
 نايل
 ةيسادنألا ةنركفلا ةكرملا

 ئدحوملا .رصعلا لالخ

 لوألا مسقلا

 . فئاوطلا رصع ىف اهل دادتما اهلظ ىف ةيركفلا ةكرحلا . ةيركدع ةينيد ةلود ةيطبارملا ةلودلا

 نودحوملا ءافلخلا . ةيملعلا هتمسو ترموت نبا ىدهملا . ىدحوملا رصملا لالخ ةيركفلا ةكرحلا راهدزإ

 ىف سلدنألا رود . ثحبلا ةيرحل اهقالطإو ةيدحوملا ةفالحلا . ةيملعلا ةكرحلاو ءالعلل مهتياعر . ءالعلا

 ةكرحلا مدقت ىف كلذ رثأ . ةودعلا ىلع سلدنألا ءالع رطاقت . ىالسإلا برغلا ى ةيركفلا ةكرحلا ءاكذإ

 ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا جوامت . ىدحوملا رصملا لالخ ةيركفلا ةكرحلا راهدزإ . برغملاب ةيركفلا

 رصع لالخ ةيركفلا ةكرحلا هاجتإ . ةيقيرفإ ىلإ قرشلا الع حوزن . ةي-ادنالا دعاوقلا طوقس ءارج نم
 فعض . رايبلالا رصع لالخ ىّتح بادآلاو ةينيدلا مولعلا راهدزإ . ةينيدلا مولعلا ىلإ رايبنالا
 نوثدحلاو ءاهقفلا . ىدحوملا رصعلا لالخ سلدنألاب بدألاو هقفلاو نيدلا ءالع ةرثك . ةيملعلا ةكرحلا

 دحلا نبا . سرفلا نب هللا دبعوبأ . مهمالعأ نم جذامت . رصعلا اذه لئاوأ ىف اورهظ نيذلا نيدلا ءالعو
 هلا نوع نبا . نينمز ىبأ نبا . ةرمح ىبأ نبا .ىرجحلا نونلا ىذ نبا .راجفلا نب هللا دبعوبأ . ىرهفلا
 .هللا طوح نب ناميلس نب دواد هوخأ . ىراضنألا هللا طوح نب ناميلس نب هللا دبع . راصحلاب فورعملا
 اوعمح نيذلا نيدلأ ءالع .نبالا نوقرز نبا . ىرهملا ميهاربانب دمحم . ىعالكلا ماسب عيبرلا وبأ ظفاحلا

 .ىريشألان با . ىرضحلا رمع نب هللا دبع . .الؤه نم جذامن . ةقللاو رعشلاو بدألاو هقفلاو ثيدحلا نيب

 نب ىدجي نب هلا دبع . ليشإلا ريخ نب دمحم . ىشجئاتملا دخأ نب دمحم . ىردبعلا سيردإ نب دمحم

 . بألا نوقرز نبا . ىومألا نيد نب رفعج نب دمحم . ىمخللا فاص نبا . ةالصلا بحاص
 ىرمألا فلخنبأ . ىبهذلا قيتع نب دخأ . ىلداتلا ىميع نبا . ءاضضم نب نمح لا دبع نب دمحأ . ىنيعرلا
 فلخ نب ذمحأ . ىرفتلا تاع نب دمأ رمع وبأ . ىذاغلا حون نبا . ىلت ريملا ىميقلا نارمع نبا . بيطحلا

 . ىوحنلا ىومألا مزح نبا . ىوحنلا ىراصنألا زيزعلا دبع نبا . ىريمحلا ةصلخ نبا . ىلايتنشلا
 مولع نيب اومحب نيدلا ءالعلا نم ىدحوملا رصعلا رخاوأ أ ىف عبف نم . ىثيرشلا ىبيقلا نموا دبع نبا

 دلخم نب ىب نب ديزي نب دحأ . ىفاسلتلا ىرازافلا نتفلخب نب دمحم . رعشلاو بدألاو ةقللاو نيدلا
 رهظ نم . ءاقملا نبا . ىنَملا رباج نب دمحم . ىعالكلا رايخ نب تباث . ىدزألا غيصأ نبا . ىونألا

 يبأ نبا . ريرضلا رافصلا نبا . ىلاملا ركسع نبا . ىبيجتلا حورطم نبا . رايمنالا تقو ءالزئه نم
 رباكأ . زرحم نبا . رارحلا ىمخللا فلخ نب هللا دبع . ىراصتألا دمحأ نب ىلع نب دمحأ . ةجح

 يبرعلا نب هلا دبع نب دمحم . ىملسلا دارم نيا . ودنرفإ نباب فورعملا ىرفاعملا رمع نب دمحأ . ةفوصتملا
 خيشلا . ىمندلا بيهم نبا . ىراصنألا مساق ني هللا دبع نب دمحم . ىعازملا هنوبديس نبا . ىرفاعملا

 . رع نيا ىفلاطلا نيدلا ىيحم

 ةبجن نبا
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 ةينيد ةلود ىوس « اهخيرات نم حضو اهسح « ةيطبارملا ةلودلا نكت مل
 نم مست تناك امم « ريصقلا اهدهع لالخ اهتعنمو اهتايح تدمتسا « ةيركسع

 ىلإ اهعفدتو « اهلع بلغت ىلا تمزتلا حور تناكو « ةنوشدلاو ةوادبلا تافص
 يلو « اهمدقتو ةيلقعلا تاكرحلا حتفت نود لوحت « ةيبدألاو ةيركفلا ميقلا لهاجت

 اهحالم ضعب انضرعتسا ىبلاو « اهلظ ىف ترهدزا ىلا ةيركفلا ةكرحلا كلت نكت
 ةميظعلا ةيركفلا ةكرحلا كلتل « ىمتح عافدناو « ىعيبط دادتما ىوس مدقت ايف

 عيجشت لك فئاوطلا كولم اهملع غبسأ ىلاو « فئاوطلا لود لظ ىف ترهدزا ىلا

 تناك نم « ةيمسرلا اهناوج ضعب تنضتحاف « ةيطبارملا ةلودلا تءاج مث « ةياعرو

 ىدل « ال اناسل اونوكيل « ءاغابلا باتكلاو « ءالعلا ءارزولا نم اهلوح مدشحت

 « ىطبارملا طالبلا لمكتسي ىكلو « سلدنألاوأ « برغملاب ءاوس ؛ ةموكحما بوعشثلا
 ءابلاو ةبيهلا بابسأ نم هصقني ام « اهناطلس دطوتو ةلودلا تمخض نأ دعب

 « ةيدحولب ةلودلا رصع نأ كلذ . رخآ نأش اهل ناكف ةيدحوملا ةلودلا انأ
 خيراتلاروصع لفحأ نم ناك « نامزلا نم نرق فصنو نرق ءاهز لاطتسا ىذلا

 دجن نأ « شهدملا بيرغلا نم ودبيل هنإو . ةيركفلا تاكردملاب .ىنرغملاو ىسلدنألا
 اهنف ىلاوت ىلا « رايهنالاو لالحنالا ةلحرم ىف ىتح « ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا
 « اهناوفنعو اهطاشنب ظافتحالا ىف ةرمتسم « ىربكلا ةيسلدنألا دعاوقلا طوقس
 ةيقيرفإ دعاوق ىلإ « ةبهاذلا ةيسلدنألا دعاوقلا نم رحبلا ريع ردحنت اهارنو

 . ىرخأ ةبقح كلانه رهدزتو « رخازلا اهتارت اهعم لمحت « برغملاو
 ترهدزا ىلا « ةخذابلا ةيركفلا ةكرحلا هذه نع ثدحتن نأ لبق بجيو

 حمالمف فشكتسن نأ لواحن نأ ٠ ىدحوملا رصعلا لالخ « سلدنألاو برغملاب
 هنأ ذإ « ةكرحلا هذه لثمل ةعفادلا وأ « ةعجشملا لماوعلا ضعب « ةيدحوملا ةلودلا

 « ىرخأو ةنوآ نيب اهلظ ىف عقي ناكامم ,غرلاب « ةيدحوملا ةلودلا نأ ىف بيرال
 . نونفلاو بادآلاو مولعلل ةيماح ةلود تناك « ةيركفلا ةدراطملا بورض نم

 نم « ترموت نب دمحم ىدهملا « ىحورلا ةيدحوملا ةلودلا سسؤم ناك دقل
 هليصحت ىلع ضحو « ةناكم امبأ ملعلل هتوعد ىف حسفأ دقو ؛ هرصع ءالع باطقأ

 : ىهو هباتك اهم حتتفي ىلا « ةروهشملا هترابع ىف « ةسامحو ةوقب

 «لمعيام نسحأو « رخديام سفنأو « بستكي ام لضفأو «٠ بلطي ام زعأ »
 لضفأو « بلاطملا زعأ وه « ريخ لك ىلإ ةيادهلا بيس هللا هلعج ىذلا ملعلا



 ك1

 « لامعألا نسحأو « رئاخذلا سفنأو « بساكملا
 ةلودلا سسؤم « ىلع نب نمؤملا دبع وهو « ىدهملا ءافلخ لوأ ناك دقو

 فتلي « هرصع ءالع عملأ نم املاع ناك كلذك « اهمئاعد دطومو « ىيقحلا ةيدحوملا

 2 هتياعر مهلع طسي « سلدنألاو برغملا نم ءارعشلاو باتكلاو ءالعلا هلوح

 دشأ اهرمأي ىعو « نيدحوملا ظافحلا ةعامج ظن ىذلا وهو 2 هتالصب مهرمغيو

 ىدهملا بتك نوسردي « ظفاح فالآ ةثالث وحن همايأ ىف تغلب ىتح « ةيانع

 ىف « ةيلوتسملاو ةقثلا بصانم نم ًاريثك دعب ايف مهنم ريثكلا ىلوت دقو « همئاعتو
 . سلدنألاو برغملاب ةيدحوملا ةلودلا

 «هرصع ءاملع رباكأ نم كلذك «نماوملادبع نب فسوي بوقعي وبأ ةفيلخلا ناكو
 تاساردلاب تقولا سفن ف فغشي « اعراب ًاثدحمو « ًابقفو « ًانكمتم ابيدأ ناكو

 ركب وبأ مهتمدقم فو «هيركفمو رصعلا ءالع ظعأ نم ةفئاط هلوح عمجيو « ةيفسلفل

 ةذئاسأ مهو « رهز نب كلملا دبع نب ركب وبأو « دشر نب ديلولا وب أو «ليفط نبا

 ؤهو « داهحلا » ىف هباتك هراثآ نم انيلإ ىبتنا دقو .رصعلا اذه ىف بطلاو ةفسافلا

 . هعضوم ى كلذ ىلإ انرشأ امسح كلذو . ترموت نبا ىدهملا باتكب قحلملا
 هقفلاو ثيدحلا نم انكمتم « ًارنتسم املاع روصنملا بوقعي ةفيلخلا هدلو ناكو

 برغملانم « ءارعشلاو ءابدألاو ءالعلا هلوح عمجي « هدجو هيبأ لثم ناكو « ةغللاو
 مهتارملااقفو « ةبلطلاو ءاهقفلا ىلعتابترملا ىرجمو « مهللص لزجيو « سلدنألاو

 2 ع نم ريثكل « ةمظتنملا بتاورلا ىرجي كلذك ناكو . ©0مهتاقبطو

 رود « هقفلا نم هنكمتب هل ناكو « 9م ريغو ءارعشلاو باتكلاو نيسدنهملاو

 .ىرهاظلا بهذملا ىلإ اهحونجو « ةيدحوملا ةديقعلا روطت ىف لاعف
 ى « نهواا اهكردأو تخاش اهيح « ةيدحوملا ةلودلا رخاوأ ىف ىح دجنو

 نومأملا ةفيلحلا ناك دف « ةزرابلا ةيملعلا تافصلاب مستي نم « نيدحوملا ءافلخلا

 ناكو « ًاردتقم ابتاك ناكو «رعشلاو بدألاو ةغللا نم آنكمتم املاع «روصنملا نبا

 ةيملعلا تافصلا هذه تناكو . ًارعاشو ابيدأو ابقف « هللا رمأل ىضترملا ةفيلحلا

 ئدرتت تناك امم مغرلاب « اهادع ام ىلع زربت « نيدحوملا ءافلخلا نم رخاوألل
 . ةلصاوتملا ةيلهألا بورحلاو نتفلا نم « ةلودلا هيف

 رثأ « نيدحوملا ءافلحلا .ظعم ىلع تبلغ ىلا ةيملعلا ةعزنلا هذهل ناك دقو

 )١( ص ساطرقلا ضور  . 1١47ص بجعملا ىف ىثكارملا (؟) 14.



54107 - 

 نيركفملاو ءالعلل ةياعر نم « اهمايأ لاوط ةيدحوملا ةلودلا هيلعترج اهف ريبك
 « ىدحوملا طالبلا لوح نيركفملاو باتكلا مالعأل اهدشحو « تارش لك نم

 . ةيلييشإ وأ شكارم ىف ءاوس
 ةعزنلا هذه اهلمحت « ةيدحوملا ةفالخلا نأ كلذ ىلإ فيضن نأ عيطتسنو

 افالخ « ركفتلاو ثحبلا ةيرح قالطإ ةسايس ىلع ترج دق « ةليصألا ةيملعلا

 ةدراطمو « ركفلا ةيرحل دبيقتو تمزت نم « ةيطبارملا ةلودلا هيلع تناك امل
 ةفالخلا ذشت ملو . ةيقرشملا لوصألا بتك نم اهءارضأو ىلازغلا بتكل ةمظنم
 * امه « ناثداح اهمهأ ناك « ةليلق نايحأ ىف الإ ء رحلا أدبملا اذه نع ةيدحوملا

 ةنو « نوميم نب ىسوم سيئرلا ىدوهلا بيبطلاو فوسليفلا ةمالعلا داهطضا
 دعب ايف هيلإ ريشن امسح كلذو « دشر نب ديلولا ىلأ بيبطلاو فوسايفلا ةمالعلا
 0 . نيركفملا نيذه ىلع مالكلا دنع

 تافصلا نم نودحوملا ءافاخلا هيلع ناك امب « هيونتلا اذه نم مغرلاب هنأ كيب

 قالطإ نم ةيدحوملا ةفالخلا هيلع ترجامو « بادآلاو مولعلا ةياعرو ؛ ةيملعلا

 هتبعل ىذلا لاعفلا رودلا كلذ ىهو « ةماه ةقيقح ىسنن الأ بحي « ركفلا ةيرح

 ى « ىركلا ةيدحوملا ةيروطاربمإلا تايالو ىدحإ ذئموي ىهو « سادنألا

 . ىدحوملا رصعلا لالخ « ىالسإلا برغلاب « ةماعلا ةيركفلا ةكرحلا ءاكذإ
 باتكلا مالعأ نم ؛ هلوح ىدحوملا طالبلا هدشحي ناكام ابناج انكرت اذإو

 ةريزتلا هبش نم رارمتساب مهفئاوط فالتخا ىلع ءالعلا رطاقت نإف « نييسلدنألا

 عام يأ ةةيسولا ةرجاللاب مي رخل رارقتساو « ةودعلا ىلإ «ةيسلدنألا

 «سلدنألا لإ ىرخأ ةهج نم ةبراغملا ءالعلاو بالطلا روبعو « برغملا دعاوق

 هل ناك « ةيسرمو ةيسفلبو ةطانرغو ةبطرقو « ةيليبشإ ىف ةدلاتلا اهدهاعمب ةساردلل

 سلدنألاو برغملا نيميظعلا نيرطقلاب « ةيركفلا ةكرحلا راهدزا ىف رثألا ربكأ
 « ىركلا سلدنألا دعاوق تذخأو « سلدنألاب نيدحوملا ناطلس راها املو

 دعاوقلا ءانبأ نم « سلدنألا ءالع نم ريثك ريع « ىراصنلا ىديأ ى اعابت طقست
 تماقو ء ناسملتو ةياجيو سئوت امسالو « اهدعاوقو ةيقيرفإ روغث ىلإ « ةبهاذلا

 . ةرهاز ةيبدأو ةيركف ةكرح « ىرجملا عباسلا نرقلا طساوأ ىف ةيقيرفإ لامش ىف
 برغلا ىف ةيركفلا ةكرحلا نأ « هلك كلذ ءازإ « حضاولا نم هنإف مث نمو

 « سلدنألاوأ برغملاب ءاوس « زوجت « ىدحوملا رصعلا لالخ تناك « ىتالسإلا



 تاو

 ثحبلا اذه لالخ « انيلع بعصلا نم ناك اذإو . راهدزالاو ةوقلا نم ةرتف

 هذه بناوج رئاس بعوتسن نأ « ىبايسلا ةيدحوملا ةلودلا خيراتل صصخ ىذلا

 صاخ خيرات ىوس « اهليصافتل عستي نأ نكميال ىلا « ةميظعلا ةيركفلا ةكرحلا

 ةفصب اهرصانعب ملن نأ « كلذ عم لواحن فوس اننإف « رصعلا اذه ىف بادآلل

 ايسالو « نونفلاو مولعلا فلتخم ىف « اهمالعأ نم ريثكلا ضرعتسن نأو « ةماع

 نيذلا « ةيراغملا ريكفتلا مالعأ نم ةفئاط ركذ عم اذه . ةيسلدنألا ةريزحلا هبش ىف

 اهجوامت «٠ ىدحوملا رصعلا ىف ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا ريس ىف ظحالي !مو

 انيح كلذو ء ىرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ ذنم ايسالو « اهرارقتسا مدعو

 ءالعلاةرجه تهجتاو « ىراصنلا ىديأ ىف طقست ةيمالسإلا برغلا دعاوق تأدب

 لقلقتلا اذه لثم ثدحو . ةيليبشإ ةقطنم بوص « ةعدقلا مهتاطوأ نم « مهريغو

 « ةميدقلا ةفالخلا ةمصاع ةبطرق تطقس اًنيح كلذو « ىطسولا نبل

 ةيقب اهلتو . مومم) نييلاتشقلا ىديأ ىف « ىسلدنألا ريكفتلا زكارم

 هذه نم ىسلدنألا 1 1 موو اه وكما رمش تاع

 « ةيبونحلا سلدنألا دعاوق نم اهريغو ةطانرغ بوص « بونحلا ىلإ ةقطنملا

 ٠ رمحألا نبا ةماعز ىه « ةديدج ةيمالسإ ةماعز لظ ىف عمتجت تأدب دق تناكو

 ةينادو ةبطاشو ةيسنلب تطقسو « سلدنألا قرش ىف ماعلا رايبنالا عقو امل مث

 « (ه541 - 585 ) ( نيينوجرألا )ىراصنلا ىديأ ىف قرشلا دعاوقنم اهريغو

 روغث ىلإ مهمظعمو « اهزاوحأو ةيسرم ىلإ مهضعب « ةصاخلاو ءالعلا اهرداغ

 2 مالعأ باتكو ءايلع ءالؤه ةمدقم ىف ناكو « ةياجيو سنوت امسالو « ةيقيرفإ

 تانحلبا نب هللا دبعىنأو «ىوزخملا ةريمعنب فرطملا ىنأو « ىعاضقلا رابألا نبا .لثم

 اماعنيثالث ءاهز « ةيسنلب طوقس دعب « اهزاوحأو ةيسرم تنبلو + مهرغو

 تحنو « ةقلقم فورظ ىف كلذ ناك نإو « ةيسلدنألا مولعلل ازكرم « ىرخأ
 كلذب ابخو « ئراصنلا ىديأ ىف اهرودب تطقس ىّتح « رمتسملا ودعلا طغض

 ف « قرشلا ءالع ةيقب تقرفتو « سلدنألا قرش ىف ةيمالسإلا مولعلل لعشم رخآ

 . برغملا دعاوقو ةيقيرفإ روغث ىلإ مهنم ريثكلا دصقو «ةيبونحلا دعاوقلا فلتخم

 اذه ىف « ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا رصانعب قلعتت ىرخأ ةظحالم ةمئو

 هذه نأ ىهو « سلدنألاب ةيعاتجإلا ةايحلا عاضوأ هيف تبرطضا ىذلا رصعلا



-549- 

 رظحنال انيِب « بادآلاو ةينيدلا مولعلا ىلإ ءىش لك لبق هجتت تناك رصانعلا

 كلفلاو بطلا ءالع نم دجنالف « ردانلا ليلقلاب الإ اهم ةضحملا ةيويندلا مولعلا
 سابعلا ايأ ريبكلا ىئابنلا ملاعلا انينثتسا اذإ ءدجنالو « لئالق دارفأ ىوس الثم تابنلاو

 . دشر نباو ليفط نباو رهز نبا زارط نم «ةزراب ةيملع تايصخش «ةيمورلا نبا
 اهاوتسمب ةظفت# « ةنحملا لالخ ىتح تبل دقف « بادآلاو ةينيدلا مولعلا امأ

 ايظع ىوتسم « ماعلا رايمنالا تقو « بادآلا تغلب دقل لب « قباسلا عيفرلا

 كلذ . ةعورلا ىهتنم رعشلاو رثنلا غلبو « ةقباس روصع ىف هغلبت ل « قوفتلا نم
 رايهناو «دلولاولهألاو لاملا دةفو «لمشلا ددبتو «ةميدقلا ناطوألا طوقسب ةنحملا نأ

 ىكذأ دق كلذلك « ةزيزعلا عوبرلا كلت ىف « مالسإلار ون ءافطناو « نيدلا ناكرأ

 مظنلا نم « ةغيليلا ىلارملا نم« سلدنألا ءاكب ىن ذئدنع تردصو ء رثنلاو رعشلا ةعول

 . هريثأتو هتعور لكب مويلا ىتح ظفتحي لازيال امو « بولقلا راتوأ زبم ام ء رثثلاو
 لالخ « ةيسلدنألا ةيركفلا ةكرحلا حمالم ضعب انض رعتسا نأ دعب نآلاو

 ركفتلا مالعأ نم لفاحلا تبالا كلذ ضرعتسن نأ لواحن ٠ ىدحوملا رصعلا
 « نيدلا ءالعب كلذ ىف أدبن فوسو « رصعلا اذه ىف اورهظ نيذلا « ىسلدنألا

 . مهريغو لوصألاو مالكلا ءالع نم مهلإ نمو « نيثدحمو ءاهقف نم

 رك ا

 ةرفوب زاتمت « ىدحوملا رصعلا لالخ « ةيسادنألا ةيركفلا ةكرحلا نإ انلق
 نم ةريبك ةرهمج انمامأ دجن انإف مث نمو « بدألاو هقفلاو نيدلا مولع ةسارد ىف

 « دودحملا ماقملا اذه ىف انيلع رذعتملا نمو « تائملاب نودعي هقفلاو نيدلا ءالع

 . مهنم نيزرابلا مالعألا ركذ ىلع رصتقن فوسف اذهلو « ًاعيمج مهركذن نأ

 هقوفتلاب اوزاتما نيذلا « ءاهقفلاو ءالعلا ءالؤهنم ًاريثك نإف ىرخأ ةهج نمو
 تقولا سفن ى اوناك « هقفلاو ريسفتلاو لوصأللاو ثيدحلاك « ةينيدلا مولعلا ىف َ

 انإف مث نمو 2 رعشلا مظني مهضعبو « ةغللا مولعو بدألا نم مهنكمتب نوزاتمي

 مهعبتن مث « ةينيدلا مولعلا ف قوفتلا مهلع بلغ نم مهنم مدقن نأ لواحت فوس

 نأ الإ نكعال فينصتلا اذه لثم نأ ديب « بدألاو نيدلا مولع نيب اوجزم نم

 . ًايبسن ًارمأ نوكي

 رصعو نيطبارملا رصع نيب ىنمزلا قرافلا ةلأسم ىلإ « كلذك ريشن نأ دونو

 «نيطبارملا رصع ىف ىسلدنألا ردكفتلا مالعأ نمض انجردأ اننأ كلذ . نيدحوملا



 توهج

 ىلإ انايحأو « هه٠5 ةنس ىلإ « ىدحوملا رصعلا ممص ىلإ مهمايح تدتما نم ضعب

 لبق اوفوت نم ضعب ىدحوملارصعلا مالعأ نمض انه جردن فوسو « ه 1/٠ ةنس

 « ًاضيأ ةيبسن انه ةقرفتلاو . هيف اورهظو ىطبارملا رصعلا اوكردأ نمم « كلذ
 . اعم نيدحوملاو نيطبارملا رصعب انباتك ىف ىبعن انمدام « امهنم ريضالو

 ى سلدنألاب اورهظنيذلا «نيدلا ءالعو نيئدحماو ءاهقفلانم ةفئاط ركذب ًادبنو
 نأ حضاولا نمو . .ىرجحلا سداسلا نرقلا فصتنم ذنم « ىدحوملا رصعلا لئاوأ

 ةريزحلا هبش ىلإ نيدحوملا روبع لبق « ىطبارملا رصعلا ف كلذك رهظ مهمظعم

 . اهلع مماليتساو
 دلاخخ نب ديعس نب نمحرلا دبع نب دمحأ جاحلا نب مهاربا ءالؤه نم ناك

 «اهب هرصع مالعأ ىلع سردو أشن امو «ةطانرغ لهأ نم « ىراصنألا هرامع نبا

 نسحلاوبأو « ةيطع نب ركب وبأ مهنع ذخأ نمم ناكو « ةيرلأو « ةقلامو ةبطرقبو

 هقفلا ف عربو « باطقألا نم مهربغو « دشر نباو « باتع نباو « شذابلا نبا

 نم تاهج ةدعب ءاضقلا ىلوو « طورشلا دقع سرامو « تاءارقلاو « ثيدحلاو

 لوجتي «ةطانرغ هنطوم رداغ سلدنألاب نطبارملا ناطلسراهما الو «ةطانرغ ةيالو
 « ةيناغنب دمحم نب قاحسإ اهريمأ فنك ىف ةقرويمةنيدم ًاريخأ رقتسا ىتح «دالبلا ىف
 وتو . ةيناغ ىنبةلود مالعأ نم ناكو ءارقإلاو سردلل ردصتو « اهءاضق هالوف
 .©0ه ع9 ةنس ةطانرغب هدإومو « ه ها/9 ةنس لوألا ىدامح ىف ةقرويعب

 «ىجرزحلا ىراصنألا مشاه نب جرفلا نب دمحم نب محرلا دبع نب دمحمو

 ىأو « مساقلا ىنأ هيبأ ىلع سرد « ةطانرغ لهأ نم « سرفلا نباب فرعيو

 ةبطرق ف سردو «درو نب مساقلا ىلأو «شذابلا نب نسحلا ىنأو ؛ةيطع نب ركب
 ىنعو . رصعلا مالعأ نم مهريغو قارولا نباو « دشر نباو باتع نبا ىلع
 هدلب رداغ . ىوتفلا نم نكمت عم « ةياو رلاو « تاءارقلاو هقفلاو ثيدحلاب

 «ةيسرم نطوتساو نيطبارملا ناطلس رايما رثأ ىلع اهم ةنتفلا عوقو دنع ةطانرغ
 نبا ةروث مايق دنع اهرداغ هنكلو « ةيسنلب ءاضق ىلوت مث ىروشلا ةطخ اهب ىلوو
 ناك امع دعس نب دمحم رمألا هفرص نأ ىلإ لاوحألا بارطضا ىدأو « نابلش

 ناكو « هدهزو هلضفو هملع نم ىأر امل هاضرتساف داع مث « ططخلا نم هديب

 رثكلا هنع ذخأ . بدألا ىف ةكراشم عم « سلدنألا ظافح مالعأ نم هتقو ىف

 . 400 مقر ( ةرهاقلا ) ةلكتلا ىف هتحرت (1)
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 لهأ هوجو عم اهبلع هدوفو دنع « ةيليبشإ ةنيدمب هتافو تناكو « هب اوعفتناو
 . 20م ه»9/ ةنس لاوش ىف كلذو « ةفيلخلا ةيحتل ةيسرم

 نكسو « ةدنأ لهأ نم ىردبعلا شيب نب فلخ نب دمحأ نب دمحم نب شييبو
 كلذكو « ةيسنلبب ىروشلا ىلوو « هقفلا ف عربو اهم سردو « ةيسنلب هيبأ عم
 عوطتو « ماكحألا ةحصل اكردم « طورشلا دقعب ًاريصب ناكو « ماكحألا ةطخ

 « ه 051/ ةنس ىف ةذبو ةئيدم وزغل راس ائيح فسوي بوقعي ىلأ ةفيلحلا شيج ىف
 , 20ه ه4 ةنس ىف روكذملا وزغلا نم هدوع بقع ىوت مث

 فرعيو ةيسفلب لهأ نم ىردبعلا نمحرلا دبع نب ديعس نب دمحأ نب هللا دبعو
 اهنكسف « ةيليبشإ ىلإ حزنو « تاءارقلاو ثيدحلاو هقفلا سرد « لاوجوم نباي
 صخألاب عربو ءامهريغو ىنبرعلا نب ركب ىنأو  ىجابلا ناورم ىنأ نع ذخأو
 « دهزلاو عرولاب كلذ قوف فرعو « ماكحألاب ًاريصب ناكو « هقفلا ةسارد ىف
 لبق ىوت هنكلو « ملسم حيحص ىف ًاحرش فلأ . مالعألا نم ةعامح هنع ثدحو

 © هه ةئس ةيليبشإف ىوتو . ىناورقلا ديز ىلأ ةلاسرل حرش كلذك هلو « همامنإ
 « ةبطرق لهأ نم « ىفاغلا راتخم نب ىسيع نب ىلع نيزيزعلا دبع نب دمحمو

 ؟ريصب « ثيدحلا ةعانصب اينعم ناك . ةروقش نم هلصأ نأل ىروقشلاب فرعيو

 . ماكحألاو هقفلا نم انكمتم سلدنألا رابخأل اظفاح كلذ قوف ناكو « هقئارطب
 « ةهازألاو لدعلاب رهتشاو « هتريس تدمحف « ىلصألا هدلب ةروقش ءاضق ىلو
 , ©©م هالو ةنس مرحملا ىف فوتو « سانلا هنع ذخأو ثدحو

 نع ذحخأ ةبطرقلهأ نم قارولا ىسيقلا دمحم نب زيزعلا دبعنب فسوي نب دمحأو
 املاع ناكو « هرصع باطقأ نم مهريغو ضايع ىضاقلاو دشر نباو باتع نبا

 )هوما ةنسشكارع فوتو ءمصأ ناكو «ةريبك ةعامحهنعذخأو ثدح « ثيدحلاب

 ةطانرغنكسو « ةبطرق لهأ نم ىجرزخلا ةديبع ىنأنب دمصلا دبع نب دمحأو
 اياتك ىبنلا ماكحأ ىف بتكو . ةياورلا نم انكمتم ًاثدحم ناكو « ةياجب ىلإ حزنم ءاتقو
 عتارمو نابلصلا عماقم ٠ هناونع رخآ اباتكو «سوفنلا قالعأو سومشلا قافآ » هامس

 , ©0م م81 ةنس ةجحلا ىذ رهش ىف ساف ةنيدمب فوتو « «ناعإلا لهأ ضاير
 )١( متر ةلكتلا ىف هتحرت ١694 . مقر ةلكفلا ىف هتجرت (؟) 30 .

 1666 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (4) . ؟06+ مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)
 . 788 مر ةلكتلا ىف هتحرت (1) . 371 متر ةلكتلا ىف هجرت (0)
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 هقفلا سرد « ةبطاش لهأ نم ىردبعلا شبيب نب ىلع نب دمحم نب شييبو
 فرعو ءانمز ايتفلاو ىروشلا سرامو وحنلا ىف ةكراشم عم ريسفتلاو ثيدحلاو

 ىراخبلا حيص ىلعقيلعتلا ف فلأو . هدلب ةبطاش ءاضق ىلوت مث . هتيافكو هتردقمب
 ©)هم1ةنس ىلوألا ىدامج ىف فوت « هرصع مالعأ نم ةعامج هنع ذخأو « نيباتك

 دمحم وهو « ىرهفلا دحلا نبا « هظافحو رصعلا اذه ءاهقف ظعأ نم ناكو

 « ه 495 ةنس لو امو ةليل نم هلصأو « دحلا نب حرف نب ىبح نب هللا دبع نبا
 نباو « باتع نبا نع اهف ذخأو « ةبطرقب سرد مث ىلوألا هتسارد اهم ىلتو

 ةساردبهرمأ لوأل ىنعو « هريغو ىبرعلا نب ركب ىلأ نع ةيليبشإ ىف ذخأو « دشر

 لام هنكاو « اهئارقال ردصتلاو ءابف صصختلا ىلع مزعو « ابف عرف ةيبرعلا
 ناديملا اذه ىف عريف « ثيدحلاو هقفلا ةسارد ىلإ دشر نبا هذاتسأ هيجوتب ذئدعب

 ىروشلل مدقو « اتيفلاو ظفحلا ىف هرصع ةساير هيلإ تبّناو « ةورذلا هيف غلبو

 ناكو « ذئموي نيزرابلا ءاهقفلا نم هئارظنو ىبرعلا نب ركب ىنأ عم ةيليبشإب
 ناك امك « عزانم الو سفانم نود امهظفاحو برغملاو سلدنألا هيقف هرصع ىف

 ًابيطخو ءاحيصف كلذ قوف ناكو . كلام بهذم نم نكملا ىف هرصع لهأ عربأ

 لظ ىف هاحلباو ذوفنلا ةورذ أوبتو « سلدنألاو برغملا ىف هتيص عاذو « اهوفم
 ىف ةيليبشإب قونو « نأش تاذ اراث 5 هملق نم كري مل هنكاو « ةيدحوملا ةلودلا

 ظفتحت ًارصع هترسأ تغبلو « اماع نيعست نع ه7 ةنس لاوش نم رشع عبارلا

 « اتقو ةيليبشإ ةماعز دحلا نب ورمع وبأ هيقفلا هديفح ىلوتو « اهذوفنو اهتناكمب
 ©9 ريصق تقوب ةيليبشإ طوقس لبق اليتق قوتو « ةنتفلاو رايبمالا مايأ

 ىراصنألا رماع نب فلخ حلاص ىنأ نب حلاص « نيملكتملاو ءاهقفلا نمو

 ىلإ مث «ناسملت ىلإ لحر مث هرصع مالعأ ىلع اهب سرد « ةقلام لهأ نم ىسوألا

 نم ًانكمتم اهقف ناكو . ةزاجإو اعامس اماطقأ نع ذخنأو « ةيدهملاو « سنوت

 قوتو « هللا طوح انبإ ناملس وبأو دمحموبأ ناوخألا هنع ئورو . مالكلا ملع
 . 29ه همك ةنس ناضمر ىف

 ةيليبشإ لهأ نم « ىعالكلا زيزعلا دبع نب فلخأ نب دمحم نب دمحأ مهنمو

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت 51١ .

 . باتكلا اذه نم 40٠2-411 عجارو ء ١455 مقر ةلكتلا ىف دما نبا ظفاحلا ةمجرت:عجار فرق

 . 1581 مقر ةلكتلا ىف هتجرت (ع)
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 « هريغو ىبرعلا نب ركب ىلأ نم عمسو. ثيدحلاو هقفلا سرد . قوحلاب فرعيو
 انسح اباتك هيف فلأو « ضئارفلا ملعب صاخ عونب ىنعو « ةيليبشإ ءاضق ىلوتو
 , ©0م هم ةنس نابعش ىف قوتو

 « قفاوملاب فرعيو « ةبطرق لهأ نم « ىراصنألا فلخ نب ركب وبأو
 ىلوتو « ظفحلا ةرازغب رهشاو « ساف ةنيدم ىلإ حزنو « هقفلاو ثيدحلا سرد
 ليلعتلاب ثيدحلا ىف ىنعو « هرحبتو هتردقمب رهشاو « ًارصع هقفلا سيردت
 ةفيلخلا ةمدخب اتقو قحتلاو « ةياورلاب نعي لو ٠ لاجرلاو ديناسألا نع ثحبلاو

 قوت ىتح هيف ثبلف « ساف ءاضق ىلو مث « ءارثو اهاج لانو « شكارم ىف
 , ©0ه هو١ ةنس لاوش ىف

 هلصأو « ةقلام لهأ نم ىراصنألا دمحأ نب فلخ نب مهاربا نب دمحمو
 ةفرعملا ىفو «هيف امدقم «ثيدحلا ىف امامأ ناك .راخفلا نباب فرعيو «ةيسنلب نم
 رثكأو « ىبرعلا نب ركب ىلأ نم عم . لاجرلا زييمتو « ديناسألاو نوتملا درسي

 حيرشو « ىجورطبلا رفعج ىنأو « هنوب نب ناورم ىلأ نعو « هب صتخخاو هنع
 ةفرعمو ةغللا ىف ةكراشم كلذ قوف هل تناكو . ىلسلا رهاط ىأو « دمحم نبا
 ناكو « «ملسم حيحص و ظفحم ناكو « ةلانتنق بابب اهدقع ىلوتي ناكو « طورشلا

 . ملعلا بالطل امركم « لدعلاب كسْعلا ديدش « ردقلا ليلج «٠ عرولا ديدش

 هيلع عمسيل شكارم ىلإ روصنملا بوقعي ةفيلخلا نم هتايح رخاوأ ىف ىعدتساو
 هدلومو ٠ ه ه٠9 ةئس نابعش ىف ليلق دعب اهم ىفوت هنكلو « ابلإ دصقف « اهم

 61١ © , ١ ةنس ةقلاع

 لهأ نم « ىرجحلا نونلا ىذ نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب هللا دبعو
 نونلا ىذ ىنبب محر ةلص ودبي ايف مو « ةلطيلط نم مدقلا مهلصأو « ةيرلأ
 ىلإ مث « ةبطرق ىلإ لحر مث هقفلاو ثيدحلا سرد . فئاوطلا مايأ ةاطيلط ةداس
 «ثيغمنباو «ىب نب مساقلا ىلأ اهسالو « هرصع مالعأ ىلع امهف سردو ؛ةيليبشإ

 . هظفح ةرازغو هرحبتب رهشاو « دمحم نب حيرشو « ىنرعلا نب ركب فأو
 عماجب ةالصلاو ةبطخلا ىلوو « ةلادعلاو لضفلاو عرولاو حالصلا ف ةيآ ناكو

 ةنس ىف ةيرلأ ىلع ىراصنلاٍبلغ املو . رذتعاف « ءاضقلا ىلإ ىعدو « ةيرملأ هدلب

 . هو5 مقر ةلكتلا ىف هتجرت (؟) . 3551 مقر ةلكتلا ىف هتجبرت (1)
 . ل44 متر ةلكتلا ىف هتمجرت ةفإ



 ك0 ت

 « ةعضو لومخ ىف اتقو اهب شاعو « ةيسرم ىلإ اهرداغ (م 1140 )ه 47

 « ةودعلا ىلإ رحبلا ريعف « رقتسملا بيط اهم دحي مل هنكلو «ةقلام ىلإ اهرداغ مث

 وهو « اهطوتساف « ةتبس ىلإ اهنم لقتنا مث « ةدم اهم ماقأو ساف ةنيدمب لزتو

 ىح « هتيص دعبو « هركذ راسو ؛ ثيدحلا سيردتو نآرقلا ءارقإ ىلع نكاع
 بوقعيوبأ « ةفيلخلا هاعدتساو « هنع ذخألل بوص لك نم سانلا هيلإ دصق

 ى نذأتسا مث « ةدم اهم ماقأو اهلإ دصقف « اب عمسيل « شكارم ىلإ « فسوي

 نم ءايعلا ةلج نم ريبك ددع هنع ثدح . هتايح ةيقب اهم ىضقو ةتبس ىلإ دوعلا
 « ه ه٠هةنس ىف ةيرلأ ةبرقم ىلع رياجنق نصح هدلوم ناكو . برغملاو سلدنألا

 , ©0991 ةنس رفص ىف ليقو « مرحما رهش ىف ةتبسب وتو
 «ىاتكلا نباب فرعيو « ساف ةنيدم لهأ نم ىوالدنفلا مركلا دبع نب دمحمو

 « هتايح لوط امهسيردت ىلع فكعو « هقفلا لوصأو مالكلا ملع ىف امامإ ناك
 لهأ نم ةعامح هنع ىورو « هقفلا لوصأ ىف زجر هلو « بادآلاب ةفرعم هل ناكو

 , 0و هو ةنس قوتو « برغملا

 « ةقرول لهأ نم ىراصنألا ةملس نب فسوي نب دمحأ نب ةملس نب دمحأو

 « هتعانص ىف عربو ثيدحلا سرد . لقيصلا نباب فرعيو « ناسملت نكسو
 نم مهريغو « دحلا نباو ء ربخ نباو « لاوكشب نباو « غابدلا نبا نع ىورو
 ركذو « ريثكلا هنم عمسو « ثدح . ناقثإلاو طبضلا لهأ نم ناكو « باطقألا

 بنطي ناك « هرصع ىف ةيسنلب ءالع ريبكملاس نب عيبرلا ابأ هخيش نأ رابألا نبا انل
 . ©ه» هو ةس مرحملا ف فوتو . هيلع ءانثلا ىف

 باطخ نب ناورم نب دمحم نب ىسوم نب كلملا دبع نب دمحأ نب دمحمو
 ىلع ثيدحلاو هّةفلا سرد . ةيسرملهأ نم «ةرمح ىنأ نباب فرعيو «رابحلا دبعنبا

 ىف باش وهو « ىروشلا ةطخ ىلوو « هظفحو ىأرلاب ىنعو « هرصع باطقأ
 «دعسنب دححم ةرامإ لظى مث « رفعج ىنأ نبا ىضاقلا ةمامإ مايأ نيرشعلاو ةيداحلا
 ىلو مث . ةلطرب نب نسحلاوبأ ةاضقلا نم هرواش نم لوأ ناكو ءاتقو اهفرمتساو
 « انقتم اظفاح ناكو . ةفلت# تاقوأ ىف ةلويروأو ةبطاشو ةيسنلبو ةيسرم ءاضق

 ىف ًاقيقد الدع « هسيردت ىف ًاصصختم « كلام بهذمب ًاريصب « اعراب آبقفو

 . 3016 متر ةلكتلا ىف هتحرت )١( 0 مقر ةلكتلا ىف هتحيرت 0 )١(

 . 388 متر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)



 "هه

 جهانهو « راكبألا جئئاتن »باتك هتافلثوم نمو . نايبلا نسح « احيصف « هماكحأ

 روصنملا ةفيلخلا ماق اًئيح ءه ه١٠8 ةنس دعب هفلأ « « راثآلا ىناعم ىف « راظنلا

 دبلقإ » باتكو « هبتك نم « اهرنغو ةنودملا قارحإب رمأو « ىأرلا لهأ ةدراطمب
 . هترسأ ءالع نم مالعألا هيف ددعجمانرب هلو . « ديدسلا رظنلا ىلإ ىدؤملا ديلقتلا
 هتجرتف « رابألا نبا هنع عفادو « هرصع ءالع ضعب هفالسأ ىلعو هيلع لمح دقو
 كلذك دهشتساو « هعافدل ًادييأت « هفلس نم مالغألا ضعب لضفب هونو « ةلمكتلاب
 ركب ىأو « هللا طوحنب نايلس أو « تاع نب رمع ىنأ لثم هخويش ضعب لاوقأب
 نيثالثلا مويلا ىف ءءاضقلا نع افورصم ةيسرمب هتافو تناكو . مهربغو حاضو نبا
 , 90و هو ةنس مرحملا نم

 هلصأو « نارهو لهأ نم « ىنادمهلا لبج نب ناورم نب ىلع نب دمحمو
 شكارم ةعاملبا ءاضقىلو مث ءاهءاضقملوو ءابب سردو «ناسملتب أشنو « ىسلدنأ
 « هه91 ماع ةيليبشإ ءاضق ىلإ لقن مث « ءاضم نب رفعج ىنأ دعب «ه ه0 ةنس ىف

 « ًانكمتم ًابقف ناكو « ب نب مساقلا ىنأ ةلاقإ دعب شكارم ءاضق ىلإ ةيناث ديعأ مث
 ةئس قوتو « لدعلا ىلإ الايم « ماكحألاب افراع « ةبيهلا ديدش « ةريسلا ديمح
 امب  ءاضقلل هتيالو لاوط داجم ملًادحأ نإ ةلكتلا بحاص انل لوقيو . ه١
 بونذلا ىلع ةبقاعملل « رصعلا اذه ىف ةلمعتسم تناك « دلحلا ةبوقع نأ ىلع لدي

 ,©9ريزعتلاب اهف ىضذقي ىلا

 ىنأ نب دمحم نب ٠. نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع دلاخ ىنأ نب دمحمو
 نم ناك « ةطانرغ لهأ نم « ىرببلإلا ىرللا ربثك نب ريشب نب ناندع نينمز

 « ئرهزلا نسحلا ىنأو « نامزقنب ناورم ىلأ نع ذخأو « هرصع ءاهقف علأ
 مث « ةطانرغ ءاضق ىلو . هرصع باطقأ نم مهريغو « لاوكشب نب مساقلا نأو

 آفراع « ةياورلا ىف اعراب « ًانقتم اثدحم « هقفلا ىف هتعارب قوف ناكو « ةقلام ءاضق

 اوؤوبت نمم ةعا> هنع ثدحو . برعلا ن ٠ ًاعدق سلدنألاب لزن نه خيراتب
 عيبرلاوب بأو «ىحاالملا مساقلاوب وبأو هللا طوح نب ناولسوبأ مهنمو «دعب اهف ةعيلطلا

 .ه 01 ةنس لوألا عيبر رهش ىف ءاضقلا نع افورصم قوت . مه ريغو ماس نبا

 , ؟9ه ه#م# ةنس ةطانرغب هدلوم ناكو

 114 مقر ةلكتلا ىف ةلوطم ةمجرت رابألا نبا هل دروأ (1)
 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت (5) . 31916 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 168٠



 ها

 ٠ اب سردو « ساف ةنيدم نم « ئرباخلا رعي نب مهاربا نب قاحإو
 ءاضق ىلوو . ةيسرمب هقفلاسردو « سلدنألا ىلإ لحر مث « ةتسب كلذك سردو
 ناك هنإ لاقيو « انقتم اظفاح « ىكلاملا هقفلا ىف ًارحبتم ناكو « ةتبسو ساف

 ىلو مث « ةئاسو تس ةنس هرمع رخاوأ ىف ةيسنلب ءاضق ىلوو . ةنودملا رهظتسي

 , 90م 50 ةنس رفص رهش ىف باقعلا ةعقوم ىف دقفو « نايج ءاضق
 هلصأ . راّصحلاب فرعيو «٠ ىراصنألا هللا نوع نب ىبحت نب ىلع نب دنحأو

 «هرصع ىف اهساير أوبتو « اهف عربوتاءارقلا سردو « ةيسنلب نكسو ةيناد نم

 هدصقي ناكو . ناقتإلاو ديوجتلاو طبضلا ىف هتعانص ىف هينادي دحأ نكي ملو

 هنع لقنن ىذلا « رابألا نبا هذيملت هفصيو « هنع ذخألل بوص لك نم بالطلا

 ى ةيسنلبب هتاقو تناكو . سلدنألا قرشب « نيئرقملا رخآ » ناك هنأب « ةمحرلا هذه

 دقو « لئالق مايأي باقعلا ةثراك ليبق « م 04 ةنس رفص ربش نم ثلاثلا ىف

 , ©9هرمع نم نيناعلا براق

 « ةقلام لهأ نم ىراصنألا هللا دبع نب ىبحم نب دمحأ نب نسحلا نب هللا دبعو

 « هيف عربو « ثيدحلا سردو . ةبطرق نم مهلصأ نأل ٠ ىبطرقلا نباب فرعيو
 ىأو «نوقرز نباو « دخلا نب ركب ىنأ لثم هرصع باطقأ نم ةرهم هنع ذخأو

 «' ةديدش ةيانع ةياورلاب ىعو « راخفلا نب هللا دبع ىأو ء شيبح نب مماقلا
 ىف هرصع لهأ رهشأ نمذاكو « ملعلا بلطو « خويشلا ءاقل ىف ةلحرلا نمرثكأو

 « خيراتلا ظفح ىف هينادي دحأ نكي ملو « هنونف ف فرصتلاو « ثيدحلا ةءانص

 ةيبرعلا ملع ىف ةبيط ةكراشم هل كلذ قوف ناكو « هرصع لهأ نم لئالقلا الإ

 سردو ثدح دقو . هيلع ةبلاغلا ىه تناك ثيدحلا ىف هترهش نأ الإ « بادآلاو

 ىف ةقلامم قوت « أطوملا ديناسأ صيخلت » ىف ةعومجم فلأو « ردكلا هنع ذخأو

 ١ . 98 511 ةنس رخآلا عيبر رهش

 «سلدنألاب ىدحوملا رصعلا رخاوأ ىف هقفلاو ثيدحلا باطقأ زربأ نم ناكو
 « هللا دبع امه ريكأو . ىثراحلا ىراصنألا هللا طوح انيإ ؛ دوادو هللا دبع ناوخألا

 فلخ نب ورم“ نب ناهلس نب نمحرلا دبع نب دواد نب نايلس نب هللا دبع وهو

 « ه ه49 ةنس ف ةيسنلب لامعأ نم ةدنأب دلو « ىثراحلا ىراصنألا هللا طوح نبا

 .351 متر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) . 6117 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (1)

 . 70417 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)



 -؟ا61/-

 رئاسف لوجتو . ةبطرقو ةيسزمو ةيسنلبب سردو « مهراد لصأو مهطوم ىهو
 ةرهمج نع ذخأو « تاءارقلاو « ثيدحلا ىف زربو . ىرخألا سلدنألا دعاوق

 مساقلاوبأ ةبطرقبو © شيبح نب مساقلا وبأ ةيسرمب مهنم ٠ رصعلا باطقأ نم
 ركب وبأ ةيليبشإبو « دشر نب ديلاوبأو « ىطيرجملا سابعلا وبأو « لاوكشب نبا

 مساقلا وأو راخفلا نب هللا دبعوبأ ةقلامبو « نوكلم نب قمسا وبأو ءدحلا نبا
 ةياورلا ىف ًاقوفتم « ثيدحلا ةعانص ىف امامأ ناكو . ءالؤه ريغو ؛ ىليبسلا

 نكي ملو « حيرجتلاو ليدعتلا نم انكمتم « لاجرلا ءاممأل ًاظفاح ٠ ظبضااو

 كلذ قوف ناكو « ناديملا اذه ىف ناملس ىنأ هيخأ نمو « هنم اتيص دعبأ هتقو ىف
 هاعدتسا . انسحم ًارعاشو « ًاردتقم ابيطخو « ًغيلب ابتاك « ةيبرعلا لع ىف ًاقوفتم

 ىف ىلوتو . ةضيرع ايندو اهاج لانو « هيدل ىظحف هينب بيدأتل روصنلا ةفيلخلا
 ًاباتك فلأو « اهربغو السو ةتبسو ةيسرمو ةيليبشإو ةبطرق ءاضق ةفلتخم تاقوأ

 «لكي مل هنكلو « ىذمرتلاو ئاسنلاو دواد ىنأو ملسمو ىراخبلا خويش ةيمست ) ىف
 . هرصع مالعأ نم نوريثكلا هنم عمسو ثدح . هخويشل الفاح اسرهف عضوو

 لوألا عيبر رهش نم ىناثلا ف كلذو «ةيسرم ىلإ هقيرط ىف وهو « ةطانرغب فوتو
 . ©)اهم نفدو ةقلام ىلإ لقن مث ء ه 517 ةنس

 سردو « ه 01٠ ةنس ةدنأب دلو دقف « دواد نب ناماس نب دواد هوخأ امأو

 دعاوقب فاطو « ثيدحلا ىف هلثم غربو « هللا دبع هريبك هيخأو هيبأ ىلع ثيدحلا
 اهريغو ةتبس ىلإ كلذك لحرو « لح اه ةلحلا نم ذخأو ؛ ملعلل ًابلط سلدنألا

 سابعلا وبأ مهنع ذخأ نمم ناكو . طورشلا دقعب ًاريبخ ناكو « ةودعلا دالب نم
 « نوقرز نب هللا دبع وبأو « دحلا نب ركب وبأو « لاوكشب نباو « ىطيرخملا

 ىنأ نب ركب وبأو «سرفلا نباو ءءاضم نب سابعلاوبأو « راخفلا نب هللا دبعوبأو
 ىلوت مث « ءارضيلا ةريزحلاو ةيرملأو ةتبس ءاضق ىلوتو . مهريغو مه ربغو نينمز
 اعرو ناكو « ةهازنلاو ملحلاو ملعلاب لح انيأ فرعو « ةقلامو « ةيسنلب ءاضق

 سداس ى ةقلامب فوتو . ةناكملا ولعو ةرهشلا هاخأ رطاشي « بناحلا نل ءاعضاوتم
 , ؟9هيخأ بناج ىلإ هراف لبج حفسب نفدو « ه 511 ةنس رخآلا عيبر

 «هتقو ىف مهخيشو مهمامإ ركذب ظافحلاو ثيدحلا ءالع نم تبثلا اذه متنختو

 ناسح نب ملاس نب ىموم نب ناولس وهو . ملاس نب عيبرلا وبأ ظفاحلا ةمالعلا
 اهلل

 .ه14-ه١١صاج ( 1١65 )ةماحإلاؤهتمججرت (؟) . ٠٠,قر ةلكتلاو هتحرت )١(

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - 45 )



 تسال دس

 ةيقرشلا اهروغث ضعب نم هاصأو « ةيسنلب لهأ نم ىعالكلا ىريمحلا ناولس نبا
 لثم ءهرصع خويش نم ةريبك ةعامج نع ىورو ذخأو «ثيدحلاو تاءارقلاس رد

 دشر نب دياولا ىلأو ءدحبا نب ركب ىبأو شيبح نب مساقلا ىنأو ريذن نب ءاطعلا ىنأ

 اهسح ناكو . بدألاو هقفلاو ثيدحلا ىف عربو . مهريغو سرفلا نب دمحم ىنأو

 « الفاح اظفاح « ًاريصب « ثيدحلا ةعانص ىف امامإ » رابألا نبا هذيملت هفصي

 كلذ ىف هنامز لهأ مدقتي « تايفولاو ديلاوملل ًاركاذ « ليدعتلاو حرحلاب افراع

 ًادرف « ةغالبلا ىف راهتشالاو بدألا ىف راحبتسالا عم « لاجرلا ءامسأ ظفح ىو

 كاملا دبع نبا هفصيو .« اهوفم ًاحيصف ًابيطخ «ظنلا ىف ًاديجم « لئاسرلا ءاشنإ ىف

 ًازربم ثيدحلل اظفاح «قرشلا سلدنألا عقصب معلا لهأ نم رباكألا ةيقب : هنأب
 . « ًاعقصم ًابيطخ « ًاديجم ًارعاش ًآخيلب ابتاك « هديناسأ ماكحأل اطباض « هدقن ىف

 . بوص لك نم بالطلا هعامس ىلإ مدقو « ةرم ريغ ةيسنلب عماجم ةبطخلا ىلوت
 تاقفاوملا ىف ىنامألا ةيلح اهنم «بادآلاو ريسلاو ثيدحلا ىف تافنصم ةدع بتكو

 «ثيداحألا نم تالسلسملاو « دانسإلاو ةيلدبلا ىلاوغلا ىف داورلا ةفحتو « ىلاوعلا

 لفاح باتكو « ءافلخلا ةثالثلا ىزاغمو « هللا لوسر ىزاغم ىف ءافتكالا باتكو

 ىس ىف بطرلا ىجو « هتايورم جمانربو « هلككي مل نيعباتلاو ةباحصلا ةفرعم ىف
 عومجمو «بدألا ىف ىرخأ تافلؤمو ءهبطخ نم ةريبك ةفئاط هيف عمج ؛ بطخلا

 ةحئاللاب ىحني ناك هنأ هنع رثؤي امجو . ناويد ىف هرعش عمجو «كلذ ريغو « هلئاسر

 تنام ىم لوقيو « نيدلا مولع ءاجبإو»:ةياك ناونجزاوخا قف لارغلا مامإلا ىلع

 . كلذك ىبت فوسو ةيح تلازام ىهف « اهتايحإب لوقن ىتح مولعلا

 .شأكبا تابثو « ةلاسبلاو مادقإلا ىلوأ نم ًادهاجم « ريزغلا هملع قوف ناكو

 تناكو « نسحلا ءالبلا ىلبيو « لاتقلا ىف هسفنب كرتشيو « عئاقولاو تاوزغلا رضحي

 ىراصنلاو نيملسملا نيب تمرطضا ىلا ةشينأ ةعيقو ىه اههف كرتشا ةعيقو رخآ
 امف ترادو « ه 514 ةنس ةجحلا ىذ نم نيرشعلا مويلا ىف ةيسنلب رهاظ ىف

 . ءالعلاو ءاهقفلا نم ريثك مهنيب مج ددع مهنم دهشتساو « نيملسملا ىلع ةرئادلا

 ىلع هناوخإ ثحيو « ةمعمعملا :ضوخيوهو دهشتسا نم ةمدقم ىف عيبرلا وبأ ناكو

 « رابألانبا هذيملت هاثر دقو . هعضوم ىف ةانركذ نأ قبس امسح كلذو « لاتقلا

 : اهعلطم ىلا ةريهشلا هتديصقب « ةيسنلب ءالع نم هعم طقس نمو
 مراوصلاو انما فارطأب دقت مراكملاو ىلعلا ءالشأب اَنأ



 م1001

 مجاهلاو لطلاب تصغ عراصم ةوافحو ابرأم الع اجوعو

 ةيسرمىرق نم ةيرق ى ملاس نب عيبرلا ىنأ دلوم ناكو . تيب ةئام وحن ىف ىهو
 . 20ه هه ةنس ناضمر ربش ىف

 ىرهملا مهاربا نب دمحم « مالكلا معو لوصألا ىن اوغبن نيذلا ءاهقفلا نمو

 نم ةرهمج نع ذخأو « قرشملا ىلإ لحر . ةيليبشإ نم هلصأو « ,ةياجي لهأ نم
 « ىلوصألاب ربتشا ىتح « هقفلا لوصأو « مالكلا ملع ىف زربو « نيثدحملا باطقأ

 حالصإب ىنعو « ةرم ريغ ةياجي ءاضق ىلوو . ناديملا اذه ىف هتقو ملع ناكو

 ناكو دشرنباب لصتاو «سلدنألا ىلإ لحرو «ىلازغلا دماح ىنأل «ىصتسملا» باتك

 «ةروبشملا هتنحم ءهمو8 ةئس دشر نبا نحتما املو . « لئاوألا مولع ههعم سردي

 ىلإ « ةبطرق نم هلثم نو « ىرهملا هعم نحتما « اهعضوم ىف اهركذ قبس ىلا
 .©206111 ةنسقوتو « هتايح رخاوأ ىف هرصب فكو ءهنع ىنع مث «تاهحلا ضعب

 ةريزج لهأ نم ىبصحيلا سيداب نب هللا دبع نب سيداب نب هللا دبع مهنمو
 رحبلا ربع مث « ابماطقأ نع ابم ذخأف ةيليبشإ ىلإ لحرو « ةيسنلب ىف أشن « رقش

 « ةيسنلب ىلإ داع مث « اهخايشأ ىلع مالكلا ٍلعو لوصألا ىف رحبتو « ساف ىلإ

 « ىلازغلا دماح ىنأل « ىنصتسملا » ىف رطونو « عماحلا دجسملاب سيردتلل ردصتو

 « هتايح رخآ ىف دهزتو « اتقو هبحصو هيلع ذخأ « رابألا نبا ةذتاسأ نم ناكو

 , ©9م 511 ةنس نابعش ىف فوتو
 ةيليبشإ لهأ نم ىراصنألا دهاجم نب . . ديعس نب دمحم نب دمحم مهنمو

 قو « هرصع باطقأ نع ذأ « سويلطب نم مهلصأو « نوقرز نباب فرعيو

 رحبتم ايكلام اقف ناكو . ءاضم نب رفعج وبأو « دحلا نب ركب وبأ مهتمدقم
 ى كراشي كلذ قوف ناكو « هرصع لهأ هنع ذخأو « هل ابصعتم « بهذملا ىف
 ىف ىلعملا باتكلا » هتافلؤم نمو . رعشلا نم ريسيلا مظنيو « ةبيط ةكراشم بدألا

 « نيحيحصلا نيب عمدلا ىف ةعيرشلا بطق » باتكو « مزح نبال ىَلَحُملا ىلع درلا
 ى ةيليبشإب هتافو تناكو . كلذ ربغو « ديبع ىنأل « لاومألا » باتك رصتخاو

 , ©م هز"و ةنس ىف اهم هدلومو « ه 571 ةنس لاوش

 «كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا فو 1441١ متر (ةيسئدنألا) رابألا نبال ةلكتلا ىفهتمجرت )١(
 . 151-159 ص ةياردلا ناونعو ءاهدعب امو ؟* ةحول -ىريزغلا ١581 لايروكسإلا طوطخم

 . 51١9 مقر ةلكعلا ىف هتمجرت (؟) . 31075 مقر ةلكتلا ىف هتجرت (؟)
 . 1515 قر ةلكتلا ىف هتخرت (؛)
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 مس اطال

 ثيدحلا وأ هقفلا ىف اوغبن نيذلا : نيدلا ءالع نم ةريبك ةفئاط كلانهو

 انيأر دقو « ةغللاوأ رعشلاو بدألا ىف تقولا سفن ىف اوغبنو « تاءارقلاو
 : ىتآلا وحنلا ىلع مسقلا اذه ىف نيعمتجم مههركذن نأ

 « ةيليبشإ نم هلصأ « ىبرضحلا ماشه نب رمع نب هللا ديبع ءالؤه نم ناك
 ةيبرعلاو « ثفدحلاو تاءارقلا سردو . أشنو دلو اهو « ةبطرق ىلإ هلهأ حزنو
 بلط ىف سلدنألا رضاوح ىف لوحتو « هرصع باطقأ ىلع « بادآلاو
 «برغملا ىلإ رحبلا ربع . ًارعاش ابيدأ « ايوحت « ًائرقم ناكو . نكمتلاو ةدازتسالا
 ةسانكمو شكارم نيب لقنتو « ةيبرعلاو بادآلا ملعتو ءارقإلل و

 ةيسرم ىلإ اهرداغ مث « انيح ةيرملأ لزنو « سلدنألا ىلإ لفق مث . ن

 راصتخا ىف حاصفإلا باتك » اهنم « ةدع فيناصت هلو « اهعماجب ل 09
 ةيسرم نع هلاصفنا ناكو . « ديرد نبا ةروصقم حرش » ىف باتكو « حابصملا

 , ©0م 489 ةنس ىف هدلومو . اهدعب شاع مك فرعيالو « ه 6٠0 ةنس ىف

 ىلإ ةبسن « ىريشألا نباب فورعملا ىجابنصلا هللا دبع دمحم نب هللا دبعو
 ليعأو ٠ سلدتألاب هقفلاو .تيددحلا سرك . ظيموألا :برقملا لامعأ نع ريشأ لإ

 لضفلا ىنأو « دمحم نب حيرشو « ركاسع نباو « ىنرغلا نب ركب ىبأ نع اهب
 بحاصل ب تك «اغيلب تاكو ءابيدأ ناكو . مه ريغو غابدلا نب نب ديلولا ىفأو « ضايع

 برغملا رداغو رثتسا ىوت الف ء ( فسوي نب ىلع حجري اهف وهو ) برغل
 « بلح ىلإ هتايح رخاوأ ىف هجوت مث « ةكمب انيح رواجو « جحو قرشملا ىلإ
 , 0و ه51 ةنس ىف قوت كلانهو اهب ثدحو

 رد . ةبطرق لهأ نم «ىردبعلا سيردإ نب نوميم نب هللا دبع نب دمحمو
 «ثيغم نباو « دشر نباو « باتع نبا لثم ءهرصع باطقأ ىلع ثيدحلاو هقفلا

 اكو ءاققللا ملعب ضاخ عوني عربو « مهريغو شذابلا نب نباو « ىنرعلا نب باو

 مايأ ةبطرق رداغ . انس# ًارعاشو « انكمتم اظفاح « ةرثك نونف ىف اكراشم
 هلو ء بادآلاو ةيبرعلا اه أر قاف « شك ارب لزنو « برغملا ىلإ رحبلا ربعو ةنتفلا

 « دهزلا قف منو « لزغلا ف تارشعمو « « ىجاجزلا لمحل : روهشم حرش

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟١) .101 مقر ةلكتلا ىف هتخرت 8149 .



 د

 , ©0م هدال ةنس شكارمب وتو

 ناموتسا و « سويلطب لهأ نم « هيمأ نب هللا دبع نب زرحم نب دمحأ نب دمحمو
 هقفلاو تاءارقلاب ىنع . شجبناتنم نصح ىلإ ةبسن ىشجناتنملاب فرعيو ةيليبشإ
 ةنروطبقلا نب ركب ىلأو ةيفاعلا ىنأ نب هللا دبعىأ ىلع ةيبرعلا سردو .٠ ثيدحلاو
 هنع ذخأ دقو . ةباتكلاو بدألا نم ظح هأ ءاظفاح« اواشم ًابقف ناكو « امهريغو
 بجاو نب باطخلا ىأو « ننمز ىلأ نب ركب ىنأو « ريخ نبا لثم ةلحبا نم ةدع

 . ©9ةقالزلا ةنس ه4/9ةنس ىف هدلومو «ه 014 ةنس رخآ ىف فوتو « مهريغو

 ىلوم « ىومألا ةفيلخ نب رمع نب ريخ نب دمحم « مهغبنأ نم وهو مهنمو
 ةيرملأو ةبطرقبو اهب سردو . ةيليبشإ لهأ نم ىنوتمللا رومغي نب دمحمنب مهاربا
 ةيانع ىعو « اهيف عربو «٠ هقفلاو ثيدحلاو تاءارقلاب فغشو « اهريغو

 مهنم « هرصع باطقأ نم ةريبك ةرهمج نع ذخأو ءراثآلاو ةياورلا ديبقتي ةريبك
 مماقلا وبأو + شيبح نب قاعحا وبأو «ىبرعلا نب ركب وبأو . ىجابلا ناورم وبأ
 . مهريغو ضايع لضفلا وبأو « لاصحلا ىنأ نباو + ثيغم نباو  ىّب نبا
 ةثللا ىف اعراب « ؟ريك ابدآ كلذ قوف..ناكو « .طبضلاو ناقثإلاب رشا دقو
 لوألا عيبر ىف اع وتو ةبطرق عماجي ةالصلا ىلو هتايح رخاوأ ىو . وحنلاو
 هسرهفب صاخ عونب ريخ نبا رشا دقو . ه507 ةنس ىف هدلومو « هداه ةنس

 نمو ؛ مهنع 2 اهأرقو اهاور ىلا بتكلا نعو 2 هخويش نع هفلأ ىذلا عماخلا

 بتكو ةيساردلا بتكلا نع ةعماج ةركف نوكن نأ عيطتسن « لفاحلا تبثلا اذه
 . ©ىرجملاسداسلا نرقلا ىف سلدنألا سرادمب ةلوادتم تناك ىلا « ضوصنلا

 لهأ نم « ىتشدللا ماس نب رصن نب . . دمحأ نب هللا ديبع نب دمحم مهنمو
 «وحنلاو ةغللاو تاءارقلا ف عربو «ةبطرقبو « اب سردو « ةقلام نكسو ةدنر

 «ثدح « اظفاح اثدحم كلذك ناكو « ةيبرعلا ملعتو نآرقلا ءارقإ ىف هتايح قفنأو

 . 60ه ها/ل* ةنس ىف ةقلاع وتو . نوريثكلا هنع ذخأو

 هلصأ نآل؛ ىللاملا نباب فرعيو « ىراصنألا ىسيع نب دمحم نب هللا دبعو

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت ١898 .٠ مقر ةلكتلا ىف هتحجرت (؟) 1400.
 وهو « ةيدلدنألا ةبتكملا نمض ريخ نبا تسرهف رشن دقو . ١414 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (؟)

 . ( م58 ةنس) !ريبر نايلوخو اريدوك نيذاتسألا ةيانعب رشنو « ابنم رشاعلا دلجلا لغشي
 . 145107 مقر ةلكتلا ىف هترت (4)



 تا

 ناكو شكارم نكسو ةودعلا ىلإ حزن مث « اهريغو ةيليبشاب سردو «ةقلام نم

 بوقعي وبأ ةفيلخلا هبدن « انسحم ًاريبك ابيدأو « اهوفم ًابيطخو « انكمتم اقف

 فوتو . ةضيرع ايندو اهاج هتياعر لظ ىف لانو « ةرضحلا ةبلط ةسايرل ثسوي
 . ©0ه هال# ةنس ىف رخآ لوق ىلعو « ه دالك ةنس ىف شكارمب

 « ةيناد لهأ نم ىوحنلا ىرضحلا حوتف نب هللا دبع نب ىبحن نب هللا دبعو
 ةبطاش ىلإ حزنو «بدألاو ةيبرعلاو تاءارقلا سرد .ةالصلا بحاص نباب فرعيو

 «ةيبرعلا ةعانص ىف ز رم « انكمتم ابيدأ ناكو « انامز وحنلاو بدألا ا سردف

 هنع ذخأو « هدالوأ بيدأتل كلذو « ةيسنلب ىلإ قرشلا ريمأ دعس نبأ هاعدتسا

 كلذك هل ناكو « لاس نب عيبرلا : ىنأ لثم مالعأ مهنمو « هرصع لهأ نم ريثك
 : هلوق كلذ نمو . رعشلا ضرق نم ظح

 الّمْؤم هيف صقتلاوذ ادغ رهدب  ىلتبم لضفلا اذ نأ ىيش لجعو
 الوم مئالاو ىشي رحلا اع ىري نأ رحلا ىلع ايندلا دكننمو

 . ام نفدو « ةيناد هدلب ىلإ لمح مث ه ه/8 ةنس بجر رهش ىف ةيسنلبب فوتو
 , 290ه هلال ةنس ىف هدلومو

 فرعيو «ةيسره لزنو «ةطسقرس نم هلصأ ىومألا جرفمنب دمحم نب دمحأو

 ©« ةيبسر عب نآرقلا أرقأو « اف عربو ةيبرعلاو ثيدحلاو نآرقلاب ىبع « ىحالملاب

 . ©0ه ه87 ةنس ىف قوتو « انمز ةيبرعلا لعو « هنع ذخأو ثدحو

 لزنو « ةبطرق لهأ نم « ىراصنألا هللا دبع نب ىبحي نب دمحأ نب نسحلاو
 باطقأ نم ةدع نع ذخأو « ةياورلا ىف عربو ثيدحلاو تاءارقلا سرد « ةقلام

 انكمتم ناكو « ةلصلا باتك هنع ذخأ « لاوكشب نب مماقلا وبأ مهنمو « هرصع

 ناضمر ىف ةقلامب وتو . هرصعلهأ هنع ثدحو . ضورعلا ملع نمو ةيبرعلا نم
 , ©0ه هام ةنس ىف هدلومو « ه همه ةنس

 ةيليبشإ لهأ نم ىمخنلا فاص نب هللا دبع نب دمحم نب فلخ نب دمحمو

 5-5 « نايج ىلإ لحر مث « ةيليبشإ هدلبب سردو « ةيبرعلاو تاءارقلاب ىبع
 هلو « ةيبرعلاو تاءارقلا ىف هتعارب رهتشاو . ىنشاللا دوعسم نب ركب ىنأ ىلع
 حورشو « عطقلاو لصولا تافلأ ىف ٍتاتكو . بلغت ىفو ةتسلا راعشأ ف حرش

 . 5055 مقر ةلكتلا ىف هترت (؟) 0 مقر ةلكتلا ىف هتحجرت 0 )١(

 . 194 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (4) . 88٠١ قر ةلككتلا ىف هتحرت (*)



 تاي

 « ثدح . وجنلاو تاءارقلا لئاسم ىف ةجنط لهأل ةبوجأو « نآرقلا نم تايآل
 ©)هه117ةنس هدلومو « ه ه85 ىف ليقو ه ه8 ةنس ىف فوتو . ةعامج هنع ذخأو'

 لهأ نم « ىومألا نومأم نب ديمح نب فاخ نب دمحأ نب رفعج نب دمحمو
 نايج ىلإ لحرو « هرصع باطقأ ىلع ةطانرغو ةيليبشإب تاءارقلا سرد . ةيسنلب

 ىلع سردف ةيرملأ لإ لحر مث .دوعسم نب ركب ىنأ ىلعبادآلاو ةيبرعلا اهب سردف
 ريزغب رهشاو « هتيص عاذ دقو « هدلب ىلإ لفق مث . رصعلا باطقأ نم اهم ناك نم

 ةدع هبصنم قف ىضقف ةيسنلب ءاضقل بدن مث . ةيبرعلا معو ثدحو أرقاف «هملع
 ٌئرقي تقولا سفن ىف وهو « هفيرصت نسحو هتلادعو هتهازنب رهتشاو « ماوعأ
 ةيسرم ىلإ لقتناو . عيدبلاو نايبلاو ةغالبلا نم رفاو ظح عم « ةيردلأو نارقل

 مه." ةنس ىلوألا ىدامج ىف فوتو «ةبطخلاو ةالصلا اهم ىلوتو « هتايح رخاوأ

 ا ه7 ةنس ىف هدلومو

 لهأ نم ؛ىراضتالا دهام قيرنلا كتع قب ديعبم قي دمأ ني ديعس نب دعو

 دمحم ىنأ لثم «ةلحلا نم ددع ىلعو «هيبأ ىلع سرد . نوقرز نباب فرعيو ةيليبشإ

 ةمزالو هب صتخاو « ضايع لضفلا ىنأو « ةنروطبقلا نب ركب ىلأو < نودبع نبا

 «هقفلاو ثيدحلا نم انكمتم ناكو . ةطانرغ ءاضقل هتيالو مايأ هل بتكو « ًارثك
 تدمحف « ةتبس ءاضق مث « بلش ءاضق ىلو . رعشلا ضرقو بدألا ىف هتعارب عم
 هيف عمج « راونألا باتك اهنم تافلؤم ةدع هلو . هتهازنو هتيافكب رهتشاو « هتريس

 « دواد ىلأ نأسو ىذمرتلا فنصم نبب ًاضيأ عمجو « راكذتسالاو ىتنملا نيب
 .ه ه85ةنس بجر ىف ةيليبشإب وتو . هتياور ولعل هيلإ نولحري بالطلا ناكو
 . ©0ه 611 ةنس شيرشب هدلومو

 تاءارقلا سرد « ةبطاش لهأ نم « ىرفاعملا ةرديح نب رهاط نب زوفمو
 تدمحف ائمز « ةبطاش ءاضق ىلو « ًارواشم ًابقف ناكو « امهف عربو © هقفلاو

 ضرق نم ظح هلو « نايبلا نسح ًاغيلب « بدألا نم انكتم كلذ قوف ناكو « هتريس

 : همظن نمو « رعشلا

 ايداو كلانه ىعمد نم تلسرأف هحود منملا ىداولا ىلع تفقو

 ايلايلو تضم امايأ انركذأف ةيشع ماملا قرو هب تمنغو

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟١) .1456 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 1451.

 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) 1454.



- 554 

 ,©0ه ه1١/ ةنس ىف هدلومو « ه ه٠5 ةنس نابعش ىف ةبطاشب قوتو

 باطقأ ىلع سرد «ةيليبشإ لهأ نم ىيعرلا ةبجن نب .. فلخ نب ىبحي نب ةبجنو
 « رهاط نب ركب ىلأو « ىنرعلا نب ركب ىنأو « ىجابلا ناورم ىلأ لثم هرصع

 ردصت دقو « ةيبرعلاو تاءارقلاىف امامإ ناكو . مهريغو  كامرلا نب مساقلا أو

 شكارعب لزنو « برغملا ىلإ ربع مث « انامز ةيبرعلا ملعتو « نآرقلا ءارقإل
 قفاري ناكو « ةيدحوملا ةرضاحلاب نآرقلا أرقأ كلانهو « ةفيلحلا ةوعدل ةباجتسا

 ةبرقم ىلع فوتو « خويشلا نم ةعامج هنع ثدح دقو . ةيدحوملا وزغلا تالمح

 لمحو « وزغلا ىلإ هجتملا روصنملا شيب قفارم وهو « ه 511 ةنس شيرش نم

 , ©9و ه١٠7 ةنس ىف هدلومو « اهم نفدو ةيليبشإ ىلإ

 نم « ىمخللا ريمع نب دنهم نب ءاضم نبا . . دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأو

 ذخأو « ةيبرعلاو ثيدحلاو تاءارقلا سرد « ةنوذش نم هلصأو « ةبطرق لهأ

 «ربدم نب ركب ىلأو « ةرسم نباو « لاصحلا ىلأ نبا لثم « ةاحلا نم ةدع نع

 عمسو « كامرلا نب مساقلا ىلأ نع ةيليبشإب ةيبرعلا ذخأو « نوجمس نب ركب ىأو
 لضفلا ابأو « ةيطع نب قحلا دبع دمحم ابأ ةيرملأب عمسو « ىبرعلا نب ركب ىلأ نم
 « ةفالحلا ةمدخب قحتلاو برغملا ىلإ ربع مث ءاهبف عربو ةيبرعلا ىلإ لامو « ضايع
 نم رفاو ظح هل ناكو . شكارمب ةعاهللا ءاضق ىلإ لقن مث « ساف ءاضق ىلوو

 هيزنت »باتكو « قرشملاب » هام باتك ةيبرعلا ىف هلو « رعشلاو نايبلاو « بدألا
 ىلوألا ىداجىف ءاضقلا نع افورصم ةيليبشإب وتو . «نايبلا نم قيليال امع نآرقلا
 . ؟©©م ه١1 ةنس ةبطرقب هدلومو « ه ه91* ةنس

 لهأ نم « نامزق نب كلملا دبع نب ىسيع نب . . نمحرلا دبع نب هللا ديبعو
 ةدع نه عمسو « هقفلاو ثيدحلا سرد . اهلامعأ نم ةنوشأ نطوتساو « ةبطرق

 قع وبأو «ىجورطبلا رفعج وبأو « ناورموبأ ىضاقلا هوبأ مهم « باطقألا نم
 يقف ناكو « ةبطرق لامعأ نم دالب ةدعب ءاضقلا ىلوو ماوه راغاو+ كقرف نبا

 ملع تيب نم « ًارعاشو انسحم ابيدأ كلذ قوف ناكو « ماكحألاب ًاريصب انكمتم
 , ©م هوووأ ء ه#98 ةنس ةنوشأب قوت . ةهابنو بدأو

 . 14109 مقر ةلكتلا ىف هتحرت )١( 21844 متر ةلكتلا ىف هتحرت 0 )١(
 . 874 متر ةلكتلا ىف هتحرت (*)
 « 11058 ةحول سيراب طوطخم نم لوألا دلحما كلملادبع نبال ةلككتلاو ليذلا ى هتحرت ( 4 )

 . 3١4١ مقر ةلكتلا ىف كلذكو
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 «ساف لهأ نم « ىلداتلا ىسيع ىسيع نب دمحم نب هللا دبع برغملا ءالع نم مهنمو

 ىضاقلاوم عمسو « ةيليبشإب سوهو ىطبارملا دهعلا رخاوأ ىف سئدنألا لخدو
 رحن ىنأو « باتع نبا نع ثيدحلا ىتلتو « لاوكشب نبا هل زاجأو «٠ ضايع

 وو ةديج راعشأو لئاسر هلو « انسحم ابيدأ « انكمتم ابقف ناكو « ىدسألا

 ةعاع هنع ثديسو  :كسوب بوقعي أ ةقيخلا مانأ رغلوأ ىف ساق مدلب ءايقك
 فوتو . ملاس نب عيبرلا ىنأو ءهللا هطوح نب دمحم ىنأ لثم « سلدنألا باطقأ نم
 , 90ه م11 ةنس ىف هدلومو . ه ه41/ ةنس ةسانكمب

 ْ نكسو « ةيرمأ نم هلصأ ؛جرف نب دايز نب نسحلا نب قيتع نب دمحأ مهنمو
 رهمو « ةيبرعلاو بادآلاو هقفلاو تاءارقلا سرد « ىبهذلاب فرعيو « ةيسنلب

 « لئاوألا مولع ى ًارحبتم « لوصألا ملع ىف ًآزرْم اهيقف ناكو « نونف ةدع ف

 « طابنتسالا نسحو « مهفلاو ءاكذلاو ظفحلا ىف ةيآ ناكو « ةيبرعلا ىف ًارهام

 ىلإ روصنملا ةفيلحلا هاعدتساو «ةيبرعلا أرقأو ثدح . ةقيقدلا ىناعملا ىلع صوغلاو

 هيلع ىلتي ناكو « ىملعلا هسلجم ءاضعأ زربأ نم ناكو « هيدل ىظحف شكارم

 دهشي ام ناديملا اذه ىف ىدبأف « ىوتفلاو ىروشلل همدقو . ةيرظنلا مولعلا ضعب

 ةنس ىف ةروهشما مهتم هؤالمزو دشر نبا نحتما املو . هملع ةرازغو هنكمتي

 هنأمطو رهظ مث « هيلإ ماهتالا هيجوت ةيشخ انيح جرف نبا ىتخا ءاه 041 ةنس

 هلو . ءارثو اهاج لانو « رصانلا دمحم هدلو ىدل روصنملا دعب ىظحو ء روصنملا

 ةرابعلا نسح باتكو « مامإلا ىدهملل لسم دئاوفب مالعإلا باتك اهنم « فيل آن

 ءانثأ ءه501 ةنس لوش ىف ناسملتب هتافو تناكو . ةرامإلاو ةفالخلا لضف ىف

 . 220 ةيقيرفإ ىلإ هجتملا ىدحوملا شيحلا هتقفارم

 فوعيو« ةيليبشإ نكسو « ةبطرق لهأ نم ىومألا فلخ نب ىلع نب نسحلاو
 نب ركب ىلأو « ثيغم نبا لثم ء هرصع باطقأ نم ةدع نع ذخأ « بيطحلاب

 ىف عربو « لاصحلا ىأ نباو « دوعسم نب ركب ىأو « ةرسم نباو « ىنرعلا
 تافنصمةدعهلو« ةيليبشإ تاهجضعبب ةباطحلا ىلوتو . بدألاوثيدحلاو تاءارقلا

 موظنملا ولولا باتكو « ءاونألا ف باتكو « راهزألا ةضور باتك اهنم « ةسيفن

 تفاهم باتكو «ةقياحلا ءدب ىف ةقيقحلا ةضور باتكو « موجنلاب تاقوألا ةفرعم ىف

 ه1410 مقر ةلكتلا ىف هتجرت )١( . 5168 متر ةلكتلا ىف هتحرت )١(



 تاو

 , ©0814 ةئس ةبطرقب هدلومو « ه 501 ةنس ةيليبشإب قوت . اهريغو ءارعشلا

 لهأ نم  ديز ىلأ نب هللا دبع نب ديعس نب هللا دبع نب فسوي نب دمحمو
 نم ةدعو ءرمع ىلأ هيبأ نع ذخأ . دايع نباب فرعيو « ةيسنلب لمع نم ةيرل
 مساقلا ىنأو ء سرفلا نب هللا دبع ىنأو « ةمعنلا نب نسحلا ىنأ لثم باطقألا
 «رابخألاو راثآلا دييقتو « ةياورلاب ةيانعلا دشأ ىنعو « مهريغو « شيبح نبأ

 « مظنلا ىف ةكراشم هلو « ةيبرعلاو بادآآلا نم رفاو ظح هل ناكو ..خيراوتلاو
 هدلبي فوت . رمع ىنأ هيبأ ةخيشم ىف عومجم هلو « ضعبلا هنع ذخأو ثدحو

 , ©0ه 8484 ةنس ىف هدلومو « ه “5٠07 ةنس

 « ةيليبشإ ليزن « ىلترمملا « ىسيقلا نارمع نب ىسوم نب نسح نب ىسومو
 ع دهاجشلا نب هللا دبع ايأ بحصو « امهيف عربو « بدألاو تاءارقلا سرد
 كلذ ىف ناكو « ةدابعلاو ةلزعلاو عر ولاو دهزلا ىف هتقيرط كلسو هب صتخاو

 ظح هلو « ملعيو ئرقي « ةيليبشإ لخاد هدجسم مزالي ناكو . نيرقلا عقطنم

 ى قوت . هللا ةوطس نم فيوختلاو دهزلا ىف همظعمو « رعشلا ضرق نم رفاو
 : هلوق همظن نمو .نناعلا زواجت دقو ء ه <04 ةئس لئاوأ

 ريسمت ءامو زيخ  ىبرل ًاركش « هيفو
 ريتسس ءاوملا نم بوث ىمسج قوفو
 روفكل آذإ ىنإ لقم ىنأ تلق نإ
 «9ريمألا ىلاح نودف 2 ىشيعب انيع تررق

 نبا نع ذخأ « ةيليبشإ لهأ نم ؛ ىنيعرلا مادقم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأو

 ىف رهمو « مهريغو « ةميظع نب نسحلا ىنأو « كامرلا نب مماقلا ىأو «ىرعلا
 طقسب نودملا ىرعملا رعش رهظتسي « اظفاح ابيدأ ناكو « بدألاو تاءارقلا

 ةفيلخلا ةلباقمل شكارم ىلإ ةيليبشإ دفو سأر ىلع ىبرعلا نبا هجوت املو « دنزلا
 رخاوأ ىف وتو « سافب هدوع دنع هتافو رضحو « هتلحر ىف هبعص « نموملا دبع
 , ©0615 ةنس هدلومو « ه 504 ةنس

 ةيسرم لهأ نه ىبيجتلا سيرذإنب ىسيعنب نملادبع نب مهاربا نب سيردإو
 . #16 مقر ةلكتلا ىف هترت (؟) 598 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (1)
 . 7261 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؛) . 11071 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)



 ال

 نب سابعلا بلا سول نب ةماقم "ل ةاكذ « بدألاو هقفلاو ثيدحلا سرد
 ىلوو ءذوقعلاو قئاثولا نوئش ى ًارهام ناكو « ةيسرمب ماكحألا بحاص ل الحلا
 بدألا ف ةبيط ةكراشم هل تناكو ءاهعماجم ةالصلاو ةباطخلا ىلو مث « ةبطاش ءاضق
 .©)ه+:5 ةنس ىف ىفوتو « قارشإلاب » هامس قاحبإ نبال ةريسلا ىف زجوم هلو

 ةطانرغ لهأ نم « ىلالهلا حلاص نب . . نمحرلا دبع نب دودولا دبع نب دمحأو
 نم ةدعو «دمحم ىنأ هيبأ نع ذخأ . نوجمس نباب فرعيو . انيح بكنملا نكسو
 «ةبطخلا ىلوت مث « بكنملا ءاضق ىلوو « هقفلاو ثيدحلا ىف عربو . هرضع باطقأ
 ذحعأو ثدح + مظنلاو رثنلا ىف انسحم ابيدأ كلذ قوف ناكو . اتقو ةبطرق عماجم
 ىف هدلومو « ه 504 ةنس لئاوأ ىف « ةطانرغب قوتو . ةلح لا خويشلا ضعب هنع
 , 92 ه9م ةنس

 « ةيسنلب لهأ نم ىفاغلا حون نب . . بهو نب دمحم نب بويأ نب دمحمو
 بدألاو هقفلانيب اوعمج نيذلا ءاهقفلا غبنأو رهشأ نم ناكو . ةطسقرسب هفلس رادو
 « باطقألا نم ةدع نع ذخأو « بذألاومقفلاو تاءارقلا سرد . ةرتفلا كلت ىف
 ىروشلا ةطخ ىلو . ةمعنلا نبا نع بادآلاو ةيبرعلا ذخأو « ةنودملا رهظتساو

 ىف نكي ملو « ليصحتلاو ظفحلا ىف مهلع قوفتو « هخويش ةايح ىف ةيسنلبب

 ذئموي ةسايرلا هيلإ تهتلاو « ًارحبتو الع هنم رزغأ « سلدنألا قرشب هتقو
 « رسفتلاو تاءارقلاو هقفلا ىف هتعارب قوف ناكو . ايتفلاو طورشلا دقع ق

 امل انقتم « رابخألاو باسنألل اظفاح « ةغللا نم بيرغلا ىف ًارهام « انكمتم ابيدأ
 . ىرخأ ةريثك نونف ىف اكراشم ؛ةيمالسإلاو ةيلهاخلا راعشألا ىناعم نم قلغتسا
 ناكو . اتقو اهعماجم بطخو « ةيسنلبي روكلا ضعب ءاضق « ىروشلا دعب ىلوو
 بادآلاو ةيبرعلا مولعو هقفلا سردو ثيدحلا عمسأ . مظنلا نم طسوتم ظح هل
 نزلا نادم سوط د عربا نمل دل: سو سماق نع ركاس ةلأو
 لاوش ىف قوت . « ًاتبيص مهدعبأو « العتيقل نم رزغأ » ناك هنإ انل لوقي وهو
 . 29م هاإل» ةنس هدلومو « ه "08 ةنس

 تاعنب رفعج نب دمحأ نب نوراه نب دمحأ رمع وبأ « مهرهشأ نمو ؛ مهمو

 ىلإ لحرو « هتقو خويش نم هربغو هيبأ نع ذخأ « ةبطاش لهأ نم « ىزفنلا

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (؟) . 001 مقر ةلكتلا ىفهتحجرت 009 .
 . 1905 مقر ةلكعلا ىفهتحجرت (؟)



 تبا

 باطقألا نم هريغو «ىلسلا رهاط ابأ رصمب عمسو « جحلا ةضيرف ىدأف ؛ قرشملا

 عم ؛ اهنم ءىشب لم الو « ًارهاظ ديناسألاو نوتملا درسي « ظفحلا ىف ةيآ ناكو
 هيلع بلغي « ةياورلاو ةياردلاب افوصوم ناكو « رثثلاو ملفنلا ىف ةبيط ةكراشم

 شيجلل نيقفارملا ءالعلا نم ناكو «ةلحلا خويشلا ضعب هنع ثدح « عرولاو دهزلا

 رفص فصتتنم نينثالا موي كلذو « هفتح ىبل ابفو « باقعلا ةعقوم ىف ىدحوملا
 , ©2025 هز ةنس هدلومو ؛ ه 509 ةنس

 نم ىسسوألا ىراصنألا نايح نب . ا عا

 « وحنلاو تاءارقلا سرد « ةبطرق لمع نم شورأ نم مهلصأو « ةيسنلب لهأ

 ابيدأ « ايوغل «هيوبيس باتكل انقتم « اعراب ايوحن ناكو « ةيسنلب عماجم اتقو أرقاو
 ةذتاسأ نم ناكو « ةغللا نم صيوعلا لاعتسا ىلإ ليعب « ةباتكلا ىف ًارهام ًارعاش

 , ©9ه 509 ةنس وتو رابألا نبا

 «ةبطرق لهأ نم ؛ ىجرزخلا ىراصنألا شايع نب فلخ نب دمحأ نب دمحمو
 بلاغ نب مساقلا ىنأو « لاوكشب نب مماقلا ىنأ ىلع سرد « ىلايتنشلاب فرعيو
 « ريخ نب ركب ىأو « ىثب نب نسحلا ىنأو « ةحلط نب قامسإ ىنأو « طارشلا
 هوو ةدقللاو كير لو«تاءارلل لعق عربو «عرشو لسا رم الا ىأو
 ةبطرق عماجب ةالصلا ىلوت « باسحلاو ضئارفلا ىف ةكراشم كلذك هل تناكو

 نم ددع هنع ذخأو « انمز ثدحو « نآرقلا هب أرقاو « ةنس نيثالث نم وحن

 نابعش ىف فوت « عضاوتلاو حالصلاو « لمعلاو ملعلا لهأ نم ناكو « خويشلا نم

 . ©0هه1/ ةنس ىف هدلومو .'ه 509 ةنس

 نم « ىريمحلا ةصلخ نب ميهاربإ نب_ىبحب نب مهاربإ نب دمحم نب دحأو ش
 ابيطخ نيعو 2 اهيف عربو « ةغللاو بادآلاو ةيبرعلاو تاءارقلا سرد «ةبطرق لهأ

 سيردت ىلع صخألاب فكعو « ةليوط ةدم هب ءارقالل ردصتو « مظعألا عماجلل

 .رعشلا ضرق نم ظح هل ناكو « اهف ًاقوفتم اهم انكمتم ناكو « ةغللا مولع

 موعأ ةثالث وحن ةبطحلا هب ىلوتو ء ةبطرق عماجم ناسللا مولع سردي ًارهد ثبل

 رفص رهش ىف كلذو « مظعألا عماحلا ريثم قوف بطخم ماق وهو هتافو تناكو

 . 751 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (1)

 5 الا مقر ةلكتلا ىف هتمبرت (؟)

 . 195١ مقر ةلكتلا ىف هتحرت )١(
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 , ©0ه654 ةنس ىف هدلومو « ه 5٠١ ةنس

 « ىوحنلا ىراصنألا زيزعلا دبع نب دم# نب ناملس نب دمحم نب دمحمو

 ناسللاءلع عربو « ةياورلاو ثيدحلاب ىنع .ةطسقرس نم هلصأو «ةيسنلب لهأ نم
 رمع ىنأو « بجاو نب باطحلا ىنأ لثم ةلحلا نم ةدع هخويش نم ناكو « ةيبرعلاو
 « انكمتم اظفاح « ةفرعملاو ملعلا ريزغ نأكو . ىلع نب قيتع ركب ىنأو « تاع نبا
 ًارعاش كلذ قوف ناكو « اهميلعتو اهارقإ ىلع افكاع ةيبرعلا ةعانص ىف ًاقوفتم
 «ه 51١ ةنس لوألا عيبر ىف هتافو تناكو . قوذلاو فرصتلا نسح « ًاديجم
 , ©9© ه8 ةنس ىف هدلومو

 أشنو « ةبطرق لهأ نم ىجرزحلا فسوي نب دمحم نب ورم نب هللا دبعو
 « ةبطرق ىلإ حزن « اغيلب ابتاك ابيدأ ناكو «ةيبرعلاو تاءارقلا سرد « ناسملتب

 رهظو ءاضقلا ىلو مث . مهنعةباتكلاب نيدحوملا امالو ضعب مدخو « اب شاعو

 .©©نيعبسلاىلع فين دقو « ه51 ةنس ناضمر ىف ةبطرقب وتو . ةتهازنوهتيافكب
 ثاءارقلا سرق 2 ةبطاش لهأ نم ةداعبس نب زيزعلا دبع نب دمحأ نب دمحمو

 ذخأو « هتوبديس نب ركب ىلأو « ليذه نب نسحلا ىلأ نع ذخأو « ثيدحلاو

 ناكو . رصعلا باطقأ نم 0 « ةمعنلا نب يبقا نا نع بادآلاو ةيبرعلا

 ةعامجو رابألا نبا هنع ذخأ دقو . اققحم ايوغلو « انكمتم ايونو « اعراب ائرقم
 , ©م 514 ةنس ىنوتو . هباحصأ نم

 نم ةبطسإ لهأ نم « ىنالوللا بلغأ نب . . مهاربا نب ىلع نب مهاربإو
 « نامزق نب ناورم ىنأ ىلع ةنوشأ, سرد « قاوزلاب فرعي « ةبطرق لمع
 نسحلا ىنأو « ةداعس نباو «ةمعنلا نبا نع كلذك ذخأو «دقرف نبا ىلع ةيليبشإبو

 صخألاب ىنعو « ملعلا بلط ىف دالبلا فلتنع ىف لوجتو . مهربغو « ىرهزلا
 ثدحو « ةيسرم لامعأ نم شلأ ءاضق ىلوو . اهف هتعاربب رهشاو بادآلاب
 «©0مه٠4 ةنسىف هدلومو « مه 515 ةنس رخآ ىف شكارم هتافو تناكو . هنع ذخأو

 « ىوحنلا ىومألا مزح نب . . كلملا دبع نب دمحم نب ةحلط نب دمحمو
 تاءارقلاب ىنع « ( لاغتربلا) برغلا لامعأ نم ةرباي نم مهلصأو « ةيليبشإ نكس

 م15 مقر رابألا نباةلكقفو ١ .4ةحول ١ ج (روصملا طاب لاةنا زخطوطغ)ةلكتا وزينلاف هتمجرت )١(
 . 51٠١ مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) . 1951 مقر ةلككتلا ىف هتحرت (؟)

 . 488 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (6) . 19109 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؛ )



 تكلل

 ركب ىنأو « نوكلم نب قاحسا ىنأو « فاص نب ركب ىلأ نع ذخأو « ةيبرعلاو

 « اهنم نكملاو « ةيبرعلا ف صصختلا هيلع بلغو « ىلهسلا ديز ىلأو « دحلا نبا
 ةيليبشإ ذاتسأ ناديملا اذه ىفرمتعاو ءاهميلعت ىلع فكعف « اهضماوغ نم ققحتلاو
 نيبولشلا ىلع ىنأ لثم « نيقحاللا خويشلا نم دع هب عفتنا دقو « ىراببال ىذلا

 فوتو« سانلا نع فتكعاف « ةلزعلا بح هتايح رخاوأ ىف هيلع بلغو « هريغو

 , ©0و هعه ةنس ىف ةربايب هدلومو . ه 514 ةنس رفص ىف

 سرد « ةبطرق لهأ نم ىفاغلا ىلع نب دمحأ نب دمحم نب مكح نب ناماسو
 «راخفلا نبا مهم « هرصع باطقأ نم ةرهمج نع ذخأو «ةغللاو ثيدحلاو نآرقلا

 . مهريغو ىبحب نب رفعج وبأو « لاوكشب نب مساقلا وبأو « تاع نب رمع وبأو

 « طيضلاو ةلادعلا ىف ًازربم انقتم ناكو « ةدم ةبطرقب طورشلا دّقع نبّما

 ى ةديج ةزوجرأ عضو « مظنلا ىف ًاز ريم ًارعاشو اتاك ابيدأ « ماكحألاب افراع

 ىف ام قوتو « ه 045 ةئس ةبطرقب دلو . مظنلا نم كلذ ريغ هلو . هقفلا ىف

 , ©م 514 ةنس رخآلا عيبر

 . شيرش لهأ نم « ىبيقلا نمؤملا دبع نب ىسوم نب نمؤملا دبع نب دمحأو
 . ةغللا سيردت ىلع انمز فكعو . هرصع خويش ىلع ةيبرعلاو ثيدحلا سرد

 لمجملاو « ىسرافلل حاضيإلا حرش اهنم ؛ةسيفن تافنصم ةدع ناديملا اذه ىف هلو
 رصتخمو «برعلا دئاصق ريهاشم ىف عومجمو « ضورعلا ىف فيلأت هلو « ىجاجزلل

 ى هلو . ىريرحلا تاماقمل هحرشب صاخ عونب ربّشا هنكلو «ىلاقلا ىلعىنأ رداونل

 «رصعلا باطقأن م ددع هنع ذخأو . ئرغصو « ىطسوو «ىرك « خسن ثالث كلذ

 تاماقملا شماه ىلع هحورش ترشن دقو . هتمحرت ىف انثدحي اهسح رابألا نبا مهنمو

 شيرش هتدلبب هتافو تناكو . اهضماوغ مهف ىف انتدمع ىه لازت امو « ًارارم

 , 9م هلو ةس

 ركب ىلأ نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ركب ىلأ نب هللا دبعو

 « ةيسنلب نكسو ةدنأ نم هلصأ « ةلكتلا بحاص رابألا نبا دلاو وهو « ىعاضقتلا
 « نآرقلا ةلمح ىف امدقم » ءهدلو انل هفصي اهسح ناكو « بدألاو تاءارقلا سرد

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتحرت 16568 .

 . (ىريزغلا 1١85 لايروكسإلا طوطخم ) ةلكتلاو ليذلا ىف هترت (5)
 . 5056 ص ١ ج بيطلا حفن ىو « 18١ مقر ةلكتلا ىف هتمبرت ()



 كالا

 « لئاسملا ظفح ىف اكراشم « تاءارقلل ًاركاذ « هب دجبلاو « هل ةوالتلا ريثك
 هنبا ةذئاسأ لوأ ناكدقو . « ماكحلا دنع الددعم بدألا نم نسحتسي ايف ًاذخآ
 نع ذخألا ىف هكراشو « هبتك عيمح ىلع علطا دقو « بدأآلاو تاءارقلا ىف

 ذئموي خرؤملا هدلوو « ه114 ةنس لوألا عيبر ى ةدنأب قوتو « هخويش مظ

 , ©0م هالإ ةنس ةدنأب هدلومو « سويلطبب

 مي #1 اج

 بدألا وأ ةغللا نيبو « نيدلا مولع نيب عمجت ىلا ةقبطلا هذه نم ترهظو
 ىف اوغبن نمم « ىرخأ ةريبك ةرهمج « مههركذ مدقت نم بناج ىلإ ؛ رعشلا.وأ
 : ىلي اهف مركذن سلدنألاب رايهالاو ةئتفلا دهعلالخىفو «ىدحوملا رصعلارخاوأ

 ىرفاعملا دماح ىنأ نب ناملس نب ىحي نب دهاح نب هللا دبع ءالؤه نم ناك
 نب دمحم ىأو « شيبس نب مماقلا ىنأ ىلع ثيدحلا سرد « ةيسرم لهأ نم

 بصصو « اهف عربو ةيبرعلا سرد مث « هرصع مالعأ نم امهريغو هللا طوح
 ضرق نه ظح هل ناكو . هريغو « سيردإ نب ناوفص رحب ابأ ريبكلا بيدألا
 تناكو . اهنايعأو ةيسرم ءاسئور نم هتقو ىف ناكو « ةباتكلا ىف ةعارللاو « رعشلا
 , ©0551 ةنس ىف هتافو

 حزن « ىئاسملتلا ىزازافلا ىسيفنحلا تيلفنت نب دأ نب نتفلخم نب دمحمو
 «ءانكمتم آبقف ناكو « مالعألا نم ةدع ىلع سردو « سلدنألا ىلإ برغملا نم

 «ةبطرق ءاضق مث ةيسرم ءاضق ىلو « انسحم ًارعاشو « اغيلب ابتاكو « ًازربم ابيدأو
 , 29 م11 ةنس ةبطرقب فوتو . همظعموأ ىراخبلا حيمص ظفي ناك هنإ ليقو

 لهأ نم «ىومألا ديزي نب دلخم نب ىب نب . . نمجلا دبع نب ديزي نب دمحأو
 هرصع باطقأ نم ةرهمج ىلع سرد «ةهابتلاو ملعلا ىف اهناتويب قرعأ نمو «ةبطرق
 ثيدحلاو هقفلا ىف عربو « مهربغو دقرف نباو « ءاضم نباو ءلاوكشب نبا مهنمو

 ةباتكلاو ملاظملا ىبطخ كلذكو « انيح شكارعب ةعاملا ءاضق ىلوتو . بدألاو

 شكارع شاعو .الالجو ةوارس مهرفوأو «هرصع تالاجر ملعأ نم ناكو . ايلعلا
 ناكو . ريسيب هتافو لبق ةبطرق ءاضق ىلوو سلدنألا ىلإ اهرداغ مث « هتايح مظعم
 ناضمر رهش ىف ةبطرقب وتو . ًاديجم ًارعاشو ءآريبك ابيدأ هقفلا ىف هعلضت قوف

 . 71١17 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (؟) . 31١٠ مقر ةلكتلا ىف هتحرت )١(
 . 1515 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟)



 كالا ب

 , ©0 هزغإل ةنس ىف هدإومو ءاه 5198 ةنس

 فرعيو « ةيليبشإ لهأ نم ىراصنألا نمحرلا دبع نب دمحأ نب ليعامساو

 نوكلم نب قاععنا ىنأ ىلع ةيبرعلا سردو «ثيدحلاو تاءارقلا سرد «جارسلا نباب
 دقع ىلع افكاع ناكو « روكلا ضعب ءاضق ىلوو « ناديملا كلذ ىف هرصع ذاتسأ

 . ©9518 ةئس دودح ىف ةيليبشإب وتو . اهتعانصب ًاريبخ طورشلا

 سرد . ةبطرق لهأ نم ىردزألا عبصأ نب دمحم نب ىسيع نب مهاربإو
 ىلوو ءوحنلا ىو اف عربو « ىنشحلا رذ ىنأ نع ةيبرعلا ذخأو « هقفلاو ثيدحلا

 ىلإ قيسو 2515١ ةنس ىف ةيسنلبب ةنتفلا تمرطضا امل هنع فرص مث « ةيناد ءاضق

 هلو . شكارم ىلإ رحبلا ريعف « هحارس قلطأ مث « اتقو اه لقتعاو « ةيسنلب

 ءاضق هتايح رخاوأ ىف ىلوو « « نييوحنلا نيب فالحلا لئاسم» ىف نسح فام
 ١ 7 0وج1/ ةنس اهم وتو « ةسالع

 سلدنألا برغي ةلبل لهأ نم ىعالكلا رايخ نب فسوي نب دمحم نب تباثو
 عمسو « هقفلاو ثيدحلاو تاءارقلا سرد . ةطانرغ نكس مث « نايج لزتو

 لثم باطقألا نم ةدع نع ذخأو 3 اهريغو شآ ىداوو « ةيليبشإو « ةبطرقب

 نسحلا أو «باطخ نب ركب ىنأو « شبيب نب ركب ىلأو «لاوكشب نب مساقلا ىنأ
 نايجي ةيبرعلاو نآرقلا أرقاو . امهف عربو وحنلاو ةيبرعلا سردو . رثوك نب
 , 29م 514 ةنس قوت اهو « ةطانرغو

 لامعأ نم تنقل لهأ نم « ىدزألا دمحم نب هلا دبع نب دمحم نب دمحأو

 0 ةيناد ءاضق ىلو مث « رقش ةريزجم ءاضقلا ىلوو هقفلاو تاءارقلاب ىنع « ةيسرم

 , *0م519 ةنس لوألا عيبر ىف فوتو . ةيبرعلا نم ًاققحتم « ابيدأ كلذ قوف ناكو

 فرعيو « ةيليبشإ لهأ نم ىراصنألا ديعس نب ىلع نب رباج نب دمحو
 «ماننب ديلولا أو « ىحينب ةبجننعكلذ ىف ذخأو ثيدحلاو نآرقلاسرد .ىطقسلاب

 ةياورلاب ةيانعلا لهأ نم ناكو « بدألاو ةيبرعلا سردو « مه ربغو ىشح ا رذىفأو

 هريغو بجاو نبباطخلا ىلأ نع ذخأو ءسلدنألا قرش ىلإ لحر ؛لاجرلا ءاقلو

 , مج" :ةنس دعب فوتو . هنعشدُح دقو «ةيبرعلاو نآرقلا ئرقي ناكو . ةيسنابب

 ) )1١متر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) . 545 مقر ةلكتلا ىف هتحرت 49468 .
 )( مقر ةلكتلا ىف هتحرت  . 44٠مقر ةلكتلا ىف هتمبرت ( ؛) 515

 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (1) . 541/ مقر ةلكتلا ىف هتحرت (ه) ٠1545
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 ةدّبأ لهأ نم ىبجتلا نمحرلا دبع نب ديعس نب بلاغ نب كيلم نب دحأو
 باطقأ نم ةرهمج نع ذخأو « ثيدحلاو تاءارقلا سرد . ءاقسلا نباب فرعيو

 « تاع نباو ء ابجاو نب باطخلا ىنأو « نوبلغ نب دمحم ىنأ لثم هرصع

 عربو عوبري نب هللا دبع ىلأ نع تاغللاو ةيبرعلا ذخأو « مههريغو ىب نباو

 « ةدبأ ىلع نويلاتشقلا ىلوتسا املو . سيردتلاو ءارقإلل هدلبب ردصتو « اهف

 . 90م ه9. ةنسس دعب اهم فوتو « اهطوتساو ةطانرغ ىلإ اهرداغ
 نكسو « نايج لهأ نم « ىقاغلا ركاش نب . . بيبح نب دمحأ نب ماسبو

 «راخفلانب هللا دبع ىلأ لثم باطقألا نم ةعامح نع هقفلاو ثيدحلا ذأ « ةقلام

 «بدألاو ةيبرعلاسردو ء مه ريغو لاوكشب نب مماقلا ىنأو « ءاضمنيرفعج ىأو

 قوت . رعشلا ضرق نم ظح ًاضيأ هل ناكو « هريغو بكتملا رغث ءاضق ىلوو

 . © هها/ ةنس ىف هدلومو ؛ ه 8١< ةئس نابعش يف ةقلاعب

 « انايحأ رعشلاو بدألاو ةغللاو نيدلا مولع نيب اوعمح نيذلا ءالؤه نمو

 «ىربكلاسلدنألا رايبما مث «نيدحوملا ناطلس رايبنا تقو ترهظ « ىرخأ ةرهمج

 : لي ايف مركذن « اهدعاوق طوقسو

 نب بح بأ نب هلل دبع نب دمحم نب هللا دبع « نيرخألا ءالؤه نم ناك
 هقفلاو تاءارقلا سرد . ةطسقرس نم هلصأو « ةيسنلب لهأ نم ىبيجنلا حورطم

 زعل ذره والا هون نبأ لحي اللل جقارلا نسينا : مل نو

 ناكو . . مه ريغ و هللا طوح نب دمحم ىأو 33 بجاو نب باطخلا ىنأو « ىشحلا

 روك ةدعب ءاضقلا ىلو . ايتفلاو ىروشلا لهأ نم « ماكحألاب افراع انكمتم اهمقف

 تناكو . ةيوار « ًارعاش ابيدأ كلذ قوف ناكو « ةيناد ءاضق ىلو مث « ةيسنلب نم

 ه "18 ةنس ةدعقلا ىذ رهش ىف « امل ىراصنلا راصح ءانثأ « ةيسنلبب هتافو

 , ©©» هال4 ةئس هدلومو

 ىراصنألا نودمح نب بلاغ نب . . . ليلحلادبع نب دمحمنب مهاربا نب دمحمو
 «قرشلاباطقأ نع ةبطاشو ةيسرمب ذخأ . ةيسنلب لمعنمشلأ لهأ نم «ىجرزحلا

 مساقلاىنأ لثم برغلا باطقأو « تاع نب رمع ىنأو « بجاو نب باطحلا ىنأ لثم

 ىبعو « مهريغو « ىحالملا مساقلا أو « هللا طوح نب ناولس ىأو « ىب نبا

 ٠50 مقر ةلكتلا ىفهتحرت (؟) .801 مقر ةلكتلا ىفهتحرت (1)

 . 51117 متر ةلكتلا ىف هتمجرت (+)

 ( ١ ج نيدحوملاو نيطبارملا - ؛* )



 تكل

 « ةيرلأ ءاضق ىلو . ةغللاو بدألا نم ظح هل ناكو « ةيانع مثأ هقفلاو ثيدحلاب

 ,©0و +86 ةنس رفص رهش ىف ةطانرغب فوتو
 نباب فرعي « ةقلام لهأ نم « ىناسغلا نوراه نب رضحخن نب ىلع نب دمحمو

 ءانكمتم ابقف ناكف «بدألاو ةغللاو هقفلا ف هرصع مالعأ ةمدقم ىف ناك « ركسع
 كلذك هلو « اغيلب ابتاكو « ابيدأ « ةغلل اظفاح ناكو « طورشلا دمع ىف ًارهام

 ةميق بتك ةدع بتكو . نترم ةقلام هدلب ءاضق ىلو . رعشلا ضرق نم ظح

 باتكو ؛ىورهلا ىيرغ ىلع ةدايزلا ف ىورملا عرشملا » باتكابنم بدألاو ةغللا ىف
 .باهذ نع ولسلا قرصتخملا ءزحلا » باتكو « رساي نيرامع بقانمىف رظانلا ةهزن »

 فوتو . «ريقلاورصقلاراختفا ىف ريصلا راخدا «اهماونع دهرلا ىف ةلاسر هلو .«رصبلا
 .©0هه4 ةنسوحن ىف هدل ومو . ه7“ ةنس ةرخآلا ىدامج ف ةقلام ءاضق ىلوتي وهو

 < ةيليب شإ ىلإ حزنو « سويلطي لهأ نم « مهاربا نب دمحم نب مهارباو

 ردصتو « اهف عربو © ةيبرعلاو ثيدحلاو نآرقلا سرد . ملعألاب فرعيو

 « ىلامألاو ؛ لماكلاو ؛ لمحلاو حاضيإلا بتك ىف ةميق حورش هلو . اهثارقإل
 2290 ةنس ىف ىقؤتو . « سويلطب لهأ بادآ» ىف اباتك ًاضيأ فلأو . اهريغو

 لهأ نم « ىومألا ريفع نب . . ماشه نب دمحأ نب دوعسلا دعس نب ليعامساو

 سردو هقفلاو ثيدحلاب ىنع «ةيمأ ىنب ىلاوم ىلإ بستنيو «ةيليبشإ نكسو « ةلبل

 « دقرف نباو * لاوكشب نباو « ريخ نب ركب ىنأ نع اهب ذخأو « ةبطرقب

 هنع فرص مث ٠ ةنتفلا مايأ شكارم ءاضق ىلو « انككمتم ًابقف ناكو ٠ مهريغو

 , «©<ما/ ةئس فوتو « اعراب ابيدأ تقولا سفن ىف ناكو . ةيليبشإ ىلإ داعو

 لهأ نم ء ىحمخللا سيخ نب ليعامسا نب دمحم نب ليعامما نب دمحمو
 حون نب هللا دبع ىنأ بصصو « هقفلاو ثيدحلا سرد « ةيناد لمع نم ةناطنسق

 ىف هتعارب قوف ناكو . ةنتفلا مايأ ةيسنلب ءاضق ىلو مث « ةاضقلل بتكو « همزالو
 « طورشلا دقعو ماكحألا ىف اريصب ءرعشلا ضرق نم ظح هل انكمتم ابيدأ «هقفلا

 ةذتاسأ نم ناكو . ةبطاش ءاضق ىلإ مدقو « ءاضقلا نع افورصم ةيسنلب رداغ م
 )م م ةنس رفص ىف ةبطاشب فوتو . رابألا نبا

 . 1551 مقر ةلكتلا ىف هتحرت (؟) 1556 مقرةلكتلا فكرت )١(

 . 455 متر ةلكعلا ىفهتمجرت (؛) . 441 مقر ةلكعلا ىف هتعرت (؟)
 . 15174 مقر ةلكتلا ىف هتجرت (ه)



 كالو

 نع هدلبب ذخأ . ةطانرغ لهأ نم ىردزألا كلم نب لبس دمحم نب لبسو
 ةقلاعذخأو « سرفلا نب معنملا دبعو « رثوك نبنسحلا ىنأو «سورعضنب هللادبع ىلأ
 نوقرز نب هللا دبع أو دحلا نب ركب ىلأ نع ةيليبشإبو ءراخفلانب هللا دبع لأ نع
 .رصعلا باطقأ نم مهريغ نع ذخأو « دشر نب ديلولا ىبأو ءاضم نب سابعلا ىنأو

 نم ىفن . انسحم ًارعاشو ًاردتقم ابتاك ناكو « ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا ف عربو
 دوهنبا لكوتملا فوت ىتح اهم ىبو «هموصخ ضعب ىعسب ةيسرم ىلإ ةطانرغ هنطو
 رثثلا نم ريثك هنع ردص دقو . هدللب ىلإ حرس ذئدنعف « ه 58 ةنس ىف ةيرملأب
 . هيوبيسباتك باوبأ ىلع هيف مالكلا بتر اباتك ةيبرعلا ف فنصو « ديحا ظنلاو
 .00م 58و ةنس ةطانرغب قوتو « ه 089 ةنس دلو

 « ريرضلا ىسوألا ىراصنألا رمع نب ليعامسا نب ىلع نب رمعنبمللا دبعنبدمحمو
 الو + ينوب ينال نإ نسا رافصلا نباب فرعيو ؛ةبطرق لهأ نم
 رغو « ىنشخلار ذ ىنأو « ءاضم نباو«نوقرز نب هللا دبع ىنأو ءدحلا نبا
 مالا ومو مالا ثيدحلاو تاءارقلا ىف عربو ءرصعلا مالعأ
 « بادآلاو ةيبرعلا ئرقي ناكو ء شكارم نكسو « برغملا ىلإ داع مث « هباطقأ
 , 20و 9"58 ةنس قوت امو « سنوت ةنيدهن اريخأ رقتساو « ثيدحلا عمسيو

 لهأ نم راخفلا نياب فورعملا نمحرلا دبع نب ىلع نب مهاربا نب ىلعو
 لازغلا نبا لثم هرصع لهأ نم ةعامح ىلع هقفلاو ثيدحلا سرد ء شكرأ
 « ملاوحأو ا « ًانقتم اظفاح ناكو « اهربغو نوقرز نباو
 طق هزاع كلملا دبع نبا لوقىلع ناكو «بدألاو هقفلا ىف اعراب
 ءارضحللا ةريزحلاو ةدنرب ءاضقلا ىلوت . مظنلا ىف اكراشم ناكو « هلك كلذل ركذلا
 , 229م 5417 ةنس رفص ىف شيرشب قوتو « امهريغو

 ذخأ . ةجح ىلأ نباب فرعيو « ةبطرق لهأ نم ىسيقلا نب دمحم نب دمحأو
 سابعلا ىأو « ءاضم نباو « لاوكشي نبا مهتمدقم فو 2 هرصع باطقأ نع

 «فيل آت ةدع هلو . اهئارقال ردصتو « ةيبرعلاو نآرقلا مولع ىف عربو « ىطيرجملا
 باتكو « بويغلا مالع تايآ ىف بولقلا مهفت باتكو « ةدابعلا جاهم باتك اهنم

 )١( ىريزنلا 1581 كايروكسإلا طوطخم ) ةلكتلاو ليذلا ىف ةمجرت ( .
 . 1554 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت )0(

 .. (قاطيربلا فحتملا طوطخم نم عبارلا رفدلا ) ةلكتلاو ليذلا ىف هتحرت (؟)



 -5ا/-

 ىراصنلا ىديأ ىف ةبطرق تطقس املو . اهريغو « نايبلا عاونأ ركذل ناسالا ديدست

 هترسأو « ةقرويم ىلإ اهجتم اهرداغ مث « انيح اهم نكسو « ةيليبشإ ىلإ اهرداغ
 ,©2م541“ ةنسىف ةقرويمي كلذ رثأ ىلع فوتو «بيذعتلاب نحتماو« رحبلا ف مورلا

 حون نبا نع ذحأ 2 ةبطاش لهأ نم ىركبلا بهو نب دمحم نب دجأو

 . طورشلا دقع ىف رهمو « ةيبرعلاو هقفلا ىف عربو « امهريغو تاع نباو
 « م 548 ةنس ىف كلذو « نيملسملا اهلهأل ىراصنلا ءالجإ دنع ةبطاش رداغو

 , 9بماعلا اذه ريعاوأ ىق قوت كانهو ٠ ةلويروأ ىلإ دضقو
 سرد « ةبطرق لهأ نم ىراصنألا هللا دبع نب . . دمحأ نب ىلع نب دمحأو

 ىنعو « روكلا ضعبب ماكحألا ىلوو « نايجو ةيليبشإو ةبطرقب بدألاو هقفلا

 ئراصنلا ىديأ ىف ةبطرق تطةس املو . انقو ةبطرق ىلاول بتكو « طورشلا دقعب
 نمو ؛ بدألاو ةغللا اهم ئرقي ناكو . اهم لزنو «سنوت ىلإ رحبلا ربعو « اهرداغ

 ةيدأتل قرشملا ىلإ دصق مث . كلذك اهم رقتسا دق ناكو ءرابألا نبا ام هنع ذخأ

 . 90م 45 ةنس بجر'ىف كلذو صوقب قوت هنكاو « جحلا ةضيرف
 ةيليبشإ لهأ نم ىمخللا فلخ نب دمحم نب هللا دبع نب مساق نب هللا دبعو

 هللا طوحنب دمحم ى أو ,ىروقشلانسحلا ىنأ نع ذخأ . ىريرحلابو رارحلاب فرعيو
 عربو . باطقألا نم ,هريغو ء تاع نباو « نوقرز نباو «ىحأالملا مساقلا ىنأو

 «راونألا ةقيدح و « اهم تافلؤم ةدع هلو .رعشلا ضرقو «بدألاو «ثيدحلا ىف
 « ىضرلاجهمملا » باتكو « ىطاشرلل باسنألا ىف «راونألا سابتقا » لييذت ىف وهو

 لالخ ةيليبشإب هتافو تناكو . «ىضرفلا نباو لاوكشب نبا ىناتك نيب عمجلا ىف

 هفالسأ دلي « رقش ةريزجي هدلومو « ه545 ةنس لئاوأ ىف ا ىراصنلا راصح

 , ©©م هو ةنس ىف

 فرعيو « ةيسناب لهأ نم «ىرهزلا نايلس نب . . دمحأ نب دمحم نب دمحمو
 « حون نب هللا دبع ىلأ لثم ؛ قرشلا باطقأ نم ةعامج ىلع سرد « زرحم نباب
 ثيدحلا نم انكمتم ناكو « مهريغو «ريذن نب ءاطعلا ىأو ةرمج نب ركب ىلأو

 ىراصنلا ىلوتسا املو . قئار رعش هلو « بيرغلا ظفحو ةغللاو بدألاو هقفلاو

 اهم ئرقي ذخأو اهطوتساو« ةياجبب لزنو « ةيقيرفإ ىلإ رحبلا ربع « ةيسنلب ىلع

 . 51١ مقر ةلكتلا ىف هتمجرت )20( . 5.00 مرةلكتلا فهتصرت 0 )١(

 . 5151 مقر ةلكتلا ىف هتمجرت ( 4 ) . 815 يقر ةلكتلا ىف هتمجرت ()



 ا الأ

 ةنس ىف قوت امو « ةعيفر ةناكم اهالع نيب هل تناكو . ةغللاو هقفلاو ثيدحلا
 ْ "7, 00و هدو ةنس هدلومو . ه ه8

 غابدلان باب فورعملا ىسوألا حرفملانب مهاربا نب دمحم نب مهاربا نب دمحمو
 دقعفو « كلام بهذم ظفح ىف هرصع دحوأ ناكو « هقفلا ف عرب « ليبشإلا
 ف اكراشم « اعراب ابيدأ « ةغللاووحنلاب افراع « هسفن تقولا ىف ناكو « قئاثولا

 ,©0ه75/ةنس ىف وتو  انيحاهعماجي ئرقي ثبلوةطان رغىلإلقتنا . خيراتلاو مظنلا

 اهسمشتلامو « سلدنألا ىلع نحلا هيف تلاوتىذلا ءرصعلا اذه ف ترهدزاو

 : لي اهف مهركذن ةفوصتملا رباكأ نم ةدعرهظو « فوصتلا ةكرح « بورغلا ىلإ

 ةريببط نم هلصأو « ةيسرم لهأ نم ىرفاعملا رمع نب دحأ ءالّوه نم ناك
 ىأو « ةركس نب ىلع ىلأ نع ذخأ « ودنر فإ نباب فرعيو « برغلا ةيالو نم

 نع ذخأو ؛ قرشملا ىلإ لحرو « مهريغو ىطاشُرلا دمحم ىنأو « ىبرعلا نب ركب
 لامو « اظفاح ًاثدحم ناكو . ىلازغلا مامإلا باعصأ ضعب مهنمو « هباطقأ ضعب
 بجاو نب باطحلا ىلأ لثم ءرصعلامالعأ ضعب هنع ذخأو « فرصتلاو دهزلا ىلإ

 «9هتافو خيرات ىلع فقن ملو . هريغو

 يىبأ نب « هللا بزح نب دمحأ نب راوس نب فلخ نب دمحم نب مهاربا مهنمو
 « أشنو دلو اهو « ةيرملأ لامعأ نم قيفلب لهأ نم ىملسلا سادرم نب سابعلا
 دم ىلأ نع كلذ ىف ذخأو « ثيدحلاو تاءارقلا سرد . جاحلا نباب فرعيو

 . 'مهريغو نينمز ىلأ نباو « سورع نباو « رثوك نباو « بيطحلا ىطسبلا
 « فوصتلاىلإ لامو « بدألا ىف اكراشم « ةنسلا مواع ىف هتعارب قوف ناكو

 هافنف « هيلع ماحدزالا رثكو « بوص لك نم هيلإ سانلا لبقأو « هب فغشو

 , مو ةنسم ةرخآلا ىدامح ىف شكارعب قوتو « برغملا ىلإ ىلاولا

 ةيليبشإ لهأ نم « ىرفاعملا ىرعلا نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحمو

 « قرشملا ىلإ لحرو «ةبطرقو ةيليبشإب سرد« ىبرعلا نب ركب ىلأ ىضاقلاتيب نمو
 « مأشلا لخدو « ةيناث هيلإ لحرو « ةيردنكسإلاب ىنلسلا رهاط ىنأ نع ذخأف

 . 110١-107 نص ىيريغلل ةيارالا ناونع فو « 4 مترةلكتلا فمتحرت )١(
 . 3١1 ةحول (ىريزغلا +١507 ) لايروكسإلا طوطخم - ةطاحإلا ىف هتمحرت (؟)

 . 454 مقر ةلكتلا ىف هتحرت ( ؛ ) . 16 مقر ةلكتلا ىفهتحرت (؟)



 اخ

 ثيدحلا عمسو « ةكمب رواجو « اهئالع رباكأ نع ذخأو ٠ دادغبو قارعلاو
 هنع ذخأو « هه ٠04 هنس ةيليبشإ ىلإ ةيناثلا هتلحر نم داعو . اهظافح رباكأ نم
 « 131 ةنس ةئااثلا ةرملل قرشملا ىلإ لحر مث . ةبطرقو ةيليبشإب ذئدنع بالطلا
 بلغو « فوصتلا ةقيرط كلسو « ًارارم جحو « ماوعأ ةدع نيمرحلاب رواجو
 . ©90ه5117 ةنس ةيردنكسإلا رغئي « دوعلا قيرط ىف قوتو « دهزلا هيلع

 هنويديس نب دمحم نب هللا دبع نب رفعج « ًانيص مهدعبأو مهربشأ نمو
 « ثيدحلاو تاءارقلا سرد . ةيناد لمع نم ةناطنسق لهأ نم « دباعلا ىعازخلا
 « جحلا ةضيرف ىدأف « قرشملا ىلإ لحرو « ةمعنلا نباو « ليذه نبا نع ذخأو

 « دهزلاو ةلزعلا مزلو « هدلب ىلإ داع مث « ىلسلا عمسف ةيردنكسإلا لخدو
 سلدنألاب ةفوصتملا خيش ناكو « فوصتلا ةقيرط كلسو « ايندلا نع ضارعإلاو
 وحن نع قوتو « عرولاو دهزلا ىف « هركذ عاذو « هتيص العو « هتقو ىف
 69 سانلاهب كرعتي ارازم انيح هريق ثبلو ء ه1 4ةنس ةدقعلا ىذ رهش ىف ماعقئام

 لهأ نب ىراصنألا مساق نب فلخ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم مهنمو
 ةيبرعلاو هقفلاو تاءارقلا سرد . ىلعألا رغئلاب بويأ ةعلق نم مهلصأو « ةيسنلب
 باطلا ىنأو ء حون نب هللا دبع ىلأو « ريذن نب ءاطعلا ىبأ نع ذخأو « بادآلاو
 «دهزتو ةايحلا لزتعا مث « طورشلا دقعب هرمأ لوأل ىنعو . مهريغو بجاو نبا

 هيلع بلغو « ةيسنلب عماجي ريسفتلا ءارقإل ردصتو « ةدابعلاو ملعلل عطقناو
 ىف ةيكزلا سوفنلا » باتكو ءظعولا ىف « ابصلا مسن » باتك فلأو . فوصنلا
 ضعب هنع بتكو هنع ذخأ ءرابألا نبا ةذتاسأ نم ناكو « « ةيظعولا بطحلا ىف
 ضايمةسال ةيسرم ىلإ اهربمأ ههجو « ةيسنلبل ىراصنلا راصح عقو املو . هبتك

 , 9م 54٠ ةنس بجر ىف ةلويروأب فوتو . اهلمأ مه

 « ىمخللا بيهم نب دمحم نب نمحرلا دبع نب نسح نب لضفم نب دمحمو
 « ًارعاشو ابيدأو آبقف ناك . ةيرلأ نكسو « برغلا لامعأ نم ةريبط نم هلصأ
 ىلإ مث « سنوت ىلإ حزن مث « ًانيح ةيرلأ ةبصقب ةبطخلا ىلو , فوصتلا ىلإ الئام
 , ©« ةنيقلا رهاوحلا » باتك هتافلوم نمو ء ه 4 ةنس قوت اهو ةتبس

 « ىدحوملا دهعلا رخاوأ ىف سلدنألا ةفوصتم نم ريصقلا تبثلا اذه متو

 )١( مقر ةلكتلا ىف هتمجرت (؟) . 1695 متر ةلكتلا ىفهتحرت 547 .

 .1541 متر ةلكتلا ىف هتمجرت ( 4 ) . 151/1 متر ةلكتلا ىفهتحرت (؟)



 تحل # هم

 ىلع ةفوصتملا خيش ريتعي ىذلا « ىثاطلا نيدلا ىبحع خيشلا ريكألا مهطق ركذي
 نيدلا ىبحم خيشلا « هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع نب دمحم وهو . قالطإلا
 نم هل ًازييمت ىبرع نباب فرعيو « ركب ابأو دمحم ابأ ىكيو « ىمتاحلا ىناطلا
 نكسو «ةيسرم ةنيدع ه٠ ةنس ناضمر رهش ىف دلو . ىنرعلا نب , ركب ىأ ةمالعلا

 مقي ناكو « لاوكشي نبا مهنمو « اهخايشأ نع ةيسرعم ذخأو « اتقو ةيليبشإ

 نع ذخأو « ه ه91/ ةنس ناضمر ى ةياجم لزنو برغملا ىلإ ربعو « ذئموي اهم
 ىلإ اهدعب عجري مو « ةضيرفلا ىدأف « ًأجاح قرشلا ىلإ لحر مث « اهخايشأ

 « فوصتلا ىلإ لامو ثيدحلا سردو « قشمدو دادغبو ةكع عمسو « هنطو
 ناكو « بهذملا ىرهاظ ناكو « هحراوج لك هيلع كلم ىحح « هب فغشو
 ىلإ هعاطقناب « ىلرع نبا رهشاو . ىلسلا رهاط ىلأ نع ةماعلا ةزاجإإلاب ثدحم

 رخازلا رحبلاب ه هيمحرتم ضعب ةفصو ىتح « هقتارطو هيهاذم ىف هرحبتو فوضتلا
 هملع ريزغ ىلع لدت ىبلا ةليلحلا تافلاوملا نم لفاح تبث هلو .« ةيهلإلا فراعملا ىف
 هيف جلاعي محض فلم وهو « ةيكملا تاحوتفلا» اهنم ركذن « د

 عا مكحلا صوصفو » ؛ ةيخلإلا تارببدتلاو » « الماش اجالع ةيفوصلا قث
 ل وو دع رطيسسم يفكروا جاكي وام

 « ماهإلا لهأ تاراشإب مالعألاو «بهولا م ولع بتارمو «قحلا باتكو 6 بيغلا

 لهأ ةديقعو « ةولحلا رارسأو « ءامسألا ةفرعم ىلإ لخدملاو « ةولحلاو ةدابعلاو
 ركذ دقو . اهريغ ريثكو « راونألا ةاكشمو « نيقيلاو سفنلا ةعصانو « ةنسلا

 ريثكب رهاجي ىبرع نبأ ناكو . الثوم نيسمخ نم رثكأ تايفولا تاوف بحاص اهنم
 هنأ ىتح « داحلإلا بورض نم ريتعتو « انايحأ هيلع ذخؤوت ىلا ةرحلا ءارآلا نم
 نبا اهفصي ناك امك تاحطشلا وأ ءارآلا كلت هنع تردصو « رصع ناك اميح
 رادهإب اوبلاطو رفكلاو داحلإلاب هومرو «هتبساحم ىف نويرصملا ءايلعلا دتشا «ىنرع

 ءاكذذلا ىف ةيآ ىلرع نبا ناكو . ةنحملا كل: نم اجنو مهضعب هل عف عفش نأ الول « همد

 ابطق ناك دقف ةلمحلا ىلعو « نايبلا عراب « احيصف « رطاحلا ةعرسو ةظفاحلاو
 ىبرعنبا فوتو .برغملاو قرشملا ءاحنأ قبطي هتيص ناكو «هرطع باطقأ ٍظعأ نم
 ركذف « هتافو خيرات ىف فلتخا دقو « هرمع نم نيناعلا وحن ىف قشمد ىف

 . ه1 ةنس لوألا عيبر نم نيرشعلاو نماثلا ف ىفوت هنأ تايفولا تاوف بحاص
 ةئايسو نيعبرألا دعب ىون هنأ رابألا نبا ركذو
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 ءالؤهنمو ؛هئارتو ىرعنبا ةايح ةساردب نيقرشتسملا رباكأ نم ريثك ىنعو

 : . دلانودكمو « رهس دلوجو « سويئالب نيسآ

 قيقرلا رعشلا ظني الزج ًارعاش «فوصتلا ىف هتعارب قوف « ىبرع نبا تاكو

 : قوشلا نع ربعتلا ىف هلوق كلذ نءو « ديحلا

 ىمخلاب له نمو ىملس ىلع مالس
 ةيحت درت نأ اماع اذامو

 هلودس ىخرأ ليلا مالظو اورس

 قراب ضموأو اهايانث تدبآف

 هبلقب ىنأ هيفكي امأ تلاقو

 : هلوقو

 مهاوه نإو مدوهع تسرد

 عمدألا ىذهو ملولط ىذه

 مهح نم مماكر فلخ تيدان

 هذسه اديور اران ادقوم اي

 املسي نأ ةقر ىلا قحو

 ىندلا ىلع ماكتحا ال نكلو انيلع

 اميتم ابيرغ اص اهلا تلقف

 امهنم سدانحلا قش نم ردأ ملف

 امأ امأ تقو لك نم ىندهاشي

 سردي ام اشحلا ىف ديدج ادبأ

 سفنألا بوذت ادبأ مركذلو
 سلفم انأ اه نسحلا هانغ نماي
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