف ايؿتٝــا عا٥شــٚ ١طًشــ١
ٚايابري(ٚ )2قد اْكرض ّٖا املّٖ

لٛت عا٥ش ١يف سٖٓ58( ١ـ).

املرٖب ايجايح
ٕ إٔٻ اـًٝؿ ـ١ځ بعــد عجُــإ ٖــٛ
ٚايجٸايٹ ـحٴ َٳ ـّٵ ٳٖ ٴ ا٭َــٜٛٸنيٖٚ ،ــِ ايــّٜ ٜٔٳ ـ ٳرٚٵ ٳ
َعا ١ٜٚبٔ أب ٞسؿٝإ ،ثِ َٔ بعد ٙأ٫ٚدّٖٚ ،ٙا املّٖ

قـد اْكـرض يف املشـرم

ٚاملػرب بعد هٖاب دٚي ١ا٭َٜٛني ؾُٗٝا.

املرٖب ايسابع
ٚايرابــع َــّٖ

املرد٦ــٖٚ ،١ــِ ايــّ ٜٔاعتايــٛا ايٓــا

ٚمل ٜكــاتًٛا ٚأردــأٚا

اؿهِ هلل تعا  ٤٫٪ٖ َٔٚ ،عبد اهلل بـٔ عُـرٚ ،سـعد بـٔ أبـٚ ٞقـاصٚ ،قُـد
بــٔ َســًُٚ ،)3(١أســاَ ١بــٔ يٜــد(ٚ ،)4أبــ ٛســعٝد اـــدرٚ ،ٟسسٻ ـإ بــٔ ثابــت،
( )1طًش ١بٔ عبٝـد اهلل بـٔ عجُـإ ايتُٝـ ٞايكرشـ ،ٞأبـ ٛقُـد( ،ت ٖ36ــ) ،صـشاب ،ٞـرز عـٔ أَـري
املَٓ٪ني َ ع عا٥شٚ ١ايابري يف سرب اؾٌُ .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،3ص.59
( )2ايابري بٔ ايعٛاّ بٔ ًٜٛد ا٭سد ٟايت ُٞٝايكرش ،ٞأبـ ٛعبـداهلل ،صـشاب ٞـرز عـٔ اَـري املـَٓ٪ني
 يف سرب اؾٌُ ٖٛٚ ،ابٔ عُٸ ١ايٓيب  .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،2ص.196
( )3قُد بٔ َسًُ ١ا٭ٚس ٞا٭ْصـار ٟاؿـارث ،ٞأبـ ٛعبـد ايـرهللٔ ،صـشابَ ،ٞـٔ ا٭َـراَ ،٤ـٔ أٖـٌ
 ٞؾًـِ ٜشـٗد اؾُـٌ  ٫ٚصـؿني.
املد ،١ٜٓشٗد بدراڄ َٚا بعدٖا ٫چ غا ٠ٚتبٛى ٚاعتاٍ ايؿتٓـ ١يف أٜٸـاّ عًـ ٸ
ا٫ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،7ص.97
( )4أساَ ١بٔ يٜد بٔ سارث َٔ ،١نٓاْ ١عٛف ،أب ٛقُد( ،ت ٖ54ـ) ،صـشاب ٞدًٝـٌٚ ،يـد لهـٚ ،١تـٛيفٳ
يف املد ١ٜٓيف ٬ؾَ ١عا.١ٜٚ
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َٚسًُ ١بٔ كًد(ٚ )1غريِٖٚ ،عٓدِٖ إٔٸ اٱميإ فـرٸد ا٫عتكـاد ٫ٚ ،أثـر يًعُـٌ
يف ؼككچـ٘ ٫ٚ ،تٓاؾٝــ٘ املعصــ ،١ٝنُــا  ٫تٓؿــع َــع ايهؿــر طاعــٚ ،١قــد ت٬شــت ٖــّٙ
ايؿرق ١يف ايعصر ا٭َ.ٟٛ

املرٖب ارتاَظ
ٚاـاَا َٳّٵ ٳٖ ٴ أٌٖ ايٓٸٗرٚإ ِٖٚ ،اـٛارز ٜٚٴسُٽٕٛٳ (اؿرٚر ;)١ٜ٭ْٸٗـِ
صُٻُٛا عًَ ٢ٴشارٳبٳـ ٹ ١اٱَـاّ عًـٞٸ 
ردٛا َٔ ايهٛؾ ١بعد إٔٵ ٳ
يًهٛؾــ ١تٴسٳ ـُٻ( ٢ســرٚراٚ ،)٤أَٸ ـرٚا عًــ ِٗٝعبــد اهلل بــٔ  ٖٚـ

قرٜـ ١قرٜبـ١

ايرٸاســيب(َ )2ــٔ

ا٭يدٚ ،قد ساربِٗ اٱَاّ عًٞٸ  يف َٛجع ٜسُٸ ٢بـايٓٗرٚإٖٚ ،ـاڇَِٗ ،شٳـرٻ
ّ
ٔ ايدٻٚيځــ ٹ ١ا٭ڂ ٳَٜٛٸــ ،١ؾهــإ قســِٷ َــِٓٗ اتٻخٳــ ٳ
ٖاميــٚ ،١قــد قــ ٟٛأَــرٴٖٴِ يف يٳَٳــ ڇ
(ايبڀـا٥ض) قـرب ايبصـرَ ٠رنـااڄ اـِٚ ،قسـِٷ اسـتٛ

عًـ ٢سضـرَٛت ٚايُٝاَــ١

ٚايڀچـا٥ـٚ ،ناْــت اؿــرب بٝــِٓٗ ٚبــني ا٭َــٜٛني َســتُرٸٚ ،٠ملچـا دــا٤ٳ ايعٳبٸاســٕٛٝ
جعٴ ځؿتٵ شٛنتٴٗٴِٚ ،اماچ شأِْٜٗ ٫ٚ ،ااٍٴ ٹقسـِٷ َـِٓٗ وتـٌټ بعـض اٱَـارات يف
ٳ
اـًــٝر ايعربــٚ ،ٞعٓــدْا نتــاب قــد ِٜيف َعتكــداتِٗ ٚنتــاب دــٖٛر ايٓظــاّ يف
ؾرٚعِٗ(َّٖٚ ،)3بِٗ صشٻ١ڂ ٬ؾ ١أبـ ٞبهـر ٚعُـر ٚعجُـإ يف صـدرٖا ا٭،ٍٚ
أَ :ٟدٸ ٠ستٸ سٓٛاتٚ ،عًٞٸ قبٌ ايتشهٜٚ ،ِٝڀعٓ ٕٛيف طًشٚ ١ايـابري ٚعا٥شـ١

(َ )1سـًُ ١بـٔ كًچـد بـٔ صــاَت ا٭ْصـار ٟاـاردـَ ،ٞـٔ نبـار ا٭َــرا ٤يف صـدر ا٫سـٚ ،ّ٬ؾـد عًــ٢
ص ـؿچني ؾــ٫ٛچَ ٙــارَ ٠صــر ســٖٓ47( ١ـــ) ،تــٛيف
َعاٜٚــ ١قبــٌ إٔٵ ٜســتت ٸ يــ٘ اَ٫ــرٚ ،شــٗد َعــ٘ َعــارى ٹ
باٱسهٓدرٚ ١ٜق ٌٝباملد .١ٜٓا٫ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،7ص.244
( )2عبد اهلل بٔ ٖٚ

ايراسيب َٔ ،قب ١ًٝا٭يد( ،ت ٖ38ـ) ،قتٌ يف سـرب ايٓٗـرٚإ ،ـرز عًـ ٢أَـري

املَٓ٪ني  .اٱصاب ،١ابٔ سذر ،ز ،5ص.78
( )3نتــاب يـــعبد اهلل بــٔ هللٝــد بــٔ ســً ّٛايســامل( ٞت ٖ1332ـــ) ،أبــ ٛقُــدَ ،ــ٪رم ؾكٝــَ٘ ،ــٔ أعٝــإ
ا٭باج ،١ٝاْتٗت اي ٘ٝر٥اس ١ايعًِ عٓدِٖ يف عصرَٛ ،ٙيدٚٚ ٙؾات٘ يف عُـإٚ ،نـإ جـرٜرا .ا٫عـ،ّ٬
ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،4ص.84
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ٜٚهؿچــرَ ٕٚعاٜٚــٚ ١عُــر ٚبــٔ ايعــاص ٚأبــا َٛســ ٢ا٭شــعرٜٚ ،ٟشــمحط ٕٛيف
اـًٝؿ ١إٔٵ ٜه ٕٛبا تٝار املسـًُنيٜ ٫ٚ ،صـضټ إٔٵ ٜتٓـايٍ ٫ٚ ،إٔٵ ٳٜشٵهڂـِ غـريٴ ٙيف
قضــاٜاٜٚ ،ٙٳ ـ ٳرٕٚٳ إٔٻ ايعُــٌ بــايؿرا٥ض ايدٜٝٓــ ١نايصــٚ ٠٬ايصــٚ ّٛايانــاٚ ٠تــرى
دٙٴ بـد ٕٚايعُـٌ بـايؿرا٥ض.
احملرَات دا َٔ ٤اٱميإٴ ٚيٝا اٱميإ ا٫عتكاد ٚٳسٵ ٳ
ِ َِٓٗ ٕٻ ايكـرإٓ
ايهبريٚ ٠ايّٜ ٫ ٟعٌُ بايؿرا٥ض ناؾرٜٚ .ر ٣قٹسٵ ٷ

ٕ ٚٻ َرته

دٙٴ ٖــ ٛاملصــدر يٮسهــاّ ايشــرعٚ ،١ٝيــٝا غــريَ ٙصــدراڄ اــاٚ ،أْٸ ـ٘ ٜٳذ ـ ٴ
ٳٚسٵ ـ ٳ
اـرٚز عً ٢ايسًڀإ اؾا٥رٚ ،قد اؾمحقٛا

م عدٜد َِٗٓٚ ،٠اٱباجٖٚ ١ٝـِ
ؾٹ ٳر ڈ

ؼت سًڀٓ ١عُإ.

املرٖب ايطادع
ايساد

املّٖ

ايهٝساْٜٚ ،ٞٴعاّٖ ٣ا املّٖ

س٘ عٳ ٹك ٳ َكتٌ اؿسني ٜ دع ٛؾ٘ٝ
ٚقد أسٻ ٳ

يهٝسـإ َـٛ

()1

يعًـٞٸ 

اـ٬ؾ ١حملُٸد بـٔ اؿٓؿٝـٚ ،١نـإ

عاٻ ځ )2(٠ايشاعر املعرٚف.
َٔ أتباعٹ ٹ٘ نڂ ٳجٝٸرٴ ٳ

ايهتب اييت أيفت يف ٖرا ايدٚز ٚال تصاٍ َٛدٛد ٠يدٜٓا
ٜٛٚدد يف َهتبتٓا يف ّٖا ايدٚر نتاب سً ِٝبٔ قـٝا( ،)3ايـّ ٟتـٛيف َٴسـتمحاڄ
عٔ اؿذٸاز سٖٓ90( ١ـ)ٚ ،قد أدرى سٴًِٝٴ اٱَاّٳ عً ٝڄا ٚ ا٭ُ٥ٸ َٔ ١هرٸٜتـ٘ٹ
(ْٚ )1سب٘

نٝإ َٛ

عًـ ٞبـٔ أبـ ٞطايـ

 سٝـح ٜعتكـد ٕٚأْـ٘ اقتـبا َـٔ عًـَٚ ٞـٔ ابٓـ٘ قُـد

ا٭سرار نًٗا َٔ عًِ ايباطٔ ٚعًِ ايتأٚ ٌٜٚغريٖا.
( )2نجري بٔ عبد ايرهللٔ بٔ ا٭سٛد (اـااع )ٞأبـ ٛصـخر( ،ت ٖ105ــ) ،شـاعر َـٔ أٖـٌ املدٜٓـ ،١أنجـر
قاَت٘ يف َصر َٔ ،نبار شعرا ٤اؿذـاي ،أسـ

عـا ٠ايصـخر ١ٜسبـاڄ عؿٝؿـاڄٚ ،يـّيو يكـ

بهـجري عـا،٠

تٛيف يف املد .١ٜٓسري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،5ص.152
( )3سً ِٝبٔ قٝا اا٬ي ٞايعاَر ٟايهٛيف ،أبـ ٛصـادم ،تـٛيف سـدٚد سـٖٓ90( ١ــ)َ ،ـٔ أصـشاب أَـري
املَٓ٪ني ٖ رب َٔ اؿذاز ايجكؿٞ

ايٓٛبٓددإ َٔ ب٬د ؾار َٚ ،ات ٖٓـاىَٛ .سـٛع ١طبكـات

ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،1ص.384
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ٔ ايباقر  ٖٛٚ ،فُٛعٳ څ َٔ ١ا٭ بار ايتارىٝـٜ ،١سـتؿٝد َٓٗـا ايؿكٝـ٘ أسهـاّ
ٳي ٳَ ڇ
بعــض املٛاجــع ايؿكٗٝــ ،١ناؾٗــاد ٚمــَٚ ،ٙٛــا ٜتعًــل باٱَاَــَ ١ــٔ ا٭سهــاّ
ايشرع َٔ ٖٛٚ ،١ٝأقدّ ايهت

ايا بني أٜدٜٓا ،تٛدد َٓـ٘ ْسـخ ١ڀٝـ ١قدميـ ١يف

َهتب ١ددٸ ٟااادٚ ٟطڂبعٳ باؿرٚف.
ٚيف ّٖا ايدٸٚر نځ ٳت ٳ ٳُٖٸاّ بـٔ َٴٓبٸـ٘( )1أ ـٖٚ ٛـ

صـشٝؿتٳ٘ٴ ايـا رٚاٖـا عـٔ

أبٖ ٞرٜرٚ ،٠قـد رٚاٖـا أهللـد يف َسـٓد ٙبهاًَـٗا(ٚ .)2قـد هنـر أٖـٌ ايتـارٜخ إٔٻ
ٳُٖٳٻاَ ڄا نإ ٚ ّٜٛؾا ٠أبٖ ٞرٜر ٠عُر ٙمثاْ ٞعٳشٵـ ٳر ځ ٠سـٜٓٚ .١ٴٛدـد يـدٜٓا تؿسـريٴ ابـٔ
املٛس ّٛبتٜٓٛر املكبا

عبا
صاس

ايكاَٛ

عٔ تؿسري ابٔ عبا

َٔ تؿسري ابٔ عبا

املتٛؾ ٢سٖٓ68( ١ـ) ا تصـرٙ

ايهبري(.)3

فكٗا ٤ايدٚز ايجايح
ٚنإ يف ّٖا ايدٚر ايجايح َٔ ايؿكٗا:٤
عبدٴ اهلل بٔ عُر بٔ اـڀاب املتٛؾ ٢سٖٓ73( ١ـ) أسًِ َع أب ٖٛٚ ٘ٝصـػري،
ٚقد ْـدّ عًـ ٢عـدّ َشـارنت٘ يٲَـاّ عًـ ٞيف سرٚبـ٘ٚ ،أنجـر َـٔ ر ٣ٚعٓـ٘ ابٓـ٘
ساملْ ٙ٫َٛٚ ،اؾعٜٓٚ ،كٌ عٔ ايشعيب أْٸ٘ قاٍ (نإ ابٔ عُر دٳٝٸـد اؿـدٜح ٚمل
ٜهٔ دٳٝٸد ايؿك٘)(.)4
 َِٗٓٚأبٖ ٛرٜر ٠املتٛؾچ ٢سٖٓ58( ١ـ) ،أسًِ سٓ١ځ سـبعڈ َـٔ ااذـر ٠أ :ٟقبـٌ
(ُٖ )1اّ بٔ َٓب٘ بٔ ناٌَ بٔ شٝخ ايُٝاْ( ،ٞت ٖ131ـ) َٔ ،ايتابعني  َٔٚايؿر
ٖٚ

بٔ َٓب٘ .تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،3ص.298

(َ )2سٓد أهللد ،أهللد بٔ سٓبٌ ،ز ،2ص.312
(َ )3عذِ املڀبٛعات ايعرب ،١ٝيٝا

سرنٝا ،ز ،2ص.1970

( )4ايڀبكات ايه  ،٣قُد بٔ سعد ،ز ،2ص.373

يف ايـٖٚ ،ُٔٝـ ٛأ ـٛ
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ٚؾا ٠ايرس ٍٛبج٬خ سٓنيَ ،ع أْٸ٘ أنجر رٚا١ٜڄ َٔ أبـ ٞبهـر ٚعُـر ٚاٱَـاّ عًـ.ٞ
ؾؿَ ٞسٓد أهللد بـٔ سٓبـٌ ٜهـَ ٕٛسـٓد أبـٖ ٞرٜـر )313( ٠صـؿش ١بُٓٝـا َسـٓد
عًــ  ٞؾٝــ٘ ( )85صــؿشَٚ ،١ســٓد أبــ ٞبهــر ( )14صــؿشَٚ ،١ســٓد عُــر ()41
صؿش.١
َٚــِٓٗ ســعٝدٴ بــٔ املس ـٝٸ

املت ـٛؾچ ٢ســٖٓ94( ١ـــ)ٖٚ ،ــ ٛيعــَ ِٝدرســ ١أٖــٌ

اؿدٜح ٚقد سٴهٞٳ عٔ ايّٖيب أْٸـ٘ قـاٍ يف سـعٝد بـٔ املسـ( : ٝأْٸـ٘ أعًـِ ايٓـا
بايكضاٚ ٤سٝد ايتابعني ٚيٝا ؾ ِٗٝأسد أٚسع عًُاڄ َٓ٘)(ٚ ،)1هنـر أٖـٌ ايتـارٜخ
ز ابٓت٘ يًٛيٝد بٔ عبد املًو(ٚ ،)2يٚٸدٗا ٭سد ايؿكرا ٤ااـ٘ (أبـٛ
أْٸ٘ أب ٢إٔٵ ٜٴاٚٿ ٳ
ٚداعٚ ،)١نإ ٜ ٫كبٌ دٛا٥ا ايسًڀإ ٚنإ بٚ ٘ٓٝبـني اؿځسٳـٔ ايبصـرَ ٟهاتبـ.١
()4

ٚنإ سعٝد بٔ املسٚ ، ٝايكاسِ بٔ قُٸد بٔ أب ٞبهر(ٚ ،)3أب ٛايد ايهـابًٞ
َٔ ثكات اٱَاّ عً ٞبٔ اؿسني ٚ سٛار.ٜ٘ٝ

َٚــِٓٗ بــراٖ ِٝبــٔ ٜاٜــد بــٔ قــٝا ايٓخعــ )5(ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ96( ١ـــ) يعــِٝ
َدرس ١أٌٖ ايرأٚ ٟايكٝا

ٚ ،شٝخ هللچاد بٔ أب ٞسًُٝإ( )6ايّ ٖٛ ٟشٝخ أبٞ

( )1سري اع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،4ص.218
( )2ايٛيٝد بٔ عبد املًو بٔ َرٚإ ،أب ٛايعبا ( ،ت ٖ96ـ)ًَٛ َٔ ،ى ايدٚي ١ا٭َٜٛٸٚ ،١نإ َـٔ قـٛٸادٙ
َٛس ٢بٔ ْصري  ٙ٫َٛٚطارم بٔ يٜاد .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،8ص.121
( )3ايكاسِ بٔ قُد بٔ أب ٞبهر ،أب ٛقُد ،اسد ايؿكٗـا ٤ايسـبع ١يف املدٜٓـٚ ،١يـد ؾٗٝـاٚ ،تـٛيف بـني َهډـ١
ر ا ٚايعُر .٠تّٜٗ
ٚاملد ١ٜٓيف اؿ ٸ

ايتّٗ ، ٜابٔ سذر ،ز ،8ص.299

( )4أب ٛايـد ايهـابًٚ ،ٞقٝـٌ ااـ٘ ٚردإَ ،ـٔ أصـشاب اٱَـاّ ايسـذاد ٜٚ كـ ٍٛبعـض أصـشاب
ايردــاٍ إٔ ٖٓــاى أبــ ٛايــد ايهــابً ،ٞا٭ن ـ ٚا٭صــػرَ .عذــِ ردــاٍ اؿــدٜح ،ايســٝد ابــ ٛايكاســِ
اـ ،ٞ٥ٛز ،15ص.133
( )5ابراٖ ِٝبٔ ٜاٜد ايٓخع ٞايهـٛيف ،أبـ ٛعُـرإ( ،ت ٖ96ــ)َ ،ـٚ ، ٛنـإ أعـٛراڄ .ردـاٍ ايڀٛسـ،ٞ
قُد بٔ اؿسٔ ،ص.110
( )6هللاد بٔ أب ٞسًُٝإ ،اب ٛاااع( ،ٌٝت ٖ120ـ) ،اسِ أب ٞسًُٝإ ٖـَ ٛسـًِ .تٗـّٜ

ايتٗـّ، ٜ
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إٔٻ ا٭سهـاّ ايشـرع ١ٝاـا

عًـٌٚ ،إٔٻ عًـ ٢ايؿكٝـ٘ درانٗـا يٝذعـٌ ا٭سهـاّ ايشـرع ١ٝتـدٚر َـدارٖا ٬ؾـاڄ
يسعٝد بٔ املسٝٸ

ايّّٖٜ ٟ

ياَ ّٚتابع ١ايهتاب ٚايسَٓ ١ـٔ د ٕٚايردـٛع

يعًٌ ا٭سهاّ.
 َِٗٓٚأب ٛبهر بٔ عبد ايرهللٔ بٔ اؿارخ املخا )1(َٞٚاملتٛؾچ ٢سـٖٓ94( ١ــ)
ٚنإ نجري ايرٚا.١ٜ
َٚــِٓٗ ســعٝدٴ بــٔ دــبري ؾءْٸـ٘ َــٔ أعــ ّ٬ايؿكٗــا ٤ايــّ ٜٔؽرٸدــٛا َــٔ َدرســ١
ايهٛؾــٚ ،١عــٔ ابـٔ سذــر يف تكرٜبــْ٘ :ــ٘ ؾكٝــ٘ ثبـت ( ،)2قتًــ٘ اؿذٻـازٴ صـ اڄ ســٓ١
(ٖ65ـــ)ٚ ،قــد ع ـدٻ ٙايٝعكــٛبَ ٞــٔ ايؿكٗــا ٤ايــّٜ ٜٔٴؿتــ ٕٛايٓــا

يف عصــر ايٛيٝــد

ٚسًُٝإ بٔ عبد املًو(ٚ .)3عٔ َ ُٕٛٝبٔ َٗرإ أْ٘ قاٍَ :ـات سـعٝد بـٔ دـبري
َٚا عًـٚ ٢دـ٘ ا٭رض ردـٌ ٫چ ٚوتـازٴ

عًُـ٘ٚ ،نـإ ابـٔٴ عبـا

ها سـأي٘

أٌٖ ايهٛؾ ١عٔ أَٛر دٜ ِٜٗٓك ٍٛأيٝا ؾٝهِ سعٝدٴ بٔ دبري(.)4
 َِٗٓٚعًكُ ١بٔ قـٝا ايٓخعـ ٞايهـٛيف املتـٛؾ ٢سـٖٓ62( ١ــ) ٚقـد ر ٣ٚعٓـ٘
ايبخارَٚ ٟسًِ.
ٚعٔ ايّٖيب أْ٘ قاٍ( :نإ ؾكٗٝاڄ َاَـاڄ بارعـاڄ ثبتـاڄ ؾُٝـا ٜٓكـٌ ،صـاس

ـري


ابٔ سذر ،ز ،3ص .15ايڀبكات ايه  ،٣قُد ابٔ سعد ،ز ،6ص.323
( )1أب ٛبهر بٔ عبد ايرهللٔ بٔ اؿارخ بٔ ٖشاّ املخا َٞٚايكرشـ( ،ٞت ٖ94ــ) ،أسـد ايؿكٗـا ٤ايسـبع١
باملد ،١ٜٓنإ َهؿٛؾا .أسد ايػاب ،١عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،5ص.366
( )2تكرٜ

ايتّٗ ، ٜابٔ سذر ايعسك ،ْٞ٬ز ،1ص.349

( )3تارٜخ ايٝعكٛب ،ٞأهللد بٔ أبٜ ٞعكٛب ،ز ،2ص.292
( )4تّنر ٠اؿؿا  ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.76
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ٚٚرع)(ٚ ،)1نإ عً ٢رأ

َٔ ؽرٻز َٔ َدرس ١ايؿك٘ يف ايهٛؾ.١

 َِٗٓٚا٭سٛد بٔ ٜاٜد ايٓخع )2(ٞاملتٛؾچ ٢سٖٓ95( ١ــ) ابـٔ أ ـ ٞعًكُـ ١بـٔ
قٝا املتكدّ هنرٚ ،ٙنإ عامل ايهٛؾ.١
َٚــِٓٗ اؿــرخ بــٔ عبــد اهلل ااځُٵــداْٚ ،)3(ٞعــٔ ابــٔ أبــ ٞداٚد ْــ٘ أؾكــ٘
ايٓا

(ٚ ،)4عٔ أب ٞدعؿر ايڀ  ٟيف ه ٌٜاملّْ :ٌٜٸ٘ تعًچِ َٓ٘ ايشـعيب ايؿـرا٥ض

ٚاؿساب(.)5
 َِٗٓٚأب ٛا٭سٛد ايد٩ي ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ69( ١ــ) يف ايبصـر ٠بايڀـاعٚ ،ٕٛنـإ
يف طًٝعــ ١أٖــٌ ايعًــِٚ ،عــٔ ايراغ ـ

ا٭صــؿٗاْ ٞيف َؿرداتــ٘( ( :)6ٸْ ـ٘ نــإ َــٔ

أنٌُ ايرداٍ رأٜاڄ ٚعك٬ڄ)ٚ ،قد ٚجع عًِ ايٓش ٛبتعًـ ِٝاٱَـاّ عًـٚ ، ٞقـد
ر ٣ٚعٓــ٘ ايبخــارَٚ ٟســًِٚ ،عــٔ ا٭غــاْ :ٞأْٸ ـ٘ َــٔ ٚدــ ٙٛايتــابعني ٚؾكٗــاِٗ٥
ٚقدٸثٚ ،)7(ِٗٝعٔ ابٔ ًهإ اْ٘ َٔ سادات ايتابعني ٚأعٝاِْٗ( ٖٛٚ )8أَ ٍٚـٔ

( )1تّنر ٠اؿؿا  ،قُد بٔ أهللد بٔ عجُإ ايّٖيب ،ز ،1ص.48
( )2ا٭سٛد بٔ ٜاٜد بٔ قٝا ايٓخعـ( ،ٞت ٖ 75ــ) ،ؾكٝـ٘ أٖـٌ ايهٛؾـ .١ا٫عـ ،ّ٬ـري ايـد ٜٔايارنًـ،ٞ
ز ،1ص.330
( )3اؿــارخ بــٔ عبــد اهلل ااُــداْ ،ٞاملشــٗٛر باؿــارخ ا٭عــٛر( ،ت ٖ65ـــ) ،اشــتٗر بصــشب ١أَــري
املَٓ٪ني  .ا٭نُاٍ يف أاا ٤ايرداٍ ،قُد بٔ عبد اهلل ايت ٜا ،ٟص.179
(َٝ )4اإ ا٫عتداٍ ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،2ص.172
( )5املٓتخ

َٔ ه ٌٜاملّ ،ٌٜقُد بٔ درٜر ايڀ  ٟا٭ًَ ،ٞص.147

( )6نـّا يف املخڀــٛطٖٚ ،ـٖٚ ٛــِٚ ،يف ايشـٝعٚ ١ؾٓــ ٕٛا٫سـ ،ّ٬صْ ،150سـ

ٖـّ ٙاؾًُــ ١حملاجــرات

ا٭دباٚ ،٤يٝا ؾ َٔ ٖٞٚ ،٘ٝن ّ٬ابٔ ًهـإٚ ،ؾٝـات ا٭عٝـإ ،ز ،2صْٚ .535كًـٗا َٓـ٘ ايـدَريٟ
يف سٝا ٠اؿٛٝإ ،ز ،1صٚ .487ايسٛٝط ٞيف بػ ١ٝايٛعا ،٠ز ،2ص.22
( )7ا٭غاْ ،ٞأب ٛؾرز ا٭صؿٗاْ ،ٞز ،11ص.179
(ٚ )8ؾٝات ا٫عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،2ص.216
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أعرب ايكرإٓ ايعاٜـا ٚتًُٝـّ ٙوٝـ ٢بـٔ ٜعُـر ايعـدٚاْ )1(ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ129( ١ــ)
غراسإ ٖٛٚ ،أْ َٔ ٍٚكا ايكرإٓ ايهر.ِٜ
 َِٗٓٚعر ٠ٚبٔٴ ايابري بٔ ايعٛاّ( ،)2املتٛؾ ٢سٖٓ94( ١ــ) ،هنـر ايـّٖيب :أْٸـ٘
عامل املدٚ ،١ٜٓوه ٢عٔ اياٖر ٟأْٸ٘ قاٍ ؾْ :٘ٝٸ٘ عرٷ ٜٓ ٫ض (.)3
 َِٗٓٚعبد اهلل بٔ عبا

بـٔ عبـد املڀًـ  ،املتـٛؾ ٢بايڀـا٥ـ سـٖٓ68( ١ــ)،

عًڃِٴ أٌٖڇ ٳَهډ ځ ١يف ايتٸؿسري ٚايؿك٘.
ٚنإ ٜٴسُٸ ٢بمحمجإ ايكرإٓٚ ،عًٜ ٘ٝدٚرٴ ٹ
ّ عًـ٢
َ َِٗٓٚسرٚم بٔ ا٭ددع ااُٴـداْ ،)4(ٞاملتـٛؾچ ٢سـٖٓ63( ١ــ) ،تتًُٳـ ٳ
اٱَاّ عًٚ ، ٞعٔ ايشعيب :أْٸ٘ أعًِ َٔ شٴرٜض ايكاج.)5(ٞ
 َِٗٓٚعبٝد ٠بٔ عُر ٚايسًُاْ )6(ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ72( ١ــ) ٚنـإ ٜؿـا ايٓـا
يف ايهٛؾٚ ١أ ّ ايؿك٘ َٔ اٱَاّ عً. ٞ
َٚــِٓٗ أْــا بــٔ َايــو ــادّ رســ ٍٛاهلل  ،املتــٛؾ ٢ســٖٓ93( ١ـــ)ٚ ،قــد
سهٔ ايبصرٚ ٠نإ َٔ عًُاٗ٥ا.
( )1و ٢ٝبٔ ٜعُر ايٛثك ٞايعدٚاْ ،ٞأب ٛسًُٝإ( ،ت ٖ129ــ) ،أَ ٍٚـٔ ْكچـا املصـشـٚ ،يـد بـا٭ٖٛار،
ٚسهٔ بايبصر َٔ ،٠شٝع ١عً ، ٞتًُ ّٝأب ٛا٭سٛد ايد٩ي .ٞتّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايـد ٜٔاملـا،ٟ

ز ،32ص.53
( )2عر ٠ٚبٔ ايابري بٔ ايعٛاّ ا٫سد ٟايكرش ،ٞأب ٛعبد اهلل( ،ت ٖ93ـ) ،اسد ايؿكٗـا ٤ايسـبع ١باملدٜٓـ،١
اقاّ لصر سبع سٓٛات ،ثِ عاد يًُدٚ ١ٜٓتٛيف بٗاٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.255
( )3تّنر ٠اؿؿا  ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.62
(َ )4ســرٚم بــٔ ا٭دــدع بــٔ َايــو ااُــداْ ،ٞأبــ ٛعا٥شــ( ،١ت ٖ63ـــ) ،تــابعَ ٞــٔ أٖــٌ ايــ ،ُٔٝشــٗد
اؿرٚب َع عً . ٞسري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،4ص.63
( )5تّنر ٠اؿؿا  ،ايّٖيب ،ز ،1ص.49
( )6عبٝد ٠بٔ عُـر ٚاملـراد ٟايهـٛيف ايؿكٝـ٘( ،ت ٖ 72ــ) ،أسـًِ يف عـاّ ؾـتض َهـ ١بـاي ٫ٚ ُٔٝصـشب ١يـ٘
ٚأ ّ عً ٞعًٚ  ٞابٔ َسعٛد ٚغريُٖا ٚبرع يف ايؿك٘ ٚنإ ثبتـ ڄا يف اؿـدٜح .سـري ٠أعـ ّ٬ايٓـب،٤٬
قُد بٔ اهللد ايّٖيب ،ز ،4ص.402

أدًار علم الفقو ًأطٌاره

84

 َِٗٓٚعبد ايرهللٔ ا٭شعر ،ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ78( ١ـ) ،بعج٘ عُـر بـٔ اـڀـاب
ايشاّ يٝؿك٘ ايٓا

.

 َِٗٓٚعبد اهلل بٔ عُر ٚبٔ ايعاص ،املتـٛؾ ٢سـٖٓ65( ١ــ) ،أ ـّ املصـرٕٜٛ
عٓ٘ عًُاڄ نجرياڄٚ ،نإ ًٜـّٛٴ أبـا ٙعًـ ٢ايكٝـاّ َـع َعاٜٚـ ١يف اــرٚز عًـ ٢اٱَـاّ
عًــٚ ، ٞسضــر صٹـؿچني َــع اٱَــاّ عًــ٫ ، ٞچ أْٸـ٘ ٜكــاٍ أْٸـ٘ مل ٜٳسٴـٌٻ ســٝؿاڄ
ٛؾاڄ َٔ ايعكٛم.
ٌ اٱَاّٴ عًٞٸ  بسٝـ ابٔ ًَذـِ()1سـٖٓ40( ١ــ)
ٚاتؿل يف ّٖا ايدٚر إٔٵ قڂ ٹت ٳ
ٚاستشٗد اٱَاّ اؿسٔ  بسِ َعا ١ٜٚي٘ سٖٓ49( ١ـ).

أخر ايفكٗا َٔ ٤اإلَاّ اذتطٔ 
ٚقــــد أ ــــّ ايؿكٗــــاٚ ٤ايعًُــــاَ ٤ــــٔ اٱَــــاّ اؿســــٔ  ايهــــجري َــــٔ
ـ يف
ا٭سهــاّ ايشــرعٚ .١ٝنًُاتــ٘ َٛٚاعظــ٘ أنجــر َــٔ إٔ تعــدٸ ٚؼصــٚ ،٢أيچــ ٳ
ايؿكــ٘ ،نُــا ْـ ٸ عًــ ٢هيــو ايســٛٝط ٞيف نتابــ٘ تــدرٜ

ايــراٚ ،)2(ٟٚقــد قاســِ

َايــ٘ َـرٸتني أ ٚأنجــرٚ ،سٳـرٻ مخسـاڄ ٚعشــر ٜٔسٳذٸـ ڄَ ١اشــٝاڄٚ ،ايرنا٥ـ

تٴكــادٴ بـنيٳ

ٜد.ٜ٘

اضتػٗاد اإلَاّ اذتطٝـٔ 
ٚاستشٗد اٱَـاّ اؿسـني  بكتـٌ ٜاٜـد بـٔ َعاٜٚـ ١يـ٘ سـٖٓ61( ١ــ)ٚ ،عـٔ
ٔ يف املسـذد يكتـٌ أَـري املـَٓ٪ني
( )1عبد ايرهللٔ بٔ ًَذِ املـراد ٟاؿُـري( ،ٟت ٖ40ــ) ،ـاردٞٷ نځُٳـ ٳ
 ، ؾضرب٘ عًـ ٢رأسـ٘ ايشـرٜـ ٖٚـٜ ٛصـً ،ٞقتًـ٘ اٱَـاّ اؿسـٔ بعـد استشـٗاد أَـري املـَٓ٪ني .
ايٛايف بايٛؾٝات ًٌٝ ،بٔ أبٝو ايصؿد ،ٟز ،18ص.171
( )2تدرٜ

ايرا ،ٟٚد ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞز ،2ص.65
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ايمحَــّ ٟإٔٸ ايــٓيب  قــاٍ( :سٴسـنيٷ َٓٸـٚ ٞأْــا َــٔ سســني أسٳـ ٻ اهللڂ َٳـٔٵ أسٳـ ٻ
سٴســٓٝاڄ)(ٖٚ ،)1ــ ٛصــاسٹ ٴ اي ـدټعا٤ٹ املع ـرٚف يف ٜــ ّٛعٳ ٳرؾځ ـ ،١ايــّ ٟاشــتٌُ عًــ٢
ا٭سرار ايدٚ ١ٜٝٓاملعارف اٱاٚ ١ٝايب٬غ ١املٓڀكٝـَٚ ،١ـا ٜـدٖش ايعكـٚ ٍٛىًـ
ا٭يباب.

اضتػٗاد اإلَاّ ش ٜٔايعابد ٜٔ
د اٱَــاّٴ عًــٞٸ بــٔ اؿســني  ٹبســِٸ ايٛيٝــد بــٔ عبــد املًــو ســٓ١
ٚاستٴشٵــ ڇٗ ٳ
(ٖ95ـــ)ٚ ،ايــّٜ ٟكــ ٍٛيف سكچــ٘ اياٖــرَ :ٟــا رأٜــتٴ أســداڄ أؾكځــ٘ٴ َــٔ عًــٞٸ بــٔ
اؿسني(.)2
ٚر ٣ٚعٓ٘ َايو يف َٛطچٚ ٘٦عٔ ابٔ املسٝٸ
 ٖٛٚصاس

أْٸ٘ قاٍَ :ا رأٜـتٴ أٚرع(َٓ )3ـ٘،

ايصٸشٝؿ ١ايسذٸاد ،١ٜايبايػَٓ ١تٗ ٢ايب٬غـ ١يف أدعٝتٗـا ،ځن ٳت ٳبٗـا ٚيـدٴٙٴ

ايباقر  بءَ ٤٬أبٚ ، ٘ٝنتبٗا ٚيد ٙيٜدٷ ايشٗٝد  بءَ ٤٬أبٝـ٘ ٚ ،ناْـت
ايٓټسختإ قد ٚصًتا يٲَاّ يًصادم ٚ ،نـإ ٜٴكبٸًڂٗٴُـا ٜٚكـ ٍٛيف ْسـخ ١اٱَـاّ
ايباقرّٖ( :ا اڊ أب ٤٬َ ٚ ٞددٚ ،)4()ٟيف ْٴسخ ١يٜدّٖ( :ا ٳـاڊ عُٸـَ ٚ ٞـ٤٬
ددٚ ،)ٟقد قٛبًت ايٓٸسختإ ؾًِ ٜهٔ بُٗٓٝا كايؿٚ ،١نإ َٔ تَٝ٬ـّ ٙايكاسـِ
بٔ قُٸد بٔ أب ٞبهرٚ ،سعٝدٴ بٔ املسٚ ، ٝأب ٛايد ايهابً.ٞ
ٚهنر ايهجري َـٔ أٖـٌ ايتـارٜخ اْـ٘ َـات َسـُٴَٛاڄ بسـِٸ اـًٝؿـ ١ا٭َـ ٟٛسـٓ١
(ٖ95ـ) ،ايسٓ ١ايا َات ؾٗٝا ايهجري َٔ ايؿكٗا.٤
( )1سٓٔ ايمحَّ ،ٟقُد بٔ عٝس ،٢ز ،5ص.324
( )2تارٜخ أاا ٤ايجكات ،أهللد بٔ عبد اهلل ايعذ ،ًٞٝص.141
( )3تـّنر ٠اؿؿــا  ،قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب ،ز ،1ص .75تٗــّٜ
ز ،7ص.269
(َ )4د ١ٜٓاملعادرٖ ،اشِ ايبشراْ ،ٞز ،6ص.139

ايتٗــّ ، ٜابــٔ سذــر ايعســك،ْٞ٬
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اإلَاّ ايباقس 
 َٔٚا٭ُ٥ٸ ١يف ّٖا ايدٚر أبـ ٛدعؿـر َٴشُٸـدٴ بـٔ عًـٞٸ بـٔ اؿسـني ،املعـرٚف
بايباقر ٫ ،چ أْٸ٘ استشٗد يف ايدٸٚرڇ ايرابع سٖٓ114( ١ــ)ٚ ،قـد دٳٚٻْٳـتٵ عٓـ٘ٴ أُ٥ٸـ١
املّاٖ .

االْتكاٍ إيـ ٢قِ يف ٖرا ايدٚز
ٚيف ّٖا ايدٚر سٖٓ83( ١ـ) ،اْتكٌ مجً َٔ ١ايتابعني

قِ.

ايدٚز ايسابع
ٜبدأ ٖرا ايدٚز َٔ ْٗا ١ٜايكسٕ اال ٍٚاهلذسٟ
إىل أٚا ٌ٥ايكسٕ ايسابع اهلذسٟ

ايدٚز ايسابع
َبدؤَٓٚ ٙتٗاٙ
ٜ ٖٛٚبتد َٔ ٨ئَ ٬ؾ ١عُـر بـٔ عبـد ايعاٜـا بـٔ َـرٚإ بـٔ اؿهـِ سـٓ١
(ٖ99ـ) ،ايّ ٟناْت ٬ؾت٘ سٓتني ٚمخس ١أشٗرٜٓٚ ،تّٖٗ ٞا ايدٚر بأؾ ٍٛلـِ
ايدٚي ١ايعباس ١ٝبأٚا ٌ٥ايكرٕ ايرابع ااذرٚ ٟايكرٕ ايعاشـر املـ٬ٝد ،ٟسٝـح إٔٸ
باب ا٫دتٗـاد اْسـدٸ عٓـد أٖـٌ ايسـٓ ١يف آ ـر ٖـّا ايـدٚر; يتصـروِٗ بأْٸـ٘ مل ٜٴـ ٳر
فتٗدٷ َِٓٗ بعد قُٸد بٔ درٜر ايڀ  )1(ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ310( ١ـ).

َا حدخ َٔ األَٛز اييت ختصُّ عًِ ايفك٘ يف ٖرا ايدٚز ايسابع
ٚيف ّٖا ايدٸٚر سدثت أَٛرٷ ؽ ټ ّٖا ايعًِ.
ا٭َٗٓ :ٍٚا إٔٻ ّٖا ايعًِ قد ْاٍ َٔ ايدٸعاٜـٚ ١ايعٓاٜـٚ ١ايتشـذٝعڇ ٚايمحغٝـ
سظاڄ ٚاؾر ڄا ،ؾّٗا عٴ ٳُرٴ بٔٴ عبد ايعاٜا أرسٌٳ ايعًُا٤

اٯؾـام اٱسـ ١َٝ٬يتعًـِٝ

ح عشـرَ ٠ـٔ
أًٖٗا ا٭سهـاّ ايشـرع ١ٝاٱسـٚ ،١َٝ٬قـد ر ٣ٚيٓـا ايتـارٜخ أْٸـ٘ بٳعٳـ ٳ
ايعًُا ٤ايتابعني

أٌٖ أؾرٜكٝا يتعً ِٝأًٖٗا ايد.ٜٔ

ذٖاب ايفكٗا ٤إيـ ٢املدٕ
ٚأ ّ ايؿكٗاٜ ٤تؿرٸق ٕٛيف املدٕ ،ؾهإ يف َهچ ١سؿٝإ بٔ عٚ .)2(١ٓٝٝيف املدٜٓـ١

( )1قُد بٔ درٜر ايڀ  ،ٟأب ٛدعؿر( ،ت ٖ310ــ)َ ،ـ٪رم َٚؿسـر ٚؾكٝـ٘ٚ ،يـد يف ط سـتإ ٚاسـتٛطٔ
بػداد ٚتٛيف بٗا ،ي٘ (ا بار ايرسٌ ٚاملًٛى) املعـرٚف بتـارٜخ ايڀـ  .ٟتـارٜخ بػـداد ،أهللـد بـٔ عًـٞ
اـڀٝ

ايبػداد ،ٟز ،2ص.159

( )2ســؿٝإ بــٔ عٓٝٝــ ١بــٔ َُٝــ ٕٛاا٬يــ ٞايهــٛيف ،أبــ ٛقُــد( ،ت ٖ198ـــ)َ ،ــٔ املــٛايٚ ،ٞيــد بايهٛؾــ١
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َايــو ٚربٝعــ ١ايــرأٚ .ٟيف ايهٛؾــ ١ســؿٝإ ايجــٛرٚ ٟأبــ ٛقُــد ايبذًــٚ ،)1(ٞأبــٛ
سٓٝؿــٚ .١يف ايبصــر ٠اؿســٔ ايبصــرٚ .ٟيف بػــداد أهللــد بــٔ سٓبــٌٚ ،ايظــاٖر،ٟ
ٚايڀ ـ ٚ ،ٟأب ـ ٛثــٛر(ٚ ،)2ابــٔ أبــ ٞعُــري(ٖٚ ،)3شــاّ بــٔ اؿهــِٚ ،يف دَشــل
ا٭ٚياعٚ .ٞيف َصر ايشاؾعٚ ٞايًٝح بٔ سعد.

اْتكاٍ ايطًط َٔ ١األَٜٝٛـٔ إىل ايعباضٝٝـٔ
ٚايجــاَْٗٓ ٞــا :اْتكــاٍٴ ايسٸــًڀٚ ١ايســًڀَٓ ١ــٔ ا٭َــٜٛني

ايعباســٝني ســٓ١

(ٖ132ـ) باسِ ايد.ٜٔ

ظٗٛز دٚي ١ايعباضٝٝـٔ بادئ بد ٤مبعٗس ايدٜٔ
ّٖٚا َا أٚد

إٔٵ ٜظٗر ايعباسٝٸ ٕٛلظٗر احملـاؾظني عًـ ٢ايشـرٜع ١احملُٸدٜـ،١

ٜٚصبػٛا ايدٸٚيځ ځ ١بصبػٳ ٹ ١ايدٸٜٚ ،ٜٔتٛدٸٗـٛا يعًُاٗ٥ـا ايرٸٚسـاْٝنيٜٚ ،شـٝدٚا بايؿكـ٘
ٚايؿكٗـــا ٤ايرٸبـــاْٝنيٚ ،قـــد أدرنـــٛا ڀـــأ ا٭ڂَـــٜٛٸني ،يف بعـــدِٖ عـــٔ ايصـــشاب١
ٚايتابعنيٚ ،عدّ رعاٜتِٗ يًؿكٗا ٤ايرٚساْٝني.
ٖٚـــّا َـــا دعـــا ايعباســـٝني إٔٵ ٜردعـــٛا اـــِ يف املســـا ٌ٥ايشـــرعٚ ،١ٝسـ ـٌٸ
اـصــَٛات باســِ ا٭سهــاّ ايدٜٝٓــٚ ،١بًــؼ بايعباســٝني اؿــدٸ يف تشــٝٝدِٖ فــد

ٚسهٔ َهٚ ١تٛيف بٗا .تارٜخ ا٫س ،ّ٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،13ص.192
()1اؿسٔ بٔ عُار ٠بٔ املػرب ،أب ٛقُد ايبذً ،ٞأعٝإ ايشٝع ،١ز ،5ص.219
( )2ابراٖ ِٝبـٔ ايـد بـٔ أبـ ٞايُٝـإ ايهًـيب ايبػـداد ،ٟأبـ ٛثـٛر( ،ت ٖ240ــ) ،ؾكٝـ٘ ،صـاس
ايشاؾعَ ،ٞات ببػداد .تارٜخ بػداد ،أهللد بٔ عً ٞاـڀٝ

اٱَـاّ

ايبػداد ،ٟز ،6ص.63

( )3قُد بٔ يٜاد بٔ عٝس ،٢أب ٛأهللد ،ا٭يد ٟباي( ،٤٫ٛت ٖ217ـ) ،ؾك َٔ ٘ٝأصشاب اٱَاّ َٛسـ٢
بٔ دعؿرَ .عذِ رداٍ اؿدٜح ،أب ٛايكاسِ اـ ،ٞ٥ٛز ،15ص.291
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ايؿكٗا ٤إٔٵ ٜتُٓٸـ ٢املٓصـٛر إٔٵ هًـا يف َصـڀبٚ ،١سٛيـ٘ أٖـٌ ايعًـِ ٚاؿـدٜح،
ٜٚأَر َايو بٔ اْا إٔٵ ٜهت
ابٔ عُر ،ؾهت

ي٘ نتاباڄ ٜتذٓٸ

ؾٝـ٘ رٴ ٳـ ٳ ابـٔ عبـا

ٚ ،شـدا٥د

(املٛطأ) سٖٓ174( ١ـ)(.)1

ٜٚكاٍ :إٔٸ املٓصٛر أراد إٔ ٜٳشُـٌ ايٓـا

عًـ ٢ايعُـٌ باملٛطـأٚ ،أبـَ ٢ايٹـوڂ

هيو(.)2
ٜٚبعح ٖار ٕٚايرشٝد ٚيد ٜ٘ا٭َني ٚاملـأَ ٕٛيٝتعًچُـا ا٭سهـاّ ايشـرعَ ١ٝـٔ
َايو ٚايشٸٝباْٜٚ ،ٞڀً

َٔ أبٜٛ ٞسـ إٔٵ ٜهتٴ ٳ ي٘ نتاباڄ يف اـځ ٳراز(.)3

ٚأَٳ ٳر ٳٖرٵ ٳث ٳُ ١ابٔ أعني( )4سنيٳ ٫ٚچٙٴ ٴراسإ برعا١ٜٹ ايعٌُ با٭سهاّ ايشـرع١ٝ
ٚايردـٛع يًؿكٗـا ٤يف َعرؾتٗـاٚ .قـد صٳـ ٻ ٖٚ -ـ ٛاـًٝؿـ١ځ  -املـا ٳ ٤عًـٜ ٢ـد ٟأبــٞ
َعا ١ٜٚايضٸرٜر أسـد ايؿكٗـاٚ .٤إٔٵ هُـع املـأَ ٕٛايعًُـاٜٚ ٤بشـح َعٗـِ املسـاٌ٥
ايدٜٚ ،١ٜٝٓبشح َعِٗ يف ثبات أؾضً ١ٝاٱَاّ عًٞٸ بٔ أب ٞطاي

.

 ٫إٔٸ اؿكٝكــ ١أْٸٗــِ أرادٚا إٔٵ ٜتــّرٻعٛا باي ـدٸ ٜٔيًكضــا ٤عًــ ٢أٖــٌ اي ـدٸ،ٜٔ
ٜٚتٸخّٚ ْ٘ٚس١ًٝڄ يتٛطٝد سًڀاِْٗٚ ،رؾع َكاَِٗ ،نُا ٜشٗد بـّيو سـراؾِٗ يف
قتٌ ايصًشاٚ ،٤سيب ايٓساٚ ،٤ايٛيـٛؽ بـدَا ٤ا٭برٜـاٚ ،٤اتبـاع ايشـٗٛات ،ؾهـإ
شداڄ يًضٸـ،ٍ٬
سؿچاسٴِٗ سؿچاناڄ يًدَآَٚ ،٤صٴٛرٴِٖ ْصرياڄ يًباطٌٚ ،رٳشٝدٴٖٴِ َٴرٵ ٹ
ٳ
ٜٚٴدٵ ڇرىڂ هيو نٌټ َٔ أيك ٢ايسُع ٚتبصر يف ايتارٜخ.
( )1تارٜخ ابٔ ًد ،ٕٚز ،1ص.18
( )2اٱَاَٚ ١ايسٝاس ،١عبد اهلل بٔ َسًِ ابٔ قتٝب ،١ز ،2ص.193
( )3اـراز ،أبٜٛ ٛسـ ايكاج ،ٞص.3
(ٖ )4رمث ١ابٔ أعني ،أَريَ ،ـٔ ايكـاد( ،٠ت ٖ 200ــ) ٙ٫ٚ ،ايرشـٝد َصـر ،ثـِ ٚدٗـ٘
عصاتٗا .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،8ص.81

ؾرٜكٝـا ٱ ضـاع
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دٚي ١األدازض١
ٚايجايح َٓٗا :إٔٸ يف ّٖا ايدٚر تهٛٸْـت دٚيځـ١ڂ ا٭دارسـ ١يف املػـرب ا٭قصـ٢
بر٥اس ١درٜا بٔ عبد اهلل بٔ اؿسٔ املجٓ ٢بٔ اؿسٔ ابٔ أَري املَٓ٪ني عًـ ٞبـٔ
أب ٞطاي

 ،)1(سٝحٴ بٜٛع يف َدٚ( ١ٜٓي َٔ )ًٞٝاملػرب ا٭قصٜ ٢ـ ّٛاؾُعـ١

 4رَضإ سٖٓ172( ١ــ) أٜٸـاّ ٬ؾـٖ ١ـار ٕٚايرشـٝدٚ ،قـد أسٸسـٛا َدٜٓـ ١ؾـا
ٚبٓٛا ؾٗٝا املدار
ايد١ٜٝٓ

،

ايعًُٝـٚ ،١أْشـأٚا ؾٗٝـا املهتبـاتٚ ،اسـتُرٸٚا يف ْشـر املعـارف

إٔ اْتٗ ٢أَر ٬ؾتِٗ سٖٓ309( ١ـ) عً ٢أٜد ٟايؿاطُٝني.

دٚي ١ايعًٜٝٛـٔ
()2

ايرابع َٓٗـا :تهٛٸ ْـت دٚيـ ١ايعًـٜٛني يف ط سـتإ بر٥اسـ ١اؿسـٔ بـٔ يٜـد
املٓتٗـْ ٞســب٘

أَــري املــَٓ٪ني عًــ  ٞيف ســٖٓ250( ١ـــ)ٚ ،عًــ ٢أٜــد ِٜٗأســًِ

أٌٖ ايدٸٚ ،ًِٜاؾبٌٚ ،هٖبٛا َّٖ

ايتشـٝٸعْٚ ،ـاٍ عًـ ٢أٜـد ِٜٗايؿكٗـا ٤سسـٔ

ايهراَٚ ١عظ ِٝاملٓايٚ ،١استُرٸت دٚيتِٗ يسٖٓ316( ١ـ).

دٚي ١ايبٜٝٝٗٛـٔ
اـــاَا َٓٗــا :ڂٗــٛرٴ دٚيــ ١ايبٴــٜٝٗٛني بر٥اســ ١أبــ ٞشٴــذاع املًكــ

بعُــاد

ايدٚيٚ ،)3(١نإ ابتدا ٤سًڀاْ٘ يف شرياي سٖٓ321( ١ـ)ٚ ،نإ اِ اؿ

ايعظـِٝ

( )1درٜا بٔ عبد اهلل بٔ اؿسٔ املجٓ ٢بٔ اؿسٔ بٔ عً ٞبـٔ أبـ ٞطايـ

( ،ت ٖ177ــ)٪َ ،سـا

دٚي ١ا٭دارس ١يف املػرب ٚاي ٘ٝتٓس  .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،1ص.279
( )2اؿسٔ بٔ يٜد بٔ قُد بـٔ اااعٝـٌ اؿسـين ايعًـ( ،ٟٛت ٖ270ــ) ،باٜعـ٘ أٖـٌ ط سـتإ ؾكـاتًٛا
َع٘ٚ ،صٌ دٜار بهر َٚدٕ أ رٚ ،٣استُرٸت َدٸت٘ عشر ٜٔعاَاڄ .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد
ايّٖيب ،ز ،13ص.136
( )3عً ٞبٔ ب ٜ٘ٛبٔ ؾٓٸا ٹسر ٚايد ،ًُٜٞأب ٛاؿسٔ( ،ت ٖ338ـ) ،أٚٸٍٴ َٔ ًَو َٔ بـين بٜٛـ٘ ،ناْـت
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ب َٓٗـاٚ ،درٸٚا عًـ ٢ايؿكٗـا٤
ٚعٳُٻـرٚا َـا ٳـ ٳر ٳ

ٚباق ٞأرباب ايعً ّٛا٭ريامٚ ،استُرٸت سًڀتِٗ يسٖٓ447( ١ـ).

دٚي ١ايفاطُٝٝـٔ
ايساد

َٓٗاٛٗ :ر دٚي ١ايؿاطُٝني يف بـ٬د املػـرب سـٖٓ296( ١ــ) بر٥اسـ١

عبٝد اهلل املٗد ،)1(ٟايّ ٟاعتٓل َّٖ

اٱااعٚ ،١ًٝٝقد بٓٛا ايكاٖرٚ ،٠أْشـأٚا

ؾٗٝــا دــاَع ا٭يٖــر ســٖٓ358( ١ـــ)ٚ ،اؾاَعــاتٚ ،ايهًٝــاتٚ ،دار اؿهُــ،١
ٚاملهات

ايعآَٜٚ ،١س

يًدٸرٚي ا٫عتكاد بإٔٻ اؿانِ بـاهلل اـًٝؿـ ١ايؿـاطُ ٞقـد

غاب سٖٓ411( ١ـ)ٚ ،استُرٸت دٚيتِٗ يسٖٓ567( ١ـ).

دٚي ١اذتُداْٝٝـٔ
دإ ايــتػًيب( ،)2ســٓ١
ٚايســابع َٓٗــاٗ :ــٛرٴ دٚيــ ١اؿُــداْٝني بر٥اســ ١سٳُٵــ ٳ
(ٖ281ـ)ٚ ،قـد قاَـت غدَـ ١ايعًـِ ٚايعًُـاٚ ٤ايؿكٗـاٚ ٤اسـتُ ٸرت دٚيـتِٗ يسـٓ١
(ٖ392ـ).

تد ٜٔٚايطٓ ١عًْ ٢طام ٚاضع
ٚايجأَ َٓٗا :إٔٻ يف ٖـّا ايـدٻٚر ايرٸابـع شٳـ ٳع ٳر ايؿكٗـا٤ٴ بضـرٚر ٠تـد ٜٔٚايسـٓ١

ي٘ ب ٬ٴد ؾار ٚ ،عاصُت٘ شرياي ٖٛٚ ،أ ـ ٛرنـٔ ايدٚيـَٚ ١ٴعـ ٸا ايدٚيـ .١سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ
أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.402
( )1عبٝد اهلل بٔ قُد بٔ اؿبٝ

بٔ دعؿـر املصـدم ايؿـاطُ ٞايعًـٖ322-259( ،ٟٛــ) ،دـد ايؿـاطُٝني

أصشاب َصر (ايدٚي ١ايؿاطُ .)١ٝا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،4ص.197
( )2هللدإ بٔ هللد ٕٚبٔ اؿارخ ايتػًيب ايٛا( ،ًٞ٥ت ٖ250ـ) ،دـد ًَـٛى دٚيـ ١اؿُداْٝـ ،١صـاس
سً

ٚأنجر ايشاّ ٚدٜار بهر .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،2ص.274
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ايا ٖ ٞاملصدر ايجاْ ٞيًؿك٘ عًْ ٢ڀام ٚاسعٚ ،نإ َبدأ ا٭َر ٖ ٛقاٚيـ ١عُـر
ع اؿـدٜح يف أٚا٥ـٌ ايكـرٕ ايجـاْ ٞيًـٗذر ،٠املصـادف يًكـرٕ
بٔ عبد ايعاٜـا دٳُٵـ ٳ
ايجأَ يًُ٬ٝد.
ؾهتٳ ـ ٳ

أبــ ٞبهــر بــٔ قُــد بــٔ عُــر ٚبــٔ ســاّ( )1قاجــ ٞاملدٜٓــ ١املٓ ـٛٸر٠

ٚٚايٗٝاٚ ،

باق ٞعٴُٸاي٘ يف ا٭َصار ٜأَرِٖ بتـد ٜٔٚأسادٜـح ايرسـٚ ،ٍٛيهـٔ

عُر بٔ عبد ايعاٜا قد عادً٘ ا٭دٌ قبٌ ااّ مجعٗا َٔ قبٌ عاًَـ٘ ابـٔ سـاّ،
بٝد أْٸ٘ قد سكډل أًَ٘ يف ئَ سٝات٘ قُٸد بٔ َسًِ اياٖر ٟاملدْ ٞايتابع ٞاملتـٛؾ٢
سٖٓ124( ١ـ) ،ؾكد دٚٸٕ يعُر بٔ عبد ايعاٜا نتاباڄ يف هيوٚ ،أ ّ عُر ٜبعـح
َصر دؾمحاڄ َٔ دؾاتر ّٖا ايهتاب.
()2

ٚنــإ اياټٖٵـرٟټ ٜؿتخــر ٜٚكــ( :ٍٛمل ٜــدٚٸٕ ٖــّا ايعًــِ أســد قبــٌ تــدٜٚين)

د ٖشـاّ بـٔ عبـد املًـو( )3أربعُا٥ـ١
ض ٚٴيڃـ ٹ
ٚوه ٢إٔ اياټٖرٟٻ قـد أًَـ ٢عًـ ٢بٳعٵـ ڇ
سدٜحْ ٚ ،ٸٗا ناْت َهتٛب١ڄ يدٜـ٘ٚ ،نـإ ٜٳڀڂـٛفٴ عًـ ٢ايعًُـاٜٚ ،٤هتـ ٴ نـٌٻ َـا
اع٘ َِٓٗٚ ،قايت ي٘ اَرأتٕ٘ :ٸ ّٖ ٙايهت

أشدٸ عًٞٻ َٔ ث٬خ جرا٥ر(.)4

أ َٔ ٍٚد ّٕٚايطّٓٚ ١أ َٔ ٍٚصّٓ َفٗا ٚبّٛبٗا
 ٣ايـرټٚا٠ڂ :إٔٸ أَ ٍٚــٔ دٚٸٕ ايعًــِ ٖــ ٛقُٸـد اياټٖــر ٟاملــّنٛرٕ ٚ ،ٸ
ٚقــد رٳ ٳ ٚٳ
( )1أب ٛبهـر قُـد بـٔ عُـر ٚبـٔ سـاّ ا٭ْصـار ٟاملـدْ ٞايكاجـ( ،ٞت ٖ120ــ) .تكرٜـ

ايتٗـّ ، ٜابـٔ

سذر ،ز ،2ص.367
( )2ايرٸساي ١املستڀرؾ ،١قُد بٔ دعؿر ايهٓاْ ،ٞز ،1ص.4
(ٖ )3شاّ بٔ عبد املًو بٔ َـرٚإ (ٖ125 - 71ــ)َ ،ـٔ ًَـٛى ايدٚيـ ١ا٭َٜٛـ ١يف ايشـاّٚ ،يـد يف دَشـل
ٚبٜٛع ؾٗٝا تٛ

بعد َٛت أ ٜ ٘ٝاٜد ٖٛٚ ،ايّ ٟـرز عًٝـ٘ يٜـد بـٔ عًـ . ٞا٭عـ ،ّ٬ـري ايـدٜٔ

ايارنً ،ٞز ،8ص.86
( )4ايؿٗرست ،ابٔ ايٓد ،ِٜز ،1ص.318
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ـ َهش ٍٛايشٻاَ )2(ٞاملتـٛؾ٢
أ َٔ ٍٚصٓٸـٚ ،بٛٸب سعٝد بٔ أب ٞعرٚبٚ .)1(١أيډ ٳ
سٖٓ116( ١ـ) نتاب ايسٓٔ يف ايؿك٘ ٚنتاب املسا ٌ٥يف ايؿك٘(.)3

أقدّ نتاب ٚصٌ إيٓٝا يف اذتدٜح
ٚأقدّ نتاب أيچـ يف ا٭سادٜح ايؿكٗ ١ٝقد ٚصٌ يٓٝا االُـٛع ايؿكٗـ ٞايـّٟ
رٚا ٙبراٖ ِٝبٔ ايابرقإ(ْٚ )4صر بٔ َااسِ( )5عٔ اٱَـاّ يٜـد ،ايـّ ٟاستشـٗد
بأَر ٖشاّ بٔ عبد املًو ا٭َ ٟٛسٖٓ121( ١ـ) ،ؾءْٸ٘ أقدّ َٔ املٛطأ بٓصـ قـرٕ،
ٚنـإ اٱَـاّ دعؿــر ايصـادم املتــٛؾ ٢سـٖٓ148( ١ـــ) وـحټ ايعًُــاٚ ٤ايـرٸٚا ٠عًــ٢
تد ٜٔٚايسٓٸ ،١ؾكد ْٴكٌ عٓ٘ بعدٸ ٠طرمڈ ْ٘ قـاٍ( :انتبـٛا ؾـءْٸهِ يـٔ تٳشٵ ځؿظـٛا ستـ٢
تهتبٛا)(.)6

ستاٚي ١املٓنصٛز تد ٜٔٚايفك٘ بتخسٜض ابٔ املكفع
ٚعٓــدَا ؼٛٸيــت اـ٬ؾــَ ١ــٔ ا٭َــٜٛني

ايعباســٝني ســٖٓ132( ١ـــ) ســاٍٚ

( )1سعٝد بٔ أب ٞعرٚبٚ ١اسِ أب ٞعرٚبـَٗ ١ـرإ أبـ ٛايٓخـر َـٛ

بـين عـد ٟابـٔ ٜشـهر( ،ت ٖ156ــ)،

اٱَاّ اؿاؾظ عا مل أٖـٌ ايبصـرٚ ،٠أَ ٍٚـٔ صـٓٸـ ايسـٓٔ ايٓبٜٛـ ،١يـ٘ نتـاب املٓاسـوَٚ ،ـٔ تَّ٬تـ٘
ايجٛرٚ ٟعبد ايٖٛاب بٔ عڀا .٤تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،11ص.6

(َ )2هش ٍٛبٔ أبَ ٞسًِ شٗراب بٔ شاهٍ ،أب ٛعبـد اهلل ااـّي( ،ٞت ٖ112ــ) ،بـاي ٤٫ٛؾكٝـ٘ ايشـاّ يف
عصر َٔ ،ٙسؿا اؿدٜح ،أصً٘ َٔ ؾار  ،استكرٸ بدَشل ٚتٛيف بٗـا .سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ
أهللد ايّٖيب ،ز ،5ص.155
( )3ايؿٗرست ،قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞص.283
( )4ابراٖ ِٝبٔ ايابرقإ ايت ُٞٝايهٛيف( ،ت ٖ183ـ) ،قدٸخ فٗ ٍٛاؿـاٍٚ ،ثكـ٘ بعـض ايعاَـٚ ١جـعٻؿځ٘
آ ر .ٕٚيسإ املٝاإ ،ابٔ سذر ،ز ،1ص.58
(ْ )5صر بٔ َااسِ املٓكر ٟايعڀار ،أب ٛاملؿضٌ ،تٛيف َستك ِٝايڀرٜكـ ،١يـ٘ نتـاب صـؿني .يسـإ املٝـاإ،
ابٔ سذر ،ز ،6ص.157
( )6ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.52
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املٓصــٛر ايعباســ ٞتــد ٜٔٚايؿكــ٘ بٓشــٛڇ ٜهــٖ ٕٛــ ٛاملردــع يٮقڀــار اٱســ،١َٝ٬
بتشرٜض َٔ ابٔ املكؿع( )1املتٛؾ ٢سـٖٓ144( ١ــ) ،صـاس
ؾكد طًـ

ترمجـ ١نًًٝـٚ ١دَٓـ،١

ع قاْْٛـاڄ عاَٸـاڄ  ٪ٜٳـّٴ َـٔ ايهتـاب ٚايسـٓٸٚ ،١عٓـد
َـٔ املٓصـٛر إٔٵ ٳٜضٳـ ٳ

عدَُٗا  ّ ٪ٜمما ٜرتض ٘ٝايعدٍ ٚايصاب ايعاّ ،ؾٝهـ ٕٛهيـو ٖـ ٛاملردـع يسـا٥ر
ا٭قڀار اٱس.١َٝ٬
ٚايظــاٖر إٔٸ ٖــّ ٙايؿهــر ٠بكٝــت يف هٖــٔ املٓصــٛر ؾًُٸ ـا سٳ ـرٻ ســٖٓ148( ١ـــ)
طًځ ـ ٳ َــٔ َايــو إٔٵ وُــٌ ايٓــا
املٛاؾــل ســٓ ،)ّ765( ١ځ

عـــًَّٖ ٢ـــب٘ ،ؾـــأب٢

ـ ٚأُ٥ٸ ،١ؾءٕٵ رأ ٣أَري املَٓ٪ني قرارِٖ عًـ٢
س ځً ٷ
َـايـو هيـو ٚقاٍ( :يهٌٸ قّٛڈ ٳ
سااِ ؾًٝؿعٌ)( ،)2ؾاقتٓع املٓصٛرٴ لا قاي٘ َايوٚ ،مل ٜٓؿچّ ؾهر ٠ابٔ املكؿع.
ٚيف ســٖٓ163( ١ـــ) املٛاؾــل يســٓ )ّ777( ١هٖ ـ
ٚعرض ايؿهر ٠ا٭ٚ

عًَ ٢ايـو ٚقـاٍ يـ٘( :جـع ايؿكـ٘ ٚدٚٸٕ َٓـ٘ نتبـاڄ ٚػٓٸـ

شــدا٥د عبــد اهلل بــٔ عُــرٚ ،رٴ ٳـ ٳ عبــد اهلل بــٔ عبــا
َسعٛدٚ ،أقصد
ايٓٸـا

املٓصــٛر َــر ٠ثاْٝــ ١يًش ـرٸ
ٚ ،شــٛارڇ ٳد عبــد اهلل بــٔ

أٚاسا ا٭َٛرَٚ ،ا ادتُع عً ٘ٝا٭ُ٥ٸـٚ ١ايصٸـشاب ;١يٓشُـٌ

ٕٵ شــا ٤اهلل عًــ ٢عًُــو ٚنتبــو ْٚجبتٗــا يف ا٭َصــار ْٚعٗــد يــ ِٗٝإٔٵ ٫

ىايؿٖٛا) ،ؾهت

َايو املٛطـأ ٚأصٳرٻ عًَٛ ٢قؿ٘ ٚمل ٜـرض ؿُـٌ ايٓـا

عًـ٢

َّٖب٘(.)3
ٚملــا دــاٖ ٤ــار ٕٚايرشــٝد يًخ٬ؾــ ١طً ـ

َــٔ َايــو إٔٵ ٜهــ ٕٛنتابــ٘ املٛطــأ

( )1عبد اهلل بٔ املكؿع َٔ ،أ ١ُ٥ايهتاب( ،ت ٖ 142ــ) ،أٚٸٍ َـٔ عٴـين يف اٱسـ ّ٬بمحمجـ ١نتـ

املٓڀـل،

ِ ايسـؿا )ٚ .ؾٝـات ا٫عٝـإ،
أصً٘ َٔ ايؿر  ،نإ فٛسٝاڄ َادنٝاڄ ،أسًِ عًٜ ٢دٹ عٝس ٢بٔ عً( ٞعـ ٸ
ابٔ ًهإ ،ز ،2ص.151
( )2اٱَاَٚ ١ايسٝاس ،١عبد اهلل بٔ َسًِ ابٔ قتٝب ،١ز ،2ص.193
( )3تارٜخ ابٔ ًد ،ٕٚابٔ ًد ،ٕٚز ،1ص.18
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َردعاڄ يًكضاٜا ٚايؿتٜٛٚ ،٣ٛيٸع َٓ٘ ْسخاڄ عً ٢ا٭َصار اٱس ١َٝ٬يًعُـٌ عًـ٢
طبك٘ ،ؾأبَ ٢ايو هيوٚ ،أصٳرٻ عً ٢ؾهرت٘ ايسابك.)1( ١
ؾبك ٞا٭َر عًَ ٢ا ٖ ٛعً َٔ ٘ٝا ت٬ف املّاٖ

يف ايؿك٘ اٱس.َٞ٬

شَٔ نجس ٠ايتنصٓٝف ٚايتد ٜٔٚيًطٓٚ ١ايفك٘ ٚايتفطري
ٚميهٔٴ إٔٵ ٜكإٍ :ٸ ايتأيٝـ ٚايتصٓٝـ ٚتد ٜٔٚايسٓٚ ١ايؿك٘ ٚايتؿسري قد نجر
يف عاّ (ٖ143ـ) .ؾصٓٸـ ٚأيچـ يف بػداد قُٸد بٔ َسًِ( )2املتٛؾ ٢سٖٓ150( ١ــ)،
نتاب٘ ا٭ربعُاَ ١٥سـايٚ .١قُٸـد بـٔ سسـٔ ايشـٝباْ ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ189( ١ــ) أيچــ
نتب٘ ٚطبع َٓٗا ايش ٤ٞايهجريٚ .أبٜٛ ٛسٴـٴ ايكاج ٞعٓد ٖار ٕٚايرشٝد.
ـ عبـد املًـو بـٔ عبـد ايعاٜـا بـٔ دـرٜر( )3املتـٛؾ ٢سـٓ١
ٚيف َهډ ١املهرٸَ ١أيډـ ٳ
(ٖ150ـ) نتب٘.
ـ َٴشُٽدٴ بٔ سشل( )4املتٛؾچ ٢سٖٓ151( ١ـ) َٚايـو بـٔ
ٚيف املد ١ٜٓاملٓٛٸر ٠صٳٓٻ ٳ
أْا املتٛؾچ ٢سٖٓ179( ١ـ).
ٚبايبصر ٠ايربٝع بٔ صـبٝض( )5املتـٛؾ ٢سـٖٓ160( ١ــ)ٚ ،سـعٝد بـٔ أبـ ٞعرٚبـ١
( )1ؾٝض ايكدٜر،قُد بٔ عبد ايرٚ٩ف املٓا ،ٟٚز ،1ص.271
( )2قُد بٔ َسًِ بٔ ربا ا٭ٚق

ايڀشإ ،أب ٛدعؿر( ،ت ٖ150ـ)ٚ ،د٘ َـٔ ٚدـٚ ٙٛؾكٗـا ٤اٱَاَٝـ١

َــٔ أصــشاب اٱَــاَني ايبــاقر ٚايصــادم َ .عذــِ ردــاٍ اؿــدٜح ،أبــ ٛايكاســِ اـــ ،ٞ٥ٛز،18
ص.260
( )3عبد املًو بٔ عبد ايعاٜـا بـٔ دـرٜر املًهـ( ،ٞت ٖ150ــ) ،ؾكٝـ٘ ر ٣ٚعًـ ٢فاٖـد ٚابـٔ ابـًَٝ ٞهـ١
ٚعڀا .٤تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ املا ،ٟز ،18ص.339

( )4قُد بٔ اسشام بٔ ٜسار املڀًيب باي ،٤٫ٛاملدْ( ،ٞت ٖ151ــ)َ ،ٹـٔ أقـدّ َـ٪ر  ٞايعـرب َـٔ أٖـٌ
املد ،١ٜٓي٘ ايسري ٠ايٓبّٖ ،١ٜٛبٗا ابٔ ٖشاّ .تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،24ص.405

( )5ايربٝع بٔ صبٝض ايسعد ٟايبصر ،ٟأب ٛبهر( ،ت ٖ160ـ) ،أ َٔ ٍٚصـٓـ بايبصـر ،٠ـرز غايٜـ ڄا
ايسٓد ؾُات يف ايبشر ٚدؾٔ يف اسد ٣اؾار .تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،9ص.89
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املتٛؾ ٢سٖٓ156( ١ـ)ٚ ،هللچاد بٔ سًُ ١املتٛؾ ٢سٖٓ167( ١ـ)ٚ ،هللچاد بٔ عٝسـ٢
ايّ ٟأغرق٘ ايس ٌٝيف َٛجع اٱسراّ عٓدَا أراد إٔ ٜػتسـٌ سـٖٓ209( ١ــ) ،ؾـءٕٸ
ي٘ عد ٠نت

َٓٗا نتاب ايص.٠٬

ٚأيچـ بايهٛؾ ١أبإٴ بٔ تػً

املتٛؾ ٢سـٖٓ141( ١ــ)ٜٛٚ ،دـد يف آ ـر ايسـرا٥ر

َستڀرؾات َٔ نتب٘ َڀبٛعٚ ،)1(١سؿٝإ بٔ سعٝد ايجٛر ٟاملتٛؾ ٢سـٖٓ161( ١ــ)،
ٖٚشــاّ بــٔ اؿهــِ املتــٛؾ ٢ســٖٓ199( ١ـــ) صــاس

ايهت ـ

ايهــجريٚ ٠املٓــا رات

اؾًٚ ،١ًٝهللچاد بٔ عجُإ( )2املتٛؾ ٢سٖٓ190( ١ـ)ٚ ،عبـد املـ َٔ٪بـٔ ايكاسـِ بـٔ
قٝا بٔ ؾٗد ا٭ْصار )3(ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ147( ١ـ)ٚ ،قُٸد بٔ قٝا ايبذً ٞاملتـٛؾ٢
سٖٓ151( ١ـ)ٚ ،قُـد بـٔ َـرٚإ ايـًّٖ )4(ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ161( ١ــ)َٚ ،عاٜٚـ ١بـٔ
عُار( )5املتـٛؾ ٢سـٖٓ175( ١ــ) ٚقـد اسـتڀرف صـاس

ايسـرا٥ر َـٔ نتبـ٘ بعـض

ا٭سادٜح يف آ ر سرا٥ر.ٙ
ٚبايشاّ صٓٸـ عبد ايـرهللٔ ا٭ٚياعـ ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ157( ١ــ)ٚ ،ايٛيٝـد بـٔ
َسًِ(.)6

(َ )1ستڀرؾات ايسرا٥ر ،ابٔ ادرٜا اؿً ،ٞز ،7ص.63
( )2هللاد بٔ عجُإ بٔ عُر ٚبٔ ايد ايؿاار ،ِٖ٫َٛ ،ٟنٛيف ،نإ ٜسـهٔ عـريّ ؾٓسـ

يٗٝـا ،ر٣ٚ

عٔ ايصادم  .رداٍ ايٓذاش ،ٞص.143
( )3عبــد املــ َٔ٪بــٔ ايكاســِ بــٔ قــٝا ،أبــ ٛعبــد اهلل ا٭ْصــار ٟايهــٛيف( ،ت ٖ147ـــ) ،أ ــ ٛأبــَ ٞــرِٜ
ا٭ْصار .ٟأعٝإ ايشٝع ،١قسٔ ايعاًَ ،ٞز ،2ص .374رداٍ ايڀٛس ،ٞص.241
( )4قچُد بٔ َرٚإ ايبصر ٟايًّٖ ،ٞأب ٛعبد اهلل ،أصً٘ نـٛيف ،تـٛيف سـٖٓ161( ١ــ) ٚعُـر83( ٙسـٓ.)١
رداٍ ايڀٛس ،ٞص.295
(َ )5عاٜٚــ ١بــٔ عٸُــار بــٔ أبــَ ٞعاٜٚــ ١ٸبــاب بــٔ عبــد اهلل ايـدٸَُٖ ،ٞــ( ،ِٖ٫ٛت ٖ175ـــ) ،ر ٣ٚعــٔ
ايصٻادم ٚايها ِ  .رداٍ ايٓذاش ،ٞص.411
( )6ايٛيٝد بٔ َسًِ ايدَشك ،ٞأب ٛايعبا ( ،ت ٖ195ـ) ،عامل ايشاّ يف عصـر ،ٙيـ٘ (ايسـٓٔ ٚاملػـاي،)ٟ
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ٚباي ُٔٝصٓـ َعُر بٔ راشد( )1املتٛؾ ٢سـٖٓ153( ١ــ)ٚ .قـد ٗـر يف اٯْٚـ١
ا٭ ــري ٠نتــاب املصـٓٸـ ٭بــ ٞبهـر عبــد ايــريام ايصــٓعاْ ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ211( ١ـــ)
ٚاملٛيٛد سـٖٓ126( ١ــ)٪َٚ ،يډؿـ٘ قـد طڂبـع يف بـريٚت يف أسـد عشـر فًچـداڄ جـخُاڄ
املٛطأ.

ٚعً ٘ٝؾٝه ٕٛقد عاصر َايو صاس

ٚصٓـ غراسإ َٚر ٚعبد اهلل بٔ َبارى( )2املتٛؾ ٢سٖٓ181( ١ـ).
ٚبايرٸ ٟدرٜرٴ بٔ عبد اؿُٝد(.)3
ٚلصر ايًٝح بٔ سعد املتٛؾ ٢سٖٓ175( ١ـ).
ٚبٛاسا ٖٝجِ بٔ بشري(.)4

أ َٔ ٍٚقاّ بتهجري أبٛاب اذتدٜح
ٚوه ٢إٔٸ أبا بهر بٔ أب ٞشٝب ١أٚٸٍ َٔ قاّ بتهجري ا٭بـٛابٚ ،نـإ اؿـدٜح
يف ّٖ ٙايهت

مماٚداڄ بأقٛاٍ ايصشابٚ ١ايتابعني.

َا أطًل عً ٘ٝاملنصٓف
ٚأطًل عًّٖ ٢ا ايٓـٛع َـٔ اؾُـع اسـِ املصـٓٸؿاتٚ ،أشـٗرٖا َٛطچـأڂ َايـو.

تٛيف  ٖٛٚقاؾٌ َٔ اؿر .تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،31ص.86

(َ )1عُر بٔ راشد بٔ أب ٞعُـر ٚا٭يد ٟاؿـداْ ٞبـاي ،٤٫ٛأبـ ٛعـر( ،٠ٚت ٖ153ــ) ،سـاؾظ يًشـدٜح،
َــٔ آٖــٌ ايبصــرٚ ،٠يــد ٚاشــتٗر بٗــاٚ ،ســهٔ ايــ .ُٔٝتٗــّٜ

ايهُــاٍ ،مجــاٍ ايــد ٜٔامل ـا ،ٟز،28

ص.303
( )2عبد اهلل بـٔ املبـارى ،أبـ ٛعبـد ايـرهللَٔ ،ـٛ

بـين سٓظًـ( ،١ت ٖ181ــ) ،اـع َعُـراڄ ٜٚـْٛا بـٔ

ٜاٜد .ايتارٜخ ايهبري ،قُد بٔ اااع ٌٝايٓذار ،ٟز ،5ص.212
( )3درٜر بٔ عبد اؿُٝد بٔ قرط ايراي ٟايضيب( ،ت ٖ188ــ) ،قـدٸخ ايـر ٟيف عصـرَٛ ،ٙيـدٚٚ ٙؾاتـ٘
باير ٖٛٚ ،ٟيف ا٭صٌ َٔ ايهٛؾ .١تّٜٗ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،4ص.541

(َ )4عذِ رداٍ اؿدٜح ،ايسٝد اـ ،ٞ٥ٛز ،20ص.349
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ٚعٓد اياٜد ١ٜفُع اٱَاّ يٜد(.)1

َٔ افسش أحادٜح ايسضٍٛ
ثــِ دــا ٤بعــد ٖــَ ٤٫٪ــٔ أؾــرد ٚأؾــري أسادٜــح ايرســ  ٍٛعــٔ ؾتــا٣ٚ
ايصشابٚ ١ايتابعنيٚ ،نإ هيو َا بعد امل٦تني َٔ ااذر.٠

َا أطًل عً ٘ٝاضِ املطٓد
ٚأطًل عًّٖ ٢ا ايٓٛع اسِ املساْٝد.

أ َٔ ٍٚأيف يف األحادٜح املطٓد٠
ٜٚكـــإٍ :ٸ أٚٸٍ َـــٔ أيـــٸ يف هيـــو ٖـــ ٛأبـــ ٛداٚد ايڀٝايســـ ٞاملتـــٛؾ ٢ســـٓ١
(ٖ204ـ)ٚ ،أنجر املساْٝد رٚا١ٜڄ ٚسـدٜجاڄ ٖـَ ٛسـٓد أهللـد ابـٔ سٓبـٌ املتـٛؾ ٢سـٓ١
(ٖ241ـ).

أ َٔ ٍٚأيف ايٓٛادز ٚاملساد َٓٗا
ٚيعــٌٸ قُٸــد بـــٔ سســـٔ ايشـــٝباْ ٞصـــاس

ٖـــار ٕٚايرشـــٝد املتـــٛؾ ٢ســـٓ١

(ٖ179ـــ) أَ ٍٚــٔ أيـــ يف ايٓــٛادرٖٚ ،ــ ٞيف َصــڀًض أٖــٌ اؿــدٜح :ا٭ بــار
ايـــا يـــٝا لضـــُْٗٛا ـ ـ آ ـــر ،أٜ ٚهـــٚ ٕٛيهٓـــ٘ قًٝـــٌ دـــداڄٚ ،يـــٝا اـــا
سًډِ صشتٗا ،غ٬ف ايشـٛاه ،ؾءْٸٗـا ا٭ بـار غـري ايصـشٝش ١أ ٚاـا
َعارضَٚ ،ٴ ٳ
َعارض.
ٚنتــاب ْــٛادر اؿهُــ ١تــأيٝـ ايشــٝخ اؾًٝــٌ قُــد بــٔ أهللــد بــٔ وٝــ ٢بــٔ

(َ )1عذِ رداٍ اؿدٜح ،ايسٝد اـ ،ٞ٥ٛز ،20ص.349
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عُرإ ا٭شعر ٟايكُٜ ،)1(ٞشتٌُ عً ٢عدٸ ٠نت ٚ ،عـٔ ابـٔ شـٗر آشـٛب :أْٸـ٘
اثٓإ ٚعشر ٕٚنتاباڄ نُا يف فُع ايبشر.)2(ٜٔ
ثِ دا٤ت بعد ّٖ ٙايڀبك -١أَ :ٟا بعد املا٥تني ٚاـُسني َٔ ااذـر -٠طبكـ١
أ ر ،٣ؾا تارت َٔ ا٭سادٜح ايا ناْـت َٛدـٛد ٠يف بڀـ ٕٛايهتـ

ٚصـدٚر

ايرداٍ.

ايعًُا ٤ايرْ ٜٔايٛا ايػٗس٠
ٚنــإ ايــّْ ٜٔــايٛا ايشــٗرَ ٠ــِٓٗ د ٕٚســٛاِٖ يف ايتــأيٝـ ٚنتــبِٗ َٛدــٛد٠
يدٜٓا َِٗٓ ،قُٸد ايبخار )3(ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ256( ١ـ)ٚ ،بًػت أسادٜح نتاب٘ عًـ٢
َا سه )7275( ٞسدٜجاڄ ،املهرر َٓٗا ( )3000سدٜجاڄ.
َٚســًِ بــٔ اؿذــاز ايٓٝســابٛر )4(ٟاملتــٛؾ ٢ســٖٓ261( ١ـــ)ٚ ،أسادٜــح نتابــ٘
عًَ ٢ا سه )12000( ٞسدٜجاڄ.
ٚأب ٛداٚد سًُٝإ ايسذستاْ )5(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ275( ١ـ).
( )1قُد بٔ أهللد بٔ و ٢ٝبٔ عُرإ بٔ عبد اهلل ا٭شعر ٟايكُ ،ٞاب ٛدعؿر ،ثكـ ١يف اؿـدٜح ،ردـاٍ
ايٓذاش ،ٞص.348
(َ )2عامل ايعًُا ،٤ابٔ شٗر اشٛب ،ص .138فُع ايبشر ،ٜٔؾخر ايد ٜٔايڀرو ،ٞز ،4ص.288
( )3قُد بٔ اااع ٌٝبٔ ابراٖ ِٝبٔ املػـري ٠ايبخـار ،ٟأبـ ٛعبـد اهلل( ،ت ٖ256ــ)َ ،ـٔ سؿـا سـدٜح
رسـ ٍٛاهلل  ، يـ٘ صـشٝض ايبخـارٚ ٟايضـعؿاٚ ٤نتـ

أ ـر .٣سـري اعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ اهللـد

ايّٖيب ،ز ،12ص.391
(َ )4سًِ بٔ اؿذاز بٔ َسًِ ايكشري ٟايٓٝسابٛر ،ٟأب ٛاؿسني( ،ت ٖ261ـ) َٔ ،أُ٥ـ ١اؿـدٜحٚ ،يـد
بٓٝسابٛر ٚرسٌ

اؿذاي ،يـ٘ صـشٝض َسـًِ .سـري اعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ اهللـد ايـّٖيب ،ز،12

ص.575
( )5سًُٝإ بـٔ ا٭شـعح ايسذسـتاْ ،ٞأبـ ٛداٚد( ،ت ٖ275ــ) ،قـدٸخ ٚسـاؾظ ٚؾكٝـ٘ ،رسـٌ نـجرياڄ يف
طً

اؿدٜح ،تٛيف بايبصر .٠سري اع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ اهللد ايّٖيب ،ز ،13ص.203
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ٚقُٸد ايسًُ ٞايمحَّ )1(ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ279( ١ـ).
ٚقُٸد ايكاٜٚين املعرٚف بابٔ َاد٘( )2املتٛؾ ٢سٖٓ273( ١ـ).
ٚاهللد بٔ شعٝ
ٚنت

ايٓسا )3(ٞ٥املتٛؾ ٢سٖٓ303( ١ـ).

ٖ ٤٫٪ايست ٖٞ ١املعرٚؾ ١بايصشا ايست ١عٓد أٌٖ ايسٓ.١

ٚاحملاسٔ يً ق )4(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ274( ١ـ).
ٚكتًـ اؿدٜح ٭ب ٞقُٸد بـٔ عبـد اهلل بـٔ َسـًِ بـٔ قتٝبـ )5(١املتـٛؾچ ٢سـٓ١
(ٖ276ـ) ،داؾع ؾ٪َ ٘ٝيچؿ٘ عٔ ا٭سادٜـح ايـا يعـِ أٖـٌٴ املعكـ ٍٛبأْٸٗـا تٴٓـاقض
ايهتاب االٝد أٜ ٚتٓاقض بعضٗا َع بعض.
ٚايػٝب ١يًٓعُاْ َٔ )6(ٞعًُا ٤ايكرٕ ايجايح.

( )1قُد بٔ عٝس ٢ايمحَّ ،ٟأب ٛعٝس( ،٢ت ٖ279ـ) َٔ ،أ ١ُ٥عًُا ٤اؿـدٜح ٚسؿا ـٜ٘ ،ضـرب املجـٌ
يف سؿظــَ٘ ،ــات بمحَــا ،يــ٘ (اؾــاَع ايهــبري) .ســري اعــ ّ٬ايٓــب ،٤٬قُــد بــٔ اهللــد ايــّٖيب ،ز،13
ص.270
( )2قُد بٔ ٜاٜد ايربعـ ٞايكـاٜٚين ،أبـ ٛعبـد اهلل( ،ت ٖ273ــ) ،أسـد أُ٥ـ ١اؿـدٜح ،رسـٌ يف طًبـ٘،
صٓـ نتاب (سٓٔ أبَ ٞاد ،)١سري اع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ اهللد ايّٖيب ،ز ،13ص.277
( )3أهللد بٔ عً ٞبٔ شـعٝ

بـٔ عًـ ٞبـٔ سـٓإ ايٓسـا ،ٞ٥أبـ ٛعبـد ايـرهللٔ( ،ت ٖ303ــ) ،صـاس

ايسٓٔ اؿاؾظ ايكاج ،ٞأصً٘ َٔ (ْسا) غراسإ ،س ٌ٦عٔ ؾضـاَ ٌ٥عاٜٚـ ١ؾًـِ هـ
َات .تّٜٗ

ؾضـربٙٛ

إٔ

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،1ص.328

( )4أهللد بٔ قُد بٔ ايـد ،أبـ ٛدعؿـر اي قـ( ،ٞت ٖ 274ــ)َ ،ـٔ أٖـٌ برقـَ ١ـٔ قـر ٣قـِ ،يـ٘ نتـاب
(احملاسٔ)َٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.91
( )5عبـد اهلل بــٔ َسـًُ ١بــٔ قتٝبـ ١ايــدٜٛٓر ،ٟأبـ ٛقُــد( ،ت ٖ276ــ)َ ،ــٔ أُ٥ـ ١ا٭دب َٚــٔ املصــٓؿني
املهجــرَ ،ٜٔــٔ نتبــ٘ أدب ايهات ـ

ٚاملعــارف .ســري اعــ ّ٬ايٓــب ،٤٬قُــد بــٔ اهللــد ايــّٖيب ،ز،13

ص.296
( )6قُد بٔ ابراٖ ِٝبٔ دعؿر ايهات

ايبػداد ٟايٓعُـاْ ،ٞأبـ ٛعبـد اهلل بـٔ أبـ ٞيٜٓـ ( ،ت ٖ360ــ)،

َؿسر ٚقدٸخ َٚتهًِ ،أ ّ عٔ ايهًٝينٚ ،ساؾر
يف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.335

ايشاَّٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ١
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ٚأبــ ٛدعؿــر قُــد بــٔ اؿســٔ بــٔ ؾــرٚم ايصــؿار( )1املتــٛؾ ٢ســٖٓ290( ١ـــ)
صاس

بصا٥ر ايدردات املڀبٛع سٖٓ1285( ١ـ).

ٚأبـــ ٛقُٸـــد اؿســـٔ اؿًـــيب( )2املتـــٛؾ ٢ســـٖٓ381( ١ــــ) صـــاس

ؼــــ

ايعك.ٍٛ
ٚأب ٛسٓٝؿ ١ايٓعُإ ،قاجَ )3(ٞصر ،صاس

دعا ِ٥اٱسـ ،ّ٬املتـٛؾ ٢سـٓ١

(ٖ363ـ).

نٝف ١ٝايفت٣ٛ
ٚنــإ ايؿكٗــاٜ ٤ٴؿتــٕٛٳ يف املســأي ١بًؿــظ اؿــدٜح ،عــّف ســٓاد ،ٙد ٕٚإٔٵ
ٜــّنرٖٚا بأيؿــا ِٗ ٚآراٗ٥ــِٚ ،ؾُٝــا ســبل نــاْٛا ٜٴؿتــ ٕٛيف املســأي ١بــّنر ايرٚاٜــ١
بءسٓادٖاٚ ،أَا يف عصرْا اؿاجر ؾتّنر ايؿت ٣ٛبًؿظ رأ ٟاالتٗد.

عًِ ايسداٍ ٚزداٍ ادتسح ٚايتعدٌٜ
ثــِ دــا٤

داْـ

أٖــٌ اؿــدٜح ردــاٍٷ عجــٛا عــٔ ســاٍ ايــرٚاَ ٠ــٔ سٝــح

صـــش ١ا٫عتُـــاد عًـــ ٢رٚاٜـــتَِٗ ،ـــٔ نـــ ِْٗٛعـــد٫ٚڄ ،أ[ ٚثكـــا ،]٠أ ٚجـــعاؾاڄ،
أ ٚجـــابڀنيٚ ،قـــد عٴرؾـــٛا بتســـُٝتِٗ بردـــاٍ اؾـــر ٚايتعـــدٚ ،ٌٜقـــد ٚجـــعٛا
( )1قُد بٔ اؿسٔ بـٔ ؾـرٚم ايصـؿار ،أبـ ٛدعؿـر( ،ت ٖ 290ــ) ،ؾاجـٌ ،تـٛيف بكـَِ ،ـٔ آثـار( ٙنتـاب
بصا٥ر ايـدردات)َٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم  ،ز،3
ص.492
( )2اؿسٔ بٔ عً ٞبٔ اؿسني بٔ شعب ١اؿراْ ٞاؿًيب ،أب ٛقُد( ،ت ٖ381ـ) ،ؾكٚ ٘ٝقـدٸخ َ ٚـاَ.ٞ
َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.149
( )3ايٓعُــإ بــٔ قُــد بــٔ َٓصــٛر ،أبــ ٛسٓٝؿــ ١بــٔ سٝــ ٕٛايتُُٝــ( ،ٞت ٖ363ـــ)ٜ ،ٴكــاٍ يــ٘ ايكاجــٞ
ايٓعُإ َٔ ،أرنـإ ايـدع ٠ٛايؿاطُٝـَ ،١ـٔ أٖـٌ ايكـريٚإ ،تؿكـ٘ لـّٖ
ايؿاطُٝني .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،16ص.150

املايهٝـٚ ،١ؼـٍٛ

َـّٖ
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نتباڄ يف هيو.

أ َٔ ٍٚصٓف يف عًِ ايسداٍ
()1

ٚأٚٸٍ َٔ صٓٸـ يف عًِ ايردـاٍ ٖـ ٛعبـد اهلل بـٔ دبًـ ١بـٔ أبٵذٳـرٵ ايهٓـاْٞ

املتــٛؾ ٢ســٖٓ219( ١ـــ) عــٔ عُــر طٜٛــٌ ،ثــِٸ نجــر ايتــأيٝـ ٚايتصــٓٝـ يف ٖــّا
املٛجٛع.

أقدّ نتاب يدٜٓا يف عًِ ايسداٍ
ٚيعٌ أقدّ نتاب يدٜٓا يف ّٖا املٛجٛع ٭ٌٖ ايسٓ ١طبكات ابٔ سعد املتـٛؾ٢
سٖٓ230( ١ـ)ٚ ،يًشٝع ٖٛ ١رداٍ أهللد بٔ قُـد بـٔ ايـد اي قـ ٞاملتـٛؾ ٢سـٓ١
و أغً
(ٖ274ـ)ٚ ،عًْٗ ٢ذ٘ سٳ ځً ځ

َ٪يچؿ ٞايشٝع ١يف ايرداٍ ،نايشٝخ ايڀٛسـٞ

ٚغري.ٙ
ٚسب ٴ هيو ٚدٛدٴ ا٭سادٜح املهّٚبـ ١يف ايسـٓٸ ١بهجـرَ ٠ـٔ دٗـ ١دٳ ٸ أٖـٌ
ايضٸــ٬ي ١ؾٗٝــا ،أَٸــا َعــادا٠ڄ يٲســ ،ّ٬أ ٚٱبــراي ْؿســ٘ َــ ي أٖــٌ اؿــدٜح ،أٚ
استٓهاؾاڄ َٔ اؾٌٗ ،أ ٚم ٛهيو ،ؾهإ ايشـخ

ايـّٜ ٟٴرٜـد َعرؾـ ١اؿهـِ َـٔ

ايسٜٓ ١كع أَاّ عكب ١نٚ٪د صعب ١ملعرؾ ١ايصشٝشَٗٓ ١ا َٔ غريٖـا ،ؾٛجـعٛا نتبـاڄ
تشر ساٍ ايرٸٚا ّٖٙ َٔ ٠ايٓاس.١ٝ

املٝصإ يف صخ ١ايسٚا ١ٜايٛثٛم بٗا
ثــِ قــاّ

داْ ـ

هيــو طبكــ ١دعًــٛا املٝــاإ يف صـشٸ ١ايرٚاٜــٖ ١ــ ٛايٛثــٛم

( )1عبد اهلل بٔ دبً ١بٔ سٝإ بٔ اظر ايهٓاْ ،ٞأب ٛقُد( ،ت ٖ219ـ) ،ؾكَ ٘ٝاََ ٞـٔ أٖـٌ ايهٛؾـ ،١يـ٘
(ايرداٍ) .رداٍ ايٓذاش ،ٞص.216
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بصــدٚرٖاٖٚ ،ــْ ٛٸُــا وصــٌ بايعُــٌ بٗــا ٚا٫ســتٓاد يٗٝــا َــٔ قبــٌ ايهــجري َــٔ
املتكدَني.

املٝصإ يف ضعف ايسٚا١ٜ
ٚاملٝاإٴ يف جعـ ايرٚا ٖٛ ١ٜعراضٴ املشٗٛر َٔ املتكدَني عٔ ايعُـٌ بٗـا،
ؾً ٛناْت ايرٚا ١ٜرٴٚاتٴٗا نًڊِٗ عدٚ ،ٍٚقد أعرض عٓٗـا املشـٗٛر َـٔ املتكـدَني،
 ٖٞٚلرأَٚ َِٗٓ ٣سُع ،ؾٗ ٞجعٝؿ ١عٓدِٖ.
ٚبعضِٗ اعت ايشٗر ٠يف ايرٚاٚ ،١ٜأعرض عٔ ايرٚاٜـ ١ايشـاه ،٠ؾـءها ناْـت
ايرٚا ١ٜاشتٗر ْكًٗا أ ّ بٗا ٚ ،ها مل ٜرٖٚـا ٫چ ايكًٝـٌ طرسٗـا ،ؾـاملٝاإ عٓـدِٖ
شٗرْ ٠كًٗا  ٫شٗر ٠ايعٌُ بٗا.

األضباب يهجس ٠املراٖب ايفكٗ ١ٝيف ايدٚز ايسابع
ٚيف ّٖا ايدٚر نجـرت املـّاٖ

ايؿكٗٝـٚ ١تعـددت اٯرا ٤يف املسـا ٌ٥ايشـرع١ٝ

ٚهيو ٭سباب نجري.٠
أســدٖاٚ- :يعًچ ـ٘ ٖــ ٛا٭ٖــِ -عــدّ اٖتُــاّ  ٠٫ٚا٭َــٛر بــاد ٨بــد ٤بتــدٜٔٚ
د ٳّ نتابتٗـا قـد أدٸ٣
ايسٓ ،١بٌ َٓعِٗ عٓٗا ،ؾـءٕٸ عٳـ ٳ

ؼرٜؿٗـاٚ ،ايـد ٸ ؾٗٝـا ممـا

د ٳ ا ت٬ف ايؿكٗا ٤يف ا٫عتُاد عًٗٝا ؾتذدٴ بعضِٗ اعتُد عًْ ٢ـٛع َٓٗـا يف
أٚٵ ٳ
سهِ املسأي ١د ٕٚإٔٵ ٜعتُد اٯ ر عً.٘ٝ
ع عًـ٢
ثاْٗٝا :تؿـاٚٴ ٳتِٗ يف سـع ١ا٫طچـ٬ع عًـ ٢ايسـٓٸ ،١ځؾتذٹـدٴ إٔٻ ٳبعٵضٳـٗٴِ اطچًځـ ٳ
ع ٜٴؿـا
ٌ املڀچًٹـ ٳ
د ٳع ٳ
ع اٯ ر ٕٚعًٗٝا ممچا ٳ
ِ املسأي ،١د ٕٚإٔٵ ٜڀډ ٹً ٳ
رٚا١ٜٺ يف َعرؾ١ٹ سٴهڃ ڇ
ع عً ٘ٝدٴ ٕٚإٔٵ ٜٴؿا اٯ ر ب٘.
لا اطچ ځً ٳ
ثايجٗا :ا ت٬فٴ ا٭ؾٗاّ ملعاْ ٞآٜات ايكرإٓٚ ،أسادٜح ا٭سهاّ.
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رابعٗــا :ا ــت٬ف ايؿكٗــا ٤يف أديــ ١ا٭سهــاّ ،نــا ت٬ؾِٗ يف سٴذٸٝــ ١ايكٝــا
ٚديًٝٝت٘ عً ٢اؿهِٚ ،نت

،

أص ٍٛايؿك٘ قد بسڀت ايبشح يف هيو.

س ٳرٜإڇ اؿڂهڃِ ،ؾءٕٸ
ٌ ا٭سهاّ املڂٛدٹ ٳب ٹ ١ٹي ٳ
اَٹسٴٗا :ا ت٬فٴ َدارى ايؿڂ ځك ٳٗا ٤يٹ ٹع ځً ڇ
ل تؿهري ،ٙؾٝسر ٜ٘بٗا د ٕٚاٯ ر.
بعضِٗ قد ٜٳڀډ ٹًعٴ عً ٢عٹًچ ١اؿهِ ،ٹيعٴُٵ ڇ
سادسٗا :ايسٝاس ،١نإ اا عظ ِٝا٭ثر يف ؼصـ ٌٝبعـض ايؿتـا ٣ٚيف َكابـٌ
ايؿتا ٣ٚايا  ٫تٛاؾل أهٚاقِٗ ٚسـريِٖٚ .يعـٌ َـٔ ٖـّ ٙاؾٗـ ١نجـرت اؿٝـٌ يف
اـرٚز عٔ سهِ املسأي ،١ؾءْٸٗا ناْت يس٬طني ايٛقت.
سابعٗا :ايتٸعارٴضٴ بنيٳ ا٭ديچٚ ،١قد شـرست٘ نتـ

ا٭صـٚ ٍٛبسـڀت ايبشـح

ؾ ٘ٝأسسٔ شر ٚأيڀـ بسا.
ٚاؿاصٌ :إٔٸ يف ّٖا ايدٚر ايرابع نجـرت املـّاٖ ; يهجـر ٠ايؿكٗـا ٤ؾٝـَ٘ ،ـع
ا ت٬ؾِٗ يف دي ١ًٝٝبعض ا٭ديٚ ،١ا٫ط٬ع عًَ ٢ا ٖ ٛايديَٗٓ ٌٝـا ،د ٕٚاطـ٬ع
اٯ ر ،ٜٔأ ٚؾِٗ اؿهِ َٔ املڀًع عً ،٘ٝد ٕٚؾِٗ ايؿك ٘ٝاٯ ر َٓـ٘ ،أ ٚايـداعٞ
رغب ١ايدٚيٚ ١ا٫ػا ٙايسٝاس ،ٞؾءٕٸ ّٖ ٙا٭َٛر أبـري ا٭شـٝا ٤يتعـدٸد املـّاٖ
ّٖا ايدٚرٚ ،يهٔٸ املّاٖ

يف

ايا قڂدٸر اا ايدٸٚاّٴ ٚايشټٗٵ ٳر٠ڂ ٚايبكـا ٤ستـ ٢اٯٕ عـد٠

َّاٖ :

َرٖب اإلَاَ١ٝ
ا٭َٗٓ ٍٚاَّٖ :

اٱَاَٝـٚ ،١راعٓٝـا يف تكـد ِٜبعضـٗا عًـ ٢بعـض عسـ

دّ اياٸَــاْْ ،ٞٴكـدٿّ ا٭شــٗر َــٔ املتســاٜٚني بايٓســب١
اياَــإَٚ ،ــع ايتٸســا ٟٚيف ايكٹـ ٳ
يٰ رٚ ،ا٭شٗر ٖ ٛايّٜ ٟه ٕٛأتباع٘ أنجـر ٚدا٥رتـ٘ أٚسـعٚ ،عًٝـ٘ ؾٝهـ ٕٛأٍٚ
املّاٖ

َّٖٖ ٛ

اٱَاَ ١ٝباعتبـارڇ أْٸـ٘ أقـدَٗا يَاْـاڄٚ ،أنجرٖـا شٴـٗٵ ٳر ڄٚ ٠اْتشـاراڄ

بايٓسب ١ملا قارْ٘ َٔ املّاٖ .
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ٚدُ٘ ايتطُ ١ٝباإلَاَٚ ١ٝمبرٖب أٌٖ ايبٝت
ٚسٴ ـُٸ ٞبٗــّا ا٫ســِ ْســب١ڄ يٲَــاّ أَــري املــَٓ٪ني عً ـٞٸ بــٔ أبــ ٞطاي ـ
باعتبار إٔٸ ّٖا املّٖ

،

ٜمحنډاٴ عًَ ٢اَت٘  بعد رس ٍٛاهلل  ،ب ٬ؾصٌ.

ٜٚسـُٸ ٢أٜضـ ڄا لــّٖ

أٖــٌ ايبٝــت; ٭ٕٸ أٖــٌ ايبٝــت ٖــِ املكصــٛد ٕٚيف آٜــ١

ايـــتڀٗري عٓـــد عًُـــا ٤ايتؿســـريٖٚ ،ـــِ ايـــٓيب ٚ ،عًـــٚ ، ٞؾاطُـــ، ١
ٚاؿسٔٚ ،اؿسني .
ٚأٌٖ ّٖا املّٖ

س ٹ ١سٝحٴ ٜتٸبع ٕٛأقٛااِ ٚأؾعـااِ
ٜتُسٸه ٕٛبٗ٤٫٪ٹ اـځُٵ ٳ

ٚتكارٜرِٖ دٴٕٚٳ باق ٞاملّاٖ  ،ؾءْٸِٗ ٜ ٫تبع ِْٗٛيف هيو.
ٜٚٴسـُٸٖ ٢ــّا املــّٖ

أٜضـ ڄا لــّٖ

ايتشــٝع; ٭ٕٸ َعتٓكٝــ٘ قــد شــاٜعٛا عًٝـاڄ،

ٚهرٸٜتــ٘ ٚتــابعٜٚ ،ِٖٛســُٸ ٕٛبايشــٝع ;١٭ٕٸ ايشــٝعٖ ١ــ ٞايؿرقــ ١املٛايٝــٖٚ ،١ــِ
َٛاي ٕٛيٲَاّ عًٚ  ٞهرٜتَ٘ٚ ،ؿردٖا شٝع.ٞ

َا زٚت٘ ايطٓ ١عٔ ايٓيب  يف َدح ايػٝع١
ٚقــد ر ٟٚعــٔ رســ ٍٛاهلل َ ــٔ طــرم أٖــٌ ايســٓ( ،١إٔٸ عً ٝـاڄ ٚشــٝعت٘ يف
اؾَٓ )١ا بًؼ سدٸ ايتٛاتر نايعسك ْٞ٬يف يسإ املٝاإ(ٚ .)1اـڀٝ
املٓاقـ ـ (ٚ .)2ايمحَـــّ ٟيف املٓاقـ ـ (ٚ .)3اؿـــاؾظ يف ؾـــردٚ
اؾـــٛي ٟيف ايتـــّنرٚ .)5(٠عـــ ٤٬ايـــد ٜٔيف َٓتخـ ـ

اـٛاريَ ،ٞص.113

( )3سٓٔ ايمحَّ ،ٟقُد بٔ عٝس ،٢ز ،5ص.295
( )4سه ٢هيو عٓ٘ ابٔ سذر يف ايصٛاعل احملرق ،١ص ،96طبعَ ١صر.
( )5تّنر ٠اـٛاص ،سبا ابٔ اؾٛي ،ٟص.53

ا٭ بـــار(ٚ .)4ابـــٔ

نٓـــا ا٭ بـــارٚ .ايســـٛٝطٞ

( )1يسإ املٝاإ ،ابٔ سذر ،ز ،4ص.266
( )2املٓاق  ،اـڀٝ

اــٛاريَ ٞيف
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يف ايـــدر املٓجـــٛر(ٚ .)1اٯيٛســـ ٞيف تؿســـريٚ .)2(ٙاـڀٝـــ

ايبػـــداد ٟيف تـــارٜخ

بػداد(ٚ )3غريِٖ.

ايفسق ١ادتعفس١ٜ
ٚقــد اؾــمحم أصــشابٴ املــّٖ

اٱَــاَٞ

ع ـدٸ ٠ؾــرمڈ  ٫إٔٻ ايــّ ٟقڂـدٿ ٳر اــا

ايبكا ٤ؾرقتإ ،سداُٖا :ؾرق ١اٱَاَ ١ٝاؾعؿرٚ ،١ٜثاُْٗٝا :ايؿرق ١اياٜد.١ٜ
أَا ايؿرق ١اؾعؿر ١ٜؾِٗ أتبـاع اٱَـاّ دعؿـر ايصـادم ٚ سٴـُٸٝتٵ باؾعؿرٜـ١
ْسب ١يٲَاّ دعؿر ايصادم .
 ٖٞٚايا تكٍٛٴ بءَاَ ١عًٞٸ  بعـد رسـ ٍٛاهلل  بـ ٬ؾصـٌٚ ،بعـد ٙابٓـ٘
اؿســـٔ  ،ثـــِ أ ـــ ٙٛاؿســـني  ،ثـ ـِٸ ابـــٔ اؿســـني عًـــ ، ٞثـــِ قُـــد
ايباقر ،ثِ دعؿر بٔ قُد ايصـادم  ،املٛيـٛد سـٖٓ83( ١ــ) ٚاملتـٛؾ ٢سـٓ١
(ٖ148ـ).

ٚد٘ ايتطُ ١ٝبادتعفس١ٜ
ْ ٚٸُــا ْٴسٹ ـ ٳبتٵ ٖــّ ٙايؿرق ـ١ڂ يٲَــاّ دعؿ ـر د ٕٚبــاق ٞا٭ُ٥ــ  ١بســب
ْشر  ٙاّا املـّٖ

نجــر٠

ٌ َـٔ
أنجـر بهـجري َـٔ بـاق ٞأُ٥ـٖ ١ـّا املـّٖ  ،ستٸـْ ٢ٳٗٳـ ٳ

َعـــني َعدْـــ٘ َ جـ ـٌٴ أبـــ ٞسٓٝؿـــٚ ١أَجايـــ٘ ،نُـــا هنـــر ٙتٗـــّٜ

ايتٗـــّٜ

()4

ٚاٱسعاف( )5يًسٛٝطٚ ،ٞر ٣ٚعٓ٘ َايو يف املٛطچأ ٚأطر ٣عً ٘ٝنُا ٖـ ٛاحملهـٞ
( )1ايدر املٓجٛر ،د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞز ،6ص.379
( )2ر ٚاملعاْ ،ٞاب ٛايجٓا ٤قُٛد ا٭يٛس ،ٞز ،30ص.207
( )3تارٜخ بػداد ،أهللد بٔ اـڀٝ
( )4تّٜٗ

ايبػداد ،ٟز ،12ص.284

ايتّٗ ، ٜابٔ سذر ،ز ،2ص.68

( )5اٱسعاف ،د ٍ٬ايد ٜٔايسٛٝط ،ٞص.24
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عٔ شر ايارقاْ ٞعً ٢املٛطأ(ٚ ،)1تارٜخ ايكضا ٤يف اٱس.)2(ّ٬

ايفسص ١اييت أتاحت يًنصادم ْ ػس َرٖب ايتػٝع
 ٫ٚرٜ

إٔٻ ايؿرص ١قد أتاست ي٘ بسا ا٭سهاّ ايشـرع ;١ٝ٭ْٸـ٘ نـإ  يف

أٚا ر ايدٸٚي ١ا٭َٚ ،١ٜٛأٚا ٌ٥ايدٸٚي ١ايعباس ،١ٝايـاٸَٔ ايـّ ٟاْتكًـت بـ٘ اـ٬ؾـ١
َٔ ا٭َـٜٛني

ايعباسـٝني ٚ ،ناْـت ايهٛؾـٖ ١ـَ ٞرنـا اْ٫تكـاٍ سٝـح اډـتٵ بٗـا

ايبٝعــ ١يًس ـؿچا (ٚ ،)3ايســًڀ ١ايآَٝــَ ١شــػٛي ١بٓؿســٗا عــٔ ايســًڀ ١ايدٜٝٓــ ،١ممچــا
أٚد ـ

إٔٵ ٜٓؿســض يٲَــاّ ايصــادم  االــاٍ يبســا ا٭سهــاّ ايشــرعْٚ ١ٝشــر

املعــارف اٱاٝــٚ ١ا٭ ــ٬م اٱســٚ ،١َٝ٬ترب ٝـ١ڂ رٖ ـاٺ نــجريڈ َــٔ ط ـ٬چب املعــارف
ايد.١ٜٝٓ

تالَٝر اإلَاّ اينصادم 
سٔٴ بٔ عً ٞايٛشاٜ )4(،٤ك٫ ٍٛبٔ عٝسـ ٢ايكڂُٸـْ ( :ٞٸـ ٞأدرنـتٴ يف
ّٖٚا اؿځ ٳ
َسذد ايهٛؾ ١تسعُا ١٥شٝخ نٌپ ٜك ٍٛسدثين دعؿر بٔ قُد .)5()

( )1شر ايارقاْ ،ٞقُد بٔ عبد ايباق ،ٞز ،1ص.333
( )2تارٜخ ايكضا ٤يف اٱسـ ،ّ٬قُـد عرْـ ، ٛص ، 62املـّنٛر يف ٖـّ ٙايصـؿشٖ ١ـ ٛرٚاٜـَ ١ايـو عـٔ
ايصادم .
( )3عبد اهلل بٔ قُد بٔ عً ٞبٔ عبد اهلل بٔ ايعبا

بٔ عبـد املڀًـ  ،أبـ ٛايعبـا ( ،ت ٖ136ــ)َ ،ـٔ

ًَٛى ايدٚي ١ايعباسٚ ١ٝأسد اؾبار ٜٔايدٖاَ ،٠رض باؾدر ٟؾتٛيف شاباڄ با٭ْبـار .سـري أعـ ّ٬ايٓـب،٤٬
قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،6ص.77
( )4اؿسٔ بـٔ عًـ ٞبـٔ يٜـاد ايٛشـا ٤ايبذًـ ٞايهـٛيف ،أبـ ٛقُـدٖٚ ،ـ ٛابـٔ بٓـت ايٝـا
أصشاب ايرجا  .رداٍ ايٓذاش ،ٞص.40
( )5رداٍ ايٓذاش ،ٞص.40

ايصـرييفَ ،ـٔ
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ّٖٚا أبإ بٔ تػً ( ٖٛٚ )1أسـد ايكـرا ٤املشـٗٛرٜ ٜٔـر ٟٚعـٔ ايصـادم 
ث٬ثني أيـ سدٜجاڄ.

اينصادم  املؤضظ األ ٍٚيًُدازع ايفًطف ١ٝيف اإلضالّ
ٚعٔ تأرٜخ ايعرب ملـري عًـ )2(ٞإٔٸ اٱَـاّ ايصـادم ٜ عتـ يف ايٛاقـع أٍٚ
َــٔ أسٸــا املــدار

ايؿًســؿ ١ٝاملشــٗٛر ٠يف اٱســٚ ،ّ٬مل ٜهــٔ وضــر سرنتــ٘

ايعًُٝــ ١أٚي٦ــو ايــّ ٜٔأصــبشٛا َ٪سٸســ ٞاملــّاٖ

ؾشس ـ  ،بــٌ نــإ وضــرٖا

ط٬ب ايؿًسؿٚ ١املتؿًسؿ َٔ ٕٛا٭ما ٤ايعاَ.١
ٚقد تٛاتر ايٓكٌ بإٔٸ ايرٚا٠ځ عٓ٘ قد بٳ ځً ٳػٛا أربع ١آ٫ف ردٌ(.)3

اعتبازُ املرٖب ادتعفسَ ٟرٖب ّا خاَطاّ
ٚيف اٯْٚــ ١ا٭ ــري ٠اعت ـ َــّٖباڄ اَس ـاڄ يًُــّاٖ

ايســٓ ١ٝا٭ربعــٚ ،١قڂ ـرٿ ٳر

تدرٜسٴ٘ٴ يف داَع ١ا٭يٖرٚ ،يف َعٗد ايدٸراسات ايعرب ١ٝايعاي.١ٝ
ذر إٔٸ ايصادم (ْكٌ ايٓا
ل املڂشرق٫ ١بٔ سٳ ٳ
ٚيف ايصٸٛاعٹ ڇ

عٓ٘ َٔ ايعًـَ ّٛـا

ســارت بــ٘ ايرنبــإ ٚاْتشــر صــٝت٘ يف مجٝــع ايبًــدإٚ ،ر ٣ٚعٓــ٘ ا٭ُ٥ــ ١ا٭نــابر
نٝشٝـــ ٢بـــٔ ســـعٝد ٚابـــٔ دـــرٜض َٚايـــو ٚايســـؿٝاْني ٚأبـــ ٞسٓٝؿـــٚ ١أٜـــٛب
ايسختٝاْ.)4()ٞ
( )1أبـــإ بـــٔ تػًـ ـ

 ٞايسـ ـذٸاد ٚايبـــاقر
بـــٔ ربـــا  ،أبـــ ٛســـعٝد ايبهـــر ٟاؾرٜـــر( ،ٟت ٖ141ــــ) ،يكـ ـ ٳ

ٚايصادم ،عظ ِٝاملٓاي َٔ ١ؾكٗا ٤أتباع َّٖ

أٌٖ ايبٝت َٛ ،سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ١

ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،2ص.17
( )2كتصر تارٜخ ايعرب ،سٝد أَري عً ،ٞص.179
( )3تاز املٛايٝد ،أهللد بٔ عً ٞايڀ س ،ٞص.43
( )4ايصــٛاعل احملرقــ ،١ابــٔ سذــر ،ص( .305أٜــٛب بــٔ أبــ ٞاُٝــ ١ايســختٝاْ ٞايبصــر ،ٟأبــ ٛبهــر،
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إٔٸ ايبخار ٟمل ٜر ٚعٓ٘ ش٦ٝاڄ.

ٚيف َٝاإ ا٫عتداٍ يًّٖيبٕ ( :ٸ ايتشٝٸع نجر يف ايتابعني ٚتـابعَ ِٗٝـع ايـدٜٔ
ٚايٛرع ٚايصدم ؾً ٛرٴدٻ سدٜحٴ ٖ٤٫٪ٹ يّٳ ٳٖ ٳبتٵ مجٝع اٯثار ايٓب.)1()١ٜٛ
ٚيف املٛطأ ملايو ػد ايرٚا ١ٜايهـجري ٠عـٔ ؾكٗـا ٤ايشـٝع ١نايكاسـِ ٚسـعٝد بـٔ
املسٝ

ٚابٔ دبري.

نُا إٔٸ ايهجري َٔ ؾكٗا ٤ايسٓٸٚ ١قدٸث ِٗٝقد رٚٚا عـٔ ا٭ُ٥ـ ، ١ؾكـد ر٣ٚ
اياٖــرَٚ ٟايــو ٚقُــد بــٔ ســشام ٚايســؿٝاْإ ٚابــٔ أبــ ٞيًٝــٚ )2(٢ايڀــ ٟ
ٚايب٬هرٚ )3(ٟابٔ سعد ٚابٔ سٓبٌ ايش ٤ٞايهجري َٔ أ بارِٖ .

اْكطاّ ادتعفس١ٜ
ٚقد اْكسُت ايؿرقـ ١اٱَاَٝـ ١اؾعؿرٜـ١

عـد ٠أقسـاّ  ٫إٔٸ ايـّ ٟقڂـدٿ ٳر يـ٘

ايبكا ٤قسُإ:
ايكســِ ا٭ٖ :ٍٚــ ٛايؿرقــ ١اٱثٓــا عشــرٖٚ ١ٜــ ٞاملٓتشــر ٠يف اٯؾــامٚ ،سٴ ـُٸٝت
بّيو يّٖابٗا

إٔٸ ا٭ ١ُ٥اثٓا عشر َٔ قرٜشٚ ،اسداڄ بعد ٚاسد ،بعـد رسـٍٛ

اهلل .

(ت ٖ 131ـ) ،سٝد ؾكٗـا ٤عصـر ،ٙتـابعَ ٞـٔ ايٓسـاى اياٖـاد) .تٗـّٜ

ايهُـاٍ ،مجـاٍ ايـد ٜٔاملـا،ٟ

ز ،3ص.457
(َٝ )1اإ ا٫عتداٍ ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.5
ض ؾكٝــ٘ َــٔ
( )2قُــد بــٔ عبــد ايــرهللٔ بــٔ أبــ ٞيًٝــ ٢بــٔ بــ ٍ٬ا٭ْصــار ٟايهــٛيف( ،ت ٖ148ـــ) ،قــا ڈ
أصشاب ايرأٚ ،ٟي ٞايكضا ٤يف ايهٛؾ ١يبين أَ ١ٝثِ يبين ايعبا

 .ايڀبكـات ايهـ  ،٣ابـٔ سـعد ،ز،6

ص.358
( )3أهللد بٔ و ٢ٝبٔ دابر بٔ داٚد ايب٬هر( ،ٟت ٖ279ـ)٪َ ،رم ٚدػرايف ْٚساب َٔ ،١أٖـٌ بػـداد،
دايا املتٛنٌ ايعباسَٚ ٞات يف أٜاّ املعتُد .ايٛايف بايٛؾٝات ،ايصؿد ،ٟز ،8ص.155
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صخاح ايطٓ ١ترنس إّٔ بعد زض ٍٛاهلل ٜتٛيـ ٢األَس اثٓا عػس اَرياّ
نُا ٜظٗر هيو َٔ ايصٿشا نايبخار)1(ٟيف اؾا ٤ايرابع صشٝؿٚ 158 ١أهللـد
بٔ سٓبٌ( )2يف اؾا ٤اـاَا صشٝؿٚ ،87 ١ايمحَّ )3(ٟيف ايؿنت صشٝؿ.46 ١

ٚقد نإ يؿكٗا ٤اٱَاَ ١ٝاٱثين عشر َٔ ١ٜايتٸصـٓٝـ ؾُٝـا ٜٳخٴـ ټ عًـِ ايؿكـ٘
أْٛاع ٚأقساّ.

أْٛاع تنصاْٝف ايػٝع ١اإلثين عػس ١ٜيف ايفك٘
ايٓٛع االٜٚ :ٍٚطُّ ٢باألصٚ ٍٛادتٛاَع
نهت

ا٭ بار ايا أيچؿت يف ئَ ا٭ُ٥ـ ١اٱثـين عشـر يف ا٭سادٜـح املرٜٚـ١

عٔ طرٜل أٌٖ ايبٝت.
َكدار نت

ا٭صٍٛ

 ٖٞٚتاٜد عً ٢ست ١آ٫ف ٚستُا ١٥نتاب ،نُا يف ايؿا٥ـد ٠ايرابعـَ ١ـٔ نتـاب
ض َٓٗا عً ٢ا٭ ، ١ُ٥نهتـاب ٜٴـْٛا بـٔ عبـد ايـرهللٔ
ايٛساٚ ،)4(ٌ٥قد عٴ ڇر ٳ
()5

سٝحٴ عـرض عًـ ٢اٱَـاّ ايعسـهرٚ ، ٟنهتـاب عٴبٝـد اهلل بـٔ أبـ ٞسـعٝد
ٳ

عً ٢اٱَـاّ ايصـادم ٚ نهتـاب ايؿضـٌ بـٔ شـاهإ( )6عًـ ٢ايعسـهر، ٟ
( )1صشٝض ايبخار ،ٟقُد بٔ اااع ،ٌٝز ،8ص.127
(َ )2سٓد أهللد ،اهللد ابٔ سٓبٌ ،ز ،5ص.98
( )3سٓٔ ايمحَّ ،ٟقُد بٔ عٝس ،٢ز ،3ص.340
(ٚ )4سا ٌ٥ايشٝع ،١اؿر ايعاًَ ،ٞز ،30ص.165
( )5عبٝــد اهلل بــٔ أبــ ٞســعٝد ،مل ٜــّنر ،ٙٚعــرض نتابــ٘ عًــ ٢ايصــادم َ .ســتدرنات عًــِ ردــاٍ
اؿدٜح ،عً ٞايُٓاي ،ٟز ،5ص.174
( )6ايؿضــٌ بــٔ شــاهإ بــٔ اـًٝــٌ ،أبــ ٛقُــد ا٭يد ٟايٓٝســابٛر( ،ٟت ٖ260ـــ)َ ،ــٔ ؾكٗــا ٤اٱَاَٝــ،١
ي٘ 180نتاباڄ َٓٗا ايتٛسٝدَ .عامل ايعًُا ،٤ابٔ شٗر آشٛب ،ص.125
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سرٜا عٓدِٖ.
ٚقد اشتٗر نتابٴ ٳ
املعت َٔ نت

ا٭صٍٛ

ٚقــد نــإ َٛجــع ا٫عتبــار ٚا٭ُٖٝــَٗٓ ١ــا أربعُا٥ــ ١نتــابٺ سٴـُٸٝت يف أيســٓ١
ايؿكٗــا ٤با٭صــ ٍٛا٭ربعُا٥ــٜٛٚ ،١دــد ايهــجري َٓٗــا يف َهاتــ

ايٓذـــ ٫چ إٔٸ

تد ٜٔٚأنجرٖـا ٫چ َـا شٳـّٻ مل ٜهـٔ َٴ ٳرتٸبـاڄ عًـ ٢أبـٛابٹ ايؿكـ٘; ه إٔٻ أربابٗـا نـاْٛا
ٜهتب ٕٛنٌ َا ٜٳسٵ ٳُع َٔ ٕٛا٭ُ٥ٸ ١عسٳ ٹ اياٸَٔ  ٫عس
املردع يهت

أبٛاب ايؿك٘.

ايصشا ا٭ربعٚ ١تعدادٖا

ٚقد ناْتٵ ٖ ٞا٭سا ٴ ٚاملردـع يتـد ٜٔٚايهڂتٴـ ٹ ا٭ربعـ ١املسـُٸا ٠بايصٸـشا
ا٭ربعــٚ ،١اؾٛاَــع ا٭ربعــٖٚ ،١ــ ٞايهت ـ

ا٭ربعــ ١ايــا نــإ تــدٜٗٓٚا سس ـ

أبٛاب ايؿك٘.
ايتعرٜـ بهتاب ايهايف
أٚٸاا نتاب ايهايف يًشٝخ أب ٞدعؿـر قُٸـد ايهًـٝين املتـٛؾچ ٢سـٖٓ329( ١ــ)،
ٖٚـــٜ ٛشـــتٌُ سســـبُا سهـــا ٙبعـــض ايجكـــا ٠عًـــ )16199( ٢ســـدٜجاڄ يف ا٭صـــٍٛ
ٚايؿرٚعَ ،ع إٔٸ أسادٜح ايبخار ٟعّف املهرر (َٚ ،)4000جًـ٘ أسادٜـح َسـًِ
عّف املهررٚ ،أسادٜح املٛطأ ٚسٓٔ ايمحَّٚ ٟايٓسـا ٫ ٞ٥تبًـؼ عـدد أسادٜـح
َسًِ.
ايتعرٜـٴ بهتاب َٔ  ٫وضر ٙايؿك٘ٝ
ٚثاْٗٝا :نتابٴ ٳَٔٵ  ٫وضر ٙايؿك ٘ٝيًشٝخ أب ٞدعؿر ايصدٚم قُد بٔ عًـٞ
اؿسني ايكُٸ ٞاملتٛؾچ ٢سٖٓ381( ١ـ)ٜٚ ،شتٌُ سسـبُا ْكًـ٘ ايجكـا ٠عًـ)5963( ٢
سدٜجاڄ.
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ايتعرٜـٴ بهتاب َد ١ٜٓايعًِ
ٚنـــإ يـــ٘ نتـــابٷ يف ا٭ بـــار اٸـ ـا ٙلدٜٓـــ ١ايعًـــِ أنـ ـ ٴ َـــٔ نتابـــ٘ ٖـــّا،
دٚ ،مل ٜعجـــر عًٝـــ٘ ،رغـــِ
يَـــإڇ ايشـــٗٝد ا٭ ،ٍٚثٴـــِٻ ؾڂكٹـــ ٳ

نـــإ َٛدـــٛداڄ
نجر ٠ايتشرٜات عٓ٘.

ايتٸعرٜـ بهتاب ايتّٜٗ

ٚا٫ستبصار

ٚثايجٗا ٚرابعٗا نتابٴ ايتٻّٜٗ

املشتٌُ عًـَ ٢ـا هٳنځـ ٳرٙٴ ايجكـا ٠عًـ)13590( ٢

سـدٜجاڄ يًشــٝخ ايڀٛســ  ٞاملتــٛؾ ٢سـٖٓ460( ١ـــ)ٚ ،نتــاب ا٫ستبصــار املشــتٌُ
عًــَ ٢ــا هٳنځــ ٳرٙٴ ايجكــا ٠عًــ )5511( ٢ســدٜجاڄ أٜضــاڄ يًشــٝخ ايڀٛســٚ ، ٞنًچٗــا
َڀبٛع ١بعدٸ ٠طبعات ٚاا شرَ ٚڀبٛع.١
ايتعرٜـ بهتاب ايٛايف
ٚســـٝذٕ ٤ٞٵ شـــا ٤اهلل إٔٸ َـــ ٬قســـٔ ايؿـــٝض ايهاشـ ـاْ )1(ٞاملتـــٛؾچ ٢ســـٓ١
(ٖ1091ــ) قـد مجــع رٚاٜـات ٖــّ ٙايهتـ

ا٭ربعــ ١سسـ

أبــٛاب ايؿكـ٘ٚ ،شــر

سُٻاٙٴ ايٛايف قد طڂبع يف ٜرإ.
ب ٳ
أسادٜجٗا شرساڄ ٚاؾٝاڄ يف نتا ٺ
ايتعرٜـ بايٛساٌ٥
ثٴـِٻ دــا٤ٳ قُٸـد اؿڂ ـرٸ ايعــاًَ )2(ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ1104( ١ـــ) ؾذُــع رٚاٜــات ٖــّٙ
أ ــر ،٣ناْــت َٛجــع اعتُــادٚ ،ٙرتٸبٗــا

ايهت ـ

ا٭ربعــَ ،١ــع يٜــادَ ٠ــٔ نت ـ

سس

أبٛاب ايؿك٘ٚ ،اٸا ٙبهتاب ايٛسا ،ٌ٥طبع عدَ ٠رات.

( )1املٛ

قسٔ بٔ َرتض ٢بٔ ؾٝض اهلل قُٛد ايهاشاْ( ،ٞت ٖ1090ـ) َٔ .احملدٸثني ايشـٝع ١ايهبـار ،يـ٘

ايتؿسري ايصايف ٚايتؿسري ا٭صؿ .٢ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،5ص.250
( )2قُد بٔ اؿسٔ بٔ عً ٞايعاًَ ،ٞاملًك
قرَ ١ٜشػر ،اْتكٌ

بـاؿر( ،ت ٖ1104ــ) ،ؾكٝـ٘ اَـاَ ،ٞقـدٸخ َـ٪رمٚ ،يـد يف

ط ، ٛؾأقاّ ٚتٛيف ؾٗٝا .أٌَ اٯٌَ ،اؿر ايعاًَ ،ٞز ،1ص.141
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ايتعرٜـ باملستدرى
ثِ دا ٤قُٸد سٴسني ايٓٛر )1(ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ1320( ١ـ) ،ؾاستدرى عًـ ٢نتـاب
ايٛسا ٌ٥املّنٛر َا ؾات صاسب٘ٚ ،أاا ٙباملستدرى ،قد طبع أنجر َٔ َرٚ .٠قـد
تٛؾرت نت

ا٭ بار ٚتٛسعت عٓد ايشٝعٚ ١تٝسرت.

ايتعرٜـ بايبشار
ؾكــد نــإ املرســ ّٛقُٸــد بــاقر االًســ )2(ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ1110( ١ـــ) قــد أيـــ
َٛسٛعت٘ ايه  ٣يف ا٭ بار يف ستٚ ١عشر ٜٔفًـد ڄا اٸاٖـا بايبشـار طبعـت غـري
َر.٠

ايٓٛع ايجاَْ :ٞا دُُِعَتِ فْ ٘ٝنصٛصُ األخباز بأيفاظٗا حبرف أضاْٝدٖا َستب ١عً ٢أبٛاب ايفك٘
ٚاملٛدٛد عٓدَٗٓ ٟا َڀبٛعاڄ املكٓع يًصدٚم ٚ ،ااداٜـ ١يـ٘ ٚ ،املكٓعـ١
يًُؿٝد ٚ ،ايٓٗا ١ٜيًشٝخ ايڀٛسٚ ، ٞنـإ بعـض ا٭صـشاب ها أعـٛيتِٗ
ايٓصٛص ردعٛا يٗٝا.

ايٓٛع ايجايحَ :ا دُُِعَتِ فْ ٘ٝنصٛصُ األخباز َٔ غري ايتصاٍّ بأيفاظٗا َع إضكاط أضاْٝدٖا
َستّب ١عً ٢أبٛاب ايفك٘
ٚاملٛدـــٛدٴ يـــدٟٸ َٓٗـــا املراســـِ ٭بـــٜ ٞعًـــٚ ،)3(٢ايٛســـ ١ًٝيًشـــٝخ أبـــٞ
( )1قُد سسني بٔ قُد تك ٞايٓٛر ٟاملايْـدراْ ٞايڀ سـ( ،ٞت ٖ1320ــ) ،ؾكٝـ٘ ٚقـدٸخ نـبريٚ ،يـد يف
قرٜ ١ٜاي َٔ ٛقرْٛ ٣ر يف ط ستإ ٚتٛيف يف ايٓذـ .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،2ص.257
( )2قُــد بــاقر بــٔ قُــد تكــ ٞبــٔ َكصــٛد عًــ ٞاالًســ ٞا٭صــؿٗاْ( ٞت ٖ1111ـــ) ،ؾكٝــ٘ ،ق ـدٸخ نــبري.
صاس

عار ا٭ْٛار املٛسٛع ١اؿدٜج ١ايضخَُٛ ،١سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١

اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،12ص.250
( )3هللا ٠بٔ عبد ايعاٜا ايد ًُٜٞايڀ سـتاْ ،ٞأبـٜ ٛعًـٜ ٢عـرف بسـٰر( ،ت ٖ448ــ)َ ،ـتهًِ أصـٛيٞ
ؾك ٘ٝأدٜ

م ٖٛٚ ٟٛتًُ ّٝايشـرٜـ املرتضـَٛ .٢سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١

اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،5ص.123
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دعٵ ځؿر(ٚ )1ايهايف ٭ب ٞايص.)2( ٬
ٳ

ايٓٛع ايسابعَ :ا مجعت ف ٘ٝايكٛاعد ايػسع١ٝ
نكٛاعــد ايشــٗٝدٚ ،قٛاعــد د ـدٸْا ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــا ٤املڀبٛعــ ١يف
ٜرإ.

ايٓٛع ارتاَظَ :ا أيّفَ يف املطا ٌ٥ايفكٗ١ٝ
 ٖٛٚعً ٢قسُني:
أسدُٖاَ :ا اشتٌُ عً ٢ايٛسا ٌ٥ايا َٖٛ ٞجٛعٴ اـ٬ف ٚ ،قاَـ ١اؿذـ١
عً ٢املختار َٔ ا٭قٛاٍ  ٖٛٚعًْٛ ٢عني:
ٌ عًَ ٢سا ٌ٥اـ٬ف بني اٱَاَٚ ١ٝايسٓٸ ،١نهتـاب اــ٬ف
ا٭ٚٸٍَ :ا اشتُٳ ٳ
يًشٝخ ايڀٛسٚ ،ٞقد طبع عد ٠طبعات.
ايجــاَْ :ٞــا اشــتٌُ عًــَ ٢ســا ٌ٥اـــ٬ف بــني اٱَاَٝــ ،١نهتــاب املختًـــ
يًعَ٬ــ ١اؿًــٚ ،ٞقــد هنــر َ٪يؿــ٘ ايع٬چَــ ١أْٸـ٘ أَ ٍٚــٔ صـٓٸـ ،يف ٖــّا املٛجــٛع
ٚنهتــاب َؿتــا ايهراَـ ١يًســٝد دــٛاد ايعــاًَ )3(ٞايــّ ٟأيچؿــ٘ بڀًـ ٺ َــٔ د ـدٸْا

( )1قُد بٔ عً ٞبٔ هللا ٠ايڀٛس ٞاملشٗد ،ٟأب ٛدعؿر املتـأ رَ ،ـٔ عًُـا ٤ايكـرٕ ايسـاد

ااذـر،ٟ

نـإ سٝـال سـٖٓ 560( ١ــ) ،يـ٘ َ٪يؿـات َٓٗــا ايرا٥ـع يف ايشـرا٥ع ٚاملعذـااتَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗــا،٤
ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،2ص.266
( )2لِ ايد ٜٔبٔ عبٝد اهلل بٔ قُد اؿًيب ،أبـ ٛايصـ( ، ٬ت ٖ447ــ)َ ،ـٔ تَ٬ـّ ٠ايشـرٜـ املرتضـ٢
ٚي٘ تصاْٝـ نـجريَٛ .٠سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم  ،ز،2
ص.266
( )3قُد دٛاد بٔ قُد بٔ أهللـد اؿسـٝين ايعـاًَ( ،ٞت ٖ1226ــ) ،ؾكٝـ٘ٚ ،اسـع ا٫طـ٬ع ،يـ٘ َؿتـا
ايهراَــ٘ يف ايؿكــَ٘ٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم  ،ز،13
ص.560
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ايشٝخ دعؿر ناشـ ايػڀاٜ ٤شتٌُ عً ٢بٝـإ اــ٬ف يف َسـا ٌ٥نتـاب ايكٛاعـد
يًع ١َ٬اؿًٚ ،ٞقد ٜتعرض ـ٬ف أٌٖ ايسٓٚ ،١قد طبع يف َصر.
ٚثاُْٗٝاَ :ا ٜشر ؾ ٘ٝاملسأي ١ايؿكّٜٗٚ ١ٝنر آرا ٤ايؿكٗا ٤ؾٗٝا َع أديتِٗ عً٢
َا ا تار ٙٚؾٗٝاّٜٚ ،نر رأٜـ٘ ؾٗٝـا َـع ايـدي ٌٝعًٝـ٘ ،نهتـاب املسـتٓد يًٓراقـ،)1(ٞ
ٚنتاب أْٛار ايؿكاٖ ١يًُرس ّٛايشٝخ سسٔ ناشـ ايػڀا.)2(٤

ايٓٛع ايطادعَ :ا أيّف يف املطا ٌ٥ايفكٗ ١ٝاييت اْفسدت اإلَاَ ١ٝيف حهُٗا عٔ غريِٖ
ٚتسُٸ ٢باْ٫ؿرادات ،ناْ٫تصار يًسٝد املرتضٚ ،٢نهتـاب ا٭عـ ّ٬يًُؿٝـد،
ؾءْٸ٘ هنر ؾَ ٘ٝا اتؿكت اٱَاَ ١ٝعً َٔ ٘ٝا٭سهاّ ٚ ،ايؿتِٗ ؾ ٘ٝأٌٖ ايسٓ.١

ايٓٛع ايطابعَ :ا اغتٌُ عً ٢ايتفسٜع عً ٢ايٓنصٛص ايفكٗ١ٝ
ٚؾرض ايؿرٚع ٚؽرهٗا عً ٢ا٭صٚ ،ٍٛقـاٍ ايشـٝخ ايڀٛسـ ٞيف أ ٍٚنتابـ٘
املبســـٛطٕ ( :ٸ اٱَاَٝـــ ١مل ٜهْٛـــٛا ٜؿرٸعـــٕٛ

يَاْـــ٘ٚ ،نـــاْٛا ٜكؿـــ ٕٛعٓـــد

ايٓصٛص ايا ٚصًت يٜ ِٗٝـداڄ بٝـد عـٔ قـدَإ ٚ ،ِٗ٥ٸ كـايؿ ِٗٝقـد طعٓـٛا بـ٘
عًٕ ٚ ،)3()ِٗٝٸ نتاب٘ أ ٍٚنتاب يف ّٖا املسًو.
ٚيكد أداد أسسٔ داد ٠املرس ّٛايشٝخ سسٔ ناشـ ايػڀا ٤يف نتابـ٘ أْـٛار
ايؿكاٖ ١يف تؿرٜع٘ ايؿرٚع املُهٓ ١اؿص ٍٛعً ٢ا٭ص.ٍٛ

( )1أهللد بٔ َٗد ٟبٔ أب ٞهر ايٓراق ٞايهاشـاْ( ،ٞت ٖ 1245ــ) ،ؾكٝـ٘ ٚأصـٛي ٞشـٝع ٞنـبري ،يـ٘ نتـاب
َســتٓد ايشــٝع ١يف ايؿكــ٘ ا٫ســتد٫يَٛ .ٞســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ
ايصادم  ،ز ،13ص.115
( )2سســٔ بــٔ دعؿــر بــٔ ضــر اؾٓــاد ٞايٓخعــ ،ٞناشـــ ايػڀــا( ،٤ت ٖ1262ـــ) ،ؾكٝــ٘ أصــٛي ٞنــبري.
َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.177
( )3املبسٛط ،قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞز ،1ص.2 – 1
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ايٓٛع ايجأَ :ايػسٚح يهتب ايفك٘ أ ٚايتعًٝل عًٗٝا
نشــر ٚشــرا٥ع احملكــل اؿًــٖٚ ،ٞــّا ايٓــٛع قــد نجــر يف ا٭يَٓــ ١املتــأ ر.٠
ٚنــاؾٛاٖر يًُرســ ّٛايشــٝخ قُــد سســٔ(ٚ ،)1نُــٛارد ا٭ْــاّ يًُرســ ّٛايشــٝخ
عبا

لٌ ايشٝخ عً.)2(ٞ

ايٓٛع ايتاضع :ايسضا ٌ٥ايعًُ ١ٝاييت جتُع فتا ٣ٚاجملتٗد حطب أبٛاب ايفك٘
نــايعر ٠ٚايــٛثك ٢يًســٝد نــا ِ(ٚ ،)3ســؿ ١ٓٝايٓذــا ٠يًشــٝخ أهللــد ناشـــ
ايػڀاٖٚ ،)4(٤دا ١ٜاملتكني ؾدٸْا اااد.)5(ٟ

ايٓٛع ايعاغس :أدٛب ١املطا ٌ٥ايفكٗ ١ٝبٓخ ٛاالضتدالٍ
ايفت ٣ٛعٓد ايػٝع١
ِ ايشٸ ـرع ٞقــد تڀ ـٛٸر بٝاْٴٗــا عٓــد ايشٸ ـٝع ١اٱَاَٝــ ١ا٭ثــين
ٕٸ ايؿتــ ٣ٛبــاؿڂهڃ ڇ
عشر ،١ٜؾكد نإ أصشابٴ ا٭ٜ ١ُ٥ٴؿتـ ٕٛايٓـا

بٓكـٌ ْؿـا اؿـدٜح يًُسـتؿا،

( ) 1قُد سسٔ بٔ بـاقر بـٔ عبـد ايـرس ِٝبـٔ قُـد ايصـػري( ،ت ٖ1266ــ) ،ؾكٝـ٘ ٚأصـٛي ٞشـٝعٚ ،ٞيـد
ٚتــٛيف يف ايٓذـــ ،يــ٘ نتــاب (دــٛاٖر ايهــ )ّ٬يف ايؿكــ٘ ا٫ســتد٫يٖٚ ٞــَ ٛــٔ أن ـ ايهت ـ

يف هيــو.

َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.565
(َٛ )2ارد ا٭ْاّ يف شر شرا٥ع اٱس ،ّ٬غري ناٌَ ،يًشٝخ عبا

بـٔ ايشـٝخ عًـ ٞصـاس

اـٝـارات

ابٔ ايشٝخ ايهبري ايشٝخ دعؿـر ناشــ ايػڀـا( ،٤ت ٖ1315ــ) ،يـ٘ رسـاي ١عًُٝـٚ ،١رسـاي ١يف ايشـرٚط
ٚرساَ ٌ٥تؿرق ١يف ا٭ص .ٍٛايّرٜع ١ا

تصاْٝـ ايشٝع ،١أغا بارى ايڀٗراْ ،ٞز ،23ص.216

( )3قُد نا ِ بٔ عبد ايعظ ِٝايڀباطبا ٞ٥ايٝاد( ،ٟت ٖ1337ـ) ،ؾكٚ ٘ٝأصـٛي ٞشـٝع ،ٞفتٗـد نـبري،
َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،14ص.793
( )4أهللد بٔ عً ٞبٔ َٛس ٢بٔ دعؿر ناشـ ايػڀا( ،٤ت ٖ1344ـ) ،ؾكٝـ٘ٚ ،يـد بـايٓذـٚ ،تـٛيف ؾٗٝـا،
در

ر ٚاعتُــر)،
سـ ٻ
يف ســاَرا ٤أٜــاّ اْتكــاٍ اؿــٛي ٠ايعًُٝــ ١يٗٝــا ،يــ٘ (ق٥٬ــد ايــدرر يف َٓاســو َــٔ ٳ

طبكات أع ّ٬ايشٝع ،١اغا بريى ايڀٗراْ ،ٞز ،13ص.112
(ٖ )5ــاد ٟبــٔ عبــا

بــٔ عًــ ٞناشـــ ايػڀــا( ،٤ت ٖ1361ـــ) ،ؾكٝــ٘ َــاََ ،ٞــٔ نتبــ٘ (َســتدرى ْٗــر

ايب٬غ .)١ا٭ع ،ّ٬ايارنً ،ٞز ،8ص.58
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َجٌ يرار ٠بٔ أعني(ْٜٛٚ ،)1ا بٔ عبد ايرهللٔٚ ،قُٸد بٔ َسًِٚ ،أب ٞبصـري،
ٚأبإ بٔ تػً (ٚ ،)2مج ٌٝبٔ دراز(ٚ ،)3قُٸد بٔ أب ٞعُريٚ ،اؿسٔ بٔ عًـٞ
بــٔ ؾضــاٍٚ ،صــؿٛإ بــٔ وٝــٚ ٢غريٖــِ ،ثــِ تڀ ـٛٸرت ايؿتــ ٣ٛعٓــدِٖ ؾأ ــّٚا
ٜؿت ٕٛبٓ ٸ ايرٚا َٔ ١ٜد ٕٚهنر ايسـٓد ،ثـِٸ تڀچـٛرٳتٵ ايؿتـ ٣ٛؾأ ـّٚا ٜؿتـ ٕٛلـا
أدٸ ٣ي ٘ٝادتٗادٴٖٴِ يف سهِ ايٛاقع ١ايشرع ٞبتعابريِٖ اـاصٸ.١
ٚاؿاصٌ :أْٸـ٘ ملچـا ٚٳ ځقعٳـتٵ ايػٝبـ ١ايهـ  ٣يًشذـ ١املٗـد  ٟسـٖٓ329( ١ــ)
بٛؾا ٠عًٞٸ بـٔ قڂُٸـد ايسٻـ ٳُر )4(ٟايسـؿري ايرابـع يٲَـاّ ايجـاْ ٞعشـر امصـراعرؾ١
ايشٝع ١يًشهِ ايشـرع ٞيف اؿـٛادخ ٚايٛقـا٥ع بؿتـ ٣ٛؾكٗـا ِٗ٥بـأَر اؿذـ ١
اــِ بــّيو عًــٜ ٢ــد ايســؿري ايرابــع ،ؾردعــٛا اــِ ٚاستــاز ايؿكٗــا٤

عُــاٍ

ادتٗادِٖ يف َعرؾ ١أسهاّ املسا ٌ٥ايا تعرض عً ِٗٝبردٸٖا ٭صـٛاا املٛدـٛد٠
يف ايهتاب ٚايسٴٓٻَٚ ،١ا تكتضـ٘ٝٹ ايكٛاعٹـدٴ ايشـرعٚ ١ٝاملـٛاي ٜٔايعكًٝـٚ ،١تشـخ ٝٴ
َا قاّ مجاع ايشٝع ١عً،٘ٝ

غري هيو مما ٜكتض ٘ٝا٫دتٗاد ٜٚتڀًب٘ ا٫ستٓباط.

( )1يرار ٠بٔ أځعٵٝٳٔٳ ايشٝباْ ٞباي ،٤٫ٛأب ٛاؿسٔ( ،ت ٖ150ــ) ،ؾكٝـ٘ َـتهًِ شـاعرَ ،ـٔ أدـ٬چ ٤أصـشاب
ا٭ ، ١ُ٥ق ٌٝإٔ اا٘ (عبد رب٘) ٚيرار ٠يكبَ٘ٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،2ص.207
( )2أبإ بٔ تػً

بٔ ربا ايبهر ٟاؾرٜر ٟباي ،٤٫ٛأب ٛسعٝد( ،٠ت ٖ141ـ) َٔ ،نبـار أصـشاب ا٭ُ٥ـ١

 َٔ ،أٌٖ ايهٛؾَ ،١ـٔ نتبـ ٘ (غرٜـ

ـ يف ٖـّا املٛجـٛعَٛ .سـٛع١
ٍ َٳـٔ صٳـ ٻٓ ٳ
ايكـرإٓ)ٚ ،يعًچـ٘ أ ٸ ٚٴ

طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،2ص.17
( )3مجٝــٌ بــٔ دراز بــٔ عبــد اهلل ،أبــ ٛعًــ ٞايٓخعــ ،ٞتــٛيف يف أٜــاّ ايرجــا  ،ر ٣ٚعــٔ ايصــادم
ٚايها ِ  ٖٛٚ ،أ  ْٛ ٛبٔ درازَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ
ايصادم  ،ز ،2ص.100
( )4عًــ ٞبــٔ قُــد ايســُر( ٟبؿــتض ايســني ٚجــِ املــ( ،)ِٝت ٖ329ـــ) ،آ ــر ْــٛاب اٱَــاّ اؿذــ ١
اـاصنيَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.315
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ؾــأَ ٍٚــٔ اْـ  ٣اــّا ايعُــٌ ٖــ ٛاؿځسٳـٔٴ بـٔٴ عًـٞٸ ايعُــاْ ،)1(ٞشــٝخ ؾكٗــا٤
ـ
ذايٳٙٴ صــاس ٴ ناَــٌ اياٜــار )2(٠سٳـ ٳٖٓ329( ١ـــ)ٚ ،قــد صٳـٓٻ ٳ
ايشــٝعٚ ١ايــّ ٟاسـتٳ ٳ
نتاب املتُسو عبٌ آٍ ايرسٚ ،ٍٛعاصر ايهًٝينٚ ،عًٞٸ بٔ باب.)3(ٜ٘ٛ

ايصعاَ ١ايد ١ٜٝٓيًػٝع١
ٚايظاٖر إٔٻ اياٻعاَ ١ايد ١ٜٝٓيًشٝع ١ناْت ي٘ بعـد ايػٝبـ ١ايصـػر ،٣ؾءْٸٗـا قبـٌ
هيو مل تهٔ ٫چ ٱَاّ ايعصر أ ٚايسټؿرا ٤بٚ ٘ٓٝبـني اـًـل ،ثٴـِٻ َـٔ بعـد ٙاْتكًـت
اياٻعاَــ ١ايدٜٝٓــ ١حملُٸ ـد بــٔ أهللــد بــٔ دٓٝــد اٱســهايف املتــٛؾچ ٢ســٖٓ381( ١ـــ)،
صاس

نتاب تّٜٗ

ايشـٝعٚ ١نتـاب ا٭هللـد ،ٟثـِٸ َـٔ بعـدُٖا يًشـٝخ قُٸـد

املؿٝد املتٛؾ ٢سٖٓ413( ١ـ)ٚ ،نإ نتاب٘ املكٓعَ ١داراڄ يًدراس ١بني ايؿكٗـاٖٚ ،٤ـٛ
عًځـِٴ
د ٹ ٙٳ
ايّ ٟعًچل عً ٘ٝايشٝخ ايڀٛسٚ ٞسٳُٻ ٢تعًٝك٘ عً ٘ٝبايتّٗ . ٜثٴِٻ َـٔ بٳعٵـ ٹ
ااــد ٣ايســٝد املرتضــ ٢املتــٛؾ ٢ســٖٓ436( ١ـــ) .ث ـِٸ َــٔ بعــد ٙايشــٝخ ايڀٛســ.ٞ
ٖٚهّا َردع بعد َردع ٚيع ِٝبعد يع.ِٝ

عكٝد ٠ايػٝع ١اإلثين عػس ١ٜيف عًِ األ  ١ُ٥باألحهاّ ايػسع١ٝ
ٜٚــتًخٸ ٴ َٳ ـّٵ ٳٖ ٴ ايشــٝع ١يف ا٭ُ٥ــ ١اٱثــين عشــر إٔٸ عًُٗــِ  با٭سهــاّ
( )1اؿسٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞعك ٌٝايعُاْ ،ٞأب ٛقُد ،ؾكَٚ ٘ٝتهًِ َٔ ،أتبـاع أٖـٌ ايبٝـت َ ،ـٔ اٖـٌ
عُإَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.145
( )2نتاب ؾعؿر بٔ قچُد بٔ دعؿـر بـٔ َٛسـ ٢بـٔ قٛيٜٛـ٘ أسـتاه ايشـٝخ املؿٝـد ،تـٛيف سـٓ ١سـت ٚسـتني
ٚث٬مثا .١٥نشـ اؿذ

ٚا٭ستار ،سسني ايهٓتٛر ،ٟص.421

( )3عً ٞبٔ اؿسني بٔ َٛس ٢بٔ بابٜٛـ٘ ايكُـ ،ٞأبـ ٛاؿسـٔ( ،ت ٖ329ــ) ،عـامل ٚؾكٝـ٘ َٚـتهًِ ،أبـٛ
ايصــدٚم  ، يــ٘ نتــاب ايتٛسٝــدَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ
ايصادم ،ز ،4ص.283
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ايشرع ١ٝيٝا َٔ طرٜل ا٫دتٗـاد نسـا٥ر االتٗـدْ ٚ ،ٜٔٸُـا ٖـَ ٛـٔ طرٜـل ٜـداع
ايـــٓيب  يٮسهـــاّ عٓـــدِٖٖٚ ،ـــِ َعصـــَ َٕٛٛـــٔ اـڀـــأ يف بٝـــإ ا٭سهـــاّ
نايٓيبٚ ،قد هنرْا هيو يف نتابٓا بابٴ َد ١ٜٓايؿك٘ عٓد ايهـَٓ ّ٬ٸـا يف ايٛاجـع
يعًــِ ايؿكــ٘ٚ ،يف ايــدٚر ايجــاْ ٞيعًــِ ايؿكــ٘ أْٸـ٘ عٓــد ا٭ُ٥ــ  ١نتــابٴ عًـٞٸ 
ايّ ٖٛ ٟبءَ ٤٬رسٍٛڇ اهلل  ٚ ٳاچ عًٞٸ ٕ ٚ ،ٻ ؾ٘ٝٹ ستٽ ٢رٵلٴ اـدل(.)1
ٚتكـدٸّ إٔٸ ايرســ  ٍٛأٚدع بٝــإٳ قسـِڈ َــٔ ا٭سهــاّ يُ٥٬ٸـ ١ا٭طٗــار ،
ٚأْٸِٗ ٜ ٫اايٜ ٕٛتٛارٳثٕٛٳ ّٖا ا٭َر

اٱَاّ ايجاْ ٞعشر .

ْعِ ْٸِٗ ي ٛأرادٚا إٔٵ ٜعًُٛا با٭سهاّ َٔ طرٜل اٱاـاّ ٚاْهشـاف ايٛاقـع
يتــأتٸ ٢اــِ هيــو نُــا ٜتــأتٸ ٢اــِ هيــو يــ ٛأرادٚا ايعًــِ ٚاملعرؾــ ١بــأٟٸ شــَ ٤ٞــٔ
سكا٥ل املخًٛقات ٚايهآ٥ات; يكدسْ ١ٝؿٛسـِٗ ٚ ،يف اــ ( :عبـد ٟأطعـين
تهــٔ َجًــٚ ،)2()ٞيف نتــاب اؿذــَ ١ــٔ أصــ ٍٛايهــايف ،صٕ ( ،231ٸ ا٭ُ٥ــ ١ها
شاٚ٩ا إٔٵ ٳٜعٵ ځًُٛا عٳ ٹًُٛا)(.)3

ايدي ٌُٝعً ٢أِّْٗ  ي ٛأزادٚا إِٔ ٜعًُٛا عًُٛا
ٜٚشــٗدٴ يــّيو أْٸٗــِ َــع غــاار ٠عًُٗــِ ٚنجــر ٠ب ٝـاِْٗ يًعًــٚ ّٛجــخاََ ١ــا
أٚرث ٙٛيًشٝع َٔ ١ا٭سادٜح ٚا٭ بار مل ػد يف نت

ايمحادِ ٚايتـارٜخ املعتـ ٠

عٓد شر ساٍ أسدِٖ إٔٵ ٜٴّنر أْٸـ٘ تتًُـّ عًـ ٢أسـدٺ َـٔ ايؿكٗـا .٤أ ٚر ٣ٚعـٔ
ٌ اــِ َــٔ رســٍٛ
أســد َــٔ ايــرٚاٖٚ ،٠ــ ٛأدٍټ دي ٝـٌڈ عًــ ٢إٔٸ عًُٗــِ قــد سٳصٳ ـ ٳ

( )1ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.239
( )2اؾٛاٖر ايسٓ ،١ٝقُد بٔ اؿسٔ اؿرٸ ايعاًَ ،ٞص.284
( )3ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.258
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اهلل  ،أ ٚبڀرٜل اْهشاف ايٛاقع ي٘.
ّٖٚا اٱَاّٴ دعؿر ايصادم قد بٝٻٔ ؾابر بـٔ سٝٸـإ( )1أسـرار عًـِ ايهُٝٝـا،٤
ٚشٳ ٳر ٳ يػري ٙأسرارٳ ايهآ٥ات ستٻَ ٢ـا نـإ َٓٗـا يف ايسٻـُاٚاتٖٚ ،هـّا َـٔ قبًـ٘
 َٔٚبعـدَ ٙـٔ ا٭ُ٥ـَ  ١ـع أْٸٗـِ مل ٜـّنر عـِٓٗ  أْٸٗـِ دٳ ٳرسـٛا ٚتتًُٳـّٚا
د َٔ ايعًُا ٤بأسرار ايڀبٝع.١
سٺ
عًٜ ٢دٹ ځأ ٳ
َٚا ٜه ٕٛهيـو ٫چ ْ٫هشـاف ايٛاقـع ٭ْؿسـِٗ ٚ اؾتضـا أسـرار ايعـامل
يد َٔٚ  ِٜٗرادع ايبشار  ٫سٝٸُا نتاب ايسُاٚ ٤ايعامل(ٜ َ٘ٓ )2رَ ٣ـا هعـٌ
ا٭ؾهار سريٚ ٣ايعك ٍٛصـرعَ ٢ـٔ ا٭ بـار ايـٛارد ٠عـِٓٗ  ،املشـتًُ ١عًـ٢
كتًـ ايعًٚ ّٛايؿٓ.ٕٛ
ٚعًٝــ٘ ؾٝهــٕٛٴ عصــر ايــٓٸ ٸ عٓــد ايشــٝعٜٓ ١تٗــ ٞبــأٚٸٍ ايػٝبــ ١ايهــ  ٣ســٓ١
(ٖ330ـــ) يٲَــاّ ايجــاْ ٞعشــرٜٚ ،هــٕٛٴ ٚٴدــٛدٴ ا٭ُ٥ــ  ١اســتُراراڄ يٛدــٛد
ايٓيب.
غ٬ف أٌٖ ايسٓٸ ١ؾءٕٸ عصر ايٓٸ ٸ عٓدِٖ ٜٓتٗ ٞلٛتٹ رس ٍٛاهلل .
ٕ ٚٸ ردــٛع ؾكٗــا ٤ايشــٝع ١يف َعرؾــ ١سهــِ املســأي ١ي٬دتٗــاد ْٸُــا نــإ عٓــد
دِٖ عٔ ايٓيب ٚ عٔ أُ٥تِٗ  ،أ ٚبعد غٝب ١اٱَاّ ايجاْ ٞعشر .
بٴعٵ ٹ
د ٹِٖٵ عٔ ايٓٸيبٸ  ،أ ٚبعد َٛت٘ .
غ٬ف أٌٖ ايسٓ ،١ؾءْٸ٘ نإ عٓد بٴعٵ ٹ
ٚإٔ ا٭  ١ُ٥عٓد ايشٝعَ ١عصَ َٕٛٛـٔ اـڀـأ ٚايٓسـٝإ ،نايرسـ، ٍٛ
( )1دابر بٔ سٝإ بٔ عبد اهلل ايهٛيف ،أبَٛ ٛس( ،٢ت ٖ200ـ) ،عـامل بايهُٝٝـا ،٤نـإ ٜعـرف بايصـٛيف،
َٔ أٌٖ ايهٛؾ ،١أصً٘ َٔ راسإ ،اتصٌ باي اَه ،١تـٛيف بڀـٛ
ز ،2ص.103
( )2عار اْٛ٫ار ،قُد باقر االًس ،ٞز ،54نتاب ايسُاٚ ٤ايعامل.

 .ا٭عـ ،ّ٬ـري ايـد ٜٔايارنًـ،ٞ
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ؾتهــ ٕٛأقـــٛااِ ٚ أؾعـــااِ ٚ تكـــارٜرِٖ  نـــأقٛاٍ ٚأؾعـــاٍ ٚتكـــارٜر
ايرس  ٍٛسٴذٻ څ ١عً ٢اؿهـِ ايشـرعٚ ،ٞيـّا تٳذٹـدٴٖٴِ ٜٴعبٸـر ٕٚعـٔ ايسـٓٸ ١ايـا
ٖ ٞايديٌٝٴ عً ٢اؿهِ ايشرع ٞبكٛاِ( :سٓ ١املعص ٫ٚ ،)ّٛىصٸـ ٕٛايٓبٸـ ٞ
بايّٸنر; يه ٕٛايسٓ ١ايا ٖ ٞاؿڂذٻ١ڂ عٓدِٖ ٖٞ ،قٍٛٴ ايـٓيبٸ ٚ ،قـ ٍٛا٭ُ٥ـ،١
ٚؾعٌ ايٓيب ٚ ،ؾعٌ ا٭ٚ ،١ُ٥تكرٜرٴ ايٓيب ٚ ،تكرٜر ا٭. ١ُ٥
ؾ ٬ؾرم بني ايٓيب ٚ ا٭ ١ُ٥اٱثـين عشـر عٓـدِٖ يف ا٫طچـ٬ع عًـ ٢اؿهـِ
ايشرعٚ ٞاْهشاف ايٛاقع ٫چ إٔٸ ايٓيب ٜٓ هشـ ي٘ ايٛاقع َـٔ طرٜـل ايـٛس،ٞ
ٚاٱَــاّ ٜٓهشـــ يــ٘ ايٛاقــع َــٔ طرٜــل ايكـرإٓ االٝــد ،أَ ٚــٔ قــٍٛڇ َٳــٔ قبًــ٘ َــٔ
ا٭ ،١ُ٥أ َٔ ٚايهتاب ايّ ٟأَ ٙ٬رس ٍٛاهلل  يٲَاّ عً ، ٞؾـءٕٸ ايهتـاب
املّنٛر نُا قد عرؾت إٔٸ ؾ ٘ٝست ٢رل اـدل(.)1
ٚقــد عرؾــت إٔٻ ا٭ُ٥ــ ١نــإ عٓــدِٖ طرٜـلٴ اٱاــاّ ٚايهشـــ ملعرؾــ ١ايٛاقــع
بدي ٌٝأْٸِٗ ناْٛا ٜٴًُٕٛٳ اؿكـا٥ل ايعًُٝـٚ ١ا٭سـرار ايهْٝٛـَ ١ـٔ طرٜـل اْهشـاف
ايٛاقع اِ باٱااّ.

إّٕ األ ١ُ٥مل ٜطتعًُٛا طسٜل اإلهلاّ يف ايهػف عٔ األحهاّ
ٚيهٓٸِٗ  مل ٜٳصٵدٴرٵ َـِٓٗ ْـ پ عًـ ٢أْٸٗـِ  اسـتعًُٛا ٖـّا ايڀرٜـل أٚ
استاد ٙٛيف َعرؾ ١ا٭سهاّ ايشرع ١ٝستٸ ٢يف َستسرِٖ ؾـءِْٗ  نـاْٛا يف بٝـإ
ا٭سهاّ ايشرع ١ٝقد أشارٚا ملصدرٖا َٔ ايكرإٓ ايهر ِٜأ ٚايسٓٸ ١أ َٔ ٚايهتـاب
ايّ ٟٳڀډـ٘ اٱَـاّ عًـَ  ٞـٔ َـ ٤٬رسـ ٍٛاهلل ٚ ،مل ٜشـريٚا قـاچ يڀرٜـل
اٱااّ يف َعرؾ ١ا٭سهاّٚ ،هيو ٜدٍټ عً ٢عدّ ارتهابِٗ ي٘.
( )1ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،1ص.239
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ؾايشــٝع ١تردــع يُ٥٬ــ  ١يف َعرؾــ ١ا٭سهــاّ ايشــرع ١ٝباعتبــار أْٸٗــا َرٜٚٸ ـ١
يــد ِٜٗعــٔ ايرســٚ ، ٍٛيــّا يــ ٛقــاٍٳ اٱَــاّٴ :أْــا أعُــٌ نــّا مل ٜٴشٵُٳ ـٌٵ عًــ٢
اٱيااّ ْ ٚٸُا عً ٢ا٭ٚيٜٛٸٚ ١ا٫ستشباب ٚا٫ستٝاط.

طسٜك ١ايػٝع ١يف َعسف ١أحهاّ ايػسٜع١
دّ ايـتُهڊٔ َـٔ ايردـٛع يُ٥٬ٸـ ١أٚ
ٕٸ يًشٝع ١اٱثين عشـر ١ٜاٱَاَٝٸـ ١عٓـد عٳـ ٳ
اؿرز عً ِٗٝيف هيو طرٜكتني ملعرؾ ١ا٭سهاّ ايشرع:١ٝ
سداُٖاٜ :سُٸ ٢أصشابٗا با٭صٛيٝني; يردٛعِٗ يف َعرؾ ١اؿهـِ ايشـرعٞ
يٮدي ١ا٭ربع :١ايهتابٚ ،ايسـٓٚ ،١اٱمجـاعٚ ،ايعكـٌٖٚ ،ـ ٞتسـُٸ ٢با٭صـ;ٍٛ
٭ٕٸ ا٭صــٌ َــا ابتٓــ ٢عًٝــ٘ غــريٖٚ ،ٙــّ ٙا٭ربعــٜ ١بــتين عًٗٝــا َعرؾــ ١اؿهــِ
ايشرع.ٞ
ٚنٝـ نإ ؾّٗ ٙايڀرٜك ٖٞ ١عبار٠څ عٔ ايردـٛع يًهتـاب االٝـدٚ ،عٓـد عـدّ
َعرؾــ ١اؿهــِ ايشــرعَٓ ٞــ٘ ٜردعــ ٕٛيًســٓٸ ١املرٜٚٸــ ١عــٔ ايرســ  ٍٛأ ٚعــٔ
ا٭ ١ُ٥بسٓدٺ ٜهَ ٕٛعت اڄ عٓدِٖ.
ٚردــٛعِٗ يًهتــاب أ ٚايســٓ ١منــا ٖــ ٛبايعُــٌ بٓصٛصــٗا أٛ ٚاٖرٖــا ٫ٚ
ٜأ ّ ٕٚبايسټٓٸ ٹ ١ي ٛايؿت ايهتاب ،نُا ٜ ٫أ ّ ٕٚبسٓٸ ١ا٭ ١ُ٥يـ ٛايؿـت سـٓٸ١
ايرس  ٍٛايجابت ١عٓدِٖٚ ،عٓد ؾكد هيو نڂً ٹ٘ ٜردعـ ٕٛيًعكـٌ اؿـانِ بـاي ا٠٤
أ ٚا٫ستٝاط أ ٚايتخٝري أ ٚا٫ستصـشاب عٓـد َـٔ اعت ٖـا َـٔ بـاب ايعكـٌ٫ ٚ ،
ؾُٳٔ اعت ٖا َٔ بـاب قٝـاّڇ ايهتـاب ٚايسـٓ ١عًٗٝـا ٜهـ ٕٛردٛعـ٘ يٗٝـا َـٔ بـاب
ايردٛع يًهتاب ٚايسٓ.١
ٚأَٸا ردٛعِٗ يٲمجاع ؾءٕٵ نإ َٔ باب اؿد

يرأ ٟاملعص َٔ ّٛا٫تؿـام

ؾٗ َٔ ٛباب ايردٛع يًعكٌٕ ٚ ،ٵ نإ َٔ باب سراي د ـ ٍٛاملعصـ ّٛيف مجًـ١
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َـٔ نتـ

أص ٍٛايؿك٘ يًشٝع.١

طسٜك ١اضتٓباط االخبازٜٝـٔ يًخهِ ايػسعٞ
ايكســـِ ايجـــاْٜ :ٞٴسُٸـــ ٢أصـــشابٴٗا باٱ بـــارٜني; يعـــدّ عًُـــِٗ با٭ديچـ ـ١
ٌ
ا٭ربعْ ٚ ،١ٸُا ٜعًُ ٕٛبأصٌڈ ٚاسـدٖٚ ،ـ ٛا ٫بـارٚ ،بعضـِٗ َٳـٔٵ دٳـٛٻ ٳي ايعٳُٳـ ٳ
ع َـٔ
بايهتاب أٜضاڄٚ ،مل ٜعًُٛا با٭ص ٍٛا٭ربع ١بأمجعٗا ،ؾءٕٸ ايهجري َِٓٗ َٳٓٳـ ٳ
ايعٌُ بأصٌ اي ا ٠٤سٳتٻ ٢يف ايشټبٵ ٳٗ ٹ ١ايٛٴدٛب.١ٝ
ٚطـــرٜكتِٗ يف َعرؾـــ ١ا٭سهـــاّ ايشـــرعٖ ١ٝـــ ٞايردـــٛع يٮ بـــارٚ ،عـــدّ
ردـــٛعِٗ يٲمجـــاع ٚيًعكـــٌ ،بـــٌ ٚعٓـــد ايهـــجري َـــِٓٗ عـــدّ سٴذٸٝـــ ١ايهتـــاب
ٍ عً ِٖٚ ،ِٗٝايرسٚ  ٍٛا٭. ١ُ٥
 ٫تصاص ؾُٗ٘ لٳٔٵ ٳْ ٳا ٳ
ع ١يف ايهت
صر ايهجريٴ َِٓٗ اؿڂذٝٸ ١با٭ بار املڂٛدٳ ٳ
ستٸ ٢سٳ ٳ

ا٭ربعـ :١ايهـايف،

َٚــٔ  ٫وضــر ٙايؿكٝــ٘ٚ ،ايتٗــّٚ ، ٜا٫ستبصــارٚ ،غريٖــا َــٔ ايهتـ

املعتـ ،٠

باعتبــار إٔٸ ايبٝــإ يٮسهــاّ قــد نُــٌ بٗــاٚ ،يــّا غــاب اٱَــاّ ايجــاْ ٞعشــر،
آ ّ ٜٔبظٛاٖرٖـا َـٔ د ٕٚؾـرم بـني ايصٸـشٝض َٓٗـاٚ ،بـني ايضٸـعٝـٚ ،بـني ايشٸـاه
ايّ ٟمل ٜعٌُ ب٘ ا٭صشابٚ ،بني املشٗٛر املعُ ٍٛب٘ٚ ،بني املرسٌٚ،بني املسٓد.

ٚبٓا ِٖ٩عً ٢أصاي ١اؿرَ ١يف ا٭شٝا ٤احملتًُ ١سرَتٗا.
بــٌ ايهــجري َــِٓٗ بٓــا ٙ٩عًــ ٢أصــاي ١ايٛدــٛب يف ا٭شــٝا ٤احملتُــٌ ٚدٛبٗــا،
ٚهيو ٫عتبارِٖ ا٫ستٝاط يف ايشټبٴٗات.
َٚٳ ٳٓعٛا َٔ ا٫دتٗاد ٚسٳرٻَٛا ايعٳ ٳٌُ بـايظٔٸ اؿاصـٌ با٫دتٗـادٚ ،أْٸـ٘ يـٝا
عذ.١
َٓٚعٛا َٔ دراس ١عًِ أص ٍٛايؿكـ٘ ،باعتبـار أْـ٘ طرٜـلٷ ي٬دتٗـادٚ ،تسـُٸ٢
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ّٖ ٙايؿرق َٔ ١ايشٝع ١باحملدٳٿثني ٚاٱ بارٜني.

َٔ ْكذ طسٜك ١األخبازٜٝـٔ
شُٸ ـد أَــني ا٭ســمحآباد )1(ٟيف
ض طــرٜكځ ٳتٗٴِ املــّنٛر ٠املــرييا َٴ ٳ
د٠ڂ َٳ ـٔٵ ْكډ ـ ٳ
ٚعٴُٵ ـ ٳ
ؾٛا٥ــد ٙاملدْٝــَٚ ،١ــٔ َشــاٖري عًُــا ِٗ٥ايسـٝٸد ْعُــ ١اهلل اؾاا٥ــرٚ ،)2(ٟصــاس
اؿدا٥ل ايٓاجر.)3( ٠
ٚقځٜٛٳتٵ ّٖ ٙايڀچرٜكځ١ڂ يف ايكرٕ اؿاد ٟعشـر ااذـرٚ ٟايجـاْ ٞعشـرٚ ،أٚا٥ـٌ
()4

ايجايح عشرٚ ،يهٔٻ ايڀرٜك ١ا٭صٛي ١ٝتػًډبت عًٗٝا لٛاقــ ايٛسٝـد ايبٗبٗـاْٞ
املتٛؾ ٢سٖٓ1206( ١ـ) ثٴِٻ َٔ بعدٹ ٹ ٙتًُّٝٴٙٴ دٳـدټْا ايشٻـٝخ دعؿـر ،نُـا هنرتـ٘ نتـ
ايتارٜخ.

َع َدُّ َع َُ ٌِ ايػٝع ١بايكٝاع
 ٫ٚتٳعٵ ٳٌُٴ ايشٸٝعٳ١ڂ بايكٝا

ٚ ،أْهرتـ٘ أشٳـدٻ اٱْهـار; ٭ٕٸ ايـد ٜٔقـد نُـٌ أٜـاّ

ايرس٫ ، ٍٛچ إٔٸ ايكسِ ايهجري َٓ٘ قد أٚدع٘ ايرس  ٍٛعٓـد ا٭ُ٥ـَ  ١ٸـا

( )1قُد بٔ أَني ا٫سمحآباد( ،ٟت ٖ1036ـ) ،ؾاجٌ قكچل َاٖر ،رٝ٥ا ا٭ بـارٜني يف يَٓـ٘ ،يـ٘ نتـاب
ايؿٛا٥د املدْٚ ١ٝغريَ ،ٙات يف َه 1.١أٌَ ا٭ٌَ ،قُد بٔ اؿسٔ اؿ ٸر ايعاًَ ،ٞز ،2ص.246
(ْ )2عُ ١اهلل بٔ عبد اهلل بـٔ قُـد اؿسـٝين اؾاا٥ـر( ،ٟت ٖ1112ــ)َ ،ـٔ أٖـٌ داا٥ـر ايبصـرٚ ،٠يـد يف
ايصباغَ .١ٝعذِ امل٪يؿني ،قُد رجا نشاي ،١ز ،13ص.110
(ٜٛ )3سـ بٔ أهللد ابـٔ عصـؿٛر ايـدراي ٟايبشراْـ( ،ٞت ٖ1189ــ) ،ؾكٝـ٘ َٚردـعٜ ،عـرف بصـاس
اؿدا٥لْ ،سب١

نتابـ٘ املشـٗٛر اؿـدا٥ل ايٓاجـر ٠يف أسهـاّ ايعـمح ٠ايڀـاٖرٚ ،٠يـ٘ ي٪يـ ٠٪ايبشـر ٜٔيف

اٱدايَٛ .٠سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،12ص.436
( )4قُد باقر بٔ قُد أنٌُ ايبٗبٗاْٚ ،ٞيد يف أصؿٗإ ٚأقـاّ يف بٗبٗـإٚ ،اسـتكر يف نـربٚ ٤٬تـٛيف بٗـا
ســٖٓ1206( ١ـــ)َٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم  ،ز،13
ص.529
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يعدّ ا٫بت ٤٬بايٛقا٥ع احمله ١َٛب٘ يف هيـو ايعصـر ،أ ٚيعـدّ املصـًش ١يف
ئَ ايػٝب ١ايصػر ٣قد نٌُ ٗٛرٚ ٙمت

راد٘.

يف هيو ايٛقتٚ ،

ٚبعضِٗ ٜر ٣بإٔٻ بعض أسهاّ ا٭شٝا ٤اقتضت املصـًش١ڂ

ؿا٤ٳٖـا

127

ٗـارٙ
يَـٔ

ٗٛر اؿذ ،١أ ٚ٭ٕٸ ٚقا٥عٗا  ٫تٛدد ٫چ هيو ايٛقتٚ ،عٓـد ٗـٛرٜ  ٙٴظڃٗڇـرٴ
تًو ا٭سهاّ.
ٚبًؼٳ ْهارٴ ا٭  ١ُ٥يًعٌُ بايكٝا
ايصــادم  ٭بــإ بــٔ تػًــ

ٚ ،عدّ ا٭ ّ بايرأ ٟإٔٵ ٜك ٍٛاٱَـاّ

ل
املتــٛؾچ ٢ســٖٓ141( ١ـــ) (ايسٴــٓٻ١ڂ ها ٹقٝسٳــتٵ َٴشٹــ ٳ

ايدٸ.)1()ٜٔ

اإلمساعٚ ١ًٝٝايبٗسٚ ٠اآلغاخاْ١ٝ
ايكســِ ايجــاَْ ٞــٔ اٱَاَٝــٖ ١ــ ٛايكســِ املس ـُٸ ٢باٱااعًٝٝــٖٚ ،١ــِ ايــّٜٔ
ٜكٛي ٕٛبءَاَ ١ااع ٌٝبعد َاَ ١أب ٘ٝدعؿر ايصادم َٚ ،ـٔ بعـد ااعٝـٌ
ٚيـد ٙقُـد ،ثـِٸ يف أعكابـٜ٘ ٫ٚ ،كٛيـ ٕٛبءَاَـ ١اٱَـاّ َٛسـ ٢ايهـا ِ  ا٭م
ٱااع ;ٌٝ٭ْ٘ َ ٫اَ ١٭  ٜٔٛعٓدِٖ بعد اؿسٔ ٚاؿسني.
ٚتتًخٸ ٴ عكٝدتِٗ يف اٱَاَ :١بأْٸ٘ ٫بٴدٸ َٔ ٚدٛد َاّڈ َعص ّٛيف نڂٌٿ ٚقـت
َٔ ْسٌ اٱَاّ عًٞٸ بٔ أب ٞطاي
ايّ ٟقبً٘ َٔ ٚايد

ٚ ؾاطُـَٓ  ١صـٛصٷ عًٝـ٘ َـٔ اٱَـاّ

ٚيد ستٸ ٢تك ّٛايكٝاَ ِٖٚ ،١عً ٢طا٥ؿتني:

ا٭ : ٚاملسُٸا ٠باملستعًٚ ١ٝايبٗرٚ ،٠تبدأ اٱَاَ ١عٓدِٖ َٔ اٱَاّ عًـ ٞ
ثِ ٫بٓ٘ اؿسٔ  ثِ يًشسني  ثِ يف أعكاب٘.
ايڀا٥ؿ ١ايجاْٝـ :١املسـُٸا ٠بايٓاارٜـٚ ١املسـُٸا ٠با٭غا اْٝـ ،١ؾاٱَـاّٴ بعـد اٱَـاّ
( )1احملاسٔ ،أهللد بٔ قُد اي ق ،ٞص.214

أدًار علم الفقو ًأطٌاره

128

عً ٖٛ  ٞاؿسـنيٜ ٫ٚ ،عـدٸ ٕٚاٱَـاّ اؿسـٔ  يف عـداد ا٭ُ٥ـٚ ،١اتٸؿكـت
ايڀا٥ؿتإ عًَ ٢اَ ١اؿسني ،ثِٸ ٫بٓ٘ عً ،ٞثِ ٫بٓ٘ قُد ايباقر ،ثِ ٫بٓ٘ دعؿـر
ايصادم ،ثِ ٫بٓ٘ ااع ،ٌٝثِ يف أعكابٜ٘ٚ ،كٛي ٕ :ٕٛااع ٌٝمل ٜٳُٴتٵ قبـٌ
ا سـٓٛاتٺ َـٔ
أب ٘ٝاٱَاّ دعؿر ايصـادم ْ ٚ ،ٸـ٘ قـد رٴٟ٩ٳ بايبصـر ٠بعـد ٳُٵـ ڇ
َٛت أب.٘ٝ
ٕ ٚٸ أبــا ٙاٱَــاّ ايصــادم  أ ؿــٚ ٢دــٛدٚ ،ٙأ ٗــر َٛتــ٘ ٛؾـاڄ عًٝــ٘ َــٔ
اـًؿا ٤ايعباسٝني ،سٝح ناْت د ٌ٥٫اٱَاَ ١اٖر٠څ عًٚ ،٘ٝاستمح سـٖٓ145( ١ــ)
ستٸَ ٢ات سٖٓ158( ١ـ).
ٚيهـــٔ ايشـــٝع ١ا٫ثـــين عشـــرٜ ١ٜعتكـــد ٕٚلـــٛت ااعٝـــٌ أٜٸــاّ أبٝـــ٘ ســـٓ١
(ٖ143ـ)ْ ٚ ،ٸ٘ أ ٗر َاَت٘ ٛؾاڄ عًـٚ ٢يـدَٛ ٙسـ  ٢يعًُـ٘ لـٛت ااعٝـٌ
قبً٘ٚ ،بكاَٛ ٤س ٢بعد ،ٙؾءها أ ٗر َاَ ١ااعٚ ٌٝقد َات قبـٌ اٱَـاّ مل ٜبـل
يٮعدا ٤اـٛف َٔ اٱَاّ َٛس  ٢ستٜ ٢كتً.ٙٛ

ٚقت ظٗٛز املرٖب اإلمساعًٞٝ
ٚقد ځ ٳٗ ٳر ّٖا املّٖ

بٛاسڀ ١ايدٚي ١ايؿاطُٝـ ١يف املػـرب ايـا أسسـٗا سـٓ١

(ٖ297ـ) َاَِٗ املٗد ٟعبٝد اهلل بٔ اٱَاّ اؿسني( )1يف اؾاا٥ـرٚ ،اتٸخـّ تـْٛا
عاصُ ١ي٘ٚ ،يف سٖٓ358( ١ـ) اؾتتض َصر َاَِٗ املعا يد ٜٔاهلل ايؿـاطُ )2(ٞبـٔ

ى ايدٻ ٚځي ٹ ١ايؿاطُ ،١ٝسهـِ َـٔ (ٖ322 – 296ــ)،
( )1أب ٛقُد ،عبٝد اهلل بٔ اؿسني املٗد ٖٛ ،ٟأٚٻٍٴ ًَڂ ٛٹ
اٝت َد( ١ٜٓاملٗد )١ٜيف تْٛا باا٘ .تارٜخ اٱس ،ّ٬ايّٖيب ،ز ،24ص.108
(َ )2عـد بـٔ اااعٝـٌ بـٔ ايكـا ِ٥بـٔ عبٝــد ايؿـاطُ ،ٞأبـ ٛاـ( ،ِٝت ٖ365ــ) ،صـاس

َصـر ٚأؾرٜكٝــا

اـًؿــا ٤يف ايدٚيــ ١ايؿاطُٝــٚ ،١يــد يف املػــرب .ســري أعــ ّ٬ايٓب،٤٬قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب ،ز،15
ص.159

الذًر الرابع /بذأ ىيا الذًر م هنا ت القر االًل اذلجرخ اىل اًائل القر الرابع اذلجرخ

129

اٱَاّ املٓصٛر ابٔ اٱَاّ ايكا ِ٥بأَر اهلل بٔ اٱَاّ املٗـد ٟاملتكـدّ هنـر ،ٙبكٝـاد٠
دٖٛر ايصكً.)1(ٞ
ٚطــرٜكتِٗ يف َعرؾـــ ١ا٭سهــاّ ايشـــرعٖ ١ٝــ ٞا٭ ـــّ لــا يف نتـــاب دعـــاِ٥
اٱســ ،ّ٬طبــع يف َصــرٚ ،نتــاب ا٫قتصــار ،طبــع يف دَشــلٚ ،نتــاب ااُٸ ـ ١يف
آداب أتباع ا٭ ، ١ُ٥طبع يف َصرٚ ،اؾُٝع َٔ تـأيٝـ أبـ ٞسٓٝؿـْ ١عُـإ بـٔ
أب ٞعبد اهلل َٴشُٸد بـٔ َٓصـٛر املػربـ ،)2(ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ367( ١ــ)ٚ ،يـٝا اـِ
سَ ٣ٛا دٚٸْ٘ اِ ّٖا ايردٌٚ ،قد عٝٸٓ٘ ايكا ِ٥بأَر اهلل ايؿاطُٞٸ اـًٝؿـ ١ايجـاْٞ
قاجٝاڄٚ ،بكٜ ٞشػٌ ّٖا املٓصـ
قاج ٞايكضاٚ ،٠داع ٞايدعا ،٠ثِٸ تٛ
ٚاملِٗ َٔ ّٖ ٙايهت

يَـٔ اـًٝؿـ ١ايرابـع املعـا يـد ٜٔاهلل ؾذعًـ٘
ّٖا املٓص

َٔ بعد ٙأ٫ٚد.ٙ

عٓدِٖ ٖ( ٛدعا ِ٥اٱس ،)ّ٬ؾٗ ٛايكـاْ ٕٛا٭ساسـٞ

اــِٜ ٫ٚ ،ــااٍ نــّيو ستٸـ ٢ايٝــ ّٛعٓــد طا٥ؿــ ١ايبٗــرَ ٠ــِٖٓٗٚ ،ــٜ ٛشــتٌُ عًــ٢
َرس٬ت عٔ اٱَاّ ايصادم ٚ آبا  ٘٥تڀابل ؾك٘ اٱَاَ ١ٝا٫ثين عشر.١ٜ
ٚوه ٢إٔٸ ٜعكٛب بٔ نٹًا(ٚ )3يٜر ايعاٜا باهلل( )4أسضـر يف سـٖٓ380( ١ــ)
مجاع ١ايؿكٗاٚ ٤أٌٖ ايؿتٝا ٚأ رز اِ نتاباڄ يف ايؿك٘ قد عًُـ٘ٚ ،قـاٍٖ :ـّا عـٔ
( )1دــٖٛر بــٔ عبــد اهلل ايرَٚــ ،ٞأبــ ٛاؿســٔ( ،ت ٖ381ـــ) ،قا٥ــد املعــا ايؿــاطُ ،ٞبــاَْ ٞدٜٓــ ١ايكــاٖر٠
ٚاؾاَع ا٭يٖرٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،1ص.357
(ْ )2عُإ بٔ أب ٞعبد اهلل ،قُٸد ،بـٔ َٓصـٛر املػربـ ٞاملصـر ،ٟأبـ ٛسٓٝؿـ( ،١ت ٖ367ــ) ،يـ٘ (دعـاِ٥
اٱسَٛ .)ّ٬سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.493
(ٜ )3عكٛب بٔ ٜٛسـ بٔ براٖ ِٝبٔ ٖار ٕٚبٔ نًا ،أبـ ٛايؿـرز( ،ت ٖ380ــ)ٚ ،يٜـرٚ ،يـد ببػـداد،
ٚساؾر

ايشاّ ثِ

َصر ؾاتصٌ بهاؾٛر ا٭ شٝد ٟثـِ

املػـرب ؾخـدّ املعـا ايؿـاطُٚ .ٞؾٝـات

ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،7ص.27
(ْ )4اار بٔ َعد بٔ املٓصٛر ايؿاطُ ،ٞأبـَٓ ٛصـٛر ،صـاس

َصـر ٚاملػـرب ٚيـد يف املٗدٜـٚ ١بٜٛـع بعـد

ٚؾا ٠أبٚ ،٘ٝناْت ؾنت ٚق٬قٌ يف عٗد .ٙسري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.167
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اٱَاّ ايعاٜا باهلل عٔ آبا ٘٥ايهراّّٖٚ ،ا ايهتاب ٜعرف بايرٸساي ١ايٛيٜر.١ٜ
ٜٚعتُد ٕٚيف تارىِٗ عً ٢نتاب (اؾتتا ايدع ،)٠ٛطبع يف بريٚت.
ٚقد أسٸا ايؿاطُ ٕٛٝداَع ا٭يٖر يتدرٜا ٖـّا املـّٖ ٚ ،نـإ ايتـدرٜا
ملــّٖ

َايــو ٚايشــاؾع ٞيف اؾــاَع ايعتٝــلٚ ،بــّيٛا قصــار ٣اؾٗــد ٱســٍ٬ڇ

املّٖ

اٱااعًٞٝٸ قًچٗا.

ٚاستُرت اـ٬ؾ ١ايؿاطُ ١ٝيف َصر ست ٢عٗد املستٓصر باهلل(.)1

اْػكام ايدٚي ١ايفاطُ١ٝ
ٚبعد ٚؾات٘ سٖٓ487( ١ـ) ٚقع ايٓااع بني ٚيد ٜ٘ا٭ن ْاار(ٚ ،)2بني ا٭صـػر
َٓ٘ املستعً ٞباهلل( ،)3ؾبٴٜٛعٳ ايجاْ ٞيف َصرٚ ،أدٸ ٣هيـو

اْكسـاّ اٱااعًٝٝـ١

ؾرقتني:
املستعً ٖٞٚ ،١ٝايتابع ١يًُستعً ٖٞٚ ،ٞايا قاَت أُ٥ٸتٴٗا باـ٬ؾ ١يف َصـر،
إٔٵ دــا٤ٳ صٳ ـ ٬ٴ اي ـدٸ ٜٔا٭ٜــٛبٚ ،ٞأياٍ ايدٚيــ ١ايؿاطُٝــٚ ،١أتًـــ مجٝــع َــا
أَهٓ٘ ت٬ؾ٘ َٔ اٯثار ايعًُ ١ٝاّ ٙايدٚي ،١ؾااٍ ايكضا ٤باملـّٖ
ٚسٳ ـٌٸ َهاْــ٘ ايكضــا ٤باملــّٖ

ايشــاؾع،ٞ

إٔٵ دــا٤ٳ ايظــاٖر ب ٝـ

اٱاـاع،ًٞٝ
( ،)4ؾعٳ ـدٻ ٳد

(َ )1عد بٔ عً ٞبٔ اؿانِ بأَر اهلل ،أب ٛا( ،ِٝت ٖ487ـ)َ ،ـٔ ًؿـا ٤ايدٚيـ ١ايؿاطُٝـ ١لصـرَٛ ،يـدٙ
ٚٚؾات٘ بٗا ،سري أع ّ٬ايٓب،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.186
( ٖٛ )2ايعاٜا باهللْ ،اار بٔ َعد بٔ اااع ،ٌٝـاَا اـًؿـا ٤ايؿـاطُٝني ،سهـِ َـٔ (.)ّ996 - 975
سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.197
( )3اهللـد بــٔ َعــد بــٔ ايظــاٖر عًــ ٞاملٓصــٛر ،أبــ ٛايكاســِ( ،ت ٖ495ـــ)َ ،ــٔ ًَــٛى ايدٚيــ ١ايؿاطُٝــ١
باملػرب َٚصر ،بٜٛع باـ٬ؾ ١بعد أبًَ ،٘ٝو ايصًٝب ٕٛٝايكـد

يف عصـر .ٙسـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد

بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.196
( )4ب ٝـ

ايع٥٬ــ ٞايبٓدقــدار ٟايصــاؿ ،ٞرنــٔ ايــد ،ٜٔاملًــو ايظــاٖر( ،ت ٖ676ـــ)َٛ ،يــد ٙبــأرض
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ا٭ربع ١اؿٓؿٚ ١ٝاملايهٚ ١ٝايشاؾعٚ ١ٝاؿٓبً.١ٝ

ٚتٛدد ٖـّ ٙايؿرقـ ١ؾعـ٬ڄ يف اآـدٚ ،بانسـتإٚ ،ايـٚ ،ُٔٝايشـرم ا٭قصـ،٢
ٚالًمحاٚ ،تسُٸ ٢ؾع٬ڄ ّٖ ٙايؿرق ١بايصٛرتْ ١ٝسب١ڄ يبًد صٛر ٠يف اآـدٚ ،بـايبٗر٠
ٌ أغًبِٗ ايتٸذار.٠
ع ٳُ ٳ
َٚعٓاٖا باآد ١ٜايتٸذار; ٭ٕٸ ٳ
ٖٚٴ ـِٵ َٓ٪ٜــٕٛٳ بٛٴدــٛدٹ َــاّڈ َســتٛرڈ اْتكًــت يــ٘ اٱَاَــَ ١ــٔ املســتعً ٞبــاهلل
بايتٛارخٚ ،يداڄ بعد ٚيد.
ٚي٘ داعڈ َڀًل اٖر ٖٛٚ ،اي ّٛٝايسٸًڀإ ايدنتٛر قُد برٖـإ ايـدٚ ،ٜٔقـد
دٙٴ يف بَٛيبٚ ،نـإ
يارْا يف بٝتٓا عدٸَ ٠رٸاتٚ ،سضرْا امل٪ار اٱس َٞ٬ايّ ٟعٳ ځك ٳ
شخصٝٸ ڄ ١ؾّٸ ڄٜ ٠تُتٻع بأ ٬م عايٚ ،١ٝأدب رامڈ.
ٜٚأت ٞعٓدِٖ بعد َرتب ١ايدٸاع ٞاملڀًلَ ،ـأهٕٚٴ ايـدٸعٖٚ ،٠ٛـ ٛايٝـ ّٛسـٝدٟ
امي ١قڀ

ايدٚ ،)1(ٜٔقد يارْا يف بٝتٓاٚ ،نـإ رٳدٴـ٬ڄ هُـع اـصـاٍ اؿُٝـد ٠يف

َٓڀلڈ بًٝؼٚ ،أدب دـِٸَٚ ،رتبتـ٘ ٖـَ ٞرتبـ ١أ ـّ ايعٗـد ٚاملٝجـامٚ ،تـأت ٞبعـدٖا
َرتب ١املهاسرَ ٖٞٚ ،رتب ١دّب ا٭ْؿا املستذٝب.١
ٚمما ٜعتُد ٕٚعً ٘ٝيف عكا٥دِٖ نتابٴ (تازٴ ايعكا٥د)( ،)2طبع يف بريٚت.

ايفسق ١اآلغاخاْ١ٝ
ٚايؿرق ١ايجاْٝـَ ،١ـٔ اٱااعًٝٝـٖ :١ـ ٞايؿرقـ ١املسـُٸا ٠بايٓٸاارٜـٖٚ ،١ـ ٞايـا

ِ
ايكبذــام ،أســر ؾبٝــع يف ســٛٝا  ،ث ـ ٸ

ِ
سٳ ځً ـ ٵ ث ـ ٸ

َصــر .ا٭عــ ،ّ٬ــري ايــد ٜٔايارنًــ ،ٞز،2

ص.79
( )1اميــ ١شــكٝل قُــد برٖــإ ايــد ،ٜٔنــإ ٜــرأ

مجعٝــ ١ايشــباب املســًِٚ ،اــا ؾــرٚع يف أمــا ٤اآــد

ٚكتًـ بًدإ أؾرٜكٝاَٛ .قع ايراصد اٱيهمح.ْٞٚ
( )2تاز ايعكا٥د َٚعدٕ ايؿٛا٥د مل٪يؿ٘ عً ٞبٔ قُد بٔ ايٛيٝد (ت ٖ612ـ).
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ز َٔ َصر َـع
تسُٸ ٢با٭غا اْ ١ٝؾع٬ڄ ٖٞٚ ،ايتابع ١يٓاار بٔ املستٓصر ،ؾكد ٳ ٳر ٳ
أ ٝــ٘ عبــد اهلل بعــد إٔٵ بــاٜع أٖــٌ َصــر أ ــا ٙاملســتعًٞ

اٱســهٓدرٚ ،١ٜباٜعــ٘

أًٖٗا ٚيكچب ٙٛباملصڀؿ ٢يد ٜٔاهللٚ ،قاَت اؿرب بني اـًٝؿتني ا٭  ،ٜٔٛاْتٗـت
باْتصــار املســتعً ٞؾاْتكًــت ايؿرقــ ١ايٓاارٜــَ ١ــٔ َصــر

ؾــار

ٚ ،دعًــت املكــر

قًع١ځ املٛت.
د اـا ا٭َـٛر اؿځسٳـٔٴ بـٔ ايصـبٻا ( ،)1بعـد إٔٵ
د ايـدٻع ٣ٛايٓٸاارٜـَٚ ١ٳٗٻـ ٳ
ٚقد أٜٸ ٳ
ؾًــت َــٔ أٜــد ٟٴصٳ ـ ٳُا ٘٥أتبــاعٴ املســتعً ،ٞؾهــإ ٜــدع ٛٱَاَ ـ١ٹ ْــاار بعــد أبٝــ٘،
ٚيــبڀ٬ ٕ٬ؾــ ١املســتعً ٞيف ايشــاّ ٚأطراؾٗــا ٛ ٚيســتإ ْٛٚاسٗٝــا ٚأصــؿٗإ
ٚتٛابعٗا.
ثـِ اْتكًــت ٖــّ ٙايؿرقــَ ١ــٔ ٜــرإ

اآـد; يســ ٤ٛايتؿــاِٖ ايــّٚ ٟقــع بــني

َاَٗا سسٔ عً ٞشا ٙاؿسٝين(ٚ ،)2بني سًڀإ ٜرإ قُٸد بٔ عً ٞشاٚ ،ٙاؽچـّ
بَٛباَ ٟكراڄ ي٘ ٚ٭تباع٘.
ٚقد ْكٌ يَ ٞشاىٓا ايهراّ قڂدٸ

سرِٖ إٔٸ أغا ـإ ايجـاْ ٞعًـ ٞبـٔ سسـٔ

ٌ دجُاْ٘ بعـد إٔ سٴـٓٸا يف بَٛبـاٟ
شا ٙاملّنٛر ْٴ ٹك ٳ

نـربٚ ،٤٬إٔٸ يٚدتـ٘ عايٝـ١

يما املًو ايكادار ١ٜابْٓ ١ظاّ املًـو ر٥ـٝا ٚيراٜ ٤ـرإ( )3يف عٗـد ؾـتض عًـٞ
( )1اؿسـٔ بـٔ ايصـبٸا بـٔ عًـ ٞاٱاـاع( ،ًٞٝت ٖ518ــ) ،داٖٝـ ١شـذاع ،عـامل باآدسـٚ ١اؿســاب
ٚايٓذــ ،ّٛقٝــٌْ :ـ٘ٸ يف ا٭صــٌ َــٔ هللــري ،تًُــّ ٭هللــد بــٔ عڀــال َــٔ أعٝــإ اٱااعًٝــ ١يف يَــٔ
ًَهشا ٙايسًذٛقَٝ .ٞاإ ا٫عتداٍ ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.500
اآد ٚملـا تـٛيف

( )2سسٔ عً ٞشا ٙاؿسٝين أغا إ ا٭( ،ٍٚت ٖ1298ـ) ،قاّ بجٛرٚ ٠ؾشٌ ٖٚرب

ًؿ٘ ابٓ٘ أغا إ ايجاْ .ٞاٱااعٚ ًٕٛٝٝاملػْٚ ٍٛصري ايد ٜٔايڀٛس ،ٞسسٔ ا٭َني.231 ،
( )3قُد سسني إ ايصدر ا٭صؿٗاْ ،ٞاملًكـ
أنٌُ َعُٛر ٙيف بٓا ٤املدار

ْظـاّ املًـو( ،ت ٖ1239ــ) ،تـٛ

ر٥اسـ ١ايـٛيرا ٤يـ٘

ٚغريٖا .أعٝإ ايشٝع ،١قسٔ ا٭َني ،ز ،1ص.539

الذًر الرابع /بذأ ىيا الذًر م هنا ت القر االًل اذلجرخ اىل اًائل القر الرابع اذلجرخ
()1

شا ٙسًڀإ
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ٜرإ ،قد أتتٵ بابٓٗا آغا إ ايجايح قُد شـاٖٚ ٙـ ٛصـػري ايسـٔ

َٚع٘ مجاع َٔ ١أ تباعـ٘ ايٓاارٜـ ١ؾشًكـت رأسـ٘ ؼـت َٝـااب ايـّٖ

يف داْـ

ايصشٔ ايشرٜـ ايكبً ،ٞثِ أتت ب٘ يدارْا املعرٚؾ ١بدار ناشــ ايػڀـاٚ ٤طًبـت
نتاباڄ ؾكٗٝاڄ يدراسٚ ١يدٖا املّنٛر ؾكدّ اا ددٸ ٟايعبا

ابٔ ايشٝخ عًـ ٞنتـاب

ايشرا٥ع يًُشكلٚ .نإ غاٍّ دٝٸد يف ٚرمڈ َٔ ايتٸرَ.١
ٚتّٵ ٳٖ ٴ ّٖ ٙايؿرق١

إٔٻ اٱَاَ ١يف هرٸٜـْ ١ـاار ْسـ٬ڄ بعـد ْسـٌ ستٸـ ٢تكـّٛ

ايكٝاَـٕ ٚ ،١ٸ َـاَِٗ آغا ـإ ايرٸابـع َــٔ هرٜتـ٘ ٫ ،إٔٻ أسهـاَِٗ ٚأْظُـتِٗ قــد
تڀ ـٛٸرت بتڀــٛر ايــأَٚ ،أصــبشت  ٫تتؿــل َــع تٓظُٝاتٗــا ايســابكٜ ٫ٚ ،١ع ـدٸٕٚ
اٱَاّ اؿسٔ  يف عداد أُ٥ـتِٗ ،بـٌ ٜٓتكًـَ ٕٛـٔ أَـري املـَٓ٪ني عًـ ٞ
ٚيد ٙاٱَاّ اؿسني  غ٬ف املستعً.١ٝ

ايصٜد١ٜ
ايؿرق ١ايجاْ َٔ ١ٝؾرم اٱَاَ ٖٞ ١ٝايؿرقـ١ڂ املسـُٸا ٠باياٸٜدٜـٚ ،١تسـُٸ ٢لـّٖ
ايشٝعَّٖٚ ،١

أٌٖ ايبٝت ،نُا تكچدّ يف تسُ ١ٝاملّٖ

اؾعؿر ٟبّيو.

ٖٚــِ ٜؿمحقــ ٕٛعــٔ ايؿرقــ ١اؾعؿرٜٸــ ١يف اٱَــاّ اـــاَا قُٸــد ايبــاقر ،
ؾاؾعؿرٜ ١ٜكٛي ٕٛبءَاَت٘ٚ ،اياٜدٜ ١ٜكٛي ٕٛبءَاَ ١أ  ٘ٝيٜد بٔ عً ٞبـٔ اؿسـني
بٔ أَري املَٓ٪ني عً ٞبٔ أب ٞطاي

ٚ ،قد ٚٴيد يٜد سـٖٓ76( ١ــ)ٚ ،استشـٗد

سٖٓ122( ١ـ).
ٜٚكٛي ٕٛبءَاَت٘ بعد َاَ ١أبَ ٚ ، ٘ٝاَ ١اؿسـٔ ٚاؿسـنيٚ ،أبُٗٝـا عًـٞ

( ٖٛ )1ؾتض عً ٞشا ٙبٔ سسني قً ٞإ ايكادار( ،ٟت ٖ1250ـ) ،ستكٌ باملًـو ٚقضـ ٢أغًـ
يف اؿرٚب ايدا ًٚ ١ٝاـارد .١ٝأعٝإ ايشٝع ،١قسٔ ا٭َني ،ز ،8ص.391

سهُـ٘
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بٔ أب ٞطاي

 ،ثـِٸ نـٌټ ؾـردٺ ؾـاطَُ ٍّٞـٔ هرٜـ ١اؿسـٔ ٚاؿسـني َ تـدٜٸٔ

ارزٷ بايسٝـ ته ٕٛؾ ٘ٝاٱَاَ ١بشـرٚطٗا َـٔ ايعًـِ ايبـاٖرٚ ،ايؿضـٌ ايظـاٖر،
ٚايشذاعٚ ١ايسخاٚ ،٤دٛد ٠ايرأ ،ٟب ٬تردٸدٚ ،ايكٛٻ٠ڂ عً ٢تدبري ا٭َٛر ٚايـٛٳ ٳرع
املشٗٛر.
ا َٔ أٖـٌ
ٚنإ يٜد ٜتُتٻعٴ بشخصٝٸ ٺ ١عًُٸ ١ٝد ١ٜٝٓأٚدبت إٔٵ ًٜتٳـٻ سٛي٘ رٳٖٵ څ
ايعًِ ٚايؿك٘ٚ ،نإ َٔ ت َّٙٝ٬أب ٛسٓٝؿ ،١سضر عٓد ٙسٓتني.
ٜٚعتُد ٕٚعً ٢االُٛع ايؿكٗ ٞاملٓسٛب يٚ ،٘ٝشرس٘ ايرٸٚض ايٓضري مل٪يؿـ٘
شرف ايد ٜٔايسٝاغ )1(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ1221( ١ـ)ٚ ،اچُ٘ ايسٝٸد عبا

بٔ أهللد َـٔ

آٍ براٖ َٔ ِٝعًُا ٤ايكرٕ ايرابع عشرٚ ،قد طبع َع٘.
ٚملاچ نإ ّٖا االُٛع غري َستٛف يشتات املسا ٌ٥ايؿكٗٝـ ١عٝـح [ٜ ]٫سـتػٓ٢
بــ٘ عُٸـا عــدا ٙاعتُــدٚا يف ايؿكــ٘ عًــ ٢وٝــ ٢بــٔ اؿســني بــٔ ايكاســِ ايرٸسٸـ ٞبــٔ
براٖ ِٝبٔ ااع ٌٝبٔ بـراٖ ِٝبـٔ اؿسـٔ املجٓـ ٢بـٔ اؿسـٔ بـٔ أَـري املـَٓ٪ني
عًــ ٞبــٔ أبــ ٞطاي ـ

ٚ )2(عًــ ٢نتبــ٘ يف ايؿكــ٘ َجــٌ :ا٭سهــاّٚ ،املٓتخ ـ ،

ٚايؿٓٚ ،ٕٛي٘ يف ا٭صٚ ٍٛغريٖا نتاب اا٘ االُٛع.
ط يف أُ٥ٻــ ٹتِٗ ٜٚعــدٸ ٕٚؾكٗــا٤ٳٖٴِ َــٔ أٖــٌ َٳدٵ ٳرسٳــ ٹ١
ٚعٓــدِٖ ا٫دتٗــادٴ شٳــرٵ څ
ايرٸأ.ٟ

( )1اؿسني بٔ اهللد بٔ اؿسني ايسٝاغ( ،ٞت ٖ1221ـ) ،ؾك َٔ ،٘ٝؾض ٤٬اياٜد ١ٜبايَٛ ،ُٔٝيـدٚٚ ٙؾاتـ٘
بصٓعاَٛ .٤سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.214
( )2و ٢ٝبٔ اؿسني ايكاسِ بٔ بـراٖ ِٝاؿځسٳـين اي ٻرسٸـ ٞايڀباطبـا ،ٞ٥تـٛيف باملدٜٓـٖ298( ١ــ)َ ،ـٔ أُ٥ـ١
اياٜدٚ ،١ٜنإ ٜسهٔ ايؿرع َـٔ أرض اؿذـايَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.616
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ّٖٚا و ٢ٝايّ ٟأسٸا سه ١َٛأٌٖ ايبٝت اياٜد ١ٜيف اي ُٔٝسٖٓ288( ١ــ)،
ٚنإ ٖـ ٛاٱَـاّ ا٭ ٍٚيف صـٓعاٚ ،٤هيـو عـٔ طًـ
املٓٛٸر ٫ٚ ،٠تـااٍ اٱَاَـ ١يف أبٓا٥ـ٘

أٖـٌ ايـ ُٔٝيـ٘ َـٔ املدٜٓـ١

ٖـّا اياَـإٚ ،عًٝـ٘ ؽـرٸز ؾكٗـا ٤اياٜدٜـ١

ٚأُ٥تِٗٚ ،قًچد ٙٚيف آرا ،٘٥ست ٢يكچبٛا بااادٚ ،١ٜٚمل ٜتعدٸٖٚا ؾٗ ٛعٓـدِٖ نـأبٞ
سٓٝؿٚ ١ايشاؾع َٔ ٞأ ١ُ٥أٌٖ ايسٓٚ ،١أديت٘ يف ايؿك٘ أديچتِٗ.
َــٔ أراد ايتٛســع يف عــح ا٭ديــ ١ؾعًٝــ٘ بهتــاب (ا٭ْــٛار يف أديــ ١ا٭يٖــار)
مل٪يؿ٘ اٱَاّ أهللد بـٔ وٝـ )1(٢املتـٛؾ ٢سـٖٓ841( ١ــ)ٚ ،نتـاب (ايبشـر اياا ـر)
ٚؽره٘ نتاب (ايػٝح املـدرار) ٚغريٖـاٚ ،نتـاب (ايتذرٜـد) يٲَـاّ املٜ٪ـد بـاهلل
سنيٵ بٔ بٳدٵ ڇر ايدٿ.)3(ٜٔ
أهللد بٔ اؿسني ااارٚ،)2(ْٞٚنتابٴ (ايشٻؿا )٤يٮَري اؿڂ ٳ
ٜٚتبعــ ٕٛيف عكٝــدتِٗ َــّٖ

ا٫عتــااٍٖٚ ،ــِ اٯٕ يف ايــٜٚ ،ُٔٝكــاٍْ :ٸــ٘

ٜٛدد َِٓٗ يف أؾرٜك ١ٝايشٸُايٚ ،١ٝيف ط ستإ.

اذتٓف١ٝ
ٚايجاْ َٔ ٞاملّاٖ َّٖ :

اؿٓؿ ِٖٚ ،١ٝايّٜ ٜٔعًُ ٕٛلّٖ

اٱَاّ أبٞ

( )1أهللــد بــٔ وٝــ ٢بــٔ املرتضــ ٢بــٔ املؿضــٌ اؿســين( ،ت ٖ841ـــ) ،عــامل بايــدٚ ٜٔا٭دبَ ،ــٔ أُ٥ــ١
اياٜد ١ٜبايٚ ،ُٔٝيد بَّارَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم ،
ز ،9ص.73
( )2أب ٛاؿسني أهللد بٔ اؿسني بٔ ٖار( ،ٕٚت ٖ 411ــ)َ ،ـٔ أُ٥ـ ١اياٜدٜـ ،١نـإ ٚسٝـد عصـرٚ ٙؾرٜـد
دٖرَٛ .ٙسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،5ص.23
( )3اؿسني بٔ بدر ايد ٜٔقُـد بـٔ أهللـد بـٔ وٝـ( ،٢ت ٖ662ــ) ،أسـد ايعًُـا ٤ا٭دـٚ ٤٬أُ٥ـ ١ايؿكـ٘
ٚاؿدٜح ا٭ؾّاهٚ ،تعدټ نڂتٴب٘ َٔ أِٖٸ ا٭ص ٍٛايا ٜٳعٵتٳُٹدٴ عًٗٝا عًُا ٤اياٜدٜـٚ ،١يـ٘ َ٪يؿـات يف ايؿكـ٘
ٚا٭صٚ ٍٛاؿدٜح َٓٗا :شؿا ٤ا٭ٚاّ يف ايؿكَ٘ٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،9ص.74
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سٓٝؿ ١ايٓعُإ بـٔ ثابت بـٔ يٚط ٞبٔ َـا ،ٙاملٛيـٛد سـٖٓ80( ١ــ) بايهٛؾـ ،١تؿكډـ٘
ؾٗٝاٚ ،تٛؾچ ٞيف بػداد سـٖٓ150( ١ــ)ٚ ،قـد ر ٣ٚعٓـ٘ تَٝ٬ـّ ٙيف اؿـدٜح َسـاْٝد
عدٜد ٠بًػت عًَ ٢ا وه ٢مخس ١عشر َسٓداڄَٗٓ ،ا َسٓد ايكاجـ ٞأبـٜٛ ٞســ
ٜعكــٛب املتــٛؾ ٢ســٖٓ182( ١ـــ)َٚ ،ســٓد قُٸـد بــٔ اؿســٔ ايشــٝباْ ٞاملتــٛؾ ٢ســٓ١
ضا ٠قُٸد اــٛاريَ ٞأبـ ٛايكضـا )1(٠املتـٛؾچ٢
د ٳُ ٳعٗا قاج ٞايكڂ ٳ
(ٖ189ـ) ٚغريٖا ،ٳ
سٖٓ655( ١ـ) يف نتاب ٚاسد أاا( ٙداَع املساْٝد).
يهٔٸ ابٔ ًدّٜ ٕٚنر يف َكدَت٘ إٔٸ ا٭سادٜح املرٜٚـ ١عـٔ أبـ ٞسٓٝؿـ ١تبًـؼ
سبع ١عشر سدٜجاڄ أ ٚمٖٛا(.)2
ٚ٭بــ ٞسٓٝؿ ـ١ځ نتــابٷ أاــا ٙبايؿكــ٘ ا٭ن ـ ٖٚ ،ــ ٛرســاي١څ صــػري ٠يف ايعكا٥ــد
ع َع ايشر يف َصر.
شرس٘ َ٬چ عً ٞايكار )3(ٟطڂ ٹب ٳ
ٚنــإ أن ــجر تًك ٝــ٘ يعًــِ ايؿكــ٘ َــٔ شٝخ ــ٘ هللچ ـاد ب ــٔ ســًُٝإ املتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ120ـ) ،تًُ ّٝبراٖ ِٝبٔ ٜاٜد ايٓخع )4(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ96( ١ـ) ،تًُ ّٝعًكُ ١بٔ
قٝا(ٚ ،)5عًكُ ١تًُ ّٝاٱَاّ عً. ٞ

( )1قُد بٔ قُٛد بـٔ قُـد بـٔ سسـٔ ،أبـ ٛاملٜ٪ـد( ،ت ٖ655ــ) ،ؾكٝـ٘ سٓؿـٜٓ ،ٞعـت باـڀٝـ ٚ ،يـد
سرٻ ٚسٳاؾځرٳ
ٚعال غٛاريّ ٚ ،ٳ

دَشلَٚ ،صر ٚبػداد َٚات ؾٗٝاٖ .دٜـ ١ايعـارؾني ،اااعٝـٌ باشـا

ايبػداد ،ٟز ،2ص125
( )2ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،1ص.444
( )3عً ٞبٔ (سًڀإ) قُدْٛ ،ر ايد ٜٔامل ٬اار ٟٚايكار ،ٟؾك ٘ٝسٓؿَ ٞـٔ ؾكٗـا ٤عصـر ٙايهبـارٚ ،يـد
يف ٖراٚ ٠سهٔ َهٚ ١تٛيف بٗا ،نإ ٜهت

ايكرإٓ ٜٚبٝع٘ .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،5ص.12

( )4براٖ ِٝبٔ ٜاٜد بٔ قٝا بٔ ا٭سٛد ،أب ٛعُـرإ ايٓخ عـَ ،ٞـٔ َـّسر َـٔ أنـابر ايتـابعني صـ٬ساڄ،
ذــاز .ا٭عــ ،ّ٬ــري ايــدٜٔ
ٚصــدم رٚاٜــٚ ١سؿظـاڄ يًشــدٜحَ ،ــٔ أٖــٌ ايهٛؾــَ ،١ــات كتؿٝـاڄ َــٔ اؿ ٸ
ايارنً ،ٞز ،1ص.80
( )5عًكُ ١بٔ قٝا بٔ عبد اهلل بٔ َايو ايٓخع ٞااُداْ ،ٞأبـ ٛشـبٌ ،تـابع ،ٞنـإ ؾكٝـ٘ ايعـرامٜ ،شـب٘
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ٚقــد قضــ ٢اثٓــتني ٚمخســني ســَٓ ١ــٔ عُــر ٙيف ايعصــر ا٭ڂَٳ ـٟٛٸ ٚايبــاق ٞيف
ا املٓصـٛرٴ بػـداد نـإ أبـ ٛسٓٝؿـَ ١ـٔ ايعًُـا ٤ايـّٜٔ
ايعصر ايعباسـٚ ،ٞملچـا أسٻـ ٳ
استكدَِٗ يٗٝا.

طسٜك ١أب ٞحٓٝف ١يف اضتٓباط األحهاّ
ٚناْت طرٜكت٘ يف ا٫ستٓباط يٮسهاّ ايشرع ١ٝعًـَ ٢ـا ْكـٌ عٓـ٘ َـٔ ا٭ ـّ
ّ بسٓٸ ١رس ٍٛاهلل  املتٛاتر ،٠أَ ٚا اتؿل عًُـا٤
بهتاب اهلل ،ؾءها مل هد ؾ ٘ٝأ ٳ ٳ
ا٭َصار عً ٢ايعٌُ بٗا ،أَ ٚا رٚاٖا صشابٞٸ أَاّ مجعڈ َِٓٗٚ ،مل ىايـ ؾٗٝا
أسد ،ؾءها مل هد هيو أ ّ بءمجاع ايصشاب ،١ؾءها مل هد هيو ادتٗـدٚ ،عُـٌ
بايكٝــا

ض ايكٝــا
 ،ؾــءها قځ ـبٴ ٳ

ٌ با٫ستشســإٚ .نــإ تش ـدٸد ٙيف عــدّ ايعُــٌ
عٳُٳ ـ ٳ

بايسٓٸ ١سبباڄ يف نجر ٠أ ّ ٙبايكٝا

ٚا٫ستشسإ ٚا٫دتٗاد ٚايرأ.ٟ

ٚقد تتًُّ عً ٢اٱَاّ دعؿر ايصادم ٚ عً ٢أب ٘ٝاٱَاّ قُـد ايبـاقر 
ٚعً ٢يٜدٹ بٔ عًٞٸ أ  ٞايباقرٚ ،قد أنجر تًُّٝا ٙأبٜٛ ٛسـ ٚقُٸد ايشٝباَْ ٞـٔ
ايرٚا ١ٜعٔ اٱَاّ ايصادم  يف َسٓدُٜٗا ٭ب ٞسٓٝؿ.١

ايٛحػ ١بٝـٔ أب ٞحٓٝفٚ ١بٝـٔ فكٗا ٤ايهٛف١
ٚصارت ٚسشْٚ ١ؿر ٠بني أب ٞسٓٝؿٚ ١بني عظُا ٤ؾكٗا ٤أٌٖ ايهٛؾ:١
نسؿٝإ بٔ سعٝد ايجٛر ٟاملٛيٛد سٖٓ97( ١ــ)ٚ ،املتـٛؾ ٢سـٖٓ161( ١ــ); ٭ٕٸ
أبا سٓٝؿ َٔ ١أٌٖ ايرأٚ ،ٟسؿٝإ َٔ أ ١ُ٥اؿدٜح.

ابٔ َسـعٛد يف ٖدٜـ٘ ٚاتـ٘ ٚؾضـً٘ٚ ،يـد يف سٝـا ٠ايـٓيب  ر ٣ٚاؿـدٜح عـٔ ايصـشابٚ ١رٚا ٙعٓـ٘
نجريٚ ،ٕٚشٗد صؿني .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،4ص.248
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ٚنشــرٜو بــٔ عبــد اهلل ايٓخعــ )1(ٞقاجــ ٞايهٛؾــَ ١ــٔ قبــٌ املٗــدٟٸ ايعباســٞ
املٛيــٛد ســٖٓ95( ١ـــ) ٚاملتــٛؾ ٢ســٖٓ177( ١ـــ)ٜٚ ،عٴــا ٣تٓاؾرُٖــا يســبب ١ٝتٓــاؾر
ا٭قرإ.
ٚنُشُٸد بٔ عبد ايرهللٔ بـٔ أبـ ٞيًٝـ ٢املٛيـٛد سـٖٓ74( ١ــ) ٚاملتـٛؾ ٢سـٓ١
(ٖ148ـ)ٚ ،نإ َٔ أصشاب ايرأٚ ،ٟصار قاجٝاڄ عٓد بـين أَٝـٚ ١بـين ايعبـا

،

ٖٚــ ٛايــّٜ ٟكــ ٍٛايجــٛرٟٸ ؾٝــ٘ ٚيف ابــٔ شــ َ( ١ؾكٗاْ٩ــا ابــٔ أبــ ٞيًٝــٚ ٢ابــٔ
ش َٜٚ ،)2()١عا ٣تٓاؾرُٖا

سبب ١ٝاملخايؿ ١بُٗٓٝا يف نجري َـٔ املسـا ،ٌ٥ؾڀاملـا

ابٔ أب ٞيٜ ٢ًٝكضٜٚ ،ٞؿا أب ٛسٓٝؿ ١غ٬ؾ٘.

أقطاّ َطا ٌ٥ايفك٘ عٓد اذتٓف١ٝ
َٚسا ٌ٥ايؿك٘ عٓد اؿٓؿ ١ٝث٬ث ١أقساّ:
ا٭ :ٍٚا٭ص ٖٞٚ ،ٍٛاملسا ٌ٥ايا رٚاٖا ايجٹكـاتٴ عـٔ أبـ ٞسٓٝؿـ ،١أ ٚأسـد
سسٳـٔ ايشـٝٸباْٸٚ ٞغريٖـِ ،ممچـٔٵ اـع
ت َّٙٝ٬نأبٜٛ ٞسـ ٚيؾر(َٚ ،)1ٴشُٻـدٴ بـٔٴ ٳ
َــٔ ْؿــا أبــ ٞسٓٝؿــٚ ،١تٳسـُٻ ٢بظــاٖر ايرٸٚاٜــٚ ،١قــد دٳ ٳُ ٳعٗــا َٴشُٻـدٴ بــٔ اؿځسٳـٔٵ
املّنٛر يف نت

ست ١تعرف بهت

ٕٵ شا ٤اهلل هنرٖاٚ .عٔ ّٖ ٙايهت

اٖر ايرٚا ،١ٜأَ ٚسـا ٌ٥ا٭صـٚ ،ٍٛسـٝذ٤ٞ
أ ّت مجع ١ٝفًـ ١ا٭سهـاّ ايعديٝـ ١أنجـر

( )1شرٜو بٔ عبد اهلل بٔ اؿارخ ايٓخع ٞايهـٛيف ،أبـ ٛعبـد اهلل( ،ت ٖ177ــ) ،عـامل باؿـدٜح ،ؾكٝـ٘،
اشتٗر بك ٠ٛهناٚ ٘٥ق ٠ٛبدٜٗتَ٘ٛ ،يٛد يف غارٚٚ ٣ؾات٘ يف ايهٛؾ .١سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد
ايّٖيب ،ز ،8ص.200
( )2ايڀبكات ايه  ،٣قُد بٔ سعد ،ز ،7ص.248
( )1يؾر بٔ ااّ ٌٜبٔ قٝا ايعٓ  ،ٟأب ٛااـّ( ،ٌٜت ٖ 158ــ) ،ؾكٝـَ٘ ،ـٔ أصـشاب أبـ ٞسٓٝؿـ ،١أصـً٘
َٔ أصؿٗإ ،أقاّ بايبصرَٚ ٠ات بٗا .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،8ص.38
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َساًٗ٥ا املدٚٸْ ١ؾٗٝا.
ايجاْ :ٞايٓٛادر ٖٞٚ ،املسا ٌ٥ايا رٚاٖا املٛثٛم بِٗ عٔ أب ٞسٓٝؿـ ١أ ٚعـٔ
أصــشاب٘ٚ ،يهـٔٵ مل تشــتٗر رٚاٜتٗــاٚ ،تسـُٸ ٢بهتـ

ايٓــٛادر أَ ٚســا ٌ٥ايٓــٛادر

نهتاب أَاي ٞقُٸد يف ايؿك٘.
ايجايح :ايؿتاٖٚ ،٣ٚـ ٞاملسـاٌ٥ٴ ايـا أؾتـ ٢بٗـا فتٗـدٚا اؿٓؿٝـ ١املتـأ ر،ٕٚ
ؾُٝـــا مل ٜـــر ٚؾٝـــ٘ رٚاٜـــ ١عـــٔ أبـــ ٞسٓٝؿـــ ٫ٚ ١عـــٔ أصـــشاب٘ٚ ،يهـــٔ ناْـــت
ايؿتـــ ٣ٛؽرهـ ـاڄ عًـــَّٖ ٢بـــٜ٘ٚ ،كـــإٍ :ٸ أ ٍٚنتـــاب عـــرف يف ٖـــّا ايكســـِ،
أعــين ؾتــا ٣ٚاؿٓؿٝــٖ ١ــ ٛنتــاب اي ٸٓ ـٛايٍ ٭بــ ٞيٝــح ايســُرقٓد )1(ٟاملتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ373ـ).

تالَٝر أب ٞحٓٝف ١األزبع١
ٚقد اْتشر َّٖ

أب ٞسٓٝؿ ١بٛاسڀ ١ت َّٙٝ٬ا٭ربع:١

(أسدِٖ) ٜعكٛب ،املعرٚف بأبٜٛ ٞسـ ،املتٛؾ ٢سٖٓ182( ١ـ) ،ؾءْٸ٘ ملا ٚ
ٖار ٕٚايرشٝد ايكضا ٤٭بٜٛ ٞسـ سٖٓ170( ١ـ) مل ٜكًچد ايكضـاٖ ٤ـار٫ ٕٚچ ملـٔ
أشار ي ٘ٝأبٜٛ ٛسـٚ ،اعتٓ ٢ب٘.
قاٍ ابٔ سـاَّ :ـّٖبإ اْتشـرا يف بـد ٤أَرُٖـا باير٥اسـٚ ١ايسـًڀإ ،اؿٓؿـٞ
باملشرمٚ ،املايه ٞبا٭ْديا(.)2
ٚاملعرٚف إٔٸ أبا ٜٛسـ أ َٔ ٍٚصٓـ ايهت

عًَّٖ ٢

أب ٞسٓٝؿـٚ ،١مل

(ْ )1صر بٔ قُد بٔ أهللـد بـٔ ابـراٖ ِٝايسـُرقٓد ،ٟأبـ ٛايًٝـح( ،ت ٖ373ــ)َ ،ـٔ أُ٥ـ ١اؿٓؿٝـ ،١يـ٘
تصــاْٝـ نــجريَٛ ،٠ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم  ،ز،4
ص.491
(ٚ )2ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،6ص.144
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ٜصــٌ يٓٝــا سسـ

اطچ٬عٓــا َــٔ نتبــ٘ ٫چ رســايت٘ يف اـــراز نتبٗــا يًرشــٝدٚ ،قــد

طبعـت لصــرٚ ،نتـاب ا ــت٬ف أبـ ٞسٓٝؿــٚ ١أبــ ٞيًٝـٚ ،٢قــد ْكًـ٘ ايشــاؾعٖ ٞــٛ
ٚنتاب سري ا٭ٚياع ٞيف نتاب ا٭ّٚ ،قد ْاقش ايشـاؾع ٞايهـجري َـٔ أقـٛاٍ أبـٞ
ٜٛسـ يف نتاب٘ ا٭ّ املّنٛر(.)1
(ٚثاْ :)ِٗٝتًُ ّٙٝيؾر بٔ ااّ ٌٜايهٛيف.
(ٚثـايجِٗ) :تًُٝـّٴٙٴ قُٸـد ايشــٝباْ ٚ ،ٞيٝـ٘ ٜردــع ايؿضـٌ يف تــد ٜٔٚاملــّٖ
اؿٓؿٚ ،ٞي٘ نت

ست ،١تسُٸ ٢بهت

ـاٖر ايرٚاٜـ ،١املبسـٛطٚ ،اؾـاَع ايهـبري،

ٚاؾاَع ايصػريٚ ،ايسري ايهبريٚ ،ايسري ايصػريٚ ،اياٜادات قـد مجعـت يف ٖـّٙ
()2

ايست ١بعد سّف املهرٸر َٓٗـا يف نتـاب ايهـايف ٭بـ ٞايؿضـٌ املعـرٚف باؿـانِ

املتــٛؾچ ٢قــت٬ڄ ســٖٓ334( ١ـــ) ،ثــِ شــر ايهــايف ايسر ســ )3(ٞيف نتابــ٘ املبســٛط.
ٚنإ بني قُٸد ايشٝباْٚ ٞبني أبٜٛ ٞسـ ٚسش.١
(ٚرابعِٗ) :اؿسٔ ايً٪ي ٟ٪ايهٛيف.
ٚنإ ٖ ٤٫٪ا٭ربعـْ ١سـبتِٗ ٭بـ ٞسٓٝؿـْ ١سـب ١ايتَٝ٬ـّ ٭سـتاهِْٖ ٫ ،سـب١
املكًدٜٔ

َردعِٗ; ٫ستك٬اِ لا ب٘ ٜؿتٚ ٕٛقد ىايؿ ْ٘ٛيف ايؿت.٣ٛ

ٚعٔ طبكات اؿٓؿ :١ٝإٔٸ أٚٸٍ َٔ ځنتٳ ٳ ڂنتٴ ٳ أب ٞسٓٝؿ ١أسد بٔ عُر.)4(ٚ
( )1ا٭ّ ،اَ٫اّ ايشاؾع ،ٞز ،7ص.30
( )2قُد بٔ قُد بٔ أهللد ،أب ٛايؿضٌ املرٚي( ،ٟت ٖ 334ــ) ،قـاض ٚٚيٜـر ،نـإ عـامل َـرَ ٚ ٚـاّ
اؿٓؿٝــ ١يف عصــرٚ .ٙيــ ٞقضــا ٤غــارَٛ ،٣ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ
ايصادم  ،ز ،4ص.453
( )3قُد بٔ أهللد بٔ سٌٗ ،أب ٛبهر( ،ت ٖ490ـ) ،تكرٜباڄ ،قاض ؾكٝـ٘ َـٔ أصـشاب أبـ ٞسٓٝؿـ ،١أ ـّ
عَٓ٘ٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،5ص.256
( )4طبكات اؿٓؿ ،١ٝعبد ايكادر بٔ قُد ايكرش ،ٞص.95
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ف باؾـاَع; ٭ْٸـ٘ أَ ٍٚـٔ
ٚعٓٗا أٜضاڄ أْٸ٘ ق :ٌٝإٔٸ ْـ ٛبـٔ أبـَ ٞـر )1(ِٜعٴـ ڇر ٳ
مجع ؾك٘ أب ٞسٓٝؿٜٓٚ ،)2(١س

أب ٞسٓٝؿـ ١أْـ٘ قـاٍٖ( :ـّا رأٖٚ ٟـ ٛأسسـٔ

َــا قــدرْا عًٝــ٘ ،ؾُــٔ داْ٤ــا بأسســٔ َٓــ٘ ؾٗــ ٛأٚ

بايصــٛابٚ ،اهلل  ٫أدر ٟإٔٸ

قٛي ٖٛ ٞاؿلٸ ؾكد ٜه ٕٛايباطٌ ايّ ٫ ٟأشوچ ؾ.)3()٘ٝ
ٜٚر ٣أب ٛسٓٝؿٚ ١أصشاب٘ رأ ٟاملردَ ١٦ـٔ إٔٸ املعاصـَُٗ ٞـا نـإ ْٛعٗـا ٫
آع َٔ اٱميإ ،نُا  ٫تٓؿع َٔ ايهؿر ايڀاعات.
ٚاملعـــرٚف إٔٻ ايػايـــ

عًـــ ٢اؿٓؿٝـــ ١أْٸٗـــِ ٜتبعـــ ٕٛيف عكا٥ـــدِٖ َـــّٖ

أبَٓ ٞصٛر املاترٜدٚ ،)4(ٟيـٝا بـني َـّٖ

املاترٜـدٚ ،ٟبـني َـّٖ

ا٭شـعرٟ

ــ٬ف ٫ ،يف بضــع عشــرَ ٠ســأيٚ ،١ايبــاقَ ٞــٔ اؿٓؿٝــ ١أشــعرٜٸ ٕٛعًــ ٢قًــ١
دداڄ.
ٜٚٳػٵًٹــ ٴ ٚدــٛدٴ املــّٖ

اؿٓؿــ ٞبــني أٖــٌ ايســٓٸ ١ؾعــ٬ڄ يف ايعــرام ٚايشــاّ

ٚا٭تــراى ايعجُــاْٝنيٚ ،ا٭يبــإ ٚســهإ بــ٬د ايبًكــإ ٚا٭ؾػــإٚ ،بــ٬د ايكٛقــاي
ٚاآد.
( ْٛ )1بٔ ٜاٜد( ،أبَ ٞر )ِٜبٔ دع ١ْٛاملرٚي ،ٟأبـ ٛعصـُ( ،١ت ٖ173ــ)ٚ ،يـ ٞايكضـا ٤لـرٚ ٚمجـع
ؾكــ٘ أبــ ٞسٓٝؿــَٛ .١ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم  ،ز،2
ص.588
( )2طبكات اؿٓؿ ،١ٝعبد ايكادر بٔ قُد ايكرش ،ٞص ،117ص.420
( )3ايـٛايف بايٛؾٝـاتًٝ ،ـٌ بـٔ أبٝـو ايصـؿد ،ٟز ،27صٚ .89مل أدـد تهًُـ ١ايعبـارَ ٠ـٔ (ٚاهلل ٫
أدر )...ٟيف َا ردعت َٔ َصادرٜٓ ،ظـر .تـارٜخ بػـداد ،أهللـد بـٔ عًـ ٞاـڀٝـ

يبػـداد ،ٟز،13

ص .352ع ّ٬املٛقعني ،ابٔ ق ِٝاؾٛيٜـ ،١ز ،1ص .75تـارٜخ اٱسـ ،ّ٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،
ز ،9ص.307
( )4قُد بٔ قُد بٔ قُٛد ،أبَٓ ٛصـٛر املاترٜـد( ،ٟت ٖ330ــ)َ ،ـٔ أُ٥ـ ١عًُـا ٤ايهـْ ،ّ٬سـبت٘
(َاترٜـد) ق ًـ ١بسـُرقٓدَ ،ـٔ نتبـ٘ (ايتٛسٝـد)َٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.453
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ايطعٔ يف َرٖب أب ٞحٓٝف١
ٔ ايظاٖرٜٸ١ڂ باملّٖ
ٚقد طع ٳ

اؿٓؿ ٞبأْٸ٘ ؾًسؿ ١ؾارسٚ .١ٝرٳَٳـ ٢ابـٔٴ سـاّ أبـا

سٓٝؿــٚ ١أتباعــ٘ بــايه ّ٬ايكــارص ،ؾٛصـــ أقــٛاٍ أبــ ٞسٓٝؿــٚ ١أتباعــ٘ بايهــّب
ٚبايه ّ٬ا٭هللل ايبارد(ٚ .)1سدٸد سٗاَ٘ اـڀٝ

ايبػـداد ٟيف تأرىـ٘ بعبـارات

شٓ ١عًٚ ٘ٝعً ٢أتباع٘(ٚ .)2قايت فًچ ١ا٭سهاّ ايعديٝـ )3(١عـٔ املـّٖ

اؿٓؿـٞ

غصٛص٘ يف تكرٜرٖا ايّ ٟرؾعت٘ يًصدر ا٭عظِ عاي ٞباشا سـٖٓ1286( ١ــ) بـإٔ
َّٖ

اؿٓؿ ١ٝقاّ ؾ ٘ٝفتٗد ٕٚنجريَ ٕٚتؿـاٚت ٕٛيف ايڀبكـٚٚ .١قـع ؾٝـ٘ ا ـت٬ف

نجريَٚ ،ع هيو ؾًِ وصٌ ؾ ٘ٝتٓكٝض نُا سصٌ يف ؾك٘ ايشاؾع.١ٝ

املايه١ٝ
ايجٸايحٴ َٔ املّاٖ َّٖ :

املايه ِٖٚ ،١ٝأتباعٴ َايو بٔ أْا بٔ َايـو بـٔ

عاَر ا٭صبشٜٚ ،ٞٴشه ٢عٔ ايٛاقد ٟأْٸ٘ َٔ املٛايٚٚ ،ٞايد ٙاملـّنٛر غـري أْـا
ايصشاب ٞاملعرٚفٚ ،يد باملد ١ٜٓسٖٓ93( ١ـ)ٚ ،أقاّ بٗا ٚمل ٜرسٌ عٓٗاَٚ ،ـات
بٗا سٖٓ179( ١ـ) ،أ :ٟبعد ٚؾا ٠أب ٞسٓٝؿ ١بتسعڈ ٚعشر ٜٔسـٓٚ ،١قبـٌ ٚؾـا ٠أبـٞ
ٜٛسـ بج٬خٹ سٓني.
ٚشٝخٴ٘ٴ يف ايؿك٘ اٱَاّ دعؿر ايصـادم ٚ ،ربٝعـ١ځ ايـرٸأ ٟايتـابعٚ ،ٞاـع
اؿدٜح َٔ ْاؾع َٛ

ابٔ عُر ٚاياٖرٚ ،ٟنإ هًا يف َسذد رسـ ٍٛاهلل

يتدرٜا ايؿك٘.
( )1احملً ،٢ابٔ ساّ ،ز ،8ص.230
( )2تارٜخ بػداد ،أهللد بٔ عً ٞاـڀٝ

ايبػداد ،ٟز ،13ص.333

( ٖٞ )3فُٛع ١ايتشرٜعات َه َٔ ١ْٛست ١عشر نتاباڄ اٚاـا نتـاب ايبٝـٛع ٚآ رٖـا نتـاب ايكضـا ٤صـدر
آ ر أعدادٖا يف شعبإ (ٖ1293ـ) ،نتبت عًَ ٢ا ٜڀابل َّٖ

أب ٞسٓٝؿ ١ايٓعُإ.
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 َٔٚتَّٝ٬ٹ ٹ :ٙايشٸاؾعٞٸٚ ،عبد اهلل بٔ ٚ ،)1( ٖٚقُـد بـٔ سسـٔ ايشـٝباْ،ٞ
ٚأسد بٔ ايؿراتٚ ،نإ يت َّٙٝ٬ادتٗادات ؽـايـ ؾتاٜٚـ٘  ٫أْٗـا  ٫ؽـرز عـٔ
دا٥ر ٠قٛاعد.ٙ
ٚنإ َايو ٜعتُدٴ ؾـ ٞؾتا ٜ٘ٚعً ٢ايهتاب ،ثِٸ ايسٓ ،١ثـِ عٌُ أٖـٌ املد،١ٜٓ
ٚقد ٜردټ اؿدٜحٳ ها مل ٜعٌُ بـ٘ أٖـٌٴ املدٜٓـ ،١ثـِٸ بكـ ٍٛايصـشاب ٞها مل ٜسـتٓد
يًرأ ،ٟثِ بايكٝا
ْٚسـ ـ

.

يٝـــ٘ ايعُـــٌ باملصـــاب املرســـًٚ ،١ا٫ستشســـإٚ ،ا٫ستصـــشاب،

ٚايّرا٥عٚ ،ايعرفٚ ،ايعاد.٠
ٚاْتشر َّٖب٘ يف يماٍ اؾرٜكٚ ١ٝا٭ْديا.
ٚملايو نتاب اا٘ املٛطأَٚ ،عٓا( :ٙاملُٗد)ٚ ،وه ٢عـٔ ابـٔ ؾٗـر( )2أْٸـ٘ مل
ـ يف يَاْـ٘ ٜٴسـُٸ ٞنتابـ٘ باؾـاَع أٚ
ٜسبل أسدٷ َايهاڄ بّٗا ا٫سـِٚ ،نـإ َـٔ أيډـ ٳ
باملصٓٻـ أ ٚبـامل٪يچـٚ ،رٚا ٙعٓـ٘ ايهـجريٕٚٳ ممچـٔ أ ـّ ٙٚعٓـ٘ٚ ،نـإ يف رٚاٜـاتِٗ
ا ت٬فٷ َٔ سٳٝٵحٴ اياٸٜادٳ ځٚ ٠ايٓټكڃصإ٫ ،چ أْٸ٘ مل ٜٳصٹـٌٵ يٓٝـا سسـ

اطچ٬عٓـا َٓٗـا

سٗا اياٸرقـاْٚ ٞايسـٛٝطٚ ،ٞرٚاٜـ ١قُـد
٫چ اثٓإ ،رٚا ١ٜو ٢ٝايًٝج )3(ٞايا شٳ ٳر ٳ
بــٔ سســٔ ايشــٝباْ ٞتًُٝــّ أبــ ٞسٓٝؿــٚ ،١سٴه ـٞٳ إٔٸ َــا يف املٛطــأ َــٔ ا٭سادٜــح
سبعُا ١٥سدٜحٜٚ ،كاٍ :إٔٸ ايا صشٻتٵ عٓدَٗٓ ٙا م ٛمخسُا ١٥سدٜح.
( )1عبد اهلل بٔ ٖٚ

بٔ َسًِ ايؿٗر ،ٟأبـ ٛقُـد( ،ت ٖ197ــ) ،ؾكٝـَ٘ ،ـٔ أصـشاب َايـو بـٔ أْـا،

مجع بني ايؿك٘ ٚاؿدٜح ،ي٘ نت

َٓٗا اؾاَع .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،4ص.44

( ) 2عً ٞبٔ اؿسني بٔ قُد بٔ ؾٗـد ايؿٗـر ٟاملـايه ،ٞأبـ ٛاؿسـٔ ،نـإ سٝـ ڄا (ٖ440ــ) ،صـٓـ ؾضـاٌ٥
َايو .ايٛايف بايٛؾٝات ًٌٝ ،بٔ أٜبو ايصؿد ،ٟز ،20ص.214
( )3وٝــ ٢بــٔ وٝــ ٢بــٔ أبــ ٞعٝســ ٢نــجري بــٔ ٚســ٬

ايًٝجــ ٞبــاي ،٤٫ٛأبــ ٛقُــد( ،ت ٖ234ـــ) ،عــامل

ا٭ْديا يف عصر ،ٙبربر ٟا٭صٌ َٔ ،قبَ ١ًٝصُٛد ،٠اع املٛطأ َٔ َايو بٔ أْـاْٚ ،شـر املايهٝـ١
يف ا٭ْديا .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،8ص.176
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ٚعادتٴ٘ٴ يف ّٖا ايهتاب إٔٵ ٜٳـّٵنڂ ٳر ا٭سادٜـحٳٜٚ ،ٳضٴـِٻ يٗٝـا دٴُٵًځـ څَ ١ـٔ ؾتـا٣ٚ
شابٚ ١ايتابعنيٜٚ ،ٴضـٝـٴ يٗٝـا أسٝاْـاڄ َـا ٜـ٪دٸ ٟيٝـ٘ ادتٗـادٴٙٴٜٓٚ ،كـٌ
بعض ايصٻ ٳ
عٔ َايو اْ٘ قاٍْ :ٸُا أْا بشـر أڂ ڀـٚ ٧أصـ ، ٝؾـاْظرٚا يف رأٜـ ٞنـٌٻ َـا ٚاؾـل
ايهتاب ٚايسٓٸ ١ؾخّٚا بَ٘ٚ ،ا مل ٜٛاؾكُٗا ؾاترن.)1()ٙٛ
ٚأشٗر ايهت

يف املّٖ

املايه ٖٞ ٞاملدٚٻْ ١يتًُ ّٙٝأسٳدٴ بـٔ ؾـراتٚ ،ايـا

ش ٳرٖا باسِ املدٚٻْ ١ايه .٣
ّٖا سشٓٚ )2(ٕٛرتٻ ٳبٗا ْٚٳ ٳ
أ ٳٳ

ت بٝـ َٔ َايو ٚبٝـٔ ايًٝح
املطازح ١اييت دَازَ ِ
ٚقد دارٳتٵ بنيٳ َايو ٚبنيٳ ايًٝح بٔ سعد ؾكَ ٘ٝصر َڀارساتٷْ ،كٌ بعضٳـٗا
ٌ أٌٖ املد ١ٜٓسٴذٸ څ ٪ٜ ١ٳّٴ ب٘ٹٕ ٚ ،ٸ اؿـدٜح
ع ٳُ ٳ
ابٔٴ ايكٝٸِ( ،)3ؾهإ َايوڂ ٜر ٣إٔٸ ٳ
ٜٴ ٳردټ ها مل ٜٳعٵ ٳٌُ ب٘ أٌٖٴ املد.١ٜٓ
ٚقد رٳدٸ عً ٘ٝايًٝح :بإٔٻ املد١ٜٓځ ٕ ٚٵ ناْت َٓاٍ املٗادرٚ ٜٔا٭ْصار ٫چ أْٻٗـِ
د
قد ٳ ٳردٛا عٓٗا يًذٗاد يف سب ٌٝاهلل ،ؾذٓٻدٚا ا٭دٓـاد َٓٗـاٚ ،نـإٳ يف نـٌٿ دٴٓٵـ ٺ
َِٓٗ طا٥ؿ١څ ٜعًُ ٕٛبايهتاب ٚايسٓٻٚ ،١هتٗد ٕٚبرأ.ِٜٗ

ضببُ اْتػاز َرٖب َايو
ٚسـبٳ ٴ اْتشــار َــّٖ

( )1تّٜٗ

َايــو يف ا٭ْــدياٖ ،ــ ٛإٔٻ وٝــ ٢بــٔ وٝــ ٢بـٔ نــجري

ايهُاٍ ،مجاٍ ايد ٜٔاملا ،ٟز ،27ص.120

( )2عبد ايس ّ٬بـٔ سـعٝد بـٔ سبٝـ

ايتٓـ ،ٞ ٛاملًكـ

ر٥اســ ١ايعًــِ يف املػــرب ،أصــً٘ َــٔ هلل ـ

بسـشٓ( ،ٕٛت ٖ240ــ) ،قـاض ؾكٝـ٘ اْتٗـت يٝـ٘

َٛٚيــد ٙيف ايكــريٚإَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ١

ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.316
( )3ع ّ٬املٛقعني ،ابٔ قچ ِٝاؾٛي ،١ٜز ،3ص.83
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د ٳعتٵ ايؿتـ ٣ٛيٝـ٘ٚ ،عظـِ
ا٭ْديس ٞقد صار َايهٝاڄ بعد إٔٵ نإ أٚياعٝاڄٚ ،قد رٳ ٳ
أَر ،ٙؾهإ املٓتصر ٜ ٫كًچد أسداڄ َٓص
ٚســـب ٴ اْتشـــار َـــّٖ

ايكضا ٫ ٤بءشارت٘.

َايـــو يف أؾرٜكٝـــٖ ١ـــ ٛإٔٸ ســـشٓ ٕٛبــٔ ســـعٝد ملـــا

ٚيـــ ٞايكضـــا ٤يف أؾرٜكٝـــْ ١شـــر َـــّٖ

َايـــو ،ثـ ـِٸ املعـــا بـــٔ بـــادٜا( ،)1ؾءْٸـ ـ٘

هللــٌ مجٝــع أٖــٌ اؾرٜكٝــ ١عًــ ٢ايتُسٸ ـو لــّٖ

ى َــا عــداَ ٙــٔ
َايــوٚ ،تٳ ـ ٳر ځ

املّاٖ .
ْٚشــر َّٖبـــ٘ ؾـــَ ٞصـــر عبــد ايـــرس ِٝبــٔ ايـــد(ٚ ،)2عبــد ايــرٻهللٔ بـــٔ
ايكاسِ( ،)3يـ ٢إٔٵ قـدّ ايشـاؾعٞټ يــَ ٢صـر سـٖٓ198( ١ــ) ،ؾتبعــ٘ مجاعـَ ١ـٔ
َ ٟــّٖ
أعٝاْٗــا ،ؾكــ ٛٳ

ايشــاؾعٞ

إٔٵ قــدّ ايكا٥ــد دــٖٛر َــٔ أؾرٜكٝــ ١ســٓ١

(ٖ358ـ)ٚ ،بَٓ ٢د ١ٜٓايكاٖرٚ ٠نإ شٝعٝاڄ ؾاْتشر َـّٖ
ٜبــل لصــر َــّٖ

ســٛا،ٙ

ايتشـٝٸع يف َصـرٚ ،مل

إٔٵ دــا ٤صــ ٬ايــد ٜٔبــٔ أٜــٛب ســٖٓ564( ١ـــ)،

ٚأياٍ ايكضـــا ٤ايشـــٝع ،ٞؾـــا تؿ ٢املـــّٖ

ايشـــٝعٗ ٚ ،ٞـــر املـــّٖ

املـــايهٞ

ٚايشاؾعٚ ،ٞنإ ص ٬ايد ٜٔاملـّنٛر عًـ ٢عكٝـد ٠ا٭شـعرٜٸنيٚ ،أٚقــ عًـِٗٝ
يف َصر َدرست٘ ايٓاصر.١ٜ
ٚاملعــرٚف إٔٸ املايهٝــٜ ١تبعــَ ٕٛــّٖ

ا٭شــعر ٟيف عكا٥ــدِٖ ،نُــا أْٻٗــِ

( )1املعا بٔ بادٜا بـٔ املٓصـٛر ايصـٓٗاد( ،ٞت ٖ454ــ)َ ،ـٔ ًَـٛى ايدٚيـ ١ايصـٓٗاد ،١ٝهللـٌ ايٓـا
بأؾرٜكٝا عًَّٖ ٢

َايوٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،5ص.233

( )2عبد ايرس ِٝبـٔ ايـد اؾُشـَ ،ٞـ ِٖ٫ٛاملصـر( ،ٟت ٖ163ــ)َ ،ـٔ قـدَا ٤أصـشاب َايـو ،نـإ
َايو َعذباڄ ب٘ ٚبؿُٗ٘ ٖٛٚ ،أ َٔ ٍٚأد ٌ َصر ؾك٘ َايوَ ،ـات شـاباڄ ،ر ٣ٚعٓـ٘ ايًٝـح بـٔ سـعد.
ايٛايف بايٛؾٝات ًٌٝ ،بٔ أٜبو ايصؿد ،ٟز ،18ص.197
( )3عبد ايرهللٔ بٔ ايكاسِ بٔ ايد ،أب ٛعبد اهلل( ،ت ٖ191ـ) ،ايؿك ٘ٝاملايه ،ٞأسـد ا٭عـ ّ٬ايكـاُ٥ني
لّٖ

َايو .ايٛايف بايٛؾٝات ًٌٝ ،بٔ أٜبو ايصؿد ،ٟز ،18ص.129
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ٜسُٸ ٕٛبأصشاب اؿدٜح.
ٜٛٚدــد املــّٖ

املــايه ٞؾعــ٬ڄ بٓشــ ٛايػًبــ ١يف املػــرب ا٭قصــٚ ٢اؾاا٥ــر،

ٚتْٛاٚ ،طرابًاٚ ،يف ايسٛدإٚ ،ايصٻعٝدٚ ،ايهٜٛت.

ايػافع١ٝ
ٚايرابع َٔ املّاٖ  َّٖ :ٴ ايشاؾع.١ٝ
 ِٖٚأتباع أب ٞعبد اهلل قُد بٔ درٜـا بـٔ ايعبـا
ٚقد أْٗ ٢بعضِٗ ْسب٘ يعبد املڀً
٭ب ٞا

شاؾع نإ َٛ

بـٔ عجُـإ بـٔ شـاؾع،

بٔ عبد َٓاف ددٸ ايٓيب ٚ ،قٝـٌٕ :ٸ دـدٻٙ

بٔ عبد املڀً .

ٚيد بػاٻ٠ڃ سٖٓ150( ١ـ)ٚ ،تٛيف يف َصر سٖٓ204( ١ـ)ٚ ،بعد سٓتني َٔ َـ٬ٝدٙ
هللًت٘ أَ٘

َٛطٔ آبا ٘٥لهچ.١

ٚتًُّ عًٜ ٢ـدٹ شـٝخ اؿـرّ َٚؿتٝـ٘ َسـًِ بـٔ ايـد ايالـٚ ،)1(ٞسـؿٝإ بـٔ
عٓٝٝــٚ ،١رســٌ

املدٜٓــٚ ،١تًُــّ عًــَ ٢ايــو صــاس

املٛطــأٚ ،در

عًٝـــ٘

املٛطأٚ ،عً ٢براٖٝـِ بـٔ قُد بـٔ وٝـ ٢املدْ ،)2(ٞتًُٝـّ اٱَـاّ ايصادم ،
ٚأنجرٳ ايشاؾعٞټ َٔ ايرٚا ١ٜعٓ٘.
ثِ هٖـ

يًـٚ ،ُٔٝقـد بًـؼ سـٔ ايـج٬ثني يًكٝـاّ بعُـٌڈ ٜسـاعٹدٴٙٴ عًـ ٢دٳٖٵـ ڇر ٹ،ٙ

ٚاتٸِٗ ٖٓاى بايتشٝع ،ؾأَر ٖـار ٕٚايرشـٝد عًُـ٘ يٝـ٘ سـٖٓ184( ١ــ)ٚ ،دـ ٤ٞبـ٘
ٌ لشُٸـد بـٔ اؿسـٔ
يًرشٝد  ٖٛٚلدٜٓـ ١ايرقچـٚ ،١بعـد هيـو أَـر بءط٬قـ٘ٚ ،اتٸصٳـ ٳ
(َ )1سًِ بٔ ايد بٔ َسًِ بٔ سعٝد ايكرش ٞاملخا( ،َٞٚت ٖ179ـ) ،تـابعَ ،ٞـٔ نبـار ايؿكٗـا ،٤نـإ
َاّ أٌٖ َه ٖٛ ،١ايّ ٟأهٕ يًشاؾع ٞباٱؾتا .٤ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،7ص.222
(َٓ )2تٗ ٢املكاٍ ،قُد بٔ اااع ٌٝاملايْدراْ ،ٞص.203
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أب ٞسٓٝؿ ،١ثِ ردع ملهچ ١املهرَ ،١ثِ عاد يًعرام َرٸ ٠ثاْ ١ٝسـٓ١

(ٖ195ـ) ،يَإ ٬ؾ ١عبـد اهلل ا٭َـني( ،)1ثـِٸ عـاد يًشذـايٚ ،يف سـٖٓ198( ١ــ)
قدّ ايعرام َر ٠ثايج َ٘ٓٚ ،١سار

َصرْٚ ،ـاٍ بايؿسـڀاطٚ ،مل ٜـاٍ بٗـا ستـ٢

َات سٖٓ204( ١ـ).
ٚيف َكدَ ١طبكات ايشاؾع ١ٝأْٸ٘ ملا قتٌ اٱَاّ َٛس ٢بـٔ دعؿـر  يف بػـداد
رز ايشاؾعٞټ َٔ ايعرام

َصر.

طسٜك ١ايػافع ٞيف اضتٓباط األحهاّ ايػسع١ٝ
ٚطرٜكتــ٘ يف ا٫ســتٓباط :إٔٵ ٜأ ــّ بظــٛاٖر ايكــرإٓ٫ ،چ ها قــاّ ايــديٌٝٴ عًــ٢
عــدّ راد ٠اٖرٖــاٚ ،بعــد ٙبايس ـٓټٚ ،١نــإ ٜٳعٵُٳ ـٌٴ غ ـ ڇ ايٛاســد ايجكچ ـ ١ايضــابا
ٚيـــ ٛمل ٜهـــٔ َشـــٗٛراڄ٬ ،ؾـــاڄ يًشٓؿٝٸـــَٛ ٫ٚ ،١اؾكـــاڄ يعُـــٌ أٖـــٌ املدٜٓـــ،١
٬ؾ ـ ڄا ملايــو ،ث ـِٸ بعــد هيــو ٜعُــٌ باٱمجــاعٚ ،عــدّ اـــ٬ف ،ث ـِٸ بعــد هيــو
ٜعُــــٌ بايكٝــــا

ها ناْــــت عًتــــ٘ َٓضــــبڀٚ ،١رٳدٻ أشٳــــدٻ ايــــرٻدٿ عًــــ ٢عُــــٌ

ـ ؾٝـــ٘ نتابـــ ڄا اٻـــاٙٴ بڀـــاٍٴ ا٫ستشســـإ(ٚ ،)2رٳدٻ
اؿٓؿٝـــ ١با٫ستشســـإٚ ،أيچـــ ٳ
ٌ باملصٳــاب املرســـًٚ ،١أْهـــر
ٌ ايعٳُٳــ ٳ
عُـــٌ املايهٝـــ ١بعُـــٌ أٖـــٌ املدٜٓـــٚ ،١أبٵڀځــ ٳ
ا٭ ــّ بكــٍٛڇ ايصــشابٞٸ; ٭ْــ٘ وتُــٌ إٔٵ ٜهــ ٕٛعــٔ ادتٗــادٺ أ ڀــأ ؾٝــ٘ٚ ،رؾــض
اؿـــدٜح املرســـٌ٫ ،چ َراســـ ٌٝابـــٔ املســـٝٸ ; ٭ْٸـــ٘ ٜـــر ٣إٔٻ ايكـــَ ّٛتؿكـــٕٛ
عً ٢صشتٗا.
( )1قُد بٔ ٖار ٕٚايرشٝد بٔ املٗد ٟبٔ املٓصٛرًٝ ،ؿ ١عباسٚ ،ٞيد يف رصاؾ ١بػـداد ٚبٜٛـع باـ٬ؾـ١
بعــد ٚؾــا ٠أبٝـ٘ ،ؾــأعًٔ ًــع أ ٝــ٘ املــأَ ٕٛعــٔ ٜ٫ٚــ ١ايعٗــد ؾكتًــ٘ املــأَ .ٕٛا٭عــ ،ّ٬ايارنًــ ،ٞز،7
ص.127
( )2ايؿٗرست ،ابٔ ايٓد ،ِٜص.264
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أغٗس تالَٝر ايػافعٞ
 َٔٚأشٗر تٚ َّٙٝ٬أصـشاب٘ أبـ ٛثـٛر بـراٖ ،)1(ِٝؾكـد أ ـّ َـٔ ايشـاؾع،ٞ
ٚصار ي٘ َّٖ ٷ اصٸ ٚأتباع ،يهٓٸ٘ مل ٜٴكدٻر ي٘ ايبكـاَٚ ،٤ـِٓٗ أهللځـدٴ بـٔ سٓبـٌ
َاّ اؿٓبًٚ ،١ٝاؿسٔ اياعؿراْ )2(ٞايّٜ ٟـر ٟٚعٓـ٘ ايبخـارٚ ،ٟغـريَ ٙـٔ أُ٥ـ١
اؿـدٜح ٫چ َســًُاڄٚ .اؿسـني ايهرابٝســ )3(ٞايـّ ٟػٓٻـ ٳ ايٓـا ٴ رٚاٜـ١ځ اؿــدٜح
عٓ٘ٚ .أهللد بٔ و ٢ٝايبػداد )4(ٟاملتهًِ ايّ٫ ٟيّ ايشاؾع ٞيف بػـداد ثـِ صـار
َــٔ أصــشاب داٚد ٚتبعــ٘ يف رأٜــٜ٘ٛٚ .ســـ بــٔ وٝــ ٢املصــر )5(ٟايــَّ ٟــات
َسذْٛاڄ ببػداد يف ؾتًٓ ١ل ايكرإٓ سٖٓ231( ١ـ)ٚ ،غريَِٖٚ .ٹٔٵ ځأِٖٿ نڂتٴبٹـ ٹ٘ ايـا
ص ځًتٵ يٓٝا ٖ ٛنتابٴ ا٭ّٿ يف ايؿك٘ ايّ ٟأَ ٙ٬عً ٢ايرٸبٝـعڇ املـرادٚ ،)6(ٟطرٜكتـ٘
ٳ ٚٳ

( )1ابراٖ ِٝبٔ ايد بٔ أبـ ٞايُٝـإ ايهًـيب ايبػـداد ،ٟأبـ ٛثـٛر( ،ت ٖ240ــ) ،ايؿكٝـ٘ ،صـاس

اٱَـاّ

ايشـــاؾعَ ،ٞـــات يف بػـــداد شـــٝخاڄَٛ .ســـٛع ١طبكـــات ايؿكٗـــا ،٤ايًذٓـــ ١ايعًُٝـــ ١يف َ٪سســـ ١اَ٫ـــاّ
ايصادم ،ز ،3ص.41
( )2اؿسٔ بٔ قُد بٔ ايصبام ايبااي اياعؿراْ ٞايبػداد( ،ٟت ٖ259ـ) ،ؾك َٔ ٘ٝرداٍ اؿـدٜح ،نـإ
راٜٚاڄ يٲَاّ ايشاؾعْ ،ٞسبت٘

اياعؿراْ ١ٝقرب بػـدادَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف

َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.210
( )3اؿسني بٔ عً ،ٞأب ٛعً( ،ٞت ٖ248ـ) َٔ ،أصشاب اٱَاّ ايشاؾع ،ٞي٘ تصاْٝـ نـجري ٠يف أصـٍٛ
ايؿك٘ ٚؾرٚعْ٘ ،سبت٘

ايهرابٝا  ٖٞٚايجٝاب ايػًٝظ ،١نإ ٜبٝعٗاَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ١

ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.226
( )4أهللد بٔ و ٢ٝبٔ عبد ايعاٜـا ايبػـداد ،ٟأبـ ٛعبـد ايـرهللٔ ايشـاؾع ٞاملـتهًِ ،سـدٸخ عـٔ ايشـاؾعٞ
ٚايٛيٝد بٔ َسًِ ايجكؿ .ٞطبكات ايشاؾع ١ٝايه  ،٣تاز ايد ٜٔايسبه ،ٞز ،2ص.64
(ٜٛ )5سـ بٔ و ٢ٝايبٜٛڀ ،ٞاملصر ،ٟأبٜ ٛعكـٛب( ،ت ٖ231ــ) ،ؾكٝـ٘ َٓـا ر ،صـش

ايشـاؾعٚ ٞقـاّ

َكاَــ٘ بعــد ٚؾاتــَ٘ٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم  ،ز،3
ص.632
( )6ايربٝــع بــٔ ســًُٝإ بــٔ عبــد اؾبــار بــٔ ناَــٌ املــراد ٟبــاي ،٤٫ٛاملصــر ،ٟأبــ ٛقُــد( ،ت ٖ270ـــ)،
صاس

اٱَـاّ ايشـاؾعٚ ٞرا ٟٚنتبـ٘ ٚأَ ٍٚـٔ أًَـ ٢اؿـدٜح ظـاَع ابـٔ طٛيـَٛ .ٕٛسـٛع ١طبكـات
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ؾ :٘ٝإٔ ّٜنر املسأيٚ ١ديًٗٝاٜٚ ،ردٸ عً ٢صُ٘ ؾٗٝاٚ ،اؾا ٤ايسـابع َٓـ٘ اشـتٌُ
عًَٛ ٢اجٝع كتًؿٚ ١رساَ ٌ٥تعدد.٠

ْطب ١نتاب ايػافع ٞيػريٙ
ٚوهـ ٢عــٔ ايػاايــ ٞيف سٝــا ٤ايعًــٚ ،ّٛعــٔ أبــ ٞطايـ

املهــ )1(ٞيف نتــاب

قــٛت ايكًــٛب(ٕ :)2ٸ نتــاب ا٭ّٸ مل ٜصــٓؿ٘ ايشــاؾعْ ٚ ،ٞٸُــا صــٓؿ٘ تًُٝــّ ٙأبــٛ
ٜعكٛب ايبٜٛڀ ،ٞثِٸ ياد عًٝـ٘ ايربٝـع بـٔ سـًُٝإٚ ،تصـرٸف ؾٝـ٘ٚ ،أ ٗـر ٙبٗـّا
املظٗر.
ٚنإ ملـّٖ

ايشـاؾع ٞشـٛٝعٷ يف َصـر ٚايشـاَّٚ ،ـا ٚرا ٤ايٓٗـرٚ ،ٜٔبعـض

ب٬د ايعربٚ ،نّا يف اؿرَني قبٌ ٗٛر املّٖ
ايشاؾع ٞأْٸ٘ قاٍ ٫( :تكًچد ٚ ،ْٞٚها صٳضٻ

ايٖٛٸـاب ٞباؿذـايٜٓٚ ،كـٌ عـٔ

ٷ ىـايـ َـّٖيب ؾـاتٸبعٚ ،ٙٛاعًُـٛا

أْٸ٘ َّٖيب)(.)3

ايٓصاع بٝـٔ ايػافعٚ ١ٝغريِٖ
ٚعــٔ املكدســ :ٞإٔٻ سذســتإ ٚســر ا ناْــت تٳكځــعٴ ؾُٗٝــا عٳصٳــبٝٸاتٷ بــني
ايشاؾعٚ ١ٝاؿٓؿ ١ٝتٴرامٴ ؾٗٝا ايدٸَاٜٚ ،٤د ٌٴ بٓٝٳٗٴِٴ ايسًڀإ(.)4


ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،3ص.251
( )1قُد بٔ عً ٞبٔ عڀ ١ٝاؿارث ،ٞأب ٛطاي ( ،ت ٖ 386ــ)ٚ ،اعـظ ٚياٖـد ٚؾكٝـْ٘ ،شـأ ٚاشـتٗر لهـ١
ٚرسٌ

ايبصر ٠ؾاتِٗ با٫عتااٍٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،4ص.303

( )2قٛت ايكًٛب ،أب ٛطاي

امله ،ٞباب ايصٸشبٚ ١احملبٚ ١اٱ ٛإ ،ز ،2ص.196

(َ )3كدَ ١اؿا ،ٟٚاملاٚرد ،ٟص.19
( )4أسسٔ ايتكاس ،ِٝيما ايد ٜٔاملكدس ،ٞز ،1ص.123
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ٚعٔ املكدس ٞيف أسسـٔ ايتكاسـ )1(ِٝقـاٍ( :رأٜـتٴ أصـشاب َايـو ٜبػضـٕٛ
ايشاؾعٜٚ ،)ٞكٛي( :ٕٛأ ّ ايعًِ َٔ َايو ثِٸ ايؿ٘).
ٚاملعرٚف أْٸ٘ ٜتٸبع غاي
ٜٚػًــ

ايشاؾعَّٖ ١ٝ

ٚدــٛد ٖــّا املــّٖ

أب ٞاؿسٔ ا٭شعر٫ ٟچ َا شٳّٻ.

ؾعــ٬ڄ يف ايرٸٜـــ املصــرٚ ،ٟؾًســڀنيٚ ،بــ٬د

ا٭نراد ٚب٬د أرَ.١ٝٓٝ

اذتٓبً١ٝ
ٚاـاَاٴ َٔ املّاٖ  :ٳَّٵ ٳٖ ٴ اؿٓبًٝٸ ِٖٚ ١أتباعٴ أسٵ ٳُد بٔ سٓبٌ بـٔ ٖـٍ٬
د ببػداد سٖٓ164( ١ـ)ٚ .تٛؾچ ٞببػداد سٖٓ241( ١ـ).
ايشٝباْ ٞاملرٚيٚ ،ٟٴ ٹي ٳ
٬
ٖٚـ ٛايــّٜ ٟكــ ٍٛيف سكچـ٘ ايشــاؾعٞٸ ٳ ٳردٵـتٴ َــٔ بػــدادَٚ ،ــا ًچؿڃـتٴ ٳردٴـ ڄ
أؾضٌ  ٫ٚأؾك٘ َٔ أهللد بٔ سٓبٌ.
صٓٸـ املسٓد ايّ ٟوت ٟٛعًـْٝ ٢ٸــ ٚأربعـني أيــ سـدٜحٚ ،رتٻبٳـ٘ عسـ
ايسٻ ٳٓد ٫ ،عس

أبٛاب ايؿك٘ ،ؾذٳ ٳُع يهٌٸ راٚڈ أسادٜج٘ٚ ،قد تٛيف قبٌ إٔ ٜٓكشـ٘

ش٘ٴ ّٖٚٻب٘ٚ ،اتټِٗ بأْٸ٘ قد أجـاف
ّٜٗٚب٘ٚ ،قد رٚا ٙعٓ٘ ابٓ٘ عبد اهلل( )2بعد إٔ ْكچ ٳ
يًُسٓد بعض ا٭ بار املٛجٛع ،١نُا إٔٻ بعضِٗ هنر إٔٸ ابٓ٘ أهللد بٔ عبـد اهلل
بٔ أهللد بٔ سٓبٌٚ ،أبا بهر ايكڀٝع )3(ٞأجاف ي٘ بعض اياٜادات.

( )1أسسٔ ايتكاس ،ِٝيما ايد ٜٔاملكدس ،ٞز ،1ص.123
( )2عبد اهلل بٔ أهللد بٔ سٓبٌ ،أب ٛعبد ايرهللٔ( ،ت ٖ 290ــ) ،نـإ ٜعـرض اؿـدٜح عًـ ٢أبٝـٖ٘ٚ ،ـٛ
ايّ ٟرَ ٣ٚسٓد أب .٘ٝطبكات اؿٓابً ،١قُد بٔ أبٜ ٞعً ،٢ز ،1ص.180
( )3أهللد بٔ دعؿر بٔ هللدإ بٔ َايو ،أبَ ٛايو ،أب ٛبهر ايكڀٝع( ،ٞت ٖ368ـ) ،عـامل باؿـدٜح،
نـإ َسـٓد ايعـرام يف عصـرَ ،ٙــٔ أٖـٌ بػـداد .سـري أعـ ّ٬ايٓــب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد ايــّٖيب ،ز،16
ص.210
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ٚيــ٘ يف ا٭صــ ٍٛنتــاب طاعــ ١ايرســٚ ،ٍٛنتــاب ايٓاســخ ٚاملٓســٛمٚ ،نتــاب
ايعًٌ.
ٖٚــ ٛايــّ ٟاَتٓــع َــٔ ايكــ ٍٛغًــل ايكــرإٓ ،رغــِ صــرار املــأَ ٕٛعًــ٢
ًك٘  ٚداب ١ايعًُا ٤ي٘ٚ ،بكَ ٞصـرٸ ڄا عًـ ٢هيـو َـٔ سـٖٓ218( ١ــ) ٖٚـ ٞايسـٓ١
ايا دعا ؾٗٝا املأَ ٕٛايعًُا ٤يًك ٍٛغًل ايكرإٓ

سـٖٓ233( ١ــ) ،ايسـٓ ١ايـا

أبڀــٌ املتٛنــٌ ؾٗٝــا تًــو ايــدعٚ ،٠ٛتــرى يًٓــا

سرٜٸ ـ ١ايــرأ ٟيف ًــل ايكــرإٓ

ٚعدَ٘.
ٚدر

اؿدٜح عًٖٝ ٢جِ بـٔ بشـري(ٚ ،)1عًـ ٢اٱَـاّ ايشـاؾعٚ ،ٞمل ٜهتـ

يف ايؿك٘ َ ٫ا أداب ب٘ عٔ بعض املساٚ ،ٌ٥املٓكـ ٍٛعٓـ٘ أْٸـ٘ سٳـرٻ ٳّ عًـ ٢تَٝ٬ـّٙ
نتاب ١ايؿك٘ ٫ ،أْٻِٗ مل ٜستذٝبٛا ي٘ ،ؾكـد نتـ

()2

تًُٝـّ ٙعبـد املًـو بـٔ َٗـرإ

ٚغري ٙايؿك٘ عٓ٘ ٚمجعٛا ؾتاٚ ٜ٘ٚأقٛايـ٘ ايؿكٗٝـٚ ،١دعًٖٛـا أساسـاڄ ملّٖبـ٘ ايـّٟ
سبٙٛٴ اي.٘ٝ
ٳْ ٳ

طسٜك ١امحد بٔ حٓبٌ يف اضتٓباط األحهاّ ايػسع١ٝ
ٚطرٜكت٘ يف ا٫ستٓباط إٔٵ ٜأ ّ بايٓ ٸ نتاباڄ أ ٚسٓ١ڄ ستٸـ ٢املرسـٌ ٚايضـعٝـ
َٓٗاٜٚ ،كدٿّٴ ايهتابٳ عً ٢ايسټٓٸ ١عٓد ايتعـارض يف ايظـاٖر ،ثـِٸ ٕٵ مل هـدٵ ايـٓ ٻ
أ ــّ لــا ٜٴؿــا بــ٘ ايصٸـشابٚ ١مل ىتًؿــٛا ؾٝــ٘ٚ ،عٓــد ا ٫ــت٬ف بــني ايصــشاب ١يف
ض قــٍٛٳ َــٔ نــإ أقــرب يًهتــاب أ ٚايســٓ ،١ؾ ـءٕٵ مل ٜظٗــر يــ٘ َــا ٖــٛ
املســأي ١رٳدٻ ـ ٳ
(ٖٝ )1ــجِ بــٔ بشــري ،ر ٣ٚعــٔ أبــ ٞبشــريٚ ،ر ٣ٚعٓـ٘ ابــراٖ ِٝبــٔ وٝــ ٢ايجــٛر ،ٟيف ايهــايف ،ز ،7بــاب
ايٓٛادرَ .عذِ رداٍ اؿدٜح ،ايسٝد اـ ،ٞ٥ٛز ،2ص.349
( )2عبد اهلل بٔ َٗرإ ايرٸؾاع ،ٞشاَٞٸ ٜر ٟٚعٓ٘ بكٝٸٚ ١سًُٝإ بٔ عبـد ايـرهللٔ .ايهاَـٌ ،ابـٔ عـد،ٟ
ز ،5ص.307
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ا٭قرب سه ٢اـ٬ف.
ٜٓٚكٌ عٓ٘ أْٸ٘ ٜأ ـّ باؿـدٜح املرسـٌٜٚ ،كدٿَٴـ٘ٴ عًـ ٢ايكٝـا

ٚايـرأ ٟها مل

ٜهــٔ َــا ٜٴعارجــ٘ شــ٤ٞٷ َــٔ ايهتــاب أ ٚايسټ ـٓٸ ١أ ٚقــٍٛٴ صــشاب ٞأ ٚاتؿــام عًــ٢
٬ؾ٘(٫ ٚ ،)1چ استعٌُ ايكٝا

ٚا٫ستصشاب ٚايّرا٥ع ٚاملصاب املرسـًٚ ،١ناْـت

ايكاعد ٠عٓد ٙيف ايعكٛد ٚايشرا٥ا قاعد ٠اٱباس٫ ١چ ها قاّ ايدي ٌٝعً ٢املٓع.

أغٗس أصخاب أمحد
َٚــٔ أشــٗر أصــشاب٘ أهللــد بــٔ ٖــاْ ٞا٭ثــرّ( ،)2ايــّ ٟر ٣ٚعٓــ٘ ايؿكــ٘
ٚاؿدٜحٚ .عبد املًو ايـّ ٟنتـ

ايؿكـ٘ عٓـ٘ٚٚ ،يـدا ٙصـاب ايـّٚ ٟرخ ايؿكـ٘

عٔ أبٚٚ ٘ٝي ٞايكضا ٤عً٬ ٢ف سٓٸ ١أبٚ ،٘ٝعبد اهلل ايـّٚ ٟرخ اؿـدٜح عـٔ
أبٚ ٘ٝرَ ٣ٚسٓد أبٚ ،٘ٝاتٸُٗٳ٘ٴ بعضٴٗٴِ بأْٸـ٘ قـد أجـافٳ ملسـٓد أبٝـ٘ بٳعٵـضٴ ا٭ بـار
املٛجٛع.١
ٚوه ٢إٔٸ قُٸداڄ بٔ درٜر ايڀ  ٟصاس

ايتؿسري ٚايتارٜخ أيچـ نتابـاڄ هنـر

ؾ ٘ٝا ت٬ف ايؿكٗاٚ ،٤مل ّٜنر أهللد بٔ سٓبٌ ،ؾك ٌٝي٘ يف هيـو ؾكـاٍ :مل ٜهـٔ
ؾكٗٝاڄ ْ ٚٸُا نإ َٴشدٸثاڄ.
ٚقد اْتشر ٖـّا املـّٖ

يف بعـض بـ٬د ايعـرام َٚـا ٚرا ٤ايٓٗـرٗ ٚ ،ٜٔـر يف

َصر َتأ راڄٚ ،نإ أٚٸٍ َٔ ٚي ٞقضا ٤اؿٓابً ١بدَشل ايشـٝخ عبـد ايـرهللٔ بـٔ

( )1املد ٌ ا

نتاب اٱنً ،ٌٝاؿانِ ايٓٝسابٛر ،ٟز ،1ص.85

( )2أهللــد بــٔ قُــد بــٔ ٖــاْ ٞا٭ثــرّ ،أبــ ٛبهــر( ،ت ٖ261ـــ)َ ،ــٔ سؿــا اؿــدٜح ،أ ــّ عــٔ أهللــد
بــٔ سٓبــٌ ،يــ٘ نتــاب يف عًــٌ اؿــدٜحَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ
ايصادم  ،ز ،7ص.102
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قُد بٔ أهللد بٔ قداَ ١املكدس )1( ٞثِٸ ايصٸاؿ ٞاملتٛؾچ ٢سٖٓ682( ١ــ)ٚ ،ايـّٟ
ٖ ٛشـٝخ أهللـد بـٔ تُٝٝـٚ ،١قـد قـاّ ابـٔ تُٝٝـٚ ١ابـٔ ايكـٝٸِ بٓشـر ٖـّا املـّٖ ،
ْٚاجـــ ٬عٓـــ٘ٚ ،سرٸجـــا ايٓـــا

عًـــ ٢تعًُٝـــ٘ٚ ،أ ـــّت بـــ٘ لـــد يف أٚٸٍ عٗـــد

ايٖٛابٝني ،ثِٻ سادٳ مجٝعٳ ب٬د اؿذاي يف ّٖا ايعصر.
ٚسهــ ٢عــٔ ابــٔ سٓبــٌ أْٸ ـ٘ قــاٍ( :اْظــرٚا يف أَــر دٜــٓهِ ؾ ـءٕٸ ايتكًٝــد يػــري
َعصٚ ،)ََّّٛ ّٛاستؿشٌ املّٖ

اؿٓبً ٞيف بػـداد يف ايكـرٕ ايرابـع ستٸـ ٢ها

ٳَرٻ بِٗ شاؾعٞٸ أغرٚا ب٘ ايعٹُٝإ ؾضٳ ٳربٙٛٴ بعصٝٿِٗ ست ٢ناد ميٛتٚ .عـٔ طبكـات
ايسبهٕ ٞٸ أنجر ؾضَ ٤٬تكدَ ٞاؿٓابً ١أشاعر.)2(٠

املراٖب املٓكسض١
ٕٻ املّاٖ

اٱس ١َٝ٬ايا قڂدٿر اا ايبكا ٤ستٸ ٢اٯٕ ،لعٓ ٢أْٸٗـا ٜ ٫ـااٍ اـا

أتباع ٜسري ٕٚعًٗٝا ستٸّٖ ٢ا ايٛقتٚ ،اتٸسـع أؾكٗـاٚ ،نځجٴـ ٳر أتٵ ٳباعٴٗـا ٖـٞٳ املـّاٖ
دتٵ يف ّٖا ايدٻٚرٚ ،سصٌ اا أتبـاع
دٳ
ّاٖٹ ٴ أڂ ٵرٚ ٣ٴ ٹ
املتكدٿَ١ڂ اـُسٖٓٚ ،١اى َٳ ٳ
ٜسري ٕٚعًٗٝا ٚيهٓٸٗا اْكرجت ٚيايت.

َرٖب األٚشاعٞ
أشٗرٖا َّٖ ٴ ا٭ٚياعٝني ،أتباع عبد ايرهللٔ ا٭ٚياعٚ ،ٞيد ببعًبـو سـٓ١
(ٖ88ـــ)ٚ ،تــٛيف يف بــريٚت ســٖٓ157( ١ـــ)ٚ ،دؾــٔ يف قًچ ـَٗٓ ١ــا تعــرف بااــ٘،
( )1عبد ايرهللٔ بـٔ قُـد بـٔ اهللـد بـٔ قداَـ ١املكدسـ ٞاؿٓبًـ ٞأبـ ٛايؿـرز( ،ت ٖ682ــ) ،ؾكٝـَ٘ ،ـٔ
أعٝإ اؿٓابًٚ ،١يد ٚتٛيف بدَشلٖٚ ،ـ ٛأَ ٍٚـٔ ٚيـ ٞقضـا ٤اؿٓابًـ ١بٗـاَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا،٤
ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،7ص.100
( )2طبكات ايشاؾع ١ٝايه  ،٣تاز ايد ٜٔايسبه ،ٞز ،3ص.373

أدًار علم الفقو ًأطٌاره

154

ٚنإ مي ٌٝيبين أَٚ ،١ٝقد عٌُ لّٖب٘ أٌٖٴ ايشاّ ،ثِٸ اْتكٌ َّٖبـ٘

ا٭ْـديا

َع ايدا ًني يٗٝا َٔ ْسٌ بين أَ ،١ٝثـِٸ اجـُشٌ َّٖبـ٘ يف ايشـاّٚ ،سـٌٻ قًچـ٘
َّٖ

ايشاؾعٚ ،ٞاْكرض يف ا٭ْـدياٚ ،سـٌ قًچـ٘ َـّٖ

َٓتصـ ايكرٕ ايجايحٚ ،نإ ممٔ ٜهر ٙايكٝا

املـايهٚ ،ٞهيـو يف

.

َرٖب ايعاٖسٚ ٟايداٚدٟ
 َٔٚاملّاٖ

املٓكرجَ ١ٳّٵ ٳٖ ٴ ايظچاٖرٜني ٚايداٚدٜني َّٖ ٖٛٚ ،ٴ داٚد بـٔ

عًـٞٸ بــٔ ًـــ ا٭صــؿٗاْ ،ٞاملعــرٚف بايظــاٖرٚ ،ٟيــد بايهٛؾــ ١ســٖٓ202( ١ـــ)،
ْٚاٍ ر٥اس ١ايعًِ يف بػداد َّ ،نإ شاؾعٝاڄٚ ،اْتكٌ سٖٓ223( ١ــ)

ْٝسـابٛر،

ّ ځيٓٵؿسٹ ـ ٹ٘ َٳـّٵ ٳٖباڄ اصٸ ـ ڄا ٖٚــٛ
ثـِٻ دــا ٤يبػــدادَٚ ،ــاتٳ ؾٗٝــا ســٖٓ270( ١ـــ)ٚ .اتٻخٳ ـ ٳ
دّ ايبشـح عـٔ
ايعٳ ٳٌُٴ بظاٖر ايهتاب ٚايسٓٸَ ،١ا مل ٜٳكڂِٵ ديٌٝٷ عً٬ ٢ؾٹ ڇُٗاٚ ،عٳ ٳ
شاب ١أ ٚعـٔ
د ٳر عـٔ ايصٻـ ٳ
ٌ باٱمجاع ،ها صٳـ ٳ
عًٌ ا٭سهاّ ،ؾءٕٵ مل هد ْصٸاڄ عٳ ٹُ ٳ
مجٝع ايعًُاٚ ،٤رؾض ايكٝا

ٚا٫ستشسإ ٚايتكًٝد ٚايرأ ٟرٳؾڃضاڄ باتٸـ ڄاٚ ،قـاٍ:

ٕٸ يف عُ ّٛايٓصٛص َٔ ايهتاب ٚايسٓٸَ ١ا ٜؿ ٞبهٌٸ دٛاب.

عدُّ حتكّل اإلمجاع
بٌ ٜٴشه ٢عٓ٘ عدّ َهإ ؼكچل اٱمجاع بعد عٳصٵـر اـًؿـا ٤ا٭ربعـ ;١يتؿـرٸم
ايصٸــشابٚ ١اْكســاَِٗ بســب

ايسٝاســٚ ١اؿهــِ ،قــاٍ ابــٔ ســاّ( :ايتٸــابع ٕٛمل

ص ڇِٗٵ أسدٷ ٜ ٫ٚٳعٵرفٴ ايهجريٳ مما قايٛا ؾُٳـٔ ادٸعـ ٢مجـاعٳ ٖـ ٤٫٪ؾٗـ ٛنـاهب)،
ٜٴشٵ ٹ
ٚعٓد ٙإٔ اٯ ١ٜايهرمي :١طفَئِ ْ حَنَازَعْخُمْ فِ شَ ٍَْ فَرُدًَهُ إِلَك اللذكوِ ًَالرُضُكٌلِص(ٖ )1ـ ٞداَعـ١څ

( )1سٛر ٠ايٓسا ،٤اٯ.59 ١ٜ
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آ رِٖ.

س ٴ ي٘ ايك ٍٛظٛايڇ إٔٵ ٜهٕٛٳ ايكاج ٞاَرأ.٠
عدٸ٠ڂ َ٪يچؿات ٜٴٓٵ ٳ
ٚيًظچاٖرٟٸ ٹ
ٚقد استُرٻ َّٖب٘ َتٸخّاڄ

َٓتصـ ايكرٕ اـاَا ،ثِ أ ّ با٫جـُشٍ٬

ٚا٭ؾٜٚ ،ٍٛٴشه ٢عٔ ابٔ ساّ ا٭ْديس ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ456( ١ـ) أْٸ٘ قاّ بٓشر ٖـّا
املّٖ

يف ايكرٕ اــاَا بـب٬د ا٭ْـديا ٚايـّٚد عٓـ٘ٚ .أيچــ ابـٔ سـاّ نتـاب

اٱسهاّ ٭ص ٍٛا٭سهاّ ايّ ٖٛ ٟأسسٔ َا أيچـ يف أصٍٛڇ املّٖ
سٔٴ َا أيچـ َٔ ايهت
ٚنتاب احملًچ ٢ايّ ٖٛ ٟځأسٵ ٳ

ايظـاٖر،ٟ

املتداٚي ١يف ايؿك٘ عًـَ ٢ـّٖ

ايظاٖرٚ ،١ٜنإٳ ابٔٴ سـاّ نـجريٴ ايٛقـٛع يف ايعٴ ځًُٳـا ٤املتكـدٸَني ٜ ٫هـاد ٜسـًِ أسـدٷ
َــٔ يســاْ٘ ستٸــ ٢قٝــٌ يف سكــ٘( :نــإ يســإ ابــٔ ســاّ ٚســٝـ اؿذــاز ايجكؿــٞ
شكٝكني)(.)1

 ٚاصٳـ ٳُ٘ٴ عٴ ځًُٳـا٤ٴ ٚقتــ٘ ؾــردٸٚا قٛيــ٘ٚ ،أمجعــٛا عًــ ٢تضــًٚ ،ً٘ٝشـٓٸعٛا عًٝــ٘
ْٛٗٚا عٛاَٸِٗ عٔ ايدْٛٸ َٓ٘.
 ٖٛٚايكإ ( :ٌ٥ٸ َّٖبني اْتشرا يف بد ٤أَٵ ڇر ٹُٖـا بايرٸٜاسـٚ ١ايسـًڀإ :اؿٓؿـٞٸ
باملشرم ٚاملايه ٞباملػرب)(ٚ ،)2احمله ٞعٔ ابٔ ؾرس )3(ٕٛيف ايدٜباز املّٖ
قــد عــدٻ املــّٖ

ايظـــاٖرَ ٟــٔ املـــّاٖ

ايجــأَ(ٚ ،)4ايظــاٖر ْٸ ـ٘ قــد در
املٓدر

أْٸ٘

املعُــ ٍٛبٗـــا يف يَٓــ٘ أ :ٟيف ايكـــرٕ

يف أٚا ــر ايكــرٕ اـــاَا ،أ ٚنــإ يف سٴهڃ ـِ

 ،نُا ٜظٗر َٔ مجً َٔ ١ايعًُا.٤

(ٚ )1ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،1ص.170
(ٚ )2ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،6ص.145
( )3براٖ ِٝبٔ عً ٞبٔ قُد ،ابٔ ؾرس ٕٛايٝعُـر( ،ٟت ٖ799ــ) ،عـامل باسـح ٚٴيٹـدٳ ْٚٳشٳـأ يف املدٜٓـ،١
َ ٖٛٚػرب ٞا٭صٌ ،تٛ

ايكضا ٤باملد ،١ٜٓي٘ (تسٗ ٌٝاملُٗات) .ا٭ع ،ّ٬ايارنً ،ٞز ،5ص.6

( )4ايدٜباز املّٖ  ،ابٔ ؾرس ،ٕٛص.48
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َرٖب َُ َخَُّد بٔ دسٜس
 َٔٚاملّاٖ

املٓكرجَ ١ٳّٵ ٳٖ ٴ َٴشُٻد بٔ درٜر بٔ ٜاٜدٚ ،يـد سـٖٓ224( ١ــ)

بالَــٌ ط ســتإٚ ،تــٛيف يف بػــداد ســٖٓ310( ١ـــ) ،صــاس

ايتؿســري املعــرٚف،

ٚايتــارٜخ املشــٗٛر ،نــإ شــاؾعٝاڄ ،ثـِٸ اؽچـّ َــّٖباڄ يــ٘ٚ ،اســتُرٸ َّٖبــ٘ َتٸبع ـاڄ
َٓتصـ ايكرٕ اـاَا يًٗذرْٚ ،٠ٴسٹـ ٳ يٝـ٘ ايكـ ٍٛظـٛاي نـ ٕٛايكاجـ ٞاَـرأ،٠
نُــا تكـدٸّ ْســب ١هيــو يًظــاٖر٬ ;ٟؾـاڄ يبــاقَ ٞــّاٖ

ايســٓ ١ا٭ربعــ ١املشــٗٛر٠

ٚاملٛدٛد ٠ست ٢اي.ّٛٝ
ّٖ ٖٞ ٙأشٵ ٳٗرٴ املّاٖ

ّاٖٹ ٴ يؿكٗـا ٤مل ٜٓتشـر َـّٖبِٗ
املٓـدثرٖٓٚ ،٠ـاى َٳـ ٳ

نايًٝــح ابــٔ ســعد َــاّ أٖــٌ َصــر ٚصــدٜل اٱَــاّ َايــوٚ ،ايــّٜ ٟكــ ٍٛؾٝــ٘
ايشاؾعْ :ٞٸ٘ أؾك٘ َٔ َايوٚ ،يهٔ مل وصٌ ي٘ أصشاب ٜٓشرَّٖ ٕٚب٘(.)1

ايكسا٤ات ايطبع١
ٚيف ّٖا ايدٸٚر ايرابع نُـا ا تًؿـت املـّاٖ

يف اسـتٓباط ا٭سهـاّ ايشـرع١ٝ

نّيو ا تًؿت ايكـرا٤ات يًكـرإٓ ايهـرٚ ِٜتهجـرت ٫ ،إٔٸ ايـّ ٟاشـتٗر َٓٗـا يف
نٌٸ قڀر يف ّٖا ايدٚر ٖ ٞايكرا٤ات ايسبع.١
ؾباملدٜٓــ ١املٓ ـٛٸر ٠اشــتٗرت قــراْ ٠٤ــاؾع بــٔ أبــْ ٞعــ )2(ِٝتــٛيف ســٖٓ167( ١ـــ).
ٚلهچـــ ١قـــرا ٠٤عبـــد اهلل بـــٔ نـــجري( ،)3تـــٛيف ســـٖٓ120( ١ــــ)ٚ .بايبصـــر ٠قـــرا٠٤

( )1تّنر ٠اؿؿا  ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.224
(ْ )2ــاؾع بــٔ عبــد ايــرهللٔ بــٔ أبــْ ٞعــ ِٝايًٝجــ ٞبــاي ،٤٫ٛاملــدْ( ،ٞت ٖ169ـــ) ،أســد ايكــرا ٤ايســبع،١
ٚاملشٗٛر ،ٜٔنإ أسٛد ايً ٕٛأصً٘ َـٔ أصـبٗإ ،تـٛيف باملدٜٓـٚ .١ؾٝـات ا٭عٝـإ ،ابـٔ ًهـإ ،ز،5
ص.368
( )3عبد اهلل بٔ نجري ايدار ٟاملهـ ،ٞأبـَ ٛعبـد( ،ت ٖ 120ــ) ،أسـد ايكـرٸا ٤ايسـبع ،١نـإ قاجـ ٞاؾُاعـ١
لهچٚ ،١ناْت سرؾت٘ ايعڀار ٖٛٚ ،٠ؾارس ٞا٭صٌٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.41
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أب ٞعُر ٚبٔ ايع ٤٬املايْ ،)1(ٞتٛيف سـٖٓ154( ١ــ)ٚ ،بدَشـل قـرا ٠٤عبـد اهلل بـٔ
عاَر( ،)2تٛؾچ ٞسٖٓ118( ١ـ)ٚ ،بايهٛؾ ١أب ٛبهر عاصِ بـٔ أبـ ٞايٓذـٛد( )3تـٛؾچٞ
سـٖٓ128( ١ـــ)ٚ ،ايٝــٜ ّٛٴكڃـ ٳرأڂ ايكــرإٓٴ بكرا٤تـ٘ٚ ،بايهٛؾــ ١أٜضـاڄ هللــا ٠ابــٔ سبٝـ
اياٜــات( )4تــٛؾچ ٞســٖٓ145( ١ـــ)ٚ .بايهٛؾــ ١أٜضــ ڄا أبــ ٛاؿســٔ عًــٞٸ بــٔ هللــا٠
ايهسا َٔ ،)5(ٞ٥أ٫ٚد ايؿر

 ،تٛيف سٖٓ179( ١ـ).

 ّٖٙ ًٜٞٚايكرا٤ات يف ايشٗر ٠ث٬خ قرا٤ات أ ـر .٣قـرا ٠٤أبـ ٞدعؿـر ٜاٜـد
ايكعكاع املدْ )6(ٞتـٛيف سـٖٓ130( ١ــ) ٚقـرا٤ٳ٠ڂ ٜعكـٛب بـٔ سـشام اؿضـرَ،)7(ٞ
تٛيف سٖٓ205( ١ـ)ٚ ،قراً ٠٤ـ بٔ ٖشـاّ ايبـااي(ٚ )8تسـُٸٖ ٢ـّ ٙايكـرا٤ات َـع
( )1يبإ بٔ عُار ايتُ ُٞٝاملايْ ٞايبصر ،ٟأب ٛعُـر( ،ٚت ٖ154ــ)ًٜ ،كـ

أبـ ٛايعـَ ،٤٬ـٔ أُ٥ـ ١ايًػـ١

ٚا٭دب ٚأسد ايكرٸا ٤ايسبعٚ ،١يد لهْٚ ١شأ يف ايبصرَٚ ٠ات بايهٛؾٚ .١ؾٝـات ا٭عٝـإ ،ابـٔ ًهـإ،
ز ،3ص.466
( )2عبد اهلل بٔ عاَر بٔ يٜد ،أب ٛعُر( ،ت ٖ 118ـ) ،أسـد ايكـرا ٤ايسـبعٚ ،١يـ ٞقضـا ٤دَشـل يف ٬ؾـ١
ايٛيٝد بٔ عبد املًو .ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،4ص.95
( )3عاصِ بـٔ أبـ ٞايٓذـٛد ايهـٛيف ا٭سـد ٟبـاي ،٤٫ٛأبـ ٛبهـر ،أسـد ايكـرا ٤ايسـبع ،١تـابعَ ،ٞـٔ أٖـٌ
ايهٛؾٚٚ ،١ؾات٘ ؾٗٝا .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،5ص.256
( )4هللا ٠بٔ سبٝ
ايهٛؾـ١

بـٔ ااعٝـٌ ايتُُٝـ( ،ٞت ٖ 156ــ) ،أسـد ايكـرا ٤ايسـبع ،١نـإ هًـ

اياٜـت َـٔ

سًـٛإَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم  ،ز،2

ص.167
( )5عً ٞبٔ هللا ٠بٔ عبد اهلل ا٭سد ،ٟأب ٛاؿسَٔ ،اّ يف ايًػـٚ ١ايٓشـٚ ٛايكـراَ ،٠٤ـٔ أٖـٌ ايهٛؾـ،١
تٓكچٌ يف ايبادٚ ١ٜسهٔ بػداد ٚتٛيف باير ٟسٖٓ189( ١ـ)َٚ ،ـا ٚرد يف ا٭صـٌ ـ٬ف املشـٗٛرٚ .ؾٝـات
ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.295
(ٜ )6اٜد بٔ ايكعكاع املدْ ٞاملخا َٞٚباي ،٤٫ٛأب ٛدعؿر ايكار( ،٤٣ت ٖ132ـ) ،أسـد ايكـرٸا ٤ايعشـرَ ٠ـٔ
ايتابعني ٚنإ َاّ أٌٖ املد ١ٜٓيف ايكرا ،٠٤تٛيف باملد .١ٜٓسري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،
ز ،5ص.276
(ٜ )7عكٛب بٔ اسشل بٔ يٜد اؿضرَ ،ٞأبـ ٛقُـد( ،ت ٖ205ــ) ،أسـد ايكـرا ٤ايعشـرَٛ ،٠يـدٚٚ ٙؾاتـ٘
بايبصر ،٠ي٘ نت

َٓٗا (اؾاَع)ٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،6ص.390

(ً )8ـ بٔ ٖشاّ ايبااي ا٭سـد ،ٟأبـ ٛقُـد( ،ت ٖ 229ــ) ،أسـد ايكـرا ٤ايعشـر ،٠أصـً٘ َـٔ ٚاسـا،
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ايسبع ١املّنٛر ٠بايكرا٤ات ايعشر.
ًٜٗٝٚــا يف ايشــٗر ٠أربــع قــرا٤ات أ ــر ٣قــرا ٠٤اب ـٔ قٝصــٔ قُــد بــٔ عبــد
ايرهللٔ املهٚ ،)1(ٞو ٢ٝبٔ املبارى ايٝاٜدٚ ،)2(ٟاؿسٔ بٔ أب ٞاؿسٔ ايبصـرٟ
ايؿكٚ ،)3(٘ٝا٭عُش سًُٝإ بٔ َٗرإ(.)4

ايعًُ ّٛايعكً١ٝ
ع
ٚيف ّٖا ايدٚر ايرابع اْتشرت ايعًـّٛٴ ايعكًٝٸـٚ ١ايؿًسـؿٚ ١ٝايهَٝ٬ٸـٚ ،١اتٸسٳـ ٳ
أؾل املعارف بٛاسڀ ١ترمج ١ايهجري َـٔ ايهتـ

ا٭دٓبٝـٚ ،١أدٸ ٣هيـو

تعًٝـٌ

ا٭سهاّ ايشرع.١ٝ

اْػكام ايفكٗا ٤إيـ ٢أٌٖ اذتدٜح ٚإيـ ٢أٌٖ ايسأٟ
 ٟايــرأٟٴ يف َعرؾــ ١ا٭سهــاّ ايشــرع ،١ٝممــا أدٸ٣
ؾكــ ٛٳ

اْكســاّ ايؿكٗــا٤

ِ نٌٍّ َٔ ايكسُني ٚاتٸساعڇ أؾكُٗا كتًؿني.
طا٥ؿتنيٚ ،تضخټ ڇ


اشتٗر ببػداد ٚتٛيف ؾٗٝا .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،10ص.576
( )1قُد بٔ عبد ايرهللٔ بٔ قٝصٔ ايسُٗ ٞامله ،ٞأب ٛسؿ

( ،ت ٖ123ـ)َ ،كر ٨أٌٖ َه ١بعد ابـٔ

ـ ؾٗٝــا املصــشـ ؾــمحى ايٓــا ٴ قرا٤تــ٘ .تــارٜخ ا٫ســ ،ّ٬قُــد بــٔ أهللــد
نــجري ،اْؿــرد عــرٚفٺ ٳــايځ ٳ
ايّٖيب ،ز ،8ص.220
( )2و ٢ٝبٔ املبارى بـٔ املػـري ٠ايعـدٟٚٸ ،أبـ ٛقُٸـد ايٝاٜـد( ،ٟت ٖ202ــ) ،عـايٹِٷ بايعٳربٝٸـٚ ١ا٭دبَ ،ـٔ
 ٟؾك ٌٝيـ٘ ايعـد .ٟٚسـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،
أٌٖ ايبصر ،٠نإ ْاي٫ڄ يف بين عد ٸ
ز ،9ص.572
( )3اؿسٔ بٔ ٜسار ايبصر ،ٟأب ٛسعٝد( ،ت ٖ110ـ) ،أسد ايعًُا ٤ايؿكٗاٚ ،٤يد باملدٚ ١ٜٓسهٔ ايبصـر.٠
ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،2ص.226
( )4سًُٝإ بٔ َٗرإ ا٭سد ٟباي( ،٤٫ٛت ٖ148ـ) ،تابع ،ٞأصً٘ َٔ ايرَٓٚ ،ٟشأٚٚ ٙؾات٘ يف ايهٛؾـ،١
نإ عاملاڄ بايكرإٓ ٚاؿدٜح ٚايؿرا٥ض .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،6ص.226
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طا٥ف ١أٌٖ ايسأٟ
ايڀا٥ؿ ١ا٭ : ٚتسُٸ ٢بأٌٖ ايرٸأٚ ،ٟايا ناْت بر٥اس ١عبدٹ اهللٹ بٔ َسـعٛد
ٌ ايشـرعٚ ،١ٝا٭غـراض َـٔ
يف ايهٛؾَ ِٖٚ ،١ٳـٔٵ ٜٴذًٝـٕٛٳ ايٓٻظځـ ٳر ٚايؿٹهڃـ ٳر يف ايعٹًځـ ڇ
ِ ايٛاقعــ ١ايشٻــرعٝٸ ،١دٕٚٳ ايٛقــٛف عًــ ٢د٫يــ١
ا٭سهــاّ اٱاٝــ ;١يٝٳعٵرؾــٛا سٴهڃــ ٳ
ٌ ا٭سهــاّ ملعرؾــ١
شجــ ٕٛعــٔ عٹًځ ـ ڇ
ايــٓ ٿ ،ؾٗــِ ٜأ ــّ ٕٚبــايرٸأٚ ٟا٫دتٗــادٜٚ ،ٳبٵ ٳ
ِ ايٛقا٥ع ايٓايي ١بِٗ.
سٴهڃ ڇ

ايطّا٥ف ُ١ايجاْ ١ٝأٌٖ اذتدٜح
ايڀا٥ؿ ١ايجاْٚ :١ٝتسُٸ ٢بأٌٖ اؿدٜح ايا ناْت بر٥اس ١سعٝد بٔ املسٝ

يف

اؿذــايٖٚ ،ــِ ٜعتُــد ٕٚيف َعرؾــ ١ا٭سهــاّ ايشــرع ١ٝعًــ ٢د٫يــ ١ايٓصــٛص
 ٚــٛاٖر ا٭يؿــا ٜٓٚ ،ؿــرَ ٕٚــٔ ا٭ ــّ بــايرٸأٚ ٟا٫دتٗــادٚ ،عــدّ ايتعُٸــل يف
استخراز ايعًٌ يٮسهاّ ٚاٱستشساْات ،بعها ايڀا٥ؿ ١ا٭ٚ

ؾءْٸٗـا مل تأ ٴـّ

َٔ ا٭سادٜـح ٫چ قًًٝـٗا َ ٫ٚـٔ اٯٜـات ْ ٫صٛصـٗاٚ ،نـإ ردـٛعِٗ يف نـجريڈ
َٔ املسا ٌ٥ايؿكٗ١ٝ
ٖٚــّا َــا أدٻ٣

ٌ ٚايـرٻأٚ ٟا٫دتٗـاد بايكٝـا
ِ ايعٳكڃـ ڇ
سٴهڃـ ڇ
اْكســاّ َدرســ ١ايؿكــ٘

ٚا٫ستشسـإ،

َدرســتني َدرســ ١ايــرأَٚ ٟدرســ١

اؿدٜح.

خامت ١املطاف
ٕٸ َصادر ايؿكـ٘ يف ٖـّا ايـدٚر ،أعـين :ايـدٚر ايرابـع ،ناْـت نـجري٠څ ؽتًــ
بـا ت٬ف اعتبــار ايؿكٗـا ٤اــاٚ ،نـإ يف طًٝعتٗــا :ايهتـابٚ ،ايســٓٚ ،١اٱمجــاع،
ٚعٌُ أٌٖ املدٚ ،١ٜٓايكٝا

ٚ ،ق ٍٛايصشابٚ ،ٞاملصاب املرسًٚ ،١ا٫ستشسـإ

ٚا٫ستصــشابٚ ،اي ـ اٚ ،٠٤ا٫ستٝــاطٚ ،ايتخــٝريٚ ،نــاْٛا ٜك ـدٸَ ٕٛعٳُٳ ـٌ أٖــٌ
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املدٜٓــ ١عًــ ٢ايكٝــا

عُٳـٌ أٖــٌ املدٜٓــ ١لٓايــ ١رٚاٜــتِٗ عــٔ رســٍٛ
؟ باعتبــار إٔٸ ٳ

اهلل  ،ؾٝه ٕٛلٓاي ١رٚا ١ٜمجاع ١عٔ مجاع ١ؾٗ ٛأٚ

بايتكد.ِٜ

ْٚشڀت ؾ ٘ٝسرن ١مجع ايرٚاٜات ٚا٭سادٜح ٚاٯثار ايشرع.١ٝ
ٚقد نـإ ايتـأيٝـ يف ٖـّا ايـدٚر بـاد ٨بٳـدٵ ٺٖ ٤ـ ٛجٳـِټ ا٭سادٜـح بٳعٵضٴـٗا
سسٵ ٳ أبٛاب ايؿك٘ ،نأسادٜح ايصٸـٚ ،٠٬أسادٜـح ايصـٚ ،ّٛغـري هيـو،
ض ٳ
ٳبعٵ ڈ
نُا يف َسٓدٹ يٜد ٚمٚ ،ٙٛقـد ميتـاز بـأقٛاٍ ايصٸـشابٚ ١ايتـابعني ممـٔ ٜـر ٣سٴذٻـ ځ١
قٛاِ ،نُا يف َٛطأ َايو.
بأسادٜجــ٘ عــٔ

ثــِ دــا ٤بعــد هيــو ؾهــر ٠املســاْٝد ،ؾهــإ ٜؿــرد ن ـٌٸ شــخ
أسادٜح غري ،ٙنُا يف َسٓد ابٔ سٓبٌ.

ثـِٸ دــا ٤بعــد هيــو َٳـٔٵ قــاّ با تٝــارڇ َــا ٖــ ٛاملعتـ يدٜــ٘ َــٔ ا٭ بــار ؾــأيچؿٛا
ايصشا .

زتُٛع اإلَاّ شٜد أقدّ نتب األخباز
ٚيهٔٸ ايظاٖر إٔٸ فُٛع اٱَاّ يٜد ايشٗٝد أقدّ َا بأٜدٜٓا َٔ نتـ
ؾكد استشٗد سٖٓ121( ١ـ) أ ٚسٖٓ122( ١ـ)َ ٖٛٚ ،رتٸ

ا٭ بـار

عًـ ٢أبـٛابٹ ايؿكـ٘ ،نُـا

إٔٻ َٓاسو اؿرٸ ي٘ - ،طبع بػدادَ ،-رتٸ ٷ عً ٢أبٛابٹ اؿرٸ.
ٚنٝـ نإ ؾٜ ٬ٴٓهر أْٸ٘ يف ّٖا ايدٚر قد نجر تـأيٝـ نتـ

ا٭ بـار ايـا ٖـٞ

أِٖٸ َصدر يعًِ ايؿك٘ٚ ،قٜٛت اؿرن ١م ٛايؿكـ٘ قـٛٸَٓ ٠كڀعـ ١ايـٓظريٚ ،تظـاؾرت
اؾٗٛد عً ٢جبا َساٚ ،ً٘٥تأسٝا أصٛي٘ ٚقٛاعـدٚ ،ٙدٚٸْـت ؾٝـ٘ ايعًـ ّٛايـا
تساعد عً ٢اسـتٓباط َسـا ،ً٘٥نعًـ ّٛايكـرإٓٚ ،عًـِ ايهـٚ ،ّ٬ايعًـ ّٛايعربٝـ،١
ٚم ٛهيو ،مما أٚد

ايدٖار ايؿك٘ ٚاتٸساع دا٥رت٘ ٚنجرَ ٠سا.ً٘٥
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اإلَاّ ستُد ايباقس 
د اٱَـاّ قُٸـد ايبـاقر  بسـِٸ ٖشـاّ بـٔ عبـد
ٚيف ّٖا ايدٚر ايرابع استٴشٵـ ڇٗ ٳ
املًو سٖٓ114( ١ـ)ٚ ،عٔ ايڀبكات ايهـ ٫ ٣بـٔ سـعد (أْٸـ٘ نـإ عاملـاڄ عابـداڄ ثكـ١
عٓد املسًُني ر ٣ٚعٓ٘ أب ٛسٓٝؿٚ ١غري َٔ ٙأ ١ُ٥أٌٖ ايعًِ ٚاملّاٖ )(ٚ ،)1عـٔ
تّنر ٠ابٔ اؾٛي :)2(ٟعٔ عڀا ٤أسد أع ّ٬ايتابعني أْٸ٘ قـاٍَ( :ـا رأٜـت ايعًُـا٤
()3

عٓد أسد أصػر عًُاڄ َِٓٗ عٓد أب ٞدعؿر ايباقر ،يكـد رأٜـت اؿهـِ بـٔ عٓٝٝـ١

عٓـد ٙنأْٸـ٘ عصـؿٛر َػًــٛب)(ٚ ،)4عـٔ ابــٔ ا٭ثـري يف دــاَع ا٭صـ( ٍٛأْٸـ٘ فــدد
َّٖ

اٱَاَ ١ٝعً ٢رأ

املا ١٥ا٭.)5() ٚ

اإلَاّ دعفس اينصادم 
ٚؾ ٘ٝاستشٗد اٱَاّ دعؿـر ايصـادم  بسـِٸ املٓصـٛر سـٖٓ148( ١ــ)ٚ ،قـد
قضــ ٢شــڀراڄ َــٔ سٝاتــ٘ َــا ٜكــارب اـُ ـاٳ عشــر ٠ســٓ ١يف سهَٛــ ١ا٭َــٜٛني،
ٚايشڀر اٯ ر َٔ سٝاتـ٘ يف سهَٛـ ١ايعباسـٝنيٚ .عـٔ املًـٌ ٚايٓشـٌ إٔٻ أبـا عبـد
د بايؼڈ يف ايـدټْٝا
اهلل ايصادم (ه ٚعًِ غاٜر يف ايدٿٚ ٜٔأدبٺ ناٌَ يف اؿٹهڃ ٳُ ٹٚ ١يٴٖٵ ٺ
( )1ايڀبكات ايه  ،٣أبٔ سعد ،ز ،5ص ،320ص.324
( )2عبد ايرهللٔ بٔ عً ٞبٔ قُد اؾٛي ٟايكرٜش ٞايبػداد ،ٟأب ٛايؿرز( ،ت ٖ597ــ) ،عَ٬ـ ١عصـرٙ
يف ايتــارٜخ ٚاؿــدٜح ،نــجري ايتصــاْٝـَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ
ايصادم  ،ز ،6ص.138
( )3اؿهِ بٔ ع( ٘ٝٝٓٝعتٝب ،)١أب ٛقُد ايهٓد ٟايهٛيف( ،ت ٖ114ـ)َ ،ـٔ أصـشاب ايسـذاد َ ،ـٛ
يٜد ٟبمح ،ٟر ٣ٚايهش ٞيف هَ٘ رٚاٜات نـجري .٠أ تٝـار َعرؾـ ١ايردـاٍ ،قُـد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ،ٞ
ز ،2ص .468سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،5ص.208
( )4تّنر ٠اـٛاص ،ابٔ اؾٛي ،ٟز ،2ص.424
( )5أ رد٘ برقِ  4291يف َ٬سِ باب َا ّٜنر س ٍٛاملا .١٥دـاَع ا٭صـ ،ٍٛعـا ايـد ٜٔأبـٔ ا٭ثـري ،ز،1
ص.423
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ع تاّٸ عٔ ايشٗٛات)(.)1
ٳ ٚٳ ٚٳر ڈ

اإلَاّ َٛض ٢ايهاظِ 
د اٱَــاّٴ َٛســ ٢ايهــا ِ  بســِٸ ايرشــٝد ســٖٓ183( ١ـــ)،
ٚؾٝــ٘ استٴشٵــ ڇٗ ٳ
 ٖٛٚايّ ٟهنر عٓ٘ ايكرَاْ ٞصاس

نتاب (أ بار ايد )ٍٚأْٸ٘ َا ابٳ املتٛسٿـٌٴ

ب
ب٘ يف قضا ٤سادـ١ٺ قـاٚ ،عـٔ ايشـاؾع :ٞإٔٸ قـ َٛسـ ٢ايهـا ِ( )2ترٜـامٷ فـرٸ ٷ
ٱدابــ ١ايــدعا .٤قــاٍ اـًٝؿــ ١ايعباســ ٞيٲَــاّ َٛســ ٢ايهــا ِ ( :إٔٸ ايٓــا
ٜكٛي ٫ ٕٛؼر ِٜيف ايكرإٓ يًخُر ،ؾكاٍ اٱَاّ  :بٌ ٖـ ٞقرٸَـ ١يف نتـاب اهلل
قاٍ تعا

ط َطْأَلٌُسَََ عَ ْ الْخََْرِ ًَالََْيْطِرِ قُلْ فِييََِا إِثْكمٌ مَكبِ ٌص( ،)3ؾٗـ ٞثـِ ٚاٱثـِ قـرٸّ،

َ َمككا ََ َي ك َر ِم ْن َيككا ًَ َمككا َب َ ك َ ًَا ْل ك ِئ ْث َم
بــٓ ٸ ايكــرإٓ سٝــح قــاٍ ط ُق ك ْل ِإ ذس ََككا َم ك ُر َ َر ِّب ك ا ْل َف كٌَا ِم َ
ًَالْبَغْ َص(.)5())4

اإلَاّ عً ٞبٔ َٛض ٢ايسضا 
ٚؾ ٘ٝاستٴشٗد اٱَاّٴ عًٞټ بٔ َٛس ٢ايرٿجا  بسِٸ املـأَ ٕٛسـٖٓ203( ١ــ)،
س ٴ ي٘ دٴُٵ ځً څ َٔ ١أصشابٓا نتاب ؾكـ٘ ايرجـاٚ ،قـد
ص ٳب٘ٴ ٚيٝٸاڄ يًعٗدٜٚ ،ٳٓٵ ٹ
ٚنإ قد ْٳ ٳ
طبع يف ٜرإٚ ،نت

ايشٝخ ايٓٛر ٟيف َستدرن٘ عجاڄ َؿصٸـ٬ڄ عٓـ٘ ،قـد أثبـت ؾٝـ٘

( )1املًٌ ٚايٓشٌ ،قُد بٔ عبد ايهر ِٜايشٗرستاْ ،ٞز ،1ص.166
( )2نتاب ايًُعات ،عبد اؿل ايدًٖ ،ٟٛص.76
( )3سٛر ٠ايبكر ،٠اٯ.219 ١ٜ
( )4سٛر ٠ا٭عراف ،اٯ.33 ١ٜ
( )5ايهايف ،قُد بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ز ،6ص.406
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صشٸْ ١سب ١ايهتاب ي ٘ٝسّ٬ٴ اهللٹ عً.)1(٘ٝ

نتاب فك٘ ايسضا
ٕ ٚٵ نإ يف عكٝدت ٞإٔٸ ايهتاب عً ٢تكدٜر صشٸ ١ايٓسب ١أْٸ٘ قـد َٳ ٳادٳـ٘ٴ بعـضٴ
ايرټٚا٠ٹ بايرٸٚاٜات املعارج ١ملـا ؾٝـٖ٘ٚ ،هـّا ٜٴٓسـ

يٝـ٘ املسـٓدٜٚ ،سـُٸ ٢بصـشٝؿ١

ايرجا ٚ ،قد طبع َع َسٓد اٱَاّ يٜد يف بريٚت بٛاسڀَ ١هتب ١اؿٝاٚ ،٠هنـر
امل٪رٸ  ٕٛإٔٸ اٱَاّ ايرجـا  ها َٳـرٻ ببًـدٺ أ ـّ ايؿكٗـا٤ٴ ٚايعًُـا ٤بًذـاّ دابٸتٹـ ٹ٘
يٝؿٝض عً َٔ ِٗٝعًُ٘ ٚؾضً٘.

اإلَاّ ستُد ادتٛاد 
ٚؾٝــ٘ استٴشــٗد اٱَــاّ قُــد اؾــٛاد  بســِٸ املعتصــِ( )2ســٖٓ220( ١ـــ)،
ٚي٘ َٛاقـ َع و ٢ٝبٔ أنجِ( )3يف عًـِ ايؿكـ٘ َـع صٹـ ٳػ ڇر سـٓٸ٘ تهـٕٛٴ َـٔ َعـادا
ايؿٔ.

اإلَاّ عً ٞاهلاد ٟ
ٚؾ ٘ٝاستشٗد اٱَاّ عًٞٸ اااد  ٟبسِٸ املعتاٿ ايعباسـ )4(ٞسـٖٓ254( ١ــ)،

( )1اا ١املستدرى ،سسني ايٓٛر ،ٟز ،1ص.230
( )2قُــد بــٔ ٖــار ٕٚايرشــٝد بــٔ املٗــد ٟبــٔ املٓصــٛر ،أبــ ٛاســشل( ،ت ٖ227ـــ)ًَ ،ــو َــٔ املًــٛى
ايعباسٝني ،بٜٛع سٖٓ218( ١ـ) ،بعد ٚؾا ٠أ  ٘ٝاملأَْ ،ٕٛشأ جعٝـ ايكراٜ ٠٤هـاد ٜهـ ٕٛأَٝٸـاڄ .ا٭عـ،ّ٬
ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،7ص.127
( )3و ٢ٝبٔ أنجِ بٔ قُد بـٔ قڀـٔ ايتُُٝـ ٞا٭سـد ٟاملـرٚي ،ٟأبـ ٛقُـد( ،ت ٖ242ــ) ،قـاضڈ رؾٝـع
ايكدرٜ ،تصٌ بأنجِ بٔ صٝؿ ٞسه ِٝايعرب ،اتصٌ باملأَ ٕٛؾ ٙ٫ٛقضا ٤ايبصرٚ .٠ؾٝات ا٭عٝإ ،ابـٔ
ًهإ ،ز ،6ص.147
( )4قُــد املعتــا بــٔ دعؿــر املتٛنــٌ بــٔ املعتصــَِ ،ــٔ ًؿــا ٤ايدٚيــ ١ايعباســٚ ،١ٝيــد يف ســاَرا ،٤ســذٓ٘
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ٚقد دٚٸٳْتٵ َٓاقبٳ٘ٴ ٚاستذادات٘ نت ٴ ا٭ بار ٚايتارٜخ.

اإلَاّ اذتطٔ ايعطهس ٟ
ٚؾ ٘ٝاستشٗد اٱَاّ اؿسٔ ايعسهر  ٟبسِٸ املعتُد( )1أ ٚاملعتٳضـد( )2سـٓ١
(ٖ260ـ)ٜٚ ،ٴٓسٳ ٴ ي٘ تؿسري يًكرإٓ ايهـر ،ِٜقـد طبـع ٚشـهو يف صـشْ ١سـبت٘ يـ٘
بعـــض ايؿكٗـــاٚ ،٤قـــد أشـــبع ايبشـــح عٓـــ٘ ايٓـــٛر ٟيف َســـتدرن٘(ٚ،)3صـــاس
ايّرٜعٚ ،)4(١يف َٓاقـ

ابـٔ شـٗر آشـٛب ز ،3ص 525هنـر إٔٻ ايهٓـد ٟأسـرم

مجٝع َا أيؿ٘ يف تٓاقض ايكرإٓ بٛاسڀ ١اٱَاّ اؿسٔ ايعسهر.)5( ٟ

غٝب ١اذتذ ١املٗد ٟ
ٚيف ّٖا ايـدٚر غـابٳ اٱَـاّٴ ايجٸـاْ ٞعٳشٳـرٵ املٗـدٟٸ اؿڂذٻـ١ڂ ايكـا ِ٥املٓتظـر سـٓ١
(ٖ260ـ) ايػٝب ١ايصػر ،٣سٝح مل تٓكڀع ايسٸؿار ٠بٓٝـ٘ ٚبـني ايشـٝعٚ ،١أَٸـا غٝبتـ٘
ايهـ  ٣ايــا اْكڀع ـت ؾٗٝــا ايســؿار ،٠ؾكــد ناْــت يف ايـدٸٚر اـــاَا سٝـحٴ أْٸٗــا
ٚقعت سٖٓ329( ١ـ).


املستعني ٚأ رد٘ ا٭تراى .ايؿخر ٟيف اٯداب ايسًڀاْ ،١ٝاملارٚد ،ٟص.243
( )1أهللد بٔ املتٛنٌ دعؿر بٔ املعتصِ ،أبـ ٛايعبـا ( ،ت ٖ279ــ) ،املعتُـد عًـ ٢اهللًٝ ،ؿـ ١عباسـ،ٞ
ٚيد بساَراٚٚ ،٤ي ٞاـ٬ؾ ١سٖٓ256( ١ـ) ،بعد َكتـ ٌ املٗتـد ٟبٝـَٛني .تـأرٜخ بػـداد ،عًـ ٞبـٔ أهللـد
اـڀٝ

ايبػداد ،ٟز ،4ص.280

( )2أهللد بٔ طًش ١بٔ دعؿر ،أب ٛايعبا ( ،ت ٖ 289ــ)َ ،ـٔ ًَـٛى ايدٚيـ ١ايعباسـٚ ١ٝيـد ْٚشـأ َٚـات
ببػداد ،شارى يف قُع ايجٛرات .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،13ص.463
( )3اا ١املستدرى ،سسني ايٓٛر ،ٟز ،5ص.193
( )4ايّرٜع ١ا
(َٓ )5اق

تصاْٝـ ايشٝع ،١اغا بارى ايڀٗراْ ،ٞز ،4ص.283

آٍ أب ٞطاي  ،ابٔ شٗر اشٛب ،ز ،3ص.525
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فكٗا ٤ايدٚز ايسابع
ٚيف ٖــّا ايــدٚر ايرابــع بــري مجاعــَ ١ــٔ ايؿكٗــاٜ ٫ ٤ســعٓا سصــرِٖٚ ،يهــٔ
ّْنر قسُاڄ َِٓٗ عً ٢سب ٌٝاملجاٍ.

ْٜٛظ بٔ عبد ايسمحٔ
َِٓٗ ْٜٛا بٔ عبد ايرهللٔ ،ؾكد أيچـ َا ٜاٜدٴ عً ٢أيـ فًچـد َـٔ ايهتـ ،
ٚنإ ٜ ٫محى ايتأيٝـ ٫چ يًصٚ ٠٬ايڀعاّ ٚقضا ٤اؿاد.١

ستُد بٔ أب ٞعُري
 َِٗٓٚقُٸد بٔ أب ٞعُري تٛيف سٖٓ217( ١ـ)ٜٚ ،ٴـر ٣ٚعـٔ اؾـاسظ أْٸـ٘ قـاٍ
ؾٕ :٘ٝٸ قُد بٔ أب ٞعُري نإ أٚثل ايٓا

عٓد اـاصٚ ١ايعاَـٚ ،)1(١وهـ ٢عـٔ

ـ أربعـاڄ ٚتسـعني نتابـاڄٚ ،قـد تًؿـت نتبـ٘ يف اؿـبا،
ابٔ بڀچ ١أْ٘ قاٍ ؾْ :٘ٝٸـ٘ أيچـ ٳ
ؾًّا ناْت رٚاٜات٘ َرسً٫ ١چ أْٸٗا َعت  ٠عٓد ايعًُا.)2(٤

صفٛإ بٔ حي ٢ٝايبذًٞ
 َِٗٓٚصؿٛإ بٔ وٝـ ٢ايبذًـ ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ210( ١ــ) ٚعـٔ ابـٔ ايٓـد ِٜأْٸـ٘
ـ ث٬ثني نتاباڄ(.)3
أيچ ٳ

أمحد ايبصْطٞ
 َِٗٓٚأهللد بٔ قُٸد ايباْڀ ٞاملتٛؾچ ٢سٖٓ221( ١ـ) َٔ امل٪يؿني يف ايؿك٘.

اذتطٔ ايٛغا٤
 َِٗٓٚاؿسٔ بٔ عً ٞايٛشٸا ٤أيچـ يف ايؿك٘ نتباڄ نجري.٠
( )1ايؿٗرست ،قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞص.218
( )2ابٔ بڀ ٖٛ ١قُد بٔ دعؿر بٔ أهللد بٔ بڀ ١ايكُ( ،ٞت ٖ274ـ).
( )3هنــر ٙابــٔ ايٓــد ِٜيف ؾٗرســت٘ ٚهنــر نتب ـاڄ يــ٘ يهٓٗــا  ٫تبًــؼ ايــج٬ثنيٚ ،هنــر ٙايٓذاشــ ٞيف ردايــ٘،
ص.197
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اذتطٔ ايطّساد
 َِٗٓٚاؿسٔ بٔ قبٛب ايسٸـراد املتـٛؾ ٢سـٖٓ224( ١ــ) ،يـ٘ نتـاب املشـٝخ،١
َبٛٸب عًَ ٢عاْ ٞايؿك٘.

أمحد األغعسٟ
َٚــِٓٗ اهللــد بــٔ قُــد بــٔ عٝســ ٢ا٭شــعر ،ٟيــ٘ َ٪يؿــات يف ايؿكــ٘ نــجري،٠
ٚقُـــد بـــٔ ايـــد ا٭شـــعرٚ ،ٟقُـــد بـــٔ عًـــ ٞا٭شـــعر ٟصـــاس

امل٪يچؿـــات

ٚاملصــٓؿاتٚ ،يــ٘ نتــاب ااــ٘ ْــٛادر تصــٓٝـ املصــٓؿني ،ناْــت ْســخَٓ ١ــ٘ غـاچ
ايشــٝخ ايڀٛســ ٞعٓــد صــاس

ايســرا٥ر اســتڀرف َٓٗــا بعــض ا٭ بــارٚ ،طبــع

املستڀرف َٓٗا َع ايسرا٥ر.

عً ٞبٔ َٗصٜاز
 َِٗٓٚعًٞٸ بٔ َٗاٜار ا٭ٖٛاي ،ٟبًػت َ٪يچؿات٘ ستٚ ١ث٬ثني نتاباڄ.

ايفطٌ بٔ غاذإ ايٓٝطابٛزٟ
 َِٗٓٚايؿضٌ بٔ شاهإ ايٓٝسابٛر ٟبًػت نتب٘ َاٚ ١٥مثاْني نتابـاڄ يف كتًــ
املٛاجٝع.

عبد اهلل بٔ ضعٝد ايهٓاْٞ
َٚــِٓٗ عب ـدٴ اهلل ب ـٔٴ ســعٝد بــٔ سٳٓٳ ـإ ايهٓــاْ ٞأيچ ــ يف ايؿكــ٘ ٚاؿــدٜح نتب ـاڄ
نجري.٠

عبد اهلل ايكُٞ
 َِٗٓٚعبـدٴ اهللٹ بـٔ دعؿـر ايكُٸـ ٞشـٝخٴ ايكُـٝني يـ٘ أنجـر َـٔ ث٬ثـني نتابـاڄ يف
َٛاجٝع كتًؿ.١

عُس بٔ َطًِ ايتُُٞٝ
 َِٗٓٚعُر بٔ َسًِ ايتُ ُٞٝايهٛيف ،ي٘ َ٪يچؿاتٷ نجري ٠يف ايؿك٘.
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اذتطٝـٔ بٔ ضعٝد األٖٛاشٟ
 َِٗٓٚاؿڂسني بٔ سـعٝد ا٭ٖـٛايٚ ،ٟأ ـ ٙٛاؿسـٔٚ ،عـٔ ابـٔ ْـد ِٜأْٸُٗـا
أيچؿا أنجر َٔ ث٬ثني نتاباڄ.

اذتطٔ ايربقٞ
سٔٴ بٔ ايد اي ق ،ٞصاس ٴ ٳتؿڃسري ايعسهر.ٟ
 َِٗٓٚاؿځ ٳ

َُخَ َُّد بٔ َطعٛد ايعٝاغٞ
 َِٗٓٚقُد بـٔ َسـعٛد ايعٝاشـ ،ٞصـاس

تؿسـري ايعٝاشـ ،ٞايـّ ٟطبـع يف

اٯ ١ْٚا٭ ري ٠عًَ ٢ا قٚ ،ٌٝقد بًػت َ٪يچؿات٘ َا٥ا َ٪يـ.

أمحد بٔ ستُد ايربقٞ
 َِٗٓٚأهللد بٔ قُد بٔ ايد اي قـ ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ274( ١ــ)ٚ ،وهـ ٢عـٔ
ذاشٚ )1(ٞغري ٙإٔٸ ي٘ أنجر َٔ تسعني َ٪يؿاڄ.
ايٓٻ ٳ

ستَُّد بٔ َعاف٢
َ َِٗٓٚٴشُٻد بٔ َعاؾ ٢بـٔ دعؿـر املتـٛؾ ٢سـٖٓ265( ١ــ) ،يـ٘ نتـابٴ شـراٜع
اٱميإٚ ،نإ َٔ أصشاب ايها ِ ٚ ابٓ٘ اٱَاّ ايرجا .

إبساٖ ِٝايجكفٞ
 َِٗٓٚبراٖ ِٝبٔ قُد ايجكؿ ٞاملتٛؾچ ٢سـٖٓ283( ١ــ)ٚ ،يـ٘ َ٪يچــ يف ايؿكـ٘
ٚا٭سهاّ.

إبساٖ ِٝاألضًُٞ
 َِٗٓٚبراٖ ِٝبٔ قُٸد بٔ و ٢ٝاملدْ ٞا٭سـًُ ٞاملتـٛؾچ ٢سـٖٓ184( ١ــ) ،يـ٘
نتاب َبٛٸب يف اؿٚ ٍ٬اؿراّ ،رٚا ٙعٔ اٱَاّ ايصادم .
( )1اٱشار ٠يف رداٍ ايٓذاش ،ٞص.170
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عبٝد اهلل بٔ غعب١
 َِٗٓٚعبٝد اهلل بٔ عً ٞبٔ أب ٞشعب ،١ي٘ نتاب يف ايؿكـ٘ نـبري ،عرجـ٘ عًـ٢
اٱَاّ ايصـادم  ،ؾصـشٸش٘ ٚاستشسـٓ٘ٚ ،قـاٍ :يـٝا اـ ٤٫٪يف ايؿكـ٘ نتـاب
َجً٘(.)1

ستُد بٔ ضرئٜ
 َِٗٓٚقُٸـد بـٔ سـريَ ٜٔـٛ

أْـا بـٔ َايـو املتـٛؾچ ٢سـٖٓ110( ١ــ) ،سـهٔ

ايبصر ،٠ع٬چَ ١يف تعبري ايرٜ٩اٜٚ ،ٴ ٳعدټ َٔ ؾكٗا ٤عصر.ٙ

ايكاضِ بٔ ستُد بٔ أب ٞبهس
 َِٗٓٚايكاسِ بٔ قُد بٔ أب ٞبهر املتٛؾ ٢سٖٓ108( ١ـ)ٚ ،عٔ ابـٔ ًهـإ
أْٸ ـ٘ َــٔ ســاد ٠ايتــابعنيٚ ،أؾضــٌ أٖــٌ يَاْــ٘(ٚ ،)2عــٔ أبــ ٞاياٸْــادَ( :ــا رأ ٜـتٴ
ؾكٗٝاڄ أعًِ َـٔ ايكاسـِ)ٚ .عـٔ طبكـات ابـٔ سـعد(( :)3أْٸـ٘ نـإ َاَـاڄ ؾكٗٝـاڄ ثكـ١
ٚرعاڄ نجري اؿدٜح)ٚ .عٔ عُر بٔ عبد ايعاٜا أْٸ٘ قاٍ ي٘( :ي ٛنإ يـَ ٞـٔ ا٭َـر
شـ٤ٞٷ ٫سـتخًؿت أعـُٝش بــين تـٜ )ِٝعـين :ايكاسـِٚ ،نــإ يف عٗـد ٙأربعـَ ١ــٔ
املًٛى ايٛيٝد ٚسًُٝإ أ٫ٚد عبد املًوٚ ،عُـر بـٔ عبـد ايعاٜـاٜٚ ،اٜـد بـٔ عبـد
املًو.

طاٚٚع ايُٝاْٞ
َٚــِٓٗ طــاٚٚ

بــٔ نٝســإ ايُٝــاْ ،ٞاملتــٛؾ ٢لهــ ١ســٖٓ106( ١ـــ) ،ر٣ٚ

ايبخــار ٟعٓــ٘ عــٔ فاٖــد ٚغــريٚ ،ٙعــٔ ايــّٖيبْ ( :ٸ ـ٘ نــإ شــٝخ أٖــٌ ايــُٔٝ

(٬ )1ص ١ا٭قٛاٍ ،اؿسٔ بٔ ٜٛسـ ايع٬چَ ١اؿً ،ٞص.203
(ٚ )2ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.224
( )3ايڀبكات ايه  ،٣قُد بٔ سعد ،ز ،5ص.187
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ٚبرنتِٗ ٚؾكٚ ِٗٗٝي٘ د٬ي ١عظ.)1()١ُٝ

قتاد٠
 َِٗٓٚقتـاد ٠بـٔ دعاَـ ١املتـٛؾچ ٢سـٖٓ118( ١ــ) نـإ جٳـرٜراڄ ساؾظـاڄٚ ،ؾكٗٝـاڄ،
ٔ ايبٳصٵ ٳر ځ.٠
ه ٳ
سځ
س ٵ ٳ
ٚرأساڄ يف ايعربٚ ،١ٝايًچػٚ ،١ايتأرٜخٚ ،ايٓٻ ٳ

ُضًََُِٝإُ بٔ َٗسإ
 َِٗٓٚسًُٝإ بٔ َٗرإ ا٭سـد ٟايهـٛيفٸ املًكچـ

بـا٭عُشٚ ،نـإ قـدٸخ

أٌٖ ايهٛؾٚ ،١مل ٜهٔ أسد يف يَاْ٘ أنجـر َٓـ٘ سـدٜجاڄٚ ،يكچـ

بـا٭عُش يسـٕ٬ٝ

دَعت٘ٚ ،جعـ بصرٚ ،ٙنإ َاٸاساڄ ،ؾكد قصد دار ٙأٌٖ اؿدٜح (ؾخـرز يـِٗٝ
ٚقاٍ :ي ٫ٛإٔٸ يف َٓاي ٖٛ َٔ ٞأبػـض يـَ ٞـٓهِ َـا ردـت يـٝهِ)(ٚ ،)2نـإ
ٜعين بّيو :يٚدت٘.
ٚبعــح يٝــ٘ ٖشــاّ بــٔ عبــد املًــو قرطاس ـاڄ يٝهت ـ
َٚســـا ٨ٚعًـــ ، ٞؾأ ـــّ ايكرطـــا

يــ٘ ؾٝــ٘ َٓاق ـ

عجُــإ،

ٚٚجـــع٘ يف ؾـــِ شـــاٚ ٠قـــاٍ يًرســـٍٛ

ٖــّا دٛابــ٘ ،ؾكــاٍ يــ٘ ايرســ :ٍٛيكــد تٛعٸ ـدْ ٞبايكتــٌ ٕٵ مل آتــ٘ ظٛاب ـو .ؾأ ــّ
ايكرطا

ٚنت

عً ٘ٝبعد ايبسًُ :١أَٸا بعد ؾً ٛنإ يعجُإ َٓاقـ

أٖـٌ ا٭رض

ملــا ْؿعتــو ٚيــ ٛنــإ يعًــَ ٞســا ٨ٚأٖــٌ ا٭رض َــا ج ـرٸتو ،ؾعًٝــو غٜٛصٳ ـ ٹ١
و(.)3
س ځ
ٳْؿڃ ٹ

َٜخِ ٢ٝبٔ َٜعِ ُُس
ضرٟٸ ،املتٛؾ ٢سٖٓ129( ١ـ)ٖٚ ،ـٛ
 َِٗٓٚوٝٳ ٢بٔ ٜٳعٵُر ايعٳدٵٚاْٞٸ ايٛشك ٞاملڂ ٳ

( )1تّنر ٠اؿؿا  ،قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،1ص.90
( )2سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،6ص.224
(ٚ )3ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،1ص.302 - 301
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 ٞعٔ ابٔ ًچهإْ :ٸ٘ تابعٞپ شٝعٞٸ ،نُـا :أْٸـ٘ أٚٸٍ
ه ٳ
أَ ٍٚٳٔٵ ٳْكاځ ايكرإٓٚ ،قد سٴ ٹ
َٔ أعرب ايكرإٓ أڂستاه ٙأب ٛا٭سٛد ايد٩ي.)1(ٞ

عاَس بٔ غساحٌٝ
 َِٗٓٚعاَر بـٔ شـراس ٌٝايشـعيب ،املتـٛؾ ٢سـٖٓ104( ١ــ) ،ر ٣ٚعـٔ اٱَـاّ
عًٚٚ ، ٞي ٞقضا ٤ايهٛؾٚ ،١نإ َٔ َدرس ١أٌٖ اؿدٜح.

اذتطٔ ايبنصسٟ
 َِٗٓٚاؿځسٳـٔٴ ايبٳصـر ٟاملتـٛؾ ٢سـٖٓ110( ١ــ)ٚ ،وهـ ٢عـٔ ايكاجـ ٞعٝـاض
عدټٙٴ َٔ ا٭ُ٥ـٚ ١أصـشاب املـّاٖ

املكًچـد ٠املدٚٸْـٚ ،)2(١عـٔ أعـ ّ٬املـٛقعني ْٸـ٘

(مجع بعض ايعًُا ٤ؾتا ٜ٘ٚيف سبع ١أسؿار جخُ.)3()١

عطا ٤بٔ زباح ٚغريٙ
َٚــِٓٗ عڀــا ٤بــٔ ربــا املتــٛؾچ ٢ســٖٓ115( ١ـــ)َٚ .ــِٓٗ عٹهڃ ڇرَٳــ١ڂ َــٛ
عبا

ابــٔ

املتٛؾ ٢سٖٓ115( ١ـ)َ َِٗٓٚ .سًِ بٔ ايد ايال ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ179( ١ــ).

َٚـِٓٗ عبــد ايــرهللٔ ا٭ٚياعــ ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ157( ١ـــ)َٚ .ــِٓٗ ايًٝــح بــٔ ســعد
املتــٛؾ ٢ســٖٓ175( ١ـــ)َٚ .ــِٓٗ أبــ ٛبهــر قُٸ ـد بــٔ َســًِ اياٖــر ٟاملتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ124ـ).

خٓدم األضدَٛٚ ٟقف٘ َٔ أٌٖ ايبٝت
ٓ َِٗٓٚدم بٔ بدر ا٭سد ٟاملستشٗد سٖٓ100( ١ــ) بعرؾـات ،عٓـدَا ٚقــ

( )1املصدر ايسابل ،ز ،5ص.222
( )2ترتٝ

املدارى ،ايكاج ٞعٝاض ايٝشصيب ،ز ،1ص.80 - 79

( )3أع ّ٬املٛقعني ،ابٔ ق ِٝاؾٛي ،١ٜز ،1ص.24
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اِ ٚغصـ

سكٗـِ ٚقـد

ِ ايٓا
بٗا يف املٛسِ ٚهنر ؾضٌ أٌٖ ايبٝت  ٚ Œڂًڃ ٳ
سا ٤ايباقر َ كتً٘.

أبإ بٔ تػًب
 َِٗٓٚأبإٴ بٔ تػً

املتـٛؾچ ٢سـٖٓ141( ١ــ) أسـدٴ ايكـرٸا ٤املشـٗٛرٚ ٜٔايؿڂكٗـا٤

ايبــاريَٚ .ٜٔــِٓٗ ثابـتٴ أبــ ٛهللــا ٠ايجُــاي ،ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ150( ١ـــ) ،ايــّ ٟر٣ٚ
ايدعا ٤املعرٚف.

دابس ادتعفٞ
 َِٗٓٚدابر اؾعؿ ٞايهٛيف ،املتٛؾچ ٢سٖٓ128( ١ـ) ،ايٛٳ ڇرعٴ ايصٻـدٚمَٚ .ـِٓٗ
أب ٛسٓٝؿځ ځ٪َ ١سٿاٴ املّٖ

اؿٓؿٞٸ ،املتٛؾ ٢سٖٓ150( ١ـ) باؿباٚ ،قـد هنرْـا ٙيف

تعداد املّاٖ .

شزاز ٠بٔ أعٝـٔ
 َِٗٓٚيرار ٠بٔ أعني ،ايّ ٟقاٍ ؾٝـ٘ اٱَـاّ ايصـادمَ( :ـا أدـد أسـداڄ أسٝـا
هنرْا ٚأسادٜح أب ٫ ٞيرارٜٚ .)٠سُٸ ٢بأٚتاد ا٭رض( :يرارٚ ٠أب ٛبصري يٝـح
املرادٚ ،ٟقُد بـٔ َسـًِٚ ،برٜـد ايعذًـٚ ،)1()ٞيـارار ٠أ ـ ٠ٛأربعـَ ١عرٚؾـٕٛ
بايعًِ ِٖٚ ،هللرإ ايٓشـ ٟٛايًػـٚ ،ٟٛبهـري ايجكـ ١اؾًٝـٌ ايكـدرٚ ،عبـد املًـو
ايجك ١اؾً ٌٝايكدرٚ ،عبد ايرهللٔ اؾً ٌٝايكدر.

َٔ تٛيف يف ٖرا ايدٚز َٔ عًُا ٤األدب ٚغعسا٘٥
ٚتٛيف يف ّٖا ايدٚر اـًٝـٌٴ بـٔ أهللـد سـٖٓ160( ١ــ) َٴـدٚٿٕٴ عًـِ ايعـرٚض،

( )1تارٜخ آٍ يرار ،٠املٛسٸد ا٭بڀش ،ٞز ،1ص.49
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ٚعًِ َنت ايًػ.١
ِ ايصٻـرفٚ ،قـرأ
عًڃـ ڇ
ٚتٛؾچَ ٞعاهٴ بٔ َسًِ ااـرٻا )1(٤سـٖٓ187( ١ــ)ٚ ،اجٹـعٴ ٹ
عًٝــ٘ ايهســاٖٚ ،ٞ٥ــ ٛاب ـٔٴ عٳ ـِٸ َٴشُٻ ـد ايرٸٚاســ ٞايــّٖ ٟــ ٛأَ ٍٚــٔ أيچ ــ َــٔ
ايهٛؾٝني يف ايٓش ٛنتاباڄ.
ٚقتــٌ دعبــٌ اـااعــ )2(ٞايشــاعر املعــرٚف ســٖٓ242( ١ـــ)ٚ ،قتــٌ ٜعكــٛب
بـــٔ ايسـ ـهچٝت( )3ايًػـــ ٟٛســـٖٓ244( ١ــــ) ،بتؿضـــ ً٘ٝعًٝـ ـاڄ ٚابٓٝـــ٘ عًـــ ٢اـًٝؿـــ١
ايعباس.ٞ
ٚتٛيف أب ٛااّ ايڀا ٞ٥سٖٓ231( ١ـ) يف املٛصـٌٚ .تـٛؾچ ٞايؿًٝسـٛف املعـرٚف
ايهٓد )4(ٟسٖٓ250( ١ـ).

ايعً ّٛايعكً١ٝ
ٚقد ٗرت ايعً ّٛايعكً ١ٝيف ّٖا ايدٚر ايرابعٚ ،اتٸسع أؾكٗا ٚاْتشرت نتبٗا
ٚنــإ َــٔ أشــٗر املــتهًُني ؾٗٝــا عُـرٴ ٚبــٔ عٴبٝــد( )5املتــٛؾچ ٢ســٖٓ144( ١ـــ)ٚ ،أبــٛ
(َ )1عــاه بــٔ َســًِ ااــرا ،٤أبــَ ٛســًِ( ،ت ٖ87ـــ) ،أدٜـ

َعُــر ،يــ٘ شــعرَ ،ــٔ أٖــٌ ايهٛؾــ ،١عــرف

باارا ٤يبٝع٘ ايجٝاب اار ١ٜٚايـٛاردَ ٠ـٔ َدٜٓـٖ ١ـرا ،٠يـ٘ نتـ

يف ايٓشـٚ ٛيهٓٗـا جـاعت .سـري أعـّ٬

ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،8ص.482
( )2دعبٌ بـٔ عًـ ٞبـٔ يٜـد اـااعـ ،ٞأبـ ٛعًـ( ،ٞت ٖ 246ــ) ،شـاعر ٳٖذٻـا ،٤أصـً٘ َـٔ ايهٛؾـ ،١أقـاّ
ببػداد ،صدٜل ايبشمحَ ،ٟد أٌٖ ايبٝت ٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،2ص.266
(ٜ )3عكــٛب بــٔ اســشل ايشــٗري بــابٔ ايســهٝت ،أبــٜٛ ٛســـ( ،ت ٖ244ـــ) ،نــإ ٜتصــرف يف أْــٛاع َــٔ
ايعًٚ ،ّٛنإ ٪ٜدب ببػداد صبٝإ ايعاَٚ .١ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،6ص.359
(ٜ )4عكٛب بٔ اسشل بٔ ايصبا ايهٓد ،ٟأب ٛسـٝـ( ،ت ٖ260ــ) ،ؾًٝسـٛف عربـَ ٞسـًِ ،اسـد أبٓـا٤
املًٛىْ ،شأ بايبصر ،٠ايٛايف بايٛؾٝات ًٌٝ ،بٔ أٜبو ايصؿد ،ٟز ،28ص.78
( )5عُر ٚبٔ عبٝد بٔ باب ايتُ ُٞٝباي ،٤٫ٛأبـ ٛعجُـإ ايبصـر( ،ٟت ٖ144ــ) ،شـٝخ املعتايـ ١يف عصـرٙ
َٚؿتٗٝا ،اشتٗر بعًِ ايهٚ .ّ٬ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.460
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ااــّ ٌٜايعــ٬چف( )1املتـــٛؾ ٢ســـٖٓ235( ١ــــ)ٚ ،عُـــر ٚاؾـــاسظ( )2املتـــٛؾ ٢ســـٓ١
(ٖ255ـ).
ؾءٕٻ ايؿًسؿ ١ايْٛٝاْٚ ١ٝغريٖا قد د ًت ايـب٬د اٱسـ ١َٝ٬بعـد قـرْني٫ ،چ أْٸـ٘
قـد أٚجـض املسـًَُ ٕٛسـاًٗ٥اٚ ،أجـاؾٛا يٗٝـا ايشـ٤ٞٳ ايهـجريٚ ،أ ردٖٛـا بٗـّٙ
اؿڂًډ ٹ ١اؾُ ١ًٝبعد إٔٵ ٖـّٻبٖٛا ْٚكډشٖٛـا ْٚاقځشٴـٛا َـا نـإٳ َٴخايٹؿـ ڄا يًعكٝـدٳ ٹ ٠ايدٿٜٝٓـ١
ظٗٳ ـ ٳرتٵ ايٹصٳ ـ ڄَ ١ــٔ اٯرا ٤اٱؿادٜــٚ ١اـراؾــات ايتكًٝدٜــ،١
ٚاٯٜــاتٹ ايكرآْٝــ ،١ځؾ ځ
ٚأيايــٛا عٓٗــا اؿذــ

ٚايػُــٛضٚ ،ؾتشــٛا بــاب املٓاقشــات ٚاملباســح ؾٗٝــا،

ٚأعڀــٛا يًعكــٌ سرٜٸــ ١ايؿهــرٚ ،أجــاؾٛا يٗٝــا َباســح قٝٸُــ ،١نُبشــح ايٓبــٛٸ٠
ٚاٱَاَٚ ،١رتٸبٖٛا ترتٝباڄ سسٓاڄ ست ٢أصبشت ايعً ّٛايعكًٝـ ١غـريٴ ايعًـ ّٛايعكًٝـ١
ايْٛٝاْ ١ٝأ ٚايرَٚاْٚ ١ٝايؿارسٚ ١ٝاآد.١ٜ
ٚنــإ أ ٗــر طــابع عًــ ٢ايعًــ ّٛايعكًٝــ ١اٱســٖ ١َٝ٬ــ ٛقڂ ـدرتٗا عًــ ٢اؾُــع
بــني ايــدٚ ٜٔايؿًســؿٚ ١اؿهُــٚ ١املعرؾــٚ ،١يٲســ ّ٬ايؿضــٌ ا٭نــ يف سؿـــظ
ايؿًسـؿ ١ايْٛٝاْٝــٚ ١غريٖــا َـٔ ايؿًســؿات ايكدميــ ،١ؾـءٕٸ ايٓصــراْ ١ٝعٓــدَا جٳـ ٳر ٳبتٵ
سٴرادٹقڂٗا عً ٢ب٬دٹ ايْٛٝإ اؾځتٵ َٔ ؾًسؿتٗا عًـ ٢ٹدٜٗٓـا ؾُٳ ٳٓعٳـتٵ َـٔ تدرٜسـٗا،
ع املـإَٔٛٴ( )3سـٓ١
ٚدٳ ځؾ ٳٓتٵ نتٴبٴ ٳٗا ؼـتٳ ايتٸـراب يف ايـدٖايٝا ٚا٭ْؿـام ،ستـ ٢اسـتڀا ٳ

( )1قُـــد بـــٔ قُـــد بـــٔ ااـــّ ٌٜبـــٔ عبـــد اهلل ايعبـــد ٟايعـــ٬فَ ،ـــٛ

عبـــد ايكـــٝا ،أبـــ ٛااـــّ،ٌٜ

(ت ٖ235ــ)َ ،ـٔ أُ٥ـ ١املعتايــٚ ،١يـد بايبصـرٚ ،٠اشــتٗر بعًـِ ايهـ .ّ٬سـري أعــ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بــٔ
أهللد ايّٖيب ،ز ،10ص.542
( )2عُر ٚبٔ عر بٔ قبٛب ايهٓاْ ٞباي ٤٫ٛايًٝج ،ٞأب ٛعجُإ( ،ت ٖ255ــ) ،نـبري أُ٥ـ ١ا٭دب ٚر٥ـٝا
ايؿرق ١اؾاسظ َٔ ١ٝاملعتايَٛ ،١يدٚٚ ٙؾات٘ بايبصرَ ،٠ـات ٚايهتـاب عًـ ٢صـدر .ٙسـري أعـ ّ٬ايٓـب،٤٬
قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،11ص.526
( )3عبد اهلل بـٔ ٖـار ٕٚايرشـٝد بـٔ قُـد املٗـد ٟبـٔ أبـ ٞدعؿـر املٓصـٛر ،أبـ ٛايعبـا ( ،ت ٖ218ــ)،
سابع اـًؿا َٔ ٤بين ايعبـا  ،أدـ اٱَـاّ ايرجـا  عًـ ٢ايسـؿر

راسـإ ٚأياٳَٳـ ٴ٘ ٜ٫ٚـ ١ايعٗـد
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(ٖ204ـ )ّ819 -إٔٵ وصٌ عً ٢ايهجري َٔ ّٖ ٙايهت ٚ ،قد أصابٗا ايتًـ.
نُــا إٔٸ يٲســ ّ٬ايؿضــٌ ا٭نــ عًــ ٢ايــدٜاْتني ايٛٗٝدٜــٚ ١املســٝش ١ٝؾكــد
أ ردُٗا ايكرإٓ ايهر ِٜعًٝتُٗا ايٛاقعٝـ ١االـرد ٠عـٔ ا٭ٖٚـاّ ٚاـراؾـات ايـا
مل ٜٓاٍ اهلل بٗا َٔ سًڀإ.


صٛرٜاڄ يهس

ٚد أتباع٘  ثِ اٸ٘ ؿ ٸ اير٥اس ١ي٘ .سري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب،

ز ،10ص.273

ايدٚز ارتاَظ
دٚز ايتكًٝد عٓد أٌٖ ايطٓ١
ٜبدأ ٖرا ايدٚز َٔ أٚا ٌ٥ايكسٕ ايسابع اهلذس ٟإىل ضكٛط
ايدٚي ١ايعباض ١ٝيف َٓتنصف ايكسٕ ايطابع اهلذسٟ
\اهلذسٟ

ايدٚز ارتاَظ
دَ ُِ ٚز ايتكًٝد عٓد أٌٖ ايطٓ١
ٜبدأ ٖـّا ايـدٚر لـا اْتٗـ ٢يٝـ٘ ايـدٻٚرٴ ايرٸابـع ،أْ ٟٸـ٘ ٜبـدأ َـٔ أٚا٥ـٌ ايكـرٕ
ايرابــع

ســكٛط ايدٚيــ ١ايعباســ ١ٝســٖٓ656( ١ـــ) باســـٹ ايــتمح عًــ ٢بػــداد،

ٚســكٛطٗا بأٜــد ،ِٜٗؾ ـءٕٸ يف ٖــّا اي ـدٸٚر قــد تؿههــت عٴ ـر ٣ايٛســد ٠اٱســ١َٝ٬
غ٬ؾاتٺ طا٥ؿَّٖٚ ١ٝبٚ ،١ٝاْكساَات عٓصـرٚ ١ٜطبكٝـٚ ،١اچـام شٳـُٵٌٴ املسـًُني،
ؾــايب ٕٜٛٝٗٛيف ؾــار

ٚ ،ايؿــاطُ ٕٛٝيف يمــاٍ أؾرٜكٝــاٚ ،ا٭َٜٛــ ٕٛيف ا٭ْــديا،

ٚاٱ شـــٝد ٕٜٛيف ســـٛرَٚ ١ٜصـــرٚ ،ايساســـاْ ٕٛٝيف راســـإٚ ،ايكراَڀـــ ١يف
ايبشرٚ ،ٜٔاؿُداْ ٕٛٝيف املٛصٌ.
ّٖا ٚبػداد عاصُ ١ايدٚي ١ايعباسَٓ ١ٝكسِ بعضٴٗا عً ٢بعـضڈ ،تعصــ بٗـا
اياٚابع ايسٝاسٚ ،١ٝايؿنت ايدا ً ;١ٝيٓ ٌٝايتاز أ ٚايصٸـٛؾإ ٫ ،يًصـاب ايعـاّ،
ٜٚٴػار عًٗٝا َـٔ نـٌٸ داْـ ٺ َٚهـإ ،ستٻـٖ ٢ـرب اـًٝؿـ ١ايعباسـ ٞاملتكـَ )1(ٞـٔ
بػداد ٛؾاڄ َـٔ اؾـٝش اي ٜـد ٟايااســ عًٗٝـاٚ ،اسـتٓذد بٓاصـر ايدٚيـ )2(١يف
املٛصٌ ،ؾألدٚ ،ٙأردع٘ يٗٝا ،ؾضعؿت ايرٻغب١ڂ َـٔ ايعًُـا ٤يف ا٫دتٗـاد يتبًبـٌ
ا٭سٛاٍ ٚاجڀراب ا٭ٚجاع.
( )1ابــراٖ ِٝبــٔ املكتــدر بــاهلل دعؿــر بــٔ املعتضــد بــاهلل أهللــد بــٔ املٛؾــل بــٔ املتٛنــٌ ،أبــ ٛاســشل،
(ت ٖ357ـ)ًٝ ،ؿ ١عباسٚ ،ٞي ٞاـ٬ؾ ١بعد َٛت أ  ٘ٝايراج ٞباهللٚ ،يف أٜاَ٘ تـٛ

َـار ٠ا٭َـرا٤

تٛي ١ْٚايمحن .ٞسري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.104
( )2اؿسٔ بٔ عبـد اهلل بـٔ هللـدإ ايـتػًيب( ،ت ٖ 358ــ) ،أَـري املٛصـٌ َٚاسٛاـاٖٚ ،ـ ٛأ ـ ٛسـٝـ
ايدٚي ،١صار أَري ڄا َ٫ـرا ٤ايدٚيـ ١ايعباسـ ١ٝيَـإ املتكـٚ ٞقـد تـاٚٸز املتكـ ٞبابٓتـ٘ .ا٭عـ ،ّ٬ايارنًـ،ٞ
ز ،2ص.195
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أجـــ

هيــو إٔٸ ايدٚيــْ ١ظــراڄ يضــعؿٗا يف ٖــّا ايــدٚر أصــبشت  ٫اــٓض
َٔ نإ َكٝٸداڄ َٚتٸبعـاڄ

املٓص

ايدٜين  ٫ٚايكضا ٤يًّٜ ٟعٌُ برأْ ٚ ،ٜ٘ٸُا تٓص

ملّٖ

َٔ املّاٖ ٚ ،تؿرض عً ٘ٝادتٓابٳ نڂٌٿ قضا٤ٺ ىايـ هيو املّٖ

ٛؾـاڄ

َٔ تبًبٌ ا٭ؾهارٚ ،سدٚخ اْ٫شكام ٚاْ٫كساّٚ ،أ ّٚا  ٫هعًـ ٕٛشخصـاڄ يف
َٓص ـ

َــٔ املٓاص ـ

ايدٜٝٓــ٫ ١چ ها نــإ َتٸبع ـاڄ ٭ســد املــّاٖ

ايســٓٝٸ ١املشــتٗر٠

املعرٚؾـ ١ناؿٓؿٝٸـٚ ١ايظاٖرٜــٚ ١ايشـاؾعٚ ١ٝمٖٛـا َــٔ املـّاٖ ٜ ٫ٚ ،هًٝـٚ ٕٛيْـاڄ
يًُذتٗد املٓؿرد ،ؾأٚد

إٔٵ ٜٓصرف أٌٖٴ ايسٓٸ ١عٔ ا٫دتٗاد ،ستٸـ ٢أْٸـ٘ مل ٜبـل

بعد قُٸد بٔ درٜر ايڀ  ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ310( ١ـ) َٔ هتٗد يف ا٭سهاّ ايشرع.١ٝ
ٚبڀبٝعــ ١اؿــاٍ أصــبشت ايٓتٝذــ ١اؿتُٝــ ١عٓــدِٖ بعــد ٖــّا ايــأَ اٱمجــاع
ٚا٫تؿام عً ٢ايعٌُ باملّاٖ

ايسابكٚ ١اْسداد باب ا٫دتٗاد.

ٚاٱمجاعٴ عٓدِٖ سٴذٸ ٫ ١تٴ ٳردٸٚ ،ديٜ ٫ ٌٝٴ ځؿٓٻد ،ؾأؾتٛا استٓاداڄ اّا اٱمجـاع
بســدٸ بــاب ا٫دتٗــادٚ ،سصــر املــّاٖ

ايــا ٜٴردــع يٗٝــا باملــّاٖ

ايســابك،١

ٚأصبض ّٖا ايدٸٚرٴ يًؿك٘ اٱس َٞ٬ايسٓٸ ٞيف ٖـّ ٙايؿـمحَ ٠ـٔ ايـأَ دٚرٴ ايتكًٝـد
احملض ٭ٌٖ ايسٓ.١
ٚنإ َٔ درٸا ٤هيو إٔٵ وصر عًُا ِٖ٩أعاثِٗ جُٔ ْڀـامڈ ـاص  ٚطـار
كصٛص ،ؾهإ نٌټ ٚاسـدٺ َـِٓٗ يف ٖـّا ايـدٸٚر ٜ ٫تذـاٚيٴ عجـ٘ سـدٚدٳ َٳـّٵ ٳٖ ٹ
د ٫ ،ٙوٝد عٜٓ٘ ٫ٚ ،تعدا ٙيػريٜٚ ،ٙـر ٣إٔٸ َـا قايـ٘ َٴكًډـدٴٙٴ ٖـٛ
ؾك٘ٝٺ سابل ،قد قًډ ٳ
ايصشٝضَٚ ،ا عدا َٔ ٙاٯرا ٤ڀأ ٜ ٫تٸبع.
ٚمل ٜٴ ٳر َٔ هتٗد يف ا٭سهاّ ايشرع ١ٝؾٝأ ـّ أسهاَـ٘ َـٔ أديچتٗـا غـري َتكٝٸـد
بـرأ ٟأسـدٺ َــٔ ا٭ُ٥ـٚ ،١رجـٛا ٭ْؿســِٗ ايتكًٝـد ٚٱَـاّڈ َعـٝٸٔٚ ،اعتبـارڇ ؾتــاٚاٙ
نأْٸٗا ْ پ َـٔ ايشـارع املكـدٸ

 ،ؾأصـبشٛا عايـ ١عًـ ٢ؾكـ٘ٹ أبـ ٞسٓٝؿـَٚ ،١ايـو،
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ٚا٭ٚياعٚ ،ٞايظاٖرٚ ،ٟأَجااِ ممٔ ناْت َّاٖبِٗ َتداٚي.١
ٍ نڂـٌٻ َـا أڂٚتـٞٳ َـٔ قـٛٸ ٠يف ْٴصٵـ ٳر ٹ٠
ّٳ
ٚايتاّ نٌپ َِٓٗ َّٖباڄ َعٓٝاڄ ٜ ٫تعدٸاٙٴ ٚبٳـ ٳ
هيـــو املـــّٖ

دٴُٵًځــ ڄٚ ١تؿصـــ٬ٝڄٜٚ ،أ ـــّٕٚٳ أسهـــاَِٗ ايشـــرعٝٸَٓ ١ـــ٘ ،د ٕٚإٔٵ

ٜردعٛا يًهتاب ٚايسٓٸ.١
ؾهإ ايؿك٘ٝٴ يف ّٖا ايدٸٚر ٖ ٛايّٜ ٟستٓبا ا٭سهاّٴ ايشرعٝٸ َٔ ١نڂتٴـ ٹ أسـدٹ
ـ
ايؿكٗا٤ٹ ايسٻابكنيٜٚ ،سُٸ ٢هيو با٫دتٗاد املكٝٸد بٌ ٜ ٫سـتذٝا ٹي ٳٓؿڃسٹـ ٹ٘ إٔٵ ٜٴخـايٹ ٳ
دٚ ٙي ٛقاَت عًٗٝا ا٭دي َٔ ١ايهتاب ٚايس ٸٓ.١
ؾت ٣ٛايؿك ٘ٝايّ ٟقًډ ٳ
ؼ ٖــّا ايتعصټــ ٴ املــّٖيبٸ يف ٖــّا ايــدٸٚر
ٚقــد بٳًځــ ٳ

إٔٵ ٜكــٍٛٳ أبــ ٛاؿســني

ايهر  )1(ٞرٝ٥اٴ ايؿكـ٘ اؿٓؿـٞٸ يف ايعـرام املتـٛؾ ٢سـٖٓ340( ١ــ) (إٔٸ نڂـٌٻ آٜـ١ٺ أٚ
ٍ أَٓ ٚســٛم)(ٚ ،)2
ســدٜحٺ ىــايـ َــا عًٝــ٘ أصــشابٴٓا ؾٗــَ ٛــٚ٪ٸ ٷ

إٔٵ ٜكــٍٛ

املـّٖ

ايشـاؾعٞ

صاس

ٌ عٔ املـّٖ
ش ٳ
ايدٸرٸ املختارٕ ( :ٸ ٳَٔٵ ارتٳ ٳ

اؿٓؿـٞٸ

ٜٴعاٸر)(.)3
ٚأصبشٳتٵ نًُاتٴ أُ٥ٸتِٗ ٚعباراتِٗ ٖ ٞاملصدرٴ ايّٜ ٟستٓبڀَٓ ٕٛـ٘ اؿهـِ
ايشرع ،ٞست ٢أْٸ٘ يف املػرب ملا استٛ
ا٫دتٗادٚ ،ترى ايتكًٝد ،ؾأسرم نت

عً ٘ٝعبد امل َٔ٪بٔ عً )4(ٞأيـاّ ايعًُـا٤
ايؿرٚع نًچٗاٚ ،أَر بٛجـع نتـ

أسادٜـح

( )1عبٝد اهلل بٔ اؿسني بٔ د ٍ٫ايهر  ٞاؿٓؿ ،ٞأب ٛاؿسني( ،ت ٖ340ـ)ْ ،تٗت يٝـ٘ ر٥اسـ ١املـّٖ
ٚاْتشرت تَّ٬ت٘ يف ايب٬د  َِٗٓٚأب ٛبهر ايراي ،ٟتٛيف ببػدادَ ،ـٔ تصـاْٝؿ٘ املختصـر ٚشـر اؾـاَع
ايهبري ٚايصػري .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.426
( )2ؾك٘ ايسٓ ،١ايسٝد سابل ،ص .43داَع املكاصد ،احملكل ايهرن ،ٞز ،1ص.11
( )3ايدر املختار ،ابٔ عابد ،ٜٔز ،4ص.80
( )4عبدٴ امل َٔ٪بٔ عً ٞبٔ كًٛف بٔ ٜعً ٢بٔ َرٚإ ،أب ٛقُٸد ايهـ( ،َٞٛت ٖ855ــ)٪َ ،سٸـا دٚيـ١
املٛسٸد ٜٔامل ١َٝٓ٪يف املػربْ ،سـبت٘
ايّٖيب ،ز ،2ص.366

نَٝٛـَ ١ـٔ قبا٥ـٌ اي بـر .سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد
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ا٭سهاّٚ ،نّا ؾعٌ سؿٝدٜ ٙعكٛب( )1سٖٓ595( ١ـ).
ٚقــد بًــؼ ايتڀــاسٴٔٴ ب ـنيٳ ايؿكٗــاٚ ٤أتب ـاعِٗ يف ٖــّا اي ـدٸٚر َٚٴٗادٳُٳـ ٹ ١ٳبعٵضٹ ـ ڇِٗ
ايبعض َٔ ْاس ١ٝايتعصټ

ٚايتشٝٸا يًؿكٗا ٤ايسٸابكني سٳدٻ ايتكاتٌ نُا ٜظٗـر هيـو

َٔ ابٔ ا٭ثري ،ز ،8ص.)2(106
ض بعٝـداڄ عـٔ
 ٣أٌٖ ايسـٓٸٚ ،١أصـبٳ ٳ
د ٳ
ٚنإ ْتٝذ ١هيو إٔٵ تأثٸر ايؿك٘ٴ باؾُٛد يځ ٳ
ٚاقع اؿٝا ،٠رٴغِ تڀٛٸر اؿضارٚ ،٠تبدٸٍ ا٭ٚجاع ،ؾكـد سـدثت أشـٝا٤ٷ ٚأسـٛاٍ
مل تٳهڂٔٵ يف عصر اْؿتا بـاب ا٫دتٗـاد ،ستٸـٜ ٢ٴعايٹذٴٗـا ؾكٗـا ِٖ٩ايسٸـابك٫ٚ ،ٕٛ
ولٻ يًُتأ ٸر َِٗٓ ٜٔإٔٵ ٜٴعاؾٖٛا; ْ٫سدادٹ بابٹ ا٫دتٗاد عً.ِٗٝ

ٚد ُ٘ االحننصاز باملراٖب األزبع ١يف ٖرا ايدَّٚز ارتاَظ َٚبد٘٥
ٚبعــد هيــو يف ٖــّا ايــدٚر امصــرت املــّاٖ

املتبعــ ١عٓــد ايســٓ ١يف أربعــ:١

اؿٓؿٚ .١ٝاملايهٚ .١ٝاؿٓبًٚ .١ٝايشاؾع.١ٝ
ٚنإ بّر ٠امصارٖا ٖ ٛايكـادر ايعباسـ )3(ٞايـّ ٟتـٛيچ ٢اـ٬ؾـ ١اٱسـ١َٝ٬
سٖٓ381( ١ـ) ،ؾءْٸ٘ نإ ها سٝاسٚ ١نٝاسٗ ٚ ١ـر لظٗـر ايصٸـٚ ٬ايتكـ ٣ٛستـ٢
عدٸ ٙابٔ ايصَ )4( ٬ـٔ ايؿكٗـا ٤ايشـاؾعٚ ،١ٝأ ـّ ايؿكٗـاٜ ٤عكـد ٕٚا٫دتُاعـات
( )1صاس

املػرب ايهبري ايسـًڀإ أبـٜٛ ٛســ ٜعكـٛب بـٔ ٜٛســ بـٔ ايسـًڀإ عبـد املـ َٔ٪بـٔ عًـٞ

املػرب ٞاملرانش .ٞسري اع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ اهللد ايّٖيب ،ز ،21ص.98
( )2ايهاٌَ يف ايتارٜخ ،عا ايد ٜٔابٔ ا٭ثري ،ز ،9ص.478
( )3اهللــد بــٔ اس ـشل بــٔ املكتــدر ،أبــ ٛايعبــا ( ،ت ٖ422ـــ) ،اـًٝؿــ ١ايعباســٚ ،ٞيــ ٞاـ٬ؾــ ١ســٓ١
(ٖ381ـ)ٚ ،طايت أٜاَ٘ .سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،15ص.127
( )4عجُــإ بــٔ عبــد ايــرهللٔ بــٔ عجُــإ بــٔ َٛســ ٢ايٓصــر ٟايشــٗريٚر ٟايهــرد ،ٟأبــ ٛعُــر( ،ٚت
ٖ643ـ) ،أسد ايؿض ٤٬املكدَني يف ايتؿسري ٚاؿدٜح ٚايؿك٘ ٚأاا ٤ايردـاٍٚ ،يـد يف شـر إ ٚاْتكـٌ
املٛصٌ ،تٛيف يف دَشلٚ .ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.243
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بر٥اســت٘ ،بصــؿ ١نْٛــ٘ يع ُٝـاڄ د ٜٝٓـاڄ ،ؾٝصــدر ٕٚايؿتــا ٣ٚبتشــر ِٜسرٸٜــ ١ايــرأ،ٟ
ٚتهؿري بعض ايڀٛا٥ـ نايؿاطُٝنيَٗٚ ،امج ١املعتايٚ ١تهؿري َٔ ٜعتٓكٗا.
ـ نـٌٻ ٚاسـدٺ َـِٓٗ كتصـراڄ عًـَّٖ ٢بـ٘ َـٔ
ٚأَر أربع١ڄ َٔ ايؿكٗا ٤إٔٵ ٜصٓٿ ٳ
املّاٖ

ا٭ربع.١

ؾصــٓٸـ املــاٚرد )1(ٟاٱقٓــاع عًــَ ٢ــّٖ
ايكدٚر )2(ٟكتصراڄ عًَّٖ ٢
كتصراڄ عًَّٖ ٢

ايشــاؾعٚ ،ٞصــٓٸـ أبــ ٛاؿســني
()3

أب ٞسٓٝؿٚ ،١صـٓٸـ أبـ ٛقُـد عبـد ايٖٛـاب

املايهٚ ،ٞصـ ٸٓـ آ ـر كتصـراڄ عًـَ ٢ـّٖ

اؿٓبًـٚ ،ٞأَـر

اـًٝؿ١ڂ ايكادرٴ ايعٌُ بٗا ٭دٌ تكً ٌٝاٯرا ٤يف ا٭سهاّ ايشرع.)4(١ٝ
 ٫ٚرٜ

إٔٻ ّٖا ايعُـٌ َـٔ ايكـادر ٜٴٛدـ ٴ اتٸسـاع رقعـ١ٹ املـّاٖ

ٚنجر ٠املتبٛع ١ٝااٚ ،جعـ باق ٞاملّاٖ

ا٭ربعـ،١

ايسٓٸٚ ،١ٝقًچَ ١تبٛعٝٸتٗاْٚ ،در ٠ايـدٸعا٠

اا; ٭ٕٸ اـ٬ؾ ١ايعباسَُٗ ١ٝا تڀٛٸر ايٛجـعٴ بٗـا ٚامـاچ ْؿٛهٖـا ايـاَين ؾٗـ ٞمل
ٚ ٬عكٝـد٠ڄٚ ،اـًٝؿـ١ڂ
تؿكد سٝادتٗا ايرٸٚسٚ ،١ٝبكٝتٵ ؼـتؿظڂ باعاَتٗـا ايدٜٝٓـ ١عٳُٳـ ڄ
د سًڀت٘ ايآَ٫ ١ٝچ أْٸ٘ مل ٜتذرٸد ستٸ ٢عٓد رعٝٸت٘ عٔ نْٛـ٘ َاَـاڄ
ايعباسٕ ٚ ٞٵ ځؾ ځك ٳ
( )1عً ٞبٔ قُد سب ، ٝأب ٛاؿسٔ املاٚرد( ،ٟت ٖ450ـ) ،قاضڇ َٔ ايعًُا ٤ايباسجنيٚ ،يـد يف ايبصـر٠
بػداد ٚٚي ٞايكضا ٤يف بًدات نجري .٠سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب ،ز،18

ٚاْتكٌ
ص.64

( )2أهللد بٔ قُد بٔ اهللـد بـٔ دعؿـر ،أبـ ٛاؿسـني ايكـدٚر( ،ٟت ٖ428ــ) ،ؾكٝـ٘ سٓؿـٚ ٞيـد َٚـات
ببػــداد ،اْتٗــت يٝــ٘ ر٥اســ ١اؿٓؿٝــ ١يف ايعــرام .ســري أعــ ّ٬ايٓــب ،٤٬قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب ،ز،17
ص.574
( ٖٛ )3ايكاج ،ٞأب ٛقُد عبد ايٖٛاب بٔ عً ٞبـٔ ْصـر ايـتػًيب ايعراقـ( ،ٞت ٖ422ــ)َ ،ـٔ َصـٓؿات٘
ايتًكنيٚ .،ؾٝات ا٭عٝإ ،ابٔ ًهإ ،ز ،3ص.219
( )4وه ٢عٔ غـري ٚاسـدٺ إٔٻ اـًٝؿـ ١ايكـادر ايعباسـ ٞطًـ
لــّٖ

ايتشــٝع نُــا أَــر بايعُــٌ باملــّاٖ

َٓ٘ .

َـٔ ايسـٝد املرتضـَ  ٢ـا٫ڄ يٝـأَر بايعُـٌ

املــّنٛرٚ ،٠يه ـٔٸ ايس ـٝد املرتضــ ٢عذــا عــٔ دؾــع املــاٍ.
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رٚسٝـاڄ ٚيعُٝـاڄ دٜٝٓـاڄَٚ ،صــدر ڄا ؾُٝـعڇ ايسټـًڀات اٱاٝــْ ٚ ،١ٸـ٘ ايــرٝ٥اٴ ايؿعًـٞٸ
د ٳر َٓـ٘ ا٭َـر بايعٳُٳـٌ بتًـو املـّاٖ
يًشه ١َٛايد ،١ٜٝٓؾءها صٳـ ٳ
نإ َعٓا ٙيػا٤ٴ ايعٌُ لا عداٖا َٔ املّاٖ

ا٭ربعـ ٫ ١رٜـ

عهِ اياع ِٝايـدٜين ٫ٚ ،رٜـ

إٔٻ

هيو ٜٴٛدٹ ٴ اجُش٫٬ڄ ش٦ٝاڄ ؾش٦ٝاڄ ستٸ ٢تت٬شٳ.٢
ٚبايؿعــٌ أ ــّت بــاق ٞاملــّاٖ

بايتٸ٬شــ ٞشــ٦ٝاڄ ؾشــ٦ٝاڄ ،ستٸــ ٢ها عٳصٳــ ځؿتٵ

ايعاصٹ ځؿ ١ايه ٚ ،٣سًچتٵ ايڀاَٸ ١ايعٴظڃُ ٢سـٖٓ656( ١ــ) بـاست ٍ٬املػـ( ٍٛايـتمح)
ؼ َِٓٗ ايتخرٜ
بػدادٚ ،بٳ ځً ٳ

ٚايتٗدٚ ِٜاؿرم ٚايّبض َٴٓتٗ ٢املبًؼ سـتٸ ١أسـابٝع،

ستٸ ٢صارت ايدٸَا ٤تٓسـابٴ عًـ ٢ايڀرقـات ٚصـبػت َـا ٤ددًـ ١بـايً ٕٛا٭هللـر
ايكـاْ ٞعـدٸ ٠أَٝـاٍٖٚ ،ـدٸَت اؾٛاَـع ٚاملـدار

ٚ ،أسرقـت ايهتـ

ٚايٓؿــا٥ا،

ٚقتــٌ املػــ( ٍٛايــتمح) اـًٝؿــ ١املستعصــِ(ٚ )1أ٫ٚدٚ ،ٙمل ٜــٓرٴ َــِٓٗ ْــاؾخ جــرّ،
ٚاْكرجــت بــّيو اـ٬ؾــ ١ايعباســ ١ٝيف بػــداد ٚ ،ـٌٻ ا٭ؾــل ايسـٓٸ ٞطــٛاٍ ثــ٬خ
سٓني ْٚصـ ب٬ ٬ؾٚ ،١أصبض عاد ١ياعِٝڈ دٜين.
ٚقد أدرى بٝ
إٔٵ تػً

املًكچ

بايظاٖرًَ ،و َصر َٔ ًَٛى دٚيـ ١املُايٝـو ،بعـد

عً ٢املػ ٍٛساد١ځ ايعامل اٱسـَٞ٬

سٝـا٤ٹ اـ٬ؾـ ،١ؾاسـتدع ٢يٝـ٘

أهللد بٔ ايظاٖر قُٸد بٔ ايٓاصر ايعباس )2(ٞايّ ٟلا َـٔ سبا٥ـٌ املػـٖٚ ،ٍٛـٛ
عِٸ املستعصِ ايّ ٟقتً٘ املػ ،ٍٛؾباٜع٘ املًوٚ ،قاج ٞايكضا ٠تازٴ ايدٸٚ ،ٜٔنبـار
( )1عبد اهلل (املستعصِ) بٔ َٓصٛر (املستٓصر) بٔ قُد (ايظاٖر) َٔ س٬يٖ ١ـار ٕٚايرشـٝد ايعباسـ،ٞ
أب ٛأهللد( ،ت ٖ656ـ)ٚ ،يد ببػداد ٚٚي ٞاـ٬ؾ ١سٖٓ640( ١ـ)ٚ ،ايدٚيـ ١يف شـٝخ ٛتٗا .سـري أعـّ٬
ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،23ص.174
( ٖٛ )2اـًٝؿ ١أب ٛايكاسـِ أهللـد بـٔ ايظـاٖر بـأَر اهلل أبـْ ٞصـر قُـد بـٔ ايٓاصـر يـد ٜٔاهلل أهللـد بـٔ
املستض ٧ااايم ٞايعباس ٞايبػـداد ٟأ ـ ٛاـًٝؿـ ١املستٓصـر بـاهلل َٓصـٛر ٚاقــ املستٓصـر .١ٜتـارٜخ
ا٫س ،ّ٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،48ص.406
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أهللـد باملستٓصـر

باهللٚ ،أصبشت ايكاٖر َٔ ٠هيو اؿني َكرٸاڄ يًخًؿـا ٤ايعباسـٝنيٚ ،نـاْٛا ًٜكچبـٕٛ
با٭ٚ ١ُ٥ناْت سًڀتِٗ ْ ٫ؿٛه اا ٫چ َٔ اؾاْ
ثــِ أراد املًــو ب ٝـ

ايدٜينٸ ؾكا.

إٔ ٜســمحدع بػــداد يًخًؿــا ٤ايعباســٝني ،ؾأع ـدٻ ايع ـدٻ٠

ٚدٗٸ ٳا اؾٝـٛلٚ ،تٛدٸـ ٳ٘ َـع اـًٝؿـ ١املستٓصـر املـّنٛر ؾًُٸـا استًـٛا دَشـل عـاد
َصـرٚ ،تكـدٸّ اـًٝؿـ ١املستٓصـر قاصـد ڄا بػـدادٚ ،قبـٌ إٔٵ ٜصـٌ

املًو بٝ

يٗٝا ٚصًت يٝـ٘ املػـٚ ٍٛقتًـٚ ٙٛأغًـ

أصـشاب٘ٚ ،مل تهـٔ ٬ؾتـ٘ ٫چ مخسـ١

أشٗر ٚعشرَٜٛ ٜٔاڄ.
ٚنإ يف سً

ردٌٷ ٜٓتس

بػداد استكدَ٘ املًـو بٝـ

يًعباسٝني اا٘ أهللـد بـٔ عًـٞٸ لـا كتؿٝـاڄ َـٔ
َصـر ٚباٜعـ٘ باـ٬ؾـٚ ١يكچـ

باؿـانِ بـأَر اهلل

سٖٓ661( ١ـ) ،ؾعادت اـ٬ؾ ١ايعباسـ ١ٝيف َصـر برعاٜـ ١هيـو املًـو ايظـاٖر٫ ،چ
أْٗا ناْت َٓصباڄ دٜٝٓاڄ قضاڄ ستٸ ٢د  ٍٛايسًڀإ سً )1(ِٝاملشـٗٛر بايؿـاتض ملصـر
ؾتٓايٍ ي٘ آ ر اـًؿا ٤ايعباسٝني عٔ َٓص

اـ٬ؾـٚ ١أصـبشت اـ٬ؾـ ١ملًـٛى آٍ

عجُإ.
ٚيف سٖٓ663( ١ـ) ٚبعد إٔٵ اَتدٸ ايٓؿٛه ايدٜين يًخًٝؿ ١ايعباس ٞاؿانِ بـأَر
اهلل أهللد املتكدّ هنر ٙيًعامل اٱس َٞ٬ست ٢يًشذاي ،بٛاسـڀ ١ايسـًڀإ املًـو
ايظــاٖر بٝـ

 ،ٳْصٳـ ٳ اـًٝؿـ١ڂ ايعباسـٞټ املــّنٛر برعاٜــ ١املًــو ايظــاٖر املــّنٛر

بايدٸٜار املصـرٚ ١ٜبدَشـل أربعـ١ځ قضـا٠ٺ شـاؾعٞٸ َٚـايهٞٸ ٚسٓؿـٞٸ ٚسٓبًـٞٸٚ ،رنچـا
( )1ايسًڀإ سً ِٝبٔ باٜاٜـد ايؿـا تضٖ ،ـ ٛأَ ٍٚـٔ تـٛيچ ٢اـ٬ؾـ ١اٱسـَ ١َٝ٬ـٔ غـري قـرٜش ٚهيـو عـاّ
(ٖ922ـ  ،)ّ 1517 -بعد إٔٵ تٓايٳٍٳ ي٘ اـًٝؿ ١قُٸد املتٛنچٌ عً ٢اهلل ايجايح عٔ اـ٬ؾٚ ،١قد نـإ هيـو
يف َصر.
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ايعكٝد ٠ا٭شعر ،١ٜؾهإ ّٖا ايعٌُ َٔ اـًٝؿ ١ايّ ٟميجٌ املكاّ ايدٜين َ٪نچداڄ ملـا
صٓع٘ اـًٝؿ ١ايعباسٞٸ ايكادر َٔ ،أَر ٙبايعٌُ باملّاٖ
َــا تبكــَ ٢ــٔ غــري املــّاٖ

ا٭ربع ،١ؾأ ّ ٜتضـاٍ٤

ل يف ســٖٓ665( ١ـــ) يف فُــٛع
ا٭ربعــ ،١ستٸ ـ ٢مل ٜٳبٵ ـ ٳ

أَصار اٱس َّٖ ّ٬ٷ ٭ٌٖڇ ايسٓٸٜ ١ٴعٵ ٳرف غري ّٖ ٙاملّاٖ

ا٭ربعـ ٫ٚ ،١عكٝـد٠

غــري عكٝــد ٠ا٭شــعرٚ ،ٟعٴ ـٛدٟٳ َٳ ـٔٵ ا ـّٵ ٳٖ ٳ بػريٖــاٚ ،مل ٜــٍٛٸ قــاضڈ  ٫ٚتكبــٌ
شٗاد ٠شاٖدٜ ٫ٚ ،كدٸّ يًخڀابٚ ١اٱَاَـٚ ١ايتـدرٜا أسـدٷ َـِٓٗ مل ٜهڂـٔٵ َٴكًچـداڄ
٭سدٹ ّٖ ٙاملّاٖ

ا٭ربع ١صٛصاڄ.

ٚقد أ ّ ٜك ٣ٛاملرنا ايدٜين يًخًٝؿ ١املـّنٛر ٚطؿـل ٜتٛسـع ْؿـٛه ايسـًڀإ
ايظــاٖر املــّنٛرُٖٚ ،ــا وُــ ٕ٬ايشٸ ـعار بايتُسٸ ـو باملــّاٖ

ا٭ربعــ ،١ؾهاْٳ ـتٵ

ايٓتٝذٳ١ڂ اؿتُٝٸ ٖٞ ١سصٍٛٴ اٱمجاع ٚا٫تؿام َـٔ عًُـا ِٗ٥عًـ ٢أتبـاع املـّاٖ
داٖاٚ ،اٱمجـاعٴ سٴذٻـ څ ١عٓـد أٖـٌ ايسـٜٓ ١ٴٛدٹـ ٴ
ا٭ربعٚ ،١عدّ صشٸ ١تكًٝدٹ َا عٳ ٳ
ايؿت ٣ٛلكتضا ،ٙؾأؾت ٢ايؿكٗا٤ٴ َِٓٗ بٛدٛبٹ اتباع ّٖ ٙاملّاٖ

ا٭ربعـٚ ١ؼـرِٜ

َا عداٖاٚ ،مل تبل عكٝـد٠څ عٓـد أٖـٌ ايسـٓ ٫ ١عكٝـد ٠ا٭شـعرٚ ،ٟأٚدـ
عًــ ِٗٝإٔٵ ٜتٸذــ٘ ْشــاطِٗ ايؿكٗــ ٞيف ٖــّا ايــدٚر مــ ٛتهُٝــٌ املــّاٖ

هيـو
ا٭ربعــ١

ت ايؿتـا ٣ٚاملختًؿـ ١عـٔ أُ٥ٸتٗـا ا٭ربعـٚ ،١ايتخـرٜر
ايؿكٗ َٔ ،١ٝايمحدٝض يرٚاٜـا ٹ
ٹي ٹع ځً ٹًٗا املسُٸ ٢بتخـرٜرڇ املٓـاط ٚايؿتـ ٣ٛيف َـا مل ٜٛدـد ؾٝـ٘ ؾتـَ ٣ٛـِٓٗ بايكٝـا
بٛاسڀ ١تًو ايعًٌ.

َػاٖري عًُا ٤ايدٚز ارتاَظ
()1

َٚٹـٔٵ َشــاٖري عٴًُــا٤ٹ اؿٓؿٝٸـ ١يف ٖــّا ايـدٸٚر ٖــ ٛعًـٞټ بــٔ َٴشُٻـد ايبٴـادٟٚ

( )1عً ٞبٔ قُد بٔ اؿسني بٔ عبد ايهر ،ِٜأب ٛاؿسٔ( ،ت ٖ482ـ) ،ؾك ٘ٝأصـٛيَ ٞـٔ انـابر اؿٓؿٝـ،١
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املتٛؾ ٢سٖٓ483( ١ـ) ،أيچـ املبسٛط أسد عشر فًداڄ.
َٚــٔ َشــاٖري عًُــا ٤املايهٝــ ١يف ٖــّا ايــدٚر قُٸ ـد ا٭بٗــر )1(ٟاملتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ375ـ) أيچـ عدٸ ٠نت
(ٖ595ـ) صاس

يف شر َّٖ

َايوٚ ،قُد بٔ رشد( )2املتـٛؾ ٢سـٓ١

نتاب بدا ١ٜاالتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتصد.

َ َٔٚشاٖري عًُا ٤ايشـاؾع ١ٝيف ٖـّا ايـدٚر أهللـد ايٓٝسـابٛر ٟاملتـٛؾ ٢سـٓ١
ـ نتــابٳ ا٭سهــاّٚ ،أبــ ٛساَــد ايػاٻايــ )3(ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ505( ١ـــ)
(ٖ432ـــ) أيچ ـ ٳ
صاس

املستصؿ ٢يف أصٍٛڇ ايؿٹكڃ٘ ،طبع أنجر َٔ َر.٠

ايػٝع ١اإلَاَ ١ٝيف ٖرا ايدٚز ارتاَظ
أَا ايشٝع ١اَ٫اَ ١ٝيف ّٖا ايدٚر ؾكد ْشڀت عٓدِٖ اؿرن ١ايعًُٝـً ٚ ١چؿـٛا
يٓــا ثــر ٠ٚؾكٗٝــ ١ن ـ  ٣يف ٖــّا ايــدٚر ،رٴغــِ إٔٻ أ ُ٥ـتٸِٗ بــدأٚا ىتؿــ ٕٛعــِٓٗ يف
ا٭يَٓ ١املتأ ر َٔ ٠ئَ اٱَاّ ايعاشر عًٞٸ اااد ، ٟؾءْٸ٘ استذ

عـٔ نـجري

َٔ ايشٝع٫ ١چ عٔ عددٺ ٜسري َٔ ٛاصٸ٘ٚ ،دـا ٤بعـد ٙابٓـ٘ اٱَـاّ اؿـاد ٟعشـر


َٔ سهإ ارقٓد َٔ سهإ باد .٠سري أع ّ٬ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،18ص.602
( )1قُد بٔ عبـد اهلل بـٔ قُـد بـٔ صـاب ،أبـ ٛبهـر ايتُُٝـ( ،ٞت ٖ375ــ) ،شـٝخ املايهٝـ ١يف ايعـرام،
ســهٔ بػــدادٚ ،ســ ٌ٦إٔ ًٜــ ٞايكضــا ٤ؾــاَتٓع .ســري أعــ ّ٬ايٓــب ،٤٬قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب ،ز،16
ص.332
( )2قُد بٔ أهللد بٔ قُد بٔ رشـد اْ٫ديسـ ،ٞأبـ ٛايٛيٝـد( ،ت ٖ595ــ) ،ؾًٝسـٛف َـٔ أٖـٌ قرطبـ،١
عين به ّ٬أرسڀٚ ٛترمج٘

ايعرب ،١ٝصٓـ م ٛمخسني نتاباڄ .سري أع ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ أهللـد

ايّٖيب ،ز ،19ص.501
( )3قُد بـٔ قُـد بـٔ قُـد ايػاايـ ٞايڀٛسـ ،ٞأبـ ٛساَـد( ،ت ٖ505ــ) ،ؾًٝسـٛف َٚصـٓـ ،يـ٘ مـٛ
َا٥ا َصٓـ ،رسٌ

بػداد َٚصر ٚايشاّ ٚاؿذاي ٚعاد

أهللد ايّٖيب ،ز ،19ص.323

بًدت٘ .سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ
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اؿســـٔ ايعســـهر ، ٟؾهـــإ ٜٴهًـــِٴ شـــٝعت٘ اــــٛاصٚ ،غريٖـــِ َـــٔ ٚرا٤
 ٞســٓ١
ايســمح غايب ـاڄ ٫چ يف ا٭ٚقــات ايــا ٜٳرٵنځ ـ ٴ ؾٗٝــا يــدارڇ ايسټ ـًڃڀإ ،ؾًُٸ ـا تٴ ـٛؾچ ٳ
ٔ شـٝعٳ ٹت ٹ٘ سـٓ١
(ٖ260ـ) دـا ٤بعـدٳٙٴ اٱَـاّٴ ايجـاْ ٞعشـرٚ ،نـإ قـد اسـتمح عـٔ أعٵـٝٴ ڇ
(ٖ266ـ).

ايطفسا ٤األزبع١
ٌ بٚ ٘ٓٝب ِٗٓٝايسؿرا ٤ا٭ربع ،١أب ٛعُر ٚعجُإ بٔ سعٝد ،ثِٸ بعد ٙابٓ٘
ٚدٳ ٳع ٳ
قُـد بـٔ عجُـإ املتــٛؾ ٢سـٖٓ304( ١ــ) ،ثـِٸ بعــد ٙأبـ ٛايكاسـِ اؿسـني بــٔ رٚ
ايٓــٛغا املتـٛؾ ٢ســٖٓ326( ١ـــ) ،ثـِٸ بعــد ٙأبــ ٛاؿســٔ عًـٞٸ بــٔ ق ٸُـد ايســُرٟ
املتــٛؾ ٢ســٖٓ329( ١ـــ)ٚ ،نــإ ٖــٖ ٤٫٪ٴ ـِٴ ايٛســا٥اڂ بٓٝــ٘ ٚبــني شــٝعتٜ٘ٚ ،صــدر
َٓــ٘  بٛاســڀتِٗ :ايتٛقٝعــاتٚ ،أدٛبــ ١املســاٚ ،ٌ٥بٝــإ ا٭سهــاّ ايشــرع،١ٝ
ٚغريٖاٜٚ ،عرؾ ٕٛڀ٘ .
ٚبٛؾــا ٠قُــد ايســُرٚ ٟقځعٳ ـتٵ ايػٝب ـ١ڂ ايهڂ ـ ٚ ٣اْس ـدٻ بــابٴ ايسٸ ـؿارٚ ٠ايٓٝابــ١
اـاصٚ ،١ؾٛٸض  ا٭َر

ايؿكٗا ٤ايعاملني با٭سهاّ اٱاٝـ ،١املڀچًعـني عًـ٢

ا٭ بار ٚا٭سادٜح ايشرعٚ ،١ٝدٳ ٳع ځًٗٴِ ايٓٸٛاب عٓ٘ .
ٚاؿاصــٌ :أْٸــ٘ يف يٳَٳــٔ اٱَــاّ ايعاشــر

اٱَــاّ ايجــاْ ٞعشــر نــإ َــٔ

ايصــعٛبَ ١عرؾــ ١اؿهــِ ايشــرع ٞيًشادثــٚ ،١ايهت ـ

املٛدــٛد ٠عٓــدِٖ مل تهــٔ

ســًٗ ١املأ ــّ ،ؾكــد تكـدٸ ٳّ إٔٸ ْٛعٗــا غـريٴ َبـٛٸب َــع َــا ؾٗٝــا َــٔ ا٭سادٜــح غــري
ش ٢جٝاعٴٗا ،ؾـاْ ٣
املكبٛيَ ،١ع إٔٸ بعض ا٭ بار ناْت قؿ١ ٛڄ يف ايصټدٚر ٜٴخٵ ٳ
عًُا ِٖ٩يًكٝاّ بسدٸ ّٖ ٙاـٹًچٚ ،١نإ يف طځًٝعٳ ٹت ڇِٗ قڂُٻد بٔ ٜعكـٛب ايهًـٝين 
املتٛؾ ٢سٖٓ329( ١ـ).
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نتاب ايهايف
ظ ٳُٗـا
ع ؾٝـ٘ َـٔ ا٭سادٜـح َـا صٳـضٻ عٓـدْٚ ،ٙٳ ځ
ـ نتاب ايهايف ،ايّ ٟدٳ ٳُ ٳ
ؾأيډ ٳ
سسٵ ٳ أبٛابٹ ايؿكـ٘ ٚا٭صـٖٚ ،ٍٛـَ ٛـٔ أعظـِ نڂتٴـ ٹ ايشٸـٝعٚ ،١أنجرٖـا ؾا٥ـد،٠
ٳ
ٚأدًچٗا شأْاڄٚ ،قد أيچؿ٘ يف ئَ ايسټ ځؿرا ٤ا٭ربع ،١أ :ٟيف يَـٔ غٝبٳـ ٹ ١اٱَـاّ ايجـاْٞ
عشر ايصػر.٣
ٚوهــ ٢عــٔ َـ٬چ ًٝــٌ ايكــاٜٚين شــار ٴ ايهتــاب املــّنٛر إٔٸ نتــاب ايهــايف
ض عً ٢اٱَاّ ايجاْ ٞعشر ؾاستشسٓ٘.
عٴ ڇر ٳ
ٚوه ٢عٔ ايٛسٝـد ايبٗبٗـاْ )1(ٞإٔٸ ايشـٝخ ايهًـٝين قـد ٫قـ ٢يف مجـع نتابـ٘
ايهايف ا٭تعاب ٚاملشـامٸ بسـؿرٙ

ايبًـدإ ٚا٭قڀـارٚ ،ادتُاعـ٘ بشـٛٝم ايـرٚا٠

ٚاٱدايات ٚ ،ؿر ٙبا٭ص ٍٛا٭ربعُاٚ ،١٥ايهت

املعُ ٍٛعًٗٝا يف ا٭سادٜح،

ٚقد َض ٢عً ٢تأيٝؿ٘ ي٘ عشر ٕٚسٓ.١
ٚعــٔ ايشــٗٝد ا٭ :ٍٚإٔٻ أساد ٜـحٳ ايهــايف تا ٜـدٴ عًــ ٢ايهت ـ
ايســٓ ،١ؾكــد أڂسصــٝٳتٵ

ايســت ١٭ٖــٌ

ع إٔٻ أسادٜــحٳ ايبٴخــار ،ٟعــّف
( )16199سٳــدٜجاڄ َٳــ ٳ

امله ـرٸر ( )4000ســدٜجاڄَٚ ،جًــ٘ صــشٝض َســًِ عــّف املهــررٚ ،أسادٜــح املٛطــأ،
ٚسٓٔ ايمحَّٚ ٟايٓسا ٫ ٞ٥تبًؼ عدد صشٝض َسًِ.

زضايٚ ١ايد اينصدٚم
ٚقد نځ ٳت ٳ يف ّٖا ايدٸٚر عًٞټ بٔ اؿسني(ٚ )2ايد ايصدٚم ،املتٛؾچ ٢سـٓٚ ١ؾـا٠
( )1قُد باقر بٔ قُد أنٌُ ،ايبٗبٗاْ( ،ٞت ٖ1206ـ) َٔ ،عًُا ٤اٱَاَٚ ،١ٝيـد يف أصـؿٗإ ٚأقـاّ َـد٠
يف بٗبٗإ ٚاستكر يف نربٚ ٤٬تٛيف باؿا٥رَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ
ايصادم  ،ز ،13ص.529
( )2عً ٞبٔ اؿسـني بـٔ َٛسـ ٢بـٔ بابٜٛـ٘ ،أبـ ٛاؿسـٔ( ،ت ٖ329ــ) ،ايكُـٚ ٞشـٝخ اٱَـاَٝني بكـِ يف


أدًار علم الفقو ًأطٌاره

188

ايسُر  ٟآ ر ايسؿراٚ ،٤سٓٚ ١ؾا ٠ايهًٝين  سٖٓ329( ١ـ) يٛيد ٙايصـدٚم
رســـاي١ڄ يف ا٭سهـــاّ ايشـــرعٜ ،١ٝأ ـــّ ا٭صـــشاب ايؿتـــَٗٓ ٣ٛـــا ها أعـــٛيتِٗ
ايٓصٛص; ٭ْٸٗا عبار ٠عٔ ْصٛص ا٭سادٜح عّف سٓادٖا; ثكـ١ڄ بـ٘ ٚاعتُـاداڄ
د ٹ ٙايصٸـدٚمٚ ،كتٳًځــ ايع٬چَـٚ ،١نؿـ ٢يف د٬يـ١
ڀ ٳعاڄ َٓٗا يف نڂتٴ ٹ ٳ ٚځي ٹ
عً ،٘ٝػد قٹ ځ
قدرَ ٙا يف ايتٛقٝع املٓك ٍٛعٔ اٱَاّ ايعسهرٚ َٔ  ٟصؿٹ ٹ٘ ي٘ بايؿك ٘ٝاملعتُد.

َا قد ٚصًٓا َٔ نتب األخباز
ٌ يٓٝا َـٔ نڂتٴـ ٹ ا٭ بـار امل٪يچؿـ ١يف يَـٔ ايػٝبـ ١ايصـػر ٣نتـابٴ
ص ٳ
ٚمما قد ٚٳ ٳ
ٌ يٓٝا ايهايف املتكدّ هنـرٳ ،ٙثـِٸ نجـر
ص ٳ
ايػٝب ١يًٓعُاْ ،ٞأيؿچ٘ سٖٓ300( ١ـ) ،نُا ٚٳ ٳ
بعد ايػٝب ١ايصػر ٣ايتأيٝـ َٔ ايشـٝع ١يف ا٭ بـار ٚا٭سادٜـح ،ؾـأيچـ عًـٞٸ بـٔ
أهللــد ايهــٛيف( )1املتــٛؾ ٢ســٖٓ352( ١ـــ) َــٔ ايهت ـ

َــا ٜاٜــد عًــ ٢اـُســني يف

ايؿك٘ٚ ،ايؿًسؿٚ ،١ايردٸ عً ٢أٖـٌ ايعكا٥ـد ٚاملـّاٖ

ايؿاسـدٚ ،٠غريٖـاٚ ،أيچــ

دعؿر بٔ قٛي )2(ٜ٘ٛاملتٛؾ ٢سٖٓ368( ١ـ) أ ٚسٖٓ369( ١ـ) نتاب ناٌَ اياٜار.٠

َٔ ال حيطس ٙايفك٘ٝ
ـ ايصدٚمٴ املتٛؾچ ٢سـٖٓ381( ١ــ) نتـاب َـٔ  ٫وضـر ٙايؿكٝـ٘ ،املڀبـٛع
ٚأيچ ٳ

عصرَٛ ،ٙيدٚٚ ٙؾات٘ ؾٗٝاَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم ،
ز ،4ص.283
( )1عً ٞبٔ أهللد ايهٛيف ،أب ٛايكاسِ( ،ت ٖ352ـ) ،نإ َاَٝاڄ َستك ِٝايڀرٜكٚ ١صـٓـ نتابـاڄ يف ايػًـٛ
ٚايتخًٝاَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،4ص.267
( )2دعؿر بٔ قُد بٔ دعؿر بٔ َٛس ٢قٛي ،ٜ٘ٛأب ٛايكاسِ( ،ت ٖ369ـ) َٔ ،ثكـا ٠أصـشابٓا ٚأدٗ٥٬ـِ
يف ايؿكــ٘ ٚاؿــدٜح ،يــ٘ نت ـ
ايصادم  ،ز ،4ص.122

سســإَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ
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سسٵـ ٳ أبــٛابٹ
عـد ٠طبعــات ،أسصــٝت أسادٜجـ٘ ؾهاْــت ( )5963ســدٜجاڄَ ،رتٸبـ١ڄ ٳ
ايؿكــ٘ٚ ،قــد اٻـاٙٴ بٗــّا ا٫ســِ اقتباسـاڄ َــٔ اســِ ايهتــاب ايــّ ٟأيچؿــ٘ ايــراي ٟيف
ٚاـا ٙلـٔ  ٫وضـر ٙايڀبٝـ ٜٚ ،كـ ٍٛيف سكچـ٘ صـاس

ايڀـ

َـرآ ٠اؾٓـإ ْٸـ٘

عضٴـدٴ ايدٚيـٕ ٚ )2(١ٸ يـ٘ أنجـر َـٔ
ايبارع يف ايهٚ ّ٬اؾدٍ ٚايؿك٘(ٚ .)1ربٸُا يارٳٙٴ ٳ
َا٥ا َصٓـ.

االضتبنصاز ٚايتٗرٜب
ٚأيچـ ايشٝخٴ ايڀٛس ٞاملتٛؾچ ٢سٖٓ460( ١ـ) ا٫ستبصار ٚايتّٗ ، ٜملڀبـٛعني
عد ٠طبعات ّٖٚإ ايهتابإ َع نتاب ايهايف َٚـٔ  ٫وضـر ٙايؿكٝـ٘ تٴعٵـ ٳرفٵ عٓـد
اٱَاَٝــ ١بايصٿ ـشا ا٭ربعــ ;١يهــ٪َ ٕٛيچؿٗٝــا مل ٜٓكًــٛا ؾٗٝــا ٫چ َــا صٳ ـضٻ عٓــدِٖ
رٚاٜت٘.

ايٛضاٌ٥
ع ٳَشُٻد اؿـرټ ايعـاًَٞٸ املتـٛؾچ ٢سـٖٓ1104( ١ــ) رٚاٜـات ٖـّ ٙايهتـ
ٚقد دٳ ٳُ ٳ
ا٭ربعــَ ١ــع يٜــادٳ ٺَ ٠ــٔ نڂتٴ ـ ٺ أ ــر ٣ناْــت َٛجـعٳ اعتُــادٹ ٹٚ ٙصــشٝش١ڄ عٓــد ٙيف
نتاب أاا ٙايٛسا ٌ٥طبع عدَ ٠رات.

ايٛايف
نُا مجع َ٬چ َٴشسٹٔ ايؿٝض ايهاشاْ ٞاملتـٛؾ ٢سـٖٓ1091( ١ــ) رٚاٜـات ٖـّٙ
ايهت

ا٭ربعٚ ،١شر أسادٜجٗا شرساڄ ٚاؾٝاڄ يف نتاب أاا ٙايٛايف.

(ّٖ )1ا ايه ّ٬يف َرآ ٠اؾٓإ ،عبد اهلل بٔ أسعد ايٝاؾع ،ٞز ،1ص.410
( )2ؾٓا سر ٚبٔ اؿسٔ بٔ ب ٜ٘ٛايد ،ًُٜٞأب ٛشذاع( ،ت ٖ372ـ) ،أ َٔ ٍٚڀ
اـًٝؿٚ ١أ َٔ ٍٚيك

يـ٘ عًـ ٢املٓـابر بعـد

يف ا٫س ّ٬شآٖشا .ٙاملٓتظِ ،أب ٛؾرز ابٔ اؾٛي ،ٟز ،14ص.290
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املطتدزى
ٚدا ٤املرس ّٛقُد سسني ايٓٛر )1(ٟاملتٛؾچ ٢سٖٓ1320( ١ـ) ،ؾاستدرى عًـ٢
نتاب ايٛسا ٌ٥املّنٛر َا ؾځاتٳ صاسب٘ ،أسٵ ٳُاٙٴ املستدٵ ٳرى.

ايبخاز
ثِٻ أ ّت نت

ا٭ بار عٓد ايشٝع ١تتٛسٻـع ،ستـ ٢دـا ٤املرسـ ّٛقُـد بـاقر

االًس )2(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ1110( ١ـ) ؾأيـ تًو املٛسٛع ١ايهـ  ٣يف ا٭ بـار املسـُٸا٠
بايبشار٫ ،چ إٔٸ ؾٗٝا ايدرٚ ٠ا٭درٸٚ ٠مل ْڀډًع عًَ ٢ـٔ سـبكِٗ َـٔ ؾكٗـا ٤ايشـٝع١
إٔٵ هُــع ا٭سادٜــح ٜٓٚظچُٗــا ٖــّا ايتٓظــٜٚ ِٝبٛٸبٗــا ٖــّا ايتب ٜٛـ ْ ٚ ،ٸُــا نــإ
مجعِٗ يٮ بار ايـا اعٖٛـا َـٔ ا٭ُ٥ـ ١بايـّات أ ٚبايٛاسـڀ ١سسـ

َٛجـع

اؿاد ١ايشخص ١ٝاعتُاداڄ عًٚ ٢دٛد ا٭ ١ُ٥عٓدِٖ ،ؾءها ابتًـٛا لسـأي ١نـإ
ٌ عًَ ِٗٝعرؾتٗا َٔ َٓبعٗا َ ٖٛٚاّ هيو ايٛقت.
َٔ ايسٻٗٵ ڇ

َبدأ تد ٜٔٚعًِ ايفك٘ عٓد ايػٝع١
ٚمل ٜــدٚٸٕ ايشـــٝع١ڂ يف ٖــّا ايـــدٚر اـــاَا

يَـــٔ ايػٝبــ ١ايهــ  ٣ســـٓ١

(ٖ329ـ) عًِ ايؿك٘ عً ٢ايٓٸٗٵر املعرٚف ؾع٬ڄ َٔ ،ؼرٜر املسـا ٌ٥ايؿكٗٝـٚ ،١بٝـإ
ايدي ٌٝعًٗٝا ها مل تهٔ بدٚ ،١ٜٝٗبٝإ أصضٸ ا٭قٛاٍ ؾٗٝا أ ٚأ ٗرٖـا أ ٚاٖرٖـا
( )1قُد سسني بٔ قُد تك ٞايٓـٛر ٟاملايْـدراْ( ،ٞت ٖ1320ــ) ،ؾكٝـ٘ َـاَ ،ٞااـ ١احملـدٸثنيٚ ،يـد يف
قرٜ( ١ٜـايَ )ٛـٔ قـرْ( ٣ـٛر) ٚتـٛيف يف ايٓذــ بايهٛؾـَٛ .١سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف
َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،14ص.239
( ) 2قُد بـاقر بـٔ قُـد تكـ ٞبـٔ َكصـٛد عًـ ٞا٭صـؿٗاْ( ،ٞت ٖ1110ــ) ،عَ٬ـَ ١ـاَٚ ،ٞيـَ ٞشـٝخ١
اٱســ ّ٬يف أصــؿٗإ ،تــردِ

ايؿارســ ١ٝفُٛعــ ١نــبريَ ٠ــٔ ا٭سادٜــحَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا،٤

ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،12ص.350
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ها ناْت كتًـ ؾٗٝا ،بٌ ناْت ؾتاٚاِٖ املدٚٸْْ ٖٞ ١صـٛصٴ ا٭سادٜـح،

إٔٵ

دا٤ٳ ابٔ أب ٞعك ٌٝاؿسٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞعك ٌٝأب ٛقُٸـد ايعُـاْ ٞاؿـّٸا ٤شـٝخ
ايشٝعٚٚ ١دٗٗا ٚؾكٗٗٝـا ،ؾءْٸـ٘ أٚٸٍٴ َـٔ سـرٻر املسـا ٌ٥ايؿكٗٝـٚ ١هٳنځـ ٳر اـا ا٭ديچـ،١
ع عًٗٝا ايؿرٚع يف ابتدا ٤ايػٝب ١ايه .٣
ٚؾځرٻ ٳ
ٚقد أثٓ ٢ايشٝخ املؿٝد عً ٢نتاب٘ (املتُسو عبٌ آٍ ايرس )ٍٛيف ايؿك٘.
ٚقد أدرى يَإ ايسُر ،ٟآ ر ايسؿراٚ ،٤يَإ ايهًـٝينٚ ،عاصـر ايصـدٚم
عًٞٸ بٔ بابٚ ،ٜ٘ٛاستذاي ٙدعؿر بٔ قٛي ٜ٘ٛصاس

نتاب ناَـٌ اياٜـار ٠املتـٛؾ٢

سٖٓ369( ١ـ) أ ٚسٖٓ368( ١ـ).
ٚدــا ٤بعــد ٙايشــٝخ ايؿاجـٌ أبــ ٛعًــ ٞقُٸـد بــٔ أهللــد بــٔ دٓٝــد اٱســهايف
املتٛؾ ٢سٖٓ381( ١ـ) ،صاس

نتاب تٗـّٜ

ايشـٝع ١يف عشـر ٜٔفًـداڄٜ ،شـتٌُ

عً ٢مجٝع أبٛاب ايؿك٘ٚ ،نتاب املختصر يف ايؿكـ٘ ا٭هللـد ،ٟا تصـر بـ٘ نتابـ٘
ايتّٗ ٖٛٚ ، ٜايّٚ ٟصٌ ٭ٜد ٟاملتأ ر َ٘ٓٚ ،ٜٔاْتشرت َّاٖب٘ ٚأقٛاي٘ ،ؾكـد
قاّ  بتشرٜر املسا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝعًٚ ٢د٘ ا٫ستدٚ ،ٍ٫قد أدرى يَإ ايسـُرٟ
ٚايهًٝين صاس

ايهايف.

ٕ ا٭صـ ٍٛعًـَ ٢ـّٖ
ٚرأٜت غا ٚايد  ٟإٔٸ اٱسهايف ٖ ٛايـّ ٟدٳٚٻ ٳ
اٱَاَٚ ،١ٝنّا ؼرٜر ايؿتا ٣ٚيف ايهت

ايؿكٗ.١ٝ

قاٍ ايع ١َ٬االًس ٞيف نتاب٘ َرآ ٠ايعك ٖٛٚ :ٍٛاملتبشٸرٴ ٚاملڀچًعٴ عً ٢نجري َـٔ
أص ٍٛايكدَاٚ ٤نتبِٕٗ ( :ٸ اٱؾتا٤ٳ مل ٜهٔ شـا٥عاڄ يف يَـٔ ايهًـٝين َٚ ـا قبًـ٘
بــٌ نــإ َــدارِٖ عًــْ ٢كــٌ ا٭ بــار ٚناْــت تصــاْٝؿِٗ َكصــٛر ٠عًــ ٢مجعٗــا
ٚرٚاٜتٗا)(ٚ ،)1بايڀبع َـراد  ٙعٓـد ايشـٝع ١اٱثـين عشـر٫ ٚ ،١ٜچ ؾايسـٓٸ ١ناْـت
(َ )1رآ ٠ايعك ،ٍٛقُد باقر االًس ،ٞز ،1صٚ . 23نٌ ٖـّ ٙايؿكـرْ ٠ـ ٸ نـ ّ٬املـرييا ا٫شـتٝاْ ٞيف عـر
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ايؿتا ٣ٚعٓدِٖ أنجر َٔ إٔٵ ؼص.٢
ثــِ دــا٤ٳ َــٔ بعــد ابــٔ دٴٓٝــد ٚاٱســهايف تًُٝــّٴٖٴُا ايشــٝخٴ قُٻــد املًكچــ
باملؿٝــد  املتــٛؾ ٢ســٖٓ413( ١ـــ) ؾــأيچـ َــا ٜٴكــاربٴ املــا٥ا نتــابٺَٗٓٚ ،ــا نتابــ٘
املس ـُٸ( ٢باملكٓعــ ،)١ايــّ ٟبٳ ـني َصــادرٚ ،ٙهنــر أديچتــ٘ َــٔ ا٭ بــار ٚا٭سادٜــح
ايشــٝخ ايڀڊٛســٚ ٞأاــا( ٙبايتٗــّ ) ٜأســد ايهت ـ

ا٭ربعــَٚ ،١ــٔ د٬يــ ١قــدر

املؿٝد يف ا٭ٚساط ايد ١ٜٝٓأْٸ٘ نإ ٜاٚر ٙعضد ايدٚي.١
عًځــِٴ ااـــد ٣ايشـــرٜـ املرتضــ ٢املتـــٛؾ ٢ســـٓ١
ثــِ دـــاَ ٤ـــٔ بعـــد ٙتًُٝــّٴٙٴ ٳ
(ٖ436ـــ) ،ؾــأيچـ نڂتٴبٳ ـ٘ يف أصــ ٍٛاي ـدٸ ٜٔنايشــايفٚ ،يف أصــ ٍٛايؿكــ٘ نايّرٜع ـ،١
ٜٚكاٍْ :ٸ٘ أ ٍٚنتاب صٴٓٸـ يف ّٖا ايباب يًشٝعٚ ،١مل ٜهٔ اـِ يف عًـِ أصـٍٛ
ايؿكـــ٘ قبـــٌ ٖـــّا ٫چ رســـا ٌ٥كتصـــرٚ ،٠أيچـ ــ  يف ؾـــرٚع ايؿكـــ٘ ايٓٸاصـــرٜات
ٚاْ٫تصار ٚغريُٖا.
د ٹ ٙيف ّٖا ايـدٸٚر ايشٻـٝخٴ قُٻـد ايڀڊٛسـ ٞاملتـٛؾچ ٢سـٖٓ460( ١ــ)
ثِ داَ ٤ٹٔٵ ٳبعٵ ٹ
صاس

نتاب ايتّٜٗ

ٚا٫ستبصار ؾأيچـ نتابٳ اـٹـ٬ف يف ايؿكـ٘ ا٫سـتد٫ي،ٞ

ٚنتاب املبسٛط ،املًُ٤ٛٹ بايؿرٚع ايؿكٗٚ ،١ٝايّ ٟهٳ ځن ٳر ؾ :٘ٝبأْٸ٘ ٜ ٫ااٍٴ ٳٜسٵ ٳُعٴ َـٔ
ٌ
ٕ ٖـّا دٳٗٵـ ٷ
َعاشر كايؿٓٝا َـٔ املـتؿكٗني ٜسـتشكر ٕٚؾكـ٘ أصـشابٓا اٱَاَٝـ ٚ ،١ٸ
ٌ ٭صٛيٓا.
َِٓٗ لّٖبٓاٚ ،قٹًډ١ڂ ايتأَٸ ڇ
ـ نتــابٳ ايٓٗاٜــ ،١ايــّٖ ٟــَٛ ٛجــع ايعٓاٜــَ ١ــٔ ايؿكٗــاٚ ،٤نــإ ايؿكٗــا٤
ٚأيډـ ٳ
ٜتبع ٕٛطرٜك ١ايشٝخ ايڀٛسَٗٓٚ ،ٞذ٘ يف ا٫سـتدٚ ٍ٫ا٫سـتٓتازٚ ،مل ىردـٛا
عٔ هيو َدٸ ٠تكارب ايكرٕ َٔ ايأَ ؿسٔ ٓٸِٗ بايشٝخ ،بـٌ قٝـٌ :أْٗـِ نـاْٛا

ايؿٛا٥د ،ز ،1ص.134
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َكًچ ـد ٜٔيــ٘ ستٸ ـ ٢إٔٸ ايــبعض يكچ ـبِٗ باملكچًــد ٜٔي ـ٘ ؾُٝــا اســتٓباٚ ،املكــتؿني أثــرٙ
ؾُٝــا ادتٗــد ٚاســتٓترٜ ٫ ،تع ـدٸ ٕٚعُٸ ـا قــاٍ ٫ٚ ،ىردــ ٕٛعــٔ رأٜــ٘ يف ايبشــح
ٚاملكــاٍ،

إٔٵ دــا ٤يف ٖــّا ايــدٸٚر قُٸــد بــٔ درٜــا اؿًــ )1(ٞاملتــٛؾ ٢ســٓ١

ِ طرٜك ١ايشٝخ ايڀٛسـ ٞيف ا٫سـتٓتازٚ ،شـٔٻ اؿًُـ ١عًـ ٢آرا٥ـ٘
(ٖ598ـ) ؾٗادٳ ٳ
ايؿكٗ ١ٝيف نتاب٘ ايسرا٥رٚ ،ؾتض باب ايتُسټو با٭ديچـ ١ايعكًٝـ ،١بُٓٝـا نـإ املعتُٳـد
عًٝــ٘ يف ا٭يَٓــ ١ايســابك ١اٱمجــاع ٚايــٓ ٸ ٚايظــاٖر د ٕٚا٭ديــ ١ايعكًٝــ ،١ثــِٸ
تبع ابٔ درٜا  تَٝ٬ـَّٚ ٙـٔ دـا ٤بعـدَ ٙـٔ ؾكٗـا ٤ايشـٝع ١يف سرٸٜـ ١ايـرأٟ
َٓٚاٖر ا٫ستدٚ ٍ٫ا٫ستٓتاز ،جُٔ ْڀام ا٭دي ١ا٭صـٛي ١ٝايصـشٝش ١يـد،ِٜٗ
ايــا قــاّ عٓــدِٖ عًــ ٢سذٸٝتٗــا ايكڀــع أ ٚايكڀعــٚ ،ٞاتٸســع أؾــل ايبشــح ٚايٓظــر
ؾٗٝــا ستٸ ـ ٢ايٝــٚ ،ّٛأٚد ـ

هيــو ثــر ٠ٚؾكٗٝــ ١عٓــد ايشــٝع ٫ ١تهــاد تٳذٹ ـدٴٖا عٓــد

غريِٖ.

ِع ًُِِ ِدزا ِ١ٜاذتدٜح
ٕ عًِٴ درا ١ٜاؿدٜحٚ ،نإ أٚٻٍٴ َٳـٔ دٳٚٻْٳـ٘ ،نُـا
ٚيف ّٖا ايدٚر اـاَا دٴٚٿ ٳ
يف نشـ ايظٓ ٕٛأب ٛعبد اهلل اؿـانِ ايٓٝسـابٛر ٟاملتـٛؾ ٢سـٖٓ405( ١ــ)(ٚ )1تٳ ٹبعٳـ٘ٴ
ابٔٴ ايصٻ ٬اؿاؾظ ايشاؾع ٞاملتٛؾډ ٢سٖٓ643( ١ـ).
( )1قُد بٔ َٓصٛر بٔ أهللد بٔ ادرٜا ايعذً( ،ٞت ٖ598ـ)ٚ ،دؾـٔ يف اؿًـٜ ،١كـاٍ ڀـأ أْـ٘ سؿٝـد
ايشٝخ ايڀٛس َٔ ٞابٓت٘ ،ي٘ َصٓٸؿاتٷ نجري٠څ يف ايؿٹكڃ٘ ٚايتٸؿسـريٖٚ ،ـ ٛأٚٸٍٴ َـٔ ػـرٸأ ْٚـاقش آرا ٤ايشـٝخ
ايڀٛســَٛ . ٞســٛع ١طبكـــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓـــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســـ ١اَ٫ــاّ ايصـــادم  ،ز،6
ص.248
( )1قُد بٔ عبد اهلل بٔ هللدٜٚـ٘ بـٔ ْعـ ِٝايضـيب ،أبـ ٛعبـد اهلل( ،ت ٖ405ــ)ٜ ،عـرف بـابٔ ايبٝٸـعَ ،ـٔ
أنابر سؿچا اؿدٜح ٚاملصٓؿني ؾ ،٘ٝرسـٌ
اهللد ايّٖيب ،ز ،17ص.162

ايعـرام ٚدـاٍ يف ايـب٬د .سـري أعـ ّ٬ايٓـب ،٤٬قُـد بـٔ
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ص ٌَ إيٓٝا َٔ املؤيّفات يف ٖرا ايدٚز ارتاَظ
َا َ َٚ
ٚيف ٖــّا ايــدٚر -أ :ٟايــدٚر اـــاَا -ٳٚصٳــٌ يٓٝــا َــٔ امل٪يچؿــات يف عًــِ
ايردـــاٍ ٚايمحمجـــ ١يًـــرٚاٚ ٠ا٭صـــشاب ؾٗرســتٴ ابـــٔ ايٓـــد )1(ِٜاملتـــٛؾ ٢ســـٓ١
ذاشــٞ
(ٖ385ـــ)ٚ ،ردــاٍ ايهشــ ،ٞؾءْٸ ـ٘ َــٔ أعــ ّ٬ايكــرٕ ايرابــعٚ ،ردــاٍٴ ايٓٻ ٳ
املتٛؾ ٢سٖٓ450( ١ـ).

أ َٔ ٍٚأيف يف عًِ ايسداٍ
ٚقد أثبتٳ ايع٬چَ ١اؾً ٌٝايٛٳ ڇرعٴ ايسـٝٸد سٳسٳـٔٵ ايصٻـدٵر ،بـإٔٸ أٚٸٍ َـٔ أيچــ يف
عًِ ايرداٍ أب ٛقُٸد عبد اهلل بٔ دبً ١ايهٓاْ ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ219( ١ـ)(َ ٫ )2ا قاي٘
ايسٛٝط َٔ ٞإٔ أ َٔ ٍٚتهًِ ؾ ٘ٝشعب ١املتٛؾ ٢سٖٓ260( ١ـ).

ايػٝذ ايسٝ٥ظ ابٔ ضٓٝا
ٚيف ّٖا ايدٚر تٛيف ايشٝخ ايرٝ٥ا أب ٛعً ٞبٔ سٓٝا اؿسني سـٖٓ428( ١ــ)،
 ّٜٛاؾُع َٔ ١شٗر رَضإٜٚ ،ظٗر َٔ آ ر نتاب٘ ايشؿا ٤تشٝټ ٳعٕ٘ ٚ ،ٵ نإ ْسـب٘
بعضِٗ

أْٸ٘ تؿك٘ عًَّٖ ٢

أب ٞسٓٝؿ.١

ايصشتػسٟ
 ٞاياكشرٟټ سٖٓ538( ١ـ) ،صـاس
ٚتٴٛؾچ ٳ

نتـاب ايهشٸـاف يف تؿسـري ايكـرإٓ

االٝد.

( )1قُد بٔ اسشل بٔ قُد بٔ اسشل ،أب ٛايؿـرز( ،ت ٖ 385ــ) ،بػـدادٜ ،ٟظـٔ أْـ٘ نـإ ٚراقـ ڄا ٜبٝـع
ايهت ٚ ،نإ َعتايٝاڄ َتشٝعاڄٜ ،دٍ نتاب٘ عً ٢هيو .ا٫ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،6ص.26
( )2تأسٝا ايشٝع ١يعً ّٛاٱس ،ّ٬ايسٝد سسٔ ايصدر ،ص.233
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داَع األشٖس
ٚيف ٖــّا ايــدٚر أْشــأ دــٖٛر ايصٸـكًٞٸ قا٥ـدٴ اـًٝؿــ ١ايؿــاطُ ٞســٖٓ359( ١ـــ)
داَعٳ ا٭يٖرٚ ،اقتصر ؾ ٘ٝعً ٢ايتدرٜا عً ٢املّٖ
نتــاب در

ايؿاطُٜٚ ،ٞـّنر إٔٸ أٍٚ

ؾٝــ٘ ٖــ ٛنتــاب (ا٫قتصــاد يف ؾكــ٘ آٍ ايرســ ،)ٍٛث ـِٸ نتــاب (دعــاِ٥

اٱس ّ٬يف اؿٚ ٍ٬اؿراّ).

طًب دالٍ ايد ٜٔتًكٝب٘ مبًو املًٛى
ٚيف ّٖا ايدٚر اـاَا سٖٓ429( ١ـ) طً ٳ دٍ٬ٴ ايدٸٚي ١بٔ ايكا ِ٥بـأَر اهلل
إٔٵ ىاطب٘ ايٓا
ايڀٝٸــ

لًو املًٛى ،ؾكايٛا يْ٘ :ستؿا ايؿكٗا ٤بّيو ؾأؾت ٢باؾٛاي أبـٛ

ايڀــ ٚ ،)1(ٟايصــُٝرٚ )2(ٟابــٔ ايبٝضــاٚ ،ٟٚايهر ــٚ ،ٞيڂكــ ٳ لًــو

املًــٛىٚ ،اَتٓــع صــدٜك٘ ايؿكٝــ٘ أبــ ٛسســٔ املــاٚردٚ ،ٟأؾتــ ٢باؿرَــٚ ،١يــاّ بٝتــ٘
ٛؾ ـاڄ َــٔ ايكتــٌٚ ،يف هات ٜــ ّٛأرســٌ عًٝــ٘ َٚدســ٘ عًــ ٢تصــًڊ ٹب ٹ٘ يف هاتٹ اهللٹ
ٚعدّ ؾتٛا.ٙ

إظٗاز ايػعا٥س اذتط ١ٝٓٝيف ٖرا ايدٚز
ٚيف ّٖا ايدٸٚر سٖٓ352( ١ـ) أَٳ ٳر َٴ ٹعاټ ايدٚي ١ايب ٜٞٗٛإٔٵ تػًل ايدٸنانني ٚإٔٵ
تٴظڃ ڇٗ ٳر ايٓـا ٴ اؿـإ يف عاشٹـ ڇر قـرٸّ عًـ ٢اؿسـني  نُـا أَٳـ ٳر بء ٗـار ايآٜـ ١يف
( )1طاٖر بٔ عبد اهلل بـٔ طـاٖر بـٔ عُـر ايڀـ  ٟايشـاؾع ،ٞأبـ ٛايڀٝـ ( ،ت ٖ450ــ)ٚ ،يـد بالَـٌ ،ؾكٝـ٘
بػــداد ،اســتٛطٓٗا ٚدر

ٚأؾتــ ٢ؾٗٝــا ٚٚيــ ٞايكضــا ٤بعــد ايصــُٝر .ٟطبكــات ايشــاؾع ١ٝايهـ  ،٣تــاز

ايد ٜٔايسبه ،ٞز ،5ص.12
( )2اؿسني بـٔ عًـ ٞبـٔ قُـد بـٔ دعؿـر ،أبـ ٛعبـد اهلل( ،ت ٖ436ــ) ،قـاضڈ ؾكٝـ٘ ،نـإ شـٝخ اؿٓؿٝـ١
ببػــداد ،أصــً٘ َــٔ ٛيســتإٚ ،يــ ٞقضــا ٤املــدا ٔ٥ثــِ ايهــرم .ســري أعــ ّ٬ايٓــب ،٤٬قُــد بــٔ أهللــد
ايّٖيب ،ز ،17ص.615
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ايبًد  18 ّٜٛه ٟاؿذ ١ؾرساڄ بعٝد ايػدٜر.

اختاذ أٌٖ ايطٓ 63 ١ذ ٟاذتذ ١عٝداّ
ٚيف َكابٌ هيـو اؽچـّ أٖـٌ ايسـٜٓ ١ـ 26 ّٛه ٟاؿذـ ١عٝـداڄ ٭ْـ٘ ٜـ ّٛد ـٍٛ
ايـٓيب ٚ أبـ ٞبهـر
َصع

بٔ ايابري.

ٌ ؾٝـ٘
ايػـارٚ ،دعًـٛا ٜـ 18 ّٛقـرٸّ ٜـ ّٛسـإڈ; ٭ْٸـ٘ قڂتٹـ ٳ

ايدٚز ايطادع
ٜبدأ َٔ أٚاخس ايكسٕ ايطابع اهلذس ٟاىل
أٚاخس ايكسٕ اذتاد ٟعػس اهلذسٟ

ايدٚز ايطادع
ٜ ٖٛٚٳبدأڂ َٔ أٚا ر ايكرٕ ايسـابع ااذـرٜٓٚ ،ٟتٗـ ٞبـأٚا ر ايكـرٕ اؿـادٟ
عشر ،سٝح بدأ ؾ ٘ٝايٓٸٗٛض َٔ أٖـٌ ايسـٓ ١بـاـرٚز عـٔ ايتكًٝـد ٚايتشـرٸر َـٔ
اؾُٛدٹ عًـ ٢آرا٤ٹ املتكـدٸَني تـدرهاڄ بشـهٌڇ ٳدٚا٥ـرٳ جـٝٸك ،١ثـِٸ أ ـّتٵ تتسـع شـ٦ٝاڄ
ؾش٦ٝاڄ سٝحٴ إٔٸ تبـدٸٍ ايظـرٚف ٚا٭سـٛاٍٚ ،تڀـٛٸر ا٭ٚجـاع ٚاؿـٛادخٚ ،ػـدٸد
املصاب ٚاملؿاسدٚ ،املساٜر ٠يرن

اؿضـار ،٠نـإٳ ايٓـا

َـٔ ؾكٗـا ِٗ٥يف سٳـ ٳرز

ض َـٔ احملـتٻِ عًـٗٝڇِ
ٚجٝل َٔ اؾُٛد عً ٢ايتكًٝد يًُذتٗد ٜٔاملتكـدٸَنيٚ ،أصـبٳ ٳ
ايرټدٛع يًُصادر ايؿكٗٝٸ ١ا٭صًَٓٚ ،١ٝابع٘ ا٭ٚٸيٚ ،١ٝاـرٚزٴ َـٔ ايتكٝټـد بؿتـا٣ٚ
ايسابكني.
ع ٭ديـ١
ز عـٔ ايتكًٝـدٚ ،رٳدٳـ ٳ
ؾهإ ممٔ استبلٳ ايبابٳ يف ٖـّا املضـُار ٚ ،ٳـ ٳر ٳ
()1

ا٭سهاّ َٔ ايهتاب ٚايسٓٸٚ ١مٖٛا َٔ املصادر ،تكٞټ ايدٸ ٜٔايسٸبه ٞايشـاؾعٞ

املتٛؾ ٢سٖٓ756( ١ـ)ٚ ،لـِ ايـدٸ ٜٔأبـ ٛربٝـع ايڀـٛيف( )2املتـٛؾ ٢سـٖٓ716( ١ــ)،
ٚابٔ ت ١ُٝٝاملتٛؾ ٢سٖٓ728( ١ـ)ٚ ،ايّ ٟاعتكً ٙٛيف ايكاٖر ٠ستٸ ٢نځ ٳت ٳ ايسټـًڃڀإٴ
دَشــلٕ ( :ٸ َــٔ اعتكــد اعتكــاد ابــٔ ت ُٝٝـ ١سٳ ـٌٻ َايڂ ـ٘ ٚدَٴ ـ٘)ٚ ،تًُٝــّ ٙاب ـٔٴ
ايك ـٝٸِ( )3املتــٛؾ ٢ســٖٓ751( ١ـــ) ايــّْ ٟهبــٛا بــ٘ بأيســٓتًِٗٝ ٚ ،ــٌ بــٔ اســشام
( )1عًٞٸ بٔ عبد ايهايف بٔ عًٞٸ بٔ اچاّ ايسبه ٞا٭ْصار ٟاـاردـ ،ٞأبـ ٛاؿسـٔ( ،ت ٖ756ــ) ،شـٝخ
اٱس ّ٬يف عصرٚ ٙأسد اؿؿا املؿسر ٜٔاملٓا رٚ ٖٛٚ ٜٔايد ايتاز ايسبه ٞصاس

ايڀبكـات .طبكـات

ايشاؾع ،١ٝتاز ايد ٜٔايسبه ،ٞز ،10ص.139
( )2لِ ايد ٜٔأب ٛربٝع سـًُٝإ بـٔ عبـد ايكـ ٟٛايڀـٛيف ايصرصـر ٟاؿٓبًـ( ،ٞت ٖ716ــ) ،يـ٘ نتـ

يف

عًِ ا٭صٚ ٍٛايعربٝـَٗٓ ١ـا كتصـر ايرٚجـٚ ١ايصـعك ١ايػضـب ١ٝيف ايـرد عًـَٓ ٢هـر ٟايعربٝـ .١طبكـات
اؿٓابً ،١عبدايرهللٔ بٔ أهللد ابٔ رد

اؿٓبً ،ٞز ،4ص.366

( )3قُد بٔ أب ٞبهر بٔ أٜٛب ايدَشك ٞاؿٓبًـ ٞابـٔ قـ ِٝاؾٛيٜـ( ،١ت ٖ751ــ)َ ،ـٔ َ٪يؿاتـ٘ َـدارز
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ايهرد ٟاملصر )1(ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ776( ١ـ).
ٚقد نإ يعًُا ٤ايشٝع ١ايٝد ايڀڊٛيځ ٢يف

راز ؾكٗا٤ٹ ايسٓٸ َٔ ١ايتكًٝد; يهجـر٠

استذادــاتِٗ عًــَٚ ،ِٗٝبــاسجتِٗ َٳ ٳعٗٴــِ ؾٝــ٘ٹ ،ؾهــإٳ يف بػــداد عاصــُ ١ايدٚيــ١
ايسـٓ ١ٝبصـٛر ٠سـادٸ ٠يف

اٱس ،١َٝ٬ػد ؾكٗا ٤ايشٝع ١قد ْاقشٛا أربـابٳ املـّاٖ

ايٓٛادٚ ٟاالايا ايعاَٚ ،١ايتأيٝـ عً ٢ج ٤ٛايهتاب ٚايسـٓٚ ،١تًُـاٴ هيـو يف
نت

َـٔ تكـدّ عًـٖ ٢ـّا ايـدٚر َـِٓٗ نايشـٝخ املؿٝـد ٚايسـٝد املرتضـٚ ٢ايشـٝخ
ايٝكظــ ١يف ْؿــٛ

ايڀٛســ ،ٞؾــأدٸ ٣هيــو

َتبشٸــر ٟعًُــا ِٗ٥مــٛٳ ا٫دتٗــاد

ٚاـرٚز عٔ ايتكًٝد.
ٚيف ٖــّا اي ـدٸٚر ايسٸ ـاد

ځٗٳ ـ ٳرتٵ ايدٸٚيځ ـ١ڂ ايصٻ ـؿ ١ٜٛيف ٜــرإ بر٥اســ ١ايشــاٙ

ااعٝـــٌ بـــٔ سٝـــدر( )2املٓتٗـــْ ٞٳسٳــبٴ٘ٴ

اٱَـــاّ َٴٛسٳــ ٢بـــٔ دعؿـــر  ســـٓ١

(ٖ905ـ)ٚ ،قد بـايػٛا بـءنراّ ايعًُـا ٤ستٸـ ٢دعًـٛا أَـر املًُهـ ١بٝـد ؾكٝـ٘ ايعصـر
احملكچل ايجاْ ٞايشـٝخ عًـ ٞايهرنـٚ ،ٞشـٝٸدٚا املـدار
ايبٗا ٞ٥ايهجري َٔ ايهت
َٴًڃهڂٗٴـِ

باسِ ايشا ٙعبا

ٚاملسـاددٚ ،أيچــ ايشـٝخ

 ،ناؾـاَع ايعبٸاسـٚ ٞمـٚ ،ٙٛاسـتُرٸ

سـٖٓ1148( ١ــ)ٖٚ ،ـ ٞايسـٓ ١ايـا دًـا ؾٗٝـا ْـادر شـا ٙعًـ ٢ســرٜر

املًو.

ايســايهني ،ياد املعــاد يف ٖــد ٟــري ايعبــاد ،ايڀــرم اؿهُٝــ .١ا٭عــ ،ّ٬ــري ايــد ٜٔايارنًــ ،ٞز،6
ص.56
( )1أب ٛايضٝا ًٌٝ ٤بٔ اسشل بٔ َٛس ٢اؾٓد ٟاملصر ٟاملايه( ،ٞت ٖ776ـ)َ ،ـٔ تصـاْٝؿ٘ املختصـر
يف ؾرٚع املايهَ ١ٝشٗٛر ٚي٘ شرَٓ ٚاسو اؿرَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،8ص.91
( )2أب ٛاملظؿر شا ٙاااع ٌٝايصؿ( ،ٟٛت ٖ930ـ)٪َ ،سا ايدٚيـ ١ايصـؿ ١ٜٛعُـٌ عًـ ٢تٛسٝـد دٚيتـ٘
سٝاسٝاڄ ٚعكا٥دٜاڄ ٚي٘ تأثري نبري عً ٢تارٜخ ٜرإ .ايهٓٚ ٢ا٭يكاب ،عبا

ايكُ ،ٞز ،2ص.424
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ايفتا ٣ٚاهلٓد١ٜ
ٚيف أٚا ر ّٖا ايدٚر أيچـ ايسـًڀإ قُٸـد عـاملهري( )1أسـد ًَـٛى اآـد ؾٓـ١
َٔ َشاٖري عًُا ٤اآد بر٥اس ١ايشٝخ ْظاّ يتصٓع نتاباڄ داَعـاڄ يظـاٖر ايرٚاٜـات
ايا اتؿل عًٗٝا املّٖ

ف بايؿځتاٚٳ ٣اآدٜـ،١
اؿٓؿ ،ٞؾأيچؿٛا يف هيو نتاباڄ قد عٴ ڇر ٳ

ّٜنر ؾ ٘ٝآرا ٤ايؿكٗا ،٤ثـِ ٜتبـع بؿتـ ٣ٛايًذٓـ ;١يٝهـَ ٕٛردعـاڄ يًشهچـاّ ٚايكضـا٠
ٚاملؿتني ٫ ،إٔٸ ّٖا اؾُع مل ٜهٔ رٳاٝاڄ  ٫ٚشب٘ٳ ايرٸا ٞيٝهًَ ٕٛاَاڄ اِ.
ؼ يف ٖــّا ايــدٚر أبــ ٛايكاســِ دعؿــر اؿًــ ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ676( ١ـــ)
ٚقــد ْٳبٳ ـ ٳ
صــاس

نتــاب ايشــرا٥ع ٚاملختص ـر ايٓــاؾعٚ ،ايعَ٬ــ ١اؿًــ ٞسســٔ بــٔ ٜٛســـ

املتٛؾ ٢سٖٓ726( ١ـ) صاس

ايتاليٝـ ايهجري ٠يف ايؿك٘ٚ ،ايشـٗٝد ا٭ ٍٚأبـ ٛعبـد

اهلل قُــد بــٔ ايشــٝخ مجــاٍ ايــد ٜٔاملستشــٗد ســٖٓ786( ١ـــ) صــاس

ايــّنر٣

ٚايكٛاعد ٚايًُعٚ ١غريٖا.

اضتػٗاد ايػٗٝد ٜٔاألٚ ٍٚايجاْٞ
د ٳُاعٳـ١
ٚنإ استشٗادٴ ايشـٗٝد ا٭ ٍٚبؿتـ ٣ٛبرٖـإ ايـد ٜٔاملـايهٚ )2(ٞابـٔٴ ٳ
ايشٸاؾع )3(ٞبكتً٘ ؾشبا سٓ ،١ثِٸ قڂتٌ بايسٝـ ثِ أسرم بايٓٸار.

( )1ايســـًڀإ قُـــد عـــاملهري ،أبـــ ٛاملظؿـــر قـ ـ ٞايـــد ٜٔقُـــد أٚرْـــو يٜـ ـ

عـــاملهري ســـًڀإ اآـــد،

(ت ٖ1118ـــ) ،ضــعت يــ٘ شــب٘ ايكــار ٠اآدٜــٚ ١شــٗدت اَتــداداڄ اــا ،أبڀــٌ ْٛ 80عـاڄ َــٔ ايضــرا٥
ٚأ ٗر يتااَ٘ بشرا٥ع اٱسَ .ّ٬عذِ املڀبٛعات ايعرب ،١ٝيٝإ سرنٝا ،ز ،1ص.497
( )2برٖإ ايد ٜٔبٔ براٖ ِٝبٔ مجاعـ ١ايهٓـاْ ٞقاجـ ٞدَشـل هنـر ٙيف اؿاشـ ١ٝايشـٗٝد ايجـاْ ٞيف غاٜـ١
املراد يف شر ْهت ايرشاد ،ز ،1ص.242
(ٖٚ )3ــ ٛيكـ

٫ســد بــين مجاعــٚ ،١أردــض ا٫ستُــا٫ت إٔ ابــٔ مجاعــ ١ايكاجــ ٞيف هيــو ايٛقــت ٖــٛ

براٖ ِٝبٔ ي ٜٔايد ٜٔبٔ عبدايرس ِٝبٔ بـدر ايـد ٜٔقُـد بـٔ بـراٖ ِٝبـٔ سـعد اهلل بـٔ مجاعـ ،١أبـٛ
اسشام ،برٖإ ايد ٜٔاملكدسـ ٞاملصـر ،ٟايكاجـ ٞبدَشـل( ،ت ٖ790ــ)ٖ .دٜـ ١ايعـارؾني ،اااعٝـٌ
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ٚايشــٗٝدٴ ايجــاْ ٞيٜــٔ ايــد ٜٔبــٔ عًــٞٸ بــٔ أهللــد ايعــاًَ ٞاملستشــٗد ســٓ١
(ٖ966ـــ)( )1ؾــأيچـ ايهتـ

ايكٝٸُــ ١يف عًــِ ايؿكــ٘ٚ ،يف طًٝعتٗــا املســايو يف شــر

ايشرا٥عٚ ،شر ايًُع ١يًشٗٝد ا٭.ٍٚ
ٚاحملكل ا٭ردب ًٞٝاملتٛؾ ٢سٖٓ993( ١ـ)( )3()2شار اٱرشاد.


باشا ،ز ،1ص.17
( )1ي ٜٔايد ٜٔبـٔ عًـ ٞبـٔ أهللـد ايعـاًَ ٞاؾبعـ( ،ٞت ٖ966ــ)َ ،ـٔ اعظـِ ؾكٗـا ٤ايشـٝع ١يف عصـر،ٙ
ساؾر

َصر ؾاؿذاي ؾايعرام ؾـب٬د ايـر ،ّٚيـ٘ شـر َشـٗٛر عًـ ٢ايًُعـ ١يًشـٗٝد اَٛ .ٍٚ٫سـٛع١

طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،10ص.104
( )2نإ ايشٝخ املصٓـ  بصدد تعداد أنجر عًُا ٤اَ٫اَ ١ٝشٗرٚ ٠تاثرياڄ ست ٢صار يبعضـِٗ َـدار
يف ايؿك٘ اص ،١ثِ استڀرد يّنر ايؿتا ٣ٚاآدٚ ١ٜاستشٗاد ايشٗٝد ،ٜٔثِ عاد ا
ايعًُا ٤ؾّنر املكد
( ٖٛٚ )3املكد

هنـر أاـا ٤أشـٗر

ا٫ردب.ًٞٝ

ا٭ردب ،ًٞٝاملٛ

أهللد بٔ قُد( ،ت ٖ993ـ)َ ،ـٔ َصـٓؿات٘ ،سدٜكـ ١ايشـٝعٚ ١فُـع

ايؿا٥دَٛ .٠سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،10ص.57

ايدٚز ايطابع
ٜبدأ ٖرا ايدّٚز َٔ أٚاخس ايكسٕ اذتاد ٟعػس
اهلذس ٟإىل َا حنُٔ ف٘ٝ

ايدٚز ايطابع
ٜبدأ ّٖا ايدٸٚر َٔ أٚا ر ايكرٕ اؿاد ٟعشر ااذرٟ

َـا مـٔٴ ؾٝـ٘ ،ؾكـد

أدرى املســًُٕٛٳ ٚايعــرب َــا ٚصــٌ يٝــ٘ ساجــرٴٖٴِ ٚاســتٝكظ ايــٛعٞٴ ايــدٜينٸ
ٚايك َٞٛؾـٚ ،ِٗٝقـاَٛا بٓٗضـ١ٺ ٚاسـع ١عرنـاتٺ باسـِ ايـدٚ ٜٔايردـٛع يًهتـاب
ٚايسٓٚ ،١اـرٚز عٔ ايتكًٝد بشهٌڇ دٚا٥ر ٚاسع.١

اذتسن ١ايٖٛاب١ٝ
ؾؿ ٞلد ٚاؿذاي ناْت اؿرن ١ايٖٛٸاب ١ٝايا قاّ بٗا قُٸـد بـٔ عبـد ايٖٛـاب
ايتُ ُٞٝايٓٸذد ٟاملتٛؾچ ٢سٖٓ1206( ١ـ) ،يف ايكرٕ ايجاْ ٞعشر ااذـر ٟاملصـادف
يًكرٕ ايجأَ عشر امل٬ٝدَ ،ٟتٸخّاڄ ايدٸ ٜٔشعاراڄ اـاٚ ،ايرټدـٛع يًهتـاب ٚايسـٓٸ١
ٚعٌُ ايسًـ ٖدؾاڄ اا.
ٚناْــت بداٜــٗ ١ــٛر ٙســٖٓ1143( ١ـــ) ٚاْتشــر أَ ـرٴٙٴ ٚاشــتٗر ســٖٓ1150( ١ـــ)
بســب

غاراتــ٘ عًــ ٢ا٭َــانٔ املكدٸســٚ ١تٗــدِٜڇ ا٭جــرس ١املعُٸــرٚ ،٠نــإ بٓٝٳــ٘

ٚبــنيٳ دــدٸْا ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــاَ ٤هاتبــات َٚڀارســات ،قــد طبعــت
ح دـدٿْا املـّنٛر يف ايٓذــ ا٭شـرفٚ .سٳضٳـر بايبٳصـر٠
ضر عـ ٳ
يف ٜرإٚ ،قد سٳ ٳ
عٓــد ايشــٝخ َٳٗــد ٟايبصــرٚ .ٟنــإ ممــٔ قــاّ بٓصــرْٚ ٙشــر دعٛتــ٘ أَ ـريٴ املشــرم
ســـعٛد أَـــري ايدرعٝـــ ،)1(١ثـــِ بعـــدٚ ٙيـــد ٙقُٸـ ـد ،ثـــِ َـــٔ بعـــد قُـــد أ٫ٚد
( )1ســــعٛد ا٭ ٍٚبــــٔ قُــــد بــــٔ َكــــرٕ املرٜــــد ٟايــــدرع( ،ٞت ٖ1139ـــــ) ،تــــٛ

َــــار ٠ايدرعٝــــ١

(ٖ1137ـٖ1139 -ـ)ٚ ،بعد ٚؾات٘ ًؿ٘ أن رداٍ ا٭سر ٠سٓاڄ يٜـد بـٔ َـدسإ ٚقتـٌ سـٖٓ1193( ١ــ)،
ٚتٛ

بعد ٙقُد بٔ سعٛد ايـّ ٟأصـبض ؾُٝـا بعـد أ ٍٚأُ٥ـ ١ايدٚيـ ١ايسـعٛد ١ٜا٭ . ٚا٭عـ ،ّ٬ـري

ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،3ص.91
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قُٸد ٚأسؿاد.ٙ

حسن ١ايطٓٛضٚ ٞغريٖا
ٚيف يٝبٝــا ٗــر قُــد بــٔ ايسٓٛســ )1(ٞداع ٝـاڄ يٓبــّ ايتكًٝــد َٓٚاشــداڄ يًردــٛع
ملصادر ايد ٜٔاؿٓٝـ.
ٚيف ايسٛدإ ٗرت سرن ١املٗد )2(ٟتٗدف يّيو.
()4

ٚيف َصر قاّ ايسٝد مجاٍ ايد ٜٔا٭ؾػاَْ )3(ٞع تًُ ّٙٝايشٝخ قُد عبـد٠

ٚايسٝد رشٝد رجا( )5لشاربـ ١ايتكًٝـد ،ستـ ٢صـرٸ ا٭ ـري يف فًتـ٘ املٓـار بكٛيـ٘
(ئ ٜستڀٝع شع

س َٞ٬إٔ ٜتشٌُ أثكاٍ تكًٝد املكًد ٜٔملّٖ

( )1قُد بٔ عًـ ٞايسٓٛسـ( ،ٞت  ،)ّ 1859در

يف ؾـا

ٚاسد).

ثـِ دـاَع ايكـرٜٚنيٚ ،سصـٌ عًـ ٢املشـٝخ١

ح دعٛتـ٘ يف اٱصـ . ٬ا٭عـ ،ّ٬ـري ايـدٜٔ
ايه ٚ ،٣عٝٸٔ َدرٸساڄ ،أْشأ ايهجري َٔ اياٸٚاٜا َرانـا يبـ ٸ
ايارنً ،ٞز ،6ص.299
( )2قُد املٗد ٟبٔ عبد اهلل بٔ ؾشٌ( ،ت  ،)ّ1885يع ِٝسٛداْٚ ٞشخص ١ٝد ١ٜٝٓأعًٔ ْؿسـ٘ املٗـدٟ
ـ اٱا ـٞٸ بٓشــر ايعــدٍ ٚرؾــع ايظًــَِ .عذــِ املڀبٛعــات ايعربٝــ ،١ايٝــإ
املٓتظــر ٚ ادٸعــ ٢ايتهً ٝـ ٳ
سرنٝا ،ز ،2ص.1812
( )3ايســٝد مجــاٍ ايــد ٜٔا٭ؾػــاْ( ،ٞت ٖ1315ـــْ ،)ّ1897 ،ــاٍ ايكــاٖر ٠عــاّ (ٚ ،)ّ1869ؾٗٝــا ايتـــ
سٛي٘ ط٬ب ا٭يٖر ايشرٜـ ،مما أثار عً ٘ٝسؿٝظ ١ايٛسا ايتكًٝد ٟايّ ٟرا ٜهٝـٌ ا٫تٗاَـات ايظاملـ١
جدٚ ٙيـ٘ رسـ٬ت نـجري٠

أؾػاْسـتإ ٚاآـد ٚاسـڀٓبٚ ٍٛايعـرام .ا٭عـ ،ّ٬ـري ايـد ٜٔايارنًـ،ٞ

ز ،6ص.168
( )4قُد عبد( ،ٙت ٖ1323ـ ،)ّ1905 ،ايتشل باؾاَع ا٭يٖر ٚأصبض َٔ أساتّتٗا ؾأ ـّ ًٜكـ ٞدرٚسـاڄ
يف املٓڀل ٚايهـٚ ّ٬ا٭ ـ٬م ٚاَتـايت درٚسـ٘ لـ ٓٗر ددٜـد ،مجـع سٛيـ٘ عـدد ڄا نـبري ڄا َـٔ ايڀـ٬ب.
ا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،6ص.252
( )5رشٝد رجا :قُٸد رشٝد عً ٞرجا( ،ت ٖ1345ــ) ،سؿـظ ايكـرإٓ يف قرٜتـ٘ ٚدر

يف طـرابًا عٓـد

ايشــٝخ سســني اؾســرٜ ،ع ـدٸ َؿهــر ڄا ســَٝ٬اڄ َــٔ رٚاد اٱصــ ٬اٱســ ،َٞ٬باٱجــاؾ١

هيــو نــإ

صشؿٝاڄ ٚناتباڄ ٚأدٜباڄ يػٜٛاڄ  ٖٛٚأسد ت َّٝ٬ايشٝخ قُد عبد ،ٙأساٸ فً ١املٓار .ا٭عـ ،ّ٬ـري ايـدٜٔ
ايارنً ،ٞز ،6ص.126
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حسن ١ناغف ايػطا٤
ٚيف ايعــرام ٜ ٚــرإ قــاّٳ دــدټْا ناشـــ ايػڀــا )1(٤املتــٛؾچ ٢ســٖٓ1228( ١ـــ)
صـاس

نشـــ ايػڀــا ٤لشارٳبٳـ ٹ ١اؾُــٛدٹ ايؿٹهڃـرٟٸ ايؿكٗـ ٞعًُـاڄ ٚعُـ٬ڄٚ ،قځضٳـ٢

د
ظٗــٛدٺ دبٸ ـار ٠عًــ ٢ايــدع ٠ٛيًبكــا ٤عًــ ٢تكًٝــد ا٭َــٛاتٚ ،عًــ ٢اي ـدٸع ٠ٛيًتكٝټ ـ ٹ
بايرٸدٛع ٭صٌ ٚاسد ٖ ٛا٭ بارٚ ،عً ٢ايدع ٠ٛيٓبـّ ايعُـٌ بأصـ ٍٛايؿكـ٘ َـٔ
ايهتــاب ٚاٱمجــاع ٚايعكــٌٚ ،دعــا  يًعُــٌ بأصــ ٍٛايؿكــ٘ ايــا قــاّ ايكڀــع
ٚايكڀعٞټ عً ٢سذٝتٗا ٚصش ١ايتُسو بٗا.
ثـِ أْــ٘  بــٍّ قصــار ٣دٗــدٚ ٙتبعـ٘ عًــ ٢هيــو أشــباي٘ رهللٗــِ اهلل عًــ٢
اصري ايٓذـ ا٭شرفٚ ،بٓا ٤ايسٸٛر ااْٚ ،كٌ ايدراس ١ايد ١ٜٝٓيٗٝاٚ ،اسـتدع٢
ايعًُــا ٤يف ايعًــ ّٛاٱســ ١َٝ٬ستٸــ ٢ايڀــ

ب
ٚايؿًــو ٚاؿســابٚ ،دعــا ايعٳــ ٳر ٳ

ِ يًدٸراســ ١ايدٜٝٓــ ١ؾٗٝــا ،ؾٛيډ ـد اؿرنــ ١ايعًُٝــ ١ايؿكٗٝــ ،١ستٸ ـ ٢أصــبشت
ٚايعٳذٳ ـ ٳ
ايٓذـ ا٭شرف ٖ ٞاملرنا ايعاّ يًدراس ١ايد ٫ٚ ١ٜٝٓتـااٍ عُـد اهلل باقٝـ ١ستـ٢
اٯْٕ ٚ ،ٸــ و  ٫ػــد ؾكٗٝــ ڄا شــٝع ٝڄا أَ ٚردعــ ڄا يًتكًٝــد َاَٝــ ڄا ٚ ٫تٓتٗــ ٞسًســً١
أساتّت٘ ي. ٘ٝ

ايٓذف األغسف
ٚايٝــّٛٴ ايٓٸذ ــ ا٭شــرف غٓٝٸ ـ ١بــايعً ّٛايدٜٝٓــٚ ١املعــارف اٱاٝــ ١ٳرٻدٳ ـتٵ
ردــا٫ڄ ٚأقڀاب ـاڄ َــٔ ايؿكٗــاَ ٤ــٔ كتًـــ ا٭قڀــار اٱســٚ ،١َٝ٬قــد تــٛؾچرت ؾٗٝــا
( )1ايشـٝخ دعؿـر بـٔ ايشـٝخ ضــر املـايه ٞاؾٓـاد( ،ٞت ٖ1228ــ) ،نــإ يعـ ِٝايشـٝع ١يف ٚقتـٖ٘ٚ ،ــٛ
أصٛي ٞؾك َٔ ٘ٝايدرد ١ا٭ ، ٚا ٞبهاشـ ايػڀا ٤بعد إٔ أيـ نتاب (نشـ ايػڀا ٤عـٔ َبُٗـات
ايشــرٜع ١ايػــراَٛ .)٤ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اَ٫ــاّ ايصــادم  ،ز،13
ص.160
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ايدراســ ١اؿـرٸ ٠يًعًــ ّٛاٱســَ ،١َٝ٬ــا مل تتــٛؾر يػريٖــا َــٔ املعاٖــد ٚاملــدار

،

ٚأٚؾــدت ايهــجري َــٔ رٸهٗٝــا يهــجري َــٔ ا٭قڀــار يتعًــ ِٝايؿكــ٘  ٚرشــاد ايضــاٍ
ٚايدع ٠ٛيٲس.ّ٬
ٚقد أْشأْا ؾٗٝا املدار

د ځ ٠ايصٻــٿ
ع ايهًُـٚٚ ١ٳسٵـ ٳ
ايد ١ٜٝٓاسـتٗدؾٓا ؾٗٝـا دٳُٵـ ٳ

ٚقارٳ ٳب ځ ١ايتبشري٫ٚ ،قٓٝا يف سريْا ّٖا ايعكبات ايهـٚ٪دٚ ،قـد ادتاْاٖـا عـ ٍٛاهلل
ٚقٛتْ٘ٚ ،سأي٘ تعا

ايتٛؾٝل ٱلاي رسايتٓا عً ٢ايٛد٘ ا٭نٌُ.

أ ّت نً ١ٝايشرٜع ١يف اؾاَع ١ا٭يٖر ٚ ١ٜاصـ ١يف قسـِ ايدراسـات ايعًٝـا
يف تدرٜا ا٭سهـاّ ايؿكٗٝـٚ ١أديتٗـا عٓـد كتًــ املـّاٖ
عًَ ٢ا يف نتاب اهلل ٚسٓٸْ ١ب ،٘ٝغري َتكٝد ٠لّٖ

ٚاٯراٜٚ ،٤عرجـْٗٛا

اص.

ٚلجٌ هيو قاّ املعٗدٴ ايعٳ ٳربٞٸ يًدٸراسات اٱس.١َٝ٬
ٍ يف َٴ ٳعايځذٳــ ٹ١
ٜٚكــ ّٛاٯٕ فُــع ايبشــٛخ اٱســ ١َٝ٬يف ايكــاٖر ٠بــدٳٚٵ ڈر ؾعٻــا ڈ
د ٳث ١ايــا ٖـ ٞقـٌټ ا٫بـتٚ ،٤٬بٝــإ اؿهـِ ايشـرع ٞاــا،
املسـا ٌ٥ايؿكٗٝٸـ ١املسـتشٵ ٳ
َســتُدَ ٜٔعرؾتٗــا َــٔ ايهتــاب ٚايســ ٸَٓ ،١ــٔ غــري تكٝٸــد لــّٖ

َــٔ املــّاٖ

سضٳـرٵْا ؾٝــ٘ بأْؿســٓا ،أ ٚبايٓٝابــ ١عٓٻـا غـريٳ َـرٸٚ ،٠أٖـِٸ َــا عاؾٓــا ؾٝــ٘
اٱســ ،١َٝ٬ٳ
َٛجٛع ايتأَني عً ٢اؿٝاٚ ٠املعاَ٬ت املصرؾٚ ١ٝا٭ًٖچٚ ١ايٝاْص. ٝ

ستازب ١اإلذتاد ٚايتبػري
٫ٚبد يٓا َٔ ايتٓب ٘ٝعً ٢أَرڈ ه ٟباٍڈ ٖ ٛقارب ١اٱؿـاد ٚايتبشـري يٲسـ ّ٬يف
عكا٥ـدٚ ٙؾرٚعــ٘ ،ؾكــد نـإ املبشٸـرٚ ٕٚاملًشــدٜ ٕٚـدع ٕٛايــد ٍٚاٱســ ١َٝ٬يٓبــّ
ايكٛاعد ٚا٭سهاّ اٱاٜٚ ،١ٝعُد ٕٚادّ َكٛٸَات ايشـرٜع ١اٱسـ ٚ ،١َٝ٬هابـ١
ٚ ٫ ٟاقعــ،ٞ
شخصــٝتٗا ايدٜٝٓــ ،١عذــ ١ا ــت٬ف اٯرا ٤ؾٗٝــإ ٚ ،ٸ اٱســْ ّ٬ٳظځ ـر ٸ
ْ ٚٸ٘ ٜ ٫تُاشـَ ٢ـع رٳنڃـ ٹ اؿځضٳـار ٫ٚ ،٠ميهـٔ يدٚيـ ١إٔٵ تتخـَّ ٙبـد٤اڄ يسـًٛنٗا
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ٚسـريٖا يف ٹضٳـِٿ ٖــّ ٙاؿٝـا ٠ايعًُٝـ٫ٚ ،١بــد يٓـا َـٔ ايعُــٌ بـايكٛاْني ايػربٝــ،١
ٚايتشرٜعات ايدٚي.١ٝ

زتً ١األحهاّ
ٖٚـّا َــا دعــا اؿهــ ١َٛايعجُاْٝـٜ ١ــّٛٳ ناْـت تتٻسٹـِ باـ٬ؾـ ١اٱسـ ١َٝ٬إٔٵ
تهًچــ مجاعــَ ١ــٔ ايعًُــا ٤أاٖٛــا ظُعٝــ ١االًچـ ،١بٛجــع قــإْٛڈ يف املعــاَ٬ت
املدْٝــَ ١ــٔ ايؿكــ٘ اؿٓؿــَ ،ٞــع ا٭ ــّ بــايك ٍٛاملٛاؾــل ملصــاب ايٓــا

يف املــّٖ

اؿٓؿٚ ،ٞنإ هيو يف آ ر ايكرٕ ايجايح عشر ااذر.ٟ

أعطا ٤ايًذٓ ١اييت ٚضعت اجملً١
ٚتتأيـ ايًذٓ َٔ ١سبع ١أعضـا ٤بر٥اسـ ١أهللـد دـٛدت باشـا(ْ )1ـا ر دٜـٛإ
ا٭سهاّ ايعديٝـٚ ،١عضـ ١ٜٛأهللـد ًٛصـٚ ٞأهللـد سًُـَ ٞـٔ أعضـا ٤دٜـٛإ
ا٭سهاّ ايعديٚ ،١ٝقُد أَني اؾٓدٚ ،ٟسٝـ ايد َٔ ٜٔأعضا ٤شٛر ٣ايدٚيـ،١
ٚايسٝد ًَ ٌٝؿتش ا٭ٚقافٚ ،ايشٝخ قُٸد ع ٤٬ايد ٜٔبٔ عابـد ،)2(ٜٔؾرؾعـت
تكرٜراڄ يًصدر ا٭عظِ عاي ٞباشا سٖٓ1286( ١ـ) دا ٤ؾ:٘ٝ
( ٕٸ عًــِ ايؿكــ٘ عـرٷ  ٫ســاسٌ يــ٘ٚ ،اســتٓباط درر املســا ٌ٥اي٬يَــَٓ ١ــ٘ ؿــٌ
املشــه٬ت ٜتٛقـــ عًــَٗ ٢ــار ٠عًُٝــًَٚ ١هــ ١نًٝــٚ ،١عًــ ٢اـصــٛص َــّٖ
( )1أهللــد دــٛدت باشــا( ،ت ٖ1312ـــ) ،ردــٌ دٚيــَٚ ١ــ٪رم شــٗري ٚأدٜـ
ايعربٚ ١ٝايؿارس ،١ٝاْصرف

در

يف اســڀٓبٚ ٍٛأدــاد

ا٭عُـاٍ اٱدارٜـٚ ١ايسٝاسـٚ ١ٝعـني ْـا ر اؿكچاْٝٸـٚ ١يٜـراڄ يًعـدٍ أ ٗـر

هللاساڄ ي٬صٚ ٬ايتك .ِٜٛا٭ع ،ّ٬ري ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،1ص.108
( )2ايشٝخ قُد ع ٤٬ايد ٜٔبٔ قُد أَـني عابـد ٜٔايدَشـك( ،ٞت ٖ1306ــ) ،ؾكٝـ٘ سٓؿـٚ ٞيـَٓ ٞصـ
ايكضا َٔ ،٤نتب٘ :قر ٠ع ٕٛٝا٭ ٝار ،اادٜـ ١ايعٝ٥٬ـٚ ١رسـاي ١ييـ ١ايكـار .٨ا٭عـ ،ّ٬ايارنًـ ،ٞز،6
ص.270
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اؿٓؿ ;١ٝ٭ْٸ٘ قاّ ؾ ٘ٝفتٗد ٕٚنجريَ ،ٕٚتؿاٚت ٕٛيف ايڀبكـٚٚ ،١قـع ؾٝـ٘ ا ت٬ؾـاتٷ
صٌٵ ؾ ٘ٝتٓكٝض ،نُا سصٌ يف ؾك٘ ايشاؾع.)1()١ٝ
نجريَٚ ،٠ع هيو مل ٜٳشٵ ٳ
ثِ ٕٸ ايًذٓ ١باشرت عًُٗا َٔ سٖٓ1285( ١ـ) ٚاستُر ست ٢سٖٓ1293( ١ــ)
َــع تػــٝري يف ا٭عضــا ،٤ؾــادتُعٛا بر٥اســٚ ١يٜــر ايعــدٍ ٚراــٛا قــٛاْني سٴـُٸٝت
لذًچـ ١ا٭سهـاّ ايعديٝـ ١ناْـت يف ا٭صـٌ بايًػـ ١ايمحنٝـ ،١ثـِٸ ترمجـت

ايًػــ١

د ٳر ا٭َـرٴ بايعُـٌ بٗـا يف نـٌٿ ا٭قڀـار اٱسـ١َٝ٬
ايعربٚ ،١ٝيف سٖٓ1293( ١ــ) صٳـ ٳ
اـاجع ١يًدٚي ١ايعجُاْ ١ٝاملتهٛٸْ َٔ ١ا٭تراىٚ ،ايا ناْت عاصُتٗا استاْب.ٍٛ

زفض َنصس يًعٌُ مبذً ١األحهاّ
ضتٵ ا٭ ّ بكـٛاْني االًچـ ١املـّنٛر ٠بـأَر ـدٜٜٛٸٗا ااعٝـٌ
 ٫إٔٻ َصر رٳ ځؾ ٳ
َتظاٖراڄ عبٸ٘ ي٬ستكٚ ٍ٬ايتخًچ

َٔ ايتبع ١ٝيًدٚي ١ايعجُاْ.١ٝ

د ٺ٠
ٚقد بدأ َٔ هيو ايٛقت ستٸ ٢اٯٕ تتٸذ٘ َصر يف تشرٜع ايكٛاْني غـري َتكٝٸـ ٳ
لّٖ

اصَ ،راع١ٝڄ يف هيو رٴ ٚٳ ايعٳصٵ ڇر َٚستُدٸ َٔ ٠ايؿك٘ اٱس.َٞ٬

ٚناْت فً ١ا٭سـهـاّ ايـُّنـٛر ٠تتهـَ ٕٛــٔ (َ )1851ــادٚ ٠تـتـٓــاٖ ٍٚــّٙ
ايـُٛاد :أسهاّ ايبٛٝعٚ ،ا٫داراتٚ ،ايهؿايٚ ،١اؿٛايـٚ ،١ايـرٖٔٚ ،ا٭َاْـات،
ٚاابـــٚ ،١ايػصــ ٚ ،اٱتـــ٬فٚ ،اؿذـــرٚ ،اٱنـــراٚ ،ٙايشـــؿعٚ ،١ايشـــرنات،
ٚايٛنايــٚ ،١ايصــًضٚ ،اٱبــراٚ ،٤اٱقــرارٚ ،ايــدعٚ ،٣ٛايبٝٸٓــاتٚ ،ايتشًٝـــ،
ٚايكضا.٤
ٚيعٌ آ ر َٔ شرسٗا ٖ ٛددټْا املرسـ ّٛااـادٚ ،ٟيهـٔٸ ايظـاٖر أْٸـ٘ مل ٜـتِٸ
شرس٘ اا.
( )1ؾًسؿ ١ايتشرٜع يف اٱس ،ّ٬صبش ٞقُصاْ ،ٞص.86
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ٚابٔٴ عُٿٓا ا٭نـ ٚدـدٸ ٚيـدٜٓا سسـني ٚأميـٔ املرسـ ّٛايشـٝخ َٴشُٻـد سسـني
ناشـ ايػڀا ٤يف أربع ١فًدات َڀبٛع ١يف ايٓذـ ا٭شرف.

خسٚج ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝعٔ ايتكًٝد
ٚبعــدٳ هيــوځ رأتٵ ايدٸٚيځــ١ڂ ايعجُاْٝٸــ ١جــرٚر٠ځ اـــرٚزڇ عــٔ ايتكًٝــدٚ ،ايتكٝٸــد
لّٖ

اص ،ؾسٓٸتٵ يف سٖٓ1326( ١ـ) قـٛاْني ايعـا٬٥ت ايـا ؽـت ټ بـاياٚاز

ٚايؿرقَ ،١ستُدٸ ٠يف ايهجري َٔ َساًٗ٥ا َٔ غري املّٖ

اؿٓؿـ ،ٞنا٭ ـّ بٓظرٜـ١

ؾساد اٱنرا ٙيعكد اياٚاز ٚايڀ٬م.
ذٗٳ ـتٵ
ٚملــا رؾض ـتٵ َصــر ا٭ ــّ بكــاْ ٕٛاالًچ ـ ١املــّنٛر ٠اتٸ ٳ
عذٸ ١إٔٸ نت

قــاْ ٕٛؾرْســا

خ هيـو
د ٳ
ايؿك٘ اٱس َٞ٬بٛجعٗا  ٫ميهٔ ايتكـٓني َٓٗـاٚ ،قـد أسٵـ ٳ

جٳـذٻ ځ ١ايــرأ ٟايعــاّٸٚ ،سـخٳڀڂ٘ٴ عًٗٝــاٚ ،عًــ ٢ثــر هيــو قــاّ عًُــا٤ٴ ايؿكــ٘ عٓــدِٖ
بتــأيٝـ قــٛاْني َســتُدَ ٠ــٔ املــّٖ

اؿٓؿــ ٞٱثبــات َهــإ ايتكــٓني َــٔ ايؿكــ٘

دأ ايٓٸـا ٴ يف
ؼ بصــبػٳ ٺ ١راٝــٚ ١بٳـ ٳ
اٱســ٫ َٞ٬چ أْٸٗــا مل ٜٳهڂـٔٵ اــا ْصــ ٝٷ إٔٵ تٴصٵـ ٳب ٳ
َصر ٜٴظڃ ڇٗرٕٚٳ ايشٻه ٣ٛي ٠٫ٛا٭َر ٚايكضا َٔ ٤ايتكٝٸد باملّٖ

اؿٓؿٞٸ.

خسٚج َنصس َٔ ايتكًٝد
هيــــــو إٔٵ ؽــــــرز َصــــــر يف ٖــــــّا ايــــــدٚر عــــــٔ ايتكًٝــــــد

ؾأٚدــــــ
ٚايتكٝــــد لــــّٖ
باملــــــّاٖ

َعــ ـٝٸٔ ،ؾســ ـٓٻتٵ قاْْٛــ ـ ڄا بــ ـرقِ  56ســــٓ )ّ1923( ١مل تتكٝــــد

ا٭ربعــــــٚ ،١أ ــــــّت ؾٝــــــ٘ بؿتــــــ ٣ٛعبــــــد اهلل بــــــٔ شــــ ـ َ،)1(١

( )1اٱَاّ ايع٬چَ ١ؾك ٘ٝايعرام ابـٔ شـ َ ١قاجـ ٞايهٛؾـ( ،١ت ٖ144ــ) ،عبـد اهلل بـٔ شـ َ ١بـٔ ايڀؿٝـٌ
ايضيب ايهٛيف ،ر ٣ٚعٔ ايشعيب ٚابٔ سريٚ ٜٔآ ـر ،ٜٔنـإ قاجـ ٝڄا عًـ ٢سـٛاد ايهٛؾـ .١سـري أعـّ٬
ايٓب ،٤٬قُد بٔ أهللد ايّٖيب ،ز ،6ص.347
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ٚعجُإ ايبا(ٚ ،)1أب ٞبهر ا٭صِ(.)2
ٚدا ٤يف َّنر ٠قـاْ 25 ٕٛسـٓ )ّ1929( ١ايتؿسـري :١ٜبأْٸـ٘ َٛاؾـل ٯرا ٤بعـض
املسًُني ٚي َٔ ٛغري أٖـٌ املـّاٖ

ا٭ربعـٚ ،١أْٸـ٘ يـٝا ٖٓـاى َـاْعٷ شـرعٞپ َـٔ

ا٭ ــّ بكــٍٛڇ غريٖــِ صٛصــ ڄا ها ترتــ
ايشرعٞٸ بّٗا ايتعد ٌٜڀ٠ٛڄ ٚاسع١

عًٝــ٘ ْؿــعٷ عــاّٚ ،قــد ڀــا ايكــإْٛ
ا٭َـاّٚ ،نـإ قا٥ـدٴ ٖـّ ٙاؿرنـ ١ايشـٝخ

املراغ )3(ٞشٝخ ا٭يٖر.
ٚقد ٚجع اّا ايتعدَّ ٌٜنرٜ ٠ضاس ١ٝدا ٤يف آ رٖاْ ٚ( :ٸـَ ٞـع اسمحاَـٞ
يرأ ٟايكاً٥ني باستشاي ١ا٫دتٗاد املڀًل أڂ ـايؿِٗ يف رأٜٗـِ ٚأقـٕ :ٍٛٸ يف عًُـا٤
املعاٖـــد ايدٜٝٓـــ ١يف َصـــر َـــٔ تـــٛؾچرت ؾـــ ِٗٝشـــرٚط ا٫دتٗـــاد ٜٚٴشٵــ ٳرّٴ عًـــِٗٝ
ايتكًٝد)(ٚ ،)4بّيو ؾتض باب ا٫دتٗـاد ؾعـادت
أٚٸٍ َٔ اقمح ايدراس ١املكارْ ١بني املـّاٖ

ايؿكـ٘ ر ٚاؿٝـاٚ ،٠نـإ ٖـٛ

يف نًٝـات ا٭يٖـرٚ ،صـارت بـّيو

َادٸَٛ َٔ ٠اد ايدراس ١املكرر ٠يف ايسٓ ١ايرابع ١يهً ١ٝايشرٜع ١اٱس.١َٝ٬
سـدٻخٳ عــٔ أْــا ٚايشــعيب ٚعبــد
( )1أبــ ٛعُــر ٚعجُــإ بــٔ َســًِ ايــبا ،نــٛيف ا٭صــٌ ،ؾكٝـ ٴ٘ ايبصــر ،٠ٳ
بٔ سًُٚ ١اؿسٔ ،ي٘ أسادٜح ،نإ صاس

رأٚ ٟؾك٘ .تّٜٗ

ايهُـاٍ ،مجـاٍ ايـد ٜٔاملـاٸ ،ٟز،19

ص.492
( )2أب ٛبهـر ا٭صـِ عبـد ايـرهللٔ بـٔ نٝسـإ( ،ت ٖ 279ــ) ،ؾكٝـ٘ َٚؿسـر َعتايـ ،ٞعـدٸ ٙايكاجـ ٞعبـد
اؾبار َٔ ايڀبك ١ايسادس َٔ ١ا٫عتااٍ ،ي٘ تؿسـري يًكـرإٓ ايهـر ،ِٜايـردٸ عًـ ٢املًشـد .٠ا٭عـ ،ّ٬ـري
ايد ٜٔايارنً ،ٞز ،3ص.323
( )3قُد َصڀؿ ٢املراغ( ،ٞت ٖ1364ـ) ،عامل أيٖرٟٸٚ ،قـاض شـرعَ ٞصـر ،ٟشـػٌ َٓصـ
ا٭يٖــر يف ايؿـــمحٚ ،)ّ1930 - 1928( ٠تـــٛ

شـٝخ

املشـــٝخَ ١ـــر ٠أ ــر ٣عـــاّ ( )ّ1935ستـــٚ ٢ؾاتـــ٘ عـــاّ

( ،)ّ1945تــأثٸر بأســتاه ٙايشــٝخ قُــد عبــدَٗٓٚ ٙذــ٘ يف ايتذدٜــد ٚاٱصــ . ٬ا٭عــ ،ّ٬ــري ايــدٜٔ
ايارنً ،ٞز ،7ص.103
( )4ا٫دتٗاد يف اٱس ،ّ٬قُد َصڀؿ ٢املراغ ،ٞص.19
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خسٚج ضٛزٜا َٔ ايتكًٝد
ڀتٵ سٛرٜٸا ؾٛجـعت قاْْٛـاڄ شـاَ٬ڄ ؾُٝـع أسهـاّ ا٭ڂسٳـرٵ َـٔ ايـاٚاز،
ثِ ٳ ځ
َٚا ٜتؿرع عٓ٘ َْٔ :ؿك١ٺ ْٚس

ٚسضاْٚ ١ط٬م ٚتؿرٜـل ٚعـدٸٚ ،٠ؾُٝـع أسهـاّ

ا٭ًٖٝــَٚ ١ــا ٜتؿــرع عٓٗــا َــٔ ْٝابــ١ٺ شــرع ١ٝعــٔ ايكاصــر ٜٔنايٜ٫ٛــٚ ١ايٛصــ١ٝ
ٚايكَُٛٝـٚ ،١ؾُٝــع أسهــاّ املـرياخٚ ،ناْــت أسهــاّ ٖــّا ايكــاَْ ٕٛسـتُدٸَ ٠ــٔ
كتًـ املّاٖ

اٱس.١َٝ٬

ائُٝ
ٚأٜضـاڄ ايــ ُٔٝمل تعُــٌ بكــاْ ٕٛاالًچـٚ ،١نــإ املــّٖ
ٚسد ٖٛ ٙاملّٖ

ايراـٞٸ ايــّٜ ٟڀبــل

اياٜد.ٟ

املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
ٖٚهــّا املًُهــ ١ايعربٝــ ١ايســعٛد ١ٜمل تعُــٌ بكــاْ ٕٛاالًچ ـٚ ،١نــإ املــّٖ
اؿٓبًٞٸ ٖ ٛاملّٖ

ايرا ٞايّ ٟتعُـٌ بـ٘ٚ ،بعـد انتشـاف ايـبمح ٍٚأؿكـت بـ٘

بعض ايكـٛاْني اؿدٜجـ ١يـبعض ا٭َـٛر املسـتشدث ١نٓظـاّ ايسـٝارات ْٚظـاّ ايٓكـد
ٚم ٛهيو.

إٜسإ
ٚأَــا ٜــرإ ؾٗــ ٞمل تعُــٌ باالًچــٚ ،١ناْــت تڀبٸــل ايكــاْ ٕٛايشــٝع ٞا٫ثٓــ٢
عشر.ٟ

بانطتإ ٚاهلٓد
ٖٚهّا بانستإ ٚاآد ؾءْٸُٗا يف ئَ ا٫ست ٍ٬اي ٜڀاْ ٞسٓٻتٵ ايسًڀ ١سـٓ١
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( )ّ1772قاْْٛاڄ  ٜٓټ عً ٢إٔٻ ايشرٜع ١ايكرآْٜ ١ٝعٌُ بٗا يف مجٝـع قضـاٜا اٱرخ
ٚاياٚاز ٚغريٖا َٔ ايعادات ،ؾاقتضـ ٢هيـو إٔٵ ٜردـع ايكضـاٚ ٠ردـاٍ ايكـإْٛ
ايؿك٘ اٱس َٞ٬يف دعا ٣ٚاملسًُني.
ٚقـــد اشـــتٗر عٓـــد اؿٓؿٝـــَ ١ـــِٓٗ نتـــاب ااداٜـــ ،)1(١ثـ ـِٻ ايؿتـــا ٣ٚاآدٜـــ١
ايعاملهريٚ )2(١ٜايسرادٚ )3(١ٝغريٖا.
ٚاشتٳ ٳٗ ٳر عٓد اؾعؿر َِٗٓ ١ٜنتابٴ شـراٜع اٱسـ ّ٬يًُشكچـل اؿًـٚ . ٞقـد
تردِ (با )ًٜٞايكسِ ايهبري َـٔ نتـاب ايشـراٜع ٚبعـض أبـٛاب ايؿتـا ٣ٚاآدٜـ١
ايًػ ١اْ٫هًٝاٚ ١ٜتردِ (ٖاًَت )ٕٛاادا ١ٜسٓٚ )ّ1791( ١تردِ ايسـري ٚيـِٝ
دْٛا نتاب ايسراد ١ٝسٓٚ ،)ّ1792( ١بعـد َٓتصــ ايكـرٕ ايتاسـع عشـر بـدأت
اؿهَٛات سٳ ٳر ځن ٳتٗا ايتشرٜعٝٸ ١ؾأصدرت عٹدٻ٠ڃ قٛاْنيَٗٓ ،ا :قاْ ٕٛيػا ٤ايـرٿم سـٓ١
(ٚ ،)ّ1823قاْ ٕٛا٭ٚقاف سٓٚ )ّ1913( ١غريٖا.

املرٖب ايطًفٞ
ٚيف ٖــّا ايــدٚر ايســابع ٗــر املــّٖ
ٚوارب ايتكًٝد يًُّاٖ

ٜٚسُ ٢باملّٖ

ايــّٜ ٟــدع ٛيًردــٛع يًهتــاب ٚايســٓ١
ايسًؿْ ٞسب ١يًسًـ املتكدّ ؾءْ٘ نإ

َّٖبِٗ ٚطـرٜكتِٗ يف َعرؾـ ١ا٭سهـاّ ايشـرعٖ ١ٝـ ٛأ ـّٖا َـٔ ايهتـاب ٚايسـٓ١
()1اادا ١ٜيف ايؿرٚع ،برٖإ ايد ٜٔعً ٞبٔ أبـ ٞبهـر املرغٝـاْ ٞاؿٓؿـ( ،ٞت ٖ593ــ)ٖٚ ،ـ ٛشـر عًـ٢
َنت ي٘ اٸا ٙبدا ١ٜاملبتدٚ ٟيهٓ٘ يف اؿكٝك ١نايشر ملختصر ايكدٚر .ٟنشـ ايظٓ ،ٕٛسـادًٝ ٞؿـ،١
ز ،2ص.2032
( ) 2مجعٗا َٔ أؾاجٌ اآد رٝ٥سـِٗ ايشـٝخ ْظـاّ ايـد ٜٔبـأَر ايسـًڀإ أبـ ٞاملظؿـر قُـد أٚرْـو يٜـ
بٗادر ٚرتبٖٛا عً ٢ترتٝ

ااداَ .١ٜعذِ املڀبٛعات ايعرب ،١ٝيٝإ سرنٝا ،ز ،1ص.498

( )3فُٛع ١ؾتا ٣ٚعً ٢املّٖ
يٝإ سرنٝا ،ز ،1ص.500

اؿٓؿ ٞيعً ٞبٔ عجُإ بـٔ قُـد ايتُُٝـَ .ٞعذـِ املڀبٛعـات ايعربٝـ،١
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ايصشٝشٚ ،١قد قاّ بّٗ ٙايدع ٠ٛايسٝد مجاٍ ايد ٜٔا٭ؾػـاْٚ ٞتًُٝـَّ ٙـٔ بعـدٙ
ايشٝخ قُد عبدَ ٙؿا ايدٜار املصرٚ ١ٜقـد أ ـّت فًـ ١املٓـار املصـر ١ٜيصـاسبٗا
قُد رشٝد رجا ْشر َباد ّٖٙ ٨ايدع ٠ٛعً ٢صؿشاتٗا.
ٚاملّٖ

ايسًؿٜ ٞكرب َٔ املّٖ

ايٖٛاب ٞيف ايردٛع ٭صـٌ ايشـرٜعَ ١ـٔ

ايهتاب ٚايسٓ ١ايصشٝشٚ ،١ا٫دتٗاد عًّٖ ٢ا ا٭سا

ْٚ ،بّ اـراؾات ٚايبـدع

املخايؿ ١يًدٚ ،ٜٔايجٛر ٠عً ٢مجٝع ايتكايٝد.
ٜٚر ٣املّٖ ٴ ايسـًؿ ٞإٔٸ ايشـرع اٱسـٜ َٞ٬تُاشـَ ٢ـع اؿضـار ٠اؿدٜجـ،١
ٜٚؿت ٕٛعًچ ١ٝأنجر املعاَ٬ت ايا اقتضتٗا اؿادات ايتذارٜـ ١يف ٖـّا ايٝـٕ ٚ ،ّٛٸ
ايصــشٝض املٓكــ ٍٛيف ايشــرع اٱســَٛ َٞ٬اؾــل داُ٥ـاڄ يصــرٜض املعكــٖ ،ٍٛــّٖ ٙــٞ
دعٛتِٗ ٚيهٔٸ املِٗ ٖ ٛتڀبٝكڂٗا عً ٢ايٛد٘ٹ ايصشٝض.

فتٓ ١ايػٝد١ٝ
ٚيف ٖــّا ايــدٚر ٗــرت ؾتٓــ ١ايشــٝخ ،١ٝايؿرقــ ١املســُٸا ٠بايهشــؿ ٚ ،١ٝيٝــو
ًَخٸ

َا دا ٤يف نتاب ايعبكات:
ٕٸ مجاعــَ ١ــٔ ؾضــ ٤٬ايٓذـــ عجــرٚا عًــ ٢بعــض رســا ٌ٥يًســٝد نــا ِ

ايرشــا( )1ايكــاطٔ يف نــرب ،٤٬ؾــرأٚا ؾٗٝــا َــا ٜســتٓهرٜٚ ،ْ٘ٚرْٚــ٘ َــٔ ايهؿــر
ٚايض ،ٍ٬ؾادتُعٛاٚ ،نإ رٝ٥سٴٗٴِ ايشٝخ َٛس ٢بٔ ايشـٝخ عٝسـ ٢ابـٔ ايشـٝخ

( )1ايسٝد نا ِ بٔ قاسِ بٔ أهللـد اؿسـٝين ايرشـا( ،ت ٖ1259ــ)ٜ ،عـد ثـاْ ٞأبـري ردـٌ يف املدرسـ١
ايشٝخ ١ٝتًُ ّٝايشٝخ أهللد اٱسسا ،ٞ٥ي٘ تؿسـري آٜـ ١ايهرسـ ،ٞشـر دعـا ٤ايسـُات ،أنـ ايعبـادات
ٚأسرار ايشٗاداتَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم  ،ز،13
ص.435
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ضــر ٚ ،نًچُــٛا ايشــٝخ عًــ )1( ٞبــٔ ايشــٝخ ايهــبري ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ
ايػڀا ٤يف اؿهِ بهؿر ايسٝد نا ِ ،ؾأبٚ ٢اَتٓع ،ؾًُٸا أٜسٛا َٓ٘ هٖبٛا يصـاس
اؾـٛاٖر ايشـٝخ قُـد سسـٔ  ،ؾـأطًع ٙٛعًـ ٢رسـا ٌ٥ايسـٝد نـا ِ املـّنٛر،
ٚطًبٛا َٓ٘ اؿهِ بهؿر ،ٙؾكاٍ صاس

اؾٛاٖر ٕ :ٸ سهُٜ ٫ ٞؿٝـد ٚسـدٟ

َع ٚدٛد ايشٝخ عًـ ٞناشــ ايػڀـا ،٤ؾـّٖبٛا

ايشـٝخ عًـٚ ،ٞقـايٛا يـ٘ :ها

سهِ ايشٝخ قُد سسٔ ؾُا أْت صاْع ،ؾكـاٍ ٫ :أبڀـٌ سهُـ٘ ،ؾشهـِ ايشـٝخ
قُد سسٔ  بهؿر ايسٝٸد نا ِ  َٔٚاتٸبع٘ٚ ،أسرم مجٝع رسا ً٘٥بعد اْتـااع
اٯٜات ٚا٭سادٜح ٚا٭اا ٤ايشرٜؿٚ ،َ٘ٓ ١أَر بإٔٵ تٴُش َٔ ٢يٜار ٠ا٭َـري 
اياٜــار ٠املســُا( ٠بشٝشــِ) بعــض ايؿكــرات املُٖٛــ ١بايربٛبٝــ ١يٮَــري  نؿكــر٠
(ايس ّ٬عًٝو ٜا َٓاٍ املٔ ٚايسًٚ )٣ٛغريٖا مما اٖر ٙايػً.ٛ
ٚنإ اَتٓاع ايشٝخ عً ٞعٔ اؿهِ بهؿر ٙأٚد

عدّ قتً٘.

قاٍ املرس ّٛايشٝخ قُد اؿسني ناشـ ايػڀا:٤
سدٸثين ايسٝد دعؿر دٚ ،ٍ٬نإ َٔ امل٬يَني يًشٝخ عًـ ٞناشــ ايػڀـا:٤
ْٸ  ٞنٓت يف أثٓاٖٝ ٤ذـإ ايؿتٓـ ١املـّنٛر ٠عٓـد ايشـٝخ عًـ ٞاملـّنٛر ،ؾبُٓٝـا مـٔ
دايســ ;ٕٛه د ــٌ عًٓٝــا سســٔ آغــا بــٔ صــادم آغــا ٚنــإ َــٔ أعــا ِ ر٩ســا٤
ايشـٝعٚ ١ها ثــرَ ٠ٚشـٗٛرٚ ،٠بعــد إٔ اســتكرٸ بـ٘ االًــا اطـ

ايشــٝخ عًــ ٞ

ؾكاٍ يٜ٘ :ا َ ٟ٫ٛد٦تو يف أَرڈ َِٗٸ ؾكاٍ  ٫ :أُٖٸو اهلل َٚا ٖـٛ؟ ؾكـاٍ :أْـا
سريإٷ يف أَر ايسٝد نا ِ ايرشاَٚ ،ا تهًٝؿٓا َع٘؟ ؾبعضهِ ٜهؿـرٚ ،ٙبعضـهِ
( )1ايشٝخ عً ٞايشٝخ دعؿر ناشـ ايػڀا( ،٤ت ٖ1253ـ) ،نإ شٝخ ايشٝعٚ ١ق ٞٝايشرٜعٖٚ ١ـ ٛأسـتاه
ايشــٛٝم ٚايؿشــَ ٍٛــِٓٗ ايعَ٬ــ ١ايشــٝخ ا٭ْصــارٚ ،ٟنــإ قككـاڄ َتبشــراڄَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا،٤
ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.392
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ٜ٪ٜٸـدٚ ،ٙبعضــهِ ٜســهت عٓــ٘ ،ؾكــاٍ ايشــٝخ عًــ : ٞأْــا َــع ايكســِ ايجايــح.
ؾخرز عً ٢سري ٠هر ردً ٘ٝبعد إٔ يجِ ٜـد ايشٝـخ ٚقـدَ.٘ٝ
شٝـــخ عًــ ٞناشـــ ايػـڀـــا ٤يهــرب ٤٬يف َٛســِ
ٚاتـؿـــل إٔٵ ســـاؾځ ٳر املرســ ّٛاي ٻ
أسد ٣اياٜاراتٚ ،نـإ املرسـ ّٛصـاس

اؾـٛاٖر قـد دـا٤

نـرب ،٤٬ؾذُـع

ايسٝد سعٝد ثابت نًٝدار نربٚ ٤٬سانُٗا بني ايشٝخ عًٚ  ٞايشـٝخ صـاس
اؾٛاٖر َ ع ايسٝد نا ِ ايرشا املّنٛر يف ايصٸشٔ اؿسٝينٸٚٚ ،قــ ايسـٝد
سعٝد ٚبٝد ٙسٝـ َسًٚ ،ٍٛقاٍ اِ :بٝين ٚبني ايسٝد نـا ِ ٖـّا االًـا ،ؾـءٕٵ
سهُتِ بهؿر ٙجربتٴ عٓك٘ ؾـع٬ڄٚ ،أمخدت ثا٥ر ّٖٙ ٠ايؿتٓ ٫ ٚ ،١جـربت عٓـل
َٔ ٜتهـًـِ عً ،٘ٝؾكاٍ ايشٝـخ عــً ٞيًسـٝد سـعٝدَٚ :ـٔ اؿـانِ؟ ؾكـاٍ يـ٘ :أْـت
اؿانِ ٚاؿهِ ،ؾكاٍ ايشٝخ عً  ٞيًشٝخ قُد سسٔ صـاس

اؾـٛاٖر :

سً٘ عُٸا يف ْؿسو َٓ٘ ،ؾكاٍ ايشٝخ سسـٔ يًسـٝد نـا ِ :أسـأيو عـٔ ؾكـرتني يف
رساً٥و صرو ١يف ايهؿر ٚ ،ّٖٙ ٖٞٚأ ـرز رسـاي ١ناْـت ؼـت ردا٥ـ٘ ٚؾتشٗـا
ع ايشـٝخٴ عًـٞٸ هيـو ْؿـض
ؾٓاقش ايسٝد نا ِ يف د٫يتُٗا عً ٢ايهؿر ،ؾًُٸـا سٳـ ٹُ ٳ
ثٝابــ٘ ٚقــاّٚ ،ايتؿــت

ايســٝد ســعٝد ٚقــاٍ يــٜ٘ :ــا ســٝٸد ســعٝد اؿــدٚدٴ تــدرأ

بايشبٗات ٚسؿظ ايٓؿٛ

يف شرعٓا َٔ أِٖٸ ايٛادبات(.)1

اذتسن ١ايعًُ ١ٝيف نسبال٤
ٚيف ٖــّا ايــدٚر -أعــين :ايــدٚر ايســابع -ايدٖــرت نــرب٤٬ٴ بايؿكٗــا ٤ايٓٛابــؼ
ه ٟٚاملهاْــ ١ايســاَٚ ،١ٝاملكــاّ ايهــرَ ،ِٜــِٓٗ ايشــٝخ ٜٛســـ صــاس

اؿــدا٥ل،

ٚاٯغــا قُــد بــاقر ايبٗبٗــاْ ٞاملتــٛؾ ٢ســٖٓ1208( ١ـــ)(ٚ )2ايســٝد عًــ ٞصــاس
( )1ايعبكات ايعٓ  ،١ٜقُد سسني ناشـ ايػڀا ،٤ص ،284ص.287
( )2ايشٝخ قُد باقر بٔ قُد أنٌُ ا٭صؿٗاْ ٞاملعرٚف بايٛسٝد ايبٗبٗاْ ،ٞتٛيف سـٖٓ1205( ١ــ) – عًـ٢
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ايرٜــــاض املتــــٛؾ ٢ســــٖٓ1232( ١ـــــ)(ٚ )1ايســــٝد بــــراٖ ِٝايكــــاٜٚين صــــاس
ايضــــٛابا(ٚ ،)2ايســــٝد قُــــد االاٖــــد بــــٔ صــــاس

ايرٜــــاض املتــــٛؾ ٢ســــٓ١

(ٖ1242ـــ)(ٚ ،)3شــرٜـ ايعًُــا )4(٤املتــٛؾ ٢بايڀــاع ٕٛســٖٓ1246( ١ـــ)ٚ ،ايشــٝخ
قُد سسني ا٭صؿٗاْ )5(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ1255( ١ـ).

اذتسن ١ايعًُ ١ٝيف ايٓذف األغسف
ٚبعد ٖـّا ايدٖـرت ايٓذــ ا٭شـرف بؿڀاسـٌ ايؿشـَ ٍٛجـٌ ايسـٝد َٗـدٟ


٬ف َا يف املنت ،-در

يف أصؿٗإ ٚايٓذـ ،ثِ سهٔ نـربٚ ٤٬اسـتكرب َـٔ تَٝ٬ـّ ٙايسـٝد قُـد

َٗــد ٟعــر ايعًــ ،ّٛايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــا ،٤ايســٝد قســٔ ا٭عردــ ،ٞايشــٝخ أهللــد ايٓراقــ.ٞ
َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.529
( )1ايسٝد عً ٞبٔ قُد بٔ عً ٞايڀباطبا( ،ٞ٥ت ٖ1231ـ) ،دؾٔ يف ايرٚام ايشرق ٞيف اؿضـر ٠اؿسـ١ٝٓٝ
قرب ق

اي٘ ا٭ٚسد ايبٗبٗاْ ،ٞثك ١عامل ٚؾك ٘ٝؾاجٌ دً ٌٝايكدرٚ ،سٝد ايعصر٪َ َٔ ،يؿاتـ٘ شـر

َؿــاتٝض ايشــرا٥ع ،رســاي ١يف ا٫مجــاع ٚا٫ستصــشابَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف
َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ص ،13ص.413
( )2ايسٝد ابراٖ ِٝبٔ ايسٝد باقر املٛسـ ٟٛايكـاٜٚين( ،ت ٖ1262ــ) ،صـاس

د٥٫ـٌ ا٭سهـاّ يف شـر

شرا٥ع اٱسٚ ّ٬ي ٜٔاملتكني َٚسـتجٓٝات ايػٝبـَٛ .١سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.32
( )3ايسٝد قُد االاٖد بٔ عً ٞبٔ قُد ايڀباطبا( ،ٞ٥ت ٖ1242ـ) ،ؾك ٘ٝأصٛيَ ٞتهًِٚ ،يـد بهـرب،٤٬
ٚؽرٸز عًٜ ٢د عر ايعًٚٚ ّٛايدٚ ،ٙتٛيف يف قا ٜٔٚعا٥داڄ َٔ دٗاد ايـرٚ ، ٚهللـٌ ْعشـ٘

نـرب٤٬

ٚدؾٔ ؾٗٝاَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.493
( )4شرٜـ ايعًُا ٤قُد شرٜـ بـٔ سسـٔ عًـ ٞاملايْـدراْ( ،ٞت ٖ1246ــ)َٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا،٤
ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.592
( ٖٛ )5ايشٝخ قُد سسني بٔ قُـد رسـ ِٝايڀٗراْـ ٞا٭صـؿٗاْ ٞاؿـا٥ر ،ٟنـإ ؾكٗٝـاڄ فتٗـداڄ َـاٖر ڄا يف
ا٭صــَ ،ٍٛدرس ـاڄ َــٔ نبــار عًُــا ٤اٱَاَٝــَ ،١ــٔ َصــٓؿات٘ (ايؿكــ٘ ا٫ســتد٫ي ،ٞايؿصــ ٍٛايػرٜٚــ ١يف
ا٭ص ٍٛايؿكٗ ،)١ٝتٛيف يف نرب ٤٬سٖٓ1255( ١ـ)َٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.576
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ايڀباطبا ٞ٥عر ايعًـ ّٛاملتـٛؾ ٢سـٖٓ1212( ١ــ) ،صـاس

املصـابٝض ٚغريٖـاَٚ ،ـا

ييٓــا ْتٛســٌ بــ٘

اهلل تعــا

يف قضــا ٤سٛا٥ذٓــا ٚتٝس ـري أَٛرْــاٜ ٫ٚ ،ســع ٖــّا

املختصر عٳدټ ؾضاٚ ً٘٥شر ٴ َٛاقؿ٘.
ٚددټْا ايشٝخ دعؿر ناشـ ايػڀا ٤املتٛؾ ٢سـٖٓ1228( ١ــ) ،صـاس

نشــ

ايػڀــاٚ ،٤ايشــٝخ سســني لـــٚ ،غريٖــِ َــٔ ؾڀاســٌ ايعًُــا ،٤نايشــٝخ قُٸ ـد
ْٜٛا(ٚ )1ايشٝخ قُد ق ٞايدٚ ٜٔغريِٖ.
ٚنـإ املرســ ّٛايسـٝٸد َٗــدٜ ٟٴصـًچ ٞيف َســذد ايڀٛسـٚ ،ٞايشــٝخ دعؿــر يف
َسذد اآدٚ ،ٟايشٝخ سسني يف دارٚ ،ٙقد ٜصً ٞيف اؿـرّٚ ،مل تهـٔ ايصـ٠٬
يف ايصٸشٔ ايشرٜـ َعرٚؾ ١قبٌ ّٖا.
ثِ ساؾر ايشٝخ دعؿر يًشرٚ ،دعٌ ايشٝخ سسني ٜٴصًچ ٞيف َهاْ٘.

َٛقف آٍ ناغف ايػطا َٔ ٤اذتسن ١ايعًُ ١ٝيف ايٓذف األغسف
ْٸ٘ ملچا رٳدع ايشٝخٴ دعؿر ددټ أسر ٠آٍ ناشـ ايػڀا َٔ ٤اؿر أمجع ايعًُا٤
عً ٢إٔٵ هعًـٛا أَـرٳ ايتـدرٜا يًسـٝد َٗـدٚ ، ٟأَـرٴ ايؿتـٚ ٣ٛايتكًٝـد يًشـٝخ
دعؿر ،ستٸ ٢إٔٸ املرس ّٛايسٝد َٗد ٟأَٳ ٳر أًٖځ٘ٴ بتكًٝد ايشٝخ دعؿر.
ٚأَٵـرٴ صــ٠٬ٹ اؾځ ٳُاعــ ١يًشـٝٸخ سســني لـــ ،ؾًــِ ٜهـٔ ســٛاَ ٙــاّٷ يف ايٓٻذٳــ
ا٭شرفٚ ،ناْت ايعٴ ځً ٳُا٤ٴ تكتـد ٟبـ٘ ستـ ٢ايسـٝٸد َٗـدٚ ٟايشـٝخ دعؿـر ٜصـًچٝإ
ًؿ٘ أغً

ا٭ٚقاتٚ ،مل ٜبـل ايسـٝد َٗـد٫  ٟچ أٜاَـاڄ قًًٝـ ١ستٸـ ٢اْتكـٌ

( )1ايشــٝخ قُــد ٜــْٛا ايشــ ٜٞٗٛاؿُٝــد ٟايٓذؿــَ ،ٞــٔ َ٪يؿاتــ٘ :بــراٖني ايعكــَٝ ،ٍٛــاإ ايعكــ ،ٍٛيــ٘
دٜٛإ شعر كڀٛط ،نإ ردٌ دٜ ٜٔك ّٛباملٗاّ ايشـرعٚ ١ٝميـار

ايتـدرٜا ٚايبشـح ٚايتـأيٝـ ٚغـري

هيو َٔ ايش ٕٚ٪ايعًَُٛ .١ٝسٛع ١طبكات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم ،
ز ،13ص.517
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ض ايتٸدرٜاٴ َٓشصراڄ بايشٝخ دعؿر ،ستٸ ٢هٳ ځن ٳر امل٪رٸ ْ ٕٛٸ٘ نإ
دٛارڇ ٳربٿ ٹ٘ ٚأصبٳ ٳ
عدټٙٴ ،ؾض٬ڄ عٔ املراٖكني ي٬دتٗاد.
ؼت َٓ  َٔ ٙاالتٗدَ ٜٔا  ٫وص ٢ٳ
ٚقــد قــاّ ايشــٝخ دعؿــر  بتُصــري ايٓذـــ ،ؾبٓــ ٢اــا ســٛراڄٚ ،أســهٔ بٗــا
مجًـ١ڄ صــاؿَ ١ــٔ بٴٝـٛتٹ ايځعٳ ـرب ٚايعذــِ; يــدر

ايعًــ ّٛايدٜٝٓــ ١ؾٗٝــاٚ ،تــٛيچ٢

اياعاَ ١ايدٚ ،١ٜٝٓأصبشت ي٘ املردع ١ٝايعاَ ١يف ايتكًٝـدٚ ،بًـؼ َـٔ سرصـ٘ عًـ٢
تكــدٸّ ايجكاؾــٚ ١منٛٸٖــا إٔٵ اســتدع ٢مجًــ١ڄ َــٔ املٗــر ٠يف ســا٥ر ايعًــ ّٛيًٓذـــ،
ٚتص ـدٸ ٣يص ـدٿ ٖذُــات ا٭عــراب عًٗٝــاٚ ،ايتٳ ـ ٳا ٳّ بءعاشــ ١ايڀ ـ٬چب ؾٗٝــا ،ستٸ ـ٢
ٍ اــِ ستٸـَ ٢صــارف ا٭عــرا
ّٳ
اشــمح ٣اــِ ايــدٚر ٚاملســانٔٚ ،بٳـ ٳ

ؾضـ٬ڄ عــٔ

ايًٛايّ ٚايضرٚرات.

ايػٝذ َٛض ٢ناغف ايػطا٤
ثِ ت٫ٛچٖا َٔ بعدٚ ٙيدٴٙٴ ا٭ن ايشـٝخ َٛسـ ٢املتـٛؾٖ1241( ٢ــ) ،ؾهاْـت يـ٘
املردع ١ٝايعاَ ١يًشٝعٚ ،١نإ ا٭َر َٴردٻداڄ بٚ ٘ٓٝبني املرييا ايكُٚ ، ٞقد سـأي٘
د اؿـرٸ عـٔ طرٜـل ايٓذــ ،يف سـٓٚ ١ؾـا٠
ايؿض ٤٬عٔ ايشٝخ َٛسـ ٢عٓـدَا قځصٳـ ٳ
ايشــٝخ دعؿــر  ؾكــاٍ ٫( :عًــِ يــ ٞبــ٘ ٚيهــٔ أنتـ

يهــِ ثــ٬خ َســا ،ٌ٥ؾــءٕٵ

أدابين ْظرتٴ يف دٛاب٘ َٝٚٸاتٴ َكدار عًُ٘) ،ؾهځ ٳت ٳ املساٚ ،ٌ٥بعجٗا

ايشـٝخ

َٛسٚ ٢نإ قبٌ ايػرٚبٚ ،قاٍ يًؿض ٤٬أًَٗ ٙٛعشر ٠أٜاّ ،ؾذاٚ٤ا بٗـا يًشـٝخ
َٛسَ ٖٛٚ ٢شػٍٛٷ بايٛج ٤ٛيص ٠٬ايػرٚب ،ؾكاٍ ايشٝخ َٛسـْ :٢ٸـَ ٞشـػٍٛ
بأَٛر َُٗٸٚ ١قد أقًكت ؾهرٚ ٟايٛقت جٝٸل ؾكايٛا يْ٘ ( :ٸ٘ ميًٗـو عشـر ٠أٜـاّ)،
ؾكاٍ  :قؿٛا ؾخٴّٴٚا َا تٝسٸر عً ٢ايعذًْٚ ،١اد ٣أ ا ٙايشٝخ عًٚ ،ٞأ ّ ٖـٛ
ميً ٞعًٚ ٘ٝايشٝخ عًٜ ٞهت  ،ؾُا أمتٸ ٚج٫ ٙ٤ٛچ ٚأمت اؾٛاب عٓٗا ،ؾذاٚ٤ا بٗـا
يًكُـٖٚ  ٞـ ٛبعـدٴ مل ٜٳكڂـِٵ َـٔ َكاَــ٘ ،ؾتعذٻـ ٳ غاٜـ ١ايعذـ ٚ ،قـاٍٖ :ــّا ٫
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ٜه٫ ٕٛچ يًكادر ايكدٜر ،ؾأًَٗ ْٞٛأرادعٴ دٛاب٘ ٚأعڀـٝهِ غـداڄ رأٜـ ٞؾٝـ٘ ،ؾًُٸـا
بهـرٚا عًٝـ٘ قـاٍ اـِ :اسـأيٛا ايشـٝخ َٛسـ ٢عـٔ ادتٗـاد ٟؾكـد شـهچهين عٹًڃُٴـ٘ٴ
دٙٴ اؾُٝع.
د َع ٚدٛدٹ َجً٘ ؾعٓد هيو قًچ ٳ
سؿظ٘ اهلل يف أَر ٫ٚ ،ٟأر ٣إٔٵ أڂقًډ ٳ
ْٚكــٌ يــ ٞايجكــ ١ايع٬چَــ ١ايشــٝخ دعؿــر آٍ شــٝخ راجــ ٞعــٔ ايشــٝخ ايعَ٬ــ١
ايشــٝخ فتبــ ٢ايًٓهراْــ )1(ٞإٔٸ صــاس
ايدر

سضٳـ ٳر عٓــد ايشــٝخ َٛســ ٢يف
ايكــٛاْني( )2ٳ

جتٵ ايكٛاْنيٴ عً ٘ٝقاٍ ّٖٙ( :بضاعتٓا ردت يٓٝا).
ٚ ،ملچا عٴ ڇر ٳ

ٚقد أصًض بني ايدٚيتني اٱٜراْٚ ١ٝايعجُاْ ١ٝسكٓاڄ يدَا ٤املسـًُنيٚ ،قـد تًُٸـّ
ص ٢عٳدټٙٴ نشرٜـ ايعًُاٚ ٤ايشٝخ ا٭ْصار.ٟ
عًٜ ٢دٹ ٹ َٔ ٙايعًُاَ ٤ا ٜ ٫ٴشٵ ٳ

ايػٝذ عً ٞناغف ايػطا٤
ثــِ دــاَ ٤ــٔ بعــد ٙأ ــ ٙٛايشــٝخ عًــ ٞاملتــٛؾچ ٢ســٖٓ1254( ١ـــ) ايٛيــد ايجايــح
يًشٝخ ناشـ ايػڀا ،٤ؾصارت ي٘ املردعٝٸ ١بادتُـاع ايعًُـا ٤يف َسـذد اآـد،ٟ
نايشٝخ ضر شٚ )3(ٍ٬ايشٝخ قسٔ ٓؿـرٚ ،أَجااُـا ،عًـ ٢تعٓٝٝـ٘ يًُردعٝـ١
ايعاَٚ ١تكًٝـدٚ ،ٙدعًـت ايعًُـا ٤ؼضـر درسـٜ٘ٓٚ ،جـر عًـَ ِٗٝـٔ ايعًـَ ّٛـا مل

(ٖٚ )1ــ ٛسذــ ١اٱســ ّ٬ايشــٝخ فتبــ ٢ايًٓهراْــ ٞاملٛيــٛد يف ايٓذـــ ســٖٓ1313( ١ـــ)ٚ ،املتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ1406ـ) .ؾٗرست ايمحاخ ،قُد سسني اؾ٬ي ،ٞز ،2ص.623
()2ايشٝخ أب ٛايكاسِ بٔ ايشٝخ قُـد سسـٔ اؾْ٬ٝـ ٞاملعـرٚف بـاحملكل ايكُـ( ،ٞت ٖ1231ــ) ،در

يف

ْٛسار ثِ نرب ٤٬عٓد ايشٝخ ايٛسٝد ايبٗبٗاْٚ ٞايشٝخ ايؿت ْٞٛايعاًَ ٞنإ فتٗداڄ قككـاڄ َـدقكاڄ عاملـاڄ
 ٬ؾاجـ٬ڄ يــ٘ َعــني اـــٛاص ،ايكــٛاْني احملهُــ ١يف ا٭صــ ،ٍٛرســاي ١يف ايٛقـــَٛ .ســٛع ١طبكــات
نــاَ ڄ
ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.51
( )3ضر بٔ ش ٍ٬بٔ ڀاب ايبـاًٖ ،ٞآٍ ـداّ ايعؿهـا ٟٚايٓذؿـ( ،ٞت ٖ1255ــ) ،عـامل ؾكٝـ٘ تـٛيف
بايٓذـ ٚقد ػاٚي ايسبعنيَ ،ـٔ َ٪يؿاتـ٘ .ايتشؿـ ١ايػرٜٚـَ .١عذـِ املـ٪يؿني ،عُـر رجـا نشايـ ،١ز،4
ص.100
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 ٞبـاحملكچل ايجايـحَٚ ،ـٔ تَٝ٬ـّ ٙاملعـرٚؾني :ايشـٝخ َرتضـ٢
ٜعٗد َجً٘ ستٸـ ٢سٴـُٸ ٳ
ا٭ْصارٚ ،ٟشرٜـٴ ايعًُاٚ ،٤ايسٝٸد براٖ ِٝصاس
ايكاٜٚين(َٚ ،)1ري ؾتا صاس
ٚعٔ اي اق ٞإٔٸ در

ايضٛاباٚ ،ايسـٝد َٗـدٟ

ايعٓاٚ ،ٜٔٚغريِٖ َٔ ايعًُا ٤ا٭ساطني.

ايشٝخ عً ٞنإٳ َشتُ٬ڄ عً ٢مثامنا٥ـ ١تًُٝـّ نًڊٗـِ َـا

بني فتٗد َٚراٖل.

ايػٝذ حطٔ ناغف ايػطا٤
ثِ دا٤ٳ َٔ بعد ٙأ ُٖٛا ايشٝخ سٳسٳـٔٵ املتـٛؾچ ٢سـٖٓ1262( ١ــ) ايٛيـد ايرابـع
يًشٝخ ناشـ ايػڀا ٤صاس

أْٛار ايؿكاٖ.١

ضؤاٍ املفيت اآليٛض ٞيًػٝذ حطٔ
َٚــٔ عظُــ ١ؾضــً٘ إٔٸ املؿــا اٯيٛســ )2(ٞصــاس

ايتؿســري ســأي٘ يف قضــر

مجاع َٔ ١ايعًُا ٤عٔ ٚدٛد ْ ٸ يف ايهتاب عً ٢ايٓٗ ٞعـٔ ؽًچــ ايٓـا

عـٔ

٬ؾ ١ا٭َري  ،ؾأداب٘ املرس ّٛايشٝخ سسْٔ( :عِ) ؾتعذٻ ٳ اؿاجر ٕٚؾكـاٍ
املؿا :ؾأت ب٘ ؾكرأ ايشٝخ سسٔ آ ١ٜاملباًٖ ١ؾكـاٍ املؿـاَٚ :ـا ايد٫يـ ١ؾٗٝـا؟ قـاٍ
ايشــٝخ سســٔ :أســأيو َــا املــراد بأْؿســٓا قــاٍ املؿــا :املــراد ايــٓيب ٚ اٱَــاّ

عً ،ٞقاٍ ايشٝخ سسٔ :قاٍ اهلل تعا طمَا مَا َ لِأَىْلِ الََْذِ نَتِ ًَمَ ْ مٌَْلَيُمْ مِ َ ارَعْرَابِ
( )1ايسٝد قُد َٗد ٟايكاٜٚين( ،ت ٖ1300ـ) ،نإ َٔ ع ٕٛٝايؿكٗاٚٚ ٤دٗٝـاڄ َشـٗٛراڄ َ٪يؿـ ڄا نـبرياڄ ،يـ٘
آٜات ايٛصٍٛ

عًِ ا٭ص ،ٍٛسً ١ٝاالتٗدَٛ .ٜٔسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١

اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.629
ســر ٚق ـدٸخ
( )2قُــٛد بــٔ عبــد اهلل اؿســٝين اٯيٛســ ،ٞشــٗاب ايــد ،ٜٔأبــ ٛايجٓــا( ،٤ت ٖ1270ـــ)َ ،ؿ ٸ
ٚأد َٔ ، ٜاالددَ ،ٜٔـٔ أٖـٌ بػـداد ،يـ٘ ْشـ ٠ٛايشـُ ٍٛيف ايسـؿر
ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.648

سـَ٬بَٛ .ٍٛسـٛع ١طبكـات
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خ ذلفُكٌا عَك ْ َرضُكٌ ِل اللذك ِو ًَ َال َ ْر َوبُكٌا ِب َأس ُفطِك ِي ْم عَك ْ َس ْفطِك ِوص(ٚ )1أراد اهلل بًؿـظ طسَفْطِكوِص ٖـٛ
َأ ْ َ َخ َ
اٱَــاّ عًــ ٫  ٞايرســ ٫ ٚ  ٍٛيكــاٍ (عن ه ) ،ؾءْٸ ـ٘ أٚدــا ٚأبًــؼ ٚأصــر .
ٚعً ٘ٝؾٝهٕٛٴ أٌٖٴ املد ١ٜٓبعد ايرس  ٍٛقد ؾځ ٳعًٛا َا ْٴٗٛا عٓ٘  ٖٛٚايتخًڊـ عـٔ
ْؿا ايرسٚ ٍٛايرٸغب ١عٓٗا(.)2
ٜٓٚكــٌ عــٔ ايشــٝخ قســٔ ٓؿــر أْٸــ٘ نــإ ٜكــ :ٍٛيــٝا أســدٷ يف املتكــدٸَني
ٚاملتأ ٸر ٜٔأؾضٌٴ َٔ ايشٝخ سسٔ بٔ ايشٝخ دعؿر.
ٚقد قاّ أسسٔ ايكٝاّ بش ٕٚ٪اؿٛي ٠ايعًُٚ ،١ٝش ٕٚ٪ايشٝع ١اٱثٓ ٢عشـر١ٜ
سٖٓ1253( ١ـ) ،ؾءْٸ ٘ قد رؾـع ايكتـٌ عـٔ أٖـٌ ايٓذــ ايـّ ٟأراد ٙايـٛيٜر لٝـ
باشا( )3عٓدَا نإ ٚايٝاڄ عً ٢ايعرام بعد عاٍ ايٛاي ٞعًـ ٞباشـا( ،)4ؾءْـ٘ بعـد إٔٵ
ع
ض أٖاي ٞنرب ٤٬شٳرٻ َّع١ٺ يف ه ٟاؿذ ١سٖٓ1258( ١ـ)ٚ ،قصد ايٓذــ ؾٗٳـ ٳر ٳ
ٳه ٳب ٳ
ايٓا ٴ يًشٝخ سسٔ عٓدَا اعـٛا هيـو ،ؾـادتُع عٓـد ٙايعًُـاٚ ٤أشـرافٴ ايبًـد
ؾأرسٌ ايشٝخ سسٔ رسـاي ١بٝـد ايسـٝد دـٛاد شـ يٓذٝـ

باشـا ٜـدع ٙٛيًضـٝاؾ١

عٓد ٙؾشًُٗا ي٘ ٚأعڀـاٜ ٙاٖـا يف َسـذد ايهٛؾـ ١ؾًبٸـ ٢ايـدٸعْٚ ٠ٛـاٍ جـٝؿاڄ عًـ٢
( )1سٛر ٠ايتٛب ،١اٯ.120 ١ٜ

(ٚ )2يَٛ ٞقــ نـّيو أقُـتٴ ايـديٌٝٳ عًٝـ٘ بكٛيـ٘ تعـا  :طىكيا صِكرَا ٌ عَلَك ُ مُطْكخَقِيمٌص يف سـٛر ٠اؿذـر ؾـءٕٸ
ا٭صضٸ قرا٤تٳ٘ باسِ (عً )ٞبٝا ٤املتهًِ  ٫ ٚياّ إٔ ٜه ٕٛايصراط عً ٢اهلل ٫ٚ ،بٓشـ ٛايتٛصـٝـ ؾـءٕٸ
ايصراط ٜٛ ٫صـ بايعً ٚ ٛمنچا ٜٛصـ بايسعٚ ١ايكرب ٚا٫ستكاَ.) َ٘ٓ( ١
( )3قُـد لٝـ

باشـاٚ ،ايــ ٞبػـداد يف ايؿــمحٖ1265 - 1258( ٠ــ) ،)ّ1848 - 1842( ،يف عٗــد ٙساصــر

نـربٖٚ ٤٬امجٗــا ٚأسـدخ ؾٗٝــا فــار ٠ؾظٝعـ ،١نــإ ســؿاناڄ غـداراڄ َعرٚؾـاڄ بــاملهر .تـارٜخ ايعــرام بــني
ا٫ست٬يني ،عبا

ايعاا ٟٚاحملاَ ،ٞز ،7ص.65

( )4عً ٞرجا باشا ٚايـ ٞبػـداد يف ايؿـمحٖ1258 - 1247( ٠ــ) )ّ1842 - 1831( ،بعـد عـاٍ داٚد باشـا،
ٜعد أسد أتباع ايڀرٜكـ ١ايبهتاشـ ،١ٝقـاّ لّعـ ١شـاًَ ١يًُُايٝـو يف بػـدادَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا،٤
ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ص.648
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ايشٝخ سسٔٚ ،نإ لعٝٸت٘ ايشٝخ ٚاد ٟشٝخ يبٝد(ٚ )1امل ٬عً ٞاـص.ٞ
غري هيو َٔ َٛاقؿ٘ ايهرمي ١ايا  ٫ؼصٗٝا ايصؿشات ايهجري.٠
ٚقد نـإ َـٔ تَٝ٬ـّ ايشـٝخ سسـٔ  ايـّ ٜٔصـارت اـِ املردعٝـ ١ايعاَـ١
ايسٝد سسٔ ايشرياي.ٟ
ثٴِٻ قاّٳ َٔ بعد ٙايشٝخ قُٸد بٔ أ  ٘ٝايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀا ٤املتٛؾ ٢سـٓ١
(ٖ1268ـ) بأعبا ٤اياٸعاَ ١ايدٚ ١ٜٝٓاملردع ١ٝيف ايتكًٝد ،قاٍ صـاس

ْكـد ايردـاٍ

ايشٝخ عبد ايرسٕ :)2(ِٝٸ ايشٝخ قُٸد َٔ االتٗد ٜٔاملعرٚؾني ٚايعًُـا ٤املـ ٸي،ٜٔ
ٚسٛي٠ڂ درس٘ ممً٠٤ٛڂ َٔ ايؿضٚ ٤٬ايعًُاٚ ٤ايڀًب.١
قاٍ املرسّٛٴ صاس

ايعبكاتٕ :ٸ ايشـٝخ قُٸـد أڂيڃكٝـتٵ يٝـ٘ٹ َكايٝـدٴ ايرٜاسـ،١

ٜ ٖٛٚتٛيچَ ٢ؿاتٝض اؿرّ اؿٝدر.)3(ٟ

ايطٝد زضا ايسفٝعٞ
ثِ أْاب ايسٝد رجا ايرؾٝعـَٓ )4(ٞابـ٘ ثـِ دعًـ٘ َهاْـ٘ ٖٚـ ٛايـّ ٟامًچـت بـ٘
ؾتٓــ ١اياقــرت ٚايشــُرتٚ ،أْــااِ َــٔ رباٜــاِٖ املســُٸا ٠بايصــٓانر يف ايٓذـــ
د ڇّ ايعٳـٛٵ ٹد
ا٭شرفٚ ،أ ـّ ايعٗـد َـٔ ر٩سـا ِٗ٥عًـ ٢عٳـ ٳ
ٚأسًؿِٗ عً ٢هيو بايكرإٓ ايشرٜـ عٓد رأ

تكاتًـِٗ ٚتٓـانرِٖ،

أَري املَٓ٪ني .

( )1ايشٝخ ٚاد ٟبٔ شـؿًض أَـري يبٝـد ،نـإ رٝ٥سـ ڄا َعرٚؾـ ڄا ٚيـ٘ سـًڀٚ ١اسـع ١ايٓڀـام .ايعشـا٥ر ايعراقٝـ١
ٚأْسابٗا ،عبا

ايعاا.ٟٚ

( )2أ ٔ إٔ املكصٛد ٖ ٛنتاب (ْكد ايعًُا ٖٛٚ )٤يًشٝخ عبد ايرس ِٝايبادنٛب ،ٞؾاجـٌ َـٔ أٖـٌ ايعًـِ
ٚا٭دب ،تٛيف يف ايٓذـ بعد سٖٓ1330( ١ـ) .ايّرٜع ،١اغا بارى ايڀٗراْ ،ٞز ،24ص.276
( )3ايعبكات ايعٓ  ،١ٜقُد سسني ناشـ ايػڀا ،٤ص.362 - 361
( ٖٛ )4ايسٝد اؾً ٌٝرجا ايرؾٝع ،ٞسادٕ اؿضر ٠ايعً ١ٜٛاملكدس ،١قتٌ سٖٓ1286( ١ــ) .أعٝـإ ايشـٝع،١
قسٔ ا٭َني ،ز ،3ص.68
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ثٴِٻ َٔ بعدٹ ٚؾا٠ٹ ايشٸٝخ ا٭ْصار )1( ٟسٖٓ1281( ١ــ) ،قـاّ بأعبـا ٤اياعاَـ١
ايدٜٝٓـــٚ ١املردعٝٸـ ـ ١يف ايتكًٝـ ـد ايشـــٝخ َٗـــد ٟناشــــ ايػڀـــا )2(٤املتـــٛؾ ٢ســـٓ١
(ٖ1288ـ) أ  ٛايشٝخ قُد املّنٛرٚ ،قد قًچد ٙستٸ ٢أٖـاي ٞأهربٝذـإٚ ،قربـاؽ،
ٚطبعت رسايت٘ ايعًُ ١ٝيف ت ٜا بأَرڇ ايسـًڀإ َظؿچـر ايـد ٜٔشـاٜ ،ٙـ ّٛنـإ ؾٗٝـا
ٚيٝاڄ يًعٗد.
ٚنــإ املرســ ّٛايشــٝخ ا٭ْصــارٜ ٟعتُــد عًــ ٢ايشــٝخ َٗــدٜٓٚ ٟشــر هنــر،ٙ
ٜٚعًــٔ ادتٗــادٳ ٙؾأ ــّ ٜعًــٜٚ ٛســُ ٛستٸــ ٢أصــبشت يــ٘ املردعٝٸــ ١ايعاَــ ١بعــد
س ڄ ١يڀ٬چب ايعًـ ّٛايدٜٝٓـ ١يف ايٓذــ ا٭شـرف ،ناْـت
د ٳَدٵ ٳر ٳ
ا٭ْصارٚ ،ٟقد شٳٝٻ ٳ
ٳَشٵ ٳبساڄ ملٜٛ ٬سـٚ ،بَٓ ٢درسٳـ ځ ١دـدٿ ٙايشـٝخ دعؿـر ناشــ ايػڀـا ٤يف ايٓذــ
ا٭شرف املسُٸا ٠لدرسـ ١املعتُـدٚ ،ايـا اشـتٗر َـ ٪ٸراڄ لدرسـ ١ناشــ ايػڀـا٤
أٜضاڄٚ ،بَٓ ٢درس١ڄ ٭ٌٖ ايعًِ يف نرب.٤٬
ثِ قاّ َٔ بعد ٙأ  ٙٛايشٝخ عبا
ثِ قاّ َٔ بعد ٙايشٝخ عبا

ٚ ،ي٘ َٛاقـ دً ١ًٝهنرٖا امل٪ر .ٕٛ

لٌ ايشـٝخ سسـٔ صـاس

امل٪يچؿـات ايهـجري،٠

ٚاملٛاقـ ايعظ.١ُٝ
ثِ َٔ بعد ٙايشٝخ عًٚٚ ٞيدا ٙايشٝخ أهللد ٚايشٝخ قُـد اؿسـنيٚ ،دـدٸْا
ٍ عظُٝـ ١سـذًٗا
ايشٝخ ٖادٚ ،ٟأبْٛا ايشٝخ قُٸد رجـا ،اـِ آثـارٷ قٝٸُـٚ ١أعُـا ٷ
( )1ايشــٝخ َرتضــ ٢ا٭ْصــار( ،ٟت ٖ1281ـــ) ،را٥ــد اؿرنــ ١ايؿهرٜــ ،١صــاس

تــراخ عًُــ ٞجــخِ يف

فاي ٞايؿك٘ ٚا٭صَٛ .ٍٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا٪َ ،٤سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.653
( )2شـٝخ َٗــد ٟابــٔ ايشــٝخ عًـ ٞابــٔ ايشــٝخ ا٭نـ دعؿــر ناشــ ايػڀــا( ،٤ت ٖ1288ـــ)َ ،ــٔ أنــابر
االتٗد ٜٔيف عصر ايشٝخ ا٭ْصارٚ ،ٟنإ َكًد ڄا يف أما ٤نجريٜ َٔ ٠رإ ٚشـرقٗا ،يـ٘ املتـادر احملرَـ،١
بٓ ٢املدرس ١املٗدً ١ٜـ داَع ايڀٛسَٛ .ٞسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ
ايصادم  ،ز ،13ص.672
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اِ ايتارٜخ بأسرف َٔ ْٛر.
َٚــٔ عًُــاٖ ٤ــّا ايــدٚر صــاس

اؾــٛاٖر املتــٛؾ ٢ســٖٓ1266( ١ـــ) ٚنــإ

يًشرٜع ١سارساڄ ٚعٳ ځً ٳُاڄ َٚردعاڄ َٓؿرداڄ.
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايشٝخ اؾً ٌٝايشٝخ راج )1(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ1288( ١ــ)
ابٔ بٓت املرسـ ّٛايشـٝخ ايهـبري ايشـٝخ دعؿـر ناشــ ايػڀـاٚ ٤ابـٔٴ عُٸـَ٘ٚ ،ـٔ
ت َّٙٝ٬ايشٝخ دعؿـر ايـٛاعظ املشـتٗر بايتسـمحٚ ،)2(ٟيـ٘ املكـاّ ايعظـ ِٝيف ْؿـٛ
رداٍ ايدٚ ،ٜٔسضر فًا درس٘ ايعًُا ٤امل ي.ٕٚ
 َٔٚعٴ ځً ٳُا٤ٹ ّٖا ايدٻٚر ايسٝٸد ايه ٙٛنُر ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ1299( ١ـ)(ٚ )3نإ يـ٘
املردع ١ٝيف ايٓذـ ا٭شرف بعد املرس ّٛايشٝخ َٗد ٟناشـ ايػڀا.٤
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايسٝد سسٔ ايشرياي ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ1312( ١ـ)(ٚ )4بعـد
( ٖٛ )1ايشٝخ راج ٞبٔ قُد بٔ قسٔ بٔ ضر بٔ قُد و ٢ٝاملـايه ٞاؾٓـاد ٞا٭صـٌ ،دـد ا٭سـر٠
املعرٚؾ ١بالٍ ايشٝخ راج ،ٞنإ َٔ أؾك٘ أٌٖ يَاْ٘ ٚأعًُِٗ ،تٛيف سٖٓ1288( ١ـ)ٚ ،هنـر ايـبعض إٔ
ٚؾات٘ ناْت سٖٓ1290( ١ـ)َٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم ،
ز ،13ص.269
( )2ايشٝخ دعؿر بٔ ايشٝخ سسـني ايـٛاعظ ايتسـمح( ،ٟت ٖ1303ــ) ،در
نبــار ايعًُــا ٤نايشــٝخ ا٭ْصــارٚ ٟصــاس

يف ايها ُٝـٚ ١ايٓذــ عًـ٢

دــٛاٖر ايهــٚ ،ّ٬ايشــٝخ عًــ ٞبــٔ ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ

ايػڀاْ ،٤بؼ عً ٢مْ ٛدر ْظريٚ ،ٙيـ٘ أثـر نـبري يف ااداٜـٚ ١دـّب ايكًـٛب
اـصــا٥

اؿـل ،يـ٘ َـٔ امل٪يؿـات

اؿســ ،١ٝٓٝؾٛا٥ــد املشــاٖد ،فــايا ايــٛعظَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف

َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،14ص.139
( )3ايسٝد سسني بٔ ايسـٝد قُـد ايت ٜـا ٟايهـ ٙٛنُـر( ،ٟت ٖ1299ــ) ،در
ا٭صؿٗاْ ٞصاس

ايؿصٚ ٍٛايسـٝد ابـراٖ ِٝايكـاٜٚين صـاس

يف ايٓذــ عٓـد ايشـٝخ

ايضـٛابا ٚايشـٝخ صـاس

اؾـٛاٖر

ٚايشٝخ ا٭ْص ار ،ٟيـ٘ َـٔ اٯثـار .نتـاب اٱدـاي ،٠ا٫ستصـشابَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ١
ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،13ص.228
( )4ايسٝد االدد َرييا سسٔ ايشرياي( ،ٟت ٖ1321ـ) َٔ ،أشـٗر تَٝ٬ـّ ايشـٝخ ا٭ْصـار ٟصـار يعُٝـاڄ
يًڀا٥ؿ ،١اْتكٌ

ساَراَٛ .٤سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ ١اَ٫ـاّ ايصـادم ،
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ٚؾــا ٠ايســٝد سســني ايهــ ٙٛنُــر ٟســٖٓ1299( ١ـــ) اْؿــرد باياعاَــ ١ايســٝد سســٔ
املّنٛرٚ ،يهٓٸ ٘ اْتكٌ َٔ سهٓ ٢ايٓذـ

سهٓ ٢سـاَرا ٤يسـ ٤ٛايتؿـاِٖ ايـّٟ

سصٌ بٚ ٘ٓٝبني أٖاي ٞايٓذـ ،ؾءْٸِٗ عًَ ٢ا رٳ ٳٚاٙٴ ي ٞايجك١ڂ ايعامل ايشـٝخ دعؿـر
َٔ آٍ ايشٝخ راج ٞعـٔ ايعَ٬ـ ١ايسـٝد دعؿـر عـر ايعًـ ،ّٛبـإٔٻ أٖـاي ٞايٓٻذٳــٵ
طًبٛا َٔ ايسٝٸد ايشرياي ٟإٔٵ ٜرؾع اؾٓدٜٸ ١اٱدبار ١ٜعـِٓٗ ،نُـا نـإ قـد رؾعٗـا
عِٓٗ املرس ّٛايشٝخ راج ٞاملتكدٸّ هنر ٙؾكاٍ  :أٟټ أَـرڈ اسـتؿدْاَ ٙـٔ أٖـايٞ
ايٓذـ ستٻـْ ٢رؾـع هيـو عـِٓٗ ،ؾأٚدـ

هيـو إٔٵ تكـع ٚسشـ١څ بٓٝـ٘ ٚبـني أٖـايٞ

د ٳبتٵ إٔ ٜرؼٌ َٓٗا ،ثِٸ استكر رأ ٜ٘عً ٢اْ٫تكاٍ يساَرا.٤
ايٓذـ أٚٵ ٳ
َٚـــٔ عًُـــاٖ ٤ـــّا ايـ ـدٸٚر احملكچـ ـل ايشـــٝخ نـــا ِ اـراســـاْ ٞاملتـــٛؾ ٢ســـٓ١
(ٖ1329ـ)(.)1
ٚايسٝد نا ِ ايٝاد ٟاملتٛؾ ٢سٖٓ1337( ١ـ) ايًّإ اْتكًت اياعاَـ ١ايدٜٝٓـ١
ٚايدراســ ١ايعًُٝــَ ١ــٔ ســاَرا٤

ايٓذـــ ا٭شــرف باْتكااُــا ثــِ تؿــرد ايســٝد

نا ِ باملردع ١ٝبعد ٚؾا ٠ايشٝخ نا ِ.
ثِ بعد ٚؾا ٠ايسٝد نا ِ ردعت املردع ١ٝايعاَـ ١ملـرييا قُـد تكـ ٞايشـريايٟ
املتٛؾ ٢سٖٓ1338( ١ـ) يف نرب ;٤٬٭ْٸ٘ نإ قد سهٔ ؾٗٝا بعد ٚؾا ٠أستاه ٙايسـٝد
قُد سسٔ ايشرياي ٟاملتكدّ ايّنر.
ثــِ اْتكًــت يًٓذـــ ا٭شــرفٚ ،اشــمحى ؾٗٝــا أســتاهْا ايســٝد أبــ ٛاؿســٔ

ز ،13ص.670
( )1ايشٝخ قُد نا ِ اـراساْ ٞاملًك
أســا عــدَ ٠ــدار

باٯ ْٛـد( ،ت ٖ 1329ــ) ،فتٗـد نـبري يـ٘ أثـر يف أصـ ٍٛايؿكـ٘،

دٜٝٓــ ١يف ايٓذـــ ا٭شــرف ،أشــٗر نتبــ٘ ايهؿاٜــ ١يف ا٭صــَٛ .ٍٛســٛع ١طبكــات

ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.788
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ا٭صؿٗاْٚ )1(ٞاملرييا سسني ايٓاٝ٥ين(ٚ )2ايشٝخ أهللـد ناشــ ايػڀـا ،)3(٤أسـأي٘
تعا

إٔ ٜرسِ اؾُٝع.
َٚــٔ عٴ ځًُٳـا٤ٹ ٖــّا ايـدٸٚر ايشــٝخ قاســِ بــٔ قُــد قٝــ ٞايــدَ )4(ٜٔــٔ ايؿكٗـا٤

امل ي ٜٔاملتٛؾ ٢سٖٓ1237( ١ـ) َٔٚ .عًُاٖ ٤ـّا ايـدٚر أهللـد بـٔ قُـد َٗـدٟ
ايٓراق )5(ٞاملتٛؾچ ٢سٖٓ1245( ١ـ) ،أنٌُ عً َ٘ٛباؿضٛر عٓد املرس ّٛعر ايعًّٛ
ٚددٸْا ناشـ ايػڀا ٤يف ايٓذـٚ ،ردع يبًد ٙناشإٚ ،تٛيف ؾٗٝاْٚ ،كٌ دجُاْـ٘
َٓٗــاٚ ،دؾــٔ يف ايٓذـــ ا٭شــرف ،دٓ ـ

ٚايــدٚ ٙملچ ـا د ـدٸد بٓــا ٤أســا ايصــشٔ

دتٵ دجتاُٖا عً ٢سااُا مل ٜڀرأ عًُٗٝا تػٝري نأمنـا دؾٓـا
دٳ
ايشرٜـ يف يَآْاٚ ،ٴ ٹ
( )1ايسٝد أب ٛاؿسٔ املٛس ٟٛا٭صؿٗاْ( ،ٞت ٖ1365ـ) ،در

يف أصؿٗإ ٚيف ايٓذـ عٓد سبٝـ

اهلل

ايرشا ٚايشٝخ اـراساْٚ ٞايسٝد ايٝادٚ ،ٟرخ نٌ ايصؿات اؿُٝدٚ ٠ا٭ ٬م عٔ أدداد ،ٙي٘ َـٔ
اٯثــار (شــر نؿاٜــ ١ا٭صــ ،ٍٛساشــ ١ٝعًــ ٢ايتبصــرَٛ .)٠ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف
َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،2ص.447
( )2ايشٝخ قُد سسني بـٔ عبـد ايـرس ِٝايٓـاٝ٥ين( ،ت ٖ1355ــ) ،در
ْٚظرٜات٘ تتدا ٍٚا٭ٚساط ايعًُٝـ ١يدقـَ ١سـًه٘ ،ـرز يٝـ٘ ايٓـا

يف سـاَراٚ ٤ايـا  ٫تـااٍ آراٙ٤
ل
يف ايتكًٝـد ،يـ٘ َـٔ اٯثـار :سـٛا ڈ

عً ٢ايعر ٠ٚايٛثك ،٢رساي ١يف ايًباب املشهٛىَٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا ،٤ايًذٓـ ١ايعًُٝـ ١يف َ٪سسـ١
اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.680
( )3ايشــٝخ أهللــد بــٔ ايشــٝخ عًــ ٞبــٔ ايشــٝخ قُدرجــا بــٔ ايشــٝخ َٛســ ٢آٍ ناشـــ ايػڀــا( ،٤ت
ٖ1344ـ) ،ناْت ي٘ ايكابًٚ ١ٝايٓبٛؽ يف تًك ٞايدرٚ

 ٬ؾكٗٝـاڄ قككـاڄ ،يـ٘ أسسـٔ
ايعايٚ ١ٝصار عاملاڄ دًـ ٝڄ

اؿدٜحَٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،ز ،14ص.79
( )4ايعامل ا٭دٜ

ايشٝخ قاسِ ايشٝخ قُـد قـ ٞايـد( ،ٜٔت ٖ1237ــ)َٚ ،ـٔ َشـاٖري ايؿكٗـاٚ ٤عُـد٠

ايعًُا ٤احملككني  َٔٚأساتّ ٠ايؿك٘ ٚا٭صـ ،ٍٛنـإ ْبـ٬ٝڄ عـاَ٬ڄ يـ٘ َـٔ اٯثـار (سذٝـ ١اــ ايٛاسـد).
َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،13ص.433
( )5ايشــٝخ أهللــد بــٔ املــٛ

قُــد َٗــد ٟايٓراقــ( ،ٞت ٖ1245ـــ) ،ؾكٝــ٘ مرٜــرٚ ،عــامل نــبري٪َٚ ،يـــ،

ٚيع ِٝدَ ٜٔڀاع َٔ ،آثار ،ٙسذ ١ٝاملظٓ ،١اـاا ،ٔ٥سـٝـ ا٭َـَ ،١سـتٓد ايشـٝع ١يف أسهـاّ ايشـرٜع،١
َعــراز ايســعادَٛ .٠ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اٱَــاّ ايصــادم  ،ز،13
ص.115
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يف ّٖ ٙايساع ٖٛٚ ،١صاس ٴ امل٪يچؿات ايعظ ١ُٝاؾًًٝـ ١نُسـتٓد ايشـٝعٚ ١يٛايـدٙ
داَع ايسعادات.
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايشٝخ قُٸد تك ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ1248( ١ـ) شار املعـامل
صٗر ايشٝخ ايهبري دعؿر ناشـ ايػڀا.٤
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايسٝد صدر ايـد ٜٔدـد (آٍ ايصـدر)( ،)1املتـٛؾ ٢سـٓ١
(ٖ1263ــ) صــٗر ايشــٝخ ايهــبري ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــاَٚ .٤ــٔ عًُــاٖ ٤ــّا
ايــدٚر ايشــٝخ أســدٴ اهلل ايتســمح )2(ٟاملتــٛؾ ٢ســٖٓ1234( ١ـــ) ،صــاس ٴ َكــابا
ا٭ْــٛار صٹ ـٗٵرٴ ايشــٝخ دعؿــر ناشـــ ايػڀــاٚ ،٤ي ـ٘ٴ ڇرســايځ څ ١يف املٛاسٳ ـ ٳعٚ ١املضــاٜك١
ض ٢ا٭ْصار  ٟعًَ ٢ا بباي.ٞ
ش ٳرتٵ باسِ ايشٝخ َٴرٵ ٳت ٳ
ْٴ ٹ
()3

 َٔٚعٴ ځً ٳُا٤ٹ ّٖا ايدٸٚر ايشـٝٸخ َٴشٵسٹـٔٵ ٓؿـر

املتـٛؾچ ٢سـٖٓ1271( ١ــ) ٚقـد

ف بدقچ ١ايٓظر ٚعُل ايتؿهري.
عٴ ڇر ٳ
 َٔٚعٴ ځً ٳُا٤ٹ ّٖا ايـدٸٚر املـرييا سبٝـ ٳ اهلل ايرٻشـا( )4املتـٛؾ ٢سـٖٓ1312( ١ــ)
قبٌ ٚؾا ٠املرييا ايشرياي ٟبشٗرٚ ،ٜٔقـد نـإ ٖـَ ٛـٔ ر٩سـا ٤اؿـٛي ٠ايعًُٝـ ١يف
( )1ايسٝد صدر ايد ٜٔايسٝد قُد بٔ ايسٝد صاب املٛس ٟٛايعاًَ( ،ٞت ٖ1263ـ).
د ؾكٗـا ٤اٱَاَٝـ ١ا٭صـٛيٝني
( )2ايشٝخ أسد اهلل بٔ اااع ٌٝبٔ أسـد اهلل ايتسـمح( ،ٟت ٖ1234ــ) ،أسـ ٴ
احملككچــنيٚ ،عٛثــ٘ َشــٗٛرٜ ٠تــداٚاا ايعًُــاَ ،٤ــٔ َ٪يچؿاتــ٘ (ايٛســا ٌ٥يف ايؿكــَ٘ٓ ،ــاٖر ا٭عُــاٍ يف
ا٭صَٛ .)ٍٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،13ص.128
( )3ايشٝخ قسٔ بٔ ٓؿر ايباًٖ ٞايٓذؿ( ،ٞت ٖ1271ـ) ،عامل تكـٞٷ ٚرع ٚسٝـدٴ يَاْـ٘ يف عًـِ ايردـاٍ
نــجري ا٫طــ٬عَٛ .ســٛع ١طبكــات ايؿكٗــا ،٤ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١يف َ٪سســ ١اٱَــاّ ايصــادم  ،ز،13
ص.442
( )4ايشٝخ َرييا سبٝ

اهلل ايرشا( ،ت ٖ 1312ـ) ،أسـد ا٭نـابر َـٔ تَٝ٬ـّ ايشـٝخ ا٭ْصـار ،ٟبـري يف

ايؿكــ٘ ٚا٭صــ ،ٍٛيــ٘ َــٔ اٯثــار ،بــدا٥ع ا٭صــ ،ٍٛاملشــتل ،ايكضــاٚ ٤ايشــٗادات ،اٱدــارَٛ .٠ســٛع١
طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم ،ز ،14ص.174
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ايٓذـــ ٜــ ّٛنــإ َرنــا ايدراســ ١ايعًُٝــٚ ١اياعاَــ ١ايدٜٝٓــ ١يف ســاَرا ٤يف عٗــد
ايشرياي.ٟ
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايشٝخ دٛاد َٴش ٞايدٸ ٜٔاملتٛؾ ٢سٖٓ1322( ١ـ)(.)1
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايشٝخ قُد سسٔ املاَكاْ )2(ٞاملتٛؾ ٢سٖٓ1323( ١ـ)
سضر عٓد ايشٝخ راجٚ ٞايشٝخ سسٔ ناشـ ايػڀاٚ ٤ايشٝخ ا٭ْصار.ٟ
()3

َٚـــٔ قكچكـــٖ ٞـــّا ايعصـــر ايشـــٝخ َـــٖ ٬ــاد ٟايڀٗراْـــٞ

املتـــٛؾ ٢ســـٓ١

(ٖ1321ـ).
 َٔٚعًُاّٖ ٤ا ايدٚر ايشٝخ قُد ط٘ لـ( )4املتٛؾ ٢سٖٓ1323( ١ـ) ٚنـإ
َٔ ر٩سا ٤اؿٛي ٠ايعًُ ١ٝيف ايٓذـ  ّٜٛناْت املرنا ١ٜيًدراس ١يف ساَرا.٤

( )1ايشٝخ دٛاد بٔ ايشٝخ عً ٞقـ ٞايـد( ،ٜٔت ٖ 1322ــ) ،ؾكٝـ٘ عـامل ؾاجـٌ شـاعر َـاٖر أدٜـ

بًٝـؼ

َ٪يـ َتتبع َٔ عا ١ً٥عًُ ١ٝسضر عًـ ٢ايشـٝخ اؾـٛاٖرٚ ٟايشـٝخ قسـٔ ٓؿـر ٚايشـٝخ ا٭ْصـار،ٟ
ٚقد تصدٸ ٣يًتدرٜا ٚايبشح َد ٠طَٛ .١ًٜٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سسـ ١اٱَـاّ
ايصادم  ،ز ،14ص.164
( )2ايشٝخ قُد سسٔ بـٔ املـٛ
عاٌَ فتٗد يػ ٟٛأدٜ

عبـد اهلل بـٔ قُـد بـاقر املاَكـاْ( ،ٞت ٖ1323ــ) ،ؾكٝـ٘ أصـٛي ٞعـامل

ز عًٝـ٘ مجاعـَ ١ـٔ أٖـٌ
ياٖد اْتٗت ي ٘ٝايرٜاسـ ١يف ايتكًٝـد ٚايتـدرٜا ؽـ ٻر ٳ

ايؿضــٌ ٚايعًــِ ،يــ٘ :بشــر ٣ايٛصــٍٛ

أســرار عًــِ ا٭صــ ،ٍٛغاٜــ ١اٯَــاٍ يف شــر املهاســ .

َٛسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.659
( )3ايشٝخ قُد ٖاد ٟبٔ ايشٝخ قُد أَـني ايٓذؿـ ٞايڀٗراْـ ٞاملعـرٚف باملـدرٸ ( ،ت ٖ1321ــ) ،نـإ
رنٓاڄ َٔ أرنإ ايعًُا ٤ؾكٗٝاڄ أصٛيٝاڄ تكٝاڄ ثك ،١استكٌٸ يف ايٓذــ بايتـدرٜا يػـاار ٠عًُـ٘ ،ثـِ عـاد
طٗرإ ٚٚاصٌ ايبشح ٚايتدرٜا ستٚ ٢ؾات٘ ،ي٘ قذٸ ١ايعًُا ،٤اؿلٸ ايٝكني يف عًـِ ايهـَ ،ّ٬باسـح
ا٭يؿا َٛ .سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.885
( )4ايشٝخ قُـد طـ٘ بـٔ ايشـٝخ َٗـد ٟبـٔ ايشـٝخ قُـد رجـا لــ( ،ت ٖ1323ــ)َ ،ـٔ نبـار ايؿكٗـا٤
ٚايعًُا ٤اؾاَعني ملراق ٞايؿضٌ ٚايهُـاٍ ،اْتكًـت يٝـ٘ اير٥اسـٚ ١اياعاَـ ١يف عصـر ٙؽـرز عًـٜ ٢دٜـ٘
مجع َٔ ا٭عٚ ّ٬أٌٖ ايؿض ١ًٝيـ٘ َـٔ اٯثـار ،اتكـإ املكـاٍ ،اْ٫صـاف ،ايؿٛا٥ـد ا٭صـٛي ،١ٝايكٛاعـد
ايٓذؿَٛ .١ٝسٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.744
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َٚــٔ عًُــاٖ ٤ــّا ايــدٚر املــرييا سســني اـًًٝــ )1(ٞيف ايٓذـــ املتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ1326ـ) َٔ ر٩سا ٤اؿٛي ٠ايعًُ ١ٝيف ايٓذـ ا٭شرف.
َٚــٔ عًُــاٖ ٤ــّا ايــدٚر يف ايٓذـــ ايؿاجــٌ ايشــربٝاْ )2(ٞاملتــٛؾ ٢ســٓ١
(ٖ1322ـ) ٚناْت ي٘ املردع ١ٝيف ايؿتٚ ٣ٛايتدرٜا.
ٖٓٚاىځ عٴ ځً ٳُا٤ٴ أنابرٴ أعـا ِ مل ٜهـٔ ُٖايٓـا اـِ ٫چ َـٔ دٗـ ١عـدّ ايتـّنچر،
()3

 َٔٚأراد ا٫ط٬ع ؾًريادع َـا نتبـ٘ املرسـ ّٛاؿذـ ١ايشـٝخ قُـد سـري ايـدٜٔ
ٚاملرس ّٛايع ١َ٬ايشٝخ أغا بارى ايڀٗراْٚ )4(ٞغريُٖا.
 ٚاهلل سسبٓا ْٚعِ ايٛنٚ ٌٝاؿُد هلل رب ايعاملني.

( )1املرييا سسني بٔ املرييا ً ٌٝايڀٝ

بٔ املٛ

عًـ( ،ٞت ٖ1326ــ) ،ايؿكٝـ٘ ا٭صـٛي ٞاؿذـ ١االتٗـد

ن إ أؾك٘ أٌٖ يَاْ٘ ،يـ٘ :نتـاب يف اٱدـاي ،٠نتـاب يف ايػصـ  ،شـر لـا ٠ايعبـادَٛ .سـٛع ١طبكـات
ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.206
( )2ايشــٝخ قُــد ايؿاجــٌ بــٔ املــٛ

ؾضــٌ عًــ ٞايســراب ٞايشــربٝاْ( ،ٞت ٖ1322ـــ)َ ،ــٔ أُ٥ــ ١ايتكًٝــد

ٚايؿتٝا ،عرف باياٖد ٚايٛرع ٚايتك ٣ٛنإ استاهاڄ بارعاڄ ٚأصبض رٝ٥سـاڄ يًشـٝعَٚ ١ردعـ ڄا نـبرياڄ ،يـ٘ َـٔ
امل٪يؿات :ساش ١ٝؾرا٥د ا٭ص ،ٍٛساش ١ٝاملهاس  ،نتاب يف أص ٍٛايؿكـَ٘ٛ .سـٛع ١طبكـات ايؿكٗـا،٤
ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اٱَاّ ايصادم  ،ز ،14ص.559
(ٜ )3عين يف نتاب َعارف ايرداٍ ،ايشٝخ قُد سري ايد ،ٜٔز.3
( )4يف نتاب ٘ٝايّرٜع١

تصاْٝـ ايشٝع ،١طبكات أع ّ٬ايشٝعٚ ،١غريٖا.

ايفٗازع فٓ١ٝ
أ٫ٚڄ :ؾٗر

اٯٜات.

ثاْٝاڄ :ؾٗر

ا٭ع.ّ٬

ثايجاڄَ :صادر ايتشكٝل.
رابعاڄ :قتٜٛات ايهتاب.

فٗسع اآلٜات
ايسٛرٚ ٠رقِ اٯ١ٜ

ايصؿش١

اٯ١ٜ
طاقْرَأْ بِاضْمِ رَبََِّ الذيِخ لَلَ َ  6لَلَ َ اِِسطَا َ مِ ْ ..ص

سٛر ٠ايعًل5 -1 :

36 ،21

طالْيٌَْ َ أَمََْلْجُ لَمُمْ دِ نَمُمْ ًَأَحَََْْجُ عَلَيْمُمْ سِ ََْخِ ..ص

سٛر ٠املا٥د3 :٠

57 ،23

طفَاصْذَْْ بََِا حُؤْمَرُ ًَأَعْرَِْ عَ ْ الَُِْْرِمِ َص

سٛر ٠اؿذر94 :

22

طفَئِ ْ حَنَازَعْخُمْ فِ شَ ٍَْ فَرُدًَهُ إِلَ اللذوِ ًَالرُضٌُلِص

سٛر ٠ايٓسا59 :٤

154

طقُلْ إِسذََا مَرُ َ رَبِّ الْفٌََامََِ مَا ََيَرَ مِنْيَا ًَمَا بَ َ َص

سٛر ٠ا٭عراف33 :

162

طلَقَذْ جَاََمُمْ رَضٌُلٌ مِ ْ أَسفُطِمُمْ عَسِ سٌ عَلَيْوِ..ص

سٛر ٠ايتٛب128 :١

46

طمَا مَا َ لِأَىْلِ الََْذِ نَتِ ًَمَ ْ مٌَْلَيُمْ مِ َ ارَعْرَابِ أَ ْص

سٛر ٠ايتٛب120 :١

223

ط َطْأَلٌُسَََ عَ ْ الْخََْرِ ًَالََْيْطِرِ قُلْ فِييََِا إِثْمٌ مَبِ ٌص

سٛر ٠ايبكر219 :٠

162

فٗسع األعال ّ
رس ٍٛاهلل ،32 ،31 ،26 ،23 ،21 :

اٱَاّ ايعسهر186 ،164 ،112 : ٟ

،41 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33

اٱَاّ املٗد164 ،119 : ٟ

،52 ،51 ،50 ،45 ،44 ،43 ،42

براٖ ِٝابٔ ايٓيب24 :

،65 ،64 ،63 ،62 ،55 ،54 ،53

براٖ ِٝايكاٜٚين218 :

،100 ،83 ،82 ،75 ،73 ،72 ،71

براٖ ِٝبٔ ايابرقإ95 :

،122 ،121 ،112 ،111 ،108 ،107

براٖ ِٝبٔ قُد ايجكؿ167 :ٞ

،160 ،137 ،126 ،125 ،124 ،123

براٖ ِٝبٔ ٜاٜد ايٓخع61 :ٞ

223

ابٔ أب ٞداٚد82 :

اٱَاّ عً،44 ،41 ،29 ،24 : ٞ
،56 ،55 ،54 ،52 ،49 ،48 ،45
،70 ،69 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61
،80 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74
،123 ،91 ،85 ،84 ،83 ،82
223 ،222 ،170 ،136 ،127

ؾاطُ ١اياٖرا24 :£ ٤
اٱَاّ اؿسٔ 72 :

اٱَاّ اؿسني 195 :
اٱَاّ ايباقر 160 ،86 :
اٱَاّ ايصادم 160 ،112 :

اٱَاّ ايها ِ 162 :
اٱَاّ ايرٿجا 162 :
اٱَاّ اؾٛاد 163 :

اٱَاّ اااد163 : ٟ

ابٔ أب ٞعُري165 ،119 ،90 :
ابٔ أب ٞي138 ،111 :٢ًٝ
ابٔ درٜا اؿً193 ،146 :ٞ
ابٔٴ أشت٘46 :
ابٔ ا٭ثري161 :
ابٔٴ ايكٝٸِ144 :
ابٔ املكؿع96 :
ابٔٴ ايٓد43 :ِٜ
ابٔ بڀٛط43 :١
ابٔ ت153 :١ُٝٝ
ابٔ دٓٝد اٱسهايف191 ،120 :
ابٔ سب43 : ٝ
ابٔ ًد136 :ٕٚ
ابٔ ًهإ82 :
ابٔ سٓٝا194 :
ابٔ شٗاب46 :
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ابٔ شٗر آشٛب101 :

أب ٛراؾع28 :

عبٵدٹ ايبٳرٸ42 :
ابٔٴ ٳ

أب ٛسعٝد اـڂدٵرڇ28 :ٟ

ابٔ عسانر30 :

أب ٛسؿٝإ72 :

ابٔ عٝس ٢ايكڂُٸ109 :ٞ

أب ٛطاي 36 :

ابٔ ؾرس155 :ٕٛ

أب ٛقُد ايبذً90 :ٞ

ابٔ ؾٗر143 :

أبٖ ٛرٜر79 :٠

ابٔ نجري156 ،33 :

أڂبٳٞٸ بٔ نع 28 :

ابٔ َاد٘102 :

أهللد ايباْڀ165 :ٞ

ابٔ قٝصٔ158 :

أهللد ايٓٝسابٛر185 :ٟ

أب ٛا٭سٛد ايد٩ي170 ،82 ،49 :ٞ

أهللځدٴ بٔ سٓبٌ،150 ،148 ،111 ،90 :

أب ٛاؿسٔ ا٭صؿٗاْ228 :ٞ

153 ،152 ،151

أب ٛاؿسني ايكدٚر181 :ٟ

اهللد بٔ شعٝ

أب ٛاؿسني ايهر 179 :ٞ

أهللد بٔ عًٞٸ183 :

أب ٛايدردا28 :٤

أهللد بٔ ٖاْ ٞا٭ثرّ152 :

أب ٛايڀؿ ٌٝايهٓاْ35 :ٞ

أهللد بٔ و ٢ٝايبػداد148 :ٟ

أب ٛايڀٝٸ

ايڀ 195 :ٟ

ايٓسا102 :ٞ٥

أهللد دٛدت209 :

أب ٛأٜٛب ا٭ْصار28 :ٟ

أهللد سًُ209 :ٞ

أب ٛبهر ايكڀٝع150 :ٞ

أهللد ًٛص209 :ٞ

أب ٛبهر بٔ عبد ايرهللٔ املخا81 :َٞٚ

أهللد ناشـ ايػڀا118 :٤

أب ٛبهر،45 ،41 ،38 ،37 ،28 ،24 :

أساَ ١بٔ يٜد76 :

81 ،65 ،53 ،51 ،47

أسد بٔ ايؿرات143 :

أب ٛثٛر148 ،90 :

أسد بٔ عُر140 :ٚ

أب ٛدعؿر بٔ ؾرٚم ايصؿار103:

ااع ٌٝبٔ سٝدر200 :

أب ٛساَد ايػٻااي185 ،149 :ٞ

ا٭سٛد بٔ ٜاٜد ايٓخع82 :ٞ

أب ٛسٓٝؿ ١ايٓعُإ103 ،90 :

أسٝد بٔ سضري ا٭ْصار73 :ٟ

أب ٛداٚد سًُٝإ ايسذستاْ101 :ٞ

ا٭صبؼ بٔ ْبات٘55 :

فيرش االعال
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ا٭عُش سًُٝإ بٔ َٗرإ158 :

اؿڂرٸ ايعاًَ189 ،114 :ٞ

أغا بارى ايڀٗراْ164 :ٞ

سسٻإ بٔ ثابت76 :

اٯيٛس222 ،108 :ٞ

سسٔ آغا بٔ صادم آغا216 :

ا٭َني91 :

اؿسٔ ايبصر170 ،91 ،77 ،72 :ٟ

أْا بٔ َايو34 :

اؿسٔ اؿًيب103 :

أٜٛب ايسختٝاْ110 :ٞ

اؿسٔ اياعؿراْ148 :ٞ

ايبخار،148 ،111 ،101 ،82 ،81 ،62 :ٟ

اؿسٔ ايسٸراد166 :

168

سسٔ ايشرياي226 ،224 :ٟ

برٖإ ايد ٜٔاملايه201 :ٞ

ٔ ايصٻدٵر194 :
سٳسٳ ٵ

بسر بٔ أرطأ70 :٠

اؿسٔ بٔ أب ٞاؿسٔ158 :

ايب٬هر111 :ٟ

ٔ بٔ ايصبٻا 132 :
اؿځسٳ ٴ

دابر ا٭ْصار28 :ٟ

ٔ بٔٴ عًٞٸ ايعُٸاْ120 :ٞ
اؿځسٳ ٴ

دابر بٔ سٝٸإ122 :

اؿسٔ بٔ عً ٞايٛشٸا165 :٤

درٜر بٔ عبد اؿُٝد99 :

اؿسٔ بٔ عً ٞبٔ ؾضاٍ119 :

دعؿر عر ايعً227 :ّٛ

سسٔ عً ٞشا ٙاؿسٝين132 :

دعؿر بٔ قُد ايكُ120 :ٞ

سسٔ ناشـ ايػڀا117 :٤

دعؿر د216 :ٍ٬

اؿسني ايهرابٝس148 :ٞ

دعؿر ناشـ ايػڀا216 ،117 ،116 :٤

سسني ايٓاٝ٥ين228 :

دعؿر ٜاٜد ايكعكاع املدْ157 :ٞ

سٳؿڃ ٴ بٔ غٝاخ74 :

دٛاد ايعاًَ116 :ٞ

اؿهِ بٔ ع161 :١ٓٝٝ

دٛاد ش 223 :

هللچاد بٔ أب ٞسًُٝإ80 :

دٛاد َٴش ٞايدٸ230 :ٜٔ

هللچاد بٔ عجُإ98 :

اؿانِ ايٓٝسابٛر193 :ٟ

هللچاد بٔ عٝس98 :٢

اهلل ايرٻشا229 :

سٳ ٵُدٳإ ايتػًيب93 :

سبٝ

سّٜؿ١ڂ ايُٝاْ47 :ٞ
سّٜؿ ١بٔ ايُٝإ28 :

ده ١بٓت ًٜٛد36 :
امي ١قڀ

ايد131 :ٜٔ
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ضر ش221 :ٍ٬
اـڀٝ

اـٛاريَ136 ،107 :ٞ

ًـ بٔ ٖشاّ ايبااي157 :
اـً ٌٝبٔ أهللد50 :

سعٝد بٔ أب ٞعرٚب95 :١
د بٔ ايعاص47 :
سع ٝٴ
سعٝد بٔ املس57 : ٝ
سعٝد بٔ دبري61 :

ً ٌٝبٔ اسشل ايهرد200 :ٟ

سعٝد ثابت217 :

ٓدم ا٭سد170 :ٟ

سؿٝإ ايجٛر،111 ،110 ،98 ،90 ،58 :ٟ

داٚد ايظاٖر179 ،154 ،90 ،59 :ٟ
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د ٜٔاهلل ايؿاطُ128 :ٞ

سؿٝإ بٔ ع146 ،111 ،110 ،89 :١ٓٝٝ

ايراي29 :ٟ

سًُإ ايؿارس28 :ٞ

ايراغ

ا٭صؿٗاْ82 :ٞ

سٴً ِٝبٔ قٝا55 :

ايرٸبٝعڇ املراد148 :ٟ

سًُٝإ بٔ عبد املًو81 :

ايربٝع بٔ صبٝض97 :

سًُٝإ بٔ َٗرإ ا٭سد169 :ٟ

ربٝع ١بٔ عبد ايرهللٔ60 :

سٳُٴرٳ ځ ٠بٔ دٴ ٵٓدٴب34 :

رشٝد ااذر72 :ٟ

سٌٗ بٔ سعد ايساعدٟټ35 :

رشٝد رجا215 ،206 :

سٝـ ايد209 :ٜٔ

رجا ايرؾٝع224 :ٞ

ايشرٜـ املرتض75 :٢

يرار ٠بٔ أعني172 ،119 :

شرٜو بٔ عبد اهلل ايٓخع138 :ٞ

اياكشرٟټ195 :

يما ايد ٜٔاملكدس150 ،149 :ٞ

يٜاد72 ،71 :

ايشٗٝد ا٭202 ،201 :ٍٚ

يٜد ايشٗٝد160 :

ايشٗٝد ايجاْ202 :ٞ

يٜد بٔ ثابت28 :

ايشٝخ ايبٗا200 :ٞ٥

سامل بٔ عُر57 :

ايشٝخ ايڀٛس،114 ،104 ،74 ،23 :ٞ

ايسٸبه199 :ٞ

،189 ،166 ،120 ،117 ،116 ،115

ايسر س140 :ٞ

200 ،193 ،192

سعد بٔ أبٚ ٞقاص76 :

ايشٝخ املؿٝد200 ،192 ،191 ،120 :

سعد بٔ عٴبادٳ٠ځ ا٭ْصار33 :ٟ

صؿٛإ بٔ و119 :٢ٝ
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صٳ ٬ٴ ايدٸ ٜٔا٭ٜٛب130 :ٞ
بٔ نٝسإ ايُٝاْ168 :ٞ

طاٚٚ
ايظاٖر بٝ

130 :

عبد اهلل بٔ َبارى99 :
عبد اهلل بٔ َسعٛد،61 ،59 ،47 ،29 :
159 ،96 ،64

عاي ١ٝيما املًو132 :

عبد اهلل بٔ ٖٚ

عاَر ايشعيب58 :

عبد املًو بٔ عبد ايعاٜا بٔ درٜر97 :

عاَر بٔ شراس ٌٝايشعيب170 :

عبد امل َٔ٪بٔ ايكاسِ98 :

عا٥ش ١بٓت أب ٞبهر29 :

عبد امل َٔ٪بٔ عً179 :ٞ

ايعبا

بٔ عبد املڀً 55 :

ايرٸاسيب77 :

عبٝد اهلل املٗد93 :ٟ

عبد ايرهللٔ ا٭شعر61 :ٟ

عبٝد اهلل بٔ أب ٞسعٝد112 :

عبد ايرهللٔ ا٭ٚياع،98 ،90 ،58 :ٞ

عبٝد اهلل بٔ اؿسني128 :

179 ،170 ،153

عبٝد اهلل بٔ عً ٞبٔ أب ٞشعب168 :١

عبد ايرهللٔ بٔ اؿارخ47 :

عبٝد ٠بٔ عُر ٚايسًُاْ83 :ٞ

عبد ايرهللٔ بٔ عٛف29 :

عجُإ ايبا212 :

عبد ايرس ِٝبٔ ايد145 :

عجُإ بٔ سعٝد186 :

عبد ايريام ايصٓعاْ99 :ٞ

عجُإ بٔ عؿإ،47 ،38 ،37 ،29 :

عبدٹ اهلل بٔ أب ٞأٚؾ34 :٢

،76 ،65 ،61 ،60 ،53 ،49 ،48

عبدٳ اهلل بٔ أب ٞراؾع38 :

169 ،77

عبدٴ اهلل بٔ ايابري47 :

عر ٠ٚبٔٴ ايابري بٔ ايعٛاّ83 :

هلل بٔٴ ايسا49 : ٥
عبدٴ ا ٹ

ايعاٜا باهلل130 :

عبد اهلل بٔ ايعاص29 :

عڀا ٤بٔ ربا 170 :

عبد اهلل بٔ دبً ١ايهٓاْ194 :ٞ

عهرَ170 ،61 ،41 :١

عبد اهلل بٔ دبً ١بٔ أبٵذٳرٵ ايهٓاْ104 :ٞ

ايع ١َ٬اؿً201 :ٞ

عبد اهلل بٔ سه33 :ِٝ

عًكُ ١بٔ قٝا ايٓخع61 :ٞ

عبد اهلل بٔ سٓظً71 :١

عً ٞاـص224 :ٞ

عبد اهلل بٔ سعٝد ايهٓاْ166 :ٞ

عً ٞايكار136 :ٟ

عبد اهلل بٔ عبا

29 :

عً ٞايهرن200 :ٞ
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 ٞبٔ براٖ42 :ِٝ
عً ٸ

فتب ٢ايًٓهراْ221 :ٞ

 ٞبٔ هللا ٠ايهسا157 :ٞ٥
عً ٸ

قسٔ ٓؿر221 :

عًٞٸ بٔ َٴشُٻد ايبٴاد184 :ٟٚ

احملكل اؿً201 :ٞ

 ٞبٔ قڂُٸد ايسٻُٳر119 :ٟ
عً ٸ

قُٸد ا٭بٗر185 :ٟ

عً ٞشا ٙسًڀإ133 :

قُٸد ايسًُ ٞايمحَّ102 :ٟ

عُار بٔ ٜاسر29 :

َٴشٳُٸد أَني ا٭سمحآباد126 :ٟ

عُر بٔ اـڀاب،38 ،37 ،30 ،29 :

قُد أَني اؾٓد209 :ٟ

،59 ،56 ،53 ،52 ،51 ،48 ،45

قُد باقر االًس190 ،115 :ٞ

،77 ،69 ،65 ،64 ،63 ،61 ،60

قُد برٖإ ايد131 :ٜٔ

84 ،80

َٴشٳُٻد بٔ أب ٞبهر71 :

عٴُٳ ٳر بٔ ساّ32 :

قُد بٔ أهللد بٔ و100 :٢ٝ

عُر بٔ عبد ايعاٜا69 :

قُد بٔ سشام111 :

عُر بٔ َسًِ ايتُ166 :ُٞٝ

قُد بٔ اؿسٔ بٔ ؾرٚم ايصؿار103 :

عٳُٵرٴ ٚبٔ اؿُل72 :

قُد بٔ اؿٓؿ55 :١ٝ

ايؿاجٌ ايشربٝاْ231 :ٞ

قُد بٔ ايسٓٛس206 :ٞ

ايؿضٌ بٔ شاهإ166 ،112 :

قُٸد بٔ درٜر ايڀ 156 ،89 :ٟ

ايؿٝض ايهاشاْ114 :ٞ

قُد بٔ ايد ا٭شعر166 :ٟ

ايكاسِ بٔ قُد بٔ أب ٞبهر168 ،85 :

قُٸد بٔ سري168 ،42 ،41 :ٜٔ

ايكا ِ٥بأَر اهلل بٔ اٱَاّ املٗد129 :ٟ

قُد بٔ عجُإ186 :

قتاد ٠بٔ دعاَ169 :١

قُٸد بٔ عً ٞشا132 :ٙ

نُ ٌٝبٔ يٜاد72 :

قُٸد بٔ قٝا ايبذً98 :ٞ

ايه ٙٛنُر226 :ٟ

قُد بٔ َرٚإ ايًّٖ98 :ٞ

ايًٝح بٔ سعد90 :

ٴَشٳُٻد بٔ َسعٛد ايعٝاش167 :ٞ

َايو ا٭شمح55 :

قُٸد بٔ َسًِ اياٖر94 :ٟ

َايو بٔ اْا91 :

قُد بٔ َسًُ76 :١

املأَ91 :ٕٛ

قُد سري ايد231 :ٜٔ
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قُد سسٔ املاَكاْ230 :ٞ

املكد

قُد سسٔ ايٓذؿ217 ،216 ،118 :ٞ

َهش ٍٛايشٻاَ95 :ٞ

قُد سسني ا٭صؿٗاْ218 :ٞ

َٳٗد ٟايبصر205 :ٟ

قُٸد سٴسني ايٓٛر115 :ٟ

َٛس ٢بٔ عكب46 :١

َٴشُٻد سسني ناشـ ايػڀا211 :٤

َٝجِ ايتُار72 :

قُد ط٘ لـ230 :

َ ُٕٛٝبٔ َٗرإ51 :

قُٸد عاملهري201 :

ْاؾع بٔ أبْ ٞع156 :ِٝ

قُد عبد206 :٠

لِ ايدٸ ٜٔأب ٛربٝع199 :

قُٸد ع ٤٬ايد ٜٔبٔ عابد209 :ٜٔ

ْعُ ١اهلل اؾاا٥ر126 :ٟ

قُد نا ِ اـراساْ227 :ٞ

ْ ٛبٔ أبَ ٞر141 :ِٜ

قُد ق ٞايد219 :ٜٔ

ٖاد ٟايڀٗراْ230 :ٞ

ٕ بٔ اؿهِ38 :
َرٚا ٳ

ٖار ٕٚايرشٝد91 :

املستعً ٞباهلل130 :

ٖٳرٵثٳُٳ ١بٔ أعني91 :

َسرٚم بٔ ا٭ددع ااُٴداْ83 :ٞ

ٖشاّ بٔ اؿهِ98 :

َسًُ ١بٔ كًد77 :

ٖشاّ بٔ عبد املًو161 ،95 ،94 :

َصع

بٔ ايابري196 :

ا٭ردب202 :ًٞٝ

ٖٳُٸاّ بٔ َٴٓبٸ٘79 :

َظؿچر ايد ٜٔشا225 :ٙ

ٖٝجِ بٔ بشري99 :

َعاه بٔ دبٌ29 ،27 :

ايٛاقد142 :ٟ

َعا ١ٜٚبٔ اب ٞسؿٝإ،70 ،69 ،41 :

ٚا ٌ٥بٔ سذر33 :

،78 ،76 ،75 ،73 ،72 ،71
84
َعا ١ٜٚبٔ عُار98 :
املعا بٔ بادٜا145 :
َعُر بٔ راشد99 :
املػري ٠بٔ شٗاب49 :
املكداد بٔ ا٭سٛد47 :

ايٛسٝد ايبٗبٗاْ126 :ٞ
و ٢ٝبٔ املبارى ايٝاٜد158 :ٟ
و ٢ٝبٔ و ٢ٝبٔ نجري144 :
وٝٳ ٢بٔ ٳٜعٵُرٴ ايعٳدٵٚاْ169 :ٞ
ٜاٜد بٔ أب ٞسبٝ

املصر58 :ٟ

ٜعكٛب بٔ سشام اؿضرَ157 :ٞ
ٜعكٛب بٔ ايسهچٝت172 :
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ٜعكٛب بٔ نٹًا129 :

ٜٛسـ بٔ و ٢ٝاملصر148 :ٟ

ٜٛسـ ايبشراْ126 :ٞ

ْٜٛا بٔ عبد ايرهللٔ165 ،112 :

فٗسع املنصادز
ايكرإٓ ايهر.ِٜ
 .1اٱتكــإ يف عًــ ّٛايكــرإٓ ،عبــد ايــرهللٔ ايســٛٝط ،ٞؼكٝــل ســعٝد االــّٚب ،دار
ايؿهر ،بريٚت ،ط.)ّ1996( ،1
 .2ا٫دتٗــاد يف اٱســ ،ّ٬قُــد َصــڀؿ ٢املراغــ ،ٞايهتــاب ايػــين يًٓشــر َڀبعــ ١دار
اؾٗاد ،ايكاٖر.)ّ1959( ،٠
 .3ا٫سهــاّ ،عًــ ٞبــٔ قُــد رجــا ناشـــ ايػڀــا٪َ ،٤سســ ١ناشـــ ايػڀــا ٤ايعاَــ،١
ايٓذـ ،ط.)ّ1995( ،1
 .4أ بــار ايكضــا ،٠قُــد بــٔ ًـــ بــٔ سٝــإ (ٚنٝــع) ،ؼكٝــل عبــد ايعاٜــا َصــڀؿ٢
املراغَ ،ٞڀبع ١ا٫ستكاَ ،١ايكاٖر ،٠ط.)ّ1947( ،1
 .5ارشاد ايسار ٟيشر صشٝض ايبخار ،ٟأهللد بٔ عً ٞايعسكَ ،ْٞ٬ڀبعـ ١بـ٫ٛم،
َصر ،طٖ1325( ،7ـ).
 .6ا٫ستبصــار يف َــا ا تًـــ َــٔ ا٭ بــار ،قُــد بــٔ اؿســٔ ايڀٛســ ،ٞؼكٝــل سســٔ
اـرسإَ ،ڀبعٛ ١رشٝدْ ،شر دار ايهت

اٱس ،١َٝ٬طٖ1390( ،4ـ).

 .7ا٫ستٝعاب يف أاا ٤ا٭صشابٜٛ ،سـ بٔ عبد اهلل ايكرطيب ،طبـع َـع اٱصـاب،١
املهتب ١ايتذار ١ٜايه َ ،٣صر.)ّ1939( ،
 .8أسد ايػاب ،١قُد بٔ ا٭ثري ،اْتشارات ااعًٝٝإ ،طٗرإ ْاصر سر.ٚ
 .9سعاف ايراغبني يف سـري ٠املصـڀؿٚ ٢ؾضـا ٌ٥أٖـٌ بٝتـ٘ ايڀـاٖر ،ٜٔقُـد بـٔ عًـٞ
ايصبإَ ،صڀؿ ٢ايباب ٞاؿًيب.)ّ1948( ،
 .10سعاف املبڀأ بردـاٍ املٛطـأ ،عبـد ايـرهللٔ ايسـٛٝط ،ٞؼكٝـل َٛؾچـل ؾـٛي ٟدـ ،
طبع ْٚشر دار ااذر ،٠بريٚت ،طٖ1410( ،1ـ).
 .11اٱصــاب ١يف اٝٝــا ايصــشاب ،١أهللــد بــٔ عًــ ٞايعســك ،ْٞ٬ؼكٝــل عــادٍ اهللــد عبــد
املٛدٛدْ ،شر دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1415( ،1ـ).
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 .12أع ّ٬املٛقعني عـٔ رب ايعـاملني ،قُـد بـٔ أبـ ٞبهـر (ابـٔ قـ ِٝاؾٛيٜـ ،)١ؼكٝـل
قُد ق ٞايد ٜٔعبد اؿُٝدَ ،ڀبع ١ايسعادَ ،٠صر ،ط.)ّ1955( ،1
 .13ا٭ع ،ّ٬ريٴ ايد ٜٔايارنً ،ٞطبع ْٚشر دار ايعًِ يًُٜ٬ني ،ط.5
 .14أعٝـــإ ايشـــٝع ،١قســـٔ اَ٫ـــني ايعـــاًَ ،ٞسككـــ ١ايســـٝد اَ٫ـــني ،دار ايتعـــارف
يًُڀبٛعات ،بريٚت ،يبٓإ.
.15

ا٭غاْ ،ٞأب ٛايؿرز ا٭صؿٗاْْ ،ٞشر دار ايؿهر ،بريٚت.)ّ1956( ،

.16

نًٝــٌ املــٓٗر يف ؼكٝــل املڀًـ  ،قُــد دعؿــر ايهرباســ ،ٞؼكٝــل دعؿــر اؿســٝين
ا٫شهٛر ،ٟدار اؿدٜح ،قِ املكدس ،١طٖ1424( ،1ـ).

 .17ا٫نُاٍ يف ااا ٤ايرداٍٚ ،يـ ٞايـد ٜٔايت ٜـا٪َ ،ٟسسـ ١أٖـٌ ايبٝـت  ،قـِ
املكدس.١
 .18آٍ ناشـ ايػڀآَ ٤اٌٖ عڀـا ،٤شـانر دـابر َٛسـ ٢ايبػـدادَ ،ٟڀبعـ ١ا٫دٜـ ،
بػداد.)ّ2000( ،
 .19ا٭ّ ،قُد بٔ درٜا ايشاؾع ،ٞدار ايؿهر ،بريٚت ،ط.)ّ1980( ،2
 .20ا٭َاي ،ٞقُٸد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞؼكٝل قسِ ايدراسات اٱسـ ١َٝ٬يف َ٪سسـ١
ايبعج ،١طبع ْٚشر دار ايجكاؾ ،١طٖ1414( ،1ـ).
.21

اٱَاَٚ ١ايسٝاس ١املعرٚف بتارٜخ اـًؿا ،٤عبد اهلل بـٔ َسـًِ ايـدٜٛٓر ،ٟؼكٝـل
د .ط٘ قُد يٜينْ ،شر َ٪سس ١اؿًيب ٚشرنا ،ٙايكاٖر ،٠طٖ1413( ،1ـ).

 .22أَــٌ اَ٫ــٌ ،قُــد بــٔ اؿســٔ اؿــر ايعــاًَ ،ٞؼكٝــل اهللــد اؿســٝينَ ،ڀبعــ١
ا٫داب ،ايٓذـ ا٫شرف.
 .23باب َد ١ٜٓعًِ ايؿك٘ ،عً ٞبٔ قُد رجا ناشـ ايػڀا ،٤دار اياٖرا ،٤بـريٚت،
ط.)ّ1985( ،1
 .24عار اْٛ٫ار ،قُد باقر االًس٪َ ،ٞسس ١ايٛؾا ،٤بريٚت ،ط.)ّ1983( ،2
 .25عر ايؿٛا٥د يف شر ايؿرا٥د ،قُد سسٔ ا٭شتٝاْ ،ٞطبع ١قدمي.١
 .26ايبداٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜااع ٌٝبٔ نجري ايدَشك ،ٞؼكٝل عً ٞشـري ،ٟطبـع ْٚشـر دار

فيرش ادلصادر

247

سٝا ٤ايمحاخ ايعرب ،ٞبريٚت ،ط.)ّ1988( ،1
 .27تاز ايعرٚ

َٔ دٛاٖر ايكاَٛ

 ،قُد َرتض ٢اؿسـٝين ،دار ايؿهـر ،بـريٚت،

(ٖ1414ـ).
 .28تازٴ املٛايٝد يف ا٭ٚٚ ١ُ٥ؾٝاتِٗ ،اهللد بـٔ عًـ ٞايڀ سـْ ،ٞشـر َهتبـ ١املرعشـٞ
ايٓذؿ ،ٞقَِ ،ڀبع ١ايصدرٖ1406( ،ـ).
 .29تــارٜخٴ أاــا ٤ايجكــات ،عُــر بــٔ شــاٖني ،ؼكٝــل صــبش ٞايســاَراْ ،ٞ٥شــر ايــدار
ايسًؿ ،١ٝطٖ1404( ،1ـ).
 .30تارٜخ آٍ يرار ،٠قُد عً ٞا٭بڀش ،ٞقِ املكدسٖ1399( ،١ـ).
 .31تارٜخ ا٫سـٚٚ ّ٬ؾٝـات املشـاٖري ٚا٫عـ ،ّ٬قُـد بـٔ أهللـد ايـّٖيب ،ؼكٝـل د.
عبد ايس ّ٬تدَر ،ٟدار ايهتاب ايعرب ،ٞبريٚت ،ط.)ّ1998( ،2
 .32تــارٜخ ا٭َــِ ٚاملًــٛى ،قُــد بــٔ درٜــر ايڀ ـ  ،ٟؼكٝــل نبــَ ١ــٔ ايعًُــاْ ،٤شــر
َ٪سس ١ا٭عًُ ،ٞبريٚت.
 .33تـارٜخ اـًؿــا ،٤عبــد ايــرهللٔ ايســٛٝط ،ٞؼكٝــل قُــد قــ ٞايــد ٜٔعبــد اؿُٝــد،
َڀبع ١ايسعادَ ،٠صر ،ط.)ّ1952( ،1
 .34تـــارٜخ ايعـــرام بـــني ا٫ســـت٬يني ،عبـــا

ايعـــاا ٟٚاحملـــاَْ ،ٞشـــر دار ايعربٝـــ١

يًُٛسٛعات ،ط.)ّ2004( ،1
 .35تــارٜخ ايكضــا ٤يف ا٫ســ ،ّ٬قُــٛد بــٔ عرْــٛ

َ ،ڀبعــ ١ايهًٝــات ا٭يٖرٜــ،١

ايكاٖر.٠
 .36تارٜخ املد ١ٜٓاملٓٛٸر( ٠أ بار املد ١ٜٓاملٓـٛٸر ،)٠عُـر بـٔ شـبٻ ١ايبصـر ،ٟؼكٝـل ؾٗـِٝ
قُد شًتٛتْ ،شر دار ايؿهرَ ،ڀبع ١قد

 ،قِ.

 .37تارٜخٴ ايٝعكٛب ،ٞأهللد بٔ أبٜ ٞعكٛب ايٝعكٛب ،ٞطبع دار صـادر ،بـريٚتْ ،شـر
َ٪سس ١آٌٖ ايبٝت  ،قِ.
 .38تــارٜخ بػــداد أَ ٚدٜٓــ ١ايســ ،ّ٬أهللــد بــٔ عًــ( ٞاـڀ ٝـ
َصـــڀؿ ٢عبـــد ايكـــادر عڀـــا ،طبـــع ْٚشـــر دار ايهتـ ـ
(ٖ1417ـ).

ايبػــداد ،)ٟؼكٝــل

ايعًُٝـــ ،١بـــريٚت ،ط،1
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 .39تارٜخ ؾهر ا٫دتُاع ،قُد عًـ ٞقُـد ،دار املعرؾـ ١اؾاَعٝـ ١ا٫سـهٓدر ،١ٜط،2
(ٖ1429ـ).
 .40تارٜخ َد ١ٜٓدَشل ،عً ٞبٔ اؿسٔ ايشاؾع ،ٞؼكٝل عً ٞشري ،ٟطبع ْٚشـر دار
ايؿهرٖ1415( ،ـ).
 .41تأ ٌٜٚكتًـ اؿدٜح ،قُٸد بٔ عبد اهلل بٔ َسًِ ،ؼكٝل ااع ٌٝا٭سـعرد،ٟ
طبع ْٚشر دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت.

 .42ؼــ ايعكـ ٍٛعٓــد آٍ ايرسـ ، ٍٛاؿســٔ بـٔ عًــ ٞاؿراْـ ،ٞؼكٝــل عًـ ٞانـ
ايػؿارْ ،ٟشر َ٪سس ١ايٓشر اٱس َٞ٬ؾُاع ١املدرسني ،قِ ،طٖ1404( ،2ـ).
 .43ؼؿځ١ڂ ايٓټظډار يف غرا٥

ا٭بصار ٚعذا٥

ا٭سؿار (رسً ١ابٔ بڀٛطَ ،)١ٴشُٻد بٔ

عبــد اهلل ايڀٓذــ ،ٞؼكٝــل ؾٓــَ ١ــٔ ا٭دبــا ،٤املهتبــ ١ايتذارٜــ ١ايه ـ َ ،٣صــر،
(.)ّ1958
ايـرا ٟٚيف شـر تكرٜـ

 .44تدرٜ

ايٓـٛا ،ٟٚعبـد ايـرهللٔ ايسـٛٝط ،ٞؼكٝـل عبـد

ايٖٛاب عبد ايًڀٝـ ،املهتب ١ايعًُ ،١ٝاملد ١ٜٓاملٓٛٸر ،٠ط.)ّ1959( ،1
 .45تـّنر ٠اؿؿچــا  ،قُــد بـٔ أهللــد ايــّٖيبْ ،شــر َهتبـ ١اؿځـرٳ ٵّ املهچــ ٞبءعاْــٚ ١يار٠
َعارف اؿه ١َٛايعاي ١ٝاآد.١ٜ
 .46تّنرٛ ٠اص ا٭َ ١يف صا٥
دار ايهت
 .47ترتٝ

ا٭ٜٛ ،١ُ٥سـ بـٔ عًـ( ٞسـبا بـٔ اؾـٛي،)ٟ

ايعًُ ،١ٝط.)ّ2005( ،1

املدارى ٚتكرٜ

املسايو ملعرؾـ ١أعـَ ّ٬ـّٖ

َايـو ،عٝـاض بـٔ َٛسـ٢

ايسبا ،ؼكٝل اهللد بهري قُٛدْ ،شر دار َهتب ١اؿٝا ،٠بريٚت.)ّ1967( ،
 .48ايتعدٚ ٌٜايمحدٝض ،سًُٝإ بٔ ًـ ايباد ،ٞدراسٚ ١ؼكٝل اهللد ايباار.
.49

تكر ٜٴ ايتّٗ ، ٜأهللد بٔ عً ٞايعسك ،ْٞ٬ؼكٝـل َصـڀؿ ٢عبـد ايكـادر عڀـا،
ْشر دار ايهت

 .50تٗــّٜ

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1415( ،2ـ).

ا٭سهــاّ ،قُــد بــٔ اؿســٔ ايڀٛســ ،ٞؼكٝــل سســٔ اـرســإَ ،ڀبعــ١

ٛرشٝدْ ،شر دار ايهت
.51

تّٜٗ

اٱس ،١َٝ٬ط.4

ايتّٗ ، ٜأهللد بٔ عً ٞايعسك ،ْٞ٬ؼكٝل صدق ٞمج ٌٝايعڀـارْ ،شـر
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دار ايؿهر ،طٖ1404( ،1ـ).
 .52تّٜٗ

ايهُاٍ يف ااا ٤ايرداٍ ،مجاٍ ايدٜٛ ٜٔسـ املا ،ٟؼكٝل بشـار عـٛاد

َعرٚف٪َ ،سس ١ايرساي ،١بريٚت ،ط.)ّ1985( ،4
 .53داَع بٝإ ايعًِ ٚؾضً٘ َٚا ٜٓبػ ٞيف رٚاٜت٘ ٚهللً٘ ،عُـر بـٔ ٜٛســ ايكـرطيب،
دار ايؿهر ،بريٚت.
 .54اؾر ٚايتعد ،ٌٜعبد ايرهللٔ بٔ أب ٞسامت ايراي ،ٟؼكٝل َصـڀؿ ٢عبـد ايكـادر
عڀاْ ،شر دار ايهت

ايعًُ ،١ٝط.)ّ2002( ،1

 .55اؾــٛاٖر ايســٓ ١ٝيف ا٭سادٜــح ايكدســ ،١ٝقُــد بــٔ اؿســٔ اؿــر ايعــاًَْ ،ٞشــر
َ٪سس ١ا٭عًُ ،ٞبريٚت ،ط.)ّ1982( ،1
 .56اؾٛاٖر املض ١ٝيف طبكات اؿٓؿ ،١ٝعبد ايكادر بٔ أب ٞايٛؾا ٤ايكرش ،ٞؼكٝل قُد
عبد اهلل ايشرٜـ ،دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.)ّ2005( ،1

 .57سٝا ٠اؿٛٝإ ايه  ،٣نُاٍ ايد ٜٔاَ٫ـري ،ٟدار ايهتـ

ايعًُٝـ ،١بـريٚت ،ط،2

(ٖ1418ـ).
 .58اـرازٜ ،عكٛب بٔ براٖ ،ِٝاملڀبع ١ايسًؿ ،١ٝايكاٖر ،٠طٖ1352( ،2ـ).
.59

٬صــ ١ا٭قــٛاٍ يف َعرؾــ ١ايردــاٍ ،اؿســٔ بــٔ ٜٛســـ ا٫ســد ،ٟؼكٝــل دــٛاد
ايكٝٸ٪َ ،َٞٛسسْ ١شر ايؿكاٖ٘ ،طٖ1417( ،1ـ).

 .60ايدر املختار شـر تٓـٜٛر ا٭بصـار ،قُـد بـٔ عًـ ٞاؿٓؿـ ،ٞدار ايؿهـر ،بـريٚت،
طٖ1386( ،2ـ).
 .61ايدرٸ املٓجٛر يف تؿسري باملأثٛر ،عبد ايرهللٔ ايسـٛٝطَ ،ٞڀبعـ ١ايؿـتض ،دـدْ ،٠شـر
دار املعرؾ ،١طٖ1365( ،1ـ).
 .62ايدرر ايٓذؿ َٔ ١ٝاملًتكڀات ايٛٝسؿٜٛ ،١ٝسـ بٔ اهللـد ايبشراْـ ،ٞؼكٝـل ْٚشـر
شرن ١دار املصڀؿ ٢اٱسٝا ٤ايمحاخ بريٚت ،ط.)ّ2002( ،1
 .63دعا ِ٥اٱسٚ ّ٬هنر اؿٚ ٍ٬اؿراّ ،ايٓعُـإ بـٔ قُـد ايتُُٝـ ،ٞؼكٝـل آصــ
بٔ عً ٞأصػر ؾٝضْ ،ٞشر دار املعارف.)ّ1963( ،
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 .64ايدٜباز املّٖ

يف َعرؾ ١أعٝإ عًُا ٤املّٖ  ،بـراٖ ِٝبـٔ ْـٛر ايرسـ ،ِٝؼكٝـل

َأَ ٕٛق ٞايد ٜٔاؾٓاب ،ٞدار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.)ّ1996( ،1

 .65ه ا٥رٴ ايعٴكب ٢يف َٓاق ٹ هٳ ٟٚايكڂرٵب ،٢أهللد بٔ عبد اهلل ايڀـ  ،ٟعـٔ ْسـخ ١دار
ايهت

املصرٚ ١ٜاـااْ ١ايتُٛٝرْ ،١ٜشر َهتب ١ايكدسٖ1356( ،ٞـ).

 .66هرٚٷ َٔ سٝا ٠ايشٝخ عً ٞناشـ ايػڀـا ،٤عبـد ايسـتار اؿسـين٪َ ،سسـ ١ناشــ
ايػڀا ٤ايعاَ ،١ايٓذـ ا٫شرفٖ1418( ،ـ).
 .67ايّرٜع ١ا

تصاْٝـ ايشٝع ،١أغا بـارى ايڀٗراْـ ،ٞدار ا٭جـٛا ،٤بـريٚت ،ط،3

(.)ّ1983
 .68ايــّ ٌٜعًــ ٢طبكــات اؿٓابًــ ،١عبــد ايــرهللٔ بــٔ أهللــد ايدَشــك ،ٞدار املعرؾــ،١
بريٚت ،يبٓإ.
 .69رداٍ ايڀٛس ،ٞقُد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ ،ٞؼكٝـل دـٛاد ايكٝـ َٞٛا٫صـؿٗاْ،ٞ
َ٪سس ١ايٓشر ا٫س ،َٞ٬قِ املكدسٖ1415( ،١ـ).
 .70ايرساي ١املستڀرؾ ،١قُد بٔ دعؿر ايهٓاْ ،ٞؼكٝل قُد املٓتصرْ ،شر دار ايبشـا٥ر
اٱس ،١َٝ٬بريٚت ،ط.)ّ1986( ،4
 .71رسا ٌ٥ا ٛإ ايصؿا  ٕ٬ ٚايٛؾا ،دار صادر بريٚت.
 .72ر ٚاملعاْ ،ٞقُٛد اٯيٛس ٞايبػداد ،ٟدار سٝا ٤ايمحاخ ايعرب ،ٞبريٚت.
 .73رٚج ١ايٛاعظني ،قُٸد بٔ ايؿتاٍ ايٓٝسابٛر ،ٟتكد ِٜقُد َٗد ٟاـرسإْ ،شر
َٓشٛرات ايرج ،ٞقِ.
 .74سٳـعٵدٴ ايسٸــعٛد ،عًــ ٞبــٔ َٛســ ٢اؿســين ،طبــع ْٚشــر املهتبــ ١اؿٝدرٜــ ،١ايٓذـــ
ا٭شرف ،ط.)ّ1950( ،1
 .75سٓٔ ايمحَّ( ٟاؾاَع ايصشٝض) ،قُد بٔ عٝس ٢ايمحَّ ،ٟؼكٝلٴ عبـد ايـرهللٔ
قُد عجُإ ،طبع ْٚشر دار ايؿهر ،بريٚت ،ط.)ّ1983( ،2
 .76سٓٔ ايدٸارقڀين ،عًٞٸ بٔ عُر ايدار قڀين ،ؼكٝل فد ٟبٔ سٝد ايشـٛر ،٣طبـع
ْٚشر دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.)ّ1996( ،1
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 .77سٓٔ ايدارَ ،ٞعبد اهلل بٔ عبد ايـرهللٔ ايـدارَ ،ٞؼكٝـل قُـد أهللـد ايـدٖإ،
ْشر َڀبع ١ا٫عتداٍ ،دَشل.
 .78ايسٓٔ ايه  ،٣أهللد اؿسني بٔ عً ٞايبٗٝك ،ٞدار ايؿهر.
 .79ايسٓٔ ايه  ،٣أهللد بٔ شعٝ
طبع ْٚشر دار ايهت

ايٓسا ،ٞ٥ؼكٝل د.عبد ايػؿار سًُٝإ ايبٓدار،ٟ

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.)ّ1991( ،1

 .80سٓٔ ايٓسا ٞ٥بشر ايسٛٝط ،ٞعبد ايرهللٔ ايسٛٝطْ ،ٞشر دار ايؿهـر ،بـريٚت،
ط.)ّ1930( ،1
 .81ســري عــ ّ٬ايٓټــب ،٤٬قُــد بــٔ أهللــد ايــّٖيب ،ؼكٝــل شــعٝ

ا٭رْــاٚ٩طْ ،شــر

َ٪سس ١ايرساي ،١بريٚت ،طٖ1413( ،9ـ).
 .82شذر ٠ايٓٛر اياان ١ٝيف طبكات املايه ،١ٝقُد بٔ قُد كًـٛف ،ؼكٝـل عبـد االٝـد
اؿٝاي ،ٞدار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،ط.)ّ2003( ،1

 .83شر ايارقاْ ٞعًَٛ ٢طأ َايو ،قُد بٔ عبد ايباق ٞايارقاْْ ،ٞشر دار ايهتـ
ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1411( ،1ـ).
 .84شر ٴ ْٗرڇ ايب٬غ ،١عبد اؿُٝد بٔ أب ٞاؿدٜد املعتاي ،ٞؼكٝل قُٻـد أبـ ٛايؿضـٌ
براْٖ ،ِٝٳشٵرٴ دار سٝا ٤ايهت

ايعربَٓ ،١ٝشٛرات َهتب ١آ ١ٜاهلل ايعظُ ٢املرعشٞ

ايٓذؿ ،ٞط.)ّ1967( ،2
 .85صشٝضٴ ايبخار ،ٟقُد بٔ ااع ٌٝايبخـار ،ٟطبـع ْٚشـر دار ايؿهـر ،بـريٚت،
طبع ١با٭ٚؾست عٔ طبع ١دار ايڀباع ١ايعاَر ٠باستاْبٖ1401( ،ٍٛـ).
 .86ايصٛاعل احملرق ١يف ايرد عً ٢أٌٖ ايبدع ٚاياْدقـ ،١اهللـد بـٔ سذـر املهـْ ،ٞشـر
دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.)ّ1999( ،

 .87ايض ٤ٛايَ٬ع ٭ٌٖ ايكرٕ ايتاسع ،قُد بٔ عبد ايرهللٔ ايسخا ،ٟٚدار اؾٝـٌ،
بريٚت ،ط.)ّ1992( ،1
 .88طبكات اع ّ٬ايشٝع ،١آغا بـارى ايڀٗراْـ ،ٞدار اسٝـا ٤ايـمحاخ ايعربـ ،ٞبـريٚت،
ط.)ّ2009( ،1
 .89طبكات اؿٓابً ،١قُد بٔ أبٜ ٞعً ،٢دار املعرؾ ،١بريٚت.
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 .90طبكـات ايشــاؾع ١ٝايهـ  ،٣تـاز ايــد ٜٔبــٔ عًــ ٞايسـبه ،ٞؼكٝــل د.قُــٛد قُــد
ايڀٓاسٖ ،ٞذر يًڀباعٚ ١ايٓشر ،طٖ1431( ،2ـ).
 .91ايڀبكات ايه  ،٣قُد بٔ سعدْ ،شر دار صادر ،بريٚت ،يبٓإ.
 .92ايع ٚدٜـٛإ املبتـدأ ٚاــ يف أٜـاّ ايعـرب ٚايعذـِ ٚاي بـر َٚـٔ ساجـرِٖ َـٔ
ه ٟٚايسًڀإ ا٭ن (تارٜخ ابٔ ًد ،)ٕٚعبد ايرهللٔ بٔ ًد ،ٕٚطبـع ْٚشـر
دار سٝا ٤ايمحاخ ايعرب ،ٞبريٚت ،ط.4
 .93ايعبكات ايعٓ ٜـ ١يف ايڀبكـات اؾعؿرٜـ ،١قُـد اؿسـني بـٔ عًـ ٞناشــ ايػڀـا،٤
ؼكٝل دٛدت ايكاٜٚين ،دار بٝإ يًٓشر ٚايتٛيٜع بريٚت.)ّ1982( ،
.94

ايعبكــات ايعٓ ٜــ ١يف ايڀبكــات اؾعؿرٜــ ،١قُــد اؿســني ناشـــ ايػڀــا ،٤ؼكٝــل
دٛدت ايكاٜٚين ،ط.)ّ1998( ،1

 .95ايعد ٠يف أص ٍٛايؿك٘ ،قُـد بـٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ ،ٞؼكٝـل قُـد رجـا ا٭ْصـارٟ
ايكَُ ،ٞڀبع ١ستار ،٠طٖ1417( ،1ـ).
 .96عٴُٵدٳ٠ڂ ايكار ٟشٳرٵ ٴ صشٝض ايبٴخار ،ٟقُٛد بٔ أهللد ايعٝين ،دار سٝا ٤ايـمحاخ
ايعربٖ1348( ،ٞـ).
 .97ع ٕٛٝأ بار ايرجا  ،قُد بٔ عً ٞايكُ ،ٞؼكٝل سسني ا٭عًُ ،ٞطبع ْٚشر
َ٪سس ١ا٭عًُ ،ٞبريٚتٖ1404( ،ـ).
 .98ايػارات ،براٖ ِٝبٔ قُد ايهٛيف ،ؼكٝل د ٍ٬ايد ٜٔاحملدخَ ،ڀبع ١بٗذت.
 .99ؾـتض ايبـار ٟشـر صـشٝض ايبخــار ،ٟاهللـد بـٔ عًـ ٞايعسـك ،ْٞ٬اٚؾســٝت دار
املعرؾ ،١بريٚت ،ط.2
 .100ؾًســؿ ١ايتشــرٜع يف اٱســ ،ّ٬صــبش ٞقُصــاْ ،ٞدار ايعًــِ يًُٜ٬ــني ،بــريٚت،
ط.)ّ1961( ،3
ت أاـاَ ٤صـٓٸؿ ٞايشـٝع( ١ردـاٍ ايٓذاشـ ،)ٞأهللـد بـٔ عًـ ٞايٓذاشـ،ٞ
 .101ؾٗرس ٴ
ؼكٝــل َٛســ ٢ايش ـ  ٟايالــاْ ،ٞطبــع ْٚشــر َ٪سســ ١ايٓشــر ا٫ســ َٞ٬ايتابعــ١
ؾُاع ١املدرسني ،قِ ،طٖ1416( ،5ـ).
 .102ؾٗرست ايمحا خ ،قُـد سسـني اؿسـٝين اؾ٬يـ ،ٞعـدَ ٠عًكـني ،بـريٚت ،يبٓـإ،
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طٖ1436( ،4ـ).
 .103ايؿٗرست ،ايشٝخ قُد بٔ اؿسٔ ايڀٛس ،ٞؼكٝل دٛاد ايكٝٸ٪َ ،َٞٛسسـْ ١شـر
ايجكاؾ ،١قِ ،طٖ1417( ،1ـ).
 .104ايؿٗرست ،قُد بٔ اسشل ايٓدْ ،ِٜشر دار املعرؾ ١بريٚت.)ّ1978( ،
 .105ؾــٛات ايٛؾٝــات ،قُــد بــٔ شــانر ايهــتيب ،ؼكٝــل عًــ ٞبــٔ قُــد عٝــٛض ،دار
ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت يبٓإ ،ط.)ّ2000( ،1

 .106ؾٝض ايكدٜر شر اؾاَع ايصػري َٔ أسادٜح ايبشري ايّٜٓر ،قُد عبد ايـرٚ٩ف
املٓا ،ٟٚؼكٝل أهللد عبد ايس ،ّ٬طبع ْٚشـر دار ايهتـ

ايعًُٝـ ،١بـريٚت ،ط،1

(ٖ1415ـ).
 .107قــٛت ايكًــٛب يف َعاًَــ ١احملبــٛب ،قُــد بــٔ عًــ ٞاملًهــ ،ٞجــبڀ٘ باســٌ عٝــٕٛ
ايسٛد ،دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.)ّ1997( ،1

 .108ايهايف ،قُد بٔ ٜعكـٛب ايهًـٝين ،ؼكٝـل عًـ ٞأنـ ايػؿچـار ،ٟاملڀبعـ ١سٝـدر،ٟ
ْشر دار ايهت

اٱس ،١َٝ٬آ ْٛد ،ٟطٖ1367( ،3ـ).

 .109ايهاٌَ يف ايتارٜخ ،عً ٞبـٔ قُـد ابـٔ ا٭ثـري ،ؼكٝـل ًٝـٌ َـأَ ٕٛشـٝشا ،دار
املعرؾ ،١بريٚت ،ط.)ّ2007( ،2
 .110ايهاٌَ يف جعؿا ٤ايرداٍ ،عبد اهلل بٔ عد ٟاؾردـاْ ،ٞؼكٝـل د .سـٗ ٌٝينـار،
قرأٖا ٚياد عًٗٝا و ٢ٝكتار غاا ،ٟٚدار ايؿهر ،بريٚت ،ط.)ّ1988( ،3
 .111نتــاب ســً ِٝبــٔ قــٝا اا٬يــ ،ٞســً ِٝبــٔ قــٝا اا٬يــ ،ٞؼكٝــل قُــد بــاقر
ا٭ْصار.ٟ
ـ اؿذــ
 .112نځ شٵــ ٴ

ٚا٭ســتار عــٔ أاــا ٤ايهتــ

ٚا٭ســؿار ،سســني ايٓٝســابٛرٟ

ايهٓتٛرَ ،ٟڀبع ١بُْٗٔ ،شر َهتب ١آ ١ٜاهلل ايعظُ ٢املرعشـ ٞايٓذؿـ ،ٞقـِ ،ط،2
(ٖ1409ـ).
 .113نشـــ ايظٓــ ٕٛعــٔ أســاَ ٞايهتـ

ٚايؿٓــَ ،ٕٛصــڀؿ ٢بــٔ عبــد اهللَ ،ــع َكدَــ١

ايسٝد شٗاب ايد ٜٔاملرعش ،ٞدار سٝا ٤ايمحاخ ايعرب ،ٞبريٚت.
 .114نٓا ايعُاٍ يف سٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ ،عً ٞاملتك ٞاآد ،ٟؼكٝـل بهـر ٟسٝـاْ،ٞ
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طبع ْٚشر دار ايؿهرٖ1415( ،ـ).
 .115نٓا ايعُاٍ ،عً ٞاملتك ٞبٔ سساّ ايد ٜٔاآد ،ٟجبڀ٘ ٚصشش٘ بهر ٟسٝٸـاْ،ٞ
صؿ ٠ٛايسكا٪َ ،سس ١ايرساي ،١بريٚت.)ّ1989( ،
 .116يسإ املٝـاإ ،أهللـد بـٔ عًـ ٞايعسـكْ ،ْٞ٬شـر َ٪سسـ ١ا٭عًُـ ٞيًُڀبٛعـات،
بريٚت ،طٖ1390( ،2ـ).
َ .117اجــ ٞايٓذـــ ٚساجــرٖا ،دعؿــر بــٔ بــاقر آٍ قبٛبــ ،١املڀبعــ ١ايعًُٝــ ،١ايٓذـــ
ايشرف ،ط.)ّ1955( ،1
 .118املبسٛط يف ؾك٘ اٱَاَ ،١ٝقُد بٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ ،ٞايسـٝد قُـد تكـ ٞايهشـؿ،ٞ
املهتب ١املرتض ،١ٜٛطٗرإٖ1387( ،ـ).
 .119فُع ايبشـ ر ،ٜٔؾخـر ايـد ٜٔايڀروـ ،ٞؼكٝـل أهللـد اؿسـٝينْ ،شـر َهتـ

ْشـر

ايجكاؾ ١اٱس ،١َٝ٬طٖ1408( ،2ـ).
 .120احملاسٔ ،أهللد بٔ قُد بٔ ايد اي ق ،ٞؼكٝل د ٍ٬ايد ٜٔاؿسـٝينْ ،شـر دار
ايهت

اٱس.١َٝ٬

 .121احملبٻر ،قُد بٔ سبٝ

ايبػدادَ ،ٟڀبع ١ايدا٥رٖ1361( ،٠ـ) .

 .122احملًډ ،٢عً ٞبـٔ أهللـد بـٔ سـعٝد ،ؼكٝـل أهللـد قُـد شـانرْ ،شـر دار ايؿهـر،
بريٚت.
 .123كتصر تارٜخ ايعرب ٚايتذدٜد اٱس ،َٞ٬سٝد أَري عً ،ٞترمج ١رٜاض رأؾت،
ؾٓ ١ايتأيٝـ ٚايمحمجٚ ١ايٓشر.)ّ1938( ،
 .124املد ٌ

نتاب اٱن ،ٌٝقُد بٔ عبد اهلل (اؿانِ ايٓٝسابٛر ،)ٟؼكٝل د.ؾـ٪اد

عبد املٓعِ أهللد ،دار ايدع ،٠ٛاٱسهٓدر.١ٜ
َ .125دَ ١ٜٓعادا ا٭ ١ُ٥ا٫ثين عشر ٚد ٌ٥٫اؿذر عً ٢ايبشـرٖ ،اشـِ بـٔ سـًُٝإ
ايبشراْ ،ٞؼكٝـل ؾٓـ ١ؼكٝـلَ ،ڀبعـ ١داْـشْ ،شـر َ٪سسـ ١املعـارف اٱسـ،١َٝ٬
طٖ1415( ،1ـ).
َ .126رآ ٠اؾٓإ ٚعـ  ٠ايٝكظـإ ،عبـد اهلل بـٔ أسـعد ايٝـاؾع ،ٞؼكٝـل ًٝـٌ املٓصـٛر،
َٓشٛرات ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.)ّ1997( ،1
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َ .127ـــرآ ٠ايعكـــ ٍٛيف شـــر أ بـــار آٍ ايرســـ ،ٍٛقُـــد بـــاقر االًســـ ،ٞدار ايهتــ
ا٫س ،١َٝ٬طٗرإ ،طٖ1404( ،3ـ).
َ .128ســتدرى ايٛســاَٚ ٌ٥ســتٓبا املســا ،ٌ٥سســني ايٓــٛر ٟايڀ ســ ،ٞؼكٝــل ْٚشــر،
َ٪سس ١آٍ ايبٝت  ٱسٝا ٤ايمحاخ ،ط.)ّ1988( ،2
َ .129ســـتدرى عًـــِ ردـــاٍ اؿـــدٜح ،عًـــ ٞايُٓـــاي ٟايشـــاٖرٚد ،ٟطٗـــرإ ،ط،1
(ٖ1412ـ).
 .130املستدرى عً ٢ايصشٝشني ،قُد بٔ قُد اؿانِ ايٓٝسابٛر ،ٟؼكٝـل دٜٛ .ســ
املرعشًْ ،ٞشر دار املعرؾ ،١بريٚتٖ1406( ،ـ).
َ .131ستٳڀڃرٳؾات ايسرا٥ر (باب ايٓٛادر)َٛ ،سٛع ١ابـٔ درٜـا ،قُـد بـٔ اهللـد بـٔ
درٜا اؿً ،ٞؼكٝل قُد َٗد ٟاـرسـإَ ،هتبـ ١ايرٚجـ ١اؿٝدرٜـ ،١ايٓذــ،
ايعرام ،ط.)ّ2008( ،1
َ .132ســٓد أبــ ٞداٚد ايڀٝايســ ،ٞســًُٝإ بــٔ داٚد ايڀٝايســْ ،ٞشــر دار اؿــدٜح،
بريٚت.
َ .133سٓد أبٜ ٞعً ٢املٛصً ،ٞأهللد بٔ عً ٞايتُ ،ُٞٝؼكٝل سسني سً ِٝأسد ،طبـع
ْٚشر دار املأَ ٕٛيًمحاخ.
َ .134سٓد أهللد ،أهللد بٔ سٓبٌ ،طبع ْٚشر دار صادر ،بريٚت.
َ .135سٓد ايشٗاب ،قُـد بـٔ سـ ١َ٬ايكضـاع ،ٞؼكٝـل هللـد ٟعبـد االٝـد ايسـًؿ،ٞ
َ٪سس ١ايرساي ،١بريٚت ،ط.)ّ1985( ،1
َ .136صابٝض ا٭سهاّ ،قُد َٗد ٟايڀباطبـا ،ٞ٥ؼكٝـل ٚتصـشٝض َٗـد ٟايڀباطبـاٞ٥
ٚؾخر ايد ٜٔايصايفَٓ ،شٛرات َٝجِ ايتُار ،قِ املكدسٜ ،١رإ ،طٖ1430( ،2ـ).
َ .137صبا املتٗذد ٚس ٬املتعبد ،قُد بٔ اؿسـٔ ايڀٛسـ٪َ ،ٞسسـ ١ؾكـ٘ ايشـٝع،١
بريٚت ،يبٓإ ،ط.)ّ1991( ،1
ٔ أب ٞشـب ١ٝيف ا٭سادٜـح ٚاٯثـار ،عبـد اهلل بـٔ قُـد ايعبسـ ،ٞؼكٝـل
َ .138صٓـ اب ٴ
سعٝد قُٸد ايًچشاّْ ،شر ٚطبع دار ايؿهر ،طٖ1409( ،1ـ).
 .139املصٓٻـ ،عبد ايريام ايصٻٓعاْ ،ٞؼكٝـل سبٝـ

ايـرهللٔ ا٭عظُـْ ،ٞشـر االًـا
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ايعًُ.ٞ
َ .140عامل ايعًُا ،٤قُد بٔ عً ٞبٔ شٗر آشٛب ايسر ٟٚاملايْدراَْ ،ٞڀبع ١قِ.
َ .141عاْ ٞا٭ بار ،قُد بٔ عً ٞبٔ بابٜٛـ٘ ايكُـ ،ٞؼكٝـل عًـ ٞأنـ ايػؿچـار ٟطبـع
ْٚشر اْتشارات سٖ1379( ،َٞ٬ـ).
َ .142عذِ املڀبٛعات ايعربٚ ١ٝاملعرٸبٜٛ ،١سـ يٝإ سـرنٝاَ ،ڀبعـ ١املعـارفْ ،شـر
َهتب ١املرعش ٞايٓذؿٖ1410( ،ٞـ).
َ .143عذــِ املــ٪يؿني ،عُــر رجــا نشايــ ،١دار سٝــا ٤ايــمحاخ ايعربــَ ،ٞهتبــ ١املجٓــ،٢
بريٚت.
َ .144عذِ رداٍ اؿدٜح ٚتؿص ٌٝطبكات ايرٚا ،٠أبـ ٛايكاسـِ اــ ،ٞ٥ٛؼكٝـل ؾٓـ١
ؼكٝل ،طٖ1413( ،5ـ).
 .145املًٌ ٚايٓشٌ ،قُد بٔ عبد ايهر ِٜايشٗرستاْ ،ٞؼكٝـل قُـد سـٝد نْ٬ٝـ ،ٞدار
املعرؾ ،١بريٚت.
 ٫ َٔ .146وضر ٙايؿك ،٘ٝقُد بٔ عً ٞبٔ باب ٜ٘ٛايكُ ،ٞؼكٝـل عًـ ٞأنـ ايػؿـار،ٟ
ْشر مجاع ١املدرسني ،قِ ،طٖ1404( ،2ـ).
َٓ .147اق ـ

آٍ أبــ ٞطاي ـ  ،قُــد بــٔ عًــ ٞاملايْــدراْ ،ٞاملهتبــ ١اؿٝدرٜــ ،١ايٓذـــ

ا٫شرف.)ّ1956( ،
 .148املٓاق  ،املٛؾل بـٔ أهللـد بـٔ قُـد املهـ ٞاــٛاريَ ،ٞؼكٝـل َايـو احملُـٛد،ٟ
طبع ْٚشر َ٪سس ١ايٓشر اٱس َٞ٬ايتابع ١ؾُاع ١املدرسني ،قِ ،طٖ1411( ،2ـ).
 .149املٓتخ ـ

َــٔ هٜــٌ املــّ ،ٌٜقُــد بــٔ درٜــر ايڀ ـ ٪َ ،ٟسســ ١ا٫عًــ ،ٞبــريٚت،

(.)ّ1939
 .150املٓتخ

َٔ َسٓد عبد بٔ سٴُٝد ،صـبش ٞايبـدر ٟايسـاَرا ،ٞ٥طبـع ْٚشـر َهتبـ١

ايٓٗض ١ايعرب ،١ٝط.)ّ1988( ،1
َٓ .151تٗــ ٢املكــاٍ يف أســٛاٍ ايردــاٍ ،قُــد بــٔ اااعٝــٌ املايْــدراْ ،ٞؼكٝــل ْٚشــر
َ٪سس ١اٍ ايبٝت  ٱسٝا ٤ايمحاخ ،قِ ،طٖ1416( ،1ـ).
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َٛ .152ســٛع ١ايعتبــات املكدســ ،١قســِ ايٓذـــ ،دعؿــر بــٔ اســد اهلل اـًًٝــ ،ٞدار
املعارف ،بػداد ،طٖ1386( ،1ـ).
َٛ .153سٛع ١طبكات ايؿكٗا ،٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيف َ٪سس ١اَ٫اّ ايصادم  ،اشـراف
دعؿر ايسبشاْٖ1418( ،ٞـ).
َٝ .154ــاإ ا٫عتــداٍ يف ْكــد ايردــاٍ ،قُــد بــٔ اهللــد ايــّٖيب ،ؼكٝــل عًــ ٞقُــد
َعٛض ،طبع ْٚشر دار ايهت

ايعًُ ،١ٝبريٚت.)ّ1995( ،

َٝ .155ــاإ ا٫عتــداٍ يف ْكــد ايردــاٍ ،قُــد بــٔ اهللــد ايــّٖيب ،ؼكٝــل عًــ ٞقُــد
ايبذاْ ،ٟٚشر دار املعرؾ ،١بريٚت ،طٖ1382( ،1ـ).
 .156ايٓتظِ يف تارٜخ املًٛى ٚا٭َِ ،عبد ايرهللٔ بٔ عً ٞابـٔ اؾـٛي ،ٟؼكٝـل قُـد
عبد ايكادر عڀا َٚصـڀؿ ٞعبـد ايكـادر عڀـا ،دار ايهتـ

ايعًُٝـ ،١بـريٚت ،ط،1

(.)ّ1992
ْ .157ظِ درر ايسُڀني يف ؾضا ٌ٥املصـڀؿٚ ٢املرتضـٚ ٢ايبتـٚ ٍٛايسـبڀني ،قُـد بـٔ
ٜٛســـ اؿٓؿــَ ،ٞــٔ كڀٛطــات َهتبــ ١اٱَــاّ أَــري املــَٓ٪ني  ايعاَــ ،١ط،1
(.)ّ1958
ٖ .158دٜــ ١ايعــارؾني ،ااعٝــٌ باشــا ايبػــداد ،ٟأٚؾســٝت دار سٝــا ٤ايــمحاخ ايعربــٞ
بريٚت ،عٔ طبع ١استاْب.)ّ1951( ،ٍٛ
 .159ايــٛايف بايٛؾٝــاتًٝ ،ــٌ ابــٔ أبٝــو ايصــؿد ،ٟؼكٝــل أهللــد ا٭رْــاٚ٩ط ٚترنــٞ
َصڀؿ ،٢دار سٝا ٤ايمحاخ ،بريٚت.)ّ2000( ،
ٚ .160سا ٌ٥ايشٝع١

ؼصٌٝڇ َسا ٌ٥ايشرٜع ،١قُد بٔ اؿسٔ اؿر ايعـاًَ ،ٞؼكٝـلٴ

ْٚشــر َ٪سســ ١آٍ ايبٝــت  ٱسٝــا ٤ايــمحاخ ،املڀبعــَٗ ١ــر ،قــِٜ ،ــرإ ،ط،2
(ٖ1414ـ).
ٚ .161ؾٝات ا٫عٝإ ،اهللد بٔ قُد ابٔ ًهإ ،ؼكٝـل سسـإ عبـا
بريٚت.
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مجع عجُإ يًُصشـ 47 ................. ................................
ايرد عً ٢ايسٛٝط48 ..................... ................................ ٞ
ا٭َر ايعذٝ

يف مجع اـًؿا ٤يًُصشـ 48 ................................

رساٍ اؿؿا َع املصاسـ املرسً ١يٮقڀار 49 .............................
تشه ٌٝأب ٞا٭سٛد املصاسـ ٚتٓكٝڀٗا 49 ..................................
٬ص ١ايه ّ٬يف شر ّٖا ايدٚر ايجاْ50 ................................ ٞ
املصدر ملعرؾ ١ا٭سهاّ ايشرع ١ٝيف ّٖا ايدٚر ايجاْ50 ...................... ٞ
شرٚط قب ٍٛاـ ايٛاسد عٓد اـًؿا53 .................................. ٤
ردٛع ايشٝع ١يٮ ٖٛ ١ُ٥ردٛع يًسٓ ١ايٓب53 ............................ ١ٜٛ
ا ٫ت٬ف يف تد ٜٔٚاؿدٜح 54 ............................................
ا ٫ت٬فٴ يف رٚز ايؿكٗا َٔ ٤املد56 ................................... ١ٜٓ
ا ٫ت٬ف يف ايردٛع يـ ٢ايرأ56 ......................................... ٟ
َدرس ١أٌٖ اؿدٜح َٚدرس ١أٌٖ ايرأ57................................ ٟ
َٔ أ ّ ّٖ ٙايڀرٜكٚ ١سرٸّ اٱؾتا ٤بايرأ57............................... ٟ
ْٛا٠ڂ َدرس ١ايرٸأَٚ ٟدرس ١اؿدٜح 60 .....................................
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