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 دة يف تراجه األعياٌ املفيدة" للنقريزي مصدٌر ـود الفريـب "درر العقـــــاكت

 اليصف األول ، ومً مصادر تاريخ مكة يف اليصف الجاىي مً القرٌ الجامً

 و 41 -41مً القرٌ التاسع اهلجريني/ 

 

 املقدمة:

ًٞ هوعاملنيٗ ٝاهك٩، ٗاؿٌس هلل اهععٙع اه٘ٓاب عوٟ ، ٗاهػ٩َ عوٟ املبع٘خ ضمح
 . قشبٕ أمجعنيٗ أهٕ

 ٞ يف كـى رتـ ٝ ًـّ    ، ٙعخط تاضٙذ ًلٞ امللطًٞ باهعسٙس ًّ املكازض ا٪ٗهٚٞ املٌٔـ
، أض٠ ًّ توم املكازض كتاب " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ " هوٌقطٙعٜ، ٗرت ات تاضخيٚٔا اهعآط

 . املطادعٗ قا٢ٌٞ باملكازض، ٍٗ خامتٞث، ًنت، ٗمتٔٚس، ًٗقسًٞ :قس قػٌت عجٛ إىلٗ

 :التنَيد

 . : امل٧هفٗا٪خري. اهلتاب :ا٪ٗي، ٗ حيتٜ٘ ًبشجني

  :أواًل: الكتاب

ٓـ٘ أسـس   ٗ "زضض اهعقـ٘ز اهفطٙـسٝ يف تـطادٍ ا٪عٚـاْ املفٚـسٝ      ٓ٘ امل٘غَ٘ بـ " ٗ
    ٜ ٓـ٘ هـٚؼ ًـّ كتبـٕ     . ٗاهلتب اهيت خطتٔا ٙطاع امل٧ضر اهلـبري: تقـٛ اهـسّٙ املقطٙـع

ا٨عتبـاض  ٗ أٗ ستـٟ املـ٘اع   ، أٗ اتعاظ اؿِفـا١ ، أٗ املقفٟ اهلبري، كاهػو٘ن، ؿٔ٘ضٝامل
هلِٕ ٙتٌٚع عّ غريٖ ًّ كتـب  ، اهباسجني هصهم قس ٙػفى عِٕ بعض. )اـطط املقطٙعٙٞ(

ٍ   ، املقطٙعٜ بإُٔ كتاب تطادٍ رتٔـ٘ ٨ ِٙقـى عـّ    ، تطدٍ رتٕٚ امل٧هـف ٪عـ٩َ عاقـطٓ
٨ تلاز ؽطز عـّ ٓـصا اهؿـط     ، ٗآساتٕ أٗ مساعًٕ٘اضز ًازتٕ ًتٌجى يف ًؿ، ٗغريٖ

 . إ٨ يف أنٚق ُطاق
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ستٟ ٙت٘قف عّ اهلتابٞ ، 1358َٓـ/  760ف ملّ كاْ سًٚا غِٞ ٙ دٍ امل٧هٗ
ٓـ ٪ُٕ ٗهس بعس ٓصا 760اختٚاضٖ هػِٞ ٗ َ(1441ٓـ/ 845)غِٞ  قبٚى ٗرتاتٕ بقوٚى

اهؿاَ ٗاؿذاظ، خ٩ي ، ٗكإُٔ ٙطقس سطكٞ اهتاضٙذ يف ًكط ٗب٩ز 1اهتاضٙذ بقوٚى
مثاُني غِٞ، عاقطٓا بِفػٕ، هلّ ًّ ٗدٔٞ اهِظط اهعوٌٚٞ، رتاهلتاب ٙتِاٗي رت ٝ 

 . 2أط٘ي ًّ شهم، قس تكى إىل ًا٢ٞ  ٗث٩ثني غِٞ

قاضب اـٌػني، أٜ س٘اهٛ غِٞ  ٗؾطع امل٧هف يف مجع ًازتٕ ٗعٌطٖ قس
ٓـ، 845رتاتٕ غِٞ بٚى َٗ، ٗاغتٌط يف تِقٚشٔا، ٗا٨نارتٞ عوٚٔا ستٟ ق1407ٓـ/816

 . 3رتٚلْ٘ اغتػطق ث٩ثني غِٞ يف عٌوٕ يف ٓصا اهلتاب

َ، أٜ قبى ٗرتاٝ 1440ٓـ/844ٍ هبعض ًّ ًات٘ا غِٞ ٗيف اهلتاب تطاد
. بى تطدٍ ٪عٚاْ مل ٙصكط ٗرتاتٍٔ، ٪ُٕ ت٘يف قبؤٍ، ٗعطرتِا ًّ 4امل٧هف بػِٞ أٗ أقى

 يف قفشات تاهٚٞ. ًكازض تطمجتٍٔ اهتاهٚٞ هٕ، أٍُٔ ت٘رت٘ا بعسٖ، كٌا ٙتهح 

ٗاهلتــاب ككــل ه ادــٍ " ا٪عٚــاْ" هــصا ٨ ػــس رتٚــٕ تــطادٍ هوشــطرتٚني، أٗ  
أقشاب اهكِاعات، أٗ اهف٩سني، ٗمٍ٘ٓ. ٗغبقت ا٨ؾاضٝ إىل أْ امل٧هف اعتٌس يف 
مجع ًازتٕ عوٟ اتكـا٨تٕ ٩ًٗسظاتـٕ اهؿدكـٚٞ عـّ ا،تٌـع، ٗغاقـٞ عـّ ضدـاي         

، ٗبعض اهتذاض، ٗحيتٜ٘ اهلتاب عوـٟ اؾـاضات   اؿلٍ، ٗاهقهاٝ، ٗاهعوٌا١ اهؿطعٚني
" إْ ٓصا اهلتاب رتطٙس كٌا مسـاٖ ٧ًهفـٕ "    .عّ أس٘اي اقتكازٙٞ، ٗادتٌاعٚٞ، ٗغٚاغٚٞ

زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚـسٝ" رتٔـ٘ ٙتهـٌّ ضٗاٙـٞ ٗقـا٢ع ؾـٔسٓا أٗ       
زاضٙــٞ ضارتقٔــا كــجريْٗ رــّ ٗضزت تــطامجٍٔ رتٚــٕ، ٗٙعلــؼ اهظــطٗ  اهػٚاغــٚٞ ٗا٨ 

 .  5ٗاهقها٢ٚٞ ٗاهجقارتٚٞ ٗا٨دتٌاعٚٞ ٗا٨قتكازٙٞ آُصان"
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 ثاىيًا: املؤلف: 

ٓ٘ تقٛ اهسّٙ أمحس بّ عوٛ املقطٙعٜ، ُػبتٕ إىل ساضٝ " املقاضظٝ" يف بعوبم 
َ. ٗٓ٘ ٧ًضر ًؿٔ٘ض، بى إًاَ 1365ٓـ/ 766اهقآطٝ، س٘اهٛ غِٞ بوبِاْ. ٗهس يف 

: اهػو٘ن يف ًعطرتٞ زٗي املو٘ن، ٗاملقفٟ اهلبري، يف اهتاضٙذ، هٕ رتٕٚ كتب ًؿٔ٘ضٝ، ًِٔا
ٗاتعاظ اؿِفا١ يف أخباض اهسٗهٞ اهفاطٌٚٞ، ٗامل٘اع  ٗا٨عتباض يف شكط اـطط ٗا٬ثاض. 

 . 6ٗغريٓا، ٗتطمجتٕ ًبػ٘طٞ يف كجري ًّ املكازض اهيت أهفت بعس ٗرتاتٕ

جاُٛ ًّ زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ ًكسٌض ًّ ًكازض تاضٙذ ًلٞ امللطًٞ يف اهِكف اه
 َ. 15 -14اهقطْ اهجاًّ ٗاهِكف ا٪ٗي ًّ اهقطْ اهتاغع اهلذطٙني/ 

 أواًل: أٍنية الكتاب كنصدر مً مصادر تاريخ مكة: 

ًّ خ٩ي ا٨غتعطاض أع٩ٖ، تتهح أٌٓٚٞ ٓصا اهلتاب اهعاًٞ، ٗتفطزٖ يف بابٕ. 
اقٞ. هلّ مثٞ ًعاٙري أخط٠ دعوتِا ُكٍِفٕ عوٟ إُٔ ًكسٌض ًّ ًكازض تاضٙذ ًلٞ خ

رتعٙازٌٝ عوٟ أْ ٧ًهفٕ ؾآس عٚاْ ملا ٙلتب، ًٗعظٍ ًّ تطدٍ هلٍ رتٕٚ عاقطٍٓ، أٗ 
اهتقٟ بٍٔ، ٗعاف ًعٍٔ رت ٝ ًّ اهعًّ، إنارتٞ إىل شهم رتإْ رتٕٚ را خيل ًلٞ ًا 

 ٙوٛ: 

امل٧هف )املقطٙعٜ( عاف ظٓا١ مثاُني عاًـًا، ٗاغـتٌط يف اهلتابـٞ ٗاهتـأهٚف ستـٟ       -1
. رتٔ٘ رّ عاؾـ٘ا  7داٗض يف ًلٞ امللطًٞ أضبع ًطاتٗرتاتٕ، ٗقس سٍر عسٝ ًطات، ٗ

، ٗغذى ًا ؾآس أٗ مسع رتٚٔا. هصهم ػس ًـازًٝ غعٙـطٝ   8يف ًلٞ، ٗأقتِٟ رتٚٔا بٚتًا
 تتعوق مبلٞ امللطًٞ.  

ٗضز شكط ًلٞ يف ٓصا اهلتاب س٘اهٛ ث٩مثا٢ٞ ًـطٝ. ٗٓـٛ يف املطتبـٞ اهجاهجـٞ، بعـس       -2
ٝ، ٗزًؿق اهيت دا١ت ثاُٚـٞ، مبـا ٙعٙـس    اهقآطٝ اهيت دا١ت أ٨ًٗ ع٘اهٛ غتٌا٢ٞ ًط

 قو٩ًٚ عوٟ مخػٌا٢ٞ ًطٝ.  
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تطدٍ امل٧هف ٪كجط ًّ ًا٢يت ؾدكٚٞ ًّ أعٚاْ ًلٞ، ًـّ اهطدـاي ٗاهِػـا١. )ٗ     -3
ٙؿٌى شهم: ًّ ٗهس يف ًلٞ، أٗ ًات بٔـا، أٗ دـاٗض بٔـا، أٗ أخـص اهعوـٍ عوـٟ       

 شهم(  عوٌا٢ٔا، أٗ عٍوٍ يف اؿطَ، أٗ اًتس ُف٘شٖ اهػٚاغٛ إهٚٔا، ٗم٘

: حيٜ٘ اهلتاب ًازٝ غعٙطٝ دسًا عّ ا،اٗضّٙ يف ًعوً٘ات عّ ا،اٗضّٙ يف ًلٞ =
 ًلٞ امللطًٞ، ٗأثطٍٓ ٗتأثريٍٓ عوٟ اؿٚاٝ رتٚٔا. 

: أٙهًا ٙهٍ اهلتـاب  ًعوً٘ـاُت كـجريُٝ عـّ     ًعوً٘ات عّ أضباب اه٘ظا٢ف يف ًلٞ =
ان اهقهـاٝ،  أضباب اه٘ظا٢ف يف ًلـٞ خـ٩ي اهفـ ٝ اهـيت ٙػطـٛ س٘ازثٔـا، رتِٔـ       

ٗاملسضغْ٘، ٗأقشاب اه٘ظا٢ف زاخى اؿطَ، كا٪٢ٌٞ، ٗاملـ٧شُني، ٗاهفطاؾـني،   
. ٗم٘ شهم، رتٔ٘ ٙصكط اهػابق ًٍِٔ ٗاه٩سق، ٗت٘اضٙذ اغت٩ًٍٔ 9ٗغقاٙٞ ظًعَ

عٚـح ٙعطـٛ قـ٘ضٝ     ًٔأًٍ، ٗت٘اضٙذ ععهلٍ، أٗ ٗرتاتٍٔ، ًٗـّ دـا١ بعـسٍٓ.   
 .  10ع اهبشحٗانشٞ عٌّ ؾػو٘ا توم اه٘ظا٢ف يف اهف ٝ ً٘ن

: ٙوقٛ اهلتـاب ًعٙـسًا ًـّ اههـ١٘ عوـٟ      ًعوً٘ات عّ ا٪ٗناع اهػٚاغٚٞ يف ًلٞ =
ا٪ٗناع اهػٚاغٚٞ يف ًلٞ امللطًٞ، ًّ خ٩ي اه ادٍ اـاقـٞ بـأًطا١ ٗأؾـطا     

      ٛ -760) ًلٞ، ٗاهكطاعات رتٌٚا بٍِٚٔ عوـٟ اهػـوطٞ، خـ٩ي اهفـ ٝ بـني عـاً
 11ٗا٨عتقـاي، ٗتلشٚـى  ٗاهيت ٗقـوت إىل ا٪غـط،    َ(1436 -1358ٓـ/839

. ٗتسخى ا٪طـطا  اـاضدٚـٞ املعاقـطٝ هلـٍ يف ؾـ٣ْ٘      12اهعْٚ٘، بى ستٟ اهقتى
ًلـٞ، ًــّ املٌاهٚــم يف ًكـط، إىل سلــاَ اهــٌّٚ، ٗاهعـطاق، ٗاهلِــس، ٗاملػــطب،    

ٗاهعجٌاُٚني، ٗغريٓـٍ، ٗاُعلـاؽ    )ًاهٛ، ٗاهتلطٗض، ٗاؿبؿٞ، ٗغريٓا( ٗأرتطٙقٚا
 .  13س اؿطاَشهم كوٕ عوٟ أس٘اي اهِاؽ يف اهبو

را ٙوفت اهِظط يف توم اؿ٘ازخ اهيت أٗضزٓا املقطٙعٜ، ؼسٙسٖ هلا بسقٞ كبريٝ، ٗ
 سٚح ٙصكط يف كجري ًّ ا٪سٚاْ، اهَٚ٘، ٗاهتاضٙذ، ٗاهؿٔط، رته٩ً عّ اهػِٞ. 
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= ًعوً٘ــات عــّ ا٪ٗنــاع ا٨دتٌاعٚــٞ، ٗاؿطكــٞ اهعوٌٚــٞ: ٙكــ٘ض اهلتــاب اؿٚــاٝ 
قارتٚٞ ٗاهعوٌٚٞ، رتٔ٘ عِسًا ٙ دٍ ٪سـس اهعوٌـا١،   ا٨دتٌاعٚٞ، ٗٙطقس اؿطكٞ اهج

ٙػتفٚض يف شكط ؾٚ٘خٕ، ًٗلاْ اهتقا٢ٕ بٍٔ، ٗأسٚاُـًا تـ٘اضٙذ توـم اهوقـا١ات،     
ٗاهلتب اهيت زضغٔا عوٟ كى ًٍِٔ، ثٍ ٙصكط ت٩ًٚصٍٓ املؿٔ٘ضّٙ، ًٗكـِفاتٍٔ،  
      ّ  بى أسٚاًُا ٙصكط اهلتب اهيت ُػد٘ٓا بأٙـسٍٙٔ، ًٗجـاي شهـم قـ٘ي امل٧هـف، عـ

لٞ، ٗاملت٘رتٟ بٔـا  ٌس بّ إمساعٚى بّ ٙ٘غف، املقط٥، ا،٘ز، اؿو،ي، ا،اٗض مب)ق
ٗشكط  ... كتب غطٕ كجريًا، ... ٗكاْ ِٙػذ املكاسف، ..َ(".1411ٓـ/ 814غِٞ

إُٔ كتب ًكشفًا عوٟ اهطغٍ اهعجٌاُٛ، يف مثاُٚٞ عؿط ًًٙ٘ا بوٚاهٚٔـا، ٗأُـٕ كتـب    
ًٞ عوٟ اهطغٍ اهعجٌاُٛ، مجٚع شهم ًّ قـسضٖ،   ًا٢ٞ ٗأضبعٞ ٗمثاُني ًكشفًا ٗضبع

ٗأْ أظٙس ًّ ضبع شهم ًلت٘ب باهقطا١ات اهػبع، ٗعسٝ عوَ٘ كتابٔا زٙبادٞ هلى 
ًكشف، ٗإُٔ كتب ًسٝ يف كى أضبعني ًًٙ٘ا ًكشفًا، ثٍ كتب بٚسٖ يف كى ث٩ثني 

 .  14ًًٙ٘ا ًكشفًا

ٛ"         ٗقاي عّ ٓــ/  823-787)قٌس بـّ ً٘غـٟ بـّ عوـٛ املطاكؿـٛ ثـٍ امللـ
 . 15ٗكتب اـط املوٚح" ..َ"(".1420 -1357

ٗيف تطمجتٕ ٨بّ رتٔس اهقطؾٛ، قاي: " ملا داٗضت مبلٞ غِٞ أضبع ٗث٩ثني ٗمثاُٛ 
ٍٛ )ٙعين قٌس بّ رتٔس ٗاهس اهِذٍ عٌط بّ رتٔس( كتاب " اًتاع ا٪مساع مبا  ٣ًٞ، قطأ عو

ٖ عٌط " ٗكتب ًِٕ ُػدٞ غط ٗهسهوطغ٘ي ًّ ا٪بِا١ ٗا٪خ٘اي ٗاؿفسٝ ٗاملتاع 
. ِٗٓا رتا٢سٝ 16"املصك٘ض، قبى أْ أكٌوٕ، ثٍ ٙػط اهلل تعاىل اكٌاهٕ بعس ع٘زٜ إىل اهقآطٝ

ٗٓٛ أْ املقطٙعٜ مل ٙلٌى كتابٕ " اًتاع ا٪مساع" إ٨ يف اهقآطٝ، بعس ع٘زتٕ ًّ ًلٞ 
 ٓـ. ٗإُٔ كاْ ٙسضؽ ًِٕ يف ًلٞ ٗٓ٘ ملٍا ٙلتٌى بعس.  834غِٞ 

مبلٞ، ٗاملت٘رتٟ بٔـا بعـس    سًطادٛ اهلِسٜ، ا،اٗضٗيف تطمجتٕ هـ)قٌس بّ قٌس اه
ٞ  ٗ .17"ٗٙ٘اظب عوٟ كتابٞ كتب اهعوٍ ..َ( قاي: ".1360ٓـ / 790غِٞ   قـاي يف تطمجـ
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ٙلتب اــط   ...َ(: "1360 -1315ٓـ/  790 -715ٚ٘طٛ، " )إبطآٍٚ بّ قٌس ا٪ً
 -709طبٚـٞ، "  اهع. ٗيف تطمجٞ )أمحس بّ قٌس اـعضدٛ، إًاَ أٓى ًلٞ يف 18"املوٚح كجريًا

ٗقـاي   .19"ٗكتب اـط اؾٚس، ُٗاب يف اهعقـ٘ز  ...َ"( قاي: "1358 -1309ٓـ/  788
ٗكتـب   ..)قٌس بّ قٌس اهلِسٜ، املت٘رتٟ مبلٞ بعس غِٞ غـبعني ٗغـبعٌا٢ٞ(".   يف تطمجٞ

ٍٖ٘    . 20ٗ"غطٕ كتبَا كجريًٝ يف اهفقٕ ٗغريٖ، ٗٗقفٔا مجٚعـًا بطبـا  اهػـسضٝ     كٌـا تـط٠، ِٙـ
ٍ. ٗٓصا دٔس دباض قاَ بٕ امل٧هف، هصهم ٨ غطٗ إشا قوِا أْ كتابٕ ٓـصا  عػّ خط٘طٔ

كِع ًّ كِ٘ظ املعطرتٞ. أًا عوٟ ًػت٠٘ ًلٞ امللطًٞ، ٗزاخـى املػـذس اؿـطاَ ؼسٙـسًا،     
رتإُٕ أرتاض يف شكط اهعوٌا١ ا،اٗضّٙ، ٗاملقٌٚني ًّ أٓى ًلٞ، ٗاهقازًني عوٚٔـا هوشـر   

خص اهعوٍ عٍِٔ، ٗاهلتب اهيت كاُ٘ا ٙسٍضغـُ٘ٔا،  ، ٗاقباي اهِاؽ عوٍٚٔ، ٪21أٗ اهعٌطٝ
 ٍ . كٌـا أؾـاض إىل بعـض املـساضؽ، ًٗـّ تكـسٗا       22ًٗس٠ اغتفازٝ ا،تٌع امللٛ ًـِٔ

 . 23هوتسضٙؼ رتٚٔا

= ًعوً٘ات عّ اهعقٚسٝ ٗاؿاهٞ اهسِٙٚٞ: ٗرتٕٚ ًعوً٘ات عّ "اهعقا٢س "، سٚح أؾاض إىل 
ٗدؤا مياضغٔا أقشاب ًعتقسات غري قشٚشٞ، مياضغٔا اهِاؽ، ٧ًِْٙٗ٘ بٔا، 

اهططق اهك٘رتٚٞ، ٗكاُت ًِتؿطٝ يف ًلٞ، ًجؤا ًجى كجري ًّ أقاهٍٚ اهعامل اإلغ٩ًٛ 
  . ًّٗ أًجوٞ شهم، ق٘ي امل٧هف:24آُصان 

 . 25"ٗكاْ ٙتربن بٕ ...داٗض مبلٞ ظٙازًٝ عوٟ ث٩ثني غِٞ، ..." --

اؿطَ، ٨ ٙربح ًّ  أقاَ مبلٞ ًا ِٙٚف عوٟ ث٩ثني غِٞ، بني زرتتني ًّ أب٘اب ..." --
ِٓان، ٗعوٕٚ ثٚاب خوقٕ. ٗكاْ ك٩ًٕ عوٟ ططٙق اؿطارتٚـ مبكط، اهصّٙ ٙعطرتْ٘ 

 –باؾعٚسٙٞ، ٗكاْ هوِاؽ رتٕٚ اعتقاز كبري، ستٟ هقس مسعت املتعكبني هٕ ٙق٘هْ٘ 
 . 26": اهلعبٞ تط٘  بٕ-كٌا ٓٛ عازتٍٔ ًّ اهػو٘



 349    ًتعب بّ سػني اهقجاًٛ"...     كتاب "زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚسٝ 

زرتّ باملع٩ٝ، ٗبٚعت ثٚابٕ بأغوٟ ٗ ...ت٘يف مبلٞ بعس ًا أقاَ بٔا عسٝ غِني، ..". --
 . 27" ا٪مثاْ

 . 28"ٗكاْ ٙعتقس خريٖ ٗبطكتٕ  ...ٗداٗض مبلٞ غِني، ..". --

إ٨  ...ٗأقاَ مبلٞ مخػًا ٗث٩ثني غِٞ، ٙعتٌط يف كى َٙ٘ عٌطٖ ًّ اهتِعٍٚ !!، ..". --
. 29"إُٔ ٙقع يف اإلًاَ اهؿارتعٛ باهػب  ٗاهوعّ، ٗٙط٠ شهم عبازٝ، رت كتٕ هصهم

ِا ٩ُس  تِٕ٘ٙ امل٧هف غطأ ًا مياضغٕ ٓصا اهطدى عق اإلًاَ اهؿارتعٛ، ًع ٗٓ
 كجطٝ ًا ٙقَ٘ بٕ ًّ عبازات ظآطٝ، ٗإُٔ قطض تطكٕ ٗا٨بتعاز عِٕ. 

ٗهٕ فاٗضات عسٙسٝ مبلـٞ ٗاملسِٙـٞ، ٗتـ٧ثط هـٕ كطاًـات، ٗأخبـاض باملػٚبـات،         ..." --
كــاْ امل٧هــف ٙبــسٜ . 30ٗ"رٙػــِسٓا تــاضًٝ إىل املِاًــات، ٗتــاضًٝ إىل بعــض اهؿــٚ٘

. ٗمل خيـى  ا،تٌـع رـّ    31اغتِلاضٖ هبعض توم املعتقسات، ٗٙػلت عـّ بعهـٔا  
كـى شهـم ٙـأتٛ يف ثِاٙـا تـطادٍ ا٪عٚـاْ. ٗدـا١ يف         ،32ِٟٙٔ عّ توم "املِلطات"

يف إسـساخ تػـٚري يف    -إْ قح اهتعـبري  –إسس٠ اه ادٍ، أثط " اهطأٜ اهعاَ امللٛ" 
٘ أسس قهاٝ ًلٞ ٗخطبا٢ٔا، مل ِٙٔـأ ب٘ظٚفتـٕ أكجـط    ًت٘هٛ بعض اه٘ظا٢ف، رتٔا ٓ

كج ط عوٕٚ رتٚٔا تؿـِٚع أٓـى ًلـٞ، ًـّ أدـى هِٚـٕ،        ...ًّ غِٞ ٗبهعٞ أؾٔط، إش "
  عّ شهم" ضغـٍ أْ اهقانـٛ   ٗتقسٍٙ أقاضبٕ، ٗكِت إش شان فاٗضًا مبلٞ، ثٍ قط

هٕ ًـّ   رتوٍ ميِع تعظٍٚ اهِاؽ ."33كاْ كجري احملاغّ، ًعظًٌا عِس اهِاؽ ..".املصك٘ض
 أْ ِٙتقسٗا " هِٕٚ" ٗقاباتٕ ٪قاضبٕ. 

:أٙهًا ِٓان ًعوً٘ات ًفٚسٝ دسًا عّ ا٪ٗنـاع  ًعوً٘ات عّ ا٪ٗناع ا٨قتكازٙٞ =
ا٨قتكازٙٞ، سٚح تطدٍ هبعض اهتذاض، كٌا تططق إىل ًػـاعسات ٗٓبـات كـاْ    

. 34ٙبعح بٔا ًو٘ن اهعامل ا٨غـ٩ًٛ آُـصان إىل بـ٩ز اؿـطًني، ٗكٚفٚـٞ ت٘ظٙعٔـا      
ضزت ًعوً٘ات عـّ ًلـ٘ؽو ٗنـطا٢ب ٙػـتشسثٔا أقـشاب اهػـوطٞ عوـٟ        ٗٗ
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، ٗعٌوٚـات ُٔـب ٗغـوب،    35اهتذاض ٗاهعٗاض، ًٗكازضاُت ٪ً٘اي بعض اهتذاض
ًٞ ه٩نـططابات اهػٚاغـٚٞ، ٗاهِـعاع بـني       ه٫غ٘اق يف ًلٞ ًِٗٚا٢ٔا )دـسٝ(  ُتٚذـ

 . ِٗٙتر عِٔا أظًـات اقتكـازٙٞ، ٙـِعلؼ   36أرتطاز أغطٝ ا٪ؾطا  اؿاكٌٞ يف ًلٞ
    ًٞ أثطٓا عوٟ اهِاؽ يف ًلٞ امللطًٞ. ٗأسٚاًُا ٙتٍ اهػا٦ٓا، ِٗٙـتٔر ا٪ًـطا١ غٚاغـ

  ٞ ًٞ ًطُٞ، رتتِفطز ا٪ظًٞ، ٗتتشػّ ا٪ٗنـاع ا٨قتكـازٙ . رتعوـٟ غـبٚى   37اقتكازٙ
ْ  -املجاي  -1358ٓــ/  788-760) يف تطمجٞ أًري ًلٞ اهؿطٙف أمحس بّ عذـ٩

اض، سٚح كاْ ًلطًـًا هلـٍ،   أؾاز امل٧هف عػّ تعاًى ا٪ًري ًع اهتذ -َ(1386
ًػاقًا هلٍ بلجري را هٕ عوٍٚٔ ًّ اههطا٢ب، رتلجط اهتذاض مبلٞ، ٗسكى هٕ بلجطٝ 
تطززٍٓ إهٚٔا ًاٌي دعٙى، مباهٕ ًّ اههطا٢ب عوٍٚٔ، ٗمبا ٙٔسٖٗ إهٚـٕ، ٗكـاْ قـس    
توطف بٍٔ، ستٟ قطضٗا هٕ ًّ قبؤٍ نطا٢ب ًعطٗرتـٞ بِٚـٕ ٗبٚـٍِٔ، رتوـٍ ٙلـّ      

ا، ٗمسح هلٍ باهتذاٗظ عّ أؾٚا١، رتلاُـت ُ٘ابـٕ يف دـسٝ يف    ٙأخص ًٍِٔ أكجط ًِٔ
أضغس عٚـ، ٪ٍُٔ كـاُ٘ا ٙلـاضًْ٘ اهتذـاض، بـاهتدفٚف عـٍِٔ رـا عوـٍٚٔ ًـّ         

ًٞ إىل غٚاغـتٕ املتػـاقٞ ًـع أبِـا١        اههطا٢ب، )رتتلاضًٍٔ( اهتذاض باهلـساٙا، إنـارت
ا١ بـين  عًٌ٘تٕ ًّ ا٪ؾطا ، ٗعسهٕ يف ضعٚتٕ " رتٌوم ًا مل ميولـٕ غـريٖ ًـّ أًـط    

 . 38" سػّ قبوٕ

= ًعوً٘ات عّ اهعٌطاْ ٗاملِؿآت اؿهاضٙٞ:يف اهلتاب ًعوً٘ات عّ " اهعٌطاْ"، 
 . 39ٗبِا١ املساضؽ، ٗا٪ضبطٞ، ٗم٘ٓا

= ًعوً٘ات عّ اهِاسٚٞ اهكشٚٞ: ٙوٌـح اهباسـح يف اهلتـاب، داُبـًا عـّ ا٪ٗنـاع       
دـاٗض يف   اهكشٚٞ يف ًلٞ، يف اهف ٝ ً٘نع اهبشح، سٚح تطدٍ امل٧هف هطبٚـب 

ًلــٞ امللطًــٞ، إش قــاي: " قٌــس بــّ أمحــس بــّ عبــس اهلل، اهطبٚــب اهفانــى، ابــّ 
، َٗؾـَطسٕ،  42" ٨بـّ اهِفـٚؼ  41ًاي إىل عوٍ اهطـب، رتشفـ  "املـ٘دع    ...40اهكَُّػْٚط

ٗدـاٗض مبلـٞ، ٗتعوـق بعكـٛ اهـسّٙ اـطٗبـٛ        ...ٗتكط  يف ًعاؾـٞ املطنـٟ،  



 351    ًتعب بّ سػني اهقجاًٛ"...     كتاب "زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚسٝ 

سٚـح أُـٕ ٗقـع هـٕ يف ًـطٝ يف      ، ٗداٗض ًعٕ مبلٞ، رتأدعي هٕ ًّ املـاي،  43اهتادط
 ".  46، يف زرتعٞ ٗاسس45ًّٝ اهصٓب املكطٜ اهلطد44ٞفاٗضتٕ ًعٕ مبلٞ، أهف ًجقاي

)ظكٛ اهسّٙ ابّ اـطٗبٛ( جيعي اهعطا١  ًّٗ امل٩س  ِٓا، أْ اهتادط
هوطبٚب ابّ اهكػري، أثِا١ فاٗضتٌٔا مبلٞامللطًٞ، ٗٙبسٗ إُٔ ٙؿذعٕ، ٗٙلارت٣ٕ، 

ـسًٞ املطنٟ ٗاحملتادني، قتػبًا شهم عِس اهلل عوٟ ًا ٙقَ٘ بٕ ًّ عٌى، 
غبشإُ ٗتعاىل، ًتقطبًا إهٕٚ بٕ. ٗٓصا كوٕ ِٙسضز ؼت بِس:أثط ا،اٗضّٙ عوٟ 

 أس٘اي اهِاؽ يف ًلٞ امللطًٞ. 
ٗرا ٙتعوق باهِ٘اسٛ اهكشٚٞ أٙهًا، ًا أؾاض إهٕٚ امل٧هف، ًّ اُتؿاض "ٗبـا١" يف  

ٓــ/ ًِتكـف ُـ٘رتٌرب، غـِٞ     827ِٞ طًٞ، ًّ ًِتكـف شٜ اؿذـٞ، غـ   ًلٞ املل
 . 47َ، ًات رتٕٚ ظٙازٝ عوٟ ث٩ثٞ آ٨  إُػا1424ْ

 . 48ًِٕٗ أٙهًا، اقابٞ بعض ا٪عٚاْ امللٚني امل دٍ هلٍ بسا١ " اه٘غ٘اؽ"

ًعاقطٝ امل٧هف ه٫عٚاْ امل دـٍ هلـٍ: كـجري ًـّ ا٪عٚـاْ املـصك٘ضّٙ اهتقـٟ بٔـٍ          = 
تـٕ اهعسٙـسٝ. إش ًلـٞ ٓـٛ ًطكـع اهعـامل       امل٧هف يف ًلٞ، إًا يف اؿر، أٗ يف فاٗضا

ا٨غ٩ًٛ، ًّ ًؿطقٕ إىل ًػطبٕ. رتٌعظٍ ًّ تطدٍ هلٍ ٍٓ ًعاقـطْٗ هـٕ، ٗٓـ٘    
ٙعتٌس عوٟ ًؿآستٕ، أٗ مساعٕ، ُٗازضًا ًا ٙصكط إُٔ ُقى عّ ًكـسض غـابق. بـى    
إُٕ تطدٍ ٪عٚاْ ت٘رت٘ا بعسٖ، هصهم مل ٙصكط هلـٍ تـاضٙذ ٗرتـاٝ، ٗإوـا ٗقفِـا عوـٟ       

 . ٗإهٚم تفكٚى يف املػأهٞ: 49ٍ ًّ املكازض اهتاهٚٞ هٕت٘اضٙذ ٗرتاتٔ

يف ساهٞ اعتٌاز امل٧هف عوٟ ًؿآساتٕ، ًٗعاؾطتٕ ملّ ٙ دٍ هٕ، رتإُٕ ٙكطح  -أ
 : 50بصهم، ًػتدسًًا عباضات ًّ ًجاي

يف غِٞ غبع ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ يف ًِعهٛ بٔا، ٗقس دا١  ادتٌع بٛ ملا قسًت ًلٞ ..".=
ٍٛ رتكشبتٕ ًّ سِٚ )قشٚح اهبداضٜ(  مسعت عوٕٚٗ ..." = ٣51ص "هوػ٩َ عو
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ٗكاْ إًاًًا يف  ...ٗ)ًػوٍ( مبلٞ يف غِٞ ث٩خ ٗمثاُني ٗغبع ًا٢ٞ، ًٗات مبلٞ،
اهفقٕ، ًآطًا يف اهِش٘، عاضرتًا با٪ق٘ي، رتكٚشًا، شكًٚا، كطميًا، ٙلتب اـط املوٚح 

 52" ....كجريًا. ٗ.

مسعت ، 53ٗتعاىل، ٗعٌى بٔا املٚعاز أكجط ًّ اؿر ٗا،اٗضٝ مبلٞ، ؾطرتٔا اهلل ..". =
 بقطا١تٕ يف ًلٞ ؾطرتٔا اهلل  ٗكطًٔا أٙاَ فاٗضتٛ بٔا يف ث٩خ ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ

مجٚع كتاب)اهؿفا١ بتعطٙف سق٘ق املكطفٟ 
(، ًّ تأهٚف اهقانٛ أبٛ اهفهى 54

ٗمجٚع اهلتاب)اهكشٚح( ًّ ؽطٙر اإلًاَ أبٛ اؿػني  ...، ضمحٕ اهلل55عٚاض
ٗمسعت ًٚعازٖ غري ًٍطٝ، رتوٍ أمسع ًٚعازًا  ...ذاز، ضمحٕ اهلل تعاىل،ًػوٍ بّ اؿ

ًجوٕ، د٘زٝ قطا١ُٝ، ٗسػّ أزا١، َٗطَٚب ُػٌٞ، ٗؾذا قُ٘ت، ًع اهط٩ٗٝ، ٗاهقب٘ي، 
ً ٩سٞ اه٘دٕ. ٗأًتشّ ضمحٕ اهلل، يف غِٞ إسس٠ ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ، ٗكاْ حملِتٕ  ٗ

 " 56 ...غبباْ: أسسٌٓا باطّ ٗا٪خط ظآط.

، ُٗعـٍ اهطدـى ٓـ٘ يف زِٙـٕ     ضأٙتٕ مبلٞ عوٟ ططٙقٞ مجوٚٞ، ٗادتٌعت بٕ ًـطاضاً  ..." =
ــصاكط بفقــٕ    ــٍ املٚقــات، ٗٙ ــٍ اه كــات، ٗيف عو ــس اُفــطز مبلــٞ يف َقْػ ٗعوٌــٕ، ٗق

 ".  57..ٗغريٖ.

 ". 58 ..كاْ سػّ املصاكطٝ، كجري ا٨غتشهاض هوتاضٙذ.هقٚتٕ مبلٞ، ٗ ..". =

ٍٛ أٙاَ فاٗضتٛ مبلٞ، عاَ غبع عِس اهِاؽ،  ٗكاْ كجري احملاغّ، ًعظًٌا .". = تطزز إه
 ". 59رتبو٘ت ًِٕ رته٩ً، ٗعوًٌا كجريًا ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ، 

قشبتٕ ًّ غِٞ ثِتني ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ، ٗضارتقتٕ يف ا،اٗضٝ غِٞ ث٩خ ٗمثاُني  ..". =
بًا ، ٗكاْ مجٚى احملانطٝ، سػّ املعاؾطٝ، كجري اهتأهٕ، قٗغبع ٣ًٞ مبلٞ املؿطرتٞ

٪ٓى اهك٩ح، ًعتقسَا اـري يف اهفقطا١، ٙطد٘ بكشبتٍٔ اهربكٞ، ٗٙعتقس يف قبتٍٔ 
غاًٛ اهِفؼ، ًقب٘ي  ...ا٪دط، ًؿػ٘رتًا باهػٌاع عوٟ ططٙق اهقَ٘ ًّ املتك٘رتٞ،
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اهطوٚعٞ، ًصاكطًا بأخباضو ًٗعاض ، ًؿاضًا إهٕٚ مبعطرتٞ قٍٚ اؾ٘ٓط، ًعاًُٚا هوٌتذط 
 ". 60ضمحٕ اهلل رتٕٚ، ًعتقسًا رتٕٚ اـري، 

أٗي ًا عطرتتٕ مبلٞ ملا داٗضت بٔا يف غِٞ غبع ٗمثاُني ٗ ...ت٘يف مبلٞ غِٞ ..". =
ٍٛ ًػوًٌا ٍٛ ملا  ...يف خسًٞ قانٛ املاهلٚٞ بسًؿق ٗغبع ٣ًٞ، زخى عو ثٍ تعٍط  إه

 ". 61 ..زخوت زًؿق.

ًلٞ ثٍ إُٕ ت٘دٕ إىل ًلٞ ٗداٗض بٔا، رتٌات عوٟ أمجى ططٙقٞ ًّ اهعبازٝ يف  ..." =
 ". 62 ..رتوٍ أَض إ٨ٍ خريًا، ًّٗ قاغِٕ. قشبتٕ غِنيٗمل أَض يف ًعِاٖ ًجوٕ،  ...َٙ٘

ٍٛ بعـض كتـاب   رتوقٚين بٔا غِٞ تػع ٗث٩ثني، ٨ٗظًينٗداٗض مبلٞ،  ..". = ، ٗمسع عو
. ُٗعـٍ  )اًتاع ا٪مساع مبا هوطغـ٘ي ًـّ ا٪بِـا١ ٗا٪خـ٘اي ٗاؿفـسٝ ٗاملتـاع(       

 ". 63اهطدى كاْ 

يف ًسٝ غوطِتٕ إىل اؿطًني م٘ مثاُني أهف زِٙاض. قطرتت يف بِا١ ًسضغٞ  ٗبعح ..". =
مبلٞ، ًٗسضغٞ باملسِٙٞ، ٗعٌى ًِٔا أٗقا  هلٌا، ٗرتطق باقٚٔـا عوـٟ اهِـاؽ. ًٗـع     

قس هقٚتٕ مبلٞ، يف فاٗضتٛ بٔا غِٞ تػع ٗث٩ثـني  ٗ ..شهم أخربُٛ اهػٚس اهؿطٙف.
ٙف قسَ إىل ًلٞ ًّ سهـط ٓـصا   ٗٓصا اهؿط ..، قاي: مسعت اهػوطاْ.ٗمثاُٛ ٣ًٞ

ٍٍ رتطقٕ يف أٓى اؿطًني، ٗنطب مبلٞ قِس٩ًٙ ًّ شٓـب،   اهػوطاْ قبى ً٘تٕ مبايو د
ظٙازًٝ عوـٟ أضبعـٞ آ٨  ًجقـايو ًـّ اهـصٓب، ٗمحوـٕ إىل        -عه٘ضٜ –بوػت ظُتٕ 

 ". 64 ..املسِٙٞ اهِب٘ٙٞ.

 . "65 ..، ٗغٚأتٛ شكط أبٕٚ ٗابِٕ.قشبين مبلٞ أٙاَ فاٗضتٛ بٔا ..". =

ٗاُتفع بٕ اهِاؽ  ..تكسض بٔا )ًلٞ( إلرتازٝ اهِش٘ ٗاهعطٗض، ٗكاْ باضعًا رتٌٚٔا. ..". =
ٗكاْ سػّ ا٪خ٩ق، غوٍٚ  ..ؿػّ تعوٌٕٚ، ٗكتب اـط اؾٚس، ُٗاب يف اهعق٘ز.

 ".  66 هقٚتٕ مبلٞ ٗأخصت عِٕاهباطّ، ًت٘ززًا إىل اهِاؽ، ً٘اظبًا عوٟ اـري، 



 ٓـ1436ضبٚع اهجاُٛ  2ز( 65اهعسز )، داًعٞ أَ اهقط٠ هعوَ٘ اهؿطٙعٞ ٗاهسضاغات اإلغ٩ًٚٞفوٞ     354

َ(، رتاغتٌط  1416ٓـ/  819ؼ شٜ اؿذٞ ًِٔا )غِٞ ثٍ ق ط  باحملب يف خاً ..". =
ٗأٓس٠  تطزز إهٛ ملا قسًت ًلٞ سادًا يف غِٞ مخؼ ٗعؿطّٙ ...قانًٚا ستٟ ًات

ُٞ، ٗمجٚى  إهٛ، ٗكاْ ُعٍ اهِاؽ ُعآٞ، ٗزٙاُٞ، ٗخريًا، ٗإُكارتًا، ٗسػّ رتهٚو
 ". 67قانطٝ 

ا٪سلاَ، ٗٗهٛ ثٍ ُاب عِٕ يف  ...سسخ، ٗتفقٕ، ٗزضؽ، ُٗاب يف اهعق٘ز ..". =
ثٍ أعٚس  ...رتِاب يف اؿلٍ ..قها١ اؿِفٚٞ مبلٞ يف غِٞ غت ٗمثاُٛ ٣ًٞ، ٗععي.

ثٍ أعٚس يف غِٞ عؿط،  ...إىل قها١ اؿِفٚٞ يف غِٞ غبع ٗمثاُٛ ٣ًٞ، ٗععي يف
ًٞ أكٚسٝ، يف أٙاَ فاٗضتٛ مبلٞ غِٞ ٗ ..ٗاغتٌط ستٟ ًات هٚوٞ. كاْ بٚين ٗبِٕٚ قشب
، ُٗعٍ اهطدى كاْ. ٗغٚأتٛ شكط أبٕٚ ٗأخٕٚ، ٗٓ٘ أٗي ًّ غبع ٗمثاُني  ٗغبع ٣ًٞ

 . 68ٗهٛ قها١ اؿِفٚٞ مبلٞ ضرتٚقًا هقانٚٔا اهؿارتعٛ"

ٗهٛ غقاٙٞ ظًعَ بعس أبٕٚ، ستٟ ًات  ..مبلٞ ؾطرتٔا اهلل تعاىل، ٗ. ...ٗهس غِٞ ..". =
  ."69، ُٗعٍ اهطدى كاْأُؿسُٕٚ ًطاضًامبلٞ، ٗزرتّ باملع٩ٝ. ٗهٕ ؾعط  ...َٙ٘

أقاَ يف ًلٞ ًا ِٙٚف عّ ث٩ثني غِٞ، بني زرتتني ًّ أب٘اب اؿطَ، ٨ ٙربح ًّ  ..". =
مبكط اهصّٙ ٙعطرتْ٘  70ِٓان، ٗعوٕٚ ثٚاب خوقٕ، ٗك٩ًٕ عوٟ ططٙق اؿطارتٚـ

، ٗكاْ هوِاؽ رتٕٚ اعتقاز كبري، ستٟ هقس مسعت املتعكبني هٕ ٙق٘هْ٘ 71باؾعٚسٙٞ
قس ضأٙتٕ ًطاضًا يف فاٗضاتٛ مبلٞ، بٕ. ٗ 72كٌا ٓٛ عازتٍٔ ًّ اهػو٘: اهلعبٞ تط٘ 

عّ غتني غِٞ رتٌا  .... ٗكاُت ٗرتاتٕ مبلٞ يفٗادتٌعت بٕ، ٗأُؼ بٛ، ٗزعا هٛ
 ". 73 ..رت٘قٔا، ٗزرتّ باملع٩ٝ، ٗبوػين إُٔ تعٗز ٗدا١ٖ ابّ مساٖ عوًٚا، ٗهٕ ابِٞ أٙهًا.

ضتٛ غِٞ رتوقٚتٕ مبلٞ يف فاٗٗغلّ اؿطًني غِني،  ...أسس أعٚاْ ػاض اهعذٍ، ..". =
ٗٓ٘ ٗاهس  ..كاُت هٕ بٔا قسقات زاٍضٝ ًػتٌطٝ، ٗبٔا ًات يف.غبع ٗمثاُني ٗ

 " 74غٚاخ اهسّٙ املصك٘ض يف احملٌسّٙ
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كتب هوؿطٙف سػّ بّ ٗبطع يف اهفقٕ ٗاهعطبٚٞ ٗغري شهم، ٗأرتتٟ، ٗزضؽ، ٗ ..". =
، ٗكاْ هٕ س  ًّ اهعبازٝ، ُٗظٍ اهؿعط، ٗعين باهقطا١ات، ٗأقطأ عذ٩ْ ٗغريٖ

قشبين ًسٝ أع٘اَ باهقآطٝ ًٗلٞ، ٗكاْ هٛ بٕ أُؼ، ٗ ...اؽ مبلٞ، بقطا١اتٕاهِ
كتب إهٛ ًّ ًلٞ ًع ٓسٙٞ بعح بٔا  ...، ٗقاض ًػِس اؿذاظ، ستٟ ًاتٗرت٘ا٢س
 :ٍٛ  إه

  ٞ ــ ــّ أباطـــح ًل ـــٔساٙا ً ـــط  اه  خٚـ
 

 قـفا  زع٘ات قـسقو ًّ أر هم قس 
 ٗقت اهط٘ا  ٗيف اهػـذ٘ز ٗعِـسًا   

 
 "75باب اهكـفا   ميهٛ إىل املػعاٝ ًّ 

كتب اـط املوٚح، ٗعط  قِاعٞ اه٘ضاقٞ، ٗتلػب بتشٌى اهؿٔازٝ يف س٘اُٚت  ..". = 
، ثٍ داٗض مبلٞ غِني، ٗبٔا عطرتتٕ، أٙاَ فاٗضتٛ بٔا غِٞ غبع ٗمثاُنياهؿٔ٘ز، ٗ

 " 76ُٗعٍ اهطدى كاْ ...عاز إىل اهقآطٝ،

، ٗكاْ رتكشبتٕ بٔا داٗض مبلٞ، يف غِٞ ث٩خ ٗمثاُني ٗغبع ٣ًٞ،كاْ قس  ..". =
ٗضأٙا رتٚٔا ًّ اهعع ٗاضتفاع اهقسض ُٗف٘ش اهلوٌٞ  ..ٗٗظاضٝ خاهٕ. ...هوسٗهٞ ب٘ظاضتٕ

 " 77ًا مل ٙطٖ ٗظٙط قبؤٌا ٨ٗ بعسٌٓا 

ٍٜ، رتاُتعـ بٕ، ٗ. ...ثٍ أٗقوٕ اهلل بـ ..". = بتِا عِسٖ هٚاهٛ عسٙسٝ، ٗ ..عوٟ ٙس
 ..ْ ؾآس تطكٞ دسٜ ٪ًٛ.رتإُٕ كاٗكاُت هٛ بٕ ًعطرتٞ ًّ غِٞ غت   ٗغبعني، 

 ثٍ قشبتٕٗتطزز إىل أبٛ كجريًا بػبب شهم، رتإُٕ كاْ ٗقٍٕٚ عوٟ أ٨ٗزٖ أخ٘اهٛ، 
ٗقشبين، رتبو٘ت ًِٕ عوًٌا مجًا، ًع اهجقٞ ٗاههبط ٗا٨تقاْ، ٗكجطٝ ا٨غتشهاض، 

اُتفعت مبا اغتفستٕ ًِٕ رتقسٖ، ٗ 78أٗسؿينضمحٕ اهلل، رتٌا خوف بعسٖ ًجوٕ، ٗقس 
ملا اغتذعتٕ أدوين عّ شهم، ٗٓهٍ ُفػٕ، رتٌا هت ستٟ أداظُٛ ٗضٗٙتٕ عِٕ، ٗ
 ".  79ظٌٚع ًطٗٙاتٕ 
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ت٘يٍف ٗأُا مبلٞ، يف َٙ٘ ا٨ثِني سازٜ  ...بطع يف اهفقٕ ٗاهعطبٚٞ، ٗؾاضن يف رتِْ٘، ..". =
، ٗكاْ اؾٌع بٔا عؿط ؾعباْ، غِٞ تػع  ٗث٩ثني ٗمثاُٛ ٣ًٞ، ٗؾٔست دِاظتٕ

جريًا، ستٟ زرتّ باملع٩ٝ، ضمحٕ اهلل، ٨ٗ أعوٍ بعسٖ مبلٞ ً٘رت٘ضًا، ٗثِا١ اهِاؽ عوٕٚ ك
 ". 80ًجوٕ يف ًعِاٖ 

يف ساهٞ كْ٘ امل٧هف مل َٙط قاسب اه مجٞ، رتإُٕ ِٙقى عّ ؾٚ٘خٕ، اهصّٙ ٍٓ ًـّ   -ب
. ٗكـصهم  81ط٩ب امل دٍ هٕ. ٗقس قطح باهِقى كجريًا عّ ؾـٚدٕ )ابـّ غـلط(   

. رتِذـس  82ٗقاسب اهعقس اهـجٌني رتعى " قاسبٕ " تقٛ اهسّٙ اهفاغٛ، ٧ًضر ًلٞ، 
تطمجتني هعوٍ ٗاسس، عِس املقطٙـعٜ يف " زضضٖ" ٗعِـس اهفاغـٛ يف " عقـسٖ" هلـّ أٜ      
ًٌِٔا مل ٙكطح باهِقى عّ ا٪خط، ٗأظٌِٔا مل ٙقً٘ا بصهم رتع٩ً، هلّ ًكـسضٌٓا  
عّ امل دٍ هٕ ٗاسس، ٗٓ٘ ؾـٚدٌٔا ابـّ غـٍلط املـصك٘ض، ُٗقـى املقطٙـعٜ عِـٕ        

ًـع ًطاعـاٝ متٍٚـع اهفاغـٛ     83رتصكط إُٔ ُقى ًّ خطـٕ أٙهـًا.    ًؿارتٔٞ، أًا اهفاغٛ
باإلطاهــٞ يف اه ادــٍ، بعلــؼ املقطٙــعٜ، هلــّ ٨ غِــٟ هوباســح عــّ اهطدــ٘ع 
هو مجتني، ٪ٌُٔا ًلٌوتاْ هبعهـٌٔا، سػـبٌا تـطدح عِـسٜ ًـّ خـ٩ي ٓـصٖ        

 اهسضاغٞ، ٗاهلل أعوٍ. 

ًٞ عوٛ تكطٙح املقطٙعٜ   ؾٚدٕ ابّ غلط:باهِقى عّ  –يف زضضٖ  –ٗ إهٚم أًجو

. ت٘يف مبلٞ غـِٞ  مسعٕ ًِٕ ؾٚدِا ابّ غلط ًطتنيٗأمسَع " تاضٙذ املسِٙٞ " ًطاضًا،  ..." =
 " 84اثِتني ٗغتني ٗغبع ٣ًٞ، ٗكاْ رتعًا بػٌعٕ ٗبكطٖ إىل سني ٗرتاتٕ 

، تـ٘يف مبلـٞ يف أٗا٢ـى ؾـ٘اي، غـِٞ      سٍسثِا عِٕ ابّ غلطٗأمسع مبلٞ ٗاهٌّٚ،  ..". = 
 ".  85ٞغت ٗغبعني ٗغبع ٣ً

أُـٕ ملـا دـاٗض     س سثت عِٕ ..ُقى عّ أؾدام مل حيسزٍٓ، ًجاي شهم ق٘هٕ: ".ٗ
 ". 86مبلٞ، كاْ ٙتو٘ يف كى َٙ٘ ٗهٚوٞ غت ختٌات 
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يف سا٨ت ُازضٝ، ِٙقى امل٧هف عّ ًكازض ًتقسًٞ، إشا كاْ هوٌ دٍ هٕ تطمجٞ  - ت
 . 87يف توم املكازض

 املكازض املعاقطٝ هٕ: ًقاضُٞ بني كتاب " زضض اهعق٘ز " ٗبعض  ثاًُٚا:

 كتاب " اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني" هتقٛ اهسّٙ اهفاغٛ:   -1

َ، يف ًلٞ امللطًٞ، ٗت٘يف بٔا غِٞ 1375ٓـ /  775تقٛ اهسّٙ اهفاغٛ ٗهس غِٞ  -أ
تطزز َ. تطدٍ هٕ املقطٙعٜ يف زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، ٗشكط إُٔ 1428ٓـ/  832

ٍ ٗكِع رت٘ا٢س ". " ٗمل خيوف باؿذاظ ًجوٕ ". ٗشكط ، ٗٗقفٕ بإُٔ " عط عوعوٕٚ مبلٞ
، 88)اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني( يف مخؼ فوسات تكاُٚفٕ ًِٗٔا " كتاب

ٓصا ٙسي عوٟ أْ املقطٙعٜ ٗ. 89ٙؿتٌى عوٟ تطادٍ، ٗض ٍتبت عوٟ سطٗ  املعذٍ"
 . هلِٕ مل ٙكطح باهِقى عِٕ، أٗ ا٨غتفازٝ ًِٕ امجا٨ً .ضأ٠ كتاب اهفاغٛ

اؾتٔط بني اهعوٌا١ أْ املقطٙعٜ يف " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ " اعتٌـس عوـٟ ًؿـآساتٕ،     -ب
ٗمساعٕ، يف مجع ًـازٝ كتابـٕ، رتوـٍ ٙكـطح باهِقـى عٌـّ غـبقٖ٘، رتهـ٩ً عٌـّ          
عاقطٖٗ، إ٨ يف ً٘انع ٙػريٝ، عِسًا ٙع٘ز هصكط تـاضٙذ أغـطٝ امل دـٍ هـٕ، إشا     

 كاْ ًّ أغطٝ ساكٌٞ.  

أْ املقطٙعٜ مل ِٙقى عّ اهفاغٛ، بِا١ً  –اهبشح  ًّ خ٩ي –اتهح هوباسح  -ت
 عوٟ: 

مل ٙكطح املقطٙعٜ باهِقى عّ اهفاغٛ ًطوقًا، ًع إُٔ تطدٍ هٕ، ٗشكط كتبٕ، ٗأؾاز بٕ  =
ٗبٔا، ٗه٘ ُقى عِٕ ملا تطزز يف بٚاْ شهم، خاقٞ ٗإُٔ قطح يف ً٘انع اهِقى عٌّ 

 ُقى. 

ٌا قس ٙلْ٘ ٗاسسًا، خاقٞ عِسًا تؿابٕ اه ادٍ يف اهلتابني ًطزٖ إىل أْ ًكسضٓ =
  .ٙكطح ا٨ثِاْ أٌُٔا ِٙق٩ْ عّ ؾٚدٌٔا )ابّ غلط(
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تطن املقطٙعٜ شكط ت٘اضٙذ ٗرتاٝ بعض امل دٍ هلٍ، ًع أْ اهفاغٛ شكط ت٘اضٙذ  =
 ٗرتاتٍٔ، رتو٘ كاْ املقطٙعٜ ِٙقى عِٕ ٨غتسضن شهم. 

، ضغٍ أُـٕ عِـسًا   91"ٗٗقفٕ بـ " قاسبِا  90= تطدٍ املقطٙعٜ هوفاغٛ يف زضض اهعق٘ز، 
أٗ اـاًػـٞ   –َ( كـاْ املقطٙـعٜ يف اهعاؾـطٝ    1375ٓــ/ 775ٗهس اهفاغـٛ )غـِٞ   

ٓـ( مبعِٟ أُـٕ طوـب   766ٓـ، ٗقٚى غِٞ 760هس بعس غِٞ )قٚى ٗ ًّ عٌطٖ –عؿط
اهعوٍ قبوٕ. ٗٓ٘ يف طبقٞ ؾٚ٘خٕ. ٗٙ دح ا٪ًط أكجط، إشا عوٌِا أْ اهفاغٛ ًطض 

عٜ رتأعطاٖ اهلل ط٘ي اهعٌـط، ٗاسـتف  بكـشتٕ،    أخط سٚاتٕ، ٗكف بكطٖ. أًا املقطٙ
 ٗاغتٌط ٙلتب ستٟ قبٚى ٗرتاتٕ، ٗقس ُآع اهجٌاُني ًّ عٌطٖ. 

 -1320ٓــ/   802 -720هِشـٜ٘ "  = يف تطمجٞ )قٌس بّ قٌس بّ عوـٛ اهػٌـاضٜ ا  
)اهسض اهلٌني( عوـٟ ؾـٚدٕ اهفاغـٛ،     َ"( ٗاهيت اغتسضكٔا اهِذٍ ابّ رتٔس يف1417

ؾٚدٕ اهفاغٛ عّ ٓصا اهَعَوٍ، ًع إُٔ داٗض مبلـٞ غـِٚني،   أبس٠ اغتػطابٕ ًّ غٔ٘ 
 . 93، ٗٓ٘ رّ أخصٗا ع92ِٕٗتطدٍ هٕ املقطٙعٜ يف زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ

 ُػتِتر را شكطٖ ابّ رتٔس، ًا ٙوٛ:

 ضمبا ُقى اهفاغٛ عّ املقطٙعٜ يف كتابٕ، هصهم ًّ اهػطٙب إُٔ مل ِٙقى ٓصٖ اه مجٞ.  -أ

٪عٚاْ ًلٚني مل ٙصكطٍٓ اهفاغٛ، ٗٓصا ٗانح ًّ  أْ املقطٙعٜ تفطز ب ادٍ -ب
خ٩ي ًطاهعٞ كتابٕ زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، خاقٞ أْ ملقطٙعٜ عاف بعس اهفاغٛ 

 س٘اهٛ اثِيت عؿطٝ غِٞ، ٗاغتٌط يف اهلتابٞ إىل قبٚى ٗرتاتٕ. 

ٗٙطٚب هٛ يف ختاَ ٓصا املبشح، أْ أعقس ًقاضُٞ بني تطمجتني ٗضزتا عِس املقطٙعٜ    
 فاغٛ، قطسا رتٌٚٔا بأٌُٔا ٙأخصاْ عّ ؾٚدٌٔا "ابّ غٍلط". ٗعِس اه
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 : اهعقس اهجٌني هوفاغٛكتاب : زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ هوٌقطٙعٜكتاب
عوٛ بّ عبس اهلل بّ عوٛ بّ عبس اهػ٩َ، ُـ٘ض  
ــٛ قٌــس    ــٍطٙؼ أب ــّ اه ــ٘ اؿػــّ اب ــسّٙ أب اه

املــ٧شْ اهلــاَظض ُٛ دــٍس أبٚــٕ امللــٛ اهؿــارتعٛ، 
باؿطَ اهؿطٙف ٗامل٧قت بـٕ ٓـ٘  ٗغـوفٕ. )ز    

 (506-505، م 2

عوٛ بّ عبس اهلل بّ عوـٛ بـّ قٌـس بـّ عبـس      
اهػ٩َ بّ أبٛ املعاهٛ اهلاظضُٗٛ، أبـ٘ اؿػـّ   

 (266، م 5امللٛ، املوقب ُ٘ض اهسّٙ. )ز 

أخربُٛ ب٘رتاتٕ ٗهـسٖ بٔـا١ اهـسّٙ عبـس اهلل بـّ       ٗ هس غِٞ مثاْ ٗغبع ٣ًٞ مبلٞ. 
ض٢ٚؼ امل٧شُني باؿطَ اهؿطٙف، ٗأخربُٛ  عوٛ،

 . 94إُٔ ٗهس غِٞ مثاْ ٗغبعٌا٢ٞ مبلٞ
تـ٘يف ثاهـح مجـاز٠ ا٪ٗىل غـِٞ مخـؼ ٗغـتني          ٗغتني ٗغبع ٣ًٞ.  ...95ت٘يف غِٞ 

ٗغبعٌا٢ٞ مبلٞ، ٗزرتّ باملع٩ٝ، أخربُـٛ ب٘رتاتـٕ   
  ..ٗهسٖ بٔا١ اهسّٙ.

ُـٕ أدـاظ هـٕ، قـاي:     ٗ شكط ؾٚدِا ابّ غـلط، أ  سسثِا عِٕ ابّ غلط أٙهًا. 
 ٗكاْ ضد٩ً قاؿًا. اُتٟٔ. 

امل٧ضر امللٛ، اهِذٍ عٌط بّ رتٔس، ٧ًهف " اؼا  اه٘ض٠ بتاضٙذ أَ اهقط٠" ٗ" اهسض  -2
 اهلٌني يف شٙى اهعقس اهجٌني بتاضٙذ اهبوس ا٪ًني" 

اطوع عوٟ كتاب زضض  َ(1480ٓـ/ 882)ت  ًّ اهجابت أْ اهِذٍ ابّ رتٔس
، خاقٞ يف كتابٕ " اهسض 97، غ٘ا١ً شكط شهم أَ مل ٙصكط96ًِٖٕاهعق٘ز اهفطٙسٝ، ٗاغتفاز 

اهلٌني يف اهصٙى عوٟ اهعقس اهجٌني ". ٗمل ٙطز اغٍ اهلتاب " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ " يف 
كتاب " اؼا  اه٘ض٠ بتاضٙذ أَ اهقط٠" هوِذٍ ابّ رتٔس اهبتٞ. هلِٕ ٗضز يف كتابٕ ا٬خط " 

ملقطٙعٜ ًّ ؾٚ٘ر ابّ رتٔس، ٗشكطٖ ا٪خري يف اهسض اهلٌني يف شٙى اهعقس اهجٌني ". ٗا
يف ثِاٙا  –. ٗاهعذٚب أْ املقطٙعٜ تطدٍ هوِذٍ ابّ رتٔس 98كتابٕ " ًعذٍ اهؿٚ٘ر "

ٗأؾاز بٕ، ٗت٘قع أْ ٙلْ٘ هٕ ؾأًُا يف ًػتقبى أٙإً،  -تطمجتٕ ه٘اهسٖ قٌس بّ رتٔس
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ٌط ٌٓا قسثا )ٙعين ٗاهس اهِذٍ عٌط بّ رتٔس( ٗٗهسٖ ع ٗقاي ًا ُكٕ: " ٗابّ رتٔس ٓصا
اؿذاظ، ٗٓ٘ ٗٗهسٖ عٌط كجريٜ ا٨غتشهاض، ٗأضد٘ أْ ٙبوؼ ابِٕ عٌط يف ٓصا اهعوٍ 

 . 99ًبوػًا عظًٌٚا، هصكا٢ٕ، ٗاعتِا٢ٕ باؾٌع ٗاهػٌاع ٗاهقطا١ٝ، باضن اهلل هٕ رتٌٚا أتاٖ" 

ٗٓا ِٓا رتا٢سٝ توفت اهِظـط، ٗٓـٛ أْ ًـّ خكـاي املقطٙـعٜ قـسق اؿـسؽ،        
أْ ٙلْ٘ هوِذٍ عٌط بّ رتٔـس ؾـأًُا يف اؿٚـاٝ اهعوٌٚـٞ يف     ٗسػّ اهت٘قع، سٚح ت٘قع 

 اؿذاظ، رتأثبتت ا٪ٙاَ قشٞ شهم. 

ًعظٍ ًّ ت٘يف بعس املقطٙعٜ ًّ اهعوٌـا١ ٗاملـ٧ضخني ثبـت أُٔـٍ ُقوـ٘ا عِـٕ،        
ّ: اؿـارت  ابـّ سذـط )ت    ٌِٗٙٔا كتابٕ " زضض اهعق٘ز" سٚح اع   باهِقى عِٕ كـى ًـ  

ٌـط، ٗاهـسضض اهلاًِـٞ، ٗضرتـع اإلقـط عـّ قهـاٝ        َ( يف كتبٕ: إُبا١ اهػ1448ٓـ/852
َ( يف كتابٚـٕ: اهتـاضٙذ، ٗطبقـات    447ٓــ/  851. ٗابـّ قانـٛ ؾـٔبٞ )ت    100ًكط

 101اهؿارتعٚٞ
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 اخلامتة

هقس خول اهبشح إىل أْ كتاب " زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ يف تطادٍ ا٪عٚاْ املفٚـسٝ "  
جـاُٛ ًـّ اهقـطْ    يف اهف ٝ اه٘اقعٞ بني اهِكـف اه ، ًكسض أٗهٛ ًّ ًكازض تاضٙذ ًلٞ

تطدٍ رتٕٚ ٧ًهفٕ هلجري ًّ أعٚـاْ ًلـٞ يف   . ٗاهِكف ا٪ٗي ًّ اهقطْ اهتاغع، ٗاهجاًّ
داٗض بٔـا  ٗ سٚح سر، سانطًا بِفػٕ يف ًلٞ، ٗكاْ امل٧هف ؾآس عٚاْ، ٗٓصٖ اهف ٝ
ًـّ   –خـ٩ي اهفـ ٝ املؿـاض إهٚٔـا      –٨ غِٟ هوبـاسجني يف تـاضٙذ ًلـٞ    . ٗعسٝ ًطات

ٕ  ، ضاهطد٘ع إىل ٓصا املكس سٚـح ٙعلـؼ قـ٘ضٝ عـّ أسـ٘اي ًلـٞ       ، اهجـطٜ مبعوً٘اتـ
 . اهجقارتٚٞ، ٗا٨دتٌاعٚٞ، ٗا٨قتكازٙٞ، ٗاهػٚاغٚٞ، امللطًٞ

هتذطٙس ًا خيل ًلٞ امللطًٞ يف ، بأْ ٙتكس٠ طوبٞ اهعوٍ، ٙ٘قٛ اهباسحٗ
خاقٞ كتاب اهفاغٛ ، ًقاضُتٕ باملكازض امللٚٞ املعاقطٝ، ٗتطتٚبٕ، ٗٓصا املكسض اهقٍٚ

ًقاضُٞ ٗ ميلّ ًّ خ٩ي اؾٌع بٌِٚٔا، ٗرتإْ اهلتابني ًل٩ٌْ هبعهٌٔا .هجٌني"اهعقس ا"
اؿك٘ي عوٟ ق٘ضٝ ٗانشٞ عّ أس٘اي ًلٞ امللطًٞ يف اهف ٝ املبِٚٞ يف ، ًعوً٘اتٌٔا

 . اهعِ٘اْ

 . أخط زع٘اُا أْ اؿٌس هلل ضب اهعاملنيٗ
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام 

بعٌا٢ٞ، ٗاهبعض ٙقـ٘ي  مل ٙطز تاضٙذ قاطع ب٨٘زتٕ، ستٟ ٓ٘ كاْ ٙق٘ي إُٕ ٗهس بعس اهػتني ٗاهػ - 1
إُٕ ٗهس غِٞ غت ٗغتني ٗغبعٌا٢ٞ. املقطٙعٜ: زضض اهعق٘ز اهفطٙـسٝ يف تـطادٍ ا٪عٚـاْ املفٚـسٝ.     

َ.  2002ٓـ/  1423، 1سققٕ ٗعوق عوٕٚ: قٌ٘ز اؾوٚوٛ. زاض اهػطب ا٨غ٩ًٛ، بريٗت،   
َ( 1449ٓــ/   852سّٙ أمحس بـّ عوـٛ، ت   ;ابّ سذط)ؾٔاب اه14، م 1ًقسًٞ احملقق، ز 

إُبا١ اهػٌط بأبِا١ اهعٌط. ؼقٚق ٗتعوٚق:سػّ سبؿٛ، ٗظاضٝ ا٪ٗقا  املكطٙٞ، ا،وـؼ ا٪عوـٟ   
، م 4َ. ز  1972ٓــ/ 1392هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ إسٚـا١ اهـ اخ اإلغـ٩ًٛ، اهقـآطٝ،     

َ( ًعذـٍ  1480ٓــ/   885)لٍ اهسّٙ عٌط بّ رتٔس اهقطؾٛ، ت  ;ابّ رتٔس اهِذ187-188ٍ
تقسٍٙ:قٌس اهعآٛ، ضادعٕ ٗقابوٕ عوـٟ أقـوٕ:محس   ٗ ؼقٚق "( 1خ٘ ًلٞ " )غوػوٞ ٧ًض اهؿٚ٘ر

اهت٘ظٙع، اهطٙاض;اهػداٜٗ)مشؼ اهسّٙ قٌس بّ عبـس  ٗ اؾاغط، ًِؿ٘ضات زاض اهٌٚاًٞ هوِؿط
َ( اهه١٘ اه٩ًع ٪ٓى اهقطْ اهتاغـع. زاض اهلتـاب اإلغـ٩ًٛ،     1496ٓـ/  902اهطمحّ، ت 
 . 21، م 2اهقآطٝ، ز 

 . 6-5، م 1ًقسًٞ احملقق، ز ، ٙعٜ: زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝاملقط - 2

 . 6، م 1املكسض اهػابق، ز - 3

، "... ٗشهم كوٕ يف غِٞ أضبع ٗأضبعـني ٗمثـاُٛ ٣ًـٞ، ٨ٗ    260قاي امل٧هف يف اؾع١ ا٪ٗي، م  - 4
 ٙظوٍ ضبم أسسًا ". 

 . 7، م 1املكسض ُفػٕ، ز  - 5

 . 7-6، ًقسًٞ احملقق، م 1زضض اهعق٘ز، ز  - 6

/ ٓــ  839 َ; 1431ٓـ/  834 َ; 1385ٓـ/  787َ; 1381ٓـ/  783) ٗشهم يف غِ٘ات: - 7
 . 23(املكسض اهػابق، ًقسًٞ احملقق، م َ 1436

قاي امل٧هف ًا ُكٕ: "... ادتٌع بٛ ملا قسًت ًلٞ يف غِٞ غبع ٗمثـاُني ٗغـبع ٣ًـٞ، يف ًِعهـٛ      - 8
 . 75، م 1بٔا". ز 
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 . 407، م 1ز  - 9

، 121، 35، م 3; ز 524، 511، 506، 464، 433، 335، 330، 267، م 2ز  -10
129 . 

اهتلشٚى: ًّ أُ٘اع اهعق٘بات، تِفص مبٚى سسٙس قٌـٟ يف اهِـاض، ٙلشوـْ٘ بـٕ عٚـْ٘ املـصُب،        -11
رتٚفقس بكطٖ. أُظط: زٌٓاْ، قٌس أمحس: ًعذٍ ا٪هفاظ اهتاضخيٚٞ يف اهعكط املٌو٘كٛ، زاض اهفلط، 

ا٪هقـاب  ٗ ٚب، ًكـطفٟ عبـس اهلـطٍٙ: ًعذـٍ املكـطوشات     اـط;48َ، م  1990زًؿق، 
 . 109م ، َ 1996ٓـ/ 1416اهتاضخيٚٞ، ٧ًغػٞ اهطغاهٞ، بريٗت، 

هعسز ًّ أؾطا  ًلٞ اهصّٙ سلٌ٘ا رتٚٔا، ًع ٩ًسظٞ تساخى رت ات سلٍ كـى  تطدٍ امل٧هف  -12
ًلـٞ أكجـط    ًٍِٔ ًع غوفٕ أٗ خوفٕ، إش سفوت ٓصٖ اهف ٝ بانططابات كجريٝ، ٗتساٗي اؿلٍ يف

 ًّ أًري، ٗضمبا اؾ ن أكجط ًّ ٗاسس يف رت ٝ ٗاسسٝ. ًٍِٗٔ: 

 َ(.  1359-1358ٓـ/  761-760= قٌس بّ عطٚفٞ ) 

 َ(.  1386 -1358ٓـ/  788-760= أمحس بّ عذ٩ْ ) 

 َ(.  1386-1378ٓـ/  788-780= قٌس بّ أمحس بّ عذ٩ْ ) 

 َ(. 1402 ،1392-1386ٓـ/  805، 894-788= عِاْ بّ ًػاًؼ ) 

 َ(.  1397-1387ٓـ/  799-789= عوٛ بّ عذ٩ْ ) 

 َ(.  1397-1396ٓـ/  799 -798= قٌس بّ قٌ٘ز بّ أمحس ) 

 172، 163، م 3;ز 465، 425، م 2;ز 319، م 1، أُظط: ز ملعٙس ًّ اهتفكٚى 

، م 2;، ز 569، 471، 467، 466، 465، 402، م 1عوٟ غبٚى املجـاي، أُظـط: ز   13-
425 ،426 ،465 ،472 ،489 ،491 ،547 ،563 . 

 . 92-91، م 3ز  -14

 360، م 3ز  -15

 . 382، م 3ز  -16
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 . 171، م 3ز  -17

 . 101، م 1ز  -18

 . 346، م 1ز  -19

 . 263، م 3ز  -20

 . 346، م 1أُظط: ز  -21

، 501، 480، 4243، 371، 366، 355، 340، 338-337، م: 3املكـــسض ُفػـــٕ، ز   -22
527553 . 

 . 101 م ،1ُفػٕ، ز  -23

 . 317، م 2ز  -24

 . 317، م 2ز  -25

 . 352، م 2ز  -26

 . 363، م 2ز  -27

 . 92، م 3ز  -28

 . 171، م 3ز  -29

 436، م 3ز  -30

 . 171 ، م3أُظط: ز  -31

 . 330، م 1ز  -32

 . 172، م 1ز  -33

 . 291، 143، م 2; ز283، 147، م 1أُظط: ز  -34

 . 111، م 1ًجاي شهم، أُظط: ز  -35

 564، م 2ز  ;141، م 1ج٩ً: ز أُظط ً -36
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 . 467، 466، 346، 322، 319، 291، م 2ز  -37

 . 315، م 1أُظط: ز  -38

 . 263، 166، 154، م 3ز  ;216، 120، م 2; ز 428، م 1أُظط ًجاي شهم:ز  -39

=  745-5-15قٌس بّ أمحس بّ عبس اهلل، املعـطٗ  بـابّ اهكُّـَػْٚط:ٓلصا نـبطٔا امل٧هـف، )      -40
، 3أُظط تطمجتـٕ: زضض اهعقـ٘ز، ز   . َ( 1420-10-16=  1344-10-1ـ/ ٓ 10-10-823

 . 440-439م 

41-  ٛ )خـري   كتاب امل٘دع: " ً٘دع اهقاُْ٘" أٗ " امل٘دع يف اهطب "اختكط بٕ قاُْ٘ ابّ غِٚا. اهعضكوـ
 . 271-270، م 4َ، ز  1986، 7اهسّٙ(: ا٪ع٩َ، زاض اهعوٍ هو٩ٌٙني، بريٗت،   

 687ُػبٞ إىل بوـسٝ َقـْطف، رتٌٚـا ٗضا١ اهِٔـط، )ت      –بّ أبٛ اؿعَ اهقْطؾٛ ابّ اهِفٚؼ: عوٛ  -42
َ( املوقب بابّ اهِفٚؼ: أعوٍ أٓى عكطٖ باهطب. أُظط: اهعضكوٛ، ًطدع غابق، ز  1288ٓـ/ 

 . 271-270، م 4

ظكٛ اهسّٙ اـطٗبٛ: أب٘ بلط بّ عوٛ، ٗقفٕ املقطٙعٜ بق٘هٕ: " ٗٓـ٘ أسـس ا٪رتـطاز يف اهتذـاض      -43
أزضكتٍٔ، هلجطٝ ًط١ٗتٕ، ٗغ٧ززٖ، ُٗبوٕ" ت٘يف باهقآطٝ، َٙ٘ اـٌـٚؼ تاغـع احملـطَ، غـِٞ      اهصّٙ
 . 148-147، م 1َ. زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، ز  1385-2-28ٓـ /  787

املجقاي: ًجقاي اهؿ١ٛ ًجوٕ يف ٗظُٕ. ٗٓ٘ ًـّ ٗسـسات اهـ٘ظْ، تعـازي زضٌٓـًا ٗث٩ثـٞ أغـباع         -44
 1392خطْٗ: املعذٍ اه٘غٚط. اهطبعـٞ اهجاُٚـٞ، ضبٚـع ا٪ٗي    اهسضٍٓ. أُظط: أُٚؼ، إبطآٍٚ، ٗآ

 . 119َ. اهقآطٝ. م  1972ٓـ/ ًاٙ٘ 

اهلطدٞ: )اهسِٙاض اهلطدٞ( غبٚلٞ ًّ اهصٓب هلا عٚاض كك٘م ٨ بس أْ ػـ٘ظٖ ٗإ٨ ٨ تعتٌـس،    -45
 1722ٓـ/ 1134رتإشا داظتٕ نطبت زُاُري شٓبٚٞ. أُظط: اهلاًوٛ )ًِك٘ض بّ بعطٝ اهصٓ،ي، ت 

ٗظاضٝ ا٪ٗقـا   َ(: كؿف ا٪غطاض اهعوٌٚٞ بساض اههطب املكطٙٞ. ؼقٚق:عبـس اهـطمحّ رتٌٔـٛ،    
-67َ، م  1966، ا،وؼ ا٪عوٟ هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ اسٚـا١ اهـ اخ. اهقـآطٝ،    املكطٙٞ

 . 3، ساؾٚٞ 100، م 14. ابّ تػطٜ بطزٜ: اهِذَ٘ اهعآطٝ، ز 71

 . 350 – 349، م 3ز  -46
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 . 472، م 2ز  -47

. ٗاه٘غ٘اؽ: ًطض حيسخ ًّ غوبـٞ اهػـ٘زا١، خيـتوط ًعـٕ     365، م 3; ز330، م 1ز  -48
ٓـ/ ًـاٙ٘   1392اهصّٓ. أُٚؼ، إبطآٍٚ، ٗآخطْٗ: املعذٍ اه٘غٚط. اهطبعٞ اهجاُٚٞ، ضبٚع ا٪ٗي 

 . 1076َ. اهقآطٝ، م  1972

 . 395. 386، 187، م 3; ز 127، م 1أُظط ًج٩ً: ز  -49

 اهلتاب اهج٩ثٞ كجريًا. ًٗا يف املنت رتٔ٘ عوٟ غبٚى املجاي ٨ اؿكط.  ٗتلطضت يف أدعا١ -50

، )بطٓاْ اهسّٙ، أب٘ غامل إبطآٍٚ بّ قٌس اهكـِٔادٛ، ٗهـس يف   16; تطمجٞ ضقٍ 75، م 1ز  -51
.( هٕ تطمجٞ عِـس:  َ 1393/ ٓـ 796ت٘يف يف ضبٚع ا٪ٗي غِٞ َ، ٗ 1318/ٓـ 718زًؿق غِٞ 

(:تـاضٙذ ابـّ   َ 1447ٓــ/   851أب٘ بلط بّ أمحس اهسًؿقٛ، ت ابّ قانٛ ؾٔبٞ )تقٛ اهسّٙ 
 ابـّ سذـط  524، م 3َ. ز  1994-1977قانٛ ؾـٔبٞ، ؼقٚق:عـسُاْ زضٗٙــ، زًؿـق،     

يف أعٚاْ املا٢ٞ اهجاًِـٞ.   َ(:اهسضض اهلاًِٞ 1449ٓـ/  852عوٛ، ت  ◄)ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ
إُبـا١ اهػٌـط،    ;31، م 1، ز1966ؼقٚق:قٌس غٚس داز اؿق، اهقآطٝ، زاض اهلتب اؿسٙجـٞ،  

 ;478-477، م 1ز

، )مجاي اهسّٙ إبطآٍٚ بّ قٌـس بـّ عبـس اهـطسٍٚ ا٪ًٚـ٘طٛ      33; تطمجٞ ضقٍ 101، م 1ز  -52
. ٗت٘يف مبلـٞ، ٙـَ٘ اهج٩ثـا١ اهجـاُٛ ًـّ      َ 1315/  ٓـ 715اهؿارتعٛ، ٗهس باهقآطٝ، يف ؾ٘اي 
اهفاغٛ )تقٛ اهسّٙ قٌس بـّ أمحـس   ( هٕ تطمجٞ يف: َ 1388/ ؾٔط ضدب غِٞ تػعني ٗغبع ٣ًٞ

اهعقس اهـجٌني يف تـاضٙذ اهبوـس ا٪ًـني. ؼقٚـق ٗتعوٚـق       : (1428َٓـ/  832اؿػين امللٛ، ت 
َ.  1998ٓــ/   1419، 1عبس اهقازض عطا. زاض اهلتب اهعوٌٚٞ، بريٗت،    ◄قٌس  :ٗزضاغٞ

محـس بـّ   )ؾٔاب اهـسّٙ أ  ; ابّ سذط251، م 3; تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ز162، م 3ز 
ي اهسّٙ )مجا ; ابّ تػطٜ بطز62ٜ، م 1ز ...، اهسضض اهلاًِٞ َ(: 1449ٓـ/  852عوٛ، ت 

املِٔى اهكايف ٗاملػت٘يف بعس اه٘ايف، سققٕ ٗٗنع  :َ(1470 ٓـ /874أب٘ احملاغّ ٙ٘غف، ت 
ٓــ/  1420س٘اؾٕٚ: قٌس قٌس أًني، اهل٣ٚٞ اهعاًٞ هـساض اهلتـب ٗاه٘ثـا٢ق اهقً٘ٚـٞ، اهقـآطٝ،      

 . 162-157، م 1َ، ز  2009
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ابّ أٗ امل٘عس، ػٌع عوٟ ً٘اعٚس، ٗٓٛ زضٗؽ اه٘ع  اهسٗضٙٞ، املتفق عوٟ ً٘اعٚسٓا. املٚعاز:  -53
اهِذَ٘ اهعآطٝ يف تاضٙذ َ(: 1470ٓـ / 874)مجاي اهسّٙ أب٘ احملاغّ ٙ٘غف، ت تػطٜ بطزٜ

، م 16ز ٌـا بعـس.   َ رت 1963ًكط ٗاهقآطٝ. امل٧غػٞ املكطٙٞ هوتأهٚف ٗاه مجـٞ. اهقـآطٝ.   
 . 3، ساؾٚٞ 347

 هوقانٛ عٚاض، ًطب٘ع، ًٗتساٗي.  كتاب -54

َ" عـامل املػـطب،    1149-1083ٓــ/   544-476عٚاض بّ ً٘غٟ اهػبيت "  اهقانٛ عٚاض: -55
 . 99، م5ًاهلٛ ًؿٔ٘ض. اهعضكوٛ: ًطدع غابق، ز 

/ ٓــ  791ت )بطٓاْ اهسّٙ إبطآٍٚ بّ عوـٛ اؿوـ٘اُٛ،   36. تطمجٞ ضقٍ 107 -106م 1ز -56
; ابـّ تػـطٜ بـطزٜ: املِٔـى     43، م 1( هٕ تطمجٞ يف: ابّ سذط: اهـسضض اهلاًِـٞ، ز   َ 1389

 . 122، م 1اهكايف، ز 

)بطٓاْ اهسّٙ إبـطآٍٚ بـّ عوـٛ اهعًعًـٛ اهبٚهـاٜٗ امللـٛ        46. تطمجٞ ضقٍ 127، م 1ز -57
ٜ  ... َ"-1375/ ... -ٓـ 777اهؿارتعٛ، "  ، م 1ق، ز املكـسض اهػـاب   :( تطمجتـٕ يف: اهػـداٗ

86 . 

)أب٘ بلط بّ اهقاغٍ اـعضدٛ امللٛ املعـطٗ  باؿذـاظٜ، ت    55. تطمجٞ ضقٍ 132، م 1ز -58
 . 274، م 2( تطمجتٕ يف: ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، ز َ 1403/ٓـ 806

 - 718)ؾـٔاب اهـسّٙ، أبـ٘ اهعبـاؽ أمحـس بـّ ظٔـريٝ، "         102. تطمجٞ ضقٍ 172، م 1ز  -59
ٖ امل٧هف غطٕ ٓلصا)ُظٔريٝ( بكٚػٞ اهتكػري. ٗاحملفـ٘ظ بفـتح   "( ٗقٚس1389َ-1318/ ٓـ792

: " ٗبِـ٘ ظٔـريٝ،   -اهظا١ املعذٌٞ ٗكػط اهطا١، قاي اهعبٚسٜ يف " ظٔط" يف قاً٘غٕ: تـاز اهعـطٗؽ   
كػفِٚٞ، قبٚوٞ مبلٞ، ًٍِٔ سفاظ ٗعوٌا١ ٗقسثْ٘، ٗقـس تلفـى بٚـاْ أسـ٘اهلٍ كتـاب: " اهبـسٗض       

. قوـت: ِٓـا مثـٞ غـ٧اي     171، م 1زضض اهعق٘ز، ز  (1ساؾٚٞ ) املِريٝ يف اهػازٝ بين ظٔريٝ ".
عِس تطمجتٕ ٪رتـطاز   –قٚػٞ اهتكػري  –ٙفطض ُفػٕ، ملاشا كجريًا ًا ٙػتدسَ امل٧هف ٓصٖ اهكٚػٞ 

ٓـى  ٗ ًّ بين ظٔريٝ؟ عوًٌا بإُٔ اهتقٟ ببعهٍٔ، ٗؼسخ ًعٍٔ. ٓـى ٓـٛ اهكـٚػٞ اهكـشٚشٞ؟    
 !!؟ مسعٔا ًٍِٔ
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 – 725٘ٓطٜ، " )ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عٌـط اهبػـسازٜ اؾـ    121. تطمجٞ ضقٍ 191، م 1ز -60
اهػـداٜٗ:   ;361، م 2"( تطمجتٕ عِس: ابّ سذط: إُبـا١ اهػٌـط، ز   1406َ-1324/ٓـ809

 . 55، م 2املكسض اهػابق، ز 

 760اهلل اهػعٜ اهؿارتعٛ "  )ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عبس 161. تطمجٞ ضقٍ 250-249، م 1ز -61
ابـّ سذـط:    ;34، م3هٕ تطمجٞ عِس اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز "(1419َ-1358/ٓـ822 –

 . 351-350، م 1; ابّ تػطٜ بطزٜ: املِٔى اهكايف، ز 203، م3إُبا١ اهػٌط، ز 

/ ٓــ  811-745)أمحـس بـّ عوـٛ بـّ اهظطٍٙـف املـاهلٛ، "        164. تطمجٞ ضقٍ 257، م 1ز -62
; اهػــداٜٗ: املكــسض 406، م 2"( تطمجــٞ يف: ابــّ سذــط: إُبــا١ اهػٌــط، زَ 1344-1408

 . 14، م 2اهػابق، ز 

/ ٓـــ 843-792)أمحــس بــّ قٌــس بــّ عٚػــٟ اهوذــا٢ٛ، " 190. تطمجــٞ ضقــٍ 276، م 1ز -63
 . 163، م 2"( هٕ تطمجٞ عِس اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز َ 1389-1439

 283، م 1ز -64

 3115، م 1ز -65

عطـٛ، ا٪ُكـاضٜ، املـاهلٛ،    )أمحس بّ قٌس بّ عبس امل255ضقٍ . تطمجٞ 346-345، م 1ز -66
( تطمجتـٕ يف: ابـّ سذـط: إُبـا١     َ 1386-1309/ ٓــ  788 -709إًاَ أٓى ًلٞ يف اهعطبٚـٞ،  

 . 164، م 13رتٌا بعس، ز ، اهػٌط، ز، م; ابّ تػطٜ بطزٜ:اهِذَ٘ اهعآطٝ

بّ ُظٔريٝ )قب اهسّٙ أب٘ اهعباؽ أمحس بّ قٌس بّ عبس اهلل  258. تطمجٞ ضقٍ 347، م 1ز -67
"( تطمجتـٕ عِـس اهفاغـٛ:    1424َ/ 27/3 -30/5/1387/ ٓـ827/ 18/4 -789/ 4/5" 

، 2اهػـداٜٗ: املكـسض اهػـابق، ز    ;ز، م إُبا١ اهػٌـط،   املكسض اهػابق، ز، م; ابّ سذط:
 . 34م

)أب٘ اـري ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ قٌس بـّ قٌـس بـّ غـعٚس      284. تطمجٞ ضقٍ 365، م 1ز -68
ــٛ )   ــٛ اؿِف ــسٜ املل ـــ 14/3/825 – 16/3/749اهلِ ــٕ يف: َ 21/6/1348/ ٓ ( تطمجت
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-179، م 2; ابّ تػطٜ بطزٜ: املِٔـى اهكـايف، ز   107، م 3اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز 
 . 179، م 2; اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، 183

 – 767)إمساعٚى بّ عوٛ اهبٚهاٜٗ ثٍ امللـٛ اهعًعًـٛ "    331. تطمجٞ ضق407ٍ، م 1ز  - 69
، م 3( تطمجتٕ يف: ابّ سذـط: إُبـا١ اهػٌـط، ز    َ 20/5/1435-1366/ٓـ 13/10/838

 . 302، م 2. اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز 556

اؿطارتٚـ، مجع ًفطزٖ: سطرت٘ف: مجاعٞ ًّ أزُٟ طبقات ا،تٌـع، أكجـطٍٓ ًـّ اهؿـشاشّٙ،     ٗ -70
ٍ هوج٘ضٝ ٗاملع٘قني، ٗاملكابني بعآات، متٚعٗا بأهبػتٍٔ اهطثٞ، ُٗععتٍٔ إىل اهلططقٞ، ٗاغتعسازٓ

ٗاهفتِٞ، يف كى ظط ، ٍٗٓ عوٟ ؾلى مجاعات ؾبٕ ًِظٌٞ. كاْ بعـض اهػـ٩طني ٙت٘دػـْ٘    
ًٞ، رتاغتشسث٘ا هلبريٍٓ ًِكبًا، " غوطاْ اؿطارتٚـ". ٗأٗكو٘ا إهٕٚ سفـ  أًـط اؾٌاعـٞ،     ًٍِٔ خٚف
   ٛ  ًّ باب اؿس ًّ طػٚأٍُ ػاٖ اهسٗهٞ. ٗضغٍ ظٔ٘ض ٓصٖ اؾٌاعٞ ب٘نـ٘ح يف اهعكـط ا٪ٙـ٘ب

(إ٨ إُٔ ٙعتقس أُٔـٍ ظٔـطٗا ًِـص ٗقـت ًبلـط يف اهتـاضٙذ       َ 1251-1174ٓـ/ 648 – 569)
اإلغ٩ًٛ، هلّ محوت اؾٌاعٞ ًػٌٚات أخط٠، ًِٔـا: اهعٚـاضْٗ، اهؿـطاض، اهععـط، ٗغريٓـا.      

(: إع٩ْ اهـ٘ض٠ مبـّ ٗهـٛ    َ 1546ٓـ/ 953ت اهسًؿقٛ،  عوٛأُظط: ابّ ط٘هْ٘ )قٌس بّ 
َ، 1984ٌاْ، زاض اهفلط، زًؿق، اهلرب٠. ؼقٚق: قٌس أمحس زُٓا٢بًا ًّ ا٪تطان بسًؿق اهؿاَ 

َ، 1982ثـٞ، اهطبعـٞ اهجاُٚـٞ، بـريٗت،     نً٘ط، أُط٘اْ: اهسٗهٞ املٌو٘كٚـٞ، زاض اؿسا  ;227م
أُظـط أٙهـًا ًبشجـًا بعِـ٘اْ:     . 141ٗ، م ًطدع غـابق اـطٚب، ًكطفٟ عبس اهلطٍٙ:  ;382

اهؿطبٚين، اهبًٚ٘ٛ إمساعٚى:ًكازضٝ ا٪٩ًن ًكازضات باقٛ ط٘ا٢ف اهؿعب، " اؿطارتٚـ" عِس: 
َ، ٣ٚ1997ٞ املكطٙٞ اهعاًـٞ هولتـاب،   يف اهسٗهٞ اإلغ٩ًٚٞ )عكط غ٩طني املٌاهٚم(، ًطابع اهل

 . 306 -302، م 1ز

  اؾعٚسٙٞ: ًكطوح ًطاز  هوشطارتٚـ، ٗاهععط. أُظط: ٗ -71
  Dozy (R.) ;Supplement Aux Dictionnaires Arabes (Leyden, 1881). 

ٜ  ((اهصٙى عوٟ املعادٍ اهعطبٚٞ  َ(:1442ٓــ / 845هـسّٙ أمحـس بـّ عوـٛ ت     )تقـٛ ا  املقطٙـع
٘ض. ًطبعٞ زاض اهػو٘ن ملعطرتٞ زٗي املو٘ن. ؼقٚق: قٌس ًكطفٟ ظٙازٝ، ٗغعٚس عبس اهفتاح عاؾ

 (3) ، ساؾٚٞ ضق1037ٍ، م 2، ق 4، ز1972َ-1956ٓـ/ 1392 – 1376اهلتب 
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يف ٓصا  –ٕ ًّ اهِاؽ، ًّ اعتقاز خاط٤ يف ٓصا اهطدى، ٗٙظٔط ظ١٩ ِٓا ِٙقى امل٧هف ًا مسع -72
ًٞ يف ا،تٌع آُصان. ُٗبـٕ   –اهِل  ًباهػات أتباع اهططق اهك٘رتٚٞ، ٗرتػاز اعتقازٍٓ، ٗكاُت رتاؾٚ

امل٧هف إىل ٓصٖ املباهػٞ، هلِٕ مل ٙـعز عوـٟ شهـم، ٗكـاْ ا٪ٗىل أْ ِٙػـف ٓـصٖ اـطارتـات ًـّ         
 . أغاغٔا

)عبس اهلل بّ غعس املكطٜ، ُعٙى ًلٞ، املعطٗ  باهؿٚذ عبٚـس  681طمجٞ ضقٍ ، ت352، م 2ز -73
; ابـّ  361، م 4تطمجتٕ يف: اهفاغٛ: املكـسض اهػـابق، ز    (َ 1399/ٓـ 801اؿطرت٘ف، ت 

 . 2، م 5ز   اهػداٜٗ:املكسض اهػابق، ;73، م 2سذط: إُبا١ اهػٌط، ز 

ــٍ 467، م 2ز  -74 ــطٗ  غ 786. تطمجــٞ ضق ــّ لــٍ املع ــٛ ب ــ )عو ــٛ اهل٩ُٚ ــا عو ٛ، ت ٘اد
; ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، 316، م 5( تطمجتٕ يف: اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز 1394َ/ٓـ797

 . 538، م 1ز 

)ُ٘ض اهسّٙ أب٘ اؿػّ عوـٛ بـّ أمحـس بـّ قٌـس بـّ        822. تطمجٞ ضقٍ 512-511، م 2ز -75
   ٛ ــ ــٕ املل ــوٌٛ، اهفقٚ ــ٩ًٞ، اهػ ــسٗز   غ ــارتعٛ، " س ـــ14/10/828 -720اهؿ ٓ/1320-

; ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، 240، م 5"( هٕ تطمجٞ يف: اهفاغٛ: املكسض اهػابق، ز 6/9/1425َ
 . 183، م 5; اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز 357-356م  3ز 

( ابّ َ 1400/ٓـ 802 )عوٛ بّ عبس اهطمحّ، ُ٘ض اهسّٙ، ت871. تطمجٞ ضق553ٍ، م 2ز -76
 . 238، م 5كسض اهػابق، ز ، اهػداٜٗ: امل123، م 2سذط: إُبا١ اهػٌط، ز 

)ُاقط اهسّٙ قٌس بّ ضدب اه كٌاُٛ، املعـطٗ  بـابّ كوفـت،    946ضقٍ . تطمج70ٞ، م3ز -77
، 2، ق3اهػـو٘ن، ز  املقطٙعٜ يفعِس "( هٕ تطمجٞ 7/12/1395َ -/... ٓـ16/2/798 –"... 
 . 520م 1; ابّ سذط: إُبا١ اهػٌط، ز600 ، م3; تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ز865م

 ٌٞ عاًٚٞ زاضدٞ ظًّ امل٧هف، ٗاغتدسًٔا ِٓا، ٗهلا ًج٩ٚت أخط، يف ٓصا اهلتاب. كو -78

ضقٍ )تقٛ اهسّٙ أب٘ بلط قٌس بّ قٌس بّ عبس اهـطمحّ   985ضقٍ . تطمج100ٞ-99، م 3ز  -79
ــْ٘ "    ــاسب اهفِ ــارتعٛ ق ــسدٜ٘ اهؿ ـــ 18/5/809 – 737اه ٓ/1336-8/11/1406َ)"  
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; 374، م 2ابّ سذط: إُبـا١ اهػٌـط، ز   ;48، ، م1ق ، 4 اهػو٘ن، ز تطمجتٕ يف: املقطٙعٜ:
 . 91، م9اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز

)مجاي اهسّٙ أب٘ احملاغـّ قٌـس بـّ إبـطآٍٚ اهفـٜ٘      1358ضقٍ  . تطمج415ٞ-414، م 3ز -80
/ 29/10/ ٓـــ839/ 11/9 -770/ 8/3اؿِفــٛ" ا٪قــى، املعــطٗ  باملطؾــسٜ، امللــٛ،  

ابّ تػطٜ بطزٜ:  ;33م  ;4ز  إُبا١ اهػٌط،  ابّ سذط: "( هٕ تطمجٞ يف:1368-6/4/1436َ
 . 241، م 6; اهػداٜٗ: املكسض اهػابق، ز 201202، م 9ز   املِٔى اهكايف،

/   "19/3ًّ شضٙٞ أبٛ بلـط اهكـسٙق    -ٗهقبٕ غٍلط –ٓ٘: قٌس بّ عوٛ بّ قٌس بّ عوٛ  -81
ا٪سازٙــح " مســع كــجريًا ًــّ َ 13/11/1398-17/5/1319/ٓـــ 801/ 25/2 – 719

" َ 1347/ٓــ  748اهِب٘ٙٞ، أخص اهعوٍ عوٟ مجاعٞ ٙكعب سكطٍٓ هلجطتٍٔ. غلّ ًلٞ غـِٞ  
هعًتٕ ًسٝ فاٗضتٛ مبلٞ يف غِٞ غـبع ٗمثـاُني ٗغـبع ٣ًـٞ،... ٗكـاْ أسـس ًـّ ؾـآستٕ ًـّ          

، 2; ٗأُظط:اهفاغٛ: املكسض اهػابق ز 46-43، م 3ا٪رتطاز... " ًّ تطمجتٕ يف زضض اهعق٘ز، ز 
، 19، م 9; اهػـداٜٗ: املكـسض اهػـابق، ز    85، م 2إُبا١ اهػٌط، ز سذط: ابّ;301م 

 ٗغريٓا. 

 . 72، م 3ًّ أًجوٞ ُقى اهفاغٛ عّ ؾٚدٕ ابّ غلط، أُظط: اهعقس اهجٌني، ز  -82

 . قاي اهفاغٛ: "... ٗٗدست غط ؾٚدِا ابّ غلط إُٔ... ". 71، م 3اهعقس اهجٌني، ز  -83

اَ ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عوٛ اهػذػتاُٛ، امللـٛ، إًـاَ   )اإل192ً. تطمجٞ ضق277ٍ، م 1ز -84
"( تطمجتـٕ يف: اهفاغـٛ: املكـسض    َ 1361-1274/ٓـ76 – 673ًقاَ اؿِفٚٞ باملػذس اؿطاَ. " 

ٗٓصٖ اه مجـٞ تكـوح    . قوت:ٓـ 762تاضٙذ ابّ قانٛ ؾٔبٞ، ٗرتٚات  ;71، م 3اهػابق، ز 
 ٩ْ عّ ؾٚدٌٔا ابّ غلط. هوٌقاضُٞ بني كتابٛ املقطٙعٜ، ٗاهفاغٛ، ٪ٌُٔا ِٙق

)ؾٔاب اهسّٙ أب٘ اهعباؽ أمحس بّ قٌس، غبط اهؿـٚذ  193. تطمجٞ ضقٍ 278-277، م 1ز -85
"( 1375ًَـاضؽ   -1307/ ٙ٘هٚ٘ ٓـ776ؾ٘اي  – 707قطَ عفٚف اهسّٙ اهس٨قٛ املقط١٠ " 

 ،1ابـّ سذـط: اهـسضض اهلاًِـٞ، ز     ،106، م 3هٕ تطمجـٞ عِـس: اهفاغٛ:املكـسض اهػـابق، ز     
 . 320م
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، 295، 278، 277، م 1ّ ؾٚدٕ ابـّ غـلط، أُظـط:ز    عامل٧هف  ُٕقورا  ملعٙس ًّ اهتفاقٚى
 . 556 ،389، 311، 232، 230، 168، 148، 15، 6، 5، م 3، ز 506، 468، م 2; ز346

وٚـى اهػـطايف   س بـّ خ )اهؿٚذ مشـؼ اهـسّٙ قٌـس بـّ قٌـ      135. تطمجٞ ضق394ٍ، م 3ز  -86
عّ م٘ غبعني غِٞ( أُظـط تطمجتـٕ يف: املقطٙـعٜ:     "8/11/1413َ/ ٓـ816/ 5/8اهؿارتعٛ. " 
عوٍٚ خـاْ، بـريت،   ابّ قانٛ ؾٔبٞ: طبقات اهؿارتعٚٞ. ؼقٚق: عبس اه ;275، م 4اهػو٘ن، ز
 . 380، م2ز، 1987َزاض اهِسٗٝ 

 . 415، م 3، ز 511، 299، م 2; ز 272، 255، م 1أُظط ًج٩ً: ز  -87

شكط اهِذٍ عٌط بّ رتٔس يف كتابٕ اهسض اهلٌني يف شٙى اهعقس اهجٌني يف تـاضٙذ اهبوـس ا٪ًـني، ز     -88
، أْ عسز فوسات كتاب اهعقس اهجٌني هوفاغٛ أضبعٞ، رت٩ أزضٜ ٓـى ٓـٛ ُػـدٞ غـري     8، م 1

 توم اـٌؼ اهيت شكطٓا املقطٙعٜ، أَ أْ ِٓان ُقل يف ا،وسات؟. 

 . 124-123، م 3ز  -89

 . 124-123، م 3ز -90

 . 395، م 3ُفػٕ، ز  -91

 . 76، م 3ز -92

(: اهسض اهلٌني بصٙى 1480َٓـ / 885اهِذٍ ابّ رتٔس )لٍ اهسّٙ عٌط بّ قٌس بّ رتٔس، ت  -93
. َ 2004ٓـ/  1425، 2اهعقس اهجٌني يف تاضٙذ اهبوس ا٪ًني، ؼقٚق: عبس املوم بّ زٓٚـ،   

اؿػّ، غعاز بِت إبطآٍٚ بّ قٌس: اهِذٍ ابـّ   ;335 -332، م 1ًلتبٞ ا٪غسٜ مبلٞ. ز 
 . 461ٓـ. م 1415رتٔس ٧ًضخًا. ضغاهٞ زكت٘ضاٖ غري ًِؿ٘ضٝ، داًعٞ أَ اهقط٠، ًلٞ امللطًٞ، 

ِٓا ٙكطح اهفاغٛ بإُٔ عط  تاضٙذ ٨ٗزٝ امل دٍ هٕ، ٗتاضٙذ ٗرتاتٕ، ًّ ابِـٕ اهـصٜ خوفـٕ يف     -94
 ا٪شاْ يف اؿطَ. 

 ، ًّ اهعقس اهجٌني. 2ُقى احملقق تاضٙذ ٗرتاتٕ يف اؿاؾٚٞ ضقٍ بٚاض يف ا٪قى، ٗ -95
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ٓـ، عٚح إْ  839قاي ققق اهلتاب "... ِٓان ًا ٙسي عوٟ أْ اهلتاب قس ألع ًعظٌٕ يف غِٞ  -96
امل٧ضر ابّ رتٔس قس كتب يف توم اهػِٞ عوٟ ُػدٞ امل٧هف:إُٕ طاهعٕ ًّ أٗهٕ إىل أخطٖ ًػـتفٚسًا  

 . 6، ًقسًٞ احملقق، م 1املقطٙعٜ:زضض اهعق٘ز اهفطٙسٝ، ز . ا١"ًِٕ زاعًٚا مل٧هفٕ باهبق

شكط اهِذٍ ابّ رتٔس كتابٕ " ًعذٍ اهؿٚ٘ر" ًا ُكـٕ: " ٗكتـاب )زضض اهعقـ٘ز اهفطٙـسٝ يف تـطادٍ       -97
ا٪عٚاْ املفٚسٝ( أضبع فوسات، اؾتٌى عوٟ تـطادٍ ًؿـآري ًـّ عاقـطٍٓ ًـّ أٓـى اهؿـطق        

 . 66ٗاهػطب ٗاهؿٌاي ٗاؾِ٘ب". أُظط: م 

 . 66م  -98

  .386- 375، م 3ز  -99

تطدٍ املقطٙعٜ يف زضضٖ هوشارت  ابّ سذط، ٗأؾـاز بـٕ، ٗشكـط بعـض     . 31ٗ-30، م 4ز  -100
 . 202-194، م ٧ً1هفاتٕ. ز 

 . 32، م 4املكسض اهػابق، ز  -101
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 قائنة املصادر واملراجع

 َ(1470ٓـ / 874)مجاي اهسّٙ أب٘ احملاغّ ٙ٘غف، ت = ابّ تػطٜ بطزٜ 

ِٔى اهكايف ٗاملػت٘يف بعس اه٘ايف، سققٕ ٗٗنع س٘اؾٕٚ: قٌس قٌس أًني، اهل٣ٚـٞ اهعاًـٞ   امل   -1
 َ اهِذَ٘ اهعآطٝ يف ًو٘ن2009ٓـ/ 1420هساض اهلتب ٗاه٘ثا٢ق اهقً٘ٚٞ، اهقآطٝ، 

اهِذَ٘ اهعآطٝ يف تاضٙذ ًكط ٗاهقآطٝ. امل٧غػٞ املكطٙٞ هوتأهٚف ٗاه مجٞ. اهقآطٝ.    -2
 َ رتٌا بعس. 1963

 َ(. 1449ٓـ/ 852)ؾٔاب اهسّٙ أمحس بّ عوٛ، ت = ابّ سذط ابّ سذط 

إُبا١ اهػٌط بأبِا١ اهعٌط. ؼقٚق ٗتعوٚق: سػـّ سبؿـٛ، ٗظاضٝ ا٪ٗقـا  املكـطٙٞ، ا،وـؼ         -3
َ. ز 1972ٓــ/ 1392ا٪عوٟ هوؿ٣ْ٘ اإلغ٩ًٚٞ، ؾِٞ إسٚا١ اه اخ اإلغ٩ًٛ، اهقآطٝ، 

 .206، م 1

املا٢ٞ اهجاًِٞ. ؼقٚق: قٌس غٚس داز اؿق، اهقآطٝ، زاض اهلتب اهسضض اهلاًِٞ يف أعٚاْ    -4
 َ. 1966اؿسٙجٞ، 

  (:1546َٓـ/953ت اهسًؿقٛ، عوٛ )قٌس بّ ابّ ط٘هْ٘ = 
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