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 صورة ادًّفف

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل افرمحن افرحوم

 

 

 اًمٌذل واًمٗمداء.  ًمٗمْمٞمٚم٦م، واًمقارديـ طمٞم٤مَض إمم اًم٘م٤مسمًلم ُمـ أٟمقار ا

 هؿ. ٝمؿ، واعمتٗمّٓمرة أيم٤ٌمدُ هبؿ، واًمقايمٗم٦م ُمداُمٕمُ إمم اًمقاضمٗم٦م ىمٚمقُ 

 .7ار ىمؼم أيب اًمِمٝمداء اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكمإمم زوّ 

ٚمتٕمريػ سمت٤مريخ هذه ًم٦م اجلٝمقد اعمٌذوًم٦م ٚمهدي هذه اًمًٓمقر ضمٝمداَ ً ُمتقاوٕم٤ًم ذم ؾمٚمًأُ 

 اعمديٜم٦م اعم٘مّدؾم٦م. 

 دي آل ضعمةشلامن ها
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  ـلمة ادعهدـلمة ادعهد

ـ اعمرىميد اًمٓمي٤مهر ًمًيٞمّد اًمِميٝمداء وؾميٌط رؾميقل اه ، اإلُمي٤مم 9يمرسمالء هل اعمديٜم٦م اًمتيل تتْمي

، واعمداومـ اًمٓم٤مهرة ٕسمٜم٤مئف وأهيؾ سمٞمتيف وأايح٤مسمف اعمًتِميٝمديـ سميلم 8احلًلم سـم قمكّم سـم أيب ـم٤مًم٥م

 .7اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس، اسـم ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم يديف، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمرىمد اًمٓم٤مهر ًمٚمِمٝمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ أيب

، اًمٙمثيػم ي وٓ شميزالي وهل أيْم٤ًم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وإدب، واحل٤مضة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل اطمتْمٜم٧م 

 ُمـ اًمزُمـ. ة ىمرونٍ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء وإدسم٤مء واخلٓم٤ٌمء، ُمٜمذ قمدّ 

ه اعمديٜمي٦م خ هليذيي١مرّ  ، هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ، يمت٤مٌب "شمراث يمرسمالء"و

أقمالُمٝمي٤م. وهيق  ٦م، وأهيؿّ ٦م وإدسمّٞميهه٤م اًمٕمٚمٛمّٞمي٦م ومٞمٝم٤م، يم٠مُ ٦م وإدسمٞمّ اًمٕمري٘م٦م، وًمٚمحريم٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ 

 ٦م سمت٤مريخ يمرسمالء واًمٕمراق.إًمٞمف ذم إسمح٤مث اخل٤مّا اًمرضمقع ٓ ُيًتٖمٜمك قمـ ُمٝمؿٌّ  ُمّمدرٌ 

 أُم٣م ٌػ وُم١مًمّ  ػ اًمٙمت٤مب، إؾمت٤مذ ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م، هق اسمـ يمرسمالء، وسم٤مطم٨ٌم ومٛم١مًمّ 

ػ طميقل يميرسمالء، زهي٤مء ُم٤مئي٦م ُمـ قمٛمره ذم اًمٌح٨م واًمتقصمٞمؼ عمديٜمتف هذه، وىمد أًّمي ؾمٜملم يمثػمةً 

 .وخمٓمقطٍ  ، سملم ُمٓمٌقعٍ ٍػ وُم١مًمَّ  يمت٤مٍب 

، ويٕمؼمر "شمراث يمرسمالء"ويتنّمف ُمٕمٝمد أسمح٤مث احل٩ّم واًمزي٤مرة سمٓم٤ٌمقم٦م وٟمنم اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ًمٙمت٤مب 

ـ أُمٚمف سمدوام اًمتقومٞمؼ ًمٚمٛم١مًّمػ اًمٙمريؿ، ويتٛمٜمّك ًم  ف اًمٕم٤مومٞم٦م وـمقل اًمٕمٛمر.قم

 معهد أبحاث احلج وافزيارة

ؿسم افتاريخ وافسرة



 



 

 

 

 

 

  بالءبالء  تراث ـرتراث ـر

ُم١مّرظم٤ًم ادور اًمٓمٌٕم٦م  ،٤مبد ُمرشم٣م اًمقهّ اعمٌدع اًمًٞمّ  هب٤م اًمِم٤مقمرُ  شمٗمّْمَؾ  قمٓمرةٌ  هذه إوامُم٦مٌ 

 إومم ُمـ اًمٙمت٤مب: 

ــ َ اا ــلـ ِاهــ ـــللٓاظرِــ ــ٘اأظــ اٌجــ

 

ــلف ااا  ــ اٌ  ــن فٙام ــااى ــلاِ ــام ا٘ولٔ

ــن   ــلا ـ ــَوامـ ــن هاها ظؽـــًٜاٌـ أِـ

 

ــ وَ٘   ــ اأ م امـ ــَامـ ــاُحٕـ ا٘ ظؽ ـ

اهٔآشــــِٛاو نـــــٕآٍـارُـــــلفٔامــــل 

 

ـــولِ ُ  ــلامٙـــااالـ ــ ناظِـ ــٚ ُٓا َ ظٍـ اظـ

ــ َ  ــر ل ُاهٔأـيــ ــآ)ســ ــٌ وَا(اهمــ اِوــ

 

ــواا  ــأىَالرِ ــأ اى ــل باه ــلنجرٚأ اٌ

ــ  ّ  ــنٓااٌـ ـــاوىـ ــلا ظوِـ ــِئاأىـ امٔمٙـ

 

ا٘مٍَٔصٛـــاه ـــلاٌـــَاهِٓـــ ٙيماااأ فٙ 

ـــ ٓمِوٙ  ـــِنوٙاهـــ ـــياٙواااواٌـــ اهٙجٔـــ

 

ــأف٘خْ  ــحٕ)ُٓاؤ ُـ ــِٓـ ــ ه٘(لاىُـ ا  ثُأـ

  952ااا1111اااا92ااااااااا



 

 



 

 

 

 

 

 ة اإلشالم افشوخ آؿا بزرك افطهراينـلمة حّج 

٦م اإلؾمالم اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد حمًيـ، اًمِميٝمػم أتٗمٜم٤م اًمٌّح٤مصم٦م اًم٘مدير، اعم١مّرخ اًمٙمٌػم، طمجّ 

 ا٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م )اًمذريٕم٦م( هبذه اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مّٞمٛم٦م:  ،زرك اًمٓمٝمراينسمآهم٤م سم

 

الم قمغم ؾميّٞمدٟم٤م وٟمٌّٞمٜمي٤م حمّٛميدٍ  ًّ ظمي٤مشمؿ اًمٜمٌٞمريلم، وقميغم  احلٛمد ه رّب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًم

 ُمـ أن إمم ىمٞم٤مم يقم اًمديـ.  ،أواٞم٤مئف آصمٜمل قمنم إئّٛم٦م اعمٕمّمقُملم

ٔمر قم٤مسمرًا سم٤مًمٜمٔمرة اًمٕمجغم هذا اًمًٗمر اًمٜمٗمٞمس اًمذي هيق )شميراث يميرسمالء( اًمٜم وسمٕمد، وم٘مد ّهطم٧ُم 

ٓطمتقائف قمغم ُم٤م مل يٌح٨م قمٜميف اعمت٘ميّدُمقن قمٚمٞميف ُميـ ُمي١مًّمٗمل شميقاريخ  ،ف اؾماًم ـم٤مسمؼ اعمًّٛمكومقضمدشمُ 

يمرسمالء. يمٞمػ وىمد أسمرزه إمم اًمقضمقد يراع اًمٗم٤موؾ اًم٤ٌمرع اًمِم٤مب اًمٚمٌٞمي٥م ومْميٞمٚم٦م اًمًيٞمد ؾميٚمامن آل 

ًمٌٕمض طم٘مقق وـمٜمف وُمً٘مط رأؾمف، وم٠مقمروٜم٤م قمـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف، وايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًميدقم٤مء  ـمٕمٛم٦م احل٤مئري أداءً 

إلظمراج أُمث٤مل هذا اًمًٗمر اًمنميػ، وووّمؼ أىمراٟمف ٓشّم٤ٌمقمف سم٢مضمراء ىمٚمٛمٝمؿ اًمٜمزييف  ،ًمف سم٤مًمتقومٞمؼ واًمت٠ميٞمد

 ًمٞمجزهيؿ اه ضمزاء اعمحًٜملم.  ،اًمٜمٔمٞمػ ذم هذه اعمقاوٞمع

ذم اًمٜمجيػ إذف ييقم اجلٛمٕمي٦م اعمٓم٤مسم٘مي٦م ّٕول  طمّررشمف سمٞمدي اعمرشمٕمِم٦م ذم ُمٙمتٌتل اًمٕم٤مُّم٦م

احلٛمؾ ُمـ اًمًٜم٦م اًمِمٛمًٞم٦م، اخل٤مُمس ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة احلرام، قم٤مم صمالصم٦م وصمامٟملم )وصمالصمٛمئ٦م( 

 .وأًمػ وأٟم٤م اًمٗم٤مين اًمِمٝمػم سمآىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين



 

 

 

 

 

 ـلمة حّجة اإلشالم األصفهاين احلائري

حل٤مج اًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م إاٗمٝم٤مين احلي٤مئري ٦م اإلؾمالم اًمٗمٞمٚمًقف اًمٙمٌػم اشمٙمّرم قمٚمٞمٜم٤م طمجّ 

 قمؼّم ومٞمٝم٤م قمـ اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمف هلذا اًمٙمت٤مب.  سمٚمٞمٖم٦مٍ  سمٙمٚمٛم٦مٍ 

 

الم قمغم رؾمقل اه حمّٛمد سمـ قمٌد اه وقمغم آًمف آل اه.  ًّ  احلٛمد ه يمّٚمف، واًمّمالة واًم

ومْميؾ، وعّمي٤م يم٤مٟمي٧م  ذي وسمٕمد، إّن ُمـ أؾم٤ٌمب ومْمٞمٚم٦م اًمٙمالم أن يٙمقن اًمٙمالم ذم ُمقوقعٍ 

يمرسمالء ُمـ أومْمؾ سم٘م٤مع اًمدٟمٞم٤م، وم٤مًمتٙمّٚمؿ ذم شم٤مرخيٝم٤م ُمـ أومْمؾ اًمٙمالم ذم اًمتيقاريخ. وىميد شمٙمّٚميؿ 

ذم شم٤مريخ هذا اًمٌٚمد اعم٘مّدس، وًمٙمٜمّل ُم٤م رأي٧م شمٚمؽ اًمتقاريخ، وإّٟمام رأي٧م شمي٤مريخ )شميراث  مج٤مقم٦مٌ 

اًمًٞمد ؾمٚمامن سمـ اًمًيٞمد  ب اًم٤ٌمرع إدي٥م،اًمٚمٌٞم٥م، واعمٝمذَّ  يمرسمالء( اًمذي أًّمٗمف اًمٗم٤موؾ اًمِم٤مّب 

ف ذم هيذا اعمقويقع ُم١مًّمٗمي٤ًم ه٤مدي سمـ اًمًٞمد حمّٛمد ُمٝمدي آل ـمٕمٛم٦م )ؾمّٚمٛمف اه شمٕمي٤ممم(، ومقضمدشُمي

ُمـ اخلّمقاٞم٤مت> وم٘مد شمٕمّرض ًمذيمر قم٤مُمري هذا اًمٌٚميد اعمٌي٤مرك ُميـ  ضم٤مُمٕم٤ًم ُمِمتٛماًل قمغم يمثػمٍ 

ؾميتلم: اًمٕمٚمامء واًم٤ًمدات واًمًالـملم وهمػمهؿ، وًمٌٞم٤من سمٕميض ظمّمقايٞم٤مت اًمروويتلم اعم٘مدّ 

د ُميـ اًمٌ٘مي٤مع> يمٌ٘مٕمي٦م اًمًيٞمّ  ، وًمٙمثيػمٍ 7وأظمٞمف أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌي٤مس 7روو٦م ؾمّٞمدٟم٤م احلًلم

ُميـ  إسمراهٞمؿ اعمج٤مب، وسم٘مٕم٦م طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر، وسم٘مٕم٦م احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمل وهمػمه٤م، وًمٙمثيػمٍ 

 ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُّمي٦م واخل٤ماي٦م، وًميذيمر يمثيػمٍ  ٦م واعم٤ًمضمد واحلًٞمٜمٞم٤مت، وًمٙمثػمٍ اعمدارس اًمديٜمٞمّ 

أقم٤مفمؿ اًمٕمٚمامء وإؾم٤مـملم وسمٕمض ُمّميٜمّٗم٤ممؿ، وجلامقمي٦م ُميـ إدسمي٤مء واًمِميٕمراء وسمٕميض  ُمـ
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ـمرائػ أؿمٕم٤مرهؿ. وذم احل٘مٞم٘م٦م ُيٕمّد هذا ُمـ يمت٥م اًمتيقاريخ واًميؽماضمؿ واعمٕمي٤مضمؿ وإٟمًي٤مب 

ُمي٤م ذم هيذا اًمٙمتي٤مب ُميـ مجيع ٤مت، وىمد أشمٕم٥م ٟمٗمًف، وسف قمٛمره، وسمذل جمٝمقده ذم وإدسمٞمّ 

ف، ه، ويِميٙمر ؾميٕمٞمُ ر جمٝميقدُ ه، ومٚمٞم٘ميدَّ وقمغم اه سمرّ  ،٦م، ومٚمٚمف دّرهرد اعمتِمتتّ اعمّم٤مدر اعمتٗمّرىم٦م، واعمقا

 ه. ويٕمرف ىمدرُ 

ًمٕم٘م٤ٌمه، وأن حينمٟم٤م وإّي٤مه ُميع  وأؾم٠مل اه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن جيٕمؾ ؾمٕمٞمف هذا ذوم٤ًم ًمدٟمٞم٤مه، وذظمػمةً 

سمج٤مهٝمؿ وطميرُمٝمؿ  ،فُّمف وأظمٞمف، وإئّٛم٦م ُمـ ذّرّيتف وسمٜمٞمأُ ُمنّمف هذه اًمٌٚمدة اعم٘مّدؾم٦م، وضمّده وأسمٞمف، و

 وم٢مّٟمف أرطمؿ اًمرامحلم. 

ييقم  إايٌٝم٤مينّ  طمّرره أطمقج اعمرسمقسملم إمم رمح٦م رسّمف اًمٖمٜمل حمّٛميد روي٤م سميـ حمّٛميد اًمت٘ميّل 

 ُمـ اهلجرة اعم٤ٌمريم٦م ذم يمرسمالء اعمٕمغّم.  35:5اًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة احلرام ؾمٜم٦م 

 



 

 

 

 

 

 ـلمة افبّحاثة افكبر افسود حسن األمغ

إمم اًمتٕمرييػ هبي٤م، واًمتٜمقييف سمِمي٠م ٤م  اعم٘مّدؾم٦م ذات اًمت٤مريخ احل٤موميؾ، سمح٤مضمي٦مٍ  يمرسمالء اعمديٜم٦م

 ،ُميـ حمّ٘م٘ميل هيذه اعمديٜمي٦م ٗمؼ ُمع ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اعم٤ميض واحل٤مض، وهذا ُم٤م ىم٤مم سمف ومرييٌؼ شمتّ  سمّمقرةٍ 

ُمٜمٝمي٤م سمح٤مضمي٦م إمم  شم١مّرخ هل٤م وشمدّل قمٚمٞمٝم٤م، وُمع ذًمؽ وم٘مد فمّٚم٧م ضمقاٟم٥م يمثيػمةٌ  وم٠مًّمٗمقا قمّدة يمت٥ٍم 

 يد ُمـ اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت. ختّمٞمّمٝم٤م سم٤مًمٕمد

، وايّٛمؿ قميغم اًمّميٛمقد ذم وضميف 7ومٙمرسمالء ُمٜمذ اًمٞمقم اًمذي طميّؾ ومٞمٝمي٤م ريمي٥م احلًيلم

وأايٌح٧م  ،ًمٚم٘مٚمقب مقي إًمٞمٝم٤م ُمـ يميّؾ ُمٙمي٤منٍ  اًمٓمٖمٞم٤من وٟمّٗمذ شمّمٛمٞمٛمف، ومٖمدت سمذًمؽ حمّج٦مً 

قمٛمٞمؼ، ُمًتقطملم ُمـ ذيمرى ا٤مطم٥م اًم٘مؼم أؾميٛمك ُمٕمي٤مين  ًماُلًمقف يٜمزًمق ٤م ُمـ يمّؾ وم٩م   ُمٚمت٘مًك 

قًم٦م واًم٤ًٌمًم٦م واًمِمٛمؿ، وُمًتٚمٝمٛملم ُمـ روقم٦م اعمٙم٤من أرومع ُم٤ٌمدئ اًمتحيّرر واًمتٛميّرد قميغم اًمرضم

 اًمٓمٖمٞم٤من وآؾمتٌداد. 

ويم٤مٟمي٧م  ،إّن يمرسمالء ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم طمٔمٞم٧م سمٕمٜم٤مي٦م اعمٜمّ٘مٌيلم واًمٌي٤مطمثلم واًمٜمي٤مصمريـ واًمِمي٤مقمريـ

، ومٙمي٤من طمّتيك هيذا اًمٕمٍمي ،إمم قمٍم سمذًمؽ ضمديرة، وفمّٚم٧م إىمالم شمتٕم٤مىم٥م قمغم ذيمره٤م ُمـ قمٍٍم 

 ، وشمِم٤مء إىمدار هل٤م أن شمٙمقن إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م طمٔمٞمي٧م سميف ُميـ ىمداؾمي٦مٍ صمٛمٞمٜم٦مٌ  سملم أيديٜم٤م ُمـ ذًمؽ ذظمػمةٌ 

 وأدسمّٞمي٦مٍ  ٦مٍ وومٙمرّيي قمٚمٛمٞمي٦مٍ  وشمٙمريؿ، وُم٤م ىم٤مم ومٞمٝمي٤م ُميـ ُمِمي٤مهد وُمراىميد، أن شمٙميقن ُمٌٕمثي٤ًم ًمٜمٝمْمي٤مٍت 

اعمدّرؾملم اعمٗمتيلم. > وم٘مد ضم٤مء وىم٧م يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمدرؾم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمٙمؼمى، وُم٘مّر يم٤ٌمر جمتٝمدهيؿ ٦مٍ وؾمٞم٤مؾمٞمّ 

ٌَّ  ٦مٍ ، وُمٜم٤مه٩م شمدريًٞمّ واؾمٕم٦مٍ  ٦مٍ قمٚمٛمٞمّ  ُمـ طمٚم٘م٤مٍت  ذم يمّؾ قمٍٍم  ّ ٤م مل ختُؾ أيمام   ، ومٜمٌغ ومٞمٝم٤م اًمٕمدييدُ ٘م٦مٍ ُمٓم
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ّٞمدت ومٞمٝمي٤م اعمٕم٤مهيد ُميـ اًمٕمٚميامء واًمِميٕمراء، يميام ؿُمي ُمـ رضم٤مل اًمٗمٙمر واًم٘مٚمؿ، وؿمٝمدت اًمٙمثػمَ 

ًمثقرات اًمقـمٜمٞم٦م، وىميد يمي٤من يميّؾ ُمـ احلريم٤مت اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وا واعمدارس، يمام يم٤مٟم٧م ُمّمدرًا ًمٕمددٍ 

قميغم يمثيرة ُمي٤م  ي ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمتي٠مًمٞمػ ومٞمٝمي٤م ُمٕملمٍ  سم٤مًمقىمقف قمٜمد طمد   یٙمتٗمَ ذًمؽ داقمٞم٤ًم ٕن ٓ يُ 

 ُمـ أدسم٤مئٝم٤م إيمٗم٤مء وم٠مظمذ قميغم ٟمٗمًيف ظمدُمي٦م سمٚميده ظمدُمي٦مً  وُمـ هٜم٤م  ض واطمدٌ  يًّمػ.أُ يُمت٥م و

ؾميت٤مذ اث يميرسمالء(، ذاك هيق إُ دائاًم> وم٠مًمػ اًمٙمت٤مب اًمذي أؾميامه )شمير ، واًمقوم٤مء ًمف ووم٤مءً ظم٤مًمدةً 

د ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م، اًمذي يمتي٥م يمت٤مسميف ُمًيتٝمدوم٤ًم إطمٞمي٤مء شميراث يميرسمالء ُميـ مجٞميع اًمًٞمّ 

 ،ف ُمـ اًمرواج واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمفٌع اًمٙمت٤مب ـمٌٕمتف إومم وًم٘مل ُم٤م يًتح٘م  ضمقاٟم٥م هذا اًمؽماث، وـمُ 

وُم٤م اؾمتجّد مم٤ّم مل  ،ُمـ ىمٌؾت اًمٓمٌٕم٦م إومم، ومٕمزم قمغم إقم٤مدة ـمٌٕمف ُمْمٞمٗم٤ًم إًمٞمف ُم٤م وم٤مشمف دطمّتك ٟمٗم

 يٙمـ، وهق هذا اًمذي يراه اًم٘م٤مرئ سملم يديف ذم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م. 

 ف قمغم ُم٤م ؾمٞمٚم٘مك ذم ُمٓم٤مًمٕمتف مم٤ّم يِمقىمف ويٚمّذه سمؾ أشمرك ًمف أن يٜمٙمي٥مَّ وم٠مدًمَّ  ؾمتٌؼ اًم٘م٤مرَئ أوًمـ 

، ٕمي٦مٍ ويميّؾ ُمت ُمـ أّٟمف ؾميٞمخرج ُميـ ذًميؽ سمٙميّؾ وم٤مئيدةٍ  قمغم اًمٙمت٤مب ُمٜمّ٘م٤ًٌم ُمًتٓمٚمٕم٤ًم، وأٟم٤م واصمٌؼ 

٦م . وهيذا ُمي٤م حيٛمٚمٜمي٤م قميغم تّٞميوؾمٞمتٕمّرف قمغم خمتٚمػ اًمٜمقاطمل ذم هذا اًمٌٚمد اعم٘ميّدس اًمتي٤مرخيّل 

ٗملم مجٞمٕم٤ًم أن يدرؾمقا سمٚمدا ؿ يمٝميذه اًمٙم٤مشم٥م واإلؿم٤مدة سمجٝمقده، واصم٘ملم ُمـ أّن ُمـ واضم٥م اعمث٘مَّ 

  ًمٞمٙمقن ًمٜم٤م ُمـ جمٛمقع ُم٤م يٙمتٌقٟمف شم٤مرخي٤ًم ُمٗمّّماًل ًمٚمقـمـ، ودًمٞماًل يم٤مُماًل ًمٙمؾ ،اًمدراؾم٦م
ٍ
ُميـ  ضمزء

    أضمزائف، وأُم٤مُمٝمؿ هذه اًمتجرسم٦م اًمٜم٤مضمح٦م هلذا اًمٙم٤مشم٥م اًمٜم٤مضمح. 
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  مقّدمة افطبعة االُوػمقّدمة افطبعة االُوػ

ّن اًمذيـ يمتٌقا قمـ شم٤مريخ هذه اعمديٜم٦م اعم٘مّدؾم٦م، وُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝم٤م ُميـ احليقادث اًمداُمٞمي٦م أ ٓ ؿمّؽ 

٘مديؿ ذًمؽ اًميؽماث اًم٘ميٞمّؿ اًميذي خييدم اإلٟمًي٤مٟمّٞم٦م سمت ،ًمٚمٕم٤ممل يمٌػمةً  ذم خمتٚمػ اًمٕمّمقر، أؾمدوا ظمدُم٦مٌ 

مجٕم٤مء> ومٚمذا طم٤مز شم٘مدير أرسم٤مب اًمٕمٚمؿ، وأؾم٤مـملم اًمٗمٙمر، ورضم٤مل اعمٌدأ واًمٕم٘مٞمدة وؾمقاهؿ. وُميع يميّؾ 

 واًمًيٞم٤مّد  يمّؾ ُم٤م خيص شم٤مريخ يميرسمالء اًمث٘مي٤مذمّ  ذًمؽ رأي٧م ًمزاُم٤ًم قمكّم أن أىمقم سمجٛمع ُم٤م يٛمٙمـ مجع

ـ اًميذيـ أٟمجٌيتٝمؿ هيذه إرض اًمٓمّٞمٌي٦م ُميـ قمٚميامء وؿميٕمراء ختٚمٞمدًا ًمذيمرى اعمٗمّٙميري ،وآضمتامقمّل 

وىميّدُمقا شمراصمي٤ًم ومٞميف قمٜمي٤مس  ،ممّـ أىمي٤مُمقا ًمٚمٗمٙمير وزٟمي٤مً ً ،وهمػمهؿ وؾمٞم٤مؾم٦مٍ  وومالؾمٗم٦م، ورضم٤مل ضمٝم٤مدٍ 

 يٕميرف ُمـ هي١مٓء اعمٗمّٙميريـ جمٝميقًٓ ملَ  قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجّدده وٟمٕمٞمد درؾمف، وىمد سم٘مل شم٤مريخ ىمًؿٍ  إٟم٤ًمٟمّٞم٦مٌ 

ت اًمٕمرسمٞمي٦م ذم ذم اًمّميحػ واعمجياّل  هذه اًمٌحقث اعمٜمِمقرةَ  ٞمًػم> ومآصمرت ووعَ ر اًمإّٓ اًمٜمزَ  قمٜمف اعملُ 

 ضم٤مُمع سم٤مؾمؿ )شمراث يمرسمالء(.  يمت٤مٍب 

سمجالئيؾ إقميامل،  طم٤موميٌؾ  جمٞمدٌ  وهمػم ظم٤مٍف قمغم اًم٘م٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م أّن ُمديٜم٦م يمرسمالء هل٤م شم٤مريٌخ 

 ،واًمٗميداء اًمٌٓمقًمي٦م اًمٌالهم٦م واًمٌٞمي٤من، ورضميُؾ  ه٤م أُمػمُ ويْمّؿ أٟمّمع اًمّمٗمح٤مت اًمتل ظمّط أؾمٓمرَ 

 إًمٞمف هم٤ٌمر.  ٓ يِمّؼ  وضمٝم٤مدٍ  ٟم٤مدرةٍ  سمٙمّؾ ُم٤م طمقت ومٞمف ُمـ سمٓمقًم٦مٍ  7احلًلم سمـ قمكم اإلُم٤ممُ 

ىمي٦م، وىميد ُميّرت ذم اًم٘ميرون سم٤معمقاهي٥م اخلاّل  زاظميرةٌ  وإديبّ  ويمرسمالء ذم ُم٤موٞمٝم٤م اًمٕمٚمٛميّل 

ومي٦م، ٝمي٤م ذم ُمٞميدان اًمٕمٚميؿ واعمٕمرُمٜمزًمتُ  وؾميٛم٧ْم  ،خمتٚمٗم٦م، مم٤ّم قمٔمؿ ؿم٠م ٤م اًمٖم٤مسمرة سمٛمراطمؾ وأدوارٍ 

طمٞم٨م سمٚمٖم٧م أوج قمٔمٛمتٝم٤م، ويم٤من ؾمٌٌف فمٝمقر قمٚمامء وُمٗمّٙمريـ رومٕمقا رأؾميٝم٤م قم٤مًمٞمي٤ًم، وٓ شميزال 
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س طمّتك اًمٞمقم ذم ُمٕم٤مهدٟم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، يمام وؿمٝمدت ؾمي٤مطم٤مت يميرسمالء ىمٌيؾ ىميرٟملم أو آصم٤مرهؿ شمدرَ 

 ،٦مت ومٞمٝمي٤م اًمزقم٤مُمي٦م اًمروطمّٞميُمـ ىمٌؾ> طمٞم٨م اؾمت٘مرّ  مل شمِمٝمد هل٤م ُمثٞمالً  ا٤مظم٦ٌمً  قمٚمٛمّٞم٦مً  أيمثر طمريم٦مً 

ُمـ أؾم٤مـملم اًمٕمٚمامء، طمّتك سمدأت يمرسمالء شمٜم٤مومس اًمٜمجيػ إذف ذم  همٗمػمٍ  ؽ سمقضمقد قمددٍ وذًم

قميـ وايٗمٝم٤م،  يٕمجيز اًم٘مٚميؿُ  أدسمّٞمي٦مً  وطمٚمٌي٤مٍت  ٦مً ظمٓم٤مسمٞمّ  طمريمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، يمام وؿمٝمدت ُم٤ٌمري٤مٍت 

 قمـ اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م.  ويٙمّؾ اًمٚم٤ًمنُ 

امي٤م آضمتامقمّٞمي٦م رّ هذا اًمٙمت٤مب أطمقال يمرسمالء ُمٜمذ أّول شمِمٞمٞمده٤م وشمدويـ شمٓمق ـ ُمقادّ شمتْمٛمّ 

واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م واًمٕمٛمراٟمّٞم٦م واًمٕمٚمٛمّٞم٦م وإدسمّٞم٦م، وشمْمّؿ شمراضمؿ أىمٓم٤مب اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ىمّدُمقا ًمإلٟمًي٤مٟمّٞم٦م 

٦م اعمتٕمّٚم٘مي٦م سمِمي١مون هيذا اًمٌٚميد إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمقاوٞمع اهل٤مُّمي ،أقمامًٓ جمدي٦م ذم اًمٗمٙمر واجلٝم٤مد

 ُمٜمذ احلداصم٦م سمجٛمٕمٝم٤م وشمدويٜمٝم٤م.  اًمتل ؿمٖمٗم٧ُم  ،اعم٘مّدس

سميف  ، وم٠مٟم٤م أٟمتٝمز هذه اًمٗمرا٦م اًمثٛمٞمٜم٦م ًمت٘مديؿ ُم٤م اظمتٛمر ذم اًمذهـ، وُم٤م ؿميٕمرْت يٙمـ ُمـ أُمرٍ  وُمٝمام

إظمراضمٝمي٤م هبيذا اًمِميٙمؾ>  هٜمي٤م وهٜمي٤مك، وميآصمرُت  اًمٜمٗمس ُمـ اعمقاوٞمع واًمٌحقث اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٌٕمثيرةً 

 ًميدّي  ذم تٗمٞمز هقاة إدب واًمت٤مريخ وشمقؾمٞمع ـم٤مىم٤ممؿ. وىمد شميقوّمرْت  ٦م، ورهم٦ٌمً طمرا٤ًم ًمٚمٗم٤مئدة اًمٕم٤مُمّ 

يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل إيراده ُمـ اًمِمقاهد واًمدٓئؾ، قمٚمياًم سمي٠مّن هٜمي٤مك قميددًا ُميـ  ٦مٌ همٜمٞمّ  ُمّم٤مدر يم٤مومٞم٦مٌ 

زد قميغم  ،قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٙمت٤ٌمت إيران واًمٕميراق ٚمٕم٧ُم اعمخٓمقـم٤مت اًمتل شمتٕمّٚمؼ سمٛمقاوٞمع اًمٙمت٤مب، ىمد اـمّ 

ٜمٝمؿ ـمٞمٚمي٦م قمي یييروريـ ُمـ اجلٞميؾ اعمي٤ميض، وأطم٤مديي٨م ممّيـ أيّن اؾمتٛمٕم٧م إمم رواي٤مت اعمٕمٛمّ  :ذًمؽ

 اًمًٜملم اخلقازم. 

ـْ آزرين ذم هيذا  وأظمػمًا ٓ يًٕمٜمل إّٓ أن أرومع أؾمٛمك آيي٤مت ؿميٙمري واُمتٜمي٤مين إمم يميّؾ َُمي

 ،إزمّ  ُميـ شم٘ميديؿ ييد اعمًي٤مقمدة ،اعمنموع اًمْمخؿ اًمذي يتٓمّٚم٥م وىمت٤ًم ـمقياًل وقمٛمياًل ُمتقاايالً 

اي٤مطم٥م  ،ٓمٝميراين٦م اإلؾمالم اًمِمٞمخ آىمي٤م سميزرك اًمومْمٞمٚم٦م اًمٕماّلُم٦م اًمٙمٌػم طمجّ  :سم٤مًمذيمر وأظمص  

ؾميت٤مذ ويٞم٤مء اًميديـ اد ُمدير ُمٙمتٌي٦م اعمتحيػ اًمٕمراىميل، وإُ ؾمت٤مذ يمقريمٞمس قمقّ )اًمذريٕم٦م( وإُ 

أسمقاحل٥ّم، وومْمٞمٚم٦م اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اًمٞمٕم٘ميقيب، واًمِميٞمخ يمي٤مفمؿ أسميق أذان، واعمحي٤مُمل 

ؾميت٤مذ طمًيـ قمٌيد ؾمت٤مذ قمٌيد اعمجٞميد طمًيلم اًمًي٤ممل، وإُ د قمٌد اًمّم٤مطم٥م إؿمٞم٘مر، وإُ اًمًٞمّ 
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٤مب آل ـمٕمٛمي٦م، اًمًيٞمد جمٞميد اًمًيٞمد ؾميٚمامن اًمقّهي : ُميـ أسمٜمي٤مء قمٛميقُمتلإُمػم اعمٝمدي، ويميالا 

ٌّيل اًمث٘م٤مومي٦م، ٤مب آل ـمٕمٛمي٦م، وهميػمهؿ ُميـ روّ واعمح٤مُمل اًمًٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اًمقهّ  اد اًمٗمٙمير وحم

وأن يٚمٝمٛمٝميؿ اًمتقومٞميؼ ذم ظمدُمي٦م اًمٕمٚميؿ  ،اًم٘ميدير أن ييقوّم٘مٝمؿ ذم ُمًيٕم٤مهؿ ؾم٤مئاًل اعمقمم اًمٕميكمَّ 

 ريخ، واه هق اعمقوّمؼ.وإدب واًمت٤م

 د هادي آل ضعمةشلامن افسوّ 

 





 

 

 

 

 

  مقّدمة افطبعة افثاىوة مقّدمة افطبعة افثاىوة 

اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ يمت٤مسمٜم٤م )شمراث يمرسمالء( ًم٘مٞم٧م ُمـ ًمدن اًم٘مّراء اًمٙمرام إىم٤ٌمًٓ يمٌيػمًا  دٟمٗم٤مسمٕمد 

ًمرهمٌي٦م اًمٙمثيػم ُميـ إايدىم٤مء  صم٤مٟمٞمي٦مً  أن أقمٞمد ـمٌٕمف ُمّرةً  وشمِمجٞمٕم٤ًم أقمتّز سمف> ًمذا رأي٧م ًمزاُم٤ًم قمكمّ 

 ىمّٞمٛمي٦مٌ  سمٕميد أن شميقوّمرت ًميدّي ُمٕمٚمقُمي٤مٌت  ضمدييدٍ  ٗملم، وم٠مظمذت قمغم قم٤مشم٘مل إظمراضمف سمثقٍب اعمث٘مّ 

ّٟمٜميل طميذوم٧م ُميـ أإمهٞم٦م شُمٚم٘مل أوقاء قمغم سمٕمض إطميداث اًمت٤مرخيّٞمي٦م. يميام  قمٔمٞمٛم٦مُ  ووصم٤مئُؼ 

ضمديرة سم٤مًمتًجٞمؾ> طمٞم٨م يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمي٤م ـمي٤مسمع اًمٙمت٤مب سمٕمض إومٙم٤مر واعمقاوٞمع اًمتل هل همػم 

ذم إدراضمٝم٤م، وىمد دقم٤مين إمم شمدويٜمٝم٤م ذم اًمٓمٌٕمي٦م  تٝم٤م، أو اًمتل هل همػم ُمرهمقٍب اًمتِمٙمٞمؽ ذم احّ 

 إومم اإلهاع. 

٦م إؾمي٤مٟمٞمد، وروقمي٦م إهميراض، إّن هذه اًمٓمٌٕم٦م اجلديدة متتي٤مز سمدىّمي٦م اعمٕمٚمقُمي٤مت، وايحّ 

 ومٞمٝم٤م ظمالل اًمٓمٌٕم٦م إومم.  ٕم٧ُم إهداف، وىمد ظمٚم٧م ُمـ إظمٓم٤مء اًمتل وىم وؾمٛمقّ 

ًمٚمٗمٙمر، وطمٗمظ اًمؽماث اًمٕميريب ذم  إّٟمٜمل مل أؾمتٝمدف ُمـ وراء إظمراج هذا اًمٙمت٤مب إّٓ ظمدُم٦مً 

هذه اعمديٜم٦م اًمِم٤مخم٦م اعم٘مّدؾم٦م اًمتل ًمٕم٧ٌم دورًا ُمٝماّمً ذم شم٤مريخ اًمٕمرب ىمدياًم وطمديث٤ًم، وًم٘مٞمي٧م ُميـ 

دت يمي٤مًمٓمقد إؿميّؿ دون أن شمٚميلم ذم ومؿ اًمزُم٤من> ّٕ ٤م ايٛم ٟمِمقدةً أُ أطمداث اًمدهر ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م 

 ىمٜم٤مم٤م، أو شمروخ أُم٤مم ىمقى اًمنّم واًمٕمدوان. 

ـ زّودوين سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمٜم٤مومٕمي٦م، وأرؿميدوين إمم حمّجي٦م اًمّميقاب  ويم٤من ذم ـمٚمٞمٕم٦م رضم٤مل اًمٗمٙمر اًمذي

 د ا٤مًمح اًمِمٝمرؾمت٤مين ي ٟمزيؾ ـمٝمران ي اًميذي ٟم٘ميد اًمٙمتي٤مب سمتٗمّميٞمؾ، يميام أظميّص إدي٥م اًمٙمٌػم اًمًٞمّ 
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ـ اًم٘مزويٜميل قميغم شمقضمٞمٝمي٤ممام سم٤مًمِمٙمر اًم٤ًمدة حم ّٛمد طمًـ ُمّمٓمٗمك اًمٙمٚمٞمدار، وإسميراهٞمؿ ؿميٛمس اًميدي

واهتامُمٝمام، ويمذًمؽ ضمّدي اًمًيٞمد أمحيد اًمًيٞمد اي٤مًمح آل ـمٕمٛمي٦م )رمحيف اه( اًميذي قمي٤مس ُمٕمٔميؿ 

إطمداث اًمتل ُمّرت سمٙمرسمالء، وضم٤مًمس أدسم٤مءه٤م وقمٚمامءه٤م، وحيتٗمظ هلؿ ذم ذايمرشمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٓمرائيػ 

 ت اًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمتٜم٤مىمٚمٝم٤م إٟمدي٦م طمٞمٜمذاك. اعمًتٛمٚمح٦م واحلٙم٤مي٤م

وسمٕمُد أهّي٤م اًم٘مي٤مرئ، ومٝميذه هيل اًمٓمٌٕمي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م ُميـ شميراث يميرسمالء، آُميؾ أن شمٚم٘ميك ُمٜميؽ 

جيٚمق ُمآصمر يمرسمالء وأطميداصمٝم٤م  اؾمتح٤ًمٟم٤ًم، وشمؽمك ذم ٟمٗمًؽ أصمرًا، وشمًؽمقمل اهتامُمؽ> ومٝمق يمت٤مٌب 

 ٤مت أدسم٤مئٝم٤م اًمٙمرام. م وقمٌ٘مريّ ُمـ سمٓمقٓت رضم٤مهل٤م اًمٕمٔم٤م ُمنمىم٦مً  اًمْمخ٤مم، ويؼمز اٗمح٤مٍت 

 ظمٓم٤مٟم٤م إمم ُم٤م ومٞمف اخلػم واًمّمقاب.  دَ ؾم٠مل أن يًدّ أواه 

 شلامن افسّود هادي افسود حمّمد مهدي آل ضعمة

 ـربالء ـ افعراق

  ه 3041ربوع األول 



 

 

 

 

 

  مقدمة افطبعة افثافثة مقدمة افطبعة افثافثة 

ًمٜم٤م ُمـ ٟمنمه٤م،  سمدّ سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ يمت٤مسمٜم٤م )شمراث يمرسمالء(، يم٤من ٓ

سمٕمد أن ٟمٗمدت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ٓىم٧م ُميـ ًميدن  ىمِمٞم٦ٌمٍ  ٦مٍ وىمد رأي٧م أن خترج هذه اًمٓمٌٕم٦م سمحٚمّ 

زٟم٤م قمغم إايداره٤م وإقمي٤مدة ـمٌٕمٝمي٤م، وأويٗم٧ُم إًمٞمٝمي٤م ُم٤م طمٗمّ  ،اء إىم٤ٌمًٓ قمٚمٞمٝم٤م وشمِمجٞمٕمٝمؿ هل٤ماًم٘مرّ 

 ظمدُم٦م شمراصمٜم٤م اًمٕمريبّ  ُم٤م  دف إًمٞمف ُمـ وراء ذًمؽ هق ومٝمل ُمٗمٞمدة. ويمّؾ  إن يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦مً  إو٤موم٤مٍت 

 رقم٤مي٦م شم٤مرخيف.  ًمدٟم٤م وٟمِم٠مٟم٤م ومٞمف، ويم٤من ًمف قمٚمٞمٜم٤م طمّؼ وُمقـمٜمٜم٤م اًمذي وُ  واإلؾمالُمّل 

اء ُم٤م ُملم ًمٚم٘مرّ ؾ قمغم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ وإدب ؾم٤مئريـ، ُم٘مدّ ٤م ٟم٘مٓمٕمف قمغم أٟمٗمًٜم٤م أن ٟمٔمّ وقمٝمدًا ُمٜمّ

 وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم. ف ٟمٕمؿ اعمقمم ٘مٜم٤م عم٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح، إٟمّ يٓمٞم٥م ويٜمٗمع، واه ٟم٠ًمل أن يقومّ 

 افعراقـربالء ـ 

 د مهدي آل ضعمةشلامن افسود هادي افسود حممّ 

 .  ه3013حمرم احلرام  31



 



 

 

 

 

 

  مقدمة افطبعة افرابعةمقدمة افطبعة افرابعة

هذه هل اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ يمت٤مسمٜم٤م )شمراث يمرسمالء( طمرا٧ُم ومٞمٝم٤م ُم٤م وؾمٕمٜمل اجلٝمد إمت٤مُمي٤مً ًمٚمٓمٌٕمي٤مت 

 ، وهل أن ذم ُمتٜم٤مول اًم٘م٤مرئ. ه3657طمتك ؾمٜم٦م   ه35:5اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل فمٝمرت ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

٦م ٦م وأراء واعمقاىميػ اًمديٜمّٞمي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞمّ ؾ اًمٙمت٤مب مجٞمع اجلقاٟم٥م اًمٗمٙمريّ يًجّ 

٤م اًمٙمتي٤مب ٜمّيوىميد زيّ  ،٦مٍ ودىّمي وايدٍق  ف ذم أُم٤مٟم٦مٍ ي٤ًم أقم٤ماػم اًمزُمـ وـمٚمامت اًمٗمتـ مم٤م ؾمجٚمتُ ُمتحدّ 

ًـ وضمف. ومٕمٛمٚمٜم٤م ومٝمرؾم٤ًم ًملقمالم اًمذيـ وم٤مدة ُمٜمف قمغم أطم ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اإلقم٦م شمٞمّن ُمتٜمقّ سمٗمٝم٤مرس 

واعمّمي٤مدر  آظمر ًمٚمٙمت٥م اعميذيمقرة ذم اعميتـ ٌٜم٤مهؿ قمغم طمروف اعمٕمجؿ، صمؿ ومٝمرؾم٤مً شمرمجٜم٤م هلؿ ورشمّ 

 اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ. یراضمٞم٤ًم رو ،ة اًمٙمت٤مب، وومٝمرؾم٤ًم صم٤مًمث٤ًم ًملُمٙمٜم٦م واًمٌ٘م٤معاًمتل اؾمت٘مٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤مدّ 

ام واًمزي٤مرة هلذا اًمٓمٌيع ٓؾميٞمّ  هل٤م ُمٕمٝمد احل٩ّم اًمثٛمٞمٜمف اًمتك سمذ دؿمٙمر اجلٝمقأن أ وذم اخلت٤مم قمكم

 ومريؼ اًمت٤مريخ واًمًػمه ومٞمف اًمت٤ٌمع ًمٌٕمثف احل٩م.

اًم٘مدير طمًيـ  راضمٞم٤ًم ُمـ اًمٕمكمّ  ،ىم٤مرئ يريد ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م واه شمٕم٤ممم أؾم٠مل أن يٜمتٗمع سمف يمّؾ  

 ؼ واعمٕملم . اًم٘مٌقل.. واه هق اعمقومّ 

 افعراقـربالء ـ 

 هدي آل ضعمةشلامن افسود هادي افسود حممد م

.  ه3015 مجادى افثاىوة



 

 



 

 

 

 

 

  اففصل األّولاففصل األّول

  

  ىظرة ظاّمة يف تاريخ ـربالءىظرة ظاّمة يف تاريخ ـربالء

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  أشامء ـربالء

لم، وىميد اؾمييتٓم٤مع ذم اًمتي٤مريخ، يرضميع إمم قمٝميد اًمٌي٤مسمٚمٞمّ  ىميديؿٌ  ذم اًمقاىميع إّن يميرسمالء اؾميؿٌ 

 >وتٚمٞمٚمٝمي٤م اًمٚمٖميقّي اعم١مّرظمقن واًم٤ٌمطمثقن اًمتقّاؾ إمم ُمٕمروم٦م ًمٗمٔم٦م )يمرسمالء( ُمـ ٟمح٧م اًمٙمٚمٛم٦م 

 ،ىمديٛمي٦مٍ  ٦مٍ سم٤مسمٚمٞمّ  قمـ جمٛمققم٦م ىمرًى  ٦م، وهل قم٤ٌمرةٌ ُمـ يمٚمٛم٦م )يمقر سم٤مسمؾ( اًمٕمرسمٞمّ  وم٘مٞمؾ: إّ ٤م ُمٜمحقشم٦مٌ 

يمرسمالء، وهل أن  ذم اًمٕمّمقر اًمٖم٤مسمرة، شم٘مع ؿمامل ذىملر  قم٤مُمرةً  ُمٜمٝم٤م )ٟمٞمٜمقى( اًمتل يم٤مٟم٧م ىمري٦مٍ 

ذم إهيقار،   ير اًمٕمٚم٘مٛميلر  ُمـ ضمٜميقب ؾميّدة اهلٜمدّيي٦م طمّتيك ُمّمي٥ّم  ةٍ ممتدّ  ٦مٍ أصمريّ  ؾمٚمًٚم٦م شمٚمقلٍ 

 وشُمٕمرف سمتٚمقل ٟمٞمٜمقى. 

ًمٌٜمل أؾميد، وشم٘ميع اًمٞميقم ذم  وُمٜمٝم٤م )اًمٖم٤مضّي٦م( وهل إرايض اعمٜمًٌٓم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمزرقم٦مً 

سم٠مُمتي٤مر، وشُمٕميرف  قميغم اًمٕمٚم٘مٛميّل  7ُمـ ُم٘م٤مم أو ذيٕم٦م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اًمِمامل اًمنمىمّل 

يمرسمالء وضمٜمقهب٤م، صمّؿ )يميرسمالء أو  ع إمم ذىمّل سم٠مرايض احلًٞمٜمّٞم٦م. صمّؿ )يمرسمٚمف( سمتٗمخٞمؿ اًمالم، وشم٘م

صمييّؿ  ،ُمٝمّٛميي٦م ٤مٌت ُمييـ اًمٖم٤مضّييي٦م، وسم٠مـمالهليي٤م أصمرّييي ذم اًمِمييامل اًمٖمييريبّ  قم٘ميير سم٤مسمييؾ( وهييل ىمرييي٦مٌ 

، وشم٘ميع ذم أرايض ٟم٤مطمٞمي٦م ًمٚمٜمّمي٤مرى ىمٌيؾ اًمٗميتح اإلؾميالُمّل  قم٤مُّم٦مً  )اًمٜمقاويس( ويم٤مٟم٧م ُم٘مؼمةً 

يمرسمالء شُمٕمرف سمي )يميرسمالء اًم٘مديٛمي٦م(  ريبّ ٤م إـمالل اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ؿمامل هماحلًٞمٜمّٞم٦م ىمرب ٟمٞمٜمقى. أُمّ 

قن يدومٜمقن ُمقشم٤مهؿ ومٞمٝمي٤م. وىميد قميؼّم ٦م، ويم٤من اًم٤ٌمسمٚمٞمّ يًتخرج ُمٜمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمض احل٤ٌمب اخلزومٞمّ 

وــييّن »ًمف، وذًمؽ قمٜمدُم٤م قمزم اًمًػم ٟمحيق اًمٙمقومي٦م:  ُمِمٝمقرةٍ  ذم ظمٓم٦ٌمٍ  7قمٜمٝم٤م اإلُم٤مم احلًلم

 .شبيوصايل تقّطعها ظسالن اففلوات بغ افنواويس وـربالء

                                                                    

 . 26ظ ،اثي قبٍٍس اللَْف فٖ لتلى الكفَف، للس٘س( 1)
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وهيل إرايض اعمٜمخٗمْمي٦م اًمتيل شمْميّؿ احلٛمك، صمّؿ )احل٤مئر( :صمّؿ )احلػَْم( وُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقّي  

ريٗم٦م، وىميد طمي٤مر اعمي٤مء طمقهلي٤م قميغم قمٝميد اعمتقيّميؾ يإمم رواق سم٘مٕمتف اًمِم 7ُمقوع ىمؼم احلًلم

 ورسميقاٍت  مميدودةٍ  سمًٚمًيٚم٦م شمياللٍ  حمدودةٌ  ومًٞمح٦مٌ  . ويم٤مٟم٧م ًمٚمح٤مئر وهدةٌ   ه458قم٤مم  اًمٕم٤ٌمّد 

 ٚمٝم٤م اجلٝم٦مُ ُمدظُم  دائرةٍ  شمِمّٙمؾ ًمٚمٜم٤مفمريـ ٟمّمَػ  ،ذم اجلٝم٤مت اًمِمامًمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م واجلٜمقسمّٞم٦م ُمٜمف ّمٚم٦مٍ ُمتّ 

 .  8دٟم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ قمكمّ طمٞم٨م يتقضّمف ُمٜمٝم٤م اًمزائر إمم ُمثقى ؾمٞمّ  اًمنمىمّٞم٦مُ 

ؾ إمم ُمٕمرومي٦م طميدود  7وُمـ اًمرواي٤مت اًمتل أورده٤م آُم٤مم اًمّمي٤مدق يٛمٙمٜمٜمي٤م اًمتقاّي

ظشــرون  7ؿـز احلسـغ: »7روايتلم، أُّم٤م إوًمی وم٘مقًميفاحل٤مئر وُم٤ًمطمتف، وذًمؽ ُمـ 

إن دوضـع ؿـز : »7. أُّم٤م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مقًميف ش ذراظاً يف ظشـرين ذراظاً مكّّسًا. ..

امسح من موضع ؿـزه افوـومف ؾامسـح ًسـًة . .. ىم٤مل: حرمة معلومة 7احلسغ بن ظعّ 

اظاً ممّا يع وجههف وًسًة وظؼين وظشـرين ذراظاً من ىاحوة رجلوهف وًسًة وظؼين ذر

 . ش ذراظاً من خلفهف وًسًة وظؼين ذراظاً من ىاحوة رأشه

  
ٍ
 وؾُمّٛمٞم٧م يمذًمؽ سمي )اًمَٓمّػ( ًمقىمققمٝم٤م قمغم ضم٤مٟم٥م  ير اًمٕمٚم٘مٛميل، وومٞمٝمي٤م قميّدة قمٞميقن ُمي٤مء

ُمٜمٝم٤م اًمّمٞمد واًم٘مٓم٘مٓم٤مٟمٞم٦م واًمرهٞمٛم٦م وقملم اجلٛمؾ وذوام٤م، وهل قمٞمقن يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمقيّمٚملم  ،ضم٤مري٦مٍ 

. وُمٜمٝمي٤م سمٞمٜميف وسميلم اًمٕميرب يمح٤مضمزٍ  ،٤ًمًمح اًمتل يم٤مٟم٧م وراء اخلٜمدق اًمذي طمٗمره ؿم٤مسمقرسم٤معم

، وُاٟمِمي٠مت سمج٤مٟمٌٝمي٤م ىمريي٦م، ويمي٤من سمي٤مًم٘مرب ُميـ يميرسمالء طمٗمرم٤م سمٜميق أؾميدٍ  )ؿُمَٗمٞمَّف( وهل سمئرٌ 

ٜمزًميف ذم يميرسمالء، أراد أن يُ  قمٜمدُم٤م طمًٌف احلّر سمـ يزيد اًمريي٤مطمل قميـ اًمٓمرييؼ، وأمَّ  7احلًلم

يٕمٜمقن )أو هذه اًم٘مري٦م  (يٕمٜمقن ٟمٞمٜمقى)ومٞمف، ىم٤مل أاح٤مسمف: دقمٜم٤م ٟمٜمزل ذم هذه اًم٘مري٦م  ُمٙم٤من ٓ ُم٤مء

                                                                    

 .(  Hair؛ زائطٓ الوًبٍف اإلسالهٍ٘ٔ الفطًس٘ٔ ـ اًهط هبزٓ )حبئط641، ظ2الػحبح، د( 1)
 . 80ظ ،ًْؿٔ الحس٘ي، للس٘س هحوٍس يلٖ ّجٔ السٗي الحسٌٖ٘( 2)
 . 29؛ السضٍٓ الجٍْ٘ٔ للجطالٖ ظ 182ظ ،9د ،زلسٖللو ؛ ٍاًهط : الجحبض224ظ  ،وبهل العٗبضات، اثي لَلَِٗ( 3)

 . 82 ـ 81، غع6للكَسٖ، د ،؛ تْصٗت األحىبم94؛ حَاة األيوبل للػسٍق ظ 457وبهل العٗبضات ظ ( 4)

 هًزن الجلساى، ل٘بلَت الحوَٕ، هبزٓ الكفٍ. ( 5)
 .488، ظ2الٌْبٗٔ فٖ غطٗت الحسٗج ٍ األحط، د( 6)
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قمٜميدُم٤م اؿميتّد  رذمّ ي. وإّن اًمْمح٤مك سمـ قمٌد اه اعمِمي(يٕمٜمقن ؿمٗمٞمف)أو هذه آظُمرى  (اًمٖم٤مضّي٦م

يمي٤من  سم٤مٟٓمٍماف> ًمققمدٍ  7ذن احلًلم٠ماؾمت ،يقم قم٤مؿمقراء وسم٘مل وطمٞمداً  7إُمر قمغم احلًلم

ره ُمتك يم٤مٟم٧م شمٜمٗمٕمف اعم٤ًمقمده( وم٤مؾمتقى قمغم فمٝمر ومرؾمف ومقضّمٝمٝم٤م ٟمحق اًمٕمًٙمر، يٜمّمسمٞمٜمٝمام )أّٟمف ي

ف وم٤مًمتجي٠م هبي٤م اٗمقومٝمؿ، صمّؿ شمٌٕمف ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم قمنم وم٤مرؾم٤ًم طمّتك ضمي٤مء ؿميٗمٞمّ وم٠مومرضمقا ًمف واظمؽمق

 . وؾمٚمؿ ُمـ اًم٘متؾ

وشُمًّٛمك سمي )اًمَٕم٘مر( ويم٤مٟم٧م سمف ُمٜم٤مزل سمخ٧م ٟمٍم، ويقم اًمٕم٘مر ىُمتؾ سمف يزيد سمـ اعمٝمّٚمي٥م ؾميٜم٦م 

 ُمت٘م٤مرسم٦م،  ويمّٚمٝم٤م ىمرًى ،  ه 324

ما عّم٤م اٟمتٝمك إمم يمرسمالء وأطم٤مـم٧م سمف ظمٞمؾ قمٌٞمد اه سمـ زي٤مد ىم٤مل:  7أّن احلًلم) :وىمد روي

ؾام اشم ، ىعوذ باهلل من افعقروأؿم٤مر إمم اًمٕم٘مر. وم٘مٞمؾ ًمف: اؾمٛمٝم٤م اًمٕم٘مر. وم٘م٤مل:  ؟اشم تلك افقرية

 ،، وأراد اخليروج ُمٜمٝمي٤موبـالء أرض ـرٍب ، ىم٤مًمقا: يمرسمالء، وم٘م٤مل: هذه األرض افتي ىحن ؾوها

 .ومُٛمٜمع طمّتك يم٤من ُم٤م يم٤من (

ذم ؾمٗمره إمم طميرب ايّٗملم، وؿميقهد  7سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىمد ؾمٌؼ أن ٟمزهل٤م أسمقه اإلُم٤مم قمكمّ 

ئؾ قمـ اًم٥ًٌم، وم٘م٤مل:  ًُ إّن هلذه األرض صيىًا ظظـواًم  »ومٞمٝم٤م ُمت٠مُّماًل ذم ُم٤م هب٤م ُمـ أـمالل وآصم٤مر، وم

ئؾ ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل:  «.اق دمائهمؾها هنا حمّط رـاهبمف وها هنا مهر ًُ ثقل آلل حمّمـد ينزفـون »وم

   «ها هنا

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إؾمامء اًمتل وردت ذم اًمت٤مريخ، وًمٞمس سم٤مؾمتٓم٤مقمتٜم٤م اؾمتٞمٗم٤مء اًمٌحي٨م قميـ 

 .  ىمدُمٝم٤م

وذيمر ي٤مىمقت ذم يمت٤مسمف )ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان( سمخّميقص ًمٗمٔمي٦م )يميرسمالء( وأوقمزهي٤م إمم صمالصمي٦م 

                                                                    

ّبة آل قًؤ )الزعء األٍل( هركَـ، فػل ؤسوبء وطثالء، غع  يجس وطثالء فٖ التبضٗد، للس٘س( 1)  6 ٍ 5الطظاق يجس اَل
 195، ظ6هًزن الجلساى، ٗبلَت الحوَٕ؛ د ( 2)
 . 250األذجبض الكَال، للسٌَٗضٕ ظ( 3)
 ،الجحـبض  هـعاض ؛ 3للوسـًَزٕ د   ،؛ هـطٍد الـصّت  118، ظ 10تبضٗد االهن ٍالولَن، الثي رطٗـط الكجـطٕ، د   ( 4)

 . 4 ٍ 3غع للط٘د هحوٍس السوبٍٕ ،هزبلٖ اللكف ثإضؼ الكفٍ؛ 142لسٖ، ظللوز
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ذم ـميرف  7: وهق اعمقوع اًمذي ىُمتؾ ومٞمف احلًيلم سميـ قميكمسم٤معمدّ أوضمف، وم٘م٤مل ُم٤م ٟمّّمف: )يمرسمال 

 . اًمؼمّي٦م قمٜمد اًمٙمقوم٦م(

أن  :ومٞمجقز قمغم هذا ،وم٠مُّم٤م اؿمت٘م٤مىمف: وم٤مًمٙمرسمٚم٦م رظم٤موة ذم اًم٘مدُملم، ُي٘م٤مل: ضم٤مء يٛمٌم ُمٙمرسمالً 

ّٛمٞم٧م سمذًمؽ، وُي٘م٤مل: يمرسمٚم٧م احلٜمٓمي٦م إذا هززمي٤م وٟم٘مٞمّ  شمٙمقن أرض هذا اعمقوع رظمقةً  ًُ تٝمي٤م، وم

  اٗم٦م احلٜمٓم٦م: ٜمِمد ذمويُ 

اظرلّـلْااااُـح ر َ افسـنهلل ا ــ   لٓ

 

او هرــاؤ هرــامـ ا ظّصـلْاااااِا 

يّٛمٞم٧م سميذًمؽ. يأن شمٙمقن هيذه إرض ُُمٜمّ٘مي٤مة ُميـ احلّمي :ومٞمجقز قمغم هذا  ًُ ك واًميدهمؾ وم

 واًمٙمرسمؾ: اؾمؿ ٟم٧ٌم احلامض. وىم٤مل أسمق وضمزة اًمًٕمدي يّمػ قمٝمقد اهلقدج :

ٚاااوىلم  ا ٌرـ اول ـِمٔ أ هل 

 

ا ــنفُٔاو ظِــاٙاســوػ الرِيــل 

ّٛمل سمف، وٟميزل ظم٤مًميدٌ  ،ومٞمجقز أن يٙمقن هذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٧ٌم يٙمثر ٟم٤ٌمشمف هٜم٤مك  ًُ يميرسمالء  وم

ُميـ  ٤من، وم٘مي٤مل رضميٌؾ ري اًميذسمّ يإًمٞمف قمٌد اه سمـ وصمٞمٛم٦م اًمٌّمي ٓم٤مومِم  ه34قمٜمد ومتحف احلػمة ؾمٜم٦م 

 أؿمجع ذم ذًمؽ: 

َاا ٔــو ـاٌـَأـ ه٘لٓااااظـّا امؽِٛ ـ

 

اسـ ُِِيلاااا  ّٚا ظمِ اوٌـَ  الـل اولّـلل

ـاااإذ   اظــواف ــرـامــ امِـرج افجمــ

 

َااظَـــم  ٍ  اُِِيــلآىاوإُـــيللاإنّـــِ

ـــ ِميل  ـــللٙأــلناوُ اشــ ُمٌ امـــ ام

 

ــلَ   ــلاافٌ ــنه٘ل ا فَ الِننُي ــ ا ظ ا(9)م

٦م ُميـ اًمٙمرسمي٦م إّ ٤م ُمِميت٘مّ »ذم رؾم٤مًم٦م اًمًٞمد طمًـ اًمّمدر وم٘م٤مل:  شيمرسمالء»وىمد وردت ًمٗمٔم٦م  

أو ُميـ اًمٜم٘مي٤موة ُميـ  ،ٞم٧م يميرسمالءؾُميٛمّ  سمٛمٕمٜمك اًمرظم٤موة. وعّم٤م يم٤مٟم٧م أرض هذا اعمقويع رظميقةً 

ؾُميّٛمٞم٧م  ،وعّم٤م يم٤مٟم٧م هذه إرض ُُمٜمّ٘م٤مة ُمـ احلَم واًمدهمؾ .تٝم٤ميمرسمٚم٧م احلٜمٓم٦م إذا هززم٤م وٟم٘مٞمّ 

ّٛمٞم٧م سميف، وإفمٝمير ُميـ  ًُ يمرسمالء. أو إّن اًمٙمرسمؾ ٟم٧ٌم احلامض يم٤من يمثػم ٟمٌتف ذم هذه إرض وم

 .  شهذه اًمقضمقه اًمث٤مين وإوؾمط

                                                                    

 . 1154، ظ3الثي يجس الحكّ الجغسازٕ، د ،اًهط هطاغس االّقالو فٖ ؤسوبء األهىٌٔ ٍالجمبو( 1)
 . 229/  7ل٘بلَت الحوَٕ  ،هًزن الجلساى( 2)
 . (  الٌْس ) قجى 17للس٘س حسي الػسض، ظ  ،ًعّٔ ؤّل الحطه٘ي فٖ يوبضٓ الوطْسٗي( 3)
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تلم مهي٤م: ُميـ يمٚمٛمتيلم آؿميقريّ  لم أّن ًمٗمٔمي٦م )يميرسمالء( ُمريّمٌي٦مٌ آظمر ُمـ اعمي١مّرظم ويرى ومريٌؼ 

)يمرب( و )إيال( وُمٕمٜم٤ممه٤م )طمرم اه(، وذه٥م آظمرون إمم أّن اًمٙمٚمٛمي٦م وم٤مرؾميٞم٦م اعمّميدر، ومٝميؿ 

اًمٕمٛميؾ  :أي ،اًمٕمٛميؾ إقميغم :ُميـ يمٚمٛمتيلم مهي٤م )يمي٤مر( و)سمي٤مٓ( وُمٕمٜم٤ممهي٤م يرون أّ ٤م ُمريّمٌي٦مٌ 

 .  اًمّمالةحمّؾ اًمٕم٤ٌمدة و :ظمرىأأو سمٕم٤ٌمرة  ،اًمًاموّي 

وُمـ إؾمامء اًمتل ُاـمٚم٘م٧م قمغم يمرسمالء اؾمؿ )اًمٜمقائح(، ورسّمام اؿمتؼ ُمـ يمٚمٛم٦م اًمٜمٞم٤مح> ًمٙمثرة 

ومٞمٝم٤م، وذيمر ي٤مىمقت احلٛميقي ذم ُمٕمجٛميف أسمٞم٤مشمي٤ًم أٟمِميده٤م  7اًمٌٙم٤مء واًمٕمقيؾ ُمٜمذ ٟمزول احلًلم

 ـمقيٚم٦م: اًمِم٤مقمر ُمٕمـ سمـ أوس اعمزين ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

ــَااإذ  ــ ه٘لٓاى ـــرّـأ ــلا  اٌرمرم

 

اوا ظِن احـلااا ظاٌجن ٔ  امـنُنا ونيـل

ـاااٌولىـ  انن ىلام انـن ْاٌؽلولـ

 

ا ظٕن شـحلاا ظآلنئِ ا ظآـلنئلبٙاامك 

ـــنى٘ ـٔ  ــلظ مو٘ اى ــللاه او ظــحللافهم

 

ـــ  ــلااأه ــنّاأّٗاى  و  ــلها ظِ ا(9)ِ ّى

أن ٟمٜم٘ميؾ رأي اًميديمتقر  ،وٓ سمّد ًمٜم٤م وٟمحـ ذم ُمٕمرض طمديثٜم٤م قميـ شمي٤مريخ يميرسمالء اًم٘ميديؿ 

 ، إذ ىم٤مل: سمِم٠من اًمتٕمريػ سم٠مؾمامء يمرسمالء ،ًمّمددقمٌداجلقاد اًمٙمٚمٞمدار ذم هذا ا

يمرسمالء،  :ُمـ اًمت٤مريخ واحلدي٨م سم٤مؾمؿ وىمد ُٟمٕمت٧م يمرسمالء ُمٜمذ اًمّمدر إّول ذم يمؾ  »

ورد ُمٜمٝمي٤م ذم اًمروايي٦م واًمتي٤مريخ  .واًمٖم٤مضّي٦م، وٟمٞمٜمقى، وقمٛمقرا، وؿم٤مـمئ اًمٗمرات

هميػم إمم  ،اًمٗميرات، واحلي٤مئر، واحليػم ُم٤مري٦م، واًمٜمقاويس، واًمٓمّػ، وـميّػ  :سم٤مؾمؿ

هذه إؾمامء ذم اًمديـ هيق )احلي٤مئر(  ذًمؽ ُمـ إؾمامء اعمختٚمٗم٦م اًمٙمثػمة، إّٓ أّن أهؿّ 

ذم  وأطمٙمي٤ممٍ  ٟميٞمط سميف ُميـ أقمياملٍ أُ طمٞمط هبذا آؾمؿ ُمـ احلرُم٦م واًمت٘ميديس، أو أُ عم٤ِم 

 .  شاًمرواي٦م واًمٗم٘مف إمم يقُمٜم٤م هذا

                                                                    

؛ ٍاًهط وتبثـٔ الًـطاق لـسٗوب     62 ٍ 61هَرع تبضٗد الجلساى الًطال٘ٔ، للس٘س يجس الطظاق الحسٌٖ، غع( 1)
 . 124ٍحسٗخب ، ظ 

 . 63، ظ 12الفطد األغفْبًٖ، د  ألثٖ(، ٍاًهط )األغبًٖ( ؛ ل٘بلَت الحوٍَٕ، )هبزٓ وطثالء ،هًزن الجلساى( 2)
 . 23ظ ( ،قًؤ ) الكجًٔ الخبً٘ٔ  يجس الزَاز الىل٘ساض آل للسوتَض ،تبضٗد وطثالء( 3)
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 قي سمٞمقت ٟميػمانٍ : أّن يمرسمالء يم٤مٟم٧م ذم اًمزُمـ اًم٤ًمًمػ ت(دسمًت٤من اعمذاه٥م)وذيمر ا٤مطم٥م 

 وُمٕم٤مسمد ًمٚمٛمجقس، وُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٚمٖمتٝمؿ )ُمف سم٤مرؾمقر قمٚمؿ( أي اعمٙم٤من اعم٘مّدس.

هل٤م ؾميٜم٦م  7يم٤مٟم٧م ُتٞمط سمٙمرسمالء اًم٘مديٛم٦م قمٜمد ورود احلًلم أّن هٜم٤مك أؾمامء ىمرًى  :وتّدصمٜم٤م اعمّم٤مدر

 ،ُاظميرى ٍت ـمٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُم٘متؾ احلًلم شمًيٛمٞم٤مأُ ُمٜمٝم٤م: قمٛمقرا وُم٤مري٦م واٗمقرا وؿمٗمٞم٦م، وىمد  ، ه83

 اًمقوم٤مء.  ُمٜمٝم٤م: ُمِمٝمد احلًلم أو ُمديٜم٦م احلًلم واًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م، وُمقوع آسمتالء، وحمّؾ 

شم٘ميع سميلم سم٤مديي٦م اًمِمي٤مم وؿمي٤مـمئ  قمدييدةٍ  ًم٘ميرًى  مٌّ أُ وىمد ؾمٌؼ أن أووحٜم٤م أّن يمرسمالء هيل 

 ُّمٝم٤مت ُمدن سميلم اًمٜمٝميريـ اًمقاىمٕمي٦م قميغم ويٗم٤مف  يرأُ وحيّدصمٜم٤م اًمت٤مريخ أّ ٤م يم٤مٟم٧م ُمـ  ،اًمٗمرات

يمام يًيتدّل ُميـ إؾميامء  ،ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمّمالة ، وقمغم أروٝم٤م ُمٕمٌدٌ (اًمٗمرات اًم٘مديؿ)سم٤مٕيمقسم٤مس 

٦م ظمزومّٞمي يمام قُمثر قمغم ضمث٨م اعميقشمك داظميؾ أوانٍ  ،اًمتل قُمروم٧م هب٤م ىمدياًم. وىمد يمثرت طمقهل٤م اعم٘م٤مسمر

 .  يٕمقد شم٤مرخيٝم٤م إمم ىمٌؾ اًمٕمٝمد اعمًٞمحّل 

 .خلّميقسم٦م شمرسمتٝمي٤م وهميزارة ُم٤مئٝمي٤م ،ًمزراقمي٦مًمقن قميغم اأُّم٤م إىمقام اًمتل ؾمٙمٜمقه٤م ومٙم٤مٟمقا يٕمقّ 

ذم رسمققمٝم٤م. وىمد أظميذت يميرسمالء شمزدهير  واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق يمثرة اًمٕمٞمقن اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمةً 

واعمٜمي٤مذرة ييقم يم٤مٟمي٧م احليػمة  ،لمواًمٚمخٛمّٞمي لملم واًمتٜميقظمٞمّ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ؾمّٞمام قمغم قمٝمد اًمٙمٚميداٟمٞمّ 

ىمراهي٤م اًمٕمدييدة اًمتيل ُميـ ويٛمٜمٝم٤م  اًمٌٚمدة اًمٕم٤مُمرة وُمـ طمقهل٤م قم٤ماٛم٦م ُمٚمٙمٝمؿ، وقملم اًمتٛمر

                                                                    

 ّـ . 1262 ثوجئٖ، قجى هزَْل الوالّف، ،زثستبى الوصاّت( 1)
 . 14ظ ،1د ( ،هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ ) الكجًٔ األٍلى  ،هسٌٗٔ الحس٘ي( 2)
ب ( 3) س يٌْ ٍتًج ٍ وطثالء،  يط.  74تمى غطٖث  ٍَّ َ٘ل هتطا  فٖ قطٗكٍ تطاٖث ت الحوٍَٕ فٖ )هًزن الجلساى( و بَل ، فمـبل :  759/  3شوطّبٗ 

ـب     » َ ْث ّـ ٍالتوط بلـى سـبئط الـجالز،ٍ  زلت المست  بٗ  ِ: ضفبحب، هٌْ ٔمبل ل ب هَؾىٌٗ  ، ثمطْث ٍٖ الىَٔف ٌٔ هي األًجبض غطث ٌٓ لطٗج  ي٘ي التوط ثلس
ٖ لسٗؤ ّ  ٍ، ّٖ يلى قطف الجطٔٗ ٖ «. وخ٘طٌ رسٍا ٍ  ضز شوطّب ف ٍالجمبوهطاغس االقاّل»ووبٍ   ٔ الثـي يجـس الحـكّ     «و يلى ؤسوبء األهىٌ

ِ : 977، ظ 2الجغسازٍٕ، د  ّصا ًػٍ ٍتًُـطف    »،ٍ  ـب ضـفبحب،  ب لطٗبتٌ هٌْ َْل ح ٍٖ الفطات،ٍ  ٔ يلى غطث ٖ قطف الجبزٗ ٌٓ ف ي٘ي التوط: ثلس
ب بلى سبئط األهبوي ٍٗٔحول هٌْ ب المست،  ٘ي، ؤوخط ًرْل  .   «ثجلسٓ اًل

ٍّـٖ ًبح٘ـٌٔ هـي     ،التٖ ّزطّب سىّبًْب ثًس رفـبف ٌٗبثًْ٘ـب  « ي٘ي التوط»حسبة ثلسٓ ٍضفبحب هزوَئ لطىً ًوت يلى   
ًَاحٖ وطثالء ٍالًٌٔ فٖ الزْٔ الغطثٍ٘ٔ، تسمْ٘ب األًْبض الوٌسبثٔ هي ٌٗبثًْ٘ب الوًسًٍ٘ٔ الوتفزطّٓ. ٍلس ثلـ  يـسز سـىّبًْب    

سٔـوٍ٘ت   ،سجًٔ يطط لػطا ( المطى )المػَض ٍيسز ،آالف ًسؤ ّبرطٍا بلْ٘ب هي الوٌبقك الجً٘سٓ ٍالوزبٍضٓ 10حَالٖ 
 ،ؤهٍب الَ٘م فمس ؤغجحت ي٘ي التوط لؿبءً تبثًـب  لوحبفهـٔ وـطثالء    ،هي الصٗي سىٌَّب ؤغلجْب ثإسوبء الًطبئط ٍالطئسبء
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ر ياًمٗمرات وميٞمام حيي٤مذي ىمّمي (: ويمرسمال همريبّ   ه 589)ت  . وذيمر اسمـ طمقىمؾ اًمٌٖمدادّي (ؿمٗم٤مصم٤م)

 ذم أوىمي٤مٍت  قمٔمٞمؿ وظمٓمي٥ٌم  وًمف ُمِمٝمدٌ  ،اٚمقات اه قمٚمٞمٝمام وهب٤م ىمؼم احلًلم سمـ قمكمّ  ،سمـ هٌػمةا

 .  ُمـ اًمًٜم٦م سمزي٤مرشمف وىمّمده ضمًٞمؿٌ 

 ـ إُميقّي يريذم اًمٕمّمي يمثيػمةً  شمٖمٞميػماٍت  وؿميٝمد ،خمتٚمٗمي٦مٍ  ٠مدوارٍ سمي احل٤مئر احلًيٞمٜمّل  ًم٘مد ُمرّ 

 
ٍ
وذًميؽ سمحًي٥م ـمٌٞمٕمي٦م اعمقىميػ  ،رٍ وشمٓميقّ  قمٛمرانٍ  صمؿّ  ،ويمرٍب  امم ختري٥ٍم  واًمٕم٤ٌمد، ومٛمـ سمٜم٤مء

 ٦م احلٙمؿ. ًمرضم٤مل اًمدوًم٦م اًمذيـ شمٕم٤مىمٌقا قمغم دومّ  واعمذهٌّل  اًمًٞم٤مّد 

د ًمٜم٤م اعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م اًمتل طمٔمٞم٧م هب٤م ًّ هيذه اًمٌ٘مٕمي٦م اعم٘مّدؾمي٦م، واعمٜمزًمي٦م  ُمـ يمّؾ ُم٤م شم٘مدم شمتج

 اًم٤ًمُمٞم٦م اًمتل طمٔمٞم٧م هب٤م سملم سمٚمدان اًمٕم٤ممل. 

 األنهاس يف هشةالء

ٛمًي٧م إّٓ أّ ي٤م ـمُ  ،يم٤مٟم٧م شمروي اعميزارع ذم يميرسمالء شم١ميّمد وضمقد أ ٤مرٍ  هٜم٤مك ُمّم٤مدر ىمديٛم٦مٌ 

ؼ تيدومّ سمٛمرور اًمزُمـ ومل يٌَؼ ُمٜمٝم٤م همػم أصم٤مر، اًمّٚمٝمّؿ ؾمقى  ر احلًٞمٜمّٞم٦م اًمذي ُم٤م زاًمي٧م ُمٞم٤مهيف شم

ومتحٛمؾ اخلػمات واًمؼميم٤مت إمم اعمديٜم٦م. وُمـ سملم هذه إ ٤مر اًمتيل اٟميدصمرت سمًي٥ٌم شمرؾّمي٤ٌمت 

 اًمٖمريـ اًمذي يم٤من حيٛمٚمف اًمٗمرات ظمالل ُمقؾمؿ اًمٗمٞمْم٤من ُمـ يمّؾ قم٤مم: 

 ( اًنهشين)

يم٤مٟم٤م جيري٤من ذم يمرسمالء ىميدياًم، وىميد ورد ذيمرمهي٤م  ،٤من ُمـ قمٛمقد اًمٗمرات]ومه٤م[ ومرقم٤من يِمت٘مّ 

ذم يمت٤مسميف  > وُمٜمٝمؿ أسمق اًمٗمرج إايٗمٝم٤مينّ 7ظملم اًمذيـ شمٓمّرىمقا إمم ُم٠مؾم٤مة احلًلمذم يمت٥م اعم١مرّ 

ذم يمت٤مسميف )اًمٌدايي٦م واًمٜمٝم٤ميي٦م(، واسميـ ؿميٝمر آؿميقب ذم يمت٤مسميف  )ُم٘م٤مشمؾ اًمٓمي٤مًمٌّٞملم(، واسميـ يمثيػمٍ 

 ذم شم٤مرخيف اعمٕمروف.  )اعمٜم٤مىم٥م(، واًمٓمؼمّي 

                                                                                                                                                               

ٍح٘مٌٔ ٍفْ٘ب زاضٌ لالستطاحٔ. ٍألّبلٖ ي٘ي التوط اضتجبقبتٌ  ،ٍقطٗمْب هًجٍسٌ ثبألسفلت ،و٘لَ هتطا ( 70ٍتجًس يٌْب هسبفٔ )
 . ال س٘وب ٍبىّ يسزا  وج٘طا  هي هبلىٖ الجسبت٘ي ّن هي ؤّبلٖ وطثالء ،ثإّبلٖ وطثالء

 بس٘ن .التم ؤحسي يي ًمال ( م1963 ـ 1962)  ، 68ظ  ،11هزلٔ األستبش، هزلس (  1

 . ( ٍالوتًبضف يلِ٘ اسن ) الٌْطٗي ،األغح ؤى ٗمبل : الٌْطاى وًَْب هجتسؤ( 2)
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 نهش اًعٌلمي

ـ أصمي٤مر اعمٜمدرؾمي٦م أيْمي٤ًم> وم٘ميد ذيمير ويم٤من يً٘مل يمرسمالء ىمدياًم  ر اًمٕمٚم٘مٛمل، وهق اًمٞمقم ُم

اعمًٕمقدي ذم اًمتٜمٌٞمف واإلذاف، ويم٤مشم٥م اًمؼميد اسميـ ظمير داذسميف ذم اعمًي٤مًمؽ: إذا ضمي٤مز قمٛميقد 

اًمٗمرات هٞم٧م وإٟم٤ٌمر )ي٘م٤مسمؾ اًمث٤مين إّول ذم اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م( ومتج٤موزمه٤م ومٞمٜم٘مًؿ ىمًٛملم> ُمٜمٝم٤م 

 يّمػم إمم اًمٙمقوم٦م.ىمًؿ ي٠مظمذ ٟمحق اعمٖمرب ىمٚمٞماًل اعمًّٛمك )سم٤مًمٕمٚم٘مٛمل( إمم أن 

 يروي اًمًٞمد قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار ذم يمت٤مسمف )سمٖمٞم٦م اًمٜمٌالء ذم شم٤مريخ يمرسمالء( قميـ آصمي٤مر اًمٕمٚم٘مٛميّل 

 (قميقنٍ )اًم٤ٌمىمل ُمٜمف اًمٞمقم ي قمغم ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ي إذا اٟمتٝميك إمم ؿميامل ضييح  ومٞم٘مقل: وآصم٤مر اًمٕمٚم٘مٛمّل 

ّٞم٦م، وسمٛمحي٤مذاة اًمِمييرىم ويٗمتف قميغم ٦مأؾميد، واًمٖم٤مضّيي ًمٌٜمل اًمٖم٤مضّي٦م ف إمم اجلٜمقب طمّتك يرويادّم 

. وىمٜمٓميرة اًمٖم٤مضّيي٦م ُمـ اًمٕمٚم٘مٛميّل  قمغم اًمِم٤مـمئ اًمٖمريبّ  7اًمٖم٤مضّي٦م ذيٕم٦م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد

ُميـ ُمديٜمي٦م يميرسمالء سمًيٗمح  رىمّل ي، ومٞم٘مًؿ اًمِمشمّمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمنميٕم٦م صمّؿ يٜمحرف إمم اًمِمامل اًمٖمريبّ 

ُميـ  رىمّل يه اٟمٕمٓميػ إمم اجلٜميقب اًمِميُم٤م يكم ُمًٜم٤مشمف، وم٢مذا ضمي٤موزذم إذ اؾمتِمٝمد  7ضيح اًمٕم٤ٌمس

( ومػموي٤من ُم٤م يٚمٞمٝمام ُميـ ويٞم٤مع ّمؾ ]اًمٜمٝمران[ )ٟمٞمٜمقى واًمٕمٚم٘مٛمّل وهٜم٤مك يتّ  ،يمرسمالء ُم٤مّرًا سم٘مري٦م ٟمٞمٜمقى

د ي ُمٜمتّميػ اًمٓمرييؼ طمّتك إذا سمٚمغ ظم٤من احلاّم  ،ُاظمرى وذٍق  شم٤مرةً  ومٞمتاميالن سملم ضمٜمقٍب  ،وىمري٦م ؿمٗمٞمف

وىمٓمٕم٤م ؿمط اهلٜمدّي٦م سمجٜميقب سميرس وطمرىمي٦م ي وأصمرمهي٤م  ،ُم٤مً ٝم٤م إمم اًمنمق مت٤مي ادّم  سملم يمرسمالء واًمٖمرّي 

 .اًمٙمقوم٦م ٤من ذىمّل وُمِمٝمقر ي طمّتك يِمت٘مّ  هٜم٤مك ُمرئلٌّ 

7:» وذم )ُمّم٤ٌمح اعمتٝمّجد( 

 

 سم٘مقًمف:  ضمٜم٥م اًمٕمٚم٘مٛمّل  7د اًمِم٤مقمر اًمًٞمد ضمٕمٗمر احلكّم ُمٍمع اًمٕم٤ٌمسوهلذا ي١ميمّ 

اهجِــنِا ظمرّ ــَياٌرِ ــؤاوىــنٙ

 

اُـا ئاااظـرآلفهِ َ  ا ظمرّـمٔااهـوٙ

                                                                     

 . 47ظ ،للوسًَزٕ التٌجِ٘ ٍاإلضطاف( 1)
جالء فٖ تبضٗد وطثالء، للس٘س يجس الحس٘ي الىل٘ساض( 2) ٔ، ظ ثغٔ٘ اٌل ٔ اإلضضبز 82آل قًو  م( .   1966/  4/  31ثغساز  ،) هكًج
 . 499ظ  ،للط٘د الكَسٖ ،ًمالَ  يي هػجبح الوتْزٍس 121ظ ،للس٘س يجس الطظاق الومطّم ،اًهط لوط ثٌٖ ّبضن( 3)
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آظمر ُمـ اعمي١مّرظملم إمم آقمت٘مي٤مد سمي٠مّن اًم٘مًيؿ اعمحي٤مذي ُميـ هيذا اًمٜمٝمير ًمٓميّػ  وذه٥م ومريٌؼ 

ّؿ ُميـ دارم ضميّدهؿ قمٚم٘مٛمي٦م سميـ ُمـ سمٜمل قمٚم٘مٛم٦م ي سمٓمـ ُمـ متٞمؿ صمي ىمد يُمّٚمػ سمحٗمره رضمٌؾ  ،يمرسمالء

ّٛمل اًمٜمٝمر سم٤مًمٕمٚم٘مٛمّل  ًُ ، وسميذًمؽ ىمي٤مل ، وذًمؽ ذم أواظمر اًم٘مرن اًمثي٤مين اهلجيرّي زرارة سمـ قمدس ي وم

قمٜمد ذيمره شمرمج٦م طمي٤مل  ،ذم شم٤مرخيف اًمٗمخرّي  ،اًمِمٝمػم سم٤مًمٓم٘مٓم٘مّل  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  اًمنميػ حمّٛمد سمـ قمكمّ 

د اعمًتٕمّميؿ وهقٓيميق اإليٚمخي٤مين: قمغم قمٝم اًمقزير اًمٕم٤ٌمّد  د اًمديـ اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمّل أيب ـم٤مًم٥م ُم١ميّ 

. واًمٗمرييؼ اًمثي٤مين ُميـ إمم ضمّده قمٚم٘مٛم٦م اًمذي ىم٤مم سمحٗمر  ر اًمٕمٚم٘مٛميّل  ٟم٦ًٌمً  إّٟمف ؾُمّٛمل سم٤مسمـ اًمٕمٚم٘مٛمّل 

ذم يمت٤مسميف )سمٚميقغ إرب ذم ومٜميقن إدب( أّن  اعم١مّرظملم ؾمّٛمقا اًمٜمٝمر سم٤مؾمؿ اًمٕمٚم٘مؿ، ومذيمر اًمٜمقيرّي 

: ىمًؿ ي٠مظمذ ٟمحق اجلٜمقب ىمٚميٞماًل وهيق اعمًيّٛمك  ر اًمٗمرات سمٕمد اضمتٞم٤مزه إٟم٤ٌمر يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

، واًمٕمٚم٘ميؿ ي سمي٤مًمٗمتح واًمًيٙمقن ي: تل اًمٜمٝمرسم٤مًمٕمٚم٘مؿ> وذًمؽ ًمٙمثرة اًمٕمٚم٘مؿ )احلٜمٔمؾ( طمقل طم٤مومّ 

)احلٜمٔمؾ( وُم٤م قمداه ُمـ همػم وم٤مرق، واًمٕمٚم٘مٛم٦م: اعمرارة، خيي٤مل زم ًمِميّدة ُمي٤م  ُمر   ُيٓمٚمؼ قمغم يمّؾ ؿمجرٍ 

زيرة طمّتيك ختيقم اجلزييرة وُمٞمي٤مه قمٞميقن اًمٓميّػ، صميّؿ يم٤من اًمٕمرب يٙم٤مسمدون ُمـ ُمرارة ُم٤مء آسم٤مر اجل

 .(أـمٚم٘مقا قمٚمٞمف اؾمؿ )اًمٕمٚم٘مٛمّل  يٜمٝمٚمقن قمذب ٟمٛمػم هذا اًمٜمٝمر> ومٚمٌٕمد ؿمّ٘م٦م اًمٌلم سم٤مًمْمدّ 

 دة: إذا أردَت هميػم ُم٘مٞمَّي 7سمخّميقص زيي٤مرات احلًيلم د سـم ـم٤مووس روايي٤مٍت وىمد أورد اًمًٞمّ 

 إًمٞمؽ اًمّٚمٝمّؿ ىمّمد اًم٘م٤ماد. .. إًمخ. وم٘مؾ:  ذم يمرسمالء، ووردت ىمٜمٓمرة اًمٕمٚم٘مٛمّل  7زي٤مرة احلًلم

اًميذي قمي٤مش ذم اًم٘ميرن  اعم١مّرخ اإلؾمالُمّل  ،ًمٕمامد اًمديـ إاٗمٝم٤مينّ  (شم٤مريخ آل ؾمٚمجقق)وضم٤مء ذم 

 :»  اًمث٤مُمـ اهلجرّي 

وطم٤مل مم٤ّم قمرىمؾ ضمريي٤من اعمي٤مء صمّؿ قمٚمتف اًمرُم٤مل وإ  ه 9;8طمّتك قم٤مم  وىمد سم٘مل  ر اًمٕمٚم٘مٛمّل 

ىميد أرؾميؾ وزييره قميكم  أّن اًمًيٚمٓم٤من حمٛميقد اًمٖمزٟميقّي  :ومٞمف. وشمروي سمٕمض اعمّم٤مدر اًم٘مديٛمي٦م

وإزاًم٦م اًمرُم٤مل واًمٓمٛمك ُمٜمف، وقم٤مد اعم٤مء ذم وادييف  وم٠مُمر سمتٓمٝمػم  ر اًمٕمٚم٘مٛمّل  ،إمم يمرسمالء اجلقيٜمّل 

 ـ اجلري٤من. قم٤مدت اًمرُم٤مل شمٕمٚمق هذا اًمٜمٝمر وشمقىمٗمف قم  ه 37;٤ًم، وذم قم٤مم ُمتدوم٘مّ 

                                                                    

 قجى قْطاى.  ،5 ٍ 4غع  ،2س حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د هحوٍ ،هسٌٗٔ الحس٘ي( 1)
 . 84 ٍ 83غع  ،يجس الحس٘ي الىل٘ساض آل قًؤ ،ثغ٘ٔ الٌجالء فٖ تبضٗد وطثالء( 2)
 . 5 ٍ 4غع  ،2هسٌٗٔ الحس٘ي، د ( 3)
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 نهش نينىي

وُمـ إ ٤مر آظُمرى اًمتل يم٤مٟم٧م شمروي هذه اًمؽمسم٦م اًمٓم٤مهرة  ر ٟمٞمٜمقى اًمذي يم٤من يتٗمّرع ُمـ 

٥م قمٛمقد اًمٗمرات ُم٤م ي٘م٤مرب احلّم٤ما٦م وقم٘مر سم٤مسمؾ، سملم ؿمامل ؾمّدة اهلٜمدّي٦م وضمٜمقب ىمْم٤مء اعمًيٞمّ 

ايامٟم٦م( صمّؿ يِمّؼ وٞمٕم٦م أّم اًمٕميروق، وجييري ضمٜميقب يميرود أسميق طمٜمٓمي٦م )أسميق  ُمـ  ر ؾمقرّي 

إمم يقُمٜم٤م هذا، وُيٕمرف سمٕمرىميقب ٟمٞمٜميقى. وُي٘مي٤مل: إّن اًمٌي٤مسمٚمٞمرلم هيؿ اًميذيـ  وشم٘م٤مـمع جمراه سم٤مٍق 

لم اًمتل يم٤مٟم٧م شُمٕميرف )يمرسمي٤م ي طمٗمروا هذا اًمٜمٝمر ُمع شمِمٙمٞمؾ ىمري٦م ٟمٞمٜمقى سم٤مؾمؿ قم٤ماٛم٦م أؿمقريّ 

 إيٚمق( إسم٤من طمٙمٛمٝمؿ. 

 اًنهش اًغاصاين

أطميد  ،هم٤مزان ظم٤من ُمـ آل ضمٜمٙمٞميز)ٟم٦ًٌم إمم  ،وُمـ إ ٤مر اعمٜمدرؾم٦م آظُمرى اًمٜمٝمر اًمٖم٤مزاينّ 

ُمٚمقك اًمتؽم اًمذيـ طمٙمٛمقا اًمٕمراق سمٕمد ؾمي٘مقط اخلالومي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م، ومي٠مُمر همي٤مزان سمتجدييد  ير 

وشم٘مري٥م ُم٠مظمذه ُمـ اًمٗمرات. وىمد سمؽم اعمٖمقل اًم٘مًؿ إقمغم ُمـ جمرى اًمٜمٝمر وأوايٚمقا  اًمٕمٚم٘مٛمّل 

قميغم  ًتًٞمٖمقا سم٘م٤مء اؾمؿ اًمٕمٚم٘مٛمّل اًم٘مًؿ أظمر سم٤مًمٜمٝمر اًمذي طمٗمره هم٤مزان ُمـ ومرات احلّٚم٦م، ومل ي

 يمام ٟمّص قمغم ذًمؽ اسميـ اًمٗميقـمّل  ، وىمد ـمرأ قمٚمٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾهذا اًمٜمٝمر، ٓ ؾمٞماّم 

وضمٕميؾ  ،وشمًٕملم وؾمتامئ٦م سم٘مقًمف: ومٞمٝم٤م ؾم٤مر اًمًيٚمٓم٤من همي٤مزان إمم اًمٕميراق ذم طمقادث ؾمٜم٦م صمامنٍ 

إقمراب وأيمثروا اًم٘متيؾ ـمري٘مف قمغم ضمقظم٤م، وؾمػّم سمٕمض اًمٕمًٙمر إمم سمٓم٤مئح واؾمط، ومحٍموا 

ـْ ختّٚميػ  ،عمالزُم٦م أقمامل واؾمط وقملّم مج٤مقم٦مً  ،وهمٜمٛمقا أُمقاهلؿ ،ومٞمٝمؿ واًمٜمٝم٥م واًمًٌل وُمٜمع َُمي

 وأُمير ًمٚمٕمٚميقيلّم ، ريٗم٦ميصمّؿ شمقضمف إمم احلّٚم٦م وىمّمد زيي٤مرة اعمِمي٤مهد اًمِمي ،ُمـ اًمٕمرب قمـ اًمٗم٤ًمد

ؾُمّٛمل اًمٜمٝمر اًمٖم٤مزاين. شمقمّم ذًميؽ وُمحٗمر و ،سم٠مقمغم احلّٚم٦م يمثػم، صمّؿ أُمر سمحٗمر  رٍ  واعم٘مٞمٛملم هب٤م سماملٍ 

وؾُميّٛمل  ؿمٛمس اًمديـ اقاب اخل٤مدم اًمًٙمقرضمل وهمرس اًمدوًم٦م اسمـ. ... صمّؿ ؾم٤مر إمم سمٖمداد

 ختٚمٞمدًا ًمذيمرى طم٤مومره هم٤مزان اعمذيمقر.  سم٤مًمٖم٤مزاينّ 

                                                                    

 ٍ 497غـع   ،الوٌسَة ألثٖ الفؿل يجس الطظاق ثي الفَقٖ ،ٍالتزبضة الٌبفًٔ فٖ الوئٔ السبثًٔ الحَازث الزبهًٔ( 1)
 ّـ.  1351 ،قجى ثجغساز ،498
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 نهش اًعٌياميّن )اًحعينّيح(

/   ه 63;ؾميٜم٦م  ًمٕمثامينّ ا )احلًٞمٜمّٞم٦م( وم٘مد أٟمِم٠مه اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مٟمقينّ  أُّم٤م اًمٜمٝمر اًمًٚمٞمامينّ 

ذم يمت٤مسمف )أرسمٕمي٦م ىميرون ُميـ شمي٤مريخ اًمٕميراق(: أّن اًمًيٚمٓم٤من  (ًمقٟمٙمريؽ)م. ذيمر اعمًؽم 3756

ؾمٚمٞمامن يم٤مٟم٧م هم٤ميتف اًمث٤مٟمٞم٦م أن يزور اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م ذم اًمٗمرات إوؾمط، ويٗمٕمؾ هٜم٤مك أيمثر مم٤ّم 

ذم طم٤مئرهي٤م سميلم  ئرةً ومٕمٚمف اًمزائر اًمّمٗمقي ذم اًمٕمٝمد إظمػم، ومقضمد ُمديٜم٦م يميرسمالء اعم٘مّدؾمي٦م طمي٤م

واًمٓمٖمٞم٤من> إذ يم٤من اًمٗمرات اًمٗم٤مئض ذم اًمرسمٞمع يٖمٛمر اًمقه٤مد اًمتل طمقل اًمٌٚمدة سم٠ممجٕمٝم٤م ُميـ  اعمحّؾ 

ار ًميقف ُميـ اًميزوّ رات إُ يدون أن شمًٚمؿ ُمٜمف اًمٕمت٤ٌمت ٟمٗمًٝم٤م، وقمٜمد هٌقط اًمٜمٝمر يم٤مٟمي٧م قمِمي

 ، وهل ؾمّدةٌ > ومرومع ُمًتقى )روف اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م(ىمذرةٍ  ؿمحٞمح٦مٍ  يٕمتٛمدون قمغم آؾمتً٘م٤مء ُمـ آسم٤مرٍ 

اًمؽمقمي٦م اعمٕمروومي٦م  ُم٤م شمزال شم٘مقم سمٕمٛمٚمٝم٤م طمّتيك اًمٞميقم ًمقىم٤ميي٦م اًمٌٚميدة ُميـ اًمٗمٞمْمي٤من، صميّؿ وؾميعّ 

، وًمتجٕميؾ إرايض اخل٤مًمٞمي٦م اعمٖميؼمة طمقهلي٤م وزاد ذم قمٛم٘مٝم٤م ًمٙمل شم٠ميت سم٤معم٤مء اعمًيتٛمرّ  ،سم٤محلًٞمٜمّٞم٦م

ق ٤م أقمغم ٜمّيم٤من اجلٛمٞمع ئم ًمٚم٘مٛمح. وا٤مرت هذه اًمؽمقم٦م شمٜم٤ًمب ذم أرضٍ  سم٤ًمشملم وطم٘مقًٓ ي٤مٟمٕم٦مً 

 واىمتًيؿ احلًيلم اًمِميٝمٞمد واًمًيٚمٓم٤من اًم٘مي٤مٟمقينّ  ،، وم٤مؾمتٌنم اجلٛمٞمع سم٤معمٕمجزةُمـ اًمٜمٝمر إاكمّ 

 ذم اًمٜمجػ رضمع إمم سمٖمداد. مجٞمع اًمثٜم٤مء واإلقمج٤مب، وسمٕمد أن زار ؾمٚمٞمامن ىمؼم اإلُم٤مم قمكمّ 

هيذا اًمٜمٝمير ُميـ أقمٔميؿ أقميامل  ،اوي قمغم ذًمؽ سم٘مقًميف:  ير احلًيٞمٜمّٞم٦مويٕمّ٘م٥م قم٤ٌمس اًمٕمزّ 

 ،يم٤من ُيًيّٛمك سم٤مؾميٛمف )اًمٜمٝمير اًمًيٚمٞمامين(، وأن ُيًيّٛمك سم٤محلًيٞمٜمّٞم٦م ،ًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مٟمقينّ ا

٤مم همي٤مزان وهميػمه وُميٜمٝمؿ اًمِمي٤مه ؼ اًمًالـملم اًمًي٤مسم٘مقن أّييأضمراه إمم يمرسمالء وم٠مطمٞم٤مه٤م، ومل يقومَّ 

أٟمٗميذ  ير  ،ُمٚمؽ إيران . وسمتؼّمع زوضم٦م حمّٛمد ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي واًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م إًمخ ،إؾمامقمٞمؾ

ّٛمل اًمٗمرع قمٜمد ذاك سم٤مؾمؿ اًمرؿمديّ   ه ;347وذًمؽ قم٤مم  ،ًمرؿمدي٦ما ًُ أُّم٤م اًمٗمرع اًمث٤مين هليذا  ٦م.وم

                                                                    
 ،)الكجًٔ الطاثًٔ ـ هكجًٔ الوًـبضف   39ظ  ،تطرؤ رًفط الر٘بـ ،للوستط لًَىطٗه ،ؤضثًٔ لطٍى هي تبضٗد الًطاق( 1)

 .  (  م 1968 ،ثغساز
 . 37 ٍ 36غع  ،4يجبس الًعإٍ، د  ،تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي( 2)
الوسبيسات هي ثًؽ ٍرَُ بٗطاى ثغ٘ٔ تَس٘ى ّصُ الطـبذٔ ٍبٗػـبل    لطضتٍٖ لس قلتالس٘س وبنن اثي الس٘س لبسن ا( 3)

الوبء بلى هطلس الحطّ الطْ٘س الطٗبحٍٖ، ٍثًس ٍغَلْب ؤوول تَس٘ى ّصا الفطو الصٕ ٗجسؤ هي لٌكطٓ ثبة الكـبق فسٔـوٍٖ   
 ٍئطف ف٘وب ثًس ثبلطضسٗٔ.  ،ثبلطضت٘ٔ

ط الوطحَم الس٘س ه صا الٌْ ٍٕ.ٍلس ؤضطف يلى وطّٕ  م ثأل السٌس ٍتًُطف ؤسطِت الَ٘  ،ٍٕ ط  ْسٕ اثي الس٘س هحوٍس الكجبقجبٖئ الطْ٘ط ثبلٌْ
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ّٛمل سم٤مهلٜمٞمديّ  ًُ طم٤مًمي٦م أّن اًمرّ  :٤مه ضمٜمقب ُمديٜم٦م يمرسمالء. ومم٤ّم يذيمر هبذا اًمّمدد٦م، ويًػم سم٤مدّم اًمٜمٝمر وم

 39)   ه3439اًمذي ىمدم إمم سمٖمداد ذم هميّرة ؿميقال  اعمػمزا أسمق ـم٤مًم٥م ظم٤من سمـ حمّٛمد إاٗمٝم٤مينّ 

اء صمّؿ قم٤مد إمم سمٖمداد، وأظميػمًا سم٤مرطمٝمي٤م ذم ٤مم هم٤مدره٤م ًمزي٤مرة ؾم٤مُمرّ م( وسمٕمد أيّ 3:25يم٤مٟمقن اًمث٤مين 

ىمي٤مل ُمي٤م  ،م ًمزي٤مرة إضطم٦م اًمتل ذم يمرسمالء واًمٜمجػ3:25أّول آذار   ه3439ذي اًم٘مٕمدة  6

 ،ّٚمي٦مسم٤مرطمتٝمي٤م ىم٤مايدًا اًمٜمجيػ سمٓمرييؼ احل ،وسمٕمد أن ىمٛم٧م سمقاضم٥م اًمزي٤مرة ذم يمرسمالء»شمٕمريٌف: 

 وم٘مدُم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٞمقم ٟمٗمًف، وٓىمٞم٧م ذم ـمري٘ميل ضميدوًملم أّوهليام ُي٘مي٤مل ًميف: اًمٜمٝمير احلًيٞمٜمّل 

حف ويم٤من طمٗمره سم٠مُمر اًمًيٚمٓم٤من ُميراد )يميذا وايحّ  ،ذم يمرسمالء ىمٚمٞمٚم٦مٍ  )احلًٞمٜمّٞم٦م( قمغم سمٕمد أُمٞم٤ملٍ 

اب آايػ > ّٕن اًمٜميقّ ٦م أو أاٗمّل اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن(، واًمث٤مين ُمـ اًمٜمٝمريـ ُي٘م٤مل ًمف:  ر اهلٜمٞمديّ 

، واًمٖم٤مي٦م ُمـ طمٗمره إيّم٤مل اعم٤مء إمم ُمرىميد اًمدوًم٦م طمٗمره سمٜمٗم٘م٤مشمف، وهق أقمرض ُمـ اًمٜمٝمر احلًٞمٜمّل 

٤مت ُمع أّٟمف مل . وىمد سمٚمٖم٧م ٟمٗم٘م٤مت هذا اجلدول طمّتك أن قمنمة ًمٙمقك ُمـ اًمروسمٞمّ 7اإلُم٤مم قمكم

ّٓ  >يّمؾ سمٕمد إمم اًمٜمجػ ٕمال ضم ،ه اًم٤ٌمؿم٤م اإلذاف قمغم اًمٕمٛمؾّٕن سم٤مؿم٤م سمٖمداد واًمرضمؾ اًمذي و

اًمٜمٝمر يٛمّر سم٤مًمٙمقوم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمدن قمقو٤ًم قمـ ضمٕمٚمف جيري ُمًت٘مٞماًم، وىمد سم٘مٞم٧م أرسمٕمي٦م أُمٞمي٤مل 

 .  شقمٚمٞمٝم٤م..إًمخ وإقمامل ُمتداوًم٦مٌ  إليّم٤مًمف إمم اعمحّؾ 

 هشي ظعذج

خيؽمق اًم٤ٌمديي٦م قميغم ـميقل  ،يمؿ 39يٌدأ هذا اخلٜمدق ُمـ ضمٜمقب هٞم٧م قمغم اًمٗمرات سمٛم٤ًموم٦م 

٤مٟمٞمي٦م ُميـ هميرب احلٌّ  ج هذا احلٜمدق سمٕمد أن يٛميرّ ق اًمًٝمٚم٦م، ويٕمرّ ٦م ٕرايض اًمٕمرااحلدود اًمٖمرسمٞمّ 

٤مه )هميدير اعمي٤مًمح(، سم٤مدّمي رىمّل يإمم اجلٜميقب اًمِمي وادي )أسمق ومروج( صميؿّ  ًا سمجٌؾ )ؾمٕمدة( صمؿّ ُم٤مرّ 

ُميـ سمحير اًمٜمجيػ ُمالزُمي٤ًم  يٜمحدر إمم اًمٓمرف اًمنمىمّل  ويًٚمؽ هقر )أيب دسمس( إمم ضمٜمقسمف صمؿّ 

 ٕمرف ذم اًمٕمٝمقد اًم٘مديٛم٦م )سم٤مٓ يمقسم٤مس(. ٦م ىمرب اًمٙمقوم٦م. ويم٤من ي٦م اًمٖمرسمٞمّ اًمْمٗمّ 

ـّ أّن ظمٜمدق )يمري ؾمٕمدة( أٟمِميئ ًميدرء أظمٓمي٤مر اًمٗمٞمْمي٤مٟم٤مت وختٗمٞميػ اعمٞمي٤مه ذم  ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

 اًمٗمرات مح٤مي٦ًم ًمٚمٛمدن اًمقاىمٕم٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمرق، أو إّٟمف جمرى اًمٗمرات اًم٘مديؿ وهذا اطمتامل 

                                                                    
 . ( 1970تطروْب هي الفطًس٘ٔ بلى الًطث٘ٔ السوتَض هػكفى رَاز )ثغساز  ( ،293ـ  292ضحلٔ ؤثٖ قبلت ذبى )( 1)
تطرؤ ثط٘ط  ،لتبفطًِ٘( لسبثى يطط يي وتبة ) تبضٗد الًطاق فٖ المطى ا 41ظ  ،ز. وبنن الزٌبثٖ ،ترك٘ف الىَفٔ(  2)

 . 34ظ  ،فطًس٘س ٍوَضو٘س يَاز
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 آخر افعهد األمويّ  تاريخ افروضة احلسونّوة من افبدء إيل

ـ ومٝمل ُمٜم٤مهْم٦م ٌ 7طم٤مدصم٦م ُمٍمع احلًلم سـم قمكم ـ حلٙمؿ اًمٓم٤مهمٞم٦م يزييد سمي أيب ؾميٗمٞم٤من، ُمٕم٤مويي٦م سمي

وشُمٕمّد ُمـ أؿمٝمر طمقادث اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وىميد طميدصم٧م ذم اًمٞميقم اًمٕمي٤مذ ُميـ حميّرم احليرام ؾميٜم٦م 

ـ ذم هيذه اًمٌ٘مٕمي٦م اًمٓمي٤مهرة ذم اعمقويع اًميذي  8:2)  ه83 م(، وم٤مؾمتِمٝمد ُمع أهؾ سمٞمتف وأاح٤مسمف، وُدوم

ـ ُمديٜمي٦م سم٤محل٤مئر. ويم٤من يزقمؿ اًمٌٕمض أّن رأس احلًلم )ؾمٞمّ ُيٕمرف  د اًمِمٝمداء( يقضمد ذم رسم٤مط اٖمػم ُمي

وذًمؽ ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجيري. وي٘ميقل اعم٘مرييزي: إّن رأس احلًيلم مُحيؾ ُميـ قمًي٘مالن إمم  ،ُمرو

ٗمي٤مق أهيؾ اًمٕمٚميؿ، سم٤مشمّ  م. ويرى اسـم شمٞمٛمٞم٦م أّن هذا سم٤مـميّؾ 3375ي   ه:76اًم٘م٤مهرة، وواؾ إًمٞمٝم٤م ذم قم٤مم 

 وأّن أطمدًا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ مل ي٘مؾ إّن رأس احلًلم يم٤من سمٕمً٘مالن. 

ـٍ  7وضيح احلًلم ٦ٌّم اعمٜميّقرة، واعميآذن اعمٖمِّمي ُي٘م٤مم اًمٞمقم وؾمط اح ٤مة قمٔمٞمؿ، شمٕمٚمقه اًم٘م

أّن ُم٘متيؾ  :. يذيمر اسمـ يمثػم اًم٘مرر ذم )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤ميي٦م(وهب٤مءً  سم٤مًمذه٥م اإلسمريز، ومتتلٕ روقم٦مً 

لم. وىمي٤مل ن يقم اجلٛمٕم٦م يقم قم٤مؿمقراء ُمـ اعمحّرم ؾمٜم٦م إطميدى وؾميتّ احلًلم )ريض اه قمٜمف( يم٤م

، وىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م: ؾميٜم٦م اصمٜمتيلم أو لم، وسمف ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمّل : ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتّ هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمٌّل 

ُمـ اًمٓمّػ ُي٘م٤مل ًميف: يميرسمالء  ل، سمٛمٙم٤منٍ لم، واًمّمحٞمح إوّ لم، وىم٤مل همػمه: ؾمٜم٦م ؾمتّ صمالث وؾمتّ 

ومخًقن ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م. وأظمٓم٠م أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ىمقًمف: إّٟمف ىُمتيؾ  ر صمامنٍ أرض اًمٕمراق، وًمف ُمـ اًمٕمٛم

 قن ؾمٜم٦م.وؾمتّ  وًمف ُمـ اًمٕمٛمر مخس أو ؾم٧ّم 

أىم٤مُمقا ًم٘مؼمه رؾماًم، وٟمّمٌقا ًمف  7أّن اًمذيـ دومٜمقا احلًلم رواي٦م شمِمػم امم اسمـ ىمقًمقيف يٜم٘مؾو

اعم٤ًمًمح عمٜمع اًمزائريـ ُميـ  وِوٕم٧م قمغم ىمؼمه ُمّٞم٦مُ أُ وذم قمٝمد سمٜمل  ٓ يٜمدرس أصمره. وسمٜم٤مءً  قمالُم٦مً 

 اًمقاقل إمم اًم٘مؼم اعمٓمّٝمر، ويم٤من اًم٘مؼم ُمٓمّقىم٤ًم سمٛمخ٤مومر شمتقمّم اعمٝمّٛم٦م اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر. 

اجلٚمٞمؾ اًميير ضم٤مسمر سمـ قمٌد اه إٟمّم٤مري أّٟمف ىم٤مل ًم٘مقُمف قمٜمدُم٤م زار  ويروى قمـ اًمّمح٤ميبّ 

اعمديٜم٦م، واضمتٛمع ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ أهؾ  هجري٦م ُمع مج٤مقم٦مٍ 83اٗمر ؾمٜم٦م  42يقم  7ىمؼم احلًلم

 : اعمًقين اًم٘مؼم.7سمٜمٗمس اًمًٜم٦م سم٤مإلُم٤مم اًمًج٤مد

                                                                    
 . 198ظ  ،8الثي وخ٘ط المطضٖ، د  ،الجساٗٔ ٍالٌْبٗٔ( 1)
 . 133ظ  ،لزًفط ثي لَلَِٗ ،وبهل العٗبضات( 2)
 .17، ظ2للكَسٖ، د ،ٍاًهط : التْصٗت ،495ظ( طظا ) فبضسٖ٘لفطّبز ه ،تبضٗد لومبم( 3)
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ـْ زار احل٤مئر اعم٘مّدس قمٌٞمد اه سمـ احلّر اجلٕمٗمّل أو  > ًم٘مرب ُمقوٕمف ُمٜمٝم٤م، ومقىمػ قميغم يْم٤ًم ممَ

 ُمٕمرووم٦م : سم٘مّمٞمدةٍ  7إضمداث وٟمٔمر إمم ُمّم٤مرع اًم٘مقم، وم٤مؾمتٕمؼم سم٤ميمٞم٤ًم ورصمك احلًلم

ـــّنجُ ــل فِاااُـ ــ ُاوـ ــل فٗاو هـ ـــِ  اوـ اأمـ

 

اٌلؼ ـوٕاااأٗ  ا هـ َ اِلىرـا ظآيِآ أًِٓ

انصـــ ىُواانـــامَاأ اٗاأٔـــن اااٌــــن  

 

ـــ ا٘ ٔااأٗ  ـــٍ  اٗاىُ ـــلّان ــوٕأ انل م

ـــل  ــامَاإ اوُ ــ اان ــماأٔ ــ اظ ــوام ا ٔ لىٙ

 

امـلاإ اىٍـلفَُاٗ مـوٕاااااظـنو  ا  ــ ً 

اىــــو فو ا ُٛاأفو حٓا ظــــنُ اسـّــــٚ 

 

ام ا ظىِـ ٙاالـرٚ  اسِّلل ا  ا ـوٕاانـص هٙ

ــــٔ  ـــاوِـٍ ـــحلظيمٕال ـــا ُيماوم ارٚاأج

 

او ظمِ ُاٌـٕل ٓ  اٍُِطٜ اسلج وٕا ظـحآل

َاااااظم  ٍ  اٌـ ٚااظّـاأـلنن امصـلظِـٓ ا ظـنو

 

اإظـٚا ظيِجلا  ـلًلاخعـلفموٕاااسـ  للل 

ـــوسن   ــِييمٕااى ــ اهِـــانو ـــص ِا ه الـــرٚان

 

اظـــ  و وٕارســـل ٔاوـــِل اهـــأسِلٌيم 

ا ِٔــٌاىـــّورن امـــ أـــلّانٍــ  اٌـــ   

 

ــٚ  ـااضِ ٓفالر ــح ــااأظ ــنظٓاِ اظ

ــوٕ او ج ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

اأ افأٙا ظـــ  نو اأرــو َامــِيمٔاااومـــل

 

ا(1) ظ نبٙاسل  بٗاو ى  لاِ لِ ـوٕااظاٙ 

وأىم٤مُمقا  ،اسملم أىم٤مُمقا قمٜمد ىمؼم احلًلم ُم٠ممت٤ًم )ومام رئل أيمثر سم٤ميمٞم٤ًم ُمـ ذًمؽ اًمٞمقماًمتقّ  ويذيمر أنّ  

 . محقن قمٚمٞمف وقمغم أاح٤مسمف(قمقن ويؽمّ يٌٙمقن ويتّي  قمٜمده يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦مً 

شمٔمّٚمٚمٝم٤م ؿمجرة اًمًيدرة  ، وؾم٘مٞمٗم٦مٍ 7ًمٚمحًلم ة ُمـ اًمرواي٤مت وضمقد ُمًجدٍ قمدّ  يًت٤ٌمن ُمـ

ٌّي٤مم أيب اًمٕمٌّ وأواظمره. وذم أيّ  ٤مم اًمٕمٝمد إُمقّي أيّ  ومًيح  ،٤مس إّول٤مس اًمًّٗم٤مح ظمٚمٞمٗم٦م سمٜميل اًمٕم

واسمتدأ قمٛمران اًم٘مؼم ذم ذًمؽ احللم. يروي حمّٛمد سمـ أيب ـم٤مًمي٥م ذم  7اعمج٤مل ًمزي٤مرة ىمؼم احلًلم

يذ قميغم اًميرُمس »: 7ج٤مًمس وزيٜم٦م اجل٤مًمس( قمٜمد ذيمره عمِمٝمد احلًيلميمت٤مسمف )شمًٚمٞم٦م اعم أّٟميف اخت 

  شإىمدس ًمٕمٝمد اًمدوًم٦م اعمرواٟمٞم٦م ُمًجداً 

                                                                    

 .( ) الوكجًٔ السلف٘ٔ 138ظ  ،2جغسازٕ، د لل ،ذعأً األزة( 1)
 . 178ظ  ،4د ،اثي األح٘ط ،الىبهل فٖ التبضٗد( 2)

 , ًمال  يي تسل٘ٔ الوزبلس. ( )قجى الٌْس 28للس٘س حسي الػسض، ظ ،ًعّٔ ؤّل الحطه٘ي فٖ يوبضٓ الوطْسٗي( 3)
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إذا أشمٞمي٧م احلي٤مئر ومي٤مقمؼم اًم٘مٜمٓميرة واهمتًيؾ ذم »: 7ويروى قمـ أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد اًمّمي٤مدق

 يمي٤من حيي٨ّم ؿميٞمٕمتف 7ويًتدّل ُمـ ذًمؽ أّن اًمّمي٤مدق شاًمٗمرات، ووع رضمٚمؽ ذم اًمٖم٤مضّي٦م

 ٤مذ اعم٘م٤مم سمٜمٞمٜمقى أو اًمٖم٤مضّي٦م. قمغم اإليمث٤مر ُمـ زي٤مرة احل٤مئر، وي٠مُمرهؿ سم٤مخّت 

إذا أردت اًميقداع سمٕميد ومراهميؽ ُميـ »سم٠مّٟميف ىمي٤مل:  7ويروي أسمق محزة اًمثامزم قمـ اًمّمي٤مدق

اًمزي٤مرات وم٠ميمثر ُمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م، وًمٞمٙمـ ُم٘م٤مُمؽ سمٜمٞمٜمقى أو اًمٖم٤مضّي٦م، وُمتيك أردت اًمزيي٤مرة 

 .شوم٤مهمتًؾ وزره اًمقداع

ـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ـ ُمٝمران اجلاّمل، قم ـ اٗمقان سم إذا أردت ىميؼم »ّٟمف ىمي٤مل: أ 7وذم )اعمزار( سمًٜمده قم

ـ  احلًلم ذم يمرسمالء ىمػ ظم٤مرج اًم٘م٦ٌّم وارم سمٓمرومؽ ٟمحق اًم٘ميؼم صميّؿ ادظميؾ اًمرووي٦م وىميؿ سمحيذائٝم٤م ُمي

ـ احلًيلم صمّؿ اظمرج ُمـ اًم٤ٌمب اًمذي قمٜمد رضمكَم قمكمّ  ،طمٞم٨م يكم اًمرأس داء، ، صميّؿ شمقضّميف إمم اًمِميٝم7سم

 صمّؿ اُمِش طمتّك شم٠ميت ُمِمٝمد أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس وم٘مػ قمغم سم٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م وؾمّٚمؿ(.

 اًحائش اًحعيني يف اًعرص اًعتايس

وم٘ميد ويّٞمؼ  ،ُمّٞم٦م، وذم زُميـ سمٜميل اًمٕمٌي٤مسأُ إًمٞمف يد اًمٕمدوان سمٕمد قمٝمد سمٜمل  مل يزل اًم٘مؼم متتدّ 

ه، ويُميرب ُمقويع اًمرؿمٞمد اخلٜم٤مق قمغم زائري اًم٘مؼم، وىُمٓمٕم٧م ؿمجرة اًمًدرة اًمتل يم٤مٟمي٧م قمٜميد

ّن اًمرؿمٞمد هدم إسمٜمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م تٞمط سمتٚمؽ إضطم٦م اعم٘مّدؾم٦م، وىمٓمع اًمًيدرة أيمام  اًم٘مؼم.

(   ه469ي  458قن تتٝم٤م. أُّم٤م ذم وميؽمة قمي٤مم )هب٤م اًمزوار ُمقوع اًم٘مؼم ويًتٔمٚمّ  ًتدل  اًمتل يم٤من يَ 

أطم٤مط اًم٘مؼم سمثّٚم٦م ُمـ وم٘مد يم٤من اًم٘مؼم اًمنميػ قمرو٦م إمم ختري٥م وشمٜمٙمٞمؾ اعمتقيّمؾ اًمٕم٤ٌمد، طمٞم٨م 

وطمرث أروف، وأؾم٤مل اعمي٤مء قمٚمٞميف  7اجلٜمد ًمئاّل يّمؾ اًمزائرون إًمٞمف، وأُمر سمتٝمديؿ ىمؼم احلًلم

ـْ يي٠ميت ًمزيي٤مرة ىميؼم ٟم٤مؾمي٤ًم يؽمّايأُ ريػ، وأىمي٤مم ذم اعمًي٤مًمح يومح٤مر اعم٤مء طمقل اًم٘مؼم اًمِمي دون عَمي

                                                                    

  ،10للطـ٘د هحوٍـس ثـبلط الوزلسـٖ، د      االًـَاض،  ٍاًهط هعاض الجحـبض  ،221ظ  ،لزًفط ثي لَلَِٗ ،وبهل العٗبضات( 1)
 . ( )قجى ووجٌٖ 145ظ 

 . 254 ٍ 253ظ  ،لَلَِٗ لزًفط ثي ،وبهل العٗبضات( 2)
 . 179ظ  ،للط٘د هحوٍس ثبلط الوزلسٖ ،هعاض ثحبض األًَاض( 3)
 . 61ظ  ،ًعّٔ ؤّل الحطه٘ي( 4)



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     23

ف سمٚمغ اعمتقيّمؾ ضمٕمٗمر ٟمّ إىم٤مل : . ٟم٘مؾ اعمجٚمز ذم )اًمٌح٤مر(أو هيتدي إمم ُمقوع ىمؼمه 7احلًلم

ومٞمّميػم إمم ىميؼمه  7سمـ اعمٕمتّمؿ أّن أهؾ اًمًقاد جيتٛمٕمقن سم٠مرض ٟمٞمٜمقى ًمزيي٤مرة ىميؼم احلًيلما

اده وويّؿ إًمٞميف يمتٗمي٤ًم ُميـ اجلٜميد يمثيػمًا> ًمٞمِميٕم٥م ىميؼم يمثػم، وم٠موومد ىم٤مئيدًا ُميـ ىميقّ  ُمٜمٝمؿ ظمٚمٌؼ 

ٛميؾ سميام ويٛمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ زي٤مرشمف وآضمتامع إمم ىمؼمه، ومخرج اًم٘م٤مئيد إمم اًمٓميّػ وقم 7احلًلم

وصمالصملم وُمئتلم، ومث٤مر أهؾ اًمًقاد سمف واضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف وىم٤مًمقا: ًميق ىمتٚمتٜمي٤م  ذًمؽ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌعٍ  ،ُمرأُ 

ـْ سم٘مل ُمٜم٤ّم قمـ زي٤مرشمف. ورأوا ُمـ اًميدٓئؾ ُمي٤م محٚمٝميؿ قميغم ُمي٤م ايٜمٕمقا،  قمـ آظمرٟم٤م عم٤م أُمًؽ َُم

اًمٙمقومي٦م ومٙمت٥م إُمر إمم احلية ومقرد يمت٤مب اعمتقيّميؾ إمم اًم٘م٤مئيد سمي٤مًمٙمّػ قميٜمٝمؿ، واعمًيػم إمم 

 . ُمٔمٝمرًا أّن ُمًػمه إًمٞمٝم٤م ذم ُمّم٤مًمح أهٚمٝم٤م 

وأرسمٕملم، ومٌٚمغ اعمتقيّمؾ أيْم٤ًم ُمّميػم اًمٜمي٤مس  ك إُمر قمغم ذًمؽ طمّتك يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م ؾمٌعٍ يومٛمْم

وا٤مر  ،، وأّٟمف ىمد يمثر مجٕمٝمؿ ًمذًمؽ 7ُمـ أهؾ اًمًقاد واًمٙمقوم٦م إمم يمرسمالء ًمزي٤مرة ىمؼم احلًلم

زار ممّيـ ُمـ اجلٜمد وأُمر ُمٜم٤مديي٤ًم يٜمي٤مدي: سميراءة اًمذُّمي٦م  يمثػمٍ  وم٠موومد ىم٤مئدًا ذم مجعٍ  ،يمٌػمٌ  هلؿ ؾمقٌق 

ٌّي ع آل أيب ـم٤مًمي٥م ىمؼمه. وٟمٌش اًم٘مؼم وطمرث أروف، واٟم٘مٓمع اًمٜم٤مس قمـ اًمزي٤مرة، وقمٛمؾ قميغم شمت

   تؾ ومل يتّؿ ًمف ُم٤م ىمّدره.واًمِمٞمٕم٦م وم٘مُ 

ًمًٜم٦م . ي٘مقل اسمـ إصمػم: وذم هذه اؾ اًمٕم٤ٌمد مل يًٛمح سم٢مىم٤مُم٦م اعم٠مشمؿ احلًٞمٜمّل وذم قمٝمد اعمتقيمّ 

وهدم ُم٤م طمقًمف ُمـ اعمٜم٤مزل واًميدور  7ؾ هبدم ىمؼم احلًلم م أُمر اعمتقيمّ 72:/   ه458أي ؾمٜم٦م 

 . وأن يٌذر ويً٘مك ُمقوع ىمؼم 

 )اعمٜمتٍم(. یىُمتؾ اعمتقيّمؾ ُمـ ىمٌؾ اسمٜمف اعمٜم٤مد  ه469ال ُمـ ؾمٜم٦م وذم ؿمقّ 

، وقمٜمد شمقًّمٞمف أٟمٕمؿ قميغم أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ اعمتقيّمؾ ،وشمقمّم اخلالوم٦م سمٕمد اًمراطمؾ اعمٜمتٍم سم٤مه

                                                                    

 ّـ. 1349 ،قجى الٌزف ،13الحس٘ي الىل٘ساض آل قًؤ، ظ  للس٘س يجس ،تبضٗد وطثالء الوًلّى( 1)
 ٍلًلّ ٌّبن تإٍٗال  فٖ هًٌبّب.  ،ّىصا ٍضزت الوفطزٓ ٌّب( 2)
 ّـ.  1385 ،ضث٘ى األٍل ،قْطاى ،الوكجًٔ اإلسالهٍ٘ٔ ،397ظ  ،45للوَلى هحوٍس ثبلط الوزلسٖ، د  ،ثحبض األًَاض( 3)
 .178ظ  ،4د ،اثي األح٘ط، الىبهل فٖ التبضٗد(  4)
 . 17 ظ ،الحطه٘ي ًعّٔ ؤّل( 5)
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٤ًم وأطمًيـ إمم طم٤مؿمٞمتف وأًمٖمك أؾم٤مًمٞم٥م أسمٞمف وـمري٘متف اعمٛم٘مقشم٦م وؾميٚمؽ سم٤مًمرقمٞمي٦م ُمًيٚمٙم٤ًم ُمرويٞمّ 

لم وىمّرهبؿ، وأيمثر ُمـ شمٙمريٛمٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ، وأضميزل هليؿ اًمٕمٓمي٤مء وروميع ُميـ ىمٚميقهبؿ اًمٕمٚمقيّ 

يض اه اًمٙمدر اًمذي ٟم٤مهبؿ ُمـ ضمّراء شمٍّموم٤مت أسمٞمف، وقمّٛمر أضطم٦م وُمراىميد اإلُمي٤مم احلًيلم )ر

وذم قميي٤مم  قمٜمييف( وؿمييٝمداء يمييرسمالء، وفمييّؾ يتٗم٘مييده٤م ويرقم٤مهيي٤م وأذن سمزييي٤مرمؿ يم٤مًمًيي٤مسمؼ.

شمداقم٧م سمٜم٤مي٦م اعمٜمتٍم، وم٘م٤مم سمتجديده٤م حمّٛمد سمـ حمّٛمد سميـ زييد اًم٘مي٤مئؿ سمٓمؼمؾميت٤من، صميّؿ   ه495

٦ٌّم قمغم اًم٘مؼم هل٤م سم٤مسم٤من، وسمٜمك طمقهل٤م ؾمي٘مٗملم وأطمي٤مـمٝمام سمًيقر ؿمّٞمده٤م اًمداقمل اًمٕمٚمقّي  ويمي٤من  ،ىم

 .    ه4:2قم٤مم  ذًمؽ

 وأىمي٤مُمقا قمٜميد يقُمي٤مً  ،ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم )ومام رصمل أيمثر سم٤ميمٞم٤مً  اسمقن قمٜمد ىمؼم احلًلم ُم٠ممت٤مً أىم٤مم اًمتقّ 

 . قن قمٚمٞمف وقمغم أاح٤مسمف( قمقن ويؽممّح يٌٙمقن ويتّي  وًمٞمٚم٦مً 

، ي٘مقل اسمـ إصمػم: وذم هذه اًمًيٜم٦م مل يًٛمح سم٤مىم٤مُم٦م اعم٠مشمؿ احلًٞمٜمّل  ؾ اًمٕم٤ٌمّد وذم قمٝمد اعمتقيمّ 

وهدم ُم٤م طمقًمف ُمـ اعمٜم٤مزل واًمدور  7م أُمر اعمتقيمؾ هبدم ىمؼم احلًلم  72:/   ه458 أي ؾمٜم٦م

 . وأن يٌذر ويً٘مك ُمقوع ىمؼمه 

 اًحائش يف اًذوس اًتىيهيّ 

، وازدهيرت ازدهي٤مرًا واؾميٕم٤مً، لم اًمدي٤معمي٦م شم٘ميّدُم٤ًم ُمٚمٛمقؾمي٤مً وشم٘مّدُم٧م يمرسمالء قمغم قمٝميد اًمٌيقهيٞمّ 

ًٕم٧م دم٤مرم٤م وأظمْميٚم٧م زراقمتٝمي٤م، ٦م> وم٤مشمّ ٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦ّم وآىمتّم٤مديّ ٦م وآضمتامقمٞمّ وشم٘مّدُم٧م ُمٕم٤معمٝم٤م اًمديٜمٞمّ 

وأيٜمٕم٧م قمٚمقُمٝم٤م وآداهب٤م، ومدسّم٧م ذم ضمًٛمٝم٤م روح احلٞم٤مة واًمٜمِم٤مط، ومتخّرج ُمٜمٝم٤م قمٚمامء ومٓم٤مطمؾ وؿميٕمراء 

اعمرُمقق. وىمد أـمٜم٥م اسـم إصمػم ذم شم٤مرخيف ذم ُمآصمر قمْميد اًمدوًمي٦م،  جمٞمدون، وشمٗمّقىم٧م ذم ُمريمزه٤م اًمديٜمّل 

٦م واعمديٜم٦م، وٟمحق اعمِميٝمديـ اعم٘مّدؾميلم اخلدُم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م ٟمحق احلرُملم اًمنميٗملم ذم ُمٙمّ  وُم٤م شم٘مّدم سمف ُمـ

                                                                    

 ًملِ بلى الًطث٘ٔ هَسى وبنن ًَضس.( م1971) 60 ظ ،ظازُ ولطي ذلفبء ـ لوطتؿى ًهوٖ( 1)
 . 178ظ  ،4د  ،اثي األح٘ط ،الىبهل فٖ التبضٗد( 2)

 . 55ظ  ،7د ( الوػسض السبثك،3)

(4 )ٔ ، د  الس٘س هحسي األه٘ي، ثحج هَسى يي تبضٗد ،ؤي٘بى الطً٘ َِٗ ـب ؤىّ   240، ظ 14آل ث شوـط ٌل ـن    ،ٍ  ٍل هلـَوْن حالحـٔ؛ّ  ٍؤ
ٍٔل ؤَث هًعّ الس ٍٔل ؤَث يلٍٖ الحسي،ٍ  ضوي الس ٍٔل يلٖ ؤَث الحسي،ٍ  ٔ.   يوبزالس ٍل الز ؤٖث ضزبو الس  الحسي ؤحوس، ٍؤ
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ًمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م وُمآصمره اإلؾمالُمٞم٦ّم اجلٚمٞمٚم٦م> وم٘مد سم٤مًمغ ذم شمِمٞمٞمد إسمٜمٞم٦م طميقل ر أقمامُ شمٜمٙمَ  . وَٓ ذم احل٤مئر واًمٖمرّي 

ـ طمقًميف، وسمي٤مًمغ ذم شميزيٞمٜمٝمام وشميزيلم  اعمِمٝمد اًمنميػ ذم احل٤مئر> ومجّدد شمٕمٛمػم اًم٘م٦ٌّم، وؿمٞمّد إروىمي٦م ُمي

اًمييح سم٤مًم٤ًمج واًمدي٤ٌمج، وقمّٛمير اًمٌٞميقت وإؾميقاق ُميـ طميقل احلي٤مئر، وقمّميؿ ُمديٜمي٦م يميرسمالء 

ـٍ   ُمٜمٞمع. سم٤مٕؾمقار اًمٕم٤مًمٞم٦م، ومجٕمٚمٝم٤م يمحّم

ـُ   ،اًمّمٖمػم( اًمذي ي٘مع ظمٚميػ ُمئذٟمي٦م اًمٕمٌيد وُمـ أصم٤مر اعمٜمدرؾم٦م ذم احل٤مئر اعم٘مّدس )اًمّمح

٦م، وىمد ؿمّٞمد ذم قمٝمد سمٜمل سمقيف اًمدي٤معمي٦م ذم اًم٘ميرن اًمراسميع وُمٜمف يذه٥م اًمزائر إمم اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞمّ 

 اهلجري، واطمتقى قمغم ُمئذٟمتلم شم٘مٕم٤من قمٜمد ُمدظمؾ سم٤مب اًمّمحـ اعمذيمقر ُمـ اجلٝم٦م اًمِمامًمّٞم٦م. 

ـ اًمٙمت٤مسمي٤مت يمام يتّ   ه3484قم٤مم  (ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م)ُمـ  صمّؿ ؿمٞمّدت ت٧م اعمئذٟمتلم ُم٘مؼمشم٤من سم٠مُمرٍ  ْميح ُمي

هة اًمًيٞمّ اعمقضمقدة ذم ُمدظمٚمٞمٝمام، ويم٤مٟم٧م إطميدى اعم د إسميراهٞمؿ اًم٘مزويٜميل اي٤مطم٥م ٘مؼمشميلم قم٤مئيدةٕ 

هة اًمًٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اسـم اًمًٞمد قمكم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل. اًمْمقاسمط، وإُ   ظمرى قم٤مئدةٕ 

٦م سمٌٕمض أومراد قم٤مئٚمتٝمؿ، وىمد ايمتِمٗم٧م اخل٤مّا  ،وحيقي اًمّمحـ اًمّمٖمػم أيْم٤ًم ُم٘مؼمة آل سمقيف

ار ًمقىمققميف قميغم ـمرييؼ اًميزوّ  >هليؿ ذوا هذا اعمٙم٤من ُمدومٜم٤مً ويم٤من اًمٌقهيّٞمقن ىمد اخّت ،  ه4;34قم٤مم 

جيف وُمٜميف يتّ  ،ي إمم ؾميقق احلًيلميي١مدّ  اًم٘م٤ماديـ إمم اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م، وسملم اعم٘مؼمشملم سمي٤مٌب 

 ٦م. اًمزائر إمم اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞمّ 

٦ٌّمً  ؿمّٞمد قمْمد اًمدوًم٦م اًمٌقهيّل   ه593وذم قم٤مم  وضحيي٤ًم ُميـ اًمٕمي٤مج، وقمّٛمير  ذات أروىمي٦مٍ  ىم

. وقمْمد اًمدوًم٦م هذا هق اًمذي أُمر سم٢مقم٤مدة ُمِمٝمد احلًلم سميـ رٍ وأطم٤مط اعمديٜم٦م سمًق ،طمقهل٤م سمٞمقشم٤مً 

م هبدم ىمؼمه وهدم ُم٤م طمقًميف ُميـ 72:ي   ه458سمٕمد أن يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م اعمتقيّمؾ ىمد أُمر قم٤مم  7قمكمّ 

اعمٜم٤مزل، وسم٠من حُيرث وُيٌذر وُيً٘مك. وُمٜميذ ذًميؽ احليلم أظميذ قمٛميران اًم٘ميؼم يت٘ميّدم شميدرجيٞم٤ًم، 

اًمًٙمٜمك سمجقاره، وذم ُم٘ميّدُمتٝمؿ اًمًيٞمد إسميراهٞمؿ اعمجي٤مب دون إمم اًم٘مؼم وقن يٗمِ واٟمٓمٚمؼ اًمٕمٚمقيّ 

ىميدُم٤مه وـمئ٧م  ، وهق أّول قمٚمقي  7اسمـ حمّٛمد اًمٕم٤مسمد اسمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ اًميير اًمٙمقذمّ 

واًمًٞمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب هذا  . ه 469وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،وم٤مؾمتقـمٜمٝم٤م ُمع وًمده ،أرض احل٤مئر اًمنميػ

 اًمنميػ.  حلًٞمٜمّل هق اجلّد إقمغم ًم٤ًمدات آل وم٤مئز ذم احل٤مئر ا

                                                                    
 .( )الكجًٔ الخبً٘ٔ 171ظ  ،السوتَض يجس الزَاز الىل٘ساض ،الحس٘ي تبضٗد وطثالء ٍحبئط( 1)
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 یسم٘ملم ُمـ مجي٤مد ًمٌْمعٍ  7ورد قمْمد اًمدوًم٦م ُمِمٝمد احل٤مئر عمقٟٓم٤م احلًلم   ه593وذم ؾمٜم٦م 

وضمٕميؾ ذم  ،ق وأقمٓميك اًمٜمي٤مس قميغم اظميتالف ـمٌ٘مي٤ممؿقمْمد اًمدوًم٦م اًمٌيقهيل وميزاره وشمّميدّ 

 ،ُميٜمٝمؿ اصمٜمي٤من وصمالصميقن درمهي٤مً  واطميدٍ  وم٠ما٤مب يميؾَّ  ،لمىم٧م قمغم اًمٕمٚمقيّ ومٗمرّ  ،اًمّمٜمدوق دراهؿ

ق قميغم وومرّ  ،واعمج٤موريـ قمنمة آٓف درهؿ اؾمؿ ووه٥م اًمٕمقامّ  ،هؿ أًمٗملم وُم٤مئتلمويم٤من قمدد

وأقمٓميك اًمٜمي٤مفمر  ،وُمـ اًمثٞم٤مب مخًيامئ٦م ىمٓمٕمي٦مٍ  ،أهؾ اعمِمٝمد ُمـ اًمدىمٞمؼ واًمتٛمر ُم٤مئ٦م أًمػ رـمؾ

 وظمرج.  ،قمٚمٞمٝمؿ أًمػ درهؿٍ 

ؾ ، ويمي٤من ىميد أوص ىمٌي أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٙم٤مذم اًمقزير سمي٤مًمرّي م شمقذّم ;322ي   ه;;5وذم قم٤مم 

سمخٛمًيٛمئ٦م ديٜمي٤مر،  لم أن يٌٞمٕمقه شمرسم٦مً ، ومٙمت٥م اسمٜمف إمم اًمٕمٚمقيّ 7ُمقشمف أن ُيدومـ ذم ُمِمٝمد احلًلم

قمٓمٞمي٧م أُ وٓ آظميذ ًمؽمسمتيف صمٛمٜمي٤ًم. و ،اًمتجي٠م إمم ضميقار ضميّدي وم٘م٤مل اًمنميػ إذ ذاك: هذا رضمٌؾ 

 ُمـ همػم أن يدومع ؿمٞمئ٤ًم.  ًمٚمرضمؾ شمرسم٦مٌ 

 ومٌٜمك اعمًجد واًمرواق اخلٚمٗمّل  أطمد أُمراء اًمٌٓم٤مئح> (قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم) فواىمتٗمك أصمرآل سمقي

د اسميـ ـمي٤مووس سم٘مقًميف: إّٟميف هيق اعمٚمحؼ سم٤مًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف. وأؿم٤مر إًمٞمف اًمًيٞمّ 

)قميغم  واحلي٤مئرّي  اًمذي سمٜمك اًمرواق اعمٕمروف سمرواق قمٛمران ذم اعمِميٝمديـ اًمنمييٗملم اًمٖميروّي 

الم(.ُمنّم  ًّ  ومٝمام اًم

قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم اًمٜمّص اًمت٤مزم: يم٤من قمٛميران سميـ وىمد ضم٤مء ذم )اًمٙم٤مُمؾ( ٓسمـ إصمػم ذم شمرمج٦م 

ؿم٤مهلم ذم سمدء طمٞم٤مشمف اّٞم٤مدًا، ىمّٓم٤مع اًمٓمرق، أهم٤مر قمغم اًمٌٓميٞمح وم٤مؾميتقمم قمٚمٞميف وذًميؽ ذم أواؾميط 

ًمف إُمر سم٤مًمٌٓمٞمح أظمذ يٕمٞم٨م وم٤ًمدًا ذم اًمٌ٘م٤مع اعمج٤مورة ًمف طمّتيك  اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري، ومٚماّم اؾمتت٥ّم 

أُمره إمم اًمًٚمٓم٤من قمْمد اًمدوًمي٦م سميـ سمقييف  لريـ ًمف، ومِمٙماؾمتقمم ذقمره قمغم أيمثر اًم٤ًميمٜملم اعمج٤مو

ىمالقمف. ومٚمياّم  ًمٚم٘مْم٤مء قمغم طمّمقن قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم ودكر  قمرُمرمٍ  وم٤ًمر قمغم رأس ضمٞمشٍ  اًمديٚمٛمّل 

ومٚمؿ ييتٛمّٙمـ اًمًيٚمٓم٤من  ،واؾ قمْمد اًمدوًم٦م إمم اًمٌٓمٞمح يم٤من قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم ُمتحّّمٜم٤ًم ذم ىمٚمٕمتف

                                                                    

  .89ظ ،للس٘س يجس الىطٗن ثي قبٍٍس ،فطحٔ الغطٕ( 1)
 . 67 الوػسض السبثك، ظ( 2)
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اعم٤مء قمغم ىمالقمف وهميرق اًمٌٓميٞمح، وؿميّد ذم احلّمي٤مر  ُمـ تٓمٞمؿ طمّمقٟمف> وم٠مُمر ضمٜمده سمٗمتح اًمٌقهيل  

 .ومؽمك قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم اًمٌٓمٞمح وومّم ه٤مرسم٤ًم ُمـ وضمف اًمًٚمٓم٤من اًمٌقهيّل  ،قمٚمٞمف

(: قمٜمدُم٤م ومّر قمٛمران سميـ د اسمـ ـم٤مووس ذم )ومرطم٦م اًمٖمرّي ذم )اًمٌح٤مر(، واًمًٞمّ  روى اعمجٚمّز 

سميـ  ومرأى ذم اعمٜم٤مم قمكمّ  7يب ـم٤مًم٥مسمـ أ ٓذ سم٘مؼم اإلُم٤مم قمكمّ  ؿم٤مهلم ُمـ وضمف اًمًٚمٓم٤من اًمٌقهيّل 

ج ومٚمذ سمف ؾميٞمٗمرّ  ،ؾمٞم٘مدم اًمٕمٌد ومٜم٤م ظمنو ًمزي٤مرة هذه اًمٌ٘مٕم٦م ،ي٤م قمٛمران»وم٘م٤مل ًمف:  7أيب ـم٤مًم٥م

ًميق شميّؿ ًميف  ، وآظمير ذم اعمِميٝمد احلي٤مئرّي ذم اعمِمٝمد اًمٖمروّي  . ومٚماّم اؾمتٞم٘مظ ٟمذر سمٜم٤مء أروىم٦مٍ شقمٜمؽ

رأى ؿمخّمي٤ًم ُمالاي٘م٤ًم سمجيدار  ٥7مسمـ أيب ـم٤مًمي ذًمؽ. وعّم٤م ىمدم قمْمد اًمدوًم٦م ًمزي٤مرة ىمؼم قمكمّ 

وم٤مٟميدهش اًمًيٚمٓم٤من  ،وم٠ًمًمف قمـ طم٤مضمتف، ومخ٤مـمٌف قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم سم٤مؾمٛمف احل٘مٞم٘ميّل  ،اًمروو٦م

قمٜميف  ٤مومٕمٗمي ،ُمـ ُمٕمروم٦م هذا اًمِمخص ُمـ اؾمٛمف أي )ومٜم٤م ظمنو(، وم٘ميّص قمٚمٞميف قمٛميران ُمٜم٤مُميف

ِميٝمد اًمًٚمٓم٤من وأوٓه إُم٤مرة اًمٌٓمٞمح صم٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مم ُميـ ؾمي٤مقمتف وسمٜميك رواىمي٤ًم ذم طميرم إُميػم سم٤معم

ـْ رسميط طميرم احلي٤مئر  ،، وآظمر ذم احل٤مئر اًمنميػاًمٖمروّي  وسمٜمك سمجٜمٌيف ُمًيجدًا، وهيق أّول َُمي

 سم٤مًمرواق اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف رواق اسمـ ؿم٤مهلم.

وذيمر اًمٗم٤موؾ اعمٕم٤مس اًمًٞمد حمّٛمد ا٤مدق سمحير اًمٕمٚميقم ذم يمت٤مسميف )ؾمالؾميؾ اًميذه٥م( أّن 

د إسميراهٞمؿ روف اًمٞمقم سميرواق اًمًيٞمّ ُمـ احل٤مئر اًمنميػ اعمٕم رواق اسمـ ؿم٤مهلم ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريبّ 

 ذيمره اسمـ سمٓمقـم٦م اًمٓمٜمجل ذم رطمٚمتف.  ،سمجٜمٌف ُمًجدًا ؾُمّٛمل سم٤مؾمٛمف یاعمج٤مب، وسمٜم

دُم٩م ٠مُ ومي ،٤مم اًمّمٗمقيرلم وم٤مؾمتثٜمقا سمدُم٩م اعمًجد ذم اًمّمحـويم٤من هذا اعمًجد ُمقضمقداً ً إمم أيّ 

احلًيٞمٜمّٞم٦م ذم اًمّمحـ، وسم٘مل ُمـ اعمًجد أصمره طمّتك اًمٞمقم وهق حمّؾ ظمزن ُمٗمروؿمي٤مت اًمرووي٦م 

، وشميّؿ ذًميؽ اًمٌٜمي٤مء، أي سمٜمي٤مء اًميرواق واعمًيجد ظمٚمػ اإليقان اعمٕمروف سمي٤مإليقان اًمٜمي٤مسّي 

 .  ه 589اعمٕمروف سمرواق ُمًجد اسمـ ؿم٤مهلم، ذم ؾمٜم٦م 

                                                                    

 . 177 ٍ 176غع  ،8د  ،ألثٖ الحسي يلٖ اثي األح٘ط ،تبضٗد الىبهل( 1)
 قجى بٗطاى.  ،10لوحوس ثبلط الوزلسٖ، د  االًَاض، الجحبض( 2)
 ؤرعاء.  فٖ يسٍٓ( الس٘س هحوٍس غبزق ثحط الًلَم ) هركَـ  ،سالسل الصّت( 3)
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سمرأيف أّٟمف ؿم٤مهد ُمت٤مٟم٦م سمٜمي٤مء هيذا اعمًيجد  احل٤مئرّي  د طمًلم اًم٘مزويٜمّل وىمد أدمم اعمرطمقم اًمًٞمّ 

 أُمت٤مر.  5، ومٙم٤من ؾمٛمؽ إؾم٤مس ي٘مرب ُمـ احلًٞمٜمّل  ٤مت إظمػمة ذم اعمِمٝمدقمٜمد احلٗمريّ 

طمٞم٨م يم٤من ُمزّيٜم٤ًم سمخِم٥م اًمًي٤مج، وذًميؽ  7أا٤مب احلريؼ طمرم احلًلم  ه629وذم قم٤مم 

، يميام ي١ميّميد ذًميؽ اسميـ شمٖميري سميردي 7قمغم أصمر ؾم٘مقط ؿمٛمٕمتلم يمٌػمشملم ذم طمرم احلًلم

هيل ؾميٜم٦م ؾميٌع ر، ويرون ُمـ وٓيي٦م احلي٤ميمؿ ُمٜمّميقر قميغم ُمّمييسم٘مقًمف: اًمًٜم٦م احل٤مدي٦م واًمٕمِم

 سمٙميرسمالء ُميـ ؿميٛمٕمتلم همٗمٚميقا قميٜمٝمام.  7وومٞمٝم٤م اطمؽمق ُمِمٝمد احلًلم سمـ قميكمّ  ،وأرسمٕمٛمئ٦م

ذًمؽ احلريؼ> طمٞم٨م ىم٤مم احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ وزيير اًمدوًمي٦م  وضُمّدد اًمٌٜم٤مء قمغم قمٝمد اًمٌقهيٞمرلم هم٥ّم 

 ٦م سم٢مقم٤مدة اًمٌٜم٤مء ٟمٗمًف ُمع شمِمٞمٞمد اًمًقر. اًمٌقهيٞمّ 

 اًحائش يف عهذ اًعالجلح

ريػ اًمًيٚمٓم٤من ُمٚمٙمِمي٤مه يزار احلي٤مئر اًمِمي ٤مين ُمـ اًم٘مرن اخلي٤مُمس اهلجيرّي وذم اًمٜمّمػ اًمث

وذًميؽ ذم ؾميٜم٦م  ،ُمع وزيره ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ قمٜمدُم٤م يم٤من ذاه٤ًٌم ًمٚمّميٞمد ذم شمٚميؽ إٟمحي٤مء اًمًٚمجقىمّل 

وُمِميٝمد  ك إمم زيي٤مرة قميكمّ يُمْمي  ه;74وذم ؾميٜم٦م  ، وأُمر سمتٕمٛميػم ؾميقر احلي٤مئر.  ه;69

ظميرج اخلٚمٞمٗمي٦م   ه775. وذم رسمٞميع أظمير ؾميٜم٦م ظمٚمؼ ٓ حيّمقن وفمٝمر اًمتِميّٞمع 8احلًلم

 . 7اعم٘متٗمل سم٤مه سم٘مّمد إٟم٤ٌمر وقمؼم اًمٗمرات وزار ىمؼم احلًلم

ُٕمػم مج٤مل اًمديـ ىمِمتٛمر، اسمـ   إُمػم ذف اًمديـ قمكمّ وذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم وؾمتامئ٦م شمقذّم 

 . ومـ ومٞمف ُمع واًمدشمف ودُ  7وٟم٘مؾ ضمثامٟمف إمم ُمِمٝمد احلًلم

                                                                    

؛ ٍاًهط تـبضٗد  ( ، )قجى ح٘سض آثبز 28ظ  ،7ألثٖ الفطد سجف اثي الزَظٕ، د  ،األهنالوٌتهن فٖ تبضٗد الولَن ٍ( 1)
للس٘س هحسي األهـ٘ي،   ،ٍؤي٘بى الطً٘ٔ؛ 21ظ  ،للسٍ٘س حسي الػسض ،ًٍعّٔ ؤّل الحطه٘ي ،102ظ  ،9اثي األح٘ط، د 

 . 306ظ  ،4د 
 . 241ظ  ،4الثي تغطٕ ثطزى، د  ،ٍالمبّطٓ الٌزَم العاّطٓ فٖ هلَن هػط( 2)
 . 15ظ  ،9للوجطز، د  ،الىبهل( 3)
 . 29ظ  ،9الوٌتهن، الثي الزَظٕ، د ( 4)
 . 53ظ  ،10الوٌتهن، د ( 5)
 . 181ظ  الوػسض السبثك،( 6)
 .108ظ  ،الحَازث الزبهًٔ( 7)
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 يٌخاين(ذ املغىيل )اإلاًحائش يف اًعه

ىمدم سمٖمداد هقٓيميق،  ، ه٦878م ؾمٜم٦م إصمر اٟم٘مراض اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م وفمٝمقر اًمدوًم٦م اإليٚمخ٤مٟمٞمّ 

وم٘مّرروا ُمٗم٤مت٦م هقٓيمق وُمٙم٤مشمٌتيف  ،ُمـ أىمٓم٤مب اًمِمٞمٕم٦م وقمٜمد اؾمتٞمالئف قمغم اًمٕمراق اضمتٛمع ومريٌؼ 

ذت ضمح٤موميؾ ي٠ًمًمقٟمف إُم٤من، وأٟمٗمذ هقٓيمق ومرُم٤مٟم٤ًم يٓمّٞم٥م ىمٚميقب اًمِميٞمٕم٦م، وسمٕميد ذًميؽ أظمي

اعمٖمقل شمٖمزو ُمدن اًمٗمرات إوؾمط وضمٜمقب اًمٕمراق، وىميد اؾمتًيٚمٛم٧م سمٕميض ُمدٟميف دون أّيي٦م 

 ُم٘م٤موُم٦م، ًمقٓ سمٕمض اعمدن اًمتل ؾمٚمٛم٧م ُمـ هجامت اعمٖمقل. 

٤ٌمت أُمػم اعمي١مُمٜملم(: ؾمي٥ٌم ؾميالُم٦م ي٘مقل اًمٕمالُّم٦م احلكّم ذم يمت٤مسمف )يمِمػ اًمٞم٘ملم ذم سم٤مب أظم٤ٌمر ُمٖمٞمّ 

ـ أظمٌي٤مر أهؾ اًمٙمقوم٦م واحلّٚم٦م واعمِمٝمديـ اًمنم ـ هلقٓيميق ُمي يٗملم إمم ُم٤م ذيمره واًمده اًمِمٞمخ ؾميديد اًميدي

 سمٕمامرة سمٖمداد، وُمٚمؽ سمٜمل اًمٕم٤ٌمس وأطمقاهلؿ، وأظمذ اعمٖمقل اعمٚمؽ ُمٜمٝمؿ. 7أُمػم اعم١مُمٜملم

: إّن جمد اًمديـ حمّٛميد سميـ ، وم٘مد ىم٤ملوي١مّيد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمداودي ذم يمت٤مسمف )قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م(

)سمِمي٤مرة اعمّميٓمٗمك(، وؾميّٚمؿ احلّٚمي٦م واًمٜمٞميؾ  ـم٤مووس ظميرج إمم هقٓيميق وايٜمّػ ًميف يمتي٤مب

 إًمٞمف طمٙمؿ اًمٜم٘م٤مسم٦م سم٤مًمٌالد اًمٗمراشمٞم٦م. واعمِمٝمديـ اًمنميٗملم ُمـ اًم٘متؾ واًمٜمٝم٥م، وردَّ 

ـ  زار اعمِمٝمد احل٤مئرّي   ه884وذم ؾمٜم٦م  ضمالل اًمديـ اسـم اًمدواشمدار اًمّمٖمػم، ومنمع ذم سمٞميع ُم٤مًميف ُمي

ًٓ  اًمٖمٜمؿ واًمٌ٘مر واجلقاُمٞمس وهمػم ذًمؽ، واىمؽمض ُميـ إيمي٤مسمر واًمتّجي٤مر ُمي٤مًٓ يمثيػماً، واؾميتٕم٤مر ظمٞميق

ّٟمف يريد اخليروج إمم اًمّميٞمد وزيي٤مرة اعمِمي٤مهد، وأظميذ واًمدشميف وىمّميد ُمِميٝمد أوآٓت اًمًٗمر، وأفمٝمر 

 .  ممّـ احٌف ُمـ اجلٜمد ًمٕمجزهؿ ، صمّؿ شمقضمف إمم اًمِم٤مم ومت٠مظّمر قمٜمف مج٤مقم٦مٌ 7احلًلم

٠مة اًمٗم٘مر واجلٝميؾ، ومل شمٚميَؼ ذم دي٤مضمػم اًمٔمالم، شمرزح ت٧م وـم ويم٤مٟم٧م يمرسمالء إذ ذاك هم٤مرىم٦مً 

ٗمي٦م قميغم شميدوّمؼ ُمـ ه١مٓء اعمٖمقل اًمٗم٤متلم. وٓ خيٗمك أّن احلٞم٤مة واخلّم٥م ذم يمرسمالء ُمتقىمّ  قمٜم٤مي٦مً 

، اًمذي يم٤من ىمد اٟمٓمٛمر واٟميدرس ٟمتٞمجي٦م اعم٤مء اًمذي يم٤من يٜم٤ًمب إًمٞمٝم٤م ومٞمام ُم٣م قمؼم  ر اًمٕمٚم٘مٛمّل 

                                                                    

الفَقٖ،  ؛ ٍاًهط الحَازث الزبهًٔ، الثي17، للًالّهٔ الحلّٖ، ظ 7الواهٌ٘ي وطف ال٘م٘ي فٖ فؿبئل ؤه٘ط( 1)
 . 330ظ 

 . 178ظ  ،للس٘س ؤحوس الساٍزٕ ،يوسٓ الكبلت( 2)
 . 248ظ  ،1الوحبهٖ يجبس الًعإٍ، د  ،الًطاق ث٘ي احتالل٘ي تبضٗد( 3)
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ذاف ُميـ اًمٕمٚميقيرلم قمدم اًمٕمٜم٤ميي٦م سمٙمرييف وشمٜمٔمٞمٗميف، وؾميٙمٜم٦م يميرسمالء آٟميذاك هيؿ وضميقه إ

  واعمٜم٘مٓمٕملم ذم ضمقار احلًلم، ومل يٙمـ هلؿ اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٠مقم٤ٌمء ذًمؽ.

ٌّف اًمِمديد ٔل اًمٌٞمي٧م > ممّي٤م :ويم٤من اًمًٚمٓم٤من أرهمقن سمـ أسم٤مىم٤مظم٤من سمـ هقٓيمق ُمٕمرووم٤ًم سمح

خييرج ُميـ اًمٗميرات وييدومع ُمي٤مءه إمم ؾميٝمؾ  اً ضمدييد اً سمذل ُمـ اًمًٕمل اعمحٛميقد ذم طمٗميره  ير

 ٤ًم.إقمغم(> متٞمٞمزًا ًمٜمٝمريـ آظمريـ طمٗمرمه٤م هم٤مزان أيْم ، وؾُمّٛمل هذا اًمٜمٝمر )اًمٖم٤مزاينّ يمرسمالء

ف اًمًيٚمٓم٤من همي٤مزان إمم  وؾمتٛمئ٦م شمقضّم لموشمًٕم ي٘مقل ُم١مًّمػ احلقادث اجل٤مُمٕم٦م: وذم ؾمٜم٦م صمامنٍ 

ُميـ  يمثػم، صمّؿ أُمر سمحٗمر  رٍ  لم واعم٘مٞمٛملم سماملٍ احلّٚم٦م وىمّمد زي٤مرة اعمِم٤مهد اًمنميٗم٦م، وأُمر ًمٚمٕمٚمقيّ 

غم احلّٚم٦م، ومُحٗمر وؾُمّٛمل سم٤مًمٖم٤مزاين، وشمقمّم ذًمؽ ؿمٛمس اًميديـ ايقاب اخلي٤مدم اًمًيٙمقرضمل أقم

 وهمرس اًمدوًم٦م.

ويمي٤من ،  ه925ظمٚمٗم٤ًم ٕظمٞمف هم٤مزان اًمذي واوم٤مه إضمؾ ؾمٜم٦م  (ُاوجلٞم٤مشمق حمّٛمد ظمداسمٜمده)وضم٤مء 

، وىميد اقمتٜميؼ هق أظمر ُمٝمتاّمً سم٤مًمٕمٛمران وسمٜم٤مء اعمدن، واىمتٗمك أصمره واهتامُمف سم٤معمِم٤مهد وسم٤مًمٕمٚمقيرلم

ر إصمير زي٤مرشميف قمغم يد اًمٕماّلُم٦م احليكّم احلًيـ سميـ يقؾميػ سميـ اعمٓمّٝمي وجلٞم٤مشمق اعمذه٥م اًمِمٞمٕمّل أُ 

 ًمٚمٜمجػ إذف.

تلم آل ومي٤مئز ( دّب اًمٜمزاع سملم اًم٘مٌٞمٚمتيلم اًمٕمٚميقيّ   ه958ي  938وذم أواؾمط قمٝمد أيب ؾمٕمٞمد )

يمت٤مسمييف اعمخٓمييقط ذم   ه936ؾمييٜم٦م  خ اًمِميي٤مم اًمييؼمزازمّ يمييام ّسح سمييذًمؽ ُميي١مرّ  ،وآل زطمٞمييؽ

وذم أواظمر قمٝمد أيب ،  ه948قـم٦م اًمذي زار احل٤مئر ؾمٜم٦م اسمـ سمٓمّ  ٤مًم٦م اًمٓمٜمجّل واًمرطّم ٤مت()اًمقومٞمّ 

 ٦م. ؾمٕمٞمد مخدت ٟم٤مر اًمٗمتٜم٦م وقم٤مدت اعمٞم٤مه إمم جم٤مرهي٤م اًمٓمٌٞمٕمٞمّ 

                                                                    

 ثملـن : السـ٘س يـبزل يجـس الػـبلح     ( ، همبل ) وطثالء فٖ الًْس الوغَلٖ اإلٗلرـبًٖ  4، السٌٔ 9الزعء ،هزلٔ األلالم( 1)

 الىل٘ساض. 
 . 13ظ  ،لألة ؤًستبس هبضٕ الىطهلٖ ،تبضٗد ثغسازالفَظ ثبلوطاز فٖ ( 2)
 . 497ظ  ،الثي الفَقٖ ،الحَازث الزبهًٔ( 3)
 . 279ظ  ،2للس٘س هحوٍس ثبلط الرًَسبضٕ، د  ،ضٍؾبت الزٌبت( 4)
ًٍسرٔ هػٍَضٌٓ فٖ ذعأً السوتَض يسًبى هحوٍـس ؤحوـس    410، ظ1د ،ًسرتِ الرك٘ٔ فٖ هىتجٔ ربهًٔ ل٘سى ثَْلٌسا( 5)

 ٔ فٖ وطثالء.آل قًو
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ذًميؽ هيق  ،ُمٕمروومي٦مٍ  ومم٤ّم ُيذيمر قمـ هذا اًم٘مرن أّن اسمـ اًمٗمقـمل شمٕميّرض إمم ذيمير ؿمخّميٞم٦مٍ 

 ( وم٘م٤مل: ُمـ ؾميّٙم٤من اعمِميٝمد احلي٤مئرّي اًمٕمٌدزمّ  ه سمـ أيب اًمًٕم٤مدات احلًٞمٜمّل )قمّزاًمديـ أسمق قمٌد ا

الم واًمتحٞم٦م( رأيتف ذم شمؼميز ؾمٜم٦م ؾمٌعٍ  ًّ ، وهق ُمـ اًمتّجي٤مر اًميذيـ وؾمٌٕمٛمئ٦مٍ  )قمغم طم٤مًّمف أومْمؾ اًم

 دون إمم سمالد اًمِم٤مم، وهق ذيػ اًمٜمٗمس.يؽمدّ 

سميـ قميكم سميـ ُمٕمتيقق سميـ ٟم٤مئيؾ وُمـ أدسم٤مء هذه اًمٗمؽمة قمّز اًمديـ احلًـ اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛميد 

رآه  )اًمرؾميقم اعم٤مًمٞمي٦م(، وًميف ؿميٕمرٌ  ٤ًم إمم سمٖمداد، ويمت٥م هب٤م اًمتٛمٖم٤متاًمٙم٤مشم٥م، ه٤مضمر ؿم٤مسمّ  احل٤مئرّي 

 امئ٦م.ومخًلم وؾمتّ  يمر أّٟمف وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م  ، وذُ اسمـ اًمٗمقـمّل 

 اًحائش ودعمرياخ اًجالئشيني

(،  ه979ي998) اجلالئرّي  خ٤مينّ أُّم٤م سمٜم٤مء اًم٘مؼم اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤ًم وم٘مد ضمّدده اًمًٚمٓم٤من أويس اإليٚم

 . هذا ويم٤من إيمامل سمٜم٤مء احليرم احلًيٞمٜمّل 7سمـ أيب ـم٤مًم٥م ّٟمف ضمّدد ىمؼم أُمػم اعم١مُمٜملم اإلُم٤مم قمكمّ أيمام 

، وىمد أُمر سمتِميٞمٞمده اًمًيٚمٓم٤من أوييس اإليٚمخي٤مين وأمتّيف  ه989لم واًمًٌٕمٛمئ٦م ًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م واًمًتّ 

 أه إب ُمـ شمِمٞمٞمد، وؿمّٞمد اًمٌٝمق إُمي٤مُملَّ > طمٞم٨م أشمّؿ آسمـ ُم٤م سمدوأيمٛمٚمف وًمده اًمًٚمٓم٤من طمًلم

ًمٚمروو٦م وم٘مد ؿمّٞمده قمٛمران سمـ ؿمي٤مهلم ي يميام  ًمٚمروو٦م اعمٕمروف سم٢ميقان اًمذه٥م. أُّم٤م اًمرواق اًمٖمريبّ 

سميرواق  رىمّل يُمّر سمٜم٤م آٟمٗم٤ًم ي وُيٕمرف اًمٞمقم سمرواق اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب. وُيٓمٚمؼ قميغم اًميرواق اًمِمي

 ره، وقميغم ىميؼمه ايٜمدوٌق ي٦م ذم قمّميخ اًمٓم٤مئٗم٦م إايقًمٞمّ ؿمٞم ومـ آهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ اًمٗم٘مٝم٤مء طمٞم٨م دُ 

اي٤مطم٥م اًمريي٤مض واًمِميٞمخ يقؾميػ  اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  د قميكمّ سمديع اًمّمٜمع وأحلد ُمٕميف اًمًيٞمّ  ظمِمٌلٌّ 

. أُّمي٤م إؾمدّي  ٦م ًمٚمروو٦م رواق طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهرٍ ا٤مطم٥م احلدائؼ، وذم اًمقاضمٝم٦م إُم٤مُمٞمّ  اًمٌحراينّ 

إمم وضمقد ُم٘مؼمة سمٕميض اعمٚميقك اًم٘م٤مضمي٤مريرلم،  ٦مً ًمٚمروو٦م ومُٞمٕمرف سمرواق اعمٚمقك ٟمًٌ اًمرواق اًمِمامزمّ 

 وي٘مع ظمٚمػ ُمًجد قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم. 

                                                                    

 . 121ظ  ،14الثي الفَقٖ، د  ،الزبهًٔ الحَازث( 1)
 . 106ظ  الوػسض السبثك،( 2)
 . 38ظ  ،للس٘س يجس الحس٘ي الىل٘ساض آل قًؤ ،ثغ٘ٔ الٌجالء فٖ تبضٗد وطثالء( 3)
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)ُمئذٟمي٦م اًمٕمٌيد( اًمِميٝمػمة اًمتيل يمي٤من  :وُمـ أصم٤مر اًمٗمٜمّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمزّيـ احلي٤مئر احلًيٞمٜمّل 

، وىميد شميقمّم سمٜم٤مءهي٤م ذم سمي٤مدئ إُمير ُمقىمٕمٝم٤م ذم اًمزاوي٦م اًمِمامًمّٞم٦م اًمنمىمّٞم٦م ُمـ اًمّمحـ احلًيٞمٜمّل 

، وسمٜميك ظمٚمٗمٝمي٤م ُميـ اجل٤مٟمي٥م وزّيٜمٝم٤م سم٤مًم٘م٤مؿمي٤مينّ  ، ه989ن أوجلٞم٤ميت، وذًمؽ قم٤مم اخلقاضم٦م ُمرضم٤م

ُمـ اًمّمحـ ُمًيجدًا، وأضميرى هليام ُميـ أُماليميف ذم سمٖميداد ويميرسمالء وقميلم اًمتٛمير  رىمّل ياًمِم

 رف وارده٤م قمغم اجل٤مُمع واعمئذٟم٦م. يّم٦م وهمػمه٤م أوىم٤موم٤ًم يُ ٤مًمٞمّ واًمرطّم 

اد ُمـ ىمٌؾ اًمًيٚمٓم٤من أوييس اجلالئيري يم٤من واًمٞم٤ًم قمغم سمٖمد ،ومم٤ّم جيدر ذيمره أّن ُمرضم٤من هذا

ُميـ شمؼمييز إلظمْمي٤مقمف،  اًمًٚمٓم٤من إمم شمقضمٞميف محٚمي٦مٍ  مم٤ّم اوٓمرَّ  >ومِمّؼ قمّم٤م اًمٓم٤مقم٦م ، ه989قم٤مم 

وشمقمم طمٞمٜمذاك سمٜمي٤مء شمٚميؽ اعمئذٟمي٦م، وقمٜميدُم٤م  7ومٝمرب ُمرضم٤من ٟمحق يمرسمالء واؾمتج٤مر سم٤محلًلم

ًمٕمراق عم٤ِم ىمي٤مم سميف ُميـ قمٚمؿ أويس سمام ضمرى ًمٚمٕمٌد أطميه وم٠ميمرُمف وقمٗم٤م قمٜمف، وأقم٤مده واًمٞم٤ًم قمغم ا

ُمـ اًمِمي٤مه ـمٝمامؾمي٥م  شمّؿ شمٕمٛمػم اعمئذٟم٦م سم٠مُمرٍ   ه4:;ذم احل٤مئر اًمنميػ، وذم قم٤مم  ضمٚمٞمٚم٦مٍ  ظمدُم٤مٍت 

 وشمرُمٞمٛمٝم٤م.  اًمّمٗمقّي 

٦م )ظمٜمٍم اعمح٥ّم(، وىم٤مل اًمِميٞمخ ِم٧م ي٤مر(، وشمٕمريٌٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمّ وأّرخ ذًمؽ سمٙمٚمٛم٦م )اٟمٙمِ 

 ذم ذًمؽ:  حمّٛمد اًمًاموّي 

ايأٌـــلس ِلفٓا ظـــ آاامـِـــلفىِ 

 

اأ  ـأااااُـم٘  اأوُـ   اهـِٚانــجلُ

ـــأف٘خنه  ــ ا)اٌـ ـــ ن ا فُـ ا( وسـ

 

ـــرِّ ل  ـــ رنُ اا  ــن اه ـــ اذى ام

ـــٓ  ــ مٕااذظ ــن اظرم ــماوى ا(1)ظرمج

 

ا(ؼ٘ى ـلاذىـنٕاا)ىلفُ للااُمِن  

 
 اًحائش يف اًعهذ اًصفىيّ 

سمٖميداد، صميّؿ زار يميرسمالء ومي٠مُمر سمتيذهٞم٥م ومتح اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ اًمّميٗمقّي   ه 36;وذم ؾمٜم٦م 

ًُ ييح احلًٞمٜمّل طمقار اًم  ف ؿمٌٙم٦مً ، وأهدى اصمٜمل قمنم ىمٜمدياًل ُمـ اًمذه٥م، يمام أهدى اًمِم٤مه ٟمٗم

                                                                    

 . 42اللكف ثإضؼ الكفٍ، الط٘د هحوٍس السوبٍٕ، ظ  هزبلٖ( 1)
م ثإضزث٘ل، ح٘ج  1524 ّـ 930تَفٍٖ الطبُ بسوبي٘ل األٍٍل يبم  :175، ظ 2د  ،ربء فٖ زائطٓ الوًبضف اإلسالهٍ٘ٔ( 2)

 الػفٍَّٗ٘ي ٌّبن.  تَرس همبثط
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أي اٜمدوىم٤ًم سمديع اًمّمٜمع ًمٚمح٤مئر اعم٘مّدس. وئمٝمير أّن اًمّميٜمدوق اًميذي أُمير سميف اًمِمي٤مه  ٦مً ومْمٞمّ 

 ّٓ  .   ه 54; ذم قم٤مم إؾمامقمٞمؾ مل يتّؿ إ

مجي٤مدى  48زم )أي ذم ىم٤مئاًل: وذم اًمٞمقم اًمت٤م  ه36;ذم طمقادث ؾمٜم٦م  اوّي ويروي قم٤ٌمس اًمٕمزّ 

رة، يًمٚمحْمي نّموم٦م واٜمع اًمّميٜمدق اعميذه٥مَّ ياًمث٤مٟمٞم٦م( ذه٥م اًمِم٤مه إؾمامقمٞمؾ إمم زي٤مرة يمرسمالء اعم

رة سمي٠مٟمقاع اعمٗمروؿمي٤مت اًم٘مّٞمٛمي٦م، يووىمػ ومٞمف اصمٜمل قمنم ىمٜمدياًل ُمـ اًمذه٥م، وومرش رواق احلْم

 .اًمٜمجػ، صمّؿ رضمع ذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ُمتقضّمٝم٤ًم إمم احلّٚم٦م وُمٜمٝم٤م إمم واقمتٙمػ هٜم٤مك ًمٞمٚم٦مً 

ّٛمير هيذا ىميد قمُ »يُمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمّص اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًمٞمي٦م:  وشمقضمد قمغم همروم٦م اًم٘مؼم اًمنميػ رظم٤مُم٦مٌ 

. وىمد سمذل اًمِم٤مه شهجري٦م 3547حمّرم ؾمٜم٦م  36اعمٙم٤من هبّٛم٦م آىم٤م طمًلم ظم٤من ؿمج٤مع اًمًٚمٓم٤من ذم 

،  ه3264اًمٙمثػم ُمـ إُمقال ٕضمؾ شمٕمٛمػم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م ظمالل قم٤مم  اًمديـ اًمّمٗمقّي  اٗمّل 

 .  ع اعمًجد اًمٙمٌػم اعمٚمحؼ سم٤محل٤مئر احلًٞمٜمّل وؾّم و

يم٤من اعمراد ُمٜمف هيذه اًمتٕمٛميػمات اًمتيل  ،ذم يمت٤مب اعمزار وخُي٤مل إًمٞمٜم٤م أّن ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اعمجٚمّز 

جمٛميقع اًمّميحـ ي أي )احل٤مئر( ي ومٞم٘مقل: إفمٝمر قمٜمدي  ،ضمرت ذم اجلٝم٦م اًمِمامًمّٞم٦م ُمـ اًمّمحـ

إذ مل يتٖمػّم اًمّمحـ ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٌٚمي٦م، وٓ ُميـ  >٦مًمّمٗمقيّ ٦م ااًم٘مديؿ ٓ ُم٤م دمّدد ُمٜمف ذم اًمدوًم٦م اًمٕمٚمٞمّ 

 سمؾ إّٟمام زيد ُمـ ظمٚمػ اجلٝم٦م اًمِمامًمّٞم٦م ُمـ اًمّمحـ.  ،اًمٞمٛملم

زا ػموظمٚمٗميف اسمٜميف إؾميامقمٞمؾ ُمي ،ُمًيٛمقُم٤مً  ُم٤مت اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م اًمّميٗمقّي   ه6:;وذم ؾمٜم٦م 

قميكم سم٤مؿمي٤م  ٦م سمتٕمٞميلم٤مم ادرت اإلرادة اهلاميقٟمٞمّ اًمذي يم٤من ؾمجٞمٜم٤ًم ذم ىمٚمٕم٦م اعمقت. وذم هذه إيّ 

ُمـ اًمًٚمٓم٤من ؿمّٞمد ضيح ؾمّٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦ّم، وىمّرة قملم أهيؾ  اًمقٟمد واًمٞم٤ًم قمغم سمٖمداد، وسم٠مُمرٍ 

ٌّي٦م، وقمّٛمير اًمًٜمّ ٦م اإلُم٤مم احلًلم )ريض اه شمٕم٤ممم قمٜمف(، ويمذًمؽ ؿميّٞمد اعمًيجد واًميرواق واًم٘م

 ٗمقّي وىمد أُمرت زوضم٦م ٟم٤مدر ؿم٤مه يمريٛم٦م اًمًيٚمٓم٤من طمًيلم اًمّمي أيْم٤ًم ىم٤ٌمب ؿمٝمداء يمرسمالء.

 وأٟمٗم٘م٧م ًمذًمؽ أُمقًٓ ـم٤مئٚم٦م.،  ه3375سمتٕمٛمػم اعمًجد اعمٓمّٝمر قم٤مم 

                                                                    

 . 316، ظ 3الًعّإٍ، د تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، يجبس( 1)
 . 208ولطي ذلفب، ظ ( 2)
 . 15وطثالء الوًلّى، ظ  تبضٗد( 3)
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ؿمي٤مه>  طمٗمٞميد وميتح قميكم ٌؾ اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضمي٤مرّي ـ ىمِ ُمِ  وشمّؿ اًمتذهٞم٥م اًمث٤مًم٨م ًمٚم٘م٦ٌمّ 

ْمح ذًمؽ ُمـ اًمُٙمتٞم٦ٌم اًمتيل ُٟم٘مِمي٧م قميغم يمام يتّ  ، ه3495طمٞم٨م ضمّدد سمٜم٤مءه٤م وىمًاًم ُمـ شمذهٞمٌٝم٤م ذم ؾمٜم٦م 

ع اًمًيٚمٓم٤من ٟمي٤مس اًميديـ ؿمي٤مه ُمؽماً. وىمد وؾّمي37اًم٘مًؿ إؾمٗمؾ ُمـ اًم٘م٦ٌّم ٟمٗمًٝم٤م، ويٌٚمغ ارشمٗم٤مع اًم٘م٦ٌّم 

م اًمِميٞمخ قمٌيد احلًيلم ُمـ اًمّمحـ، وضمّدد سمٜم٤مءه طمٞم٨م وضّمف يمٌػم قمٚمامء إييران اعمرطميق اجل٤مٟم٥م اًمٖمريبّ 

 ُمـ أضمؾ إاالح ودمديد وشمٕمٛمػم اًمّمحـ اًمنميػ.  ه3498ؾمٜم٦م  اًمٓمٝمراينّ 

ُمـ اًمّمحـ اًمنميػ اًميذي أذٟمي٤م إًمٞميف ؾميٚمٗم٤ًم، وم٘ميد وؾّميٕمف اًمًيٚمٓم٤من  أُّم٤م اجل٤مٟم٥م اًمٖمريبّ 

اوي قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف: وم٘مد وؾّميع اًمِميٞمخ قمٌيد احلًيلم اًمٓمٝميراين ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه، وقمّٚمؼ اًمٕمزّ 

، وضمّدد سمٜمي٤مء اًمّميحـ ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه سمـ حمّٛمد ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري اًمْمٚمع اًمٖمريبّ اعمرؾمؾ ُمـ ىمٌؾ 

٦م ذم قميّدة اًمِم٤مقمر شم٤مرخي٤ًم هلذا اًمٌٜم٤مء سم٤مًمٗم٤مرؾميٞمّ  ، وأٟمِمد اًمِمٞمخ ضم٤مسمر اًمٙم٤مفمٛمّل ريػ احلًٞمٜمّل ياًمِم

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م أيْم٤ًم. أسمٞم٤مت، وًمف شم٤مريٌخ 

إمم سم٤مٟمٞميف ٟمي٤مس  ٦ٌمً ٟمًي اعمٕميروف سمي٤مإليقان اًمٜمي٤مسّي  ذم اإليقان اًمقؾمٓمّل  وىمد فمٝمر ادعٌ 

اًمًٚمٓم٤من قمٌيد احلٛمٞميد  ؼ إليمامل سمٜم٤مئف، وم٤موٓمرّ اًمذي مل يقومَّ   ه34:5قم٤مم  اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

يمام ئمٝمر ذًمؽ ُميـ اًمتي٤مريخ اعمثٌي٧م   ه;352اًمٕمثامين إمم دمديد سمٜم٤مئف، وشمّؿ ذًمؽ ذم ؿمٕم٤ٌمن قم٤مم 

 .  هلذا اإليقان، وقُمرف ومٞمام سمٕمد سم٤مإليقان احلٛمٞمدّي  قمغم اجلدار إُم٤مُمّل 

 ، وومٞمٝم٤م ي١مّرخ ذًمؽ اإليقان، وهل: وىمد ُٟم٘مِم٧م أسمٞم٤مت قمغم اًمُٙمتٞم٦ٌم شمٜم٥ًم ًمٚمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ 

ٍا الــلظما ٕن ــل ِااســـرؽل اوــل 

 

ــن  ُ  ٙاااإُ ــنف ــًٔا ظ ــل هأي ــاٚاش امج

ــلّ  ـــ أ ــن  ِاام ــٚأِ ــٌ الر امٕ م

 

ا ظح ِـــاا ظ  ّّـــَاو ظ  ىّـــَالوـــا 

ــنفا  ــن ا ظلى ــل ِاا ٍف ــؽنًا ُٕ  اه 

 

ايمٕرجالل ـــل ا ظـــنُ اه ـــٍِامــــ  

ـــِن   ــاوه ــل ِاانبٓهِ ــنٔ اظر    ا ظ

 

ا ظح ــِ ُاهــ  ويماٌ ــ ن اهــوا ــلّ 

امــ اأشــ يا ظوِِــل ِاااٌـــوِلنىم 

 

ــافىمٕاا ٛ  ـــفّماِــ ـــ ٌّيماولــ اشــ

                                                                     

 . 224 تبضٗد وطثال ٍ حبئط الحس٘ي، ظ( 1)
 . 126 ظ ،7د  ،يجبس الًعإٍ ،ث٘ي احتالل٘ي تبضٗد الًطاق( 2)
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ـــرؽلنِل ــن ٔاهـــلظمِن  ِااسـ ا ظ ّصـ

 

ـــ ّ  ــِيمٔااٚ ـ ــٌَامـ اإذ اوفثا ظ ٌ٘ـ

ــانلنَاهآــن اســرِل  ا ظ صــؽٍٚا ظم

 

ــل   ــ بٕاااش ــاالٔؽّ ــ ً اِ ــللٓاهحع ا ظوِ

ـــِيل  ـــجرّاٌ ـــن ف ا ظ ــوحلنَى اٚا ظ

 

َاااااىَ  ا عـ ً أحعـِ ًا ظّـالا ظ ـ

اظــيلأــً٘ا ظــآَّ٘اسـِل ِاااااشـرّـ 

 

ـــِيل  ـــنٙاٌ ــٌ ااُ ــَياهؽمِ ـــوػُا ظِو اس

أـــ لاىـــوَٕاهِــناشــِول ِامـــع   

 

ــواٌـــىا   اشـــيِأا ظؽــً٘اىِــاما نظَ

الرٚا ظنجِـلبألظ  جـل ِاااىـج ٍ 

 

ـــل  ـــمللااإنّ ـــ ٕناأ م ـــِنٔ هاون اظَ

ـــِواٌـ نّـــااإّٗ  ـــٍلنَلـرـ اـوأـلظـ

 

أُح ــااٌــَا ظ ــن ؼ أرّيــلاٌـــلظصو  

ـــّل ِااجـــللب  ـــرٚا ٕى ـــولنِوال ام

 

ــ  ـــلا و٘ ـــَاأوظــللوان ُ ـــن  ُاٌ ا ُٕ

ـــ   ه  ــل ِااٌ ـــَاإذل ـــاُواٌ ـــِ اُ اه

 

اِــلهلا ظّوـ َا ظآـ ًُٓاهنجيـواااااِــاا 

ـــلظصِمل ِاٌـِــــٕلج  ـــّلظِ اهـ اظـرـ

 

ـــِحػّ  ــنفٙاأو  فهاااُ ــ ا ظ ـــِوال اٌ

ـــِ ِ   ـــملظاى ـــ  ا ظ ــلنَُ اما ظ و 

 

اإظــٚا ظٍرـٓا ُِٓـ ام ـرّ للاااااوسـ ل 

اشـل هالـوأا ظح ِـاا ظلـلنَ(اااِـا 
 

ا ٔ ــِواُــل)أجـــلاذ اأف٘خــ وااامــ ا 

  

د إسمراهٞمؿ اعمج٤مب، طمٞم٨م شمٔمٝمير وي٘م٤مسمؾ هذا اعمٙم٤من إيقان رأس احلًلم اعمٚمحؼ سمرواق اًمًٞمّ 

وشمقضمد ذم اًمقاضمٝم٦م إُم٤مُمٞمي٦م قمٌي٤مرة  ومٞمف زظم٤مرف اًمٙم٤مر اًمٌديٕم٦م واٜم٤مقم٦م اًمٗمًٞمٗم٤ًمء اًمدىمٞم٘م٦م،

(، وذم أؾميٗمٚمٝم٤م يُمتٞمٌي٦م ُٟم٘مِمي٧م قمٚمٞمٝمي٤م أسمٞمي٤مت   ه8;34)قمٛمؾ ُاؾمت٤مذ أمحد ضمقاد ؿميػمازي قمي٤مم 

 ، وهل: 3527اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

اىرظـــرجاســـيلُا ٓفضِاو ظجوـــلُاظّـــا

 

ا ظجرـــلُاأٔــــو امــــلذ ا ظــــحل ثا ٛ 

ــاأـــأنّيلا  اشـــملُاـ مٚاهيــلاشُـــمل اىُـ

 

ــنه  ـــلاى ــ ام ــللا با ب ظرٌ ــٖٚا ظص اأس

ــلل  ٗااٌلظِ ــ  او ــٕ ٙاوٗاخ  ــلُاس اُ 

 

ا ظحآـ ااانٍحـٌَاأأ ّ  اٌُجئــٕااِـااارـنف

ـــٍ ُ  ــمااس ــلا ظمٙر ــلًاوٌِي ــلُا ظِج او ظم 

 

ـا  اِِلمـٌُاأىـلا ظوِــاو نٕ ـ باااااِلمـ
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اِـــروللا ـــن ها ـــرنواجرــلُااااظـــٕ ّ

 

ا ٕظـــواٌرــِ ا ظحــر ُاملنمٓــوااااجـــلّ 

ـــجحإ  ــاهُ ــلُاُِ ــوال  ــكٕاظ ــمأُ ٌ اإّاوظ

 

اٌـَا ظ مـل اومٓـ ْاااا ظْ جـلاٌِـواُ ـرمٕاااامٓ ْ 

ـــ َ  ــنٍاجــللبا ُ ــوا ظ ــوا ظ ســلُا ٕظ اه

 

ـــً  ــواإ ّااِ ــلاٌِ ــ ام ــاهاوا ل و ــوالِ اه

اأشـــِللٔيلا ظ ـــٍلُا ظــــ نلاأوا ُمــــٌُِ٘ 

 

أـــل األفــمٓامــلاُأىِــوامــ اســٍوٚامـــل 

ــ َهااو  ــلنن اأم ـــللنهأ ـــناأؼ ــن اظ ا م لر

 

ـــن  ـــون ا َٛاظ ا ٍفــن أــلنن اليــآهاف ِ

امٓـ اورـرن اااِؽمن اأواورلا مٓاٌَاِؽك 

 

ـــِو ٙوٙااااو ِٛ  ـــمااوـ ـــرٍنهاهـ ـــلاخـ امـ

ــن   ــلُاااأىٕ ــًا ظ ج ـــِِوأُ رَ ـــَاه اٌ

 

ـــ لل   َاااس ــ ـــِ٘منهاٌ ـــلاظ ــوام او  ُم

ـــجرلُاا ٛ  ـــٍل حٔا ظـ ــن ا ظـ ـــ ُاىـ اأٔـوـ

 

ـــّرّاىلااأىـرـــٓ  ـــ رنمٗام ـــِنٔام ا ُ

ـــيلاأو  ـــِ حلُاأنّـ ـــِ َا ُــــ ا ٛاىـ اوـ

 

ـــما  ـــأنّيلاظ ـــٍلااأ ـــِ ٚاظ ـــٕ اى اؼ ٌ ى

ـــ  ّا  ـــِيلاٌ ـــِ اٙجُاال ـــجلما ٛام ا 

 

اوا جـلمٔا ظصـن امِ يٓـٓٗااااظـئ اهـابا 

ـــرولل  ـــملفضاِ ــوا ظنجــااو ظنجــلُاى اٌِ

 

ـــ ّ   ـــ ِـٔاظـــيلاااٗاه ا ٛاِـــروَاإ ان

اُ ىحــلُاظــِ امـــِّ للاووجــا لا ـــرنلل 

 

ــَا ـــ ِ ُ  ـــلاو  ـــاٍاأوفُ َِ ــا لاُ اأه

ـــعلٗلا  لٖ  ــِ اال ـــ  للاظ ــاملُاواج اُِ

 

ٍاااالُا ـ ِ ُ  او  اٍاأوفُــٓاٌـَأوٓـا

ـــحّٕماأظـــحٚ  ــ ذجُاُ ــوا ظٍــلج ُا ظ اٌِ

 

أل   ًاااامٓـ ْ ٙااخل مـواجو ُـلأِـ اىُـ 

ًا  ا لنجـل ا ظ جـااُم ـاجُاااافأُــأِـ

 

ـــن  ــللااظ ــ لاهلظوؽح ــلّاُص ــلفخُيلاِ ار

٘ا  ـــ ـــ  نهاٌ ـــ ٔيلُااأ فٔ ـــى فٔما ظ اى

 

ـــلا ُمــــٌِ٘اإ ّا ٛامــــافْامــــي٘ل  امـ

ِااأٍٜ  ـــ ـــِصنفٗاومـ ـــٍ ُِّ امـ ا نجُ ظـ

ا

ـــ ْاىِــلْاُـــمرم  اظــماُــافِا لرــريلامٓ

ـــِوا ــ ْاوٌ ـــنحٗاوامٓ ــلُان ــوا ٕه ـــاظ ا ِّ

ا

ــواٌـــِو  ا ظـــح ِ ُا ظـــنٍاٗاخَرــَُاُماظُ

اىُــــمل جاهلظ ظ  ظـــٌا ظحوـــلُاوىـــلا

ا

ـــنسٚ  ــلاام ــ  ىِمٔاِوري  ـــِ ٚاواإه اول

اهـِــــِواهــــماهاُِــــ رن اااوىــــ ٗلا

ا

ا لفٓىلاى ٕـــن  ــــ  ا ُهاأســــاىـــنٍ 

ا
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وىمد شمّؿ دمديد اٜمدوق اخل٤مشمؿ ًمٚم٘مؼم اعمٓمّٝمر ذم هذا اًمٕمٝمد سم٤مًمذات> وم٘ميد ضميّدده ظمي٤من ضمي٤من 

نوا هيذا اًمّميٜمدوق وأطمرىميقه ذم ؾميٜم٦م ي> ّٕن اًمقه٤مسمٞمرلم يم٤مٟمقا ىميد يمي3447اًم٘م٤مضم٤مر ذم ؾمٜم٦م 

 .  ه3438

ـٍ وشمٕمٚمق اًمييح إواين اًمذهٌٞمّ  ُميـ أريم٤مٟميف  ٦م اعمرّإم٦م سم٤مٕطمج٤مر اًمٙمريٛمي٦م، وذم يميّؾ ريمي

ٌّؽ اخل٤مرضمّل ُمـ اًمذه٥م اخل٤مًمص يٌٚمغ ىمٓمره٤م ٟمحق ٟمّمػ ُمؽم، ويتّ  ٤مٟم٦مٌ رُمّ  ٌٌّؽ  ّمؾ هبذا اعمِم  ُمِم

ُمـ  واطمدٍ  سمٞمٜمٝمام إّٓ أّٟمف ي٘مٍم سمٛمؽمٍ  ُمـ ُمزاي٤مه، وٓ يقضمد أدٟمك طم٤مضمزٍ  ٦مٍ آظمر ٓ خيتٚمػ قمٜمف سمٛمزيّ 

 واطميدٍ  أسمٞميف ذم ييقمٍ  سمـ احلًلم )إيمؼم( اًمذي اؾمتِمٝمد ُميع ُمـ ضم٤مٟمٌٞمف، وىمد رىمد تتف قمكمّ  يمؾ  

 ومُدومـ إمم ضم٤مٟمٌف. 

ٌّؽ ؾم٤مطم٦مٌ  ، وذم 7عمراىمد اًمِميٝمداء اًميذيـ اؾمتِميٝمدوا ُميع اإلُمي٤مم ُم٘مّدؾم٦مٌ  وأُم٤مم هذا اعمِم

ٌٌّؽ  زاوي٦مٍ   ؾ ُمراىمد اًمِمٝمداء. ّمؾ سم٤محل٤مئط يٛمثّ ٦م يتّ ُمـ اًمٗمّْم  ُمـ هذه اًم٤ًمطم٦م ُمِم

، وهيل ُميـ احلًيٞمٜمّل ريح يومم٤ّم يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم أّن هٜم٤مك أسمٞم٤مشم٤ًم ُٟم٘مِم٧م قمغم يُمتٞم٦ٌم داظميؾ اًمْمي

 ُمٓمّقًم٦م ُٕمػم اعمراصمل اًمِم٤مقمر اًمًٞمد طمٞمدر احلكّم:  ىمّمٞمدةٍ 

ٌااُـــلاى هــٌَاا ا ظ ـــَا ظــــؽً٘ا ظ ّا٘ســ

 

ــ اىــلظن   ــٚا ه ــاالر اهٓنوللىــلامح ٘

اٌ٘ؼٍ ْــواســحلهٌ ااُـــ  ْا ـــِ٘ـٕ 

 

أنُ ا ظٍـ  ولاىح ـلامللٓىـلاااام  

افوحا ٓنــــوِللاوإنّــــ لااو فُــــــٓ 

 

اظـِلاااام او فُــ  ا ظ شـل ٙ الٓىللـِ ِ

ـــٔنّيم  ـــ ْااٌ ـــ ٘آٔامٓ ـــِمٚا ظ ــواى اظ

 

ا ٕظـــؤاوٗلىــماووٗلٓىــلااالـــّا 

ـــرٌٍِا ّ ّ   ـــ اخـ ـــمٚاوأُـ ـــاىـِـ ا ظـ

 

أـَاُــِّمٓااـ  ـ    الــر لٓىلاار ّٔ

َااااو  ــ ـــٌُِّ٘ا ٛا ظ  ـــؽنٙاواه ـــٓا ن اه

 

ــــ  ـــ للٓىلاالـ ظ ـــرّمار ّٗاأس اولٔ

انوِٜـــواىـــلاإظــــٚانــــنح اواأُــــ اأّ 

 

اانـنح  اٌـِ مأ انــن يلاوهــٕللٓىلااْ

ا ظــنٍاظ ــونُٔـــنٙاهلــ  ْاو اوظـــّا 

 

ا ظـــ ٌٍَِِامــى ِللاألــا لٓىلاالــصما 

                                                                     

 . 265الوػسض السبثك، ظ ( 1)
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ــ اااأّ ـــنسٚاوأُ ـــٚام ــلاإظ ــواى أرِ ٔ

 

اُؽِـلاامـنسٚ  انُمللٓىـلااظـَٕاوجا ل

ا ظ ـــَاىــــن فٙاٌــــِٓاو ظِـــلفاِـــا 

 

ا(1)سـِللٓىلاا ظؽنفاِاافٌـكا ٕظـواااٌَ 

ٌّيوىم٤مم اًمًٞمد ضمقاد اًمًٞمد طمًـ آل ـمٕمٛم٦م ؾم٤مدن اًمرو  ٦م و٦م سمٗميتح ؿمي٤ٌمسمٞمؽ ُميـ ىم٤مقميدة اًم٘م

 ٦م قمغم اًمييح سم٘مّمد اإلو٤مءة واًمتٝمقي٦م. اعمٓمٚمّ 

، وأرايدت واؾميٕم٦مً  ٦م اهتامُم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم، وأضميرت إايالطم٤مٍت وىمد سمذًم٧م اًمدوًم٦م اًم٘م٤مضم٤مريّ 

 إّٓ أّن اإلاالطم٤مت شمٚمؽ شمقىّمٗم٧م سمٕمد إقمالن اًمدؾميتقر اًمٕميثامينّ  ،ًمٚمح٤مئر اًمنميػ ُم٤ٌمًمغ ـم٤مئٚم٦مً 

 إمم ُم٤م سمٕمد ُمٜمتّمٗمف.  ُمـ أوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجرّي  ٦م، أيُمٞمالديّ  :2;3ؾمٜم٦م 

سم٤مًمرظمي٤مم اًميذي يمي٤من ىميد شميؼّمع سميف اًمًيٚمٓم٤من  وىمد سم٘مٞم٧م أرض احـ اًمروو٦م ُمٗمروؿمي٦مً 

د أمحد ُمّميٓمٗمقي ي أطميد دّمي٤مر إييران ي سم٤مًمٙمٛمّٞمي٦م إمم أن شمؼّمع اًمًٞمّ  ،ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

 ديد ومرش اًمّمحـ واًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م.اًمٙم٤مومٞم٦م ُمـ اًمرظم٤مم اإليراين ذي احلجؿ اًمٙمٌػم ًمتج

 اًحائش يف اًعرص اًحارض

زار يميرسمالء اًمًيٚمٓم٤من ـمي٤مهر ؾميٞمػ اًميديـ اًمداقمٞمي٦م   ه3577وذم هذا اًم٘مرن أي ذم ؾميٜم٦م 

ريح ي٤مك اًمْميوم٠مذف قمغم احل٤مئر وُمّد يد اعم٤ًمقمدة ًمف> وذًمؽ وم٘مد أُمر سمتجدييد ؿميٌّ  اإلؾمامقمٞمكمّ 

 .   ه:357ُاٜمع ذم اهلٜمد ؾمٜم٦م  ٦م اخل٤مًمّم٦م، وىمداعم٘مّدس ُمـ اًمٗمّْم  احلًٞمٜمّل 

ع سمٕمض اًمقضمقه سم٤مهلّٛم٦م اًمتل سمذهل٤م اًمًٞمد قمٌد احلًلم اًمًٞمد قميكم آل ـمٕمٛمي٦م ؾمي٤مدن يمام وشمؼمّ 

 .   ه 3582ُمـ اعم٤مل ًمتجديد هٞمٙمؾ اًمييح، ومتّؿ ذًمؽ ذم ؾمٜم٦م  اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م سمٛمٌٚمغٍ 

أّرخ دمديد  ّمٞمدةً وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمٔمؿ اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜم٤ميػ احل٤مئري ىم

 : اًمييح، ىم٤مل ومٞمف

ــ َاجـــا٘ و  اُح ظــ اظرح ــِ ِاخِ

 

اى ـلمٚالرـٚا ظعــ  حِا ظ ّلمـلاااااِا 

                                                                     

ضاز ذكّْـب يلـى   ٍايتعاظا  ثْـب ؤ  ،لمس سًى لتسٍٗي ّصُ األث٘بت الس٘س يجس الحس٘ي آل قًؤ سبزى الطٍؾٔ الحسٌٍ٘٘ٔ( 1)
 ض٘طاظ ألرل شله.  رلت ذكّبقب  هي ،ٍلوٍب تًصّض ذكّْب فٖ وطثالء لٌسضٓ الركّبق٘ي حٌ٘صان؛ الؿطٗح الططٗف

 . 44، ظ 1الحس٘ي، هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د  هسٌٗٔ( 2)
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اًمتل ٓ شُمثّٛمـ، وتتقي قمغم اعمّم٤مطمػ اخلّٓمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمثٛمٞمٜمي٦م اعمقىمقومي٦م ذم اًمرووي٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م 

خمتٚمٗم٦م، يمام تتقي قمغم اًمٓمٜم٤مومس )اًمزوازم( اًمثٛمٞمٜم٦م اًم٘مديٛم٦م اعمٓميّرزة سمي٤مًمٚم١مًم١م  اعم٤ٌمريم٦م ذم أوىم٤مٍت 

ىمٓمي٤مر واعمرضم٤من، واعمجقهرات واًمتحػ ذات اًمِم٠من اًمتل ُاهدي٧م ُمـ ُمٚمقك إيران واهلٜميد وإ

 اإلؾمالُمّٞم٦م وأُمرائٝم٤م. 

 ٦م.وٟمح٤مؾمٞمّ  ٦مٌ ٞمّ وومّْم  ٦مٌ ذهٌٞمّ  وأوانٍ ، ظم٤مًمّم٦مٌ  ٦مٌ يمام شمقضمد ومٞمٝم٤م ىمٜم٤مديؾ ذهٌٞمّ 

 

ٌّي وًمٕمّؾ ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م أن ٤مس سميـ قميكم ٟمدّون اًمقاػ اًمرائع اًمذي دسّمجف يراع اًمرطّم٤مًمي٦م اًمٕم

ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم  قمـ اعمِمٝمد احلًٞمٜمّل   ه33:2اعمتقرّم طمدود ؾمٜم٦م  اعمقؾمقّي  احلًٜمّل  اعمٚمٙمّل 

ىم٤مل: وذم ؾم٤مدس اًمِمٝمر دظمٚمٜم٤م أرض احل٤مئر، ُمِميٝمد احلًيلم اًمٓمي٤مهر )ؾميالم اه إذ اهلجري، 

ٌّٞمف(. قمٚمٞمف وقمغم أظمٞمف وقمغم ضمّده وأسم  ٞمف وُاُّمف وسمٜمٞمف وؾم٤مئر ُمقاًمٞمف وحم

ــ ااِٛ ــَأـ ـــعـ٘اٌـ ـــلّٗامـ اه٘أُـ

 

امــ أــلّأــ م اوهــ٘امـــح وسٌ  

ــ٘اه آــياٙ  ا ظؽيــ ِا ظح ــِ اذٍا ظمٔ

 

٘ااااو  ان لِاخِ ِا ظ رُِامـ أـلّا ظـو

ريػ إؿمي٤مرة> ي)إمم آظمر اًم٘مّمٞمدة( ومتنّموم٧م واحلٛمد ه سم٤مًمزي٤مرة، وٓح زم ُميـ ضمٜم٤مسميف اًمِمي 

إاٖمر اسمـ ُمقٟٓمي٤م  ُم٤م ُيٕمٚمؿ ُي٘م٤مل، وىمّرت قمٞمٜمل سمزي٤مرة اًمِمٝمٞمد قمكمّ  وُم٤م يمؾ   ،٤ملوم٢ميّن ىمّمدشمف حل

سميـ أيب ـم٤مًمي٥م )رويقان اه  ٤مس سميـ قميكمّ دي اًمِمٝمٞمد اًمٕمٌّ احلًلم اًمِمٝمٞمد إيمؼم، وزي٤مرة ؾمٞمّ 

 شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم(. 

ٕميلم دي احلًلم ومٞمف مجٚم٦م ىمٜم٤مديؾ ُمـ اًمقرق اعمرّاع واًمتحػ ُمي٤م يٌٝمي٧م اًموأُّم٤م ضيح ؾمٞمّ 

ُمـ أٟمقاع اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ُم٤م ي٤ًموي ظمراج ُمديٜم٦م، وأهمٚم٥م ذًمؽ ُمـ ُمٚمقك اًمٕمجؿ، وقمغم رأؾمف 

ٌّي٦مٌ ُمـ اًمذه٥م إمحر يٌٚمغ وزٟمف ُمٜمّ اًمنميػ ىمٜمديٌؾ  رومٞمٕمي٦م  لم سميؾ أيمثير، وىميد قم٘ميدت قمٚمٞميف ىم

 ًمٌٞم٥م.  طمٙمٞمؿٌ  ، اٜمٕمفَ سم٤مٕومالك، وسمٜم٤مؤه٤م قمجٞم٥ٌم  ّمٚم٦مٌ اًمًامك، ُمتّ 

                                                                    

ٔ الطٍؾٔ( 1) ٔ يتج هط ذعًا ٔ , هم ًا سز الحسٌٍ٘٘ طالٖ( ، اًل ٖ اًل ًلو ٔ ) الوزوى ال ٖ هزل ٖ ف ِ هٌ٘ط المبؾ  . 37ـ 16 ع، غ6بل وتج
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، يم٠مّ ي٤م ُميـ ريي٤مض ُمـ يمّؾ اعمٙم٤مره ضُمٜمّي٦مٌ  حلًلم، سمٚمدةٌ ؿمٝمريـ سمٛمِمٝمد ُمقٟٓم٤م ا وىمد أىمٛم٧ُم 

، وأٟمقارهي٤م اًمٗميرات، وأىمامرهي٤م ُمٌيدرةٌ  ُميـ ؿميطّ  زٌٓل  ، وُم٤مؤه٤م قمذٌب اجلٜم٦ّم، ٟمخٞمٚمٝم٤م سم٤مؾم٘م٤مٌت 

 ، ومٞمٝمي٤م هرٌ ، وىمّمقره٤م يمٖمرف ُمـ اجلٜم٤من ُمّميٜمققم٦مٌ ُمًتٌنمةٌ  ، ووضمقه ىمّٓم٤م ٤م و٤مطمٙم٦مٌ ُمًٗمرةٌ 

ٌّح اًمييرمحـ قمييغم  ، وومقايمٝمٝميي٤م خمتٚمٗميي٦مُمقوييققم٦مٌ  ، وأيمييقاٌب ُمرومققمي٦مٌ  إًميقان، وأـمٞم٤مرهيي٤م شمًيي

سمي٠مٟمقار اًميقرود واًمزهيقر، وقميرف شمراهبي٤م يم٤معمًيؽ، وًمق ي٤م  رىم٦مٌ يإهمّم٤من، وسمًي٤مشمٞمٜمٝم٤م ُمِمي

، ضمٚمٞميؾٍ  ، مل شمٚميَؼ وميٞمٝمؿ هميػم قمزييزٍ أُم٤مصمؾ، ًمٞمس هلؿ ذم قمٍمهؿ مم٤مصميٌؾ  يم٤مًمٙم٤مومقر، وأهٚمٝم٤م يمرامٌ 

ٌّقن اًمٖمري٥م ويّمٚمقٟمف ُمـ ، حيقم٤مدلٍ  ، وُم٤مضمدٍ وم٤موؾٍ  ، وقم٤مملٍ مجٞمؾٍ  وظمٚمٍؼ  ورئٞمس ا٤مطم٥م ظمٚمٍؼ 

 سمّرهؿ وسُمّرهؿ سم٠موومر ٟمّمٞم٥م. 

سمي٠مّ ؿ ُميـ اًميٌخالء إذار، ه ظميرق  (ٟمِمؼ إزهي٤مر)وٓ شمٚمتٗم٧م إمم ىمقل اسمـ أي٤مس ذم 

 اًمٕم٤مدة> وم٢مّ ؿ ومقق ُم٤م أاػ وزي٤مدة: 

أــ ّ اظـــِِ٘ن اأُـــ لفٗاذووااِــن ىِ٘

 

امـــٕ مٌ اأهـــِللٔاأُـــ لفِاااســـن٘ ل 

ــنأُ ــأظن اإ   اهاوإ اخوــ و  ظحــُيأُمؽُ

 

اؼِـناأخوـلفِااامِيما ظجيااأ فْاٌـَ 

ــن ااٗ  ــ ا ظٍحآــللٙاإ انؽّ ـــِؽّن ال اُ

 

ــاوٗ  ـــ ٔللفِاـ لفو ُـ ـــلفو اهـ اإ امـ

ـــِيم  ــا لااٌ ـــ جاام ّر ـــما٘ا ظ ـــِيمأُ اوم

 

ـــرٍ اوٗاوٗ  ـــِلاخـ ـــما٘اُـ ـــلفِأُـ الـ

اسـِ٘آىمٕااااامٓـ   اِِٗــٔ امـِيماىّـلْ اىـرَُ

 

ا ظ َاملل  ٍااُ ـ ٍاهيـلااا ظِجنّ ا ظ ـلف

٤مح، رف اًمٌي٤مذخ، واًمٗمخير اًمقّوييواضمتٛمٕم٧م سم٤مًمرئٞمس اعمٕمّٔمؿ، واًمٕمٔمٞمؿ اعمٗمّخؿ، ذي اًمِمي 

د طمًلم اًمٙمٚمٞمدار، يٕمٜمل ا٤مطم٥م اعمٗمت٤مح، وسم٠مظمٞمف اًمِمٝمؿ اًمٜمجٞم٥م، اًمٙميريؿ اًمٜمٌٞميؾ ُمقٟٓم٤م اًمًٞمّ 

د ُمرشم٣م )مح٤مه اه شمٕم٤ممم ُمـ طميقادث اًم٘مْمي٤مء(، وسم٤مًمٕمي٤ممل احليؼم اًمٜمحريير اًمٕمٔمٞمؿ ُمقٟٓم٤م اًمًٞمّ 

  أسمق احلًـ. ٤مُم٦م، ذي اًمقاػ اجلٛمٞمؾ، واًمذيمر احلًـ ُمقٟٓم٤م اًمٗم٤موؾ اعماّل ٝمّ اًمرطمٚم٦م اًمٗم

اًمٖمِمٛمِميؿ،  ومجٛمع سمٞمٜمل وسملم إُمػم اعمٔمّٗمر، اًمِمج٤مع اًمٖمْمٜمٗمر، اًمٌحر اًمٖمٓمٛمٓميؿ، إؿميدّ 

سمحر اإلطم٤ًمن، وُمٕمدن اًمٙمرم إُمػم طمًلم أوهمكم سمٞمؽ أيِميؽ أهمي٤مد سمي٤مر طميرم ؾميٚمٓم٤من 
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ذًمؽ اًمٕم٤مم أن يًػم إمم اًمٕمراق ًمزي٤مرة إئّٛمي٦م أقميالم  ذن ُمـ اًمًٚمٓم٤من ذم٠مؾمتااًمٕمجؿ، ويم٤من ىمد 

 اهلدى وُمّم٤مسمٞمح اًمٔمالم. 

وهذا إُمػم ُمـ أيم٤مسمر أُمراء أاٗمٝم٤من، وهذا اخلٓم٤مب اًمذي هق ظمٓمي٤مب ًميرئٞمس احلجي٤مب 

 قمغم أسمقاب طمريؿ اًمًٚمٓم٤من.

ُميـ  إّن أصم٤مر اًمت٤مرخيّٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م هيل حميّط اطميؽمام وشمٕمٔميٞمؿ اعمالييلم

، 7ِملم إمم ُمثقى أيب إطمرار اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد احلًلم سميـ قميكمّ اًمزائريـ، وُمٝمقى أومئدة اعمتٕمٓمّ 

، ُم٘ميّدسٍ  شمي٤مرخيل   أصميرٍ  إاٖمر أهيؿّ  إيمؼم وقمكمّ  وميحيف اًمذي يْمّؿ روم٤مشمف وروم٤مة ٟمجٚمٞمف> قمكمّ 

د وضييح اًمًيٞمّ  وذم احلية احلًٞمٜمّٞم٦م ضيح اًمِمٝمداء وضيح طمٌٞم٥م سميـ ُمٔمي٤مهر إؾميدّي 

ُم٘مي٤مم )ٟمخٚمي٦م  7س ًمييح اإلُمي٤مم احلًيلمهٞمؿ اعمج٤مب، وسم٤مًم٘مرب ُمـ ضمٝم٦م اًمرأس اعم٘مدّ إسمرا

 .ؾم٦مُمريؿ( ويٕمرف أيْم٤ًم سمٛم٘م٤مم ضمذع اًمٜمخٚم٦م وهق ُمـ اعمزارات اعم٘مدّ 

ُيٕمرف )سم٢ميقان  ومًٞمٍح ذات هبق ٦ٍمٌ ظمِمٌٞمّ  وذم اًمقاضمٝم٦م إُم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م ـم٤مرُم٦مٌ 

ًمٚمخٓمٞم٥م اًمِمي٤مقمر اًمِميٞمخ  ،ُمٜم٤مؾم٦ٌمٌ  اٟمف اًمً٘مٗمٞم٦م أسمٞم٤مٌت اًمذه٥م(، وىمد ؾُمّجٚم٧م قمغم ضم٤مٟمٌل ضمدر

 قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜم٤ميػ، وهل: 

اكٕى ــؽاهح ــِ ا ظؽيــ 

 

افوظـــٌُاِــال ااىــنه 

اولرٚا ٓل ـلماى عـكٕاا 

 

ا ٓمــْ٘ٔاٌِيـلاااىـيوػ 

اظرمـ  اىُ ٌـكٕاااهـأ ااـرؤ 

 

اهـــِنباأذ ا ظـــااٌـــَ 

ة، وىمد واٚم٧م يميرسمالء ذم ٦م اعمذيمقرسمقذ سمتٝمديؿ اًمٓم٤مرُم٦م اخلِمٌٞمّ   ه ::35وذم ُمٓمٚمع قم٤مم  

ـٍ  تٛمؾ أقمٛمدة اعمرُمير، وضمٌٝمي٦م  يمٌػمةً  احل٤مدي قمنم ُمـ حمّرم احلرام ؾمٌٕم٦م وقمنمون ؾمٞم٤مرة ؿمح

                                                                    

ـ 1للًجبس ثي يلٖ ثي ًَض السٗي الوىٍّٖ الحسٌٍٖ٘ الوَسٍَٕ، د  ًعّٔ الزل٘س ٍهٌّ٘ٔ األزٗت األً٘س،( 1) ـ   131 ع، غ
 . ( الخبً٘ٔ )الكجًٔ ،135

 . 56ظ ،( ّـ1430)هحطم ٍغفط  28الًسز  ،( هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 2)
ٍٗطرـى تـبضٗد    ،ّصا الجَْ هـي غبثـبت الٌْـس    ٍلس رل٘ت ؤيوسٓ ٍسمف ،ًٍٗطف ّصا اإلَٗاى ثكبضهٔ بٗطاى الصّت( 3)

 الجَْ األهبه٘ٔ ثبلصّت اإلثطٗع. اُوس٘ت رسضاى ،ّـ 1330تط٘٘سّب بلى يبم 
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اًمٗم٤مظمر اًمّميٚم٥م، اعمًيتخرج ُميـ ُمديٜمي٦م )ؾميٜمٜمدج(، وىميد ضميرى  اًمٓم٤مرُم٦م ُمـ اعمرُمر اإليراينّ 

 د ُمٕم٤مدن إيران. د ىمٜمؼم رطمٞمٛمل ُمتٕمٝمّ شمؼّمع هب٤م اًمًٞمّ  ،٤مريتٝم٤م ذم ـمٝمرانطمجّ 

٧م رئ٤مؾم٦م ديقان وزارة إوىم٤مف اًمٕمراىمٞم٦م سم٢مرؾم٤مل اًمراومٕم٤مت اًمالزُم٦م، ويمذًمؽ إضمراء ٛمواهتّ 

٦م سم٤مًمٕمٛمؾ ُمـ ىمٌؾ جلٜم٦م شمٕمٛميػمات اًمرووي٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م سمٜمّمي٥م ٦م اًمتًٝمٞمالت اعم٤ٌمذة اًمٗمقريّ يم٤مومّ 

٤مم اًم٘مالئؾ اعم٘مٌٚم٦م. هذا وشم٘مّدر ىمٞمٛمي٦م اعمرُمير اًمٙمي٤مر اعمٕميّرق ٦م اًمثٛمٞمٜم٦م ذم حمّٚمٝم٤م ذم إيّ هذه اهلديّ 

 زم رسمع ُمٚمٞمقن ديٜم٤مر. طمقا

د يمي٤مفمؿ ُمـ اًمّمحـ اًمنميػ وم٘مد ىم٤مم سمتجديده اًمًٞمّ  أُّم٤م اعمًجد اًمٙم٤مئـ ذم اًم٘مًؿ اًمنمىمّل 

 .   ه;347اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،د ىم٤مؾمؿ اًمرؿمتلاسمـ اًمًٞمّ 

ان إلرواء اعمي٤مء ذم اجلٝمي٦م سمتِمٞمٞمد ظميزّ  اًمًٚمٓم٤من قمٌد اعمجٞمد اًمٕمثامينّ  أُمرت واًمدةُ   ه 34:4وذم ؾمٜم٦م 

 ٤مب وم٘م٤مل:اًمِمٞمخ قم٤ٌمس اًم٘مّّم  ه اًمِم٤مقمرُ وأّرخ سمٜم٤مءَ  ،٦م ُمـ اًمّمحـ اًمنميػاجلٜمقسمٞم٦ّم اًمنمىمٞمّ 

 ) ش ما ظ للاوٗاىِ ٓا ظح ِ (

 ا

اسر ــوِل اِـــااأىــٚاىلفُ ُـــواا 

  

ضميد ظميالل وُ  ،ريد طمٗمر أؾمس سمٜم٤ميي٦م هيذا اخليّزانأُ ويروى قمـ سمٕمض اعمٕمٛمريـ أّٟمف قمٜمدُم٤م 

اٟمي٤ًم ًمٚمًي٘م٤مي٦م شمٞمّٛمٜمي٤ًم سم٘مرسمي٦م اًمٕمٌي٤مس سميـ اعمٙم٤من ظمزّ ذ هذا > ًمذا اخت  وىمرسم٦مٌ  وؾمٝمؿٌ  قمتٞمٌؼ  احلٗمر درعٌ 

 إصمر شمقؾمٞمع اًمّمحـ اًمنميػ.   ه 3585ان اعمذيمقر ؾمٜم٦م ، وىمد ُهدم اخلزّ 7قمكمّ 

ذيميره.  ظمّزاٟم٤ًم آظمر ًمٚميامء ُم٘م٤مسميؾ ذًميؽ اخليّزان اعمي٤مرّ  احل٤مومظُ  طمٌٞم٥ٌم  احل٤مّج  يمام أٟمِم٠م اعمرطمقمُ 

وىميد أايٌح٧م ،  ه3544ٟمِمئ قمي٤مم أُ  ًمً٘م٤مي٦م اعم٤مء قمٜمد ُمدظمؾ سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م صم٤مًم٨ٌم  وهٜم٤مًمؽ ظمّزانٌ 

 هذه اخلّزاٟم٤مت اًمٞمقم أصمرًا سمٕمد قملم. 

أرادت ُمديري٦م إوىم٤مف اًمٕم٤مُّم٦م ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ اعم٤مل ًمتًيقير أؾميس ضميدار   ه3576وذم قم٤مم 

ّّمّمي٧م اعمٌي٤مًمغ اًمالزُمي٦م ًميدومـ اجلٝمي٦م اًمٖمرسمّٞمي٦م ُميـ ، يميام ظُم ًمٚمّمحـ احلًٞمٜمّل  اًمرواق اًمٖمريبّ 

د أمحيد آل ـمٕمٛمي٦م د قمٌد احلًلم اًمًيٞمّ ذهل٤م اعمرطمقم اًمًٞمّ اًمّمحـ، ويرضمع ذًمؽ إمم اهلّٛم٦م اًمتل سم

 .    ه3576اٗمر ؾمٜم٦م  47ُمدير أوىم٤مف يمرسمالء اعمتقرّم يقم 
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 .اٚمح٧م٠مُ أوقمز اًمٌالط اًمٕمثامين سمتّمٚمٞمح اعمئذٟم٦م اعمذيمقرة وم  ه:352وذم قم٤مم 

ٔميراً > ٟمشُمئذٟمي٦م اًمٕمٌيد» اًمقزارة اًمٕمراىمٞم٦م آٟميذاك هبيدم رئٞمُس  أُمر ي٤مؾملم اهل٤مؿمٛمّل   ه3579وذم قم٤مم 

ًمالقمقضم٤مج اًمذي فمٝمر قمٚمٞمٝم٤م يمام دًّم٧م اًمت٘م٤مرير اًمتل اؾمتٚمٛمتٝم٤م ُمديري٦م إوىمي٤مف اًمٕم٤مُّمي٦م، ومٙمي٤من هيدُمٝم٤م 

ـ    اعمٕمامري أصمرًا شم٤مرخيٞم٤ًم رائٕم٤ًم ىمّؾ أن جيد احل٤مئر ٟمٔمػمًا ًمف. ضمؼماً، وسمذًمؽ ظمن اًمٗم

وأّرخ ،  ه3577ـ    ه3576ٍّمف ًميقاء يميرسمالء قمي٤مم يوشمّؿ ذًمؽ ذم قمٝمد ا٤مًمح ضميؼم ُمتي

 اًمٙمريؿ اًمٜم٤ميػ ىم٤مئاًل:  قمٌدُ  اًمِمٞمُخ  اًمِم٤مقمرُ  ٝم٤م اخلٓمٞم٥ُم هدُمَ 

ــلاأف٘ل ــلفٕا)اهِلنى ـــاُ ا( نٕآ

 

ا ظح ـِ اا ظموـااهصـح ااامـِلفًُ 

ا(ظجـأا ٗظـؽ  فٕاااإٗا)ملاجـللا 

 

ـــلفُ واامــــيلاوى  ـــر اىـ األـ

 

 د ُمٝمدي اًمّم٤مذم ضمّد ُاهة اًم٤ًمدة آل اًمّمي٤مذميمام شمقضمد ذم هذا اًمّمحـ ُم٘مؼمة اعمرطمقم اًمًٞمّ 

 سمٙمرسمالء، وشم٘مع قمٜمد ُمدظمؾ اًم٤ٌمب اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمٛمف، واًمتل شُمٕمرف اًمٞمقم سم٤ٌمب اًمِمٝمداء. 

د حمّٛمد ه٤مدي اًمّميدر ىمي٤ميض ًم٘م٤مؿم٤مين ًمٚمًٞمّ ٤مسم وىمد ُٟم٘مِم٧م قمغم اجلٌٝم٦م إُم٤مُمٞم٦م ًمٚم٤ٌمب أسمٞم٤مٌت 

 يمرسمالء آٟمذاك، وهل: 

ـــَِِّ ــل ِااُ ــٌا ظرم ـــ ّالل ُ اش

 

ٚااااأهل  ا ظآيا لا  ـوَاٌِـٓامِجـ

َاهولهٓا ظمـلظااوجـابٔ  اَاأمـلن

 

ــ ّ لاااإذ   ــو٘ امٍٕي ــنٔال ــلا ظ ؽ ام

َاااآهـرهَ  اٌــِٓاولُـلبٙا ٓمـلن

 

اأنـلاِـااِصـاىُٓام ـ جِ  لاااااوىل 

اهــلظ ِ ا ظح ــل ِاُــٍِطانــا ها 

 

ـــ٘  ــ  ٔاٌ ــ  اا ٕى ـــاهح ــاٍٛاوأن اُ

ـّ  ويم٤من اًمّمحـ اًمّمٖمػم آي٦مً   ٦م اعمٕميامري وهٜمدؾمي٦م اًمٌٜمي٤مء، ومٝميق ُميـ إسمٜمٞمي٦م إصمرّيي ذم اًمٗمي

/ 33/ :3اعمقاوميؼ   ه:358حميّرم قمي٤مم  38إّٓ أّٟمف شمٜم٤موًمتف أيدي اهليدم ييقم  اًمت٤مرخيّٞم٦م اعمٝمّٛم٦م،

 م قمغم قمٝمد قمٌد اًمرؾمقل اخل٤مًميص ُمتٍّمف ًمقاء يمرسمالء يقُمذاك. :6;3

                                                                    

 . 35 ٍ 34ع غ ،1هسٌٗٔ الحس٘ي، د  ؛240تبضٗد وطثالء ٍحبئط الحس٘ي، ز. يجس الزَاز الىل٘ساض، ظ ( 1)
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ٌّي٦مٌ  سم٤مًميذه٥م اإلسمرييز، وىميد ىمي٤مم  ٦مٌ ُمٓمٚمّٞمي ؿمي٤مه٘م٦مٌ  وشمٕمٚمق اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعم٘مّدؾمي٦م يمّٚمٝمي٤م ىم

 ديده٤م وضمّّمّميٝم٤م ُميـ اخلي٤مرج وذًميؽ ؾميٜم٦م صميامنٍ سمتٕمٛمػمه٤م ودم اًمًٚمٓم٤من ُمراد اًمراسمع اًمٕمثامينّ 

 وأرسمٕملم وأًمػ. 

٦ٌّم اًمًي٤مُمٞم٦م  ،س اًمدوًم٦م اًم٘م٤مضم٤مري٦م ذم إيرانيمام ىم٤مم آىم٤م حمّٛمد ظم٤من )اخليص( ُم١مؾّم  سمتذهٞم٥م اًم٘م

زا ؾمٚمٞمامن ظم٤من اعمِمٝمقر سميي ػمًمٚمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م سمٕمد اعمئتلم وإًمػ اهلجري٦م. وهبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمٔمؿ اعم

 ٗم٤مرؾمٞم٦م أّرخ ومٞمٝم٤م هذا اًمتذهٞم٥م، وم٘م٤مل: )ا٤ٌمطمل اًمِم٤مقمر( أسمٞم٤مشم٤ًم سم٤مًم

ا(1)ِٔوــاا  ــِ الرــَا ُــناُلٌـــا فااااا ف

 

ـاارــول َا  ُـ اىـلفُ اااأـرٓ  ا وننشـ

٦ٌّم قمغم قمٝمد اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي   > طمٞمي٨م ضميّدد سمٜم٤مءهي٤م وىمد شمّؿ شمذهٞم٥م اًم٘م

زام إؾميٗمؾ ْمح ذًمؽ ُمـ اًمُٙمتٞم٦ٌم اعمٜم٘مقؿم٦م قمغم احلييمام يتّ   ه 3495وىمًاًم ُمـ شمذهٞمٌٝم٤م ذم ؾمٜم٦م 

٦ٌّم اعمذيمقرة  ٦ٌّم ٟمٗمًٝم٤م، ويٌٚمغ ارشمٗم٤مع اًم٘م  ُمؽمًا ُمـ ىم٤مقمدم٤م إمم ىمّٛمتٝم٤م.  37ًمٚم٘م

٦ٌّم ذم ؾمٜم٦م  ٦م، وحيٞمٓمٝمي٤م ُميـ ورّإم٧م سم٤مٕطمجي٤مر اًمذهٌّٞمي ،م73;3  ه3593وضُمّدد سمٜم٤مء اًم٘م

٤ميم٤ًم شمرشمٗمع قمغم ضمٜمٌٞمٝم٤م ُمئذٟمت٤من ؿم٤مه٘مت٤من ُمٙمًّقشم٤من سم٤مًميذه٥م اخلي٤مًمص، شميتجغّم ؿمٌّ  34إؾمٗمؾ 

ٌّي٦م، ويٌٚميغ ارشمٗمي٤مع يميؾ   32إلؾمالُمّٞم٦م ومٞمٝم٤م، ومه٤م قمغم سمٕمد اًمري٤مزة ا ُميٜمٝمام  أُمت٤مر ُمـ ضمٜميقب اًم٘م

 أُمت٤مر.  6ُمؽمًا، وؾمٛمٙمٝم٤م  47اسمتداء ُمـ ؾمٓمح سمٜم٤مء اًمروو٦م طمقازم 

> إطمدامه٤م وميقق سمي٤مب ؿم٤مهٍؼ  ٤مىمت٤من يمٌػمشم٤من ُمثٌتت٤من قمغم سمرٍج وذم ضم٤مٟمٌل اًمّمحـ ؾم٤مقمت٤من دىمّ 

، رىمّٞم٦م ًمٚمّميحـيى وميقق اعمًيجد ذم اجلٝمي٦م اًمِميظميرُٕ وا،   ه3534اًم٘مٌٚم٦م وشم٤مرخيٝم٤م ؾمٜم٦م 

د ظمزيٜمي٦م ُميـ أعم٤مٟمٞمي٤م د حمٛمّ واًم٤ًمقم٦م إومم اؾمتٝمٚمٙم٧م، صمؿ ضملء سم٤مًم٤ًمقم٦م اجلديدة ُمـ ىمٌؾ اًمًٞمّ 

 م وٟمّم٧ٌم ومقق سم٤مب اًمرأس اًمنميػ 55;3ؾمٜم٦م 

 ٦م٦م وسم٤مب اًمًٚمٓم٤مٟمٞمّ ومقق سم٤مب اًمرأس اًمنميػ اًمذي ي٘مع سملم سم٤مب اًمزيٜمٌٞمّ  ٤مىم٦مٌ دىمّ  وهٜم٤مك ؾم٤مقم٦مٌ 

 م(. 88;3)

                                                                    
 . 76للس٘س يجس الحس٘ي الىل٘ساض، ظ  الٌجالء فٖ تبضٗد وطثالء، ثغ٘ٔ( 1)
 . 143ز ظازُ، ظيوب حس٘يتبضٗد رغطاف٘بٕ وطثالٕ هًلّى، ( 2)
 . 58، ظ1هسٌٗٔ الحس٘ي، د( 3)
 ظٍٍزًٖ ثْصُ الوًلَهٔ فؿ٘لٔ الوطحَم السٍ٘س يجس الػبلح سبزى الطٍؾٔ الحسٌٍ٘٘ٔ. ( 4)
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ومتت٤مز اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمٓمٝمرة سمًٕم٦م احٜمٝم٤م، ويمثرة أواويٜمٝم٤م اجلٛمٞمٚمي٦م اعمزظمرومي٦م، ويٌٚميغ 

ُمؽمًا، وًمف قمنمة أسمقاب هل: سم٤مب اًم٘مٌٚمي٦م، وسمي٤مب اًمرمحي٦م، 97ُمؽمًا وقمروف  7;ـمقل اًمّمحـ 

ومه٤م ي٘مٕم٤من ذم اجلٜمقب، وسم٤مب ىمي٤ميض احل٤مضمي٤مت، وسمي٤مب اًمِميٝمداء، وسمي٤مب اًمٙمراُمي٦م، شم٘ميع ذم 

الم، وسم٤مب اًمًدرة، ُمقىمٕمٝمام ذم ؿمامل اًمّمحـ. ذىمل اًمّمحـ و ًّ  سم٤مب اًم

ُميـ  ٦م، وًمٙمّؾ سمي٤مٍب ٦م، وسم٤مب رأس احلًلم، وسم٤مب اًمزيٜمٌٞمّ أُّم٤م ذم اًمٖمرب ومت٘مع سم٤مب اًمًٚمٓم٤مٟمٞمّ 

( إيقاٟم٤ًم يقضميد ذم 87رة )سم٤مًمٗمًٞمٗم٤ًمء اًمٌديع. وحيٞمط سم٤مًمروو٦م اعمٓمٝمَّ  ُمٕم٘مقدٌ  هذه إسمقاب ـم٤مٌق 

قمّدت هذه احلجيرة ًمداظمؾ واخل٤مرج سم٤مًمٗمًٞمٗم٤ًمء، وىمد أُ ٜم٧م ضمدرا ٤م ُمـ ا، وزيّ طمجرٌ  يمّؾ إيقانٍ 

قمّد اًمٌٕمض أظمر ُمٜمٝم٤م ُم٘مي٤مسمر ًمٚمًيالـملم واعمٚميقك، ويمٌي٤مر ب اًمٕمٚمؿ دروؾمٝمؿ، وأَ ك ـماّل ًمٞمتٚم٘مّ 

 ه اعمٕمرووم٦م. اًمٕمٚمامء، ورضم٤مل اًمديـ، وسمٕمض إَ 

 دىًيح ظذانحاًشوضحاًحعينيح

٤م اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ، وشمٜمّ٘مٚم٧م سميلم اعم٘مّدؾم٦م وم٘مد شمٜم٤موهل أُّم٤م شمقًمٞم٦م ؾمداٟم٦م اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م

ريػ ذم أوائيؾ قمٝميده، ي٦م اًم٘مديٛم٦م ُمـ آل إسمراهٞمؿ اعمج٤مب اًمذيـ ىمٓمٜمقا احل٤مئر اًمِمإه اًمٕمٚمقيّ 

يميام ّسح  ،، خترج ُمٜمٝمؿ صمّؿ شمٕميقد إًميٞمٝمؿ7وآل إسمراهٞمؿ اعمرشم٣م إاٖمر اسمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

 د ضمٕمٗمر إقمرضمل ذم يمت٤مسمف )ُمٜم٤مهؾ اًميب(. سمذًمؽ اًمًٞمّ 

ـ اًمًيٞمد قمٌيد احلًيلم اًمٙمٚمٞميدار ؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمروو٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم احل٤مج اًمًٞمّ وىمد شمًٚمّ  د قمٌد اًمّم٤مًمح اسمي

د ؾميٚمٞمامن اسميـ اًمًيٞمد د طمًيـ اسميـ اًمًيٞمّ د ضمقاد اًمٙمٚمٞمدار اسـم اًمًيٞمّ د قمكم اًمٙمٚمٞمدار اسـم اًمًٞمّ اسـم اًمًٞمّ 

يميرسمالء  اعمقًميقد ذم احلي٤مئرّي  درويش اسـم اًمًٞمد أمحد اسـم اًمًٞمد حيٞمك آل ـمٕمٛم٦م ُمـ آل ومي٤مئز اعمقؾميقّي 

م، صميؿ أقمٓميك 3:;3نّموم٦م طمّتيك ؾميٜم٦م ي، ويم٤من يدير ؿمي١مون هيذه اًمٕمتٌي٦م اعمي ه;354م ي 33;3ؾمٜم٦م 

ؾمي٤مدٟم٤ًم طمتيك ؾميٜم٦م  لوسم٘مي ،د قمٌيد اًمّمي٤مًمح اًمٙمٚمٞميدارد قم٤مدل اًمًيٞمّ اًمًداٟم٦م أظمػمًا ًمقًمده اعمح٤مُمل اًمًٞمّ 

ٟم٦م صمؿ أايٌح٧م اًمًيدا 4225 اًمًٞمد قمٌد اًمّم٤مطم٥م ٟم٤مس ٟمٍم اه طمتك ؾمٜم٦م م وُمـ سمٕمده شمقمّم 3;;3

 ٦م. ٦م اًمديٜمٞمّ وسم٢مذاف اعمرضمٕمٞمّ  إمم ديقان اًمقىمػ اًمِمٞمٕمّل  شم٤مسمٕم٦مً  ُم٦مً قم٤مّ  أُم٤مٟم٦مً 

                                                                    

هط ( 1) ٔ الحس٘ي ( ، للسٍ٘س هحوٍس حسي هػكفى الىل٘ساض آل قًؤًا ٔ ( ،وتبة ) هسٌٗ ٔ الحسٌٍ٘٘ ٔ الطٍؾ  . 76، ظ 1د  ،) فػل سسًا
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 م  3193/   ه 3111ال شنة قطت يف صوّ يف مدخل افروضة احلسونّوة افت   فلباب اففّضٌ  تارخيّوةٌ  صورةٌ 

ابف أحد حاصـوة ادلـكف د حسغ افوهّ اب آل ضعمةف ادرحوم افسوّ د شلامن افوهّ وم افسوّ من افومغ: ادرح

ل بافلبـاس د ظبد احلسغ افكلودار آل ضعمة شادن افروضة احلسونّوةف ادرحوم ادلـك ؾوصـل األوّ ادرحوم افسوّ 

م افسود أمحد افنقوبف ادرحـوم د ـاطد حمّمد رضا زينيف ادرحوم افسوّ ف ظبد اهلل ادضايفيف ادرحوم افسوّ افعربّ 

 د مصطفى افكلودار آل ضعمة. د حمّمد حسن آل ضعمة رئوس خدمة افروضة احلسونّوةف ادرحوم افسوّ افسوّ 
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 تاريخ افروضة افعباشّوة

ف، ومٝميق أطميد أوميذاذ اًمٕمٚميقيرلم اًميذيـ أؿمٝمر ُمـ أن ُيٕمرَّ  7سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٤مس سمـ قمكمّ اًمٕمٌّ 

ٕمريمي٦م اًمداُمٞمي٦م ذم طم٤مدصمي٦م اًمٓميّػ وايٛمد ومٞمٝمي٤م ايٛمقد وم٘مد ظم٤مض اعم ،٘م٧م ؿمٝمرمؿ أوم٤مقـمٌّ 

طمّتيك ًمٗميظ أٟمٗم٤مؾميف إظميػمة، ومًي٘مط سيٕمي٤ًم تي٧م  قمٜمٞمٗمي٦مً  ُمّٞم٦م ُم٘م٤موُم٦مً أُ إسمٓم٤مل، وىم٤موم سمٜمل 

ُمِمتٌؽ اًمٜمّمقل قمغم ُمنمقم٦م اًمٗمرات، وم٤مؾمتِمٝمد ذم هذا اعمٙم٤من ُمـ أضمؾ أن يي٠ميت سم٤معمي٤مء ٕظمٞميف 

 وأهؾ سمٞمتف واحٌف إسمرار.  7احلًلم

ك قمٓمِمي٤ًم وىميد ورد ُميـ اعمي٤مء وهيق يتٚمٔمّي  ٙمريٛمي٦م أن يٚمتيّذ سمجرقمي٦مٍ وىمد أسم٧م ٟمٗمًف اًم

ـمٚمؼ قمٚمٞمف ًم٘م٥م ؾم٤مىمل أُ رقم٦م> إذ شمذيّمر قمٓمش أظمٞمف احلًلم واٌٞمتف إسمري٤مء> وُمـ هٜم٤م ياعمِم

ُاظمرى، وطمي٤مُمل اًمْميٕمٞمٜم٦م، واًمٕمٌيد اًمّمي٤مًمح،  شم٤مرةً  ، وسمٓمؾ اًمٕمٚم٘مٛمّل قمٓم٤مؿمك يمرسمالء شم٤مرةً 

ٜمٗمر إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمًّٛمٞم٤مت اًمتيل وؾمٌع اًم٘مٜمٓمرة، وىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ، واًمْمٞمٖمؿ، واًمٖمْم

 اشمّمػ هب٤م. 

رىمّٞم٦م يُمؽمًا ي قمغم وضمف اًمت٘مري٥م ي ُمـ اجلٝم٦م اًمِمامًمّٞم٦م اًمِمي 522ي٘مع ُمرىمده اًمنميػ قمغم سمٕمد 

وىمد ىمّٞمض اه ًمتِمٞمٞمد قمامرة ُمرىمده أٟم٤مؾم٤ًم أضمذًمقا سمذهلؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء واًمًيخ٤مء  7ُمـ طم٤مئر احلًلم

ـْ شمقمّم شمِمٞم ٞمد سح اًمروو٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م ذم إدوار اعمتٕم٤مىمٌي٦م ُميـ اعمتقااؾ، وشمقمّم شمِمٞمٞمده يمّؾ َُم

ك، يوٓ ُتّمي يمراُم٤مٍت ٓ شُمٕميدّ  7أّن ًمٚمٕم٤ٌمس . وًمٞمس ُمـ ؿمؽ  وأُمراء ورضم٤مل إاالٍح  ُمٚمقكٍ 

ّرع ذم يي١مّم ىمؼمه إّٓ وشمراه خيِمع أُم٤مم ُمثقاه، ويتْمي ومام ُمـ زائرٍ  >وأاٌح ُييب سمف اعمثؾ سم٢ميث٤مره

 ـمٚم٥م ىمْم٤مء طم٤مضم٦م. 

ومٝميؿ  ،:ل اًمٌٞمي٧مٔأّن اًمدي٤معم٦م )آل سمقيف( يم٤مٟمقا أظمٚمص اًمٜمي٤مس وًٓء ويروي ًمٜم٤م اًمت٤مريخ 

ٌّي ـْ سم٤مدروا سمتخٚمٞمد ذيمرى احلًلم وأظمٞمف اًمٕم قميغم قمٝميد  ٦مً ، وظم٤مّايذم يميّؾ قمي٤ممٍ  ٤8مسأّول َُم

ٌّي٦م  اًمًٚمٓم٤من قمْمد اًمدوًم٦م اًمٌقهيّل  اًمذي أقمٚمـ اًمتِميّٞمع، وؿميّٞمد قميامرة اًمرووي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م واًم٘م

 اعمٜمّقرة.

                                                                    

 . 182ٕ وطثالٕ هًلّى، يوبز السٗي حس٘ي األغفْبًٖ، ظ تبضٗد ٍرغطاف٘ب( 1)
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قمغم قمٝمد اًمًٚمٓم٤من قمْمد اًمدوًم٦م سميـ ريميـ اًمدوًمي٦م   ه594ء جمّددًا قم٤مم وىمد متٍّمت يمرسمال

 اعمذيمقر.

أُّم٤م ذم قمٝمد اًمّمٗمقيرلم وم٘مد شم٘مّدم اًمٕمٛمران ذم اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م شم٘مّدُم٤ًم حمًقؾمي٤ًم> طمٞمي٨م ىمي٤مم 

ٌّي٦م اًمًي٤مُمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مؿمي٤مين ؾميٜم٦م  اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م اًمّمٗمقّي  ٤ميم٤ًم قميغم وسمٜميك ؿميٌّ ،  ه3254سمتزيلم اًم٘م

ًمرواق واًمّمحـ، وسمٜمك اًمٌٝمق أُم٤مم اًمٌي٤مب إومم ًمٚمحيرم، وأرؾميؾ اًمٗميرش ؿ ااًمّمٜمدوق وٟمٔمّ 

 اًمثٛمٞمٜم٦م ُمـ اٜمع إيران. 

، وزّييـ سمٕميض شمٚميؽ اعمٌي٤مين أهدى ٟم٤مدر ؿم٤مه إمم احلرم اعمٓمّٝمر تٗم٤ًم يمثػمةً   ه3375وذم ؾمٜم٦م 

ه اًمِميٝمؿ، ومجيّدد ايٜمدوق اًم٘ميؼم وقمّٛمير وزييرُ  7زار احلًيلم  ه3394سم٤مًم٘مقارير. وذم ؾمٜم٦م 

أُمير   ه3458وذم قمي٤مم  .ريػيى صمرّي٤م يقوع ومٞمٝم٤م اًمِمٛمع إلٟم٤مرة اًمّمحـ اًمِماًمرواق، وأهد

ريح يًمْمي ل  يومّْمي ٤مكٍ سمّمٜمع ؿمٌّ  اًمًٚمٓم٤من حمّٛمد ؿم٤مه سمـ قم٤ٌمس ُمػمزا سمـ ومتح قمكم ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

ىمد قمّٛمر سم٘مٕم٦م طمرم أيب اًمٗمْمؾ ؾمٚمٓم٤من ممٚمٙم٦م أود ذم اهلٜمد، وهق   ه;347. وذم ؾمٜم٦م ٤7مساًمٕمٌّ 

 ٚمٓم٤من ُم٤مضمد قمكم ؿم٤مه.ؿم٤مه اسمـ اًمً حمّٛمد قمكمّ 

 وإمم ذًمؽ أؿم٤مر اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي ذم أرضمقزشمف سم٘مقًمف: 

ـــصِاوََا ـــصِ٘ ا ظـ ــو٘لْٙااٌـ ـــَاشـ اٌـ

 

ـااُـم٘  اٌـَا ٓمـْ٘ٙااااٚأىـ ا ظــموللٓ

َاااٌـــَاو ظـــوين  اشــأ  اُىــِؿا ظآــلن

 

ـــ   َااو ُ٘ــ ـــلظٕلشلن ـــوٌَ٘اهـ ا ظـّـ

ــِكا ظمجــمٕااو ســ جرن  ا ظٍــ   امــ ارٔ

 

انَفــمٕا ظـــ و ََاو ظـــصح َاافوَ٘او 

ـــل  ِ  ـــ جلوفِااظـ ــ ـــ وظٌِاو ظــ ا ظــ

 

ـــ ِااو  ـــٍعل او ٌ ـــًٕ٘اه ـــرَُا ظ اأؼ

ـــًٚ  ـــأف٘خنهااأظـ ــٍل»ٌـ ــ ارـ ا«هلظح ـ

 

اِـٍــــلاُِ٘ و ظـلــــاظـُ٘ـِــــ ِ  

امــــــ اوـــــِ واظـــــؽلٌلاؼـ  اـــــٍلل 

 

ـــم٘  ـــ علٌلاااُـ ـــِل فٔاو س ـــٚا ظ اأى

                                                                     

 . 106، ظ 2هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د  هسٌٗٔ الحس٘ي،( 1)
 . 127 ٍ 126 غع ،لس٘س يجس الطظاق الومطّما ،لوط ثٌٖ ّبضن( 2)
 . 127 ظ ،الوػسض السبثك( 3)
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ٌاااا ظ   ِاو ظ   ـِ ااٌَ امـ اهمـاا ظ ئـ

 

ـــاىاو   َ  ـــ ولنَا ظ ا ِآأًلىِــٓا ظ

ا(1) ٓســــــ لفٓاو ٓلِ٘ـــــلاولــــــرُّ 

 

ا ظـصـــِاوََاو ظـــ و ِلااوجــــا٘  

وُ ٥م ُم٤م ذم ظمزائـ اًمرووتلم اعم٘مّدؾميتلم   ه3438وسمٕمد طم٤مدصم٦م اًمقه٤مسمٞمرلم اًمتل ٟمِم٧ٌم قم٤مم  

ُمـ إقمالق اًمٜمٗمٞم٦ًم، واًميذظم٤مئر اًمثٛمٞمٜمي٦م اًمٜمي٤مدرة اًمقضميقد،  يض اًمًيٚمٓم٤من وميتح قميكم ؿمي٤مه 

٦ٌّم اًمٕم٤ٌمس وضمّدد ُم٤م ُ ٥م ُمـ اًم٘م٤مضم٤مرّي   سم٤مًم٘م٤مؿم٤مين.  7اًمرووتلم اعم٘مّدؾمتلم، وقمّٛمر ىم

٦ٌّم احلًلم ؾمٞمّ  وادر اإليقان اعم٘م٤مسمؾ ًمٚم٤ٌمب إومم ًمٚمحرم ُميـ  7د اًمِمٝمداءيمام إّٟمف ذّه٥م ىم

٤مك ض اًمِميٌّ وومّْمي 7قميغم ىميؼم أيّب اًمْميٞمؿ أيب قمٌيد اه ضمٝم٦م اًم٘مٌٚمي٦م، وأٟمِمي٠م ايٜمدوق ؾمي٤مٍج 

 .   ه3449ؾمٜم٦م  ٤7مس٦م إمم ُمرىمد اًمٕمٌّ ٦م اخل٤مًمّمُمـ اًمٗمّْم  ، وأُمر سمّمٜمع ضيٍح اعمٓمّٝمر

سمتً٘مٞمػ اًمٌٝمق اعمذيمقر سم٤مخلِمي٥م اًمًي٤مج واًميزان ذم  احلٛمٞمد اًمٕمثامينّ  قمٌدُ  وىمد أُمر اًمًٚمٓم٤منُ 

ريػ ُميع يًمٚمحيرم اًمِمي ُمـ اًمت٤مريخ اعمذيمقر ذم أقمغم اًم٤ٌمب اًم٘مٌكمّ  يمام هق واوٌح ،  ه3528ؾمٜم٦م 

 سمٕمض إسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر اًمؽميمل.

اهتامُمي٤ًم ُمٚمحقفمي٤ًم ذم اًمرووي٦م اعمٓمّٝميرة   سمـ سميدل سميؽ إومِمي٤مري  اه ؿمٙمرُ  وىمد سمذل احل٤مّج 

ٌّي ٤مس، وأٟمٗميؼ قميغم اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م> طمٞم٨م ؾمٕمك ذم شمذهٞم٥م اإليقان اًمٙم٤مئـ أُم٤مم طمرم أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم

اعمتقرّم يقم  ّي احل٤مئرُمـ زيـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ اًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسمديـ  وذًمؽ سم٢ميٕم٤مزٍ  ،ذًمؽ يمّٚمف

يمت٥م اؾمٛمف ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ ضمدار اإليقان قميغم ايٗم٤مئح و،  ه;352ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م  34

 .  ه ;352إمم أن، وشم٤مريخ اًمٙمت٤مسم٦م ؾمٜم٦م  ُمقضمقدٍ  ذهٌل   اًمذه٥م سمخط  

أُّم٤م اإليقان اًمّمٖمػم اًمذي ي٘مع أُم٤مم اًم٤ٌمب إومم اعمٕمروف سمي )إييقان اًميذه٥م( ىميدياًم، وم٘ميد أٟمِمي٠مه 

طميؽمام اًمدوًمي٦م يمريٛمي٦م ومرهي٤مد اًمدوًمي٦م وقم٘مٞمٚمي٦م ، يميام ىم٤مُمي٧م ااًمًٚمٓم٤من حمّٛمد قميكم ؿمي٤مه اًمٚمٙمٜمي٤مهقرّي 

 سم٤مًمذه٥م.  سم٢مـمالء اًمقاضمٝم٦م إُم٤مُمٞم٦م اًم٘مري٦ٌم ُمـ ؾمٝمقات اًم٤ٌمب اًم٘مٌكمّ  ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

                                                                    

 . 42الط٘د هحوٍس السوبٍٕ، ظ  ،اللكف ثإضؼ الكفٍ هزبلٖ( 1)
 . 127الطظاق الومطّم، ظ  لوط ثٌٖ ّبضن، الس٘س يجس( 2)
 . 174، ظ 2هسٌٗٔ الحس٘ي، هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د ( 3)
 . 172لوط ثٌٖ ّبضن، ظ ( 4)
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د طمًـ اعمٚمّ٘م٥م سمٛم٘متدر اًمًيٚمٓمٜم٦م سمي٢مـمالء اًمقاضمٝمي٦م اًمٖمرسمّٞمي٦م ُميـ اًمٌٝميق، وي٘ميرأ وىم٤مم اًمًٞمّ 

 .    ه ;353اًمت٤مريخ اعمث٧ٌم ذم اجلدار اًمٖمريب هلذا اًمٌٝمق ؾمٜم٦م 

٦م ٤مر سم٤مر سمرايػ ووميرش أرويٞمّ طمًلم طمجّ  احل٤مّج  اإليراينّ  شمؼّمع اًمثرّي   ه3589وذم قم٤مم 

ٚمًيت٤من ذم إييران، وىميّدرت گٍم ياًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م ُمـ سم٘م٤مي٤م اًمرظم٤مم اًمذي يمي٤من خمّّمّمي٤ًم ًم٘مي

وشمؼّمع احلي٤مج أُميلم  .قمراىمّل  ديٜم٤مر 3322أًمػ شمقُم٤من، أي ُم٤م ي٤ًموي  37شمٙم٤مًمٞمٗمف سم٠ميمثر ُمـ 

٤ًم ذم اًمرووي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م، ٦م اعمقضميقدة طم٤مًمّٞميسمٜمّمي٥م اًمًي٤مقم٦م اًمدىم٤مىّمي  ه3533ن ذم ؾميٜم٦م اًمًٚمٓم٤م

 د قمكم اًم٘مٓم٥م.وأذف قمغم ٟمّمٌٝم٤م ومْمٞمٚم٦م اعمرطمقم اًمًٞمّ 

سم٢مٟمِمي٤مء إـميراف إرسمٕمي٦م  إايٗمٝم٤مينّ  يمام ىم٤مم اعمرطمقم احل٤مج حمّٛميد اي٤مدق اًمِمقؿميؽمّي 

ٌّي٦م اًمرووي٦م سم٤مًم٘م٤مؿمي٤مين ؾميٜم٦م وىم٤مم سم٢ميمًي٤مء ،  ه3526وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،ًمّمحـ اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م ىم

٦ٌّم ٟمٗمًٝم٤م. ويُ ،  ه3527  ٘مرأ هذا اًمت٤مريخ اعمذيمقر ذم يُمتٞم٦ٌم اًم٘م

 ذم أؾمٗمٚمٝم٤م.  سمٚمّٓم٧م ُمئذٟمت٤م اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م سم٤مًم٘م٤مؿم٤مين يمام هق ُمٜم٘مقٌش   ه3443وذم ؾمٜم٦م 

ل ٟمٔمي٤مم اًمدوًمي٦م وآل  ح أّن اعمرطمقم حمّٛمد طمًلم ادر إقمٔمؿ إاٗمٝم٤مينّ واعمرضّم  )اجلّد إقمغمٔ 

ذم يمرسمالء اًمٞمقم( هق اًمذي ىم٤مم سم٢ميم٤ًمئٝم٤م، وًميدى إضميراء اإلايالطم٤مت إظميػمة ًمٚمّميٜمدوق  درّي ا

 (.    ه3468قمٚمٞمف: )ي٤م أسم٤م اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمس أدريمٜمل ؾمٜم٦م  اًمت٤مًمٞم٦م ُمٜم٘مقؿم٦مً  ضمدت اًمٕم٤ٌمرةُ وُ  اخل٤ممتّل 

نمف يويمذًمؽ شمؼّمع اًمٜمّقاب )هبراء( سمتجديد ؾم٘مػ اًمييح سم٤مخلِم٥م اجلي٤موه واًميزان، ويمي٤من اعمي

 ، وىم٤مم سمزظمرومتف اًمٜمج٤مر سم٤مر أؾمٓمف إؾمامقمٞمؾ. ٌديٚمف اعمرزا حمّٛمد سم٤مىمر اًمراضمف احل٤مئرّي قمغم شم

ٌّؽ اًمٗمقٓذّي  قمٚمٞمف:  اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًمٞم٦م ُمٜم٘مقؿم٦مً  اعمحٞمط سم٤مًمّمٜمدوق اخل٤ممتّل  يمام وضمدت قمغم اعمِم

ٌّؽ اعمذيمقر ؾمٜم٦م   ه٤33:4مس ؾمٜم٦م )ضيح اًمٕمٌّ  (، يمام ي٘مرأ اًمتي٤مريخ 33:5قمٛمؾ أمحد أيمؼم اعمِم

                                                                    

 . 175، ظ 2، د هسٌٗٔ الحس٘ي( 1)
السٍ٘س يلٖ المكت ؤضْط هي ًبضٍ يلى  فمبل : بىّ ،12، ظ 42، د ( تطرن لِ الس٘س هحسي األه٘ي فٖ ) ؤي٘بى الطً٘ٔ ( 2)

ٍوبى هتػـٍَفب ، لـِ هـي الوطٗـسٗي      ،الًطاق هزبٍضا  للًتجبت الومسٍسٔ ٍسىي( تطن هبظًسضاى )بٗطاى  ،يلن فٖ ظهبًِ
وطٗوب  فٖ لَهِ ٍضّكِ، ٍوبى هًطٍفب  ثبلمكت الْعاض رطٗجٍٖ الوبظًسضاًٍٖ الحبئطٍٕ. تعٍٍد هي اثٌـٔ تـبرطٍ    بىٍو ،وخطٓ

 ّـ فٖ وطثالء. 1322ٍثٌى لػطا  يه٘وب  فٖ وطثالء، تَفّٖ سٌٔ ،وج٘طٍ فٖ الىبنوٍ٘ٔ
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٤ٌمرة آظُمرى اعمٜم٘مقؿمي٦م قمٚمٞميف وهيل: )ٓ زال ُمٓم٤مومي٤ًم خلٞمي٤مر اًمٜمي٤مس(. أُّمي٤م اًميذي شميؼّمع ُمـ اًمٕم

، واعمنمف قمغم ايٜمٕمف هيق ًمٚمٛمرىمد هق حمّٛمد ؿم٤مه سمـ قم٤ٌمس ُمرزا اًم٘م٤مضم٤مرّي  ّل يسم٤مًمييح اًمٗمّْم 

 ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م. هة آل اإلؾمؽماسم٤مدّي أُ قمٛمٞمد  قمٌد اهل٤مدي اإلؾمؽماسم٤مدّي  اعمرطمقم احل٤مّج 

حيّدصمٜم٤م إدي٥م اعمحي٤مُمل حمٛميقد اًمٕمٌٓمي٦م ومٞم٘ميقل: إّن  7يب اًمٗمْمؾ اًمٕم٤ٌمسوقمغم ذيمر ىمؼم أ

: اًمؽميمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واًمٙمرديي٦م، هجري دده ؿم٤مقمر يٜمٔمؿ سم٠مرسمع ًمٖم٤مٍت  اًمِم٤مقمر اًمؽميمامينّ 

ذم  دٟم٤م اًمٕمٌي٤مس سميـ قميكمّ وإّٟمف أيمثر اىمتدارًا سم٤مّٕومم، وإّن ًمف أسمٞم٤مشم٤ًم يُمت٧ٌم سمامء اًمذه٥م قمغم ىمؼم ؾميٞمّ 

ف اعمًٚمٛملم ُمـ اًمرُمز واًمٚمٖمز ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وإّٟمف يٛمٞمؾ إمم اًم٘مقل سمام ىم٤مًمف ؿمٕمراء اًمتّمقّ يمرسمالء سم٤م

٦ٌّم   ظمّقة.إُ وووطمدة أسمٜم٤مء اًمٌنم واعمح

د ُمرشم٣م آل وٞم٤مء اًمديـ ؾم٤مدن اًمرووي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م سم٢ميمًي٤مء اعميداظمؾ وىم٤مم اعمٖمٗمقر ًمف اًمًٞمّ 

 ٦م. سم٤مًمٗمّْم  ٦م ًمٚمروو٦م اعمٓمّٝمرة داظمؾ اًمرواق اًم٘مٌكمّ اًمداظمٚمٞمّ 

اًمٙمي٤مئـ ذم إييقان  ٌل يراقمل اًمٌي٤مب اًمٗمّْمييومم٤ّم جيدر ذيمره أّن هٜم٤مك أسمٞم٤مشم٤ًم ُٟم٘مِم٧م قميغم ُمّمي

 ، وهل: اًمٞمٕم٘مقيبّ  اًمذه٥م، وهل ًمٚمخٓمٞم٥م اعمرطمقم اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكمّ 

ـــِجنّٔااأ  ـــٕن َا ظ ـــصولهٔااى ـــ ا  ام

 

ـــن  ـاااظُ ـــ ِّ ـــااى ـــ ِاٚاِ ـــأل لمِام اه

اُــحٕٚا ظــموِ انــآ اشـن هٔاااااظـِ  

 

َااو ن آُام ا  ا ظٍعـلا ظمو٘ـللاااُـ ٙاأهـ

ـــع٘جاُـــ حَا جــلهٔااٌـــِو  ـــِلُا ظ اظ

 

الشــم اأٍٜاهــاف اامـــ اىاٌـــِواوـــلمٓ 

امــ اٌـلسٕ  امــّر ِٓاُـ  هٔااااُِ اٌــِطِ

 

ــنيٙااناى  ـــنّا ظؽٍ ٚااُ ــ ــلَِا ظمؽلش اس

اأؼـــلجَا ظـــح ِ ُاشـــجن لاهٕــلهٔاِـــا 

 

ـــلْوأؼٙ  ـــٍِوااــ ـــوٕللٓاٌـ ـــاها ظـ الـِـ

ـــؽمـ  اشـــولا ظـــح لّانـــا هٔاٌـــَاُِ

 

ـــلىِو  ـــ ٘لااٗاُعـ ـــِل ِ اظـ اذوا ظـجـ

ا ٌــــا لاجــــللاٗاــــن لاهـــح لهٔااااو 

 

ـــلمٔا ظح ــِ اوااى  ــلاه ــللام اخــلماُنم

                                                                     

 . 176 ٍ 175، غع 2هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د  الحس٘ي، هسٌٗٔ( 1)
 م. 1963/ 1/ 13الجغسازٗٔ الػبزضٓ ثتبضٗد ( األٍٗبمرطٗسٓ )( 2)
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أــٍــــلهاذ ْا ظـ ــــّلّٔأـٍــــلهٔاو

 

ـــِواِــــلّ  ا و ا ظــــياٙاُــــِلظلُالـ

ـــن  ـــِوَٛاأخـــلهٔاٌـــاٙا ـِـــاف امٔ ا ظ

 

اسـوــــػَاأ ـ ــــاٚأــــأهِواٌـل ُــــلل 

ـــجِ  امـــ   اظـــمِن َاســِلهُٔـــىآٚا اظُ

 

ــوا  ـــ  ىعٚ(اظ ـــا٘ ا) ظ ــال ااج ــلماِ اه

امـــ    ٓٚاٌـــَالــ  هٔاىــنج أـــلّ 

 

ـــو  ـــِ اااإنّ ـــؽٌّ اظ ـــلمٔا  ـــ آٚه اُ

اُـــ  جلمٔا لـــلهٔااٌـوـــوا ظـ ـــ لا 

 

اىـــنس٘لْاهـــوا  لـــِللاوٌـــِواااِـــً 

ىمّميٞمدة اًمِمي٤مقمر  يمام ُٟم٘مِم٧م قمغم ُمٍماقمل اًم٤ٌمب اعم١مّدي ًمٚمروو٦م اًمٙم٤مئـ ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريبّ  

 وهل: ،  ه 3586، اعمتقرّم ؾمٜم٦م د طمًلم اًمٕمٚمقّي اعمرطمقم اًمًٞمّ  ٙمرسمالئّل اًم

ــ للا ـــمِل ا ظ ـ ــِللٔااهـ ــوا ظعـ امِـ

 

امٔــــناجــــا٘ وهاصوحظـــــراٌـــــ وا٘ٙ 

ــلج  ــ٘لان ــوااٌع ـــ٘اظ ــ٘لٔالِّ ا( ظٍع

 

ـــ  ُ  ــوااا) ـ ــا نٌاٌِـ ــاماهلظ ـ ا ظِـ

اظرــــنٍاأف  ا ظّعــــللٔاارـــــله  ل 

 

ــ َ  ــاُ َانصـ ــ  ااا ظـ ــِ ًاأمـ ــ اهصـ الـ

ـــِو  ـــاا  فبا ٓاوإظــ ــللِٔــ انوِــ

 

ـــمرٚ  ـــٕااٌـ ــٓٔاؼلٌـ ـــو ِها ظ ٘اـ اِـ

ــًٓ  ٚاأي ــ ــوا ظ ِٔ ــ  اه ــللٔاأم او ظ ج

 

ـــا   ــلااووــ ــواظرو  ُــ ـــلمٔاِاســ اهــ

ـــؽ ْ  ا ظـــــآيا لٔاوٙهـــــِِرٙاووـوــ

 

ــل   ــللاااهؽـ ــنيامّلمـ ــَا ظؽٍـ ــلجاٌـ انـ

ــن لٔااااو  ـــحُّا ظرـ ـــلرواُـ ـــٚامـ اإظـ

 

ا(1)  ــِ اٌ ــ  لاا وــلها ظرــن ااِـــا 

ـــَ  ــلآهـ ــللٔا ظٍعـ ــنفٔهاأّاذُٔـ انـ

 

ــلفٔ  ــٚاأان ٚاامنس ــ ــال اىجرّ ــلماِ اّاه

ــو  ــ للٔاوهـ ــ ِـٕاو ظ ـ ا ٓفضٔاأشـ

 

َاااأّ  ــ ــنفٓا ظ جرّـ ــَٜاؼـ ـــا ا ظمرّ ـ اوـ

ــ ْ  ــللٔاااامٓ ــَاو ظنٌ ــلُاُِ   ــوا ظٍع اظ

 

ام ِـــا لاظآـــولالرـــٍَّامــــنا ــــنٙ 

 وىم٤مل أيْم٤ًم ذم شم٤مريخ دمديده٤م:  

ـــنفه ـــر لظِٕ ْااهـِـ ـــ َاظـ اأشــ

 

اجـا٘ و اهــلما  ـٖٚاظر وـِ ْااااِـا 

ا(ظ ِ ْ ظياٙاو ظ شـااٌـَا ظمـلااااهلم 

 

ـــن  ـــم٘اأف٘لاام ـــنظِل)ى ـــج ٘لاِ ام

                                                                     

 ال ٗرفى هب فٖ الوػطاو هي ذللٍٍ يطٍؾًّٖ ثٍ٘يٍ. ( 1)
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ذم شمِمٞمٞمد سم٤مب ذم  وًمٚمٛمرطمقم اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ حمًـ اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ أسمق احل٥ّم أسمٞم٤مٌت 

 م، وهل: 58;3اًمروو٦م اعم٘مّدؾم٦م ؾمٜم٦م 

ـــيل ــلااه ــنبافِلهٓي ـــااظ ـــو  ُلاِ ا ظ

 

ا ظ  ىعــٚاهـلمالـ٘لااااُله اشِ٘اب 

ـــ ل لل  ـــ لهٓيلاامـرـ ـــ اأ م األـ امـ

 

ـــًّ  ـــراٌ ــرّ للل ـــلظمللام  اِيلاخ

ٚاا  اىـلّا ظــ يلاأؼـــِلهٓيلاااــرؤالــر

 

ا ظوــلمٔا ظ ــَاِــااظــ ما ظـــاٌ نّيــل 

ــلاأظـــحـالـــرٚ  اأهن هــوا ج٘لهٓي

 

ـاااأٗ  اٌِيـلاأ ـاِ اىـ ٙا ٓمْ٘ٓ

ــ ْ  ا(1)أهِــللٓا ظمــ٘اأنجلهٓيــلاٌــلَامٓ

 

اأهــَا ظٍعــلاســرِلِا ِــاف اهـــلم 

ِميٞمٞمد سمي٤مب ذم اًمرووي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م أيْمي٤ًم، ذم شم أسمٞم٤مٌت  وًمٚمٛمرطمقم اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلرّ  

 وهل: ،  ه:353وشم٤مريخ اًمتِمٞمٞمد هق قم٤مم 

اٌـلخ ا ظمـ  ٓالٔـ٘لاٌلفىٍمـلاااااِـا

 

ا ظــن فٙافٌِــكٔاأهــَا ظٍعــلارــح  

ـــٍ  ىل  ــلااه ـــاافٌم ـــل نيلاِ اخ

 

ـــولمٗا  ـــِواِ ــ هـٕااٌ ـــرٍ لفاظُ اظ

ـــ  جلمٓ  ــلااوم ـــ ٓ ْا ل ـــنً اظ ا ل

 

اأم ـــافجــللا ظ  ىجــَاأهن هٔيــل 

ا( ٛاظـــــواأ أُـ ٌــــملاــــاٚاأذ  

 

اهوــلمامجـــ)م ف٘خــللااأظــُا ظمصــل 

  

وذم خمٚمع اًمٜمٕم٤مل )اًمٙمِمقاٟمٞم٦م( اعم٘م٤مسمؾ ًمديقان ؾم٤مدن اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م سمٞمتي٤من ُمٜم٘مقؿمي٤من ذم 

 : د طمًلم اًمٕمٚمقّي اًمقاضمٝم٦م، ومه٤م ًمٚمِم٤مقمر اعمرطمقم اًمًٞمّ 

ا ظ  ىعـٚاُح ـَا  ـلهااأـأهِو

 

ــنٍاظـــن  اهأل ــلماأهــَا ظٍعــلا ظ

اشـن هاام اِاسـواؼِـناااو ن رق 

 

ا ظِمرــِ او  خــلارــلو  لاو خرــك 

٦م ريٗم٦م، شمٙمًقه اًمٗمّْم يرة اًمِميذم وؾمط احلْم ف ضيٌح ومخؿ اًمٌٜم٤مء، يتخٚمٚمّ  7وُمرىمد اًمٕم٤ٌمس 

ظميرى، وشمٕمٚميق إريمي٤من إمم إُ  شمي١مّدي واطميدةٌ  أروىم٦مٌ  إرسمعاًمٜم٤مإم٦م اًمٌٞم٤مض، وتٞمط سمجٝم٤مشمف 

                                                                    
 .( م1966ّـ / 1385) 42زَٗاى ؤثٖ الحتٍ، تحم٘ك الوالّف، ظ ( 1)
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٦ٌّمٌ  ت٤من سم٤مًمذه٥م اإلسمريز ُمـ اًم٘مّٛمي٦م ن، وشمت٘مّدُمٝم٤م ُمئذٟمت٤من ُمٓمٚمٞمّ اًمٌديع اعمٚمقّ  ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  إرسمٕم٦م ىم

واًمٗمًٞمٗم٤ًمء ُمـ إؾمٗمؾ، وومٞمٝمام ىم٤مل اًمِمي٤مقمر اًمِميٞمخ حمّٛميد طمًيلم اسميـ اًمِمي٤مقمر  وسم٤مًم٘م٤مؿم٤مينّ 

 ضمقاد سمدىم٧م:  احل٤مّج 

ـــئننٌ ـــموللِاام ــــاظ ـــوؽلْا  ن ا ظ

 

ا ظـــّالاووـــلٌُا ٓمــلْاهـــحع ً 

ـــوؽـ  ــلْااأ  ــللاوىٔو ـــ   لاوُىنُ ان

 

ـــل  ـــواٌـّ ـــون اظ ـــماباٌ النِيلاسٔ

الرـٚاخِـ ااا)اأف٘ل  ا( ظم ـلْااٌّلا ـَٛ

 

ــ  لااوِـــل  ـــيلامٕو٘ ـــ ِٚاه ـــ ٓ ْاُ اظ

  

٤مه ه٤مشملم اعمئذٟمتلم قمٜميد سمي٤مب اًم٘مٌٚمي٦م، وحييٞمط سم٤مدّم  ؿم٤مهٍؼ  قمغم سمرٍج  يمٌػمةٌ  دىّم٤مىم٦مٌ  وشم٘مقم ؾم٤مقم٦مٌ 

ـٌ   سم٘مٚمٞمؾ.  7أاٖمر ُمـ احـ احلًلم واؾمعٌ  سم٤محلية اعمنّموم٦م يمّٚمٝم٤م اح

 7اط ةن علّ ذنا اًعتّ كتح ظيّ  دزهيث

 اًميقزراء رئيٞمس ومخ٤مُم٦م إمم اخلٓمٞم٥م اه آي٦م ٦ماحلجّ  ؾمامطم٦م أسمرق م77;3  ه3597وذم قم٤مم 

 .  ٤7مسدٟم٤م اًمٕمٌّ ٦م ؾمٞمّ وؾ اجلامزم يٓمٚم٥م ُمٜمف شمذهٞم٥م ىمٌّ وم٤م حمٛمد اًمديمتقر

 ف: وهذا ٟمّّم 

 اعمحؽمم ومخ٤مُم٦م رئٞمس اًمقزراء اًمٗم٤موؾ اجلامزمّ 

ٌّييُمييـ ًمٓمييػ اه ؾمييٌح٤مٟمف إًمٗميي٤مت ٟمٔميي دٟم٤م وم٦م ًمًييٞمّ رّ ي٦م اعمِمييريمؿ اًمنميييػ إمم شمييذهٞم٥م اًم٘م

٦م اًمٕمٚميامء واعمًيٚمٛملم داُمي٧م ٦م ويم٤موّمي٦م اًمٕمراىمّٞميشمٕمٔمٞماًم ًمٚمديـ وؿميٕم٤مرًا ظم٤مًميدًا ًملُّمي ٤7مساًمٕمٌّ 

 ديـ. واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ودُمتؿ ُم١ميَّ  ،ؿضمالًم٦م اعمٚمؽ اعمٕمٔمّ  قمٜم٤ميتٙمؿ ذم فمّؾ 

٦ٌّم اًمٕم٤ٌمس ّرف اًمٚمقاء، وهبذه اعمٜم٤مؾمي٦ٌم يٛمٞمؾ ُمتّمل اجلوذًمؽ قمغم قمٝمد ُمٙمّ  7شمّؿ شمذهٞم٥م ىم

 ح: ٤مب إسمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م، وهل ُمـ اعمقؿّم د ُمرشم٣م اًمقهّ اعمٕم٤مس اًمًٞمّ  ٟمٔمؿ اًمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئّل 

                                                                    

 . 105، ظ( ّـ1373ضًجبى  15) 3الىطثالئ٘ٔ، الًسز( هزلٔ )ضسبلٔ الوططق( 1)
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ا ظىِينِاس لال  ا ظانِلاف  لٓ

 

ٚااشكٛ  اُى ُا ظٍج اننف لاو نجرـ

ا ٓهصلفٓاوِ٘لاؼٍحلاُ ؽً 

 

ــ ؽِ٘ل  ــلام ـ ــ اذٔـ فأ اامـ

ــحٚ ا ظعـــــــــــــــــــــ

 

ا٘ ُّـلباأو ٚاج اومـ 

 

ا ظآ َامجا لاسـو٘حلااووـر ج 

ـــآ ب  ــَااانـ ــلاٌـ منج يـ

ــ مِ ا ظ ىـــــــــــــــــــ

 

ــلل ــ ااا   ٍ ــ وضام ــَا ظ ٌ

اأؤـــــــــــــــــــــلفِهٙ

 

ٚاااهـّٕ   الــر اأنـن فِهٙاا ظــؽِ 

اهلظآاواولرٚ  ال٘ا ٓوصل 

 

ا ظورولامـ اأ ىـلفِهٙاااو نـ آٚ 

ا ظــينٙاو ظؽـ مِاااهـأولفُا 

اخـِلج ا لظم اٌِواو ُُامـ  

 

ــمٍّااوســـػا آــلاســـلهحلل  ُ

ال ِـــــــــــــــــــــــــُ

 

اُـى ا ِٓل َاُِو٘اـج َُِ

 

ُاأـرّ ل  اُـف أاسر لجُاف ِـ

امـِيلاهـوِـا ظمِـنِااٌـلار ل 

اظـر  كاظـح ا ظـنى ِااٌـ ٘ 

 

اهِلضا ظ ح ِاؽ ي ظاسـح  

ـــاأّااأؼـــرٚ   ظٕــألاىجرّ

اؼرـــــــــــــــــــــــــٚ

 

ا(ظمَِِالآـِـاهـلظِف ِااا)مـل 

ارـِىـاهىلظَا ظِآنِاٌ ـوَِٓ 

منسـٚاجلنـنا ظؽـنفااااانلف 

ــاب اهــــــــــــــــــــــ

 

ـااهـلظ اخـر يل  اه ِـ او اظــ ٘ل

وــ ُطا ظ ــللاُآــٍَااااأّ 

ــ٘ ا ظىرـــــــــــــــــــــ

 

ــ٘ٗلاااأّ  ــ  اجـ ــِلا ظآـ سـ

ــجاب اســــــــــــــــــــ

 

اهِي  اس مِاسـلج امـآٍنىلل

ا ٔــلظْظَاظــروآاااٌـ   لٙ 

 

ا ن آ ا ظنف اٌَا ٓفضاأنللف 

اجـ٘جُا ٛاهـلظّافاجـ٘اأّ 

 

ــ  ٔاااأّ  ـــا ظآ ــ ٙاأ فٔ ى

ا ظّ ـــــــــــــــــــــــــ 

 

الـ ألـنِااٌـ جرّٚاظـرنفٙ

ــ  ـــ و ُاهيــاايٓـ نشُ ــنا ظ لام

ـــ ا رِــــــــــــــــــــ

 

ـــرِـاِـــوٌ٘   اهـــلظ و اظـــ ٘لاؼُ

٘اامـ   اظواُنّاووٚاٌَأـ ه

 

ـاااٌـنَ  اظــر ملظَاهِِـ اؼـن ٚ
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افوـمامـ وفا ظحّنِاخـلظاٗ

اأ ـ   اّنّ ظـاوأذ َ  امـنىلل

 

اهنجوا ظآ  اٌ   لاووـ  اامٓ ْ 

ٗااالـ ي  ا ظـ للاولــِوالـا

 

انـحن  ا ظٍ  با نحاف اٌـلىحلل

امِ ظـ وػاوظـ ٘لاُآ اذٔـ  

ا ٌّـلَاهافٗا ُؼرمــٕااـٚرول 

 

اٌــنَا ظل ُـلا فىٍمــٕااااِـوٌ٘  

ــٚ  ــلااو ٕ ــاِلل)ىلفُ ي ار

ــٚ الرـــــــــــــــــــــــ

 

اأهَا ظٍعلاهِنف اسـؽمـٕاام  

ا( ظنىنِال  ظموللاىامـ ِا 

  

 ظم٤ًم اًمتذهٞم٥م:  ىمقًمف ُم١مرّ احلكّم  د احلًٞمٜمّل وًمٚمًٞمد حمٛمّ 

اامِيـلا ظ  ِـأااا ٓه ُرَايٓ يشَ

 

ــ  ــاٌُِو٘ـ اوــــاىيلاذُ ظموـــللاظ ـ

ااأٌِيـلا ظ ـِ٘اااٌـاإذا ـلّا نشُ 

 

اهـوامـ اهمـاملاااااا  اظماىـر اٌ ـ  ل

اا ظوافامِيـلاخجـ٘لاو ظٍ ِـأااا 

 

اووـا اااِرـامناشـمٛا  اـانعـلف ل

ااهـأهَا ظٍعـلاأنـلفا ظ  ــجأااا 

 

اا خــنظـماىِـ اهــلظ و اٗاهـلاأف٘ااا 

 

ف )ـمروس اإلٟمِم٤مء( هبيذا اًمّميدد ذم يمت٤مسم د حمّٛمد اسمـ اًمًٞمد ُمٝمدي اًم٘مزويٜمّل ومم٤ّم رواه اًمًٞمّ 

٦م اٟم٘مٓمع  ر احلًٞمٜمّٞم٦م، وقم٤مد أهيؾ يميرسمالء ُي٘م٤مؾميقن ؿميّح٦م اعمي٤مء ويمّْمي  ه3528ىمقًمف: ذم ؾمٜم٦م 

د ؾميٚمامن، ومي٠مسمك اًمٜم٘مٞمي٥م أن ذم أرايض اًمٜم٘مٞم٥م اًمًٞمّ  اًمٔمٛم٠م، وم٠مُمرت احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م سمحٗمر  رٍ 

 ،إًمٞمف ُمي٤م يِميجٞمف ٞم٥م، ومٙمت٧ٌُم ٝم٤م أن أيمت٥م إمم اًمٜم٘موم٤مشّمٗمؼ أن زرت يمرسمالء، ومٓمٚم٥م أهٚمُ  ،يٛمّٙمٜمٝمؿ

 وقمغم طم٤مهلؿ ُم٤م يٌٙمٞمف: 

اٌـِطأٍّـٓاى ـ  اٜافو لٓىـلاااامـ 

 

اىآـٕنا ظف ـلاااٌَأ ه٘اظٓالصوٌ  

اسلَِا ظحنضاى ِـكامللٓىـلاااوأهنْ 

 

٘ااوأف ْ  ــ ه ـــلسلَِالؽلشــٚأ اُ

 



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     32

 وم٠مضم٤مز اًمٜم٘مٞم٥م طمٗمر اًمٜمٝمر واٟمتٗمع أهؾ يمرسمالء ُمٜمف.

 ،هذا سمقذت اًمتٕمٛمػمات ذم اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦مك يقُمٜم٤م وطمتّ   ه3593م / 73;3وُمٜمذ قم٤مم 

٤ًم، وم٘ميد شميّؿ ضمٚمي٥م اًمٙمي٤مر اعمٕميّرق ُميـ فميوىمد سمذل اعم١ًموًمقن ذم يمّؾ إدوار اهتامُمي٤ًم ُمٚمحق

 ٦م ًمٚمّميحـ سم٤مًم٘م٤مؿمي٤مين. واًمرووي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م ٓ شم٘ميّؾ أاٗمٝم٤من، وشمّؿ إيم٤ًمء اًمقاضمٝم٤مت إُم٤مُمّٞمي

 ِم٤مهد واًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م. ٦م روو٤مت اعمقمـ اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م وقمـ سم٘مٞمّ  ووخ٤مُم٦مً  روقم٦مً 

وىمد اقمت٤مد اعمًٚمٛمقن أن ُيزّيٜمقا هذا اعمرىمد يمٖمػمه ُمـ اعمراىمد اعم٘مّدؾمي٦م سمي٤معمجقهرات واحليكم، 

ـّ  واًمزظمروم٦م واًمتذهٞم٥م  اعمٕمامرّي  وىمد ؾم٤ممهقا ذم اٞم٤مٟمتٝم٤م وشمٓمقير أسمٜمٞمتٝم٤م> ومٌٚمٖم٧م اًمروقم٦م ذم اًمٗم

 ًٚمٛملم. ٤مس اًمٕمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمقس اعميٚمٞمؼ وُم٘م٤مم اًمٕمٌّ  ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞماًم سمِمٙمؾٍ 

ُميؽمًا ُمرسمٕمي٤ًم، وًمٚمّميحـ  6592هذا وشمٌٚمغ ُم٤ًمطم٦م اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م واًمّمحـ اًمنمييػ 

 صمامٟمٞم٦م أسمقاب هل: 

، سمي٤مب ]، سم٤مب اإلُمي٤مم اي٤مطم٥م اًمزُمي٤من7، سم٤مب اإلُم٤مم احلًلم7سم٤مب اإلُم٤مم احلًـ

 ، وهذه إسمقاب ُمقىمٕمٝم٤م ذم اجلٝم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ُمـ اًمّمحـ. 7اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

، وي٘مٕمي٤من ذم اجلٝمي٦م 7، سم٤مب اإلُم٤مم قميكم سميـ ُمقؾميك اًمروي٤م7عم١مُمٜملمسم٤مب اإلُم٤مم أُمػم ا

اعمًاّمة سم٤ٌمب اًم٘مٌٚم٦م شم٘مع ذم اجلٝمي٦م اجلٜمقسمّٞمي٦م، أُّمي٤م ذم اجلٝمي٦م اًمِميامًمّٞم٦م  9اًمنمىمّٞم٦م، سم٤مب اًمرؾمقل

ريػ قميّدة هميرف وأواوييـ ي. وشمْمّؿ ضمقاٟم٥م اًمّمحـ اًمِم7ومتقضمد سم٤مب اإلُم٤مم حمّٛمد اجلقاد

٤مت اإلؾميالُمّٞم٦م، وُزّيٜمي٧م ضمقاٟمي٥م راء ويمٌي٤مر اًمِمخّميٞمّ ُدومـ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚميامء واًمًيالـملم واًميقز

 ٦م. اًمٌديع اًمّمٜمع، ويٕمتؼم اًمٞمقم ُمـ اًمٜمٗم٤مئس إصمريّ  اًمّمحـ سم٤مًمٗمًٞمٗم٤ًمء واًمٙم٤مؿم٤مينّ 

اجلدييد  اطمتٗمٚم٧م ُمديٜم٦م يمرسمالء سمقاقل اًمييح إصمرّي   ه35:7رضم٥م ؾمٜم٦م  :4وذم يقم 

٦م، ُمٓمّٕميؿ سم٤معمٞمٜمي٤مء ّْميُمـ اًمذه٥م اخلي٤مًمص واًمٗم ُمّمٜمقعٌ  ، وهق ضيٌح 7دٟم٤م اًمٕم٤ٌمسعمرىمد ؾمٞمّ 

 ذم اإلسمداع.  وإطمج٤مر اًمٙمريٛم٦م، ويٕمتؼم آي٦مً 

                                                                    

، ًسرتِ فٖ هىتجٔ الرك٘ت الط٘د هحوٍس ( سٍ٘س هحوٍس اثي السٍ٘س هْسٕ المعٌٍٍٖٗ )هركَـقطٍس اإلًطبء، تإل٘ف ال( 1)
 يلٍٖ الً٘مَثٍٖ فٖ الٌزف. 
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ـ ؾم٤مدن اًمرووي٦م اًمٕم٤ٌمؾميٞم٦ّم اعمٓمّٝميرة أّن يمٚمٗمتيف سمٚمٖمي٧م وىمد أقمٚمٛمٜمل اًمًٞمّ  د سمدر اًمديـ آل وٞم٤مء اًمدي

 آٓف ُمث٘مي٤ملٍ صمامٟمٞمي٦م ٦م و ُمـ اًمٗمّْمي أًمػ ُمث٘م٤ملٍ  622أًمػ ديٜم٤مر، وىمد اؾمتٕمٛمؾ ذم اٞم٤مهمتف  372طمقازم 

اًمٕمٛمؾ ومٞمف صمالث ؾمٜمقات، وشمّؿ إٟمج٤مزه ذم أايٗمٝم٤من سمٛمًي٤مقمل اًمٕمالُّمي٦م اًمٙمٌيػم  ُمـ اًمذه٥م، واؾمتٖمرق

 ٤مم يمرسمالء اعمِمٝمقرة. ، ويم٤من يقم اؾمت٘م٤ٌمًمف ُمـ أيّ د حمًـ احلٙمٞمؿ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل آي٦م اه اًمًٞمّ 

 ٤7مسدٟم٤م اًمٕمٌّ ًمٚمّمحـ، وؿمّٞمدت ُمْمٞمٗم٤ًم ًمًٞمّ  جم٤مورةٍ  يمام شمّؿ اؾمتٛمالك ىمٓمٕم٦مٍ 

 دىًيح ظذانح اًشوضح اًعتاظّيح

ًمًداٟم٦م اًمروو٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م،  وم٘مد يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمؼ شم٤مسمٕم٦مً  شمقًمٞم٦م ؾمداٟم٦م اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦مأُّم٤م 

اًمًٞمد سمدر اًمديـ اًمٙمٚمٞميدار ٟمجيؾ اعمرطميقم اًمًيٞمد حمّٛميد طمًيـ  وشمًٜمّؿ ُم٘م٤مًمٞمده٤م أظمػمًا احل٤مّج 

د د ُمرشم٣م اًمٙمٚمٞمدار اسمـ اًمًٞمد ُمّمٓمٗمك اًمٙمٚمٞميدار اسميـ اًمًيٞمّ اًمًٞمّ  اًمٙمٚمٞمدار اسمـ اعمرطمقم احل٤مّج 

 .  احل٤مئرّي  اًمٙمٚمٞمدار آل وٞم٤مء اًمديـ ُمـ آل وم٤مئز اعمقؾمقّي  طمًلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 . 88 ٍ 87، غع 1، د ( الطٍؾٔ الًجبسٍ٘ٔ وتبة )هسٌٗٔ الحس٘ي ضارى ثطإى سسأً( 1)

  7عّ رضيح افعّباس بن ظ
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ُميـ ظمدُمي٦م اًمرووي٦م  ٦مٍ ظم٤مّاي ويمٚمي٧م إمم جلٜمي٦مٍ اٟمتزقم٧م ُمٜمف اًمًداٟم٦م وأُ  وُمٜمذ قمنم ؾمٜمقاٍت 

سميـ أمحيد  د طمًلم سمـ ُمٝمدّي د حمٛمّ اؾمتٚمؿ اًمًداٟم٦م اًمًٞمّ  اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م سم٢مذاف ُمديري٦م إوىم٤مف، صمؿّ 

د ُمٝميدي  اًمًيٞمّ م، وُميـ سمٕميده شميقمّم 3;;3ك ؾمٜم٦م طمتّ  4:;43/4/3آل وٞم٤مء اًمديـ سمت٤مريخ 

ًمٚمقىميػ  شم٤مسمٕمي٦مً  ٦مً قم٤مُّمي م، وُمـ سمٕمده أايٌح٧م اًمًيداٟم٦م أُم٤مٟمي٦مً 4225ك ؾمٜم٦م وم٤موؾ اًمٖمرايب طمتّ 

 ٦م. ٦م اًمديٜمٞمّ وسم٢مذاف اعمرضمٕمٞمّ  ،اًمِمٞمٕمّل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  افعباشّوة يف ـربالء افروضة 
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  ه3111م / 3193ة شنة ل يف افروضة افعباشوّ فلملك ؾوصل األوّ  ةٌ تارخيوّ  صورةٌ 
 

اب آل ضعمـة د ظبد افوهّ يراينف افسوّ د آل ثابتف افقنصل اإلمن افومغ: أمحد حامد افرصافف حممّ 

لف محود خـان ةف ادلك ؾوصل األوّ د مرتىض آل ضواء افدين شادن افروضة افعباشوّ ةف افسوّ رئوس افبلديّ 

ةف صـافح محـام مـدير ف فواء ـربالءف جعفر افعسكري رئوس افـوزراءف افسـود حسـغ افـددمترّص 

 ود آل ىرص اهلل. د حممد حسن آل ضواء افدينف افسود ظبّ افؼضةف افسوّ 

 ؾضل ـربالء وافسبة احلسونّوة

٦م اًم٤ًمُمٞم٦م، ومٙميؿ أصمٜميك تٝم٤م اًمديٜمٞمّ متت٤مز شمرسم٦م هذه إرض اعم٘مّدؾم٦م قمـ ؾم٤مئر سم٘م٤مع اًمٕم٤ممل سم٘مدؾمٞمّ 

ًمالئ٘مي٦م واًميدرضم٤مت اًمرومٞمٕمي٦م اًمتيل وأؿم٤مدوا هب٤م ورومٕمقه٤م إمم اعمٙم٤مٟم٦م ا ،قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٕمراء واًمٙمّت٤مب

وىُمتؾ هب٤م، وم٤مظمتٚمٓم٧م اًمؽمسم٦م اًمٓمي٤مهرة سميدُم٤مء  7ٝم٤م> ومٝمل إرض اًمتل ىمدم إًمٞمٝم٤م احلًلمشمًتح٘مّ 

٦م ىمٌٚمي٦م ُمـ اًمٕمٚمقيرلم إسمرار، وىمد ُٟمٕمت٧م إرض سم٠مّ ٤م ىمٌٚم٦م اإلسمي٤مء، وُمّٙمي :احلًلم وأهؾ سمٞمتف
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 اعمٕمٛمقرة> وم٠مرض يميرسمالء هيل سمحيؼ  ٦م اًمٌ٘م٤مع اًمّمالة> وًمذا ومّْمٚمٝم٤م اه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم يم٤مومّ 

 سم٤مًمثٜم٤مء واإلضمالل.  ضمديرةٍ  وطم٘مٞمٍؼ 

 
ٍ
ًمٙميّؾ إٟمًي٤من.  ًمٚمٜم٤مس، ومٞمٝم٤م اًمٗمقائد اًمٙمثػمة واعمٜم٤مومع اًمٕم٤مُمي٦مّ  واًمؽمسم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م هل ظمػم ؿمٗم٤مء

 :  7ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ف وم٘مؾ: سمًؿ اه، اًمّٚمٝميّؿ سمحيّؼ هيذه ُمـ يمّؾ داء> إذا أظمذشمَ  ذم ـملم ىمؼم احلًلم ؿمٗم٤مءٌ 

اًميذي شمقارييف، وسمحيّؼ ضميّده  سم٦م اًمٓم٤مهرة، وسمحّؼ اًمٌ٘مٕم٦م اًمٓمّٞم٦ٌم، وسمحّؼ اًميقّ  اًمؽم

وأسمٞمف وأظمٞمف، واعمالئٙم٦م اًمذيـ حيّٗمقن سمف، واعمالئٙم٦م اًمٕمٙمقف قمغم ىمؼمه ًمٞماًل يٜمتٔمرون 

ُميـ يميّؾ داء، وأُم٤مٟمي٤ًم ُميـ يميّؾ  ٟمٍمه )اغّم اه قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم( اضمٕمؾ زم ومٞمف ؿمٗم٤مءً 

 سمف ضمًٛمل  حَّ ِا أع قمكّم ذم رزىمل، و، ووؾّم ، وقمّزًا ُمـ يمّؾ ذل  ظمقٍف 

 إذا أـلتها ؾقل: افّلهّم رّب افسبة ادبارــةف ورّب افـوّ  »أيْم٤ًم:  7وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

مـن ــّل  افذي واريتهف صلِّ ظذ حمّمد وآل حمّمدف واجعله ظلاًم ىاؾعًاف ورزؿـًا واشـعًاف وصـفاءً 

وروى إؾمح٤مق  .شرسمع ضمقاٟم٥م اًم٘مؼممخ٦ًم ومراؾمخ ُمـ أ 7طمريؿ ىمؼم احلًلم»: 7وىم٤مل «.داء

مـن ريـاض  موضع ؿز احلسغ منذ يوم ُدؾـن ؾوـه روضـةٌ »ىم٤مل:  7سمـ قماّمر، قمـ أيب قمٌد اه

 .  شاجلنّة

 ّروم٦م، ويمثيػمةٌ يهل اعمزاي٤م اًمتل شمّتّمػ هب٤م هذه إرض اعم٘مّدؾم٦م واًمؽمسم٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م اعمِمي يمثػمةٌ 

اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ظمػم  هل اًمٗمقائد اًمتل جُيٜمك ُمٜمٝم٤م. وًمٕمّؾ رأي اًمٕم٤ممل

ُمّمدر ًمتٗمّٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمؽمسم٦م، ىم٤مل: وهذه اًمؽمسم٦م هل اًمتيل ُيًيّٛمٞمٝم٤م أسميق رحيي٤من اًمٌيػموين ذم 

 يمت٤مسمف اجلٚمٞمؾ )أصم٤مر اًم٤ٌمىمٞم٦م( اًمؽمسم٦م اعمًٕمقدة ذم يمرسمالء. 

ّل قمغم ـمٞم٥م ٟمٕمؿ، وإّٟمام ُيٕمرف ـمٞم٥م اًمٌمء سمٓمٞم٥م آصم٤مره، ويمثرة ُمٜم٤مومٕمف وهمزارة ومقائده، وشمد

 إرض واُمتٞم٤مزه٤م قمغم همػمه٤م ـمٞم٥م صمامره٤م ورواء أؿمج٤مره٤م، وىمّقة يٜمٕمٝم٤م وريٕمٝم٤م. 

                                                                    

 ، قجى قْطاى. 304للط٘د الػسٍق، ظ  ال ٗحؿطُ الفمِ٘، ؛ ٍاًهط هٓيضارى الىبفٖ، للىلٌٖ٘( 1)
 . 304الفمِ٘، للط٘د الػسٍق، ظ  هٓيْ ال ٗحؿطُ( 2)
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ة واعمٜمٗمٕمي٦م سمٙمثيرة اًمٗمقايميف وشمٜمّققمٝمي٤م وضمقدمي٤م وىمد اُمت٤مزت شمرسم٦م يمرسمالء ُميـ طمٞمي٨م اعمي٤مدّ 

ُميـ اًميثامر  وهمزارم٤م، طمّتك إّ ٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م هل اًمتل متّقن أيمثر طمقاض اًمٕمراق وسمقادييف سمٙمثيػمٍ 

٦م اًمتل ختّّمٝم٤م وٓ شمقضمد ذم همػمه٤م. إذًا، ومٚمٞمس هق اٛمٞمؿ احلّؼ واحلّؼ اًمّمٛمٞمؿ أن شمٙميقن اًمٞم٤مٟمٕم

 أـمٞم٥م سم٘مٕم٦م ذم إرض ُمرىمدًا وضحي٤ًم ٕيمرم ؿمخّمٞم٦م ذم اًمدهر. 

ٕطمًـ ُم٤م يٛمٙميـ ُميـ  ذم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، وأمجع ذاٍت  ٟمٕمؿ، مل شمزل اًمدٟمٞم٤م متخض ًمٌٚمد أيمرم ومردٍ 

ذم أاي٘م٤مع اعمٚمٙميقت وضمقاُميع  ٦مٍ ُمٚمٙمقشمّٞمي وأؾميٛمك روٍح ري٦م، ي٦م ذم اًمٓمٌٞمٕمي٦م اًمٌِميُمزاي٤م اًمٕمٌ٘مريّ 

  اجلؼموت> ومقًمدت ٟمقرًا واطمدًا ؿميٓمرشمف ٟمّميٗملم> ؾميّٞمدَ 
ِ
إوايٞم٤مء  دَ وؾميٞمّ  9حمٛميداً  إٟمٌٞمي٤مء

: 9يميام ىمي٤مل ،جمٛمع اًمٜمقريـ وظمالا٦م اجليقهريـ 7، صمّؿ مجٕمتٝمام صم٤مٟمٞم٤ًم ومٙم٤من احلًلم٤7مً قمٚمٞمَ 

 ٟمداء أسمد أسم٤مد.صمّؿ قمّمٛم٧م أن شمٚمد هلؿ إ ش ٍمنّي وأىا من حسغ حسغٌ »

 ،وىمقًمف أيْم٤ًم: وم٢مذا وىمٗم٧م قمغم سمٕمض ُم٤م ًملرض واًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم ُمـ اعمزاي٤م واخلقاّص 

إذا ىمٞميؾ: إّن اًمِميٗم٤مء ىميد حيّميؾ ُميـ اًميؽماب، وإّن شمرسمي٦م  واؾميتٖمراٌب  مل يٌَؼ ًمؽ قمجي٥ٌم 

 ةً ُمـ إظم٤ٌمر وأصم٤مر اًمتل شمٙم٤مد شمٙمقن ُمتيقاشمر هل شمرسم٦م اًمِمٗم٤مء يمام ورد ذم يمثػمٍ  7احلًلم

ـْ اؾمتِمٗمك هب٤م ُمـ إرض اًمتل قمجز  يمتقاشمر احلقادث واًمقىم٤مئع اًمتل طمّمؾ اًمِمٗم٤مء ومٞمٝم٤م عمَ

 إـم٤ٌمء قمـ ؿمٗم٤مئٝم٤م.

أومال جيقز أن يٙمقن ذم شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م قمٜم٤مس يمٞماموي٦م شمٙمقن سمٚمًياًم ؿمي٤مومٞم٤ًم ُميـ مجٚمي٦م إؾمي٘م٤مم 

ًمٓميلم إّٓ ُميـ ٗمؼ قمٚمامء اإلُم٤مُمّٞم٦م وشمْم٤مومرت إظم٤ٌمر سمحرُم٦م أيميؾ اًمٚمٛمٞمٙمروسم٤مت ؟ وىمد اشمّ  ىم٤مشمٚم٦مً 

، وأن يٙميقن ّمي٦مٍ ، وهق أن يٙمقن أىمّؾ ُمـ محّ ُمٕملّمٍ  وسمٛم٘مدارٍ  ظم٤مّا٦مٍ  سمآداٍب  7شمرسم٦م ىمؼم احلًلم

 .ٜم٦مٍ ُمٕمٞمّ  وأدقمٞم٦مٍ  ٦مٍ ظم٤مّا  ٦مٍ أظمذه٤م ُمـ اًم٘مؼم سمٙمٞمٗمٞمّ 

ذم ؿمٗم٤مء اعمرى، وهل أىميقال أصمٌتتٝمي٤م اًميدٓئؾ  7ُم٤م ورد قمـ ومقائد شمرسم٦م احلًلم هذا أهؿّ 

 اًمٕمديدة. 
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 لفاء واالُمراء فكربالءزيارة ادلوك واخل

ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم، ومال ضمرم وهل ُمديٜم٦م اًمًٌط  ٦مٍ ظم٤مّا  عمديٜم٦م يمرسمالء ُمٜمزًم٦مٌ 

٦م، اًمزاظميرة سم٤معمٕمي٤ممل اإلؾميالُمّٞم٦م، ٦م، اًمٕمٌ٘م٦م سم٠مرواح ؿمٞمٕمتف اًم٘مدؾميٞمّ اًمِمٝمٞمد اعمّيضم٦م سمدُم٤مئف اًمزيمٞمّ 

ووطميداٟم٤ًم> شمٞمّٛمٜمي٤ًم سمؽمسمتٝمي٤م  زراوم٤مٍت وهل هلذا ُمٜمتجع اعمٚمقك، وُمرشم٤مد اخلٚمٗم٤مء وإُمراء، ي١مُّمق ٤م 

اعم٘مّدؾم٦م، وزًمٗمك ه شمٕم٤ممم ذم زي٤مرة أضطم٦م إئّٛم٦م إـمٝم٤مر، ويم٤من هلؿ ذف اخلدُمي٦م ذم شم٘ميدير 

 واحٌف ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘مٞمدة واإلسم٤مء واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م.  7ُمقىمػ احلًلم

ـْ زار احل٤مئر اًمنميػ ُمـ اًمًالـملم اًمدي٤معم٦م هق قميّز اًمدوًمي٦م اًمٌيقهيّل  وذًميؽ ذم  ،إّن أّول َُم

 وأىم٤مم ومٞمف ُمّدة.   ه493ذم ؾمٜم٦م  صمّؿ زار احل٤مئر قمْمد اًمدوًم٦م اًمٌقهيّل ،  ه488ؾمٜم٦م 

 وىمٞمؾ قمٜمد زي٤مرشمف ُم٤م ٟمّّمف: 

 واحلي٤مئرّي  يم٤مٟم٧م زي٤مرة قمْمد اًمدوًم٦م ًمٚمٛمِمٝمديـ اًمنميٗملم اًمٓم٤مهريـ اًمٖميروّي 

، وورد ُمِمٝمد احل٤مئر ُمقٟٓم٤م احلًلم )اٚمقات 493ذم ؿمٝمر مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 

سم٘ملم ُمـ مج٤مدى إومم، ومزاره )ايٚمقات اه قمٚمٞميف( وشمّميّدق  ًمٌْمعٍ اه قمٚمٞمف( 

اظميتالف ـمٌ٘مي٤ممؿ، وضمٕميؾ ذم اًمّميٜمدوق درمهي٤ًم، ويمي٤من وأقمٓمك اًمٜم٤مس قميغم 

آٓف درهيؿ،  رةيواعمجي٤موريـ قمِمي اؾمؿ، ووه٥م ًمٚمٕميقامّ وُمئتل قمددهؿ أًمٗملم 

، وُمـ اًمثٞم٤مب مخًٛمئ٦م وومّرق قمغم أهؾ اعمِمٝمد ُمـ اًمدىمٞمؼ واًمتٛمر ُمئ٦م أًمػ رـمؾٍ 

  ، وأقمٓمك اًمٜم٤مفمر قمٚمٞمٝمؿ أًمػ درهؿ.ٕم٦مٍ ىمٓم

ُمـ إظمقيـ اعمٚمّ٘مٌلم سمج٤مًمٌل احلج٤مرة> اًمّداقمل اًمٙمٌػم طمًـ سميـ زييد  وزار احل٤مئر اًمنميػ يمؾٌّ 

رة احلًيٞمٜمّٞم٦م، واخّتيذ طمقهلي٤م ُمًيجدًا، ومل يُمٚمؽ ـمؼمؾمت٤من وديٚمؿ، وم٤ٌمذ هذا سمتِمٞمٞمد احلْم اًمٕمٚمقّي 

 .    ه493يٙمـ اًمزُمـ يمٗمٞماًل سم٢مٟمج٤مزه> طمٞم٨م شمقذّم ؾمٜم٦م 

اًميذي ُمٚميؽ ـمؼمؾميت٤من  وشمقمّم سمٕمده أظمقه اعمٚمّ٘م٥م سم٤مًمّداقمل اًمّمٖمػم حمّٛمد سمـ زييد اًمٕمٚميقّي 
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٦ٌّم ىمؼم احلًيلم ، وسمٜميك طمقًميف ُمًيجدًا وؾميّقر 7وديٚمؿ وظمراؾم٤من> ومزار احل٤مئر وأُمر سمتِمٞمٞمد ىم

 .  ه 4:5احل٤مئر، واؾمتٖمرق إٟمج٤مز هذا اًمٌٜم٤مء قمنم ؾمٜمقات> طمٞم٨م شمّؿ قم٤مم 

سمق ـم٤مهر ضمالل اًمدوًم٦م سمـ هب٤مء اًمدوًم٦م سمـ قمْمد اًمدوًم٦م اًمٌقهيل ؾميٜم٦م وزار احل٤مئر اًمًٚمٓم٤من أ

ُمـ أهٚمف وأشم٤ٌمقمف وُمقاًمٞمف ُميـ إشميراك، وسمْميٛمٜمٝمؿ اًميقزير يميامل  يمٌػمةٌ  شمراوم٘مف طم٤مؿمٞم٦مٌ   ه653

ل قميغم ىمدُمٞميف> ـمٚمٌي٤ًم عمزييد إضمير ياعمٚمؽ أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اًمرطمٞمؿ، ويم٤من ذم أيمثر اًمٓمريؼ يٛمِمي

٤من احلي٤مئر، ُمـ اًمزُمـ أضمزل ظمالهل٤م اًمٕمٓم٤مي٤م واًمٜمٕمؿ قميغم ؾميٙمّ  ةً واًمثقاب، وُمٙم٨م ذم يمرسمالء ُمدّ 

 ذم اًمٜمجػ. 7سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمّؿ ىمّمد زي٤مرة اإلُم٤مم قمكمّ 

وزار احل٤مئر ُمـ اًمًالضم٘م٦م اًمًٚمٓم٤من أسمق اًمٗمتح ضمالل اًمدوًم٦م ُمٚمؽ ؿم٤مه سمـ أيب ؿمج٤مع حمّٛميد 

 7ًلم سمـ قميكمأًم٥م أرؾمالن سمـ داود سمـ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمـ ؾمٚمجقق> طمٞم٨م شمقضّمف ىم٤مادًا زي٤مرة احل

يم٤من ُمـ وٛمٜمٝمؿ اًمقزير ظمقاضم٦م ٟمٔمي٤مم اعمٚميؽ، وىميد  يمٌػمةٌ  وُمٕمف طم٤مؿمٞم٦مٌ   ه;69ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م 

٤من احل٤مئر، وأُمر سمٕمامرة ؾميقره، صميّؿ أضمزل اًمًٚمٓم٤من ًمدى زي٤مرشمف أيمثر ُمـ صمالصمٛمئ٦م ديٜم٤مر قمغم ؾمٙمّ 

 .7ف إمم اًمٜمجػ طمٞم٨م زار ُمِمٝمد اإلُم٤مم قمكمّ شمقضّم 

سميـ   دسمٞمس سمـ ادىم٦م سمـ ُمٜمّميقر سميـ دسميٞمس سميـ قميكمّ زار يمرسمالء إُمػم  ه735وذم ؾمٜم٦م 

 39إؾمدي، ويم٤من ؿمج٤مقم٤ًم أدي٤ًٌم ؿم٤مقمرًا ُمٚمؽ احلّٚم٦م سمٕمد واًمده وطمٙمٛمٝم٤م زه٤مء  أسمق إقمزّ  ،ُمزيد

 . سمتحريض اًمًٚمٓم٤من ُمًٕمقد اًمًٚمجقىمّل   ه;74قم٤مُم٤ًم، وىُمتؾ ؾمٜم٦م 

ـّ قمٚمٞميف سمي٤مًمتقومٞمؼ سم٤ميمٞم٤ًم طم٤مومٞم٤ًم ُمتّيقم٤ًم إمم اه أ وعّم٤م ىمّمد يمرسمالء دظمؾ احل٤مئر احلًٞمٜمّل  ن يٛم

ٓم٥م قمٚمٞمف سم٤مؾميؿ ويٜمٍمه قمغم أقمدائف، وعّم٤م ومرغ ُمـ ُمراؾمٞمؿ اًمزي٤مرة أُمر سمٙمن اعمٜمؼم اًمذي يم٤من خُي 

االة اجلٛمٕم٦م، وٓ خُيٓمي٥م  اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد قمٜمد االة اجلٛمٕم٦م ىم٤مئاًل: ٓ شُم٘م٤مم ذم احل٤مئر احلًٞمٜمّل 

 ٛمؾ ذم يمرسمالء.ذم اًمٜمجػ، وقمٛمؾ ُم٤م قم 7. صمّؿ ىمّمد ُمرىمد اإلُم٤مم قمكمّ هٜم٤م ٕطمدٍ 
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ىمدم اًمٕمراق ُمـ سمالد اجلٌيؾ اًمًيٚمٓم٤من حمٛميقد همي٤مزان ظمي٤من ُمي٤مّرًا سم٤محلّٚمي٦م   ه8;8وذم ؾمٜم٦م 

، وذم هيذه اعمرطمٚمي٦م أُمير 7ف إمم يمرسمالء طمٞم٨م ىمّمد زيي٤مرة احلًيلم سميـ قميكمّ ومتقضّم  ،وم٤مًمٜمجػ

 .  7ُمـ اخلٌز ذم اًمٞمقم ًملؿمخ٤مص اعم٘مٞمٛملم سمجقار ىمؼم احلًلم سمتقزيع آٍٓف 

وىميدم إمم زيي٤مرة يميرسمالء واًمٜمجيػ، وذم   ه:;٤8من هم٤مزان ظم٤من اًمٕمراق ؾمٜم٦م ويمذًمؽ ىمّمد اًمًٚمٓم

، وهٜمي٤مك ٦م أيي٤ممٍ ٝم٤ًم إمم احلّٚم٦م وُمٙم٨م هب٤م ؾميتّ مج٤مدى إومم ُمتقضّم  32رطمٚمتف هذه يم٤من ىمد قمؼم اًمٗمرات ذم 

ـ  أُمر اخلقاضم٦م ؿمٛمس اًمديـ اقاب اخل٤مدم اًمًٙمقرضمّل  ـ أقمي٤مزم احلّٚمي٦م ي٠مظميذ اعمي٤مء ُمي أن حيٗمر  راً ُمي

، ويروي ؾمٝمؾ يمرسمالء اًمٞم٤مسمس اًم٘مٗمر، ووه٥م همالة هيذا اًمٜمٝمير إمم 7ومٕمف إمم ُمرىمد احلًلماًمٗمرات ويد

 وقمددهؿ يم٤من قمديداً. اًمٕمٚمقيرلم واًمٗم٘مراء اًمذيـ ي٠مشمقن إمم اعمرىمد احلًٞمٜمّل 

ف شمقضّمي  ه925أو ؾميٜم٦م   ه923رق اإلٟمٙمٚمٞميزي سم٘مقًميف: وذم ؾميٜم٦م ياعمًتِمي Broun وي١ميّمد سميراون

، وأهيدى إمم اعمِميٝمد هيداي٤م واٟمحدر ُمٜمٝم٤م إمم يمرسمالء ًمزي٤مرة اعمِمٝمد احلًٞمٜمّل  اًمًٚمٓم٤من هم٤مزان إمم احلّٚم٦م،

   وومػمة. لم اعم٘مٞمٛملم ومٞمٝم٤م سم٠مُمقالٍ ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م، وزّيـ اًمروو٦م سم٤مًمتحػ اًمٜمٗمٞم٦ًم، وأُمر ًمٚمٕمٚمقيّ 

ُم٤مرمي٤م ذم اًمٕميراق قميغم قمٝميد اًمِميٞمخ أ٧ًم ٦م اًمتل شم٠مؾّم ٦م اجلالئريّ وذم دور اًمدوًم٦م اإليٚمخ٤مٟمٞمّ 

وأقم٘مٌف ذم احلٙمؿ ٟمجٚمف اًمًٚمٓم٤من أويس، ىم٤مم سمتِمٞمٞمد سمٜم٤ميي٦م ،  ه979تقرّم ؾمٜم٦م اعم طمًـ اجلالئرّي 

اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م، وىمد زار احل٤مئر ٟمجٚمف اًمًٚمٓم٤من أمحد هب٤مدر ظم٤من سمـ أويس اًميذي شميّؿ 

 قمغم يده سمٜم٤مء اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعم٤مصمٚم٦م ًمٚمٕمٞم٤من اًمٞمقم. 

ف قمٜمدُم٤م أي٘مـ سمٕمدم ُم٘مدرشمف قمغم ايّد يروي ًمٜم٤م سمٕمض اعم١مّرظملم: أُّم٤م اًمًٚمٓم٤من أمحد وم٢مٟمّ 

، شمٞمٛمقرًمٜمک اوٓمر إمم شمرك سمٖمداد، وآٟمًح٤مب ُمٜمٝم٤م سمجٞمِمف اًمذي يم٤من ٟمحق أًمٗمل ُم٘م٤مشميؾٍ 

ومخرج ُمـ سمٖمداد سمٕم٤ًميمره ًمٞمالً ومحؾ ُم٤م ىمدر قمٚمٞمف ُمـ إُمقال واًمذظم٤مئر وٟميزل ذم ؾميٝمؾ 

 يمرسمالء. 

ٝمي٤م ومتٙمي٤ًم ذريٕمي٤ًم، صميّؿ ( وومتيؽ سم٠مهٚم  ه7;9وم٤مؾمتقمم شمٞمٛمقر قمغم سمٖمداد ذم اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م )ؾمٜم٦م 

                                                                    

ٔ، الثي الفَقٖ، ظ ( 1) َازث الزبهً ٕ، غع 497الح ض اهلل التستط هط هزبلس الواهٌ٘ي، للمبؾٖ ًَ ًٍا  .  390ـ  380؛ 
 . 157ٍاًهط ولطي ذلفب، ظ ؛ 53، ظ 3ى، دللوستططق ثطاٍ ،تبضٗد ؤزثٖ بٗطاى( 2)
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 ،ذم ؾميٝمؾ يميرسمالء ؿميديدةٌ  ومدارت سملم اًمٗمري٘ملم ُمٕمريمي٦مٌ  ،أرؾمؾ ضمٞمقؿمف ذم أصمر اًمًٚمٓم٤من أمحد

 ا زم ذم آظمره٤م اًمًٚمٓم٤من أمحد إمم ُمٍم ُمًتجػمًا سمًٚمٓم٤م ٤م اعمٚمؽ اًمٔم٤مهر سمرىمقق.

ـْ زار احل٤مئر ُمـ اًمّمٗمقيرلم اًمًٚمٓم٤من إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗمقّي  ٤مدى مج 47وذًمؽ سمت٤مريخ  ،وأّول َُم

. ويروي اعمًؽم ًمقٟمٙمريؽ ذم يمت٤مسمف )أرسمٕم٦م ىمرون ُميـ شمي٤مريخ اًمٕميراق( هبيذا   ه36;اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 

 اخلّمقص ُم٤م هذا ٟمّّمف: 

٦م ذم اًمٕمييراق، اًمؽميمامٟمّٞميي ٦موميي٠مهع اًمِميي٤مه ذم اًم٘مْميي٤مء قمييغم احلٙمقُميي٦م أق ىمقيقٟمٚمّٞميي

قمغم يد اًم٘م٤مئد طمًلم سمؽ   ه36;م ي :372ومخْمٕم٧م سمٖمداد حلٙمٛمف ذم أواظمر ؾمٜم٦م 

رقم٤ًم ًمزيي٤مرة ياجلديد سم٤مًمِم٤مه ُمًي إّن دظمقل اًمٕمراق ذم طمقزة اًمٕمرش اًمِمٞمٕمّل ًٓمف. و

ضمٜمقده ذم سمٖمداد طمّتك ىمدم ًمزيي٤مرة إضطمي٦م  > إذ مل شمٙمد شمًت٘مرّ اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م

 اعم٘مّدؾم٦م ذم يمرسمالء واًمٜمجػ.

 اًميذي اطمتيّؾ  م شمّؿ ومتح اًمٕمراق قمغم يد اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مٟمقينّ 3756/   ه63;وذم ؾمٜم٦م 

ذم فمي٤مهر  8وزار ُمرىمد اإلُم٤مُملم اهلامُميلم اجليقاديـ،  ه63;مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م  :3ٖمداد ذم سم

واؾميتٛمّد ُميـ  8سمٖمداد، صمّؿ ىمّمد زي٤مرة اعمِمٝمديـ اعمٕمّٔمٛملم أُمػم اعم١مُمٜملم وأيب قمٌد اه احلًلم

 أرواطمٝمام.

ُميـ  يمٌيػمٍ  إومم ُمـ اًمًٜم٦م اعمذيمقرة، وأُمر سمِمّؼ  يرٍ  یمج٤مد :4ويم٤مٟم٧م زي٤مرشمف ًمٙمرسمالء ذم 

وأواٚمف إمم يميرسمالء وضمٕمٚمٝمي٤م يمي٤مًمٗمردوس، إُمير اًميذي زاد ذم حمّميقٓم٤م وأصميامر  ،اًمٗمرات

الم. أؿمج٤مره٤م، وأٟمٕمؿ قمغم اخلدُم٦م واًمًٙمّ  ًّ  ٤من يمام وأٟمٕمؿ قمغم ؾم٤ميمٜمل دار اًم

                                                                    

  .157 ٍ 156غع، هرتػط تبضٗد ثغساز المسٗن ٍالحسٗج، يلٖ ضطٗف األيهوٖ( 1)
 ٍؤوجط الهي ؤىّ ٌّبن سمكب  ٍلى ؤحٌبء الٌسد ؤفمسّب ٍحسٓ الس٘بق ٍالوًٌى..  ،ال ٗرفى هب فٖ الًجبضٓ هي بضثبن( 2)
ٍاًهط تـبضٗد الًـطاق ثـ٘ي    ؛ 20تطرؤ االُستبش رًفط ذ٘بـ، ظ  ،ًَىطٗهللوستط ل ،ؤضثًٔ لطٍى هي تبضٗد الًطاق( 3)

 م.  1946قجى ثغساز  , 10لَظاضٓ الوًبضف، ظ  ،ٍالتبضٗد الحسٗج؛ 316، ظ 3احتالل٘ي، د 
 . 265، ظ 1للس٘س رًفط ثحط الًلَم، د  ،تحفٔ الًبلن( 4)
لسن  ،الومسٍسٔ هَسَئ الًتجبت ؛29، ظ 4ي، د ٍاًهط تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘؛ 201 ٍ 200غع  ،ولطي ذلفب( 5)

 . 111، ظ 1وطثالء، د 
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/   ه3254وذًميؽ ذم ؾميٜم٦م ) ،يمام زار احل٤مئر اًمِم٤مه قم٤ٌمس اًمٙمٌػم طمٗمٞمد اًمِمي٤مه إؾميامقمٞمؾ اًمّميٗمقّي 

ك اًمِمي٤مه قمٌي٤مس يسمٕمدُم٤م ىمْمي»ذًمؽ ا٤مطم٥م يمت٤مب )قم٤ممل آراي قم٤ٌمد( يمام ذم ىمقًمف:  دم(، وي١ميّ 3845

 .ششمقضّمف قمـ ـمريؼ احلّٚم٦م إمم اًمٜميجػ ًمٚمثؿ قمتي٦ٌم احليرم احلٞمدرّي  7زي٤مرة احلًلم

شمقضّمف اًمقازم ىمٌالن ُمّمٓمٗمك سم٤مؿمي٤م إمم زيي٤مرة اًمٕمتٌي٤مت اعم٘مّدؾمي٦م ذم   ه::32وذم سمداي٦م ؾمٜم٦م 

 ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن، وأٟمٕمؿ قمغم اخلدم صمّؿ قم٤مد إمم سمٖميداد، وقمٜميد وذًمؽ ذم ،يمرسمالء واًمٜمجػ إذف

 م. 3927ي   ه3339، صمّؿ زار احل٤مئر اًمًٚمٓم٤من طمًـ سم٤مؿم٤م ؾمٜم٦م قمقدشمف ورد أُمر قمزًمف

)شم٤مريخ سمٖمداد( قمـ واػ زيي٤مرة اًمًيٚمٓم٤من اعميذيمقر سم٘مقًميف: وذم  فذم يمت٤مسم يروي ًمٜم٤م اسـم اًمًقيدّي 

ىميّرة قميلم  ،د اًمِميٝمداء وإُمي٤مم اًمّميٚمح٤مءيمرسمالء ًمزي٤مرة ؾميٞمّ ال ُمـ هذه اًمًٜم٦م رومع اًمٚمقاء سم٤معمًػم إمم ؿمقّ 

أهؾ اًمًيٜم٦م، وؾميٞمّد ؿمي٤ٌمب أهيؾ اجلٜمّي٦م أيب قمٌيد اه )ريض اه قمٜميف(، وإمم زيي٤مرة اًمٚمٞمي٨م اجلًيقر، 

ٌّي و٤مل   واًمِمج٤مع اًمٖمٞمقر، ىم٤مـمع إٟمٗم٤مس ُمـ يمّؾ  ٤مس> وميدظمؾ يميرسمالء وزار يم٤مخلٜم٤مس أيب اًمٗمْميؾ اًمٕم

ٝمرت اعمٗمي٤مظمر> ومي٠مضمزل قميغم ظميّداُمٝم٤م، وأمجيؾ ذم وم٘مرائٝمي٤م، أاح٤مب اًمٙم٤ًمء، وأـمٚمٕم٧م اعم٤ٌمظمر، وفم

ودقم٤م سمحّمقل اعمراد، وزوال إٟمٙم٤مد، ودقم٤م ًمف سمام يروم، وأٟمجح ذم ؾمٕمٞمف سم٤مًم٘مدوم، وسم٘مل يقُمي٤ًم واطميداً 

 .ًمْمٞمؼ اًم٘مّم٦ٌم سم٠مطمزاسمف وأقمقاٟمف وأاح٤مسمف، صمّؿ ارتؾ ىم٤مادًا أرض اًمٖمرّي 

> وم٢مّٟمف شمقضّمف ٟمحق اًمٕميراق قميـ ـمرييؼ ِم٤مرّي وممّـ زار يمرسمالء أيْم٤ًم اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مدر ؿم٤مه إوم

وُمٜمٝم٤م إمم احلّٚم٦م، صمّؿ ُمٜمٝمي٤م إمم اًمٜمجيػ دظمٚمٝمي٤م ييقم إطميد ذم ،  ه3378ظم٤مٟم٘ملم إمم سمٖمداد ؾمٜم٦م 

ال، وارتؾ قمٜمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م، ودظمؾ يمرسمالء يقم اًم٧ًٌم وأىم٤مم ومٞمٝم٤م احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمقّ 

 يٛمف ُمرزا زيمل.مخ٦ًم أي٤مم هق ووزراؤه وقم٤ًميمره وأرسم٤مب دوًمتف وُمٕميف ٟمد

وذًميؽ ذم ؾميٜم٦م  ،ؿمي٤مه طمٗمٞميد وميتح قميكمّ  وزار احل٤مئر اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

                                                                    

 . 62لًَىطثه، ظ  ،ٍاًهط ؤضثًٔ لطٍى هي تبضٗد الًطاق؛ 707، ظ 3السىٌسض هٌطٖ، د  ،يبلن آضإ يجبسٖ( 1)
وطثالء،  لسن ،هَسَئ الًتجبت الومسٍسٔ ؛113، ظ 5ٍاًهط تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، د ؛ 282ولطي ذلفب، ظ ( 2)

 . 119، ظ 1د 
 . 25الثي السَٗسٕ، ظ  ،تبضٗد ثغساز( 3)
 . 223 ٍ 222، غع 1للط٘د رًفط هحجَثٔ، د  ،هبؾٖ الٌزف ٍحبؾطّب( 4)
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وم٘مٞمؾ قمـ ًم٤ًمٟمف ذم شم٤مريخ زي٤مرشمف: )شمنّمومٜم٤م سم٤مًمزي٤مرة(، وىمد دّون ُم٤م أؾمٕمٗمتف اًمذايمرة ذم ،  ه34:9

 رطمٚمتف اعمٓمٌققم٦م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م سم٤مؾمؿ )ؾمٗمرٟم٤مُمف ٟم٤مسي(. 

ق اًمذي يمت٥م واٜمّػ هذه اًمرطمٚم٦م قمـ ًم٤ًمن اًمًٚمٓم٤من اعميذيمقر. وُي٘م٤مل: إّن ُمٕمتٛمد اعمٚمؽ ه

ذم ؿميٝمر رُمْمي٤من ذم   ه34:9ضم٤مء ذم )اعمٜمتٔمؿ اًمٜم٤مسي( واػ زي٤مرشمف ًمٚمح٤مئر ىمقًمف: ذم ؾمٜم٦م 

ريـ ُمٜميف ير ُمٜمف ورد اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه زائرًا اًمٜمجيػ، وظميرج ييقم اًمٕمِميياًمث٤مًم٨م قمِم

اعمٓمّٝمرة، وىمّدم ٕقمت٤مب شمٚمؽ احلية اعم٘مّدؾم٦م  قم٤مئدًا إمم يمرسمالء، وأٟمٕمؿ قمغم اعمج٤موريـ ًمٚمروو٦م

 قمغم يد ُمتقزّم احلية اًمنميٗم٦م )اٟمتٝمك(. ،ومصَّ أعم٤مٍس ُمٙمتقسم٤ًم قمٚمٞمف ؾمقرة اعُمٚمؽ

ُميـ ضمٝمي٦م  7ٟمجيزت ذم قمٝميده شمقؾميٞمع ايحـ احلًيلمأُ وُمـ مجٚم٦م اإلاالطم٤مت اًمتيل 

ٌّي اًمٕمٔمٞمؿ ومقق اًمرأس، إو٤موم٦مً  اًمٖمرب، وشمِمٞمٞمد اجل٤مُمع اًمٜم٤مسّي  يميام  ،٦م اًمًي٤مُمٞم٦مإمم شمذهٞم٥م اًم٘م

٦ٌّم، وىمد ُٟم٘مِم٧م سمامء اًمذه٥م.   يًتدّل ُمـ يُمتٞم٦ٌم اًم٘مًؿ إؾمٗمؾ ُمـ اًم٘م

ضم٤مء اًمِمٞمخ قمٌيد احلًيلم   ه3498وي١مّيد ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف ا٤مطم٥م يمت٤مب )تٗم٦م اًمٕم٤ممل( سم٘مقًمف: ذم ؾمٜم٦م 

ٌّي٦م احلًيٞمٜمٞم٦ّم واًمٓمٝمراين إمم يمرسمالء سم٠مُمر اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي  سمٜمي٤مء ، وضمّدد شميذهٞم٥م اًم٘م

اًمّمحـ اًمنميػ، وسمٜم٤مء اإليقاٟم٤مت سم٤مًمٙمي٤مر اعمٚميّقن، وشمقؾميٕم٦م اًمّميحـ ُميـ ضم٤مٟمي٥م وميقق اًميرأس 

 ٘مؾ إمم يمرسمالء.وٟمُ   ه34:8ؾمٜم٦م  لم وشمقذمّ اعمٓمّٝمر، وعم٤ّم ومرغ ُمـ ذًمؽ ُمرض ذم اًمٙم٤مفمٛمٞمّ 

ويروى أّٟمف ًمدى واقل اًمًيٚمٓم٤من ٟمي٤مس اًميديـ ؿمي٤مه ًمٙميرسمالء يمي٤من ذم اؾميت٘م٤ٌمًمف داظميؾ 

٦م ه٤مب آل ـمٕمٛمي٦م ي رئيٞمس سمٚمدّييد قمٌد اًمقّ اعمرطمقم اًمًٞمد حمّٛمد قمكم اسمـ اًمًٞمّ رة احلًٞمٜمّٞم٦م ياحلْم

 يمرسمالء آٟمذاك ي وم٤مطمتٗمك سمف وأٟمِمده هذيـ اًمٌٞمتلم سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: 

َااااهــ ااهـ ىن  ا ٌــِٕاهاٌــ افِويـل

 

ــول  َااِو ــ ــَا فا فضان ــوػانو ا(2)س

ٍااااجـن   اهِلبا ظـِم اهـ ا وفاجـا

 

ٍااأـٍـــ ول  اشـــير  هلا ِـــرِماف

                                                                     

 . 315، ظ 3ًبغط السٗي ضبُ، د  ،الوٌتهن الٌبغطٕ( 1)
 .  308، ظ 1د ،الس٘س رًفط ثحط الًلَم ،تحفٔ الًبلن( 2)
 ي ؤسوبء وطثالء. اًهط الفػل األٍٍل هي ّصا الىتبة.ٍّٖ ه ( ،ولؤ )ًٌَ٘ى هرتػط( 3)
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 اًمًٚمٓم٤من اعمذيمقر وؾم٤مُم٤ًم ومّْمّٞم٤ًم ُمزيٜم٤ًم سمِمٕم٤مر احليٙمقُم٦م اإليراٟمّٞم٦م. وقمٜمد ذاك ُمٜمحف

يي   ه:352وممّـ زار احلي٤مئر احلي٤مج طمًيـ سم٤مؿمي٤م وازم سمٖميداد، ويم٤مٟمي٧م وٓيتيف ُميـ قمي٤مم 

إذ ضم٤مء إمم يمرسمالء صمّؿ شمنّمف سمزي٤مرة اًمٜمجػ، ويم٤من ىمد زاره٤م ُميرارًا قمدييدة يميام زار ،  ه3536

وزار   ه3532أطمد ؾمالـملم اهلٜمد، وذًميؽ ذم ؾميٜم٦م  ن اًمٚمٙمٜم٤مهقرّي د حمّٛمد ظم٤ماحل٤مئر أيْم٤ًم اًمًٞمّ 

 ُمػم ومٞمض حمّٛمد ظم٤من شم٤مًمؼم أُمػم ُم٘م٤مـمٕم٦م ظمػم سميقر اًمًيٜمد، وهيق ؿميٞمٌخ   ه3548احل٤مئر ذم ؾمٜم٦م 

 ُمـ وزرائف وقم٤ًميمره.  وُمٕمف قمددٌ  يمٌػمٌ 

زار احل٤مئر اًمًٚمٓم٤من أمحد ؿم٤مه اسمـ اًمًٚمٓم٤من حمّٛمد قميكم ؿمي٤مه   ه:355رُمْم٤من ؾمٜم٦م  ;3وذم 

 ُمٚمؽ إيران، وُزّيٜم٧م اعمديٜم٦م شمزيٞمٜم٤ًم رائٕم٤ًم، وظمرج إذاف وإقمٞم٤من ٓؾمت٘م٤ٌمًمف.  ٤مرّي اًم٘م٤مضم

ُمٚمؽ اًمٕمراق وذًمؽ ذم ؿميقال ؾميٜم٦م  ،نميػ طمًلماًمسمـ ال وزار يمرسمالء اعمٚمؽ ومٞمّمؾ إوّ 

ُميـ  سم٤مًمٖمي٦مٍ  ٞمف قمرش اًمٕمراق ّٕول ُمّرة، واؾميُت٘مٌؾ سمحٗمي٤موةٍ م وذًمؽ قمٜمد شمقًمّ 43;3ي   ه;355

ضمٝم٤مئف، وُزّيٜم٧م اًمِمقارع واًمٓمرق سم٤مًمًيج٤مضمٞمد اًمثٛمٞمٜمي٦م وزار يميرسمالء ؾميٜم٦م ىمٌؾ أقمٞم٤من اًمٌٚمد وو

، وم٤مؾميُت٘مٌؾ رئٞمس وزراء إييران وىم٤مئيد اجليٞمش اإلييراينّ  م رو٤م ؿم٤مه هبٚمقّي 46;3/   ه3564

اؾمت٘م٤ٌمًٓ رائٕم٤ًم، وًمدى قمقدشمف إمم إيران شمقمّم اًمٕمرش، وزار احل٤مئر اًمنميػ إُميػم قمٌيد اه سميـ 

مجي٤مدى إومم ؾميٜم٦م  ;3دٟمّٞمي٦م اهل٤مؿميٛمٞم٦م، وذًميؽ ذم ييقم إرسمٕمي٤مء احلًلم ُمٚمؽ اعمٛمٚمٙمي٦م إر

 .   ه3573وزار احل٤مئر أيْم٤ًم قم٤ٌمس طمٚمٛمل ُمٚمؽ ُمٍم اًم٤ًمسمؼ ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م   ه:356

ذي احلجيي٦م ؾمييٜم٦م  46صمٜمييلم وذًمييؽ ذم يييقم آ ،وزار احليي٤مئر ُمٚمييؽ اًمٕمييراق هميي٤مزي إّول

د قميكم روي٤م ظمي٤من اًمراُمٌيقري ٞمّ قمٔمٞمٛملم وزار احل٤مئر اًمًي وشمٙمريؿٍ  واؾمُت٘مٌؾ سمحٗم٤موةٍ   ه3574

قم٤مئيدًا ُميـ اًمٜمجيػ يميام   ه3575وذًمؽ ذم يقم إطمد ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م 

وذًميؽ  ،٦م ذم اهلٜمد وأومري٘مٞم٤مضم٤مء احل٤مئر أيْم٤ًم اًمًٞمد ـم٤مهر ؾمٞمػ اًمديـ زقمٞمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمامقمٞمٚمٞمّ 

 .    ه:357ذم ؾمٜم٦م 

ـ مجي٤مدى أظميرة وزار احل٤مئر أيْم٤ًم اًمًٚمٓم٤من حمّٛمد فم٤مهر ؿم٤مه ُمٚمؽ إومٖم ٤من ذم اًمٞميقم اخلي٤مُمس ُمي

                                                                    

 السٍ٘س سلوبى الٍَّبة آل قًؤ.  هصوطات السٍ٘س هز٘س( 1)
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طمٞم٨م شمقضّمف إمم اًمٜمجػ وزار احل٤مئر ُمٚمؽ اًمٕمراق ومٞمّمؾ اًمث٤مين ُميع ظم٤مًميف قمٌيد اإلًميف ذم   ه;358ؾمٜم٦م 

 أظمرى.  ُمتت٤مًمٞم٦مً  ، يمام زار احل٤مئر زي٤مراٍت  ه;358اًمٞمقم اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ ؿمٝمر مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 

ُميـ  يمٌػمٌ  زار يمرسمالء قمددٌ   ه:359/  م:7;3قز ؾمٜم٦م وسمٕمد إقمالن صمقرة اًمراسمع قمنم ُمـ متّ 

 تٝم٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م. رؤؾم٤مء وُمٚمقك اًمدول اإلؾمالُمّٞم٦م وُم٤م زاًمقا يزورون> وذًمؽ ًم٘مدؾمٞمّ 

 دروٌس من ميشاة ـربالء

 ُمٜميذ أُميدٍ  قمرومٝمي٤م اًمتي٤مريخ اإلؾميالُمّل  أًمٞمٛمي٦مٍ  ذيمرى طم٤مدصمي٦مٍ  ُمـ يمّؾ قم٤ممٍ  تّؾ ذم ؿمٝمر حمّرمٍ 

زال اداه٤م يدّوي ذم ؾمٛمع اًمزُمـ. إّن ُم٠مؾم٤مة يمرسمالء أو ـمقيؾ، أٓ وهل وم٤مضمٕم٦م اًمٓمّػ اًمتل ُم٤م 

ة، وًمّ٘مٜمي٧م اًمٕمي٤ممل اإلؾميالُمل ُمّثٚم٧م دورًا ُمـ أؾميٛمك أدوار اإلٟمًي٤مٟمّٞم٦م اًمٗميذّ  7طم٤مدصم٦م احلًلم

 دروؾم٤ًم ًمـ شُمٜمًك أسمد اًمدهر. 

ُميقيرلم، وذم ضسمتيف اًم٘م٤مويٞم٦م سمقضميف إُ  7ومٛمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م اخل٤مًمدة وضّمف اإلُم٤مم احلًيلم

هرىم٧م دُمي٤مؤهؿ اًمؼميئي٦م ورّوت ٠مُ ٗم٦م ظم٤مض اًمِمٝمداء ُمٕمريم٦م احلّؼ واًمٙمراُم٦م، ومهذه اًمٌ٘مٕم٦م اًمنمي

٦م، وسمذًمقا أٟمٗمًٝمؿ اًمٙمريٛم٦م ُمـ أضمؾ اًمٕمّزة واًمًيٞم٤مدة، أرض اًمٓمّػ، وم٤مآمٌٖم٧م سمدُم٤مئٝمؿ اًمزيمٞمّ 

 ومٙم٤مٟم٧م أطمًـ وىمع ذم ٟمٗمس اإلؾمالم وذم ت٘مٞمؼ اًمقطمدة اإلؾمالُمّٞم٦م اًمٜمٌٞمٚم٦م. 

ـْ يتّمٗمح اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل يٚمٛمس شمٚمؽ اعم ٜمزًمي٦م واًم٘مداؾمي٦م اًمتيل طمّٚمي٧م هبيذه اعمديٜمي٦م وَُم

 طمّتك يقُمٜم٤م هذا.  7دٟم٤م احلًلم سمـ قمكمّ اعم٘مّدؾم٦م ُمٜمذ ُم٘متؾ أيّب اًمْمٞمؿ ؾمٞمّ 

٦م ًمِم٤ٌمب اًمٕم٤ممل وؿمٞمقخ إُمؿ دروؾم٤ًم سمٚمٞمٖم٦م ذم اًمٜمْم٤مل واحلريّ  7ًم٘مد أقمٓمك اإلُم٤مم احلًلم

ّميحراء واًمدوم٤مع قمـ ذف اًمٜمٗمس، وم٘مّدم ٟمٗمًيف وأهيؾ سمٞمتيف وأـمٗم٤مًميف ويح٤مي٤م قميغم رُمي٤مل اًم

 7ذم ؾمٌٞمؾ شم٘مقيؿ ذقم٦م ضميّده، وهٙميذا وىميػ احلًيلم ،وىمراسملم قمغم ُمذسمح اًمنمف واإلسم٤مء

٤ٌّمر ذم قمرا٤مت اًمٓمٗمقف همػم هّٞم٤مٍب   ، وًم٤ًمن طم٤مًمف ي٘مقل: وٓ ُمٙمؽمٍث  ُمقىمٗمف اجل

ــلاإّٗ ــَاُــ ــنَُِاهّ رــ ــِنياخــ ا(1)ســ

 

ــ ُاإ ْ  ـــل ا ُ ــاأ ــ ّمامح ٘ ــماُ  اظ

                                                                     

 ّـ . 1305ٍلطبيط وطثالء ٍذك٘جْب الوطحَم الط٘د هحسي ؤثَ الحتٍ، الوتَفّى يبم  هي لػ٘سٍٓ قَٗلٍٔ( 1)
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قمٚمٞمٜم٤م يمّؾ قم٤مم ُمٜمذ اؾمتِمٝم٤مد احلًيلم اخل٤مًميد ذم ٤مم اعمِمٝمقدة اًمتل متّر ويقم قم٤مؿمقراء ُمـ إيّ 

احلي٤مزم ُميـ  فًمٞمٕمٞمد ًمٜم٤م ذيمرى سمٓمقًمي٦م أيب إطميرار وُمقىمٗمي ،اًمٕم٤مذ ُمـ حمّرم احلرام، وُم٤م يزال

راع اًميذي دار سميلم احليّؼ واًم٤ٌمـميؾ، وم٘ميد اٟميدطمر اًمٔمٚميؿ ياًمٓم٤مهمٞم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ذًمؽ اًمّم

 واٟمتٍمت اًمٕمداًم٦م> ّٕن احلّؼ يٕمٚمق وٓ ُيٕمغم قمٚمٞمف. 

، وم٘م٤مل ًميف: أييـ شمرييد يي٤مسمـ اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ًم٘مٞمف احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل  7ىمٞمؾ: عّم٤م سمٚمغ احلًلم

وُم٤م يم٤من ُمـ ظمؼمه، صمّؿ ىم٤مل: ارضمع وم٢ميّن مل  ريد هذا اعمٍم، ومٕمّرومف سم٘متؾ ُمًٚمؿٍ أُ رؾمقل اه ؟ ىم٤مل: 

ك ُٟمّميٞم٥م ظمٚمٗمل ظمػمًا أرضمقه ًمؽ. ومٝمّؿ سم٤مًمرضمقع، وم٘م٤مل ًمف إظمقة ُمًٚمؿ: واه ٓ ٟمرضمع طمتّ  عْ أدَ 

 سمث٠مرٟم٤م أو ُٟم٘متؾ يمّٚمٜم٤م. وم٘م٤مل احلًلم: ٓ ظمػم ذم احلٞم٤مة سمٕمديمؿ. 

ومٕميدل إمم  ،٤مصصمّؿ ؾم٤مر طمّتك ًم٘مل ظمٞمؾ قمٌٞمد اه سمـ زي٤مد قمٚمٞمٝم٤م قمٛمر سمـ ؾميٕمد سميـ أيب وىّمي

، ومٚمياّم يمثيرت ُمـ أهؾ سمٞمتف وأاح٤مسمف وٟمحق ُمئي٦م راضميؾٍ  يمرسمالء وهق ذم ُم٘مدار مخًٛمئ٦م وم٤مرسٍ 

افّلهّم احكم بوننا وبـغ افقـومف دظوىـا »ف ٓ حمٞمص ًمف، وم٘م٤مل: أي٘مـ أٟمّ  7اًمٕم٤ًميمر قمغم احلًلم

 . ومٚمؿ يزل ُي٘م٤مشمؾ طمّتك ىُمتؾ )روقان اه قمٚمٞمف(.شفونرصوىا ثّم هم يقتلوىا

ـْ يتٕمّٛمؼ ذم هذه اًمٗم٤مضمٕم٦م اًمرهٞم٦ٌم، ويتّمّقر ُمقيم٥م اعمجد اًم٤ًمئر ذم ـمري٘مف ٟمحيق  وَُم

اًميدوم٤مع قميـ طميرم احلًيلم ٤مس سمٓميؾ اًمٕمٚم٘مٛميل ذم ياًمتْمحٞم٦م واًمِمٝم٤مدة، وُمقىمػ اًمٕمٌّي 

> ومٛمـ اًمِميٝمداء ُمي وُمٍمقمف اًمرهٞم٥م ذم يمرسمالء، يًتٛمدّ   نـْ يؽميميقيَُمٜمٝم٤م دروؾم٤مً وقمؼماً

ـْ خيرضمقن ُمـ ٟمٕمامئٝم٤م وُم٤م دقمتٝمؿ ىمّط ًمٚميدظمقل  اًمدٟمٞم٤م ّٕ ؿ مل يّمٚمحقا ًمٚمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م، وَُم

 ذم شمٚمؽ اًمٜمٕمامء. 

ٚم٦م سمٜمٕمامئٝمي٤م قمٚمٞميف، شمريمٝمي٤م ّٕٟميف أُّم٤م ؿمٝمٞمد يمرسمالء وم٘مد شمرك اًمدٟمٞم٤م وهل ذم يديف، وشمريمٝم٤م وهل ُم٘مٌ

> ومٝميق اًمِميٝمٞمد ُميؾء شمروي٤مهأراده٤م يمام يٜمٌٖمل أن يرو٤مه٤م، ومل ي٘مٌؾ أن شمريده هل قمغم ذـمٝمي٤م يميام 

                                                                    

الًبضط هي الوحـطّم ثًـس ؤى ذـطد هـي      َٗم 7الحس٘يَّ الصٕ اًؿنٍ بلى ر٘ص  ،الحطّ ثي ٗعٗس الطٗبحٖ التو٘وٖ( 1)
 6ٍزٔفي يلـى ثًـس    ،ٍوبى ؤٍٍل لت٘ل ث٘ي ٗسِٗ ،7فإشى لِ الحس٘ي ،ٍٍلف ث٘ي ٗسِٗ ًبزثب  تبئجب  ،غفَف ؤّل الىَفٔ

 ٍلجطُ ٗعاض.  ،هتطات يي وطثالء و٘لَ
 قجى هػط.  ،70ظ  ،3الحسي يلٖ ثي الحس٘ي الوسًَزٕ، د  ألثٖ ،هطٍد الصّت( 2)
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واؾمتِميٝم٤مده وأهيؾ سمٞمتيف إـمٝمي٤مر  7، ًم٘مد يم٤من ىمتي٤مل احلًيلموإيث٤مر. وقمٔمٛم٦مٍ  اًمِمٝم٤مدة ُمـ ٟمٌؾٍ 

ودوم٤مقم٤ًم قمـ اًمٕمداًم٦م واعمًي٤مواة  ،ٞمفوؾمٞمػ أسم 9ه رؾمقل اهدوم٤مقم٤ًم قمـ اًمديـ اًمذي اٟمتٍم سمٕمٔمٛم٦م ضمدّ 

 ًا وم٤ماياًل سميلم احليّؼ ٦م. يم٤مٟمي٧م ُمٕمريمي٦م اًمٓميػ طميدّ وإؿم٤مقم٦م ُم٤ٌمدئ احلؼ واحلريّ  ،واًمتْمحٞم٦م واإلسم٤مء

 سملم اإليامن واإلحل٤مد، وسملم اًمٕمداًم٦م واًمٔمٚمؿ.  ،وسملم اًمزيػ وإا٤مًم٦م ،واًم٤ٌمـمؾ

ٌّؾ شمٚمؽ اًمٕمؼم> ًمٙمل ٟمًتٓمٞمع أ ،سمٜم٤م أن ٟمّتٕمظ سمتٚمؽ اًمدروس ومحريٌّ  ن ٟمِمّؼ ـمريؼ احلٞم٤مة وٟمت٘م

٦م وـم٘مقؾميٝم٤م ، وٟمحيؽمم ىمدؾميٞم٦م اعمديٜمي٦م ُميـ ظميالل آًمتيزام سم٤مًمِميٕم٤مئر احلًيٞمٜمٞمّ واؾمٕم٦مٍ  ٦مٍ سمحريّ 

 وٟمٌٜمل جمدًا وٟمٕمٞمد ًملُّم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م اعمرُمقىم٦م ذم اًمت٤مريخ.  ،اًمًٛمح٤مء

واًمٕمٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ  ،إّن اًمتِم٤مور واًمتآزر ووطمدة اًمّمٗمقف ومجع اًمٙمٚمٛم٦م، وضب احلزازات

٦م وهمػمه٤م ُمـ ضمالئؾ إقمامل اًمّم٤محل٦م هل اًمتل متّٝمد ًمٜم٤م اًمًٌٞمؾ ًمتح٘مٞمؼ رؾمي٤مًم٦م ح٦م اًمٕم٤مُمّ اعمّمٚم

وإؿمي٤مقم٦م روح اًمتًي٤مُمح  ،واًمٕمٛمؾ قمغم متجٞميده وختٚمٞميده، وشم٠مدي٦م اًمقاضم٥م اعم٘مّدس 7احلًلم

هذا هق اعمٖمزى اًمّمحٞمح ًمٗم٤مضمٕم٦م اًمٓميّػ،  .وشم٠مدي٦م ُمراؾمٞمؿ زي٤مرة احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ،٦مواعمحٌّ 

 يٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن ُمـ أضمؾ اًمثقرة قمغم اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من. وهٙمذا جي٥م أن 

د ي اًمٕم٤معملم اًمٕمريب واإلؾمالُمل ذم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهبي٤م سم٤مؾمتِميٝم٤مد ؾميٞمّ وٟمحـ إذ ٟمٕمزّ 

 مٍ يقم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر حمرّ  واحٌف إسمرار ذم واىمٕم٦م اًمٓمّػ  ٦7م اإلُم٤مم احلًلمؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜمّ

ار وُمٜمي٤مرًا ًمٚمثيقّ  ،ًمٓمريؼ ًملطمرار واعمًتْميٕمٗملم٦م شمٜمػم اؾمتٌ٘مك شمٚمؽ اًمدُم٤مء اًمزيمٞمّ ٟم٘مقل: احلرام، 

   واًمٕمداًم٦م واعم٤ًمواة. حاحلري٦م وآٟمٗمت٤موٟمؼماؾم٤ًم ًمٕمِّم٤مق اًمٓمٖمٛم٦م اًمٗم٤مؾمدة  ودّ 
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٦م اًمٕمٔمٞمٛمي٦م، وىميد ؿميٝمدت اعمرايميز اًمديٜمّٞمي شمٕمّد يمرسمالء ُمـ أىمدس اًمٌ٘م٤مع اإلؾميالُمّٞم٦م وأهيؿّ 

أدُم٧م اًم٘مٚمقب وأومزقم٧م اًمٜمٗمقس ُمٜمذ أن ـميّؾ دم  ٦مً أروٝم٤م اًمٓمّٞم٦ٌم أطمداصم٤ًم ضم٤ًمُم٤ًم، ووىم٤مئع طمرسمٞمّ 

 .   ه 83ذم أرض اًمٓمّػ، ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ احل٤مدصم٦م هل سمداي٦م اعمٕم٤مرك اًمداُمٞم٦م ؾمٜم٦م  احلًلم اًمزيمّل 

، وآٟم٘مالسمي٤مت وىمد أقم٘م٧ٌم طم٤مدصم٦م اًمٓمّػ اًمٙمثػم ُمـ اًمٖم٤مرات وإطمداث اًمت٤مرخيّٞمي٦م اهل٤مُّمي٦م

 اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م اخلٓمػمة، واًمثقرات آضمتامقمّٞم٦م اًمتل همػّمت جمرى اًمت٤مريخ، وأّدت إمم ٟمتي٤مئ٩م قمٔمٞمٛمي٦مٍ 

 شمّمّدقم٧م ومٞمٝم٤م وطمدة اعمًٚمٛملم، وٟمجؿ قمٜمٝم٤م ظم٤ًمئر ومٞمٝم٤م ذم إرواح. 

وىمد طم٤موًمٜم٤م ذم هيذا اًمٗمّميؾ ويٌط اًمقىمي٤مئع، ومتحيٞمص اًمروايي٤مت، وإيْمي٤مح إؾمي٤ٌمب 

٦م، ويم٤مٟمي٧م اعمتقوّمرة اًمتل ؾمّجٚم٧م ًمٜم٤م شمٚمؽ إطمداث اًمت٤مرخيّٞم٦م اهل٤مُّمي واًمٜمت٤مئ٩م قمـ ـمريؼ اعمراضمع

٦م إىمٓمي٤مر يم٤موّمي یشمٚمؽ اًمدوًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمًيٞمٓمر قمٚمي> ٤مم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦مىمد طمدصم٧م ُمٕمٔمٛمٝم٤م أيّ 

ام اًمٕميراق، وم٘ميد يمي٤من اًم٘ميرن اًمًي٤مسمؼ زاظميرًا سم٤مٟٓم٘مالسمي٤مت اًمًٞم٤مؾميّٞم٦م واًمٌٚمدان اًمٕمرسمّٞم٦م ٓ ؾميٞمّ 

٦م وآضمتامقمّٞم٦م اًمتل همػّمت جمرى اًمت٤مريخ مم٤ّم ٟمجؿ قمـ ذًمؽ ظمًي٤مرة ُمٞمّ اخلٓمػمة، واًمثقرات اًم٘مق

 اًم٘مّٞمؿ.  شمراصمٜم٤م اًمٗمٙمرّي 

 أُّم٤م اًمتًٚمًؾ اًمزُمٜمل هلذه احلقادث ومٝمل يمام يكم: 

 (  ه 349ثورة يزيد بن ادهّلب )

ـ ُميروان  ذيمر اًمًٞمد أُمػم قمكم ذم يمت٤مسمف )خمتٍم شم٤مريخ اًمٕمرب( ُم٤م هذا ٟمّّمف: وسمٞمٜمام يمي٤من قمٌيد اه سمي

ىمٌٞميؾ  ويزيد قم٤مُمؾ اًمٕمراق يزطمٗم٤من قمغم  ٤موٟمد، ويم٤من ىمحٓم٦ٌم يِمّدد احلّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م طمّتيك ومتحٝمي٤م قمٜميقةً 
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ـ  ُمـ اجل٤مٟمٌلم، صمّؿ أرؾمؾ ومّميٞمٚم٦مً  واقل اإلُمدادات إًمٞمٝم٤م ُمـ أي   سم٘مٞمي٤مدة أيب قميقن عم٘م٤مشمٚمي٦م قمٌيد اه سمي

 ُمروان، سمٞمٜمام اًمتّػ هق سمجٞمِمف اًمرئٞمس طمقل يزيد اًمذي يم٤من ُمٕمًٙمرًا ذم ضمٚمقٓء. 

قمٜمدُم٤م اٟمتٝم٧م هذه اخلّٓم٦م إمم ُم٤ًمُمع يزيد اًمذي ؾم٤مرع إمم رُمل ٟمٗمًيف سميلم اًمٙمقومي٦م وسميلم قميدّوه، و

 قمـ ُمتٜم٤مول يزيد.  سمٕمٞمدةٍ  وواؾ ىمحٓم٦ٌم إمم اًمٗمرات سمٕمد يزيد، صمّؿ قمؼم اًمٜمٝمر وقمًٙمر ذم سم٘مٕم٦مٍ 

 هذا وىمد اًمت٘مك اجلٞمِم٤من ذم اًمٌ٘مٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتيل ىُمتيؾ ومٞمٝمي٤م احلًيلم، ودارت سمٞميٜمٝمام ُمٕمريمي٦مٌ 

 اًم٘مٞم٤مدة اسمٜميف ومتقمّم  ،قن ىم٤مئدهؿ ىمحٓم٦ٌمُمقيرلم، وظمن ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ٌمؾمٞمّ أؾمٗمرت قمـ هزيٛم٦م إُ  رهٞم٦ٌمٌ 

ىمقّي٦م اًمتحّميلم  احلًـ وـمرد يزيد ُمـ ُمٕمًٙمره، وأضمؼمه قمغم اًمؽماضمع إمم واؾمط، وهل ُمديٜم٦مٌ 

دون ي سمٜم٤مه٤م احلّج٤مج سمـ يقؾمػ ذم وؾمط اًمٓمريؼ سملم اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة، وهٙمذا ؾم٘مٓم٧م اًمٙمقوم٦م 

 ذم يد احلًلم.ي يمر ذشمُ  ُم٘م٤موُم٦مٍ 

 رّي يٟمٗمًف قمـ هذه احل٤مدصم٦م ومٞم٘مقل: ويم٤من اإلُمي٤مم احلًيـ اًمٌّمي د أُمػم قمكمّ ويروي ًمٜم٤م اًمًٞمّ 

وم٠مهي٤مب سمٛمقاـمٜمٞميف أّٓ يٜمحي٤مزوا إمم أطميد  ،رةيذم اًمٌّم يٕمٞمش قمٜمدئذٍ  ،ُم١مؾمس اعمدرؾم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

٠مصمػم قميغم اًمٕم٘ميؾ ٥م وأظمٞمف ويمرُمٝمام اًمٚمذيـ يم٤من هلام أيميؼم اًمتياًمٓمروملم، وًمٙمـ ؿمج٤مقم٦م اسمـ اعمٝمٚمّ 

ٌّقا إمم ٟمجدمام وأىمًٛمقا هلام يٛملم اًمقٓء.  ،اًمٕمريبّ   أؿمٕمال مح٤مس أهؾ اًمٌٍمة ومٝم

ـّ  ٤مس سميـ اًمقًمٞميد قمغم رأؾمٝم٤م ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ وقمٌّ  يمٌػمةً  أرؾمؾ ىمّقةً  يزيد إُمقّي  وًمٙم

ك، ٦م اًمٗمرات اًمٞمٛمٜميًمًحؼ اًمثقرة، واًمت٘مك اجلٞمِم٤من ذم ُمٞمدان اًمٕم٘مر سم٤مًم٘مرب ُمـ يمرسمالء قمغم وٗمّ 

أؾمٗمرت قمـ هزيٛم٦م اًمثّقار، وىُمتؾ يزيد وأظمقه طمٌٞمي٥م سمٕميد أن وميّر  رهٞم٦ٌمٌ  ودارت سمٞمٜمٝمام ُمٕمريم٦مٌ 

ٟمِمي٧ٌم  صم٤مٟمٞمي٦مٍ  ُمٕمٔمؿ رضم٤مهلام، وهرب ؾم٤مئر إظمقا ام إمم يمرُم٤من طمٞم٨م ىُمتيؾ سمٕمْميٝمؿ ذم ُمٕمريمي٦مٍ 

 سمٞمٜمٝمؿ وسملم ضمٞمقش اخلٚمٞمٗم٦م، واًمتج٠م اًم٤ٌمىمقن إمم ظم٤مىم٤من اًمؽمك. 

 ،ُمقّي٦م ىميد ؾُميح٘م٧متل يم٤مدت أن شم٘مّقض دقم٤مئؿ اخلالوم٦م إُ ٥م اًموُمع أّن صمقرة يزيد سمـ اعمٝمٚمّ 

ّن اًم٘مْم٤مء قمغم أزد اًمٞمامٟمٞم٦م اًمتيل يٜمتًي٥م إًمٞمٝمي٤م يزييد سميـ أوم٘مد يم٤مٟم٧م هل٤م ٟمت٤مئ٩م سمٕمٞمدة إصمر، يمام 

سم٠مهه، وأؿميٕمؾ ٟمي٤مر اًمٕميداوة واًمٌٖمْمي٤مء سميلم  ىمد هّز اًمٕم٤ممل اًمٕمريبَّ  ،٥م ذم يمرُم٤من واًمٕمراقاعمٝمٚمّ 
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واٟمتٍم أقمداء اعمًٚمٛملم ذم يمّؾ ُمٙمي٤من، سمٞميٜمام  ،٤مٟمٞم٤م وإومري٘مٞم٦م واعمنمقلم ذم أؾمٌلم واحلٛمػميّ اًمٞمامٟمٞمّ 

ؿمّجع قمجز اخلٚمٞمٗم٦م وُمًتِم٤مريف وشمقًمٞمي٦م احلّٙمي٤مم ُميـ هميػم إيمٗمي٤مء آويٓمراسم٤مت واًمٗميتـ ذم 

٤من اًمٌالد، وُمٜمٞم٧م احلٛمٚم٦م قمغم أذرسم٤مجيي٤من سم٤مهلزيٛمي٦م اعمٜمٙميرة قميغم ييدي اخليزر واًم٘مٜمجي٤مق ؾميٙمّ 

 ىمرىم٤مؾمٞم٦م....إًمخ. 

 ( ه912ل )ـة بيمر من ادتوـدبارتدمر افبقعةا

سمٕميض  يم٤من اًم٥ًٌم ذم يمرب ىميؼم احلًيلم أنّ » ذم هذا اًمّمدد: اٗمٝم٤مينّ سمق اًمٗمرج إأي٘مقل 

لم ًمف إذا ذب، ومٚمام وًمٞمٝم٤م سمٕمي٨م إمم شمٚميؽ ٞم٤مت يم٤مٟم٧م شمٌٕم٨م سمجقارهي٤م إًمٞمف ىمٌؾ اخلالوم٦م يٖمٜمّاعمٖمٜمّ

ٝم٤م ظمؼمه، وم٠مهقمي٧م اًمرضميقع، و ٤م هم٤مئ٦ٌم، و يم٤مٟم٧م ىمد زارت ىمؼم احلًلم، و سمٚمٖمٞم٦م ومٕمرف أّ  اعمٖمٜمّ

ُمـ ضمقارهي٤م يم٤من ي٠مًمٗمٝم٤م، وم٘م٤مل هل٤م: أيـ يمٜميتؿ؟ ىم٤مًمي٧م: ظمرضمي٧م ُميقٓيت إمم  سمٕمث٧م إًمٞمف سمج٤مري٦مٍ 

 و أظمرضمتٜم٤م ُمٕمٝم٤م، و يم٤من ذًمؽ ذم ؿمٕم٤ٌمن. وم٘م٤مل: إمم أيـ طمججتؿ ذم ؿمٕم٤ٌمن؟ احل٩ّم 

، و ، و أُمر سمٛمقٓم٤م ومح٧ًٌم، و اؾمتّمٗمك أُماليمٝمي٤مىم٤مًم٧م: إمم ىمؼم احلًلم، وم٤مؾمتٓمػم همْم٤ٌمً 

إمم ىميؼم احلًيلم، و أُميره  ي وم٠مؾميٚمؿ ٤مً و يمي٤من هيقدّيي ي سمٕم٨م سمرضمؾ ُمـ أاح٤مسمف ي٘م٤مل ًمف: اًمديزج

ب ُمي٤م طمقًميف، و هيدم اًمٌٜمي٤مء و و حمقه و إظمراب يمؾ ُم٤م طمقًمف، ومٛم٣م ًمذًمؽ وظمرّ  سمٙمرب ىمؼمه

ُمـ اًمٞمٝمقد  م إًمٞمف أطمد، وم٠مطمي ىمقُم٤مً يمرب ُم٤م طمقًمف ٟمحق ُم٤مئتل ضمري٥م، ومٚمام سمٚمغ إمم ىمؼمه مل يت٘مدّ 

ّٓ  ؾ ُمًيٚمحتلم ُمٞميؾ، ٓ ييزوره زائيرٌ ؾ سمف ُم٤ًمًمح سملم يّميقه، و أضمرى اعم٤مء طمقًمف، و ويمّ ومٙمرسم إ

 ٝمقا سمف إًمٞمف.أظمذوه و وضّم 

 د سمـ احلًلم إؿمٜم٤مين، ىم٤مل:صمٜمل حمٛمّ ومحدّ 

، صمؿ قمٛمٚم٧م قمغم اعمخ٤مـمرة سمٜمٗمز ومٞمٝمي٤م و ؾمي٤مقمدين ٤مم ظمقوم٤مً سمٕمد قمٝمدي سم٤مًمزي٤مرة ذم شمٚمؽ إيّ 

٤م زائريـ ٟمٙمٛمـ اًمٜمٝم٤مر و ٟمًػم اًمٚمٞمؾ طمتيك أشمٞمٜمي٤م ٟميقاطمل ٤مريـ قمغم ذًمؽ، ومخرضمٜمُمـ اًمٕمٓمّ  رضمٌؾ 

ك أشمٞمٜم٤م اًم٘مؼم ومخٗمل حتلم و ىمد ٟم٤مُمقا طمتّ ومنٟم٤م سملم ُمًٚمّ  ،اًمٖم٤مضي٦م، و ظمرضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ
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ٚمع اًمّمٜمدوق اًمذي يم٤من طمقاًمٞمف و ك أشمٞمٜم٤مه، و ىمد ىمُ ى ضمٝمتف طمتّ و ٟمتحرّ ش 4»ف قمٚمٞمٜم٤م، ومجٕمٚمٜم٤م ٟمِمٛمّ 

 ،وع اًمٚمٌـ و ا٤مر يم٤مخلٜمدق، ومزررٟمي٤مه و أيمٌٌٜمي٤م قمٚمٞميفأطمرق، و أضمرى اعم٤مء قمٚمٞمف وم٤مٟمخًػ ُمق

  يمٌم ُمثٚمٝم٤م ىمطّ  ُم٤م ؿمٛمٛم٧ُم  ومِمٛمٛمٜم٤م ُمٜمف رائح٦مً 
ٍ
ُمـ اًمٓمٞم٥م، وم٘مٚم٧م ًمٚمٕمٓم٤مر اًمذي يم٤من ُمٕمل: أي  ء

  رائح٦م هذه؟ وم٘م٤مل: ٓ و اه ُم٤م ؿمٛمٛم٧م ُمثٚمٝم٤م يمٌم
ٍ
قمٜم٤مه و ضمٕمٚمٜم٤م طميقل اًم٘ميؼم ُمـ اًمٕمٓمر، ومقدّ  ء

 ة ُمقاوع.ذم قمدّ  قمالُم٤مٍت 

وم٠مظمرضمٜمي٤م  ،لم و اًمِمٞمٕم٦م طمتك سٟم٤م إمم اًم٘مؼمُمـ اًمٓم٤مًمٌٞمّ  اضمتٛمٕمٜم٤م ُمع مج٤مقم٦مٍ تؾ اعمتقيمؾ ومٚمام ىمُ 

 .ششمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت و أقمدٟم٤مه إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف

ُمـ اًمٞمٝمقد يتٌٕميقن اًميديزج،  ُمع مج٤مقم٦مٍ   اعمتقيّمؾ اًمٕم٤ٌمد قمٛمر سمـ ومرج اًمرضمحّل ؾمػّم  ىمٞمؾ: 

ُمٕمف ُميـ اًمٗمٕمٚمي٦م وُمٕمٝميؿ  ي، ومٜمزل اًمديزج اًمٙمقوم٦م وأظمذ مج٤مقم٦مً س احلٛمٚم٦م ه٤مرون اعمٕمرّ وىمد شمرأّ 

ٝمقا هب٤م ٟمحق يمرسمالء ومقاٚمقه٤م قمٜمد اعمًي٤مء، ومت٘ميّدم اًميديزج سمٜمٗمًيف وأظميذ حيٗمير اعم٤ًمطمل شمقضّم 

 صمّؿ يمرسمف وخمره.  7ُمقوع اًم٘مؼم، وأُمر همٚمامٟمف سمتخري٥م ىمؼم احلًلم

قمغم اًمت٘ميّدم  ؤوأظمذ همٚمامٟمف ينمقمقن سم٤مًمتخري٥م طمتّك سمٚمٖمقا ُمقوع اًم٘مؼم ٟمٗمًف ومٚمؿ جير

وم٤مؾمتٌدًمقا سمي٤مًمٞمٝمقد، ومٚمياّم شم٘ميّدُمقا وسم٠مييدهيؿ اعمًي٤مطمل  ،ٚمٞمٝمؿ اًمرقم٥مطمتّك اؾمتقمم قم أطمدٌ 

، وأظميذوا يرُميق ؿ سم٤مًمٜمٌي٤مل واًمًيٝم٤مم 7ؿم٤مهدوا ىمقُم٤ًم حيقًمقن سمٞمٜمٝمؿ وسملم ىميؼم احلًيلم

 وم٘مّٚم٧م وقو٤مؤهؿ. 

روى اًمٕماّلُم٦م اعمجٚمز سمًٜمده قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد سمـ ومرج اًمرضمحل ىم٤مل: روى قمّٛمل قمٛمير 

راومؼ اًمديزج هلدم ىميؼم احلًيلم ذم يميرسمالء، أُ ؾ اًمٕم٤ٌمد أُمرين أن أّن اعمتقيمّ  :سمـ ومرج اًمرضمحلا

وعّم٤م شمريمٜمل اًمديزج سمٕميد أن اؿميتّدت قمٚمٞميف وـمي٠مة احلّٛميك سم٘مٞمي٧م قميغم رأس اًمٗمٕمٚمي٦م واًمٖمٚميامن 

واًمؼمزيم٤مريقن إمم همداة اًمٖمد. ومٚماّم أاٌح اًمّمٌح أُمرت سم٤مًم٘مؼم ومٛميّرت قميغم اًم٘مٌيقر يمّٚمٝمي٤م ومٚمياّم 

وم٠مظمذت اًمٕمّم٤م سمٞمدي ومام زًم٧م أضهب٤م طمّتك شمٙمّنت اًمٕمّمي٤م مل متّر قمٚمٞمف،  7سمٚمٖم٧م ىمؼم احلًلم
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ومقاه ُم٤م ضم٤مزت قمغم اًم٘مؼم وٓ ختّٓمتف، ومٕمٜمد ذًمؽ أُمرت سم٢مرؾمي٤مل اعمي٤مء قمٚمٞميف ُميـ  ير  ،ذم يدي

 ُمـ اًم٘مؼم سم٤مصمٜملم وقمنميـ ذراقم٤ًم.  ومح٤مر اعم٤مء سم٘مدرة اه شمٕم٤ممم قمغم سمٕمدٍ  ،اًمٕمٚم٘مٛمّل 

 ٤مء يم٤محل٤مئط واؾمتدار طمقل اًم٘مؼم. ظمرى: اصمٜمل قمنم ذراقم٤ًم، وا٤مر اعمأُ  وذم رواي٦مٍ 

 ويِمػم اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي إمم هذا احل٤مدث سم٘مقًمف: 

ٓاااهـلظياّ اظ رـ ا ِٓوـ ِااو ظحـ ث

 

اجمٍــ ِا ظللظــ ُاٌمــلُااو ظـــحل ثُ 

ـــ رو  ـــ جلوفُ اوِ ـــرجاثْا ظ اظ

 

اِـاا ٔـ ثْاااهلظ للالرـٚامـلاااو ظ    

ـــِ ه  ــرل ِااااوو ــكام ــلام ُ ا(1)ٔ

 

ا ظـاُر ِاااااو  اِااسـ مـامـ ا ـاُ ٙ

ـْ أراد اًمتٗمّمٞمؾ ومٚمػماضمع طمقادث ؾمٜم٦م    ،و إُمي٤مزم ، 33ص  ،ذم )شم٤مريخ اًمٓميؼمي 458وَُم

 ) 5292ص ،ٕيب قمكم احلًـ سمـ حمّٛمد اًمٓمقد

 ؽارة ضّبة بن حمّمد األشدي

همي٤مرة وي٦ٌم سميـ حمّٛميد إؾميدي قميغم  هيلُمـ احلقادث اًمتل شمروهي٤م ًمٜم٤م إؾمٗم٤مر اًمت٤مرخيّٞم٦م 

أُمػمًا ًمٕملم اًمتٛمر أهم٤مر قمغم يمرسمالء و ٌٝم٤م ومحؾ أهٚمٝم٤م هجري٦م> وم٘مد يم٤من و٦ٌم  ;58يمرسمالء ؾمٜم٦م 

 قملم اًمتٛمر. ٦مىمٚمٕمُاؾم٤مرى إمم 

٦م وسملم أمحد سمـ احلًيلم سميـ قمٌيد اًمّميٛمد ّٟمف ضمرى سملم وٌّ إىم٤مئاًل:  وىمد طمّدصمٜم٤م اسمـ اجلقزّي 

ٌّل ُمِم٤مضمرةٌ  ٌّل قمغم أصمره٤م سم٘مّمٞمدةٍ  قمٜمٞمٗم٦مٌ  اجلٕمٗمل اًمِمٝمػم سم٤معمتٜم  ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  هج٤مه اعمتٜم

ـــؤأُو اظـــؽ ؼو٘و ام٘ـ

 

اأنصـًٓا ظّـنّٓاظـو٘واااامـلا 

٦م ُم٘م٤مًم٦م أيب اًمٓمّٞم٥م أىم٤مم ًمف ذم اًمٓمريؼ رضم٤مًٓ ُمـ سمٜمل أؾمد وم٘متٚميقه وىمتٚميقا وًميده وعّم٤م سمٚمغ وٌّ  

ـْ ُمٕمف رو ؾم٤مر ي، همػم أّن قمْمد اًمدوًم٦م أيب ؿمج٤مع ومٜم٤مظمً  ه 576ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م  ،وأظمذوا َُم
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                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     523

ُمـ اًمزُمـ  تٛمر وطم٤مس ىمٚمٕمتٝم٤م ُمّدةً ، ومٝمجؿ قمغم قملم اًمُي٘م٤مرب اًمٕمنمة آٓف وم٤مرسٍ  إًمٞمف سمجٞمشٍ 

٦م ىم٤مومزًا سمجقاده ُميـ أقميغم ؾميقر اًم٘مٚمٕمي٦م، واؾميتقمم قمْميد اًمدوًمي٦م قميغم اًم٘مٚمٕمي٦م ومّر ظمالهل٤م وٌّ 

٦م إمم وأرضمع أه٤مزم يميرسمالء اعمقضميقديـ ذم أه ويٌّ  ،ؾم٤مرى إمم يمرسمالءأُ اعمذيمقرة، وأظمذ أهٚمٝم٤م 

ييدير ؿمي١مو ٤م، يميام يقّويحف ُمديٜمتٝمؿ، وقملّم قمْمد اًمدوًم٦م أطمد اًمٕمٚمقيرلم رئٞم٤ًًم ًمٕميلم اًمتٛمير 

 رضمقزشمف سم٘مقًمف: أُ اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي ذم 

ا ظورـــاٙاذوا ظــــمِ آىـــلاٌُظــــو٘

 

ــكانيــنا ٓســاٍ٘ااو  ا ظحــلفثا ظ  ه

ـــرو  ـــ ٖٚاوِـ ـ ـــلّاٌـ ـــَِ٘أـ اُـ

 

ـــروو  ــاوفااوس ـــَا ظ ــن َِاٌ او ٓس

ـــصنوٌ  ـــِعّلفامــ ــِ ِا ظــ او ظرجــ

 

امــــ افوظـــٌا ظح ـــِ ِاونــــيوو 

ـــَ  ـــنموا ظاٌ ــلظفٍ ْاِ ــِ اه ا و يج

 

ـــن ه  ــ ْاااول ــ اهص ــ اوِ ــِ ام اظرم

ــلحا  ــٚا ج  ـــرِوا  ّ ــِ ال ــ ِال ا ظ  

 

ا ظصــّ ِاملـلااٌِـلاخ ــ وااٌلنصـن٘ا 

ـــلي  ـــِيلاأىاولـ ــواٌـ ــآهارـ اوجِـ

 

او ــــآهاظــــوٌ٘ا ظــــآَّٜاوٌــــ ّ 

ا ظـِـــــ للاو ظـــــمِلٗاوأســــــ  

 

او ظ جـــلٗا ٓخِـــلفاٌــــلس أرل 

اجوــ  اايم ٓنـــٍلجاٌـــِااوِـــ ٘م 

 

اَأـــ ه٘لاجيــ  اٌـــاوهـــلليم 

ـــن٘ج  ـــِللاوخـ ـــمِ آهـ ــَا ظـ الرـ

 

ــ ااوف ٘  ــرونهام ـــااس ـــلاِ ــَام ا ر

ــك  ــِِيلاااو ظ   ــ اس ــ ِّ ام ا(1)و ظ 

 

ــ اااو  ــل٘ثام ـــَا ظ ــلاذ ْاٌ امئِي

سميـ  ٦مإمم قملم اًمتٛمر وهبي٤م ويٌّ  ي٦مً اًمٙم٤مُمؾ أيْم٤ًم: أرؾمؾ قمْمد اًمدوًم٦م ّه  اسمـ إصمػم ذم وذيمر 

ومٚمؿ يِمٕمر إّٓ واًمٕمًي٤ميمر ُمٕميف،  ،ع اًمٓمريؼ، ويم٤من يًٚمؽ ؾمٌؾ اًمٚمّمقص وىمّٓم٤محمّٛمد إؾمدّي 

ظمذ ُم٤مًمف وأهٚمف وُمٚمؽ قملم اًمتٛمر، ويم٤من ىمٌؾ ذًميؽ ىميد أوومٜمج٤م سمٜمٗمًف همري٤ًٌم،  ،ومؽمك أهٚمف وُم٤مًمف

  ٥م ُمِمٝمد احلًلم سمٙمرسمالء ومٕمقىم٥م هبذا.
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 ظذ ـربالء  (3)ؽارة خفاجة

سمـ ُمزييد إؾميدي  هجري٦م شمقمّم إُم٤مرة احلّٚم٦م ؾمٞمػ اًمدوًم٦م ادىم٦م سمـ دسمٞمس سمـ قمكمّ  ;69ذم قم٤مم 

، وعم٤ّم سمٚمغ اخلؼم ؾمٞمػ اًمدوًمي٦م هيذا أرؾميؾ  ه ;:6طمٞم٨م أهم٤مرت ذم زُمٜمف ظمٗم٤مضم٦م قمغم إُم٤مرشمف ذم رسمٞمع 

ـمٚميؼ أُ عمح٤مرسمتٝمؿ، وم٤مٟمدطمر ضمٞمِميف ووىميع أؾميػمًا طمٞمي٨م  اسمـ قمّٛمف ىمريش سمـ سمدران قمغم رأس ضمٞمشٍ 

 هاطمف سمٕمد ذًمؽ. 

ًيٞمػ ومٖمْمي٥م وأقم٤مدت ظمٗم٤مضم٦م اًمٙمّرة وه٤ممج٧م يمرسمالء وأقمٛمٚم٧م ذم رىمي٤مب أهٚمٝمي٤م اًم

ؾمٞمػ اًمدوًم٦م وضمّٝمز هلؿ ضمٞمِم٤ًم طم٤مسهؿ ذم احل٤مئر احلًٞمٜمل، وىمتؾ ُمٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم يمٌيػمًا، ومل 

يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ أطمدا، وأقم٤مد اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إمم ُمديٜم٦م يمرسمالء، صمّؿ يمّر راضمٕم٤ًم إمم احلٚمّي٦م طمٞمي٨م أُمير 

 ٦م. سمتٕمقيض ظم٤ًمئر أهؾ احل٤مئر ُمـ ظمزاٟمتف اخل٤مّا 

أّن ظمٗم٤مضم٦م أهم٤مرت قمغم سمٚمد ؾمٞمػ اًمدوًم٦م ادىم٦م سمـ ذيمر اسمـ إصمػم ذم )اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ( 

وم٠مهشميف  ،وم٠مرؾمؾ ذم أصمرهؿ قمًٙمرًا ُم٘مّدُمف اسمـ قمّٛمف ىمريش سمـ سمدران سمـ دسمٞمس سمـ ُمزييد ،ُمزيد

ف إًميٞمٝمؿ ومتٔم٤مهروا ومٞمف سم٤مًمٗم٤ًمد واعمٜمٙمر، ومقضّم  ظمٗم٤مضم٦م وأـمٚم٘مقه، وىمّمدوا ُمِمٝمد احلًلم سمـ قمكمّ 

 اعمِمٝمد طمّتك قمٜمد اًمييح، وأًم٘ميك رضميؾ ضمٞمِم٤ًم ومٙمًٌقهؿ وىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ ىمتاًل يمثػمًا ذم شادىم٦م»

 ومًٚمؿ هق واًمٗمرس. ،ُمٜمٝمؿ ٟمٗمًف وهق قمغم ومرؾمف ُمـ قمغم اًمًقر

 >وًمٕمّؾ ُمـ اعمٗمٞمد هٜم٤م أن ٟمِمػم إمم أسمٞم٤مت اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي> ومٝمل ظمػم شم٠ميمٞمد قمغم ُم٤م ورد

 ي٘مقل: إذ 

ـــِينِ ـــِناه اخٍلجــوأـــ ه٘اه

 

اأىلجــوامــلا ــلم  ظاو ظـــحل ث 

اهٍـ غٙا ىــن اا ظؽـً٘ااو سـ ؽ ِن ا 

 

ــ اااوذ ْ  ـــن ام ـــيماأى ــرو اأنّ او

                                                                     

لج٘لـٔ ذفبرـٔ هـي    : »  65ظ  ،3الًعّإٍ، د  لألستبز يجٍبس ،«تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي » ٍضز لرفبرٔ شوط فٖ ( 1)
ٍتفطّق هٌْب روبيبت وج٘طٌٓ ٍغغ٘طٌٓ فـٖ رْـبت    ،طٓفٖ لؿبء الطك هَقٌْب فٖ ؤًحبء الوٌتفك ،لجبئل الًطاق المسٗؤ

 ،ٍالكْبهعٓ , ٍلس تفطّيت هي ذفبرٔ ثًؽ يطبئط وطثالء، ٍّٖ : الَظٍى ،« ...ٍثغساز ٍزٗبلى  وبلحلّٔ ٍوطثالء؛ اُذطى
 ٍالػلرٔ , ٍالجْبزضٗٔ. 
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ـــٍ و  ـــلمواوخ ـــ يٕن اذم او ن

 

ـــيون   ـــّٕلنواٌـِـ ـــ ٕن اسـ اوٌـ

ـــرّم  ــماؤ ـــ ًِاهي ــاِ٘وا ظ اور

 

ـــٕو   ــِيمااٌ ــً٘الر ــاِوا ظؽ ار

ا(1) لــلىَ(ااٌأف٘خــوا)أهــلااظـــو 

 

ـــل  ـــ م وأـ ـ ـــ مجر بٙاسـ اهـ

  

 حادثة األمر دبوس األشدي 

زار ىميؼم احلًيلم ذم  أّن إُمػم دسمٞمس سمـ ايدىم٦م سميـ ُمٜمّميقر إؾميدّي روى اسمـ اجلقزي 

هجري٦م، ويم٤من ؿمج٤مقم٤ًم أدي٤ًٌم ؿم٤مقمرًا، ُمٚمؽ احلّٚم٦م سمٕمد واًميده وطمٙمٛمٝمي٤م زهي٤مء  735يمرسمالء ؾمٜم٦م 

 . سمتحريض اًمًٚمٓم٤من ُمًٕمقد اًمًٚمجقىمّل   ه ;74قم٤مُم٤ًم، ىُمتؾ ؾمٜم٦م  39

ـّ قمٚمٞميف سمي٤مًمتقومٞمؼ يتْميسم٤ميمٞمي٤ًم طم٤مومٞمي٤ًم ُم وعم٤ّم ورد يمرسمالء دظمؾ إمم احل٤مئر احلًيٞمٜمّل  ّرقم٤ًم إمم اه أن يٛمي

ـ ُمراؾمٞمؿ اًمزي٤مرة أُمر سمٙمن اعمٜمؼم اًمذي يم٤من خيٓم٥م قمٚمٞمف سم٤مؾميؿ اخلٚمٞمٗمي٦م  ويٜمٍمه قمغم أقمدائف، وعم٤ّم ومرغ ُم

ٓ خُي  ،اًمٕم٤ٌمد قمٜمد االة اجلٛمٕم٦م ىم٤مئالً:ٓ  شُم٘م٤مم ذم احل٤مئر احلًٞمٜمل االة اجلٛمٕم٦م طميد. صميّؿ و ٓم٥م هٜم٤مٕ 

 ًمٜمجػ وقمٛمؾ ُمثؾ ُم٤م قمٛمؾ ذم يمرسمالء. ذم ا 7ىمّمد ُمرىمد اإلُم٤مم قمكم

ره اعمٜميؼم ُمي٤م هيق إّٓ اٟمتّمي٤مر عميذه٥م يذم اًمقاىمع إّن هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف دسميٞمس ذم يمًي

 اإلُم٤مُمٞم٦م، وإٟمٙم٤مر جلامقم٦م اعمًؽمؿمد سم٤مه اًمٕم٤ٌمد. 

 ىمقًمف: ذم ويّمّقر هذه احل٤مدصم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي سم٤مًمت٤مريخ اًمِمٕمري 

ـــماااإذ ـــنٍاظ ـــٍملَا ظ ـــملَا ظ ــاُٙٔاٌ اميٓ

 

ا ظـــ ل لاظـــر    شاٙااو ظـــحل ث 

ًاامــلاِـاأـل َاٌِيـلامـ ااااااوهـلقٓ  اىُحٓـ

 

ـــا٘  ــِ ِاام ـــر نٌِا ظح  ـــٚاخ ــً٘اإظ أ

ـــّللل  ٗاأـٍـ ــ  او ـــ٘افىـ ـــ لنواهـ اظـ

 

ـــِلَ  ـــا٘ااٌـّـ ـــماىـ ـ ـــر ر نواظــ اظـ

ـــلّ  ـــلّااظـٕـ ـــِل اوأـ ـــل ِاإٔـرـ اىـ

 

اهــــلظ ح ل ِامــــلا ظــــح ِ ُاٌـــّلجَا 
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ـــي اظـــــــو ٕاشـمـلاــــــ ُالاهـأنّـــ

 

اىــــ٘هامــــلا فٙاأوأــــل َاٌــــَاو 

ـــي  ـــ ىَامـــا  ااظـ ا نـ ــــصلف اُـوـ

 

ـــآ  ـــم٘ااوجـِّـ ـــجِن ٓاُـ ـــلف ا ظـ ارـ

ـــصل يٓ  ـــ    شااٌـ ـــ نلن  ا ظـ ا ظـ

 

ـــيلااو  ـــ رٓٓاه ـــّ لُا ظ ـــ  من  اُ ا ظ

ـــر لٓ  ـــن٘ووااجــ ـــلاسـ ـــلووامـ اوسـ

 

اواىـــناٌــــَامــــ  وواااوِـ ــــرنهٔ 

ا(1)و ظمآـــ ُ ا و اىنؼئـــواو ظ  ـــك 

 

اذ اٌـــَاســـٌِِا ظ   ــ ئواااؤـــل َ 

 
 هجامت جوش تومور فنك ظذ ـربالء

واعمٚميقك واخلٚمٗمي٤مء( ذم  ذيمر حمّٛمد ُمػم ظمقاٟمد ؿم٤مه ذم يمت٤مسمف )روو٦م اًمّمٗم٤م ذم ؾمػمة إٟمٌٞمي٤مء

اعمجٚمد اًم٤ًمدس شمٗمّمٞمؾ هذا احل٤مدث، وم٘م٤مل: إّن إُمػم شمٞمٛمقر يمقريم٤من سمٕميد ومتحيف إييران يمي٤من 

 ،وسمٕمد رومْمف هلداي٤مه ؾم٤مر سمجٞمِمف ٟمحق سمٖميداد ،اجلالئريمّهف حمّمقرًا ذم ُمٜم٤مضمزة اًمًٚمٓم٤من أمحد 

، ومحيؾ ُمٕميف ويم٤من اًمًٚمٓم٤من أمحد ىمد اؾمتٓمٚمع اخلؼم وم٠مظمذ أهٌتف وقمؼم دضمٚم٦م إمم اجل٤مٟم٥م اًمٖميريبّ 

مجٞمع أصم٘م٤مًمف ويمٜمقزه وظمٞمٚمف وضمٜمده وأهؾ طمرُمف، وعّم٤م يم٤من اٌٞمح٦م يقم اًمثالصم٤مء قمنم ؿمقال ؾمٜم٦م 

 ػم قمثامن هب٤مدر وـمالئع ضمٞمش اًمتحرير. ُمـ سمٖمداد إُم دظمؾ اجل٤مٟم٥م اًمنمىمّل   ه 7;9

ـّ ويم٤من اًمًٚمٓم٤من أمحد ذم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريبّ  ىميقاد  ، وىمد أُمر سمرومع اجلن وهمرق اًمًيٗمـ، وًمٙمي

شمٞمٛمقر متّٙمٜمقا ُمـ قمٌقر  ر دضمٚم٦م إمم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب، أُّم٤م اًمًٚمٓم٤من أمحد وميّر إمم احلّٚمي٦م ًمالطميتامء 

د ُمـ إُمػم شمٞمٛمقر اًمرضميقع إمم سمٖميداد اهب٤م، وًمٙمـ ضمٞمش شمٞمٛمقر شمٌٕمف، وذم اًمٓمريؼ اًمتٛمس اًم٘مقّ 

اده شمٕم٘مٞمي٥م اسميـ أوييس، ومرضمع شمٞمٛمقر إمم سمٖمداد، ووااؾ ىمقّ  ،وهؿ يٙمٗمقٟمف شمٕم٘مٞم٥م اسمـ أويس

 وعّم٤م اؾمتٓمٚمٕمقا ظمؼمه قمرومقا أّٟمف اًمتزم ـمريؼ يمرسمالء إمم ُمٍم. 

 أُّم٤م اسمـ أويس عّم٤م قمرف أّن احلّٚم٦م ٓ تٛمٞمف شمريمٝم٤م وشمرك هب٤م ُمٕمٔمؿ ٟمٗم٤مئًف وذه٥م إمم اًمٜمجيػ

وأرسمٕميلم رضمياًل ُميـ أُميراء اجليٞمش  ٦مٍ وُمٜمٝم٤م إمم يمرسمالء، وم٠مقم٘مٌف إُمػم قمثامن هبي٤مدر ُميع مخًي
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فمٗمير  ، ود ظمقاضمي٦م اسميـ اًمِميٞمخ قميكم هبي٤مدرسمْمٛمٜمٝمؿ يم٤من إيٜم٤مي٩م أهمالن، وضمالل محٞمد، وؾميٞمّ 

 سم٤مًمًٚمٓم٤من أمحد ذم يمرسمالء وُمٕمف ُمئتل وم٤مرس ُمـ أقمقاٟمف وأشم٤ٌمقمف وأهؾ طمرُمف. 

٤مٔظمر سم٤مًمٜمٌي٤مل، ومتٓمي٤ميرت سم اًمقاطمد  أرض يمرسمالء وأظمذوا يرؿم٘مقنوم٤مًمتحؿ اًم٘مت٤مل سملم اًمٗمري٘ملم ذم

ر حمتٛمٞمي٤مً يوم٤مٟمتٝمز اسـم أويس اٟمِمٖم٤مل اًمٓمروملم ذم احلرب وميقمّم ه٤مرسمي٤ًم إمم ُمّمي ،اًمًٝم٤مم واًمٜم٤ٌمل ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

 سم٤مًمًٚمٓم٤من سمرىمقق سمٕمد أن شمرك ذظم٤مئره وٟمٗم٤مئًف وأُمقاًمف اًم٤ٌمىمٞم٦م ورضم٤مًمف ذم ؾمٝمؾ يمرسمالء. 

در سمٕمد دطمره رضم٤مل اسمـ أويس وأههؿ وضمد سمٞميٜمٝمؿ زوضمي٦م اًمًيٚمٓم٤من أُّم٤م إُمػم قمثامن هب٤م

 وٟمجٚمف قمالء اًمديـ، وٟمديؿ اًمًٚمٓم٤من قمزيز سميـ أردؿميػم اإلؾميؽماسم٤مدي ُم١مًّميػ يمتي٤مب )سميزم و

ٝمقا ىم٤ماديـ زي٤مرة ُمرىميد رزم(> أُّم٤م أُمراء شمٞمٛمقرًمٜمؽ سمٕمد اؾمتٞمالئٝمؿ قمغم ظمزائـ اًمًٚمٓم٤من شمقضّم 

ٛمٕمقن ىمقاهؿ، وسمٕمد ومراهمٝمؿ ُميـ ُمراؾميٞمؿ اًمزيي٤مرة يًتجو يتؼّميمقن سمف  7أيب قمٌد اه احلًلم

، صميّؿ رطمٚميقا 7أضمزًمقا سم٤مًمٜمٕمؿ واهلداي٤م قمغم اًم٤ًمدة اًمٕمٚمقيرلم اعمالزُملم ًم٘مؼم أيب قمٌد اه احلًلم

 .  قمـ يمرسمالء سمٕمد أن ُمٙمثقا ومٞمٝم٤م سمٕمض يقم

 . ذم يمت٤مسمف )خمتٍم شم٤مريخ سمٖمداد( فمريػ إقمٔمٛمّل  ذيمره قمكمّ  د هذا احل٤مدث ُم٤موي١ميّ 

 (  ه 858ادشعشعّي يف ـربالء ) ظعّ  ادثة موػح

يم٤من ُمقمم قمكم سمـ حمّٛمد سمـ ومالح اعمِمٕمِميٕمل ُميـ اًميذيـ يٕمتٜم٘ميقن ُمٌيدأ اعمٖمي٤مٓة سم٤مإلُمي٤مم 

ويٕمت٘مدون سم٠مًمقهٞمتف، شمقمّم احلٙمؿ ذم طمٞم٤مة أسمٞمف حمّٛمد سميـ وميالح، وىمي٤مد اجلٞميقش سمٜمٗمًيف  7قمكم

ء إمم أواؾميط اًمٕميراق ومتّٙميـ ُمٜمٝمي٤م، يمثػمًا ُمـ إرايض اًمقاىمٕم٦م ذم ظمقزؾمت٤من طمّتك ضم٤م واطمتّؾ 

 واؿمؽمك ذم طمرب اًمٌٍمة. 

ـ أاح٤مسمف ي٘مّدرون طمقازم مخًٛمئ٦م ؿميخصٍ  ًم٘مد مجع ُمقمم قمكمّ  وؾميٚم٥م يمًيقة اًمٙمٕمٌي٦م،  ،رهٓم٤ًم ُم

وطم٤مس اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة وىمتؾ قمددًا يمٌػمًا ُمـ ؾمٙم٤م ٤م داظمؾ احلرم اًمنميػ، صميّؿ شمقضميف عمح٤مرسمي٦م ضميٞمش 

                                                                    

 الوزلس السبزس.  ،ضٍؾٔ الػفب فٖ س٘طٓ األًج٘بء ٍالرلفبء : هحوس ه٘ط ذَاًطبُ( 1)

 . 157ٍ  156غع  ،هرتػط تبضٗد ثغساز : يلٖ نطٗف األيهوٍٖ( 2)



552 
                                                                                                        ربالءك الوقائع واحلوادث اهلاّمة يف تاريخ  

 

ـ سمٖمداد اًمذي ضم٤مء عم٘م٤مشمٚمتف سم٘مٞمي٤مدة   )دوه سمٞميؽ( ودطميره، صميّؿ شمقضميف إمم احلّٚمي٦م وميدظمٚمٝم٤م ذم اخلي٤مُمس ُمي

ر يقُمي٤مً رطميؾ سمٕميده٤م إمم يذي اًم٘مٕمدة و ٥م أُمقاهل٤م وأطمرىمٝم٤م وهيدم دورهي٤م، وسم٘ميل ومٞمٝمي٤م صمامٟمٞمي٦م قمِمي

ر اًمّميٜمدوق يريػ ويمًيياًمٜمجػ ومدظمٚمٝم٤م وم٤مت٤ًم وؾمٚم٥م أُمقاهل٤م، ودظمؾ سمٗمرؾمف إمم داظميؾ احليرم اًمِمي

 ٛمؾ ذم أهٚمٝم٤م اًمًٞمػ، ويم٤من ذًمؽ ذم همّرة ذي احلّج٦م. ، وقم7اعمقوقع قمغم ىمؼم اإلُم٤مم قمكم

صمّؿ شمقضمف ىم٤مادًا يمرسمالء ذم  ٤مي٦م ؿمٝمر ذي احلّج٦م> ومدظمؾ اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م سمٗمرؾميف، وأُمير 

، وضمٕمؾ اًمروو٦م اعمٓمّٝمرة ُمٓمٌخ٤ًم ًمٓمٝميل ـمٕمي٤مم 7ر اًمّمٜمدوق اعمقوقع قمغم ىمؼم احلًلميسمٙمً

ّؾ ُم٤م يم٤من ذم اًمرووي٦م اعمٓمّٝميرة ُميـ ضمٜمقده، وقمٛمؾ ذم أهٚمٝم٤م اًمًٞمػ و ٥م أُمقاهل٤م، يمام ؾمٚم٥م يم

 ٤من يمرسمالء.اًمتحػ اًمثٛمٞمٜم٦م اًمٜم٤مدرة، وأه يمثػمًا ُمـ ؾمٙمّ 

 ذم يمت٤مسمف )تٗمي٦م إزهي٤مر وزٓل إ ي٤مر( أّن اعميقمم قميكمّ  وىمد ذيمر و٤مُمـ سمـ ؿمدىمؿ اعمدينّ 

 اًمذي اؾمتقمم قمغم مجٞمع إهقاز وؿمقاـمئ اًمٗمرات إمم احلّٚم٦م يم٤من هم٤مزم اعمذه٥م، ضم٤مء إمم اًمٕميراق

٦ٌّم اإلُم٤مم قمكمّ  ٦ٌّم ُمٓمٌخي٤ًم ًمٚمٓمٕمي٤مم إمم ُميّدة ؾميت٦م أؿميٝمر، وأطمرق احلجر اًمدائر قمغم ىم ، وضمٕمؾ اًم٘م

 ويم٤من ي٘مقل: إّن اإلُم٤مم قمكم هق اًمرّب ٓ يٛمقت.

وذيميير ايي٤مطم٥م يمتيي٤مب )روويي٤مت اجلٜميي٤مت( تيي٧م قمٜمييقان )أّول ىمتييؾ وىمييع ذم اًمٜمجييػ 

 ي٥م اعمِميٝمديـ  ،ّٛمد سميـ وميالحسمـ حم د ُمقمم قمكمّ هق ُمـ أًم٘م٤مب اًمًٞمّ  ويمرسمالء(: أّن اعمِمٕمِمٕمّل 

ـْ سم٘ميل ُميٜمٝمؿ إمم دار ُمٚمٙميف ذم  اعم٘مّدؾملم اًمٜمجػ ويمرسمالء، وىمتؾ أهٚمٝمام ىميتاًل ذريٕمي٤ًم، وأه َُمي

 .   ه :7:اًمٌٍمة، ويم٤من ذًمؽ ذم ؿمٝمر اٗمر ؾمٜم٦م 

رة عّمي٤م قمٚميؿ سم٘ميدوم يقمغم يمرسمالء واًمٜمجيػ ومّم ه٤مرسمي٤ًم إمم اًمٌّمي وسمٕمد أن اؾمتقمم ُمقمم قمكمّ 

قمغم يد أطميد   ه 83:٘مٞم٤مدة )سمػم سمقداق (، وسم٘مل ه٤مرسم٤ًم إمم أن ىُمتؾ ذم ؾمٜم٦م ضمٞمش قمرُمرم عم٘م٤مشمٚمتف سم

أقمقان إُمػم سمقداق اًمذي اؾمتٓم٤مع أن يٖمت٤مًمف سمرُمٞم٦م ؾمٝمؿ أردشمف ىمتٞماًل قمٜمدُم٤م يم٤من يًتحّؿ ذم ُمٞم٤مه 

 )يمقهٙمٞمٚمقي٦م( ذم أقمامل هبٌٝم٤من ذم إيران. 

                                                                    

حبزحـٔ الٌزـف ٍالحلّـٔ.     ،52 ٍ 51للرك٘ت الس٘س ربسن حسي ضجط، غع  ( ،ٗطارى وتبة ) تبضٗد الوطًطً٘ي ( 1)
 ّصا الحبزث هستٌسا  بلى هػبزض يسٍٓ.  ؤٍضز الوالّف تفػ٘ل

 هركَـ.  115ظ ،3تحفٔ األظّبض ٍظالل األًْبض، د ( 2)
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ـْ يذيمر ؾمٜم٦م  يمام يٜمّص قمغم ذًميؽ   ه 85:وىمد اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف، ومٛمٜمٝمؿ َُم

 85:اًمِمٕمِم٤مع )يميذا( ُمي٤مت ؾميٜم٦م  يمت٤مب )اًمْمقء اًمالُمع( أّن قمكم سمـ حمّٛمد سمـ ومالح اخل٤مرضمّل 

ىمد ُمّرت طمقادصمف، ويم٤من ُمٜمٗمقرًا ُمـ اجلٛمٞمع سم٥ًٌم ُم٤م ىم٤مم سمف ُمـ إه٤مٟمي٦م اًمٕمتٌي٤مت اعم٘مّدؾمي٦م ذم ،  ه

 اًمٜمجػ ويمرسمالء واًم٘متؾ واًمتخري٥م.

 وىم٤مل اًمًاموي: 

ا ظ آمآــملاألـــِٚا ظٍلىــٓالـــرَ٘

 

ارــِملا ظـــحل ثا ظلــلم امــلاِــااو 

ـــ ِآٍ  ـــح ِ اظـ ـ ـــِافاو ظـ ا ـ

 

اهِــــلظَ ِٕ اٌــــ٘حاإذاأىــــٚا هــــ  

اٌـَاىرـٓا ظمااااو  ا ٓلِـل َ ارـلانـينٓ

 

ـــلج  َااوِ اجرــلاإ ّا ظـــّو َا ظـــح

ــ ٙاأواجــنى  لاأوالـــِِلل  ــانلاى امم

 

ـــم  ـــوَُناٗاوظــ ــلاوٗاىاىاُـ ــلاِـ اِـ

آخــ ٙارــلفٓاٌــَا ظّصــلفٙا  ــٚ 

 

ـــلفٓ  ــ ااوس ــك ام ــَاج  ــلفٙاٌ ا ُٓس

ا(9)ىلســكا ظّــ و اٌــَا ظ ــِِِلاامــ  

 

ــِِلااوذ ْ  ـــل ل ِاوا ظ    ـــَا ظ اٌ

 
 ؽارة آل مهنّا 

٤م هميزت يميرسمالء ّن ىمٌٞمٚمي٦م آل ُمٝمٜمّيإروى اًمٌّح٤مصم٦م يٕم٘مقب هيمٞمس ذم جمٚم٦م )ًمٖم٦م اًمٕميرب( ُمي٤م ييكم: 

ِميٕمؿ اًمٕمرسمّٞمي٦م ذم طميدود ٤م ( ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اًمٌقريش ُمـ قمِمي٤مئر ضم)ٟم٤مس سـم ُمٝمٜمّ سمزقم٤مُم٦م أُمػمه٤م اعمدقمقّ 

ـ  ،، وسمًٓم٧م زقم٤مُمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م زه٤مء أرسمٕملم قم٤مُم٤مً  ه 3235ؾمٜم٦م  اٟمتٝم٧م زقم٤مُمتٝم٤م قمغم أصمر هميزو اًمٕميراق ُمي

هتامم اًمًيٚمٓم٤من ُميراد ظمي٤من )  ه 3264ىمٌؾ اًمِم٤مه قم٤ٌّمس اًمٙمٌػم اًمّمٗمقي ؾمٜم٦م  (   ه 3257> وٟمٔمرآً 

إمم احلّٚمي٦م ويميرسمالء، طمٞمي٨م اؾميتقًم٧م اشمف وىمقّ  سمٖمداد أرؾمؾ قمددًا ُمـ طمرؾمف اخل٤مّص  یٓؾمتٞمالء قمٚماذم 

 قمٚمٞمٝمام وأؾمٙمت٧م ُمداومٕمف ٟمػمان اعم٘م٤موُم٦م، وشمٖمّٚم٥م قمغم اًم٘مقات اعمداومٕم٦م وأسم٤مده٤م.

                                                                    

 . 7، ظ 6السربٍٕ، د  لطوس السٗي ،الؿَء الالهى( 1)
 . 58 ٍ 57للط٘د هحوٍس السوبٍٕ، غع  ،هزبلٖ اللكف ثإضؼ الكفٍ( 2)
 . 137ظ  ،3، الًسز ( لغٔ الًطة  هزلٔ )( 3)
 . 223ظ  ،هطتؿى ًهوٖ ظازٓ ،ولطي ذلفبء( 4)
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يم٤مدت قم٤ًميمر اًمقزير إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م شمتٛمّرد قمغم ىم٤مدم٤م طمّتيك إّ يؿ قمٜميد   ه 3332وذم ؾمٜم٦م 

ويٌٓمٝمؿ> إذ راطميقا  واقهلؿ إمم يمرسمالء ًمزي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم )ريض اه قمٜمف( مل يتٛمّٙمٜمقا ُميـ

يٗمٕمٚمقن ُم٤م يِم٤مؤون سمٖمػم ٟمٔم٤مم، واقمتدوا قمغم اًمٙمثيػم ُميـ إهٚميلم، وقمٜميد قميقدمؿ إمم سمٖميداد 

 ُمٜمٝمؿ ٟمحق إيران ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٕم٘م٤مب. ادرت إواُمر سمٕمزل رؤؾم٤مئٝمؿ، وومّر ىمًؿٌ 

 حادثة يوشف باصا 

ٜمي٦م يميرسمالء قميؼم سم٤مًمرهمؿ ُمـ اؾمت٘مّم٤مئٜم٤م ًمٚمٙمثػم ُمـ احلقادث اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمتل شمٕمّرو٧م هل٤م ُمدي

شم٤مرخيٝم٤م اًمٓمقيؾ> وم٢مّٟمٜم٤م مل ٟمتقّاؾ إمم ُمٕمروم٦م هذه احل٤مدصم٦م سمّمقرة ُمًٝم٦ٌم> وذًميؽ ًمٜميدرة اعمراضميع 

 اًمتل يٛمٙمـ أن يٕمّقل قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م. 

ط ييروي ًمٜمي٤م هيذا اًمث٤مًمي٨م اعمتقؾّمي همػم أّن يمت٤مب )اًمت٤مريخ احلدي٨م( اعم٘مّرر شمدريًف ًمٚمّمّػ 

٦م م( إطميقال اًمٕم٤مُّمي 3768/  ه 3334إّول  احل٤مدث سم٢مجي٤مز، وهذا ٟمّّميف: )اًميدور اًمٕميثامينّ 

ٕماًم سم٤مٓوٓمراسم٤مت، وؾمٞمٓمرة احلٙمقُم٦م قمغم اًمٌالد همػم يم٤مومٞمي٦م، وُمثي٤مل ٗمُمواإلدارة، ويم٤من اًمٕمٍم 

اًميقازم )إيي٤مس  م طمٞمي٨م اويٓمرّ  3768ذًمؽ احلريم٦م آٟمٗمّم٤مًمٞم٦م اًمتل وىمٕم٧م ذم اًمٌٍمة طمقازم 

طمدث ذم ُمٗمتتح اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ  سم٤مؿم٤م( إمم اًمزطمػ إًمٞمٝم٤م واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م عمّدة ُم١مىمت٦م، وُم٤م

ر ومٞمٝمي٤م أهيؾ اعمديٜمي٦م قميغم اجلٜميقد يىمٞم٤مم صمقرة ذم يمرسمالء ذم قمٝمد اًميقازم )يقؾميػ سم٤مؿمي٤م( اٟمتّمي

 وُمع ذًمؽ متتّ  ،لماًمٕمثامٟمٞمّ 
ٍ
 ُمـ اهلدوء وآؾمت٘مرار سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٝمقد اًم٤ًمسم٘م٦م.  ٕم٧م اًمٌالد سمٌمء

   اضمٕم٦م اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦مويٛمٙمـ ًمٚم٘م٤مرئ آؾمتزادة ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ هذه احل٤مدصم٦م سمٛمر

 .4ج  ،شمرمج٦م اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك ضمقاد ووم١ماد مجٞمؾ ،ًمريتِم٤مرد يمقك  ،ي سمٖمداد3

 م.  3923رطمٚم٦م شمٗمرٟمٞم٦م ي 4 

٤ٌّمس اًمٕمزّ  ،ي شم٤مريخ اًمٕمراق سملم اطمتالًملم  5  .  6، ج 5ج  ،اويقم

 ٓسمـ إي٤مس.  ،ي سمدائع اًمزهقر ووىم٤مئع اًمدهقر  6

                                                                    

 . 303ولطي ذلفبء، ظ ( 1)
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 اًمدور اًمٕمثامينّ ، ط اًمث٤مًم٨م اعمتقؾّم  ر شمدريًف ًمٚمّمّػ وهق اًمٙمت٤مب اعم٘مرّ  ،ي اًمت٤مريخ احلدي٨م  7

 .  42م( ص  3768  ه 3334إّول )

 ؽارة افوهابوِّغ األويل

ذم  ِميديداًماحلقادث اًمتل أصمي٤مرت آؾميتٜمٙم٤مر  وشُمٕمرف سمح٤مدصم٦م اًمٓمّػ اًمث٤مٟمٞم٦م> ّٕ ٤م ُمـ أهؿّ 

٦م اًمٙمثيػم ُميـ ، ويم٤مٟم٧م ُمقوع دراؾمٟمٗمس يمّؾ إٟم٤ًمن، وشمريم٧م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إمل اعمٛمّض 

 اعم١مّرظملم. 

يمي٤من ومٞمٝمي٤م جميلء   ه 3438ضم٤مء ذم يمت٤مب )اًمدّر اعمٜمثقر( اعمخٓمقط ُم٤م هذا ٟمّّمف: إّن ذم ؾمٜم٦م 

ذي احلجي٦م  :3، ويم٤من دظمقًمف إمم يمرسمالء ًمٞمٚم٦م 7إمم اًمٕمراق وأظمذ سمٚمد احلًلم ٤ميبّ ؾمٕمقد اًمقهّ 

ـْ ىُمتيؾ ُميـ أهيؾ يميرسم ًمٞمٚم٦م اًمٖمدير وأسم٤مد أهٚمٝم٤م ىمتاًل وؾمٌٞم٤ًم، ( رضمياًل، 6722الء )ويم٤من قمدد َُمي

   ، ويمذا ىمٌقر اًمِمٝمداء.٤7مك ىمؼم احلًلمواٟمتٝم٧ٌم مجٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م، ويمن ؿمٌّ 

، 7ومل يٙمـ اؾمتٞمالؤه قمغم مجٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م سمؾ يم٤من اؾمتٞمالؤه قميغم ُمي٤م يمي٤من دور ىميؼم احلًيلم

وارتيؾ ُمٜمٝمي٤م  7واًمٜمٝم٥م واًم٘متؾ يم٤من ذم شمٚمؽ إُمٙمٜم٦م، ومل يٌٚمغ ضمٞمِمف إمم ٟم٤مطمٞم٦م ىمؼم اًمٕمٌي٤مس

 ٚمٝم٤م ذم اًمٜمجػ. ويم٤من أيمثر أه

ة، وم٘مي٤مل: إذ طمي٤مدّ  وىمد ٟمٔمر اعمًؽم ًمقٟمٙمريؽ إمم هذه احل٤مدصم٦م اخلٓميػمة وم٤مؾميتٗمّزت قم٤مـمٗمتيف سمتجرسمي٦مٍ 

٤مسمٞمرلم ُمـ يمرسمالء ذم قمِمٞم٦م اًمٞمقم اًمث٤مين ُميـ ٟمٞمًي٤من قمٜميدُم٤م يمي٤من ُمٕمٔميؿ ؾميٙم٤من اٟمتنم ظمؼم اىمؽماب اًمقهّ 

ـْ سم٘مل ذم اعمديٜمي٦م إلهميال ق إسميقاب، هميػم أّن اًمقهي٤مسمٞمرلم اًمٌٚمدة ذم اًمٜمجػ ي٘مقُمقن سم٤مًمزي٤مرة، وم٤ًمرع َُم

ٛمقا ىميّقمؿ إمم صمالصمي٦م أىمًي٤مم،  ،وىمد ىمّدروا سمًتٛمئ٦م هّج٤من وأرسمٕمٛمئ٦م وم٤مرس ًّ ٟمزًمقا ومٜمّمٌقا ظمٞم٤مُمٝمؿ، وىم

وُمـ فمّؾ أطمد اخل٤مٟم٤مت ه٤ممجقا أىمرب سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٌٚمد ومتٛمّٙمٜمقا ُمـ ومتحف قمًيٗم٤مً، ودظمٚميقا اًمٌٚميدة 

   .يمٞمٗمام ؿم٤مء ظمقومٝمؿ سمؾ ومدهش اًمًّٙم٤من، وأاٌحقا يٗمّرون قمغم همػم هدًى 

٤مسمّٞمقن اخلِميـ وم٘ميد ؿميّ٘مقا ـميري٘مٝمؿ إمم إضطمي٦م اعم٘مّدؾمي٦م، وأظميذوا خيرسمق ي٤م> أُّم٤م اًمقهّ 

٦م واًمًٞم٤مج صمّؿ اعمراي٤م اجلًٞمٛم٦م، و ٧ٌم اًمٜمٗم٤مئس واحل٤مضم٤مت اًمثٛمٞمٜم٦م ُميـ وم٤مىمتٚمٕم٧م اًم٘مْم٥م اعمٕمدٟمٞمّ 
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هداي٤م اًم٤ٌمؿمقات وأُمراء وُمٚميقك اًمٗميرس، ويميذًمؽ ؾميٚم٧ٌم زظمي٤مرف اجليدران وىُمٚميع ذهي٥م 

ٕم٦م، ظمذت اًمِمٛمٕمداٟم٤مت واًمًّج٤مد اًمٗمي٤مظمر واعمٕمّٚم٘مي٤مت اًمثٛمٞمٜمي٦م وإسميقاب اعمرّايًمً٘مقف، وأُ ا

ريح ومخًيٛمئ٦م أيْمي٤ًم يتؾ زي٤مدة قمغم هذه إوم٤مقمٞمؾ ىمراسم٦م مخًلم ؿمخّم٤ًم سمي٤مًم٘مرب ُميـ اًمْميوىمُ 

 .ظم٤مرج اًمييح ُمـ اًمّمحـ

دون رمحي٦م أُّم٤م اًمٌٚمدة ٟمٗمًٝم٤م وم٘مد قم٤مث اًمٖمزاة اعمتقطّمِمقن ومٞمٝم٤م وم٤ًمدًا وختريٌي٤ًم، وىمتٚميقا ُميـ 

ـْ ا٤مدومقه يمام هىمقا يميّؾ دار، ومل يرمحيقا اًمِميٞمخ وٓ اًمٓمٗميؾ، مل حيؽمُميقا اًمٜمًي٤مء وٓ  مجٞمع َُم

تٝمؿ وٓ ُمـ أههؿ، وًم٘مد ىمّدر سمٕمْمٝمؿ قمدد اًم٘متغم سمي٠مًمػ اًمرضم٤مل، ومٚمؿ يًٚمؿ اًمٙمّؾ ُمـ وطمِمٞمّ 

 ٟمًٛم٦م، وىمّدر أظمرون مخ٦ًم أوٕم٤مف ذًمؽ.

اعمي١ممل وم٘مي٤مل: إّن ؾميٕمقد ىمّميد أرض يميرسمالء شمٗم٤ماٞمؾ هذا احلي٤مدث  وذيمر اسمـ سمنم احلٜمٌكمّ 

ومحِميد قمٚمٞمٝمي٤م ىمقُميف شمًيّقروا ضميدرا ٤م ،  ه 3438وٟم٤مزل أهيؾ سمٚميد احلًيلم ذم ذي اًم٘مٕميدة 

ـْ  ٦ٌّم اعمقوققم٦م سمزقمؿ َُمي ودظمٚمقه٤م قمٜمقة وىمتٚمقا هم٤مًم٥م أهٚمٝم٤م ذم إؾمقاق واًمٌٞمقت، وهدُمقا اًم٘م

٦ٌّم وُم٤م طمقهل٤م، وأ ظمذوا اًمٜمّميٞم٦ٌم اًمتيل وويٕمقه٤م اقمت٘مد ومٞمٝم٤م قمغم ىمؼم احلًلم، وأظمذوا ُم٤م ذم اًم٘م

د واًمٞم٤مىمقت، وأظمذوا مجٞمع ُمي٤م وضميدوا ذم اًمٌٚميد ُميـ أٟميقاع قمغم اًم٘مؼم ويم٤مٟم٧م ُمراقوم٦م سم٤مًمزُمرّ 

٦م واعمّمي٤مطمػ اًمثٛمٞمٜمي٦م وهميػم ذًميؽ ممّي٤م إُمقال واًمًالح واًمٚم٤ٌمس واًمٗمرش واًمذه٥م واًمٗمّْم 

 يٕمجز قمٜمف احلٍم. 

ؽ إُميقال، وىُمتيؾ ُميـ ومل يٚمٌثقا ومٞمٝم٤م إّٓ وحقة وظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ىمرب اًمٔمٝمير سمجٛمٞميع شمٚمي

أهٚمٝم٤م ٟمحق أًمٗمل رضمؾ. صمّؿ إّن ؾمٕمقد ارتؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اعم٤مء اعمٕميروف سمي٤مٕسمٞمض ومجٛميع اًمٖمٜمي٤مئؿ 

ؿ سم٤مىمٞمٝم٤م سملم ضمٞمِمف همٜمٞمٛم٦مً  ًّ وًمٚمٗم٤مرس ؾميٝمامن، صميّؿ ارتيؾ  ،ًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ >وقمزل أمخ٤مؾمٝم٤م، وىم

 ىم٤موماًل إمم وـمٜمف. .. إًمخ.

ىُمتؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمّٛميد اًمًيٕمقد ذم   ه :343وذيمر ذم يمت٤مسمف آٟمػ اًمذيمر ُم٤م ٟمّّمف: ذم ؾمٜم٦م 
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 . 122ظ  ،1لًخوبى ثي يجس اهلل ثي ثطط الحٌجلٖ، د  ،يٌَاى الوزس فٖ ؤحَال ثغساز ٍالجػطٓ ًٍزس( 2)
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ك قمٚمٞمف رضميؾ ير، ُمْميذم أصمٜم٤مء االة اًمٕمّم ُمًجد اًمٓمريؼ )اعمٕمروف ذم اًمدرقمٞم٦م( وهق ؾم٤مضمدٌ 

ُمـ أهؾ اًمٕمامدي٦م )ىمرب اعمقاؾ( اؾمٛمف قمثامن قمغم هٞمئ٦م دروييش، وىمٞميؾ: إّٟميف  ىمٞمؾ: إّٟمف يمردّي 

هميػم  ذا اًم٘مّمد، واه اًمٕمي٤ممل،ُمـ أهؾ سمٚمد احلًلم )يمرسمالء( ظمرج ُمـ وـمٜمف هل ظمٌٞم٨ٌم  راومضٌّ 

ورضمع وطمقش ٟمجيد  ،أّن شمٚمؽ احل٤مدصم٦م أعّم٧م سمحٞم٤مة اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سم٤مؿم٤م اًمٙمٌػم وازم سمٖمداد آٟمذاك

 إمم ُمقاـمٜمٝمؿ ُمث٘مٚملم سم٤مُٕمقال اًمٜمٗمٞم٦ًم اًمتل ٓ شُمثّٛمـ. 

وجيٛمؾ سمٜم٤م وٟمحـ ٟمًتٕمرض احلدي٨م قمـ هذه اًمٖم٤مرة اًمِمٜمٕم٤مء أن ٟمٜم٘ميؾ رأيي٤ًم آظمير يٕمٙميس 

 ،٤ميب اًمٕميراق: وومٞمٝم٤م همزا ؾمٕمقد سمـ قمٌيد اًمٕمزييز اًمقّهيي٘مقل احلٚمقاينّ  >٦مٞمرلم اًمؼمسمريّ أقمامل اًمقه٤مسم

وهمٜمؿ مجٞمع ُم٤م يم٤من ذم ُمِميٝمد احلًيلم ُميـ اًميذه٥م  ،وطم٤مس يمرسمالء، وأظمذه٤م سم٤مًمًٞمػ قمٜمقةً 

واجلقاهر اًمتل أهدم٤م اعمٚميقك واًمِميٞمٕم٦م إمم ذًميؽ اعم٘مي٤مم اعم٘ميّدس، وىمتيؾ أهٚمٝمي٤م ىميتاًل ذريٕمي٤ًم، 

عمٚميؽ  ٦م ُم٤م ٓ يتّمّقره اًمٕم٘مؾ، وسمف شم٘ميّقى واؾميتٕمدّ ـ اعم٤مل واًمذه٥م واًمٗمّْم واؾمت٤ٌمطمٝم٤م و ٥م ُم

 ح٤ًم سمام ادر ُمـ قمًٙمره.احلرُملم، صمّؿ رضمع إمم قم٤مروف ُمتٌجّ 

وي٘مقل: ًمق مل ٟمٙمـ قمغم احلّؼ عم٤م اٟمتٍمٟم٤م، وُمي٤م قمٚميؿ أّن ذًميؽ اؾميتدراج وأّٟميف قميغم اًمٌي٤مهمل شميدور 

ـْ ىم٤مل: )ٓ إًمف إّٓ اه( وم٘مد طُم  ـّ اًمدوائر، وأّٟمف َُم  اهلقى إذا اؾمتقمم أقمٛمك اًمٌّم٤مئر.  ٘مـ دُمف وُم٤مًمف، وًمٙم

وسم٠مُمقال يمرسمالء اؾمتٗمحؾ أُمر اسمـ ؾميٕمقد، وـمٛميع ذم ُمٚميؽ احليرُملم، وذع ذم حمي٤مسة 

 اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ومّم٤مر ذم أُمره ُم٤م ؾمٞم٠مشمٞمؽ سمٞم٤مٟمف.

خيدا قميكم سميؽ أن توقمّ٘م٥م قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم سم٘مقًمف: وم٠مُمر اًمقزير ُم٤م اٜمع ذم يمرسمالء أُمير اًمٙم

ي٦م طمّتك ٟمج٤م ؾمٕمقد قميغم اعمٝمريي٦م ، ومام واؾ اًمٜمٝمدّ رج سمٕمًٙمره ويتٌٕمف إمم ُم٘مّر ُمٚمٙمف اًمٕم٤مريّض خي

 اًم٘مقد واًمتحؼ سم٤مًم٘مٗم٤مر واًمّمح٤مري، ومجٌـ اًمٙمٜمخدا ومل يٛمٙمٜمف أن يٚمح٘مف.

ىمي٤مل اًمًيٞمد  >ُميـ اًمٌي٤مطمثلم واعمي١مّرظملم ويم٤مٟم٧م هذه اًمٗم٤مضمٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمقوع اهتامم يمثػمٍ 

شميٜمحّط  ، شمي٤مرةً واٟمحٓمي٤مطٍ  ، ورىميل  وهٌيقطٍ  ل يمرسمالء سملم ايٕمقدٍ : ومل شمزاًمٙمٚمٞمدارقمٌداحلًلم 
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إمم أن دظمٚم٧م ذم طميقزة اًمدوًمي٦م  ،سمٕمض اًمت٘مّدم ومتخْمع ًمدول اًمٓمقائػ، وـمقرًا شمٕمٛمر ُمت٘مّدُم٦مً 

وأظمذت شمتٜمّٗمس اًمّمٕمداء مم٤ّم أا٤مهب٤م ُمـ ٟمٙم٤ٌمت اًمزُم٤من وطمقادث اًمدهر ،  ه 36;اًمٕمثامٟمّٞم٦م ؾمٜم٦م 

شمزيد قمغم صمالصم٦م ىميرون، ومل شميَر  ـمقيٚم٦مً  ٦م اًم٤ٌمل ُمّدةً ٛمئٜمّاًمتل يم٤مدت شم٘مض قمٚمٞمٝم٤م، وسم٘مٞم٧م وهل ُمٓم

هجريي٦م ضمّٝميز إُميػم ؾميٕمقد  3438ذم ظمالهل٤م ُم٤م يٙمدر اٗمق ؾمّٙم٤م ٤م طمّتيك إذا ضمي٤مءت ؾميٜم٦م 

ضمٞمِم٤ًم قمرُمرُم٤ًم ُم١مًّمٗم٤ًم ُمـ قمنميـ أًمػ ُم٘م٤مشمؾ وهجؿ هبؿ قمغم ُمديٜمي٦م يميرسمالء، ويم٤مٟمي٧م  ٤ميبّ اًمقهّ 

اًمٗمرس واًمؽمك واًمٕمرب> ومدظمؾ ؾمٕمقد اعمديٜم٦م سمٕميد  ُمـ اًمِمٝمرة واًمٗمخ٤مُم٦م يٜمت٤مهب٤م زّوار قمغم هم٤مي٦مٍ 

أن وّٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مشمؾ طم٤مُمٞمتٝم٤م وؾمّٙم٤م ٤م ىمت٤مًٓ ؿمديدًا، ويمي٤من ؾميقر اعمديٜمي٦م ُمريّمٌي٤ًم ُميـ أوميالك 

ُمـ ـميلم، وىميد ارشمٙمٌي٧م اجلٞميقش ومٞمٝمي٤م ُميـ اًمٗمْمي٤مئع ُمي٤م ٓ  ظمٚمػ طم٤مئطٍ  ُمراقا٦مٍ  ٟمخٞمؾٍ 

 أًمػ ٟمًٛم٦م.  42 واطمدةٍ  طمّتك ىمٞمؾ: إّٟمف ىمتؾ ذم ًمٞمٚم٦مٍ  ،يقاػ

ـ اًم٘ميؼم ويم٤مٟمي٧م ُمِميحقٟم٦مً وسمٕمد أن أشمّؿ إُمػم ؾمٕمقد ُمٝمّٛمتف احلرسمٞمّ  سمي٤مُٕمقال  ٦م اًمتٗم٧م ٟمحيق ظميزائ

 
ٍ
ـ اًميزوّ ٦م مُج ٟمٗمٞمس، وم٠مظمذ يمّؾ ُم٤م وضمد ومٞمٝم٤م، وىمٞمؾ: إّٟمف ومتح يمٜمزًا يم٤من ومٞمف مجّ  اًمقومػمة ويمّؾ رء ار، ٕم٧م ُمي

سم٤مٕطمجي٤مر  ٕم٦مٌ ُمرّايمجٞمٕمٝمي٤م سم٤مًميذه٥م،  ن ؾميٞمٗم٤ًم حميالّةٌ وريوقمِمي ويم٤من ُمـ مجٚم٦م ُم٤م أظمذه ًم١مًم١مة يمٌػمةٌ 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمذظم٤مئر اًمٜمٗمٞم٦ًم اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر.  وأعم٤مٌس  وومػموزٌ  ٦مٌ ٞمّ وومّْم  ٦مٌ ذهٌٞمّ  اًمٙمريٛم٦م، وأوانٍ 

، و ؿمي٤مل يمِميٛمػمّي  6222وىمٞمؾ: ُمـ مجٚم٦م ُم٤م  ٌف ؾمٕمقد أصم٤مصم٤مت اًمرووي٦م وومرؿميٝم٤م ُمٜمٝمي٤م 

 ُمـ اًمٌٜم٤مدق.  ٦م ويمثػمٍ ؾمٞمػ ُمـ اًمٗمّْم  4222

ـْ وىمد ا٤مرت يمرسمالء سمٕمد هذه اًمقىمٕم٦م ذم طم٤م ل ُيرصمك هل٤م، وىمد قم٤مد إًمٞمٝم٤م سمٕمد هذه احل٤مدصم٦م َُمي

 ٟمج٤م سمٜمٗمًف> وم٠ماٚمح سمٕمض ظمراهب٤م، وأقم٤مد إًمٞمٝم٤م اًمٕمٛمران رويدًا رويدًا. 

ؿمٗمؼ قميغم طم٤مًمتٝمي٤م، وسمٜميك ومٞمٝمي٤م ٠موموىمد زاره٤م ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم أطمد ُمٚمقك اهلٜمد 

ـْ ٟمُ  قرًا طمّمٞمٜم٤ًم ًمّمّد هجيامت ٙمٌقا، وسمٜمك ًمٚمٌٚمدة ؾمأؾمقاىم٤ًم طمًٜم٦م وسمٞمقشم٤ًم ىمقراء أؾمٙمٜمٝم٤م سمٕمض َُم

إقمداء، وأىم٤مم طمقًمف إسمراج واعمٕم٤مىمؾ، وٟمّم٥م ًمف آٓت اًمدوم٤مع قمغم اًمٓمرز اًم٘مديؿ، واي٤مرت 

ـْ هي٤ممجٝم٤م أُمٜمع ُمـ قم٘م٤مب اجلقّ   واًمت٘مّدم. ، وم٠مُمٜم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م وقم٤مد إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمرىمّل قمغم َُم
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ه سمٙمرسمالء أّٟمف ًم٘ميل وُمـ ـمريػ اًم٘مقل أّن أسم٤م ـم٤مًم٥م ظم٤من يذيمر ذم رطمٚمتف إمم اًمٕمراق وُمرور

ـّ اًم٤ٌمىمٞمي٦م ُميـ  لقمّٛمتف اعمًامة )يمرسمالي سمٞمٙمؿ( وقمّدة ٟم٤ًمء ُمـ شمقاسمٕمٝم٤م، وىمد ضمئـ ي٘مْميلم أيي٤مُمٝم

، وىميد  ـَ ـّ ُم٤م يٛمٚمٙم اقمتزاهلـ اًمٕم٤ممل ذم إرض اعم٘مّدؾم٦م وي٘مقل: إّن اًمقه٤مسمٞمرلم يم٤مٟمقا ىمد ؾمٚمٌقا ُمٜمٝم

ـّ سمجٛمٞمع ُم٤م أؾمتٓمٞمٕمف إذ ذاك ُمـ اًمٕمقن اعم٤مزمّ أقمٜمتُ   . .. إًمخ. ٝم

وىمد ؾمّجؾ اًمِمٕمراء هذه احل٤مدصم٦م شمٕمٌػمًا قميـ ؾميخٓمٝمؿ وطم٘ميدهؿ قميغم اًمقهي٤مسمٞمرلم ذم هيذه 

احل٤مدصم٦م اًمتل قُمروم٧م سمح٤مدصم٦م اًمٓمّػ اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٙم٤من أؿمٝمر ه١مٓء اًمِمٕمراء اًميذيـ أهليٌٝمؿ احليامس 

ومٚميف ذم ،  ه 3453اعمتقرّم ؾمٜم٦م  احل٤مئرّي  وأومرهمقا ضم٤مم همْمٌٝمؿ هق اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ه٤مؿمؿ اًمٙمٕمٌّل 

 حمّٛميد روي٤م إزرّي  رت ذم ديقاٟميف، ويميذًمؽ اًمِمي٤مقمر احلي٤مّج ي٤مدصم٦م ىمّم٤مئد ُمٓمّقًم٦م ُٟمِمشمٚمؽ احل

 اًمذي أّرخ احل٤مدث سم٘مقًمف:   ه3462اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اًمتٛمٞمٛمّل 

٘ااا) ــ ه ــنّاأف  لٔأ ــلا ظِ ــااللو ىِ ا(ظّ

 

ام ف٘خــللاهــوانــل ٙا ظصــ٘حاااونــل ٙ 

 اًمًيٞمد أمحيد اًمرؿميتّل  وُمـ ؿمٕمراء يمرسمالء اًمذيـ أّرظمقا هذا احل٤مدث أيْم٤ًم اًمٕمي٤ممل اًمِمي٤مقمر 

 وم٘م٤مل: ،  ه 7;34اعم٘متقل ؾمٜم٦م 

ا(9)ظّـــااجـــللانصــــ ا ٛاُرىـــ اهـــلظٍ حِ(ا)

 

اأف٘خـن ااٌُـ حـانــجاٗا لـلا ظ ـمأااااومـن 

ًّ وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ومٚمٞمّ    وم٘م٤مل: ،  ه 8;34اعمتقرّم ؾمٜم٦م  قن رطمٞمؿ اًمٙمرسمالئّل ح سمـ طم

ـــأو  ـــواااه ـــ ِلفاه ـــ ملظَاو س ــأا ظ ا ظ ج

 

ـــ ٘ل  ـــملظٚاســااوظ ـــا ـ(ى ــٌلاـماا)م افٌم

ا(2)هحرّالرُرا ظجِـاٙاِـااٌُ حــانجـأ(اااااا) 

 

ـــآ ناســـمن ٔ  ــأف٘خن ا)ســـمن (ا ظ اولهـــاٌ

وأؾمٝم٧ٌم ومٞمٝمي٤م، وأوويح٧م  وهٜم٤مك ُمراضمع يمثػمة واٗم٧م ومْم٤مقم٦م اًمقه٤مسمٞمرلم اعمٜمٙمرة سم٠مدّق واٍػ  

ّص سم٤مًميذيمر همزوهؿ هلذه اعمديٜم٦م أُمٜم٦م، وهدُمٝمؿ ًمٚمييح اعم٘مّدس، و ٥م إُمقال وىمتؾ إٟمٗمس، أظم

، ويمتيي٤مب روويي٤مت ;:4 ص ،32ج ،، ويمتيي٤مب تٗميي٦م اًمٕميي٤ممل529ص  ،6جُمٜمٝميي٤م: أقمٞميي٤من اًمِمييٞمٕم٦م 

                                                                    

طاق( 1) ٍٔ ضحٔل ؤٖث قبلت ذبى بلى اًل ط٘ث ٍثب، تطروْب يي الفطًسٔ٘ بلى اًل ض َاز ) ثغساز /  ٍٍؤ ض هػكفى ر  ( .  382السوَت
 . 138لالُستبش بثطاّ٘ن الَائلٍٖ، ظ  ،الطًط الس٘بسٍٖ الًطالٍٖ( 2)
 ًسرٔ هحفَنٔ يٌس شٍِٗ.  ،زَٗاًِ الوركَـ ًفسِ؛ ٍاًهط الوػسض( 3)
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  ،ودائيرة اعمٕمي٤مرف اإلؾميالُمٞم٦ّم >::4ص  ،وؿميٝمداء اًمٗمْميٞمٚم٦م >575وص  487 ، ص3ج  ،٤متاجلٜمّ

 وهمػمه٤م.  ،445ص  ،، وشم٤مريخ يمرسمالء وطم٤مئر احلًلم5;3 و 4;3 ، اص3ج 

 الءربـ یقمٚمفلوهابوغ  اهلجوم افثاين

اًميذي اؾميٛمف ؾميٕمقد ذم  ضمي٤مء اخلي٤مرضمّل  (  ه3445) وذم هذه اًمًٜم٦م» د اًمٕم٤مُمكم:ٞمّ ٘مقل اًمًي

ر سم٠مٟميف يرييد ومج٤مءشمٜم٤م اًمٜمذُ  ،أو أزيد سمام ي٘مرب ُمـ قمنميـ أًمػ ُم٘م٤مشمؾٍ  ،ُمـ ٟمجد ،مج٤مدى أظمرة

 وم٠مشم٤مٟمي٤م ًميٞمالً  ،رٟم٤م ُمٜمف و ظمرضمٜم٤م مجٞمٕم٤م إمم ؾمقر اًمٌٚميدومتحذّ  ،أن يدمهٜم٤م ذم اًمٜمجػ إذف همٗمٚم٦مً 

 صميؿّ  ،هؿ يمذًمؽآومر ،ومٛم٣م إمم احلٚم٦م ،و ىمد أطمٓمٜم٤م سم٤مًمًقر سم٤مًمٌٜم٤مدق و إـمقاب آٟم٤م قمغم طمذرٍ ومر

ومثٌتيقا ًميف ظمٚميػ  ؿميديداً  ومح٤مسهؿ طمّم٤مراً   ٤مراً  قمغم طملم همٗمٚم٦مٍ  7ُم٣م إمم ُمِمٝمد احلًلم

 و سم٘مٞمٜمي٤م ُميدةً  ،صمؿ قم٤مث ذم اًمٕمراق وم٘متؾ ُمـ ىمتيؾ ،اًمًقر و ىمتؾ ُمٜمٝمؿ و ىمتٚمقا ُمٜمف و رضمع ظم٤مئ٤ٌمً 

و  ،اًمٕمٔميٞمؿ ة إٓ سم٤مهّ اًمٕميكمّ و ٓ طمقل و ٓ ىمقّ  ،ٌح٨م و اًمٜمٔمر قمغم ظمقف ُمٜمف و وضمؾشم٤مريملم اًم

و ُمي٤م  ،صميالث ؾميٜملم ؾ احلي٤مّج و ىمد شمٕمٓمّ  ،رةو اعمديٜم٦م اعمٜمقّ  ،ٕم٤ممم شمومٝم٤م اه٦م ّذ ىمد اؾمتقمم قمغم ُمٙمّ 

ّٓ  ،ٟمدري ُم٤م ذا يٙمقن  .  . سم٤مهو ٓ طمقل و ٓ ىمقة إ

 حادثة ادناخور 

]اًمقىمٕمي٦م اعمِميٝمقرة[  :٤مسمٞمرلمتل ُمّرت قميغم يميرسمالء سمٕميد طم٤مدصمي٦م اًمقّهيُمـ أؿمٝمر احلقادث اًم

 م، واؾميتٛمرّ  3:47يي   ه 3463، وذًميؽ ذم قمٝميد اًميقازم داود سم٤مؿمي٤م قمي٤مم سمح٤مدصم٦م اعمٜم٤مظمقر

 م. :3:4ي   ه 3466طمّم٤مره٤م طمّتك قم٤مم 

ًميقٓة ُميـ ا وؾمٌٌٝم٤م هق أّن اًمقازم داود سم٤مؿم٤م عم٤ّم ؿمي٤مهد ويٕمػ اًمدوًمي٦م اًمٕمثامٟمّٞمي٦م واؾميت٘مالل يمثيػمٍ 

سمقٓيتٝمؿ، أُمث٤مل حمّٛمد قمكم سم٤مؿم٤م ذم ُمٍم، واؾمت٘مالل قمكم سم٤مؿم٤م ذًمتكم شمٌي٦م ذم أًم٤ٌمٟمٞمي٤م، ـمٛميع هيذا اًميقازم 

 سم٤مؾمت٘مالًمف ذم اًمٕمراق> وم٠مظمذ يِمٞمد اًمٌٜم٤مي٤مت واًمتٙم٤مي٤م واجلقاُمع، وي٘مّرب اًمٕمٚمامء وي٤ٌمًمغ ذم إيمراُمٝمؿ. 

                                                                    

 .434 ظ ،6 د ،( المسٗؤ -. هفتبح الىطاهٔ فٖ ضطح لَايس الًالهٔ )ـ 1

 ٗطاز ثْب ؤه٘ط اإلغكجل ؤٍ ضئ٘س الرٍ٘بلٔ.  , ( ذَضآ) ه٘ط ولؤ فبضسٍ٘ٔ هرففٔ يي ( 2)
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همٚمي٥م ُميدن اًمٕميراق قمٜميدُم٤م ، وىمد سم٤ميٕمتف أطمديث٦مٍ  ؿ هذا ضمٞمِم٤ًم يمٌػمًا ُمزّودًا سم٠مؾمٚمح٦مٍ وىمد ٟمٔمّ 

طم٤مول آؾمت٘مالل قمدا يمرسمالء واحلّٚم٦م> وم٘مد رومٕمت٤م راي٦م اًمٕمّمٞم٤من ويّده، وطمي٤مول إىمٜم٤مقمٝمي٤م ومٚميؿ 

وقمٜمد ذًمؽ ضمّٝمز ضمٞمِم٤ًم وخاًم سم٘مٞم٤مدة أُمػم إآمٌٚمف وأظمْميع احلّٚمي٦م واؾميت٤ٌمح مح٤مهي٤م،  ،يًتٓمع

 ف إمم يمرسمالء وطم٤مسه٤م صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر. وشمقضّم 

ـم٤مًمي٧م  ومٚمؿ يًتٓمع ومتحٝمي٤م إّٓ سمٕميد طمّمي٤مرٍ  ،وصم٤مًمث٦مً  صم٤مٟمٞم٦مً  ويمّر قمٚمٞمٝم٤م ،ومل ي٘مَق قمغم اومتت٤مطمٝم٤م

ه ٟم٘مٞمي٥م يميرسمالء )اًمًيٞمد أُ (، ويم٤مٟمي٧م ٟمتٞمجتٝمي٤م أن   ه 3467ي  3463ُمّدشمف أرسمع ؾميٜمقات )

 اج( وُارؾمؾ إمم سمٖمداد طمٞم٨م ؾمجٜمف داود سم٤مؿم٤م هٜم٤مك. ك آل درّ يطمًلم سمـ ُمرشمْم

د ؾميٚمٓم٤من آل صم٤مسمي٧م ف اًمًيٞمّ لم واسمـ قمّٛميد طمًلم اًمٜم٘مٞم٥م ىمد قملّم رئٞم٤ًًم ًمإلداريّ ويم٤من اًمًٞمّ 

د حمّٛمد قمكم آل ـمٕمٛم٦م ؾم٤مدٟم٤ًم ٤مب اًمًٞمّ د قمٌد اًمقهّ ظمرى يم٤من اًمًٞمّ أُ حلم. وُمـ ضمٝم٦م رئٞم٤ًًم ًمٚمٛمًٚمّ 

أهيؾ ُمٜمي٤موأة ًمٚمرووتلم احلًٞمٜمّٞم٦م واًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م وطم٤ميماًم ًمٙمرسمالء، ويم٤من هيذا يًي٤موم احلٙمقُمي٦م ذم 

ومظ قميغم اعمديٜمي٦م، إّٓ أّن قميغم اًمٗمًي٤مد، ومٝميق ذم قمٛمٚميف هيذا طمي٤م ٦مً اًمٌٚمد> ّٕن اًمثقرة يم٤مٟم٧م ُمٌٜمّٞمي

 احلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م شمٜمقي اًمنّم وّد إهٚملم، ويم٤مٟم٧م قمِمػمشمف شم٤ًمٟمده. 

اًمًييٞمد  د طمًييلم آل دّراج صميي٤مروا وييّد اًمًييٚمٓم٦م اعمحّٚمٞميي٦م، وم٤موييٓمرّ همييػم أّن مج٤مقميي٦م اًمٜم٘مٞميي٥م اًمًييٞمّ 

   .تٝم٤مء اًمقاىمٕم٦مٟما، وقم٤مد إًمٞمٝم٤م سمٕمد  ه ٤3463مب إمم ُمٖم٤مدرة يمرسمالء ذم واىمٕم٦م اعمٜم٤مظمقر ؾمٜم٦م قمٌداًمقهّ 

٤مسم٦م اًمِمٞمخ محقد اًم٤ًمقمدي ًّ هجري٦م طمقس أهؾ سمٚمد احلًلم،  3466ذم ؾمٜم٦م ، ىم٤مل: ذيمر اًمٜم

 طم٤مسهؿ ؾمٚمٞمامن سمٕمًٙمره وىمٓمع ٟمخٞمٚمٝمؿ، وأهمي٤مر ُمٞمي٤مهٝمؿ شمًيٕم٦م أؿميٝمر، وىمتيؾ ُميٜمٝمؿ ىمتٚمي٦مً 

 ُمـ اجل٤مٟمٌلم طمّتك آل أُمرهؿ إمم أن أيمٚمقا طم٥ّم اًم٘مٓم٥م، ومل يًٚمٛمقا.  قمٔمٞمٛم٦مً 

إمم أن و٤مي٘مٝمؿ )ايٗمقق( ؿميٞمخ ؿميٛمر، وشمقضمٝميقا  ويم٤مٟمقا خيرضمقن إمم اًمٕمًٙمر ومٞم٘م٤مشمٚمقن

وم٠مُمروا سم٘ميتٚمٝمؿ ، 47قمٚمٞمف سمٕمدُم٤م أقمٓمك إُم٤من واًم٘مرآن ًمٜم٘مٞم٥م إذاف، ومخرج هق وأاح٤مسمف 

، صمّؿ أُمروا سمحٌس اًمٜم٘مٞم٥م ويم٤من ضمٚمٞماًل ٟمٌٞماًل ؿميٝماًم ُميـ إذاف، ومحيؾ إمم ظمرهؿ دومٕم٦مً آقمـ 

 داود وأـم٤مًمقا طمًٌف ذم سمٚمدة سمٖمداد.

                                                                    

 ٍلس ًملْب هي وتبةٍ لألزي٘ٔ هسٍٍى فِ٘ فَائس تبضٗرٍ٘ٔ تًَز بلى ؤسطٓ آل ،السبيسٕ يي هزوَئ ذكّ٘ٔ للط٘د حوَز( 1)

 . 1952/ 4/  14الًصاضٕ الحلّ٘٘ي 
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ات داود سم٤مؿم٤م ريخ اًمٕمراق احلدي٨م( ُم٤م ٟمحـ سمّمدده: وًم٘مد طم٤مست ىمقّ وضم٤مء ذم يمت٤مب )شم٤م

ر ؿميٝمرًا دون أن يٜمي٤مل ُميـ وراء ذًميؽ ييمرسمالء ذم اًمًٜمقات إظمػمة ُمـ طمٙمٛمف زه٤مء أطمد قمِم

 ٦م اعمرسمقـم٦م قمٚمٞمٝم٤م. سمدومع اًميائ٥م اًمًٜمقيّ  ؾمقى وقمدٍ 

٘ميّقة، وشمٔمي٤مهر ويمذًمؽ أراد قمكم سم٤مؿم٤م أن ي١ميّمد ؾمٞم٤مدشمف قمغم يمرسمالء، وجل٠م إمم احلٞمٚمي٦م دون اًم

ـّ  7سم٠مّٟمف يقّد أن ي١مّدي اًمزي٤مرة ًم٘مؼم احلًلم  أهؾ اعمديٜم٦م رومْمقا أن يًٛمحقا ًمف سمذًمؽ.  وًمٙم

د وّهي٤مب، وهيق ُميـ إطميدى وومّْمؾ قمكم روي٤م أن يٙمتٗميل سم٢مؾميٜم٤مد طمٙميؿ اعمديٜمي٦م إمم ؾميٞمّ 

٦م، وًمٙميـ هات اًمٙمٌػمة ذم اعمديٜم٦م اًمتل فمّٚم٧م ُمّدة طمٙمؿ قمكم روي٤م ذم اًمٕميراق ؿميٌف ُمًيت٘مٚمّ إُ 

 .ـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ي٤مرُمز أُ ُمًّٚمح٦م  ٞمٓمرة مج٤مقم٦مٍ ت٧م ؾم

اًم٘م٤مٟمقن واًمٚمّمقص واًمٗم٤مّريـ ُميـ  ـُمـ اخل٤مرضملم قم ويم٤مٟم٧م هذه اجلامقم٦م تتقي قمغم قمددٍ 

وضمف سم٤مؿمقات اًمٕمراق، ويم٤مٟم٧م إطمدى ومرق هذه اجلامقم٦م شمدقمك )اًمٖم٤مرشمٞم٦م( ُمـ )همي٤مرة( شمٗميرض 

وهق  ،د إسمراهٞمؿ اًمزقمٗمراينّ ًمًٞمّ هق ا  ه :٤346مج، ويم٤من أؿمٝمر زقمٞمؿ هلؿ ذم إشم٤موات قمغم احلجّ 

 ُمـ إشم٤ٌمع اًمٗمرس.  يمٌػمٌ  ٤من هلام قمددٌ ، ويم٤من يٚمٞمف ذم اًمٜمٗمقذ إيراٟمٞمّ قمريبّ  إيراينّ  خمتٚمطٍ  ُمـ أاؾٍ 

، يمي٤من يٕمي٤مين ؿميديدٌ  دُمقيٌّ  يم٤من يٜمِم٥م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ساعٌ  ،وٟمٔمرًا ٟٓم٘م٤ًمم )اًمٞم٤مرُمز( إمم ومرٍق 

  ٦م واإلره٤مق اًمٕمّمٌّل ديّ ُمٜمف ؿمٕم٥م يمرسمالء اعم٤ًممل أؿمّد أٟمقاع اخل٤ًمئر اعم٤م

وذم ظمْمّؿ هذه اًمٗمقى شمٗمّقق زقمامء اًمٞم٤مرُمز قمغم هٞم٦ٌم يم٤ٌمر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمديٜم٦م، ويمي٤من 

ًمٙمًي٥م  ومراي٦مً  ،هلؿ اًمٜمٗمقذ إيمؼم ُمـ ىمٌؾ، وًمٙمـ وضمد اًمٕمٚمامء ذم اٟم٘م٤ًمم اًمٞم٤مرُمز إمم ـمقائيػ

قمٞمؿ اًميديٜمل اًمِميٝمػم أقمقان هلؿ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، ومٙم٤من أن اٟمِمٓمر اًمٞم٤مرُمز إمم ؿمٓمريـ> أطمدمه٤م ُمع اًمز

 .د إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمّل آظمر ُيدقمك ؾمٞمّ  ديٜمل   ، وأظمر ُمع زقمٞمؿٍ يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل 

شميقمّم  ،ومم٤ّم يذيمر أّن داود سم٤مؿم٤م اًمذي أاٌح أؿمٝمر وٓة اعمامًمٞمؽ ذم اًمٕمراق سمٕمد اًميقازم ؾميٕمٞمد سم٤مؿمي٤م

قمِم٤مئر دضمٚمي٦م  سمًٚمًٚم٦م ُمـ احلٛمالت اًمت٠مديٌٞم٦م قمغم 3:36و  3:35وفمٞمٗم٦م اًمٙمٝمٞم٦م، واوٓمٚمع ذم ؾمٜمتل 

                                                                    

 لطٖء .ٍٗمبل ال٘طهبظ : ٍّٖ ولؤ تطو٘ٔ تًٌٖ السفِ٘ الصٕ الٗػلح (  1

زاض الىتـت الًطثـٖ للكجبيـٔ ٍالٌطـط      ،89 ٍ 88يجس الًعٗع سل٘وبى ًٍَاض، غع  تبضٗد الًطاق الحسٗج ـ السوتَض ( 2)
 م.  1968 1388 /  ثبلمبّطٓ
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واًمٗمرات، وم٠مقم٤مد سمذًمؽ اًمِمٞمخ ؿمٗمٚمح اًمِميالل إمم رئ٤مؾمي٦م زسمٞميد، وُميّر سم٤مخلزاقميؾ ومي٠مرهٌٝمؿ، صميّؿ أزال 

 قمغم طمّد ىمقًمف. ،اًمذي يم٤من يٗمرض قمغم يمرسمالء ذم ُمقؾمؿ اًمزي٤مرات احلّم٤مر اًم٘م٤ٌمئكمّ 

سم٤مؾميؿ  خمٓمقطٌ  وم٤مردٌّ  وىمد ورد شمٗمّمٞمؾ هذا احل٤مدث ذم يمت٥م اعمراضمع اًمٙمثػمة، ُمٜمٝم٤م: يمت٤مٌب 

اعمًيٙمـ،  اًمٙمرسمالئّل  ،إاؾ اهلٛمداينّ  ،)يم٤مؿمػ اإلقمج٤مز( عم١مًّمٗمف حمّٛمد إسمراهٞمؿ سمـ حمّٛمد يمريؿ

هجري٦م، وضمدت ٟمًختف  3466 أوىمٗمف ذم يمرسمالء اعمٕمغّم ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ُمـ ؿمٝمقر ؾمٜم٦م

اًمذي شميرضمؿ اًم٘مًيؿ  ،٤مب آل ـمٕمٛم٦مد قمٌد اًمقهّ اق ٟمجؾ اًمًٞمّ د قمٌد اًمرزّ ذم ُمٙمت٦ٌم اعمرطمقم اًمًٞمّ 

 ؼم ُمٜمف إمم اًمٕمرسمّٞم٦م. إيم

 وضم٤مء شمٗمّمٞمؾ احل٤مدث أيْم٤ًم ذم يمت٤مب )ٟمزه٦م اإلظميقان ذم سمٚميد اعم٘متيقل اًمٕمٓمِمي٤من( عم١مًّميٍػ 

، وضمدت ٟمًختف اخلّٓمٞمي٦م قمٜميد اًمًي٤مدة آل اًمٜم٘مٞمي٥م ذم يميرسمالء ومٜمًيخ٧م ُمٜمٝمي٤م، وومٞمٝمي٤م جمٝمقلٍ 

 هلييذه اًمقاىمٕميي٦م، ويييذيمر ُم١مًّمٗمييف أن ٟمِمييقب احليي٤مدث يميي٤من ُمٜمييذ سمداييي٦م ؾمييٜم٦م  شمٗم٤ماييٞمؾ يمثييػمةٌ 

 .   ه 3464طمّتك حمّرم ؾمٜم٦م   ه 3463

، يم٤من ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر اعمياّل قمٌيد اجلٚمٞميؾ احلي٤مئرّي  ،وىمد هّزت هذه احل٤مدصم٦م قمقاـمػ اًمِمٕمراء

 :وم٘م٤مل ُمـ ىمّمٞمدة 

ـــل ً  ـــيلااهـٕــ ـــلهاظــ ـــ حأــ اص ُ ظــ

 

اأىـــــٚا ظـــــم ٕ اظـــــ ٘لاوو ٌــــــ  

ا ظـــــ نباٌـــــيماشــــ ٘ و اخـــــن ظٌُ 

 

ـــِيل  ــأااٌ ــنلاأُس ـــ لًُا ظآ ــ ٙأ ا ظآ

ـــوِطٔ  ـــن ماو ظـــ ـــِّو ُاو ٓؼـــ او ظـــ

 

ـــِيل  ـــِّلاااٌـ ـــ  ُا ظـ ـــويلظِلُاواسـ ا ظـ

اٍُِـــ و اٌــــِيماإ اســـؽلااٌــــلظ نبٔ 

 

ـــِيل  ـــِنثُااٌـ ـــصِل ُأاظـ ــنوٚا ظـ ا ظـ

ـــن ه  ـــ ر ّٚاُـّــ ـــِاا ظــ ـــِو ُالــ الــ

 

اوٗاومـِّـــــلأـــــلّاِـــــنّ اٌـ ـــــٖٚ 

اُصــــافٔامـــــِيماو ظـــــو٘اٌـــــلظٕ مٔ 

 

ـــولجُ  ـــنبااأشـ ـــلهلبٚا ـ ــ ه٘اوـ أـ

ا(9)وـــاباىُٕ ـــ ُااهـــلظوِطاو ظوـــِطٔ 

 

ـــّلمـ  ٚااٌـ ـــر ـــح مٔالـ ـــلِيلا ظـ اسـ

                                                                     

 . 276 ظ ،1 ، دهَسَئ الًتجبت الومسٍسٔ ـ لسن وطثالء( 1)
ٔ     تحم ،124ظ ،هزْـَل الوالّـف   ،الًكطبى ًعّٔ اإلذَاى فٖ ثلس الومتَل( 2)  ،٘ـك : سـلوبى ّـبزٕ آل قًوـٔ )الحلّـ

 .  ( م2009
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 حادثة ىجوب باصا 

ّرظم٧م سميي )هميدير دم (، وىميد ٟمِمي٧ٌم أوارهي٤م ييقم وهل ُمـ احلقادث اًمِمٝمػمة أيْم٤ًم اًمتل أُ 

م وّد اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمقازم اعمِمػم  3:64  ه :347اًمثالصم٤مء ذم اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

 ٤م اًمٗمرات ُمـ أدٟم٤مه إمم أىمّم٤مه. حمّٛمد ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م، وىمد ارشم٤مع هلقهل

٤مم آل قميثامن، وؿمي٤مء ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م أن وجمٛمٚمٝم٤م: أّن أه٤مزم يمرسمالء يم٤مٟمقا ي٠مسمقن اخلْمقع حلٙمّ 

خيْمع ؾمّٙم٤من اعمديٜم٦م عمِمٞمئتف، وم٠مٟمذرهؿ سمقضمقب اخلْميقع عمِميٞمئ٦م اًميقٓة وُمي٤م يّميدرون ُميـ 

وأُمٝمٚمٝميؿ ؿميٝمرًا  ٞميلم،إطمٙم٤مم اجل٤مئرة، وأُمرهؿ سمٜمزع اًمًالح وإـم٤مقم٦م أوزم إُمير ُميـ اًمٕمثامٟمّ 

 يم٤مُماًل يدرؾمقن ومٞمف ُمقىمٗمٝمؿ وي٘مّررون ُمّمػمهؿ. 

قمغم ُمقىمػ ؾمّٙم٤من اعمديٜم٦م مم٤ّم ـمٚمٌف ُميٜمٝمؿ ٟمجٞمي٥م  واٟم٘م٣م اًمِمٝمر اعمٛمٜمقح هلؿ ومل يٓمرأ شمٌّدٌل 

ومٚمجي٠م اًمٜمي٤مس  ،، وقمٛمؾ اًمًٞمػ ذم رىم٤مب اًمٜم٤مس أُمٜميلمُمديٜمتٝمؿسم٤مؿم٤م> وم٘م٤مد قمًٙمره واؾمت٤ٌمح 

 ومٕمّمٛمتٝمؿ طمرُم٦م اًمييح ُمـ اًم٘متؾ.  ،ثقٟمفإمم اًمييح اعم٘مّدس يًتٜمجدوٟمف ويًتٖمٞم

أٟمػ اًمذيمر هذه احل٤مًم٦م أُمر قم٤ًميمره سميب اعمديٜم٦م سم٤معمداومع، وىميد شميدظّمؾ  وعم٤ّم رأى اعمِمػم اًمٕمثامينّ 

ـ  ، وقمكم ؿم٤مه سـم ومتح قمكم ؿم٤مه اًم٘م٤مضمي٤مرّي سمٕمض اًمرضم٤مل اعمٕمّٛمريـ آٟمذاك يم٤مًمًٞمد يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل  اًمًي٤ميم

، شميقمّم ؾميداٟم٦م ٤مب آل ـمٕمٛمي٦مد قمٌيد اًمقّهيٌٚمد، وهؿ: اًمًٞمّ يمرسمالء يقُمذاك سم٢مؾمداء اًمٜمّمح ًمرؤؾم٤مء اًم

ٌّي٤مس اًمرووتلم احلًٞمٜمٞم٦ّم واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦ّم وطمٙمقُم٦م يمرسمالء ُمـ ىمٌؾ اًمقٓة اًمٕمثامٟمٞمّ  لم، يمام يم٤من ضمّده اًمًيٞمد قم

شمًيّٛمك  ٤مُميف ومرىمي٦مٌ د ٟمٕمٛم٦م اه ٟم٘مٞم٤ٌمً، وأسمقه اًمًٞمد حمّٛمد قمكم ؾم٤مدٟم٤ًم ًمٚمروو٦م احلًيٞمٜمٞم٦ّم، ويم٤مٟمي٧م ذم أيّ اًمًٞمّ 

                                                                    

(1 )( ٖ ُ السٍ٘س هحسي األه٘ي ف ٔ، د  شوط ِ :  238، ظ 42ؤي٘بى الطً٘ صا ًػ ٍّـبة اثـي السـٍ٘س هحوٍـس يلـٖ،      »( ثوبّ  السٍ٘س يجس اَل
فٖ سٌٔ  سبزى جبس، َت ٍاًل ٘ٔل ) آل قًؤ ( الوسوٍبٓ 1271ضٍؾتٖ الحس٘ي  َ ظي٘ن لج  بئع( .  لسٗوب  ـث ) آل ف ّـ،ّ 

لىٌِّ فطّ هي وطثالء هتَرٍْب   ،الحطؤ، فكلت المجؽ يلِ٘ ٍيلى ؤحط شله اتّْن الَالٖ السٍ٘سٓ يجس الَّبة ثىًَِ ظي٘ن تله
 ،ٍيٍ٘ي ضبًئِ٘ لسـسأً الطٍؾـت٘ي   ،فتػطّف الَالٖ ثْب؛ يط٘طٓ الرعايل تبضوب  ؤهالوِ ٍيمبضُ ٍهٌْب بلى ،ًحَ الوسٍ٘ت

 ،فإغسض الًفَ الًبمٍ ٍقلت حؿَضُ بلى ثغـساز، فسـبفط بلْ٘ـب    ،الَالٖ لٖ ًم٘ت ثغساز لسىٍلس تَسٍف فٖ ؤهطُ السٍ٘س ي
الوًطٍفـٔ  ( ٍفٍَؾِ يلى ؤهط همبقًٔ ) الـطٍظ   ،يجس الطظاق الصٕ وبى ضٌّ٘ٔ  لسى الَالٖ فٖ ثغساز ٍالتحك ثَلسُ السٍ٘س

 1271فمكي فِ٘ حتّى تَفّـبُ اهلل سـٌٔ    ،وسٍ٘تال حنٍ ؤيكبُ ًْط الٌبغطٗٔ هي تَاثى ،فعضيْب هسٍٓ حالث سٌَات ،ل٘عضيْب
 ّـ ًٍُمل رخوبًِ بلى وطثالء. 
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وًمئيؽ اًمٕمّمي٤مة، وؾميػّم أُ زي٦م( ديد ٤م اًمِم٘م٤موة واًمٕمّمٞم٤من، ومٖمْم٥م اًمقازم قمغم يمرسمالء ُمـ أضميؾ )اًمػمُم٤م

وم٤مقمتّميٛمقا سم٤مًمًيقر  ،لمٗميؼ ُمٕمٝميؿ ؾمي٤مئر اًمٙميرسمالئٞمّ إّٓ أّ ؿ تّّميٜمقا ذم يميرسمالء، واشمّ  ،ضمٜمدًا ًمت٠مديٌٝمؿ

 اجلٜمد قمٜمٝمؿ.  وم٤مرشمدّ  ،اعمحٞمط سمٙمرسمالء

وطمِمد اًمٕمِم٤مئر اعمقاًمٞم٦م ًمف، وىمي٤مد  ،ث٤مًمفو٤مقمػ اجلٜمد سم٠مُم ،وعّم٤م رأى اًمقازم ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م ذًمؽ

اًمتًٚمٞمؿ، واطمتّؾ اًمقازم اعمديٜم٦م  إًمیاًمٙمرسمالئٞمقن  وم٤موٓمرّ  ،يقُم٤مً  47اًم٘مّقة سمٜمٗمًف وطم٤مس يمرسمالء 

 .   ه :٦347م ؾمٜم٦م ذي احلجّ  33يقم 

ذم ىمّمٞمدشمف اًمتيل هيٜمّيئ هبي٤م اًميقازم ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م قميغم  وإمم ذًمؽ يِمػم إظمرس اًمٌٖمدادّي 

 : وأه٤مزم اعمديٜم٦م، وُمٓمٚمٕمٝم٤م :قمـ طم٘مده اًمدوملم ٕهؾ اًمٌٞم٧م ويٕمؼّم  ،إطمرازه اًمٜمٍم

امـ اذظـٓا ظلىـ ِااااؤل  ا ظآ ّ ا ن حلَُ

 

ٌاااظّا  ا ظِصــ ِااخٍّـاٌَا ظِحـ اأظنُـ

 ل واًمقطمِمٞم٦م.وىمد اطمتقت اًم٘مّمٞمدة قمغم أسمِمع أًمقان اًمتِمٗمّ  

د اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اًمزقمٗمراين، وقمكم يمِمٛمش، وـمٕمٛم٦م اًمٕمٞمد، واًمًيٞمّ وُمـ رضم٤مل هذه احل٤مدصم٦م 

ًمٚمٙميّػ قميـ اًم٘متي٤مل، ]ُدقميقا[ اًمداُم٤مد، واًم٤ًمدة آل ٟمٍم اه، واًمًيٞمد طمًيلم اًمٜم٘مٞمي٥م  ا٤مًمح

واخلْمقع هلذا احل٤ميمؿ اجلاّلد، ومرومْمقا اإلاٖم٤مء إمم شمٚمؽ اًمٜمّمي٤مئح واؾميتٛمروا سم٤مًم٘متي٤مل، وىميد 

 ومٞمف.  ه٤ممجٝمؿ اجلٞمش اًمٕمثامين ُمـ ضمٝم٦م سم٤مب اخل٤من طمٞم٨م أطمدصمقا صمٖمرةً 

اًمث٤مًم٨م ظمرج اعمح٤مرسمقن ُمـ أهيؾ اعمديٜمي٦م إمم اخلي٤مرج  اًم٘مت٤مل عمّدة يقُملم، وذم اًمٞمقم واؾمتٛمرّ 

واًمتح٘مقا ًمالؾمتٜمج٤مد سمٕمِم٤مئر آل ومتٚم٦م واًمٞم٤ًمر وآل زهمٌي٦م ُميـ اعمٕميدان، ويمي٤من قميددهؿ صمالصمي٦م 

يقُم٤ًم طمّتك قمٞمد إويحك،  43وداُم٧م احلرب  ،، وم٤مآمدم اجلٞمش سم٤مٕهٚملم صم٤مٟمٞم٦محم٤مرٍب آٓف 

 ٤مدر، قمٚمياًم سمي٠مّن ىمٞمي٤مدة اجليٞمش اًمٕميثامينّ أًمػ ىمتٞمؾ يمام شمٜمّص سمٕمض اعمّم :3وىمد سمٚمغ قمدد اًم٘متغم 

 .يم٤مٟم٧م سمٞمد ؾمٕمد اه سم٤مؿم٤م، ويم٤من اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثامين آٟمذاك قمٌد اعمجٞمد اًمٕمثامينّ 

                                                                    

هركَقٔ ثبلفبضسٍ٘ٔ تحت يٌـَاى ) حبزحـٔ ًز٘ـت     استم٘ت ثًؽ ّصُ الوًلَهبت هي اُضرَظٓ ضًطٗٔ هي ثحط الطرع( 1)
  ّـ. 1259ٍلس اًتْى هي ًهوْب فٖ هحطّم سٌٔ  ،الٌْسٕ ٍّٖ هي ًهن الو٘طظا ظوٖ حس٘ي ( ،ثبضب 

  : ٍهكلًْب تَرس ًسرتْب األغل٘ٔ فٖ هىتجٔ الس٘س حس٘ي المعٌٍٖٗ الحبئطٕ
 ضســ٘س ســلكبى هحوــَز زٍض اظ سپــ

 

ـــِ  ـــْس چ ــت ي ــس ذالف ــس ثًج  الوز٘
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ؾمي٤مقمد  اضمتامقميل   وٓ سمّد ًمٜم٤م أن ٟمٚم٘مل وقءًا قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف احل٤مًم٦م ذم اعمديٜم٦م ُميـ شمٗمّٙميٍؽ 

واؾميت٤ٌمطم٦م  ىم٤موٞم٦مٍ  ا٦م إلٟمزال ضسم٦مٍ ٞملم قمغم اؾمتٖمالل ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ اًمتل هّٞم٠مت هلؿ اًمٗمراًمٕمثامٟمّ 

   .ار سم٘مقًمف اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م٤مً اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز ؾمٚمٞمامن ٟمقّ ًمف ق اعمديٜم٦م، وهق ُم٤م شمٓمرّ 

ؿميديد، يمي٤من يٕمي٤مين  دُمقيٌّ  يم٤من يٜمِم٥م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ساعٌ  ،وٟمٔمرًا ٟٓم٘م٤ًمم )اًمٞم٤مرُمز( إمم ومرق

 . ًمٕمّمٌّل ٦م واإلره٤مق اُمٜمف ؿمٕم٥م يمرسمالء اعم٤ًممل أؿمّد أٟمقاع اخل٤ًمئر اعم٤مديّ 

وذم ظمْمّؿ هذه اًمٗمقى شمٗمّقق زقمامء اًمٞم٤مرُمز قمغم هٞم٦ٌم يم٤ٌمر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمديٜم٦م، ويمي٤من 

هلؿ اًمٜمٗمقد إيمؼم ُمـ ىمٌؾ، وًمٙمـ وضمد اًمٕمٚمامء ذم اٟم٘م٤ًمم اًمٞمي٤مرُمز إمم ـمقائيػ ومراي٦م ًمٙمًي٥م 

 أقمقان هلؿ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٙم٤من أن اٟمِمٓمر اًمٞم٤مرُمز إمم ؿمٓمريـ> أطمدمه٤م ُمع اًميزقمٞمؿ اًميديٜمل اًمِميٝمػم

 اًمًٞمد يم٤مفمؿ اًمرؿمتل، وأظمر ُمع زقمٞمؿ ديٜمل آظمر ُيدقمك اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمل. 

وإذا يم٤من قمكم سم٤مؿم٤م رو٤م ىمد ىمٌؾ أن ييؽمك ًمٙميرسمالء أن تٙميؿ ٟمٗمًيٝم٤م سمٜمٗمًيٝم٤م ودمٜميل صميامر 

وشمٗمّرغ طمّٙم٤مم اًمٕمراق ًمت٠ميمٞمد ٟمٔمي٤مم  ،وم٢مّن ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م ي وىمد هدأت أزُم٦م اًمِم٤مم، ٚم٦مشماًمٗمقى اًم٘م٤م

ي ُم٤م يم٤من ًمٞمًٙم٧م قمغم شمرك يمرسمالء هٙمذا دون أن ختْميع ًميف. قميغم أّن طمٜميؼ احلٙمؿ اعم٤ٌمذ ومٞمف 

قمٜمدُم٤م أراد أن يذه٥م ًمٚمزي٤مرة، ومحّدد ًمف أوًميق إُمير ذم اعمديٜمي٦م  يمٌػمةٍ  ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م اؿمتّد ًمدرضم٦مٍ 

ٌّقا رهمٌي٦م ٟمجٞمي٥م ذم أن  ،وم٘مط ٦م أؿمخ٤مصٍ قمدد ُمراوم٘مٞمف سمًتّ  هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أّ ؿ رومْمقا أن يٚم

ـٍ   م.  3:64ف ذم ؾمٜم٦م جلٞمِم يٛمّدوه سمتٛمقي

رًا قميغم رأس ضمٞمِميف ذم ُمٜمٓم٘مي٦م وذم أويمتقسمر ُميـ شمٚميؽ اًمًيٜم٦م يمي٤من ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م ُمٕمًيٙمِ 

 ّمؾ سمٙم٤ٌمر قمٚمامء يميرسمالء)اعمًّٞم٥م( ذم ـمري٘مف ًمت٠مدي٥م قمِم٤مئر اعمٕمدان اًمث٤مئرة، وم٤مٟمتٝمز اًمٗمرا٦م واشمّ 

 اًمديٜمٞملم وجمتٝمدهي٤م وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يٕمٞمٜمقه قمغم إقم٤مدة اًمٜمٔم٤مم إمم اعمديٜم٦م. 

وُمع )فمّؾ اًمًٚمٓم٤من( أطمد أسمٜم٤مء وميتح قميكم ؿمي٤مه  ُمٗم٤موو٤مشمف ُمع يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل وىمد ٟمجح٧م 

٤مب طم٤ميمؿ اعمديٜم٦م، واشّمٗميؼ هي١مٓء ُميع ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م قميغم أن يٌٕمي٨م إًميٞمٝمؿ سم٠مطميد د وهّ واًمًٞمّ 

 لم ًمقوع اخلٓمقط اًمٜمٝم٤مئٞم٦م عم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف أُمر طمٙمؿ اعمديٜم٦م. اًمٌٖمداديّ 

ذم  يمح٤مُمٞمي٦مٍ  دظم٤مل مخًيٛمئ٦م ضمٜميدي  أن ي٘مٜمع اًمٓمرف أظمر سم٢م واؾمتٓم٤مع اعمٗم٤موض اًمٌٖمدادّي 
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 ديـ ُمٜم٘مًيٛملم إمم وميرٍق شمٕم٘ميد ُميع ُمتٛميرّ  اعمديٜم٦م، وًمٙمـ مل شمٚم٨ٌم آشمٗم٤مىمٞم٦م ي ؿمي٠من يميّؾ اشمٗم٤مىمٞمي٦مٍ 

د اعمتٕمّّمٌقن ُميـ )اًمٞمي٤مرُمز( واًمًيٞمّ  ّزىم٧م ذم أقم٘م٤مب شمقىمٞمٕمٝم٤م، سمٞمٜمام اؾمتٕمدّ ي أن ُمُ  ُمتٜم٤مومرةٍ  ُمتٕمددةٍ 

 لواؾميتدقم ،ُرومٕم٧م اعمداومع قمغم إؾمقارو )فمّؾ اًمًٚمٓم٤من( ًمٚمدوم٤مع قمـ اعمديٜم٦م، و يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل 

 اًمٕمرب ُمـ وقاطمل اعمديٜم٦م ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م. 

ٗم٤مق ؾم٤ًٌٌم ذم أن يٍّم ٟمجٞم٥م قمغم أن ختْمع ًمف اعمديٜمي٦م سمٛمثيؾ ُمي٤م ختْميع سميف أّيي٦م يم٤من ٟم٘مض هذا آشمّ 

٤مت ُمع يمٌي٤مر اًمِمخّميٞمّ  قم٘مد ُم٤ٌمطمث٤مٍت  ،وىمٌؾ أن ييب ٟمجٞم٥م ضسمتف إظمػمة .ظمرىأُ  قمراىمٞم٦مٍ  ُمديٜم٦مٍ 

سمٛميدى  ًمٞمٙمقٟمقا قمغم قمٚميؿٍ  واًمؼميٓم٤مينّ  ذم يمرسمالء، وُمع اًم٘مٜمّمٚملم اًمٗمرٟمّز  واًمقيمٞمؾ اًمٗم٤مرّد اًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم، 

 وًمٙمـ دون ضمدوى.  ،٦م، وًمٕمّٚمٝمؿ يٕمٞمٜمقٟمف قمغم شمًقي٦م إزُم٦مجمٝمقداشمف اًمًٚمٛمٞمّ 

عم٤م يم٤من  >أظمٓمرهؿ ُم٘مّدُم٤ًم سمٛمنموع محٚمتف ،وّد يمرسمالء وقمٜمدُم٤م ىمّرر ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م إرؾم٤مل محٚم٦مٍ 

وعّم٤م يم٤مٟم٧م اعمديٜمي٦م ىميد  .سملم اًمدوًمتلم اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واًمٕمثامٟمّٞم٦م يمٌػمةٍ  ٦مٍ ؾمٞم٤مؾمٞمّ  ٕمف ُمـ ٟمِمقب أزُم٦مٍ يتقىمّ 

٠ٌّمت ىمّقام٤م وضمٚم٧ٌم اإلُمدادات ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م، ىمّدر ٟمجٞم٥م ظمٓمقرة اًمٗمِمؾ ذم إظمْم٤مع اعمديٜمي٦م  ،قم

ُميـ سمٖميداد، واؾميتٕم٤من  ُمراسمٓم٦م ذم )اعمًّٞم٥م( وأشمك سم٢مُمداداٍت  ومٚمؿ يٙمتِػ سمام يم٤من ًمديف ُمـ ىمّقاٍت 

ذم  هم٤مّو٤ًم اًمٓمرف قميـ ٟمّميٞمح٦م اعمٌٕميقث اًمؼميٓمي٤مينّ  ،ًمٕمِم٤مئر اًمٕمرسمّٞم٦م اعمقاًمٞم٦م ًمفُمـ ا سمٛمجٛمققم٦مٍ 

 ـمٝمران سمِم٠من اًمٕمدول قمـ إرؾم٤مل احلٛمٚم٦م. 

٦م أايدر أواُميره سمٛمٝم٤ممجي٦م اعمديٜمي٦م ٦م واًمٕمًيٙمريّ ذ ٟمجٞم٥م إضمراءاشمف اًمدسمٚمقُم٤مؾميٞمّ وسمٕمد أن اخّت 

أقم٘م٤مهبي٤م إمم اعمديٜمي٦م  ُمـ اًمٗمرؾم٤من وقمنميـ ُمدومٕم٤ًم وصمالث يمت٤مئ٥م ُمـ اعمِم٤مة، صمّؿ أرؾمؾ ذم سمٙمتٞم٦ٌمٍ 

وسميدأ ضب اعمديٜمي٦م سم٤معمدومٕمٞمي٦م، ومٕميرض يمي٤مفمؿ  م اًم٘ميقات اًمٕمِمي٤مئري٦مٌ 3:64ديًٛمؼم  ;3ذم 

طمّتك يٜمًيح٥م اجليٞمش، وومٕمياًل ذهي٥م  اًمرؿمتل أن ي٠مظمذ اًم٘م٤مئد قم٤مئالت زقمامء اًمٞم٤مرُمز يمرهٞمٜم٦مٍ 

ومٕمي٤مد  ،سمٕمض زقمامء اًمٞم٤مرُمز وًمٙمـ ضم٤مءت إٟم٤ٌمء سم٠مّن ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م روميض اٟمًيح٤مب اجليٞمش

ذم سمٖميداد،  سملم اًمٓميروملم، صميّؿ قمي٤مدت اعمٗم٤مووي٤مت واؿميؽمك ومٞمٝمي٤م اعمٜميدوب اًمٗمي٤مرّد  اًمٍماع

ؿمٞمع أُ قمٜمدُم٤م  د اًمثقار ؿمّدةً ار ًمٚمدرضم٦م اًمتل رومْمقا ُمٕمٝم٤م اًمنموط اعمٕمتدًم٦م، وزاد مترّ وشمٓمّرف اًمثقّ 

 ًمٖمزو اًمٕمراق ًمٞمٜم٘مذ يمرسمالء.  يًتٕمدّ  أّن اجلٞمش اًمٗم٤مرّد 
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٦م إؾميقار، وميزادت ضميذوة ٗم٧م اعمدومٕمّٞميقميغم اعمديٜمي٦م، وىمّمي ضب اجلٞمش احلّم٤مر سم٘ميّقةٍ 

اعم٘م٤موُم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، وه٥ّم اًمٕمٚمامء يّمٚمحقن إؾمقار، ويثيػمون محي٤مس اعميداومٕملم، وًمٙميٜمّٝمؿ ُمي٤م 

 م. 3:65ُمـ يٜم٤مير  35ُمٜمّٔمؿ، ودظمٚم٧م اًم٘مّقات اعمديٜم٦م ذم  يم٤مٟمقا ًمٞمّمٛمدوا أُم٤مم ضمٞمشٍ 

٤ٌّمط ؾمٞمٓمرمؿ قمغم اجلٜمد، ووىمٕمي٧م طميقادث  ي٥ٍم  هيدأت  قمدييدة، صميؿّ  وىمتيؾٍ  ووم٘مد اًمْم

ًمٞمدقمق  ، وظمٓمٞم٥ٍم إُمقر سمٕمد دظمقل ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م اعمديٜم٦م، وسمدأ سمتٜمٔمٞمؿ اإلدارة ومٞمٝم٤م سمتٕمٞملم ىم٤مضٍ 

 ًمٚمًٚمٓم٤من ذم االة اجلٛمٕم٦م.

، وهيذا ششم٤مريخ يميرسمالء اعمٕميغّم »ذم يمت٤مب  ،وسمِمٙمؾ ُمقضمز ،وىمد ورد ذيمر هذه احل٤مدصم٦م أيْم٤مً 

رائ٥م ي٦م، وأسميقا أداء اًمْميؿمّؼ أه٤مزم يمرسمالء قمّمي٤م اًمٓم٤مقمي٦م قميغم اًمدوًمي :347ٟمّّمف: وذم ؾمٜم٦م 

ومجّٝميز ضمٞمِمي٤ًم سم٘مٞمي٤مدة ؾميٕمد اه سم٤مؿمي٤م وؾميػّمه إمم  ،ويم٤من وازم اًمٕمراق ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م ،واعمٙمقس

 ىمٜم٤مسمٚمف.  سمقاسمؾ اعمديٜم٦م وأُمٓمر يمرسمالء> ومح٤مسه٤م طمّم٤مرًا ؿمديداَ ً،

ٓ يٛمٙميـ  ومل ي٤ًمقمده احلّظ قمغم اومتت٤مطمٝم٤م> ّٕن ؾمقره٤م يم٤من ُمٜمٞمٕم٤ًم ضميّدًا، وىمالقمٝمي٤م حمٙمٛمي٦مً 

٦م اًمتجي٠م إمم اخليداع ومي٠مقمٓمك إُمي٤من ًمٚمٕمّمي٤مة، ُمٜمٝم٤م، وعّم٤م أقمٞم٧م سميف احلٞميؾ احلرسمّٞمي ًمدٟمقّ ًمٚم٘م٤مئد ا

وم٠مظمٚمقا اًم٘مالع وضم٤مؤوه ـم٤مئٕملم، وم٘مٌض قمٚمٞمٝمؿ وؾمّٚمط اعمداومع قميغم  ،ـ هلؿ قمٗمق احلٙمقُم٦مٛمَ وِو 

 ومٗمتحٝمي٤م، وارشمٙمي٥م ومٞمٝمي٤م يميّؾ ومٔم٤مقمي٦مٍ  رىمّٞم٦م ومٝمدم اًمًقر، وأاغم اعمديٜم٦م ٟم٤مرًا طم٤مُمٞم٦مً ياجلٝم٦م اًمِم

ـْ ٓذ سمي٤مًم٘مؼم اًمِميوؿمٜم٤مقم٦م، و ريػ، وهبيذه يدظمؾ سمجٞمِمف إمم ايحـ اًمٕمٌي٤مس، وىمتيؾ يميّؾ َُمي

 . ؾمٚمٓم٦م احلٙمقُم٦م إمم شمٚمؽ اًمرسمقع، واه قماّلم اًمٖمٞمقب أقم٤مداعمقسم٘م٤مت 

ويٌدو أّن اًمٓم٤مهمٞم٦م حمّٛمد ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م اؾمتقمم قمغم اًمٌٚمد وأسم٤مطمف صمالصم٦م أي٤مم ىمتاًل وؾميٚم٤ًٌم و ٌي٤ًم 

٦م، وشمٜمّص ُمٕمٔمؿ اًمرواي٤مت قميغم أّن واٌٞمّ  واٌل   ُمرأةٍ وا طمّتك ىُمتؾ آٓف إؿمخ٤مص سملم رضمؾٍ 

 قمدد اًم٘متغم سمٚمغ قمنميـ أًمٗم٤ًم أو زاد قمغم ذًمؽ.

                                                                    

 ،للسوتَض يجـس الًعٗـع سـل٘وبى ًـَاض     ،حىن زاٍز ثبضب بلى ًْبٗٔ حىن هسحت ثبضب هي ًْبٗٔ ،تبضٗد الًطاق الحسٗج( 1)
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يمام حيّدصمٜم٤م ا٤مطم٥م يمت٤مب )ؿمٝمداء اًمٗمْمٞمٚم٦م( سم٘مقًمف: وأُّم٤م اًم٘متيؾ اًمث٤مًمي٨م ُميـ شمٚميؽ اًمٌ٘مٕمي٦م 

> ومٗميل   ه :347)يمرسمالء( اعم٘مّدؾم٦م وم٘مد وىمع ذم قمٝمد اًمًٚمٓم٤من قمٌد اعمجٞمد ذم ذي احلجي٦م ؾميٜم٦م 

 ومٔمٞميعٍ  سم٘متيؾٍ  :347ٗمؼ ذم قمٍمٟم٤م هذا ذم أواظمير ؾميٜم٦م وو٤مت(: وأُّم٤م اًم٘متؾ اًمث٤مًم٨م وم٘مد اشمّ )اًمر

 همػم اًمٜمٝم٥م واًمٖم٤مرة اًمِمديدشملم.  ،يم٤مد أن يٌٚمغ ىمتاله قمنمة آٓف ُمـ اًمرضم٤مل واًمقًمدان

 زّم ويم٤من هذا اًم٘متؾ سمٕمد ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م اًمذي وُ 
ٍ
ّر يواًمًٚمقك سم٤مًمِميؾمٞمّئل   قمغم سمٖمداد وأُمر سمٌمء

، وىميد ىُمتيؾ ذم هيذه ُمٗمٕميقًٓ د اعم٘مّدس، ومج٤مؾمقا ظمالل اًمدي٤مر ويم٤من وقمدًا ُمع أهؾ ذًمؽ اعمِمٝم

 .    ُمـ اًمٕمٚمامء واًم٤ًمدات وهمػم ُاوزم اًمت٘مّمػم ُمـ اعمج٤موريـ واًمزّوار. أه يمثػمٌ  ة أيْم٤ًم مجعٌ اًمٙمرّ 

ـ  ت:ٙمل قمّٛمـ ؿمٝمد اًمقاىمٕم٦م ُمـ اًمث٘م٤موطُم  أّٟمف عّمي٤م أىمٗميؾ اًمٕمًيٙمر أطمّميٞمٜم٤م اًم٘ميتغم وؾمي٠مًمٜم٤م احلّٗمي٤مري

، ويم٤من يقوع ذم اًم٘ميؼم إرسمٕمي٦م واٌّل  واُمرأةٍ  ًمؽ، ومٙم٤من ُم٤م يزيد قمغم قمنميـ أًمٗم٤ًم ُمـ رضمؾٍ وتّ٘م٘مٜم٤م ذ

ـٍ  واخلٛم٦ًم إمم اًمٕمنمة ومٞمُٝم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اًميؽماب سميال همًيؾٍ  ٓ يمٗمي ، وشمٗم٘ميدٟم٤م اًم٘ميتغم ُميٜمٝمؿ ]ذم[ اًميدور و

 ُمـ اًم٘متغم أيمثر ُمـ صمالصمٛمئ٦م. 7وأسم٤مر، ووضمدٟم٤م سم٤مًمنداب اًمذي ت٧م رواق اًمٕم٤ٌمس

٤ٌّمس اًمٕمزّ  وىمد ذه٥م آطمتامٓت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدد اًم٘ميتغم  اوي ذم روايتف هلذه احل٤مدصم٦م إمم أىمّؾ قم

وم٘م٤مل: واًمذي ىُمتؾ ُمـ وٓي٦م يمرسمالء ُم٘مدار أرسمٕم٦م آٓف ٟمٗمس، وُميـ اًمٕمًيٙمر ُم٘ميدار مخًيٛمئ٦م 

د اي٤مًمح وضم٤مؤوا سمف إمم سمٖميداد، واًمًيٞمّ  د إسمراهٞمؿ اًمزقمٗمراينّ ٟمٗمر، وُمـ سمٕمد ومتحٝم٤م أُمًٙمقا اًمًٞمّ 

 د ويمؿ واطمد.ُمـ يم٤ٌمر اًمٌٚم

٤مُمي٤ًم ومٌ٘ميل أيّ  د ا٤مًمح ٟمٗمقه إمم يمريمقك وشمرضّم٤مه ىمقٟمّميٚمقا اإلٟمٙمٚمٞميز واسميـ اًمزقمٗميراينّ وم٤مًمًٞمّ 

وُم٤مت، وسمٕمْمٝمؿ قمٗم٤م قمٜمٝمؿ اًمقزير حمّٛمد ٟمجٞم٥م سم٤مؿمي٤م وضمٕميؾ  ىمالئؾ ذم سمٖمداد ومتّرض سم٤مًمدّق 

 قمٚمٞمٝمؿ واًمٞم٤ًم واطمدًا.

٤ٌّمس اًمٕمزاّ  ـّ ذم ذيمر اًمًٞمّ إّن اعم١مّرخ قم ح اًمداُم٤مد> ومٝمق أطميد اًمٕمٚميامء د ا٤مًموي ىمد أظمٓم٠م اًمٔم

ذم ُمًي٤مقمدة أهي٤مزم يميرسمالء> إذ  ُمـ اعم٘مّٚمديـ، وىمد سمذل ضمٝمقدًا يمٌػمةً  همٗمػمٌ  وإقمالم يتٌٕمف قمددٌ 

 ٦م: سم٤مٕهزوضم٦م اًمِمٕمٌٞمّ  وإمم ذًمؽ يِمػم اًمِم٤مقمر اًمِمٕمٌّل  ،وّزع قمٚمٞمٝمؿ ٟمّمػ أُمقاًمف
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ــل ــا اوأ ِلى امل  ظ

 

امـلباا ظآــ ّااملب 

 ٦م سمٕمدد اًم٘ميتغم ُميع تدييد أضمٜم٤مؾميٝمؿ ذم شم٘مرييرٍ ار إطمّم٤مئٞمّ وي٘مّدم ًمٜم٤م اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز ٟمق 

ومٞم٘مقل: ضم٤مء ذم شم٘مرير )وم٤مرن( أّن اًم٘متغم ٓ يزيدون قمغم مخ٦ًم آٓف،  3:65ُم٤ميق  37ذم  ُم١مّرخٍ 

ُمٜمٝمؿ صمالصم٦م آٓف داظمؾ اعمديٜم٦م ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ اًمٕمرب ٓ ُمـ اًمٗمرس، وإّن آٓوم٤ًم ُمـ اًمٗمرس ومّروا 

ـْ ىُمتؾ ُمـ اهلٜمقد ومٙم٤مٟمقا صمالصم٦م ُمـ ممٚمٙم٦م أود، ُمـ اعمديٜم٦م ىمٌؾ اىمتح٤مم اًم٘مّقات اًمٕمث امٟمّٞم٦م هل٤م. وأُّم٤م َُم

 لم وُمـ أهؾ يمِمٛمػم. ُمـ اًمٌٜمج٤مسمٞمّ  52ي  42٘مد طمقازم وومُ 

واطمد، سمٕمٙميس  وأيّمد )وم٤مرن( أّٟمف مل ُي٘متؾ ُمـ اًمرقم٤مي٤م اًمروس ذم هذه اعمٕم٤مرك ؾمقى ؿمخصٍ 

   .ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ ىمٌؾ ُمـ أّن قمددًا ُمـ ه١مٓء ًم٘مل طمتٗمف ظمالل اًمٍماع

سمٞميٜمام  ،٤مً وم٤مرؾميٞمّ  372ىمتيٞماًل ُميٜمٝمؿ  472وم٘مّدر اًم٘متغم ذم اعمديٜم٦م سمحيقازم  ٤م اعمٌٕمقث اًمٕمثامينّ أُمّ 

 ضمريح.  422و ىمتٞمؾ  622قن ظمن اًمٕمثامٟمٞمّ 

وٟمي٤مُمؼ  ُميـ )ومي٤مرن( اإلٟمجٚمٞميزّي  ٤مت اًمتل ىميّدُمٝم٤م يميؾٌّ وشمٙمِمػ ًمٜم٤م اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اإلطمّم٤مئٞمّ 

سمالده> ومٗم٤مرن يٜمٗمل وىمقع ىمتغم روس إّٓ ذم  ُمٜمٝمام ىمّدم إطمّم٤مءات ختدم ُمّم٤مًمح أّن يمالا  :اًمٕمثامينّ 

 لم يٗمقىمقن ذم قمددهؿ قمـ اًمٗمرس. ، وٟم٤مُمؼ ي٘مقل: إّن اًم٘متغم واجلرطمك اًمٕمثامٟمٞمّ واطمدةٍ  طم٤مًم٦مٍ 

٥م إُمير ًمٚمحٙمقُمي٦م اًمٕمثامٟمّٞمي٦م ُمٜميذ محٚمي٦م ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م قميغم اعمديٜمي٦م سميرهمؿ اؾميتتّ  ،وقمغم أّي طم٤مل

، قمغم يمرسمالء إمم ؾميٞمٓمرم٤م قميغم اًمٜمجيػ. آطمتج٤مضم٤مت اإليراٟمٞم٦ّم، يمام أّدت ؾمٞمٓمرة ىمقات احلٙمقُم٦م

احلريمي٦م، يمي٤من ُمٚمتزُمي٤مً ُمقىميػ احلٞمي٤مد سميلم زقمٞمؿ ٤مب آل ـمٕمٛم٦م د قمٌد اًمقهّ اًمًٞمّ  نّ أ٤م جيدر اًمتٜمٌٞمف إًمٞمف وممّ 

 أظمرى.  وسملم اًمٜم٤مس اعمٜم٤موئلم ًمتٚمؽ احلريم٦م ُمـ ضمٝم٦مٍ  ،اًمًٚمٓم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م

يقُمي٤ًم،  44جٞم٥م سم٤مؿم٤م ىمد طم٤مس يمرسمالء وًمٕمّؾ ُمـ اًميوري أن ٟمِمػم إمم أّن اًمقزير حمّٛمد ٟم

سمخيّط اًمِميٞمخ ضميقاد  قمغم فمٝمر جمٛمققم٦م )إدقمٞمي٦م واًمزيي٤مرات( شمفوضمديّن أوًمٚمت٠ميمٞمد قمغم ذًمؽ 

اًمِمٞمخ رايض آل ؾمٚمٓم٤من، وهق ممّـ ؿم٤مهد طم٤مدصم٦م ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م ذم يمرسمالء، وم٘م٤مل ُمي٤م ٟمّّميف: ٟميزل 

وم٦م ييقم رّ ياًم٘مّم٦ٌم اعمِمياًمقزير إقمٔمؿ ؾمٕمد اه سم٤مؿم٤م سم٤مًمٕم٤ًميمر اعمٜمّمقرة، وقمٛمدوا قمغم طمّم٤مر 
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وىمٕم٧م احلرب يقم اجلٛمٕمي٦م ،  ه :347ر ذي اًم٘مٕمدة احلرام ُمـ ؿمٝمقر ؾمٜم٦م ياًمثالصم٤مء ؾم٤مدس قمِم

٦م ُميـ ر ذي احلّجيير ذي اًم٘مٕمدة أيْم٤ًم ووُمتح٧م اًم٘مّم٦ٌم يقم اجلٛمٕم٦م أيْم٤ًم طم٤مدي قمِميشم٤مؾمع قمِم

 ؿ.ت احلرب اصمٜملم وقمنميـ يقُم٤ًم ًمٞماًل و ٤مرًا، واه أقمٚمواؾمتٛمرّ ،  ه :347ؿمٝمقر ؾمٜم٦م 

ُميـ اًمِميٕمراء إمم ُميدح اًميقازم ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م  همػم ىمٚمٞمؾٍ  وسمٕمد إمخ٤مد هذه اًمثقرة اٟمؼمى قمددٌ 

 ومٜمئتف هبذا آٟمتّم٤مر اًمذي أطمرزه، وُمـ ُاوًمئؽ اًمِم٤مقمر قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٕمٛمري، إذ ىم٤مل: 

ــٌلاى ـــلنافسـاِاُــ ـــجلفُلاٌــ امــ

 

ـــي٘اب  ـــلظيِاٍ٘امـ ـــنّٓاهـ ــ ه٘اُـ أـ

ا(9)ســـن ِِواٌ ـــلبارـــل ُلاجٍّــــ 

 

ــا  ــٍالللااوِ ــلاظ ــ ٌطٓاٌِي ـــا ظ اى ٔ

 ٤مر إظمرس إذ ىم٤مل: وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر قمٌد اًمٖمٗمّ  

ــًٓ ٚاامن ِ ــ ــللالر ــنٙاووٍِ ـــ ناظرور ا ظع

 

ــ ّ  ــ ه٘لٓااؤ ــَأ ــو٘اٌ ــوحـٕا ظ اٌأر

ا(2)من ظــِواهيــلاأُ٘ ــلأــ نااااؤــ ّب 

 

ــا ً  ــلااو ــاٍاأى ــآبٓامٍ  ــ ه٘ا ُهِ أ

 خ احل٤مدصم٦م اعمِم١موُم٦م :وىم٤مل اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ا٤مًمح اًمتٛمٞمٛمل ي١مرّ  

اىٚا ظانِلاووجـوا ظٕـن اأـرـمااا 

 

ــ ه٘اف لٗا  ــٌأ ــِمٗاظنِم الف

ــِماا  ــ ْامى ــواظر  ــحـارظ اوأظ

 

اهواأشِلقاأ  ـااِـااىٍـلنن اااا 

ا)اهيلاِاارلفالِـاا ظِحـ امـأىم(ااا 

ا

الٌولظٍ  ا سـ م ا رنـلاوأف٘اا 

ػ اًمذي ًم٘مٞمف أه٤مزم اعمديٜم٦م اعم٘مّدؾم٦م ُمـ ىمتيؾٍ ا ًّ  ريدٍ يوشمِمي وؾميٚم٥ٍم  وٟمتٞمج٦م ًمالوٓمٝم٤مد واًمتٕم

 ظمرى. أيم٤مٟمقا خيِمقن وىمقع اقمتداءات ممّـ ُمـ إهمراب  يٜم٦م يمثػمٌ وؾمٌل، هجر اعمد

٦م ذم ُمٜمٝمي٤م يمتي٤مب )اًمٕمٌ٘مي٤مت اًمٕمٜمؼمّيي ،ّوٟم٧م شمٗم٤ماٞمؾ هذه احل٤مدصمي٦م ذم ُمّمي٤مدر يمثيػمةوىمد دُ 

 ٗميف ؾميٜم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت اجلٕمٗمري٦م( شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ حمّٛميد طمًيلم يم٤مؿميػ اًمٖمٓمي٤مء، يُمتي٥م سمخيّط ُم١مًمّ 

، ويمتي٤مب )اًمًالؾميؾ ;4:ء سميرىمؿ وهق ُميـ حمتقيي٤مت ُمٙمتٌي٦م آل يم٤مؿميػ اًمٖمٓمي٤م،  ه 3532

                                                                    

 .( لسى ؤفطاز ؤسطتِ فٖ وطثالء للط٘د رَاز آل سلكبى ) هركَـ ،األزي٘ٔ ٍالعٗبضات( 1)
 .م(  1964/  ّ  1384)الكجًٔ الخبً٘ٔ، الٌزف 240ظ  ،يجس الجبلٖ الًوطٕ ،التطٗبق الفبضٍلٖ( 2)
 ٔ الططؤ الوطتج٘ٔ .، هكجً(  ّ  1304بستبهجَل  ) 168الكطاظ األًفس فٖ ضًط األذطس، ظ ( 3)
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 ٦م( ًمٚمًٞمد حمّٛمد ا٤مدق آل سمحر اًمٕمٚمقم وهمػمهي٤م، وايدر ًمٚمًيٞمد قمٌيد اًميرزاق احلًيٜمّل اًمذهٌٞمّ 

 هلذه احل٤مدصم٦م سم٢مؾمٝم٤مب.  َض سم٤مؾمؿ )شمًخػم يمرسمالء( شمٕمرّ  يمت٤مٌب 

 (  ه3911حرـة ظع هدفة )

ـ جيٌقن يم٤من قمكم هدًم٦م ا٤مطم٥م ُم٘مٝمك جم٤مورة إمم ؾمقر اعمديٜم٦م، ويم٤من ُم٠مُمقرو احلٙمقُم٦م اًمذي

وم٠مظميذ  ،طميلماًميائ٥م قمغم اعمخّيات ي٘مٗمقن سم٤مًم٘مرب ُمـ ُم٘مٝم٤مه ٓؾمتٞمٗم٤مء اًمرؾميقم ُميـ اًمٗماّل 

رظم٧م واؾمتٜمجدت سم٠مهيؾ يئ اعمخّيات ذم صمٞم٤مهب٤م، ومّمأطمد ه١مٓء يٗمّتش اُمرأة فمٜم٤ًّم ُمٜمف سم٠مّ ٤م ختٌّ 

شمٕمٞميػم اعمديٜم٦م ُمًتثػمة محّٞمتٝمؿ> ومٚمؿ يٓمؼ قمكم هدًم٦م وٓ زسم٤مئٜمف اجل٤مًمًقن ذم اعم٘مٝميك ايؼمًا قميغم 

 اعمرأة ًمف ًمًٙمقمؿ قمغم ُم٤م ومٕمؾ ُم٠مُمقر احلٙمقُم٦م ُمٕمٝم٤م، وم٘مّرروا إقمالن اًمٕمّمٞم٤من قمغم احلٙمقُم٦م. 

ُميـ اعمٜمي٤موئلم  طمٞم٨م ىم٤مد قميكم هدًمي٦م مج٤مقمي٦مً ،  ه 5;34رسمٞمع إول ُمـ ؾمٜم٦م  5يم٤من ذًمؽ ذم 

ٌّؾ أّي  طمريمي٦م شم٘ميقم ويّد  وطمرّوٝمؿ قمغم ُم٘م٤موُم٦م احلٙمقُم٦م، ويم٤مٟم٧م أومٙم٤مر إه٤مزم ُمًتٕمّدة ًمت٘م

ؿمخّمي٤ًم ي٘مقُميقن سمحيرب اًمٕمّمي٤مسم٤مت سم٘مٞمي٤مدة  372ويم٤مٟم٧م هذه اًمٕمّم٤مسم٦م شمت٠مًّمػ ُمـ  اًمًٚمٓم٦م،

دطمرشمف طمّتك رّن ايداه٤م ذم  ذم ُمقاىمع ُمتٕمّددةٍ  اًمِمخص اعمذيمقر، واآمدُم٧م سم٤مجلٞمش اًمٕمثامينّ 

هلدم يمرسمالء وىمتؾ أهٚمٝمي٤م، وأٟمي٤مط  ٦م سم٢مرؾم٤مل ضمٞمشٍ ؾمٜمٞمّ  إؾمت٤مٟم٦م وأىمٚمؼ اًمًٚمٓم٤من> وم٠مادر إرادةً 

 ي وازم سمٖمداد يقُمذاك ي واعمِمػم طمًلم ومقزي.  ىمٞم٤مدة اجلٞمش سمٕم٤ميمػ سم٤مؿم٤م

وقمٜمد واقهلام إمم يمرسمالء مل جيدا أصمرًا ًمٚمٕمّميٞم٤من، ومي٠مطمجؿ وازم سمٖميداد قميـ شمٜمٗمٞميذ اإلرادة 

، قمي٤ممّ  ادر قمٗمقٌ  ورد   ٦م وظم٤مًمٗمف اعمِمػم طمًلم ومقزي، ومرضمٕم٤م ًممؾمت٤مٟم٦م سم٤مُٕمر، وسمٕمد أظمذٍ اًمًٜمٞمّ 

روي٧م أشمي٤موة ٌض قمغم ُمقىميدي اًمٗمتٜمي٦م، وومُ قمـ يمرسمالء سمٕمد أن أًم٘مقا اًم٘م ورطمؾ اجلٞمش اًمؽميمّل 

 ُمـ اًمزُمـ.  قمغم أهؾ اًمٌٚمد ًمٗمؽمةٍ 

د د حمّٛميد قميكم اًمًيٞمّ د ضمٕمٗمير آل صم٤مسمي٧م، واًمًيٞمّ ويم٤من ممّـ اقمت٘ميؾ ُميـ رضمي٤مٓت يميرسمالء اًمًيٞمّ 

، وؾمجٜمقا ذم سمٖميداد عميّدة د إسمراهٞمؿ إاٗمٝم٤مينّ ٤مب آل ـمٕمٛم٦م، واحل٤مج حمًـ آل يمٛمقٟم٦م، واًمًٞمّ قمٌداًمقهّ 

ـمٚميؼ هاطمٝميؿ سمٕميد ذًميؽ، ويم٤مٟمي٧م أُ ُيٕمرف سمي )اًم٘مِميٚم٦م( أو )أوج ىمٚمٕمي٦م (، صميّؿ  ذم ُمٙم٤منٍ  يم٤مُمٚم٦مٍ  ؾمٜم٦مٍ 

 إرض متٞمد ُمـ ت٧م أرضمٚمٝمؿ، طمٞم٨م يم٤مٟمقا هيزضمقن، ويٜمِمد ؿم٤مقمرهؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمدارضم٦م: 
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 ٌلم يـ * ٟمريمض قمغم ضمالع اًمٓملم * وطمٜم٦م اًمٜمِم٤مُم٦م اًمٓمٞمّ شمدرون سمٞمٜم٤م ضمٚمحلم * سمًالطمٜم٤م ُمٕمتدّ 

 طملم * قم٤مًمٜم٤مي٦ٌم حمؽمُملم * اًمٕم٤ٌمس يِمٝمد واحلًلم  ّؾ سمٗمٕم٤مًمٜم٤م ُمٕمرووملم * وؿمٝمقد اًمٜم٦م اسمٙم

 .ـ* وقمغم اًمؽمك ُمٜمّمقريـ* شم٤مريخ اًمٜم٦م اُمـ ؾمٜملم* ُم٤م ٟمٜمًك اًمٞمقم اًمديـسمٓمػ يمرسمالء ؿمٛمًقيّ 

ىمّررت احلٙمقُم٦م همراُم٦م قمغم اًمٌٚميدة  ،وقمٜمدُم٤م شمّؿ اًمّمٚمح سملم أه٤مزم اعمديٜم٦م واحلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م

طملم> مم٤ّم أّدى إمم ىمٞم٤مم صمقرة ًمٌٕمض ُمـ اًمٙم٦ًٌم واًمٗماّل وم٤مؾمت٤مء هل٤م ٟمٗمقس اُم٘مداره٤م )اًمِم٤مُمل(، 

 د ُمٝمدي إؿمٞم٘مر.سم٘مٞم٤مدة اًمًٞمّ   ه 6;34ُاظمرى ذم قم٤مم 

 (  ه3910حادثة األصوقر وأبو هر )

 ،د قمكم سمـ اًمًٞمد سم٤مىمر إؿميٞم٘مرد ُمٝمدي سمـ اًمًٞمّ وهل ُمـ احلقادث اًمِمٝمػمة طمٞم٨م ىم٤مم اًمًٞمّ 

سم٤مخلروج ُميـ يميرسمالء> اؾميتٜمٙم٤مرًا  ن أسمق هرّ وآل أسمق هر ُمع زقمٞمٛمٝمؿ اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤م

د قمكم ىمٜمٓمرة احلدي٦ٌم قمغم  ر احلًيٞمٜمّٞم٦م شمٚمّ٘مي٤مه اجليٞمش ومٚماّم ىم٤مرب اًمِمٞمخ حمٛمّ  ،ًمتًٚمٞمؿ قمكم هدًم٦م

وا رأؾمف ورومٕمقه قمغم احلرسم٦م وـم٤مومقا سمف ذم أؾمقاق اعمديٜمي٦م> ًمٞمٙميقن طمتزّ اوم٠مردوه ىمتٞماًل، و اًمٕمثامينّ 

ـْ  قمؼمةً   احلٙمقُم٦م. قمغم  أن خيرج صم٤مٟمٞم٦مً ٤مول حيعَم

اهمت٤مظ  ،وعّم٤م رأى اًمًٞمد ُمٝمدي إؿمٞم٘مر وهق ُمـ زُمرة اًمث٤مئريـ وّد احلٙمقُم٦م ذًمؽ احل٤مدث

لم طملم ىم٤مُمقا سمحيٌس دًا سم٠مقمامل اًمٕمثامٟمٞمّ ي٤ًم اًمًٚمٓم٦م اًمٖم٤مؿمٛم٦م وُمٜمدّ ُمتحدّ  واالسم٦مٍ  ومقىمػ سمِمج٤مقم٦مٍ 

ل قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م آقمت٘مي٤مٓت آٟميذاك شمٓمي٤م ،٦مظم٤مّا  اًمٜم٤ًمء ذم سمٞمقت أذاف يمرسمالء ٓ ذم ؾمجقنٍ 

، ٘مر ذم شم٠مضمٞم٩م اًمثيقرةٞمؿمد إك اًمٜم٤ًمء، وهذا اًمٕمرف مل يٙمـ ؾم٤مئدًا آٟمذاك، ومث٤مرت صم٤مئرة اًمًٞمّ طمتّ 

شمرك يمرسمالء ٟم٤مضمٞم٤ًم سمٜمٗمًف إمم إيران، وُمٜمٝم٤م إمم ىمٗم٘م٤مؾمٞم٤م وُمي٤مت هٜمي٤مك وُٟم٘ميؾ ضمثامٟميف إمم  وُمـ صمؿّ 

 .   ه 6;34، يم٤من ذًمؽ ذم ؾمٜم٦م يمرسمالء

                                                                    

 فلسب  يطال٘ب  تمطٗجب .  75ؤٕ هب ٗسبٍٕ الَ٘م  ،ٍهمساضّب يططٓ لطٍش تطوٍ٘ٔ ( ،ٍتًُطف يٌس يبهٍٔ الٌبس ) الج٘طل ( 1)
ّـ هي لجل زٗـَاى   1295 شٕ الحزٔ سٌٔ 7ٍهاضٍخ  ،102استم٘ت ثًؽ ذكَـ ّصُ الحبزحٔ هي ؾجفُ هٌهّن ثطلن ( 2)

تطروْب هـي اللغـٔ    ( ،ّـ  1295ّـ ـ   1291وطثالء )  لٔ ٍحَضٓ السٍ٘س هْسٕ األض٘مط فٖالتو٘٘ع ثطإى حبزحٔ يلٖ ّس
 التطو٘ٔ يعٗع سبهٖ الركّبثٍٖ. 
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اد وم٠مومرج قمٜمف، وأىم٤مم قمٜميد اًمًيٞمدة شمي٤مج دار سمي٤مهق قؾّمط ًمف قمٜمد وازم سمٖمدأُّم٤م قمكم هدًم٦م وم٘مد شمُ 

 إُمػمة اهلٜمدّي٦م حيرس داره٤م. 

ومري٘ملم>  خت٤ماؿ أه٤مزم يمرسمالء واٟم٘مًٛمقا إمم ،وإؿمٞم٘مر وأسمق هرّ  ،وقمغم أصمر صمقريت قمكم هدًم٦م

يٕم٤مود اًمًيٚمٓم٦م احلٙمقُمّٞمي٦م وييدقمق امم  يم٤من يٜم٤مس اًمثقار وّد احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م، وومريٌؼ  ومريٌؼ 

د سميـ اًمًيٞمّ اُمـ ذم اعمديٜم٦م> إُمر اًمذي أّدى إمم ُم٘متؾ اًمزقمٞمؿ اًميديٜمل اًمًيٞمد أمحيد اؾمتت٤ٌمب إ

 ويم٤من يقم ُم٘متٚمف ُمِمٝمقدًا. ،  ه 7;34يم٤مفمؿ اًمرؿمتل ؾمٜم٦م 

 ( ه3190وؿعة افزهاوي فلعجم )

.   ه 3546وهذه احل٤مدصم٦م شُمٕميرف سمقاىمٕمي٦م )ؿميٝمداء قمراي٦م يميرسمالء (، وىميد طميدصم٧م ؾميٜم٦م 

٦م اًم٘م٤مـمٜم٦م يمرسمالء، وعّم٤م يم٤مٟم٧م ائ٥م قمغم اجل٤مًمٞم٤مت إضمٜمٌٞمّ ومرو٧م اًمًٚمٓم٤مت اًمٕمثامٟمّٞم٦م سمٕمض اًمي

٦م> هلذا اؾمتثٜم٧م رقم٤ميي٤م ٦م وروؾمٞم٤م اًم٘مٞمٍميّ ُمع احلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ  احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م هل٤م ُمٕم٤مهداٌت 

ٌّ٘متٝم٤م قمغم اجل٤مًمٞم٦م اإليراٟمّٞم٦م.   ه٤مشملم اًمدوًمتلم وـم

٧م اًمٕمّميٞم٤من، وم٤مًمتجي٠مت إمم وعّم٤م سُمّٚمٖم٧م اجل٤مًمٞم٦م اإليراٟمّٞم٦م هبذا إُمر رومْم٧م اإلـم٤مقم٦م وأقمٚمٜمي

اًم٘مٜمّميؾ  ومٚميؿ يٚمي٥ّم  ،اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم يمرسمالء آٟمذاك ُمٓم٤مًمٌلم ُمٜمحٝمؿ اجلٜمًٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م

رىمّٞم٦م وٟمّميٌقا ظمٞمي٤مُمٝمؿ طميقل اًم٘مٜمّميٚمٞم٦م يـمٚمٌٝمؿ، وظمرضمقا إمم حمّٚمي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م اًمِمي اًمؼميٓم٤مينّ 

 . اعمذيمقرة ُمٕمٚمٜملم اطمتج٤مضمٝمؿ قمغم هذا اًمتٍّمف ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م

ط هيذا يمٌي٤مر اًمٕمٚميامء وم٘ميد وؾّمي ،()رؿميٞمد سم٤مؿمي٤م اًمزهي٤موّي  :ويم٤من اعمتٍّمف اًمٕمثامين آٟمذاك

ُمٝمٚمقا أي٤مُمي٤ًم ومٚميؿ يرقميقوا واؾميتٛمّروا قميغم قمّميٞم٤م ؿ، ومي٠مُ  ،إلؾمداء اًمٜمّمح ُٓوًمئيؽ اًمٕمّمي٤مة

 هبؿ.  ىم٤موٞم٦مٍ  ت اًمًٚمٓم٤مت اًمٕمثامٟمّٞم٦م إلٟمزال ضسم٦مٍ طمّتك سمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزسمك، واؾمتٕمدّ  ،ًمػمشمدقمقا

م طمٞمي٨م هجٛمي٧م  25;3ي   ه3546رُمْم٤من ؾمٜم٦م  :دصم٦م ذم ا٤ٌمح يقم اًم٧ًٌم ويم٤مٟم٧م احل٤م

لم قمٚمٞمٝمؿ ُمع أذان اًمٗمجر وقمٛمٚمقا ومٞمٝمؿ اًمًٞمػ مم٤ّم ٟمجؿ قمـ ُم٘متؾ اصمٜملم وشمًٕملم قم٤ًميمر اًمٕمثامٟمٞمّ 

 احل٤مدصم٦م هق )ؿمٝمداء قمرا٦م يمرسمالء(.  هة شم٤مريخ هذ، ويم٤مٟم٧م ُم٤مدّ ىمتٞماًل وومّر اًم٤ٌمىمقن

                                                                    

ح٘ـج لؿـَا ًحـجْن    ؛ ٍوبى الجبلَى رطحى حولَا سطّا  بلـى زٍضّـن   ،ؤضربظ 9الصٗي سمكَا فٖ غو٘ن الوًطؤ ( 1)
 ٍرَز ٍسبئل قجٍ٘ٔ حسٗخٔ.  تسضٗز٘ب ؛ لًسم
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يمام يٜمّص قمغم ذًميؽ  ، جمٞمد سمؽ ىمد قُمزل سم٥ًٌم احل٤مدصم٦م ذام٤مومم٤ّم ُيذيمر هبذا اًمّمدد أّن اًمقازم

٤ٌّمس اًمٕمزاّ  وي سم٘مقًمف: ويم٤من ؾم٥ٌم قمزًمف طمريم٦م يمرسمالء طميلم وضّميف رؿميٞمد سم٤مؿمي٤م اسميـ اًمٌّح٤مصم٦م قم

ومقىمع اًم٘مت٤مل سملم اًمٕمجؿ وسملم اجلٜمد سم٥ًٌم أظمذ  ،ويمٞمؾ اعمتٍّمف آؾُمت٤مذ حمّٛمد ومٞمض اًمزه٤موّي 

 ًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ذم شمٗمّمٞمؾ هذه اًمقاىمٕم٦م.سم٤مًمٚمٖم٦م ا ظمّٓمٞم٦مٌ  اًمرؾمقم. وقمٜمدي رؾم٤مًم٦مٌ 

 يرصمل هب٤م ؿمٝمداء هذه اًمقاىمٕم٦م ومٞم٘مقل:  وًمٚمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئل حمّٛمد طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ ىمّمٞمدةٌ 

ـــأٍ٘ ــاااه ـــللٔا ظّــنِّاِ ــٍٕـٕاجـــ ّ ا م اسٔ

 

ــااهــلِٛ  ــلظٍ لِاِ اٌ ٕـــٕاســـلالـــصوٌلاه

ـااااسـٍٓٔ  اوشـٕـٕاا ظـامللٙاجـر لٖاأ ا لـ

 

ـــ ّب  ـــفرمِااٌ ـــ ا ظ ــلاام ــٍلِللإٌ ــلا إش اظي

ـــو٘يم  ـــاواااو  ـــااُِاس ــ ًلاِ ـــٕال  ا ٔ

 

اُـِـــــّ ن امـــــِيمٔاإّٗاوٗلىــــمٔاظـــــما 

ـــأنّؤ  ـــااأ ـــآ ُُ اواِ ـــنّٔاى ــٕـٕاُ ان 

 

اســــِنٌيمٔا مــــللٗاأف ِــــ يلااؼـرّـــــ 

اهمـاامـلااااٌـ نيٓ  اظـحٕـٕااىوَٕاؼـنُ٘ل

 

الِــن ُا ظمــاٙاو س عــحٕـاٌ  ــللاِــ ّب 

اذٔـــٕا ظّرــنمِاَأؼٍئــَانــلفٓا ــر  اٌــاو 

 

ـــلاو  ــ ًَُ ٍااِ ــأف ــ قِا ُ ـــاُ ِاو ظآ ــمٔا ظ اهي

ـــِل ِلل  ــهاه ـــاا  ـــ نبٙاِ ــوٕـٕايلّا ظ اسٔ

 

اظـــيماوهـــِلبٔا ظ لــاٙاى ؽــ ُىمااااظـــيٍَ 

ــلاامـــ   ــَاِ ري ــٌ اٌ ا شــ  ٔـٕأـــلناملفِ

 

ـــل ٓ  ـــِا لااِــ ـــيماجـ ـــىنٍٜاظـ ـــ ظٌٍّلا ظـ امـ

ال ٔـــٕا ظلـ ٙاه  ــٚا ظيِجـللٙاِـاااااٌـنََا 

 

ـــن فب  ــاٌـىـ ـــؽن٘ ٌلااـِيمٔمـ ـــ رٚامـ اِـ

ـــحٓ  ـــٕااوُ ــَاإذ امرٕ ــلاىوّ ـــرئلِّفاٌ  ا(9) ظ

 

اُِـــلهٓيمٔاِــــااســــرون امــــِيمالــــلفُ َ 

 ًّمٗمي٧م ُمٜمٔمقُمي٦مٌ أُ ، وضمٕمٗمر سم٘مّميٞمدشملم يمام رصمك ؿمٝمداء هذا احل٤مدث اًمِمٞمخ يٕم٘مقب احل٤مّج  

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  اخلٓمٞمي٥م اًمٙمرسمالئيّل  سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م سم٤مؾمؿ )طمزن اًمِمٞمٕم٦م( ًمٚمِمٞمخ ٟمٔمر قمكم اًمٙمرُمي٤مينّ 

 احل٤مدث.  وومٞمٝم٤م شمٗم٤ماٞمؾ هذا  ه :356

                                                                    

 . 152، ظ 8يجٍبس الًعّإٍ، د  ،الًطاق ث٘ي احتالل٘يتبضٗد ( 1)
 . 169زَٗاى ؤثٖ الوحبسي الىطثالئٖ، ظ ( 2)
 . 146ٍ  140، غع ( ّـ  1329ـ  1270زَٗاى الط٘د ًٗمَة الحبد رًفط ) ( 3)
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 جتمهر وضنّي يف ـربالء 

٦م، م اٟمتنم ظميؼم إقميالن طميرب اجلٌيؾ إؾميقد ًمٚمدوًمي٦م اًمٕمٚمّٞمي 34;3ي   ه 3552ذم ؾمٜم٦م 

ُميـ  همٗميػمٌ  واؿميؽمك ُمٕمٝميؿ ضميؿٌّ  7دمٛمٝمر ؾمّٙم٤من يمرسمالء ذم ؾمٚمخ ؿمقال ذم احـ احلًيلمو

 ُمًّٚمحل اًمٜمقاطمل اعمج٤مورة، وأفمٝمروا تّٛم٤ًًم قمٔمٞماًم ذم هذا اخلّمقص.

احل٤مج قمٌد اعمٝميدي  د قمٞم٤من وم٘م٤مل: وقمٜمد ذًمؽ ارشم٘مك اعمٜمّّم٦م اًمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئّل طمّدصمٜمل ؿم٤مه

سمٚمٞمٖم٦م سم٤مًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمّٞمي٦م واًمٙمرديي٦م، وطمي٨ّم اجلامهيػم قميغم اجلٝمي٤مد ويّد  آل طم٤مومظ وأًم٘مك ظمٓم٦ٌمً 

 لم> اطمتج٤مضم٤ًم هلجقُمٝمؿ قمغم ُمٗم٤مرز اًمٕمثامٟمٞملم. اًمٍمسمٞمّ 

ومي٤مرس ودظمٚميقا  422ُميع  وضم٤مء اعمج٤مهدون إيمراد ُمـ طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ حمٛمقد يم٤ميم٤م أمحيد

 ُمتٔم٤مهريـ ُمٕمٚمٜملم اًمتذُّمر ُمـ طمٙمقُم٦م اًمٍمب.  7احـ احلًلم

 حادثة ىصف صعبان 

ـمٚميؼ قمٚمٞمٝمي٤م اؾميؿ )اًمرضميؾ اعميريض( أُ ٤مُمٝمي٤م طمّتيك قمٜمدُم٤م وٕمٗم٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦ّم ذم أواظمير أيّ 

 ،٤مت اًمتل تٙمٛمٝم٤م، ومي٠مسمك اًمٕميرب أن خيْميٕمقا هلي٤موا٤مرت شمتٌع ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتؽميؽ ًم٤ًمئر اًم٘مقُمٞمّ 

دظمقل هذه اًمدوًم٦م اعمٜمٝم٤مرة احلرب سمج٤مٟم٥م أعم٤مٟمٞم٤م ويّد احلٚمٗمي٤مء  آظمر هق د قمغم هذا اًم٥ًٌم ؾم٥ٌٌم وزا

اًمِمي٤ٌمب ذم اجليٞمش اؾميتٕمدادًا خليقض  ودمٜمٞمد يم٤موم٦مّ  م> مم٤ّم أضمؼمه٤م قمغم إقمالن اًمٜمٗمػم اًمٕم٤ممّ  36;3قم٤مم 

ـّ أسمٜم٤مء يمرسمالء أظمذوا يٗمّرون ُمـ اجلٞمش وخيتٗمقن ذم اًم٤ًٌمشملم قمـ أقملم )اجل  ٜمدرُم٦م(. احلرب، وًمٙم

ـْ  همٗمػمٌ  ودمٛمٝمر قمددٌ  ُمٜمٝمؿ وه٤ممجقا ذات ًمٞمٚم٦م )خمٗمر احلًٞمٜمّٞم٦م(، وأـمٚم٘مقا اًمرا٤مص قميغم َُمي

 إاؾ(.  يم٤من ومٞمف، وىُمتؾ اعمًتحٗمظ )وهق يم٤مفمٛمّل 

د د ىم٤مؾمؿ اًمًيٞمّ اعمٝم٤ممجقن طمّتك دظمٚمقا اًمٌٚمدة، واضمتٛمٕمقا ذم دار اًمًٞمّ  وؿُمّٞمع ضمثامٟمف، واؾمتٛمرّ 

ق قمـ اعمِم٤مهمٌلم واًمٗم٤مّريـ ُمـ اجلٞمش، ويمي٤من اًمٕمٗميق هيذا أمحد اًمرؿمتل، وأقمٚمٜم٧م احلٙمقُم٦م اًمٕمٗم

 ٤ًم ومدئ٦م ًمٚمح٤مًم٦م. فم٤مهريّ 

                                                                    

 . 2هزلس  ،تططٗي الخبًٖ هي السٌٔ الخبً٘ٔ ّـ 1330ٍشٍ الحزٍٔ سٌٔ  شٍ المًسٓ 5د ( هزلٔ ) لغٔ الًطة ( 1)
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إهٚمقن سمْمٕمػ احلٙمقُم٦م أظمذوا يٕم٘مدون آضمتامقم٤مت ويي٠ممترون اعمي١ممترات  وطملم أطمّس 

قمالن اًمٕمّمٞم٤من قمغم احلٙمقُم٦م وـمرده٤م ُمـ اًمٌٚمد سمٛم٤ًمقمدة أه٤مزم اًمٜمجػ، ويمي٤من هليؿ ٤مويٜمقون سم

ُميـ اًمٜمي٤مس  > طمٞم٨م ه٤ممج٧م مج٤مهػم همٗميػمةٌ   ه 3555ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م ُم٤م أرادوا ذم ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ 

واًمٕمِم٤مئر واًمٗم٤مّريـ ُمـ اجلٞمش دور احلٙمقُمي٦م، واعمًتِميٗمك احلًيٞمٜمل، وصمٙمٜمي٦م اجلٜميد، وصمٙمٜمي٦م 

 ٦م يمرسمالء، وأظمرضمقا اعمًجقٟملم. ٞم٤مًم٦م اجلٜمدرُم٦م، وأطمرىمقا سمٚمديّ اخلّ 

حمّٚم٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م،  يمردي ي ىمد أـمٚمؼ هاح اعمًجقٟملم ذم ٤مء ي وهق ؿمخٌص ويم٤من ظمداده اًمً٘مّ 

 واٟمتٝم٧م احل٤مدصم٦م سمٓمرد احلٙمقُم٦م واؾمتٞمالء اًمثّقار قمغم اًمٌٚمدة. 

 حادثة محزة بك 

 م شمقؾّمط اًمٕمٚمامء وإذاف سم٢مرضم٤مع احلٙمقُمي٦م، ويمي٤من احلي٤مّج  37;3/   ه 3556وذم ؾمٜم٦م 

، وٓ ىمقٌل  ومٕم٤مدت احلٙمقُم٦م وًمٞمس هل٤م طمقٌل  ،قمٌد اعمٝمدي احل٤مومظ وؾمٞمٓم٤ًم سملم إهٚملم واحلٙمقُم٦م

إايؾ ي ومت٘ميّقت  إّ ٤م ُمِمٚمقًم٦م اًم٤ًمقمد، وقمّٞمٜم٧م ُمتٍّموم٤ًم اؾمٛمف )محزة سمؽ( ي وهيق يميردّي أّي 

 احلٙمقُم٦م وضمٚم٧ٌم ضمٞمِم٤ًم ُمـ سمٖمداد سم٘مٞم٤مدة )دًمف قمكم(. 

ت احلٙمقُمي٦م ًمٚم٘متي٤مل ُميع إهٚميلم، واٟم٘مًيٛم٧م ٤م سمؽ (، وم٤مؾمتٕمدّ )صمريّ  :ويم٤من رئٞمس اخلّٞم٤مًم٦م

ذاف ُميـ إرضمي٤مع اعمٞمي٤مه إمم جم٤مرهيي٤م متّٙميـ اًمٕمٚميامء وإ ضمٝمٞمدٍ  اعمديٜم٦م إمم ىمًٛملم، وسمٕمد ضمٝمدٍ 

رؾميؾ قن إلدارة ؿم١مون اعمديٜم٦م، وم٠مُ ٦م وإقم٤مدة اًمًٙمٞمٜم٦م إمم اًمٌٚمدة، ومرضمع اعمقفّمٗمقن اًمٕمثامٟمٞمّ اًمٓمٌٞمٕمٞمّ 

 اؾمٛمف )أؾمٕمد رؤوف( وسم٘مل هذا يدير ؿم١مون اًمٌٚمد طمّتك ؾم٘مقط سمٖمداد.  ُمتٍّمٌف إمم يمرسمالء 

وقمٌد اًمرمحـ آل ،  ه 3579ؾمٜم٦م  ويم٤من ُمـ رؤؾم٤مء هذه احل٤مدصم٦م اًمِمٞمخ ومخري يمٛمقٟم٦م اعمتقرّم 

 اد. اد، وقمٌد اجلٚمٞمؾ آل قمقّ قمقّ 

ُميـ ىمٌيؾ اإلٟمٙمٚمٞميز، وأظميذ هيذا يًيتٌّد  اًمِمٞمخ ومخري يمٛمقٟم٦م ىم٤مئٛم٘م٤مُم٤ًم ًمٚمٌٚميدلّم وىمد قمُ 

 سم٤مُُٓمقر وٓ ي٤ٌمزم سمرؤؾم٤مء اًمٌٚمد. 

                                                                    

( ٍؤغجحت ) وطثالء ،ٍٗحىوْب المجكبى ٌّس الحبون الًسىطٍٕ ،هطوع لَاءُ( فٖ التمس٘وبت اإلزاضٗٔ يٌّ٘ت ) الٌْسٍٗٔ ( 1)
 لؿبءً تبثًب  بلى الٌْسٍٗٔ. 
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اد ُمـ ؾمجـ سمٖمداد، ومجٛميع رؤؾمي٤مء ـمٚمؼ هاح اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ آل قمقّ أُ وذم هذه اًمٗمؽمة 

ٟمِميدت ذم ُمقر وؾمٞمٓمر قمغم اعمديٜم٦م، وُمـ إهي٤مزي٩م اًمِميٕمٌٞم٦م اًمتيل أُ ُٕ اوىم٤مم سمتّمٗمٞم٦م إـمراف 

 : ىمّمٞمدة ؿمٕمٌّٞم٦م ُمٓمٚمٕمٝم٤مشمٚمؽ احل٤مدصم٦م 

اُلا َاأهناٌلظلاـي ام اشلياظ هن اسلل وا

ا ه لل واى ٘ا(1)ا هاو)  ِره(وا ظج نقامؽآّخرّاااا

إمم اهلٜميد وٟمٗمقمهي٤م ٚمٞمز أُّم٤م اًمِمٞمخ ومخري وأظمقه اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم يمٛمقٟم٦م وم٘مد أهمه٤م اإلٟمٙم

ٕؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م: مريٌٝمؿ اًمٓمٕم٤مم ًمتٛمقيـ اجلٞمقش اًمؽميمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م خمّٞمٛم٦م ذم قم٤مٟمي٦م واًمرُمي٤مدي> 

 اًل سم٤مإلٟمٙمٚمٞمز. طمٞم٨م يم٤من ذًمؽ أُمرًا خمّ 

رهد ُمـ رؤؾم٤مء اعمًيٕمقد، يآظمريـ يمرؿمٞمد اعمً ٦م ىمٌْم٧م قمغم رضم٤ملٍ ّن اًمًٚمٓم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ أيمام 

 ٤مايٗموٟمٗمتٝمؿ إمم اهلٜمد، وطمٞمٜميذاك  ،ام، وإسمراهٞمؿ أسمق واًمدهوؿمٕمالن اًمٕمٞمٗم٤من رئٞمس قمِمػمة اًم٘مقّ 

 وإدارة. ؾ طمٙمقُم٦مً وؿمٙمّ  ،ؾمٞم٤مّد  رؾمؾ اعمٞمجر سمقزم إمم يمرسمالء يمح٤ميمؿٍ ٠مُ ًمإلٟمٙمٚمٞمز> وم اجلقّ 

ٌّي د قمٚميقان آل ٥م، وحمّٛميقد اًمٜمّميػم، ويميريؿ ُمٝميدي آل همرّييوُمـ ؿمٝمداء هذه احل٤مدصم٦م: قم

، د حمٛميقد آل ـمٕمٛمي٦م، وُمٕمتيقك اعمٜمٙميقّر ٞمّ د قميكم اًمًيقمٌد آل زٟمٙمل، واًمًيٞمّ  زٟمٙمل، واحل٤مّج 

، واحلي٤مج يمي٤مفمؿ ، وحمٛميد اًمٔمي٤مهر اًميقزينّ ، وُمرهقن اًميقزينّ  ضمقاد يقٟمس اًمٓمٝمامزّي وظمْمػّم 

، ومحٞميدان ي٤مس، وقم٤مؿمقر اًمٕمٌد اعمٜمٙمقّر  د احل٤مّج ، وٟم٤مضمل أسمق واًمده، ودهش اعمحٛمّ احلٛمػمّي 

قاد اًمًيٕمدي، ٞمؿ سمـ قمكم اًمٕمّ ق، وطمًلم قمٌد اه، وإسمراهل قمٚمّ ، وُمٙمّ ضمٚمٕمقط، وظمداده اًمٙمردّي 

 دار وهمػمهؿ. قد احلّ وطمًـ سمـ ؾمٕمد اًمٗمرطم٤من، وقمٌّ 

سمٕميد » د ُمٝميدي اًمٜم٘مٞمي٥م، وم٘مي٤مل: د يمي٤مفمؿ اًمًيٞمّ وطمّدصمٜمل سمِم٠من هذه احل٤مدصم٦م اعمرطمقم اًمًٞمّ 

٦م(، وذم ٦م )اًمػمُم٤مزّييشمٗمي٤موض اًمقضميقه وإذاف ُميع إومرارّيي ،ٟمّمػ ؿمٕم٤ٌمن سمتًيٕم٦م أؿميٝمر

                                                                    

 ًٌٍٖٗ ثِ حوعٓ ثه. ،حو٘عٓ : تػغ٘ط حوعٓ( 1)

األٍل هـي وتـبة: )وـطثالء فـٖ     ٍآل يٍَاز ضارـى الفػـل    ثرػَظ تفػ٘ل االحتالل الجطٗكبًٖ ًٍعاو آل وؤًَ( 2)
 . 22ـ  7غع  ،الطظٍاق الٍَّبة آل قًؤ للوطحَم السٍ٘س يجس (،التبضٗد
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٤مب د قمٌيد اًمقّهيقمٌد اعمٝمدى احل٤مومظ، واًمًٞمّ  ًمٕمٚمقم، واحل٤مّج د حمّٛمد ُمٝمدي سمحر اُم٘مّدُمتٝمؿ اًمًٞمّ 

د طمًلم اًمددة، وأظمذوا يٛمٜمٕمق ؿ ُمـ دظمقل اعمديٜمي٦م، د حمًـ اًمٜم٘مٞم٥م، واًمًٞمّ آل ـمٕمٛم٦م، واًمًٞمّ 

 دون سم٘م٤مءهؿ ذم اخل٤مرج. وي١ميمّ 

يمٞمام يقوّم٘م٤م سميلم  ،٦م قمغم دظمقل اًمٌٚمدقٟم٦م حيّث٤من إومراريّ ويم٤من اًمِمٞمخ٤من حمّٛمد قمكم وومخري يمٛمّ 

طمّتيك أؾميٗمرت اًمٜمتٞمجي٦م قميـ شمي٠مّزم  ،ًمٕمدم طمدوث آايٓمدام >٦م٥م احلٙمقُم٦م وإومراريّ ُمٓم٤مًمٞم

إطمقال> ومج٤مء اًمِمٞمخ ومخري طمّتيك وايؾ ؾمي٤مطم٦م اعمخيّٞمؿ وهيق ُمثيػم احلريمي٤مت، وطميدث 

 غ. اآمدام سملم أه٤مزم يمرسمالء وسملم احلٙمقُم٦م وم٤مٟمحٍم اًمٕمًٙمر سم٤مًم٘مٚمّ 

صم٦م محزة سمؽ، وشمرشمٌط هبي٤م ارشم٤ٌمـمي٤ًم غ ومٝمل اًمتل وىمٕم٧م ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ طم٤مدأُّم٤م طم٤مدصم٦م اًم٘مٚمّ 

د قميكم غ اًمقاىمع ذم ؾم٤مطم٦م اعمخّٞمؿ، جمي٤مورًا ًميدار اًمًيٞمّ وصمٞم٘م٤ًم> وم٘مد أراد أه٤مزم يمرسمالء اطمتالل اًم٘مٚمّ 

 ومرُمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم داظمٚمف.  ،اًمقاقمظ

غ، وشمٙمي٤مصمر إهي٤مزم ومل يٌي٤مًمقا سم٤مًمْميح٤مي٤م> رسمقن ُميـ داظميؾ اًم٘مّٚميييْمي  ويم٤من اجلٜمدرُم٦م

ُمـ اجلٜمدرُم٦م ذم ؾمي٤مطم٦م اًمٌٚمديي٦م  وا سمٜم٤مدق اجلٜمدرُم٦م، وسم٘مل ىمًؿٌ ظمذأوم٤مآم٤مدوهؿ وأهوهؿ و

 )اعمٞمدان( ويم٤مٟمقا ُمتحّّمٜملم ييسمقن اًمٗم٤مّريـ وُمٜمٝمؿ آل زٟمٙمل. 

ٟمي٦م أوقميز اًمِميٞمخ ومخيري يمٛمقّ  ،حمّٚمي٦م اًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م ُمـ اًمٕمًٙمر اًمذي اطمتّؾ  وقمٜمدُم٤م سم٘مل ىمًؿٌ 

٤مومظ ُمديٜمي٦م يميرسمالء ُميـ ٕه٤مزم يمرسمالء ومٓمػّموا اًمٕمٚمقة، وومتحقا ؾمّدة قمٌد اًمقاطمد اًمتل يم٤مٟم٧م ت

٦م( ظمٓمر اعمٞم٤مه أشمٞم٦م ُمـ ؾمّدة اهلٜمدّي٦م، وومتحقا مجٞمع اًمٗميروع اعمتِميّٕم٦ٌم ذم  ير احلًيٞمٜمّٞم٦م )اهلٜمٞمدّيي

ومٖمرىم٧م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م طمّتك وايؾ  ،وومتحقا اعم٤مء ،اعمج٤مور عمحّٚم٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م اًمنمىمّٞم٦م واًمٖمرسمّٞم٦م

 ٦م ذم اعمٞمدان. ديّ قمٌد اًمٍّماف وؾم٤مطم٦م اًمٌٚمقش ودار اًمٌٚم إمم دار احل٤مّج 

از سمدور اًمًٞمد حمّٛمد اًمٌيزّ  ـمٖم٤مرًا تٛمؾ ُمـ ؿم٤مرع أيب اًمٗمٝمد ُم٤مّرةً  42محقًمتٝم٤م  ويم٤مٟم٧م ؾمٗمٞمٜم٦مٌ 

 د حمٛمقد اًمقه٤مب وشمٖم٤مدر يمرسمالء إمم اًمٙمقوم٦م وُمٜمٝم٤م إمم اًمٌٍمة. واًمًٞمّ 

اعمي٤مء قميغم  ـ احلقادث اًم٤ًمسم٘م٦م ًمق مل يًتقلِ قم وجمٛمؾ اًم٘مقل: إّن هذه احل٤مدصم٦م ٓ شم٘مّؾ ومْم٤مقم٦مً 

 ا ًمٚمخروج ُمٜمٝم٤م. ُٕم٤ميمـ اًمتل تّّمـ ومٞمٝم٤م اجلٜمقد وم٤موٓمروّ ا
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 حادثة خان احلاّمد 

ُميـ ىمٌٞمٚمي٦م  سملم أه٤مزم يمرسمالء وسملم احليقاشمؿ، وهيؿ ومخيذٌ   ه ٦3556م ؾمٜم٦م ذي احلجّ  43طمدصم٧م ذم 

ت واؿميتدّ  ،)سمٜمل طمًـ (، ومتٓم٤مطمك احلقاشمؿ ُمع أه٤مزم يمرسمالء اًمذيـ يم٤مٟمقا قم٤مئديـ ُميـ زيي٤مرة اًمٜمجيػ

ؾم٤ٌمٍب اًمٗمتٜم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم جلم ُميدضّم  احلقاشمؿ سمتجٝمٞمز ُمي٤م يزييد قميـ أرسمٕمٛمئي٦م ظمّٞمي٤ملٍ  ٦م، واؾمتٕمدّ قمِم٤مئريّ  ؿٕ 

ظمذ اًمث٠مر، ويم٤من اًمٙمرسمالئٞمّ  ومتِمي٤مسمؽ  ،قن ذم همٗمٚم٦م> ومُٗمتح٧م اًمٜم٤مر قمٚميٞمٝمؿ ُميـ ىمٌيؾ اعمحي٤مرسملمسم٤مًمٕمت٤مدٕ 

 قن ُمدطمقريـ ُمـ ىمٌؾ اعمح٤مرسملم. ومحل وـمٞمس اعمٕمريم٦م طمتّك ومّر اًمٙمرسمالئٞمّ  ،اجلٛمٕم٤من

وم٘م٤موم احلريمي٦م  ،ًمٚمدوم٤مع وم٤مؾمتٕمدّ  ،اد )ظم٤مرج ظم٤من احلاّمد( ُمع مج٤مقم٦مٍ ٚمٞمؾ آل قمقّ ويم٤من قمٌد اجل

هذه احل٤مدصمي٦م ُم٘متيؾ ٟمي٤ميػ اًميؼمهمش قمـ ٦م رؤؾم٤مء يمرسمالء، وىمد ٟمجؿ واؾمتٓم٤مع أن خيٛمده٤م سمٛمٕمٞمّ 

 رئٞمس قمِمػمة اًمًالعم٦م. 

 ثورة افعؼين 

 :355ٜم٦م ٦م واجلٝمي٤مد ؾمي٦م اًمتيل ـم٤مًمٌي٧م سمحيّؼ احلرّيي٦م آؾميت٘مالًمٞمّ يم٤مٟم٧م احلريمي٦م اًمتحّررّيي

ُميـ ايٗمح٤مت اًمٕميراق،  ٟم٤مايٕم٦مً  ايٗمح٦مً  م ويّد آطميتالل اًمؼميٓمي٤مينّ  42;3اعمقاومؼ ؾمٜم٦م   ه

ٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ شمٗم٤مدي اًمٜمٗميقس ُميـ أُ ٦م، وم٘مّدم اًمٕمراىمٞمقن رظمّم٧م ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء اًمزيمٞمّ أُ  ٟم٤مدرةً  وسمٓمقًم٦مً 

سمٜمي٤مء واعمًي٤ممه٦م ذم  ،، وشم٠مؾمٞمس اًمٙمٞم٤من اًمٕمراىميّل أضمؾ ترير اًمٌالد ُمـ رسم٘م٦م آؾمتٕمامر اًمؼميٓم٤مينّ 

 ٦م واحلْم٤مرة واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م. اعمدٟمٞمّ 

ذت ُمٕم٘مياًل ويم٤من أّول ُم٤م اٟمدًمع ًم٤ًمن اًمثقرة ُمـ ُمديٜم٦م يمرسمالء اًمت٤مرخيّٞم٦م اخل٤مًميدة> وم٘ميد اخّتي

ًمزقمامء اًمٕمراق، وُمٓمٛمح٤ًم ٕٟمٔم٤مر اعمح٤مرسملم اًمثي٤مئريـ  لم إطمرار، وىمٌٚم٦مً ار وُمرسمْم٤ًم ًمٚمقـمٜمٞمّ ًمٚمثقّ 

 قمغم اًمٔمٚمؿ وآؾمتٌداد. 

ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل، وًميـ يّميؼموا  أّ ؿ ضمٜمقدٌ  ،قن ظم٤مّا٦مقم٤مُّم٦م واًمٗمراشمٞمّ قن وىمد سمرهـ اًمٕمراىمٞمّ 

 ٤ممؿ اعمٖمتّم٦ٌم. قمغم وٞمؿ، ومِمٝمروا أؾمٚمحتٝمؿ ذائديـ قمـ يمراُمتٝمؿ وطمريّ 

اخلٌٞمث٦م، وُمي٤م قمٛميدوا ومٞميف ُميـ اًمتٜمٙمٞميؾ  قن سمٜمقاي٤م آؾمتٕمامر اًمؼميٓم٤مينّ وقمٜمدُم٤م ؿمٕمر اًمٕمراىمٞمّ 
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 آؾميتٕمامر اًمٕميثامينّ أسميدًمقا ٤م قمغم أّ يؿ ىميد ٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤مت اًمقـمٜمٞمّ شمداوًم٧م اًمِمخّمٞمّ  ،واإلره٤مب

ذم اًمثيقرة اًمٕمرسمّٞمي٦م ىميد ذهٌي٧م أدراج  ، وأّن ضمٝمقد اعمٚمؽ طمًلم سميـ قميكمّ سم٤مٓؾمتٕمامر اًمؼميٓم٤مينّ 

٦م ٦م ُم٤م أطم٤مق هبؿ، وُم٤م ٓىم٤مه اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اعميدن اًمٗمراشمّٞمياًمري٤مح، وأطمّس زقمامء اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٗمراشمٞمّ 

 ،قنلم> وم٤مدّمف اًمٙمرسمالئّٞميدم اؾمتج٤مسم٦م ُمٓم٤مًمٞم٥م اًمٕمراىمٞمّ لم اإلٟمٙمٚمٞمز، وقمُمـ ىمًقة احلّٙم٤مم اًمًٞم٤مؾمٞمّ 

٦م، واًمٕمٛميؾ إمم اًمتٗمٙمػم ذم اًم٘مْميٞم٦م اًمقـمٜمّٞمي ،قرظم٤مّا٦م اًمذيـ تّٚمقا سم٤مًمرأي احلّمٞمػ واًمٗمٙمر اعمٜمّ

قمغم شم٘مقي٦م هذه اًمروح ذم يمرسمالء، واؿمت٤مىم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ طمٞمٜمام قمزم اعمرطمقم آيي٦م اه اًمِميٞمخ حمّٛميد 

٤مذه٤م ُمٕم٘ماًل ًمٚمثقرة، وم٘مّمد يميرسمالء ذم ييقم ف إمم يمرسمالء ٓخّت قمغم اًمتقضّم  اًمِمػمازّي  شم٘مل احل٤مئرّي 

 ومٙم٤من اؾمت٘م٤ٌمًٓ طم٤موماًل مل شمِمٝمده يمرسمالء ُمـ ىمٌؾ.  ه 3558اٗمر ؾمٜم٦م  :3

وأظمذت آضمتامقم٤مت شمتقامم ذم أرضم٤مء اعمديٜم٦م، وُمٜمٝم٤م آضمتامع اًمذي قم٘مده اعمٞمجر )شمٞمٚمير( ذم 

ه وأهيؾ اًميرأي، وأقميرب ومٞميف قميـ رهمٌي٦م هاي احلٙمقُم٦م، دقم٤م ومٞمف رهٓم٤ًم ُمـ اًمتّج٤مر واًمقضميق

٦م ذم إيٗم٤مء قمٝمقده٤م اًمتل ىمٓمٕمتٝم٤م ًمٚمٕميرب قم٤مُّمي٦م واًمٕميراىمٞملم ظم٤مّاي٦م، وـميرح احلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ 

 إؾمئٚم٦م اًمثالصم٦م )ُمقوققم٦م اًمٌح٨م( ـم٤مًم٤ًٌم إسمداء اًمرأي طمقهل٤م. 

 ٦مٓ  متّثيؾ ُمديٜمي٦م يميرسمالء متثيٞمالً ٤مب آل ـمٕمٛمي٦م وىمي٤مل: إّن هيذه اجلٛمٕمّٞميد قمٌيد اًمقّهيومٜمٝمض اًمًٞمّ 

جيي٥م أن شُمًتِمي٤مر ذم هيذا اعمقويقع، وإّٟميفٓ  سميّد ُميـ إُمٝمي٤مل  خمتٚمٗمي٦مً  احٞمح٤مً، وإّن هٜم٤مًمؽ ـمٌ٘م٤مٍت 

 اًمرأي قمٚمٞمف.  ًمٚمٌح٨م ذم هذا إُمر اخلٓمػم وُمقاوم٤مة احلٙمقُم٦م سمام يًت٘مرّ  ٤مم قمغم إىمّؾ اعمجتٛمٕملم صمالصم٦م أيّ 

د اعمحيؽمم، اًمًيٞمّ واؾمتحًـ اعمٞمجر شمٞمكم هذا اًمرأي، وم٠مضّمؾ آضمتامع إمم اعميّدة اًمتيل ـمٚمٌٝمي٤م 

ذم اًمٌالد، وهل إؿم٤مقم٦م قمدم قمٚميؿ اعميػمزا حمّٛميد  ظمٌٞمث٦مٍ  قن سمروٍح ٤مم، وؿمٕمر اًمقـمٜمٞمّ وهل صمالصم٦م أيّ 

 لم، وأّٟمف مل يقاومؼ قمغم هذا آٟمتخ٤مب. سمحريم٤مت اًمقـمٜمٞمّ  اًمِمػمازّي  شم٘مّل 

طم٦م قن هبذه اًمٗمتقى اًمتل يم٤مٟم٧م اخلٓمقة إومم اًمتيل شم٘ميّدم هبي٤م اعمخٚمّميقن إمم ؾمي٤مومت٘مّدم اًمروطم٤مٟمٞمّ 

٦م اإلؾميالم واعمًيٚمٛملم آيي٦م اه ذم اًمٕمي٤معملم ُم٤م ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م وُمالذٟم٤م طمية طمجّ »ٝم٤م: اجلٝم٤مد، وهذا ٟمّّم 

اًمِميػمازي )ُمّتيع اه اعمًيٚمٛملم سمٓميقل سم٘م٤مئيف(، ذم شمٙمٚمٞمٗمٜمي٤م ُمٕمي٤مذ  احلي٤مئرّي  اًمِمٞمخ ُمػمزا حمّٛمد شم٘ميّل 
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سمٔمّٚميف،  ًمٜمي٤م ٟمًيتٔمّؾ  ػمٍ اعمًٚمٛملم سمٕمد أن ُمٜمحتٜم٤م اًمدوًم٦م اعمٗمّخٛم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمي٦م اًمٕمٔمٛميك طميّؼ اٟمتخي٤مب أُمي

أم جيي٥م قمٚمٞمٜمي٤م  ،وٟمٕمٞمش ت٧م رايتف وًمقائف، ومٝمؾ جيقز ًمٜم٤م اٟمتخ٤مب همػم اعمًٚمؿ ًمإلُم٤مرة واًمًٚمٓمٜم٦م قمٚمٞمٜمي٤م

طميدٍ  . ومٙمت٥م اًمٕمالُّم٦م احل٤مئرّي شاظمتٞم٤مر اعمًٚمؿ ؟ سمٞمّٜمقا شم١مضمروا   ذم ذيؾ آؾمتٗمت٤مء هذا اجليقاب: ًميٞمسٕ 

 واًمًٚمٓمٜم٦م قمغم اعمًٚمٛملم. ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٜمتخ٥م وخيت٤مر همػم اعمًٚمؿ ًمإلُم٤مرة 

 حمٛمد شم٘مل احل٤مئري اًمِمػمازي

ُمـ هذه اًمٗمتقى إمم قمِم٤مئر اًمٗمرات إوؾميط وإؾميٗمؾ واعميدن  قمديدةٌ  رؾمٚم٧م ٟمًٌخ أُ وىمد 

 ،يميام أّييد قمٚميامء يميرسمالء أظميرون ومتيقى احلي٤مئرّي  ،رّد يمٞمد اخل٤مئٜملم إمم ٟمحقرهؿومُ  ،اًمٕمراىمّٞم٦م

٦م اًمٕميراق، يميام ايدرت هبيذا اًمِمي٠من ؿ عمٚمقيمّٞميوم٤مىمتدوا سمف سم٤مإلومت٤مء سمتحريؿ اٟمتخ٤مب هميػم اعمًيٚم

 لم.ُمْم٤مسمط اًمقـمٜمٞمّ 

٦م ذم ؾم٤مطم٤مت يمرسمالء ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مؾمت٘مالل سمالدهيؿ همي٥ّم تريير واسمتدأت اعمٔم٤مهرات اًمًٚمٛمٞمّ 

إمم اعمٚمؽ ومٞمّمؾ سمـ احلًلم، ويمت٤مب اعمػمزا حمّٛمد رو٤م  اًمٙمت٤مسملم اًمٚمذيـ أرؾمٚمٝمام اعمػمزا احل٤مئرّي 

اًمقـمٜمٞميقن قميغم ٟمِمي٤مـمٝمؿ ذم  سميـ احلًيلم، وىميد اؾميتٛمرّ  ٚميؽ قميكمّ إمم اعم ٟمجؾ اعمػمزا احل٤مئرّي 

وم٠مزقم٩م ذًميؽ احلٙمقُمي٦م  ،٦موسم٨ّم اًمدقم٤مي٦م وٟمنم أراء ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم اًمٍمحي٦م اًمًٚمٛمٞمّ ، آضمتامقم٤مت

ُميـ اًمًيٞمد حمّٛميد قميكم  إمم إسمٕمي٤مد يميؾ  دقمي٤مهؿ ؾمقء اًمٕم٤مىمٌي٦م> إُمير اًميذي  ِمٞم٧مخ، وماعمحتّٚم٦م

اد، وقمٛمير احلي٤مج قمٚميقان رئيٞمس س قمِميػمة آل قميقّ اد رئيٞم، وقمٌد اًمٙمريؿ آل قميقّ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 ًّ د قمكم أسمق احلي٥ّم، ، وحمٛمّ ةقن رئٞمس قمِمػمة اًمٜمّم٤مروقمِمػميت اًمقزون واًمًالعم٦م، وـمٚمٞمٗمح احل

 3559ذي اًم٘مٕميدة ؾميٜم٦م  7وذًميؽ سمتي٤مريخ  ،رؾمٚمقا إمم اهلٜميد٠مُ ، ومواًمًٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اعمقًمقّي 

رحيف ياًميذي شميّؿ شمًي ،قمكم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  د حمّٛمدم، سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمًٞمّ  ;3;3قز ؾمٜم٦م متّ  3اعمّم٤مدف   ه

ر ياًمًي) ـمٚمؼ هاطمٝمؿ> طمٞم٨م أادر احل٤ميمؿ اًمٕم٤ممّ أُ ٦م أؿمٝمر، وأظمػمًا رؾمؾ إمم ؾم٤مُمراء عمّدة ؾمتّ أُ و

 .   ه :355ل ؾمٜم٦م رسمٞمع إوّ  ;ومقاٚمقا يمرسمالء يقم  ،أُمره سم٢مرضم٤مقمٝمؿ (وًمًـ

                                                                    

ٍالخـَضٓ  ؛ 80، ظ 1للفطٗـك هعّـط الفطيـَى، د     ،ٍٔالحمبئك الٌبغً؛ 47الخبلخٔ، ظ  الىطاسٔ ،وطثالء فٖ التبضٗد( 1)
 . 30للس٘س يجس الطظاق الحسٌٖ، ظ  ،الىجطى الًطالٍ٘ٔ
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ّؿ شم٠مؾميٞمس واؿمتّدت احلريم٤مت واعمٔم٤مهرات وأظمذت شمتقؾّمع ؿميٞمئ٤ًم ومِميٞمئ٤ًم، وقميغم إصمرهي٤م شمي

 ٦م اإلؾمالُمّٞم٦م (، وىمد شم٠مًّمٗم٧م قم٘مٞم٥م اهلدٟم٦م ذم يمرسمالء. ٦م اًمقـمٜمٞمّ ٦م ّهي٦م سم٤مؾمؿ )اجلٛمٕمٞمّ مجٕمٞمّ 

ُمـ اًمِميٞمخ  قن أًم٘م٧م احلٙمقُم٦م اًم٘مٌض قمغم يمؾ  ًمتٚمؽ اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمقـمٜمٞمّ  وٟمتٞمج٦مً 

ٙميريؿ ، وقمٌيد اًمد ؿم٤مه اهلٜمدّي قٟم٦م، وحمٛمّ ، واًمِمٞمخ ه٤مدي يمٛمّ حمّٛمد رو٤م ٟمجؾ اإلُم٤مم اًمِمػمازّي 

قمٚميقان، وقمٌيد اعمٝميدي اًم٘مٜميؼم، وأمحيد اًم٘مٜميؼم،  قمٚمقان، وقمثامن احل٤مّج  اد، وقمٛمر احل٤مّج آل قمقّ 

د أمحد اًمٌػم، ، واًمِمٞمخ يم٤مفمؿ أسمق ذان، وإسمراهٞمؿ أسمق واًمده، واًمًٞمّ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  د حمّٛمد قمكمّ واًمًٞمّ 

 ضمزييران ؾميٜم٦م 44)  ه :355ال ؾميٜم٦م وٟمٗمتٝمؿ إمم ضمزيرة )هٜمج٤مم( ذم اخل٤مُمس ُميـ ؿميٝمر ؿميقّ 

 م (. 42;3

ًمثٌقت إا٤مسمتف  د ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل وذم هذه إصمٜم٤مء قمدل اعمٞمجر سمقزم قمـ اًم٘مٌض قمغم اًمًٞمّ 

 سم٤مًمرُمد وقمدم اؿمؽمايمف ذم اعمٔم٤مهرات، يمام قمدل قمـ اًم٘مٌض قمغم اعمػمزا أمحد اخلراؾم٤مين سمتقايٞم٦مٍ 

 ُمـ أطمد اًمٕمٚمامء.

إمم إقمالن اًمثقرة اعمًيّٚمح٦م، رّوا اوٓم ،وعّم٤م يم٤مٟم٧م طمريم٤مت اعمتٔم٤مهريـ مل شمٚمَؼ ٟمج٤مطم٤ًم ُمٓمٚمقسم٤مً 

، 42;3طمزييران ؾميٜم٦م  52وم٤مٟمدًمٕم٧م اًمنمارة إومم ًمٜم٤مر اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م ُميـ يميرسمالء ذم ييقم 

 لم: وذًمؽ ًمًٌٌلم رئٞمًٞمّ 

 ٦م اًمّم٤مدىم٦م ذم يمرسمالء. ىمٓم٥م اًمقـمٜمٞمّ  إّول: وضمقد آي٦م اه اًمِمػمازّي 

 ىمّٞم٦م ذم هذه إرض اعم٘مّدؾم٦م. اًمث٤مين: زي٤مرة اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن، طمٞم٨م اضمتامع اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرا

ممّي٤م دقمي٤م  ،ودام اًمٍماع اًمٕمٜمٞمػ قمّدة أؿميٝمر ،ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أن ه٥ّم اًمثّقار سمقضمف اإلٟمٙمٚمٞمز

اإلٟمٙمٚمٞمز إمم إي٘م٤مف هذه اعمٔم٤مهرات قمٜمد طمّده٤م، وآؾمتج٤مسم٦م عمٓم٤مًمٞم٥م اًمٕمراىمٞملم اًمتيل شمتْميّٛمـ 

 اًمًٞم٤مدة وآؾمت٘مالل. 

ٌّدت اًمقـمٜمٞمّ وٓ سمّد ًمٜم٤م ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أّن شمٚمؽ اعم لم ظمًي٤مئر وم٤مدطمي٦م ذم إرواح ٔم٤مهرات يم

 ذم سمٖمداد.  وظم٤ما٦مَ  ،واعمٕمّدات

                                                                    

 . 96يجس الطظاق الحسٌٖ، ظ  للس٘س ،الخَضٓ الًطالٍ٘ٔ الىجطى( 1)
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شمقّوح اخل٤مشمقن اعمس سمٞمؾ ذًمؽ ومت٘مقل: إّن احلٙمقُم٦م أرؾميٚم٧م ؾميٞم٤مرشملم ُمًيّٚمحتلم ًمتٗمرييؼ 

 اعمتٔم٤مهريـ> ومُ٘متؾ رضمؾ أقمٛمك، ؾم٘مط أرو٤ًم ومُدهس.

 ،اي٤مظم٦ٌمٌ  ٦مٌ ؾميٚمٛمٞمّ  ٧م ُمٔم٤مهرةٌ سم٤مًمتل ضمرت ذم سمٖمداد، ومخرضم ؿمٌٞمٝم٦مٌ  وطمّمٚم٧م ذم يمرسمالء ُمٔم٤مهراٌت 

سم٤مجلٝم٤مد، وذًمؽ سم٢ماداره ُمٜمِمقرًا دقم٤م ومٞميف إمم اًمتٔمي٤مهر، وهيذا  وقمغم أصمره٤م أومتك اإلُم٤مم اًمِمٞمخ احل٤مئرّي 

قمغم اًمٕمراىمٞملم، وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ ذم وٛمـ ُمٓم٤مًم٤ٌممؿ رقم٤مي٦م اًمًيٚمؿ وإُميـ،  ٟمّّمف: ُمٓم٤مًم٦ٌم احل٘مقق واضم٦ٌمٌ 

 اإلٟمٙمٚمٞمز ُمـ ىمٌقل ُمٓم٤مًمٌٝمؿ. ٦م إذا اُمتٜمع وجيقز هلؿ اًمتقؾّمؾ سم٤مًم٘مّقة اًمدوم٤مقمٞمّ 

وقمغم إصمر ذًمؽ شم٠مؾم٧ًم ذم يمرسمالء قمّدة جم٤مًمس حلٗمظ إُمـ، ومجع اًميقاردات واإلقم٤مٟمي٤مت 

 ار، وقمّٞمٜمقا أقمْم٤مءه٤م وإقمامل اًمتل شمزاوهل٤م، وهل: ًمٚمٛمٕمقزيـ ُمـ اًمثقّ 

، د أسمق اًم٘م٤مؾميؿ اًمٙم٤مؿمي٤مينّ ، واًمًٞمّ ٦م اًمديـ احلًٞمٜمّل د هٌّ وأقمْم٤مؤه: اًمًٞمّ  ي اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمّل 3

وُمٝمّٛم٦م هيذا  .، وُمػمزا قمٌد احلًلم اًمِمػمازّي ، واًمًٞمد طمًلم اًم٘مزويٜمّل ػمزا أمحد اخلراؾم٤مينّ وُم

 اعمجٚمس سم٨ّم اًمدقمقة سملم اعمقاـمٜملم ذم اعمدن واًمٕمِم٤مئر سمٚمزوم آؿمؽماك ذم اًمثقرة. 

د د قمٞمًيك اًمٌيّزاز، واًمًيٞمّ وأقمْم٤مؤه: اًمًٞمّ  ،اري جمٚمس مجع اإلقم٤مٟم٤مت ًمٚمٛمٕمقزيـ ُمـ اًمثقّ 4

 . اه آل ـمٕمٛم٦م، واحل٤مج طمٞمدر اًم٘مّّم٤مب، واحل٤مج ىمٜمدي، واًمًٞمد أمحد زيٜمّل حمّٛمد رو٤م ومتح 

٤مب، واًمًٞمد د أمحد اًمقهّ ٤مب آل ـمٕمٛم٦م، واًمًٞمّ د قمٌد اًمقهّ وأقمْم٤مؤه: اًمًٞمّ  ،ي اعمجٚمس اعمكّم 5

، واًمًٞمد حمّٛمد د إسمراهٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ د قمٌد احلًلم اًمدده، واًمًٞمّ حمّٛمد طمًـ آل ـمٕمٛم٦م، واًمًٞمّ 

ي١مآل قمي د طمًـ ٟمٍم اه، وقمٌد اًمٜمٌيّل ٞمّ قمكم آل صم٤مسم٧م، واًمً ًّ قن، وقمٌيد قميكم اد، وهي٤مدي احل

، وقمزيز قمٚمقان د اعمٜمٙمقّر ، واحل٤مج قمٚمقان ضم٤مر اه، وقمكم اعمحٛمّ قمٌد أسمق هرّ  ، واحل٤مّج احلٛمػمّي 

 ٥م، واحل٤مج حمّٛمد طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ. ، واحل٤مج حمّٛمد اًمِمٝمٞمّ زٟمٙمّل 

                                                                    

 ؤىّ ّصا الطرلالوًطٍف » هب ًػٍِ :  200ظ ( حبض٘ٔ وتبثِ ) الخَضٓ الًطالٍ٘ٔ الىجطٕ  يلّك االُستبش يجس اهلل فٍ٘بؼ فٖ( 1)

ٍلـس ؤوجـط الٌـبس     ،فسّستِ ّزن يلى س٘بضٓ الحىَهٔ الوػفّحٔ ،ٍاسوِ هحوٍس ؤٍ يجس الىطٗن ثي ضض٘س ،وبى ؤذطس
 «. ٍذطرت روَوٌ وخ٘طٌٓ لتط٘٘ى رٌبظتِ ،تؿح٘تِ

ٗوتْي  ،الوػفّحٔ ثفإسِ َّ ضرل ؤذطس هي ؤّبلٖ وطثالء ٍالصٕ ٗااذص يلى ضؤِٗ ّصا ؤىّ الطرل الصٕ ّزن يلى الس٘بضٓ
ٔ  ،ٍلس زّستِ الس٘بضٓ فوبت ضْ٘سا  ،يلٖ اثي الحبدٍ ضح٘ن الىًجٍٖ ٍاسوِ الػح٘ح َّ يجس ،الٌزبضٓ  ٍضًٍ٘تِ ثغساز ثوئـ

 حٌْ٘ب . اإلًىل٘عٗٔ الػبزضٓ ثجغساز فٖ( ٍذوس٘ي ؤلف هطٍ٘ى ووب ًٍَّت ثصله رطٗسٓ ) التبٗوس 
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رائ٥م واًمرؾميقم وشمقزيٕمٝمي٤م ًمٚمٍميف، يًمْموُمٝمّٛم٦م هذا اعمجٚمس شمرؿمٞمح اعمقفّمٗملم، وضم٤ٌمي٦م ا

ُمـ اًمنمـم٦م، وطمًؿ اًمدقم٤موي، وشم٠مُملم اًمٓمرق اًم٘مري٦ٌم ُميـ  وشمٜمٔمٞمؿ اعمًتِمٗمٞم٤مت، وشمِمٙمٞمؾ ىمّقةٍ 

 يمرسمالء، واًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اإلدارة. 

اىمؽمح اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ طمًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ أن ييذه٥م ووميد  ،وسمٕمد اٟمًح٤مب اًمثّقار إمم أيب اخػم

ـ ٤مب آل ـمٕمٛمي٦م، واًمًيٞمّ د قمٌد اًمقهّ ٤مب، واًمًٞمّ د أمحد اًمقهّ ٞمّ ُمـ اًمً يٛمثّؾ يمرسمالء ُم١مًّمٌػ  د حمّٛميد طمًي

، وقمٌيد اعمحًيـ اًمًيٕمقد، واًمِميٞمخ سمحير آل ؿميٌٞم٥م رئيٞمس د إسمراهٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ آل ـمٕمٛم٦م، واًمًٞمّ 

 ٥م وهمػمهؿ. اًمٞم٤ًمر، واًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ، واًمِمٞمخ حمّٛمد اًمِمٝمٞمّ 

د ٤مب آل ـمٕمٛمي٦م، واًمًيٞمّ د قمٌد اًمقّهيُمـ اًمًٞمّ  يمؾ  وقمٜمد إمخ٤مد اًمثقرة أًم٘م٧م احلٙمقُم٦م اًم٘مٌض قمغم 

، وقمٌيد د حمّٛمد اًمًيٞمد أمحيد اًمٙمِميٛمػمّي ، واًمًٞمّ د طمًلم اًم٘مزويٜمّل ، واًمًٞمّ قمكم ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل 

ياد، واًمًٞمّ اد، وقمٌد اجلٚمٞمؾ آل قمقّ اًمرمحـ آل قمقّ  ًّ قن، واًمِميٞمخ حمّٛميد د طمًلم اًمددة، وـمٚميٞمٗمح احل

 ر ُميـيؾمّٗمرمؿ إمم اهلٜمدّيي٦م، وذًميؽ ذم ًمٞمٚمي٦م اًمث٤مًمي٨م قمِميطمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ، واًمِمٞمخ حيٞمك قمكم، و

 33جٜمقا هٜمي٤مك طمّتيك ييقم م، وؾُم  42;3ريـ إول ؾمٜم٦م يشمِم 45اعمقاومؼ   ه ;355اٗمر ؾمٜم٦م 

طمٞمي٨م طمقيمٛميقا ذم اعمحٙمٛمي٦م   ه ;355رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م  3م اعمقاومؼ  42;3ل ؾمٜم٦م يم٤مٟمقن إوّ 

 ٦م. ٦م اإلٟمٙمٚمٞمزيّ اًمٕمًٙمريّ 

، وطُمٙمؿ اًمٌي٤مىمقن حمّٛمد طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ، واًمِمٞمخ حيٞمك قمكمّ  ُمـ احل٤مّج  ـمٚمؼ هاح يمؾ  أُ و

أؿميٝمر شميّؿ سمٕميده ايدور  :غ إًمٞمٝمؿ، وُمٙمثقا ذم ؾمجـ احلّٚم٦م طمّتيك ًمٙمٜمّٝم٤م مل شمٌٚم   ،خمتٚمٗم٦مٍ  سم٠مطمٙم٤ممٍ 

 ـمٚمؼ هاطمٝمؿ. أُ م و 43;3ُم٤ميس ؾمٜم٦م  42ذم  ىمرار اًمٕمٗمق اًمٕم٤ممّ 

اًمذي وميّر  ،اًمًٞمد ٟمقر اًمٞم٤مهّي  م هؿ 43;٤3مم ؾمٜم٦م أُّم٤م اًمذيـ ومّروا ُمـ اًمًٚمٓم٦م ذم أواظمر أيّ 

سمنمط  وم٘مد ومّر إمم طمدود اًمٕمراق، وأرضمٕمف ؾمٚمامن زضمرّي  ،ؾمٕمدون إمم احلج٤مز، وقمٛمران احل٤مّج 

د حمّٛميد أن يتقؾّمٓمف ًمدى احلٙمقُم٦م وؾمّٚمؿ ٟمٗمًف وؾُميجـ ُميع روم٤مىميف ذم احلّٚمي٦م، ويميذًمؽ اًمًيٞمّ 

تٝمؿ  قم٤مئٚمتيف وزضّمياًمذي ومّر إمم ظم٤مرج يمرسمالء، وقمٜمدُم٤م قمٚمؿ أّن اًمًٚمٓم٦م ىمٌْم٧م قمغم اًمٙمِمٛمػمّي 

اد وم٘ميد . أُّم٤م قمٌد اجلٚمٞمؾ آل قميقّ   ه ;355اٗمر ؾمٜم٦م  46ذم اًمًجـ ؾمّٚمؿ ٟمٗمًف إمم احلٙمقُم٦م ذم 
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قمنمة أي٤مم، وىمد أُمرت اًمًيٚمٓم٦م سمتٝميديؿ  ومّر إمم )أسمق اخػم( وؾمّٚمؿ ٟمٗمًف إمم اًمًٚمٓم٦م سمٕمد ُمّض 

 دور ه١مٓء اًمٗم٤مّريـ.

 ،٦مت ضمٜمقسمي٤مَ ً طمّتيك اًمٜم٤مسّييتيدّ وهٙمذا ؿمٛمٚم٧م اًمثقرة مجٞمع ُمٜمٓم٘م٦م اًمٗميرات إوؾميط، واُم

 ٦م، وسمٕميد ذًميؽ ىم٤مُمي٧م طمٙمقُمي٤مٌت اعميدن اًمٗمراشمّٞمي ٦م، واؿمتٛمٚم٧م قمغم أهؿّ وؿمامًٓ طمّتك اعمحٛمقديّ 

ومل يٙمـ سمقؾمع طمٙمقُمي٦م آطميتالل  ،، وأظماله٤م اإلٟمٙمٚمٞمز اوٓمراراً ٦م قمٜمقةً ذم اعمدن اعمحتٚمّ  ُم١مىّمت٦مٌ 

 اًمِميٞمخ حمّٛميد شم٘ميل احلي٤مئرّي وذم هيذه إصمٜمي٤مء اٟمت٘ميؾ اإلُمي٤مم  .إّٓ أن شمٕمؽمف سمي٤مُٕمر اًمقاىميع

 م (.  42;3آب ؾمٜم٦م  35)  ه :٦355م ًمًٜم٦م ذي احلجّ  5إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ذم  اًمِمػمازّي 

قار قميغم ًميقاء ت اًمثقرة واًمثّقار قمغم اطمتالل ُمدن اًمٗمرات إوؾمط، يمام اؾمتقمم اًمثّ واؾمتٛمرّ 

وأرسمٞمؾ هيي٤من  ، وهقم٤من ُم٤م هت اًمثقرة إمم اًمٚمقاءيـ يمريمقكحمّٚمٞم٦مً  دي٤ممم وأؾّمًقا طمٙمقُم٤مٍت 

طمّتك ؿمٛمٚم٧م مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕمراق ُمـ أىمّم٤مه إمم أىمّمي٤مه، وراح زقميامء اًمٗميرات  ،اًمٜم٤مر ذم اهلِمٞمؿ

لّم وقُمي ،طمّتيك شميّؿ شمِميٙمٞمؾ اًمدوًمي٦م اًمٕمراىمّٞمي٦م وضميرأةٍ  اإلٟمٙمٚمٞمز سمٙمّؾ االسم٦مٍ ي٘م٤موُمقن واًمٕمِم٤مئر 

 اًمٗمٞمّمؾ سمـ احلًلم ُمٚمٙم٤ًم قمغم اًمٕمراق. 

ه٦ٌم اًميديـ  م سم٤ُمرضمقزة اًمٕماّلُم٦م اًمًٞمد حمّٛمد قمكمّ وأرى ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن أؾمتِمٝمد ذم هذا اعم٘م٤م

اًمتل ٟمٔمٛمٝمي٤م ذم ؾميجـ احلّٚمي٦م، وومٞمٝمي٤م أؾميامء اعمًيجقٟملم أسمٓمي٤مل اًمثيقرة  اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  احلًٞمٜمّل 

 اًمٕمراىمّٞم٦م، وهل: 

ــ ْ ــ  َِاامٓ ــَانيعــٌِا ظم ــن اٌ ا نٔ 

 

ــلْٓ  ـــ وٌِا ٌّــلَِاااى ـــلمَان اأس

اأرـحلمِااااٌ وس ّ  ا ظٕ ـلاامـ ان ـلِ

 

ـــوكٗ  ــِنل ااس ــ و اش ــلفاولآ انس

ـــو نل  ــ ااو  ـــح ِ ام ــروُ ِا ظ اِ

 

ا ظــاُ ِاىوــٌا ظــاُ آىــلاااىــم 

ـــيل ٍ  ــروُ ااو ظ ـــرحُّا ظ ــولاظ ان 

 

ـــ ِا  ــ ااو ظ ـــنى٘لمامفي ــلا ظ ا ٕه

ا ظــــ ح اهاذواخــــلى يمامح ٘ـــاٗ 

 

ا ظح ِ ام ان ـلا ظـا هاااو ظ  شا 

                                                                     

 . ( بثطاّ٘ن ضوس السٗي المعٌٍٖٗ )هركَـ هصوطات الس٘س( 1)
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ــن  ــ ْاذ ْ ظــــاظِ َٜاواىـ ا ظ ٍ  ـ

 

ــل جاأ صــٚ  ــ ْا ظآــِنلأ ِ ا ظّ 

ـــم٘  ـــِ ااُ ـــٍ ٚاأم ــل ِاا ظ ــنانم  اأه

 

ـــ ِ   ــنااأش ـــ ارجاأه ــرؽل ِام اس

ـــ ح ِل   ـــٍ ٚاو ظـ ــل ْاو ظـ ا وىـ

 

اسـرـــــ ل ْا سـ ـــــيماُـُ٘ـــــٌ  

ـــرن    ــٍِِلاال ـــِيماس ــرنجُاٌ ا ظ  

 

اذ ْا ظصــلفّا ظ صــّنجُاال ــ    

ـــ ٚ  ـــمواااوٗاٌ ـــ هأ ــاا  ا ظن  

 

ـــو ّ  ــاانـــجمٗألظ ــ لوٍاو ظ ا ظمله

ـــ ل ّ  ـــن اأ ـــىل ٍأ ــل ٍا ظ الو

 

ـــٌَّ  ـــالـرــ ـــٔلل ٍ ظــ ا رللاظــ

ـــآيم  ـــل ااو ظ ـــ ْأ ــ ه  ىِمِامٓ أ

 

ا ظ  ــرِمِا ظملرــَالــ ااخـــعِ   

ا ظـــ    األــــا نلاىـــنامــــ منٔ 

 

اٌ  ــل ُا ظـــح ّأـــن ااؼـــرٍِح 

ا ظيــل ٍالـــواا ظ ســنجااو ظـــ ل  

 

ا ٙ ظمــن٘ ا ظـــجرِلارـــِنهاالـــوا 

ٚااو هـــ ا  ا  ٘ـــن ٔا ظــــصرِرَا ظٍ ــ

 

ـــ   ـــ واو هـ ـــِِ ا سـ ـــو٘ن ٔالـ الـ

اعمًيتٕمٛمريـ وُم٘م٤موُمي٦م اإلٟمٙمٚمٞميز، ُمقاضمٝمي٦م يمرسمالء اًم٘مٞم٤مم سمٜمّمٞمٌٝم٤م إوومير ذم واؾمتٓم٤مقم٧م  

ذم ؾميٌٞمؾ احلّميقل قميغم آؾميت٘مالل، ويم٤مٟمي٧م  وٟمٗمٞمسٍ  وىمّدُم٧م اًمتْمحٞم٤مت اجل٤ًمم سمٙمّؾ هم٤ملٍ 

هي٤م هلي٤م أصمرُ  ،اًمنموط اًمتل أُمٚمتٝم٤م طمٙمقُم٦م آطمتالل قمغم يمرسمالء دون ؾمقاه٤م ُمـ اعمدن اًمٕمراىمّٞمي٦م

 اًمٗمّٕم٤مل. 

ذم ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد، وآظمير هيذا  وسمٓمقًم٦مٍ  ٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م ُم٤م ًمٙمرسمالء ُمـ ُمٙم٤مٟم٦مٍ وٓ خيٗمك قمغم اًم٘م

اًمٕمٝمد ُمـ اًمٓمٛمقح هق )ُم١ممتر يمرسمالء( اًمِمٝمػم> ومٙمرسمالء ىمٚم٥م اًمٕمراق اًمٜم٤مسمض، وُمٓمٛمح أٟمٔم٤مر 

 لم اًمذيـ أظمذوا قمٜمٝم٤م دروؾم٤ًم ذم اجلٝم٤مد واًمتْمحٞم٦م واًمٜمٌؾ واًمٙمراُم٦م. اًمٕمراىمٞمّ 

ُم١مًّمػ يمت٤مب )اًمثقرة اًمٕمرسمّٞم٦م اًمٙمؼمى( يّتخيذ  ٕمًٙمرّي ومم٤ّم جيدر ذيمره أّن اعمرطمقم تًلم اًم

ٓقمٌي٧م اًمٕمٚميؿ  > ومي٢مّن أّول ريي٤مٍح ٦م يمرسمالء رُمزًا ؾم٤مُمٞم٤ًم ومٞمام يتٕمّٚمؼ سمرومع اًمٕمٚمؿ اًمٕمراىمّل ُمـ وـمٜمٞمّ 

رومٕمتف قم٤مًمٞم٤ًم هل يد اًمًٞمد حمّٛمد طمًـ  يمريٛم٦مٍ  اًمٕمراىمل هل ري٤مح يمرسمالء ٓ همػم، ويم٤مٟم٧م أّول يدٍ 

 ٦م يمرسمالء اًم٘مديٛم٦م. ٦م قمغم ؾمٓمح سمٚمديّ ًٞمٜمٞمّ آل ـمٕمٛم٦م رئٞمس ظمدُم٦م اًمروو٦م احل
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 ذي٥م ٟمٔماًم ذم واػ اًمٕمٚمؿ اًمٕمراىمل وُمدطمف هيق ىمٚمي٥م اسميـ يميرسمالء اًمٌي٤مرّ أُ وإّن أّول ىمٚم٥م 

 ًمف يًتٝمّٚمٝم٤م سم٘مقًمف:  ُمـ ىمّمٞمدةٍ  ،ؾمت٤مذ ظمٚمٞمؾ قمزُملإُ 

اوالـرـٚ اخـٍّلِلل امــو   لافهـنلٓٙ

 

اُلأ ه٘اِنمَا نف ٍا ظمر ـلااهآ  ْٙ 

اإلٟمٙمٚمٞميز  ويدّ  ذم اًمتي٤مريخ احليدي٨م ىم٤مدهي٤م اإلُمي٤مم اًمِميػمازّي  ٚم٦مً وم٤ماي ًم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٕمريمي٦مً  

 اعمًتٕمٛمريـ. 

ـِ ُمٜمٝم٤م اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمّل  رارة ياًمثٛمرات اعمرضميّقة إّٓ أّ ي٤م يم٤مٟمي٧م اًمِمي وهذه اًمثقرة وإن مل جي

 ًمٕميّدة اٟمتٗم٤موي٤مٍت  ، ومٙم٤مٟمي٧م ُم٘مّدُمي٦مً لم اًميققمل اًميقـمٜمّل إومم اًمتل أهل٧ٌم ذم ٟمٗميقس اًمٕميراىمٞمّ 

طمّتك اؾميتٓم٤مع أن حيّٓميؿ  ،ذم اًمٕمراق وّد اإلٟمٙمٚمٞمز اعمًتٕمٛمريـ ًمِمٕم٥م اًمٕمريبّ ىم٤مم هب٤م ا وصمقراٍت 

 وُمٜمٕم٦م. وؾم١مددٍ  ٦م، ويٜم٤مل اؾمت٘مالًمف اًمٜم٤مضمز اًمت٤مّم، ويّمٌح ُم٤م قمٚمٞمف أن ُمـ قمّزةٍ أهمالل اًمٕمٌقديّ 

 ـربالء يف افثالثونّوات 

ؾميٜم٦م  اًمّم٤مدر ذم اًمٞمقم اخل٤مُمس ُميـ متيقز ٦38م ذم اًمٕمدد ٟمنمت ضمريدة )إطمرار( اًمٌٖمداديّ 

ُم٘م٤مًٓ قمٜمقاٟمف )اًمِم٤ٌمب اعمٕمّذب ذم يمرسمالء( ضم٤مء ومٞمف: يم٤مٟم٧م دقمقة ذيمرى ؿمٝمداء اًمثقرة  م55;3

ًمٚمذه٤مب إمم اًمرُمٞمث٦م،  ده أرضم٤مؤه٤م، ومتٓمّقع ومريٌؼ ذم يمرسمالء شمردر  ويم٤من هل٤م دويٌّ  ،ُمـ جلٜم٦م شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م

ـْ مل يذه٥م اٟمتٔمر رضمققمٝمؿ ًمٞمحٞمٞمّ  ;4و  :4وؾم٤مومروا إًمٞمٝم٤م ذم يقُمل   ٝمؿ. طمزيران، وَُم

ُميـ اًمقوميد  ُمـ اًمٜمجػ شُمٜمٌئ سمرضمقع ىمًيؿٍ  ٦مٌ وذم همّرة متقز طمقازم اًم٤ًمقم٦م اًمراسمٕم٦م قمرسمٞم٦ّم ضم٤مءت سمرىمٞمّ 

وم٤مرشم٠مى اًمٌٕمض أن ي٘مقُمقا هلؿ سمقاضم٥م آطمتٗم٤مء> ومٝميرع اًمٜمي٤مس ٓؾميت٘م٤ٌمل اًمقوميد، وقمٜميد  ،إمم يمرسمالء

ٞمخ ؿميٝمداء واقًمف شمقضّمف )سملم اهلت٤مف واًمٜمِمٞمد واًمتّمٗمٞمؼ( إمم اعمرىمديـ اًمنميٗملم يت٘ميّدُمٝمؿ رؾميؿ ؿمي

، وميتّؿ آطمتٗمي٤مل سم٘ميراءة ٦م اإلؾمالم اًمِميٞمخ حمّٛميد شم٘ميل اًمِميػمازّي اًمثقرة، ووم٘مٞمد اًمديـ واًمقـمـ طمجّ 

رواح ؿمٝمداء اًمثقرة واعمرطمقم آي٦م اه اًمِمػمازّي   سم٤مُٕمـ.  ّؾ ومل حيدث ُم٤م خُي  اًمٗم٤مت٦مٕ 

٘مي٤مدم ُميـ وقمٜمد اًمٕمٍم أظمذ اًمٜم٤مس يًت٘مٌٚمقن سم٘مّٞم٦م اًمقومد اعمت٠مظّمر، وعّم٤م ٟمزًمقا ُميـ اًم٘مٓمي٤مر اًم

سملم وجٞم٩م إاقات ُمـ اهلتي٤مف وإٟم٤مؿميٞمد يت٘ميّدُمٝمؿ رؾميؿ ؿميٞمخ ؿميٝمداء يًػماحلّٚم٦م أظمذ 
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 سم٤مؾميٛم٦مٍ  وصمٖميقرٍ  رةٍ يُمًتٌِمي وي٤مطمٙم٦مٍ  وم٤ًمروا هبؿ ٟمحق اعمرىمديـ اًمنميٗملم سمقضمقهٍ  ،اًمثقرة أيْم٤مً 

ؾ شمٚمؽ اًمتْمحٞم٤مت اخل٤مًمدة، وقمٜمد واقل اجلٛمع ُم٘مؼمة اًمِمٞمخ اعمرطميقم اًمِميػمازي اٟمٗميّض دمٚمّ 

 . ٛمٕملم سم٘مراءة اًمٗم٤مت٦م سمٙمّؾ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦مٍ قم٘مد اعمجت

ومل يٙمد اًمٔمالم يٜمنم أضمٜمحتف اًمًقداء إّٓ ويمٚمٙمؾ سم٤مهلٛمقم قمغم شمٚمؽ اًمٜمٗميقس اًمتيل يم٤مٟمي٧م 

ذييع ذم أُ وم٤مٟم٘مٚم٥م ذًمؽ اًمنور يمدرًا، وشمٚمؽ إُم٤مين أؿمقايم٤ًم شمًٛمؾ اًمٕمٞمقن> إذ  ،ومرطم٦مً  و٤مطمٙم٦مً 

ر أطميدمه٤م وأه٤مٟميف، وأؿميٌع اًمٌٚمد أّن ُمدير اًمنمـم٦م أًم٘مك اًم٘مٌض قمغم اصمٜملم ُميـ اًمِمي٤ٌمب> طمّ٘مي

٤ًٌّم سمام يًيتٝمجـ ويًيت٘مٌح، ومل يٙمتيِػ سميذًمؽ ومي٠موقمز إمم ُمٚمتيزم  أظمر ُمٜمٝمام ضسم٤ًم وإه٤مٟم٦م وؾم

ـْ ييسمف. اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م أن يُ   ٕمّد َُم

 رـم٦م هجييؿ قمٚمٞمييف أرسمٕميي٦م أؿمييخ٤مص وا يي٤مًمقا قمٚمٞمييف سمييييُمييـ اًمِميياًمِميي٤مّب وقمٜمييد ظمييروج 

وذم ا٤ٌمح اًمٞمقم اًمثي٤مين  .٤مت واًمِمٙمقىٟمحٚمقه شمريمقه يتٚمّقى سملم إٟمأ)ُمٙم٤مويرهؿ( طمّتك إذا ُم٤م 

ـْ واطمٍد ُمٜمٝمؿرـم٦م يٚم٘مل اًم٘مٌض قمغم اًم٤ٌمىملم> هيلم وييب يمّؾ يأظمذ ُمدير اًمِم ، ويم٤من ُمٕمٔمؿ َُم

 ب اعمدارس> وذًمؽ ًم٘مراءمؿ إٟم٤مؿمٞمد أو هت٤مومٝمؿ سمحٞم٤مة اًمِمٕم٥م. أوىمٗمٝمؿ هؿ ـماّل 

م  55;٦3م ( اًمّم٤مدر ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع ُمـ متقز ؾميٜم:3وٟمنمت اًمّمحٞمٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم قمدده٤م )

ُم٘م٤مًٓ آظمر سمٕمٜمقان )ُمـ طمقادث يمرسمالء ي أقمامل ُمدير اًمنمـم٦م( ضم٤مء ومٞمف: واًمذيـ أًم٘ميقا قمٚميٞمٝمؿ 

اًم٘مٌض وقم٤مُمٚمقهؿ شمٚمؽ اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمِم٤مئٜم٦م ذم ذًمؽ اًمٞمقم هيؿ: حمّٛميد يمي٤مفمؿ ؾميٕمٞمد آىمي٤م، ذيي٤مب 

، اًمٙمٚمٞميدار د ُمّميٓمٗمكاًم٤ٌمرودي، حمّٛميد يقؾميػ اًمٓم٤مًمي٥م ذم اعمتقؾميٓم٦م، حمّٛميد طمًيـ اًمًيٞمّ 

حمّٛمد قمكم، حمّٛمد طمًلم ؾم٤مقم٤ميت، ومل يٓمٚمؼ ا٤مًمح محي٤مم هاح هي١مٓء إّٓ سمٕميد أن  ٚم٥مقمٌداعمٓمّ 

 أؿمٌٕمٝمؿ ضسم٤ًم وإه٤مٟم٦م. 

ّروم٤مت اًمِمي٤مئٜم٦م اعمخّٚمي٦م سمي٤مطمؽمام اًم٘ميقاٟملم واطميؽمام يوذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ وىمقع هيذه اًمتّمي

ك ؿمٜمق د ُمقؾمد طمًـ اًمًٞمّ ٌٞمٜمام يم٤من اًمًٞمّ ومقماّم ؾمٌ٘مف،  آظمر ٓ ي٘مّؾ أمهٞم٦مً  طمدث طم٤مدٌث  ،اًمٜمٗمقس

ٞم٦م سمٞمده إقمالٟم٤مت اعمٙم٤مومحي٦م ويٚمّمي٘مٝم٤م قميغم اجليدران ذم اًمٌٚميدة، ُمّ اًمٕمْمق ذم مجٕمٞم٦م ُمٙم٤مومح٦م إُ 

ز اجلي٤مري إذ وم٤مضمي٠مه أطميد إذار سمآًمي٦م اٟمت٘مي٤مم ُميدير متقّ  5صمٜملم اعمقاومؼ وذًمؽ ذم فمٝمر يقم آ
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أًمي٦م لم اعمذيمقر سمي )ُم٘مقار( يم٤من حيٛمٚمف وأؿمٌٕمف ضسم٤ًم سمتٚمؽ اًمنمـم٦م، وا ٤مل قمغم اًمِم٤مب اعمًٙمّ 

اًميذي يمي٤من  يًمتخٚمٞمص اعمذيمقر ُمـ يد ذًمؽ اًميقطمش اًمْمي٤مر  ٛمٞم٦م، وًمقٓ شمدظّمؾ اًمٜم٤مساجلٝمٜمّ

 ٕوزم إُمر، وقمٜمد ذًمؽ واؾ ذـملٌّ  ل قمغم طمٞم٤مشمف ظمدُم٦مً يحيٛمؾ ُمٕمف ُمًدؾم٤ًم أيْم٤ًم ًمٙم٤من ىمْم

ـّ اًمِميإمم دائرة اًمِم يمٚمٞمٝماموؾم٤مق  ودون  رـم٦م أـمٚم٘م٧م هاح اعمٕمتيدي سميدون يمٗم٤مًمي٦مٍ يرـم٦م، وًمٙم

 ًمقاىمٕم٦م. قمـ ا ت٘مٞمٍؼ 

ذم  يمٌيػمٌ  م، ُاىميٞمؿ طمٗميٌؾ  57;3ريـ، أي ذم ؾميٜم٦م يوذم اًمذيمرى اخل٤مُم٦ًم قمنمة ًمثقرة اًمٕمِم

اعمقايمي٥م احلًيٞمٜمّٞم٦م، ومي٤مطمت٩ّم أسمٜمي٤مء اًمِميٕم٥م قميغم  صمر ُمٜمع ي٤مؾميلم اهل٤مؿميٛمّل أُمديٜم٦م اًمرُمٞمث٦م قمغم 

ومِميّد  ،ريـيإلطمٞم٤مء ذيميرى صميقرة اًمٕمِمي طمرُم٤م ؿ ُمـ مم٤مرؾم٦م اًمٓم٘مقس اًمديٜمّٞم٦م> ومٜمّٔمٛم٧م وومقدٌ 

لم إطمرار، وذم ُم٘مّدُمتٝمؿ قمٌد اًم٘م٤مدر إؾمامقمٞمؾ، واًميديمتقر ُمـ اًمقـمٜمٞمّ  إمم اًمرُمٞمث٦م رهطٌ  اًمرطم٤مَل 

(، وقميّز اًميديـ إؾميامقمٞمؾ، واًمِمي٤مقمر حمٛميقد قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار ا٤مطم٥م ضمرييدة )إطميرار ِ

، د ُمّميٓمٗمك اًمٙمٚمٞميدار، واًمِميٞمخ قمٌيد احلًيلم اًمِميػمازّي ، واًمًيٞمّ اعمّميٕمٌّل  ، وشم٘ميّل قيبّ احلٌّ 

د ف اجلٌقري، واًمِم٤مقمر حمّٛمد اي٤مًمح سمحير اًمٕمٚميقم، وحمّٛميوُمػم احلكّم، ورؤواعمح٤مُمل قمٌد إ

 طمًـ ُمّمٓمٗمك اًمٙمٚمٞمدار، ووٞم٤مء اًمديـ أسمق احل٥ّم وآظمرون همػمهؿ. 

ممّي٤م اويٓمرت  ،وهٜم٤مك و٤مي٘متٝمؿ اًمنمـم٦م وطم٤موًم٧م قمرىمٚم٦م آطمتٗم٤مل، وأظمذت شمٕمّ٘م٥م اًم٘م٤مئٛملم سميف

واًم٘مًيؿ إيميؼم  ،وأظمير إمم احلّٚمي٦م ،سمٖميدادُميٜمٝمؿ إمم  اًمقومقد اًم٘م٤مدُم٦م اًمرطمٞمؾ قمـ اًمرُمٞمث٦م، ومٕم٤مد ىمًؿٌ 

 
ٍ
 ذم داره.  ومخٛم٦مً  رضمع إمم يمرسمالء، وم٠مىم٤مم هلؿ اًمديمتقر قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار ُم٠مدسم٦م همذاء

اقمتزازًا هبؿ، وختٚمٞميدًا ًميذيمرى  ا٤مظم٦ٌمٍ  سمٛمٔم٤مهراٍت  ويم٤من ىمد اؾمت٘مٌٚمٝمؿ اًمِم٤ٌمب اًمٙمرسمالئّل 

، ومٓمي٤مومقا سم٤مًمّميحٜملم اًمِميػمازّي صمقرة اًمٕمنميـ اعمجٞمدة وىم٤مئده٤م اًمِميٞمخ حمّٛميد شم٘ميل احلي٤مئري 

 آظمر ُمٜمٝمؿ.  اًمنمـم٦م إمم شمٗمري٘مٝمؿ واقمت٘م٤مل ىمًؿٍ  اعم٘مّدؾملم ه٤مشمٗملم سم٤مخلٚمقد ًمِمٝمدائٝم٤م> مم٤ّم اوٓمرّ 

، قمٜميدُم٤م ىم٤مُمي٧م قمِمي٤مئر اًمٗميرات إوؾميط ذم م ذم قمٝمد وزارة ي٤مؾميلم اهل٤مؿميٛمّل  58;3وذم ؾمٜم٦م 

ريمي٦م ورؤؾمي٤مء اًمٕمِمي٤مئر وؾمي٤مدام٤م ذم اضمتامقم٤مت ىمي٤مدة احل ُمٝمؿٌّ  طمريم٤مم٤م وّد اًمقزارة يم٤من ًمٙمرسمالء دورٌ 

أؾمٛمقه )ُمٞمث٤مق اًمِميٕم٥م( ييدقمق إمم  وهمّذاه٤م حم٤مُمقن ُمـ سمٖمداد> وٟمتٞمج٦م ًمتٚمؽ آضمتامقم٤مت ظمرج ُمٞمث٤مٌق 



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     510

اعمٓم٤مًم٦ٌم سمح٘مقىمٝمؿ اعمٖمتّم٦ٌم، وىمد سم٤مرك هذا اعمٞمث٤مق اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، ووىّميع قمٚمٞميف 

 ٦م.٦م ويمرسمالء واًمٜم٤مسيّ يقاٟمٞمّ ُمـ رؤؾم٤مء ىم٤ٌمئؾ اًمٗمرات ذم احلّٚم٦م واًمد يمٌػمٌ  قمددٌ 

م سم٘مٞم٤مدة اًمٗمرييؼ سمٙمير ايدىمل ًمإلـم٤مطمي٦م  58;3وقمغم إصمر هذه احلريم٤مت ىم٤مم اٟم٘مالب ؾمٜم٦م 

، وم٤مؾمت٘مٌؾ آٟم٘مالب ُمـ ىمٌؾ مج٤مهػم اًمِمٕم٥م سم٤مهلت٤مف سمحٞمي٤مة اجليٞمش، سمحٙمقُم٦م ي٤مؾملم اهل٤مؿمٛمّل 

 اًميقـمٜمّل  ووزارة طمٙمٛم٧م ؾمٚمٞمامن اًمتل ضم٤مءت قمغم إصمر آٟم٘مالب، واًمتل ؾمي٤مهؿ ومٞمٝمي٤م اًميزقمٞمؿ

 .  ـ ويم٤مُمؾ اجل٤مدرضمّل اعمرطمقم ضمٕمٗمر أسمق اًمتٛمّ 

 ـربالء يف األربعّونوات 

وذًميؽ ذم ُمي٤ميس ؾميٜم٦م  ،صم٤مر اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمل سم٘مٞم٤مدة ضمٞمِمف اعمٔمّٗمر قمغم اعمًتٕمٛمريـ اإلٟمٙمٚمٞمز

٧ٌّم مج٤مهػم اًمِمٕم٥م سمٙمّؾ ـمقائٗمف ت٤مرب اعمًتٕمٛمريـ، ومخرضم٧م اعمٔمي٤مهرات اًمتيل 63;3 م، ومٝم

يم٤من ًمٗمت٤موى رضم٤مل  ،يم٤ًمئر اًمٌالد يْم٤مً أ٦ًٌم. وذم يمرسمالء طمقن واًمٙمَ ب واًمٗماّل ؾم٤مهؿ ومٞمٝم٤م اًمٓماّل 

 ٦م اًمٌالد.اًمديـ أصمره٤م اًمٗمّٕم٤مل ذم تٗمٞمز اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمل ًمٚمدوم٤مع قمـ ىمدؾمٞمّ 

ـ واًمٓمياّل  ـ ذف إُّمي٦م  ،ب واًمٙمًي٦ٌموظمرضم٧م مج٤مهػم اعمديٜم٦م يت٘ميّدُمٝم٤م رضمي٤مل اًميدي شميداومع قمي

ًمِمٕم٥م وـمٚم٦ٌم اعمدارس إمم هاي احلٙمقُمي٦م، وـمي٤مومقا ٛم٧م اعمٔم٤مهرات اًمّم٤مظم٦ٌم، وؾم٤مر أمّ ويمراُمتٝم٤م، ومٜمُ

 ٦م. ٦م وإه٤مزي٩م اًمِمٕمٌٞمّ ؿمقارع اعمديٜم٦م وأؾمقاىمٝم٤م طم٤مُمٚملم اًمراي٦م اًمٕمراىمّٞم٦م، ُمرشّمٚملم إٟم٤مؿمٞمد اًمقـمٜمٞمّ 

ُميـ  ،٤مت اعم١مّيدة ًمٚمحريم٦م وىم٤مدم٤م، وقمغم رأؾمٝم٤م اًمزقمٞمؿ رؿمٞمد قم٤مزم اًمٙميٞمالينّ وأسمرىم٧م اًمؼمىمٞمّ 

ٕمِميي٤مئر اًمٕمرسمّٞميي٦م اًمييذيـ اؿمييؽميمقا ومٕميياًل سم٤محلريميي٦م ىمٌييؾ رضميي٤مل اًمييديـ وإذاف ورؤؾميي٤مء اًم

 وُم٤ًمٟمدمؿ ًمٚمحٙمقُم٦م اجلديدة، واًمتٜمديد سمٕمٌد اإلًمف وقمامًمتف. 

إمم اًمٕمراق، شمّؿ إًم٘مي٤مء اًم٘ميٌض قميغم  وسمٕمد ومِمؾ اًمثقرة وقمقدة قمٌد اإلًمف قمغم رأس اجلٞمش اًمؼميٓم٤مينّ 

 .س اًمديـ اًم٘مزويٜمّل د إسمراهٞمؿ ؿمٛمُمـ اعمقاـمٜملم> ُمٜمٝمؿ قمٌد اعمٝمدي اًم٘مٜمؼم، واًمًٞمّ  يمٌػمٍ  قمددٍ 

                                                                    

 .( 1961) زاض الكلً٘ٔ ث٘طٍت ـ هبضس  60ظ  ،هحوَز السزٓ ،1941الحطة الًطالٍ٘ٔ الجطٗكبً٘ٔ ( 1)
ؤٗـبض   10ؤٗـبض ٍ   7ؤٗبض ٍ  3الػبزضٓ فٖ  3 ،2 ،1الىطثالئٍ٘ٔ ثًؽ فتبٍى الًلوبء ثإيسازّب ( ًططت رطٗسٓ ) الٌسٍٓ ( 2)

 . 1941سٌٔ 
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ذم هييذه اًمقصمٌيي٦م طمٞميي٨م ىم٤مُميي٧م  سميي٤مرزٌ  م يميي٤من ًمٙمييرسمالء دورٌ  :6;3وذم وصمٌيي٦م يميي٤مٟمقن ؾمييٜم٦م 

سمً٘مقط وزارة ا٤مًمح ضميؼم وُمٕم٤مهيدة سميقرت  ؿمقارع اعمديٜم٦م ه٤مشمٗم٦مً  اعمٔم٤مهرات اًمٓماّلسمٞم٦م خمؽمىم٦مً 

٦م ذم ٤مت آطمتج٤مج ُمـ ىمٌؾ إهي٤مزم إمم اًمّميحػ وإطميزاب اًمقـمٜمّٞميؾمٛمقث، وإرؾم٤مل سمرىمٞمّ 

 سمجرائؿ ذـم٦م احلٙمقُم٦م اًمتل أـمٚم٘م٧م اًمرا٤مص قمغم اعمقاـمٜملم وىمتٚم٧م إسمري٤مء.  دةً ُمٜمدّ سمٖمداد 

 ويم٤من جلامهػم اعمديٜم٦م اًمدور اًمٗمّٕم٤مل ذم اؾمت٘م٤ٌمل ضمث٨م اًمِمٝمداء وشمِميٞمٞمٕمٝم٤م سمٛمقايمي٥م ومخٛمي٦مٍ 

شمٕمؼّم قمـ اؾمتٜمٙم٤مره٤م وؾمخٓمٝم٤م قميغم اًمقويع اعميزري، ويمي٤من ًمتِميٞمٞمع ضميثامن اًمِميٝمٞمد ضمٕمٗمير 

ُميـ اعميقاـمٜملم  يمٌيػمٍ  رـم٦م قميغم إصميره سم٤مقمت٘مي٤مل قميددٍ يعمديٜم٦م، ىم٤مُم٧م اًمِمذم ا يمٌػمٌ  وىمعٌ  اجلقاهرّي 

 وزضّمتٝمؿ ذم همٞم٤مه٥م اًمًجقن. 

 دور ـربالء يف اخلمسّونوات 

  2:63انذفاضح درشين 

م ويّد  74;3هذه آٟمتٗم٤مو٦م، اٟمٓمٚم٘م٧م سمقايمػمه٤م ُمـ صم٤مٟمقي٦م يمرسمالء ًمٚمٌٜملم ذم شمنميـ ؾميٜم٦م 

٦م وميقر شمًيّٚمٛمٝم٤م احلٙميؿ، إطمٙمي٤مم اًمٕمرومّٞمي ٦م اًمتيل أقمٚمٜمي٧مطمٙمقُم٦م ٟمقر اًمديـ حمٛمقد اًمٕمًٙمريّ 

ُمـ ىمٌؾ ممّثكم اعمٔم٤مهرة، شمّؿ اظميؽماق اًمِمي٤مرع  وم٤مقمؽموٝم٤م طمرس دار اعمتٍّمف، وسمٕمد ُمٗم٤موو٤مٍت 

 ذم هذه آٟمتٗم٤مو٦م .  سم٤مرزٌ  و يم٤من ًمٙمرسمالء دورٌ  ،٤مساعمذيمقر وُمـ صمّؿ ؿم٤مرع اًمٕمٌّ 

أّن اعمتٔميي٤مهريـ  إّٓ  ،ويمي٤من اجلييٞمش يّتخييذ ًمييف ُمقاىميع ذم اًمِمييقارع اًمرئٞمًيي٦م وذم ُمييداظمٚمٝم٤م

اؾمتٓم٤مقمقا أن يٙمًٌقا أومراد اجلٞمش إمم ضم٤مٟمٌٝمؿ مم٤ّم ضمٕمٚميقا اًميدسم٤مسم٤مت واعمّميّٗمح٤مت اًمٕمًيٙمري٦م 

ُمٜم٤مسمر خلٓمٌٝمؿ وىمّم٤مئدهؿ احلامؾمٞم٦م وقمٜمدُم٤م قمٚمٛم٧م اًمًٚمٓم٦م سمً٘مقط إُمر ذم يده٤م طم٤موًمي٧م أن 

 شمزّج سم٘مقات 

إيميؼم  قميكمّ ُمـ اًمنمـم٦م ًميب اعمتٔم٤مهريـ إّٓ أّن اعمتٔمي٤مهريـ قمٜميد وايقهلؿ إمم ؾمي٤مطم٦م 

 ٚمي٦مً روب طمقهلؿ، وأطمرىمقا ذم وؾمط اًم٤ًمطم٦م ؾميٞم٤مرة )ضمٞمي٥م( حمٛمّ ياظمؽمىمقا ؾمٞم٤مج اًمنمـم٦م اعمْم

 ٦م سم٤مًمنمـم٦م. سم٤مٕقمتدة واًمذظمػمة واًمتجٝمٞمزات اخل٤مّا 
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، وُميع ٟم٤مريي٦مٍ  سمٕمْميٝمؿ سمٓمٚم٘مي٤مٍت وم٠ُماٞم٥م وهٜم٤م أظمذت اًمنمـم٦م شميب اعمتٔم٤مهريـ سمٕمٜمػ> 

ه٤م شمٕمّززت اًم٘مّقات اعمًّٚمح٦م اعمتقاضمدة سم٤معمديٜمي٦م ، وقمٜمدُمتٜم٤مهٞم٦مً  ذًمؽ وم٢مّن اعمتٔم٤مهريـ أسمدوا سم٤ًمًم٦مً 

ضملء هب٤م ُمـ سمٖمداد، واؾمتٓم٤مقمقا سمِمٙمؾ أو سمآظمر اًمًيٞمٓمرة قميغم اعمديٜمي٦م،  ٦مٍ ُمٙمثٗمّ  ٦مٍ إو٤مومٞمّ  اٍت سم٘مقّ 

 ،ريٗملم وذم ؾميقرمه٤ميوىمد أُمرت اًمًٚمٓم٦م أن شمّتخذ ذـمتٝم٤م أُم٤ميمـ هل٤م ذم ُمداظمؾ اًمّمحٜملم اًمِم

إّٓ أّن  ،ُمـ اعميقاـمٜملم سميلم ىميتغم وضمرطميك ـمٚمؼ اًمرا٤مص قمغم اعمتٔم٤مهريـ وؾم٘مط قمددٌ طمٞم٨م أُ 

 ؾم٤مدن اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م رومض أن شمٙمقن اًمروو٦م اعم٘مّدؾم٦م ُم٘مّرًا هلؿ ذم شم٘متٞمؾ أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م. 

٤ٌّمن وىم٤مدة اعمٔمي٤مهرة، وقميددٍ  يمٌػمٍ  وذم اعم٤ًمء اؾمتٓم٤مقم٧م ىمقى إُمـ ُمـ اقمت٘م٤مل قمددٍ   ُمـ اًمِم

شم٘ميديٛمٝمؿ إمم اعمجي٤مًمس  اد، طمٞمي٨م شميؿّ روا إمم سمٖميدٗمر ب واًمٙمًي٦ٌم وؾُميل واًمٓمياّل ُمـ اًمٕماّم  يمٌػمٍ 

قٟميف، وسمٗمٕميؾ اًمْميٖمط اجلي٤مهػمي ىميّدُم٧م ُمتٝمؿ اًمِمٞمخ قمٌد احلًيلم يمٛمّ ٦م، ويم٤من ذم ُم٘مدّ اًمٕمرومٞمّ 

٦م ٦م، وقمي٤مدت إووي٤مع اًمٓمٌٞمٕمّٞميًمٖمٞم٧م إطمٙم٤مم اًمٕمرومٞمّ أُ طمٙمقُم٦م ٟمقر اًمديـ حمٛمقد اؾمت٘م٤مًمتٝم٤م، و

 إمم جمراه٤م. 

  2:67أحذاز ظنح 

٧ٌّم مج٤مهػم اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمّل  ،قمغم ُمٍم قمغم إصمر آقمتداء اًمثالصمّل  ًمٜمجدة ؿم٘مٞم٘متف اًمٙميؼمى  ه

 ر اًمٕمروسم٦م، ويم٤مٟم٧م يمرسمالء إطمدى اعمدن اًمتل ىم٤موُم٧م اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م آٟميذاك سمٛمٔمي٤مهراٍت يُمّم

 طمقن واًمٙم٦ًٌم. ؾم٤مهؿ ومٞمٝم٤م اًمٓماّلب واًمٕماّمل واًمٗماّل  ا٤مظم٦ٌمٍ 

اًمِميٕم٥م  ُمًي٤مٟمدةً  ،سمً٘مقط اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م ومٙم٤مٟم٧م اجلٛمقع تتِمد ذم ؿمقارع اعمديٜم٦م ه٤مشمٗم٦مً 

ٕمٝميؿ ذم صم٤مٟمقيي٦م يميرسمالء ًمٚمٌٜميلم خمؽمىميلم ذم ٟمْم٤مًمف وّد اعمًتٕمٛمريـ اًمٖميزاة> سمٕميد دمٛمّ  اعمٍمّي 

ات اًمنمـم٦م وأـمٚم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ ت هل٤م ىمقّ وىمد شمّمدّ  .اًمِمقارع ه٤مشمٗملم سمً٘مقط آؾمتٕمامر واًمٕمٛمالء

 ُمـ اعمتٔم٤مهريـ وذم ُم٘مّدُمتٝمؿ اًمٓمياّلب> طمٞمي٨م وُمّميؾ يمٌػمٍ  قمددٍ  اًمرا٤مص، مم٤ّم دقم٤م إمم اقمت٘م٤ملِ 

شمًيٗمػمهؿ إمم ُمٕمًيٙمرات اًمتيدري٥م ذم  ٦م، وشميؿّ طمٞمٚمقا إمم اعمج٤مًمس اًمٕمرومّٞميأُ ُمٜمٝمؿ، و يمٌػمٌ  قمددٌ 

 ٦م.وُمـ صمّؿ ؾمٞم٘مقا جمٜمّديـ إمم ُمٜمٓم٘م٦م اًمًٕمديّ  ،راوٟمدوز
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 ىص تّ  25َ ـ سىسج 2:69أحذاز ظنح 

ٞمي٨م ذم ُمديٜم٦م يمرسمالء اًمث٤مئرة> طم ٦مً ظم٤مّا  ،ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًم٘مٓمر ج٦مً ٦م ُمت٠مضّم ت احلريم٦م اًمقـمٜمٞمّ اؾمتٛمرّ 

ديـ سمي٠مقمامل ُمٜميدّ  ،ل سميلم اًمٜمي٤مس٤مه٤ممؿ وُمٞمقهلؿ يٌّثقن اًمققمل اًميقـمٜمّقن قمغم خمتٚمػ ادّم يم٤من اًمقـمٜمٞمّ 

 ،م :7;3ر ُمـ متقز ؾميٜم٦م يطمّتك يم٤مٟم٧م صمقرة اًمراسمع قمِم ،( واًمْم٤مًمٕملم ذم ريم٤مسمفآؾمتٕمامر )اًمؼميٓم٤مينّ 

 وُم٤ٌمريمي٦مً  دةً ديٜمي٦م، ُم١مّييؿمقارع اعم خمؽمىم٦مً  ،دة ًمٚمثقرة اًمٔم٤مومرة ُمٜمذ اٟمٌث٤مىمٝم٤مطمٞم٨م ىم٤مُم٧م اعمٔم٤مهرات اعم١ميّ 

 ًم٘م٤مدم٤م اًمذيـ ديّمقا سوح آؾمتٕمامر وأؾم٘مٓمقا طمٚمػ سمٖمداد اعمِم١موم. 

 االىتفاضة افشعباىوة

 ٦مً ٧م اًمٕميراق قم٤مُّميقمٛمّ  ذؾم٦مٍ  اُمل اجل٤مئر امم هجٛم٦مٍ ؾم٦م ذم اًمٕمٝمد اًمّمدّ و٧م يمرسمالء اعم٘مدّ شمٕمرّ 

واحليرس  اخلي٤مّص ؾ سمجٝمي٤مز احليرس اعمتٛمثّ  اُمّل دّ ، وذًمؽ ُمـ ىمٌؾ اجلٞمش اًمّّم ٦مً ويمرسمالء ظم٤مّا 

 .م3;;3ذم ؾمٜمف  ،شمٚمؽ اًمتل شمٜم٤موئ اًمِمٞمٕم٦م ٦مً ظم٤مّا  ،واًمٕمٜم٤مس اعمقاًمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م اجلٛمٝمقرّي 

٦م ًميف، اٟميتٗمض أوميراد ات إُمريٙمٞمّ ًميب اًم٘مقّ  اجلٞمش ُمٜمٝمزُم٤ًم ُمـ اًمٙمقي٧م ٟمتٞمج٦مً  ومحٞمٜمام ومرّ 

٤ًم قميغم اطمتج٤مضمي ٦مٍ قمراىمّٞمي ة ُمدنٍ ة ُمـ اجلٞمش اًمٕمراىمل ذم قمدّ اًمِمٕم٥م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمٕمٜم٤مس اًمٗم٤مرّ 

ذم  قم٤مرُمي٦مً  وم٤مت احلٙمقُم٦م ومم٤مرؾم٤مم٤م اخل٤مـمئ٦م دم٤مه اجلٞمش واًمِميٕم٥م. وم٠مايٌح٧م اٟمتٗم٤موي٦مً شمٍّم 

٦م وإضمٝميزة اًمت٤مسمٕمي٦م إضمٝميزة إُمٜمّٞمي أنّ  أرضم٤مء اًمٌٚمد وؾم٘مٓم٧م اعمدن اًمٕمراىمٞم٦م سمٞمد إهي٤مزم. إّٓ 

ة اًمتيل ختي٤مف ُميـ ىميقّ  طميتالل إُمريٙميّل ات آو سمدقمؿ ُمـ ىميقّ  ام واحلرس اجلٛمٝمقرّي ًمّمدّ 

ى ، ومتّميدّ يميرسمالء امٓؾميٞمّ  ٦ماًمٕمراىمّٞمي اعميدن ه٤ممج٧م ىمدي ٟٓمتٗم٤مو٦ما ُمـ ٤ممٍ أيّ  ةقمدّ  سمٕمد يًٚمٛملم اعم

ذم  مؿ ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦مً وىم٤موُم٧م زطمٗمٝمؿ ٟمحق اعمديٜم٦م ويمٌدّ  اُمّل أه٤مزم يمرسمالء عمٝم٤ممج٦م اجلٞمش اًمّمدّ 

 ،ت٦م قمنم يقُم٤ًم أسمدى إه٤مزم ومٞمٝم٤م أؾمٛمك اًمٌٓمقٓات، وداُم٧م هذه اعم٘م٤موُم٦م ؾمتّ إرواح واعمٕمدّ 

إظميرون  ّج ُمقا أروع اًمتْمحٞم٤مت، اؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ أومراد اًمٕمقائؾ اًمٙمرسمالئٞم٦م، وزُ وىمدّ 

رب هبي٤م اعمثيؾ ذم اعم٘م٤موُمي٦م واعمٜمي٤مورة يْميذم ىمٕمر اًمًجقن، وأاٌح٧م يميرسمالء اعمديٜمي٦م اًمتيل يُ 

ـّ  ،واًمٕمٌي٤مّد  ذم أصمٜم٤مء هذه اعم٘م٤موُم٦م تّّمـ اًمٜم٤مس سم٤محلرُملم اًمنميٗملم احلًيٞمٜمّل  واًمّمٛمقد.  ًمٙمي
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٤م اّدت امم ظمًي٤مئر ت ممّي٤مات احلرس اجلٛمٝمقري ضسمقا احلرُملم سم٤مًمًالح اخلٗمٞميػ واهل٤موٟميقّ ىم

 أن ذم اجليدران اًميداظمكمّ  حليدّ  دقمتداء شمقضمهذا آو آصم٤مر  ،ٜملمذم احلرُملم وىمتؾ اعمتحّّم  يمٌػمةٍ 

ريػ يُمـ احليرم اًمِمي ويمذًمؽ ىمًؿٌ  اًمٌٞمقت اعمج٤مورة ًمٚمحرم احلًٞمٜمّل  ُمّرت يمّؾ دُ ًمٚمحرم. وىمد 

 ف اًم٤ًمُمٞم٦م.واًم٘مٌّ 

رومي٧م سم٤مٟٓمتٗم٤موي٦م ٤مت هذه آٟمتٗم٤موي٦م اًمتيل قمُ ػ يمت٤مب يراد ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ يقُمٞمّ وًمٚمٛم١مًمّ 

 ح ومٞمف شم٘م٤ماٞمؾ هذه احل٤مدصم٦م إًمٞمٛم٦م. ٦م، يقّو اًمِمٕم٤ٌمٟمٞمّ 
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ُمـ  ر اًمٗمرات شم٘مقم أظمٚمد ُمديٜمي٦م ذم اًمتي٤مريخ،  قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب ُمـ  ر احلًٞمٜمّٞم٦م اعمتٗمّرع

 ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م. 222/222/3هل يمرسمالء اًمتل يٌٚمغ شمٕمداد ٟمٗمقؾمٝم٤م اًمٞمقم 

ام ذم ًمٚم٘مٚمقب اًمْم٤مُمئ٦م، ٓ ؾمٞمّ  ًمٚمٕم٤مـمٗم٦م ورواءٌ  سمٜم٤م أن ٟمذيمر أن  ره٤م اجلٛمٞمؾ هق ُمث٤مرٌ  وضمديرٌ 

قمراؾميف وهبجتيف د أن يزطميػ ُمقيمي٥م إايٞمؾ سم٠موسمٛمجيرّ  .٤مم اًمرسمٞمع وًمٞم٤مزم اًمّمٞمػ احل٤معمي٦مأيّ 

ع هبيذه ًمٚمتٛمّتي مجٞمٚمي٦مٍ  ويٜمتٔمؿ اًمِمي٤ٌمب قمٚمٞمٝمي٤م ذم طمٚم٘مي٤مٍت  ،تٞمفاًم٤ًمطمرة، متتّد اًمٙمراد قمغم وٗمّ 

سمٕمٓمير اًميقرد  ُمٖمٛمقرةً  ٦م م٥م  ٞمامت اًمٜمديّ ًَ ب> طمٞم٨م اًمٜم ٦م اعمدهِم٦م واجلامل اخلاّل اًمروقم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمّ 

ويٜميػم اًم٘مٚميقب  ،ٛميقمواًم٘مّداح، وطمٞم٨م يتٙمّن اعم٤مء ذم ىمٚم٥م هذا اًمٜمٝمر اجلٛمٞمؾ، ومٞمٌّدد فمٚمٛم٦م اهل

خمؽمىمي٤ًم  ُمـ اًمٗمرح، ويّتجف هذا اًمٜمٝمر ٟمحق اًمٓمريؼ اًميذي يٛميّر سمٛمرىميد احليّر اًمريي٤مطمّل  سمقُمٞمضٍ 

اٗمقف اًمٜمخٞمؾ وؿمجػمات اًمّمٗمّم٤مف اًمتل شميٜمٕمٙمس فمالهلي٤م قميغم ايٗمح٤مت اعمي٤مء اًمرىميراق 

 ًمتزيده روقم٦م وؾمحرًا. 

ظملم قميغم اظميتالف رىملم واعمي١مرّ ي٤مًملم واعمًتِمُمـ اًمرطّم  همػم ىمٚمٞمؾٍ  وىمد واػ يمرسمالء قمددٌ 

 ُمـ ادق اإلطم٤ًمس وُمـ اٛمٞمؿ اًمقاىمع.  ٦م، وضم٤مءت أىمقاهلؿ ٟم٤مسمٕم٦مً اعمراطمؾ اًمزُمٜمٞمّ 

٤مًم٦م اًمِمٝمػم حمّٛمد سمـ قمٌد اه سمـ حمّٛمد سمـ هجري٦م اًمرطّم  948وممّـ ىمّمد يمرسمالء ذم ؾمٜم٦م 

قـمي٦م اعمٕميروف سمي٠ميب قمٌيد اه ذف اًميديـ سميـ سمٓمّ  اًمٓمٜمجيّل  إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ اًمٚميقايتّ 

٤مم اًمًٚمٓم٤من أيب ؾمٕمٞمد هب٤مدر ظم٤من زرت يمرسمالء ذم أيّ »قمٜمٝم٤م ذم رطمٚمتف ىم٤مئالً: اًم٘م٤ميض، ومٙمت٥م 

ىم٤مادًا ُمديٜم٦م احلًلم )يميرسمالء( وهيل   ه948سمٕمد أن شمريم٧م اًمٙمقوم٦م ذم ؾمٜم٦م  ،سمـ ظمداسمٜمده

 ،ٝم٤م طمدائؼ اًمٜمخٞمؾ ويً٘مٞمٝم٤م ُمي٤مء اًمٗميرات، واًمرووي٦م اعم٘مّدؾمي٦م داظمٚمٝمي٤متٗمّ  اٖمػمةٌ  ُمديٜم٦مٌ 
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ومٞمٝم٤م اًمٓمٕم٤مم ًمٚمقارد واًمّم٤مدر، وقمغم سمي٤مب اًمرووي٦م  ريٛم٦مٌ يم وزاوي٦مٌ  قمٔمٞمٛم٦مٌ  وقمٚمٞمٝم٤م ُمدرؾم٦مٌ 

ريٗم٦م وهل ُميـ يدُم٦م( ٓ يدظمؾ أطمد إّٓ قمـ إذ ؿ ومٞم٘مٌّؾ اًمٕمت٦ٌم اًمِمقُم٦م )اخلَ احلج٤مب واًم٘مَ 

٦م، وقمغم إسمقاب أؾمت٤مر احلرير، وأهؾ هذه اعمديٜمي٦م ـم٤مئٗمتي٤من> أوٓد زطمٞميؽ وأوٓد اًمٗمّْم 

> وٕضميؾ ومتٜميتٝمؿ واطميدٍ  ٦م يرضمٕميقن إمم أٍب يّوم٤مئز، وسمٞمٜمٝمام اًم٘مت٤مل أسمدًا، وهؿ مجٞمٕمي٤ًم إُم٤مُمٞمي

 .شختّرسم٧م هذه اعمديٜم٦م صمّؿ ؾم٤مومرٟم٤م ُمٜمٝم٤م إمم سمٖمداد

سم٤مًمًيٕمػ  وُمً٘مقوم٦مً  ،سم٤مًمٚمٌـ ٞم٦مً ٦م ىمدياًم يم٤مٟم٧م ُمٌٜمّاًمٌٞمقت اًمٙمرسمالئٞمّ  ومم٤م جي٥م أن يِم٤مر اًمٞمف أنّ 

 سم٤مًمٗم٘مر وأطمالم اًمٗم٘مٝم٤مء. وممزوضم٦مً  ،واًمٓملم

 46ٙمًػما اًمذي زاره٤م ييقم اجلٛمٕمي٦م اعمّمي٤مدف ٤مًم٦م اًمؼمشمٖم٤مزم سمٞمدرو شموواػ يمرسمالء اًمرطّم 

ار ذم أطمد اخل٤مٟم٤مت اًمٕم٤مُمرة اًمتل يم٤من سمٜم٤مؤهي٤م ًمٚميزوّ  وم٘م٤مل: ٟمزًم٧ُم   ه3246اعمقاومؼ  3826أيٚمقل 

 ٦م اعمؼمورة. ٕمّد ُمـ إقمامل اخلػميّ يُ 

تتيقي قميغم أرسمٕمي٦م  وي٘مقل شمٙمًػما: إّن يمرسمالء ي اًمتل ُيًّٛمٞمٝم٤م ُمِمٝمد احلًلم ي يم٤مٟم٧م سمٚمدةً 

لم وإشمراك ٤م ٤م ُمـ اًمٕمرب وسمٕمض اإليراٟمٞمّ ٛمٝم٤م ُمـ اًمٌٞمقت احل٘مػمة، ويم٤من ؾمٙمّ ُمٕمٔم آٓف سمٞم٧ٍم 

ـّ  إشمراك يمّٚمٝمؿ يمي٤مٟمقا ىميد  اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمٜمقن ًملذاف قمغم اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م هب٤م يمذًمؽ، وًمٙم

لم، وم٠مّدى ذًمؽ إمم رطمٞميؾ اًمٕمجيؿ قمٜمٝمي٤م اٟمًحٌقا يقُمذاك إمم سمٖمداد سم٥ًٌم احلرب ُمع اإليراٟمٞمّ 

حمٙمياًم  سمٜمي٤مءً  يٕمقدوا يِمٕمرون سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإُمي٤من. وىميد يم٤مٟمي٧م أؾميقاىمٝم٤م ُمٌٜمّٞمي٦مً أيْم٤ًم> ّٕ ؿ مل 

 د اًمٙمثػميـ ُمـ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م. ٦م> ًمؽمدّ سم٤مًمٓم٤مسمقق، وُملى سم٤محل٤مضم٤مت واًمًٚمع اًمتج٤مريّ 

 ،وسمٕمد أن يِمػم إمم وضمقد اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م وشمقارد اعمًٚمٛملم ًمزي٤مرمي٤م ُميـ مجٞميع اجلٝمي٤مت

 يم٤مٟمقا يً٘مقن اعم٤مء ًمٚمٜم٤مس ذم ؾمٌٞمؾ اه، وـمٚمٌي٤ًم ًملضمير، أو إطمٞمي٤مءً يتٓمّرق إمم ذيمر اًمً٘م٤مة اًمذيـ 

 ذم هذه اًمٌ٘مٕم٦م ُمـ إرض.  ٤مً اًمذي ىُمتؾ قمٓمِم٤مٟم 7ًمذيمرى اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد

وي٘مقل: إّ ؿ يم٤مٟمقا يدورون سم٘مرهبؿ اجلٚمدي٦م اعملى سم٤معم٤مء، وهؿ حيٛمٚميقن سم٠مييدهيؿ ـم٤مؾمي٤مت 

، وشمقوّمر اعمي٠ميمقٓت واحلٌيقب سمٙمثيرة> اًمٜمح٤مس اجلٛمٞمٚم٦م. صمّؿ يِمػم إمم شمٞمًػم إرزاق ورظمّمٝم٤م
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ومٞمٝمي٤م  ُمثؾ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمٗمقايمف واخليوات واًمٚمحقم، وإمم ًمٓمػ اهلقاء ومٞمٝم٤م ويمقن اجلقّ 

 أطمًـ ُمٜمف ذم مجٞمع إُم٤ميمـ اًمتل أشمك قمغم ذيمره٤م ُمـ ىمٌؾ. 

ًا ُمـ د ضمّدًا، ويمثػم٦م احل٤موي٦م قمغم اعم٤مء اًمٕمذب اجلٞمّ وىمد وضمد ذم يمرسمالء قمددًا ُمـ أسم٤مر اًمٕم٤مُمّ 

٦م قمغم طمّد شمٕمٌػمه. ويم٤مٟم٧م إرايض ومٞمٝمي٤م شُمًي٘مك ُميـ وروسمٞمّ إؿمج٤مر وسمٕمض أٟمقاع اًمٗم٤ميمٝم٦م إُ 

يتٗمّرع ُمـ اًمٗمرات اًمذي يٌٕمد قمـ اًمٌٚمدة سمثامٟمٞم٦م ومراؾمخ، ويم٤من هٜمي٤مك سم٤مإلوي٤موم٦م  ظم٤مص   ضمدولٍ 

وذم ُمـ إهمٜم٤مم واعم٤مؿمٞم٦م اًمتل ؿم٤مهده٤م شمرقمك ذم اعمراقميل اعمحٞمٓمي٦م سم٤مًمٌٚميدة.  يمٌػمٌ  إمم ذًمؽ قمددٌ 

ٕمت٤م اًمِمٙمؾ، وهق يٕمت٘ميد أّ يام  ٤ميتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٗمرات يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمريمت٤من يمٌػمشم٤من ُمـ اعم٤مء ُمرسمّ 

ٓا  ـميالل سمٕميض إسمٜمٞمي٦م أ قميغم ذًميؽ سميام ؿمي٤مهده ُميـ يم٤مٟمت٤م ىمد أٟمِمئت٤م ًمٚمٜمزه٦م واًمتًٚمٞم٦م، ُمًيتد

ر ذم اُمقاىمع إُمٙمٜم٦م واعمخّٞمامت اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜمّمي٥م ًمٚميزوّ وًمٕمّٚمٝم٤م واعمالضمئ اعمقىّمت٦م ُمـ طمقهلام. 

 ُمقاؾمؿ اًمزي٤مرات اًمٙمٌػمة. 

٤م اًميذي وهٜم٤م يِمػم يمذًمؽ إمم أّن يمرسمالء واًمٜمجػ يم٤مٟمت٤م ختْمٕم٤من يقُمذاك إمم اعمػم ٟم٤مس اعمٝمٜمّ

يٓمٚمؼ قمغم ٟمٗمًف ًم٘م٥م )ُمٚمؽ(، يمام يِمػم إمم أّٟميف يمي٤من شم٤مسمٕمي٤ًم ًملشميراك اًميذيـ يمي٤مٟمقا يٖمتّميٌقن 

 ة ذم اعمٜمٓم٘م٦م يمّٚمٝم٤م. واردات إرايض اعمٛمتدّ 

شمٙمًػما سمٜمٗمًف إقمراب اًمت٤مسمٕملم ًمٚمٛمػم ٟم٤مس يٌٞمٕمقن ذم ووح اًمٜمٝمي٤مر ظمٞميقل  وُمع هذا وم٘مد ؿم٤مهد

ـ رضم٤مل احلٙمقُم٦م اًمؽميمٞمّ  ٦م ذم يميرسمالء سمٕميد أن ىمتٚميقهؿ وُمالسمس وأصم٤مث وأؾمٚمح٦م أرسمٕم٦م وصمالصملم شمريمٞم٤مً ُم

رب أـمٜم٤مهبي٤م ذم شمٚميؽ يقمغم ُم٘مدار اًمٗمقى اًمتل يم٤مٟم٧م شمْمي وؾمٚمٌقهؿ ُم٤م يٛمٚمٙمقن. وهذا يدّل سمال ري٥ٍم 

 يٕمزو هذا إمم اٟمِمٖم٤مل احلٙمقُم٦م يقُمذاك سم٤محلرب ُمع إيران. اجلٝم٤مت، وهق 

٤ًم( ُميع ومم٤ّم يذيمره ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أّٟمف وضمد ذم اخل٤من اًمذي يم٤من يٜميزل ومٞميف أرسمٕميلم )ؾميٙمامٟمٞمّ 

 اًمت٤مسمع ًمٚمحٙمقُمي٦م، وىميد يمي٤من اًمٜمي٤مس قن( هؿ ُمـ اجلٞمش اعمحكّم ، و)اًمًٙمامٟمٞمّ و٤مسمٓمٝمؿ اخل٤مّص 

، ويمي٤مٟمقا ُميـ أو ُمٜم٤مؾم٦ٌمٍ  تج٤موز قمغم اًمٜم٤مس ذم يمّؾ ومرا٦مٍ خيِمق ؿ> ّٕ ؿ يم٤مٟمقا ُمتٕمّقديـ قمغم اًم

 قمغم طمّد ىمقًمف. .. إًمخ. أو وٌطٍ  دون وضمدانٍ 

                                                                    

ـ، غع ( 1) ٍٔ( ، تطرؤ رًفط الر٘ب تجبت الومسٍسٔ، لسن وطثالء، فػل )وطثالء فٖ الوطارى الغط٘ث  .  284ـ  281هَسَئ اًل
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وهيق  ،٦م٤مم اًمًٜم٦م اعمٞمالدّييومقاٚمٝم٤م ذم أواظمر أيّ  ،٤مًم٦م إعم٤مين يم٤مرؾمتـ ٟمٞمٌقروزار يمرسمالء اًمرطّم 

٦م طميقازم ؾميٌع سمٕمد أن اؾمتٖمرق ذم ىمٓمع اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم احلٚمّ  ،م3987ل يم٤مٟمقن إوّ  49يقم 

، وي٘م٤مرن ٟمٞمٌقر يميرسمالء سمي٤مًمٜمجػ ُميـ طمٞمي٨م يمثيرة اًمٜمخٞميؾ ومٞمٝمي٤م ؾم٤مقم٤مت قمغم فمٝمقر اًمدواّب 

٤م ٤م، ًمٙمٜمّف ي٘مقل: إّن سمٞمقم٤م مل شمٙمـ ُمتٞمٜم٦م اًمٌٜمٞم٤من> ّٕ ٤م يم٤مٟم٧م شُمٌٜمك سمي٤مًمٚمٌـ هميػم وازدي٤مد قمدد ؾمٙمّ 

ػ اًمٚميٌـ اعمجّٗمي ُميـ سم٠مؾميقارٍ  حم٤مـم٦مً ي قمغم ُم٤م ئمٝمر مم٤ّم ضم٤مء ذم اًمرطمٚم٦م ي ، ويم٤مٟم٧م اًمٌٚمدة اعمِمقّي 

 ُمي٦مً إؾميقار ُمتٝمدّ  سم٤مًمِمٛمس أيْم٤ًم، يمام يم٤مٟم٧م هل٤م ذم هذه إؾمقار مخ٦ًم أسمقاب، قمغم أّٟميف وضميدَ 

 ٤مم اًمٖم٤مسمرة.يمّٚمٝم٤م ذم شمٚمؽ إيّ 

ُم٤م ُيٚمٗم٧م ٟمٔمره ذم يمرسمالء اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمٓمّٝمرة اًمتيل رؾميؿ هلي٤م رؾمياًم  أّن أهؿّ  وٓ ؿمّؽ 

ان طمقهلي٤م واًمت٘ميّرب إًمٞمٝمي٤م، وُميـ دظمقًميف إًمٞمٝمي٤م ذم ٤ًم اؾمت٘مك شمٗمّمٞمالشمف ُمـ اًميدور٤ًم ظم٤مّا ٞمّ شم٘مريٌ

 ٦مً شمريمٞمّ  اًمذي يم٤من ُمٕمف سمٕمد أن ًمٌس قمامُم٦مً   اًمٌٖمدادّي إطمدى إُمًٞم٤مت ًمٗمؽمة وضمٞمزة سمّمح٦ٌم اعماّل 

 ذم رأؾمف.  ُمٜم٤مؾم٦ٌمً 

ّٟمف ومٕمؾ ذًمؽ ذم ُمقؾمؿ أطمد إقمٞم٤مد واًمزي٤مرات اعمٝمّٛم٦م> ّٕٟميف ي٘ميقل: إّن أـميراف أواًمٔم٤مهر 

ومٞمٝم٤م، وىمد يمي٤من ذًميؽ  رة ًمٚمِم٤ٌمسمٞمؽ اًمٙمثػمة اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدةً رة واًمّمحـ يم٤مٟم٧م ُمتٜمقّ ياحلْم

 يٙم٤مد يٙمقن همري٤ًٌم ذم هذه اًمٌالد اًمتل يم٤من ي٘مّؾ ومٞمٝم٤م زضم٤مج اًمٜمقاومذ يقُمذاك.

تٞمط هب٤م ُميـ أـمراومٝمي٤م  يمٌػمةٍ  أّن احلية شم٘مقم ذم ؾم٤مطم٦مٍ  :ومم٤ّم ي٠ميت قمغم ذيمره ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم

قًمف، وٓ ؿميؽ أّٟميف ي٘مّميد سميذًمؽ ؾمي٤مطم٦م اًمّميحـ إرسمٕم٦م ُم٤ًميمـ اًم٤ًمدة واًمٕمٚمامء قمغم طمّد ىم

٦م وخٛم٦م تٛمؾ قميددًا ُميـ يمؼم ُمِمٛمٕم٦م و ُمٜم٤مرة ٟمح٤مؾمٞمّ اًمٙمٌػمة، ويم٤من يقضمد سملم يدي اًم٤ٌمب إ

 .  7قمغم ؿم٤ميمٚم٦م ُم٤م يم٤من ُمقضمقدًا ذم ُمِمٝمد اإلُم٤مم قمكمّ  ،إوقي٦م

ام ٞمّ ًمٙمٜمّف ي٘مقل: إّٟمف مل يالطمظ وضمقد اًمٙمثػم ُمـ اًمذه٥م ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م يقُمذاك، وٓ ؾم

ذم هيذا اًمِمي٠من. وييذيمر ٟمٞمٌيقر  7سمييح اإلُم٤مم قمكمّ  7قمٜمدُم٤م ي٘م٤مرن ضيح اإلُم٤مم احلًلم

يمذًمؽ> شم٘مديرًا ًمٌٓمقًمتف اًمتل أسميداه٤م ذم ييقم  يمٌػمٌ  ىمد ؿمّٞمد ًمف ضم٤مُمعٌ  ٤7مس سمـ قمكمّ أيْم٤ًم أّن اًمٕمٌّ 

 قم٤مؿمقراء، وشمْمحٞمتف سمٜمٗمًف ُمـ أضمؾ أظمٞمف. 
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طمٞميٜمام  ،ىمٓمٕمي٧م ومٞمٝمي٤م ييداه اًمٙمريٛمتي٤من٦م اًمٕم٤ٌمس اعمٕمرووم٦م ذم اًمقىمٕمي٦م اًمتيل وهٜم٤م يروي ىمّّم 

٤مء عمٕمًيٙمر اإلُمي٤مم احلًيلم ًّ ، وذهي٥م ًمٞمي٠ميت سم٤معمي٤مء إًمٞميف وإمم 7اظمؽمق طمّم٤مر إقمداء إظم

 إـمٗم٤مل واًمٜم٤ًمء. 

ظمي٤مرج اًمٌٚميدة ذم أّول اًمٓمرييؼ اعمي١مّدي إمم اًمٜمجيػ،  ظمي٤مص   ويِمػم أيْم٤ًم إمم وضمقد ُمزارٍ 

 ًلم سمريمٌف اًمِمٝمٞمد. .. إًمخ.وي٘مقل: إّٟمف ؿمّٞمد ذم اعمقوع اًمذي ؾم٘مط ومٞمف ضمقاد احل

) ر احلًٞمٜمّٞم٦م( اًمذي خييؽمق سمًي٤مشملم  :واسمتٝم٤مضم٤مً ً ومم٤ّم يزيد ُمـ ُمٜم٤مفمر يمرسمالء وضمٜم٤م ٤م روقم٦مً 

سمِمامل اعمديٜم٦م وُمٜمتٝمٞم٤ًم سمٌحػمة )أيب دسمس( طمٞم٨م يّم٥ّم ومٞمٝمي٤م ُميـ ضمٝمي٦م اًمٖميرب،  ئ٤مً ُمٌتديمرسمالء 

 ٤مه اًمِميامل اًمٖميريبّ ، ويًػم سم٤مدّميأو اخلّمٞم٦ٌم ويم٤من ُيٕمرف اًمٗمرع اًمرئٞمس هذا سم٤مؾمؿ  ر احلٞمدرّي 

 ُمـ اعمديٜم٦م إلرواء سم٤ًمشمٞمٜمٝم٤م. 

، همػم أّن يمرسمالء يم٤مٟم٧م شمٕم٤مين أطمٞم٤مٟم٤ًم اجلٗم٤مف واًمٔمٛم٠م، وم٘مد يٜم٘مٓمع قمٜمٝم٤م اعم٤مء ـمٞمٚم٦م أرسمٕم٦م أؿمٝمرٍ 

ح ، وم٤مؾميتخدم اًمٗمياّل ٦م سمي٤مٔضمرّ ٗميرت ومٞمٝمي٤م أسمي٤مر اعمٌٜمّٞميويم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ سمًي٤مشملم يميرسمالء ىميد طُم 

 ء ُمـ شمٚمؽ أسم٤مر وؾم٘مل اًم٤ًٌمشملم واعمزارع.)اًمٙمرد( ًمًح٥م اعم٤م اًمٙمرسمالئّل 

وىمد واػ يمرسمالء ذم ُمٗمتتح هذا اًم٘مرن )قمامٟمقئٞميؾ وميتح اه قمامٟمقئٞميؾ ُمْميٌقط( طمٞمي٨م 

ىميد ّهٟمي٤م ُمٜمٔمير »تف، وم٘مي٤مل: م، وٟمحـ ٟمٜم٘مؾ اًمقاػ سمٙم٤مُمٚمف ٕمهٞمّ 33;3  ه;354زاره٤م ؾمٜم٦م 

ـمرىمٝم٤م ُمٜمي٤مرة يمّٚمٝمي٤م شمٜمػمهي٤م )يمرسمالء( أقمٔمؿ اًمنور ٓ ؾمٞمام )يمرسمالء اجلديدة( أو ؿمٝمرٟمق> وم٢مّن 

 .  اًم٘مٜم٤مديؾ واعمّم٤مسمٞمح ذات اًمزي٧م احلجرّي 

ات اًمٕمريْمي٦م، أو إذا واًم٘م٤مدم ُمـ سمٖمداد إذا يم٤من مل يتٕمّقد ُمِم٤مهدة اًمٓميرق اًمقاؾميٕم٦م واجلي٤مدّ 

يم٤من مل خيرج ُمـ ُمديٜمتف اًمزوراء ويدهِمٜمل أقمٔمؿ اًمدهش قمٜمد رؤيتف ّٕول ُمّرة هيذه اًمِميقارع 

ح وإهقي٦م ضمري٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٓ طم٤مئؾ حيقل دو ٤م يم٤مًمتٕمي٤مري٩م اًمتيل اًمٗمًٞمح٦م اًمتل دمري ومٞمٝم٤م اًمري٤م

 ٦م سمٖمداد، وأهمٚم٥م ُمدن سمالدٟم٤م اًمٕمثامٟمّٞم٦م. رى ذم أزىمّ شمُ 

                                                                    

تجبت الومسٍسٔ، لسن( 1) ـ، غع  هَسَئ اًل ٍٔ( ، تطرؤ رًفط الر٘ب  .  288ـ  286وطثالء، فػل )وطثالء فٖ الوطارى الغط٘ث
 هصوّطات السٍ٘س هز٘س السٍ٘س سلوبى الٍَّبة آل قًؤ. ( 2)
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اًميذي  د ُمٝميديد ا٤مًمح اًمًيٞمّ ٤مر اعمديٜم٦م وهق اًمًٞمّ وقمٜمد دظمقًمٜم٤م اعمديٜم٦م ٟمزًمٜم٤م قمغم أطمد دمّ 

 يم٤من ىمد أقمّد ًمٜم٤م ُمٜمزًٓ ٟم٘مٞمؿ ومٞمف، وم٠مىمٛمٜم٤م ومٞمف  ٤مرًا وًمٞمٚمتلم. 

د أمحد، وأظمذٟم٤م ٟمٓميقف وٟمجيقل ذم ذم اًمٚمٞمٚم٦م إومم ظمرضمٜم٤م عمِم٤مروم٦م ُم٤م ذم اعمديٜم٦م ُمع اًمًٞمّ و

طمًيٜم٦م اًمؽمشمٞمي٥م واًمتٜمًيٞمؼ، ورأيٜمي٤م ومٞمٝمي٤م ضمقاُميع ومٞمحي٤مء،  اًمٓمرق> ومٛمررٟم٤م قمغم قمّدة ىمٝميقاٍت 

وُم٤ًمضمد طمًٜم٤مء، وشمٙم٤مي٤م سمديٕم٦م اًمٌٜم٤مء، وومٜمي٤مدق شمي٠موي قميددًا قمدييدًا ُميـ اًمٖمرسمي٤مء، وىمّميقرًا 

 ٤مء، وأؿمج٤مرًا همٌٞم٤مء. ، وري٤مو٤ًم همٜمّقراء، وأ ٤مرًا ضم٤مري٦مً ، ودورًا ىمؿم٤مه٘م٦مً 

ودم٤مرمي٤م  ،صمرومي٤م واؾميٕم٦مٌ  إذ إنّ  >ُّمٝم٤مت ُمدن دي٤مر اًمٕميراقأُ واخلالا٦م: وضمدٟم٤م يمرسمالء ُمـ 

سمٕميض اًمّميٜم٤ّمع يٗمقىميقن ُمٝميرة  طمتيك إنّ  ،ؿميٝمػمةٌ  واٜم٤مقمتٝم٤م رائج٦مٌ  ،ُم٦مٌ وزراقمتٝم٤م ُمت٘مدّ  ،ٟم٤مومٕم٦مٌ 

واًمتٓمرييز، واًميٜم٘مش واحلٗمير قميغم اعمٕمي٤مدن واًمتّميقير،  ام ذم اًميقراٜم٤ّمع سمٖمداد سمٙمثػم، ٓ ؾمٞمّ 

 واًمّمٞم٤مهم٦م، واًمؽمايٞمع وشمٚمٌيٞمس اخلِمي٥م، ظمِمي٤ًٌم أصمٛميـ وأٟمٗميس قميغم أؿميٙم٤ملٍ  وطمًـ اخلطّ 

 ٦م. وهٜمدؾمٞمّ  ٦مٍ ووم٤مرؾمٞمّ  ٦مٍ وهٜمديّ  قمرسمٞم٦مٍ  سمديٕم٦مٍ  ورؾمقمٍ 

٤مر وايٗمف، ويمٜمّي٤م ٟم٘ميػ قمٜميد اًمتّجيومًي٘مٜم٤م وعم٤ّم يم٤من اًمٖمد ويم٤من يقم اًم٧ًٌم رأيٜم٤م ُم٤م مل ٟميره ذم اًمٚمٞميؾ 

اؾميٛمف  راء، وذم ظمي٤مرج اعمديٜمي٦م  يرٌ يزُمالئٜم٤م وطمروم٤مئٜم٤م وُمٕم٤مُمٞمٚمٜم٤م اًميذيـ ٟمتٕمي٤مـمك ُمٕمٝميؿ سمي٤مًمٌٞمع واًمِمي

إّٓ أّن ُمي٤مءه يٜمْمي٥م ذم اًم٘ميٞمظ،  ،٤منرب اًمًيٙمّ يومرات، وُمٜمف يِمي )سم٤مًمتّمٖمػم( وُم٤مؤه قمذٌب  شاحلًٞمٜمٞم٦ّم»

ذب ُمٞم٤مهٝمي٤م، أهمٚمٌٝمؿ إمم طمٗمر أسمي٤مر و ويٖمٚمق صمٛمـ اعم٤مء، ومٞمْمٓمرّ  ،وشمْمٞمؼ اًمٜمٗمقس ،ومتخرج اًمّمدور

اً ذريٕمي٤مً، يم٤محلٛمٞمي٤مت وإدواء د إُمراض، وشمٗمِميق سمٞميٜمٝمؿ ومِميقّ > ومتتقًمّ وهل دون ُم٤مء احلًٞمٜمٞم٦ّم قمذوسم٦مً 

 اًمقاومدة، وإُمؾ أّن احلٙمقُم٦م شمًٕمك ذم طمٗمر اًمٜمٝمر وطمٗمظ ُمٞم٤مهف ـمقل اًمًٜم٦م. 

 ٤مُمي٤مٌت ومحّ  ٦مٌ ًمٚمجٜمد، وايٞمدًمٞمّ  )هاي(، وصمٙمٜم٦مٌ  ودار طمٙمقُم٦مٍ  قمًٙمريٌّ  ذم يمرسمالء ُمًتِمٗمًك 

 ،واًمقيمٞميؾ ُمًيٚمؿ ،٦مٌ إٟمٙمٚمٞمزيّ  ٦مٌ . وومٞمٝم٤م ىمٜمّمٚمٞمّ قمديدةٌ  ٤مٌت وىمٞمنيّ  ٦مٌ وسمٚمديّ  وسمريدٍ  ، ودار سمرٍق ةٌ يمثػم

 ٦م اإلٟمٙمٚمٞمز ُمـ اهلٜمقد. وأهمٚم٥م رقمٞمّ 

                                                                    

السـ٘س   ٍالسٍ٘س ؤحوس َّ اثـي  ،السٍ٘س غبلح َّ اثي السٍ٘س هْسٕ الجلَض فطٍش هي تزٍبض الوسٌٗٔ ٗغلت يلى الهيّ ؤىّ( 1)
 حسي اثي السٍ٘س هطتؿى آل قًؤ. 



531 
                                                                                                        يف أقوال الرّحالني واملشتشرقني ربالءك 

 

ـ يميقه ىمي٤مف )ىمقىمي٤مد(، وهٞمئي٦م يميرسمالء اجلدييدة  وهق ُمًٚمؿٌ  رودٌّ  وومٞمٝم٤م أيْم٤ًم ىمٜمّمٌؾ  أيْم٤مً ُمي

لم أًمٗمي٤ًم ُميـ اًمٕمثامٟمّٞمي 47ٟمًيٛم٦م، ُمٜمٝمي٤م  327222شمرشم٘مل إمم ُمدطم٧م سم٤مؿم٤م اًمِمٝمػمة ويٌٚمغ قمدد ؾمّٙم٤م ٤م 

ـ أًمٗم٤ًم ُمـ اًميزوّ  42و  ،لم وسمٕمض إضم٤مٟم٥م اعمختٚمٗمل اًمٕمٜم٤مسأًمٗم٤ًم ُمـ اإليراٟمٞمّ  82و ار اًمٖمرسمي٤مء اًمقاوميدي

 ُمـ اًمٞمٝمقد.  إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمدي٤مر اًمٌٕمٞمدة، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمّم٤مرى ًمٙمـ ومٞمٝم٤م قمددٌ 

ويمالؤهي٤م ُمًيٚمٛمقن  ٦مٌ يراٟمٞمّ إو ٦مٌ ٞمّ وروؾم ٦مٌ ٟمٙمٚمٞمزيّ إ ٦مٌ سمراهٞمؿ طمٚمٛمل سم٘مقًمف: وومٞمٝم٤م ىمٜمّمٚمٞمّ إوذيمر 

ييران، إٟمٙمٚمٞمز واًميروس ويمام ذيمر يقؾمػ همٜمٞمٛم٦م سم٘مقًمف: وذم يمرسمالء يم٤من ويمالء ىمٜم٤ماؾ ًمإل ،

 . سم٤معمخٓمقـم٤مت  طم٤مومٚم٦مً  ٟمٙمٚمؽما ُمٙمت٦ٌمً إ٦م وىمد ؿم٤مهدٟم٤م قمٜمد ويمٞمؾ ىمٜمّمٚمٞمّ 

٤مم اًمًيٜم٦م ّييأُّم٤م ذم ؾم٤مئر أ .ذم اًمّمٞمػ> ًمرـمقسمتف ذم اًمِمت٤مء، ورديءٌ  أُّم٤م هقاء يمرسمالء ومٛمٕمتدٌل 

واًمذي جيٚم٥م اعمًٚمٛملم إمم يمرسمالء هق زي٤مرة  .سمف ٕمتد  يُ  ومٞمِمٌف هقاء ؾم٤مئر ُمدن اًمٕمراق سمدون ومرٍق 

 . :ُمـ ؿمٝمداء آل اًمٌٞم٧م ، وىمٌقر مج٤مقم٦مٍ 9اسمـ سمٜم٧م رؾمقل اعمًٚمٛملم 7ىمؼم احلًلم

ٌّتي٤من ،طمًـ اًمٌٜم٤مء وم٤مظمرٍ  ذم ضم٤مُمعٍ  ُمدومقنٌ  7واحلًلم  ٦مٌ يمّٚمٝمي٤م ُمٌٜمّٞمي ،ومٞميف صميالث ُميآذن وىم

ُميـ اًميذه٥م اإلسمرييز، وهٜمي٤مك أيْمي٤ًم ؾمي٤مقمت٤من يمٌػمشمي٤من  ، وُمٖمِّم٤مة سمّمٗمٞمح٦مٍ واًم٘م٤مؿم٤مينّ  سم٤مٔضمر

آظمر ٓ ي٘مّؾ قميـ اًمًي٤مسمؼ طمًيٜم٤ًم  ؿم٤مهؼ. وذم يمرسمالء ضم٤مُمعٌ  قمغم سمرٍج  ٦مٌ ُمٌٜمٞمّ  ويمّؾ ؾم٤مقم٦مٍ  ،٤مىمت٤مندىمّ 

ٌّت٤من وؾم٤مقمت٤من يمٌػمشمي٤من قميغم اًمّميقرة ٤7مسوهق ضم٤مُمع اًمٕمٌّ  ،ذم اًمٌٜم٤مء ، وومٞمف أيْم٤ًم ُمئذٟمت٤من وىم

 ذيمره٤م وواٗمٝم٤م. اعمت٘مّدم 

إّٓ أّن ُمي٤م  ،ؼ إزىّمي٦م واًمِميقارع وإؾميقاقوٞمّ  ،ىمديؿ اًمٌٜم٤مء واًمٓمرز وذم هذه اعمديٜم٦م ىمًؿٌ 

ام ي٤ٌمع ذم شمٚمؽ إؾمقاق سمديع اًمّمٜمع، وأهمٚم٥م سمْمي٤مئٕمٝم٤م شمِمي٤ميمؾ سمْمي٤مئع سميالد ومي٤مرس، ٓ ؾميٞمّ 

 ُمـ اًمٜمح٤مس إاٗمر )اًمّمٗمر(.  واٖمػمةً  يِم٤مهد اعمٜم٤مفمر يمثػمًا ُمـ اًمٓمقس ُمـ يمٌػمةً 

َ  ٤مك ؾمٚمٕم٦مٌ وهٜم  روم٦م(، وهل قم٤ٌمرةٌ رسم٦م وزان همُ ب )مجع شمُ ٓ شمراه٤م شم٤ٌمع ذم همػم يمرسمالء وهل اًمؽم 

أو  ٕمي٦مٍ أو ُمرسمّ  ُمًتديرةٍ  ظمذ شمراهب٤م ُمـ أرض يمرسمالء، وضمٌٚم٧م قمغم اقرةٍ ُمـ اًمٗمخ٤مر أُ  قمـ ىمٓمٕم٦مٍ 
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خذه٤م اًمِميٞمٕم٦م وىمي٧م اًمّميالة ومٞمجٕمٚمق ي٤م ذم ضمٝمي٦م اًم٘مٌٚمي٦م ويّميّٚمقن أو ٟمحق ذًمؽ يتّ  ُمًتٓمٞمٚم٦مٍ 

 ٟمحقه٤م. ُمّتجٝملم 

٦م اًمٓمرز، وشمرى ذم احلقاٟمٞمي٧م ومم٤ّم يٙمثر ذم أؾمقاىمٝم٤م أٟمقاع إطمذي٦م اعمختٚمٗم٦م اًمِمٙمؾ اًمٗم٤مرؾمٞمّ 

 مم٤ّم ٓ دمد ُمثٚمف ذم سمٖمداد.  وهمش   اًمزقمٗمران اًمٗم٤مظمر اخل٤مًمص ُمـ يمّؾ ؿم٤مئ٦ٌمٍ 

٦م> ًمٙمثيرة اًمٕمجيؿ ومٞمٝمي٤م، إّٓ أّن اًمٙمثيػميـ ُميٜمٝمؿ شمٕمّٚمٛميقا وًمٖم٦م أهمٚم٥م أهؾ يمرسمالء اًمٗم٤مرؾمٞمّ 

 ًٜمقن اًمتٙمّٚمؿ هب٤م. اًمٕمرسمٞم٦م وحي

مم إوي٘مًؿ ًمقاء يمرسمالء إمم صمالصم٦م أىمْمٞم٦م> وهل ُمريمز ىمْمي٤مء يميرسمالء واهلٜمدّيي٦م واًمٜمجيػ، و

٤مًمٞم٦م وؿميٗم٤مصم٦م، وواطميد ُمٜمٝم٤م ذم ُمريمز اًم٘مْم٤مء وأؾمامؤه٤م: اعمًّٞم٥م واًمرطّم  وهل: صمالٌث  ؾمٌع ٟمقاٍح 

 ذم اهلٜمدّي٦م وهل اًمٙمٗمؾ، وصمالث ذم اًمٜمجػ وهل: اًمٙمقوم٦م واًمرطم٦ٌم واًمٜم٤مضمٞم٦م. 

ٟمٞم٤ًمن  ْمٜم٤م ا٤ٌمطم٤ًم وومٓمرٟم٤م، صمّؿ ريمٌٜم٤م اًمٕمجيالت وسمرطمٜمي٤م يميرسمالء  6يم٤من  ٤مر إطمد  وعّم٤م

 ذم ٟمحق اًم٤ًمقم٦م اًمٕم٤مذة.

ذم يمت٤مسميف )ُميقضمز  اق احلًيٜمّل د قمٌد اًمرزّ اعمٕم٤مس اًمًٞمّ  وىمد واػ يمرسمالء اعم١مّرخ اًمٕمراىمّل 

ُميٞماًل،  96ـ سمٖميداد أُّم٤م يمرسمالء اًمٞميقم ومتٌٕميد قمي» شم٤مريخ اًمٌٚمدان اًمٕمراىمٞم٦م(، وم٘م٤مل ُم٤م هذا ٟمّّمف: 

٦م شمرقمي٦م )احلًيٞمٜمّٞم٦م( قميغم ويٗمّ  ضم٤مًمًي٦مٌ  واؾميٕم٦مٌ  صم٤مسمتي٦م. وهيل ُمديٜمي٦مٌ  ٦م طمدييدٍ وشمرسمٓمٝم٤م هب٤م ؾمٙمّ 

رى، حيٞمط هب٤م ؿمجر اًمٜمخٞمؾ اًمقارف، وتّٗمٝمي٤م اًمًٌي٤مشملم اعمحتقيي٦م قميغم أؿميج٤مر اًمٗمقايميف ياًمٞمً

 اٍق ومخٛم٦م، وأؾميق ٍت وُم١مؾم٤ًم، واؾمٕم٦مٍ  اًم٤ٌمؾم٘م٦م اعمختٚمٗم٦م اًمّمٜمقف، وهل إمم ذًمؽ ذات ضم٤مّداٍت 

 يمثػمة.  وهمٞم٤مضٍ  قم٤مُمرة، وري٤مضٍ  ُمٜمّٔمٛم٦م، وُم٤ٌمنٍ 

وشم٘مًؿ يمرسمالء ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمران إمم ىمًٛملم> يًّٛمك إول )يمرسمالء اًم٘مديٛم٦م( وهق اًمذي أىميٞمؿ 

قمغم أٟم٘م٤مض يمرسمالء اًمٕمري٘م٦م ذم اًم٘مدم واًمِمٝمػمة ذم اًمت٤مريخ، ويدقمك اًمث٤مين )يميرسمالء اجلدييدة( وهيق 

م(، وسمٜميل سمٕميد :3:8)  ه34:7ُميدطم٧م سم٤مؿمي٤م ذم قمي٤مم اًمذي ظمّٓمط ذم قمٝمد وٓي٦م اعمّمٚمح اًمٙمٌػم 

خيتٚمػ قمـ اًمٓمراز اًم٘ميديؿ، إّٓ أّٟميف ميّدم ُمٕمٔمٛميف ي ُميع إؾميػ ي  ًمٚمٝمجرة قمغم ـمرازٍ  3522قم٤مم 
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ؾمس اجليدران> وهليذا اًمًي٥ٌم حييٞمط سمٙميرسمالء أُ ومت٠ميمؾ  ،شمٜمّز ومٞمٝم٤م اعمٞم٤مه ؾمٌخ٦مٍ  ىمٞمؿ قمغم أرضٍ أُ طمٞم٨م 

دمٕميؾ وضميقه إهٚميلم ايٗمر  ،ذم هيذه اعمديٜمي٦م ُمزُمٜمي٦مٍ  وضمقد أُميراضٍ  هق قمّٚم٦مُ  يمٌػمٌ  اًمٞمقم ُمًتٜم٘معٌ 

 اًمقضمقه، هزيكم إضم٤ًمم، ُمٕمّرولم ًملُمراض اعمختٚمٗم٦م.

وهل أطميد اعميدن اعم٘مّدؾمي٦م  ،وق قمٞمًك، وم٘م٤مل: يمرسمالءرزّ  ؾمت٤مذُ يمام واػ يمرسمالء أيْم٤ًم إُ 

ُمـ ضمٝمي٦م  حيٞمط هب٤م ،٦م  ر احلًٞمٜمّٞم٦م اًمٞمنىقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، وومٞمٝم٤م ُمرىمد احلًلم، وُمقىمٕمٝم٤م قمغم وٗمّ 

اًمِمامل واًمٖمرب، وشمٙمتٜمٗمٝم٤م اعمزارع واًم٤ًٌمشملم واًمري٤مض ُمـ اًمِمامل واًمنمق واجلٜميقب، وهيل 

 ،ُميٞمالً  57يمٞمٚميق ُميؽمًا، أو ٟمحيق  2:شمٌٕمد قمٜمٝم٤م  ،ُمـ سمٖمداد إمم اجلٜمقب واجلٜمقب اًمٖمريبّ  واىمٕم٦مٌ 

 ُمٜمٝم٤م.  إمم اًمٖمرب واًمِمامل اًمٖمريبّ  ُمٞماًل، وهل ىم٤مئٛم٦مٌ  47وشمٌٕمد قمـ احلّٚم٦م 

ظمرى ضمدييدة> ومي٤مٕومم إمم اًمِميامل وحييٞمط هبي٤م وإُ  ،ٚمدشم٤من: اًمقاطمدة ىمديٛم٦موذم يمرسمالء سم

ُمـ ضمٝم٦م اجلٜميقب طمٞمي٨م شميرى اًمٌٚميدة اجلدييدة  وُمٗمتقطم٦مٌ  ،ُمـ اًمنمق واًمِمامل واًمٖمرب ؾمقرٌ 

 إمم اًمِمامل واجلٜمقب، وقمغم ُمًي٤موم٦م ُمٞميؾٍ  آظمذةٌ  قمريْم٦مٌ  واؾمٕم٦مٌ  ةٌ وهل ُمّتًٕم٦م اًمٌٜم٤مء، وومٞمٝم٤م ضم٤مدّ 

 واؾمع ًمٚمزّوار.  زٌل ُمـ ضمٜمقب اًمٌٚمدة اجلديدة ُمٜم

 42، وارشمٗمي٤مع ؾميقره٤م ييؽماوح سميلم ٕم٦مٌ ، ودوره٤م ُمتجٛمّ وأُّم٤م اًمٌٚمدة اًمٕمتٞم٘م٦م ومٓمرىمٝم٤م ُمٕمقضّم٦مٌ 

إّٓ أّن اجلٝمي٦م اًمِميامًمّٞم٦م  ، وُمقىمع اعمديٜمي٦م ُمًيتقٍ وذم أقماله أسمراٌج  ،سم٤مٔضمرّ  ىمدُم٤ًم، وهق ُمٌٜملٌّ  52و

 اًمٖمرسمّٞم٦م أقمغم ُمـ ؾم٤مئر اجلٝم٤مت.

ؾمت٤مذ قمٌيد اًميرزاق اًمٔمي٤مهر> جف يراع إُ ٦م ذم يمرسمالء ُم٤م دسمّ وًمٕمّؾ أروع واػ جلامل اًمٓمٌٞمٕم

طمٞم٨م يّمػ ًمٜم٤م  ر احلًٞمٜمّٞم٦م ويت٠مُّمؾ مج٤مًمف اًمٗمّت٤من، وؾمحره إظم٤مذ، وهق يٜم٤ًمب سملم اًمًٌي٤مشملم 

السمي٦م، وايقره٤م ت ظمٚمج٤مت ٟمٗمًف هلذه اعمٜمي٤مفمر اًمٓمٌٞمٕمٞمي٦م اخلّ اًمٖمٜم٤ّمء واًمًٝمقل اخلياء، وم٤مهتزّ 

٘مي٦م ات اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمزاظمرة سم٤مًمٕمقاـمػ اعمٚمتٝم٦ٌم، واعمِمي٤مقمر اعمتدومّ احل٤معم٦م، وضم٤مؿم٧م ىمرحيتف هبذه اًمٕم٤ٌمر

ٌّف اًمٕمٛمٞمؼ عمديٜم٦م يمرسمالء اًمٕمرسمٞمّ   ٦م اخل٤مًمدة. اًمتل شمٜمّؿ قمـ طم
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٦م اًمّميٖمػمة، وُمي٤م يٜميت٩م ُميـ شمٓمٌٞم٘مٝمي٤م ُميـ ًمٚمٛمٚمٙمّٞمي سمديٕمي٦مٌ  ومٝمق ي٘مقل: وذم يميرسمالء ايقرةٌ 

ومروقميف شميذيّمرين سمٖمقـمي٦م تل  ر احلًيٞمٜمّٞم٦م وقميغم احلًٜم٤مت واعمٜم٤مومع> وم٤مًم٤ًٌمشملم اعمٜمثقرة قمغم وٗمّ 

٤مم٤م وُمٞم٤مهٝم٤م، واًمداظمؾ إمم شمٚمؽ اجلٜم٤مئـ يِمٕمر سم٤مًمراطمي٦م وآٟمتٕمي٤مش، وتٛميؾ إًمٞميف دُمِمؼ وضمٜمّ

إرواح اًمٕمذسم٦م اًمتل م٥ّم ُمـ ضمٜم٤ٌمت إؿمج٤مر واًمٜمخٞمؾ، وُمـ أرجيٝم٤م وقمٌ٘مٝم٤م أـمٞم٥م اًمٕمٓمقر، 

 اًمٜمٗمس.  سم٘مدرة اًم٘م٤مدر ومتٓمٞم٥م ًمف يتدمّم  وشم٘مع اًمٕملم قمغم اعمٜمٔمر اًمٌٝمٞم٩م واًمثٛمر اًمِمٝمّل 

وًم٘مد يمٜم٤ّم اٖم٤مرًا ذم أوائؾ ُمراطمؾ اًمّم٤ٌم ٟمخرج ذم ُمقاؾمؿ اًمزي٤مرة وٟمذه٥م إمم ـمرف ُمديٜمي٦م 

ريٕم٦م اًمٕميدو وٟمحيـ ومرطميقن ُمرطميقن، وٟمّتجيف إمم ُمًيجد احليّر ييمرسمالء> ومٜمريم٥م احلٛمػم اًمً

وُم٘مؼمشمف، ومٜم٘مٓمع اًمٓمريؼ ُمـ اًمٜمخؾ واًمِميجر واًميزرع، واعمي٤مء مت٤مؾميؽ أّوًميف سميآظمره،  اًمري٤مطمّل 

واًم٤ًٌمشملم ٓ متت٤مز سم٤مجلامل ومح٥ًم وإّٟمام متتي٤مز سمي٤مخلػم اًميقومػم واًمؼميمي٦م، ويٜمتٗميع  وهذه اًمري٤مض

ُم٤مًمٙمقه٤م ُمـ صمٛمرام٤م أوٕم٤مف ُم٤م يٜمتٗمع سمف اعمي٤مًمٙمقن ًمٚمٛمئي٤مت ُميـ اًميدوٟمامت اعمٝمجيقرة واًمتيل 

 ظمرى.أُ ًمزراقم٦م احلٌقب، وجلٕمٚمٝم٤م ُمراقمل ًمٚمٛمقار ذم أُم٤ميمـ  شمًتٖمّؾ 

ومٞم٘مقل: وسمي٤مًمٞمقم اًمراسميع ُميـ ذي اًم٘مٕميدة ؾميٜم٦م ويّمػ أسمق ـم٤مًم٥م ظم٤من رطمٚمتف إمم يمرسمالء، 

اؾميت٠مٟمٗم٧م  ،٤ممم سمٕمد إىم٤مُمتل سمٌٖمداد صمامٟمٞم٦م أيّ 3:25اعمقاومؼ اًمٞمقم إول ُمـ ُم٤مرس ؾمٜم٦م   ه:343

 ؾمٗمري ًمزي٤مرة ُمِمٝمد يمرسمالء وُمِمٝمد اًمٜمجػ إذف. 

، ظميٞماًل وسمٖمي٤مًٓ ُميـ طميقذّي  وم٤ميمؽميي٧م ظمٗمٞمي٦مً  ،قمٚمؿ اًم٤ٌمؿم٤م سمٜمّٞمتل وظمّٓمتلأُ وذم هذه اعمّرة مل 

ُميـ يميّؾ  ، وًم٘مٞم٧م طمٗم٤موةً وم٤مئٍؼ  ٗم٘م٧م ُمٕمف قمغم أن يراوم٘مٜمل ذم مجٞمع اًمٓمريؼ، وؾم٤مومرت سمٚمٓمٍػ شمّ وأ

ـْ ٓىم٤مين ذم أّي ُمقوعٍ   قميثامن( ويمي٤من يمٜم٧م ُمـ ـمري٘مل، واسمتٝمج٧م سمٚم٘مٞم٤م ىم٤ميض يمرسمالء )ُماّل  َُم

ئي٤ًم ّٞم٤ًم وًمٙمٜمّف يم٤من ىمد شمٗمّ٘مف وشمث٘مػ وشمٕمّٚمؿ قمٚماًم ضمٚمٞماًل، ويم٤من سمريقم٤مئدًا إمم يمرسمالء، ويم٤من رضماًل ؾمٜمّ

هورًا قمٔميٞماًم  ُمـ أوه٤مم إطمٙم٤مم اًمتل حيٙمؿ هب٤م اًمٓمٖمي٤مم ىمٌيؾ آؾميتٕمالم، وفمٝمير زم أّٟميف ّه 

 سمٚم٘م٤مئل، ورضم٤م ُمٜمّل أن أيمقن رومٞم٘مف ذم اًمًٗمر. 

 ٦مٌ ُمًي٤مومريـ ُمٌٜمّٞمي ظم٤مٟمي٤مٍت  رأي٧م سملم يميّؾ صمامٟمٞمي٦م أُمٞمي٤ملٍ  ،وذم اًمٓمريؼ ُمـ سمٖمداد إمم اًمٜمجػ

 ٤م اعم٤ًمومرون. سم٤مٔضمر شمِمٌف طمّمقٟم٤ًم، وًمٙمٜمّٝم٤م يٜمدر أن ي٘مٞمؿ ومٞمٝم

                                                                    

 . 61بّط، ظ يجس الطظٍاق اله ،اإللكبو ٍالسَٗاى فٖ الًطاق( 1)
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ل هٟم٤م أرسمٕملم ُمٞماًل وىمْمٞمٜم٤م اًمٚمٞمؾ ذم ظم٤من اعمزراىمجل، صمّؿ واٚمٜم٤م إمم يمرسمالء وذم اًمٞمقم إوّ 

د محزة، ويمٜم٧م قمروم٧م اسميـ أظمٞميف ذم ذم ٟمحق اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٞمقم اًمث٤مين، وٟمزًم٧م ذم دار اًمًٞمّ 

ىمٌؾ واقزم إًمٞمٝم٤م سمٕميّدة  سمٙمرسمالء وًمٙمٜمّف شمقذّم  أن أراه صم٤مٟمٞم٦مً  قأرضمُم٘مّمقد آسم٤مد ذم اًمٌٜمٖم٤مل، ويمٜم٧م 

 أؿمٝمر، وُمع ذًمؽ اؾمت٘مٌٚمٜمل أسمقاه اؾمت٘م٤ٌمًٓ طمًٜم٤ًم، وأقم٤مٟم٤مين قمغم إمت٤مم خمتٚمػ ُمٜم٤مؾمؽ اًمزي٤مرة. 

ي ُمٕميف، وأقميّد ُمـ إدب، ودقم٤مين ُمّرشملم إمم اًمتٖمذّ  سمٙمثػمٍ  (أُملم آىم٤م)وشمٚمّ٘م٤مين طم٤ميمؿ يمرسمالء 

حيرُمٜمل صمقاب اًمزي٤مرة مل أىمٌؾ  زم ومٞماًل ٕؾم٤مومر إمم اًمٜمجػ، ورهم٥م ذم دومع يمرائٝم٤م، وعّم٤م يم٤من ذًمؽ

 ىمّط هذا اًمٌذل.

ٛم٦مً  ًّ ، شمِميّٙمؾ ىمّمي٦ٌم يميرسمالء ىميدياًم> أو حمياّلٍت  إمم صمالصم٦م أـمراٍف  ويم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م يمرسمالء ُم٘م

ل سمٛمحّٚم٦م )آل ومي٤مئز( اًمتيل شُمٕميرف اًمٞميقم سمٛمحّٚمي٦م سمي٤مب اًمًيالعم٦م، واًم٘مًيؿ يدقمك اًمٓمرف إوّ 

 ُمـ سم٤مب اًمٓم٤مق وسم٤مب سمٖمداد وسمريم٦م اًمٕم٤ٌمس.  اًمنمىمّل 

أُّم٤م اًمٓمرف اًمث٤مين ومٞمُٕمرف سمٛمحّٚم٦م )آل زطمٞمؽ( وشمْمّؿ حمّٚم٦م سمي٤مب اًمٜمجيػ وسمي٤مب اخلي٤من، وُييدقمك 

 ُمـ سم٤مب اًمٓم٤مق وحمّٚم٦م اعمخٞمّؿ. اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سمٛمحّٚم٦م )آل قمٞمًك(, وشمِمٛمؾ اًم٘مًؿ اًمٖمريبّ 

إمم اًمًي٤مدة اًمٕمٚميقيرلم اًميذيـ يمي٤مٟمقا  وىمد ؾمّٛمٞم٧م اعمحياّلت اًميثالث سمتٚميؽ إؾميامء ٟمًي٦ٌمً 

قمّدة ىمرون، ويم٤مٟمقا يت٘م٤موقن ضائ٥م قمغم أقم٘م٤مرهؿ ُميـ اًمٕمِمي٤مئر اًمتيل ؾميٙمٜم٧م ي٘مٓمٜمق ٤م ُمٜمذ 

٦م، واعمًتٜمدات اًم٘مديٛم٦م اًمتل حيتٗمظ يمام شمٜمّص قمغم ذًمؽ اًمقصم٤مئؼ اًمرؾمٛمٞمّ  ،هذه إـمراف ومٞمام سمٕمد

 هب٤م ُمٕمٔمؿ رضم٤مٓت اًمٌٚمد وذوي اًمٌٞمقشم٤مت. 

ُميـ  يمرسمالء اسمتيداءً اًمِمٝمػم سمّم٤مطم٥م اًمري٤مض سمٜم٤مء ؾمقر  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  د قمكمّ وسمٕمد أن أشمّؿ اًمًٞمّ 

٠مؾميامء سم، واؾميتٌدل ظمي٤مّص  سم٤مؾميؿٍ  ، وقُمرومي٧م يميّؾ سمي٤مٍب ضمٕمؾ ًمف ؾميت٦م أسميقاٍب   ه 3439ؾمٜم٦م 

 إـمراف أؾمامء شمٚمؽ إسمقاب يمام هل اًمٞمقم. 

هدم ىمًاًم ُمـ اًمًقر ُمـ ضمٝم٦م سم٤مب اًمٜمجيػ، وأوي٤مف  وًمدى جملء اًمقازم ُمدطم٧م سم٤مؿم٤م

                                                                    

 م. ( 1799) 381ٍؤٍضٍثب، ظ  ضحلٔ ؤثٖ قبلت ذبى بلى الًطاق( 1)
ٍشله يٌس هزـٖء   ( ،تجسٗلِ قطٗك وطثالء ثغساز السبثك الوًطٍف ثـ)يىس ثغساز ٍهي ؤيوبل ّصا الَالٖ فٖ وطثالء( 2)

ء ـ يـَى، ٍّـَ الكطٗـك     ٍرًلِ هي قطٗـك وـطثال   ،ّـ1287ًبغط السٗي ضبُ المبربضٍٕ لعٗبضٓ الًتجبت الومسٍسٔ سٌٔ 
 األغلٖ الصٕ وبًت تس٘ط فِ٘ المَافل ٍالًطثبت حتّى ظهي االحتالل. 
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ٛم٧م  ُمْم٤موم٤مً  ،ـمروم٤ًم آظمر إمم اعمديٜم٦م ؾمّٛمل سمٓمرف )اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م( ًّ إمم ذًمؽ أّن حمّٚم٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ىم

رىمّٞم٦م واًمٕم٤ٌمؾميّٞم٦م اًمٖمرسمّٞمي٦م، وم٠مايٌح٧م سمٙميرسمالء اًمٞميقم صمامٟمٞمي٦م يإمم ىمًٛملم ُيٕمروم٤من سم٤مًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م اًمِم

 أـمراف )حماّلت(، وهل: 

ي حمّٚم٦م سم٤مب اًمًالعم٦م: وؾمّٛمٞم٧م هبذا آؾمؿ ٟم٦ًٌم إمم اًمٕمِمػمة اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سمي)اًمًالعم٦م( 3

 .  7ع إمم اًمِمامل ُمـ ُمرىمد اإلُم٤مم احلًلماًمتل ىمٓمٜمتٝم٤م، وشم٘م

اًمذي يٛمّر اعم٤ًمومرون  وهق احلّل  7ي حمّٚم٦م سم٤مب سمٖمداد: وشم٘مع إمم اًمِمامل ُمـ ُمرىمد اًمٕم٤ٌمس4

 ُمٜمف إمم سمٖمداد، وشُمٕمرف أيْم٤ًم سمي )سم٤مب اًمٕمٚمقه( ٟم٦ًٌم إمم وضمقد قمٚمقة ًمٌٞمع اخليوات. 

اعمديٜم٦م> وؾمّٛمٞم٧م سميذًمؽ ٟمًي٦ٌم إمم وضميقد ي حمّٚم٦م سم٤مب اًمٓم٤مق: وشم٘مع إمم اجلٝم٦م اًمِمامًمٞم٦ّم اًمٖمرسمٞم٦ّم ُمـ 5

   .  ه:347أطمد رضم٤مٓت يمرسمالء ذم طم٤مدصم٦م ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م ؾمٜم٦م  ،د إسمراهٞمؿ اًمزقمٗمراينّ ـم٤مق اًمًٞمّ 

ُمـ اعمديٜم٦م، وؾمّٛمٞم٧م هبيذا آؾميؿ ٟمًي٦ٌم إمم  ي حمّٚم٦م سم٤مب اخل٤من: وشم٘مع إمم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمّل 6

 ىمٞمؿ سم٤مًم٘مرب ُمـ ؾمقر اعمديٜم٦م. يم٤من ىمد أُ  يمٌػمٍ  وضمقد ظم٤منٍ 

ُميـ اعمرىميديـ اعم٘مّدؾميلم، وؾميّٛمٞم٧م سميذًمؽ شمٞمّٛمٜمي٤ًم  حمّٚم٦م اعمخّٞمؿ: شم٘مع إمم اجلٜمقب اًمٖمريبّ ي 7

 سمقضمقد اعمخّٞمؿ احلًٞمٜمل. 

ي حمّٚم٦م سم٤مب اًمٜمجيػ: شم٘ميع ذم ىمٚمي٥م اعمديٜمي٦م، وشمِميٛمؾ إُمي٤ميمـ اًمتيل شمٗمّميؾ اعمرىميديـ 8

 اًمذي يم٤من يٛمّر اعم٤ًمومرون ُمٜمف إمم اًمٜمجػ.  اعم٘مّدؾملم، وهق احلّل 

٧م ذم قمٝميد اًميقازم ُميدطم٧م سم٤مؿمي٤م، ٦م: شم٘مع إمم ضمٜمقب اعمديٜمي٦م، وىميد اظمتّٓميي حمّٚم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞمّ 9

ٛم٧م إمم ىمًٛملم:  ًّ  وشُمٕمرف سم٤مجلديدة، وىم

 اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م اًمنمىمّٞم٦م: وهل اًمتل شم٘مع إمم ذق ؿم٤مرع اًمٕم٤ٌمس. 

 اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م: وهل اًمتل شم٘مع إمم همرب ؿم٤مرع اًمٕم٤ٌمس. 

وي٘ميع ضمٜميقب  شاحلًلم ّل طم» (:طمًلم اًمًٕمد)م أطمدث ُمتٍّمف يمرسمالء 78;3وذم قم٤مم 

وأطمٞمي٤مء أظميرى،  ٤م ٤م وم٤مؾميتحدصم٧م حمياّلٍت يمرسمالء، صمّؿ أظمذت اعمديٜم٦م شمتقؾّمع ويزداد قمدد ؾمٙمّ 

  وهل يمام يكم:
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 اعمٕمّٚمٛملم.  ي طمّل 3

اًمٕم٤ٌمس: وي٘مع ؿميامل اعمديٜمي٦م ويٛمـ أرايض )وميدان اًمًي٤مدة( اًمٕم٤مئيدة ًمٚمًي٤مدة آل  ي طمّل 4

 ـمٕمٛم٦م. 

 ي طمل اًمٜم٘مٞم٥م. 5

 .  ي طمل اًمثقرة6

 ي طمل احلّر. 7

 ي طمل رُمْم٤من. 8

 ٦م. ي طمل اًمّمحّ 9

 ي طمل اإلؾمٙم٤من. :

 .  ي طمل اإلاالح اًمزراقمّل ;

 ٦م. ي اًم٘مزويٜمٞمّ 32

 ي طمل اًمٕمداًم٦م. 33

 صارع افعباس )ع(
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 ي طمل اًمٌٜمقك. 34

 ي طمل إٟمّم٤مر. 35

 ٗملم. ي طمل اعمقفمّ 36

 ٦م. ي طمل اًمٌٚمديّ 37

 ي طمل اًمٕمروسم٦م. 38

 ي اًمًٕمدي٦م. 39

 اًمٕمٚمامء.  ي طمّل :3

 .  اعمٕمٛمٚمچلي ;3

 ي طمل اًمتٕمٚمٞم٥م. 42

 ي طمل اًمٕم٤مُمؾ. 43

( وهيق رسمي٤مط اهلٜميقد اإلؾميامقمٞمٚمّٞم٦م سمديٕمي٦م أؿميٝمره٤م )وميٞمض طمًيٞمٜمّل  وذم يمرسمالء قميامراٌت 

/   ه:353شم٠مؾمٞمًف ؾميٜم٦م  شمؿّ  ،)اًمٌٝمره( ي٘مع سملم ؿم٤مرع اًمٕم٤ٌمس وؿم٤مرع اإلُم٤مم احلًـ اعمٕمرووملم

  م> وم٢مّٟمف يمٌػمٌ 22;3
ٍ
 ٚمٙمٝمرسمي٤مء، وايٞمدًمٞم٦مٌ ًم سميف، وُم١مؾمًي٦مٌ  ظم٤مصٌّ  ضمّدًا، وومٞمف ُمنموع إؾم٤مًم٦م ُم٤مء

 ٤مٟم٤ًم. شمقّزع ومٞمٝم٤م إدوي٦م جمّ 

وُمٜمٝم٤م سمٜم٤مي٦م دائرة اعمي٤مء واًمٙمٝمرسمي٤مء، وسح احلٙمقُمي٦م، ودائيرة اًميؼمق، وقميامرة اًم٘مٜمّميٚمٞم٦م 

٦م، ًملوىمي٤مف اًمٕم٤مُّمي ار، وُمٙمتٌي٦مٌ ُمـ اًمٗمٜم٤مدق احلديث٦م اعمٕمّدة إلييقاء اًميزوّ  يمٌػمٍ  إمم قمددٍ ، ٦ماإليراٟمٞمّ 

 .يمثػمةٌ  ٦مٌ ودم٤مرييّ ٦مٌ ظم٤مّا  وُمٙمت٤ٌمٌت 

ٟمِميئ٧م طميديث٤ًم، يميام أّن ومٞمٝمي٤م أُ إو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٢مّن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌمين احلٙمقُمٞمي٦م اًمتيل 

، 7، وؿم٤مرع احلًلم7إيمؼم ، وؿم٤مرع قمكم  7، يمِم٤مرع اإلُم٤مم قمكمّ وُمٌّٚمٓم٦مً  ؿمقارع ُمًت٘مٞمٛم٦مً 

 ، وؿم٤مرع اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م وؾمقاه٤م. 9، وؿم٤مرع اًمرؾمقل إقمٔمؿ7وؿم٤مرع اًمٕم٤ٌمس

، أي سمٕميد رة اعميٞمالدّي يهلٜمد زار يمرسمالء ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمِميويروى أّن أطمد ُمٚمقك ا

                                                                    

 . 126يجس الطظٍاق الحسٌٖ، ظ  الس٘س ،الًطاق لسٗوب  ٍحسٗخب ( 1)
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ـْ  وم٠مؿمٗمؼ قمغم طم٤مًمتٝم٤م وسمٜمك ومٞمٝم٤م أؾمقاىم٤ًم طمًٜم٦مً  ،طم٤مدصم٦م اًمقه٤مسمٞمرلم وسمٞمقشم٤ًم ىمقراء أؾمٙمٜمٝم٤م سمٕمض َُمي

ٙمٌقا، وسمٜمك ًمٚمٌٚمدة ؾمقرًا طمّمٞمٜم٤ًم ًمّميّد هجيامت إقميداء، وأىمي٤مم طمقًميف إسميراج واعمٕم٤مىميؾ، ٟمُ 

ـْ هيجٛمٝم٤م أُمٜميع ُميـ قم٘مي٤مب اجليقّ وٟمّم٥م آٓت اًمدوم٤مع قمغم ا  ،ًمٓمراز اًم٘مديؿ، وا٤مرت قمغم َُم

 م.واًمت٘مدّ  وم٠مُّمٜم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م وقم٤مد إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمرىمّل 

٦م ذم يميرسمالء، وشميّؿ م( سُمٜمٞم٧م اًمدوائر احلٙمقُمّٞمي٤3:93مم اًمقازم اعمّمٚمح ُمدطم٧م سم٤مؿم٤م )وذم أيّ 

 ُمـ إؾمقاق اًمٙمٌػمة. إمم وضمقد قمددٍ  ، إو٤موم٦مً شمقؾمٞمع اًمًقق ومٞمٝم٤م

اجلٛمٞميؾ هيق ومٜميدق  7احلًيلم ط طميّل ٦م اًمٗمخٛم٦م اًمتيل شمتقؾّميوًمٕمّؾ أؿمٝمر اعم٤ٌمين احلٙمقُمٞمّ 

أُّم٤م ٟمٗمقس  .اريمرسمالء، أو ُم٤م يًّٛمك سمٗمٜمدق اعمّم٤ميػ واًمًٞم٤مطم٦م، طمٞم٨م ي٠موي إًمٞمف اًمًّقاح واًمزوّ 

م أّن ٟمٗمقس ُمديٜم٦م يميرسمالء 98;3ضمري٧م ؾمٜم٦م أُ ٦م إظمػمة اًمتل يمرسمالء وم٘مد صم٧ٌم ًمدى اإلطمّم٤مئٞمّ 

 . ٦مٟمًٛم (4:3:36)

سم٠مؾمامء اًمٕمديد ُمـ ذوي اعمقاه٥م ي اعمرُمقق  سمحٙمؿ ُمريمزه٤م اًمديٜمّل ي وىمد اىمؽمن اؾمؿ يمرسمالء 

ٞم٦م وإدسمّٞم٦م> وم٘مد ظمّرضمي٧م اًمٕمدييد ُميـ اًمِميٕمراء واًمٙمّتي٤مب ورضمي٤مل اًمٕمٚميؿ واًميديـ، يميام اًمٗمٜمّ

                                                                    

 . 22قًؤ، ظ  يجس الحس٘ي الىل٘ساض آل ،تبضٗد وطثالء الوًلّى( 1)
 . 280، ظ 1لسن وطثالء، د ،هَسَئ الًتجبت الومسٍسٔ( 2)
ؤٕ  ( ،ٍوبى ٗسوٍى لسٗوب  ثـ )سَق هسنٍ الكجل ،سٌٔ 200اُسس لجل ( الًطة الَ٘م ٗطٍى ؤىّ سَق الجعّاظٗي )سَق( 3)

ٔ   ؤًِّ وبى سَلب  للػفّبضٗي. ٍللسبزٓ آل األض٘مط ثًؽ الوَلَفبت فٖ ّصا السَق. ٍلس اقّلً ثْـب   تٔ يلـى ٍلفٍ٘ـٔ ذبغٍـ
 ٍالوَلَف يلِ٘ السٍ٘س هحوٍس السٍ٘س حوعٓ األض٘مط.  ،اىالَالف لْب يلٖ الحطز ،ّـ1251ٍتبضٗرْب سٌٔ 

ٔ   ( ٍهي األسَاق االُذطى )سَق الحس٘ي  الصٕ ؤٍلف ثًؽ حَاً٘تِ الط٘د هحوٍس غبلح الجطغبًٍٖ يلـى الزْـبت الر٘طٗـ

ٍتبضٗرْب ضرت الوطرٍت هي ضَْض سـٌٔ سـجً٘ي    ،ٍلس اقّلًت يلى الَلفٍ٘ٔ الربغٍٔ ثتله الحَاً٘ت ،للحبئط الحسٌٖ٘
هرتَهب  ثرتن ض٘د الكبئفٔ الط٘د هطتؿى األًػبضٕ. ٌٍّبن ؤسَاقٌ اُذطى لسٗؤٌ وسـَق المجلـٔ    ،ثًس األلف ٍالوئت٘ي

 ٍوبى يجبضٓ يي هزوَئ زٍضٍ ٍذبىٍ وج٘ط.  ،الصٕ ثٌبُ السٍ٘س ؤحوس السزُ
  : تمَل ،يلى السَق هي لجل الَالٖ( ٍٍضزت ؤّعٍرٔ ضًجٍ٘ٔ ثًس ٍؾى )الزوٍبلٖ

 روٍبلٖ السَن سٍَُ
 

 الَالٖ ٗـسٗوِ اهلل 
ٍسَق الًالٍٕ ٍسَق الو٘ساى ٍسَق  ،ٍسَق العٌٗجٍ٘ٔ ،7ٍسَق الًجٍبس ،ٍيسا هب شوطت فةىّ ٌّبن سَق التزٍبض الىج٘ط 

 . ٍسَق ثبة الربى ٍغ٘طّب ،الػبغٔ
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٦م اًمدىمٞم٘مي٦م> يمّميٜم٤مقم٦م اًمًيػماُمٞمؽ، واًم٘م٤مؿمي٤مين ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت واًمٗمٜمقن اًمِميٕمٌٞمّ  اؿمتٝمرت سمٕمددٍ 

قن ٜم٘مقش سم٤مًمّمقر اجلٛمٞمٚم٦م، واٜم٤مقم٦م اًمٜم٘مش قميغم اًمٜمحي٤مس اًمتيل سميرع هبي٤م اًمٙمرسمالئّٞمياعمٚمّقن اعم

 ٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م.اًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمّ وم٠مظمرضمقا ُمـ اًمٜمامذج ُم٤م يرشم٘مل إمم ُمّم٤مّف 

٦م، وم٘مد يم٤من ُميـ اًمٓمٌٞمٕميل ٦م اًمٌدائٞمّ قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اًمٞمدويّ  أّن يمرسمالء جمٌقًم٦مٌ  :ومم٤ّم ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف

ٕميّد ُميـ أٟمٗميس ت اًمٜمحي٤مس )اًمّميٗمر( قميغم أؿميٙم٤مًمف، وهيل شمُ أن شمٙمقن ُمريمزًا ًم٘مٞمي٤مم ايٜم٤مقم٤م

ام )اًمًامورات( ًمّمٜمع اًمِم٤مي، واًمّمٞم٤مهم٦م اًمدىمٞم٘م٦م واًمقر واًمتٓمريز، وومٞمٝمي٤م ٓ ؾمٞمّ  ،اًمّمٜم٤مقم٤مت

، وايٜم٤مقم٦م إواين ٦مّ ٦م واًمٗمْميٞمّ ٦م، واًمّميٞم٤مهم٦م اًمذهٌّٞمياٜم٤مقم٦م اًمؽمب، واٜم٤مقم٦م إطمذي٦م اًمِميٕمٌٞمّ 

 صمٞمؾ. ٦م اعمٜم٘مقؿم٦م سم٤مًمّمقر واًمتام٦م واًمؼموٟمزيّ اًمٜمح٤مؾمٞمّ 

ظميرى، يمّميٜم٤مقم٦م اًميؽمب اًمتيل ٦م إُ يمام شم٘مقم سمّمٜم٤مقم٦م اًمٖمزل واًمٜمًٞم٩م واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٗمرقمّٞمي

خذ ُمـ أرض يمرسمالء شمؼّميم٤ًم ًمٚمًجقد قمٚمٞمٝم٤م، واًمًٌح ًمٚمتًٌٞمح هبي٤م وهميػم ذًميؽ، ويمي٤من ُميـ تَّ شمُ 

 ة. ل اعمٝمرَ ُمـ اًمٕماّم  ضمّراء اعم٤ميض اًمّمٜم٤مقمل ًمٙمرسمالء أن ختّرج ومٞمٝم٤م قمددٌ 

ب إؾمٝم٤مُم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم ذم واػ يمرسمالء واًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وه٤م ٟمحيـ وىمد أؾمٝمؿ اًمِمٕمراء واًمٙمّت٤م

 ًّ  د ُمٗم٤مشمـ وحم٤مؾمـ هذه اعمديٜم٦م ؿمٕمرًا. ٟمث٧ٌم ذم هذا اًمٗمّمؾ سمٕمض اًمٜمامذج اًمتل دم

ٌّي٦م( ًمٚمِمي٤مقمر اًمٙمرسمالئيّل  ومٝميذه أسمٞمي٤مت ُميـ ىمّميٞمدةٍ  ٌّيي سمٕمٜميقان )سمٕمييد إطم  ٤مس اعمرطميقم قم

ٌّتف ومٞمٜم٤مؿمدهؿ سم٘مقًمف:   أسمق اًمٓمقس يًتٜمٝمض هب٤م أطم

اـٍ   آمــــ وا ظــــو ٘لِّ ظـــاوىٍـــل

 

ـااااىـن٘ا  اٌــنٔ ىٕمٕاٚ ظِ ـِمٔالرـٚا ظ ه

او ّٔـــلِّا( ظؽـــً٘)و  ٍااىعـــولبٙ 

 

ـــوافٔ  ٚااو ظ ــ ــوالر ـــااأفخــٚاؼِ٘  اِ

اأ ــــولهَاوأفضاإمــــلمَاومــــّ ّ 

 

ــً٘(  ــمل ىَا  فاو) ظؽـ ــوله َاوسـ ارـ

ــلمَاورـــٍـ  أـــرؽًان ــِ يلاأُ٘

 

َاااأفضٗ  ــونى ــنٔار ـــام٘ل ــلاؼله اهي

ـــىابٕ  ـــللفٓاٌ ــن ؼٍَام ــلمَال اوىِ

 

ـــآأبٔ  ــلااون ـــّنظيلاون ِري ـــِ ا  اه
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اهــِ ارــحن امــ اذوٍا ِٓــِّ٘امـــل

 

اذُــلارــولٍاٌِيــلاهلســ للاوســـحوـٔ 

َااااظـــرمرما  اظـــٔ ما ظ ٌِــكا ظ ــلم

 

ــ ه٘لا  ـــلأ ــلااُ ـــا٘مَاُ ــ ه٘اىـّ أ

اأو  ا ظـجـــــا٘او ِٕـــــا ِّاىـــــن  

 

ــنفاســِ ٍ  ــٚان ــ٘الر ا ظحعــلفًاو ظم

ا ــِ امِــلِّا ظ ِـــل اٌــ٘باو لـــَ 

 

ـــِ ٍ  ــٌلاااس ــٚاجنٗن ــ ا ظِي ــٚاني الر

ـــً٘  ــلظاأ ــَاس ــٚاٌ ــن ِّاً ظور ا ٓل

 

ــنٍاظموـــاهــوااُــم٘  ا خرمــَا ظلــنما ظ

اهِفــلِّاإذ اســ باىـــمرنا ظـــو٘ ا 

 

ــِ ٍ  ــلاااس ــلًاٌ نّ  ــ ا ظحِ ــٚاأس الر

ـــيلِّااٗاإذ  ـــِل لا ٕهـ ـــآُّا ـ اُـ

 

ــ ه٘لٔا  ـــلأ ــلٌك اااُ ــ ُطٔاهِ ــلا ظّ اوم

ــِّ٘اااااإ   ــلهػٚاهف ــوأ  ــل اٌِ ا(1)ٔ

 

ـــ  حُ  ــرًّلاااٗاُ ــلجَال ــنا ٓ  اأخ

ٌّي82;3/  4/  38وذم يقم   ُمديٜمي٦م يميرسمالء، وُمٙمي٨م ومٞمٝمي٤م  ٤مس اًمّمي٤محلّل م زار اًمِم٤مقمر ظمي قم

ٗميلم، ومٚم٘ميل ُميٜمٝمؿ ُمـ أدسم٤مئٝم٤م إطميرار اعمث٘مّ  ممت٤مزةٍ  شمًٜمّك ًمف ظمالهل٤م اًمتٕمّرف قمغم ـم٤مئٗم٦مٍ  ،٤ممزه٤مء أرسمٕم٦م أيّ 

 ٦م، هل: وضمداٟمٞمّ  ٤م اًمرائٕم٦م ىمّمٞمدةً أٟمٌؾ اًمٚمٓمػ وأروع اعمج٤مُمٚم٦م وأطمًـ اًمٚم٘م٤مء> وم٠مهلٛمتف هذه اعمزاي

افهٔــــٚأــــ ه٘لٙالـــــرٚ

 

ا رــنا ظىِــللٙااأفســـرـ 

ـــِللٙاهـىـــــــل ً  ا ـ ــــ

 

ـــلشُ   ـــ  يلّأـمــ امــ

ا ظآــــــم  لٙالـــــــن ؼًٔ 

 

اىلاــــــم اىِ٘ج ـــــوااأو 

ــ َ  ــ يللٙااخ ـ ــٚاهلشـ ا ظ ِـ

 

اـــلمباهــلباُح ــناااأو 

ـــَ  ــللٙاٌــ ـــٌ اٌِحــ او  ــ

 

ــاوااأو  ــلا  اف حاُآــ اؼــ

ـــٔٙ  ــللٙاامـ ــرا ظ خـ اهِٕـ

 

ـــيل  ــلضٗااهـ ـــحًٜافُـ اىـ

اهــــاٌُا ظلــــ  لٙاُـــــؽٍن 

 

ـــنظَ  ــل ايلو ـ ــلمٔان ّـ اوـ

ا ظـــــــآيا لٙامـ  ِـــــــأ 

 

ــل  ــ نااهأٌّي ــناى  ا ظ ي ٕ

ا ظـــــــٔٗلٙاهـِـــــــنفىل 

 

ـــآُ   ــلظَاىـ ـــرنٓا ظرِـ اِـ

ــِطاجلشــــ  ــنٗلٙاهٍـ ا ظـ

 

اٌـِــــــلظيلاذٔــــــ ُلبٚ 

ــحٚ  ــللٙاأظـ ــَُا ظ جـ اؼرِـ

 

ـــيل  ٚااهـ ــ ــ   ٍا ظ مِّـ اٌـ
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ــٍنً ـــ ارــ ــللٙامــ ا ُٓ هــ

 

اـــلناِــنّ ااٌــَاولــل  

امــــ اىِــــللٙااومــــنجٌ ا 

 

اظج٘ــٌامــ ا ِــِ  اااٌـــَ 

ـــ   ــّللٙاامـ ــٚاو ظآـ ا ٓسـ

 

ـــيل  ٙااهـ ــ ّ ــمنفاىمـ ا ظآـ

ـــى ٌ   ـــع  لٙاهـِــــ اخــــ

 

ـــّرن  ــَاو ظـ ــلفاُىِّـ ارـ

ـــى نسٌل  َاامـ ــلا ــَا مـ اٌـ

 

ـــ وّٚا ظـــــنٔ ُلبٔ  اســ

اوف ً الـــــــنف لٙامـــــــ  

 

اىــــــ يلمٓٚأـِــــــٍحٌ  

ـــ و و  ـــ  حللٙاهـــ ا ظـــ

 

ـــلي  ــلااؼـ ــكٔالرِيـ ا ظ هِـ

الوِــــ ُا ظعــــِللٙايلمـــــِ 

 

ـــامٛ  ــ َ اااٌ ــلال ــَأ اٌ

ا ظــاجٚاو ظ  ــللٙااى ــ  

 

ـــلن لي  ــ اٌـ ــلىَ ؼامـ اٍـ

ــا  ــللٙاااهمـ ــنٙاهلظرّـ ا(1) ظِـ

 

ـــ  ٚااُلظِ ــ ــم ٍاأأ ف اش

 ٘م٦م ٟمحق ُمديٜمتف ومٞم٘مقل:ويِم٤مرك اًمِم٤مقمر ه٤مدي اًمنمسمتل هبذه اعمِم٤مقمر اًمّم٤مدىم٦م وإطم٤مؾمٞمس اعمتدومّ  

َاااى  َاوأفجناهأ  اظاٙا ظ ـنباميجمـ

 

اؼٍــنظ َامِــنا ظؽــً٘هـــأفضاأـــرٍـ 

ا ظم ــ اىوــاواظــَالرــٚأــلّامنظــكِامــ  

 

اظولنــٌ او  لـــِاىلاٌـــَأـــلّاشــاٌـــرَ 

ــن ىلا  ـــ   ٍاس َااٌ ــ ــَاومٍرل ــَاهِ  اٌي

 

اأ ـــرٚا ٓمــلنَاٌ ــلا ه ىــٚايلوأولـــ ُ 

ـــٚ  ــلاإظ َااوِ ى ــ ــللافٔــننَاوم جم اُنم

 

َااوظـن  اٌَا ٌّـل اٌرـمإُـ ااااجوـٔ اؼـ ّ ل

ـــِنيٗ  ـــيماؼ ــلّااظ ــ ٙاٌِِي ــاممَاى  ام

 

ــ  ــٌاظــماىــرجاـِـٔ ٌَ اهـــيلاخـــِ ا ٓ و٘

امــ اأ رــٚا ٓمــلنَاوأم ــكِا ظــ وحاظــاٙ 

 

ـــو يلاأا ومـــِ  او ســلللاورــلظُوا ووـــٔن

ـــن يٚ  ـــل بااِ ـــيلاج ــاقِااه ــٌامو اُ  ل

 

اأظــرمَاظنلــٌِا ظوــِ اشــفلُلاأىلجـــ 
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اعمدن اإلؾمالُمّٞم٦م اًمٙمؼمى> إذ ي١مُّمٝمي٤م ُمالييلم اًمزائيريـ ُميـ شمٕمتؼم يمرسمالء ُمـ أىمدس وأؿمٝمر 

ٌّي  ٤8مسمجٞمع إىمٓم٤مر اإلؾمالُمّٞم٦م وهمػمه٤م ًمزي٤مرة ُمرىمدي اإلُم٤مم احلًيلم سميـ قميكم وأظمٞميف اًمٕم

 وسم٤مىمل أصم٤مر اًمت٤مرخيّٞم٦م ومٞمٝم٤م. 

وىمٌيقر أؾمي٤مـملم  ُم٘مّدؾم٦مٍ  وم٢ممم ضم٤مٟم٥م هذيـ اعمرىمديـ اعم٘مّدؾملم تتْمـ يمرسمالء قمّدة ُمزاراٍت 

 ٕـمٝم٤مر> ومٛمـ سملم هذه اعمراىمد اًمتل شُمزار: ارومٞمٕم٦م اًمِم٠من سم٠مؾمامء إئّٛم٦م  ٤مُم٤مٍت اًمٕمٚمؿ، وُم٘م

 مرؿد افسود إبراهوم ادجاب

اسمـ اإلُم٤مم اهلامم ُمقؾميك سميـ  ،د حمّٛمد اًمٕم٤مسمد اعمدومقن ذم ؿمػمازد إسمراهٞمؿ هق اسمـ اًمًٞمّ واًمًٞمّ 

روف سم٤مؾميٛمف ذم ، ي٘مع ُمرىمده اًمنميػ ذم اًمزاوي٦م اًمِميامًمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞمي٦م ُميـ اًميرواق اعمٕمي7ضمٕمٗمر

 اًمّمٜمع ُمـ اًمؼموٟمز.  ًمٓمٞمُػ  اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م، وقمٚمٞمف ضيٌح 

هيق أّول  رير اًمٙميقذمّ يأّن اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب اًمْمي :ًم٘مد أمجع اعم١مّرظمقن وقمٚمامء اًمٜم٥ًم

٤مم اسمٜميف ، وآصمر آؾمتٞمٓم٤من ومٞمف سمٕمد طم٤مدصمي٦م ُم٘متيؾ اعمتقيّميؾ ذم أّيياٟمت٘مؾ إمم احل٤مئر احلًٞمٜمّل  وم٤مـمٛمل  

> وًمذا يٚمّ٘م٥م هجري٦م، أي ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجرّي  469د وذًمؽ ؾمٜم٦م ر اًمٕم٤ٌمياعمٜمتّم

، وهق اجلّد إىمدم ًمٚم٤ًمدات )آل وم٤مئز( اعمٕمرووملم اًمٞميقم ذم يميرسمالء اسمٜمف إيمؼم سمٛمحٛمد احل٤مئرّي 

 د أُملم(ر اه، وآل وٞم٤مء اًمديـ، وآل شم٤مضمر، وآل ُم٤ًمقمد، وآل ؾمٞمّ يسمي )آل ـمٕمٛم٦م، وآل ٟمّم

د حمًـ إُميلم ذم ُمقؾميققمتف ىمي٤مئاًل: قميـ يمتي٤مب قمٛميدة اًمٓم٤مًمي٥م ذم ذيمره٤م اًمٕماّلُم٦م اًمًٞمّ 

ًّ أٟم٤ًمب آل أيب ـم٤مًم٥م ًمٚمًٞمّ  سمـ احلًلم أّٟمف ىمي٤مل: وأُّمي٤م إسميراهٞمؿ  ٤مسم٦م أمحد سمـ قمكمّ د اًمنميػ اًمٜم
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 7ومٝمق اعمٕميروف سم٤معمجي٤مب، وىميؼمه سمٛمِميٝمد احلًيلم 7اًميير سمـ حمّٛمد سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

 . ُمِمٝمقرٌ  ُمٕمروٌف 

يميام  ،اًمٕم٤مسمد ًمٙمثرة قم٤ٌمدشمف وايقُمف وايالشمف إّٟمام ًمّ٘م٥م أسمقه حمّٛمدٌ وذم رضم٤مل سمحر اًمٕمٚمقم: و

 ذيمر اعمٗمٞمد )ـم٤مب صمراه( ذم اإلرؿم٤مد وهمػمه. اٟمتٝمك. 

إّن اعمٗمٞمد ذيمر يمثرة قم٤ٌمدشمف> ّٕٟمف ىم٤مل ذًميؽ ؾمي٥ٌم شمٚم٘مٞمٌيف سم٤مًمٕم٤مسميد. أُّمي٤م ؾمي٥ٌم شمٚم٘مٞمٌيف  :أي

٦م واه أقمٚميؿ سمّميحّ  ،وم٤ُمضمٞمي٥م ُميـ اًم٘ميؼم 7إسمراهٞمؿ اعمج٤مب> ومٝمق ُي٘م٤مل: أّٟمف ؾمّٚمؿ قمغم احلًلم

تقّهؿ> ّٕن ضميّدمه٤م إسميراهٞمؿ اسميـ اإلُمي٤مم يمام يُ  ديـ اعمرشم٣م واًمريّض ذًمؽ. وًمٞمس هق ضمّد اًمًٞمّ 

 .7ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

٤مسم٦م اًمِمٝمػم اسمـ زهرة، ٟم٘مٞم٥م طمٚمي٥م ذم يمت٤مسميف )هم٤ميي٦م آظمتّمي٤مر( وم٘مي٤مل: وسمٜميق  ًّ وذيمره اًمٜم

الم> ،اعمج٤مب إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ًّ رة يوذًمؽ ّٕٟمف دظميؾ إمم طمْمي ىم٤مًمقا: ؾمّٛمل سم٤معمج٤مب سمرّد اًم

الم قمٚمٞمؽ ي٤م أيب. ومًٛمع اقت:  7أيب قمٌد اه احلًلم سمـ قمكم ًّ الم يي٤م »وم٘م٤مل: اًم ًّ وقمٚمٞمؽ اًم

 . شوًمدي

 رير اًمٙميقذمّ يذم يمت٤مسمف )شمذيمرة اإلٟمًي٤من(: إسميراهٞمؿ اًمْمي وىم٤مل اًمِمٞمخ ذف اًمديـ اًمٕمٌٞمدزمّ 

الم، ي٘مقل سمٕمض وًمده:  ًّ  اعمج٤مب سمرّد اًم

اظ جـلمِاأوا هـ ا هِـوا ااامنسٚ

 

ـــِ  ــ م اظرِــللِاملــلاجــاٍ٘ا اأُ

ـــلوهؤ  ا(2)أٔــ ّا ظجــن مااج

 

ا ظ ـوػَاوىـنافمـ ٗااااإذ  اخلؼنٓ

وضم٤مء ذيمره أيْم٤ًم ذم يمت٤مب )ٟمزه٦م أهؾ احلرُملم ذم قمامرة اعمِمٝمديـ( هيذا ٟمّّميف ذم اجليقاب  

ـْ ضم٤مور احل٤مئر اعم٘ميّدس ُميـ إذاف احلًيٞمٜمّٞم٦م: ومي٤مقمٚمؿ أّن آل إسميراهٞمؿ اعمجي٤مب،  قمـ أّول َُم

                                                                    

 . 401ظ  ،5للس٘س هحسي األه٘ي الًبهلٖ، د  ،ؤي٘بى الطً٘ٔ( 1)
 الجَ٘تبت الًلٍَٗٔ الوحفَنٔ هي الغجبض، الوٌسَة للسٍ٘س تبد السٗي ثي هحوٍس ثي حوعٓ ثي ظّـطٓ  غبٗٔ االذتػبض فٖ( 2)

 . ( )قجى الٌزف 89ظ ،الحسٌٍٖ٘
ٔ     ،طٓ األًسبةتصو( 3)   غـع  ،فػـل )ث٘ـت ؤثـٖ الفـبئع     ،ألحوس ثي هحوٍس ثي هٌّْب ثي يلٍٖ ثـي هٌّْـب الحسـٌٍٖ٘ الٌسٍـبث

 . ّـ 657 سٌٔ ثوطْس الطؾب اإلهبم هىتجٔ فٖ هركَـ (،112 ـ 107
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ـْ  7اسمـ حمّٛمد اًمٕم٤مسمد اسميـ اإلُمي٤مم ُمقؾميك اًمٙمي٤مفمؿ ٤مل ًمف: إسمراهٞمؿ اًميير اًمٙمقذمّ وُي٘م أّول َُمي

 ؾمٙمـ احل٤مئر ومٞمام أقمٚمؿ. 

ـْ شم٘مّدم ذم اعمج٤مورة قمٚمٞمٝمؿ> ومي٢مّن قمٚميامء اًمٜمًي٥م يمّٚمٝميؿ يٜمًيٌقن حمّٛميد سميـ  ومل أقمثر قمغم َُم

يّن رأيي٧م أّٟميف أ ، وذم سمي٤مزم، ويّمٗمقن إسمراهٞمؿ اعمج٤مب ٟمٗمًف سمي٤مًمٙمقذمّ إسمراهٞمؿ اعمج٤مب سم٤محل٤مئرّي 

، ًمٙمٜمّيل ٓ أذيمير يم٤من إسمراهٞمؿ اعمج٤مب اًميير جم٤مور احل٤مئر وسمف ُمي٤مت، وىميؼمه هٜمي٤مك ُمٕميروٌف 

يمي٤من ذم احلي٤مئر،  احلي٤مئرّي  اً قميغم أّن اسمٜميف حمّٛميد اًمٙمؾ   اًمٙمت٤مب اًمذي رأي٧م ومٞمف ذًمؽ، ًمٙمـ ٟمصَّ 

 وقم٘مٌف سم٤محل٤مئر يمّٚمٝمؿ. اٟمتٝمك.

ل ه٤مؿميؿ اًمِميٝمداء، وسمٕميض أوٓد إئّٛمي٦م وقمّٚمؼ اعم١مًّمػ ٟمٗمًف سم٤مًمٜمًي٦ٌم ًم٘مٌيقر سمٕميض سمٜمي

اعمحؽمُملم ىمقًمف: وُمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ اعمج٤مب سمـ حمّٛمد اًمٕم٤مسميد اسميـ اإلُمي٤مم اًمٙمي٤مفمؿ، ىميؼمه ذم رواق 

ـْ ؾمٙمـ احلي٤مئر ُميـ اعمقؾميقيّ طمرم احلًلم، وهق ا٤مطم٥م اًمِمٌّ  ٦م. يمي٤من ضييرًا ٤مك، وهق أّول َُم

 يًٙمـ اًمٙمقوم٦م، صمّؿ ؾمٙمـ احل٤مئر. 

، 7ومٔمٜمّف إسمراهٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ،ٚمقم ذم اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦مد سمحر اًمٕموىمد وهؿ ومٞمف اًمًٞمّ 

، وقمروم٧م اًمتح٘مٞمؼ وميٞمٝمام، وىميد ذطمي٧م ذم وهؿٍ  وأّٟمف إسمراهٞمؿ ا٤مطم٥م أيب اًمناي٤م، وهق وهؿٌ 

 د اعمرشم٣م. اٟمتٝمك.اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤مب )شمٙمٚمٛم٦م أُمؾ أُمؾ( ذم شمرمج٦م اًمًٞمّ 

ؾميٌٕم٦م   ه 3439ىمريي٦م اعمجي٤مب طمّتيك ؾميٜم٦م أىمقل: يم٤مٟم٧م  :(42 ، طملوضم٤مء ذم يمت٤مب )سمٖمٞم٦م اًمٜمٌالء

ـ  ر وأًمػ وُمئتلم قمغم ُم٤م ذيمره أسمق ـم٤مًم٥م سـم حمّٛمد إاٗمٝم٤مينّ يقمِم ذم رطمٚم٦م )ُمًػم ـم٤مًمٌل( ذم اًمّميح

أايٌح  ،واًم٘مًؿ اًمِمامزمّ  واًمٖمريبّ  حل٘م٧م سم٤مًمروو٦م اًمٓم٤مهرة إروىم٦م اًمثالصم٦م اًمنمىمّل اًمنميػ، وقمٜمدُم٤م أُ 

 يمام هق قمٚمٞمف اًمٞمقم.طمٞم٨م اًمِمامل  قمٜمدئذ ضحيف ذم اًمرواق اًمٖمريبّ 

طم٤موًمٜمي٤م قمرويٝم٤م ىميدر اعمًيتٓم٤مع، وهيل  ،د إسمراهٞمؿ اعمج٤مبشمٚمؽ هل سمٕمض أراء ذم اًمًٞمّ 

 أردٟم٤م اًمتٜمقيف قمٜمٝم٤م.  ُمـ ومٞمضٍ  همٞمٌض 

                                                                    

 .( )قجى لىٌَْ 21ظ  ،للس٘س حسي الػسض ،الحطه٘ي فٖ يوبضٓ الوطْسٗي ًعّٔ ؤّل( 1)
 . 21ظ  ،الحطه٘ي ًعّٔ ؤّل( 2)
 .120ظ  ،للس٘س يجس الحس٘ي الىل٘ساض آل قًؤ ،تبضٗد وطثالء ثغ٘ٔ الٌجالء فٖ( 3)
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 مرؿد حبوب بن مظاهر األشدي

، وؿمٝمر ؾمٞمٗمف أُم٤مم إقمداء طمّتيك ؾمي٘مط 7وهق أطمد ؿمٝمداء طم٤مدصم٦م اًمٓمّػ، ٟم٤مس احلًلم

ًمٚمرووي٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م  ُدومـ ذم اًمقاضمٝم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ُمـ اًمرواق إُم٤مُمّل سيٕم٤ًم قمغم رُمْم٤مء يمرسمالء، و

 ٦م، وهق أضمّؾ ؿم٠مٟم٤ًم ُمـ أن يقاػ. ُمـ اًمٗمّْم  اعمٓمّٝمرة، وضحي٦م ُمّمٜمقعٌ 

، 7روا احلًيلميُميـ اًمًيٌٕملم اًمرضمي٤مل اًميذيـ ٟمّمي ذيمره اًمٙمٌم ذم رضم٤مًمف وم٘م٤مل: يم٤من طمٌٞم٥ٌم 

هٝمؿ، وُيٕمرض قمٚميٞمٝمؿ إُمي٤من وًم٘مقا طم٤ٌمل احلديد، واؾمت٘مٌٚمقا اًمرُم٤مح سمّمدورهؿ واًمًٞمقف سمقضمق

شمٓميرف  وُمٜمّي٤م قميلمٌ  7إن ىُمتؾ احلًيلم 9وإُمقال، ومٞم٠مشمقن وي٘مقًمقن: ٓ قمذر ًمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اه

 (.  7طمّتك ىُمتٚمقا طمقًمف )رمحٝمؿ اه وطمنمٟم٤م ُمٕمٝمؿ سمرمحتف ذم ضمقار ُمقٟٓم٤م احلًلم

 وهق يْمحؽ، وم٘م٤مل ًمف يزيد سميـ طمّميلم اهلٛميداينّ  وًم٘مد ظمرج طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر إؾمدّي 

  !د اًم٘مّراء: ي٤م أظمل ًمٞمس هذه سم٤ًمقم٦م وحؽ يم٤من ُي٘م٤مل ًمف: ؾمٞمّ و

أطمّؼ ُمـ هذا سم٤مًمنور ؟! واه ُم٤م هيق إّٓ أن يٛمٞميؾ قمٚمٞمٜمي٤م هيذه اًمٓمٖمي٤مة  ىم٤مل: وم٠مّي ُمقوعٍ 

 سمًٞمقومٝمؿ ومٜمٕم٤مٟمؼ احلقر اًمٕملم.

رع سميتالوة مجٞميع ي، ويم٤من يِموُي٘م٤مل: إّن طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر يم٤من حيٗمظ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚم٥ٍم 

  ًمٞمٚم٦م. سمٕمد االة قمِمي٤مئف طمّتك اًمٗمجر ذم يمّؾ  اًم٘مرآن ُمـ

اسميـ رئي٤مب سميـ  ،كم ذم )إقمالم( ىم٤مئالً: طمٌٞم٥م سميـ ُمٔمٝمير، أو ُمٔمي٤مهر أو ُمٓمٝميرّ يموذيمره اًمزر

ُميـ اًم٘ميّقاد اًمِميجٕم٤من، ٟميزل اًمٙمقومي٦م  شمي٤مسمٕملٌّ  ّل يصمّؿ اًمٗم٘مٕمًي اًمٙمٜمدّي  إؿمؽم سمـ طمجقان إؾمدّي 

وؾميٌٕمقن  ًلم يقم يميرسمالء وقمٛميره مخيٌس ، صمّؿ يم٤من قمغم ُمٞمنة احل7سمـ أيب ـم٤مًم٥م واح٥م قمكمّ 

ُمـ ؾمٌٕملم رضماًل اؾمتًٌٚمقا ذم ذًمؽ اًمٞمقم، وقُمرض قمٚمٞمٝمؿ إُم٤من ومي٠مسمقا، وىمي٤مًمقا:  ؾمٜم٦م، وهق واطمدٌ 

 طمّتك ىُمتٚمقا طمقًمف. ،شمٓمرف إن ىُمتؾ احلًلم وومٞمٜم٤م قملمٌ  9ٓ قمذر ًمٜم٤م قمٜمد رؾمقل اه

                                                                    

 . ( )قجى ثوجٖ 52ظ  ،ضربل الىطٖ( 1)
 . 51ظ  ،للط٘د يجبس الموٖ ،تحفٔ األحجبة( 2)
 . 173ظ  ،2السٗي العضولٖ، د  ذ٘ط ،األيالم( 3)



532 
                                                                                                        ربالءكاآلثار التارخيّية يف  

 

ـ ؿميٞمٕم٦م احلًيلم، وهيق  شم٤مسمٕملٌّ ُمٓمّٝمر، هذا ٟمّّمف: طمٌٞم٥م سـم ُم٤م ( وضم٤مء ذم )اًم٘م٤مُمقس اإلؾمالُمّل  ُمي

ذم اخل٤مُمًي٦م  اؿمؽمك ُميع احلًيلم ذم وىمٕمي٦م يميرسمالء وهيق يمٝميٌؾ  ،ر سـم رئ٤مب إؾمدّي طمٌٞم٥م سـم ُمٓمٝمّ 

   م.8:2/   ه 83واًمًٌٕملم ُمـ اًمٕمٛمر، وقُمرض قمٚمٞمف إُم٤من وم٠مسمك، واؾمتِمٝمد ُمع أاح٤مسمف قم٤مم 

طم٤مدصم٦م اًمٓمّػ، وُم٤م إمم همػم ذًمؽ ُمـ إىمقال اًمتل شم١ميّمد ُمقىمػ طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر احل٤مزم ذم 

 ُييب هب٤م اعمثؾ.  ومريدةٍ  وؿمج٤مقم٦مٍ  ٟم٤مدرةٍ  أّداه ُمـ سمٓمقًم٦مٍ 

 رضيح افشهداء

 7طمٞم٨م ُمثقى أاح٤مب احلًلم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمييح احلًٞمٜمّل  وُمقىمٕمف ذم ذىمّل 

عمٙم٤من ىمٌيقرهؿ، وهيؿ ذم اًمؽمسمي٦م  وع قمالُم٦مً . وهذا اًمييح وُ واطمدٍ  دون ذم ضيٍح وهؿ ُمٚمحّ 

 .7لماًمتل ومٞمٝم٤م ىمؼم احلً

 سمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم(. إوأؾمامؤهؿ ُمذيمقرة ذم )

ـ ؿمي٤مه اًم٘م٤مضمي٤مرّي ُمـ اًمٗمّْم  سمديع اًمّمٜمع، ُمّمٜمقعٌ  واًمييح ًمٓمٞمٌػ  أُّمي٤م  ،٦م، وىمد ؿمٞمّده ٟم٤مس اًميدي

 ٦م ؿمٝمداء اًمٓمّػ وم٢مّ ؿ يرىمدون ذم اًم٤ًمطم٦م إُم٤مُمٞم٦م ًمييح اًمِمٝمداء اعمذيمقر. سم٘مٞمّ 

ار، هبي٤م اًميزوّ  ُٕم٤ميمـ واعمراىمد اعم٘مّدؾمي٦م اًمتيل يتيؼمكّ ويقضمد ذم أرضم٤مء ُمديٜم٦م يمرسمالء سمٕمض ا

   :وُمٜمٝم٤م

 وابن شعد 7مقام احلسغ

ُميع قمٛمير سميـ ؾميٕمد  7يرُمز هذا اعمٙمي٤من إمم اعمقىميع اًميذي اضمتٛميع ومٞميف اإلُمي٤مم احلًيلم

ًمٚمٛمٗم٤موو٦م، ُمقىمٕمف ذم ىمٓم٤مع )اًمچ٤مچلم( اعمحّروم٦م قمـ يمٚمٛم٦م )ديم٤ميملم( اًمتل هل اًمٞمقم قمٜمد سمي٤مب 

 اًمًالعم٦م. ذم حمّٚم٦م سم٤مب ٦ميٌاًمٌق

                                                                    

 قجى المبّطٓ. , 33ظ  ،2ٍؾى ؤحوس يك٘ٔ اهلل، د  ،المبهَس اإلسالهٖ( 1)
 . 54ظ  ،ثغ٘ٔ الٌجالء فٖ تبضٗد وطثالء( 2)
 . 181 – 51اثػبض الً٘ي فٖ ؤًػبض الحس٘ي، الط٘د هحوٍس السوبٍٕ، غع ( 3)

 ٍٗٔمبل : بًّْب وبًت ثبة سَض هحلّٔ ثبة الساللؤ لج٘ل ّسهِ.  ،ٔ: ولؤ هػغّطٓ هي الجبةجالجَٗ( 4)
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، ويرضميع شمي٤مريخ 97/  544ؿ ُمـ ضمدار اًمدار اعميرىمّ  ظم٤مرٍج  واعم٘م٤مم قم٤ٌمرة قمـ ؿمٌف طم٤مٟمقٍت 

م صميّؿ 56;3 /  ه3574وشمّؿ دمديده ؾمٜم٦م  ،قمغم اًمُٙمتٞم٦ٌم يمام هق ُمقضمقدٌ   ه3335شمِمٞمٞمده إمم ؾمٜم٦م 

 يمقا سمف. م، وهذا اعم٘م٤مم ي١مُّمف اًمزائرون ًمٞمتؼمّ 74;3 /  ه:359ضُمّدد قم٤مم 

 (3)بّوة مقام تّل افزين

سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مب اًمزيٜمٌّٞم٦م ذم ُمرشمٗميع ُيٕميرف سميي  ،ي٘مع ذم اجلٝم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ُمـ اًمّمحـ احلًٞمٜمّل 

 )شمؾ اًمزيٜمٌّٞم٦م(. 

يم٤من ُينمف قمغم ُمّم٤مرع اًم٘متغم ذم طم٤مدصم٦م اًمٓمّػ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمًيٞمدة  وُي٘م٤مل: إّن هذا اًمتّؾ 

اعمرطمقم طمًيلم  ، وإمم ذًمؽ أؿم٤مر اًمِم٤مقمر اًمِمٕمٌّل 7د طم٤مل أظمٞمٝم٤م احلًلمزيٜم٥م اًمٙمؼمى شمتٗم٘مّ 

 سم٘مقًمف:  اًمٙمرسمالئّل 

ا ن ـوـا ــ ًّاورــل ـٕاااامـلاومـلريل

 

ـــاورــلاافو ـــَ  ـــصو امرّ ـــ ا ظ ا ـٕم

ا ظـــح ِ٘واُـلخـــنىَاُـــيلاانــــل ب 

 

اورـل ـٕاا( ُِـنا)أُؤٍــااا( ظ ـلا)الرٚ 

 وشمٞمّٛمٜم٤ًم هب٤م ؾمّٛمل هذا اعمقوع سم٤مؾمٛمٝم٤م.  

، يُمتٌي٧م قميغم اًم٘م٤مؿمي٤مينّ ُمـ اًمؼموٟميز داظمٚميف أسمٞمي٤مت  اٖمػمٍ ؿم٤ٌّمٍک قمـ  واعم٘م٤مم قم٤ٌمرةٌ 

ٜم٦مٌ  ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  وشمقضمد ذم أقماله أطمج٤مرٌ  ّدد سمٜم٤مؤه يمتثّؾ ُمٕمريم٦م اًمٓمّػ، وىمد ضُم  سمّمقرٍ  ُمزّي

 سمٛم٤ًمطم٦م واؾمٕم٦مٍ  مم سمٜم٤مي٦مٍ إر م وشمٓمقّ 4222/   ه 3642دد سمٜم٤مؤه ؾمٜم٦م ، صمؿ ضُم  ه:;35ؾمٜم٦م 

حلي٤مج خ اعم٘مي٤مم اًمِمي٤مقمر ا، وأرّ د رايض ؿميؼّم د ٟم٤مس اًمًيٞمّ وىم٤مم سمتجديده اًمًٞمّ  ،م :×:

 ق سم٘مقًمف:د قمكم طمًلم احلاّل يحمٛمّ 

    ه3642              

                                                                    

 . . 56، ظ( م2010ّـ / وبًَى الخبًٖ ٍضجبـ 1431)هحطّم ٍغفط  34يسز ( هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 1)

ـاا ا ظ ّلّاهرؽًا ُِـناجٔ ا  (اي)فوضٔ

 

اخـن اظيٍَالرٚاأُّا ظ صلاناأفي 
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 7مقام افكّف األيمن فلعباس

تل سم٤مب سمٖمداد وسم٤مب اخل٤من، وهذا اعمٙم٤من يٛمّثؾ ُمقوع ؾمي٘مقط اًمٙميّػ إيٛميـ ي٘مع سملم حمٚمّ 

 ذم ُمٕمريم٦م يمرسمالء يمام شم٘مقل اًمٕم٤مُّم٦م. سمٕمد ىمٓمٕمٝم٤م  7أيب ـم٤مًم٥م سمـ ٤مس سمـ قمكمّ ٕيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌّ 

اًمقاىمٕمي٦م ذم زىمي٤مق اًمّميخ٤مين،  7/ 3:5ُمـ اًميدار اعمرىّمٛمي٦م  ُمـ اًمؼمٟمز ظم٤مرٌج  ٤مكٌ واعم٘م٤مم ؿمٌّ 

ذيمر ىمي٤مئٚمٝمام. وىميد وسمٞمت٤من سم٤مًمٗم٤مرؾميٞم٦م مل ُيي،  ه3546ُم١مّرخ ؾمٜم٦م  ًمٓمٞمٌػ  وقمغم ضمدار اعم٘م٤مم ٟم٘مٌش 

٤ٌّمس. ُٟم٘مِم٧م اقرة ؾم٤مقمديـ ُم٘مٓمققملم يُمت٥م تت  ٝم٤م: هٜم٤م ىُمٓمٕم٧م يدا أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم

يمي٤من  قميغم سم٘م٤ميي٤م  يرٍ  واعمٕمروف أّن هذا اعم٘م٤مم ؿُمّٞمد ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجيرّي 

 . ٤مس، وىمد يٙمقن ُمـ سم٘م٤مي٤م  ر اًمٕمٚم٘مٛمّل ُيٕمرف ذم طمٞمٜمف سمٜمٝمر ُم٘مؼمة اًمٕمٌّ 

 7مقام افكّف األيّس فلعباس

ٌّيُمؽمًا ُم 72يِم٤مهد اًمزائر ُم٘م٤مُم٤ًم آظمر قمغم سمٕمد  ٤مس قمٜميد ـ سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م اًمّمٖمرى ًمّميحـ اًمٕم

ٌٍّؽ  ُمدظمؾ ؾمقق سم٤مب اخل٤من، وهق قم٤ٌمرةٌ  ٛمي٦م ُميـ اًميدار اعمرىمّ  ُمـ اًمؼمٟميز ظمي٤مرٍج  اٖمػمٍ  قمـ ُمِم

ـٍ  73/ 74 ٤ٌّمك ًمقطم٤مٌت  سم٘مٓمعٍ  ُمزّي ٌّؽ  ُمـ اعمراي٤م اًمّمٖمػمة، وقمغم اًمِم ُمـ إدقمٞم٦م، ووميقق اعمِمي

 اج: رطمقم اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمّن اعم ًمٚمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئّل  ؿمٕمري٦م ُٟم٘مِم٧م قمغم اًم٘م٤مؿم٤مينّ  أسمٞم٤مٌت 

ـــم٘ ــَاجــن مٓااُ ــمِاخـــنامِّ ا ظ ٍي

 

اإذ امــلاشــئـٓاو ســ ٓكٕاو لرــمِالْسٓــ 

ـــ  ًُ  ــاُ ــ ِا ظٕــ ِّااـمولل ظ اهح

 

اٌــــَاىـــن ا ظ ّـــلِّا نّؽمــــٕاإ ّ 

ا ظمرّ ــَا ظِ ِــٚاهجِــناؼل ـــ 

 

ارــلحاؼل ـــاهمــاملاُــلاىــلاىِــل 

ـــُّ  ــ ا ِّااا  ــامك ام ـــوَٕاه اأ اى

 

ــِ ِاو هٕاأجـــ ِ  ــكٓا ظم ــو م اأســٖٚاِ

ٌّؽ اعمذيمقر.  وشمقضمد اقرةٌ    يمّػ ومقق اعمِم

> وذًمؽ إصمر رؤي٤م   ه3549وحُيٙمك أّن هذا اعم٘م٤مم ؿُمّٞمد ُمـ ىمٌؾ حمّٛمد قمكم آل ؿمٜمٓمقط ذم قم٤مم 

٤مس ىُمٓمع ذم هذا اعمٙم٤من> ممّي٤م دقمي٤مه إمم ؿميّؼ ضميدار رآه٤م ذم ُمٜم٤مُمف، وهل أّن اًم٤ًمقمد إين ًمٚمٕمٌّ 

 ٤مم> ختٚمٞمدًا عمقىمع ؾم٘مقط اًم٤ًمقمد. داره ذم اًمّم٤ٌمح اًم٤ٌميمر وأٟمِم٠م هذا اعم٘م
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 7مقام جعفر افصادق

٤مت، وهل ُميـ ُمقىمقومي٤مت اًمِميٞمخ يم٤مٟم٧م إرايض اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م هذا اعم٘م٤مم شُمٕمرف سم٤مجلٕمٗمريّ 

، ويرضميع أُملم اًمديـ اخلػمي٦م، وهل وٛمـ إرايض واًمٕم٘م٤مرات اًمٕم٤مئدة ًمف ذم احلي٤مئر احلًيٞمٜمّل 

 . .  ه26;شم٤مرخيٝم٤م إمم ؾمٜم٦م 

د اعم٘م٤مم يٕمقد إمم أسمٕمد ُمـ هيذا اًمتي٤مريخ، وم٘ميد ذيمير اًمًيٞمّ  ٘ملم إمم أنّ ح٘مّ وىمد ذه٥م سمٕمض اعم

٦م وم٦م اعمٕمروومي٦م سم٤محلًيٞمٜمٞمّ رّ ي٦م  ر يمرسمالء اعمِمف يقضمد قمغم وٗمّ ضمٕمٗمر سمحر اًمٕمٚمقم وم٘م٤مل: ٓ خيٗمك أٟمّ 

 ف هق اًميذي قميؼمَّ قمغم ًم٤ًمن ؾمقاد أهؾ شمٚمؽ اًمٌٚمدة، وًمٕمٚمّ  7يٕمرف سمٛم٘م٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ُم٘م٤ممٌ 

ل ذم تٗم٦م اًمزائير قميـ ُمّمي٤ٌمح اًمِميٞمخ ي٨م اٗمقان اًمذي ٟم٘مٚمف اعمجٚمًذم طمدي 7قمٜمف اًمّم٤مدق

إمم  ر اًمٗمرات  وم٢مذا واٚم٧ّم  :وومٞمف ،7ه احلًلم٤مه آداب زي٤مرة ضمدّ اًمقارد ًمتٕمٚمٞمٛمف إيّ  ;اًمٓمقد

اعم٘مي٤مم  أنّ  :وفمي٤مهره ،وم٘مؾ يميذا، واًمتٗمًيػم ُميـ اًمِميٞمخلم ي يٕمٜمل ذيٕم٦م اًمّم٤مدق سم٤مًمٕمٚم٘مٛمّل ي 

 . ذم قمٍممه٤م  7س يم٤من ُمٜمًقسم٤ًم إمم اًمّم٤مدقاعم٘مدّ 

(، اًمِمي٤مقمر ضمٝم٤من دده )يمالُميّل  ٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًمزقمٞمؿ اًمٌٙمت٤مّر وىمد ؿُمّٞمد هذا اعم٘م٤مم رُمزًا شمذيم٤مريّ 

وُيٕمرف اعمٙم٤من هذا سمنميٕم٦م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمّٛميد، وهيق ،  ه92;اًمذي يم٤من طمّٞم٤ًم ؾمٜم٦م  اًمّمقذمّ 

، رشميف ًمٚمحي٤مئرذم  ر اًمٗمرات ىمٌٞمؾ زي٤م 7اعمٙم٤من اًمذي يم٤من يٖمتًؾ ومٞمف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

، طمٞم٨م جيد اًمزائر ُميزارًا ُمـ  ر اًمٕمٚم٘مٛمّل  ٤مت قمغم اًمِم٤مـمئ اًمٖمريبّ وُمقىمٕمف ذم أرايض اجلٕمٗمريّ 

٦ٌّمٌ  ُتيٞمط سميف اًمًٌي٤مشملم، واًمٜمي٤مس شم٘مّميده ًمٚمزيي٤مرة واًمتيؼّمك  ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  قم٤مًمٞم٦مٌ  ُمِمٝمقرًا قمٚمٞمف ىم

 .وىمْم٤مء احل٤مضم٤مت

ًمٚمٗمرىمي٦م اإلؾميامقمٞمٚمّٞم٦م اعمٕمروومي٦م )اًمٌٝميرة( أّن هذا اعم٘م٤مم يم٤من اعمٓم٤مف إظمػم  :ومم٤ّم جيدر ذيمره

،  ه3484طمٞم٨م مل يٙمـ يًٛمح ًمرضم٤مهل٤م سم٤مًمدظمقل إمم يمرسمالء ًمزي٤مرة اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م طمّتك ؾميٜم٦م 

                                                                    

 . 165ظ  ،2الىل٘ساض آل قًؤ، د  هحوٍس حسي ،هسٌٗٔ الحس٘ي( 1)
 . 20ظ ،2د ،الس٘س رًفط ثحط الًلَم ،كجٔ الوًبلنذتحفٔ الًبلن فٖ ضطح ( 2)
 . 82ظ  ،قًؤ السوتَض يجس الزَاز الىل٘ساض آل ،تبضٗد وطثالء( 3)
 . 82ظ  ،قًؤ الس٘س يجس الحس٘ي الىل٘ساض آل ،بضٗد وطثالءثغ٘ٔ الٌجالء فٖ ت( 4)
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ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط> إذ أضم٤مز اًمٕماّلُمي٦م اًمِميٞمخ  د إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمّل وذًمؽ سمٕمد ووم٤مة اًمٕماّلُم٦م اًمًٞمّ 

 ذم اًمدظمقل إمم يمرسمالء.  ًمٚمًامح هلؿ سم٢مادار ومتقًى  زيـ اًمٕم٤مسمديـ اعم٤مزٟمدراينّ 

اؾمتحّميؾ   ه::34د ؾميٚمٞمامن آل ـمٕمٛمي٦م اعمتيقرّم ؾميٜم٦م د يقؾمػ اًمًٞمّ ّن اعمرطمقم اًمًٞمّ أيمام 

ُمقاوم٘م٦م وازم سمٖمداد آٟمذاك )اًمن قمًٙمر قمٌدي سم٤مؿم٤م( طمٞم٨م إّن اًمًٚمٓم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م احل٤ميمٛمي٦م إذ ذاك 

 .  يم٤مٟم٧م هل آظُمرى شُم٤ًمٟمد اعمٜمع اعمذهٌّل 

 اًمٕمرسم٤مت اعم١مّدي إمم ُمديٜم٦م يميرسمالء قميؼم  ير احلًيٞمٜمّٞم٦م اعمي٤مرّ  واعم٘م٤مم اعمذيمقر ي٘مع قمغم ـمريؼ

 سم٘مٜمٓمرة احلدي٦ٌم، وهق اًمٓمريؼ اًمرئٞمس سملم سمٖمداد ويمرسمالء. 

 (3) 7مقام اإلمام ادهديّ 

ُمقىمٕمف قمغم اًمْمٗم٦م اًمٞمنى ُمـ  ر احلًٞمٜمّٞم٦م احل٤مزم قمٜمد ُمدظمؾ يمرسمالء قمغم اًمٓمريؼ اعمي١مّدي 

٦ٌّمٌ  قرٌ ُمِمٝم ، وهق ُمزارٌ 7إمم ُم٘م٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  ، وىمد ؾُمّٛمل هذا اعم٘م٤مم اًمتذيم٤مرّي قم٤مًمٞم٦مٌ  قمٚمٞمف ىم

 .  7اعمٜمتٔمر شمٞمّٛمٜم٤ًم سم٤مؾمؿ اإلُم٤مم اعمٝمدّي 

 وأّرخ دمديده اًمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئيّل ،  ه:359وذًمؽ قم٤مم  ،ضمّدده اعمرطمقم احل٤مج محزة اخلٚمٞمؾ

 قمغم ضمٌٝم٦م اعم٘م٤مم، وهل:  يُمت٧ٌم سم٤مًم٘م٤مؿم٤مينّ  ٤مب سم٠مسمٞم٤مٍت د ُمرشم٣م اًمقهّ اعمٕم٤مس اًمًٞمّ 

ـــِـ ــّ٘ٔااهـ ــ  ٗاوسـ ــواهـ ـــالاٌِـ اِـ

 

ـــل   ــلاااشـ ــح٘ٚا ظ رِـ ــلامِاإذاظـ اظرّـ

امـــــِوال ــــل ٗاوفخــــلّٔاٌـــــلس نٙ 

 

ــٚ  ــرً)او ل ِـ ــاهاا( ظح ـ ــَاىجاُـ اٌـ

ـــلل  ــلّٔا)ظــ ا(ظر يــــاٍيافٔــــ  اومّــ

 

ـــن  ـــ واامــ ـــنفٔهاأف٘خــ ـــجرّٚانــ اىــ

  

  ُمٝميدي اًميقزينّ ده محٞميد اعمياّل ُميـ اًمٌٜمي٤مء وضميدّ  هيدم ضميزءٌ   ه3;35م / 92;3وذم ؾمٜم٦م 

ٌّيد ًمٚمٛمرّ ضمدّ  صمؿّ  اخلٗم٤مضمّل  وذًميؽ ذم  ،ح سمحير اًمٞمًي٤مرّي ٤مًم٤مس اية اًمث٤مًمث٦م ُمـ ىمٌيؾ اعمحًيـ قم

 ( ُمٚمٞمقن ديٜم٤مرًا. 527سمٙمٚمٗم٦م )  ه3637م اعمقاومؼ ًمًٜم٦م 6;;46/6/3

                                                                    

 . 98ظ(، ّـ1427)شٍ المًسٓ ٍشٍ الحزٔ  15(، الًسز هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 1)
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ظمرى ذم ُمقاوع خمتٚمٗم٦م ُمـ أزىّم٦م اعمديٜم٦م ؿمّٞمدت شمؼّميمي٤ًم ٓؾميتٚمٝم٤مم ذيميرى أُ  وهٜم٤مك ُم٘م٤مُم٤مٌت 

 ُمـ اًمٕم٘مٞمدة.  سمقطمٍل  :إئّٛم٦م إـمٝم٤مر

 (3) ادخّوم

ار اعمخّٞمؿ، وي٘مع ذم اجلٜميقب ُمـ ُمٕم٤ممل يمرسمالء إصمري٦م وإُم٤ميمـ اعم٘مّدؾم٦م اًمتل يتؼّمك هب٤م اًمزوّ 

اًمذي ٟمتحّدث قمٜميف ٓ  أّن اعمخّٞمؿ احل٤مزمّ  :. ُي١مظمذ ُمـ أىمقال اعم١مّرظملمُمـ احل٤مئر احلًٞمٜمّل  اًمٖمريبّ 

ذيمر عمقىميع خميّٞمؿ ْيي اً رأو سمرهي٤من> وًميذا مل ٟمجيد أصمي ، وٓ يًتٜمد إمم دًمٞمؾٍ يٛم٧ّم إمم احل٘مٞم٘م٦م سمّمٚم٦مٍ 

 ذم يمت٥م أرسم٤مب اًمًػم واًمتقاريخ.  7احلًلم

 /م3987يمي٤مٟمقن إّول ؾميٜم٦م  49ومقايٚمٝم٤م ييقم  (يم٤مرؾميتـ ٟمٞمٌيقر) ٤مًم٦م إعمي٤مينّ زار يمرسمالء اًمرطّم 

همٜمّي٤مء  ىمي٤مل: إّن هيذا اعمقىميع ىميد أايٌح طمدي٘مي٦مً  >، وًمٜمؽميمف يّمػ ًمٜم٤م ُم٤م ؿم٤مهده ذم اعمخٞمّؿ(  ه:339)

ـ اعم٤مء، وُمقىميع هيذه اًمؼميمي٦م هيق ٟمٗميس  يمٌػمةٌ  ومٞمف سمريم٦مٌ  ٤مي٦م اًمٌٚمدة، وشمِم٤مهدَ واؾمٕم٦م إرضم٤مء، شم٘مع ذم   ُم

 اعمقىمع اًمذي يم٤من اإلُم٤مم اًمٕمٌّ 
ٍ
 ُمٜمف.  ٤مس ىمد طمٗمر ومٞمف إلجي٤مد اعم٤مء ومٚمؿ يٕمثر قمغم رء

أّن اًمٜم٤مس هٜم٤مك يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون سم٠مّن فمٝمقر اعم٤مء ذم اًمؼميم٦م سمٕمد ذًميؽ  :ويروي ٟمٞمٌقر سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم

 ٤مًم٦م اًمؼمشمٖمي٤مزمّ وىمد أؿم٤مر إمم وضمقد هذه اًمؼميم٦م اًمٙمٌػمة ذم اعمقىمع ٟمٗمًف اًمرطّم يٕمتؼم ُمـ اعمٕمجزات. 

لم وؾميتّ  ىمٌؾ جملء ٟمٞمٌيقر إًمٞمٝمي٤م سمٛمئي٦مٍ  :، أي ه3234/ م3826اًمذي زار يمرسمالء ذم  (شمٙمًػما)

 يمام ذيمر ىمٌؾ هذا.  ؾمٜم٦مً 

اسميـ  همػم يمٌػم، ُدومـ ومٞميف اًم٘م٤مؾميؿ ومم٤ّم يذيمره يمذًمؽ أّن ُمقىمع اعمخّٞمؿ يم٤من يقضمد سم٘مرسمف ُمرىمدٌ 

ُمـ اًمِمٝمداء أظمريـ اًمذيـ ؾم٘مٓمقا ذم ُمٕمريم٦م اًمتْمحٞم٦م واًمٌٓمقًم٦م يقم  وقمددٌ  7اإلُم٤مم احلًـ

 وقمرؾمف اعمٕمرووم٦م. ٦م اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مّب قم٤مؿمقراء، ويند سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ىمّّم 

ىم٤مئاًل: وقميغم   ه3439ويروي اًمرطّم٤مًم٦م أسمق ـم٤مًم٥م ظم٤من ذم رطمٚمتف قمٜمد زي٤مرشمف ًمٙمرسمالء ؾمٜم٦م 

                                                                    

 . 43ظ(، ّـ1427 ٍغفط هحطم) 10 ًسزال ( ،هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 1)
 ثحج االُستبش رًفط الرٍ٘بـ.  ،288ظ  ،1لسن وطثالء، د  ،الومسٍسٔ هَسَئ الًتجبت( 2)
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دت قمٚمٞمف زوضمي٦م اعمرطميقم ؿمٞمّ  7ىمري٦م اعمخّٞمؿ، وُم٘م٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـظم٤مرج اعمديٜم٦م  سمٕمد رسمع ُمٞمؾٍ 

 مل يتيّؿ سمٜم٤مؤه سم٥ًٌم ووم٤مة آاػ اًمدوًم٦م. ٤مً ، وأىم٤مُم٧م ىمرسمف رسمي٤مـمٓئ٘م٦مً  آاػ اًمدوًم٦م قمامرةً 

ـ  د حمّٛمد شم٘مل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل همػم أّن هٜم٤مك رأي٤ًم ًمٚمٕمالُّم٦م اًمًٞمّ  ٟم٘مٚمف قميـ اعمرطميقم اًمٕمالُّمي٦م اًمًيٞمد طمًي

ـ اعمًتِمٗمك احلًٞمٜمل ذم يمرسمالء اًمٞمقم، ويٖمٚمي٥م قميغم  7خمٞمّؿ احلًلم اًمّمدر ي٘مقل ومٞمف: إنّ  يم٤من ىمري٤ٌمً ُم

ـّ أّن هذا اعمقوع أىمرب إمم اًمّمقاب> إُمر اًمذي ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمتٜمقيف قمٜمف  .اًمٔم

ُمـ إسمٜمٞم٦م اًمتل اسمتدقمٝم٤م ُمدطم٧م سم٤مؿمي٤م ُميـ أضميؾ ويٞم٤موم٦م  أّن اعمخّٞمؿ احل٤مزمّ  :ح قمٜمدٟم٤مواعمرضّم 

أّن قمٌد اعمي١مُمـ اًميدده  ت:اًمث٘م٤م٤ميمره وطم٤مؿمٞمتف، يمام ي١ميّمد سمٕمض اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه وقمً

شمقمّم سمٜم٤مء همروم٦م ذم هذا اعمٙم٤من ًمتٙمقن رُمزًا عمخّٞمؿ احلًلم، وذًمؽ قمٜمدُم٤م ىمٓمـ يميرسمالء ذم اًم٘ميرن 

زل اًمًٌيت٤من اًمقاىمٕمي٦م ضمٜمي٥م شمًمف، ومل  ، وهمرس سمجٜمٌف ٟمخٞمالت ًمتٙمقن اقُمٕم٦مً اًمٕم٤مذ اهلجرّي 

 اعمخّٞمؿ شُمٕمرف سمًٌت٤من اًمدده. 

أّن  :ٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ؾمي٤مدات يميرسمالءّص اًمقصم٤مئؼ واعمًتٜمدات اًمت٤مرخيّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمتل اـمّ وشمٜم

حمّٚم٦م اعمخّٞمؿ، واًم٘مًؿ اًمنمىمل ُمـ حمّٚم٦م سم٤مب اًمٓم٤مق يم٤مٟم٧م شُمٕميرف سمٛمحّٚمي٦م اًمًي٤مدة )آل قمٞمًيك( 

 وىمد شمٖمػّم هذا آؾمؿ إمم حمّٚم٦م اعمخّٞمؿ سمٕمد هذا اًمت٤مريخ. ،  ه3498طمّتك أواظمر قم٤مم 

د اعمرطميقم اًمًيٞمّ  ُٟم٘مِم٧م قمٚمٞمٝم٤م أسمٞم٤مت ًمٚمِمي٤مقمر اًمٙمرسمالئيّل  خّٞمؿ شمقضمد رظم٤مُم٦مٌ وقمغم سم٤مب اعم

 ، وهل: طمًلم اًمٕمٚمقّي 

ــِلل ـــلظؽًيا صــ ــاُ ِاهــ ــِ٘اباظرــ اشَــ

 

اخِـــلّٔاهِـــَا ظِوـــَيامح ٘ـــاٚاىـــنٍ 

انوــــٗاظيـــلاهّـــ ُ ِاااٌــــ٘اشــــ ٌلل 

 

ــا  ــِرٌ ااااِ ــلناٌع ــلفٍاهٕ ــيلا ظو اخصٛ

ــ  ل  ــنُ ِااٌ ـ ــلظما ظ ٕـ ــ الـ ــ بامـ اسـ

 

ــاإ   ــٌاِر ـــٓامّٕ اـٔاىــنٍأــ هِ٘ر

ا ظح ـــِ ُعاهموـــ ً اوشـــجن ِااااأُــــ  

 

ـــريل  ــلااسـ ــَاأل لهيـ ــ نٌَـاٌـ اإذ اشُـ

ـــ   َاامــ ــنن ــا نها  ِــ ـــماهٙاألــ اهــ

 

ـــ جوٓ  ـــلاٌ ــواام ــاانلظ ــلهيلاِ اوأر

                                                                    ا

 ّـ.1227, قجى الٌْس سٌٔ ( )فبضسٖ 283ه٘طظا ؤثَ قبلت ذبى ثي هحوٍس األغفْبًٖ، ظ  ،هس٘ط قبلجٖ( 1)
 ،م1799ّــ ـ   1213بلـى الًـطاق ٍؤٍضٍثـب سـٌٔ     ( ٍهوٍب ٗزسض التٌَِٗ ثِ ؤىّ الىتبة قُجى ثبسن )ضحلٔ ؤثٖ قبلت ذبى  

 . 1970 ،ٗوبى ـ ثغسازهكجًٔ اإل ،تطروْب هي الفطًس٘ٔ بلى الًطث٘ٔ السوتَض هػكفى رَاز
 .24ظ  ،2هحوٍس حسي الى٘ساض آل قًؤ، د  ،هسٌٗٔ الحس٘ي( 2)
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ُمـ ىمٌيؾ وزارة إوىمي٤مف طمٞمي٨م ىم٤مُمي٧م  ضمديدةٌ  ضمري٧م قمغم اعمخٞمّؿ ُم١مظّمرًا إاالطم٤مٌت أُ هذا وىمد 

 م وأقمٞمد سمٜم٤مؤه ُمـ ضمديد.:422ٜم٤مء اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٛمخٞمؿ ىمد هدم ؾمٜم٦م اًمٌ نّ أم. يمام  :9;3سمتٕمٛمػمه ؾمٜم٦م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاىة ادخّوم شبول 

 ادخّوم احلسوني
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 (3) مرؿد احلّر بن يزيد افرياحيّ 

٦ٌّمٌ  ،يمرسمالء قمـ همريبّ  ٝمٜم٤م ٟمحق صمالصم٦م أُمٞم٤ملٍ ًمق ادّم  اعمٚمّقن، شمٚميؽ هيل  ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  ٓطم٧م ًمٜم٤م ىم

٦ٌّم احلّر سمـ يزيدٍ  متٞمؿ، ٟمي٤مل ذف اًمِميٝم٤مدة  ُمـ أذاف وهق ىم٤مئدٌ  ،ل اًمػمسمققمّل اًمتٛمٞمٛمّ  اًمري٤مطمّل  ىم

وُدوميـ ذم هيذا اعمٙمي٤من،   ه83ذم طم٤مدصم٦م اًمٓميّػ سمٙميرسمالء ؾميٜم٦م  7يدي اإلُم٤مم احلًلمسملم 

سمٛمرىمده، ويرى اًمزائر ًمدى دظمقًميف اعمحٞمٓم٦م وي٘مّمد ُمثقاه إهٚمقن ًمٚمزي٤مرة واًمتٜمّزه ذم اًم٤ًٌمشملم 

د قمٌد احلًلم يمٚمٞميدار ًمًٞمّ ا شمٕمٛمػم اإليقان سمًٕمل احل٤مّج » :قمٜمد سم٤مب اإليقان يُمتٞمٌتلم شم٘مرأ إومم

ىمد قمّٛمر هذا اعمٙمي٤من » :. وذم اجل٤مٟم٥م أظمر اًمُٙمتٞم٦ٌم اًمت٤مًمٞم٦مش  ه3552د اًمِمٝمداء ؾمٜم٦م رة ؾمٞمّ يطمْم

 . ش  ه3552ف اًمٗم٤مين( ؾمٜم٦م )دام فمٚمّ  ٦م آىم٤م طمًلم ظم٤من ؿمج٤مع اًمًٚمٓم٤من اهلٛمداينّ هبٛمّ 

ـْ سمذل آهتامم سمتِمٞمٞمد هذا اًم٘مؼم هق اًمًٚمٓم٤من إؾميامقمٞمؾ اًمّميٗمق اًميذي زار  ّي ويم٤من أّول َُم

٦ٌّمً 3727ي   ه36;اًمٕمراق قم٤مم   وضمٕمؾ ًمف احٜم٤ًم.  م، وسمٜمك قمٚمٞمف ىم

خي٤مـم٥م ومٞمٝم٤م احلّر سميـ  أسمٞم٤مٌت   ه3527وًمٚمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم ظمٓمٞم٥م يمرسمالء اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 سم٘مقًمف:  يزيد اًمري٤مطمّل 

ا  ـصـاُ  ِجاٙا ظِا  لًِا ظِص ِاٌ ٚام 

 

ـــص بٓ  ـــِ٘للان ــ  نِ اىلشــم ااأه ـــ ال ام

اٚامٓـ ْاف ّاإذٗظيـلاِ ــ  ااالـرالـرُر ل 

 

أل اظنٗا هـ ُاأ  ـاٚاااهـٍِ  اـابٓوجٔ 

اظـؤارـى  اااهـيلأوـ ا ظٍِـنلاااٌـاُـ 

 

ـــِّٕيل  ـــ ْااوظ ـــرِٓآ ّامٓ ـــال اىلن

ــٚاوـــاوبالـــون ٌُل  ـــيلا  ّ ا ــ ّ اه

 

اهـــيلاجـــ ٍا ظموِــااأه ّىــلاجـــ ُـ 

اذ امّرٌ ااٌأظحٚ  ا ظ جأ ا(2)ٍلوـ الرِوٙ

 

ا جــآاِ رــوُـــلاِـــ ِ٘لا لـــرقا ظاأٗ 

 وؾمٛمع اًمًٞمد حمّٛمد اًم٘مزويٜمل ىمقل أطمد اًمِمٕمراء اعمت٘مّدُملم ذم احلّر:  

ا ظحــ ياىٍِٕــوا ٕشــلفهاٌــ  ّ

 

ــ نامــ اهٔمــاٚاوســرّمٕااأشــ   اظرحٔ

                                                                     

 . 138ظ(، ّـ1426)شٍ المًسٓ ٍشٍ الحزٔ  ،9، الًسز ( هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 1)
 . 181ظ، 2العضولٖ، د السٗي ذ٘ط ،األيالم( 2)
فى سٌٔ  الحبئطٗبت، للط٘د( 3) طٍت  79َض رل٘ل ؤَث الحت، ظّـ، تحم٘ك : السوت 1305هحسي ؤَث الحتٍ الوَت  م( .  2003)٘ث
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 وم٘م٤مل رّدًا قمٚمٞمف: 

ــو ــإّ٘اا ُلفى ــيا اوِ ــٚا ظآ الر

 

ٗاا ف  اىــ خّ ا ظحــ ّا ظآــيِآاو

اوســرّمٕاظرحــ ّامــ اهٔمــاٚاأشــ  

 

ــ ك  ــ ْاااوٗاى  ــٌامٓ ــل ٍمّلظ اُِ

 وىم٤مل ذم اعمٕمٜمك ٟمٗمًف:  

ا ظح ّاوُحـٓاهـلظ و حِاااظـ لنٙ

 

املاجئــامىِـٚا ظؽـً٘اهـل فاااااإذ  

ا( ظحــ ّا ــ ّاهِــَافُــلحِا)ظــِمم 

 

ــ م ااو ف  ــ اُِ ـــىِلهام اوأنآــاام

 

اظوــ ناســن هُاٗاُ ظــٚاهيــلاهلســػا ااا

 

اوإ أـل اٌـَا ـ ناااالرٚا  ٍّاسّ٘ٗ 

ــ  ــ ياوظِّٕـ اٌـــَاشـــ ِّااواظ ـــلافأٙاشـ

 

امـلاأرـلماهٍمرـوااااأرلما  ـِِللا 

ــ٘لا  ــ ألال ــ اِااه ــ جرنا ظٍ  اٗ  جام 

ا

اؼئـللاٌأِولانحنا ظ ـوػاوىـنامؽأاا 

ا ظوحــ ِاا ظــٚافم٘ا ظمرــٚاٌــلظُِاااأنوـــٔا

ا

ــٌلا:وِــلج  ــَاىنه ااٍاإذ ســِ٘اىــ ٙاظ

ا ِـوآــٌــلنلِٚاف ُـاا ظاافهرــٚاىـناا:وِـلجاا

ا

ـاااٌأجرجَ  ٙااأواسـِ٘اٌـَاإٔ  مٙ ا ظـنف

اوجلىــاىماٌِيـــلاجيــل اِـــنٙا ظوـــ نااا

ا

أـل اظرحـ مام ىٍـللااااٌج ّ اسٍِلل 

ا ِـ ظنوٚاٌَاسـللٌا ظوـ لاو ظِصـاااا  فٓشَا

ا

انـلفاجحـِ يماااوأظ ّاٌـِيماِوـلَاا 

ــااا ــ ن قا ظ  ــنجا ٛام  ــ افس ــ ا ه ا نـل

ا

امحلمِـللا ظفرَـلجاا ظٚاأ اِعٚاىحـا 

ــلاٌـــَا ظي ـــمافأٙاا ــ ًّا ظحـــ ن ظمرِـ اوـ

ا

ا  لاه ـلااـم  وآـااٌجللاإظِوا ظ ـوػُا 

اأرـــله ٓاهـــلظ ِ ِاأّٜاٌ ـــلاأخؽـــأبٗا

ا

اأنـــاُــلا هــ ا ُــل ً اأ ــ ها:ٌّــلج 

ا نـهـــانِلْا ظانِئـــٌاذٍا ظآـــاو ـــ ها

ا

اٌـَا ظمن ِـنالِـانلااااٌأنـاسـمِاٗا 

ا
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 (3)مرؿد ابن احلمزة 

اعمٕميروف سمي٤مسمـ احلٛميزة، يمي٤من وم٘مٞمٝمي٤ًم قم٤معمي٤ًم  سمـ محزة اًمٓمقؾمّك  هق قمامد اًمديـ حمّٛمد سمـ قمكمّ 

اعم١مّدي إمم ُمديٜم٦م اهلٜمدّي٦م  ، ي٘مع ُمرىمده ذم اًمٓمريؼ اًمٕم٤ممّ وم٤مواًل ُمـ أقمالم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجرّي 

 قن سمف. ار ويتؼميمّ ي٘مّمده اًمزوّ  سم٤مرزٌ  )ـمقيري٩م(. وهق ُمزارٌ 

 7ألخرس ابن اإلمام افكاطممرؿد ا

، وإًمٞميف 7، يٜمتٝمل ٟمًٌف إمم اإلُمي٤مم ُمقؾميك سميـ ضمٕمٗميرهق حمّٛمد سمـ أيب اًمٗمتح إظمرس

اًم٤ًمدة آل اخلرؾمي٤من ذم اًمٜمجيػ، ي٘ميع ُمرىميده سمْميقاطمل ُمديٜمي٦م يميرسمالء ذم اعم٘م٤مـمٕمي٦م يٜمت٥ًم 

 اعمٕمرووم٦م سمي )اإلسمٞمؽم(. 

 مرؿد ظون بن ظبد اهلل

٦ٌّمً  ُمـ ؿمامل يمرسمالء قمغم سمٕمد ؾمٌٕم٦م أُمٞم٤ملٍ  ٌّي٦م قميقن سميـ سم٤مًم٘م٤مؿم٤مينّ  ٜم٦مً ُمزيّ  شمِم٤مهد ىم ، شمٚمؽ هل ىم

 .7ُمـ ؾمالًم٦م اإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكمّ  ،قمٌد اه سمـ ضمٕمٗمر

٤مسم٦م اًمًٞمّ  ًّ رب ذم أٟمًي٤مب يذم يمت٤مسمف )ُمٜم٤مهيؾ اًمْمي اًمٙم٤مفمٛمّل  د ضمٕمٗمر إقمرضمّل وىمد ذيمر اًمٜم

قمغم صمالصم٦م ومراؾمخ  ، ويم٤مٟم٧م ًمف وٞمٕم٦مٌ اًمٕمرب( ُم٤م ٟمّّمف: يم٤من ؾمّٞمدًا ضمٚمٞماًل ُم٘مٞماًم ذم احل٤مئر احلًٞمٜمّل 

ومُدومـ ذم وٞمٕمتف، وسُمٜمل قمغم ُمرىمده هذا اعمزار اعمِميٝمقر،  ،ظمرج إًمٞمٝم٤م وأدريمف اعمقت ،ُمـ يمرسمالء

٦ٌّمٌ   ، واًمٜم٤مس ي٘مّمدوٟمف سم٤مًمٜمذور وىمْم٤مء احل٤مضم٤مت. قم٤مًمٞم٦مٌ  وقمٚمٞمف ىم

ـّ اًمٜم٤مس أّٟمف ىمؼم قمقن سمـ قمٌد اه سمـ ضمٕمٗمر اًمٓمّٞمي وهيق هميػم ايحٞمح> إذ إّن اؾميٛمف  ،٤مروئم

سمـ احلًـ اًمٌٜمٗم٩ًم سمـ إدريس سمـ داود سميـ أمحيد   سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمرقمل سمـ قمكمّ قمقن سمـ قمٌد اه

اعمًقد سمـ قمٌد اه سمـ ُمقؾمك اجلقن سمـ قمٌد اه اعمحض سمـ احلًـ اعمثٜميك اسميـ اإلُمي٤مم احلًيـ 

                                                                    

 . 58ظ(، ّـ1427)ضرت ٍضًجبى  13، الًسز ( هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 1)
 . 133، ظ 1للط٘د هحوٍس حطظ السٗي، د  ،هطالس الوًبضف( 2)
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وُييزار > إُمر اًمذي ايمتٗمٞمٜم٤م سم٤مًمتٜمقيف قمٜمف7سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمًٌط اسمـ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ 

 م إًمٞمف اًمٜمذور واهلداي٤م. ٦م، وشُمٜمحر قمٜمده اًمذسم٤مئح وشُم٘مدَّ ٦م واخل٤مّا اًمٕم٤مُمّ  ُمرىمده ُمـ ىمٌؾ

 (9)مرؿد افسود أمحد )أبو هاصم( 

د يمٞمٚمق ُمؽمًا. إّن اًمًٞمّ  47ـمقًمف  ذم ـمريٍؼ  ،٦مُمـ ؿمٗم٤مصم٤م احل٤مًمٞمّ  ذم اًمِمامل اًمٖمريبّ هذا اعمرىمد ي٘مع 

وجلي٤مشمق أـمٌٞمي٥م  اًميديـ دأمحد، اًمٜم٤مفمر ًمرأس اًمٕملم، هق اسمـ حمّٛمد أيب اًمٗم٤مئز اًمذي ـمٚمٌيف رؿميٞم

وم٤مُمتييٜمع ُميـ ذًميؽ  ،وأـمٛمٕمف ذم ٟم٘مي٤مسم٦م اًمٕميراق ٦م،ذم ُمديٜم٦م احلٚمّ  ظمداسمٜمده ًمٙمل ي٘متؾ شم٤مج اًمديـ

 وهرب ُمـ ًمٞميٚمتف إمم احل٤مئر.

، وحيتٛمؾ أن يٙمقن أسم٤م ه٤مؿمؿ> ّٕن اًمٜمي٤مس إذا أرادوا ومٝمل ظمٓم٠مٌ  (أمحد سمـ ه٤مؿمؿ)أُّم٤م ؿمٝمرشمف 

 ف سم٠ميب ه٤مؿمؿ. أن يٕمّٔمٛمقا قمٚمقّي٤ًم يًتٜمٝمْمقٟمف ومٞمخ٤مـمٌقٟم

 أُّم٤م ُم٘م٤مـمٕم٦م رأس اًمٕملم ومٝمل ٟم٦ًٌم إمم قملم ؿمٗم٤مصم٦م، وشُمٕمرف طمتّك اًمٞمقم سمرأس اًمٕميلم، وهيل أراضٍ 

٤مًمٞمي٦م، وإّن شمٚميؽ إرايض اًمتيل ؿمٗم٤مصم٦م سم٤مًم٘مرب ُميـ اًمرطّم  ُمِم٤مرة، شم٘مع إمم ؿمامل همريبّ  69:8ُم٤ًمطمتٝم٤م 

 يم٤من اًمًٞمّ 
ٍ
ّ ٤م  د أمحد ٟم٤مفمرًا قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٝم٤م قملم ُم٤مء ـّ ُم٤مءه٤م ىمٚمٞمؾ>ٕ   ُمٓمٛمقرة.وًمٙم

ا٤مدف ومتح اًمٕميراق ُميـ ىمٌيؾ إُميػم أىمًي٤مس شمٞمٛميقر اًمِميٝمػم  وذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجرّي 

سـم شمٞمٛمقر ًمٜميؽ قميغم رأس ا، ومج٤مء إمم يمرسمالء إُمػم قمثامن هب٤مدر ظم٤من  ه9;9وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،سمتٞمٛمقر ًمٜمؽ

٤م وميّر اًمًيٚمٓم٤من أمحيد ، واًمتحؿ اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمام ذم ؾمٝمؾ يمرسمالء، وعّميعمٜم٤مزًم٦م اًمًٚمٓم٤من أمحد اجلالئرّي  ضمٞمشٍ 

ؾميت٘م٤ٌمًمف اًمًيٞمّ  د واًمتج٠م إمم طمّمـ قملم اًمتٛمر أقم٘مٌف قمثامن هب٤مدر ظم٤من، وذم اًمٓمريؼ ظمرج ُمـ ويٞمٕمتفٓ 

اعمٚمّ٘م٥م سم٠ميب ـمراس، وقمٜميد ذًميؽ ظمٚميع قمٚمٞميف  د حمّٛمد سـم أمحد اعمقؾمقّي اجلٚمٞمؾ احلًٞم٥م اًمٜمًٞم٥م اًمًٞمّ 

                                                                    

ثـعضن   ًسرتِ فٖ هىتجٔ الط٘د آلـب ( للس٘س رًفط األيطرٍٖ الىبنوٍٖ، )هركَـ ،ؤًسبة الًطة هٌبّل الؿطة فٖ( 1)
 ٍلس قَجى ثتحم٘ك الس٘س هْسٕ الطربئًّٖ. ،ًٖ فٖ الٌزفالكْطا

 . 68ظ(، ّـ1426)روبزٕ األٍلى ٍروبزٕ الخبً٘ٔ  6، الًسز ( هزلٔ )ٌٗبث٘ى( 2)
ٖ قبلت، ألحوس ثي( 3) ٖ ؤًسبة آل ؤث ٓ الكبلت ف زٕ، ظ  يوس طة، 335هٌّْب السٍا ٖ ؤًسبة اًل هط هٌبّل الؿطة ف ًٍا زف،  ، قجى اٌل

ٔ السٍ٘س رًف ٖ )هركَـ( ، ظ للٌسٍبث ٖ الىبنو هطالس الوًبضف، للط٘د هحوٍس حطظ565ط األيطر  . 87، ظ 1السٗي، د  ،ٍ 
 . ( هصّوطات السٍ٘س هز٘س السٍ٘س سلوبى الٍَّبة آل قًؤ )هركَـ( 4)
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ر وظم٤مزٟم٤ًم ًمٚمٛمِمٝمديـ يميرسمالء واًمٜمجيػ، إُمػم قمثامن اخلٚمع واهلداي٤م وقمٞمّٜمف ٟم٤مفمرًا قمغم طمّمـ قملم اًمتٛم

ٓ زال فمي٤مهراً ُييزار وميقق ؿميٗم٤مصم٤م، وًمُ  ّ٘م٥م سم٤مُٕمػم حمّٛمد ؿمٛمس اًمديـ سـم أمحد ؿمٛمس اًمديـ اًمذي ىمؼمه 

 ُيٕمرف سم٘مؼم أمحد سـم ه٤مؿمؿ، وهق اجلّد إقمغم ًمٚم٤ًمدة آل وم٤مئز اًمٞمقم ذم يمرسميالء. 

تلم ٞميؽ اًم٘مٌٞمٚمتيلم اًمٕمٚميقيّ وُمٜمذ ذًمؽ احللم أاٌح ًمٚم٤ًمدات اًمٕمٚمقيرلم ُمـ آل ومي٤مئز وآل زطم

وُميزارع ُميـ شمٚميؽ إرايض اًمتيل ومتحٝمي٤م إُميػم  أراضٍ  ذم احل٤مئر احلًيٞمٜمّل  اًم٤ًميمٜمتلم يقُمئذٍ 

 اعمذيمقر ووهٌٝم٤م هل١مٓء اًم٤ًمدة. 

اعمٜمًقب ٕيب احلًـ سمـ زهرة ٟم٘مٞم٥م طمٚم٥م ىمقًمف: )وسمٞمي٧م  شهم٤مي٦م آظمتّم٤مر»ضم٤مء ذم يمت٤مب 

لم ذوو ٟمٞم٤مسمي٦م وٟمخيؾ سمِميٗم٤مصم٤م، ُميـ أقمٞمي٤من ؾمي٤مدات ُمـ اًمٕمٚميقير  أيب اًمٗم٤مئز سم٤محل٤مئر احلًٞمٜمل ىمقمٌ 

اعمِمٝمد، ويم٤من ضمّدهؿ ؿمٛمس اًمديـ حمّٛمد ٟم٤مفمرًا ًمِميٗم٤مصم٤م، يميرياًم ُمقايقوم٤ًم سم٤مٕومْمي٤مل واجليقد، 

 اخلٛمقل(. وهؿ يم٤مٟمقا سم٤معمِمٝمد قمغم ىم٤مقمدة اًمٌدو، وىمد دظمٚمقا ذم ـمّل 

ـ حمّٛميأُّم٤م ٟم٥ًم اًمًٞمّ  ـ أيب د أمحد أسمق ه٤مؿمؿ ومٝمق: اًمًٞمد أمحد ٟمي٤مفمر رأس اًمٕميلم اسمي د أيب اًمٗمي٤مئز اسمي

ـ أيب اًمٓمّٞميضمٕمٗمر حمّٛمد سـم قمكم سـم أيب ومقيرة سـم أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد احلؼم ظمػم اًمٕمامّ  ـ قمكم اعمجدور سمي ٥م ل سم

 .7أمحد سـم حمّٛمد احل٤مئري سـم إسمراهٞمؿ اعمج٤مب سـم حمّٛمد اًمٕم٤مسمد اسـم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

حمّٛمد سمـ قمكم سمـ أمحيد  ويٜمّص ا٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م )دائرة اعمٕم٤مرف( سم٘مقًمف: أمحد سمـ حمّٛمد سمـ

اعمِميٝمقر سم٠ممحيد سميـ  7سمـ حمّٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمج٤مب سمـ حمّٛمد اًمٕم٤مسمد سميـ ُمقؾميك سميـ ضمٕمٗميرا

 ، اًمٔم٤مهر هق اًمذي ىمؼمه سمِمٗم٤مصم٦م قمغم صمالصم٦م ُمراطمؾ سمٙمرسمالء.ه٤مؿمؿ، أو أسمق ه٤مؿمؿ اعمقؾمقّي 

ظم٤مرضمٝمي٤م، وذم رة ذم يمرسمالء وي٦م اعمٜمتِمريػ ذم اعمِمّجرات اًمٕم٤مئٚمٞمّ يّون هذا اًمٜم٥ًم اًمِموىمد دُ 

 .وُمٓمٌققم٦مٍ  خمٓمقـم٦مٍ  يمثػمةٍ  ُمّمٜمّٗم٤مٍت 

                                                                    

 .88ظ  ،الوٌسَة ألثي ظّطٓ ًم٘ت حلت ،الجَ٘تبت الًلٍَٗٔ الوحفَنٔ هي الغجبض غبٗٔ االذتػبض فٖ( 1)
ٓ الو( 2) ٍٖ الحبئطٕ، د  ًبضفزائط هزسٍز هب زحط، للط٘د هحوٍس حس٘ي ثي سل٘وبى األيلو ٓ ثومتجس األحطٍ   )قجى لن(. 256، ظ 3الوسوٍب
  هي الوػبزض التٖ ٍٔرس فْ٘ب ًست السٍ٘س ؤحوس ؤثَ ّبضن:( 3)

غلٍ٘ٔ الوركَقٔ ضؤٗت ًسرتِ األ ،ّـ968ؤـ ؤًسبة هطزط : لوالّفِ غ٘بث السٗي هٌػَض زضتىٍٖ الط٘طاظٍٕ، الوتَفى سٌٔ 
 ثوطْس.  الًبهٍٔ 7فٖ هىتجٔ اإلهبم الطؾب
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٤مسم٦م اعمٕم٤مس اًمًٞمّ  ًّ  ٟمًي٥م د ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌّم ووٛمـ ُمِمّجرة ؾم٤مدات يمت٤مسمجل ذيمر اًمٜم

خمتٚمٗمي٦م. وهٜمي٤مك  اًمٙمريؿ اعمٓمٌقع ذم ـمٝمران ُمرارًا سمٓمٌٕمي٤مٍت اعمّمحػ اًمًٞمد أمحد أسمق ه٤مؿمؿ ذم 

 ا اًمٜم٥ًم اًمنميػ. اًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ إدًّم٦م اًمٍمحي٦م اًمتل شمث٧ٌم اح٦م هذ

ـ اعمراىمد واعمزارات آظُمرى أمهٞمّ  ـ اًم٘م٤مؿمي٤مينّ  > طمٞم٨م شمٕمٚمقه ىم٦ٌّمٌ ٦مً أُّم٤م ُمرىمده ومال ي٘مّؾ قم ، وحييٞمط سميف ُم

ـٌ  يميرسمالء واُههي٤م، ويميذًمؽ ُميـ اعميدن اعمجي٤مورة ذم قمِم٤مئر ُمـ  يمٌػمٌ  ، ويزور ُمثقاه قمددٌ واؾمعٌ  اح

 م اًم٘مراسملم وُمدى اًمٜمذور.وشُم٘مدَّ ٦م يمّؾ قم٤مم، ومتُٜمحر طمقاًمٞمف اًمذسم٤مئح، ُمقاؾمؿ اًمزي٤مرات اخل٤مّا 

 حصن األخورض

ُميٞماًل، أو ُمي٤م ُي٘مي٤مرب اًمًيٌٕم٦م  ;4ُمـ أصم٤مر اعمٝمّٛم٦م اًمتل شمٌٕمد قمـ ُمريمز اعمديٜمي٦م طميقازم هق 

ـٍ ُمـ ومراؾمخ سملم يمرسمالء وؿمٗم٤مصم٦م، ويتٙمّقن  ـّ ؾميقرٌ  ُمت٘م٤مرسم٦مٍ  ذي صمالصم٦م ىمّمقرٍ  ُمٜمٞمعٍ  طمّم  حيٞمط هب

طمّ٘م٤ًم أّٟميف مل ُيٕميرف شم٤مرخييف قميغم وضميف اًمتيدىمٞمؼ> مل يٌَؼ ُمٜمف همػم إٟم٘م٤مض. وُمـ اعم١مؾمػ  قمٔمٞمؿٌ 

 قمغم ضمقاٟم٥م اًم٘مٍم أو احلّمـ.  أو إؿم٤مراٍت  وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد يمت٤مسم٦مٍ 

ف يوًم٘مد اظمتٚمٗم٧م آراء اًم٤ٌمطمثلم طمقل زُمـ سمٜم٤مء إظمٞمْم ر> وم٤معم١مّرظمقن مجٕمقن قمغم أٟمّي

ر يُمـ ُم٤ٌمين اًمٕمرب ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، همػم أّ ؿ اظمتٚمٗمقا ذم شمي٤مريخ اًمٌٜمي٤مء وذم اًمٕمّمي

٦م، وُمـ قمامرات  ـّ اًمرأي إرضمح هق أّٟمف ُمـ أصم٤مر اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞمّ اًمذي سُمٜمل ومٞمف، وًمٙم

٦م اًمريي٤مزة اًمٕم٤مُمي٦م ذم اًمٌٜمي٤مء، يّ> اقمتامداً قمغم ٟمققمٞماعمٜمتّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجرّي 

يمّٚمٝم٤م شمٕمقد إّ ٤م اًمتل قمثر قمٚمٞمٝم٤م ظمالل اًمتحّري٤مت إصمري٦م ذم اعمقىمع> طمٞم٨م  لودراؾم٦م اًمٚم٘م

 ٚمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م اعمذيمقرة. ًم

                                                                                                                                                               

هركـَـ   ( ،فػل )ث٘ت ؤثـٖ الفـبئع ثبلحـبئط    ،657ة ـ تصوطٓ األًسبة : لوالّفِ ؤحوس ثي هٌّْب الًج٘سلٖ الحسٌٍٖ٘، ظ 
 ثوطْس.  الًبهٍٔ 7ثوىتجٔ اإلهبم الطؾب

م٘ت ـ ثحط األًسبة، للسٍ٘س الوطاز اثي الوطحَم الس٘س ؤحوس اٌل بهٍٔ ثوطْس.   7، هركَـ ثوىتٔج اإلهبم الطؾب174، ظد   اًل
 ّـ.  1376قجى بٗطاى  ،35ظ ،1للسٍ٘س هحوٍس يلٖ الطٍؾبتٖ ّ، د ،ز ـ ربهى األًسبة

 . 30ظ  ،ّـ ـ ثحط األًسبة، للسٍ٘س حس٘ي ثي هحوٍس الطفبيٖ الطبفًٖ الحٌفٖ
 . 85ظ  ،1هحوٍس حطظ السٗي، د  ٍ ـ هطالس الوًبضف، للط٘د
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ا٤مًمح أيمٞميدر قميغم دوُمي٦م  9إّن اًمٜمٌّل »: شدوُم٦م اجلٜمدل»ة ىم٤مل ي٤مىمقت احلٛمقي ذم ُم٤مدّ 

وم٠مىمّره  ،وم٠مؾمٚمؿ أظمقه طمرسم٨م ،راٟمٞم٤مً ياجلٜمدل وأُّمٜمف، وىمّرر قمٚمٞمف وقمغم أهٚمف اجلزي٦م، ويم٤من ٟمّم

ٛمير ُميـ دوُمي٦م ومي٠مضماله قم ،9وٟم٘مض أيمٞمدر اًمّمٚمح سمٕميد اًمٜمٌيّل قمغم ُم٤م ذم يده.  9اًمٜمٌل

ـْ أضمغم ُمـ خم٤مًمٗمل ديـ اإلؾمالم إمم احلػمة، ومٜمزل ذم ُمقوعٍ  ُمٜمٝمي٤م ىميرب قميلم  اجلٜمدل ذم َُم

ومٝميق  ،ؾماّمه٤م )دوُم٦م(، وىمٞمؾ: )دوُم٤مء( سم٤مؾمؿ طمّمٜمف سمقادي اًم٘ميرىُمٜم٤مزل اًمتٛمر وسمٜمك ومٞمٝم٤م 

 ُيٕمرف، إّٓ أّٟمف ظمراب. ... إًمخ. ىم٤مئؿٌ 

ا إمم ىميقل يي٤مىمقت، ومٕمّ٘مي٥م قميغم ذًميؽ رأيف هيذ وأؾمٜمد اًمٕماّلُم٦م اعمرطمقم ؿمٙمري أًمقّد 

ىم٤مئاًل: إّن يمٚمٛم٦م )إظمٞمي( حمّروم٦م ُمـ اؾمؿ )إيمٞمدر(، وهق اؾمؿ أُمػم ُمـ أُمراء يمٜمده أؾميٚمؿ ذم 

 ادر اإلؾمالم، وم٤مًم٘مٍم جي٥م أن يٙمقن ؿُمّٞمد ُمـ ىمٌؾ إُمػم اعمٌحقث قمٜمف ىمٌؾ اإلؾمالم. 

ذم اًمت٤مريخ وهق  ُمٕمروٍف  همػم أّن )ُمقزيؾ( ٓطمظ أّن يمٚمٛم٦م )إظمٞمي( ُمـ أًم٘م٤مب ؿمخصٍ 

)إؾمامقمٞمؾ سمـ يقؾمػ إظمٞمي( طم٤ميمؿ اًمٞمامُم٦م قمغم اًمٙمقوم٦م ُمـ ىمٌؾ اًم٘مراُمٓم٦م )ذم أوائيؾ اًم٘ميرن 

                                                                    

 . ( هبزٓ )زٍهٔ الزٌسل ،106ظ  ،2ٗبلَت الحوَٕ، د  ،ًزن الجلساىه( 1)

 حصن االخورض
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ر جيي٥م أن يٙميقن )دار اهلجيرة( اًمتيل ياًمراسمع اهلجري، اًمٕم٤مذ اعمٞمالدي(، وم٘م٤مل: إّن إظمٞمْمي

 ؾم٧ًم ُمـ ىمٌؾ احل٤ميمؿ اعمِم٤مر إًمٞمف.أُ 

، وذًمؽ ًمٞمجٕمٚميف قميلم دار 499أّٟمف سُمٜمل قم٤مم ويٕمّ٘م٥م ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن قمغم رأي ُمقزيؾ اًمذي ذيمر 

ذم أّٟمف ُميـ اعمحتٛميؾ ضميّدًا أن يٙميقن  اهلجرة اًمتل سمٜم٤مه٤م اًم٘مراُمٓم٦م ذم هذا اًمٕم٤مم سم٘مقًمف: وٓ ؿمّؽ 

اًم٘مراُمٓم٦م ىمد أقم٤مدوا شمِمٞمٞمده ًمالًمتج٤مء إًمٞمف، وًمٙمـ مل شمٙمـ ًمدهيؿ اًمقؾم٤مئؾ سمؾ مل يٙمـ ُمـ ؿمي٠م ؿ 

 ف.أن يٌتٜمقا ُمثؾ هذا احلّمـ اًمٕمٔمٞمؿ ًمٞمتحّّمٜمقا ومٞم

وىمد ٓطمظ اعمًتنمق ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن قمٜمد زي٤مرشمف إظمٞمي أّن ري٤مزشمف شمِم٤مسمف اًمري٤مزة اًم٤ًمؾمي٤مٟمٞم٦م، 

ذم اًمٕميراق  ىمٌؾ اًمٕمٝمد اإلؾمالُمّل  إيراين   وم٤مقمت٘مد ًمذًمؽ أّٟمف جي٥م أن يٙمقن ىمد ؿُمّٞمد ُمـ ىمٌؾ ُمٕمامرٍ 

ف اًمِمٕمراء ام يم٤من )ىمٍم اًمًدير( اًمذي شمٖمٜمّك سملم، وىم٤مل: رسمّ ٕضمؾ أطمد ُمٚمقك احلػمة ُمـ اًمٚمخٛمٞمّ 

 ر ٟمٗمًف. يهق إظمٞمْم

ر ُميـ اعمٌي٤مين اعمِميٞمّدة يوىمد أّيدت )ديقٓومقا( رأي ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن ُمـ طمٞم٨م إؾم٤مس، واقمتؼم إظمٞمْم

 ذم اًمؼميٓمي٤مينّ  آقمتامد دار ؾمٙمرشمػمة سمٞمؾ اعمس وىمّررت ىمٌؾ اإلؾمالم ذم أواظمر اًم٘مرن اًم٤ًمدس ًمٚمٛمٞمالد.

ّ ي٤م ايمتِميٗم٧م اعمًيجد م أّٟميف ُميـ اعم;2;3ر ؾميٜم٦م يي٤مرمي٤م إظمٞمْميز ًمدى سمٖمداد ٌي٤مين اإلؾميالُمٞم٦ّم>ٕ 

 وٓطمٔم٧م اعمحراب، ورضّمح٧م أن يٙمقن دوُم٦م احلػمة اًمتل ؿمٞمّدت ذم قمٝمد آُُمقيرلم. 

ويمره ؾمقيؾ( وم٘مد أّيدوا رأي اعمس سمٞمؾ ُميـ طمٞمي٨م إؾمي٤مس  ،وأؾمٙم٤مر روشمػم ،أُّم٤م )ُمقزيؾ

ٌٞمي٧م شمي٤مريخ اًمٌٜمي٤مء سميلم وم٤مقمتؼموا إظمٞمي ُمـ اعم٤ٌمين اإلؾمالُمّٞم٦م، همػم أّ ؿ اظمتٚمٗميقا ذم أُمير شمث

 أواظمر اًم٘مرن إّول وأوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع ًمٚمٝمجرة. 

وًمٙمـ )يمره ؾمقيؾ( مل يقاومؼ قمغم رأي اعمس سمٞمؾ ذم اقمت٤ٌمر إظمٞمي ذم قمٝمد آُُميقيرلم سميؾ 

ىمّرر أّٟمف ُمـ قمٝمد اًمٕم٤ٌمؾمٞمرلم، ورضّمح أن يٙميقن ىميد ؿُميّٞمد ذم قمٝميد قمٞمًيك سميـ ُمقؾميك اسميـ أخ 

 اعمٝمدي وزّم قمٝمد اعمٜمّمقر، ويم٤من واًمٞم٤ًم قمغم اًمٙمقوم٦م.  اًمًّٗم٤مح واعمٜمّمقر واسمـ قمؿّ 

                                                                    

 . ( م1937) 35ظ  ،الًطاق اٙحبض المسٗؤ فٖ ،األذ٘ؿط( 1)
 . ( )هبزٓ ؤذ٘ؿط ،531ظ  ،1زائطٓ الوًبضف اإلسالهٍ٘ٔ، د ( 2)
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وأُّم٤م )هقؾمٗمٞمٚمد( وم٘م٤مل: جي٥م أن يٙمقن ُمـ ُم٤ٌمين أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ًمٚمٝمجرة> ّٕٟميف وضميد 

 ري٤مزة إظمٞمي وري٤مزة ؾم٤مُمراء.ذم ؿمٌٝم٤ًم 

ر يري٦م سم٤مؾميؿ )ىمّمييوٟمنم اًمٌّح٤مصم٦م شمقومٞمؼ اًمٗمٙمٞمٙمل سمحث٤ًم ُمًيٝم٤ًٌم ذم جمٚمي٦م )اعم٘متٓميػ( اعمّمي

م، وىمد ُاقمٞمد 58;3م ي 57;3ر ذم اًمت٤مريخ( قمٜمدُم٤م يم٤من احل٤ميمؿ اعمٜمٗمرد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م يٞمْمإظم

ره ذم اًمٕمدد اخل٤مص ُمـ ُمٚمحؼ ضمريدة )إظم٤ٌمر( اًمٌٖمدادي٦م، ويًتخٚمص رأييف سمي٤مًم٘مقل: إّن يٟمِم

ر ير هق )دوُم٦م اجلٜمدل(، وإّن ُمِمّٞمده هق )أيمٞمدر(، وإّن قمٍم شمِمٞمٞمده هق اًمٕمّمير إظمٞمْميىمّم

ريخ اإلؾمالم، وذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م إّول ُميـ اخلٚمٗمي٤مء اًمراؿميديـ وًميٞمس هٜمي٤مك أيي٦م إّول ُمـ شم٤م

 .أو شمْمٚمٞمؾٍ  ؿمٌٝم٦مٍ 

ٟم٘متيٌس ُمٜميف ُمي٤م  ،تف اًمت٤مرخيّٞم٦مآظمر قمـ طمّمـ إظمٞمي وُمقىمٕمف وأمهٞمّ  ُمقؾّمعٌ  وهٜم٤مك سمح٨ٌم 

 خيّص واػ اًم٘مٍم: 

ـٍ   ُمٜمٗمّميٚم٦مٌ  ٦مٌ ٜمحمّّمي ومخؿ، وسمج٤مٟمٌف سمٜم٤ميي٦مٌ  ، داظمٚمف ىمٌٍم يمٌػمٍ  يت٠مًّمػ ىمٍم إظمٞمي ُمـ طمّم

 ٦م. قمـ اًمٌٜم٤مي٦م إاٚمٞمّ 

ر ومٛمًيتٓمٞمؾ يُمؽمًا، أُّم٤م اًم٘مّمي 39ُمـ أوالقمف  ع اًمِمٙمؾ، يٌٚمغ ـمقل يمّؾ وٚمعٍ احلّمـ ُمرسمّ 

 ومخيؿٌ  ر دهٚمٞميزٌ يُمؽمًا، ويقضمد ذم ُمدظمؾ هذا اًم٘مّمي 332ُمؽمًا وـمقًمف  2:اًمِمٙمؾ يٌٚمغ قمروف 

 .  ُمرشمٗمعٌ  يٕمٚمقه ـم٤مٌق 

ُمـ ضمٝم٤ممي٤م  سمًٚمًٚم٦م أسمراٍج  وضمدراٟمف اخل٤مرضمٞم٦م جمّٝمزةٌ أُّم٤م اجل٤مُمع ومٞم٘مع ذم اجلٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦ّم ُمـ اًمدهٚمٞمز، 

إرسمع، وإسمراج اًمٙم٤مئٜم٦م ذم اًمزواي٤م شمًتقىمػ إٟمٔم٤مر أيمثر ُمـ همػمه٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احلي٤مل، هميػم أّن اًمؼمضميلم 

 ُمـ مجٞمٕمٝم٤م. أهؿّ  ٦مٍ ُمٕمامريّ  اًمقاىمٕملم ذم وؾمط اجلٝمتلم اًمنمىمٞم٦ّم واًمٖمرسمٞم٦ّم حيتقي٤من قمغم آصم٤مرٍ 

                                                                    

 الوػسض السبثك. ( 1)
تطـطٗي   19األذجبض  10ـ   132)هلحك الًسز  ،17ـ   15 عغ ،لالُستبش تَف٘ك الفى٘ىٖ ،األذ٘ؿط فٖ التبضٗد لػط( 2)

 . ( ّـ1357ضهؿبى  26/  1938الخبًٖ 
 ٍاًهط رطٗسٓ الغـطٍة ؛ ّـ1360م ـ  1941وطثالء /  ،هكجًٔ الخمبفٔ ،تإل٘ف يجبس يلَاى الػبلح ،ضسبلٔ األذ٘ؿط( 3)

 . ( فػل )حػي األذ٘ؿط ،م1935توَظ  ،السٌٔ األٍلى ،الىطثالئ٘ٔ
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أصم٤مر اًمت٤مرخيّٞم٦م ذم اًمٕميراق، وىميد اظمتٚمٗمي٧م  أّن ىمٍم إظمٞمي ُمـ أهؿّ  :ْمح ًمٜم٤م مم٤ّم شم٘مّدميتّ 

أراء ذم ؾم٥ٌم وضمقده ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمزٓء. ومم٤ّم ذيمر قمٜمف أّٟمف يم٤من ُمٚمت٘ميك ًميرؤوس إظميقان 

 اًمّمٗم٤م ومٞمف، ومٙم٤مٟمقا ي٘مّمدوٟمف ُمـ أضمؾ اضمتامقم٤ممؿ ويْمٕمقن رؾم٤مئٚمٝمؿ. 

ّٝميد اًمٓمرييؼ إًمٞميف ُميـ ـ ُمٕم٤معمف، وىمد ُمُ ُمـ ُمزاي٤مه وُمـ هٜمدؾمتف وُم وإظمٞمي حيتٗمظ سمٙمثػمٍ 

ٌّدٍ  ؾ اًمٜم٘مؾ إًمٞمف ذم ـمريٍؼ رًا، وؾمٝمُ يمرسمالء ُم١مظّم  ٤من واًمًيّقاح إضم٤مٟمي٥م ًمٚمًيٙمّ  ، وأاٌح ىمٌٚم٦مً ُمٕم

٦م اهتامُمي٤ًم ُمٚمحقفمي٤ًم ذم إايالح وهمػم إضم٤مٟم٥م. وذم أوٟم٦م إظمػمة سميذًم٧م احلٙمقُمي٦م اًمٕمراىمّٞمي

ًمالؾميؽماطم٦م شميقوّمرت ومٞمٝمي٤م  ر، وإقمداد ُم٤م يٚميزم ُميـ رؾمي٤مئؾ يم٢مٟمِمي٤مء دارٍ يسمٕمض ضمقاٟم٥م اًم٘مّم

 ٦م. ٤ٌمت اًميوريّ اعمتٓمٚمّ 

 ؿلعة افنّواب

يمٞمٚمق ُمؽمات ؿمّٞمده ٟميقازش قميكم  6ُمـ يمرسمالء قمغم سمٕمد  ي٘مع ذم اجلٜمقب اًمنمىمّل  شم٤مرخيلٌّ  أصمرٌ 

 .   ه 8;34ُمـ اًم٘مزًم٤ٌمش، وذًمؽ ذم قم٤مم  سمـ قمكم رو٤م ظم٤من اًمٜمّقاب اًمٚمقهقرّي اظم٤من اًمٙمٌػم 

ُمقىم٦م ذم اهلٜمد وُمـ إصمري٤مء، وُيٕمرف سم٤مًمٜمّقاب، وسمٕمد ٤مت اعمرويم٤من هذا اًمرضمؾ ُمـ اًمِمخّمٞمّ 

أن أشمّؿ سمٜم٤مء اًم٘مٚمٕم٦م اعمذيمقرة ؾم٤مومر إمم ؾم٤مُمراء وىم٣م ومٞمٝم٤م ردطمي٤ًم ـميقياًل ُميـ اًميزُمـ ذم ظمدُمي٦م 

د اعمجيّدد اًمٕم٤ممل اعمؼمز ذم قمٍمه، وقم٤مد سمٕمده٤م إمم يمرسمالء سمٕمد ووم٤مة اًمًٞمّ  ،طمًـ اًمِمػمازّي اعمػمزا 

ًميف ذم  ٦مٍ ظم٤مّاي اًميزُمـ إمم أن واومي٤مه إضميؾ، وُدوميـ ذم ُم٘ميؼمةٍ ُمـ  اًمِمػمازي، وُمٙم٨م ومٞمٝم٤م ومؽمةً 

 وٓ شمزال شُمٕمرف اًم٘مٚمٕم٦م اعمذيمقرة سم٤مؾمٛمف.  ،احـ احلًلم

وقمغم أصمر ؾمٗمر أهة اًمٜمّقاب اعمذيمقر إمم اهلٜمد أويميؾ أُمير إُميالك اًمٕم٤مئيدة هلي٤م إمم رئيٞمس 

يمقر، واًمٕم٘م٥م ُمٜميف إمم اًمٜمّقاب اعمذ اًمذي يم٤من يٛم٧ّم سمّمٚم٦مٍ  ويمالئٝم٤م وهق حمًـ ظم٤من اًم٘مٜمده٤مرّي 

 ذم يمرسمالء ُيٕمرف سمآل اًمٜمّقاب. 

رق إوؾميط ذم اًمًيٗم٤مرة يوُمـ هذه إهة اعمحؽمُمي٦م ُمٕمي٤مون دائيرة آؾميتخ٤ٌمرات ًمٚمِمي

اًم٤ٌمرع اًمديمتقر طمًيـ  ذم يمرسمالء، وُمٜمٝمؿ اًمٜمٓم٤مّد  ٦م، يمام يم٤من ٟم٤مئ٤ًٌم ًمٚمح٤ميمؿ اًمٕمًٙمرّي اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ 
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اب، واعمرطميقم حمّٛميد طمًيلم ظمي٤من أومْمؾ ٟم٤مئ٥م يمرسمالء إؾمٌؼ، واًمديمتقر ُمٝمدي ه٤مؿمؿ اًمٜمقّ 

 ذم سمٖمداد وهمػمهؿ.  ؾمٙمرشمػم دار آقمتامد اًمنمىمّل 

 خان افعطشان

شم٤مومرٟمٞمف وٛمـ رطمٚمتف ًمٚمٕمراق ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم اعميٞمالدي وايٗم٤ًم  ذيمر اًمرطّم٤مًم٦م اًمٗمرٟمّز 

 :ر اًميذي ايمتِميٗمف شم٤مومرٟمٞميفيُمًٝم٤ًٌم هلذا اخل٤من ُٟم٘مؾ إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وهذا ٟمّّمف: ىمد يٙمقن هذا اًم٘مّمي

ُميـ  اًمٗمرات قميغم ٟمحيقٍ  شمرى أـمالًمف ورؾمقُمف ذم اًم٤ٌمدي٦م همريبّ  ىمديؿٌ  )ظم٤من اًمٕمٓمِم٤من( وهق سمٜم٤مءٌ 

سمي٤مٔضمر، وُمي٤م  يمرسمالء، وهق قمغم طمّد واػ رطّم٤مًمتٜم٤م ُمٌٜميلٌّ  صمالصملم يمٞمٚمق ُمؽمًا ُمـ ضمٜمقب همريبّ 

وإن يم٤مٟمي٧م ىميد شمِميّٕمث٧م  ،٤مداشمف شمرى إمم يقُمٜم٤م هذاُمـ ضمدراٟمف وأىمقاؾمف وسمٕمض قم٘مّ  زاًم٧م يمثػمٌ 

شمٌٕميد قمٜميف  سم٤معمقىميدة )اعمقضميدة(، وهيق ُمٜمي٤مرٌ  . واًمذي ٟمٛمٞمؾ إًمٞمف أّن هلذا اًمٌٜم٤مء اٚم٦مً وشمّمّدقم٧م

 .  ُمًػمة ؾم٤مقمتلم إمم اًمِمامل اًمٖمريبّ 

ك ُم٤ًمًمح وُمٕم٤مىميؾ ييم٤مٟم٧م ومٞمام ُمْم ،ذم ـمّػ اًم٤ٌمدي٦م إّن هذه اعم٤ٌمين اًمتل شمرى سم٘م٤مي٤مه٤م ُمٜمثقرةً 

وىمد وايٗم٧م أٟمًي٦م اعميس  ٦م شم٘مٞمٝم٤م ّذ هجامت دوًم٦م اًمروم.وطمّمقٟم٤ًم وُمٜم٤مور ًمٚمدوًم٦م اًمٗم٤مرؾمٞمّ 

 اًمٕمٓمِم٤من واٗم٤ًم أصمري٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ذم يمت٤مهب٤م اعمقؾمقم.  ،سمٞمؾ ظم٤من

G.L. Bell: palace and mosque at /ukhider (oxford, 9191 pp 91-14 ). 

 ُمـ اًمٙمت٤مب اعمذيمقر.  74ي  68وقمٜمٞم٧م سمتخٓمٞمط اًمٌٜم٤مء وشمّمقير سم٘م٤مي٤مه ذم اًمٚمقطم٤مت 

  ٞمف اعم١مًّمٗم٦م.أُّم٤م أاؾ اًمٌٜم٤مء وشم٤مرخيف ومٚمؿ شمتٓمّرق إًم

ر اًمٕمٓمِمي٤من( اعمًيّٛمك هبيذا يوذم رواي٦م أظمرى: إّن ُمقىمع هذا اًم٘مٍم سملم ُمقىمدة وسملم اًمٙمقوم٦م )ىمّمي

ـْ ذم يآؾمؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مض، وهذا اًم٘مٍم هق واؾمٓم٦م سملم اًم٘مّم ر إّول وسميلم اًمٙمقومي٦م> إلظمٌي٤مر َُمي

ٟمٓمامس ُمٜم٤مسم  ع ُم٤مئف.اًمٙمقوم٦م سم٤مإلٟم٤مرة طم٥ًم اًمٕم٤مدة اًم٘مديٛم٦م، وؾُمّٛمل سم٤مًمٕمٓمِم٤منٓ 

                                                                    

 .133ظ ،ٍوَضو٘س يٍَاز ،بيطاة ثط٘ط فطًس٘س ،تبفطًِ٘ ،السبثى يططالًطاق فٖ المطى ( 1)
 . ( م1941)توَظ /  14الىطثالئ٘ٔ، الًسز ( رطٗسٓ )الٌسٍٓ( 2)
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ر ؿميٛمٕمقن، يوهيل: ىمّمي ،قميـ أصمي٤مر اعميذيمقرة ٦مً قمغم أّن هٜم٤مك ىمّمقرًا ُاظمرى ٓ شم٘مّؾ أمهٞمّ 

سم٤مًمًٙم٤من، وٓ شمزال آصم٤مرهي٤م  وُي٘م٤مل: إّ ٤م يم٤مٟم٧م ىمدياًم ُمٕمٛمقرةً ر اًمٕمقيٜم٦م، وىمٍم ُمقىمدة.يوىمّم

 ًمٚمٕمٞم٤من اًمٞمقم.  ؿم٤مظمّم٦مً 

قمتزاز واًمت٘مديس ُمٜمٝمي٤م ىمٌيقر وذم داظمؾ ُمديٜم٦م يمرسمالء شمقضمد آصم٤مر شم٤مرخيّٞم٦م أظمرى ضمديرة سم٤مٓ

سمٕمض رضمي٤مل اًمٗمٙمير وأؾمي٤مـملم اًمٕمٚميؿ وإدب اًميذيـ أطمٞميقا اًميؽماث اًمٕميريب واإلؾميالُمل، 

ريػ ي، واًمِميريػ اًميريضيريٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ذم ومؽمات ُمت٤ٌميٜمي٦م ُمٜمٝمي٤م ىميؼم اًمِمييوظمدُمقا اًمِم

 ٦م أذرع. سمًتّ  7ك، وواًمدمه٤م ذم ُمدظمؾ اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م ظمٚمػ ضيح احلًلمياعمرشمْم

                                                                    

 م. 1939لسٌٔ  ،687ٍاًهط السل٘ل الًطالٖ، ؛ 14الًسز  ،الىطثالئ٘ٔ( رطٗسٓ )الٌسٍٓ( 1)
لحس٘ي ثي هَسى ثي هحوٍس ثي هَسى ثي بثطاّ٘ن الوزبة ا َّ ؤثَ الحسي هحوٍس ثي ؤثٖ ؤحوس الكبّط شٕ الوٌمجت٘ي( 2)

ٍؤربز ٍفـبق   ٍثطو فِ٘ ،هبضس الطًط ٍَّ اثي يطط ،ّـ 359. ٍلس سٌٔ  7هَسى الىبنن ثي هحوٍس الًبثس اثي اإلهبما
ٔ  ضًطاء يػطُ. لِ زَٗاىٌ حبفلٌ ثىلّ ثسٗىٍ، ٍتَفّٖ ثساضُ فٖ الىطخ َٗم األحس ـ  406;  فٖ السبزس هي هحطّم سـٌ  ،ّـ

 . ( 210ظ  ،ٍلجطّوب نبّطٌ هًطٍفٌ. )يوسٓ الكبلت ،ٍزٔفي يٌس لجط ؤثِ٘ ثىطثالء 7ًٍُمل بلى هطْس الحس٘ي
, )فػل: السٌٔ الًططٍى هي ٍالٗٔ الحبون هٌػَض يلى هػط، ٍّٖ سـٌٔ   240ظ  ،4د ،ٍربء فٖ وتبة الٌزَم العاّطٓ

٘ن ثي هَسى ثي رًفط ثي هحوٍس ثي يلٍٖ ثي الحس٘ي الحس٘ي ثي هَسى ثي بثطاّ ٍفْ٘ب تَفٖ هحوٍس ثي( ستَّ ٍؤضثًوئٔ
 :( ؤثٖ قبلت )ضؾٖ اهلل يٌِ ثي يلٍٖ ثيا

َ     ،الططٗف ؤثَ الحسي الطؾٍٖ الوَسَٕ، ٍلس سٌٔ تسىٍ ٍذوس٘ي ٍحالحوئٔ  ،وبى يبضفب  ثبللغـٔ ٍالفـطائؽ ٍالفمـِ ٍالٌحـ
 هبهب  للطً٘ٔ َّ ٍؤثَُ ٍؤذَُ. بالّ ؤًِّ وبى هصّت المَم ب ،هتسٌٗب  يبلٖ الْؤٍ ،ٍوبى ضبيطا  فػ٘حب 

  : ٍهي ضًطُ هي رولٔ ؤث٘بتُ
 ثــإذجبضِ  ًـزسُ يــي ٍحـسٍحـبًٖٓ

 

ٖ  لـفب ٗـبغبحجِٖ   ٍقـطا   ٍالؿـ٘ب  لــ
 ذَو٘لَُٔ الكَلـحِ شات الجـبىِ ٍٓالغـبضِ    

 

 ّٓل ضٍٍّٔؾَت لبيُٓٔ الَٓيسـبءَ ؤَم هٔكَـطَت   
فـٖ  ( التفػ٘ل فٖ وتبة )تىولـٔ ؤهـل اٙهـل    ثمَلِ : ٍلس ضطحتٍلس ؤوّس السٍ٘س حسي الػسض فٖ لؿٍ٘ٔ ٍفبٓ الططٗف  

ٍؤىّ الوىـبى   ،لجط الس٘س الوطتؿى ٍؤذِ٘ الس٘س الطؾٍٖ فٖ وـطثالء  ٍتًطّؾت بلى تحم٘ك ؤىّ ،تطرؤ الس٘س الوطتؿى
تْوـب فـٖ ّـصا    ثعٗبض حنٍ ًُمال هٌْب بلى وطثالء. ٍال ثإس ،الوًطٍف فٖ ثلس الىبنوٍ٘ٔ ٍلجطّوب َّ هَؾى زفٌْوب فِ٘ ؤٍال 

 . ( 71ٍبًّوب ؤثمَُ ٍشله لًهن ضإًْوب )ًعّٔ ؤّل الحطه٘ي، ظ  ،الوَؾى ؤٗؿب 
ٕ ؤزلى ثطؤِٗ ذط الص َ ٙا ٖ السٗي ْف ض يجس الطظاق هح٘ ٖ الغبلـت ثـسفي ؤفـطاز      ؤهٍب السوَت ٖ فـ مؿ ٖ ؤحوسٗ  ل ؤث لبئال  : بىّ تمل٘سا  اُسطٍٗب ٙ 

ٓ فٖ ٍالس الططٗف٘ي ا األسط ٖ زاضُ، حنٍ ًمل بلى هطْسوطثالء؛ فمس زٔفي  َ ؤحوس ف م٘ت ؤث ٍبىّ ؤذتـب  للطـطٗف٘ي      ٌل الحسـ٘ي )وـطثالء( ، 
ٍبىّ ظٍرٔ ب بلى وطثالء،  ـصُ  ًُمل رخوبًْ سّ  ب بلى وطثالء، فبلوالحم هي تمب٘ل ًٍُمل رخوبًْ ٓ ؤى   الططٗف الوطتؿى هبتت ثجغساز  األسـط

ب. )ؤزة   ( .78 ٍ 77الوطتؿى، غع تترص هطلس اإلهبم الحس٘ي )يلِ٘ الساٍلم( هسفٌب  ْل
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د طمًـ اًمّمدر ذم يمت٤مسمف ُمي٤م ٟمّّميف: وأُّمي٤م ذم يميرسمالء ومٖميػم اعمًتِميٝمديـ ُميع ذيمر اًمًٞمّ  وم٘مد

ىمؼمه ظمٚمػ فمٝمر احلًلم سمًيت٦م أذرع،  7ُمٜمٝمؿ إسمراهٞمؿ إاٖمر اسمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ 7احلًلم

 وهق اعمٚمّ٘م٥م سم٤معمرشم٣م. 

 وهق اعمٕمّ٘م٥م اعمٙمثر ضمّد اًمًٞمد اعمرشم٣م واًمريض وضمّدٟم٤م وضمّد أذاف اعمقؾمقي٦م ُمٕميف مج٤مقمي٦مٌ 

ُميـ أوٓده ذم  ومج٤مقمي٦مٌ  ُمـ أوٓده يمٛمقؾميك أيب اًمًيٌح٦م وأوٓده، وضميّدٟم٤م احلًيلم اًم٘مٓمٕميّل 

 هداسملم ُمّتّمٚملم ظمٚمػ اًمييح اعم٘مّدس. 

د وُمٕمٝميؿ ىميؼم اًمًيٞمّ  ،يم٤مٟم٧م ىمٌقرهؿ فم٤مهرة، وعّم٤م قمّٛمر احلرم اًمٕم٤مُمر إظميػم حميقا آصمي٤مرهؿ

 ك واًمًٞمد اًمريض وأسمقمه٤م وضمّدمه٤م ُمقؾمك إسمرش.ياعمرشمْم

ر> يم٘ميؼم اعميػمزا ؿميٗمٞمع ظمي٤من يُمـ أقميالم اًمٕمّمي ظمرى ذم احل٤مئر ًمٗمريٍؼ أُ إّن هٜم٤مك ىمٌقرًا  يمام

٦م، وىمؼم طمًلم قمكم ا٤مطم٥م اًمٗمرىم٦م اًمٙمِمٗمٞمّ  د يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل ٦م، وىمؼم اًمًٞمّ رئٞمس اًمٓمري٘م٦م اًمِمٞمخٞمّ 

د أمحيد ، وىميؼم اًمًيٞمّ ٦م٦م، وىمؼم ُم١مُمـ دده رئٞمس اًمٓمري٘م٦م اًمٌٙمت٤مؿمٞمّ ؿم٤مه رئٞمس اًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞمّ 

٦م، وُمرىمد اًمِمٞمخ أمحد سمـ ومٝمد احليكّم اي٤مطم٥م اًمٙمراُمي٤مت، وىميؼم ذم شمٙمٞم٦م اًمٌٙمت٤مؿمٞمّ  دّي اًمٜم٘مِمٌٜم

، ا٤مطم٥م اًمري٤مض، وىمؼم اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراينّ  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  د قمكمّ أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مين، واًمًٞمّ 

، وىمؼم اًمِم٤مقمر ومْمقزم اًمٌٖمدادي، وىمؼم اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘ميل د حمّٛمد اعمج٤مهد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وىمؼم اًمًٞمّ 

 وهمػمهؿ يمثػمون.  زّي اًمِمػما

 وسم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ شمقضمد ىمٌقر سمٕميض اعمٚميقك اًمدي٤معمي٦م )آل سمقييف( ذم اًمّميحـ احلًيٞمٜمّل 

م، وُم٘ميؼمة :6;3اًمّمٖمػم اًمذي مّدم ذم قمٝمد ُمتٍّمف ًمقاء يمرسمالء قمٌد اًمرؾمقل اخل٤مًميص قم٤مم 

 د إسمراهٞمؿ اعمج٤مب. ؾمالـملم آل ىم٤مضم٤مر ىمرب ُمرىمد اًمًٞمّ 

                                                                    

 . 41ظ  ،الس٘س حسي الػسض ،الوطْسٗي ًعّٔ ؤّل الحطه٘ي فٖ يوبضٓ( 1)
ٍلس التجس األهط  ( ،)هبزٓ وطثالء 492/ ( ّـ1253ـ 1194للحبدٍ ظٗي الًبثسٗي الط٘طٍاًٖ ) ،اًهط ثستبى الس٘بحٔ( 2)

ٍالػَاة ّـَ الو٘ـطظا ضـف٘ى     ،طلٔ الط٘رٍ٘ٔيلى غبحت ثستبى الس٘بحٔ فٖ ًسجتِ للو٘طظا ضف٘ى ذبى وًَِ ضئ٘س الف
 ّـ. 1234ضهؿبى سٌٔ  19ذبى الػسض األيهن ضئ٘س ٍظضاء بٗطاى الصٕ ٍغل رخوبًِ وطثالء َٗم 
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ُمـ اًمقاوح أّن يمرسمالء هل اعمديٜم٦م اًمِم٤مخم٦م اعمجد ذم دٟمٞم٤م اًمٕمٚمؿ وإدب واجلٝم٤مد ُمٜميذ أىميدم 

اهلجيري قميغم أصمير  اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ُمٜمذاًمٕمّمقر وإزُمٜم٦م> وم٘مد ازدهرت ومٞمٝم٤م احلريم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم 

ء واًمِمٞمخ قميثامن سميـ  يمرسمالس ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمؿ ذمُم١مؾّم  ٟمٌقغ اًمزقمٞمؿ اًمديٜمل محٞمد سمـ زي٤مد اًمٜمٞمٜمقّي 

ٌّي د سمـ قمٌي٤مس اًمٖمي٤مضّي قمٞمًك واًمِمٞمخ حمٛمّ  وهميػمهؿ يميام سح  ٤مس اًمٖمي٤مضّي واًمِميٞمخ قم

  ذم رضم٤مًمف. ذم رضم٤مًمف واًمِمٞمخ اًمٓمقّد  اًمٜمج٤مّر 

٤مت اًمٗمٙمريي٦م ًم٘مد ٟمِمٓم٧م احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمديٜم٦م يمرسمالء سم٥ًٌم ٟمزوح اًمٙمثػم ُمـ اًمِمخّمٞمّ 

وأهمٜمتيف  ؿم٤مريم٧م ذم شمٓمقير اًميؽماث آؾميالُمّل  ٦مٌ قمٚمٛمٞمّ  ومٙم٤مٟم٧م هلؿ ٟمت٤مضم٤مٌت  ،إمم احل٤مئر احلًٞمٜمّل 

محيؾ سمٕمْميٝم٤م ًم٘مي٥م  ٦مٍ قمٚمٛمّٞمي ٍه أ٥م قمغم ذًمؽ سميروز ٛم٦م، وىمد شمرشمّ ٦م اًم٘مٞمّ سم٤مًمٙمثػم ُمـ أصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞمّ 

 .  ٟم٦ًٌم إمم احل٤مئر احلًٞمٜمّل  احل٤مئرّي 

طمٞم٨م متتّد ُميـ ضمٜميقب ؾميّدة اهلٜمدّيي٦م طمّتيك  ،وٟمٞمٜمقى إذ ذاك إطمدى ىمرى يمرسمالء اعمج٤مورة

 ٦مٍ قمٚمٛمّٞمي اًمٕمٚم٘مٛمل يمام ُمّر سمٜم٤م أٟمٗم٤ًم، وًمٕمّؾ أادق واػ عم٤م سمٚمٖمتيف يميرسمالء ُميـ ُمٙم٤مٟمي٦مٍ  ُمّم٥ّم  ر

ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب )ُمديٜم٦م احلًلم(: وٓ يٖميرب قميـ اًمٌي٤مل أّن يميرسمالء  ،ذم ذًمؽ اًمزُمـ ٦مٍ ودم٤مريّ 

ًمزيي٤مرة  وايقٍب  سم٤مًمزائريـ اًمذيـ يٗمدو ٤م ُمـ يميّؾ طميدٍب  يم٤مٟم٧م ظمالل اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م ُمزدمح٦مً 

ٝمي٤م اًم٘مقاوميؾ، ومت١مُم   ،شمًقده٤م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمي٦م ، ويم٤مٟم٧م أؾمقاق يمرسمالء قم٤مُمرةً 7ًلمُمرىمد اإلُم٤مم احل

ـْ يٕمقد إمم سمالده، وهٜم٤م يمثرت ومٞمٝمي٤م اًم٘م٤ٌمئيؾ اًمٕمٚمقّيي ـْ ي١مصمر اًمًٙمٜمك، وآظمر َُم ٦م وهميػم وُمٜمٝمؿ َُم

 .٦م، وأظمذت شمتٛمٍّم ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤مً اًمٕمٚمقيّ 

٦م، رضمي٤مل اإلُم٤مُمّٞميويًتٓمرد اعم١مًّمػ ىم٤مئاًل: ويمذًمؽ زاره٤م يم٤ٌمر رضم٤مل احلدي٨م واًمًػم ُميـ 
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وأظمذوا ذم شمدريس ُم٤ًمئؾ اًمديـ واًمٗم٘ميف ًمًيّٙم٤م ٤م اعمجي٤موريـ واًمزائيريـ> وم٤مشّمًيٕم٧م احلريمي٦م 

 اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ومٞمٝم٤م، وا٤مر اًمٓمٚم٦ٌم ي٘مّمدو ٤م ُمـ خمتٚمػ إُمّم٤مر.

وُمـ إقمالم اًمذيـ زاروا يمرسمالء ذم هذه احل٘م٦ٌم، أقمٜمل هب٤م اعمئ٦م اًمث٤مًمث٦م، زيد اعمجٜمقن وحمٛمد 

ُمديٜمي٦م  ، وذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمراسمع اهلجيري زار قمْميد اًمدوًمي٦م اًمٌيقهيّل ؿمت٤مينسمـ احلًلم إا

 ومٞمٝم٤م طمريم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمران.  یوم٠مطمٞميمرسمالء 

اًميديمتقر قمٌيد اجليقاد اًمٙمٚمٞميدار ذم يمت٤مسميف )شمي٤مريخ يميرسمالء وطمي٤مئر  ،ي١مّيد ُم٤م ذه٥م إًمٞميفو 

اًمديٜمّٞميي٦م احلًييلم( ومٞم٘مييقل: وىمييد ازدهييرت يمييرسمالء ذم قمٝمييد اًمٌييقهيٞمرلم، وشم٘مييّدُم٧م ُمٕم٤معمٝميي٤م 

ًٕم٧م دم٤مرم٤م، وأظمْمٚم٧م زراقمتٝم٤م، وأيٜمٕم٧م قمٚمقُمٝم٤م ٦م> وم٤مشمّ وآضمتامقمّٞم٦م واًمًٞم٤مؾمّٞم٦م وآىمتّم٤مديّ 

٧م ذم ضمًيٛمٝم٤م روح احلٞمي٤مة واًمٜمِمي٤مط، ومتخيّرج ُمٜمٝمي٤م قمٚميامء ومٓم٤مطميؾ، وؿميٕمراء وآداهب٤م، وميدسمّ 

 اعمرُمقق. جمٞمدون، وشمٗمّقىم٧م ذم ُمريمزه٤م اًمديٜمّل 

 وذًمؽ ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجيرّي  ،ٕذفوقمٜمد اٟمت٘م٤مل احلريم٦م اًمديٜمّٞم٦م إمم اًمٜمجػ ا

وًمٌثي٧م ،  ه665ؾميٜم٦م  طمٞم٨م هٌط إًمٞمٝم٤م ُمـ سمٖمداد اًمِمٞمخ أسمق ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ احلًيـ اًمٓميقّد 

 .  ىمّمػمةً  ومٞمٝم٤م هذه احلريم٦م ومؽمةً 

٦م( ا٤مطم٥م )اعم٤ًمئؾ احل٤مئرّيي وذم هذا اًم٘مرن سمرز ذم يمرسمالء اًمِمٞمخ هِم٤مم سمـ إًمٞم٤مس احل٤مئرّي 

اعمٙمٜمّك سم٤مسمـ احلٛمزة ا٤مطم٥م يمت٤مب  سمـ محزة اًمٓمقّد  د سمـ قمكمّ وحمٛمّ  ، ه2;6اعمتقرّم طمدود ؾمٜم٦م 

 سمزقم٤مُمتٝم٤م اًمديٜمّٞم٦م واًمٕمٚمٛمّٞم٦م.  )اًمقؾمٞمٚم٦م(، وُمع يمّؾ هذا وم٢مّن احلّٚم٦م اًمٗمٞمح٤مء يم٤مٟم٧م حمتٗمٔم٦مً 

ًي٧م وحيّدصمٜم٤م اًمت٤مريخ أّن اًم٘مرن اًم٤ًمدس يم٤من طم٤موماًل سمِمٕمراء ومٓم٤مطمؾ ذم يميرسمالء، وىميد شم٠مؾّم 

ذم ومؽمة اًم٘ميرن  ُم٤م يث٧ٌم اطمتٗم٤مظ يمرسمالء سمٛمريمزه٤م اًمٕمٚمٛمّل  وأهؿّ  ٦م يديره٤م اًمٕمٚمامء،ُمدارس قمٚمٛمٞمّ 

 احلي٤مئرّي  د ومخ٤مر سمـ ُمٕميدّ ذم اًمت٤مريخ، يم٤مًمًٞمّ  ُمرُمقىم٦مٍ  فمٝمقر قمٚمامء يم٤ٌمر سمٛمٙم٤مٟم٦مٍ  اًم٤ًمسمع اهلجرّي 

                                                                    

 . 99ظ  ،2هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د  ( ،السٍالم هسٌٗٔ الحس٘ي )يلِ٘( 1)
 . 88 ٍ 87غع  ،الوػسض ًفسِ( 2)

 . 171ظ  ،للسوتَض يجس الزَاز الىل٘ساض آل قًؤ ،تبضٗد وطثالء ٍحبئط الحس٘ي( 3)
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وهمػممهي٤م ممّيـ   ه878وقمّز اًمديـ طمًـ سميـ ٟم٤مئيؾ اعمقًميقد ؾميٜم٦م ،  ه852اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اعمقؾمقّي 

 ػ ٕضمؾ اًمدراؾم٦م وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞمس إّٓ. ريياٟمت٘مٚمقا إمم احل٤مئر اًمِم

٤مًم٦م اًمِمٝمػم اسميـ سمٓمقـمي٦م ؾميٜم٦م وم٘مد زار يمرسمالء اًمرطّم  أُّم٤م ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجرّي 

ومٞمٝمي٤م اًمٓمٕمي٤مم ًمٚميقارد واًمّمي٤مدر>  يمريٛمي٦مٍ  وزاويي٦مٍ  قمٔمٞمٛمي٦مٍ  وٟمّقه سمقضمقد ُمدرؾمي٦مٍ   ه 948

 اعمي٤مرّ  ،ًيٞمٜمٞم٦ّموم٤معمدرؾم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ي٘مّمده٤م هل ُمًجد اسمـ ؿم٤مهلم اعمٚمحؼ سم٤مًمروو٦م احل

ذيمره، وإّن اًمزاوي٦م اًمٙمريٛم٦م هل )دار اًمًٞم٤مدة(، وىمد أىم٤مُمٝم٤م اًمًٚمٓم٤من حمٛمقد هم٤مزان ظمي٤من، 

 وضمٕمٚمٝم٤م وىمٗم٤ًم ًمٚمٗم٘مراء واعم٤ًميملم وأسمٜم٤مء اًمًٌٞمؾ> ومٙم٤من يرشم٤مد ُمًجد اسمـ ؿم٤مهلم هذا قميددٌ 

 ُم٤م يًّد طم٤مضم٤ممؿ.  ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ًمالرشمِم٤مف ُمـ ُمٜم٤مهؾ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمّل  ه٤مئٌؾ 

ٚمي٥م د قمٛمٞمد اًميديـ قمٌيد اعمٓمّ الم يمرسمالء ذم هذا اًم٘مرن اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ إدي٥م اًمِم٤مقمر اًمًٞمّ وُمـ أقم

وُمٜمٝمي٤م  7ُمـ ؾمالًم٦م احلًلم إاٖمر اسـم اإلُمي٤مم زييـ اًمٕم٤مسميديـ ،د جمد اًمديـ أيب اًمٗمقارساسـم اًمًٞمّ 

، واحلًيلم سميـ ؾميٕمد اه اًمِمٞمخ قمّز اًمديـ أيب حمّٛمد إؾميدي، واًمِميٞمخ قميكم اسميـ اخلي٤مزن احلي٤مئرّي 

ـ دريد احل٤مئرّي احلًٞمٜمل اًمٕمٌدزمّ  ـ ومّخي، واًمًٞمّ ، واًمِمٞمخ اسم ـ قمٌد احلٛمٞميد سمي ، ٤مر اعمقؾميقّي د ضمالل اًمدي

وهمػمهؿ يمثػمون. صمّؿ اٟمت٘مؾ سمٕمض رضم٤مل اًمٗمٙمر إمم اًمٜمجيػ إذف  سـم احلًـ احل٤مئرّي  واًمِمٞمخ قمكمّ 

ًمتيل أٟمجٌي٧م رهٓمي٤مً يمٌيػماً ومتٕمّٝمدوا ومٞمٝم٤م إطمٞم٤مء احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم، وُم٤م ًمٌث٧م أن اٟمت٘مٚم٧م إمم احلّٚم٦م اًمٗمٞمح٤مء ا

 ُمـ ومٓم٤مطمؾ اًمٕمٚمامء واًمِمٕمراء وأؾم٤مـملم إدب.

إمم يميرسمالء سمًي٥ٌم اٟمت٘مي٤مل  واٟمت٘مٚم٧م اعمقضم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم ُمٜمتّميػ اًم٘ميرن اًمت٤مؾميع اهلجيرّي 

واعمتيقرّم ؾميٜم٦م   ه979د ؾميٜم٦م اعمتقًمّ  اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ ومٝمد احلكّم إؾمدّي  اًمزقمٞمؿ اًمديٜمّل 

د طمًيلم واًمًيٞمّ ،  ه 22;اعمتقرّم ؾميٜم٦م  يـ يم٤مًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٙمٗمٕمٛمّل وسمروز قمٚمامء آظمر  ه 63:

 وهمػمهؿ.   ه32;اعمتقرّم ؾمٜم٦م  سمـ ُم٤ًمقمد اعمقؾمقّي ا

                                                                    

 ( ،يلى تبضٗد ال٘مهٔ الفىطٍٗٔ ٍالعيبهٔ السٌٍٗ٘ٔ فٖ الحلّـٔ آًـصان ٗطارـى وتـبة )فمْـبء الف٘حـبء       لؿطٍضٓ االقّالو( 1)
لالُستبش َٗسـف وطوـَش ,    ( ،ٍوتبة )تبضٗد الحلّٔ( ؛ م1962للفبؾل السٍ٘س ّبزٕ السٍ٘س حوس ووبل السٗي )ثغساز 

ٍهػٌّفبت السوتَض غجبح ًَضٕ الوطظٍن ٍالسوتَض سًس هحوٍس حس٘ي الحسٍاز ٍالسوتَض ( 1965فٖ رعئ٘ي )الٌزف 
 يجس الطؾب يَؼ ٍغ٘طّب. 
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، صميّؿ ر اهلجيرّي يطمّتك اًم٘مرن اًمثي٤مين قمِمي وضمزرٍ  وسم٘مٞم٧م اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم يمرسمالء سملم ُمد  

 ،د ُمٝميدي سمحير اًمٕمٚميقماٟمت٘مٚم٧م إمم اًمٜمجػ إذف قمغم إصمر اٟمت٘م٤مل زقمٞمؿ احلريم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمًٞمّ 

 .   ه 3377اعمقًمقد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م 

، ومٙم٤مٟم٧م يمرسمالء مل يًٌؼ ًمف ُمثٞمٌؾ  وذم هذه اًمٗمؽمة واٚم٧م احلريم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم يمرسمالء إمم طمد  

٦م إومٙمي٤مر ومٞمٝمي٤م، رت طمرّيييذم هذا اًمٕمٍم حمقرًا ًمٚمدراؾم٤مت، وُمٜمتجٕم٤ًم ًمرّواد اًمٕمٚمؿ، وىمد اٟمتِمي

 ومتٕمّٝمدوا احلريم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م. وىمّمده٤م اًمٕمٚمامء ُمـ خمتٚمػ إىمٓم٤مر 

 ر اه سميـ احلًيلم اًمٗمي٤مئزّي يد ٟمّميويم٤من أسمرز ه١مٓء اًمذيـ عمع ٟمجٛمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمٗميؽمة اًمًيٞمّ 

اعمتيقرّم  ، واًمِميٞمخ ُمٝميدي اًمٗمتيقينّ  ه:338، اعمدّرس ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م، اعم٘متقل ؾمٜم٦م احل٤مئرّي 

س اًمقطمٞميد أهمي٤م سمي٤مىمر ١مؾّمي، واعم ه33:8اعمتقرّم ؾميٜم٦م  ، واًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراينّ  ه33:5ؾمٜم٦م 

 ، اًمذي أاٌح إُم٤مُم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف، واًمِميٞمخ حمّٛميد سمي٤مىمر اًمٖميروّي  ه3427اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

اي٤مطم٥م  د قميكم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل ، واًمًيٞمّ د ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم، واًمٕماّلُم٦م اجلزائرّي أطمد أؾم٤مشمذة اًمًٞمّ 

،  ه3464اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ٤ٌمـمٌي٤مئّل ، واسمٜميف اًمًيٞمد حمّٛميد اعمج٤مهيد اًمٓم ه3453اًمري٤مض اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ، واًمِمٞمخ ظمٚمػ سميـ قمًيٙمر احلي٤مئرّي  ه3467واًمِمٞمخ ذيػ اًمٕمٚمامء اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 ، واًمِمييٞمخ حمّٛمييد طمًييلم إاييٗمٝم٤مينّ  ه;347اعمتييقرّم ؾمييٜم٦م  ، واًمًييٞمد يميي٤مفمؿ اًمرؿمييتّل  ه3468

ْمقاسمط اعمتقرّم ؾميٜم٦م ا٤مطم٥م اًم د إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمّل ، واًمًٞمّ  ه3483ا٤مطم٥م اًمٗمّمقل اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 ، واًمِميٞمخ قمٌيد احلًيلم اًمٓمٝميراينّ   ه 34:5اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ، واعمقمم حمّٛمد ا٤مًمح اًمؼمهم٤مينّ  ه3484

د ُميػمزا قميكم ، واًمًٞمّ  ه::34، واًمِمٞمخ حمّٛمد ا٤مًمح گدا قمكم اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ه34:8اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

د ُميػمزا ، واًمًيٞمّ  ه 3524تقرّم ؾمٜم٦م اعم ، واًمِمٞمخ طمًلم إرديم٤مينّ  ه;:34اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اًمٓم٤مـم٤ٌمئّل  ٟم٘مّل 

ـ اعم٤مزٟمدراينّ  ه 3525ا٤مًمح اًمداُم٤مد اعمتقرّم ؾمٜم٦م  د ، واًمًيٞمّ  ه ;352اعمتقرّم ؾميٜم٦م  ، واًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسمدي

،  ه 3545 اعمتيقرّم ؾميٜم٦م د ُمرشم٣مي اًمٙمِميٛمػمّي ، واًمًيٞمّ  ه 3537اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  حمّٛمد طمًلم اعمرقمٌّم 

اعمتيقرّم  ، واًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل اًمِمػمازّي  ه 3553اعمتقرّم ؾمٜم٦م ٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل د حمّٛمد سم٤مىمر احلجّ واًمًٞمّ 

وؾمقاهؿ ُمـ ومٓم٤مطمؾ اًمٕمٚمامء إومذاذ اًمذيـ ٟمنموا اًمٕمٚميؿ واًمٗم٘ميف ذم ـميقل اًميٌالد   ه :355ؾمٜم٦م 

 ب. ُم٤م زال يرشمقي ُمـ ُمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٓماّل  ٦مً دوا آصم٤مرًا ومٙمريّ وقمروٝم٤م، وظمٚمّ 
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 من أؿطاب اففكر

يٜمّٞم٦م واًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمت٤مرخيّٞم٦م> ًمقضمقد ُمرىميد أيّب اًمْميٞمؿ تٝم٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمداُمت٤مزت يمرسمالء سم٘مدؾمٞمّ 

> ومٙم٤مٟم٧م ت٩ّم إًمٞمٝم٤م اًمقوميقد ُميـ خمتٚميػ أاي٘م٤مع اعمٕمٛميقرة، 8اإلُم٤مم احلًلم وأظمٞمف اًمٕم٤ٌمس

   .ذم جم٤مورة اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م رهم٦ٌمً  قمٛمٞمٍؼ  وي١مُّمٝم٤م اًمٕمٚمامء ُمـ يمّؾ وم٩م  

أُّم٤م ذم اًم٘ميرون اًمتيل شمٚمتيف وم٘ميد سميزغ  ،٦مً قم٤مُمّ  ٦مً ومٙمريّ  يم٤مٟم٧م ُمدرؾم٦مً  وذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجرّي 

ومٞمٝم٤م قمٚمامء وؿميٕمراء وُمٗمّٙميرون ممّي٤م ؾميت٘مرأ ؾميػمهؿ وشميرامجٝمؿ ذم هيذا اًمٗمّميؾ، قميغم أيّن أذت إمم 

ك اعمّمي٤مدر اعمٓمٌققمي٦م ، وىمد اىمت٧ًٌم اعمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝمؿ ُمـ ؿميتّ ٦مٍ قمٚمٛمٞمّ  ُمِم٤مهػمهؿ واعمؼمزيـ ذم يمّؾ أهةٍ 

 هذه اًمؽماضمؿ طم٥ًم شم٤مريخ ووم٤مة ا٤مطمٌٝم٤م.  ٦م، وأصم٧ٌّم ٦م واًمٗم٤مرؾمٞمّ واعمخٓمقـم٦م واعمراضمع اًمٕمرسمٞمّ 

همػم أّن هٜم٤مك أقمالُم٤ًم آظمريـ مل شمرد أؾمامؤهؿ ذم يمت٥م اًمرضم٤مل ودوائر اعمٕمي٤مرف، يمٛمقؾميققم٦م 

د حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكم، و)ـمٌ٘مي٤مت أقميالم اًمِميٞمٕم٦م( ًمٚمِميٞمخ آهمي٤م سميزرك )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( ًمٚمًٞمّ 

٤ٌّمس اًم٘مٛمّ اًمٓمٝمراينّ  ٤مت( ًمٚمًٞمد حمّٛميد سمي٤مىمر اجلٜمّل، و)روو٤مت ، و)اًمُٙمٜمك وإًم٘م٤مب( ًمٚمِمٞمخ قم

وؾمقاه٤م ُمـ اعمراضمع، وم٘مد أقمروٜم٤م قمٜمٝم٤م ريثام يتّؿ ًمٜمي٤م اًمتح٘مٞميؼ قمٜمٝمي٤م ذم اعمًيت٘مٌؾ  اخلقٟم٤ًمرّي 

 سم٠مقمالم يمرسمالء ىمدياًم وطمديث٤ًم.  ظم٤مص   إلادار يمت٤مٍب 

 افقرن افثافث اهلجريّ 

 حميذ ةن صياد اًنينىيّ 

ر ي٤مم اعمٜمتّمي، وذًميؽ ذم أّييًمث٤مًم٨م اهلجيرّي ًم٘مد ٟمِمٓم٧م احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم ذم يمرسمالء ذم أواظمر اًم٘مرن ا

ٌّيطمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ت٧م ؾمٞمٓمرة إُ  اًمٕم٤ٌمّد  ٤مس. أُّمي٤م سمٕميد ُمقيرلم، وُمـ صمّؿ ذم قمٝمد ظمٚمٗم٤مء سمٜميل اًمٕم

ذًمؽ سم٘مٚمٞمؾ وم٘مد ازدهرت احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم وإدسمٞم٦ّم ذم هذا اًمٌٚمد> طمٞم٨م أظميذت يميرسمالء شمٕمي٩ّم سمي٤مًمٕمٚمامء 

 اعمتٕمّٓمش ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمؿ.  ٤ممل اإلؾمالُمّل واًمٗمالؾمٗم٦م، يمٞمػ ٓ وهل ىمٌٚم٦م أٟمٔم٤مر اًمٕم

أظميذت  ،ري، وقمغم قمٝمد اعمٜمتّمي، أي سمٕمد ُم٘متؾ اعمتقيّمؾ اًمٕم٤ٌمّد وذم أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجرّي 

> طمٞمي٨م شمقًّميقا 7ُمـ اًمٕمٚمقيرلم شمٗمد إمم يمرسمالء ًمٚمًٙمٜمك سمجقار ىمؼم ضمّدهؿ اإلُم٤مم احلًلم همٗمػمةٌ  مجقعٌ 

 ٕم٤ٌمؾمٞم٦ّم طمتّك اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري. إدارة ؿم١مون طمراؾم٦م اًمروو٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم واًم
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، 7ازدادت ٟم٦ًٌم وومقد اًمٕمٚمقيرلم ُمـ ذّرّي٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿاًمٌقهيّٞم٦م وذم قمٝمد اًمدوًم٦م 

ضم٤مٟمٌي٤ًم  ومٙمي٤من اًمٕمٚميؿ حيتيّؾ  ،ب اًمٕمٚمؿ ُمـ إىمٓم٤مر اًمٜم٤مئٞم٦م و اًم٘مري٦ٌمُمـ ـماّل  يمام ارتؾ إًمٞمٝم٤م يمثػمٌ 

ييدقمق إمم اإلقمجي٤مب،  ب اًمقاؾميٕم٦م سمِميٙمؾٍ أهؾ اًمٗمْمؾ وإد  ذم يمرسمالء> ومتٕم٘مد طمٚم٘م٤مُت ُمٝماّمً 

صمير ٟمٌيقغ اًمٕمي٤ممل اًمٙمٌيػم اعمحيّدث أوسمذًمؽ طم٤مزت يمرسمالء اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمٜمذ ذًمؽ احللم، قمغم 

 ، ٟم٦ًٌم إمم ٟمٞمٜمقى ىمري٦م إمم ضم٤مٟم٥م احل٤مئر قمغم  ر اًمٕمٚم٘مٛمل. اًمِمٝمػم محٞمد سمـ زي٤مد اًمٜمٞمٜمقّي 

 ٧م ذم ُمٓمٚميع اًم٘ميرن اًمث٤مًمي٨م ممٚميقءةً أّن يميرسمالء يم٤مٟمي :واًمِم٤مئع قميغم أًمًيٜم٦م اًمٌي٤مطمثلم واعمي١مّرظملم

، وهٙميذا فمّٚمي٧م 7ٕمر اًمتل يم٤من يِمٞمّده٤م اعمًٚمٛمقن اًمذيـ يٗمدون إمم ىمؼم احلًلمسم٤مٕيمقاخ وسمٞمقت اًمِمَّ 

ذم  يمٌيػمٌ  > إذ متٍّمت قمغم قمٝمد اًمٌقهيٞمرلم اًمذيـ يم٤من هلؿ ومْمٌؾ يمرسمالء طمتّك ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمراسمع اهلجرّي 

 وشمِمجٞمع احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم.  اًمؽماث اًمٕمٚمٛمّل  شمِمٞمٞمد هذا اًمٌٚمد اعم٘مّدس وقمامرشمف، وإطمٞم٤مء

ومٙم٤من ُمقًميده  ،ومذ   ذم ىمري٦م ٟمٞمٜمقى اًمٕم٤مُمرة اعمج٤مورة ًمٚمح٤مئر، وذم هذه اًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م سمزغ ٟمجؿ قم٤مملٍ 

ذم يميرسمالء سمٚميد  ٦مٍ قمٚمٛمّٞمي ًمؽميمٞميز  ْمي٦مٍ  أُماًل ُمنمىم٤ًم يزظمر سم٤مًمٜمقر ويرومؾ سم٤مإليامن، ويم٤من ٟمٌقهمف دقم٤مُم٦مً 

 جيٚمجؾ أذان.  إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمّٞم٦م وجم٤مٓت اًمث٘م٤موم٦م ادًى  اًمٕمٚمؿ واًمٕمروم٤من، ودّوى ًمف ذم

ومٝمق ُمـ ومٓم٤مطمؾ قمٚمامء قمٍمه، وُمـ يم٤ٌمر اعمحّ٘م٘ملم واًمرواة، ذيمره اًمًيٞمد حمًيـ إُميلم ذم 

از اًمده٘م٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ُميـ أهيؾ )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( ىم٤مئاًل: محٞمد سمـ زي٤مد سمـ مّح٤مد )ُمٙمّررًا( اسمـ هقّ 

د )اسمـ ـم٤مووس( أّن سمخّط اًمًٞمّ  :ٞم٦م اخلالا٦م ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مينوذم طم٤مؿم،  ه 532ؾمٜم٦م  ٟمٞمٜمقى، شمقذمّ 

 .  ه542ؾمٜم٦م ذم يمت٤مب اًمٜمج٤مّر 

وىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م: محٞمد سمـ زي٤مد ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى ىمري٦م إمم ضم٤مٟم٥م احل٤مئر )قمغم ؾم٤ميمٜمف 

ايقل، قمغم قمدد يمتي٥م إُ  يمثػمةٌ  اقل أيمثره٤م، ًمف يمت٥ٌم يمثػم اًمتّم٤مٟمٞمػ، روى إُ  اًمًالم( صم٘م٦مٌ 

، قمـ محٞمد، وأظمؼمين قمّدة ُميـ سمرواي٤مشمف، ويمت٥م أمحد سمـ قمٌدون قمـ أيب ـم٤مًم٥م إٟم٤ٌمرّي  أظمؼمين

 ؾ، قمـ محٞمد، وأظمؼمٟم٤م هب٤م أيْم٤ًم أمحد سمـ قمٌدون، قميـ أيب اًم٘م٤مؾميؿ قميكمّ أاح٤مسمٜم٤م قمـ أيب اعمٗمّْم 

ـْ مل ييرو قميٜمٝمؿا ، :سمـ طمٌش سمـ ىمقين سمـ حمّٛمد اًمٙم٤مشم٥م، قمـ محٞميد، وذيميره ذم رضم٤مًميف وميٞمَٛم

                                                                    

 . 95ظ  ،28د ،للس٘س هحسي األه٘ي ،ؤي٘بى الطً٘ٔ( 1)



052 
                                                                                                        ة العلنّيةكتاريخ احلر 

 

، ضمٚمٞميٌؾ  ي٤مد ُمـ أهؾ ٟمٞمٜمقى ىمري٦م إمم ضم٤مٟم٥م احل٤مئر )قمغم ؾم٤ميمٜمف اًمًيالم(. قمي٤مملٌ وم٘م٤مل: محٞمد سمـ ز

 واؾمع اًمٕمٚمؿ، يمثػم اًمتّم٤مٟمٞمػ، ىمد ذيمرٟم٤م ـمروم٤ًم ُمـ يمتٌف ذم اًمٗمٝمرؾم٧م.

وىم٤مل اًمٜمج٤مر: محٞمد سمـ زي٤مد سمـ مّح٤مد سمـ زي٤مد اًمده٘م٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ؾمٙمـ ؾمقراء، واٟمت٘ميؾ 

٤ميمٜمف اًمًالم(. يمي٤من صم٘مي٦م واىمٗمي٤ًم وميٞمٝمؿ، ؾميٛمع اًمٙمتي٥م إمم ٟمٞمٜمقى ىمري٦م إمم ضم٤مٟم٥م احل٤مئر )قمغم ؾم

 واٜمع واٜمّػ.

ضمٚمٞميؾ، واؾميع  قمي٤مملٌ  محٞمد سمـ زي٤مد ُمـ أهيؾ ٟمٞمٜميقى، صم٘مي٦مٌ : وذم اخلالا٦م ي اًم٘مًؿ إول ي 

وضمٝم٤ًم ومٞمٝمؿ، صميّؿ  :إمم ىمقًمف اًمٕمٚمؿ، يمثػم اًمتّم٤مٟمٞمػ، ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد صمّؿ ٟم٘مؾ يمالم اًمٜمج٤مّر 

 إذا ظمٚم٧م قمـ اعمٕم٤مرض.  ُم٘مٌقًم٦مٌ ىم٤مل: وم٤مًمقضمف قمٜمدي أّن روايتف 

ـّ اعمّميٜمػ  وىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم احل٤مؿمٞم٦م: ٓ وضمف ًمذيمره ذم هذا اًم٘مًؿ ُمٕم٘مقد عمثٚمف، وًمٙمي

ـْ شُم٘مٌؾ روايتف.أُ و ،ومٞمف يمذًمؽ ذيمر مج٤مقم٦مً   ضمٞم٥م سم٠مّن اًم٘مًؿ إّول ُمٕم٘مقد عَم

ُميـ  د ختّرج قمٚمٞمف مج٤مقمي٦مٌ ًمتالُمذشمف وآصم٤مره، وىم قمٜمف، وشمٕمدادٌ  واومٞم٦مٌ  شمرمج٦مٌ وذم رضم٤مل اعم٤مُم٘م٤مينّ 

،  ه 532اًمٗمٓم٤مطمؾ، هؿ: احلًلم سمـ قمكم سمـ ؾمٗمٞم٤من )ؾمٗملم(، أسمق اعمٗمْمؾ اًمِمٞم٤ٌمين أضمي٤مزه ؾميٜم٦م 

 ، وأمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٗمٞم٤من. أُّم٤م أؿمٝمر آصم٤مره ومٝمل:  ه 528سمـ طم٤مشمؿ أضم٤مزه ؾمٜم٦م  احلًـ قمكمّ وأسمق 

 ي اجل٤مُمع ُمـ أٟمقاع اًمنمائع. 3

 ي اخلٛمس. 4

 ي اًمدقم٤مء. 5

 ي اًمرضم٤مل. 6

ـْ روى قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق7  .  7ي َُم

 ي اًمٗمرائض. 8

                                                                    

 الكبئفٔ هحوٍس ثي الحسي الكَسٍٖ.  الط٘د الطربل( 1)
  .339ظ  ،ضربل الٌزبضٖ( 2)
 المسن األٍل.  ،ٔالرالغ( 3)
 الزعء األٍل.  ،للوبهمبًٖ ،الطربل( 4)
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 ي اًمدٓئؾ. 9

ـْ ظم٤مًمػ احلّؼ وأهٚمف. :  ي ذّم َُم

 ي ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء. ;

 ي اًمثالث وإرسمع. 32

 يمٌػم.  ي اًمٜمقادي وهق يمت٤مٌب 33

ر اعمقهقب ؾمقف ختّٚمده ُميدى إّن هذه أصم٤مر اًمٗمٙمري٦م اًمتل ظمّٚمٗمٝم٤م هذا اًمٕم٤ممل اعمج٤مهد واعمٗمٙمّ 

 ًمزُمـ. ا

 اط اًغارضيّ اًؽيخ عتّ 

، يمي٤من قم٤معمي٤ًم، اي٤محل٤ًم، صم٘مي٦م، ٦م ذم يمرسمالء ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجرّي ُم٤مُمٞمّ ُمـ قمٚمامء اإل

 ووم٘مٞمٝم٤ًم ضمٚمٞماًل، ُمِمٝمقرًا ذم اًمرواي٦م واحلدي٨م.

د، ىم٤مًمقا: يم٤من يًٙمـ ذم سمٜمل هم٤مضة، أظمؼمٟم٤م أمحيد سميـ ، أسمق حمٛمّ وم٘م٤مل: يمقذمّ  ذيمره اًمٜمج٤مّر 

د سمـ صمٜم٤م حمٛمّ صمٜم٤م محٞمد سمـ زي٤مد ىم٤مل: طمدّ ىم٤مل: طمدّ  سمـ ىمقينّ  سمـ طمٌٌّم  صمٜم٤م قمكمّ طمدّ قمٌد اًمقاطمد ىم٤مل: 

 . ٤مس سمـ قمٞمًك قمـ أسمٞمف سمٙمت٤مسمفقمٌّ 

 افقرن افرابع اهلجري

 اط اًغارضيّ ذ ةن عتّ اًؽيخ محمّ 

، ُمٕميروٌف  ، وم٘مٞميفٌ ُمـ قمٚمامء يمرسمالء ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م وأوائؾ اًم٘مرن اًمراسميع اهلجيرّي 

ذم  ،وذيمره أسمق قمكم احلي٤مئرّي ذم رضم٤مًمف  ، ويمذًمؽ اًمِمٞمخ اًمٓمقّد  رضم٤مًمف ذم ذيمره اًمٜمج٤مّر 

ه ، وىميد قميدّ ٤مس اًمٖمي٤مضّي ، روى قمـ أسمٞمف اًمِمٞمخ قمٌّ يمت٤مسمف ٟم٘مد اًمرضم٤مل ويمت٤مسمف ُمٜمتٝمك اعم٘م٤مل 
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د حمّٛمي نّ إ :وُمِمؽميم٤مت اًمٙمي٤مفمٛمل واًمٓمرحييل ،ُمـ اًمث٘م٤مت، وم٘م٤مل ذم اًمقضمٞمزة، واًمٌٚمٖم٦م اعم٤مُم٘م٤مينّ 

د ٤م اًمِميٞمخ حمّٛمي. أُّميه ذم ومّمؾ اًمث٘م٤مت ذم احل٤موي قمدّ  ٘م٤ًم، ويمذا اجلزائرّي ُمقصمّ ٤مس يم٤من سمـ قمٌّ ا

٦م اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمِميٞمخ اًمٙمت٥م إاقًمٞمّ  وم٘مد ذيمر ذم يمت٤مسمف ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل أنّ  اًمِمقؿمؽمّي  شم٘مّل 

ـّ  نّ ٢ممحٞمد سمـ زي٤مد يروي قمٜمف، وًمذا ومي ذم رضم٤مًمف سم٠منّ   اًمِميٞمخ ذم اًمٗمٝمرؾمي٧م مل ييذيمر ذًميؽ، ًمٙمي

وم٘م٤مل: أسمق قمٌد اه يمي٤من يًيٙمـ  ٜمقاٟم٤ًم وٟم٥ًم ًمف يمت٤ًٌم. وذيمر اًمٜمج٤مر ذم شمرمج٦مٍ اًمٜمج٤مر ضمٕمٚمف قم

ُمٜمٝمي٤م  واحلًـ سمـ قمكم سمـ أيب محزة وقمٌد اه سمـ ضمٌٚم٦م، ًمف يمت٥ٌم  ، روى قمـ أسمٞمفسمٜمل هم٤مضة، صم٘م٦مٌ 

٦م ، يمت٤مب اعمالطمؿ، يمتي٤مب اًميدقم٤مء، يمتي٤مب اًمٗميرائض، يمتي٤مب اجلٜمّي7يمت٤مب زي٤مرة أيب قمٌد اه

 د هب٤م ًػم، أظمؼمٟم٤م احلًلم قمـ أمحد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ محٞمد قمـ حمٛمّ واًمٜم٤مر، يمت٤مب اًمتٗم

 افقرن اخلامس اهلجري

 اًؽيخ هؽاَ ةن إًياط اًحائشي

ك اًمٕمٚميقم واًمٗمٜميقن، وُميـ آصمي٤مره سمِميتّ  يم٤من أطمد أقمالم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، ًمف إطم٤مـمي٦مٌ 

 ٦م(. اًمٗمٙمري٦م ُمّمٜمّٗمف )اعم٤ًمئؾ احل٤مئريّ 

ام هيذا ٟمّّميف: اًمِميٞمخ إًمٞمي٤مس سميـ هِمي٤مم سميذم )أُمؾ أُمؾ(  وىمد ذيمره اًمِمٞمخ احلّر اًمٕم٤مُمكمّ 

، ، يروي قمـ اًمِمٞمخ أيب قمكم اسمـ اًمِميٞمخ هِمي٤مم أيب ضمٕمٗمير اًمٓميقّد ضمٚمٞمٌؾ  وم٤موٌؾ  قم٤مملٌ  احل٤مئرّي 

 ٤مده ُمع ؾم٤مسم٘مف سم٠من شمٙمقن اًمٜم٦ًٌم هٜم٤م إمم اجلّد.وحيتٛمؾ اّت 

٥م اًميديـ، وذم ٟمًيخ٦م ىم٤مًمف ُمٜمتج ،قملمٌ  د حمًـ إُملم ذم ُمقؾمققمتف ىم٤مئاًل: صم٘م٦مٌ وأـمراه اًمًٞمّ 

أّن اًميذي ذم ٟمًيختف اسميـ هِمي٤مم، وذم ُمِميٞمخ٦م  :ًمٙمـ ئمٝمر مم٤ّم ي٠ميت قمـ أُمؾ أُميؾ :اسمـ مّه٤مم

                                                                    

 . 135ظ  ،3د  ،الوبهمبًٖ ،تٌم٘ح الومبل( 1)
 . 341ظ  ،ضربل الٌزبضٖ( 2)
ثـي   , فمبل : الوسبئل الحبئطٗٔ للط٘د ّطبم 4ظ  ،6، د ( ثعضن الكْطاًٖ فٖ هَسَيتِ )الصضًٗٔ شوطُ ض٘رٌب آلب( 3)

ّطبهب  ّصا َّ اثي الطـ٘د ؤثـٖ    ٍاحتول ؤىّ ،يي ثًؽ اإلربظات( حىبُ وصله الحطّ فٖ )ؤهل اٙهل ،بل٘بس الحبئطٍٕ
 و٘ص الط٘د ؤثٖ يلٖ اثي ض٘د الكبئفٔ الكَسٍٖ. تل هحوٍس ثي بل٘بس ثي هحوٍس ثي ّطبم الحبئطٍٕ الصٕ وبى

 . 40ظ  ،2الحسي الحطّ الًبهلٖ، د  للط٘د هحوٍس ثي ،ؤهل اٙهل( 4)
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اًمٕمي٤ممل اًمٗم٤مويؾ  اًمِمٞمخ أسمق حمّٛمد إًمٞم٤مس سمـ حمّٛميد سميـ هِمي٤مم احلي٤مئرّي  :ُمًتدريم٤مت اًمقؾم٤مئؾ

اًمِميٞمخ أيب  احلكّم، ويروي هق قمـ سمـ ُم٤ًمومر اًمٕم٤ٌمدّي  اجلٚمٞمؾ، يروي قمٜمف اًمِمٞمخ أسمق حمّٛمد قمريبّ 

 .  احلًـ اسمـ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد اًمٓمقّد 

سم٤مًمٗم٘مٞميف، وذم سمٕمْميٝم٤م أّٟميف ييروي  اػ إًمٞم٤مس سـم هِم٤مم احلي٤مئرّي وذم سمٕمض إضم٤مزات أاح٤مسمٜم٤م وُ 

 .اًمٓمقّد  قمـ اًمِمٞمخ أيب ضمٕمٗمرٍ  اًمٕمٚمقّي  أيْم٤ًم اًمًٞمد اعمقوّمؼ أيب ـم٤مًم٥م سـم ُمٝمدي اًمًٚمٞم٘مّل 

ذم يمت٤مسمف )ري٤مض اًمٕمٚمامء(: ضمي٤مء ذم سمٕميض اإلضمي٤مزات أّن  د قمكم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وىم٤مل قمٜمف اًمًٞمّ 

يميذا أوم٤مدٟمي٤م أطميد شمالُميذة اًمِميٞمخ قميكم  ،، ومٚمٕمّؾ اعمراد اسمٜمف أيْم٤مً اؾمٛمف إًمٞم٤مس سمـ هِم٤مم احل٤مئرّي 

ذم رؾم٤مًمتف اعمٕمٛمقًم٦م ذم ذيمر أؾم٤مُمل ُمِم٤ميخ أاح٤مسمٜم٤م وُمٜمٝمؿ اًمِميٞمخ هِمي٤مم سميـ إًمٞمي٤مس  اًمٙمريمّل 

 ذم شميقذّم  ،شمٚمٛمٞمذ أيب قميكم اسميـ اًمِميٞمخ اًمٓميقّد  ٦م، وهق، وهق ا٤مطم٥م اعم٤ًمئؾ احل٤مئريّ احل٤مئرّي 

 .ومـ ذم احل٤مئر احلًٞمٜمّل ودُ   ه 2;6طمدود قم٤مم 

ًم٘مد يم٤من ا٤مطم٥م اًمؽممج٦م وم٤مواًل ضمٚمٞماًل، وُمّمٜمّٗم٤ًم ُمِمٝمقرًا، اؿمتٝمر سمٖميزارة قمٚمٛميف، وـميقل 

 سم٤مقمف، وؾمٕم٦م اـّمالقمف. 

 عامد اًذين اًطىيسّ 

عمٙمٜمّيك سمي٤مسمـ احلٛميزة. ويمي٤من وم٘مٞمٝمي٤ًم قم٤معمي٤ًم ا ،سمـ محزة اًمٓمقّد  هق قمامد اًمديـ حمّٛمد سمـ قمكمّ 

٦م ذم اًم٘ميرن ، أطمد أقميالم اإلُم٤مُمّٞميوم٤مواًل ُمـ شمالُمذة اًمِمٞمخ أيب ضمٕمٗمر حمّٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقّد 

ي سمٙمرسمالء، وىمؼمه ُمزارٌ اعمدومقن ذم ُم٘مؼمة وادي اًمّمٗم٤مء ،اخل٤مُمس اهلجرّي  ًّ ر يُمٕميروف، مل يتٞم

 ًمٜم٤م اًمتٕمّرف قمغم شم٤مريخ ُمقًمده وووم٤مشمف سم٤مًمْمٌط. 

                                                                    

 . 455، ظ12للس٘س هحسي األه٘ي الًبهلٖ، د  ،ؤي٘بى الطً٘ٔ( 1)
 . 317، ظ5د يجس اهلل األفٌسٕ، ،ضٗبؼ الًلوبء( 2)
 . 438، ظ11ؤي٘بى الطً٘ٔ، د؛ 79ّسٗٔ األحجبة ظ؛ 403تإس٘س الطً٘ٔ ظ؛ 209، ظ7ضٗبؼ الًلوبء، د( 3)
ٍلس سًى ثتزسٗس الومجطٓ السلكبى ًبغط السٗي ضـبُ   ،ثبة قَٗطٗذ ثىطثالء وبى ّصا الَازٕ همجطٓ  ٍاسًٔ  هَلًِ فٖ( 4)

ؤُزذلـت ؾـوي    ٍثًس ّـصا التـبضٗد   ،ّـ 1325ّـ , ٍثم٘ت هسفٌب  حتّى سٌٔ 1287تططّفِ وطثالء سٌٔ  المبربضٍٕ يٌس
 لوسٌٗٔ ثغ٘ٔ تَس٘ى الطبضو. ا
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 ـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف اعمٕمرووم٦م )اًمقؾمٞمٚم٦م( ذم اًمٗم٘مف، و)اًمراسمع ذم اًمنمايع(، و)اًمث٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م(وُم

ىمؼمه ذم يمرسمالء ظم٤مرج اًمٌٚميد، وهيق ُميـ شمالُميذة حمّٛميد سميـ  سمـ محزة اًمٓمقّد  حمّٛمد سمـ قمكمّ 

 سمـ حمّٛمد اًمٓميقّد  وضم٤مء ذم )اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب( أّٟمف قمامد اًمديـ حمّٛمد سمـ قمكمّ احلًـ اًمٓمقد

وم٤موؾ، وًمف شمّم٤مٟمٞمػ، وٟمّقه قمٜمف ذم احل٤مؿمٞم٦م أّٟمف همػم اًمِمٞمخ اإلُمي٤مم اًمٕماّلُمي٦م  قم٤مملٌ  ، وم٘مٞمفٌ ِمٝمدّي اعم

 اًمث٘م٦م اًمٗم٘مٞمف اجلٚمٞمؾ. اعمِمٝمدّي  ٟمّمػم اًمديـ قمٌد اه سمـ محزة اًمٓمقّد 

وذم يمت٤مب )أُمؾ أُمؾ(: اًمِمٞمخ اإلُم٤مم قمامد اًميديـ أسميق ضمٕمٗمير حمّٛميد سميـ قميكم سميـ محيزة 

، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ، ُمٜمٝم٤م: اًمقؾمٞمٚم٦م، اًمقاؾمٓم٦م، اًمراسمع ذم اًمنمايع، واقمظٌ  قم٤مملٌ  ٞمفٌ وم٘م ،اعمِمٝمدّي  اًمٓمقّد 

 :33ص  ،4ج ،ذم يمتي٤مب ُمديٜمي٦م احلًيلم وًمف شمرمج٦مٌ  ىم٤مًمف ُمٜمتج٥م اًمديـ. .ُم٤ًمئؾ ذم اًمٗم٘مف

 وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمًػم واًمتقاريخ. 

 افقرن افسادس اهلجري

 اًعيذ أحمذ ةن إةشاهيم املىظىيّ 

د حمًيـ إُميلم ذم ُمقؾميققمتف وم٘مي٤مل: ًمٞمٝمي٤م سم٤مًمٌٜمي٤من، ذيمرهي٤م اًمًيٞمّ يِمي٤مر إ ُٓمٕم٦مٌ  ٦مٌ ؿمخّمٞمّ 

اًمٜم٘مٞم٥م سم٤محل٤مئر )قمغم ؾم٤ميمٜمف اًمًالم(. ذم  اعمقؾمقّي  أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٚمقّي  اًمنميػ أسمق ضمٕمٗمرٍ 

قميـ اإلُمي٤مم  قمٛمؾ واالة ًمٚمٗمرج قميـ اعمًيجقن ُميروّي  ،مج٤مل إؾمٌقع ذم قمٛمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم

 .  7اًمٙم٤مفمؿ

ذم دقم٤مئٝمي٤م  وزيي٤مدةٍ  وشمٗمّميٞمؾٍ  رٍح يّمالة واًمدقم٤مء ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم سمِمهبذه اًم صمّؿ ىم٤مل: ذيمر رواي٦مً 

قمـ ُمقٟٓمي٤م ُمقؾميك سميـ ضمٕمٗمير )قمٚمٞميف  ٦مً اجلٛمٞمؾ، وضمدٟم٤مه٤م ذم يمت٥م أُمث٤مهل٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمرويّ 

 اعمقؾميقّي  أومْمؾ اًمّمالة(، وهذا ًمٗمٔمٝم٤م: طمّدصمٜم٤م اًمنميػ أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ إسميراهٞمؿ اًمٕمٚميقّي 

                                                                    

 ّـ ٍثتحم٘ك : ًج٘ل ضؾب يلَاى. 1412ّـ حن قجى فٖ لن سٌٔ 1411قجى الىتبة سٌٔ ( 1)
 المعٌٍٍٖٗ.  للس٘س هحوٍس هْسٕ ،فله الٌزبٓ( 2)
 . 262ظ  ،1للط٘د يجٍبس الموٖ، د  ،الىٌى ٍاأللمبة( 3)
 . 285ظ  ،2الًبهلٖ، د  للط٘د هحوٍس ثي الحسي الحطّ ،ؤهل اٙهل( 4)
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ل: طمّدصمٜم٤م أسمق احلًلم حمّٛمد سميـ احلًيـ سميـ إؾميامقمٞمؾ اًمٜم٘مٞم٥م سم٤محل٤مئر )قمغم ؾم٤ميمٜمف اًمًالم(، ىم٤م

  اخلؼم. ...،ؾمٙم٤مف، يرومٕمف سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمرسمٞمع، ىم٤مل: اؾمتدقم٤مين اًمرؿمٞمداإل

   حاةن اًجعفشيّ  اًحعينيّ  محمذ اًعٌىيّ 

    ه795ؾمٜم٦م  ٤مً يم٤من طمٞمّ 

اعمٕمروف  احلًٞمٜمّل  سمق اًمٗمتح وٞم٤مء اًمديـ اًمٕمٚمقّي أ٦م. اًمنميػ د سمـ اجلٕمٗمريّ د سمـ حمٛمّ هق حمٛمّ 

 سمٌٖمداد.   ه7:3اًمديـ ًمٌٕمض ُمـ ىمرأ قمٚمٞمف ذم ؾمٜم٦م  د قمزّ ث سمف اًمًٞمّ ، طمدّ ٦مسم٤مسمـ اجلٕمٗمريّ 

  ذ ةن جعفش املؽهذيّ محمّ 

ػ يمتي٤مب )اعميزار( ضمٚمٞميؾ اًم٘ميدر، ُمّميٜمّ ٌث ، حميدّ صم٘م٦مٌ  ملٌ ، قم٤ماحل٤مئرّي  د سـم ضمٕمٗمر اعمِمٝمدّي هق حمٛمّ 

 .  ه 7:2ي  793ف ُمـ ؾمٜم٦م اًمذي يروي ومٞمف قمـ ُمِم٤مخي شُمزار حمٛمد سـم اعمِمٝمدي»اعمِمٝمقر سمي 

 افقرن افسابع اهلجري

 اًحائشيّ  اًعيذ فخاس ةن معذّ 

طمٔميل  ،إطمدى ؿمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ اعمٕمرووم٦م، وُمـ أقمالم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم اعمئ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجيرة

٤مسم٦م اًمٕم٤ممل اعمحّدث اًمًٞمّ  حمؽمُم٦مٍ  سمٛمٙم٤مٟم٦مٍ  ًّ ـ د ؿميٛمس اًميديذم إوؾم٤مط اًمٙمرسمالئٞم٦ّم اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم آٟمذاك> ومٝمق اًمٜم

سميـ أمحيد سميـ حمّٛميد سميـ حمّٛميد سميـ أيب اًمٖمٜمي٤مئؿ سميـ احلًيلم  سـم ومخ٤مر سـم ُمٕمدّ  سـم ومخ٤مر سـم ُمٕمدّ  قمكمّ 

 .  7سـم حمّٛمد اًمٕم٤مسمد اسـم اإلُم٤مم ُمقؾمك سـم ضمٕمٗمراد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب ُمـ ؾمالًم٦م اًمًٞمّ  ،اعمقؾمقّي 

 ك، إُمي٤مميد اًمًيٕمٞمد، اًمٕماّلُمي٦م اعمرشمْمياًمًٞمّ  اعمقؾمقّي  ضم٤مء ذم قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م: ومخ٤مر سمـ ُمٕمد  

٤مب واًمٗم٘مٝم٤مء ًّ رايع(، وهيق ييروي قميـ حمّٛميد سميـ يؿمٛمس اًمديـ ا٤مطم٥م )اًمِمي ،إدسم٤مء واًمٜم

                                                                    

 .478 ٍ 477ع غ ،21د ،للس٘س هحسي األه٘ي الًبهلٖ ،ؤي٘بى الطً٘ٔ( 1)
 231ظ  ،هًزن ضربل الفىط ٍاألزة فٖ وطثالء ؛228؛ الَافى ثبلَف٘بت، ظ 283الخمبت الًَ٘ى، ظ (  2)

 . 43الخمبت الًَ٘ى ظ (  3
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ل، ُمي٤مت ؾميٜم٦م صمالصميلم إدريس، وقمـ اسمـ ؿمٝمر آؿمقب اعم٤مزٟمدراين، أو ؿم٤مذان سمـ ضمؼمييؾ اًم٘مّٛمي

 وأرسمٕمامئ٦م. )ٟمٔم٤مم إىمقال(.

ضمي٤مل، ذم احلدي٨م واًمرواي٦م واًمٜمًي٥م واًمر ومريدةً  ويم٤من أطمد أىمٓم٤مب اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، طمٚم٘م٦مً 

: ىم٤مل ومٞمف شم٤مج اًمديـ سمـ زهرة احلًيٞمٜمّل  .وُمـ أقمٞم٤من اًمِمٕمراء وإدسم٤مء وأيم٤مسمر اًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمٍمه

ي٤مسم٦م اًمًيٞمّ  ًّ ـ اًمٗم٘مٞميف، إديي٥م د اًمٗم٤مويؾ اًميدير وسمٞم٧م ومخ٤مر ذم احلّٚم٦م، وُمٜمٝمؿ ؿمٛمس اًمديـ اًمٜم

٤مسم٦مً اًمِم٤مقمر اعم١مّرخ، يم٤من ؾمٞمّ  ًّ ُمتقّرقمي٤ًم دّيٜمي٤ًم،  ايقل واًمٗميروع،قم٤معم٤ًم سم٤مُٕ  دًا ضمٚمٞماًل، وم٘مٞمٝم٤ًم ٟمٌٞماًل ٟم

 ُم١مّرظم٤ًم ا٤مدىم٤ًم أُمٞمٜم٤ًم.

 وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف: 

ا ِِــا ظّن ٌِـلاااوأِــرَامــلاااـّن ٌَ

 

اوأىجـ ا ظــااااسأو لُ  اأشملفٍا ظح ـل َ

اِـلاأفٙا ظّـنّاِلظااهـماا ـ  للامـلااظـيل 

 

ٍا  َااوأظـــن اوأل ـــنفالـــ ا ّ  مالِّــ

ــا  ــلااااىرُ ــ وّاىِلاِ ــلاُ ــٚام ٘ ا(2) ظٍ 

 

ـــ نَّ  ــلاٌــ ــٓٚاأّ٘اأفٙا ّ  مٓاُــ املظــ

٦م قمغم اًمذاه٥م إمم شمٙمٗمػم أيب ـم٤مًم٥م( اعمٓمٌيقع د ومخ٤مر يمت٤مسمف )احلجّ وُمـ أؿمٝمر شمّم٤مٟمٞمػ اًمًٞمّ  

دطمض ومٞمف آراء اعمتٓمّروملم اًمذيـ ذهٌقا إمم شمٙمٗمػم أيب ـم٤مًم٥م، وىمد أصم٧ٌم ومٞمف سمي٠مّن ،  ه 3573ؾمٜم٦م 

ّروم٦م ذم يعمِميأسم٤م ـم٤مًم٥م ىمد ُم٤مت وهق ي١مُمـ سم٤مإلؾمالم إيامٟم٤ًم قمٛمٞم٘م٤ًم ٓ ؿم٤مئ٦ٌم ومٞمف> إذ يم٤مٟم٧م ُمقاىمٗمف ا

 شمٕمّد ُمـ ُمآصمره اًمتل ظمّٚمدشمف قمغم ُمّر اًمٕمّمقر.  9اًمدوم٤مع قمـ اسمـ أظمٞمف حمّٛمد سمـ قمٌد اه

، ، ودم٤مرب اًمًيٚمػ568، صُمٜمٝمؿ ذم اًمٗمقائد اًمروقي٦م ،ُمـ اعم١مّرظملم شمٕمّرض ًمذيمره مجعٌ 

، و دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمّٞم٦م ًمٕمٌيد اًمٕمزييز اجليقاهري 436، ص4، ج، وأُمؾ أُمؾ558ص

 ،، و أقمالم اًمٕميرب;69، صًمٚمِمٞمخ اًمٜمقري ،، و ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ3:9، ص3، ج()وم٤مرّد 

 وهمػمهؿ.  47، ص5ج ،ًمٕمٌد اًمّم٤مطم٥م اًمدضمٞمكمّ 

                                                                    

 . ()قجى الٌزف، 216ظ  ،اٍزٕللس٘س ؤحوس الس ،يي ّبهص األغل ،يوسٓ الكبلت فٖ ؤًسبة آل ؤثٖ قبلت( 1)
 .()قجى الٌزف ،88ظ  ،اثي ظّطٓ الحسٌٖ٘ ًم٘ت حلت ،غبٗٔ االذتػبض فٖ الجَ٘تبت الًلَٗٔ الوحفَنٔ هي الغجبض( 2)
 . 509ظ  ،5د ،للس٘س هحوٍس ثبلط الرًَسبضٕ ،ضٍؾبت الزٌبت( 3)
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 غياز اًذين ةن طاووط

د سميـ أمحيد سميـ ـمي٤مووس همٞم٤مث اًمديـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سميـ حمّٛمي

ال فمٛمٞمي٦م ذم ؿميٝمر ؿميقّ  ذم اًمٙم٤مم وشميقذّم 3472/   ه:86وًمد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م  ،احلًٜمّل  اًمٕمٚمقّي 

 .   ه5;8ؾمٜم٦م 

 اةن معذىق 

 د سمـ قمكم سمـ قمٌد احلًلم سميـ ُمٕمتيقق سميـ ٟم٤مئي٥م احلي٤مئرّي اًمديـ طمًـ سمـ اًمِمٞمخ حمٛمّ  قمزّ 

 اًمٙم٤مشم٥م. ذيمره ا٤مطم٥م يمت٤مب )جمٛمع أداب( وم٘م٤مل :

وؾمي٠مًمتف قميـ ُمقًميده  .رأيتيف م سمٖمداد ويمت٥م هب٤م )اًمتٛمٖم٤مت( وًمف ؿمٕمرٌ دَ ىمِ  يم٤مشم٥ٌم  ٌس يمٞمّ  ؿم٤مبٌّ 

   .امئ٦م وؾمتّ  وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م  ف ومذيمر أٟمّ 

 نرص هللا اًخاصن اًنحىيّ 

 .  احل٤مئرّي  سمـ ُمّمقر اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمتقح اخل٤مزن اًمٜمحقّي  ٟمٍم اه سمـ قمكمّ 

٦م قمغم اًميذاه٥م(. يمام ذم يمت٤مب )احلجّ   ه852 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  احل٤مئرّي  يروي قمٜمف ومخ٤مر سمـ ُمٕمدّ 

 . ومـ ذم ُمِمٝمد احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ودُ   ه822مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م  ٤35ًم سم٤محلٚم٦م ذم  ؿم٤مسمّ شمقذّم 

 افقرن افثامن اهلجري

 اًحائشيّ  اًعتذيلّ  اًذين اًحعينيّ  عضّ 

وردت شمرمجتف ذم يمت٤مب )شمٚمخٞمص جمٛميع  ،يم٤من أطمد أقمالم يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجرّي 

وهذا ٟمّّمٝم٤م: قمّز اًميديـ أسميق قمٌيد اه احلًيلم سميـ  ،أداب ذم ُمٕمجؿ إًم٘م٤مب( ٓسمـ اًمٗمقـمل

                                                                    

 . 55، ظ1ثطٍولوبى، د ،تبضٗد األزة الًطثٖ( 1)
 . 150، ظ 1د ،اثي الفَقٖ ،األلمبة هزوى اٙزاة فٖ هًزن( 2)

 . 192األًَاض السبقًٔ، ظ ( 3)
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 ُمـ ؾميّٙم٤من اعمِميٝمد احلي٤مئرّي  اًمٕمٌدزمّ  اه سمـ محزة سمـ ؾمٕمد اه سمـ أيب اًمًٕم٤مدات احلًٞمٜمّل  ؾمٕمد

الم واًمتحٞمّ  ًّ ٤مر اًميذيـ وهق ُميـ اًمتّجي ،٦م(، رأيتف سمتؼميز ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕمامئ٦م)قمغم طم٤مًّمف أومْمؾ اًم

 دون إمم سمالد اًمِم٤مم، وهق ذيػ اًمٜمٗمس.يؽمدّ 

 اًؽيخ أةى طاًث ةن دسيذ اًحائشيّ 

ُميـ قمٚميامء  ،سمـ دريد احلي٤مئرّي  سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكمّ  خ أسمق ـم٤مًم٥م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞمٗمّل هق اًمِمٞم

ريػ، يل ُمـ خمتٚمػ اًمٕماّلُم٦م ًمٜمٗمًف ذم احل٤مئر اًمِمير ومخر اعمحّ٘م٘ملم، وىمد يمت٧ٌم اجلزء إوّ يقمّم

د حمّٛمييد رأيتيف ذم يمتي٥م اًمًيٞمّ ،  ه996ووميرغ ُميـ شمٕمٚمٞم٘ميف ًمٜمٗمًيف ذم قمي٤مذ رسمٞمييع إول ؾميٜم٦م 

 .اًمٞمزدّي  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 اًعيذ عتذ اًحميذ ةن فخاس اًحائشيّ 

ُميـ  سميـ ومخي٤مر سميـ أمحيد اعمقؾميقّي  د ضمالل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ ومخ٤مر سمـ ُمٕميدّ هق اًمًٞمّ 

قميـ واًميده  وهق ُمرويٌّ ،  ه9:8ل اًمِمٝمٞمد ؾمٜم٦م ُمِم٤ميخ اًمِمٞمخ اًمًٕمٞمد أيب قمٌد اه حمّٛمد سمـ ُمٙمّ 

مت٦م صم٤مُمـ ُمِمي٤ميخ اًمِميٝمٞمد، ًمٙمٜمّيف يمذا قمـ ؿمٞمخٜم٤م ذم اخل٤م ،اعمقؾمقّي  د ومخ٤مر سمـ ُمٕمدّ اًمًٞمّ  إضمّؾ 

ييروي قميـ  ،٦م اًمذي هق ُمـ ُمِم٤ميخ اًمِمٝمٞمدد شم٤مج اًمديـ ُمٕمٞمّ ُمـ ىمٚمٛمف اًمنميػ> ّٕن اًمًٞمّ  ؾمٝمقٌ 

سمـ قمٌيد احلٛمٞميد سميـ ومخي٤مر، ومٙمٞميػ  د قمٚمؿ اًمديـ اعمرشم٣م قمكمّ وًمد ا٤مطم٥م اًمؽممج٦م، هق اًمًٞمّ 

 !يروي اًمِمٝمٞمد قمـ اًمقاًمد ُمع رواي٦م ؿمٞمخف قمـ اًمقًمد ؟

،  ه 852 ؾمٜم٦م د ومخ٤مر اًمذي شمقذّم مج٦م ُمـ اعمئ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م يمقاًمده اًمًٞمّ وسم٤مجلٛمٚم٦م: ا٤مطم٥م اًمؽم

د حمًيـ ، واًمًٞمّ 377، ص4، جوشمرضمؿ ًمف اًمِمٞمخ حمّٛمد اسمـ احلّر اًمٕم٤مُمكم ذم يمت٤مسمف )أُمؾ أُمؾ(

 وهمػمهؿ.  377، ص59، جإُملم ذم )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م(

                                                                    

َاز، المسن األٍل، د ( 1) ض هػكفى ر زاة فٖ هًزن األلمبة، الثي الفَقٖ، تحم٘ك السوَت  .  121، ظ 4تلر٘ع هزوى ٙا
  .10ظ  ( ،للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ )هركَـ ،تطارن ؤي٘بى الوئٔ الخبهٌٔ الحمبئك الطأٌّ فٖ( 2)
 . 57ظ  ( ،الحمبئك الطأٌّ )هركَـ( 3)
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 ةن اًحعن اًحائشيّ  اًؽيخ علّ 

قميغم ُمٜمٝمي٤مج اًمقايقل إمم قمٚميؿ  ُمٗمٞميدةٌ  طميقاٍش ٟم٤مومٕمي٦مٌ  ًمف ،سمـ احلًـ احل٤مئرّي  اًمِمٞمخ قمكمّ 

، يمتٌٝميي٤م قمييغم هيي٤مُمش اًمٜمًييخ٦م اًمتييل يمتٌٝميي٤م سمٜمٗمًييف ؾمييٜم٦م آُاييقل ًمٚم٘ميي٤ميض اًمٌٞمْميي٤موّي 

، وًميف أيْمي٤ًم طميقاٍش قميغم ميذي٥م ٦م سم٤معمِميٝمد اًمرويقّي اعمقضمقدة ذم اعمدرؾم٦م اًمٗم٤موٚمٞمّ   ه999

وىم٤مسمٚمٝمي٤م،   ه999ذم ؾميٜم٦م  اًمقاقل ًمٚمٕماّلُم٦م، يمتٌٝم٤م سمخّٓمف قمغم اًمٜمًخ٦م اًمتل يمتٌٝم٤م أيْم٤ًم سمخّٓميف

 .  سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ احل٤مئرّي  وىمرأه٤م قمغم ؿمٞمخف اًمِمٞمخ قمكمّ 

وهيل ذم اعمدرؾمي٦م ،  ه :99ويمت٥م آؾُمت٤مذ اعمذيمقر اًم٘مراءة واًميٌالغ سمخّٓميف قميغم اًمٜمًيخ٦م 

٦م، واًمٔم٤مهر أّٟمف همػم اسمـ اخل٤مزن اعمِمٝمقر هبذا اًمٕمٜمقان.اًمٗم٤موٚمٞمّ 

 اةن اًخاصن اًحائشيّ  اًؽيخ علّ 

ُمـ اًمٗمْمؾ واًمقرع واًمت٘مك  قمٔمٞمؿٍ  ، ويم٤من قمغم ضم٤مٟم٥ٍم أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجرّي  يم٤من أطمد

ذيمره ا٤مطم٥م روو٤مت اجلٜم٤مت وم٘م٤مل: يمي٤من )رمحيف اه( ُميـ اعمحّ٘م٘ميلم اًمٗمْميالء،  ،واًمّمالح

قمٜميد  ُمٕميروٌف  ُمٕمٚميقمٌ طم٤مًمف ذم اًمٗمْمؾ واًمٜم٤ٌمًم٦م، واًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف، واًمٗمّم٤مطم٦م وإدب واإلٟمِم٤مء 

 شمتٚمٛمذ قمغم ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٝمٞمد إّول وأضم٤مزه.أّٟمف خرًا ٦م، ويمٗم٤مه وم٦م واخل٤مّا اًمٕم٤مُمّ 

زيـ اًمديـ أسمق احلًـ  اسمـ اخل٤مزن احل٤مئرّي  وىم٤مل ومٞمف ا٤مطم٥م يمت٤مب )ومقائد اًمروقي٦م(: قمكمّ 

 شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ اًمِمٝمٞمد.  ،اًمِمٞمخ أمحد سمـ ومٝمد احلكّم  يم٤مُمؾ، ُاؾمت٤مذُ  وم٤موؾ، قم٤مملٌ  وم٘مٞمفٌ 

، اًميقرع اعمحّّميؾ، قمم اًمِميٞمخ اًمٕمي٤ممل اًمت٘ميّل ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٝمٞمد ذم إضم٤مزشمف ًمف: وعّم٤م يم٤من اعمي

اسميـ اعمرطميقم  زيـ اًمديـ أسمق احلًيـ قميكمّ  ،اًم٘م٤مئؿ سم٠مقم٤ٌمء اًمٕمٚمقم، اًمٗم٤مئؼ أوزم اًمٗمْمؾ واًمٗمٝمقم

دٟم٤م اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمًٕمٞمد اًمّمدر اًمٙمٌػم اًمٕم٤ممل قمّز اًمديـ سمـ حمّٛمد اسمـ اعمرطمقم اعمٖمٗمقر ؾمٞمّ 

 حمّٛمد اخل٤مزن سم٤محلية اًمنميٗم٦م اعم٘مّدؾم٦م.

                                                                    

 . 80ظ  ( ،الحمبئك الطأٌّ )هركَـ( 1)
 . 118ظ  ،5للس٘س هحوٍس ثبلط الرًَسبضٕ، د  ،ضٍؾبت الزٌبت( 2)
 . 290ظ  ،للط٘د يجٍبس الموٖ ،الفَائس الطؾَٗٔ( 3)
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وشمٕمّرض ًمذيمره ؿمٞمخٜم٤م آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين وم٘م٤مل: اًمِمٞمخ زيـ اًمديـ أسميق احلًيـ قميكم اسميـ 

سمـ احلًلم سميـ حمّٛميد  يمام يٕمؼّم سمف ذم سمٕمض اإلضم٤مزات هٙمذا، وُمّر سمٕمٜمقان قمكمّ  ،اخل٤مزن احل٤مئرّي 

، يمام شمٓمّرق إمم شمرمجتف اًمًٞمد حمّٛمد طمًـ آل ـمٕمٛم٦م ذم يمت٤مسمف )ُمديٜمي٦م احلًيلم( وم٘مي٤مل: اخل٤مزن

ـ مجٚم٦م اًمذيـ يروي قمٜمف هذا اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ هق اًمٕماّلُم٦م اهلامم أمحد سمـ ومٝمد احلكّم اًمذي أظميذ وُم

يميام ذم  سمـ اخلي٤مزن احلي٤مئرّي   قمكمّ . شمقذّم ذم احل٤مئر احلًٞمٜمّل   ه 3;9ُمٜمف اإلضم٤مزة سم٤مًمرواي٦م ذم ؾمٜم٦م 

 .  ه5;9سمٕمض اًمٜمًخ ؾمٜم٦م 

ـ يمت٥م اعمراضميع، ٟمخيّص سم٤مًميذيمر سمـ اخل٤مزن ذم اًمٙمثػم ُم هذا وىمد دّوٟم٧م شمرمج٦م اًمِمٞمخ قمكمّ 

، 6، ج٤مت، وروو٤مت اجلٜمّي78، ص٦م إطم٤ٌمب، وهديّ 495ص ،3ج ،ُمٜمٝم٤م: اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب

، 4، ج، وأُميؾ أُميؾ543، ص7، ج، ورحي٤مٟمي٦م إدب332، ص٦م، واًمروو٦م اًمٌٝمٞمّ :33ص

 وهمػمه٤م.  3:8ص

 ةن عتذ اًجٌيٍ اًحائشيّ  اًؽيخ علّ 

سمـ احلًـ احل٤مئري مذي٥م اًمقايقل إمم  خ قمكمّ ُمـ قمٚمامء قمٍمه وىمد ىمرأ قمٚمٞمف شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞم

ويمتي٥م اي٤مطم٥م اًمؽممجي٦م سمخّٓميف ،  ه999قمٚمؿ آُاقل ًمٚمٕماّلُم٦م احلكّم اًمذي يمتٌف ًمتٚمٛمٞمذه ؾمٜم٦م 

 وهل ذم ُمدرؾم٦م اًمٗم٤موٚمٞم٦م.،  ه:99ؿمٝم٤مدة اًم٘مراءة واًمٌالغ قمغم اًمٜمًخ٦م ذم 

 اًؽيخ جالي اًذين محّمذ اًحائشيّ 

 اهل٤مؿميٛمّل  ؿميٛمس اًميديـ حمّٛميد سميـ أمحيد اًمٙميقذمّ اًمِمٞمخ ضمالل اًمديـ حمّٛمد سميـ اًمِميٞمخ 

.  ه9:8ل اًمِمٝمٞمد ذم ُمـ ُمِم٤ميخ اًمًٕمٞمد أيب قمٌد اه حمّٛمد سمـ ُمٙمّ  ،احل٤مئرّي 

                                                                    

 . 82ظ  ( ،الحمبئك الطأٌّ )هركَـ( 1)
 . 139 ٍ 138 عغ، 2وٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د هح ( ،هسٌٗٔ الحس٘ي )يلِ٘ السٍالم( 2)
 . 82ظ  ( ،الحمبئك الطأٌّ )هركَـ( 3)
 . 101ظ  الوػسض السبثك،( 4)



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     002

 افقرن افتاشع اهلجري

 اًؽيخ أحمذ ةن فهذ اًحّل 

ىمٚمٜم٤م إّن احلريم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم احلّٚم٦م اًمٗمٞمح٤مء يم٤مٟم٧م ذم أوج قمٔمٛمتٝم٤م، وُم٤م أن ًمٌث٧م أن اٟمت٘مٚم٧م ذم 

اعمج٤مهد اًمِمٞمخ أمحد سميـ حمّٛميد  ًم٘مرن اًمت٤مؾمع إمم يمرسمالء سم٥ًٌم هجرة اًمزقمٞمؿ اًمديٜمّل ُمٜمتّمػ ا

 سمـ ومٝمد احلكّم إًمٞمٝم٤م. ا

وم٘مد شمٌٜمّك احلريم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم هذا اًمٌٚمد، وازدهرت اعمٕم٤مهيد اًمديٜمّٞمي٦م ذم قمٝميده> طمٞمي٨م أظميذ 

ؿ ، ومزظمرت هبواقٍب  يرشم٤مده٤م أقمالم اًمٗمٙمر، ورضم٤مٓت إدب، ورؾمؾ اًمث٘م٤موم٦م ُمـ يمّؾ طمدٍب 

ب وًمئيؽ اًمٓمياّل أُ ُمديٜم٦م احلًلم، وايمتّٔم٧م ضمقاُمٕمٝم٤م وُمدارؾمٝم٤م وىم٤مقم٤مت اًمدرس ومٞمٝمي٤م، وراح 

 يتٚم٘مّ 
ٍ
، وحيتيدم اًمٜم٘مي٤مش وييدور اجليدل طميقل وأسمحي٤مٍث  وأومٙم٤مرٍ  قن ُم٤م يٓمرطمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ آراء

 ٦م. اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞمّ 

تي٧م ًمٜمٗمًيٝم٤م صمٌّ ٦م، وم٘مد ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت اًمٗمٙمريّ  اًمٕم٤معمّل  وسم٤مإلو٤موم٦م إمم جمد يمرسمالء اًمث٘م٤مذمّ 

ىمي٦م، ويٕميّد اسميـ ومٝميد جمدًا ضمديدًا، وأٟمج٧ٌم رهٓم٤ًم آظمر ُمـ ذوي اًمٕم٘مقل اًمٜمػّمة واعمقاه٥م اخلاّل 

 وحمّدصمٞمٝمؿ.  احلكّم ُمـ أؿمٝمر وم٘مٝم٤مء اًم٘مرن اًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع اهلجرّي 

وًميد اًمِميٞمخ مجي٤مل اًميديـ أسمييق اًمٕمٌي٤مس أمحيد سميـ حمّٛميد سمييـ ومٝميد احليكّم إؾميدي ؾمييٜم٦م 

 وُدومـ ذم اعمٙم٤من اعمٕمروف سمًٌت٤من اًمٜم٘مٞم٥م، وُمرىمده يزار. ،  ه 63:  سمٙمرسمالء ؾمٜم٦موشمقذّم   ه979

٤مت(: هيق اًمِميٞمخ اًمٕمي٤ممل ُمـ اعم١مّرظملم واعمّمٜمّٗملم، وم٘م٤مل ا٤مطم٥م )روو٤مت اجلٜمّ ذيمره مجعٌ 

٤مس أمحد سمـ ؿميٛمس اًميديـ حمّٛميد سميـ اًمٕم٤مرف، ويم٤مؿمػ أهار اًمٗمْم٤مئؾ مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌّ 

 ت٤ًم. حل٤مئر اًمنميػ طمّٞم٤ًم وُمٞمّ ٦م واومٝمد احلكّم، اًم٤ًميمـ سم٤محلّٚم٦م اًمًٞمٗمٞمّ 

وًمف ُمـ آؿمتٝم٤مر سم٤مًمٗمْمؾ واإلشم٘م٤من، واًميذود واًمٕمرومي٤من، واًمزهيد وإظميالق، واخليقف 

، واًمٚمٗميظ ر واًمٚمي٥ّم يايقل، واًم٘مِميواإلؿمٗم٤مق، مجيع سميلم اعمٕم٘ميقل واعمٜم٘ميقل، واًمٗميروع وإُ 

 واعمٕمٜمك، واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سم٠مطمًـ ُم٤م يم٤من جيٛمع. 
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 وُدومـ ذم احل٤مئر وىمؼمه فمي٤مهرٌ   ه3;9ؾمٜم٦م  كم اسمـ اخل٤مزن ذم احل٤مئر احلًٞمٜمّل أضم٤مزه اًمٕماّلُم٦م قم

 ُيٕمرف سمًٌت٤من اًمٜم٘مٞم٥م. ظمٚمػ اعمخّٞمؿ احلًٞمٜمل ذم سمًت٤منٍ 

د وُم٤م دُمٜم٤م ٟمًقق أىمقال اعم١مّرظملم ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمدل أن ٟمٖمٗمؾ رأي اًمٕماّلُمي٦م اجلٚمٞميؾ اًمًيٞمّ 

ؾميٜم٦م، وُدوميـ  7:قميـ  63:  ؾميٜم٦م، وشمقذّم 979أو  978ًمد ؾمٜم٦م حمًـ إُملم طمٞم٨م ىم٤مل: وُ 

هٜم٤مك شمًّٛمٞمف اًمٕم٤مُم٦م سمًٌت٤من أسمق اًمٗمٝميد،  ذم سمًت٤منٍ  7د اًمِمٝمداءسمٙمرسمالء سم٤مًم٘مرب ُمـ خمّٞمؿ ؾمٞمّ 

ؾميٜم٦م، واًمٔمي٤مهر أٟمّيف اؿميت٤ٌمه سمجٕميؾ  :7وىمٞمؾ: إّن قمٛميره  ٦مٌ يّسمف، وقمٚمٞمف ىمٌ ُمتؼّمكٌ  وىمؼمه ُمزارٌ 

ُٕملم سم٠مىمقال اًمٕمٚمامء ومٞميف صمّؿ يًتِمٝمد اعمحًـ ا اخلٛمس مخًلم واًمثامٟمٞم٦م صمامٟملم واه أقمٚمؿ.

ـْ شم٘مّدُميف ُميـ اعمي١مّرظملم، ويٕميّدد ُمِمي٤مخيف وشمالُمذشميف وأؾميامء يَُمـ يمت٥م ُم ُمٕمتٛمدًا قمغم قمددٍ 

 ُمًٝم٦ٌم.  ُمّمٜمّٗم٤مشمف سمّمقرةٍ 

٤ٌّمس اًم٘مّٛمي سميـ هيالل  قميكمّ  ل وم٘مي٤مل: ييروي قميـ اًمِميٞمخ إضميّؾ ممّـ ذيمره أيْم٤ًم اًمِمٞمخ قم

ٞمد إّول وومخر اعمحّ٘م٘ملم، يم٤مًمٗم٤مويؾ ُمـ أضماّلء شمالُمذة اًمِمٝم ، وهق يروي قمـ مج٤مقم٦مٍ اجلزائرّي 

اسمـ اخل٤مزن اًمٗم٘مٞمف، واًمٕماّلُم٦م اًمٜمحرير هب٤مء اًمديـ سمـ طمًـ سميـ حمّٛميد سميـ  اعم٘مداد، واًمِمٞمخ قمكمّ 

، ويم٤من ُمٕم٤مسًا ٓسمـ ومٝمد احلكّم، ويروي يمّؾ ُمٜمٝمام قميـ اسميـ إدريس سمـ ومٝمد اعم٘مري اإلطم٤ًمئّل 

 قمغم اإلرؿم٤مد. ٤مً ذطم ، وُمـ همري٥م اإلشم٘م٤من أّن ًمٙمّؾ ُمٜمٝمامج اًمٌحراينّ اعمتقّ 

ٌّي٦مٌ ي٘مع ُمرىمده ذم ؿم٤مرع اإلُم٤مم احلًلم، وهق ذم وؾمط ضم٤مُمع ومًٞمح ذي ـم٤مسم٘ملم، شمتقؾّمي  ٓمف ىم

 ٦م.سم٤مًمٓمٜم٤مومس احلريرّيي وُمؼمىمعٌ  ُمزريمٌش  ظمِمٌلٌّ  اًمٌديع اًمّمٜمع، وذم داظمٚمف اٜمدوٌق  ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ 

 يمقن سمف. وهذا اعمزار ي٘مّمده اًمزائرون ويتؼمّ 

٦م اًمٕم٤ممل اًمٗمذ اًمِمٞمخ أمحد سميـ ومٝميد احليكّم، ر اًمتل شمٜم٤موًم٧م ؿمخّمٞمّ إّن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعمّم٤مد

 سمٙميّؾ ـمي٤مرٍف  طم٤مومٚمي٦مٌ  ٦مٌ قمٚمٛمّٞمي ومٝمق ُمقوع شم٘مدير أرسم٤مب اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وإّن ؾمػمة طمٞم٤مشمف ُم٠مصمرةٌ 

 .  وشمٚمٞمدٍ 

                                                                    

 . 166ظ  ،1الس٘س هحوٍس ثبلط الرًَسبٍٕ، د  ،ضٍؾبت الزٌّبت( 1)
 . 86، ظ 10د  ،للس٘س هحسي األه٘ي ،ؤي٘بى الطً٘ٔ( 2)
 . 375 ظ ،1د  ،ٖللط٘د يجٍبس المو ،الىٌى ٍاأللمبة( 3)
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 اًؽيخ إةشاهيم اًوفعميّ 

دب، ، مجع سميلم اًمٕمٚميؿ وا٦ٕم وصم٘م٤ممؿ ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجرّي ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞمّ 

واًمٗم٘مف واحلدي٨م، واًمزهد واًمت٘مقى. ـمٗمح٧م اٗمح٤مت اعمٕم٤مضمؿ سم٢مـمرائف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف> ومٝمق ُميـ 

 وُدومـ هب٤م. وفمٝمر ًمف ىميؼمٌ   ه 22; ؾمٜم٦م شمقذّم . أؾم٤مـملم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ ٟمِم١موا سمٙمرسمالء، وذم اًمٓمٚمٞمٕم٦م

 ومـ. ومٞمٝم٤م اؾمٛمف واه أقمٚمؿ طمٞم٨م دُ  ُمٙمتقٌب  سمجٌِمٞم٧م ُمـ ضمٌؾ قم٤مُمؾ وقمٚمٞمف اخرةٌ 

سمـ احلًلم سمـ حمّٛمد  اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكمّ  هق اًمِمٞمخ شم٘مّل  )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م(: ىم٤مل اًمٕم٤مُمكّم ذم

سميـ  : إسمراهٞمؿ سميـ قميكمّ (اعمّم٤ٌمح)وذم آظمر  .اًمٙمٗمٕمٛمّل  اًمٕم٤مُمكمّ  سمـ ا٤مًمح سمـ إؾمامقمٞمؾ احل٤مرصمّل ا

سمـ طمًـ سمـ حمّٛمد سميـ إؾميامقمٞمؾ  : إسمراهٞمؿ سمـ قمكمّ (طمٞم٤مة إرواح)وذم آظمر  .طمًـ سمـ ا٤مًمح

ـّ ٟمّ أذيمر ومٞمٝم٤م  ،رضمقزة ًمف ذم قمٚمؿ اًمٌديعأُ ام اؾمتٗمٞمد ُمـ يم  ه 62:ًمد ؾمٜم٦م وُ   ف ٟمٔمٛمٝمي٤م وهيق ذم ؾمي

، ويم٤مٟمي٧م وٓدشميف سم٘مريي٦م يمٗميرقمٞمام ُميـ ضمٌيؾ 92:ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ إرضمقزة ؾميٜم٦م  ،اًمثالصملم

  ذم اًم٘مري٦م اعمذيمقرة وُدومـ هب٤م وشم٤مريخ ووم٤مشمف جمٝمقل. قم٤مُمؾ، وشمقذمّ 

وقمٛمؾ ًمٜمٗمًيف أزج هبي٤م سمي٠مرض شمًيٛمك  ةً ُمدّ  د اًمٕم٤مُمكم ىم٤مئاًل: ىمد ؾمٙمـ يمرسمالءوأردف اًمًٞمّ 

 ومل يذيمر أطمدٌ  ، ومٞمٝم٤ممم ضمٌؾ قم٤مُمؾ وشمقذّم إصمؿ قم٤مد  ،٤م ي٠ميتدومـ ومٞمف يمام ئمٝمر ممّ وأوص أن يُ  ،قم٘مػم

 . ـ شمرمجف ُمـ إوائؾ شم٤مريخ وٓدشمف وووم٤مشمف. .. اًمخ ممّ 

ـّ : هق اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مدل، اًمقرع إُملم، واًمث٘م٦م إديي٥م، اعمي٤موىم٤مل ومٞمف اخلقٟم٤ًمرّي  . . هر اعمتٗميٜم

 إًمخ. 

: هق ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٗمْمالء واعمحّدصملم، واًمّميٚمح٤مء واعمتيقّرقملم، ويمي٤من سميلم وىم٤مل اعم٤مُم٘م٤مينّ 

وقمداًمتيف ٓ تتي٤مج  ،زُم٤مين اًمِمٝمٞمديـ )رمح٦م اه قمٚمٞمٝمام(، وواٗمف ذم ومٝمرؾم٧م اًمقؾم٤مئؾ سم٤مًمقرع

 إمم سمٞم٤من. .. إًمخ.

                                                                    

 . 336، ظ5ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
 . 336ظ  ،الوػسض ًفسِ( 2)

 . 7، ظ1ضٍؾبت الزٌّبت، للس٘س هحوٍس ثبلط الرًَسبٍٕ، د( 3)
 . 27، ظ1تٌم٘ح الومبل، للوبهمبًٖ، د( 4)
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وم٤مواًل، أدي٤ًٌم ؿم٤مقمرًا، قم٤مسمدًا زاهدًا  : يم٤من صم٘م٦مً سمٕمد هد ٟمًٌف ىم٤مئالً  وذيمره اًمِمٞمخ احلّر اًمٕم٤مُمكمّ 

٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م وضمث٦م اإليامن اًم٤ٌمىمٞمي٦م، وهيق يمٌيػم يمثيػم ورقم٤ًم، ًمف يمت٥م ُمٜمٝم٤م اعمّم٤ٌمح، وهق ضمٜمّ

، وًميف يمتي٤مب اًمٌٚميد إُميلم ذم ُمٜميف ًمٓمٞميٌػ  رٌ يوًمف خمتّمي،  ه7;:شم٤مريخ شمّمٜمٞمٗمف ؾمٜم٦م  ،اًمٗمقائد

ح اًمّمحٞمٗم٦م أّوًمف: يمت٤مب عمع اًمؼمق ذم ُمٕمروم٦م اًمٗمرق، اًمٕم٤ٌمدات أيْم٤ًم أيمؼم ُمـ اعمّم٤ٌمح، وومٞمف ذ

 ورؾم٤مئؾ ُمتٕمّددة. يمثػمٌ  وًمف ؿمٕمرٌ 

ُمي٤مت ذم طمٞمي٤مة أظمٞميف، ًميف  ،هق مج٤مل اًمديـ أمحد سمـ قميكمّ  ضمٚمٞمٌؾ  قم٤مملٌ  أٌخ  وًمٚمِمٞمخ اًمٙمٗمٕمٛمّل 

 يمت٤مب زسمدة اًمٌٞم٤من ذم قمٛمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من، يٜم٘مؾ قمٜمف أظمقه ذم اًمٌٚمد إُملم وهمػمه. 

وىمي٤مل ومٞميف اي٤مطم٥م  ُمـ ىمرى ضمٌؾ قم٤مُمؾ.  يمٗمٕمؿ ي يمزُمزم ي ىمري٦مٌ ( ٟم٦ًٌم إممو)اًمٙمٗمٕمٛمّل 

ا٤مطم٥م يمت٤مب  اًمٙمٗمٕمٛمّل  سمـ طمًـ اًمٕم٤مُمكمّ  يمت٤مب )ُمٜمتخ٥م اًمتقاريخ (: اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ قمكمّ 

وحيتٛميؾ أن يٙميقن ،  ه7;:اًمٌٚمد إُملم واعمّم٤ٌمح وهمػممه٤م، شم٤مريخ وٓدشمف جمٝمقل وووم٤مشمف ؾمٜم٦م 

يمام شمٜمّص سمٕمض اًمرواي٤مت، وُدوميـ ذم   ه22;ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م   اًمٙمٗمٕمٛمّل شمقذّم  ىمؼمه ذم يمرسمالء.

 وادي أيٛمـ سمٙمرسمالء ويم٤من ىمؼمه فم٤مهرًا. 

شمًيّٛمك  وي٘مقل ا٤مطم٥م إقمٞم٤من: ىمد ؾمٙمـ يمرسمالء ُمّدة وقمٛميؾ ًمٜمٗمًيف أزضمي٤ًم هبي٤م سمي٠مرضٍ 

 ومٞمٝم٤م، ومل يذيمر أطمد قم٘مػم، وأوص أن ُيدومـ ومٞمف يمام ئمٝمر مم٤ّم ي٠ميت، صمّؿ قم٤مد إمم ضمٌؾ قم٤مُمؾ وشمقذّم 

 ـ شمرمجف ُمـ إوائؾ شم٤مريخ وٓدشمف وووم٤مشمف. .. إًمخ.ممّ 

٦م اًمقاىمٞمي٦م يمت٤مسم٤مً، أؿمٝمره٤م يمت٤مب اعمّم٤ٌمح، وهق اجلٜمّي :6أُّم٤م شمآًمٞمٗمف ومٝمل أؿمٝمر ُمـ أن شمٕمّد، وم٘مد سمٚمٖم٧م 

 قمغم سمٕمض اًمٙمت٥م.  ، إو٤موم٦م إمم رؾم٤مئؾ وطمقاشٍ  ه 7;:٦م اًمثامٟمٞم٦م، وىمد ومرغ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف ؾمٜم٦م واجلٜمّ

اًم٤ٌمع ذم إدب، هيع اًمٌدهي٦م ذم اًمِمٕمر واًمٜمثر يميام ئمٝمير ُميـ  يم٤من واؾمع آـّمالع، ـمقيؾ

، وضميدت سمخّٓميف يمتي٤مب دروس اًمِميٝمٞمد طمًيـ اخليطّ  ،ُمّمٜمّٗم٤مشمف ظمّمقا٤ًم ُمـ ذح سمديٕمتف

                                                                    

 . 28، ظ 1الًبهلٍٖ، د ؤهل اٙهل، للط٘د هحوٍس ثي الحسي الحطّ( 1)
 . 101، ظ3الموٖ، د ٍاأللمبة، للط٘د يجٍبس الىٌى( 2)
 .( 312هٌترت التَاضٗد، للحبدٍ هحوٍس ّبضن الرطاسبًٖ )فبضسٖ، ظ( 3)
 . 287، ظ 5ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 4)
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اًم٦م قميغم ومْميٚمف، وقمٚمٞمف ىمراءشمف وسمٕمض احلقار اًمدّ ،  ه 72:)ىمدس ّهه(، ومرغ ُمـ يمت٤مسمتف ؾمٜم٦م 

  .  ه3575سمالء ؾمٜم٦م ورأي٧م سمٕمض اًمٙمت٥م سمخّٓمف ذم سمٕمض ظمزائـ اًمٙمت٥م ذم يمر

شمًيّٛمك قم٘ميػمًا  ىمّمٞمدة يق  ومٞمٝم٤م أهٚمف سمدومٜمف ذم احل٤مئر اعم٘مّدس سمي٠مرضٍ  وًمٚمِمٞمخ اًمٙمٗمٕمٛمّل 

 ومٞم٘مقل: 

ـــأفضِاااإذ  ـــو  اه ـــَاِ ــــٜاٌ ـــِّ ِام ال

 

اىـاٌـِـننــــَاهـــلِٛاأ اسـأظـ ـٕــــم 

ـــِلِ  ـــِ ِااسـر ـــنجِا ِٛاخ ـــجِ ِافسـ ام

 

ـــَ  ٘ااٌـ نّ ـــٕ ه ـــآيِااه ـــلفٔا ظ ـــوٙاج اه

ـــ٘  ـــِٕ ِاااهـ ـــِٕ  اون ـــ ام ـــٌ ام امـ ُ

 

اخــلاًٚاهـــوٙاٌـــَا ـــٍ ىَاوِــ ُاٌـــ نَّ 

ٚااإذ   ـــ اظفــ ـــِللٔاخـــلٌن ام اوســمِ ِا ظ

 

ــــٔ  َااأمـِ ـــنٍِ ـــَام ـــواٌ ـــِلم َاه اوِ

ـــِمؤىو  ـــصلمٓاـ ـ ـــ اأ اُـ ـــعِ ِامـ اهـ

 

انرُرَيــلافأُــــٔا ظـــم مٓاىـــح َاٌـــ نَّ 

ـــحلا هٙ  ـــىِ ِااهــ ـــلو اهــ ـــصِ ِاُــ انــ

 

الٓـ ااُـنو ا ظـ صؽٍٚاأ اهـ وػٙاٌـًِٕٓ 

ــ ِااااإذ   ــلجُاهمِ ـــوِا الّ ـــَا ظ ـــلياٌ ا(9)ظ

 

ٚاااوللفٗ  الرٚا لمَا ظح ٚاوىناٌـَا ظح ـ

 أسمٞم٤مشم٤ًم مل شمدّون ذم اعمّم٤مدر آظُمرى وهل:  وأورد ًمف اًمِمٞمخ احلّر اًمٕم٤مُمكمّ  

ـــؤ ـــلُِ ااظ ـــلّا ٓ  ـــ ٙأ ــلاؤُ اهلِِ

 

انيلُــٌلاظـــٓٓا ظـــح أا ظــنٍاٗاإظـــيَ 

ـــ راأىـــل  ؤ  ــلاِصللامــ ا ظٍٕــ ِى او ِِ

 

اىا ُـٌلااأ اف ِــٓا ظموـآامِـٓٓاااالـرٚ 

اظماأٔ اٌلف ماه ٓـ ْاجـللٓاللرـِلااااوإ  

 

اأج ىَــواٌـــلجمرَِامـــؽِمللااإظـــيَٓ 

ا(2)ا ٓمــلنَا ظمــلؼ٘بٙا ن ظِــلاااهــ  ٘ 

 

ٍاا ٓملنَانحـناجـن ْٓاااهـملـٔ  اسـِ٘ا

ايقُمٝم٤م، وىميد أوردهي٤م ذم  ٤مم اعمًيتح٥ّم وًمف ُارضمقزة شمٜمٞمػ قمغم ُم٤مئ٦م وصمالصملم سمٞمتي٤ًم ذم إّيي 

 ووايػ اًمٖميدير، شمٌٚميغ ُم٤مئي٦مً  7ذم ُمدح اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قميكمّ  ّن ًمف ىمّمٞمدةً أاعمّم٤ٌمح، يمام 

                                                                    

 . 288ظ، 5دالطً٘ٔ، اي٘بى ( 1)
 . 296ظ الوػسض السبثك،( 2)
 . 29 ٍ 28، غع 2لٖ، د ؤهل اٙهل، للط٘د هحوٍس ثي الحسي الحطّ الًبه( 3)
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يالم(، وىميد ي)قميغم ُمِمي وشمًٕملم سمٞمت٤ًم، وئمٝمر ُمـ آظمره٤م أّٟمف قمٛمٚمٝم٤م ذم احل٤مئر احلًيٞمٜمّل  ًّ ّرومف اًم

 أورده٤م ذم اعمّم٤ٌمح أيْم٤ًم. 

٤ًم ذم ُمًيٛمع ىمقّيي ومذاذ اعمقهقسملم اًمذيـ شمريمقا ادًى إّن هذا اًمٕم٤ممل إدي٥م هق ُمـ ُاوًمئؽ إ

 اًمزُمـ.

 ذ حعني ةن معاعذ اًحائشيّ اًعيّ 

هق اًمًٞمد قمّز اًمديـ طمًلم سمـ ُم٤ًمقمد سمـ احلًـ سمـ خمزوم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سميـ أيب قمٌيد اه 

هٙميذا يمتي٥م ٟمًيٌف سمخّٓميف ذم هي٤مُمش ٟمًيخ٦م  ،احلي٤مئرّي  احلًلم سمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك احلًٞمٜمّل 

وًميف قمٚمٞمٝمي٤م ،  ه 5;:رسمٞمع إول ؾميٜم٦م  ;4قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م( اًمتل ٟمًخٝم٤م ذم إاؾ ُمـ يمت٤مب )

 .   ه 39;سمخّٓمف إمم شم٤مريخ ؾمٜم٦م  طمقاشٍ 

 ـمقيٌؾ  ، ًمف سم٤معٌ شم٘مّل  احلّج٦م، واؾمع آـّمالع، ورعٌ  وٚمٞمع، ىمقّي  ومّذ، وأدي٥ٌم  واعمؽمضمؿ ًمف قم٤مملٌ 

يٛمي٦م وُميـ آصمي٤مره ٦م اًم٘مديميرسمالء اًمٕمٚمقّيي ِه ُٕ سمخّط ييده  راٍت ذم اًمٜم٥ًم، وىمد قمٛمؾ قمّدة ُمِمجّ 

 ُمّمٜمّٗمف )تٗم٦م إسمرار ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب إئّٛم٦م إـمٝم٤مر(.

ىمديٛم٦م شُمٕمرف سمي )آل ـمقهم٤من( احلًٞمٜمٞمرلم، ذيمره٤م اي٤مطم٥م يمتي٤مب  ٦مٍ قمٚمقيّ  وهق يٜمحدر ُمـ ؾمالًم٦مٍ 

ي٤مسم٦م )ُمديٜم٦م احلًلم( وم٘م٤مل: وآل ـمقهم٤من ُميـ اعمخيزوُمٞملّم  ًّ  احلًيٞمٜمٞمرلم، وُميٜمٝمؿ اًمٕمي٤ممل اًمٗم٤مويؾ اًمٜم

ُمـ ؾمالًم٦م قمٞمًك سميـ زييد اًمِميٝمٞمد طمٗمٞميد اإلُمي٤مم  احلًٞمٜمّل  اًمٓمقهم٤مينّ  ًمٕمٞمًقّي طمًلم سمـ ُم٤ًمقمد ا

 .  ه32; ؾمٜم٦م ، شمقذّم ، وسم٤مؾمٛمٝمؿ ؾمّٛمٞم٧م حمّٚم٦م )آل قمٞمًك( ذم يمرسمالء7اًمًّج٤مد

 رضمقزشمف سم٘مقًمف: أُ ذم  وأّرخ ووم٤مشمف اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموّي 

ا ظِ ــنِا ٓخوــلفاهمــاااوجــلمك

 

ــم٘  ــ ام ــللاااُ ــَ٘ا ظح ــِ اه ا ٓه

ـــ ه٘و  ٚاهاظـ ـــ ــوا)ِعـ ــلاٌأف٘خـ ا(ايـ

 

ــنٍ٘  ٚاا ظ نس ـــ ــاامع ــلا ٍاِ ا ظح

  

                                                                    

 . 405، ظ 3الكْطاًٖ، د  الصضًٗٔ، للط٘د آلب ثعضن( 1)
 . 68، ظ 1هحوٍس حسي الىل٘ساض آل قًؤ، د  هسٌٗٔ الحس٘ي،( 2)



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     022

ويم٤من ؿم٤مقمرًا جمٞمدًا، هيع اًمٌدهي٦م، طمًـ إؾمٚمقب، وىمٗم٧م قمغم سمٕمض ؿمٕمره اًميذي أورده 

 7، ورصم٤مء اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد احلًلم:ا٤مطم٥م أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م، وُمٜمف ىمّمٞمدة ذم ُمدح أهؾ اًمٌٞم٧م

 ٟم٘متٓمػ ُمٜمٝم٤م هذه إسمٞم٤مت: 

الـ ال٘ىـمأـن ااااااىّلر  ال ـ وا ُـاٗ

 

ــوٙامصـــلمٔ  ــَارظـ ــٚافســـنجِا ِٛاٌـ ا ُٓظـ

اذٔـ ُاا ظـمٔ٘اِااؼلمٓامٙ اذٙٔـ ىمٕااهـِلًُ 

 

انـــوِييمٕاىـــن ا ظـــ رُِاهـــمآاااأاـ ٘ـــٌ 

او ظآـٍكٔااامٔى  ا ٓؼــيلفٔ او ظـنى ُاا ظـ ل ًُ

 

ٙاا ظ ـِ ُاو ظرُ ـن ُاىـماشـلٌمنااااامٔى  ا ظـنف

 ظرٗجِا ظمنمِامٓ اظـ ٘ؤا ظحآــ ُااااسّلًُ 
ا(1)

 

اوىـماوـا لااا ًُٙـ ظآـا ظـن َاامـيوػُاىمٔ 

 وًمف ُمـ ىمّمٞمدة ُاظمرى ي٘مقل ومٞمٝم٤م:  

ـــ  ِٕماومـا مــــمَ ـــ ّؽ ُاظـٍـ اىـ

 

ـــ ٍؽّ ُاِــــروَ  اظــــؽنجِاهــــمل ٔماُـ

اهـيلامــ اهمـأمامٓـ ْاُ وـ ُاااااأظـٍَ 

 

اوٗامـــ فبٔالـــرٚامملىــأماااوإذ  

ـــلايل  ـــَِِٓااأفج ـــنقٔال ــ ُاو م اىي 

 

َاااااىلجـ  اه٘هـلُاخـلؼ ٍاووٍِــٔاٌـ

ـــىافٔ  ـــاو ظ ــوٙاٗاوكٗؼ ــ ُاٌِ ا(9)اُ ىِ٘

 

ـــافٓ  َااو ــ ّ ـــِلاٌٍ ـــرمل ُاه ــ رَِلا ظ اش

سم٤مٕظم٤ٌمر وأصم٤مر وضمالئؾ إقمامل، وىمد شمٕمّرو٧م ًمذيمره  إّن شم٤مريخ طمٞم٤مة هذا اًمرضمؾ طم٤مومٌؾ  

 يمت٥م إؾمٗم٤مر واعمٕم٤مضمؿ اًمٙمثػمة. 

 افقرن افعارش اهلجريّ 

٦م ذم اًم٘ميرن اًمٕمي٤مذ ؾمي٦م اًمٕمٔمٞمٛمي٦م قميغم قمٝميد اًمًي٤مدات اًمّميٗمقيّ يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م يمرسمالء اعم٘مدّ 

ويمٕم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م واًمٚمٖم٦م وإدب  ٦موُم٤مسمٕمده يم٤مًمٜمجػ اًمٞمقم، قمٝمد اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞمّ  اهلجرّي 

 ،طم٤ًٌم سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وم٩م   ي٘مّمدو ٤م ُمـ يمّؾ و  واقٍب  ٚمذيـ يم٤مٟمقا يٜمزطمقن اًمٞمٝم٤م ُمـ يمؾ طمدٍب ًم

 . م يم٤ًم سمآصم٤مر آل اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهر قمٚمٞمٝمؿ اًمًالوشمؼمّ  ،وأُماًل سمٜمٞمؾ اًمرمح٦م واًمروقان

                                                                    

  .212، ظ 27ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
 .213 ٍ 212ع غالوػسض ًفسِ، ( 2)
 .380ظ (، ّـ1346 )روبزى األٍلى 2هذ  ،10د(، هزلٔ ) الوطضس ( 3)
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 اًتغذاديّ  فضىيلّ 

، ومٝمق أطمد أدسم٤مء اعمتّميّقوم٦م ذم اًم٘ميرن ُمـ أؿمٝمر ؿمٕمراء اًمؽمك، حمّٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌٖمدادي

واًمٕميريب، ويمي٤من يٛمٞميؾ إمم اًمت٘مِّميػ  واًمٗمي٤مرّد  اًمٕم٤مذ اهلجري، سمرع ذم ٟمٔمؿ اًمِمٕمر اًمؽميميّل 

 واًمزهد واًمتّمّقف. 

ـْ يٜمًٌف إمم ىم ٌٞمٚم٦م )سمٞمي٤مت( اًمتيل اؾميتقـمٜم٧م اًمٕميراق ىميدياًم، وىمد اظمتٚمػ اًمرواة ذم أاٚمف> ومٛمٜمٝمؿ َُم

ـٌ  ـ اًمؽمك ىمٌٞمٚم٦مٍ  (أهمز)ُمـ  وهل سمٓم ّدقمك آظمر أّٟمف يٜمتٛمل إمم اًمٙمرد، وظمّّميف صم٤مًمي٨م او ،٦موهؿ اًمؽميمامٟمٞمّ  ،ُم

 سمٙمرد آذرسمٞمج٤من. أُّم٤م شم٤مريخ ُمقًمده وحمّؾ اًمقٓدة ومٝمق ُمقوع اظمتالف اًمرواة أيْم٤م.ً 

قع ذم سمي٤ميمق ُميـ ىمٌيؾ أيم٤مديٛمٞمي٦م اًمٕمٚميقم ذم ضم٤مء ذم ُم٘مّدُم٦م ديقاٟمف )ُمٓمٚمع آقمت٘مي٤مد(، اعمٓمٌي

ذم ُمديٜمي٦م يميرسمالء ذم  ٦م ُم٤م ٟمّّمف: )وًمد حمّٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ومْميقزمّ ٦م آؿمؽمايمٞمّ آذرسمٞمج٤من اًمًقومٞم٤مشمٞمّ 

 ، ُمٕم٤مس وا٤مطم٥م ومْمقزم(.وقمٝمدي اًمٌٖمدادّي  ُمٞمالدّي  :;36قم٤مم 

ي  6;:) (وي١ميّمد ذًمؽ اًمِمٞمخ حمّٛمد طمرز اًمديـ ذم شمرمجتف اًمتل قمٜمقا ي٤م )ومْميقزم احلي٤مئرّي 

أّٟمف وًمد ذم اًمٕمنمة إظمػمة ُمـ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ي يمام وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف ي ( سم٘مقًمف: وشم٤مريخ وٓدشمف   ه85;

، وي١مصمر قمٜمف أّٟمف أىم٤مم سمٌٖمداد ُمّدة صمّؿ ذم يميرسمالء ي احلي٤مئر 6;:٦م طمدود ؾمٜم٦م ر ًمٚمٝمجرة اًمٜمٌقيّ يقمِم

 احلًٞمٜمل ي طمّتك آظمر حلٔم٦م ُمـ قمٛمره.

 85;ده، وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف> ومٛمـ ىم٤مئيؾ ؾميٜم٦م ويمام اظمتٚمػ اًمرواة ذم أاٚمف وُمقًم

 85;سَمْٞمَد أّن إاح هق أّن ومْمقزم شمقذّم ؾمٜم٦م ،  ه 92;و   ه ;8;وآظمر ،  ه 88;وآظمر ؾمٜم٦م ،  ه

م سمٛمرض اًمٓم٤مقمقن اًمذي اٟمتنم ذم يمرسمالء آٟمذاك واؾمتٗمحؾ داؤه، وُدومـ إمم ضم٤مٟم٥م  3777ي   ه

ذم  7دٟم٤م احلًيلم٦م ُم٘م٤مسمؾ سم٤مب ىمٌٚم٦م ؾمٞمّ اًمٌٙمت٤مؿمٞمّ  ُمرىمد اًمدرويش قمٌد اعم١مُمـ دده ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م

 يمرسمالء، وأقم٘م٥م وًمده اًمِم٤مقمر ومْمكم. 

                                                                    

الًسز (، ؛ ٍاًهط هزلٔ )ٌٗبث٘ى103ـ   98، غع 4ٍد  ،370، ظ 3تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، يجٍبس الًعّإٍ، د ( 1)
 .75ظ(، ّـ1430)ضث٘ى األٍل ٍروبزٕ الخبًٖ  29ٍ30

 هػسض الىتبة حو٘س ؤضاسلٖ. (، م1958)ثبوَ  ،فؿَلٖ الجغسازٕ ،هكلى االيتمبز( 2)
 . 212، ظ 2ربل، هحوٍس حطظ السٗي، د هًبضف الط( 3)
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 ةن فضىيلّ  فضلّ 

يم٤من أطمد أوم٤موؾ إدسم٤مء ذم أواظمر اًم٘ميرن اًمٕمي٤مذ اهلجيري، شمرقميرع ذم أطمْمي٤من اًمٗمْميؾ 

وإدب، ويم٤من أدي٤ًٌم رىمٞميؼ اًمٓمٌيع، ُمٚميٞمح اًمًيٌؽ، قميذب اًمٚمٗميظ، سميرع ذم اًميٜمٔمؿ سم٤مًمؽميمٞمي٦م 

 )ُم١مّرخ اًمٙمقن( سمي : اًمٕمرسمّٞم٦م، ًمّ٘مٌف ُمٕم٤مسه روطمل اًمٌٖمداديواًمٗم٤مرؾمّٞم٦م و

٤ٌّمس اًمٕمزّ  اي٤مذم  :سم٘مقًميف اوي ىم٤مئاًل: ومْمكم هذا اسمـ ؾم٤مسم٘مف وٟمٕمتف قمٝمدي اًمٌٖمدادّي وذيمره قم

 سم٘مٜم٤مقمي٦مٍ  اًمذهـ، ُمًت٘مٞمؿ اًمذيم٤مء واًمٓمٌع، ٓ يزال ُمِمٖمقًٓ ذم قمٚمقم اًمٔمي٤مهر، ُمٕمتيزًٓ ذم زاويي٦مٍ 

ذم  ُمٕمجيزةٌ  ذم اعمٕمّٛميك، وىميدرةٌ  ٤مت اًميثالث، وًميف ُمٝمي٤مرةٌ ، أظمذ سمٜميقاطمل اًمِميٕمر ذم اًمٚمٖمي٦مٍ شم٤مُمّ 

 سمٛمجي٤مُمع اًم٘مٚميقب، وأورد ًميف أُمثٚمي٦م ٓ حميّؾ  آظميذةٍ  ، ضم٤مذسمي٦مٍ ومريدةٍ  ٦مٍ قمِم٘مٞمّ  اًمتقاريخ، وأسمٞم٤مٍت 

 إليراده٤م. 

واعمٗمٝمقم أّٟمف ٓ ييزال طمّٞمي٤ًم قمٜميد تريير اًمتيذيمرة )يمٚمِميـ ؿميٕمراء(، وُميـ شميذيمرة قمٝميدي 

أّٟميف ٓ ييزال طمّٞمي٤ًم إمم هيذه اًمًيٜم٦م،   ه:9;اعمراديي٦م ؾميٜم٦م  وشم٤مريخ سمٜم٤مء اجل٤مُمع )يمذا( اًمٌٖمدادّي 

 .  واعمٚمحقظ أّٟمف سم٘مل إمم ُم٤م سمٕمد ووم٤مة قمٝمدي اًمٌٖمدادّي 

ومٚميؿ ٟمٔمٗمير سمٌٖمٞمي٦م ذم شمي٤مريخ  ذم سمٞم٤من أطمقاًمف، وىميد تّريٜمي٤م ُمراضميع قمدييدةً  واًمؽماضمؿ ىمٚمٞمٚم٦مٌ 

ـّ أّن اًمِم٤مقمر ومْمكم ُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م  ووم٤مشمف، ومـ ُميع واًميده ذم ، ودُ   ه 3236ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

 ُم٘مؼمة اًمدرويش قمٌد اعم١مُمـ دده. 

 هالمي )جهان دده(

، قُمرف سمٗمّم٤مطم٦م اًمٚم٤ًمن وسمالهم٦م اعمٜمٓمؼ، قم٤مس ُمتّمّقٌف  وهق أطمد أدسم٤مء هذا اًم٘مرن، ؿم٤مقمرٌ 

، وسميرع ذم اًميٜمٔمؿ ، وومْميكمّ ، وومْميقزمّ ، وحمٞمٓميّل مجٕم٤ًم ُمـ أدسم٤مء اعمتّمّقوم٦م، يمروطمل اًمٌٖميدادّي 

  ٦م واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واًمٕمرسمّٞم٦م.سم٤مًمؽميمٞمّ 

                                                                    

 . 103، ظ 4تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، يجٍبس الًعّإٍ، د ( 1)
 . 38فؿَلٖ الجغسازٕ، للسوتَض حس٘ي يلٖ هحفَل، ظ ( 2)
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ٌّي٤مس اًمٕميزّ يم٤من ذم اخل٤مٟم٘م٤مه اًمتل شُمٕمرف سمي)شمٙمٞم٦م اًمٌٙمت٤مؿميٞمّ   اوي ىمي٤مئاًل: يمالُميّل ٦م(، ذيميره قم

، ٟمزقم٧م ٟمٗمًف إمم اًمٕم٤ممل وُمِم٤مهدة 2، يم٤من ذم اخل٤مٟم٘م٤مه ذم ُمِمٝمد احلًلم ؿم٤مقمر اقذمّ  يمرسمالئّل 

 إىمٓم٤مر، ُيٕمرف سمي )ضمٝم٤من دده(.

يمٚميٞمؿ ضمٝمي٤من دده اعمي١مّرخ ؾميٜم٦م ٦م اًمٙمرسمالئّٞم٦م ظمتٛمف سم٤مؾمؿ )ورأي٧م ذم سمٕمض اًمقصم٤مئؼ اًمرؾمٛمٞمّ 

 ُمـ أقمالم اًمٗمٙمر وأرسم٤مب اًمٌٞم٤من.  وم٘مد يم٤من يمالُمّل  وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمرٌ  .(  ه3228

 اًحائشيّ  اًحعينيّ  اًعيذ ويلّ 

ظمّٚمدشمف آصم٤مره، وهق ُمـ أهؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري اًمذيـ عمع ذيمرهؿ ذم ؾميامء  ضمٚمٞمٌؾ  وم٤موٌؾ 

 اًمرويقّي  د ٟمٕمٛم٦م اه احلًٞمٜمّل اسمـ اًمًٞمّ  زمّ د واًمٗمٙمر. ذيمره ؿمٞمخٜم٤م ا٤مطم٥م اًمذريٕم٦م سم٘مقًمف: اًمًٞمّ 

 (،جمٛميع اًمٌحيريـ)وًمف أيْمي٤ًم ،  ه3:;ومرغ ُمٜمف ؾمٜم٦م  (،يمٜمز اًمٓم٤مًم٥م)ا٤مطم٥م يمت٤مب  شاحل٤مئري

ُمٜميف قمٜميد اعميقمم طمًيـ  اعمٍّمح ومٞمف سم٠مّٟمف جم٤مور احل٤مئر. ٟمًيخ٦مٌ  (تٗم٦م اعمٚمقك)و (ُمٜمٝم٤مج احلّؼ )و

 يقؾمػ سمٙمرسمالء. 

يي  (ُمّم٤ٌمح اًمزائريـ ذم ومْمؾ زي٤مرة ظمي٤مُمس آل اًمٕمٌي٤م)يمام ّسح سمٛمج٤مورشمف أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف 

، وىمد أًّمٗمف سم٤مؾمؿ اًمِم٤مه ـمٝمامؾم٥م، وشمرمجف ذم أُمؾ أُمؾ وىم٤مل: يمي٤من قم٤معمي٤ًم وم٤موياًل، ي سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م

، يٜم٘ميؾ (سميـ أيب ـم٤مًمي٥م درر اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكمّ )ا٤محل٤ًم حمّدصم٤ًم، ومل يذيمر قمٍمه. وًمف أيْم٤ًم 

 .(اًمدُمٕم٦م اًم٤ًميم٦ٌم)، وُم١مًّمػ (تومْم٤مئؾ اًم٤ًمدا)قمٜمف اعمػم حمّٛمد أذف ذم 

 د ٟمٕمٛم٦م اه احلًيٞمٜمّل اسمـ اًمًٞمّ  وذيمره ا٤مطم٥م يمت٤مب )رحي٤مٟم٦م إدب( وم٘م٤مل: اًمًٞمد وزمّ 

٦م اعمت٠مظّمريـ، يمي٤من ُميـ ُمٕمي٤مسي ، وهق ُمـ اإلُم٤مُمٞمّ ا٤مًمٌح  حمّدٌث  قم٤مملٌ  ،احل٤مئرّي  اًمروقّي 

ذيمره٤م  ،يمثػمةٌ  ٟم٤مومٕم٦مٌ  ٦مٌ ديٜمٞمّ  واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ًمف ُم١مًّمٗم٤مٌت  ،اًمِمٞمخ طمًلم واًمد اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئّل 

ا٤مطم٥م اًمذريٕم٦م.

                                                                    

 . 137، ظ 4تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، يجٍبس الًعإٍ، د ( 1)
 . 326، ظ ( ضن الكْطاًٖ )هركَـالًبضط، للط٘د آلب ثع بح٘بء السائط فٖ هأحط المطى( 2)
 . 311، ظ 1هحوٍس يلٖ التجطٗعٕ، د  ضٗحبًٔ األزة، للط٘د( 3)
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 ذ عتذ اًحعني ةن معاعذاًعيّ 

سمـ طمًـ  د قمٌد احلًلم سمـ ُم٤ًمقمد سمـ طمًـ سمـ قمكمّ ذيمره ا٤مطم٥م )اًمذريٕم٦م( سم٘مقًمف: اًمًٞمّ 

، وومرغ ُمٜمف ذم اخلٛمٞمس راسمع يمت٥م سمخّٓمف ذح خمتٍم اًمٕمْمدّي  ،احل٤مئرّي  سمـ ـمقهم٤من احلًٞمٜمّل ا

  يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء. رطمقم اًمِمٞمخ قمكمّ ذم ُمٙمت٦ٌم اعم  ه 3;;ؿمٝمر رُمْم٤من 

 املىىل محّمذ كاظم اًوشةالئّ 

ًمّمي٤مطم٥م  (ُمٜمت٘ميك اجليامن)يمتي٥م سمخّٓميف  ،سمـ حمّٛمد اًمٙمرسمالئيّل  اعمقمم حمّٛمد ىم٤مؾمؿ سمـ شم٘مّل 

، وىم٤مسمٚميف :352اعمٕم٤ممل، وومرغ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمٍم  ٤مر اًم٧ًٌم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ؾميٜم٦م 

حف قمـ ٟمًخ٦م ظمّط اعمّمٜمّػ.واحّ 

 افقرن احلادي ظؼ اهلجريّ 

 املىىل ؼمغ اًذين اًؽرياصيّ 

، ىميرأ قمٚمٞميف 3257ؾميٜم٦م  ذيمره ا٤مطم٥م اًمذريٕم٦م ىم٤مئالً: اعمقمم ؿمٛمس اًمديـ اًمِمػمازي اعمتقرّم سم٤مًمرّي 

ـ وًمده اعمقمم اًم٘م٤ميض حمّٛمد ذيػ اعمتخٚمّ  ص سمٙم٤مؿميػ اًمٕمٚميقم إدسمّٞمي٦م واعمٜمٓميؼ واًمٙميالم، ئمٝمير ُمي

( أّن واًمده ا٤مطم٥م اًمؽممجي٦م يمي٤من جمي٤موراً يميرسمالء ذم طميدود ؾميٜم٦م يمت٤مب وًمده اعمقؾمقم سمي)ظمزان وهب٤مر

وسمٕمد صمامٟمٞمي٦م أؿميٝمر   ه3232ؾمٜم٦م  7، صمّؿ إمم ُمِمٝمد اًمرو٤م ه3228ومٝم٤مضمر إمم أاٗمٝم٤من ؾمٜم٦م   ه3222

 . ه3257 ؾمٜم٦م وهب٤م شمقذّم  ذه٥م إمم اًمرّي   ه ;324رضمع إمم أاٗمٝم٤من، وذم ؾمٜم٦م 

 محمذ رشيف هاؼف

اسميـ  ،ص سمٙم٤مؿميػاعميتخٚمّ  ،ل: اعمقمم اًم٘م٤ميض حمّٛمد ذييػدٟم٤م اعمحًـ إُملم وم٘م٤مذيمره ؾمٞمّ 

سمٙميرسمالء   ه3223إايؾ اًمٙمرسمالئيل اعمقًميد. وًميد ذم طميدود ؾميٜم٦م  ؿمٛمس اًمديـ اًمِمػمازّي 
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021 
                                                                                                        ة العلنّيةكتاريخ احلر 

 

وهق اسمـ مخس ؾميٜملم،   ه3228وواًمده ُمـ ؿمػماز، وه٤مضمر واًمده ُمـ يمرسمالء إمم أاٗمٝم٤من ؾمٜم٦م 

أاييٗمٝم٤من، وذم ؾمييٜم٦م ورضمييع إمم   ه3232ًمٚمزييي٤مرة ؾمييٜم٦م  7ّرف ُمٕمييف سمٛمِمييٝمد اًمرويي٤ميوشمِميي

 .   ه3257وشمقذّم هب٤م ؾمٜم٦م  ،ذه٥م واًمده إمم اًمرّي   ه;324

٤مت واعمٜمٓمؼ واًمٙمالم، وشمقمّم اًم٘مْمي٤مء ُميـ ىمٌيؾ اًمًيٚمٓم٤من سم٠مايٗمٝم٤من، ىمرأ قمغم واًمده إدسمٞمّ 

وطمّدث قمـ ٟمٗمًف أّن ًمف مخس قمنمة ؾمٜم٦م ُمٜمّمقسم٤ًم ًمٚم٘مْم٤مء. ًمف ُمـ اعمّمٜمّٗم٤مت )ظمزان وهبي٤مر( ذم 

اًمّميؼم، اًميرطمؿ،  :سمٕمد اعم٘مّدُم٦م قمغم أرسمٕم٦م قمنم أؾم٤مؾمي٤مً  ُمرشّم٥ٌم  (ةاًمٗمرج سمٕمد اًمِمدّ )إظمالق، و

٦م. إدب، اًمٓمٝم٤مرة، اًمٕم٤ٌمدة، اًمٚمٓمػ، اًمٞم٘ملم، اًمٕمٚمؿ، اًمٜمٍمة، اعمروءة، اًمًخ٤مء، اًمٙمراُم٦م، اهلدّيي

 راج اعمٜميػم، واًميدّرة اعمٙمٜمقٟمي٦م، وطميقاّس ياًمًي :، وًميفقمجٞم٦ٌمً  ٝم٤م يذيمر طمٙم٤مي٤مٍت ُمٜموذم ـمل يمّؾ 

 اًم٤ٌمـمـ، وُمٜمِمآت ُمتٗمّرىم٦م. 

٤ٌّمس ٟم٤مُمف، اًمٖمزًمٞمّ  :وُمـ ُمٜمٔمقُم٤مشمف ٤مت، ٤مت، اًم٘مّمي٤مئد، اًمرسم٤مقمّٞميًمٞمغم وجمٜمقن، هٗم٧م سمٞمٙمر، قم

 اًم٘مٓمٕم٦م، اًمؽميمٞم٥م، اًمؽمضمٞمع.

  ه3223) اًمٙمرسمالئيّل  وذيمره قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م ىمي٤مئاًل: حمّٛميد ذييػ يم٤مؿميػ اًمِميػمازّي 

ب واعمٜمٓمؼ ( ُمـ اًم٘مْم٤مة، أاٚمف ُمـ ؿمػماز، وًمد سمٙمرسمالء، ىمرأ قمغم واًمده إد222ي م 5;37/

راج ياًمٗمرج سمٕمد اًمِمّدة، اًمًي :واًمٙمالم، شمقمّم اًم٘مْم٤مء ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٤من سم٠ماٗمٝم٤من. ُمـ ُمّمٜمّٗم٤مشمف

 اًم٤ٌمـمـ. اعمٜمػم، اًمدّرة اعمٙمٜمقٟم٦م، طمقاّس 

 اًحعينيّ  ذ علّ اًعيّ 

٤مسم٦م احل٤مئرّي  سمـ قمٌد احلًلم سمـ ُم٤ًمقمد احلًٞمٜمّل  د قمكمّ اًمًٞمّ  ًّ ىمي٤مل اعميقمم حمّٛميد يمي٤مفمؿ  >اًمٜم

 د رسمٞميع احلي٤مئرّي ذم طم٤مؿمٞم٦م قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م: إيّن رأي٧م ُمِميجرة ٟمًي٥م اًمًيٞمّ  ٗمّل ريػ اًمٜمجياًمِم

د ُمًي٤مقمد وقمٚمٞمف ؿمٝم٤مدة ا٤مطم٥م اًمؽممج٦م سمخّٓمف، ويمذا ؿمٝم٤مدة اًمًٞمّ   ه;323اًمذي قمٛمٚمف ذم ؾمٜم٦م 

 .سمـ حمّٛمد احلًٞمٜمل يمام ي٠ميت، وُمّر ذم )إطمٞم٤مء اًمداصمر( اًمًٞمد طمًلم سمـ ُم٤ًمقمد احلًٞمٜمّل ا
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 اًعيذ حعني اًحعينيّ 

، رأي٧م سمخّٓمف اًمدروس ًمٚمِميٝمٞمد احل٤مئرّي  احلًٞمٜمّل  ٞمد طمًلم سمـ احلًـ اًمٕمًٙمرّي اًمً

ىمي٤مل  >حمّٛمد اًمٜمجػ آسم٤مدي قمكمّ  يمتٌف اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م واًمٕمنميـ سمٕمد إًمػ ذم ظمزاٟم٦م احل٤مّج 

ذم آظمره: وىمد ومرغ ُمـ شمًقيد هذا اًمٙمت٤مب اًمٚمٓمٞمػ اًمِم٤مئؼ، ضم٤مُمع أصمامر اًمٗمقائد ُمـ أٟمقاع 

ف ومي٤مئؼ قميغم ُميل ذوي اًمٗمْميؾ اعمت٘ميّدم ئّمٚمقم اًمِمٝمٞمد اًمذي ذُمياحلدائؼ، اعمٜمًقب إمم اعم

 طمًلم سميـ طمًيـ اًمٕمًيٙمرّي  ،لواًمالطمؼ، اًمٕمٌد اعمذٟم٥م، اعمنف اًمراضمل رمح٦م رسّمف اًمٖمٜمّ

وقمنميـ وأًمػ، قمٚمٞمف  ل ؾمٜم٦م ؾم٧م  إوّ  ذم اًمٕمنم أظمر ُمـ ؿمٝمر رسمٞمعٍ  اًمٙمرسمالئّل  احلًٞمٜمّل 

وآـّمالع، وقمٚمٞمف طمقار رُمزه٤م م ح ق سمخّٓمف ئمٝمر ُمٜمٝم٤م أّٟمف ُمـ أهؾ اًمٜمقر  شمّمحٞمح٤مٌت 

 )ُمّد فمٚمف اًمٕم٤مزم(.

 اًؽيخ عّتاط اًتالغيّ 

٤ٌّمس سمـ حمّٛمد قمكمّ  ، واًمد اًمِمٞمخ طمًـ اًمذي ًميف يمتي٤مب اًمٕم٤مُمكمّ  سمـ حمّٛمد اًمٌالهمّل  اًمِمٞمخ قم

 . .إًمخ.   ه3222شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل، وىمد شمرضمؿ ومٞمف ضمّده اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

سمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم، وهيق اي٤مطم٥م يمتي٤مب )ذح  ًمف إطم٤مـم٦مٌ  ،ضمٚمٞمٌؾ  وم٤موٌؾ وواًمد اعمؽمضمؿ ًمف 

 سم٘مقًمف:  اًمٙم٤مذم(، وأّرخ ووم٤مشمف اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموّي 

اهآــ ح ااوشـلفح امِجـلِاا ظـٕلٌَ

 

ـــن   ـــو٘وَ٘أ ــاا ظ ـــمرَ٘امح ٘ ا ظ

ا(ٌـأف٘خن ا)سـًِٗامعــٚاااااه وظو 

 

ٚاااا ُوـ ا  اإذأــل ا  ـلمللامِ عــ

  

ٌّيع اًمٕمٚميقم، وآرشمِمي٤مف ُميـ ُمٜم٤مهيؾ أُّم٤م ٟمجٚمف اًمِمٞم ٤ٌّمس وم٘مد اىمتٗمك أصمير واًميده ذم شمت خ قم

 اعمٕمروم٦م. 
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 اًعيذ معاعذ ةن محّمذ اًحعينيّ 

ًّ  اًمًٞمد ُم٤ًمقمد سمـ حمّٛمد احلًٞمٜمّل  د رسمٞمع ٤مسم٦م، يمت٥م ؿمٝم٤مدة اح٦م ٟم٥ًم اًمًٞمّ اًمٕم٤ممل اًمٜم

قمٛمدة  ذم طم٤مؿمٞم٦م ، يمام ذيمره اعمقمم حمّٛمد يم٤مفمؿ اًمنميػ اًمٜمجٗمّل  ه ;323ذم ؾمٜم٦م  احل٤مئرّي 

قمٜميد اًمًيٞمد   ه3388اًمٓم٤مًم٥م، ىم٤مل: رأي٧م اعمِمجر اًمذي قمٚمٞمف ؿميٝم٤مدشمف ذم احلي٤مئر ؾميٜم٦م 

سميـ  د قمكمّ د رسمٞمع، ويمت٥م اًمِمٝم٤مدة أيْم٤مً ُمٕم٤مسه اًمًٞمّ سمـ طمًلم ُمـ أطمٗم٤مد اًمًٞمّ اقم٤ٌّمس 

 .قمٌد احلًييلم سمـ ُم٤ًمقمد

 اًعيذ طعمح عٌم اًذين اًحائشيّ 

 م(3838 /  ه 3247)يم٤من طمّٞم٤ًم ؾمٜم٦م 

د ـمٕمٛم٦م )اًمث٤مين( د قمٚمؿ اًمديـ اسمـ اًمًٞمّ ـمٕمٛم٦م )اًمث٤مًم٨م( ٟم٘مٞم٥م إذاف اسمـ اًمًٞمّ د هق اًمًٞمّ 

ل( ُميـ آل ومي٤مئز د ذف اًمديـ ٟم٘مٞم٥م إذاف اسمـ اًمًٞمد ـمٕمٛمي٦م يميامل اًميديـ )إوّ اسمـ اًمًٞمّ 

 .احل٤مئرّي  اعمقؾمقّي 

٤مم اًمًيٚمٓم٤من ُميراد سميـ اًمًيٚمٓم٤من ذم أيّ   ه3247ـمٕمٛم٦م قمٚمؿ اًمديـ هذا طمّٞم٤ًم ؾمٜم٦م  اًمًّٞمديم٤من 

ٌّي٤مس   ه3248يي   ه3234) ؾمٚمٞمؿ سمـ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمامن اًم٘مي٤مٟمقينّ  (، وىميد ؿميٝمد وميتح اًمِمي٤مه قم

 .   ه 3255إول عمديٜم٦م سمٖمداد ؾمٜم٦م  اًمّمٗمقّي 

، ومل ٟمٕمثر ظمالل دراؾمتٜم٤م ًمٙمتي٥م وٓ ؿمؽ أّٟمف يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اعمتْمّٚمٕملم ذم اعمِمٝمد احلًٞمٜمّل 

ٚمٞمؾ اًم٘م٤مرئ، همػم أّن اًمِمٞمخ أمحيد سميـ شمِمٗمل اًمّمدور وشمٜم٘مع هم واومٞم٦مٍ  اًمؽماضمؿ واًمًػم قمغم شمرمج٦مٍ 

ان اًم٤ًمدة( اًمتيل أوىمٗمٝمي٤م ٦م )ومدّ ؾمّجؾ ؿمٝم٤مدشمف ذم وىمٗمٞمّ  ،ز ذم وىمتفاًمٕم٤ممل اعمؼمَّ  اًمٜمحقّي  اًمِمٞمخ قمكمّ 

اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمقاىمٕم٦م ذم و٤مطمٞم٦م ،  ه3247ـمٕمٛم٦م قمٚمؿ اًمديـ اعمذيمقر قمغم أوٓده اًمذيمقر ؾمٜم٦م اًمًّٞمد 

 ُمؽميـ.   يمرسمالء قمغم سمٕمد يمٞمٚمقاًمٕم٤ٌمس اًمٞمقم ؿمامزّم  طمّل 

ره، ييميل يميرسمالء ذم قمّميٕمّد ُمـ أؿمٝمر أقمٞمي٤من وُماّل ويم٤من ا٤مطم٥م اًمؽممج٦م رئٞم٤ًًم ُمٓم٤مقم٤ًم، يُ 
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وُمٙم٤من، ومٙم٤مٟم٧م  ويم٤من ُمرضمٕم٤ًم حلّؾ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمِم٤مئري٦م، ي٘مّمده اًمٜم٤مس ُمـ يمّؾ ا٘معٍ 

، وإًمٞميف يٜمتًي٥م وسمًي٤مشملم وقم٘مي٤مراٌت  سم٤محل٤مئر اًمنميػ، ويم٤مٟم٧م ًمف هب٤م وٞم٤معٌ  وضمالًم٦مٌ  ًمف ؾمٓمقةٌ 

دة آل ـمٕمٛم٦م ذم يمرسمالء اًمتل يٌٚمغ شمٕمداد ٟمٗمقؾمٝم٤م زه٤مء مخًامئ٦م ٟمًٛم٦م ُمـ اًميذيمقر، ويم٤مٟمي٧م اًم٤ًم

 شمٕمرف ظمالل اًم٘مرون اًمٖم٤مسمرة سم٘مٌٞمٚم٦م )آل وم٤مئز(. 

اؾميتٜم٤مدًا ًمتقىمٞميع   ه3265مل ٟمٕمثر قمغم شم٤مريخ ُمقًمده، أُّم٤م شم٤مريخ ووم٤مشمف وم٤مًمٔم٤مهر أّ ٤م سمٕمد قمي٤مم 

 سمٕميد لمذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕميدة اخلي٤مُمس وإرسمٕمي ٦مٍ ُم١مّرظم ٦مٍ ٟمٕمٛم٦م اه ذم وىمٗمٞمّ اًمًّٞمد ٟمجٚمف اعمرطمقم 

 إًمػ، وُمٜمف شمًٚمًٚم٧م اًمٞمقم إمم قمّدة أومخ٤مذ هل: 

 ٤مب. وهّ اًمًّٞمد ي آل 3

 ُمّمٓمٗمك. اًمًّٞمد ي آل 4

 درويش. اًمًّٞمد ي آل 5

 ضمقاد. اًمًّٞمد ي آل 6

 (. حمّٛمد )وُيٕمرف قم٘مٌف سمٌٞم٧م اًمنموذمّ اًمًّٞمد ي آل 7

 اًؽيخ محفىظ اًععذيّ 

ـْ ٓ »يمتي٥م سمخّٓميف  اًمٙمرسمالئيّل  سمـ قمٌد اه سمـ حمٗميقظ اًمًيٕمدّي  اًمِمٞمخ حمٗمقظ سمـ سمدر َُمي

وومرغ ُمـ مت٤مُمف  ٤مر إرسمٕم٤مء ُميـ ؿميٝمر ،  ه3275، وومرغ ُمـ ضمزئف إّول ؾمٜم٦م شره اًمٗم٘مٞمفيحيْم

 وقمٚمٞمف شمّمحٞمح٤مشمف وآصم٤مر ىمراءشمف قمغم اعمِم٤ميخ.،  ه3277أظمر ؾمٜم٦م  رسمٞمعٍ 

 ةن محّمذ اًوشةالئّ  علّ اًعّيذ 

أطميد ،  ه6;32يٙمٜمّك أسم٤م احلًلم، يم٤من طمّٞمي٤ًم ؾميٜم٦م  اعمقؾمقّي  سمـ حمّٛمد اًمٙمرسمالئّل  قمكمّ اًمًّٞمد 

 قمكم ظم٤من.اًمًّٞمد ، يم٤من يراؾمؾ 6;32أدسم٤مء يمرسمالء ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم، وًمد ؾمٜم٦م 

                                                                    

 . 131ٓ، ظ الطٍؾٔ الٌؿط( 1)
 . 33، ظ 42ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 2)
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 افقرن افثاين ظؼ اهلجريّ 

 نرصهللا اًحائشيّ  اًعّيذ

ُميـ أقميالم اًمٗمٙمير  ؿمي٤مُمٌخ  ُمـ أسمرز أقمالم اًمٕمراق ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري، ومٝمق قمٚمؿٌ 

 ٦م. ٦م واًمٜم٘مٚمٞمّ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمّ  سمٙمثػمٍ  ؿم٤مُمٚم٦مٌ  ومّذ، ًمف إطم٤مـم٦مٌ  ، وضمٝمٌذٌ اإلؾمالُمّل 

 ُمـ ومْمالء قمٍمه، يمام أظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜميف مج٤مقمي٦مٌ  دراؾمتف اًمٕمٚمٛمّٞم٦م وإدسمّٞم٦م قمغم ًمٗمٞمٍػ  اؾمتٝمّؾ 

 ٦م شمي٤مرةً ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ> ًمذا ُيٕمرف سمٛميدّرس اًمٓميّػ شمي٤مرة، وُميدّرس اًمرووي٦م احلًيٞمٜمٞمّ  يمثػمةٌ 

 ٦م اًمٕمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ىمدياًم سمآل وم٤مئز. ٟم٦ًٌم إمم ىمٌٞمٚمتف اًمٕمٚمقيّ  ظمرى، وُيٙمٜمّك سم٤مًمٗم٤مئزّي أُ 

، احل٤مئرّي  ُمـ آل ُم٤ًمقمد اًمٗم٤مئزّي  اعمقؾمقّي  احلًٞمٜمّل  ٟمٍم اه سمـ احلًلم سمـ قمكمّ اًمًّٞمد ومٝمق 

 7اًمٙمي٤مفمؿ حمّٛميد اًمٕم٤مسميد اسميـ اإلُمي٤مم ُمقؾميكاًمًّٞمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب اسمـ ٤مًمًّٞمد اعمٜمتٝمل ٟم٤ًًٌم سم

 ُمـ اعمراضمع.  يمام ذم يمثػمٍ   ه:338اًمذي اؾمتِمٝمد ذم إؾمٓمٜمٌقل ؾمٜم٦م 

 يمام يٜمّص قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًاموي سم٘مقًمف:  ه:337ظمرى قم٤مم أُ  وذم رواي٦مٍ 

اٛ انــــص اا ظــــحلا ِاامـــــاف٘ل

 

او ظــــجلهٙاذٍا ظــــمٔ٘اؤــــلظآيِا 

ــَاٌـــٕم  انف ــلاؤـــمامـــ ا ظ   ُ

 

ـــجل  ــلارٍ٘ان ا ظ ِ  ــٚا ظح ــِ ِا ظٍ

ــأف٘خن   ا) س آــياانلرــ ا ظيــاٙ(اٌ

 

امٍــ   اٌــَانّــلِا ظــل٘ثاجـــلىآ 

 ذيمره اًمًٞمّد حمًـ إُملم وم٘م٤مل: اًمًٞمّد أسمق اًمٗمتح قمّز اًمديـ ٟمٍم اه سمـ احلًلم سمـ قمكمّ  

، اعمدّرس ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم، اعمٕمروف سم٤معميدّرس، وذم يميالم اًمٗم٤مئزّي  اعمقؾمقّي  احل٤مئرّي 

 أّٟمف ُيٕمرف سم٤مسمـ ىمّٓم٦م، ويمذا ذم ٟمِمقة اًمًالوم٦م.  اًمٌٖمدادّي  قمٌد اه اًمًقيدّي 

ُي٘مي٤مرب اخلٛمًيلم.  قمـ قمٛمرٍ  75، أو 3777ووم٤مشمف: اؾمتِمٝمد سم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م قمغم اًمتِمّٞمع ؾمٜم٦م 

( ٟم٦ًٌم إمم قمِمػمشمف ويًّٛمقن آل وم٤مئز، أو آل أيب اًمٗم٤مئز، وومٞمٝمؿ ي٘مقل اعمؽمضمؿ ُمـ ٟمًٌتف )ًمٚمٗم٤مئزّي 

 يرصمل واًمدشمف:  ىمّمٞمدةٍ 

                                                                    

 . 76هحوٍس السوبٍٕ، ظ  هزبلٖ اللكف ثإضؼ الكفٍ، للط٘د( 1)
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ــ ا ِٗ ــا لٕاماهـــوٙىــاُيا اــرِامٓ

 

َااٗأِــً  ا ظٍــلاوىــَارجُاأهــ

ــِ٘  ــرِ اأس ــِللٕا ظ  س او ٓور

 

اول٘ىــماشــل ٓامجــآىماممآــ   

انـــــّوللٕاأاـ ٘ـــــٌ الـرـــــ للٗ 

 

الفـــلّٗاِــــل ً أــــ  ّٗاســـل ً ا 

ـاامل  ا ظ عــ  لٕاااأـرّـ انفِ ىـل

 

ـــيمٔ  ــ ُااظ ـــوٗاىِِ ــاُلجَاأوج ا ظ

ــلاإ   ــللٕاأ  فباأفجللى ا ظيِج

 

اِؽوـللااِـػّااىرّـٚاسـن ىماااظ ـ 

 ، وهق يمرسمالء> وم٢مّ ٤م شمًّٛمك سم٤محل٤مئر....إًمخ.( ٟم٦ًٌم إمم احل٤مئر احلًٞمٜمّل و)احل٤مئرّي  

طمًيلم سميـ ُميػم رؿميٞمد سميـ ىم٤مؾميؿ اًمًّٞمد ٟمٍم اه شمٚمٛمٞمذه اًمِم٤مقمر اًمًّٞمد ىم٤مم سمجٛمع ديقان 

 ُميـ اًم٘مّمي٤مئد ويمت٥م ُم٘مّدُمتف. يْمّؿ اًميديقان ـم٤مئٗمي٦مً  ،  ه:337اعمتقرّم ؾمٜم٦م  احل٤مئرّي  اًمروقّي 

ٌيع اًميديقان )ؾميٜم٦م وـمُ  ،واظمتيتؿ سمي٤مًمٌٜمقد ،ه٤مُمي٦م يمثيػمةً  ٕم٤مت شمٜم٤مول ومٞمٝمي٤م ُمقويققم٤مٍت واعم٘مٓمّ 

 م(.76;3/   ه3595

 ، وأّوهل٤م: 7يتٗمّجع ومٞمٝم٤م ًمٚمحًلم ىم٤مل ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

٘اااـَوُـِ٘وـٕاٌـاأـًِ الُٙـ ٙأـ ه

 

ـــل  ــَُا ظ ــ للٙااُ ــ ضٓاأٌ ــماى ـــاوف لاظ اه

ـــ ِللٙا ظـــ رَُاهـــلظ ِلاىـــوي ُ  او ظ

 

ـاااٌَااُلش نسلل  ا ظ ـ  مِاوـلفباؤلنـ

او فىـــٓٙاىـــ هٌُا ظـــىو  لٙأـــًِٓ 

 

ـــل  ـــر ملظَاُــ ـــن ىّللاظـ ـــولٗلاشـ اجـ

ـــمامل  ـــنفٙاه ـــلظمؽللٙاأوفبٙا ظ اه

 

اجٍّـــاٌــَال رـٌِا ظؽــًيااُــلاهحــلف لا 

 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف:  

ــن ــللٙاااوظ ــ ا أم ـــام ــَا و  ٌ ا(9)أنّ

 

َااُـؽــــٍبا ظــــوٕللٓااٗاره  اوــــرِر

ــن  ــ غٙااوى ـــ هٌ اوٌ ـــَأ ــللٙاٌ الِ

 

َااااأًِ  اُؽىـَاو ظ ـوػُانصـنٗاظمِِـ

ـــما  ـــ لِا ٓرــحلمِاه ــللٙاِ او ِٓ ه

 

ـــ ـ  ــا لاأن ــلهاٌــَا ظؽٍــنيٙاظ اٌ ُ

                                                                     

 . 166ـ  147، غع 49ؤي٘بى الطً٘ٔ، الس٘س هحسي األه٘ي، د ( 1)
 ولّ هب ٗغوط اإلًسبى ٍٗغكِ٘ هي هبءُ ٍغ٘طُ.  ،السؤهبء : الجحط( 2)



025 
                                                                                                        ة العلنّيةكتاريخ احلر 

 

ــمٔ ــ للٙااوىـ ـــّؽ ِا ظ ـ ـــل ً أـ أـ

 

ـــ ذ   ــِ ٔاااٌ ــ ّاج ـــ ّاٌ ــل ٍأ ا ٓل

ا(1)اأســـاٙا ِٛ(اِـــلمكِا ٓ لِـــللٙااا) 

 

ا ٓلــل ٍاوىــنانجــلُاســم٘اٗأِــً 

 وده ُمـ اهلٜمد ذم قمٞمد اًمٗمٓمر ُمـ ىمّمٞمدة ضم٤مء ومٞمٝم٤م: طمًـ اًمٙمٚمٞمدار سمقراًمًّٞمد وىم٤مل ُمٝمٜمّئ٤ًم  

ـــجلِ ــ ِااون ــَا ٓم ــلى ُ ا ُوظ ـــيا ًِا ظؽ ا ظ

 

ا ظ ظــلامـــنٗنلا ظح ــِ اأخــَاهـــ ّاِّ 

ــلفٓافوٙ  ــ ِ ظ ــ ل ٌِاا ظوحــ ُاأخو ا(9)ظرّؽ

 

اُ ِِــوٙا ظـــ لجأا ظ ــلمَا ظــنٍالــ اىــن 

 ده، وُمٓمٚمٕمٝم٤م: وىم٤مل ُمٝمٜمّئ٤ًم ُاؾمت٤مذه اًمِمٞمخ قمكم اًمِمٞمخ حمّٛمد آل ىمٜمديؾ سمخت٤من وًم 

َاااإ  اظ ـلن اأ صــ هٔ اُحصــ اافمـٓ

 

ــل  امـــا ٙوٙا ُٗســ لذامـــ اُـــلاأُ٘ي

ــ اا وحٔ  ــِ اُى  ــلّا  ــلنَأ ا(2)ا ٓم

 

ـاااُـلاأُ٘يل  اجـن هااَ ظـ نظٚا ظـنٍاٌ

، وٟمحيـ ٟمٙميؼم اً أيمثر ُميـ يمقٟميف ؿمي٤مقمر قم٤مملٌ  ٟمٍم اه احل٤مئري ُمدّرس اًمٓمػ وم٘مٞمفٌ اًمًّٞمد إّن  

 وأدسمف هم٤مي٦م اإلضمالل.  إٟم٤ًمٟمٞمتف يمّؾ اإليم٤ٌمر، وٟمجّؾ قمٚمٛمف

 اًتحشاينّ اًؽيخ يىظف 

هق اعمحّدث اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ يقؾمػ اسمـ اًمِمٞمخ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ ا٤مًمح سمـ أمحيد 

اي٤مطم٥م يمتي٤مب  اًمٌحيراينّ  ٦م سمـ ؿميٞم٦ٌم اًميدرازّي سمـ قمّمٗمقر سمـ أمحد سمـ قمٌد احلًلم سمـ قمٓمٞمّ ا

واعمتيقرّم ذم رسمٞميع إول   ه 3329)احلدائؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة (، اعمتقًمد ؾميٜم٦م 

 .   ه 33:8ؾمٜم٦م 

وزاي ي  واًمدرازي ُمٜمًقب إمم دراز ي سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م اعمٗمتقطم٦م واًمراء اعمخٗمْم٦م سمٕمده٤م أًمٌػ 

ذم اًمٗم٘مف واحليدي٨م، ويمي٤من  ريـ، ضمّٞمد اًمذهـ، ُمٕمتدل اًمًٚمٞم٘م٦م، ًمف سم٤معٌ ُمـ أوم٤موؾ قمٚمامئٜم٤م اعمت٠مظّم 

  ظم٤ٌمريرلم.ٕا ؽقمغم ُمًٚم

                                                                    

 . 48 ٍ 47اهلل الحبئطٕ، غع  طزَٗاى الس٘س ًػ( 1)
 . 105، ظ الوػسض السبثك( 2)
 . 121، ظ الوػسض السبثك( 3)
 . 71، ظ 52ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 4)
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ء وٟمِم٠م هب٤م، ووًم٩م أٟمدي٦م اًمٕمٚمؿ وطمٚم٘م٤مت اًمتدريس ومتتٚمٛمذ قمغم واًميده اًمِميٞمخ وًمد ذم يمرسمال

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  اًمٌحراينّ  أمحد، يمام شمتٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد اه سمـ احلًـ سمـ مج٤مل اًمٌالدّي 

واًمِمٞمخ قمٌيد اه سميـ قميكم سميـ أمحيد ،  ه 3393ؼ اًمِمٞمخ طمًلم اعمتقرّم ؾمٜم٦م واعمح٘مّ ،  ه 3359

 وهمػمهؿ وشمالُمذشمف يمثػمون.   ه :336اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اينّ اًمٌحر اًمٌالدّي 

يمت٤مسمي٤ًم أمّهٝمي٤م: )احليدائؼ اًمٜمي٤مضة ذم أطمٙمي٤مم  67اؿمتٝمر ذيمره وذاع اٞمتف، واٜمّػ ُم٤م ي٘مرب ُميـ 

ة اًمٕملم (، و )اًمٙمِمٙمقل( وهمػمه٤م. ويم٤مٟمي٧م ووم٤مشميف اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة (، و )ًم١مًم١مة اًمٌحريـ ذم اإلضم٤مزة ًم٘مرّ 

ـ ذم احلْمي قمـ قمٛمرٍ   ه 33:8إول ُمـ قم٤مم  ذم يمرسمالء يقم اًم٧ًٌم راسمع رسمٞمع رة يٟم٤مهز اًمثامٟميلم، وُدومي

 .أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ ي  ذم اًمرواق اًمنمىمّل اًمذي دومـ ومٞمف ي ومٞمام سمٕمد احلًٞمٜمٞم٦ّم

سم٘مّميٞمدة  احل٤مئرّي  اًمٌٖمدادّي  حمّٛمد اًمِمٝمػم سم٤مًمزيٜمّل اًمًّٞمد ُمٜمٝمؿ  ،ُمـ إدسم٤مء همٗمػمٌ  ورصم٤مه مجعٌ 

 ُمٓمٚمٕمٝم٤م: 

اى رــًٔاٗهرفــٚا ٓســٚااو آلشــٌ 

 

ٗاااامل  الِِـَاهلظـاملا اىـنفئاالـنفٔ

 وأّرخ قم٤مم ووم٤مشمف سم٘مقًمف:  

ــآْاااا) ــاُ اهم ــنا ظ ــ ّاِر ــاا  ِ

ا(ُنســــــــــــــــــــــــــــً

 

ا ظرمـل ااٌـّعِـ  اذ  اٌـأف٘خن ااو  ا

  

 ُمـ اعم١مّرظملم ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ.  همٗمػمٌ  ذيمره مجعٌ 

 افقرن افثافث ظؼ اهلجري

 اآلغا ةاكش اًتهتهاينّ 

٤مٟمتٝم٤م اًمٕمٔمٛمك وؾمٞمٓمرم٤م اًمديٜمّٞم٦م واًمٕمٚمٛمّٞمي٦م وإدسمّٞمي٦م طمّتيك اًم٘ميرن مل شمٗم٘مد ُمديٜم٦م يمرسمالء ُمٙم

اًمث٤مين قمنم اهلجري> وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمريمزًا صم٤مسمت٤ًم ًمٚمحْم٤مرة، وٟم٤مًم٧م اًم٘مدح اعمٕمغّم، واعمٙم٤مٟم٦م اًمًي٤مُمٞم٦م، 

وسمٚمٖم٧م ذرى قمّزه٤م اًمِم٤مُمخ، وجمده٤م اًمًي٤مُمؼ، وـمٗمحي٧م سمي٠مقمالم إُّمي٦م اإلؾميالُمّٞم٦م، وأوميذاذ 

ر، وأظميذت إسمّمي٤مر شمِميخص إمم ي٤من ذًميؽ اًمٕمّميٗمٙمر ومٞمٝم٤م إسمّ اعمحّ٘م٘ملم، واٟمتٕمِم٧م طمريم٦م اًم
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رح يُمـ اًمٕمٚمامء ًمٚم٘مٞم٤مم سم٠مداء اًمرؾم٤مًم٦م اعم٘مّدؾمي٦م، وم٘ميّدُم٧م قميغم ُمًي اعمديٜم٦م> طمٞم٨م سمرز ومٞمٝم٤م رقمٞمٌؾ 

٦م اًمٗمٙمر ذم هذه احل٘م٦ٌم، أقمٜمل هب٤م اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم واًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم، ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗمي٦م اإلُم٤مُمّٞمي

، وم٘ميد طمٗمٚمي٧م ؾميػمة هيذا هم٤م سم٤مىمر سمـ حمّٛمد أيمٛميؾ اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ س اًمقطمٞمد ا٦ٔم، اعم١مؾّم وآُاقًمٞمّ 

 اعمج٤مهد سم٤معمقاه٥م اًمٜم٤مدرة واًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت اًمٗمّذة. 

سمخّمقص ُمدرؾم٦م أهم٤م سم٤مىمر ىم٤مئاًل: يم٤من ذم اًم٘مرن اًمث٤مين  ذيمر إب إٟمًت٤مس ُم٤مري اًمٙمرُمكمّ 

ٞم٦م، ايقًمإُ ظم٤ٌمري٦م، وُمدرؾم٦م إر ًمٚمٝمجرة ُمدرؾمت٤من ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم يمرسمالء شمتزامح٤من> ُمدرؾم٦م يقمِم

ظم٤ٌمري٦م طمّتيك سمٕمي٨م اه ذًميؽ اعمجيّدد اًمٙمٌيػم، واعمّميٚمح اًمِميٝمػم ٕاويم٤من اًمرضمح٤من عمدرؾم٦م 

 .  اًمٕماّلُم٦م اعمٕمروف سم٤مٔهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

ذم هبٌٝم٤من إطمدى ُمدن ايران، وسمٕمد أن سمرز ومٞمٝم٤م ه٤مضمر إمم يميرسمالء  ٟمٌغ ذًمؽ اًمٕمٌ٘مرّي 

ظم٤ٌمري٦م سمؾ أظمرضمتٝم٤م إ اقًمٞم٦م، ومتزامح٧م اعمدرؾم٦مومٜمٗمخ ُمـ روطمف اًمٓم٤مهر ذم ُمدرؾم٦م إُ 

اقًمٞم٦م اًمٙمؼمى، أو دار ٧ًم اعمدرؾم٦م إُ ُمـ يمرسمالء واًمٜمجػ، وقمغم يد ذًمؽ اًمٕمالُّم٦م شم٠مؾّم 

ًمتٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م> وم٤مًمٜمجػ اًمٞميقم  قم٤مًمٞم٦مً  اعمٕمّٚمٛملم ذم اًمٜمجػ، وا٤مرت شمٚمؽ اعمديٜم٦م ُمدرؾم٦مً 

ـْ ٟمٌغ ومٞمٝم٤م أو يٜمٌغ ُمـ اًمٕمٚمامء ومٝمؿ شم ويمؾ   ،هل ُمدرؾم٦م أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ  الُمٞمذ أهم٤م َُم

 .اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

ذم هبٌٝم٤من، صمّؿ اٟمت٘مؾ إمم يمرسمالء ذم قمٝمد رئ٤مؾم٦م  وىمٓمـ سمره٦مً ،  ه :333وًمد ذم أاٗمٝم٤من ؾمٜم٦م 

ريٕم٦م ُميـ يا٤مطم٥م احلدائؼ، وطمي قمغم أريمي٤من اعمّٚمي٦م وأىمٓمي٤مب اًمِمي اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراينّ 

ّٞم٦م ورئ٤مؾم٦م اعميذه٥م ؾمدٟم٦م اعمذه٥م وومحقل اًمٕمٚمامء، وٟمنم ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ، وم٤مٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمزقم٤مُم٦م اًمديٜم

ل، ا أيب اًم٘م٤مؾميؿ اًم٘مّٛميػمزواعمي، ، وأظمذ قمٜمف قمٚمامء ذًمؽ اًمٕمٍم> يم٤معمقمم ُمٝمدي اًمٜمراىمّل اإلُم٤مُمّل 

، واًمِميٞمخ ، واًمِمٞمخ اسميـ قميكم احلي٤مئرّي حمًـ إقمرضمّل اًمًّٞمد ، وزا ُمٝمدي اًمِمٝمرؾمت٤مينّ ػمواعم

 ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم وهمػمهؿ. اًمًّٞمد إيمؼم ضمٕمٗمر ا٤مطم٥م يمِمػ اًمٖمٓم٤مء، و

ويم٤من ييقم ووم٤مشميف ُمِميٝمقدًا، وُدوميـ ذم اًميرواق ،  ه 3427قمل رسّمف ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م أضم٤مب دا
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، وقميغم إمم ضمقار ىمؼم اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحيراينّ  ،ُمـ احلية احلًٞمٜمّٞم٦م اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف رىمّل ياًمِم

 سمديع اًمّمٜمع.  ظمِمٌلٌّ  ىمؼمه اٜمدوٌق 

، ينّ ُمٜمٝمي٤م ذطميف قميغم اعمٗمي٤مشمٞمح ًمٚمٗميٞمض اًمٙم٤مؿمي٤م >لم يمت٤مسمي٤مً وىمد اٜمّػ ُم٤م ي٘ميرب ُميـ ؾميتّ 

واعمٕمي٤ممل،  ،، وقميغم اًميقاذمؼ إردسميٞمكمّ وطمقاؿمٞمف قمغم اعميدارك، وقميغم ذح اإلرؿمي٤مد ًمٚمٛمحّ٘مي

واعم٤ًمًمؽ قمغم ذح اًم٘مقاقمد، وقمغم اًمرضم٤مل اًمٙمٌػم وهمػمه٤م. شمرضمؿ ًمف ذم يمثػم ُميـ  ،واًمتٝمذي٥م

 >اًمٙميرام اًميؼمرة >اًمٙمٜميك وإًم٘مي٤مب >ٝم٤م: أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦ماعمّمٜمّٗم٤مت، ويمت٥م اًمرضم٤مل واًمًػم، أمهّ 

رحي٤مٟمي٦م  >ُمٜمتخي٥م اًمتيقاريخ >٦مومقائد اًمروقيّ  >٦ماًمروو٦م اًمٌٝمٞمّ  >ٜمتٝمك اعم٘م٤ملُم >٤متت اجلٜمّروو٤م

 ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل وهمػمه٤م.  >إدب

 اًوتري علّ اًعّيذ األمري 

رة اسميـ ياًمٙمٌػم سمـ ُمٜمّمقر سمـ أيب اعمٕم٤مزم حمّٛمد سمـ أمحيد ٟم٘مٞمي٥م اًمٌّمي هق إُمػم اًمًّٞمد قمكمّ 

اًميرئٞمس  ـ حمّٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب احلًـ قميكمّ ؿمٛمس اًمديـ حمّٛمد اًم٤ٌمزسم٤مز سمـ ذيػ اًمدي

اًم٘متٞمؾ سمـ احلًـ اًمٜم٘مٞم٥م سمـ أيب اًمٗمتقح حمّٛمد سمـ احلًـ سميـ قمٞمًيك اًمٙميريؿ  سمـ حمّٛمد سمـ قمكمّ 

ريػ أيب قميكم يث سمـ شم٤مج اًمديـ أيب اًمٖمٜم٤مئؿ حمّٛمد سمـ اًمٜم٘مٞمي٥م سميـ اًمِميسمـ قمّز اًمديـ قمٛمر اعمحدّ 

س سمـ اًمٜم٘مٞم٥م احلًـ اًمٗم٤مرس سمـ ٟم٘مٞم٥م اًمٜم٘م٤ٌمء حيٞميك اًم٤ًمسم احلًـ سمـ ٟم٘مٞم٥م اًمٜم٘م٤ٌمء حمّٛمد اًمت٘مّل 

٤مسم٦م سمـ أمحد  ًّ سمـ قمٛمر سمـ حيٞمك سمـ احلًلم ذي اًمٕمؼمة سمـ زيد اًمِمٝمٞمد سمـ اإلُمي٤مم اسمـ احلًلم اًمٜم

 .7سمـ أيب ـم٤مًم٥م احلًلم اًمًٌط اسمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ  سمـ اًمًّج٤مد زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكمّ 

ريٗم٦م ياًمدوطمي٦م اًمِمي هًلم هليذاًمًٞمّد ُمٜمّمقر ُم١مؾّم يم٤من ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء قمٍمه، ويم٤من هق وواًمده 

، واًمِميٞمخ يقؾميػ اًمتل ىمٓمٜم٧م يمرسمالء ُمـ ٟمحق ُم٤مئتل ؾمٜم٦م، وىمد شمتٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ آهم٤م سمي٤مىمر اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ 

 ػ ايدىم٤مٍت ، وظمّٚمي٤مً شمدّر ومقائد ضم٤ًمُم ُمٝمّٛم٦مٍ  ، وىم٤مم سم٠مقماملٍ احل٤مئرّي  ، واًمًٞمّد ٟمٍم اه اًمٗم٤مئزّي اًمٌحراينّ 

 ء، واٟمتنم قم٘مٌف ذم سمالد اًمٕمجؿ واًمٕمرب. ضم٤مري٦م اًمٜمٗمع واًمثٛمر ذم يمرسمال

                                                                    

ٕ، ظالتجسٌب ًسِج الططٗف هي وتبة )يوسٓ الكبلت فٖ ؤًسبة آل ؤٖث قبلت( ، ألحوس ثي هٌّْب ا( 1) ز زف( . 280لسٍا  )قجى اٌل
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 ،ُمٜمّمقراًمًّٞمد وُدومـ قمٜمد أسمٞمف   ه 3429 ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م ذيمره ا٤مطم٥م إقمٞم٤من وم٘م٤مل: شمقذّم 

اًمّميٖمػم اي٤مطم٥م اًمريي٤مض وإن  ُمػم قميكمّ اًمًّٞمد سملم ُمٜم٤مرة اًمٕمٌد واًمرواق اًمنميػ، وهق همػم 

ـّ اًمث٤مين ُمٜمٝمام اسمـ أظم٧م أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ  يم٤من يمؾٌّ   . ل طمًٞمٜمّل وإوّ  ـم٤ٌمـم٤ٌمئّل  طمًٜمّل ، ًمٙم

ذم رؾم٤مًمتف )ضمٝم٤من ٟمام( وأصمٜمك قمٚمٞمف، وواٗمف سمٖم٤ميي٦م اًمت٘ميديس  ذيمره أهم٤م أمحد ؾمٌط أهم٤م اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

ّٓ ىمٚميٞمالً>  مل خترج إمم اعمٌٞمّْم٦م، ومل يٛمٙم٨م سمٕمد ظم٤مًمف أهمي٤م اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ  واًمّمالح. رأى ًمف قمّدة شمّم٤مٟمٞمٍػ  إ

واه أقمٚميؿ  ،هٙميذا ُي٘مي٤مل >٥م اًمري٤مض عمٙمث٦م يمثيػماً سمٕميد ظم٤مًميفومٚمذا مل يِمتٝمر اؾمٛمف، واؿمتٝمر اؾمؿ ا٤مطم

اًمِميٝمػم  هٌي٦م اًميديـ احلًيٞمٜمّل  وُمـ ذّرّيتف اًمٞمقم اعمرطمقم اًمًيٞمّد حمّٛميد قميكمّ  سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل. .. إًمخ.

 ٦م. وأوٓده اًم٤ًمدة ضمقاد وقم٤ٌمس وزيد اًمذيـ اؾمتقـمٜمقا اًمٙم٤مفمٛمٞمّ  سم٤مًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 مهذي ةحش اًعٌىَاًعّيذ 

ُمرشم٣م سمـ حمّٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ ُمراد ؿم٤مه سمـ أؾميد اه سميـ اًمًّٞمد مل اًمٗم٘مٞمف هق ٟمجؾ اًمٕم٤م

ضمالل اًمديـ سمـ إُمػم سمـ احلًـ سمـ جمد اًمديـ سمـ ىمقام اًمديـ سمـ إؾميامقمٞمؾ سميـ قمٌي٤مد سميـ أيب 

سميـ محيزة سميـ أمحيد سميـ إسميراهٞمؿ )ـم٤ٌمـمٌي٤م( سميـ  اعمٙم٤مرم سمـ قم٤ٌمد سمـ أيب اعمجد سمـ قم٤ٌمد سمـ قمكمّ 

دٟم٤م سميـ ؾميٞمّ  ل  سمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمزيّمي ك  ( سمـ إسمراهٞمؿ )اًمٖمٛمر( سمـ احلًـ اعمثٜمّإؾمامقمٞمؾ )اًمدي٤ٌمج

  .7سمـ أيب ـم٤مًم٥م اإلُم٤مم قمكمّ 

،  ه 3377يم٤من ُمـ أقمالم إُّم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م، ُمٕمٞمٜم٤ًم ٓ يٜمْم٥م ُمـ اًمٕمٚمؿ، وًمد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م 

 (.  ة شم٤مريخ وٓدشمف )ًمٜمٍمة آي احلّؼ ىمد وًمد اعمٝمدّي وُم٤مدّ 

٦م. شميرك يميرسمالء واًمٜم٘مٚمّٞمي اًمٕم٘مٚمٞم٦مذم اًمٕمٚمؿ، ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم  عم٤ِم يتٛمتّع سمف ُمـ همزارةٍ  >ٚمقماؿمتٝمر سمٌحر اًمٕم

ـ صميّؿ قمي٤مد  ىم٤مادًا اًمٜمجػ ًمٞمقااؾ دراؾمتف قمغم أقمالم قمٍمه، وسم٘مل ومٞمٝم٤م ومؽمةً   ه ;338ؾمٜم٦م  ـ اًميزُم ُم

، ٤مينّ وشمتٚمٛمذ قميغم إؾميت٤مد أهمي٤م سمي٤مىمر اًمٌٝمٌٝمي ،إمم ُمً٘مط رأؾمف يمرسمالء، وهق قمغم أسمقاب اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م

 .    ه 3434إمم أن واوم٤مه إضمؾ اعمحتقم ؾمٜم٦م  واهمؽمف ُمـ ُمٜمٝمٚمف، وىمّمد اًمٜمجػ صم٤مٟمٞم٦مً 

                                                                    

 . 167، ظ 42ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
 . 174يوسٓ الكبلت، للس٘س ؤحوس الساٍزٕ، ظ ( 2)
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هة اعمٕمروومي٦م سميآل سمحير هيق رأس هيذه إُ  واًمًٞمّد ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚميقم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل 

 س جمده٤م قمٚماًم وأدسم٤ًم وومْمالً، اؾمتقـمٜم٧م اًمٜمجػ ُمٜمذ قمٝمده، وسم٘مٞمي٧م سم٘مٞمي٦مٌ اًمٕمٚمقم، وُم١مؾّم 

اسمـ اًمًٞمّد   يمرسمالء، يم٤من ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اعمرطمقم اًمًٞمّد حمّٛمد ُمٝمديُمـ هذه آُهة ذم ا٤محل٦مٌ 

واؿمؽمك ذم اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦ّم، واؾمتقزر ذم   ه 34:5ًمد ؾمٜم٦م . وُ طمًـ سمحر اًمٕمٚمقم اًمٙمرسمالئّل 

ذم اًمٕمراق. وُمٜمٝم٤م وًميده  وزارة قمٌد اًمرمح٤من اًمٜم٘مٞم٥م، وهل اًمقزارة إومم ًمٚمحٙمؿ اًمقـمٜمّل 

 ر اًمٕمٚمقم. اعمرطمقم اعمح٤مُمل اًمًٞمّد ا٤مًمح سمح

 مهذي اًؽهشظذاينّ اًعّيذ 

ًمييد ذم أاييٗمٝم٤من ؾمييٜم٦م وُ  اًمِمٝمرؾمييت٤ميّن اعمقؾمييقّي،ُمٝمييدي اًمًييّٞمد هييق اًمٕماّلُميي٦م اًمٙمٌييػم 

ؿميّٞمدت ًميف  ٦مٍ ظم٤مّاي وُدوميـ ذم ُم٘ميؼمةٍ ،  ه 3438ايٗمر ؾميٜم٦م  34 سمٙمرسمالء يقم وشمقذّم   ه3352

 رة احلًٞمٜمّٞم٦م ظمٚمػ ىمٌقر اًمِمٝمداء. يوٕهشمف ذم احلْم

ل : اٟمت٘مؾ اعمؽمضمؿ ذم قمٜمٗميقان ؿمي٤ٌمسمف إمم ُمديٜمي٦م يميرسمالء ًمتٚمّ٘ميذيمره ا٤مطم٥م إقمٞم٤من، وم٘م٤مل

سمٕمد اؾميتٞمالء إوم٤مهمٜمي٦م قميغم أايٗمٝم٤من،  :ر، أيياًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م، وذًمؽ ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مين قمِم

واٟم٘مراض اًمدوًم٦م اًمّميٗمقي٦م، ويمي٤من ُمٕميف أهٚميف وإظمقاٟميف وأىم٤مرسميف، واؾميتقـمـ هيذه اعمديٜمي٦م، 

)سمي٤مب  ي٘ميع أيمثرهي٤م ذم طميّل  ووميػمةً  قم٘مي٤مراٍت دورًا و  ه ::33واؾمتٛمٚمؽ ومٞمٝم٤م ُمٜمذ أوائؾ قم٤مم 

سمٛمحّٚمي٦م )آل قمٞمًيك( إطميدى  اًمذي يم٤من يًّٛمك وىمتئيذٍ  7اًمًدرة( ُمـ احـ اإلُم٤مم احلًلم

ٍم، يسمف اعم٘م٤مم شمتٚمٛمذ قمغم ومحقل قمٚميامء ذًميؽ اًمٕمي وعّم٤م اؾمت٘مرّ  حماّلت يمرسمالء إرسمع طمٞمٜمذاك،

، وروى قميٜمٝمؿ، ّٛمد ُمٝمدي اًمٗمتقينّ ، واًمِمٞمخ حم، واًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراينّ يم٤مٔهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

 واؾمتج٤مزهؿ وم٠مضم٤مزوه. 

ُمـ  اؿمتٝمر اعمؽمضمؿ ًمف ذم درس اًمتٗمًػم واحلدي٨م، واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م، وىمد ختّرج قمغم يديف يمثػمٌ 

. وُميـ مجٚمي٦م ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م واًمّمحـ اًمنميػ احلًٞمٜمّل  يمثػمةٍ  اًمٕمٚمامء، وىم٤مم سم٢ماالطم٤مٍت 

                                                                    

 . 53، ظ 3هطْس اإلهبم، لوحوس يلٖ رًفط التو٘وٖ، د ( 1)
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وو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م، يمام سمٜميك ضم٤مُمٕمي٤ًم ظمي٤مرج اًمّميحـ شمٚمؽ اإلاالطم٤مت إحل٤مق اجل٤مُمع اًمٙمٌػم سم٤مًمر

 ىمرب سم٤مب اًمّم٤مذم. 

وسمٕميض  >ويمتي٤مب اعمّمي٤مسمٞمح ذم اًمٗم٘ميف >اًمٗميذاًمؽ ذم ذح اعميدارك :وُمـ أؿمٝمر شمّمي٤مٟمٞمٗمف

وشمٗمًػم سمٕميض ؾميقر اًم٘ميرآن، ويمّٚمٝمي٤م خمٓمقـمي٦م  ي يمح٤مؿمٞمتف قمغم اعمٗم٤مشمٞمح ي احلقار واًمرؾم٤مئؾ

إسميراهٞمؿ اًمًيّٞمد اي٤مًمح سميـ اًمًيّٞمد قم ٤مصمي٦م اجلٚمٞميؾ اعمرطميأـمٚمٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م طمٗمٞميد اعميؽمضمؿ اًمٌحّ 

 ٟمزيؾ ـمٝمران.  اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 عل اًطتاطتائّ اًعّيذ 

اًمِميٝمػم سمّمي٤مطم٥م اًمريي٤مض، ويٜمتٝميل ٟمًيٌف إمم  هق اًمٕم٤ممل اًمٜمحرير اعمػم اًمًٞمّد قميكم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل 

 .  7سـم أيب ـم٤مًم٥م ك اسـم اإلُم٤مم احلًـ اًمًٌط اسـم اإلُم٤مم قمكمّ إسمراهٞمؿ اًمٖمٛمر اسـم احلًـ اعمثٜمّ

قمٚمٛمٞمي٦م هلي٤م  ةٍ ُأهوٟمِمي٠م ذم يميرسمالء ذم   ه 3383رسمٞمع إول ؾمٜم٦م  34د ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م يقم وًم

سمف طميلم شمّميّدر ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وشمتٚمٛمذ قمغم أقمالم قمٍمه، ويم٤من يٕمٛمؾ ًمٖمرس إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم ـماّل 

ًمٚمتدريس واًمٗمتٞم٤م، ويم٤من إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ؿمٕمقره سم٤معم١ًموًمٞم٦م ذم إُمير سمي٤معمٕمروف واًمٜمٝميل قميـ 

 ُمـ أسمرز قمٚمامء قمٍمه سم٤مٕظم٤ٌمر واًمت٤مريخ واًمٗم٘مف.  اعمٜمٙمر، ويٕمدّ 

حمّٛمد قمكم سمـ أيب اعمٕم٤مزم اًمّميٖمػم سميـ اًمًّٞمد اسمـ  قمكمّ اًمًّٞمد حمًـ إُملم وم٘م٤مل: اًمًّٞمد ذيمره 

ًميد ذم ، وُ احلي٤مئرّي  قمٌد اًمٙميريؿ ضميّد سمحير اًمٕمٚميقم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل اًمًّٞمد أظمل  ،أيب اعمٕم٤مزم اًمٙمٌػم

وضم٤مء ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف )سمٛميقت ،  ه 3453 ؾمٜم٦م وشمقذّم   ه 3383ل ؾمٜم٦م ريٌع إوّ  34اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م 

ريػ ممّي٤م ييكم ُم٘مي٤مسمر اًمِميٝمداء، وهيق ُميع أهمي٤م يُم٤مت قمٚمؿ حمّٛمد(، وُدومـ ذم اًمرواق اًمِمي قمكم  

 يزار.  واطمدٍ  ذم اٜمدوٍق  اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

ُمـ ىمقًمف: ووم٤مة اًمٕمّؿ اعمرطميقم  ًمٚمًٞمد ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  وُم٤م حيٙمك قمـ جمٛمققم٦مٍ 

 طمدود إطميدى وُمئتيلم سمٕميد ُمـ أّٟمف شمقذّم  (روو٤مت اجلٜم٤مت)وُم٤م ذم ،  ه 3423ؾمٜم٦م  كمّ قماًمًّٞمد 

                                                                    

(1 ) ٍٖ ب( ، هزٔلضارى تبضٗد )الكجبقجبئ سز  ًٍسْج ، اًل ٓ 47ـ  44، غع 2الوطضس الجغسازٔٗ ذط ٍلى، روبزى ٙا ٔ األ  . ّ 1344، السٌ
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> أّوًٓ: عمخ٤مًمٗمتف ًمٚمت٤مريخ اعمذيمقر اعمٜمٔمقم، صم٤مٟمٞمي٤ًم: اًمٔم٤مهر أّٟمف وىمع ومٞمف ٟم٘مّم٤من صمالصملم ؾمٜم٦مً  ،إًمػ

، ويٌٕمد سمٚمقهمف هذه اًمٖم٤مي٦م ُميـ اًمٕمٚميؿ واًمتي٠مًمٞمػ ذم هيذه ّٕن قمٛمره قمغم هذا يٙمقن أرسمٕملم ؾمٜم٦مً 

 ّدة....إًمخ.اعم

سمتّميٜمٞمػ  وضم٤مء ذم إقمٞم٤من أيْم٤ًم: ويم٤من ذم أّول أُمره يٙمت٥م سمٙمت٤مسم٦م إيمٗم٤من، وهق ُمِميٖمقٌل 

٦م وا٤مرت اًمدراهؿ قمٜميده يمي٠ميمقام احلٜمٓمي٦م اًمري٤مض، صمّؿ اٟمٗمتح قمٚمٞمف سم٤مب اهلٜمد ذم اًمدول اًمِمٞمٕمٞمّ 

ضمٞميؾ، وسمٜميك  لم ُمـ أرسم٤مهب٤م وأوىمٗمٝم٤م قمغم ؾمّٙم٤م ٤م وأهٚمٝم٤م ضمٞماًل سمٕمدطمّتك اؿمؽمى دور اًمٙمرسمالئٞمّ 

ُمـ) اًمٌٚمقج( وأؾمٙمٜمٝمؿ يمرسمالء ًم٘مّقمؿ وؿميّدمؿ، ورّوج اًميديـ  ؾمقر يمرسمالء، وـمٚم٥م قمِمػمةً 

 سمٙمّؾ ىمقاه، وسمذل ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ يمّؾ ًمقازُمف، وقمّٔمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ. .. إًمخ.

( 6ٞمي٦م اًمِميٝمرة، )( رؾم٤مًم٦م طمجّ 5)، ( خمتٍمه4( اًمري٤مض ذم اًمٗم٘مف، )3وُمـ شمآًمٞمٗمف اًم٘مّٞمٛم٦م: )

 اقل اًمديـ وهمػمه٤م. أُ ( رؾم٤مًم٦م ذم 7)، ٞمحذح االة اعمٗم٤مشم

  سمؽماضمؿ اًمرضم٤مل. ُمـ اعمٕمٜمٞملّم  يمٌػمُ  شمرضمؿ ًمف قمددُ 

 محّمذ املجاهذ اًطتاطتائّ اًعّيذ 

سملم رضم٤مل  ؾم٤مُمٞم٦مٍ  ُمرُمقىم٦مٍ  قا قمغم ُمٙم٤مٟم٦مٍ ّمٚمُمـ اًمٕمٚمامء إضماّلء واًمٗم٘مٝم٤مء إوم٤موؾ اًمذيـ طم

حمّٛميد اسميـ اًمًيّٞمد ذا اًمٌٚمد اعم٘مّدس> ومٝمق ٦م ذم هقمٍمه، وشمٌٜمّقا اًمزقم٤مُم٦م اًمديٜمّٞم٦م واًمرئ٤مؾم٦م اًمروطمٞمّ 

، وايٝمر ا٤مطم٥م اًمريي٤مض، وؾميٌط اًمقطمٞميد اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمٕماّلُم٦م اًمٙمٌػم 

 سمحر اًمٕمٚمقم.  اًمٙمٌػم ُمٝمدّي اًمًّٞمد 

ه اًمٕمٚميؿ ذم أُ وٟمِم٠م ذم أهة هل٤م ُمٜمزًمتٝم٤م وضمالل ىميدره٤م سميلم ،  ه 33:2ًمد ذم يمرسمالء قم٤مم وُ 

 ضمٚمٞمٚم٦مٍ  سمام ىمّدُمتف ًمف ُمـ ظمدُم٤مٍت  قمغم شمٓمّقر اًمٗمٙمر اًمٕمريبّ  يمٌػمٌ  ويم٤من هل٤م شم٠مصمػمٌ ، اًمت٤مريخ اإلؾمالُمّل 

 ذم طم٘مكم اًمٕمٚمؿ واًمديـ.  ُمتقااٚم٦مٍ 

 واًميده ذم أايٗمٝم٤من رضميع إمم ، وعّمي٤م شميقذّم تصم٘م٤م درس قمغم قمٚمامء أضماّلء وأظمذ قمغم أؾم٤مشمذةٍ 
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ق اًمٕمٚميؿ ذم يميرسمالء، ٦م ذم أـميراف اًميدٟمٞم٤م، وىمي٤مم ؾميقًمٙمّؾ اإلُم٤مُمّٞمي اًمٕم٤ممَّ  يمرسمالء ومٙم٤من اعمرضمعَ 

وا٤مرت اًمرطمٚم٦م إًمٞمف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚميؿ ُميـ يميّؾ اًميٌالد، وؾميٙمـ اًمٙم٤مفمٛمّٞمي٦م ويمثيرت ُمٝم٤ممجي٦م 

 ٦م ًمٙمرسمالء، ويم٤مٟم٧م اًمٌٚمدة سمقضمقده ُمرضمٕم٤ًم ًمٚمِمٞمٕم٦م.اًمقه٤مسمٞمّ 

، وقمٜمدُم٤م اؾمتقمم اًميروس قميغم سمٕميض ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي  ًم٘مد يم٤من ُمٕم٤مسًا ًمٚمًٚمٓم٤من ومتح قمكمّ 

اٟمتدسمف اًمًيٚمٓم٤من ٟمٗمًيف عمح٤مرسمي٦م اًميروس> ، ان وؾمقاه٤م ُمـ اعمدناعمدن اإليراٟمّٞم٦م يمدرسمٜمد وؿمػمو

وم٘م٤مد ضمٞمِم٤ًم قمرُمرُم٤ًم إّٓ أّٟمف ومِمؾ ومامت إصمر ذًمؽ ذم ىمزويـ، صميّؿ ُٟم٘ميؾ روم٤مشميف إمم يميرسمالء> وهليذا 

 ؾمّٛمل سم٤معمج٤مهد، وىمد أومتك سم٤مجلٝم٤مد وّد اًمروس. 

يمت٤مب )ُمٗم٤مشمٞمح : وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اعمٝمّٛم٦م

اقل(، ويمتي٤مب )اعمّمي٤مسمٞمح ذم ذح إُ 

اعمٗم٤مشمٞمح(، و)ُمٜم٤مهؾ إطمٙم٤مم ذم اًمٗم٘ميف( 

وهمػمهيي٤م ُمييـ يمتيي٥م اًمٗم٘مييف اعمخٓمقـميي٦م 

واعمٓمٌققم٦م. ويم٤من ُميـ أايح٤مب اًميرأي 

 اًمٜم٤مو٩م واًمٗم٘مف اًمرايلم. 

ّٟمييف يميي٤من دؤوسميي٤ًم قمييغم اًمٕمٚمييؿ أيمييام 

 واعمٓم٤مًمٕمييي٦م، ويم٤مٟمييي٧م ووم٤مشميييف ذم قمييي٤مم 

سم٘مزويـ، ومُحؾ ٟمٕمِمف إمم يمرسمالء   ه 3464

ريػ ذم ؾمييقق يوُدومييـ هبيي٤م، وىمييؼمه اًمِميي

عمدرؾم٦م اًمٌ٘مٕمي٦م وىميد  ٤مر اًمٙمٌػم، جم٤مورٌ جّ اًمت

اؾميٛمف اًمًيٞمّد  ؿمٛمٚمف اًمتٝمديؿ، ويم٤من ًميف أٌخ 

أاٖمر ُمٜمف، يمي٤من أيْمي٤ًم قم٤معمي٤ًم  حمّٛمد ُمٝمدّي 

، ُّمٝمام سمٜمي٧م أهمي٤م سمي٤مىمر اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ أُ  ،ضمٚمٞمالً 

 .  وم٘مٞمٝم٦مً  يم٤مٟم٧م قم٤معم٦مً 
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 اًؽيخ رشيف اًعٌامء

 ذائٕمي٦م اًمّميٞم٧م، وطمٞمي٤مةٌ  ؿميٝمرةٌ ذم ُمٞمدان اًمٕمٚميؿ، وًميف  ؾم٤مُمٞم٦مً  ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، شمٌّقأ ُمٙم٤مٟم٦مً  قم٤مملٌ 

 اعم٤مزٟميدراينّ  سمجالئؾ إقمامل وٟمقادر إومٕم٤مل> ومٝمق اعمقمم حمّٛمد ذييػ سميـ طمًيـ قميكمّ  طم٤مومٚم٦مٌ 

 ت٤مذ اًمٕمٚمامء اًمٗمحقل. ُأؾمو، ؿمٞمخ وم٘مٝم٤مء قمٍمه، احل٤مئرّي 

ًمد ذم يمرسمالء، وُدوميـ ىميرب سمي٤مب اًم٘مٌٚمي٦م، ؿميٞمخ ذم )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( سم٘مقًمف: وُ  ذيمره اًمٕم٤مُمكمّ 

اقل، وضمي٤مُمع اعمٕم٘ميقل واعمٜم٘ميقل، ٟمي٤مدرة اًميدهر، إُ س قمٚمؿ  اًمٗم٘مٝم٤مء، وُم١مؾّم اًمٕمٚمامء، وُمريّب 

ذم  (ا٤مطم٥م اًمريي٤مض)حمّٛمد اعمج٤مهد، صمّؿ ىمرأ قمغم واًمده اًمًّٞمد وأقمجقسم٦م اًمزُم٤من. ىمرأ أّوًٓ قمغم 

يٜمتٗميع سمدرؾميف> ومًي٤مومر ُميع أسمٞميف إمم إييران  يٕمدؾمت٤مذ ومل إُ اقل واًمٗم٘مف طمّتك اؾمتٖمٜمك قمـ إُ 

 .7أو ؿمٝمريـ> ومزار اًمرو٤م اً ؿمٝمر ذم يمّؾ سمٚمدٍ  وؾم٤مح ومٞمٝم٤م، وسم٘مل

ورضمع إمم يمرسمالء، وطمي درس ا٤مطم٥م اًمري٤مض ومرأى أّٟمف ٓ يًتٗمٞمد ُمـ درؾمف، واي٤مر 

ُمٕمّٛمرًا وم٤مؿمتٖمؾ سم٤معم٤ٌمطمث٦م واعمٓم٤مًمٕم٦م، واضمتٛمع ذم درؾمف اًمٗمْمالء طمّتك زادوا قمغم إًميػ> اًمًّٞمد 

اًميذي يمي٤من ذم أواظمير أُميره  إسمراهٞمؿ ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط، وُماّل إؾميامقمٞمؾ اًمٞميزدّي اًمًّٞمد ُمٜمٝمؿ 

يرضمح قمغم ذيػ اًمٕمٚمامء، وسمٕمد ُمقت ذيػ اًمٕمٚميامء اي٤مر ذم ُمٙم٤مٟميف ذم اًمتيدريس، ًمٙميـ مل 

، واًمِميٞمخ ، وؾميٕمٞمد اًمٕمٚميامء اًمٌي٤مرومروّر شمٓمؾ ُمّدشمف وُم٤مت سمٕمده سمًٜم٦م، وُمياّل آهمي٤م اًمدرسمٜميدّي 

   ٦م وهمػمهؿ.ا٤مطم٥م اًمروو٦م اًمٌٝمٞمّ  حمّٛمد ؿمٗمٞمع اجل٤مسمٚم٘مّل اًمًّٞمد ، وُمرشم٣م إٟمّم٤مرّي 

ويم٤من يدّرس درؾملم> أطمدمه٤م ًمٚمٛمٌتدئلم، وأظمر ًمٚمٛمٜمتٝملم، وىمّٚمام رأى ُمثٚمف ُميـ شم٠مؾميٞمس 

ىمقاقمد آُاقل، وىمد سف قمٛمره قمغم شمرسمٞم٦م اًمٕمٚمامء> ومٚمٝمذا يم٤من ىمٚمٞميؾ اًمتّميٜمٞمػ، وُمّميٜمّٗم٤مشمف 

ذم احلٗمظ واًمْمٌط، ودىّم٦م اًمٜمٔمر وهقم٦م آٟمت٘م٤مل  قمغم ىمّٚمتٝم٤م مل خترج إمم اًمٌٞم٤مض، ويم٤من أقمجقسم٦مً 

 ؾميٜم٦م ووم٤مشميف قذّم شُمي ـمقمم ذم قمٚميؿ اجليدل، ويمي٤من ًميف وًميدٌ  ٤مفمرات وـمالىم٦م اًمٚم٤ًمن. ًمف يدٌ ذم اعمٜم

ردار طمًيـ ي، ويم٤من يدّرس ذم احل٤مئر اعم٘مّدس ذم اعمدرؾم٦م اعمٕمرووم٦م سمٛمدرؾم٦م اًمًواٟم٘مٓمع ٟمًٚمف

 وُمٜمٝمؿ اعمئ٤مت ُمـ اًمٕمٚمامء. ،ُمـ اعمِمتٖمٚملم ظم٤من، ويم٤من حيي ت٧م ُمٜمؼمه أًمٌػ 
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 ُمٕميروٌف  وُدومـ ذم داره سمٙمرسمالء، وىميؼمه ُميزارٌ    ه 3468ٜم٦م ذم اًمٓم٤مقمقن اجل٤مرف ؾمشمقذّم 

قن سمف، وإمم ضم٤مٟمٌيف ُمدرؾمي٦م ي٘مّمده اًمزائرون ويتؼميمّ  7ُمـ ؿم٤مرع احلًلم ُمتٗمّرعٍ  ي٘مع ذم زىم٤مٍق 

 ذيػ اًمٕمٚمامء. 

، وُمٕمي٤مرف (42;و  ;83، ايص4)ج ُمٜمٝم٤م اًمٙمرام اًميؼمرة ،ذيمرشمف يمت٥م اًمًػم واًمؽماضمؿ

.  (522ي  :;4، اص4)ج اًمرضم٤مل

 يخ خٌف ةن ععوش اًحائشيّ اًؽ

ٍمه وُمِمي٤مهػم يُمـ يمٌي٤مر قمٚميامء قمي ،احل٤مئري قمًٙمر اًمزوسمٕمّل  هق اًمِمٞمخ ظمٚمػ اسمـ احل٤مّج 

ذم  واؾميٕم٦مٌ  ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، وؿمٝمرةٌ  ـم٤مئٚم٦مٌ  وؾمٛمٕم٦مٌ  ديٜمٞم٦مٌ  يم٤مٟم٧م ًمف ذم يمرسمالء رئ٤مؾم٦مٌ  .إقمالم

 ري٤مض، وٓزُمف وميؽمةً ا٤مطم٥م اًماًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ. شمتٚمٛمذ قمغم اًمٕماّلُم٦م 

 .ـمقيٚم٦مً  زُمٜمٞم٦مً 

ُمـ  ف: ويم٤من ُمـ أضماّلء اعمدّرؾملم، ختّرج قمٚمٞمف يمثػمٌ ذم )اًمٙمرام اًمؼمرة( وهذا ٟمّّم  ورد ًمف ذيمرٌ 

اي٤مطم٥م اًمريي٤مض، وقمٛميدة اًمًيّٞمد قميكّم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، ويم٤من ختّرضمف قمغم 

، ووافمي٥م قميغم طمْميقر جم٤مًمًيف ، وؾمؼم ُم١مًّمٗم٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞمي٦مذه قمٚمٞمف> وم٘مد ٓزُمف ؾمٜملم ـمقآً شمٚمٛمّ 

٦م طمّتك أاٌح قمٚماًم ُيِم٤مر إًمٞمف، وُمٜمٝماًل ا٤مومٞم٤ًم يرشمقي أهؾ اًمٕمٚمؿ ُميـ ُمٕم٤مروميف وقمٚمقُميف، اًمٗمتقائٞمّ 

ذم اًمٓمي٤مقمقن ؾميٜم٦م شميقذّم ُمـ أهؾ اًمقرع واًمّمالح، واًمزهيد واًمت٘ميقى.  ويم٤من إمم ضم٤مٟم٥م ذًمٌؽ 

، وُدوميـ قمٜميد إًمخاًمّمدر ذم )اًمتٙمٛمٚم٦م( ٟم٘ماًل قمـ سمٕمض أطمٗم٤مده....اًمًّٞمد يمام ذيمره   ه 3468

 اًمنميػ.  سم٤مب اًمًدرة قمغم اًمديم٦م ذم اًمّمحـ احلًٞمٜمّل 

ة جمٚميدات، و )اخلالاي٦م( وهيق رائع( ذم قميدّ يُمٜمٝمي٤م: )ذح اًمِمي ىمّٞمٛمي٦مً  ٦مً وشمرك آصم٤مرًا ومٙمريّ 

خلّّميف ذم  ،ؾمت٤مذه ا٤مطم٥م اًمري٤مض ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة ُمـ ذطمف اًمّميٖمػمأُ ًمٗمت٤موى  شمٚمخٞمٌص 
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وميرغ ُميـ يمت٤مسمتيف  دٍ ض (، و )ُم٘مّدُم٤مت احلدائؼ( ذم جمّٚميص اًمري٤م، وًمف )ُمٚمخّ :344طمٞم٤مشمف ؾمٜم٦م 

 )ـمٝم٤مرة احلدائؼ(.  و،  ه 3436ؾمٜم٦م 

يرضمع ٟم٥ًم اًمِمٞمخ ظمٚمػ إمم قمِمػمة )اًمزوسمع( اًمٕمرسمّٞم٦م اعمِمٝمقرة، ويم٤مٟمي٧م داره ذم اًمِمي٤مرع 

يم٤من ُيٕميرف سمٓمي٤مق اًمِميٞمخ  اًمذي يٌدأ ُمـ سم٤مب اًمًدرة ويٜمتٝمل سمٛمحّٚم٦م سم٤مب اًمًالعم٦م قمٜمد ـم٤مٍق 

 ًمٞمقم سم٥ًٌم ومتح ؿم٤مرع اًمًدرة. ظمٚمػ، وىمد ُهدم ا

 هؿ:  شمرك صمالصم٦م أوٓدٍ 

ـ إضماّل 3 رقمٞم٦م، شميقذّم يء، ىم٤مم ُم٘م٤مم واًمده ذم اإلُم٤مُم٦م وؾم٤مئر اًمقفم٤مئػ اًمِميي اًمِمٞمخ طمًلم، وهق ُم

 .واًمِمٞمخ قمكمّ   ه 3537، وهق واًمد اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ ا٤مدق اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ه 3468ذم ـم٤مقمقن ؾمٜم٦م 

 ًمِمٞمخ سم٤مىمر واًمِمٞمخ طمًـ. ي اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم واًمد اًمٗم٤موٚملم ا4

 ُمٕمروومقن.  وأطمٗم٤مدٌ  ي اًمِمٞمخ حمّٛمد. وٕوًمئؽ أوٓدٌ 5

 هاعم اًشؼذيّ اًعّيذ 

ره، أطميرز ييم٤من ُمـ أسمرز قمٚمامء يميرسمالء ذم قمّمي

، شمتٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ أمحيد رومٞمٕم٦مً  ، وُمٜمزًم٦مً ـم٤مئٚم٦مً  ؿمٝمرةً 

ر سمٛم٤ٌمدئييف وشميي٠مصمّ ،  ه 3464اعمتييقرّم قميي٤مم  إطمًيي٤مئّل 

ٕمرووميي٦م ًمييدي اًمِمييٞمٕم٦م وآرائييف اعمخ٤مًمٗميي٦م ٔراء اعم

٦م، وقُمرف ُمذهٌف سمي )اًمٙمِميٗمل (، أو )شِمي٧م ُم٤مُمٞمّ اإل

٦م(، ومُٞمٕمرف )اًم٤ٌمٓ هيّ  هي(، أُّم٤م ُمذه٥م اعمٕمروف

 .  طم٤مّدةٌ  ويم٤مٟم٧م سملم اًمٗمري٘ملم ظمّمقُم٤مٌت 

٤ٌّمس اًمٕمزّ  ٦م ؾميٜم٦م ذي احلّجي ;ذم  يمي٤مفمؿ اًمرؿميتّل شميقذّم اًمًيّٞمد وم٘مي٤مل:  اوّي ذيمره آؾُمت٤مذ قم

 ذم ذح اعمٓم٤مًمي٥م، وآل اًمرؿميتّل  ٕم٦مً ٦م ُمقؾّمي٤مئيد اًمِميٞمخٞمّ ٦م هيل قم٘موقم٘م٤مئد اًمٙمِميٗمٞمّ ،  ه ;347

 يم٤مفمؿ.اًمًّٞمد ُمٕمروومقن ذم يمرسمالء وهؿ ُمـ ذّرّي٦م 
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ًمٜم٤م ىمٌيؾ اخليقض ذم أطمقاًميف ُميـ  ٓ سمدّ » ٦م أو اًمِمٞمخٞم٦م:ُملم طمقل اًمٙمِمٗمٞمّ ي٘مقل اًمًٞمّد حمًـ إ

ذه اًمٓمري٘مي٦م سميؾ هيق ف يم٤من ُمـ أريمي٤من هيٕٟمّ  >٦مسم٤مًمِمٞمخٞمّ  ٦م اعمٕمرووملم أيْم٤مً اإلؿم٤مرة إمم ـمري٘م٦م اًمٙمِمٗمٞمّ 

قن يميام يًيٛمَّ  ،أشم٤ٌمع اًمِمٞمخ أمحيد اعميذيمقر :أي ،قن سم٤مًمِمٞمخٞم٦مٌٕمقه٤م ومٞمًٛمَّ ٜم٥ًم ُمتَّ و إًمٞمف يُ  ،ًٝم٤مُم١مؾّم 

فمٝميرت ذم  و هيل ـمري٘مي٦مٌ ، قمٞمف ًمف أشم٤ٌمقميفقمٞمف هق و يدّ إمم اًمٙمِمػ و اإلهل٤مم اًمذي يدّ  ٦مً ٦م ٟمًٌسم٤مًمٙمِمٗمٞمّ 

ُميـ  قمي٤مه مج٤مقمي٦مٌ قمي٤مء اًمٙمِميػ يميام ادّ و ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمتٕمٛمٞمؼ ذم فمقاهر اًمنميٕم٦م و ادّ  ،شمٚمؽ إقمّم٤مر

 قمياّم  ظم٤مرضمي٦مٍ  و ؿمٓمحقا ؿمٓمح٤مٍت  ،ُمٌٝمٛم٦مٍ  ٛمقا سمٙمٚمامٍت و شمٙمٚمّ  ،قا سمفًمقا و ُمقهّ ٦م و هقّ ُمِم٤مئخ اًمّمقومٞمّ 

ُميـ اي٤مطم٥م  ىمٓمٕمل   ؼ ذم فمقاهر اًمنميٕم٦م ُم٤م مل يًتٜمد إمم ٟمص  يٕمرومف اًمٜم٤مس و يٗمٝمٛمقٟمف، و هذا اًمتٕمٛمّ 

ًّ  إٟم٤ًمنٍ  يمؾَّ  نّ ي إمم حمؼ اًمديـ ٕىمد ي١مدّ  ضمكم   اًمنمع وسمره٤منٍ  ر اًم٤ٌمـمـ سمحًي٥م ؿميٝمقة ٟمٗمًيف و ييٗم

 هذا ُمـ اًم٤ٌمـمـ اًمذي ٓ شمٗمٝمٛمف. :قمغم همػمه و ي٘مقُل  ٦مً جيٕمؾ ذًمؽ طمجّ 

ٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُم٤م يقضم٥م اخلروج ام يُ سمؾ رسمّ  ،ومٝمل همٚمقٌّ  ،٧مإذا احّ  ٦م أُمقرٌ ٜم٥ًم إمم اًمٙمِمٗمٞمّ و يُ 

هديي٦م )ه٤م ؾمياّم   رؾمي٤مًم٦مً اًمقاقمظ اعمٕم٤مس و ىمد يمت٥م ذم قم٘م٤مئدهؿ أىم٤م رو٤م اهلٛمذاينّ  ،قمـ اًمديـ

 سميلّم  ،اءٟمزييؾ ؾمي٤مُمرّ  د طمًـ اًمِمػمازّي حمٛمّ اًمًّٞمد أهداه٤م ًمإلُم٤مم اعمػمزا  (٦ماًمٜمٛمٚم٦م إمم رئٞمس اعمٚمّ 

و  ،ذم اهلٜمد رأيتٝم٤م و ىمرأمي٤م و هل ُمٓمٌققم٦مٌ  ،ة اًمّمقابُمـ ُمٕمت٘مدامؿ قمـ ضم٤مدّ  ومٞمٝم٤م ظمروج مجٚم٦مٍ 

[  ُمـ أهؾ احل٤مئر و سمٚمد ]اعم٥ًٌم مج٤مقم٦مٌ  ٌع هذه اًمٓمري٘م٦م سمٕمد فمٝمقره٤مهار قم٤ٌمده. واشمّ ٠ماه اًمٕم٤ممل سم

 و يمثيػمٌ  ،٦م و اًم٘مٓمٞمػ واًمٌحريـ و سمالد اًمٕمجؿ و همػمه٤مرة وٟم٤مطمٞم٦م احلٚمّ ي٥م و ؿمٗم٤مصم٤م و اًمٌّماعمًٞمّ 

 ،٦مٌ ٟمحيـ يمِميٗمٞمّ  :وهم٤مي٦م ُم٤م قمٜمدهؿ أن ي٘مقًمقا ،٦ماًمذيـ ٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك اًمٙمِمٗمٞمّ  ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمقامّ 

ّٓ [ حمرَ  ]جمرُم٤مشمف ىم٤مُم٦م ومروض اإلؾمالم و ؾمٜمٜمف و شمرك٢مُمع اًمتزاُمٝمؿ سم ٤مهؿ سمٕمٗمقه ٟم٤م اه و إيّ ُم٤مشمف شمق

و  ٦م ؿميٓمح٤مٍت ًمّمي٤مطم٥م اًمؽممجي٦م و أُمث٤مًميف ُميـ اًمٙمِميٗمٞمّ  وم٤منّ  ،و ُمٝمام يٙمـ ُمـ إُمر .و همٗمراٟمف

 ،٦مٚمحؼ سم٤مًمًخ٤موم٤مت شمِميٌف ؿميٓمح٤مت سمٕميض اًمّميقومٞمّ شمُ  و أُمقرٍ  ُمـ ظمراوم٤مٍت  ٤مٍت ُمٕمٛمٞمّ  قم٤ٌمراٍت 

ُميـ سمٞميقت يميرسمالء ذم  وضمدشمف ذم سمٞم٧ٍم  ،عذم ذطمف ًمٚمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اعمٓمٌق ُمٜمٝم٤م ُم٤م رأيتف ادوم٦مً 

  يمؾ ر ذم أنّ  :و ومٞمف ،سمٕمض أؾمٗم٤مري ًمٚمزي٤مرة
ٍ
ُمي٤م : وُمٜمٝم٤م ٟم٘مٚمف يٌٙمل قمغم احلًلم ع ُم٤م ٓ أطم٥ّم  ء

قمـ اًمدًمٞمؾ قمغم وضميقد  ًمف ؾم٤مئٌؾ ٠مو ىمد ؾم ،ذه٥م قمٜمل اؾمٛمٝم٤م خمٓمقـم٦مٍ  ًمف اٖمػمةٍ  رأيتف ذم رؾم٤مًم٦مٍ 

 ٓ شمٗمٝمؿ شمِمٌف هذه اًمٕم٤ٌمرة: اعمٝمدي ع ًمٞمجٞم٥م سمف ُمـ اقمؽمض قمٚمٞمف ومٞمف وم٠مضم٤مسمف سمٕم٤ٌمرات
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ًم٧م ٠مُمـ أُمث٤مل هيذا اًمتٕمٌيػم فمٝمير ُمي٤م ؾمي إذا اًمت٘مك يم٤مف اًمٙمٞمٜمقٟم٦م ُمع سم٤مء اًمٌٞمٜمقٟم٦م ُمع يمثػمٍ )

و إن مل يٗمٝمٛمف وم٘مد  ،ن ومٝمٛمف وم٘مد أظمزاه اه٢موم ،صمؿ ىم٤مل ًمف: اسمٕم٨م هبذا اجلقاب إمم اعمٕمؽمض(. قمٜمف

ف مل يٗمٝمٛميف و ىميد أّٟمي اب ومال ؿميّؽ ٤م رأي٧م ذًمؽ: إن يم٤من سمٕم٨م إًمٞمف هبذا اجلقوم٘مٚم٧م عمّ . أظمزاه اه

٤مت و أظمزاه اه، و ذم اًمٜم٤مس ُمـ يداومع و حي٤مُمل قمـ أُمث٤مل هذه اًمِمٓمح٤مت و اًمٕمٌي٤مرات اعمٕمٛمّٞمي

. و ٓ جي٥م إذا مل ٟمٗمٝمؿ اعمراد ُمٜمٝم٤م أن ٟم٘ميدح ومٞمٝمي٤م احٞمٌح  أن يٙمقن هلؿ ومٞمٝم٤م ُم٘مّمدٌ  ٓ سمدّ  :ي٘مقل

 شؿ.و هق ىمقل ُمـ ٓ يٕم٘مؾ و ٓ يٗمٝمؿ أو ٓ حي٥م أن يٕم٘مؾ و يٗمٝم

 اًمٙميٞمالينّ  يمي٤مفمؿ سميـ ىم٤مؾميؿ احلًيٞمٜمّل اًمًيّٞمد وىم٤مل ومٞمف ا٤مطم٥م يمتي٤مب )رحي٤مٟمي٦م إدب(: 

، وُمـ أيم٤مسمر شمالُمذة اًمِمٞمخ أمحد ُمـ قمٚمامء أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجرّي  احل٤مئرّي  اًمرؿمتّل 

ؾمت٤مذه اعمذيمقر شمقمّم اعمرضمٕمٞمي٦م ذم مجٞميع إُميقر اًمديٜمّٞمي٦م، ومٙمي٤من قمٛمٞميدًا أُ ، وسمٕمد ووم٤مة إطم٤ًمئّل 

 يمرت وٛمـ شمرمجتف. ذُ  ٦م، وًمف شمآًمٞمػ يمثػمةٌ ٓمري٘م٦م اًمِمٞمخٞمّ ًمٚم

 ف: اًمًّٞمد يمي٤مفمؿ سميـ ىم٤مؾميؿ اًمرؿميتّل ذم يمت٤مب )أطمًـ اًمقديٕم٦م( وهذا ٟمّّم  وىمد ورد ًمف ذيمرٌ 

ام ُم٤م ي٘مقل ومٞمٝمي٤م، ويم٠مّٟميف ييتٙمّٚمؿ سم٤مهلٜمدّيي٦م، وٓ ؾميٞمّ  ا٤مطم٥م اعم١مًّمٗم٤مت اًمٙمثػمة اًمتل مل يٗمٝمؿ أطمدٌ 

قمـ سيح اًمٕمٌي٤مرات واًميدٓئؾ  ٖم٤مز واعمٕمّٛمٞم٤مت، ظم٤مًمٞم٦مً سم٤مًٕم ذح اًم٘مّمٞمدة واخلٓم٦ٌم ُمِمحقٟم٦مً 

 اًم٤ًمـمٕم٤مت.

اًمٜمًي٥م، وم٘مي٤مل: يمي٤مفمؿ سميـ  ( سمٙمقٟميف ُمقؾميقّي وذيمره ُم١مًّمػ يمت٤مب )اًم٘م٤مُمقس اإلؾمالُمّل 

إمم اإلُمي٤مم  ٦م، ًمّ٘م٥م سم٤معمقؾمقي ٟمًي٦ٌمً ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمّ  احلًٞمٜمّل اعمقؾمقّي اًمرؿمتّل ىم٤مؾمؿ 

، ٤مً ُمقؾميقيّ  ختٚمػ ُمع اعم١مّرخ اعميذيمقر ذم يميقن اًمرؿميتّل ٟمحـ إذ ٟم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر. .. إًمخ.

 اًمٜم٥ًم.  ومٝمق طمًٞمٜمّل 

 وم٤مويٌؾ  ،احلًيٞمٜمّل اعمقؾميقّي اًمرؿميتّل وذيمره ظمػم اًمديـ اًمزريمكم وم٘م٤مل: يم٤مفمؿ سميـ ىم٤مؾميؿ 

                                                                    

 .590، ظ 2 الطً٘ٔ، د ؤي٘بى(  1)
 . 77، ظ 2، د ( ضٗحبًٔ األزة، للط٘د هحوٍس يلٖ التجطٗعٕ )فبضسٖ( 2)
 . 309، ظ 2ؤحسي الَزًٗٔ، للس٘س هحوٍس هْسٕ الوَسَٕ الىبنوٖ، د ( 3)
 .526، ظ 2المبهَس اإلسالهٖ، ؤحوس يك٘ٔ اهلل، د ( 4)
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ُمٜمٝم٤م )رؾم٤مئؾ اًمرؿميتل ي ط(  ، ُمـ أهؾ )رؿم٧م( سم٢ميران، ؾمٙمـ احل٤مئر )يمرسمالء (، ًمف يمت٥ٌم إُم٤مُمّل 

٦م ي ط( ذم ُميدح اًمالُمّٞمي ذح ىمّميٞمدة قمٌيد اًمٌي٤مىمل اًمٕمٛميرّي أضم٤مب هب٤م قمغم سمٕمض اعم٤ًمئؾ، و) 

  .7ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

، واًم٘مًؿ أظمير خلّميقُمٝم٤م، اًمٙمِمٗمّٞم٦مُمٜمٝم٤م ٕٟمّم٤مر اًمٗمرىم٦م  ىمًؿٌ  ،ُمٓمٌققم٦مٌ  وهٜم٤مك ُم١مًّمٗم٤مٌت 

٤مخ> ومٕمٚمٞمف مل ٟمَر ُمي٤م ييدقمق إمم آقميتامد ل قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م، ورسمّ وىمد ٓ يٕمقّ  ًّ ام ًمٕم٧ٌم هب٤م أيدي اًمٜم

يمي٤مفمؿ اًمًيّٞمد ر ي٦م اخلّٓمٞم٦م اًمتل دّوٟمي٧م ذم قمّمي. وىمد راضمٕمٜم٤م اعمّم٤مدر إاٚمٞمّ قمغم شمٚمؽ اعمّم٤مدر

 .اًمٙمِمٗمّٞم٦مقمـ اًمٕم٘م٤مئد  ُمٕمؼّمةً  اًمرؿمتّل 

ًملسمّم٤مر، ٟمّقه قمٜمٝم٤م  ُم٤م شمزال آصم٤مره٤م ؿم٤مظمّم٦مً  ٦مٌ ، وُمِم٤مريع ه٤مُمّ ضمٚمٞمٚم٦مٌ  د يم٤مفمؿ ظمدُم٤مٌت وًمٚمًٞمّ 

ُمـ ومْميٚمف  يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل اًمًّٞمد طمٞم٨م ىم٤مل: أٟمٗمؼ  ُم١مًّمػ يمت٤مب )سمٖمٞم٦م اًمٜمٌالء ذم شم٤مريخ يمرسمالء(

تيؼّمع زوضمي٦م سم، وُمٍمف تديد إٟمِم٤مء اعمًجد اًمقاىمع ذم اًم٘مًؿ اًمنمىمل ُمـ اًمّمحـ احلًيٞمٜمّل 

ازة وسمٓمٞمحي٦م أو هيقر أسميق دسميس، ُمٚمؽ إيران أٟمٗمذ  ير اًمرؿميتٞم٦م إمم اًميرزّ  حمّٛمد ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

ٌّي٤مس إّول اًمّميٗمقّي  ل اًمدوًمي٦م ٤من اطميتالإسّمي وًمتؼّمع أطمد اعمحًٜملم ُمـ رضم٤مل طم٤مؿمٞم٦م اًمِم٤مه قم

 ( ضمّدد ادرًا هلذا اًمٜمٝمر.3264ي  ٦3254م ًمٚمٕمراق )اًمّمٗمقيّ 

 وىمٞمؾ ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف: 

 وإن ؿمئ٧م ىمؾ: هم٤مب سمدر اهلدى أٓ ىمؾ سمت٤مرخيف هم٤مب ٟمقر 

 ُمـ أرسم٤مب اًمًػم ذم آصم٤مرهؿ.  شمرضمؿ ًمف يمثػمٌ 

                                                                    

 . 67، ظ 6ي العضولٖ، د السٗ األيالم، ذ٘ط( 1)
ٖ  ضسبئل فٖ يمبئس( 2)  الىطفٍ٘ٔ للو٘طظا ؤحوس تطن اثي الوالّ اٙذًَس الحبدٍ بسوبي٘ل الرطاسبًٍٖ، غٌّفِ فـ

ّـ، ٍَّ هًلّن ؤقفبل الفطلٔ الىطفٍ٘ٔ فٖ وطثالء، ٍهي ؤثطظ تالهصٓ السـٍ٘س وـبنن الطضـتٍٖ.     1262ضًجبى 
يمبئس الىطفٍ٘ٔ، ٍٔؾًت هي لجل  يلى ذوس يططٓ ضسبلٔ  فٖ بحجبت حبرذ الجبثٍ٘ٔ ٍالمطتٍ٘ٔ. ٍالىتبة ٗحتَٕ

ٍالمطتٍ٘ٔ، ٍَّ هي هركَقبت هىتجٔ األزٗت حسـي   السٍ٘س وبنن، ٍفٖ الىتبة فػالى فٖ الطزٍ يلى الجبثٍ٘ٔ
 يجس األه٘ط.

 . 99الىل٘ساض آل قًؤ، ظ  ثغ٘ٔ الٌجالء فٖ تبضٗد وطثالء، يجس الحس٘ي( 3)
 . 1602، ظ5طظا هحوس يلٖ هًلن حج٘ت آثبزٕ، دهىبضم اٙحبض، ه٘( 4)
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 )صاحث اًفصىي( اًؽيخ محّمذ حعني األصفهاينّ 

 ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ أىميقال اًمٗم٘مٝمي٤مء واعمتٙمّٚمٛميلم> ومٝميق قمٚميؿٌ ذّم تقيٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم ًمق أردٟم٤م أن ٟمً

 واؾمع آـّمالع.  ٟمٌٞمؾ، وحمّدٌث  ؿم٤مُمخ، ووم٘مٞمفٌ 

إايؾ  ذيمره ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( وم٘م٤مل: اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًميرازّي 

 اًمٗم٘مٞميف آُايقزمّ  3483ذم يميرسمالء ؾميٜم٦م شميقذّم اعمًٙمـ واعمدومـ، ا٤مطم٥م اًمٗمّمقل،  احل٤مئرّي 

سميـ  ا٤مطم٥م هداي٦م اعمًؽمؿمديـ، وقميـ اًمِميٞمخ قميكمّ  ٝمػم، أظمذ قمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مّل اًمِم

ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمثؾ  ب وأظمذ قمٜمف مج٤مقم٦مٌ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر، واظمت٤مر اإلىم٤مُم٦م ذم يمرسمالء ومرطمؾ إًمٞمف اًمٓماّل 

 لم. ، واعمػمزا زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئٞمّ ٟم٘مّل  ُمػمزا قمكمّ  احل٤مّج 

، أورد ومٞميف ذم آُاقل ُمٜمٝم٤م )اًم وًمف ُم١مًّمٗم٤مٌت  ـّ ٗمّمقل (، وهل ُمـ يمت٥م اًم٘مراءة ذم هذا اًمٗمي

قمٜميد أهيؾ هيذا اًمٜميقع، وأطمٗمي٤مده  ُمٓم٤مًم٥م اًم٘مقاٟملم وطمّٚمٝم٤م واقميؽمض قمٚمٞمٝمي٤م، وهيق ُمِميٝمقرٌ 

ُمقضمقدون ذم يمرسمالء وأاٗمٝم٤من. ظمّٚمػ وًمديـ> اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم ُم٤مت سمٙميرسمالء، واًمِميٞمخ 

 سم٤مىمر ُم٤مت سم٠ماٗمٝم٤من.

أىمي٤مم  حمّٛمد طمًلم سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٓمٝمراين اًميرازّي وضم٤مء ذم )اعمٜمجد( ٟمّص هذا اًمتٕمريػ: 

اقل ذم قمٚمؿ إُ (، ًمف ) 3:67)شمقذّم ر )ُمـ أطمٞم٤مء يمرسمالء (، وومٞمٝم٤م وقمّٚمؿ ذم أرض احل٤مئر اعمٓمٝمَّ 

 .:3:8ٕمجؿ اقل( ـمٌع ذم اعمإُ 

وٟمِم٠م هب٤م، وأظمذ اعم٘مّدُم٤مت قمـ يم٤ٌمر قمٚميامء ـمٝميران.  ًمد ا٤مطم٥م اًمؽممج٦م ذم )إيقان يمل(وُ 

واٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمرئ٤مؾمي٦م يمي٤من اعميؽمضمؿ  ٦م اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مل إاٗمٝم٤مينّ قم٤مد ؿم٘مٞم٘مف احلجّ وعّم٤م 

ذ يمرسمالء ُمقـمٜم٤ًم ًميف، ، صمّؿ ه٤مضمر إمم اًمٕمراق واخّت ـمقيٚم٦مً  ىمد اٟمتٝمؾ ُمـ ٟمٛمػمه> وم٘مد طمي قمٚمٞمف ومؽمةً 

 ريًٕم٧م ؿميٝمرشمف، وٟمِميشمٖمّص ُمٕم٤مهده٤م سم٤مًمدارؾملم> وم٤مشمّ  إؾمالُمّٞم٦مً  قمرسمّٞم٦مً  ويم٤مٟم٧م يقُمذاك ُمدرؾم٦مً 

                                                                    

 . 216، ظ 44ؤي٘بى الطً٘ٔ، د ( 1)
 . 482الوٌزس فٖ األزة ٍالًلَم، فطزٌٗبل تَتل، ظ ( 2)
 بٗطاى.  هي ؤيوبل( 3)
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٤ًم ذم اًمتدريس، ويم٤من ي٘مٞمؿ اجلامقم٦م ذم اًمرووي٦م اًمٕمٚمؿ وشمروي٩م إطمٙم٤مم طمّتك أاٌح ُمرضمٕم٤ًم قم٤مُمّ 

، وىميد أظميذ اعميؽمضمؿ يْميٕمػ اًمٙمِميٗمّٞم٦مّروم٦م، ويم٤مٟم٧م ذم يمرسمالء يقُميذاك ومرىمي٦م ياحلًٞمٜمّٞم٦م اعمِم

 ٟمٗمقذهؿ وحي٤مرهبؿ طمّتك يمن ؿمقيمتٝمؿ. 

. وُمـ آصمي٤مره اعمٝمّٛمي٦م ٤مـم٤ٌمئّل وُدومـ ذم اًمّمحـ اًمّمٖمػم ذم ُم٘مؼمة آل اًمٓمٌ  ه 3476قم٤مم شمقذّم 

ويم٤من وًميده ،  ه 3475ومرغ ُمـ شم٠مًمٞمٗمٝم٤م قم٤مم  قمٛمٚمٞم٦مٌ  اقل، وًمف رؾم٤مًم٦مٌ إُ )اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م( ذم 

 اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم قم٤معم٤ًم وم٤مواًل ُمـ أضمّؾ شمالُمذة ا٤مطم٥م اجلقاهر. 

 )صاحث اًضىاةط( إةشاهيم اًلضوينيّ اًعّيذ 

اٟمت٘مؾ ُميع واًميده  ،٦م٦م واًمٜم٘مٚمٞمّ سم٤مًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمّ  عٌ ُمتْمٚمّ  سم٤مرعٌ  ُمـ أقمالم اًمٗمٙمر، وم٘مٞمفٌ  ؿم٤مُمٌخ  قمٚمؿٌ 

اي٤مطم٥م اًمريي٤مض، وذم  قميكمّ اًمًّٞمد وم٘مرأ قمغم  ،إمم يمرسمالء اعمقؾمقّي اًم٘مزويٜمّل حمّٛمد سم٤مىمر اًمًّٞمد 

اًمِمٞمخ قمكم  ، صمّؿ ه٤مضمر إمم اًمٜمجػ وم٘مرأ قمغمّ إُاقلأواظمر أّي٤مُمف ٓزم درس ذيػ اًمٕمٚمامء ذم 

ٗم٘مف، وقميغم أظمٞميف اًمِميٞمخ ُمقؾميك، صميّؿ قمي٤مد إمم اسمـ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ا٤مطم٥م يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ذم اًم

ؾمت٤مذه، واضمتٛميع ذم جمٚميس أُ يمرسمالء ومالزم درس ذيػ اًمٕمٚمامء، واؿمتٖمؾ ذم اًمتدريس ذم طمٞم٤مة 

 درؾمف ٟمحق ُمئ٦م ـم٤مًم٥م. 

ريػ، ياًمِمي ّمٚم٦م سم٤مًمّمحـ احلًٞمٜمّل واؾمت٘مّؾ ذم اًمتدريس سمٛمدرؾم٦م اًمندار طمًـ ظم٤من اعمتّ 

 وومٞمٝمؿ ُمـ ومحقل اًمٕمٚمامء.  ـم٤مًم٥ٍم ويم٤من جيتٛمع ذم طمٚم٘م٦م درؾمف ُم٤م يزيد قمغم أًمػ 

يمام ىمرأ أيْم٤ًم قمغم اًمًٞمّد حمّٛمد ا٤مطم٥م اعمٜم٤مهؾ وُمٗم٤مشمٞمح إُاقل، وهق اًمذي رهّمٌيف ذم اًمتي٠مًمٞمػ 

 قميـ قمٛميرٍ   ه 3484ذم اًمٗم٘مف، وأقمٓم٤مه ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ُم٤م يٚمزُمف. شمقذّم ذم يمرسمالء سمٛمرض اًمقسم٤مء ؾميٜم٦م 

، وأقم٘مي٥م وًميديـ مهي٤م: ِميٝمد احلًيٞمٜمّل لم، وُدومـ ذم ُم٘مؼمشمف ضمٜم٥م داره ىمري٤ًٌم ُميـ اعمٟم٤مهز اًمًتّ 

 أمحد، واًمًٞمّد سم٤مىمر اًمِمٝمػم آهم٤م سمزرك. اًمًّٞمد 

ٌّي٦م سمٜم٤مء ؾمقر ؾمي٤مُمراء، وشميذهٞم٥م إييقان ؾميٞمّ وُمـ آصم٤مره اخلػميّ  يميام  ٤7مس سميـ قميكمّ دٟم٤م اًمٕم

 ّسطم٧م سمذًمؽ اعمّم٤مدر. 
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أُّم٤م أؿمٝمر شمالُمذشمف وم٘مد ذيمرهؿ اي٤مطم٥م )أقمٞمي٤من اًمِميٞمٕم٦م( وهيؿ: اًمِميٞمخ زييـ اًمٕم٤مسميديـ 

اًمًيّٞمد اًمٗم٘مٞمف اعمِمٝمقر اًمذي اٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕمٚمٛمّٞمي٦م ذم يميرسمالء، و اعم٤مزٟمدراينّ  اًم٤ٌمرومروّر 

اًميذي يمي٤من ذم  ٦م اإلؾمالم، واًمِمٞمخ ُمٝمدي اًمٙمجقرّي أؾمد اه ٟمجؾ طمجّ اًمًّٞمد طمًلم اًمؽمك، و

حمّٛمد يمريؿ اًمالهٞمجيل، واًمِميٞمخ قمٌيد احلًيلم  ، واحل٤مّج أسمق احلًـ اًمتٜمٙم٤مسمٜمّل اًمًّٞمد ؿمػماز، و

، وُميػمزا حمّٛميد طمًيلم اًمؽميميل، وُمياّل قميكم اًمٙمٜميّل  ؿمٞمخ اًمٕمراىملم، وُماّل حمّٛمد قمكمّ  اًمٓمٝمراينّ 

، وُميػمزا اي٤مًمح اًميداُم٤مد اًمِميٝمػم سميي )اًمٕميرب(، ش، وُمػمزا حمّٛمد طمًـ إردسمٞمٚميٞماًم٤ًمورّي 

وُمػمزا رو٤م اًمداُمٖم٤مين، واًمِمٞمخ حمّٛمد ـم٤مهر اًمٙمٞمالين، وُمػمزا حمّٛمد ا٤مًمح اًمؽميمل، وآهم٤م مج٤مل 

 أاٌح ُمرضمٕم٤ًم ذم ا٘مٕمف.ُأوًمئؽ ؿ، ويمّؾ ُمـ يت وأُمث٤مهلاعمحاّل 

ّوٟمي٧م ذم )أقمٞمي٤من ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًم٘مّٞمٛمي٦م اًمتيل دُ  شمرك ًمٜم٤م ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط جمٛمققم٦مً  مًّففاته:

 وهل يمام يكم:  اًمِمٞمٕم٦م(

 ي ُمٓمٌقع، ويم٤من شم٠مًمٞمٗمف ذم ؾمٜم٦م اًمٓم٤مقمقن.  (ذم جمٚمديـ) إُاقلي وقاسمط 3

 ي ُمٓمٌقع.  (سم٘مدر اعمٕم٤ممل) إُاقلي ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم 4

ـّ ذم طمجّ  ي رؾم٤مًم٦مٌ 5  .  ٞم٦م اًمٔم

 .  (ذم اًمٗم٘مف ُمـ اًمٓمٝم٤مرة إمم اًمدي٤مت ذم قمّدة جمٚمدات)ي دٓئؾ إطمٙم٤مم ذم ذائع اإلؾمالم 6

 ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمّمقم.  وم٤مرؾمّٞم٦مٌ  ي رؾم٤مًم٦مٌ 7

 ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة.  ٚم٦مٌ ُمٗمّّم  قمرسمّٞم٦مٌ  ي رؾم٤مًم٦مٌ 8

 .  ي ُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم 9

 ذم اًمٖمٞم٦ٌم.  ي رؾم٤مًم٦مٌ :

 ذم االة اجلٛمٕم٦م.  ي رؾم٤مًم٦مٌ ;

 مجع ومٞمٝم٤م مخًامئ٦م ىم٤مقمدة.  ،٦مُمـ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞمّ  ي رؾم٤مًم٦مٌ 32

                                                                    

 . 343، ظ 5ؤي٘بى الطً٘ٔ، د ( 1)
 الوػسض ًفسِ. ( 2)
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ظميػم  إؾُميت٤مذُمـ اعم١مّرظملم ذم ُمّمٜمّٗم٤ممؿ، وُميٜمٝمؿ:  همػم ىمٚمٞمؾٍ  أورد ذيمره وأصمٜمك قمٚمٞمف قمددٌ 

 ،3ج ،(، وقمٛمر رو٤م يمح٤مًمي٦م ذم )ُمٕمجيؿ اعمي١مًّمٗملم 439ص ،3ج ،ذم )إقمالماًمزريمكّم اًمديـ 

(، واٟمٔمير )إيْمي٤مح  33 و 32ايص  ،3ج ،٤م سمزرك اًمٓمٝمراين ذم )اًمٙمرام اًمؼمرة(، وآهم 39ص

  (. 3:37ص ،)ُمٕمجؿ هيمٞمس (، و 698ص ،3ج ،اعمٙمٜمقن

 اًلضوينيّ  اًؽيخ محّمذ حعني

ُمـ اًمرضم٤مٓت اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمتل قُمروم٧م سمٓمقل اًم٤ٌمع، وؾمٕم٦م آـّمالع ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم اًمديٜمّٞمي٦م> 

٤ٌّمس قمكم  ، ورئيٞمٌس  وم٤مويٌؾ قمي٤مملٌ  احلي٤مئرّي، اًم٘مزويٜميّل  اًمٓم٤مًم٘م٤مينّ  ومٝمق اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم سمـ قم

 رضمع إًمٞمف ذم أطمٙم٤مم اًمنمع. يُ  ُمّم٘معٌ  ًمٚمديـ وإطمٙم٤مم، وظمٓمٞم٥ٌم  ، وُمرّوٌج ُمٓم٤معٌ 

ذيمره ا٤مطم٥م )أطمًـ اًمقديٕم٦م( وم٘م٤مل: اًمٕمي٤ممل اًمٗم٤مويؾ، واًمٗم٘مٞميف اًمٙم٤مُميؾ، اًمِميٞمخ حمّٛميد 

ديـ ورؤؾمي٤مء اًميديـ، ًميف اعمًٙمـ، يم٤من ُميـ أيمي٤مسمر اعمجتٝمياحل٤مئرّي إاؾ،  اًم٘مزويٜمّل  طمًلم

، وىمٗمي٧م قميغم اًمٕم٘مٚمّٞمي٦م واًمٜم٘مٚمّٞمي٦مشمدّل قمغم يمثرة شمٌحيّره ذم اًمٕمٚميقم  إُاقلذم اًمٗم٘مف و ُم١مًّمٗم٤مٌت 

قمغم ؿميٞمخ ُمِمي٤مخيٜم٤م اي٤مطم٥م  شمٚمّٛمذهسمٕمْمٝم٤م قمٜمد سمٕمض اعمٕم٤مسيـ سمخّط سمٕمْمٝمؿ، ويم٤من قمٛمدة 

 اجلقاهر وقمٚمٞمف ختّرج. 

يمي٤من ُميـ ومحيقل اعمجتٝميديـ  ُمـ اعمآصمر وأصم٤مر، وأؿم٤مر إمم أّٟميف :3س  378ذيمره ذم ص 

 .قمٔمٞمؿٌ  وضم٤مهٌ  رومٞمٕم٦مٌ  ووم٘مٝم٤مء زُم٤مٟمف، وًمف ُمٜمزًم٦مٌ 

وأصمٜمك قمٚمٞميف اًمِميٞمخ آهمي٤م سميزرك اًمٓمٝميرايّن وم٘مي٤مل: يمي٤من ذم يميرسمالء ُميـ شمالُمٞميذ ذييػ اًمٕمٚميامء 

اعم٤مزٟمدرايّن، ويم٤من ذم اًمٜمجػ ُمـ أيم٤مسمر شمالُمٞميذ اي٤مطم٥م )اجليقاهر( سميؾ ُميـ ُمٕم٤مسييف وُمٕمي٤مسي 

رضميع ُم٤مً، وُمدّرؾم٤ًم يمٌػماً، وظمٓمٞمٌي٤مً ضمٚميٞمالً، وُمٗمتٞمي٤مً يُ ومٙم٤من رئٞم٤ًًم ُم٘مدَّ ا٤مطم٥م اًمٗمّمقل، ضم٤مور يمرسمالء 

ذم اًمٗم٘مف وإُاقل شمٜمٓمؼ سمف آصم٤مره وشمِميٝمد ُميآصمره، شميقذّم ذم  همري٥ٌم  إًمٞمف ذم أطمٙم٤مم اًمنمع، ويم٤من ًمف شمٌّحرٌ 

لم ؾميٜم٦م، وؾميتّ  قميـ صميالٍث  ك إٟمّمي٤مرّي ي، وهل اًمًٜم٦م اًمتل شمقذّم هب٤م اًمِمٞمخ اعمرشمْمي ه 34:3حمّرم  6

 .وُدومـ سمٛم٘مؼمة ريمـ اًمدوًم٦م ذم اًمّمحـ اًمّمٖمػم اعمٝمدوم ومٕمالً   ه :343دشمف ذم ومقٓ

                                                                    

 . 52، ظ 1، د( ٍٖ )الكجًٔ الخبً٘ٔالوَسٍَٕ األغفْبًٍٖ الىبنو ؤحسي الَزًٗٔ، للس٘س هحوٍس هْسٕ( 1)
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ج ُمٜمف أيمثر أسمقاب اًمٗم٘ميف، و )ٟمتٞمجي٦م رايع( ظمرَّ ي)ٟمت٤مئ٩م اًمٌدائع ذم ذح اًمِم :وًمف ُمـ أصم٤مر

د اًمث٤مين ُميـ ـمٝم٤مرشميف، وهيق ُميـ اًميدُم٤مء إمم آظمير قمٜمدي اعمجٚمّ  (ذم قمٚمؿ ومروع اًمنميٕم٦م ٦ماًمٌديٕم

(، وًمٕمّٚميف  ه3473( ووميرغ ُمٜميف ذم ) ه3472ريػ، ذع ومٞميف )ياًمِمي أطمٙم٤مم إُميقات سمخّٓميف

 ٟمتٞمج٦م.  ُمـ ذطمف اعمذيمقر وقمٜمقاٟمف ٟمتٞمج٦مً  ٥ٌم ُمٜمتخ

سمٙميرسمالء،   ه 3496وميرغ ُمٜميف ذم  د اإلىمرار ُمٜمف قمٜمد اًمًٞمّد حمّٛمد ا٤مدق آل سمحر اًمٕمٚمقمٌ ورأي٧م جمٚمّ 

ـ داشمف إظُمر ذم ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمٓمٝميرايّن اعمورأي٧م سمٕمض جمٚمّ  قىميقف سمٙميرسمالء، وئمٝمير ُمي

 )سميدائع إُايقل( ذم اعمٙمتٌي٦م اعميذيمقرة سمٙميرسمالء. :، وًميف أيْمي٤مً سمٕمْمٝم٤م أّن اؾمؿ واًمده قم٤ٌّمس قميكمّ 

 واًمٕم٘م٥م ُمٜمف ذم وًمديف اًمٗم٤موٚملم اًمِمٞمخ ُمقؾمك واًمِمٞمخ قمٞمًك. 

 عتذ اًحعني اًطهشاينّ اًؽيخ 

ذم إطمٙم٤مم اعمرضمٕمّٞم٦م ٜمّٞم٦م وُمـ قمٚمامء قمٍمه اًمذيـ ُيِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمٌٜم٤من، يم٤مٟم٧م ًمف اًمزقم٤مُم٦م اًمدي

وُٟم٘مؾ  34:8رُمْم٤من  44ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ذم شمقذّم ذيمره ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( وم٘م٤مل:  ،٦ماًمنمقمٞمّ 

قمغم ي٤ًمر اًميداظمؾ  ،سمج٤مٟم٥م اًم٤ٌمب اجلديد اعمًّٛمك سم٤مًم٤ٌمب اًمًٚمٓم٤مينّ  إمم يمرسمالء ومُدومـ ذم طمجرةٍ 

 لم. إمم اًمّمحـ اًمنميػ، وىمد دم٤موز قمٛمره اًمًتّ 

ُميـ اًمٗمٜميقن، هي٤مضمر  ، طم٤موي٤ًم جلٛمٚم٦مٍ ٤ًم، أدي٤ًٌم طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمِمٕمر اًمٕمريبّ ٤ًم رضم٤مًمٞمّ اقًمٞمّ أُ ٤ًم، ويم٤من قم٤معم٤ًم وم٘مٞمٝم

، واًمِميٞمخ ٤من اًمٓمٚم٥م ُمـ ـمٝمران إمم اًمٜمجػ إذف، وأظميذ قميـ اًمِميٞمخ ُمِميٙمقر احليقٓوّي إسمّ 

قمٞمًك زاهد، وا٤مطم٥م اجلقاهر، ورضمع سمٕمد إضم٤مزشمف إمم ـمٝمران ومرأس وشمّمّدر ومٞمٝمي٤م، وشم٘ميّدم قمٜميد 

٦م واًمٕم٤مُّم٦م، صمّؿ ظمرج ُمٜمٝم٤م سم٠مهٚمف وؾميٙمـ يميرسمالء ؾميٜم٦م وطمّمؾ ًمف اًم٘مٌقل قمٜمد اخل٤مّا اًمِم٤مه ووزرائف، 

، و ومّقض ٟم٤مساًمديـ ؿم٤مه إًمٞمف قمامرة اعمِم٤مهد ذم يمرسمالء واًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م وؾم٤مُمراء، وأىمي٤مم قميغم  ه 34:2

٦ٌّم ذم ؾم٤مُمراء وسمٜم٤مء اًمّمحـ وزظمرومتف وشمقؾمٕم٦م احلرم احل٤مئرّي   .شمذهٞم٥م اًم٘م

وىميد  ،أوىمٗمٝمي٤م ٟمٗمٞمًي٦مٌ  خٓمقـم٦م ُمٜمٝم٤م، وًمف ُمـ ذًمؽ ُمٙمتٌي٦مٌ ٤مقم٤ًم ًمٚمٙمت٥م ظمّمقا٤ًم اعمويم٤من مجّ 
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ُمـ ريي٤مض اًمٕمٚميامء، وىميد ؾمي٠مًمٜم٤م  داٌت ق سم٤مىمٞمٝم٤م أيدي ؾم٠ٌم، ويم٤من ومٞمٝم٤م جمٚمّ رّ ُمٜمٝم٤م، وشمٗم شمٚمػ مجٚم٦مٌ 

طمؽماق سمٕمض أضمزاء ري٤مض اوذم يمرسمالء وم٠مظمؼمٟم٤م سمتٚمٗمٝم٤م،   ه 3574قمٜمٝم٤م ذم زي٤مرشمٜم٤م ًمٚمٕمراق ؾمٜم٦م 

 رٟم٤م اًمٜمٗمٞم٦ًم وحٞم٦م اإلمه٤مل واًمٗمقى. اًمٕمٚمامء اًمذي يم٤من ومٞمٝم٤م، وهٙمذا شمذه٥م آصم٤م

ذم ـمٌ٘مي٤مت اًميرواة ذم  ًمف يمتي٤مٌب وًمف شمٜم٥ًم إًمٞمف،  اعمِمٝمد اًمنميػ ُمالا٘م٦مٌ  همريبّ  ًمف ُمدرؾم٦مٌ 

 وطميقاشٍ ٟمجي٤مة اًمٕمٌي٤مد،  ، وشمرمجي٦مُ ُمٓمٌققمي٦مٌ  ٦مٌ قمٚمٛمّٞمي همػم أّٟمف ٟم٤مىمص، وًمف رؾمي٤مًم٦مٌ  ًمٓمٞمٍػ  ضمدولٍ 

 وشمٕمٚمٞم٘م٤مت ورؾم٤مئؾ ويمت٥م ذم اًمرضم٤مل.

 اعمٕمروف سم٢مُم٤مم احلرُملم سم٘مقًمف:  اًمٙم٤مفمٛمّل  ػمزا حمّٛمد اهلٛمداينّ وأّرخ ووم٤مشمف شمٚمٛمٞمذه اعم

ـــلض ــوااٌ ـــوالرِ ـــ افه٘ ــنفٔام ا ظِ

 

ا)لواا ظح ِ (امـنظٚا ظو  ُـلااامِن 

ـــله  ــنفٔ(ااو لـ ــواأف٘لا)وٍـ ا(9)إظِـ

 

ا ظجِـل اااؼـلف  اإظـٚ اشـ ٍُللااشـنِلل

ٞمخ ، واًمِميٞمخ أمحيد، واًمِمي، واًمِمٞمخ ُمٝمدّي اًمِمٞمخ قمكمّ  :وظمٚمػ ُمـ إوٓد اًمذيمقر مخ٦ًم 

 ذيػ، واًمِمٞمخ قمٞمًك. 

أّٟمف ذم ييقم اخلٛميٞمس قمي٤مذ ذي احلّجي٦م ىميّدم : وضم٤مء ذم )ؾمٗمر ٟم٤مُمف( ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه إمم اًمٕمت٤ٌمت

ّ يؿ صمالصمي٦م، وُميراده اًمثالصمي٦م إاًمٕمٓم٤مي٤م ًمٚمٛمحؽمُملم ُمـ أهؾ يمرسمالء، وقميّد أوٓد اعميؽمضمؿ ًميف، وىمي٤مل: 

ّٓ وم٘مد ذيمرٟم٤م أّ ؿ مخ٦ًم، واًمِمٞمخ إضماّل   هق اًمذي ؿمي٤مرك أظمي٤مه اًمِميٞمخ قميكمّ  ُمٝمدّي ء اًمٙم٤ٌمر ُمٜمٝمؿ، وإ

 ، وًمقًمده اًمِميٞمخ ُمٝميدّي أوٓدٌ  ه ::34ا٤مطم٥م )ُمٕمراج اعمح٦ٌّم( اعمٓمٌقع ذم وىمػ ُمٙمت٦ٌم واًمدمه٤م ؾمٜم٦م 

 .  ه 3532، وحمّٛمد ه٤مدي اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ه 3523ُمٜمٝمؿ: اًمِمٞمخ حمّٛمد سم٤مىمر اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

ـم٤مت يمرسمالء(، وىميد ذيمرهي٤م ضمرضميل أشمٞمٜم٤م قمغم ذيمره٤م ذم )خمٓمق ٟمٗمٞم٦ًمٌ  وًمٚمٛمؽمضمؿ ًمف ُمٙمت٦ٌمٌ 

ُميـ )شمي٤مريخ آداب اًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمٞمي٦م(، واًمٗمٞمٙمٜمي٧م ومٞمٚمٞمي٥م دي  363زيدان ذم اجلزء اًمراسميع ص

 (.532، ص3ج ـمرازي ذم )ظمزائـ اًمٙمت٥م اًمٕمرسمّٞم٦م ذم اخل٤موم٘ملم
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(، و  ;35ص ،ُميـ اعمّميٜمّٗم٤مت اًمت٤مرخيّٞمي٦م وُمٜمٝمي٤م: )اعميآصمر وأصمي٤مر ّوٟم٧م شمرمجتف ذم يمثػمٍ ودُ 

 ،)ضمٜم٦ّم اًمٜمٕميٞمؿ (، و ;84ص ،4ج ،(، و )يمٗم٤مي٦م اعمقطّمديـ 9;5ص ،5ج ،)ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ

 84و 83و 82 ، ايص3ج ،(، و )أطمًـ اًمقديٕمي٦م 632ص ،4ج ،)رحي٤مٟم٦م إدب (، و:74ص

ايص  ،4ج ،اء(، و )شم٤مريخ ؾم٤مُمرّ  :32 و 329اص  ،59ج ،، و )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مي اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مي 

 وهمػمه٤م ُمـ قمنمات اعمّم٤مدر.  (937ي  935اص  ،(، و )اًمٙمرام اًمؼمرة39و  38

 صاًح آي هذا علّ محّمذ اًؽيخ 

ضمٕمٗمر اسميـ حمّٛمد اسمـ اخلّٓم٤مط اعمِمٝمقر آهم٤م  ا٤مًمح سمـ ُمٝمدّي حمّٛمد هق اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ 

أطميد ُمراضميع اًمت٘مٚمٞميد ذم  احلي٤مئرّي، سمٞميؽ اًمٜميقرّي  ظم٤من اعمٕمروف سمٙمدا قميكمّ  إُمػم ومْمؾ قمكمّ 

 ره ُمـ أهؾ اًمّمالح واًمقرع. يقمّم

ُمـ ظمقاٟملم إيران، وُمـ أيم٤مسمر اعمثيريـ ذم سمروضميرد وؾميٚمٓم٤من آسمي٤مد، قمكّم سمٞمؽ يمدا  يم٤من ضمّده

ُي٘م٤مل: إّٟمف ُمـ ىمٌٞمٚم٦م )ضميقذرزي( اعمٜمًيقسم٦م إمم آل ٟمقسمخي٧م، هي٤مضمر سمٕميد اًمدوًمي٦م اًمّميٗمقي٦م إمم 

 ... إًمخ.زا ا٤مًمح اًمِمٝمرؾمت٤مينّ ػماعماًمًّٞمد اًمٕمراق ومًٙمـ يمرسمالء، وشمزّوج هب٤م أظم٧م 

ـ أقميالم شمتٚمٛمذ اعمؽمضمؿ ًمف قمغم اًمٕم الُّم٦م اًمًيٞمّد إسميراهٞمؿ اًم٘مزويٜميّل اي٤مطم٥م اًمْميقاسمط وهميػمه ُمي

سم٠مييدي أطمٗمي٤مده اًمٞميقم. ويمي٤من  ذم اًمٗم٘مفٓ  شميزال حمٗمقفمي٦مً  يمرسمالء ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد، وشمرك شمّم٤مٟمٞمػ ىمٞمّٛم٦مً 

 .  ىمرب اًمّمحـ اًمنميػ احلًٞمٜمّل  7ي٘مٓمـ ذم اًمزىم٤مق اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف، اعمتٗمّرع ُمـ ؿم٤مرع احلًلم

سمٕمد أن ٟمي٤مهز قمٛميره اعمئي٦م ؾميٜم٦م، وأّرخ قمي٤مم ووم٤مشميف   ه ::34ٜم٦م ؾمذي احلّج٦م ذم ؿمٝمر شمقذّم 

 اًمِمٝمػم سم٢مُم٤مم احلرُملم وم٘م٤مل:  اهلٛمداينّ حمّٛمد زا ػماًمٕماّلُم٦م اعم

ــ ــنباأ ِ ــاللاو ظِّ ــلظَاهلظ اٚا ظرِ

 

ارـــلظحٗاِـــعٚانـــحوٓواااظـــرو 

 وآظمره٤م:  

ــنبا)اأف٘ل ــنٍاٗاُ  ــنا ظحــَٜا ظ ا(ى

 

ـــ ْ  ـــ ل ااومٓ ـــٕ اذ ال ــلظح اُ ار
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ضميقار إييقان  ًمف وٕهشمف ذم اًمقاضمٝم٦م اًمِمامًمّٞم٦م ُمـ اًمّمحـ احلًٞمٜمّل  ٦مٍ ظم٤مّا  ومـ ذم ُم٘مؼمةٍ ودُ 

اًميذي  ،ك اًمّمي٤مًمحياق اًمِمٝمرؾميت٤مين سميـ ُمرشمْمياًمقزير. وُمـ أطمٗم٤مده اًمٞمقم اًمديمتقر قمٌد اًميرزّ 

سمحٙمؿ وفمٞمٗمتف صميؿ شميقذم، وٓ ييزال أوميراد هيذه إهة اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م اؾمتقـمـ اًمٙمقوم٦م واٟمت٘مؾ إمم 

 الء. ي٘مٞمٛمقن ذم يمرسم

 اًطتاطتائّ  نليّ  صا علّ ريماًعّيذ 

ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، وأقم٤مفمؿ اعمجتٝمديـ، يم٤من همّمٜم٤ًم ي٤مٟمٕمي٤ًم ُميـ دوطمي٦م قمٚميؿ أايٚمٝم٤م 

اًمًيّٞمد طمًيـ سميـ اًمًيّٞمد سميـ  ٟم٘مّل  زا قمكمّ ػمُماًمًّٞمد وومرقمٝم٤م ذم اًمًامء> ومٝمق اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف  صم٤مسم٧ٌم 

 ا٤مطم٥م اًمري٤مض. رّي اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل احل٤مئاعمج٤مهد اسمـ حمّٛمد 

ومِمي٥ّم ومٞميف وشمٚمّ٘ميك اًمٕمٚميؿ قميـ  روطميل   هجري٦م، وٟمِم٠م ذم سمٞم٧ٍم  3448يمرسمالء ؾمٜم٦م ُوًمد ذم 

اًمًيّٞمد ٟمجيؾ اًمٕماّلُمي٦م  اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  زا ُمٝميدّي ػمُماًمًّٞمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمؼمزيـ> يم٤مًمٕماّلُم٦م  ًمٗمٞمٍػ 

ًمِميٞمخ طمًلم ا٤مطم٥م اًمٗمّمقل، وىمرأ ذم اًمٜمجػ قميغم اًمٕماّلُمي٦م احمّٛمد اعمج٤مهد، واًمِمٞمخ حمّٛمد 

 طمًـ ا٤مطم٥م اجلقاهر وهمػمهؿ. حمّٛمد طمًـ ٟمجؾ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، واًمِمٞمخ 

هل٤م، واٟمتٝمي٧م إًمٞميف  واًمٗمت٤موى اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُم٤م هق أهٌؾ اًمنمقمّٞم٦م واعمٜم٤ما٥م  ٟمٞمٓم٧م سمف ُمـ اعمٝم٤ممّ أُ  و

اًمرئ٤مؾم٦م اًمديٜمّٞم٦م، ويم٤من ُي٘مٞمؿ االة اجلامقم٦م ذم اعمًجد اعمٕمروف سم٤مؾميٛمف سميلم احليرُملم، وميذاقم٧م 

 .  ؿم٤مُمؾٍ  واطمؽمامٍ  ُمرُمقىم٦مٍ  ٛمٙم٤مٟم٦مٍ سمقمٔمؿ ؿم٠مٟمف، ومحٔمل ؿمٝمرشمف، وقمال اٞمتف، و

 اًمِميػمازّي  شم٘ميّل حمّٛميد سم٤مًمذيمر ُمٜمٝمؿ: اًمِميٞمخ  ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ، ٟمخّص  وشمتٚمٛمذ قمٚمٞمف ًمٗمٞمٌػ 

وهميػمهؿ.  ، واًمِمٞمخ اعماّل ومْمؾ اه اعم٤مزٟميدراينّ اًمٗمِم٤مريمّل اًمًّٞمد حمّٛمد زقمٞمؿ اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م، و

٦م( ذم ذح اًمنمائع، سمرز ُمٜميف ذح يمتي٤مب اًمٌٞميع وىميد وُمـ سملم شمآًمٞمٗمف اعمٓمٌققم٦م )اًمدّرة احل٤مئريّ 

، وذح ُم٤ٌمطم٨م اًمٕم٘مقد واإلي٘م٤مقم٤مت وإطمٙم٤مم واًمٓمٝم٤مرة واًميدّرة طمجري٦مً  ـُمٌع ذم إيران ـمٌٕم٦مً 

 ذم اًمٕم٤ٌمدات.  ٦مٌ قمٛمٚمٞمّ  ـُمٌع ظمٚمػ اًمٙمت٤مب اعمذيمقر، صمّؿ رؾم٤مًم٦مٌ  ،اًمٕم٤مّم واخل٤مّص ذم 

ًي٤مئؾ وطميّؾ اعمِمي٤ميمؾ، ذيمرهي٤م اًمٙمتي٥م واًمرؾمي٤مئؾ وأضمقسمي٦م اعم :ُميـ ،إمم ذًمؽ وًمف إو٤موم٦مً 

 ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( وهل: 
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ي ذم شم٘ميقيض  6ي ذم اًمٖمًي٤مًم٦م  5ذم ايالة اعمًي٤مومر  ي رؾمي٤مًم٦مٌ  4وًميف رؾمي٤مئؾ  >ي يمتي٤مب اًم٘مْمي٤مء3

ي ذم  :يي ذم ضميقاز سمٞميع اًمقىميػ 9ي ذم شمٕمٞملم اًمًقرة سمٕميد احلٛميد  8ي ذم شمداظمؾ إهم٤ًمل  7إطمٙم٤مم 

ي ذم  33ي ذم ىمْمي٤مء سمي٤مًمٜمٙمقل  32قميغم اًمرضميؾ ذم اًمّميالة ي ذم طمٙميؿ شم٘ميّدم اعميرأة  ;ىمْم٤مء اًمرواشم٥م 

ـ اعمي٤مء ُمي٤م يٙمٗميل أطميدهؿ ي ذم اضمتامع اعمٞمّ  34إاؾ اعمث٧ٌم  ي  ٧35م واعمحدث واجلٜمي٥م وُمٕمٝميؿ ُمي

ذم  ي يمتي٤مٌب  37 اؾمٛمٝم٤م ُمزي٩م آطمتٞم٤مج ذم طمٙميؿ ُمٜمًيؽ احلي٤مّج  ذم احل٩ّم  ي ُمٜمٔمقُم٦مٌ  36يمت٤مب ذم اًمٌٞمع 

 زا ضمٕمٗمر.ػمػ سمقًمده اعمختٚمّ  ،مل يتؿّ  اجل٤مُمٕم٦م يمٌػمٌ  قمغم زي٤مرة ُمزضملٌّ  ي ذٌح  38اإلضم٤مزة 

اعمقاضمٝمي٦م عم٘ميؼمة  هجريي٦م وُدوميـ ذم ُم٘ميؼمة آل اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  ;:34اٗمر ُمـ قم٤مم  8ذم شمقذّم 

 ٤مر اًمٙمٌػم سملم احلرُملم. اعمج٤مهد ذم ؾمقق اًمتجّ اًمًّٞمد حمّٛمد 

 وأّرخ ووم٤مشمف أطمد اًمِمٕمراء سم٘مقًمف: 

ــ  ٙاِعــٚ ــلانّــَ٘ا ظ ا ِٔ٘

 

ـــ ٘ل  ـــمٚا اظ ــمٔن ــ اظمر ا و

ــلاٚـِعــلرــٌَّاا) ّــلل  ا(نِّ٘

 

ـــٔ  ــلاوأف٘لانل ُ ــُِا ظمص اأظ

  

 ،)اعميآصمر وأصمي٤مر (، و 379، ص3ج ،ذيمرشمف يمت٥م اًمؽماضمؿ واًمًػم ُمٜمٝم٤م: )أطمًـ اًمقديٕمي٦م

 ( وهمػمه٤م. :36ص ،4ج ،(، و )ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل376ص

 صاًح اًربغاينّ محّمذ املىىل 

ذم ُمٞمدان اًمٕمٚمؿ، سمذل ٟمٗمًف ذم شميروي٩م  وضمقٌٓت  ٤مٟم٧م هلؿ اقٌٓت ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحّدصملم اًمذيـ يم

،  ه 3422اًم٘مزويٜميّل اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  اًمديـ وإطمٞم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم. هق اسميـ اعميقمم حمّٛميد اًمؼمهمي٤مينّ 

 .    ه ٦3486م ؾمٜم٦م وؿم٘مٞم٘مف اعمقمم حمّٛمد شم٘مل اعمٕمروف سم٤مًمِمٝمٞمد اًمث٤مًم٨م، ىمتٞمؾ اًمٗمرىم٦م اًمٌٝم٤مئٞمّ 

وذم  ،قمٔمٞمٛمي٦مً  وأىم٤مم سم٘مزويـ، وقمّٛمر ومٞمٝم٤م ُمًجدًا وُمدرؾمي٦مً   ه 3422 ؾمٜم٦مسمرهم٤منُوًمد ذم 

                                                                    

 . 198، ظ 42ؤي٘بى الطً٘ٔ، د ( 1)
 هي ؤيوبل لعٍٗي ثةٗطاى. ( 2)
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ريػ يذم احليرم اًمِمي ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ومجي٠مةً ،  ه 34:5هب٤م ؾمٜم٦م شمقذّم أواظمر قمٛمره ضم٤مور يمرسمالء و

 قمٜمدُم٤م يم٤من ُمِمٖمقًٓ سم٤مًمدقم٤مء وُدومـ ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م.  احلًٞمٜمّل 

حمّٛميد ا٤مًمح سميـ حمّٛمد   ه 3492ؾمٜم٦م ورد ذيمره ذم )ُمٕمجؿ اعم١مًّمٗملم( وهذا ٟمّّمف: يم٤من طمّٞم٤ًم 

وم٤موؾ. ُمـ آصم٤مره: سمحر اًمٕمروم٤من ذم شمٗمًػم ُمٗمت٤مح اجلٜم٤من، وُمٗمت٤مح اًمٌٙم٤مء ذم  اًمٙمرسمالئّل  اًم٘مزويٜمّل 

 .  ه 3492ومرغ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف ؾمٜم٦م  ،ُمّمٞم٦ٌم ظم٤مُمس آل اًمٕم٤ٌمء

ذ قميغم ذم يمرسمالء، وشمٚمٛمّ اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وم٘م٤مل: أدرك آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمرايّن ذيمره اًمِمٞمخ 

ذم احلي٤مئر شميقذّم  وهمػممهي٤م، وقمٌيد اه ؿميؼّم اًمًيّٞمد ضمٞمز ُمٜمف وُمـ أُ و ،اعمج٤مهداًمًّٞمد حمّٛمد وًمده 

يمام رأيتف سمخّط سمٕمض أوٓده ذم آظمر )ُمٗمت٤مح اًمٌٙم٤مء( ًميف، وُدوميـ   ه 34:5ؾمٜم٦م  ريػ ومج٠مةً ياًمِم

 ذم رواق احلًلم ذم ـمرف اًمرأس اًمنميػ....إًمخ.

 3422ًميد ؾميٜم٦م وُ  ،حمّٛمد اًم٘مزويٜمّل ا٤مًمح سمـ حمّٛمد ف: وذيمره ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( سم٘مقًم

 سمٙمرسمالء وُدومـ ذم اًمرواق اًمنميػ.   ه 3492ؾمٜم٦م شمقذّم و  ه

ـ أضماّل  ل، صميّؿ اٟمت٘ميؾ ذ ذم إيران قمغم اعمػمزا اًم٘مٛمّ ء اًمٕمٚمامء، شمٚمٛمّ ذيمره ذم اًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌّم، وىم٤مل: يم٤من ُم

 ت٘مؾ إمم يمرسمالء وشمقذّم ومٞمٝم٤م. إمم اًمٜمجػ وشمٚمّٛمذ قمغم اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ا٤مطم٥م يمِمػ اًمٖمٓم٤مء، صمّؿ اٟم

جمّٚميدات،  5( ُمًي٤مًمؽ اًمراؿميديـ 4جمٚمداً، ) 36ذم مت٤مم اًمٗم٘مف  ،( همٜمٞمٛم٦م اعمٕم٤مد3ًمف ُمـ اعمّمٜمّٗم٤مت: )

جمّٚميدات،  6( يمٜمز إظم٤ٌمر ذم أطمقال اًمٜمٌل وإئّٛمي٦م 6جمّٚمدات، ) 9( سمحر اًمٕمروم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 5)

( 9( جمٛميع اًميدرر ذم اًمٚمٓمي٤مئػ واحلٙم٤ميي٤مت، )8ٚمدان، )يمٜمز إسمرار ذم أطمقال إئّٛم٦م إـمٝم٤مر جم (7)

د اًمِميٝمداء، ( ُمٗمت٤مح اًمٌٙم٤مء ذم ُمّمٞم٦ٌم ؾميٞمّ ;( يمت٤مب ذم ُااقل اًمٗم٘مف ):ذظمػمة اعمٕم٤مد ذم ُأاقل اًمديـ، )

يمّٚمٝمي٤م ذم ُمّميٞم٦ٌم . ( جمٛميع اًمٌٙمي٤مء35( ُمٜمٌيع اًمٌٙمي٤مء، )34( يمٜمز اعمّم٤مئ٥م، )33( ُمٕمدن اًمٌٙم٤مء، )32)

 ٦م إؿمٝمر.( اًمًتّ 37اًمزائريـ، ) ( يمٜمز36وُمٜم٤مىمٌٝمؿ، ) :أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                                    

 . 87، ظ 10هًزن الوالّف٘ي، يوط ضؾب وحبلٔ، د ( 1)
 . 661 ٍ 660، غع 1الىطام الجطضٓ، د ( 2)
 . 30، ظ 1ٍضارى ؤحسي الَزًٗٔ، د ؛ 241 ٍ 240، غع 45ؤي٘بى الطً٘ٔ، د ( 3)
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قمٚمٞمٝمي٤م ذم ُمٙمتٌتيف اعمحٗمقفمي٦م ًميدى أطمٗمي٤مده سمٙميرسمالء، ودّوٟمي٧م  وهذه اعم١مًّمٗمي٤مت اـّمٚمٕمي٧ُم 

 اًمتٕمريػ هب٤م ذم )خمٓمقـم٤مت يمرسمالء(. 

 افقرن افرابع ظؼ اهلجريّ 

 اًؽيخ املىىل حعني األسدهاينّ 

ر يدرك هب٤م ذيػ اًمٕمٚمامء وطمْمي، ه٤مضمر إمم يمرسمالء اعمنّموم٦م وم٠مورعٌ  ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، ووم٘مٞمفٌ  قم٤مملٌ 

ر أيْم٤ًم قمغم يسمحثف، ويمت٥م ُمـ شم٘مريرات درؾمف ُمٌح٨م اًمٌٞمع اًمٗمْمقزم ُمـ يمت٤مب اًمتج٤مرة، وطمْم

ب طمّتيك ادمٝمي٧م إًمٞميف ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط، وم٤مؿمتٝمر سملم اًمٕمٚمامء واًمٓماّل  اًم٘مزويٜمّل  إسمراهٞمؿاًمًّٞمد 

 إٟمٔم٤مر، ويمثر اإلىم٤ٌمل قمٚمٞمف ُمـ خمتٚمػ إا٘م٤مع وإُمّم٤مر. 

د اعمػمزا حمّٛمد طمًيلم اعمرقمِمييّل اًمِمٝمرؾميت٤ميّن، ُمـ اًمٗمٓم٤مطمؾ اًمٙم٤ٌمر> يم٤مًمًٞمّ  ده مجعٌ ختّرج ُمـ ُمٕمٝم

، واعميػمزا ُمٝميدّي ، واًمًٞمّد طمًـ اًمٙمِميٛمػمّي واعمػمزا حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي، واًمًٞمّد حمّٛمد إاٗمٝم٤مينّ 

 وآظمرون همػمهؿ.  ، واعمػمزا حمّٛمد اهلٛمداينّ اًمٌٗمروئّل  اًمِمػمازّي، واًمِمٞمخ قمكمّ 

، طمٞم٨م أقم٤مد إًمٞمٝم٤م ٟمْم٤مرة قمٍم اًمقطمٞميد أهمي٤م سمي٤مىمر اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ  ،ٚمؿ ذم يمرسمالء ذم قمٍمهوازدهر اًمٕم

ٓ يٙمي٤مد يٜم٤مزقميف قمٚمٞمٝمي٤م أطميد. وىميد أصمٜميك قمٚمٞميف  ٦مٌ ديٜمٞمّ  وم٠ماٌح٧م ًمف زقم٤مُم٦مٌ  ،واؿمتٝمر اؾمٛمف وذاع اٞمتف

 وٟمًختف ٟم٤مدرة.  ُمًت٘مؾ   ٌٕم٧م ذم يمت٤مٍب ـمُ  اعم١مّرظمقن ذم شمآًمٞمٗمٝمؿ. ًمٚمٛمؽمضمؿ شم٘مريراٌت 

ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط، وأّرخ ووم٤مشمف شمٚمٛمٞميذه ُأؾمت٤مذه وُدومـ ذم ُم٘مؼمة   ه 3527م واوم٤مه إضمؾ قم٤م

 سم٘مقًمف:  طمًلم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ حمّٛمد ُمػمزا  احل٤مّج 

ا( ظآلم ن أ ـلاظِِّـلااااسِرّٚ

 

ـــلج  ــلفُ ا)أوهاوِ ــكا ظ  امٍج

  

 : َايْم٤مً  وأّرخ ووم٤مشمف سم٘مقًمف

ـــ نب ــ اظ ــَياأم ــلاوظ ا ظ  مِِِ

 

ا ااوظـ ٘ل  اى ٘ـللااظنجـاٙاذ ماِرـنٔ

ا(هـلظل ٙاأم ـٚافىِِـلاااا  ِ   

 

ـــّم  ــللاوأف٘لا)اٌ ــللٙاٌرل اهلظوٕ
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 وىم٤مل ُم١مّرظم٤ًم أيْم٤ًم: 

 (أف٘خ ا) و٘للاوأى٘لاظٍلظلا ٓف ٔلنَ٘اوِااىرّ وا نفٗاونف ً اوس وفٔاا

 

وىميد أقم٘مي٥م  ،8;3ذم ديقاٟمف ص  ُمثٌت٦مٍ  ـمقيٚم٦مٍ  ضمٕمٗمر احلكّم سم٘مّمٞمدةٍ اًمًّٞمد يمام رصم٤مه اًمِم٤مقمر 

 ويم٤من وم٤مواًل طمذا طمذو أسمٞمف ذم االة اجلامقم٦م. حمّٛمد وًمده إرؿمد أهم٤م اًمِمٞمخ 

طمًـ ظم٤من اقميتامد حمّٛمد (، و 3:ص ،3ج ،ذم )أطمًـ اًمقديٕم٦م اًمٙم٤مفمٛمّل  ذيمره إاٗمٝم٤مينّ 

 ( وهمػمهؿ. 366ص ،اًمًٚمٓمٜم٦م ذم )اعمآصمر وأصم٤مر

 صاًح اًذاماداًعّيذ 

اًمِميٝمػم  يقؾميػ اعمقؾميقّي اًمًيّٞمد طمًيـ اسميـ ًيّٞمد اًما٤مًمح اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد هق اًمزقمٞمؿ 

اًمريي٤مض  اي٤مطم٥َم اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  ا٤مهر واًمدهُ  ،اعمٕمروف سم٤مًمداُم٤مداحل٤مئرّي سمي)قمرب( 

 وم٤مؿمتٝمر ذم يمرسمالء هبذا اًمٚم٘م٥م. 

 ُمٝمدّي اًمًّٞمد يمرسمالء وٟمِم٠م هب٤م، ىمرأ قمغم ظم٤مًمف ُوًمد ذم يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم حمٜمّٙم٤ًم، وقم٤معم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم، 

اي٤مطم٥م اًمْميقاسمط وهمػممهي٤م،  اًم٘مزويٜميّل  إسميراهٞمؿاًمًيّٞمد قمكم ا٤مطم٥م اًمري٤مض، وًمًّٞمد ااسمـ 

ُمـ إوم٤مويؾ،  همٗمػمٌ  وم٤مؿمتٝمر سم٤مًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ، واؿمتٖمؾ سم٤مًمتدريس، وختّرج ُمـ ت٧م ُمٜمؼمه مجعٌ 

 . ٦مٌ ديٜمٞمّ  وزقم٤مُم٦مٌ  ٦مٌ قمٚمٛمٞمّ  وا٤مرت ًمف رئ٤مؾم٦مٌ 

اعم١مّرظمي٦م سمٚمٗمٔمي٦م ،  ه :347طمدصم٧م ذم قمٝمده واىمٕمي٦م يميرسمالء اعمٕمروومي٦م ذم ذي احلّجي٦م قمي٤مم 

وازم  قمٌد اعمجٞمد، ويم٤من ذًمؽ قمغم يد )ٟمجٞمي٥م سم٤مؿمي٤م( )همدير دم( قمغم قمٝمد اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثامينّ 

ٞمتٝم٤م إًمقف اعم١مًّمٗم٦م ُمـ اًمرضمي٤مل واًمٜمًي٤مء وإـمٗمي٤مل، ذه٥م وحّ  داُمٞم٦مً  سمٖمداد، ومّم٤مرت جمزرةً 

 اجلٞمش.  ُمـ اًمٕمٚمامء واًمّمٚمح٤مء، إو٤موم٦م إمم اًم٘متؾ واًمًٚم٥م، وإسم٤مطم٦م اعمديٜم٦م ُمـ ىمٌؾ ويمثػمٌ 

٦م، وشمدظّمؾ ذم أُمره هٜمي٤مك أطميد ظمذ اعمؽمضمؿ أؾمػمًا إمم اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞمّ وذم هذه احل٤مدصم٦م سم٤مًمذات أُ 

رؾمؾ إمم ـمٝمران وقمٗمل قمٜمف، وهٜم٤مك اطمتٗمؾ سميف وقمٜميك ًميف اًمًيٚمٓم٤من ٠مُ رضم٤مل اًمدوًم٦م اإليراٟمّٞم٦م> وم

                                                                    

 .( ضارى فػل ) الحَازث الس٘بسٍ٘ٔ( 1)
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ُمـ اًمٜمي٤مس سمٛميػم اي٤مًمح اًمٕم٤مُّم٦م ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه وم٠ماٌح ُمـ ُمِم٤مهػم إقمالم، وقُمرف سمٚم٤ًمن 

اًمًيّٞمد حمّٛميد واًميد اًمٕماّلُمي٦م  إؾميامقمٞمؾ اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ اًمًيّٞمد قمٌد اه اسميـ اًمًّٞمد رب، وا٤مهره قم

 قميـ أرسمٕمي٦مٍ   ه 3525اًمثي٤مين ؾميٜم٦م  ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م صمي٤مين رسمٞميعٍ شمقذّم اعمٕمروف ذم ـمٝمران.  اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

 اًمنميػ.  وصمامٟملم قم٤مُم٤ًم، ومُحؾ ضمثامٟمف إمم يمرسمالء وُدومـ ذم اًمرواق احلًٞمٜمّل 

اًمِميٝمػم  اإلُم٤مُمّل  اًمِمٞمٕمّل  ا٤مًمح قمرب سمـ طمًلم اًمٙمرسمالئّل حمّٛمد اعم١مًّمٗملم: ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ 

 (. إُاقلب ذم ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف )زهر اًمري٤مض (، و)اعمٝمذّ  اقزمٌّ أُ  سمٕمرب، وم٘مٞمفٌ 

طم٤مؿميٞم٦م قميغم  يي4طم٤مؿميٞم٦م قميغم ريي٤مض اعمًي٤مئؾ، ، ي زهر اًمري٤مض3وُمـ ُم١مًّمٗم٤مشمف اًم٘مّٞمٛم٦م: 

اًمتجيّزي  ي6،  ه 3525ٌع قم٤مم ـمُ  ،أو ُمٝمّذب اًم٘مقاٟملم ،إُاقلاعمٝمّذب ذم  ي٦5م، اًمروو٦م اًمٌٝمٞمّ 

 .   ه 8;34اعمج٤مهد قم٤مم اًمًّٞمد حمّٛمد خل٤مًمف  إُاقلـمٌع ُمع ُمٗم٤مشمٞمح  ،وآضمتٝم٤مد

، 3ير، جر ذم اًم٘ميرن اًمراسميع قمِمييذم )ٟم٘مٌي٤مء اًمٌِميآهم٤م سمزرك اًمٓمٝمرايّن أورد شمرمجتف اًمٕماّلُم٦م 

 وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمّٗم٤مت. ( :36، ص(، وشمرضمؿ ًمف ذم )اعمآصمر وأصم٤مر5::ي  3::اص

 اًؽيخ صين اًعاةذين اًحائشيّ 

ُميـ اعم٤مزٟمدرايّن احل٤مئرّي  هق اعمجتٝمد اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ ُمًٚمؿ اًم٤ٌمرومروؿميّل 

اًمِمٝمػم سمًيٕمٞمد اًمٕمٚميامء  ؾمٕمٞمد اعم٤مزٟمدراينّ حمّٛمد ذم يمرسمالء قمغم اعمقمم تٚمّٛمذ أقمٔمؿ وم٘مٝم٤مء قمٍمه، شم

ر ذم اًمٜمجيػ قميغم يا٤مطم٥م اًمْمقاسمط، وطمْم اًم٘مزويٜمّل  سمراهٞمؿإاًمًّٞمد و،  ه 3492اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

طمًيـ اي٤مطم٥م اجليقاهر حمّٛميد واًمِميٞمخ ،  ه 34:3اعمتقرّم قمي٤مم  ُمرشمْميك إٟمّم٤مرّي اًمِمٞمخ 

، وميذاع ايٞمتف ُمرُمقىمي٦مٍ  وطمٔمل قمغم ُمٙم٤مٟمي٦مٍ  ،طمّتك سمّز أىمراٟمف إُاقلوهمػمهؿ، وسمرع ذم اًمٗم٘مف و

 ام ذم سمالد اهلٜمد. واؿمتٝمر أُمره ذم اًمت٘مٚمٞمد ٓ ؾمٞمّ 

٦م قمٜميد ؾمٜم٦م وُدومـ ذم ُم٘مؼمشميف اخل٤مّاي 4:قمـ   ه ;352شمقذّم ذم اًم٤ًمدس قمنم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

( 3سم٤مب ىم٤ميض احل٤مضم٤مت ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م، وأقم٘م٥م أرسمٕم٦م أوٓد  جقا  ٩م أسمٞمٝمؿ، وهيؿ: )

                                                                    

 . 82، ظ 10 هًزن الوالّف٘ي، يوط ضؾب وحبلٔ، د( 1)
 . 586؛ ًٍمجبء الجطط، ظ 95، ظ 1اًهط تطروتِ فٖ ؤحسي الَزًٗٔ، د ( 2)
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( اًمِميٞمخ قمٌيد اه 5( اًمِمٞمخ حمّٛمد، )4، ) ه 3567ا٤مطم٥م )ومٝمرس اجلقاهر( اعمتقرّم ؾمٜم٦م  قمكمّ اًمِمٞمخ 

( اًمِمٞمخ طمًلم اًمذي ىم٤مم ُم٘م٤مم واًمده ذم إُم٤مُم٦م اجلامقمي٦م 6ذي شمقمّم رئ٤مؾم٦م اًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م ذم إيران، )اًم

 ُميـ اًمِميٞمخ حمّٛميد وأقم٘م٥م يميالا   ه ;355ؿمقال ؾمٜم٦م  34واعمرضمٕمٞم٦ّم واًمتدريس ذم يمرسمالء، وشمقذّم ذم 

إُم٤مُمي٦م اجلامقمي٦م ، واًمِمٞمخ أمحيد اًميذي ىمي٤مم ُم٘مي٤مم واًميده ذم  ه ::35سم٤مىمر اًمذي ىمٓمـ إيران وشمقذّم قم٤مم 

 .    ه 3598مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م  ;4وشمقذّم يقم 

(   ه ;352ي  3449ف: زييـ اًمٕم٤مسميديـ )ذيمره ظمػم اًمديـ اًمزريمكّم ذم )إقمالم( وم٘م٤مل ُم٤م هذا ٟمّّم 

، ضم٤مور احل٤مئر إمم أن شميقذّم  إُم٤مُملٌّ  ُمًٚمؿ اعم٤مزٟمدرايّن احل٤مئرّي، وم٘مٞمفٌ  م( اسمـ يمرسمالئّل  4;:3ي  3:34)

 ذم اًمٗم٘مف، و )ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م( وهمػم ذًمؽ. ًمف )ذظمػمة اعمٕم٤مد(

، ُمقؾمققم٦م )أقمٞم٤من اًمِميٞمٕم٦م ُمـ يمت٥م اًمرضم٤مل اعمٓمٌققم٦م واعمخٓمقـم٦م، وسم٤مٕظمّص  ذم يمثػمٍ  ورد ًمف ذيمرٌ 

، ُمٕمي٤مرف اًمرضميي٤مل) و >( 28: و 27:، ايص3، جو) ٟم٘مٌي٤مء اًمٌنمي >( 463ي  ;45، ايص55ج

 ( وهمػمه٤م. 46، ص4، جٕمحد قمٓمٞم٦م اه .واٟمٔمر )اًم٘م٤مُمقس اإلؾمالُمّل  >( 555ي  543، اص3ج

 املشعيّش اًؽهشظذاينّ حعني اًعّيذ محّمذ 

اًمًيّٞمد سميـ  طمًيلمحمّٛمد زا ػمُماحل٤مّج اًمًّٞمد هق 

طمًيلم حمّٛمد زا ػمُماًمًّٞمد سمـ  قمكم اعمرقمٌّم حمّٛمد زا ػمُم

سميـ حمّٛميد قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سميـ حمّٛمد زا ػمُماًمًّٞمد سمـ ا

 ضمٕمٗمير سميـ قمٓمي٤مء اهحمّٛميد سميـ  شم٘ميّل حمّٛميد سم٤مىمر سميـ 

عمّمي٤مهرشمف سميآل  ٟمًي٦ٌمً  اًمِميٝمػم سم٤مًمِمٝمرؾميت٤مينّ  احلًٞمٜمّل 

سمييـ  ، ويٜمتٝمييل ٟمًييٌف إمم اإلُميي٤مم قمييكمّ اًمِمٝمرؾمييت٤مينّ 

 .  8احلًلم

                                                                    

 . 106، ظ 3األيالم، ذ٘ط السٗي العضولٍٖ، د ( 1)
, وتجْب حف٘ـسُ السـ٘س   ( حس٘ي الطْطستبًٖ  التجسٌب ّصُ الوًلَهبت هي ضسبلٍٔ ذكٍّ٘ٔ ثبسن ) ؤحَاالت الو٘طظا هحوٍس( 2)

 غفحٔ.  24ْطستبًٍٖ ٍتمى فٖ يجس الطؾب الوطيطٍٖ الط
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سميلم فمٝميراين  ٌي٦مً ـمٞمّ  ( وٟمِم٠م ذم يمرسمالء ٟمِمي٠مةً   ه 3477ؾمٜم٦م ؿمّقال  37يمرُمٜمِم٤مه ذم )ُوًمد ذم 

٤مت وايٜمّػ ومٞمٝمي٤م أهشمف أوزم اًمٗمْم٤مئؾ واعمآصمر، طمٞم٨م ىمرأ اًمٜمحق واعمٜمٓمؼ واًمٌٞم٤من وؾم٤مئر اعم٘ميّدُم

وٓزم طميقزة واًميده، ودرس  ،ُمتٕمّددة، وم٘مرأ هب٤م اًمًيٓمقح وأمتّٝمي٤م وًمف إضم٤مزاٌت  ،رؾم٤مئؾ يمثػمةً 

وطم٤مز ىمًيٓم٤ًم واوميرًا ُميـ أٟميقاع اًمٕمٚميقم> وم٘ميد  ،إُاقلذم اًمٗم٘مف و قمغم اعمقمم طمًلم إرديم٤مينّ 

 ٤مت واهلٞمئيي٦م واًمٗمٚمييؽ واًمٜمجييقم وإدب واًمتٗمًييػم واًمٗمٚمًييٗم٦م واحلييدي٨مؿميي٤مرك ذم اًمري٤موييٞمّ 

 ُمـ أؾم٤مشمذشمف.  يمثػمةٌ  واًمٙمالم وهمػم ذًمؽ، وطمّمٚم٧م ًمف إضم٤مزاٌت 

٦م وم٤مظمتٓمٗم٧م روطمف اًمٓم٤مهرة وىمْمي٧م قميغم طمٞم٤مشميف اعم٤ٌمريمي٦م ذم ٦م )اعمرؿمد (: واومتف اعمٜمٞمّ ذم جمٚمّ 

 ،  ه 3537ؾمٜم٦م ؿمّقال اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ُمـ 
ٍ
 ـمقيٚمي٦مً  ٓزُميف ُميّدةً  قمْمي٤ملٍ  وهق آٟمئذ سمٙمرسمالء سمٕمد داء

، ىمْمي٤مه٤م سميلم اعمحي٤مسمر واًمٓميروس وإىميالم، وُدوميـ ذم ٟم٤مهز اًمتًٕم٦م واخلٛمًلم ؾمٜم٦م قمـ قمٛمرٍ 

 ٦م هبؿ ذم اًمرواق اًمنميػ.يمرسمالء ُمع أسمٞمف وأضمداده ذم ُم٘مؼممؿ اعمختّّم 

 وم٘م٤مل: اًمًّٞمد ضمقاد اهلٜمدّي وأّرخ ووم٤مشمف اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر 

ٚااااا لّ امـ ا ظٍـ  ولاألرـٚام ىّـ

 

ــا  ــوااامح ٘ ـــنّامنى ـــح ِ اُ ا ظ

ـــ  ّ  ــَاٌ ــؤا  فٔا ُٓخــ ٙاٌ ــلاظ ا ظوّ

 

ــللٙاإ   اف  ــ٘لارــلفٓالــ ا  فِا ظٍِ

ــٚ)  ا( نؽ  ــــاو ٛاألـــّ٘ٔا ظ ّـ

 

ــٍَّاومـــن  ــنالر ـــعٚاأه اأف٘خــن اِ

 

ريػ يذم اعمج٤مُمٞمع اخلّٓمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م ختٛمٞمًيف ًم٘مّميٞمدة اًمِمي ُمتٜم٤مصمرةٌ  طمًلم أؿمٕم٤مرٌ حمّٛمد د وًمٚمًٞمّ 

 اًمتل ىم٤مل ومٞمٝم٤م:  اًمريّض 

َاااو ظٕ مٔ اؼنجا ظرِلظَامـلاٍُـلفِِ

 

َااٌـَاإُـ   اااو ظيم٘اأم ِـٔ  اُؽ ِِـ

اُورّىِــَاظــَاهملرــًاشــ ٘ج امٓــ ْ 

 

اٌَأنٌـل ااوذٔ ُ  ا لّ َاامٓ ْ اُّرِّـ

ـــٚ  ــَاإظ ـــى ٍ٘اٌِرِِّ اوُِ ــلنَا ظ

                                                                     

 .384ـ  379، غع 1346روبزى األٍلى  ،السٌٔ الخبً٘ٔ هزلٔ الوطضس، الزعء الًبضط هي( 1)
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ا ظ   ـلفٔااااإظـٚ اهآّـ َ اشـِم َواا ظـنٍ

 

ا ظـــنٍاأـيــ َا ظجو٘ــلفٔاؼِِ ــواإظـــٚ 

ا ظـنٍاٌـ ضٓا ظ   ـل ُاؼلل َـواااااإظٚ 

 

ٚااااإظـٚ  ا ظّ هـ امن ٘ىـواا ظـنٍاأوجـنٓ

ـــوالـــرٚ  اوإن ــل ِا ٌُِ٘امــ اجــ ٍّ ظ

او مَاه أسَاوِروَاميج َاأسـمٚ 

 

ــمإُــ اللرــًٗاأســمٚالرــٚاااإ   ظ

اِـــــــــــــــــــــــــــــــامَ

 

ٗاامــل اِــاِّااأسـ مِ ُاهــآ ٘ج او

 

اّ ظح اهأجٍل ِالَِِانحناذٍاأسمٚ 

ٚاامـ   آجٍـل ِااىـ مِاسل  وٙاؼـنه

 وأّرخ ووم٤مة اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري سم٘مقًمف:  

ـااااا)لرمٔ ا(  َُ ظياٙاٌـَا ظ رـاٙا ـٌَّأُ

 

ام ف٘خـللااااهـلظن  اٙ  ا سـ مِـٔ ا ظــٍ  ٙ

  

ُمي٤م  وقمرسمّٞمي٦مٌ  ٦م وآصم٤مرًا ٟمٗمٞم٦ًم شمٜمٞمػ قمغم اًمثامٟملم يمت٤مسم٤ًم، ُمٜمٝم٤م رؾمي٤مئؾ وم٤مرؾميّٞم٦مٌ ػ أصمامرًا ؿمٝمٞمّ ظمٚمّ 

ويمي٤من وم٤موياًل  قمكم اًمِمٝمرؾميت٤ميّن،اعمػمزا اًمًّٞمد ٙمتٌتف. وىمد طمذا طمذوه ٟمجٚمف ُمذم  شمزال خمٓمقـم٦مً 

 .   ه 3566رضم٥م ؾمٜم٦م  33يقم شمقذّم و  ه 34:2ًمد ؾمٜم٦م ضمٚمٞماًل وُ 

سمجالئؾ إقميامل،  إّن شم٤مريخ طمٞم٤مة اًمًّٞمد اعمػمزا حمّٛمد طمًلم اعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤ميّن طم٤مومٚم٦مٌ 

اًمٙميرام )و (> 434، ص66، جُمـ اعمراضمع ُمٜمٝم٤م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م وجيد اًم٘م٤مرئ ؾمػمشمف ذم يمثػمٍ 

، 4، جٜميك وإًم٘مي٤مبو )اًمٙم >( 584، ص4، جو )رحي٤مٟمي٦م إدب> ( 654، ص4، جاًمؼمرة

  .( 567ص

 اًلضوينيّ  هاؼماًعّيذ 

ر اًمٕمٚمقم، وطمي٤مز ييم٤من ُمـ أسمرز قمٚمامء يمرسمالء ذم ُمٗمتتح هذا اًم٘مرن، اؿمتٖمؾ سم٤مًمتدريس، وٟمِم

 ذم اًمٗمْمؾ واًمّمالح واًمقرع، ومٙم٤من ُمرضمٕم٤ًم ٕه٤مزم يمرسمالء وهمػمه٤م.  ؾم٤مُمٞم٦مٍ  قمغم ُمٙم٤مٟم٦مٍ 

 اًم٘مزويٜمّل  قمكماًمًّٞمد حمّٛمد ق اسمـ ٦م أُمؾ أُمؾ وم٘م٤مل: هٟم٘مؾ ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( قمـ شمتٛمّ 

وُدوميـ إمم ضمٜمي٥م اسميـ قمّٛميف ،  ه 3549ؾميٜم٦م ؿميّقال  ;4ذم يمرسمالء يقم اجلٛمٕم٦م شمقذّم  ،احل٤مئرّي 
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ريػ. ختيّرج سمّمي٤مطم٥م اجليقاهر وم٘مٝمي٤ًم، يذم سمٕميض طمجير اًمّميحـ اًمِمي ،ا٤مطم٥م اًمْميقاسمط

 اقًٓ، صمّؿ قم٤مد إمم يمرسمالء وشمّمّدر ًمٚمدرس. أُ  ُمرشمْميك إٟمّم٤مرّي وسم٤مًمِمٞمخ 

، ك إٟمّمي٤مرّي ي، ُمـ شمالُمذة اًمِمٞمخ ُمرشمْميوم٘مٞمفٌ  اقزمٌّ أُ  وم٤موٌؾ  ٦م أُمؾ أُمؾ: هق قم٤مملٌ ذم شمتٛم

، يم٤مٟمي٧م ًميف سم٤مًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ، اًمقرع اًمت٘مّل  ، واٗمف اعمػمزا طمًلم اًمٜمقرّي اًمًّٞمد حمّٛمد اًم٘مزويٜمّل و

ٌّي ووضم٤مه٦مٌ  ري٤مؾم٦مٌ  ، ٤7مسذم يمرسمالء، واإلُم٤مُمي٦م ذم اجلامقمي٦م ذم ايحـ ُمِميٝمد أيب اًمٗمْميؾ اًمٕم

إسميراهٞمؿ اي٤مطم٥م اًمًيّٞمد سم٤مًمّمالح واًمت٘مقى واًمقصم٤مىم٦م ذم يمرسمالء، وهق اسمـ قميّؿ  ويم٤من ُمٕمرووم٤مً 

إسمراهٞمؿ يٕميّدان اًمٞميقم ُميـ قمٚميامء يميرسمالء، اًمًّٞمد رو٤م واًمًّٞمد حمّٛمد اًمْمقاسمط. ظمّٚمػ وًمديـ 

٤ٌّمسذم احـ ُمِمٝمد أيب اًمٗمْمؾ  يّمّٚمٞم٤من مج٤مقم٦مً   .7اًمٕم

، واٟمٔمير )ُمٕمي٤مرف اًمرضمي٤مل >ٓمقطشمرمجف آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين ذم )اًمٙمرام اًمؼمرة( اًم٘مًؿ اعمخ

 ( وهمػمه٤م. 352، ص5ج

 املريصا جعفش اًطتاطتائّ اًعّيذ 

اي٤مطم٥م  قميكمّ اًمًّٞمد اعمج٤مهد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد طمًـ اسمـ اًمًّٞمد اسمـ  ٟم٘مّل  هق اسمـ اعمػمزا قمكمّ 

٦م ٞمّ إُايقًم، سمرع ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، واضمتٝمد ذم اًم٘مقاقمد ضمٚمٞمٌؾ  وم٘مٞمفٌ  احل٤مئرّي، اًمري٤مض اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 ضمٝم٤مسمذة اًمٕمٚمامء.  ، وشمزّود ُمـ اعمٕمروم٦م ُم٤م ضمٕمٚمف ذم ُمّم٤مّف اًمٗم٘مٝمّٞم٦مٗمروع واًم

ُمقر. يروى أّٟمف يم٤من ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م، ضمٞمد اًمتحرير، ويم٤من رئٞم٤ًًم ُمٓم٤مقمي٤مً، قم٤معمي٤ًم ٟمحرييراً، سمّميػمًا سمي٤مُٕ 

 ُمٙم٤ًٌّم قمغم اًمدرس واًمتحّمٞمؾ.  يمريٛم٦مٍ  ، وؿم٥ّم ذم أهةٍ  ه :347رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م  34ُوًمد ذم 

، ، واعمػمزا قمٌيد اًميرطمٞمؿ اًمٜمٝم٤موٟميدّي اًمًّٞمد قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل واًمده اًمٕماّلُم٦م قمغم تٚمّٛمذ وشم

اعمٕمروف  طمًلم اًمٙمقهٙمٛمرّي اًمًّٞمد ا٤مطم٥م اًمؼمه٤من اًم٘م٤مـمع، واًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وظم٤مًمف 

ر أسمحي٤مث يطمّتك سمٚميغ ُمرشمٌي٦م آضمتٝمي٤مد، صميّؿ اٟمت٘ميؾ إمم اًمٜمجيػ وطمْميطمًلم اًمؽمك٤مًمًّٞمد سم

                                                                    

 . 42، ظ 51ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
 . 48، ظ 16الوػسض ًفسِ، د ( 2)
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، وقمي٤مد سمٕميده٤م إمم ُمًي٘مط رأؾميف يميرسمالء وشم٘مّٚميد إُاقلحقل ذم اًمٗم٘مف وُمِم٤مهػم قمٚمامئٝم٤م اًمٗم

 ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء اًمٕمٍم.  ٤ًم، وًمف إضم٤مزاٌت ُمٜم٤ما٥م اإلومت٤مء واإلُم٤مُم٦م، وا٤مر ُمرضمٕم٤ًم قم٤مُمّ 

٤مر اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ؾميقق اًمتّجي آل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وُدومـ ذم ُم٘مؼمة   ه 3543اٗمر ؾمٜم٦م  44يقم شمقذّم 

 ج٤مهد. اعماًمًّٞمد حمّٛمد اًمٙمٌػم أُم٤مم ىمؼم 

ٌيع سمٕمْميف ـمُ  ، وًمف ؿمٕمرٌ ، وُمٕمٔمٛمٝم٤م رؾم٤مئؾ ظمّٓمٞم٦مٌ إُاقلذم اًمٗم٘مف و وشمرك شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمةً 

 (. ;6، ص38، ج٦م (، وجيد اًم٘م٤مرئ شمٕمداد ُم١مًّمٗم٤مشمف ذم )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦مذم آظمر )اعمج٤مًمس اًمٜمٔم٤مُمٞمّ 

 >5;4، ص3، جريدّوٟم٧م شمرمجتيف ذم يمثيػم ُميـ اعم١مًّمٗمي٤مت اعمٓمٌققمي٦م، وُمٜمٝمي٤م: ٟم٘مٌي٤مء اًمٌِمي

   وهمػمه٤م. 6;3، ص3، جوأطمًـ اًمقديٕم٦م> 443 و 442، اص4ج ،رضم٤ملوُمٕم٤مرف اًم

 اًحّجح اًطتاطتائّ ةاكش اًعّيذ محّمذ 

أطم٥ّم اًمٕمٚمؿ وإدب وؿميٖمػ سميف، وىميد  اًمٗمٙمرّي٦م،ذم إوؾم٤مط  ُمرُمقىم٦مً  شمٌّقأ ُمٙم٤مٟم٦مً  ومذٌّ  قم٤مملٌ 

،  ه 3495قمٚمٛمّٞم٦م اؿميتٝمرت سمي٤مًمٕمٚمقم اًمديٜمّٞمي٦م> وم٘ميد وًميد قمي٤مم  هةٌ أُ ورصمف ُمـ أؾمالومف. أٟمجٌتف 

ـْ قمي٤مسه، وُمٌنّميًا  وشمٕمّٝمده واًمده اعمػمزا أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمؽمسمٞمتف وشمقضمٞمٝمف، ومِم٥ّم قمٚماًم ُمؼمزًا قمغم َُم

ًمٚمديـ اإلؾمالُمل وٟمنم اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م، ومٙم٤مٟم٧م داره اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ؾمقق اًمتّج٤مر اًمٙمٌيػم حمّجي٤ًم يرشمي٤مده 

 اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء، وُمٜمٝماًل قمذسم٤ًم يرشمقي ُمـ ٟمٛمػمه أهؾ اًمٗمْمؾ. 

ر سمحي٨م اعميػمزا ي، وطمْميطمًلم إرديمي٤مينّ حمّٛمد ـ واًمده، واًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ أظمذ اًمٕمٚمؿ قم

، واٟمتٝم٧م إًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ذم يمرسمالء ؿم٠من أقمالم أهشمف> ومٙم٤من ُمرضمٕمي٤ًم ًمٚم٘مْمي٤مء طمٌٞم٥م اه اًمرؿمتّل 

 . ٞم٦مومٞمٝم٤م ٟمٗم٤مئس اًمٙمت٥م اخلٓمّ  واًمتدريس واًمٗمتٞم٤م، يم٤من يٛمتٚمؽ ُمٙمت٦ٌمً 

، واًمٙميالم وإظميالق، ُمٜمٝمي٤م: يمتي٤مب ايقلإُ ٟمٔمياًم وٟمثيرًا ذم اًمٗم٘ميف و ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمةٌ 

)اًمزيم٤مة( اًمٙمٌػم اعمًٌقط ُمتٜم٤ًم وذطم٤ًم، و) اًمِميٝم٤مب اًمث٤مىمي٥م( أو )اًمًيٝمؿ اًمث٤مىمي٥م( ذم رّد اسميـ 

وقمٚمؿ اًمٙمالم،  ُأاقل اًمديـ، وًمف ُمٜمٔمقُم٦م )ُمّم٤ٌمح اًمٔمالم( ذم ٦مٌ ؿمٕمريّ  رضمقزةٌ أُ أًمقد وهل 

                                                                    

 . 9للوالّف، ظ ذعائي وتت وطثالء الحبؾطٓ،( 1)
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(،  )إـمٕمٛم٦م وإذسمي٦م (، و )احلي٩ّم ٟمٙمتٗمل سمذيمر أؾمامئٝم٤م وهل: )اًمٜمٙم٤مح (، و ُأظمرى وأراضمٞمز 

 و)شمٙمٛمٚم٦م اًمدّرة (، و )اعمّم٤ٌمح( وؾمقاه٤م. 

 وىمد أّرخ أطمد اًمِمٕمراء ووم٤مشمف سم٘مقًمف: ،  ه 3553ذم يمرسمالء يقم إطمد رضم٥م ؾمٜم٦م شمقذّم 

ــ اا) ــن٘فا ظٍ ــاان ــلِ ِا ولِٓ ــنفٔا ظو ا(ان

 

انــل ٙاٌــَا ظجِــل اأف٘خــن افظــن   

  ّرظمٝم٤م سم٘مقًمف:أ سم٘مّمٞمدةٍ  ورصم٤مه اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًم٤ٌمديمقيبّ  

ـــا ــِاهٙااِ ـــَام  ـــلّاٌ ــُِا  ا ظ٘ا

 

ـــٔ  ــ ْااِر ــافٍامٓ ــلاى ــِجمِا ظ ــماٙاى اظ

ا( ٓمــــ ُاإظـــٚا ظصـــل َِاا نــــ ّلَ 

 

ـــلجَ  ــأف٘لا)اِـ ــلجانــــمماِرــــٔاٌـ اٌّـ

 اًمِم٤مقمر اًمِميٕمٌّل  وممّـ شمتٚمّٛمذ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمامء واًمِمٕمراء وأهؾ اًمٗمْمؾ اًمِمٞمخ طمًلم اًمٙمرسمالئّل  

، واًمِميٞمخ  ه ٤3544مب اعمتيقرّم ؾميٜم٦م ٤مب آل اًمقّهيواًمًٞمّد قمٌد اًمقهّ ،  ه :354اعمٕمروف اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 وهمػمهؿ.   ه 3558طمٌٞم٥م ؿمٕم٤ٌمن اعمتقرّم قم٤مم 

و )ٟم٘مٌي٤مء  >( 326 و 325، ايص66، جذيمرشمف يمتي٥م اًميؽماضمؿ وُمٜمٝمي٤م: )أقمٞمي٤من اًمِميٞمٕم٦م

 (.  6;3 و 5;3 ، اص3، جاًمٌنم

 محّمذ دلّي اًؽرياصيّ اًؽيخ 

احلي٤مّج سميـ  شم٘مّل حمّٛمد هق اعمج٤مهد إيمؼم اًمِمٞمخ 

احلي٤مئرّي قميكم يمٚمِميـ حمّٛميد اسميـ ُميػمزا  حم٥ّم قميكمّ 

ي رٞمؿ اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙميؼمى وُُميق، زقماًمِمػمازّي 

 ذارم٤م إومم، يم٤من ُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء واعمجتٝمديـ. 

وه٤مضمر إمم يميرسمالء   ه3478ؿمػماز ؾمٜم٦م ُوًمد ذم 

ٓرشمِمي٤مف ُمٜم٤مهيؾ اًمٕمٚميؿ واعمٕمرومي٦م>   ه3493ؾمٜم٦م 

، واٟمت٘مؾ وُم٘مّدُم٤مت اًمٕمٚمقم، وطمي قمغم اًمٕماّلُم٦م اعمقمم اًمِمٞمخ طمًلم إرديم٤مينّ  ٤متًمٞمّ وم٘مرأ إوّ 

 ومٙم٤من ُمـ أضمّٚم٦م شمالُمذشمف.  طمًـ اًمِمػمازّي اًمًّٞمد حمّٛمد ي٦م اه اعمجّدد آقمغم تٚمّٛمذ إمم ؾم٤مُمراء ومت
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ـ وعم٤ّم اطمتٚم٧م اجلٞمقش اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ  ٦م ؾم٤مُمراء رهمي٥م ذم اًمرضميقع إمم يميرسمالء، ومٙمي٤من قمي٤مُمالً يمٌيػمًا ُمي

ذائٕمي٦م اًمّميٞم٧م،  ووّحك سمٙمّؾ هم٤مٍل وٟمٗمٞمس> وُمـ هٜم٤م ايمت٥ًم ؿميٝمرةً  ٦م،سمٕم٨م اًمروح اًمقـمٜمٞمّ قمقاُمؾ 

ر وؾميقري٤م يوختّٓم٧م ؿمٝمرشمف طمدود اًمٕمراق، واٟمتنم اؾمٛمف ذم اًمٌٚمدان إظُميرى يمي٢ميران وًمٌٜمي٤من، وُمّمي

 سم٤مًمذيمر ُمٜمٝم٤م:  وهمػمه٤م. وذم أوىم٤مت ومراهمف اؾمتٓم٤مع أن يّمٜمّػ اًمٙمت٥م اًمٕمديدة، ٟمخّص 

 . خ ُمرشم٣م إٟمّم٤مرّي ي ذح ُمٙم٤مؾم٥م اًمِمٞم 3

 . ادر اًمديـ اًمٕم٤مُمكمّ اًمًّٞمد ي ذح ُمٜمٔمقُم٦م رو٤مقم٦م  4

 ي اًم٘مّم٤مئد اًمٗم٤مظمرة ذم ُمدح اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة.  5

 ي رؾم٤مًم٦م ذم االة اجلٛمٕم٦م.  6

 ي رؾم٤مًم٦م اخلٚمؾ.  7

   .:ظم٤ما٦م ذم ُمديح آل اًمٌٞم٧م ويم٤من جيٞمد اًمٜمٔمؿ ذم إدب اًمٗم٤مرّد 

، واًمِميٞمخ يمي٤مفمؿ اًمِميػمازّي حمّٛميد ، واًمِمٞمخ ُمػمزا ه٤مدي اخلراؾم٤مينّ اًمًّٞمد وُمـ شمالُمذشمف: 

 وهمػمهؿ.  اًم٘مّٛمل، واًمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ  قمكمّ حمّٛمد 

هجري٦م، وؿُمّٞمع شمِمٞمٞمٕم٤ًم طم٤موماًل ُمـ ىمٌؾ  :355ؾمٜم٦م ذي احلّج٦م أدريمف إضمؾ ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م ُمـ 

ذم اًمِميٕمٌّٞم٦م روا سم٠مؾميٚمحتٝمؿ وأهي٤مزجيٝمؿ يٞمام رؤؾم٤مء اًمٗمرات> طمٞم٨م طمْمٓ ؾّم  اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمّل 

 ؾم٤مطم٤مت يمرسمالء، وُدومـ ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م. 

ُمـ اًمِمٕمراء، ُمٜمٝمؿ: احل٤مّج حمّٛمد طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ، واًمِمٞمخ حمًيـ أسميق احلي٥ّم،  وىمد رصم٤مه ًمٗمٞمٌػ 

 ، واًمِمٞمخ ٟم٤مضمل احلكّم وهمػمهؿ. ، واًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اًمٞمٕم٘مقيبّ واًمِمٞمخ حمّٛمد ُمٝمدي اجلقاهرّي 

روي٤م، واًمِميٞمخ قمٌيد احلًيلم، واًمِميٞمخ حمّٛمد ِمٞمخ وىمد أٟمج٥م صمالصم٦م أوٓد قمٚمامء، هؿ: اًم

طمًـ، ويمّٚمٝمؿ ذوو ومْمٍؾ وشم٘ميقى. شمرمجيف قميدد ُميـ اعمٕمٜمٞميلم سمي٤مًمؽماضمؿ ذم شمّمي٤مٟمٞمٗمٝمؿ، حمّٛمد 

ي  343، ايص66، جو )أقمٞمي٤من اًمِميٞمٕم٦م> (486ي  483، ايص3، جريوُمٜمٝم٤م: )ٟم٘م٤ٌمء اًمٌِمي

 ( وهمػمه٤م. :43ي  437، اص4، جو )ُمٕم٤مرف اًمرضم٤مل >(344

                                                                    

 . 19للوالف ظ وطثالء فٖ حَضٓ الًططٗي، ،الخَضٓ الًطالٍ٘ٔ( ٘بسٍ٘ٔالس ضارى فػل )الحَازث( 1)
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 ذسإظامعيٍ اًصاًعّيذ 

ُمٙم٤مٟمتيف ذم اًمٕمٚميؿ  ُمـ قمٚمامء يمرسمالء إومذاذ، اؿمتٝمر سمٖمزارة قمٚمٛمف، وضمالًمي٦م ىميدره، وؾميٛمقّ 

 واًمٗمْمؾ>

اًمًيّٞمد ُميـ ؾميالًم٦م  اًمًّٞمد ايدر اًميديـ اًمٕمي٤مُمكّم إايٗمٝم٤ميّن،سمـ ا إؾمامقمٞمؾاًمًّٞمد ومٝمق 

 أطمد ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد ذم يمرسمالء.  ،7سمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿاإسمراهٞمؿ اعمرشم٣م )إاٖمر( 

ذم تٚمّٛميذ وٟمِمي٠م هبي٤م، وشم  ه :347أايٗمٝم٤من قمي٤مم ُوًمد ذم » ٤مطم٥م )اًمذريٕم٦م( وم٘م٤مل: ذيمره ا

وطمي٩ّم اًمٌٞمي٧م   ه 3493، وشمنّمف إمم اًمٜمجيػ سم٤مىمر إاٗمٝم٤مينّ حمّٛمد اًمٗم٘مف قمغم اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ 

 ر اجلٜمي٤مضمّل يآل ظمْميحمّٛميد هب٤م أيْم٤ًم، ورضمع ومالزم سمح٨م اًمٕماّلُمي٦م اًمٗم٘مٞميف اًمِميٞمخ رايض سميـ 

اسمـ اًمِمٞمخ إيميؼم  سمـ قمكمّ اًمِمٞمخ ُمٝمدّي وسمح٨م اًمٗم٘مٞمف إوطمد ،  ه 2;34اعمتقرّم قم٤مم  اًمٜمجٗمّل 

سم٤معمجّدد اًمِمػمازي ُمّدة طمٞم٤مشمف، وه٤مضمر سمٕمد هجرشمف  صمّؿ اظمتّص ،  ه ;:34يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء اعمتقرّم 

صمّؿ ه٤مضمر إمم احل٤مئر اًمنميػ ُمرّوضمي٤ًم ًمٚميديـ، ،  ه 3536ومٙم٤من ذم ؾم٤مُمراء إمم  إمم ؾم٤مُمراء سم٘مٚمٞمؾٍ 

ذ . واخّتيشًي٤مقمدًا ًمٚمٛمِميتٖمٚملم، وقمقٟمي٤ًم ًمٚمْميٕمٗم٤مء واعمًي٤ميملم.....إًمخ وطم٤مومٔم٤ًم ًمٚمٕمٚميامء، وُم

 هب٤م. اًمنمقمّٞم٦م يمرسمالء دار إىم٤مُمتف وم٤مؾمتقـمٜمٝم٤م وأاٌح ُمرضمٕم٤ًم ًملُمقر 

ذم )أطمًـ اًمقديٕم٦م( وم٘م٤مل: واؿمتٝمر أيمثر ُمـ أسمٞميف وإن  ُمٝمدي اًمٙم٤مفمٛمّل حمّٛمد اًمًّٞمد وذيمره 

 إومم ىمج٤مد 34ذم يقم اًمثالصم٤مء اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م  ذمشمقذّم إمم أن  ،مل يٌٚمغ ُمرشم٦ٌم ومْمٚمف وقمٚمٛمف وؿمٝمرشمف

 ُمـ اًمروو٦م اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م....إًمخ.  وُدومـ ذم اًمرواق اًمنمىمّل ،  ه :355قم٤مم 

 اعمٙم٤مٟم٦م ذم اًمٕمٚمؿ وإدب واًمٙمت٤مسم٦م واًمِمٕمر. يم٤من ُمٕمرووم٤ًم سملم أهؾ قمٍمه سمًٛمقّ 

 قمي٤مُمرةٍ  طمًيـ أسميق اعمح٤مؾميـ سم٘مّميٞمدةٍ احل٤مّج حمّٛمد أسّمٜمف ؿم٤مقمر يمرسمالء اعمرطمقم قمٜمد ووم٤مشمف و

 أّوهل٤م:  ،ُٟمنمت ذم ديقاٟمف

                                                                    

ـ   ّ 1348الخبً٘ٔ، ضث٘ـى اٙذـط    السٌٔ ،87، ظ 2الًوبضٗٔ، الزعء ( زٍٍٔى ًست السٍ٘س الوتطرن لِ فٖ هزلّٔ ) الْسى ( 1)
 . ( )هي َّ السٍ٘س الػسض ؟ 1929ؤٗلَل 

 . 160، ظ 1الجطط، د  ًمجبء( 2)
 . 169، ظ 1؛ ٍاًهط الكجًٔ الخبً٘ٔ، د 208، ظ 1ٔ، د ؤحسي الَزًٗ( 3)
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اٌيــ ِاِــ ُ  او ظ ٘رــٌَامــ ارـــ ُحٓ

 

ـا  ا ظـاى ِااسـيلّٔا ظح ـًٙاُل  ـ ًَااااأرـله

ٌاااا ـآلشٌَ  امـ أِلنـ او ظِعــ ِاانــٍ  

 

اللف مِــانـــللَا ظـــاى ُا ظـــِٕلنٌَاااظـــّا 

ــلظّؽ ِااولـــياٍ  ـــ ُاه ــوٙاِــو٘لأُوآّ ا(1)ه

 

اٌـَأـلّاأ مـٌ اااااانمٚ  ا ظِـللِ ا ظو َُاوِـ َ

 يمؼمى ٓ شمٕمّقض ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل واحلريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م  ٤مٟم٧م ووم٤مشمف ظم٤ًمرةً ويم 

ايدر اًمًيّٞمد اجليقاد، واًمًّٞمد حمّٛميد ُمٝمدي، واًمًّٞمد حمّٛمد وأقم٘م٥م أسمٜم٤مءه إرسمٕم٦م، وهؿ: 

 طمٞمدر، ويمّٚمٝمؿ ذوو ومْمؾ وشم٘مك. اًمًّٞمد اًمديـ، و

 اًلمّي اًحائشيّ أغا حعني اًعّيذ 

ه، ًميف يم٤من أطمد رضم٤مل اًمٕمٚمؿ إقم٤مفمؿ ذم قمٍمي

٦م، وسمٕميد ؾميالُمٞمّ ُميـ اًمٕمٚميقم اإل ـميقمم ذم مجٚمي٦مٍ  يدٌ 

ؾميٜم٦م  ايٗمٝم٤مينّ رطمٞمؾ آي٦م اه اًمًٞمّد أسميق احلًيـ اإل

ح ًمٚمزقم٤مُم٦م اًمٕم٤مُّم٦م وقمٔمؿ ؿم٠مٟمف و ض ؿّم رُ   ه3587

 سم٠مقم٤ٌمء اعمرضمٕمٞم٦ّم ذم يمرسمالء. 

حمّٛميد حمٛميقد سميـ اًمًّٞمد أهم٤م طمًلم سمـ اًمًّٞمد هق 

 .  قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًم٘مٛمّل احل٤مئرّي سمـ ا

ويميرع يمي١موس  ،وٟمِمي٠م هبي٤م ورويع ًمٌي٤من اعمجيد  ه34:4ؾميٜم٦م اعم٘مّدؾم٦م  ُمديٜم٦م ىمؿّ ًمد ذم وُ 

 ه٤مضمر امم اًمٕمراق.  صمؿّ  ،اًمٗمّم٤مطم٦م ُمـ ُمٜم٤مهؾ اعمٕمروم٦م

اء مم ؾمي٤مُمرّ إ  ه3543ف ؾميٜم٦م رّ يشمِمي»وهذا ٟميص ىمقًميف:  ،آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ ذيمره ؿمٞمخٜم٤م 

ك ارشمقى ُميـ ُمٕميلم لم طمتّ قمنم ؾمٜماحل٤مئرّي  حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي ر سمح٨م اًمِمٞمخ اعمػمزا يومحْم

شميقذّم ذم اًمًٜم٦م اًمتل ؾم٤مُمّراء مم إ ة طمٞم٨م ه٤مضمرُت ويمٜم٧م ذيؽ سمحثف ذم أواظمر شمٚمؽ اعمدّ  ،ومْمٚمف

ذم اًمٜمجيػ قميغم قمٝميد  ةٌ يمام يم٤مٟم٧م زم ُمٕمف ُمقدّ   ه;354ومٞمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اخلراؾم٤مين ذم اًمٜمجػ وهل 

                                                                    

 . 81زَٗاى ؤثٖ الوحبسي الىطثالئٖ، ظ ( 1)
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واًمٜمًيؽ  وذم ُمٕمٝمد شمدريًف، ويمي٤من ُمٜميذ ذًميؽ احليلم ُمٕمروومي٤ًم سم٤مًمّميالح واًمت٘ميك اخلراؾم٤مينّ 

ًميف  ،اً اقل وم٘مد يمي٤من وم٤موياًل ًمٚمٖم٤ميي٦م وظمٌيػمًا ضميدّ وا٤ٕم هق ذم اًمٗم٘مف واًمزهد ويمثرة اًمٕم٤ٌمدة، أُمّ 

 .  شوسمراقم٦م عٌ وشمْمٚمّ  واؾمتحْم٤مرٌ  ؾمٚمٓم٦مٌ 

 وـمٌيعٍ  راضميٍح  قم٘ميؾٍ  ذا ،ٙمي٤مً حمٜمّ زقميٞمامً  ومرأيتف م68;3ي  67;3ؾمٜم٦م  اًم٘مٛمّل اًمًّٞمد  أدريم٧ُم 

، جيٚمس ذم جم٤مًمس أهيؾ اًمٗمْميؾ ومٞمٜم٤مىمِميٝمؿ ًـ زادٍ د ُمٜمٝم٤م سم٠مطم، اىمتحؿ ُمٞم٤مديـ احلٞم٤مة ومتزوّ مجٞمؾٍ 

ًميدى اًمٕمٚميامء،  وجيٞم٥م قمغم أؾمئٚمتٝمؿ وم٠موم٤مض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ واسمٚمف اًمٖمزير ُم٤مضمٕمٚمٝمؿ ُمقويع همٌٓمي٦مٍ 

٦م ف خيرج ُميـ داره ذم حمّٚميأٟمّ  :رًا سملم أطم٤ٌمسمف. وُمـ ُمِم٤مهدايت ًمفزًا سملم أاح٤مسمف، ُمقىمّ ؿمومٙم٤من ُمٕمز

ي ايالة اجلامقمي٦م، اًمنميػ ًمٞمي١مدّ  احلًٞمٜمّل جٝم٤ًم ٟمحق اًمّمحـ تف اًمٌٞمْم٤مء ُمتّ سم٤مب اًمٓم٤مق قمغم داسمّ 

 ٚمقن يديف. واًمٜم٤مس ُمـ طمقًمف ي٘مٌّ 

ُمٜمٝمي٤م:  ٛمي٦مٌ همزييرة وشمّمي٤مٟمٞمػ ىمٞمّ  ُمـ قمٚمامء يمرسمالء وؿمٞمقظمٝم٤م، ًمف آصم٤مرٌ  يمٌػمٌ  قمٚمٞمف قمددٌ تٚمّٛمذ شم 

ر إطمٙمي٤مم، ـمرييؼ اًمٜمجي٤مة، ياًمذظمػمة اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕمي٤مُمالت، خمتّمي >جمٛمع اعم٤ًمئؾ

 ذظمػمة اًمٕم٤ٌمد، هداي٦م إٟم٤مم وهمػمه٤م.  احل٩ّم،ُمٜمتخ٥م إطمٙم٤مم، ُمٜم٤مؾمؽ 

،  ه3588ل ؾميٜم٦م رسمٞميع إوّ  36طمدى ُمًتِمٗمٞم٤مت سمٖميداد ييقم إرسمٕمي٤مء إيم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم 

وميـ ذم ٘مؾ امم اًمٜمجيػ إذف ودُ ٟمُ  ع ذم يمرسمالء شمِمٞمٞمٕم٤ًم ُمٝمٞم٤ًٌم صمؿّ م، وؿمٞمر 68;3اعمّم٤مدف ًمًٜم٦م 

رسمٞميع  38ر ييقم اجلٛمٕمي٦م يػ قمّميرييذم اًمّمحـ اًمِمي ؾمت٤مذه ؿمٞمخ اًمنميٕم٦م إاٗمٝم٤مينّ أُ ُم٘مؼمة 

همي٤م آاًمًّٞمد و ،وهق ُمـ قمٚمامء ُمِمٝمد هم٤م طمًـ اًم٘مٛمّل آاًمًّٞمد  :ُمٜمٝمؿ ،ة أوٓدٍ ، وأقم٘م٥م قمدّ إّول

 ٦م اجلامقم٦م ومٞمٝم٤م. ُمـ قمٚمامء يمرسمالء وأئٛمّ  ُمٝمدّي 

 مريصا هادي اًخشاظاينّ اًعّيذ 

أطميد أؾمي٤مـملم  اًمًّٞمد حمّٛمد اخلراؾمي٤ميّن احلي٤مئرّي قمكم اسمـ اًمًّٞمد ُمػمزا ه٤مدي اسمـ اًمًّٞمد هق 

 ُمـ اعم١مًّمٗم٤مت اًم٘مّٞمٛم٦م.  وخٛم٦مً  اًمٕمٚمؿ اعمٕمرووملم ذم يمرسمالء، وُمـ أعمع وم٘مٝم٤مئٝم٤م اًمذيـ شمريمقا صمروةً 

                                                                    

 . 653 ظ، 1د ،الكْطاًٍٖ ثعضن غبًمجبء الجطط فٖ المطى الطاثى يطط، آ(  1
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ب ٤مُمف، ويم٤مٟم٧م داره ُمٜمتجٕمي٤ًم ًمٓمياّل أدريم٧م أواظمر أيّ 

اد اًمٗمْمٞمٚم٦م، ويمي٤من أطميد ُمراضميع اًمت٘مٚمٞميد ذم اًمٕمٚمؿ وروّ 

، وأاي٤مًم٦م ؿمي٤مُمٚم٦مً  ودرايي٦مً  قمٍمه. أًمٗمٞم٧م ومٞمف قِمْٚماًم وذيم٤مءً 

ومحيذق رقمّٞم٦م ياًمِمـ ذم اًمٗمٜمقن ، وىمد شمٗمٜمّوإسم٤مءً  وأٟمٗم٦مً  رأٍي 

، واًمٙمييالم واًمتٗمًييػم، واحلييدي٨م إُاييقلاًمٗم٘مييف و

 واًمرضم٤مل، وأشم٘مـ اًمٜمحق واًمٍمف. 

ذي ويم٤مٟميي٧م وٓدشمييف ذم يمييرسمالء ًمٞمٚميي٦م اجلٛمٕميي٦م همييّرة 

وعّم٤م سمٚمغ اًم٤ًمسمٕم٦م ُميـ قمٛميره درس ،  ه 9;34قم٤مم احلّج٦م 

ـ قمٛمره، صمّؿ قم٤مد إمم يمرسمالء وُمٜمٝم٤م ذه٥م إمم اًمٜمجػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وظمتٛمف ومل يٌٚمغ اًمٕم٤مذة ُم

اًمٕمٚمٞم٤م ُمًتٗمٞمدًا، وسمٕمد أن أشمّؿ دراؾمتف ذم اًمٜمجيػ قمي٤مد اًمدراؾمّٞم٦م قمغم احلٚم٘م٤مت يؽمّدد طمٞم٨م أظمذ 

 إمم يمرسمالء وأاٌح ُمدّرؾم٤ًم ُمـ ُمدّرد هذه اعمديٜم٦م.

حمّٛميد خ ، واًمِميٞميم٤مفمؿ اًمٞميزدّي اًمًّٞمد و اخلراؾم٤ميّن،يم٤مفمؿ حمّٛمد وىمد طمي أسمح٤مث اًمِمٞمخ 

 اًمذي ختّرج قمٚمٞمف، صمؿ اؾمت٘مّؾ سمٕمده سم٤مًمتدريس ذم يمرسمالء. شم٘مّل اًمِمػمازي

ًمٚميديـ  ضمٚمٞمٚمي٦مٍ  ، وظميدُم٤مٍت ُمِميٙمقرةٍ  ، وُم٤ًمعٍ همزيرٍ  سمف ُمـ قمٚمؿٍ يتٛمّتع ُرؿّمح ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م عم٤ِم 

ف، وؿمّؼ ٟمٕمٞمف قمغم قم٤مرذم ومْميٚمف، ذم ىمٚمقب حمٌٞمّ  وأؾمٍػ  . وىمد أطمدصم٧م ووم٤مشمف رّٟم٦م أؾمًك اإلؾمالُمّل 

 .    ه :358قم٤مم  رسمٞمع إّولذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ومٙم٤مٟم٧م ووم٤مشمف 

 ٝم٤م: ، وُمـ أمهّ يمثػمةً  وشمرك آصم٤مرًا ضمٚمٞمٚم٦مً  ومٞمٝم٤م ٟمقادر اعمخٓمقـم٤مت يم٤من يٛمتٚمؽ ُمٙمت٦ٌمً 

وأظمٌي٤مرهؿ،  :ُمـ يمت٤مب يٌح٨م ذم ومْم٤مئؾ آل اًمٌٞم٧م إّولدقمقة احلّؼ، وهق اجلزء  (3)

 .  3569ٜمج٤مح سمٌٖمداد ؾمٜم٦م ٌع سمٛمٓمٌٕم٦م اًم٤مسمٞمرلم، ـمُ يمام يتْمّٛمـ اًمرّد قمغم ؿمٌٝم٤مت اًمقهّ 

                                                                    

 طـط، ؛ ٍاًهط: ؤحسي األحط ف٘وي ؤزضوٌـبُ فـٖ المـطى الطاثـى ي    141، ظ 52ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
 ّـ .1415ٍس٘طٓ آٗٔ اهلل الرطاسبًٍٖ لزٌٔ التإث٘ي  ،37الط٘د هحوس غبلح الىبنوٖ، ظ 

 . 43، ظ 50الوػسض ًفسِ، د ( 2)
 . 17للوالف، ظ ذعائي وتت وطثالء الحبؾطٓ،( 3)
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 ٌع سمٌٖمداد. ـمُ  ،اقل اًمِمٞمٕم٦م وومروع اًمنميٕم٦مأُ  (4)

 . طم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمٙم٤مؾم٥م اعمحّ٘مؼ إٟمّم٤مرّي  (5)

 طم٤مؿمٞم٦م قمغم رؾم٤مئٚمف.  (6)

 طم٤مؿمٞم٦م قمغم ـمٝم٤مرشمف.  (7)

 .  إُاقلهداي٦م اًمٗمحقل ذم ذح يمٗم٤مي٦م  (8)

 طم٤مؿمٞم٦م اًمقضمٞمزة قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م.  (9)

 ٦م. ٚمٌٝم٤م اؾمتدًٓمٞمّ أضمقسم٦م اعم٤ًمئؾ ذم اًمٗم٘مف أهم (:)

 .  اخلراؾم٤مينّ ُأؾمت٤مذه شم٘مريرات سمح٨م  (;)

ريـ ي، وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًّمٗمي٤مت اًمتيل ٟمي٤مهزت اًمٕمِمياًمِمػمازّي ُأؾمت٤مذه شم٘مريرات سمح٨م  (32)

اًمذي هق اًمٞميقم ُمرؿميد اًمٓم٤مئٗمي٦م اخلراؾم٤ميّن احل٤مئرّي ُمٝمدي اًمًّٞمد يمت٤مسم٤ًم، أودقم٧م ًمٜمجٚمف ومْمٞمٚم٦م 

 سمٚمٜمدن. اًمِمٞمٕمّٞم٦م 

 ٦مٍ ظم٤مّاي ،ٟمٗمٞمًي٦مٍ  ظمّٓمٞم٦مٍ  قمغم يمت٥ٍم  ْت سم٤مًمٙمت٥م اًم٘مّٞمٛم٦م ذم يمرسمالء طمقَ  طم٤مومٚم٦مٌ  وًمٚمٛمؽمضمؿ ُمٙمت٦ٌمٌ 

الم( اًّميسم٤مؾمؿ )دقمقة دار  خمٓمقطٌ  سمٕمض اعمّم٤مطمػ اًمت٤مرخيّٞم٦م. ويم٤من جيٞمد ٟمٔمؿ اًمِمٕمر، وًمف ديقانٌ 

طمقى سمٕمض اًمٜمامذج اًمتل يم٤من يقدقمٝم٤م ذم ومراهمف. وُمـ سملم شمٚميؽ اًميٜمامذج هيذه اعم٘مٓمققمي٦م اًمتيل 

 ٘مف إمم اًمٜمجػ إذف: يٕم٤مشم٥م ومٞمٝم٤م اًمزُم٤من وهق ذم ـمري

ــل َاأ ـ ــ ــٚاهـ ــلنَا ه رـ ا مـ

 

ـــَ  ـــٔاإنّـ ــنمَا ه رِـ اهِـ

ـــ ل  ــٕلنَأــ ـــلنَاشــ ا مــ

 

ــٌـ نّ  ـــِٕواـَِـــ اأشـ ـــ

اجٍــــلنَاأِـــــنج:أـــــ ل 

 

ـــّنج  ــنبٔااُـ ـــَاجٍـ اإنّـ

اإذافمــــــــلنَاأرــــــــلهَِ 

 

اُـــــصوواظـــــمافمـــــِ و 

ـــِ ُ  ـــَااوِـرـــــ اوِـ٘نـــــ

 

ــو  ـــِلاظـ ـــ اٌـ ـــ ُ  امـ اِـ

ـــَِ  ــلنَاأىلنــــــ او ىــــــ

 

اســنلٚاهــئ امــ اجــلفاُــل 

ـــ   ـــا هاومـــ ــلنَالـــ اوِـــ

 

امــــــِوا ٛاألـلذنــــــَ 

ـــن ْ  ـــلأــ ــلنَامــ اأفظــ

 

ــم  ــػ ااظ ــَاِ ــ ضٓاه ــللاُ اُنم

 



035 
                                                                                                        ة العلنّيةكتاريخ احلر 

 

    ة:ذم واىمٕم٦م احلرّ  یظمرأُ وىم٤مل ُمـ ُم٘مٓمققم٦م 

ا  ـــ ًامـــ رم اىـــرُااظـــٕلن

 

ـــ  رم   ّااظ ـــن ـــمٌُاُ ــ ًّاوِ ا ظح

اىـ ٙاإنٕـلف ااا ظ ئـلبامـلاااٌـنَ 

 

ـــعّ  ــلف اان ٌ ــٌلاأهٕ ـــوِلبالٍّ ا ظ

او ظٕ ــلمِا ظ ــٌِّ ــلٌفَاامـــ  

 

ا ٓرــحلمِامــ  ظّ رــٚااهىــافىل 

ـــرّيل  ــ ااؤ ـــلنـام ــٍلحِأ ا ظ 

 

ـــا  ٘ااِ ــ ــًٗاه ـــَاباأظ انٕــلحِاوظ

 
 اًحّجح اًطتاطتائّ عتذ اًحعني اًعّيذ 

ه اًمٕمري٘م٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، مل إُ شمًقده اعمٙم٤مرم> ومٝمل ُمـ  ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، ؾمٚمٞمؾ سمٞم٧ٍم  قم٤مملٌ 

ـمٜمٌي٧م يمتي٥م اًمًيػم واًميؽماضمؿ ذم أُ ، وىميد ء ُمٜمذ قمّدة ىميرونٍ شم٤ٌمرطمٝم٤م اًمزقم٤مُم٦م اًمديٜمّٞم٦م ذم يمرسمال

 ُمآصمره٤م وُمٗم٤مظمره٤م. 

اًمًيّٞمد حمّٛميد قمكم سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اسميـ أىمي٤م طمًيـ اسميـ اًمًّٞمد قمٌد احلًلم اسمـ اًمًّٞمد هق 

، اًمِمخّميّٞم٤مت اًمروطمّٞمي٦مُميـ أسميرز  ،قمكم ا٤مطم٥م اًمري٤مض اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد اعمج٤مهد اسمـ اعمػم 

 إًمٞمف اًمرئ٤مؾم٦م ذم يمرسمالء. وأطمد اعمراضمع اًمذي اٟمتٝم٧م 

يم٤من ُمرضمٕم٤ًم ًمٚم٘مْم٤مء واًمتدريس واًمٗمتٞم٤م، ويم٤من دائؿ اعميذايمرة، دىمٞميؼ اًمٜمٔمير، سمٕمٞميد اًمٖميقر، 

٤ًٌّم قمغم اًمتدريس، شم  قمغم آي٦م اه اًمٕمٔمٛمك أظمقٟمد اعماّل يم٤مفمؿ اخلراؾمي٤مينّ تٚمّٛمذ ظمّم٥م اًمٗمٙمر، ُمٙم

ٟمٞمٓمي٧م سميف أُ إمم يمرسمالء وذم اًمٜمجػ، وسمٕمد إيمامل اًمدروس اًمٕم٤مًمٞم٦م وسمٚمقهمف ُمرطمٚم٦م آضمتٝم٤مد قم٤مد 

 ُم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد. 

 ريػ، ويمي٤من ذا هٞمٌي٦مٍ ياًمِمي ف ي٘مٞمؿ اجلامقم٦م ذم اًمّميحـ احلًيٞمٜمّل ٤مُمف ومرأيتُ أواظمر أيّ  أدريم٧ُم 

 46ييقم اًمٙم٤مفمٛمّٞمي٦م ذم شميقذّم اعمزاج،  اًمٓمٌع، قم٤مزم اهلّٛم٦م، قمّمٌّل  ، مجٞمؾ إظمالق، ؾمخّل ووىم٤مرٍ 

إّيي٤مم رأؾمف يمرسمالء، ويم٤من يقم ووم٤مشميف ُميـ  وُٟم٘مؾ ضمثامٟمف إمم ُمً٘مط،  ه 3585حمّرم احلرام قم٤مم 

اعمِمٝمقدة طمٞم٨م ؿمّؼ ٟمٕمٞمف قمغم اعمًٚمٛملم ومٙم٤مٟم٧م ظم٤ًمرشمف ضمًٞمٛم٦م، وُدومـ ذم اًمرووي٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م، 

 وُاىمٞمٛم٧م ًمف قمّدة ومقاشمح. 
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وأسّمٜمف اًمِمٕمراء، ويم٤من ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ظمٓمٞم٥م يمرسمالء اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم اًمذي ىم٤مل ذم ذيميراه 

 ٤م: ُمٓمٚمٕمٝم ٦م إومم سم٘مّمٞمدةٍ اًمًٜمقيّ 

  ظح ِ ِااامصلمالرٚاااااا ظمرمٔاأروحاُوَٕ

(1)لِ ِألّام اسلجاِاااااااااااو ظامكا رنللالرِو
 

شمرمجف اًمٕماّلُم٦م آىم٤م سمزرك  ،اخل٤مّا٦مأذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم ومّمؾ اعمٙمت٤ٌمت  وخٛم٦مٌ  ويم٤مٟم٧م ًمف ُمٙمت٦ٌمٌ 

( 3274 و 3273 ، اص5، جذم )ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم ،اًمٓمٝمراينّ 

 اًلضوينّي اًحائشيّ  حعنياًعّيذ 

سمي٤مىمر اًمًيّٞمد إسمراهٞمؿ ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط اسميـ اًمًّٞمد سم٤مىمر ٟمجؾ اًمًّٞمد طمًلم ٟمجؾ اًمًّٞمد هق 

 .اعمقؾمقّي اًم٘مزويٜمّل احل٤مئرّي ُمرشم٣م اًمًّٞمد قمٌد اًمٙمريؿ سمـ ٟمٕمٛم٦م اه اسمـ اًمًّٞمد اسمـ 

واؾميتقـمـ اًمٜمجيػ  ،إسمراهٞمؿ ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط ُمـ ىميزويـاًمًّٞمد سم٤مىمر واًمد اًمًّٞمد ه٤مضمر 

قان ظَميّميؾ إَ ، واشمّ ر اهلجيرّي يوذًمؽ ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين قمِمي ،قمكمّ اًمًّٞمد حمّٛمد ُمع ؿم٘مٞم٘مف 

سمي٤مىمر إمم اًمًيّٞمد هي٤مضمر  صميؿّ  ،سم٤مًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمٙمٌػم ا٤مطم٥م يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ودرؾم٤م قمٚمٞمف

قميكم ذم اًمٜمجيػ ُمّمي٤مطم٤ًٌم اًمًّٞمد حمّٛمد ُمٝمدي، وسم٘مل اًمًّٞمد إسمراهٞمؿ واًمًّٞمد يمرسمالء ُمع ٟمجٚمٞمف 

إمم أن واوم٤مه إضمؾ وُدومـ ىمرب ُمًجد اٗمقة اًمّمٗم٤م  ،ًمٙمٌػماًمِمٞمخ ُمقؾمك ٟمجؾ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ا

 إسمراهٞمؿ اًمِمٝمػم سمّم٤مطم٥م اًمْمقاسمط ومٝمق ضمّد اعمؽمضمؿ ًمف. اًمًّٞمد أُّم٤م  ،ذم اًمٜمجػ

اًمِميٞمخ يمي٤مفمؿ احلّجي٦م قميغم اًمٕماّلُمي٦م تٚمّٛميذ وشم  ه ::34طمًلم ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م اًمًّٞمد ًمد وُ 

ٓضمتٝمي٤مد. وُميـ أؾمي٤مشمذشمف ذم اإلضمي٤مزة ذم ا اًمِمٝمػم سمي )أظمقٟمد (، وًمف قمّدة إضم٤مزاٍت  اخلراؾم٤مينّ 

، اعمقؾميقّي  اًم٘مزويٜميّل  اي٤مًمحاًمًيّٞمد أمحيد اًمًيّٞمد ، ووآىم٤م وٞم٤مء اًمٕمراىمّل  اخلراؾم٤ميّن،أظمقٟمد 

 .طمًلم اًمٜم٤مئٞمٜمّل حمّٛمد وُمػمزا  حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي،، واًمِمٞمخ أسمق احلًـ إاٗمٝم٤مينّ اًمًّٞمد و

                                                                    

 . 97، تحم٘ك الوالّف، ظ ( الحتٍ ضارى ) زَٗاى ؤثٖ( 1)
 . 28، ظ1للوالف، د ،( ضارى )هركَقبت وطثالء( 2)
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م ويمي٤من قمْميقًا ومّٕمي٤مًٓ ومٞمٝمي٤م،  42;3ؾميٜم٦م ؾم٤مهؿ اعمؽمضمؿ ًمف ذم اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙمؼمى

ـمٚمؼ ٠مُ ومي، اًمٕمًيٙمرّي  وسمٕمد أن ُامخدت ٟم٤مر اًمثقرة ىمٌض قمٚمٞمف اإلٟمٙمٚمٞمز وىمّدم إمم اعمجٚمس اًمٕميرذمّ 

 هاطمف سمٕمد اقمت٘م٤مًمف ذم احلّٚم٦م ـمٞمٚم٦م صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ُمع روم٤مىمف أطمرار يمرسمالء. 

٦م )ؿمخّميٞمّ  أُّمي٤م خمٓمقـم٤مشميف ومٝميل:.)اعمديٜم٦م اًمٗم٤مويٚم٦م ذم اإلؾميالم( :وُمـ ُم١مًّمٗم٤مشمف اعمٓمٌققم٦م

وهمػمهي٤م  يم  :3;3شمرمجف قمـ اًمٗم٤مرؾميّٞم٦م ؾميٜم٦م ي  (ُأاقل اًمديـ)سمح٨م وتٚمٞمؾ  ،7اإلُم٤مم قمكم

، وىميد دّوٟم٤مهي٤م ذم اًم٘مزويٜميّل  إسمراهٞمؿ ؿميٛمس اًميديـاًمًّٞمد ُمـ أصم٤مر اًمتل أـمٚمٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ٟمجٚمف 

 يمت٤مسمٜم٤م )خمٓمقـم٤مت يمرسمالء( 

 4ييقم شمقذّم . اخل٤مّا٦مٙمت٤ٌمت سم٤معم ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مّص  ويم٤من اًمٗم٘مٞمد يٛمٚمؽ ُمٙمت٦ٌمً 

 ذم اًمّمحـ اًمّمٖمػم ًمٚمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م.  اًم٘مزويٜمّل  وُدومـ ذم ُم٘مؼمة آل  ه 3589ؾمٜم٦م ذي احلّج٦م 

 ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  ورصم٤مه ظمٓمٞم٥م يمرسمالء اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم سم٘مّمٞمدةٍ 

ـــٕٚ ــًٔااه ــؤا ظآــ قٔا ظحِِ ــنُمٔاظ ا ظّ

 

ا ــلياٌــَا ٕســِّ٘اخؽــنٗاج ــِمٔاِــا 

 :ُمٓمٚمٕمٝم٤م  اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ آل ٟمقح سم٘مّمٞمدةٍ فمٛمّٞم٦م اًمٙم٤مورصم٤مه أيْم٤ًم ظمٓمٞم٥م  

ـــا ً ــاااو ـــّ٘م يلاِ ــلال اِن٘ظ

 

ااااخؽنٗ  َا ىـٚامٍلجئـلل ٘ااٌـ أـ ه

 وأّرخ ووم٤مشمف سم٘مقًمف:  

ٚااااأف٘ل اِعــ اأهـنْاُلشـ  ٔ اهوٙ

 

ـــلجأهٔ  ــأف ٙاٌ ــنبٔاٌ ــ٘لا ظ  اف  

 
 اًلضوينيّ  حعناًعّيذ محّمذ 

اًمرومٞمع> وم٘مد يم٤من ُميـ  اًمديٜمّل  ٛمّل اًمٕمٚم اًم٘مزويٜمّل  طمًـاًمًّٞمد حمّٛمد ُمٜم٤ّم ٓ يٕمرف ُمريمز  ىمٚمٞمٌؾ 

، وظمدم اًميديـ ، ؾم٤مهؿ ذم احل٘مؾ اًمث٘م٤مذمّ ره، وأطمد أىمٓم٤مب اًمٗمٙمر اإلؾمالُمّل يأوم٤موؾ وم٘مٝم٤مء قمّم

 شمٚمٞمؼ سمف.  اضمتامقمّٞم٦مً  ُمٙم٤مٟم٦مً  واطمتّؾ 

                                                                    

 . 89للوالّف، ظ ،( ضارى )وطثالء فٖ حَضٓ الًططٗي( 1)
 . 87، ظ1للوالّف، د هركَقبت وطثالء،( 2)
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ومرأيتف ُمتْمّٚمٕم٤ًم سمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف،  ،إًمٞمف أيمثر ُمـ ُمّرةٍ  تّدصم٧ُم 

 ٟمٗمٞمًي٦م، ودائيرةُ  اقًمف> ومٝمق ُمقؾميققم٦مٌ ٠مُ سم واؾمعٍ  ذا اـّمالعٍ 

، وأطميد اًمٕم٘مٚمّٞم٦م واًمٜم٘مٚمّٞم٦مُمـ اًمٕمٚمقم  ًمٙمثػمٍ  طم٤موي٦مٍ  ُمٕم٤مرٍف 

اعمراضمع اعمٕمرووم٦م ذم يمرسمالء اًمتل ُيِم٤مر إًمٞمٝم٤م. يمي٤من ُمتقىّميد 

اًمذهـ، ا٤مذم اًمنيرة، يمٌػم اًمٜمٗمس، قم٤مزم اهلّٛم٦م، سييح 

سمي٤مىمر ي حمّٛمد أيب اعمٕم٤مزم اًمًّٞمد طمًـ اسمـ اًمًّٞمد هق  اًمرأي.

اعمقؾميقّي سمي٤مىمر اًمًيّٞمد حمّٛميد ي اسميـ اعميػمزا ُمٝميدي اسميـ ل ضمّده اعمٕمروف سمآىم٤م ُمػم> ًمٙمقٟمف ؾمٛمّ 

 .  ُم٤مهرٌ  ، وُمّمٜمٌّػ سم٤مرعٌ  ووم٘مٞمفٌ  قم٤مملٌ ضمٚمٞمٌؾ،. اًم٘مزويٜمّل احل٤مئرّي 

ومي٤مح قمٓمير ذيمرهي٤م،  يمريٛم٦مٍ  ٦مٍ قمٚمٛمٞمّ  هةٍ أُ وشمرقمرع ذم ،  ه 8;34وًمد يقم قمروم٦م سمٙمرسمالء ؾمٜم٦م 

حمّٛميد قميغم اعميقمم تٚمّٛمذ ف وشمـمّٞم٦ٌم، صمّؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٜمجػ إذ وشمْمّقع أرجيٝم٤م، ومٜمِم٠م ومٞمٝم٤م ٟمِم٠مةً 

واًمٓمٝم٤مرة،  إُاقلاًمِمٝمػم سم٤مٔظمقٟمد، ويمت٥م ُمـ شم٘مريرات سمحثف مت٤مم ُم٤ٌمطم٨م  يم٤مفمؿ اخلراؾم٤مينّ 

اء، واخلٛمس واًمقىمػ، واخلٞمي٤مرات واًمٓميالق وىمٚميٞماًل ُميـ اًم٘مْمي٤مء، وُمٜمٝمي٤م هي٤مضمر إمم ؾمي٤مُمرّ 

 يميرسمالء سمٕميقدة اإلُمي٤مم واؾمتٗم٤مد ُمٜمف يمثػمًا، صمّؿ قم٤مد إمم حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي ر قمغم اعمػمزا يومحْم

 ٦م اعمِمٙمقرة. ، وضمٝمقده اإلاالطمٞمّ ومذاع اؾمٛمف سم٥ًٌم ضمٝم٤مده اًمٕمٚمٛمّل  ،اًمِمػمازّي 

 ُمٜمٝم٤م:  ،ُمٓمٌققم٦مً  وشمّم٤مٟمٞمػ صمٛمٞمٜم٦مً  وىمد ووع ُم١مًّمٗم٤مٍت 

 ذح اًمٚمٛمٕم٦م.  (3)

 .   ه 3574رسمٞمع اًمث٤مين  ;اعمٓمٌقع ذم  ،هدي اعمّٚم٦م إمم أّن ومدك ُمـ اًمٜمحٚم٦م (4)

 .   ه 3568اعمٓمٌقع ذم  ،اًمّقه٤مسمّٞم٦مومع شمِمٙمٞمٙم٤مت ٦م ذم راًمؼماهلم اجلٚمٞمّ  (5)

 .  جمّٚمدات ُمـ سملم صمامين واطمدٌ  ٌع ُمٜمف جمٚمدٌ ـمُ  ،اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى (6)

وأؾميػ، وُمقضمي٦م  ويم٤من ًمٜمٕمٞمف رّٟم٦م أؾمًك ،  ه 35:2رضم٥م ؾمٜم٦م  48اٟمت٘مؾ إمم ضمقار رسّمف يقم 

 اعمج٤مهد. اًمًّٞمد حمّٛمد ، وُدومـ ذم ُم٘مؼمة ـم٤مهمٞم٦مٍ  طمزنٍ 

ر ذم اًم٘ميرن اًمراسميع يسم٤مًمذيمر ُمٜمٝمي٤م: )ٟم٘مٌي٤مء اًمٌِمي ُمـ اعمراضمع، أظمّص  شمرمجتف ذم يمثػمٍ  تورد

 ( وهمػمه٤م. :3 ، صًمٚمِمٞمخ طمًلم اًمٌٞمْم٤مين ،(، و )قم٤مم اًمثامٟملم ;:5، ص3، جريقمِم
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 .اًؽرياصيّ  مريصا مهذيّ اًعّيذ 

، وٟمِم٠م هبي٤م ٦مهجريّ  3526ُوًمد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م 

شمٌييّقأ اعمٙم٤مٟميي٦م اعمرُمقىميي٦م ذم قمٚمييقم اًمييديـ  ذم سمٞميي٧ٍم 

 واًمييده اًمًييٞمّد طمٌٞميي٥م اه احلًييٞمٜمّل  ،ريٕم٦ميِمييواًم

د طمًيلم يُّميـ أسمٜمي٤مء قميّؿ اًمًيٞمّد حمٛمي اًمِمػمازّي 

 اًمِمػمازي اًمِمٝمػم. 

سمؽمسمٞمتف ؿم٘مٞم٘مف اعمرطميقم اًمًيٞمّد ُميػمزا  لوىمد قمٜم

ذ قميغم  قمٌد اه احلًٞمٜمّل  كم، وشمتٚمٛمّي اًمِمٝمػم سم٤مًمتقؾمّي

، واًمًٞمّد حمّٛمد ٤م اهلٛمداينّ اعمػمزا حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي زقمٞمؿ اًمثقرة اًمٕمراىمٞم٦ّم، واحل٤مج آىم٤م رو

 وؾمقاهؿ ُمـ أؾم٤مـملم اًمٕمٚمؿ.  يم٤مفمؿ اًمٞمزدّي 

اي٤مطم٥م  ائّل اًمًي٤مُمرّ  اًمٓمٝميراينّ حمّٛميد ُمـ اًمٕماّلُمي٦م اعميػمزا  >ُمـ اًمرواي٦م وًمف قمّدة إضم٤مزاٍت 

اًمِميٞمخ احلي٤مّج )ُمًتدرك سمح٤مر إٟمقار(، واًمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين اي٤مطم٥م )اًمذريٕمي٦م (، و

٤ٌّمس اًم٘مّٛمل ا٤مطم٥م )ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم  ٤من(. قم

طمٞمي٨م أىمي٤مم اجلامقمي٦م ذم  ،اًمديٜمّٞمي٦ماعمرضمٕمّٞمي٦م ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم سم٤مرقم٤ًم، اوٓمٚمع سمٛم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد و

سمٚمٖمي٧م  ورؾم٤مئؾ وشمٕمٚمٞم٘م٤مٌت  إُاقلذم ُم٤ٌمطم٨م  ىمّٞمٛم٦مٌ  اًمنميػ، وًمف ُم١مًّمٗم٤مٌت  اًمّمحـ احلًٞمٜمّل 

 يمت٤مسم٤ًم.  :3

ذم أهيؾ  ٦مً ظم٤مّاي ،ًمِمٕمروسم٤مإلو٤موم٦م إمم يمقٟمف وم٘مٞمٝم٤ًم زاهدًا، وقم٤معم٤ًم ضمٚمٞماًل، وم٢مّن ًمف إعم٤مُم٤ًم سمٜمٔمؿ ا

 وُمٓمٚمٕمٝم٤م:  ،3ذم اًمزهراء . ىم٤مل ىمّمٞمدةً :اًمٌٞم٧م

اهآــــ  ىلا ظــــنفٙاٌِـــلاٌــــ ٘ٗ

 

ـــأهيٚا فً٘  ـــ ِـاهـ ــِلىلاأشـ اسـ

اؼن ىـــلاأظـــللٓافهٙنــــلاهــــ ِل 

 

ا ظٕــن ُامــ اســِلانــنفِاِــال اظ ــكٓ 

                                                                     

 . 115، ظ 50تبضٗد ح٘بتِ هي ؤي٘بى الطً٘ٔ، د  التجسٌب ًجصٓ  هي( 1)
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اىٔـــا ىلاأىـــاٙا ٓنـــلّٓاظــــ ملبٚ

 

ـــل  ــللبااُ ــٌلاأظ ــلاظ م ــابٕاظي اٌأه

 : وًمف ُمـ ىمّمٞمدة ىم٤مل ومٞمٝم٤م 

ـــِطٓ ــ يليااوٌـ ــنلَام ـ ــنو انِا مـ ا ظـ

 

ــ ِِ َاااأفٙ  ــَام  ـــآاِرو ــنِاوج ا ظجن ن

ــلاىــــٍنفٔ  ا ظ   اـــنِاظــــفلىلاٌـــَا و ُـ

 

ــَ  ــااوٌ ــ ان ــافِام ــ  فً الفِ ظص ــ  َِاش ا ظٍ

ــنِااباــاوأى  ــَ٘ا ظٕــ مٓامــ أــلّاجلن اإظ

 

ــلفب  ـااأو ــ ــٚارــو ٍاوأٌِ ــاٍالر اىجرّ

ـــح ٍَ  َااظـ ــلفه ـــٕلّام ـ ـــٚاأ اُـ اورظـ

 

ـــ اِــــاُم اوشــــ ٘ َ  اوإنّـــوا ىـــ ٍامـ

اســـلٔوَاُوـــُِاظـــَاإّٗافنِِـــَاواوظــــم 

 

ــٚ  َاااوأخِ ــِ ى ــنمَاوأف ٙالآ ــٚاِ الر

٦م. وىمد شم٘ميّدُم٧م يميرسمالء ذم قمّمييّويم٤من حيًـ اخلّط وجيٞمده ذم اًمٕمرسمٞم  ره ي٦م واًمٗم٤مرؾمٞمّ

. شمقذّم ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿميٕم٤ٌمن اعمٕمٔمي٤مً وصم٘م٤مومٞمّ ٤مً وقمٚمٛمٞمّ شم٘مّدُم٤مً ديٜمٞمّ  ؿ ي٤َّمً

ىمٞمٛمي٧م قميغم روطميف ي، وظمً ه 35:2ؾمٜم٦م  رت يمرسمالء سمٛمقشمف أطمد أقمالُمٝم٤م اًم٤ٌمرزيـ، واُ

 اًمٓم٤مهرة قمّدة ومقاشمح. 

 ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  تف ذم آطمتٗم٤مل اًمذي أىم٤مُمف ظمدُم٦م اًمرووتلم اعم٘مّدؾمتلم سم٘مّمٞمدةٍ وىمد أسّمٜمُ

اوظرّرـنماااٌَ ا سـ ملفٔاا ظحِلُـل

 

ـــل  ـــي نِّاأو فٔاأىـ  نــ اوظـرــ

ــٚ  ــن٘ فٔااو ٓس ــىلٌِلاٌ ــَاش ا(1)ٌ

 

اااُـصؽٍِِل  ا رـن لانـاُ٘للاا ظ ـرنٜ

 ُمـ ؿمٕمراء اًم٘مٓمر.  ورصم٤مه ومريٌؼ  

اًمِمػمازي، وطمًيـ اًمِميػمازي، واي٤مدق حمّٛمد وىمد أٟمج٥م اًمٗم٘مٞمد قمّدة أوٓد هؿ اًم٤ًمدة: 

 ُمٓمٌققم٦م.  ، هلؿ ُم١مًّمٗم٤مٌت وقمٛمؾٍ  اًمِمػمازي، وجمتٌك اًمِمػمازي، ويمّٚمٝمؿ رضم٤مل قمٚمؿٍ 

ـمٕمٛم٦م اًميذي أايدر  رو٤م آلحمّٛمد ا٤مدق اًمًّٞمد شمٓمّرق إمم شمرمجتف قمدد ُمـ اعم١مًّمٗملم ُمٜمٝمؿ: 

 ٤ًم أؾمامه )ذيمرى وم٘مٞمد اإلؾمالم اخل٤مًمد (يمت٤مسم٤ًم ظم٤مّا 

                                                                    

 . 83، للوالّف، ظ( األضَاق الحبئطٓ  ضارى زَٗا ى )( 1)
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 عتذ اًحعني آي طعمحاًعّيذ 

اًمًيّٞمد قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار اسميـ اًمًّٞمد هق 

ضمقاد اًمٙمٚمٞميدار اسميـ اًمًّٞمد اسمـ  قمكم اًمٙمٚمٞمدار

اًمًيّٞمد ؾميٚمٞمامن اسميـ اًمًيّٞمد طمًيـ اسميـ اًمًّٞمد 

 درويش اسمـ أمحد سمـ حيٞمك ٟم٘مٞم٥م إذاف اسميـ

 ظمٚمٞمٗم٦م ٟم٘مٞم٥م إذاف اسمـ ٟمٕمٛم٦م اه اسميـ اًمٕمي٤ممل

ـمٕمٛم٦م )اًمث٤مًم٨م( ٟم٘مٞم٥م إذاف اًمًّٞمد اًمٗم٤موؾ 

دان اًم٤ًمدة قمغم أوٓده اًمذيمقر )وهق اًمقاىمػ ًمٗمّ 

(، وُي٘م٤مل: وًمده )آل ـمٕمٛم٦م( اسميـ   ه 3247ؾمٜم٦م 

ٟم٘مٞم٥م إذاف  قمٚمؿ اًمديـ سمـ ـمٕمٛم٦م )اًمث٤مين( اسمـ ذف اًمديـ اسمـ ـمٕمٛم٦م يمامل اًمديـ )إّول(

أمحيد اًمٜمي٤مفمر ًميرأس اًمٕميلم  سميـحمّٛميد سمـ أيب ضمٕمٗمر أمحد )أسمق ـمراس( سمـ حيٞمك سمـ أيب ضمٕمٗمر ا

)وُي٘م٤مل ًمقًميده: آل  )اًمث٤مًم٨م(حمّٛمد سمـ أيب اًمٗم٤مئز ا( وًمف يمراُم٤مٌت  ،وىمؼمه ُيزار ،)اعمدومقن ذم ؿمٗم٤مصم٦م

ل( إوّ يب اًمٗمي٤مئز أ) حمّٛميدسمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ أمحد سمـ  احلًـ قمكمّ  وم٤مئز( سمـ أيب

سميـ أيب احلًيـ قميكم ال احلؼم اعمٚمّ٘م٥م سمخيػم اًمٕمياّم حمّٛمد سمـ أيب ضمٕمٗمر اسمـ قمكم اًمٖمريؼ حمّٛمد سمـ ا

سمـ إسميراهٞمؿ اعمجي٤مب احمّٛمد احل٤مئرّي سمـ اأمحد )وُي٘م٤مل ًمقًمده: سمٜمق أمحد(  ٥ماًمٓمٞمّ اعمجدور سمـ أيب 

 .8سمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمرااًمٕم٤مسمد حمّٛمد سمـ ا

ومٞمٝمي٤م شميقذّم و  ه ;;34يمرسمالء ؾميٜم٦م ُوًمد ذم ٝم٤م: ِمٞمٕم٦م( وهذا ٟمّّم وردت شمرمجتف ذم )أقمٞم٤من اًم

                                                                    

ـ  1318هحطّم الحطام سـٌٔ   3ٍتَفّٖ َٗم الرو٘س  ،ّـ 1309م الحسٌٍ٘٘ٔ ثًس ٍفبٓ ٍالسُ يب تَلّى سسأً الطٍؾٔ( 1)  ،ّـ
 . الحسٌٍ٘٘ٔ ٍثٌى ثًؽ المٌبقط يلى ًْط ،ٍاضتْط ثةقًبم الفمطاء ،ٍوبى هخبال  للعّس ٍالَضو

 ،ٍالسوتَض يجس الزـَاز  ،ٍالسٍ٘س هػكفى ،ٍالسٍ٘س يجس الطؾب ،هْسٕ ٍالسٍ٘س ،ؤيمت ستّٔ ؤٍالزُ شوَض ّن : غبحت التطرؤ
 . وَزٍهح

األًسـبة   ٍلس ؤحجتْب الٌسٍبثَى فـٖ وتـت   ،الٌست هي الوطزٍطات الربغٍٔ الوَرَزٓ لسى االُسطٓ التجسٌب غَضٓ ّصا( 2)
 الوركَقٔ ٍالوكجَئ ؤٗؿب . 
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قمكم اًمٙمٚمٞميدار اًمًّٞمد اًمنميػ، هق اسمـ  وُدومـ ذم إطمدى طمجرات اًمّمحـ احلًٞمٜمّل ،  ه 35:2

ضمقاد اًمٙمٚمٞمدار ُمـ أهة آل ـمٕمٛم٦م ُمـ ؾمالًم٦م آل وم٤مئز اعمقؾمقيلم اًمتل اؾمتقـمٜم٧م ُمٜمذ اًمًّٞمد اسمـ 

 هجري٦م.  469ؾمٜم٦م 

قمغم أداء ظمدُمتف  سمٕمد ووم٤مة واًمده، واؾمتٛمرّ  :353ًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م ؾمٜم٦م اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف ؾمداٟم٦م ا

طمٞمٜمام رهم٥م ذم آقمتٙمي٤مف وآٟميزواء،  3565طمّتك ؾمٜم٦م  7حلرم ضمّده اعمٓمّٝمر احلًلم سمـ قمكمّ 

 قمٌد اًمّم٤مًمح آل ـمٕمٛم٦م اًم٤ًمدن احل٤مزم ًمٚمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م. اًمًّٞمد ومتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م ًمقًمده إيمؼم 

ٌّع ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م اًمت٤مرخيّٞم٦م واًمٗمٚمًيٗمٞمّ وًم٘مد يم٤من اعمؽمضمؿ سم٤مطمث٤ًم حم٘مّ  ٦م ٘م٤ًم، يٛمٞمؾ سمٓمٌٕمف إمم اًمتت

. وىميد أديبّ  قمٚمٛميل   ٦م ذم طمْمـ أسمٞمف، وُم٤م يم٤من حييٞمط سميف ُميـ ضميق  ًمٞمّ ًمدراؾمتف وشمرسمٞمتف إوّ  ٟمتٞمج٦مً 

٤من صميػمت ذم يميرسمالء وسمٖميداد إسّميأُ ُمـ اعم١ممترات اًمتل قُم٘مدت، واحلريمي٤مت اًمتيل  اؿمؽمك ذم يمثػمٍ 

 ُمٞمالدي٦م.  42;٦3م اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م ؾمٜم

طمٞم٨م اؾميتٓم٤مع أن يّميٜمّػ سمٕميض اعم١مًّمٗمي٤مت  ،واًمٕمٚمٛمّل  وإديبّ  اًمت٤مرخيّل  ومل يؽمك اًمٌح٨َم 

يم٤مٟم٧م شمٕمّد ُمـ أوخؿ اعمٙمت٤ٌمت ذم يمرسمالء> ؾميقاء ذم خمٓمقـم٤ممي٤م اعمٗمٞمدة، وجيٛمع ُمٙمت٦ٌم ىمّٞمٛم٦م

ذم هيذه  إصمر اًمثيقرة اًمتيل ٟمِمي٧ٌم ذم يميرسمالء  ه 3555أو ُمٓمٌققم٤مم٤م، وًمٙمٜمّٝم٤م اطمؽمىم٧م ذم قم٤مم 

اًمًٜم٦م سملم أه٤مزم يمرسمالء واًمًٚمٓم٦م اًمؽميمٞم٦م ومٞمٝم٤م، واًمتل اٟمتٝم٧م سم٤مٟمًيح٤مب إشميراك ُميـ يميرسمالء 

 واؾمتٞمالء إهٚملم قمغم احلٙمؿ. 

ـ أن جيٛمع سمٕمض ُمًقّداشمف ذم قمزًمتف ذم أواظمر أّي٤مُمف وي١مًّمػ ُمٜمٝم٤م قمّدة يمت٥م هل:  ـ اعمؽمضمؿ ُم  وىمد متّٙم

   .;356ٌع قم٤مم ـمُ  ،ي شم٤مريخ يمرسمالء 3

 :اعمخٓمقـم٦م ومٝمل  أُّم٤م يمتٌف

 ي طم٤مًم٦م اًمٕمرب آضمتامقمّٞم٦م ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م.  4

 ي ىمريش ذم اًمت٤مريخ.  5

 ي سمٓمقن ىمريش.  6

                                                                    

 . 20ظ، 1د قًؤ، آل ّبزٕ سلوبىهركَقبت وطثالء، ( 1)
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 اًل. ي شم٤مريخ يمرسمالء ُمٗمّّم  7

 لم. ي شم٤مريخ آل ـمٕمٛم٦م اعمقؾمقيّ  8

 ي شم٤مريخ يمرسمالء سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م.  9

 ي أدي٤من اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م.  :

 :ُمٜمٝم٤م ظمرى أُ  راق وذًمؽ سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمحقٍث ي ُمٕمجؿ اعمدن وإ ٤مر اًمت٤مرخيّٞم٦م ذم اًمٕم ;

 ي شم٤مريخ اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم اإلؾمالم.  32

 ٦م. ي ٟمِم٠مة إدي٤من اًمًامويّ  33

   9ي شمرمج٦م طمٞم٤مة أيب ـم٤مًم٥م قمّؿ اًمٜمٌل 34

 ذم اًمٕمراق. اعم٘مّدؾم٦م ي شم٤مريخ اعمدن  35

 ٥م وُمٚمقيمٝم٤م. سمـ اعمًٞمّ حمّٛمد ًٝم٤م ٦م اًمتل أؾّم ي ٟمِم٠مة اًمدوًم٦م اًمٕم٘مٞمٚمٞمّ  36

٤ٌّمد.قن ذم اًمٕمٍم ي إدسم٤مء اًمٕمٚمقيّ  37   اًمٕم

٤ٌّمس ي طمٞم٤مة سمٕمض اخلٚمٗم٤مء  38  يرلم. اًمٕم

 . قمٌد اًمّم٤مًمحاًمًّٞمد وشمقضمد هذه اعم١مًّمٗم٤مت واعمخّٚمٗم٤مت ًمدى أيمؼم أوٓد اعمتيرضمؿ 

ذم إّول (، ويمي٤من اًمٕم٤مُميؾ   ه 35:2يي   ه 3597ف اًمًٜمقات إظمػمة ُمـ طمٞم٤مشميف )قم٤مذشمُ 

ي حيٛمٚمف، واًمٕم٤مـمٗم٦م اًمرىمٞم٘م٦م اًمتل ييتحغّم هبي٤م، ومٙمي٤من ُمثي٤مل اإلٟمًي٤من رؾمقخ ُمٕم٤مذشمف اًمٜمٌؾ اًمذ

اًمقديع قمغم ٟمح٤موم٦م ضمًٛمف، وضمٝمقرة اقشمف، وإذاق وضمٝمف، ويمي٤من اعمتقاويع اًميذي شميداظمؾ 

ّٟميف أد، واخلٚمؼ اًم٘مقيؿ، يمام ، واحلّس اعمتقىمّ ُمـ اًمذيم٤مء احل٤مدّ  قمٔمٞمؿٍ  اًمزهد ُمٕمف، ويم٤من قمغم ضم٤مٟم٥ٍم 

٤ًٌّم ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م واًمت٠مُّمؾ. يم٤من ُمّٞم٤مًٓ إمم اًمٕمزًم٦م، ي١مصمر ا  ٟٓم٘مٓم٤مع قمـ همقهم٤مء اًمٜم٤مس، حم

ومل أزل أطمتٗمظ ذم ذايمريت اًمٙمثػم ُمـ إظم٤ٌمر واًمّمقر قمـ ؾمػمة هذا اعمٗمّٙمر> وم٘مد يم٤من قم٤معمي٤ًم 

وإّيي٤مه ذم داره  وم٤مواًل، ورث اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ أؾمالومف إجم٤مد، ويمٜمي٧م يمّٚميام ويّٛمٜمل جمٚميٌس 

ح حييّدصمٜمل ومّميقًٓ ممتٕمي٦م قميـ شمي٤مريخ اإلؾميالم وؾميػم اًمٙم٤مئٜم٦م ذم حمّٚم٦م اعمخّٞمؿ ًمٚمدرس قمٜمده را

                                                                    

 . 125 ٍ 124، غع 50ؤي٘بى الطً٘ٔ، للسٍ٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
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ُمٜمٝمي٤م احليّؼ، ويمي٤من  ٦م اًمتل ٓ يٛمّٚمٝم٤م اًمًيٛمع، وٓ حييّػ ٌٞمّ اًمٓم٤مشمف، وم٤مؾمتٛمتٕم٧م سم٠مطم٤مديثف ؿمخّمٞمّ 

يًتِمٝمد سم٠مىمقال اًمٗمالؾمٗم٦م واحلٙمامء قمـ اعمّم٤مدر اًمتل أضمٝمد ٟمٗمًيف أقمقاُمي٤ًم ـمقيٚمي٦م ذم اًمٌحي٨م 

 ع وآؾمت٘مّم٤مء قمٜمٝم٤م. واًمتتٌّ 

ُمي٤مرس  38اعمقاوميؼ   ه 35:2ؾمٜم٦م ؿمّقال  34ذم ا٤ٌمح يقم اجلٛمٕم٦م  وًمٗمظ أٟمٗم٤مؾمف إظمػمة

 م.  84;3ؾمٜم٦م 

 وأّرخ قم٤مم ووم٤مشمف اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ قمكم اًم٤ٌمزي سم٘مقًمف: 

الــِ ْاإظــٚا ٕســِّ٘اإن ــل ُاومٓـــ ْ

 

ـــا نٌ  ــرِلِااس ـــ وػٙاس ــاٙا ظ ا ظي

اهلظحٔ ــِِِ ْاٌـــل ٓاٌِ ــلاِــلّٓاِـــا 

 

ــنٍاِـــلّٓ  ـــيلالـــواا ظح ــِ ا ظ اه

ا ظِآــأىِ ْاآــٍكٔاٌــَشــلٌك اُامـــ  

 

اُجرٙا ٓجـ َاُـنّٓا ظجـر ااااٌ نيٓ 

اومٓــِ ْامـــ ا و ِا ُــه ااأمـــلمِل 

 

ـــلمٓ  ـــ صؤااو ـــٕ اش ــل اوظ املُ

ا(ِـــلاإنّــؤاٗذاهّوــ ِا ظح ــِ ْااا) 

 

اىلفُ ـــوافٔمـــــاأ اىمـــ يٓاإ  

  

 سم٘مقًمف:  سمـ احلًلم اهل٤مؿمٛمّل  قمكمّ اًمًّٞمد وأّرخ ووم٤مشمف أيْم٤ًم اخلٓمٞم٥م 

ـــلو وفِـ ــااٌ ــل ه ــِ ْامميلأ ال

 

َااانملْٓ  انـلل ا ظحـلا ِ ٚااٌَ ا ظحجـ

ا() ظ رــأاملــنٙا ظح ــِ ْااأف٘خ ــو 

 

ٚاااالـوا  اِـااِــع انحوـواا ظح ـِ 

  

ذم يمت٤مسميف )ُمٜم٤مهيؾ  اًمٙمي٤مفمٛمّل  ضمٕمٗمر إقمرضمّل اًمًّٞمد وممّـ ذيمره ُمـ إقمالم ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ 

ُميـ اًمِميٕمراء  ييٌؼ . ورصمي٤مه ومر هميػمهؿو( 787 ، صاًميب ذم أٟم٤ًمب اًمٕمرب، اعمخٓميقط

 ٦م. ٦م واًمًٜمقيّ وإدسم٤مء ذم ذيمراه إرسمٕمٞمٜمٞمّ 

                                                                    

فٖ ) ًمجبء الجطـط فـٖ ؤيـالم المـطى الطاثـى       الط٘د آلب ثعضن الكْطاًٍٍٖ٘سًب الوتطرن رولٔ  هي األيالم هٌْن : شوط س(  1
فـٖ   س غـبلح الطْطسـتبًٍٖ  ٍالسـٍ٘  ( ، 115، ظ 7 ، دٍذ٘ط السٗي العضولٖ فٖ ) األيالم ( ،1058، ظ1 ، دطـيط

 .375، ظ 2، د ( طاق الحسٗجه٘ط ثػطٕ فٖ )ؤيالم الس٘بسٔ فٖ الًٍ( ؤزضوتْب )ضرػ٘بتٌ وتبثِ
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 اًطتاطتائّ  علّ اًعّيذ محّمذ 

اسمـ ُمػمزا ُمٝميدي  قمكمّ اًمًّٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اسمـ اًمًّٞمد قمكم اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد هق اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ 

 ا٤مطم٥م اًمري٤مض. اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اسمـ اعمػم 

تٝم٤م وقمٚمٛمٝمي٤م، وأظميذ  أهة )آل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل( اعمٕمرووم٦م سم٘مدؾمٞمّ ، وٟمِم٠م ذم ه 3524ُوًمد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م 

ـ اعمػمزا قميكّم ٟم٘ميّل اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل اعمتيقرّم  اعم٘مّدُم٤مت ُمـ أقمالم أهشمف يم٤مًمٕمالُّم٦م اًمًٞمّد أىم٤م ُمػمزا ضمٕمٗمر اسم

ر درس ي، صمّؿ طمْمي٤مت ُمـ اًمٕمرسمٞم٦ّم قمغم اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلرّ ًمٞمّ ، صمّؿ طمي درس إوّ  ه 3543قم٤مم 

ًمٙمٌػم اعمج٤مهد اًمِميٞمخ حمّٛميد شم٘ميّل اًمِميػمازّي زقميٞمؿ اًمثيقرة اًمٕمراىمّٞمي٦م، واًمًيٞمّد ُميػمزا هي٤مدي اًمٕم٤ممل ا

 قمديدة.  وهمػمهؿ ُمـ إؾم٤مشمذة اًمٗمْمالء، وًمف ُمٜمٝمؿ إضم٤مزاٌت  اخلراؾم٤مينّ 

واومير، وؾمي٤مهؿ سمٛم٘ميّدُم٤مت اًمثيقرة اًمٕمراىمّٞمي٦م  ٦م وضب ومٞمٝم٤م سمًٝمؿٍ اؿمتٖمؾ سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞمّ 

م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اعمحّٚمٞمي٦م آٟميذاك،  :3;3ؾمٜم٦م ؾم٤مُمّراء مم م طمٞم٨م ُٟمٗمل إ 42;3قم٤مم اًمٙمؼمى

 م.  42;3أيٚمقل قم٤مم  47إمم ضمزيرة هٜمج٤مم ُمع أطمرار يمرسمالء ذم  ّجروهِ 

شمدّل قمغم مّهتف اًم٘مٕم٤ًمء، وىمد ضب هب٤م أروع اعمثؾ ذم اًمٌٓمقًمي٦م  شم٤مرخيّٞم٦مٌ  وًمٚمٛمرطمقم ذيمري٤مٌت 

ريـ. ويمي٤من إمم يؿ ذم صميقرة اًمٕمِمياًمٖم٤مؿم واًمتْمحٞم٦م واًمِمٝم٤مُم٦م واإلسم٤مء وّد آطمتالل اًمؼميٓم٤مينّ 

ذم  حمؽمُمي٦مٍ  سمِمخّميٞم٦مٍ يتٛمّتع اًمنيرة، ويم٤من  ضم٤مٟم٥م وم٘م٤مهتف رىمٞمؼ اًمروح، وإمم ضم٤مٟم٥م شم٘مقاه ٟم٘مّل 

ذم احلّؼ واًمقـمٜمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م، ضمريئ٤ًم ٓ هي٤مب اًمٙميقارث  إوؾم٤مط آضمتامقمّٞم٦م، ويم٤من رضماًل اٚم٤ٌمً 

 مل شمَر اًمٜمقر سمٕمد.  ظمّٓمٞم٦مً  واًمزقم٤مزع. شمرك ُم١مًّمٗم٤مٍت 

 رؾميٛمل   قميغم ٟمٓمي٤مٍق  طم٤مومٌؾ  ، وضمرى ًمف شمِمٞمٞمعٌ  ه 35:3مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م  38 ذم يمرسمالء يقم قذّم شمُ 

 ا٤مطم٥م اًمري٤مض. ، وُدومـ ذم ُم٘مؼمة اًمٕمالُّم٦م اًمًٞمّد حمّٛمد اعمج٤مهد اسـم اًمًٞمّد قمكمّ وؿمٕمٌّل 

                                                                    

 . 82للوالف، ظ وطثالء فٖ حَضٓ الًططٗي،( 1)
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 األرُس افعلمّوة

اًمِمٝمػمة ذم يمرسمالء ىميدياًم وطميديث٤ًم، إُه اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ٤مرئ ذم هذا اًمٗمّمؾ قمغم شم٤مريخ يّٓمٚمع اًم٘م

، وذم هيذه اًمٓمٌٕمي٦م تٝم٤م ذم اًمٓمٌٕم٦م إومم ُمـ يمت٤ميب هذا طم٥ًم اؾميتٞمٓم٤م ٤م اًمتي٤مرخيّل ىمد صمٌّ  ويمٜم٧ُم 

طم٥ًم طمروف اعمٕمجؿ، وُمًتٜمدًا ذم ذًمؽ إمم اعمّم٤مدر اعمٓمٌققمي٦م إُه أن يٙمقن شمرشمٞم٥م  رهم٧ٌُم 

تل قمثرت قمٚمٞمٝم٤م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمًتٜمدات واًمقصمي٤مئؼ اًم٘مديٛمي٦م، ُميع ذيمير أؾميامء واعمخٓمقـم٦م اًم

 هة. أُ أقمالم يمّؾ 

 ظرتاةاديّ االآي 

، اؾميتقـمٜم٧م 7ه اًمٕمٚمؿ اعمٕمرووم٦م اًمتل يٜمتٝمل ٟمًٌٝم٤م إمم اإلُم٤مم احلًيلم سميـ قميكمّ أُ إطمدى 

اسميـ  ُمّميٓمٗمكاًمًيّٞمد ، وُمـ ُمِم٤مهػمه٤م اًمٕمي٤ممل اًمٗم٤مويؾ يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجرّي 

ُميـ  ،ُمػم قمٌد اعمجٞميداًمًّٞمد ؾمٛمٞمع اسمـ اًمًّٞمد قمكم اسمـ اًمًّٞمد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد 

قميكم اسميـ اًمًيّٞمد طمًـ اسميـ اًمًّٞمد ، وُمٜمٝم٤م اًمٕماّلُم٦م اخلٓمٞم٥م 7ؾمالًم٦م زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم

اًمققمظ (، يم٤من وم٤مواًل ضمٚمٞماًل سمٚمٞمٖم٤ًم ذم   ه3588ي  34:5اعمذيمقر ) ُمّمٓمٗمك اإلؾمؽماسم٤مدّي اًمًّٞمد 

،  ه3588ؾميٜم٦م إّول  رسمٞميعٍ  47يقم شمقذّم ذم اًمٜمٔمؿ،  هيٕم٦مٌ  ، وسمدهي٦مٌ وىّم٤مدةٌ  واإلرؿم٤مد، ًمف ىمرحي٦مٌ 

 :سم٘مقًمف  سمـ احلًلم اهل٤مؿمٛمّل  قمكم  اًمًّٞمد  وأّرخ ووم٤مشمف اخلٓمٞم٥ُم 

اخؽِوللأـل اٌـ  ٓا ظـرم ِااااىِمٚ

 

ـــحلٌل  ــلاام ـــؽً٘اوألن  ٔى ا ظ

ــنٔ اٌّــآا ظح ــ ِا)هِنمــو  ا(ن

 

ـــِآا  ـــّ٘ٔاوى ــوا ٓل اىلفُ 
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 هؿ ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٙمامل:  وأقم٘م٥م صمالصم٦م أوٓدٍ 

 احل٤مومٔم٦م، ومّمٞمح٤مً ضمريئ٤مً ذم اخلٓم٤مسم٦م.  ٤مً ومٓمٜم٤مً، ىمقّي ( يم٤من ذيمٞمّ   ه3597ي  3532) ي اًمًٞمّد حمّٛمد قمكمّ 3

 ُمٝمدي وهق أطمد اخلٓم٤ٌمء إضمالء، واؾمع اًمٕمٚمؿ، يمٌػم اهلّٛم٦م. اًمًّٞمد حمّٛمد ي 4

٥م سم٤مًمتج٤مرة، ومل يزل ؿمٖمقوم٤ًم سمٛمٓم٤مًمٕم٦م اًمٙمت٥م. ضمٚمٞمٌؾ  وٌؾ وهق وم٤ماًمًّٞمد حمّٛمد ي 5 ًّ  ، يتٙم

، طمٚميق اعمحي٤مضة، ضمٚمٞميٌؾ  وم٤مويٌؾ  ظمٓمٞم٥ٌم  ،ُمٝمدّي اًمًّٞمد حمّٛمد سمـ اُمّمٓمٗمك اًمًّٞمد وُمٜمٝمؿ 

 ًمٓمٞمػ اعمٕمنم. 

 اًوتري علّ اًعّيذ آي األمري 

زيد اًمِمٝمٞمد  ، يٜمتٝمل ٟمًٌٝم٤م إمماًمٙمٌػم قمكمّ اًمًّٞمد ُمـ إه اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمتل شُمٕمرف سمآل إُمػم 

اًمًيّٞمد ُمٜمٝم٤م قم٤مئٚم٦م اًمٕماّلُمي٦م  ،، شمٗمّرقم٧م ُمٜمٝم٤م قمقائؾ يمثػمةٌ 7سمـ احلًلم اسمـ اإلُم٤مم اًمًج٤مد قمكمّ 

، ٟمًي٦ٌم عمّمي٤مهرشمف سمي٠مهة اًمًي٤مدة آل اًمِميٝمػم سم٤مًمِمٝمرؾميت٤مينّ  ه٦ٌم اًميديـ احلًيٞمٜمّل  قمكمّ حمّٛمد 

قميغم تٚمّٛمذ قمٍمه، شماًمٙمٌػم ُمـ ضمٝم٤مسمذة أقمالم  قمكمّ اًمًّٞمد . ويم٤من ضمّده إقمغم إُمػم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

اي٤مطم٥م احليدائؼ،  س اًمقطمٞمد(، واًمِميٞمخ يقؾميػ اًمٌحيراينّ )اعم١مؾّم  اًمِمٞمخ آهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

 .ُمدّرس اًمٓمّػ احل٤مئرّي  ٟمٍم اه اًمٗم٤مئزّي اًمًّٞمد و

هق اًمًٞمّد ُمٜمّمقر واًمد إُمػم  وإّن اًمذي ه٤مضمر إمم يمرسمالء واؾمتقـمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجرّي 

ك اسميـ إُميػم اًمًيٞمّد قميكم اًمٙمٌيػم يوُمـ ذّريتف اًمًٞمّد طمًلم سـم حمًـ سميـ ُمرشمْمي اًمٙمٌػم، اًمًٞمّد قمكمّ 

ـ احلًٞمٜمّل  (، يم٤من قم٤معم٤مً شم٘مٞم٤ّمً ورقم٤مً، وهق واًمد اًمٕمالُّم٦م اًمًٞمّد حمّٛمد قمكمّ ;353ي  3468)  . ه٦ٌم اًمدي

                                                                    

ـ تطـطٗي   ّ 1348، روبزى الخبً٘ٔ، 4، الوزلس 9الجغسازٍٗٔ، د ( االُسطٓ هزلّٔ )الوطضس ضارى ثطإى تفػ٘ل تبضٗد ّصُ( 1)
 م. 1929الخبًٖ 

م يٌـس تطـى٘ل ٍظاضٓ يجـس الـطحوي     1921ؤٗلَل سٌٔ  27َم يبلنٌ رل٘لٌ، ٍضبيطٌ هجسوٌ، اُسٌس بلِ٘ هٌػت ٍظاضٓ الوًبضف ٗ( 2)
٘ئـٔ ٍاإلسـالم، رجـل      الٌم٘ت الخبً٘ٔ، ٍوبى ؤحس ؿٔ الحسـ٘ي، اْل ططٗي فٖ وطثالء. ِل هالّفبتٌ لٍ٘ؤٌ، هٌْب : ًْ ضربالت حَضٓ اًل

ل ذ الجالغٔ ؟ ٍغ٘طّب، ووب ِل هركَقبتٌ وخ٘طٌٓ، ؤغسض هزلّٔ اًل م، 1910ن فـٖ الٌزـف يـبم    لبف، السالئل ٍالوسبئل، هب َّ ًْ
طاق، تَفّٖ ثبلىبنوٍ٘ٔ هسبء َٗم االحٌ٘ي  م. ٍؤيمـت  1967ضـجبـ   6ّـ ـ  1386ضَال 27ٍّٖ ؤٍٍل هزلٍّٔ يطثٍ٘ٔ نْطت فٖ اًل

هـي الحلجـبت األزثٍ٘ـٔ،     يسٍٓ ؤٍالزُ، هٌْن الوحبهٖ السٍ٘س رَاز الطْطستبًٍٖ، ٍَّ ؤزٗتٌ فبؾل، ٍوبتتٌ هكجَوٌ، سبّن فٖ وخ٘ـطٍ 
 م .2005م. تَفّٖ السٍ٘س رَاز فٖ آة 1992ثب  يي س٘طٓ ٍالسُ قُجى سٌٔ ؤغسض وتب
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 آي اًتحشاين

ر يين قمِم، اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمث٤مؿم٤مُمٍخ  وجمدٍ  سم٤مذخٍ  ذات ذٍف  ٦مٌ قمٚمٛمٞمّ  هةٌ أُ 

ُميـ  ،اعميدومقن ذم هبٌٝمي٤من اًمٌحيراينّ  قمٌد اه اًميٌالدّي اًمًّٞمد ، شمٜمت٥ًم إمم اًمٗم٘مٞمف اًمٙمٌػم اهلجرّي 

 .  7اًمٕم٤مسمد اسمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿحمّٛمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب سمـ اًمًّٞمد ذّرّي٦م 

اعمتيقرّم  اًمٌحيراينّ اًمًيّٞمد حمّٛميد قمٌيد اه اسميـ اًمًيّٞمد وأسمرز أقمالم هذه اًمًالًم٦م ذم يمرسمالء 

حمًيـ اسميـ اًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م  احل٤مئرّي،اًمِمٞمخ ظمٚمػ سمـ قمًٙمر ُأؾمت٤مذ وهق ،  ه3432ٙمرسمالء ؾمٜم٦م سم

وهيق ايٝمر ،  ه3528 هبي٤م ؾميٜم٦م واعمتقرّم   ه3426قمٌد اه اعمذيمقر اعمقًمقد سمٙمرسمالء ؾمٜم٦م اًمًّٞمد 

حمًـ اعمذيمقر اعمقًميقد اًمًّٞمد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد وُمٜمٝم٤م  احل٤مئرّي،اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ ظمٚمػ سمـ قمًٙمر 

اًمًيّٞمد وأّرخ ووم٤مشميف ،  ه3577ذي اًم٘مٕميدة ؾميٜم٦م  34واعمتقرّم هبي٤م ييقم ،  ه3484سمالء ؾمٜم٦م سمٙمر

 سم٘مقًمف:  ُمػمزا ه٤مدي اخلراؾم٤مينّ 

ا(للمـلا) ل اوٍ  نـللاىـأف٘لااااهو

 

ا ُِااٌَا ظٍ  ولاإٔ  مـلامح ٘اا 

  

ايٗمر  8واعمتقرّم هبي٤م ييقم   ه3524ـم٤مهر، اعمقًمقد سمٙمرسمالء ؾمٜم٦م اًمًّٞمد حمّٛمد وأقم٘م٥م وًمده 

يم٤من وم٤مواًل ضمٚمٞماًل، ًمف ُمٙم٤مٟمتف اًم٤ًمُمٞم٦م ذم اًمٜمٗمقس، وىمد أدريمتف ي٘مٞمؿ اجلامقمي٦م ذم ،  ه35:6ؾمٜم٦م 

 .  اعمِمٝمد احلًٞمٜمّل 

قمامد اًميديـ، ومهي٤م ُي٘ميٞمامن اًمًّٞمد قمكم، واًمًّٞمد حمّٛمد واًمٕم٘م٥م ُمٜمف ذم أوٓده إرسمٕم٦م وهؿ: 

 . ُمٝمدّي اًمًّٞمد سم٤مىمر واًمًّٞمد حمّٛمد قمالء، واًمًّٞمد اجلامقم٦م ذم اًمّمحـ اًمنميػ احلًٞمٜمل، و

 آي اًتهتهاينّ 

، اؾميتقـمـ يميرسمالء ذم اًم٘ميرن اًمث٤مًمي٨م 7اٟمحدر ُمـ ؾمالًم٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وجمدٍ  سمٞم٧م قمٚمؿٍ 

ـ أضمالّء هؿ: اًمًٞمّد طمًلم ، شمًٚمًؾ ُمٜمف أقمالمٌ قمنم اهلجرّي  اسـم اًمًٞمّد إسمراهٞمؿ اسـم اًمًٞمّد طمًـ اسمي

 .    ه3522، اعم٘متقل ذم اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ؾمٜم٦م احل٤مئرّي  اعمقؾمقّي  اًمًٞمّد زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 
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ي٘مٞمؿ اجلامقم٦م ذم ُمًجده اعمٕمروف سم٤مؾمٛمف قمٜمد سم٤مب ايحـ  ،يم٤من ُمـ أقمالم يمرسمالء اعمِم٤مهػم

٤ٌّمس اًمًيّٞمد يمي٤مفمؿ اسميـ اًمًيّٞمد ، ووأًميٍػ  وصمالصمامئ٦مٍ  إسمراهٞمؿ اعمتقرّم ذم ٟمٞمٍػ اًمًّٞمد ، واسمٜمف 7اًمٕم

اًمًيّٞمد حمّٛميد و،  ه 3555اي٤مدق اعمتيقرّم ؾميٜم٦م اًمًّٞمد و،  ه3567طمًلم اعمذيمقر، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

وهيق  يم٤مفمؿ اًمٌٝمٌٝم٤مينّ اًمًّٞمد اسمـ  ُمٝمدّي اًمًّٞمد رو٤م، واًمًّٞمد حمّٛمد و،  ه3572، اعمتقرّم ؾمٜم٦م قمكمّ 

 اًمٞمقم ُمـ أوم٤موؾ اًمٕمٚمامء. 

 آي اًحويم اًؽهشظذاينّ 

، رّي ر اهلجييرف، اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمِميُمـ إُه اعمٕمرووم٦م ذم اعمجد واًمِم

اسمـ اًمًّٞمد ظمٚمٞمؾ اسمـ اًمًّٞمد إسميراهٞمؿ سميـ حمٛميقد سميـ  اُمتٝمٜم٧م اًمٓم٥ّم، اؿمتٝمر ُمٜمٝم٤م اًمًّٞمد ُمٝمدّي 

 7اًمٕمزيز سـم قمٛمران سـم ضمٕمٗمر سـم إدريس ُمـ ؾمالًم٦م اًمًٞمّد قمٌد اه اسـم اإلُمي٤مم ُمقؾميك اًمٙمي٤مفمؿ قمٌد

ي ٤ًم سم٤مرقم٤ًم وأديٌي٤مً ٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م(، يم٤من ـمٌٞم٤ًٌم طم٤مذىم٤ًم وٟمٓمًٞمّ ـمّ ا)يمام ذم ُمِمجرة ٟمًٌف اًمتل  ٥م قم٘مٌيف وم٤مويالً، ًم٘مر

اًمِمٝمرؾمت٤ميّن اعمقؾمقّي، ويم٤مٟم٧م ًميف  ٟم٦ًٌم عمّم٤مهرمؿ سم٠مهة اًمًٞمّد حمٛمد ُمٝمدّي  سمآل احلٙمٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

، وأقم٘مي٥م أرسمٕمي٦م أوٓد  ه :353ظمزاٟم٦م يمت٥م ومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م طمًٜم٦م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت اًمٓمٌّٞمي٦م وشميقذّم ؾميٜم٦م 

ـ  .طمًيـ اًميذي اُميتٝمـ ُمٝمٜمي٦م أسمٞميف هؿ: اًمًٞمّد أمحد، واًمًٞمّد طمًلم، واًمًٞمّد حمّٛمد قمكم، واًمًٞمّد وُمي

 ذّرّيتف اخلٓمٞم٥م اًمٗم٤موؾ إدي٥م اًمًٞمّد حمّٛمد قمكم ادر اًمديـ اسميـ اًمًيٞمّد طمًيـ اسميـ اًمًيٞمّد ُمٝميدّي 

 ٦م )رؾم٤مًم٦م اًمنمق( اًمٙمرسمالئٞم٦ّم. اعمذيمقر ا٤مطم٥م جمٚمّ 

 آي اًخطيث

اًمٜم٤مزطم٦م ُمـ احلج٤مز، اؾميتقـمٜم٧م يميرسمالء شمٜمت٥ًم إمم قمِمػمة ضمِمٕمؿ ُمٕمرووم٦مٌ  ٦مٌ قمرسمٞمّ  هةٌ أُ 

، ٟمٌغ ومٞمٝمي٤م: اًمِميٞمخ هل٤م ُمـ أصم٤مر إرض اعمٕمرووم٦م سم٤مخلٓمٞمٌٞم٦مقمنم اهلجرّي. ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

                                                                    

 .( م1962اإلهبم الرك٘ت السٌٍٗ٘ٔ فٖ وطثالء ) وطثالء  الًالّهٔ الرك٘ت، هٌطَضات هسضسٔ( 1)
 21زًٍوب  ٍ 24ٍهسبحتْب  ،تمى فٖ همبقًٔ ثبة الكبق ،ُ الصوَضالرك٘ت يلى ؤٍالز ؤٍلفْب ًػ٘ط ثي حبضث ثي ظٗس( 2)

ٔ   ،1945، ظ 7/ 5هتطا  ثوَرت المطاض االثتسائٖ للتسَٗٔ الوـاضخ   50ٍ ؤٍله هَلَفـٔ ٍلفـب  غ٘ـط     ٍؤضؾـْب ؤه٘طٗـ
 ٍؤضزبضّب هلهٌ غطفٌ ٍٍلفٌ غح٘حٌ شضٍٕ.  ،غح٘ح



033 
                                                                                                        األسر العلنّية واألدبّية 

 

 39واعمتيقرّم ييقم   ه3523داود سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ طمًلم سمـ ٟمّميػم اعمقًميقد ؾميٜم٦م احل٤مّج اسمـ حمّٛمد 

 .    ه35:2رضم٥م ؾمٜم٦م 

 د اًمٌحيرايّن،اًمًيّٞمد حمّٛمي، وقمغم اًمِميٞمخ هميالم طمًيلم اعمرٟميدّي تٚمّٛمذ يم٤من وم٤مواًل ضمٚمٞماًل، شم

اٟمت٘مٚم٧م قمامدم٤م سمٕميد ووم٤مشميف إمم  ٦مٌ ديٜمٞمّ  وُمدرؾم٦مٌ  وُمٙمت٦ٌمٌ  ٦مٌ . وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ظمّٓمٞمّ واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلرّ 

 ٟمجٚمف اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اخلٓمٞم٥م. 

اعمذيمقر اًمذي يتقمّم ُمٜمّمي٥م اًم٘مْمي٤مء ذم حمّٛمد وُمـ هذه إهة اًمديمتقر طمًـ اسمـ اًمِمٞمخ 

 :  أمّهٝم٤م ُمٓمٌققم٦مٌ  اًمٌٍمة، وًمف ُم١مًّمٗم٤مٌت 

 .  ٟمقن اإلاالح اًمزراقمّل ي ىم٤م3

 .  سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمّز  ي ُم٘م٤مرٟم٦م ىم٤مٟمقن اًمٕمٛمؾ اًمٕمراىمّل 4

حمّٛميد اعمذيمقر، واعمح٤مُمل ا٤مدق اسميـ اًمِميٞمخ حمّٛمد ؾمٕمٞمد اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمد وُمٜمٝم٤م اًمديمتقر 

اعميذيمقر، وُمٜمٝمي٤م: اًميديمتقر قميالء حمّٛميد اًمِميٞمخ  ٟمجيال رو٤م، وقميكمّ حمّٛمد اعمذيمقر، واعمح٤مُمل 

ضميقاد اخلٓمٞمي٥م واعمحي٤مُمل حمّٛميد وُمٜمٝم٤م اعمح٤مُمل  ،ٌد احلًلم اخلٓمٞم٥مقم ٟمجالحمّٛمد واًمديمتقر 

   اق اخلٓمٞم٥م.ؾم٤مُمل قمٌد اًمرزّ 

 آي خري اًذين

اًمِم٠من سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ وإدب، يرضمع ٟمًيٌٝم٤م إمم اإلُمي٤مم  رومٞمٕم٦مَ  شمٌّقأت ُمٙم٤مٟم٦مً  ٦مٌ قمٚمٛمٞمّ  هةٌ أُ 

 ، ٟمٌت٧م أروُمتٝم٤م ذم يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري. 7ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

اعمقؾميقّي آل ظمػم اًميديـ  ٟمقازش قمكمّ اًمًّٞمد اسمـ  قمكمّ اًمًّٞمد حمّٛمد الم هذه اًمًالًم٦م وُمـ أقم

مجي٤مدى  42قميكم اعميذيمقر, اعمتيقرّم ييقم اًمًّٞمد حمّٛمد اسمـ طمًلماًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م اهلٜمدّي احل٤مئرّي 

 قميكم اعميذيمقر،اًمًّٞمد حمّٛمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد قمكم اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد وُمٜمٝم٤م .   ه:357اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 

يمام طمّدصمٜمل ٟمٗمًف  ي  ه3535رُمْم٤من ؾمٜم٦م  7يمرسمالء يقم ُوًمد ذم وهق ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء يمرسمالء، 
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درس  ي ودرس اًمٗم٘مف وإاقل قمغم واًمده، صمّؿ ؾم٤مومر إمم اًمٜمجػ وأُم٣م ومٞمٝمي٤م صميالث ؾميٜمقاٍت 

آىمي٤م ويٞم٤مء اًمًيّٞمد ، و، واًمِمٞمخ ُمػمزا طمًلم اًمٜمي٤مئٞمٜمّل أيب احلًـ إاٗمٝم٤مينّ اًمًّٞمد ومٞمٝم٤م قمغم يد 

 ل، صمّؿ قم٤مد إمم ُمً٘مط رأؾمف واظمتّص سم٤مًمٌح٨م واًمتدريس. اًمٕمراىم

٤ٌّمس ُي٘مٞمؿ اجلامقم٦م ذم احـ  ىمري٥ٍم  ويم٤من إمم وىم٧ٍم  ؾميٜم٦م إّول  رسمٞميعٍ  48ييقم شميقذّم ، واًمٕم

 ورصمٝم٤م قمـ آسم٤مئف.  . يم٤من وم٤مواًل ضمٚمٞماًل ُمّمٜمّٗم٤ًم، طمًـ اًمِمٕمر، يٛمتٚمؽ ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم   ه 6;35

طمًـ اًمًّٞمد م ُم٘م٤مم واًمده ذم االة اجلامقم٦م، واًمذي ىم٤ماًمًّٞمد حمّٛمد هؿ:  وأقم٘م٥م قمّدة أوٓدٍ 

 رو٤م. اًمًّٞمد طمًلم، واًمًّٞمد اعمح٤مُمل، و

 آي اًشؼذيّ 

ر يوهل ُمـ إُه اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم وإدسمٞم٦ّم اًمِمٝمػمة، يرضمع اؾمتٞمٓم٤م ٤م يمرسمالء إمم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًمي٨م قمِمي

 .  ٕدب اًمٙمرسمالئّل ، وؿم٤مريمقا ذم شمدقمٞمؿ ااهلجرّي، شمًٚمًؾ ُمٜمٝم٤م أقمالم ؾم٤ممهقا ذم سمٜم٤مء اعمجد اًمٕمٚمٛمّل 

اعمتييقرّم ؾمييٜم٦م  اًمرؿمييتّل  ىم٤مؾمييؿ احلًييٞمٜمّل اًمًييّٞمد يميي٤مفمؿ اسمييـ اًمًييّٞمد  :وُمييـ أسمييرز أقمالُمٝميي٤م

ّ٘م٥م ٦م ًمُ ٤ًم، وُمّمٜمّٗم٤ًم ُم٤مهرًا> وٟمٔمرًا ًمؼموزه وٟمٌقهمف ذم اإلرؿم٤مدات اًمديٜمٞمّ ويم٤من وم٤مواًل شم٘مٞمّ   ه;347

 .  قم٘مٌف سمآل اًمرؿمدّي 

أديٌي٤ًم، رأيي٧م شم٘مريْميف ًمٙمتي٤مب  يم٤مفمؿ اعمذيمقر يمي٤من وم٤مويالً اًمًّٞمد طمًـ اسمـ اًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م 

اًمًيّٞمد أمحيد اسميـ اًمًيّٞمد وُمٜمٝم٤م  .هبٛمدانشمقذّم )ؿمقاهد اًمٖمٞم٥م(، وشمرك وًمدًا اؾمٛمف )آىم٤م سمزرك( 

، وىُمتيؾ يم٤مفمؿ اعمذيمقر يم٤من قم٤معم٤ًم أدي٤ًٌم ي٘مٞمؿ اجلامقم٦م ذم حمؾ واًمده ذم اًمّمحـ اًمنميػ احلًيٞمٜمّل 

   .خمٓمقط وًمف ديقان ؿمٕمرٍ ،  ه 7;34قم٤مم  ُمٕمرووم٦مٍ  ذم طم٤مدصم٦مٍ 

٦م اعم٘متيقل ؾميٜم٦م رو٤م اًمرومٞمٕمل ؾم٤مدن اًمرووي٦م احلٞمدرّيياًمًّٞمد وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف ُم١مّرظم٤ًم ووم٤مة 

 :   ه34:7

ــن ٚاام ـــ ــل  ُا ظ  ىع ــلاخ ــلياٌِي ا 

 

اىـ ٙا ظجِـل اِـاا ٔخ ٌــٕاااااأمل 

ــل  ه  ــلا)أف٘لاانـ ــللاهلظ ظـ ا(1)(م  وـ

 

افظـــن  ُام  وآـــ  لااظـــنظٕم 

  

                                                                    

 . 294 ظ ،1د ،هحجَثٔ رًفطهبؾٖ الٌزف ٍحبؾطّب، (  1
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ـ ٟمًخف قمٍمي٦م ييقم اجلٛمٕمي٦م صمي٤مين ؿميٝمر وُمـ شمآًمٞمٗمف يمت٤مب )ؿمقاهد اًمٖمٞم٥م( اًمذي ومرغ ُم

ذي اعمتيقرّم ذم ؿميٝمر  ىم٤مؾميؿ اًمرؿميتّل اًمًيّٞمد . وىمد طمذا طمذوه ٟمجٚمف   ه3496ؾمٜم٦م إّول  رسمٞمعٍ 

أمحد اًمًّٞمد ُمٝمدي، واًمًّٞمد حمّٛمد هؿ:  ؾمٜم٦م، وأقم٘م٥م صمالصم٦م أوٓدٍ  :7قمـ قمٛمر   ه3582احلّج٦م 

   .ُمٝمدي ا٤مًمح اًمرؿمدٌي  اًمًّٞمد، وُمٜمٝمؿ اعمح٤مُمل وهل١مٓء أقم٘م٤مٌب ، ومٞمّض اًمًّٞمد وذم، و

 آي ظٌطان

وهٜم٤مك ُي٘م٤مل ًمف: )إيمرع( ه اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمتل شمٜمت٥ًم إمم قمِم٤مئر )زسمٞمد( ُمـ ومخذٍ إُ إطمدى 

 ر اهلجيرّي يأظمرى شم٘مقل إ ٤م شمٜمت٥ًم إمم )ظمٗم٤مضم٦م( ٟمزطم٧م ُمـ احلّٚم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمِمي رواي٦مٌ 

، وٟمي٤مًمقا طمّٔمي٤ًم وؾميٛمٕم٦مٌ  نٌ قمغم قمٝمد ضمّده٤م إقمغم )ؾمٚمٓم٤من(، وسمرز ومٞمٝم٤م قمٚمامء أوم٤موؾ هليؿ ؿمي٠م

 ، يم٤من ُمٜمٝمؿ: اًمروطمّٞم٦مواومرًا ُمـ اًمٕمٚمقم 

ُمـ أضمياّلء محٚمي٦م اًمٕمٚميؿ واًمٗمْميؾ،  احل٤مئرّي،طمًـ ؾمٚمٓم٤من احل٤مّج قمكم اسمـ احل٤مّج حمّٛمد ي 3

،  ه 33:8ا٤مطم٥م احلدائؼ اعمتقرّم ؾمٜم٦م  وهق اًمذي شمقمّم همًؾ اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراينّ 

 ذطمٝم٤م وًمده اًمِمٞمخ طمًـ. ذم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة، وًمف رؾم٤مًم٦مٌ 

، يمي٤من ُمِميٝمقرًا سمي٤مًمت٘مقى، ورعٌ  ُمتٌّحرٌ  ؾمٚمٓم٤من، قم٤مملٌ  قمكمّ احل٤مّج حمّٛمد ي اًمِمٞمخ طمًـ اسمـ 4

وًميف ذح رؾمي٤مًم٦م ،  ه 3468اعمتقرّم سمٓمي٤مقمقن ؾميٜم٦م  ُمٕم٤مسًا ًمٚمِمٞمخ ظمٚمػ سمـ قمًٙمر اًمزوسمٕمّل 

ٚمٛمل سمٙمرسمالء، وىمد طمًلم إقمحمّٛمد قضمد ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ ي ،اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة ًمقاًمده

قمّده اعمقمم طمًلم اعمحٞمط ذم ضمقاٟم٥م سمٕمض ُم٤ًمئٚمف ُمـ أقمقان اًمِمٞمخ أمحد اإلطم٤ًمئل يمام قميّده 

 اًمِمٞمخ ظمٚمػ اعمذيمقر.

ُمـ أرسم٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م، وضمد  ضمٚمٞمٌؾ  وم٤موٌؾ  ؾمٚمٓم٤من، قم٤مملٌ  قمكمّ حمّٛمد ي اًمِمٞمخ أمحد اسمـ اًمِمٞمخ 5

يمتٌيف   ه3457اعمتقرّم  اًمٜم٘مقّي  قمكمّ  دًمداراًمًّٞمد سمخّٓمف يمت٤مب )أؾم٤مس إاقل( شم٠مًمٞمػ اًمٕماّلُم٦م 

                                                                    

 . 48، ظ 2الًطاق، يجبس الًعّإٍ، د  يطبئط( 1)
 . 143، ظ ( الىَاوت الوٌتخطٓ، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ )هركَـ( 2)
 . 343، ظ 1الجطضٓ، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ، د  الىطام( 3)
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هميّرة ذي اًم٘مٕميدة  وىمد وضمدت ظمتٛمف ذم ورىم٦م سمٞمع دار ذم حمّٚم٦م آل وم٤مئز ُم١مّرظمي٦مً  .  ه3436ذم 

 .    ه3473ؾمٜم٦م 

ره يقمكم ؾمٚمٓم٤من، يم٤من ُميـ وم٘مٝمي٤مء قمّميحمّٛمد ي اًمِمٞمخ ظمٚمػ اسمـ اًمِمٞمخ طمًـ اسمـ اًمِمٞمخ 6

وًمف قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٤مًمٞمؼ شميدّل ،  ه3449ٜم٦م وذًمؽ ذم ؾم ،إقمالم، اؾمتٙمت٥م ًمٜمٗمًف )اًمذيمرى( ًمٚمِمٝمٞمد

  قمغم قمٚمّق يمٕمٌف ذم اًمٗمْمؾ، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٕمد هذا اًمت٤مريخ.

درس قميغم اًمٕماّلُمي٦م  احلي٤مئرّي،قميكم ؾميٚمٓم٤من حمّٛمد ي اًمِمٞمخ رايض سمـ حمًـ اسمـ اًمِمٞمخ 7

ويمي٤من طمّٞمي٤ًم طمّتيك قمي٤مم ،  ه3439واعمتقرّم ؾمٜم٦م  3347اعمقًمقد ؾمٜم٦م  قمكم اًمٙمٌػم احلًٞمٜمّل اًمًّٞمد 

 يمام تٙمٞمف اٙمقك آل ؾمٚمٓم٤من.   ه3472

 وم٤موٌؾ  احل٤مئرّي،قمكم ؾمٚمٓم٤من حمّٛمد ي اًمِمٞمخ ضمقاد اسمـ اًمِمٞمخ رايض سمـ حمًـ اسمـ اًمِمٞمخ 8

، وضمد سمخّٓمف )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م ذم إصم٤ٌمت اإلُم٤مُم٦م( ًمٚمٕماّلُمي٦م طمًٜم٦مٌ  وؾمٛمٕم٦مٌ  ـم٤مئرٌ  ًمف اٞم٧ٌم  ضمٚمٞمٌؾ 

 .  ه34:6رُمْم٤من ؾمٜم٦م  9يقم شمقذّم   ه3475احلكّم، ومرغ ُمـ يمت٤مسمتف ؾمٜم٦م 

وم٤مويٌؾ  احلي٤مئرّي،حمًيـ اسميـ اًمِميٞمخ ؾميٚمٓم٤من احل٤مّج ي اًمِمٞمخ طمًلم اًمِمٞمخ رايض اسمـ 9

 .   ه3473وضمد ظمتٛمف ذم ورىم٦م سمٞمع دار ذم حمّٚم٦م آل وم٤مئز شم٤مرخيٝم٤م همّرة ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م  ضمٚمٞمٌؾ،

هلؿ ذم حمّٚم٦م آل زطمٞميؽ  ٕم٧م قمغم قمّدة وصم٤مئؼ ًمدى أومراد آل ؾمٚمٓم٤من شمٜمّص سمقضمقد دارٍ يمام اـمٚمّ 

شمٜمّص وضمقد سمًت٤من اًمِميٞمخ ؾميٚمٓم٤من واىمٕمي٦م ظمي٤مرج ُأظمرى و،  ه3499،  ه3489ٜم٦م ؾم ُم١مّرظم٦مً 

 .    ه34:6ؾمٜم٦م  ىمّم٦ٌم يمرسمالء ُم١مّرظم٦مً 

قد اسمـ اًمِميٞمخ ضميقاد آل قمٌّ  أٟمجالحمّٛمد قمٌد اًمزهرة واحل٤مّج ُمـ أومراد هذه آُهة ادي٘مٜم٤م 

 ؾمٚمٓم٤من، ويٛمتٝمٜمقن اًمزراقم٦م. 

٦م يمٖمػمهي٤م ُميـ إه اًمٙمرسمالئّٞمي وىمد أومؾ ٟمجؿ هذه إهة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واٟم٘مرض اًمٕمٚميؿ ُمٜمٝمي٤م

 ٦م. اًمٕمٚمٛمٞمّ 

                                                                    

 . 99، ظ 1الوػسض السبثك، د ( 1)
 . 499، ظ 2الوػسض السبثك، د ( 2)
 . 281، ظ 1السبثك، د  الوػسض( 3)
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 آي اًؽيخ خٌف

٦م اًمتل شمٗمّرقم٧م ُميـ قمِميػمة )اًمزوسميع( سم٤مٟٓمتًي٤مب إمم ضميّده٤م اًمٕمرسمٞمّ ه اًمٕمٚمٛمّٞم٦م إُ إطمدى 

 اهلجيرّي. ريقمِمياؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘ميرن اًمثي٤مين  احل٤مئرّي،اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ ظمٚمػ سمـ قمًٙمر 

 ٦م. رأي٧م ؿمٝم٤مدة سمٕمض أقمالُمٝم٤م ذم اًمّمٙمقك اًمٙمرسمالئٞمّ 

وأؿمٝمر ُمـ ٟمٌغ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمامء واعمحّدصملم اًمِمٞمخ ظمٚمػ سمـ قمًيٙمر اعمتيقرّم سمٓمي٤مقمقن ؾميٜم٦م 

 ا٤مطم٥م اًمري٤مض. اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وهق أطمد شمالُمذة ،  ه3468

 ومْمالء هؿ: وأقم٘م٥م صمالصم٦م أوٓدٍ 

٦م، ويم٤مٟمي٧م رقمٞمّ يشمٌّقأ ُمٙم٤مٟم٦م واًمده ذم اإلُم٤مُم٦م واًمقفم٤مئػ اًمِمي وم٤موٌؾ  ي اًمِمٞمخ طمًلم: قم٤مملٌ 3

 ، واًمِمٞمخ ا٤مدق. ، وأقم٘م٥م وًمديـ مه٤م اًمِمٞمخ قمكمّ   ه ٤3568مشمف سمٕمد ؾمٜم٦م ووم

، أقم٘م٥م وًمديـ وم٤مويٚملم مهي٤م ُمرُمقٌق  وؿم٠منٌ  ؾم٤مُمٞم٦مٌ  ًمف ُمٙم٤مٟم٦مٌ  ضمٚمٞمٌؾ  ي اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم: وم٤موٌؾ 4

 واًمٕم٘م٥م ُمٜمٝمؿ اًمٞمقم ا٤مطم٥م سـم طمًـ سـم قمٌد احلًلم.  اًمِمٞمخ سم٤مىمر، واًمِمٞمخ طمًـ.

، وٓ شمزال ذرارهيؿ ي٘مٓمٜمقن محٞمدٍ  وذيمرٍ  طمًٜم٦مٍ  سمًٛمٕم٦مٍ يتٛمّتع  وم٤موٌؾ  قم٤مملٌ ي اًمِمٞمخ حمٛمد:5

 يمرسمالء. 

 آي اًؽهشظذاين

ذم يمرسمالء  ٦ٌمٌ ـمٞمّ  وؾمٛمٕم٦مٌ  ـم٤مئرٌ  ذم اًمٕمٚمؿ، واٞم٧ٌم  واومرٌ  اًمتل هل٤م ٟمّمٞم٥ٌم إُه اًمٕمٚمٛمّٞم٦م إطمدى 

اعمقؾميقّي  ُمٝميدّي حمّٛميد ُميػمزا اًمًيّٞمد اجلٝمٌيذ  وظم٤مرضمٝم٤م. وأؿمٝمر أقميالم هيذا اًمٌٞمي٧م اًمٕمي٤مملُ 

٦م اًمٞمقم اًميذي اٟمت٘ميؾ أطمد ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد ذم قمٍمه، وهق ضمّد إهة اًمِمٝمرؾمت٤مٟمٞمّ  ٤ميّن،اًمِمٝمرؾمت

ر اهلجيري واؾميتقـمٜمٝم٤م يإمم يمرسمالء ًمتٚمّ٘مل اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمي٤م، وذًميؽ ذم أواؾميط اًم٘ميرن اًمثي٤مين قمِمي

)سمي٤مب اًمًيدرة( ُميـ  شم٘ميع أيمثرهي٤م ذم طميّل  دورًا وقم٘م٤مراٍت   ه::33واؾمتٛمٚمؽ ومٞمٝم٤م ُمٜمذ قم٤مم 

 .  7احـ احلًلم

                                                                    

 . 24، ظ 26الطً٘ٔ، الس٘س هحسي األه٘ي، د  ؤي٘بى( 1)
 . 502، ظ 2الكْطاًٖ، د  الط٘د آلب ثعضن الىطام الجطضٓ،( 2)
 الوػسض ًفسِ. ( 3)
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ُمـ حمّٚم٦م )آل قمٞمًك( إطمدى حمالّت ىمّم٦ٌم يمرسمالء اًمثالث آٟميذاك، وشميقذّم هبي٤م ذم ايٗمر  وهق ضمزءٌ 

 ًمف ذم احلية احلًٞمٜمٞم٦ّم اعم٘مّدؾم٦م ظمٚمػ ضيح اًمِمٝمداء.  ٦مٍ ظم٤مّا  وُدومـ ذم ُم٘مؼمةٍ   ه3438ؾمٜم٦م 

اًمًّٞمد حمّٛمد ُمٝميدّي اًمِمٝمرؾميت٤ميّن ُمػمزا أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمًّٞمد وُمـ هذه اًمًالًم٦م اًمٙمريٛم٦م: 

 تقرّم سمٕمد ووم٤مة واًمده سمٗمؽمة وضمٞمزة. اعمذيمقر اعم

وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم اًمًٞمّد ُمػمزا حمّٛميد طمًيلم اسميـ اًمًيٞمّد حمّٛميد ُمٝميدّي اًمِمٝمرؾميت٤ميّن اعميذيمقر اعمتيقرّم 

ـ ومٓم٤مطمؾ اًمٕمٚميامء وُمرضمٕمي٤مً ًمٚمت٘مٚمٞميد ه3469سم٤مًمٓم٤مقمقن ؾمٜم٦م  ٤مصمي٦م اًمٌحّ  :وُمٜمٝمي٤م أيْمي٤مً  .، ويم٤من يمقاًمده ُم

)ٟمزيؾ ـمٝمران( اًميذي ؾمي٤مقمدٟم٤م  ٦م اًمًٞمّد ا٤مًمح اًمِمٝمرؾمت٤مينّ اعمتٖمّٛمد سم٤مًمرمح اًمٙمٌػم اعمٕم٤مس ادي٘مٜم٤م اًمقذمّ 

هيذه إهة اًميديمتقر  وُميـ .ذم يمثػم مم٤ّم تتٗمظ سمف ُمٙمتٌتف ُمـ اًمّمٙمقك واعمًتٜمدات واًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦ّم

 .  4228ؿ وزارة اًمٜمٗمط أواؾمط ؾمٜم٦م اًمذي شمًٜمّ اًمًٞمّد طمًلم سـم اًمًٞمّد إسمراهٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

   وإًمٞمؽ ٟم٥ًم هذه إهة اجلٚمٞمٚم٦م:

( اسميـ م97;3/  :/  52)  ه7;35ؿميٕم٤ٌمن ؾميٜم٦م 44ا٤مًمح اعمتيقرّم ييقم اًمًي٧ٌم اًمًّٞمد 

ُميػمزا اي٤مًمح اعمتيقرّم ؾميٜم٦م اًمًيّٞمد اسميـ   ه3598ؿميٕم٤ٌمن ؾميٜم٦م  47إسمراهٞمؿ اعمتقرّم يقم اًمًّٞمد 

ُمٝميدي حمّٛميد ُميػمزا اًمًيّٞمد طمًلم اعمٕمروف )آىم٤م سمزرك( اسميـ حمّٛمد ُمػمزا اًمًّٞمد اسمـ   ه;352

سمٙمرسمالء اسمـ أيب اًم٘م٤مؾميؿ اسميـ ُميػمزا روح اه سميـ   ه3438اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اعمقؾمقّي اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

أسمق اًمٗمتيقح سميـ حمّٛمد اًمّمدر سمـ ضمالل اًمديـ حمّٛمد ضمالل اًمديـ احلًـ اسمـ ُمػمزا رومٞمع اًمديـ 

اسميـ  .  ه53;ادر اًمديـ إؾمامقمٞمؾ اعمِمٝمقر سمٛمػم ؾمٞمد ؿمٝمرؾمت٤مين، اًمقاىمػ ًمٚمٛمقىمقومي٤مت ؾميٜم٦م 

سمـ قمالء اًميديـ احلًيلم سميـ  ر اًمديـ إؾمامقمٞمؾ سمـ زيـ اًمديـ قمكمّ سمـ اد زيـ اًمديـ أُمػم قمكمّ 

ُمٕملم اًمديـ قمٌد اه سمـ ريمـ اًمديـ احلًلم سمـ أذف سمـ ريمـ اًميديـ احلًيـ سميـ أذف سميـ 

٥م أيب احلًـ اعمحّدث سميـ ـمي٤مهر سميـ أيب اًمٓمّٞميحمّٛمد سمـ أيب ـم٤مهر قمٌد اه سمـ حمّٛمد ٟمقر اًمديـ 

 .7سمـ إسمراهٞمؿ اعمرشم٣م اسمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿسمـ ُمقؾمك أيب اًمًٌح٦م  احلًلم اًم٘مٓمٕمّل 

 .  إسمراهٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ اًمًّٞمد ظمٚمٞمؾ اسمـ احل٤مّج اًمًّٞمد وُمـ أسمرز أومراد هذه اًمٕم٤مئٚم٦م ذم يمرسمالء 

                                                                    

 . 1، ظ 49د ، ( التجسٌب ّصا الٌست الططٗف هي هَسَئ ) ؤي٘بى الطً٘ٔ ( 1)
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 آي صاًح

، اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم أواظمر سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، وشُمٕمرف أيْم٤ًم سمٌٞم٧م يمدا قمكمٌ  ُمِمٝمقرةٌ  هةٌ أُ 

سمـ ُمٝمدي سمـ اخلّٓمي٤مط آهمي٤م ا٤مًمححمّٛمد ر أقمالُمٝم٤م: اًمِمٞمخ وأؿمٝم قمنم اهلجرّي،اًم٘مرن اًمث٤مين 

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م احلي٤مئرّي  اًمٜميقرّي قمكّم سمٞمؽ ظم٤من اعمِمٝمقر سمٙمدا  ضمٕمٗمر اسمـ إُمػم ومْمؾ قمكمّ حمّٛمد 

 يم٤من ُمـ ُمراضمع قمٍمه، واؿمتٝمر سملم خمتٚمػ ـمٌ٘م٤مت أهؾ يمرسمالء. ،  ه::34

وم٤مويٌؾ   ه3562عمتيقرّم ؾميٜم٦م ا٤مًمح اعميذيمقر احمّٛمد اسمـ اًمِمٞمخ اًمِمٞمخ ُمٝمدّي وُمٜمٝم٤م ٟمجٚمف 

اًمِمٞمخ ُمٝمدّي اىمتٗمك ؾمػمة واًمده ذم إىم٤مُم٦م اجلامقم٦م واًمٗمتٞم٤م. وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم اًمِمٞمخ ا٤مًمح اسمـ  ضمٚمٞمؾ،

ىمرب سم٤مب اًمًدرة، وًميف  يم٤من ي٘مٞمؿ اجلامقم٦م ذم ُمًجدٍ  ، قم٤مملٌ ضمٚمٞمٌؾ، ه3574اعمذيمقر اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

٤مر، : اًمِميٞمخ قمٞمًيك اًمٕمّٓميقمغم ىم٤مٟمقن إاقل. وأقم٘م٤مسمف ي٘مٓمٜميقن يميرسمالء، ُميٜمٝمؿ يمت٤مب ذٍح 

 اعمذيمقر. اًمِمٞمخ ُمٝمدّي ٤مر، واًمِمٞمخ ُمرشم٣م اسمـ اًمِمٞمخ ا٤مًمح اسمـ واًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٕمٓمّ 

ذم شميقذّم ك اعميذيمقر، اًميذي ياسميـ اًمِميٞمخ ُمرشمْمي وُمٜمٝمؿ اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 واًمِمٞمخ قمٌد اهل٤مدي. حمّٛمد رًا، واًمِمٞمخ ُم١مظّم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م 

 اًطتاطتائّ آي 

ك اسمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمًٌط اسمـ اإلُمي٤مم قن ُمـ أٟمج٤مل احلًـ اعمثٜمّطمًٜمٞمّ  ٌت سمٜمق ـم٤ٌمـم٤ٌم ؾم٤مدا

ـْ ختّرج ُمٜمٝم٤م 7سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكمّ  اسميـ  قميكمّ اًمًيّٞمد حمّٛميد أسمق اعمٕم٤مزم اًمّميٖمػم اًمًّٞمد . وأول َُم

ـْ ه٤مضمر إمم يمرسمالء واؾمتقـمٜمٝم٤م اًمًّٞمد قمٌد اًمٙمريؿ اسمـ اًمًّٞمد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد  ُمراد، وهق أّول َُم

 ـمٚم٤ًٌم ًمٚمٕمٚمؿ. اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجرّي وذًمؽ ذم 

ُمييـ اًمٕمٚمييامء  ذم سمٕمييض إدوار، وٟمٌييغ ومٞمٝميي٤م قمييددٌ اعمرضمٕمّٞميي٦م ٦م ووطميي٤مزت اًمزقم٤مُميي٦م اًمديٜمّٞميي

اًمًيّٞمد حمّٛميد اًمِمٝمػم سمّم٤مطم٥م )ري٤مض اعم٤ًمئؾ( اسمـ  ،اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل واعمحّدصملم ُمٜمٝمؿ: 

 ،اي٤مطم٥م اًمريي٤مض اعميذيمقر قميكمّ اًمًّٞمد اعمج٤مهد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد و،  ه3453قمكم اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

                                                                    

 . 663، ظ 2الجطضٓ، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ، د  الىطام( 1)
 . 201، ظ3، الوزلس ( الجغسازٗٔ )ثحج األسط الحسٌٍ٘٘ٔ الٌزفٍ٘ٔ( هزلّٔ )الوطضس( 2)
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اي٤مطم٥م اًمريي٤مض اعميذيمقر اعمتيقرّم  قمكمّ اًمًّٞمد ُمٝمدي اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد و،  ه3464اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

زيـ اًمٕم٤مسميديـ اًمًّٞمد و،  ه;:34اعمتقرّم ؾمٜم٦م  قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل ُمػمزا اًمًّٞمد و،  ه3453ؾمٜم٦م 

اًمًيّٞمد و،  ه4;34ذي اًم٘مٕميدة ؾميٜم٦م  : ييقم اعمج٤مهد اعمتقرّم اًمًّٞمد حمّٛمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد اسمـ 

اًمًيّٞمد و،  ه3553اعمتقرّم ؾمٜم٦ماحلّج٦م سم٤مىمر اًمًّٞمد حمّٛمد و،  ه3547ُمػمزا أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 .    ه3563اعمتقرّم ؾمٜم٦م احلّج٦م ُمٝمدي اًمًّٞمد حمّٛمد و،  ه3559اعمتقرّم ؾمٜم٦م احلّج٦م ا٤مدق حمّٛمد 

٦م، ويمي٤من اًمذي اؿمؽمك ذم اًمثيقرة اًمٕمرسمّٞمي ٚمقم اًمٓم٤مـم٤ٌمئّل اًمًٞمّد حمّٛمد ُمٝمدي سمحر اًمٕم :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

ًمٚمٛمٕم٤مرف ذم شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م، طمٞم٨م شمًيٜمّؿ وزارة اعمٕمي٤مرف ذم قمٝميد قمٌيد اًميرمحـ  أّول وزيرٍ 

م، وظمّٚمػ ٟمجٚمف اعمح٤مُمل اًمًيٞمّد 54;3ي   ه3573م، وشمقذّم ذم ؿمّقال ؾمٜم٦م 43;3اًمٜم٘مٞم٥م ذم أيٚمقل 

لم ـ يمرسمالء أيمثر ُمـ ُمّرة، وىمد ٟمذر ٟمٗمًيف خلدُمي٦م اًمٙميرسمالئٞمّ ا٤مًمح سمحر اًمٕمٚمقم اًمذي اٟمتخ٥م ٟم٤مئ٤ًٌم قم

 .   ه5;٦35م، ويم٤من يّتّمػ سم٤محلٜمٙم٦م واًم٘مقل اًمًديد، شمقذّم ؾمٜم٦م ظم٤مّا  سمّمقرةٍ 

احلّجي٦م قمٌد احلًيلم اًمًّٞمد و،  ه3576اعمتقرّم ؾمٜم٦م  احلّج٦م،طمًـ اًمًّٞمد  :هةإُ وُمـ هذه 

 :وُمٜمٝمي٤م،  ه;359ًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئل اعمتيقرّم ؾميٜم٦م ا شم٘مّل اًمًّٞمد حمّٛمد و،  ه3585حمّرم ؾمٜم٦م  46اعمتقرّم 

ك اسميـ يُمرشمْمياًمًيّٞمد وُمٜمٝمي٤م ،  ه35:3اعمتيقرم  ُمٝمدي اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد سمـ  قمكمّ اًمًّٞمد حمّٛمد 

وٟمجٚميف احلّجي٦م ُمٝميدي اًمًيّٞمد و  ه;:35رضم٥م ؾميٜم٦م  9اعمتقرّم يقم  ُمٝمدي اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد 

 وهمػمهؿ يمثػمون.  احلّج٦م،٤مس قمٌّ اًمًّٞمد 

٤م إهشميلم ُميـ تيُميراد، ويمٚم٤مًمًيّٞمد ًم٤ًمدة آل سمحر اًمٕمٚمقم ذم اًمٜمجػ سموجيٛمٕمٝمؿ اًمٜم٥ًم سم٤م

 أيب اعمٙم٤مرم. اًمًّٞمد ، يمام جيتٛمع ٟم٥ًم اًم٤ًمدة آل احلٙمٞمؿ سمآل سمحر اًمٕمٚمقم ذم واطمدةٍ  ؾمالًم٦مٍ 

 آي طعمح

اًمتل ىمٓمٜم٧م يمرسمالء ذم ُمٜمتّمػ اًم٘ميرن اًمث٤مًمي٨م  اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٕمٚمقّي٦م واًمٌٞمقشم٤متإُه ُمـ أىمدم 

اًمٕم٤مسميد اسميـ اإلُمي٤مم ُمقؾميك اًمًّٞمد حمّٛمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب اسمـ اًمًّٞمد إمم  ، يرشم٘مل ٟمًٌٝم٤ماهلجرّي 

 ، وهق اجلّد إقمغم هلذه اًمًالًم٦م. هجري٦م  469اًمذي اؾمتقـمـ يمرسمالء ؾمٜم٦م  7اًمٙم٤مفمؿ

                                                                    

 . 17 ظ ،قًؤ آل الىل٘ساض الحس٘ي يجس الس٘سثغ٘ٔ الٌجالء فٖ تبضٗد وطثالء، ( 1)
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وهلي٤م ذم يميرسمالء وؿميٗم٤مصم٦م )قميلم ، ويم٤مٟم٧م شُمٕمرف ذم اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمًي٤مدة )آل ومي٤مئز(

ظمٚمي٧م، وىميد أٟمجٌي٧م ٟم٘مٌي٤مء  يرضمع شم٤مرخيٝم٤م إمم قمّدة ىمرونٍ  وقم٘م٤مراٌت  اًمتٛمر( سم٤ًمشملم وُمًّ٘مٗم٤مٌت 

 ُٓمٕم٦م.  ٦مً وقمٚمامء وأدسم٤مء وظمٓم٤ٌمء ؾمّجؾ هلؿ اًمت٤مريخ ؾمٓمقرًا ذهٌٞمّ  وؾمدٟم٦مً 

ذم أرضمقزشميف )جمي٤مزم اًمٚمٓميػ سمي٠مرض إُه اًمٕمٚمٛمّٞمي٦م اًمًاموي حمّٛمد اومتتح اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ 

 اًمٓمّػ( سم٘مقًمف: 

ّا ــن ــَا ظمرـ ــلاٌـ ا(9)و ّ  مِااو ظٍعـ

 

ـــ ٌااورج  ـــ لمِؼـمـ اذوٍا ٓنـ

ـ  اًمٕمي٤ممل ٝمق اًمًٞمّد اًمًٜمد واًمٙمٝميػ اعمٕمتٛميدومأُّم٤م أؿمٝمر قمٚمامء هذا اًمٌٞم٧م   اًمًيٞمّد ـمٕمٛمي٦م قمٚميؿ اًميدي

 .    ه3247ان اًم٤ًمدة( قمغم أوٓده اًمذيمقر ؾمٜم٦م ، وهق اًمقاىمػ عم٘م٤مـمٕم٦م )ومدّ اعمقؾمقّي  اًمٗم٤مئزّي 

ًمؽ اًمٕمالُّمي٦م اًمِميٞمخ أمحيد ويم٤من اًمًٞمّد ـمٕمٛم٦م اًمث٤مًم٨م ُمـ قمٚمؿ اًمديـ هذا قم٤معم٤ًم ضمٚمٞمالً، ؿمٝمد ًمف سميذ

 ُمٜمٝم٤م ُم١مًّمػ اًمٙمت٤مب.  اًمتل حيتٗمظ سمٜمًخ٦مٍ  ان اًم٤ًمدة ٦م ومدّ ذم وىمٗمٞمّ  اسـم اًمِمٞمخ قمكم اًمٜمحقّي 

ريـ اًمًيٞمّد قمٌيد احلًيلم اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م ؾمي٤مدن اًمرووي٦م وُمـ أسمرز قمٚمامء إهة ُمـ اعمت٠مظّم 

 رخيٞم٦ّم اعمٓمٌققم٦م واعمخٓمقـم٦م. ، ُم١مًّمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمت٤م ه35:2ؿمّقال ؾمٜم٦م  34احلًٞمٜمٞم٦ّم اعمتقرّم يقم 

اًميذي آهم٤م سمزرك اًمٓمٝميرايّن ُمـ أرسم٤مب اًمٗمْمؾ، ُمٜمٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م  يمٌػمٌ  وىمد أؿم٤مر إمم شمرمجتف قمددٌ 

ه اعمجد اعمٕمرووم٦م ذم يمرسمالء، وُمـ سمٞمقت اًمٕمٚمقيرلم أُ آل ـمٕمٛم٦م ُمـ »شمٜم٤مول شم٤مريخ إهة ىم٤مئاًل: 

هؿ ُمـ آل ومي٤مئز، ووميٞمٝمؿ ؾميداٟم٦م ـمقيٚم٦م، و رومقا ذم يمرسمالء ُمٜمذ ىمرونٍ إذاف اًم٘مديٛم٦م> وم٘مد قمُ 

٤ٌّمؾمّٞم٦م اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م واًمروو٦م   .شؿ ًمفُمـ ىمديؿ، وُمـ ُمٕم٤مرف هذه إهة اعمؽمضَم اًمٕم

 إدي٥م هم٤مًم٥م اًمٜم٤مهل، وم٘م٤مل:إؾُمت٤مذ وممّـ ذيمر أقمالم هذه إهة وشمرامجٝمؿ 

ا ظمــاٙاظــ مٗامــ ا ظيــنُل ِأــّ٘

 

اٌـَالـْ٘اوإنّ ـلاااوظـرو  اسـ ه

                                                                     

 . 217ظ الساٍزٍٕ، يٌجِ ثي ؤحوس للس٘سقبلت، يوسٓ الكبلت فٖ ؤًسبة آل ؤثٖ ( 1)
 .74هزبلٖ اللكف ثإضؼ الكفٍ، للط٘د هحوٍس السوبٍٕ، ظ ( 2)
 . 135، ظ ( الٌؿطٓ فٖ المطى الحبزٕ ثًس الًططٓ، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ )هركَـ الطٍؾٔ( 3)
 . 19ظ ، 1الجَ٘تبت الًلَٗٔ فٖ وطثالء، الس٘س بثطاّ٘ن ضوس السٗي المعٌٍٖٗ، د ( 4)
 . 104، ظ 2ًمجبء الجطط فٖ المطى الطاثى يطط، الط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ، د ( 5)
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 ٌّ عم٤م وضمد قمدا سمٞمي٧م آل  ،اظمؽم ًمٌٞمتؽ هذا ممدوطم٤مً  :ظمذ إمم يمرسمالء، وىمٞمؾ ًمفل وأُ ًمق سُمٕم٨م اعمتٜم

وؾمٚمٓم٦م ذم ُمديٜمي٦م يميرسمالء، وهيؿ  ذيٗم٦م اًمٜم٥ًم، وهؿ ذوو ضم٤مهٍ  ٦مٍ قمٚمقيّ  ٕمٛم٦م> ومٝمؿ أىمدم أهةٍ ـمُ 

ممّـ شم٠مشمي٧م ًميف ُمثيؾ هيذه احلي٤مل  وصم٘م٤موم٦م، وىمٚمٞمٌؾ  ذوو صمراء وهمٜمك، وومقق يمّؾ هذا هؿ ذوو قمٚمؿٍ 

 ّٞم٦م. سم٤مُٕمقر اًمٕمٚمٛم كٕمٜميُ 

 ، وومٞمٚمًيقٌف وم٤مويٌؾ  قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار يم٤من ؾم٤مدٟم٤ًم ًمٚمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م، وهق قم٤مملٌ ٤مًمًّٞمد وم

ضمرضميل إؾُميت٤مذ شمقازي اعمٙمت٤ٌمت اًمٙمؼمى ذم اًمٕمراق يمام أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م  قمٔمٞمٛم٦مٌ  ، ًمف ُمٙمت٦ٌمٌ وُم١مّرٌخ 

 ٦م(. آداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمّ شم٤مريخ زيدان ذم يمت٤مسمف )

٤مب، قمٌيد اًميرزاق آل وّهياًمًيّٞمد قاد اًمٙمٚمٞمدار، ووُمـ هذه إهة ؾمٕم٤مدة اًمديمتقر قمٌد اجل

، وُمٜمٝمي٤م إديٌي٤من وم٤مويٌؾ  ُميٜمٝمؿ قمي٤مملٌ  طمًـ ُمّميٓمٗمك اًمٙمٚمٞميدار، ومٙميّؾ واطميدٍ اًمًّٞمد حمّٛمد و

ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛمي٦م، ومٝميؾ يٙميقن ُميـ اًمًّٞمد اًمِم٤مقمران اًمديمتقر ا٤مًمح ضمقاد آل ـمٕمٛم٦م، و

ؾميٕمٞمد؟ يميال، وإّٟميام اًمًيّٞمد ٓمٗمك ُمّمي٤مٕؾُميت٤مذ ٤ًم يماًمٖمري٥م أن شمٜمج٥م أدي٤ًٌم قم٤معم٤ًم، ُمٗمّٙميرًا ًمٖمقّيي

 شمٜمج٥م ُمثٚمف. ٓأن اًمٖمري٥م 

اًمًيّٞمد  اًمِمٝمٞمد إو٤موم٦م إمم ُم٤م شم٘مّدم ومٝمٜم٤مك أدسم٤مء أوم٤موؾ آظمرون أٟمجٌتٝمؿ هذه اًمًالًم٦م، ُمٜمٝمؿ

 ،رو٤م آل ـمٕمٛم٦م، وُمّمٓمٗمك اًمٗم٤مئزي آل ـمٕمٛم٦م، واًمديمتقر قمدٟم٤من ضمقاد آل ـمٕمٛم٦محمّٛمد ا٤مدق 

اًمًّٞمد و ،قمٌد اًمّم٤مطم٥م جمٞمد آل ـمٕمٛم٦ماًمًّٞمد طمقم واعمر ،أمحد آل ـمٕمٛم٦محمّٛمد واًمديمتقر قمدٟم٤من 

، وهميػمهؿ يمثيػمون. وهٜمي٤مك ُمّمي٤مدر قمالء اًم٘مٓم٥م آل ـمٕمٛمي٦ماًمًّٞمد و ،همٞم٤مث ضمقاد آل ـمٕمٛم٦م

 . أو خمٓمقـم٦مً  شمٜم٤موًم٧م شم٤مريخ هذه إهة ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُمٓمٌققم٦مً  يمثػمةٌ 

 ـ هذه إهة.وىمد أومردٟم٤م هل٤م يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان )إمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ذم أطمقال آل ـمٕمٛم٦م( وومٞمف اًمتٗم٤ماٞمؾ قم

 آي عصفىس

واؾميتقـمٜم٧م ر اهلجيرّي يقمِمياًمتل ٟمزطم٧م ُمـ اًمٌحريـ ذم اًم٘مرن اًمثي٤مين إُه اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ُمـ 

،   ه33:8اي٤مطم٥م احليدائؼ اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ،يمرسمالء، ٟمٌغ ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ أمحد اًمٌحراينّ 

 اعمدومقن ذم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م. 

                                                                    

 . 104، ظ 2ؤزثٍ٘ٔ، غبلت الٌبّٖ، د  زضاسبت( 1)
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 ٦م سميـ قمّميٗمقر اًميدرازّي ًمح سميـ قمٓمّٞميسميـ إسميراهٞمؿ سميـ اي٤محمّٛمد اًمِمٞمخ أمحد سمـ  :وُمٜمٝم٤م

اًميذي هيق أطميد  ،سمـ أمحيد سميـ إسميراهٞمؿ اًميدرازّي  شمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ ظمٚمػ سمـ قمٌد قمكمّ  اًمٌحرايّن،

اعميذيمقر ذم وٓيي٦م ُأؾميت٤مذه اعمج٤مزيـ ذم اًمٚم١مًم١مة، وىمد يمت٥م اًمِمٞمخ أمحد ا٤مطم٥م اًمؽممج٦م رؾم٤مًم٦م 

(،   ه3398اعم١مًّميػ )ُأؾميت٤مذه قمغم شمزوي٩م اًمّمٖمػم واًمّمٖمػمة واعمجٜمقن وقمدُمٝم٤م، وميرغ  اًمقّ  

 .ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌّم اًمًّٞمد (، واًمٜمًخ٦م قمٜمد   ه3399وومرغ اًمتٚمٛمٞمذ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م )

ذيميره اي٤مطم٥م يمتي٤مب )أٟميقار اًمٌيدريـ( وم٘مي٤مل: يمي٤من  ،اًمِمٞمخ طمًلم آل قمّمٗمقر :وُمٜمٝم٤م

ة احل٤مومٔم٦م، ُمالزُم٤ًم ًمٚمتدريس واًمتّمٜمٞمػ، واعمٓم٤مًمٕمي٦م واًمتي٠مًمٞمػ، ُمقافمٌي٤ًم رب سمف اعمثؾ ذم ىمقّ يُيْم

 ذم سمٞمتف ذم يمّؾ وىم٧م ُمٜمٞمػ. . 7 شمٕمزي٦م احلًلمقمغم

سميـ أمحيد حمّٛمد اًمِمٞمخ طمًلم سمـ  :ُمٜمٝمؿ ،وىم٤مل قمٜمف ا٤مطم٥م )رحي٤مٟم٦م إدب(: آل قمّمٗمقر

ؾميٜم٦م ؿميّقال  43ًمٞمٚم٦م إطمد شمقذّم ُمـ أضماّلء اإلُم٤مُمٞم٦م،  ،ا٤مطم٥م احلدائؼ لسمـ إسمراهٞمؿ اسمـ أظما

 رؾمقل(.يمت٤مب )سم٤مهرة اًمٕم٘مقل ذم ٟم٥ًم آل اًم :وُمـ شمآًمٞمٗمف،  ه3438

اًمذي يم٤من أطميد  ،اعمرطمقم داود سمـ ؾمٚمامن آل قمّمٗمقر :وُمـ أقم٘م٤مب آل قمّمٗمقر ذم يمرسمالء

 .ًمٙمثػم ُمـ احلقادث اًمت٤مرخيّٞم٦م اعمٕمّٛمريـ، يمام يم٤من راوي٦مً 

اق سمـ ؾمٚمامن آل قمّمٗمقر، أطمد رضم٤مل اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ، سمـ قمٌد اًمرزّ حمّٛمد اعمرطمقم  :وُمٜمٝمؿ

 ٦م. وُم٤مرس ُمٜمٝمؿ اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞمّ 

 اًفذىينّ  آي

اًمٙمرسمالئّٞم٦م، ه٤مضمرت ُمـ ضمٌؾ قم٤مُمؾ واؾميتقـمٜم٧م يميرسمالء اًمٕمرسمّٞم٦م ه اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ أُ ُمـ 

 . يٜمتٝمل ٟمًٌٝم٤م إمم اًمِمٞمخ هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكمّ  قمنم اهلجرّي،ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين 

ـ  وىمد قُمروم٧م سمحدهب٤م قمغم اًمٕمٚمؿ وإدب، ويم٤من ُمٜمٝم٤م اًمٕمالُّمي٦م اًمِميٞمخ حمّٛميد شم٘ميّل  ـ هبي٤مء اًميدي سمي

                                                                    

 . ( 35الىَاوت الوٌتخطٓ فٖ المطى الخبًٖ ثًس الًططٓ، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ )هركَـ، ظ( 1)
 . 207الجالزٍٕ الجحطاًٍٖ، ظ  ٍاإلحسبء ٍالجحطٗي، للط٘د يلٖؤًَاض الجسضٗي فٖ تطارن يلوبء المك٘ف ( 2)
 . 161، ظ ( ضٗحبًٔ األزة، هحوٍس يلٖ التجطٗعٕ )فبضسٖ( 3)



                                                                                                       ربالءاث كتر                                                                                                                                                     252

ـ حمّٛميد اًمِميٞمخ قميكمّ  :م وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 8;39ي   ه33:5اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،احل٤مئرّي  ينّ اًمٗمتق سميـ  سميـ قميكمّ  سمي

أيْم٤ًم  :وُمٜمٝم٤م ،  ه4;33اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،احل٤مئرّي  اًمٕم٤مُمكمّ  سمـ هب٤مء اًمديـ اًمٗمتقينّ  حمّٛمد اًمت٘مّل 

د ذم عمتُقًمّي ا ،سمـ هب٤مء اًمديـ اًمٗمتيقينّ  سمـ حمّٛمد اًمت٘مّل  سمـ حمّٛمد سمـ قمكمّ  اًمِمٞمخ طمًلم سمـ قمكمّ 

، ُمت٘مّدُم٤ًم ذم ومٜمقٍن يمثػمة ،، يم٤من واؾمع اًمٕمٚمؿ، وم٤موالً أدي٤ٌمً  ه;339اعمتقرّم سمٕمد ؾمٜم٦م  ،يمرسمالء

 ٦م(. رضمقزة )اًمدوطم٦م اعمٝمديّ أُ وهق ُم١مًّمػ 

ؾميٜم٦م ذي احلّجي٦م هميّرة  ُم١مّرظمي٦مٍ  )رأيي٧م شمقىمٞمٕميف ذم وصمٞم٘مي٦مٍ  اًمٗمتيقينّ  قمكمّ  :وُمـ هذه إهة

 اسمـ اًمِميٞمخ قميكمّ اًمِمٞمخ ُمٝمدّي ؾمٚمامن اسمـ احل٤مّج قم اعمرطم :وُمـ أومراد هذه إهة .(  ه:346

م :8;3/ 8/ 3ييقم شميقذّم اًمذي يم٤مٟم٧م ًمف وفمٞمٗم٦م ظمدُم٦م سم٤معمخّٞمؿ، و اسمـ اًمِمٞمخ طمًلم اًمٗمتقينّ 

 ٦م(. ويم٤من سمٞمده ومرُم٤من )إرادة ؾمٚمٓم٤مٟمٞمّ 

وٓ يزال أومراد هذا اًمٌٞم٧م ي٘مٓمٜمقن يمرسمالء، ويِمتٖمؾ ىمًؿ ُمٜمٝمؿ سم٤مًمزراقم٦م، ُمٜمٝمؿ ُمٝمدي سميـ 

 .  ، وحمٞمل اًمديـ، وؾمٚمامن اًمٗمتقينّ ًمٗمتقينّ محٞمد سمـ جمٞمد ا

 اًلضوينيّ  آي

ـ اعمٕمرومي٦م واًمث٘م٤مومي٦م واومرٍ  ُمـ إُه اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم اًمتل طمٔمٞم٧م سمٜمّمٞم٥ٍم  اؾميتقـمٜم٧م اًمٕميراق ذم اًم٘ميرن  .ُم

ؿ اًمًيٚمٓم٤من(، وهيق اًمث٤مين قمنم اهلجرّي، واؿمتٝمر ُمٜمٝم٤م اًمًٞمّد سم٤مىمر اعمقؾمقّي اًم٘مزويٜمّل اعمٚمّ٘م٥م سميي )ُمٕمّٚمي

ـْ ه٤مضمر إمم اًم ُميع أظمٞميف   ه:;33وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،، وُمٜمٝم٤م إمم يمرسمالء ه33:7ٜمجػ إذف ؾمٜم٦م أّول َُم

 اًمًٞمّد حمّٛمد قمكم اسـم اًمًٞمّد قمٌد اًمٙمريؿ اعمقؾمقّي اًم٘مزويٜمّل احل٤مئرّي. 

اي٤مطم٥م )اًمْميقاسمط(  ،هيق اًمًيٞمّد إسميراهٞمؿ اًم٘مزويٜميّل  ،وأؿمٝمر أقمالم هيذه اًمًيالًم٦م ذم يميرسمالء

 اسـم اًمًٞمّد سم٤مىمر اعمقؾمقّي اًم٘مزويٜمّل.  ،  ه٦3484م واعمتقرّم ؾمٜم  ه3426اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ،و)اًمدٓئؾ(

واعمتيقرّم ؾميٜم٦م   ه3429اعمقًميقد ؾميٜم٦م  ،سم٤مىمر اعميذيمقراًمًّٞمد ُمٝمدي اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝم٤م

 . ه;348

                                                                    

؛ ٍاًهط هبؾٖ الٌزف ٍحبؾطّب، للط٘د رًفـط هحجَثـٔ،   405، ظ 2الىطام الجطضٓ، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ، د ( 1)
 . 58، ظ3د
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،  ه :356روي٤م اعمتيقرّم اًمًيّٞمد حمّٛميد ه اووًميد  ه3549ه٤مؿمؿ اعمتيقرّم ؾميٜم٦م اًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م 

 .   ه3582إسمراهٞمؿ اعمتقرّم ؾمٜم٦م اًمًّٞمد حمّٛمد و

 ،ُمٝمدي اعميذيمقراًمًّٞمد حمّٛمد ـم٤مهر اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اسمـ اًمًّٞمد اًمٕم٤ممل اًمِم٤مقمر  :وُمٜمٝم٤م

 ،أطمد رضم٤مٓت اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙميؼمى اًم٘مزويٜمّل  طمًلماًمًّٞمد  :وُمٜمٝم٤م.   ه3573اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

)آهمي٤م ُميػم(  طمًـ اًمِمٝمػم سمياًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝم٤م .  ه3589واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه::34اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

 .   ه35:2ُم١مًّمػ يمت٤مب )إُم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى( اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

واعمتيقرّم ؾميٜم٦م   ه34:9اعمقًميقد ؾميٜم٦م  ،ـمي٤مهراًمًّٞمد حمّٛميد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝم٤م

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ،ُمٝميدياًمًّٞمد حمّٛميد ا٤مًمح اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر  :وُمٜمٝم٤م .  ه35:7

اعمقًمقد ؾميٜم٦م  ،رو٤ماًمًّٞمد حمّٛمد ا٤مدق اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد اًمٗم٤موؾ اًمٕم٤ممل  :وُمٜمٝم٤م اًمٞمقم.   ه3597

اعمقًميقد ؾميٜم٦م  ،اًم٘مزويٜميّل  طمًيلماًمًيّٞمد إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ اسميـ اًمًّٞمد ٤مصم٦م واًمٌحّ ،  ه3547

 ٦م ذم يمرسمالء(. ُم١مًّمػ يمت٤مب )اًمٌٞمقشم٤مت اًمٕمٚمقيّ ،   ه:353

ؿمّقال ؾميٜم٦م  34اعمقًمقد  ،اهٞمؿاخلٓمٞم٤ٌمن اًمٗم٤موالن اًمًٞمّد حمّٛمد يم٤مفمؿ اسمـ اًمًٞمّد حمّٛمد إسمر :وُمٜمٝم٤م

، وهميػمهؿ ُميـ اًمٕمٚميامء  ه;356اعمقًميقد ؾميٜم٦م  ،، واًمًٞمّد ُمرشم٣م اسمـ اًمًٞمّد حمّٛمد اي٤مدق ه:356

 ذم اًمٙمقي٧م. وهلؿ ومرعٌ  ،ذم أهمٚم٥م اعمدن اًمٕمراىمّٞم٦م وإدسم٤مء. وهلذه إهة اًمٙمريٛم٦م ومروعٌ 

 آي اًوؽمرييّ 

، 7سميـ ُمقؾميك اًمروي٤م ُمي٤مم قميكمّ ه اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ اعمٕمرووم٦م اًمتل شمٜمت٥ًم إمم اإلأُ إطمدى 

ك سمـ ُمٝمدي يُمرشمْماًمًّٞمد  :وأؿمٝمر أقمالُمٝم٤م قمنم اهلجرّي،اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

ؾميٜم٦م ؿميّقال ر ُميـ يذم اًمث٤مًمي٨م قمِمياًمٙم٤مفمٛمّٞمي٦م اعمتيقرّم ذم  ،سمـ يميرم اه اًمٙمِميٛمػمّي حمّٛمد سمـ ا

درس قمغم اًمِميٞمخ  ، ويم٤من ىمدوىمد مُحؾ ضمثامٟمف إمم يمرسمالء وُدومـ ذم اًمّمحـ احلًٞمٜمّل ،  ه3545

  ُمرشم٣م إٟمّم٤مري.

                                                                    

ٖ تطارن هطبّ٘ط  ؤحسي( 1) ٔ ف زًٗ ٍاَل ٔ، للسٍ٘س هحوٍس هْسٕ الوَسٍَٕ األغفْبًٖ سٕ الطً٘  .  152، ظ 1الىبنوٍٖ، د  هزْت
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 اًمٙمِميٛمػمّي  قمٌيد اه اًمرويقّي اًمًيّٞمد اسميـ طمًيـاًمًّٞمد اًمٕماّلُم٦م  :وُمـ أقمالُمٝم٤م أيْم٤مً 

طمًلم. وهلذه حمّٛمد و داًم٤ًمدة ُمّمٓمٗمك وحمٛمّ  :وُمٜمٝم٤م أٟمج٤مًمف،  ه:354اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،احل٤مئرّي 

 ي٘مٓمٜمقن يمرسمالء.  إهة أقم٘م٤مٌب 

 آي املاصنذساينّ 

اهلجيرّي، فمٝمير  ريىمٓمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمِم ،سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ِمٝمقرةٌ ُم هةٌ أُ 

اًمِمٞمخ زييـ اًمٕم٤مسميديـ اعم٤مزٟميدرايّن  :ء، وٟمٌغ ومٞمٝم٤م ذم همْمقن اًم٘مرن اعم٤ميضُمٜمٝم٤م قمٚمامء أضماّل 

، واٟمتٝمي٧م إًمٞميف اًمرئ٤مؾمي٦م  ه;352، اعمتيقرّم ؾميٜم٦م احل٤مئرّي أطمد ضمٝم٤مسمذة اًمٗمٙمير اإلؾميالُمّل 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم ذم سمٚمده. 

ُمـ رضمي٤مل اًمٕمٚميؿ وإدب، وىميد أقم٘مي٥م أرسمٕمي٦م  ـمّٞم٦ٌمً  شمْمّؿ ٟمخ٦ٌمً  ٦مً قمٚمٛمٞمّ  اره ٟمدوةً وشمٕمتؼم د

م، واًمِميٞمخ قميكم، 43;3/  ه;355ؾميٜم٦م  اعمتيقرّم أوٓد  جقا  جف، هيؿ: اًمِميٞمخ طمًيلم، 

 واًمِمٞمخ حمّٛمد، واًمِمٞمخ قمٌد اه. 

ُمـ اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ أمحد اسمـ اًمِمٞمخ حمّٛمد، واًمِمٞمخ قمٌد اه. و :هةوُمـ هذه إُ 

اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ أمحد اسمـ اًمِميٞمخ طمًيلم اسميـ اًمِميٞمخ زييـ اًمٕم٤مسميديـ  :هةهذه إُ 

م، ويمي٤من ُميـ 79;3/ 3/3اعمقاومؼ   ه3598مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م  ;4اعمتقرّم يقم  ،اعمذيمقر

وختيّرج قميغم رضمي٤مل  ،٦مٍ قمٚمٛمٞمّي  أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمّمالح، ُمٕمّٔماًم ًمِمٕم٤مئر اًمديـ، ؿمي٥ّم ذم سمٞمئي٦مٍ 

 ره إُم٤مصمؾ. يقمّم

اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد سمي٤مىمر اعم٤مزٟميدرايّن،  :ذم يمرسمالء وإيران، ُمٜمٝمؿ اًمٌٞم٧م أقم٘م٤مٌب  وهلذا

واعمح٤مُمل اًمِمٞمخ ادر اًمديـ احل٤مئرّي، وُمٜمٝمؿ اعمٝمٜمدؾم٤من وم٤موؾ اًمِميٞمخ أمحيد احلي٤مئرّي، 

 . وومْمؾ اه اًمِمٞمخ أمحد احل٤مئرّي 

                                                                    

 . 408، ظ 1الجطط فٖ المطى الطاثى يطط، للط٘د آلب ثعضن الكْطاًٖ، د  ًمجبء( 1)
هى بلِ٘ هـي  اٍوبى الو ،م 1957س هبض 31ّـ الوَافك 1376المًسٓ سٌٔ شٕ  1تَفّٖ السٍ٘س هحوٍس الىطو٘طٍٕ َٗم ( 2)

 م.  1920ربل الخَضٓ الًطالٍ٘ٔ الىجطى لسٌٔ ض
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 آي املشعيشّ 

 ؿميٝمرة اًمِمٝمرؾميت٤مينّ  قن، اؿمتٝمروا سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، وىمد همٚمٌي٧م قمٚميٞمٝمؿطمًٞمٜمٞمّ  وهؿ ؾم٤مدةٌ 

. اؾمييتقـمٜمقا يمييرسمالء ذم اًم٘مييرن اًمثيي٤مين ٟمًيي٦ٌم عمّميي٤مهرمؿ سميي٠مهة آل اًمِمٝمرؾمييت٤مين اعمقؾمييقيلّم 

 .   ه 3469اعمتقرّم  احلًٞمٜمّل  طمًلم اعمرقمٌّم اًمًّٞمد حمّٛمد وٟمٌغ ومٞمٝمؿ  هلجرّي،اقمنم

 :ؿوُميٜمٝم،  ه34:9اعمتقرّم ؾميٜم٦م  ،طمًلم اعمرقمٌّم اًمًّٞمد حمّٛمد قمكم اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝمؿ

،  ه3537اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ،اعميذيمقر ّل يطمًلم اعمرقمِميحمّٛمد سمـ  قمكمّ حمّٛمد طمًلم سمـ اًمًّٞمد حمّٛمد 

ُمٜمٞمػ، ويم٤مٟمي٧م ًميف ظمزاٟمي٦م يمتي٥م وجمدٌ  قم٤ملٍ  ويم٤من هذا ُمـ يم٤ٌمر أقمالم اًمٗمْمؾ ممّـ ًمف اٞم٧ٌم 

 طمقت ٟمٗم٤مئس اعمخٓمقـم٤مت ورصمٝم٤م قمـ آسم٤مئف. 

وىميد طميذا ،  ه3566ذيمقر، اعمتقرّم ؾميٜم٦م طمًلم اعماًمًّٞمد حمّٛمد اسمـ  زا قمكمّ ػمُماًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م 

 ّل يطمًيلم اعمرقمِمياًمًّٞمد حمّٛميد زيـ اًمٕم٤مسمديـ اسمـ اًمًّٞمد  :طمذو واًمده ذم إُم٤مُم٦م اجلامقم٦م. وُمٜمٝم٤م

 ّل يقمٌيد اًمروي٤م اعمرقمِمياًمًيّٞمد اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اعمٕمي٤مس  :وُمٜمٝم٤م،  ه3578اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اعمذيمقر

 وخمٓمقـمي٦مٌ  وشمّم٤مٟمٞمػ ُمٓمٌققم٦مٌ  وم٤موؾ آصم٤مرٌ ُمـ أوًمئؽ إقمالم إ . وًمٙمؾ  اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  احلًٞمٜمّل 

 .  ذم ُمقؾمققم٦م )اًمذريٕم٦م( ًمٚمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ  ورد هل٤م ذيمرٌ 

اًمًّٞمد حمّٛمد ك سمـ يُمرشمْماًمًّٞمد طمًلم سمـ اًمًّٞمد اخلٓمٞم٥م اًمٗم٤موؾ  :هة أيْم٤مً إُ وُمـ هذه 

ا اًمٌٞمي٧م ، ًمف ُمـ اًمِمٕمر اًمرائؼ اًمٌمء اًمٙمثػم. وٓ ييزال أوميراد هيذاعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ طمًلم 

 ي٘مٓمٜمقن يمرسمالء. 

 آي اًنليث

اًمٕمري٘م٦م ذم اًمِمٝمرة واًمنمف اًمتل شُمٕميرف ذم يميرسمالء ؾمي٤مسم٘م٤ًم سميآل دراج، إُه اًمٕمٚمقّي٦م ُمـ 

إسمراهٞمؿ اعمرشم٣م )إاٖمر( اسمـ اإلُمي٤مم ُمقؾميك اًمًّٞمد اعمتٗمّرقم٦م ُمـ ىمٌٞمٚم٦م )آل زطمٞمؽ( ُمـ ذّرّي٦م 

وٓ شمزال دور آل اًمٜم٘مٞمي٥م ذم . اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، 7اًمٙم٤مفمؿ

                                                                    

 . 9ظ للوالف،الوحبؾطٓ،  ،ذعائي وتت وطثالء( 1)
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حمّٚم٦م آل زطمٞمؽ ُمالا٘م٦م ًمٚمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م اجلٜمقب، وهلؿ أُميالك ؿم٤مؾميٕم٦م ذم ؿميٗم٤مصم٦م 

 )قملم اًمتٛمر( ويمرسمالء. 

٦م ذم هذه اعمديٜم٦م، يمٜم٘م٤مسم٦م إذاف، وؾمداٟم٦م اًمرووي٦م سمٕمض اعمٜم٤ما٥م اهل٤مُمّ  شمقمّم ُمٜمٝمؿ رضم٤مٌل 

 .  ٚمؿٍ وقم ٦م، وومٞمٝمؿ رضم٤مل ومْمؾٍ احلًٞمٜمّٞم٦م، ورئ٤مؾم٦م اًمٌٚمديّ 

 :  اًمًاموّي حمّٛمد وىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ 

ــم ــنِااإٌ ــل اأ ُ ــ اٌلظ ــمٕام ا(1)ظي

 

ا ف٘  ا ظـٍـــ ٚا ظـــِِّنِااورجُ 

سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٚمٓم٤من يمامل اًمديـ ُمـ آل زطمٞمؽ اعمقؾمقي، اجدرّ اًمًّٞمد وُمـ ُمِم٤مهػمهؿ  

 .   ه:326، يم٤من طمّٞم٤ًم ؾمٜم٦م 7ٟم٘مٞم٥م اًم٤ًمدات وؾم٤مدن ُمِمٝمد احلًلم

ًميف يمتي٤مب  ،اج، يم٤من قم٤معمي٤ًم وم٤مويالً اًمًٞمّد ُمّمٓمٗمك سـم طمًلم آل درّ  :إهةوُمـ أسمرز أقمالم هذه 

وضمي٤مء ذم  .  ه3397)ُأاقل اًمديـ(، ومرغ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف ييقم اخلٛميٞمس شم٤مؾميع ؿميٝمر ذي اًم٘مٕميدة ؾميٜم٦م 

 أّٟمف يم٤من ؾمٞمّدًا قم٤معم٤مً، ورقم٤ًم شم٘مٞم٤ًّم ا٤محل٤مً، شمقذّم ذم طمٞم٤مة أسمٞمف.  :ُمِمجرة اًم٤ًمدة آل اًمٜم٘مٞم٥م

يمي٤من ،  ه3583قم٤ٌمس اًمٜم٘مٞم٥م، اعمتقرّم ذم ايٗمر ؾميٜم٦م اًمًّٞمد وم٤موؾ اسمـ ّٞمد اًمً :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

ًمٚمِميٝمٞمد  ،ذم اًمٗم٘ميف (٤ًم ورقم٤ًم، ُمِمتٖماًل سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، يمت٥م سمخّٓمف يمتي٤مب )اًمٚمٛمٕمي٦م اًمدُمِمي٘مٞم٦مشم٘مٞمّ 

 .   ه3552ؾمٜم٦م  مج٤مدى إوزم :4إول، وذًمؽ سمت٤مريخ 

ّٛمد اسمـ اًمًٞمّد وم٤موؾ اخلٓمٞم٥م اًمٗم٤موؾ إدي٥م اًمًٞمّد يم٤مفمؿ اسمـ اًمًٞمّد حم :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

ُمٜمٝمي٤م: اًميدقمقة  .ُمٓمٌققمي٦مٌ  م، ًميف آصمي٤مرٌ 56;٤3مس اًمٜم٘مٞمي٥م، اعمقًميقد ؾميٜم٦م يّاسمـ اًمًيٞمّد قمٌي

واًمٕم٘م٤ٌمت، جمتٛمٕمٜم٤م وقمقاُمؾ اهلدم واًمٌٜم٤مء، ٟمحـ واًمٞمٝمقد، طمدي٨م اًمٙم٤ًمء، ىمْمٞم٦م اًميرأس 

اًمِم٤مقمر اًمًيٞمّد روي٤م اسميـ اًمًيٞمّد  :ضمٚمٞمٚم٦م. وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً  وًمف ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم  .وهمػمه٤م ،اعم٘مّدس

                                                                    

 . 74الكفٍ، للط٘د هحوٍس السوبٍٕ، ظ  هزبلٖ اللكف ثإضؼ( 1)
، تطرؤ ؤحوس حـبفم ثبضـب؛ ٍاًهـط    1ؤي٘بى المطى الحبزٕ يطط، للوحجٖ، د  ضارى ثطإى تطروتِ : ذالغٔ األحط فٖ( 2)

ٍاًهـط ؤي٘ـبى الطـً٘ٔ،     ( ،هتطرن يي الفبضس٘ٔ ثبسن ) سلكبى التـَاضٗد  ،الًخوبًٍ٘ٔ، للتَى ّبفط األلوبًٖ لٔتبضٗد السٍ
 . 240، ظ 4للس٘س هحسي األه٘ي الًبهلٍٖ؛ ٍتبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، لًجبس الًعّإٍ، د 

 . 195، ظ 2الكْطاًٖ، د  الصضًٗٔ بلى تػبً٘ف الطً٘ٔ، للط٘د آلب ثعضن( 3)
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ًمف ىمّم٤مئد ُمتٗمّرىم٦ٌم ٟمنمت ذم اًميدورّي٤مت، مجٕمٝمي٤م ذم م. 47;3اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ،٤مدق اًمٜم٘مٞم٥ما

 ديقاٍن اٖمػٍم سم٤مؾمؿ )ؿمذو اًمٕمٜمدًمٞم٥م(. 

 اًم٤ًمدة آل اًمٜم٘مٞم٥م: وٟمث٧ٌم هٜم٤م ٟم٥ًم

٤ٌّمس  قمكم سمـ طمًـ سمـ حمًـ سمـحمّٛمد  يمٜمٕمي٤من( سميـ حمّٛميد )اعمٚمّ٘مي٥م حمّٛميد سمـ حمًـ سميـ قم

٤ٌّمس  طمًـ سمـ اًمدراج اسمـ ؾمٚمامن سميـ ؾميٚمٓم٤من يميامل اًميديـ حمّٛمد د سمـ سمـ هب٤مء اًمديـ سمـ أمحقم

 ٤مز سميـ ٟمٕمٛمي٦م سميـ قميكمّ ل صم٤مسم٧م وآل اًمٜم٘مٞم٥م( اسمـ إدرييس سميـ مّجئٟم٘مٞم٥م اًمٜم٘م٤ٌمء )اجلّد إقمغم 

سمـ حيٞميك سميـ حمّٛمد اًم٘مّمػم اسمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حيٞمك )وُي٘م٤مل ًمقًمده: آل زطمٞمؽ( سمـ ُمٜمّمقر سمـ 

٦م احلرث سمـ قمكم أيب احلًـ اعمٕميروف سمي٤مسمـ اًمديٚمٛمّٞمي سمـ أيبحمّٛمد سمـ احل٤مئرّي سمـ قمٌد اه حمّٛمد 

٥م سميـ احلًيلم أسميق أسمق احلًـ إرم اعمحّدث اسمـ اًمٓم٤مهر أسمق اًمٓمٞمّ حمّٛمد اسمـ قمٌد اه أسمق ـم٤مهر 

ك )إايٖمر( اسميـ يٟم٘مٞم٥م اًمٜم٘م٤ٌمء اسمـ ُمقؾمك أسمق اًمًٌح٦م اسمـ إسميراهٞمؿ اعمرشمْمي قمٌد اه اًم٘مٓمٕمّل 

 .  7اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

 ةاألرُس األدبوّ 

ذم  ُمرُمقىمي٦مً  قا ُمٙم٤مٟم٦مً ٟمٌغ ومٞمٝم٤م سمٕمض إدسم٤مء واًمِمٕمراء اًمذيـ اطمتٚمّ  ه أدسمّٞم٦مٌ أُ هٜم٤مك ذم يمرسمالء 

وشمريميقا دواوييـ ُمي٤م  واًمديٜمّٞمي٦م،ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت آضمتامقمّٞم٦م  ذم يمثػمٍ  إوؾم٤مط إدسمّٞم٦م، وهلؿ ؿمٕمرٌ 

 . ُمٜمٝم٤م ٌع ىمًؿٌ وـمُ  اخل٤مّا٦ميزال اًم٘مًؿ إيمؼم ُمٜمٝم٤م خمٓمقـم٤ًم ذم ظمزائـ يمت٥م يمرسمالء 

 ٦مٍ ُميع ٟميامذج ؿميٕمريّ  ،واًمِمٕمراء اًمذيـ أٟمجٌتٝمؿ ،إُهذم هذا اًم٤ٌمب ذيمر هذه  وىمد طم٤موًم٧ُم 

 اٟمت٘مٞمتٝم٤م هلؿ ُمـ اعمج٤مُمٞمع اعمخٓمقـم٦م واعمٓمٌققم٦م. 

 آي أيب اًحّث 

ر يقمِميه٤مضمرت ُميـ احليقيزة واؾميتقـمٜم٧م يميرسمالء ذم اًم٘ميرن اًمثي٤مين  ُمٕمرووم٦مٌ  ٦مٌ قمرسمٞمّ  ةٌ ُأه

وىمد ٟمٌغ ومٞمٝم٤م قمٚمامء وظمٓمٌي٤مء وؿميٕمراء يمي٤من أؿميٝمرهؿ شمٜمت٥ًم إمم ىمٌٞمٚم٦م )سمٜمل يمٕم٥م(.  اهلجرّي،

                                                                    

التٖ ّٖ ثرفّ الٌسٍبثٔ يلٍٖ ثي يجس الحس٘ي ثـي قَغـبى    ًملت ّصُ السلسلٔ الططٗفٔ يي هطزطٓ السبزٓ آل الٌم٘ت (1)
 ّـ.  1019وبى حٍ٘ب  سٌٔ  الصٕ ،الً٘سٍَٕ الحسٌٍٖ٘ الحبئطٍٕ
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 أسميق احلي٥ّم اًمٙمٕمٌيّل احلي٤مّج حمّٛميد ذيققم٤ًم اًمِم٤مقمر اًمٙمٌػم واخلٓمٞم٥م اجلٝمػم اًمِميٞمخ حمًيـ اسميـ 

سم٤مؾميؿ  خمٓميقطٌ  وًمف دييقانٌ  .  ه3527واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه3457اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ،احل٤مئرّي  احلقيزّي 

)ديقان اًمِميٞمخ حمًيـ  يل اؾمٛمف سمأسمد ف. ويمت٤ٌمت(، شمقضمد ٟمًخ٦م إاؾ ُمٜمف ذم ظمزاٟم٦م )احل٤مئريّ 

 .  سمتح٘مٞمؼ زُمٞمٚمٜم٤م اعمرطمقم اًمديمتقر ضمٚمٞمؾ أسمق احل٥ّم  ،ٌع ذم سمػموت( ـمُ أسمق احل٥ّم 

، ورصمك سمٕمض أادىم٤مئف اًمٕمٚمامء :٦م اًمتل رصمك ومٞمٝم٤م آل اًمٌٞم٧مسم٤مًم٘مّم٤مئد اًمديٜمٞمّ  واًمديقان همٜمّل 

 وإقمٞم٤من. 

 :ىمقًمف  وُمـ سملم ىمّم٤مئده اًمتل ذاع ؿمٝمرم٤م ذم اعمج٤مًمس احلًٞمٜمّٞم٦م

ٍااإّٗ اوذفُــــَِاهــــّ رَاٌــــلرما

 

ـــؽِـ  ـــنُّللاأل ـــَام ــَاٗافه٘ اُِ ي

ـــلااإّٗ  ـــ رَاُ َااهـّ ـــنُِ ــِنياخ اس

 

امح ٘ــااظــماُ ــ ّمأـــل ا ُـــ ُاإ  

ــن ا  ـــِواوىـ َاامـ ـــِِ ـــلظ ملحِاوىـ اهـ

 

ــ  ــلااى ــل ٌُا ظفنو ــ وِار ـــَاٌر  ان ا م

اُـــــ  ىَاوُـــــ َِِاوٓىـوـــــم و 

 

اٌ ظــنٍامرٕــاُ ِِـَا و ـااااىن ا 

ـــلفم٘  َااااُ ــ ا ونــ ــــاوظـــِٜيلام اأن

 

اى ظـٚاهيـلاااااخـنىل  اإظــِٓاىاُـٌل

ـــَ  َااان ــ ـــاممِِ ـــِئللاوأن ـــلل٘لاش اٌ

 

ٗااأنـٍّـ  اأف انٍ ـَاٌَافظـلْاو

ـــ ُ  ـــِن ِاوِـ ّهــ ـــ٘اوٗاذٍا ظــ أــ

 

ا ظــ رِلانفِـ َااامـلٔل   امـلااِـ هل ُ

ــِ ا  ـــلاه ـــمِ ِااام ـــِ اؼ ـــِحنف اوه ام

 

ــلاحٗاىــنٍ  افجــلظَاٌــَافظــلْاذه

ـــياٙ  ــاىُ ــَاا ج  ظ ــِ ٌِ ا ظعــ٘جامو

 

َاااافأسَ  اوأفنلاأسـ ىَامـكٕان ـنى

ـــّلمَ  ـــيرن ام َااج ــنن ــلال ٌ ــاام اهم

 

اأشٕناخـلظَّامـ الصـوٌ ااااوإظـِٓ 

 ،طمًـ اسميـ اًمِميٞمخ حمًيـ اعميذيمقرحمّٛمد اًمٗم٘مٞمف اخلٓمٞم٥م اًمِمٝمػم اًمِمٞمخ  :وُمـ هذا اًمٌٞم٧م 

 .    ه3579ؾمٜم٦م ؿمّقال  35اعمتقرّم يقم اًمثالصم٤مء   ه3477اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

اعمقًميقد ؾميٜم٦م  ،طمًيـ اعميذيمقرحمّٛميد اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ حمًيـ اسميـ اًمِميٞمخ  اخلٓمٞم٥م :وُمٜمٝم٤م

                                                                    

 . 168، ظ 1؛ ٍضًطاء وطثالء، للوالّف، د 202، ظ 43ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي الًبهلٍٖ، د ( 1)
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ويمي٤من ؿمي٤مقمرًا ُمٙمثيرًا ُمٓمٌققمي٤ًم ،  ه:358رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م  7واعمتقرّم  ٤مر يقم اجلٛمٕم٦م   ه3527

 ؾمّجؾ ومٞمف شم٤مريخ قمٍمه وأطمداث زُم٤مٟمف. ُمٓمٌقعٌ  احل٤مومٔم٦م، ومّمٞمح٤ًم ضمريئ٤ًم، ًمف ديقانٌ  ىمقّي 

 7وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف ذم رصم٤مء احلًلم

ــؤا ـــلاظ َااااوم ــ ــ  اووظ ــِ  انلر ـــ امم ام

 

ا ظصـــًَ٘اهـــأفضِا ظؽـــً٘امٍِـــ   لاِٗـــٚ 

ــٚ  ــاجِااا  ّ ــنف اومِج ــِ امِح ــن اه اِع

 

اجلىـــاو الِـــؤاومـــلانٕرـــن اأرـــحلهؤ 

ـــّا٘منىل  ـــواؼــــنلللاهـــ٘اٌـ ــلِاظـ اميٓـ

 

امــــِيماشـــ ٙاِـــامللانٍنسٓـــيمٔااااو ُٛ 

ـــ    ــلِاااٌـ ــ ا  ق اومِ ٍـ ـــصلٍّاومٙـ امـ

 

ـــو٘ل ٔ  ٗاالـ ــما ـــِل اٌيـ ــواُيجاظـ ــن َاهـ امـ

ــنبٔ  ــلِاااو ظ  ــ ا ظم  ــٚام ــاىمٔاأ ر الِ

 

أــأ ّاُــنّٓا ظحــ مِالِــاىمٔاااااأمـــلجاٗا 

ـــاٗ  ــلِاااا ُس ــ ا ظي  ــك ام ــٚاج  ــاٜالر اىَآُ

 

ـــا٘و   ــأنّيمٔاااشـ ــا أـ ــ ِا ٓلـ ــٚا مـ الرـ

 وىم٤مل ُمٜم٤مهْم٤ًم احلٙمؿ اًمؼميٓم٤مين اًمٌٖمٞمض وُمٜمددًا سمًٞم٤مؾمتف اخلرىم٤مء:  

اظٕـــ ُّٕللصـــوٌا ظ جـــاٙاو اوٗاىّمـــاو 

 

ـــلنيعن اإاأٗ  ــنٗاٌــ ــل ٓاظن جــ ا ّا ظجيــ

ـــمرّ   ــمٕااهـ ــجللٌِاو ظي ـ ـــرّ او ظآـ او ـ

 

ــن نٕما  ــ و اإخ ــلاىِف ٚااأم ــنو ــن ا ظ ا خر

ــ ٖٙا  ــن ٔاش ــك ااأس ـــاهج  ــِمٕااللُ ــ ا ظى ام

 

ـــحلمن   ــأنّيماااُـ ــلنٙيمإٌـ ـــ اأوؼـ الـ

ـــِص    ــػّاااه ــلٌ  اِ ـــِيمأ ــرمٕااوم ــلاس ام

 

ا ظٍٕــ ِارــلظن او ٕظــؤاُ ــاٜىمٕاااالـــرٚ 

ــل ىم  ــلفبااوأج ـ ــننهلنٙيمرـ ــمٕاظـ اؼمـ

 

اىــــ ٔن اأهــــِللٓاظــــِا اأٔرـــٌلاّاظــــ 

ــ   ــااذ اام ــللاهم ــ ِاج م ــئمٕا ظٍٕ ــِ ٓاُر  اظ

 

ـــل و   ــن ااأهـ ــراومرِّـ ـــِن ٓا ٕنٕرِـ اجـ

ـــا  ـــاوِ ــللاظو  ــإّااُنه ــنجناو ظم ــ ا ظ ام

 

امـــــ نوظٌ اٗامـــــحلظٌلااهـــــ ُؽلنِل 

او ُٛامـــــِيلاِـــــاا نــــ ّمٕالـــــين ٓٔمٔ 

 

اُـــلل ماخلنــــاوظـــِ٘مـٕاه ُؽلنِـــل 

ــ  ــًِٙاو اـحلفهؤنـ ــمٕاهلظ ـ ــ محِاو ظّرـ اظـ

 

ٚا  الؤرِـــاأُــــ اُـــأوٍا ٕنٕرِـــراإظـــ

ـــوٙ  ــ اه ــنجّام ــمٕاا ظ ــااأظ ــنِاِ ــلّا ظجن ن أ

 

ـــِ جكٔ  ــؤاااٌـ ــِ٘لاوجِآُـ ـــّينف لَاذظـ امـ

                                                                     

 ّـ.  1385م/  1966ًططُ السوتَض ؾ٘بء السٗي ؤثَ الحتٍ  ،هالف الىتبة زَٗاى ؤثٖ الحتٍ، تحم٘ك( 1)
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اعمقًمقد يقم اًمٖميدير ؾميٜم٦م  ،طمًـ اعمذيمقرحمّٛمد سمـ ااًمديمتقر وٞم٤مء اسمـ اًمِمٞمخ حمًـ  :وُمٜمٝم٤م

، ًميف ُمٓمٌيقعٌ  سمج٤مُمٕم٦م سمٖمداد، ؿمي٤مقمرٌ ٦م اًمؽمسمٞم٦م ٦م ذم يمٚمٞمّ ٦م اًمٜمٗمًٞمّ اًمّمحّ ُأؾمت٤مذ م، 35;3/  ه3554

ذم اًمٌحيريـ شميقذّم ، خمٓميقطٌ  ؿميٕمرٍ  ُمٜمٝمي٤م، وًميف دييقانُ  ٌع ىمًؿٌ ذم اًمؽمسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، ـمُ  آصم٤مرٌ 

 ٘مؾ روم٤مشمف إمم يمرسمالء. م وٟمُ 3:;7/3/:

 ،أسميق احلي٥ّم احلي٤مّج حمّٛميد اًمديمتقر ضمٚمٞمؾ سمـ يمريؿ سمـ ضمقاد اسمـ اًمِمٞمخ حمًـ اسميـ  :وُمٜمٝم٤م

 .ُمٓمٌققمي٦مٌ  وم٤موؾ، ًمف آصم٤مرٌ  س ذم يمّٚمٞم٦م اًمزراقم٦م سمج٤مُمٕم٦م سمٖمداد، أدي٥ٌم م، اعمدرّ 49;3اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

 ٘مؾ روم٤مشمف إمم يمرسمالء. وٟمُ  6/3/4232سمٌٖمداد يقم شمقذّم 

٤مدي أسمق احل٥ّم، واعمحي٤مُمل قمٌيد احلًيلم سميـ اعمح٤مُمل ضمقاد سمـ رو٤م سمـ محزة سمـ محّ  :وُمٜمٝم٤م

 ، وآظمرون همػمهؿ ُمـ أاح٤مب اًمِمٝم٤مدات اًمٕم٤مًمٞم٦م. أسمق احل٥ّم  قمٌد قمكمّ 

 األصفش آي

وىمٓمـ  ر اهلجرّي،يقمِماًمتل قُمروم٧م ذم يمرسمالء ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م إُه اًمٕمرسمّٞم٦م إطمدى 

 سمخّمقص هجرمؿ.  سمٕمض رضم٤مهل٤م اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م، وهؿ ىمٚمٞمٚمق اًمٕمدد، مل يٙمت٥م أطمدٌ 

اعمقًمقد ذم يمرسمالء واعمتيقرّم هبي٤م ؾميٜم٦م  يم٤من ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ ىم٤مؾمؿ إاٗمر،

٤مًمًّٞمد قمكّم ٟم٘مّل ّمؾ سمأمحد وٓزُمٝمام، يمام اشمّ اًمًّٞمد واسمٜمف  يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل ٤مًمًّٞمد ّمؾ سم. اشمّ   ه;:34

 ومٜم٤مل قمٚمٞمف ىمًٓم٤ًم واومرًا ُمـ اعمٕمروم٦م، وقمٛمؾ قمٜمده يم٤مشم٤ًٌم، ويم٤من ُمـ اعمٕمّٛمريـ، ًمف ؿميٕمرٌ  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 يم٤مًمرصم٤مء واعمديح واًمٕمت٤مب واعمداقم٦ٌم واًمٖمزل.  شمٜم٤مول ومٞمف قمّدة أهمراضٍ 

 وٟمقر:  ء ُمٕمتدًم٦م اًم٘مقام يزيـ وضمٝمٝم٤م ٟم٤مرٌ ىم٤مل ُمتٖمّزًٓ سمٖم٤مدة طمًٜم٤م

اىعــَلاظــِللٓارــوحِا ظِــل ٍاوهــاب

 

ـــلىـ  ـــ ِ٘ اااه ـــرِرٌِا ظ ـــ ِ ٔاه اى

َاااامـلاِ ّ  ا ٓو ـل ٙااســًِٔا ظرحـؿٙاٌـ

 

ـــنف لٔ  ــلاا  ـــى اٙاجٍنني ـــلنٌِ اه او

ـــٓ  ـــ ِ٘ل ٙااؤـنظ ـــا٘ىلا ظ ـــلُاِ اذ ه

 

ـــ ٕـ  ــوااٌ ــلاونولظ ـــن فّاظحفي ار

                                                                     

 . 127، ظ 1ضًطاء وطثالء، للوالّف، د ( 1)
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ـــرحلـيل ــمل ٙاااه ــح ُار ـــِطٗاوس اه

 

ـــَ  ــلااٌ ــنفٗاملر  ـــلفٗاون ـــييلان اوج

ـــصافىل  ــن  ٙااوه ــ ٔاس ــ لٗاونّ اؼ

 

ـــِح ىل  ــلؼكٗاااوه ـــج  اس ـــِل اوٌ اظ

ـــ   ــ   ٙاااوم ــنى َا ٌٓ ــن فضِاج ا ظم

 

ـــمرك او ه جــاٚااو ـــنب  اأشـــمٌَاظ

ـــأما٘  ـــل ٙابٌــ ـــِلفُ ِاهلُّٕــ ا ظــ

 

اهــيلاااوىـ ٙ  ا ظويـللٙ اهــابااُن ِِـٓ

اهــــن  ٚاو ظــــمنوجاهــــن  ٙانـحــــ ُ 

 

ـــلظـ  ـــرمن ذااِ ـــ وم اظ ـــرّيمٕاجِه أ

، وىميد ىمي٤مرب طمٚميقل ؿميٝمر رُمْمي٤من قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل ُمػمزا اًمًّٞمد ويمت٥م إمم اًمٕماّلُم٦م  

 اعم٤ٌمرك:

اٌــِيلاسـِ٘اٍاأخوـ ْااااوأنــٓ

 

األعـــرَِا ــــرّيلامـ ــــأظٌ 

اعاٍؽــ ْ ظ ٍرـ اأّاُااُصـنمؤا 

 

اشي  اجللنـلام ــ لللااافمعل  

 اعمذيمقر: اًمًّٞمد قمـ  سمدهي٦مً  ويم٤من اًمِمٞمخ حمًـ اخليي طم٤مضًا، وم٠مضم٤مسمف 

أُمــنفٕاذ با ظمــنفاٗاووـــِ ُ

 

اشــي  او جــنٗارــنمٔؤافمعــل  

اٌــَاإ ـ   هاأجـافٕااااأٌـر  

 

اومٓـ ْاااا ظـصنّ  اؤـًٌّ اإم ـلْٗ

اعمقًميقد ذم  ،سمـ ُمقؾمك إاٗمر وُمـ هذه إهة اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ضمقاد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمٝمدّي  

يمي٤من ؿمي٤مقمرًا ُمٖمٛميقرًا، اُميتٝمـ اخلٞم٤مـمي٦م ذم  ، ه:357واعمتيقرّم هبي٤م ؾميٜم٦م   ه5;34يمرسمالء ؾمٜم٦م 

 خيْمع إمم ـم٤مسمع اًمت٘مٚمٞمد ذم إؾمٚمقب واعمٜمحك.  ىمٚمٞمٌؾ  يمرسمالء، وًمف ؿمٕمرٌ 

 اًم٘م٤مري آل ىمٓمٗمقن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم زوم٤مومف: اًمًّٞمد حمّٛمد ه٤مؿمؿ اًمًّٞمد ىم٤مل ُمٝمٜمّئ٤ًم اخلٓمٞم٥م 

ــن ــ ْاام ـــاظرّ  ـــٔا ظآــ  ٓا ٌّٔ افأُ

 

اهــــ ِلا ظِـــنفِا نى ـــ اِــــروَاإ ّ 

افو ــَاو   ىـــ ْاهلظويجــٌِاااٌــلضٓا 

 

ـــ ّ  ـــرح ن ـ ـااً اظـ ــاُ ـــ ٘لاأُىـ اظـ

ـــللَ  ـــ ْاامـ ـــ جرّٚاظروصـ ـــنف اُـ انـ

 

ــِ َا  ــلاه ـــ بام ــٌلااس ــ٘امحٍنٌ ا ظ 

اوجيــٓٓا ظر ٔــَا ٓوــ ّاااذّٔ ىِــل 

 

اىو٘ــــاظِـــلافُـــحٔا ظصـــولأــــرّ ل 

امٓــــ ْاف ّٓاُحلِٔـــٓٓاللـــ ْأــــل  

 

ـــلفٌِكٓ  ــلاُ ــافِاُ ــنفٙا ظّ ــٚا ظ اأ ٔ

 



                                                                                                       ربالءاث كتر                                                                                                                                                     202

ـــ لنَ ـــ ْااااوظ ــااِص ــلٔماِ ــ اُِ ال

 

ـــلر  ا ّإ  ـــِا ٔماِــ ـــا َاظــ امــ

ـــِا  ــللاأمــ  امآــ ي ْاااال أــلّا ظِ

 

ـــن   َااؤ ــ ــماظ ـــنَِاظٕ ــلىاٗاش اش

اِرــن ا ِِ ــلامــا َا ن آـــ ْأــل  

 

ـــا  ـــِٕمٔااوِـ ـــ ا َاٌـ ــرّاظـ ا ى ـ

ـــعريم  ـــ ْااٌـ ــلّا ظوآـ ـــم ٌوأـ اُـ

 

امحٍنٌـــٌاٌــــَاســــل ً اُــــلاظيـــل 

ـــ  ــ ّ ّااا خر ــِ  ام  ــٍنِال ــَار اٌ

 

ــلم  ااخ جـــ  ــاٚاش ـــٙامج ــ اهِ ام

ــنفٕااظــَلأٌُ  ــٓٓا ظص ــ اىر ـــٔام ا ظوِ

 

ـــرنىل  ــلمُ اااأ خ ـــجاٚاس ـــِـٓام اه

ـــ  وف   ــ ْااهـ ـــجم امِ لـ ـــللانـ امـ

 

اىــــ حنٔاأذُـــلجَا ظيِـــلاووـــابا 

أـــــي٘ج اِـــــاا ىــــ ْاهـــــ حِ٘ل 

 

ــم(  ــللاااا)ىلش ــ ِاىِ ــَاخِ ـــاٌ اىِِّ

ـــا ْٓ  ــَاســّ ْااول ــنّٓاأم ــن اٌ ا ظِ

 

ــ ٔ  ــ٘لااااــٓمٕ ــ  اول ــرٍّاواٌ  ـــَال اٌ

ا(ظرّ ــ ا ٌّٔـــا) ظآــ  ٔا أف٘خـــن 

 

اللىلىٍــاٌــَاشــم ٍٓاأشــاواف ــــٔ 

  

 وأقم٘م٥م وًمده يم٤مفمؿ اًمذي يٛمتٝمـ اخلٞم٤مـم٦م ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م. 

إدي٥م قمٌد احلًـ سمـ اؼمي سميـ إسميراهٞمؿ سميـ ُمٝميدي سميـ  :وُمـ هذه إهة ذم يمرسمالء

 ُمقؾمك إاٗمر اًمذي يم٤من يزاول ُمٝمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ. 

 آي ةذكر

ح سمذًمؽ اعمّمي٤مدر، ٟمٌيغ رّ يإمم )سمٜمل أؾمد( يمام شُمّم ٜم٦ًٌمٍ ُمـ سمٞمقت إدب اعمٕمرووم٦م ذم يمرسمالء، يٛم٧ّم سم

، واؿمتٝمر هيذا اًمٌٞمي٧م سمٌيدىم٧م، ، ىمٓمـ يمرسمالء ُمٜمذ قمّدة ىمرونٍ رومٞمٕم٦مٌ  وُمٙم٤مٟم٦مٌ  ُمرُمقٌق  هلؿ ؿم٠منٌ  ومٞمف رضم٤مٌل 

ـ اًمِمٛمس سمزهم٧م وم٘م٤مل ًمتٛمتٛمي٦م ومٞميف: سميذىم٧م، أو  وهق ًم٘م٥م ضمّدهؿ احل٤مّج ُمٝمدي اًمذي أراد أن ي٘مقل قم

ـْ يٛم٧ّم إًمٞمف. سمديم٧م )سم٤مًمٙم٤مف إقمجٛمٞم٦م(> ومالزُم  ف هذا اًمٚم٘م٥م وًمذّريتف وَُم

ـ  اسـم احل٤مّج حمّٛمد طمًلم اسـم احل٤مّج قمٌد اًمٜمٌيّل وُمـ ُمِم٤مهػم هذا اًمٌٞم٧م وأقمالُمف احل٤مّج ضمقاد اسمي

                                                                    

، 278، ظ 2؛ ٍالىطام الجطضٓ، للط٘د آلب ثـعضن الكْطاًـٖ، د   88، ظ 17ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
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اًمِميٝمػم سمٌيذىم٧م اعمقًميقد ذم  ،احلي٤مئرّي  إؾمدّي  اسمـ احل٤مّج ا٤مًمح اسمـ احل٤مّج قمكمّ  احل٤مّج ُمٝمدّي 

 د اًم٘ميقّي . يم٤من ؿم٤مقمرًا جمٞمدًا، يٜمٔمؿ اًمِمٕمر اجلّٞمي  ه34:3واعمتقرّم هب٤م ؾمٜم٦م   ه3432يمرسمالء ؾمٜم٦م 

ُمـ اعمج٤مُمٞمع اعمخٓمقـم٦م  ذم يمثػمٍ  اًمًٌؽ، ويم٤من ُمتقىّمد اًمذهـ، ُمِمٌقب اًمٕم٤مـمٗم٦م، وؿمٕمره ُمدّونٌ 

 واعمٓمٌققم٦م. 

 ، وأّوهل٤م :7ىم٤مل راصمٞم٤ًم احلًلم سمـ قمكمّ 

ــ ياظــللن ُا لـــمٓ ا ظمــن ذجُاأنّي

 

ا ظــــح نظٌِاظ ظـــ  امِٕـــن ُاٌــــنََ 

الـِ ُااِل ِاهيـ يا ـنفٗاا ظجاوـ ئ 

 

ـــم  ــاظـ ـــّّونىلاهـ ــلاـلظفمن ِظـ اوإنّيـ

اظرصــولهٌِالــ اىــن ْٓاُوــِ ُااأّ 

 

ٙااااىن  ا ظيـن اأُ ِمـٓٓ ا ّّـلل ا ل يمٕ

 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف:  

ـــنسٚ ــلاوىام ــَان٘ ام ــلفو ُاظّ اى

 

اىــنٙارــمّللاظــنٔ ِا ــاُليلاوظـــّا 

ا ظــ أسَ٘اهــلظح ِ ِإُـن ُااااوظــوا 

 

ــٚاأ أُؽــليٓاه أســواو خـــ لف  اُحِ

اِــلجَاِرــنٗامح ٘ــاامحــرو ُاا ْمٓـــ 

 

ــن٘  ااوأشـــا٘  ـــلّامٕ ـــلمٓأ ـــ ٘لان ام

َااظـرحآ ِ  الــرِوٙاسـٕن ُاااٗاُــأى

 

ـــجر ْ  ــاهاااٌ ـــلظع٘ظٌِاهم ـــ مٗاه اُ

ــِ ُاارـــافٗ  ــامللٙاجو ـــ ّ ٓاهلظ اوظُ

 

ـــ َِي  ٘اااه ــ ه ــَأ ــَاٌ ـــِو هافِٔٙ ام

ـــَ  ــن ُااٌ ــوٙامص ـــ  ا ٕظ ـــِ٘يلاس اؼ

 

ا ظعــركِافٔظّـــاأظــركٗاذ ْاوهٕ ــ  

 ُمِمٝمقرة:  أيْم٤ًم ُمـ ىمّمٞمدةٍ  7ذم رصم٤مء احلًلموًمف  

اٗا ٓ مــكٔااوســـلجاٌـــ   ْٓاا

 

ا ظعــىلا اٗا ٓفهــكٔااشــج ٓ 

اأُــ اُ   ســلا ظ ــامكٔعاٌ ــ  

 

َااااوظن  اظمأُـنماِروـٓا ٗشـ ِل

ـــ ل  ــكٔااٌ ــٌا ظورّ ــــٓاو ظامِ اأن

 

ــ  ـــٌِلاـ  يلىـنس٘ـ ـــرّمللا مـ اهـ

ـــ أظيل  ــ كٔااوىـ ــَاٗاى ـ اوىـ

 

ـــ لؼويل  ــَاٗاىـ ــنٍاوىـ اى لـ

ــي  ــرقٔاا ٓوس ــوا ظ ِ ــل اه اؼ

 

ـــماب  ــرن٘ااٌ ــوِلا ظ  ــ وّاس اى
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 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف: 

ـــآ قٔاااوإّٗ ـــيلامـ ـــرِ اظـ اٌـ

 

ا هــ ا ظــنٍاشــ ّقا ظ ٕ مــلباٌِــل 

ـــَ  ــاقٔااوٌ ـــٕماُص ـــآ ارٗا ان

 

ـــٕم  ـــٕ لماهـ ـــرجَا ُٛاأّٛا ظـ اأنـ

ــلاىآـــ قٔااورـــافْٓ  ــوٙا ظِّ اٌِ

 

ـــيٓ  َااأوج ـــ ٌّ ـــ عووا ظ آ اُ

ا ٕظــــوٙاهــــوامــــن قٔاولـرــــم 

 

الرـٚاج ـ ٓا ظصـلٌِلبااااىماوو 

ـــرٓٓاو  ـــّكٔاٗاإ ّاوـرـِــ اُـِــ

 

ـــِّكٔ  ــلُا ظ ــِنيااوُ ـــِٓاورِ ام

أًِا ظّعـلاهـلظ  ٙاُصــ قٔااااو 

 

امصـــ لللالرِــٓا ظــ  ٙاوُّعــَ 

اعمقًمقد  ،طمًلم سمدىم٧ماحل٤مّج حمّٛمد ضمقاد اسمـ احل٤مّج طمًلم اسمـ حمّٛمد اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ  :وُمٜمٝم٤م 

٤ٌّمؾمييمي٤من يم٤مشمٌي٤ًم ذم اًمرووي٦م ،  ه3557ٜم٦م واعمتقرّم هب٤م ؾمي  ه3477ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م  ّٞم٦م، ويمي٤من اًمٕم

 ك. ؿمتّ  ؿم٤مقمرًا ُم٤مهرًا، ًمف سمْمع ىمّم٤مئد وُم٘مٓمققم٤مت ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت 

 ـمف ٟمجػ: حمّٛمد وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف راصمٞم٤ًم اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ 

ـــأوفثَ ــِ ااٌـ ــل ٓا  لٖا ٌـ ا ٓٔوـ

 

ا ظـــمِلاإُٔرِــلاهــلٓمِ ااا ىــ ُ 

اظر مـلظَافٔـِ ااااامٓ ْ  أـل افِٔـلل

 

ــنفٓا او ّْٓ  ٚااؼ ــلالرــ ــو امِّ اظص

ـــٌِ   ــِ ااو ل ــلا ظجِ ــِنٔامِي اُآ

 

ــأ  ـــٌِلاِلـمٓسـ ٓـ ـــلاو لـ ــلاُـ اظيـ

ــٌِ  ــِ اااظيلم ــنا ظّ  ــن  لٙاوى ا ظج

 

ــ  اؼـــوا ظــنٍاِــااســ لاااااٗمح ّٔ

امـــِواهـــحرم اف ُــ ااا ِـــلُّلل 

 

ـــ   ــلااام ــِ ُاظِ ــماُو ــلمطا ظمر او

ــٚ  ــر ِ االر ــِل٘اظر   ــنَِا ظ اوُ

 

ـــم  ـــٌلااأ ـــٕ يلا ِّ ـــَٕم اأ  ا ٙ

ــِاه ِ عــٚ  ــِ  ظآــٓياهم ا ِا ظِّ

 

ا ظ شــاٙاوــا امنظــحللاااىوصــ ً 

ا  ـــِ ِ م ىوـــكا ظاوٌــــِعو 

 

ا ٓ ٕــلّانيــ ا ظيــاٙاأ ٕلمــو 

ـــلّ  ــِ اأ ــٌَّاٌؽ ــ   اذ ْاىّ ا م

 

ـــنمو  ٚااوُـ ــ ــنّ الرـ ـــفمٔاُـ األـ

ؾمٕمد سمـ قمٌد إُميػم اسميـ اًمِميٞمخ قميكم  :وٓ يزال أومراد هذه آُهة ي٘مٓمٜمقن يمرسمالء، ُمٜمٝمؿ 
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ًمتٕمٚمٞمؿ ذم ُمدارس يمرسمالء، وقمٌد اًمرو٤م سميـ ضميقاد اسميـ اًمذي يٛمتٝمـ ا ،ضمقاد سمدىم٧ماحل٤مّج اسمـ 

٤ٌّمؾمّٞم٦م. ُم٦م اًمروو٦مأطمد ظمدَ  ،ضمقاد سمدىم٧ماحل٤مّج طمًلم اسمـ حمّٛمد اًمِمٞمخ     اًمٕم

٤من ُمِميٙمقر إؾميدي ُم١مًّميػ يمتي٤مب إديٌي٤من اًمٙمرسمالئّٞمي :وممّـ يٜمتٛمل إمم هذه آُهة

قر زيميل قمٌيد احلًيلم ٦م.. ضمٕمٗمير اخلٚميٞمكم(، واًميديمتيمرايت ذم أومٖم٤مٟمًت٤من( و )اقرة ىمٚمٛمٞمّ )ُمذّ 

إدب اًمٗم٤مرد ذم يمّٚمٞم٦م أداب سمج٤مُمٕمي٦م سمٖميداد، ايدر ُأؾمت٤مذ اًمٍّماف اسمـ ُمٝمدي إؾمدي، 

اعمٕمي٤مس ؾميٜم٦م  واعم٘م٤مًمي٦م ذم إدب اًمٗمي٤مرّد  78;٦3م ؾميٜم٦م ًمف: ًمٞم٤مزم اًمِمي٤ٌمب )جمٛمققمي٦م ؿميٕمريّ 

 اٗمح٦م.  746م( ذم :8;٦3م ي دُمِمؼ و )إقمامل اًمِمٕمريّ  (;9;3

 سحيم ىنحعّ آي 

اًمتل ىمٓمٜمي٧م يميرسمالء اًمٕمرسمّٞم٦م إدسمّٞم٦م اًمتل شمٜمت٥ًم إمم قمِمػمة )اجلِمٕمؿ( ُٕه اوهل إطمدى 

ًّ قمنم اهلجرّي. ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  قن سمـ رطميٞمؿ سميـ صميقيٜمل ٟمٌغ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ومٚمٞمح سمـ طم

 .   ه8;34اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ طمٌٞم٥م ُمـ آل ضمِمٕمؿ

ريٗم٦م يًيٌف، يٙمتي٥م اعمّمي٤مطمػ اًمِمي، ويم٤من ورقمي٤ًم ي٠ميميؾ ُميـ يمّمؾ سم٤مًم٤ًمدة آل اًمرؿمتّل اشمّ 

ومالزُمٝميام  ،أمحيد اًمرؿميتّل اًمًيّٞمد يم٤مفمؿ واسمٜميف اًمًّٞمد ًمٞمحّمؾ قمغم آضُمرة. اٟمٍمف إمم ُمديح 

، وىمد أصم٤مرت قمقاـمٗمف وأطم٤مؾمٞمًف شمْمحٞمتف اًمٖم٤مًمٞمي٦م سمٗمٚميذة وىمّقةٍ  ُمالزُم٦م اًمٔمّؾ سمام أويت ُمـ طمقلٍ 

ومٌٙم٤ممهي٤م ،  ه7;34ؾميٜم٦م  تّل يم٤مفمؿ اًمرؿماًمًّٞمد أمحد اسمـ اًمًّٞمد ذم طم٤مدصم٦م ىمتؾ حمّٛمد يمٌده اًمِمٞمخ 

دت ومٞمٝم٤م اًمٚمققم٦م اًمّم٤مدىم٦م واًمٕم٤مـمٗم٦م اجلّٞم٤مؿم٦م.  ًّ  ُمّر اًمٌٙم٤مء، ورصم٤ممه٤م سم٘مّم٤مئد دم

 يْمّؿ إهمراض اًمت٤مًمٞم٦م:  خمٓمقطٌ  وًمٚمِم٤مقمر ديقانٌ 

 .  :ي اعمديح واًمرصم٤مء ٔل اًمٌٞم٧م3

 .  ي اعمديح واًمرصم٤مء ًمٚم٤ًمدة آل اًمرؿمتّل 4

 ي اًمٖمزل واًمٜمًٞم٥م. 5

                                                                    

ّزـطٍٕ  1329ذبظٍ ثإسطتِ، هاضٍذِ فٖ ضـجبـ  ( ؤقلًٌٖ االُستبش هطىَض األسسٍٕ يلى ٍح٘مٍٔ يخوبًٍٍ٘ٔ )سٌس ذبلبًٖ( 1)
 حوَز ثسوت.  ٗتؿوٍي ؤىّ ٍالسُ الوطحَم الحبدٍ هْسٕ هي التجًٔ الًخوبًٍ٘ٔ، ٍَّ اثي ،ضٍهٍٖ
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 ٞمخ حمّٛمد. ي رصم٤مؤه ًمقًمده اًم٘متٞمؾ اًمِم6

ُميـ اًمرشمٌي٦م  قمٔميٞمؿٍ  ًمدى طمّمقًمف قميغم ٟمٞمِمي٤منٍ  أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد هيٜمّئ هب٤م  ىم٤مل ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

 اًمراسمٕم٦م:

ٗااااو  نٓٓ ا ظ ىـنِاا ظٍعـلُاهـِ ا ظِـللِا

 

اهٓٓا ظ جأاظرمرِـللاٗا ظؽرـنِاااسـ ل 

ا ُــ اظرــنىنِامــلاٗاو ظـــرٌُِا ظٍعــل 

 

ـــلظاٌك  ـــلارواااٌ ـــ  جنيان ـــرمرمِا ظ اظ

ـــّلف   ــنٔاى ــنِاا ظِ  ــلحاو ظح  ا ظنظّ

 

أ ـلااٌِـٓٓااو ِٕولجُاىـّلف ا ظـ مأ 

اجــلو ٓا ظجــن  لٓاهلظِ ــنِاٗاوــ واأ  

 

ا ظ   ـلفااأل ام امٓ ْ  انوم ُـؤاا و ـٌِ

ٓااااظـناظم  اُِ  ـنِااُــٕ اظمرُـرا ظ رـ

 

اظــرِِآل اُــ ٌّوااااٌـآأ  اوِِشــأنٓٓ

ــنِاااوٗح  ــلجِاو ظىر ـــ ا ِٕو ـــِٓٓام اٌ

 

ام اؼـ يٚااٌِ لا رباىِلْالرّْ 

 ودُميعٍ  ُم٘ميروٍح  ومٚمٞمح، ويٜمدهبام سم٘مٚمي٥ٍم حمّٛمد واًمِمٞمخ  أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد ًمف راصمٞم٤ًم اًم٘متٞمٚملم و 

 ، وم٘م٤مل: ُمًٗمقٍح 

اُـــ َِِاهِِيــلاٌأهلنيــلاوفمـــٚ

 

اهـلجالِِـَاٌلفِــاإن ـلنَيلااااامـل 

اهِلنَيـلااأـٍَّ  ا ظح ـلّٔ اوِـااجنّ

 

ـــ ل ُ  الـــَِِاأ  ــاٗاومح ــاٗاإن

ــاٚ  اُـــنمللاىــ ٙاســرن نَيلاومح ٘

 

انٍ َاهماامصـ قاأ  ـاٚااابىِيل 

ــٌلاســر لنَيلاأظـــحٚ  اوىــن الٍّ

 

ــن ا  ـــرِ ل ُا ى ــل س ــٌلاظرم افالس

اأظــيولاهحآلشـ َانِ  نَيـلااااِـا 

 

اٌـــا لاميــنيهِٓ أرِي ــلافو ـــَ 

اسمييـ اًمِميي٤مقمر اًمِمييٞمخ ]ومٚمييٞمح[، اعمقًمييقد ذم يمييرسمالء ؾمييٜم٦م حمّٛمييد اًمِميي٤مقمر اًمِمييٞمخ  :وُمٜمٝميي٤م 

قميكم حمّٛميد واًمده وظم٤مًميف اًمِمي٤مقمر اًمِميٞمخ ورث اًمِمٕمر قمـ ،  ه7;34واعم٘متقل ؾمٜم٦م   ه3494

 وم٤مؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م.  ّل يم٤مفمؿ اًمرؿمتاًمًّٞمد اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ. ارشم٤مد ُمٙمت٦ٌم 

اًمًيّٞمد ُمالزُم٤ًم ًمقًميده حمّٛمد يم٤من آسمـ اًمِمٞمخ  ،ويمام يم٤من أسمقه ُمالزُم٤ًم ًمٚمًٞمد يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل 

 .    ه7;34قم٦م اعمِمٝمقرة ؾمٜم٦م ، وومداه سمٜمٗمًف ذم احل٤مدصم٦م اعمروّ يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل اًمًّٞمد أمحد اسمـ 
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 شمٓمّرق ذم ؿمٕمره إمم إهمراض اًمت٤مًمٞم٦م: 

 ي اعمديح. 3

 ي اًمرصم٤مء. 4

 ي احلامؾم٦م. 5

 ي اًمٖمزل. 6

 : رىمٞم٘م٦مٍ  ىم٤مل ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

ـــٜ ــن  فهااااٌو ــَاه ــامكٔاىي  ــلبا ظ اوه

 

ــأوهَِ  ــلج هٕاااى ــنِاس ــَا ظّر ــَاوٌ اى ٘

ـــول فنَ  ــل فهااُـ ــنف لا ُهـ ــَاوؼـ ا ممـ

 

ـــنّٔ  ــلفًلااا بىـ ــلجِاٌ ـ ـــلّٓا ظنرـ اأُـ

اٌ اومصـــــل فهمحونهـــــامــــــن ف ٔه 

 

ــرُ٘٘لاوظـــم  اأنــ ٓامم ــنجَا ظ ظــلماوُ

ا هفُ٘ــــللاؤــــح٘لانـــن ـاوأف  نــــؤ 

 

ـــرمٔ  ــٖٚاا ووؼـ ـــ ّىؤا جـ ـــوحٗاوؼـ ارـ

ـــِحٓأُ  ـــؤاى ــل اخــل فهااظ امــ اهؽــ ِاخٍّ

 

ـــٚ  ــوااأ ا ـــا اإظ ــ  َِاٌرِ  ا ــل ٍا ظٍ

ـــنلانل  ــلج هااوم ــلاى ــلِّاِله ـــ ال ام

 

ـــّلّٓ  ـــلجَا ظ ٔــناٌ ــن٘ضٓاف  ــ٘لاوِ اِ

ـااوُـ   هٔ  اىصـن٘امحـلج هااامـلاأــٍّ

 

ـــنٙ  ــواااظ ــن  قاُ ِِ ــاٍاظر ـــنََاجِ اٌ

ا ظااا ظّرنِاوٌَ  اٍـ  َِام ـلل هاامـ انـلفِ

 

ا مــــمللأــــصنماو لمـــٌ اٌــــأىوم ؤ 

اؼــنف لاوؼــنف لاُ ــلُ هاااُـــ  جمَِ 

 

ــ  ــللننوااٚـمع ــَاوف لٓاظ ـــٚاِرو اومع

ـــآّـ  ــ هاااظ ــؤام  ا ـــلسلهامِ ـــِ لاِ اظ

 

ا ظــــ  رَّاظــــر آنَِاهنلـــاهاٌــــرنٗ 

ٌّي٤مر احلٙمقُمٞمّ  يمرسمالء ويامرؾمقن اًمقفم٤مئػي٘مٓمٜمقن  زال أومراد هذا اًمٌٞم٧موٓ ي  ٦م، ُميٜمٝمؿ قمٌيد اجل

ًّ سـم ُمّمٓمٗمك اسـم اًمِمٞمخ ومٚمٞمّ     .ؿ، وأظمقاه حمّٛمد وا٤مًمح، وذرارهيؿقن رطمٞمّ ح سـم طم

 آي صيني

زيـ اًمديـ اسمـ اًمًّٞمد اعمٕمرووم٦م ذم يمرسمالء اًمتل يرشم٘مل ٟمًٌٝم٤م إمم اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ إُه إطمدى 

، وىميد قُمرومي٧م 7ُميـ ؾميالًم٦م اإلُمي٤مم احلًيـ سميـ قميكم ،ؾميٞمػ اًميديـاًمًيّٞمد سمـ  قمكماًمًّٞمد 

 سم٤مٟٓمت٤ًمب إمم ضمّده٤م اعمذيمقر. 
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طم٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمقصمٞم٘م٦م ر اهلجرّي يقمِموهق اًمذي اؾمتقـمـ يمرسمالء ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين 

ذه٤م واخّتي سمٜمك دارًا ذم يمرسمالء قمكمّ اًمًّٞمد زيٜمل اسمـ اًمًّٞمد واًمتل شمٜمّص أّن ،  ه3395اعم١مّرظم٦م ؾمٜم٦م 

رىمل ُميـ حمّٚمي٦م سمي٤مب اًمٓمي٤مق اًمٞميقم، يُمًٙمٜم٤ًم ًمف، وُمقىمٕمٝم٤م ذم حمّٚم٦م آل قمٞمًك، أي ذم اًم٘مًؿ اًمِم

 ُم٦م اًمرووتلم. واٟمدُم٩م ذووه ذم ؾمٚمؽ ظمدَ 

، اعمقًميقد ذم اًمٜمجيػ اًمًٞمّد حمّٛمد سمـ أمحد سمـ زيـ اًمديـ سمـ قميكمّ  :وُمـ أؿمٝمر أقمالم هذا اًمٌٞم٧م

. يم٤من ؿم٤مقمرًا ُمِميٝمقرًا ، وُيٕمرف سم٤مًمزيٜمل اًمٌٖمدادّي  ه3438واعمتقرّم ذم اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ؾمٜم٦م   ه:336ؾمٜم٦م 

 ،ٗم٘م٧م ذم قمٝمد اًمًٞمّد ُمٝمدي سمحير اًمٕمٚميقمُمـ أسمٓم٤مل )وىمٕم٦م اخلٛمٞمس(، شمٚمؽ اعم٤ًمضمٚم٦م إدسمّٞم٦م اًمتل اشمّ 

 دم٤م اعمج٤مُمٞمع اًمٕمراىمّٞم٦م ويمت٥م اًمؽماضمؿ واًمًػم.دّ ، ور ه3434اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 ، وأّوهل٤م: :يٛمدح هب٤م آل اًمٌٞم٧م ىم٤مل ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

اُـــ  ىلاو ٔـــ حلاهىولفِىــلاااظلمٌـــل

 

ٚاااىـــنٍ  امِـــل جُارجاهِــــٙا ظ صـــؽٍ

ـــمرِ   ــوحـإ اان ــلفِىلااأر ــ ا عّ ام

 

ـااهّمــٌاىــَ  ــ ــلخركا ظ ــن  ٍا ظ ّــا٘لاٌ ا ظ

ـــو ُلُ  ــلاااج ــاامر فِى ــ الوِ ـــواٗام ال

 

اميـــوػا ٓمـــْ٘او ٓفضا ظ ـــَاىـــَ 

 ،قمي٤مم وٓدشميفحمّٛميد، وُم١مّرظمي٤ًم اًمًيّٞمد ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم سمقٓدة ٟمجٚمف اًمًّٞمد وىم٤مل ُمٝمٜمئ٤ًم  

 :    ه 9;33وذًمؽ ؾمٜم٦م 

ا ِٕـــولجَارـــوحٗاأســمأاوِـــلف َ

 

اٌّااو ٌـٚا ظ ـ وفٔا ظ ـ مأااااهآ ٙ 

ـــرّ ل  ـــ نلأااوِ ـــِؤا ظ ـــِجرام اُ

 

ـــّا  ــاٙهاااظ ــلاهنل ـــاى ُاظِ ـــٚا ظ اوٌ

اأىـلنـــلاٌـــ حٗامـــجا ٔاااظـ ٘ـــل 

 

ـــا  ــللاااوِ ــم٘ام رٍ ـــلّاى ـــنظّٚأ اى

 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف:  

اســـِ٘أعاأُـــ اهــــوٙامٓــــ ْاِـــلجَاســــل ٓ

 

ـــلأُيل  ٍاااُـ ــن ـــ نظٚا ظـ ــِ٘ااو ظـ ا ظ ـ

اأإّٗا ظـــــحوِنا ٓ ـــــ اامح ٘ــــاٗ 

 

ـــيِٓ  ـــِنّاظـِـ ـــلاا ظـ ــاٗاومـ امح ٘ـ

ـــلظص اٙ  ٗااهـ ـــنٍا ـــٍ  ٙا ظـ ـــرأا ظـ اُـ

 

امــــ اشــــ ّأــــلّا لســـاٚاألـــِنها 
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اأوٗ ٚاظـــــــــــؤاىـنظّـــــــــاو اأوٗ ٓ

 

ــــٓ  ــواٗا ظ ـــ وف لاه ــٚام  ــ ٙا  ّ اى

ـــل ب  ــماال ــِٕماىُ  ــللاٌ ــاو ٔا ظِ اأج

 

ـــّ ّ  ــلاااٌ ـــمااملر  ـــِوٙاو س ـــِِللاٌ ال

اـٍأىـِـــــا ِٛا ظـ ــــــَاٗاهـِــــــم ٌِ 

 

او ّٕٔاوؼـــلاولٙــ ٕامِم٘ ــللاااٌـــلسرم 

ـــ ًّ  ـــرنفٙا)ُِــ ـــِ  اظــ ــأالــ ا(مح ٘ــ

 

ــا  ا  جاأِصــٚا ظ ــنلا ــِ اأف٘خــن ااِ

  

اًمًيّٞمد ـ سميااًمًّٞمد حمّٛمد سمـ اضمقاد اعمٕمروف سمي )ؾمٞم٤مه سمقش( اًمًّٞمد إدي٥م اًمِم٤مقمر  :وُمٜمٝم٤م

اًمًيّٞمد ذيميره  .   ه3469واعمتقرّم سمٓمي٤مقمقن ؾميٜم٦م   ه 3397اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ،أمحد زيٜمل اعمذيمقر

ُأؾميت٤مذه يم٤من أظم٤ٌمرّي٤ًم ايٚم٤ًٌم ذم ُمذهٌيف، أظميذ ذًميؽ قميـ  ،حمًـ إُملم وم٘م٤مل: اًمِم٤مقمر إدي٥م

ويمي٤من  سمٛمٜمزًمي٦م اعمجٛمققمي٦م، ٞم٦م. ًمف يمتي٤مٌب إُاقًم، وىمد ضُمٗمل ُمـ اًمٗمرىم٦م إظم٤ٌمرّي حمّٛمد اعمػمزا 

 هج٤م هب٤م أهؾ سمٖمداد. هّج٤مًء، وًمف ىمّمٞمدةٌ 

 ىم٤مل ُمـ ىمّمٞمدة ذم اًمٖمزل، وأّوهل٤م: 

اظــــماىــــحنىلا ظحلنـــلبٔاهــــ ا ّ 

 

ــؽك  ــّلًُاااس ــٚا ظ  ــِ او ٌ ــألٔا  ا ظٕ

ا ـــِ انـــح ا لــلًُااااظـــر حوِ٘ ا 

 

ـــليٓ  ٚااااؼ ــ ــمٚاوظو٘ ــاُمٔاُ  ــلا ظِ اٌِي

ـــلف  ــلبٔااان ــِلا ظٕر  ـــنسٚاوأن  ام

 

ـــجلظَ  ـــ ننلااهـ ــ ـــ  فهارنــ اأســ

ـــن  ـــحٌِِّّاذ بٔاىــــ او ٛاظـرــــ

 

انــــنف لاهـــن ْا ظ جرّـــَاٌــــلِ و ِل 

ـــأنّٚ  ــٍلبٔاٌـ ـــِوٙا ظصـ ـــحِػُاٌـ اىـ

 

ــرَ  ــلهاااالج ــوٙاممِ ــ أِ ــٍن ال ا ظن ر

 ُمـ ىمّمٞمدة:  (داود سم٤مؿم٤م)وىم٤مل ُم٤مدطم٤ًم وازم سمٖمداد  

اهــــّوعٌأــــٍّوا ظــــ  ر ُاٙاااإّٗ

 

ــُ  ــوااالآ ــ ًّالِِ ــِ اِ ــ لحٓاٌر ا ظ 

ــاٙاإّٗ  ـــى ًّاٌ ِـ اإذ ا ٔــــ حرـاهـ

 

ــَ  ٚاااٗاىِجر ــَافأ ا ظعــح ــلهاٌ الِِ

                                                                     

 ٍتكلك يلى هٓيْ ٗطتــسٕ ّصا الٌَو.  ( ،األسَز هي ولوت٘ي هًٌبّوب )اللجبس لفهٌٔ فبضسٌٍ٘ٔ هطوجٌٍٔ( 1)
 . 183، ظ 17ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 2)
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ضمٕمٗمير اًمًّٞمد يم٤مفمؿ سمـ اًمًّٞمد سمـ  قمٌد اًمرزاقاًمًّٞمد اخلٓمٞم٥م اًمٗم٤موؾ  :وُمـ هذه آُهة

واعمتيقرّم   ه3532اعمقًمقد ؾميٜم٦م  ،ّل زيـ اًمديـ احلًٜماًمًّٞمد أمحد سمـ اًمًّٞمد طمًلم سمـ اًمًّٞمد سمـ ا

 .    ه3595ؾمٜم٦م 

، وُمٜمٝمؿ ذم سمٖميداد واًمٜمجيػ واًمٙم٤مفمٛمّٞمي٦م. وُميـ وٓ يزال أومراد هذا اًمٌٞم٧م ي٘مٓمٜمقن يمرسمالء

 واًمديمتقر ُمّمٓمٗمك ه٤مؿمؿ زيٜمل.  اًمديمتقر قمٌد احلًلم ُمرشم٣م زيٜمّل  :هذه آهة

ؾمٕمٞمد سمـ أمحد زيٜمل ا٤مطم٥م ُمٙمت٦ٌم اًمًٕم٤مدة، وشميقمم اًمًّٞمد وقمٛمٞمد هذه إهة ذم يمرسمالء  

 أمحد زيٜمل. اًمًّٞمد طمًـ اًمًّٞمد ُمـ سمٕمده أظمقه 

 آي اًعٌىيّ 

اسميـ اإلُمي٤مم ُمقؾميك  ،أمحيد ؿمي٤مه ضميراغاًمًيّٞمد واًمٗمْمؾ اًمتل شمٜمت٥ًم إمم  ه إدبأُ ُمـ 

ُمي٦م واٟميدجم٧م ويٛمـ ظمدَ  ر اهلجيرّي،يقمِم، ىمٓمٜم٧م يمرسمالء ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 7اًمٙم٤مفمؿ

 اًمرووتلم. 

 ،قمكم سمـ ضمقاد سمـ ُمٝمدي سمـ ه٤مؿميؿ اعمقؾميقّي اًمًّٞمد حمّٛمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد  :وُمـ رضم٤مهل٤م

اعمقًميقد ذم يميرسمالء واعمتيقرّم هبي٤م ؾميٜم٦م  ،7سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٤مم قمكمّ إمم اإلُم ٟم٦ًٌمً  اًمِمٝمػم سم٤مًمٕمٚمقّي 

 :مجيع سميلم اعميقهٌتلم .. يم٤من ؿم٤مقمرًا ُمٓمٌققم٤ًم، اؿمتٝمر سمجٛمٞمؾ اًمذيمر، وطمًـ اعمٕم٤مذة  ه3586

ذم اعمٜم٤مؾميي٤ٌمت  وطمّٚمييؼ ذم يمٚمييٞمٝمام، وًمييف ىمّميي٤مئد يمثييػمةٌ  ،٦مُمقهٌيي٦م اًمييٜمٔمؿ ذم اًمٗمّمييحك واًمٕم٤مُمّٞميي

 ٦م. آضمتامقمّٞم٦م واًمقـمٜمٞمّ 

ىمي٤مل  .عمٕمّٛمريـ أّٟمف يم٤من يٕمتٛمد ذم ىمروف ًمٚمِمٕمر قمغم اًمًٚمٞم٘م٦م واًميذوق إديبّ طمّدصمٜمل سمٕمض ا

 ٦م ومٚمًٓملم اإلؾمالُمٞم٦م: ُمتحّٛم٤ًًم ًم٘مْمٞمّ  ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

ــ ــاْ٘ااـ مٙـ ــلو ٓا ظحـ ـــٌاإ اجـ اأم٘ـ

 

ــللٔ  ــإااا مُٕ ــو ُأُح  ــِ ا ظص اظ

اُـآـــــــــيإاو ظـ ـــــــــلفُ ُ 

 

اأنـــ ماأهــلًا ظعـــِمِاااأواظ ــ ما 

                                                                     

 . 162، ظ 2ح٘سض غبلح الوطربًٖ، د  ذكجبء الوٌجط الحسٌٖ٘، الط٘د( 1)
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ـــل ـــ  ّ ٕاظـٖهـــ ـــ  للامـــ ارـــ

 

ــاأواظ ـــ م  اـ ْاشــــل ٓاِٙـــامللمٓـ

ــ  ا  ـــيًاأمـ ــ ِاؤـ ـــر آ ّ ٕاــ اظـ

 

ــ م  ـااأواظ ــ ــ ــنثا ظص ُــ اوــ

ـــنّ  ــااُـ ــل اأرـ ـــٕ ُيٌأـ اِإ ظـ

 

اىـــــصلو َاذظّــــــٌلااوظـٕـــــما 

ا ظـــنفٙاشـــ ٌللاوســـ   ٕاســـ ـ 

 

َاااُــــل  اأم٘ــــٌا ظــــمٔ ما ظ ـــ

ـــِنّ  ــ ّ ٕاا ظــ ـــلظ ًِا ظ جــ اهــ

 

ــلاف ٘و   ـــّنَآىريــــ ا ظـحــــ

ـــرم م  ــإاااظـ ــِ امِّٕـ ــ الـ امـ

 

ـــلظ نبٔ  ـــرٚاٌــ ــنف  لاأ ــ امــ

ا ظـ ـــــــًِا ظـــــــ يِّإاو و نه 

 

ا   اىـنج٘ـــــــمللاا ظـــــــــا ل 

ـــِ   ــإااجـ ــلاىحآّـ ـــماوياهيـ ا ظـ

 

اٌـرـــــــ ؽِ  اوذ ااىـــــــنٍ 

ـــِيل  ـــ ميإااٌــ ـــ ٌللاظــ اوٗاشــ

 

ـــم  ٌااظـ ـــ ـــ قاذم٘ـ ـــ رم اُـ امـ

ـــجرِر  ـــمي٘إاو ٕنـــ ـــيلاىـــ اظـــ

 

ا ظـــــِين اىـــــأظّوـٕااوهـــــيل 

ــللل  ــ  ٕااـر ـ ــ ماىُؽـ ــلا ظمـ اولِيـ

 

ا شــيل ظّــالِاُِصــنالااٌــَ 

 
٤ٌّمؾميُمرشم٣م آل وٞم٤مء اًمديـ ؾم٤مدن اًمرووي٦م احل٤مّج اًمًّٞمد وىم٤مل راصمٞم٤ًم  ّٞم٦م، وُمٕمّزيي٤ًم ٟمجٚميف اًمٕم

 طمًـ، وأّوهل٤م: اًمًّٞمد حمّٛمد 

اأهـلا ظر ٔـَاٌيـلاأنـلاسـلالُااااااأجوَِ

 

اإذ انل ُـــاو ظــامكٔاســلالُاااظـــحُ 

اؤٌِيــلا ــر ُاٌّــآْانــل جُاىـــح ّ 

 

اوخرٍّــٓا ظّرـنمٓاهح ـــ ً اااف رــٓا 

ٗا ظجاٌـ  ّ  اشـٓاِلىـلُاااٍلاو ظيجـ َا

 

ـــن ِٛ  ــلاٌ ــللٌلاام ــ َاس ــلا ظيج الن٘ ىِ

اورــلٗلامِــٓٓاىــّ٘اىن رــلُعاىــن ٘ 

 

ـــِلنِٓٓ  ٌاا  ــ ــٌلاهأ و٘ ـــؽٍللاف   ال

أـــلّا ظّرــنمِامِــل جُاذ او ــّّٓٓا 

 

أِــٓاىيـنٙامِـل ٗلااااظـنااف  ـ٘لااٌِل 

ــ باِ ــلؼلُااإذ   ــل اأواأُُِ ــمٛاظِ ا ـر

 

انو  سـللاظ آـٕلًِافشـانلاااااظّا  أِــٓ
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اظِـلاظـماُـل ِالرمـٓٓاهلؼـلُااااااإمـلملل

 

ــلاى ــِ ُ  ٍااهِ ــا ــ ٓا ظصــن مِاوىى  اني

امـلااا ظاى ِاماٙ  ا  اـلُااااهـلَ  اِـػّ اظـؤ

 

اخرــاباذٔــ  لاوســ    لاأهـــلا  ــ   

، اعمقًمييقد ذم يمييرسمالء ؾمييٜم٦م طمًييلم اًمٕمٚمييقّي اًمًييّٞمد إسمييراهٞمؿ اسمييـ اًمًييّٞمد ٟمجٚمييف  :وُمٜمٝميي٤م 

اعمقاوميؼ ٟمٞمًي٤من   ه 35:3ي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ذ 32صمٜملم اإلم واعمتقرّم سمٌٖمداد ًمٞمٚم٦م 45;3/  ه3565

 م. يم٤من ؿم٤مقمرًا ظمٗمٞمػ اًمروح، ويم٤مشم٤ًٌم ُمٓمٌققم٤ًم. 84;3

 ، وأّوهل٤م: 7ىم٤مل ُم٤مدطم٤ًم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ

الرّىــلا ظمٓــ مٔااهحــلمَارـــِوـأٌُـــّاا

 

ـــرو  ـــِ ٕنٔااظ ـــامكٔاُ ـــِوٙا ظ اف نْٓاٌ

اىنظيــلا ِٓــّ٘ٔاو ظٕ ــنٔاااىـــؽِ ٔامـــ ا 

 

َااأـِـٓ  اظــيلاٌـ اممعـرٌ اأـلّاا ظـٍِٕلَ

ــمٓ  ــاٙا ظمصــنفِاـر ــن اهصــوحِا ظ ش ــناوجو ام

 

ـــله   ــن ااُ ــنُ اجر ــلمِ ا ظ ـــيا ًِا ظ ِ ا ظ

ـــلظهِ  ـــاهن ااهـوــ ـــنمللاإذ انــ ـــم يماُــ انــ

 

ا ظـــورِهُاوإ اوـــلظٚاهـــ ا  واااٌـــ ل 

 وىم٤مل راصمٞم٤ًم وهق ُمـ أوائؾ ٟمٔمٛمف:  

ٍااااااوُلاِرـنٔا اذمٕاوجـا للالرـٚامٓـ ْاى ٔـناٌ ـ 

 

ا ىــ ٍاِــااخــلنَِاســحَ٘ا ظــامكٓاأُـــللِ  

ٚااوإّٗ  ـــ ـــ نبٓاأوظـ ـــ  ّا ظـ ــ ِاٌـ ــ ا ظم ـ امـ

 

ـــلاواٌـ ــــلفٔ  ـــا٘هاوإهـ ـــٍ ٚاٌــــَاجـ ا ظـ

اخ ـــ ِالــل ٓاٌــَاذجٍّاٌّــاالــل ٓاٌــَا ْمٓــاو 

 

َااٌـ ٓ ْ  اظـماااااملباٌـ ا ٕهـلاِـػّ ـااشـ قِ اُ ـ

ــِيم  ٍااالر ــ  ــلال  ــلاُؽ ــر َامي  ــاٍا ظح اوأُه

 

ـــ٘  ــللاااٌ ــَاىريٍ٘ ـــٔا مم ـــناأج ُ ـــ واظ او

َا  الرـــٚا ُٓـــ ِوف لٓا ظ ٔـــنِاٍُّـــنااٌـــّرو

 

ـــلٍ  ـــ ٌّّن ااأ ـو٘ـ ـــلظ  ِ ِاىـ ـــؽٍللاهـ الـ

ٍاااو ٘قأُ  اِـــــروَاأّاظـــــ و َٓاأّارـــــو 

 

ـــحِ٘ بٔ  ـــ ٘لاىـ ـــفمننٕمٕااظـ ـــ ى ناهـ اسـ

ــلمٓااإذ   ـــلفََا ٓ و ٗااٌ ــ ُا ــ ا ِ ــافٍام اُ

 

ٚاااٌـــــن ِٛ  اإ ّا ظــــ نبٓاأىـــن ُاظــــرٍ 

اًمًيّٞمد يمي٤مفمؿ اسميـ  اًمًيّٞمدضميقاد اًمقيمٞميؾ اسميـ اًمًّٞمد اعمرطمقم  :وُمـ هذه آُهة اًمٙمريٛم٦م 

حمٛمقد ٟمٔمقة، وآظمرون همػمهؿ، ويٕمرومقن اًمٞمقم اًمًّٞمد ، وطمًـ اًمًٕمدّي اًمًّٞمد  :ُمٝمدي. وُمٜمٝم٤م

 ه٤مؿمؿ. اًمًّٞمد ضمقاد اًمًّٞمد سمٌٞم٧م 
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 آي اًهشّ 

اعمتٗمّرقم٦م  ُمـ قمِمػمة )اًمٓمٝم٤مُمزة( إدسمّٞم٦م اعمٕمرووم٦م ذم يمرسمالء، وهل ومخذٌ إُه يم٤مٟم٧م ُمـ 

ـْ  ر اهلجيرّي يقمِميرطمؾ ُمٜمٝم٤م إمم يمرسمالء ذم أوائيؾ اًم٘ميرن اًمثي٤مين ُمـ ىمٌٞمٚم٦م ظمٗم٤مضم٦م. وإّن أّول َُم

ُميـ أهيؾ اًمٗمْميؾ  وختيّرج ُمٜمٝمي٤م رقمٞميٌؾ  احلي٤مئرّي، واؾمتقـمٜمٝم٤م هق اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٞمًك اهلرّ 

وإدب ؾم٤مضمٚمقا أدسم٤مء قمٍمهؿ وـم٤مرطمقهؿ سم٠موم٤مٟملم اًمِميٕمر، وـمّقىميقا أقمٜمي٤مق إقمٞمي٤من سمٖميرر 

 ُمدائحٝمؿ وُمراصمٞمٝمؿ. 

 ذم إدب ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ، اؿمتٝمر ُمٜمٝمؿ: وىمد شمقارصمقا اًمٜمٌقغ واًمًٌؼ 

اعمقًمقد ؾميٜم٦م  ،اًمٌّمػم أظمػماً  ،احل٤مئرّي  قمكم سمـ أمحد سمـ قمٞمًك اهلرّ حمّٛمد ي اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ 3

 .   ه3498واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه3438

 اًمًاموي: حمّٛمد ىم٤مل اًمِمٞمخ 

ا(9)إذأــل اِصــِ  للامٕ ِــرْاااِلســم

 

ــرْااورج  ــنٍانو ــ ّاو ظ ـــِ ٚا ظي ال

ُميـ إدب، اؿميؽمك ذم ُمٕمٔميؿ  واوميرٍ  ، طمًيـ اًمٌدهيي٦م، طمي٤مز قميغم ىمًيطٍ يم٤من ؿم٤مقمرًا ًمٌٞم٤ٌمً  

ىمّم٤مئد ىم٤مهلي٤م  احلٚم٤ٌمت إدسمّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شُمٕم٘مد ذم سمٖمداد، ويم٤من ىم٤مدرًا قمغم آردم٤مل. ًمف جمٛمققم٦مُ 

 7ذم يمرسمالء وُدومـ ذم احـ احلًيلمشمقذّم ، ّوٟم٧م ذم اعمج٤مُمٞمع اعمخٓمقـم٦مؿمتك دُ  ذم أهمراضٍ 

 سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مب اًمًدرة. 

 :  7وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف راصمٞم٤ًم اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكمّ 

َا اا لٙوِــــلّاظــــؤالفـــِمٔاٌـــافو ـــ

 

ـــ ٘ل  ـــا نهاااظـ ـــرّ لجِاٌـ ـــلىمٔاظـ ا لـ

ـــ   ــللٙااو هـ ـــاا ظِجوـ ـــو نجِاوو ظـ ا ظـ

 

ـــلظؽً٘  ــِوٙااهـ ــااوورـ ـــجلُامح ٘ـ انـ

ــ لٚ  ــ٘ار ــللٙاااه ــٚا ظ مع ــل الر اوُ 

 

ـــم  ــحلهٓوااظـ ـــ ٘لافأٙاأرـ ـــ ؤاظـ اأنـ

                                                                     

ٍٖ الحبئطٍٕ، حس٘ي األيلو ؛ ٍزائطٓ الوًبضف، الط٘د هحوٍس92، ظ 4تبضٗد الًطاق ث٘ي احتالل٘ي، يجبس الًعإٍ، د ( 1)
 . 58، ظ 30د 

 . 75السوبٍٕ، ظ  هزبلٖ اللكف ثإضؼ الكفٍ، للط٘د هحوٍس( 2)
 . 92، ظ 1ضًطاء وطثالء، للوالّف، د ( 3)
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ــٚا ااٗاإذ ـــؤالرـ ـــصِ َاظـ ــا لٙنـ آلـ

 

ـــّٚ  ــِيماااوه ــ   لاهِ ـــ ِاٌ ــآا ظمص اٌ ُ

ـــ ّٓ  ٓاا ـ ـــ رٌَا  ـــِوَياوجـ ــللٙ ظـ اهِـ

 

ا اإظـــٚانحـــنا ظ ِـــلِّامن ٘لـــللٌــــىا 

ـا  َااُـلاأخـ اِوـلَاوشـٓٙاٌِـللٙااااِــنم

 

ـــٍَ  ــوااااأس ــنٓاأُخ  ــل ٙاظرُِ ـــؤان اظ

امــــ امنظــــكِا ٓف  لٙاٗاىـــــجرلَ 

 

ـــنمَ  ــاف اااِ ــٌَا ِ ــكِاُلهِ ــٚا ظ ن ُ اإظ

ــ    َ  ـــ ّ لٙا ظـ ــَا ظ ـ ـــ ّ لٙاٌـ او ظعـ

 

ــوٓ  ٍاا ٍُٕآْـ َظْ ــاٙ ـــِوٙا ُخـــٌُِ٘اوأ   اٌ

ـــماٍ  ــ اهـ ــَا ظىوـ ـــايظـٔاٌـ ا لٙإذ اجٔـ

 

ــٓٙ  ٚااولرِ ــلظ ُّ ــلِاوه ــو ِا ظج ِ اهلظص

اظــــٕماُـــلل  ىَاون ـــلاَاخــــرًَٗ 

 

ـــؽللٌِ  ــوااوهـ ـــجرَٓاإنّـ ـــ ج٘ل ٙانـ ا ظـ

 ،ء أًميقّد وىم٤مل ُمردماًل ضمقاسم٤ًم قمغم ىمّمٞمدة ٟمٕمامن ظمػم اًمديـ أًمقد، اًمِمٝمػم سمي٠ميب اًمثٜمي٤م 

 وأّوهل٤م :،  ه3492ؾمٜم٦م ؿمّقال  32وذًمؽ ذم 

ـــ وسيل ــلفٕااأ ــَا ظِع ــِ ُاوى ا ظر جٓ

 

اشـ  أـ ّ اٌـَأـ ول اىـا فاااااامل 

َا  اوجــــِ ِوٙاُـــرى ُا ظجرِّـــلفااٌـــ

 

ـــِيلاأ ــــنفاجـــ ذفٗاُــــؽنئ  اٌـ

اظ ٓـ ْاٌـَا ظحـن٘امـلبا ن آـلفٕاااااأل  

 

ـاااذو  ــ ــلا نلِ ــ ِامي  ـــلمٌ ألظىص اِ

ـــيل  ــ ااااه ــا ام  ــااو ـــ   ٍاِ اؽلفٌٕ

 

اظــــحلؾٚأــــ ن ظَا ظف وــــلاااوذو 

اعمقًمقد  ،اًمِمٝمػم سم٤مهلرّ احل٤مئرّي  ،سمـ أمحد قمكمّ حمّٛمد اسمـ اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ  قمكمّ حمّٛمد ي اًمِمٞمخ 4 

قميغم تٚمّٛمذ هؾ اًمققمظ واإلرؿم٤مد، أدي٤ًٌم سم٤مرقم٤ًم، شمأ. يم٤من ُمـ   ه;354واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه:346ؾمٜم٦م 

وسميدأ ومٞمٝمي٤م ذم اًمرووي٦م  ،ٓم٤مسمي٦م ًمٜمٗمًيفقمّٛمف اًمِمٞمخ ا٤مدق وواًميده اًمِميٞمخ ىم٤مؾميؿ، وأظميذ اخل

 أظّم٤مذ.  ضمٝمقري   ٚم٥م إمم اًمٌٍمة وظمرُمِمٝمر، ويم٤من ذا اقٍت احلًٞمٜمّٞم٦م، صمّؿ ـمُ 

ـ وآل يمٛمّ  ُمدائحيف ًمٚمًي٤مدة آل اًمرؿميتّل  ك إهمراض، وسم٤مٕظمّص ًمف سمْمع ىمّم٤مئد ذم ؿمتّ  قٟمي٦م. وُمي

 ح :ِمٞمخ حمّٛمد ومٚمٞمّ واًم ضمٞمّد ؿمٕمره ىمقًمف ذم هذه اًم٘مّمٞمدة اًمتل رصمك هب٤م اًم٘متٞمٚملم اًمًٞمّد أمحد اًمرؿمتّل 

ا و ــلجامــ اظــ ٍيا ظٍ ــلف ااااوظٙــم

 

ــ  ــلاا ٓـمٙىَ ــاى ام ــلف ااا ظ ــااج ــؤاِ اظ

ــا  ــلف ااــ ــلا ظملـ ـــٓاٗاأُِِـ اٌِلظِـ

 

ــ ب  ـاالل ــ ــنِاذوٍِا ظ ج ــواهّؽ افجرُ
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اٌــــ   ٍام ــــ ؽلف او ظـــــ ملظَ

 

َااامـــلاظــؤا  اوـــل فٓا ظ ٕــلفّٓاىوٕــ

ا منلٔيــــلاى جــــلفٙاو ظـــــ   ُل 

 

ـــرؤ  ــملللااوُـ ــلخ َاشـ ـــرًّا ظ ٍـ اخـ

ــر  ا ظٕــن َا ٔــآْا ٓمصــلف ااجَ ظ

 

ا ظ ٕ مــلبٙاأُــن مٓا ــر  اااأظــو  

 إمم أن يّمؾ ىمقًمف : 

اوؼـلمانجـلف ااااامٓ ْ ا ٔـٚامح ٙـا ل

 

اٌمـــ٘لا وٚامح ٘ـــأ ظــــ جاذظــــٓ 

ا خ ــلفا ظ  ــلبا خ ِــلف اٌـــرين  

 

الــلف لا ظ ــنبافأٙاهـــمااِـــ رواِـــا 

ٚا  املرــوا ظ ن ظــَا ـــن ف اااوظّــ

 

ـــل   ــأنٍَ ِاااج ــواه ـــَا و٘ ــ  اٌ انٍ

 ُمـ ىمّمٞمدة ًمف: ،  ه3494قٟم٦م اعمتقرّم ؾمٜم٦م ُمٝمدي يمٛمّ احل٤مّج اصمٞم٤ًم وًمف ر 

اؼــــلوظ ؤا ظ  ســـِلبٙاظؽلظيـــلاظــــن

 

ـــن ٚاِـــااا ٛ  ـــو اأٍ٘اؼـ ــنٙاـاأٔـ اىـ

أـــل اهيج يــلاؤــل اج لظيــلاِـــا 

 

ــُياإذاااإ   ــلظ ٔا  ــوا ظ ج ـــامِ اأو آ

ـــأنّ ل  ــلااؤ ـــ ٍ َاجولظي ـــىو  ان ا ظ

 

ـــٕأنّ ل  ــلااٌـ ــرجَاِؽويـ ـــ  اىرظـ ا ظ عـ

ـــانل  ــلاأ ـــيلارجلظي ـــرّٚاه ـــأ ان اه

 

ا(مح ـــ  ) ظ  ـــرَّاهمـــاهٔاٌـــَااظـــنٗ 

ـــوٙ  ــلاااوه ــــارملظي ـــ ملظَاأ فٔ ا ظ

 

ــن  ــاااٌي ــلََا ظ ــااٌ ــلظجن ٙاِ ــنٍاه انفٙ ظ

اعمقًمقد ذم يمرسمالء  ،ًمِمٝمػم سم٤مهلرّ ا ،احل٤مئرّي سمـ أمحد  قمكمّ حمّٛمد ي اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ سمـ ا٤مدق سمـ 5 

جمٞمدًا، وهق أؿميٝمر ؿميٕمراء هيذا اًمٌٞمي٧م،  . يم٤من ؿم٤مقمراً   ه3552واعمتقرّم هب٤م ؾمٜم٦م   ه3479ؾمٜم٦م 

 ذم اًمٔمراوم٦م واًمٓمراوم٦م، هييع اإلضم٤مسمي٦م، طمًيـ اًمرويي٦م، ًميف ٟمٔميؿٌ  ويم٤من هيع اًمٌدهي٦م، أقمجقسم٦مً 

 ضمزل. رائؼ، وؿمٕمرٌ 

اًمًيّٞمد حمّٛميد و اعم٤مزٟميدرايّن،اقًمف قمغم أقمالم قمٍمه يم٤مًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسمديـ أُ درس اًمٗم٘مف و

طميقى  خمٓمقطٌ  ـ اًمِمٞمخ ظمٚمػ. ًمف ديقان ؿمٕمرٍ ، واًمِمٞمخ ا٤مدق اسماعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ طمًلم 

 ُمدائح يمثػمة.  :جمٛمققم٦م ىمّم٤مئد ذم ؿمتك إهمراض، وًمف ذم آل اًمٌٞم٧م

 ٝم٤م سم٤مًمٖمزل: اؾمٛمٕمف ذم هذه اًم٘مّمٞمدة اًمتل اؾمتٝمٚمّ 

ـــنٓ ــلحٔااابٕأظ ــناج  ــنِاٌي ــل َا ظّر الِ

 

ــا لٔ  ــ٘حِاف  حٔااوِـ ــِطِا ظ ـ ــ اهـ امـ
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ــَ ــلحٔاا ممـ ــونىَاٌعّـ ــٍنحٔاظصـ ا ظ ـ

 

اٌِيـــلاوذ ذ اأُٔـــ ّمٔارـــونىَاأــــم 

أــــ ٍّلَا ظــــِ ِمِام ـــلحٔاِــــرنٗ 

 

ــل  َاامي  ــ ــح  لاٌر ــولاس ــ ـا ظص اىِ ٘

اٌِــٓٓامــ اأظــمِا ظىــ  ّاجــ  حٔأـــم 

 

ــلٛ  ـــاه ــَُ ٚاالاِرو ــِ ـــ  ِ٘ماهلظع ا ظ

ــٓٓ  ــن ِارــٍلحٔااوه ى ــ انجــلِا ظمِ ام

 

امــ اىِــًٙا ظّــاو ٙافمــلحٗااؼمِ ــٓ 

ـــِيل  ــلحٔااٌـ ـــملشِّ َاىوـ ـــللٔا ظـ ا مـ

 

ــل ااوســو ٓٓ  ــن نَاو ــ اخــن ٙا ظى اً م

 أّوهل٤م:  ـمقيٚم٦مٍ  ُمـ ىمّمٞمدةٍ   ه7;34اعم٘متقل ؾمٜم٦م  أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد وىم٤مل راصمٞم٤ًم  

اإنَّاٌن  اظٍَاملا ظمص ِ اخ ـ ِا ِِـٔ

 

اســ لا ظٍ ــ ِاأمـــا رنــللاظآــ   اإذ اظــم 

ٍاااااىَاٌـيل  اظـماىوـ حامـا مميلاىجـ 

 

ــَ  ــااإ اٌلظـــاوٌ ــَا ظمِ ــحلانٔامّر  اس

ا ظ جاٙاىن فٙ  ا ظّوـ ِاااى٘جُ اٌَاـر ـٌِ

 

ــاملااؤــــًِ  ــرنُاهمـ ــاٙاُوـ اىـــ٘جُا ظمِـ

الــرٚا ـــايا ظ يِّـاًِا ظو ــ ِاااشــيِا لا 

 

ـــ مأ  ــاٗاااوىـ ـــااف حٓاأ  ـ ـــلمَاوِـ اأُـ

الــرٚاىلمـٌِا ظِ ــ ِااااوٙهـِمرِاو  لٓ 

 

ـــن  ــ ْااأه ـــلسمامٓ ــلاااِ ــ َاٌ لفِى ــل ٓافٔ اش

ًمٚمرووي٦م  رق اًمِميامزمّ يوُدوميـ ذم احلجيرة إظميػمة ُميـ اًمِمي  ه3552سمٙمرسمالء ؾميٜم٦م شمقذّم  

طمًيـ حمّٛمد شمٚمٛمٞمذه اًمِم٤مقمر اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ  ُمـ ؿمٕمراء قمٍمه، وسم٤مٕظمّص  ّٞم٦م. ورصم٤مه مجٚم٦مٌ ٤مؾماًمٕمٌّ 

 أسمق اعمح٤مؾمـ، وُمٓمٚمع ىمّمٞمدشمف: 

ال ُ ٓجٍـــاٌلظـــٙا ظ ــرن٘اوااوــلضٓا

 

ـــم  ــَارــو  اوٗاســرن  ُااظ ــَُاظ اُو

اعمقًميقد  ،اًمِمٝمػم سمي٤مهلرّ  ،احل٤مئرّي قمكم سمـ أمحد حمّٛمد ي اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اسمـ اًمِمٞمخ ا٤مدق سمـ 6 

قميغم أظمٞميف اًمِمي٤مقمر اًمٕمرسمّٞمي٦م . درس ُم٤ٌمدئ   ه3569واعمتقرّم هب٤م ؾمٜم٦م   ه3489سمالء ؾمٜم٦م ذم يمر

اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ، ودرس اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واعمٜمٓميؼ قميغم أقميالم يميرسمالء، يم٤مًمِميٞمخ زييـ اًمٕم٤مسميديـ 

 .  اعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ طمًلم حمّٛمد ُمرزا اًمًّٞمد ، وواًمِمٞمخ طمًلم إرديم٤مينّ  اعم٤مزٟمدرايّن،

ك، ؿميتّ  حييقي ىمّمي٤مئد ذم أهميراضٍ  خمٓمقطٌ  ٤ًٌم، ؿمديد اًمقرع، ًمف ديقان ؿمٕمرٍ يم٤من وم٤مواًل أدي

 .  قٟم٦م وآل اًمرؿمتّل ، وُمدائحف ورصم٤مؤه ٔل يمٛمّ :ُمٜمٝم٤م ُمدحيف ورصم٤مؤه ٔل اًمٌٞم٧م
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 ، وهل ُمـ ىمّم٤مئده اعمِمٝمقرة:7إيمؼم اسمـ اإلُم٤مم احلًلم ٤مً ىم٤مل راصمٞم٤ًم ؿمٝمٞمد يمرسمالء قمٚمٞمّ 

ـــل ــً٘اٗاف  ُ ــن ٙا ظؽ اذ بٔا ظِي

 

اِـــابٕاذ با ظنِـــن ٙأواهــــّروَ 

ـــآِن  ــاٙااُ ــوافألٔا ظنظِ اظ  ا

 

اهـلظؽٍنيٙاِعــٚاشـيِا لااااشولمٗ 

امآَ اوٌـَاظٍ ـلبٙاجِـاٙااااوٌـَ 

 

ــاٚ  ـــوِوامح ٘ ــاش ــللاـرّللخَ اوخُرّ

ـــرؤ  ـــجِاٙاُـ ىّـ ـــ ر  امـ اهـّـ

 

ــوااوٌــَ  ــن َامِ انؽــُ اظ ــل ا ظ

اســـِ لاواأُــ ُا ظ ــجن ٙاوٌـــَ 

 

ــنف لاوٌــَ  اوجــوٚاٍُــنَا ظوــافان

   إمم أن ي٘مقل: 

ا ظ  ىعـــٚاهــله ا ظآــيِاٙااالرــَٛ

 

ـــ ل  ٍااٌـ ــرّ ــَاأّا ُلـ اأ فٍا ُىِّـ

امـــا وانفــمٓا ظمّــن ٙاااوأنـــفم 

 

اوُــــللرَٜا ُىِّـــَاٌِـــاٌــــؽنف ل 

ـــح هٓٓ  اُــللرَٜامــكا ظِيــن ٙااأ

 

ـــرٌَّ  اهــلظؽٍنيٙاأِــلّا  هــللااال

ــن ٍاونــل ٙ  اُــلا ــ ومٓا ظجــايالٔ

 

ـــِ٘   ــا لااور ــاف لاوأُ  ــ ه٘اه أ

ـــل فٓ  ــنٓا ظااوو ــ واني ــاٙج  احاُ

 

اهٕــ َىمأّ ــلجِال ــ و اوِـــلىلَ 

ا ظمــِ ُاظرمّــاٙا ظٍ ُــاٙاااوىـــوَٕ 

 

اُـــللرَٜا ُلـــرٍّاٌِـــواوؼــــنف ل 

ــاٙااااأٗ  ــ امرُ ــلامٙ ــَاى ــلامّٔر  ااُ

 

ا منلـلل:ااااأِـنجُ  اظيلاوِـاامٕٔٙئَــٕ

ـــ عّنٓ  ـــاِّا ظنفُــاٙاااى أـــٍ ؤاه

 

ــلاشـــولمٗ  افأٙال ســللاوظٕــ ْام

ـــ ٘ـ  ــرفو ٙااوظـ ــؤاذ بٔا ظـ أ ٍـ

 

ـــلنَُ  ــلااول ـــًِٔا ظ ِلُ ـــا٘هاس اِ

ا ظآــيِاٙانمــ ِا ظآــيِاٙا هــ اإظـــٚ 

 

اأنــ ٓا ظِ ـللٓاوــا ًاٌــ ّبٕااوظــما 

ــلح  ــافِا ظ ــمن ٙاامِ ــٚاه اجــنٖٙالر

 

اِـااأٌلِــٕااامـ  اهـوِلباناٌـّل 

ــِنٓ  ــاو ٙاخع ا ظٕــًياأواوف ٓا ظ 

 

ــ  ــنٍاـّو٘لىُـ ـــآم٘اىـ ــنهٙاوىـ اىـ

ــاٍ  ٍاا)ألِ ــا ــٌلاألِ ــنحٓاممنظ ا( ظِ

 

ـــّنجُاإذ   ـــِنحٔفاىـ ـــٗا ٌُّّاىـ ا ُخـ

ــمِاٙااأٗ  ــل اس ــنٍإُ ـــللجناظ اٌ

 

ـــي ّ  ــللا بٗااٌ ــلام   ــٚا ظوٕ الر
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 وأّوهل٤م:،  ه7;34اعم٘متقل ؾمٜم٦م  أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد وىم٤مل راصمٞم٤ًم 

ا ظحجــٚأــلهاىــ  هامح ـــّ  اوظــَأُاو

 

َا  ــ ـــلاظ ــ  اام ــلظَامٍّ ــكا ظ م اأفٙافه

اُ ـــ ؽِكٓاظـــؤا ظٍـــ   ٔاىصـــو٘  اظــــ  

 

ــل ا  ـــلأ ـــلف لهام ــوااُ ــمٓاخؽوِ األف

ــنٔا ظحــن  ثٙاأـٍــ  ااوـنآــ  ــوٙافُ اه

 

امٔــــورهُا ظمرِـــللٓاأ ّال ل ٓىـــلامٓــــ ْ 

ــا  ــر فِا ظ ٍ ــ  ااِ ــلان ــ الرِ ا ــػّام

 

ــلااااأو ٙ  ــ  ٙاوظؽلظ  ــ َْٔا ظ ــوٙاش اه

ــنظِلِ  ـــرِرُلِواوظرــ ــ ٙعاظــ ااوظرّٙــ

 

ـــ ْ  ــاخِلِااامٓ ــِ اوظر ــِماوظٔس اظرِ 

ــ ٙعاامــ   ــلاى ــ ْاأف ــمٗاأٌي ــاهٙامٓ اهم

 

اىــ ٙامــ اف  ــم امــ اهمــاٙهااأٌـــيل 

 ىمرب اٜمدوق ا٤مطم٥م اًمري٤مض.  وُدومـ ذم اًمرواق احلًٞمٜمّل   ه3569 ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م شمقذّم  

 ،احلي٤مئرّي قميكم سميـ أمحيد حمّٛميد ي اًمِمٞمخ ضمقاد اسمـ اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ سمـ ا٤مدق سميـ 7

. يمي٤من   ه3569حميرم ؾميٜم٦م  32واعمتقرّم هب٤م يقم   ه9;34اعمقًمقد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م  ،اًمِمٝمػم سم٤مهلرّ 

غم واًمده ودرس قمغم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ ُمٕم٤مسيف ذم ُمدرؾمي٦م قم تٚمّٛمذوشمُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ وإدب، 

 قٟم٦م.ل ٟمٗمًف سمِم٤مقمر آل يمٛمّ ٦م، ويم٤من ُيٙمٜم٦ّم اًمٗمٜمقن اًمِمٕمريّ ٦م. ٟمٔمؿ ذم يم٤مومّ طمًـ ظم٤من اًمديٜمٞمّ 

ٚمٔمراوم٦م. وذم هيذه اًم٘مٓمٕمي٦م اًمقضمداٟمٞمي٦م ًم ٦م وضم٤مُمعٌ سم٤مًمّمقر اًمٙمالؾمٞمٙمٞمّ  طم٤مومٌؾ  ؿمٕمره شم٘مٚمٞمدٌي 

 اًمرىمٞم٘م٦م ي٘مقل: 

ـــو٘و ــاٌـِـ ـــنجاٙا ظـ ـــآنِلظـرـ اـّاُمِامـ

 

اؼِــًٔا ظ ِــلجِاؼ وِــلااا  فنـــَانـــمم 

ـــّ يل  ـــ  بٔااس ـــىن  ٍا ظ مص ــاوِلا ظ او

 

ـــَ  ـــلّٓاوذّٔـ نـ ـــٌ اأُـ ـــروٙاوف مـ اجـ

ـــآـٔ  ــلاااول ــكِافِِّ ـــِ ٓا ظ رِ ـــيلال اه

 

ارـٍلااِـااامِيـلاإظـٚا ظمـِ ِاااا ظصـٍلااهن  ٍ 

ــلاافلـــٚ  ــنِا ّنِ ــٚافوــما ظ ِِ ــَالر اظ

 

ـــٚ  ــلااافلـ ـــٌاأىٍِـ ـــَارف ّاف مـ ا ُٛاٌـ

ـــٍَاو  ــلااأُؼ ــ ُحا  ُّ ــنِا ظّ ـــ ا ظّر ام

 

افظـــلما ظـــلى امِــواف ِّــلااااأمـــلٜ 

اهـــلىَا ظــنفو ٙاشــِّّلاااوأُـــِكٓامـــ ا 

 

ـــاو ٗ  ــ ِااخ ــلافوضٔا ظ حلس ــااهي ــلاِ ا ى

                                                                     

 . ( الحبئطٗبت، يلٖ الربلبًٖ )هركَـ ضًطاء وطثالء ؤٍ( 1)
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ـــ ـٔ ـــراوظـ ـــَاظـ ـــ ُّلا رنيأفٙاظـ اؼـ

 

ــلج  اااوإ   ــِ٘با  ـــرناظِ ـــرناٗاأس اأس

ـــا  ـــل ٓاوِ ــلاال ـــ وفِاوفُّ ــَِاهلظ  اوص

 

ـــ ا  ـــ رّصـٔام ـــ ِا ظىــااى ــلأس ا  ّاؼ ُّ

 ، أّوهل٤م: قٟم٦م ُمـ ىمّمٞمدةٍ قمكم سمـ حمًـ آل يمٛمّ حمّٛمد وىم٤مل ُم٤مدطم٤ًم اًمِمٞمخ  

ا ىـــ ٍاهلظ ـــا نَاســـ حلا ـــِ ا

 

ــل  ـــ  لااهلظرّ ــافٍا نآ ــَاور اِرو

ـــلظِنٙ  ــااه ــنِللام ــو٘للامآ ــحلر الار

 

ــحلا  ـــلار ٙاام ــلظِن ــنِللاه ــو٘للامآ ار

ا( ظــامكاولــليا ظّــا لاااا)شــ ما 

 

ـــجولل  ـــلال ــُِ٘ اااُ ــ اش ــَام اميج 

ا ّا ظىـــن نَا ٌ عـــحلمٓـــ ْافأـــلّ 

 

ــلاجــ ٙأِــًاجــ ٙاٗاى ــل  ال ٘

ــنٍ  ــوحلااااو ظ ــ اُص ـــٚاظ ــلامع الِّ

 

ـــ ن  ـــ ٌلاا ـ ـــؤا  اـ ـــانِلاظـ ا ظـ

اُصـــىَاإظـــٚامٓـــ ْانصـــحلاٌرلـــلل 

 

ـــلامٗ  ــواانـ ــ اننم ـ ـــااىـــن٘امـ اِـ

 ،احلي٤مئرّي سمـ أمحد  سمـ قمكمّ حمّٛمد ي اًمِمٞمخ ُمقؾمك اسمـ اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر سمـ ا٤مدق سمـ 8 

أظمذ ُمـ أسمٞمف سمٕمَض اعمٌي٤مدئ  ،هة وأوم٤موٚمٝم٤مإُ أطمد ؿمٕمراء ،  ه;358ؾمٜم٦م  اعمتقرّم  ،اًمِمٝمػم سم٤مهلرّ 

 ومْمالء.  ٦م وختّرج قمغم أؾم٤مشمذةٍ ًمٞمّ إوّ 

، وشم٘مي٤مريض ٦مٍ رأيتف رضماًل ا٤محل٤ًم، طمًـ إظمالق، ـمّٞم٥م اعمٕم٤مذة، ًمف سمْميع ىمّمي٤مئد ديٜمّٞمي

ييقم قذّم شميُمٜمحك إىمدُملم.  قيٜمح ًمٌٕمض اًمٙمت٥م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمدى إًمٞمف، همػم أّن ؿمٕمره شم٘مٚمٞمدٌي 

 ىمرب داره.  وُدومـ ذم ُم٘مؼمةٍ   ه;358ؾمٜم٦م ذي احلّج٦م  :3

 ىم٤مل ُمـ ىمّمٞمدة قمٜمقا ٤م )ذم اًمٌ٘مٞمع(: 

ـــأم ـ ٙااٌ ــ  ــلالو ــاُ ِاألُِِي ــ ومِا ظ اه

 

ــٚا ٕســّ٘ٓاو ظآـــ لٌَاامصــلمٗ  ــا ى ا ّ  ظى

اِــاانُلــ بانلــ  اســـماٙا ظــاُ اوأنـــجمٔ 

 

ـــصلمٗ  ـــؤام ــن٘فباااظ ــنِّاىٕ ــ  ٔا ظمر اش

اٌلؼ ـــٌا ظرىـــ  و ظــــؽي ِااو ــــِافً  

 

الــِ ُا ظِوــَ٘اهٕـــا مــللااااظـــؤامـــصلمٗ 

ـــحل ٌُ   ـــىو  ااهـ ـــرظـٙا ظـ ـــّ للا ظـ اٌـ

 

ـــلمـ  ــٚاٌ ولٓــوااااوِ ــاُ اىِم ــنجا ظ اأُر

ـــوح  ــ  اااوأر ــ للاُى ــَيامو   ـــؤا ظى اوج

 

ــن ُا  ـــأظحـالِ ــاملااٌ ــلُاهلظ ــااىي  ا ظ ش
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ا ظح ــ  امـ امعــ ااالِّـَُا ظــامكِااأسـلجَا

 

ـــيل  ـــلهيلاٌ ــل حٗاااان ــاى ِاٌ ــل حِا ظ ــ اٌ ام

ـــوحٓا  ـــوٙاأر ــ  ااه ــ للاـي ــّ٘ٔامِّص ا ٕس

 

ـــِل  ـــل باظـ ـــنظٌّ ااولـ ـــنّٓامـ ــلّاُـ ا ُٓ٘ـ

 
 ابآي اًىهّ 

٤مب لم اعمٕمرووملم اًمٞميقم سميآل اًمقّهياعمقؾمقيّ  يقؾمػاًمًّٞمد يتٗمّرع هذا اًمٌٞم٧م ُمـ ؾمالًم٦م آل 

> وآل اجلٚمقظم٤من، سمٜمق قمّؿ اًم٤ًمدة آل زطمٞمؽ. اؾمتقـمـ يمرسمالء ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجيرّي 

ُمقؾمك )ؾم٤مدن اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م( اسميـ اًمًّٞمد حمّٛمد ٤مب شمٞمّٛمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ سمتخٚمٞمد ّٛمل سمآل اًمقهّ وىمد ؾُم 

سمـ ومخر اًمديـ سميـ سميدر اًميديـ سميـ حمّٛمد سمـ طمًلم سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ حمّٛمد سمـ  قمكمّ حمّٛمد 

ذي احلّجي٦م  :3طمًـ اًمٚمذان اؾمتِمٝمدا ذم طم٤مدصم٦م اًمقه٤مسمٞمرلم يقم اًمًّٞمد ٟم٤مس اًمديـ، هق وأظمقه 

 ذيمرهؿ.  ٤مب ُمـ آل ـمٕمٛم٦م قمٚمؿ اًمديـ ُمـ آل وم٤مئز اعم٤مرّ وهؿ همػم آل وهّ ،  ه3438ؾمٜم٦م 

 وُمـ أؿمٝمر أقمالم هذا اًمٌٞم٧م: 

اعمتقرّم سم٤مًمقسمي٤مء ؾميٜم٦م  ،٤مب اسمـ اًمًٞمّد قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن آل اًمقّه٤مبي اًمًٞمّد قمٌد اًمقهّ 3

ُمـ اًمٗمْمؾ واًمقرع واًمت٘مك، يزظمر ؿميٕمره سمحيرارة  قمٔمٞمؿٍ  ، يم٤من قمغم ضم٤مٟم٥ٍم   ه 3544

 ٦م، وقمٛمؼ اًمِمٕمقر، وادق اًمتجرسم٦م. اًمٕم٤مـمٗم

 :  7وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف ذم رصم٤مء اإلُم٤مم احلًلم

ــلرّمٔااوـــاب ـــيِاٙاوىــَاىُ ـــ ِنيٙا ظ اه

 

ـــ ِنيٓا ظىــ يامــ ارجِاىلشــم ااذٔـــ بٔ  ا ظ

ا ظـــ لرّمٔاـنشِ ِ ظــاُـحـــؽّ يلاشـــنْٔ 

 

ا ظنجــنهٔا ظىــ ّاهــلظؽً٘اأرــوحـٕاوىـــرٓ 

الـــرٚاوجـــوٙا ظو ــِؽٌِانــنّ٘ٔانـــآلوٙ 

 

ٚاا ظ نبٙا أ ولٓى لِن  ا نلِـن اوىـمااا  ّـ

اهـــوٙا ُٗســـأا ظـــع  ومٔاىحجــمٔاهـــِنّ  

 

ـــعن   ــا لاااِ ــلظَاأملج ــُيا ظ م ـــّعن ا  اٌ

ـــينّٔاااوٗ  ـــلّٗاوظـ ـــ  اإّٗا ـ ـ انـلرـ

 

ا ظج ــكِامٍــ   اوػُاٌــَُوــَُاإّٗا ظ ــاوظـــم 

                                                                     

 . (  م 1926اٗلَل  ،ـّ 1345الوزلس األٍل ) غفط  1الجغسازٗٔ، د ( فٖ هزلٔ ) الوطضس  ضارى سلسلٔ ًسجْن( 1)
ٍلس استفحل ؤهطُ فإُغ٘ت الًسز الىج٘ط هي ؤثٌبء  ( ،حسث فٖ ضْط ضهؿبى هي ّصُ السٌٔ الَثبء الوسوٍى ) ؤثَ ظٍئ ( 2)

 ضرعٍ َٗه٘ب . 600( ؤرطاّب الو٘طظا هحوٍس ثبلط ٍو٘ل )الطارٔ ٍوبى يسز الَف٘بت ثوَرت اإلحػبئ٘ٔ التٖ ،الجلس
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ـــ ّ ـــر رمٔااظـ ـ ـــِؤاُـ ـــا٘امـ اإذ لاأواىـ

 

اإذ امـــلارٔـــن٘اٌـــنََاُر رــم ااااولـــرّٗ 

ال مـ ّٔااااأـلناـٌٍَ  امِـواجـِ ٗ العـن 

 

ـــل ٓ  ـــئ ال ـــ   لاظ ــِ اٌ ــ ّ اه اجــِ  ال م

ـــُُ  ـــيلفٓىلا ّٔاا ـا اـ ـــلبٚاوأنـ اجـِّـ

 

ـــأ ّ  ــلاأ ــن٘انلفٔى ـــح ماإذاش ـــاُوٙا ظ اظ

امــــٕ ٘مٔاظــــُِِِّأِـــــلح اهـلاظـاُــــوٙ 

 

ـــأ ّ  ــوللأـ ـــلظامللٙاخن ظـ ـــ ن ظَاهـ ا ظـ

اوـــصن اىــرى يا ظـــ ِ ٘مٔااانـــآلوٙ 

 

ـــأ ّ  ـــاُوٙأ ٚااظ ــنو ــَا ظ ـــ  ي ُ٘لبٙاٌ ا ظ

اٌــ غٙا ظى ـٚاى عــ ّّٔااااوأ ـآلهامــ ا 

 

ـــؽ  ــآااس ــنٓا ظ يِّ ــّٚا ظمع ــ ا ّ الاٌ  ام

 وىم٤مل ُمتٖمّزًٓ:  

َاأٍلىماملامل اظماأؼُا  ٘رـنن

 

اىـن ىمٕاا ظماأؼُامـااملا  ٘رننَ 

ـــمفِمٗ  َااظ ــنن ـــلأرٍّ ـــرَ٘ام ال

 

َا  ٍاااأرٍّـنن أـ ما ظيـنٙاوظم ـ 

شميقذّم و ،ُميرض اًمقسمي٤مء اًميذي اؾميتٗمحؾ داؤه آٟميذاكّرب يأرداه ؾمٚمٓم٤من اعمقت ٟمتٞمجي٦م شمًي 

تٝم٤م ًمٚمًي٤مدة آل اًمقّهي٤مب، وهيق مل ُمـ يمرسمالء شمٕمقد ُمٚمٙمٞمّ  ىمري٦ٌمٌ  وهل وٞمٕم٦مٌ  ،٦مسمٛم٘م٤مـمٕم٦م اًمٗمراؿمٞمّ 

وُٟم٘ميؾ روم٤مشميف إمم   ه3554يٌٚمغ اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م ُميـ قمٛميره، ومٗم٤موي٧م روطميف ذم رُمْمي٤من ؾميٜم٦م 

 اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م وُدومـ سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمرىمد ا٤مطم٥م اًمري٤مض. 

٤ٌّمؾميّٞم٦م طمًيلم )ؾمي٤مدن اًمرووي٦م اًمًّٞمد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد ُمرشم٣م اسمـ اًمًّٞمد  ي4   ه3473اًمٕم

اًمًيّٞمد قميكم آل اًمًيّٞمد حمّٛميد اسميـ  ،٤مسمٞمرلمطمًـ اًمِمٝمٞمد ذم واىمٕم٦م اًمقّهياًمًّٞمد ( اسمـ   ه3478/

م. يم٤من ؿم٤مقمرًا ُمٗمٚم٘مي٤ًم ُميـ ؿميٕمراء 38;3ي   ه3559اعمقًمقد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م  ،يقؾمػ اعمقؾمقّي 

ويم٤من وم٤موياًل يميريؿ ذم ُمٕمروم٦م شم٤مريخ إطمداث ؿمٕمرًا،  ـمقيٌؾ  اًمٙمريٛم٦م، ممّـ ًمف سم٤معٌ هة إُ هذه 

ذم هم٤ميي٦م  وشم٘م٤مريض وخت٤مُمٞمس وشمِم٤مـمػم يمثػمةٌ  وًمف ىمّم٤مئد وُم٘مٓمققم٤مٌت إظمالق طمًـ اًمًػمة، 

 اجلقدة واإلسمداع. 

 :  7وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف راصمٞم٤ًم اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكم

اٌـَاف ــروٙا ظ حٍـنؾان ـن  ُااااؤـل 

 

ــ  ـــ لفُ ُاوِـــٍ َوااـاٚاسـج٘ـــلَوِـلا ا ظ

اُ ـومئماااٌـَ  اوألـن  ُااا ظحـ مِ ارـحنٗ

 

ـــِـٚأـــ  ّٗامـــلاوأىــلُ  اظيــماشـــوٓوٗاه
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ا ظـــين  ُاوأؼـــٍلج اوفظــمل ُاااســـِمٓ

 

أُعــلّاإذ أـــ ُ للاٗاســـومن اشـــي لل 

اأظـــٍللاومـــلاأُـــِ ؤاٌـــ سل ُاســـومِ َ 

 

اهـــيماإذاىحــا٘ٙاوىــناُّــامٔيمٕاظـــح٘ٚ 

ـــ وك  ـــرُاُ ـــ ىو٘ؤاســرؽل ُُ ـــماُ اااوظ

 

اوظـمااا ٔـ يااِعـٚا( ظح ِ ُ)اىن  ا ظعـ ِ ِ

ىمقًمف ذم هذه اًم٘مّمٞمدة اًمتل يٚمتٗم٧م ومٞمٝم٤م إمم ُم٠مؾم٤مة ومٚمًٓملم اًمداُمٞم٦م، وذم  وُمـ ؿمٕمره اًمقـمٜمّل  

 :  قم٤مرُم٦مٌ  ٦مٌ قمرسمٞمّ  ٟمٗمًف صمقرةٌ 

ـــ   ٓ ٘اااج ــِو ــمٔا ظ  ـــ ٍّاُّع اه

 

اهِــنارــيِن اٌــَا ّرِــلاأم ــٚ 

٘ااوأجـــرـ  ا ظـــِلٌكٓاو ظحــنِ

 

ـــنِرٌ  ــلاا ـ ـــحِللاأو باهيـ ا ظـ

ـــ   ٘ااال ــلظٍ ــٌلاه ـــيلاىلا  اأفظ

 

ــنٍ  ــ و ًلااى ــ مِامؽ ــنقٔا ظمٔ اج 

ـــ ىَ  ــنا ظحــن٘ٗاى اجِلىــلا ظّرّ

 

اهيـــلاجــــِّلبٙالــــا  اىــــلفٌٔل 

 قمٜمقا ٤م )ُمٍمع زٟمٌ٘م٦م( وهل ذم اًمقاػ:  وًمف ُمـ ىمّمٞمدةٍ  

ــم٘ ــح ْااوش ـــٓا ظ  ــل ِ ِاوِ ا ظ ُ

 

ـــٍ  َ  ــنفاا  ومـ ـــلِ ؽليٙا ظرىـ اهـ

ـــا  ــلَاوِ ــ ْااهرّ ــكٔا ظ ؽ ــ َا م ا ظرى

 

ــٚ  ــلضااى ؽّ ــ٘جَا ظ ُ ــللٓاخ اٌج

ـــٌّ   ـــّ  ْاا نـوــ ـــ حا٘ٙا ظــ اىــ

 

ــِ اىرــٓٓا ظرىــنفااٌ٘ ـــ  ــؤاه اظ

ـــ ْاااوف حٓ  ــلا ظوصـ ـــصن٘مٔاٌِيـ اُـ

 

اٌِيـــلالـــ ولا ظ ُـــلضاَُىمآّـــ 

ــاومـــ   اشــن ىلاســٕ ْاللخ ــ ِافُ٘

 

ـــاظي  ــلااوىـ ـــح ِاإوٍلايـ ـــ اسـ امـ

ـــ ؽٍلل  ـــوآ ْامـّــ ـــلُٕمِا ظــ اهــ

 

ـــ ا٘  ـــِياٌـ ـــ ِ ْاإظـ ـــاا ُّـ الاُـ

اذهـــرـاهـــماىلاهــلُٓ ْاااوِـــا 

 

ـــ ٌـ  ـــّؽنلٌلاِــ ـــٍِّٕوامــ اهــ

ـــ   ــ ْاااام ــوٙامم و ـــ ٘لاه ـــرنِّام ا ظ

 

ـــ لَ  ــ ِ ااٌـ ــا لٓا ظعـ ـــِيلانـ اإظـ

م، وُدوميـ ذم ُم٘ميؼمة اًمًي٤مدة آل 95;3/  :/ 4اعمّم٤مدف   ه5;35رضم٥م ؾمٜم٦م  4يقم شمقذّم  

٤ٌّمؾمّٞم٦م ظمػم اًمديـ سم٤مًمروو٦م    سمٙمرسمالء.اًمٕم
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 االرُسبعض افعشائر و

٤ممه٤م ُمـ ذّرّي٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك تت٤من مه٤م )آل وم٤مئز وآل زطمٞمؽ(، ويمٚمىمٓمٜم٧م يمرسمالء ىمٌٞمٚمت٤من قمٚمقيّ 

ـْ اؾمتقـمـ احل٤مئر احلًٞمٜمل، ومل يت٘مّدم قمٚمٞمٝمؿ أطميدٌ 7اًمٙم٤مفمؿ  > ومآل إسمراهٞمؿ اعمج٤مب هؿ أّول َُم

حمّٛميد ٓده إسميراهٞمؿ اعمجي٤مب ي وُميـ أواًمًيّٞمد ذم اعمج٤مورة ُمـ اًمٕمٚمقيرلم ي يمام ُمّر سمٜم٤م ذم شمرمجي٦م 

 اسمـ إسمراهٞمؿ اعمج٤مب ذم يمرسمالء )آل وم٤مئز(. احل٤مئرّي 

اعمجيدور سميـ أمحيد  احلؼم سمـ قمكمّ حمّٛمد سمـ أيب ضمٕمٗمر  سمـ قمكمّ حمّٛمد سمـ حمّٛمد وأسمق اًمٗم٤مئز هق 

 سمـ إسمراهٞمؿ اعمج٤مب. احمّٛمد احل٤مئرّي سمـ ا

 اًمًاموي: حمّٛمد ىم٤مل اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ 

ـــلال  ـــلارْااهـِــ ـــلهٌلاأوا ــ انـّــ

 

ـــم  ــلارْاااظ ــلَارجا ظٍ ــػ امل ـــٓٔافى اُ

انـــِّنٔأـــ ه٘إُــن ُااامـــِيم 

 

امعـــاٌــَأــ ه٘اِــ و ُااااٌـــّا 

ٍااأو  ــا ــنٓجا ظِـ ـــم ٌَا ٓو٘جِامّٙـ اؼـ

 

َا  ـــ ـــللاأهـ ــاٙاامـ ـــٍلاراأوامح ٘ـ ا ظـ

ــا ظلـــلنَ  ــ انم ـ ــٌاهـ ا(1)وٕأواخرٍِـ

 

اشــ يا ظــاُ ا ظٍ ــٚاأواؼُم ــوٕااااأو 

 
 آي نرص هللا

٦م ٦م، وهلي٤م ُمٝمّٛميٗمّرقم٧م ُمـ ىمٌٞمٚمي٦م )آل ومي٤مئز( اًمٕمٚمقّييُمـ أقمٞم٤من وؾم٤مدات اًمٌٚمد، شم يمٌػمةٌ  ـم٤مئٗم٦مٌ 

 اإلذاف قمغم ؿم١مون احلرم. 

اًمًيّٞمد سميـ اـمٕمٛمي٦م )اًمثي٤مين( اًمًّٞمد قمٚمؿ اًمديـ اسمـ اًمًّٞمد مجٞمؾ اسمـ اًمًّٞمد وهل ُمـ ؾمالًم٦م 

ـمٕمٛم٦م يمامل اًمديـ )إّول( ٟم٘مٞم٥م إذاف اسمـ أيب ضمٕمٗمير أمحيد )أسميق اًمًّٞمد ذف اًمديـ اسمـ 

أمحد )اًمٜم٤مفمر ًمرأس اًمٕملم اعمدومقن اًمًّٞمد اسمـ حمّٛمد حيٞمك سمـ أيب ضمٕمٗمر ـمراس( اسمـ وٞم٤مء اًمديـ 

 .  اعمقؾمقي احل٤مئرّي حمّٛمد ذم ؿمٗم٤مشم٦م( اسمـ أيب اًمٗم٤مئز 

وُمـ رضم٤مل هذه اًمًالًم٦م اًمٕمري٘م٦م اًمًٞمّد ضمقاد اسمـ اًمًٞمّد يم٤مفمؿ اسمـ ٟمٍم اه سمـ ٟم٤مس سمـ ييقٟمس 

                                                                    

 . 72فٍ، الط٘د هحوٍس السوبٍٕ، ظ الك هزبلٖ اللكف ثإضؼ( 1)
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ر اه. شميقمّم يآل اًمٓمقييؾ ُميـ آل ٟمّميسمـ مجٞمؾ سمـ قمٚمؿ اًمديـ سمـ ـمٕمٛم٦م )اًمث٤مين(، وهق ضميّد اًمًي٤مدة 

 .  ه3439ؾمداٟم٦م اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م ؾمٜم٦م 

أمحد سمـ ٟمٍم اه سميـ ُمقؾميك سميـ إسميراهٞمؿ سميـ اًمًّٞمد قمكم اسمـ اًمًّٞمد اعمرطمقم  :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

. يم٤من ؾمّٞمدًا ضمٚميٞماًل،   ه;354ٟمٍم اه سمـ ٟم٤مس اًمديـ سمـ يقٟمس سمـ مجٞمؾ اعمذيمقر، اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 هة ذم قمٍمه. إُ ، وهق زقمٞمؿ هذه قم٤مًمٞم٦مٍ  ه، ذا مّه٦مٍ رومٞمع اًم٘مدر واجل٤م

 قمّمامء ُمٓمٚمٕمٝم٤م:  سم٘مّمٞمدةٍ  طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ اًمٙمرسمالئّل حمّٛمد رصم٤مه اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ 

ا رـؽولفُلااأّاأفُـَاج ِـلَاااوأفُِٓ

 

اظِــلأّاأهٕــَا ظِــاٙاو ظ ملاأأهـــِٕٓ 

 وهق واًمد اًم٤ًمدة ٟم٤مس وقمٌقد وشمقومٞمؼ.  

 ٤مرًمٚمتّجي رئٞمًي٤مً  يمي٤من اًميذي اه ٟمٍمي ؾمٚمٓم٤مناًمًّٞمد  اسمـ محقد أواًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

اًمًيّٞمد طمًيـ واعمرطميقم اًمًيّٞمد وأقم٘م٥م وًمديف اعمرطمقم ،  ه;353رضم٥م ؾمٜم٦م  ;3يقم  اعمتقرّم 

 طمًلم. 

اًميذي  ،اعميذيمقراًمًيّٞمد حمّٛميد طمًـ اسميـ اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ اسمـ اًمًّٞمد  :وُمـ هذه آُهة اًمٞمقم

قمكم إمحيد آل اًمًّٞمد قمٌقد اسمـ اًمًّٞمد اسمـ  قمكماًمًّٞمد  :ٝم٤موُمٜم .شمقمّم رئ٤مؾم٦م همروم٦م دم٤مرة يمرسمالء

 ٟمٍم اه. 

وُمـ اعمقىمقوم٤مت اًمٕم٤مئدة ًمٚم٤ًمدة آل ٟمٍم اه ذم يمرسمالء )سم٤ًمشملم يقٟمس(، وىمد اـمٚمٕمي٧م قميغم 

اًمًّٞمد حمّٛميد ضمقاد وأوٓد أظمٞمف اًمًّٞمد هب٤م، ُمٜمٝم٤م: اًمقىمٗمٞم٦م اعمِمؽميم٦م سملم  اخل٤مّا٦م٤مت سمٕمض اًمقىمٗمٞمّ 

٤ٌّمس، اًمًّٞمد و ٦م أوٓد واًمقىمٗمٞم٦م اًمِمٝمػمة سميامل ييقٟمس اعمح٤مذيي٦م حلّّمي،  ه3472اعم١مّرظم٦م ؾمٜم٦م قم

 اًمٞميقم هيذه إهة رضم٤ملّن هلؿ ذم ؿمٗم٤مصم٦م سمٕمض إقم٘م٤مر، وأسمرز أر اه وهمػمه٤م، يمام يٟمّماًمًّٞمد 

   قمكم آل ٟمٍم اه.اًمًّٞمد حمّٛمد سمـ اطمًلم اًمًّٞمد حمّٛمد اًم٘م٤ميض 

                                                                    

ؤقلًٌٖ فؿ٘لٔ السٍ٘س يلٖ السٍ٘س يجَز ًػط اهلل يلى ًسرٍٔ ذكٍّ٘ٔ هي زَٗاى الطبيط الس٘س ًػـط اهلل اثـي  ( 1)
ّـ، ٍفْ٘ب بؾبفبتٌ لن تـسٍٍى فـٖ الٌسـرٔ الوكجَيـٔ سـٌٔ      1168الحس٘ي الفبئعٕ الحبئطٕ الومتَل سٌٔ 

 م. 1954ّـ، ظ 1373
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 آي ضياء اًذين

يمريٛمي٦م اعمٜمٌي٧م، ـمّٞمٌي٦م إروُمي٦م، شمٗمّرقمي٧م ُميـ ىمٌٞمٚمي٦م )آل ومي٤مئز(  واومرة اجل٤مه، قمري٘م٦مٌ  هةٌ أُ 

٦م. وُمـ آصم٤مر هذه اًمًالًم٦م سمٕمض إقم٘م٤مر ذم ؿمٗم٤مصم٦م )قملم اًمتٛمر( وشُمٕمرف سميي )أّم رُمٞمٚمي٦م(، اًمٕمٚمقيّ 

 .شُمٕمرف سمًٌت٤من وقّي  وهلؿ ذم يمرسمالء ُم٘م٤مـمٕم٦مٌ 

ًمٌي٤مب ذم ظم٤مرج سمي٤مب سمٖميداد اًمقاىميع ًمٚمخي٤مرج ُميـ ا : سمًت٤من وقّي وىمٗمٞم٦مٍ  وي٘مقل ذم ورىم٦مٍ 

ويٞم٤مء اًميديـ اًمًّٞمد  :قمغم وًمده ،ـمٕمٛم٦م اًمٜم٘مٞم٥ماًمًّٞمد حيٞمك اسمـ اًمًّٞمد  :اًمقاىمػ .ضم٤مٟم٥م اًمٞمٛملم

. .. جمٛميقع اًمًٌيت٤من   ه3436ؾميٜم٦م  7رة احلًيٞمٜمّٞم٦ميوقمغم أوٓده ُمـ سمٕمدهؿ عمّمي٤مًمح احلْمي

. اًم٘مّم٦ٌم ذم حمّٚم٦م آل وم٤مئز ُمـ حماّلت ىمّم٦ٌم يميرسمالء. ... واحليدود. .. اًمقاىمٕم٦م ىمري٤ًٌم ُمـ طمقار

 واحلّد اًمراسمع ـمريؼ )سمٖمداد وومٞمف اًم٤ٌمب(. 

ذم ظمدُم٦م ظمزاٟم٦م  هة ذوم٤ًم وومخرًا أّ ٤م أٟمج٧ٌم رضم٤مًٓ سمذًمقا ضمٝمقدًا ا٤مدىم٦مً إُ وطم٥ًم هذه 

٤ٌّمؾمّٞم٦م اًمٕمت٦ٌم   اعمنّموم٦م، واًمًٝمر قمغم ؿم١مون اًمًداٟم٦م، وُمٜمٝمؿ: اًمٕم

حيٞميك  اسميـ ،سمـ وٞم٤مء اًميديـ ٟم٘مٞمي٥م إذافاسمـ ُمّمٓمٗمك  قمكمّ حمّٛمد طمًلم سمـ اًمًّٞمد ي 3

سمـ ـمٕمٛم٦م )إّول( يمامل اًمديـ ٟم٘مٞم٥م إذاف اًمٗم٤مئزي، شمقمّم ؾمداٟم٦م اًمروو٦م اٟم٘مٞم٥م إذاف 

٤ٌّمؾمّٞم٦م   .   ه ::34ؾمٜم٦م شمقذّم و  ه 34:3ؾمٜم٦م اًمٕم

طمًلم آل وٞم٤مء اًمديـ، شمقمّم ؾمداٟم٦م اًمروو٦م سمٕمد ووم٤مة واًميده اًمًّٞمد ُمّمٓمٗمك اسمـ اًمًّٞمد ي 4

 .   ه9;٦34م ؾمٜمشمقذّم إمم أن  ::34اعمذيمقر ذم أوائؾ ؾمٜم٦م 

ـّ قمٜمد وومي٤مة واًميده، اًمًّٞمد ُمرشم٣م اسمـ اًمًّٞمد ي 5 ُمّمٓمٗمك آل وٞم٤مء اًمديـ. يم٤من اٖمػم اًمً

يم٤مفمؿ آل ـمٕمٛم٦م طمّتك ور سمف ًمدى اًمقازم اًمًّٞمد حمّٛمد ُمٝمدي اًمًّٞمد حمّٛمد ومتقمّم ؾمداٟم٦م اًمروو٦م 

يقم شمقذّم  إمم أن  ه :;34ُمرشم٣م ؾمٜم٦م اًمًّٞمد ُمٝمدي اعمذيمقر، وشمقمّم اًمًداٟم٦م اًمًّٞمد حمّٛمد ل ومٕمز

 م. :5;3ُم٤ميس ؾمٜم٦م  39اعمّم٤مدف   ه3579ؾمٜم٦م رسمٞمع إّول  :3اخلٛمٞمس 

ي اًمًّٞمد حمّٛمد طمًـ اسمـ اًمًّٞمد ُمرشم٣م آل وٞم٤مء اًمديـ، شمقمّم اًمًداٟم٦م سمٕمد ووم٤مة واًمده ؾمٜم٦م 6

                                                                    

 ْب لسى الوالّف. تَرس ٍلفٍ٘ت( 1)
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. يم٤من ُمـ أيمؼم ؿمخّمٞم٤مت يميرسمالء ظمٚم٘مي٤ًم وٟميٌاًل وؿميٝم٤مُم٦م ويمرُمي٤ًم، يتٛمّتيع سمي٤مطمؽمام   ه 3579

رسمٞمييع اًمثيي٤مين ؾمييٜم٦م  38تقـمٝميي٤م اهلٞمٌيي٦م واًمقىميي٤مر، شمييقذّم يييقم  رُمقىميي٦مٌ ُم اجلٛمٞمييع، وًمييف ُمٙم٤مٟميي٦مٌ 

   م.75;3اعمّم٤مدف ؾمٜم٦م   ه3594

طمًيـ آل ويٞم٤مء اًميديـ، شميقمّم ؾميداٟم٦م اًمرووي٦م ؾميٜم٦م اًمًيّٞمد حمّٛميد سمدر اًمديـ اًمًّٞمد ي 7

 وىم٤مم ُم٘م٤مم واًمده ذم متِمٞم٦م أُمقر اًمًداٟم٦م.   ه3595

 ؾميداٟم٦م د آل ويٞم٤مء اًميديـ، شميقمّم أمحياًمًيّٞمد ُمٝميدي سميـ اًمًّٞمد طمًلم سمـ اًمًّٞمد حمّٛمد ي 8

 اًمروو٦م سمٕمد اًم٤ًمدن اًم٤ًمسمؼ. 

 آي صحيى

ـْ هي٤مضمر وىمٓمٜم٧م يمرسمالء ىمٌٞمٚم٦م )آل زطمٞمؽ( ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجرّي  ، ويم٤من أّول َُم

ُميـ ؾميالًم٦م احلي٤مئرّي قمٌيد اه حمّٛمد ُمـ ُم٘م٤مسمر ىمريش )اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م( إمم يمرسمالء، واؾمتقـمٜمٝم٤م أسمق 

، وُيٕميرف قم٘مٌيف اًمٞميقم سميآل 7اٖمر( اسمـ اإلُم٤مم ُمقؾميك اًمٙمي٤مفمؿإسمراهٞمؿ اعمرشم٣م )إاًمًّٞمد 

 اج )اًمٜم٘مٞم٥م(، وهلؿ سمٕمض اًمٕم٘م٤مرات ذم يمرسمالء وقملم اًمتٛمر. صم٤مسم٧م وآل درّ 

 آي ساةر

ُميـ   ه 79;ؾمٚمٓم٤من يمامل اًمديـ ٟم٘مٞم٥م ٟم٘مٌي٤مء اًمٕميراق قمي٤مم اًمًّٞمد شمٜمت٥ًم هذه اًمًالًم٦م إمم 

 اعمذيمقر. احل٤مئرّي قمٌد اه حمّٛمد ؾمالًم٦م أيب 

٤ٌّمؾمسمٕمض ؾم٤مدات آل صم٤مسم٧م سمًداٟم٦م اًمروو٦م  وىمد اظمتص  ّٞم٦م، وهؿ: اًمٕم

طمًلم سمـ ٟم٤مس سمـ ٟمٕمٛم٦م اه سمـ صم٤مسم٧م سميـ حمّٛمد درويش سمـ اًمًّٞمد قمكم اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد ي 3

 (، وهق اجلّد إقمغم ٔل صم٤مسم٧م ذم يمرسمالء وظمراؾم٤من.   ه;344ي   ه3447ؾمٚمٓم٤من يمامل اًمديـ )

 (.   ه:345ي   ه3454سمـ طمًلم آل صم٤مسم٧م )د حمٛمّ درويش سمـ اًمًّٞمد صم٤مسم٧م اسمـ اًمًّٞمد ي 4

سمـ طمًلم اسميـ ٟمي٤مس آل حمّٛمد ؾمٚمٓم٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ درويش سمـ اًمًّٞمد ؾمٕمٞمد اسمـ اًمًّٞمد ي 5

 .    ه:347اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،صم٤مسم٧م
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ؾمٚمٓم٤من آل صم٤مسم٧م، وُيٕمرف سمي )ٟم٤مئ٥م اًمتقًمٞمي٦م(، اًمًّٞمد ؾمٕمٞمد اسمـ اًمًّٞمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد ي 6

٤ٌّمؾمو٦م وقمغم أصمر قمزًمف ُمـ ؾمداٟم٦م اًمرو ّٞم٦م، أوٓه ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مري ؾمداٟم٦م اًمرووي٦م اًمٕم

وشُمٕميرف هيذه  قمنمي اهلجيرّي،٦م ذم ظمراؾم٤من )ُمِمٝمد( وذًمؽ ذم أوائؾ اًم٘ميرن اًمراسميع اًمروقيّ 

 هة ذم إيران سمي)صم٤مسمتل(. إُ 

وُمـ أسمرز رضم٤مٓت هذه إُهة اًمٙمريٛم٦م: اًمًّٞمد ضمٕمٗمر اسمـ اًمًّٞمد طمًلم اسمـ اًمًّٞمد حمّٛميد 

٘ميؾ ذم طم٤مدصمي٦م ، اًميذي اقمتُ  ه3565ؿمّقال ؾمٜم٦م  9اعمتقرّم يقم  ،ًّٞمد درويش آل صم٤مسم٧مقمكم اسمـ اًم

  .  ه6;34قمكم هدًم٦م ؾمٜم٦م 

ويمي٤من ٟم٤موميذ اًمِمخّميٞم٦م   ه34:8ا٤مدق، اعمقًمقد ؾمٜم٦م اًمًّٞمد حمّٛمد أقم٘م٥م قمّدة أوٓد، هؿ: 

 حمّٛميدذم قمٝميد اًميقازم اعمِميػم )  ه;353أؾّمس طمزسم٤ًم ّهي٤ًم ؾماّمه )طمزب اعمح٤مًمٗم٦م( وذًمؽ ؾميٜم٦م 

،  ه3557ومٞمض سم٤مؿم٤م(، وىمد اهمتٞمؾ ذم أرايض اخلرم ُمـ ىمْم٤مء اعمًيّٞم٥م ذم ؿميٝمر رُمْمي٤من ؾميٜم٦م 

 هؿ: اًم٤ًمدة وٞم٤مء وحمٛمقد ومحٞمد.  وأقم٘م٥م قمّدة أوٓدٍ 

رضمي٥م ؾميٜم٦م  9ضمٕمٗمر، اعمتقرّم ييقم اًمًّٞمد يمامل اًمديـ اسمـ اًمًّٞمد  :إُهةوُمـ ؿمخّمٞم٤مت 

 ا٤مًمح. اًمًّٞمد وأقم٘م٥م وًمده ،  ه3569

 3597ؾميٜم٦م رسمٞميع إّول  :4ضمٕمٗمر، اعمتقرّم ييقم اًمًّٞمد قمكم اسمـ د حمّٛمد اًمًٞمّ  :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

 .  ذم اعمجتٛمع اًمٙمرسمالئَل  ُمرُمقىم٦مٌ  م، يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙم٤مٟم٦مٌ 77;3/ 36/33اعمقاومؼ   ه

ؾم٤مر قمغم  ي٩م واًميده، وًميف  .قمكم آل صم٤مسم٧ماًمًّٞمد حمّٛمد سمـ اؾمٕمٞمد اًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

طمًيـ سميـ اًمًيّٞمد حمّٛميد مجي٤مل. وُمٜمٝمي٤م اًمًّٞمد رو٤م وّٛمد اًمًّٞمد حم، وأظمقاه ضمٚمٞمٚم٦مٌ  ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم 

٦ٌٌّمٌ  وهق ؿمخّمٞم٦مٌ  ,ضمٕمٗمر آل صم٤مسم٧ماًمًّٞمد  روم٤ًم إمم إدارة أُماليميف. يوقمٛمٞمد أهشميف، ويمي٤من ُمٜمّمي حم

 طمًـ اعمذيمقر. اًمًّٞمد حمّٛمد ي أوٓد قمزّ اًمًّٞمد هب٤مء واًمًّٞمد وُمٜمٝمؿ 

 آي اًجٌىخان

يقؾمػ، قُمروم٧م هبذه اًمتًٛمٞم٦م ٟم٦ًٌم ًمقضمقد د اًمًٞمّ اعمتٗمّرقم٦م ُمـ ؾمالًم٦م آل إُه اًمٕمٚمقّي٦م ُمـ 

 ومًح٦م أُم٤مم دورهؿ، ويم٤مٟم٧م شُمٕمرف ىمدياًم سمي )ضمٚمقظم٤مٟمف(. 
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يقؾمػ )محي٤مم اًمٙمٌيٞمس( اًميذي يٕميقد شمي٤مريخ اًمًّٞمد وُمـ اعمقىمقوم٤مت اًم٘مديٛم٦م اًمٕم٤مئدة ٔل 

 .   ه ;:;رسمٞمع إّول  ;وهق  تف إمم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجرّي وىمٗمٞمّ 

حيٞمك سميـ قميكم سميـ اًمًّٞمد ُمّمٓمٗمك، واًمًّٞمد ُمرشم٣م واسمٜمف إُهة اًمًّٞمد وُمـ ُمِم٤مهػم هذه 

.   ه٤3438مسمٞمرلم ؾميٜم٦م ُمّمٓمٗمك سمـ حمًـ سمـ طمًلم سمـ ُمقؾمك اًمذيـ اؾمتِمٝمدوا ذم طم٤مدصم٦م اًمقهّ 

د يقؾميػ، اجلٚمقظم٤من آل ؾميٞمّ  ُمّمٓمٗمك سمـ ضمقاد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمكمّ اًمًّٞمد وُمٜمٝمؿ 

ُمٜمّمي٥م رئيٞمس اؾميتئٜم٤مف سمٖميداد. ٦م، يم٤من يِمٖمؾ وهق ُمـ ذوي اًمقضم٤مه٦م ذم إوؾم٤مط اًم٘مْم٤مئٞمّ 

 قمكم ضمٚمقظم٤من. اًمًّٞمد حمّٛمد ٟمقري سمـ اًمًّٞمد وُمٜمٝمؿ 

 آي األؼيلش

د ّميؾ ٟمًيٌٝم٤م سمٜمًي٥م آل زطمٞميؽ وآل ؾميٞمّ ضمٚمٞمٚم٦م اًمِمي٠من، قمٔمٞمٛمي٦م اعمٜمزًمي٦م، يتّ  قمٚمقي٦مٌ  هةٌ أُ 

واؾميتقـمٜم٧م يميرسمالء ذم اًم٘ميرن اًمٕمي٤مذ اًمٙم٤مفمٛمّٞمي٦م يقؾمػ، وىمد ٟمزطم٧م ُمـ ُم٘مي٤مسمر ىميريش ذم 

حمّٛميد احلًـ سمـ طمٞمدر سمـ أيب حمّٛمد قمكم إؿمٞم٘مر سمـ أيب ًمًّٞمد حمّٛمد ا، وهل ُمـ ؾمالًم٦م اهلجرّي 

حمّٛميد احلًـ سمـ أيب شمراب سمـ قمكم سمـ طمًلم إؿمٞم٘مر سميـ أيب ـمي٤مهر قمٌيد اه سميـ أيب احلًيـ 

احلي٤مّج سميـ ُمقؾميك أيب اًمًيٌح٦م اسميـ أُميػم ا ـم٤مهر سمـ طمًيلم اًم٘مٓمٕميّل اًمٓمّٞم٥م  اعمحدث سمـ أيب

 .  7ُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿك )إاٖمر( اسمـ اإليإسمراهٞمؿ اعمرشمْم

اسميراهٞمؿ سميـ قمٌيد اًمٙميريؿ سميـ محيزة اًمًيّٞمد اًمديمتقر  :٤مت هذه إهة اًمٞمقمأسمرز ؿمخّمٞمّ 

ٟمت٘م٤مزم ذم اًمٕمراق سمٕمد ؾم٘مقط اًمٜمٔم٤مم آل رئٞمس عمجٚمس احلٙمؿ إؿمٞم٘مر اعمٕمروف سم٤مجلٕمٗمري، أوّ 

 اًمٕمراىمٞمي٦م احلٙمقُمي٦م ورئيٞمس( 4227ي  4226اًم٤ًمسمؼ، وٟم٤مئ٥م رئيٞمس اجلٛمٝمقريي٦م وميٞمام سمٕميد )

 (.  4228ي  ٤4227مًمٞم٦م )ٟمت٘مآ

سم٤مىمر إؿمٞم٘مر ا٤مطم٥م اًمثقرة اًمًّٞمد قمكم سمـ اًمًّٞمد ُمٝمدي سمـ إُهة اًمًّٞمد وُمـ أقمٞم٤من هذه 

قمٌد احلًيلم اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ ؿم٤مه اسمـ اًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م ،  ه6;34اعمٕمرووم٦م وّد احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م ؾمٜم٦م 

تيف اًمٕمي٤مُمرة، ويمي٤من يميريؿ إؿمٞم٘مر، يم٤من ًمف جمٚمس ُمـ جم٤مًمس اًمٗمْمؾ ذم طمدي٘ماًمًّٞمد حمّٛمد سمـ ا

 .    ه 3585ؾمٜم٦م ذي احلّج٦م  34ذم شمقذّم اًمٓمٌع، ًملّم اًمٕمريٙم٦م، 
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ذي احلّجي٦م  :قمٌد احلًلم إؿمٞم٘مر اعمتيقرّم اًمًّٞمد أمحد اسمـ اًمًّٞمد يقؾمػ اسمـ اًمًّٞمد وُمٜمٝم٤م 

ُّمٝمي٤مت اعمّمي٤مدر، ٠مُ سم قمي٤مُمرةٌ  م، ويم٤مٟم٧م ًمف ظمزاٟم٦م يمتي٥ٍم 66;3/ 46/33اعمقاومؼ   ه3585ؾمٜم٦م 

 ذم إوؾم٤مط آضمتامقمّٞم٦م.  ؽمُم٦مٌ حم وًمف ُمٙم٤مٟم٦مٌ 

يقؾمػ إؿمٞم٘مر ا٤مطم٥م اًمًّٞمد قمٌد اًمّم٤مطم٥م سمـ اًمًّٞمد إدي٥م اعمح٤مُمل  وُمٜمٝم٤م اًمّمحٗمّل 

و اًميديمتقر ، سمـ يقؾمػ آؿميٞم٘مر قمٌد اعمٝمدّي اًمًّٞمد ضمريدة )ؿمٕمٚم٦م إه٤مزم( اًمٙمرسمالئّٞم٦م، وُمٜمٝم٤م 

 همػمهؿ. اًمٚمذان قمٛمال سم٤مًمًٚمؽ اًمدسمٚمامد، و طمًلم آؿمٞم٘مرحمّٛمد قمٌد احلٛمٞمد سمـ 

 آي اًذده

 7سميـ ُمقؾميك اًمروي٤م ُميـ ذوي اجلي٤مه واحلًي٥م، شمٜمتًي٥م إمم اإلُمي٤مم قميكمّ  ٦مٌ قمٚمقيّ  ةٌ ُأه

أمحد سمـ ُمقؾمك سميـ اًمًّٞمد ُمـ رضم٤مهل٤م قمنم اهلجرّي. اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

ًمًيّٞمد ا٦م ذم يمرسمالء، واٟمدُم٩م اسمٜميف ا٤مدق سمـ ضمٕمٗمر اًمدده اًمذي قملّم ُمتقًّمٞم٤ًم قمغم اًمتٙمٞم٦م اًمٌٙمت٤مؿمٞمّ 

 .  ه3536ؾمٜم٦م شمقذّم شم٘مل اعمٕمروف سم٤مًمدرويش ذم ؾمٚمؽ ظمدُم٦م اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م، حمّٛمد 

٤ٌّمس صمّؿ شمقمّم ٟمجٚمف  ُمقر اًمًٝمر قمغم ؿمي١مون اًميدراويش وإدارة اًمتٙمٞمي٦م اعميذيمقرة، أُ اًمًّٞمد قم

د. وأقم٘م٥م صمالصم٦م أوٓد هيؿ: قمٌيد احلًيلم وضمٕمٗمير وحمّٛمي،  ه3538ؾمٜم٦م ذي احلّج٦م ذم شمقذّم و

٤من اًمثيقرة ٘ميؾ ذم احلّٚمي٦م إسّميذيـ، اقمتُ ٌد احلًلم اًمدده أطمد يم٤ٌمر اًمقضمٝمي٤مء واعمتٜمّٗميقماًمًّٞمد ويم٤من 

 .  ه3589ؿمّقال  45م ي :6;3آب  ;4يقم شمقذّم اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙمؼمى، و

ـ اًمًيٞمّد رطمياعم :ُميٜمٝمؿ ،ُمـ آل اًمدده ذم اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞمي٦م واٟمخرط ىمًؿٌ  قم اًميديمتقر زيميل اسمي

. وسم٠مييدي وُمٜمٝمؿ اًمٞمقم اًمٙم٤مشم٦ٌم اعمح٤مُمٞم٦م سمدور زيميل اًميددة يمقر،ه٤مؿمؿ اسـم اًمًٞمّد قمٌد احلًلم اًمدده اعمذ

 ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مـمٕم٦م )اًمدراويش( ذم أرايض احلًٞمٜمٞم٦ّم.  ،٦مهذه إُهة سمٕمض اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمزراقمٞمّ 

 آي داجش

ّرف سمخدُمي٦م اًمروويتلم احلًيٞمٜمّٞم٦م ي، شمتِميرومٞميعٍ  وٟمًي٥ٍم  قمرييٍؼ  قمٚمقي٦م ذات طمًي٥ٍم  هةٌ أُ 

٤ٌّمؾمو سميـ أيب  شطمًيـ سميـ قمٚميٞماًمًيّٞمد ز(، وهل ُميـ ؾميالًم٦م ّٞم٦م، شمٗمّرقم٧م ُمـ ىمٌٞمٚم٦م )آل وم٤مئاًمٕم
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ّ٘مي٥م قم٘مٌيف ومٚمُ  ، وهق اًمذي اؿميتٖمؾ سمٙمت٤مسمي٦م إيمٗمي٤من> اعمقؾمقّي  أاالن اًمّمٗمقّي اًمًّٞمد سمـ ا

٦م، وذم قمي٤مم سمي)اًمٙمٗمـ ٟمقيس(، وا٤مهروا اًمًي٤مدة آل ـمٕمٛمي٦م ودظمٚميقا ؾميٚمؽ اخلدُمي٦م احل٤مئرّيي

 قمٝمد إًمٞمف أُمر إٟم٤مرة اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م.   ه 3487

ـ اًمًيٞمّد أايالن،  :ُمٜمٝم٤م ـ اًمًيٞمّد ضمٕمٗمير اسمي ـ اًمًيٞمّد يمي٤مفمؿ اسمي ـ اًمًٞمّد أاالن اسم اًمًٞمّد ٟمقري اسم

 .ٞمّد إسمراهٞمؿ اسـم اًمًٞمّد ضمٕمٗمر سـم إسمراهٞمؿ سـم ضمٕمٗمر سميـ أايالناًمً :ذم يمرسمالء وُمٜمٝم٤م اعمنمف اًمؽمسمقّي 

 وُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدة: إؾمامقمٞمؾ وٟم٤مس وُمٜمّمقر أوٓد اًمًٞمّد قم٤ٌّمس سـم طمًلم سـم قم٤ٌّمس آل أاالن. 

 آي اًشضىيّ 

، هي٤مضمرت ذم 8اًمرو٤م اجلقاد اسمـ اإلُم٤مم قمكمّ حمّٛمد ذيٗم٦م شمٜمت٥ًم إمم اإلُم٤مم  ٦مٌ قمٚمقيّ  هةٌ أُ 

ـْ اٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم يمرسمالء واؾمتقـمٜمٝم٤م اًمٕمي٤ممل اًمٗم٤مويؾ جرّي أوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهل ، ويم٤من أّول َُم

، شمقمّم ُمٜمٝمي٤م ؾميداٟم٦م اجلّد إقمغم ًمٚم٤ًمدة آل اًمزقمٗمراينّ  إسمراهٞمؿ اًمروقّي اًمًّٞمد ىم٤مؾمؿ اسمـ اًمًّٞمد 

 اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م. 

، شميقمّم سميـ ىم٤مؾميؿ سميـ إسميراهٞمؿ اًمرويقّي حمّٛمد ُمٜمّمقر سمـ طمًلم سمـ اًمًّٞمد حمّٛمد  :وُمٜمٝم٤م

حمّٛميد طمًيلم سميـ اًمًيّٞمد  :وُمٜمٝمي٤م .  ه3347وشمقرم ذم طمٞم٤مة واًمده ؾمٜم٦م   ه 3328ًداٟم٦م ؾمٜم٦م اًم

ويم٤من ُمٕم٤مسًا ًمٚمِمي٤مقمر اًمٕمي٤ممل   ه3553ك ؾمٜم٦م طمتّ   ه3347اًمروقي، اًمذي شمقمّم اًمًداٟم٦م ؾمٜم٦م 

ذم ديقاٟميف  ُمثٌتي٦مٍ  اًميذي أـميرى اًمًي٤مدن اعميذيمقر سم٘مّميٞمدةٍ احلي٤مئرّي  ر اه اًمٗم٤مئزّي يٟمّماًمًّٞمد 

 وُمٓمٚمٕمٝم٤م: 

اــــّ٘ٓا ظيــميالــ اســل ٌِا ظِصـــ ِاـجرٌّٚــ

 

ا ِـصــمآــ َِا ظِارــوحٔا ظٍــ حِاٌــَاٗحاظّــا 

٤ٌّمس  واجلدير سم٤مًمذيمر أّن اًم٤ًمدن اعمذيمقر هق اًمذي اضمتٛمع سم٤مًمرطّم٤مًم٦م  سمـ ٟمقر اًمديـ  سمـ قمكمّ قم

وذيميره ذم يمت٤مسميف )ٟمزهي٦م اجلٚميٞمس ،  ه3352ًمدى زي٤مرشمف ًمٚمح٤مئر ؾمٜم٦م  احلًٞمٜمّل  ل اعمقؾمقّي اعمٙمّ 

 ي٥م إٟمٞمس(.وُمٜمٞم٦م إد

                                                                    

 ٍرست تَلًِ٘ فٖ األٍضاق المسٗؤ الًبئسٓ الى األسط الىطثالئٍ٘ٔ .( 1)
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ذم شم٠مدي٦م ظمدُم٦م اًمًيداٟم٦م طمٞمي٨م واومي٤مه إضميؾ   ه;335اخل٤مزن اعمذيمقر طمّتك ؾمٜم٦م  واؾمتٛمرّ 

ُمٜمّميقر وسم٘ميل ؾمي٤مدٟم٤ًم طمّتيك ؾميٜم٦م حمّٛميد سميـ  قمكمّ اًمًّٞمد اعمحتقم، واؾمتخٚمٗمف وًمده ذم اًمًداٟم٦م 

أطمد أسمٓم٤مل طم٤مدصم٦م )ٟمجٞمي٥م  إسمراهٞمؿ اًمزقمٗمراينّ اًمًّٞمد . وسمرز ُمـ هذه اًمًالًم٦م اًمزقمٞمؿ   ه 3426

 .    ه :347سم٤مؿم٤م( ؾمٜم٦م 

ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٚمٞمؾ سميـ إسميراهٞمؿ اًمًّٞمد إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًّٞمد وُمـ هذه اًمًالًم٦م اًمٞمقم 

سمـ ىم٤مؾمؿ سميـ إسميراهٞمؿ سميـ حمّٛمد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ ُمرشم٣م سمـ ا

قمٓمي٤مء اه  سميـحمّٛميد ؿم٤مه ُمػم سمـ ؿمٙمر اه سمـ ٟمٕمٛم٦م اه سمـ درويش سمـ قمٓم٤مء اه سمـ يمامل اًمديـ 

إقميرج حمّٛميد سمـ أمحد سميـ  سمـ طمًـ سمـ أمحد سمـ قمكمّ حمّٛمد سمـ ىمريش سمـ طمًـ سمـ حمّٛمد سمـ ا

 .7اجلقاد حمّٛمدٍ اًمث٤مين  سمـ أيب ضمٕمٗمرٍ اسمـ أمحد سمـ ُمقؾمك اعمؼمىمع ا

 آي اًذاماد

واؿمتٝمر ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ  قمنم اهلجرّي،اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  ٦مٌ قمٚمقيّ  هةٌ أُ 

اًمًيّٞمد اسميـ   ه3525ُمػمزا ا٤مًمح اًمداُم٤مد اًمِمٝمػم سمي )قمرب(، اعمتقرّم ذم رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م  اًمًّٞمد

 .  احل٤مئرّي  يقؾمػ اعمقؾمقّي اًمًّٞمد طمًـ اسمـ 

وُمـ ذّرّيتيف ،  ه:347ا٤مًمح أطمد رضم٤مٓت يمرسمالء ذم واىمٕم٦م ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م ؾمٜم٦م اًمًّٞمد ويم٤من 

، ٓده ومخيري وقمٌي٤مس وقميكمّ يميل يميرسمالء، وأوطمًـ اًمداُم٤مد أطمد ُماّل اًمًّٞمد اًمٗم٤موؾ اجلٚمٞمؾ 

 وذرارهيؿ.

 آي اًعنذيّ 

 .:سمـ أيب ـم٤مًمي٥م ك اسمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمًٌط اسمـ قمكمّ شمٜمت٥ًم إمم احلًـ اعمثٜمّ ؿمٝمػمةٌ  هةٌ أُ 

 آل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل ودمٛمٕمٝم٤م راسمٓم٦م اًمٜم٥ًم سم٤مًم٤ًمدة  ر اهلجرّي،يقمِمىمٓمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

 وآل سمحر اًمٕمٚمقم وآل احلٙمٞمؿ. 

اًميذي ؿميٖمؾ  ،اًمٜمٝميرّي  اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  ُمٝمدي اًمًيٜمدّي اًمًّٞمد طمًلم اسمـ ّٞمد اًمً :اؿمتٝمر ُمٜمٝم٤م
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إُهة . وهليذه يمثيػمةٌ  ٦مٌ ، وًمف ُمِمي٤مريع قمٛمراٟمّٞمي٤من اًمٕمٝمد اًمٕمثامينّ ٦م يمرسمالء إسمّ ُمٜمّم٥م رئ٤مؾم٦م سمٚمديّ 

اًمًيّٞمد راء، ويم٤من ؾم٥ٌم اؿمتٝم٤مر ضمّدهؿ إقمغم ذم يمرسمالء واًمٜمجػ وؾم٤مُمّ  وُمًّ٘مٗم٤مٌت  ُمقىمقوم٤مٌت 

اًمًيّٞمد ٦م ُمـ ىمٌؾ اًميزقمٞمؿ اًميديٜمل  ر اًمرؿمديّ  يٟم٦ًٌم إلذاومف قمغم يمر سم٤مًمٜمٝمرّي  ُمٝمدي اًمًٜمدّي 

 .  يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل 

 آي ًطيف

 وهل شمٜمتًي٥م إمم اًمًيٞمّد قمٌيد اًمٚمٓمٞميػ ،ذم اعمجتٛمع اًمٙمرسمالئّل  قم٤مًمٞم٦مٍ  شمتٛمتّع سمٛمٙم٤مٟم٦مٍ  ٦مٌ قمٚمقيّ  هةٌ أُ 

ـ قمكمّ  سـم ُمٝمدّي  ـ حمٛمقد سم ـ ٟمي٤مس  سـم ظمزقمؾ سـم ؿمٛمس اًمديـ سـم رسمٞمع سم ـ حيٞمك سمي ـ  سميـاسم ـ سمي طمًي

ـ  سـم حمّٛمد سـم قمكمّ  قمكمّ  سـم ضمٕمٗمر سـم أيب يٕمغم حمّٛمد ا٤مطم٥م اعمجدي سـم احلًلم سـم طمًـ إطميقل سمي

 .7إقمرج سـم حمّٛمد سـم ضمٕمٗمر سـم احلًـ اسـم اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ قمكمّ 

ر اه ودظمٚمي٧م يوا٤مهرت اًم٤ًمدة آل ٟمّم قمنم اهلجرّي،اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين 

 ّٝمرة. ُم٦م اًمروو٦م اعمٓموٛمـ ظمدَ 

اًمًيّٞمد سميـ اًمًّٞمد حمّٛميد سمـ  قمكمّ اًمًّٞمد ضمقاد سمـ اًمًّٞمد سمـ  قمكمّ اًمًّٞمد وىمد أـمٚمٕمٜمل اعمرطمقم 

ُمٜمٝمي٤م  ،سمي٠مُماليمٝمؿ ٦مٍ ظم٤مّاي ُمًتٛمًيٙم٤مٍت  ، قميغمهة آل ًمٓمٞميػأُ قمٛمٞميد  قمٌد اًمٚمٓمّٞمػ اعمقؾمقّي 

سميـ اضميقاد اًمًيّٞمد . وُميٜمٝمؿ   ه3433يٕمقد شم٤مرخيٝم٤م إمم ؾمٜم٦م  ،ذم حمّٚم٦م آل زطمٞمؽ ُمٖم٤مرؾم٦م سمًت٤منٍ 

 ضمقاد ًمٓمٞمػ. اًمًّٞمد سمـ اقمكم ًمًّٞمد ا

 أظمرى شم٘مٓمـ يمرسمالء ٓ جم٤مل ًمٚمتحّدث قمٜمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب.  ٦مٌ ه قمٚمقيّ أُ وهٜم٤مك 

 :وأؿمٝمره٤م  ،اعمٕمرووم٦ماًمٕمرسمّٞم٦م وشم٘مٓمـ يمرسمالء ووقاطمٞمٝم٤م سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر 

 ي اعمًٕمقد وأؿمٝمر أومخ٤مذه٤م: 3

( قمٜميي٤مز. )و( اًمؽمامجيي٦م. )ز(   )أ( اًمٖمرييير. )ب( اهلرييير. )ج( اًمٙمييقام. )د( اجلييديالت. )ه

 اًمٕمٙم٤ٌمت. )ح( اًمٗمرطم٤من. )ط( اًمٙمٞمٔم٦م. 

                                                                    

لوَسـٍَٕ،  ٍَّ ثرفّ الٌسٍبثٔ الس٘س ضؾب الغطٗفٍٖ الجحطاًٍٖ ا ،الططٗف يي هطزطٓ السبزٓ آل لكٍ٘ف ًملت ّصا الٌست( 1)
 ّـ.  1327ضرت سٌٔ  17وتجِ فٖ 
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 ي اًمزىم٤مريط وأؿمٝمر أومخ٤مذه٤م: 4

 )أ( اعمٖمرة. )ب( احلجٚم٦م. )ج( اًمنميٗم٤مت. 

 ي اًمٞم٤ًمر وأؿمٝمر أومخ٤مذه٤م: 5

 )أ( اًمٌقمجٕم٦م. )ب( آل فم٤مهر. 

 ي سمٜمق ؾمٕمد وأؿمٝمر أومخ٤مذه٤م: 6

 عمح٤مُمدة. . )ب( آل رسم٤مح. )ج( اًمزريرات. )د( ا)أ( آل قمكمّ 

 ي اًمقزون. 7

 ي اًمًالعم٦م. 8

 ي اًمٓمٝم٤مُمزة وأؿمٝمر أومخ٤مذه٤م: 9

 )أ( اًمٌق ضمػمان. )ب( اًمٌق يقٟمس. )ضمي( اًمٌق ؿمقارب. )د( اًمٌق هر. 

 ي اًمٜمّم٤مروة وأؿمٝمر أومخ٤مذه٤م: :

 )أ( اًمٌق ظمٚمٞمؾ. )ب( اًمٌق قمٌد إُمػم. 

 ٦مي اًمٕم٤مُمريّ ;

 ر، وسمٕمْمٝم٤م ٓ يزال رطّم٤مًم٦م.ي قمِم٤مئر ؿمٛمّ 32

 ي اعمٕم٤مُمرة 33

 ي اعمٜم٤ميمٞمش. 34

 ي اًمٕمٌقدة. 35

 ؿ. ي اًمرطمٞمّ 36

 ٦م. ي اًمٌٝم٤مدريّ 37

 سم٤مىمتْم٤مب: إُه اًمٕمرسمّٞم٦م وٟمحـ ٟمذيمر ذم هذا اًم٤ٌمب أؿمٝمر هذه اًمٕمِم٤مئر و

 افسالدة 

ر(، اؾميتقـمٜمقا حمّٚمي٦م )آل ومي٤مئز( ذم يميرسمالء ذم هؿ ُمـ أؾمٚمؿ، ويرضمع ٟمًٌٝمؿ إمم ىم٤ٌمئؾ )ؿمٛمّ 

٤ٌّمؾميّٞم٦م محزة اًمٙمٚمٞمدار اًمذي شمقمّم ؾميداٟم٦م اًمرووي٦م ، وسمرز ومٞمٝمؿ اًمِمٞمخ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجرّي  اًمٕم
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ويم٤من ُمـ إقمٞمي٤من وأهيؾ اًمٗمْميؾ، وىميد وويع ،  ه:332إمم ُم٤م سمٕمد ؾمٜم٦م   ه 3;32ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

 قمـ شم٤مريخ يمرسمالء.  ىمّٞمٛم٦مً  ُمذيّمراٍت 

احلٛمزة اًميذي اؿميؽمك ذم طم٤مدصمي٦م اعمٜمي٤مظمقر )داود سم٤مؿمي٤م( ؾميٜم٦م حمّٛمد  :وُمـ رؤؾم٤مئٝمؿ أيْم٤مً 

احل٤مّج ح سمـ طمًـ اسمـ سمـ ٟم٤مس سمـ طمًـ سمـ ا٤مًمح سمـ ومٚمٞمّ  ًمِمٞمخ قمكمّ اًمِم٤مقمر ا :وُمٜمٝم٤م. 3463

 . ًميف دييقان ؿميٕمرٍ   ه3522واعمتقرّم هب٤م ؾميٜم٦م   ه3472يمرسمالء ؾمٜم٦م ُقًمد ذم ، اعمتيمٜمٞمٝمر اًمًٚمقُمّل 

 ذم اًمٜمجػ.  قمكم اًمٞمٕم٘مقيبّ حمّٛمد ذم ظمزاٟم٦م اًمِمٞمخ  خمٓمقطٌ 

ؾميٜم٦م شميقذّم  ،احلي٤مئرّي  إقميقر اًمًيالُمّل  ىم٤مل قمٜمف ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م(: اًمِميٞمخ قميكمّ 

 .ىمٚمٞمٌؾ  يم٤من وّراىم٤ًم ذم يمرسمالء ٟمًخ سمٜمٗمًف يمثػمًا ُمـ اًمٙمت٥م، وًمف ؿمٕمرٌ ،  ه3522

، وأظمداٟميف اًمًي٤مدة آل اًمرؿميتّل  :ام رصم٤مئف ٕهؾ اًمٌٞم٧م٦م ٓ ؾمٞمّ ٟمٔمؿ ذم مجٞمع اًمٗمٜمقن اًمِمٕمريّ 

 ًمٞمس ومٞمف شمٕم٘مٞمد. ، وؿمٕمره سمديع اًمًٌؽ

   :ُمـ ىمّمٞمدةٍ  7ىم٤مل راصمٞم٤ًم اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمكمّ 

ــلااأســِ  لاســ ٙ ــنَاألجــًاللفُ ــ اٌ ام

 

ـــم  ـــٍَّااؤ ـــ اأه ــاٚااام ــ  ًامح ٘ ــ اسٔ ام

ــٚ  َاالر ــ ــواٌ ــلاااوجي ــناُلوُ ــ ه٘اوى أ

 

ـــػٚ  ـــلظواااوسـوـ ـــرِوَياأ ـ ـــ ُم اظـ أـ

ــِلاولــــِو  اظــــّاالــــل ا ظ لّّـــًٔاف ظـ

 

ـــعٚ  ــوااااِ ــاا ّي ــٚا ظ يِّ ــلاألؽ ــاام اهم

ــٚ  ــِلااالر ــنٔاِلظ ــلبٙاُ ؽ ــ ِا ظيلم ا(9)مِو

 

٘ااىـــ ٙاســـٍِؤا  الأأنّــوٌـــنََا ظـــؽ

ـــرّٗ  ـــلله لبٙا اولـ ـــىلّا ظـ ـــ و سِلُـ اظـ

 

ـــو  ــيلاااظ ــٌَا ظ ٜ ـــلوظـاىلم ـــااؼ ــٌ اِ اى ٘

ا(2)وِــــ٘لللامــــمجوللاوممل ُـــلااِــــ ٖٙ 

 

ـــ٘  ـــلراُوٙأ ـــحاُ٘لااِ ـــاُوٙاى ـــ اُ ال

ٙا  ا ظـــ وحِاأفو حٔا ظٕ ــلًِا ظ   ِِـــلاااظـــا

 

اإذ ا ٓهـــصلفٔا  وـــاوهرّىـــٕاااهـــصِ   

ــلااوؼـــنق  ــ ْأ ــنجّامٓ ـــ ِ ِا ظ ا اللرــِلُ

 

ـــ  ٘  ـــصلو  ااُـ ـــِوٙاىـ ـــّنّاٌـ ـــَ٘ا ظـ اأهـ

                                                                     

 . 184، ظ 42ؤي٘بى الطً٘ٔ، للس٘س هحسي األه٘ي، د( 1)
 ٍبالّ فال هٌبسجٔ لمَلِ : ٗركت لبؾ٘ب.  ،المبف٘ٔ ؤلزإتِ ؾطٍضٓ( 2)
 فلَ لبل : غبحجب  ٍهًبزٗب  لػحٍ المَل.  ،هًزجب  ال تمبثل هًبزٗب ( 3)
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ـــل ٓ ـــلظرِلِاااول ـــّنِّأ ـــيلفٔا ظ ــلان ا  جِ

 

ـــ ٘ل  ـــ ّٚا ظج مــل او خ رــًٓا ظِّــلاوظ ا ظ

اُـــي اٍاظـــر شاٙاوـــل ٚاوجلوُــلااااهـــوٙ 

 

امــــِؤانــــيلف لاهــــ ٍِوٙاأظــــللٓاظــــيم 

ٌّي٤مس واسمٜميف  ه3557احلٛمزة اعمتيقرّم ؾميٜم٦م حمّٛمد طمًلم سمـ  :وُمـ هذه اًمٕمِمػمة   :وُمٜمٝمي٤م ،قم

م 26;3، اعمقًميقد ذم يميرسمالء ؾميٜم٦م يم٤مفمؿ سمـ محزة سمـ ـمٕمي٤من اًمًيالُمّل احل٤مّج  اًمِم٤مقمر اًمِمٕمٌّل 

 م. 93;3واعمتقرّم ؾمٜم٦م 

سميـ سميرهمش سميـ مهٞمٚمي٦م سميـ ا  ه3546ويم٤من يرأس هذه اًمٕمِمػمة اعمرطمقم ٟم٤ميػ اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

٤ٌّمس  زايد إسمراهٞمؿ سمـ محزة سمـ يمٕم٥م سمـ فم٤مهر سمـ قمزيز سمـ قم. وُميـ سمٕميده سمـ ؾميٚمّ ٤مس سمـ دسمّ قم

 ويتيقمّم  م صمؿ ضم٤مء ُمـ سمٕمده طمًلم سمـ ٟم٤ميػ اًميؼمهمش.:5;3اعمرطمقم يمٛمر اًمٜم٤ميػ اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 ًّ  . اًمًالُمّل  قن احلريبّ ؿم١مون اًمٕمِمػمة اًمٞمقم اًمِمٞمخ طم

 ،إاٞمٚم٦م يم٤مًمِميج٤مقم٦م واًمٙميرماًمٕمرسمّٞم٦م سم٤مًمٕم٤مدات  وقمِمػمة اًمًالعم٦م ُمـ اًمٕمِم٤مئر اًمتل شمتحغمّ 

  وٕومراده٤م ُمقاىمػ ُمِمٝمقدة.

 اد آي عىّ 

مم ُمٕم٤مزم إُميقر، عميع إاؿمتٝمرت سم٤مًم٠ٌمس واًمٜمخقة واًمِمج٤مقم٦م واًمٙمرم واًمٜمزوع  ٦مٌ قمرسمٞمّ  هةٌ أُ 

ذم ُم٘مي٤موُمتٝمؿ ـمٖمٞمي٤من إشميراك واؾميتٌداد  ُمِمٝمقدةٌ  ٦مٌ هلؿ ُمقاىمػ وـمٜمٞمّ  جمده٤م وفمٝمر ومٞمٝم٤م رضم٤مٌل 

 ر. ُمـ ضمٕمٗمر ُمـ قمِم٤مئر ؿمٛمّ  اإلٟمٙمٚمٞمز ذم اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙمؼمى، وهؿ يٜمتًٌقن إمم ومخذٍ 

اد، وهيق أطميد رضمي٤مل آل قمقّ حمّٛمد ُم٤مل اه سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ  :إُهةوُمـ رضم٤مٓت هذه 

٤مدي سميـ ُمي٤مل اه اعميذيمقر، اق سمـ مّحياعمرطمقم قمٌد اًمرزّ  :وُمٜمٝم٤م،   ه3463طم٤مدصم٦م اعمٜم٤مظمقر ؾمٜم٦م 

 شمقمّم زقم٤مُم٦م قمِمػمشمف، واؿمؽمك ذم طمزب اعمح٤مًمٗم٦م. 

يم٤من أطمد رضم٤مٓت اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙميؼمى،  اد.اق آل قمقّ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اًمرزّ  :وُمٜمٝم٤م

 .  ه3575رُمْم٤من ؾمٜم٦م  49يقم اخلٛمٞمس شمقذّم 

لم إطميرار اًميذيـ ىُميٌض اد، اقمت٘مؾ ُمع اًميقـمٜمٞمّ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرزاق آل قمقّ  :وُمٜمٝم٤م

 .   ه3573ؿمٕم٤ٌمن  4م اعمقاومؼ 55;3ؾمٜم٦م شمقذّم ٤من صمقرة اًمٕمنميـ، وقمٚمٞمٝمؿ إسمّ 
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 ، يم٤من ُمث٤مًٓ حُيتذى سمف ُمـ أُمثٚم٦م اًمٜمِم٤مط اًمقـمٜمّل رّزاق آل قمّقادقمٌد اًمقمٌد اجلٚمٞمؾ سمـ  :وُمٜمٝم٤م

 .م56;3اعمقاومؼ ؾمٜم٦م   ه3574ؾمٜم٦م شمقذّم ذم صمقرة اًمٕمنميـ، 

م :7;3ؾميٜم٦م إّول ريـ يشمِمي 35اد اعمتيقرّم آل قميقّ احلي٤مّج حمّٛميد اسميـ  قمٌد اًمٜمٌيّل  :وُمٜمٝم٤م

 ( وهمػمهؿ يمثػمون.  ه:359)

ـ وآل ٟمٍم اه ُمع اًم٤ًمدة آل ـمٕمٛم٦م اد ُمّم٤مهراٌت ؤل قمقّ  ويم٤من يرأؾميٝمؿ احلي٤مّج  ،وآل وٞم٤مء اًمدي

 اد. اد، وُمـ سمٕمده اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سـم سمدري سـم قمٌد اًمرمحـ آل قمقّ أمحد سـم قمٌد اجلٚمٞمؾ آل قمقّ 

 اًَىصون 

ـٌ  ح اعمتيقرّم ؾميٜم٦م قمٚميقان سميـ ومٚميٞمّ احلي٤مّج ُمـ ظمٗم٤مضم٦م، اؿمتٝمر ُميـ رؤؾمي٤مئٝمؿ قمٛمير  هؿ سمٓم

م، اًمٚمذان اؿمؽميم٤م ذم طمي٤مدصمتل محيزة 62;3اعمتقرّم ؾمٜم٦م ح قمٚمقان سمـ ومٚمٞمّ احل٤مّج م، وقمثامن 54;3

 سمؽ وصمقرة اًمٕمنميـ، وُٟمٗمٞم٤م ىمٌٞمؾ صمقرة اًمٕمنميـ إمم هٜمج٤مم ُمع أطمرار يمرسمالء. 

٤ٌّمس  اعمرطمقم :وُمـ رضم٤مهل٤م سميـ دٟميدح سميـ دروييش سميـ قمجيرش سميـ  ٤مدّي محّ احل٤مّج اسمـ قم

ٟمٞمًي٤من ؾميٜم٦م  37)  ه4;35ايٗمر ؾميٜم٦م  53اعمتقرّم ُم٤ًمء يقم اًمًي٧ٌم  اخلٗم٤مضمّل  ٤مدي اًمقزينّ محّ 

 .م(، يم٤من ُمِمٝمقرًا سمِمّدة اًمِمٙمٞمٛم٦م وُمْم٤مء اًمٕمزيٛم٦م94;3

 احل٤مئز قمغم دسمٚمقم أـمٗم٤مل ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ًمٜمدن.  ،٤من سمـ قمثامن اًمٕمٚمقاناًمديمتقر قمٗمّ  :وُمٜمٝمؿ اًمٞمقم

 اًنصاسوج 

٦م ُمـ أقمامل اعمًيّٞم٥م، ويم٤مٟمي٧م هليؿ هبي٤م وأاٚمٝمؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م قم٤ٌمدة، ه٤مضمروا ُمـ ىمري٦م اًمٜم٤مسيّ 

ر يقمِميوم٤مٟمتًٌقا إًمٞمٝم٤م، وىمٓمٜمقا يميرسمالء ذم اًم٘ميرن اًمث٤مًمي٨م  ،٦مىمٝم٤م  ر اًمٜم٤مسيّ خيؽم واؾمٕم٦مٌ  وٞمٕم٦مٌ 

ًّ  اهلجرّي، قن احلًـ اًمذي يم٤مٟمي٧م ًميف ُمقاىميػ ويم٤من ُمـ أسمرز أقمٞم٤من هذه اًمٕمِمػمة اعمرطمقم طم

 ذم صمقرة اًمٕمنميـ اًمٙمؼمى.  ُمِمٝمقدةٌ  ٦مٌ وـمٜمٞمّ 

ي اًم٘مٕميدة ؾميٜم٦م ذ ٤32مدي سمـ ؾمٝمٞمؾ اًمٜمجؿ، اعمتيقرّم ييقم ُمٝمدي سمـ محّ احل٤مّج  :ويم٤من ُمٜمٝمؿ

٤ٌّمس  اًمٖمٞمقر اًمقـمٜمّل  :م وُمٜمٝمؿ86;3 وُميٜمٝمؿ  ،ؿميٙمػماحلي٤مّج اعمج٤مهد اسمـ قمٌد اًمٙميريؿ اسميـ قم
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ًّ  :أيْم٤مً  رايض أطمد رضم٤مٓت اًمثقرة اًمٕمراىمّٞمي٦م اًمٙميؼمى، احل٤مّج قن سمـ طمًـ اسمـ ـمٚمٞمٗمح سمـ طم

 ويم٤من رئٞمس قمِمػمشمف. 

 اًطهامضج 

ـٌ  قمنم ٙمٜمقا يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ذم احلّٚم٦م، وؾم ُمـ ظمٗم٤مضم٦م ٟمزطمقا ُمـ  ر اًمٓمٝمامزي٦م سمٓم

( اًمذي ورد ذيمره ذم احليقادث سمـ ؾمٚمٓم٤من )أسمق هرّ  قمكمّ حمّٛمد اًمِمٞمخ  :وُمـ رؤؾم٤مئٝمؿ اهلجرّي،

 . وٟمٌغ ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمِمٕمراء.   ه6;34اعم٘متقل ؾمٜم٦م  ،اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م

قمٌد سمـ قمزيز سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ ُمٝمدي سميـ أمحيد احل٤مّج وىمد شمقمّم رئ٤مؾم٦م هذه اًمٕمِمػمة اعمرطمقم 

هؿ: قمٚميقان وٟمي٤مس وإسميراهٞمؿ  ،م، وأقم٘م٥م قمّدة أوٓد:5;3اعمتقرّم ؾمٜم٦م  اخلٗم٤مضمّل  زّي اًمٓمٝمام

ُميـ اعمٕمٚمقُمي٤مت  اًمذي أوم٤مدٟم٤م ذم يمثيػمٍ  ،قمٌد أسمق هرّ احل٤مّج وجمٞمد وٟمجؿ، ويرأؾمٝم٤م اًمِمٞمخ قمٚمقان 

٤ٌّمس  اًمِمٞمخ ؿم١مون اًمٕمِمػمة اعمتٕمّٚم٘م٦م سمٕمِمػمشمف، وُمـ سمٕمده شمقمّم   .  قمٚمقان أسمق هرّ قم

 ةنى ظعذ 

ـْ ىمدم ُمٜمٝم٤م إمم يمرسمالء ُمٝم٤مضمرًا واؾميتقـمٜمٝم٤م جمي٤مورًا ٞمّ قمِمػمة قمرسم ٦م ـم٤مر اٞمتٝم٤م، ويم٤من أّول َُم

 . ؾمّجٚم٧م هيذه اًمٕمِميػمة ايٗمح٤مٍت هق قمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمًٕمدّي قمنم اهلجرّي ذم اًم٘مرن اًمث٤مين 

   .احلٛمٞمدةاًمٕمرسمّٞم٦م زت سم٤مًمِمج٤مقم٦م واًمٙمرم وؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت ذم شم٤مريخ يمرسمالء، وىمد متٞمّ  ٟم٤مإم٦مً 

،  ه:347اًمِمٞمخ ـمٕمٛم٦م اًمٕمٞمد، اًمذي اؿمؽمك ذم طم٤مدصم٦م ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م ؾمٜم٦م  احل٤مّج  :وُمـ رضم٤مهل٤م

اًميذي اؿميؽمك ذم اًمثيقرة  ،قمٚمقان سمـ ضم٤مر اه سميـ ـمٕمٛمي٦م اًمٕمٞميد اًمًيٕمدّي احل٤مّج  :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

 إطمرار قمغم رأس قمِمػمشمف اًمتيل أـم٤مقمي٧م أواُمير اإلٟمٙمٚمٞمز، ويم٤من أطمد اًمقـمٜمٞملّم  اًمٕمراىمّٞم٦م ودّ 

وأقم٘مي٥م أرسمٕمي٦م سمٜميلم هيؿ: طمًيلم ،  ه3566ؾمٜم٦م ؿمّقال  32يقم شمقذّم اًم٤ًمدة ورضم٤مل اًمديـ، 

 وقمزيز وـمٕمٛم٦م وقمجٞمؾ. 

                                                                    

فـإهط   ،الصٕ ظاض الًتجبت الومسٍسٔ فـٖ الًـطاق  ( ّـ984ـ   919بُ الػفٍَٕ )للسلكبى قْوبست ض ٌٗٔست ّصا الٌْط( 1)
حنٍ غحٍف ٍحـطّف ًت٘زـٔ    ( ،ًٍست بلِ٘ ٍسوٍٖ ثٌْط )الكْوبس٘ٔ ،ثحفط ّصا الٌْط هي الفطات فٖ لطٍٗٔ لطٗجٍٔ هي الحلّٔ

 الحلّٔ ًٍوطٍز.  ٍهَلًِ ث٘ي ،وخطٓ استًوبلِ فًٔطف ثبلكْوبظٗٔ
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اعمرطميقم  :وآل رسم٤مح. وُمـ رضم٤مل آل رسمي٤مح آل قمكمّ  :وأؿمٝمر أومخ٤مذ هذه اًمٕمِمػمة ذم يمرسمالء

اعمتيقرّم  ،سمـ حمًـ سمـ قم٤مؿميقر اعميذيمقر اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ قمكمّ  :ٟم٤ميػ سمـ طمًلم اًمٕم٤مؿمقر، وُمٜمٝمؿ

 أمحيد وقمٌيد اعمٝميدّي  :وُميٜمٝمؿ ،قميكم اًم٘مٜميؼماحل٤مّج ورئٞمًٝمؿ  ،ؼمآل اًم٘مٜم :وُمٜمٝمؿ،  ه3572ؾمٜم٦م 

 ُمـ محٞمد ورؿمٞمد. وُميٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ اعمرطمقم ـمٚمٞمٗمح اًم٘مٜمؼم اًمذي أقم٘م٥م يمالا  اًم٘مٜمؼم وحمٛمقد اًم٘مٜمؼم.

ٌّي٤مس احلي٤مّج  اعمح٤مُمل اعمرطمقم وم٤موؾ، وري٤مض وأريم٤من أوٓد اعمرطمقم وُميٜمٝمؿ  اًم٘مٜميؼم. قميكمّ قم

 شمقمم أظمػمًا رئ٤مؾم٦م ضم٤مُمٕم٦م يمرسمالء.  ،ًٕمدّي اًمٞمقم اًمديمتقر ُمٜمػم محٞمد اًم٘مٜمؼم اًم

 ىنح آي همّ 

قٟم٦م اًمذي هي٤مضمر ُميـ فمٝمير ذم يمرسمالء، اٟمحدرت ُمـ اًمِمٞمخ قمٞمًك يمٛمّ  ُمٕمرووم٦مٌ  ٦مٌ قمرسمٞمّ  هةٌ أُ 

سميـ اًمِميٞمخ ُمٝميدّي فمٝمير ومٞمٝمي٤م  قمنم اهلجرّي،اًمٙمقوم٦م واؾمتقـمـ يمرسمالء ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين 

(، واًمِميٞمخ   ه3494يي   ه:347احلًيٞمٜمّٞم٦م )اًمذي شمقمّم ؾمداٟم٦م اًمروو٦م يمّٛمقٟم٦م  سمـ قمٞمًكحمّٛمد 

اًمذي شمقمّم ؾمداٟم٦م اًمرووي٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م سمٕميد وومي٤مة أظمٞميف يمّٛمقٟم٦م  سمـ قمٞمًكحمّٛمد ُمػمزا طمًـ سمـ 

 (.  ه 4;34ي   ه 3494)

ـ قمٞمًيك يمّٛمقٟمي٦م وٟمٌغ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر إدي٥م احل٤مّج حمّٛمد قميكمّ  ـ اًمِميٞمخ حمّٛميد سمي اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ،اسمي

ٌّي:6;3/ ه3589ؾميٜم٦م  ُمٓمٌقعٌ  م، وًمف ديقان ؿمٕمرٍ 3:87/ ه34:4 ٧م ذم ؿميٕمره شميقاريخ م، وىميد صم

ـْ قم٤مسهؿ ُمـ رضم٤مل اًمٗمٙمر، ويْمّؿ ىمّم٤مئد يمثػمةً   .  :ذم رصم٤مء وُمديح آل اًمٌٞم٧م وومٞم٤مت َُم

 هذه إسمٞم٤مت: 7وُمـ أروع ُم٤م ىم٤مًمف ذم رصم٤مء اإلُم٤مم احلًلم

اأىــل ٓا ظٕــ مٓاو س أرــلَا ظصــو  امصــلمٗ

 

اٌلسـ   ّا ظ ؽـنٔاو سـ نلنٓا ظـاى  ااااال   

ـــاثَو  ــؤاأ  ـــللاىنظ ـــ  اافول ــن٘ َا ظحآ اى

 

ــ  ـــرنواـُوؼـو٘ـ ـــو ِؽٌِا ـ ـــللٓا ظـ اأفجـ

ا ظجـنيانّمـللا جـنٓا ظآـ  ٓاو ظوـاف ااااااإظـٚ 

 

ـــ٘جَا  ـــللٓاخ ــٚا ٓفضِاوج ــلا  ّ اأُلفى

ا ٓفضاو نــــيا٘باأخــــلشويلاؼـــ ّ اظــــؤ 

 

ـــلفب  ـــؤاوم ــٚاظ ـاا  ّ ــ ــ للاو ظرظ ا ظ 

اأوجــوٙاىيــنٍا ظ ــ للٔالرــٚا ظىوــ  ااومـــ  

 

ـــِ   ــ لاااوو ــؤا ظ  ـــ نفٓاظ ـــجِناأ اى ال

ا
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 وُمٜمٝم٤م ىمقًمف: 

ـــو ــ  اااظ ـــحاو هللاـَي ـــاو٘ فامٔ ـــٍَرَٓٔا ظ ا ظ

 

ـاااااوألفم  اٚه ؽـن ا لـرقا ظمـ  ٓاو نحِ

الــِ ُا ظ ــ لاأ ممــللا  ــ  ا نـــوج ـاظـــو 

 

ـــا ً  ــللااو ـــح هٙا م ـــ ان ـــآ  ُام اأف ََا ظ

اٌـ ّـا ٓٔول ٓا ِـ اجـ باىـاف ااااشـجٖٚ 

 

ـــامللٚ  ـــلاظ ــاٌـِ ـــّـاوُ ـــااأُفُ ـــوِ اـلاظ

ٚا  ا ظّـ ٙامـ امصـافِا ظمرـمِاو ظصــاف اااااى ظـ

 

اأنـ اظــ اأن ـٚا ظمـن  ٍاجن فُـللاااااوإ  

ـــرنم٘  ــِطٓاو ظااوظ ــلنّن ا ظو ـــِؤال ــ   ل ا 

 

ـــ   ـــِص ً اااوظ ـــِل و اظ ـــ ِلنللاى ـــ ٓاٌ اأن

ـــٍ يم  ـــلظصو ِاوأن ــٚاه ــو  اا  ّ ــن ار اِع

 

اىــن رٓن ا ِـ اؼلهــاأُرـنظيمٕااااافجـلج  

ـ اعميقم اعمح٤مُمل اًمِمٞمرطماعم :وُمٜمٝمؿ  ـ اًمِمٞمخ حمّٛمد اسم ـ اًمِمٞمخ ه٤مدي اسم ـ ػمخ قمٌد احلًلم اسم زا طمًي

 .قٟم٦ماسـم اًمِمٞمخ حمّٛمد اسـم اًمِمٞمخ قمٞمًك يمٛمّ  اعمٓمٝمرة( ٚمروو٦م احلًٞمٜمٞم٦ّمًم إؾمٌؼ ٤ًمدن)اًم

  قٟمف.سمـ قمٌد احلًلم آل يمٛمّ  اًمِمٞمخ قمكمّ  :اًمٞمقم هةإُ تقمم ؿم١مون ي

 آي اًرتيشيّ 

ـ أسميرز  رن اًمٕم٤مذ اهلجرّي ىمٓمٜم٧م يمرسمالء ُمٜمذ اًم٘م أُهٌة قمرسمٞم٦ٌّم ىمديٛم٦مٌ  وشمٜمتًي٥م إمم )ظمٗم٤مضمي٦م(. وُمي

ان اًمًي٤مدة( اعم١مّرظمي٦م ؾميٜم٦م ٦م )وميدّ شمقىمٞمٕميف ذم وىمٗمّٞمي رضم٤مهل٤م زيـ اًمديـ سـم قمكّم اًمؽميرّي اًميذي وضميدُت 

 ان اًم٤ًمدة. اعمح٤مذي عم٘م٤مـمٕم٦م ومدّ  ، وهذه إُهة شمِمتٖمؾ سم٤مًمزراقم٦م، وُمـ آصم٤مره٤م  ر اًمؽميرّي  ه 3247

وهيق  اًمؽمييرّي،سمـ قمٌد اه سمـ قمٚمٞمقي سمـ ؿمٝمٞم٥م سميـ أمحيد يم٤مفمؿ سمـ ظمٚمػ احل٤مّج  :وُمٜمٝم٤م

ٙمف سم٤مًمت٘م٤مًمٞميد اإلؾميالُمّٞم٦م اعمقروصمي٦م، ُمـ اًمقضمقه اعمٕمرووملم سمّمدق اًمٓمقيّ  ًّ ٦م، وٟم٘م٤مء اًمْمٛمػم، ومت

 إمم ُمزاوًم٦م ؿم١مون زراقمتف وإدارة ممتٚمٙم٤مشمف.  وهق ُمٜمٍمٌف 

 ،أمحيد اًمؽمييريسمـ ؿمٝمٞم٥م سمـ  ُمٝمدي سمـ قمٌد اه سمـ طمًلم سمـ قمٚمٞمقّي احل٤مّج  :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

 وهمػمهؿ.

 آي ؼىيٌّيح 

اعمرُمقىم٦م ذم إوؾم٤مط اًمٙمرسمالئّٞم٦م، شمٜمت٥ًم إمم ىمٌٞمٚمي٦م )قميٌس(، سميرز ومٞمٝمي٤م إُه اًمٕمرسمّٞم٦م ُمـ 

٤ٌّمسقمٌد احل٤مّج اعمرطمقم اًمِمٞمخ ُماّل ظمي اسمـ  ٌّي٤مس  سمـحمّٛمد حمًـ سمـ قمكم سمـ احل٤مّج اسمـ  اًمٕم قم
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ويم٤مٟمي٧م ًميف   ه٤3576مدى اًمث٤مٟمٞمي٦م ؾميٜم٦م اعمتقرّم ييقم اًمثالصمي٤مء مجي ،٦مسمـ حمًـ سمـ قمكم أسمق ؿمقيٚمٞمّ 

 وّديي٦مٌ  ذم طم٤مدصمتل محزة سمؽ وصمقرة اًمٕمنميـ اًمٙمؼمى، يمام يم٤مٟم٧م شمرسمٓميف ايالٌت  ُمقاىمػ ُمنّموم٦مٌ 

 ٛم٦م وقمٌد احلًلم اًمنظمدُم٦م آل ـمٕمٛم٦م.آل ـمٕم قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار سم٤مًم٤ًمدة

/ 5/  :اؿمتٝمر سم٤مًمٗمْمؾ واًمّميدق، واًمٕم٘مي٥م ُمٜميف ذم وًمدييف اعمرطميقم يي٤مس اعمتيقرّم ييقم 

 .، ويمريؿ اًمذي يًػم قمغم  ٩م أسمٞمف ذم ٟمزاهتف وإظمالاف86;3

   اًمِمٞمخ ا٤مًمح سمـ ُمِمٙمقر ؿمقيٚمٞم٦م وأوٓده. :وُمٜمٝم٤م

 آي حافػ 

ه٤مضمر ضمّده٤م إقمغم طم٤مومظ ُمـ اًمِمٓمرة، واؾمتقـمـ يميرسمالء ذم  ،شمٜمت٥ًم إمم ىمٌٞمٚم٦م )ظمٗم٤مضم٦م(

ع وىميد شمٓمّٚميوأىم٤مم ذم )سمريم٦م احل٤مومظ( ذم حمّٚمي٦م سمي٤مب سمٖميداد،  قمنم اهلجرّي،ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

 قمديدون.  ٦م وإدسمّٞم٦م رضم٤مٌل ُمٜمٝم٤م ذم إوؾم٤مط اًمتج٤مريّ 

اعمتيقرّم ذم  ،قمٌد اعمٝمدي سمـ ا٤مًمح سمـ طمٌٞمي٥م سميـ طمي٤مومظاحل٤مّج وٟمٌغ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر إدي٥م 

 ؾمٓمٜمٌقل.إويم٤من ُمٌٕمقث يمرسمالء إؾمٌؼ ذم   ه3556رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م 

 وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف ُمـ ىمّمٞمدة أّوهل٤م: 

اوف ً ا ــــــ   لٔاأّاخَـــــإاأّ

 

ــَ  ــإااى ــ   لٔاأّاَِ ــماً اس ار

اخٍِـــًٔا ظؽوـــكاأوِٓـــإا ٗوـــَِ 

 

ـــٚ  ـــرُ٘ل ااو ٌــ ـــي ّاوــ اهــ

اٍُــنَالرــٚا ظ يِيــإااااســـٍِلل 

 

ـــّرّاٗ  ـــحفوٙامـ ــ ـــ اظــ امــ

اإأســـمٓوأســـِٚاهـــلاواأهيـــٚ 

 

اإّٗاأنّــــــــوأـلظـوـــــــاف 

ــإااف  ــلا ظره جٓ ــُُاوم ــلا ظمِّ اٌ 

 

ـــ له  ـــرمن اشـٍــ ـــلٗاظــ اِــ

ـــ٘ظَ  ــإااوحاخـ ـــافٜا ظ ِعَّـ ا ظـ

 

ـــ  ّ  ٘ااو ٌــ ــ ـــو  ٔواٌــ امــ

ؾميٚمٞمؿ  اعميريبّ  :وُمٜمٝمي٤م ا٤مًمح سمـ قمٌد اعمٝميدي آل طمي٤مومظ.حمّٛمد ه٤مدي وقم٤مُمر أوٓد  :وُمٜمٝم٤م 

 ٤مط قم٤مُمر احل٤مومظ وهمػمهؿ. اخلٓمّ  :ا٤مًمح احل٤مومظ، وُمٜمٝم٤م
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 احلمرات 

حمًيـ سميـ طمٌٞمي٥م احلي٤مّج اعمٕمروومي٦م، سميرز ومٞمٝمي٤م اًمِمي٤مقمر إديي٥م إُه اًمٕمرسمّٞم٦م وهل ُمـ 

 .   ه ::34 ؾمٜم٦م اعمتقرّم  احلٛمػمي

)اًمريمٜمٞم٦م( ُمـ ىمّمٞمدة  اًمٙمِمٗمّٞم٦ميمريؿ ظم٤من رئٞمس اًمٓمري٘م٦م احل٤مّج حمّٛمد وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف راصمٞم٤ًم 

 أّوهل٤م: 

اســِٚاشــ  ا ظمرــنِّاِ ــلّٔااااوأوفٙ

 

ــا لٚ  ــ ِاااى ــ ا ظٍ  ــَ٘م ــ لّٔا ظمر اش

ارـــوحا ظ ٕ مـــلبٙاــــّ٘ٔاوجــــرّل 

 

اهــافا ظــاُ اُــنمٓأ لهــواوأظـــو  

ـــيل  ــاااٌ ــ ُمِأ ــاا ظٕ ــٚاهم ا  ّٔىُ ىج

 

ــ  ــن َاف نُهاانبٔظ ٓ ــُا ظٕ ــ ُم اؼو٘ أ

ــل  ــ  ّٔاونل ظيــ ــرنقِاظــ ــِ ا ظعــ اهــ

 

ــل  ــلهٔوااٌِ ــِم امص ــ اف لٚالف ــٓٓام اظ

 ذت ـمرف سم٤مب اخل٤من ُم٘مّرًا هل٤م. واخّت  قمنم اهلجرّي،ذم اًم٘مرن اًمث٤مين إُهة اؾمتقـمٜم٧م هذه  

 ،ٛميػمّي سمـ حمًيـ احل حمّٛمد ضمقاد سمـ ُمٝمدي سمـ حمّٛمد قمكمّ  :وُمـ ذّرّي٦م هذا اًمِم٤مقمر اًمٞمقم

 :وُمٜمٝمي٤م ،احل٤مّج يم٤مفمؿ احل٤مّج ضمقاد احلٛمػمي اًمذي اؾمتِمٝمد ذم طم٤مدصم٦م محزة سميؽ :وُمٜمٝم٤م أيْم٤مً 

٤ٌّمس سمـ محّ  قمٌد قمكمّ  ريـ يأطميد رضمي٤مٓت صميقرة اًمٕمِمي ٤مدي سمـ طمًـ سمـ قمكم احلٛميػمّي سمـ قم

وأوٓده  ،اعميذيمقر احلٛميػمّي  احل٤مّج قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ احل٤مّج رؿمٞمد سمـ قمٌد قمكمّ  :وُمٜمٝم٤م ،اًمٙمؼمى

قمٌد إُمػم واًمِمٞمخ قمٌد قمكم، وُمٜمٝمي٤م احلي٤مّج قمٌيد احلًيلم سميـ إسميراهٞمؿ سميـ طمًيلم  اًمِمٞمخ

 وهمػمهؿ.  احلٛمػمّي 

 آي عىيذ 

وٟمٌيغ  قمنم اهلجرّي،ه٤مضمر هذا اًمٌٞم٧م ُمـ سمٖمداد واؾمتقـمـ يمرسمالء ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

  .  ه 2;34ومٞمف اًمِم٤مقمر قمٛمران سمـ ؿمٙمػم سمـ قمقيد، اعمقًمقد ذم يمرسمالء واعمتقرّم هب٤م ؾمٜم٦م 

                                                                    

: لج٘لـٔ ثـبل٘وي وبًـت    ( ٍفٖ )الىٌُى ٍاأللمبة ،هَؾى غطثٖ غًٌبء ال٘وي ،: حو٘ط وسضّن( ٔربء فٖ )لبهَس اللغ( 1)
 هٌْن الولَن. 
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 وُمـ ؿمٕمره اًمقضمداين ىمقًمف: 

اوـــل ً اخـــؽ باى ُــأا ٗظَيــلااااأّ

 

اَاهــــلنٌ امــــ  ا ظِ ـــِماأملظَيـــلىـــ 

ـــحٔ    ــلااو ظ ــآاجولظي اأفســٚاأ اى ِ

 

ـــِّرٌُ  ـــاوُـ ــًاى نّ ـ ا ٓف  يٙأِـ

اجااااوج ـ  ا ظمِـن ِ ا لظيـلالرـٚانيـنِ

 

ــلااأوــ بٕ  ــنمِالِننُي ــٚانيــنِا ظّر الر

ـــحج٘وـ  ــلظَيلاااوى ــأاور ـــ ٘ ْأُ ُ ال

 

ـــا  ــلااابأه ــِيلا  ٔلىُي ـــا اكا   اه

آلوــللٙا ظيــنٙا  ٘لظَيــلاااو ىـــ ْ 

 

ٙاا  ٍــؿ  ــن ــوا ظي ــ ّاه ــ   ْٓاأ اُ  اٌ

٦م محد سمـ قمٛمران اعمذيمقر اًمذي شمًٜمّؿ رئ٤مؾم٦م سمٚمدّيياحل٤مّج اًمِمٞمخ ؾمٚمامن اسمـ إُهة وُمـ هذه  

وشمٜمحٍم ذّرّيتف سم٠موٓده محقد وقمٌقد وٟمٕمٛم٦م اًمًٚمامن. وُمٜمٝم٤م ريي٤مض سميـ ،  ه3546يمرسمالء قم٤مم 

 ٕمٛم٦م اًمًٚمامن. ٟم

 آي أيب املحاظن 

اًمتيل  ،سمٓمـ ُميـ آل قميكمّ  ،شمٜمت٥ًم إمم ىمٌٞمٚم٦م آل حمًـ

يمرسمالء، اؾمتقـمٜم٧م يميرسمالء ذم  شم٘مٓمـ ىمري٦م ضمٜم٤مضم٦م ذىمّل 

ر اهلجيرّي. ٟمٌيغ ومٞمٝمي٤م اًمِمي٤مقمر يأواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمِم

ـ  اًمييقـمٜمّل  ـ حمًيي ـ مّحيي٤مدي سميي ـ سميي احليي٤مّج حمّٛمييد طمًيي

شمًيٜمّؿ وزارة  ، ه5;34اعمقًمقد ؾميٜم٦م  اًمٙمرسمالئّل  اجلٜم٤مضمّل 

 م،45;3يميي٤مٟمقن إّول قميي٤مم  5اعمٕمييي٤مرف اًمٕمييييراىمٞم٦ّم ذم 

 42;3ويم٤من ىمد ؾمي٤مهؿ ذم اًمثقرة اًمٕمراىمٞم٦ّم اًمٙميؼمى ؾميٜم٦م 

 .    ه3566ذي احلّج٦م ؾمييٜم٦م  35م، وشمقذّم يقم 

 وُمـ ؿمٕمره اًمقـمٜمل ىمقًمف ُمـ ىمّمٞمدة قمٜمقا ٤م )ذم اًمًجـ(: 

ـــِ  ــج ِااوـ ـــٍ  ٗاهلظآـ ـــَامـ اأنّـ

 

اســلى ُو ظـــِجمٔأـــ٘نلاااأنـــل 

ــل  ــ ِاااور ــ ا ظنس ــجلنَاوىج اأش

 

َااااٗ  اأُهــــلظَاو ظــــ ملظَاوـــلُ 
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ــل  ِاافٔخّصــــ ــن ظَا ظـ ــَاوـ اوىـ

 

ـــَ  ــ ٗااٌ ــلاأنٍ اســوِلا ظ جــاامِّ

ــَٓ  َااااظ ــان ــحٚا ُ ــناأظ ــىل اٌي اش

 

ــِ   ــ ّ٘ظٙوااظ ــمناو س ــ َا ظآ اوِ

ـــن  ــ وئااظـ ـــلظ ِلارـ ــرم ِأِـ ا ظـ

 

اظــــرمرِللاو ظــــمرِلاظِـــلانــــح  

ـــِل  ــِ ِاااوظ ـــرٓا ظ ٜ ـــأسِ ٔاى اى

 

ا ظ مــ وياو ظمــاجاهِــلااالٔــ ي 

طمًلم، ووم٤مويؾ حمّٛمد ا٤مهر اًمِم٤مقمر اًم٤ًمدة آل ٟمٍم اه، وأقم٘م٥م قمّدة أوٓد هؿ: يم٤مُمؾ و 

حمّٛميد آؾميت٤مذ ٟميقري يم٤مُميؾ  :وهؿ يزاوًمقن اًمتج٤مرة. وأسمرزهؿ ،قمٌد اًمرّزاقذيػ وحمّٛمد و

اًمِمخّميّٞم٤مت م، وهيق ُميـ  4236-4228طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ اعم٤مًمٙمل رئٞمس وزراء اًمٕميراق 

، وهق طمٗمٞمد اًمِمي٤مقمر ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق اًمًٞم٤مّد  ٦مٍ زُمٜمٞمّ  ٤ًم ذم طم٘م٦ٌمٍ ٦م اًمتل ًمٕم٧ٌم دورًا ه٤مُمّ اًمًٞم٤مؾمٞمّ 

 أيب اعمح٤مؾمـ اًمٙمرسمالئل اعمذيمقر وىمد ىم٤مم سمت٠مًمٞمػ يمتي٤مب سمٕمٜميقان )دييقان أيب اعمح٤مؾميـ( وهيق

 م. 4222ٌع ذم سمػموت ؾمٜم٦م ذم ؿمٕمره، ـمُ اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ٤مه٤مت قمـ طمٞم٤مشمف وآدّم  دراؾم٦مٌ 

 آي ةشيطم 

ٟمٌغ ومٞمٝمي٤م  قمنم اهلجرّي،شمٜمت٥ًم إمم )ؿمّٛمر(، اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ُأهٌة قمرسمّٞم٦ٌم 

 .   ه::34ؾمٜم٦م شمقذّم اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ أمحد آل سمريٓمؿ، 

 :  أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد وُمـ ؿمٕمره ىمقًمف ُم٘مرو٤ًم يمت٤مب )ؿمقاهد اًمٖمٞم٥م( شم٠مًمٞمػ 

ـــِ ّ٘يل ــ  ٔااٌـ ـــٍصل ٌِامٍـ ـــ ٜا ظـ اِـ

 

ـــن ىأ  ــن ااش ــل ٌ اوِ ــ ّ باهٍص اؼُ

اِــاالــ٘اٌــنََا ظٍرــرّ بٙال ــجأأ ــل 

 

٘ااشــ ونلىيل  ــ ــٚا ظمٔ ــ٘لٖالر اٌلِـــالٔ

الرـــَٜا ظؽيـــ ُاو ظجـــا٘اأ  ـــأاأهـــنها 

 

ــأنُواااو  ــل ٌُاش ــاق اٌلظٍص ـــِ ـاهو اظ

س ذم اًمِم٤مقمر طمًـ يم٤مفمؿ سمريٓمؿ اعمٕمروف سمي)طمًـ قمرب( اعميدرّ  :هة اًمٞمقمإُ وُمـ هذه  

 ٦م. ًمف ىمّم٤مئد وضمداٟمٞمّ  رىمٞمٌؼ  وهق ؿم٤مقمرٌ  ،يمرسمالء ٦م ذملم آسمتدائٞمّ ُمٕمٝمد اعمٕمٚمٛمّ 

أٟمج٤مل يم٤مفمؿ سميـ ضميقاد سميـ طمًيلم سميـ  ،٤مسضمقاد وطمًلم وقمٌّ  :اًمٞمقمإُهة وُمـ هذه 

 ضمقاد سمريٓمؿ. 
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 آي دعذوػ 

ٟمٌيغ ومٞمٝمي٤م ر اهلجيرّي. يقمِمياعمٕمرووم٦م اًمتل ىمٓمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين إُه اًمٕمرسمّٞم٦م ُمـ 

قمكم سمـ حمّٛمد قمكم سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ حمّٛمد حمًـ سمـ احل٤مّج اسمـ  اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ مجٕم٦م سمـ محزة

 ـ، مهي٤ميوأقم٘م٥م وًميد،  ه3572واعمتقرّم ؾمٜم٦م  34:6اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ،ىم٤مؾمؿ آل دقمدوش إؾمدّي 

 طمًـ وطمًلم، وشمٜمحٍم ذّرّيتف سم٠مطمٗم٤مده طم٤مُمد ومجٕم٦م وحمٛمقد سمـ طمًـ سمـ مجٕم٦م اعمذيمقر. 

 آي اًوتيسّ 

اًمت٤مسمٕمي٦م ًمٚميقاء اًميديٚمؿ، وىمٓمٜمي٧م يميرسمالء ذم اًم٘ميرن  ه٤مضمرت ُمـ ىمري٦م يمٌٞم٦ًم ٦مٌ قمرسمٞمّ  قمِمػمةٌ 

 ، وىمد قُمرف )مح٤مم اًمٙمٌٞمس( سم٤مؾمٛمٝم٤م. اًمٕم٤مذ اهلجرّي 

ُميـ ؿميٕمالن  واًمد يميؾ   طم٤مضمؿ اًمٙمٌٞمّز  :وُمـ رضم٤مهلؿ،  ه;::تف إمم ؾمٜم٦م يٕمقد شم٤مريخ وىمٗمٞمّ 

 ًّ ، وُمٜمٝمؿ رؾميقل سميـ ّل يقد سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ ومرطم٤من اًمٙمٌٞمًٟمجؿ سمـ قمٌّ  :٤من، وُمٜمٝمؿوُمِمٕمؾ وطم

 .  ٙمٌٞمّز قمٌقد اًم

 ،ّل يمحقد اًمقيمٞمؾ اسمـ اًمِمٞمخ طمًلم سميـ قمٙمٚمي٦م اًمٙمٌٞمًياحل٤مّج سمٞم٧م  :وُمـ اًمٙمٌٞم٤ًمت أيْم٤مً 

 قمكم وطمًـ. حمّٛمد طمًلم وحمّٛمد  :وأوٓده

 آي هؽمؾ 

ـٌ  ويم٤مٟم٧م هل٤م اًمرئ٤مؾم٦م ذم  قمنم اهلجرّي،ُمـ )ظمٗم٤مضم٦م( اؾمتقـمٜم٧م يمرسمالء ذم اًم٘مرن اًمث٤مين  سمٓم

ٝمدي يمِمٛمش اًمذي اؿمؽمك ذم طم٤مدصم٦م اعمٜمي٤مظمقر ؾميٜم٦م ُماحل٤مّج  قمكمّ  :حمّٚم٦م سم٤مب سمٖمداد، اؿمتٝمر ُمٜمٝم٤م

 ُمٝمدي يمِمٛمش. احل٤مّج ُمٝمدي يمِمٛمش، وا٤مًمح حمّٛمد احل٤مّج  :. وُمـ رضم٤مهل٤م أيْم٤مً   ه3463

وطمًلم سمـ ه٤مؿمؿ  وأمحد سمـ محزة سمـ قمزيز يمِمٛمش، وقمكمّ  اًمرّزاق قمٌد :وُمـ هذه اًمًالًم٦م

وم٦م إمم ذًميؽ ومي٢مّن يمِميٛمش، سم٤مإلوي٤ممّح٤مدي  سمـحمّٛمد سمـ هتٞمٛمل سمـ جمٞمد يمِمٛمش، وضم٤مؾمؿ سمـ ا

 هه٤م(. أُ هًا قمرسمٞم٦م أظمرى شم٘مٓمـ يمرسمالء، ذيمرٟم٤مه٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م )قمِم٤مئر يمرسمالء وأُ هٜم٤مك 
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 اددارس افدينّوة

متيّد ٕؿمٝمر اعمدارس اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمديٜمّٞم٦م اًمتل يم٤مٟمي٧م شمٕمي٩ّم سمي٤مًمٗمٙمر، و ذم هذا اًم٤ٌمب اؾمت٘مّم٤مءٌ 

 ٦م. اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سم٠موقاء اًمٕمٚمؿ اعمنمىم٦م، وشم٨ٌّم اًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمّٞم٦م اًمٕمرسمٞمّ 

> إّن شم٤مريخ شم٠مؾمٞمس اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واعمدارس اًمديٜمّٞم٦م يرضميع إمم اًم٘ميرن اًمًي٤مدس اهلجيرّي 

 حمّط أٟمٔم٤مر اًمٕمٚمامء وأؾم٤مـملم اًمٗمٙمير> ٕنّ ي  سم٤مدئ ذي سمدء ي وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمنّموم٦م

٦م ذم ُمـ أروىمتٝم٤م يم٤مٟم٧م شمتقّزع أٟمقار اعمٕمروم٦م، صمّؿ سمٕمد ذًمؽ شم٠مؾّمًي٧م اجلقاُميع واعميدارس اخلػمّيي

ـ اًمٜمي٤مس دروس يمرسمالء وم٤مٟمتنمت اًمدقمقة اإلؾمالُمّٞم٦م وأظمذت شم٨ٌّم اًمققمل اإلؾميالُمل، وشمٚمّ٘مي

 اًمٗم٘مف واًمديـ واًمٚمٖم٦م. 

رف يحيق واًمّميإّن اًمٙمت٥م اعم٘مّررة ًمٚمدراؾم٦م ذم هذه اعمٕم٤مهد اًمديٜمّٞم٦م تتيقي قميغم قمٚميقم اًمٜم

ايقل اًمٗم٘ميف، وأظميػمًا اًمٗم٘ميف وهيق أُ واعمٜمٓمؼ، واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من، واًمٗمٚمًٗم٦م واحلٙمٛم٦م، واًمٚمٖمي٦م و

 اهلدف إؾمٛمك. 

ب دراؾميتٝم٤م سم٢مشم٘مي٤من، وسمٕميد ٚمٓماّل ًميٜمٌٖمل  ٦مٌ وُمتِمٕمٌّ  أٟمٗم٦م اًمذيمر ُمراضمع يمثػمةٌ  ُمـ اعمقادّ  وًمٙمّؾ ُم٤مدةٍ 

 وميؽمةٍ  ّل يآضمتٝمي٤مد، وذًميؽ سمٕميد ُمْمي متيٜمح إضمي٤مزة ،٦مٍ ظم٤مّا  هْمٛمٝم٤م واؾمتٞمٕم٤مب دراؾم٦م اًمٗم٘مف سمّمقرةٍ 

سمٕميض  ىميد ذيميرختتٚمػ سم٤مظمتالف ومٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م وىمّقة اؾمتٜم٤ٌمـمف إطمٙم٤مم ُميـ إدًّمي٦م. و ـمقيٚم٦مٍ  ٦مً دراؾمٞمّ 

 ذم يمت٤مسمف )ُمـ أقمالم يمرسمالء(.  ،هذه اعمدارس اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ أمحد حمّٛمد رو٤م احل٤مئرّي 

 ٝمل: وم ٦مٛمٞمّ اًمٕمٚم يمرسمالء طمقزة أُّم٤م أؿمٝمر اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م )اًمديٜمّٞم٦م( ذم
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 ـ مذسظح اًرسداس حعن خان 2

رىمّٞم٦م ُميـ ايحـ يوشم٘مع ذم اًمزاويي٦م اًمِميامًمّٞم٦م اًمِمي،  ه33:2يرضمع شم٤مريخ شم٠مؾمٞمًٝم٤م إمم ؾمٜم٦م 

رق ي، أُمثي٤مل ُمّميٚمح اًمِميتُمـ أؾم٤مـملم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مسمذة اًمث٘م٤م ، وختّرج ُمٜمٝم٤م رقمٞمٌؾ 7احلًلم

وىمد أٟمٗمؼ اًمندار طمًـ  واًمِمٞمخ ذيػ اًمٕمٚمامء.مج٤مل اًمديـ إؾمد آسم٤مدي اًمِمٝمػم سم٤مٕومٖم٤مين

حمّرم  38اعم٤ٌمًمغ اًمٓم٤مئٚم٦م ذم إٟمِم٤مئٝم٤م وشم٠مؾمٞمس إوىم٤مف هل٤م، وسمقذ هبدم سمٜم٤مئٝم٤م ذم  اًم٘مزويٜمّل  ظم٤من

 .:6;3/ 33/  :3اعمقاومؼ   ه:358ؾمٜم٦م 

همرومي٦م، ومٝميل أقمٔميؿ  92سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ، ويم٤مٟم٧م تتيقي قميغم  قم٤مُمرةً  ويم٤مٟم٧م اعمدرؾم٦م واؾمٕم٦مً 

ُمثٚمٝم٤م ذم اًمٕمت٤ٌمت اعم٘مّدؾم٦م، ختيّرج ُمٜمٝمي٤م ومحيقل  شمْم٤مهٞمٝم٤م ُمدرؾم٦مٌ  ىمّٚمام ،ذم يمرسمالء ٦مً ديٜمٞمّ  ُم١مؾم٦ًمٍ 

، وٓ شميزال اًمٌ٘مّٞمي٦م اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم. وىمد ذه٧ٌم ُمقىمقوم٤مم٤م وٛمـ ؿمي٤مرع احلي٤مئر احلًيٞمٜمّل 

 همروم٦م.  38طمّتك اًمٞمقم، وقمدد همرومٝم٤م  اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ آصم٤مره٤م ىم٤مئٛم٦مً 

٦م اًمٌديٕمي٦م ة سم٤مًمزظمي٤مرف اهلٜمدؾميٞمّ عمٙمًيقّ إّن أمجؾ ُم٤م يالطمظ ذم هيذه اعمدرؾمي٦م اًمت٤مرخيّٞمي٦م اجليدران ا

 وزظم٤مرف رائٕم٦م اًمّمٜمع.  ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وٟم٘مقٌش  وسمديٕم٦م، شمٕمٚمقه٤م يمت٤مسم٤مٌت  ُمت٘مٜم٦مٍ  سم٠مؿمٙم٤ملٍ 

 ـ مذسظح املجاهذ 3

اد أهؾ اًمٕمٚمؿ ورضم٤مل اًمديـ. ختّرج ُمٜمٝم٤م ٤مٟم٧م ُمقئؾ روّ . يم  ه3452شمّؿ شم٠مؾمٞمًٝم٤م طمدود ؾمٜم٦م 

اًمًيّٞمد ٤مر اًمٙمٌػم سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمرىميد ٝم٤م ذم ؾمقق اًمتجّ ٓ ُيًتٝم٤من سمف ُمـ أرسم٤مب اًمٗمٙمر، ُمقىمٕم قمددٌ 

 .  هل٤م اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ قمٌد احلًـ اًمٌٞمْم٤مينّ  ، واعمتقزمّ اعمج٤مهد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل حمّٛمد 

                                                                    

سز ( 1) ٔ )الحجل الوت٘ي( اًل ٖ هزل ٔ  4ربء ف ٖ  1ظ 18السٌ ٓ ف ٔ  10الػبزض ـ  1328ضرت سٌ ِ :   م هب 1910ّـ  ٍلـس روـبل   » ًػٍـ
 ٔ ٖ ضْط ضًجبى سٌ ٖ ف س تحػ٘ل1254السٗي األفغبً ًٍث ـبرط بلـى         السضٍس ّـ،   ّٔ ٍ٘ ٍالفبضسـ  ٔ ـ ط٘ث ٔ اًل همـسٍهبت اللغـ  ٍٔ ٍ٘ـ االثتسائ

ٌـس،    طٖث بلـى اْل س شله سبفط يي قطٗك الرل٘ذ اًل ًٍث م السٌٍٗ٘ٔ،  ًَل ٍاغل زضاسِت فٖ تحػ٘ل ال سىي وطثالء،ٍ  تجبت الومسٍسٍٔ  اًل
ٖ زاض الحبد ه٘طظا يجس ٌبن يسٍٓ ضَْض فٖ هسٌٗٔ ولىِت ف ٍٕ.  الىطٗن التبرط الط٘ط ٍثمّٖ   اظ

 ،ضٍى ثًؽ الوًوٍطٗي فٖ وطثالء ؤًّْن ضبّسٍا السٍ٘س روبل السٗي األفغبًٖ ٗتلمّى الًلن فٖ هسضسٔ السطزاض حسـي ذـبى  
 ٍللحم٘مٔ ؤحجتٌب شله. 

؛ ٍاًهط : تـبضٗد وـطثالء ٍحـبئط الحسـ٘ي، للـسوتَض      108 ظ ،44 د الًبهلٖ، األه٘ي هحسي الس٘سؤي٘بى الطً٘ٔ، ( 2)
 . 270آل قًؤ، ظ يجسالزَاز الىل٘ساض 
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  ـ مذسظح صذس األعغم اًنىسيّ 4

ظمي٤من اًمّميدر  زا شم٘ميّل ػمُمـ صمٚمي٨م إُميػم اعميقمٌد احلًلم اًمٓمٝمرايّن ؿمّٞمده٤م اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ 

ُّمٝمي٤مت أُ ، وهيل ُميـ ويم٤من ُمقىمٕمٝم٤م هميرب اًمّميحـ احلًيٞمٜمّل ،  ه:348اعم٘متقل ؾمٜم٦م  ،إقمٔمؿ

 اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٕم٤مُمرة سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ. 

 ،اًمِمٞمخ أسمق اًم٘م٤مؾميؿ اخليقئّل  :ُمـ أؾم٤مـملم اًمٗمٙمر. وُمـ أؾم٤مشمذم٤م يقُمذاك ج ُمٜمٝم٤م رقمٞمٌؾ خترّ 

. واًمِمي٤مقمر   ه3544اعمتقرّم ؾميٜم٦م  ،اًمقه٤مباًمقّه٤مب  قمٌداًمًّٞمد واًمِم٤مقمر ،  ه3586اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

 .   ه3555اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ 

 ـ مذسظح اًضينتّيح 5

 ،ُميـ ضمٝمي٦م اًمٖميرب عمقىمٕمٝم٤م قمٜمد سم٤مب اًمزيٜمٌّٞم٦م ًمٚمّمحـ احلًٞمٜمّل  ؾمّٛمٞم٧م هبذه اًمتًٛمٞم٦م ٟم٦ًٌمً 

٦م اًمِم٤مرع اعمحٞمط سم٤مًمرووي٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م. وُميـ إّٓ أّ ٤م ذه٧ٌم وحٞمّ  ،ب اًمٕمٚمؿسمٓماّل  ويم٤مٟم٧م آهٚم٦مً 

وشمٚمٛمٞمذه اًمِميٞمخ ،  ه3569اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،قمر اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلرّ اًمِم٤م :اًمذيـ ىم٤مُمقا سم٤مًمتدريس ومٞمٝم٤م

 .    ه35:2اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اخلٓمٞم٥محمّٛمد 

 ـ مذسظح اًهنذيّح 6

سمي٤مًم٘مرب ُميـ  وهل ُمـ أؿمٝمر اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمديٜمّٞم٦م اًمٞميقم، ُمقىمٕمٝمي٤م ذم زىمي٤مق اًمزقمٗميراينّ 

يميام  ، ه3492ي ذم ؾميٜم٦م أقمنم اهلجرّي شمّؿ شم٠مؾمٞمًٝم٤م ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  ،اعمِمٝمد احلًٞمٜمل

س ومٞمٝمي٤م ( همرومي٦م، ييدرَّ 44هب٤م، وهل ذات ـم٤مسم٘ملم، وتتقي قمغم ) اخل٤مّا٦م٦م شمٜمّص سمذًمؽ اًمقىمٗمٞمّ 

 واحلدي٨م واًمتٗمًػم وُم٤م إمم ذًمؽ.  إُاقلخمتٚمػ اًمٕمٚمقم، يم٤مًمٗم٘مف و

٦م(، وُميـ أصمي٤مر اًمٗمٙمريي٦م اًمتيل شُمٕميرف سم٤مؾميؿ )اعمٙمتٌي٦م اجلٕمٗمرّيي قم٤مُم٦مٌ  وذم اعمدرؾم٦م ُمٙمت٦ٌمٌ 

اًمًيّٞمد ّمي٤مطمٌٝم٤م اًمٕمي٤ممل اجلٚمٞميؾ ًم٦م )أضمقسم٦م اعم٤ًمئؾ اًمديٜمّٞم٦م( جمٚمّ  :درؾم٦م اعمذيمقرةادرت قمـ اعم

ًمٚمٛمدرؾم٦م اعمذيمقرة اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمير  ويم٤من اعمتقزمّ  اعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤ميّن،قمٌد اًمرو٤م 

سمٛمًي٤مقمل   ه٦3646م، وأقمٞمد سمٜم٤مؤه٤م ؾمٜم٦م وىمد هدُم٧م اعمدرؾم٦م سمٕمد آٟمتٗم٤مو٦م اًمِمٕم٤ٌمٟمٞمّ  .اًمرؿمتّل 

 .  ُمرشم٣م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد سمـ اًمًّٞمد حمّٛمد عمج٤مهد ُم٦م ااًمٕماّل 
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 ـ مذسظح اًتادهىةه )اًرتن(7

 اًمقىمٗمّٞم٦م اخل٤مّا٦ميمام شمٜمّص سمذًمؽ   ه ٧ً3492م ؾمٜم٦م ؾمر وهل ُمـ ُمدارس يمرسمالء اًمِمٝمػمة، أُ 

( همرومي٦م. 52سمحٛمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ورضمي٤مل اًمٗمْميؾ، وومٞمٝمي٤م ) هب٤م. ُمقىمٕمٝم٤م ذم زىم٤مق اًمداُم٤مد، وهل آهٚم٦مٌ 

 سم٤مًمٙمت٥م اًم٘مّٞمٛم٦م.  قم٤مُمرةٌ  قم٤مُم٦مٌ  وذم اعمدرؾم٦م ُمٙمت٦ٌمٌ 

ؾمٚمًييٚم٦م )ُمٜميي٤مسمع اًمث٘م٤موميي٦م  :وُمييـ أصميي٤مر اًمٗمٙمرييي٦م اًمتييل اييدرت قمييـ اعمدرؾميي٦م اعمييذيمقرة

ر يمت٤مسمي٤ًم ؿميٝمرّي٤ًم ًمٙميّؾ ُم١مًّميػ، طمٞم٨م شمّميدّ  ،قمكم داقمل احلّؼ حمّٛمد ذاف اًمِمٞمخ ٢مسماإلؾمالُمٞم٦م( 

أمحيد اًمًيّٞمد ، واًمِمي٤مهرودّي حمّٛميد واًمِمٞمخ  حمّٛمد اًمٙمٚم٤ٌمّد،وُمـ أسمرز أؾم٤مشمذم٤م اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ 

 .   هل٤م اًمِمٞمخ ضم٤مسمر اًمٕمٗمٙم٤موّي وهمػمهؿ، ويم٤من اعمتقزّم  اًمٗم٤مزمّ 

 صا هشيم اًؽرياصيّ ريـ مذسظح م8

،  ه34:9، شم٠مؾم٧ًم ؾمٜم٦م يمٌػمٌ  ، وومٞمٝم٤م ُمّمغّمً ومًٞمح٦مٍ  ذات ؾم٤مطم٦مٍ  واؾمٕم٦مٌ  وهل ُمدرؾم٦مٌ 

ذم رضمي٥م ؾميٜم٦م  ،د اًمِميػمازّي يّحمٛم زا قمكمّ ػمُم وشمّؿ شمٕمٛمػم اعمّمغّم سمًٕمل اًمًٞمّد اعمقؾمقّي 

٦م، وشمِمتٛمؾ قمغم ،   ه:352 ٦م اًمنمىمٞمّ ُم٤م شمٜمّص اًمٙمتٞم٦ٌم ذم داظمٚمف. وُمقىمٕمٝم٤م ذم حمّٚم٦م اًمٕم٤ٌّمؾمٞمّ

، واًمِمٞمخ حمّٛمد قميكم اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًمزهراء اًمٙمٕمٌّل  :ؾمٞمٝم٤م، وُمـ ُمدرّ واطمدٍ  ـم٤مسمٍؼ 

 اخلٚمٞمؼ . 

 ـ مذسظح اًتلعح 9

، ٧ً7م ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجرّي، ُمقىمٕمٝم٤م ذم ؿم٤مرع اإلُم٤مم قميكمّ شم٠مؾّم 

 ،( همرومي٦مً 42. وهل ذات ـم٤مسم٘ملم، وومٞمٝم٤م )عمرىمد اًمًٞمّد حمّٛمد اعمج٤مهد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  جم٤مورةٌ 

، ك اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل ي، واًمًيٞمّد ُمرشمْميُمـ اًمٕمٚمامء> يم٤مًمًٞمّد حمًـ اجليالزمّ  ج ومٞمٝم٤م ًمٗمٞمٌػ خترّ 

 واًمِمٞمخ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مّٛمل. 

 ايقت اعمٌّٚمٖميلم(٦م ديٜمٞمي٦م سم٤مؾميؿ )جمٚمّ  :وُمـ أصم٤مر اًمٗمٙمري٦م اًمتل ادرت قمـ هذه اعمدرؾم٦م

 طمًـ اعمّم٤ٌمح.اًمًّٞمد اخلٓمٞم٥م  :ينمف قمٚمٞمٝم٤م
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 ـ مذسظح اًعٌيمّيح :

. ُمقىمٕمٝمي٤م ذم زىمي٤مق   ه3472وأوىمٗمٝمي٤م ؾميٜم٦م  ،ًٝم٤م احل٤مّج حمّٛمد ؾمٚمٞمؿ ظم٤من اًمِمػمازّي أؾّم 

، ٛمؾ قميغم ـمي٤مسم٘ملم، هميػم أّن ُمًي٤مطمتٝم٤م ايٖمػمةٌ تزا قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل. وهل شمِمػمضم٤مُمع اعم

 سمؾ ظمّّمص رواشم٥م ؿمٝمري٦مً  ،ًٝم٤م سمٌٜم٤مء اعمدرؾم٦م ومح٥ًمِػ ُم١مؾّم ( همروم٦م. ومل يٙمت35وتقي )

ط اًمٕماّلُمي٦م اًمًيّٞمد يّرف سمتقؾميًمٚمٓمٚم٦ٌم اًمذيـ يقااٚمقن دراؾم٤ممؿ ومٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٘م٤مت شُمّم

 طمًـ آهم٤م ُمػم اًم٘مزويٜمّل. 

. وُمـ أصم٤مر اًمِمٞمخ يقؾمػ اخلراؾم٤ميّن، واًمًّٞمد حمّٛمد قمكم اًمٌحراينّ  :وُمـ أؿمٝمر أؾم٤مشمذم٤م

ذاف اًمِميٝمٞمد اًمًيّٞمد طمًيـ ٢م٦م )إظميالق وأداب( سمييّاعمٕمٝمد جمٚمياًمتل ادرت قمـ هذا 

 . اًمِمػمازّي 

 حـ مذسظح املهذيّ 21

يميام ،  ه34:6اسمـ اًمِمٞمخ قمكم اسمـ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ؾميٜم٦م اًمِمٞمخ ُمٝمدّي ؿمّٞمده٤م 

ذم اًمٜمجيػ. وأُّمي٤م ُمقىمٕمٝمي٤م ومٝميق ذم اًمزىمي٤مق اعمجي٤مور ًميديقان اًمًي٤مدة آل ُأظمرى  ؿمّٞمد ُمدرؾم٦مً 

، ذات ـم٤مسم٘ملم، يًٙمٜمٝم٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ. وُمـ أؾم٤مشمذم٤م اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمدارُمّل  ، وهلاًمرؿمتّل 

ؿميٛمس اًميديـ، حمّٛمد ، واًمِمٞمخ واًمِمٞمخ قمٌد احلٛمٞمد اًم٤ًمقمدّي  اًمٌحرايّن،واًمِمٞمخ قمكم اًمٕمٞمث٤من 

 :  واًمِمٞمخ طمًلم اًمٌٞمْم٤مين، وومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم 

ٚااا اإذ املاهِللٗاشـل ها ظمرـمٔاو ظ ّـ

ا

ا ظانِلىيا٘ اوظماُ يـاِّ٘اامـٕ

ا ـّ  ٌّي٤مس  ُم٧م سمٕمد آٟمتٗم٤مو٦م اًمِميٕم٤ٌمٟمٞم٦م، صميؿ ىمي٤مم ؾميامطم٦م اًمِميٞمخاعمدرؾم٦م هدّ  ًمٙم يم٤مؿميػ قم

 قم٤مدة سمٜم٤مئٝم٤م. ٢م اعمدرؾم٦م سماًمٖمٓم٤مء ُمتقزّم 

 ـ مذسظح اًهنذيّح اًصغشي 22

( اهلٜمدّيي٦م قميغم اًمٕماّلُمي٦م شُمٕميرف سميي)شم٤مج حميّؾ  ا٤محل٦مٌ  أوىمٗمتٝم٤م اُمرأةٌ ،  ه٧ً3522م ؾمٜم٦م شم٠مؾّم 

 ؾميٌعقي اعمدرؾمي٦م قميغم تهب٤م. وت اًمقىمٗمّٞم٦م اخل٤مّا٦ميمام شمٜمّص سمذًمؽ  ،٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم
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طمًييلم اًمًييّٞمد حمّٛمييد  :هميرف، يًييٙمٜمٝم٤م أهييؾ اًمٕمٚمييؿ ُميـ إومٖميي٤من واهلٜمييقد، وُمييـ أؾمي٤مشمذم٤م

 .  ُمرشم٣م اًمقاضمدّي اًمًّٞمد ، وُمرشم٣م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد اًمٙمِمٛمػمي، و

 ـ مذسظح اةن فهذ اًحّل 23

ُمـ سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م، وومٞمٝم٤م ُمزار اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مرف اًمِمٞمخ أمحيد سميـ  ٛمتدّ ُمقىمٕمٝم٤م ذم ؿم٤مرع احلًلم اعم

. وًمٚمٛمدرؾم٦م ُمًجد ُيّمغّم ومٞميف،   ه 63:واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه979اعمقًمقد ؾمٜم٦م  ،إؾمدّي  ومٝمد احلكّمّ 

( همرومي٦م، يًيٙمٜمٝم٤م ـمٚمٌي٦م اًمٕمٚميؿ، ويمي٤من 62ذات ـمي٤مسم٘ملم، وتيقي قميغم ) واؾمٕم٦مٌ  وومٞمٝم٤م ؾم٤مطم٦مٌ 

 .    ه:357هلذا اًمٌٜم٤مء ؾمٜم٦م إّول اًمتجديد 

إيميؼم  ُمـ اعم١مُمٜملم سمٞمٜمٝمؿ اعمرضمع اًمديٜمّل  أُّم٤م اًمتجديد اًمث٤مين ًمٚمٛمدرؾم٦م وم٘مد شمّؿ قمغم ٟمٗم٘م٦م مجعٍ 

سم٤مؾميؿ  ٦مً قم٤مُمّ  وىمد طمقت اعمدرؾم٦م ُمٙمت٦ٌمً ،  ه35:6وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،حمًـ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل احلٙمٞمؿاًمًّٞمد 

 )ُمٙمت٦ٌم اًمرؾمقل إقمٔمؿ(. 

 ـ مذسظح رشيف اًعٌامء 24

عمٕمرووم٦م، ُمقىمٕمٝم٤م ذم زىم٤مق ذيػ اًمٕمٚمامء اعمتٗمّرع ُميـ ؿمي٤مرع وهل إطمدى اعمدارس اًمديٜمّٞم٦م ا

، وإمم ضم٤مٟم٥م اعمدرؾم٦م ي٘مع ُمرىمد اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ ذيػ اًمٕمٚمامء )اعمقمم ذيػ اًمديـ 7احلًلم

 (.  ه3467اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اعم٤مزٟمدرايّن احل٤مئرّي  أُمكمّ  سمـ طمًـ قمكمّ حمّٛمد 

ىمي٤مم  ٦مسمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚميؿ إضم٤مٟمٌي ( همروم٦م، يًٙمٜمٝم٤م44واعمدرؾم٦م ذات ـم٤مسم٘ملم، تقي قمغم )

ب اًمٕمٚميقم اًمديٜمّٞمي٦م ذم احلٙمٞمؿ وىمٗمي٤مً ً قميغم ـمياّل  حمًـ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد سمت٠مؾمٞمًٝم٤م وم٘مٞمف اًمٕمٍم 

 .    ه35:6وصمامٟملم  ٦مٍ يمرسمالء واًمٜمجػ إذف ؾمٜم٦م أًمػ وصمالصمامئ٦م وأرسمٕم

 ـ مذسظح اًربوجشديّ 25

وىمد أٟمٗمؼ قميغم ،  ه35:3ؾمٜم٦م  ،آهم٤م طمًلم اًمؼموضمردّي اًمًّٞمد إيمؼم  أٟمِم٠مه٤م اعمرضمع اًمديٜمّل 

شمِمٞمٞمده٤م ُم٤ٌمًمغ سم٤مهْم٦م، ويم٤مٟم٧م إرض ُمـ اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٤مئيدة ًمقرصمي٦م آل إؿميٞم٘مر ذم ؿمي٤مرع 

ـّ اعمٕمامرّي  ُمـ اإلسمداع ذم اًمٓمراز اهلٜمدّد  ومج٤مءت اًمٌٜم٤مي٦م قمغم هم٤مي٦مٍ  ،اعمخّٞمؿ  . واًمٗم
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. وىمٞميؾ ذم شمي٤مريخ يًيٙمٜمٝم٤م سمٕميض أهيؾ اًمٕمٚميؿ ( همرومي٦مً 42) يقوهل ذات ـم٤مسم٘ملم، وتي

 شمِمٞمٞمده٤م: 

اأُ٘لمٔيـلاااالـِّل ا ظ ـنبٙ اهــ وم

 

اىِصـــ ّٕا ظح ــِ اظــما لـــلمٌ 

ا(هِصــ ا ٛاأل٘مٔيـلاااـ ٌٔـّ 

 

اٌـَاىـاميلاا)ألرـ ا ظ ـلفُ ااااِا 

 

 دت قمغم أٟم٘م٤موٝم٤م ىم٤مقم٦م اًمزهراء. دُم٧م اعمدرؾم٦م اعمذيمقرة وؿمٞمّ هُ 

 . 7ـ مذسظح اإلماَ اًتاكش26

ـ اًمًٞمّد حمّٛمد ـمي٤مهر اًمٌحيراينّ أؾّمًٝم٤م اًمًٞمّ  ـ اسم ، ُمقىمٕمٝمي٤م ذم حمّٚمي٦م سمي٤مب  ه35:3ؾميٜم٦م  د قمامد اًمدي

 ٦م. قم٤مُمّ  ٟمِمئ٧م ومٞمٝم٤م ُمٙمت٦ٌمٌ أُ يًٙمٜمٝم٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ و قي قمغم قمّدة همرٍف توت ،ىمرب اًمٗمًح٦م ،اخل٤من

إىم٤مُم٦م احلٗميالت ذم اعمٜم٤مؾمي٤ٌمت اًمديٜمّٞمي٦م، وإايدار سمٕميض اًمٙمتي٥م  :وُمـ ٟمِم٤مـم٤مت اعمدرؾم٦م

 ًمديٜمّٞم٦م. سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ ا اخل٤مّا٦م

 مدرسة البروجردي ُمدرؾم٦م اًمؼموضمردي اًمديٜمٞم٦م 
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 حـ املذسظح اًحعنيّ 27

ُمؽمًا ؿمامل اًمروو٦م  52وشم٘مع قمغم سمٕمد ،  ه::٤35مر اًمٙمرسمالئٞمقن ؾمٜم٦م أٟمِم٠مه٤م اًمٙم٦ًٌم واًمتجّ 

٤ٌّمؾمّٞم٦م،  همروم٦م يًٙمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ.  :4ُمؽمًا، وومٞمٝم٤م  622وُم٤ًمطمتٝم٤م  اًمٕم

ٝمي٤م وشُم٘مي٤مم ومٞم .واًمٜمحق واعمٜمٓمؼ واًمتٗمًيػم وإظميالق إُاقلومٞمٝم٤م اًمٗم٘مف و وأهؿ ُم٤م ُيدّرَس 

سم٤معمٜم٤مؾم٤ٌمت، ُمثؾ اًمٕمنمة إومم ُمـ حميّرم، وذم رُمْمي٤من  اخل٤مّا٦ماًمِمٕم٤مئر اًمديٜمّٞم٦م وآطمتٗم٤مٓت 

اًمًيّٞمد ، ويمي٤من ُميـ أسميرز أؾمي٤مشمذم٤م:  هل٤م اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ طمًـ اًمٜمي٤مئٞمٜمّل وهمػمه٤م، ويم٤من اعمتقزّم 

 واًمِمٞمخ قمٌد اًمرو٤م اًمّم٤مذم.  حمًـ اجلالزمّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دُم٧م إصمير شمقؾميٞمع اعمديٜمي٦م. وسمٕميد  ُمـ هذه اعمدارس ىمد ُهيوٓسمد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٙمثػم

، وسميدأ اًمٕمٚميامء ضمدييدةٌ  ٦مٌ اومتتح٧م ُمدارس قمٚمٛمّٞمي  ه3646م / 4225زوال اًمٜمٔم٤مم اًم٤ٌمئد ؾمٜم٦م 

قميغم ـمٚمٌيتٝمؿ، وهيذه ي ُم٤مت واًمًٓمقح واًمٌح٨م اخلي٤مرج ُمـ اعم٘مدّ ي دروس احلقزوي٦م اًمًم٘م٤مء ٢مسم

 اعمدارس هل: 

 اددرشة احلسنوة
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، اًمِميػمازّي  ا٤مدق احلًٞمٜمّل اًمًّٞمد وهل سمرقم٤مي٦م آي٦م اه : ُم٦م اسمـ ومٝمد احلكمّ ُمدرؾم٦م اًمٕماّل . 3

   .سمجقار ُمرىمد اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ ومٝمد احلكّم  7شم٘مع ذم ؿم٤مرع ىمٌٚم٦م آُم٤مم احلًلم

د. شم٘ميع ذم حمٚمي٦م اعميدرّ  شم٘ميّل اًمًّٞمد حمّٛميد وهل سمرقم٤مي٦م آي٦م اه  "ُم٤مم اجلقاد اإلُمدرؾم٦م . 4

 ٦م. اًمًٕمديّ 

 احلًييٞمٜمّل  قمييكمّ اًمًييّٞمد رقم٤مييي٦م آييي٦م اه اًمٕمٔمٛمييك : وهييل سم7ُمدرؾميي٦م آُميي٤مم احلًييلم. 5

 .  7ُم٤مم احلًلماإل. شم٘مع ذم اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل ُمـ احـ اًمًٞمًت٤مينّ 

. شم٘ميع ذم اًمًٞمًت٤مينّ  احلًٞمٜمّل  قمكمّ اًمًّٞمد ُمدرؾم٦م دار اًمٕمٚمؿ: وهل سمرقم٤مي٦م آي٦م اه اًمٕمٔمٛمك . 6

٤ٌّمسُمـ احـ  اجل٤مٟم٥م اًمٖمريبّ   .7اًمٕم

 اًمٗم٘مٝمّٞمي٦مسمٕميض طمٚم٘مي٤مت اًميدروس  ْميؿّ وهٜم٤مك ُمدارس أظميرى شميؿ شمِميٞمٞمده٤م طميديث٤ًم، شم

 ٦م.وإاقًمٞمّ 

 احللقات افدينّوة )افدراشات افعلوا(

٤ٌّمؾميٞم٦موذم زواي٤م اًمروويتلم احلًيٞمٜمّٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م اعمديٜم٦م  ُمٕم٤مهد وضمقاُمعيم٤مٟم٧م شمٕم٘مد ذم   ،واًمٕم

احلٚم٘م٤مت اًمديٜمّٞم٦م اًمتل ي٘مقم سم٤مًمتيدريس ومٞمٝمي٤م سمٕميض أؾمي٤مـملم اًمٕمٚميؿ اعمٕمّٛميريـ اًميذيـ أيمٛمٚميقا 

، رو٤م إاٗمٝم٤مينّ حمّٛمد ، واًمِمٞمخ اًم٘مزويٜمّل  طمًـ آهم٤م ُمػماًمًّٞمد ٤م، أُمث٤مل آي٦م اه دراؾم٤ممؿ اًمٕمٚمٞم

اًمًيّٞمد قمكم ظمػم اًمديـ، واًمًّٞمد حمّٛمد قمكم ؾمٞمٌقيف، وحمّٛمد واًمِمٞمخ  اخلراؾم٤ميّن،واًمِمٞمخ يقؾمػ 

حمّٛميد ، واًمِميٞمخ ّل يقمٌد اًمرو٤م اعمرقمِماًمًّٞمد ، و، واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمرؿمتّل ك اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل يُمرشمْم

 وهمػمهؿ.  اًمِمػمازّي اًمًّٞمد حمّٛمد و حمّٛمد اًمٙمٚم٤ٌمّد،واًمِمٞمخ  ،اًمِم٤مهرودّي 

 ، وهل: ٦مٌ سَمْٞمَد أّ ٤م رؾمٛمٞمّ ُأظمرى وهٜم٤مك ُمدارس ديٜمٞم٦م 

 ـ مذسظح اًخطيث 2

وُم٘مّرهي٤م ذم حمّٚمي٦م اعمخيٞمّؿ. ووميؽمة  ،م59;3/ ه3579أؾمًٝم٤م اًمِمٞمخ حمّٛمد سـم داود اخلٓمٞم٥م ؾمٜم٦م 

ذم ايٗمقومٝم٤م اًمٕمٚميقم اًمٕمرسمّٞمي٦م واًميديـ، واعميدير  اًمدراؾم٦م اعم٘مّررة هب٤م مخيس ؾميٜمقات، يتٚمّ٘ميك اًمٓميالب

 م.99;3اعم١ًمول هل٤م اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمِمٞمخ حمّٛمد اخلٓمٞم٥م، اٟمتٝمك اًمٕمٛمؾ هب٤م ؾمٜم٦م 
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 . 7ـ مذسظح االماَ اًصادق3

٤ٌّمؾميّٞم٦م سمٛمحّٚمي٦م  7ُمـ قمٚمامء يمرسمالء، وُم٘مّرهي٤م ذم ؿمي٤مرع احلًيلم ٧ًم سمجٝمقد ٟمخ٦ٌمٍ ُاؾّم  اًمٕم

ُميديرًا، صميّؿ  اًم٘مزويٜمّل  ُمرشم٣ماًمًّٞمد ؾمٜمقات، وقملّم هل٤م  هل٤م ؾم٧ّم اًمٖمرسمّٞم٦م، وومؽمة اًمدراؾم٦م اعم٘مّررة 

 ّٓ  .ُمرشم٣م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد ه٤م شمق

 افكتاتوب

ام ذم ًم٘مد ضم٤مء اومتت٤مح اعمدارس ذم يميرسمالء ُمتي٠مظّمرًا سمًي٥ٌم اٟمتِمي٤مر اًمٙمت٤مشمٞمي٥م ومٞمٝمي٤م، وٓؾميٞمّ 

ٚمّ٘ميقن اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ وُمٌي٤مدئ اًمرووتلم اعم٘مّدؾمتلم. واعمٕمروف أّن اًمٓمالب ذم اًمٙمت٤مشمٞمي٥م يت

 ب اعمدارس. ٦م واخلّط اًمٕمريب، ويم٤من قمددهؿ يٗمقق قمدد ـماّل ًمٞمّ احل٤ًمب إوّ 

طمتّيك  ،ًمٕميدم اإلىمٌي٤مل قمٚمٞمٝمي٤م ،ذم ومتح اعمدارس سم٤مًمٖم٦مً  وىمد وضمدت احلٙمقُم٦م إمقسم٦مً 

ب سم٢مدظم٤مل أسمٜم٤مئٝمؿ إمم اعمدارس ُمقر اًمٓماّل أُ ت إمم همٚمؼ اًمٙمت٤مشمٞم٥م، وإضم٤ٌمر أوًمٞم٤مء اوٓمرّ 

 . احلٙمقُمٞم٦ّم

ومٙم٤مٟمي٧م  ،ب اعمدارس احلٙمقُمّٞمي٦م ذم يميرسمالءسمٕمدد ـماّل  ٦مٌ م ُاضمري٧م إطمّم٤مئٞمّ 64;3وذم ؾمٜم٦م 

 اًمٙمت٤مشمٞم٥م مخًامئ٦م. ـماّلب  اًمٜمتٞمج٦م ىمد سمٚمٖم٧م أرسمٕمامئ٦م ـم٤مًم٥م وم٘مط، سمٞمٜمام سمٚمغ قمدد

ّرومٞم٦م يا٤مًمح ضمؼم ُمٜمّمي٥م ُمتّميإؾُمت٤مذ م قمٜمدُم٤م شمقمّم اعمرطمقم 58;3ذم ؾمٜم٦م أّٟمف ويالطمظ 

ُميـ ُميدير اعمتقؾميٓم٦م وُميدير ُمدرؾمي٦م آسمتدائّٞمي٦م  ُمٙمّقٟمي٦مٍ  ٦مٍ ظم٤مّاي ٦مٍ يمرسمالء دقم٤م إمم شمِمٙمٞمؾ جلٜم

 ٤ًم. طمٞم٨م أهمٚم٘م٧م اًمٙمت٤مشمٞم٥م  ٤مئٞمّ  ،قمٌد اهل٤مدي اعمخت٤مراًمًّٞمد وُمٗمّتش اعمٕم٤مرف 

 اددارس األهلّوة واحلكومّوة

وُم٤م سمٕمده قميّدة ُميدارس، ؾميٕمك سمتِميٞمٞمده٤م  ٧ًم ذم يمرسمالء ىمٌؾ آٟم٘مالب اًمٕمثامينّ ًم٘مد شم٠مؾّم 

وإقمالن اعمنموـم٦م ؾمٜم٦م  ومٞمٝم٤م سمٕمد آٟم٘مالب اًمٕمثامينّ  ىم٤مُم٧م ُمدارس أضمٜمٌّٞم٦مٌ رضم٤مٓت يمرسمالء، يمام 

 م. :2;3

 وذم هذا اًمٌح٨م يّٓمٚمع اًم٘م٤مرئ قمغم ٟمِم٠مة اعمدارس ذم يمرسمالء وشم٠مؾمٞمًٝم٤م، وهل: 
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 ح ـ املذسظح اًشؼذيّ 2

ويم٤من ُمقىمٕمٝم٤م ظمٚمػ  م 3;:3ومتح٧م ؾمٜم٦م  شمٕمتؼم ُمـ أىمدم اعمدارس احلٙمقُمّٞم٦م ذم يمرسمالء،

 يد واًمؼمق واهل٤مشمػ. ُمديري٦م اًمؼم

إّن ُمّدة اًمدراؾم٦م ومٞمٝم٤م أرسمع ؾميٜمقات، يمي٤من ييدرس اًمٓم٤مًمي٥م ذم اًمًيٜم٦م إومم ُمٜمٝمي٤م ُمٌي٤مدئ 

اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م، ويم٤من )اعماّل( هق اعم١ًمول قمـ شميدريس اًمٓم٤مًمي٥م، وشُمٓمٚميؼ قميغم شمًيٛمٞم٦م هيذا 

 اًمّمػ سمي)آطمتٞم٤مط(، وسمٕمد أن يتّؿ اًمٓم٤مًم٥م دراؾمتف ومٞمٝم٤م ُيٛمٜمح اًمِمٝم٤مدة آسمتدائّٞم٦م. 

٦م أُّم٤م اعمقاوٞمع واًمدروس اًمتل يتٚمّ٘م٤مهي٤م ومٝميل اًمٚمٖمي٦م اًمؽميمٞمي٦م، يميام شميدّرس اًمٚمٖمي٦م اًمٗمرٟمًيٞمّ 

يم٤مٟم٧م شُمؽمضمؿ إمم اًمٚمٖمي٦م اًمؽميمٞمي٦م سم٤مقمت٤ٌمرهي٤م اًمٚمٖمي٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ٦م أيْم٤ًم، سَمْٞمَد أّن ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م واًمٗم٤مرؾمٞمّ 

يمي٤مًمٜمحق  اًمٕمرسمّٞمي٦م٦م واًمٚمٖمي٦م إظميرى اًمٕمٚميقم اًمديٜمّٞمياًمدراؾميّٞم٦م  ٦م اًمِم٤مئٕم٦م. وُميـ اعميقادّ اًمرؾمٛمٞمّ 

٦م ٦م واًمري٤مويي٦م اًمٌدٟمّٞمييواعمٜمٓمييؼ وطمٗمييظ اًمّمييحّ  ٤مت واجلٖمراومٞميي٦م واخلييطّ رف واًمري٤موييٞمّ يواًمّميي

 آسمتدائّٞمي٦م لمٛميواًمٓم٤مًم٥م اعمتخّرج ُمـ هذه اعمدرؾم٦م حيّؼ ًميف اًميدظمقل إمم دار اعمٕمٚمّ ، واًمرؾمؿ

 ٦م. ٦م اًمؽميمٞمّ ٦م واًمٕمًٙمريّ واعمدارس إهٚمٞمّ 

ًمًٞمّد قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار، واًمًٞمّد ويم٤من ممّـ ىم٣م ؿمٓمراً ذم هذه اعمدرؾم٦م اًمديمتقر ا

٤مب، واًمًٞمّد ضمقاد اًمًٞمّد ُمٝمدي اًمٜم٘مٞمي٥م، واًمًيٞمّد ه٤مؿميؿ قمٌد اًمرّزاق اًمًٞمّد قمٌد اًمقهّ 

وذًميؽ ذم ؾميٜم٦م  ،ُمٕمٚماًم ومٞمٝم٤م  ٟمقر اًمديـ اًمِمػمواينّ لمر قمٌد اًمقّه٤مب اخلٓمٞم٥م وهمػمهؿ، وقمُ 

 .   ه3543

 ـ املذسظح االةذذائّيح 3

م، ويم٤مٟم٧م شمِميتٛمؾ 32;3اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمّٞم٦م أيْم٤ًم، وذًمؽ ؾمٜم٦م  ٧ًم هذه اعمدرؾم٦م ُمـ ىمٌؾؾّم أُ 

اًمًيّٞمد يمي٤مفمؿ اًمًيّٞمد  :٦م. وُمـ أسمرز ـمالهب٤م آٟميذاكقمغم أرسمٕم٦م اٗمقف، شُمدّرس ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞمّ 

                                                                    

 . 144 ظ الٌزٍبض، هَسى رو٘ل. ز التًل٘ن فٖ الًطاق فٖ الًْس الًخوبًٖ األذ٘ط،(  1
 . 154ظ  ،الوػسض السبثك(  2

 . 378 ظ، 2 د السْطٍضزٍٕ، غبلح هحوسلت األلجبة، (  3
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 اًمًّٞمد قمٌد اًميرّزاق، واًم٘مزويٜمّل  إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـاًمًّٞمد أمحد اًمٜم٘مٞم٥م، وقمزيز أؾمد ظم٤من، و

 .  إدي٥م أمحد طم٤مُمد اًمٍماف :ز أؾم٤مشمذم٤مأسمر. قوهمػممهاًمقّه٤مب  قمٌداًمًّٞمد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـ املذسظح اًحعينّيح 4

م، ويم٤مٟم٧م سمٛمًيتقى اعميدارس :2;3اعمّم٤مدف ؾمٜم٦م   ه3549ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  ٧ً37م ذم شم٠مؾّم 

ذم  ُمديرًا، وسمٕمد شم٠مؾميٞمس احلٙميؿ اًميقـمٜمّل  زا ه٤مدي اًمِمٝمرؾمت٤مينّ ػمُماًمًّٞمد آسمتدائّٞم٦م، وقملّم هل٤م 

٦م شُمدار ُمـ ىمٌؾ وزارة اعمٕم٤مرف اإليراٟمّٞم٦م قمغم أؾم٤مس اعم٘م٤مسمٚم٦م سم٤معمثيؾ اًمٕمراق أاٌح٧م هذه اعمدرؾم

٤مب، قمٌيد اًمقّهياًمًيّٞمد  اًمًّٞمد قمٌيد اًميرّزاقهب٤م وُمـ ـماّل  >سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمدارس اًمٕمراىمّٞم٦م ذم إيران

ًّ اًمًّٞمد ا٤مدق اًمًّٞمد و  قن آل ـمٕمٛم٦م. طم

 ـ املذسظح االةذذائّيح اًنمىرجيح 5

 ٦م سم٤معمدرؾم٦م آسمتدائّٞم٦م، ويم٤مٟم٧م ُم١مًّمٗم٦مً اعمدرؾم٦م اًمرؿمديّ وظمالل احلرب اًمٕم٤معمّٞم٦م إومم ُمزضم٧م 

ب، أي ٦م اٗمقف، شمِمٖمؾ ىمًاًم ُمـ سمٜم٤مي٦م اعمدرؾم٦م آسمتدائّٞم٦م إومم ًمٚمٌٜملم ُمع ٟم٤مدي اًمٓمياّل ُمـ ؾمتّ 

 ٦م اًمؼميد واًمؼمق واهل٤مشمػ طم٤مًمٞم٤ًم(.)ُمديريّ 

 م3193شنة  اددرشةاالبتدائوة
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ُميـ  ير احلّٚمي٦م، ويم٤مٟمي٧م  أُّم٤م سمٜم٤مي٦م اعمدرؾم٦م آسمتدائٞم٦ّم ومٙم٤مٟم٧م ذم حمّٚم٦م اًمٕم٤ٌّمؾمٞم٦ّم اًمنمىمٞم٦ّم قميغم ُم٘مرسمي٦م

 لم قمٍماً. ٦م ا٤ٌمطم٤مً، ودرؾم٤ًم ًمٚمٛمٓم٤مًمٕم٦م ودرؾملم قمٛمٚمٞمّ شمٚمّ٘مـ اًمٓمالب صمالصم٦م دروس قمٛمٚمٞمّ 

 ح ـ املذسظح اًجعفشيّ 6

ُمٝميدي احل٤مّج حمّٛمد وىمد أذف قمغم شم٠مؾمٞمًٝم٤م ،  ه:354/م34;٧ً3م ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م شم٠مؾّم 

ـمٚميؼ قميغم أُ و٤مٟم٤ًم، ًمدراؾم٦م جمّ سمحٞم٨م شمٙمقن ا ،خمتٚمٗم٦مٍ  ويم٤مٟم٧م شم٘مٌؾ اًمتالُمٞمذ ُمـ أضمٜم٤مسٍ  احل٤مئرّي،

 شمًٛمٞمتٝم٤م آٟمذاك اؾمؿ )ُمٙمت٥م اهلٜمقد(. 

 ـ أّي ومٞميف اًمتٚمٛمٞميذ ُِمي س اهلٜمقد ُمٙمت٤ًٌم جم٤ّمٟمّٞم٤ًم ُي٘مًٌؾ ، وم٘م٤مل: أؾّم ذيمره٤م إب أٟمًت٤مس اًمٙمرُمكمّ 

ـم٤مًمٌي٤ًم،  352يم٤من، وىمد أدظمٚميقا ومٞميف شمٕمٚميٞمؿ اًمٚمٖمي٦م اإلٟمٙمٚمٞمزيي٦م، وذم اعمٙمتي٥م أن ٟمحيق  ٦مٍ رقمٞمّ 

 ٞمٝمؿ.٦م، ويمذًمؽ أهمٚم٥م ُمٕمٚمٛمّ ٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ ٦م اًمدوًموأهمٚمٌٝمؿ ُمـ رقمٞمّ 

ومل يٓمؾ اًمٕمٝمد هبذه اعمدرؾم٦م> وذًمؽ سم٥ًٌم إقمالن احلرب اًمٕمٔمٛمك قمغم إٟمٙمٚمؽما وطمٚمٗم٤مئٝمي٤م 

 ٦م. مم٤ّم أّدى إمم إهمالق اعمدرؾم٦م اعمذيمقرة ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اعمحّٚمٞمّ  >م39;3/ ه3555ذم ؾمٜم٦م 

 ـ مذسظح اًعادج األيذاَ 7

ار، واومتتح٧م ُمدرؾمي٦م اًمًي٤مدة ٓسمتدائٞم٦ّم اًم٘مديٛم٦م ُمـ ىمٌِؾ اًمزوّ م اطمؽمىم٧م اعمدرؾم٦م ا37;3وذم ؾمٜم٦م 

إّٓ أّ ي٤م ميّدُم٧م  ،٦مً ُم٤مًمٞمّ  متٜمح ًمٓمالهّب٤م ُم٤ًمقمدةً  ٦مً أهٚمٞمّ  إيت٤مم سمًٕمل أطمد إصمري٤مء اهلٜمقد، ويم٤مٟم٧م ُمدرؾم٦مً 

٦م، وسمٕمد ذًمؽ أظميذت ًٝم٤م ومتحٝم٤م صم٤مٟمٞم٦م> وذًمؽ ًمٜمدرة اعمخّّمّم٤مت اعم٤مًمٞمّ أظمػماً، ومل يٙمـ سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م ُم١مؾّم 

 ي٦م اعمٕم٤مرف شمقّزع اعمخّّمّم٤مت قمغم اًمٓماّلب اًمٗم٘مراء ذم هذا اًمٌٚمد. ُمدير

 سم٠مرسمٕمي٦م ايٗمقٍف  م اومتتح٧م اعمدرؾم٦م آسمتدائّٞم٦م صم٤مٟمٞمي٦مً :3;3ؾمٜم٦م  وسمٕمد آطمتالل اًمؼميٓم٤مينّ 

 ٤ًم(. ٦م، وهل اًمدار اعمًاّمة سمدار ؿمٛمس اًمدوًم٦م )طمًٞمٜمّٞم٦م رسمٞمٕم٦م طم٤مًمٞمّ ذم سمٜم٤مي٦م أهٚمٞمّ 

، وشميدّرس ومٞمٝمي٤م اًمٜمجػ، ويم٤مٟم٧م ُمٜمي٤مه٩م دراؾميتٝم٤م ايٕم٦ٌمً  م ُٟم٘مٚم٧م إمم حمّٚم٦م سم٤مب 42;3وذم قم٤مم 

ـ اًمّمّػ  ٦م اسمتداءً اًمٚمٖم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزيّ  ذم هيذا اًمٕمي٤مم سمًي٥ٌم  ٦مً همٚم٘م٧م اعمدارس آسمتدائٞم٦ّم قم٤مُّميأُ ل. وىمد إوّ  ُم

                                                                    

ٖ، د ( 1) طة( ، لألة ؤًستبس هبضٕ الىطهل ، ضهؿبى 118، ظ 3هزٔل )لغٔ اًل ل  1330، السٌٔ الخبًٔ٘ َٗل ـ ؤ  م.   1912ّـ 
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ـ  و ،م شميّؿ وميتح اعميدارس44;3م، وقمٜمدُم٤م أـميّؾ قمي٤مم 42;3ٟمِمقب اًمثقرة اًمٕمراىمٞم٦ّم اًمٙمؼمى ؾمٜم٦م  ُمي

 .  يم٤مُمٚم٦مً  وأاٌح٧م ُمدرؾم٦مً  تح٧م سمخٛم٦ًم اٗمقٍف طمٞم٨م اومت ،وٛمٜمٝم٤م هذه اعمدرؾم٦م

هيؿ اًمًي٤مدة ـماّلب  اًم٤ًمدس ومٞمٝم٤م آٟمذاك أرسمٕم٦م اًمّمّػ ـماّلب  أّٟمف يم٤من قمدد :وُمـ اًمٓمريػ

، وٟمجيح اعمّميٕمٌّل  طمًلم اًمًٕمٞمد آل ـمٕمٛم٦م، وُم٤مضمد ؾميٚمٞمؿ، وشم٘ميّل حمّٛمد قمكم اًمًٕمٞمد، وحمّٛمد 

 ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من وم٘مط. 

 ـ املذسظح األحمذيّح 8

اًمِميٞمخ ًيٝم٤م م، وُم١مؾّم 44;3ت ًمٖم٤ميي٦م ؾميٜم٦م م واؾميتٛمرّ 43;3 هذه اعمدرؾم٦م ؾمٜم٦مشم٠مؾّم٧ًم 

اًمرئٞمس ا٤مطم٥م )اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمّٞم٦م(، وىمد ؾمٕمك ـم٤مًم٥م سم٤مؿم٤م اًمٜم٘مٞم٥م سمٗمتحٝم٤م قمٜميدُم٤م يمي٤من ُمٝمدّي 

 ٞم٦م ًمٖمرض سومٝم٤م قمغم اعمدرؾم٦م. وزيرًا ًمٚمداظمٚمّٞم٦م، وُمٜمحٝم٤م ُمٌٚمٖم٤ًم ُم٘مداره أًمػ روسمّ 

 ح ـ املذسظح اًفيصٌيّ 9

 ُمـ رضم٤مٓت يمرسمالء، وهؿ:  ٦ًمٍ ١مؾّم ُم م سم٢مذاف هٞمئ٦مٍ 44;3ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم 

طمًيـ أسميق اعمح٤مؾميـ اًميذي شميقمّم وزارة اعمٕمي٤مرف، حمّٛميد اًمِمٞمخ قمٛمر اًمٕمٚمقان، واًمِميٞمخ 

حمٛمقد اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م اًمًّٞمد قمكم أسمق احل٥ّم، واًمِمٞمخ قمٌد اًمرو٤م ُم٤مل اه، وحمّٛمد واًمِمٞمخ 

 قم٤مشم٘مٝمؿ سف ل ضم٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن سم٤ٌمريس، وم٠مظمذوا قمغموأطمد ظمرجّي  ،ؾمٙمرشمػم جلٜم٦م اًمت٠مؾمٞمس

 اعم٤ٌمًمغ اًمالزُم٦م هل٤م. 

روى سمٕمض اعمٕمّٛمريـ أّن أؾم٤مشمذم٤م هؿ: اًمًٞمّد جمٞمد اًمًيٞمّد ضميقاد آل ـمٕمٛمي٦م، واًمِميٞمخ 

ُميٜمٝمؿ  اد، واًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اًم٘م٤ميض )ىمّمػم إدسم٤مء(، ويم٤من يت٘م٤مى يميؾٌّ قمٌد إُمػم احلدّ 

 ٦م. قن روسمٞمّ ٤ًم ىمدره ؾمتّ راشم٤ًٌم ؿمٝمريّ 

ٌّي٦م اًميديـ اًمًيّٞمد إمم يمرسمالء يم٤من سمّمحٌتف ُمٕمي٤مزم ّول إوًمدى جملء ضمالًم٦م اعمٚمؽ ومٞمّمؾ  ه

 ،قمٚمقان أن شمٙمقن هذه اعمدرؾم٦م رؾميٛمٞم٦ماحل٤مّج ـمٚم٥م ُمٜمف قمٛمر و وزير اعمٕم٤مرف آٟمذاك،  احلًٞمٜمّل 

ٌّك اعمٚمؽ ـمٚمٌف  م. 46;3وذًمؽ ؾمٜم٦م  >ومٚم
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ف> شمقًّمي٧م إدارمي٤م وزارة اعمٕمي٤مر ،٦م٦م قمـ إدارم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مًمٞمّ وٟمٔمرًا ًمٕمجز اهلٞمئ٦م اإلداريّ 

 م.  47;3يم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م  >٦م اعمدارس احلٙمقُمّٞم٦م، وأاٌح٧م ذات اّٗملمسمٌ٘مٞمّ  ؾمقةً أُ 

 ح ـ املذسظح اًجعفشيّ :

د يّد ُمٝميدي حمٛمييُّمديره٤م اًمِمٞمخ حمٛم ٦مً أهٚمٞمّ  م، ويم٤مٟم٧م ُمدرؾم٦مً  :4;3شم٠مؾّم٧ًم ؾمٜم٦م 

٦م إومم( ًمٞمّ ٦م(، صمّؿ ُمدرؾم٦م )يمرسمالء إوّ يم٤مفمؿ احل٤مئرّي، وأّول اؾمؿ هل٤م )اعمدرؾم٦م اجلٕمٗمريّ 

، وشمٌّدًم٧م سم٤مؾمؿ )سم٤مب اًمٓم٤مق( وُمديره٤م اًمًٞمّد ه٤مؿمؿ و ُمديره٤م اًمًٞمّد حمّٛمد ٟمقري أيْم٤مً

اخلٓمٞم٥م، صمؿ شمٌدًّم٧م أظمػماً سم٤مؾمؿ )ُمدرؾم٦م اًمًٌط(، وُمديره٤م اًمًٞمّد حيٞمك حمّٛمد قميكم آل 

 ـمٕمٛم٦م. 

ذم اًمدوًمي٦م، واٟمت٘مٚمي٧م إمم  ُمـ اًمتالُمٞمذ اًمذيـ شمًٜمّٛمقا ُمٜم٤ما٥م رومٞمٕمي٦مً  ختّرج ُمٜمٝم٤م ٟمخ٦ٌمٌ 

م. ُميـ اعمٕمّٚمٛميلم اًميذيـ اؿميتٖمٚمقا 73;3ذم حمّٚم٦م سم٤مب اًمًالعم٦م وذًمؽ ؾمٜم٦م  سمٜم٤ميتٝم٤م اجلديدة

، واًمًٞمّد ذايمر اًمًٞمّد طمًلم، وقمٌد اًمرؾمقل إؾمامقمٞمؾ، وُمٝمدي قمٌد اعمٜمٕمؿ اًمٙم٤مفمٛمّل  :ومٞمٝم٤م

 ، وضمقاد سم٤مىمر، واًمًٞمّد أمحد ٟمٕمٛم٦م اًمقيمٞمؾ. ّد ضم٤مؾمؿ اًمِماّم 

قمكم حمّٛمد حيٞمك اًمًّٞمد م واًمتحؼ ُمديره٤م اعمرطمقم 83;3ي 82;3اٟم٘مًٛم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م ؾمٜم٦م 

، وىميد قم٤مًمٞمي٦مٍ  م، ويم٤من هذا ذا مّهي٦مٍ 84;3/ 33/  37آل ـمٕمٛم٦م إمم وفمٞمٗمتف ذم اًمتٗمتٞمش سمت٤مريخ 

 .رومٞمٕم٦مً  وُمٜمزًم٦مً  ذائٕم٦مً  أطمرز ؿمٝمرةً 

 طح ـ املذسظح املذىظّ 21

ّرف ًميقاء يميرسمالء يوُمتّمي ،أطمد رضمي٤مٓت اًمثيقرة اًمٕمراىمّٞمي٦م)ضمالل سم٤مسم٤من اًمًّٞمد جٝمقد سمو

ؿمي٤ميمر إؾُميت٤مذ هلي٤م  م. ويمي٤من أّول ُميديرٍ 52;3ٓم٦م ذم ؾميٜم٦م عمدرؾم٦م اعمتقؾّم شمّؿ شم٠مؾمٞمس ا (آٟمذاك

، قمٚمٛميّل  ، صميّؿ وُميتح وميرعٌ أديبّ  تح ومٞمٝمي٤م وميرعٌ ٦م، واومُتيأاٌح٧م صم٤مٟمقيّ  ضم٤مؾمؿ، وسمٕمد قمّدة ؾمٜمقاٍت 

ُمٜمٝمي٤م  ،٦م يمرسمالء ًمٚمٌٜميلم. وهٜمي٤مك ذم ُمريميز يميرسمالء ُميدارس يمثيػمةٌ وُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم إقمداديّ 

 ويمذًمؽ ذم اًم٘مرى اعمج٤مورة ًمٚمٛمديٜم٦م.  ،دادي٦موإقم ٓم٦مٌ وُمتقؾّم  اسمتدائّٞم٦مٌ 
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ىم٤مُم٧م احلٙمقُم٤مت سمرقم٤مي٦م هذه اعمدارس وآهيتامم  ،ذم اًمٕمراق وُمٜمذ شم٠مؾمٞمس احلٙمؿ اًمقـمٜمّل 

، ٦مً ظم٤مّاي ٦مً م أوًم٧م احلٙمقُم٤مت ضم٤مٟم٥م اًمتٕمٚمٞمؿ أمهّٞمي:7;3هب٤م، وسمٕمد صمقرة اًمراسمع قمنم ُمـ متقز 

 ،وىمريي٦مٍ  اًمٕمٚمؿ إمم يمّؾ سمٞم٧ٍم  ٦م إؾمد جل٤مٟم٥م وزارة اًمؽمسمٞم٦م> ُمـ ذًمؽ إدظم٤ملطمٞم٨م رادت طمّّم 

 ٤ًم. وضمٕمٚمتف إًمزاُمٞمّ 

 مدارس افبنات

ـَ  سمٕمد أن يم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜمًقّي  ذم يمرسمالء ُم٘متٍمًا قمغم سمٕمض اًمٜم٤ًمء اعمتٕمّٚمامت اًمٚميقايت ي٘مٛمي

اًمتٕمٚمٞمؿ واؾمٕم٤ًم، واإلىم٤ٌمل قميغم  ، أاٌح ٟمٓم٤مُق اٖمػمةٍ  اًمٙمريؿ وم٘مط ذم دورٍ  اًم٘مرآنَ  سمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٤مِت 

 زايد. ُمت دظمقل اعمدارس سمِمٙمؾٍ 

 :  شم٠مؾّم٧ًموُمـ هذه اعمدارس اًمتل 

 ـ املذسظح االةذذائّيح األوىل 2

 ،ًمٚمٌٜم٤مت اسمتدائّٞم٦مً  اؾمتٓم٤مقم٧م احلٙمقُم٦م أن شمٗمتح ُمدرؾم٦مً  ،يمٌػمةٍ  م وسمٕمد ضمٝمقدٍ  32;3ذم قم٤مم 

همٚم٘م٧م ًم٘مّٚمي٦م اإلىمٌي٤مل قمٚمٞمٝمي٤م، أُ ٦م، صمّؿ ٦م واًمٕمرسمٞمّ سم٤مؾمؿ )آسمتدائّٞم٦م إومم( ُيدّرس ومٞمٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞمّ 

ذم  ةً م، وسم٘مٞمي٧م ُمًيتٛمرّ ;4;3ؾميٜم٦م  حٝم٤م سمٕمد طمّمقل اًمٕميراق قميغم احلٙميؿ اًميقـمٜمّل قمٞمد ومتأُ و

   .ؾمػمه٤م. وىمد شمٌّدل اؾمؿ اعمدرؾم٦م اًمٞمقم إمم ُمدرؾم٦م ظمدجي٦م اًمٙمؼمى

 االةذذائّيح اًعّتاظّيح ـ 3

٤ٌّمؾمّٞم٦م ًمٚمٌٜم٤مت سم٤مؾمؿ ) اسمتدائّٞم٦مٌ  م ُمدرؾم٦مٌ 64;3سمٕمد ذًمؽ ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم  إومم( وراطمي٧م اًمٕم

صمّؿ  ،إلحل٤مق سمٜم٤ممؿ ذم اعمدرؾم٦ميم٤موم٦م ٝم٧م إىم٤ٌمًٓ ؿمديدًا ُمـ ىمٌؾ إهٚملم شمًت٘مٌؾ اًمٓم٤مًم٤ٌمت، وواضم

 ،دت سمٕمده٤م اعمدارس قمغم اظمتالف ُمراطمٚمٝم٤م> طمٞم٨م شمّؿ وميتح ُمدرؾمي٦م إطميداث احلًيٞمٜمّٞم٦مشمٕمدّ 

٤ٌّمؾمّٞم٦م وُمدرؾم٦م إطمداث  وهمػممهي٤م، وسمٛميرور اًميزُمـ ؿميّٞمدت ُميدارس ًمٚمٌٜمي٤مت ذم ُمريميز اًمٕم

 اعمديٜم٦م، صمّؿ ؿمٛمٚم٧م اًم٘مرى اعمج٤مورة. 
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 متوّشطة افبنات

 م أّول ُمتقؾميٓم٦مٍ 64;3طمٞمي٨م شم٠مؾّمًي٧م ذم ؾميٜم٦م  ُمٚمحيقظٍ  ًع ٟمٓم٤مق اًمتٕمٚمٞمؿ سمِمٙمؾٍ اشمّ 

قميغم  ، ومل يٛميِض وىمي٧ٌم وإديبّ  سمٗمرقمٞمٝمي٤م اًمٕمٚمٛميّل  ٦مً ًٕم٧م وأاٌح٧م صم٤مٟمقيّ ًمٚمٌٜم٤مت، صمّؿ اشمّ 

إٟمِم٤مئٝم٤م طمتّك ؿمٝمدت إىم٤ٌمًٓ ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ُمـ ـم٤مًم٤ٌمت اعمدارس آسمتدائٞم٦ّم، وهٙمذا أظمذت 

 ٞم٤ًم. شمتقؾّمع شمدرجي

قمٚماًم سم٠مّن ُمديري٤مت اعمٕم٤مرف مل شمٙمـ ىمد ؿمٛمٚم٧م أًمقي٦م اًمٕمراق يمّٚمٝم٤م يمام هق آٓن> طمٞم٨م يم٤مٟم٧م 

٦م ُمٕم٤مرف ًمقاء سمٖمداد، صمّؿ تّقًم٧م اعمراضمٕم٤مت إمم ُمديري٦م ُمٕم٤مرف احلّٚم٦م ؾمٜم٦م اعمراضمٕم٤مت ُمع ُمديريّ 

 ٦مٍ أّول ُمديرّيييشم٠مؾّمًيي٧م م 65;3اًمتييل شمِمييٛمؾ ُمٜمٓم٘ميي٦م اًمٗمييرات إوؾمييط، وذم ؾمييٜم٦م  ،م43;3

 ف ذم ًمقاء يمرسمالء. ًمٚمٛمٕم٤مر

 اجلوامع واحلسونّوات

شمِمتٝمر يمرسمالء إمم ضم٤مٟم٥م ُمٕم٤مهده٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م سمٙمثرة ضمقاُمٕمٝم٤م ويمذًمؽ طمًيٞمٜمّٞم٤مم٤م> ومٗميل يميّؾ 

 ىمٞمؿ ًمٚمٕم٤ٌمدة وشم٠مدي٦م ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم. أُ ُمًجدًا  ُيِم٤مهد اعمرءُ  ـمريٌؼ  ُمٜمٕمٓمٍػ 

ؾ أايح٤مهب٤م، ٟمِميئ٧م ُميـ ىمٌيأُ وٟمحـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م طمٍمه٤م ذم هذا اًم٤ٌمب> ّٕن ىمًاًم ُمٜمٝمي٤م 

ت اًمتيل اّل اًمًيجيمام شمثٌي٧م ذًميؽ  >٦م أوىم٤مف يمرسمالءواًم٘مًؿ أظمر وِوع ت٧م إذاف ُمديريّ 

 ٦م اعمذيمقرة. اـّمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمديريّ 

 وًمٙمٜمّٜم٤م ٟمذيمر اًمِمٝمػمة ُمٜمٝم٤م واًم٘مديٛم٦م واعمٜمدرؾم٦م: 

 . 7ـ جامع سأط اًحعني2

اًمًدرة، ويمي٤من  سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مب 7ؾمّٛمل سمذًمؽ ٟم٦ًٌم عمقىمٕمف ذم ضمٝم٦م رأس اإلُم٤مم احلًلم

، 7ُم٘مي٤مم رأس احلًيلم ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وذم وؾمط هذا اجلي٤مُمع اًمتي٤مرخيّل ُمـ أىمدم اجلقاُمع إصمريّ 

 .  وىمد ؿمٛمٚمف اهلدم سم٥ًٌم اومتت٤مح ؿم٤مرع احل٤مئر احلًٞمٜمّل 
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 ـ جامع عمشان ةن ؼاهني 3

وهيق ،  ه589ُمـ أىمدم ُم٤ًمضمد يمرسمالء، ؿمّٞمده قمٛمران سميـ ؿمي٤مهلم أُميػم اًمٌٓمي٤مئح ذم ؾميٜم٦م 

ذم شمقؾميٞمع واٟمتِمي٤مر احلريمي٦م اًمٕمٚمٛمّٞمي٦م  يمٌيػمٌ  اًمنميػ، ويمي٤من ًميف ؿمي٠منٌ  احلًٞمٜمّل  اعمٚمحؼ سم٤محلرم

 واًمديٜمّٞم٦م. 

 ـ جامع املريصا ؼفيع خان 4

٦م ذم اعمرطمٚم٦م إومم ُم٤م سملم يمرسمالء وظمي٤من اًمٜمخٞمٚمي٦م، أي )ظمٚميػ ُمٕمٛميؾ ي٘مع قمغم  ر اهلٜمٞمديّ 

، رئٞمس وزراء إيران ادر إقمٔمؿاًمٞمِمامغ طم٤مًمٞم٤ًم(. ويرضمع شم٤مرخيف إمم قمٝمد اعمػمزا ؿمٗمٞمع ظم٤من

٦م ذم ـمري٘مف إمم اًمٜمجػ، وُدوميـ اًمذي زار يمرسمالء وأىم٤مم قمغم  ر اهلٜمٞمديّ  ،٤مم اًم٘م٤مضم٤مريرلماًم٤ًمسمؼ أيّ 

 قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار. اًمًّٞمد ذم اعمًجد اعمذيمقر يمام ضم٤مء ذم جمٛمققم٦م 

ُميّر سمي٠مرايض )اًمًيٜم٘مر(  ،عمديٜمي٦م يميرسمالء وًمدى زي٤مرة اًمًٚمٓم٤من ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

ذم ـمري٘مف إمم اًمٜمجػ إذف، وؾم٤مر ذم ؾمٗمح هذا اًمٜمٝمر ُم٤مّرًا سم٤معم٘مؼمة اهلٜمٞمدّي٦م  اًمتل شم٘مع قمغم  ر

٦م ويميذًمؽ قمٜميد شمِميٞمٞمد يمام ذيمر ذًمؽ ذم رطمٚمتف اعمًاّمة )ؾمٗمرٟم٤مُمف ٟمي٤مسي( سم٤مًمٗم٤مرؾميٞمّ  ،اًم٘مديٛم٦م

ذت إرايض اًمقاىمٕمي٦م سمي٤مًم٘مرب ُمٜمٝمي٤م اخّت   ه3527ُم٘مؼمة وادي أيٛمـ ذم أصمٜم٤مء همرق يمرسمالء ؾمٜم٦م 

 وادي اًمّمٗم٤مء احل٤مًمٞم٦م ًمٚم٥ًٌم اعمذيمقر.  ُم٘مؼمةَ 

،  ه;353آهمي٤م ضمي٤من ذم ؾميٜم٦م احل٤مّج قمكم وأظمٞمف احل٤مّج وىمد ضمّدد سمٜم٤مء هذا اجل٤مُمع اعمرطمقُم٤من 

 سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وأّوهل٤م:  ّوٟم٧م ومٞمٝم٤م أسمٞم٤مت ؿمٕمرٍ دُ  ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  وُٟم٘مِم٧م قمغم اًم٤ٌمب يُمتٞم٦ٌمٌ 

 يـ ُمًجد قم٤مزم يمف اٟمدر يمرسمال اؾم٧م إطمٌذا 

 ٞم٤من درٟمزد حمراسمش دوشم٤م اؾم٧مىم٤مُم٧م اومال يم

                                                                    

 : ؤىّ الو٘طظا ضف٘ى ذـبى ضئـ٘س   453فٖ هبزٍٓ وطثالء، ظ  1956الوكجَو فٖ ث٘طٍت سٌٔ ( شوط غبحت )الوٌزس( 1)

فمس شوط فـٖ وتبثـِ   ؛ ّصا الطؤٕ غ٘ط ؤىّ الس٘س هحوٍس حسي هػكفى الىل٘ساض ٗٔربلف ،الفطلٔ الط٘رٍ٘ٔ زٔفي فٖ وطثالء
؛ ثإًِّ ضئ٘س الكطٗمٔ الط٘ر٘ٔ َّ غ٘ط غح٘ح( طظا ضف٘ى ذبى الصٕ ًٌِٗ٘ غبحت )الوٌزسؤىّ الو٘( 3)هسٌٗٔ الحس٘ي د 

لُتـل فـٖ    ، ٍلـس ( بش بىّ الو٘طظا قبّط ضفًٖ٘ ذبى الحىبن اإلغجْبًٍٖ َّ هاسٍس الكطٗمٔ الوًطٍفٔ ثبسوِ )الطفًٍ٘٘ٔ
 ّـ.  1262اسكٌجَل ضطّ لتلٔ سٌٔ 
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 ْمح ُمـ اًمٌٞم٧م إظمػم: يمام يتّ   ه ;352ؾمٜم٦م  لهة اًمت٤مريخ وُم٤مدّ 

 ظمقاؾمتؿ آرم ُمث٤مزم هبر ؾم٤مًمش قم٘مؾ گٗم٧م 

 ُمًجد أىمَم سمقد أوٟمرا يمف در وادى اٗم٤م اؾم٧م

.   ه;353وشمي٤مريخ اًمث٤مٟمٞمي٦م ؾميٜم٦م ،  ه;352شم٤مريخ إومم ؾميٜم٦م  ،يمام ُٟم٘مِم٧م قمغم سم٤مسمف يُمتٞمٌت٤من

٦ٌّمٌ  ٦مٌ ظم٤مّا  اعمذيمقر ُم٘مؼمةٌ  وإمم ضم٤مٟم٥م اعمًجد مّدم اًم٘مًيؿ اًمٕمٚميقي ُمٜمٝمي٤م،  ،ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  قمٚمٞمٝم٤م ىم

 .   ه3544اعمتقرّم ؾمٜم٦م احل٤مئرّي  اجلٝمرُمّل  ه٤مؿمؿ احلًٞمٜمّل اًمًّٞمد وُدومـ ومٞمٝم٤م اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ 

 ـ جامع اًرسداس حعن خان 5

ـّ اعمٕمامرّي  ُمـ اعم٤ًمضمد اًم٘مديٛم٦م، ويم٤من يٕمّد آّي٦مً  ح٘م٤ًم سم٤معمدرؾم٦م اًمديٜمّٞم٦م اًمٌديع، ويم٤من ُمٚم ذم اًمٗم

 ، وأاٌح اًمٞمقم أصمرًا سمٕمد قملم. اعمٕمرووم٦م سم٤مؾمٛمف

 ـ اًجامع اًنارصي 6

 3498ؾميٜم٦م  اعم٤ًمضمد اًمتل ؿميٞمّده٤م اًمًيٚمٓم٤من ٟمي٤مس اًميديـ ؿمي٤مه اًم٘م٤مضمي٤مرّي  ُمـ أهؿّ 

٦م، ويم٤من ُمقىمٕمف إمم ؿمامل اًمروو٦م احلًٞمٜمٞم٦ّم اعم٘مّدؾم٦م، وىمد اٟمدرؾم٧م آصم٤مره وـُمٛمًي٧م هجريّ 

 ُمٕم٤معمف اًمٞمقم. 

 جامع اآلغا ةاكش اًتهتهاينّ ـ 7

ٞم٦ّم ذم اًم٘ميرن اًمثي٤مين يًف طم٤مُمؾ ًمقاء اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمأؾّم  ،ُمقىمٕمف إمم ضمقار ُمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م

س قمغم اًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى ذم قمٝمده، ومل يزل أصمره ؾّم أُ ، وىمد ر اًمقطمٞمد أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ يقمِم

 ىم٤مئاًم طمتّك اًمٞمقم. 

                                                                    

ٍالًالّهٔ الس٘س هْسٕ المعٌٍٍٖٗ ٍغ٘طّوب  ،الًالّهٔ الس٘س يلٖ ًمٖ الكجبقجبئٍٖ اقّلًت يلى ٍضلٔ بيالمٍ هػسٍلٍٔ هي لجل( 1)
تبضٗرْب الخبًٖ يطط هي ضْط هحطّم الحطام، السٌٔ السبثًٔ ٍالستَّى ثًس األلف ٍالوئت٘ي هي ّزطٓ  ،هي ضربالت وطثالء

ٍلس ؤًطإّب الًالّهٔ  ،فَق هسزس حسي ذبى تٌعٍ يلى ثٌبء يوبضٓ الوسضسٔ الَالًٔ ( ،سٍ٘س الخمل٘ي )غلّى اهلل يلِ٘ ٍآلِ
 ؤيَام. ٍؤىّ اإليالم غبزضٌ ثًس ٍفبٓ الس٘س الوصوَض ثستّٔ ،بثطاّ٘ن المعٌٍٍٖٗ غبحت الؿَاثف الس٘س
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 ـ جامع صاحث اًحذائم 8

وُمقىمٕمف ذم ،  ه33:8اًمِمٝمػم سمّم٤مطم٥م احلدائؼ اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اينّ ؿمّٞمده اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحر

رف ، وقُميقمٞميد سمٜمي٤مؤه ُمي١مظّمراً أُ ٦م عمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م وضمي٤مُمع اًمٌٝمٌٝمي٤مين اعميذيمقر، واًمقاضمٝم٦م إُم٤مُمٞمّ 

 ٦م(.سمي٤مؾمؿ )ضم٤مُمع اًمًٚمٓم٤مٟمٞمّ 

 ـ جامع اًؽيخ خٌف 9

تيقرّم ؾميٜم٦م اعم ،احلي٤مئرّي ُمـ أؿمٝمر اعم٤ًمضمد اًم٘مديٛم٦م اًمتل ؿمّٞمده٤م اًمِمٞمخ ظمٚمػ سميـ قمًيٙمر 

صميّؿ ؿميٛمٚمف   ه3593. ُمقىمٕمف ذم ؿم٤مرع اًمًدرة سمٛمحّٚم٦م سم٤مب اًمًالعم٦م، وىمد ضمّدد ؾميٜم٦م   ه3468

 اهلدم سم٥ًٌم شمقؾمٞمع اًمِم٤مرع اعمذيمقر. 

 ـ جامع اًؽهشظذاينّ :

يم٤من ُيٕمرف ىمدياًم سمج٤مُمع اًمِمٞمخ قمٌد اًميرطمٞمؿ. ُمقىمٕميف ىميرب سمي٤مب اًمِميٝمداء قمٜميد ايحـ 

 .   ه;:33وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م  ،اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  قؾمقّي ُمػمزا ُمٝمدي اعماًمًّٞمد ىم٤مم سمتِمٞمٞمده  7احلًلم

 وىمد أّرخ أطمد اًمِمٕمراء قم٤مم شمِمٞمٞمده، ىم٤مئاًل: 

ا ٓملجــاارجا ظصــٍنًامـــياٍٜ

ا()ممفّـــما ظ  ـــلجاااىلفُ ـــو

 

ــلااذ   ــ اَِو اذ ام ــجاٗاأس٘ ــوامٙ

اؤل اٌِ ـلاِـاامعـٚامآـ ي  لاااا

ا ُمتٍّمف ًميقاء يميرسمالء،  ،رّي إز قمٌد اًمرّزاقضُمّدد سمٜم٤مؤه وذًمؽ ذم قمٝمد   ه3578وذم ؾمٜم٦م 

 ومٜمٔمؿ أطمد اًمِمٕمراء ُم١مّرظم٤ًم دمديده هبذه إسمٞم٤مت: 

ا ظج ِـلِااهـِله ا ظ لظـاٙااظرنٔ ِ

 

اجــللها ٓ فٍٜاظ ٘ــلاســـمل ً 

ا(اوســلجاٙا هاظ  ٔــك جــا٘امــكٗ 

 اااى1251ااااااااااااااااااا

ا ظ ـلفُ ا)ِـلاذ اجـلااااُلاِلف  

لم ميّدم اعمًيجد اعميذيمقر ؾميٜم٦م ريٗميوسم٥ًٌم شمقؾمٞمع اًمِمي٤مرع اًميذي ييرسمط احليرُملم اًمِمي 

 وأاٌح أصمرًا سمٕمد قملم.   ه;;35
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  عل نلّي اًطتاطتائّ ـ جامع املريصا 21

٤مر اًمٙمٌيػم. وهيق سمي٤مًم٘مرب ُميـ ؾميقق اًمتّجي ،٦م٦م عمدرؾم٦م اًمًٚمٞمٛمٞمّ ُمقىمٕمف ذم اًمقاضمٝم٦م إُم٤مُمٞمّ 

ين ذم ؿميٝمر رسمٞميع اًمثي٤م ،ا٤مطم٥م اًمريي٤مض ،اًمًّٞمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل واؾمع اعمّمغّم، وىم٤مم سمتِمٞمٞمده 

. وىمد ـمرأ قميغم هيذا اًمًّٞمد قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل وقُمرف سمٕمد ووم٤مشمف سم٤مؾمؿ طمٗمٞمده ،  ه3432ؾمٜم٦م 

مجٞميؾ، ويمي٤من  ل  ايحّ  ؿمّٞمد قمغم ـمرازٍ   ه35:4إظمػمة، وذم ؾمٜم٦م إّي٤مم ذم  يمٌػمٌ  اعمًجد شمٖمٞمػمٌ 

 ٤م اًمٞمقم وم٘مد أاٌح أصمرًا سمٕمد قملم. ٤مريـ، أُمّ ٕمرف سمج٤مُمع اًمٕمٓمّ يُ 

 ح ـ جامع األسدةيٌيّ 22

.  واؾميعٍ ُمـ اجلقاُمع اًم٘مديٛم٦م، ي٘مع قمغم اًمٓمريؼ اعم١مّدي عم٘م٤مم اسمـ احلٛميزة، وهيق ذو ُمّميغما 

رئيٞمس اًمٓمري٘مي٦م  ،ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمٜمٝمي٤م ىميؼم طمًيلم قميكم ؿمي٤مه تقي ىمٌقر قمّدةٍ  ٦مٌ ضم٤مٟمٌٞمَّ  وومٞمف همرٌف 

 وىميؼم،  ه34:7اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،وىمؼم ُمػمزا ٟمٍم اه ادر اعمامًمؽ،  ه3456اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،٦ماًمّمقومٞمّ 

احلي٤مّج شم٘مل اسميـ حمّٛمد وىمؼم ،  ه3532ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  35اعمتقرّم  ،ه٤مدي ادر اعمامًمؽحمّٛمد ُمػمزا 

روي٤م احلي٤مّج اسميـ اعمرطميقم  قميكمّ حمّٛميد وىمؼم ُمػمزا ،  ه3554اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،قمٌد اًمٙمريؿ شمؼميزّي 

 .  ه5;34اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اهلٛمداين

 حـ جامع اًحميذيّ 23

٘مٓمٕم٧م م واؾميتُ 37;3د احلٛمٞمد اًمث٤مين، وىمد ُهدم ؾميٜم٦م اًمًٚمٓم٤من قمٌ ،ًف ظمٚمٞمٗم٦م آل قمثامنأؾّم 

٦م أوىم٤مف يمرسمالء ذم ؿم٤مرع اًمٜم٤مطمٞم٦م، وهق ُمـ إوىمي٤مف اعمْميٌقـم٦م، ُمـ أروف ًمٌٜم٤مي٦م ُمديريّ  ىمٓمٕم٦مٌ 

 .   واؾمعٍ وُمّمغما  ذو ؾم٤مطم٦م يمٌػمةٍ 

سميدل اؾميٛمف سم٤مؾميؿ أُ م، و83;3م ي 82;3يمٌػم> ومُجّدد سمٜمي٤مؤه ؾميٜم٦م  ضمري قمٚمٞمف شمٖمٞمػمٌ أُ وىمد 

 .7سمـ أيب ـم٤مًم٥م سم٤مؾمؿ ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم قمكمّ  ٦مٌ قم٤مُمّ  وؿمّٞمدت ومٞمف ُمٙمت٦ٌمٌ )اعمًجد احلًٞمٜمل(، 

 اًعّتاظّيح ـ جامع 24

٤ٌّمؾمّٞم٦م شم٠مؾمس ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين، وهق ُمـ إوىم٤مف اعمْمٌقـم٦م، ُمقىمٕمف ذم حمّٚم٦م   اًمٖمرسمّٞم٦م. اًمٕم
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 ـ جامع اًطهشاينّ 25

ذم حمّٚمي٦م ُمقىمٕميف ذم ؾميقق اًمٜمّجي٤مريـ ،  ه3465ؾميٜم٦م  ا٤مًمح ومقزي اًمٓمٝميراينّ اًمًّٞمد أوىمٗمف 

٤ٌّمؾمّٞم٦م   م. 65;3اًمٖمرسمّٞم٦م، أاٌح ت٧م إذاف ُمديري٦م أوىم٤مف يمرسمالء ُمٜمذ ؾمٜم٦م اًمٕم

 ـ جامع اًرتن 26

٤ٌّمؾميّٞم٦م ُمقىمٕمف ذم حمّٚمي٦م  .وذًمؽ ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامينّ  ،ضمٕمٗمر اًمؽمكحمّٛمد أوىمٗمف  اًمٖمرسمّٞمي٦م قمٜميد اًمٕم

 م.  65;3 ٤مي٦م ؾمقق اًمٜمّج٤مريـ، وىمد أاٌح ت٧م إذاف ُمديري٦م إوىم٤مف ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

 نرص هللا اًحاّج ـ جامع 27

ُمقىمٕميف ذم ؿمي٤مرع ،  ه3565وذًمؽ ؾمٜم٦م  ،قمٌد اًمٙمريؿاحل٤مّج ٟمٍم اه اسمـ احل٤مّج ىم٤مم سم٢مٟمِم٤مئف 

٤ٌّمس احلي٤مّج أّن اعمتقزّم يم٤مفمؿ  :ىمرب هاي احلٙمقُم٦م. وشمٜمّص اًمٙمتٞم٦ٌم اعمٜم٘مقؿم٦م قمغم ضمٌٝم٦م سم٤مسمف اًمٕم

  .  ه35:5طمًـ. ضُمّدد سمٜم٤مؤه ؾمٜم٦م 

 ـ جامع ماهي هٌيث 28

وذًميؽ  ،ضمّد أهة آل ُمي٤مهل اجليٞمالوي ذم يميرسمالء ،ُم٤مهل سمـ يمٚمٞم٥ماحل٤مّج عمرطمقم أوىمٗمف ا

ه سمٜمي٤مءَ  وضميّددَ  ،. ُمقىمٕمف ذم ؾمقق اًمٕمالوي سمٛمحّٚم٦م سم٤مب اًمٜمجيػ، وميّدم أظميػماً   ه ;;34ؾمٜم٦م 

 جمٞمد اًمٕم٤ٌمجيل. احل٤مّج 

 هاؼم فذح هللا اًعّيذ ـ جامع 29

ه٤مؿميؿ اًمًيّٞمد ىم٤مم سمتِمٞمٞمده اعمرطميقم ي٘مع هذا اجل٤مُمع ذم ؿم٤مرع اًمٜم٤مطمٞم٦م سمٛمحّٚم٦م سم٤مب اخل٤من، و

 .   ه3544أوىمٗمف ؾمٜم٦م  ومتح اه آل ـمٕمٛم٦م،اًمًّٞمد طمًلم اًمًّٞمد 

                                                                    

 ،ٍؤسٍس هًوـال  للـخلذ   ،ٍلِ هطبضٗى بغالحٌٍ٘ٔ هْؤٍ، ٍلس رلت يسٍٓ هىبئي للكح٘ي ٍالْجص ،وبى ؤحس ٍرَُ وطثالء( 1)
 ّـ.  1349تَفّٖ سٌٔ  ،ء ثبلخلذ هزبًّب ٍوبى ٗٔىطم الًلوب

ٖ  ٍهي اٙحبض الوكجَئ التٖ نْطت لِ وتبثبى ؤلّفْوب ّــ   1331قُجـى سـٌٔ   ( ثبللغٔ الفبضسٍ٘ٔ؛ األٍٍل ثبسن: )ضٍهبى ّبضـو
 . ّـ 1347قُجى سٌٔ ( ٍالخبًٖ ثبسن )ًتبئذ ؤفىبض ،ّـ1347ٍاُي٘س قجًِ سٌٔ 
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 ، وم٘م٤مل: ُمـ اًم٘م٤مؿم٤مينّ  ُٟم٘مِم٧م قمغم يُمتٞم٦ٌمٍ  وىمد أّرخ أطمد اًمِمٕمراء قم٤مم شمِمٞمٞمده سم٠مسمٞم٤مٍت 

ا ظوآـــ ٙاظــوا ــجا لهِــٚاماِـــا

 

ــم  ا ٛاهــ ا ظح ــِ اٌــ حاااىلش

ٙااام ــجاٗ  ا(أُس٘ــ الرــٚا ظ ّــن

 

ـــرـ  ــللااِـ ـــِوام ف٘خـ ــن)ٌـ ا ىرـ

  

 .  ه٤مؿمؿ سمتِمٞمٞمد ضم٤مُمع آظمر ُم٘م٤مسمؾ ُمٖمتًؾ اعمخّٞمؿ احل٤مزمّ اًمًّٞمد يمام ىم٤مم اعمرطمقم 

 جىاد اًصايف اًعّيذ ـ جامع :2

ي٘مع ذم ؾمقق احلًيلم ظمٚميػ )محي٤مم اعمي٤مًمح(، ؿميّٞمده اعمرطميقم  ،وهق ُمـ اعم٤ًمضمد اًمِمٝمػمة

اًمِمٞمخ  ىمد أّرخ قم٤مم سمٜم٤مئف اًمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئّل . و  ه;354ُمٝمدي اًمّم٤مذم ؾمٜم٦م اًمًّٞمد ضمقاد اًمًّٞمد 

 قمغم ضمٌٝم٦م سم٤مسمف ُمـ اخل٤مرج:  يُمت٧ٌم سم٤محلجر اًم٘م٤مؿم٤مينّ  اخل٤مُمقش سم٠مسمٞم٤مٍت ُمٝمدّي 

ــِ َ ــُناا  ــؤا ظح ــٍ اوج اأس

 

ــلَ  ا ظــــاُ ُاؤــــو٘ ااىرّـ

ــ صؽٍٚ  ــافااـ ــ ا ِ او ظؽي

 

ــنِّ  ـــاهِجــ ا ٓفضِارجا ظــ

اأظــحٚا ظٍ ــ اٍُ ــ اـــلّ 

 

ـــل ً  ــاٙاس ــِيمام ـــاٌ ا ُٓ٘

ــاى  ـــ ٙاّااـ ـــ أ  اوِِص

 

اظــِ اُجــلفٍامجـــاســل ً 

ــللٓاــــ ل   ـــلاشـ ــا٘فامـ اوِـ

 

اٌــِيماِعـــٚا ظ  ـــاســل ً 

ــنفٙاٌــَالــلظمِاـــ   ــنفا ظ ا ظ

 

ــ  ــلاـن٘نن ُٔ ــ اِو ـــام اىٕنُ

ـــل   ــ ٙاشـ ــ اظٔخـ اول ٘ـ

 

ــ ْاارج  ــ امٓ ــلٌَاخِ ــاار اِ

ــ   ــلمااٗه ــَاه ــ ا    اخِو

 

ــم  ــلماى ــل و اه ــال اأش اِ

ــاىل  ـــلبٓالِـ ــ اإ امـ أُّوـ

 

ــل ىل  ــااشـ ــاٍٜأِ ـ ال ظ يـ

ــنُ اااه  ـــحآ ِأـ ـــَا ظـ اٌـ

 

اظِ ـِّوا  ـِ اجـا٘اااأـَ 

ـــورؤ  ـــِاماشـ ــ ج ا ظـ اظِـ

 

ـــ اٙ  ـــِوٙاو ِـ ـــن  ٗاٌـ اجـ
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اولــــ ٘ اشــــل ٓانٙمٕــمٓامــــلا

 

ــ   ـــللال ٘ـ ــجآاشنِـ ا ظ  ـ

اىحعــــ ا ظ  ـــ ِاظصـــًِ٘ 

 

ـــَ  ــوٙأ ــ ّ لااه ــّ٘اؼ ا ٕس

ــلل  ـــ اممرِـــ ا ُٛاأٔــوـــــ

 

ــٚ  ــل ٍاو ظ ّــ ــوٙاُِــ اٌِــ

ا( ســـما ٛأُـــنٔ ااٌــــِو 

 

ـــ  ــجاالا٘لِــ اأف٘لا)ظ  ــ

  

 وىمد مّدم هذا اجل٤مُمع ُم١مظّمرًا ُمـ ىمٌؾ ُمديري٦م أوىم٤مف يمرسمالء. 

 ( 2)ـ جامع اًؽهيذ31

ؾميس شمٞمّٛمٜمي٤مً أُ ي٘مع ذم زىم٤مق اًمٕمٙمٞم٦ًم سمٛمحّٚم٦م آل وم٤مئز اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم سم٤ٌمب اًمًالعم٦م،  ىمديؿٌ  وهق ضم٤مُمعٌ 

 .    ه 973اعمًتِمٝمد ؾمٜم٦م  ،ل، اعمٕمروف سم٤مًمِمٝمٞمد إوّ ل اًمٕم٤مُمكمّ سم٤مؾمؿ اًمِمٞمخ حمّٛمد سـم ُمٙمّ 

 ـ جامع املخّيم 32

ويمتٌي٧م قميغم ضمٌٝمي٦م سم٤مسميف ،  ه 35:2وهق اعمًجد اعمٕمروف ذم حمّٚم٦م اعمخّٞمؿ، شمّؿ شمِمٞمٞمده ؾمٜم٦م 

 :  قمكم اًمٞمٕم٘مقيبّ حمّٛمد ُمـ اخل٤مرج إسمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م، وهل ًمٚمخٓمٞم٥م اًمِمٞمخ 

اهـِ اااالرٚ ّاا ظ ّـٚاو ظ شـاٙ ا ٓنـل

 

ـــ جأ  ـــِِلنُواام ـــلّٓاه ـــال اِ اِ

ّاااالرٚ  ا ظ ّـل اوفٔـ ِ اذفٙا ظوِــٙ

 

افٌمــٌلاأفض اِــااســ ـاهـــ ِ ِ 

ـــروٙ  ــا ااظ ـــَارــوح اه ــّ٘اٌ او ظف

 

ــ ْارــرّٚاه ح  هــواِـــا  اٌـــل امٓ

 
 ـ جامع اًوشامح 33

ي٘مع ذم  ٤مي٦م ؾمقق احلًلم ذم ـمريؼ حمّٚم٦م سم٤مب اًمًالعم٦م قمٜميد سمي٤مب اًمٌقيٌي٦م، ؾميٕمك سم٢مٟمِمي٤مئف 

م، وىمد ُٟم٘مِم٧م قميغم :8;3/ ه::٤35مؤه ؾمٜم٦م ضُمّدد سمٜم ،يقؾمػ إؿمٞم٘مراًمًّٞمد  قمكمّ اًمًّٞمد حمّٛمد 

 هل: اًمقّه٤مب  ُمرشم٣ماًمًّٞمد  ًمٚمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئّل  أسمٞم٤مٌت  واضمٝم٦م سم٤مسمف سم٤مًم٘م٤مؿم٤مينّ 

                                                                    

 . 138، ظ1قًؤ، د هحوس حسي الىل٘ساض آل هسٌٗٔ الحس٘ي،( 1)
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ــم ــنِّااظـ ــا لاظِـ ــرجاخلظـ ــواُـ ا ظِّلمـ

 

ـــ جا  ــلُاام ــل هٔا ٓو ا ــللاش اوٍِ

ا ظصـــًِ٘اٌِـــوٙا للمـــوااااظٍـــ وضِ 

 

ٚااأس ــنهٔ  اظِِّ ــن الرــٚا ظ ّــ

ــ ُ  ــػٙاو ص ــللِاـ ــلج ا ظمو٘ ــوال اأملم

 

ــلهٔم  ـاااِ ي ــٌِاظر وــ اهــلمٔا ظٕ  م

اٌِــوٙاىــن امصــرّٚا ظٕ  مــواااارــلّ 

 

ـــ  ّٗ  ـــا٘ وهااؤ ـــااج ــأف٘لاِ اٌ

  

 احلسونّوات

٧ًم احلًٞمٜمّٞم٤مت> طمٞم٨م ؿمّٞمدت قمغم اًمت٘مقى ًمٜميزول ؾّم أُ سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعم٤ًمضمد اعمذيمقرة وم٘مد 

ّدة هلؿ، وىمد يٙمقن ومٞمٝمي٤م ذم اًمٖمرف اعمٕم ٤مم ُمٕمدوداٍت ومٞمٝم٤م، وطمٚمقهلؿ ٕيّ  7ار اإلُم٤مم احلًلمزوّ 

 ٕداء ومريْم٦م اًمّمالة.  ظم٤مٌص  ضم٤مُمعٌ 

 وُمـ احلًٞمٜمّٞم٤مت اًمِمٝمػمة: 

 اًحعينيّ  صاًحاًعّيذ محّمذ ـ حعينّيح 2

وذًميؽ ذم ؾميٜم٦م  قرأسميق اًمٌّٚمي احلًٞمٜمّل  ا٤مًمحاحل٤مّج اًمًّٞمد حمّٛمد ؿمّٞمدت ذم قمٝمد اعمرطمقم 

 ،   ه3566
ٍ
إلييقاء  ، وهيل ُمٕميّدةٌ واؾميعٍ  وُمّميغما  رطم٥ٍم  شم٘مع ذم ؿم٤مرع اعمخّٞمؿ، وهل ذات ومٜم٤مء

يميام شميٜمّص اًمُٙمتٞمٌي٦م اعمقضميقدة ذم ُميدظمؾ  ،٤ممار قمغم أن ٓ يٛمٙمثقا ومٞمٝم٤م أيمثر ُميـ مخًي٦م أّيياًمزوّ 

 احلًٞمٜمّٞم٦م، وىمد ضمّددت وقمّٛمرت ُمرارًا. 

قمٌيد احلًيلم آل اًمًيّٞمد اًمذي ينمف قمغم اًمِم٤مرع ومٝمق ُمـ ُمقىمقومي٤مت  أُّم٤م اًمٓم٤مسمؼ اًمٕمٚمقّي 

 يم٤مٟم٧م داره وُمٙمتٌتف. ـمٕمٛم٦م ؾم٤مدن اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م طمٞم٨م 

 حنن اًحاّج ـ حعينّيح 3

ُميع  7ار احلًيلمُمـ أه٤مزم احلّٚمي٦م ٕضميؾ قمٛميقم زوّ  ،حومٚمٞمّ احل٤مّج طمٜمـ اسمـ احل٤مّج أوىمٗمٝم٤م 

. شم٘ميع   ه 3599ح ؾميٜم٦م ومٚميٞمّ احلي٤مّج وىمي٤مم سمتٕمٛمػمهي٤م ،  ه3567ُمقىمقوم٤مم٤م اًمٕم٤مئدة إًمٞمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م 

 )ـمقيري٩م(. اعم١مّدي إمم اهلٜمدّي٦م  ٦ماجلٛمٝمقريّ  احلًٞمٜمّٞم٦م ذم ؿم٤مرع

                                                                    
بء ( 1) م األضًث فّٖ َٗ ٍلسُ الس٘س يجس الحس٘ي.  1354ضْط غفط سٌٔ  4وبى ًبئجب  لسبزى الطٍؾٔ الحسٌٍ٘٘ٔ، َت ٍؤيمت  ـ،  ّ 
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 اًحائشيّ  ـ حعينّيح األظوىئّ 4

زا قميكم اسميـ ػمُمـ ىمٌؾ اًمِميٞمخ ُمي  ه 3567ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم ُمقىمٕمٝم٤م ذم ُمدظمؾ زىم٤مق اًمداُم٤مد، 

 .احل٤مئرّي  زا ُمقؾمك إؾمٙمقئّل ػماعم

 وؾم٤مطم٦مٍ  واطمدٍ  (، وهل ذات ـم٤مسمٍؼ سم٤مؾمؿ )ُمٙمت٦ٌم اًمٕماّلُم٦م احل٤مئرّي  ٦مٌ قم٤مُمّ  وىمد أٟمِم٠م ومٞمٝم٤م ُمٙمت٦ٌمٌ 

 (.  آشمؿ، وشمٕمرف هذه إهة اًمٞمقم سمي)اإلطم٘م٤مىمّل شُم٘م٤مم ومٞمٝم٤م اعم واؾمٕم٦مٍ 

  ـ حعينّيح املاصنذساينّ 5

ُمٝميدي اًميقاقمظ حمّٛميد ًيٝم٤م اًمِميٞمخ شمِمتٛمؾ قمغم اعمًجد واعمدرؾم٦م واعمٙمتٌي٦م واعم٘ميؼمة، أؾّم 

 ،يمام شمٜمّص اًمُٙمتٞم٦ٌم اعمٜم٘مقؿم٦م سمي٤محلجر اًم٘م٤مؿمي٤مينّ   ه3594ؾمٜم٦م ؿمّقال ذم ؿمٝمر احل٤مئرّي  اعم٤مزٟمدارينّ 

 سم٠مُمت٤مر.  ٕمٝم٤م ظمٚمػ اعمخّٞمؿ احلًٞمٜمّل قمغم ضمٌٝم٦م سم٤مهب٤م، ُمقىم

 ح ح اًحيذسيّ ـ اًحعينيّ 6

 واؾميٕم٦مٍ  وهل ذات ُمًي٤مطم٦مٍ  ،ىمٞمٛم٧م قمغم أٟم٘م٤مض ظم٤من اًم٤ٌمؿم٤مأُ  شم٘مع ذم ؿم٤مرع احل٤مئر احلًٞمٜمّل 

ٚمٝم٤م اًمزظمروم٦م، يم٤مٟمي٧م شم٘مي٤مم ومٞمٝمي٤م ُمٝمرضم٤مٟمي٤مت ُمديٜمي٦م وشمتخٚمّ  ُمرشمٗمٕم٦مٌ  وهل٤م أقمٛمدةٌ  ،سمٜمٞم٧م سم٤مًمرظم٤مم

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م )قمٚمٞمف اًمًالم(.  قمكمّ  يمرسمالء اسمتٝم٤مضم٤ًم سمٛمٞمالد أُمػم اعم١مُمٜملم

 ح سةيعح ـ حعينيّ 7

  ،شم٘مع ذم سمًت٤من ؿمٛمس اًمدوًم٦م ظمٚمػ ُمرىمد اًمٕمالُم٦م اسمـ ومٝميد احليكمّ 
ٍ
ومخيؿ  وهيل ذات سمٜمي٤مء

 ار. إليقاء اًمزوّ  ةٌ ُمٕمدّ  وومٞمٝم٤م همرٌف 

 ـ حعينيح أوالد عامش 8

٤ٌّمؾمّٞم٦م ٦م وهل اًمٕم٤مئدة ٕه٤مزم اًمٌٍمة شم٘مع ذم حمٚمّ  احلًيلم ذات  اًمٖمرسمٞمي٦م ذم ؿمي٤مرع اإلُمي٤مماًمٕم

 .   ه3597ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم وىمد  ،ُمـ اًمٖمرف يمٌػمٍ  تقي قمغم قمددٍ  واؾمٕم٦مٍ  ُم٤ًمطم٦مٍ 

 ـ حعينيح املؽاهذج 9

٤ٌّمؾمّٞم٦م شم٘مع ذم حمٚم٦م  ،وهل اًمٕم٤مئدة ٕه٤مزم اًمٜمجػ  .  ُم٘م٤مسمؾ يمراج اًم٤ٌمرودّي  ،٦ماًمٖمرسمٞمّ اًمٕم
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 ح ادج اًرشكيّ ح اًوشّ ـ حعينيّ :

 دت قمغم أطمدث ـمراز. وىمد ؿمٞمّ  ،ٖمدادقمغم ـمريؼ سم ،اًمٕمرسمّٞم٦موهل شم٘مع ذم ؿم٤مرع اًمقطمدة 

 حح أهايل اًنارصيّ ـ حعينيّ 21

٤ٌّمؾمّٞم٦م ٦م شم٘مع ذم حمٚمّ  ٤ٌّمس٦م قمغم ؿم٤مرع اًمنمىمٞمّ اًمٕم   اًمٕم
ٍ
 طمدي٨م.  وهل ذات سمٜم٤مء

يمّٚمٗمي٧م ُمٌي٤مًمغ سم٤مهٔمي٦م، ؿميّٞمدت  ومخٛمي٦مٌ  ٟمِمئ٧م ذم اًمًٜمقات إظمػمة طمًيٞمٜمّٞم٤مٌت أُ هذا وىمد 

ام ٓ ؾميٞمّ  ،يمرسمالء ذم اًمزي٤مرات اعمخّمقا٦م ٦م اًمتل شمٗمدار واعمقايم٥م احلًٞمٜمٞمّ ظمّّمٞمّم٤ًم إليقاء اًمزوّ 

 .  ٤7مم أرسمٕملم اإلُم٤مم اًمِمٝمٞمدذم أيّ 

 



 

 



 

 

 

 

 

  اففصل افثامناففصل افثامن

  

  جمافس افكربالئّوغجمافس افكربالئّوغ

 

 





 

 

 

 

 

 ٦مٌ يّقمٚمٛمٞم ٕم٘مد جم٤مًمس أدسمٞم٦ّم، وٟمقادٍ يم٤مٟم٧م شمُ  ،هٜم٤م وهٜم٤مك ذم أرضم٤مء ُمديٜم٦م احلًلم اعمٕمٛمقرة

ُمـ  ،وإهمٜمٞم٤مء، واًمِمٕمراء وإدسم٤مء يٚمت٘مل هب٤م رضم٤مل إدب وأيم٤مسمر رضم٤مل اًمٌٚمد، واًمقضمٝم٤مء

قن سمخرائيد اعمٜمٔميقم، وُمٜم٤مدُم٦م، ويتحّدصمقن ويتٖمٜمّ ي٘مْمقن أوىم٤ممؿ ذم ؾمٛمرٍ  وؿم٤ٌمٍب  ؿمٞمقخٍ 

وروائع اعمٜمثقر> وم٘مد يم٤مٟم٧م يمرسمالء ؾم٤مسم٘م٤ًم يمٕم٦ٌم اًم٘م٤ماديـ ًمِمٕمراء سمٖمداد واحلّٚم٦م واًمٜمجيػ 

 وهمػمه٤م ُمـ اعمدن. 

سمّٞمي٦م اًمراىمٞمي٦م اًمتيل اؿميتٝمرت ذم يميرسمالء عمالُمح شمٚمؽ اعمجي٤مًمس إد وذم هذا اًمٗمّمؾ دمًٞمدٌ 

إظمػمة، أُّم٤م سمي٤مىمل اعمجي٤مًمس واًميدواويـ ومٙم٤مٟمي٧م ٓ ختٚميق ُميـ وضميقد  ٦مظمالل اًم٘مرون اًمثالصم

 أؾم٤مًمٞم٥م اًمتًٚمٞم٦م واًمٚمٝمق ًمٞماًل و ٤مرًا. 

ُميـ طمٙم٤ميي٤مت  واعمج٤مًمس اًمٙمرسمالئّٞم٦م اًمِمٝمػمة اًمتل يم٤مٟم٧م شمؽمّٟمح ذم أضمقائٝمي٤م أًميػ طمٙم٤ميي٦مٍ 

اًمٞمقم، وم٘مد يمي٤من هاة  اعمج٤مًمس اًمتل ٓ زاًم٧م آصم٤مره٤م سم٤مىمٞم٦مً  ،تامعإدب واًمٕمٚمؿ، واًمِمٕمر وآضم

ُمـ اًمٜم٤مس ًمدراؾم٦م أُمقرهؿ اعمٕم٤مؿميٞم٦م وطميّؾ ُمٕمْميالمؿ، ومٞمحتٙمٛميقن ٤مًمٕم٤مُّم٦م اًم٘مقم جيتٛمٕمقن سم

٤مذهي٤م دون أن يٕمدم ٕطمدهؿ طمّؼ، ومْماًل قمـ اخّت  ،واٖمػمةٍ  قمٜمدهؿ ومٞمحٙمٛمقن هلؿ ذم يمّؾ يمٌػمةٍ 

ر، ويتذايمرون ومٞمٝم٤م ؾمػم إوًملم، وي٘مّّمقن روائع إؾميامر، يتٓم٤مرطمقن ومٞمٝم٤م اًمِمٕم أدسمّٞم٦مً  ٟمدواٍت 

ذم  وـمرائػ اًم٘مّمص ُم٤م خيٚم٥م إًم٤ٌمب، وشُمٜمًٞمٝمؿ ُمِم٤ميمؾ احلٞم٤مة ومهقُمٝم٤م> ومٞم٘مْمقن ؾمي٤مقم٤مٍت 

 ُمـ اًمٖمٌٓم٦م وآرشمٞم٤مح.  ضمق  

ومػمؿميٗمقن  ،م ًمٚمقاوميديـ اًمِمي٤ميأن يدظّمـ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مرضمٞمٚم٦م، وي٘مدَّ  :وُمـ ُمزاي٤م شمٚمؽ اعمج٤مًمس

أدّون ُم٤م أودقمتف ذايمريت، أن وآظمر. وىمد طم٤موًم٧م  عمّرة اًمتل شُمدار قمٚمٞمٝمؿ سملم طملمٍ ااًمٕمرسمّٞم٦م اًم٘مٝمقة 
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ُمٕمّٛمريـ، أو ُم٤م رواه زم سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمْمٝمؿ  وُم٤م شمٕمّٚمؼ ذم ظم٤مـمري ذم جم٤مًمًتل ًمِمٕمراء ورضم٤ملٍ 

ذم ذايميرة  ُمـ ٟمقادر، وًمٕمّؾ ذم ذًمؽ ُم٤م يِمقق ًمٚم٘مراء. وٓ شمزال إسمٞم٤مت اًمتل ؾم٠مذيمره٤م ُمتٕمّٚم٘مي٦مً 

 إدسم٤مء وهقاة إدب.  اعمخيُملم ُمـ

 وُمـ هذه اعمج٤مًمس: 

 ـ ديوان ادرزا أمحد افنّواب  3

اي٤مطم٥م اعمحي٤مورات إدسمّٞمي٦م اًمتيل ُمٜمٝمي٤م )ُمٕمريمي٦م اخلٛميٞمس( يٕمتؼم اعمػمزا أمحد اًمٜمّقاب

أي ىمٌؾ طمقازم ُمئي٦م  قمنم اهلجرّي،اعمِمٝمقرة، طمٞم٨م يم٤من ُي٘مٞمؿ ذم يمرسمالء ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

 ومخًلم قم٤مُم٤ًم. 

أؿم٤مر ا٤مطم٥م )أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م( إمم ذًمؽ وم٘م٤مل: وضمرت ذم جمٚمس هذا اًمديقان جمي٤مًمس وًم٘مد 

شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٕمراىمٞمقن، وأودقم٧م ذم اعمج٤مُمٞمع ذم ذًمؽ اًمٕمٍم شمدّل قمغم ُمٕمروم٦م اعمؽمضمؿ سم٤مٕدب  أدسمّٞم٦مٌ 

 ٦م....إًمخ.شم٤مُمّ  واًمِمٕمر ُمٕمروم٦مً 

ر اه يٟمّمياًمًيّٞمد وُمٕمريم٦م اخلٛمٞمس هل شمٚمؽ اعم٤ًمضمٚم٦م إدسمّٞم٦م اًمتل ضميرت طميقل ىمّميٞمدة 

 اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م: احل٤مئرّي 

ا مكٔا ظحِـلا ظيـلمَاو ِ٘ـلْٙااااسّلْٙ

 

ـــلى هٌل  ــ يٌـاهلظ ــِ٘ااُ ــَاشُ ا ظر ٔ

 ،واًمِميٞمخ أمحيد اًمٜمحيقّي  ،رو٤م اًمٜمحقّي حمّٛمد يم٤مًمِمٞمخ  ،واؿمؽمك ومٞمٝم٤م ؿمٕمراء ذًمؽ اًمٕمٍم 

ظميرى أُ سمحر اًمٕمٚمقم، وىميد وردت هيذه اعمًي٤مضمٚم٦م ذم قميدة ُمّمي٤مدر  ُمٝمدّي اًمًّٞمد ومحّٙمٛمقا هب٤م 

 ٦م وهمػمه٤م. ٤مت وؿمٕمراء احلٚمّ واًم٤ٌمسمٚمٞمّ احل٤مئرّي ر اه يٟمّماًمًّٞمد ديقان يم

                                                                    

 ( فمبل : ؤزٗتٌ وج٘طٌ، وبى ٗم٘ن 311، ظ 10الحزٍٔ الس٘س هحسي األه٘ي فٖ )ؤي٘بى الطً٘ٔ، د تطروِ سٍ٘سًب( 1)

ٍٗٔحتول ؤى ٗىَى هي آل  ٕ الكجبقجبئٍٖ ثحط الًلَم، ٍال ًٗٔطف يٌِ ضٖءٌ الَ٘م،فٖ وطثالء فٖ يػط الس٘س هْس
ؤى ٗىَى هي األُسطٓ الٌْسٍٗٔ التٖ وبًت تستَقي  الٌٍَاة فٖ ٗعز، ٍّن ؤسطٌٓ يلٌٍَٗٔ هي ثمبٗب الػفٍَٗٔ، ٍٗٔحتول

ي ٗسـىٌَى ثغـساز؛ فإٍُلئـه    اٙى، ٍاهلل ؤيلن، ٍّن غ٘ط آل الٌٍَاة الصٗ وطثالء ٍبلْ٘ب ٌٗٔست ثًؽ الًمبض بلى
 سىّبى ثغساز. ؤسجك ّزطٓ  هي

 . 311، ظ 10ؤي٘بى الطً٘ٔ، د ( 2)
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 ـ ديوان آل افرصتيّ  9

يم٤من جمٚمس هذا اًمديقان ىمدياًم حمّط رطم٤مل إدسم٤مء، وُمٜمتجع اًمِمٕمراء واًمٜمدُم٤مء، ٓ خيٚميق ُميـ 

ىم٤مؾميؿ اًمًيّٞمد يمي٤مفمؿ اسميـ اًمًّٞمد ٦م، وذًمؽ ُمٜمذ قمٝمد اًمٕم٤ممل ؿمٕمريّ  وُم٤ًمضمالٍت  أدسمّٞم٦مٍ  ُمٓم٤مرطم٤مٍت 

وم٘مد يم٤من اًمِمٕمراء ي١مُّمقن هذا اًمديقان> طمٞمي٨م شميروى ،  ه ;347اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اًمرؿمتّل  ًٞمٜمّل احل

 ومٞمف إظم٤ٌمر وشمتٜم٤مؿمد إؿمٕم٤مر. 

، وم٘مي٤مل اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ اهلرّ  :اعمذيمقراًمًّٞمد ويم٤من ُمـ سملم ؿمٕمراء يمرسمالء اًمذيـ ُمدطمقا 

 ًمف:  ُمـ ىمّمٞمدةٍ 

اُموــُُاٌــَا ٓٔــن  ِامٙ ــٓٗاوشـــن ْٓ

 

اونــنفٔافشـاْٙٓامآـــ َُاا ظعـ٘جُاأِـًٓا 

ـــرّـ  ــاـ ــُِااـيله ــاَُا ظ ٘ا ــاَُا  اىح

 

اإذ اظــــ مـاأشــــمٌُ٘انــــنفِهاُــــلامٓـــ ْ 

ـــلّ  ــُُاأـ ــلبٙاىحّّـ ــنِّا ظىلمعـ ا(1) ظمرـ

 

ـــلأــلـمٓ  ــوٙاُ ــنٍاٌِ ـــىِؿٙا ظ ــابٕا ظ ا و 

ومٙمي٤من ؿميٕمراء احلّٚمي٦م وسمٖميداد واًمٜمجيػ يمٕمي٤مدمؿ يٙمثيرون  أُّم٤م ذم قمٝمد ٟمجٚمف اًمًٞمّد أمحد اًمرؿمتّل  

ـّ ف إمم ديقاٟمف، وىمد دًّم٧م ُم٤ًمضمالشمف اًمِمٕمريّ آظمتال  .  ٦م قمغم سمٕمد همقره وشمْمّٚمٕمف ذم هذا اًمٗم

شميف اويم٤من ُمـ سملم ؿمٕمراء احلّٚم٦م اًمِمٞمخ ا٤مًمح اًمٙمقاز اًميذي ىمّميد يميرسمالء ذم إطميدى زي٤مر

> طمٞم٨م مل يٚمَؼ اًمؽمطمٞم٥م اًمذي يمي٤من يٚم٘مي٤مه ُميـ أسمٞميف أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد ي ًمف  ذم ىمّمٞمدةٍ ي ُمٕم٤مشم٤ًٌم 

 وُمٓمٚمٕمٝم٤م: ،  ه 34:8وذًمؽ ذم قم٤مم  >طمٞم٤مشمفيم٤مفمؿ ذم اًمًّٞمد 

ـــ ـ ــلااول ـــر ٘ا ظوحــ ِام ــَا ظواه احــ ُلرِّ

 

اهرِّــَا ظّؽــ ُاىحـــٓا ظىِــ ٙامــلاوِـــنٌَٓ 

ــَاوىــَامــ ارــٍ ىلارــٍ ُااٌمــابٔ  اؤٍّ

 

اه ــلاٌــَاممــا ِا ظ وــ ِاؼلممــللااوف ــــٔ 

ــن  ٍاهــوٙا ظمآــنٔاواٌـــّلجَ  ا ظرىــ ُاىــنا ظ

 

اٌـَا ٓمـ ِاااؤـِـٔ  اف اـا لااِاا س ِصحـٔ

ا ـــــ  ُانـــــلفٗاوأ ىــــلفهٔاوأمـــــن ىؤ 

 

ـــر ٘ل  ــوٙاٌ ـــ  لَاٌِ ــوا ـــؽؽـٔا ظ اوجاى

ــ ُااااأّ  ـــمٕ ٓا ٓم ـــ ا لاأّا ن ـــنهَِال ا َٔ

 

اف اــــاٍامــــلاأ فٍاأأخــــؽأاٌـــــن ِٛ 

                                                                     

 األث٘بت يي هزوَئ ذكّ٘ٔ ٙل الْطّ.  ًملٌب ّصُ( 1)
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ـــر ٘ل ـــنرلُارُ ــٓٓااٌ ـــا نٚا ظ ــ ُاى ا ظيج

 

ـــىلنِلبٔاؤـــم  ـــ م ٓٓا ظ ـــنرريلاأؼ اه

اولــــ ُامــــ اوــــِ ىلاخُــــرُ اوظــــِّٕؤ 

 

ـــٓٓ  َااوذظ ـــىن ن ـــملِا ظ ـــ اٌ ــنٗمام احو٘

ـــ ا٘  ـــ رؤااى ـــ وكٓاأن ـــوحلفٓا ظ ـــ ُا ظ ا ظمآ

 

ـــرٚ  ــِرمِاال ـــٚا ظم ـــِ ٚاإظ ـــؤأُ ــنٍاأنّ ا ظ

اظــلََامــ اوســكِا ظٍعــلاهــلٓذٙارــافٔاإذ  

 

ارــافٔهاظــلََأـــلـمٗاظـــرىِؿٙامــلاٌـــ ٚ 

ـــ نظٚ  ـــ ُاااظ ــ ُا ظوآ ــؤاُح  ـــحِ٘لهٔاه ا(1)م

 

ا ـ ٘ــــ َا ظــــوآ ا ظــــنجنهاٌــــ نّواإذ  

 ع قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٕمٞمش. يٌذل ٕظمداٟمف اًمِمٕمراء سم٤مًمٕمٓم٤مء ويقؾّم  أمحد اًمرؿمتّل اًمًّٞمد ويم٤من  

حمّٛميد ح، واًمِميٞمخ ضميقاد سميدىم٧م، واًمِميٞمخ ومٚميٞمّ احل٤مّج وُمـ ؿمٕمراء يمرسمالء اعمختٚمٗملم إًمٞمف 

وؾميقاهؿ. وممّي٤م دميدر اإلؿمي٤مرة  ح، واًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ ىم٤مؾمؿ إاٗمر، واًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهليرّ ومٚمٞمّ 

 .  ِمٕمراء ىمّم٤مئد يمثػمة ذم ُمديح اًمًٞمديـ يم٤مفمؿ وأمحد اًمرؿمتّل أّن هل١مٓء اًم :إًمٞمف

سميلم  ،درة آٓف جمّٚمييسم٤مًمٙمت٥م اًم٘مٞمّٛم٦م، وىمد سمٚميغ قميدد يمتٌٝمي٤م قمِمي طم٤مومٚم٦مٌ  ويم٤مٟم٧م ذم اًمديقان ُمٙمت٦ٌمٌ 

وذم هيذا اًميديقان يم٤مٟمي٧م  .سم٤معمٙمتٌي٤مت اخل٤مّاي٦م ؾمقف ي٠ميت ذيمره٤م ذم اًمٗمّمؾ اخل٤مّص  وخمٓمقطٍ  ُمٓمٌقعٍ 

ـ دورشميف، ومُ٘متيؾ اًمًيٞمّد أمحيد ر اًمٜم٘م٤مش ذم يم٤موّميشمت٤ٌمدل أراء إدسمٞم٦ّم، ويدو ٦م ومٜميقن إدب. ودار اًميزُم

ـ  قٟم٦م، وىميد ىمتٚميف يميؾٌّ ُمـ احل٤مّج حمًـ يمٛمّ  ذم يمرسمالء سمتحريضٍ   ه 7;34قم٤مم  اًمرؿمتّل  ُميـ ضمٕمٗمير سمي

 وآظمرون همػمهؿ.  ٥م، وؾمٚمٞمامن اًمّم٤مئغ، وأطمد أومراد أهة اًمٗمتقينّ سم٤مظمٞم٦م، واحل٤مّج طمًـ اًمِمٝمٞمّ 

ده، ومه٤م خيرضم٤من ُمـ سم٤مب اًمًيدرة ح سمٕمد ُم٘متؾ ؾمٞمّ سمـ ومٚمٞمّ حمّٛمد  ف اًمقذمّ ّ ؿ ىمتٚمقا ظمديٜمأيمام 

سمٕمد االة اًمٕمِم٤مء، ويم٤مٟم٧م ُمقاىمػ اًمِمٕمراء ؿمديدة هلذه اًمقىمٕم٦م اعم١معم٦م، وىمد هّزت هذه احل٤مدصمي٦م 

ده ] وم٘مي٤مل [ ُميـ > وم٘مد ضمزع ضمزقم٤ًم ؿمديدًا عم٘متؾ ؾمٞمّ ام اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ قمقاـمٗمٝمؿ ٓ ؾمٞمّ 

 ٤م: أّوهل ـمقيٚم٦مٍ  ىمّمٞمدةٍ 

َاااااٌنا ظمصـ ا اخ ــ ِااإنّـَامـلا ِِٔــاظٍـ

 

ا ظٍ ـ ِااأمٔــا رنـللاظآـ  ِاسـ لاااااظـمااإذ  

ـــيل  ٍااااٌ ــ  ــا مميلاىج ــ حام ــماىو ــَاظ اى

 

ا ظمِــااإ اٌلظـــاســحلانٔامّٔر ــَاوٌــَ 

ااااىن فٙ  ا ظ جـاٙ َا]ىـ٘جُ ا ظّوـ ِااا[ٌـ اـر ـٌِ

 

اهمـــاملاىـــ٘جُا ظمِـــاٙاُوـــرنُاؤــــًِ 

                                                                     
 . ( هزوَئ آل الطضتٖ ) هركَـ( 1)
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ا ظو ـــ ِالــــرٚا ــــا٘ا ظ يِّـــاًِاشــــيِا ل

 

ـــ م  ـــااف حٓااأوىـ ـــلمَاوِـ ــاٗاأُ٘ـ اأ  ـ

ــاو  لٓ  ــٌِاـِمرِوٙهـ ـــرٚاىلمـ ـــ ِالـ ا ظِ ـ

 

ـــن  ــ َااأه ــل ٓافٔ ــ ْاش ـــلسم امٓ ــلاِ اٌ لفِى

ــمٓاوفوضٔ  ـــٍ ّ ُامو  ـ ـــيِلاُـ ــ ِا ظـ ا ظلىـ

 

اهمـــاهالـــِ ُا ظمِـــاٙاىِعـــنٔاوىِيـــلب 

ح اًميذي ىُمتيؾ ذم اسمـ اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ومٚميٞمّ حمّٛمد وُمـ صمّؿ يٜمت٘مؾ إمم رصم٤مء زُمٞمٚمف اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ  

 ٗمس احل٤مدصم٦م: ٟم

ا ظآــم ِاانلشــ ًَاـ جاٙ مـــلّٓا ظــااوِـــل ٓ

 

امح ٘ــا لا ىــٚاوــطٛا ظآــولمِااامـــصلمٗ 

ــأ  ـــلامح ٘ ــلااُ ــِؿَا ظح ــن ٙاوُ اذخــ ٍاو

 

ــأ  ـــلامح ٘ ٚاااُ ــ ــلا ظِي ـــحجٚاوأخ افم٘ا ظ

ــأ اىّعــَاوٗاٌحلشــل  ال ــ ٍاُِّعـــَاه

 

ـــاُ ٓٓ  ــلبااٌ ـــرناوىِي ــلاأس ــٌاى انٕو

ٚا  ا(1)ج ُــ  لاهلظٍصــل ٌِاو ظآــم ِااااوأن ــ

 

ــاام  ـــل ٓاأٌعــاااح ٘ ـــ ْا  ـــلامٓ ــٌ الَُ اولُ

، ومٙمي٤من اًمِميٕمراء ىم٤مؾميؿ اًمرؿميتّل اًمًيّٞمد أمحد ٟمجٚمف إديي٥م اًمٔمرييػ اًمًّٞمد واؾمتخٚمػ  

 يمٕمٝمدهؿ اًم٤ًمسمؼ يتقاومدون قمغم ديقاٟميف ويٛمٓمروٟميف سمٛميدائحٝمؿ> ومٛميـ احلّٚمي٦م اًمِمي٤مقمر اًمِميٞمخ

وُمدائحيف  وهيل م٤مٟمٞميفش ٤مت اًمرؿميتٞمّ » ٟمقح اًمذي يْمّؿ ديقاٟمف اعمخٓمقط ومّمياًل سم٤مؾميؿ مّح٤مدي 

 د ىم٤مؾمؿ اعمذيمقر. ًمٚمًٞمّ 

طمًـ أسميق اعمح٤مؾميـ وزيير اعمٕمي٤مرف احل٤مّج حمّٛمد ، ووُمـ ؿمٕمراء يمرسمالء اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ 

. وُميـ اًمرضمي٤مل اًمٌي٤مرزيـ اًميذيـ يمي٤مٟمقا يرشمي٤مدون هيذا ؾم٤مسم٘م٤ًم، واًمِمٞمخ قمٌد احلًلم احلقيزّي 

قميكم اًم٘مي٤ميض ّٛميد حم، واًمِميٞمخ ضميقاد اهلٜميدّي اًمًّٞمد اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر  :اًمِمٝمػم اعمٜمتدى إديبّ 

 ه٤مؿمؿ ىمٗمٓمقن.اًمًّٞمد اًمِمٝمػم سمي )ىمّمػم إدسم٤مء(، و

                                                                    

 الوركَقٔ فٖ هىتجٔ األُستبش حسي يجس األه٘ط. زَٗاى الط٘د وبنن الْطّ، ًسرتِ( 1)
 1285ثبلمبضٕ اثي الس٘س هحوٍس اثي الس٘س ّبضن آل لفكَى الوَسٍَٕ، الوَلَز سٌٔ  الس٘س ّبضن الطْ٘ط َّ الرك٘ت( 2)

فسضس الفمـِ  ؛ ٍضَ٘خ ٍتلمّى يلَهِ يلى ؤٗسٕ ؤسبتصٍٓ ،وطثالء. زضس يلى ٍالسُ الس٘س هحوٍس ثًؽ الومسٍهبت ّـ فٖ
ٍفبتِ سبض يلى ًْزِ ٍيىف يلى بزاضٓ هزبلسـِ   سٍثً ،ٍالظم الس٘س رَاز الٌْسٍٕ ذك٘ت وطثالء ،ٍالتفس٘ط ٍالحسٗج
ـ  1350ٍاتّػف ثبلوعاٗب الًبل٘ٔ ٍالسزبٗب الٌج٘لٔ. تَفّٖ يبم  ،هىبًتِ الوطهَلٔ ٍؤغجح ذك٘جب  لِ ،فتطٓ قَٗلٔ ثحعم  ،ّـ

 ٍالس٘س هحوٍس . ،ٍؤيمت ٍلسٗي فبؾل٘ي ّوب : الرك٘ت الس٘س وبنن
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ضميرت سمٞمٜميف وسميلم  ذم ظمّميقُم٦مٍ  وطمّدصمٜمل اعمرطمقم اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ قمٌيد احلًيلم احليقيزّي 

ظمٓمٞمي٥م  ذم هذا اًمديقان، وم٘مي٤مل: ارشم٘ميك اعمٜميؼم ذات ُميّرةٍ اًمًّٞمد ضمقاد اهلٜمدّي اخلٓمٞم٥م اًمِمٝمػم 

ىم٤مؾميؿ وأظميذ ُيٓمٞميؾ ذم طمديثيف وىمراءشميف ذم اعمي٠مشمؿ اًمًّٞمد ان ذم ديقاًمًّٞمد ضمقاد اهلٜمدّي يمرسمالء 

د سميذًمؽ وأراد قميدم اعم٘م٤مم ذم اًمديقان اعمذيمقر طمّتك ُمّؾ احل٤مضون ُمٜمف، وًمٙمٜمّيف شمٕمّٛمي احلًٞمٜمّل 

إوم٤ًمح اعمج٤مل ًمٖمػمه ُمـ اخلٓم٤ٌمء ًٕم٘م٤مء اًم٘مّم٤مئد اعمٕمّدة طمٞمٜمذاك> طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ىمّمٞمديت 

 طمًـ )أسمق اعمح٤مؾمـ( ّٛمد احل٤مّج حموىمّمٞمدة اعمرطمقم اًمِم٤مقمر 

٤مه وّٛمٜمل وإيّ  ر اضمتامعٍ يشمف سمٕمد دراؾم٦م اعمقاىمػ وسمح٨م اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ذم حمْمقوأظمػمًا هج

 ٤مب، وإسمٞم٤مت هل: أمحد اًمقهّ اًمًّٞمد ذم ديقان 

أوـلاامـ اجـن  ٚاِوـلاشـأوْٓاِـااااااأم

 

ــن    ٘ااااأج ــ ــٚا ظم ـــٓاإظ ــ٘لاإ اج ُ امي

ــلاااإ ّ  ـــِٓٓاىمج٘وـ ـــ ِواٌـ ـــىوَٛاُـ ا ظـ

 

َااٗاىمجــو ي  ــ ــُانٍ ــٓٓاٌ ــنفٙاه ر ا ظ

ـــ رٚ  ــِ٘ بٓافه٘ــٓٓاااُ امىعــولاظــن ار

 

ـــم  ــاْ٘اااٗاظٙ ــللاج ــِـافُ ــٌلافظ اه ى

ـــِوٙ  ــؤاآه ـــ ًُٔاظ ــ ا ظآ ـــمإُ ــلاظ اأه

 

ــٌلااوأفٙ  ــٚاأُٔ ومـ ـــ ًُٓاإذ اهٕـ ا ظآـ

اأذنوــلانُــالٚاٌرِ ــنامٓــ ْاااخصــ ل ِ 

 

ــَ  ٌاااإنّ ــ ــٚا ِٕلم ـــالر ـــّ ٙاوأن او ظ 

 ؾ اجل٤مرف ذم جمٚمس هذا اًمديقان. وهٙمذا يم٤مٟم٧م اًمٓمرائػ وإطم٤مدي٨م دمري يم٤مًمًٞم 

يميؼمى  ايٞم٥م إدب قمٜميدٟم٤م سمٜمٙمًي٦مٍ أُ  ،إمم سم٤مرئٝمي٤م ىم٤مؾمؿ اًمرؿميتّل اًمًّٞمد وعّم٤م وم٤مو٧م روح 

سميلم قمٚميامء وؿميٕمراء ذًميؽ  ، واإلٟمتي٤مج إديبّ قمٔمٛمك> طمٞم٨م شمقىّمػ اًمٜمِم٤مط اًمٗمٙمرّي  وظم٤ًمرةٍ 

 اًمٌٞم٧م. ر، وظم٧ٌم شمٚمؽ اًمِمٕمٚم٦م اًمٗمّٞم٤مو٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٌٕم٨م سم٠مٟمقاره٤م ُمـ أرضم٤مء هذا ياًمٕمّم

 ـ ديوان آل ـّموىة  1

. ويم٤من اًمِمٕمراء ي٘مّمدون هذا اًميديقان ٦م اعمخٞمؿ ىمرب اًمّمحـ احلًٞمٜمّل ي٘مع ديقا ؿ ذم حمٚمّ 

وُميـ هي١مٓء اًمِميٕمراء  .يمّٛمقٟم٦م خمتٚمٗم٦م، ويٙمٞمٚمقن اعمديح ٔل ويٜمِمدون ىمّم٤مئدهؿ ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت 

اًمِميٞمخ ُمٝميدّي و اًميذي ّسح سم٠مّٟميف ؿمي٤مقمر آل يمٛمقٟمي٦م، ، واًمِمٞمخ ضمقاد اهليرّ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلرّ 
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ذم  ويخٛم٦مٌ  ٗم٧م جمٛمققمي٦مٌ ُأًمّ اخل٤مُمقش، واًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜم٤ميػ وهمػمهؿ. وُمـ ٟمت٤مج ه١مٓء 

 ُم٤م شمزال خمٓمقـم٦م. يمّٛمقٟم٦م  ُمديح ورصم٤مء آل

يمّٛمقٟمي٦م  قميكمإُهة احلي٤مّج حمّٛميد ُمٜمذ قمٝمد ؿم٤مقمر  ُمتٕم٤مىم٦ٌمٍ  ويم٤مٟم٧م اعمج٤مًمس شُمٕم٘مد ذم أدوارٍ 

ُم٤محيتي٤مج،  قمغم ُمت٤مسمٕم٦م هيذا اًميديقان وشمزوييده سمٙميّؾ يمّٛمقٟم٦م  . وحيرص آل  ه 34:4اعمتقرّم قم٤مم 

 قٟم٦م. ٟمجؾ اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم يمٛمّ  رف قمٚمٞمف اًمٞمقم اًمِمٞمخ قمكمّ يويِم

 (3) ـ تكوة افبكتاصّوة 0

ٌّي٦مً يٕمقد شم٤مريخ اًمتٙمٞم٦م إمم قمدة ىمرون، وهل دم٤مور ىمؼم اًمِم٤مقمر ومْميقزم اًمٌٖميدادّي   يمٌيػمةً  ، وشمْميّؿ ىم

ّميؾ هيذه اًمتٙمٞمي٦م سم٤مًمرووي٦م ُمـ اعمرُمر اًمٜمٗميٞمس، وشمتّ  قؾّمٓمف قمٛمقدٌ يت ٤ًم سم٤مًم٘م٤مؿم٤مينّ وحمراسم٤ًم ذم إرض ُمٌٜمٞمّ 

ـ إؾميٓمٜمٌقل سميلم طميلمٍ قاحلًٞمٜمٞم٦ّم ُمـ ضمٝم٦م اجلٜمقب، ويم٤من يٚمت٘مل ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمؿمقات واعمنماء اًم٘مي٤مدُم  ن ُمي

اًمذي يمي٤من ي٘مّميد  وآظمر، يمام يٚمت٘مل هب٤م ؿمٕمراء يمرسمالء، أظمّص سم٤مًمذيمر ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ ُمٝمدّي اخل٤مُمقش

   .لماًمدرويش قمٛمٞمد أهة آل اًمدده احل٤مًمٞمّ  اًمتٙمٞم٦م ذم قمٝمد اًمًٞمّد شم٘مّل 

، واًمِمٞمخ حمًيـ أسميق احلي٥ّم ظمٓمٞمي٥م يميرسمالء، ويميذًمؽ واًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ مجٕم٦م احل٤مئرّي 

ٌّي٤مس طمًلم اًمدده اسميـ اًمًّٞمد وذًمؽ ذم قمٝمد اعمرطمقم  ،أسمق همزاًم٦م اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ قمكمّ  اًمًيّٞمد قم

 اًمدرويش.  شم٘مّل اًمًّٞمد حمّٛمد اسمـ 

ي٨م واعم٤ًمُمرات إدسمّٞمي٦م يم٤مٟمي٧م تتيّؾ اًمّميدارة ذم جمي٤مًمس وُمـ اعمٕمروف أّن شمٚمؽ إطم٤مد

اًمتٙمٞم٦م، ومٞمت٤ٌمرى أهؾ اًمٗمْمؾ وإدب سم٤معمٜمٔمقم واعمٜمثقر، وىمد اؾمتٛمٚمٙم٧م اًمتٙمٞم٦م أظمػمًا ُمـ ىمٌيؾ 

 ُمـ أضمؾ شمقؾمٞمع اًمّمحـ اًمنميػ . ،  ه 3622وزارة إوىم٤مف وم٠مُمرت هبدُمٝم٤م ؾمٜم٦م 

                                                                    

ٔ : روبئ( 1) ٍ الجىكبض٘ ، ؤ تنٍ لف٘فٌ وج٘طٌ هـي هي الوت الجىساضٔ٘ لس ّا  ٍ،ٍٔ ن الح٘ب٘ت قطٗمْت نٍ  ح٘بْت نٍ  َْل ن ؤُغ ، ْل الوستطـطل٘ي   ػٍَٔف
لس ؤيسٍ االُستبش  ٍ.ٔ ٗل ن الفػَل الكَ َا يٌْ ن، فىتج طة ْث ٓ      ٍالىتّبة اًل ٖ رطٗـس ِ فـ َل ن، ًطـط فػـ ف وتبة يٌْ ؤحوس الػطّاف ثتإ٘ل

سز  , )ولّ ضٖء( الجغسازٔٗ ى الخبًٖ  1ّـ ـ  1384ى ضهؿب 2الػبزض فٖ  30اثتساء هي اًل  .  1965وبًَ
ٔ    وبى ذك٘جب  ٍضبيطا  تطْس ،َّ ؤثَ ظٗبضٓ الط٘د هْسٕ ثي يجَز الحبئطٕ الطْ٘ط ثبلربهَش( 2)  ،لـِ الوحبفـل الىطثالئٍ٘ـ

 .( 216، ظ 1ّـ. اًهط وتبثٌب )ضًطاء وطثالء، د  1332تَفّٖ سٌٔ 
ٖ ثي لبسن ثي هحوٍس يلٖ ثي لبسن آل زيسٍش، الوتـَفّى  هحسي ثي هحوٍس يل َّ الط٘د رؤً ثي حوعٓ اثي الحبدٍ( 3)

 ( 277، ظ 1وبى هي ضًطاء ٍذكجبء وطثالء. اًهط وتبثٌب )ضًطاء وطثالء، د  ّـ 1350سٌٔ 
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 ـ ديوان ادرزا احلائرّي  5

ُمرضمٕمي٤مً ًمٚميزقمامء  ًمٕمراىمٞم٦ّم آي٦م اه اًمِميٞمخ حمّٛميد شم٘ميل احلي٤مئرّي اًمِميػمازّي يم٤من ديقان زقمٞمؿ اًمثقرة ا

ـ إطمرارًمٚمقـمٜمٞمّ  لم وُمٚمت٘مًك اًمًٞم٤مؾمٞمّ  ـ وىمي٧ٍم  ،لم واعمج٤مهدي ٔظمير،  ويم٤من اًمِميٕمراء خيتٚمٗميقن إًمٞميف ُمي

، واًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ أسميق اعمح٤مؾميـ، واًميديمتقر ظمػمي اهلٜمداوّي  أظمّص سم٤مًمذيمر ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر اًمقـمٜمّل 

 ذم اًمقىم٧م اًمذي ؿمٛمٚم٧م اًمٕمراق اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦ّم اًمراهٜمي٦م ييقم ٟمِمي٧ٌم ًمٌّمػم،ٓ  ؾمٞماّم حمّٛمد ُمٝمدي ا

صمقرة اًمٕمنميـ> طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ومت٤موى اإلُم٤مم اًمِمػمازي شمٗمرض اجلٝمي٤مد قميغم اعميقاـمٜملم وتّرويٝمؿ قميغم 

 وٟمٗمٞمس ًمالٟمتّم٤مر قمغم آؾمتٕمامر اًمٌٖمٞمض.  اًمتْمحٞم٦م سمٙمّؾ هم٤ملٍ 

ـ ذي احلّجي٦م قمي٤مم وؿم٤مء اًم٘مدر أن خيت٤مر جلقاره اإلُم٤مم حمّٛمد  شم٘ميّل اًمِميػمازّي ذم اًمٞميقم اًمث٤مًمي٨م ُمي

سمديقاٟميف اًمٕمي٤مُمر ذم يميرسمالء> ومرصمي٤مه  رائيعٌ  ىمٞمؿ ًمف اطمتٗم٤مٌل ٠مُ م، وم 42;3آب ؾمٜم٦م  35اعمّم٤مدف   ه :355

 سمدأه٤م سم٘مقًمف:  سم٘مّمٞمدةٍ  اًمِمٕمراء سم٘مّم٤مئد قمّمامء، وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مقمر ظمػمي اهلٜمداوّي 

ــن ــّٕل ُاام ــل ِاس ــ ا وفَِا ُٕ  ــل ال اه

 

ــنٗ  ــوٙاهاخؽ ــلهالرِ ــل ُإ ــ او ظج ا ٕن

ـــوٙ  ـــن ِاٚاوهــــ ىل ُاااظـرـ ارُــــٌُاىـ

 

ــ  ــوااٚـمع ـــاؼوِم ُ ــ ْألن ــٚا ِٛامٓ اإظ

ـــل  ـــا٘ فٗااوإنّـ ــ ــناوــ ـــ ّل ُاىــ اوٌــ

 

ـــاى ُ  ـــولبٓا ظــ ــوا  فٔا و ج اٗاُــ اظــ

 إمم أن ىم٤مل:  

ـــؤ ـــٖسِّ٘آنّـ ـــل اظـ ـــرؽل ُأـ اسـ

 

ـــحُّ  ــوٙااٌ ــَالرِ ـــصلفنلاىوٕ ــللاأه ا م

ــ   ُُصــ لُفاو ظ حــ  مٔااو ظرىــأ  ا ِٓ

 

ـــمرمٔ  ــؤااا ظ ـــ ّنٙاظ ـــِملهٔاو ظ ــوٗاُ اوظٙ

إيمؼم ذم قمٝمد  سمٕمد ووم٤مشمف> وذًمؽ قمغم إصمر اومتت٤مح ؿم٤مرع قمكمّ احل٤مئرّي وىمد مّدم ديقان اعمػمزا  

 م.  :5;3ا٤مًمح ضمؼم ُمتٍّمف ًمقاء يمرسمالء قم٤مم 

 ـ ديوان آل افنقوب  2

اـمر إدسمّٞم٦م اًمتل شمثيػم ظمٗمٞمػ اًمروح ٓ خيٚمق ُمـ آضمتامقم٤مت ذات اًمٓمرائػ واخلق وهق ٟم٤مدٍ 

حمًـ اًمٜم٘مٞمي٥م شمقاوميد إًمٞميف ؿميٕمراء اًمًّٞمد اًمِمٕمري، ومٗمل قمٝمد اعمرطمقم  اًمدقم٤مسم٦م واعمرح ذم اجلقّ 

 وًمف ومٞمف ُمدائح.  ،يمرسمالء، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ 



221 
                                                                                                        بالئّينيركالدلالص  

 

طمًيـ اًمًيّٞمد ضمي٤مء دور ٟمجٚميف ،   ه :355حمًـ إضمؾ ذم رُمْمي٤من اًمًّٞمد وقمٜمدُم٤م ـمقى 

 ،ُمـ إدسم٤مء، أُمث٤مل اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ ضمقاد سمـ يمي٤مفمؿ اهليرّ  ثػمٍ ُمع يم اًمٜم٘مٞم٥م، ويم٤مٟم٧م ًمف اداىم٤مٌت 

ذم سمٕميض  اًمذي قم٤مشمي٥م اًمًي٤مدة آل اًمٜم٘مٞمي٥م هبيذيـ اًمٌٞمتيلم> وذًميؽ ّٕ يؿ مل ييدقمقه ًمقًمٞمٛمي٦مٍ 

 أقمراؾمٝمؿ، واًمٌٞمت٤من مه٤م: 

اؼوــِ  ا سـم اٌــَا ٓٔـلِأُح ــإااالـ ا

 

اىـــ ئُمٔاسـل ىــــَاأنـ ــــِ م 

ــا  ــ ّاالِ ــمِاإ ّا ظي ــلّا ظرح ــ  ٕاأٔ أُؽ

 

اهِــلاالـــ ر ماهـــلظنٍاِـــِلاااأّ 

 قمقو٤ًم قمـ اًمقًمٞمٛم٦م.  ٦مٍ ؾمخٞمّ  ُم٤مًمٞم٦مٍ  اًمٜم٘مٞم٥م إّٓ أن يم٤موم٠مه سمٛمٜمح٦مٍ اًمًّٞمد ومام يم٤من ُمـ  

ويم٤من خيتٚمػ قمغم اًمديقان اعمذيمقر سمٕمض اًمزائريـ واًم٤ًمئحلم إضم٤مٟم٥م اًميذيـ ي٘مّميدون 

ػ ُم١مًّمي اًمِمي٤مقمر قمٌيد اعمًيٞمح إٟمٓمي٤ميمّل  م اًمّميحٗمّل  42;3يمرسمالء، وممّـ زار اًمديقان قمي٤مم 

 اعم٤ٌمريم٦م(. اًمٕمٚمقّي٦م ُمٚمحٛم٦م )

 ـ ديوان آل افوّهاب 1

اًمًّٞمد حمّٛمد أمحد اًمًّٞمد ًف ، أؾّم وهق اًمذي ي٘مع ذم حمّٚم٦م سم٤مب اًمٓم٤مق ىمرب ديقان آل اًمرؿمتّل 

 هلي٤م ؿمي٠منٌ  ٤مب، ويم٤مٟم٧م ًمٚمًٞمد اعمذيمقر ُمقاىمػ ضمٚمٞمٚم٦م، وظميدُم٤مٌت قمٛمٞمد أهة آل اًمقهّ اًمقّه٤مب 

 م.  62;3ؾمٜم٦م  يقم يم٤من ٟم٤مئ٤ًٌم قمـ يمرسمالء يذيمر ٓ ؾمٞماّم 

، ضمقاد اهلٜمٞمدّي اًمًّٞمد ، واًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ  :وممّـ يم٤من خيتٚمػ قمغم ديقاٟمف ُمـ ؿمٕمراء يمرسمالء

 طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ، واًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم، واًمِمٞمخ قمٌيد احلًيلم احليقيزّي حمّٛمد واًمِمٞمخ 

 وهمػمهؿ. 

ىمي٤مل   ه 3572قرّم ؾميٜم٦م اعمتي أّن اًمِمٞمخ قمكم أسمق همزاًم٦م اخلٓمٞمي٥م اًمٙمرسمالئيّل  :ومم٤ّم يذيمر هبذا اًمّمدد

 ُمٕم٤مشم٤ًٌم احل٤مّج حمّٛمد طمًـ يم٦ٌّم طم٤ميمؿ يمرسمالء> وذًمؽ سمققمد وقمده ومل يِػ سمف: 

ــ ْاأنٕــ َاولــاٚ اٌ ــٚ ظ ِمــل ٓانصــًٔااوامٓ

 

٘ااإ ّ  ــ ــوا ظج ِــلُاه ــا امِ ــ ْاه ـــٍ ٚامٓ ا ظ

اُو ـــلاو مــــ أً امٓــــ ْاخُرٍـــاونــــصًٔ 

 

ـــ ْ  ــ ُ ِاااومٓ ــ ا ٓم ـــ رّٚال ــلم أً اى اٌ

 يِمٝمد هذه اًمٜمقادر اًمٚمٓمٞمٗم٦م واعمقاوٞمع اًمٔمريٗم٦م ُمٜمٝمؿ. ًمقّه٤مب ا أمحداًمًّٞمد ويم٤من  
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 ـ جملس افسّود هاصم األصوقر  8

قمٌيد احلًيلم  ه٤مؿمؿ )ؿمي٤مه( اسميـ اًمًيٞمّد ًف اًمًٞمدطمد اعمج٤مًمس اًمٕم٤مُمرة ذم هذا اًمٌٚمد، أؾّم أوهق 

قضم٤مهي٦م، يٚمت٘ميل ومٞميف رضمي٤مل إدب واًم ،٦م٦م اًمٕم٤ٌّمؾمّٞم٦م اًمٖمرسمّٞميإؿمٞم٘مر، وي٘مع ذم طمدي٘متف اًمٙم٤مئٜم٦م ذم حمٚمّ 

وُمٜم٤مدُم٦م، ويتحّدصمقن ومٞمف أفمرف إطم٤مدي٨م اًمتيل شمتٕمّٚميؼ سمِمي١مون اًمٗمٙمير  وي٘مْمقن أوىم٤ممؿ ذم ؾمٛمرٍ 

 واًمٙمت٤مب اًمٕمريب وىمْم٤مي٤م اًم٤ًمقم٦م. 

ويم٤من يرشم٤مده اًمًٞمّد قمٌيد احلًيلم آل ـمٕمٛمي٦م ؾمي٤مدن اًمرووي٦م احلًيٞمٜمٞم٦ّم، واًمِمي٤مقمر اًمِميٞمخ حمّٛميد 

اًميديـ اًم٘مزويٜميّل، واًمًيٞمّد اي٤مًمح اًمًيٞمّد ، واًمًٞمّد يقٟمس ٟمٍم اه، واًمًٞمّد إسمراهٞمؿ ؿميٛمس اًم٘مريٜمّل 

 ضمقاد اًمًٞمّد يقؾمػ آل ـمٕمٛم٦م، وقمٌد احلٛمٞمد اًمقيمٞمؾ واًمًٞمّد طمًـ اًمًٞمّد حمّٛمد ٟمٍم اه وهمػمهؿ.

 ـ ديوان جمد افعلامء  1

، واًمديقان هذا يٕمقد ًمٚمٛمرطمقم جمٞمد ظمي٤من ٦م سم٤مب اًمٓم٤مق ظمٚمػ ديقان آل اًمرؿمتّل ي٘مع ذم حمٚمّ 

ُميـ ؿميٕمراء  امء(، وديقاٟمف يم٤من ُمزدمح٤ًم سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ، ي١مُّمف ومريٌؼ سمـ اعمرطمقم أؾمد ظم٤من )جمد اًمٕمٚما

ويمي٤من جمٞميد  ،احلي٤مئرّي ، واًمِمٞمخ مجٕمي٦م اخل٤مُمقش، واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اهلرّ ٤مًمِمٞمخ ُمٝمدّي يمرسمالء، يم

 ظم٤من يًتٛمتع سمتٚمؽ اًم٘مّم٤مئد وإطم٤مدي٨م اًمتل شمٜمتٝمل سم٤مًمٗمٙم٤مه٦م اعمًتٛمٚمح٦م.

 (3)ـ ديوان افسّود ظبد افوّهاب آل ضعمة 34

٦م يميرسمالء، ويم٤مٟمي٧م ٤مر، وهق ديقان رئيٞمس سمٚمدّيي٦م سم٤مب اًمٜمجػ ىمرب ؾمقق اًمتجّ ي٘مع ذم حمٚمّ 

  جم٤مًمًف ٓ ختٚمق ُمـ وٓةٍ 
ٍ
دة، اعمحتِميووضمقه، ومْماًل قمغم مج٤مهػم اًمٜمي٤مس  وأقمٞم٤منٍ  وقمٚمامء، وأدسم٤مء

                                                                    

 الس٘س يجس الٍَّبة، حبون وطثالء ٍسبزى الطٍؾت٘ي الومسٍست٘ي، اثي الس٘س هحوٍس يلٖ َّ اثي الس٘س يجس الطظٍاق اثي( 1)

سٌٍ٘٘ٔ اثي الس٘س يجٍبس ًم٘ت األضطاف اثي الس٘س ًًؤ اهلل اثي ٗح٘ى ثي ذل٘فٔ ًم٘ت األضـطاف اثـي   سبزى الطٍؾٔ الح
ٍوبى ؤحس ضربالت  ،ّـ 1284الفبؾل الس٘س قًؤ يلن السٗي الفبئعٍٕ الوَسٍَٕ الحبئطٍٕ. ٍلس يبم ًًؤ اهلل اثي الًبلن
 ٍيٍ٘ي يؿَا  فـٖ الوزلـس   ،لجل االحتالل الجطٗكبًٍٖ ٍثًسٍُيٍ٘ي ضئ٘سب  لجلسٗٔ وطثالء  ،م 1920الخَضٓ الًطالٍ٘ٔ يبم 

الجغسازٗٔ، السٌٔ الطاثًٔ، غفط ( ّـ. ضارى تطروتِ فٖ هزلٔ )الوطضس 1347ٍتَفّٖ فٖ ضهؿبى سٌٔ  ،الَقٌٍٖ بثٍبى الخَضٓ
 . 85ظ للوالّف،م؛ ٍؤًهط : وطثالء فٖ حَضٓ الًططٗي، 1929ّـ /توَظ  1348
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٦م أّدت إمم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب وومٞمف دمري أـمٞم٥م إؾمامر وأفمرف إطم٤مدي٨م، وهذه اًمٚم٘م٤مءات اًمٗمٙمريّ 

 .  اًم٘مزويٜمّل  ـطمًحمّٛمد )ومدك( ًمٚمًٞمد 

، اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل  شم٘ميّل اًمًيّٞمد حمّٛميد طمًيـ أسميق اعمح٤مؾميـ، وحمّٛميد اًمِم٤مقمر  :ويم٤من ُمـ رّواده

 )ىمّمػم إدسم٤مء ( قمكمّ حمّٛمد ، واًمِمٞمخ يم٤مفمؿ أسمق ذان، واًمِمٞمخ اًم٘مزويٜمّل  طمًلماًمًّٞمد و

 ـ ديوان آل حاؾظ  33

 :لمٚميد اًمًٞم٤مؾميٞمّ وُمـ اعمج٤مًمس إدسمّٞم٦م اًمتل يم٤من يرشم٤مده٤م أدسم٤مء ذًميؽ اجلٞميؾ ورضمي٤مٓت اًمٌ

اًمٙمي٤مئـ قمٜميد سمي٤مب اًمّميحـ  ،قمٌيد اعمٝميدي احلي٤مومظاحل٤مّج ٦م يمرسمالء اًمِم٤مقمر ديقان رئٞمس سمٚمديّ 

ومٙم٤من هذا اًمديقان ُمٙمتّٔم٤ًم سمقضمقه وأدسم٤مء اًمٌٚمد، يرشمي٤مده سميلم  .اًمّمٖمػم ًمٚمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م اعمنّموم٦م

، ويٜميّل اًم٘مز طمًيلماًمًيّٞمد طمًيـ أسميق اعمح٤مؾميـ، واحلي٤مّج حمّٛميد  وآظمر اًمِم٤مقمر اًمقـمٜمّل  طملمٍ 

طمًلم، واًمِميٞمخ قميكم اًمِميٞمخ اًمًّٞمد ٟمٕمٛم٦م اًمًّٞمد أمحد اًمٌػم، واًمًّٞمد واًمِمٞمخ يم٤مفمؿ أسمق ذان، و

، ويمي٤من اًمِميٞمخ روي٤م اًمٓم٤مًمٌي٤مينّ  ّدد، واًمِم٤مقمر اًمؽميمّل جاعموأىم٤م رو٤م  احل٤مئرّي،زيـ اًمٕم٤مسمديـ 

 وآضمتامقمّٞم٦م. اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ذم احلٞم٤مة  ًمتٚمؽ اعمح٤مورات أصمرٌ 

 فصايف ـ ديوان افسّود جواد ا 39

ىمرب مّح٤مم اعم٤مًمح، شمقاومد إًمٞمف وضمقه اًمٌٚمد وأقمٞم٤مٟميف، أظميّص  7يم٤من ُمقىمٕمف ذم ؾمقق احلًلم

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  طمًـ سمحر اًمٕمٚميقم اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل اًمًّٞمد ُمٝمدي اًمًّٞمد حمّٛمد اعمرطمقم  :سم٤مًمذيمر ُمٜمٝمؿ

، م 43;3أيٚمقل  ٦32م إومم ذم رف ذم اًمقزارة اًمٜم٘مٞمٌٞمّ ٤مم، اًمذي شمقمّم ُمٜمّم٥م وزارة اعمٕم 55;3

وومٞميف  .ُمّمٓمٗمك أؾمد ظمي٤مناحل٤مّج ا٤مًمح آل ـمٕمٛم٦م ي ضمّد اعم١مًّمػ ي واًمًّٞمد أمحد اًمًّٞمد  :وُمٜمٝمؿ

 دمري اًمٓمرائػ ُمـ أـم٤مي٥م إؾمامر وإطم٤مدي٨م، وومٞمف شمٜمتٕمش ومٜمقن إدب اًمرومٞمع. 

 ـ ديوان آل افشهرشتايّن  31

ُمػمزا ُمٝمدي ًّٞمد اًمًف اًمٕماّلُم٦م اًمٙمٌػم أؾّم ، ٤مً وي٘مع ذم حمٚم٦م آل قمٞمًك ىمدياًم، سم٤مب اًمٓم٤مق طم٤مًمٞمّ 

ويم٤من جمٚمًف ُم٘مّرًا ًمٚمٕمٚمامء وإدسم٤مء ورضم٤مل اًميديـ. وممّي٤م زاد قميغم سمٕميد  اعمقؾمقّي اًمِمٝمرؾمت٤ميّن،
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ُميـ اًمٕمٚميامء اًمٕمي٤مُمٚملم. إّول ٤ًم، وزاهدًا ورقم٤ًم، يٕمّد ذم اًمرقمٞمؾ اٞمتف وقمٚمّق ذيمره يمقٟمف قم٤معم٤ًم شم٘مٞمّ 

 اٟمت٘مٚم٧م اًمرئ٤مؾم٦م ُمـ سمٕمده إمم أسمٜم٤مئف وأطمٗم٤مده. 

 ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت  ىمٞمٛم٧م ذم اًمديقان قمّدة طمٗمالٍت أُ  إسمراهٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ اًمًّٞمد م وذم قمٝمد اعمرطمق

٤مب، ك اًمقهّ يُمرشمْماًمًّٞمد ، واًمِمٞمخ قمٌد احلًلم احلقيزّي  :٦م، ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمِمٕمراء وإدسم٤مءديٜمٞمّ 

اييدر اًمييديـ احلٙمييٞمؿ اًمًييّٞمد ايي٤مدق آل ـمٕمٛميي٦م، واًمًييّٞمد ، واًم٘مزويٜمييّل  كيُمرشمْميياًمًييّٞمد و

 وهمػمهؿ. احل٤مئرّي  كمّ واًمِمٞمخ قمٌد قم ،اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 ـ ديوان افشوخ حمّمد رصود افصايف  30

ًيف اًمِميٞمخ حمّٛميد رؿميٞمد اًمّمي٤مذم رئيٞمس )ُمٍمف اًمرهقن طم٤مًمٞم٤ًم (، أؾّم  ُمقىمٕمف ذم ؿم٤مرع اًمٕم٤ٌّمس

٦م يمرسمالء ؾم٤مسم٘م٤مً، ويم٤من خيتٚمػ قمغم ديقاٟمف سمٕمض اًمِمٕمراء وأهيؾ اًمٗمْميؾ، يم٤مًمًيٞمّد ضمٕمٗمير احليكّم، سمٚمديّ 

 .  ، واًمِمٞمخ ُمقؾمك اهلرّ ُمـ يمرسمالء اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم احلقيزّي ، وواًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اًمٞمٕم٘مقيبّ 

يرشم٤مدهي٤م وضمٝمي٤مء  ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٚمؽ اعمج٤مًمس إدسمٞم٦ّم ومٝمٜم٤مك جمي٤مًمس ًمٚمٕمٚميامء ودواوييـ اًمرؤؾمي٤مء

٦م ٦م اًمٜم٤مس ُمـ ـمٌ٘م٤مت اًمِميٕم٥م اعمختٚمٗمي٦م> طمٞمي٨م يتٜمي٤موًمقن ذم أطمي٤مديثٝمؿ اًمِمي١مون اًمزراقمّٞمياًمٌٚمد وسم٘مٞمّ 

ن أظمٌي٤مر إطميداث اعمحّٚمٞمي٦م أو اًمٕمٚمٛمّٞمي٦م اًمتيل يًيٛمٕمق ٤م ذم اإلذاقمي٤مت ٦م، ويتٜمي٤مىمٚمقواًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مؿمٞمّ 

 ًملطم٤مدي٨م اًمِمٞمّ٘م٦م وإؾمامر اًمٚمٓمٞمٗم٦م.  ـمريٗم٦مً  ةً ويٚمت٘مٓمق ٤م ُمـ أومقاه اًمٜم٤مس، ومتٙمقن هلؿ ُم٤مدّ 

دييقان اًمًيٞمّد اي٤مًمح اًمًيٞمّد ؾميٚمٞمامن آل  .وُمـ هذه اًمدواويـ اًم٘مديٛم٦م اًمتل مل يٌيَؼ إّٓ اؾميٛمٝم٤م

ُميدير أوىمي٤مف  ر ظمدُمي٦م آل ـمٕمٛمي٦مٌ ي، وديقان اًمًٞمّد قمٌيد احلًيلم اًمًي  ه ;353ـمٕمٛم٦م اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

اد، ٥م، ودييقان آل ضمي٤مر اه، ودييقان آل قميقّ يمرسمالء، وديقان اًم٤ًمدة آل صم٤مسمي٧م، ودييقان آل ؿميٝمٞمّ 

ٟم٤مئ٥م ؾم٤مدن اًمروو٦م احلًيٞمٜمّٞم٦م، ودييقان اًمِميٞمخ قمٛمير  ،وديقان اًمًٞمّد ُمّمٓمٗمك اًمنموذم آل ـمٕمٛم٦م

ودييقان آل  ،وديقان اًمِمٞمخ يمٛمر اًمٜمي٤ميػ رئيٞمس قمِميػمة اًمًيالعم٦م ،اًمٕمٚمقان رئٞمس قمِمػمة اًمقزون

 وجمٚمس احل٤مّج قمٌد أسميق هيرّ  ،وجمٚمس اًمِمٞمخ حمّٛمد سم٤مىمر اًمراضمف ،وجمٚمس اًمِمٞمخ قمكم اًم٘مٜمؼم ،يمِمٛمش

ي ،رئٞمس قمِمػمة اًمٓمٝم٤مُمزة ًّ ودواوييـ اًمًي٤مدة  ،قن رئيٞمس قمِميػمة اًمٜمّمي٤مروةوجمٚميس ـمٚميٞمٗمح احل
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ودييقان اًمًيٞمّد  ،ودييقان اعمًيتقذم ،ادوديقان آل قمقّ  ،ويٜمّل اًمًٞمّد طمًلم اًم٘مزديقان و ،٦ماًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئٞمّ 

 اًمٕمٚمامء.  جم٤مًمسُمرشم٣م وٞم٤مء اًمديـ ؾم٤مدن اًمروو٦م اًمٕم٤ٌّمؾمّٞم٦م وهمػمه٤م، و

ر احلٞمي٤مة هل٤م وضمقد اًمٞمقم سم٥ًٌم شمٓميقّ  ٕمدوُمـ دواقمل إؾمك وإؾمػ أّن أهمٚم٥م هذه اًمدواويـ مل ي

 خٓمقط )حم٤مؾمـ اعمج٤مًمس ذم يمرسمالء (. آضمتامقمٞم٦ّم. وىمد شمٜم٤موًمٜم٤م هذه اًمدواويـ ذم يمت٤مسمٜم٤م اعم
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 ادكتبات اخلاّصة 

 واًمت٘مّدم اًمٗمٙمرّي  ُّمٝم٤مت اعمدن اًمتل ًمٕم٧ٌم دورًا ُمٝماّمً ذم اًمتٓمّقر احلْم٤مرّي أُ شمٕمتؼم يمرسمالء ُمـ 

تٞم٧م اًمٙمتي٥م ذم ظميزائـ يميرسمالء ُمٜمذ قمّدة ىمرون. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ قم٨ٌم احليقادث اًمداُمٞمي٦م ذم شمِمي

ٛم٦م، وٓ ختٚمق هذه اخلزائـ ُمـ جم٤مُمٞمع وُمٙمت٤ٌمم٤م> وم٘مد يمثرت ومٞمٝم٤م اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م واًمذظم٤مئر اًم٘مٞمّ 

 ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مدر واًمٜمٗمٞمس، واًم٘مديؿ واجلدير سم٤مًمتح٘مٞمؼ واًمٜمنم.  ،خمٓمقـم٦مٍ 

وٟمحـ هٜم٤م ٟمدّون شمًجٞمؾ ظمزائـ اًمٙمت٥م اًم٤ٌمئدة واحل٤مضة، ىمديٛمٝم٤م وطمديثٝم٤م> ًمٙميل يّٓمٚميع 

 :ًم٘م٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ومٞمٝم٤م ا

 اًحائشيّ نرص هللا اًعّيذ ـ موذتح 2

،   ه:337اعمًتِمٝمد سم٤مؾميٓمٜمٌقل ؾميٜم٦م  ،احل٤مئرّي  يم٤مٟم٧م ًمٚمًٞمد ٟمٍم اه سمـ احلًلم اًمٗم٤مئزّي 

وهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًم٘مديٛم٦م، وىمٞمؾ إٟمف طملم  ،جّٚمداتوظمزاٟم٦م ذم احل٤مئر اًمنميػ طمقت آٓف اعم

وذم يمت٤مب )ؿمٝمداء اًمٗمْمٞمٚم٦م( ُمـ أاٗمٝم٤من وطمده٤م أيمثر ُمـ أًمػ يمت٤مٍب سم٠ماٗمٝم٤من اؿمؽمى  ُمرّ 

. . ورأيي٧م ٟمٕمٛمي٦م اه اجلزائيرّي اًمًّٞمد ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب )اإلضم٤مزة اًمٙمٌػمة( ًمٚمًٞمد قمٌد اه طمٗمٞمد 

هذه  إنّ  صمؿّ  .)سمح٤مر إٟمقار( جمّٚمداتُمـ مجٚمتٝم٤م مت٤مم  ،قمٜمده ُمـ اًمٙمت٥م اًمٖمري٦ٌم ُم٤م مل أر قمٜمد همػمه

سمي٤مىمر اًمًيّٞمد حمّٛميد د هذا اًمرأي وي١ميّ  ٟمٍم اهاًمًّٞمد قمٜمد ورصم٦م  سم٘مٞم٧م خمزوٟم٦مً اًمٙمت٥م اًمٜمٗمٞم٦ًم 

 .  368ص ،:ج ،٤مت(ذم ُمقؾمققمتف )روو٤مت اجلٜمّ اخلقٟم٤ًمرّي 

                                                                    

 . 75ظ، 3د الىبنو٘ي، لسنٔ، هَسَئ الًتجبت الومسس( 1)
 . 236ظ األهٌٖ٘، الحس٘ي يجس للط٘دضْساء الفؿ٘لٔ، ( 2)
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 محّمذ مهذي اًؽهشظذايّن مريصا اًعّيذ ـ موذتح 3

سم٤معمّميي٤مدر اعمٝمّٛميي٦م  ًييٝم٤م ذم داره اًمٙم٤مئٜميي٦م سمٛمحّٚميي٦م آل قمٞمًييك، ويم٤مٟميي٧م ذم وىمتٝميي٤م قميي٤مُمرةً أؾّم 

طمًيلم اًمًيّٞمد حمّٛميد صمّؿ اٟمت٘مٚم٧م سمٕميد ووم٤مشميف إمم ٟمجٚميف  ،ٗم٤مشمفوُمٜمٝم٤م ُم١مًمّ  ،قـم٤مت اًم٘مّٞمٛم٦مواعمخٓم

هميزوة اًمقهي٤مسمٞمرلم ُمديٜمي٦م  وىمد ُ ٧ٌم حمتقي٤مم٤م إصمر،  ه 3469اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اعمقؾمقّي  اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

ُميـ  34ذم شمقذّم > إذ إّن ا٤مطمٌٝم٤م يم٤من ىمد   ه 3438قم٤مم ذي احلّج٦م يمرسمالء ًمٞمٚم٦م اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ 

ومل يٌَؼ ُمٜمٝم٤م اًمٞمقم ؾمقى سمٕميض اعمخٓمقـمي٤مت اًمتيل حييتٗمظ هبي٤م طمٗمٞميده  ،ٗمر ُمـ اًمٕم٤مم ٟمٗمًفا

 ٟمزيؾ ـمٝمران.  ا٤مًمح اًمِمٝمرؾمت٤مينّ اًمًّٞمد اًمٌّح٤مصم٦م 

 هاعم اًشؼذيّ اًعّيذ ـ موذتح  4

ويم٤مٟمي٧م   ه ;347احل٤مئرّي اعمتيقرّم قمي٤مم  اًمرؿمتّل  ًٝم٤م اًمًٞمّد يم٤مفمؿ اسمـ اًمًٞمّد ىم٤مؾمؿ احلًٞمٜمّل أؾّم 

ؿ اعمٙمت٤ٌمت اًمٕمراىمّٞم٦م، وىمد سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتٝمي٤م اًمٙميؼمى ذم قمٝميد ٟمجٚميف اًمٕمي٤ممل اًمِمي٤مقمر ذم وىمتٝم٤م ُمـ أوخ

ذم يمرسمالء، ويم٤من هذا يٌّجؾ اًمِمٕمراء وإدسمي٤مء واًمٙمّتي٤مب   ه 7;34اعم٘متقل ؾمٜم٦م  اًمًٞمّد أمحد اًمرؿمتّل 

 عمٜمتجٕمل إدب.  ويٖمدق قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أُمقاًمف اًمٓم٤مئٚم٦م، ويم٤مٟم٧م داره ٟمدوةً 

ٓ ي٘ميّدرون إدب وٓ  ٟمي٤مسٍ أُ رأيي٧م أـمالهلي٤م ذم سمٞمي٧م  وىمد طمّدصمٜمل أطمد إادىم٤مء وم٘م٤مل:

ضمّدًا ُميـ دواوييـ  وخٛم٦مٌ  يٕمٓمٗمقن قمغم شمراث إضمداد. وُمـ سملم هذه إـمالل شمٔمٝمر جمٛمققم٦مٌ 

 ُمتٜم٤مصمرة.  ويمّٚمٝم٤م أوراٌق  ىمداُمك اًمِمٕمراء، يمّٚمٝم٤م ظمّٓمٞم٦مٌ 

 ضمٚمٞميٌؾ  ٝمؿ حم٤ممٍ ٗملم اًمٙم٤ٌمر ذم يمرسمالء وهمػمهؿ، وُمٜمُمـ اعمقفمّ  وُي٘م٤مل: إّن اعمٙمت٦ٌم شمٜم٤مهٌٝم٤م يمثػمٌ 

 ذم سمٖمداد. 

 ـ موذتح املىىل عتذ اًحميذ اًفشاهاينّ 5

ـ اعميقمم قمٌيد اًمقّهي٤مب وهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اعمٜمدرؾم٦م أيْم٤مً، أؾّم  ًٝم٤م أظمقٟمد اعميالّ قمٌيد احلٛمٞميد اسمي

 .    ه 3533)أرايمل( اعمتقرّم طمقازم قم٤مم اًمٕمراىمّل  اًمٗمراه٤مينّ 

 غم اًمٕمالُّمي٦م اًمًيٞمّد حمّٛميد طمًيـ اًمِميػمازّي وىمد ه٤مضمر ُمـ ُمديٜم٦م ؿمػماز وهٌط ؾم٤مُمّراء وشمٚمّٛمذ قمي
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،  ه 3498وذًمؽ قمي٤مم  ،ومٞمٝم٤م ٟمٗمٞم٦ًمً  س ُمٙمت٦ٌمً سمف اعم٘م٤مم وم٠مؾّم  اعمجّدد، وُمٜمٝم٤م رطمؾ إمم يمرسمالء طمٞم٨م اؾمت٘مرّ 

سمٛمدرؾمي٦م  أيميؼم اًمٞميزدّي  جمٚميد خمٓميقط قمٜميد اًمًيٞمّد قميكمّ  522ومل يٌَؼ ُمـ حمتقي٤مم٤م سمٕمد ووم٤مشمف ؾمقى 

   اًمندار طمًـ ظم٤من، صمّؿ شمٗمّرىم٧م أظمػماً.

 عتذ اًحعني اًطهشايّن ـ موذتح اًؽيخ 6

اعمتيقرّم قمي٤مم  ٦ماعمٙمٜمّيك سمِميٞمخ اًمٕمراىمٞمٜمي ،اًمٓمٝميراينّ  ًٝم٤م اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم سمـ قميكمّ أؾّم 

، وىمد شمٗمّرىم٧م ذم واًمِمٞمخ ُمٝمدّي  ، قمغم أن يٙمقن اًمقاىمػ قمٚمٞمٝم٤م وًمداه اًمِمٞمخ قمكمّ  ه 34:7

ٞميدة ذم اًمٕمي٤ممل، شمرمجيف صمٛملم، هيق اًمٜمًيخ٦م اًمقطم ٟم٤مدرٌ  زُمٜمف أيدي ؾم٠ٌم. وُمـ ٟمٗم٤مئًٝم٤م يمت٤مٌب 

 اعمتحيُػ  ُمٚمتقيي٦مٍ  ( ٕطمد يمتّي٤مب اًمٞمقٟمي٤من، اسمت٤مقمٝمي٤م سمٓميرٍق اًمٕمالُّم٦م )ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقّد 

 وهل ُمـ ذظم٤مئره اًمٞمقم.  ،اًمؼميٓم٤مينّ 

 ًّ ت٦م آٟم٤مت، ويم٤مٟم٧م شمْميّؿ ُميـ وىمد طمّدصمٜمل أطمد أادىم٤مئل وم٘م٤مل: إّ ٤م اؿمؽُمي٧م ُمـ يمرسمالء سم

، ويمتي٤مب )اعمحيٞمط( سميـ أمحيد اًمٗمراهٞميدّي سملم خمٓمقـم٤مم٤م اًمٜمٗمٞمًي٦م يمتي٤مب )اًمٕميلم( ًمٚمخٚمٞميؾ 

٤ٌّمد.   ًمٚمّم٤مطم٥م سمـ قم

٦م سمٛمدرؾمي٦م اهلٜمدّيي٦م ًم٘مد سُمٕمثرت هذه اخلزاٟم٦م، واٟمت٘مٚم٧م ضمّؾ خمٓمقـم٤مم٤م إمم اعمٙمتٌي٦م اجلٕمٗمرّيي

يمام شمقضميد  اعم٤مزٟمدرايّن،ُمٜمٝم٤م ًمدى اعمرطمقم اًمِمٞمخ أمحد اسمـ اًمِمٞمخ طمًلم  سمٙمرسمالء اًمٞمقم، وىمًؿٌ 

ضمرضميل زييدان ذم إؾُميت٤مذ سمالء واًمٜمجيػ. ذيمرهي٤م سمٕمض ٟمٗم٤مئًٝم٤م اًمٞمقم ذم سمٕمض سمٞميقت يمير

  (.:34، ص6 ، جاًمٕمرسمّٞم٦م)شم٤مريخ آداب اًمٚمٖم٦م 

 ـ موذتح اًؽيخ صين اًعاةذين املاصنذساين 7

اعم٤مزٟمدرايّن  ًٝم٤م اًمٕم٤ممل اجلٝمٌذ اًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًم٤ٌمر ومروّر أيْم٤ًم أؾّم  ىمديٛم٦مٌ  وهل ُمٙمت٦ٌمٌ 

ذم وىمتف، اٟمت٘مٚمي٧م طمٞم٤مزمي٤م إمم ٟمجٚميف  اعمؼمزّ  ،يمرسمالءأطمد قمٚمامء ،  ه ;352اعمتقرّم قم٤مم  ،احل٤مئرّي 

 ;4م، صمّؿ إمم طمٗمٞميده اًمِميٞمخ أمحيد اعمتيقرّم ييقم  43;3ي   ه ;355اًمِمٞمخ طمًلم اعمتقرّم قم٤مم 

 م.  / 79;3 3/  3اعمقاومؼ   ه 3598مج٤مدى إومم قم٤مم 
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ٟمٗم٤مئًيٝم٤م وأهمٚمٌٝمي٤م خمٓمقـمي٦م. وُميـ  ،ُّمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمتل شمٌح٨م ذم ؾم٤مئر اًمٕمٚميقمأُ وىمد مجٕم٧م ومٞمٝم٤م 

قمٜمٝمي٤م،  ُمٜم٘مقًمي٦مٌ  ، وإّن ٟمًخ٦م اًمٕمالُّم٦م اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًياموّي يمت٤مب )اًمٕملم( ًمٚمخٚمٞمؾ سـم أمحد اًمٗمراهٞمدّي 

 (.  :34، ص6 ، جذيمره٤م إؾُمت٤مذ ضمرضمل زيدان ذم )شم٤مريخ آداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ّم

 عتذ اًحعني اًوٌيذاس آي طعمح اًعّيذ ـ موذتح 8

 ،اعمقؾميقي ضمقاد اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦ماًمًّٞمد اسمـ  قمكمّ اًمًّٞمد قمٌد احلًلم اسمـ اًمًّٞمد ًٝم٤م أؾّم 

قُمّدت ذم ،  ه 35:2واعمتقرّم هب٤م ؾمٜم٦م   ه ;;34اعمقًمقد ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م  ،ؾم٤مدن اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م

ُمـ اعم١مّرظملم، ُميٜمٝمؿ ضمرضميل زييدان ذم اعمجٚميد اًمراسميع  ـمٚمٞمٕم٦م اعمٙمت٤ٌمت اًمٕمراىمّٞم٦م، ذيمره٤م يمثػمٌ 

ذم  وذيمر سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمٝم٤م اًمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝميراينّ (، اًمٕمرسمّٞم٦م ُمـ يمت٤مسمف )آداب اًمٚمٖم٦م  :34ص

 ُمقؾمققمتف )اًمذريٕم٦م(

 عم٤ِم يم٤مٟم٧م تقيف ُمـ ٟمٗمي٤مئس اعمٓمٌققمي٤مت، وذظمي٤مئر اعمخٓمقـمي٤مت اًمتيل مل يي٠مُل  >ضمٚمٞمٚم٦مٌ  وهل ظمزاٟم٦مٌ 

ُمـ اعمخٓمقـم٤مت، طمّتيك  ٟم٤مدرةٍ  ـ ُمـ مجع جمٛمققم٦مٍ س ضمٝمدًا ذم ؾمٌٞمؾ اًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م ومجٕمٝم٤م، ومتٛمٙمّ اعم١مؾّم 

عمخٓمقـمي٤مت ُمٙمتٌي٦م  ٟمي٤مدرةً  إٟمٙمٚمؽما واؾمٛمف )حمٛمقد سمٚمِم٦م( يم٤من يٌٕمي٨م ًميف ُمّميّقراٍت  إّن ادي٘م٤ًم ًمف ذم

ًمٜمدن، ومال همرو سمٕمد ذًمؽ أن أاٌح٧م اعمٙمت٦ٌم هذه ُمٜمتدى إدسم٤مء واًمٕمٚميامء، ويمي٤من ىمّٚميام يٛميّر سمٙميرسمالء 

 ٓ حئمك سمزي٤مرم٤م.  أو سم٤مطم٨ٌم  أدي٥ٌم 

 ّل يرق اًمٗمرٟمًييتِميومٛمّٛميـ زاره اعمً >ُمـ هيذه اًمزيي٤مرات واومرٌ  ويم٤من ًمٚمٛمًتنمىملم ٟمّمٞم٥ٌم 

 قميكم احلقُمي٤مينّ حمّٛميد ٤مًم٦م إدي٥م واًمرطّم اًمٙمٌػم ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن، واعمًتنمىم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م اعمس سمٞمؾ

َـّ هلي٤م اًمٌ٘مي٤مءأُ وًمٙمـ  ،وهمػمهؿ وم٘ميد اطمؽمىمي٧م  ،ؾمقة سمٛمثٞمالم٤م ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمٙمؼمى اًمتل مل يتً

 ا اًميؽماث اًمٕميريبّ ومٙم٤مٟم٧م ظم٤ًمرة يمرسمالء سمٗم٘مد هذ،  ه 3555شمٚمٗم٧م إصمر طم٤مدصم٦م محزة سمٞمؽ ؾمٜم٦م أُ و

 ٓ شمٕمّقض.  اًم٘مّٞمؿ ظم٤ًمرةً  اإلؾمالُمّل 

س، وُمـ وًمٞمس ًمديٜم٤م اًمٞمقم ُم٤م يٗمّمح قمـ حمتقي٤مم٤م ؾمقى اًمٗمٝمرؾم٧م اًمذي ووٕمف ًمٜم٤م اعم١مؾّم 

                                                                    

 . ( م1977 ثغساز) 151ظ الر٘بـ، رًفط تطرؤالًطاق فٖ ضسبئل الوس ث٘ل، ( 1)
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ُمٓم٤مًمٕم٤مشمٜم٤م ًمٚمٗمٝمرؾم٧م سم٤من ًمٜم٤م ُم٤م أطمرزشمف ُمـ اعمٓمٌققم٤مت اًمٜم٤مدرة واعمخٓمقـم٤مت اًمثٛمٞمٜمي٦م ُمي٤م يٜميدر 

 أن شمْمّؿ ظمزاٟم٦م ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م. 

 اًلضوينيّ  إةشاهيمذ اًعيّ ـ موذتح 9

 اًم٘مزويٜميّل  قمٌد اًمٙمريؿاًمًّٞمد سم٤مىمر اسمـ اًمًّٞمد حمّٛمد إسمراهٞمؿ اسمـ اًمًّٞمد ًٝم٤م اًمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ أؾّم 

ًمًي٤مئر  ويم٤مٟمي٧م طم٤مويي٦مً ،   ه 3484اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،اًمِمٝمػم سمّم٤مطم٥م اًمْمقاسمط احل٤مئرّي، اعمقؾمقّي 

ت اًمٜمٗمٞم٦ًم اًمٜم٤مدرة اًمتيل يمت٥م احلدي٨م واًمٗم٘مف، واًمتٗمًػم واًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م، وومٞمٝم٤م ُمـ اعمخٓمقـم٤م

سم٤مىمر، وُمٜمف إمم اًمٕماّلُمي٦م اًمًّٞمد خمٓمقـم٦م، وىمد اٟمت٘مٚم٧م سمٕمد ووم٤مشمف إمم ٟمجٚمف  422يزيد قمدده٤م قمغم 

 طمٗمٞمد ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط آٟمػ اًمذيمر.  اًم٘مزويٜمّل  طمًلماًمًّٞمد 

ومل يًيٚمؿ ُمٜمٝمي٤م ؾميقى سمٕميض اًمٙمتي٥م. ،   ه 3552وُمـ اعم١مؾمػ أّن اعمٙمت٦ٌم اطمؽمىم٧م ؾمٜم٦م 

ٌّيٟمٗم٤مئًٝم٤م اًمٞم وُمـ أهؿّ  دي٦م (، و و٤مد، و )ُمٜم٤مؾميؽ اًمِمي٤مهرقم يمت٤مب )اعمحٞمط( ًمٚمّمي٤مطم٥م سميـ قم

 )ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر (. 

 ـ موذتح اًؽيخ أيب اًلاظم اًخىئّ :

وهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًم٤ٌمئدة اًمٕم٤مئدة ًمٚمِمٞمخ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمِمٞمخ قمٌد اه اخليقئل، اعميدّرس 

 ىمد اؿميتٛمٚم٧م قميغم يمتي٥ٍم و،   ه 3586اٗمر ؾمٜم٦م  36اعمتقرّم  ،ذم ُمدرؾم٦م ادر إقمٔمؿ اًمٜمقرّي 

ُمـ اعمخٓمقـم٤مت واعمٓمٌققم٤مت اًمٜم٤مدرة اًمثٛمٞمٜمي٦م ذم ُمدرؾمي٦م اًمّميدر، وسمٞمٕمي٧م سمٕميد وومي٤مة  ٟمٗمٞم٦ًمٍ 

، اعمقؾميقّي  أسميق احلًيـ إايٗمٝم٤مينّ اًمًيّٞمد ىمتٜمك ىمًاًم ُمٜمٝم٤م اوشمٗمّرىم٧م.  ا٤مطمٌٝم٤م سم٤معمزاد اًمٕمٚمٜمّل 

 ذم ُمِمٝمد.  7ُمـ خمٓمقـم٤مم٤م ذم ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم اًمرو٤م وقُمثر قمغم ىمًؿٍ 

يمت٤مب )شمٕم٘مٞم٤ٌمت اًمّمالة( ًمٚمًٞمد يم٤مفمؿ سميـ سمي٤مىمر  :٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م تتٗمظ هب٤موُمـ اعمخٓمقـم

ّٞم٦م واًمٗمروع اًمٕم٤ٌمدي٦م( ًمٚمٛميقمم إُاقل اًمديٜم٦م ذم ٌ، ويمت٤مب )احلًاحلدسمٞمكمّ  اًمٙمِمٛمػمّي  اعمقؾمقّي 

 قمّز اًمديـ ضمٕمٗمر سمـ ؿمٛمس اًمديـ أُمكم، ويمت٤مب )ؿم٤مه٤من در يميرسمالي ُمٕميغّم( وهيق خمٓميقطٌ 

 .   ه:334وشم٤مريخ يمت٤مسمتف طمقازم  ،ورىم٦مً  92ُمـ  ذم ٟمحقٍ  جمٝمقل اعم١مًّمػ ي٘مع وم٤مردٌّ 
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ُمٜمٝم٤م )إزاًم٦م إوهي٤مم قمياّم اؿميتٝمر ذم إؾميامء وإقميالم(  ،خمٓمقـم٦مٌ  وًمّم٤مطم٥م اعمٙمت٦ٌم آصم٤مرٌ 

 ؿمامل إيران.  ،ٟمًخ٦م قمٜمد اسمـ أظمٞمف اًمِمٞمخ ضم٤مسمر اًمٗم٤موؾ ذم ُمديٜم٦م ظمقي

 اًتغذاديّ  علّ اًعّيذ ـ موذتح 21

طميّدصمٜمل واًميدي سمِمي٠م ٤م وم٘مي٤مل: يمي٤من اعمرطميقم  .ٙمت٥م اًم٘مديٛم٦مٕيمثر اًم طم٤موي٦مً  يم٤مٟم٧م ُمٙمت٦ٌمً 

ُمـ اًمرضم٤مل اعمٕمّٛمريـ إوم٤موؾ، اىمتٜمك ذم طمٞم٤مشميف يمثيػمًا ُميـ  اًمٌٖمدادّي  ُمٝمدّي اًمًّٞمد  قمكمّ اًمًّٞمد 

 إّٓ أّ ٤م شمٗمّرىم٧م سمٕمد ووم٤مشمف سملم ورصمتف وسمٞمع أهمٚمٌٝم٤م.  ،اًمٙمت٥م اخلّٓمٞم٦م واعمٓمٌققم٦م ومجٕمٝم٤م

ُميـ  قميكمّ اًمًيّٞمد ُمرشم٣م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وم٘م٤مل: يم٤من اعمرطمقم  اًمًّٞمديمام طمّدصمٜمل ؾمامطم٦م اًمٕماّلُم٦م 

ذم آضمتٝمي٤مد، وُميـ ُم١مًّمٗم٤مشميف  ، وًمف ُمٜمف إضم٤مزةٌ اعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ طمًلم اًمًّٞمد حمّٛمد شمالُمذة 

 .(اعمٓمٌققم٦م )رؾم٤مًم٦م ذم اًمٙمرّ 

 عاؼىس اًعّيذ طاًث اًعّيذ ـ هذث 22

ـم٤مًمي٥م يمي٤من ُمقًمٕمي٤ًم ّٞمد اًمًيقمـ هيذه اًمٙمتي٥م، واًمٔمي٤مهر أّن  يم٤مومٞم٦مٌ  ًمٞم٧ًم ًمديٜم٤م ُمٕمٚمقُم٤مٌت 

قمٌيد احلًيلم اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م أّن اًمًيّٞمد سم٤مؾمتٜم٤ًمخ اًمٙمت٥م ومجٕمٝم٤م> وم٘مد ذيمر ًمٜم٤م اًمٕماّلُمي٦م 

اًمًيّٞمد ـم٤مًمي٥م اًمًيّٞمد قمٜمد ورصمي٦م  شمقضمد ُمٜمف ٟمًخ٦مٌ  شيمت٤مب )اًمدّر اًمٜمٔمٞمؿ( جلامل اًمديـ اًمِم٤مُمٞم

دًا ضمٚمٞمؾ إًمٞمف ؾمٞمّ . ويم٤من اعمقُمك قمٌد احلًلم اًمٓمٝمراينّ قمغم ٟمًخ٦م ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ  قم٤مؿمقر ُمًتٙمت٦ٌمً 

 اًمٙمٚمٞمدار اعمخٚمّملم، وهق ضمّد اًم٤ًمدة آل ُم٤مضمد ذم يمرسمالء اًمٞمقم. اًمًّٞمد ُمـ أادىم٤مء  ،ن٠ماًمِم

 ـ موذتح اًؽيخ محعن أةى اًحّث 23

واعمتيقرّم   ه 3457اعمقًميقد ؾميٜم٦م  ،ا٤مطم٥م هذه اخلزاٟم٦م اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ حمًـ اسـم حمّٛمد أسمق احل٥ّم 

 اًمٗم٘ميف واًمتي٤مريخ، وإدب واًمِميٕمر، ُمٕمٔمٛمٝمي٤م ُمٓمٌيقعٌ ُّمٝمي٤مت يمتي٥م أُ . اؿمتٛمٚم٧م قمغم   ه 3527ؾمٜم٦م 

 .ُميـ اعمخٓمقـمي٤مت ، وٟمٗمي٤مئس ضمٚمٞمٚمي٦مٍ سمام شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ ذظمي٤مئر ومرييدةٍ  ٦مٌ وهل همٜمٞمّ  ،سم٤مًمٓمٌع احلجرّي 

واًمديمتقر ضمٚمٞمؾ أسمق احلي٥ّم، وىميد  ،وسمٕمد ووم٤مشمف اٟمت٘مٚم٧م إمم ٟمجٚمف اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًـ أسمق احل٥ّم 

 ؿمت٤مم٤م ُمـ اًمتٚمػ.  > وذًمؽ سمٚمؿّ وم٤مئ٘م٦مً  ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمام قمٜم٤مي٦مً 
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 اًحائشّي أهرب  علّ اًعّيذ ـ موذتح 24

اًم٘مزويٜميّل  ُميػم طمًيلماًمًيّٞمد قميكم أيميؼم اسميـ اًمًيّٞمد وهل اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مئدة ًمٚمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ 

. ىم٤مل قمٜمٝم٤م ا٤مطم٥م اًمذريٕم٦م: يم٤من ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ واعمٕمروم٦م ذم يمرسمالء، ويم٤مٟمي٧م ًمدييف احل٤مئرّي 

اعمتيقرّم  ،اًم٘مزويٜميّل  تٗمٕملم، وضمٕمؾ اًمتقًمٞم٦م ًمٚمًيٞمد ه٤مؿميؿوىمػ يمثػمًا ُمٜمٝم٤م قمغم اعمٜم ٟمٗمٞم٦ًمٌ  ُمٙمت٦ٌمٌ 

سمٙميرسمالء،  ُميـ شمٚميؽ اًمٙمتي٥م ذم ُمٙمتٌي٦م ُمدرؾمي٦م اهلٜميدّي  . رأي٧م مجٚم٦مً   ه 3549سمٙمرسمالء ؾمٜم٦م 

 .  ه 3522ويم٤مٟم٧م ووم٤مة اعمؽمضمؿ ًمف سمٕمد ؾمٜم٦م 

  اًحّجح اًطتاطتائّ ةاكش اًعّيذ محّمذ ـ موذتح 25

واعمٓمٌققمي٤مت اًمتيل ، شمِميتٛمؾ قميغم اعمخٓمقـمي٤متُمـ اخلزائـ اًم٘مديٛم٦م اًمثٛمٞمٜم٦م ذم طمٞمٜمٝمي٤م

اي٤مطم٥م اًمريي٤مض، اٟمت٘مٚمي٧م سم٤مًمتٜمي٤موب  قميكمّ اًمًّٞمد يمت٤مب، مُجٕم٧م ُمٜمذ قمٝمد  522شمؽماوح قمغم 

ا٤مدق اعمتقرّم اًمًّٞمد حمّٛمد صمّؿ إمم ٟمجٚمف ،  ه 3553سم٤مىمر اعمتقرّم قم٤مماًمًّٞمد حمّٛمد طمّتك واٚم٧م إمم 

ٛم٧م يمتٌٝم٤م إمم وًمده ،  ه 3559ؾمٜم٦م  ًّ قمٌيد احلًيلم اًمًيّٞمد سم٤مىمر واسمـ قمّٛميف ًمًّٞمد اوسمٕمد ووم٤مشمف ىم

 ُمٜمٝم٤م ُمقضمقدًا ذم ُمدرؾم٦م اعمج٤مهد اًمديٜمّٞم٦م. وٓ يزال ىمًؿٌ  احلّج٦م،

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 . 159، ظ 3ًمجبء الجطط فٖ المطى الطاثى يطط، آلب ثعضن الكْطاًٖ، د ( 1)
ٖ هي وتبة )هركَقب( 2) َٗت ضارى الزعء الخبً ٖ للوالف، )الى  م( . 1985ت وطثالء( : هركَقبت الس٘س هحوس ثبلط الكجبقجبئ

 جاىب من مكتبة افسود حمّمد باؿر احلجة افطباضبائي
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  اًحّجح اًطتاطتائّ عتذ اًحعني اًعّيذ ـ موذتح 26

وُمٓمٌقع، وىمد اقمتٜمك هب٤م اًمًٞمّد  سملم خمٓمقطٍ  يمت٤مٍب  3422وهل ُمٙمت٦ٌم ىمٞمّٛم٦م طمقت قمغم 

، وأو٤مف إًمٞمٝم٤م يمثيػمًا  ه 3585حمّرم قم٤مم  46 احلّج٦م اعمتقرّم ذم قمٌد احلًلم اسمـ اًمًٞمّد قمكم

٦م  ،ُّمٝم٤مت اًمٙمت٥مأُ ُمـ  وىمد سمٞمٕم٧م سمٕمد ووم٤مشمف إمم أطمد أىمرسم٤مئف وهق اًمًٞمّد حمّٛمد ُمٝمدي احلجّي

ُميـ يمتي٤مب )قمٛميدة اًمٓم٤مًمي٥م ذم  ٟم٤مدرةٌ  ٦مٌ ظمٓمٞمّ  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل، وُمـ ٟمٗم٤مئس هذه اعمٙمت٦ٌم ٟمًخ٦مٌ 

 . ُمٝمٜم٤م اًمداودّي أٟم٤ًمب آل أيب ـم٤مًم٥م( ًمٚمًٞمد أمحد سمـ 

ُمـ يمت٤مب )ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م( ٓسمـ هِمي٤مم مجي٤مل اًميديـ  صمٛمٞمٜم٦مً  ّن هٜم٤مك اًمٞمقم ٟمًخ٦مً أيمام 

 :92اعمقًميقد سم٤مًم٘مي٤مهرة ؾميٜم٦م  ،سمـ يقؾميػ سميـ أمحيد سميـ قمٌيد اه إٟمّمي٤مرّي اقمٌد اه 

 ويٌح٨م ذم اًمٜمحق واًمٍمف.   ه 983واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه

 ،راء هيذه اًمٜمًيخ٦م وـمٌٕمٝمي٤ميخٓمقـم٤مت ًمِميلم اًمذيـ يٕمٜمقن سم٤معمُمـ اعمٍميّ  وىمد أىمٌؾ ومريٌؼ 

ذم اًمٕمامرة اعمٚمح٘م٦م  ُمـ يمتٌٝم٤م سم٤مىمٞم٦مً  وم٤مُمتٜمع ا٤مطم٥م اعمٙمت٦ٌم، وسمٞمٕم٧م سمٕمد ووم٤مشمف وٓ شمزال آصم٤مر يمت٥ٍم 

٤ٌّمس سمٛمدرؾم٦م طمًـ ظم٤من سم٢مذاف اعمتقزّم   اعمذيمقر. احلّج٦م ُمٝمدي اًمًّٞمد حمّٛمد ٟمجؾ اًمًّٞمد قم

 حعني اًؽهشظذاينّ اًعّيذ محّمذ ـ موذتح 27

وىميد   ه 3537اعمتيقرّم قمي٤مم  ،اًمِمٝمرؾميت٤مينّ  احلًيٞمٜمّل  ّل يًمًٞمّد ُمػمزا حمّٛمد طمًلم اعمرقمِمًٝم٤م اأؾّم 

جمٚميدًا، واؿميتٛمٚم٧م  42قمغم ُم١مًّمٗم٤مت واًمده احل٤مّج ُمػمزا قمكم اًمٙمٌػم، وومٞمٝم٤م ٟمحيق ُميـ اؿمتٛمٚم٧م 

شم٘مري٤ٌمً، شمٌحي٨م ذم اًمٗم٘ميف وإُايقل، واحليدي٨م  ُمئ٦م جمٚمدٍ  أيْم٤ًم قمغم ُم١مًّمٗم٤مشمف اًمتل سمٚمغ شمٕمداده٤م ٟمحق

وحيتيقي ش زوائيد اعمقائيد» :٦موُمـ أصمٛمـ هذه اًمٙمت٥م اخلٓمٞمّ  .دراي٦م، وُأاقل اًمديـ واًمٕمٚمقم اعمٙمٜمقٟم٦مواًم

 قمغم مجٞمع اًمٕمٚمقم. 

وشمْميّؿ ُمي٤م  ُميػمزا قميكم اًمِمٝمرؾميت٤مينّ اًمًّٞمد وشمتْمّٛمـ ُمٙمتٌتف أيْم٤ًم ُم١مًّمٗم٤مت ٟمجٚمف اًمٕماّلُم٦م 

ذم أضميزاء  اينّ ي٘مرب ُمـ مخًلم جمٚمدًا، ذيمر سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕماّلُمي٦م آىمي٤م سميزرك اًمٓمٝمير

  ٦مٌ ظمٓمٞمّ  )اًمذريٕم٦م(. وىمد يم٤مٟم٧م ذم ُمٙمتٌتف ٟمًخ٦مٌ 
ٍ
إّول ُميـ يمتي٤مب )اًم٘مي٤مٟمقن( ٟمي٤مىمص  ُمـ ضميزء
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طمًلم اًمِمٝمرؾمت٤مين سم٠مّ ٤م هل سمخيّط ُم١مًّمٗمٝمي٤م أيب اًمًّٞمد حمّٛمد وأظمر، وىمد ذح قمٚمٞمٝم٤م اعمرطمقم 

 اًمِمٝمػم.  اسمـ ؾمٞمٜم٤م اًمٗمٞمٚمًقف اإلؾمالُمّل  قمكمّ 

وم٘م٤مل: اـّمٚمٕم٧م قمغم هذه اًمٜمًخ٦م اًمٗمرييدة ذم  ًمِمٝمرؾمت٤مينّ ا٤مًمح ااًمًّٞمد وىمد طمّدصمٜمل اًمٌّح٤مصم٦م 

 ٕمٚمؿ أيـ هل أن ؟ قم٤مُم٤ًم، وٓ يُ  62شمٚمؽ اعمٙمت٦ٌم ىمٌؾ 

 مشدىض اًوٌيذاس آي ضياء اًذين اًعّيذ ـ موذتح 28

ًم٘مد ؾمٕمك اعمرطمقم اًمًٞمّد ُمرشم٣م ٟمجؾ اًمًٞمّد ُمّمٓمٗمك آل وٞم٤مء اًمديـ ؾمي٤مدن اًمرووي٦م اًمٕم٤ٌّمؾميٞم٦ّم 

ًمٕم٤ٌّمؾمٞم٦ّم، ويم٤مٟم٧م شمْمّؿ اًمٙمثػم ُمـ ذظمي٤مئر اًمٗمٙمير، وٟمٗمي٤مئس اعمخٓمقـمي٤مت سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م ذم ُمدظمؾ اًمروو٦م ا

ـ يٕمٜميقن سم٘مْمي٤مي٤م اًمٗمٙمير وؿمي١مون إدب،  اًمٜم٤مدرة اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٜمتدى أدسمٞم٤مً ي١مُّمف سمٕمض اًمٗمْميالء اًميذي

 يذيمر.  ت إًمٞمٝم٤م ومٌٕمثرم٤م ومل يٌَؼ ُمٜمٝم٤م اًمٞمقم رءٌ وًمٙمـ أيدي اًمزُمـ اجل٤مئرة ىمد اُمتدّ 

 ;3وذًمؽ ذم يقم  ،سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اومتت٤مطمٝم٤م ىمّمٞمدةً   اًمٕمٚمقّي وىمد أٟمِمد اًمِم٤مقمر اًمًٞمّد طمًلم

 ، وأّوهل٤م:  ه ;357ذي احلّج٦م قم٤مم 

ــٚاظر  ىعـــٚاِـــا ــاا ظ ج و ــلاأُ٘ اؼرو

 

اؼ هــللال ظ جــاٙاِــًاٌ ــ  لاوِــاهــأفهكِ 

ـــنِيل  ٘اااوٌ ــ ــااظرم ـــٔامج ــ هلاهِ اظ

 

ـــامٗ  ــ اان ــللٙام ــٌَا ظمرِ ــ لاِ ٘ ارــى  اس

ـــنٌلظو  ــاااار ـــرَ للاهــلظؽً٘اِ انصــولال

 

ـــل ٓ  او ظــاٙهاظـــرمرمِارــ  للاهمــااااوش

ــل  ــلااىِ٘ ــن اأُ٘ي ــَا ظٍعــلِاىو٘ ــلاهِ ا ُٓ ه

 

ـــن   ــِ ُااظ ــل ٙا ظوآ ــل  وٙان ــحٖٚاه  اظ

ـــ ل  أُ وــلا ــنباشــ ٌللاظر  ىعـــٚاظٙ

 

امٕ وــٌ اأُس٘ ــاُــلاظّـنمَاخِـ ُااااِــاا 

ــل  ــااااأهن هٓي ــن َاِ ــلا ظ ــلاولرِي أ و

 

ا ظمرــمِاو ظنٌّــل اِــااٌ حـــٕااااظؽــلظوَ 

 
 ّيح ـ مخطىطاخ اًشوضح اًحعين29

دم، شمرايمٛم٧م ومٞمٝمي٤م قميغم ُميّر ذم اًمٜمٗم٤مؾم٦م واًم٘مِ  وُمّم٤مطمػ هم٤مي٦مٍ  يم٤مٟم٧م تتقي قمغم خمٓمقـم٤مٍت 

اًمًٜملم ُمـ هداي٤م اًمًالـملم وإُمراء واًمٕمٚمامء، وىمد ُ ٧ٌم هذه اعمّم٤مطمػ اًمثٛمٞمٜم٦م قمغم إصمر هم٤مرة 
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ضميد ُمي٤م يق اًمٞمقم> إذ يمّؾ  ءٌ رّٟمف مل يٌَؼ ُمـ هذه اعمّم٤مطمػ أ. واًمٔم٤مهر   ه ٤3438مسمٞمرلم ؾمٜم٦م اًمقهّ 

( خمٓمقـمي٦م قمرسمّٞمي٦م، ويمّٚمٝمي٤م ُمّمي٤مطمػ ومٞمٝمي٤م اًم٘ميديؿ 494قميدده٤م ) اًمٞمقم ُمـ ُمّم٤مطمػ صمٛمٞمٜمي٦مٍ 

 واًمٜمٗمٞمس ذم ظمّٓمف.

اًمٖميزال،  قميغم رّق  ٦مٌ يمت٤مسمتف يمقومٞمّ  7سمخّط اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ذيٌػ  وُمٜمٝم٤م ُمّمحٌػ 

 صمرُم٦م سم٤مًم٘مٓمع اًمٙمٌػم، وسميلم أوراىميف رّق  أسمٞمض قمغم ىمرـم٤مسٍ  سمٜم٘مشٍ  آظمر ُمذّه٥ٌم  وُمّمحٌػ 

قمغم اٗمح٤مشمف، ومه٤م ٟمٗمٞم٤ًمن ًمٚمٖم٤مي٦م، ُي٘م٤مل: إّن ىمٞمٛمتٝمام شمًي٤موي ٟمحيق  ئالّ ي٠ميت ظمٚمٌؾ ًم >همزال

 ُمـ هذا اًمث٧ٌم ُمٙمتقسم٦مٌ   صم٧ٌم مل ُيٓمٌع. وذم ُمٙمت٦ٌم اعمتحػ اًمٕمراىمل ٟمًخ٦مٌ ام، وهلأًمػ ًمػمة

 سم٤مًٔم٦م اًمٓم٤مسمٕم٦م. 

 تتقي قمغم ُمّم٤مطمػ ىمديٛمي٦م اخليطّ   ه ٤3438مسمٞمرلم ؾمٜم٦م ويم٤مٟم٧م هذه اعمٙمت٦ٌم ىمٌؾ هم٤مرة اًمقهّ 

 وذم هم٤مي٦م اًمٜمٗم٤مؾم٦م.

 اًعّتاظّيح ـ مخطىطاخ اًشوضح :2

خمٓمقـم٦م، ويمّٚمٝم٤م ُمّم٤مطمػ، وُم٤م ُذيمر قمـ ىمدم وٟمٗم٤مؾمي٦م خمٓمقـمي٤مت اًمرووي٦م  ;32قمدده٤م 

ذم ُمٙمتٌي٦م  مل ُيٓمٌع، وُمٜمف ٟمًخ٦مٌ  وهل٤م صم٧ٌٌم  ،أن ُي٘م٤مل قمـ خمٓمقـم٤مت هذه اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م يّمّح 

 ىمديٛم٦مٍ  ثالث ىمٓمعٍ ًم ٟم٤مس اًمٜم٘مِمٌٜمدّي إؾُمت٤مذ ٟمّقه وىمد  ،سم٤مًٔم٦م اًمٓم٤مسمٕم٦م ُمٙمتقسم٦مٌ  اعمتحػ اًمٕمراىمّل 

 اًمٙمقذم، ترزه٤م هذه احلية. ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمٙمتقسم٦م سم٤مخلطّ 

                                                                    

، ٍؤًهـط :  47، ظ 2ثحج لالُستبش وَضو٘س يٍَاز، هزلٔ الوًبضف، الًـسز  ( ضارى )فْبضس الوركَقبت فٖ الًطاق( 1)
 .( م1959) 6الوٌطَض فٖ هزلّٔ الوزوى الًلوٖ الًطالٖ، د( ثحج )ذعأً الطٍؾٔ الحسٌٍ٘٘ٔ الومسٍسٔ

وطثالء،  ؛ ٍاًهط هَسَئ الًتجبت الومسٍسٔ ـ لسن 72، ظ 8احتالل٘ي، لالُستبش يجٍبس الًعّإٍ، د  تبضٗد الًطاق ث٘ي( 2)
 . 134ـ  133، غع 1د 

هب ّصا ًػٍِ : ؤلَل : ٍلوٍب وٌت فٖ رجل ( 52شوط الط٘د هحوٍس اثي الط٘د يجٍَز الىَفّٖ فٖ وتبثِ )ًعّٔ الغطّٕ، ظ ( 3)
ٕ      ... ٍَّ رجل اثي ضض٘س حبٗل،  ضؤٗت لطآًب  يٌس سالهٔ السجْبى هي المطائ٘ي التٖ ًُْجـت هـي وـطثالء. ٍٗمـَل ـ ؤ

فـةشا   ،ٍوبى ًٗطؾِ يلٌ٘ب ،الحسٌٍ٘٘ٔ ـ : لوٍب غعًٍب وطثالء هى اإلهبم اثي سًَز ؤغجت ّصا المطآى هي الحؿطٓ( سالهٔ)
 لركَـ. ؤيلى ا ٍَّ هي ،َّ لطآىٌ وج٘طٌ هركَـٌ هزسٍلٌ ثبلصّت

 . 47، ظ 2لالُستبش وَضو٘س يٍَاز، هزلٔ الوًبضف، الًسز ( الًطاق  ضارى ثحج ) فْبضس الوركَقبت فٖ( 4)
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  ()حعن يىظف األختاسيّ  ـ موذتح املىًىيّ 31

ُمـ اًمٙمتي٥م  وخٛم٦مٍ  ، وجمٛمققم٤مٍت صمٛمٞمٜم٦مٍ  ، وخمٓمقـم٤مٍت ٟم٤مدرةٍ  عمٓمٌققم٤مٍت  طم٤موي٦مً  يم٤مٟم٧م ُمٙمت٦ٌمً 

ُمٝميدي  ضميقاد سميـ قميكمّ حمّٛميد اٟمت٘مٚم٧م إمم اسمـ أظمٞميف  ،وسمٕمد ووم٤مشمف .اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمديٜمّٞم٦م واًمرؾم٤مئؾ

اي٤مًمح حمّٛميد وم٤مؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م ؿمي٘مٞم٘مف  ،اًمذي سم٘مل طمريّم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م إمم أن واوم٤مه إضمؾ ظم٤ٌمرّي ٕا

ٌّي٤مس  ُميػمزااًمًيّٞمد وم٤مسمت٤مع ىمًامً ً ُمٜمٝم٤م ذم سمٖمداد، وأهدى اًم٘مًؿ أظمر إمم  ظم٤ٌمرّي إ آل مجي٤مل قم

 ة. اًمديـ اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمٌٍم

ُمـ خمٓمقـم٤مم٤م اًمٕماّلُمي٦م اًمِميٞمخ آىمي٤م  وهٙمذا شمٗمّرىم٧م أضمزاء اعمٙمت٦ٌم، وىمد شمٜم٤مول شمٕمريػ ىمًؿٍ 

 ذم أضمزاء اًمذريٕم٦م.  سمزرك اًمٓمٝمراينّ 

 اًحائشّي  اًيضديّ  ـ موذتح اًؽيخ علّ 32

 وهل اعمٙمت٦ٌم اًمٕم٤مئدة ًمٚمٕم٤ممل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ قمكم اسمـ اًمِميٞمخ زييـ اًمٕم٤مسميديـ اًمٌي٤مرضمٞمٜمل اًمٞميزدّي 

، وهق ُم١مًّميػ قميّدة شمّمي٤مٟمٞمػ، أمّهٝمي٤م  ه 3555ٕمروف سمي )ؿمٝمرٟمقى( اعمتقرّم سم٤محل٤مئر ؾمٜم٦م احل٤مئرّي اعم

)إًمزام اًمٜم٤ما٥م ذم إصم٤ٌمت احلّج٦م اًمٖم٤مئ٥م( اًمذي ي٘مع ذم ضميزئلم، ايدرت اًمٓمٌٕمي٦م إومم سمي٢مذاف 

م، و  85;3/ ه 35:5، وايدرت اًمٓمٌٕمي٦م اًمث٤مٟمٞمي٦م ذم ؾميٜم٦م  ه 3574ٟمجٚمف اًمِمٞمخ قمكم أيميؼم قمي٤مم 

، وايدرت  ه 3552ذم ذيمر إظم٤ٌمر اعمٜم٘مقًم٦م قميـ اًمًي٤مدة( اعمٓمٌيقع ذم ؾميٜم٦م  يمت٤مب )روح اًمًٕم٤مدة

 وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًّمٗم٤مت اًم٘مّٞمٛم٦م.   ه 35:5اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م 

٤ٌّمؾمّٞم٦م ويم٤من ُمـ أئّٛم٦م اجلامقم٦م ذم ُمًجد ي٘مع سم٤مًم٘مرب ُمـ داره ذم حمّٚم٦م  رىمّٞم٦م، ويم٤مٟمي٧م ياًمِماًمٕم

ٓمٌققم٤مت، يمام يم٤من ي٘مقم سمٓمٌع سمٕميض اًمٙمتي٥م قمغم ٟمقادر اعمخٓمقـم٤مت وٟمٗم٤مئس اعم ُمٙمتٌتف طم٤موي٦مً 

 اًمٜمٗمٞم٦ًم اًمٜم٤مدرة، وٓ ٟمدري أيـ آًم٧م يمتٌف اًمٞمقم، وىمد ذيمر ؿمٞمخٜم٤م اًمٕماّلُم٦م آىمي٤م سميزرك اًمٓمٝميراينّ 

 سمٕمض شمّم٤مٟمٞمػ ُمٙمتٌتف ذم أضمزاء اًمذريٕم٦م. 

                                                                    

زطٍٕ ٍاستوطّ ثـبلٌوَ بلـى ضـكطٍ    1) ( األذجبضٍٕ: ًسجٔ بلى هبًٗطف ثبألذجبضٗٔ، ٍّٖ اتّزبٌُ فىطٌّٕ نْط ؤٍائل المطى الحبزٕ يطط اْل
زطٍٕ، ٍو ٍٕ. ٍوبًت وطثالء هسـطحب  للٌـعاو الفىـطٍٕ    هي المطى الخبًٖ يطط اْل بى نَْضُ يلى ٗس الو٘طظا هحوس ؤه٘ي االستطاثبز

َلٍٖ الصٕ ٗتعيوـِ آًـصان الوزـسز األغـب ثـبلط      1186ث٘ي األذجبضٗٔ ثعيبهٔ الط٘د َٗسف الجحطاًٍٖ )ت  ٍث٘ي التٍ٘بض األغ ّـ(  
ح٘س )ت  ٍث٘ي األتزبّ٘ي فطٍقٌ ّ 1208الجْجْبًٍٖ الوًطٍف ثبَل  هٌْزٌٍ٘ٔ قف٘فٌٔ شُوطت فٖ هحلّْب.( . 
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  اًلضوينيّ  هاؼماًعّيذ ـ موذتح 33

،  ه 3549اعمتقرّم ؾمٜم٦م ٤مئرّي اًم٘مزويٜمّل احل قمكماًمًّٞمد حمّٛمد ه٤مؿمؿ اسمـ اًمًّٞمد ًٝم٤م اًمٕماّلُم٦م أؾّم 

 ، واًمٙمالم واحليدي٨م، وُمٕمٔميؿ يمتٌٝمي٤م ظمّٓمٞمي٦م، وُميـ أهيؿّ إُاقلوتتقي قمغم يمت٥م اًمٗم٘مف و

 خمٓمقـم٤مم٤م يمت٤مب ٟم٤مدر اًمقضمقد سم٤مؾمؿ )إطم٘م٤مق احلّؼ (. 

٦م، واًم٘مًيؿ يُّمٜمٝمي٤م إمم اعمٙمتٌي٦م اجلٕمٗمريي هدي ىمًؿٌ أُ وىمد شمٗمّرىم٧م اعمٙمت٦ٌم سمٕمد ووم٤مشمف، و

ُم٦م اًمًيٞمّد حمٛمي أظمر سمحٞم٤مزة طمٗمٞمده اخلٓمٞم٥م د إسميراهٞمؿ يّاًمًٞمّد حمّٛمد يم٤مفمؿ ٟمجؾ اًمٕمالّ

ُم١مًّمػ )ذح  ٩م اًمٌالهم٦م (، وىمد ذيمر سمٕمض شمّم٤مٟمٞمػ هذه اعمٙمت٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م آىم٤م  ،اًم٘مزويٜمّل 

 ذم )اًمذريٕم٦م(.  سمزرك اًمٓمٝمراينّ 

 اًحائشّي  اًواؼاينّ اًعّيذ محّمذ ـ موذتح 34

، اعمقًميقد ؾميٜم٦م احلي٤مئرّي احلًيٞمٜمّل  ينّ ًٝم٤م اًمٕماّلُم٦م اًمًّٞمد حمّٛمد اسمـ اًمًّٞمد طمًلم اًمٙم٤مؿم٤مأؾّم 

. يم٤مٟم٧م ُمٙمتٌتف ُمـ اخلزائـ اًمتيل طميقت قميددًا ُميـ اًمٙمتي٥م   ه 3575واعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه 3492

٦م، وىمد آًم٧م يمتٌٝم٤م سمٕمد ووم٤مشميف إمم اًم٘مديٛم٦م اًمزاظمرة سم٤مًمٜمقادر واًمٜمٗم٤مئس اخلّٓمٞم٦م ذات اًم٘مٞمٛم٦م إصمريّ 

 .   ه3597اعمتقرّم قم٤مم  ،ٟمجٚمف ؾمامطم٦م اًمٕماّلُم٦م اًمًّٞمد زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمٙم٤مؿم٤مينّ 

أّن ُمـ اًمٙمت٥م اخلّٓمٞم٦م اًمتل رآه٤م ذم ُمٙمتٌتف يمت٤مب  :ؿمٗمٝمٞم٤مً  وذيمر زم اًمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ 

، ُمٜمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتيل ٟم٘ميؾ :، مجع ومٞمف رؾم٤مئؾ إئّٛم٦مًمٕمٚمؿ اهلدى اسمـ اعمحّ٘مؼ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مينّ 

 ٦م( )ُمٕم٤مدن احلٙمٛم٦م ذم ُمٙم٤مشمٞم٥م إئٛمّ  واؾمٛمٝم٤م ،ومٞمٝم٤م قمـ اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمّل 

 املشعيشّ  اًؽهشظذاينّ  اًحعينيّ  دليّ محّمذ املريصا اًعّيذ ـ موذتح 35

اٟمت٘مٚم٧م سمٕمد ووم٤مشمف  وُمٓمٌققم٦مٍ  ٦م> ُمـ خمٓمقـم٦مٍ ك اًمٙمت٥م إصمريّ سمِمتّ  يم٤مٟم٧م ُمٙمتٌتف طم٤مومٚم٦مً 

، صميّؿ شمٗمّرىمي٧م ذم اعمرقمٌمّي  إمم أيمؼم أٟمج٤مًمف وهق اًمًٞمّد قمكم آىمي٤م احلًيٞمٜمّل   ه 3529ؾمٜم٦م 

 طمٞمٜمٝم٤م سملم ورصمتف. 

                                                                    

 ّـ.  1287ثلمبء السلكبى ًبغط السٗي ضبُ المبربضٍٕ الصٕ ظاض الًطاق سٌٔ  وبى هي ظهطٓ الًلوبء الصٗي، حهَا( 1)
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ُميـ إدقمٞمي٦م  ويخٛم٦مٌ  ٚم٦م اعمخٓمقـم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م تتقهي٤م ُم١مًّمٗم٤مشمف اًم٘مّٞمٛم٦م جمٛمققمي٦مٌ وُمـ مج

أمحيد اًمًيّٞمد واعم٠مصمقرات اًمتل يم٤من ىمد مجٕمٝم٤م وٟمًخٝم٤م سمخّٓمف، وهل أن ًمدى طمٗمٞمده اًمٕماّلُمي٦م 

 ٟمزيؾ ـمٝمران اًمٞمقم.  اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  احلًٞمٜمّل  ّل ياعمرقمِم

 اًلمّي اًحائشّي عل محّمذ ـ موذتح اًؽيخ 36

ُميـ ٟمٗمي٤مئس اًمٙمتي٥م  اعمٙمت٤ٌمت اًم٤ٌمئدة اًمتل ُدرؾم٧م آصم٤مرهي٤م، ويم٤مٟمي٧م ومٞمٝمي٤م مجٚمي٦مٌ وهل ُمـ 

ـْ وُمٓمٌققم٦مً  ك اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن> خمٓمقـم٦مً وٟمقادره٤م ذم ؿمتّ  . وُمـ حمتقي٤مم٤م ٟمًخ٦م ُمـ يمتي٤مب )َُمي

 ره اًمٗم٘مٞمف (، وهل ُمـ إقمالق اًمثٛمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٝم٤م إضم٤مزات ُمتٕمّددة.يٓ حيْم

 ُمٓمٌيقعٌ  يمتي٤مٌب  قمكم اًم٘مّٛميّل حمّٛمد ريٕم٦م، وًمٚمِمٞمخ وىمد ذيمرت سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمٝم٤م ذم أضمزاء اًمذ

 ٤مسمٞم٦م( سم٤مؾمؿ )يمٗمر اًمقهّ 

 خزائن افكتب احلارضة 

ُميـ  ويئٞمؾٍ  تّدصمٜم٤م ذم سمحثٜم٤م اًم٤ًمسمؼ قمـ ظمزائـ اًمٙمت٥م اًمتل سم٤مدت ومل يٌَؼ ُمٜمٝم٤م ؾمقى ىمًؿٍ 

ظميزائـ اًمٙمتي٥م احلي٤مضة وُمي٤م  خمٓمقـم٤مم٤م، شمٗمّرىم٧م أيدي ؾم٠ٌم، وؾمٜمٕمرف ذم سمحثٜمي٤م هيذا أهيؿّ 

اًمتيل ؾميٜمتٕمّرض هلي٤م  اخل٤مّا٦مسم٠مؾمامء ظمزائـ اًمٙمت٥م  اًمذظم٤مئر واًمٙمٜمقز، وإًمٞمؽ صم٧ٌٌم شمْمّٛمٜمتف ُمـ 

 سم٤مًمتٕمريػ، وهل يمام يكم: 

 عتذ اًحعني اًوٌيذاس آي طعمح اًعّيذ ـ موذتح  2

٦م اعمخيٞمؿ، وومٞمٝمي٤م ذم اًمٌٚميد، شم٘ميع ذم داره سمٛمحّٚمي اخل٤مّاي٦موهل اًمٞمقم ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمِمٝمػمة 

قمٌيد اًمّمي٤مًمح اًمًيّٞمد قمي٤مدل اًمًيّٞمد وىمد ؾميٕمك طمٗمٞميده  ،ٟمٗمٞم٦ًمٌ  وُمٓمٌققم٤مٌت  ٟم٤مدرةٌ  خمٓمقـم٤مٌت 

 اًمٙمٚمٞمدار سمتٜمٔمٞمٛمٝم٤م وشمٜمًٞم٘مٝم٤م، وأو٤مف إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمدورات اهل٤مُّم٦م. 

                                                                    

 . 462، ظ 2هبؾٖ الٌزف ٍحبؾطّب، للط٘د رًفط هحجَثٔ، د  ط:اًه( 1)



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     203

  اًلضوينيّ  حعن آكا مرياًعّيذ ـ موذتح  3

رضمي٥م  48اعمتقرّم يقم  ،اعمقؾمقّي  اًم٘مزويٜمّل  طمًـ آىم٤م ُمػمحمّٛمد وهل اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مئدة ًمٚمًٞمد 

سمٞمع ُمٜمٝم٤م سمٕمد ووم٤مشمف ومٝمل اًمٞمقم ٓ شمزال ذم قميداد اخليزائـ اعمٝمّٛمي٦م ذم  وسم٤مًمرهمؿ مم٤ّم،  ه 35:2ؾمٜم٦م 

 إُايقلذم اًمٗم٘ميف و ىمّٞمٛمي٦مٌ  اعمديٜم٦م، ويم٤مٟم٧م طم٤موي٦م ًمٙمت٥م اعمذاه٥م اخلٛم٦ًم، وومٞمٝمي٤م خمٓمقـمي٤مٌت 

 واًمت٤مريخ واحلدي٨م، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره سمٛمحٚم٦م سم٤مب اًمٜمجػ. 

  اًحّجح اًطتاطتائّ مهذي اًعّيذ محّمذ ـ موذتح  4

 ُمـ يمت٥م اًمؽماضمؿ وإدب واحليدي٨م، قم٤مئيدةٌ  يمّؾ ـمريٍػ  ْت طمقَ  صمٛمٞمٜم٦مٌ  اٟم٦مٌ وهل ظمز

 3564اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ،د حمّٛمد ُمٝمدي احلّج٦م اسمـ اًمًٞمّد أيب اًم٘م٤مؾمؿ احلّج٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل ًمٚمًٞمّ 

٦م سمي٤مب يّ، وهل اًمٞمقم ذم طمٞم٤مزة ٟمجٚمف اًمًٞمّد قم٤ٌّمس احلّج٦م، شم٘مع ُمٙمتٌتيف ذم داره سمٛمحٚمي ه

 اًمٜمجػ. 

 هادي اًخشاظاينّ محّمذ اًعّيذ ـ موذتح  5

رسمٞميع إّول  34اعمتقرّم  ،قمكم اخلراؾم٤مينّ اًمًّٞمد ه٤مدي اسمـ حمّٛمد د وهل اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مئدة ًمٚمًٞمّ 

 ظمّٓمٞمي٦مٍ  اؿميتٛمٚم٧م ظمزاٟمتيف قميغم ٟمًيٍخ  ،اًمٕمرسمّٞم٦مويم٤من طمًـ اًمِمٕمر سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م و،  ه :358ؾمٜم٦م 

ة هيذه اخلزاٟمي٦م ُمٜمٝم٤م سمٕمض اعمّم٤مطمػ اًمٜمٗمٞم٦ًم اًمتل مجٕمٝمي٤م وايٜمّٗمٝم٤م ُمٜميذ اي٤ٌمه، وقميدّ  ،ٟم٤مدرةٍ 

  ٦م سم٤مب اًمٓم٤مق.، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره سمٛمحٚمّ ( يمت٤مٍب 4222)

  املاصنذساينّ  مهذيّ محّمذ ـ موذتح اًؽيخ  6

ذي اًم٘مٕمدة  36اعمتقرّم  ،ُمٝمدي اسمـ اًمِمٞمخ قمٌد اهل٤مدي اعم٤مزٟمدراينّ حمّٛمد يم٤من اعمرطمقم اًمِمٞمخ 

، وٟمٗمي٤مئس إُايقلف وواقمٔم٤ًم ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، شمْمّؿ ظمزاٟمتف يمثػمًا ُمـ يمتي٥م اًمٗم٘مي  ه 35:7ؾمٜم٦م 

ُميـ ُمدرؾميتف اًمتيل شم٘ميع  ظمي٤مص   ذم ضمٜمي٤مٍح  ٦م اًم٘مديٛم٦م، وهل اًمٞمقم حمٗمقفم٦مٌ اعمخٓمقـم٤مت إصمريّ 

   ؿ.٦م اعمخٞمّ ظمٚمػ ُم٘م٤مم اعمخٞمؿ احلًٞمٜمل سمٛمحٚمّ 
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 عل اًعنلشيّ محّمذ ـ موذتح اًؽيخ  7

ؾمٜم٦م  حمّرم 8اعمتقرّم يقم اًمِمٝمػم سم٤مًمًٜم٘مرّي احل٤مئرّي قمكم حمّٛمد ا٤مطم٥م هذه اخلزاٟم٦م اًمِمٞمخ 

ذم اًمٗمٚمًيٗم٦م واحلٙمٛمي٦م اإلهلٞمي٦م واًمٞمقٟم٤مٟمٞمي٦م، واًمٗم٘ميف  ويخٛم٦مً  جمّٚمداٍت ظمزاٟمتف  ْت طمقَ ،  ه :359

 ذم زىمي٤مق إظمٌي٤مرّي  ّل يرو٤م اًمٓمًٌاًمًّٞمد حمّٛمد ، اٟمت٘مٚم٧م سمٕمد ووم٤مشمف إمم دار اًمٕماّلُم٦م إُاقلو

 ٦م سم٤مب اًمٜمجػ. سمٛمحٚمّ 

 طاهش اًتحشاينّ اًعّيذ محّمذ ـ موذتح  8

 8اعمتيقرّم  ،اعمقؾميقّي  سمـ حمًـ اًمٌحيراينّ حمّٛمد ـم٤مهر سمـ حمّٛمد د ٞمّ وهل اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مئدة ًمٚمً

اطمتقت قمغم يمت٥م اًمٗم٘مف وإٟم٤ًمب واًمٕمٚمقم اًمديٜمّٞم٦م، وُميـ سميلم ٟمٗم٤مئًيٝم٤م ،  ه 35:6اٗمر ؾمٜم٦م 

سمـ أيب ااًمٙم٤مفمؿ حمّٛمد أيب ومْمؾ اًمًّٞمد ٦م( شم٠مًمٞمػ ٦م ُمـ أٟم٤ًمب ظمػم اًمؼميّ يمت٤مب )اًمٜمٗمح٤مت اًمٕمٜمؼميّ 

ُميـ اًم٘ميرآن اًمٙميريؿ ُيٜمًي٥م إمم  ٟمٗمٞم٦ًمٌ  وٟمًخ٦مٌ ،  ه 3;:ًخ ؾمٜم٦م ، ٟماًمٗمتقح إوؾمط احلًٞمٜمّل 

   ؿ.٦م اعمخٞمّ ، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمحٚمّ 7ًـ اًمٕمًٙمرّي احلاإلُم٤مم 

 صاًح اًربغاين محّمذ ـ موذتح اًؽيخ  9

اؿمتٛمٚم٧م قمغم يمتي٥م اًمتٗمًيػم واحليدي٨م، واًمٗم٘ميف واًمتي٤مريخ واًمٗمٚمًيٗم٦م، وُميـ ٟميقادر 

ـْ  ٓ حييه اًمٗم٘مٞميف (، و )ذح اًمٚمٛمٕمي٦م اًمدُمِمي٘مٞم٦م(، و )خميزن خمٓمقـم٤مم٤م اًمٞمقم يمت٤مب )َُم

ت إسمرار (، و )ُمٕمتّمؿ اًمِمٞمٕم٦م (، و )اًمٜمخ٦ٌم (، و )قمٞمقن إُاقل( وهمػمه٤م. وىميد اُمتيدّ 

٦م إًمٞمٝم٤م أيدي اًمٕم٤مسمثلم ومتٜم٤مه٧ٌم ظمػمة خمٓمقـم٤مم٤م، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م ذم زىم٤مق اعم٤مئٞمّ 

 ؿ. ٦م اعمخٞمّ سمٛمحٚمّ 

                                                                    

ٍتطن يسٍٓ هالّفبتُ لٍ٘ؤ، هٌْـب : ) الوطـبّس    ،ّـ 1378 هحطّم الحطام يبم 6 هي هطبّ٘ط يلوبء وطثالء، تَفّٖ َٗم( 1)
ثةضطاف سـجكِ السـ٘س    ّـ 1379الوكجَو يبم ( ٍ )الطسبلٔ الًبغوٍ٘ٔ ،ّـ 1345الوكجَو يبم ( ٍالٍَّبثٍَ٘ى الوطـطّفٔ

ًٖ فٖ )ًمجبء تطروِ ض٘رٌب آلب ثعضن الكْطا ،وتبثب  20ّبضن الس٘س ؤه٘ي آل ًػط اهلل، ٍلِ هالّفبتٌ ذكٌّ٘ٔ ؤُذطى ثلغت 
 . ( 1395، ظ4الجطـط، د 
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 ي ؼمغ اًفلهاء مهذاًعّيذ ـ موذتح  :

سميـ اًمًيٞمّد اسمـ اًمًٞمّد طمًلم سمـ اًمًٞمّد ييقٟمس  ا٤مطم٥م هذه اخلزاٟم٦م اًمًٞمّد ُمٝمدي سمـ اًمًٞمّد قمكمّ 

شميقمّم اًم٘مْمي٤مء ذم .   ه 35:3اعمتيقرّم ذم رضمي٥م ؾميٜم٦م  ،اعمقؾميقّي  ،إؾمامقمٞمؾ اًمِمٝمػم سمِمٛمس اًمٗم٘مٝم٤مء

 ،واًمِميٕمراء اعمرُميقىملم ٦م. يم٤من ُميـ إدسمي٤مء اعمٓمٌيققملمّ٘م٥م سمٜم٤مئ٥م اجلٕمٗمريّ ُمٜمدزم واحلّٚم٦م ويمرسمالء، وًمُ 

ُمـ اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مّٞمٛم٦م ذم خمتٚمػ أًمقان اعمٕمرومي٦م،  طمًٜم٦مٍ  اؿمتٛمٚم٧م قمغم ـم٤مئٗم٦مٍ  صمٛمٞمٜم٦مٍ  مجع ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم 

 ؿ. ٦م اعمخٞمّ شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م ذم زىم٤مق ذيػ اًمٕمٚمامء سمٛمحٚمّ 

 يىظف األؼيلش اًعّيذ ـ موذتح املشحىَ  21

، وضميقهرّي  شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ> يمٓمٜمٓمي٤موّي  ًمٚمٙمت٥م احلديث٦م أهمٚمٌٝم٤م طم٤موي٦مً  يم٤مٟم٧م ُمٙمت٦ٌمً 

عمختٚميػ اعمٚميؾ واًمٜمحيؾ  ،٦مومْماًل قمـ ُمٕمٔميؿ اًمّميح٤مح ويمتي٥م شم٤مرخيّٞمي٦م وديٜمّٞمي ،د ىمٓم٥موؾمٞمّ 

د > يمٖم٤مًمٌٞم٦م يمت٥م اًمٕمّ٘م٤مد وـمف طمًلم، وؾمٞمّ ٦مٌ قمٍميّ  طمديث٦مٌ  اإلؾمالُمّٞم٦م، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ يمت٥ٌم 

 ىمٓم٥م واًمٖمزازم، وٟمقومؾ وأمحد أُملم وأيب زهرة. 

تٝم٤م إمم ٟمجٚمف إيميؼم اعمحي٤مُمل اًمًيٞمّد م اٟمت٘مٚم٧م هم٤مًمٌٞمّ  66;3ا٤مطمٌٝم٤م قم٤مم وًمدى ووم٤مة 

س ضمريدة )ؿمٕمٚم٦م إه٤مزم( اًمٙمرسمالئٞم٦ّم، واًم٘مًؿ أظمير ُمٜمٝمي٤م قمٌد اًمّم٤مطم٥م إؿمٞم٘مر ُم١مؾّم 

إمم ٟمجٚمف أظمر اعمح٤مُمل احل٤مّج حمّٛمد قمكم إؿمٞم٘مر، وىمد شمْم٤مقمػ قمدد يمتٌٝم٤م سمٛمرور اًمزُمـ 

ذم ؿمتك إسمقاب وخمتٚمػ اعمقاوٞمع، شم٘ميع ُمٙمتٌتيف ذم  طمتّك سمٚمٖم٧م اًمٞمقم أرسمٕم٦م آٓف يمت٤مٍب 

 ٦م. ٦م اًمٕم٤ٌّمؾمٞم٦ّم اًمٖمرسمٞمّ داره اًمقاىمٕم٦م ذم طم٤مرة آل إؿمٞم٘مر سمٛمحٚمّ 

 آي طعمح اًعّيذ عتذ اًشصّاق اًىّهاب ـ موذتح املشحىَ  22

يوُمـ اعمخٓمقـم٤مت اًمٜم٤مدرة اًمتل أـمٚمٕمٜمل قمٚمٞمٝمي٤م اًمٗم٘مٞميد ذم ُمٙمتٌتيف اعمتقاويٕم٦م يمتي٤مب أُ  ػ ًمر

يميريؿ حمّٛميد إسميراهٞمؿ سميـ حمّٛميد ؿ )يم٤مؿمػ اإلقمج٤مز (، عم١مًّمٗمف اًمٕمي٤ممل اًمٗم٤مويؾ سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م سم٤مؾم

ويٌحي٨م ذم طم٤مدصمي٦م اعمٜمي٤مظمقر، وىميد   ه 3466يمتٌف ؾميٜم٦م  ،اعمًٙمـ إاؾ اًمٙمرسمالئّل  اهلٛمداينّ 

٤ًم، وُميـ اعم١مؾميػ أّن طمرومّٞمياًمٕمرسمّٞمي٦م اعمذيمقر اًم٘مًيؿ إوومير ُمٜميف إمم  اًمًّٞمد قمٌد اًمرّزاقشمرضمؿ 

 ل شمرمجتف. اًمٔمروف مل متٝمٚمف إليمام



203 
                                                                                                        تبات اخلاّصة والعاّمةكملا 

 

ظميقان ذم وىمٕمي٦م سمٚميد اإل، ُمٜمٝمي٤م )ٟمزهي٦م ٟمي٤مدرةٌ  ظمّٓمٞم٦مٌ  وسم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ شمقضمد ًمديف يمت٥ٌم 

ياًمًيّٞمد ٗميف اعم٘متقل اًمٕمٓمِم٤من( وُمٜمٝم٤م يمت٤مب )اجليقاهر اًمزاهيرة واًمٗمقايميف اعمثٛميرة( عم١مًمّ  ًّ قن طم

د طمًيـ اًمّميدر، وُمّميٜمّٗمف اًمؼماىمل، ويمت٤مب )ٟمزه٦م أهؾ احلرُملم ذم قميامرة اعمِميٝمديـ( ًمٚمًيٞمّ 

اًميرئٞمس اًمقّهي٤مب  قمٌيداًمًّٞمد واًمث٤مين، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم زىم٤مق إّول سمالء ذم اًمت٤مريخ( سمجزئٞمف )يمر

 ٦م سم٤مب اًمٜمجػ. سمٛمحٚمّ 

  اًوؽمرييّ  محعن اًجاليلّ اًعّيذ ـ موذتح  23

 42اعمتيقرّم ومجير ييقم  ،اًمٙمِمٛمػمّي  اجلالزمّ  قمكم احلًٞمٜمّل اًمًّٞمد حمًـ اسمـ اًمًّٞمد ا٤مطمٌٝم٤م 

سم٤معمخٓمقـمي٤مت  طم٤مومٚمي٦مً  ىمّٞمٛمي٦مً  ضمٚمٞماًل ورقم٤ًم، أطمرز ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم  يم٤من وم٤موالً ،  ه 8;35اٗمر ؾمٜم٦م 

 ٦م سم٤مب اًمٓم٤مق. ك اًمٕمٚمقم، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمحٚمّ واًمٜمٗم٤مئس ذم ؿمتّ 

 مهذي اًحويم اًؽهشظذاين اًعّيذ ـ موذتح  24

اًمِمييٝمػم  ظمٚمٞمييؾ احلٙمييٞمؿ اعمقؾمييقّي اًمًييّٞمد د ُمٝمييدي قم٤مئييدة ًمٚمًييٞمّ  ضمٚمٞمٚميي٦مٌ  وهييل ظمزاٟميي٦مٌ 

اٟمت٘مٚم٧م سمٕمد ووم٤مشمف إمم  .ًٝم٤م ذم داره سمٛمحّٚم٦م سم٤مب اًمٓم٤مقأؾّم ،  ه :353عمتقرّم ؾمٜم٦م ا ،سم٤مًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

ايدر اًميديـ اًمًيّٞمد طمًـ، وُمٜمف آًم٧م إمم طمٗمٞمده اخلٓمٞم٥م اًمِمي٤مقمر اًمًّٞمد حمّٛمد ٟمجٚمف اًمٓمٌٞم٥م 

 ىمّٞمٛمي٦مٌ  وديـ، وومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦مٌ  احلٙمٞمؿ. شمدور ُمقوققم٤مت اعمٙمت٦ٌم قمغم ومروع اًمث٘م٤موم٦م اًم٘مديٛم٦م ُمـ ًمٖم٦مٍ 

 ٦م. اًمٓمٌٞمّ ُمـ اعمخٓمقـم٤مت 

 ظٌامن آي طعمح اًعّيذ مجيذ اًعّيذ ـ موذتح  25

 ،آل ـمٕمٛم٦ماًمقّه٤مب  قمكماًمًّٞمد حمّٛمد ؾمٚمامن اسمـ اًمًّٞمد د جمٞمد اسمـ وهل اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مئدة ًمٚمًٞمّ 

 . يم٤من وم٤مواًل يمثػم اعمٓم٤مًمٕم٦م، حيٗمظ إؿمٕم٤مر ويًتِمٝمد هب٤م، ًمف سمي٤معٌ   ه 5;35حمرم ؾمٜم٦م  :اعمتقرّم 

 .  ّل ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُم ـمقيٌؾ 

ـ اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م، وُمـ ٟمقادره٤م دييقان )قمٌيد اًمٌي٤مىمل قمتٗمؾ ظمزاٟمتف سمٌٕمض اعمخٓمقـم٤مت ومْمالً 
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، ويمتي٤مب )ُمٗمتي٤مح  ه 3492ذي احلّجي٦م ؾميٜم٦م  32ذم  اعمقايكمّ  ( يمتٌف قمٌد اه صم٤مسم٧م اًمٕمٛميرّي اًمٕمٛمرّي 

 ٜمجػ. ٦م سم٤مب اًموهمػمه٤م، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمحٚمّ  اًمٗمالح( ًمٚمِمٞمخ هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكمّ 

 ح وّداي اًعطيّ اًحاّج ـ موذتح  26

٦م سمـ همْم٤ٌمن سمـ ُمِمٞمٛمش سمـ قمٌيد اه، اعمقًميقد اي سمـ قمٓمٞمّ ودّ  وهل اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مئدة ًمٚمح٤مّج 

تٗم٤ًم ومريدة وٟمٗم٤مئس ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتي٤مريخ  ْت طمقَ  ىمّٞمٛم٦مٌ  وهل ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم   ه ٦3532م ؾمٜم٦م ذم اًمِم٤مُمٞمّ 

ظميقان ذم اإليمت٤مب )ٟمزهي٦م  :ًمتل تتقهي٤موُمـ اعمخٓمقـم٤مت ا >اؿمؽماه٤م سم٠مهمغم إصمامن ،وإٟم٤ًمب

جمٝمقل، وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اعمٓمٌققمي٦م )شمي٤مريخ اًمديقاٟمٞمي٦م(، شم٘ميع  وىمٕم٦م سمٚمد اعم٘متقل اًمٕمٓمِم٤من( عم١مًمٍػ 

 ٦م سم٤مب اًمٜمجػ. ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمحٚمّ 

  حعني األعٌميّ محّمذ ـ موذتح اًؽيخ  27

اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ،ئرّي احلي٤م شطمًلم سميـ ؾميٚمٞمامن إقمٚمٛميٞمحمّٛمد ا٤مطم٥م هذه اخلزاٟم٦م اًمِمٞمخ 

 يميّؾ ـمي٤مرٍف  ْت طمقَ  صمٛمٞمٜم٦مً  ٦م يمت٥ٍم يم٤من ذم يمرسمالء ُمـ رضم٤مل اًمٕمٚمؿ إشم٘مٞم٤مء، مجع ظمزاٟمَ ،  ه 6;35

ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمّٞم٦م، يرسمق قمدده٤م قمغم أًمٗمل يمتي٤مب، ومٞمٝمي٤م اعمٓمٌققمي٤مت اًمٜمي٤مدرة>  وشمٚمٞمدٍ 

اًمٕمروس وهمػمه٤م، وشم٤مج  ،ومذي٥م اًمتٝمذي٥م ،وُمٕمجؿ إدسم٤مء، وًم٤ًمن اعمٞمزان ،يمٛمٕمجؿ اًمٌٚمدان

دًا ُمٓمٌققمي٤ًم، شم٘ميع ذم صمالصميلم جمّٚمي يمٌيػمةٌ  ومْماًل قمـ أّٟمف أادر )دائرة اعمٕم٤مرف( وهل ُمقؾميققم٦مٌ 

 ٦م سم٤مب اًمًالعم٦م. ُمٙمتٌتف ذم داره سمِم٤مرع اًمًدرة سمٛمحٚمّ 

  ـ موذتح األديث حعن عتذ األمري املهذيّ  28

اعمتٕميّددة  اىمتٜم٤مهي٤م اي٤مطمٌٝم٤م ُميـ ؾميٗمراشمف يمتي٤مٍب ( 5222وومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٥م ُم٤م يرسميق قميغم )

٤مد اًمًيقومٞم٤ميت، ومٞمٝمي٤م ُميـ اًمٙمتي٥م اخلّٓمٞمي٦م اًمتيل إلؾمٓمٜمٌقل واًم٘م٤مهرة وـمٝمران وسمػموت وآّتي

اًمًيّٞمد ، ورطمٚمي٦م ديقان اًمِمٞمخ يم٤مفمؿ اهلرّ  :شمٌح٨م ذم اًمؽماضمؿ واًمًػم وإدب واًمت٤مريخ، وُمٜمٝم٤م

   ٦م سم٤مب اًمٜمجػ.إليران، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمٌٚمقش ذم حمٚمّ  أمحد اًمرؿمتّل 
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  اس األختاسيّ ـ موذتح اًؽيخ جاظم اًنّص  29

،  ه 3556ذي احلّجي٦م ؾميٜم٦م  ;اعمتيقرّم  ،احلي٤مئرّي  أٟمِم٠مه٤م اًمِمٞمخ ضم٤مؾمؿ اًمِمٞمخ طمًيـ إظمٌي٤مرّي 

ّٓ  ْت شمٗمٞمد اًم٤ٌمطمثلم، وىمد طمقَ  صمٛمٞمٜم٦مٌ  وهل ظمزاٟم٦مٌ  هي٤م يمت٤ًٌم ىمٞمّٛم٦م ذم اًمٗم٘مف وإُاقل، واًمتٗمًػم واًمٚمٖمي٦م، يتق

٤مر، شم٘ميع ُمٙمتٌتيف ذم داره اًمقاىمٕمي٦م ذم زىمي٤مق اًمًيٞمّد يقؾميػ آل ّّم طمٗمٞمده إدي٥م وٞم٤مء حمّٛمد طمًـ اًمٜم

 ؿ. ٦م اعمخٞمّ ـمٕمٛم٦م سمٛمحٚمّ 

 ـ موذتح اًشاجح محمىد آةاد  :2

ُمٕمٔمؿ  ىمّٞمٛم٦مٌ  أمحد ظم٤من اعمٕمروف سم٤مًمراضم٦م حمٛمقد آسم٤مد، وهل ُمٙمت٦ٌمٌ حمّٛمد ق إُمػم ًٝم٤م ؾمٛمّ أؾّم 

س اًمٙمتيي٥م ، وومٞمٝميي٤م ُمييـ ٟمٗميي٤مئُأاييقل اًمييديـيمتٌٝميي٤م ُمٓمٌققميي٦م، شمٌحيي٨م ذم اًمٗم٘مييف واحلييدي٨م و

إؾُمت٤مذ حمّٛميد ي٘مّمده٤م ُمٕمٔمؿ رضم٤مٓت اًمٌٚمد، وىمد شمقمّم إدارم٤م  ،واًمدراؾم٤مت واعمراضمع اعمٝمّٛم٦م

احلًلم إدي٥م ُمدير ُمدرؾم٦م احلًلم آسمتدائّٞم٦م، شم٘مع اعمٙمت٦ٌم ذم طمًٞمٜمٞم٦م اًمراضم٦م حمٛميقد آسمي٤مد ذم 

٤ٌّمؾمّٞم٦م ٦م سمٛمحٚمّ  ؿم٤مرع اإلُم٤مم قمكمّ   ٦م. اًمٖمرسمٞمّ اًمٕم

 وود اًخطيثةن دامحّمذ ـ موذتح اًؽيخ 31

اؿميتٝمر ،  ه35:2رضمي٥م  39اعمتيقرم  ،سميـ داود سميـ ـمٕمي٤من اخلٓمٞمي٥محمّٛمد أٟمِم٠مه٤م اًمِمٞمخ 

وختيرج ذم ُمدرؾميتف  ،اًمٕمرسمّٞم٦مـمقمم ذم اًمٚمٖم٦م  ويم٤مٟم٧م ًمف يدٌ  ،سمقىمقومف احلًـ قمغم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م

سمّٞمي٦م اًمٕمرٝم٤مت اعمراضمع ُمّ أُ  ْت طمقَ  صمٛمٞمٜم٦مً  ومجع ظمزاٟم٦مً  ػ مجٚم٦م يمت٥ٍم ُمـ رضم٤مل اًمٕمٚمؿ. أًمّ  همٗمػمٌ  قمددٌ 

 يمت٥م اًمٗم٘مف واًمًػم واًمؽماضمؿ، وُمـ أهؿ شمّم٤مٟمٞمٗمف اعمقضمقدة ذم اعمٙمت٦ٌم:  ْت يمام طمقَ 

 .قمنم لآصمٜم٦م ُم٤مُم٦م إئٛمّ إي اح٤مح اخلؼم ذم إدًم٦م قمغم 3

 .ذم طمْم٤مٟم٦م اًمٓمٗمؾ ي رؾم٤مًم٦مٌ 4

 .واًمٕمٛمرة ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم  ي رؾم٤مًم٦مٌ 5

 .ذم ـمالق اعمريض ي رؾم٤مًم٦مٌ 6

 .ًمٓمٝم٤مرةمت٤مم اًمّمالة واإذم  ٦مٌ قمٛمٚمٞمّ  ي رؾم٤مًم٦مٌ 7
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 .٦مذم أطمٙم٤مم اجلٕمٗمريّ  اًمٗم٘مٝمّٞم٦مي اًمدورة 8

 .اًمٜمٌّل  ذم ـم٥ّم  ي رؾم٤مًم٦مٌ 9

 .ي اًمتذيمرة ذم ذح اًمتٌٍمة:

 .ذم االة اجلٛمٕم٦م ي رؾم٤مًم٦مٌ ;

 .٦مذم أضمقسم٦م إؾمئٚم٦م اًمٓمٝمراٟمٞمّ  ي رؾم٤مًم٦مٌ 32

ذاف طمٗمٞميده اًميديمتقر إ٦م، تي٧م ًمٚمٕمٞم٤من ذم ُمدرؾم٦م اخلٓمٞم٥م اًمديٜمّٞمي وٓ شمزال اعمٙمت٦ٌم ُم٤مصمٚم٦مً 

 .احلًلم اخلٓمٞم٥مقمٌد حمّٛمد 

 ظعيذ آي ساةر اًعّيذ محّمذ ـ موذتح  32

 ٦م سم٤مب اًمٓم٤مق.شم٘مع ذم اًمديقان اًمٕم٤مئد ًمٚم٤ًمدة آل صم٤مسم٧م اًمٙم٤مئـ ذم حمٚمّ 

ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مٞمّٛم٦م، وأهمٚمٌٝم٤م ذم شم٤مريخ اًمٕمراق واًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦ّم، يميام تيقي  شمْمّؿ هذه اعمٙمت٦ٌم جمٛمققم٦مً 

 ل ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمحّٚم٦م سم٤مب اًمٓم٤مق. سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦ّم واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م اًمثٛمٞمٜم٦م، وه

 اًطتاطتائّ اًعّيذ محّمذ ـ موذتح  33

رضمي٥م  9اعمتيقرّم  ،ُمٝميدي اًمٓم٤ٌمـمٌي٤مئّل اًمًيّٞمد ك اسمـ يُمرشمْماًمًّٞمد ًٝم٤م اعمتٖمٛمد سم٤مًمرمح٦م أؾّم 

حمّٛمد، ُم٘مّره٤م ذم ُمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م اًمّمٖمرى، وومٞمٝم٤م ُم٤م يرسميق قميغم اًمًّٞمد وآًم٧م إمم ٟمجٚمف   ه ;:35

، شم٘مع ُمٙمتٌتيف ذم داره إُاقلاًمت٤مريخ واًمتٗمًػم، واًمٚمٖم٦م وإدب، واًمٗم٘مف و ذم ( يمت٤مٍب 3422)

 ؿ. ٦م اعمخٞمّ  سمٛمحٚمّ اًمقاىمٕم٦م ذم زىم٤مق اعمٜمٔمٗملّم 

 ـ موذتح اًخطيث اًؽيخ عتذ اًضهشاء اًوعتيّ  34

، واؿمتٝمر سمقىمقومف احلًـ قمغم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗمي٦م> يم٤مًمٗم٘ميف ىمّٞمٛم٦مً  أطمرز هذا اًمرضمؾ ظمزاٟم٦م يمت٥ٍم 

ُّمٝمي٤مت اعمراضميع أُ ُميـ  يمٌػمةٍ  وجمٛمققم٦مٍ  صمٛمٞمٜم٦مٍ  واًمٜمحق، وتٗمؾ ظمزاٟمتف سمٙمت٥ٍم وإدب، واًمت٤مريخ 

شم٘ميع ،  ه 6;35مجي٤مدى إومم ؾميٜم٦م  36واعمّم٤مدر. وىمد واوم٤مه إضميؾ سمتي٤مريخ ييقم اخلٛميٞمس 

٤ٌّمؾمّٞم٦م ٦م ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م سمٛمحٚمّ   ٦م. اًمنمىمٞمّ اًمٕم
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 حعني األديث األُظذار محّمذ ـ موذتح  35

شمٌح٨م ُمقوققم٤مم٤م ذم اًميديـ واًمٚمٖمي٦م، واًمتي٤مريخ  ضمٚمٞمٚم٦مٌ  هل ظمزاٟم٦مٌ م و 59;3أٟمِم٠مه٤م ؾمٜم٦م 

٦م ٦م، وومٞمٝمي٤م سمٕميض اعمخٓمقـمي٤مت اًمثٛمٞمٜمي٦م، شم٘ميع ُمٙمتٌتيف ذم داره اًمقاىمٕمي٦م سمٛمحّٚميواًمٕمٚمقم اًمٖمٞمٌّٞمي

٤ٌّمؾمّٞم٦م    ٦م.اًمٖمرسمٞمّ اًمٕم

 عتذ اًجىاد اًوٌيذاس آي طعمح اًعّيذ ـ موذتح اًذهذىس  36

وٟمٞمػ، وومٞمٝم٤م ُميـ ٟمٗمي٤مئس  ( يمت٤مٍب 4222) م، وشمْمؿّ  58;3ًٝم٤م ذم داره سمٙمرسمالء ؾمٜم٦م أؾّم 

 شمٌقيٌي٤ًم طمًيٜم٤ًم، يميام شمْميّؿ جميالٍت  ٦م، وهيل ُمٌّقسمي٦مٌ ٞم٦م وٟمقادر اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمّٞمياًمٙمت٥م اخلٓمّ 

ٗمل اًمت٤مريخ وآضمتامع وهمػمه٤م، شم٘مع ُمٙمتٌتيف ذم داره اًمقاىمٕمي٦م وم. أُّم٤م ُمقوققم٤مم٤م وضمرائد ىمديٛم٦مً 

٤ٌّمؾمّٞم٦م  7سمِم٤مرع ىمٌٚم٦م احلًلم  ٦م. اًمٖمرسمٞمّ سمٛمحّٚم٦م اًمٕم

 صادق اًىهيٍ محّمذ ـ موذتح األديث 37

 وومٞمٝمي٤م ـم٤مئٗمي٦مٌ  ،م شمدور ُمقوققم٤مم٤م قميغم اًمتي٤مريخ وإدب واًمِميٕمر 44;3ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم 

 ٦م اًم٘مديٛم٦م، وشمْميؿّ ت اًمٕمراىمٞمّ ومْماًل قمـ سمٕمض اًمّمحػ واعمجاّل  ،ُمـ اًمدواويـ اًمِمٕمري٦م طمًٜم٦مٌ 

ًّ  قسم٦مٌ ُمٌّ  ػ، وهل٤م ومٝم٤مرُس وٟمٞمّ  ( يمت٤مٍب 4222)  اًمقاىمٕمي٦م سم٤مًمٕمٙمٞمًي٦م ، شم٘ميع ُمٙمتٌتيف ذم داره٘م٦مٌ وُمٜم

 سم٤مب اًمًالعم٦م. سمٛمحّٚم٦م 

 عتذ املنعم اًجاةشيّ األُظذار ـ موذتح 38

ٌّيإؾُمت٤مذ ًٝم٤م اعم٠مؾمقف قمغم ؿم٤ٌمسمف أؾّم  ،  ه 35:8اعمتيقرّم ؾميٜم٦م  ،قد اجلي٤مسمرّي قمٌيد اعميٜمٕمؿ قم

يمي٤مفمؿ إؾُميت٤مذ ٓ ُيًتٝم٤من سمف ُمـ اعمٓمٌققم٤مت اًمٜم٤مدرة، وىمد اٟمت٘مٚم٧م اًمٞمقم إمم ؿمي٘مٞم٘مف  وومٞمٝم٤م قمددٌ 

  سم٤مب سمٖمداد.سمٛمحّٚم٦م  ، شم٘مع ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م ذم زىم٤مق اًم٤ًمدةاجل٤مسمرّي قد قمٌّ 

 صاًح آي طعمح اًعّيذ أحمذ اًعّيذ ـ موذتح 39

حمّرم ؾميٜم٦م  ;اعمتقرّم يقم إطمد  ،ؾمٚمٞمامناًمًّٞمد ا٤مًمح اًمًّٞمد أمحد اًمًّٞمد يم٤من ضمّدٟم٤م اعمرطمقم 

ُميـ احليقادث اًمت٤مرخيّٞمي٦م،  ًمٙمثػمٍ  ويم٤من راوي٦مً  ،طم٤مومٔم٤ًم ًملؿمٕم٤مر، قم٤مروم٤ًم سم٠مظم٤ٌمر اًمٕمرب  ه::35
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، اعمقًميقد سمٌٖميداد ؾميٜم٦م ( ًمٚمِمٞمخ يمي٤مفمؿ إزرّي ومجع سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت ُمٜمٝم٤م )ديقان إزرّي 

وهمػمهي٤م، شم٘ميع  ًمٚمِمٞمخ هب٤مء اًمديـ اًمٕمي٤مُمكمّ  و )ُمٗمت٤مح اًمٗمالح(،  ه 3433اعمتقرّم ؾمٜم٦م   ه 3365

 سم٤مب اًمٓم٤مق. سمٛمحّٚم٦م  ُمٙمتٌتف ذم داره اًمقاىمٕم٦م

 ادكتبات افعامة

ًمالٟمتٗمي٤مع ُمٜمٝمي٤م ذم  ،ٗمقن ُمـ أسمٜمي٤مء اًمٌٚميد وهميػمهؿيرشم٤مده٤م اعمث٘مّ  ٦مٌ صم٘م٤مومٞمّ  ٤ًمٌت يمرسمالء ُم١مؾّم  ذم

همرومي٤ًم ذم اجلقاُميع إظُميرى ذت هبي٤م، واخّتي ٦مً ظم٤مّاي ُمٕمٔمٛمٝمي٤م سمٜم٤ميي٤مٍت  أوىم٤مت ومراهمٝمؿ، وتتّؾ 

 اًمٙمٌػمة، وُمـ هذه اعمٙمت٤ٌمت اًمِمٝمػمة: 

 ـ املوذتح املشهضيح  2

م، سمٚمغ جمٛميقع يمتٌٝمي٤م أيمثير ُميـ  66;3قم٤مم ٠مؾّم٧ًم شموهل ُمـ أؿمٝمر اعمٙمت٤ٌمت ذم يمرسمالء، 

 .  ُمٜمٝم٤م ُمٙمت٦ٌم ٟمدوة اًمِم٤ٌمب اًمٕمريبّ  ،ودقم٧م إًمٞمٝم٤م جم٤مُمٞمع يمثػمةٌ ( أًمػ يمت٤مب، أُ 37)

سم٢مُميداده٤م سم٤مًمٙمتي٥م  وىمد سمذًم٧م ُمديري٦م ُمٕم٤مرف ًميقاء يميرسمالء ذم طمٞمٜمٝمي٤م ضمٝميقدًا ُمِميٙمقرةً 

م سميّدل  :7;3قز ة مّتي٤من صميقرواعمجاّلت، ويم٤من اؾمٛمٝم٤م اًم٤ًمسمؼ )ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف اًمٕم٤مُّمي٦م(، وإسّمي

 ًمإلدارة اعمحّٚمٞم٦م.  ٦م( وهل اًمٞمقم شم٤مسمٕم٦مٌ اؾمٛمٝم٤م إمم )اعمٙمت٦ٌم اعمريمزيّ 

شمٗمت٘مر اعمٙمت٦ٌم إمم اًمٙمت٥م احلديث٦م اًمتل ـُمٌٕم٧م ذم أوٟم٦م إظمػمة، وىمد قمٚمٛمٜم٤م أّن هٜم٤مك ىميقائؿ 

ـٍ  إّٓ أّٟمٜم٤م ٟم٠مُمؾ أن شُمِمؽمى ذم أىمرب وىم٧ٍم  ،ت ًمنماء هذه اًمٙمت٥م سمٛمٌٚمغ حمؽممقمدّ أُ  يمذًمؽ و ،ممٙم

٦م( اًمتل جي٥م شمقوّمره٤م ذم اعمٙمت٤ٌمت احلديث٦م، وومٕماًل شميّؿ ٦م واًمٌٍميّ اعمِمّقىم٦م )اًمًٛمٕمٞمّ  شمٗمت٘مر إمم اعمقادّ 

   7شمزويد سمٕمض ُمٙمت٤ٌمت إًمقي٦م هبذه اًمقؾم٤مئؾ. أُّم٤م ُمقىمع اعمٙمت٦ٌم ومٝمق ذم ؾم٤مطم٦م اإلُم٤مم قمكمّ 

 7ذ اًؽهذاء اًحعنيـ موذتح ظيّ  3

ويرشم٤مده٤م اعمٓم٤مًمٕمقن ُمًي٤مء يميّؾ  ،( يمت٤مٍب 9722ويٌٚمغ قمدد يمتٌٝم٤م )،  ه 3598ٟمِمئ٧م ؾمٜم٦م أُ 

٦م وهمػم ُمـ خمتٚمػ اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞمّ  هدي٧م إًمٞمٝم٤م جم٤مُمٞمع ٟم٤مدرةٌ أُ يقم، وإّن ُمٕمٔمؿ يمتٌٝم٤م ىمّٞمٛم٦م، وىمد 
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ام ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران، ووزارة اإلرؿم٤مد اًمٕمراىمّٞم٦م، وُمديري٤مت اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم ٦م، ٓ ؾمٞمّ اًمرؾمٛمٞمّ 

 اًمٕمراق، وُمـ اهلٜمد. 

ٟم٤مدرة اًمقضميقد، وشُمٚم٘ميك ومٞمٝمي٤م يميّؾ  ، ئمٝمر سمٞمٜمٝم٤م ٟمًٌخ خمٓمقطٍ  ٦م يمت٤مٍب وومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ مخًٛمئ

٦م، حييه٤م اًمٜمشء اجلديد ُمـ اًمِمي٤ٌمب اعميتحّٛمس ًمٚم٘مْمي٤مي٤م اإلؾميالُمّٞم٦م ديٜمٞمّ  حم٤مضاٌت  أؾمٌقعٍ 

ٟمقر اًمديـ ٟمجؾ آيي٦م اه اًمًّٞمد إلقم٤مدة اًمؽماث اإلؾمالُمل. وىمد ؾمٕمك سم٢مٟمِم٤مء هذه اعمٙمت٦ٌم ؾمامطم٦م 

٤ٌّمؾمّٞم٦م ن ُمقىمٕمٝم٤م ذم حمّٚم٦م . يم٤مه٤مدي اعمٞمالينّ اًمًّٞمد   اًمٖمرسمّٞم٦م، وٓ وضمقد هل٤م اًمٞمقم. اًمٕم

 7اًعّتاطـ موذتح أيب اًفضٍ  4

ٗميلم ورّواد اًمٕمٚميؿ واًمٗمْميٞمٚم٦م، رات اعمث٘مّ يوهل ُمـ أؿمٝمر ُمٙمت٤ٌمت اًمٌٚمد، ي١مُّمٝم٤م يقُمٞمي٤ًم قمِمي

م وذًمؽ  85;3 / ه35:4ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم واقب.  ويرشم٤مده٤م اًمزائرون واًمقومقد ُمـ يمّؾ طمدٍب 

٤ٌّمؾمّٞم٦م. سمدر اًمديـ آل وٞم٤مء اًمديـ ؾم٤مدن اًمروو٦ماًمًّٞمد ٙمقرة اًمتل سمذهل٤م ؾمٞم٤مدة سم٤مهلّٛم٦م اعمِم  اًمٕم

 

 

 7مكتبة أب اففضل افعباس جاىب من
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ٓ ُيًتٝم٤من سمف ُمـ أه٤مزم يمرسمالء سم٤مًمٙمت٥م واعمخٓمقـم٤مت اًم٘مّٞمٛم٦م، وىميد سمٚميغ قميدد  وشمؼّمع قمددٌ 

٦م يمتٌٝم٤م اًمٞمقم )أرسمٕم٦م آٓف( يمت٤مسم٤ًم يمام وشمِمّٙمٚم٧م ومٞمٝم٤م ٟمدوة قمٚمٛمٞم٦م ًمٖمرض شمِمجٞمع احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ 

٤ٌّمسذم اًمٌٚمد ورومع اعمًتقى اًمث٘م٤مذم. وشم٘مع اعمٙمت٦ٌم قمٜمد ُمدظمؾ سم٤مب ىمٌٚم٦م ؾمٞمدٟم٤م     7اًمٕم

 ـ املوذتح اًجعفشيح  5

شم٠مؾّمًي٧م وُمٓمٌيقع.  سميلم خمٓميقطٍ  يمت٤مٍب إّن هذه اعمٙمت٦ٌم تقي ُم٤م ي٘مرب ُمـ )أرسمٕم٦م آٓف( 

ُميـ  وإديبّ  ذم يميرسمالء> وذًميؽ طمٗمٔمي٤ًم ًمٚميؽماث اًمٕمٚمٛميّل  ٦مٍ قمٚمٛمّٞمي سمجٝمقد جلٜم٦مٍ   ه 3594ؾمٜم٦م 

ّٛمٞم٧م هبيذا آؾميؿ شمٞمّٛمٜمي٤ًم سميرئٞمس ًمتٚمؽ أصم٤مر اًم٘مّٞمٛم٦م ُمـ آٟمدراس> وىمد ؾُمي اًمْمٞم٤مع، واٞم٤مٟم٦مً 

 . وُمقىمٕمٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م. 7اًمّم٤مدقحمّٛمد ٦م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞمّ 

 ـ موذتح اًنهضح اإلظالمّيح  6

د يمتٌٝم٤م قمغم صمالصم٦م ٦م اعمختٚمٗم٦م، ويرسمق قمدسم٤مًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞمّ  وهل زاظمرةٌ   ه 35:2قم٤مم شم٠مؾّم٧ًم 

 ٦م، وجمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمجاّلت، يمام اطمتيقت قميغم يمتي٥ٍم ذم خمتٚمػ اًمٗمٜمقن اًمث٘م٤مومٞمّ  آٓف يمت٤مٍب 

ُم٘م٤مسمؾ سم٤مب اًمّم٤مذم وٓ وضميقد هلي٤م اًمٞميقم سمًي٥ٌم  صمٛمٞمٜم٦م. ُمقىمٕمٝم٤م ذم ُمًجد اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  ظمّٓمٞم٦مٍ 

 ومتح اًمِم٤مرع اًمذي يرسمط سملم اًمرووتلم. 

 اًحائشّي ـ موذتح اًعالّمح  7

ؾمٚمٞمؿ إؾميٙمقئل حمّٛمد سم٤مىمر سمـ حمّٛمد ُمػمزا ُمقؾمك سمـ احل٤مّج اسمـ  اًمِمٞمخ ُمػمزا قمكمّ ًٝم٤م أؾّم 

قمٜميد ُميدظمؾ ـمي٤مق احلي٤مئرّي . ُمقىمٕمٝم٤م ذم طمًٞمٜمّٞم٦م   ه 35:8رُمْم٤من ؾمٜم٦م  47اعمتقرّم  ،احل٤مئرّي 

 ػ، وٓ وضمقد هل٤م اًمٞمقم. وُمث٘مّ  اًمداُم٤مد، وهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمتل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م يمّؾ ـم٤مًم٥ٍم 

 اًعاّمح صينث اًوربي  ذجـ موذتح اًعيّ  8

ؾميٜم٦م  ّل اًمِمٝمرؾميت٤مينياعمرقمِمي ه٤مدي احلًٞمٜمّل اًمًّٞمد أمحد اًمًّٞمد أٟمِم٠مه٤م ذم يمرسمالء اخلٓمٞم٥م 

( 3822م. ُمقىمٕمٝم٤م ذم اًمزىم٤مق اعم٘م٤مسمؾ ًم٤ٌمب اًمزيٜمٌّٞمي٦م، وىميد اطمتيقت قميغم ) 88;3ي   ه 35:8

 همٚم٘م٧م أظمػمًا. أُ ك ومٜمقن اعمٕمروم٦م، وىمد ذم ؿمتّ  يمت٤مٍب 
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 اًعاّمح ـ موذتح اًلشآن اًحويم  9

هل٤م قميغم  ٦مٍ ظم٤مّا  ذم سمٜم٤مي٦مٍ  م، وُم٘مّره٤م ظمٚمػ اعمخّٞمؿ احلًٞمٜمّل 89;3/  ه 35:9ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم 

ذم  أًميٍػ  92طم٤ًمب واىمٗمٝم٤م. وىمد ومتح٧م أسمقاهب٤م ًمٚمٛمٓم٤مًمٕملم يمّؾ يقم، ويرسمق قميدد يمتٌٝمي٤م قميغم 

 ك، وٓ وضمقد هل٤م اًمٞمقم. ُمقاوٞمع ؿمتّ 

 ـ موذتح مذسظح اًتادهىةح  :

اعمٕمرووم٦م سمٛمدرؾم٦م اًمؽمك، أو ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم زىمي٤مق  ُمقىمٕمٝم٤م ذم ُمدرؾم٦م اًم٤ٌمديمقسم٦م

اًمداُم٤مد وهل شمٕمّد ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًم٘مديٛم٦م اًمتل يتقاومد قمٚمٞمٝم٤م رضم٤مل اًمٕمٚميؿ واًمث٘م٤مومي٦م، وومٞمٝمي٤م 

ذم اًمٕمرسمٞم٦ّم واًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم، وٓ  ،ذم اًمٚمٖم٦م وإدب، واًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ، واًمديـ ُمراضمع طمًٜم٦مٌ 

 وضمقد هل٤م اًمٞمقم. 

 9غمـ موذتح اًشظىي األع 21

احليكّم،  ، ُمقىمٕمٝم٤م طم٤مًمٞم٤ًم ذم ُمدرؾمي٦م اًمٕماّلُمي٦م اسميـ ومٝميدٍ ُمـ اًمِم٤ٌمب اًمٙمرسمالئّل  ًٝم٤م ومريٌؼ أؾّم 

، ووم٘ميفٍ  ُميـ شمٗمًيػمٍ  ،شمدور ُمقوققم٤مم٤م قمغم قمٚمقم اًمديـ ،سمٛمختٚمػ اًمٙمت٥م اًم٘مّٞمٛم٦م وهل طم٤مومٚم٦مٌ 

 ، وٓ وضمقد هل٤م اًمٞمقم. وأدٍب  وًمٖم٦مٍ  وشم٤مريٍخ 

 ـ موذتح غشفح دجاسج هشةالء  22

ٝم٤م اًمقاىمٕم٦م ذم ؿم٤مرع سمٖمداد، وىمد اٟمت٘مٚم٧م ُم١مظّمرًا إمم قمامرة اًمت٠مُمٞمؿ. تقي قميغم ُم٘مّره٤م ذم سمٜم٤ميت

 ى. إظُمرذم إدب واًمت٤مريخ، وآىمتّم٤مد واًمٕمٚمقم  ( يمت٤مٍب 6222)

 ـ موذتح دوس اًشلافح اًجامهرييح  23

م،  96;٦3م. وشميّؿ إٟمِمي٤مؤه٤م ؾميٜم٦م ٦م دور اًمث٘م٤مومي٦م اجلامهػمّييُم٘مّره٤م ذم حمّٚم٦م اًمٕم٤ٌّمؾمٞم٦ّم اًمٖمرسمّٞمي٦م سمٛمديرّيي

 ك ومٜمقن اعمٕمروم٦م. ذم ؿمتّ  يمت٤مٍب  3222وومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ 
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 ـ موذتح اًشوضح اًحعينّيح  24

م ُمييـ ىمٌييؾ وزارة إوىميي٤مف، ُم٘مّرهيي٤م ضمييقار اًمروويي٦م ;9;3/  ه ;;35ؾمييٜم٦م شم٠مؾّمًيي٧م 

ُمٓمٌقع، سم٤مإلوي٤موم٦م إمم ذًميؽ وم٘ميد ضُمٚمٌي٧م إًمٞمٝمي٤م  احلًٞمٜمّٞم٦م، وومٞمٝم٤م زه٤مء مخ٦ًم قمنم أًمػ يمت٤مٍب 

 اًمٙمت٥م اعمخٓمقـم٦م. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خزائن افكتب اددرشّوة 

، وٟمحيـ إن ٟمِمئ٧م ومٞمٝم٤م ُمٙمتٌي٦مٌ أُ ٦م ُمـ ُمدارس يمرسمالء اًمرؾمٛمٞمّ  أّن يمّؾ ُمدرؾم٦مٍ  :يتٌلّم ًمٚم٘م٤مرئ

ّميٚم٦م سم٤معمٜمي٤مه٩م وُمي٤م ومٞمٝمي٤م ُميـ اًمٙمتي٥م اعمتّ  ،٦م ذم اعمح٤مومٔم٦مأردٟم٤م ضمرد حمتقي٤مت اعمٙمت٤ٌمت اعمدرؾمٞمّ 

  ضمٝمٞمد. ٓطمتجٜم٤م إمم ضمٝمدٍ  ،٦ماعمدرؾمٞمّ 

 ٦مً ُمدرؾميٞمّ  ٦م شمرسمٞم٦م يمرسمالء إمم وضمقد أيمثر ُمـ صمالصملم ُمٙمتٌي٦مً ة عمديريّ ٦م إظمػموشمدّل اإلطمّم٤مئٞمّ 

واًمٓم٤مًم٤ٌمت اًمذيـ ٓ شمتيقوّمر ًميدهيؿ اًمٓماّلب  ُمـ يمٌػمٌ  سم٤مًمٙمت٥م واعمجاّلت، يٗمد إًمٞمٝم٤م قمددٌ  قم٤مُمرةً 

 اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتدويـ اعمٕمٚمقُم٤مت واؾمتٙمامل سمحقصمٝمؿ ودراؾم٤ممؿ. 

 مكتبة افروضة احلسونوة ادقدشة جاىب من
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 ٦مٍ هب٤م ذم اعمدارس، وشميّؿ شمزوييده٤م سمٛمراضميع قمٚمٛمّٞمي ٦مٌ ّا ظم٤م ُمـ هذه اعمٙمت٤ٌمت هل٤م همرٌف  وىمًؿٌ 

 ٦م ًمٚمٕمٚمقم. وىمد ُاٜمّٗم٧م اًمٙمت٥م طم٥ًم شم٘مًٞمامت ديقي اًمٕمنميّ  ،سمٖمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م وأدسمّٞم٦مٍ 

قميغم  ذم خمتٚميػ اًمٚمٖمي٤مت، قميالوةً  ّمؾ إمم قمّدة آٓف يمتي٤مٍب شموم٘مد  أُّم٤م حمتقي٤مت يمّؾ ُمٙمت٦ٌمٍ 

 .ه اعمٙمت٤ٌمت يٜمٛمق سم٤مـّمرادأّن قمدد اًمٙمت٥م ذم هذ اعمجاّلت واًمّمحػ، وـمٌٞمٕملٌّ 

 واؾمتٙمامًٓ ًمٚمٌح٨م ٟمرى ُمـ اًمقاضم٥م أن ٟمجٛمؾ اًمتٕمريػ سم٠مهّؿ هذه اعمٙمت٤ٌمت، وهل: 

 ح هشةالء ًٌتنني ـ موذتح إعذاديّ  2

يمت٤مسمي٤ًم شميدور  ::68وومٞمٝمي٤م ُمي٤م يرسميق قميغم  ،٦مُّمٝم٤مت اًمٙمت٥م واعمجي٤مُمٞمع اهل٤مُّمي٠مُ سم طم٤مومٚم٦مٌ  وهل ُمٙمت٦ٌمٌ 

وومٞمٝمي٤م ُمي٤م  ،٤مت واًمِمٕمر، واًمتي٤مريخ واًمٚمٖمي٦م وهمػمهي٤مري٤موٞمّ ُمقوققم٤مم٤م قمغم يمت٥م اًمديـ واًمٗمٚمًٗم٦م، واًم

 واؾمٕم٦م إرضم٤مء طمًٜم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ.  ذم سم٤مهب٤م. شم٘مع ذم همروم٦مٍ  ٟم٤مدرةٍ  ُيدهش اعمت٠مُّمؾ ُمـ آصم٤مرٍ 

 ح ـ املوذتح املهنيّ  3

٦م شمرسمٞم٦م يمرسمالء، ي٘مٌؾ ، شم٘مع ُم٘م٤مسمؾ ُمديريّ ٦مٍ ظم٤مّا  وهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُمرة اًمٞمقم، ذات سمٜم٤مي٦مٍ 

د وآٟمتٝمي٤مل ُميـ ب وـم٤مًم٤ٌمت اعمدارس ًمٚمتزوّ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وـماّل إُهة ُمـ أومراد  يمٌػمٌ قمٚمٞمٝم٤م قمدد ٌ 

ك اًمٕمٚميقم، وىميد يمت٤مسمي٤ًم ذم ؿميتّ  ٦5272م. ويٌٚمغ شمٕمداد يمتٌٝم٤م ُمٜم٤مهؾ اعمٕمروم٦م وآؾمتٕم٤مرة اخل٤مرضمٞمّ 

 ُوّٛم٧م إًمٞمٝم٤م ُمٙمت٦ٌم دار اعمٕمّٚمٛملم ودار اعمٕمّٚمامت. 

 ح هشةالء ًٌتناخ ـ موذتح إعذاديّ  4

 ،يمت٤مسم٤ًم ذم خمتٚمػ اًمٕمٚميقم واًمٗمٜميقن :5;3يٌٚمغ جمٛمققمٝم٤م  دةٌ ضمٞمّ  ٟمٗمٞم٦ًمٌ  ٦ٌم يمت٥ٌم وذم هذه اعمٙمت

 ٦م اًمٌٜم٤مت. وهل وٛمـ سمٜم٤مي٦م إقمداديّ 

 ـ موذتح مذسظح اًعتط االةذذائّيح ًٌتنني  5

يمت٤مسم٤ًم ذم ؾم٤مئر اًمٗمٜمقن مجٕم٧م ومٞمٝم٤م اًمٙمت٥م واعمّمٜمّٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م  9:;3اطمتقت ُم٤م يٜمٞمػ قمغم 

ػ، وهلي٤م ومٝمي٤مرس وُمثّ٘مي ف أن، يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م يميّؾ ـم٤مًمي٥ٍم واحلديث٦م طمّتك أاٌح٧م يمام هل قمٚمٞم

 اٜمّٗم٧م قمغم اًمٓمري٘م٦م احلديث٦م. 
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 طح اًشىسج ًٌتنني ـ موذتح مذىظّ  6

شمْميّؿ حمتقي٤ممي٤م طميقازم  ،ُمـ اًمٙمت٥م اعمٝمّٛم٦م اعمٓمٌققم٦م واعمخٓمقـم٦م طميديث٤مً  ًمٙمثػمٍ  ضم٤مُمٕم٦مٌ  وهل ُمٙمت٦ٌمٌ 

 ب. ب ُمـ اًمدارؾملم واًمٓماّل اد اًمٕمٚمؿ وأدايمت٤مسم٤ًم ذم ؾم٤مئر اًمٗمٜمقن يٜمتٝمؾ ُمٜمٝم٤م روّ  :385

 االةذذائّيح ًٌتنني  7ـ موذتح مذسظح اًحعني 7

يمت٤مسم٤ًم، جيد ومٞمٝمي٤م اعمٓمي٤مًمع ٟمٗمي٤مئس  3547وهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُمرة اعمٝمّٛم٦م، يٌٚمغ قمدد يمتٌٝم٤م 

 ك اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن. اًمٙمت٥م وٟمقادره٤م ذم ؿمتّ 

 ح اًنجاح ًٌتناخـ موذتح سانىيّ  8

 يمت٤مسم٤ًم.  3497ديث٦م، يٌٚمغ قمدد يمتٌٝم٤م اًمٞمقم زه٤مء ُمـ اًمٙمت٥م احل طمًٜم٦مٌ  وومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦مٌ 

 طح اًلذط ًٌتنني ـ موذتح مذىظّ  9

يمت٤مسمي٤ًم ذم  3272طمديث٦م، اطمتقت ُمي٤م يٜمٞميػ قميغم  ذم هم٤مي٦م اجلقدة، ويمّٚمٝم٤م يمت٥ٌم  وهل ُمٙمت٦ٌمٌ 

 ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم واًمٚمٖم٤مت. 

 ـ موذتح مذسظح اًعضّج االةذذائّيح ًٌتنني  :

إدسمّٞم٦م واًمت٤مرخيّٞم٦م اعمٓمٌققم٦م، ويٌٚميغ  ُمـ اًمٙمت٥ٌم  وومٞمٝم٤م يمثػمٌ ٗملم، شمٗمٞمد اعمث٘مّ  ُمٝمّٛم٦مٌ  وهل ُمٙمت٦ٌمٌ 

 ك اًمٕمٚمقم. يمت٤مسم٤ًم ذم ؿمتّ  3342قمدد يمتٌٝم٤م 

 اًحعني ًٌتنني  ح حيّ ـ موذتح سانىيّ  21

 يمت٤مسم٤ًم.  3297ُمـ اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م اًمٜم٤مدرة، يٌٚمغ جمٛمققمٝم٤م  ًمٙمثػمٍ  ضم٤مُمٕم٦مٌ  وهل ُمٙمت٦ٌمٌ 

 طح اًىحذج ًٌتنني ـ موذتح مذىظّ  22

 يمت٤مسم٤ًم ذم ؾم٤مئر اًمٗمٜمقن.  3272ؿمٛمٚم٧م حمتقي٤مم٤م  ،ٗم٤مئس إؾمٗم٤مر ُم٤م ٓ ُيًتٝم٤من هب٤موومٞمٝم٤م ٟم

 ح اًضساعح ـ موذتح إعذاديّ  23

ُميـ أٟمٗميس اًمٙمتي٥م  ٟمِمي٤مؤه٤م طميديث٤ًم، ضُمّٝميزت سمٛمجٛمققمي٦مٍ وإوهل ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمتل شميّؿ 

 خمتٚمٗم٦م.  ذم ومٜمقنٍ  يمت٤مٍب  22;اعمختٚمٗم٦م، ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م يرسمق قمغم 
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 :وقمدد حمتقي٤مم٤م إظُمرى سم٠مؾمامء اعمٙمت٤ٌمت  قم٤ممٌّ  هذا وًمٚم٘م٤مرئ هدٌ 

 اؾمؿ اعمدرؾم٦م  قمدد اًمٙمت٥م

  اًمٕمٚم٘مٛمّل   872

٤ٌّمس   947  اًمٕم

 اًمٓمّػ   752

 ٦م احلًٞمٜمّٞم٦مصم٤مٟمقيّ   722

 اعمخّٞمؿ  847

 ٦ماًمٜمٔم٤مُمٞمّ   842

 ٦ماهل٤مؿمٛمٞمّ   47:

 آقمتامد  832

 اًمٗمٜمقن  2;7

 ُاّم ؾمٚمٛم٦م  722

 ظمدجي٦م اًمٙمؼمى  852

 اعمٗم٤مظمر    572

 اًمتقضمٞمف    492

 ىمرـم٦ٌم   672

 اًمٙمراُم٦م    922

 ٓم٦م اعمٕم٤مرفُمتقؾّم   972

 اًمزرىم٤مء  547

 اًمٗمرزدق  5:2

 ٦م اًمزهراءصم٤مٟمقيّ   672

 ٓم٦م رومحُمتقؾّم   782
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مل أؾمّجٚمٝم٤م> وذًمؽ ًم٘مّٚم٦م حمتقي٤مم٤م، أو شمٕمّروٝم٤م ًمٚمزي٤مدة ُأظمرى  ، ًم٘مد سم٘مٞم٧م ُمٙمت٤ٌمٌت وٓ ؿمّؽ 

 واًمٜم٘مّم٤من. 

 تاريخ افطباظة يف ـربالء 

ظمٚمي٧م، وىميد  ذم اًمٕميراق ُمٜميذ قميّدة ىميرونٍ  ومٙميري   ٟم٧م يمرسمالء وٓ شمزال ُمّمدر إؿميٕم٤معٍ يم٤م

أٟمج٧ٌم رهٓم٤ًم يمٌػمًا ُمـ اًمٕمٚمامء واًمِمٕمراء واعمٗمّٙمريـ اًمذيـ طمٗمٚمي٧م اًمٙمتي٥م سميؽمامجٝمؿ وشمٕميداد 

ر اًمٕمٚميقم واعمٕمي٤مرف، وشمٕمٛميٞمؿ اًمث٘م٤مومي٦م سميلم يأو أيمثر سمٜمِم ُمآصمرهؿ. وىمد ؾمٕم٧م يمرسمالء ُمٜمذ ىمرنٍ 

 وؾم٤مئؾ اًمٜمنم واًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٕم٤ممل.  قم٦م اًمتل هل أهؿّ اًمٜم٤مس قمـ ـمريؼ اًمٓم٤ٌم

م، وذم سمٖمداد قمغم أؿمٝمر اعمّم٤مدر ؾميٜم٦م  3:78ٟمِمئ٧م اعمٓم٤مسمع ذم اعمقاؾ ويمرسمالء ؾمٜم٦م أُ وىمد 

 م. 3:82

 وأؿمٝمر هذه اعمٓم٤مسمع هل: 

ت ذم يميرسمالء وذًميؽ قمي٤مم دظمٚم٧م اًمٕمراق واؾميت٘مرّ  ٦م: وهل أّول ُمٓمٌٕم٦مٍ ي اعمٓمٌٕم٦م احلجريّ  3

ق ( اًمذي شمٓميرّ يمت٤مب )ُم٘م٤مُم٤مت أًمقّد  :ـ اًمٙمت٥م اعمٝمّٛم٦م اًمتل ـُمٌٕم٧م ومٞمٝم٤مهجري٦م. وُم 3495

ُمٝميدي حمّٛميد ُمـ اعم١مّرظملم واًم٤ٌمطمثلم يمام ـُمٌع ومٞمٝم٤م يمت٤مب )ظمالا٦م إظم٤ٌمر( ًمٚمًٞمد  إًمٞمف يمثػمٌ 

 :سمحٞم٤مة إئّٛم٦م كشمٕمٜم، وهق ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل م ;3:9ؾمٜم٦م 

هيل أّول  ،ٟمّّميف: ُمٓمٌٕمي٦م يميرسمالء هيذا، و٦م )ًمٖم٦م اًمٕمرب(وىمد ضم٤مء ذيمر هذه اعمٓمٌٕم٦م ذم جمٚمّ 

 ٟمِميئ٧م ذم ُمقىميعٍ أُ ضُمٚم٧ٌم إمم سمالد اًمٕمراق وا٤مطمٌٝم٤م أطميد إيمي٤مسمر ذم يميرسمالء،  ٦مٍ طمجريّ  ُمٓمٌٕم٦مٍ 

سم٤مؿم٤م طم٤ميمؿ اًمٕميراق، ويمي٤من حمّٛمد م ذم قمٝمد وٓي٦م اعمِمػم  3:78/  ه 3495ىمرب يمرسمالء ؾمٜم٦م 

٤ًٌّم ًمٚمٕمٚمقم، ُمٜمِّم ُمـ ذوي اعمدارك اًمٜمػّم  ر ُمٓمٌققم٤ممي٤م ُمٜم٤مؿميػم دم٤مريي٦م ٓم٤ًم ًمرضم٤مل إدب، وأيمثة حم

ٔداب زي٤مرة قمت٤ٌمت أهؾ اًمٌٞم٧م )ريض اه قمٜمٝمؿ (، وًميٞمس  ٦م طم٤موي٦مٌ ويمت٥م أدقمٞم٦م ورؾم٤مئؾ ديٜمٞمّ 

                                                                    

 حبض٘ٔ . 101، لالُستبش بثطاّ٘ن الَائلٖ، ظ «الًطالٖ الطًط الس٘بسٖ»ضارى وتبة ( 1)
 . 364، تإل٘ف زٍاٌٗت م. ضًٍلسسي، ظ ( الطً٘ٔ ضارى وتبة )يم٘سٓ( 2)
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ـمٌيع ومٞمٝمي٤م  ،اٗمح٦م 356ذم  اًمذيمر همػم يمت٤مب ُم٘م٤مُم٤مت أًمقّد  يًتحّؼ  سملم ُمٓمٌققم٤مم٤م يمت٤مٌب 

قمي٦م ومٞمٝمي٤م يمتي٤مب ، وُميـ اًمٙمتي٥م اعمٓمٌقذم إدارامي٤م خلٚميؾٍ  م، وهل أن ُمؽمويم٦مٌ  3:95ؾمٜم٦م 

   ه3493/   ه3:78ؾمٜم٦م  ٦م ذم ذح إًمٗمٞم٦م( جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمّل )اًمٌٝمج٦م اعمروٞمّ 

، وىميد ٦م أيْم٤ًم، ا٤مطمٌٝم٤م اعمرطمقم حمٛمقد اعمٔمٗميرّي طمجريّ  : وهل ُمٓمٌٕم٦مٌ ي ُمٓمٌٕم٦م احلًٞمٜمّل  4

ذم دار ؿمٛمس اًمدوًم٦م. وُمـ اًمٙمتي٥م اعمٝمّٛمي٦م اًمتيل ـُمٌٕمي٧م ومٞمٝمي٤م يمتي٤مب   ه ;354قم٤مم شم٠مؾّم٧ًم 

أظميرى  ، يمام ـُمٌٕم٧م ومٞمٝم٤م ُمٓمٌققمي٤مٌت اًمقاقمظحمّٛمد اًمِمٞمخ احل٤مّج  اعمحروريـ( شم٠مًمٞمػ )شم٤ٌمؿمػم

 رين أؾمامؤه٤م أن. يٓ تْم

ٌّي٤مس  ًٝم٤م اًمّميحٗمل اعمٕميروفي ُمٓمٌٕم٦م اًمِم٤ٌمب: أؾّم  5   ه 3576قمٚميقان اًمّمي٤مًمح ؾميٜم٦م قم

اجليزء اًمث٤مًمي٨م ُميـ يمتي٥م )يميرسمالء ذم اًمتي٤مريخ(  :وُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ـُمٌٕمي٧م ومٞمٝمي٤م م.57;3/

آل ـمٕمٛمي٦م، وضمرييدة )اًمٖميروب( اًمٙمرسمالئّٞمي٦م اًمًّٞمد قمٌيد اًميرّزاق اًمقّهي٤مب خ اعمرطمقم ًمٚمٛم١مرّ 

اس )شمي٤مريخ اعمٓمٌٕمي٦م( ٦م، ويميرّ ٦م )آىمتّمي٤مد( اًمٌٖمدادّييًمّم٤مطم٥م اعمٓمٌٕم٦م ٟمٗمًف، وأقمداد ُمـ جمّٚمي

 وهمػمه٤م ُمـ اعمٓمٌققم٤مت. 

م، وىميد 63;3/  ه 3582ؾمًي٧م قمي٤مم أُ ي ُمٓمٌٕم٦م اًمث٘م٤موم٦م: ا٤مطمٌٝم٤م حمًـ قمٌد اًمروي٤م،  6

ؾميت٤مذ ر( ًملُ يُمـ ضمريدة )اًمٜميدوة( اًمٙمرسمالئّٞمي٦م، ويمتي٤مب )رؾمي٤مًم٦م إظمٞمْمي ومٞمٝم٤م أقمدادٌ ـُمٌٕم٧م 

٤ٌّمس   ٦م. قمٚمقان اًمّم٤مًمح وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م واعمٓمٌققم٤مت اًمتج٤مريّ قم

م ا٤مطمٌٝم٤م اعمرطمقم اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ  63;3/ ه 3582ي ُمٓمٌٕم٦م اًمٓمّػ: شم٠مؾّم٧ًم قم٤مم  7

٦مٌ  . وُمـ اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م ومٞمٝم٤م رواي٦مٌ اًمٙمتٌّل  امقمٞم٦ّم سم٤مؾمؿ )ذم ؾمٌٞمؾ اًمٕمّٗم٦م( ًملُؾميت٤مذ اضمت أدسمٞمّ

                                                                    

طة، لألة ؤًستبس( 1) ٖ، د  هزٔل لغٔ اًل ى الخبًٖ  1331، غفط 2، السٌٔ 309، ظ 7هبضٕ الىطهلّ  م.   1913ّـ / وبًَ
 . 591، ظ1شذبئط التطاث الًطثٍٖ اإلسالهٍٖ، يجس الزجبض يجس الطحوي، د( 2)
 1312وـطثالء سـٌٔ    غسض الَايه٘ي الحبدٍ الط٘د هحوٍس ثي بسوبي٘ل الَايم ال٘عزٍٕ الحـبئطٍٕ، الوْـبرط بلـى    َّ( 3)

الوكجَو ثىطثالء فٖ شٕ المًسٓ الحطام سٌٔ ( لوحطٍضٗي ا لِ تػبً٘ف هكجَئٌ، هٌْب )تجبض٘ط ،ّـ 1337ٍالوتَفّى سٌٔ 
 ق. ٍهي آحبضُ الر٘طٍٗٔ تطـ٘٘سُ  1369قجى ثوجٖ ( فٖ وطف ؤسطاض ؤذجبض األئؤٍ األقْبض ٍ )زٍحٔ األًَاض ،ّـ 1331

 ّـ.  1336الزبهى الَالى يلى ًْط الحسٌٍ٘٘ٔ لطة لٌكطٓ ثبة الكبق، ٍشله ثتبضٗد 



                                                                                                       ربالءتراث ك                                                                                                                                                     222

وٟمٔميرًا قمٌد اجلٚمٞمؾ ُمّمٓمٗمك اًمٌٞم٤ميت، ويمت٤مب )شمٜمٌٞمف إُّم٦م( ًمٚمًٞمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمٗم٘مٝمي٤مء، 

 ٦م. قمغم اعمٓمٌققم٤مت اًمتج٤مريّ  ُيذيمر، ويم٤مٟم٧م ُم٘متٍمةً  رأصم ذات مل شمؽمك ُمٓمٌققم٤مٍت  ًمتقىّمٗمٝم٤م

اًمٙمٚمٙمي٤موي. ضم٤مؾميؿ احلي٤مّج م اي٤مطمٌٝم٤م  78;3قمي٤مم شم٠مؾّم٧ًم : :ي ُمٓمٌٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 8

 احلي٤مئرّي، )ُمٜمٝم٤مج اًمِمٞمٕم٦م( شم٠مًمٞمػ اًمٕماّلُم٦م اًمِميٞمخ قميكمّ  :وُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مّٞمٛم٦م اًمتل ـُمٌٕم٧م ومٞمٝم٤م

أدسمّٞمي٦م( ذم أدسمي٤مء يميرسمالء  ويمت٤مب )اًمٙمٚميامت اعمحٙمٛمي٦م( ًمٚمٛم١مًّميػ ٟمٗمًيف، ويمتي٤مب )دراؾمي٤مٌت 

، وسمٕميض ُمـ ديقان طمًلم اًمٙمرسمالئيّل إّول واجلزء  ،هم٤مًم٥م اًمٜم٤مهلؾمت٤مذ ًملُ  4ج  ،اعمٕم٤مسيـ

يم٤مفمؿ ُمٜمٔميقر، ويمتي٤مب  ٦م( ًمٚمِم٤مقمر اًمِمٕمٌّل ضمزاء )اعمٜمٔمقرات احلًٞمٜمّٞم٦م (، و )إهم٤مريد اًمِمٕمٌٞمّ أ

وهمػمهي٤م ُميـ اعمٓمٌققمي٤مت  ،رو٤م إايٗمٝم٤مينّ حمّٛمد )شمٜمٌٞمف اًمٖم٤مومٚملم( ًمٚمٕماّلُم٦م اًمٗمٞمٚمًقف اًمِمٞمخ 

 ُمي٦مٌ وٓ شمزال هذه اعمٓمٌٕم٦م شمقااؾ ٟمِم٤مـمٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار، وهل ُم٘مدِ  ،اؾم٤مت اعمٝمّٛم٦مواعمجاّلت واًمٙمرّ 

 ع ًمًّد طم٤مضمٞم٤مت اًمٌٚمد. اًمتقؾّم  قمغم

/ م84;3وذًميؽ ذم قمي٤مم  ،يم٤مفمؿ اعمقؾمقّي اًمًّٞمد ضمقاد اًمًّٞمد ًٝم٤م ي ُمٓمٌٕم٦م يمرسمالء: أؾّم  9

آب  32. وُمـ اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م ومٞمٝم٤م )أسمق اعمح٤مؾمـ( عم١مًّمػ هذا اًمٙمت٤مب، وىمد ـُمٌع ذم   ه35:3

، اًم٘مزويٜميّل  اًميديـًمٚمًٞمد إسمراهٞمؿ ؿمٛمس  3ذم يمرسمالء( ج اًمٕمٚمقّي٦م م ويمت٤مب )اًمٌٞمقشم٤مت  84;3

م، واجلزء اًمثي٤مين ُميـ يمتي٤مب )سمحيقث ذم قمٚميؿ اًميٜمٗمس (، 85;3/  ه 35:4ؿمّقال وـُمٌع ذم 

 ى. إظُمر٦م اؾم٤مت واعمٓمٌققم٤مت اًمتج٤مريّ إمم اًمٙمرّ  إو٤موم٦مً 

ـُمٌع ومٞمٝمي٤م يمتي٤مب ،  ه2;35/ م 92;3ًٝم٤م اعمح٤مُمل حمًـ اعمٕمامر قم٤مم ي ُمٓمٌٕم٦م متقز: أؾّم  :

ـْ يمٜمي٧م حمّٛميد  )ُمديٜم٦م احلًلم( اجلزء اًمراسمع ًمٚمًٞمد طمًيـ اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م، ويمتي٤مب )َُمي

 وهمػمه٤م. ًمٕمٌد اعمٜمٕمؿ اًمٙم٤مفمٛمّل  ;ُمقٓه( اجلزء 

ُمقىمٕمٝم٤م ، م4:;3/   ه٧3624م ؾمٜم٦م ئي ُمٓمٌٕم٦م اًمِمٛمز: ا٤مطمٌٝم٤م ُمٜمك ُمٜم٤ميت وم٤موؾ، اٟمِم;

 اعمٕمٚمٛملم.  ذم طمّل 

م 8:;3/   ه٧3628م ؾميٜم٦م ئ، أٟمِمي: ا٤مطمٌٝم٤م قمدٟم٤من اًمدارُمّل ي ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾمقل اًمٕمريبّ 32

٤ٌّمسىمٕمٝم٤م ذم ؿم٤مرع ُمق  .اًمٕم



221 
                                                                                                        تبات اخلاّصة والعاّمةكملا 

 

ُمقىمٕمٝمي٤م ذم  ،راوّي يوسمًامن حمّٛمد قمكم اًمٜمّم ػ احلًٜم٤موّي ي ُمٓمٌٕم٦م احلرُملم: ا٤مطمٌٝم٤م قمكم ٟمّمٞمّ 33

 م. 37/34/4225شم٠مؾّم٧ًم ذم  ،٦مؾمقق اًمٕمالوي، شم٘مقم سمٓمٌع اعمٓمٌققم٤مت اًمتج٤مريّ 

 تاريخ افصحاؾة يف ـربالء 

 واوميرٌ  ويمي٤من هلي٤م ٟمّميٞم٥ٌم  رّيي٦م،اًمٗمٙمًمٕم٧ٌم اًمّمح٤موم٦م ذم يمرسمالء دورًا يمٌػمًا ذم ُمْمامر احلٞم٤مة 

ومٚمٞمًي٧م  .ذم دوميع زظميؿ احلريمي٦م اًمث٘م٤مومٞمي٦م إمم اًمتٓميّقر واًمت٘ميّدم وآزدهي٤مر ُمٚمٛميقٌس  وٟمِم٤مطٌ 

ؿمي٠مٟم٤ًم  اًمّمح٤موم٦م سمحديث٦م اًمٕمٝمد> إذ إّن ضمذوره٤م متتّد إمم قمنمات اًمًٜملم اعمٜمٍمُم٦م، ومل شمٙمـ أىمّؾ 

ذم ؾمي٤مئر أٟمحي٤مء  اًمٗمٙميرّي و ُمـ أظمقام٤م اًمّمحػ اعمحّٚمٞم٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم رومع اعمًتقى اًمث٘م٤مذمّ 

 اعمدن اًمٕمراىمّٞم٦م> يمٌٖمداد واعمقاؾ واًمٌٍمة وهمػمه٤م. 

، هل٤م ُم٤موٞمٝم٤م اًمتٚمٞمد وطم٤مضه٤م اعمنمق> ومٝميل ظم٤مًمدةٍ  ٦مٍ صمقريّ  ويمّٚمٜم٤م يٕمٚمؿ أّن يمرسمالء ذات أجم٤مدٍ 

وّٕ ٤م حمّط رطم٤مل اعمًٚمٛملم  ،ٟمٔمرًا عمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعمرُمقىم٦م >سمحّؼ ُمٕملم اًمث٘م٤موم٦م وُمٜمٌع احلْم٤مرة

شمٕميؼّم قميـ أُمي٤مين  وجمياّلٌت  وآظمير ايحٌػ  ـمقيؾ، ومال همرو إذا اٟمٌث٘م٧م ُمٜمٝم٤م سملم طملمٍ  أُمدٍ  ُمٜمذ

 وّو٤مء.  إمم ُمًت٘مٌؾٍ  ورهم٦ٌمٍ  أسمٜم٤مئٝم٤م إطمرار اًمذيـ يتٓمّٚمٕمقن سمِمقٍق 

ٓ سمّد ًمٜم٤م أن ٟمًتٕمرض شمي٤مريخ ايدور هيذه  ،وُم٤م دُمٜم٤م سمّمدد طمدي٨م اًمّمح٤موم٦م اًمٙمرسمالئّٞم٦م

اًمًٞم٤مؾميّٞم٦م ذم شمٓمقير احلٞم٤مة إدسمّٞمي٦م واًمٕمٚمٛمّٞمي٦م و ٤مومٕم٦مٍ ٟم اًمّمحػ واعمجاّلت، وُم٤م أّدشمف ُمـ ظمدُم٦مٍ 

 ظمالل احل٘م٦ٌم اًمتل ادرت ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمّمحػ، وأؿمٝمره٤م هل: 

، وسميرز قميدده٤م ُمػمزا قمكم اًمِميػمازّي احل٤مّج : أٟمِم٠مه٤م ذم يمرسمالء قمرسمّٞم٦مٌ  ٗم٤مق: ضمريدةٌ ي آشمّ  3

 م. 38;3آذار  9ذم إّول 

 :ؾمـ سم٘مقًمف طمًـ أسمق اعمح٤محمّٛمد وأصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مقمر 

ـــ    ــنااُ ــٚا ر ــنا ظجِ ــن َْا ر ا ظ 

 

ـــل  ــا لااِ ـــلوجامج ـــ ٓ ْا  ــواظ اإنّ

ا(9)إّٗاهجـــاوا) ىٍـــلَْ(اااُج ِـــٚ 

 

ٗااامــــل  اجـــِ واأم٘ـــٌ اِـــولُاو
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ٌّي٤مس  ، اي٤مطمٌٝم٤م وُميدير ؿمي١مو ٤مضم٤مُمٕمي٦مٌ  ٦مٌ ؾمٞم٤مؾميٞمّ  ُاؾمٌققمّٞم٦مٌ  ي اًمٖمروب: وهل ضمريدةٌ  4 قم

رسمٞمع  44ذم إّول . ادر قمدده٤م قمكمّ  حمّٛمدقمٚمقان اًمّم٤مًمح، وُمديره٤م اعم١ًمول اعمح٤مُمل طمًـ 

رت خمتٚميػ اًمٌحيقث آضمتامقمّٞمي٦م، يم، وىميد ٟمِمي 57;3متقز ؾميٜم٦م  46/ ه 3576اًمث٤مين ؾمٜم٦م 

 ٤ًم سم٤مًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م. وأادرت قمددًا ظم٤مّا 

ويم٤مٟم٧م شُمٓمٌع ذم ُمٓمٌٕم٦م اًمِم٤ٌمب سمٙمرسمالء ًمّم٤مطم٥م اجلريدة ٟمٗمًف، وفمّٚم٧م شمّمدر ذم يمرسمالء 

قمييـ أٟمٔميي٤مر اًم٘مييّراء، وىمييد ورد هليي٤م ذيميير ذم )اًمييدًمٞمؾ م، وُمييـ صمييّؿ همرسميي٧م  59;3طمّتييك قميي٤مم 

 (.اًمٕمراىمّل 

سم٤مؾميؿ )ٟميدوة  أدسمّٞمي٦مٌ  ذم يمرسمالء مجٕمٞمي٦مٌ شم٠مؾّم٧ًم   ه 3582/م  63;3ي اًمٜمدوة: وذم ؾمٜم٦م  5

اًمٜميدوة(، ويمي٤من ُميديره٤م )ضم٤مُمٕمي٦م سم٤مؾميؿ  أدسمّٞمي٦مً  ٦مً يقُمّٞمي (، وأايدرت ضمرييدةً اًمِم٤ٌمب اًمٕمريبّ 

 آل ـمٕمٛم٦م. ٤مب اًمقهّ  ُمٝمدياًمًّٞمد حمّٛمد اعم١ًمول اعمح٤مُمل 

سم٤مًمذيمر ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ حمًيـ  ٗملم، أظمّص ُمـ رضم٤مٓت يمرسمالء اعمث٘مّ  وؾم٤مهؿ ذم تريره٤م ٟمخ٦ٌمٌ 

وهميػمهؿ، وشمقىّمٗمي٧م  روي٤م ُمٝميديحمّٛمد و ، واعمح٤مُمل محزة سمحرأسمق احل٥ّم، وُمِمٙمقر إؾمدّي 

قميـ اًمًٞم٤مؾميّٞم٦م ، وىمد ٟمنمت سمٕمض اعم٘مي٤مٓت أن ادر ُمٜمٝم٤م مخ٦ًم قمنم قمدداً قمـ اًمّمدور سمٕمد 

 قم٤مزم اًمٙمٞمالين.  طمريم٦م رؿمٞمد

ٌّي٤مس ، أايدره٤م ٦مٌ ضم٤مُمٕمّٞمي أدسمّٞمي٦مٌ  ؾميٌققمّٞم٦مٌ أُ ي إؾمٌقع: وهل ضمرييدة  6 قمٚميقان إؾُميت٤مذ قم

وسمٕميد أن ايدر ٤ًم ويخاًم، ، وشمراصم٤ًم قمٚمٛمٞمّ ممتٕم٦مً  م، ويم٤مٟم٧م شمْمّؿ سمحقصم٤ًم أدسمّٞم٦مً  65;3اًمّم٤مًمح قم٤مم 

يمت٤مسم٤ًم شمٜم٤مول  طمٞم٨م اؾمت٠مٟمٗم٧م ادوره٤م هٜم٤مك، وٟمنم ا٤مطمٌٝم٤م ،اٟمت٘مٚم٧م إمم سمٖمداد ٦م أقمدادٍ ُمٜمٝم٤م ؾمتّ 

 ومّم٤مدرشمف وزارة اًمداظمٚمٞم٦م، وأًمٖم٧م اُمتٞم٤مز ضمريدشمف.  ،٦مومٞمف اعمٕم٤مهدة اًمٕمراىمّٞم٦م اإلٟمٙمٚمٞمزيّ 

سم٤مؾميؿ )اًم٘ميدوة( اي٤مطمٌٝم٤م  ضم٤مُمٕمي٦مٌ  أدسمّٞم٦مٌ  ؾمٌققمّٞم٦مٌ أُ  م ضمريدةٌ  73;3ي اًم٘مدوة: وادرت قم٤مم  7

ح٤مم٤م  اًمٙمٞم٤مل، وُمديره٤م اعم١ًمول اعمح٤مُمل طمًـ قمٌد اه، وىميد ويّٛم٧م ايٗمإؾُمت٤مذ رطمٞمؿ ظمْمػّم 

٤مب وإدسم٤مء واًم٤ٌمطمثلم، أُمث٤مل طمًيلم وىمٞمؿ، ويم٤مٟم٧م ُمٜمؼمًا ٕىمالم يم٤ٌمر اًمٙمتّ  ذات ُمٗم٤مهٞمؿٍ  أدسمّٞم٦مً  ُمقادَّ 

                                                                    

 . 752م، ظ  1935السل٘ل الًطالٍٖ، سٌٔ ( 1)



221 
                                                                                                        تبات اخلاّصة والعاّمةكملا 

 

، وا٤مًمح ضمقاد آل ـمٕمٛم٦م، وطمًـ قمٌد إُمػم، وزيمل اًمٍّماف، وُمٝمدي ضم٤مؾميؿ، ومٝمٛمل اخلزرضمّل 

 وهمػمهؿ. ويم٤مشم٥م اًمًٓمقر،  ،وقم٤ٌمس أسمق اًمٓمقس، وحمّٛمد اًم٘مريٜمل

، 75;3ت طمّتيك قمي٤مم ذم شمٙمقيـ إذواق ومذي٥م اًمٜمٗمقس، واؾميتٛمرّ  يمٌػمٌ  ويم٤من هل٤م شم٠مصمػمٌ 

، وأظمػمًا اطمتج٧ٌم قمـ إٟمٔمي٤مر سمٕميد أن ايدر ٦7م سم٤مإلُم٤مم احلًلميمام أادرت أقمدادًا ظم٤مّا 

 قمددًا.  ؾمّتقنُمٜمٝم٤م 

، ايي٤مطمٌٝم٤م اًمًييٞمّد اييدر اًمييديـ احلٙمييٞمؿ ٦مٌ ؿمييٝمريّ  أدسمٞمّيي٦مٌ  ٦مٌ رق: جمّٚميي يي رؾميي٤مًم٦م اًمِميي 8

مج٤مدى  42ل اعمح٤مُمل طمًـ طمٞمدر. ادر قمدده٤م إّول ذم ، وُمديره٤م اعم١ًمواًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

ت قم٤مُم٤ًم واطميدًا، ؾمي٤مهؿ ذم تريرهي٤م اًميديمتقر قمٌيد اجليقاد واؾمتٛمرّ   ه 3595اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م 

وهمػمهؿ، وسم٥ًٌم ايدور  ، ويم٤مشم٥م اًمًٓمقر٤مب، وحمّٛمد اًم٘مريٜمّل اًمٙمٚمٞمدار، وقمٌد اًمرّزاق اًمقهّ 

   .دت ـم٤ٌمقمتٝم٤م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمّٞم٦م اعم٘مّدؾم٦م، وىمد أقم٤مٖمل اُمتٞم٤مزه٤مُأًمًمٚمٛمٓمٌققم٤مت  اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤ممّ 

٦مٌ  ٦مٌ ؾمٞم٤مؾمٞمّ  ي ؿمٕمٚم٦م إه٤مزم: ضمريدةٌ  9 ، اي٤مطمٌٝم٤م ورئيٞمس تريرهي٤م اعمحي٤مُمل اُؾمٌققمٞمّ

  م.82;3/  ه ;359اًمًٞمّد قمٌد اًمّم٤مطم٥م إؿمٞم٘مر، ادرت ؾمٜم٦م 

لم ذم دقميؿ يمٞمي٤من هيذا اًمٌٚميد، وىميد يم٤مٟم٧م شمٕمٙمس ذم اٗمح٤مم٤م إظمالص وشمٗم٤مين اًمٙميرسمالئٞمّ 

اًمًيٚمٞمؿ. اٟم٘مٓمٕمي٧م قميـ  ًم٘مٚمٞمٚم٦م قمغم ؾمٚمقيمٝم٤م اًمٜمٌٞميؾ ذم اًميٜمٝم٩م اًميديٛم٘مراـمّل سمرهٜم٧م أقمداده٤م ا

 قمددًا.  صمامٟمٞم٦م وقمنمونسمٕمد أن ادر ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤مُّم٦م اخلدُم٦م 

ّل ياعمرقمِميقمٌيد اًمروي٤م اًمًيّٞمد ، اي٤مطمٌٝم٤م ٦مٌ ديٜمّٞمي ٦مٌ ؿميٝمريّ  ٦مٌ جمّٚميي أضمقسم٦م اعم٤ًمئؾ اًمديٜمّٞم٦م:  :

٤مُم٤ًم، ويم٤من ُم٘ميّر إايداره٤م قم 42ت م، واؾمتٛمرّ  73;3 /  ه 3593. ادرت ؾمٜم٦م اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 جمٚمدًا.  ٦36م ذم وىمد أقم٤مدت ـم٤ٌمقمتٝم٤م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞمّ اعمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م. 

، اًمِميػمازي طمًيـ احلًيٞمٜمّل اًمًيّٞمد ، ا٤مطمٌٝم٤م ٦مٌ ديٜمٞمّ  ٦مٌ ؿمٝمريّ  ي إظمالق وأداب: ٟمنمةٌ  ;

، صميّؿ شمقىّمٗمي٧م قميـ ؾميٜمقاٍت  أرسميعم واؾميتٛمرت  79;3 /  ه 3599ؾمٜم٦م إّول ادر قمدده٤م 

 ؾم٦م.٦م اعم٘مدّ ٤مدت ـم٤ٌمقمتٝم٤م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞمّ أقم. راًمّمدو

م،  82;3، أاييدرم٤م ُمدرؾميي٦م اًمٌ٘مٕميي٦م ؾمييٜم٦م ٦مٌ ؿمييٝمريّ  ٦مٌ ديٜمّٞميي ٦مٌ جمّٚمييي اييقت اعمٌّٚمٖمييلم:  32
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طمًيـ اًمًيّٞمد رف قمٚمٞمٝمي٤م اخلٓمٞمي٥م ييِمي. ت ؾمٜمتلم وم٘مط، صمؿ شمقىّمٗمي٧م قميـ اًمّميدورواؾمتٛمرّ 

 ؾم٦م.٦م اعم٘مدّ أقم٤مدت ـم٤ٌمقمتٝم٤م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞمّ اعمّم٤ٌمح. 

ُمٜمٝمي٤م ؾميٜم٦م إّول ، ادر اًمٕميدد صمالصم٦م أؿمٝمرٍ  شمّمدر يمؾَّ  ٦مٌ ٞمد: جمٚمّ اقت ؿم٤ٌمب اًمتقطم ي 33

طمًـ اًمِمػمازي. ادر ُمٜمٝمي٤م اًمًّٞمد ذاف اًمٕمالُم٦م ٢مم، شمّمدره٤م هٞمئ٦م ؿم٤ٌمب اًمتقطمٞمد سم85;3

 ٦م.٦م اعم٘مدؾّم أقم٤مدت ـم٤ٌمقمتٝم٤م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞمّ رة أقمداد. يقمِم

دمي٤مرة يميرسمالء، ٦م، أادرم٤م همرومي٦م ٟمّمػ ؿمٝمريّ  ضم٤مُمٕم٦مٌ  ٦مٌ اىمتّم٤مديّ  ي آىمتّم٤مد: احٞمٗم٦مٌ  34

 أقمداد وم٘مط.  شمًٕم٦م، ادر ُمٜمٝم٤م 82;3متقز ؾمٜم٦م  37ذم إّول ادر قمدده٤م 

ضم٤مؾمييؿ احليي٤مّج ؾمييٌققمّٞم٦م، ايي٤مطمٌٝم٤م أُ  اضمتامقمّٞميي٦مٌ  ٦مٌ ؾمٞم٤مؾمييٞمّ  أدسمّٞميي٦مٌ  ي اعمجتٛمييع: ضمريييدةٌ  35

م، واطمتجٌي٧م  85;3، وُمديره٤م اعمح٤مُمل ضميقاد اًمٔمي٤مهر، ايدرت ذم متيقز ؾميٜم٦م اًمٙمٚمٙم٤موّي 

٤ٌّمر قمٌد احلًلم اخلي، صمّؿ اطمتجٌي٧م أواظمير م سم ;8;3وقم٤مودت اًمّمدور ؾمٜم٦م  ٢مدارة قمٌد اجل

 .  94;3ؾمٜم٦م 

ٛميلم ذم يميرسمالء، ايدر قميدده٤م ٦م، أايدره٤م وميرع ٟم٘م٤مسمي٦م اعمٕمٚمّ قمٚمٛمٞمّ  ٦مٌ شمرسمقيّ  أدسمٞم٦ّمٌ  ي اًمرائد: جمٚم٦مٌ  36

 أقمداد وم٘مط.  ؾمت٦ّمطمٞم٨م ادر ُمٜمٝم٤م  92;3م واؾمتٛمرت طمتّك قم٤مم  :8;3إّول ذم متقز 

إّول ٦م يميرسمالء، ايدر قميدده٤م شمّميدره٤م ُمديرّيي ٦مٌ شمرسمقّيي ٦مٌ يّ ومٙمر ٦مٌ ي احلرف: وهل جمٚمّ  37

إّول وخٛم٦م، وايدر اًمٕميدد  أقمدادٍ  8ُمٜمٝم٤م قمغم إّول م، اطمتقى اعمجٚمد  ;8;3ي   ه ;:35

 صمّؿ شمقىّمٗم٧م قمـ اًمّمدور.  97;3ًمٚمٛمجٚمد اًمث٤مين ذم ؾمٜم٦م 

ْمي٦م اإلؾميالُمّٞم٦م، شمّميدره٤م مجٕمٞمي٦م اًمٜمٝم ٦مٌ قم٤مُمّ  أدسمّٞم٦مٌ  ٦مٌ قمٚمٛمٞمّ  ٦مٌ ديٜمٞمّ  ٦مٌ ي اقت اإلؾمالم: جمٚمّ  38

إّول ، ؾمٙمرشمػمه٤م قمدٟم٤من اًمدارُمل، ادر قمدده٤م رئٞمس تريره٤م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمدارُمّل 

 ٧م شمّمدر ٟمحق صمامين ؾمٜمقات. ، وفمٚمّ 94;3ًمٚمًٜم٦م إومم ؾمٜم٦م 

وذًميؽ ظميالل اطمتٗمي٤مٓت  ،شمّمدر ؾمٜمقي٤ًم وسمٛمٕميدل صمالصمي٦م أقميدادٍ  ي إظمٞمي: ضمريدةٌ 39

وؾميٙمرشمػمه٤م  ،ٞمس تريره٤م ُمٝميدي ضميقاد اخلزرضميّل ، رئاعمديٜم٦م سمٛمٝمرضم٤من إظمٞمي اًمًٞم٤مطمّل 

 .  4:;49/6/3ل أقمداده٤م ، ويم٤من شم٤مريخ ادور أوّ ـم٤مرق أُملم اخلٗم٤مضمّل 
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٦م ٦م اخلػمّييأايدرم٤م اجلٛمٕمّٞمي ٦مٌ قم٤مُّمي ٦مٌ إؾمالُمٞمّ  رةٌ ي٦م: ٟمِم٦م اإلؾمالُمٞمّ ٦م اخلػميّ ي رؾم٤مًم٦م اجلٛمٕمٞمّ :3

،   ه35:8ؾميٜم٦م ّول إ، فمٝمير قميدده٤م ٦م، رئٞمس تريره٤م اًمِمٞمخ قمٌد احلًـ اًمٌٞمْم٤مينّ اإلؾمالُمٞمّ 

 ؾم٦م.٦م اعم٘مدّ أقم٤مدت ـم٤ٌمقمتٝم٤م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞمّ أقمداد.  32ويم٤من جمٛمقع ُم٤م ادر ُمٜمٝم٤م 

/   ه٤35:9مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمت٤مريخ أادرم٤م ُمدارس طمٗمّ  ٦مٌ ديٜمٞمّ  ي ٟمداء اإلؾمالم: ٟمنمةٌ ;3

 وم٘مط.  أقمدادٍ  8م، فمٝمر ُمٜمٝم٤م 89;3

٦م، شمٜم٤موًم٧م ذيميرى ٦م اًمديٜمٞمّ ًمًٚمٞمٛمٞمّ شمّمدره٤م ُمدرؾم٦م ا ٦مٌ ديٜمٞمّ  رةٌ يي ذيمري٤مت اعمٕمّمقُملم: ٟمِم42

م. 86;3/   ه35:7. يم٤من شمي٤مريخ ايدوره٤م ُمٜميذ ؾميٜم٦م :وٓدات ووومٞم٤مت إئٛم٦م إـمٝم٤مر

 قمددًا.  46وىمد ادر ُمٜمٝم٤م 

هي٤م ذم ُمدرؾمي٦م شمّمدر سم٤مًمٚمٖمي٦م آٟمٙمٚمٞمزيي٦م، ُم٘مرّ  ٦مٌ ؿمٝمريّ  ٦مٌ اؾمالُمٞمّ  ٦مٌ ي ُم٤ٌمدئ آؾمالم: جمٚمّ 43

م، :8;3/  8/ 4. شمي٤مريخ ايدوره٤م اًمٌٚمداوّي قمدٟم٤من حمّٛمد ٦م، رئٞمس تريره٤م اًم٤ٌمديمقسم٦م اًمديٜمٞمّ 

 أقمداد.  32. ادر ُمٜمٝم٤م   ه35:5رسمٞمٍع إّول وادر قمدده٤م اًمٕم٤مذ ذم 

وميرع يميرسمالء، ايدر قميدده٤م  ،ٛميلمأادرم٤م ٟم٘م٤مسمي٦م اعمٕمٚمّ  ٦مٌ ُمريمزيّ  ي اًمرائد اجلديد: ٟمنمةٌ 44

 وم٘مط.  م وفمٝمر ُمٜمٝم٤م ؾمٌٕم٦م أقمدادٍ  2:;3ٟمٞم٤ًمن  9ذم إّول 

٤مد اًمٕمي٤مم ًمٜمًي٤مء اًمٕميراق وميرع يميرسمالء، سمٛمٜم٤مؾمي٦ٌم أادره٤م آّتي ٦مٌ ظم٤مّا  ي اًمٕمٝمد: ٟمنمةٌ 45

 واطميدٌ  اًمراسمع، رئٞم٦ًم تريره٤م ُمٙم٤مرم جمٞمد زيٜمل، ادر ُمٜمٝم٤م قميددٌ  ُمٝمرضم٤من إظمٞمي اًم٘مٓمرّي 

 م. 4:;49/6/3وم٘مط سمت٤مريخ 

إّول رئٞمس تريره٤م ٟمقومؾ قمٌد اعمجٞمد. ادر قميدده٤م  ٦مٌ قم٤مُمّ  ٦مٌ ؾمٌققمٞمّ أ ي يمرسمالء: ضمريدةٌ 46

٧م شمّميدر ذم قمٝميد اًمٜمٔمي٤مم ّٚميفموم، 4223طمزيران ؾمٜم٦م  9/   ه3644ؾمٜم٦م ع إّول رسمٞم 37ذم 

 م. 4225اًم٤ٌمئد طمتك ؾمٜم٦م 

 ػ يمتي٤مٌب اًمٞميقم، وًمٚمٛم١مًّمي م طمتيّك 4225ُمٜمذ ؾميٜم٦م  قمديدةٌ  واحٌػ  وىمد ادرت جمالٌت 

 ُمٓمٌقع سم٤مؾمؿ )اح٤موم٦م يمرسمالء( يتٜم٤مول شمٗم٤ماٞمؾ ذًمؽ. 
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اًمًٞم٤مؾميّٞم٦م ًملطميزاب  عمّٞمي٦م إومم وسمٕميده٤م قميّدة ُم٘ميّراٍت ٤مشم٠مًّمٗم٧م ذم يمرسمالء ىمٌؾ احلرب اًمٕم

 ذم خمتٚمػ اعمٞم٤مديـ، وؾمي٤ممه٧م سم٘مًيطٍ  واؾمٕم٦مٍ  ، ىم٤مُم٧م سمٜمِم٤مـم٤مٍت ٦مٌ وديٜمٞمّ  وأدسمّٞم٦مٌ  ٦مٌ احٞمّ  ٤مٌت ومجٕمٞمّ 

 هل:  أمّهٝم٤مو اًمٗمٙمرّي٦م،ذم احلريم٦م  واومرٍ 

 د وافسّؿيـ ؾرع مجعّوة االّّتا 3

هيدومٝم٤م اًميرئٞمس ُمٙم٤مومحي٦م  ٦مٍ ؾمٞم٤مؾميٞمّ  ٦مٍ جلٛمٕمّٞمي وهيق وميرعٌ  ،م :2;3س ذم يمرسمالء ؾميٜم٦م شم٠مؾّم 

واًمٕمّمٞم٤من وّد آؾمتٕم٤ٌمد، ذم اًمقىم٧م اًمذي أراد اًمًٚمٓم٤من قمٌد احلٛمٞمد اًمثي٤مين  آؾمتٌداد اًمؽميمّل 

 ًملطميرار ّري٦م ُمٜمي٤مسةً ي٦م اًمًي٤مت، ومٙم٤من شم٠مؾمٞمس هذه اجلٛمٕمٞمّ اًمتٖمّٚم٥م قمغم إطمرار وظمٜمؼ احلريّ 

 ًمتقطمٞمد اًمّمٗمقف، ويم٤من آؾمؿ احل٘مٞم٘مل هل٤م )ىمٚمقب(.  وُمٜم٤مهْم٦مً 

قمٌيد اعمٝميدي احلي٤مّج ػ> يم٤مًمِمٞمخ طمًـ اًمًيٜمكم، و ُمـ اًمِم٤ٌمب اعمث٘مّ وىمد اٟمت٥ًم إًمٞمٝم٤م يمثػٌم 

وشميّؿ هلي٤م ُمي٤م أرادت> إذ يمي٤من  ،٦م ذم ُمًيٕم٤مه٤ماحل٤مومظ، واًمِمٞمخ يم٤مفمؿ أسمق ذان. وٟمجح٧م اجلٛمٕمٞمّ 

 م.  ;2;3ُم٤مرس  53آٟم٘مالب ذم 

 عّوة مكاؾحة االشتبداد ـ ؾرع مج 9

٦م أٟمٗمي٦م اًميذيمر، ويمي٤من هيدومٝم٤م ُمٙم٤مومحي٦م ومٞمٝم٤م اجلٛمٕمٞمّ شم٠مؾّم٧ًم س ذم ٟمٗمس اًمًٜم٦م اًمتل شم٠مؾّم 

، ويمي٤من ، وإقمالن اًمدؾمتقر اًمذي وقمد سمف اًمًٚمٓم٤من ُمٔمّٗمر اًميديـ اًم٘م٤مضمي٤مرّي آؾمتٌداد اإليراينّ 

٤ٌّمؾمّٞم٦م ًمف )أٟمجٛمـ أطمرار( وُمريمزه ذم حمّٚم٦م  آؾمؿ احل٘مٞم٘مّل   اًمٖمرسمّٞم٦م. اًمٕم

وهمػممهي٤م، ومٙم٤مٟمي٧م  ، واًمِمٞمخ ضمقاد اًمٌٝمٌٝمي٤مينّ همٗمقرّي  قمكمّ حمّٛمد ُمـ  د اٟمت٥ًم إًمٞمٝم٤م يمؾٌّ وىم
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م 32;3/  ه 3549ؾميٜم٦م  قمٚمـ اًمدؾمتقر اإليراينّ أُ اًمٜمتٞمج٦م أن أؾمٗمرت ضمٝمقدهؿ سم٤مًمٗمقز> طمٞم٨م 

 .  وشمًٜمّؿ اًمٕمرش اًمًٚمٓم٤من أمحد ؿم٤مه اًم٘م٤مضم٤مرّي 

 ـ اجلمعّوة افوضنّوة اإلشالمّوة  1

ذم حمّٚم٦م سم٤مب اًمٜمجػ، هم٤ميتٝم٤م اًمٕمٛمؾ وّد سمريٓم٤مٟمٞمي٤م، ّهي٦مٌ  ٦مٌ مجٕمٞمّ  وىمد شم٠مًّمٗم٧م قم٘مٞم٥م اهلدٟم٦م

روي٤م، حمّٛميد وسمرايي٦م ٟمجٚميف اًمِميٞمخ  حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي،ويم٤مٟم٧م ت٧م إذاف آي٦م اه اًمِمٞمخ 

آل ـمٕمٛم٦م، وقمٌد اًمٙميريؿ اًمقّه٤مب  قمٌداًمًّٞمد ، وه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل  قمكمّ اًمًّٞمد حمّٛمد ٦م وقمْمقيّ 

قمٚميقان، وـمٚميٞمٗمح احلي٤مّج قمٚميقان، وقميثامن احلي٤مّج ، وقمٛمر اًم٘مزويٜمّل  طمًلماًمًّٞمد اد، وآل قمقّ 

 ًّ  طمًـ أسمق اعمح٤مؾمـ. حمّٛمد أسمق احل٥ّم، واًمِمٞمخ  قمكمّ حمّٛمد قن، وقمٌد اعمٝمدي اًم٘مٜمؼم، واحل

يميام شم٘ميّدُم٧م سميذًمؽ  ،٦م سمٕميد ٍٕي ٗم٘مقا ُمع هذه اجلٛمٕمّٞميّن أيمثر وضمقه اًمٌٚمد ورؤؾم٤مئف اشمّ أيمام 

٦م ، وأظمذ أوميراد هيذه اجلٛمٕمّٞمي قمٜمد آؾمتٗمت٤مء اًمٕم٤ممّ ُمْمٌٓم٦م اٟمتخ٤مب أطمد أٟمج٤مل اعمٚمؽ طمًلم

سملم رؤؾم٤مء اًمٕمِم٤مئر وزقميامء اًمٗميرات  ن٦م، ويقوّم٘مقايقاًمقن آضمتامقم٤مت ويٌّثقن اًمدقم٤مي٦م اًمقـمٜمٞمّ 

 ، ومتقؾّمع ٟمٓم٤مق احلريم٦م. إلزاًم٦م ُم٤م أطمدصمتف ؾمٞم٤مؾم٦م آؾمتٕمامر ُمـ وٖم٤مئـ وأطم٘م٤مدٍ 

 ـ ؾرع حزب افنهضة  0

اعمّمي٤مدف   ه 3565ذم ؾميٜم٦م  ،أُميلم اجلرضمٗمجيل وذًميؽ٤مّج احليًف ذم يمرسمالء اعمرطمقم أؾّم 

ّن هٜمي٤مك ومروقمي٤ًم أ٤مم٤م، يميام إمم هذا اًمٗمرع سمٕمض رضم٤مٓت يميرسمالء وؿمخّميٞمّ  م، واٟمْمؿّ  46;3

، وطمزب آؾمت٘مالل، وطميزب آُُّمي٦م، وطميزب آتي٤مد حلزب اإلظم٤مء اًمقـمٜمّل  ٦مً ؾمٞم٤مؾمٞمّ ُأظمرى 

 .  اًمديٛم٘مراـمّل  اًمدؾمتقري، واحلزب اًمقـمٜمّل 

                                                                    

الطـ٘طاظٍٕ، ٍيؿـٍَٗٔ   ٍوبًت ثطئبسٔ آٗٔ اهلل الط٘د هحوٍس تمٖ  ،لَاهْب ضربل السٗي تإلّفت روًٌٍ٘ٔ حبًٌ٘ٔ ثٌفس االسن( 1)
هحوٍس يلٍٖ ّجٔ الـسٗي   الط٘د هحوٍس ضؾب الط٘طاظٍٕ، ٍيجس الحس٘ي الوٌسالٍٍٕ، ٍالس٘س حس٘ي المعٌٍٍٖٗ، ٍالس٘س ًزلِ

الوَلٍَٕ، ٍالط٘د ٗح٘ى العضًسٍٕ، ٍوـبى همـطّّن فـٖ     الحسٌٍٖ٘، ٍالس٘س هحوٍس يلٍٖ الكجبقجبئٍٖ، ٍالس٘س هحوٍس هْسٕ
 هحلّٔ ثبة الكبق .

 . 25، ظ 3فٖ التبضٗد، للس٘س يجس الطظاق الٍَّبة آل قًؤ، د ثالءوط( 2)
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 اإلخاء افوضنيّ ـ ؾرع حزب  5

ؾميٕمٞمد اًمًيّٞمد روي٤م اًمًيّٞمد ٦م قمٚميقان، وقمْميقيّ احل٤مّج م سمرئ٤مؾم٦م قمثامن  52;3س ؾمٜم٦م شم٠مؾّم 

طمًـ قمٌيد اًمروي٤م حمّٛمد قٟم٦م، وأمحد اًمٜم٘مٞم٥م، واًمِمٞمخ محٞمد يمٛمّ اًمًّٞمد يم٤مفمؿ اًمًّٞمد روذم، وياًمِم

 نيم٤مفمؿ ؾمٕمٞمد آىم٤م. ويم٤من ُم٘مّره ذم دار قمٛمير اًمٕمٚميقاحمّٛمد ٤مس قمٚمقان اًمّم٤مًمح، وأسمق احل٥ّم، وقمٌّ 

٦م، واًمذّب قميـ اًمٙمرسمالئل سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمقـمٜمٞمّ  سم٤مب اًمًالعم٦م، ويم٤من هدومف شمٜمقير اًمرأي اًمٕم٤ممّ سمٛمحّٚم٦م 

 طمٞم٤مض اًمقـمـ ُمـ سمراصمـ آؾمتٕمامر.

 ـ اجلمعّوة اخلرّية افشبرّية 2

٤مم اًمٙمٌٞمس ذم حمّٚمي٦م م، يم٤من ُمقىمٕمٝم٤م ىمرب محّ  54;3 /  ه 3573ذم ؿمٝمر حمّرم ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم 

٤ٌّمسقمكم اًم٘مٓم٥م ذم احـ اًمًّٞمد ٧م إمم ُم٘مؼمة سم٤مب اًمٓم٤مق، صمّؿ اٟمت٘مٚم  .اًمٕم

ٝم٤م أظميقه طمٙمٞمؿ ا٤مطم٥م، وسمٕمد ووم٤مشمف شمرأؾّمياًمًّٞمد حمّٛمد طمًـ اًمًّٞمد يم٤من رئٞمًٝم٤م اعمرطمقم 

ٞم٦م و٤مُمـ، وىمد ومتح٧م هل٤م ُمًتقاٗم٤ًم حلامي٦م إـمٗم٤مل وزّودشمف سمٛمختٚميػ إدويي٦م اًمّميحّ اًمًّٞمد 

 عمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمديٜمّٞم٦م. واًمٖمذاء، ويم٤مٟم٧م شمقّزع اًمٙم٤ًمء قمغم إـمٗم٤مل اًمٗم٘مراء ذم ا

اًمالُميع  ، يم٤من ُمـ ظمٓم٤ٌمئٝم٤م احل٘ميقىمّل رائٕم٦مٍ  م سمحٗمٚم٦مٍ  ;6;3وىمد وُمتح هذا اعمًتقاػ ؾمٜم٦م 

همٚمؼ هذا اعمًتقاػ سمٕمد أن قمجز قميـ أُ طمًـ قمٌد إُمػم وهمػممه٤م، وىمد إؾُمت٤مذ محزة سمحر، و

 د ُمٞمزاٟمٞمتف. شمًدي

 ـ ؾرع مجعّوة تشجوع ادنتجات افوضنّوة  1

م وُمريمزه ذم سمٖمداد، واًمٖم٤مي٦م ُمـ شم٠مؾمٞمًيف اًمًيٕمل  56;3يمرسمالء ؾمٜم٦م س هذا اًمٗمرع ذم شم٠مؾّم 

 ًمت٘مٚمٞمؾ آطمتٞم٤مج ًمٚمٛمّمٜمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م، واًمًٕمل ًمتّمدير ُم٤م شمٜمتجف اًمٌالد إمم اخل٤مرج. 

رؿميٞمد قمٌيد اه ٟم٤مئٌي٤ًم احلي٤مّج رئٞمًي٤ًم ًمٚمٗميرع، و راوّي ياًمٜمّم احل٤مّج قمٌد اًمرزاقوىمد اٟمُتخ٥م 
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قمٌيد احلًيلم أُمٞمٜمي٤ًم ًمٚمّميٜمدوق، ورطميٞمؿ حمّٛميد ، و٤مس قمٚمقان اًمّم٤مًمح ؾمٙمرشمػماً ًمٚمرئٞمس، وقمٌّ 

 وهمػمهؿ ُمـ إقمْم٤مء.  ،٤مل قمْمقاً  اًمٙمٞمّ ظمْمػّم 

٤مل قمْميق رطميٞمؿ اًمٙمّٞميإؾُميت٤مذ ، وأًم٘مك 56;3شمنميـ اًمث٤مين ؾمٜم٦م  :4وىمد اومُتتح اًمٗمرع ذم 

٦م، وتٗمٞميز ٦م اعمحّٚمّٞميطم٨ّم ومٞمٝم٤م اعمقاـمٜملم قمغم سمذل اجلٝمقد ذم إجي٤مد اًمٜمٝمْم٦م اًمّمٜم٤مقمٞمّ اًمٗمرع يمٚمٛم٦مً 

 ٦م وشمِمجٞمع ُمٜمتج٤مم٤م. قمغم ُم١مازرة اعمِم٤مريع آىمتّم٤مديّ  ِم٤ٌمب اًمٕمراىمّل اًم

 ـ ؾرع مجعّوة محاية األضفال  8

ُميـ أضميؾ روميع  ُمٝمّٛمي٦مٍ  م، وىمي٤مم سمخيدُم٤مٍت  63;3/  ه 3582شمّؿ شم٠مؾمٞمس هذا اًمٗمرع ؾمٜم٦م 

ُميـ  ل ذم اعمديٜم٦م. وُمـ سملم هذه اخليدُم٤مت اًمتيل أّداهي٤م اًمٗميرع ظمتي٤من جمٛمققمي٦مٍ اعمًتقى اًمّمحّ 

يميام  ،واًمٓم٤مًمٌي٤متاًمٓمياّلب  قميغم ؿميتقي٦مٍ  قمي٦مٍ ُمتٜمقّ  ٦م، وسمدٍٓت ٤مومٞمّ يمِّم  وشمقزيع سمدٍٓت إـمٗم٤مل، 

  .ٟمّقه٧م سمذًمؽ اًمّمحػ اعمحّٚمٞم٦م ذم طمٞمٜمٝم٤م

 ـ مجعّوة ىدوة افشباب افعربّ  1

ـْ يٜمٙمر اًمٗمقائد اجلّٛم٦م اًمتل دُمٜمك ُمـ هذا اعمٜمتدى إديبّ  س اًمِمٝمػم اًميذي شم٠مؾّمي ًمٞمس هٜم٤مك َُم

ادر اًميديـ ذف اًميديـ، اًمًّٞمد ُمـ  ًقن يمؾ  أقمْم٤مؤه اعم١مؾّم م، ويم٤من  63;3ذم يمرسمالء قم٤مم 

قميكم اًمًيٕمٞمد، اًمًيّٞمد حمّٛميد اخلٓمٞم٥م، واًمقّه٤مب  ا٤مًمح اًمّم٤مذم، واعمح٤مُمل يم٤مُمؾ قمٌداحل٤مّج و

 آل ـمٕمٛم٦م. اًمقّه٤مب  ُمٝمدياًمًّٞمد حمّٛمد و

ؾميّجٚم٧م ٦م> وم٘مد ُّمٞمّ ، وُمٙم٤مومح٦م إُ ويم٤مٟم٧م هم٤مي٦م اجلٛمٕمٞم٦م ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُّم٦م، ورومع اعمًتقى إديبّ 

سم٤مؾميؿ )اًمٜميدوة (،  أدسمّٞمي٦مٍ  سم٤مدرت إًمٞمف هق ٟمنم احٞمٗم٦مٍ  ٦ًم اعمزيد ُمـ اعمٗم٤مظمر واعمآصمر، وم٠مّول قمٛمؾٍ اعم١مؾّم 

 ؽ. وهمػم ذًم متثٞمٚمٞم٦مٍ  قم٤مُّم٦م، وإطمٞم٤مء طمٗمالٍت  وأدسمّٞم٦م، وإٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌمٍ  ٦مٍ قمٚمٛمٞمّ  وإىم٤مُم٦م طمٗمالٍت 

رت ي، يميام ٟمِمي٦م٦م وآضمتامقمٞمّ اًمٕمديد ُمـ آضمتامقم٤مت اًمقـمٜمٞمّ  وقم٘مدت ٟمدوة اًمِم٤ٌمب اًمٕمريبّ 
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٤مت اًمتيل أرؾميٚمٝم٤م ٦م. وهذه هل إطميدى اًمؼمىمّٞمياًمت٠ميٞمد ًمٚمحريم٦م اًمقـمٜمٞمّ  ٤مِت ضمريدة )اًمٜمدوة( سمرىمٞمّ 

 زقمامء ووضمقه يمرسمالء: 

دون ُميقىمٗمٙمؿ يّقمٚمامء يمرسمالء ورؤؾم٤مء قمِم٤مئره٤م وأذاومٝم٤م ُمع اظميتالف ـمٌ٘مي٤ممؿ ي١ميي

ٙمي٦م احل٤مزم وي٘مّدرون سمٓمقًمي٦م اجليٞمش اًم٤ٌمؾميؾ، ويْميّحقن سمٙميؾ همي٤مٍل حلٗميظ يمٞمي٤من اعمٛمٚم

 واؾمت٘مالهل٤م.

 ٦مرئٞمس اًمٌٚمديّ 

تٙمؿ اًمّم٤مدىم٦م حلٗميظ يمٞمي٤من اعمٛمٚمٙمي٦م ٟم٘مدر ًمٗمخ٤مشمٙمؿ وضمٞمِمٜم٤م اًم٤ٌمؾمؾ ُمقىمٗمٙمؿ احل٤مزم ووـمٜمٞمّ 

 واًمِمٕم٥م سم٠مُمقاًمف وأٟمٗمًف ُمـ ورائٙمؿ. واؾمت٘مالهل٤م، ؾمػموا سمحزمٍ 

 رؿمٞمد   رئٞمس احلٛمػمات 

 قمٌد أسمق هرّ  طم٤مّج    رئٞمس اًمٓمٝم٤مُمزة 

 قمٌد اًمرو٤م   رئٞمس أًمٌق قمقيد 

 سمحر اًمِمٌٞم٥م    ٤مررئٞمس اًمٞمً

 قمقن محٞمدي اًمٕمٌد    رئٞمس اعمًٕمقد

 ٓم٦م يمرسمالء ٦م ُمتقؾّم سمرىمٞمّ 

٦م وآؾميت٘مالل. يٗمدي إرواح ذم ؾميٌٞمؾ احلرّيي، ؿم٤ٌمب يمرسمال اًمٓمٛمقح ٟمحق اعمجد واًمٕمال

 حيٞم٤م اعمٚمؽ، حيٞم٤م اًمقـمـ 

، وقُم٘ميدت واًميديٜمّل  وىمد سمذل أقمْمي٤مؤه ضمٝميقدًا ُمِميٙمقرة ذم ؾميٌٞمؾ اإلايالح اًميقـمٜمّل  

دًّمي٧م  ّروم٦مً ي٦م ُمقاىمػ ُمِم٦م احلريم٤مت اًمقـمٜمٞمّ خمتٚمٗم٦م، ووىمٗم٧م ذم يم٤مومّ  ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت  ٦مٌ ـمٜمٞمّ ُم١ممترات و

قمغم إيام ٤م اًم٘مقيؿ، وإظمالاٝم٤م اًمّم٤مدق دم٤مه هيذا اًميقـمـ، صميّؿ شميقمّم إدارمي٤م أظميػمًا اخلٓمٞمي٥م 

   .اًمِم٤مقمر اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم، وشمقىّمػ ٟمِم٤مـمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ
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 ـ مجعّوة خَدمة افقرآن  34

ر ُمٕمي٤مرف اًم٘ميرآن يم، وهم٤مي٦م هذه اجلٛمٕمٞم٦م ٟمِم 64;3ؿم٤ٌمط /   ه 3583ذم اٗمر شم٠مؾّم٧ًم 

 ُمـ ـمريؼ اًمٜمنم واًمت٠مًمٞمػ واعمح٤مضات. 

ُمـ وضميقه يميرسمالء  يمٌػمٌ  ره مجعٌ يطمْم وىمد سمدأت اجلٛمٕمٞم٦م قمٛمٚمٝم٤م واومتتح٧م أقمامهل٤م سم٤مطمتٗم٤ملٍ 

٦م ٕمّٞميشمٜم٤موًم٧م هذه اًمٖم٤مي٦م، وشمقوٞمح اًمٓمرق اًمتيل أظميذت اجلٛم وُادسم٤مئٝم٤م، وشمال ومٞمٝم٤م اعمٕمتٛمد يمٚمٛم٦مً 

 قمغم ٟمٗمًٝم٤م اًم٘مٞم٤مم هب٤م.

 ـ رابطة اففرات األوشط  33

اًمًيّٞمد ٝم٤م اعمرطميقم م، شمرأؾّم  78;3 /  ه 3598ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم ، أدسمّٞم٦مٌ  ٦مٌ مجٕمٞمّ 

٤مب، ك اًمقّهييُمرشمْمياًمًيّٞمد ُميـ  ًيقن يميؾٌّ آل ـمٕمٛمي٦م، أقمْمي٤مؤه٤م اعم١مؾّم قمٌد اًمرّزاق اًمقّه٤مب 

رو٤م اًمٓمٕمٛمي٦م، واعمحي٤مُمل ُمٝميدي اًمِميٞمخ حمّٛمد ٤مدق ااًمًّٞمد ؾمٚمامن ه٤مدي اًمٓمٕمٛم٦م، واًمًّٞمد و

٤ٌّمس، وقم٤ٌمس أسمق اًمٓمقس، وطمًـ قمٌد إُميػم ويمي٤من ُم٘مّرهي٤م ذم حمّٚمي٦م سمي٤مب سمٖميداد، وىميد  ،قم

ايدر اًميديـ اًمًيٞمد و اًم٘مزويٜميّل  ُمرشم٣ماًمًٞمد و طمًـ اًمِمػمازّي اًمًّٞمد ُمـ  اٟمت٥ًم إًمٞمٝم٤م يمٌؾ 

 وقمٌد اعمجٞمد اًم٤ًممل.  وطمًلم ومٝمٛمل اخلزرضمّل  ،اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 اًمِمي٤مقمر اي٤مًمح اًمِميٞمخ هي٤مدي اخلٗمي٤مضمّل  ًمٚمِمي٤مّب  ُاًم٘مٞم٧م ذم اومتت٤مح اجلٛمٕمٞم٦م ىمّميٞمدةٌ  وىمد

 ُمٓمٚمٕمٝم٤م: 

او ٓ هـــلاىــــع  ا ظم ٌـــل اهــــِاوً 

 

ا ٓفهــلاار اظـــِلاأ انـــورهَاا ظـــِنّ 

ــلانحــن  ا ظ ــ ٘ناونوِــَارــ  وا ظ  ه

 

ـــ  مِا  ـــآلؼللأـــل اون ــاٌمِلان اُ

سم٢مطمٞم٤مء أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م وـمٌع  وم٤مئ٘م٦مً  ي٦مً ٕمٜمك قمٜم٤مشمو ،وشمًٕمك اًمراسمٓم٦م ًمٜمنم آصم٤مر اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

د ًمٚمٛمح٤مضات واعميذايمرة وميٞمام يتجيدّ  ٦مً صم٘م٤مومٞمّ  ٘مٞمؿ اضمتامقم٤مٍت شمٗم٤مت اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء ور ُم١مًمّ يوٟمِم

 ٦م. ٦م وإدسمٞمّ وأراء اًمٕمٚمٛمٞمّ اًمٕم٤مُّم٦م ٦م ُمـ احلريم٤مت اًمث٘م٤مومٞمّ 
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٦م )اًمٕمرومي٤من( ٦م وجمّٚميرت ذم ضمرييدة )اًمٞم٘مٔمي٦م( اًمٌٖمدادّيييٕقمْمي٤مئٝم٤م ُٟمِمي ًم٘مٞم٧م قمّدة حمي٤مضاٍت أُ و

 .ُمـ اًمٜمِم٤مط اًمٗمٙمرّي  ٦مً ه٤مُمّ  اّقرت ضمقاٟم٥ُم  وُم٤ًمضمالٌت  ٦م، ودارت ذم ضمٚم٤ًمم٤م ُمٓم٤مرطم٤مٌت اًمٚمٌٜم٤مٟمٞمّ 

 ـ اجلمعّوة اخلرّية اإلشالمّوة  39

م سمٛمقاوم٘ميي٦م ُمييـ وزارة  79;3/  32/  45ييي   ه 3599/  5/  :4سمتيي٤مريخ شم٠مؾّمًيي٧م 

ة اًمث٤مٟمٞم٦م ُميـ ٟمٔم٤مُمٝمي٤م يمام ضم٤مء ذم اعم٤مدّ  ،٦مٌ ظمػميّ  ٦مٌ وإرؿم٤مديّ  ٦مٌ شمرسمقيّ  ٦مٌ ٞم٦م صم٘م٤مومٞمّ ٦م، وأهمراوٝم٤م ديٜمّاًمداظمٚمٞمّ 

 مجٞمٚم٦م ذم إطمٞم٤مء اعمقاؾمؿ اًمديٜمّٞم٦م وإادار اًمٜمنمات.  ، وهل٤م آصم٤مرٌ اًمداظمكمّ 

، ويمي٤من أّول رئيٞمس هلي٤م وؾم٤ممه٧م ذم اًمٕمٛمؾ قمغم سم٨ّم اًمٗمْم٤مئؾ اإلؾمالُمّٞم٦م واًمتقضمٞميف اًمٕمي٤ممّ 

 ادر اًمديـ احلٙمٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين. اًمًّٞمد اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مقمر 

 ة افرظاية االجتامظّوة ـ مجعو 31

ويم٤مٟم٧م شمًيتٝمدف ظمدُمي٦م اعمجتٛميع ُميـ اًمٜميقاطمل ،  ه 35:9م /  89;3سمت٤مريخ شم٠مؾّم٧ًم 

 ٦م واًمٕمٚمٛمّٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م. ٞم٦م واًمث٘م٤مومٞمّ اًمّمحّ 

 ـ ىدوة اخلموس األدبّوة  30

، ويمي٤من ُميـ 89;3/  8/ 3ذم داره سمٙمرسمالء سمت٤مريخ آل ـمٕمٛم٦م ؾمٚمامن ه٤مدي اًمًّٞمد ًٝم٤م أؾّم 

٦م ذم اعمديٜم٦م ُمـ ظمالل ًم٘م٤مءام٤م ُم٤ًمء يمّؾ يقم مخٞمس، وم٦م، وإهمٜم٤مء احلريم٦م اًمٗمٙمريّ أهداومٝم٤م ٟمنم اًمث٘م٤م

 لم. ُمـ إدسم٤مء اًمٕمراىمٞمّ  ره٤م رقمٞمٌؾ يوىمد طمْم

 ـ مجعّوة افثقاؾة افوضنّوة  35

 هلي٤م اًمِمي٤مقمرَ  رئيٞمسٍ  ، ويم٤من أّوٌل ٦مٌ شم٘مّدُمٞمّ  ٦مٌ ؾمٞم٤مؾمٞمّ  ٦مٌ م وهل مجٕمٞمّ  92;3شم٠مؾّم٧ًم قم٤مم 

وذًميؽ سم٢مىم٤مُمي٦م  ،٤ممه٧م ذم ترييؽ اًمقؾميط إديبّ ر. ؾميي٤مر قمٌد احلًيلم اخلْميقمٌد اجلٌّ 

ٗميل ٤مب وُمث٘مّ ٦م واًمٜمدوات اًمٗمٙمرّي٦م، واؾمت٘مدُم٧م اًمٕمديد ُمـ ؿمٕمراء ويمتّ إُم٤مد اًمِمٕمريّ 

 ٦م. ٦م واًمقـمٜمٞمّ اًم٘مٓمر، يمام أؾمٝمٛم٧م ذم اًمتققمٞم٦م اًم٘مقُمٞمّ 
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 ـ مجعّوة افنهضة اإلشالمّوة  32

سم٤مؾمؿ  قم٤مُم٦مٌ  احلكّم، هل٤م ُمٙمت٦ٌمٌ  م ذم ُمدرؾم٦م اًمٕماّلُم٦م اسمـ ومٝمد 92;3ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم  ٦مٌ ديٜمٞمّ  ٦مٌ مجٕمٞمّ 

٦م ٤ًم جمٚمّ ّمدر طم٤مًمٞمّ ، وشمُ هل٤م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ قمٌد احلًلم اًمدارُمّل  ُمٙمت٦ٌم اًمرؾمقل، وأّول رئٞمسٍ 

 يمثػمة.  ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت  أدسمّٞم٦مٍ  )اقت اإلؾمالم (، وىمد قم٘مدت قمّدة أُم٤مسٍ 

 ـ ادنتدى افثقايف  31

سمجيقار اعمٙمتٌي٦م  7احلًيلمُمقىمٕمف ذم ؾمي٤مطم٦م اإلُمي٤مم  ،م99;3/  8/  34س سمت٤مريخ شم٠مؾّم 

وىمد اًمتّػ طمقًمف اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُميـ أسميرز أدسمي٤مء وؿميٕمراء يميرسمالء، وؾمي٤مهؿ ذم إهمٜمي٤مء  ،اعمريمزي٦م

ري اًم٘مٓمر إلًم٘م٤مء حمي٤مضامؿ، وٓ ييزال واؾمتْم٤مف اًمٕمديد ُمـ ُمٗمٙمّ  اًمٗمٙمرّي٦م،احلريم٦م إدسمّٞم٦م و

 .ػيقااؾ ٟمِم٤مـمف دون شمقىمّ 

 ـ مجعّوة افنهوض اإلشالميّ 38

حمّٛميد م سمًٕمل اًمِمٞمخ قمٌد احلًيلم اًمِميٞمخ :8;3/   ه3599ؿ ؾمٜم٦م عمخٞمّ ٦م اس ذم حمٚمّ شم٠مؾّم 

 ٦م. روح اًمٗمْمٞمٚم٦م وٟمنم اعمٕمروم٦م وإًم٘م٤مء اعمح٤مضات اًمث٘م٤مومٞمّ  اخلٓمٞم٥م، هدومٝم٤م سم٨ّم 

 ـ مجعّوة ادحاربغ افقدماء 31

٤ٌّمؾمّٞم٦م ٦م ه٤م ذم حمٚمّ ُم٘مرّ  ،م73;3/   ه3592ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم  ٌّي٤مس ٦م قمغم ؿم٤مرع رىمٞمّ ياًمِماًمٕم ، اًمٕم

 ٦م. ٦م واعمٜمزًمٞمّ آؾمتٝماليمٞمّ  لم اعمقادّ تٝم٤م سمتزويد اعمت٘م٤مقمديـ اًمٕمًٙمريّ ر ُمٝمٛمّ يشمٜمحّم

 ـ مجعّوة افشعراء افشعبّوغ 94

٤ٌّمسه٤م ذم ؿم٤مرع ُم٘مرّ  ،م3:;3/   ه3623ؾمٜم٦م شم٠مؾّم٧ًم  ٤ٌّمؾمٞم٦م  اًمٕم ٦م ضمقار اًمٖمرسمٞمّ سمٛمحّٚم٦م اًمٕم

 ٌت ٘ميدت ومٞمٝمي٤م أُمًيٞم٤م، يم٤من ُمـ أسمرز أقمْم٤مئٝم٤م اًمِم٤مقمر يم٤مفمؿ اعمٜمٔمقر، وىمد قمُ اعمٍمف اًمٕم٘م٤مرّي 

 ٦م، وُم٤م شمزال شمقااؾ ٟمِم٤مـمٝم٤م. ؿمٕمريّ 
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 افشعر 

ُمقهمٚم٦م ذم اًم٘مدم> وم٘ميد ؾمي٤ممه٧م ذم شمٓميّقر اًمٜمٝمْمي٦م  ُمٜمذ ىمرونٍ  ومٙمري   يمرسمالء ُمّمدر إؿمٕم٤معٍ 

خمتٚمٗمي٦م،  ظمالل ُمراطميؾ شم٤مرخيّٞمي٦مٍ  يمّؾ إيم٤ٌمرٍ  شمًتحّؼ  إدسمّٞم٦م واحلريم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم اًمٕمراق ُم٤ًممه٦مً 

ُمـ ظمػمة اًمِمٕمراء وإدسمي٤مء واعمٗمّٙميريـ يمي٤مٟمقا اعمّمي٤مسمٞمح اًمتيل  وىمد وّٛم٧م سملم طمٜم٤مي٤مه٤م مجٝمرةً 

 ٤مرات إدسمّٞمي٦م اعمختٚمٗمي٦م ُميـ ظميالل ٟميدواٍت شمتقّه٩م ذم ؾمامء إدب واعمٕمروم٦م، وىمد ؾم٤ميروا اًمتٞمّ 

روط يشمتيقوّمر ومٞميف يميّؾ اًمِمي أديب   ُمٜمي٤مخٍ ؾم٤مقمد ذًمؽ قمغم ظمٚميؼ  ،٦مٍ ؿمٕمريّ  وُمٝمرضم٤مٟم٤مٍت  وأُمًٞم٤مٍت 

 إدب. اًمالزُم٦م ًمٜمٛمقّ 

٦م، وىميد قمٙمًي٧م ًمٜمي٤م أطم٤مؾمٞمًف ُمِمٌٕم٤ًم سم٤مًمروح اًمديٜمّٞم٦م واًم٘مقُمّٞمي وقم٤مش اًمِم٤مقمر اًمٙمرسمالئّل 

عمِم٤مقمره وشمٓمّٚمٕم٤مشمف ذم احلٞم٤مة وهق ي٘ميرض اًمِميٕمر ومٞمْميّٛمٜمف سمٕميض ُمي٤م  شمٚمؽ اًمٌٞمئ٦م اقرًا ا٤مدىم٦مً 

وأووي٤مقمٝم٤م> ًميذا ومي٢مّن إٟمت٤مضميف يتٛمّٞميز سم٤مًمّميدق  خيتٚم٩م ذم ٟمٗمًف ويٕمتٚم٩م ُمـ ؿم١مون هذه احلٞم٤مة

 ٦م. وإا٤مًم٦م واًمقاىمٕمٞمّ 

، ، واًمًيٞمّد ضميقاد اهلٜميدّي حمّٛمد طمًيـ أسميق اعمح٤مؾميـ، ويمي٤مفمؿ اهليرّ  .ويم٤من أسمرز ه١مٓء اًمِمٕمراء

 وهمػمهؿ ممّـ ومّّمٚمتٝمؿ ذم يمت٤ميب )ؿمٕمراء ُمـ يمرسمالء( اًمذي ي٘مع ذم صمالصم٦م أضمزاء.  ،وحمًـ أسمق احل٥ّم 

٤مت، طمٞمي٨م أايدر ّٞميقمغم قمتٌي٦م اًمثالصمٞمٜم  ه 3599اعمتقرّم قم٤مم  ،ريٜمّل اًم٘محمّٛمد وي٘مػ اًمِمٞمخ 

 م وىمد همٚم٥م قمٚمٞمف ـم٤مسمع اًمت٘مٚمٞمد.  58;3ديقاٟمف )شمٖم٤مريد احلٞم٤مة( قم٤مم 

ر ذم ي)اًمِمي٤مقمر اعمجٝميقل( اًميذي ٟمِمي ٤مت ذاع اٞم٧م ُمٝمدي ضم٤مؾمؿ اًمِميامّد ٞمّ وذم إرسمٕمٞمٜم

 م.  ;9;3ؾمٜم٦م شمقذّم و ،ضمريدة اًمٜم٠ٌم أطمغم أؿمٕم٤مره وسمٜم٤مت أومٙم٤مره
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اًمذي أادر ديقاٟمف )أايداء احلٞمي٤مة( ذم اخلٛمًيٞمٜم٤مت.  ، عمع اؾمؿ اًمِم٤مقمر ُمٔمٝمر أـمٛمٞمشيمام

وذم أوائؾ اخلٛمًٞمٜم٤مت عمع ٟمجؿ ؿمٕمراء أؾمٝمٛمقا ذم إٟمج٤مب اًمِمٕمر احلّر واعم٘مّٗميك، ومحٚميقا ًميقاء 

وشمٜمِميٞمط ، ر ُمـ إومٙمي٤مر اًم٘مديٛمي٦م٦م ُمـ طمٞم٨م إؾمٚمقب واًمتحرّ اًمتجديد ذم اًم٘مّمٞمدة اًمٕمٛمقديّ 

 ٦م. وختّمٞم٥م اًم٘مدرات آسمداقمٞمّ  ٦م وشمٜمٛمٞم٦م اًمراٞمد اًمث٘م٤مذمّ ىماعم٤ٌمدرات اخلاّل 

اًمييديمتقر ايي٤مًمح ضمييقاد اًمٓمٕمٛميي٦م، واًمييديمتقر زيمييل  :ويميي٤من رّواد هييذه احلريميي٦م اًمِمييٕمري٦م

مل ٟمٙمـ ٟمٕمٝمده٤م  ٦مٌ ؿمٕمريّ  وأهمراٌض  ّراف، وقم٤ٌمس أسمق اًمٓمقس> وًمذا اؾمتجّدت ُمقوققم٤مٌت ياًمّم

 ُمـ ىمٌؾ. 

سمدر ؿمي٤ميمر اًمًيٞم٤ّمب، وٟمي٤مزك  :ّواده٤م إوائؾر ه١مٓء سمٛمقضم٦م اًمِمٕمر احلدي٨م اًمتل يم٤من روىمد شم٠مصمّ 

٤ميت وآظمرون همػمهؿ، ويم٤من عمٕم٤مٟم٤ممؿ أصمره٤م اًم٤ٌمًمغ ذم اًمتٕمٌيػم ممّي٤م طمّٗميزت اعمالئٙم٦م، وقمٌد اًمقّه٤مب اًمٌٞمّ 

ػم هيذا اعمٜمٝميؾ اًمٕميذب طمّتيك اؿميتّد قميقدهٝمؿ وىميقي ٟمٛماًمِمٕمراء اًمِم٤ٌمب ذم يمرسمالء أن يٜمٝمٚمقا ُمـ 

 ٚمػ اًمّمحػ واعمجاّلت اًمٕمرسمّٞم٦م قمغم اظمتالومٝم٤م. ؾم٤مقمدهؿ> ومٌدؤوا سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمٜمنم ذم خمت

ك ي، يمٛمرشمْميذم ؾميامء اًمِميٕمر اًمٙمرسمالئيّل  ضمدييدةٌ  واُمتدادًا ًمتٚمؽ اًمٗميؽمة فمٝميرت يمقيمٌي٦مٌ 

واًمديمتقر وٞم٤مء اًميديـ أسميق احلي٥ّم، وايدر  حمّٛمد احل٤مئرّي، ، وقمكمّ ٤مب، وه٤مدي اًمنمسمتّل اًمقهّ 

هم٤مًم٥م اًمٜمي٤مهل إؾُمت٤مذ شمرضمؿ هلؿ  وهمػمهؿ ممّـ ،اًم٘مزويٜمّل  ، وُمرشم٣ماًمديـ احلٙمٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

  .أدسمّٞم٦م ( ذم يمت٤مسمف )دراؾم٤مٌت 

إّٓ أّ ٤م يم٤مٟم٧م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًيف  ،اًمًٞم٤مؾمّٞم٦موهذه اعمجٛمققم٦م ظمْمٕم٧م إمم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمديٜمّٞم٦م و

 ترص قمغم را٤مٟم٦م إًمٗم٤مظ واٞم٤مهم٦م اعمٕمٜمك. 

 ُمت٤مسمٕمي٦مً ر، ويًميروح اًمٕمّمي ة اؾميتج٤مسم٦مً وذم هذه اًمٗمؽمة سميدأ اًمِميٕمراء اًمِمي٤ٌمب اًمٙمت٤مسمي٦م اجلي٤مدّ 

اًميذي يمي٤من  ؿم٤ميمر قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٌيدرّي  :٦م اعمٕم٤مسة، ويم٤من ُمـ سملم هذه إؾمامءًمٚمحريم٤مت اًمِمٕمريّ 

يٜمٔمؿ قمغم ـمري٘م٦م اًمِمٕمر اًمٕمٛمقدي، وتّقل ذم اًمٗمؽمة إظمػمة سمديقاٟميف )اخلٓميقات( ٟمحيق اًمِميٕمر 

ؿميٝمرزاد ذم ذم جمٛمققمتف ) ٦مٍ ٤مر اخلي اًمذي متّثٚم٧م ومٞمف اًمٜمزقم٦م احلديث٦م، وسمخ٤مّا احلدي٨م. وقمٌد اجلٌّ 

ذم قميرس  رضمقطمي٦مٌ أُ ذم جمٛمققمتٞمف )قمٌيػم وزيتيقن(، و ) ظمٞم٤مم اًمالضمئلم(، وقمدٟم٤من هم٤مزي اًمٖمزازمّ 

٦ٌٌّم.  ٦مٍ ؾمٓمقرة واًمرُمز واإلحي٤مء مم٤ّم جيٕمؾ ؿمٕمره يّتًؿ سمروُم٤مٟمًٞمّ اًم٘مٛمر(، ويم٤من هيتّؿ سم٤مُٕ   حم
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 ٦مٍ رسمّٞم٦م، وسمخ٤مّايل وهق ُمـ اًمذيـ يمتٌقا ذم اًمِمٕمر واعمنح ُم٤م أهمٜمك اعمٙمت٦ٌم اًمٕموحمّٛمد قمكم اخلٗم٤مضّم 

(، و )ُمٝميرًا ًمٕمٞمٜمٞمٝمي٤م(، و وهاٌب  جيلء احلًلم(، وسمدواويٜميف )ؿمي٤ٌمٌب  تف اعمِمٝمقرة )صم٤مٟمٞم٦مً ذم ُمنطمٞمّ 

 ىم٤مسمٚمف اًمٚمٞمٚم٦م(. ٠مُ )ًمق مل يٜمٓمؼ اًمٜم٤مسم٤ممل(، و) أٟم٤م وهقاك ظمٚمػ اًم٤ٌمب(، و) مل ي٠مت أُمس ؾم

اًميذي ايدرت ًميف جمٛمققمتي٤من )ُمراوميئ اًمٔميالل(، و)ومي٤مرس  ،وسم٤مؾمؿ يقؾمػ احلٛميداينّ 

 وـمري٘م٦م اًمِمٕمر احلدي٨م.  ّمٛم٧م(، وىمد طم٤مول ومٞمٝمام اجلٛمع سملم اعمٜمٝم٩م اًمت٘مٚمٞمدّي اًم

قميدٟم٤من محيدان> إذ يتٛمّٞميز هيذا اًمِمي٤مقمر سمجزاًمي٦م  :وُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ وايمٌقا هذه احلريم٦م

 . ؿمٕمره، وطمن ؾمٌٙمف رهمؿ يمقٟمف مل خيرج قمـ اًمٜمٓم٤مق اًمت٘مٚمٞمدّي 

 ُمـ قمٌد اًمروي٤م ّد ًمٜم٤م أن ٟمذيمر يمالا اًمرالم ومال سم وُم٤م دُمٜم٤م ذم ادد احلدي٨م قمـ اًمِمٕمر اًمٕمٛمقدّي 

٤مل اًميذي ايدرت ًميف جمٛمققمتيف سم٤مؾمؿ )ظمقاـمر(، وقمكم يم٤مفمؿ اًمٗمّتي اًمّمخٜمل اًمذي أادر جمٛمققم٦مً 

٤مر حمًيـ اجليقاد، ٤مت سم٤مؾمؿ )سمراقمؿ اٖمػمة(، وا٤مًمح ه٤مدي اخلٗم٤مضمل، وقمٌد اًمًتّ ٞمّ ٞمٜمإومم ذم اًمًتّ 

قا قميغم إؾمي٤مًمٞم٥م اًم٘مديٛمي٦م، وحمّٛمد زُم٤من، وا٤مطم٥م اًمِم٤مهر وحمًـ إؿمٞم٘مر وهمػمهؿ ممّـ طمي٤مومٔم

 وهؿ اًمٞمقم يدومٕمقن قمجٚم٦م اًمِمٕمر ذم يمرسمالء إمم إُم٤مم، ويٓم٤مًمٌقن سم٤مًمتجديد. 

ووىمٗمقا ىمّم٤مئدهؿ قمٚمٞمٝم٤م، وهؿ اًمٞمقم ذم اًمٕم٤مُّم٦م ٦م ـ أظمذوا سم٤مًم٘مْمٞمّ يقمغم أّن هٜم٤مك ؿمٕمراء آظمر

م٤م وُمًيػماًمٕمرسمّٞمي٦م ٦م، يرشمٌٓميقن سمٗمٙمير اًمثيقرة ٦م واًمِميٕمريّ اًمّمٗمقف إومم ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٜمْمي٤مًمٞمّ 

اعمٕمي٤مس، وإّ ي٤م  ًمِميٕمرٟم٤م اًمٕميريبّ  أو٤موم٧م أؿميٞم٤مء ضمدييدةً  ٦مٌ ؿم٤مسمّ  أاقاٌت  وهل ٓ ؿمّؽ  ،اًمداُمٞم٦م

  ر سمٛمًت٘مٌؾٍ يًمتٌِّم 
ٍ
ًمٚمقـمـ  ٟمرضمق هل٤م اًمتٗمّتح وآزده٤مر ذم ـمريؼ اًمتجديد واعمقايم٦ٌم ظمدُم٦مً  ،وّو٤مء

 واًمثقرة. 

 افقّصة 

ـ  واًم٘مّّم  قاهر آضمتامقمّٞم٦م، وشمٕمٙمس ُمي٤م شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م اقرًا قمـ اًمٔم ،ُمـ اًمٗمٜمقن إدسمّٞم٦م ٦م يم٠مّي وم

هيدوم٤ًم وادميي٤مه٤ًم  ىمّمي٦مٍ  أّن ًمٙميؾر  ، وـمٌٞمٕميلٌّ وأومراٍح  ٦م ُمـ أشمراٍح يٕم٤مٟمٞمف اإلٟم٤ًمن قمؼم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمٞمّ 

 أيمثر اشم٤ًمقم٤ًم.   قمقامل أيمثر اٟمٗمت٤مطم٤ًم وومْم٤مءاٍت اًمقاقل إممقمؼمه٤م حي٤مول يم٤مشمٌٝم٤م 
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، وسمدوٟميف يٙميقن ّل ياخلٞم٤مل هق اًمٕم٤مُميؾ إؾمي٤مس ذم اًمتي٠مًمٞمػ اًم٘مّمّمي واجلدير سم٤مًمذيمر أنّ 

، ٤ماٞمٜم٤م شم٠مصمػمًا يمٌػماً وًمٞمٚم٦م( ذم ىمّّم  ر يمت٤مب )أًمػ ًمٞمٚم٦مٍ قم٤مضمزًا قمـ اخلٚمؼ وآسمداع، وىمد أصمّ  اًم٘م٤مّص 

 ؾ. ٟمامء ُمقه٦ٌم اًمتخٞمّ إقمغم  ومٗمٞمف اًمؽماث اًمذي ي٤ًمقمد اًم٘م٤مّص 

ـ اًميٜمامذج  ذم قميددٍ  ومٜمّيل   إمم ٟمْميقٍج  ُمـ إدسم٤مء سم٤مٕدب اًم٘مّميّص  ٤مت  ْم٧م ومئ٦مٌ ٞمّ ذم إرسمٕمٞمٜمو ُمي

ر ىمّمّميف ذم ياًميذي سميدأ يٜمِمي ،هم٤مًم٥م اخلزرضمّل  دة اعمًتٛمّدة ُمـ واىمع اعمحٞمط، يمام عمًٜم٤م قمٜمد قمكمّ دّ اعمج

 ، وُمِميٙمقر إؾميدّي م;6;3سم٤مؾمؿ )ُمّم٤ٌمح اًمٔمٚمٛمتلم( قم٤مم  ٦م، صمّؿ أادره٤م ذم يمت٤مٍب اعمجالّت اعمحٚمٞمّ 

 ٦م اًمرؾم٤مًم٦م واحٞمٗم٦م اهل٤مشمػ. ُمـ ٟمت٤مضمف ذم جمٚمّ  واومرٍ  اًمذي ؾم٤مهؿ سم٘مًطٍ 

٦م اٟميدومٕمقا ًمتّميقير ُمـ يمّت٤مب اًم٘مّّم  ٤مت ًمٕمددٍ ٞمّ ذم ُمٓمٚمع اخلٛمًٞمٜمُأظمرى  صمّؿ ضمرت حم٤موٌٓت 

٦م ٦م، وؿمٝمدت هذه اًمٗميؽمة ازدهي٤مر اًم٘مّّميّمؾ سمحٞم٤مة اًمٜم٤مس اًمٕم٤مُمّ احلقادث آضمتامقمّٞم٦م وٟمقاٍح شمتّ 

ُمـ أدسم٤مء هذا اجلٞمؾ ذم ٟمنم اًمٕمديد ُميـ ىمّمّميٝمؿ  > إذ ؾمٕمك ومريٌؼ اًمٙمرسمالئّل  ذم اًمقؾمط إديبّ 

 وّوح٧م اًمٙمثػم ُمـ ُمالُمح وؾمامت اعمجتٛمع.  قمرسمّٞم٦م، وجماّلٍت  ذم احٍػ 

 
ٍ
ًمقاىميع اعمجتٛميع، وحم٤موًمتيف  اًمرؤيي٦مَ  وم٢مّٟمام يدّل قمغم اُميتالك اًم٘مي٤مّص  وهذا إن دّل قمغم رء

 عمٕم٤مجل٦م اًمٕمديد ُمـ ُمٔم٤مهر اًمتخّٚمػ ذم اًمٕمراق. 

ي :وًمٕمّؾ أسمرز يمّتي٤مب هيذه اًمٗميؽمة ًّ طمًيلم ومٝمٛميل  >اي٤مًمح ضميقاد اًمٓمٕمٛمي٦م >قن ومرييدسميدري طم

سم٤مؾمؿ )اًمٕمّٛمي٦م اًمٚم١مًمي١مة (، وومي٤مئؼ جمٌيؾ  ٦مٌ ىمّمّمٞمّ  ضم٤مؾمؿ اًمذي ادرت ًمف جمٛمققم٦مٌ ، وُمٝمدي اخلزرضمّل 

 اًمٙمامين اًمذي ادرت ًمف )أًمقان احلٞم٤مة(، ويم٤من ىمد ٟمنم ومّمقهل٤م ذم ضمريدة )اًم٘مدوة( اًمٙمرسمالئٞم٦ّم. 

٤مت، أظمذ سمٞميد احلريمي٦م إدسمّٞمي٦م ٞمّ وذًمؽ ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اخلٛمًٞمٜم ،آظمر وشمٌع ذًمؽ ضمٞمٌؾ 

ُم٤م يمتٌيف ؿمي٤ميمر اًمًيٕمٞمد ذم جمٛمققمتيف  :٦موٟمجد سمٕمض هذه إقمامل اًم٘مّمّمٞمّ  ًمٞمدومع هب٤م إمم أُم٤مم،

يميام ٟمٚمٛميس ٟمِمي٤مـم٤ًم  ،٦مُم٤م ٟمنمه ذم جمٚم٦م )اًمٕمروم٤من( اًمٚمٌٜم٤مٟمّٞمياًمقّه٤مب  ضمديدة (، وُمرشم٣م )ٟمٗمقٌس 

 ٤مت. ٞمّ اًمذي يُمت٥م ذم اًمًتٞمٜم ُمٚمحقفم٤ًم أقم٘م٥م شمٚمؽ اًمٗمؽمة ُمـ اًمٜمت٤مج اًم٘مّميّص 

اًمتل ًمٕم٥م ومٞمٝمي٤م إديي٥م دورًا ه٤مُّمي٤ًم ممّي٤م ؾمّٞم٦م اًمًٞم٤موىمد يمِمٗم٧م هذه احل٘م٦ٌم قمـ واىمع احلٞم٤مة 

 ٦م. ٤مه٤مت اًمٗمٙمريّ ضمٕمٚمف يرشمٌط سمقاىمع احلٞم٤مة رهمؿ آظمتالف ذم آدّم 
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ُمـ ؿم٤ٌمب هذا اجلٞميؾ واايٚمقا اإلٟمتي٤مج، ُميٜمٝمؿ  ٦م ًمٕمددٍ وؿمٝمدت هذه اًمٗمؽمة أقمامًٓ ىمّمّمٞمّ 

٤ٌّمس، وحمّٛمد ٤مر اخلي، وقمٌد اجلٌّ  ٦م اعمِمي٤ميمؾ زُم٤من وهميػمهؿ ممّيـ طمي٤موًمقا ُمٕم٤مجليحمّٛمد ٟمقر قم

 ويمت٤مسم٦م اًم٘مّمص ذات إا٤مًم٦م واًمدىّم٦م. 

اطمتّٚمي٧م أسميرز أقمٛميدة اًمّميحػ واعمجياّلت  ُٓمٕمي٦مً  قمديدةً  ويٛمٙمـ ًمٚم٘م٤مرئ أن جيد أؾمامءً 

رون إٟمت٤مضمٝمؿ، وهق حيٛميؾ شم٤ٌمؿميػم ٟمْمي٩م يًمٚمجٞمؾ اجلديد اًمقاقمل ُمـ اًم٘مّّم٤مالم ُم٤م زاًمقا يٜمِم

 شمدقمق إمم اًمتجديد. 

 افنقد 

 هٌي٦م اًميديـ احلًيٞمٜمّل اًمًّٞمد اًمٙمرسمالئّٞم٦م هق  ف إوؾم٤مطُ رومتّ قم ٤مت يم٤من أسمرز ٟم٤مىمدٍ ٞمّ ذم اًمٕمنميٜم

سم٤مًمٙمتي٥م  وزير اعمٕم٤مرف إؾمٌؼ، وذًمؽ سمام ٟمنمه قمغم ايٗمح٤مت جمّٚمي٦م )اعمرؿميد( ُميـ شمٕمرييٍػ 

 ٤ًم. اًمّم٤مدرة ذم طمٞمٜمٝم٤م وٟم٘مده٤م ٟم٘مدًا ُمقوققمٞمّ 

ره قميغم ايٗمح٤مت ضمرييدة يسمام ٟمِم ،ُمِمٙمقر إؾمدّي  :ويم٤من ممّـ قم٤مًم٩م ُمقوقع اًمٜم٘مد أيْم٤مً 

 ٦م. ب(، و )اًمٜمدوة( اًمّم٤مدرشملم ذم يمرسمالء، ويم٤من إذ ذاك ـم٤مًم٤ًٌم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اعمٍميّ )اًمٖمرو

إمم اهتامُم٤مشميف  ٤مت قمغم قمت٦ٌم اًمٜم٘مد، إوي٤موم٦مً ٞمّ وي٘مػ اًمديمتقر ا٤مًمح ضمقاد اًمٓمٕمٛم٦م ذم اخلٛمًٞمٜم

رت ذم اًمٗمٙمير واهلي٤مشمػ، واًمث٘م٤مومي٦م اجلدييدة يُٟمِمي ٦مٌ ٟم٘مدّيي ٦م واعم٘م٤مًم٦م، ومٚمف سمحيقٌث سم٤مًمِمٕمر واًم٘مّّم 

 ضمقاد رو٤م )دقمٌؾ( ومٝمق أظمر اًمذي ًمف مجٚمي٦م ُم٘مي٤مٍٓت حمّٛمد أُّم٤م اًمديمتقر  .بوإدي٥م وأدا

ى، وىمد ؿم٤مرك ذم هذا اًمٌي٤مب طمًيـ إظُمررت ذم ضمريدة )اًمٜم٠ٌم( واًمّمحػ اعمحّٚمٞم٦م يُٟمِم ٟم٘مدي٦مٍ 

 ًمٌٕمض اًمٙمت٥م اًمتل ادرت ذم طمٞمٜمٝم٤م.  وتٚمٞمؾٍ  ره ُمـ ٟم٘مدٍ يقمٌد إُمػم سمام ٟمِم

٤ٌّمسحّٛمد ٤مت يم٤من عمٞمّ وذم اًمًٌٕمٞمٜم ذم تٚمٞميؾ اًمٙمتي٥م  ٌي٦مٌ ـمٞمّ  ٤مل إؾميٝم٤مُم٤مٌت ، وقمكم اًمٗمّتيٟمقر قم

 وقمروٝم٤م.

رو٤م قمٌيد اجلٚمٞميؾ  ي :قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍمي ، أذيمر ُمٜمٝمؿ هٜم٤مك ُمـ اظمتّص سم٤مًمٜم٘مد اًمًٞمٜمامئّل 

٦م، وقِمّزي اًمقّهي٤مب آل ـمٕمٛمي٦م اًميذي ٟم٘مديّ  اًمٓمٞم٤ّمر اًمذي ٟمنمت ًمف ضمريدة )اجلٛمٝمقري٦م( قمّدة ُم٘م٤مٍٓت 
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رح واًمًيٞمٜمام (، و)اإلذاقمي٦م ي٦م ذم )إىميالم (، و)اعمًيرطمٞمّ يعمًيٟمنم سمٕمض اًمدراؾم٤مت واًمٜمّمقص ا

   واًمديمتقر قمدٟم٤من حمّٛمد أمحد آل ـمٕمٛم٦م. ،واًمتٚمٗمزيقن( واًمديمتقر قمدٟم٤من ضمقاد آل ـمٕمٛم٦م

٤م زاًميقا يامرؾميقن اًمٙمت٤مسمي٦م ذم هيذا ُمدسم٤مء اًمِم٤ٌمب إُ وإو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٢مّن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ 

 اعمج٤مل. 

 افسمجة 

أؾمٝمٛمقا ذم شمرمج٦م اًمٙمت٥م واعم٘مي٤مٓت واًمٌحيقث اًمٕمدييدة ُميـ  أدسم٤مءٌ وذم جم٤مل اًمؽممج٦م فمٝمر 

اًميديمتقر قمٌيد  :٦م إمم اًمٕمرسمّٞمي٦م، ٟميذيمر ُميٜمٝمؿ٦م واًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واًمروؾمٞمّ ٦م واًمٗمرٟمًٞمّ اًمٚمٖم٤مت اإلٟمٙمٚمٞمزيّ 

٦م قميغم ايٗمح٤مت اًمٕمرومي٤من قميـ اًمٗمرٟمًيٞمّ  ُمًيٝم٦ٌمً  ر ومّمقًٓ شم٤مرخيّٞمي٦مً ياجلقاد اًمٙمٚمٞمدار اًمذي ٟمِم

٤مدق ٟمِم٠مت اًمذي شمرضمؿ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م واعم٘مي٤مٓت قميـ وا ،وآقمتدال وضمريدشمف إطمرار

 اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م. 

ؾمٕمٞمد آل ـمٕمٛم٦م اًمذي شمرضمؿ يمت٤مب )ُم٘مّدُم٦م اًمؽمسمٞم٦م( قمـ اإلٟمٙمٚمٞمزي٦م، وًميف اًمًّٞمد وُمّمٓمٗمك 

 .يمّٚمٝم٤م ُمؽممج٦مٌ  خمٓمقـم٦مٌ  قمدا ذًمؽ يمت٥ٌم 

رق ًميقيس ياًمذي شمرضمؿ يمت٤مب )ظمٓمط اًمٙمقوم٦م وذح ظمريٓمتٝم٤م( ًمٚمٛمًتِمي اعمّمٕمٌّل  وشم٘مّل 

 .اًمٗمرٟمًٞم٦م ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن قمـ

 ٤مت اخلٞم٤مم( ٟمثرًا قمـ اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م. وأمحد طم٤مُمد اًمٍّماف اًمذي شمرضمؿ )رسم٤مقمٞمّ 

ره٤م ذم يسمؽممج٦م اعم٘م٤مٓت قمـ اًمٗم٤مرؾميّٞم٦م ٟمِمي ا٤مًمح اًمِمٝمرؾمت٤مينّ اًمًّٞمد ٤مت سمرز ٞمّ وذم إرسمٕمٞمٜم

 .٦م )اًمٕمروم٤من( وجمٚم٦م )اإلظم٤مء(جمٚمّ 

سمٕميد قميقدمؿ ُميـ ُميـ ُمٗمّٙميري يميرسمالء  ٤مت وُم٤م سمٕمده٤م وم٘مد ٟمِمط رقمٞميٌؾ ٞمّ أُّم٤م ذم اخلٛمًٞمٜم

رت ذم ي٦م، وىميد ُٟمِميضم٤مُمٕم٤مت اًمٖمرب، ومؽممجقا اعم٘مي٤مٓت واًمٌحيقث اعمختٚمٗمي٦م قميـ اإلٟمٙمٚمٞمزّيي

اًمديمتقر ضمٚمٞمؾ أسمق احل٥ّم اًمذي شميرضمؿ يمتي٤مب )يمٜميدي وهطمي٤من عمي٤مذا (،  :طمٞمٜمٝم٤م، ٟمذيمر ُمٜمٝمؿ

شم٘ميل ُمٝميدي، حمّٛميد واًمديمتقر ا٤مًمح ضمقاد اًمٓمٕمٛمي٦م، واًميديمتقر حمًيـ ُمٝميدي، واًميديمتقر 

  رو٤م ُمٝمدي. حمّٛمدواًمديمتقر 
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٤مت اخلٞمي٤مم( ؿميٕمرًا ٤مت ىمدس ٟمخٕمل (، و)رسم٤مقمٞمّ يمام شمرضمؿ ًمٜم٤م اًمِم٤مقمر ُمٝمدي ضم٤مؾمؿ )رسم٤مقمٞمّ 

وىميد  ،٦م٤مت اخلٞمي٤مم( قميـ اًمٗم٤مرؾميٞمّ ٤مر )رسم٤مقمّٞميطمًـ اًمٜمّّميحمّٛمد وشمرضمؿ اسمراهٞمؿ  قمـ اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م،

قميـ اًمٚمٖمي٦م  (اق مجٞمؾ اًمّمي٤مذم اًميذي شميرضمؿ يمتي٤مب )اًم٘مي٤مُمقس اًمًيٞم٤مّد , ورزّ راً ـمٌٕم٧م ُم١مظّم 

 ٗم٤ممؿ شمٜمتٔمر أن شمرى اًمٜمقر. ٓشمزال ُمّمٜمّ وهمػمهؿ يمثػمون ،٦ماًمروؾمٞمّ 

 ادقافة 

ضم٤مٟم٤ًٌم يمٌػمًا ُمـ اًم٤ًمطم٦م إدسمّٞم٦م، وىمد وّٛم٧م يمرسمالء مجٝمرة ُميـ ي وُم٤م شمزال ي اطمتّٚم٧م اعم٘م٤مًم٦م 

ٕم٘ميد ذم زدهر هذا اًم٘مرن سمثٛمرات ىمرائحٝمؿ وٟمت٤مج أومٙمي٤مرهؿ، ويم٤مٟمي٧م شمُ ااًمٙمّت٤مب اًمذيـ ُأوًمئؽ 

شمدور ومٞمٝم٤م اعم٤ًمضمالت اًمٓمريٗم٦م، واًمٖمرر  ومريدةٌ  وأُم٤مسٍ  وٟمدواٌت  ٤مٌت حم٤مومؾ يمرسمالء إدسمّٞم٦م ضمٚمً

ذم ٟمٗميقس اًمًي٤مُمٕملم. ويميام يمي٤من  يمٌػمٌ  ٚم٦م ُمـ قمٞمقن اًمِمٕمر اًمٕمريب اًمرائؼ، ويم٤من هل٤م شم٠مصمػمٌ اعمحجّ 

ًمٚمِمٕمر جم٤مًمف إرطم٥م يم٤من ًمٚمٜمثر أيْم٤ًم، ويم٤من اًمٙمّت٤مب يٙمتٌقن ذم ُمٓمٚميع هيذا اًم٘ميرن سم٤مًمٓمري٘مي٦م 

تي٤مريخ اًمدب وإ ذم خمتٚمٗمي٦مٍ  وأسمح٤مصمي٤مً  ٙمّٚميػ، شمٜمي٤موًمقا ُمقويققم٤مٍت اعمرؾمٚم٦م اًمتل ٓ شمٕميرف اًمت

راطم٦م واجليرأة، يمتّٞمزت سمحًيـ إداء وؾميٝمقًم٦م اًمتٕمٌيػم واًمّمي ٗمقًمٙمٚمقر، وىمْم٤مي٤م اضمتامقمّٞم٦مً اًمو

 وإظمالص.  وىمد أّدوا رؾم٤مًمتٝمؿ سمٛمٝم٤مرةٍ 

أادر اًمديمتقر قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞميدار ضمرييدة )إطميرار(، قم٤مروي٧م اًميقزارة   ه 55;3ومٗمل قم٤مم 

ر سمٚمٞميؾ( قُمّٓمٚمي٧م دسّمي سمٕمٜميقان )أُميرٌ  ظمٓميػمٍ  ر ُم٘مي٤ملٍ يؿمديدة> وقمغم أصمير ٟمِمي ٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ُمٕم٤مرو٦مً اًمٙمٞمالٟمٞمّ 

   .ضمري٧م حم٤ميمٛمتف وشمقىمٞمٗمف ًمٌْمٕم٦م أؿمٝمرأُ همرم سمٕمد أن أُ ًم٘مل اًم٘مٌض قمغم ا٤مطمٌٝم٤م، وأُ  اجلريدة، و

وسمي٤مًمرهمؿ ُميـ » :احلًيٜمل ذم يمت٤مسميف )شمي٤مريخ اًمّميح٤موم٦م اًمٕمراىمّٞمي٦م( اًمًّٞمد قمٌد اًمرّزاقي٘مقل 

ـِ قمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م ،ٟمزًم٧م سم٤مجلريدة وسمّم٤مطمٌٝم٤مأُ ًمٙمقارث اًمتل ا  ش.وم٢مّ ٤م مل شمٖمػّم ظمّٓمتٝم٤م ومل شمث

ُأظمرى ُمـ اًمٙمت٤ّمب اًمِم٤ٌمب شمرؾّميٛمقا ظمٓميك اعم٤مويلم، وٟمًيجقا قميغم ُمٜميقاهلؿ،  قمغم أّن هٜم٤مك ومئ٦مً 

 ٤مشمف. ايمتًٌقه٤م ُمـ اًمٕمٍم احلدي٨م وُمتٓمٚمٌّ  ضمديدةً  وأو٤مومقا إمم إٟمت٤مضمٝمؿ دم٤مرب أدسمٞم٦ّمً 

، وأمحد ه٦ٌم اًمديـ احلًٞمٜمّل اًمًّٞمد  ه١مٓء اًمٙمّت٤مب اًمذيـ أٟمجٌٝمؿ هذا اًم٘مرن هؿ: وًمٕمّؾ أسمرز
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٤مس قمٚمقان اًمّمي٤مًمح، واي٤مدق اًمقيمٞميؾ، وقمٌيد احلٛمٞميد ، وقمٌّ طم٤مُمد اًمٍّماف، وشم٘مل اعمّمٕمٌّل 

آل قمٌيد اًميرّزاق اًمقّهي٤مب ، وقمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞميدارآل ـمٕمٛمي٦م، وريػ، وُمِمٙمقر إؾمدّي ياًمِم

طمًيـ ُمّميٓمٗمك اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م، حمّٛميد ـمٕمٛمي٦م، و ؾميٕمٞمد آلاًمًيّٞمد ـمٕمٛم٦م، وُمّميٓمٗمك 

ضمقاد رو٤م، واًميديمتقر اي٤مًمح ضميقاد آل ـمٕمٛمي٦م، حمّٛمد ٤مدي، واًمديمتقر واًمديمتقر ؾمٕمدون محّ 

رو٤م آل ـمٕمٛم٦م، واًمديمتقر حمًـ ُمٝمدي، واًمديمتقر ُمقؾمك طمٙمٛم٧م، واًميديمتقر حمّٛمد وا٤مدق 

اًمٜم٘مٞمي٥م، واًمِميٞمخ  حمّٛميديمي٤مفمؿ اًمًّٞمد ، وُمّمٓمٗمك ُمرشم٣م اعمقؾمقّي اًمًّٞمد ، وضمٚمٞمؾ أسمق احل٥ّم 

، وطمًـ قمٌد إُمػم، وقمكم قمٌقد أسمق حلٛم٦م، وؾمٕمٞمد وضم٤مؾمؿ اًمٙمٚمٙم٤موّي  ،قمكم داقمل احلّؼ حمّٛمد 

٤ٌّمس، وقمكم اًمٗمتّ حمّٛمد رؿمٞمد زُمٞمزم، و اًمًيٞمد و ،احلي٤مئرّي روي٤م حمّٛميد ٤مل واًمِميٞمخ أمحيد ٟمقر قم

ييد هذا اجل٤مٟمي٥م ذم اًمٕمد وهمػمهؿ ممـ يٓمقل اًمٙمالم قمٜمٝمؿ وىمد أؿمٌٕم٧ُم  ،همٞم٤مث ضمقاد آل ـمٕمٛم٦م

 ُمـ يمتٌل اعمٓمٌققم٦م. 

 

 وآًمف اًمٓم٤مهريـ.حمّٛمد واًمّمالة واًمًالم قمغم  ،اًمٕم٤معملم واحلٛمد ه رّب 
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  ي ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمعي ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع33

 الكتب املطبوعة واملخطوطة  ـاًل أّو

ضمٕمٗمير حمّٛميد اًمًياموي، ت٘مٞميؼ: اًمِميٞمخ حمّٛمد اًمِمٞمخ ، إسمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم .3

 (.  ه3644)ىمؿ  ّل ياًمٓمًٌ

 اي٤مًمح اًمٙمي٤مفمٛمّل حمّٛميد ر، اًمِميٞمخ يأطمًـ إصمر ومٞمٛمـ أدريمٜم٤مه ذم اًم٘مرن اًمراسميع قمِمي .4

 (. ه3574)سمٖمداد، ُمط. اًمٜمج٤مح 

 ُمٝميدي اعمقؾميقّي حمّٛميد ًمٚمًيٞمد  ،أطمًـ اًمقديٕم٦م ذم شمراضمؿ ُمِم٤مهػم جمتٝميدي اًمِميٞمٕم٦م .5

 م (.:8;3/  ه::٦35م، اًمٜمجػ احلٞمدريّ .  ، ُمط4.)طاًمٙم٤مفمٛمّل  إاٗمٝم٤مينّ 

ّل ياعمرقمِميقمٌد اًمروي٤م اًمًّٞمد يمتٌٝم٤م طمٗمٞمده  ،طمًلم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ حمّٛمد أطمقآت اعمػمزا  .6

 )خمٓمقط(. اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

)سمٖميداد، ُميط.  ٤مطشمرمج٦م ضمٕمٗمير اخلّٞمي ،اعمًؽم ًمقٟمٙمريؽ ،ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق أرسمٕم٦م ىمرونٍ  .7

 م(.:8;3اعمٕم٤مرف 

 (  ه3587دُمِمؼ ، )ط. اٞمدا اًمٕم٤مُمكمّ  إُملم حمًـاًمًّٞمد  ،أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م .8

 (.  ه;359)ىمؿ،  ًمٚمديٜمقرّي  ،إظم٤ٌمر اًمٓمقال .9
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 ًمٚمِمٞمخ ضمقاد آل ؾمٚمٓم٤من )خمٓمقط(، إدقمٞم٦م واًمزي٤مرات .:

 م(;9;3، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 6)طاًمزريمكّم ظمػم اًمديـ ، إقمالم .;

 (  ه3545م )ُمط. دار اًمٙمت٥م، ُمط. اًمت٘مدّ  ٕيب اًمٗمرج إاٗمٝم٤مين ،إهم٤مين .32

 (.  ه68;3)اًم٘م٤مهرة  اًمٔم٤مهر ، قمٌد اًمرّزاقاإلىمٓم٤مع واًمديقان ذم اًمٕمراق .33

 (.  ه3629)ـمٝمران، آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمرايّن اًمِمٞمخ ، إٟمقار اًم٤ًمـمٕم٦م ذم اعم٤مئ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م .34

 (.  ه:362، طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريبّ إ)دار  دُمِم٘مّل اًم ٓسمـ يمثػمٍ ، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .35

، يميرسمالء، 3)جاًم٘مزويٜميّل  إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًميديـ، اًمًّٞمد ذم يمرسمالءاًمٕمٚمقّي٦م اًمٌٞمقشم٤مت  .36

 (.  ه:;35يمرسمالء، ط. روٟمٞمق  4ج،  ه35:4ُمط. يمرسمالء 

 .، د.ت.ٟمنم وزارة اعمٕم٤مرف، ـمٌع سمٖمداد، اًمت٤مريخ احلدي٨م .37

 (.م86;3/  35:6، )اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمجػ قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٕمٛمرّي ، اًمؽمي٤مق اًمٗم٤مروىمل .38

سمٖميداد، دار ٤مر )اًمٜمّجي ُمقؾميك مجٞميؾ. د، إظميػم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمٕمراق ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامينّ  .39

 ٦م، د.ت(.اًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞمّ 

 قمٌد اه اًمّم٤موي، اًم٘م٤مهرة، د.ت( :)سمتّمحٞمح ًمٚمٛمًٕمقدّي ، اًمتٜمٌٞمف واإلذاف .:3

طمًيـ اًمًيّٞمد )ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗمي٦م(، ت٘مٞميؼ:  سمـ احلًـ اًمٓمقّد حمّٛمد ، إطمٙم٤مم مذي٥م .;3

 (.  ه3599، 4اعمقؾمقي اخلرؾم٤من، اًمٜمجػ، ُمط. اًمٜمٕمامن ط

 م (.94;3)اٞمدا،  احلًٜمّل  قمٌد اًمرّزاقد ًمٚمًٞمّ ، اًمثقرة اًمٕمراىمّٞم٦م اًمٙمؼمى .42

ُمي٤مرس ، ة، )دار اًمٓمٚمٞمٕمي٦م، سميػموترحمٛمقد اًميدّ ، م63;٦3م احلرب اًمٕمراىمّٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمّ  .43

 (م83;3

اًمٕمرسمّٞميي٦م حمّٛمييد آدم ُمتييز، ٟم٘مٚمييف إمم ، احلْميي٤مرة اإلؾمييالُمّٞم٦م ذم اًم٘مييرن اًمراسمييع اهلجييري .44

 م(.89;3/ ه35:9سمػموت قمٌداهل٤مدي أسمق ريدة )

ـمٝميران، ) ًمٚمِمٞمخ آىمي٤م سميزرك اًمٓمٝميراينّ ، اضمؿ أقمٞم٤من اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦ماحل٘م٤مئؼ اًمراهٜم٦م ذم شمر .45

 م(94;3
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اعمٜمًييقب ٕيب اًمٗمْمييؾ ، احلييقادث اجل٤مُمٕميي٦م واًمتجيي٤مرب اًمٜم٤مومٕميي٦م ذم اعمئيي٦م اًمًيي٤مسمٕم٦م .46

 (  ه3575، ت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك ضمقاد )سمٖمداد، سمـ اًمٗمقـمّل  قمٌداًمرّزاق

ًّ ، اًمدّر اعمٜمثقر .47  ( )خمٓمقط(  ه 3554)ت ؾمٜم٦م  قن اًمؼماىمّل ًمٚمًٞمد طم

ت٘مٞميؼ: اًميديمتقر ضمٚمٞميؾ ي   ه 3527 ؾميٜم٦م ًمِميٞمخ حمًيـ أسميق احلي٥ّم اعمتيقرّم قان ادي .48

 (.  ه3646)سمػموت  أسمقاحل٥ّم 

 م(.58;3)اًمٜمجػ آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمرايّن  اًمِمٞمخ، اًمذريٕم٦م امم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِمٞمٕم٦م .49

ـمٝميران، ًمٚمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين )، رةياًمروو٦م اًمٜمية ذم اًم٘مرن احل٤مدي سمٕمد اًمٕمِم .:4

 (  ه3629

 .ًمِمٛمس اًمديـ اًمًخ٤مرّي ، عاًمْمقء اًمالُم .;4

 (. ُمٓمٌٕم٦م اًمنميم٦م اعمرشمٌٞم٦م  3526 ٌقل،ٜمٓماًمٓمراز إٟمٗمس ذم ؿمٕمر إظمرس )إؾم .52

 ادشم٤مومرٟمٞميف، إقميراب سمِميػم ومرٟمًيٞمس ويميقريمٞمس قميقّ ، اًمٕمراق ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمنم .53

 م (.66;3)سمٖمداد، 

 م(99;3، )سمٖمداد ٤مطاخلٞمّ  ضمٕمٗمر شمرمج٦م، اًمٕمراق ذم رؾم٤مئؾ اعمس سمٞمؾ .54

 3622)سميػموت، دار اًمٙمتي٤مب،  احلًيٜمّل  قمٌد اًميرّزاقد ًمٚمًٞمّ ، يث٤مً اًمٕمراق ىمدياًم وطمد .55

 م (.2:;3/   ه

، )يميرسمالء ٦م ذم يميرسمالءُمٜمِمقرات ُمدرؾم٦م اإلُمي٤مم اخلٓمٞمي٥م اًمديٜمّٞمي، اًمٕماّلُم٦م اخلٓمٞم٥م .56

 م(84;3 ُمط. أهؾ اًمٌٞم٧م

٤ٌّمس  ًمٚمِمٞمخ، ٦ماًمٗمقائد اًمروقيّ  .57  (.  ه35:7)وم٤مرد(، )ط. ىمؿ،  اًم٘مٛملقم

 م (.33;3)سمٖمداد،  ًملب أٟمًت٤مس ُم٤مري اًمٙمرُمكّم ، داًمٗمقز سم٤معمراد ذم شم٤مريخ سمٖمدا .58

 .أمحد قمٓمٞم٦م اه، ـمٌع اًم٘م٤مهرة، اًم٘م٤مُمقس اإلؾمالُمّل  .59

 (.  ه3594ـمٝمران، ) سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمّل ، حمّٛمد اًمٙم٤مذم .:5

٤ٌّمس سمق ، أذم اًمٚمٖم٦م وإدب اًمٙم٤مُمؾ .;5  م (.4225، )سمػموت، دعمؼمّ ااًمٕم
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 م(.:;;3سمػموت،  ،5)ط اسمـ إصمػم ٕيب احلًـ قمكمّ ، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ .62

 .(  ه3599)اًمٜمجػ،  ًمٚمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ ، اًمٙمرام اًمؼمرة .63

٤ٌّمس  ًمٚمِمٞمخ، اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب .64  .(  ه3598)اًمٜمجػ، ُمط. احلٞمدري٦م،  لاًم٘مٛمّ قم

 .(  ه35:5ـمٝمران، ) ًمٚمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ ، اًمٙمقايم٥م اعمٜمتثرة .65

 (.  ه35:5)ـمٝمران،  د اسمـ ـم٤مووسًمٚمًٞمّ ، اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف .66

 .ٟم٤مس اًمديـ ؿم٤مه، اعمٜمتٔمؿ اًمٜم٤مسّي  .67

 .، )ـمٌع طمٞمدر آسم٤مد(ٕيب اًمٗمرج ؾمٌط اسمـ اجلقزّي ، اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ .68

 .م78;3سمػموت ؾمٜم٦م ومرديٜم٤مل شمقشمؾ،، اعمٜمجد ذم إدب واًمٕمٚمقم .69

 .ٓسمـ شمٖمري سمردى، اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم ُمٚمقك ُمٍم واًم٘م٤مهرة .:6

ل، سميػموت، ي)ط. اعمٕمٝمد اًمٗمرٟمًي اًمّمٗمدّي  ٌؽأي سمـ اًمديـ االح، اًمقارم سم٤مًمقومٞم٤مت .;6

 م(.4229

 سميـ احلًيـ احليّر اًمٕمي٤مُمكمحمّٛميد ًمٚمِميٞمخ ، ذم شمراضمؿ قمٚميامء ضمٌيؾ قم٤مُميؾ أُمؾ أُمؾ .72

 (.  ه35:7)اًمٜمجػ، 

 .)خمٓمقط( اًمِمػمازّي  همٞم٤مث اًمديـ ُمٜمّمقر دؿمتٙمّل  :عم١مًّمٗمف ،أٟم٤ًمب ُمِمجر .73

 اًميٌالدّي  ٚمِمٞمخ قميكمّ ًم، أٟمقار اًمٌدريـ ذم شمراضمؿ قمٚمامء اًم٘مٓمٞمػ واإلطم٤ًمء واًمٌحريـ  .74

 (.  ه3599) اًمٜمجػ، اًمٌحراينّ 

 .(  ه3537)اًمٓمٌٕم٦م احلجري٦م،  اعمجٚمّز  شم٘ملحمّٛمد ، سمح٤مر إٟمقار .75

 .خمٓمقط، أمحد اًمٜم٘مٞم٥ماًمًّٞمد د اعمراد اسمـ اعمرطمقم ًمٚمًٞمّ  ،سمحر إٟم٤ًمب .76

 .احلٜمٗمّل  اًمِم٤مومٕمّل  اًمروم٤مقمّل حمّٛمد د طمًلم سمـ ًمٚمًٞمّ  ،سمحر إٟم٤ًمب .77

 (.  ه35:5)ايران،  زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمِمػمواينّ  ًمٚمح٤مّج ، سمًت٤من اًمًٞم٤مطم٦م .78

ُمٓمٌٕمي٦م )ًمٚمًيٞمد قمٌيد احلًيلم اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م، ، سمٖمٞم٦م اًمٜمٌالء ذم شم٤مريخ يميرسمالء .79

 م(.88;3، سمٖمداد اإلرؿم٤مد،
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 (.شم٤مريخ آداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ضمرضمل زيدان، )ط. اًم٘م٤مهرة، دار اهلالل .:7

 .ًمٚمٛمًتنمق سمراون، ٤مت إيرانشم٤مريخ أدسمٞمّ  .;7

٤مر )ط. ٦م: قمٌيد احلٚميٞمؿ اًمٜمّجيسمرويمٚمامن، ٟم٘مٚميف إمم اًمٕمرسمّٞمي يم٤مرل، شم٤مريخ إدب اًمٕمريب .82

 م(.84;3ر، دار اعمٕم٤مرف، يُمّم

 (.)سمػموت، روائع اًمؽماث اًمٕمريبّ  اًمٓمؼمّي  ٓسمـ ضمريرٍ ، ُمؿ واعمٚمقكإشم٤مريخ  .83

 (.  87;3يقؾمػ يمريمقش ذم ضمزئلم )اًمٜمجػ ؾمت٤مذ ًملُ ، شم٤مريخ احلّٚم٦م .84

، ٤مؿمي٤م إمم  ٤ميي٦م طمٙميؿ ُميدطم٧م سم٤مؿمي٤مُمـ  ٤مي٦م طمٙميؿ داود سم، شم٤مريخ اًمٕمراق احلدي٨م .85

 (.  م:8;3ار )اًم٘م٤مهرة، ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٕمزيز ؾمٚمٞمامن ٟمقّ 

ٌّيي٤مس شميي٤مريخ اًمٕمييراق سمييلم اطمتالًمييلم .86 )سمٖمييداد، ط. ذيميي٦م اًمتجيي٤مرة  اوياًمٕمييزّ ، قم

 م(. 78;3واعمٓمٌققم٤مت اعمحدودة، 

 .م(2;;3ٟمقر اًمديـ اًمِم٤مهرودي )سمػموت، ، ٦م ذم يمرسمالءشم٤مريخ احلريم٦م اًمٕمٚمٛمٞمّ  .87

 م(. 87;3)اًمٜمجػ،  ضم٤مؾمؿ طمًـ ؿمؼّم اًمًّٞمد ًمٚمخٓمٞم٥م ، ِمٕملمشم٤مريخ اعمِمٕم .88

 .    ه ;356اًمٜمجػ،  ،3شم٤مريخ يمرسمالء اعمٕمغّم، ًمٚمًٞمد قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م، ط .89

، 4ط ًمٚميديمتقر قمٌيد اجليقاد اًمٙمٚمٞميدار آل ـمٕمٛمي٦م،، شم٤مريخ يميرسمالء وطمي٤مئر احلًيلم .:8

 م. 89;3اًمٜمجػ، 

، ط. ـمٝميران، لم إايٗمٝم٤مينقميامد اًميديـ طمًي، شم٤مريخ وضمٖمراومٞم٤مي يميرسمالي ُمٕميغّم  .;8

 م. ;6;3

٤ٌّمس  ًمٚمِمٞمخ، تٗم٦م إطم٤ٌمب .92  .   ه;358، ـمٝمران، لاًم٘مٛمّ قم

)ط. اًمٜمجيػ، ُميط.  د ضمٕمٗمر آل سمحير اًمٕمٚميقمًمٚمًٞمّ ، تٗم٦م اًمٕم٤ممل ذم ذح ظمٓم٦ٌم اعمٕم٤ممل .93

 (.   ه3576، اًمٖمرّي 

 .)ط ٤مًمي٦م اسميـ سمٓمقـمي٦مًمٚمرطّم  ،ٔم٤مر ذم همرائي٥م إُمّمي٤مر وقمج٤مئي٥م إؾميٗم٤مرتٗم٦م اًمٜمّ .94

 م(.:7;3/  ه3599ٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، ، اعمٓمٌريُمّم
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٤مسم٦م، خمٓمقط ٤م احلًٞمٜمّل سمـ ُمٝمٜمّ ٤م سمـ قمكمّ سمـ ُمٝمٜمّحمّٛمد ٕمحد سمـ ، شمذيمرة إٟم٤ًمب .95 ًّ  .اًمٜم

 م. 2:;3، سمػموت، احلًٜمّل  اًمًّٞمد قمٌد اًمرّزاق ،شمًخػم يمرسمالء .96

ت٘مٞمؼ اًميديمتقر ُمّميٓمٗمك ، ٓسمـ اًمٗمقـمّل ، شمٚمخٞمص جمٛمع أداب ذم ُمٕمجؿ إًم٘م٤مب .97

 م. 89;3ي 85;3ؼ. ، ط. دُمِمضمقاد

 3572اًمٜمجييػ  ، ُمييط. اعمرشمْمييقي٦م،اعم٤مُم٘ميي٤مينّ  ،ذم أطمييقال اًمرضميي٤مل شمٜم٘مييٞمح اعم٘ميي٤مل .98

 طمٞم٤مء اًمؽماث. ٘م٤ًم ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلقمٞمد ـمٌٕمف حم٘مّ أُ وىمد ،  ه3574ي  ه

 .   ه3598ااٗمٝم٤من، ُمط. ضم٤مويد  ،اًمروو٤ميتّ  قمكمّ حمّٛمد د ًمٚمًٞمّ  ،ضم٤مُمع إٟم٤ًمب .99

 قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م )خمٓمقط(.ضمٖمراومٞم٦م يمرسمالء اًم٘مديٛم٦م، د.  .:9

 .وق قمٞمًكرزّ ، ضمٖمراومٞم٦م اًمٕمراق .;9

 م. 99;3، اًمٜمجػ، ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦ماًمًّٞمد  ،ظمزائـ يمت٥م يمرسمالء احل٤مضة .2:

 (.إُمػمي٦م، سمقٓق)اعمٓمٌٕم٦م  ًمٌٖمدادّي قمٌد اه سمـ قمٛمر ا، ظمزاٟم٦م إدب .3:

 .م(;9;3، ;6;3، اًمٜمجػ )اًمِمٞمخ طمٞمدر ا٤مًمح اعمرضم٤مينّ ، ظمٓم٤ٌمء اعمٜمؼم احلًٞمٜمل .4:

 .ًمٚمحٚمقاينّ ، مخ٦ًم ومخًقن قم٤مُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ اًمٕمراق .5:

طمًيلم سميـ ؾميٚمٞمامن حمّٛمد ًمٚمِمٞمخ ، د ُم٤م دصمرة سمٛم٘متٌس إصمر وجمدّ دائرة اعمٕم٤مرف اعمًاّم  .6:

 (.   ه3596 )ط. ىمؿ،احل٤مئرّي  إقمٚمٛمّل 

 )اعمريمييز احلًييٞمٜمّل  ايي٤مدق ااًمٙمرسميي٤مّد حمّٛمييد خ ٞماًمِميي، دائييرة اعمٕميي٤مرف احلًييٞمٜمٞم٦م  .7:

 (.   ه3648دن، ًمٚمدراؾم٤مت، ًمٜم

 . ٦ماًمٗمرٟمًٞمّ ، دائرة اعمٕم٤موف اإلؾمالُمّٞم٦م .8:

 (.ط. سمٛمٌل)جمٝمقل اعم١مًّمػ ، دسمًت٤من اعمذاه٥م .9:

ره اًميديمتقر ويٞم٤مء اًميديـ يت٘مٞميؼ: ؾميٚمامن هي٤مدي آل ـمٕمٛمي٦م، ٟمِمي، ديقان أيب احل٥ّم  .::

 م(.88;3)اًمٜمجػ، ُمط. أداب،  أسمقاحل٥ّم 

 (.    ه35:5يّب )اًمٜمجػ، اًمٞمٕم٘مق حمّٛمد قمكم اًمِمٞمخ مجٕمفديقان أيب اعمح٤مؾمـ اًمٙمرسمالئل،  .;:
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 .(  ه3595، )اًمٜمجػ، ُمط. اًمٖمرّي احل٤مئرّي ٟمٍم اه اًمًّٞمد ديقان  .2;

، اًمٞمٕم٘ميقيبّ  قميكمّ حمّٛميد ٘ميف اًمِميٞمخ ، مجٕميف وطم٘مّ ضمٕمٗميراحلي٤مّج ديقان اًمِمٞمخ يٕم٘مقب  .3;

 (.   ه35:4)اًمٜمجػ، ُمط. اًمٜمٕمامن، 

 (.  ه٤3657مر )ط. احلٚم٦م، قمكم اًمٜمجّ ، اًمًّٞمد حمّٛمد ديقان اًمت٤مريخ .4;

 (.   ه:363)ىمؿ  اًمزٟمج٤مينّ  ُمقؾمك اًمِمٌػمّي اًمًّٞمد اًمٜمج٤مر، ت٘مٞمؼ: ، ج٤مررضم٤مل اًمٜم .5;

اي٤مدق اًمًيّٞمد حمّٛميد ، ت٘مٞميؼ: اًمٓميقّد  احلًيـ سميـحمّٛميد  اًمِمٞمخ، رضم٤مل اًمٓمقّد  .6;

 (.  ه35:3سمحراًمٕمٚمقم )اًمٜمجػ، ُمط. احلٞمدري٦م، 

اًميديمتقر ُمّميٓمٗمك ضميقاد  اًمٕمرسمّٞمي٦م٦م إمم رطمٚم٦م أيب ـم٤مًم٥م ظم٤من، شمرمجٝم٤م ُميـ اًمٗمرٟمًيٞمّ  .7;

 .(92;3 )سمٖمداد

إؾميامقمٞمؾ احلي٤مّج ًمٚمٛمػمزا أمحيد شميرك سميـ اعمياّل أظمقٟميد اًمٙمِمٗمّٞم٦م، رؾم٤مئؾ ذم قم٘م٤مئد  .8;

 )خمٓمقط(. اخلراؾم٤مينّ 

٤ٌّمس  شم٠مًمٞمػ، رؾم٤مًم٦م إظمٞمي .9;  .  (م63;3، يمرسمالء ،اًمث٘م٤موم٦م .ُمط)قمٚمقان اًمّم٤مًمح قم

 (.  ه2;35)ـمٝمران،  سم٤مىمر اخلقٟم٤ًمرّي حمّٛمد د ًمٚمًٞمّ ، روو٤مت اجلٜم٤مت .:;

أمحييد احلًييٞمٜمل )ىمييؿ، ُمٙمتٌيي٦م اًمًييّٞمد ، ت٘مٞمييؼ:  إومٜمييدّي قمٌييد اه، رييي٤مض اًمٕمٚمييامء .;;

 (.   ه 3625، ّل ياعمرقمِم

 (.   ه;358)ـمٝمران،  )وم٤مرد( اًمتؼميزّي  سُمدرّ  قمكمّ ، حمّٛمد رحي٤مٟم٦م إدب .322

 (.   ه3624يران، إ)وم٤مرد( ) اًمديـ احلًٞمٜمّل  جمد، حمّٛمد زيٜم٦م اعمج٤مًمس .323

 .(ا٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم )خمٓمقط ، اًمًّٞمد حمّٛمد ؾمالؾمؾ اًمذه٥م .324

 (.   ه3637جلٜم٦م اًمت٠مسملم )ىمؿ ، ؾمػمة آي٦م اه اخلراؾم٤مين .325

 .م(89;3)اًمٜمجػ  ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م، يمرسمالء ُمـ ؿمٕمراء .326

 .قمكم اخل٤مىم٤مين )خمٓمقط(، ٤متؿمٕمراء يمرسمالء أو احل٤مئريّ  .327

 م(. 48;3)اًمٜمجػ،  ًمٚمِمٞمخ قمٌد احلًلم إُمٞمٜمّل ، ؿمٝمداء اًمٗمْمٞمٚم٦م .328
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 ، ت٘مٞميؼ: د.ضميقدتاًم٘مزويٜميّل  يُمٝميداًمًيّٞمد اسميـ ، اًمًّٞمد حمّٛميد ـمروس اإلٟمِم٤مء .329

 (.   ه :363، سمػموت اًم٘مزويٜمّل 

 .ٓؾمٙمٜمدر ُمٜمٌم، قم٤ممل آراي قم٤ٌمد .:32

٤ٌّمس قمِم٤مئر اًمٕمراق .;32  م (.59;3)سمٖمداد،  اوياًمٕمزّ ، قم

 4)ط اًميداودّي  سميـ قمٜمٌي٦م د أمحيدًمٚمًيٞمّ  ،قمٛمدة اًمٓم٤مًم٥م ذم أٟمًي٤مب آل أيب ـم٤مًمي٥م .332

 م(.83;3اًمٜمجػ 

 م(.:;;3، 4)ط  سمـ سمنم احلٜمٌكمّ ًمٕمثامن سمـ قمٌد اه، قمٜمقان اعمجد ذم أطمقال ٟمجد .333

ًّ  ،هم٤مي٦م آظمتّم٤مر ذم اًمٌٞمقشم٤مت اًمٕمٚمقّي٦م اعمحٗمقفم٦م ُمـ اًمٖم٤ٌمر .334 ـ اعمٜمًقب ًمٚم ـ سمي ٞمد شمي٤مج اًميدي

 م(.85;3 ، ُمط. احلٞمدري٦مط. اًمٜمجػ) حمّٛمد سـم محزة سـم زهرة احلًٞمٜمّل 

ُمٝمدي ٟمجيػ )ُميط. حمّٛمد ت٘مٞمؼ:  د قمٌد اًمٙمريؿ سمـ ـم٤مووس،ًمٚمًٞمّ  ،ومرطم٦م اًمٖمرّي  .335

 م (. 4232اعمٕم٤مرف، 

 م (.:7;3)سمٖمداد،  حمٗمقظ ًمٚمديمتقر طمًلم قمكمّ ، ومْمقزم اًمٌٖمدادّي  .336

 م(84;3)سمٖمداد 3، جمحد يمامل اًمديـاًمًّٞمد ه٤مدي اًمًّٞمد ًمٚمٗم٤موؾ ، وم٘مٝم٤مء اًمٗمٞمح٤مء .337

 (.  ه:;34يران، إ) اًم٘مزويٜمّل  ُمٝمديحمّٛمد ًمٚمًٞمد ، ومٚمؽ اًمٜمج٤مة .338

 .اعم٘مّرم قمٌد اًمرّزاقد ًمٚمًٞمّ ، ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ .339

يمتي٤مسمجل  ومرهي٤مد ُميػمزا )ـمٝميران، اٟمتِمي٤مرات طمي٤مّج ، شمٌي٤مر ىمٛم٘م٤مم زطم٤مر واٛمّم٤مم .:33

 (. ه3648

 .(  ه3578) اًمٜمجػ  ،جلٕمٗمر سمـ ىمقًمقيف، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات .;33

 م(.57;3)سمٖمداد،  5، جآل ـمٕمٛم٦مقمٌد اًمرّزاق اًمقّه٤مب ًمٚمًٞمد ، يمرسمالء ذم اًمت٤مريخ  .342

 .م(4222سمػموت، ) ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م، اًمًّٞمد يمرسمالء ذم صمقرة اًمٕمنميـ .343

 د. قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م )خمٓمقط(.، يخ قمٛمرا ٤مر٤ميمرسمالء وشم .344

 .ًمٚمٕماّلُم٦م احلكّم ، 7يمِمػ اًمٞم٘ملم ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم .345
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ُمقؾميك يمي٤مفمؿ اًمٕمرسمّٞمي٦م م( ٟم٘مٚميف إمم 93;3)، ك ٟمٔمٛميل زادهيعمرشمْم، يمٚمِمـ ظمٚمٗم٤مء .346

 م (.93;3)اًمٜمجػ  ٟمقرس

 (.  ه3573)سمٖمداد، ُمط. اعمٕم٤مرف،  ا٤مًمح اًمًٝمروردي، حمّٛمد إًم٤ٌمب ًم٥ّم  .347

 م (.:7;3، اًمٜمجػ 4)ط ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر حمٌقسم٦م، ُم٤ميض اًمٜمجػ وطم٤مضه٤م .348

 ٦م)ومي٤مرد( )ـمٝميران، اعمٙمتٌي٦م اؾميالُمٞمّ  ًمٚم٘م٤ميض ٟمقر اه اًمتًيؽمّي  ،جم٤مًمس اعم١مُمٜملم .349

 م(. 3639

، 4م، ط63;3اًمٜمجيػ  3، )طاًمًامويحمّٛمد ًمٚمِمٞمخ ، جم٤مزم اًمٚمٓمػ سم٠مرض اًمٓمّػ  .:34

 (.  ه3654، اًمزسمٞمدّي  سمػموت سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ قمالء قمٌد اًمٜمٌّل 

 :اًمٕمرسمّٞمي٦مٟم٘مٚميف إمم ، د أُمػم قميكم ُم١مًّميػ روح اإلؾميالمًمٚمًٞمّ ، خمتٍم شم٤مريخ اًمٕمرب .;34

 .قمٗمٞمػ اًمٌٕمٚمٌٙمل

 م (.48;3)ط. سمٖمداد،  ريػ إقمٔمٛمّل فم خمتٍم شم٤مريخ سمٖمداد اًم٘مديؿ واحلدي٨م، قمكمّ  .352

 (.  ه5;35)اًمٜمجػ  3، جؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م، اًمًّٞمد خمٓمقـم٤مت يمرسمالء .353

اًمًيّٞمد حمّٛميد خمٓمقـمي٤مت ، 4، جؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م ، اًمًّٞمدخمٓمقـم٤مت يمرسمالء .354

 م(. 7:;3ذم يمرسمالء، )اًمٙمقي٧م  سم٤مىمر اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

م، 69;3 سمٖميداد 3)ج ط. إومم طمًـ اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛمي٦م،، حمّٛمد ُمديٜم٦م احلًلم .355

 م(. ;6;3ـمٝمران  4ج

 .)خمٓمقط( اًم٘مزويٜمّل  إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـاًمًّٞمد رات ُمذيمّ  .356

 آل ـمٕمٛم٦م )خمٓمقط(.اًمقّه٤مب  ؾمٚمامن اًمًّٞمدجمٞمد اًمًّٞمد رات ُمذيمّ  .357

)ط. دار  اًمٌٖميدادّي  ٓسميـ قمٌيد احليّؼ ، ُمرااد اإلـمالع ذم أؾمامء إُمٙمٜم٦م واًمٌ٘مي٤مع .358

 (.   ه3596اطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت 

 م (. ;8;3ُمط. أداب  )اًمٜمجػ، طمرز اًمديـحمّٛمد ًمٚمِمٞمخ ، ُمراىمد اعمٕم٤مرف .359

)سمييػموت، دار  5ط ،ٕيب احلًييـ قمييكم سمييـ احلًييلم اعمًييٕمقدّي  ،ُمييروج اًمييذه٥م .:35

 م(.:9;3إٟمدًمس، 
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اهلٜمد ؾميٜم٦م ) 3ط ي )وم٤مرد إاٗمٝم٤مينّ حمّٛمد ُمػمزا أسمق ـم٤مًم٥م ظم٤من سمـ ، ُمًػم ـم٤مًمٌل .;35

 .(  ه3585ـمٝمران  4ط،  ه3449

 م(.85;3)ط. اًمٜمجػ،  ضمٕمٗمر اًمتٛمٞمٛمّل  قمكمّ حّٛمد عم، ُمِمٝمد اإلُم٤مم .362

 (.  ه:355 ُمِمٝمد، ُمط. قمٚمٛمل) ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقّد  ،دُمّم٤ٌمح اعمتٝمجّ  .363

 .م(، ٟمنم اًمٙمت٤مب: محٞمد أراؾمكم:7;3)سم٤ميمق  قمت٘م٤مد، ومْمقزم اًمٌٖمدادّي ُمٓمٚمع آ .364

 م(.87;3)ط. اوومًٞم٧م، ـمٝمران،  ي٤مىمقت احلٛمقّي ، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .365

 (.  ه3598)دُمِمؼ، ُمط. اًمؽمىمل،  قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم .366

 م(.;;;3)سمػموت،  ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمٗمٙمر وإدب ذم يمرسمالء، ؾمٚمامن ه٤مدي آل ـمٕمٛم٦م .367

ر ي)ىمؿ، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمِمي ضمقاد اًمٕم٤مُمكمّ ، اًمًّٞمد ُم٦م٦م ذم ذح ىمقاقمد اًمٕماّل ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم .368

 (.   ه3646آؾمالُمل، 

 (.   ه3624)ااٗمٝم٤من،  ؿ طمٌٞم٥م آسم٤مديقمكم ُمٕمٚمّ حمّٛمد ُمػمزا ، ُمٙم٤مرم أصم٤مر .369

ـْ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  .:36  ،6طمًيـ اخلرؾمي٤من )طاًمًيّٞمد ، ت٘مٞميؼ: ًمٚمِميٞمخ اًمّميدوق، َُم

 (.  ه:359اًمٜمجػ، 

)خمٓميقط(  اًمٙمي٤مفمٛمّل  د ضمٕمٗمر إقمرضميّل ًمٚمًٞمّ ، ب اًمٕمربُمٜم٤مهؾ اًميب ذم أٟم٤ًم .;36

 ُمٝميدي اًمرضمي٤مئّل اًمًّٞمد ، وـمٌع سمتح٘مٞمؼ ذم اًمٜمجػ ٟمًختف ذم ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراينّ 

 (.  ه;363)ىمؿ، 

 (.  ه35:4)ـمٝمران،  )وم٤مرد( ه٤مؿمؿ اخلراؾم٤مينّ حمّٛمد  ًمٚمح٤مّج ، ُمٜمتخ٥م اًمتقاريخ .372

م، 52;3، )سمٖميداد 3، طاحلًٜمّل  اًمرّزاققمٌد د ًمٚمًٞمّ ، ُمقضمز شم٤مريخ اًمٌٚمدان اًمٕمراىمٞم٦م .373

 م(.55;3اٞمدا  4ط

 م(.88;3اخلٚمٞمكم )سمػموت  ضمٕمٗمر، )ىمًؿ يمرسمالء(اعم٘مّدؾم٦م ُمقؾمققم٦م اًمٕمت٤ٌمت  .374

جمٝمقل اعم١مًّمػ، ت٘مٞمؼ: ؾمٚمامن ه٤مدي  ،ٟمزه٦م اإلظمقان ذم وىمٕم٦م سمٚمد اعم٘متقل اًمٕمٓمِم٤من .375

 .م(;٦422م آل ـمٕمٛم٦م )احلٚمّ 
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 احلًٞمٜمّل  ّل سمـ ٟمقر اًمديـ اعمٙمّ  سمـ قمكمّ  ٤مسًمٚمٕمٌّ  ،ٟمزه٦م اجلٚمٞمس وُمٜمٞم٦م إدي٥م إٟمٞمس .376

 .(م89;3/   ه35:9)اًمٜمجػ، ُمط. احلٞمدري٦م،  اعمقؾمقّي 

ٌّييحمّٛمييد  ،ٟمزهيي٦م اًمٖمييرّي  .377 اًمٜمجييػ، ُمييط. اًمٖمييري احلديثيي٦م، ) قد اًمٙمييقذمّ اًمِمييٞمخ قم

 (.  ه3593

يميرسمالء. ُميط. ط. ) د طمًيـ اًمّميدرًمٚمًٞمّ  ،ٟمزه٦م أهؾ احلرُملم ذم قمامرة اعمِمٝمديـ .378

 م (.87;3أهؾ اًمٌٞم٧م 

 م (.76;3)اًمٜمجػ  ًمٚمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين، اًمٌنم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ٟم٘م٤ٌمء .379

)سمٖميداد، ُميط. اًمتْمي٤مُمـ،  قميكم هٌي٦م اًميديـ احلًيٞمٜمّل حمّٛمد د ًمٚمًٞمّ ،  ْم٦م احلًلم .:37

 م (.76;3

، واعمٓمٌيقع سمتح٘مٞميؼ: (، )خمٓمقط(  ه;95)ت  اًمؼمزازمّ حمّٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ، اًمقومٞم٤مت .;37

 م (. 4227/   ه3648)اًمٙمقي٧م  أسمق حيٞمك قمٌد اه اًمٙمٜمدرّي 

 .اتالصحف واجملّل ـ ثانيًا

 .٦م٦م )آىمتّم٤مد( اًمٌٖمداديّ جمٚمّ  .382

 .٦م )اعمٞمزان( اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦مجمٚمّ  .383

 .٦م )اهلدى( اًمٕمامري٦مجمٚمّ  .384

 .٦م٦م )إىمالم( اًمٌٖمداديّ جمٚمّ  .385

 .٦م٦م )إًمقاح( اًمٚمٌٜم٤مٟمٞمّ جمٚمّ  .386

 .٦م )احلٌؾ اعمتلم(جمٚمّ  .387

 .٦م )اًمٕمراق اجلديد(جمٚمّ  .388

 .٦م٦م )اًمٕمروم٤من( اًمٚمٌٜم٤مٟمٞمّ جمٚمّ  .389

 .٦م٦م )اعمرؿمد( اًمٌٖمداديّ جمٚمّ  .:38
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 .٦م٦م )اعمٕم٤مرف( اًمٜمجٗمٞمّ جمٚمّ  .;38

 .٦م٦م )رؾم٤مًم٦م اًمنمق( اًمٙمرسمالئٞمّ جمٚمّ  .392

 .ًملب أٟمًت٤مس ُم٤مري اًمٙمرُمكمّ ، ٦م )ًمٖم٦م اًمٕمرب(جمٚمّ  .393

 .٦م٦م )يٜم٤مسمٞمع( اًمٜمجٗمٞمّ جمٚمّ  .394

 .اًمٕمراىمّل  ٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمّل جمٚمّ  .395

 .٦م٤مم( اًمٌٖمداديّ ضمريدة )إيّ  .396

 .٦مضمريدة )اًمٜمدوة( اًمٙمرسمالئٞمّ  .397

 .٦مه٤مزم( اًمٙمرسمالئٞمّ ضمريدة )ؿمٕمٚم٦م إ .398

 .٦مضمريدة اًمٖمروب اًمٙمرسمالئٞمّ  .399
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 7: .................................................................... شمقًمٞم٦م ؾمداٟم٦م اًمروو٦م اًمٕم٤ٌمؾمّٞم٦م

 9: ....................................................................... ومْمؾ يمرسمالء واًمؽمسم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م

 2; ............................................................. زي٤مرة اعمٚمقك واخلٚمٗم٤مء وآُُمراء ًمٙمرسمالء

 9; ........................................................................... دروٌس ُمـ ُم٠مؾم٤مة يمرسمالء

 323 ........................... الوقائع واحلوادخ اهلاّمة  يف تاريخ كر بالء: الفصل الجاني

 325 ................................................................... (  ه 324صمقرة يزيد سمـ اعمٝمّٚم٥م )

 327 ..................................................... ( ه458سم٠مُمر ُمـ اعمتقيمؾ ) شمدُمػم اًمٌ٘مٕم٦ماعم٤ٌمريم٦م

٦ٌّم سمـ حمّٛمد إؾمدي  329 ...................................................................... هم٤مرة و

 ;32 .......................................................................... هم٤مرة ظمٗم٤مضم٦م قمغم يمرسمالء

 332 ...................................................................... طم٤مدصم٦م إُمػم دسمٞمس إؾمدي

 333 .............................................................  يمرسمالءهجامت ضمٞمش شمٞمٛمقر ًمٜمؽ قمغم
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 334 ................................................... (  ه :7:اعمِمٕمِمٕمّل ذم يمرسمالء ) قمكمّ  طم٤مدصم٦م ُمقمم

 336 ..................................................................................... هم٤مرة آل ُمٝمٜم٤ّم

 337 ............................................................................... طم٤مدصم٦م يقؾمػ سم٤مؿم٤م

 338 ............................................................................ هم٤مرة اًمقه٤مسمٞمرلم إوًمی

 343 .............................................................. يمرسمالء یاهلجقم اًمث٤مين ًمٚمقه٤مسمٞملم قمٚم

 343 ................................................................................... طم٤مدصم٦م اعمٜم٤مظمقر

 347 ................................................................................ طم٤مدصم٦م ٟمجٞم٥م سم٤مؿم٤م

 355 ...................................................................... (  ه5;34طمريم٦م قمكم هدًم٦م )

 356 ............................................................... (  ه6;34ٕؿمٞم٘مر وأسمق هر )طم٤مدصم٦م ا

 357 ................................................................. ( ه3546وىمٕم٦م اًمزه٤موي ًمٚمٕمجؿ )

 359 ........................................................................... دمٛمٝمر وـمٜمّل ذم يمرسمالء

 359 .............................................................................. طم٤مدصم٦م ٟمّمػ ؿمٕم٤ٌمن

 :35 ................................................................................... طم٤مدصم٦م محزة سمؽ

 363 ................................................................................. طم٤مدصم٦م ظم٤من احلاّمد

 363 .................................................................................... صمقرة اًمٕمنميـ

 ;36 ............................................................................. يمرسمالء ذم اًمثالصمٞمٜمّٞم٤مت

 374 ............................................................................ يمرسمالء ذم إرسمٕمّٞمٜمٞم٤مت

 375 ....................................................................... ٤متدور يمرسمالء ذم اخلٛمًّٞمٜمٞم

 375 ........................................................................ 74;3اٟمتٗم٤مو٦م شمنميـ 

 376 ........................................................................... 78;3أطمداث ؾمٜم٦م 

 377 .......................................................... متّقز 36م ي صمقرة :7;3أطمداث ؾمٜم٦م 

 377 ...............................................................................آٟمتٗم٤مو٦م اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م

 379 .............................. كر بالء يف أقوال  الرّحالني و املشتظرقني: الفصل الجالح
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 399 ................................................ اآلثار التارخيّية يف كربالء: الفصل الرابع

 ;39 ....................................................................... ُمرىمد اًمًٞمد إسمراهٞمؿ اعمج٤مب

 3:4 .................................................................. ُمرىمد طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر إؾمدي

 3:5 ................................................................................... ضيح اًمِمٝمداء

 3:5 ....................................................................... واسمـ ؾمٕمد 7ُم٘م٤مم احلًلم

 3:6 ................................................................................... ُم٘م٤مم شمّؾ اًمزيٜمٌّٞم٦م

 3:7 ................................................................... 7ُم٘م٤مم اًمٙمّػ إيٛمـ ًمٚمٕم٤ٌمس

 3:7 ................................................................... 7ّػ إين ًمٚمٕم٤ٌمسُم٘م٤مم اًمٙم

 3:8 .......................................................................... 7ُم٘م٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

 3:9 ........................................................................... 7ُم٘م٤مم اإلُم٤مم اعمٝمدّي 

 ::3 ............................................................................................ اعمخّٞمؿ

 3;3 ....................................................................... ُمرىمد احلّر سمـ يزيد اًمري٤مطمّل 

 5;3 .................................................................................. ُمرىمد اسمـ احلٛمزة

 5;3 ............................................................ 7ُمرىمد إظمرس اسمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

 5;3 ............................................................................ ُمرىمد قمقن سمـ قمٌد اه

 6;3 ..................................................................... ُمرىمد اًمًٞمد أمحد )أسمق ه٤مؿمؿ(

 8;3 .................................................................................. طمّمـ إظمٞمي

 422 ...................................................................................... ىمٚمٕم٦م اًمٜمّقاب

 423 .................................................................................... ظم٤من اًمٕمٓمِم٤من

 427 ................................................. تاريخ احلركة العلنّية: الفصل اخلامص

 433 ................................................................................. ُمـ أىمٓم٤مب اًمٗمٙمر

 433 ............................................................................. جرّي اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهل

 433 ........................................................................... محٞمد سمـ زي٤مد اًمٜمٞمٜمقّي 

٤ٌّمس اًمٖم٤مضّي   436 ........................................................................ اًمِمٞمخ قم
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 436 ............................................................................. اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري

٤ٌّمس اًمٖم٤مضّي   436 ............................................................... اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ قم

 437 ........................................................................... اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري

 437 ................................................................ اًمِمٞمخ هِم٤مم سمـ إًمٞم٤مس احل٤مئري

 438 ............................................................................ قمامد اًمديـ اًمٓمقّد 

 439 ........................................................................... اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري

 439 ................................................................ اعمقؾمقّي  اًمًٞمد أمحد سمـ إسمراهٞمؿ

 :43 ........................................................... حمٛمد اًمٕمٚمقّي احلًٞمٜمّل اسمـ اجلٕمٗمرّي٦م 

 :43 ....................................................................... حمّٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدّي 

 :43 ............................................................................. اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري

 :43 ................................................................... اًمًٞمد ومخ٤مر سمـ ُمٕمّد احل٤مئرّي 

 442 ...................................................................... همٞم٤مث اًمديـ سمـ ـم٤مووس

 442 .................................................................................... اسمـ ُمٕمتقق

 442 ....................................................................... ٟمٍم اه اخل٤مزن اًمٜمحقّي 

 442 ............................................................................. اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري

 442 ............................................................. ٞمٜمّل اًمٕمٌدزّم احل٤مئرّي قمّز اًمديـ احلً

 443 ............................................................. اًمِمٞمخ أسمق ـم٤مًم٥م سمـ دريد احل٤مئرّي 

 443 ............................................................ اًمًٞمد قمٌد احلٛمٞمد سمـ ومخ٤مر احل٤مئرّي 

 444 ................................................................. اًمِمٞمخ قمكّم سمـ احلًـ احل٤مئرّي 

 444 ................................................................. ِمٞمخ قمكّم اسمـ اخل٤مزن احل٤مئرّي اًم

 445 ............................................................. اًمِمٞمخ قمكّم سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ احل٤مئرّي 

 445 .............................................................. اًمِمٞمخ ضمالل اًمديـ حمّٛمد احل٤مئرّي 

 446 ............................................................................. اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري

 446 ....................................................................... أمحد سمـ ومٝمد احلكّم  اًمِمٞمخ
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 448 ....................................................................... اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٙمٗمٕمٛمّل 

 ;44 ............................................................... اًمًّٞمد طمًلم سمـ ُم٤ًمقمد احل٤مئرّي 

 452 ............................................................................ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجرّي 

 453 .............................................................................. ومْمقزّم اًمٌٖمدادّي 

 454 ............................................................................... ومْمكّم سمـ ومْمقزمّ 

 454 ............................................................................يمالُمل )ضمٝم٤من دده(

 455 .................................................................... اًمًٞمد وزّم احلًٞمٜمّل احل٤مئرّي 

 456 .................................................................. اًمًّٞمد قمٌد احلًلم سمـ ُم٤ًمقمد

 456 .................................................................... حمّٛمد ىم٤مؾمؿ اًمٙمرسمالئّل  اعمقمم

 456 ....................................................................... اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اهلجرّي 

 456 .................................................................. اعمقمم ؿمٛمس اًمديـ اًمِمػمازّي 

 456 ........................................................................... حمٛمد ذيػ يم٤مؿمػ

 457 ............................................................................ اًمًّٞمد قمكّم احلًٞمٜمّل 

 458 ......................................................................... اًمًٞمد طمًلم احلًٞمٜمّل 

٤ٌّمس اًمٌالهمّل   458 ......................................................................... اًمِمٞمخ قم

 459 ................................................................ اًمًٞمد ُم٤ًمقمد سمـ حمّٛمد احلًٞمٜمّل 

 459 ............................................................... اًمًٞمد ـمٕمٛم٦م قمٚمؿ اًمديـ احل٤مئرّي 

 :45 ........................................................................ اًمِمٞمخ حمٗمقظ اًمًٕمدّي 

 :45 ................................................................. اًمًّٞمد قمكّم سمـ حمّٛمد اًمٙمرسمالئّل 

 ;45 ......................................................................... اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجرّي 

 ;45 ......................................................................... اًمًّٞمد ٟمٍماه احل٤مئرّي 

 463 ........................................................................ ٌحراينّ اًمِمٞمخ يقؾمػ اًم

 464 ....................................................................... اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجري

 464 ............................................................................ أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 
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 466 ........................................................................ إُمػم اًمًّٞمد قمكّم اًمٙمٌػم

 467 ....................................................................... اًمًّٞمد ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم

 468 ...................................................................... اًمًّٞمد ُمٝمدي اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 469 .......................................................................... اًمًّٞمد قمكم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 :46 ................................................................ اًمًّٞمد حمّٛمد اعمج٤مهد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 472 .......................................................................... اًمِمٞمخ ذيػ اًمٕمٚمامء

 473 ............................................................... خ ظمٚمػ سمـ قمًٙمر احل٤مئرّي اًمِمٞم

 474 ........................................................................... اًمًّٞمد يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل 

 478 ............................................. اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم إاٗمٝم٤ميّن )ا٤مطم٥م اًمٗمّمقل(

 479 ................................................... اًمًّٞمد إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمّل )ا٤مطم٥م اًمْمقاسمط(

 ;47 ................................................................... اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم اًم٘مزويٜمّل 

 482 ................................................................... اًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمٓمٝمراينّ 

 484 ................................................................. اًمِمٞمخ حمّٛمد ا٤مًمح آل يمدا قمكمّ 

 485 ............................................................... اًمًّٞمد ُمػمزا قمكّم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 486 ..................................................................... اعمقمم حمّٛمد ا٤مًمح اًمؼمهم٤مينّ 

 488 ........................................................................ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجرّي 

 488 .................................................................. اًمِمٞمخ اعمقمم طمًلم إرديم٤مينّ 

 489 ........................................................................... اًمًّٞمد ا٤مًمح اًمداُم٤مد

 :48 .................................................................. ديـ احل٤مئرّي اًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسم

 ;48 ........................................................ اًمًّٞمد حمّٛمد طمًلم اعمرقمٌّم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 

 493 ......................................................................... اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ اًم٘مزويٜمّل 

 494 ................................................................. اًمًّٞمد اعمػمزا ضمٕمٗمر اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 495 ............................................................. ٤مىمر احلّج٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل اًمًّٞمد حمّٛمد سم

 496 .................................................................... اًمِمٞمخ حمّٛمد شم٘مّل اًمِمػمازّي 
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 498 ......................................................................... اًمًّٞمد إؾمامقمٞمؾ اًمّمدر

 499 ............................................................... اًمًّٞمد أهم٤م طمًلم اًم٘مٛمّل احل٤مئرّي 

 :49 ................................................................... اخلراؾم٤مينّ  اًمًّٞمد ُمػمزا ه٤مدي

 4:3 ........................................................... اًمًّٞمد قمٌد احلًلم احلّج٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 4:4 ................................................................ اًمًّٞمد طمًلم اًم٘مزويٜمّل احل٤مئرّي 

 4:5 .................................................................... اًمًّٞمد حمّٛمد طمًـ اًم٘مزويٜمّل 

 4:7 ................................................................. ُمٝمدّي اًمِمػمازّي.اًمًّٞمد ُمػمزا 

 4:9 ....................................................................اًمًّٞمد قمٌد احلًلم آل ـمٕمٛم٦م

 3;4 .................................................................... اًمًّٞمد حمّٛمد قمكّم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 

 5;4 .................................................... اأُلسر العلنّية واألدبّية: الفصل الشادض

 7;4 .................................................................................... اًمٕمٚمٛمّٞم٦مإُه 

 7;4 ................................................................................ آل آؾمؽماسم٤مدّي 

 8;4 ..................................................................... آل إُمػم اًمًّٞمد قمكّم اًمٙمٌػم

 9;4 .................................................................................... آل اًمٌحراين

 9;4 ................................................................................... آل اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 

 :;4 ......................................................................... ٙمٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مينّ آل احل

 :;4 .................................................................................... آل اخلٓمٞم٥م

 ;;4 .................................................................................. آل ظمػم اًمديـ

 522 .................................................................................... آل اًمرؿمدّي 

 523 ..................................................................................... آل ؾمٚمٓم٤من

 525 ............................................................................... آل اًمِمٞمخ ظمٚمػ

 525 ................................................................................ آل اًمِمٝمرؾمت٤مين

 527 ...................................................................................... آل ا٤مًمح

 527 ................................................................................. آل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 



232 
                                                                                                        تابكلفهارض ا 

 

 528 ...................................................................................... آل ـمٕمٛم٦م

 :52 .................................................................................... آل قمّمٗمقر

 ;52 ..................................................................................... آل اًمٗمتقينّ 

 532 ................................................................................... آل اًم٘مزويٜمّل 

 533 ................................................................................. آل اًمٙمِمٛمػمّي 

 534 .................................................................................. آل اعم٤مزٟمدراينّ 

 535 .................................................................................... آل اعمرقمٌّم 

 535 ..................................................................................... آل اًمٜم٘مٞم٥م

 537 ..................................................................................... إُه إدسمّٞم٦م

 537 ................................................................................... آل أيب احل٥ّم 

 :53 .................................................................................... آل إاٗمر

 542 ...................................................................................... آل سمدىم٧م

قن رطمٞمؿ ًّ  545 ............................................................................... آل طم

 547 ....................................................................................... آل زيٜمل

 :54 ..................................................................................... آل اًمٕمٚمقّي 

 553 ......................................................................................... آل اهلّر 

 :55 .................................................................................... آل اًمقّه٤مب

 563 ............................................................................ سمٕمض اًمٕمِم٤مئر وآُه

 563 .................................................................................... آل ٟمٍم اه

 565 ................................................................................ آل وٞم٤مء اًمديـ

 566 ..................................................................................... آل زطمٞمؽ

 566 ....................................................................................... آل صم٤مسم٧م

 567 .................................................................................. آل اجلٚمقظم٤من

 568 .................................................................................... آل إؿمٞم٘مر
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 569 ....................................................................................... آل اًمدده

 569 ....................................................................................... آل شم٤مضمر

 :56 ...................................................................................... آل ـم٤مًم٥م

 :56 ..................................................................................... آل أاالن

 ;56 ................................................................................... آل اًمروقّي 

 572 ..................................................................................... آل اًمداُم٤مد

 572 .................................................................................... آل اًمًٜمدّي 

 573 ...................................................................................... آل ًمٓمٞمػ

 574 .......................................................................................... اًمًالعم٦م

 576 ....................................................................................... آل قمّقاد

 577 ........................................................................................ اًمَقزون

 577 ...................................................................................... اًمٜمّم٤مروة

 578 ...................................................................................... اًمٓمٝم٤مُمزة

 578 ....................................................................................... سمٜمق ؾمٕمد

 579 ...................................................................................... آل يمّٛمقٟم٦م

 :57 .................................................................................... آل اًمؽميرّي 

 :57 ..................................................................................... آل ؿمقيٚمّٞم٦م

 ;57 ...................................................................................... آل طم٤مومظ

 582 ........................................................................................ احلٛمػمات

 582 ....................................................................................... آل قمقيد

 583 ................................................................................ آل أيب اعمح٤مؾمـ

 584 ...................................................................................... آل سمريٓمؿ

 585 ................................................................................... آل دقمدوش

 585 .................................................................................... آل اًمٙمٌٞمّز 

 585 .................................................................................... ٛمشآل يمِم
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 587 ............................................... املعاهذ العلنّية يف كربالء: الفصل الشابع

 589 ................................................................................... اعمدارس اًمديٜمّٞم٦م

 :58 .................................................................ي ُمدرؾم٦م اًمندار طمًـ ظم٤من3

 :58 ............................................................................ ي ُمدرؾم٦م اعمج٤مهد4

 ;58 .............................................................. ي ُمدرؾم٦م ادر إقمٔمؿ اًمٜمقرّي 5

 ;58 ............................................................................. ي ُمدرؾم٦م اًمزيٜمٌّٞم٦م6

 ;58 .............................................................................. ي ُمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م7

 592 ................................................................... ي ُمدرؾم٦م اًم٤ٌمديمقسمف )اًمؽمك(8

 592 ............................................................... زا يمريؿ اًمِمػمازّي ي ُمدرؾم٦م ُمػم9

 592 .............................................................................. ي ُمدرؾم٦م اًمٌ٘مٕم٦م:

 593 ........................................................................... ي ُمدرؾم٦م اًمًٚمٞمٛمّٞم٦م;

 593 ............................................................................ ي ُمدرؾم٦م اعمٝمدّي٦م32

 593 .................................................................. ي ُمدرؾم٦م اهلٜمدّي٦م اًمّمٖمرى33

 594 ..................................................................... ي ُمدرؾم٦م اسمـ ومٝمد احلكّم 34

 594 .................................................................... ي ُمدرؾم٦م ذيػ اًمٕمٚمامء35

 594 ...................................................................... ي ُمدرؾم٦م اًمؼموضمردّي 36

 595 .................................................................. 7ي ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر37

 596 .......................................................................... حلًٜمّٞم٦مي اعمدرؾم٦م ا38

 597 ............................................................... احلٚم٘م٤مت اًمديٜمّٞم٦م )اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م(

 597 ............................................................................ ي ُمدرؾم٦م اخلٓمٞم٥م3

 598 ................................................................. 7ي ُمدرؾم٦م آُم٤مم اًمّم٤مدق4

 598 ......................................................................................... اًمٙمت٤مشمٞم٥م

 598 ....................................................................... اعمدارس إهٚمّٞم٦م واحلٙمقُمّٞم٦م

 599 ........................................................................... ي اعمدرؾم٦م اًمرؿمدّي٦م3
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 599 .......................................................................... ي اعمدرؾم٦م آسمتدائّٞم٦م4

 :59 ........................................................................... ي اعمدرؾم٦م احلًٞمٜمّٞم٦م5

 :59 ............................................................... اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ي اعمدرؾم٦م آسمتدائّٞم٦م6

 ;59 ........................................................................... ي اعمدرؾم٦م اجلٕمٗمرّي٦م7

 ;59 ....................................................................... ي ُمدرؾم٦م اًم٤ًمدة إيت٤مم8

 5:2 ........................................................................... ي اعمدرؾم٦م إمحدّي٦م9

 5:2 ........................................................................... ي اعمدرؾم٦م اًمٗمٞمّمٚمّٞم٦م:

 5:3 ........................................................................... ي اعمدرؾم٦م اجلٕمٗمرّي٦م;

 5:3 ......................................................................... ي اعمدرؾم٦م اعمتقؾّمٓم٦م32

 5:4 ................................................................................... ُمدارس اًمٌٜم٤مت

 5:4 .................................................................... ي اعمدرؾم٦م آسمتدائّٞم٦م إومم3

٤ٌّمؾمّٞم٦م آسمتدائ4  5:4 .......................................................................... ّٞم٦مي اًمٕم

 5:5 ................................................................................... ُمتقؾّمٓم٦م اًمٌٜم٤مت

 5:5 ............................................................................. اجلقاُمع واحلًٞمٜمّٞم٤مت

 5:5 .................................................................... 7ي ضم٤مُمع رأس احلًلم3

 5:6 .................................................................... ي ضم٤مُمع قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم4

 5:6 .................................................................... ٤مُمع اعمػمزا ؿمٗمٞمع ظم٤مني ضم5

 5:7 .................................................................. ي ضم٤مُمع اًمندار طمًـ ظم٤من6

 5:7 ............................................................................ ي اجل٤مُمع اًمٜم٤مسي7

 5:7 ................................................................... ي ضم٤مُمع أهم٤م سم٤مىمر اًمٌٝمٌٝم٤مينّ 8

 5:8 ..................................................................... ي ضم٤مُمع ا٤مطم٥م احلدائؼ9

 5:8 ......................................................................... ي ضم٤مُمع اًمِمٞمخ ظمٚمػ:

 5:8 .......................................................................... ي ضم٤مُمع اًمِمٝمرؾمت٤مينّ ;

 5:9 .......................................................... ي ضم٤مُمع اعمػمزا قمكم ٟم٘مّل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 32
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 5:9 .......................................................................... ي ضم٤مُمع إردسمٞمٚمّٞم٦م33

 5:9 ........................................................................... ي ضم٤مُمع احلٛمٞمدّي٦م34

٤ٌّمؾمّٞم٦م35  5:9 ........................................................................... ي ضم٤مُمع اًمٕم

 ::5 ........................................................................... ي ضم٤مُمع اًمٓمٝمراينّ 36

 ::5 .............................................................................. ي ضم٤مُمع اًمؽمك37

 ::5 ...................................................................... ي ضم٤مُمع احل٤مّج ٟمٍم اه38

 ::5 ........................................................................ ي ضم٤مُمع ُم٤مهل يمٚمٞم٥م39

 ::5 ............................................................... ي ضم٤مُمع اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ ومتح اه:3

 ;:5 .................................................................ي ضم٤مُمع اًمًّٞمد ضمقاد اًمّم٤مذم;3

 2;5 ............................................................................. ي ضم٤مُمع اًمِمٝمٞمد42

 2;5 ..............................................................................عمخّٞمؿي ضم٤مُمع ا43

 2;5 ............................................................................ ي ضم٤مُمع اًمٙمراُم٦م44

 3;5 ....................................................................................... احلًٞمٜمّٞم٤مت

 3;5 ......................................................... ي طمًٞمٜمّٞم٦م اًمًّٞمد حمّٛمد ا٤مًمح احلًٞمٜمّل 3

 3;5 ......................................................................... ي طمًٞمٜمّٞم٦م احل٤مّج طمٜمـ4

 4;5 ................................................................. ي طمًٞمٜمّٞم٦م إؾمٙمقئّل احل٤مئرّي 5

 4;5 .......................................................................... ي طمًٞمٜمّٞم٦م اعم٤مزٟمدراينّ 6

 4;5 ........................................................................... ي احلًٞمٜمّٞم٦م احلٞمدرّي٦م7

 4;5 .............................................................................. ي طمًٞمٜمّٞم٦م رسمٞمٕم٦م8

 4;5 ......................................................................... ٤مُمري طمًٞمٜمٞم٦م أوٓد قم9

 4;5 ........................................................................... ي طمًٞمٜمٞم٦م اعمِم٤مهدة:

 5;5 .................................................................... ي طمًٞمٜمّٞم٦م اًمٙمّرادة اًمنمىمّٞم٦م;

 5;5 .................................................................... ي طمًٞمٜمّٞم٦م أه٤مزم اًمٜم٤مسّي٦م32
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 7;5 ....................................................... دلالص الكربالئّيني: الفصل الجامن

 :;5 ..................................................................... ي ديقان اعمػمزا أمحد اًمٜمّقاب 3

 ;;5 ............................................................................. ي ديقان آل اًمرؿمتّل  4

 624 .............................................................................. ي ديقان آل يمّٛمقٟم٦م 5

 625 ................................................................................ ي شمٙمٞم٦م اًمٌٙمت٤مؿمّٞم٦م 6

 626 ......................................................................... ي ديقان اعمػمزا احل٤مئرّي  7

 626 .............................................................................. ي ديقان آل اًمٜم٘مٞم٥م 8

 627 ............................................................................. ي ديقان آل اًمقّه٤مب 9

 628 ................................................................... ي جمٚمس اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ إؿمٞم٘مر :

 628 ............................................................................. ي ديقان جمد اًمٕمٚمامء ;

 628 ..........................................................ي ديقان اًمًّٞمد قمٌد اًمقّه٤مب آل ـمٕمٛم٦م 32

 629 ............................................................................. ي ديقان آل طم٤مومظ 33

 629 ................................................................... ي ديقان اًمًّٞمد ضمقاد اًمّم٤مذم 34

 629 ....................................................................... ي ديقان آل اًمِمٝمرؾمت٤مينّ  35

 :62 ............................................................ ي ديقان اًمِمٞمخ حمّٛمد رؿمٞمد اًمّم٤مذم 36

 633 ................................................ املكتبات اخلاّصة والعاّمة: الفصل التاسع

 635 .................................................................................. اعمٙمت٤ٌمت اخل٤مّا٦م

 635 ............................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد ٟمٍم اه احل٤مئرّي 3

 636 ................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد ُمػمزا حمّٛمد ُمٝمدي اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 4

 636 ................................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد يم٤مفمؿ اًمرؿمتّل  5

 636 ........................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اعمقمم قمٌد احلٛمٞمد اًمٗمراه٤مينّ 6

 637 .......................................................... ًمِمٞمخ قمٌد احلًلم اًمٓمٝمراينّ ي ُمٙمت٦ٌم ا7

 637 .......................................................ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ زيـ اًمٕم٤مسمديـ اعم٤مزٟمدراين8

 638 ................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م9
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 639 .............................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد إسمراهٞمؿ اًم٘مزويٜمّل :

 639 ............................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئّل ;

 :63 ................................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد قمكّم اًمٌٖمدادّي 32

 :63 .......................................................... ي يمت٥م اًمًّٞمد ـم٤مًم٥م اًمًّٞمد قم٤مؿمقر33

 :63 ............................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمًـ أسمق احل٥ّم 34

 ;63 ............................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد قمكّم أيمؼم احل٤مئرّي 35

 ;63 .................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد سم٤مىمر احلّج٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 36

 642 ............................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد قمٌد احلًلم احلّج٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل 37

 642 ..................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد طمًلم اًمِمٝمرؾمت٤مينّ 38

 643 .............................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد ُمرشم٣م اًمٙمٚمٞمدار آل وٞم٤مء اًمديـ39

 643 .............................................................. ي خمٓمقـم٤مت اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م:3

٤ٌّمؾمّٞم٦م;3  644 .............................................................. ي خمٓمقـم٤مت اًمروو٦م اًمٕم

 645 ................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اعمقًمقّي طمًـ يقؾمػ إظم٤ٌمرّي 42

 645 ......................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ قمكّم اًمٞمزدّي احل٤مئرّي 43

 646 .............................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد ه٤مؿمؿ اًم٘مزويٜمّل 44

 646 ...................................................... ًمًّٞمد حمّٛمد اًمٙم٤مؿم٤ميّن احل٤مئرّي ي ُمٙمت٦ٌم ا45

 646 ................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد اعمػمزا حمّٛمد شم٘مّل احلًٞمٜمّل اًمِمٝمرؾمت٤ميّن اعمرقمٌّم 46

 647 .................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اًم٘مٛمّل احل٤مئرّي 47

 647 ........................................................................... ٤مضةظمزائـ اًمٙمت٥م احل

 647 ................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد قمٌد احلًلم اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م 3

 648 ........................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد طمًـ آىم٤م ُمػم اًم٘مزويٜمّل  4

 648 ................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد ُمٝمدي احلّج٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  5

 648 ......................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد ه٤مدي اخلراؾم٤مينّ  6

 648 ....................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمّٛمد ُمٝمدّي اعم٤مزٟمدراينّ  7
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 649 ........................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمّٛمد قمكم اًمًٜم٘مرّي  8

 649 .......................................................... ـم٤مهر اًمٌحراينّ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد  9

 649 ......................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمّٛمد ا٤مًمح اًمؼمهم٤مين :

 :64 ......................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمٗم٘مٝم٤مء ;

 :64 ..................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اعمرطمقم اًمًّٞمد يقؾمػ إؿمٞم٘مر 32

 :64 ....................................... ي ُمٙمت٦ٌم اعمرطمقم اًمًّٞمد قمٌد اًمرّزاق اًمقّه٤مب آل ـمٕمٛم٦م 33

 ;64 .................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمًـ اجلالزّم اًمٙمِمٛمػمّي  34

 ;64 ...................................................ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد ُمٝمدي احلٙمٞمؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين 35

 ;64 .................................................. ًّٞمد جمٞمد اًمًّٞمد ؾمٚمامن آل ـمٕمٛم٦مي ُمٙمت٦ٌم اًم 36

 652 ................................................................ ي ُمٙمت٦ٌم احل٤مّج وّداي اًمٕمٓمّٞم٦م 37

 652 ....................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمّٛمد طمًلم إقمٚمٛمّل  38

 652 ................................................... ي ُمٙمت٦ٌم إدي٥م طمًـ قمٌد إُمػم اعمٝمدّي  39

 653 .................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ ضم٤مؾمؿ اًمٜمّّم٤مر إظم٤ٌمرّي  :3

 653 .................................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمراضم٦م حمٛمقد آسم٤مد ;3

 653 ..................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمِمٞمخ حمّٛمد سمـ داوود اخلٓمٞم٥م42

 654 ......................................................... ٞمد آل صم٤مسم٧مي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد ؾمٕم 43

 654 ............................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد حمّٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل  44

 654 ................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اخلٓمٞم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًمزهراء اًمٙمٕمٌّل  45

 655 ....................................................... ي ُمٙمت٦ٌم إؾُمت٤مذ حمّٛمد طمًلم إدي٥م 46

 655 ....................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمديمتقر اًمًّٞمد قمٌد اجلقاد اًمٙمٚمٞمدار آل ـمٕمٛم٦م 47

 655 ........................................................ ي ُمٙمت٦ٌم إدي٥م حمّٛمد ا٤مدق اًمقيمٞمؾ48

 655 ......................................................... ي ُمٙمت٦ٌم إؾُمت٤مذ قمٌد اعمٜمٕمؿ اجل٤مسمرّي 49

 655 .................................................. أمحد اًمًّٞمد ا٤مًمح آل ـمٕمٛم٦مي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمد :4

 656 ................................................................................... اعمٙمت٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م
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 656 ............................................................................. ي اعمٙمت٦ٌم اعمريمزي٦م 3

 656 ............................................................ 7ي ُمٙمت٦ٌم ؾمّٞمد اًمِمٝمداء احلًلم 4

٤ٌّمس 5  657 .............................................................. 7ي ُمٙمت٦ٌم أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم

 658 ............................................................................ ي اعمٙمت٦ٌم اجلٕمٗمري٦م 6

 658 ................................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م 7

 658 ..................................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمٕماّلُم٦م احل٤مئرّي  8

 658 ......................................................... ي ُمٙمت٦ٌم اًمًّٞمدة زيٜم٥م اًمٙمؼمى اًمٕم٤مُّم٦م 9

 659 ................................................................ ي ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ اًمٕم٤مُّم٦م :

 659 .................................................................... ي ُمٙمت٦ٌم ُمدرؾم٦م اًم٤ٌمديمقسم٦م ;

 659 ............................................................... 9ي ُمٙمت٦ٌم اًمرؾمقل إقمٔمؿ 32

 659 ................................................................. ي ُمٙمت٦ٌم همروم٦م دم٤مرة يمرسمالء 33

 659 .............................................................. ي ُمٙمت٦ٌم دور اًمث٘م٤موم٦م اجلامهػمي٦م 34

 :65 .................................................................. ي ُمٙمت٦ٌم اًمروو٦م احلًٞمٜمّٞم٦م 35

 :65 ........................................................................... ظمزائـ اًمٙمت٥م اعمدرؾمّٞم٦م

 ;65 ............................................................... ي ُمٙمت٦ٌم إقمدادّي٦م يمرسمالء ًمٚمٌٜملم 3
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 ;67 ................................................................... ي اجلٛمٕمّٞم٦م اخلػمّي٦م اإلؾمالُمّٞم٦م 34

 ;67 .................................................................... ي مجٕمٞم٦م اًمرقم٤مي٦م آضمتامقمّٞم٦م 35
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