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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ان الحمددهلل ن محمدددهللت يم دد ونن غددد  يم دد  هلل ت يمويرغدددن ن مددن   ي  مهلل دددمن ي دددن ن     

يحهللت  عمنلمن من نههلل هللا فالمضل ل  يمن نضلل فال هنهللي ل   ي   ههلل ان ال ال    ال  ن 

 قن د  يال  نن   نهن الرنن امميا   قيا هللا حق :عغهللت ي  يل  ال   نك ل  ي  ههلل ان محمهللا 

نن  نهن المنس ا قيا  غكدم الدري قلقكدم مدن مهللدس ياحدهلل  يقلدق  ، مي  ن اال يام م م لمين

ممهن زيجهن يغث ممهمن  جنال كثن ا يم دن  يا قديا هللا الدري   دن لدين غد  يا   حدنم ان 

لكم نن انهن الرنن امميا ا قيا هللا يقيلي ا قيال  هللنهللا نصلح لكم  عمن ،هللا كنن علنكم  قنغن 

   .فيزا عظنمنغكم يمن نطع هللا ي  يل  فقهلل فن زين هلل  لكم رمي
ؾلاُٛ ظَٙسٝ ئا ظٙعٗ خَ٘ ؾٞ ٗٙػت  هٞ غٞ ضٝتا ٗٝ غٞ ال َ ٗ ضٝ محٞ تٛ خو٘اٜ ةوٞ ٗضٝ   بطاٙاْ ٗخ٘

خ٘اٜ ةٞٗضٝ  ظٙا تط ؾا ضٝ ظاًاْ بلا ٝ ٗ ٗ ال الم علنكم ي حمة هللا يغ كن د  ; تاْ هٞ غٞ ضبَٚت
ٍ  ]كاُٛ ثَٚػٞ ًبٞ ضًاْفٞضً٘ٗزٝ ثري ؤ ظٗض ئاُٛ  ت هٞ ق٘ نوُ٘ٗٛ    بوَ٘  ٝٗ [حمٌس قوٛ اهلل عوٚوٞ ٗاهػوو

اللهم   من الحق حقن يا زقمن ا غنع  ي   من الغنطدل غدنطال يا زقمدن  ج مدن ]ٙاُٛ ئٚػالَظاُا

ابٞتوٜٞ كوٞ زٜٝ خًٞوٞ    ُاهٍَٚ هٞ ٗباُٛ ظَٙسٝ  ئا ظٙعٗٗ غٞ ُطني ًّ ِٞ ضؾٞ ٗٙػتاْ ٗخَ٘ٙخَ٘دغ 
٘ ٗٙػت ؾتََٚٙعٗ خَ٘ ؾٞضِٜ٘ٝ بٞيت ئََٚغبٞضزٝ ٞ  ٚ٘ٗمن بو  ُو٘ٗ غو   توا َٙلٛ توا ظٝٗ ُ عتاْ َٙضِْ كوٞ بو

ٍ بوٞهََل٘  َٚهَٙٞ بٞخ َ ُازَٝ ٗ ؾيت ٗا ُا َٜٗضِٙٞٗٝ ٓٞ ضةٚع ئٞ هَٛئاةازاضٜ ٗ ؾا ضٝظاٙٛ ُٞ ب٘ٗ بّ 
اُوٞ  ْ ٗ غ٘ ٗضِضاعتاْ زٝ كَٞ تٞ ُٔا ٗ تُٞٔا ةٞ َِٙـ كٞ ؾٛ بٞ ضَِٜٚ كٞ ثت هٞ ٗبابٞتًًََّٞٗٙ زًٝٞ

ِاُٛ ضِٝ ُط ٗ بو  ٙوٞ بوٞ    غٞ با ضٝت بٞ بٞ كا ضَٓٚ  بٞ زٗاٜ ضِٝ ئٛ ظاُا ٙاْ ٗ ؾا ضٝ ظاٙاُٛ ئٚػالَ
اْ ٗ ٙؿٛ  ثٚا ٗاْ ٗ قوصٜ ئوا فوطٝ تو    بٞ تا ٙبٞ تٛ ب  غٞ ضٗضِ [ضٝ فضٝ ُطٛ ِٗٝ ِ ]٘ٝ ٜ ةؿيتؾَٚ

ٞ   ٙاُٛ ئٚػالَئاٙٞ ظاُا  اًٞئا ٙٞ ئٞ َ كا ضٝ زضٗ غتٞ ٙاْ حٞ ضِ ] اْخامنٞكامن ن زٝ ةؿوتٚاْ ٙو
ئوٛ  ضِٝٗز ٙٞ( ٙاخ٘ب نُ٘ٚاْ ٓٞن  ٙٞ ب ن٘اض ًٞ ظٓٞض ٓٞ ئاٙٞ[ظٝجٚاٗاب نُ٘ٗٚاْ  زُ٘ٗطّ ٙاخ

ٞ ? ٓٞ ٙٞ ٙاْثَٚهٞ ٗاُٜٞ ٙٞكرت ٛاٗ ج٘ضٗٗ ب نُ٘ٗضاٗ ج ض جَ٘ ٛ   ٜئاٙٞ ئٞ َ فًٞ٘ٗ زاُو  كوٞ باغو
ثوٞ َصحنحن ]فٞ ضً٘ٗ زٝ كاْ ]م زا با ٗٝ هَكٞ هٞ ُاٗ خٞٙٞ ٝ٘ٗ ؾَٚزٝكْٞ  بٞ [ضٝفضِٝ ُطٛ ِ]

فوٞ  ٗ  (ٙحسدس ) ٗٝ ب  نُ٘ٗٛ ظاُاٙاُٛ  ظْالٗا عَٗٗٓٚ بَٛ( َ ننن ضدونهللن( ٞ ُسٝن ٜ قٚحٞ تٚاْ 
ضِٝ ُطٛ ضِٝ ف زٝ ( هٞ َ فٞ ضً٘ٗزاُٞ كٞ باؽيت ضِٝ ئٚاْ نٛ ٙٞ بٞ ضاًبٞ ض ئٜٞ ةؿ٘ٝبٞ ؾَٚ  ضً٘ٗزٝ
غ٘ملاْ كوٞ  ٜ ً٘ٗكرتّٙ ؾت ب  ئٌَٚٞكامن ناخ ؾٞٗٙػتٞ( غدنلين ا   ديهللالقضن ب )ٗاتٞ كٞ ْ

َ ٗٝن )  ٗ فٞ ضًو٘ٗزٝ كواُٛ    ظٗئاُٛ ثريَٗٗٝ هٞ غٞ ضٜ ك ن بني بطٙيت ٙٞ هٞ ق٘ ضِنا غٞ ضمصدر(( 
ٞ ثٚاٗاُٛ ئٞ ٗ هٞ ثاؾاْ ضِٝ ئٛ ٗ ب  ن ُٛ ظاُا ٙاْ ٗ كٞ هَ تر ( هٞ غٞ ض بَٚ.ز  [حمٌس]ظضٝ تٛحٌ 
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( خو ٜ توا ٗزاٗٝٗ   ّ ٗغٞ ضزٝ ًٛ خ ٜ ) ئٞ غجَٛٙكٞ ٓٞ ض ٙٞ كٞ كٚاْ هٞ كات ٗ ؾ٘ َٙٞ  ئٚػال ًٞ
٘ٝ ٜ تا ٙبٞت ٗ غٞ ضجٞ َ ًوطؤ  ؿلٞ ف بٞ ئ٘ ًٞ تٛ ئٚػالًٛ بٞ ؾَٚلٛ بٞ ضنا ٗٙاْ ثَٚخٞ ظًٞ تَٚ

ٛ   ٜ٘ٝ ةؿيت ٙاْ  كطزٗٗٝ هٞ ةؿت ب٘ا ضٝ كاُٛ ًطؤظا ٙٞ تٛ بٞ ؾَٚ ٘ ظاٙوٞ تو اٜ ةوٞ ٗضٝ ثوا   ( خو
ٙـ بطٙيت ٙٞ هٞ هَٛ خ ف بُ٘ٗٛ خو٘اٜ ةوٞ ٗضٝ ٗ   كٞ ئٞ ٗ ساتٞ ٗٝ بٞ باؾرتّٙ ثازاؾتزاؾتٚاْ ب

 طاضٝ ٙٞ ٓٞ ؾيت بٞ ضٙين خ٘اٜ ثٞ ضٗٝ ضزؾازكطزُٚاْ بٞ خ ؾرتّٙ ؾَّ٘ٙ كٞ ئٞ ٗٙـ ب
٘ٗ ن ٝ ئٛ ٗ ب هَٚتٞ خعًٞ ت ضِب[ كٞ بٞ ُسٝ ]طاٜ بٞ ختٞ ٗٝ ضٜ ٙٞجَٚ[امنن نن  ب الونلمنن]

ٝ ب  ٙوٞ ضِ  ض ٙاْ  كط زٗٗٝ ب  ئٞ َ ئٚػالًٞ(ظَٗ اغيت تَٛ ك  ؾاَُٚلُٛٞ كاُٛ ئٞ َ ظاُا ٙاُٞ كٞ بٞ ضِ
ً٘ جا ٓٚسَٙم بوٞ كوٞ َ توطٜ ُوا     هٞ تَٚل  ؾاُٛ  ظؤض ةٞ ٗ ضٝ ٙٞ  ئٛ ٓٞ ضظا ُا ٙٞن بٞ الٜ ًِٞ ٗٝ

]  ب  ٙوٞ ًوّ ٗٝن   جٚٔاُٛ ئٚػالًٛ كطزٗٗٝ  ـ كٞ ف بٞلٛ ةٞ ٗضٝ ٙاْ ثَٚظامن نُ٘لٞ خع ًٞ تَٚ
ٜ  ٝ ئٚٞ كٞ ٜ با( ضِغجاضزٝ ٙٞ كٛ ظاُػيت  حوع(( ) ٗٗت٘ٗٙوٞ توٛ بوٞ بوَٛ      ؽ زٝ كوٞ َ ٗٝ ن خو  

ٞ ثٚا ٗاُٛ ئٞ َ ٞ هَةٞ ٗضٝ ٙٞ بٞ ضاًبٞ ض ظاُاٙاْ ٗ كلٛ ت خٚاُٞ تَٚنُ٘لٞ ةٞ ضٗاُٞ بَٚ ٗقطتاُسْ
ٚع كاضٜ ُ٘ٗ ةئٚػالًٞٗ بٞ كٞ َ غٞ ٙط كطزُٛ ًاُسٗٗبْ٘ٗ ٗب  ن٘ٗ ُٞ كا ُٚاُٞ كٞ ئٞ ًٞ ف ٓٞ ض

ُوٞ ٗٝ ٜ زٝ  سِؤّٙ  ب  غٞ ٙط كوطزْ ٗ خَ٘ٙ لٞ ٗٝ بطِضً٘ٗ ْ با ثَٚ فٞ (ُٛ ٙٞ كٞ ضغٞ ضٗ باُط خ٘ا ظ
غٞ با ضٝ ت بٞ با بٞ تٞ كٜٞ صلْ اهلل علٌّ َسدل  ( ػًٞبٞ ض)حمٌس(قٛ ئٞ َ فٞ ضً٘ٗ زاُٜٞ كٞ ثَٚ

ان  ح ن من غن  م هرا ال دنب ) (صلي هللا علن  ي لم)قنل   يل هللا ) (ٌٛٞ ٗٝ فٞ ضً٘ٗ ٙٞ تئَٚ

(الحمن  يالك م
ٗاتوٞ   (احلهاء)بط  ضْ  ٘ٝ ئٞ ٗ قًََصٗ ً٘ٗ ٝ غجٛ ٙاُٞ ٜ ثَٛباؾرتّٙ ؾت كٞ ئَٚ ٗات1ٞ

ت كٞ ؾاخا ِٗٙٞ بٞ ت ٙبٞ تٛ هٞ كٞ  هٞ ٗؾِ٘ٙا ُٞ زٝ ضَٗٙٞٙ ةٚا  2، الكدم   (متٞٞٙاْ ك خٞ ُٞ ٙٞ 
ٞ  ( فوفى٘ٝ كٞ ٜ ٗٝ نؾَٚ ِا ُٞ ٜ كٞ ظؤض ةٞ ضًّ ٗٗال تٛ ئٞ فطٙقٚا ٗٝ هٞ ٗؾَ٘ٙ  ( ٗاتٞ بٚبوٞ ض ٗاٙو

زٝ  ثري و األاأل مام اب  ؿٞ ٗاِا ٗٝ ٓٞ ضب  ٙٞ ثَٚط ظٝ ًاُٞ ٗٝ ب  كا ضٜ ضِ ٝف كطزْ بلا ضٙاْ َٓٚهٞ زَٙ
غ غ  ال و    يهلل يقنل هي الي دمة(غالك م هي مغ  نقلط مع الي مة ينص)ت هَٚ

يدٌ (ٍَ   3
فٞ ضًو٘ٗ ٙوٞ    (قوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍػٞ ًبٞ ضًاْ )حمٌس( ثَٚيا لٌ فٌ (مَُ دٍ ٌِ كْ ترٓ )صخّذ دا( 

ٗاتٞ ج٘ٗ هوٞ كوٞ ٗ ُوٞ     ()ان النهيهلل يالمصن ي ال نصغ ين فقنلهللي هم(  يات الجمنعةتٛ 
ِّ ب  غٞ ضِ ُٝط بٞ كاض ُا َٓٚ ;وّّٚ كٞ ٗت٘ٗ ٜ تٞ ٗضات ٗ ئِٚجٜ كٞ ؾَ٘ٙٞ ئٞ ٗاُ ;غطاُٛ ٙٞ كاْ 
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ٗ قوصٜ غوجٚتاْ    جٞ ٗاُٜٞ ٗاْ بلٞ ْ ٗ غٞ ضٗ ضٙـ٘ٝ بٞ ثَٚزٝ ٜ ئَٚ(فقدنلهلليهم)ضٗ ضٙؿٛ خ  ٙاْ  
م ب  ٙوٞ ٓوٞ ُوسَٙ    (فقنلهلليهم) ٘ٝ ٜ ٓا ت٘ٗ ٗٝ بٞ ؾَٚ ; بٞ ئٞ ًط ;قٚػٞ كٞ  ;كٞ ٗاتٞ . بٚط ضْ 

ظاُا ضٝ ئٚاْ ٗاٙٞ ة  ضٙين غٞ ضٗضٙؿٛ ) غجٛ ( ُٞ ن ٓٞ ض غُ٘ٗٞ ت ٗ خًَٚطٝ بٞ هل٘ ٗاجبٚؿوٞ بوٞ   
ْ )الَ ظٗٗبٜٞ ظاُاٙاُٛ  بْ٘ٗ ُٛ ٙٞ تٞ ُٔا غُ٘ٞ ّ فٞ ضًاُٞ كٞ ب  ٗاجب زٝ هَٚ(مٌ ذ يٌ بْ طدافع

امحوسٜ كو٘ ضٜ   ؿوٞ ٗا ) طزٝ ضاٙتٞ ٗٝ هٞ ثَُٚٛ ٙٞ( ) ةَٚبْ٘  تٞ )ئٞ ًطٝ كٞ ب  تٞ خٚريٝ ب  ٗاجب 
لٛ ً٘ٗٝ غجٛ ٙا ُٞ ٜ  هٞ غٞ ضٗ ضٙؿٛ  زاْ ْٓٞ بٞ ضِٝ ُطَٚٗ  ت ٗاجبٞ ة  ضٙين ئٞ( كٞ زٝ هَٚحٞ ُبى

  ٛ يعمد  ال   حدب   حدهلل  د ك    (نجدب يلدي مدر تط ( ٗٝ ٓٞ ض ٗٝ ٓا ُاٗ بطا فٞ ضً٘ٗ ٙوٞ تو

( 1فددد ح الغدددن ي  ددد ب صدددحنح الغقدددن ي )جلدددهلل ))القضدددب ين دددغ  غدددن هدددل الك دددنب

ت ب  ئوٞ ٗٝ  خ ٜ بٞ ة ضَٙ ت  غٞ ضٗٗ ضٙؿٛ غجٛٗاتٞ ٗاجبٞ با ب  ٙٞ ن جا ضٙـ بَٚ (333صحنهللة
ب بدا  َذكدر ابدو الكلدن أى أَن مدو أ م د     ت ) ٘ٝ ٜ زٙا ُٞ كاْ  زٝ ضبهَٚم جْ٘ٗ ٗ ٓا ٗؾَٜٚ هٞ َٗٙ

 ٓ ؾٛ بٞ كا ضَِٓٚاٗٝ ٝضٝ ُلٛ ضِٙٞ كٞ َ كٞ ؽ كٞ ِ ٗاتٞ  (لشُاد مو العرب عبر املطلب ) فمذ البدا(
:  لٌ كمابْ نّل األَ طدا( عبر املطلب (  ٝ بٞ ُا ٜٗ ب٘ٗا ْ  ً ػًٞبٞ ضثَٚبا ثريٜ  هٞ عٞ ضٝ بٞ كاْ 

َقدر (أٓ (الققدر   ( ) ُبوى  ؿٞ ٗا ئٌٚاَ امحسٜ ك٘ ضٜ حٞت ثَٚزٝ هَٚ(  143) ال ثٞ ضٝ  (1)  ضةٛبدٌ  
ٗاتٞ هوٞ كاتَٚلوسا كوٞ       ب حلّمٌ انْ أل(ٓ (الق حيّْ مّما مو الشهٕ َفرح حني (اٍ بًدا ( 

لٞ ٗت كٞ ضٙؿٞ كٞ ٜ خ ٜ ضِ ُٝط كطزب٘ٗ فوٞ ضًوٜ٘ٗ بوٞ    ٗ ثَٚنا لٛ ؿٞ ٗا ئٌٚاَ امحس ثٚا َٗٙثًََٚ
; ٗٝ كطزب٘ ٙوٞ ٗٝ    ِٙسٜٗٗ ثٚا َٗٙلٍ بٚين كٞ غُ٘ٞ تَٚلٛ ًطزٜٗٗ هٞ ُاٗ خٞهلسا ظضاغيت ئٞ ًطؤ

ٗٝ ٓٞ  (ظَٗضزهٛ ثَٛ خ ف ب٘ٗهٞ كاتٛ ئٞ ٗثٚاٗٝ ٜ بٚين كٞ بٞ ٗؾَٚ٘ٝ ٙٞ ضٙؿٛ خ ٜ ضَٝف كطزب٘ٗ
) فوطع  ( زا  زٝ هًَٚوت  273ال ثٞ ضٝ )( )1بدٌ (كدْ )   (ايٓرياملًذب للظاجملٌ٘ع ؾطح )ضٗٝ ٓا هٞ كتابٛ

ضٙـ ٗ غٞضٜ خ  ٜ ضِٝ  ;غُ٘ٗٞ تٞٗاتٞ (    اب الظّب بصفرٔ أ َ محرٔ  اتفقت أصدخابها )ٙػّ
٘ٝ ٜ ٙٞ ن زُٝطٛ ظاُاٙاُٛ ًٞظ ٓٞ بٛ ؾافعٛ ٙٞ بٞ  ؾوَٚ ًٞ ٗ غ٘ٗض كٞ ئٞ ُط بلات بٞ ضِٝ ُطٛ كايَ

طٝ ثطغوٚا ض  هَٚ ]ضٗٗ ضٙؿٛ خ ٜغٞ  ب ً٘ٗٝ كاُٛ غجٛ  ضِٝ ُط كطزَُٛاتٌ  (  اب الظّب)ةؿيت 
ب  غٞ  بٞ ؾَٚ٘ٝ ٜ ةؿيت  ِا ٗٝ ٙاْ ُٞطٛ بٞكا ض َٓٚ( ض ِٝ ُ قوٛ اهلل عوٞ ٗغوٍػٞ ًبٞ ض ت ئاٙٞ ثَٚزٝ كطَٙ

  ضٗٗ ضٙؿٛ ً٘ باضٝ كٛ ثريؤظٜ خ ٜ
 أُؼ ك٘ضٜ ًاهوم كوطا  كٞ ثط غٚا ضهٞ )  د البخا(ٓ َاملشل  ]ٛ فٞ ضً٘ٗ زٜٝ بٞ ثَٚ [] ٗٝ الَ  ]
مل ِكو طاب ]ػٞ ًبٞض ب٘ٗ فٞ ضًٜ٘ٗ ٛ زا ب٘ٗ خعًٞ ت ة ظاضٜ  ثَٚٓٞ ًٚؿٞ هٞ ةٞهَ[  ئٞ ُؼ] كٞ
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ر ًٜ٘ٗ غوجٛ  ] ػٞ ًبٞ ض زٗاتٞ ثَٚ در ال ِشريا َلكو ابا بكر َعمر بعرٍ   با باحلهاء َالكم ا
ػٞ ًبوٞض م  ئٞ ب٘ٗ بٞ كطٗ ع٘ ًٞ ض هٞ زٗاٜ ثَٚ ]ت  بٞ الَٚم ُٞ بَِٚٞ كٞ ٗتٞ ب٘ٗ تٞ ُٔا كٞ ًَتَٚ

ٗ ضٝ ُطوٞ  ٗاتٞ ئٞ  [كٞ مت ]ٗ بٞ ضٝ ُطٛ []بٞ ضِٝ ُطٛ خٞ ُٞ ُٛ []ضٝ ُطٛ ٙاْ بٞ كاض ًَِٓٚاٗٝ
بطٗاُٞ فوت    []٘اْ ضِٝ ف ٗ غ٘ٗض ٗاتٞ ضِٝ ُطٛ َُٚ در خيرج الصبغ أ سُد ميّل الْ احلمدرٔ ]ٜ 

ٍ ]ضُٝطوٛ  ِاغوٞ ٜ ِ ( كٞ باؽ هٞ ثَٚ 547( ال ثٞ ضٜٝ )2اهباضٜ  بٞ ضةٛ )  زٝ كوات هوٞ    [] اهلوت
َمدو تدر    الألئق بٌ كمدو ِشمظدهع طدّبٌ     وٍّي كاُ بأ ْ ًّ قبؼ در ربٓالطر َمجع  ]ِسٝ  ض (َٗٙ

يف حدرِ    لْ اهلل علّدٌ َسدل    َعلْ ذالك محدل قدُ لدٌ صد     كاى الألئق بٌ كمو ال ِشمظهع طّبٌ
الابر ا رالٌ مشل  يف قصٕ ابْ قخافٕ حّ  قان ملا (أٓ (أسٌ كأنًدا الغاامدٕ بّا دا ادريَا يدذا      

ندٌ ال حيصدل بدٌ الادرَ(      َالهبُا الشُاد فمو كاى يف مغل حدان أبدْ قخافدٕ  اسدمخب ا  داب أل     
حر َمو كاى خبقفٌ فق ِشمخب يف حقٌ َلكو ا  اب مطلقا أَلدْ أل ندٌ فّدٌ اممغدان األ مدر      أل

ٌ بد ٌ ط  ]ؿٞ ٗ ا ) ٗاتٞ ثَٚ(يف فخالفٕ أيل الكماب َفٌّ صّانٕ  الظعر عو تعلق الابا( َاريٍ بٌ
زٗٗ جو ضٝ   ]ٝ ُط كطزْ ٗ ة ضٙين غٞ ضٗ ضٙؿٛ ًطٗظٞ كواْ  بو   ضبابٞتٛ  ٍَ ٌكر دِمد  َٜ٘ك د(ٓ
م بٞ ُٞ كطزُٛ ضِٝ ُط ب  غٞ ضٗ ضٙؿٛ ٗ قصٜ ُاؾطّٙ بًَٚت ئٞ كٞ ض كٞ غَٚ [ ٙٞ كٞ ًٚاْ  [] ٘ٝؾَٚ

زٗٗٓٞ ]تت ٙ  ٜ ٓٞ ٙٞ ضُِٝط بلات ٗ ً٘ٗ ٗٝ كاْ بط  ضَُٙٞ بَٚ ٜٗ ؾٚاٜٗ ئٞ كٞ  ٗ ئٞ ُاؾطٙين ٙٞ
ٗ  ت هٞ ضُِٝط ٗ ة  ضٙين خ ٜ  جُ٘لوٞ  ئو  ِابَٚم كٞ ٗا ظٜ َٓٚكٞ غَٚ [ ًٚاْ ثريٙٚوٞ  ٞ ًٗطؤظوٞ بوٞ 

حٞ ًوٛ ئٞ ٗفٞ ضً٘ٗ زٝ ٜ كٞ ئٌٚاًٛ  ً٘ غووٍٚ بو  ًواْ زٝ     )ت ( ٓٞ ضب  ٙٞ ظاُاٙاْ ُاؾطّٙ ُابَٚ
زا با ٗكٛ ئٞ ب٘ٗ بلط ٙاْ  ًَِٓٚا ب  الٜ  ثًَٚػوٞ ًبوٞض قووٛ اهلل     [فتحٛ ًللٞ ]ةريًَتٞ ٗٝ هٞ كاتٛ

تٞ ًٞ ُٚؿٛ ةٞ   اب٘ٗ عوٚٞ ٗغوٍ  غٞ ضٜ ٗٝن ك٘ هٚولٛ غجٛ ٗاب٘ٗ  ٓٚج ً٘ٗٙٞ كٛ ضِٝؾٛ تًَٚسا ُٞ ً
ٗضٝ ب٘ٗ ثًَٚػٞ ًبٞ ض = ز=ر= فٞ ضًٜ٘ٗ بطْٗٗ بٚبٞ ْ ب  الٜ ٓٞ ُسٙم هٞ خَٚعاُٞ كوامن ( ئوٞ ٗٝ   
ٙـ هٞ بٞض ةٞ ٗضٝ ٙٛ اب٘ بلط ب٘ٗ كٞ خَٚعاُاُٛ ثَٚػٞ ًبٞ ض  ضًََٙع هٞ با ٗكٛ ئٞ ب٘ٗ بٞ كط بططْ غٞ 

بٌ فخمدرٍَ   افذيبُ[ ] ٗٝ  زٝ فٞ ضًًَ٘ٙتهٞ كتابٛ فت  اهبا ضٜ زا  ٓا ت٘ضٗٗضٙـ ٙاْ ب  ة  ضٜ ] 
ٗاتٞ بطزٙاْ ٗ غٞ ضٗٗ ضٙؿٚاْ  هَٛ غ٘ٗض كطز ( كٞ ٗاتٞ ٓٞ ضكٞ غَٚم هٞ تٞ ًٞ ُٛ باٗ كوٛ ئوٞ   د 

 ب٘ٗ بٞ كط بَٚت ب  ٜ غ٘ٗ ُٞ تٞ 
ٞ بٞالَ ةٞ ضٗاُٞ ب٘ٗ غُ٘ٗٞ ت ُٛ ٙٞ ضُِط بلات هٞ غٞض ضِٝ ٙ ضِٝ ُط بلات جُ٘لٞ غطٗضٜ تَٚسا ُٛ 

بٞ الَ ئٞ ٗٝت هٞ ٙاز ُٞ جَٚت بٞ ؾوَٜٚ٘ٝ   د لطربٓازاُاٜ بٞ ُاٗ باُم ٜ ئٚػالَ  ظاُا ]ئٛ ظاُاٗ 
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ةؿيت ِضٝ ُط كطزْ غُ٘ٗٞ تٛ ثَٚػٞ ًبٞ ضٝ ٗ فٞ ضًاُٛ ظٗٗضٜ هٞ غٞ ضٝ كٞ خ ًاْ هٞ زٙاُوٞ كواْ   
ٗئٞ ٓوٛ كتاب بٞ ةؿيت جٚا بٞ كٞ ِٙٞ ٗٝ  بٞ ضُِط كطزُٞ ( ٗٝ ٓٞ ضٗٝٓوا ضِٝ ُوط كوطزْ ًو٘ٗ  ٗٝ     

قحٚ  املػوٍ زا بؿطح االًاَ اهِٜ٘ٗ )بٞ ضةوٛ  [  كاُٚـ زٝ ثاضَٙعَٙت ( ٗٝ ٓٞ ضٗٝ ٓا هٞ كتابٛ] 
ًّت كٌ نٌ قلٌ كٌ لٌ القا ْ َ  ( 301( ) الثٞ ضٝ )  25) ٓ ثَٚؿٞ ٗا] دٔ ل زٝ كوات زٝ هَٚوت   د طدرب
ًّدا  الصُاب اى القثا(املرَِٕ عو الهن ص بماري الظّب َبا لهًدْ عهدٌ كلدًا صدخّخٕ َلدّص ف     ]

ٞ تهاقض بل االمر با لماري ملو طّبٌ كظّب ابْ قخافٕ َالهًْ ملو لدٌ طدط فقدط د    ضِٝئوٛ   ٗاتو
ضاغت هٞ ًٞ ظٓٞبٛ ؾافعٛ زا ئٞ ٗٝ ٙٞ ةؿت ئٞ ٗفٞ ضً٘ٗزاُٞ ٜ كٞ باؽ هٞ تػري اهؿٚب ; زٝ كوات  

 مهاقضالفٞ ضً٘ٗزاُٞ  ٙـ  ٗٗٝ ٙاْ باؽ هٞٗٝ زٝ كات كٞ زٝ غلا ضٜ ُٞ كات ٓٞ ْ ٗ ٓاتْ٘ٗ  ٗٝ ئٞ
ًّك  َ بوْ٘ٗ  ٗاتوٞ   طط د ضٗٗ  ضٙؿٚاْ ] ٞ ةرياُٚاْ ُٛ ٙٞ فٞ ضًا ُٞ كاْ ب  كٞ غاَُٚلّ كٞ غت

سدُاد (أسدٌ     ]د 356فٞ ضٓٞ ُطٛ ؾوطّٙ ( )الثوٞ ضٝ ()  هٞ دطط زاُ٘ٗ ًاف  ب٘ٗ ٗٝ  ٗٗؾٜٞ ] 
ئوٞ َ  ٞ ثٚواٜٗ  م هٞ ظاُوا ٗكوٞ هَو   ئٞ ٗٝ ب٘ٗ ج٘ٗ ُٚٛ ٓٞ ُسًََٙ مساْ كطزئٞ ٜٗٝ كٞ با( )  ببّاض

ئٚػالًٞ ْ ًِٚـ ٗٝ ن خ ٙاْ فٞ ضً٘ٗٙاُٞ ب  بٞ ضًَٙعتا من با ؽ كطزٗٗٝ بوٞ بوًَٛ قطتاُوسْ ٗ زٝ    
ب٘ٗ ج٘ٗ ُٞ كاْ ب  ًاْ زٝ ضزٝ كٞ ًَٗٙت  ة ضٙين غٞ ضٗٗ ضٙـ ٜ غجٛ ٙوا   ٝ ( ٗٝهٞ ةؿتغلا ضٜ ٙٞ ٗ

ٞ ٛ ٙخ ت ب  ٙٞ كطزُٚاْ هٞ كاتٛ غجٛ بُ٘ٗسا فٞ ضًاُٛ ثًَٛ كطاٗٝ ٗ غُ٘ٗٞ ت كوٞ   ز;ر  ض جًَٚػًٞبو
ادريَا  ر  حر ِغْد  دََيٌ مر اى الًُّد َالهصا(ٓ ال ِصباُى فخالفُي  د فٞ ضً٘ٗٙٞ تٛ ]

كٞ ًػوٍ هٞ ابٛ خٞ ٙؿٍ هٞ باٗكٛ ظٗبري ئٞ ٗٙـ هٞ جابريٝ ٗٝ ب٘ ًاْ زٝ ةًَٚطتٞ ٗٝ ( د  يذا بظئ
ُِطًَٚلوٛ توط (    ٗاتٞ بٚط  ضِْ ئٞ ٗ ً٘ٗٗٝ غجٛ ٙاُٞ بٞ ضٝد  يذ ا بظدئ غريٗا كٞ فٞ ضً٘ٗ ٙٞ تٛ ] 

٘  ينُٞ كطاٗٝ كٞ بٞ كاضٜ ُٞ ٓوَٚ  [فٞ ضً٘ٗزٝ ٙٞ زا باغٛ ضُِٝطٚٛ ضِٝ ف ٗهٞ  زٗٗ ض َٛهو  ت ٗ خوَ٘  تو
ْ هَٛ ٙاْ ثطغٛ ئا ٙٞ ثَٚػٞ ًبٞ ضقوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍ فٞ ضًو٘ٗ ٙوٞ توٛ ضٝ    ا ٙتٞ ٗٝ هٞ ثاؾ خٞبٞ

ٗاتوٞ ُوٞ   (  فدأ نكدر َقدان ال   ) ط ئٞ ٗٙـ هٞ ٗٝ الًسا  فٞ ضًٜ٘ٗ  ُٞ خَٚ ُطٛ ضٝف بٞ كاض ًٞ َِّٓٚ
ادريَا يدذ ا بظدئ (    باغٛ ُٞ كطزٗٗ ٗٝ  تٞ ُٔا فٞ ضًو٘ٗ ٙوٞ توٛ )     ز;ر  ػٞ ًبٞ ضط ؾيت ٗا ثَٚخَٚ

ت هٞ كتابٛ ( ضٝ محٞ تٛ خ٘اٜ هٛ بَٚ املبا ض كف٘ ضٜ]باُط ٗهٞ بٞض  ئٞ ٗٝ ظا ُاٜ بٞ ُا  دفخشب 
م ٓٞ يًَ بو٘ٗ ٗٝ   هٞ ةٞ ي فٞ ضً٘ٗ زٝ تَٚ[  ٗاجتِب٘ا اهػ٘اززا زٝ هَٚت ) ق٘هٛ ] (ذٙحتفٞ اال ح٘ )

( ئٞ َ ج ضٝ فٞ ضً٘ٗزاُوٞ ثَٚواْ زٝ    ز;ر  ػٞ ًبٞض ُٞ ن فٞ ضً٘ٗزٝ ٜ ثَٚ ئٞ ٗٝ قػٞ ٜ ضاٗٙٞ كٞ ٙٞ



 7 

أل(بعٕ عدا مدق مدو    ااعمرب احملرثُى االد(اج يف احلرِ  بكدل اقشدامًا  د  احلرِ  املر(جت ]َٙة٘تط
 درا   كتاب حمابٞ ضٗاُٞ ( نُاع احلرِ  ال دعّ   عُامل  عفٌ فعرَا لذ الك املر(ج نُعا مو أ

ًوسض  ظؤضْ  بَو٘ منو٘      د حرِغْ د: حا(ث سلّماى ال ا(ٓ ( 76( ) صخّفٕ )  يف علُم احلرِ 
(  ٗتَٚلوٞ الٗٝ   ًسض  ) غٞ ٙطٜ ئٞ َ فٞ ضً٘ٗ زٝ ٙٞ بٞ كٞ ; كٞ فٞ ضً٘ٗزٝ كٞ فٞضً٘ٗزٝ ٙٞكٛ )ُٗٞ
قدان ا طّدب   د  الُ ُء َِل لق اعقاب مو الهدا( ٘ا ] اغبػضغ٘ي اهلل قوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍ  قاي]

َي  ابُ قطو َ طبابٕ يف (َاِمًما يدذا احلدرِ  عدو طدعبٕ علدْ مدا سدقهاٍ  َذالدك اى قدُن ر          
د مو كقم الهن صدلْ اهلل  َِل لقعقاب مو الها(د كقم ابْ يرِرٔ ر َقُلٌر  اسباُا الُ ُء
بَٚطاُوٞ هوٞ   قشدٌ ٓ   مكاتََٚ ا ٗ( ٓٞ ضي كطِٓٞ َتَٚم د َاتٌ فٌ (مَُ دٍ ٓ املر (ج) علٌّ َسل  (

زٝ بَٚوت   َٓٚع  فٞ ضف٘ٗ زٝ كٞ  بَٛ  ي ب٘ٗػًٞبٞ ض[ قوٛ اهلل عوٕٚ ٗغوٍ [ تَٚم ٓٞ َي ٗٗتٞ ٜ ثَٚةٞ َ
ض هٞ بابٞ تٞ كٞ ٗٝ زٗٗ ض ُٞ كٞ ِٗٙٞ ٗٝ هٞ زٗاٜ باغٛ ئٞ فٞ با ظَٗ د حرِ  ال عّ ٗ زٝ بَٚتٞ ]

تا جُٞس قوحٚحّ   [ضٝف زٝ كْٞ ضُٝطٛ ِاَ بُ٘ٛ ِحطِ ]هٞ  ٜ كٞ باؽ ضً٘ٗ زاُٞ زٝ كٞ ّٙ بٞ زضَٙص
ئٞ  ٗٝ ًٞ ًٚساُٛ ٓٞ ًو٘ٗ كوٞؽ ُوٛ ٙوٞ ٗ      ;ْ غٞ ٙطٜ ٙاْ  زٝ كٞ ْ ن [حديٖح ٗ ٗٝ ظاُاٙاُٛ] 

ثٚاٜٗ خ ٜ زٝ َٗٙت كٞبت ٗاَُٛ قٞ غٞ ٜ تَٚسا بلات  فٞضً٘ٗ زٝ كاُٛ  ضاغت ٗ بَٛ َٓٚوع هَٚوم جٚوا    
هٞ غٞ ضٝ تواٗٝ ثوٍَٚ خ٘ؾوٞ بوعاُني  ئوا ٙوٞ       ٌَٜٚٞ ُٞ خَ٘ٙسٝ ٗاض[ ]  بلاتٞٗٝ  ُٞ ن ٓٛ ٗٝ ن ئ

ٓٞ ضنو٘ا ض   ]ٗٝ ضٝ ئٛ ظاُاٙاُٛ [ة ضٙين غٞ ضٗٗ ضِٙؿٛ ًطٗظ بٞ] ضِٝ ُطٛ ِضٝف[ زضٗغتٞ ٙا ْ ُٞ
بو   [ ُٞجَ٘ ؾٞ ضع زا هٞ[] ضِٝ ُطٛ ضِٝ ف ح٘كٌٛ[ٛ ٙٞ[ ٗٝ ئا ٙٞن هٞ ٗ با ضٝ ٙٞ ٗٝ [ًٞ ظٓٞ ب

ٞ ُسّٙ ثطغٚاضٜ تط با ثَٚلٞ ٗٝ بطؤّٙ ب  ُاٗ زٝ ضٙاٙٛ ظاُٚا ضٜ ئوٞ ٗ  ن ٝ ٗ ٗٝ الًٛ ئٞ َ ثطغٚاض
ّ  خاُٞ ٜ هٞ ًعآٚيب ئٚػالًٛ زا ٓٞ ْ بعاُني هٞ َ ب٘ اضٝ ٙٞ ٗٝ نٛ ثٞ ضت٘ٗ ن [   ًاْ ثَٛ زٝ هوَٚ

غٞ ضبٞ غويت   تؾٞ ُٗٞ خُ٘ٛ ٗ ظٗٗض خَِ٘ٙس ُٞ ٗٝ ب٘اضٝ زا خ٘ا ثٞ ضغيت َٙٞ  ًاُسٗٗ ب٘ٗ ُت  هٞ 
ٕ در 4 راللدر درالفقدٌ االسدقمْ َادلمدٌ    ] با هٞ غٞ ضٝ تا ٗٝ غٞ ٙطٜ كٚتابٛ ] ٙٞ  رصدخّف

َأما  اب الظعر باأل محر َاالصفر َاأل سدُ د  ]  تزٝ هَٚ ًاْ ثَٛ نٛ ٗبلٞ ّٙ بعاُني ئٞ د 2679
َاري ذا لك مو االلُاى  فًُ الا ئز اال عهر الظا فعّٕ  فأ نٌ حيرم ا  اب بالشُاد َقدان ارييد    

ٗٝ [ ضِٝ ف[ ٙواْ بوٞ]   ضزظٝ ِ[ ٙاْ بٞ] غ٘ٗضٗاتٞ ِضٝ ُطٛ ًٜ٘ٗ ًطٗظ بٞ] ر رايٕ فقط دبا لك
املاين أل بدو قرامٕاملقرسدْ د   ] ئٞ ٗاُٚـ [هٞ ةؿت ضِٝ ُلٞ كاْ زضٗغتٞ  هٞ كتابٛ ]ٙطٜٞ بٞ غ
  داب الظدّب بادري الشدُاد     ٗٙػوتحب   []] فكى [ زٝ هَٚت  226[ ال ثٞ ضٝ]  2هٞ بٞ ضةٛ ] ) 
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ٗاتٞ غُ٘ٗٞ تٞ ضِٝ ُط كطزُٛ ًٜ٘ٗ غجٛ بٞ غوٞ  د َِكرٍ ا  اب با لشدُاد ] تزٝ هَٚهٞثاؾاْ  د
ٝ ضٝ ُطوٛ ضِ ضٝ ُطٛ ًٜ٘ٗ غجٛ بٞ ِت  ًٞ كطٗٗٓٞ ة  ضٙين ِزٝ هَٚ زا;ٛ ٙهٞ زٗاضٝ ف هٞ ضٝ ُطٛ  ِٙطٜ  ِ

ٞ   تتٞ حطميٛ بَٚو [  ٙٞ ُٞ ن كطِآٞ تٛ اهتِعٙٞضآٞ تٛ ] آٞ تٞ  ٙـ كٞ ِف ئَٞ كطِ ض ٗٝن  ٓو
املفكوى   احلواَ املوطا ٝ    هٞ كتوابٛ ]   [ابّ اهقٍٚ ]ٓٞ ضٗٝ ٓا ٗٝ [ ٞ ًٞ ٗ زٗا باغٛ زٝ كّٞٙه

َقدر ِكدُى ا  داب    ر(  تهَٚددا  دٔ  356ال ثٞ ضٝ ] د  3ٗبٚت املػوٍ [ هٞ بٞ ضةٛ ] غَٛ [] 
بالشُاد املهًْ عهٌ يُ   اب المرلّص كخ اب املرئٕ الكبرئ تاري مدو خيطبًدا َِرِدر نكاحًدا     

 اب الظّخ با لشُاد خيفْ طّبٌ َِارب املدرء ٔ الدي ِرِدر نكاحًدا فًدذا ا  داب مدو الادع         َ 
َا رع فجاء الهًْ عهٌ فأ ما اذا مل ِم مو ترلّشا َال  راعا فقبأ ض فقر صدذ عدو   احلشدو    

 هوَٛ   ضٝ ؾٞ ٜ كٞ ُٞ ٓٛ ضُٝطٞ ِٗاتٞ ئٞ ٗ ِ َ احلشني  ( ْ اهلل عهًما ) كا نا خي باى بالشدُاد د 
م بٞ كواض بوٞ   هم بلات ٗٝن ئا فطتَٚهٞ خٞ َ طاٗٝ  تٞ ُٔا هٞ بٞ ض ئٞ ٗٝ ٙٞ  كٞ غٞ ف ٗ فريٜ ثَٛك

ٜ د َ طدب خاكٞ ثٚاٜٗ]  ] ًَََِٓٚٚت ب٘ ئٞ ٗٝ ٜ خَٜ٘ ثَٛ ةٞ ُج بلاتٞ ٗٝ ُوٞ   [زاخ٘اظ كٞ ضٝ كوٞ 
ئوٞ َ جو٘   ظاَُٚت ٗا تَٛ بطات كٞ ئٞ َ ئا فطٝ تٞ ةٞ جنٞ َٓٚؿتا قصٗ ٗ غٞ ضٜ ]غجٛ [ ُٞ ب٘ٗ ٗٝ  

ي فَٚط كطزْ ٗ ٓٞ َ[  ٜٙٞ بَ٘ ]ٗاتٞ ضِٝ ُط ٗد    اب المدرلّص ثَٛ ٜ زٝ ة٘تطَٙت  ] [ٙٞ بَ٘ ]ضٝ
بوٞ ٗ ُوٛ ٙوٞ توٞ بَٚوت       ] ُٛ ٙٞ ئا فطٝ ت بلا ضٜ بٞ ََِٓٚٚت ٙاْ ثٚاٗ ٜ ٗاظا جٚ  هٞ تاُس ْخٞ َ
خٞ هوٞ تاُوس ْ    يَ) تسهٚؼ ٗ ٓٞ ٞ تٛ ِضٝ ُطٛ ضِٝ ف بٞ ُٚ ةٞ ض ;[بٞ ثَٛ جٞ ٗا ُٞ ٗٝ حطاًٞ][

حػّ  []ضٜ ئٞ بٛ تا هٚب ئبٌاَ  عوٛ ك٘ ِ ]ؿٞ ٗا ُ٘لٞ ٓٞ ضزٗٗ ك٘ ضٝ كاُٛ ثَٚنغتٞ ت زضُٗٞ بَٚ
ٓٞ ضزٗٗكٚاْ ضِٝ ُطٛ ضِٝ ؾٚاْ ب٘ غٞ ضٗٗ ضٙؿٛ خ  ٙاْ بٞ كا ضٙواْ ِٓٚوا ٗٝ () ٗٝ ٓوٞ     [ ّٗ حػَٚ

صدخّفٕ  د 5 دمص ا ادراللر  درحتفٕ األ حُذٓ  بظرح الامع الرتمذٓ ]كتابٛضٗٝ ٓا هٞ 
جمٌو٘ع  ]ِوسٝ ضٙوـ ٓوٞ ٙوٞ ( )هوٞ كتوابٛ       ًا ْ كوطز هوٞ َٗٙ   كٞ باؽ [ُٜل ]ئٞ ٗ د 442 ر

اتفقدُا علدْ ذم    ]ت زا  زٝ هَٚو  [] 273 []ال ثوٞ ضٝ    [] 2 []ٙوٞ ن   ]بوٞ ضةوٛ    []اهِٜ٘ٗ
  اب الراض اَ اللخّٕ با لشُاد قان  قان الازالْ يف اال حّاء َالبآُ يف المًذِب َ ا رَى مدو  

ئٞ ًٞ ضٝ ئٛ ٗ ب  ج٘ٗ ُٛ ظاُا ٙواُٛ  دراال صخاب يُ مكرٍ َظا ير عبا(اتً  انٌ كرايٕ َتهزٌِ
 [حطاَ ]هٞ ةٞ ي ٗٗؾٞ ٜ  دذم  ]كٞ ٗٗؾٜٞ  ]عتا ًُٞعوً٘ٛ بٞ ضَٙ []ًٞ ظ ٓٞ بٛ ؾا فػٛ ٙٞ 

ٞ  ٝٗ []٘ غٞ ٗ ظًاُٞ ٗٝ  جٚا ٗا ظٜ ٙاْ ٓٞ ٙٞئٞ ٓوٛ هَ ]هٞ ظا ضا ٗٝ ٜ  اتفقدُا  ]فوٞ ضًو٘ٗٝ    ُٜو
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نُ٘لٞ ب نُ٘ٗٛ ًٞ ظٓٞ بٞ كاُٛ تط جٚاٗاظٝ هٞ ًٞ ظٓوٞبٛ ؾوافعٛ زا ;     د علْ حرمٕ ا  داب 
 ]تهوٞ زٗاٜ زا زٝ فوٞ ضًَ٘ٙو    زا س ٝ هٞ ًٞ ظ ٓٞ بوٛ ؾوا فعوٛ    ٚكٞ جمتٔ()ُ٘ٗٓٞ جٞ ُسٝ ئٌٚاًٛ 

(  ضِٝ ُطوٛ ضِٝ ف ٗاتٞ قػٞ ٜ ضاغت هٞ ٗ ب٘ا ضٝ زا ئٞ ٗٝ ٙوٞ )    دَالصخّذ بل الصُاب أنٌ حدرام  
كٞ ع هٞ ًٞ ظ ٓٞ بٛ ؾا فعٛ ًاْ كطز ئٞ ٗٝ ٙٞ ضٝ ئٛ بٞ َٓٚ ٞ زٝ غٞ ٙٞ ٗ حطاًٞ ( ) ئٞ ًٞ ٜ باؽق
ض ظاُاٜ تط ٓٞ ضهوٞ خو٘ٗ   ٞ ُسٝ ظَٗن (  ٓٞ ض  ِا ُٛٝ ف حطاًٞ ٗ جا ئٚع ُٛ ٙٞ  بٞ كا ضَٓٚضٝ ُطٛ ضِِ

ٙاْ  بٞ  ضٝ فضٝ ُطٛ ِجٞ ُسا ُٛ تط كٞ ئٞ ٗاْ ِ[ ٜٗٞغٞب غعاهٛ ٗ]] زٜ ًٞ ظٓٞ بٛ ؾافعٛ ٗٝ ن
ضٝ ُطٛ ِا ُٛ ِقػٞ ٜ ث٘ خت كطاٗ ئٞ ٗٝ ٙٞ بٞ كا ض َٓٚهٞ ًٞ ظٓٞ بٛ ؾا فعٛ زا  حطاَ زاُٞ ُا ٗٝ ( 

بلات ئٞ ٗٙـ حوٞ   ِضُٝط    اْئٚعُٛ ثٚاٗ ٜ خ ٙ ٚـ  بٞ بَٛاُ] ئا فطٝ تٗاْ حاضاًٞ ٘ ثٚاضٝ ف بَِ
َقان الهُٓ يف (َ ٕ رتٞ  كٞ ٙٞ جا ئٚعٝ  ئٞ ًٚـ زٝ قٛ ٗٗ اْٜ خ ٙاًٞ  بٞ الَ بٞ ئٚعُٛ ثٚاٗضِ

الطالبني   اب املرءٔ با لشُاد اى كانت  لّٕ مدو الدزَج َفعلمدٌ فًدُ حدرام  َاى كهدت يَالدٕ        
 در358  رصدخّفٕ   در 2 راللدر  دراملُسدُعٕ الفقًّدٕ الكُتّّدٕ    درَفعلمٌ باذ نٌ فجائز 

ا لدك الدا ي ألى  لدٌ    حيرم علْ املرءٔ ا  داب بدا لشدُاد فدأى اذى ودا يَالًدا يف ذ       ر َقان الرملْ
املُسددُعٕ الفقًّددٕ الكُتّّددٕ  درالددٌ  َار ددا يف تزِهًددا لددٌ كمددا يف الددرَ  ددٕ َاصددلًا َيددُ اال 

ٕ  12 دراللر ّٗٙ  بٞ ضٝ ٗ ًٞ ظ ٓٞ بٞ كاُٛ تط با با هٞ ًٞ ظٓٞ بٛ ؾافعٛ بطَ  در 359 رصدخّف
ل اى خي دب  احلهفّدٕ قدالُا  ِشدمخب للرالد    ]   ُوٞ ( نضٝ ئٛ ٗاْ  ٞ با غٞ ٗنبعاُني هٞ الٜ ٗاْ 

حلّمٌ َ (ا سٌ َِكدرٍ للرالدل اى خي دب ِدر ِدٌ َ(اللّدٌ ملدا فّدٌ مدو المظدبٌّ َكدذا ِكدرٍ لدٌ              
طدرعْ كدأ ى ِكدُى  أيّدب  يف ن در       صباإ طعرٍ با لشُاد لاري ارض طرعْ فأ ى كاى لادرض 

كما ِعجبًدا أى   رَقان ابُ ُِس   در فأى فعل للهشاء فقّل مكرٍَ َقّل الالعرَ فانٌ حممُد 
ٞ     [] 63 []ال ثٞ ضٝ  [] 3 [ ]زٗٗ] بٞ ضةٛ  )  د ودا أتدزِو    [اهفقوٞ عووٛ املعآوب اال ضبعو

ٛ  طٝ ئٞ ٗٝ ٙٞ بٞ كا ضَٓٚت هًَٚاْ بَٚ ئٞ ٗٝ ٜ ًٞ بٞ غت ][هوؿٚذ عبس اهطمحّ ادتعضٜ  ٝ ضِ] ِوا ُو
عاُٞ كٞ هٛ خَٚٙا خ ت ب  زَ ينَئٞ ٜٗٝ زٗٗش ًِٞ كاُٛ خ٘ا بٞ تط غَٚ[بٞ ُٛ ٙٞ تٛ  []ٝ فُطٛ ضِ

حٞ ُوٞ  كٞ ظاُاٜ جمتٔٚسٝ هٞ ًٞ ظ ٓٞ بٛ ) ٗ ٝ ئٞ  ب٘ٗ ٙ٘ غفت   باف ُٛ ٙٞٗ بٞ ؽ (  خ ٜ بَٜٚ 
ٗٝ ٓٞ ض ٗٝ ٓا هٞ سا ُٛ ٙٞ  ( ًلطٖٗ ٙـ ُٛ ٙٞ ٗ زضٗغتٞ ( ٓٚج تَٚ  ن٘ٝ ٙٞت بٞ ٓٚج ؾَٚ( زٝ هَٚ  

  اب بدا حلهداء   احلهابلٕ قالُا ِشو ا ]ت جٛ زٝ هَٚ ٍ بٞ با بعاُني  ًٞ ظٓٞ بٛ  حٞ ًبٞ هٛ (ةٞ هَ
َحنٍُ كا لزعفراى أ ما الصدباإ بدا لشدُاد فدأ ندٌ مكدرٍَ مدا مل ِكدو لادرض طدرعْ فدا ى كداى             
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اهفقٞ عوٛ املسا ٓوب اال ضبعوٞ    ] [63  []ال ثٞ ضٝ [زٗٗ ]3[بٞ ضةٛ  رٍلارض طرعْ ال ِكدر 
بوٞالَ    تَِٚو ٗٝن ظعفطاْ  بلا ضبٞ َٓٚ [ٗ ضٝ ُطٛ ظٝ ضز []ضٝ ُطٛ خٞ ُٞ ٙٛٗاتٞ غ٘ ُٞ تٞ ِ  []

ضٝ ُطٞ ب  كاضٜ  ؾٞ ضعٛ ب٘ٗ ئٞ ٗكاتٜٞ ًٞ كطٗ ئٞ ةٞ ض ئٞ َ ِ ت حٞ ضاًُٞاهَٚكطٗٝ ٞضٝ ف ًضُٝطٛ ِِ
كطزٗٗ ٗٝ  ٓٞ ٗٝك٘ ثٚـ تط ئا ًاشٝ ًاْ ثَٛ  جٞ ٗا ُٞ ٗٝ  بططٝ ٓٞ ض غ٘ ُٞ تٚؿٞٓٚـ ُٛ ٙٞ بٞ ثَٚ

بوطّٗٙ   [ٓٞ بٛ ئٌٚاَ  ًا هم ًٞ ظ ]لٞ ٗٝ بٞ ضٝ ٗ( با ثَٚبٞ زٗٗ باضٝ كطز ُٞ ٗٝ ُا كات  ت٘ٙػثَٚ
املا لكّٕ  قالُا ِكدرٍ تهزًِدا للرالدل    در ني هٞ ٗب٘ا ضٝ ٗٝبعاُني ئٞ ٗاْ ضٝ ئٚاْ ج  ُٞ  ٗجٛ  زٝ هَ

صباإ طّبٌ با لشُاد  َحمل الكرايٕ اذا مل ِكو ذا لك لادرض طدرعْ كدأ ( يداب عدرَ فاندٌ ال       
ٝ ف بو   ضٝ ُطوٛ ضِ ُوٛ ِ  ِاٚكا ض َٓكطٗٓٞ ٗ باف ُٛ ٙٞ ) بٞ ٞٗاتٞ ً درحرج فٌّ بل ِغاب علٌّ 

غو٘ ُوٞ توٞ     ؾوٞضعٛ   بٞ ال َ ب  ًٞ بٞ غيت ) غٞ ضٗٗ ضٙؿٛ ًطؤظ  ب  غٞٙطٜ ًٞ بٞغيت ؾٞ ضعٛ
ٝ  []بٞ ضةٛ زٗٗ( ]ٚـ تطكطز هٞ ثَ ا ْت  ٗٝن بامسطٜ ب  زٝ ُ٘ غَٚخَٚ اهفقوٞ   [64 []ال ثوٞ ض

ئوٞ ٗٝ ٙوٞ كوٞ بوٞ كواض       [ظٓوٞ ب ًٞ  ٓٞ ض غَٛ ]٘ٝ ٜ ةؿيت  ضٝ ئٛبٞ ؾَٚ  ٓب اال ضبعٞ ااملدص عوٛ 
 [ جطَ ]ضٝ ُطٞ جٞ ٜ كٞ ئٞ ٗ ِ ضضٝ ف حطاَ ُٛ ٙٞ  ب  غٞ ضٗٗ ضٙؿٛ خ ت بٞ ًٗٞٝ ُطٛ ِِاُٛ ضَِٓٚ

ٞ   ت ٗٝن ُِٝوط بَٚو  ٗ ثٞ ضزٝ زضٗغت ُٞ كات هٞ غٞ ضً٘ٗ ٗٝ كاْ  تٞ ُٔا ضِ ذ يدب   ] ضٝ ُطوٛ خوٞ ُو
ٕ   احلهفّدٕ َاملددا لكّدٕ  َاحلهابلددٕ الدْ أى   دداب الرالدل  بالشددُاد      مكدرٍَ يف اددري الًداد يف ا ملدد

ٕ    در 358 صخّفٕ در21ر اللرد ٓوٞ ًواْ ًفٔوَ٘ ٗ ُواٗٝ      در املُسُ عٕ الفقًّٕ الكدُ تّّد
 [] 5 ]) فقوٞ االغوالًٛ ٗا زهتوٞ(  جووس     ٛ ًٞ ظٓٞبوٞ هوٞ كتوابٛ    ضؤةٛ ئٞ ٗ ُ٘غطاٜٗٝ ئٞٗ غَٚ

ٛ    [] :378 ]قحٚفٞ ُى املعبدُب  عد  ]ٓٞ ٙٞ بطؤ ب  خ٘ت غٞ ٙطٜ بلٞ ( ٗٝ ٓٞ ضٗٝٓا هوٞ كتواب
دٍ  در 158 رصدخّفٌ ٓ   د 11]ةٛبٞ ضدر  200طبع بريَ  سدالْ   در ابْ دا ََد طرح سهو

ٌ  َاىر تهَٚ  مو العلماء مو ( ص فٌّ يف ا ًاد َمهً  مو ( ص فٌّ مطلقا َاى االَلْ كرايمد
ذيدب اكغدر   []ت زٝ هَٚو  []ًريط ]بٞ ُاٜٗ كٞ ظٗض ُاغطاٗٝ  ٗٝ ٓٞ ضٗٝ ٓا ( ئٞ ٗ ظاُاٙٞف ر د
ٓٞ ضٗٝ ٓوا  ( 115) ال ثٞ ضٝ ( ) 1بٌ (كدْ )  املاينبرَانٌ كماب  (ا  اب بالشُاد يٕلماء الْ كراالع

ئٞ ٗ زٝ قوٞ ٓوٞ ٙوٞ ٗ    ( 435البدٌ (ٍ    ( 21 ) جوس ( فت  اهبا ضٜ ؾطح قحٚ  اهبدا ضٜ )هٞ كتابٛ 
ّ طاذتسٙح ضقدٍ األضبةدٞص  د   ألبّ أبٛ اهسُٚا[اهعٌط ٗاهؿٚب[ ٗٝ ٓٞ ضٖٗٝ هٞ كتابٛ ]ٗٝن خ ٜ

ُةددٍ ارتطددا  اهػدد٘از ٓٚرتددٞ هوةددسٗ ًٗػددلِٞ اهددرتش ٜ بددّ اذتٌٚددس أْ  ٌددط بددّ ارت ددا  قدداي ط

ص ّ  رتساأل وٛ قداي غدتها ابدّ     24501اذتسٙح ضقٍ طمصنف أبي شيبة ةهةروةها لة ]صٗهوعٗدٞ
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أ بٛ ضاٜٗ ٓصا اذتسٙح  ستٌس بّ  وٛ بّ اه٘مسٞ فقاي ٓٛ خطا  أٓى اهرتٚا اذتِفٚٞ: ارتطا  ب

رقم [ البحر الزخار مسند البزاروة هةر وةها لة ]  ص ٞاهورتاؽ ٗاهعِٙد  طيف كتا  طا هب اهقطؾٛ :
 رتساذتٌٚس صٚفٛ بّ صٔٚب  ّ أبٕٚ  ّ دسٖ قاي :قداي ضغد٘ي اص صدوٛ     ّ  ص 1847 طاذتسٙح

  صط اص  وٕٚ ٗغوٍ :  وٚلٍ خبطا  اهػ٘از فتُٕ أضٓب هلدٍ يف صدسٗضكٍ ٗأض دب ُػدا٢لٍ  فدٚلٍ      

 ]ٗٝ ٓوٞ ضٗٝ ٓوا هوٞ كتوابٛ      ]  ٙطٜٗ  ّ ضغ٘ي اص اال ًدّ ٓدصا اه٘ددٕص    الُةوٌٕٗٓصا اذتسٙح 
اال سدماذ الدركمُ( عبدر احللدّ  عدُِص الطبعدٕ االَلدْ         [] امل٘غ٘عٞ اهفقٞ اال غالًٛ املعوا قوط  

 ٕ لخّددٕ لَقدان  َذكددر ابددب طالدب املكددْ يف ا   د247 رصددخّفٕ  دراالَن  راللددر  در2005 رسده
ضٙوـ زٝ  ِسٝ ضٙـ كٞ باغٛ ًٞ كطٗٗ ٓواتٛ  ِ هٞ َٗٙ  د عع  صان مكرٍَ احريا   اب بالشُاد

(محٌ د القا ْ ]ٗٝ ٓٞ ضٗٝٓا  []  حٞ ضاَ ]زاُا ٗٝ ُٞ ن بٞ ٝ ؾٛ بٞ ًٞ كطٗٓٞ ضٝ ُطٛ ضِكات  ِ
ذ يددب اكغددر العلمدداء الددْ كرايددٕ   ر ٚووتهَدٍ دمجددع الُسددائل يف طددرح الظددمائل  ر اهلل تعددالْ يف

حاؾٚٞ ابّ  ]ٗٝٓٞ ضٗٝٓا هٞ كتابٛ در املفاتّذ مرقأ رَحكْ مغلٌ يف  ردا  اب با لشُاد 
الدُاي ا  داب بالشدُاد قدُن عهدر       ]تُٞ قوٞ كٞ هٞ حٞ ُٞ   ٙٞ كاْ زٝ كات ٗ زٝ هَٚ [ عابسّٙ
 ر تهَٚو نٌ قلٌ كٌ لٌ ابدْ ُِسد  دٍ كدا  َ دٍ     [اذتاؾٚٞ  ]ٓٞ ضٗٝٓا هٞ كتابٛ  رداحلهفّٕ 

ت زٝ هَٚ زا  ب٘ ٙ٘غفئٞ  ٛ ٗٗتٞ كٞ ٜ ٙتا ٞ كَ٘ه دكما ِعجبين اى تمزِو لْ ِعجبًا اى اتزِو وا 
ضٝ ف ب  ضٝ ُطٛ ِٗاتٞ زضٗغتٞ ِ رد   اذتطب ٗغريٝ}اٜ باهْ٘ االغ٘ز } ٗاالق  اُٞ ال باؽ بٞ ]

ٞ  ين  هوٞ جوٞ ُوط بَٚو    غٞ ضٗٗ  ضٙؿٛ  بٞ كاض بٞ َٓٚٚ  ؾوٚذ ٙو٘ غوف    ]ٗٝ ٓوٞ ضٗٝٓوا  ]ت ٙواْ ُو
 رى االمدر يف قُلدٌ   ر اسمظًر بدٌ علدْ ا   تهَٚدا  دٍ د احلقن َاحلرام رلٌ كمابْ  د آَاهقط

ٌ  درالهبُا الشُاد  [ئٞ ٗفٞ ضً٘ٗ زٝ ٜ كٞ د  اص بالظّخ الكبري الذٓ ع  الظّب (ا سٌ َحلّمد
قدان   رد  اب املبمو َاحلمرٔ   اب املشدل  َالشدُاد   داب الكدافر     اهكفطٝ  ]ت زٝ فٞ ضًَ٘ٗٙ

 ٌ متاَ املِٞ   اهتعوٚو  عووٛ   ]كتاب  بٞ ضٗاُٞ   در اوّغمْ  (َاٍ الطربانْ  َفٌّ مو مل اعرفد
 ئٞ َ فٞ ضً٘ٗ زٝ ٙاْ  دحرِ  ]ب٘ ٙٞ ظا ُا ٙاُٛ []98 []قحٚفٞ[] 2 ]جوس  []فقٞ اهػِٞ 

ئوٞ ٗ فوٞ ضً٘ٗزاُوٞ     []غٞ ُٞ زٜ ]ػتا باغَٛٚٓٞ ضجٞ ُسٝ ًّ ُا ًٞ ٗٙت ئَبدٌ ال َاي دا ندا ٍَ (   
ٞ  [طٝ ٗٝضٝ ف ٙاْ كط زٗٗ ٗٝ  هَٚو ضٝ ُطٛ ِبلَٞ  كٞ باغٛ ِ )  بواؽ زٝ كوٞ َ (   طداء اهلل اْ زا زٗاٜ  هو

ػٌبوٞ ض  ّ كٞ ٗتو٘ٗ ٗاُوٛ ثَٚ  ني ب  شٙاُٛ  ٙاضاْ ٗؾَ٘ٙهلٞ ٗٝ بطؤّٙ بػتا كاتٛ ئٞ ٗٝ ٙٞ  كٞ ثَٚئَٚ
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[ ٓٞ ضجٞ ُوسٝ  ًوٞف   ِاٗٝ  ٙاْ ُٞئا ٙٞ ئٞ ٗاْ ضُِٝطٛ ضٝف ٙاْ بٞ كاض َٓٚ  ]ت ز=ر ( هٞ غٞضبَٚ
ٞ قوحابٞ زٝ بَٚ ئا ٙٞ )قو٘هٛ (  ض ٓٞ ٙٞ هٞ غٞ ض ئٞ ٗٝ  ٜ لٛ ظَٗت٘ٗ ًطًََٙ  دِداى ندٌ    حُالدٌ   ر تو
هطٞ ٜ ؾٞ ضعٛ بٞ تاٙبٞ ت قوٞ  تٞ بٞ َكٞ ق٘هٛ قحابٞ زٝ بَٚ ]ض هٞ ظاُاٙاْ ضٝ ئٚاْ ٗا ٙٞزٙاضٝ ظَٗ

 ْ  (  []ْ ٗ عوٛ ٌاج ٗ عٌط ٗ  )ب٘ بلط[ ٓٞ ضج٘اض  خوٚفٞ ٗ جَِٚٚؿٛ ُٞ كٞ ٜ  كٞ ]ٗهٛ
ّ  اهطاؾسّٙ ارتوفا١ ٗغِٞ بػِيت  وٚلٍط ُ٘لٞ هٞ بٞض ئٞ ٜٗٝ كٞ فٞ ضً٘ٗ ٙٞ تٛن ]  بةدسٜ   ًد

َ   وٕٚ أٙطا ٗقاي «باهِ٘ادص  وٚٔا  ط٘ا ٍ »: اهػدم ٍ   ودٛ   أقطداك ٍ  ظٙدس   ٗأفطضدل  ٗأ دطفل

قوحابٞ  ٙوٞن هوٞ   ق٘هٛ  ]لٛ تطٙـ ٗٗت٘ٗ ٙاُٞٗٝ ٓٞ ُسَٙ [] «درتى بّ ًةاش ٗاذتطاَ باذتمي
 زٙاضٝ ًٞ ظٓٞ بٛ ؾوافعٛ ئوٞ ٗبوَ٘     ]ٌٞب٘ ئَٚ [شٕٓ بٛ ؾافٚةٛ زاًٞ  هٞ قٞٗهٛ َُٜ٘ حجٞ ُٛ ٙٞ

ٗ زٜٝ ًّ ثط غٚاض هٞ بٞ ضَٙعت زٝ كوٞ َ   ]تٞ ح٘ جٞ ت كٞ ُٞ بََٚ ; ُٞ ٙاْ بٞ الٗٝ ثٞ غٞ ُرتٝ ٗج٘
ٙواْ كوطزٝ بَٚوت جوٞ ُابوت بوا ٗٝض زٝ        ػٞ ًبٞ ضٜ خ٘ا حطاَٗ خ٘اٗ ثَٚ حطاَ بَٛهٍَٚ  ئاخ  ؾتَٚم  

قوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍ [ ؾآَٚسٜ هٞ زُٗٚوا بو٘    كٞ ثَٚػٞ ًبٞض][ كٞٙت[ خ٘هٞ فاٜ ضاؾسّٙ بلٞ ْ
ٗٝ جٞ ةٞ هٞ ٗٝٙـ بٞ ئٚجٌاعٛ ظاُاٙاْ  ٓا ٗٝ الُٛ ثَٚػٞ ًبٞض ةؿوتٚاْ   زاْٗٗ كٞ بٞ ٓٞ ؾتني [

 توووسضٙب]ٗاُوووٞ كتووواب  بط ب٘ٝ[ٞعوووازي ٗ زاز ثٞضٗٝضبِ٘ٗٙوووٞٗ فاغوووٞقٚاْ تَٚساُووو   
ٛ [حاملغٗد فدح    ]ٗٝ ٓٞ ٗٝٓا كتواب  [] 324  []الثٞ ضٝ[]3]بٞضةٛ[]اهطاٜٗ  [4 ] بوٞضة

كوٞ هوٞ ةؿوتٚاْ زٝ فوٞض ًَ٘ٙوت       [ 375 []عمًٕ احليٖح]ٓٞ ضٗٝٓا  [ 8: []7: []الثٞضٝ]
ةأعاعدٛوَ امودٛ ق لدداه ا     الصدااةٛ كمدّي عددئه ةٍصدٕت الوحدان ٔالصددٍٛ ٔاعدا  ودَ ٖ حددي      ]

٘   111آه عىدراُ  ; [ كٍحي خريأوٛ أخرجت لمٍاس ]ت ال٘ ٔكداال  ج مٍداكي أودٛ     ]( ٔلداه ا  ت دال
ق ٔاخلطان يف اآلٖحني لمىٕ جٕدَٖ حٍئٗدا قٔلداه ا     141ق ةقرٚ  [شطا لحوٌٕٕا شّيآء عم٘ الٍاسٔ

ق ٔلداه رشدٕه     92قالفدح   [حمىي رشٕه ا  ٔالاَٖ و ْ اشياء عم٘ الوفدار راداء ةٗدٍّي    ]ت ال٘ 
صااة٘  صبٕا أتال  ]صم٘ ا  عمْٗ ٔشمي( فٗىا رٔآ الصٗخاُ عَ أة٘ ش ٗي اخليرٙ رض٘ ا  عٍْ

ٔلداه اٖادا    [ٌصدٗفْ  ٔ فٕلاٙ ٌفص٘ ةٗيٓ لٕ أُ أحيكي أٌفق وجن أحي ذِبا واأدرك وي أحديِي أ 
حلدديٖح ٔاملددراد ةقرٌددْ يف ِدداا احلدديٖح أ ِددن لرٌددْ  ا [خددري القددرُٔ لرٌدد٘ ]فٗىددا رٔآ الصددٗخاُ  

مد٘  ٔليأع ت امودٛ ع  ]املؤوٍُٕ ةْ عمْٗ الصالً ِٔي أصااةْ] صم٘ ا  عمْٗ ٔشمي[ ٔأرضاِي 
]   [ت يٖمّي  لح يه ا  ت ال٘ هلي كىا رأٍٖا  ٔاحصاٌا لمظَ ةّي لوٌّٕي امٛ الصرٖ ٛ ٌٔقمحّدا الٍٗدا  

د املهًّدا    ركمداب  ا رالٌ احلكدّ  الرتمدذٓ يف    دب  ( ْ اهلل عهٌ  عمر بو ا طا ] ٙٞ كَٞ
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اء َيّبدٕ  ا م بُا با لشُاد فأ نٌ آندص للهشد   ربشهرٍ الْ عمر بو ا طاب  ( ْ اهلل عهٌ قان 
 در العمدر َالظدّب   ركمداب  َلٌ طرِق آ ر عهر ابو ابدْ الدرنّا (محدٌ اهلل تعدالْ يف      دللعرَ 

ؿٞ ٗا ع٘ ًٞ ضٜ ٗاتٞ ثَٚ د َكذا ادريٍ  دعُّى األ با(  ر كماب َابو قمّبٕ  (محٌ اهلل تعالْ يف
يًَ  ُوٞ ٗاٙوٛ ٗ   ِّ ضِٝ ُطٛ ضِٝ ف ج٘ ُلٞ ضٝ ُطٛ ضٝف زبٞ كاض بَٔٚ ]ٜ خٞ تاب فٞ ضً٘ٗ ٙٞ تٛ ك٘ ضَ

(  ٗٝ ئٞ َ ٗٗتٞ ٜ ع٘ ًوٞ  تاْ طؽ ٗٗ ت  قاُسُٞ ب  زٗش ًِٞ كاْعاُٞ كاُتاْ ٗ تخ٘ ؾٛ  ٙٞ ب  خَٚ
 ]كتاب   زُٗٚا ٗ ابّ ق٘ تٚبٞ ٗ  ٗٝ هٞئٞبٛ طاٜ تطٝ ٗٝ هٞ ال ٙاْ ضٜ ك٘ ضٜ ختاب  هٞ جٞ ُسّٙ ضَٙ

اُٚـ زا ئٞ َ ٗٗتٞ ٙٞ با ؽ كطا ٗٝ ( هٞ غٞ ٙط ٜ ئٞ ٗ[ اهعٌط  ٗاهؿٚب ( ; ٗكتاب  عٚ٘ ْ االخبا ض
 ركمداب   َال بدْ (محدٌ اهلل يف  رأ  رالٌ ال دعغماى بو عفاى ( ْ اهلل عهٌ) []زٗٗٓٞ َ   ]ٗٝ 

ؾٞ ٗاٗ  ٗاتٞ ثَٛدر اى عغماى بو عفاى كاى خي ب بالشدُاد د  بشهرٍ الْ ابْ ملّكٕدر الكين
ٝؾوٛ بوٞ كواض    ضٝ ُطوٛ ضِ ت  َِٚو ب ٛ ضا ظٜخ٘اهَٚ د نْ كُ (ٓ عفداى  عغما خٞ هٚفٞ ٜ ً٘ٗ غوٌا ُاْ 

[] زا  كٞ غٞ ُٞ زٝ ًٞ ٜ زٝ اهلين  ]بٞ غٞ ُٞ زٜ ضاغت هٞ  [زؤ البٛ ]ِاٗٝ كٞ ئٞ ٗ ٗٗتٞ َٙٞٓٚ
هلل عهٌ  (َاٍ عهدٌ ابدو   ( ْ ا د طالبعوٛ بّ ابٛ  [ ٔٞ َغَٚ] [بّ ابٛ ًوٚلٞ ا]تٞ ٗٝ ب ةٞ ضَٙ

و حشو عو ابّدٌ عدو علدْ ندب     بشهرٍ الْ عبر اهلل ب درالظّب َا  اب ر ا ُيٓ (محٌ اهلل
علّك  بًذ ا ا  داب األ سدُد فأندٌ أ يّدب لكد  يف صدرَ( أ        ر اب طالب  ( ْ اهلل عهٌ انٌ قان

٘ا ضًٝٛ ً٘ٗ غوٌا ُاْ عووٛ  نؿٞ ٗاٗ خٞ هٚفٞ ٜ ٗاتٞ ثَٚ درعرا ئك  َ أعط  لهشائك   علّك  
٘ ُلوٞ  ن ِّ ٝ ؾٞ بٞ بلاض بَٔٚض ; ئٞ ٗ ضٝ ُطٞ ; ضٜ ئٞ بٛ تاهب ) فٞ ضً٘ٗ ٙٞ تٛ هٞ غٞ ضتا ُٞك٘ ِ

غ ظٗٗ خو  ؾوٞ ٗٙػويت     زٗشًِٞ كا ُتاْ ٗ ٓٞ ٙٞ ب   ًَٚم  ٛ زٗ شًِٞ كاُتاْ  تطؽ ٗبٛهٞ ُا ٗ زهَ
غوعس بوّ ابوٛ    []  ٘ا ضٝ َنو ]( تَٚساٙٞ ب  خَٚعاُٞكاُتاْ  كٞ ًا ( ٙاْ بٞ غٞ ضتا ُٞ ٗٝ ٓٞ ٙٞ 

عو سعّر بدو    ) املعج  الكبري (( ْ اهلل عهٌ حّ  ا رج الطربانْ (محٌ اهلل تعالْ يف[ ٗقام
 ( َلٌ طرِدق ا درٓ عهدر الطرباندْ اِ دا (       املشّب : اى سعر بو ابْ َقاص كاى خي ب بالشُاد

ٞ ُس ضٙطا ٙٞ ٗٝ هوٞ كتوابٛ )   ن ٗاتٞ تٞ بطاُٛ  ضٝ محٞ تٛ خ٘اٜ هٛ بٚت ب  ًاْ باؽ زٝ كات هٞ 
غوعسٜ  َٚطَٙتٞ ٗٝ كٞ ٗا] ةزٝ  [ٙبٞ ٗٝٞ غعٚسٜ  ك٘ ضٜ ً٘ٗ غ ]( زا كٞ ُٞ قوٞ كٞ هٞ املعجٍ اهلبري

كَٚم  َٙٛ ُا بطاٗ  ئٞ ٗٝ ٙـ ب  خ ٜ بٞ كاض َِٓٚا ٗٝ  هٞ ةٞ يَ ٝ ُطٛ ِضٝ ؾٛ[ِضِ ك٘ ضٜ ئٞ بٛ ٗٝ قام
زُٗٚا زا هٞ غٞ ضظٗٗباُٛ ثَٚػٞ ًبٞ ض] قوٛ اهلل عوٚٞ ٗغووٍ     هٞ ٓٞ ضٗ زٝ كٞ غاُٜٞ كٞٝ هٞ ٗ ب٘ٗ

( دْ اهلل عهدٌ ( فقدر    [  عٌوط بوّ اهعوا م   [  ثَِٚجٞ َ(]  ٝ[ بٞ هٚيَن بٞ ٓٞ ؾتٚاْ ثَٛ زٝ ضاٗ
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( عددو عمددرَ بددو طددعّب عددو ابّددٌ عددو الددرٍ ( اى عمددر بددو ) املشددمر(  كمدداب ا ددرج احلدداك  يف
ا طاب  ( ْ اهلل عهٌ ) (آ عمرَ بو العا ص َقر سدُد طدّبٌ فًدُ مغدل الهداح الادراب فقدان         

ٌ عمدر ( دْ اهلل   هد حدب اى تدرٓ يف بقّدٕ فلد  ِ    مايذ ا ِا ابا عبر اهلل ر فقان ِا امري املب مهني ا
اٜٗ كوٞ ٗت بوٞ   ن ٗاتٞ هٞ ٗكاتٞ ٜ كٞ ع٘ ًٞ ضٜ ك٘ ضِٜ ختاب  عهٌ عو ذا لك َمل ِعبٌ علٌّ د

كٞ غٞ ضٗٗ ضٙؿٛ خ ٜ بٞ ضِٝ ُطٛ ِضٝ ف ب  ٙٞ كط زٝ ب٘ٗ ٗٝن باهٛ قٞ هٞ ِضٝف   ؽعٞ ًطٜ ك٘ ضٜ عا
[ ئٞ ًٞ جٛ ٙٞ ئوٞ    ٙا ابا عبساهللِداا  ًا فٞ ِضً٘ٗ ]  ِضٝ ف بب٘ٗ ثَٚؿٞ ٗا ع٘ ًٞضٜ ك٘ ضِٜ ختاب ثَٛ

با عبس اهلل ) ئٞ ٗٙـ هٞ ٗٝ الًسا فٞ ضًٜ٘ٗ ئٞ ٜ ثَؿٞ ٗا ٜ ً٘ٗغ٘ملاُاْ ثٍَٚ خ  ؾٞ مب بٚين كوٞ  
ضٜ ٗاتٞ ع٘ ًٞ ض ٜ ك٘ ِ [ارت ا  بّفوٍ ِٙٔٞ عٌط ]  بٞغيت ئٞ ٗٝ ب٘ٗكٞ َٓٚؿتا ةٞ جنًٞاَٗ ًٞ 

ضاثٚؿٛ ب  ٜ ُٞ ضِٗاُٛ ٗ غٞ ضظٝ ُٚـ تٚؿوٛ ُوٞ   غٞ ُٞ كطز ٗ بٞ خٞ ِ ٛ قٞ زٝضٜٝ هَ ختاب ئٞ ٗكا
املغدريٚ ةدَ شد بٛ رضد٘ ا  عٍدْ ق أ      [  ؾٞ ؾٞ َض َِٓٚاُٛ  ئٞ ِٗضٝ ُطٞ ِضٝ ؾٞ ] هٞ غٞ ضبٞ كا كرد

[ ةصٍيٓ ال٘ اةَ عباس ةَ عبيا  ةَ و بي ةَ عبداس   الصٗب ٔاخلاان] كحان  خرجْ اجلٕزٙ يف
ضٝ ٝ ُطٛ ِٗاتٞ ٙٞ كٞ َ كٞ ؽ كٞ ضِ(  ةالصٕاد املغريٚ ةَ ش بٛ رض٘ ا  عٍْ أٔه وَ خاب   لاه (

بوٞ  الصٗب ٔاخلادان [  [كٞ ئٚنب جٞ ٗظٜ هٞ ] ً٘غريٜٝ ك٘ ِضٜ ؾ٘ عبٞ ٙٞؾٛ بٞ كاض َِٓٚا ٗٝ ] 
َ ب  ًاْ زٝ ةَٚطَٙتٞ ٗٝ ]  ; ضاغت هٞ ئٚنب عٞ باغٞ ٗٝ [غٞ ُٞ زٜ بوّ عبوس    ادتطٙوط [  حٞ ٗتوٞ

ةصٍيٓ ال٘ شمٗي اة٘ اهلسٖدن أٌدْ     عٍْ ق رٔآ عٍْ الطاراٌ٘ يف ] امل مي الوبري [رض٘ ا  []اهلل
ُٛ ب  ًاْ زٝةَٚطٙتٞ ٗٝ اضٞ تٞب ٗاتٞ [ باهػ٘از ْحةَ عبي ا  خياب رأشْ ٔحلٗ   رأٖت جرٖر لاه

ٙٞ زا بٞ غٞ ُٞ زَٜ خ  ٙٞٗٝ هٞ غٞ هٌٚٛ ئٞ بٛ ٓ٘ ظٝٙوٞٗٝ كٞ فٞض ً٘ٗ  [ املعجٍ اهلبري] هٞ كتابٛ
تٛ ; ناَٗ كٞ ٗ ت بٞ جٞ ضٙطٜ ك٘ضٜ عبساهلل ;ٗٝ ضٝ ُطٛ ضٝؾٛ بٞ كاض َِٓٚاب٘ ب  غوٞ ضٗٗ ضٙؿوٛ   

 ]رضد٘ ا  عٍدْ ق فقدي أخدرط الطاراٌد٘ يف      [] عقبٞ بّ عاًط ادتٔوين  [] ٓٞ ف تَٞ ]خ ٜ (
رأٖدت عقبدٛ ةدَ    ق  ٔغريٓ وَ طرٖق المٗح ةَ ش ي أة٘ عصاٌٛ امل ا فرٙ أٌْ لداه  []امل مي الوبري 

ٔآخرُٔ وَ أصاان الٍيب صم٘ ا  عمْٗ ٔشمي (ٖٔمادق ةداال  ودا جداء      [ خياب ةالصٕاد ]عاور 
  رأٖدت احلصدَ ٔاحلصدني    [ عَ عبديالراَ ةدَ ةدرزط لداه     امل مي الوبري] كحان يف  عٍي الطاراٌ٘

ٔلْ طدر  أخدرٙ ( ٔودا أخرجدْ اةدَ شد ي رضد٘ ا  عٍدْ يف]         (  ا  عٍٍّا خياباُ ةالصٕاد رض٘
رأٖت أةٍاء صااةٛ رشٕه ا  صدم٘ ا  عمٗدْ ٔشدمي     ] أٌْ لاه املقربٜةصٍيٓ ال٘ ش ي  [ الطبقات

ق    ثار يف ذال  وصّٕرٚ آلٔغريذال  ف []عىر ةَ عجىاُ ةَ عفاُ  ]وٍّي  ]ٖصبغُٕ ةالصٕد  []
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ضِٝ ُطٛ ِضٝ ؾوٛ  [ ع٘قبٜٞ كِ٘ضٜ عاًطب  ًاْ زٝ ضكٞ ٗت كٞ]  ; هٞ ٗ ِضٙ٘اٙٞ تا ُٜٞ باؽ ًاْ كطز
كٞ ٓٞضزٗكٚاْ ك٘ضِٜ فاتٌٚٞ ٜ كهٛ ثَٚػٞ ًبٞضْ ز;ر)  حػّ ٗحػَني  ;بٞ كاض َِٓٚا ٗٝ ٗٝ ٓٞضٗٝٓا

تاهوب   ٘كٞ زٝ بِٞ كِ٘ضٜ ثَٚؿٞٗاٜ ً٘ٗغ٘ملاُاْ ٗ جَٛ ُٛ ؾٚين ن٘اضٝ ًٛ ئٚػالَ ]عوٛ كِ٘ضٜ ئٞ بو 
كٞ زٝكا []ىاُعجعٞ ًطٜ كِ٘ضٜ ] ٙاْ بٞ كاضَِٓٚاٗٝ  ) ٗٝ ٓٞ ِضٗٝٓا  [  كٞ ئٞ ٗاُٚـ ضُِٝطٛ ِضٝف

ئٞ ٗٙـ ضِٝ ُطٛ ضِٝؾٛ بٞ كواض  [  عجىاُ كٕرِٙ عْ فاُ ؿٚين غََٚٔٞ ]ُٚتٞ كِ٘ضٜ ثَٚؿٞ ٗا ٗ جَٛ  
ةن لي رٔٙ عدَ عاعدٛ كدجريٚ ودَ     [ املفّٗي ]كحان  ٔلاه القرطيب راْ ا  ت ال٘ يف ][ َِٓٚاٗٝ

صد    ]] زادامل داد[ حدان  كٔلاه اةَ القٗي ( راْ ا  ت ال٘ يف ]  الصمف كإٌا ٖابغُٕ ةالصٕاد
ذكر ذال  عٍّىا اةَ جرٖر يف كحان [  عَ احلصَ ٔاحلصني رض٘ ا  عٍّىا ] كاٌا خياباُ ةالصٕاد

ٔذكرٓ] عَ عجىاُ ةَ عفاُ [ٔ] عبي ا  ةَ ج فر[ ٔ]ش ي ةَ أةد٘ ٔلدات[   [ ] تّاٖب اآلثار
َ ال دات[ ٔ ]حودآ   ٔ] عقبٛ ةَ عاور [ٔ] املغريٚ ةَ ث بٛ [ ٔ]جرٖر ةَ عبي ا  [ ٔ]عىرٔة

عبي ا  ةَ عباس [ ٔ]أةٕشمىٛ ةَ  عَ عاعٛ وَ الحاة ني وٍّي ] عىرٔ ةَ عجىاُ [ ٔ] عم٘ ةَ
عبي الراَ [ ٔ] ٔعبيالراَ ةَ امشدٕد [ ٔ] وٕشد٘ ةدَ طمادٛ [ ٔ]ٔالسِدرٙ [ ٔ]أٖدٕن[       

جرٖدر  ٔ]امساعٗن ةَ و يٙ كرن [ ٔ] حوآ اةَ اجلٕزٙ ] حمان ةَ دثار [ ٔ] ٖسٖي[ ٔ] اةَ 
[ ٔ] أة٘ ٖٕشف [ ٔ]اة٘ اشاا  [ ٔ]اةَ لٗم٘ [ ٔ]زٖاد ةَ عالوٛ [ ٔ]غدٗالُ ةدَ جداو  [    

ٗاتٞ  ئٞ ٗاُٞ ٜ كٞ ئَٚػتا  [ ٔ] ٌاف  ةَ جبري [ ٔ]عىرٔةَ عم٘ املقيو٘ [ ٔ]ٔالقاشي ةَ شالً
كٞ ٗتو٘اُٛ [ثَٚػوٞ ًبوٞض]     ًّاْ كطز; ٙٞ ن ;هٞ زٗاٜ; ٙٞ ن; هٞ] ٙاضاْ ٗ زَٗغتاْ ٗؾَ٘ٙ باؽ

وٛ اهلل تعاهٛ عوٚٞ ٗغوٍ [ ةؿتٚاْ ] ضُِٝطٛ ضِٝؾٛ ٙاْ[ بَ٘ غٞ ضٗضٙؿٛ خَ٘ ٙواْ بوٞ كاضٙواْ     ق
ٔكدداال  ] صددٍف [ ] اةددَ أةدد٘ عاصددي اجلددٕزٙ [ راددْ ا  ت ددال٘ يف اخلاددان     ]َِٓٚوواٗٝ [

ٔلداه املبداركفٕرٙ[ رادْ ا  ت دال٘ يف ]     ] ةالصٕاد] وصٍفا [ ٔلي رآفْٗ اجلدٕاز دُٔ ردرٖي   
ٕذٙ [ ٔكاُ ممَ خياب ةالصٕاد ٖٔقٕه ةْ ] حمىي ةَ اشداا  [ صداحب ] املغدازٙ    رفٛ امح

[ ٔ ] احلماط ةَ أرطأٚ [ ٔ ] ٔاحلافظ اةَ أةد٘ عاصدي [ ٔ ] اةدَ اجلدٕزٙ [  ٔهلىدا رشدالحاُ       
[ ٔ ] اةَ شرَٖ [ ٔ ] أةٕ ةردٚ [ ٔ ] عدرٔٚ ةدَ الدسةري [ ٔ     وفردتاُ يف جٕاز اخلاان ةالصٕاد

[ ٔ ] عٍبٛ ةَ ش ٗي [ ٔلاه عٍبْ ] امنا ش رك مبٍسلٛ ثٕة  فأصبغْ ةدأٙ  ] شرجٗن ةَ الصىط 
بلوٞ   ٗٝ ن ث  ؾاكٛ بٞ ضٝت ٗاٙٞ ِضٝ ُط ٙاْٗاتٞ ً٘ٗٝ كا ُٛ خ  ت لُٕ شئت ٔاحبْ الٍٗا احموْ [

ٝ  ػتا كائَٚ ][ٗٙػتٞ  خ  ؾٞ ٗٝ بٞ ال ًاُٞ  ِضٝ ف  ٛطضٝ ُ] ِِِ  [بٞ ئا ضٝ ظٜٗٗ خ ت ٙوٞ   تٛ ئوٞ ٗ
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ِوا ُوٛ   هوٞ بوٞ كوا ض َٓٚ    ؽ كٞ با  بلٞ ّٙفٞ ضً٘ٗ زاُٞ  ] غٞ ُٞ زٜ [ ئٞ  هٞ ٝ باؽكٞ ثَٛ كٞ ٗ
 ;ٙا ْ كطزٗٗ ٗٝ هٞ زَٗغت ٙا ضاْ ٗ ؾَّ٘ٙ كٞ ٗت٘اُٛ ثَٚػٞ ًبٞ ] ضقوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍ ُٝطٛ ضِٝف ضِ

ٞ   ٍَفوٞ ضًو٘ٗ هٞةوٞ هَو    اذتدسٙحص  هٞ  كتابٞ كوا ُوٛ ]    ٗٝ ٓا ت٘ٗبٞٗ ؾَٜٚ٘ٝ كٞ  فوٞض ًو٘ٗ    ;بو
ٍ   كتاب ا][كَٞٙٞ]زٜٝ ص بدا   6112 ص طاذتدسٙح  ضقوٍ  [] ملػتسضن عوٛ اهكوحٚجني هوحوا كو

      ٍ بدّ    ًةطفٞ اهضشابٞ ص ط أخربُٛ ستٌس بّ املؤًى : ثِا اهفطدى بدّ ستٌدس اهؿدةطاُٛ ثِدا ُةدٚ
 2طمحاز :ثِا ضؾسّٙ  ّ ٙ٘ ُؼ  ّ ابّ ؾٔا   ط  ّ غةٚس املػٚب كاْ غدةس خيطدب باهػد٘ازص    

صطسسثِا اب٘ بلدط : قداي ددسثِا     24495صط ضقٍ اذتسٙح صط  صط كتا  املضِف ابّ ابٛ ؾٚرتٞ
اب٘ بلط بّ  جٌاْ :  ّ  رتس اهةعٙع بّ ضفٚع :  ّ قٚؼ : ً٘هٛ خرتا  قاي ط زخوا  ودٛ اذتػدّ   

صط سسثِا اب٘ بلط قاي سسثِا ٗكٚع :  ِةرتساص بّ ً٘ٓب  3ٗاذتػني ٌٗٓا خيطرتاْ باهػ٘ازصط
صط  24497ضدع املضدِف ابدّ ابدٛ ؾدٚرتٞ سدسٙح ط       صخيتطب باهػ٘از ط ضأٙا ُافع بّ درتريقاي 

صط سدسثِا   3126صط ًؿلى اآلثاض هو شداٜٗ صط ضقدٍ اذتدسٙح صط     4با  اهورتاؽ ٗاهعِٙٞ صط
ُٞ قايط كاْ  قرتدٞ بدّ   ُٙ٘ؼ قاي سربُٛ ٙ٘غف بّ  ٌطٗ بّ ٙعٙس  ّ ابّ هلٚةٞ :  ّ أبٛ  ؿا

الخدرييف األ  ودٛ اشا فػدس األ    : ٗصط ٗٙق٘ي  ُػ٘ز أ مٓا ٗتدتبٛ أ صد٘هلا   ػ٘از اه اًط خيطب ب
سسثِا :  رتٚس اص سدسثِا سػداْ    صط607ًػِس ابّ ادتةس صط اقٍ اذتسٙح صط صط  5طصصى 

اهلرتري هو رباُدٛ صط ضقدٍ    صط املةذٍ 6بّ ابطآٍٚ ط ضاٙا ستاض  بّ زٙاض خيطب باهػ٘از صط 
ِدا ضؾدسّٙ بدّ    سسثِا امحس بّ ضؾسّٙ املضطٜ :  ّ ابّ ُةٍٚ بّ محداز : ث  صط299اذتسٙح صط 

غةس بّ ابٛ ٗقاصصط كداْ خيطدب    غةس  ّ ُٙ٘ؼ :  ّ ابّ ؾٔا  :  ّ غةٚس بّ املػٚب : ط اْ
صط سددسثِا  1227هوددسٗالبٛصط ضقددٍ اذتددسٙح صط  كتددا  اهلددأل ٗاألغددِا زصط  7باهػدد٘ازصط

ابً٘٘غٛ ستٌس بّ املجأل : قاي سسثأل  رتس اص اب٘  جٌاْ صاسب اال هقا  : قداي سدسثِا بؿدط    
ع : ّ ابّ املوٚلٞ ط اْ  جٌاْ بّ  فاْ صط كاْ خيطب باهػد٘از ص بدا  سدطل اهجدا١ يف     بّ غرتا

ط ٗسسثِا ابدطآرتٍ  ص168كتا  اهعضٙٞ اه آطٝ هوسٗالبٛ صط ضقٍ اذتسٙحصط ص ط 8اهةني : ط 
 ٌط بّ دٚب : سسثِا اب٘ ًةؿط املسُٛ :  ّ املقدربٜ : قداي ط ضأٙدا  ٌدط بدّ      بّ ًطظٗق : سسثِا 
صط كتا  ًةطفدٞ اهضدشابٞ أل بدٛ ُةدٍٚ      9ّ  بّ  وٛصط خيطرتاْ باهػ٘ازصط جٌاْ صط ٗاذتػ

[] حسثِا اب٘ حمٌس بِحباْ ; ثِا حمٌس بّ غووٌٚاْ ;   327[] ضقٍ اذتسٙح [] اهأل صدرتٔاُٛ  
ابدّ  : ثِا  رتٚس اص بّ  ٌطاب٘  جٌاْ : صاسب األكفاْ : ثِا بؿدري بدّ غدرتاع  دّ      ثِا اب٘ ً٘غٛ

تٛ ئٞ ٗٝ ٓوا تو٘ٗٝ ٗٝ    كائَٚػتا صط فاْ صطكاْ خيطب با هػ٘از أْ  جٌاْ بّ   ابٛ ًوٚلٞص ط
ن ناٗضَُٗٛ ٙٞن ثَِٚا غٞ ٜ ئٞ ٗ كتاباُٞ بلٞ ّٙ كٞ ئٌَٚٞ ٗٝن غٞ ضنا ٗٝ بٞ كا ًاْ َِٓٚوا ْٗ ٗٝ  
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  ٞ َ  ]  بعاُني ُاٜٗ زا ُٞ ضٜ ئٞ َ كتاباُٞ كَّٚ ٗ ثوٞ ٜ ظاُػيت ٙواْ نوَُ٘ ٜ  [ ٙوٞ كوٞ  ا  ص اهبػو٘
 بّ اهةعٙع  رتس بّ ستٌس بّ اص  رتس اهقاغٍ أب٘ (.929َ - 830 ٓد 317 - 214) اهرتَغَّٜ٘ ب٘اهقاغٍ
 ًُةٌّط  ٗسذٞ سافغ إًاَ. ٗامل٘هس اهساض اهرتغسازٜ األصى  اهرتَغَٜ٘ ؾآِؿاٖ  بّ غاب٘ض بّ املطظباْ
ْ  إقوٍٚ ًسا٢ّ ًّ بَغِؿَ٘ض ًسِٙٞ إىل ًِػ٘ . ًِٚع بِا بابّ ٗٙةطل اهةضط  ًُػِِس ْ . خطاغدا  ٗكدا
 فتمسةٕ ًِٚع بّ أمحس ألًٕ دسٖ  وٕٚ سطص.ًِٔا اهرتغٜ٘ اهةعٙع  رتس بّ  وٛ اذتافغ ٗ ٌٕ أبٖ٘
ٕ  فلاْ ًٗا٢تني  ٗ ؿطّٙ مخؼ غِٞ األٗي ضبٚع يف إًم١ خب ٕ كتب ستٟ اهضّغط  يف  ٣ً٘ٙدص  غدِ

ٕ  اذتدسٙح  طوب اهةضط شهم يف أسس ُٙةطل ٗال. ُٗضفًا غِني  ؿط ّ  أصدغط  ٗكترتد ٛ  ًد  اهقاغدٍ   أبد
 املدسٙأل  ٗابّ أمحس اإلًاَ  ّ سسّخ.اهتابةني صغاض  ّ مجا ٞ ٗسسَّثٕ اهةاهٚٞ ٚساألغاُ فتزضن
ٟ  كدجري   ٗخود   ًِٚع  بّ أمحس ٗدسٖ ؾٚرتٞ أبٛ بّ بلط ٗأبٛ ادتةس بّ ٗ وٛ ٕ  ستد ّ  كتدب  إُد   د
 ادتةس بّ  وٛ ًػِس باغٍ امل رت٘ع ادتةسٙات ٗكتا  فذ٘زٖ اهضشابٞ ًةذٍ كتا  ٗصِّف  أقطإُ
ّ  حيٟٚ  ِٕ سسّخ.  ِٕ ًلجط فٕٚ ثَرتَاٌ ٗٓ٘ هٕ ؾٚذ أكرب ادتةس بّ  وٛ ٗكاْ. فتتقِٕ  صدا س  بد
 هةو٘ سسٙجٕ  وٟ حيطص بةسٖ دا١ ًّ ٗكى. كجري ٗخو  ٗاه رباُٛ  سٜ ٗابّ سرتاْ ٗابّ قاُع ٗابّ

 ٗكمًٕ خ ت  املؿاٙذ أقى ثَرتَاٌ  األ٢ٌٞ ًّ إًاَ درتى  ثقٞ: فقاي اهساضق أل  ِٕ غ٣ى. أغاُٚسٖ

; أب٘ قاغوٍ عبوس   بٞ ك٘ ضتٛ ٗ بٞ ك٘ضزٜ  ] ُاٜٗ تٞ ٗاٜٗ  سصا  ابّ كمَ ًّ ّأسػ اذتسٙح يف
 ٖ [ 482اهلل بّ حمٌس بّ عبس اهععٙع بّ املطظباْ بّ غاب٘ض بّ ؾا ِٓؿاٝ  اهبػٜ٘ ; 

 دسز األ  ص ًػدا ُٚدس  ًٗةدا ددٍ      ط ط ُد٘ع اهلتدا   هو رباُدٛ ص ًػوِس هوؿواًٚني   []  زٗٗٓٞ َ]
غٍ بّ أمحس بّ اٙ٘  ً رياهوِدٌدٛ اه رباُدٛ : تد٘يف غدِٞ :     املؤهف : اب٘ قا ط3556صط سازٙح

 دس ز األ  ُو٘ع اهلتواب ] قوحاح[     املػتسضن عوٛ اهكحٚحني هوحاكٍ [[]  غَٛ ٓٞ َٖ صط 360

املؤهددف : أبدد٘  رتددساص ستٌددس بددّ  رتددساص بددّ ستٌددس بددّ محسٗٙددٞ بددّ ُةددٍٚ ]  8892سازٙددح : 

اهعٌوط ٗاهؿوٚب    []  ن٘اضٝ َصط ٖ  516;  432اهرتٚدع : اه رتٚااه ٌٔاُٛ اهِٚػاب٘ضٜ املةطٗل بتبّ 
املؤهف: أب٘ بلط  ] 84اآلسازٙح  : ٗ أ زاب ٗضقائ  ;  عسز  ُ٘ع اهلتاب ( أخالق بّ أبٛ اهسُٚا [أل

 رتساص بّ ستٌس بّ  رتٚس اص بّ غفٚاْ بّ قٚؼ اهرتغدسازٜ األًدٜ٘ اهقطٙؿدٛ املةدطٗل بدتْ أبدٛ       

املؤهف ]  27258األ سازٙح : عسز  بّ أبٛ ؾٚبٞ [ًكِف ا[]  ثَِٚجٞ َ صط 381/  208اهسُٚا :

ؾٞ ؾٞ َ ٖ [] 235/ أب٘ بلط  رتساص بّ ستٌس بّ ؾٚرتٞ أبطآٍٚ بّ  جٌاْ بّ خ٘اغيت اهةرتػٛ ) 
ط املؤهدف  ص 10522تتضٙذ :  سز اآل سازٙح  ٗ ُ٘ع اهلتا  : غري اه رتقات اهلربٜ ألبّ غةس ص[] 

َ  ٖ []  230غدةس :  مشٛ املةدطٗل بدتبّ   : أب٘  رتس اص ستٌس بّ غةس بّ ًِٚع اهلا []  حوٞ ٗتوٞ 
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ط ص 230ُد٘ع اهلتدا  : ًِاقدب ٗفطدا٢ٚى :  دسز األ  سدا زٙدح ط        اهصٗضٙٞ اه دآطٝ هودسٗالبٛ ص  

[] ٖ  310/  224املؤهف  أب٘ بؿط ستٌس بّ أمحس بّ محس بّ غةٚس بّ ًػوٍ األُضاضٜ اهسٗالبٛ: 
املؤهف : أب٘ بؿط  ط  2083 سز األ سازٙح ط  صط اهلتا  غريٝ  ٗتتضٙذ اهلأل ٗاألمسا١ هوسٗالبٛ

[]  ٓٞ ؾتٞ َٖ[]  310:  224ستٌس بّ أمحس بّ محاز بّ غةٚس بّ األُضاضٜ اهسٗالبٛ اهطاظٜ / 
ستٌدس بدّ غدمًٞ    املؤهف   أب٘ دةفط أمحس بّ  ط 5406 سز األسا زٙح :  ًؿلى اآلثاض هو شاٜٗ ص

[ ٞ ََُ٘ ٙو ] ٖ [ 321   229ملةطٗل با ه شداٜٗ :  بّ  رتس املوم بّ غوٌٞ أأل ظزٜ اذتذطٜ املضطٜ ا
َ ; ظكطٙا بّ حمٌسبّ حمٌ٘ز ًّ غالهٞ أُوؼ بوّ    2994< 2319>ٖ  793< 716 [] اهقعٗٙيَن ]

ٗهس بقعّٗٙ ) بني ضؾدا ٗطٔدطاْ ( ٗضسدى اهدٛ       ًّ اهقطاٝ  األُضاضٜ اهرتداضٜ ًؤضر دغطايفًاهم 
 ص ارتد كت ط ٗصِف ص اهةرتاغٛاملػتةضٍ  ط َيف أٙا ()ٗاذتوٞ()غط اٗ )اهؿاَ ٗاهةطاق ف٘هٛ قطا١

 ٗ ذا٢دب املدو٘قدات   ط: ط ( يف زتوس ّٙ ()ٗخ ط ًضط ( ر :صآثاض اهرتمز ٗأخرتاض اهةرتاز  ط ًِٔا

ٞ  صط زٖ ٙدٕ ًدني  ط تطدٍ اهٛ اهفاضغٚٞ  ٗاألملاُٚٞ  ٗاه كٚٞ صط : ط ص [ غوػدوٞاألسسٙح اهضدشٚ
ّ  ُاصدط  ستٌدس  األهرتاُٛ طهوؿٚذ   ًِداض  أسازٙدح (.1999َ - ٓدد 1420 َ 1914 ٓدد 1332صط  اهدسٙ
 فصٝ   وٌٚٞ إغمًٚٞ ؾدضٚٞ األهرتاُٛ  اهسّٙ ُاصط ستٌس اهضشٚشٞ؛ األسازٙح غوػوٞ اهػرتٚى؛
ٟ  اذتدسٙح   وٍ يف ًتٌٚعٝ ًسضغٞ ٗصاسب ٛ  اذتقدى  أ ِد ٕ  أفداز   ٗقدس . بٔدا  اهةوٌد  اهغعٙدط  بةوٌد
 ستٌس اهؿٚذ ٗهس.ؿطٙفاه اهِرتٜ٘ اذتسٙح ٗزاضغٛ اهةوٍ طم  ًّ كرترياً  سزاً ٗزضٗغٕ ًٗؤهفاتٕ

 زًؿ  يف تةوٌٕٚ ٗتوقٟ. بتهرتاُٚا أؾق٘زضٝ يف اص  ضمحٕ  ادتِػٚٞ اهػ٘ضٜ األهرتاُٛ اهسّٙ ُاصط
 اهِرتٜ٘ اذتسٙح  وٍ إهٕٚ ٗتةاىل  غرتشإُ اص  سرتب. اهةوٍ ضداي ٗكرتاض اهؿٚ٘ر ًّ  سز ٙس  وٟ

 اهتدتهٚف  بدسأ . اصطًٕٙة مجٚع  وٟ فٕٚ ٗتف٘ق  ٌطٖ  غأل ط٘اي زضاغتٕ  وٟ فةلف اهؿطٙف 
ّ . ًِٔا غرتةني حن٘ ٗطرتع كتا   ًا٢ٞ ًّ أكجط ًؤهفاتٕ  سز بوغ ستٟ ؾرتابٕ ً وع ًِص  أبدطظ  ًٗد
 ؛هوتربٙعٜ املضرتاح ًؿلاٝ كتا  حتقٚ  اهطةٚفٞ؛ األسازٙح غوػوٞ ختطٙر يف اهغوٚى إضٗا١: كترتٕ
 ال ًٗطادع ًؤهفات ًّ ٗ ريٓا ٗظٙازاتٕ  اهطةٚف ادتاًع صشٚض ٗظٙازاتٕ؛ اهضغري ادتاًع صشٚض
ٛ   ِٔا  ِٟ ٛ  سداظ .اذتدسٙح  هساضغد ٝ  األهرتداُ ٞ  فٚضدى  املودم  ددا٢ع ٞ  هوسضاغدات  اهةاملٚد  اإلغدمًٚ
ٛ  ط:ٙا ظزٝ ًني:ط  1999َ ٓد 1419 اَ ّ  ستٌدس ط( َ 923 - 839=  ٓدد  310 - 224ص ط زٗالبد  بد
ٜ  باه٘ال١  صطاالُضاضٜ بؿط أب٘ صط ًػوٍ بّ غةس بّ محاز بّ أمحس ٛ  اهدطاظ : هد٘ضاق ا اهدسٗالب
ّ "  اهسٗال "  إىل ُػرتتٕ اهطٜ أٓى ًّ ٗضاقا  كاْ.اذتسٙح سفاظ ًّ ًؤضر  يف ضسدى .أ ٌاهلدا  ًد
ٞ  بدني  اذتر  إىل ططٙقٞ يف ًضط ٗت٘يف ٗاغت٘طّ اذتسٙح  طوب ٞ  ًلد ْ .ٗاملسِٙد ٕ .ٙضدة   ٗكدا  هد

ؾعب اهالمياْ هوبٚٔقوٛ [] ُو٘ع   [] زٗاظ زٝ ًني] دعآْط  ٗاالمسا١ اهلِٟ"  ًِٔا   تضاُٚف
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 غَٚعزٝ ًني[]  450] املؤلف ق البّٗق٘ ق الٕفاٚ ق  11101ام حادٖح ق عقٚسٝ ; عس ز ; اهلتاب
:  3442األ سا زٙح : ُ٘ع اهلتاب ; ًػاُٚس  ًٗعاجٍ ; عس ز  []حبط اهعخاض ،ًػِس اهبعاض [] 

[] ُ٘ع اهلتواب ;   قحٚ  اهبداضٜ[] ن٘ا ضزٝ ًنيصط  292املؤهف : أب٘ بلط اهرتعاض : اه٘فاٝ : 
قحٚ  []  ثا ظزٝ ًنيصط  256املؤهف : اهرتداضٜ : اه٘فداٝ :   : 7145األسا زٙح : ;عس ز قحاح 
: املؤ هف : ًػوٍ بّ اذتذاز : اه٘فاٝ   5481األ سا زٙح : ُ٘ع اهلتاب ; قحاح ; عس ز []  املػوٍ
 (املؤهف : 4611 ) غِّ أبٛ زاٗز : ُ٘ع اهلتا  : غِّ :  س ز األ سازٙح صط  ؾا ظزٖ ًنيصط  261

ٞ [] ُ٘ع اهلتاب ; غِّ;  حٞ ظسٝ ًنيصط  275أب٘ زاٗز اهػذػتاُٛ : اه٘فاٝ :  [] غِّ أبّ ًاج
املعجٍ اهلبري []  ٓٞ ش زٝ ًني صط 275)املؤهف : أبّ ًادٕ : اه٘فاٝ :  4339األ سا زٙح ) عس ز 

ٍ  ً طصهو رباُدٛ صط ُد٘ع اهلتدا     ط املؤهدف  ص 21342 صط دس ز األسازٙدح    صطػداُٚس ًٗةداد

ٞ   صط  َُ٘ ظ زٝ ًني  صط 360ُٛ : اه٘فاٝ : اه ربا: ٞ ٞ صط األس٘شٙد  حتفد ٘  حتفد  بؿدطح  ٜظاالسد
 - 1283 املرتاضكف٘ضٜ اهطسٍٚ  رتس ابّ اهطمحّ  رتس ستٌس اهةم أبٛ اذتافغ همًاَ اه ًصٜ داًع
ٞ  دسٙسٝ طرتةٞ. ٓ  1353 ٞ  اه رتةدتني  ًدع  ًقاضُد ٞ  اهلِسٙد  باالسازٙدح  خداص  ًوشد   ًدع    ٗاملضدطٙ

ْ  – بدريٗت  اهةوٌٚٞ اهلتب زاض. اه ًصٜ اًعد ًّ املػتسضكٞ َ صط  هرتِدا فدتض املغٚدح    صط بٚػدتٕ 

بٚػت [] صط هأل ًا َ مشؼ اهسّٙ اهػدا ٜٗ : ُ٘ع اهلتا  :  اَٗ اذتسٙح  ؾطح أهفٚٞ اذتسٙح
 املقسغددٛ قساًددٞ بددّ اص  رتددس ستٌددس أبدد٘ اهددسّٙ ً٘فدد ألبددّ قساًددٞ صط  املغددأل [] ٗ ٙووٞ ن

 بٚػوت ٗغوَٛ  [ اهِٜ٘ٗ:  املؤهفصط املفتني ٗ ٌسٝ اه اهرتني ٞضٗض [] بٚػت ٗزٗٗ []اذتِرتوٛ
ّ  ؾدطح  املةرتد٘ز   ْ٘[] ٛ  غدِ َ بٚػدا   صطزاٗز أبد ّ  يف اهةٌداي  كِدع  صط ٗنو٘ا ضٝ   االقد٘اي  غدِ

 975 غِٕ املت٘فٟ ف٘ضٜ اهربٓاْ اهلِسٜ اهسّٙ سػاَ املتقٚدي  وٛ اهسّٙ  م١ هوةمًٞ صطٗاالفةاي

ٜ  هود ٚدب  اهػاًع ٗآزا  اهطاٜٗ ألخمق ادتاًع[] كتاب ] بٚػت ٗ ثَِٚجٞ َ [] []  اهرتغدساز
ٛ  لجامع []  بٚػت ٗ ؾٞ ؾٞ َ  587;  ال ثٞ ضٝ;  31[] بٞ ضةٛ األ سازٙح دتمي اهسّٙ اهػدٚ٘ط

;  737الثٞ ضٝ ; :  2صط بٕ ضكٛ :  اهِعط اهٛ أ ص٘ي األ ثطت٘ جٚٞ [] بٚػت ٗ حٞ ٗتٞ َ  []
 اهلتا صط  بٚػا ٗ ٕٓ ؾتٕ َ: صط  3دعا١ : اهسًؿقٛ :  س ز األ هؿٚذ اه آط ادتعا٢طٜ [] 
ّ  إزضٙؼ بّ ستٌس بّ اهطمحّ  رتس ستٌس أب٘ : املؤهف سامت أبٛ البّ  اذتسٙح  وى:  ْ  بد  ًٔدطا

ألبدّ  [] فت  اهبا ضٜ  بٚػت ٗ َُ٘ ; []  ::3; الثٞ ضٝ ;  3بٞ ضةٛ ; صط ص327 - 240طاهطاظٜ

 ٌّ ضًٛ ب٘ضع اذتسٙح اذتجٚح اؾف [] اهل غٚٔٞ َ[]  7:; الثٞ ضٝ ;  5بٞ ضةٛ ; صط سذط 

 اهػِٞ فقٕ  وٟ اهتةوٚ  يف املِٞ متاَ[]  غٛ ٗ ٙٞ ن[]  281; الثٞ ضٝ ;  2بٞ ضةٛ ; صط هػرتط 
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[] املػين غٛ ٗ زٗٗ []  97; الثٞ ضٝ ;  2[] بٞ ضةٛ ;   األهرتاُٛ اهسّٙ ُاصط ستٌس تتهٚف :
ًّ األ خرتا ض صط هوشافغ اهةطاقٛ املت٘يف ١ عّ محى اال غفاض   اال غفاض   ختطٙج ًا   اال حٚا 

غٛ ٗ []  :7الثٞ ضٝ ; :  3ص بٕ ضكٛ :  هوص ٓيب  تساي األ ًٚعاْ[] غٛ ٗ غَٛصط ٖ  806غِٞ 
[]  غٛ ٗ ثَٚوِج []  :33; الثٞ ضٝ ;  5بٞ ضةٛ ; اهطةفا١ أل بّ  سٜ صط [] اهلاًى    ن٘اض

صط كتا   امل٘ ض٘ ات  غٛ ٗ ؾٕ شصط  221: ال بٕ ضٖ :  1ٝ صبٕ ضكٛ : ادتٌا ًع ال حلاَ اهكال
ٌد٘  دٞ   اهف٘ا٢س اجملصط غٛ ٗ سٕ ٗت صط 28ال بٕ ضٖ :  : 3هةرتس اهطمحّ ادت٘ظٜ صط بٕ ضكٛ : 

 املػسز اهق٘ي[] غٛ ٗ ٓٞ ؾت صط  257:  ال بٕ ضٖ :  1: بٕ ضكٛ :  املةوٌٛ : هوؿ٘ كاُٛ بتشقٚ 

تِبٚٞ [] غٛ ُٗ٘[]  445ال ثٞ ضٝ ;  ; 32[] بٞ ضةٛ ; سذط بّ  وٛ بّ أمحس أمحس : ًػِس يف
أب٘ اغشاق اذت٘ٙأل األ ثدطٜ ص بدٕ    املؤهف  صطهِعط يف كتب األ ًادس  ا اهلاجس اهٛ ًا ٗقع ًّ

صط  األ ٗطا ض ًّ أ سدا زٙدح غدٚس األ خٚدا ض    كتاب ُٚى []  نىَ صط 166: ال بٕ ضٖ ":  2ضكٛ : 

ٙح ] ختطٙج االحا ز[ 148ال بٕ ضٖ : :  1ٕ ضكٛ : بّ ستٌس اهؿ٘ كاُٛ : ب هوؿٚذ  ستٌس بّ  وٛ

 يف  وَ٘ اذتسٙح : :ٗاألهقا  اهلِٟ يف اهرتا  فتضكتاب [  نى ٗ ٙٞ نط ارتطا  باهْ٘ األ غ٘زص
ّ  إغدشاق  بّ ستٌس اص  رتس أبٛ اإلًاَ هوؿٚذ ًِسٖ البّ ٖ  بد ٛ  ًِدس  1 : األددعا١   دسز   األصدرتٔاُ

لٞ ٗٝ  بهني ب  خع ًٞ ت ئٞ ٗ فوٞ  ثَٚ ٓا ت٘ٗٝ  ئَٚػتا كاتٛ ئٞ ٗٝطص 240:  صدفشٞ   1صطدوس : 
ٞ ًبٞض ٜ خ٘ا  ٗٝ ن ٓٞ ِ كٞ ضِٝ ُطٛ ضِٝ ف ضٝ ؾٞ باغٛ ئٞ ٗكٞ غا ُٞ ٜ كط زٗٗٝ ضً٘ٗ زاُٞ ٜ كٞ ثَٚػ

ٗٝ غٞ  []قحٚحّ  ٗ ]ض زَِّٙ ئا خ  ئَٞ فٞ ضً٘ٗ زُٞ تا نٞ ُس  ب  غٞ ضٗٗ ضٙؿٛ خ  ٙاْ بٞ كا
ٗ  ]اْ  بٞ َٓٚعٝ ; ٙاْ فٞ ضً٘ٗ زٝ ك [] ُٞ زٝ كٞ ٙاْ ٗٝ ئوا ٙوٞ ظُوا     صطال ٗاظْ صط ضدةٚفّ 

ن  ْ باؽ كطزْٗٗ  ٗضِٝئٛ ٗ ب  ن٘ٗ ُٚا ْ ن  ُٞ هٞ غٞ ٢ٕ َ فٕ ضً٘ٗ زإُ  ٙاْ  طصسسٙح  ]ٙاُٛ
ٗ زاُٞ  غٞ ُٞ زٜ ئٞ َ فٞ  ; ٙٞ ن هٞ زٗاٜ ٙٞ ن باغٛ ; بٞ ثؿتٚ٘ا ُٛ خ٘ا ٜ ةٞ ٗضٝض ئٞ َ فٞ ضً٘

ٛ ضِٝ ُطٛ ضِٝؾٚاْ كط زٗٗٝ كٞ ة٘اٙٞ بٞ كواض  ض َِٓٚاُ كاضً٘ٗ زاُٞ تاْ ب  ئٞ كٞ َ كٞ باؽ هٞ بٞ 
  ضٝ محٞ تٛ خ ِٜ  ٜٗ ضٝؾٞ  ب ُٛ بٞ ٓٞؾت ُا كات ٗ ٗٝ خ٘اٜ ةٞ ٗضٝ بٞ ناضٝ ُطٞ َِِٓٚٞ ضٜ ئٞ َ ِ

ضٝف ٝ ُطٛ ِفطٝ كاُٞ ٙا خ ز ئٞ ٗٝ ٜ ضِ ٗاكاْ ٗ كاضٝ ُطٛ بَٛ بطِضٝ ُطٞ َِٞ  ِغٞ ٙطٜ ُا كات ٗ ٗٝ ئ
زَٝ ٗنا ٜٗ هٞ ِضؤشٜ قٚا ًٞ ت ِضٝ ف زٝ كات ٗ ب  ُٛ بٞ ٓٞ ؾتٚـ ُا ضٝ  ٘اٜ ةٞ ٗخ ينَض بَٚ بٞ كا

;  ; ٗٝ نٞ ُسّٙ ٓٞ ِضٝ ؾٞ ٜ تط كات  كٞ نٛ ب  ُٛ بٞ ٓٞ ؾت بٞ زضَٙصاٙٛ نىَ غايَ ب  ُٛ زٝ ِضٗات
بدّ  سسثِا  رتس اص [] فٞ ضً٘ٗ زٝ ٜ ٙٞ كٞ َ فٞ ضً٘ٗ هٞ ةٞ هٍَ زا بٞ با ثَٚلٞ ٗٝ بهني ب  غٞ ض 

ٙلدْ٘   ٌطٗ  ّ  رتس اهلطٍٙ  ّ ابّ درتري  ّ ابّ  اؽ  ّ اهِيب صوٛ اص  وٕٚ ٗغوٍ :قداي ط 
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الٙطحيْ٘ ضا٢شٞ ادتِٞ صط ضٗاٖ اب٘ كش٘اصى اذتٌا َ  اهػ٘ازقَ٘ يف آخط اهعًاْ خيطرتْ٘ بٔصا 

بٞ ضاغيت ٓٞ ضٝ ؾٞ صط  ٗز : اه دى صطٗاهِػا٢ٛ : اهعِٙٞ صط ٗأمحس : ًّ ًػِس بأل ٓاؾٍاز
ٜٗ ئٞ ٗٝ  ٗضاغت بّ ًّ ب  خ َ ثٚا ; ٛ ظؤض ةٞ ٗضٝ ٙٞ ةٞ ضبَٚت ٗئٞ َ فٞ ضً٘ٗ زاُٞ ; قحٚ ٙٞ ك

الَ ًّ ئٞ ٗ فٞ ضً٘ٗ زٝ ٙٞ ٓٞ بَٚت ٗ ضِٝ خِٞ هٞ ٓٚض ظا ُا ٙٞ ن بططَ  بٞ   ٍُٚ هٞ ٗب٘اضٝ زا ٗٗتٞ َ
ٞ ضاُٛ خ  ؾٞ ٗٙػت هٞ ثا ؾاْ  ضٝئٛ ظا ُا كٞ سسٙح ٙاُٛ  زٝ خٞ ًٞ بٞ ضزٝ غيت بٞ ضَٙعت ٗ خَِ٘ٙ

فٞ ض هٞ غٞ ضئٞ َ فٞ ضً٘ٗ زٝ ٙٞ ٓٞ ْ ب  ت باؽ زٝ كٞ َ هٞ ثا ؾاْ ب  خ  ت بط ٙا ضٜ خ ت بسٝ 
سسثِا  رتس ادترتا ض بّ  ا صٍ سسثِا  رتساص بت غِاز حندٖ٘  قاي اهبػٜ٘ ً٘ٗ هٞ ةٞ مل بٞ [] 

ٕ ٗغوٍ : ٗاملتٍٔ ضغ٘ ي اص صوٛ اص  وٚ صط ٗمل ٙط فةٕ ٓصا اذتسٙح ال ٙضض ط  ّ ابّ  رتا ؽ
قاي اهػدتٚاُٛ : ٗاص إُ هغدري ثقدٕ صط    ط بٕ  رتس اهلطٍٙ ابّ ابٛ املدا ضق اب٘ أًٚٞ اهرتضطٜ

بؿ٤صطٗقاي أمحس بّ سِرتى هٚؼ بؿ٤ٚ ٙؿرتٕ امل ٗن صط ٗقاي اهساض ق أل ٗقاي حيٚٛ : هٚؼ ِ
صط  1البددّ ادتد٘ظٜ : دوددس )   صطكتددا  ملد٘ ضدد٘  دات ًددّ اال سازٙدح املطفدد٘  دات    ط ًد ٗن ص 

ٗٝ ٓٞ ض ٗٝ ٓا بط ٗاُٞ كتابٛ ;اهق٘ي املِػسز   ًػِس أمحس [] بٞ ضةٛ ; ٙٞ صط  56صفشٕصط
ط هةرتس اهطمحّ ادت٘  امل٘ض٘  ات صكتا بٛ []  ; ٗٝ ٓٞ ضٗٝ ٓا بط ٗاُٞ [] :4ن ; ال ثٞ ضٝ ; 

صط سسٙح ً٘ ض٘ع صط ٗقس أخطددٕ أ   ٗقاي اهقعٗٙألصط  28: ال بٕ ضٖ :  3بٕ ضكٛ : ظٜ صط 
ٛ : دوس :  :  صط اهف٘ا ٢س اجملٌ٘ ٞ هوؿ٘ كاُٛ : بتشقٚ س ٗاب٘ زاٗز ٗ ريٌٓا : يف كتا  مح املةوٌ
ٗكصا هم اٙطا أخطدٕ أب٘ زاٗز يف كتا  اه دى با  : ًا ددا١ يف خطدا    صط  257: صفشٞ :  1

زٖ  اغوِا ٗأخطدٕ ٓصا اذتسٙح اهِػدا٢ٛ ٗيف  ط صط قاي املِصضٜ ص 4194باهػ٘از ضقٍ اذتسٙح : 
اهلطٍٙ ٗمل ِٙػرتٕ  أب٘ زاٗز ٗٓ٘ أب٘ أًٚٞ  رتس اهلطٍٙ بّ أبٛ املددا ضق ٗال حيدتر يسٙجدٕ      رتس

صط ٖٗ ٕٓ ضٖٗ ٓا  266: صفشٞ   11: دوس : ابازٜ اذت  هؿٌؼ صطٗضةف بػرترتٕ :  ْ٘ املةرت٘ز
ٛ  اهسّٙ  م١ هوةمًٞ ص ٗاالفةاي االق٘اي غِّ يف اهةٌايكِع بط ٗإُ كتابٛ صط  ٛ   ود ّ  املتقد  بد

هٞ ةٞ صط  231: ال بٕ ضٖ :  6صط بٕ ضكٛ :  975 غِٕ املت٘فٟ ف٘ضٜ اهربٓاْ اهلِسٜ اهسّٙ سػاَ
ًؿا  :ٗ   فٕ ضً٘ٗ زٖ  سسٙح :ظا ُا ٙا ُٛ ; باؽ ًا ْ  كط ز  كٞ ٜ يَ ئٞ ٗٝٙـ ئٞ َ فٞ ضً٘ٗ زٝ ٙٞ

] ٗ] ] ئٞ محٞ زٗٗ[] ئٞ ب٘ٗ زاٗٗز[[ئٌٚاًٛبٞ الََ ]  ٜ ٓٞ َٙٞٙلٛ ظؤض ٙا ْ هٞ غٞ ضٝ ٗٗ ًط
 273: صفشٕ :  1ٓصا اذتسٙح : أمحس : دوس : [] ٗقس اخطجٞ ُٞ غائٛ[] باؽ ٙاْ كط زٗٗ ٗٝ 

٘ ت٘ بٞ : ٗاهِػا٢ٛ : دوس :  4212: ٗأب٘ زاٗٗز بطقٍ :  صط  138: صفشٕ :  8صط ٗقاي سسثِا اب
صط قاي أخربُا  رتس اهطمحّ بّ  رتٚس اص اذتويب صط ضادع اهلتدا  صطا   9293ٗيف اهلربٜ ط 
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ٗأختا ضٖ ابّ ابٛ  اصٍ يف كتا  صط  334: صفشٕ  21املػس ز يف ًػِس أ محس صط دوس :  ق٘ي ه
ارتطا  صط ٗادا   ّ سسٙح ابّ  ٌط ضفةٕ : ٙلْ٘ قَ٘ خيطرتْ٘ باهػ٘از ال جيسْٗ ضٙض ادتِٞ 
صط بتُٕ ال زال هٞ فٕٚ  وٛ كطآٞ ارتطا  با هػ٘از بى فٕٚ األخرتا ض  ّ قَ٘ ٓصٖ صدفتٍٔ صط  

بط ٗإُ كتابٛ ٙطا  ّ سسٙح دابط ط دِرت٘ا  اهػ٘از صط بتُٕ هٚؼ يف س  كى أسس صط ٗادا  ا
صط هوؿٚذ  ستٌس بّ  وٛ بّ ستٌس اهؿ٘ كاُٛ : بٞ ضكٛ : ُٚى األ ٗطا ض ًّ اسازٙح غٚس األخٚاض 

تِرتٕٚ اهلادس اهٛ ًا ٗقع ًّ اهِعط يف صط ٖٗ ٕٓ ضٖٗ ٓا بطٗإُ كتابٛ صط 148: ال بٕ ضٖ :  1: 
 ٗض٠ٗ صط  166: ال بدٕ ضٖ :   2صط هوؿٚذ اب٘ اغشاق اذت٘ٙأل األثطٜ : بٕ ضكٛ :   ًادسكتب األ

     ٘ ٜٗ صط ٓصا اذتسٙح ابّ ادت٘ظٜ يف صط امل٘ض٘  ات صط ٗقاي  أٙطدا : ًدا أؾدا ض اهٚدٕ ط اهِد
بق٘هٕ صطٗحيطَ خطابٕ با هػ٘ز  وٛ األصدض صط فقدس اغدتِرت ٕ ًدّ سدسٙح ط أبدٛ قشدا فدٞ         

ا اغتسي  وٕٚ ٓ٘ ًّٗ قاي بق٘ هٕ مبا ضٜٗ  ّ ابدّ  رتداؽ ضضدٛ اص    صطٗدِرت٘ا اهػ٘از صط كٌ
ٙل٘ ْ قَ٘ خيطرتْ٘ يف آخدط اهدع ًداْ بدا     صط  ٌِٔا قاي : قاي ضغ٘ ي اص صوٛ اص  وٕٚ ٗغوٍ 
 طاهِػا٢ٛ صط ضٗاٖ اب٘ زاٗٗز : ٗ: امحس : ٗ:  هػ٘از كش٘ا صى اذتٌاَ ال ٙطحيْ٘ ضا ٢شٞ ادتِٞ

 ال ٙسي  وٛ حتطٍٙ : ٗامنا ٓ٘ بٚاْ : بت ْ أ با قشا : ح أبٛ قشا فٞسسٙ : فت دت٘ا   وٕٚ ٓ٘ اْ

ٞ  نيٗغرتة غرتةا ٣صٗيف بةض ضٗاٙتٕ كاْ  ٌطٖ  سِٚ طفٞ ٗٓ٘ ؾٚذ كرتري   قحافٞ أب٘ ٗت٘  صط غدِ
ال ِٙاغب ؾةطٖ اهػ٘از ف وب أْ ٙضرتغ بغرياهػ٘از : أًدا اذتدسٙح    صأؾٔط غتٞ بِح٘ اب٘ بلط  بعس

ابّ  رتاؽ فتُٕ ال ٙسي  وٛ كطا ٓٚٞ ارتطا  باهػ٘از بى ٓ٘ اخرتا ض  ّ  اهصٜ ضٗاٖ أب٘ زاٗٗز  ّ
إُ ٙؿرتٕ اذتسٙح اهصٜ قٚى يف ارتد٘اضز غدٌٚا ٓدٍ     أسسٌٓا ٗشاهم هػرترتني : قَ٘ ٓصٖ صفتٍٔ : 

نَقَْد )ى انتع اص لقا ٓ٘ حتوٚ  اهطاؽ ٗٓ٘ دا٢ع كٌا ِٓا اهتشوٚ  ط ٗقاي اهةوٌا١ املطاز باهتشوٚ 

 ٍَ ٍَ ُيَحهِّقِي ُ آَِينِي ٌْ َشاَء َّللاه ْسِجَد اْنَحَراَو إِ ًَ ٍه اْن ْؤيَا بِاْنَحقِّ نَتَْدُخهُ ُ َرُسونَهُ انرُّ ْى  َصَدَق َّللاه ُُ ُرُءوَسك

كا قَِري ركا ٌِ َكنِكَت فَْتحر ُِو  ٍْ كوا فََجَعكَم ِيك ًُ ٌَ فََعهَِى َيا نَكْى تَْعهَ ٍَ ََل تََخافُو ِري  صط٧٢الهللد ح:  (َوُيقَصِّ

  . مًٞ هلٍ فشػب زْٗ أْ ٙلْ٘ اهتشوٚ  ٓ٘ غرتب اهصَفجعوٞ 
: أْ  س زا كرتريا ًّ اهضشابٞ قس صرتغ٘ا باهػ٘از ٗقس شكطٍٓ اه ربٜ : ٗٓدٍ اذتػدّ ٗ    ٗاهجا ُٛ

ٗقاص  ٗ رتس اص بّ دةفط  ٗ قرتٞ بّ  ا ًط ٗ املغريٝ بّ  اذتػني  ٗ جٌاْ بّ  فاْ  ٗغةس بّ أبٛ
ؾةرتٞ  ٗدطٙط بّ  رتس اص  ٗ ٌط ٗ بّ اهةاص ًّ اهضشا بٞ صط ًّٗ اهتا بةني   ٌطٗ بّ  جٌداْ   

غوٌٞ بّ  رتس اهطمحّ  ٗ رتساهطمحّ بّ األغ٘ز  ًٗ٘غٛ بّ طوشٞ  ٗ وٛ بّ  رتس اص بّ  رتاؽ ٗأب٘ 
ًا ملا صرتغ كى ٓؤ ال ١ : ثٍ اةس ٙلط  ًّ اهتا بةني  ٗه٘ كاْ سطٗاهعٓطٜ ٗأٙ٘   ٗامسا  ٚى بّ ً

صط قاي ضغ٘ي اص صوٛ اص تةاهٛ  وٕٚ ٗغوٍ   : قاي  اُا ٗدسُا  سسٙجا ًطٗٙا  ّ صٔٚب  ارتري
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اْ أسػّ ًا اختطرتتٍ بٕ هلصا اهػ٘از أ ض ب هِػا٢لٍ  فٚلٍ ٗأ ٓٚب هلدٍ يف صدسٗ ض دسٗكٍ صط    
 ادتداًع غِا زٖ سػّ ص ط فٔ٘ اهفٚضى يف ستى اهِعاع : كتدا    اجٌٛ قاي : اهلٚبّ ًادٞ ا ضٗاٖ  

ٗكصهم ض٠ٗ  ِٕ بلط بدّ    221: صفشٕ :  1: دوس : . ٘ٙطٞ  رتساهو ٚف ستٌ٘ز/ اهضمٝ ألسلاَ
ّ  رتاؽ ٗدابط مل ٙػٍ قاهٕ ىل اب٘غةٚس بّ ُٙ٘ؼ اب٘ محعٝ  غ٘ازٝ ٗاذتاضخ بّ ٙعٙس سسخ  ّ اب

. إُ غةٚس بّ درتري  ض٠ٗ  ِٕ دةفط بطقاي اب٘محعٝ  ّ اهعٓط٠ ً٘ىل املٔوب ضا٠ غةٚس بّ ًػٚب ٗ
ٗقاي ضغ٘ي اص  ط.240صفشٞ  1دوس :فتض اهرتا  فٟ اهلِٟ ٗاالهقا  :كاْ خيطب باهػ٘از كتا 
اْ اسػّ ًا اختطدرتتٍ بدٕ هلدصا اهػد٘از اا ٓدصا اذتدسٙح ًةداض          طصوٟ اص  وٕٚ ٗغوٍ اٙطا

 2اغِازٖ سػّ( غِّ ابّ ًادٞ دوس  صاهعٗا٢س طا ٗفٟذتسٙح اهِٟٔ  ّ اهػ٘از ٗٓ٘ اق٠٘ اغِاز
. ٗكصهم ٙؤٙس ٓصا اذتسٙح املصك٘ض آُفا ًا ض٠ٗ  ّ  ٌط بّ ارت ا  ضضٟ اص  ِدٕ  1197صشفٞ 

اهةٌدط  )إُ كاْ ٙتًط بارتطا  باهػ٘از ٗٙق٘ي ٓ٘ تػلني هوعٗددٞ ٗآٚدب هوةدسٗ  ضاددع كتدا       

ٗٝ ٓٞ ضٗٝ ٓا با ثَٚلٞ ٗٝ زٝ غت  .٠ بّ اذتٌٚس ّ اهرتش (4ضقٍ )سسٙح البّ ابٟ اهسُٚا  (ٗاهؿٚب
قاي ضغ٘ي اهلل قوٛ اهلل عوٚٞ بٞ فٞ ضً٘ٗ زٜٝ زٗٗ ٓٞ َ بلٞ ّٙ كٞ باؽ هٞ ضُِٝطٛ ضَٝف زٝ كات ] 

: كتا  : ُٚدى األٗ  خطب باهػ٘از غ٘زاص ٗدٕٔ َٙ٘ اهقٚاًٞ ص قاي اذتافغ ٗغِسٖ هني ٗغوٍ ًّ 
ط ٗكدصاهم أبدٛ  دّ سدسٙح ضٗاٖ ستٌدس بدّ        255صفشٞ :  1طاض ؾطح ًِتقٛ األ خٚا ض : دوس ن 

غوٌٚاْ بّ ابٛ زاٗز  ّ ظٓري بّ ستٌس  ّ اه٘ضني بّ  رتساهطمحّ  ّ دِازٝ   ّ أبٛ اهدس ضزا١  
 ايٗقص  ًّ خطب باهػ٘از غ٘زاص ٗدٕٔ َٙ٘ اهقٚاًٞقاي : قاي ضغ٘ الص صوٛ اص  وٕٚ ٗغوٍ ط 

ن  2: دودس  صط٘دٕٚ اهِعط اهٛ أصد٘ي األثدط   ت طضادع اهلتا   صطٓصا اذتسٙح  ً٘ض٘ع  طأبٛ
 : اثِاْ 2األدعا١ ::  س ز  1995: هوؿٚذ اه آط اهسًؿقٛ : اه رتةٞ اال ٗهٛ غِٞ : 626صفشٞ 

]  صسسٙح ً٘ض٘ع  ط: ٗقاي فٕٚ اٙطا 299صفشٞ  2دوس  ص وى اذتسٙح  طٗكصاهم ضادع كتا  
اه٘ضني بّ   ا١  ّ ٓري بّ حمٌس عّ ) ظ ٞ ٗت٘ ٙٞ تٛ هٞ غٞض ئَٞ فٞضً٘ زٝ ٙٞ كٝ ٓا  ٗٝ ٓٞض ٗ

ًّ خطب باهػ٘از غ٘ز اص ٗدٔدٕ ٙدَ٘ اهقٚاًدٞ صط قداي ابد٘      اهس ضزا١ ًطف٘ اط دِازٝ  ّ ابٛ 
ضددةٚف  ِددس طسددامت ط ٓددصا اذتددسٙح ًدد٘ ضدد٘ ع ص قدداي ابددّ  رتددس اهددرب : ظٓددري بددّ ستٌددس    

دع اهلتا  : ٗكصاهم ضا 69:صفشٞ  3أل  تساي هوصٓيب ص دوس ًٚعاْ ا طضادع كتا  صطادتٌٚع

ٗٝٓٞض ٗٝٓا ئٞ ٗ فٞضً٘زٜٝٙٞ كٞ زٝ فٞ :  22صفشٞ  4ةفا١ ص ألبّ  سٜ : دوس اهلاًى يف اهط ط
خريؾبابلٍ ًّ تؿبٞ بؿٚ٘ خلٍ ٗؾط ؾوٚ٘خلٍ ًوّ   ; قاي ضغ٘ي اهلل قوٛ اهلل عوٕٚ ٗغوٍ   ضًَ٘ٙت

أل  ّ ضدع اهلتا  : املغ ًّ اذتسٙح ٗاثوٞ بت غِاز ضةٚف( اه رباُٛتؿبٞ بؿبا بلٍ [اخطجٞ 
ِ   هوشدافغ   سٚا١ ًّ األخرتاض( محى  األغفاض يف االغفاض يف ختطٙر ًايف األ  ٕ(اهةطاقدٛ املتد٘يف غد
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قاي ضغ٘ي اهلل قوٛ اهلل عوٚوٞ ٗغووٍ ;   ;  ٗٝٓٞض ٗٝٓا ئٞٗ فٞضً٘زٝ ٜٙٞ كٞ زٝفٞضًَ٘ٙتٖ () 806
ٛ سسٙح قاي اهؿٚذ اهرتاُط خطا  املؤًّ ٗاذتٌطٝ خطا  املػوٍ ٗاألغ٘ز خطا  اهلافط صاهكفطٝ 
() ٗقاي اهؿٚض اهرتاُٛ اٙطا يف  301: صفشٕ   8ضادع : غوػوٞ اهطةٚف شتتضطٝ : دوس ً٘ض٘ع : 

ٞ اهطةٚفٕ ٗامل٘ض٘ ٕ :دوس  () ٗقاي ابّ ابٛ سامت ٓصا اذتسٙح املصك٘  270صفشٕ  1كتا  : غوػو
ط : ض سسٙح ًِلط ٙؿرتٕ امل٘ض٘ع : ضادع اهلتا  : اهلا ؾف اذتجٚح  ٌّ ضًٛ ب٘ضع اذتسٙح هػرت

سسٙح ضٗاٖ اه رباُٛ ٗفٕٚ ًّ مل ٓصا اذتسٙح املصك٘ض  ط اهلٚجٌٛ ص() ٗقاي 170( )صفشٕ 1دوس )
 ط: ٗكدصاهم : ضاددع كتدا      96صفشٕ  4دوس  صفتض اهرتا ضٜ ألبّ سذط  ط طفٕ ص ضادع كتا  ا

ٜ : دوس  صط ْ٘ املةرت٘ز  يف متاَ املِٞ  ط  : ٗكصاهم اٙطا ضادع كتا  214() صفشٕ  11جملس آ باز

ٗٝ ٓٞض ٗٝٓا ئٞٗ فٞضً٘زٝٙوٞف  :  ستٌس ُاصط اهسّٙ اهرتاُٛ صط تتهٚف تةوٚ   وٛ فقٕ اهػِٕ 
اهرتٚا  بػ٘از مل ِٙعطاص اهٕٚ َٙ٘ ًّ غري ; قاي ضغ٘ي اهلل قوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍ ; كٞزٝفٞضًَ٘ٙت 

ضقدٍ  هود ٚب بغسازٜ :سسٙح  صطخمق اهطاٜٗ ٗآزآ  اهػاًع أل ادتاًع  طاهقٚاًٞ : ضادع كتا  
ضبدٛ  دّ    ٗكصاهم سسٙح اهصٜ ضٗاٖ  رتس اهطمحّ بّ احملدا  صطسسٙح هٚؼ هٕ اغِاز اصم ط 884

قاي ضغ٘ي اص صوٛ اص  وٕٚ ٗغوٍ طاْ اص ال ِٙعط اهٛ ًّ خيطدب   طهٚح  ّ  اًط ضفةٕ قاي 
هٚؼ  طص1105 ط ألبّ غةس : سسٙح ضقٍ صاه رتقات اهلربٜطباهػ٘از َٙ٘ اهقٚاًٞ ص ضادع كتا  

كٞ ٝ ٓٞضٗٝٓا فٞضً٘زٜٝ ك٘تاٜ هٞفٞضً٘زٝكاُٛ ٗ :  كٌا ش كطُا غابقا : اذتسٙح اغِاز اصمهلصا 
قاي  ضغ٘ي اهلل ٓٞضٝؾٜٞ تَٚساٙٞ ب  بٞ كا ض َِٓٚٞض ٜ ضُِٝطٛ ضِٝف ئٞٗفٞضً٘زٝٙٞكٞ زٝفٞضًَ٘ٙت ; 

األ  اهلل اهٚٞ َٙ٘ اهقٚاًٞ[] هٞ كتابٛ ; جواًع ِٙعطقوٛ اهلل عوٚٞ ٗغوٍ ; ًّ قبؼ باهػ٘از مل 
:  6دوس :  صكِع اهةٌاي  ط: ٖٗ هٕ كتابٛ  476: صفشٕ  20سازٙح دتمي اهسّٙ اهػٚ٘طٛ : دوس 

: ٢ٕ َ فٕ ضً٘ٗ زٖ ٙاْ  309:  صفشٕ  2دوس :  صًػِس اهؿا ًٚني هو رباُٛ  ط: ٖٗ هٕ  231صفشٕ 

ُس هٞ ُا ٗ ظاُا َ ًعوً٘ٛ جٞ ُابتٞ فٞ ضً٘زٜٝ بَٛ غٞ خ٘ :زٙاض ُٛ ٕٙ اْغٕ ُٕ زٙ الَبٕ :  ٖٗ  َِٓٚا
نُ٘لٞ زٙاض ُٛ ٙٞ ئاخ  ئَٞ فٞضً٘ٗزٝٙٞ ٓٛ ثَٚػٞ ًبٞضٝ  قوٛ اهلل عوٚٞ ٙاْ كٞ ؽ ٗٝضٜ ُاةطَٙت 

ُات٘اُسضَٙت ٓٚض بطٙاضَٙلٛ ؾٞضعٛ ثَٛ زٝضبلٞ ٙت بٞٗ ن ضٝ فٞضً٘ٗزاُٞ ; كٞٗاب٘   ٗغوٍ  ٙاْ ُٞ
ضَٙباظٗٗ ؾٞ ضٙعٞ تٛ خ ٜ ب   هٞ ك٘تاٙٛ زا هٞ خ٘اٜ ةٞ ٗضٝ زاٗا كاضَ ظٙاتط ؾاضٝ ظاًاْ بلات ب 

 .ئٞ ٜٗٝ ظٙاتط خعًٞ تٛ ئٚػالَ ٗ ً٘غ٘ملاُاْ بلٞ ّٙ
 

 ٔالصالً عمٗوي ٔراٛ ا  ٔةركاتْ
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 رن ال املنئآخر دعٕاٌا اُ احلىي  
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