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 مهخص انبحث 
 

  تر ي" ترررر شه  ررريبحدددل   دددة در قدددا مخحويدددل   ومطمطدددا   ومقدددموا هددددل   ي
خرجوددا ( ، م مخيددقر مٕٕٔٔهددد/٘ٓٙ  وددق وا   علددا بددن وحوددد ألبددا   حقددن   لنسرر" "

 قكينا بن    حقين ون مالل   رم يق    م ردة فا نصمص   ومطمط  نومذجق.
ة مبمددط يددد   و  ددل، م و  ددل كددمن   ومطمطددا نقددما فريدددفددا خكوددن مهويخهددق 

مند قا درس علة عدد ون وشدقي  عصدرف فدا   وشدرل م  وػدرس، م قدخور فدا   وشدرل 
 فلقدددددطين(  يكدددددمن  وقودددددق ممطيبدددددق فدددددا   وددددددس، مكدددددذ    ددددديس  ددددد  و  دددددل قدددددم  هدددددذف 

   ومطمطا   خا بين ميدينق بحقس  طالعنق.
  و  ل ، فا   در قا خوع فا ثالثا وبقحل : خنقمل   وبحل  ألمل در قا حيقة 

  ثق دددل كدددقن فدددا  لحدددين خ دددون   وبحدددل   ثدددقنا در قدددا   ومطدددمط ، علدددة من   وبحددد
 خحويل نص   ومطمط.

 
 
  

 قسن الفلسفة، كلية اآلداب، جاهعة الوىصل.هذرس في )*(
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ABSTRACT 
      The research aims to study and edit of the manuscript titled 

"biographies of Famous Women" of Abu al-Hasan Ali ibn 

Muhammad Almalgey (d. 605 AH / 1212A.D), and select the 

biography ( Sakina bint al- Hussein) through the narratives 

contained in the texts of the manuscript a model.                         

        in the fact the Importance lies the manuscript copy of a 

unique and handwritten by an Andalusian author who studied a 

number of religious leaders of his period in the eastern westren, 

and settled in the (Palestine) to be the imam and preacher in 

Jerusalem, and has no writings, only this manuscript in our 

handsasweknow.  

     The study is in three sections: The first section dealt with the 

study author's life, while the second section included a study of 

the manuscript, that the third section was the investigation of the 

text of the manuscript.                                                              

   

                            

                               
  ادلقذمـــــــــــــــتادلقذمـــــــــــــــت

  
 

 

ال خخحول  ال بقحخ قن  ألوا  خر ثهق ، موحقم دا   خم صدل  علويا ن ميا نه ا 
وددع  رمددر ، عبددر  حيددقت هددذ    خددر ل، معلددة هددذ  خصددير عوليددا  حيددقت خر ثنددق منشددرف وددن 

، ألوا، ألن   نه ا خخومم بق خر ل  وهقم   ح قريا   عظوة   خا خخمقل عليهق نه ا  
ال ننقة من مر تنق مجيقاًل فوظهر ون وظقهر  إليوقن بقألوا، هم  حيقت   خر ل ن كوق م

جقدرً  وخيندًق  خصدل   ديهم ومطمطدق  معالوندق   دذين م حوهق علينق من نود  هد ققدوا مون
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مخخحول   فقئدة   ورجمة ونهق فا وقيرة ، جبقرة  خصل هذف  رثقر   ة   نقس بذ م  جهمد ً 
 .م  وعرفا حركا   علم

بمصف  "،  لنس"  لمم"لقي  تر يتر شه  ي مخيقر   ومطمط   ومقمم"   فلود آثر 
، (ٔ ون وحقم ا إلحيقت   خر ل   عربا  إلقالوا، فا در قخ  مخحويو  خحويوق علويق  ً جزت

 خحويل هذ    وقم ون   ومطمط هم   شعمر بق وق م يا    بقحل مكقن قبس  مخيقر
،  صيلم م بجهد  ئيل فا مدوا خر ثنق   عربا  أل اكر م  وشق،  م  مفقت  قلفنق   صق ح

م  و ومن، مونققبا ون  م ألقلمسفكن   بحل عن ومطمطا قيوا ون حيل   فكر 
ف ال عن خويز   ومطمط بطقبع   ندرة،   ومطمط، حيل   حجم، فكقن ذ     وقم ون 

م، مها يعد   ومطمط  ألعلي  فا   در قا م  خحويل   حيل من   ومطمط   ذي  عخود
كوق  قخصر  علة خحويل جزت ون قخربخا.ش  نقما   فريدة م  محيدة فا وكخبا 

  ومطمط مهم جزت قكينا بن    حقين( كنومذج  لخحويل م مخر  هذ    جزت عن غيرف 
ألن مكثر   نققت   ذي خنقم     ومطمط هّن ون   عصر  ألومي م قكينا( ها ون 

ف ال عن من    قال ا   رقمل شخهر  فا عصر صدر  إلقالم مها ون بي
   جزت في   شكقال  ون شطس علة بعض   كلوق .

در قدا مخحويدل هدذ    ومطدمط  يممدذ وكقند  بدين كخدس   نجقزيهدل   بحل   ة 
وودن  .القديوق من و  فهدق هدم مند قدا م ديس وشدرِل ِ    خمري    عربا  إلقالوا   ونشدمرة

 كخبم  كثير  فا   خقري    عربا  إلقالوا.
ودق يمدخص  قودمم ه   دة وبحثدين بحدلبيعا   در قا م  خحويل  خوخ ا خوقديم   ط  ن

بق در قددا ، م  ثددقنا يخ ددون خحويددل   ددنص، مال بددد وددن   خعددرض  بخددد ًت   ددة در قددا حيددقة 
  ، مشدددديمم  د  و  ددددل وددددن مددددالل   خعددددرل علددددة  قددددو  مكنيخدددد  منقددددب ، ممالدخدددد  محيقخدددد

در قددا   كخددقس در قددا  مي ددقمينبػددا ، مغيرهددق ووددق يخعلددل بشمصدديا   و  ددل مخالوذخدد  
مذكدر  مهويخد وفصلا خخنقمل خمثيدل  قدم   كخدقس منقدبخ    دة و  فد  ، ممصدف  ودع بيدقن 

و  ل فا كخقبا هذ    جدزت   ومدخص وحخم    ومطمط ، م  وصقدر   خا  قخوة ونهق   
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 مهدم م  وبحل   ثقنافي  ، مكذ   ونهج   بقحل فا   خحويل.    و  ل، مونهج  لخحويل
   وخعلل بق نص   وحول   ذي جر  خبميب  بق شكل   ذي م ع    و  ل نفق .

مكددذ     ور جددع ، ريميددامعلددة عدددد وددن   وصددقدر   خ بحددل     عخودددنق فددا هددذ م وددد
 :قدرددوخ ا   رجمع   ة نمعين ون   وص، حيل من   در قا خ  حديثا 

ا د  حيددقة   و  ددل قليلدددق وصدددقدر   خددا خنقم ددف ،وددق يخعلددل بدر قددا حيددقة   و  ددل : ألول 
 ها: لدبصمرة رئيقا عن حيقة   و  ونهق   بقحل  دممهم   كخس   خا مفقجد ، 

( مهددم مٖٖٓٔ/هدددٖٓٚ"  لور كشددا    ة لكترر" ي  لمولررول و للررمةرل و لتكممررر لذيرر"   -
عددن   و  ددل مقددديرخ  بقدديطا ا فددا   خددر جم، حيددل قدددم خرجوددا دمكبددر ومقددمعا وػربيدد

    ذ خيا.

 .  و قعا  هلل عبد بن وحود"   للمة بلكت"  لتكممة"  -

 عثودددقن بدددن محودددد بدددن ددلدددذهبا وحوددد  "و ألعررر ه رر لم "ىيررر ووفيررر"ت  إلسررر ه ريخأتررر"  -
 .م(ٖٛٗٔ/ هدٛٗٚ  

ن موديس دم( م بٜٖٕٔهد/ٖٙٙقنا   دبن عقكر وحود بن علا   ػقال "أع ه م"لقة"  -
  .وحود بن وحود بن علا

عبدددقرة عدددن رم يدددق  نولهدددق بق قدددوقع مهدددا ، ل  وصدددقدر   وخعلودددا بدددق نص   وحوددد : لثررر"ني
وحودددد   وققدددم  بدددن   شدددي   بدددن  ام  ودددر تة عدددن شددديمم  وعظوهدددق يرميهدددق عدددن شددديم  مبددد

معليد  جدر    ووقبلدا ودع نصدمص   ومطمطدا  "دم ق مدينة تأريخعققكر ون كخقب  "
وددن   وصددقدر   ً  عخوددد   و  ددل عددددكوددق نقددما  ألم(.   ذ من   ومطمطددا نقددما فريدددة  

  وخنمعدددا، مقدددد مخددديح  ندددق   حصدددمل علدددة عددددد ال بدددمس بددد  ودددن خلددد  م ألدبيدددا  يميدددا  خقر 
خدقري  "   وصقدر   خا مفقدخنق كثيرً  مثنقت   خحويل ميوكن ذكر مبرز خل    وصقدر مهدا:

" ألغددقنا "  ؤلصددفهقنا ، دم ميددن   شددعر  لفددرزدل مجريددر البددن عقددقكر،  "دوشددلودينددا 
 مكثير عزة...
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مددددر    خددددا زمد    بقحددددل عددددن   وم قددددع   جػر فيددددا، ف ددددال عددددن   وصددددقدر  أل
مخم يح  أل فقظ   وبهوا، مخرجودا   عديدد ودن   شمصديق    دم ردة فدا   ومطدمط م  خدا 

 خدمل جويعهق فا وق يقوة بوكوال    خحويل.
فودن مدالل   بحدل م  خوصدا عدن   در قدق    قدقبوا  دم  أم"  لدر س"ت  لسر" قة: 

د.عقئددددة : خحويدددل،  (ٕ "سررر" "  فررري أر ررر"ر  لن  غن ررر لحرررد اق  لنجدددد قدددم  كخدددقس يددددعة "
مقددد حوودد  وندد  قددبعا مجددز ت فوددط، مبددق رغم وددن   وجهددمد   طيددس   ددذي قدوخدد     طيبددا،

   بقحثا  ال من هنق  عدة مومر مقفنق عليهق فا  عقدة خحويل ذ     ومطمط ونهق:د
نودددق  قخصدددر  علدددة قدددبعا مجدددز ت ونددد  فودددط -ٔ ،   دددم خحودددل   بقحثدددا   ومطدددمط كلددد ، م  

ونظررر  لكرروج  ألشررز    ألر جررة ر"رشررة عررج بحجددا وددق ينققددس وم ددمعهق حيددل قق دد :" 
موضوع  لمرطوط  لرايسي فإنن" له ندرشي" ضمج كت" ن" ىذ  ، وم" نقدمو لمقر    آلج 
 عرإج ىرررو إب سررر جة فقرررط مرررج أشرررز    لمرطررروط أح مرررج  لشرررز   لث"لررر  حتررر   لت"سررر

رحوهق  هلل فا وودوا خحويل كخدقس  م(ٕٙٓٓ  .حخة قق     دكخمرة قكينا   شهقبا(ٖ "
 وكه كنت أتمن  أج لو ط جت  لردكتور دوشل البن عقدقكر: "  خر جم   نققت فا خقري 

 .(ٗ " ع"اد  كل م"  رت"ره  لم"لقي مج أر "ر  لنس" 

  بقحثددددا  مخددددقر  عنم نددددق  لومطددددمط بدددددمن د يددددل مبوددددق ينققددددس  مخيقرهددددق فددددق عنم ن  -ٕ
 م يرد فا تر شه  يير ت  لنس"  في لدر  إلس ه"  نس"  لحد اق  لغن"  في أر "ر  ل"

   ومطمط مال مي وصدر خمريما ي كد ذ  ، مهذ  وق ال يجمز فا   خحويل.

 ن وددن مهددم مركددقن مشددرمط مقم عددد خحويددل   ومطمطددق  هددم   ووقبلددا، حيددل منهددق  -ٖ
، م دم خوقبدل ، م الكخفدقت بق خصدحيحق    لػميدا  قخصر  علدة نقد  مطبقعدا   دنص فودط

  نص،  ذ من نصمص   ومطمط مرد  وخشقبها   دة حدد ودق فدا كخدقس "خدقري  دوشدل" 
خوقم   فقئدة.   البن عققكر، مقد قونق بق ووقبلا  يكخول عول   خحويل م  

 يهدق مهدذ  ودق ال يجدمز  م قف    بقحثا زيقد    م نجدهق فا   ومطمط ، م م خشر  -ٗ
هذف   عبقرة علدة قدبيل   وثدقل:  فا   خحويل. فلود ذكر  فا ممبقر قكينا بن    حقين
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أر رن"  ل يخ  لل"لح أ و  لحسيج  حمرد  رج حمرز   رج عمري  لسرممي  قر  تري عميرو "
 .مصال . مها غير ومجمدة فا نص   ومطمط(٘ " ش"مع دم ق

" وأ ثثتيرر"نولهددق وددن   ومطددمط  ددم يكددن دقيوددق فوددثال:   كلوددا فددا   ومطددمط مرد  " -٘
 ...ون   كلوق   مغيرهق (ٙ "وأ ثثي""  مها خكخبهق

ممميدددر  فدددقن   بقحثدددا قددددو  بحثدددق آمدددر  ذ قددددو  فصدددال مكالودددق عدددن ف دددل   ودددرمة  -ٙ
  وقددلوا مدمرهددق م قددخعقن  بددق ومطمط بددبعض مجز ئدد   يكددمن د دديال علددة وددق خحولدد  وددن 
مفكقر، مبد يل  مخيدقر عنم نهدق مبق نخيجدا نصدل  ال من   ومطدمط  دم يممدذ حظد    كقودل 

  عخقد علي    وحوومن فا  مر ج كخس   خر ل.  فا   در قا م  خحويل   ذي

لوددد  خبعنددق فددا   در قددا م  خحويددل ف أمرر"  لمررنيم  لمت ررع فرري  لدر سررة و لتحقيررق،
ريميدددا مهدددم   ودددنهج   ودددقئم علدددة  القدددخور ت م  وخبدددع فدددا   در قدددق    خ ريمام  ودددنهج   خددد

ا فودددد  خبعندددق ريما، مبق نقدددبا  لوقدددم   مدددقص بق در قدددمم القدددخدالل م  خحليدددل   علودددا   خددد
محقم نق قدر  القخطقعا خوديم صمرة م  دحا مشدقولا عدن حيدقة   و  دل    ،  ونهج نفق

ودددددن   وصدددددقدر ققددددديا مجودددددع وعلمودددددق  م فيدددددا عدددددن حيقخددددد   الجخوقعيدددددا م  علويدددددا م  قي
 خ .  وعقصرة م  وريبا ون حيق

لوددد م جدد    بقحددل عدددد وددن   صددعمبق  فومررج  للررجو "ت  لترري و شيررت  ل "حرر : 
قدددق ،   خدددا كقنددد  خودددل حجدددر عثدددرة فدددا طريدددل   بقحدددل مثندددقت قددديرف فدددا ور حدددل م  وعم 

  بحل   ومخلفا، مهذف   صعمبق  وخنمعا بع هق كقن  صعمبق  آنيا و قخدا مبع دهق 
 قخور  والزوا  لبقحل طم ل فخرة   بحل، مون هذف   صعمبق    حصمل علدة نقدما 

ر تة بعددض نصددمص صددعمبا فددا قددوصددمرة وددن   ومطددمط مخصددميرهق رديت ووددق شددكل 
م م يندل حظدق كبيدر  كودق ، ف ال عن ندرة   وصقدر   خا خخحدل عن   و  ل   ومطمط

 نقل غيرف ون   علوقت.
وفي  لرت"ه  سأل  هلل أج يتق ل مني  نو ىو  لسميع  لجميه ، وهلل  ألمر مج 

 ق ل ومج  جد.
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  ادلبحث األًل : حياة ادلؤنفادلبحث األًل : حياة ادلؤنف

 أًال: امسو ًنسبو ًكنيخو: 
يكندة   وق وا ،   وعقفري  بن قعد   دين ن وحود بن علا بن جويلعلا بهم 
 .عرل بق حقج   وق وا، م  (ٚ مطيس   ودس مبق   حقن

 ثانيا : حياحو : 
ون   علوقت مهم  (ٛ  م خذكر وصقدر خرجوخ  قنا مالدخ   ال  ن  م د بودينا وق وا

بدالد   دة  شدبقسقدن   م نخودل فدا  مجدالت،ممذ ببلدف وق وا عن شديمخ ،   ف الت جالت أل
فمكودل علمودد  فدا وصددر مدوشدل، م قددخور مميددرً   ،مممددذ عدن شدديممهق ،  وشدرل فوددرم بهدق

ثم عين  وقوق فا   وقدجد  ،(ٜ منقل ريققا مثرمة وع   دين م  مير ألقصة،  فا   وقجد
  ألقصة بخرشيح   علوقت   .

 ثانثا : عصشه:
ذكدر  ، م  دا   ومحددين دم  فدا ظدلبد يدا حيقخد  فدا  ألندد س   ودق وا فدا عقش 

 دوشددل  دة    ودق وامكدقن مصدمل ثددم دوشدل  نخودل   دة وصدر    ودق واكخدس   خدر جم من 
 ودق  فخدخح م بدق حكم فدا وصدر مقيدقم   دم دا  أليمبيدا،  بعد  قخوالل صالح   دين  أليدمبا

،عيندددد   وقوددددًق فددددا قبددددا (مٚٛٔٔ/دهددددٖٛ٘  قددددنا وودددددسبيدددد     أليددددمبا صددددالح   دددددين 
ج فكدقن  وقودق بق وقدجد  ،وقع ون ح ر هنق  ون   علودقت  ألفق دل  صمرة، بخرشيح م  
مفددا هددذف   ونققددبا  ، (ٓٔ  مم ددا مطقبددا   ودددس زوقنددقً  ،من وددق   ددة  ألقصددة وددن حينئددذ 

مرخددس   قددلطقن فددا قبددا   صددمرة  وددقًم وددن محقددن " عوددقد   دددين  ألصددبهقنا:قددقل عندد  
  ديقنددددا صدددديخًق، ممعددددرفهم    ودددر ت خددددالمة، ممزيددددنهم طددددالمة، ممنددددد هم صدددمخًق، ممقددددوقهم فددددا
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بق ور ت     قبع بدل   عشدر، ممطيدبهم فدا   عدرل م  نشدر، ممغندقف ممقندقف، مممالف  ودق مالف، 
حققنقً    .(ٔٔ "ممقل علي  د رً  ممر ًق مبقخقنًق، ممقد    ي  وعرمفًق م  

 سابعا: شيٌخو :  
وددا فددا عاّل ،  ت ، حقفظددق  لحددديل، عقرفددق بق ور ز هددد   كددقن مرعددق شددخهر عندد   ندد    
 شيمخ مجالت هم : ون  وق وا قوع ، (ٕٔ حقن   مط،   نحم

علددا بدن   وققدم  وحوددد ممبد (:مٕٗٓٔ/هددٓٓٙ  بدن عقددقكر  (ٖٔ مبدم وحودد   وققدم -ٔ
مقدوع بدوشدل، ، ود رخ  ، حقفظ  وحدل،  بن   حقن  بن هبا  هلل بن عبد  هلل   شقفعا 

  نمريدا، مدمدل وصدر،  مد ر   حدديل،  ألودمي  حدديل بق جدقوع   قدوقعفدا  مبدقفمملل 
ودن خصدقنيف : ذيدل علدة خدقري  دوشددل  .(ٗٔ مخدمفا بدوشدل، مدفدن بوودقبر بدقس   صدػير

 ،ف دقئل   وديندا (٘ٔ  ألقصدة  جقوع   وقخوصدة فدا ف دقئل   وقدجد  (" م يكول  ألبي 
كددقن وحدددثق وجيددد  ، (ٙٔ ، مف ددقئل   جهددقد فددا وجلدددينمميدد ، كخددقس خعزيددا   وقددلم عددن 

علددة وصددنف    حددقفظ  (ٚٔ " وقخوصددة فددا ف ددل   وقددجد  ألقصددة  جددقوع  "قددوع كخددقس 
 بهددددددقت   دددددددين   وققددددددم بددددددن عقددددددقكر فددددددا   عشددددددر  ألمقددددددط وددددددن شددددددهر رو ددددددقن قددددددنا

 .(ٛٔ م(ٖٚٔٔهد/ٜٙ٘ 

( مٛٛٔٔ/هدددٗٛ٘  ثوفددا   صددمفا  الصددبهقنا   بددن وحوددمد  (ٜٔ   فددرج يحيددة ممبد  -ٕ
 (ٕٔ لددا   حددد دمبددا ععددن جددري  آل  حددديل  قددوع وندد   ألربعددين ،  ذ(ٕٓ قددوع وندد  بق شددقم

عن مبا نعيم  ألجري مقوعهق  بن جويل بدل  م(ٕٔٔٔهد/٘ٔ٘ قوقعق بق ح مر قنا 
بن وحود بن مرمل  (ٕٕ محدل عن  بهق مبم   حقن علام(، ٙٛٔٔهد/ٕٛ٘ قرمهق قنا 

  ووددددددددس مقدددددددوعهق عليددددددد  فدددددددا ربيدددددددع  رمدددددددر قدددددددنا ببيددددددد     ويقدددددددا   ورطبدددددددا  ويددددددد 
محدل بهق عن  مممف   (مٕٗٓٔ/هدٓٓٙ   ة  ألند س بعد  عقدثم  ، م(ٜٗٔٔهد/ٜٓ٘ 

 . (ٖٕ عبد   رحون مغيرف

م( ٙٛٔٔهدد/ٕٛ٘ الشدبيلا    عبدد   حدل بدن عبدد   درحون  ألزدي، (ٕٗ  بن   مر ط -ٖ
كددقن فويهًددق حقفًظددق عق ًوددق بق حددديل معللدد  عقرفًددق بق رجددقل ومصددمًفق بددق مير م  صددالح  ،
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مووددن  .. ألدس مقددمل   شددعر م  زهددد م  ددمرع م ددزمم   قددنا م  خولددل وددن   دددنيق وشددقرًكق فددا
  كخقبددددوندددد  قددددوع م رم  عندددد  مطيددددس   ودددددس مبددددم   حقددددن علددددا بددددن وحوددددد   وعددددقفري 

 .(ٕ٘ " ألحكقم"

بدددددددددددددددن   مطيدددددددددددددددس   ودددددددددددددددق وا   وققدددددددددددددددم عبدددددددددددددددد   دددددددددددددددرحون  ممبددددددددددددددد، (ٕٙ   قدددددددددددددددهيلا -ٗ
 .بوق وا  قوع ونم(.٘ٛٔٔهد/ٔٛ٘  

 بددددددن علددددددا   وحوددددددمدي بددددددن  فددددددخح وحوددددددمد بددددددن محوددددددد  ممبدددددد ،(ٕٚ  بددددددن   صددددددقبمنا -٘
 مجوقعدددددا،   حصدددددين، بدددددن  هلل هبدددددا  وحددددددل  قدددددوعم(، ٘ٛٔٔهدددددد /ٔٛ٘    صدددددقبمنا
 وندد  قددوع .ببػددد د ز ميددا  دد  مكددقن   بصددري، وهدددي بددن معلددا   دددبقس، حوددقد مصددحس
 .بوصر

 مبدددم وحودددد عبدددد   دددرحون بدددن علدددا بدددن   وقدددلم   لمودددا   دوشدددوا ،(ٕٛ  بدددن   مرقدددا -ٙ
 .بدوشلون  قوع  م(.ٜٔٔٔهد/ٚٛ٘  وحدل   

 خامسا: حالمزحو: 
بدددن وحودددد بدددن علدددا بدددن جويدددل  (ٜٕ عبدددد   دددرحونممدددمف رم  عنددد : وودددن  مشدددهر

، يكنة مبدق زيدد قدوع ودن مميد  مبدا   حقدن علدا م(،ٕٕٗٔهد/ٓٗٙخمفا بعد   وعقفري 
فا رحلخ  جوقعا ونهم مبم   فرج يحيدة بدن مبدا   رجدقت وحودمد ودن  شقمم قخجقز    بق 

ألد ت   فري دا بعدد مميد  ثدم رحدل هدم ، علا   حد د صقحس مبا نعيم   حدقفظرم ة مبا 
،  (ٖٔ مكدقن ثودا عدداًل فدا   رم يدا،  (ٖٓ    علودقتمعقد   ة بلدف ممجقز ودق رم ف  طقئفدا ودن 

  شدقس   ومصدا. (، م بدن بودقت   لموا،م م1258هدد/ٙ٘ٙ  وندذري     زكا عبد   عظيمم 
قدددقل   ومصدددا:   مطيدددس زيدددن   ددددين ندددقل عندددد   ولددد    نقصدددر   حرودددا   دددم فرة، ممصددد  

مرم  عند   ألويدر شدرل   ددين عيقدة  بدن مبدا   وققددم ،  فدخح بمطقبدا  ألقصدةعويدس  
 .(ٕٖ م م يعين   شهر ،مققل عبد   عظيم: خمفا قنا موس،   هكقري
 

 سادسا: مؤنفاحو :
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" خدددر جم   دددم خدددذكر وصدددقدر خرجوخددد  مي و  دددل ينقدددس  ددد  قدددم  هدددذ    ومطدددمط
.م عل  نشددددددػق   ا  ددددددذي مجدددددددنق عليدددددد   قددددددو  فددددددا بد يددددددا كددددددل رم يدددددد شددددددهير     نقددددددقت"

بونصددس مطيس   ودددس( مخفرغدد    كقوددل  هددذ    ونصددس  ددم خددخح  دد    كخقبددا   خددا  عخددقد 
عليهق   علوقت فا خدمين علدموهم، مودق يرميد  مي دق ودن  ألمبدقر م  رم يدق  قدوقعق عدن 

م( كخدددقس ف ددقئل   وددددس ٜٜٔٔهددد/ٜٙ٘، فقددوع فدددا شددهر رو ددقن ودددن قددنا وشددقيم 
فهدذ  يعندا مي دق  ند   دم يكدن  ديد     وققم بدن عقدقكر،علة وصنف    حقفظ بهقت   دين  

  مق    كقفا فا   كخقبا ميقخدل علة  ن  كقن عندف درمس ون غير   مطقبا مبق خدق ا 
 هذف   ورميق  خممذ مقخق كبير  ون حيقخ .

 سابعا : ًفاحو:
كقندد  جنقزخدد  هنق دد   ددم يشددهد وثلهددق. م( بدوشددل، م ٕٛٓٔهددد/٘ٓٙخددمفا قددنا  

 ود ممبر  من   نصقر    ذين كقنم  بق كنيقا هنق د  : " .(ٖٖ فا كخقب   ذكر  بن عقكرم 
ميوقحمن بهدق ، مينقمل بع هم بع ق ، كقنم  يخبعمن  ميرومن بعض ثيقبهم علة نعش 

 هلل" . مودق هدذ   ال دال دا علدة ف دل هدذ    عدق م عندد   وقدلوين  مجمههم خبركق ب  رحود 
 مغير   وقلوين.

 
  
  
  

  ست ادلخطٌطست ادلخطٌطادلبحث انثاني :دساادلبحث انثاني :دسا
 :  خطٌط أًالً: حٌثيق ادل

م  وػربيدا ودن    وشدرقيا ريميا مكخس   خر جمم  وصقدر   خ م نجد مي  شقرة ون 
، قددم  كخددقس فهرقددا   ومطمطددق    عربيددا فددا  "  لنسرر"   تر يتررر شه  ررييددذكر كخددقس "
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. م  ومطدددمط   دددذي خنقم ندددقف ال يحدددمي علدددة مي  شدددقرة مم د يدددل يثبددد  من (ٖٗ قدددخربخاش
" ، مون مالل   بحدل م  خوصدا عدن و  فدق   لنس"   تر يتر شه  يمط عنم ن  "   ومط

  وق وا  م نجد مي و  ل ي كد ذ   ، محخة  ألجز ت   خا خنقم هق   ومطدمط جويعهدق ال 
يخم فدددل ودددع   عندددم ن قدددم  قدددبعا مجدددز ت فودددط ، م ألجدددز ت  ألمدددر  عبدددقرة عدددن قصدددص 

 محكقيق  ال عالقا  هق بعنم ن   ومطمط.
 

 : ادلخطٌط ًصفا: ثاني
( فدا وكخبدا ٖٙٔٓبدرقم   وحفمظدا ومطمطدا     ومطمطا نقدما وصدمرة عدن 

علة  ودقيكرم فديلم( ، م  ومجمدة وصمرخهق (35)نقما فريدةمها ، /دبلن ير ند  خربخا/قش
، نقددما جيدددة ، معدددد ممر قهددق وقئددا (ٕ٘ٔبددرقم  /   وكخبددا   وركزيددافددا جقوعددا   ومصددل
ون حجم وخمقدط،  مط نقد  مهدم بمدط   و  دل ففدا  ( صفحإٗٔمرقا مقبع مرقق  

آمدددر   جدددزت م  حوددد هلل محددددف مصدددلم خ  علدددة وحوددد م  ددد  مقدددلم، كخبددد  م(: " ٚٗ  مرقددا  
علددا بددن وحوددد بددن جويددل   وعددقفري   وددق وا بدوشددل، فددا شددهمر قددنا  حددد  مثوددقنين 

بدر مموقوقئا بعد من قدوع ودق فيد  ودن  ألمبدقر علدة   شديمخ   ودذكمرين فدا ممل كدل م
فيددد  فدددا   خدددقري    ودددذكمر" ،  ومطدددمط يحدددمي  حدددد عشدددر جدددزت  مكدددل جدددزت يبددددم بعندددم ن 

فيهق   و  ل  قو  ممحيقنق يذكر خقري  موكقن قوقع   ؤلمبقر فا  مينخها بمقخوا يذكر
م  جزت   وحودل كل جزت،  ومطمط  يس  د  عندم ن عدقم ثقبد  مم وددمن علدة   ومطدمط.

 قبع مرقق .يوع فا 
 

 ثانثا: حمخٌاه:
ودن   وصدقدر   وهودا  م  خحويدلم  خحليدل  قيد   در قدا قً ومطمط هذ    كخقسيعّد 

كودق  شددخول علددة ،   نقددقت فدا حوبددا صددر  إلقددالم م  عصدر  ألوددمي بممبدقرعنددا   خدا 
كددذ   ،مبلددع عددد   نقددقت خقددعق معشدرين  وددرمة    ددة   عصدر   عبققددا خرجددعقليلدا  ممبدقر

مل خنقمل ممبقر حم ري   قيد   وقيح علي  خ ون ممبقر  مقصصق محكقيق ، فق جزت  أل
  قدددالم ، م  ثدددقنا خندددقمل ممبدددقر حدددم ت مم   بشدددر، م  جدددزت   عقشدددر خندددقمل قصدددا بلوددديس 
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مقليوقن، ف ال عن   جزت   حقدي عشر   ذي خ ون ممبقر   نبا ميمس مزمجخ . م دم 
ق جدقت  يبين   و  ل قبس  مخيقر ه الت   نقمة عدن غيرهن.مبويدا  ألجدز ت منمردهدق كود

 جزت في  ممبقر حم ت مم   بشر. -فا   ومطمط: 

  جزت في  ون ممبقر و ونا بن  بهلدمل   عقبددة ، مفيد  ودن ممبدقر ويومندا   كلبيدا  م   -
يزيد بن وعقميا بن مبا قفيقن ، مفي  حكقيا  نقئلا بند  عودقرة   كلبيدا زمج وعقميدا بدن 

قن ، مفيد  حكقيدا دعثودقن بدن عفد مبا قفيقن ، مفي  ون ممبقر نقئلا بند    ور فصدا زمج
  صدػر    فويهدا  ت نم ر جقريا   م يد بن يزيد بن عبد   ول ، مفيد  ودن ممبدقر مم   ددرد 

   شقويا .

، مفيهددق  بددن عثوددقن بددن عوددرم  فيدد  وددن ممبددقر عقئشددا بندد  طلحددا بددن عبددد  هلل  -
 دعقت   كرس.

  جزت في  ون ممبقر هم  عخيوا   حقين بن علا ر ا  هلل عنهوق ، ممم مبدقن بند    -
الل ، ممم دعخبا بن ربيعا بن عبدد شدوس بدن عبدد وندقل، ممم   بدر ت بند  صدفم ن بدن هد

ج مبدددا حكدددم ، ممم قدددعيد ، ممم قدددنقن بنددد  ميثودددا بدددن مر شدددا ، ممم وقدددلم   ممالنيدددا زم 
 وقلم   ممالنا ، مغير ذ  .

  جزت في  ون ممبقر قالوا مشعرهق، مون ممبقر قديدة   عقبددة ، مودن ممبدقر عخبدا    -
  وػنيا  ، مون ممبقر عريس   ومومنيا مشعرهق، مون ممبقر عفر ت بن  عودقل صدقحبا 

 عرمة بن حز م مشعرهق .

ممبقر فقمخدا بند  قرظدا    جزت في  ون ممبقر عزة صقحبا ُكثير مشعرهوق، مفي  ون  -
 ورمة وعقميا بن مبا قفيقن، مفي  حكقيا عن بعض   وجقهدين، مفي  ون ممبقر فقطوا 
بن    حقين بن علا بن مبدا طق دس، مفيد  ودن ممبدقر قزعدا   حجقزيا،مفيد  ودن ممبدقر 

  يلة بن    جمدي   ػققنيا مقطر   ند .

 .  سفي  ون ممبقر قكينا بن    حقين بن علا بن مبا طق  -
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بن   رحقل صقحبا خمبا بن   حوير    جزت في  ون ممبقر  يلة  الميليا بن  عبد  هلل -
بن قفيقن بن كعس مشعرهوق، مفي  حكقيا عن وريا  ورمة هشقم بن عبد   ول  مودرم ن 

 وحود، مفي  قصيدة  فا   قنا . بن

(  وددرمة ، م ددم يبددين   و  ددل قددبس ٜٕبلددع عدددد   نقددقت   الخددا خنددقم هن   ومطددمط    -
 مخيقرف  هذف   نقمة ، م غلدس   ظدن من هد الت   نقدمة خدم  مخيدقرهن حقدس ودق قدوع  ودن 

 شيمم .
 

 سابعا: أىميخو:
ريميدا ممدبيدا خكون مهويا   ومطمط ون مالل وق حم ف ون ممبدقر ذ   قيودا خم

، خعزز  ألمبقر   خا مصلخنق عن ه الت   نقدمة ودن مدالل   وصدقدر   خمريميدا مبق خدق ا 
 خ فا وصدر  آمر  لبقحثين فا در قا هذف   رم يق  م ألمبقر.

 خامسا مصادسه:
 ودددد  عخودددد   و  دددل علدددة خلودددا   رم يدددق    شدددفميا ودددن مدددالل  إلقدددنقد ميوكدددن 

  نصدددمص ودددن هدددذف  وعظدددم   ودددق وا يدددل كدددقن ينودددلح حصدددقت   رم يدددق    خدددا خلوقهدددق ، 
   طرل ونهق:

جدقت ، حيدل نجدد   كثيدر ودن   رم يدق  م ألمبدقر خبددم بممبرندق ،  ) لسم"ع و لقرر   ( -ٔ
ممبرنق   حقفظ   إلوقم   عق م مبم وحود   وققم بن   شي    فويد   إلودقم م( " ٕفا   مرقا  

،   بد  هللدا  هلل  بددن عدددن بددن هبددد حقدد  عددق م   حددقفظ شددي   إلقددالم مبددم   وققددم علددا بددن  
قرمف علي  بجقوع دوشل عورف  هلل فا   عشر  رمدر ودن جودقدي  رمدر ودن قدنا  حدد  

زت  ألمل : " آمددر   جددزت م  حوددد دا   جدددمثوددقنين مموقددوقئا" ، مجددقت فددا   مرقددا وددن نهقيدد
ن هلل موندد  مصددلم خ  علددة قدديدنق وحوددد م  دد  مقددلم مقددوقع علددا بددن وحوددد بددن علددا بدد

جويل   وعقفري   ودق وا بدوشدل بعدد من قدوع  علدة   شدي    فويد   إلودقم   عدق م   حدقفظ 
مبم وحود   وققم بن   شي   إلوقم   حقفظ مبا   وققم  علا بن   حقن بن هبا  هلل  بن 
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صدقت عددد   درم ة فدا   ومطدمط ميوكدن  ح  شدقفعا فدا   خدقري    ودذكمر مم د .  عبدد  هلل
قددوع وددن مبددا وحوددد   وققددم بددن   شددي   بددن عقددقكر  مكوددق يلددا:  كلددا م  جددزت   وحوددل 

مبددددا   وم هددددس ( رم يددددا. موددددن ٕٔ( رم يددددا ، مفددددا   جددددزت   وحوددددل قددددوع وندددد   ٚٔٔ 
، مفدا   جدزت ( رم يدا ٜٗهدد(   مدذ وند   ٙٛ٘بن هبدا  هلل بدن صرصدري    (ٖٙ   حقن

 قوقعيل  ( رم يق . مونٖ  ( رم يق . مون مبا   حقين عبد  هللٗ   وحول قوع ون  
( رم يددددق .مون مبددددا   حقددددين ٖ( رم يددددق . موددددن مبددددا غق دددس بددددن   بنددددق  ٖبدددن جددددمهر  

مفا   جزت   وحودل قدوع ( رم يا ، ٓ٘هد(  مذ ون   ٘ٛ٘بن حوزة   قلوا   (ٖٚ  حود
 بن   بنق رم يخقن. عبد  هلل ارم يخقن. مون مبون  

ل فدا   مرقدا قدقودن هدذ    طريدل مهدا:  رم يدق عددة ، حيدل مرد   (ٖٛ  ) لِوش"د ( -ٕ
س( : "ققل مقرم  فا كخقس مبا   فرج علا بن   حقدين قدقل : قرعدا حجقزيدا ٜٙ 

 قديوا...".

 ن وعظم   رم يق  وقدخوقة   دة حدد كبيدر ودن خدقري   بدن عقدقكر   دذي رم هدق  بند   -ٖ
 مبم وحود   وققم.

 

   منيجو:سادسا : 
 ذي يبين   ومطمط  يس    وودوا كوق  عخدنق من نجدف فا بد يا كل ومطمط  

 صدددفحق    ومطمطدددا ودددن مدددالل   خخبدددع م القدددخور ت م    و  دددل فيددد  ونهجددد  فدددا   كخقبدددا.
 مكوق يلا:فا بنقت هيكليا   كخقس   عقم    وق واخعرفنق   ة مطا 

 ذ  ألمبددقر م رثددقر جريددق علددة عددقدة   وحدددثين،م رم يددق       وددق وا علددة ذكددرعخوددد   -ٔ
 ألودددمي ودددع خندددقمل   عصدددر قدددالم م  شدددخول  علدددة خرجودددا ألشدددهر   نقدددقت فدددا صددددر  إل

بعض  ألمبقر حمل  ألنبيقت   ققبوين...مهذف  ألمبقر وخنمعا خشول قصصهم منم درهم 
فا ونهجد  هدذ   نوع شم هدهم   شعريا بشكل يخصل ب  ميعبر عن ، مهم  قرس وق يكم 

 قخطقع   و  ل من يودم  نق فا هدذ    مهكذ ون ونهجا  ألصفهقنا فا كخقب   ألغقنا.
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خقس قلقلا ون  ألحد ل م ألمبقر مخر جم وخنمعا، موم قل ونفصلا، خوع علة شكل   ك
 ،خح  عنقمينهق   رئيقيا.خقبعا مونخظوافصمل ممبم س محلوق  وخ

.  ذ يبدددم فددا كددل جددزت بددذكر عنددم ن ققَّددم   و  ددل كخقبدد  هددذ    ددة محددد عشددر جددزت ً  -ٕ
وع ذكر  قو  كقوال    جزت م هم   عنقمين   ذي قيخنقم     ومطمط بمط عريض غقول

، وم دددحق من هدددذف  ألمبدددقر قدددوقع ودددن شددديمم  فدددا بد يدددا كدددل مبدددر. جدددقت فدددا   مرقدددا 
قددوقع  علددا بددن وحوددد بددن  " جددزت فيدد  ممبددقر حددم ت مم   بشددر صددلة  هلل عليهددق س[ ٔٔ]

مثددر". ممحيقنددق يكددرر ذ دد  مي ددق فددا مخددقم ممل كددل فددا علددا بددن جويددل وددن   وددذكمرين 
  رم يدددق  هدددا قدددوقع ودددن شددديم  مبدددا وحودددد   وققدددم فدددا    جدددزت بق خمكيدددد علدددة من هدددذف

س[ : " آمرهدق  نخهدة   يندق ودن قصدا  دم محدم ت م  حودد هلل ٜٔدوشل. جدقت فدا   مرقدا ]
بدوشدل بعدد من قدوع  بن وحود بن علا بن جويل   وعقفري   وق واموّن  مقوع  علا 

 وق في  ون  ألمبقر علة   شيمخ   وذكمرين بد يا كل حديل".

كوق ،  ألومي م  عصر ،   نققت فا حوبا صدر إلقالم قرعدد ون دبممبنا عهخم م   -ٖ
 .  ة   عصر   عبققا ةقليلا خرق  شخول علة ممبقر

 عخوددد   وددق وا فددا جوددع وددقدة كخقبدد  وددن وصدددر:   قددوقع وددن شدديمم  مهددم يعدددمن  -ٗ
،  ، محقدددب  من خعلدددم من   وجلددددة  ألم دددة ودددن   كخدددقس بق وئدددق  رم  عدددنهم مقدددرم علددديهم

 وئٍا مقخا مموقين شيًمق بق قوقع . وم ردهق عنممذ  

 مبرندق م[ : "ٕٚجدقت فدا   مرقدا ] كل رم يا ممبر يذكر   قدند   كقودل  لدرم ة .بد يا  -٘
  حددقفظ مبددم وحوددد   وققددم قددقل: ممبرنددق مبددم   وعوددر  ألنصددقري فددا كخقبدد  ، محدددثنق مبددا 

بدددن وحودددد بدددن  عنددد  ، قدددقل: ممبرندددق مبدددم   حقدددين بدددن   طيدددمري ،ممبرندددق علدددا بدددن عودددر
بر هيم   بروكا ، ققال : ممبرنق مبدم عودر بدن حيميدا، ممبرندق مبدم عودر وحودد    حقن، م  

 بن عبد   م حد، ممبرنق ثعلس عن مبن  ألعر با ققل:..."

محيقنق يمرج عن   وم مع   ذي مر دف مي ع عنم ن جديد   ممبدقر ممدر ( فيخندقمل  -ٙ
 .م( ٚ٘مشعقر محكم كوق جقت فا   مرقا  
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 : منيج انخحقيق:سابعا
  وكخبددددددا  (   ومجددددددمدة فددددددا  وددددددقيكر فدددددديلم علددددددة وصددددددمرة  فددددددا   خحويددددددل  عخودددددددنق .ٔ

، مصدال ق   نقما   خا بين ميدينق، فود عددنمها نقما فريدة جقوعا   ومصل،/  وركزيا
  وعرمفا،  كا يمرج   نص بصمرة  م ألدبيابويا  ألصمل   خقريميا ممجرينق   ووقبلا وع 

  وحقفظددا علددة شددكل   ددنص  ألصددلا جهددد  إلوكددقن، كوددق عنينددق صددحيحا مووبم ددا وددع 
 بخحرير   نص قبل كل شات  نودم كالم   و  ل بكل موقنا.

وددددع    ومطددددمط   ددددم ردة فددددا ألمبددددقر م  حكقيددددق  م ألبيددددق    شددددعريا قونددددق بووقرنددددا  .ٕ
 .ريميام  وصقدر   خ

فخرجوندددق كوقعنيندددق بخمدددريج خدددر جم  ألعدددالم، ، م  بلدددد ن  وددددن قوندددق بخعريدددل بعدددض  .ٖ
  بع هق بخر جم ومجزة ، م كخفينق ببع هق بقإلشقرة   ة وصقدر خر جوهق فا   هقوش.

ر عيندددددددق جقندددددددس   ودددددددر تة   فمثبخندددددددق   هودددددددز   بددددددددل   يدددددددقت  فقئدددددددد(، ممثبخندددددددق  أل دددددددل  .ٗ
  مقددطيا وعقميا( م  هوددز     وخطرفددا  قددوقت(، مصددححنق م ددع   نوددقط فددا وم  ددعهق، 

رة مرمد هدددذف  أل فددددقظ، كودددق مرد  كلوخق ممبرندددق م دددم نشدددر   دددة ذ ددد  فدددا   هدددقوش،  كثددد
 بدددددلمحدددددثنق( م  ومخصددددرة بددددد منق(  نددددق( كثيددددر  فددددا  قددددنقد كددددل رم يددددا فكخبنقهددددق وطم ددددا 

، العخوددقد   و  دددل نظددر   ملدددم صددفحق  وصدددمرة   ومطمطددا وددن   خدددرقيمم   ومخصددرة ، 
مقدد قوندق نظقم   خعويبدا فدا خرخيدس   صدفحق ،  عخوددنق خدرقيم   وفهدرس آرثدر ج  ربدري، 

بم ع رقم   صفحا د مل قمقين وعومفين ]رقم   صفحا[ قبل   كلوا  ألم ة   م ردة فا 
ل ، فم عنق   نوقط م  فم صل د، منقونق   كخقس بوق يخفل م  طبع   حديبد يا كل صفحا 

 م ألقم س.
لكخددقس صدمر  وددن   صددفحق   ألم دة م ألميددرة  لنقددما   مطيدا   وعخودددة فددا   ندقم حو .٘

   خحويل.
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 اخلامتـــــــــت

 

 فا نهقيا   عول هذ  يوكن  جوقل مهم   نخقئج بقرخا :
ُيعددد   وددق وا محددد مبددرز علوددقت عصددرف ، موددق نددقل وددن وكقنددا عظيوددا عنددد   فددقخح  -ٔ

شػق   ونصس  مطيس   ودس(  ال د يال علة ذ  .  صالح   دين  أليمبا م  
مخ جلا علة رمقهم مبم رم    وق وا   كثير ون   رم يق  م ألمبقر قوقعق ون شي -ٕ

 وحود   وققم  بن عققكر.
ودددق رم ف   ودددق وا ودددن رم يدددق  مممبدددقر حدددمل خدددر جم ألشدددهر   نقدددقت ي كدددد  ألمبدددقر  -ٖ

  دددم ردة مي دددق فدددا كخدددقس خدددقري  وديندددا دوشدددل البدددن عقدددقكر ودددع  مدددخالل بعدددض 
  أل فقظ محيقنق.

 يعد هذ    كخقس ممل و  ل  لوق وا كخب  منقم  بيدف ميعد ون   نفقئس. -ٗ

  دلهحقاثدلهحقاثاا
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 صٌس من اجلزء احملقق من ادلخطٌط
  ادلبحث انثانث : حتقيق ادلخطٌطادلبحث انثانث : حتقيق ادلخطٌط

  

ت )
َ
ين

َ
ك
ُ
ت )فيو من أخباس س

َ
ين

َ
ك
ُ
 ( بنج احلسني بن عهي بن أبي طانب ( بنج احلسني بن عهي بن أبي طانب 9393فيو من أخباس س

عهي بن مجيم ادلعافشي ادلانقي من انشيٌخ ادلزكٌسين عهي بن مجيم ادلعافشي ادلانقي من انشيٌخ ادلزكٌسين   مساع نعهي بن حممذ بنمساع نعهي بن حممذ بن
    أًل كم خرب ًحكايتأًل كم خرب ًحكايت

 بقم  هلل   رحون   رحيم م  حود هلل رس   عق وين مصلة  هلل علة وحود  س[ٔٚ]
 مبرنددق   حددقفظ  إلوددقم مبددم وحوددد   وققددم بددن   شددي   إلوددقم   حددقفظ مبددا   وققددم 

ف عليد  قدرم، مقددس رمح م  ددف ،  ا   شدقفع بن عبدد  هلل علا بن   حقن بن عبد  هلل
بن وحفمظ بدن   فقر ا مبم   وم هس   حقن بن عبد  هلل ، م  شي   إلوقم   عق م بدوشل

بددن علددا بددن ملدددمن   دوشددوا ،   هلل هبدداوطيعددا م خػلبددا  فددظ بدوشددل ، ممبددم   حقددين 
قوقعيل بن جمهر بن وطر   فر ت، مغيرهم ، قق م  :  مبرنق   حقفظ  إلودقم مبد م   وققدم م  

 انٌسقت األًىل من ادلخطٌط
 

 

 انٌسقت األخرية من ادلخطٌط
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، قددقل: ، مقدددس رمحدد  بدوشددل  شددقفعا  بددن عبددد  هلل علددا بددن   حقددن بددن عبددد  هلل
بند    حقددين بددن علدا بددن مبددا  (ٔٗ م قددوهق مويودا، ميوددقل موينددا، ميودقل آونددا (ٓٗ قدكينا

معددن قددلفهق ، قدددو    طق ددس بددن عبددد   وطلددس بددن هقشددم بددن عبددد ونددقل   هقشددويا
دوشددل وددع مهددل بيخهددق بعددد قخددل مبيهددق، ثددم مرجدد    ددة   ودينددا، ميوددقل  نهددق عددقد    ددة 

 حدث  عن مبيهق رم  عنهق فقئد   ودنا وم ة عبيد  هلل دوشل بعد ذ  ، ممن قبرهق بهق.
 بن مبا ر فع.

فورمنددا عليدد  بدوشددل،  حوددزة بددن علددا   قددلوا،بددن   مبرنددق مبددم   حقددين  حوددد 
بن ريذة، ققل: ممبرنق قليوقن بن  حود، حدثنق وقدعدة بدن قدعد  (ٕٗ ققل: ممبرنق مبم بكر

  عطددقر   وكددا، حدددثنق  بددر هيم  بددن   ونددذر   حز وددا، حدددثنق  قددحقل بددن  بددر هيم وددم ة 
ا فقئددد وددم ة دثنحددبددن وقهددقن  الزدي ،  جويددع بددن حقرثددا  ألنصددقري، حدددثنا عبددد  هلل

: قددقل ندد    حقددين بددن علددا عددن مبيهددق ، قددقلبددن مبددا ر فددع ، حدددثخنا قددكينا ب عبيددد  هلل
 .(ٖٗ "حولا   ور ن عرفقت مهل   جنا يمم   ويقوا" :  رقمل  هلل 

 قددرمف عليدد  بدوشددل، ققل:ممبرنددق مبددم عبددد  هلل،  مبرنددق   حددقفظ مبددم وحوددد   وققددم
 م : يدد  مبددا غق ددس، ممبددا   حقددين بددن   فددر ت، قددق  بنددق كخقبددا، محدددثنق مبددا عندد ، معددن مم

، ققل: ممبرنق مبم طدقهر   وملدص، قدقل: ممبرندق  حودد بدن ممبرنق مبم جعفر بن   وقلوا
فهدا قدكينا بند    حقدين بدن علدا بدن مبدا طق دس،  هدق ممبدقر وشدهمرة، م[ ٕٚقليوقن ]

 .(ٗٗ مقد رم  عن مبيهق، رم  عنهق فقئد   ودنا
فددا  (٘ٗ حوددد   وققددم قددقل: ممبرنددق مبددم   وعوددر  ألنصددقري مبرنددق   حددقفظ مبددم و 

،ممبرنق علا بن عور  (ٙٗ كخقب ، محدثنق مبا عن ، ققل: ممبرنق مبم   حقين بن   طيمري
بدر هيم   بروكدا، قدقال: ممبرندق مبدم عودر بدن حيميدا، ممبرندق مبدم  بن وحود بدن   حقدن، م  

يرم  عن قكينا بن   با ققل: عور وحود بن عبد   م حد، ممبرنق ثعلس عن مبن  ألعر 
  حقين، منهق جقت  مها صػيرة   ة موهق مها خبكا ، فوق    هق:وق  ! فوق  : ور  

 .(ٛٗ فلقعخنا بمبيرة فممجعخنا قطيرة (ٚٗ با دبيرة
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مبددم وحوددد   وققددم قددرمف عليدد  بدوشددل، قددقل: ممبرنددق مبددم   حقددين  مبرنددق   حددقفظ 
، من مبددق  حوددد بددن عوددر بددن   وقددلوا  ذنددق بددن وحوددد بددن كقوددل بددن وجقهددد،ممبرنق وحوددد

، حددثنق بدن عودر ن بدن ومقدة مجدقز  هدم، قدقل: وحودد بدن  حودد   كقخدسوحودد  عبيد  هلل
 ل، حددددثنق وحوددد بددن  حودددد بددن عيقددة، حددددثنا وحوددد بدددن بددن مبدددا قددعد   ددمرّ  عبددد  هلل

 ودق مدرج وصدعس بدن   زبيدر فصدقر   ف ل   نهشلا، حدثنا مبم وقدلم   مشدقس، قدقل: 
 عشرة ميقم ون   كمفا كخس   ة قكينا بن    حقين علي    قالم . علة

 ْشرِ دعَ  علة ون ِ  مصبح ُ  َفَودْ   عقرٌ دش يَنَنقدمبَ  ي َ دَمبِ  من ز ً دعزي قنَ دَمكَ 
 َشْهرِ  علة صر ُ دف َليَهقدِوث  زدد ُ   ذ ادوِ لَ دين فقع لعَ  ق م هللِ وَ قهُ دممبك

 (ٜٗ رِ د  َدهْ  رَ دِ آم ادَنلَخوِ  مالدب قلُ دَممَ  ادمنن يممَ ينا ونهوق   َ د ع ممبكدة
 فلوق قخل منشم  قكينا خومل:

 َر َوقدَ ير    ومَ   ال بق قُيمِل ح         َد   ذيدِإن خوخلمف خوُخُلم    وقجِ دفَ 
 (ٓ٘   ة   قيِل حخة ممرُدمُف ِحَوقَوق        اديَّ دِ   وق َمقَض   ُحَقين َوندمقبل

 
، ققل: مبرنق مبم وحود   وققم قرمف علي  بدوشل مبم مبرنق   حقفظ  ب[27]

 مبرنق مبم حقود  ألزهري،  مبرنق مبم قعيد بن : ققل   ذنق (ٔ٘ بكر   شحقوا
حودمن، مبرنق مبم حقود بن   شرقا، حدثنق وحود بن يحية، حدثنق مبم صق ح، حدثينا 

ق،ققل:   ليل، حدثنا يمنس عن  بن شهقس فا   ورمة خنكح نفقهق بػير  ذن م يه
زمج  قكينا بن  حقين نفقهق  بر هيم بن عبد   رحون بن عمل، فكخس فيهق هشقم 
بن  قوقعيل   ة عبد   ول  بن ورم ن، فكخس عبد   ول  من يفرل بينهوق  فإن كقن 

 دمل بهق فلهق صد قهق بوق  قخحل ونهق، م ن  م يكن دمل بهق مطبهق وع   مطقس.
بن   بنق  ذندق، محددثنق  قل:  مبرنق مبم عبد  هلل مبرنق   حقفظ مبم وحود   وققم، ق

: مبرنددق مبددم جعفددر بددن ، قق م مبددا عندد ، معددن مميدد  مبددا غق ددس، ممبددا   حقددين بددن   فددر ت
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  طمقدددا، حددددثنق   زبيدددر بدددن    وقدددلوا، مبرنق مبدددم طدددقهر   وملدددص، ممبرندددق مبدددم عبدددد هلل
د يدة بن  عببن قالم عن شعيس بن صمر، عن مو  قع (ٕ٘ بكقر، ققل: حدثنا وحود

يدق  (ٖ٘  وي  قكينا بن  حقين بدين وكدا موندة قق د : فوق د : قفدا هلل بن قق م، قق  : 
مكشف  عن  بنخهق، قق  : فإذ  بهق قد مثولخهق بدق حلا، فوق د : ودق م بقدخهق  بن  عبيد  هلل

  يقف  ال  خف ح . 
 حودد  رندا مبدم بكدر مب: ، قدقل(٘٘  الروندقزيبدن علدا  (ٗ٘ منبئنق مبدم   فدرج غيدل

 مبدم حددثنق،محود بدن قدليوقنحددثنق  م[ قدقلٖٚ]،مبدم نعديم   حدقفظ:، قدقلبن علا بن ثقب 
  قددكينا قددكينا جقريددا :قق دد : يوددمل مبددا قددوع  :قددقل، قددالم بددن وحوددد ، حدددثنقمليفددا
  ددا يوددمل :قق دد ،عقد  ثددم فددذهب !  حقجخدد  وددق: قق دد ، حقجددا  ددا يوددمل رجددل بق بددقس
 .  دجقجدا   دة   دي  حقجا فلعلهق :قق  ،مكثر مم ورخين مم ورة ذ   فعل  حخة، حقجا

 ٘ٙ) 
 بن ونصمر مبم ممبرنق مبرنق   حقفظ مبم وحود   وققم قرمف علي  بدوشل، ققل: 

   حقددن مبددم ممبرنددا،   مطيددس بكددر مبددم ممبرنددقمحدددثنق مبددا عندد ، قددقل:  ،  ذنددق (ٚ٘ زريددل
 بدن وحودد حددثنا ،ا  ورزبدقن ومقة بن عور ن بن ممبرنق وحود،   ووا ميمس بن علا
 حددثنا، شدبيس بدن (ٛ٘  هلل نق عبدد، حددث  نحدمي يحيدة بدن محودد نق،حدث   طقهري طقهر
   دذي مند  عدقور مبدق يدق  د  فوق د  ، مذيندا بن بعرمة قكينا ور : ققل، عثوقن بن عور
 :خومل

 
   نظري فا ذ     رّ ا هَ خة  ِ خة َم َ حَ  ذي قلمٍ  يممَ  ر ْ نظرة  ا  َ  يق

 فققخخري خرَ   قّ  (ٓٙ سُ عندي خح قد كن َ    دب ي فبح ُ رّ قِ  (ٜ٘ ممبثثخهق قق  ْ 

   
(ٔٙ موق م وا علة بصري م  ِ دا هَ غطّ   هقد  ن حم ا فول ُ وَ  بصرُ خُ  م ق َ 

 

   
 :   وقئل ممن 

 ْمِم َمْبَخِردُ دَم ِقوقت   وَ دنح (ٖٙ مقبل ُ  لُحسِّ فا َكِبِدي  (ٕٙ  ذ  َمجدُ  مذ 
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(٘ٙ ُد درٍّ علة  أَلحشقت َيخَّوِ دَ فَوْن ِ ح    ظقهرف بَبْرِد   وقِت  َرْد ُ بَ  (ٗٙ هذ    
 

   
 

 .(ٙٙ قليم قلس ون هذ  مرج كقن  ن جم ريهق   ة ممشقر  حر ئر هن:  قق  
 مبددمعليدد ، عددن مبددا  بور تخددا مبرنددق   شددي    صددق ح مبددم   حقددين  حوددد بددن حوددزة 

   كندقنا،  مبرندق محودد بن   عزيز عبد ، ققل: حدثنق ألكفقنا  حود بن بنهبا  هلل  وحود
 بدددن  قدددوقعيل بدددن   دددم رل عبدددد بدددن ودددز حم   حقدددن مبدددم ،  مبرندددق  دددر زي وحودددد بدددن خودددقم

س[ عبددددقد   بصددددري قدددددم دوشددددل، منددددزل فددددا د ر مديجددددا فددددا قددددنا خقددددع مثالثددددين ٖٚ]
، حددددثنق وحودددد بدددن عبدددد   دددرحون بدددن  بدددن زكريدددق   ػالبدددا (ٚٙ ، حددددثنق وحوددددامثالثوقئددد

مرجدد  ، حدددثنا بعددض مهددل   كمفددا، قددقل:    ر ميددا (ٛٙ ثنا مبددا عددن حوددقد  وققددم، حددد
حقجدددق فمخيددد  وندددزل قدددكينا بنددد    حقدددين وقدددلوق عليهدددق، ٌوعظودددًق  حوهدددق فم فيددد  ببقبهدددق 
  فرزدل،مجرير،مكثيرعزة، مجويل،م  نقس وجخوعمن وق بين ووخدبس ودن علوهدم، مندقظر 

عليهددق قودديص كددمن شددعقع   شددوس   دديهم، فلددم   بددل  ال يقددير ، حخددة مرجدد  جقريددا  هددق 
ذ  هدددا بي دددقت عطبدددمل  دددم يشدددنهق قصدددر مال طدددمل،  (ٜٙ فيودددق بدددين جلددددهق مقويصدددهق، م  

 (ٓٚ فوق  : قيدخا خودرم علديكم   قدالم، مخودمل  كدم ميدن   فدرزدل، فودقل: هدق مندق ذ   قق د 
 خومل    قيدخا من    وقئل :

     َملُ دْ َدَعقِئُوُ  معزُّ َمَمط  خقً دَبي          َوَ    قوقَت بنة َ َنق دَ   ذي ق  ن
   

(ٔٚ لُ دِلُ    قوقِت فإن  الُ ْنوَ دوَ            ق   وليُ  موق َبَنة دبيخًق بنقف  ن
 

   
 ممن    وقئل:

 كققُرفْ  (ٕٚ   رمسِ  كوق  نَوّض بقٍز مقخُم     ًا ديَن َققودْن َثَوقندِ ُهوق َدّ خقنا و
 َرّجق مم َقخيٌل ُنحقذُرفْ دَحاٌّ يُ  م    (ٖٚ نقدخق فلوق  قَخَمْ  ِرجالَي فا  ألْرضِ 
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 (ٙٚ َدققِكُرفْ  (٘ٚ عليهق ُوَػّلَوًا دمنا  (ٗٚ  فمْصَبحُ  فا   ومم   وعمد ممصبح 
ققل: نعم، منق   وقئل ، قق   قمتة   ، ق دي  حقجخد  م خد  وقدرخ ، ثدم  مبدر  عنهدق 

  فلددم خلبددل مال يقددير  حخددة معددن نفقدد  ، مهخكدد  قددخرهق، هخدد   هلل قددخر ، ثددم  نصددرف
 ، قق  : خومل    قيدخا آن    وقئل:فوقل منق ذ مرج ، فوق   ميكم جرير ، 

 
 مَقْبَل َ ْمِم   ُعذَّلِ  (ٚٚ َقْبَل   رَِّحيلِ          ْيُكمُ دالُم َعلَ ديق ُمم نقِجَيَا   قّ 

ذ  غدددم ِ   م[ٗٚل]ّجدد  حُ  (ٛٚ   شددقحجق  رمحَ   ُقددوَ بَ َقدد           خحيدداٌ   ِ فبقكرخْدد م  

   
(ٓٛ َعلدُ  وق  م َمفْ لدْ يِل َفعَ دَيْمُم   رَّح   َمنَّ آِمَر َعْهِدكُم  (ٜٚ َ ْم ُكْنُ  َمْعرلِ 

   
 

 ققل : نعم ،منق   وقئل  هذ  ، قق  : غفر  هلل    يق مبق حزرة ممن    وقئل:
 لَّ َور مِ دُرمُم كُ دمَممم   ُهُومم يَ      َر ِنَيقِم   دقر    هومم ًفِبخن َغيْ 

 م مِ د   ألقدعد ُمم ئدم  عيَش ب        عد َونز ِا   لِّم دُذمَّ   ونقزَل ب
  قالمدعا بدمقُ    زيقرة فقرج    طرقخَ  صقئدة   ولمس م يس ذ   

 ٛٔ) 
قددقل: نعدددم، منددق   وقئدددل هددذ ، قق ددد : فقددمتة  ددد  جعلخهددق صدددقئدة  ولبدد  حخدددة  ذ  منقمددد   

ب ، مقل :  يس ذ  مق    زيقرة فقرجعا بقالم، ميل ، مهل ببقب  م وي  ون دمنهق حجق
خكمن   زيقرة  ال بق ليل، مال رفع  حجقب ، مممدذ  بيددهق ، مقربد  وجلقدهق، م دم خردهدق 
بحقرخهق، مقل  هذ ، مق    زيقرة ، فقدملا بقالم، فقمتة    ،ققل:  جل ، فقمتة  ا، 

عزة، قدقل: هدق مندق ذ  ، قق د :   كثيرثم  نصرف ، فلبث  قليال ، ثم مرج ، فوق  : ميكم 
 خومل:     قيدخا، من    وقئل :

 مر عا ُنجموًق فا   قوقت كمننا          ممكدل بقالخا َخػديس مخدطلع  
 بدنقرِف         يعين  ا قلبا َفولدبا ودرمع (ٕٛ  ذ  وق بدَد  َنجٌم يلمح  
 (ٖٛ دينا َخقخهل مخدَدوعَشفي  فوق ُطمل  شخيقِقا   ة   خا        قبخنا َفع  
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ققل: نعم، منق   وقئل هذ ، قق  :غفر  هلل    م ومو  مال كخس علي  بهذ    كالم قيئا 
 مبد  ممن    وقئل:

  ِ دلَّ َمِرْجٍل َروة فيهق   زَّوقُن فشُ         َ ُكْنُ  َكِذي ِرْجَلْيِن ِرجٍل صحيحٍا 
 ِ   ْقخولَّ ِ (ٗٛ   وفقرعلة َظْلعهق َبْعَد        ّوق َخَحقَوَلْ  دَمُكْنُ  َكَذ ِ    ظَّلِع    

  قخحلَّ ِ  وق معر  نق ون عزَّةَ د           ومقورٍ  د تٍ  يرَ دغ وريئقً  ئقً دهني     
 (٘ٛ ز َّ ِ  َعزَّةَ  َنْعلُ   ن  ٍ دشقو مال           رَّد دبق   عزَّةَ  بق ّد عا منق فوق 

م ومودد ،مال كخددس عليدد  بهددذ    كددالم  هلل  دد   ققل:منددق   وقئددل هددذ ، قق دد : غفددر ب[27]
 قيئا مبد ،ممن    وقئل:
 عُ دالئُل  مربددَّ   مد ذ  عُ  (ٙٛ ر مٌ دك        ٌل دنِ  َمالئِ دزَّ وِ دمَمعَجَبنا يق عَ 

ِ  َحخَّة   حيَن يطوعُ  (ٜٛ مقبقس   هم  (ٛٛ منود       (ٚٛ خذكري   عقشل   هم ُدُنمُّ
 عُ دَمَيْون ُيْعِطا  منينِ   (ٜٔ  ذ َخ ِ دْ َفَلي          (ٜٓ  زو   نق بق بمل ودن  طريوا 

ققل: نعم، منق   وقئل هذ ، قق  : فقمتة   ، جعلخهق ذ   منين خعطا ون يقدخحل   وندع، 
مخونددع وددن خقدددخحل  إلحقددقن م  عطيددا، قدددقل: نعددم، فقددمتة  دددا م نصددرف .فلم خلبدددل  ال 

قق  : خومل    قيدخا، من   يقير  حخة مرج ، فوق  : ميكم جويل، فوقل: هق منق ذ  ،
   وقئل:

 ميق َوْن مجقَس   عبَد ميمَس   ذ َدعق            َمكدقَن َطدميَل َ يل  َيخولدَول 
 يمنٌس فمَجدَقَب            َ د  ُظلوق  َجمل ٌحم  يهلل (ٕٜ َميق َوْن َدعدقف 
 دقَن َيمولميق َوْن فد   قحقل ِوْن  ِبرَحوا           َمرد   ة َيعومس َوق كَ  
 علا   ها َرد َون َقطع   هَدم             فإنا بدِ  ِفا ُكِل يَدممٍ ممكدل 
ال َفومخق  ن فا   َومِ  َر حدا          مفا   ومِ  َر حقٍ  ِ َون َكقَن يعول   (ٖٜ م  
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ققل: نعم، منق   وقئل هذ ، قق  : قد رم   هلل وكقن  يق وقكين، م ود مكثر    خ رع   ة 
 حين قل  يق ون يق ون، ممن    وقئل: رب 
  هقدُ ُقُفمح مطقل عينا َذَرَف ْ   ود 

(ٜ٘ وعنق نفقا ون حَ دممصب   (ٜٗ 
 صحيحهق   

 (ٜٙ مال   دوم  فيوق قد شجقهق يريحدهق فال منق مرجم  ن نفقا صحيحدا      
ن َنوُدْ     ُيجدقِمُر فا   ومخة  ريحا  رُيحه   قمال  ديخنق َنحيق جدويعًق م  
 فوق منق فا طدمِل   حيدقِة بر غٍس     ذ  قديَل قدد ُقدّمي عليهق صفيدُحهق 

 (ٜٛ   ليل رمحا فا   ونقم مرمُحهق (ٜٚ  د     مظل نهدقري ُوقخدهقوق ميلخودا  
 كخس مال،  عذرة ممق يق م ومو      هلل غفر:قق  هذ ،    وقئل منق ،نعم: ققل أ[25]

 :   وقئل ممن ، مبد  قيئا   كالم بهذ  علي 
 

 (ٜٜ قوكقنهّا دْمَفة علدنُا ال يَ دبثي        مُّ َخُوُمدِنا دَوة مصدا َمعْ دمال  يَخنِ 
 

 معيشددهق   دددنيق وددن مر ددي  قدديدخا  دد  خوددمل :  جقريددا قق دد ، هددذ    وقئددل منددق،نعم: قددقل
 فددددمل ،  نعددم:ققل،بثيندددا كددالم عليددد  يمفددة ال منددد   ال،مصددم معودددة خكددمن من منعيوهددق
 وعهدقم    جقريدا مرجد  حخدة يقدير   ال خلبدل فلدم،  فظد  ون قوع  بوق ومالخهق فممبر 
 هددذف  دد   قطددع قدديدخا  دد  خوددمل : فوق دد ، مصددنقل فيدد  مونددديل، درهددم م فددق فيدد  كدديس
  لشدعر ت ممودر  ،   وم قدقة عنددنق  د  فدإن، فقئخندق نفد  فإذ ،   در هم هذف ممنفل،   ثيقس
 .م ل بم ل

قددرم عليدد  بدوشددل، ممبددم   ف ددل  قددوقعيل بددن    وققددم مبرنددق   حددقفظ مبددم وحوددد 
 مبددم منبمنددقعلددا بددن  بددر هيم   جنددرمي، ممبددم طددقهر بركددق  بددن  بددر هيم   حقددموا، قددق م : 

 ،  قر ج   حقين بن محود بن جعفر وحود مبم مبرنقم،   فر ا   وقلم بن علا   حقن
 بدن علدا بدن محودد بكدر مبدم منبمنق،بوكدا   شير زي بند ر بن   عزيز عبد   وققم مبم منبمنق
 شددقذمي  بددن قددهل نق، حدددث  بمددقري شددعيس بددن محوددد ونصددمر مبددم نقحدددث ،  هوددد نا الل
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 بددن وعوددر عبيدددة مبددا عددن   كشددا   نحددمي محوددد مبددم   جنيددد بددن عيقددة نق،حدددث  بمقري
 علا بن   حقين بن  قكينا  يقفا فا  جخوع:ققل   حكم بن عم نا حدل :ققل،  وثنة

،   مطفدا بدن مجريدر، غق س بن   فرزدل   زبير بن وصعس خح  هام ، طق س مبا بن
 حيدل فجلقدم ،   هدم فمذند ، ثالثدق فوكثدم ، وعودر بن مجويل، (ٓٓٔ منصيس، عزة مكثير
  ألحقديددل رم  قددد مصدديفا   دديهم فمرجدد س[، ٘ٚ] كالوهددم مخقددوع، يرمنهددق مال، خددر هم

 :  وقئل من :قق  ،ذ  منق هق:فوقل،   فرزدل ميكم:فوق  ،م ألشعقر
 

 كققُرفْ ريش قٍز مقخُم   دكوق  نَوّض ب       قوًا دقنيَن قَ دَ ْن َثودِ قنا ودق َدّ خدَ ُهو
 قذُرفْ دٌل ُنحدق مم َقخيدّ اٌّ ُيَرجدَ مح      قدفلوق  قَخَمْ  ِرجالَي فا  ألْرِض نقدخ

 قِدُرفْ دُمب قِز َ ْيلٍ دْ مَمْقَبلُ  فا َمعج    ال يشعرم  بنق   (ٔٓٔ فول   رفعم   ألقبقسَ 
 َوققوُرفْ (ٕٓٔ  ِبصُّ خَ  ون ققجٍ  ممحورَ       ِبَنق الَ دُمكِّ  قد نِ دْ يدمَّ بَ دبَ  قدرُ دَمب

 َدققِكُرفْ   ُوَػّلَوًا دمنا عليهق  ممصبح        (ٗٓٔ فا   ومم   وعمد(ٖٓٔ فمْصَبح ُ 
 قِكُرفْ دشَ  مَنق ذيد بق(٘ٓٔ  قهقدُبَرخَ  َ َنق     َجَرْ   َمقد َحَصقنًق  ق ْ موَ  هقمنَ  خر  َ 

 
 نفقددد  علدددة قدددخر  مال،مقدددرهق قددر   فشدددقت   دددة دعدددق  فوددق :قق  ،ققئلددد  مندددق ،نعدددم:قددقل

 ميكددددم:فوق دددد ، ممرجدددد  ومالخهددددق   ددددة دملدددد  ثم،بمهلدددد  م  حددددل  أل ددددل هددددذف مددددذ،معليهق
 :  وقئل من  :قق  ،ذ  منق هق:ققل،جرير
 بَقالمِ  قْرِجعادف ،   ّزَيقَرةِ  (ٙٓٔ حين     ذ  يسدَم َ    وُلمسِ  َصقِئَدةُ  َرَقْخ َ ط   
 وقمِ دغ خمنِ دو نْ دو درَ دخح بردٌ      من ُ دك مغرَّ  علة   قم  َ  جريدخ   
 (ٛٓٔ قمِ وَ ذِ  َغيرَ  قنَ ددَ فك ذ  َ  َ َمَصْل ِ     حدثخنق كق ذي  (ٚٓٔ يعهد قنَ دك  مْ    
 (ٜٓٔ   ّم مِ دد َ  المَ  لٍ دِ َصل ال قلِ دِحبَ بِ      ُ دق َ دِمصَ  مَرْد ُ  َونْ  لُ دِ ُمَم ص  ّنا  
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 عفيددل مندد   وثلهددق يوددقل وددق  هددق مقلدد  بهددق مرحبدد  بيدددهق   ممددذ مفددال :قق دد ،نعم:قددقل
، ممرجددددد  ومالخهدددددق   دددددة دملددددد  ثم،بمهلددددد  م  حدددددل  أل فدددددين هدددددذين مدددددذ  دددددعل مفيددددد 
 :  وقئل من  :قق  ، ذ  منق هق:فوقل، كثير ميكم:فوق  

 مربعُ  لُ د  مالئ دَّ دعُ   ذ  ، ر مٌ دك           لٌ دَمالئِ  ِون ِ  َعزَّ  يق مَمعَجَبنا
َبق   َجقِهلُ  َيْذُكرَ  َحخَّة ُدُنمُّ ِ     م[ٙٚ] يطوعُ  حينَ    ونة مقبقس مدفُع ِ            صِّ
 يخ رَّعُ  ممْ  (ٔٔٔ  بقعد   ذ  ق قمين          (ٓٔٔ مصلخ   كريمٌ  يدري وق فم هللِ       

 

 دمل  ثم،  بمهل  م  حل درهم  رالل   ثالثا هذف مذ مشكل  ولح  :قق  ، نعم :ققل
 منددد  :قق ددد ،  ذ  مندددق هدددق: قدددقل :(ٕٔٔ  نصددديس ميكدددم :قق ددد ،م  مرجددد  ثدددم،  ومالخهدددق   دددة

 :   وقئل
ػقرُ    ّنشمُ  بنفَقا:  ول ُ               نصيسٌ  صَبق: يوقلَ  منْ  م مال    صِّ

  نخصقرُ  ق هَ  فليَس  ُظِلَوْ  ،  َذ               حشقَهق وه ممٍ  كلُّ  بنفِقا   
 (ٖٔٔ  إلز ر هقدب اللدُ ي من فقهقك                حشقيق  قعفن   زلُّ  وق  ذ 

 م  حدل درهدم  رالل  ألربعدا هدذف مدذ كبدقر  موددحخنق صدػقر  ربيخندق :قق د  ، نعدم:  ققل
 :مخودمل،  المد  قد عليد  خودرم جويدل يق :فوق  ، ممرج  ومالخهق   ة دمل  ثم،  بمهل 
 : قم   قوع  ونذ ر يخ    ة خققاوش ز   وق، م هلل
 دُ د قعي  ذ ً  ِ نا َر دُ   و م ديدب           يلاً  َمبيَخنّ  هل ِشْعِري  ي َ  مالَ 
 يدُ دهِ دشَ  (ٗٔٔ هنّ بيدن خيلٍ دَ ق مكلُّ             شقشاٌ دبَ  هنّ دبين حديلٍ   كلِّ 

 .(٘ٔٔ  بمهل  م  حل دينقر    أل ل هذف مذ شهد ت مقخالنق بشقشا حديثنق جعل 
 مبددم نق،قددقل: حدددثعلا بددن   حقددين بددن محوددد ممبرنددق،(ٙٔٔ الل  بددن مممبرنددق: قددقل

 عبددد  ألصددوعا نق، حدددثقدديقر بددن  قددحقل نق، حدددث  وبددقر  بددن حوددقد بددن حقوددد   حقددن
 مجويدل، مبا  جخوع: ققل، غق س بن   فرزدل  بن  بطا عن، مبي  عن قريس بن   ول 
 ودن ومقم فا عزة مكثير،عور وم ة منصيس،   مطفا بن مجرير،   عذري وعور بن
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، شدر مم، ميدر ألودر   ومقم هذ  فا  جخوعنق  ود م هلل،  بعض بع هم :فوقل،   وم قم
 هدل، جريدر :فودقل،  يذكرند  شدات   ندقس فدا  نق خخقبع مقد  ال نخفرل من  نق ينبػا موق
 ذ د  فلعل،  عليهق فنقلم نوصدهق طق س مبا بن علا بن   حقين بن  قكينا فا  كم

،    بددقس فورعنددق، ونز هددق   ددة فو ددينق، بنددق  و ددم : فوددق م  ،نريددد وددق  ددبعض قددببق يكددمن
، منقددب ، بققددو    قددالم وددنهم رجددل كددل فققرمهددق،  ظريفددا بديعددا  هددق جقريددا  نددق فمرجدد 
 : يومل   ذي ميكم :قق   ثم، قالوهق فبلػخهم معقد ،   جقريا فدمل 

 َر مِ دَ ّل ودُرمُم كدَ َممُمم   ُهومِم ي         َن َغيَر ِنيقمِ دْ ُهُومُم َفِبخدَرِ    دقَ 
 قمِ دّ لجٍل َقجدَ َمقجقُل كّل ُوج َبعَدَنق    (ٜٔٔ وس  ّرَم  (ٛٔٔ َوَعق َوهق (ٚٔٔ رق دَ 

 (ٕٕٔ قم مِ َ   ألدِ َم  َعيُش َبعَد ُممَ ئ   لَم       (ٕٔٔ هقِز َ د  وَنقِزُل َبعَد َون (ٕٓٔ مون
 عا بَقالمِ دِ   زّيقَرِة َفقْرج (ٖٕٔ حينَ       َس ذ دَم يلمِس دطَرَقْخَ  َصقئدُة   و

 قمِ دَ مِن َغودن ُوخُ دّدَر ودَ َرٌد َخحددَ ب    ُ  دّ ّر كمندلة مغدَم َ  عددّ جِري   قدخُ  
 (ٕٙٔ غيَر َخوقمِ  (ٕ٘ٔ َ َمَصلِ  ذ َ  مكقنَ       ِخنق دَحّدثْ  (ٕٗٔ َوق ًا دِ  َصقِدقَ دْم كنددَ  
 ال،  كددريم   حددر صدنيع صددنع  مال، مجولدد  الم ،محقدن  فوددق :ق دد ق،  خدقل منددق:جريددر قدقل
 بعدد رددخهدق حدين شريل مال ،بكلل من  وق، مقخرهق، قخر  هخك  كوق، علي   هلل قخر
 : قل  مال،   ليل لمْ هَ    ي  خجشو  مقد،    عين هدمت

 
 مِ الدلا ِبقَ دُ َنفِقا ِفَد  ِ  َفقْدم ْرحبقً دَ مِس َفودْخ  َصقئَدُة   َولدطَرق

 
 مقدددد،  ومالخهدددق   دددة  نصدددرف  ثدددم،  قدددفر  فدددا بهدددق فققدددخعن درهدددم   موقدددوقئا هدددذف مدددذ

 يومل   ذي ميكم :فوق  ،  مرج  ثم،  يمجل  وق يخمقع   بققين ون م حد مكل،  مفحوخنق
: 

 ُرفْ دِ ق َذ كدفال منق نققي  ، َمال من  يُ    ذي منق َهقِجُرفْ دمال َحّبذ    بَ 
 قِوُرفدَد عدلّ دّيًق َممُ دِ َمال ز َل َوػش   ُ دَطقَل َنعيوُ َفُبمِرَ  ون َبيٍ  مَ 
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 (ٕٛٔ ن ُهَم مقدرفدَ َربا َجّد و (ٕٚٔ َفمقَعدَ  هَم   بيُ  بيُ    طَّْمِل َم  فْ ِل د ئوقً 
 طقئُرفْ   (ٜٕٔ ق ينفردُمُصمَل   ُمَز َوة و اديِن َيْرَخعدَ اِّ   ّذَر عدبِ  كّل َوْمش

 ]م[ٚٚ]كوق  نَوّض بقٍز مقخُم   ّريِش كققُرفْ  قواً ديَن قَ دَوقنخقنا ِوْن ثَ دق َد ّ دُهوَ 
 (ٕٖٔ حقدُرفْ دمم َقخيٌل نُ  (ٖٔٔ ادمَحاٌّ ُيَرجّ   قق خق (ٖٓٔ فلوق  قَخَمْ  ِرجالَي بقألْرضِ 

 ُرفْ دِ قكدَ ُ  مَدقدَم بُ دْ ًا مبدَ ودُوَػلّ  قصُرهق َممصَبَح  (ٖٖٔ فمْصَبحُ  فا مهلا
   ددبخعري ميقدد  موق،مصددب  مال، مفودد  وددق :قق دد ، قلخدد  منددق، دل  فددرز  يعنددا مبددا :فوددقل
 ثدم، ومالخهدق   دة  نصدرف  ثم، بهق فققخعن ائ  قخوق هذف مذ،  وحومدة عند  فعمد ون

 :يومل   ذي ميكم :فوق  ، عقد 
 َا   ّنشُت   ّصَػقرُ دِ َ ُولُ  ِبَنفق ْمال مْن ُيَوقَل َصبق ُنَصيسٌ دَفلَ 

 َو  فليَس َم هق  نخَصقرُ دِ  ذ  ُظل َحشقَهق ا ُكّل َوهُ ممٍ دِبَنفقِ 
   ددددة صددددبم  مندددد   ال مكرودددد ، ممحقددددن ، مغز دددد  :فوق دددد ، قلخدددد  منددددق :نصدددديس فوددددقل

 ثدددم، بهدددق فققدددخعن، درهدددم وقئدددا   قدددبع هدددذف مدددذ، بمحوق هدددق   نقه دددق  مخركددد ،   صدددػقر
 : يومل   ذي ميكم :فوق  ،  عقد  ثم،ومالخهق   ة  نصرف 

 الِئُل مْرَبعُ دّد   مدِكَر ٌم  ذ  عُ  ن  مالئلٌ َممعَجَبنا يق َعّز وِ 
ِ  حخة يذكَر   جقهُل   ّصبا  َموّدِ  مقبقَس   هَم  حيَن َيطوعُ  ُدُنمُّ

  ن الققِ  مْم َيَخ ّرعُ  (ٖٗٔ مَيشخدّ  ِريٌم وطلخ ِ دَ  ال خدِري غَ دَممنّ 
  دي  فلم يمَجد      دهَر وطوعُ  َممّنَ   ن َم َصلِ  معلوِ  بق ذي

 بهدق ندفققخعد،  درهدم ائد  ثوقنوق هدذف مدذ،  ممحقدن ،  مغز   :ققل ، قلخ  منق :كثير قلق
 : يومل   ذي ميكم:  فوق  ،  ممرج ،  ومالخهق   ة  نصرف  ثم، 

 نهّن َشهيدُ دل قخيٍل بيدمك ن بشقشادل بينهدل حديد ك
 هقًد غيرهن ُمِريدُ دممّي جِ  قِهد يق جويُل بػزمةديوم من جَ 
 يموًق َمهّن ُقُعمدُ  (ٖ٘ٔ اد ْذ ِهيَج   ا َممفَ ُل َوشهِديدمّيقوَممفَ ُل 
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 فوق دد ، قددلو  دملدد  فلوددق  دمددل معففدد ، مكرود  مغز دد :قق دد ، قلخدد  منددق: جويددل فودقل
بشقشدا، ممف دل ميقود  يدمم  س[ٚٚ] محدديثنق، شهيد  قخيلنق جعل    ذي من : قكينا  ا

، مددذ هددذف  أل ددل درهددم، م بقددط  نددق خنددمس فيدد  عنددق مخددد فع ، م ددم خخعدددد ذ دد    ددة قبدديح
 .(ٖٙٔ   عذر، من  مشعرهم

 مبرندددق   حدددقفظ مبدددم وحودددد   وققدددم قدددرمف عليددد  بدوشدددل، م  وق دددا مبدددم   وم هدددس 
قوقعيل بن جمهر، مغيرهم قرمف عليهم بدوشل ،   حقن  فظق، ممبم   حقين عبد  هلل ، م  

ق ددس بددن   بنددق، عددن مبددا قددق م : ممبرنددق   حددقفظ مبددم   وققددم علددا، قددقل: قددرم  علددة مبددا غ
وحوددد   جددمهري، ممبرنددق مبددم عوددر بددن حيميددا ، ممبرنددق  حوددد بددن وعددرمل ، حدددثنق مبددم 
، علا بن فهدم ، ممبرندق  بدن قدعد، ممبرندق  بدن   قدقئس   كلبدا ،  مبرندا ملدل   زهدري 

 ج  لح"ر   ق"ل: م"تت سكينة  نت  لحسيج  ج عمي، وعم   لمدينة ر"لد  ج ع د  هلل
ع فرري نسرررة إلرر  ، وررررإ إلرر   ل قيرر"ل:  نتظرونرري حترر  ألررمي عمييرر"ه فقرر ررج  لحكرر

، فمرره يرردرل حترر   لظيررر ور ررو  أج تغيررر ف" ررترو  ليرر" كرر"فور   لجقيررق وىررو  للررو ب
 .(ٖٚٔ ي"  هلل ر  عميي" رحمر ث ثيج دين"ر  فمم" درل أمر  ي ة  ج نل"ح فلم

بكدددر   فر دددا   مبرندددق   حدددقفظ مبدددم وحودددد   وققدددم قدددرمف عليددد ، قدددقل: ممبرندددق مبدددم
مغيرف، عن مبا وحود   جمهري، عن مبا عودر بدن حيميدا، ممبرندق قدليوقن بدن  قدحقل 
بن  بر هيم، ممبرنق   حدقرل بدن وحودد، ممبرندق وحودد بدن قدعد، ممبرندق وحودد بدن عودر، 
قددقل: قددنا قددبع عشددرة موقئددا، فيهددق: وقخدد  قددكينا بندد  حقددين بددن علددا يددمم   مودديس 

  موس ملمن ون ربيع  ألمل.
رنق   حقفظ مبم وحود   وققم، م  وق دا مبدم   وم هدس   حقدن، قدقال : ممبرندق  مب

  حددددقفظ مبددددم وحوددددد   وققددددم علددددا،  مبرنددددق مبددددم غق ددددس   وددددقمردي، ممبرنددددق مبددددم   حقددددن 
  قير فا، ممبرنق  حود بن  قحقل، حدثنق  حود بن عور ن، حددثنق ومقدة، حددثنق مليفدا 
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    حقدين بدن علدا بق وديندا رحوهدق  هلل ققل: قنا قدبع عشدرة موقئدا وقخد  قدكينا بند، 
 م[.ٛٚ] مر ا عنهق
 
 

  اذلٌامشاذلٌامش
  

 يعكل   بقحل علة خحويل   ومطمط كقوال منشرف بشكل كخقس.( ٔ 

 .ٜٛٚٔ قنا خمنسم   يبيقفا    د ر   عربيا  لكخقس  كخقس وطبمع فا  (ٕ 
 .ٕٔ  حد ئل   ػنقت ، ص (ٖ 
عققكر ، خحويل قكينا   شهقبا ، د ر خر جم   نققت ،  بن  -دوشل  خقري  ودينا  (ٗ 

 .ٜٗ، ٛٗم( ، صٕٜٛٔ  فكر  بيرم /
 .٘ٗٔ  حد ئل   ػنقت ، ص (٘ 
 .٘ٗٔ  حد ئل   ػنقت ، ص (ٙ 
 عبددد خحويددل،   و ددقعا  هلل عبددد بددن وحوددد،   صددلا  كخددقس   خكولدداينظددر خرجوخدد :  (ٚ 

 ودددن مدددقوس     قدددفر .ٕٕٕ/ٖ(،مٜٜ٘ٔ/ بندددقن،   لطبقعدددا   فكدددر د ر،   هدددر س   قدددالم
 عبدد بدن وحودد بدن وحودد ،   ور كشدا،  م  صدلا   ومصمل  كخقبا م  خكولا   ذيل كخقس

،   ثوقفدددددددددددددا د ر، ٔط، عبدددددددددددددقس  حقدددددددددددددقنم(، خحويدددددددددددددل: ٖٖٓٔهدددددددددددددد/ٖٓٚ     ولددددددددددددد 
   دددذهبا شدددوس ،م ألعدددالم   وشدددقهير ممفيدددق   إلقدددالم ري مخددد  ٖٗٔ/ٔ(،ٜ٘ٙٔ/ بنددقن 

   قددالم عبددد عوددر. د: خحويددل، م(ٖٛٗٔهددد/ٛٗٚ   عثوددقن بددن محوددد بددن وحوددد   دددين
. بدن عقدكر وحودد بدن ٖٛٔ/ٖٗ( ، مٜٚٛٔ/ بندقن،    عربا   كخقس د ر، ٔ، طخدوري

م( م بن مويس وحود بن وحود بن علا، معالم وق وا ٜٖٕٔهد/ٖٙٙعلا   ػققنا   
م(، ٜٜٜٔ، د ر   ػدددرس  إلقدددالوا،  بيدددرم / ٔ  ودددر بط   خرغدددا، ط ، خمدددريج عبدددد  هلل

 .ٖٙٓص
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وددن معوددقل وّريا،قددمرهق علددة شددقطن   بحددر بددين   جزيددرة  بقألنددد سدينددا و: ( وق ودداٛ 
يددددددددددققم    حودددددددددمي، شدددددددددهقس   دددددددددددين مبدددددددددا عبدددددددددد  هلل   رموددددددددددا (.  م دددددددددر ت م  وريدددددددددا

(، ٜٚ٘ٔم(، وعجدم   بلدد ن، د ر صدقدر  لطبقعدا،  بيدرم /ٕٕٛٔهد/ٕٙٙ  بػد دي  
٘/ٕٔٙ.  

 وحودددد بدددن حوددددم بدددن   حدددا عبدددد   حنبلدددا ،ذهدددس ودددن ممبدددقر فدددا   دددذهس شدددذر   (ٜ 
 كثيدر بن  د ر ،  ألرنق مط وحومدم   ألرن مط   وقدر عبد خحويلم(،ٜٚٙٔ/هدٜٛٓٔ  
 .ٚٔ/٘ (، هدٙٓٗٔ ، 
 .ٖٛٔ/ٖٗ،    ذهبا،   إلقالم ري مخ (ٓٔ 
ا د،   ور كشد  قفر   مدقوس ودن كخدقس   دذيل م  خكولدا  كخدقبا   ومصدمل م  صدلا  (ٔٔ 
،ٔ/ٖٔٙ. 
 م  وقددددددخعربين   عددددددرس وددددددن م  نقددددددقت رجددددددقل   ألشددددددهر خددددددر جم قددددددقومس ألعددددددالم  (ٕٔ 

 م  وقدددخعربين   عددرس ودددن م  نقددقت   رجدددقل ألشددهر خدددر جم قددقومس  ألعدددالم م  وقخشددرقين
 .ٖٖٓ/ٗ(، ٜٓٛٔ،  بيرم / لواليين   علم د ر ،٘،   زركلا،ط م  وقخشرقين

ينظدددددر خرجوخددددد :   بد يدددددا م  نهقيدددددا،  بدددددن كثيدددددر مبدددددم   فدددددد ت  قدددددوقعيل   دوشدددددوا  (ٖٔ 
م( ٖٜٜٔم(، خحويل: وكخس   خر ل مو ققا   خقري    عربا، بيرم /ٕٖٚٔهد/ٗٚٚ  
 خدر جم   ود  فين وعجدم،  كحق دا ر دق عودر  ٛٚٔ/٘،  زركلا،   ألعالم    ٖٔٙ/ٕٔ،

 .ٙٓٔ/ٛ ، /د. (بيرم ،     عربا   خر ل  حيقت د ر ،   عربيا   كخس وصنفا
لددا بددقس   جقبيددا وددن بددقس   صددػير هددم محددد مبددم س   ثوقنيددا  ودينددا دوشددل مهددم ي (ٗٔ 

،    ودنعم عبدد بدن وحودد،   حويدري   درمض   وعطدقر فدا مبدر  ألقطدقر شدرقا   وديندا.
 .ٕٓٗ/ٔم(، ٜٓٛٔ/بيرم ،  لثوقفا نقصر  ققا، وعبقس  حققن خحويل:

ذكدر فددا كشدل   ظنددمن البددن   مخلدل   و رمددمن فدا نقددبا هدذ    كخددقس، فق كخددقس (٘ٔ 
 المصقت هم  م ددف قققدم   خحقلق   صقحس م  صحيح كوق ق،   وققم علا مباعققكر 
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 ي قح   وكندمن فدا   دذيل علدة كشدل م(. ينظر:ٕٗٓٔهد/ٓٓٙ بن علا   وخمفا قنا
   كخدددددس د رم(، ٚ٘ٙٔهدددددد/ٚٙٓٔ     وقدددددطنطينا عبدددددد  هلل بدددددن وصدددددطفة ،  ظندددددمن
 . ٖٛ٘/ٖم(،ٕٜٜٔ،  بيرم /  علويا

 .ٙٓٔ/ٛ،  كحق ا ،   و  فين وعجم (ٙٔ 
،   ألعدددالم .ومطدددمط م( ، مهدددمٕٓٓٔد/هدددٜٙ٘   و  دددل قدددنا  كخدددقس علدددة   مقدددر  (ٚٔ 
 .ٛٚٔ/٘،  زركلا  
، مبددددددم   دددددديون   وق ددددددا وجيددددددر   دددددددين  ألنددددددس   جليددددددل بخددددددقري    ودددددددس م  مليددددددل (ٛٔ 

 ٖٔٔصم( ، ٜٙٙٔ،   وكخبا   حيدريا ،    نجل/ ٔم( ، طٕٕ٘ٔهد/ٕٜٛ  حنبلا  
. 
 بإشدددر ل   وحوودددين ودددن وجومعدددا،   دددذهبا،   ندددبالت معدددالم قددديرينظدددر خرجوخددد :  (ٜٔ 

  ٖٗٔ/ٕٔ( ،مٜ٘ٛٔ،  بيددددرم /   رقددددق ا و ققددددا ، ٖ، ط  ألرنددددق مط شددددعيس   شددددي 
 .ٜٕٖ/ٗ،  بن   عوقد، شذر     ذهس

 .ٚٔ/٘،  بن   عوقد ، شذر     ذهس  (ٕٓ 
ينظر خرجوخ :   جدقوا مبدم   بركدق  عبدد   درحون ، نفحدق   ألندس ودن ح در    (ٕٔ 

 .ٔٛٔ  ودس ، ص
 .ٖٖٔالم وق وا ،  بن عقكر ، صينظر خرجوخ  : مع (ٕٕ 
 .ٕٕٕ/ٖ،   و قعا ،    صلا  كخقس   خكولا (ٖٕ 
 .ٕٓٔ/ٖ،   و قعا،    خكولا  كخقس   صلاينظر خرجوخ :  (ٕٗ 
،    علويددا   كخددس د ر، ٔ، ط عويددر   زكريددق: خحويددل،   ددذهبا ، خددذكرة   حفددقظ  (ٕ٘ 
 .ٜٚ/ٗ( ، مٜٜٛٔ/بيرم  
  معدددالم وق ودددا ،  بدددن  ٜٖٛ/ٕٔ،  بدددن كثيدددر ،    بد يدددا م  نهقيدددا ينظدددر خرجوخددد : (ٕٙ 

 .ٜٖٔعقكر ، ص
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، خددددذكرة   حفددددقظ    ٗٙٔ/ٕٔ،   ددددذهبا ، قددددير معددددالم   نددددبالت  ينظددددر خرجوخدددد : (ٕٚ 
 .ٛٛ/ٗ  ذهبا ، 

 .ٜٙٔ/ٕٔ،   ذهبا ،   نبالت معالم قير ينظر خرجوخ : (ٕٛ 
ندددم ر وطلدددع  أل   ٜٗ/ ٖ،   و دددقعا ،   خكولدددا  كخدددقس   صدددلا  ينظدددر خرجوخددد : (ٜٕ 

  معدددالم وق ودددا ،  بدددن عقددددكر ،   ٕٗٔص بدددن موددديس،  ، منزهدددا   بصدددقئر م ألبصدددقر
 .ٕٛ٘ص
 .ٜٗ/ٖ،   و قعا ،   خكولا  كخقس   صلا  (ٖٓ 
 .ٕٗٔص ،  بن مويس ، وطلع  ألنم ر منزها   بصقئر م ألبصقر  (ٖٔ 
 .ٖٛٔ/ٖٗ،    ذهبا،   إلقالم ري مخ (ٕٖ 
 .ٖٙٓمعالم وق وا ،  بن عقكر ، ص (ٖٖ 
ا جقددخربخا / ير ند ددد دا فددا وكخبدددق    عربيدددرس   ومطمطدددري ، فهدددآرثددر. ج.  ربدد ( ٖٗ 

حققن صدقا   عور ،  عوقن/  .ٙ/ٔم( ، ٖٜٜٔدبلن ، خرجوا وحومد شقكر قعيد م  
 .ٙ/ٔآرثر. ج.  ربري ، فهرس   ومطمطق    عربيا  ،  ( ٖ٘ 
   دوشدددوا   خػلبدددا صصدددري  بدددن وحفدددمظ بدددن  هلل هبدددا بدددن   حقدددن   وم هدددس مبدددم (ٖٙ 
هدد. ينظدر خرجوخد : ٙٛ٘، خدمفا قدنا  مطبوخهودق   وصيصدا  هلل منصدر جدف ون قوع،

 د ر،  زغلدمل بقديمنا بدن   قدعيد وحودد:  ليدحو،   دذهبا ، خ غبدر ودن مبدر فدا   عبر
 .ٜٔ/ٖ/د. ( ، بيرم ،     علويا   كخس

 ،محوددد بددن حوددزة بددن علددا بددن   حقددن بددن   حقددين   قددلوا   وددم زينا   دوشددوا  (ٖٚ 
، فقوع مبق   كرم   شهرزمنا ممبدق بكدر بدن هدٜٗ٘قوع جدف مبق   حقن مقدم بػد د قنا 
خدمفا  ،كقن يحس  النوطقع عدن   ندقس م  عز دا،   ز غمنا موحود بن عبيد  هلل   رطبا 

،    ومخصدددر   وحخدددقج   يددد  ودددن خدددقري    حدددقفظ   ددددبيثاهدددد. ينظدددر خرجوخددد :  ٘ٛ٘قدددنا 
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شددددذر    ،   حنبلددددا   ٖٓٔ/٘ٔ( ، مٜ٘ٛٔ/بيددددرم   ،   علويددددا   كخددددس د ر  ددددذهبا ، 
 .ٜٖٙ/٘،    ذهس

  ِمجقدة : ها من يول علة محقديل بمط ر ميهق ال يرميهق   م جدد، فلد  من يودمل  (ٖٛ 
مجد  مم قرم  بمدط فدالن، مم فدا كخقبد  بمطد  حددثنق فدالن، ميقدمل  إلقدنقد م  ودخن، 

   ر مي خدريسول قديوق محديثق. مم قرم  بمط فالن عن فالن هذ    ذي  قخور علي    ع
م(، ٙٓ٘ٔهدددد/ٜٔٔ  بكدددر مبدددا بدددن   دددرحون عبد،  قددديمطا  ندددم مي،  خوريدددس شدددرح فدددا
 .ٔٙ/ٕ/د. (،   ريقض،    حديثا   ريقض وكخبا،   لطيل عبد   مهقس عبد :ليحوخ
  يفددددا: خحويددددل ،  زبيددددري  هلل عبددددد بددددن   وصددددعس،قريش نقددددسينظددددر خرجوخهددددق:  (ٜٖ 

 بدن قدعد بدن وحودد،   كبدر   طبودق    ٜ٘/ٕ/د. (،  ودقهرة ،  ل  وعقر  د ر، برمفققل
، صدددددددددقدر د ر، ٔ، ط عبدددددددددقس  حقدددددددددقن: ليدددددددددوم(، خح٘ٗٛهدددددددددد/ٖٕٓ   زهدددددددددري ونيدددددددددع

 ملكددقن شددوس نمبدد،   زوددقن مبنددقت ممنبددقت  ألعيددقن مفيددق    ٘ٚٗ/ٛ(، ٜٛٙٔ/بيددرم  
، صدددددقدر د ر، عبدددددقس  حقدددددقن: ليدددددحوم(، خٕٓٚٔهدددددد/ٛٙٙ  وحودددددد بدددددن محودددددد   ددددددين

 .ٜٗٗ/ٕ(،ٜٜٗٔ/بيرم  
مفيق  .  بن ملكقن، قكينا  وس  وبخهق ب  موهق   ربقس  بنا  ورئ   ويس بن عدي (ٓٗ 

 .ٜٖٚ/ٕ ،  ألعيقن
م(، ٘ٚٔٔهددد/ٔٚ٘فددا خددقري  ودينددا دوشددل،  بددن عقددقكر علددا بددن   حقددين    (ٔٗ 

م( ، ٜٜ٘ٔخحويددددددل علددددددا شدددددديري، د ر   فكددددددر  لطبقعددددددا م  نشددددددر م  خمزيددددددع ، بيددددددرم /
  آون(. ٕٗٓ/ٜٙ
دددُد بددُن َعْبددِد  هلِل  أَلْصدددَبَهقِناُّ   (ٕٗ    دددرئيس   ألديددس   شددي    عدددق م ،  خَّددقِناُّ  بددن ِرْيددَذَة ُوَحوَّ

  فددخن"  نعدديم بددن حوددقد، "مم ألصددػر،   ألكبددروقددند   عصددر، قددوع "وعجوددا"   طبر نددا: 
 .هدددٓٗٗخددمفا قددنا ر دهددر معّودد موددق مظندد  قددوع وددن غيددرف. وددن مبددا   وققددم   طبر نددا،

   بػددددد دي   ػنددددا عبددددد بددددن وحوددددد   ٜٙ٘/ٚٔ، قددددير معددددالم   نددددبالت  :ينظددددر خرجوخدددد
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، ٔ، ط  نبددة رس عبددد   ويددمم عبددد. د: خحويددل، خكولددا  إلكوددقل،  م(ٖٕٔٔهددد/ٜٕٙ  
 .ٜٖ٘/ٔ(،ٓٔٗٔ/  وكروا وكا،    ور  مم جقوعا

 بددن حودددي: خحويددل،   وعجددم   كبيددر، ميددمس بددن محوددد بددن قددليوقنرم ف   طبر نددا  (ٖٗ 
 (.ٜٜٕٛبددرقم  ٕٖٔ/ٖ(، ٖٜٛٔ/  ومصدل، م  حكم   علدمم وكخبدا،  قدلفا  دعبدد   وجيد

مقدقل يحيدة: ، قدقل محودد: هدم وخدرم    حدديل، مفقيد  ديس بشدن، هذ  حديل ال يصحم 
 عبدد،  بدن   جدمزي    وم دمعق  .مققل  بن حبدقن: ال يجدمز  الحخجدقج بد ،   يس بثوا
،  قندعثود وحودد رحون  د عبدد :خحويدل م( ،ٕٔٓٔهدد/ٜٚ٘     ورشة علة بن   رحون

 .ٖٕ٘/ٔم( ، ٜٙٙٔ د.م/ ، ٔط
    ودينا(. ٕٙٓ/ٜٙكذ  فا  ألصل مفا خقري  دوشل ،  بن عققكر ،  (ٗٗ 
هدد( ٜٗ٘    الزجدا ألنصدقري    وعور بن   عزيز عبد بن محود بن   وبقر  هم (٘ٗ 

قدير ينظدر خرجوخد :  .مجدز ت موقدا فدا وعجودق  نفقد  جودع   حفقظ ون .بق حديل عق م
 .ٜٕٙ/٘،  زركلا ،   ألعالم   ٕٓٙ/ٕٓ،   ذهبا، عالم   نبالتم
قدوع مبدق ، (  وبقر  بن عبد   جبقر بن محود بن قققدم   صديرفا   بػدد دي   وحددلٙٗ 

كدقن مكثدر وشدقي   ،كدقن وكثدر  صدق حق مويندق صددمقق صدحيح  ألصدمل ،علا بدن شدقذ ن
مكقن عنددف م دل ، صرمقخ  قوقعق، ممعالهم  قنقد ، مكخس بمط  وق ال يدمل خح  ح

.ينظر خرجوخددد : خدددمفا فدددا ذي   وعددددة عدددن خقدددع مثودددقنين قدددنا.قطندددا جدددزت بمدددط   دددد ر
: خحويل ،  بػد دي   نجقر  بن ،  وقخفقد ون ذيل خقري  بػد د .ٖٛ٘/ٖ،   ذهبا،   عبر

  ألعدالم  ٜٙٔ/ٔم(، ٜٜٚٔ/بيدرم ،     علويا   كخس د ر ،عطق   وقدر عبد وصطفة
 .ٕٔٚ/٘،  زركلا،  
 وحودد بدن   وبدقر ،   نهقيدا فدا غريدس  ألثدر .  نحلدا مهدا   دَّْبرةِ  خصػير:  دبيرة (ٚٗ 

 .ٕٙٓ/ٕ(، مٜٜٚٔ/بيرم   ،  علويا   وكخبا م( ،ٜٕٓٔهد/ٙٓٙ    جزري
 . شديد  ال يقير   يجقعق جعخهق مم منهق مي قطيرة (ٛٗ 
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 ،   إلقدالمخدقري   ٕٚٓ/ٜٙمرد  هذف  ألبيق  فا خقري  دوشدل،  بدن عقدقكر،  (ٜٗ 
 .ٕٖٚ/ٚ،   ذهبا 

 ،خدقري   إلقدالم   ٕٚٓ/ٜٙمرد  هذف  ألبيق  فا خقري  دوشدل،  بدن عقدقكر،  (ٓ٘ 
   حصددددددددري علددددددددا بددددددددن  بددددددددر هيم، مثوددددددددر  أل بددددددددقس  رد سزهددددددددر    ٕٖٚ/ٚ،   ددددددددذهبا
   كخددددس د ر،  ٔ، ططميددددل علددددة يمقددددل د.: خحويددددلم(، ٖٕٓٔهددددد/ٖٔٗ    ويرم نددددا
 .ٔٚ/ٔ( ،مٜٜٚٔ/بيرم ،    علويا

قِواُّ  (ٔ٘  دِد بدِن َمْحَوددَد   شَّدحَّ دِد بددِن ُوَحوَّ  م(،ٙٗٔٔهددد/ٔٗ٘  َمِجْيدُ  بدُن َطددقِهِر بدِن ُوَحوَّ
   وندخظمينظدر خرجوخد :  .م  رم يدا   عد  دا بيد  ودن ،مر قدقن وقدند   عددل،   عق م   شي 
( ،  بددددددددددددن ٖٛ٘ٔ/بيددددددددددددرم ،  صددددددددددددقدر د ر،  ٔ، طم ألودددددددددددم    ولددددددددددددم  خددددددددددددقري  فدددددددددددا

،  بدددن   بد يدددا م  نهقيدددا   ٜٓٔ/ٕٓ،   دددذهبا، معدددالم   ندددبالتقدددير   ٕٗٔ/ٓٔ  جدددمزي،
 .ٕٚٚ/ٕٔكثير ، 

وحودددد بدددن قدددالم بدددن عبدددد  هلل   جوحدددا مبدددم عبدددد  هلل   بصدددري ودددم ة قد ودددا بدددن  (ٕ٘ 
كقن ون مئوا  ألدس م ل طبوق    شعر ت محدل عن حوقد بن قدلوا موبدقر  ، وظعمن

بدا يودمل ال يكخدس عدن وحودد قدقل وحودد بدن مبدا ميثودا قدوع  م، بن ف ق ا مجوقعدا
خددمفا  ،بددن قددالم   حددديل رجددل يروددا بق ودددر  نوددق يكخددس عندد    شددعر مموددق   حددديل فددال

 بدددن علدددا بددن محودددد   عقدددوالنا،  قدددقن   ويددز ن . ينظدددر: قددنا  حدددد  مثالثدددين موددقئخين
 .ٕٛٔ/٘م(، ٜٙٛٔ/بيرم   ، لوطبمعق   ألعلوا و ققا،ٖط ،حجر

 . ا(  ٕٛٓ/ٜٙ  بن عققكر ، ،خقري  دوشل فا  (ٖ٘ 
، م(٘ٔٔٔهددددد/ٜٓ٘  غيددددل بددددن علددددا بددددن عبددددد   قددددالم بددددن وحوددددد بددددن جعفددددر (ٗ٘ 

 شدددخهر بجدددمدة   مدددط،  كدددقن مطيدددس صدددمر بقدددقحل   شدددقم،،   وعدددرمل بدددقبن  الروندددقزي
مغيرهددق،  م إلقددكندريامكخددس كثيددر  فعددرل بق كقخددس.مز ر دوشددل مبيدد    وودددس م  وددقهرة 

حددل عدن محودد بدن عبدد .يمدق "  دم يخود " خقر صمرصنل  م مممذ عن كثير ون   علوقت.
 بن مبا   حديد ممحود بدن علدا بدن ثقبد    مطيدس مثقبد   بدن جعفدر   نهقمنددي    م حد
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قدير معدالم    ٖٜٖ/ٗ، خكولدا  إلكودقل. ينظر خرجوخد :   حقفظ مبم   وققم بن عققكرم 
 . ٖٕٔ/٘،  زركلا،   ألعالم    ٜٖٛ/ٜٔ،   ذهبا،   نبالت

 ٕٛٓ/ٜٙ ،  بدن عقدقكر ،خقري  دوشل ثقزي( م  خصحيح ون فا  ألصل   الرو (٘٘ 
. 
 مبددم  مذكرهددق   جددقحظ ٕٛٓ/ٜٙ ،  بددن عقددقكر،خددقري  دوشددل  رم يددا مرد  فددا  (ٙ٘ 

 د ر، هددقرمن وحوددد   قددالم عبددد :خحويددل(،   حيددم ن، هدددٕ٘٘  بحددر بددن عوددرم عثوددقن
كينا مي ق عن وحود بن قالم عن  ودرمة م يقد  قد ٖٗٙ/ٕ(، مٜٜٙٔ، بيرم /  جيل

 بن    حقين.
   وَددددددددزَّ ز   شدددددددديبقنا ُزَرْيددددددددلٍ  وحوددددددددد بددددددددن بددددددددنِ    رَّْحَوددددددددقنِ  َعْبدددددددددِ  َوْنُصددددددددْمرٍ  مَ َمبِدددددددد (ٚ٘ 

   ثالثددين، بعددد   قدقدس   جددزت قددم  عند "    مطيددس خددقري "  ر ميم( ٓٗٔٔهدد/ٖ٘٘  
 بددن   صددود معبددد مشددقح، بددن علددا ممبددق   وقددلوا، بددن جعفددر مبددق قددوع .مودد   مفددقة غددقس

 م بن   ودينا، ومقة ممبم م  قوعقنا، عققكر،  بن: عن  دلح .وشيما م     ومومن،
،  ،   دددذهبا  عبدددر   ٜٙ/ٕٓ،   دددذهبا، قدددير معدددالم   ندددبالت . ينظدددر خرجوخددد :   جدددمزي

ٗ/ٜ٘. 
قددقل مبددم محوددد ، عبددد  هلل بددن شددبيس مبددم قددعيد   ربعددا  مبددقري عالوددا  كندد  م ف  (ٛ٘ 

 دد  مبددق ع ف ددل    ددر زي فوددقل يحددل   حددقكم ذ هددس   حددديل قلدد  يددرمي عددن مصددحقس وق
مقددقل   حددقفظ عبددد ن قلدد   عبددد   ددرحون بددن مددر ش هددذف  ألحقديددل   خددا ،  ددرس عنودد  

يحدل بهق غالم مليل ون مين    ققل قدرق  ودن عبدد  هلل بدن شدبيس مقدرقهق بدن شدبيس 
،  بدن  ققن   ويدز ن . ينظر : مم عهق شقذ ن بن عدي ، ون   ن ر بن قلوا شقذ ن 

 .ٜٜٕ/ٖحجر ، 
مفدددا خدددقري  بػددددد د،  ٜٕٓ/ٜٙكدددذ  فدددا  ألصدددل مخدددقري  دوشددددل،  بدددن عقدددقكر،  (ٜ٘ 

   بققخهق(. ٖٚٚ/٘  مطيس   بػد دي، 
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مفدا خدقري  دوشددل،  ٖٚٚ/٘كدذ  فدا  ألصدل مخددقري  بػدد د،   مطيدس   بػددد دي،  (ٓٙ 
  خح (. ٜٕٓ/ٜٙ بن عققكر، 

ي  بػدددددد د،   خدددددقر  ٜٕٓ/ٜٙمرد   ألبيدددددق  فدددددا خدددددقري  دوشدددددل،  بدددددن عقدددددقكر،  (ٔٙ 
 .ٖٚٚ/٘  مطيس   بػد دي، 

،  ألغددددددقنامفددددددا  ٜٕٓ/ٜٙ ،  بددددددن عقدددددقكر،كدددددذ  فددددددا  ألصدددددل مخددددددقري  دوشدددددل (ٕٙ 
 (.ُمم رَ    ٔٙٔ/ٔ،   ويرم نا،   رد سزهر م  ٜٖٖ/ٛٔ  ألصفهقنا،

 رد س، زهددددددر م  ٜٕٓ/ٜٙكددددددذ  فددددددا  ألصددددددل مخددددددقري  دوشددددددل،  بددددددن عقددددددقكر،  (ٖٙ 
 (.َعَود ُ   ٜٖٖ/ٛٔ ،،  ألصفهقنا ألغقنامفا  ٔٙٔ/ٔ  ويرم نا،

،  ألغدددددقنامفدددددا  ٜٕٓ/ٜٙكدددددذ  فدددددا  ألصدددددل مخدددددقري  دوشدددددل ،  بدددددن عقدددددقكر،  (ٗٙ 
 (.َهْبِنا   ٔٙٔ/ٔ،   ويرم نا ،   رد سزهر م  ٜٖٖ/ٛٔ  الصفهقنا،

ل ، دمفدا خدقري  دوشد ٖٚٚ/٘كذ  فا  ألصل مخقري  بػد د،   مطيس   بػدد دي،  (٘ٙ 
 (.خخِودْ   ٔٙٔ/ٔد س،   ويرم نا،  رزهر   يخودف( ، مفا ٜٕٓ/ٜٙ بن عققكر، 

 . ٜٕٓ/ٜٙ ،خقري  دوشل مرد    رم يا فا  بن عققكر ،  (ٙٙ 
هم  عيل مقد ذكرف بن حبقن فا ،   إلمبقريوحود بن زكريق   ػالبا   بصري  (ٚٙ 

 مقددقل   ددد ر ، مقددقل بددن وندددة خكلددم فيدد  ،مقددقل يعخبددر بحديثدد   ذ  رم  عددن ثوددا،   ثوددق  
 . ٛٙٔ/٘، بن حجر ،   ققن   ويز ن . قطنا ي ع   حديل

حوددقد بددن مبددا  يلددة   وعددرمل بحوددقد   ر ميددا وشددهمر برم يددا  ألشددعقر م  حكقيددق   (ٛٙ 
، رف دمكقن وقجنق    مشعقر منم در فا كخدقس  ألغدقنا مغيد، موق علو     حديثق وقند  

  ددة قددقل ثعلددس كددقن حوددقد   ر ميددا وشددهمر بق كددذس فددا   رم يددا معوددل   شددعر م   ددقفخ  
 قددقن . ينظددر:   وخودددوين حخددة يوددقل مندد  مفقددد   شددعر مقددد عدددف بع ددهم فددا   زنقدقددا 

 . ٕٖ٘/ٕ،  بن حجر ،    ويز ن
 .ٙ٘ٗ/ٔٔ،  ققن   عرس . َجِويلا َفِخيٌَّا ووخلئا طميلا   ُعُنل :ُعْطُبمٌل  (ٜٙ 
 . ٜٕٓ/ٜٙ بن عققكر ،  ،خقري  دوشل فا  ألصل  ققل( م  خصحيح ون   (ٓٚ 
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   ٘٘ٔ/ٕ/د. (،يددرم ،  بصددقدر ، د ر  فددرزدل ديددم ند  هددذف  ألبيددق  فددا مر  (ٔٚ 
 .ٕٓ/ٜٙ،  بن عققكر، خقري  دوشل

 بددن جعفددر وحوددد مبددم، وصددقرع   عشددقل   ٕٖٗ/ٓٔ،  ألصددفهقنا،  ألغددقنافددا  (ٕٚ 
،  شدددحقخ  محوددددم   قددوقعيل حقدددن وحودددد: خحويددل ،   ودددقرئ   قدددر ج   حقددينا بدددن محوددد

 ( .  ّريشِ   ٖٚٔ/ٔ(،مٜٜٛٔ/يرم ب،    علويا   كخس د ر ،ٔط
 (قق خق  ٖٚٔ/ٔ،   قر ج ،وصقرع   عشقلم  ٕٖٗ/ٓٔ، ،  ألصفهقنا ألغقنافا  (ٖٚ 
 (مْصَبحُ  فا مهٍل َممصَبَح قصُرهق   ٖٚٔ/ٔ،   قر ج ، وصقرع   عشقلفا  (ٗٚ 
 (مْبَم ُب ُ   ٖٚٔ/ٔ،   قر ج ، وصقرع   عشقل فا  (٘ٚ 
،  بددن عقددقكر، خددقري  دوشددل   ٜٕ٘/ٔ،   فددرزدل ديددم نمرد  هددذف  ألبيددق  فددا  (ٙٚ 

ٜٙ/ٕٔٓ. 
، د ر   وعدددددقرل ،  ٖفدددددا ديدددددم ن جريدددددر ، خحويدددددل د. نعودددددقن وحودددددد مودددددين ، ط (ٚٚ 

    رم ح(. ٜٖٜم( ، صٜٙٛٔ   وقهرة/
   شقحجق  :   ػربقن. (ٛٚ 
  معلم(. ٜٓٗفا ديم ن جرير ، ص (ٜٚ 
،  ر د،  بن عققك ي  دوشلخقر    ٜٖٜمرد  هذف  ألبيق  فا ديم ن جرير ، ص (ٓٛ 

ٜٙ/ٕٔٓ. 
 .ٜٜٓمرد  هذف  ألبيق  فا ديم ن جرير ، ص (ٔٛ 
  يلمع(. ٕٔٔ/ٜٙ،  بن عققكر ،  خقري  دوشلفا  (ٕٛ 
،  رد،  بدن عققكد خدقري  دوشدل ألبيق   م خرد فا ديم ن كثيدر عدزة ، ممرد  فدا  (ٖٛ 

ٜٙ/ٕٕٔ. 
م(، ٜٔٚٔوقفدددا،  بيدددرم /فدددا ديدددم ن ُكثيدددر عدددزة ، شدددرح  حقدددقن عبدددقس، د ر   ث (ٗٛ 

    عثقر(. ٕٔٔ/ٜٙ،  بن عققكر،  خقري  دوشل   ٜٜص
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،  بدن عقدقكر خدقري  دوشدل    ٜٜمرد  هذف  ألبيق  فا ديم ن كثير عزة ، ص (٘ٛ 
 ،ٜٙ/ٕٔٔ . 
 . كر ئم( ٕٔٔ/ٜٙ،  ،  بن عققكر خقري  دوشلفا  (ٙٛ 
بَ   ٘ٓٗفا ديم ن كثير عزة ، ص (ٚٛ   .(قَيْذُكَر   َجقِهُل   صِّ
،  ،  بددددن عقددددقكر خددددقري  دوشددددل مدفعدددد (    ٘ٓٗفددددا ديددددم ن كثيددددر عددددزة ، ص (ٛٛ 

  مبعد (. ٕٔٔ/ٜٙ
 .   ونة( ٘ٓٗفا ديم ن كثير عزة ، ص (ٜٛ 
  بملِ  فكقَن   ُبْمُل ِونِ  قجبًا(. ٘ٓٗفا ديم ن كثير عزة ، ص (ٜٓ 
 . ( ذم  ٕٔٔ/ٜٙ، خقري  دوشل   ذم(    مفا  ٘ٓٗفا ديم ن كثير عزة ، ص (ٜٔ 
  دعقع(. ٕٔٔ/ٜٙ بن عققكر ،  ،خقري  دوشل فا  (ٕٜ 
  ألبيق   م خرد فا ديم ن جويل بثينا.  (ٖٜ 
كدددددددذ  فدددددددا  ألصدددددددل مديدددددددم ن جويدددددددل بثيندددددددا ، د ر بيدددددددرم   لطبقعدددددددا م  نشدددددددر ،  (ٜٗ 

  قجموهق(. ٕٕٔ/ٜٙ بن عققكر ،  ،خقري  دوشل مفا  ٚٙم( ، صٕٜٛٔ بيرم /
  قويوق(. ٚٙفا ديم ن جويل بثينا ، ص (ٜ٘ 
 .ٚٙ م يرد هذ    بي  فا ديم ن جويل بثينا ، ص (ٜٙ 
  وع( ٚٙفا ديم ن جويل بثينا ، ص (ٜٚ 
 . ٚٙمرد  هذف  ألبيق  فا  ديم ن جويل بثينا ، ص (ٜٛ 
  ٔٔٔ/ٛ،  ،  الصدفهقنا  ألغقنا   ٕٕٔ/ٜٙ بن عققكر ،  ،خقري  دوشل  فا (ٜٜ 
 (.كالوهق 
ودم ة عبدد   عزيدز بدن ودرم ن: م( ٕٙٚهد/ٛٓٔ   مبم وحجن نصيس بن ربقح (ٓٓٔ 

،   ددذهبا، قدير معددالم   ندبالتينظدر خرجوخدد :  شدقعر فحدل، وودددم فدا   نقدديس م  ودد ئح.
 .ٖٔ/ٛ،  زركلا ،   ألعالم    ٕٖٔ/ٔ،  ألصفهقنا،  ألغقنا   ٕٙٙ/٘
 (. ألور س  ٓٚٔ/ ٙٔ،  ألصفهقنا ،  ألغقنافا  (ٔٓٔ 
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  بص( . ٖٕٔ/ٜٙ، فا خقري  دوشل ،  بن عققكر  (ٕٓٔ 
 .  م صبح ( ٙٚٔ/ ٙٔ،  ألصفهقنا ، ألغقنافا  (ٖٓٔ 
 . (  جلمسِ   ٙٚٔ/ ٙٔ،  ألصفهقنا ، ألغقنافا  (ٗٓٔ 
  برخقهق(. ٖٕٔ/ٜٙفا خقري  دوشل ،  بن عققكر ،  (٘ٓٔ 
 (.َمْق َ   ٜٜٓفا ديم ن جرير ، ص (ٙٓٔ 
 ٖٕٔ/ٜٙ  خدددددقري  دوشدددددل ،  بدددددن عقدددددقكر ،   ٜٜٓفدددددا ديدددددم ن جريدددددر ، ص (ٚٓٔ 

  عهد (.
  روقم(. ٖٕٔ/ٜٙمخقري  دوشل ،  بن عققكر ،  ٜٜٓفا ديم ن جرير ، ص (ٛٓٔ 
  خدقري  دوشدل ،  بدن عقدقكر  ٜٜٓمرد  هذف  ألبيق  فا ديدم ن جريدر ، ص (ٜٓٔ 
 ،ٜٙ/ٕٖٔ. 
 (.وَطْلِخ ِ   ٘ٓٗفا ديم ن كثير عزة ، ص (ٓٔٔ 
 (.القق ِ  منْ  ميشخدِّ   ٘ٓٗفا ديم ن كثير عزة ، ص (ٔٔٔ 
 .ورم ن بن   عزيز عبد وم ة ربقح بن نصيس هم (ٕٔٔ 
 . ٘ٓٗمرد  هذف  ألبيق  فا ديم ن كثير عزة ، ص (ٖٔٔ 
 (. عندهن   ٕٚٔ/ٙٔ،  ألصفهقنا ،   ألغقنافا  (ٗٔٔ 
خدددددزيين . ٕٚٔ -ٓٚٔ/ٙٔ،  ،  ألصدددددفهقنا  ألغدددددقنامرد  هدددددذف   رم يدددددا فدددددا  (٘ٔٔ 

 وحوددد.  د، خحويددل:     ددرير ألنطددقكا  عوددر بددن د مد ،  ألقددم ل فددا ممبددقر   عشددقل
 .ٕٛٙ/ ٕم( ،ٖٜٜٔ/بيرم  ،    كخس عق م ،   خمنجا

وصقرع   عشدقل . ينظر خرجوخ :  مبم بكر محود بن علا بن رل   هوذ نا هم (ٙٔٔ 
 ٛٛ/ٕ،   قر ج ، 

مفدددا ديدددم ن جريدددر،  ٕ٘ٔ/ٜٙكددذ  فدددا  ألصدددل مخدددقري  دوشدددل،  بددن عقدددقكر،  (ٚٔٔ 
 ( .َعّف ْ    ٛٛ/ٕ،   قر ج ،   عشقلوصقرع   رب ( مفا  ٜٜٓص
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  وعقرفهق(  ٜٜٓفا ديم ن جرير ، ص (ٛٔٔ 
وصددددقرع مفددددا  ٕ٘ٔ/ٜٙكددددذ  فددددا  ألصددددل مخددددقري  دوشددددل ،  بددددن عقددددقكر ،  (ٜٔٔ 

 ( .  ّرَم ِقمُ    ٛٛ/ٕ،   قر ج ،  عشقل
مفددا ديددم ن جريددر ،  ٕ٘ٔ/ٜٙكددذ  فددا  ألصددل مخددقري  دوشددل،  بددن عقددقكر ، (ٕٓٔ 

 ( .َدَرَس     ٛٛ/ٕ،   قر ج ،  وصقرع   عشقل ُذّم( مفا   ٜٜٓص
مفددا ديددم ن جريددر،  ٕ٘ٔ/ٜٙكددذ  فددا  ألصددل مخددقري  دوشددل،  بددن عقددقكر ،  (ٕٔٔ 

 ( .َونِزَ اِ    ٛٛ/ٕ،   قر ج ،  وصقرع   عشقلمفا  ٜٜٓص
وصدقرع ( ، مفدا  قمِ ندد أل  ٕ٘ٔ/ٜٙفا  ألصل مخقري  دوشدل ،  بدن عقدقكر،  (ٕٕٔ 

القدخوقوا  ٜٜٓ(  م  خصدحيح ودن ديدم ن جريدر، ص ألّيدقمِ    ٛٛ/ٕ،   قدر ج ،    عشقل
   مزن.

  مق (.  ٜٜٓفا ديم ن جرير ، ص (ٖٕٔ 
  مفدددا ديدددم ن  ٕ٘ٔ/ ٜٙكدددذ  فدددا  ألصدددل مخدددقري  دوشدددل ،   بدددن عقدددقكر ،  (ٕٗٔ 

  ٛٛ/ٕ ،   قدر ج ، وصقرع   عشدقل   م كقن عهد  كق ذي(   مفا   ٜٜٓجرير ، ص
 ( .بَوق  
  فكقن(.  ٜٜٓير ، صفا ديم ن جر  (ٕ٘ٔ 
  روقم(.  ٜٜٓفا ديم ن جرير ، ص (ٕٙٔ 
 وصقرع   عشقلمفا  ٕٙٔ/ٜٙكذ  فا  ألصل مخقري  دوشل ،  بن عققكر ،  (ٕٚٔ 
  ممقعَد( .  ٜٛ/ٕ، 
 وصقرع   عشقلمفا  ٕٙٔ/ٜٙكذ  فا  ألصل مخقري  دوشل ،  بن عققكر ،  (ٕٛٔ 

 ( .َز ئُرفْ    ٜٛ/ٕ ،   قر ج ،
 قلدوصدقرع   عشدمفدا  ٕٙٔ/ٜٙألصل مخدقري  دوشدل،  بدن عقدقكر، كذ  فا   (ٜٕٔ 

 (.َخَيّونَ   ٜٛ/ٕ،   قر ج ، 
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وصددددقرع مفددددا  ٕٙٔ/ٜٙكددددذ  فددددا  ألصددددل مخددددقري  دوشددددل ،  بددددن عقددددقكر ،  (ٖٓٔ 
  فا  ألرض(. ٜٛ/ٕ،   قر ج ،   عشقل

وصددددقرع مفددددا   ٕٙٔ/ٜٙكددددذ  فددددا  ألصددددل مخددددقري  دوشددددل ،  بددددن عقددددقكر ،  (ٖٔٔ 
  نرجة( . ٜٛ/ٕ،،   قر ج   عشقل

 وصقرع   عشقلمفا  ٕٙٔ/ٜٙكذ  فا  ألصل مخقري  دوشل ،  بن عققكر ،  (ٕٖٔ 
 ( .ُنحقذُرفْ   ٜٛ/ٕ، 
 مهٍل(  ٜٛ/ٕ ، وصقرع   عشقلمفا  ٕٙٔ/ٜٙكذ  فا  ألصل مخقري  دوشل  (ٖٖٔ 
. 
  مينشد(. ٖٕٔ/ٜٙفا خقري  دوشل ،  (ٖٗٔ 
  با(. ٜٔ/ٕ،    وقرئ   قر ج، وصقرع   عشقل فا  (ٖ٘ٔ 
وصدددددقرع    ٕٚٔ/ٜٙ بدددددن عقدددددقكر،  ،خدددددقري  دوشدددددلمرد  هدددددذف   رم يدددددا فدددددا  (ٖٙٔ 

بق رغم ون   رم يدق    خدا مرد  فدا هدذ    ومطدمط  .ٖٛٔ -ٖٙٔ/ٔ،   قر ج،   عشقل
  كثيددر وددن   وحووددين مغيرهددق وددن   كخددس   وطبمعددا   خددا خبددين علددة منهددق شددقعرة  ال من 

طيفدمر فدا  م خذكر فدا كخدقس  بدن قخيبدا م بدن  ممنهقعلة  عل هذف   رم يق  من ي كد
» فدا  م دم يدذكر   شدنويطا  ألصدفهقنافرج  مباون  مقدم منهوقرغم «   غ"ت  لنس" »

   عويويدا  صدقحبق    ددم مين  ألقدوقت قدم   قديدة قدكينا  دون «  لزشر"إ آمر"لي رح 

 دم ردة كودق  ن هدذف  القدقنيد فيهدق  دعل مقدد بيندق ذ د  فدا بعدض   خدر جم    .م  قدور  
 فا   قند.

 . ٕٚٔ/ ٜٙ بن عققكر ،  ،خقري  دوشل مرد  هذف   رم يا فا  (ٖٚٔ 
 


