
 1 

 حمبضساد
 يف ربزٌخ احلضبزح العسثٍخ االسالهٍخ

 
 

 القٍذ على طلجخ ادلسحلخ الساثعخ 
 كلٍخ الرتثٍخ االسبسٍخ

 جبهعخ دٌبىل 
 
 
 
 

 االسزبذ الدكزْز
 حموْد فٍبض محبدي

 
 
 

7107-7108 
 
 
 
 



 2 

 حمبضسح ثعٌْاى
 علن السٌبضٍبد عٌد العسة قجل االسالم

 اإلسالمقجل ّرطْزٍ عٌد العسة  علن السٌبضٍبدثزعسٌف ال
فكػػريف وايحػػي بيف حمعػػيغ  وتػػي  مفتدفػػف     ػػد  ػػرؼ مورد تعريػػؼ ايريياػػييت يػػد  اي    

   ػ   ػيف  ر ػض وفػروف Sum Summationحعاػاي ايػ  حعػض  األ ػداد دػ  اغػض اػـ 
 دػ  اغػػض  دػػـ حي ػػث  ػػ  ميديػػف يمكػػف تاريػديي  ػػف ايمػػيدة  ػػ  ايح ػػث    ػػم  حػػض  ف مػػف 

تػػحييغاـ   ويػػذا ي ػػم   دمػػيا تعديميػػيا  إيػػ   محػػدت تعدػػيماـ  ػػيدة اي كمػػي  اف يرتياػػوا حػػض  ػػ
 إيياػػيايمػػيدة   وحػػيف مػػي ي تػػيج  إيػػ ايمتو ػػطف حػػيف مػػي   ي تػػيج  األو ػػطتياػػيا   وحػػييعدـ 

 مطد يا   ت يره مف واض و دـ ا ت يره مف واض وفر. 
 مامو ػػػف ايعدػػػـو ايتػػػ  تتغػػػيوؿ تغاػػػيوذيػػػب وفػػػروف  ػػػ  تعريػػػؼ  دػػػـ ايريياػػػييت  دػػػ      

مف  يث ي  مامو ػف متغي ػ ف ومتراحطػف  وتشكيياي تق يمايايكميف ايماردة وايعالقيت حيف 
 مف ايحراييف ايع ديف . 

وقيؿ تي ب كشيؼ اتػطال يت ايفغػوف   ايريياػييت يػو  دػـ حػم واؿ مػي يفت ػر  ػ      
وطيػػف ايمػػيدة كػػييترحيل وايتبديػػث وايتػػدوير وايكرويػػف وايمفر  إيػػ ايواػػود ايفػػيرا  دوف ايتع ػػؿ 

ايميدة    واوديي       دوديي وي م  حيي كمػف  إي تمور تفت ر   إغايوايعدد وفواتض   
 ايو ط  .

وذيػػب ا ػػد ايحػػي بيف  ػػ  تعريفػػض يعدػػـ ايريياػػييت حواػػود بمػػف تػػراحط حيغػػض وحػػيف ايعدػػـو     
معر ػػػف اياػػػواب إ   إيػػػ ايعدػػػـو اإليايػػػف خيماػػػف ففيػػػف   يتوتػػػؿ  إفاإليايػػػف     ػػػيؿ     

 .  ديـ ايريياييت  حت 
 ػ   األفػروقد افتدؼ قدمي  ايفال فف  ػ  تػرايا ا ػد مػف ايريياػييت وايطحيعػ   دػ      

   ػػ   ػػيف تكػػد  (8) اػػم مػػذكوره  يمػػي حيغامػػيحطػػرؼ  إيػػ ايشػػرؼ وايفاػػؿ   وكػػالا قػػد مػػيؿ 
ا د ايحي بيف ايمعيتريف حواػود امتيػيز يعدػـ ايريياػييت  دػ  قاػييي ايعدػـ ايطحيعػ  ومػرد 

 األويػ ايع ػؿ  محيدئا متييز اي  تف اي واغيف واي  يئؽ ايرييايف اياروريف ت تغد اي  يذا 
  و  تتوقػػؼ  دػػػ  م تكشػػػفيت ايتارحػػػف   و دػػ  ايعكػػػس مػػػف ذيػػػؾ قاػػييي ايعدػػػـ  ػػػمف تمػػػدد 

غمػػي يرتكػػز  دػػ  معطيػػيت  ايمحػػيدئاي ديػػد حػػيي رارة يػػيس مػػف ايمعطيػػيت ايمحيشػػرة يتدػػؾ    وا 
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ايمطدػػؽ  ػػ  تدػػؾ اي  ػػيئؽ  دػػ  ايتػػيـر يػػو  ػػر اياػػرورة   وايي ػػيفايتارحػػف    ييطػػيحل ايع 
 ايرييايف . 

ويحػػدو اف  دػػـ ايريياػػييت يػػو ذيػػؾ ايعدػػـ ايػػذا يػػدرس  ػػ  األ ػػداد ايمعرو ػػف وايغتػػيئم     
مػف فػالؿ مػدركيت اإلغ ػيف ايع ديػف    إ ايمااويف   وايت  خييحيا مي تكػوف تػعحف ايمعر ػف 

 ت يس ايمعر ف وايتعدـ .  وقد تتفيوت يذه ايمدركيت  د 
 : اإلسالمالسٌبضٍبد يف عصْز هب قجل 

اف ريياػييت مػي قحػؿ ايتػيريأ حػدتت حػػداييت حديايػف مػف فػالؿ واػود مامو ػيت  دديػػف     
تو األشػػيي     اي يػػواف تو –ويكػػذا ...  األراػػؿ   ػػدد  األتػػيحل ػػدد  – اإلغ ػػيف ػػوا   ػػ  

  وحغمو اإلغ يف وتزايد  دده ومورده ومشػيكدض  وكيف  د  اإلغ يف اف يدرؾ األ داد تد يئييا 
 ياييتػػػض تو تقيرحػػػض تو قحيدتػػػض ومػػػي ايػػػ  ذيػػػؾ   وكػػػيف ايعػػػد  ػػػ  ايحػػػد   تف يػػػدرؾكػػػيف  ديػػػض 

تا كػؿ مامو ػف مػبالا  –ايمامو ػف ايعييريػف  توحوا طف تتػيحل اييػد   بػـ حوا ػطف ايعدديػف 
تا  ػػ   ػػ   زمػػف وا ػػدة  كػػيف يامػػل مػػبالا  شػػرة ت ػػداد  –ت ػػيوا فم ػػف تو  شػػرة ويكػػذا 

كيغػت  وت ييغػيا وا دة    ييعشر مامو يت كيغت تعغ  ميئف شفص مػبالا    دديف مامو ف 
  .   األ دادت تعمؿ اي ت  حدؿ 

يدريياػػػييت  ػػػ   اػػػيرة وادا ايرا ػػػديف غشػػػمت مػػػف ا  تيياػػػيت   األويػػػاف ايحػػػداييت     
قتتػيديف واػحط م ػي يت ا  واي  يحيتايعدميف يذيؾ ايماتمل ايمت ار مبؿ ايت ايالت 

واألراا  واحط ايزمف وايفتػوؿ واأل مػيؿ ايتايريػف ايمفتدفػف واأل مػيؿ اياغد ػيف  اي  وؿ
ايتػػ  اشػػتارت حاػػي  –ايزقػػورات  –ايمتعد ػػف حتشػػييد األحغيػػف اياػػفمف مبػػؿ األحػػراج ايمدراػػف 

قيمػػػػف فزاغػػػػيت ايميػػػػيه قيمػػػػف اي ػػػػدود وشػػػػؽ اياػػػػداوؿ واألغاػػػػير وا      اػػػػيرة وادا ايرا ػػػػديف وا 
وا تمػػػػدت  اػػػػيرة وادا ايرا ػػػػديف   حيإلاػػػػي ف ايػػػػ  ايزرا ػػػػف وايػػػػرا ايمػػػػغظـ  دػػػػ  ايتاػػػػيرة 
ايفيرايف يد تػوؿ  دػ  ايمػواد األوييػف اياػروريف   وايتػ    تتػو ر  ػ  ايحيئػف ايتػ  غشػمت 
 ياي اي ايرة   و  يفف  مي يأل ميؿ ايتايريف مف ابػر ماػـ  ػ  اػحط ايعمديػيت اي  ػيحيف 

  . 
 ػػدـ اي اػػيرة ايعراقيػػف اي ديمػػف قػػد ا ػػتواب غشػػف حعػػض ايعدػػـو و ػػ  م ػػدمتاي إف غمػػو وت    

ايريياييت واياغد ف ايت  تطورت ووتدت اي  دراف كحيرة مػف ايت ػدـ  ػ  ايعتػر ايحػيحد  
اي ػديـ   وغظمػػت ايمعدومػػيت ايتػػ  توتػػؿ إيياػػي ايعراقيػػوف اي ػػدمي  و ػػؽ قوا ػػد ود ػػيتير  ػػ  

 ايعدديف ايمفتدفف . فواص األشكيؿ اياغد يف وايعمدييت 



 4 

واحتػػػدت اإلغ ػػػيف  ػػػ   مدييتػػػض اي  ػػػيحيف حيأل ػػػداد اي ديدػػػف ايتػػػ يرة فم ػػػف بػػػـ  ػػػحعف بػػػـ     
 األشػيي حي بغ   شر    يي تيف ي دف األشيي  ايت  كيف يمتدكاي    ايحدايف   و غدمي كبػرت 

ي ت ػػػم  مػػػتو ايم ػػػيمير  حتكػػػراررقيـ تػػػا ػػػتفدـ ايحػػػيحديوف طري ػػػف اي األ ػػػدادوتطػػػورت معاػػػي 
مف ايوا د  تػ  ايت ػعف  – ت فدضدقيؽ مف  ت الها  فيف يو وتد  ريض مف  –ا  فيغيف 

ايبالبف اي  ايعشرة ايت  يرمز ياي حػييرمز و    كيغوا يرمزوا يدوا د حي فيف وا بغيف حي فيغييف 
( كػػيف 35( ويواػػل حاغػػب تدػػؾ ايعالمػػف حعػػدد ايػػرقـ ايػػداؿ  دػػ  ايعػػدد    مػػبالا ايعػػدد )<)

 واألفػػر ت  ػػ (   وايميئػػف فطػػيف ا ػػديمي <<( يرمػػز يػػض )42(   وايعػػدد )333<ز يػػض )يرمػػ
 (   ويكذا .-<3 المف ايعشرة اي  ي ير  المف ايميئف ) واأليؼ(   -3 مدوا )

ايغتػػوص ايريياػػيف ايحيحديػػف اف اييوغػػيغييف افػػذوا  ػػف ايحػػيحدييف مػػي يعػػرؼ  تبحتتػػضوممػػي     
 تبحتػت  كمػي  األفػر  األرقػيـدد تت ػدد حموقعػض مػف عػقيمػف اي إفحييمرتحف ايعدديف ايت  تعغ  

ايحػػػػيحدييف توتػػػػدوا ايػػػػ  معر ػػػػف ايد ػػػػتور اياغد ػػػػ  ايمعػػػػروؼ حغظريػػػػف  تفيػػػػذه ايغتػػػػوص 
 األيػؼ     ؿ اياحر   د قطل ايحيحديوف مر دف كحيرة مف ايت دـ مغذ حدايػف  تمي يبيخورس   

ايمرحػل    إكمػيؿيػف ايدراػف ايبيغيػف ومحػدت ايبيغ  قحؿ ايمػيالد  غػدمي توتػدوا ايػ  معر ػف معيد
 اي  ايو دة .  اإلرايعومحدت 
اياػػداوؿ ايعدديػػف   ومغاػػي  تغػػواعت تػػوا  دػػ  اميػػل   مغاػػياي ػػومريف  األيػػواح تقػػدـ تمػػي    

اػػػداوؿ اياػػػرب وايترحيػػػل وايتكعيػػػب   كمػػػي ا ػػػتفدموا ايك ػػػور   واياػػػدير حييػػػذكر اف غظػػػيـ 
( <( ويمػػػي يدعالمػػػػف )82   32ف ايعشػػػريف واي ػػػػتيغيف )ايعػػػدد اي ػػػومرا احتػػػػدت مػػػف ايطػػػػري تي

( كمػي يػـ يكػف يػدياـ  المػف 3222( او )322( ويـ يكف يغيؾ  المف يدعػدد )وايعالمف )
 . ايتفر
ويال ػػظ حػػيف متػػر  ر ػػت ايريياػػييت واي  ػػيب وايتكغويوايػػي اي ديمػػف  ػػ   تػػرة محكػػرة     

وحغي  ايمعيحػد وايم ػيحر ايفر وغيػف ايكحػر    رتحيط يذه ايعمدييت حييحغي  اياغد   ايفر وغ   
حػالد اييوغػيف   ػد  تميكيغت قديدف حؿ غيدرة    األفطي  تف األيراميت  وحد ت ايدقف    حغي  

 ر ػػػػػت حػػػػػدوريي ايعدػػػػػـو ايريياػػػػػيف وطورتاػػػػػي حعػػػػػد اف اقتح ػػػػػت  ػػػػػف اي ػػػػػومرييف وايحػػػػػيحدييف 
 . وايمترييف

وايمتػػػريف واييوغيغيػػػف واياغديػػػف شػػػوطيا  ي ػػػد قطعػػػت حعػػػض اي اػػػيرات اي ديمػػػف كييحيحديػػػف    
يتامػػل حػػيف بمػػير اي اػػيرات  اإل ػػالميفحعيػػداا  ػػ  ايعدػػـو ايريياػػيف  تػػ  ظاػػرت اي اػػيرة 

وت ػدـ يدعتػور اي ديبػف ركيػزة  األميـاي يح ف وتفطو حييعدـو ايرييايف فطوات وا عف غ و 
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شػػت  اواغػػب مػػف ت ػػدـ  ػػ   إييػػضايػػ  مػػي وتػػؿ قويػػف مكغػػت ايعػػييـ ايمعيتػػر مػػف ايوتػػوؿ 
   ايعدـ وايتكغويوايي .   

 رطْز علن السٌبضٍبد عٌد العسة ادلسلوني
ذا  غييػػػف فيتػػػف وقػػػدموا  ػػػ  يػػػ وتويويػػػيايػػػتـ  دمػػػي  ايعػػػرب ايم ػػػدميف حعدػػػـو ايريياػػػييت 

 ـ .ايمايؿ غتيايا فتحيا د ل  ادف ايتطور ايت  مي شادتض  ايرة اييو 
 تبػيرتييمػف  إاػي يت إيياػي وتاػي وا ياػي  وتاػيدواوقد حرع ايعرب  ػ  ايعدػـو ايريياػيف     

 ػػػػ  ت ػػػػدـ ايعدػػػػـ  وتبػػػػريـوايديشػػػػف يػػػػد   دمػػػػي  اي ػػػػرب  ػػػػي تر وا حفاػػػػؿ ايعػػػػرب  اإل اػػػػيب
 وايعمراف . 

ا يتمػػيـ حعدػػـ ايريياػػييت يعػػد مفشػػرال يدتطػػور اي اػػيرا    يػػث تػػدفؿ ايغظريػػيت  إف    
 ػ  مفتدػؼ ايتطحي ػيت   وت ي ػوايمفيييـ وايمايرات حعدـ ايريياييت كعغتػر  ي ػؿ وماػـ 

ايعدميف وايعمديػف  ػ  ماػي ت ييمػف كييفدػؾ وايفيزيػي  وايعمػيرة واياغد ػف وايكيميػي  وخيريػي   
وشػػمؿ  دػػـ ايريياػػييت  ػػروع كبيػػرة ياػػي اػػرورة كحيػػرة يكػػؿ تػػي ب  دػػـ    تػػ  اغػػض كػػيف 

 ت .  يكوف  يد و يا و  طحيحيا  يذقيا ا  حدرا ف  روع ايرييايي اإلغ يفي يؿ حمف 
إف ايعدػػـو ايتػػ   ييااػػي ايعػػرب ت ػػت ق ػػـ ايريياػػييت يمكػػف ت ديػػديي حعدػػـ اي  ػػيب       

مغاػزات ايعػػرب  تيػـواياحػر   واياغد ػف   و ػػوؼ غتغػيوؿ حييح ػث يػػذه ايعدػـو يغكشػؼ  ػػف 
  ياي   

 علن احلسبة :
ورد تعريػػػػؼ  دػػػػـ اي  ػػػػيب  غػػػػد حعػػػػض ايمػػػػفرفيف  دػػػػ  اغػػػػض معر ػػػػف ايعػػػػدد واياػػػػرب     

فػػراجايت ػػميف واي  ػػمف و  ومعغػػ  ايفػػط وايػػدائرة وايغ طػػف  األ ػػداداياػػذور   ومعر ػػف امػػؿ  وا 
فػػراج حعاػػػاي مػػف حعػػض   واي  ػػػيب  دػػـ   يكػػيد ي ػػػت غ   غػػض تا  دػػـ مػػػف  األشػػكيؿ وا 
 ايعدـو . 

ـ وايتفريػػػؽ     اػػػحيي اإل ػػػداد ػػػ    ػػيب  مديػػػف تػػػغي ف  حمغػػضو ر ػػض احػػػف فدػػػدوف         
 ايػػػ  ا ػػػتفراج ايمااػػػو ت ايعدديػػػف مػػػف ايمعدومػػػيت ويغػػػيؾ مػػػف قػػػيؿ يػػػو  دػػػـ يتوتػػػؿ حػػػض

 تياػػيا ايمفتوتػػف وايمػػراد حي  ػػتفراج معر ػػف كميتاػػي ومواػػو ف ايعػػدد   ويعػػرؼ  ايعدديػػف
ايعدػػـ ايػػذا يتوتػػؿ حػػض ايػػ  معر ػػف ايمااػػو ت ايعدديػػف  دػػ  واػػض ايتػػ ف ومواػػو ف  حمغػػض

حاػي تمتػيؿ ايم ػميف  يػو ذيػؾ ايعدػـ ايػذا يعغػ  حييم ػيئؿ ايتػ  يعػرؼ وفروفايعدد   وقيؿ 
 وتت ي اي . 
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  وايبػػػيغ   األ ػػػدادفػػػواص  –حػػػض ايغحػػػيف غظػػػرا  األ ػػػدادوي ػػػم   دػػػـ اي  ػػػيب حعدػػػـ     
 ايامل وايطرح وايارب واي  مف . األرحعف حيأل ميؿمعر ف ايمطدوب  – مد  
  تػدويف ايعػدد حييكدمػيت مبػؿ  تويامػيايعػرب  ػ  تػدويف   ػيحيتاـ  دػ  طػري تيف   ّمدو     
  ػيب ايامػؿ وايتػ  اقتح ػاي ايعػرب  ػف اي ػيمييف    غير  وبيغيامي  يتمئف وفم وف د  –

رؼ رقمػػػيا يػػػدؿ  ديػػػض  واػػػعوا اػػػدو ا تػػػداويوه  دػػػ   ػػػكػػػؿ  حإ طػػػي ويػػػذه ايطري ػػػف ت اػػػ  
 ايتور ايتيييف   

   32  ا= ;  ط= :=ح   9  ز= 8  و= 7  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= 6  د= 5  ج= 4  ب= 3ت=
   2;  ص= 2:  ؼ= 92  ع= 82=  س 72  ف= 62  ـ= 52  ؿ= 42ؾ=
   922  ذ= 822  خ= 722  ث= 622  ت= 522  ش= 422  ر= 322ؽ=
 .  3222  غ= 22;  ظ= 22:ض=
ذا     تركحػػض مػػف  تف إ ترمػػز ايػػ   ػػدد خيػػر وارد  ػػ  يػػذا اياػػدوؿ  مػػي  ديػػؾ  تف تردت وا 

= ػط ;8   =يػد36قيمف اي  ا  ايتفر    مبالا  األكحر روؼ مالئمف حطري ف ايتدغ  مف 
 ...ايأ .

اياغػػػود يػػػـ  تف  ػػػيمي اياغػػػود   وايبيحػػػت  األفػػػر  األمػػػـايتػػػفر   ػػػد اقتح ػػػوه  ػػػف  تمػػػي    
حعػػد ا ػػتعميؿ ايعػػرب يػػض   وايتػػفر يػػو د يػػف  إ ي ػػتعمدوا ايتػػفر  ػػ  ايعمديػػيت ايريياػػيف 
 .  األرقيـ تدا  م دث غ دف غو يف     األرقيـيالش     وايعرب يـ مف تدفدض  د  

 : أىمياقسم العرب الحساب الى فروع والتي من وقد 
 ويذا ايغوع مف اي  يب ي  ـ اي  غو يف   . الحساب العممي : 1

كيغػػت  ألغاػيوقػد تفػػذه ايعػرب  ػف طريػػؽ اياغػود   و ػميت خحيريػػف  أ . الحسااب الباااار  :
 9-8-7-6-5-4-3-2-1تر ـ  د  م ط يت مػف تػراب غػي ـ وتر ػـ كمػي يدػ    

كيغػػت   مغاػػياياغديػػف  األرقػػيـ تمػػيوايم ػػرب    تورحػػيت ػػتعمؿ  ػػ   األرقػػيـ  ومػػي زايػػت يػػذه 
ت ػػػتعمؿ  ػػػ   األرقػػػيـ  ومػػػي زايػػػت يػػػذه  ;-:-9-8-7-6-5-4-3تر ػػػـ كمػػػي يدػػػ   

 ايمشرؽ ايعرح    ويذا ايغوع مف اي  يب ي تيج اي  كتيحف وورؽ .
فيػف   ػيب وي تد حض اي  يب ايذيغ    ويو  دػـ يتعػرؼ مغػض كي . الحساب اليوائي :ب 

 ايعظيمف    ايفييؿ حال كتيحف .  األمواؿ
ق ػػمف ايتركػػف  دػػ  م ػػت  ياي و ػػؽ  تتػػوؿويػػو  دػػـ يح ػػث  ػػ   حساااب الااارائ  : . 2

 وكتب ايف ض .   روض م درة    اي روف ايكريـ و غف اير وؿ 
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مفتوتػف    ت ػداد األتػيحلوقػد واػعوا يكػؿ   ػد مػف   ػود  حساب عمام العواود : . 3
  ويدا ايفػرع مػف  ػروع اي  ػيب  وتيو يا و شرات ومئيت  و يد األتيحل يعتوابـ رتحوا 

  غد  دـ تو ر و يئؿ ايكتيحف. تويض  يئدة مامف  غد افتالؼ ي ف ايمتحييعيف 
 دّز علوبء العسة يف علن احلسبة 

 ىا( :205. محمد ان موسى الخوارزمي )ت 1
ارـز كػيف مغ طعػيا ايػ  فزاغػف مػف فػو  تتػدضم مد حف مو   ايفوارزم    بـ ايح ػدادا     

ايتػ  كتحػت  األ مػيؿ توائػؿفم يف وايميئتيف   تعود اييػ( وقيؿ ميت حعد 427ح داد تو   )
حييعرحيػػف  ػػ   دػػـ اي  ػػيب ايػػ  م مػػد حػػف مو ػػ  ايفػػوارزم   ػػ  اي ػػرف ايتي ػػل ايمػػيالدا   

ر  ػػػ  اياحػػػ ووفػػػر يػػػث كتػػػب ايفػػػوارزم  كتيحػػػيا  ػػػف اياغػػػدا تا طري ػػػف اي  ػػػيب اياغديػػػف 
 وتراـ ايكتيحيف اي  ايالتيغيف .

 واألرقػيـايفوارزم  كتيحيا تعديمييا شرح  يض ا تفداـ غظػيـ ايعػدد  تيؼو    دـ اي  يب     
اياغديف   كمػي شػرح طرائػؽ ايامػل وايطػرح واي  ػمف واياػرب واي  ػيب يدك ػور   بػـ  مػؿ 

  وواػػل  أليػػوؼاايػػ  ايعشػػرات ايػػ  ايمئػػيت ايػػ   اآل ػػيد ػػ   األ ػػداد دػػ  ت ديػػد مراتػػب 
اياغديػػػػف   واشػػػػتارت يػػػػذه اير ػػػػييف  واألرقػػػػيـ ػػػػ  اي  ػػػػيب  تفػػػػر ايفػػػػوارزم   ػػػػ  ر ػػػػييف 

اياغديف   ويراد حض غظيـ ايعػدد ايعشػرا مػل  األرقيـحترامتاي ايالتيغيف حعغواف ايفوارزم     
ايعرحيف اياغديف    االا  ف ذيؾ  ييفوارزم  يو ايذا ادفؿ غظػيميف  واألرقيـمحدت ايتفر 

 اياوائيف . األرقيـ ديض ا ـ  تطدؽاي حيريف وايغوع ايبيغ   حيألرقيـ رؼ ا ديمي  األرقيـف م
ايفػػػوارزم   إف –اي حيريػػػف واياوائيػػػف  – األرقػػػيـممػػػي ي ػػػيؿ حتػػػدد يػػػذيف ايغػػػو يف مػػػف و     

يغػػػيؾ شػػػكوؾ  تف إ يػػػـ ايػػػذيف واػػػعويي    حػػػمغاـف ايعػػػرب يػػػـ يػػػد وا يوخيػػػرة مػػػف ايريياػػػي
ايحػيروف  إييػضاياغديػف   ومػف يػذه ايشػكوؾ مػي ايمػا  حيألرقيـاي  ت ميتاي ت ـو  وؿ غ حتاي 

ـ(  ػػػ  م ييتػػػض  ػػػف ايفدػػػؾ وايريياػػػييت مػػػف ا تمػػػيؿ ت ػػػميتاي ;5;3-:3:8كػػػيرادا  ػػػو )
 حايئيت يغد يف. األرقيـتدؾ  تشكيؿ تفاي   حيإلشيرةيغديف مت فف  ف يغد يف 

 
 
 ىا( :288. ثاات ان قرة )ت 2

وتتػػيغيفض كبيػػرة  األوائػػؿتػػيح  اي راغػػ   يد ػػوؼ  تػػره حػػرع  ػػ   دػػـ بيحػػت حػػف قػػرة اي    
يػػػ(   ي ػػد كػػيف يبيحػػت حػػف قػػرة دوراا مامػػيا  ػػ  اي  ػػيب    اػػو ايػػذا تواػػد ::4مػػيت  ػػغف )
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ايمت يحػػف    ييعػػدداف ايمت يحػػيف يمػػي ايعػػدداف ايدػػذاف يكػػوف مامػػوع  وامػػؿ ا ػػديمي  األ ػػداد
(   4:6   442مبػؿ ايعػدديف ) األوؿ  ي يوا ي يوا ايعدد ايبيغ    وماموع  وامؿ ايبيغ

 .   األيدف  يب   وكتيب  األ دادمفيفيتض     دـ اي  يب كتيب  تشارومف 
 ىا( 210. سنان ان الاتح الحراني )ت 3

مػػػف  دمػػػي  اي ػػػرف ايبييػػػث ايااػػػرا ت ػػػس يعدػػػـ ايدوخيريتمػػػيت مػػػف فػػػالؿ رحػػػط  القػػػيت     
كريػي  ػػ   ػدة كتػب مغاػػي كتػيب ايتفػت  ػػ   مديػيت ايامػل وايطػرح واياػػرب واي  ػمف   وذ

 . اي  يب اياغدا   وكتيب ايامل   وكتيب ايامل وايتفريؽ   وكتيب   يب ايوتييي
 ىا( :430. اان الييثم )ت 4

يػػػ( و ياػػي غشػػم و مػػؿ كيتحػػيا 576 دػػ  اي  ػػف حػػف ايايػػبـ   ويػػد  ػػ  ايحتػػرة  ػػغف ) تحػػو    
يفػػف ايفػػيطم  اي ػػيكـ حػػممر ا    ويعػػد يػػحعض و تاػػي   وقتػػد اي ػػييرة و ػػيش  ػػ   اػػد ايفد

 ػ   تيؼاحف ايايبـ ح ؽ مف احرز  دمي  اي ايرة ايعرحيف اإل الميف    ايريياييت     د 
 ذيؾ  دة كتب ور يئؿ ومغاي كتيب ايايمل    اي  يب   و دؿ اي  يب اياغدا.

 علن اجلرب :
ف قحػػػؿ ايمعدػػػـو يعػػػرؼ  دػػػـ اياحػػػر  دػػػ  اغػػػض تػػػغي ف ي ػػػتفرج حػػػض ايعػػػدد ايمااػػػوؿ مػػػ    

 دػػـ  ألغػػضكػػيف حيغامػػي غ ػػحف ت تاػػ  ذيػػؾ   و دػػـ اياحػػر يػػو  دػػـ اي  ػػيب  إذاايمفػػروض 
يعػػػػػرؼ  يػػػػػض كيفيػػػػػف ا ػػػػػتفراج مااػػػػػو ت  دديػػػػػف مػػػػػف معدومػػػػػيت مفتوتػػػػػف  دػػػػػ  واػػػػػض 

 مفتوص .
احتدت اشت يؿ ايريياػييف ايعػرب حػيياحر  ػ  اي ػرف ايتي ػل ايمػيالدا وحواػض ايت ديػد  ػ      

حي ػػػ  ايمػػػمموف   ويال ػػػظ  دػػػ  اياحػػػر ايعرحػػػ  اغػػػض ي دػػػب  ديػػػض ا تاػػػيه  اػػػد ايفديفػػػف ايع
ايشػػػرق  ايعػػػيـ ايػػػذا تمبدػػػض ايريياػػػييت ايحيحديػػػف واياغديػػػف واييوغيغيػػػف  ػػػ  ايعتػػػر ايادغ ػػػت  
ايمتمفر مبؿ ييروف وديو ػيغتس وديػو غطس    كػيغوا حفػالؼ اتاػيه ايريياػييف اييوغػيف  ػ  

ايريياييت ايػ  ا تاػيه  ت يدوااف ايريياييف ايعرب دوريـ اي ديـ   و د  يذا يمكف اي وؿ 
 يـ مف ا يتميـ حييعدد تا اياحر.وا ايعراؽ اي ديايت يا ايذا حد  حض رييا

و د  ايرخـ مف معر ف اييوغيغيوف  ػؿ  ػدد مػف ايم ػيئؿ اياحريػف يكػغاـ يػـ يو  ػوا ايػ       
يئدض   حػؿ كػيف يػذا ايعمػؿ وال اي وا د ايعيمف ايت  تاعؿ مف اياحر  دميا يض تتويض وم ػ

مف غتيب ايعرب ايذيف توادوا يذه األتوؿ    متحا اياحر  د  يديـ  دميا قيحالا يدتعدـ 
 وايتعديـ. 
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 دّز علوبء العسة يف علن اجلرب :
 . الخوارزمي : 1

يعد م مد حف مو   توؿ مػف تطدػؽ يفظػف احػر  دػ  ايعدػـ ايمعػروؼ اآلف حاػذا ا  ػـ     
 يػػض حتػػورة  دميػػف  تيػػؼ  وكػػذيؾ توؿ مػػف  ALGEBRAيػػذه ايدفظػػف و غػػض افػػذ ايفرغاػػف 

مغظمػػػػف   وايفػػػػوارزم  ا ػػػػد مف  ػػػػ   دػػػػـ اياحػػػػر ويػػػػو  دػػػػـ م ػػػػت ؿ  ػػػػف اي  ػػػػيب و ػػػػف 
اي ػرحييف اشػػت وا  تفاياغد ػف ويػو ايػذا  ػرؼ ايعػرب واي ػػرحييف حغظػيـ ايتػرقيـ اياغػدا  تػ  

 مف ا مض ا ميا يألرقيـ   ييوا ايفورـز . 
يفػػوارزم  كتػػيب اياحػػر وايم يحدػػف   ويعػػد توؿ م يويػػف مغظمػػف يتطػػوير  دػػـ وقػػد تيػػؼ ا    

اياحػػػر مػػػف فػػػالؿ معيياػػػف ايمعػػػيد ت مػػػف ايدراػػػف األويػػػ  وايبيغيػػػف   وذيػػػؾ اغ ػػػايميا مػػػل 
متطدحيت اي ؿ حوا طف اياذور   ويذه ايتعػيحير األوييػف كيغػت ايمااػوؿ ايػذا  ػميه اياػذر 

             يع الغيف ايمواحف واي ػواغيف اي  ػيحيف )ا واأل دادتو ايش     ومرحل ايمااوؿ 
  ومعيديػػػف ايدراػػػف ايبيغيػػػف    األويػػػ   ومػػػف بػػػـ ادفػػػؿ ايفػػػوارزم  مفػػػيييـ معيديػػػف ايدراػػػف 

وبغيئيػػيت اي ػػدود وبالبييتاػػي ايمالزمػػف ياػػذه ايمعػػيد ت   وايشػػكؿ ايمغػػتظـ يدمعيديػػف واي دػػوؿ 
 ايطرائ يف وحريف تي ف اي ؿ . 

اػػذر تا )س( ومػػيؿ  تغػػواعي  ػػـ ايكميػػيت اياحريػػف ايػػ  بالبػػف  تفع ايفػػوارزم  وا ػػتطي    
(   ومفػػرد ويػػو ايعػػدد او ايكميػػف ايفيييػػف مػػف )س(   كمػػي شػػرح  ػػتف تغػػواع 4ويعغػػ  حػػض )س

مػػف معػػيد ت ايدراػػف ايبيغيػػف مػػل  دوياػػي   كمػػي شػػرح ايعمديػػيت األرحػػل  ػػ  اياحػػر تا امػػل 
 ماي .ايكمييت اياحريف وطر اي وارحاي وق 

 ىا( :420. الكرخي )ت 2
تحو حكر م مد اي ي ب ايمد ب حييكرف  او ايكرا  مف مشييير  دمي  ايعػرب   ي ػب     

 حييكرف  حعد تف كيف يد ب ايكرا  غ حف اي  كرج    ترك تيف .
يعد ايكرا  مف ايعدمي  ايذيف ياـ ايفاؿ     دـ اياحػر   وقػد تيػؼ كتػيب  ػ  اياحػر     

اياحػػػر وايم يحدػػػف   وتغػػػيوؿ ايكراػػػ   ػػػػ  كتيحػػػض ايففػػػرا  دػػػوؿ معػػػيد ت   ػػػميه ايففػػػرا  ػػػػ 
 ايدراف ايبيغيػف    تشكيياي ايمفتدف   وقد  ؿ ايمعيديف مف ايغوع  

 +ب س = اػ ايد تور 4ـ س 
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 ر مامف مبؿ   ايتمي  وا تعمؿ    ذيؾ د يتي األ دادوح ث ايكرا     اذور 
 

 38=  4 – 76و    72=  :3+  :      
 علن اذلٌدسخ : 

اياغد ػػػف كعدػػػػـ يعػػػرؼ مغاػػػػي ت ػػػػواؿ ايم ػػػيدير ويوا  اػػػػي وتواػػػػيع حعاػػػاي  غػػػػد حعػػػػض     
وغ حتاي وفواص تشكيياي ومواو ف ايم يدير ايمطد ف تا ايفط واي ػطا وايا ػـ ايتعديمػ  

 ويوا ؽ يذه ايزاويف وايغ طف وايشكؿ . 
و دػػػػـ اياغد ػػػػف يػػػػوة ايغظػػػػر  ػػػػ  األشػػػػكيؿ وايم ػػػػيدير ايمتتػػػػدف اي يتػػػػدف مػػػػف ت ػػػػيطل     

ايفطوط واي طوح وغ ب حعااي مف حعض   واياغد ف كعدـ تعغ  ايغظر    ييئػف ايا ػـ 
ايمغفتػػػػػدف  وتمػػػػػيايمتتػػػػػؿ   وايغظػػػػػر  ػػػػػ  ايم ػػػػػيدير ايمتتػػػػػدف كػػػػػييفط واي ػػػػػطا وايا ػػػػػـ   

كػؿ مبدػث مػف زوايػيه مبػؿ قػيئمتيف  تفف مبػؿ كيأل داد و يمي يعرؼ ياي مف ايعػوارض ايذاتيػ
كػؿ  تفكؿ فطيف متوازييف   يدت ييف    واض ويو فراي اي  خير غاييف   ومبػؿ  تفومبؿ 

م ػيدير ايمتغي ػحف  ترحعػففطيف مت يطعيف  ييزاويتيف ايمت يحدتيف مغاي مت ػيويتيف   ومبػؿ اف 
 .     ايبييث كارب ايبيغ     ايراحل األوؿارب 
غد ف كعدـ غظرا مغظـ ي   دـ يوغيغ   يبيخورا تفذه ايعرب  حر ايترامػيت مػف وايا    

ديػدس وقػد اشػتد ايتمػيـ ايعػرب ما وتحػرزيـكتب ايفيبيخورييف مػغاـ تحويوغيػوس وميغػي وس   
ايفػػيص حعدػػـ  إقديػػدساعفػػر ايمغتػػور    يػػث تػػراـ كتػػيب  تحػػوفال ػػف  تيػػيـحيياغد ػػف مغػػذ 

اياغد يف   وايذا تػراـ  دػ   األركيف تواياغد يف  توؿاألاياغد ف وايمعروؼ حي ـ كتيب 
 .  إ  يؽيد  غيف حف 

ويػػي فتيئتػػاي ايمميػػزة ايتػػ  ميغ األويػػ وقػػد اكت ػػحت اياغد ػػف ايعرحيػػف ومغػػذ ايمرا ػػؿ     
 دػػ   –تتعدػػؽ حموقعاػػي  ػػ  ايغظػػيـ ايعدػػـو ايريياػػيف وحتراحطاػػي مػػل  ػػيئر  ػػروع ايريياػػييت 

دم ػػػػيئؿ ايمعرو ػػػػف وحطر اػػػػي يدم ػػػػيئؿ اياديػػػػدة كديػػػػيا   وحتف ػػػػيريي ي –مػػػػل اياحػػػػر  األفػػػػص
افتػػرع ايعدمػػي  ايعػػرب  تفػػر  تمػػـوحي ػػتيعيحاـ يمعػػيرؼ  اإلخري ػػ  اإلرث حػػدمااـ يعغيتػػر 
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حاػـ   ػإذااياغد يف   وتخغوا حفكريـ ايمفيييـ ايت  ا تمػدويي  يأل كيرت س وتوايايت اديدة 
 ايريياييت حواض  يـ . يفد وف غو يا اديداا مف اياغد ف حشكؿ فيص   ومف 

 دّز العسة يف علن اذلٌدسخ :
 . الخوارزمي : 1

ايريياييت ايعرحيػف  ػ  ايامػل  إ ايـيعد ايفوارزم  توؿ ايريياييف ايعرب ممف يمبؿ     
مبػيؿ  دػػ  ذيػؾ ت  ي ػػض ي ػؿ حعػػض ايمعػيد ت اياحريػػف  وتواػػامػي حػيف اياحػػر واياغد ػف   

 .   ;4س = 32 + 4يغد ييا مبؿ ايمعيديف ايشايرة   س
معيياف ايعمدييت اياغد يف وايت  قيـ ح داي ايفوارزم   ف طريػؽ اياحػر يػدؿ  دػ   إف    
 ايعرب توؿ مف ا تعيف حيياحر     ؿ ميئؿ يغد يف . تف

م ػػي ف ايماػػدل ايمغػػتظـ تيػػيا  تفيبحػػت  تفوا ػػتطيع ايفػػوارزم   ػػ  درا ػػيتض يداغد ػػف     
ض حشػعيع ايػدائرة ايم يطػف حػض   وتظاػره كيغت تاال ض تعيدؿ  يتؿ اػرب غتػؼ م يطػ

م ػػي ف ايػػدائرة ت ػػيوا  يتػػؿ اػػرب شػػعي اي حغتػػؼ م يطاػػي   ويعطػػ  ايفػػوارزم   تف
 ( اي يـ ايتيييف    يغ حف ايدائرة اي  قطريي ايت  غ مياي اييـو ط )

 
  

 

 وي يرب ايفوارزم  م ي و ايدائرة حػ   
 
 
 

 يحداي اي يمف  قطر ايدائرة   يذه اي ي دة ت  d يث يمبؿ 
 
 
 

وي يػػػػػيس ايم ػػػػػي ف يم طػػػػػل دائػػػػػرا قي دتػػػػػض وارتفي ػػػػػض وقو ػػػػػض ادفػػػػػؿ ايفػػػػػوارزم  اي ي ػػػػػدة 
 ايت ي ف   
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مػػف ايتعحيػػر م ػػي ف اي طػػيع ايػػدائرا ايم يحػػؿ حيغمػػي يمبػػؿ ايبػػيغ   األوؿ يػث يمبػػؿ اي ػػد     

 م ي ف ايمبدث ايذا يمبؿ ايفيرؽ حيف اي طيع وايم طل .
فوارزم   الا يغد ييا يم ػيئؿ  دػـ ايمبدبػيت ايكػروا   وقػد وتػؼ يػذا كمي واكتشؼ اي    

 اي ؿ    مفيفض  مؿ  عف تا مشرؽ شئت مف ايحروج    تا  رض شئت حيياغد ف . 
 موسى ان شاكر : أاناء.  2

مف  دمي  اي رف ايتي ل ايميالدا حغو مو   حف شيكر ايذيف  يشػوا  ػ  زمػف ايمػمموف     
د حر ػػوا  ػػ  ايريياػػييت وايفدػػؾ و ػػ  اياغد ػػف وايميكيغيػػؾ تا  دػػـ ايػػ  زمػػف ايمتوكػػؿ   وقػػ

 اي يؿ .
وااداػػػػـ وا ػػػػر اي ػػػػظ مػػػػف اياغد ػػػػف وايغاػػػػـو  ييمػػػػيا حيقديػػػػدس  تكحػػػػريـكػػػػيف م مػػػػد ويػػػػو     

 ػ  ايعدػـ  تفيػضكػيف دوف  تو ػطاـوايما ط  واميل كتب ايغاـو واياغد ػف   وا مػد ويػو 
 ف ويض طحل  ايب حاي .اي  ف ويو بييباـ مغفرداا حيياغد  وتمي  

حغػػػػػو مو ػػػػ  قواغػػػػػيف ي  ػػػػػيب م ػػػػي يت ايماػػػػدعيت ايمغتظمػػػػف ايم يطػػػػف  ت طػػػػ وقػػػػػد     
حييػػدائرة وايم يطػػف حاػػي   كمػػي ا ت ػػحوا م ػػي ف ايػػدائرة   ويػػذه ايم ػػي ف يػػ   يتػػؿ اػػرب 
شػعيع ايػدائرة حغتػؼ م يطاػي   وقػد حػريف حغػػو مو ػ  اف غ ػحف قطػر ايػدائرة ايػ  م يطاػػي 

  اميػل ايػدوائر واف غ ػحف ايػدائرة ايػ  قطريػي تتاػيوز ايػػ            وت ػؿ  ػف             ي  غف اي  
  . 
 

ايم ػػي ف ايايغحيػف يدمفػػروط ايػػدائرا  تفوتػيحل حغػػو مو ػ   ػػ  يػذا ا تاػػيه وتػػو ا ايػ      
 يتؿ ارب حغتؼ م يط ايدائرة   وحريغػوا اف قطػل مفػروط  تغايي  شكؿ م طا تا 
ي ي دتػػض يػػو دائػػرة واف ايم ػي ف ايايغحيػػف يمفػػروط دائػػرا محتػػور ايػػرتس  دائػرا ح ػػطا مػػواز

ي  شكؿ م طا تا  يتؿ ارب حغتؼ ماموع م يط دائرت  قي دتيض   وتفيػراا  ػرؼ 
 حغو مو   طري ف ا تفراج اياذور ايتكعيحف حما  دد ت ريح  مطدوب . 

 ىا( :288. ثاات ان قرة )ت 3
 واألشػكيؿ ػ  اي اػـو ايمكعحػف  تش ييض ف طريؽ  فوةاأل ت ميؿبيحت حف قرة  تكمؿي د     

  وقػػػد  ايمرحعػػػف ويػػػض  ػػػ  يػػػذا ايماػػػيؿ كتػػػيب  ػػػ  يشػػػكؿ اي طػػػيع وكتػػػيب  ػػػ  ايمرحػػػل وقطػػػره
 ا تطيع بيحت حف قرة مف  ؿ حعض ايمعيد ت ايتكعيحف حطرؽ يغد ف . 
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طف كػػػذيؾ ا ػػػتطيع بيحػػػت حػػػف قػػػرة مػػػف  ػػػؿ م ػػػيئؿ مػػػف ايػػػدراتيف ايبيغيػػػف وايبييبػػػف حوا ػػػ    
  كمػػػػي تيػػػػؼ كتيحػػػػيا  ػػػػ  قطػػػػوع و ػػػػ   ػػػػطوح ا  ػػػػطواغف   ايطػػػػرؽ ايمتغيييػػػػف  ػػػػ  ايتػػػػ ر 

وحيإلاي ف اي  ذيؾ وال بيحت حػف قػرة مػفيفيف  ػ  اي  ػيب اياغد ػ    كتػيب  ػ  م ػي ف 
قطل ايفطوط   وكتيب    معر ف م ي ف األشكيؿ ايح ػيطف وايما ػمف   وتمكػف بيحػت حػف 

دوراف اي طػل ايمكػي ح  ػوؿ م ػوره واييػض يراػل ظاػور  قرة مف إيايد  اـ اي ـ ايمتويػد مػف
  دـ اياغد ف ايت ديديف .

 ىا( :430. اان الييثم )ت 4
كيف احف ايايبـ مف تشار مف امػل حػيف اياغد ػف واياحػر  ػ  كتيحػض اياػيمل  ػ  تتػوؿ     

اي  ػػيب   كمػػػي تيػػػؼ كتيحػػػيا امػػػل  يػػض األتػػػوؿ اياغد ػػػيف وايعدديػػػف   وتورد قاػػػيف يغد ػػػيف 
مفرواػػيف دافػػؿ مػػف غ طتػػيف   ويػػ  كيػػؼ تر ػػـ م ػػت يميف  تػػعحفيػػي مػػف ايم ػػيئؿ ايا تحر 

دائػرة معدومػف ايػ  تا غ طػف مفرواػف  دػ  م يطاػي ح يػث يتػغعيف مػل ايممػيس ايمر ػـو 
 .   مف تدؾ ايغ طف زاويتيف مت يويتيف

وطحػػؽ احػػف ايايػػبـ محػػيدئ اياغد ػػف ايم ػػتويف وايما ػػمف  ػػ  ح وبػػض  ػػ  اياػػو  وتعيػػيف     
 ف ا غك ير    ايمرايي ايكرويف وا  طواغف ايمفروطيف وايم عرة وايم دحف .غ ط
 
 

 : اإلسالهًهشبُري علوبء السٌبضٍبد يف ثالد ادلشسق 
ظدػػػػػت ح ػػػػػداد ايمركػػػػػز األوؿ  ػػػػػ  ايمعر ػػػػػف وا زديػػػػػير ايفكػػػػػرا واي اػػػػػيرا   وكيغػػػػػت     

ارة   ويػػػ  ايممػػػر اي ياػػػرة ايب ي يػػػف واأل ي ػػػيف   وايياػػػي ي ػػػع  كػػػؿ مػػػف يح ػػػ  ايعدػػػـ وايشػػػ
 وايم ت ر يكي ف رايؿ ايعدـ واألدب وايديف . 

كذيؾ حالد ايمشرؽ اإل الم  كيف ياي ب داػي وتيميتاػي ومكيغتاػي ايعدميػف واألدحيػف   و ػ      
ايعدػػـو كي ػػف  تػػ  كيغػػت مركػػز ا ػػت طيب ايكبيػػر مػػف ايعدمػػي  ايػػذيف ر دػػوا إيياػػي وقتػػدويي 

   ػػ  حػالد ايمشػػرؽ اإل ػػالم  وايػذيف كػػيف ياػػـ دور طػييحيف ايعدػػـ   ويعػؿ مػػف تشػػار ايعدمػي
 حيرز ومميز     دـو ايريياييت   

 ىا( :282حنياة الدينور  )ت أاو.  1
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فغغػيا  ػ  يو ت مد حػف داود مػف تيػؿ ايػديغور   تفػذ  ػف ايحتػرييف وايكػو ييف   وكػيف م    
ف مفيفيتػػض  ػ   دػػـ  دػـو كبيػرة مغاػػي ايغ ػو وايد ػػف واياغد ػف   و دػػـو ايايئػف واي  ػػيب   ومػ

ايريياػػػييت كتػػػيب ايح ػػػث  ػػػ    ػػػيب اياغػػػد   وكتػػػيب ايامػػػل وايتفريػػػؽ   وكتػػػيب اياحػػػػر 
 وايم يحدف . 

 ىا( :384. أاو اكر اليمذاني )ت 2
ا مػػد حػػف اي  ػػيف حػػف اي ي ػػـ حػػف اي  ػػف حػػف  دػػ  اي ي ػػب ايفدكػػ  ايامػػذاغ     دمػػيا     

 دػػـ اي  ػػيب  تػػ  كػػيف ي ػػيؿ يػػـ حػػيألرب وايغ ػػو وايعػػروض و ػػيئر ايعدػػـو   وفيتػػف  ػػ  
 يغشم    ايشرؽ واي رب ت رؼ حيي  يب مغض . 

 ىا( :388الوفاء الاوزجاني )ت أاو.  3
قريػػػف  –  ويػػػد  ػػػ  حوزاػػػيف  إ ػػػمي يؿايو ػػػي  يػػػو م مػػػد حػػػف م مػػػد حػػػف ي يػػػ  حػػػف  تحػػػو    

  يػ(   وقد اشتار ايحوزاػيغ   ػ::5واغت ؿ اي  ايعراؽ  غف ) –ت يرة حيف يراة وغي يحور 
ترامتض يكتب ايريياػييت   وتاػيؼ  دػ  ح ػوث ايفػوارزم    وواػل  ػدد مػف ايمفيفػيت 

ايعمػػيؿ  إييػػض ػػ  ايعدػػـو ايريياػػيف    فػػ   دػػـ اي  ػػيب تيػػؼ كتػػيب ت ػػت  غػػواف مػػي ي تػػيج 
تحػواب   ومػف مفيفػيت وايكتيب مف تغعف اي  يب   ويو  حل مغيزؿ   ويكػؿ مغزيػف  ػحعف 

يم م  كتيب تف ير كتيب ايفوارزم   ػ  اياحػر وايم يحدػف ايحوزايغ      دـ اياحر كتيحض ا
  وكتػيب تف ػػير كتػػيب ديػػو غطس  ػ  اياحػػر   وكتػػيب تف ػػير كتػيب تحػػو فػػس  ػػ  اياحػػر   
ومف متغفيتض     دـ اياغد ف كتػيب  يمػي ي تػيج إييػض ايتػغيع مػف ت مػيؿ اياغد ػف   وقػد 

اياغد ػػػف   ويػػػض  ياػػػي  ا تػػػرؼ  دمػػػي  اي ػػػرب حػػػمف ايحوزاػػػيغ  مػػػف تشػػػار ايػػػذيف حر ػػػوا  ػػػ 
 .  ا تفراايت خريحف يـ ي حؽ إيياي

 ىا( :390سيل الكوىي )ت أاو.  4
 ػػ   وبػػيره ػػاؿ وياػػف حػػف ر ػػتـ   مػػف تيػػؿ احػػيؿ طحر ػػتيف    ػػييـ ريياػػ  مػػف  تحػػو    

فػػراج دػػـو ايريياػػييت مراكػػز ايػػدوائر  دػػ  ايفطػػوط مػػف طريػػؽ ايت ديػػؿ دوف ايتركيػػب   وا 
 عدومف ايدائرة ايمتمي ف مف طريؽ ايت ديؿ .ايفطيف مف غ طف  د  زاويف م

 ىا( :390محمد الخجند  )ت أاو.  5
 ػػي وف  تطػراؼ يمػد حػف ايفاػػر   وي ػم  حييفاغػدا غ ػػحف ايػ  فاغػد ايواقعػػف  دػ      

   ت ػديـ  دػـ ايمبدبػيت  ت اموامف حالد ايمشرؽ   ويو ا د ايعدمي  ايريياييف ومف ايذيف 
ايت  تفص ايمبدبػيت ايكرويػف   و مػؿ اياػداوؿ ايريياػيف   وكيف يض ايفاؿ ح ؿ ايم يئؿ 
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  وتغ ب اي  ايفاغدا ايغظريف اي يئدػف     مامػوع  ػدديف مكعحػيف   يكػوف  ػدداا مكعحػيا   
 .    كمي توتؿ اي   ؿ حعض ايم يئؿ ايت  يفدا  داي اي  معيد ت تكعيحيف

 . محمد ان لره )متوفى في الورن الثالث اليجر ( : 6
  يػض مفيػؼ  ػ  ايريياػييت ي ػم  اياػيمل  ػ   تتػفايفد حف يره  ي ب مف تيؿ م م    

 .   اي  يب
 ىا( :422. أاو الحسن النسو  )ت 7

يػػو  دػػ  حػػف ا مػػد ايغ ػػوا تحػػو اي  ػػف ريياػػ  مغط ػػ  مػػف تيػػؿ   ػػي حفرا ػػيف   مػػف     
وقػد  تتيغيفض    ايريياييت ايم غل    اي  يب اياغد      ايعراقييف ايعرح  وايفير ػ   

ق ـ ايغ ػوا كتػيب ايم غػل  ػ  اي  ػيب اياغػدا  دػ  ترحػل م ػي ت   ايم ييػف األويػ  تح ػث 
   األ ميؿ ايت ي ف   وايبيغيف    ايك ور   وايبييبف    األ ميؿ ايت ي ف مل ايك ػور 

   وايراحعف      يب ايدرايت وايدقيئؽ . 
 ىا( :425. منصور ان عراق )ت 8

تييمض    فػوارـز    تكبررييا  مغاـ  يش   ايفوارزم  مغتور حف  د  حف  راؽ     
ويو ا تيذ احػ  ايري ػيف ايحيروغػ    مػف مفيفيتػض كتػيب  ػ   دػف تتػغيؼ ايتعػديؿ   وكتػيب 

ي ػػرطيغ    وكتػػيب ايماػػغا  ػػ  ا اإل ػػطر بايما ػػط  ايشػػيي    ومػػف وبػػيره ر ػػييف  ػػ  
حطريػػؽ خيػػر طريػػؽ ايغ ػػحف   ي تػػض حػػييطريؽ ايتػػغي     ور ػػييف  ػػ  معر ػػف اي  ػػ  ايفدكيػػف 

 ايمفيفف   وكتيب اي ميوات . 
 ىا( :429. أاي طاىر االساراييني )ت 9

تحو مغتور  حد اي يير حف طيير حف م مػد ايف يػض األتػوي    فػرج مػف غي ػيحور  ػ      
تييـ ايتركميغيػف و تػغاـ ايػ  ا ػفراييف  مػيت حاػي   ويػو إمػيـ  ظػيـ اي ػدر  ػ  ايف ػض وتتػويض 

 ي  يب   ومف مفيفيتض     دـ ايريياييت كتيب ايتكمدف    اي  يب . وايفرائض وا
 ىا( :440الريحان الايروني)ت أاو.  10
ايري ػػػيف م مػػػد حػػػف ا مػػػد ايحيروغػػػ    ويػػػد  ػػػ  ت ػػػد  اػػػوا   فػػػوارـز   وي ػػػب  تحػػػو    

ف بيا حير يا    ايعدػـو ايطحيعيػف وايا را يػ   واشت ؿ    ايطب وايفدؾ   كمي كيف حي حيأل تيذ
ايريياػػييف   كػػيف ايحيروغػػ   يد ػػو يا  ييمػػيا  ت ػػالـايػػ  تغػػض كػػيف مػػف  حيإلاػػي ف  ومفرفػػيا   

  وحػػػرع  ػػػ   دػػػـ ايريياػػػييت   حػػػؿ قيػػػؿ تشػػػار  دمػػػي  حييفد ػػػفف اييوغيغيػػػف   و د ػػػفف اياغػػػود 
 ايغاـو وايريياييت   وكيف معيتراا ألحف  يغي   وكيف حيغامي مرا الت وتح يث .
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حمواو يت ريياػيف مامػف   ومغاػي ايمبدبػيت   د  إيميمضل بض ومفيفيتض وي تدؿ مف تح ي    
  واغض  رؼ قيغوف تغي ب ايايوب   واغض ا ت ؿ مػل حعػض معيتػريض مػف ايريياػييف  ػ  
 مؿ اداوؿ رييايف يدايب وايظؿ معتمديف    ذيؾ  د  اياداوؿ ايت  ت ديي تحو ايو ػي  

ايريياػػػييت تغػػػض تواػػػا ا ػػػتعميؿ األرقػػػيـ  ايحوزاػػػيغ    وتعػػػد فدمػػػف ايحيروغػػػ  األويػػػ  يعدػػػـ
اياغديػػػف مػػػل ا ػػػتعميؿ ا تػػػفير يم ػػػيـ ايفيغػػػيف   بػػػـ تغػػػض   ػػػب اي د ػػػدف اياغد ػػػيف يحيػػػوت 

كؿ  دد مغاػي اػعؼ ايػذا  ػح ض  ت دادايشطرغم وايم تود حيي د دف اياغد يف إف ماموع 
تعػػرؼ  م ػػيئؿ  ... ايػػأ   و ػػؿ ايحيروغػػ   :34   86   54   38   :   6   4غ ػػو   

حم يئؿ ايحيروغ    وايت    ت ػؿ حييم ػطرة وايفراػيؿ مغاػي ق ػمف ايزاويػف  دػ  بالبػف تق ػيـ 
 مت يويف   و  يب قطر األرض . 

 ىا( :450. اان سيالن الساو  )ت 11
حػيف ايػرا  –  مػف تيػؿ  ػيوة اػيو  مػر حػف  ػاالف زيػف ايػديف  يد ػوؼ يعػرؼ حيي ي    

ي   ومػػػف متػػغفيتض  ػػ   دػػػـ ايريياػػييت كتيحػػض  ػػػ  ا ػػتوطف غي ػػػيحور وتعدػػـ حاػػ –ويمػػداف 
 اي  يب . 

 ىا( : 451. أاو عاد اهلل الوني )ت 12
   -مػػف ت مػػيؿ قا ػػتيف  –يػػو تحػػو  حػػد ا  اي  ػػيف حػػف م مػػد ايػػوغ  غ ػػحف ايػػ  وف     

كيف إميـ ايفرائض   ويض تتيغيؼ كحيرة     دـ اي  يب وايفرائض   وقد اغتفػل حػض وحكتحػض 
 فدؽ كبير . 

 ىا( :477سعيد السجستاني )ت أاو.  13
 ػػعيد اي ا ػػتيغ    ريياػػ   ػػييـ حيياغد ػػف يػػض  تحػػوا مػػد حػػف م مػػد حػػف  حػػد اياديػػؿ     

  وا ػػتفرج فػػط م ػػت يـ ايػػ   إقديػػدستتػػيغيؼ مغاػػي ايمػػدفؿ ايػػ   دػػـ اياغد ػػف   وحػػراييف 
ايشػكؿ  قطر ايدائرة   وا تدراؾ وشؾ  ػ  ايمفروايف   وفواص مرحلايفطيف ايم ت يميف 

ايراحل  شر مف ايم ييف ايبيغيف  شر مف كتيب األتوؿ   ور ػييف  ػ   ػؿ ايشػؾ وايم ػيئؿ 
فػػراج فػػط م ػػت يـ ايػػ  فػػط معطػػ  مػػف غ طػػف  ايمفتػػيرة   واػػواب  ػػف م ػػيئؿ يغد ػػيف   وا 
فػػراج ايفطػػوط مػػف طػػرؼ قطػػر ايػػدائرة ايػػ  ايعمػػود ايواقػػل  دػػ  فػػط اي طػػر    معطػػية   وا 

 وفواص األ مدة . 
 ىا( :485د الاييوي )ت. محم 14
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م مد حػف ا مػد ايمعمػورا ايحيا ػ    األديػب ايفيد ػوؼ   كػيف مػف اي كمػي    ويػد  ػ      
حياػػؽ   واغت ػػؿ ايػػ  تتػػحايف  ػػ  فدمػػف تػػيج ايمدػػؾ   ومػػف وبػػيره  ػػ  ايريياػػييت كتيحػػيا  ػػ  

 ايمفروطيت واياغد ف . 
 ىا( : 515. عمر الخيام )ت 15
ايفػػػتا شػػػي ر  يد ػػػوؼ  ير ػػػ  مػػػف تيػػػؿ  تحػػػوغي ػػػيحورا ايفيػػػيم  اي إحػػػراييـ مػػػر حػػػف     

غي يحور مويداا وو ية   يعد ايفييـ مػف كحػير ايريياػييف   ومػف تيػـ مفيفيتػض  ػ   دػـ اياحػر 
اياحػر وايم يحدػف ايػذا    وقد   ؽ ايفييـ إحدا ي مرموقػيا  ػ  كتػيب دفحم ييف    اياحر وايم ي

وايريياػػػييف  اإلخريػػػؽ دػػػـ اياحػػػر  غػػػد يعػػػد مػػػي  ػػػواه ت ػػػدميا م  و ػػػيا  دػػػ  مػػػي كػػػيف  ديػػػض 
ايعػػرب ايػػذيف  ػػح وه   كمػػي تغػػض   ػػؽ ت ػػدميا مد وظػػيا  دػػ  احػػر ايفػػوارزم    و  ػػيمي  ػػ  
دراػػيت ايمعػػيد ت اياحريػػف    مغػػض فتػػص ق ػػميا كحيػػراا مػػف كتيحػػض ي دػػوؿ معيديػػف ايدراػػف 

يمعػيد ت  دػ  ايبييبف ايمعيد ت ايتكعيحيف     يف تف  دفض ايفوارزم  اقتتر ح بض    ا
معيد ت ايدراف ايبيغيف   ويمكغغي تف غدمس ت دـ ايفييـ  ػ  ايمعػيد ت اياحريػف تو ػعض  ػ  
ايمعػػػيد ت ايتكعيحيػػػف     ػػػد تػػػغفاي ايػػػ   ػػػحعف و شػػػروف غو ػػػيا   بػػػـ افتػػػزؿ تتػػػغيفاي ايػػػ  

مػف  يػث  ػدد اي ػدود ايتػ  تتػميؼ مغاػي    اغػيؾ معػيد ت ذات بالبػف  ػدود  تشكيؿ ترحعف
     اآلتيف األرحعف األتغيؼ دود   وتغؼ ايشكؿ ايراحل اي   وترحعف

 + ب س = اػ س + يػ 5س
 + يػ 4+ اػ س = ب س 5س
 + اػ س 4+ يػ = ب س 5س     

 ىا( :545. أاو اكر المروز  )ت 16
 تيػػػؽ حػػػف  دػػػ  حػػػف مغتػػػور حػػػف  حػػػد ا  حػػػف إ ػػػمي يؿ مػػػف تيػػػؿ مػػػرو كػػػيف  ير ػػػيا     

 ػػػػيب  مػػػػؿ  ػػػػ  ايريياػػػػييت وتػػػػغؼ ايتتػػػػيغيؼ  ػػػػ   دػػػػـ واي  واألدبحػػػػيي را ات وايف ػػػػض 
 اي  يب. 

 ىا( : 553محمد الخرقي )ت أاو.  17
حف بيحت حف ا مد تحػو م مػد ايفرقػ  ايمػروزا    حد اياحير حف  حد اياحير حف م مد     

كػػػيف مػػػف  كمػػػػي  مػػػرو   و مدػػػػض فوارزمشػػػيه ايػػػ  فػػػػوارـز يال ػػػتفيدة مغػػػػض   وكػػػيف   ػػػػف 
  وقػػد  مػػؿ ايفرقػػ  حيي  ػػيب واياغد ػػف    ايايئػػف وايمع ػػو تاألفػػالؽ   ويػػض تتػػيغيؼ  ػػ

وتايوزيي ايػ   دػـو األوائػؿ   وكػيف مػف امدػف ايماتمػيف حعدػـ ايريياػييت   وتشػير ايػ  تف 



 18 

ايريياييت ت م  ايتعيييـ األرحعف ألف موقعاي ايكميف وي  تمػي تف تكػوف متتػدف ومغفتػدف 
ي  ايايئف وخيػر ايمت ركػف يػ  اياغد ػف     وايمتتدف مت ركف وخير مت ركف   وايمت ركف 

  .   وايمغفتدف تمي تف تكوف ياي غ حف وي  ايمو ي   تو   يكوف وي  األ داد
 ىا( :557. أاو اكر الدلباطاني )ت 18
يػ(   وميت    مرو   كػيف  ياػالا 6:7تح   حد ا  تحو حكر ايمويود حدي يطيف  غف )    

  ر يا حيألدب واي  يب .
 ىا( :570وآل ان يحيى )ت. السم 19
وغوا ياػػي   كػػيف  تذرحياػػيفاي ػػمووؿ حػػف ي يػػ  حػػف  حػػيس ايم رحػػ    كػػيف ياوديػػيا  ػػكف     

اي مووؿ يتوقد ذكي ا وحد   ػ  ايعػددييت محد ػيا يػـ يتػدض ا ػد  ػ  زميغػض   وكػيف  ػيد ايػذيف 
  احػف اداا حد     تغي ف اياحر اي ييف   ومػف مفيفػيت اي ػمووؿ  ػ  ايريياػييت ر ػييف ايػ

فػػدود  ػػ  م ػػيئؿ   ػػيحيف   وكتػػيب اي ػػوام   ػػ  اي  ػػيب اياغػػدا   وكتػػيب ايمبدػػث اي ػػيئـ 
 ايزاويف   وكتيب ايمغير    م ي ف تا يـ اياواير ايمفتدطف   تفراج م دار مااوياي . 

 ىا( :610. شرف الدين الطوسي )ت 20
وتػػو    ػػ   شػػرؼ ايػػديف ايمظفػػر حػػف م مػػد حػػف ايمظفػػر ايطو ػػ    ويػػد  ػػ  طػػوس      

ح ػػػػداد   ويعػػػػد ايطو ػػػػ  مػػػػف ت ػػػػذاذ ايريياػػػػييف وايفدكيػػػػيف و ػػػػيش  ػػػػ  زمػػػػف تفػػػػر ايفدفػػػػي  
ايعحي ييف ايم تعتـ   وكيف ايطو   تو د زميغض  ػ  اي كمػف وايعدػـو ايريياػيف وخيريػي   
وتيػػؼ  ػػ  اياحػػر كتيحػػيا  غواغػػض اياحػػر وايم يحدػػف   كمػػي واػػل م ييػػف حػػريف  ياػػي تف مامػػوع 

 . دييف   يمكف تف يكوف مرحعيا كيمالا مرحع   دديف  ر 
 ىا( :618. محمود الجبميني )ت 21
م مػود حػف م مػد حػف  مػراف احػو  دػ  شػرؼ ايػديف ايا ميغػ  ايفػوارزم     دكػ  مػػف     

ايعدمي  حيي  يب غ حتض اي  ا مف مف ت ميؿ فػوارـز   ا ػتطيع ايا ميغػ  اف يامػل حػيف 
ـ اي  ػػػيب ر ػػػييف  ػػػ  اي  ػػػيب وشػػػرح طػػػرؽ ايفدػػػؾ وايعدػػػـ حيي  ػػػيب   ومػػػف كتحػػػض  ػػػ   دػػػ

 اي  يب    م يئؿ ايوتييي .
 . أاو زيد النوقاني )متوفى في الورن السادس اليجر ( : 22
تحػػو زيػػد ايغوقػػيغ  ايطو ػػ    كػػيف  ييمػػيا حػػييعدـو ايريياػػيف وايمع ػػو ت   وكػػيف ماتمػػيا     

ب ور ػػػػيئؿ  ػػػػ  حدرا ػػػػف  دػػػػـو ايريياػػػػييت   ويػػػػض تتػػػػيغيؼ كبيػػػػرة  ػػػػ  ايم ػػػػي ف واي  ػػػػي
ايمع ػػو ت   وممػػي يفكػػد ايتميميتػػض  ػػ  ماػػيؿ  دػػـ ايريياػػييت تغػػض كػػيف ي ػػوؿ   مػػف تطدػػل 
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 د  األرحعػيف تعػروه كػؿ  ػغف  دػف اديػدة   ومػف حدػ  ايفم ػيف  فػ  كػؿ شػار   ومػف حدػ  
 .  اي تيف  ف  كؿ يـو   ومف حد  اي حعيف  ف  كؿ  ي ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 حمبضسح حتذ عٌْاى
احلضبزح االسالهٍخ ثبلعدٌد هي  زفدّاشسق االسالهً علوبء هي هدى ادل

 االجنبشاد )علوبء ثٌج دٌَ(
اي مػػد   رب ايعػػييميف وايتػػالة واي ػػالـ  دػػ   ػػيدغي م مػػد  ػػيد ا ويػػيف وت فػػريف و دػػ  

 ويض ايطيحيف ايطييريف وت يحتض اي ر ايمييميف .
 وا     تا ايحدداف وغشػر حعد اف تمكف ايعرب ايم دموف مف ت رير ايحالد ايعرحيف شر      

 كيف ياذه ايفتو ػيت ا بػر ايكحيػر  ػ  غ ػؿ  ايديف ا  الم     مشيرؽ ا رض وم يرحاي  
ايب ي ػػف ا  ػػالميف ايػػ  تدػػؾ ايػػحالد   ػػيمي حعػػد ا ػػتيطيف ايعػػرب  ياػػي وغػػتم  ػػف ذيػػؾ ظاػػور 

   ػػث ب ي ػػف اديػػدة  ػػييمت وحشػػكؿ  عػػيؿ  ػػ  غشػػر تعػػيييـ ايػػديف اي غيػػؼ وح يػػف ايعدػػـو ايتػػ
ا  ػػالـ  دياػػي  وكػػيف مػػف حػػيف تدػػؾ ايحدػػداف ايتػػ  ا ػػس ايعػػرب ايم ػػدميف مركػػزا  اػػيريي 
فرا ػػػيف  ومػػػدغاي ايمامػػػف امبػػػيؿ حدػػػأ وغي ػػػيحور ويػػػراة ومػػػرو ايتػػػ  اتػػػطدا  دػػػ  ت ػػػميتاي 
ارحػػػيع  فرا ػػػيف وتػػػـ ايتركيػػػز  ػػػ  يػػػذا ايح ػػػث  دػػػ  قػػػر  مػػػرو ايػػػروذ ايتػػػ  شػػػكدت ايػػػذروة 

ف ايعرح  مف فالؿ ايغتوص ايتيريفيف ايت  اشيرت ايػ  اف ا  ي يف     مديف ا  تيطي
ايم دميف تػيي وا ايداػي  دػ  اف يو ػعوا ياػـ  ػ  مغػيزياـ  تػ  افػذ ا ػداد ايعػرب حييتزايػد 
 ػػػػ  تدػػػػؾ ايمغط ػػػػف ويشػػػػير ا  ػػػػتيذ ا مػػػػد تػػػػييا ايعدػػػػ  ايػػػػ  اف ا ػػػػداديـ حد ػػػػت ميئتػػػػيف 

 كػرة ايح ػث وايت تػ   ػ   وفم وف ايؼ غ مف  دا ايم اديف    ايديواف ومف يغي اػي ت
تدػؾ اي ػر  ايتػ  ا ػػتوطف ايعػرب  ياػي مػػل اي ػكيف ايم ديػيف يدح ػث  ػػ  ايتػمبير ايعرحػ   ػػ  
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تدػػؾ ايمغػػيطؽ  يقتتػػرغي  دػػ  مػػدغي م مػػورة يػػـ تمتػػد ايياػػي ايػػيدا ايحػػي بيف ويػػ  قػػر  حػػغم 
روذ ديػػض)اي ر  ايفم ػػف( وا ػػتغيدا ايػػ  ذيػػؾ تػػـ ت  ػػيـ ايح ػػث ايػػ  م دمػػف وايتعريػػؼ حمػػرو ايػػ

وايميتاي وا تيطيف ايعػرب  ياػي بػـ ايتعريػؼ ححػغم ديػض ومػدغاي و دميئاػي يغواػا ايميػف يػذا 
ا  ػػػػتيطيف وايغتياػػػػف ايتػػػػ  ا ػػػػفرت  غػػػػض  مديػػػػف ا غػػػػدميج اي ػػػػكيغ  يتػػػػؾ اي ػػػػر  وايتفي ػػػػؿ 
اي اػػيرا ايػػذا اد  حػػدوره ايػػ  حػػزوغ  دمػػي  كحػػير  ػػييموا وحشػػكؿ  عػػيؿ  ػػ  غشػػر تعػػيييـ 

 ف ايعرحيف وح يف ايعدـو ايت  كيف ياي دور كحير    ايمعر ف ا غ يغيف.ا  الـ واغتشير ايد 
 
 
 

 السّذ هسّ
 ألف   ايمػػػػػػػػػػػػرح وادا   معغػػػػػػػػػػػػيه   ايػػػػػػػػػػػػوادا وايػػػػػػػػػػػػروذ ايمػػػػػػػػػػػػرح حييفير ػػػػػػػػػػػػيف وايمػػػػػػػػػػػػرو      

ف ايم ػػػػػػتعمؿ  يػػػػػػو ويػػػػػػذا مػػػػػروروذا   إيياػػػػػػي وايغ ػػػػػػحف م دوحػػػػػػف إاػػػػػي تاـ  روذا يغ ػػػػػػب وا 

   ػػػػيف مػػػػغاـ  ايعدمػػػػي  مػػػػف كبيػػػػر ايياػػػػي ت ػػػػباغ وقػػػػد .وا ػػػػعف وخزغػػػػف اي ػػػػور حػػػػيف غي يػػػػف
 مغيػػػػل حػػػػف ت مػػػػد ايمػػػػروذا اغػػػػيد حػػػػف ي يػػػػ  حػػػػف إحػػػػراييـ حػػػػف م مػػػػد. ايمػػػػروذا م مػػػػد حػػػػف
 ت مػػػػػد ايمػػػػػروذ  زييػػػػػر تحػػػػػو ا ػػػػػ يؽ حػػػػػف م مػػػػػد ايمػػػػػروذا اعفػػػػػر تحػػػػػو ايػػػػػر مف  حػػػػػد حػػػػػف
 اي ػػػػمعيغ   ػػػػم    وقػػػػد ايكبيػػػػر وخيػػػػريـ ايمػػػػروذ  ا   حػػػػد حػػػػف  اي اػػػػيج حػػػػف م مػػػػد حػػػػف

  ػػػػػف  شػػػػػيئي غػػػػػذكر اف ايمغي ػػػػػب مػػػػػف  حػػػػػيت  ايػػػػػروذ مػػػػػرو ايػػػػػ  يراػػػػػل ايػػػػػذا اا ايحدػػػػػدا
 .  ياي ايعرح  وا  تيطيف وايميتاي مرو مديغف موقل

  فٍِب العسة ّاسزٍطبى ّأُوٍزِب  هسّ هدٌٌخ هْقع
 ايت  ػػػػػػيـ يػػػػػػذا اف  دمػػػػػػي يفر ػػػػػػيف األرحعػػػػػػف ايرئي ػػػػػػيف األق ػػػػػػيـ حػػػػػػيف مػػػػػػف مػػػػػػرو تعػػػػػػد     

  ػػػػػ  مػػػػػرو مديغػػػػػف وت ػػػػػل   ا قدػػػػػيـ ياػػػػػذا ا  ػػػػػالم  ايعرحػػػػػ  ايفػػػػػتا حعػػػػػد  تػػػػػ   ػػػػػيئرا ح ػػػػػ 
  اايتاػػػػػي اميػػػػػل مػػػػػف اياحػػػػػيؿ ت ػػػػػديي   واغاػػػػػي كمػػػػػي احػػػػػيؿ  ياػػػػػي يواػػػػػد   م ػػػػػتويف ارض

 طيحػػػػػػف غفي ػػػػػػف قتػػػػػػحف حيغاػػػػػػي) ايم د ػػػػػػ  قػػػػػػيؿ  تػػػػػػ  مييياػػػػػػي و ذوحػػػػػػف حدطي تاػػػػػػي ووتػػػػػػفت
 حمػػػػػرو يمػػػػػر بػػػػػـ يػػػػػراة شػػػػػرق  شػػػػػميؿ  ػػػػػ  اي ػػػػػور احػػػػػيؿ مػػػػػف يغ ػػػػػدر غاػػػػػر  ياػػػػػي( ظريفػػػػػف
 وت ػػػػل  فرا ػػػػيف ارحػػػػيع ااػػػػؿ يػػػػ  ومػػػػرو ايشػػػػييايف مػػػػرو ايػػػػ  شػػػػميأل مغاػػػػي ورويػػػػد ايػػػػروذ
  ػػػػػػ  كحيػػػػػػرة ايميػػػػػػف ايموقػػػػػػل يػػػػػػذا اك ػػػػػػحاي حح ػػػػػػداد فرا ػػػػػػيف يػػػػػػرحط ايػػػػػػذا ايطريػػػػػػؽ  دػػػػػػ 
 . ايمرويف حمبييب يتياروف ايداي كيف  يث ايتايرة
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 وا  ػػػػػت رار  ت اػػػػػي ايػػػػػ  ايم ػػػػػدميف ايعػػػػػرب اغظػػػػػير يفتػػػػػت   ػػػػػد ايمديغػػػػػف يػػػػػذه و يميػػػػػف    
 قحػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػيس حػػػػػف ا  غػػػػػؼ ا تت اػػػػػي ايػػػػػروذ مػػػػػرو اف ذيػػػػػؾ ايػػػػػ  اييع ػػػػػوح  ويشػػػػػير  ياػػػػػي
 ا  راػػػػػ   فػػػػػيف حػػػػػف  بمػػػػػيف فال ػػػػف  ػػػػػ  كريػػػػػز حػػػػػف  ػػػػيمر حػػػػػف ا   حػػػػػد ايحتػػػػػرة وايػػػػ 
  ياػػػػػي تاتمػػػػػل وغ طػػػػػف فرا ػػػػػيف  ػػػػػ  ايعرحيػػػػػف يػػػػػالدارة ت ي ػػػػػييا  مركػػػػػزاا  اتػػػػػح ت يػػػػػذيؾ  غػػػػػض

 مػػػػػػػػرو اف يغػػػػػػػػي يحػػػػػػػػدو ت ػػػػػػػػدـ ممػػػػػػػػيو     ايغاػػػػػػػػر ورا  مػػػػػػػػي ايااػػػػػػػػيد ا تػػػػػػػػيدوا ايػػػػػػػػذيف ايم يتدػػػػػػػف
 زمػػػػػػػف  عػػػػػػػال  تػػػػػػػؿ مػػػػػػػي ويػػػػػػػذا ايعرحػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػتيطيف يعمديػػػػػػػف فتػػػػػػػحف اراػػػػػػػيا  اتػػػػػػػح ت
 ويػػػػػ  ايػػػػذا   يػػػػػػ67  ػػػػغف ايحتػػػػػرة احيػػػػض حػػػػػف زيػػػػيد ويػػػػػ   غػػػػدمي  ػػػػػفييف احػػػػ  حػػػػػف معيويػػػػف
 ويشػػػػػير   ايعػػػػػرب  ياػػػػػي ا ػػػػػكف مػػػػػف اوؿ وكػػػػػيف مػػػػػرو  اييشػػػػػكرا ا مػػػػػد حػػػػػف تميػػػػػر حػػػػػدوره

 حعػػػػػػػض وتػػػػػػػذكر  مػػػػػػػرو  ػػػػػػػ  وتمػػػػػػػيـ ا زد مػػػػػػػف ةكحيػػػػػػػر  ت ػػػػػػػداد ا ػػػػػػػتيطيف ايػػػػػػػ  اييع ػػػػػػػوح 
( مغػػػػػيزياـ  ػػػػػ  يدم ػػػػػدميف يو ػػػػػعوا اف)  دػػػػػ  مػػػػػرو ايػػػػػؿ تػػػػػيي وا ايم ػػػػػدميف اف ايروايػػػػػيت

 وايمعػػػػػروؼ     رحيػػػػػف حم ػػػػػمي  ت ػػػػػمت اي ػػػػػر  مػػػػػف ايعديػػػػػد ا ػػػػػمي  اف ايطحػػػػػرا ويػػػػػذكر  
 كحيػػػػػرة ا ػػػػػداد يغػػػػػيؾ واف كمػػػػػي  كغػػػػػدة   غتػػػػػر وحغػػػػػو وفزا ػػػػػف  يطػػػػػ  مغ ػػػػػوحف قػػػػػر  مغاػػػػػي
 ا  ػػػػتيذ يػػػػذكر مػػػػي   و  ػػػػب اياغػػػػد ديػػػػواف  ػػػػ  م ػػػػاديف يػػػػيس مػػػػرو  ػػػػكغوا ايعػػػػرب مػػػػف

 مئتػػػػػػػيف حد ػػػػػػػت اف ايػػػػػػػ  حي زديػػػػػػػيد افػػػػػػػذ ايماػػػػػػػياريف ت ػػػػػػػداد اف ايعدػػػػػػػ  ا  مػػػػػػػد تػػػػػػػييا
 يػػػػػػذه غتياػػػػػػف   وكػػػػػػيف ايػػػػػػديواف  ػػػػػػ  ايم ػػػػػػاديف خيػػػػػػر  ػػػػػػدا يػػػػػػذا غ ػػػػػػمف ايػػػػػػؼ وفم ػػػػػػوف
 مػػػػػف فشػػػػػم ياػػػػػي وتػػػػػير مػػػػػرو قػػػػػر   ػػػػػ  مد ػػػػػوظ حشػػػػػكؿ ا  ػػػػػالـ اغتشػػػػػير ايكحيػػػػػرة ايااػػػػػرة
  ػػػػػػ  ايعػػػػػػرب ا ػػػػػػت رار وتد  كمػػػػػػي    ػػػػػػوا   ػػػػػػد  دػػػػػػ  وا  ػػػػػػالميف ايعرحيػػػػػػف ايعدػػػػػػـو  يػػػػػػث
 طريػػػػػؽ  ػػػػػف ايم ديػػػػػيف اي ػػػػػكيف وحػػػػػيف حيػػػػػغاـ  ػػػػػكيغ  اغػػػػػدميج  مديػػػػػف ايػػػػػ  ايمغػػػػػيطؽ تدػػػػػؾ

 يػػػػػػذا اف  يػػػػػػث افػػػػػػر   اػػػػػػيرة يتغػػػػػػتم اي اػػػػػػيرا ايتفي ػػػػػػؿ  مديػػػػػػف  ػػػػػػاؿ ممػػػػػػي ايػػػػػػزواج
 مػػػػػػػفمف اديػػػػػػد ماتمػػػػػػل وروظاػػػػػػ ايعرحيػػػػػػف اغتشػػػػػػػير  ػػػػػػ  كحيػػػػػػر وحشػػػػػػكؿ  ػػػػػػييـ ا فػػػػػػتالط
 ايمعر ػػػػػػف  ػػػػػػ   عػػػػػػيؿ دور ياػػػػػػـ كػػػػػػيف  دمػػػػػػي  حػػػػػػزوغ طريػػػػػػؽ  ػػػػػػف يرايتػػػػػػض  ػػػػػػيمال حي  ػػػػػػالـ
    غحيغض مي ويذا ا غ يغيف

 دٌَ ثٌج
 قػػػػػر  فمػػػػػس كػػػػػذيؾ ويػػػػػ  قػػػػػر  ايفمػػػػػس حييفير ػػػػػيف معغػػػػػيه ايغػػػػػوف ح ػػػػػكوف ديػػػػػض حػػػػػغم    

 ايعمػػػػػػيرة اتتػػػػػػدت  تػػػػػػ   مػػػػػػرت فرا ػػػػػػيف غػػػػػػوا   مػػػػػػف بػػػػػػـ ايػػػػػػروذ غػػػػػػوا   مػػػػػػف مت يرحػػػػػػف
 ت مػػػػػر مػػػػػف ويػػػػػ  مفػػػػػردة وا ػػػػػدة كػػػػػؿ كيغػػػػػت تف حعػػػػػد كييم ػػػػػيؿ وتػػػػػيرت قػػػػػر  ييفمسحػػػػػ
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 مػػػػػف فمػػػػػس ويػػػػػ  ديػػػػػض  حػػػػػغم ياػػػػػي وي ػػػػػيؿ قػػػػػر   فمػػػػػس إيػػػػػ  ايغ ػػػػػحف يػػػػػذه فرا ػػػػػيف مػػػػػدف
  وي  ماتمعف اي ر 

 أٌفبى-0
 حػػػػػف ايػػػػػر مف   حػػػػػد ايفػػػػػتا تحػػػػػو ايياػػػػػي اغت ػػػػػب وقػػػػػد اي ػػػػػيف ت ػػػػػم  وقػػػػػد ايفػػػػػيف  ػػػػػميت    
 . ا ي يغ   بميف حف  د   حف م مد

 هسسذ-7
 ديػػػػػض ححػػػػػغم ايفمػػػػػس اي ػػػػػر  إ ػػػػػد   ػػػػػيكغف مامدػػػػػف و ػػػػػيف وبيغيػػػػػض تويػػػػػض حفػػػػػتا مر ػػػػػت   

 حػػػػغم تيػػػػؿ مػػػػف ايمر ػػػػت  ت مػػػػد حػػػػف شػػػػرؼ حػػػػف  دػػػػ  حػػػػف  بمػػػػيف  ػػػػعيد تحػػػػو إيياػػػػي يغ ػػػػب
 حػػػػػف م مػػػػػد م ػػػػػعود وتحػػػػػ    ػػػػػيف اي ياػػػػػ  ت ػػػػػتيذه مػػػػػف  ػػػػػمل  ياػػػػػال   ياػػػػػي كػػػػػيف ديػػػػػض
 .ديض ححغم يػ478  غف تو   تف إي  ايعحيدة إي  واغ طل وخيريمي اي ي ظ ا   حد
 هدّ-3

 اييػػػػػي  وفريػػػػػي و ػػػػػ  ايػػػػػواو  حعػػػػػديي ايمامدػػػػػف  ايػػػػػداؿ واػػػػػـ ايمػػػػػيـ  حفػػػػػتا   ايمػػػػػدوي      
  ياػػػػػي ي ػػػػػيؿ ايتػػػػػ  ايفمػػػػػس اي ػػػػػر  إ ػػػػػد  ويػػػػػ  مػػػػػدو إيػػػػػ  ايغ ػػػػػحف يػػػػػذه اي ػػػػػروؼ  وفػػػػػر
 حاػػػػػػي وكتػػػػػػب ايم ػػػػػػدبيف  مػػػػػػف امي ػػػػػػف مغاػػػػػػي فػػػػػػرج   حفرا ػػػػػػيف معرو ػػػػػػف حدػػػػػػدة ديػػػػػػض  حػػػػػػغم
 يو ػػػػؼ حػػػػف م مػػػػد حػػػػف ت مػػػػد حػػػػف م مػػػػد حػػػػف ا   حيػػػػد اي ي ػػػػـ تحػػػػو  اػػػػيمغ امي ػػػػف   ػػػػف
 .  ايعيمد  ايمدوي   اير مف  حد حف
  كسٌكبى-4

 ديػػػػض  حػػػػغم  ياػػػػي ي ػػػػيؿ ايتػػػػ  ايفمػػػػس اي ػػػػر  إ ػػػػد  ويػػػػ  كريكػػػػيف إيػػػػ  ايغ ػػػػحف يػػػػذه     
 . حفرا يف معرو ف حددة
 ثًِْخ-5
 حػػػػػػػغم             مػػػػػػػف اي ػػػػػػػر   إل ػػػػػػػد ا ػػػػػػػـ وايغػػػػػػوف ايػػػػػػػواو و ػػػػػػػتا اي ػػػػػػػكوف بػػػػػػػـ حػػػػػػػييفتا حاوغػػػػػػف     

 حػػػػػف ا   حػػػػػد حػػػػػف ايػػػػػر مف  حػػػػػد حػػػػػف ا   حػػػػػد حػػػػػف ت مػػػػػد غتػػػػػر تحػػػػػو إيياػػػػػي يغ ػػػػػب ديػػػػػض
  ػػػػػغف ومػػػػػيت  مػػػػػره وفػػػػػر  ػػػػػ  وافتػػػػػؿ شػػػػػي را تديحػػػػػي  ياػػػػػال إميمػػػػػي كػػػػػيف ايحاػػػػػوغ  شػػػػػمر
 ايػػػػر مف  حػػػػد حػػػػف ا   حػػػػد حػػػػف ت مػػػػد وكػػػػذيؾ.  اآلفػػػػر رحيػػػػل  ػػػػ  تػػػػو    وقػػػػيؿ يػػػػػ 667
  كػػػػػػيه احػػػػػػف  مػػػػػػره وفػػػػػػر  ػػػػػػ  افػػػػػػتدط وقػػػػػػيؿ اي ػػػػػػمعيغ  ض غػػػػػػ رو   ايحاػػػػػػوغ  شػػػػػػمر حػػػػػػف

 غ طف .
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وقػػػػد تغاحػػػػت يػػػػذه ايمػػػػدف ايعديػػػػد مػػػػف ايعدمػػػػي  كػػػػيف ياػػػػـ دور كحيػػػػر و عػػػػيؿ  ػػػػ  إبػػػػرا      
ايمعر ػػػػػػف اإلغ ػػػػػػيغيف يدعديػػػػػػد مػػػػػػػف ايعدػػػػػػـو   ػػػػػػيمي ايتػػػػػػمريأ يكػػػػػػػوغاـ ر دػػػػػػوا ايػػػػػػ  مفتدػػػػػػػؼ 

مػػػػػػف األقطػػػػػػير  ػػػػػػو  كيغػػػػػػت  ػػػػػػ  ايمشػػػػػػرؽ او ايم ػػػػػػرب مػػػػػػف ااػػػػػػؿ طدػػػػػػب ايعدػػػػػػـ وكػػػػػػيف 
 تشاريـ اآلت    

 اخلوقسي احملبسي أثْ-0   
 حػػػػف م مػػػػد حػػػػف  ػػػػعيد حػػػػف م مػػػػد حػػػػف  ػػػػعيد  مػػػػرو تحػػػػ  حػػػػف ا   حػػػػد ايم ي ػػػػف تحػػػػو   

 تيػػػػػؿ مػػػػػف ايفم ػػػػػرا مو ػػػػػ  حػػػػػف ا   حػػػػػد حػػػػػف مو ػػػػػ  حػػػػػف  ػػػػػاؿ حػػػػػف مو ػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػد
 رتا ذا وكػػػػػيف واي  ػػػػػيب  حييتػػػػػيريأ ومعر ػػػػػف حييفاػػػػػؿ  ايمشػػػػػاوريف مػػػػػف وكػػػػػيف. ديػػػػػض حػػػػػغم
  حػػػػػػد حػػػػػػف ا  يحػػػػػػف اي ي ػػػػػػـ تحػػػػػػي  ػػػػػػمل  يعغيػػػػػػض   يمػػػػػػي تيركػػػػػػيا  وكػػػػػػيف     ػػػػػػؿو    و ػػػػػػـز  

 حكػػػػػػػػر ألحػػػػػػػػ    اي ػػػػػػػػديث تتػػػػػػػػ يب شػػػػػػػػرؼ   مغػػػػػػػػض و ػػػػػػػػمل ايفػػػػػػػػيؼ  ايشػػػػػػػػيرازا ايػػػػػػػػوارث
 .وترحعيف وفم مئف بالث  غف    ديض حغم    تو    غض حروايتض ايفطيب

 اخلوقسي القبسن أثْ-7
 اي غيفػػػػػػ  ا   حػػػػػػد حػػػػػػف م مػػػػػػد حػػػػػػف ايػػػػػػض  حػػػػػػد حػػػػػػف م مػػػػػػد حػػػػػػف ا   حػػػػػػد اي ي ػػػػػػـ تحػػػػػػو    

  دػػػػػػـ ذو وكػػػػػػيف   اي ػػػػػػديث ايمشػػػػػػاوريف اتػػػػػػ يب مػػػػػػف .ديػػػػػػض حػػػػػػغم تيػػػػػػؿ مػػػػػػف ايفم ػػػػػػرا
. ايح ػػػػػوا ايػػػػػدحيس تػػػػػييا تحػػػػػ  حػػػػػف  دػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػػد  ػػػػػعيد تحػػػػػي اي ياػػػػػ   ػػػػػمل  وا ػػػػػل

 وتػػػػػػو     وترحعمئػػػػػػف  ػػػػػػحعيف  ػػػػػػغف  ػػػػػػدود  ػػػػػػ  و دتػػػػػػض وكيغػػػػػػت   حمر ػػػػػػت مغػػػػػػض  ػػػػػػمعت
 وترحعػػػػيف فمػػػػس  ػػػػغف اي اػػػػف ذا مػػػػف شػػػػر  اي ػػػػيحل ايتػػػػحا وقػػػػت األ ػػػػد يػػػػـو ديػػػػض ححػػػػغم

 .   وفم مئف
 اخلوقسي الفضل أثْ-3
 ايشػػػػػرا   ايفم ػػػػػرا ايشػػػػػراؼ حػػػػػف  دػػػػػ  حػػػػػف اي  ػػػػػف حػػػػػف ايػػػػػر مف  حػػػػػد ايفاػػػػػؿ تحػػػػػو    

  ػػػػػ   مػػػػػره ت غػػػػػ  م ػػػػػغيا  ايظػػػػػيير اميػػػػػؿ ايشػػػػػيحف  مدػػػػػيا شػػػػػيفيا  كػػػػػيف ديػػػػػض حػػػػػغم تيػػػػػؿ مػػػػػف
 فتمػػػػػت وقػػػػػيؿ  متػػػػػ فيا  و ػػػػػحعيف  ػػػػػحعيا  حيػػػػػده كتحػػػػػت ايمتػػػػػي ؼ وكتيحػػػػػف اي ػػػػػروف  قػػػػػرا ة
  ػػػػػػي رت وقػػػػػػيؿ فتمػػػػػػف  تيػػػػػػؼ  شػػػػػػر ترحعػػػػػػف  مػػػػػػرا مػػػػػػف األفيػػػػػػر األرحعػػػػػػيف  ػػػػػػ  اي ػػػػػػروف
  ػػػػ  مغػػػػزييف خيػػػػر اي ػػػػروف   يػػػػض فتمػػػػت إ  غزيتػػػػض مغػػػػز ا  ت ػػػػرؼ  مػػػػي تتاػػػػر  ػػػػغف  شػػػػريف
 اعفػػػػػػر تحػػػػػػي ديػػػػػض ححػػػػػػغم  ػػػػػػمل. غػػػػػوحتيف اي ػػػػػػروف  يامػػػػػي فتمػػػػػػت وحدػػػػػأ  ػػػػػػإغ  يػػػػػػراة  طريػػػػػؽ
  ا   حػػػػد حػػػف م مػػػػد حػػػف ا   حػػػػد اي ي ػػػـ وتحػػػػي ايتػػػو    متويػػػػض حػػػف ت مػػػػد تحػػػ  حػػػػف ت مػػػد
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  ػػػػػ  ايفاػػػػػؿ احػػػػػي وتػػػػػو     وخيػػػػػريـ اياراػػػػػيغ  ا مػػػػػد حػػػػػف اي ي ػػػػػـ ا   حػػػػػد اي غفػػػػػ  واحػػػػػو
   . وميئف وارحعيف ارحل  غف ديض حغم
 األٌغبًً الفزح أثْ-4
 مػػػػػف ايعبمػػػػػيغ  األي ػػػػػيغ   بمػػػػػيف حػػػػػف  دػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػػد حػػػػػف ايػػػػػر مف  حػػػػػد ايفػػػػػتا تحػػػػػو   
 مػػػػػف   ايترمػػػػذا  ي ػػػػػ  ألحػػػػ  اياػػػػػيمل  ػػػػمل شػػػػػيأ.قرايػػػػي د إ ػػػػػ وتي ػػػػيف ديػػػػػض حػػػػغم تيػػػػؿ

 وكيغػػػػت مغػػػػض   ػػػػمعت ايػػػػدحيس  تػػػػييا تحػػػػ  حػػػػف  دػػػػ  احػػػػف م مػػػػد  ػػػػعيد تحػػػػ  اي ياػػػػ 
 وترحعػػػػػػيف  ػػػػػػحل تو  ػػػػػػت  ػػػػػػغف  ػػػػػػ  تػػػػػػو     وترحعمئػػػػػػف  ػػػػػػحعيف  ػػػػػػغف  ػػػػػػدود  ػػػػػػ  و دتػػػػػػض

 . وفم مئف
     اخلوقسي حبهد أثْ - 5
 احػػػػػػف ت مػػػػػػد حػػػػػػف م ػػػػػػعود فاي  ػػػػػػ تحػػػػػػ  حػػػػػػف م مػػػػػػد حػػػػػػف ايػػػػػػر مف  حػػػػػػد  يمػػػػػػد تحػػػػػػو    

 تػػػػػييا شػػػػػيأ ديػػػػػض حػػػػػغم تيػػػػػؿ  مػػػػػف ايفم ػػػػػرا اي يايػػػػػيف ايم ػػػػػعودا م مػػػػػد حػػػػػف اي  ػػػػػيف
 اي ياػػػػػػ   ػػػػػػف ايترمػػػػػػذا   ي ػػػػػ  ألحػػػػػػ    اياػػػػػػيمل   كتػػػػػػيب حروايػػػػػف تفػػػػػػرد معمػػػػػػر  فيػػػػػؼ
   كتػػػػػيب مغػػػػػض  ػػػػػمعت  ايػػػػػدحيس ايح ػػػػػوا تػػػػػييا تحػػػػػ  حػػػػػف  دػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػػد  ػػػػػعيد تحػػػػػ 
  ػػػػػغف ديػػػػػض حػػػػػغم وا يػػػػػت يمػػػػػي بػػػػػـ رحعػػػػػيفوت فم ػػػػػميئف  ػػػػػغف ايكتػػػػػيب    ذيػػػػػؾ مػػػػػف   ايعدػػػػػـ
 يػػػػػػض وغشػػػػػػم   اياػػػػػػيمل   كتػػػػػػيب مػػػػػػف ايمفراػػػػػػف   األرحعػػػػػػيف    ديػػػػػػض قػػػػػػرتت وفم ػػػػػػيف بمػػػػػػيف
 وايشػػػػيـ واياحػػػػيؿ  ايعػػػػراؽ  إيػػػػ  ور ػػػػؿ طدحػػػػض  ػػػػ  وحػػػػيي  اي ػػػػديث  اػػػػـ م مػػػػد ا ػػػػمض ويػػػػد

 .  غاـ وكتب ايشيوخ وتدرؾ واإل كغدريف  متر وديير واي وا ؿ    وايب ور
 الشجْي اهلل عجد أثْ-6  

 ايمر ػػػػػػػت  شػػػػػػػحويض حػػػػػػػف م مػػػػػػػد حػػػػػػػف اي ي ػػػػػػػـ تحػػػػػػػ  حػػػػػػػف ايفػػػػػػػييؽ  حػػػػػػػد ا   حػػػػػػػد تحػػػػػػػو     
 اي ياػػػػػ   ػػػػمل   وايػػػػورع ايعدػػػػـ ايػػػػػؿ مػػػػف ويػػػػو   ديػػػػض حػػػػػغم تيػػػػؿ مػػػػف ايشػػػػحوا اي م ػػػػرا

 ايعدػػػػـ   كتػػػيب مغػػػض  ػػػػمعت  ايػػػدحيس ايح ػػػوا تػػػييا تحػػػػ  حػػػف  دػػػ  حػػػػف م مػػػد  ػػػعيد تحػػػي
  ػػػػػػػغف  ػػػػػػػدود  ػػػػػػػ  و دتػػػػػػػض كيغػػػػػػػتو  ايترمػػػػػػػذا   ي ػػػػػػػ  ألحػػػػػػػ    اياػػػػػػػيمل   كتػػػػػػػيب مػػػػػػػف  

 .وفم مئف وارحعيف ت ل  غف حمر ت وميت  وترحعمئف  حعيف 
 العجلً سعد أثْ-7
 ايمر ػػػػػػت  ايشػػػػػػرا    ايعادػػػػػػ  ت مػػػػػػد حػػػػػػف شػػػػػػراؼ حػػػػػػف  دػػػػػػ  حػػػػػػف  بمػػػػػػيف  ػػػػػػعد تحػػػػػػو   

 ايواػػػػػػو   ػػػػػ  م تيطػػػػػيا  ور ػػػػػيا  زايػػػػػداا   ياػػػػػالا  إميمػػػػػػيا  كػػػػػيف   ديػػػػػض حػػػػػغم مػػػػػف ايكييم ػػػػػت 
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 حػػػػػف اي  ػػػػػيف اإلمػػػػػيـ اي ياػػػػػ   دػػػػػ  تف ػػػػػض   متػػػػػيحي مفتيػػػػػيا  وكػػػػػيف وايتغظيػػػػػؼ   وايتػػػػػالة
  ػػػػمل مغزيػػػػض ويػػػػـز حييعحػػػػيدة واشػػػػت ؿ   ايف ػػػػض  ػػػػ  وحػػػػرع ايمروايػػػػروذا   ت مػػػػد احػػػػف م مػػػػد
 ايػػػػػرازا ايحادػػػػػ  ا   حػػػػػد حػػػػػف م مػػػػػد حػػػػػف ت مػػػػػد م ػػػػػعود وتحػػػػػي اي  ػػػػػيف  اي ياػػػػػ  ت ػػػػػتيذه
  ػػػػػعيد  بمػػػػػيف وتحػػػػػي ايح ػػػػػوا  ايفديدػػػػػ  إحػػػػػراييـ حػػػػػف م مػػػػػد حػػػػػف ت مػػػػػد  يمػػػػػد وتحػػػػػي اي ػػػػػي ظ
 تف يمكغػػػػػػض ت ػػػػػػد   و  ت ػػػػػػداا  ي تػػػػػػيب يكػػػػػػف ويػػػػػػـ   اإلاػػػػػػيزة إيػػػػػػ  كتػػػػػػب  وخيػػػػػػريـ   ايعيػػػػػػير
 وتػػػػو     وترحعمئػػػػف وبالبػػػػيف فمػػػػس  ػػػػغف  ػػػػ  و دتػػػػض وكيغػػػػت ماد ػػػػض   ػػػػ  ت ػػػػداا  ي تػػػػيب
 .و شريف وفم مئف  ت  غف شعحيف    ديض ححغم

 الجلدي اهلل عجد أثْ-8
 مػػػػػرو حدػػػػػد تيػػػػػؿ مػػػػػف ايتػػػػو   ايحدػػػػػدا  مػػػػػدم حػػػػػف اي  ػػػػف حػػػػػف م مػػػػػد ا   حػػػػػد تحػػػػو     

 اي ياػػػػ   ػػػػمل   وايت ػػػػو  ايفيػػػػر ايػػػػؿ مػػػػف ورع  تػػػػييا شػػػػيأ   ديػػػػض حػػػػغم  ػػػػكف  ايػػػػروذ
  حمر ػػػػػػت  غػػػػػػض كتحػػػػػػت ايػػػػػػدحيس  ايح ػػػػػػوا تػػػػػػييا تحػػػػػػ  حػػػػػػف  دػػػػػػ  حػػػػػػف م مػػػػػػد  ػػػػػػعيد تحػػػػػػي

 . وفم مئف فمس  غف حاي وتو    وترحعمئف بميغيف  غف قحؿ و دتض وكيغت
 الثبثزً الفزح أثْ-9
 ايفم ػػػػػرا ايبػػػػػيحت  ايػػػػػر مف  حػػػػػد حػػػػػف ت مػػػػػد حػػػػػف ايػػػػػر مف  حػػػػػد حػػػػػف م مػػػػػد ايفػػػػػتا حػػػػػوت   
 إيػػػػػػػ   ػػػػػػػي ر اي ػػػػػػػيرة    ػػػػػػػف ظريفػػػػػػػيا  تػػػػػػػو ييا  متف اػػػػػػػيا  كػػػػػػػيف . ديػػػػػػػض حػػػػػػػغم تيػػػػػػػؿ مػػػػػػػف

 وا ػػػػػػػدة تػػػػػػػ حف و ػػػػػػػمعغي تو ا  حغي ػػػػػػػيحور ي يتػػػػػػػض   وطحر ػػػػػػػتيف وحدػػػػػػػأ  ومػػػػػػػرو  غي ػػػػػػػيحور 
 اي ػػػػػز   وحػػػػػف  ػػػػػ  وقتػػػػػؿ   ي ػػػػػيراا  شػػػػػيئيا   حميزغػػػػػدراف  غػػػػػض كتحػػػػػت   شػػػػػيوفغي  ػػػػػف ايكبيػػػػػر
 امػػػػيد   ػػػػ  وطغػػػػض إيػػػػ  مػػػػرو مػػػػف مغتػػػػر يا  وكػػػػيف حييغػػػػير ايع وحػػػػف  ػػػػ  ايفػػػػيزف حػػػػدو ب
 .وفم مئف وترحعيف بميف  غف اآلفرة

 احلودًٌّ الفزح أثْ -01
حػػػػػػػغم                        تيػػػػػػػؿ مػػػػػػػف اي مػػػػػػػدوي  ا   حػػػػػػػد حػػػػػػػف ايػػػػػػػر مف  حػػػػػػػد حػػػػػػػف م مػػػػػػػد ايفػػػػػػػتا تحػػػػػػػو     
   ػػػػػػػف ايبيػػػػػػيب وخ ػػػػػػؿ ايواػػػػػػػو   ػػػػػػ  م تيطػػػػػػي غظيفػػػػػػػي اػػػػػػي  ي وكػػػػػػيف  مػػػػػػػرو  ػػػػػػكف ديػػػػػػض

 ايفػػػػػتا تحػػػػػي ديػػػػػض ححػػػػػغم  ػػػػػمل ا  ر مػػػػػض وايػػػػػدا اإلمػػػػػيـ  دػػػػػ  تف ػػػػػض ايػػػػػذكر كبيػػػػػر اي ػػػػػمت
 اي ػػػػػي ظ ايشػػػػػيرازا ايػػػػػوارث  حػػػػػد حػػػػػف ا  يحػػػػػف اي ي ػػػػػـ وتحػػػػػي ايػػػػػرازا مغتػػػػػور حػػػػػف ايمظفػػػػػر

 حكػػػػػػر تحػػػػػي وحغي ػػػػػػيحور ايػػػػػدحيس تػػػػػييا تحػػػػػػ  احػػػػػف  دػػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػػد  ػػػػػػعيد وحح شػػػػػور تحػػػػػي
 اياػػػػػيمل كتػػػػػيب مغػػػػػض  ػػػػػمعت مػػػػػي امدػػػػػف ومػػػػػف ديػػػػػض ححػػػػػغم مغػػػػػض  ػػػػػمعت وخيػػػػػريـ يشػػػػػيرواا
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 م مػػػػد تحػػػػ   ػػػػف تػػػػييا تحػػػػ  احػػػػف  ػػػػعيد تحػػػػ   ػػػػف حروايتػػػػض ايترمػػػػذا  ي ػػػػ  حكػػػػر ألحػػػػ 
   يػػػػػؿ حػػػػػف م مػػػػػد ا   حػػػػػد ألحػػػػػ  ايتػػػػػيي يف شػػػػػميئؿ وكتػػػػػيب ايم حػػػػػوح   ػػػػػف ايارا ػػػػػ 

  ػػػػػف  ػػػػػتراحيذاا  اي  ػػػػػف تحػػػػػ  اي ػػػػػيكـ  ػػػػػف  ػػػػػعيد تحػػػػػ  اي ياػػػػػ   ػػػػػف ايحدفػػػػػ  حروايتػػػػػض
  ػػػػػغف  ػػػػػ  و دتػػػػػض وكيغػػػػػت  غػػػػض شػػػػػريا األغتػػػػػيرا تحػػػػػ  احػػػػف ايػػػػػر مف  حػػػػػد   تحػػػػ  م مػػػػػد

  ايتي ػػػػعف األ ػػػػد ييدػػػػف حمػػػػرو وتػػػػو   ايفمػػػػس اي ػػػػر  إ ػػػػد  حمػػػػدوة وترحعمئػػػػف و ػػػػتيف  ػػػػحل
  غاذاف. حمقت  ود ف وفم مئف وفم يف ت ل  غف اآلفرة اميد  مف
 الدشقً حفص أثْ-00
 ايػػػػدزؽ ايػػػػؿ مػػػػف ايػػػػدزق  اي  ػػػػف تحػػػػ  حػػػػف م مػػػػد حػػػػف  دػػػػ  حػػػػف م مػػػػد  فػػػػص تحػػػػو    

 اي ػػػػػيد  دػػػػػ  حمػػػػػرو تف ػػػػػض  م ػػػػػغيا    ياػػػػػيا  تػػػػػيي يا  شػػػػػيفيا  كػػػػػيف  ديػػػػػض حػػػػػغم مػػػػػف اي ػػػػػفد 
 وكتػػػػػب اي ػػػػػديث  مغػػػػػض و ػػػػػمل   اي  ػػػػػغ  ايرحو ػػػػػ  يعدػػػػػ  تحػػػػػ  احػػػػػف  دػػػػػ  اي ي ػػػػػـ تحػػػػػ 
  ػػػػػغف رماػػػػػيف شػػػػػار  ػػػػػ  و دتػػػػػض وكيغػػػػػت  اي ػػػػػفد  حييػػػػػدزؽ مغػػػػػض  ػػػػػمعت. األمػػػػػيي   غػػػػػض
  شػػػػػر اي ػػػػػيدا األرحعػػػػػي  يػػػػػـو حاػػػػػي وتػػػػػو  . اي ػػػػػفد  حييػػػػػدزؽ وترحعمئػػػػػف فوفم ػػػػػي بػػػػػالث
 .وفم مئف وترحعيف إ د   غف اآلفرة اميد  مف
 ادلدّي الفزح أثْ-07
 ديػػػػض حػػػػغم تيػػػػؿ مػػػػف ايمػػػػدوا  فمػػػػم حػػػػف م مػػػػد حػػػػف ا   اػػػػؿ حػػػػف م مػػػػد ايفػػػػتا تحػػػػو    
 وايػػػػػدا مػػػػػيـاإل  دػػػػػ  تف ػػػػػض وايتػػػػػالح ايفيػػػػػر   ػػػػػ  راخحػػػػػيا   ياػػػػػالا  تػػػػػيي يا    ياػػػػػيا  كػػػػػيف
 تحػػػػ  احػػػػف  دػػػػ  حػػػػف م مػػػػد  ػػػػعيد تحػػػػ  اي ياػػػػ  مػػػػف اي ػػػػديث و ػػػػمل حمػػػػرو  ا  ر مػػػػض
 اياػػػػيمل   كتػػػػيب مػػػػف توراقػػػػيا  ديػػػػض حػػػػغم مػػػػف حمر ػػػػت  غػػػػض كتحػػػػت   ايح ػػػػوا ايػػػػدحيس تػػػػييا

   ديػػػػض ححػػػػغم وترحعمئػػػػف بمػػػػيف  ػػػػغف ايم ػػػػـر  ػػػػ  و دتػػػػض وكيغػػػػت  ايترمػػػػذا  ي ػػػػ  ألحػػػػ   
 .وفم مئف وترحعيف  د إ  غف مف اآلفرة اميد     حاي وتو  

 الرباًً ثكس أثْ-03  
 ايحراغػػػػػ  ايفػػػػػوارس تحػػػػػ  احػػػػػف  دػػػػػ  حػػػػػف اي ي ػػػػػـ تحػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػػد حػػػػػف م مػػػػػد حكػػػػػر تحػػػػػو    

 ححفػػػػػػير  األتػػػػػػ يب قػػػػػػر  إ ػػػػػػد  ايحراغيػػػػػػف تيػػػػػػؿ مػػػػػػف األديػػػػػػب اي ديمػػػػػػ  تفػػػػػػو ايحفػػػػػػيرا
 ايفتػػػػػيوا  ػػػػػ  حاػػػػػي إييػػػػػض يراػػػػػل وكػػػػػيف ديػػػػػض حػػػػػغم  ػػػػػكف اي ػػػػػيرة  ػػػػػديد تػػػػػيي ي   ياػػػػػي كػػػػػيف

  ػػػػػمعت ايحراغػػػػػ  ا   حػػػػػد تحػػػػػي   ػػػػػمل ايفال يػػػػػف ايم ػػػػػيئؿ  ػػػػػ  ويػػػػػتكدـ ايشػػػػػر يف وايوقػػػػػيئل
 ي يػػػػػ   ػػػػػف وايػػػػػده  ػػػػػف ايحايػػػػػرا  فػػػػػص ألحػػػػػ  اي ػػػػػفيغف كتػػػػػيب مػػػػػف مغتفحػػػػػف تاػػػػػزا  مغػػػػػض
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  ػػػػػف ايعيتػػػػم  غتػػػػػر حػػػػف ايتػػػػمد  حػػػػػد ايفاػػػػؿ تحػػػػػ   ػػػػف ايمػػػػروزا ا   حػػػػػد تحػػػػ  حػػػػف
 ايكتػػػػيب اميػػػػل و ػػػػمعت اػػػػده  ػػػػف حايػػػػر حػػػػف  مػػػػر حػػػػف م مػػػػد حػػػػف ت مػػػػد ايعحػػػػيس تحػػػػ 
 ابغتػػػػػػيف  ػػػػػغف  ػػػػػ  حمر ػػػػػت وتػػػػػو   اي ديمػػػػػ  اي ي ػػػػػـ تحػػػػػ  احػػػػػف اي دػػػػػيـ  حػػػػػد تفيػػػػػض  ػػػػػف

   . وفم مئف وترحعيف
 الجًًِْ ًصس أثْ-04
 ايفم ػػػػرا   شػػػػمر حػػػػف ا   حػػػػد حػػػػف ايػػػػر مف  حػػػػد حػػػػف ا   حػػػػد حػػػػف ت مػػػػد غتػػػػر تحػػػػو    

   ديػػػػض حػػػػغم ياػػػػي  ي ػػػػيؿ ايتػػػػ  ايفمػػػػس اي ػػػػر  إ ػػػػد  حاوغػػػػف تيػػػػؿ مػػػػف ايحاػػػػوغ   اي ياػػػػ 
 ايمياغػػػػ  ت ػػػػعد  دػػػػ  تف ػػػػض  وترحعمئػػػػف و ػػػػتيف  ػػػػت  ػػػػغف شػػػػعحيف مػػػػف ايعشػػػػريف  ػػػػ  ويػػػػد
  يمػػػػػػػػد تحػػػػػػػػ  اإل ػػػػػػػالـ  اػػػػػػػػف  دػػػػػػػ  تياػػػػػػػػيا  حطػػػػػػػوس وتف ػػػػػػػػض   اي ػػػػػػػمعيغ  حكػػػػػػػػر وتحػػػػػػػ   

  دػػػػػػػ  حػػػػػػػف م مػػػػػػػد  ػػػػػػػعيد وتحػػػػػػػي ايشػػػػػػػيرازا ايػػػػػػػوارث  حػػػػػػػد حػػػػػػػف ا  يحػػػػػػػف و ػػػػػػػمل اي زايػػػػػػ  
  ير ػػػػػػػيا  محػػػػػػػرزاا     مغػػػػػػػيظراا    متفغغػػػػػػػيا   ياػػػػػػػال إميمػػػػػػػي كػػػػػػػيف اي ػػػػػػػمعيغ  وقػػػػػػػيؿ  ايح ػػػػػػػوا 
 مػػػػػػل طر ػػػػػػيا  مغاػػػػػػي و تػػػػػػؿ األوائػػػػػػؿ   دػػػػػػـو  ػػػػػػ  غظػػػػػػر ايشػػػػػػعر  مدػػػػػػيا وايد ػػػػػػف  حػػػػػػيألدب
   كتػػػػػػػيب مغػػػػػػػض  ػػػػػػػمعت   ايتػػػػػػػالة  دػػػػػػػ  وايمواظحػػػػػػػف ايدمعػػػػػػػف و ػػػػػػػر ف ا  ت ػػػػػػػيد    ػػػػػػػف
 افتػػػػؿ قػػػػد   وكػػػػيف  غػػػػض  حروايتػػػػض ايشػػػػيرازا ا  يحػػػػف امػػػػل مػػػػف   وايعدمػػػػي  ايعدػػػػـ  اػػػػيدف
 ترحػػػػػػل  ػػػػػػغف اآلفػػػػػػر رحيػػػػػػل شػػػػػػار  ػػػػػػ  تػػػػػػو     خػػػػػػضدمي وفػػػػػػؼ وافػػػػػػتدط  مػػػػػػره وفػػػػػػر  ػػػػػػ 

 .ديض ححغم وفم مئف وترحعيف
   الجٌدًُ سعٍد أثْ -05
 م ػػػػعود احػػػف اي  ػػػيف حػػػػف ت مػػػد حػػػف م ػػػعود حػػػػف م مػػػد حػػػف ايػػػػر مف  حػػػد حػػػف م مػػػد    

    ديػػػػػض حػػػػػغم مػػػػػف تتػػػػػدض   ايشػػػػػي ع  ايد ػػػػػوا ايحغاػػػػػديا  حفطػػػػػض يكتػػػػػب وكػػػػػيف ايم ػػػػػعودا
 ايشػػػػػيـ بػػػػػـ   ح ػػػػػداد ورد   وايػػػػػورع وايػػػػػديف دبواأل ايفاػػػػػؿ تيػػػػػؿ مػػػػػف ’’اي ػػػػػيوط  وذكػػػػػره

  ديػػػػػػض وتقحدػػػػػػت    تيػػػػػػوب حػػػػػػف ايتػػػػػػالح  غػػػػػػد تػػػػػػيـ وقحػػػػػػوؿ   غي  ػػػػػػف  ػػػػػػوؽ يػػػػػػض و تػػػػػػؿ  
   خيػػػػػره وقػػػػػيؿ ’’اي مي ػػػػػيط  حفيغ ػػػػػيه ووقفاػػػػػي   ي يػػػػػره ت تػػػػػؿ يػػػػػـ كتحػػػػػيا    تػػػػػؿ ايػػػػػدغيي
 تحػػػػػػ  مػػػػػػف حفرا ػػػػػػيف  ػػػػػػمل   تديػػػػػػب   حييد ػػػػػػف  ػػػػػػييـ   اػػػػػػواؿ   تػػػػػػو     م ػػػػػػدث   يػػػػػػض

 ويػػػػػض    حكػػػػػر حغػػػػػ  وديػػػػػير حييشػػػػػيـ وتمدػػػػػ  و ػػػػػدث   وحح ػػػػػداد   يم  وخيػػػػػرهايح ػػػػػط شػػػػػايع
اي  ػػػػػػػػف  تحػػػػػػػػو اي ػػػػػػػػي ظ  غػػػػػػػػض رو  مادػػػػػػػػديف  ػػػػػػػػ  ايم يمػػػػػػػػيت شػػػػػػػػرح   ايتتػػػػػػػػيغيؼ مػػػػػػػػف

 .  ايم د  
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 ادلدّي القبسن اثْ-06
ػػػػػػػػدوا ت مػػػػػػػػد حػػػػػػػػف م مػػػػػػػػد احػػػػػػػػف ا   حيػػػػػػػػد اي ي ػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػو                   ا  يحػػػػػػػػف  غػػػػػػػػض رو    ايمل

 . ايشيرازا
 الدشقً جعفس اثْ-07
 ايػػػػدزؽ تيػػػػؿ مػػػػف ايػػػػدزق  اي  ػػػػف تحػػػػ  حػػػػف م مػػػػد حػػػػف  دػػػػ  حػػػػف م مػػػػد اعفػػػػر تحػػػػو     

 تػػػػيي ي شػػػيفي كػػػػيف ديػػػض حػػػػغم  غػػػد قريػػػف يػػػػ  شػػػيوفض معاػػػػـ  ػػػ  اي ػػػػمعيغ  اي ػػػفد  قػػػيؿ
 و ػػػػػمل اي  ػػػػػيغ  ايدحو ػػػػػ  يعدػػػػػ  تحػػػػػ  حػػػػػف  دػػػػػ  اي ي ػػػػػـ تحػػػػػ  اي ػػػػػيد  دػػػػػ  حمػػػػػرو تف ػػػػػض
 وترحعػػػػػػػيف إ ػػػػػػػد   ػػػػػػػغف اآلفػػػػػػػرة امػػػػػػػيدا مػػػػػػػف  شػػػػػػػر اي ػػػػػػػيدا  ػػػػػػػ  حييػػػػػػػدزؽ تػػػػػػػو   مغػػػػػػػض

 .  وفم ميئف
 الصاغْيل الفضل اثْ-08
 مدػػػػػؾ  ػػػػػغف ميئػػػػػف  مػػػػػر  ا ػػػػػتيف تػػػػػي ب ايفاػػػػػؿ تحػػػػػو اي ػػػػػدطيف فدػػػػػؼ حػػػػػف غتػػػػػر    
  ػػػػػغف وتػػػػػو    ػػػػػغار يد ػػػػػدطيف مطيعػػػػػي اي ػػػػػيرة   ػػػػػف  ػػػػػيد  وكػػػػػيف  ػػػػػغف بمػػػػػيغيف مغاػػػػػي
 .  وفم ميئف  تيف
 الثبثزً حمود ثي أسعد -09
 حػػػغم تيػػػؿ مػػػف ايبػػػيحت   ػػػعد تحػػػو  دػػػ  حػػػف  ػػػعد تحػػػ  حػػػف ت مػػػد حػػػف م مػػػد حػػػف ت ػػػعد    
 . وفم ميئف وترحعيف فمس  غف ويد ديض
 ادلسّزّذي عٍسى أثْ -71
 تحػػػػ  احػػػػف ت مػػػػد حػػػػف  دػػػػ  حػػػػف م مػػػػد حػػػػف  دػػػػ  حػػػػف ت مػػػػد حػػػػف  ي ػػػػ  حػػػػف م مػػػػد     
 ت مػػػػػػيؿ مػػػػػػف ديػػػػػػض حػػػػػػغم تيػػػػػػؿ مػػػػػػف ايمػػػػػػروروذا  ي ػػػػػػ  تحػػػػػػو ايعحػػػػػػدرا اي رشػػػػػػ  ا   حػػػػػػد

 و ػػػػػػػػتيف  ػػػػػػػػحل  ػػػػػػػػغف مويػػػػػػػػده   وايمعر ػػػػػػػػف ايفاػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػت مػػػػػػػػف  ياػػػػػػػػؿ   يػػػػػػػػض مروايػػػػػػػػروذ
   تدػػػػػض اختييػػػػػض اياغػػػػػود خدميغػػػػػض حعػػػػػض تف ايغاػػػػػير حد غػػػػػ  احػػػػػف قػػػػػيؿ ديػػػػػض ححػػػػػغم وفم ػػػػػميئف

 . و يتض تيريأ يعيف ويـ وتظر اـ ايشحيب تامؿ مف وكيف معض ويده وقتؿ
 الجسزً العص اثْ-70



 29 

 تحػػػػػ  حػػػػػفا حييح ػػػػػت  ايمعػػػػػروؼ ا  ػػػػػفزارا م مػػػػػد حػػػػػف  دػػػػػ  حػػػػػف م مػػػػػد ايعػػػػػز وتحػػػػػو    
 ايدااػػػػػػف  تػػػػػػيا ايمشػػػػػػييير ت ػػػػػػد وكػػػػػػيف فرا ػػػػػػيف   حػػػػػػحالد وغشػػػػػػم حإ ػػػػػػفزار ويػػػػػػد اي  ػػػػػػف 

   مغػػػػػػض كالمػػػػػػي ت دػػػػػػ  و  وااػػػػػػي ت  ػػػػػػف ايتػػػػػػو يف م ػػػػػػدم   ػػػػػػ  يكػػػػػػف يػػػػػػـ ايكػػػػػػالـ    دػػػػػػو
 ايففػػػػػػض وي ػػػػػػ  واي اػػػػػػيز ايعػػػػػػراؽ إيػػػػػػ   ػػػػػػي ر يمدػػػػػػؾ   يمػػػػػػي حػػػػػػذو  ايػػػػػػغفس اػػػػػػواد وكػػػػػػيف
 ايمظفػػػػػر تحػػػػػي حغي ػػػػػيحور  ػػػػػمل حاػػػػػي   وتػػػػػو   ديػػػػػض حػػػػػغم  مػػػػػره وفػػػػػر  ػػػػػ   ػػػػػكف   واير ػػػػػل
 اياحػػػػػػػير  حػػػػػػػد حػػػػػػػف ايمحػػػػػػػيرؾ اي  ػػػػػػػيف تحػػػػػػػي وحح ػػػػػػػداد   ا غتػػػػػػػيرا  مػػػػػػػراف حػػػػػػػف مو ػػػػػػػ 

 طػػػػػػيير تحػػػػػػي  ػػػػػػيرقيف وحميػػػػػػي حػػػػػػف  طيػػػػػػفاي يرواغ   دػػػػػػ  اي  ػػػػػػف تحػػػػػػي وحمكػػػػػػف  ايطيػػػػػػورا 
وتػػػػػو    ديػػػػػض   ححػػػػػغم بػػػػػـ   حغي ػػػػػيحور مغػػػػػض  ػػػػػمعت ا تػػػػػفايغ  وخيػػػػػريـ  ػػػػػدفف حػػػػػف ت مػػػػػد

 .  ضدي وفم ميئف ححغم  غفترحعيف
 الدشقً ثكس اثْ-77 

                    تحػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػيحف ايمعػػػػػػػػػػػروؼ ايػػػػػػػػػػػدزق  فدػػػػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػػػػف م مػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػف ت مػػػػػػػػػػػد حكػػػػػػػػػػػر تحػػػػػػػػػػػو   
 ايمايػػػػػد و حػػػػػد وخيػػػػػره   ايميحر ػػػػػيم  فشػػػػػـر حػػػػػف  دػػػػػ   ػػػػػمل  فػػػػػص   دزؽ مػػػػػف شػػػػػعيب
 اي غا .  زر ف تحو ذكره يكذا   اي ديث كتب  فص دزؽ مف ايدزق 

 الصاغْيل شياالز احلسني ثي حمود اهلل عجد أثْ-73
  ػػػػػػػكف اي ريػػػػػػػف  يػػػػػػػذه  مػػػػػػػف   ايزاخػػػػػػػوي  ا رزا اي  ػػػػػػػيف حػػػػػػػف م مػػػػػػػد ا   حػػػػػػػد تحػػػػػػػو    
  دػػػػػ  حمػػػػػرو تف ػػػػػض حاػػػػػي   وتفػػػػػتط كيرغاػػػػػيف غػػػػػوس ياػػػػػي ي ػػػػػيؿ قريػػػػػف إيػػػػػ  اغت ػػػػػؿ بػػػػػـ مػػػػػرو
  ياػػػػػػال تػػػػػػيي ي وكػػػػػػيف تعػػػػػػيي  ا  اياػػػػػػروا ر مامػػػػػػي ايكػػػػػػريـ  حػػػػػػد حػػػػػػف وايمو ػػػػػػؽ وايػػػػػػدا
 حطدحػػػػػػض اشػػػػػػت ؿ وطرقػػػػػػض  حيي ػػػػػػديث  ير ػػػػػػي  حييي ػػػػػػير قيغعػػػػػػي ايعػػػػػػيش فشػػػػػػف اي ػػػػػػيرة  ػػػػػػديد

 حد ػػػػػػػػت يعداػػػػػػػػي مامو ػػػػػػػػي وامػػػػػػػػل وايكتػػػػػػػػب ا دب  ػػػػػػػػ  وغظػػػػػػػػر    مػػػػػػػػره طػػػػػػػػوؿ وامعػػػػػػػػض
 إيػػػػ   ػػػػي ر قػػػػد وكػػػػيف   ورتحاػػػػي ايعدػػػػـو  ياػػػػي امػػػػل ا واحػػػػد  قيػػػػد  ػػػػمييي مادػػػػدة ترحعميئػػػػف

 حػػػػػػف ت مػػػػػػد حػػػػػػف غتػػػػػػر ايفػػػػػػتا تحػػػػػػي حاػػػػػػراة  ػػػػػػمل اي ػػػػػػديث حاػػػػػػي و ػػػػػػمل   وغي ػػػػػػيحور يػػػػػػراة
  ػػػػػػعد إ ػػػػػػ يؽ اي ػػػػػػازا وتحػػػػػػي حػػػػػػف شػػػػػػعيب حػػػػػػف  ي ػػػػػػ  ا   حػػػػػػد حػػػػػػياي غفػػػػػػ  وت إحػػػػػػراييـ
 ايطح ػػػػػػ  اي  ػػػػػػف حػػػػػف ا   حػػػػػػد م مػػػػػػد تحػػػػػي ايػػػػػػروذ وحمػػػػػػرو   اياحدػػػػػ  ايرحيػػػػػػل حػػػػػػف م مػػػػػد
 وتحػػػػػػي وايػػػػػػدا ا مػػػػػػيـ وحمػػػػػػرو ايفػػػػػػرا   ايح ػػػػػػوا م ػػػػػػعود حػػػػػػف اي  ػػػػػػيف م مػػػػػػد وتحػػػػػػي اي ػػػػػػي ظ
  غػػػػػػػض كتحػػػػػػػت  ػػػػػػػوايـ  كبيػػػػػػػرة وامي ػػػػػػػف   ايػػػػػػػدييف م مػػػػػػػد حػػػػػػػف  دػػػػػػػ  حػػػػػػػف م مػػػػػػػد  ػػػػػػػعيد

 ايعدػػػػػػػـ طدػػػػػػػب  دػػػػػػػ   ريتػػػػػػػي  وكػػػػػػػيف ايشػػػػػػػيوخ   ػػػػػػػف ايكبيػػػػػػػر وا  يدتػػػػػػػض ح را تػػػػػػػض  ػػػػػػمعتو 
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 حاػػػػػذه وويػػػػػد ت ػػػػػرؼ       ػػػػػيؿ مػػػػػرة خيػػػػػر مويػػػػػده  ػػػػػف  ػػػػػميتض اي ػػػػػف  كحػػػػػر مػػػػػل وايغ ػػػػػأ
 . وترحعميئف بميغيف  غف قحؿ زاخوؿ ت غ  اي ريف

 
 

 حمبضسح ثعٌْاى
 ّأثسح يف احلضبزح االسالهٍخاخللٍفخ العجبسً ادلأهْى 

 لوٍخ :سريرَ الع -
ترحػػػ  ايفديفػػػف ايعحي ػػػ   ػػػ  حيػػػت تحيػػػض تميػػػر ايمػػػفمغيف يػػػيروف ايرشػػػيد كمػػػي ترحػػػ  تفيػػػض     

األميف   وقد غي  مف ايعغييف مي اعدت مغض  ييميا    كؿ  دـ يض غتيب     ػد ترحػ   دػ  
يػػد كحػػير ايعدمػػي  وايد ػػػوييف واألدحػػي  وايشػػعرا  كيألتػػمع  وتحػػػ  م مػػد اييزيػػدا وايك ػػػيئ  

اعداػػـ يػػيروف ايرشػػيد مػػفدحيف يفدحػػوف تو ده   وقػػد اكت ػػب مػػف تويئػػؾ ايشػػ   وخيػػريـ مػػف 
ايكبيػػػر ممػػػي اعدػػػض يفػػػوض  ػػػ  اميػػػل ايعدػػػـو كيػػػؼ   يكػػػوف ذيػػػؾ ويػػػو  ػػػ  تحاػػػف ايفال ػػػف 
اإل الميف ايم تاغف يكحير ايعدمػي   ػ  شػت  تغػواع ايعدػـو وايمعػيرؼ ومػف مفتدػؼ ايحدػداف 

كتػػب ايتػػ   غيػػت حب ي ػػف ايمػػمموف وراي ػػف   دػػض ويتحػػيف ذيػػؾ مػػف فػػالؿ ا  ػػت را  ياميػػل اي
ـ  كبيػر    يذيؾ تراه ي وؿ    طدب ايعدـ وتعدمض     مف طدب ايريي ف حييعدـ ت يراا  يتض  دػ
  ويذا يدؿ  د  تف ايممموف تراد ح ويض مػدح ايتوااػل وذـ ايعاػب وايريي ػف  تػ  يت تػؿ 

غ ػف ايػػ  تف غػػو ظ حيأل مػػيؿ ت ػػوج ايعدػـ اي  ي ػػ  ايػػذا يغحػػؿ  يػض ايفػػرد   وقويػػض تياػػيا     
مغي اي  تف غو ظ حيألقواؿ     ويورد ايشارا    كتيحض   تف ايممموف قيؿ يعد  حػف مو ػ  
ايراي     اي  مت  ي  ف حيإلغ يف طدب ايعدـ؟   قيؿ   مي   غت حض اي يية     وكػؿ مػي 

اغ ػض و تػره    ذكر إغمي يو دييؿ  د  حرا ػف ايمػمموف  ػ   ػيئر ايعدػـو     ػد  ػيؽ تحغػي 
وكػػػيف ي ػػػم  غايػػػب حغػػػ  ايعحػػػيس   وكػػػيف ايرشػػػيد معاحػػػيا شػػػديد اي ػػػب يػػػض   وكػػػيف إذا روه 
يتطغل ايغيس حمقوايض وت عييض ورت  م مد حف زحيدة يشت ؿ حامل ايميؿ وحغ  ايدور واي ػر  

 يتمبؿ حاذا ايحيت 
 يحغ  ايرايؿ وخيره يحغ  اي ر  ... شتيف حيف قر  وحيف رايؿ

تػػ ره  طغػػيا ذكيػػيا  وكػػيف ايمػػمموف ي فػػظ اي ػػروف ايكػػريـ   وقػػد  ػػمل  مػػف زمػػف   ػػد كػػيف    
اي ديث مف مييؾ حػف تغػس وخيػره   وكػيف يػض  ػظ مػف  دػـو كبيػرة وا ػغد اي ػديث   ويػذكر 
احػػف اياػػوزا  يمػػي تفحػػر حػػض قػػيؿ    ػػدبغي اي ي ػػـ حػػف م مػػد حػػف  حػػيد   قػػيؿ    ػػمعت تحػػ  
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وايمػػمموف   وكػػيف ايمػػمموف ي ػػرت اي ػػروف   بمػػيف  ي ػػوؿ   يػػـ ي فػػظ اي ػػروف مػػف ايفدفػػي  إ 
 كبيراا وكيف ي فظ اي ديث ويرويض .

وكيف ايممموف ي ت  ف ايكالـ ايحدي  ايمتحي ػد  ػف اإلطييػف اي ريػب ايػ  ايمعغػ    وتغػض     
تا ايمػػمموف    ػػمعت تحػػ  ايرشػػيد ي ػػوؿ     ايحالخػػف ايتحي ػػد  ػػف اإلطييػػف وايت ػػرب  –قػػيؿ 

ايد يػػػف مػػػف ايدفػػػظ  دػػػ  ايمعغػػػ      ويػػػذا ايكػػػالـ حعبػػػض إييػػػض  مػػػرو حػػػف مػػػف معغػػػ  ايح يػػػف و 
م ػػعدة   وكػػيف  مػػرو حػػف م ػػعدة ي ػػوؿ   كغػػت توقػػل حػػيف يػػدا اعفػػر حػػف ي يػػ  ايحرمكػػ  
 ر ل إييض خدميغض ورقف ي تزيدوغض  ػ  رواتػحاـ  رمػ  حاػي إيػّ  وقػيؿ   تاػب  غاػي؟    كتحػت 

حيػده  دػ  ظاػره وقػيؿ   تا وزيػر  ػ  ادػدؾ   قديؿ  دائـ فير مف كبير مغ طل      ارب 
  كػؿ مػي ذكرغػيه إغمػػي يػدؿ  دػ  ازايػػض األيفػيظ وتػورة ايعحػيرة وحالخػػف ايكػالـ   وقػد فػػيض 
 ػػ   دػػـ ايكػػالـ وكيغػػت يػػض مػػف ايدرايػػف مػػي يػػـ يكػػف ي يػػره    كػػيف يادػػس  ػػ  ماد ػػض كحػػير 

مموف  ػ  يػـو  يػد ايعدمي    ويػذكر احػف   ػيكر  يمػي ت ػغد إييػض   تف امي ػف ت ػدو مػل ايمػ
وواػل  دػػ  ميئدتػض تكبػػر مػػف بالبميئػف يػػوف    كدمػػي واػل يػػوف غظػػر ايمػمموف   ػػيؿ   يػػذا 
غي ل يكذا  مف كيف مغكـ تي ب حد ـ  ديتاغب يذا ومػف كػيف تػي ب تػفرا   ديمكػؿ مػف 
يذا ومف خدحت  ديض اي ودا   ال يعرض ياذا ومف قتده قدف اي ذا   دي تتر  د  يػذا   

ض  دػػ  كػػؿ يػػوف  تػػ  ر عػػت ايموائػػد     ػػيؿ يػػض ي يػػ  حػػف اكػػبـ   يػػي تميػػر وكػػيف يػػذا  ييػػ
ايمفمغيف إف فاغي    ايطػب كغػت اػيييغوس  ػػ  معر تػض تو  ػ  ايغاػـو كغػت يػرمس  ػ  
  ػػيحض تو  ػػ  ايف ػػض كغػػت  دػػ  حػػف تحػػ  طييػػب  ػػ   دمػػض تو ذكػػر اي ػػفي  كغػػت  ػػيتـ طػػ  

ايكػـر  مغػت كعػب حػف ميمػض  ػ     تفتض تو تدؽ اي ديث  مغت تحو ذر  ػ  يااتػض   تو 
  عييض  تو ايو ي   مغت اي موتؿ  يديي    و يئض   ر حاذا ايكالـ .

األمر ايذا اعؿ ايممموف يد و اي  اي وؿ حفدؽ اي روف   ي وؿ ايذيح   ف ايمػمموف       
  قرت ايع دييت و دـو األوائؿ وتمر حتعريب كتحاـ و مؿ ايرتد  وؽ احؿ دمشػؽ ود ػي ايػ  

حفدػػؽ اي ػػروف وحػػيي    ػػمؿ ا  اي ػػالمف     وكػػيف ايمػػمموف قػػد حعػػث مغيديػػيا  ػػ  ايغػػيس اي ػػوؿ 
يحػػرا ة ايذمػػف ممػػف تػػر ـ  دػػ  معيويػػف تو ذكػػره حفيػػر   وكػػيف كالمػػض  ػػ  اي ػػروف  ػػغف ابغتػػ  
 شرة وميئتيف  مغكر ايغيس ذيؾ وااطرحوا ويـ يغؿ م توده  فتر اي  وقػت    مػي تف قػوا 

يػػػ( ويػػ  اي ػػغف ايتػػ  تػػو    ياػػي وكػػيف قػػد :43 ػػروف  ػػ   ػػغف ) زمػػض ود وتػػض  ػػ  فدػػؽ اي
طدب اإلمػيـ ا مػد حػف  غحػؿ وكػيف  ػ  طري ػض إييػض  ػملفحر حػييفحر تغػض مػيت يمػي وتػؿ ايػ  

 تذغف   وميت ايممموف    يذه اي غف . 
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وكػػيف يػػيروف ايرشػػيد قػػد قػػيؿ  ػػ   ييتػػض   حد غػػ  تف حشػػر حػػف خيػػيث ي ػػوؿ تف اي ػػروف     
إف تظفرغ  حض ألقدتغض   قيؿ ايدورق    وكيف حشراا متواريػيا تيػيـ ايرشػيد  دمػي مفدوؽ    د  

مػػيت ظاػػر ود ػػي ايػػ  اياػػاليف   بػػـ تف ايمػػمموف غظػػر  ػػ  ايكػػالـ وحي ػػث ايمعتزيػػف وح ػػ  
ي دـ راالا ويففر تفر  اي  تف د ي ايغيس اي  اي وؿ حفدؽ اي روف    مايحض قـو وكيف يػذا 

ف امتغعوا ا مد حف  غحؿ ايذا توذا كبيراا ويكغض بحت ويػـ ي ػؿ فو يا مف اي يؼ   وكيف مم
حفدػػؽ اي ػػروف     ػػد تورد اي ػػحك   ػػ  كتيحػػض   ػػيؿ   وقػػيؿ ايحفػػيرا   يمػػي اػػرب ا مػػد كغػػي 
حييحتػػػرة   ػػػمعت تحػػػي ايوييػػػد ي ػػػوؿ   يػػػو كػػػيف يػػػذا  ػػػ  حغػػػ  إ ػػػرائيؿ يكػػػيف تل دوبػػػف   ويػػػو  

ظػـ حغػ  ايعحػيس يمػي اشػتمؿ  ديػض مػف اي ػـز   امت يغض ايعدمي  وقويض حفدؽ اي ػروف يكػيف ت 
وحذيؾ كيف اإلميـ ا مد قد ا تعت   د  ايمػمموف  دػـ ي ػتطل  دػ  إقغي ػض ممػي تد  ايػ  
تف يػػفت  حػػض واألخػػالؿ  ػػ  يديػػض وراديػػض وشػػي  ا   ػػح يغض وتعػػيي  تف يمػػوت ايمػػمموف ويػػو 

كػيف فطػما كحيػراا غ ػمؿ     طري ض إييض   ومامي يكف مف تمر  إف قوؿ ايممموف حفدؽ اي روف
ا  تف ير مػػض    دمػػيا تف ايمػػمموف كػػيف  ييمػػيا حمفتدػػؼ ايعدػػـو   ويػػذا مػػي  ػػغ يوؿ تحييغػػض 

 و د  ايغ و اآلت   
 . عممو االتاسير :  1

كيف ايممموف ممف ي فظ اي روف ايكريـ وي رته كبيراا   وذكر احف   يكر حمي تفحره حض     
وايممموف  وممي   د مف ايفدفي  إ   بميف حف  فيف ايفالؿ   تغض يـ ي فظ اي روف ت

كيف يرو   غض كمي تفحر حذيؾ ذو ايريي تيف   تف ايممموف فتـ    شار رمايف بالبيا 
وبالبيف فتمف   وقيؿ   تمي  معتـ    توتض ح و ف  وتمي  دمض حييتف ير  دفؿ راؿ مف 

  ويف    كتيب ا  تعيي     ايفوارج  د  ايممموف   يؿ   مي  مدؾ  د  فال غي؟   قيؿ
    )قيؿ ومي ي ؟   قيؿ قويض تعيي    

    

  ( يؿ يض ايممموف   تيؾ  دـ حمغاي    
مغزيف   قيؿ   غعـ   قيؿ   ومي دييدؾ؟   قيؿ   إاميع األمف   قيؿ    دمي رايت 

   ايتغزيؿ  يرض حإامي اـ    ايتمويؿ   قيؿ   تدقت اي الـ  ديؾ يي تمير حإامي اـ 
ايمفمغيف   وروا  ف ايرشيد تغض قيؿ   تغ  أل رؼ     حد ا  تحغ   ـز ايمغتور 
وغ ؾ ايمادا و زة ايايدا ويو تشي  تف تغ حض اي  ايراحل يعغ  غف ض يفعدت   وقد قدمت 

غ  أل دـ تغض مغ يد اي  يواه محذر يمي  وتض يداه يشيرؾ    رتيض األمي   م مداا  ديض وا 
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ويو  تـ اعفر وميؿ ايايشمييف إييض ي دمت  ديض  حد ا    ألغض  رؼ مغض ذكيئض ايبيقب 
ومعر تض حييعدـو   يمي وتغض كمي حيغي قد درس  د  كحير ايعدمي  واألدحي  وايد وييف    

موف ح ركف ايترامف  مر ؿ ايمتراميف اي  وقتض   ويـ ي ؼ اي  يذا اي د   د تيتـ ايمم
حالد ايرـو يغ ؿ مي  ياي مف ايعدـو  م اروا طرائؼ ايكتب    مفتدؼ ايفغوف   وطور 
حيت اي كمف ايذا ت  ض ايرشيد وق مض اي  تاغ ف يدترامف وايتمييؼ وايدرس وايغ أ 

األاييؿ  ت    زفرت ح داد حّاـ  خفير مف ايعدمي  ايذيف  ييموا    غشر ايعدـ وترحيف
تير يح داد شارتاي ايعدميف    مفتدؼ ايمييديف   ممي  ي د  د  غشيط اي يية ايعدميف 
    تر ايممموف  د  ايرخـ مف اآلبير اي يئف ايت  تركتاي  تغف فدؽ اي روف    اي يية 

 اإل الميف . 
 :  حديث . عممو اال 2

يحض    اي روف ايكريـ  ييييا مف حيغي تف ايممموف يض    كؿ  دـ غتيب    كمي كيف غت    
 يث اي فظ واإلت يف وايمعر ف    كذيؾ كيغت يض معر ف بيقحف و فظ  مت ف يد ديث ايغحوا 
ايشريؼ   ويذا مي  غحيغض مف فالؿ مي غ دتض ايكتب ايتيريفيف وايطح يت ومتوف اي ديث   

مف تيؿ ومف يذا مي يذكره تي ب تيريأ وا ط ويذكر  يض حيب مف رو   غض يشيـ 
  يؿ  –و يتراـ يض     تؿ شيوخ ايممموف  –وا ط   وكيف يشيـ ت د شيوخ ايممموف 

ي ي  حف تكبـ قيؿ    دبغي ايممموف تمير ايمفمغيف    ف يشيـ    ف تح  ايااـ    ف 
    امرف اي يس قيئد  ايزيرا    ف تح   دمف    ف تح  يريرة قيؿ   قيؿ ر وؿ ا  

ايغير     وقيؿ ا مد حف إحراييـ ايموتد    كغي  غد ايممموف  ايشعرا  حمِزمتاـ اي 
    ايفدؽ  ييؿ ا   حييحذغدوف   يـ إييض راؿ   يؿ   يي تمير ايمفمغيف قيؿ ر وؿ ا  

 م ب  ييؿ ا  اي  ا  تغفعاـ يعيييض       يؿ يض ايممموف   تم ؾ تغي ت دـ حيي ديث مغؾ 
قيؿ   ف بيحت    ف تغس حف مييؾ تف ر وؿ ا    دبغيض يو ؼ حف  طيف ايتفير  

    ايفدؽ  ييؿ ا   م ب  ييؿ ا  ييض تغفعاـ يعيييض     ويغي تتحيف يغي معر ف ايممموف 
غمي قييض  يد ديث ايغحوا ايشريؼ و فظض وفطحض ألف ايذا رو  يض اي ديث يـ يروه ح غده وا 

ي فظض ومي يدؿ  د  ذيؾ قويض يض    حدوف اي غد     يؽ ايممموف اي ديث حيي غد ايذا
 تم ؾ تغم ت دـ حيي ديث مغؾ .

غمي تراد تف ي دث ح ديث ر وؿ ا       ويروا  ويـ يكتِؼ ايممموف ح فظض و  ب وا 
يغي ذيؾ ي ي  حف اكبـ اي يا  قيؿ   قيؿ ي  ايممموف يوميا   يي ي ي  إغ  تريد تف 
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غيف؟     يؿ   اعوا ي  مغحراا حيي دحف ت دث؟     دت   ومف توي  حاذا مف تمير ايمفم
 تعد و دث  موؿ  ديث  دبغي حض  ف يشيـ    ف تح  ايااـ    ف ايزيرا    ف تح  

قيؿ     امرف اي يس تي ب يوا  ايشعرا  اي    دمف    ف تح  يريرة    ف ايغح  
ت ماد ض؟ ايغير     بـ  دث حغ و بالبيف  ديبيا   بـ غزؿ   يؿ ي      يي ي ي  كيؼ رتي

  قدت   تاؿ مادس يي تمير ايمفمغيف تف ض ايفيتف وايعيمف     يؿ     و ييتؾ مي رتيت 
 يكـ  الوة إغمي ايمادس ألت يب ايفد يف وايم يحر زاد زاير يعغ  تت يب اي ديث   .

اػػػي  راػػػؿ ايػػػ  ايمػػػمموف و ػػػ  يػػػده م حػػػرة   ػػػيؿ   يػػػي تميػػػر ايمػػػفمغيف تػػػي ب  ػػػديث     
مػػي ت فػػظ مػػف حػػيب كػػذا وكػػذا    دػػـ يػػذكر شػػيئيا     ػػيؿ    ػػدبغي يشػػيـ  مغ طػػل حػػض     ػػيؿ  

و ػػدبغي ي يػػ  و ػػدبغي  اػػيج حػػف م مػػد  تػػ  ذكػػر ايحػػيب   بػػـ  ػػميض  ػػف حػػيب تفػػر    دػػـ 
يذكر شيئيا     يؿ    دبغي  الف و ػدبغي  ػالف   بػـ قػيؿ ألتػ يحض   يطدػب ت ػديـ اي ػديث 

 . ث   ت طوه بالبف درايـبالبف تييـ   بـ ي وؿ   تغي مف تت يب اي دي
إف يذه ايمعر ف ايتيمف واياحط  ػ  اي فػظ اعدػت مػف ايمػمموف تف ياعػؿ اآلفػريف  ػ      

م ػػػػؿ افتحػػػػير  غػػػػدمي يػػػػد و تو ي ومػػػػوا حطدػػػػب اي ػػػػديث   ألف طدػػػػب اي ػػػػديث   يػػػػمت  إ  
ح ػػغيف مػػػل اياػػػد وايطدػػػب وايدرا ػػػف     كمػػػي  تػػػؿ مػػػل ذيػػػؾ ايراػػػؿ   وايمػػػمموف كيػػػؼ   

يذه ايمعر ف وكػيف يعغػ  حػييعدـ قحػؿ و يتػض كبيػراا  تػ  اعػؿ يغف ػض مادػس غظػر   تكوف يض 
و  يمي تغض  مل اي ديث مف مييؾ حف تغس و ميد حف زيػد ويشػيـ وخيػريـ   وكػيف يػض  ػظا 

 مف  دـو كبيرة وت غد اي ديث . 
وذكػػػر احػػػف اياػػػوزا  ػػػ  ذكػػػر طػػػرؼ مػػػف تفحػػػير ايمػػػمموف و ػػػيرتض    ػػػدبغي تحػػػو  ذيفػػػف     
فػػػيرا قػػػيؿ    ػػػمعت ايمػػػمموف تميػػػر ايمػػػفمغيف ي ػػػدث  ػػػف تحيػػػض    ػػػف اػػػده    ػػػف احػػػف ايح

قيؿ     موي  اي ـو مغاـ     وقيؿ مػرة     مػوي  اي ػـو مػف تغف ػاـ       حيس تف ايغح  
ويمي حد  ايممموف تف تحي  ذيفف  دث حاذا اي ػديث  غػض تمػر يػض حعشػرة و ؼ دريػـ   وتورد 

يبيا  يمػػي ت ػػغد إييػػض قػػيؿ    ػػمعت ايمػػمموف  دػػ  ايمغحػػر تػػي ب كتػػيب م ػػغد ايشػػايب  ػػد
ي ػػوؿ    ػػدبغي تحػػو معيويػػف    ػػف يشػػيـ حػػف حشػػر    ػػف تحػػ  حشػػر    ػػف  ػػعيد حػػف احيػػر   

    يػػػيس ايفحػػػر كييمعييغػػػف     وخيػػػر ذيػػػؾ ممػػػي   ػػػف احػػػف  حػػػيس قػػػيؿ   قػػػيؿ ر ػػػوؿ ا  
فمغيف ر مػض ا   عطشػت تفحر حض ي يػ  حػف تكػبـ قػيؿ   كيغػت ييدػف  غػد ايمػمموف تميػر ايمػ

   اوؼ ايديؿ     مت ألشرب   يؿ   مي يؾ يي حغ    تغػيـ    دػت   تغػي وا   طشػيف يػي 
تمير ايمفمغيف     يؿ   ارال اي  مواعؾ   وقيـ وا  اي  ايحرادة   ػ يغ  كػوز مػي  وقػيؿ 
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  ػػػيؿ    يػػػ    يػػػـف حييراػػػؿ تف ي ػػػتفدـ ففيػػػض ت  تفحػػػرؾ ... ت  تطر ػػػؾ ... ت  ت ػػػدبؾ  
 ػػػدبغي ايرشػػػيد    ػػػدبغي ايماػػػدا    ػػػدبغي ايمغتػػػور    ػػػف تحيػػػض    ػػػف  كرمػػػف    ػػػف احػػػف 

قيؿ     يػـف حييراػؿ تف ي ػتفدـ     ف ايغح    حيس قيؿ    دبغ  ارير حف  حد ا  
 ففيض   .

وفطػػب ايمػػمموف يومػػيا وذكػػر اي يػػي   مد ػػض وتكبػػر مػػف مد ػػض بػػـ قػػيؿ   تفحرغػػي يشػػيـ      
    ػف اي  ف    ػف  مراف حف  تيف وتح  حكرة قي    قػيؿ ر ػوؿ ا    ف مغتور  

   اي يي ل مف اإليميف واإليميف مف اياغف وايحذا  مف ايافي  وايافي  مف ايغير  . 
ومػف فػػالؿ مػي ت ػػدـ يتحػػيف تف ايمػمموف كػػيف تػي ب  ػػديث   كمػػي كػيف تػػي ب  فػػظ     

ت يف يد روف ايكريـ  و  مي قييض    فدؽ ا ي روف   وكػيف ايمػمموف ي ػوؿ     غزيػف تيػذ مػف وا 
ايغظر      وؿ ايرايؿ   وكيف ي ػوؿ   خدحػف اي اػف ت ػب إيػ غ مػف خدحػف اي ػدرة ألف خدحػف 

 اي اف   تزوؿ وخدحف اي درة تزوؿ حزواياي .   
 . عممو االاوو :  3

يفال ػػف وت ػػت كػػيف ايمػػمموف   ياػػيا ويػػذا ح ػػحب ايغشػػمة ايعدميػػف ايتػػ  غشػػم حاػػي  ػػ  دار ا    
تغظير مفدحيض    كمي كيف مف راا وم دبيا   د كيف   يايا   ويذا مي يرويض ي ي  حف تكػبـ تغػض 
قيؿ   كيف ايممموف يادس يدمغيظرة    ايف ض يـو ايبالبي   اي  راؿ  ديػض بيػيب قػد شػمريي 

 ػيؿ وغعدض    يده  وقؼ  د  طرؼ ايح ػيط وقػيؿ   اي ػالـ  دػيكـ    ػرد ايمػمموف اي ػالـ  
  تتػػػمذف يػػػ  حييػػػدغو؟ قػػػيؿ   تدف وتكدػػػـ     ػػػيؿ   تفحرغػػػ   ػػػف ايمادػػػس ايػػػذا تغػػػت اد ػػػتض 
حياتميع األمف تـ حييم ييحف واي ار؟   قيؿ ايمػمموف     حاػذا و  حاػذا حػؿ كػيف يتػوي  تمػور 
ايغػػيس مػػف   ػػد يػػ  وألفػػ   دمػػي تػػير األمػػر إيػػ   دمػػت إغػػ  م تػػيج ايػػ  ااتمػػيع كدمػػف 

واي رب  د  ايراي ح   رتيت تغػ  متػ  تفديػت  ػف األمػر ااػطرب  ايم دميف    ايشرؽ 
 حػػؿ اإل ػػالـ وتغػػيز وا ومػػرج  اػػديـ وحطػػؿ ايااػػيد واي ػػم واغ طعػػت اي ػػحؿ   مػػت  ييطػػف 
يدم ػدميف ايػػ  تف يامعػوا  دػػ  راػؿ يراػػوف حػض  م ػػدـ إييػض األمػػر  متػ  اتف ػػوا  دػ  راػػؿ 

 وحركيتػػض وذيػػب    واػػض ايمػػمموف فراػػت يػػض مػػف األمػػر     ػػيؿ   اي ػػالـ  دػػيكـ ور مػػف ا 
مف يكشؼ فحره  رال   يؿ   يي تميػر ايمػفمغيف ماػ  ايػ  م ػاد  يػض فم ػف  شػر راػالا 
   مبؿ ييئتض     ػييوا يػض   تتيػت ايراػؿ؟ قػيؿ   غعػـ وتفحػريـ حمػي اػر      ػييوا   مػي غػر  

 .  حمي قيؿ حم يا وا ترقوا     يؿ ايممموف   كفيغي مفغف يف   حمي ر ايفطب 
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ويػػذكر احػػف   ػػيكر   امػػل ايمػػمموف ايعدمػػي  وادػػس يدغػػيس  اػػي ت امػػرتة   ييػػت   يػػي     
تميػػػر ايمػػػفمغيف مػػػيت تفػػػ  وفدػػػؼ  ػػػتميئف ديغػػػير ت طػػػوغ  ديغػػػيراا   وقػػػييوا   يػػػذا غتػػػيحؾ 
ر مؾ ا    قيؿ      ب ايممموف بـ ك ر ايفرياف بـ قيؿ ياػي   يػذا غتػيحؾ ر مػؾ ا  

ؼ  دمػػت يػػي تميػػر ايمػػفمغيف؟     ػػيؿ ياػػي   يػػذا ايراػػؿ فدػػؼ ترحػػل     ػػيؿ يػػض ايعدمػػي    كيػػ
حغيت   قييت   غعـ   قيؿ    إف يافغ ايبدبيف ترحعميئف وفدؼ وايدة  داػي اي ػدس ميئػف ديغػير 
وفدؼ زواف  داي ايبمف فم ف و حعوف ديغيراا تي  تيػؾ  شػرة تفػيا؟   قييػت   غعػـ تتػيحاـ 

ويذا مي يدؿ  دػ  معر ػف ايمػمموف ايتيمػف حعدػـ ايمواريػث  ديغيراف وتتيحؾ ديغير ر مؾ ا  
ويػػو ت  ػػيـ تركػػف ايوربػػف  دػػ  ايػػديف وربػػوا مػػي ا يميػػتاـ    ػػمض   ػػب معر تػػض حػػذيؾ   ػػيمي 
وتغػػػض كمػػػي تعدػػػـ ي فػػػظ اي ػػػروف ايكػػػريـ   ويػػػذا ايغػػػوع مػػػف ايف ػػػض ايػػػذا ي ػػػم   دػػػـ ايمواريػػػث 

وف  دػ  مػي  فػظ مػف اي ػروف و دمػض  ػ  تفتيدض مواود    اي روف ايكريـ يػذيؾ ا ػتغد ايمػمم
 اي ديث وايف ض  د   د  وا  .  

 . شعره :  4
حرع ايممموف    ايشعر كمي حرع  ػ  خيػره مػف ايعدػـو وايمعػيرؼ     ػد كيغػت يػض معر ػف     

 يض مف  يث األيفيظ ومػي تػفدا إييػض ايمعػيغ   دػ  افػتالؼ ايمتكدمػيف  ػ  ايد ػف وحالختاػي 
 حض تف يكتب  د  قحره    ومف شعره ايذا توت  

 ايموت تفراغ  مف دار ممدكت  ...  يي حر ماطاع  مف حعد تتريؼِ 
    حد رت  قحػػػػره  ي حره ... وفيؼ مف حعده ريب ايتتيريؼِ 

ف امعوا ...  ياي وخػػريـ طوؿ ايت يويؼِ   يذا متير حغ  ايدغيي وا 
 توقيف ا ت فر ا  مف ارم  ومف زيد  ... وت مؿ ا  غػوراا يـو 

يذا شعراا قييض  غدمي قرب تادض   وتمي مي قيؿ    مػي امػل مػف مكػيـر األفػالؽ وايعفػو     
   يمي قيؿ كيف ايممموف تديحيا شي راا  كيميا كريميا   وتغض قيؿ يعدػ  حػف تػييا   تريػد راػالا 
  مف تيؿ ايشيـ يايي غ   ييتم ت ذيؾ  مدفدتض اي  ايممموف    دمي  دـ ا تعدغيه وكيف  ػ

مادػػػس ايم ػػػيمرة     ػػػيؿ   إغػػػ  تردتػػػؾ يمايي ػػػت      ػػػيؿ ايشػػػيم    إف ايادػػػيس يػػػي تميػػػر 
ايمػػفمغيف إذا كيغػػت بييحػػض دوف بيػػيب ادي ػػض يد  ػػض يػػذيؾ خاياػػف   قػػيؿ    ػػممر ايمػػمموف 
تف يفدل  ديض     يؿ يي تمير ايمفمغيف   إذا كيف قدح  متعد يا حعيػيي   مػي تكػوف م ػيدبت ؟ 

ؼ دريـ ت مؿ اي  مغزيض     ػيؿ   يػي تميػر ايمػفمغيف وبييبػف     ػيؿ ومػي    ممر حفم يف تي
ي ؟     يؿ   د وت اي  ش   ي وؿ حيف ايمر  و  دػض  ػإف كيغػت مغػ  يفػوة ي فريػي تميػر 
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ايمفمغيف   قيؿ   يؾ ذيؾ   وكيغت ايبييبف مغض تميـ ايكػـر   ومػف  دمػض تغػض  فػي  ػف  مػض 
 يـ  موه   يؿ   إحراييـ  ازه اي ـو مف تيدض وتكبر 

 يمي رتيت ايذغػوب اّدت ...  ػػػػف ايمكي ية حييع يب
 تيرت  ياي ايع يب  فواا ... ت ر  مػف ايارب يدرقيب
 تراو حذاؾ ايتالح اادا ... و فو ذا األغعـ ايرخيب

كػػػيف ايمػػػمموف  يزمػػػيا  ػػػ  مدكػػػض ودويتػػػض يايحػػػض اياميػػػل ي ػػػطوتض وايػػػ  ايغػػػب ذيػػػؾ  دػػػـ     
س يض غظير     د توت  حإحراييـ حف ايمادا  مض وكػيف يطدحػض بػـ ت اػر يتميز حض و فو يي

 تػػ  وقػػؼ حػػيف يديػػض   ػػيؿ   اي ػػالـ  ديػػؾ يػػي تميػػر ايمػػفمغيف ور مػػف ا  وحركيتػػض     ػػيؿ 
تمير ايمفمغيف   اي الـ  ديؾ ا ت واؾ ايشيطيف  ت   دبت غف ؾ حيألحيطيػؿ وحمػي يغ طػل 

يػػر ايمػػفمغيف ماػػالا ماػػالا  ػػإف ويػػ  ايبػػمر م ّكػػـ  ػػ  مغػػض األ غػػيؽ؟     ػػيؿ إحػػراييـ   يػػي تم
قراحػف وشػرؼ و ػدؿ اي يي ػف ومػف  اي تيص وايعفو تقرب يدت ػو    ويػؾ مػف ر ػوؿ ا  

تغيويض ا خترار حمي مد يض مف ت حيب ايعدؿ وايراي  تمف معيداة ايدير  د  غف ػض ويامػت 
اعؿ كؿ ذا ذغب دوغؾ  ػإف  حض األييـ  د  ايتدؼ   وقد اعدؾ ا   وؽ كؿ ذا ذغب كمي

ف  فوت  فادؾ وايفاؿ حؾ توي  يي تمير ايمفمغيف وتغشم ي وؿ    تفذت تفذت ح  ؾ وا 
 ذغح  إييؾ  ظيـ وتغت ت ظـ مغض ...  اد ح  ؾ تو ا  يتفا حعفوؾ  غض

 إف يـ تكف    مف ايكـر  كف يو .
رة تػػذيب حيي فيظػػف قػػيؿ    ر ػػرؼ ايػػدمل  ػػ   يغػػ  ايمػػمموف بػػـ قػػيؿ   يػػي إحػػراييـ اي ػػد    

وايغػػدـ توحػػف وحيغامػػي  فػػو ا  ويػػذا ت ظػػـ ممػػي ي ػػيوؿ وتكحػػر ممػػي يفمػػؿ   وي ػػد ائػػت ايػػ  
 ايعفو  ت  ظغغت وففت تف   توار  ديض .

وكيف ي وؿ ايشعر    م تحؿ  مره  غدمي كػيف يػيروف ايرشػيد فديفػف يدم ػدميف   وذات     
وت دماػػػـ تغػػػض فػػػيرج حعػػػد األ ػػػحوع  ماػػػ   مػػػرة تراد ايرشػػػيد  ػػػفراا  ػػػممر ايغػػػيس تف يتػػػميحوا

األ حوع ويـ يفػرج  ػياتمعوا ايػ  ايمػمموف   ػميوه تف ي ػتعدـ ذيػؾ ويػـ يكػف ايرشػيد يعدػـ تف 
 ايممموف ي وؿ ايشعر  كتب إييض ايممموف  

 يي فير مف دحت ايمط   حض ... ومػف ت د  ح راض  رس
 سيؿ خييف    ايم ير غعر اي ... تـ تمرغي    ايم ير  دتح
 مي  دـ يػػذا إ  اي  مدؾ ... مف غوره    ايظالـ غ تحس
ف ت ػؼ  ييرشيد م تحس  إف  رت  ير ايرشيد متحعيا ... وا 
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  رتيي ايرشيد   ػر حاػي ووقػػل  ياػي يػي حغػ  مػػي تغػت وايشػعر تمػي  دمػت تف ايشػعر تر ػػل     
قػػيؿ ايمعػي     قػػوؿ  ػي ت ايدغ  وتقػػؿ  ػي ت اي ػرا وايم يػػر إيػػ  بػالث إف شػي  ا    

ايمممػػػوف  ػػػ  شػػعره ومػػػف ت ػػد  ا ػػتمر   كػػيف ايمممػػػوف يػػػض معر ػػف بيقحػػػف  ػػػ  ايشػػعر   ػػيمي 
 ػ  مديو تػض ايدفظيف وتحيف ذيػؾ مػػف فػػالؿ   مػػي ذكػػره تػي ب تيريػػأ ح ػداد إف م مػػد حػػف 

مػل ي يػ  حػف  زيػيد اإل راحػ  قيؿ   حعث إي غ ايممموف  ترت إييػض ويػو  ػ  ح ػتيف يتمشػ 
تكبـ  رتيتامي مويييف  اد ت    دمي تقحال قمت   دمت  ديض حييفال ف   معتض ي ػوؿ يي يػ  
  يي تحي م مػد مػي ت  ػف تدحػض رتغػي مػويييف  ادػس بػـ رتغػي م حدػيف   ػيـ   بػـ رد  دػ غ اي ػالـ 

     وقيؿ   يي م مد تفحرغ   ف ت  ف مي قيؿ    ايشراب     دت   يي تمير ايمفمغيف قويض
 تريؾ اي ذ  مف دوغاي وي  دوغض ... إذا ذاقاي مف ذاقاي يت طؽ

   يؿ ايشعر مغض ايذا ي وؿ يعغ  تحي غفاس  
  تمشت    مفيتداػػػـ ... كتمش  ايحر   ػ  اي  ـِ 

  عدت    ايحيت إذ مزات ... مبؿ  عؿ ايتحا    ايظدـِ 
 وايتد   يرا ايظالـ حاي ... كييتدا  اي فػػر حييعدـِ 

 دت    يئدة يي تمير ايمفمغيف     يؿ   تفحرغ   ف قوؿ يغد حغت  تحف   غ ف حغيت      
طيرؽ غمش   د  ايغميرؽ   مف طيرؽ يذا؟    غظرتل    غ حاي  دـ تاده     دت   يي 
تمير تيمفمغيف مي ت رؼ    غ حاي     يؿ   إغمي ترادت ايغاـ واغت حت إييض ي  غاي   مف 

 )قوؿ ا  تعيي    

 ) . 
  دت    يئدتيف يي تمير ايمفمغيف     يؿ   تغي حفحف يذا األمر واحف حفحفه   بـ د ي     

     إي غ حعغحره وكيف ي دحاي    يده حعتاي حفم ف و ؼ دريـ .
 :   يوخو. ش 5

ر دف ا  رؼ  ف ايممموف  حض يدعدـ وايعدمي  واياد    طدحض   إ  تغض يـ ي ـ حيي    
طدب ايعدـ كمي كيف يفعؿ    زميغض وذيؾ ح حب موقعض ا اتمي   واي يي   ايمتمبؿ 
حييفال ف اإل الميف    محوه ييروف ايرشيد فديفف ايم دميف وكذيؾ تفيض األميف   يذيؾ كيف 
ايعدمي  ح ارتاـ وحيف تيدياـ  متفذ ييروف ايرشيد ياف   األحغي  ايمعدميف وايمفدحيف 

وتت  حاـ إي  دار ايفال ف يي وموا حتمديب تو ده مغذ  ف محكرة   ومف مفتدؼ  وايغ وييف
ايحدداف وايتفتتيت  مغاـ مف كيف حير يا حييد ف ووداحاي مف غ و وتدب وشعر   ومغض 
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مف تفتص حييتيريأ حكي ف طح يتض    كيف ايعدـ وايعدمي  حيف تيدا تحغيئض  ال  ياف اي  
يعدـ    م ر ايفال ف ايت  زفرت حكي ف تتغيؼ ايعدـو ر دف تو خيريي    تعدموا ا

وايمعيرؼ متمبدف حييشيوخ ايذيف تفذ  غاـ ايممموف   يذيؾ كيغت ب ي ف ايممموف  يييف اداا 
ح يث تغض تحار معدميض    كي ف تغوؼ ايعدـ وايمعر ف     د كيف ذا  يي ف وديي  وذا 

ذيؾ إي  ايعدـو ايع ديف ايمتمبدف حآرا    دـ وحرا ف    كي ف ايعدـو اإلغ يغيف   إذ تعد 
ايفال فف وايمتكدميف   وكذيؾ ايتطدل إي  ايعدـو ايتر ف ايمتمبدف حعدـ ايكيميي  وايطب   
ودييؿ ذيؾ مف فالؿ ماييس ايمغيظرة و د يت ايذكر ايت  كيغت تع د    ماد ض   

تـ غ ديف تـ  وي ار  دد كحير مف ايعدمي  وحمفتدؼ ايعدـو  وا  كيغت  دوـ   ديف
تطحي يف   وا تغيداا إي  مي ت دـ  غ يوؿ تف غال ترامف مفتترة أليـ ايعدمي  ايذيف 

 تتدمذ  د  تيدياـ ايفديفف ايممموف ويـ  د  ايغ و اآلت    
 م( :808ىا/193. أاو جعار ىارون ان الميد  الرشيد )ت 1

 حد ا  حف م مػد حػف  ايفديفف تحو اعفر ييروف حف ايمادا م مد حف ايمغتور تح  اعفر
 د  حف  حد ا  حف  حيس ايايشػم  ايعحي ػ    ا ػتفدؼ حعاػدق مع ػود يػض حعػد اياػيدا مػف 
تحيامي ايمادا     غف  حعيف وميئف حعد ايايدا   رو   ف تحيض واده ومحيرؾ حػف  اػييف 
  وكػػػيف تغحػػػؿ ايفدفػػػي  وت شػػػـ ايمدػػػوؾ ذا  ػػػم وااػػػيد وخػػػزو وشػػػاي ف ورتا   وتمػػػض تـ ويػػػد 

ماي فيػػػزراف   كػػػيف تحياػػيا طػػػويالا و ػػػيميا إيػػ  ايّ ػػػمف ذا  تػػػي ف و دػػـ وحتػػػر حم حػػػي  ا ػػ
ايفال ػف ويػػض غظػػر ايػد  ػػ  األدب وايف ػػض   تخػػزاه تحػوه حػػالد ايػػرـو ويػو  ػػدث  ػػ  فال تػػض   
وكػػيف مويػػده  ػػ  ايػػرا  ػػ   ػػغف بمػػيف وترحعػػيف وميئػػف   وقيػػؿ   كػػيف يتػػد   ػػ  اييػػـو  ػػ  

ويتتػدؽ حػميؼق وكػيف ي ػػب ايعدمػي  ويعظػـ  رمػيت ايػػديف  فال تػض مئػف ركعػف ايػ  تف مػػيت
ويح ض ايادؿ وايكالـ ويحك   دػ  غف ػض وكػيف ذا و ػظ ي ػب ايعدمػي  وياداػـ   و ػف تحػو 
معيويف ايارير قيؿ   تب  د  يدا حعد األكؿ شفص   ت ر ػض     ػيؿ ايرشػيد   تػدرا 

ؿ اياػي ظ   ااتمػل يدرشػيد مػي مف ي تبغ  ديػؾ؟ قدػت       قػيؿ   تغػي إاػال ا يدعدػـ   وقػي
يػػػـ ياتمػػػل ي يػػػره ووزرافه ايحرامكػػػف وقياػػػيض اي ياػػػ  تحػػػو يو ػػػؼ وشػػػي ره مػػػرواف حػػػف تحػػػ  
 فتف وغديمض ايعحيس حف م مد  ـ وايده و ياحػض ايفاػؿ حػف ايرحيػل وزواتػض زحيػدة   كػيف 

ت     ودد ي م  غف وي زو  غف   قيؿ تحو معيويف ايارير    دبت ايرشيد ح ػوؿ ايغحػ  
يو تغ  تلقتػؿ  ػ   ػحيؿ ا  بػـ تل يػي بػـ تلقتػؿ      حكػ  يػيروف  تػ  اغت ػب   وقػيؿ يػض   يػي 
تحي معيويف تر  ي  تف تخزو؟   قدت   يي تمير ايمفمغيف مكيغؾ  ػ  اإل ػالـ تكحػر وم يمػؾ 
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ت ظػـ ويكػف تر ػؿ ايايػوش   و ػ   ػغف ت ػػعيف خػزا ايرشػيد ايػرـو و ػرؽ اي ػواد  ػ  حالديػػـ 
اغف   واػرت  دػ  يػده  تو ػيت كبيػرة   وا ػتفدؼ ايرشػيد يػيروف  ػغف  ػحعيف وتقيـ يو حطو 

ومئػػػف وتػػػو    ػػػغف بػػػالث وت ػػػعيف ومئػػػف حطػػػوس   وتتػػػت ايفال ػػػف تحغػػػض م مػػػد األمػػػيف ويػػػو 
حح داد وتو   ايرشيد ويو احف  ت وترحعيف  غف   و غػدمي  اػرتض ايو ػية كػيف رحمػي تمشػ  

 ايرحيل واقفيا  د  رت ض   يؿ   يي رحيل   ديض  يفتا  يغيض  ي ش   ديض بـ غظر اي  
 ت يف دغي مي كغت تراو دغػػػوه ... رمتغ   يوف ايغيس مف كؿ ايغب
  متح ت مر وميا وكغػت م ّ داا ...  تحراا  د  مكػروه مّر ايعواقب
  محك   د  ايوتؿ ايذا كيف حيغغي ... وتغدب تيػػيـ اي رور ايذوايب

ف ايغحت خير مايغبوا ت ؿ األييـ حييتحر وايعػػػز   ا ...  ديؾ وا 

 م( : 809ىا/194. إسماعيل ان عمية )ت 2
يو إ مي يؿ حف  ديف موي  حغ  ت د ويو إ مي يؿ حف إحراييـ حف  اـ   و ديف تمض     

  كيف مويده  غف  شر وميئف وميت  غف بالث تو ترحل وت عيف وميئف   وكيف مف 
 ايمت غيف وتيؿ ايفاؿ    ايديف . 

 م( : 821ىا/206)ت جاج ان محمد األعورالح.  3
ويكغ  تحي م مد موي  ي ديميف حف ماييد موي  تح  اعفر ايمغتور تمير ايمفمغيف     

مف تيؿ ح داد  ت وؿ اي  ايمتيتف حعيييض  غزياي  غيف كبيرة بـ رال اي  ح داد  ميت 
ديث  ف احف حاي  غف  ت وميئتيف    فال ف  حد ا  حف ييروف   وكيف ب ف كبير اي 

 اريم وخيره   وقد ت ير  يف قدـ ح داد  ميت  د  ذيؾ . 
 م( : 795ىا/179)ت حماد ان زيد.  4

يو  ميد حف زيد حف دريـ األزرؽ تحو إ مي يؿ   وكيف دريـ اده مف  ح   ا تيف     
موي  وؿ ارير حف  يـز   وكيف مويده  غف بميف وت عيف   وكيف مف اي فيظ ايمت غيف 

رع    ايديف ممف كيف ي رت  ديبض كدض  فظيا ويو ت م    ميت يـو ايامعف    وتيؿ ايو 
 شار رمايف  غف ت ل و حعيف وميئف .

 م( : 801ىا/185)ت عااد ان العوام.  5
ويكغي تحي  اؿ   ويو  حيد حف ايعواـ حف  مر حف  حد ا  حف ايمغذر ايكالح  اإلميـ     

يف يتشيل  مفذه ييروف تمير ايمفمغيف   ح ض ايم دث ايتدوؽ   كيف مف تيؿ وا ط وك
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زميغيا بـ فد   غض وتقيـ حح داد و مل مغض ايح داديوف   وكيف ب ف يغزؿ حييكرخ  د  غار 
 ايحزاريف   تو    غف فمس وبميغيف وميئف    فال ف ييروف تمير ايمفمغيف. 

 :  م(795ىا/179)ت مالك ان أنس.  6
 يمر حف  مرو حف اي يرث األتح     وكيف تحو مييؾ حف تغس حف مييؾ حف تح      

 يمر تحو اد مييؾ  ديؼ  بميف حف  حيد ا  ايتيم  اي رش    كيف مويده  غف بالث تو 
ترحل وت عيف وكغيتض تحو  حد ا  مف  يدات تتحيع ايتيحعيف وادف ايف اي  وايتيي يف   

 اي مفبراا ي غف ر وؿ ا  ممػف كبرت  غييتض حيي غف وامعاي وايذب  غاي وقمل مف فييف
 د  خيريي مف ايمفتر يت ايدا اف قيئالا حاي دوف ا  تميد  د  ايم يي يت ايفي دة   

 ميت  غف ت ل و حعيف وميئف .
 :  م(799ىا/183)ت ىشيم ان اشر.  7

ويكغ  تحي معيويف   ويو يشيـ حف حشر حف اي ي ـ اي دم  تحو معيويف ايمعدـ مف     
يف وادف مشييفاي ممف كبرت  غييتض حيآلبير وامعض يألفحير  ت   فظ مت غ  ايوا طي

وتغؼ وذاكر و دث وغشر وحث   كيف مويده  غف ترحل وميئف   وميت  غف بالث 
 وبميغيف وميئف .

 م( : 803ىا/187)ت يوسف ان عطية.  8
يو يو ؼ حف  طيف حف حيب ايتفير األغتيرا اي عدا مو يـ تحو  اؿ ايحترا     
را   رت  م مد حف  يريف   ورو   ف بيحت ايحغيغ  و عيد حف  روحف وخيريـ   اياف

ورو   غض ا مد حف إحراييـ ايموتد  وخيره   قيؿ ايحفيرا   مغكر اي ديث   وقيؿ تحو 
داود   ييس حش     وقيؿ ايغ يئ    متروؾ اي ديث وييس حب ف   وقيؿ احف  حيف   ي دب 

حيأل يغيد ايت ي ف   ياوز ا  تايج حض   قيؿ تغض  األفحير ويدزؽ ايمتوف ايمواو ف
 ميت  غف  حل وبميغيف وميئف . 

 م( : 811ىا/195)ت أاو معاوية الضرير.  9
يو م مد حف  يـز موي  حغ   مرو حف  عد حف زيد حف مغية حف تميـ ريط  عير حف     

 غف فمس ايفمس   وكيف ب ف كبير اي ديث يديس   وكيف مراييا   تو   حييكو ف 
 وت عيف وميئف .
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 رالهٍرٍ :  -
رو   ف ايممموف ايكبير مف ايتالميذ ايذيف تفذوا  غض ايعدـ   يمي وتغض قد غشم ايغشمة     

ايعدميف  د  يد ايكبير مف ايعدمي  حكي ف  دوماي ومعير اي مف تدب وتفحير و  دييت 
عيويف حف تح   فييف حعمرِه و دـو األوائؿ وكتحاـ    كيف  ييميا  تي يا وكيف ي وؿ   م

و حد ايمدؾ ح اياض وتغي حغف     وقد ا تفرج كتب ايفال فف واييوغيف مف ازيرة قحرس 
وقيؿ  يض تحو مشعر ايمغاـ   كيف تميراا حييعدؿ م مود اي يرة ميموف ايغ يحف   يض ايغفس 

ض و غتطرؽ يعد مف كحير ايعدمي    يذا تفذ  غض ايكبير مف ايتالميذ وممف رو   غض  دم
 ياف   ايتالميذ محيغيف ذيؾ مف فالؿ ترامتاـ و  ب ترتيب اي روؼ اياايئيف  

 : م(850ىا/236احمد ان إاراىيم الموصمي )ت.  1
ويكغػ  تحي  د  ويعػرؼ حييموتد    رو   ف  ميد حف زيد وشريؾ وتح   وامػف     

 ميئتيف .وخيريـ   وتو   حح داد    شار رحيل األوؿ  غف  ت وبالبيف و 
 : احمد ان حارث الشيعي.  2

يـ تزودغي ايمتيدر ايتيريفيف حترامف وا يف  غض  و  مي ذكره احف غ طف اي غحد        
تفحرغي تحو اييمف زيد حف اي  ف ايكغدا حدمشؽ  يمي قرتت  ديض قيؿ   تفحرغي تحو اي ي ـ 

ا مد حف  معوف اي ريرا قيؿ   تفحرغي تحو طييب ايعشيرا قيؿ   تفحرغي م مد حف 
ايوا ظ قيؿ   تفحرغي تحو م مد ايتو   قيؿ    دبغي احف م مد ايطو   قيؿ    دبغي 
ا مد حف اي يرث ايشيع  قيؿ    معت ايممموف ي وؿ    دبغي تحو معيويف ايارير  مل 
األ مش    ف مييؾ حف اي يرث قيؿ   قيؿ تحو مو   األشعرا   مف كبر تدي ض ركب 

 رقيب ايمدائف .
 م( :821ىا/206. إسحاق ان اشر )ت 3

يو إ  يؽ حف حشر حف م مد حف  حد ا  حف  ييـ تحو  ذيفف ايحفيرا موي  حغ      
ييشـ   ويد ححدأ وا توطف حفير   غ ب إيياي   ويو تي ب كتيب ايمحتدت وخيره   ميت 

يره ححفير   غف  ت وميئتيف    دث  ف فدؽق كبير مف ايعدمي  مغاـ   مييؾ حف تغس وخ
  ت يديبض حيطدف   رو   غض ايفرا يغيوف ويـ يرِو  غض مف ايح دادييف  و  إ مي يؿ حف 
 ي   ايعطير  إغض  مل مغض متغفيتض وروايي  غض   حعث إييض ايرشيد  مقدمض ح داد   واف 

 ي دث    ايم اد ايمعروؼ حيحف رخحيف .
 م( :895ىا/282. جعار ان أاي عثمان الطيالسي )ت 4
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عفر حف م مد حف تح   بميف ايطييي   ايح دادا اإلميـ اي ي ظ ايماود تحو يو ا    
ايفاؿ ايطييي   ايح دادا ت د األ الـ    مل مف فدؽق كبير قيؿ تحو حكر ايفطيب   
كيف ب ف بحتيا تعب األفِذ   ف اي فظ   وقيؿ تحو اي  يف حف ايمغيدا   كيف مشاوراا 

 ار رمايف  غف ابغتيف وبميغيف وميئتيف .حيإلت يف واي فظ وايتدؽ   تو      ش
 : م(860ىا/246دعال ان عمي الخزاعي )ت.  5

شي ر زميغض تحو  د  ايفزا   يض ديواف مشاور وكيتب طح يت ايشعرا    وكيف يض     
ياو م ذع   رت  مييكيا اإلميـ   يروا  غض م مد حف مو   ايحرحرا وخيره   وقيؿ   ياي 

فحيث ايد يف وايغفس  ت  تغض ياي قحيدتض فزا ف   وي يؿ   تغض  ايممموف وايكحير   وكيف
ياي مييؾ حف طوؽ  دس  ديض مف طعغض ح رحف م مومف  ميت مف اي د  غف  ت 
وترحعيف وميئتيف   وي يؿ      مض تي ب يض    ياي  ايفدفي      يؿ   د غ  مف 

 ف  . اويؾ تغي وا  ا ت دبل مف  حعيف  غف مي وادت مف ياود حفشح
 م( : 850ىا/236. عاد ان طاىر ان الحسين ان مصعب )ت 6

األمير ايعيدؿ تحو ايعحيس  يكـ فرا يف ومي ورا  ايغار   تمدب وتف ض و مل مف     
وكيل وي ي  حف اياُّريس وايممموف    قدده ايممموف متر وت ري يف بـ فرا يف   وكيف 

ايؿ ايكميؿ   وقيؿ     إغض وقل مرة  د  مدكيا مطي يا  يئ يا مايحيا اواداا ممد يا مف ر 
رقيع يتالتق  حد ت تيف  تيؼ و حعميئف تيؼ   وقد ارت ؿ اي  حيحض تحو تميـ وامتد ض 
وكيف ي وؿ   ِ م فل ايكيس وغلحؿل ايذكر   ياتمعيف   ويمي مرض تيب وك ر ايمالي  

 وا تؾ األ ر  وميت  غف بالبيف وميئتيف  .
 م( : 832ىا/217)ت عمرو ان مسعدة.  7

يو  مرو حف م عدة حف  عيد حف توؿ حف توؿ تحو ايفتؿ   وكيف ت د كتيب     
ايممموف ت غد اي ديث  ف تمير ايمفمغيف ايممموف    ف  مرو حف م عدة قيؿ    معت 
ايممموف تمير ايمفمغيف ي وؿ    دبغ  تح     ف تحيض    ف  مض  حد ايتمد حف  د  

     د وا  تحيض    ف احف  حيس قيؿ   قيؿ ر وؿ ا  حف  حد ا  حف  حيس    ف 
اي وط  يث يراه تيؿ ايحيت  إغض تدب ياـ     تو    مرو حف م عدة  غف  حل  شرة 

 وميئتيف.
 
 م( : 856ىا/242)ت يحيى ان أكثم.  8
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ي ي  حف تكبـ حف م مد حف قطف ايتميم  ايمروزا ايح دادا   ويد    فال ف ايمادا     
ف ومعر ف    دث  غض ايترمذا ووفروف   وكيف مف تئمف ا اتايد   ويض   يض ر د

تتيغيؼ مغاي   كتيب ايتغحيض   قيؿ اي يكـ   مف غظر    ايتغحيض يض  رؼ ت دمض    
ايعدـو   كيف وا ل ايعدـ حييف ض كبير األدب   ف ايعيراف قيئميا حكؿ معادف خدب  د  

 ف ايممموف    ايعدـ   وكيغت ايوزرا    تحـر ايممموف  ت  يـ يت دمض  غده ت د مل حرا
شيئيا  ت  تراال ي ي    و ه ايممموف قاي  ح داد وكيف ي وؿ     مف قيؿ اي روف مفدوؽ 
ي تتيب  إف تيب وا   ارحت  غ ض   ويمي ا تفدؼ ايمتوكؿ  يغر ي ي     مرتحف احف 

م يـو ايامعف    ذا تح  داود وفدل  ديض فمس فدلق   ميت حييرحذة مغتر ف مف اي 
 اي اف  غف ابغتيف وترحعيف وميئتيف   قيؿ احف تفتض   حد  بالبيل وبميغيف  غف  .   

 م( : 817ىا/202)ت اليزيد .  9
تحو م مد ي ي  حف ايمحيرؾ حف ايم يرة ايعدوا ايمعروؼ حيييزيدا ايم رئ ايغ وا     

ذا فدفض    اي ييـ حيي را ة ايد وا تي ب تح   مرو حف ايعال  ايم رئ ايحترا ويو اي
حعده    كف ح داد و دث حاي  ف تح   مرو حف ايعال  وخيره   ورو   غض احغض م مد 
وا   يؽ حف إحراييـ ايموتد  وامي ف مف تو ده و فدتض وخيريـ   وكيف يفدب تو د يزيد 
ييض كيف يغت ب   بـ تتتؿ  حف مغتور حف  حد ا  حف يزيد اي ميرا فيؿ ايمادا وا 
حايروف ايرشيد  اعؿ ويده ايممموف     اره  كيف يفدحض   وكيف ب ف ويو ت د اي را  
ايفت ي  ايعييميف حد يت ايعرب وايغ و   وكيف تدوقيا ويض ايتتيغيؼ اي  غف وايغظـ 
ايايد وشعره ايد   وتغؼ كتيب ايغوادر    ايد ف  د  مبيؿ كتيب غوادر األتمع  

ذ  دـ ايعرحيف وتفحير ايغيس  ف تح   مرو وايفديؿ حف ايذا تغفض ياعفر ايحرمك    وتف
ا مد ومف كيف معيتريمي   ويديزيدا حغيف وكداـ  دمي  تدحي  وشعرا  ورواة ألفحير 

 ايغيس وكداـ تيؼ    ايد ف ايعرحيف   تو    غف ابغتيف وميئتيف ر مض ا  تعيي .  
 
 
 

 حمبضسح ثعٌْاى 
 هٍخ ))ثبثذ ثي قسح اومْذجب((الصبثئخ ّاسِبهزِن يف احلضبزح االسال
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مف ايمعدوـ اف  مي ف ايعرب ايم دميف اتي ت ايمايؿ يدعغيتر اي ير ايعرحيف حؿ      
و ت  مف خير ايم دميف حييمشيركف ايفعييف    حغي  اي ايرة ايعرحيف ا  الميف ومف يذه 

ـ بيحت حف ايعغيتر ايتيحئف .  يمي تيحئف  راف اذ حرز ايعديد مف ايعدمي   د  رت ا
قرة ايذا حرع    ايعديد مف ايماي ت ايمعر يف مف  د فف وريياييت وطب و دؾ و دـو 
شريعف وترامف وخيريي   دـ يكف غيقال    ب حؿ كيـ مترامي ومحد ي    ا كيره وغظرييتض 

 ممي فدد ا مض وا مييض يمئيت مف اي غيف .
قديف ايديغيف ايت  يـ يمغل غ يوؿ ت ديط اياو   د  يذه ا   مف فالؿ يذه ايم يارة

افتالؼ   يدتاي مف ا تايف ايدويف ايعرحيف ا  الميف ياي وتايئف ا رايف ايغيحعف مف 
 . الميف حييعدـو وايفغوف ايمفتدفف  مي ف ا  الـ يمشيركتاي ايفعييف    ر د اي ايرة ا 
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يؿ يدعغيتػػر مػػف ايمعػػروؼ تف  ػػمي ف ايعػػرب و ييميػػف ايػػد وة اإل ػػالميف قػػد تتي ػػت ايماػػ
خيػػػػػر ايعرحيػػػػػف حؿ و تػػػػػ  خيػػػػػر ايم دمف حييمشػػػػػيركف ايفّعييػػػػػف  ػػػػػ  حغػػػػػي  اي اػػػػػيرة ايعرحيػػػػػف 

 اإل الميف ومف يذه ايعغيتر ايتيحئف.
تد  تيحئف  ّراف دورا ييمي    حغي  اي ايرة ايعرحيف اإل الميف مف فػالؿ ايعدمػي  

و دػؾ و د ػفف و دػـو ايذيف حرزوا    شت  ايماي ت ايمعر يف مف  د ػفف وطػب وريياػييت 
شػر يف وترامػػف وخيريي.وكػػيف يت ػيما ايم ػػدميف األبػػر األحػػرز  ػ  غحػػوغ يػػف   ايعدمػػي   دو  
 ػػػػػػػمي ف اإل ػػػػػػػالـ وروح ا  تػػػػػػػداؿ يػػػػػػػد  ايم ػػػػػػػدميف يمػػػػػػػي تمكػػػػػػػف ياػػػػػػػف   مػػػػػػػف ايظاػػػػػػػور 

 وايتفوؽ وحييذات    ايعتر ايعحي  .
تدفػف  عد  ايتػػعيد حػرز ايعديػد مػػف  دمػي  تػػيحئف  ػراف  ػػ  ايماػي ت ايعدميػػف ايمف

ايطحػػ  ظاػػر بيحػػت حػػف قػػرة و فيػػده تحػػ   ػػعيد  ػػغيف حػػف بيحػػت واحغػػض بيحػػت حػػف  ػػغيف وتحػػو 
اي  ػػف بيحػػت حػػف إحػػراييـ حػػف زيػػروف اي راغ .وتحػػوت بيحػػت حػػف قػػرة  دمػػي  ايفدػػؾ اي ػػراغييف  
وتحػػ   حػػد ا  م مػػد حػػف اػػيحر حػػف  ػػغيف ايمعػػروؼ حييحتػػيغ .ومف ايعدمػػي  ايمشػػاوريف  ػػ  

غد ػػف بيحػػت حػػف قػػرة وتحػػ  إ ػػ يؽ إحػػراييـ حػػف  ػػغيف حػػف بيحػػت حػػف قػػرة.ومف تشػػار  دػػـ ايا
 دمػػي  ايد ػػف ايعرحيػػف مػػف اي ػػراغييف تحػػ  إ ػػ يؽ إحػػراييـ حػػف زيػػروف اي راغػػ  واألديػػب تحػػ  
 حػػد ا  ت مػػد حػػف  مػػداف حػػف شػػحيب اي راغ .ويعػػد تحػػ  ايبغػػي   مػػيد حػػف يحػػف ا  حػػف  مػػيد 

ف مػف تحػرز ايمػفرفيف اي ػراغييف  وتحػ   روحػف اي  ػيف حػف اي ّراغ  مفيؼ كتيب تػيريأ  ػرا
تح  معشر اي راغ  مفيؼ كتػيب تػيريأ اياػزرييف ويػالؿ حػف م  ػف ايتػيح  مفيػؼ كتػيب 

 ت فف األمرا     تيريأ ايوزرا  وخيره.  
ي ي  اياو   د  يذه األقديف ايديغيف ايت  يـ يمغل افتالؼ   يدتاي مف ا تاػيف و   ا 

 الميف ياي وتايئف األرايف ايغيحعف مف  مي ف اإل الـ يمشيركتاي ايفّعييػف ايدويف ايعرحيف اإل
 ػػػ  ر ػػػد اي اػػػيرة ايعرحيػػػف اإل ػػػالميف حػػػييعدـو وايفغػػػوف ايمفتدفػػػف. وي ػػػعف ايمواػػػوع  يويغػػػي 
تدمس  يرة وغشيط  ييـ شاير ترؾ حتميت واا ف  ػ  ايعدػـو ايعرحيػف ويو بيحػت حػف قػرة 

  ماػػػػيؿ ايطػػػػب وايفيزيػػػػي  وايريياػػػػييت وايفدػػػػؾ وايفد ػػػػفف ايػػػػذا قػػػػّدـ غتياػػػػي  دميػػػػي خزيػػػػرا  ػػػػ
 واألدييف.

ورد ذكػػر ايتػػيحئف  ػػ  اي ػػروف ايكػػريـ بػػالث مرات  ػػ  قويػػض تعػػيي   إف ايػػذيف ومغػػوا 
وايػذيف يػػيدوا وايغتػير  وايتػػيحئيف مػف ومػػف حػي  واييػػـو اآلفػر و مػػؿ تػيي ي  داػػـ تاػػريـ 

غػ  مشػيحض ت ريحػي قػيؿ تعػيي    إف ايػذيف  غد رحاـ و  فوؼ  دياـ و  يـ ي زغػوف .و   مع
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ومغػػوا وايػػذيف يػػيدوا وايتػػيحئوف وايغتػػير  مػػف ومػػف حػػي  واييػػـو اآلفػػر و مػػؿ تػػيي ي  ػػال 
فػػوؼ  دػػياـ و  يػػـ ي زغوف .وقػػيؿ تعػػيي   ػػ  مواػػل وفػػر  إف ايػػذيف ومغػػوا وايػػذيف يػػيدوا 

ـ اي ييمػػػف إف ا  وايتػػػيحئيف وايغتػػػير  وايماػػػوس  وايػػػذيف تشػػػركوا إف ا  يفتػػػؿ حيػػػغاـ يػػػو 
  د  كؿ شح شايد  .

افتدػػؼ ايمفرفػػوف وايكتػػيب اي ػػدمي   ػػ  تف ػػير كدمػػف ايتػػيحئف واغ  ػػموا إيػػ   ػػري يف 
متعيك ػػػيف تميمػػػي  ف   ػػػيف تراػػػل حعاػػػاـ ايكدمػػػف إيػػػ  ايفعػػػؿ )تػػػحم( تو )تػػػحل( وتعغػػػ  
 حيي ػػػػػرييغيف ا خت ػػػػػيؿ حييمػػػػػي  ايايرا ويػػػػػذا ميتحغػػػػػيه ايم تشػػػػػرقوف ايػػػػػذيف   ػػػػػروه حط ػػػػػوس
ايتعميػػػػد وحييتيي   ػػػػيف اي ػػػػروف ايكػػػػريـ كػػػػيف يعغػػػػ  حييتػػػػيحئف معتغ ػػػػ  اي غيفيػػػػف.و   معغػػػػ  
معػػػػيكس تميمػػػػي تشػػػػير ق ػػػػـ وفػػػػر إيػػػػ  اياػػػػذر ايعرحػػػػ  يدكدمػػػػف وايػػػػذا يعغػػػػ  ايفػػػػروج  ػػػػف 
ايديف وايػػػدييؿ  دػػػ  ذيػػػؾ تف قريشػػػي كيغػػػت ت ػػػوؿ  ػػػف ايغحػػػ  م مػػػد تػػػد  ا   ديػػػض و ػػػدـ 

ر ايشار ػػتيغ  إيػػ  يػػذا ايمعغػػ  ح ويػػض    ػػ  ايد ػػف وتتػػ يحض حػػمغاـ تػػحموا  ػػف ديغاـ ويشػػي
تحم ايراؿ إذا ميؿ وزاغ  ح كـ ميؿ يف    ػف  ػغف اي ػؽ وزي اػـ  ػف غاػم األغحيػي  قيػؿ 

 وغ ػػحاـ تمػػي احػف فدػػدوف  ػمرال تتػػؿ ايكدمػف إيػ  تػػيحح حػف  مػػؾ تفػو غوح.ياػـ ايتػيحئف 
ـ     ػػيف تراعاػػـ احػػف تحػػ  تتػػيحعف إيػػ  تػػيب ويػػو طػػيط احػػف ايغحػػ  إدريػػس  ديػػض اي ػػال

ايم ػعودا إيػ  تػػيح  متوشػدأ حػف إدريػػس وكػيف  دػػ  اي غيفيػف األويػ  تو إيػػ  تػيح  حػػف 
 ميرا وكيف    زمف إحراييـ ايفديؿ.

يتحيف مػف ويػيت اي ػروف ايكػريـ  ػف ايتػيحئف ومػي تورده ايمفرفػوف اي ػدام   ػغاـ تغػض 
ـ    اي روف ايكريـ وايػذيف   القف يدتيحئف ايذيف  يتريـ ايم دموف حييتيحئف ايوارد ذكري

يػػـ مو ػػدوف وتيػػؿ كتػػيب     ػػيف تف ايتػػيحئف ايػػذيف  ييشػػاـ ايم ػػدموف كػػيغوا تقػػرب إيػػ  
 ايوبغيف ويذا مييحدو واا ي مف   يدتاـ. 

 عقبئد ّطقْض الصبثئخ
مّيػػػػز ايمفرفػػػػوف ايم ػػػػدموف حػػػػيف  ػػػػرقتيف مػػػػف ايتػػػػيحئف إ ػػػػدايمي تعحػػػػد ايغاػػػػـو  ػػػػ  

.تمي مػػف غي يػػف ايموقػػل ايا را ػػ   كػػيف يغػػيؾ تػػيحئف  ػػراف اياييكػػؿ واألفر  تعحػػد األتػػغيـ
   ايشيـ وايتيحئف ايمغدائيوف  ػ  ايعػراؽ ايػذيف يغكػروف تػدتاـ حييم ػي يف تو ايياوديػف تو 

  ت  تيحئف  راف.
وتشػػػػػػػير ايمتػػػػػػػيدر ايتػػػػػػػيحئيف إيػػػػػػػ  ايمعيمدػػػػػػػف اي ػػػػػػػم ف يدم ػػػػػػػدميف األوائػػػػػػػؿ مػػػػػػػل 

تغش حر دغ ي  إي  ايت يح  اياديػؿ  ػعد حػف ايتيحئف  عغد  تا ايعراؽ ت دـ ز يـ ايتيحئف  
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تحػ  وقػيص  ػػيمال ايكتػيب ايم ػػدس يطيئفتػض  كغػزا رحػػي  يتعريفػض حديغاـ و تػػؿ  دػ  األمػػيف 
 مف اي يئد ايعرح  ايم دـ م يحؿ د ل ايازيف حي تحيريـ تيؿ ذمف.

و ػػر  ايتعيمػػؿ ذاتػػض مػػل تػػيحئف  ػػراف ايػػذيف  ظػػوا حمعيمدػػف تيػػؿ ايذمػػف مػػل إغكػػير 
يػػػوبغيتاـ إيػػػ   اػػػد ايفديفػػػف ايمػػػمموف ايػػػذا تعػػػرؼ  دػػػ  ديػػػيغتاـ وحيف ذيػػػؾ احػػػف  ايم ػػػدميف

ايغػػػديـ  ػػػ  ايفار ػػػت  ػػػ  روايػػػف غ داػػػي  ػػػف ايكيتػػػب ايم ػػػي   تيشػػػل اي طيعػػػ    وايػػػي تف 
ـ(يو مّر ح ػّراف تبغػي  توااػض ي ػزو حػالد ايػرـو  واػد 55:-35:-يػ:43-:;3ايممموف )

ريـ و ػمياـ  ػف ديػغاـ  دػـ يايحػوه  اػّدديـ حيي تػؿ قومي يدح وف األقحيف وشعوريـ طويدف  ػمغك
 إف يـ يعتغ وا ديغي  ميويي   تشيوروا حيغاـ واتف وا تف يدّ وا تغاـ تيحئف.

 ػػغركز  ػػ  تغيويغػػي يع يػػدة وط ػػوس ايتػػيحئف  دػػ  ايتػػيحئف اي راغيػػف يتعدػػؽ مواػػوع 
 ايح ث حاي.  

كمػف ا فػتالؼ حتمويػؿ ا ت د ايتيحئف اي راغيوف حمف اميل تدييف ايشػعوب وا ػدة وي
ايغتػػػػوص وممير ػػػػف ايط وس وايػػػػديف حرتياـ   حػػػػيرة  ػػػػف اغ يػػػػيد ايحشػػػػر   تعيي  وتديػػػػيف 
إحػراييـ ومو ػ  و ي ػ  وم مػد  دػياـ اي ػػالـ دييغػف وا ػدة ويكػف افتدفػت شػرائعاـ ح  ػػب 

 زمف ظاوريـ.
تعػػػػػػػد دييغػػػػػػػف ايتػػػػػػػيحئف اي راغيػػػػػػػف مزياػػػػػػػي مػػػػػػػف ايع يئػػػػػػػد اإلخري يػػػػػػػف وتفػػػػػػػر  تػػػػػػػفمف 

ب ويشػػػػير ايتػػػػيحئف دائمػػػػي إيػػػػ  ت الطػػػػػوف ويػػػػرمس اي كػػػػيـ ايػػػػذيف تغزيويمػػػػي مغزيػػػػػف حييكواك
األغحيي    ػػػػيمي تف ت الطػػػػوف  ػػػػيش  ػػػػ   راف ويػػػػرمس اي كيـ يػػػػو توؿ مػػػػف قّ ػػػػـ ايحػػػػروج 
وواػػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػػميئاي وت ػػػػػػػػػمي  ايكواكػػػػػػػػػب اي ػػػػػػػػػييرة ورتحاػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػ  مغيزياػػػػػػػػػي وحػػػػػػػػػّيف ميزاتاػػػػػػػػػي 

حػػػ  إدريػػػس  ديػػػض اي ػػػالـ.كمي وفتيئتػػػاي.ويغيؾ مػػػف ي ػػػوؿ حػػػمف يػػػرمس يػػػـ يكػػػف  ػػػو  ايغ
 را ت د ايتيحئف حمف ي ي  حف زكريي تو يو غي ايمعمػداف  ديامػي اي ػالـ يػو ايماػّدد ايمغتظػ

  يتحعوا حعض تعديميتض.
ويدتيحئف ايعديد مف ايكتب ايم ّد ػف اد ػوا تغاػـ تواربويػي مػف ودـ بػـ إحػراييـ ايفديػؿ 

غػػػػزا رحػػػػي( تا ايكتػػػػيب ايعظػػػػيـ ايػػػػذا ومو ػػػػ  ويو غػػػػي ايمعمػػػػداف  دػػػػياـ اي ػػػػالـ وتحرزيي )ايك
يعود كمػػػػػي ي ويػػػػػوف إي  ميقحػػػػػؿ ايم ػػػػػيا ايذا يػػػػػورد قتػػػػػف حػػػػػد  ايفدي ػػػػػف وايتطػػػػػورات ايتػػػػػ  
ت  حتاي وكتيب )درا شض ديا ( ويعغ  تعيييـ ي يػ  ويتاػمف  يػية ي يػ  حػف زكريػي  ديامػي 
 اي ػػػػالـ وتعيييمػػػػض ايديغيػػػػف  الوة  دػػػػ  كتػػػػب تفػػػػر   ت ػػػػدبت  ػػػػف مرا ػػػػـ ايػػػػزواج وايمػػػػوت

 وايحروج واألغيشيد ايديغيف وايط وس.
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وت ترب غظريف فدؽ ايعييـ يد  ايتيحئف اي راغيف مف األ كير اييوغيغيف ايت  واػعاي 
يػػػرمس اي كػػػيـ إذ يعت ػػػدوف تف األرض واي ػػػمي  وايشػػػمس واي مػػػر وايكواكػػػب األفػػػر  تزييػػػف 

ؽ ايتػػيحئف خيػػر مفدوقػػف وتمبػػؿ وياػػف وكيغت روح ا  تر ػػرؼ قحػػؿ فدػػؽ ايعػػييـ  يػػذيؾ تطدػػ
  د  ايكواكب األرحيب وي  حرتياـ وا طف إي  ا  ايذا يو رب األرحيب وايض اآلياف.

ويفمف اي راغيف حيي دوؿ وايتغي أ  يألرواح ايفيرة تتعد إي  ايكواكب واياػيي  حعػد 
ايموت تمػي األرواح ايشػريرة  تغػزؿ إيػػ  ت ػفؿ األرض يػذيؾ ا ت ػدوا حعػػدـ  غػي  ايعػييـ ح ػػحب 

رواح تمي ايبواب وايع يب  يتمبؿ حييتغي أ  يث ت ػؿ األرواح ايفيػرة  ػ  األا ػيد تغي أ األ
ايفيرة حيغمػػػي ت ػػػؿ األرواح ايشػػػريرة  ػػػ  األا ػػػيـ ايشػػػريرة وتت مػػػؿ ايمشػػػيؽ بػػػـ تغت ػػػؿ إيػػػ  
ايحاػػيئـ  ويكػػؿ غػػوع مػػف اي يواغػػيت تػػفيت معيغػػف مبػػؿ ايشػػاي ف  غػػد األ ػػد وايروخػػيف  غػػد 

ت واف يػػػذه ايتػػػفيت متشػػػيحاف حػػػيف اإلغ ػػػيف واي يواف  تغت ػػػؿ ايبعدػػػب ويكػػػذا ح يػػػف اي يواغػػػي
 يذيؾ روح اإلغ يف حعد موتض إي  ايغوع ايذا يالئمض مف اي يواغيت.

ويكػػػوف ايدييغػػػف ايتػػػيحئيف اي راغيػػػف دييغػػػف خيماػػػف  يف معظػػػـ تعيييماػػػي  ػػػريف يذيؾ 
يتد ػيف حتعميػد  رص رايؿ ايديف  د  تد يغاػي إلتحػي اـ حييتػدريم وحكتمػيف شػديد.ويحدت يػذا ا

ايطفػػؿ بػػـ يعػػّرؼ  غػػد حدوخػػض حمحػػيدئ ديغػػض حمرا ػػيـ فيتػػف وتػػفاي حدقػػف تفػػواف ايتػػفي  إذ 
يامل األ ػداث  ػ  يػـو ت ػد دافػؿ ايمعحػد ويػفدوا اي  ػـ حيي فػيظ  دػ  ت ػرار ديغاـ  غػديي 

 يعدماـ ايكييف تعيييـ ايديف.
 وتيـ ط وس ايدييغف ايتيحئيف 

ـ ود ػػػيئاـ إيػػػ  ايكواكػػػب   ت ػػػيديـ ح ػػػدرتاي ايتػػػالة  يتاػػػض ايتػػػيحئف حتػػػالتا -3
وتمبيريػػي ايشػػديد  دػػ  اإلغ ػػيف ويحرزوف ايػػغاـ اي طحػػ  ايػػذا يػػو قحدػػتاـ  ػػ  ايتػػالة ح يػػث 

 تعد تالتاـ حيطدف إذا يـ يتااوا إييض.
يفدا ايتيحئف اي راغيػوف بػالث تػدوات  ػ  اييـو توياػي قحػؿ طدػوع ايشػمس حغتػؼ 

حػػيرة  ػػف بمػػيغ  ركعػػيت ي ػػاد ايمتػػد   ػػ  كػػؿ  ػػي ف وتغتاػػ  مػػل طدػػوع ايشػػمس وي   
ركعػػػف بػػػالث  ػػػادات وتحدت ايتػػػالة ايبيغيػػػف قحػػػؿ ايػػػزواؿ وتغتاػػػ  مػػػل ايزواؿ ويتػػػد   ياػػػي 
فمػػػػػػس ركعػػػػػػيت يكػػػػػػؿ ركعػػػػػػف بػػػػػػالث  ػػػػػػادات وتحدت ايبييبػػػػػػف قحػػػػػػؿ اي ػػػػػػروب وتغتاػػػػػػ  مػػػػػػل 
اي روب ويغػػيؾ  ػػدد مػػف ايغوا ػػؿ تػػفد   ػػ  توقػػيت مفتدفػػف. وي ػػـو ايتػػيحئف تبغػػي  ايتػػالة 

 حييتارع وايد ي  يدكواكب وا تراي  األرواح ايفّيرة وتاغب تذ  األرواح ايشريرة.
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ايتػػييـ  يتمبػػؿ تػػييـ ايتػػيحئف حي متغػػيع  ػػف تكػػؿ ايد ػػـو اي يواغيػػف ومغتايتاػػي  -4
 ويمتػػػػػػػد ايتػػػػػػػييـ قحػػػػػػػؿ طدػػػػػػػوع ايشػػػػػػػمس  تػػػػػػػ  دوف ا متغػػػػػػػيع  ػػػػػػػف تكػػػػػػػؿ ايطعػػػػػػػيـ ايغحيت 

  ويمدة بالبيف يومي متفرقف.اي روب
عميػػػػػػػد  ا خت ػػػػػػػيؿ  غػػػػػػػد ايتػػػػػػػيحئف يعغػػػػػػػ  ايتغػػػػػػػزه  ػػػػػػػف األو ػػػػػػػيخ ايميديػػػػػػػف ايت -5

وايمعغويػػف وغظرا  رتحػػيط اي يػػية ايديغيػػف يدتػػيحئف حييميػػيه  ػػإغاـ ا ػػت روا قػػرب ايميػػيه ايايريػػف 
 يػػث حغػػوا مغػػيزياـ ومعيحػػديـ وكيغوا يعت ػػدوف تف األغاػػير يػػ  م ػػكف األرواح ايفّيرة.ويغػػيؾ 

يػػػد ايػػػو دة ايػػػذا ياػػػرا حعػػػد ايػػػو دة حػػػمرحعيف يومي وتعميػػػد  ػػػدة مغي ػػػحيت يدتعميػػػد مغاػػػي تعم
 ايزواج وتعميد ايامي ف ايذا ي يـ امي يي كؿ  يـ.

ايمعيحػػػػػد  اتفػػػػػذ ايتػػػػػيحئف اي راغيػػػػػوف مػػػػػف ايمعيحػػػػػد ايوبغيػػػػػف ايروميغيػػػػػف تغموذاػػػػػي  -6
يمعيحػػػديـ اي اريػػػف وتقيموا دافػػػؿ ايمعيحػػػد يييكػػػؿ  دػػػ  ت ػػػمي  ايع ػػػؿ وايكواكػػػب وحمشػػػكيؿ 

مبػػػؿ يييكػػػؿ اي د ػػػدف وايتػػػورة وايػػػغفس مػػػدورة ايشػػػكؿ وييكؿ ز ػػػؿ م ػػػدس وييكؿ مفتدفػػػف 
ايمشػػترا مبدث وييكػػؿ ايمػػريأ م ػػتطيؿ وييكؿ ايشػػمس مرحل وييكػػؿ  طػػيرد مبدث وييكػػؿ 
ايزيػػرة مبدػػث  ػػ  اػػوؼ مرحػػل م ػػتطيؿ وييكؿ اي مػػر مػػبمف.وزار ايم ػػعودا ت ػػد ييػػيكداـ 

اػػػي تتػػغيـ تا ػػػـ ايكواكػػب وت تػػػوا يػػػ وذكػػػر تف يغػػيؾ  ػػػراديب ت ػػت ايمعحػػد  ي554 ػػيـ 
 دػػػػ  و ت يعمػػػػؿ تػػػػد  يألتػػػػوات  تػػػػ  يػػػػدفدوا اإليمػػػػيف إيػػػػ  قدػػػػوب تتحي اـ.و مدػػػػت 
األتػػػغيـ مػػػف معػػػيدف مفتدفػػػف  تمبػػػيؿ ايشػػػمس مػػػبال تػػػغل مػػػف ايػػػذيب وتمبيؿ اي مػػػر مػػػف 
ايفاػػػف وتمبيؿ ز ػػػؿ مػػػف اي ديػػػد وتمبيؿ ايمػػػريأ مػػػف ايغ ػػػيس وح يػػػف تميبيػػػؿ ايكواكػػػب مػػػف 

 معيدف تفر .
د ف ايموت    مد ايتيحئف إي  د ف موتييـ    قحور م تطيدف ايشكؿ حيتايه  -7

شرؽ وايواض متاض إي  األ د  غ و ايغاـ اي طح  ويد ف مل ايميت متي ض وبييحض -خرب
 وفيتمض.

و   ذيؾ اياو ايديغ  غشم بيحت حف قرة ايذا تد  دورا  دميي حيرزا    ايدويف 
 ايعرحيف اإل الميف.

 :حٍبرَ ّارصبلَ ثبخللفبءثبثذ ثي قسح
يو بيحت حف قرة حف مرواف حف بيحت حف كرايي )زكريي( حف إحراييـ حف كرايي حف 

ـ وتكمؿ درا تض األوييف 48: -يػ433ميريغوس حف  ي يوغوس اي ي ب ويد ح ّراف  يـ 
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بـ اتاض يددرا ف    ايمعحد وتد   يغيؾ  دومي مفتدفف مبؿ ايفد فف وايريياييت وايفدؾ 
 غطؽ وايطب حييد يت ايعرحيف واي رييغيف واييوغيغيفوايم

 مؿ بيحت    حدايف تمره تير يي يكف ذيؾ يـ يمغعض مف ا يتميـ حييعدوـ 
ايمفتدفف ويحدو اغض اتفذ موقفي  د فيي م ييرا يمي كيف  يئدا يد  تحغي  ديغض ممي  دا حاـ 

يمعحد  تراال  ف ورائض إي  ت ديـ شكو  اده إي  رئي اـ ايديغ  ايذا مغعض مف دفوؿ ا
يفترة بـ  يد إيياي  مغل غايئيي مف دفوؿ ايمعحد األمر ايذا تاحره  د  م يدرة  راف إي  

 كفر توبي  مقيـ يغيؾ. 
مّبدت كفر توبي مر دف اغت يييف     يية بيحت حف قرة  يث ايت   يغيؾ حم مد حف 

دفدض  د  ايفديفف مو   حف شيكر ايذا ت اب حعدمض و تي تض  ت حض إي  ح داد وت
 ـ(.24;-4;:-يػ  ;:4-;49ايعحي   ايمعتاد )

و   ح داد حدت درا ف  دـو األوائؿ  حرع     دـو  ديدة  ووتؼ ذيؾ احف تي د 
قيئال كيف )  يد و يا متو عيا    ايعدـو متفغغيا    ارب اي كـ مت دداا ياوامل ايفد فف 

  وايغاـو وخير ذيؾ (...ويض تواييؼ   غف    ايمغطؽ وايعدد واياغد ف 
غيؿ بيحت حف قرة مكيغف  ظيمف يد  ايفديفف ايمعتاد وتتحا ي دمض  ت   د  
وزرائض  كيف يادس إي  ايغب ايفديفف وايوزير واقؼ ومغ ض تموا  طيئدف.وتذكر ايرواييت 
تف يذه ايمكيغف ايت  حد اي بيحت تعود إي  ايمدة ايت  خاب  ياي ايمو ؽ  د  احغض 

  يث طدب األفير مف بيحت تف يدفؿ  د  i ض    دار إ مي يؿ حف حدحؿايمعتاد و ح
ايمعتاد  ي ديض  غديي تفذ بيحت يزور ايمعتاد     اغض بالث مرات    اييـو ويكدمض 

    ايفد فف واياغد ف وايفدؾ  تعدؽ حض ايمعتاد ومغذ فرواض مف اي اف قّرحض إييض. 
 غد ايفديفف ايمعتاد اغض كيف  وممي يرو   ف ايمكيغف ايت  وتؿ إيياي بيحت

ي ير يومي مل ايفديفف    ح تيف دار ايفال ف وكيف ايمعتاد متكئي  د  يد بيحت ويمي 
 اوت  ]وي  كغيف بيحت[يتميشييف و امة غتر ايفديفف يده  فزع بيحت   يؿ يض  يي تحي اي  ف

دوف و  وواعت يدا  د  يدؾ وا تغدت  دياي وييس يكذا ياب تف يكوف  ييعدمي  ّيع
 .يعدوف 

وممي يرو   ف تفوؽ بيحت حف قرة و ر ف تتػر ض وت دمػض  ػ  ايطػب  وايػذا ابغػ  اي فطػ  
 دػػػػ  مايراتػػػػض  ػػػػ  ايطػػػػب ح ويػػػػض )كيف حير ػػػػي  ػػػػ  ايطػػػػب  ييمػػػػي حمتػػػػويض ...تػػػػوي  تػػػػدحير 
ايمير تيف حح داد  ػ  وقتػض ( تغػض  ػمل تبغػي  ذييحػض إيػ  دار ايفال ػف تػيي ي و ػويال   ػمؿ 
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اي تػػيب قػػد مػػيت  اػػمة وكػػيف يعػػرؼ مراػػض  ػػممر حاػػرحض  دػػ  كعحػػض وت طػػيه   يػػؿ يػػض تف 
دوا   فيؽ   يؿ ايغيس تف بيحت قد ت يػي اي تػيب ويمي  ػميض ايفديفػف تاػيب تف اي تػيب يػـ 
  يكف ميتي حؿ تتيحتض  كتف و غد ارحض  يدت  ركف غحاض وا تفيؽ.

تياػي ورو   ؾيفدػويـ ي تتر غحوغ بيحت    ايطب    ب حؿ كػيف متفوقػي  ػ   دػـو ا
يػػ 4:6احف ايعحرا تف ايفديفػف ايمعتاػد ا تف ػر مػف مغاميػض  ػف توقعػيتاـ يدعػيـ ايم حػؿ 

ـ  ماػػيحوه حمغػػض  يشػػاد تمطػػيرا خزيػػرة إيػػ   ػػد  ياػػيف اييغػػيحيل وخػػرؽ ح ػػداد ومػػوت  8;:
ايكبير مف ايغيس يكف بيحت حف قرة فييفاـ ايرتا وتوقل  يمي مػف ايافػيؼ.و عال يػـ يشػاد 

يـ تا يطػػوؿ يدمطر.واشػػت ؿ حعدػػـ األرتػػيد ايػػذا تحػػدع  يػػض إذ  مػػؿ  دػػ  رتػػد ذيػػؾ ايعػػ
  .ت ركيت ايشمس واي مر    مرتد ح داد ويض    ذيؾ ايعديد مف ايمتغفيت

تمػػػي  ػػػػ  ايترامػػػف  دػػػػض دور ماػػػـ  ػػػػ  ترامػػػف ايكبيػػػػر مػػػف ايكتػػػػب اييوغيغيػػػف واي ػػػػرييغيف 
تػحيعف حمغػض كيف )ايػد ايغ ػؿ إيػ  وتميزت غ ويض حييدقف واإلايدة  وقيؿ  ف ذيؾ احف تحػ  ا

ايعرحػػ    ػػف ايعحػػيرة وكػػيف قػػوا ايمعر ػػف حييد ػػف اي ػػرييغيف وخيريػػي (وا ػػتطيع مػػف تم ػػيس 
مدر ػػف يدترامػػف فيتػػف حػػض كمدر ػػف  غػػيف حػػف إ ػػ يؽ  ويػػض ايعديػػد مػػف ايتالميػػذ يشػػرؼ 
  دػياـ ويتػدا ترامػيتاـ ايتػ    يراػ   دياػي  ومػف تحػرز تالميػذه  ايػذيف غااػوا مغااػض
 ػ  ايترامػف احغػض  ػغيف حػػف بيحػت و ي ػ  حػف ت ػيد ايغتػػراغ  ايػذا يعػد مػف تالمػذة بيحػػت 
حػػف قرة ايحػػيرزيف ومػػف ايػػػذيف ي ػػحاـ وي ػػدماـ  دػػ  تالمذتػػػضهوذيؾ يعدمػػض وإلايدتػػض ترامػػػف 

 ايد ف اي رييغيف واييوغيغيف إي  ايعرحيف.
 ػػػراف وممػػػي يػػػذكر تػػػز ـ بيحػػػت حػػػف قػػػرة  ركػػػف ا غشػػػ يؽ  ػػػف مدر ػػػف ايتػػػيحئف  ػػػ  

وت س مدر ف اديػدة يدمغشػ يف  ػ  ح ػداد ا ػتمرت مػف اي ػرف ايبييػث و تػ  اي ػرف اي ػيدس 
اياارا ويحدو تف  ػحب ا غشػ يؽ يعػود إيػ  تحغػ  ايمغشػ يف يأل الطوغيػف اي ديبػف حيغمي رت  
وفػػروف تف اي ػػحب يكمػػف  ػػ  معيراػػف ط ػػوس ايعحػػيدة  ػػ  معيحػػد  ّراف.ومػػل األفػػذ حاػػذيف 

بيحػت حػف قػرة حييعدمػي  ايم ػدميف ومحػيدئ ايدييغػف اإل ػالميف  را ػتحعيد تػمبايرتييف  ال يمكغغي 
 ممي اعدض يعيرض ايممير يت ايوبغيف     ّراف.

ـ  دػػ  ديػف ايتػػيحئف  وربػيه تػػدي ض 23; -يػػ::4تػو   بيحػػت حػف قػػرة حح ػداد  ػػيـ 
 احف تح  ت مد ايمغاـ ح تيدة اي   ياي 
 يرا  ومف ميت  يئتومف ي ترب  ت  كؿ شح مي فال ا  ميئػػت
 ك فر بووا تراي   ير وحيئػػت     تر  مف ما   غي وفيـ  غدغي
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 فحي غوريي إذ قيؿ قد ميت بيحػػت غعيغي ايعدـو ايفد فييت كداػػي
 وزاؿ حض ركف مف ايعدـ بيحػػػت وتتحا تيدويي  يير  يف ػده

 فحير حفتؿ اي كـ يد ؽ غيكػػت وكيغوا إذا ادوا يدايـ يغاااي
 و  غيطؽ ممي  واه وتػػيمت يه ايموت يـ ي ف طػحضويمي تت

 ت  رب رزؽ قيحؿ ويو  يئػػت        و  تمتعتض حيي غ  ح تف ايرد 
 يدا عض  غض  مية متػػػػييت  دو تغض ي طيع يدموت مػد ل
 وييس يمي ي ا  حض ا    ػت ب ية مف اإلفواف يتفوف وده

    ماي ت ايعدـ ايمفتدفف وتحرزيـ فّدؼ بيحت حف قرة تالمذة تفوقوا كم تيذيـ 
 ػػغيف حػػف بيحػػت حػػف قػػرة  تحػػو  ػػعيد يعػػد مػػف ايعدمػػي  ايػػذيف كػػيف ياػػـ دور كحيػػر  -3

   اي ركف ايفكريف وازدييريي  إذ حرع كمحيض    ايطػب وايترامف ويواػل حمرتحػف تحيػض حػييعدـ 
اػػي وتماػره  ػػ  كمػي ذكػر احػػف تحػ  اتػػيحعف )كػيف يد ػػؽ حمحيػض  ػػ  معر تػض حػػييعدـو واشػت ييض ح

 تغي ف ايطب ويض قوة حيي ف     دـ ايايئف(.

ومايراتض  ػ  ايطػب  ايتػ  ت ػدث  غاػي يػيقوت اي مػوا قػيئالا  )مػييرا حتػغي ف ايطػب( 
ـ(و اي ػيير حػي  54;-:2;- يػػ 542-7;4اعدتض طحيحي يدفدفي  ايعحي يف ايم تدر حي  )

ـ(  اػال 62;-56;- ػيػ ;54-544))  ـ(وايرااػ  حػي 56;-54;- يػػ 542-544)
 ف اغض كيف     اد ايفديفف ايم تدر م فو   ف تطحي  ح ػداد وم تشػفييتاي  و  يػزاوؿ تا 

 طحيب  مدض إ  حعد اف يمت غض  غيف.
وممػػػي يػػػرو   ػػػف ااػػػود  ػػػغيف ايطحيػػػف موا  ػػػف ايػػػوزير  دػػػ  حػػػف  ي ػػػ  اياػػػراح)ت 

حتػػػورة دوريػػػف  دػػػ  طدحػػػض  ػػػ  تفتػػػيص تطحػػػي  ي ومػػػوا حزيػػػيرة اي ػػػاوف  ـ(63;يػػػػ/556
إلاػػرا  ايكشػػػؼ ايطحػػ   دػػػ  اي ػػاغي   كػػػذيؾ موا  ػػف ايفديفػػػف ايم تػػدر  دػػػ  م تر ػػض ححغػػػي  

 يػ.528حيمير تيف    ح داد ايذا تطدؽ  ديض ايحيمير تيف ايم تدرا  يـ 
و اػػال  ػػف غحوخػػض  ػػ  ايطػػب  ػػيف  ػػغيف كػػيف تديحػػيا ومفرفػػيا حير ػػي  يػػض ايعديػػد مػػف   

ايتػػيا   ػػ  تفحػػير وؿ حويػػض ومفػػيفر ايػػديدـ وتغ ػػيحاـ تيفػػض ايمتػػغفيت  ػػ  يػػذا ايماػػيؿ مغاػػي 
وكتػػيب  يعاػػد ايدويػػف حػػف حويػػض ر ػػييف  ػػ  تفحػػير وحيئػػض وتاػػداده و ػػدفض واير ػػيئؿ اي ػػدطيغيف

 تيريأ مدوؾ اي رييف وكتيب ايتيريأ مف  غف فمس وت عيف وميئتيف إي   يف و يتض.
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ف مبػػؿ اير ػػييف  ػػ  شػػرح وي ػػغيف مفيفػػيت  ػػ  اواغػػب مفتدفػػف مغاػػي تت ػػدث  ػػف ايتػػيحئ
مذيب ايتيحئف وغ ؿ إي  ايد ف ايعرحيف غواميس يرمس واي ور وايتػدوات ايتػ  يتػد  حاػي 

 ايتيحئوف.
تمػػػي تتػػػيغيفض وغ ويػػػض ايعدميػػػف  اػػػ  كبيػػػرة مغاػػػي ر ػػػييف  ػػػ  ا  ػػػتوا  ر ػػػييف  ػػػ  ق ػػػمف 
ايامعػػف  دػػ  ايكواكػػب اي ػػحعف إتػػالح كتػػيب ت الطػػوف  ػػ  األتػػوؿ اياغد ػػيف م ييػػف  ػػ  
األشػػكيؿ ذوات ايفطػػوط ايم ػػت يمف ايتػػ  ت ػػل  ػػ  ايػػدائرة و دياػػي ا ػػتفرااض ايشػػ   ايكبيػػر 

 مف ايم يئؿ اياغد يف إتال ض    ايمبدبيت وخيريي.
وممي يذكر اف  غيف ا تغؽ اإل الـ  وقيؿ تف ايفديفف اي ػيير حػي  تاحػره  دػ  اإل ػالـ 

يػػ  553ح داد وحاي ميت  غف)ت   ارب  غيف مف ح داد إ  تغض حعد ذيؾ ت دـ بـ رال إي 
 ـ (. 65;/ 

ـ( وكػػيف  69;يػػػ /  557حػػرز مػػف تحغػػي   ػػغيف حػػف بيحػػت حػػف قػػرة ويػػده إحػػراييـ)ت 
طحيحػػي  يذقػػي  ػػد مػػف تحػػرز تطحػػي   تػػره  الوة  دػػ  ايتميمػػض حييفدػػؾ واياغد ػػف ومف تيػػـ 
مفيفيتػػػػػػض  ػػػػػػ  يػػػػػػذا ايماػػػػػػيؿ كتػػػػػػيب و ت اإلظػػػػػػالؿ  ووفػػػػػػر  ػػػػػػ  ايرفيميت وكتػػػػػػيب  ػػػػػػ  

 ؾ وبالبف  شر م ييف    اياغد ف    ايدوائر وايفطوط ووال ترحعيف م ميف يغد يف. ايفد
تمي ويده ايبيغ  بيحت   د  ذاع تيتض    اآل يؽ يمي امتدكػض مػف معػيرؼ و دػـو متغو ػف 
 إذ كيف مفرفيا وطحيحيا و يد و يا وتديحيا ومتراميا وخيره مف ايعدػـو ايتػ  غحػ   ياػي ايتػ  ورباػي 

ه وتتػػح ت يػػض مغزيػػف كحيػػرة و اػػوه يػػد  ايفدفػػي  ايعحي ػػييف حي تحػػيره طحيػػحاـ  ػػف تحيػػض واد
-940- يػػػػػ 533-(329ايفػػػػيص  إذ فػػػػدـ ايفديفػػػػف ايرااػػػػ  حػػػػي  وايفديفػػػػف ايمت ػػػػ  حػػػػي 

ـ(وايفديفػػػػػػف ايمطيػػػػػػل حػػػػػػي  946-;44 يػػػػػػػ 334-533ـ( ايفديفػػػػػػف ايم ػػػػػػتكف  حػػػػػػي  )944
إلشػػػراؼ  دػػػ  ايم تشػػػفييت  ػػػ  ـ( وورث اياػػػي  مػػػؿ تحيػػػض حي946-;44 يػػػػ 533-334)

 ح داد.

واشػػت ؿ حعدػػـ ايتػػيريأ واشػػتار حػػض كمػػي  ػػ  ايعدػػـو األفػػر  وقػػيؿ  ػػ  ذيػػؾ احػػف ايعحػػرا 
 )تي ب كتيب ايتػيريأ ايمشػاور  ػ  األ يؽ(ويػض  ػ  ايتػيريأ  ػدة متػغفيت مغاػي ايتػيريأ 

تيػػيـ  ايػذا  مدػض ويػذا ايتػيريأ ذكػر  يػض ايوقػيئل واي ػػوادث ايتػ  اػرت  ػ  زميغػض وذيػؾ مػف
ايم تػػدر حػػي  إيػػ  تيػػيـ ايمطيػػل     ويػػض كتػػيب مفػػرد  ػػ  تفحػػير ايشػػيـ ومتػػر  ػػ  مادػػد 

 وا د.
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 ي ػػ  حػػف ت ػػيد ايغتػػراغ   وتفػػذ  ػػف بيحػػت حػػف قػػرة وكػػيف متمكغػػي  ػػ  ايترامػػف -4
مػػف اي ػػرييغيف إيػػ  ايعرحيػػف ومعظـ تراامػػض كيغػػت ح اػػور بيحػػت  وغ ػػؿ  ي ػػ  كتػػيب بيحػػت 

   ايذا رد  يض  د  ايكغدا مف اي رييغيف إي  ايعرحيف.  كوف حيف  ركت  ايشرييف

تحو م مػد اي  ػف حػف  حيػد ا  حػف  ػديميف حػف ويػب  وكػيف معرو ػي حتفوقػض  ػ  -5
 اياغد ف وتيـ كتحض شرح ايمشكؿ مف كتيب إقديدس    ايغ حف.

 يـ ي تتر تبر بيحت حف قرة  د  تالمذتض   ط حؿ فّدؼ غتياي  دميي خزيرا .
 ي قسح ّهؤلفبرَ العلوٍخآثبز ثبثذ ث

امتيز بيحت حف قرة ح ػزارة إغتياػض ايعدمػ  ايمتمبػؿ حييمفيفػيت ايعدميػف وترامػف ايكتػب  
ايتػػػػ  وتػػػػػدت إيػػػػػ  تكبػػػػر مػػػػػف ميئػػػػػف وفم ػػػػيف كتيحػػػػػي حييد ػػػػػف ايعرحيػػػػف  ػػػػػ  ماػػػػػيؿ ايفد ػػػػػفف 
وايريياػػػييت وايفدػػػؾ وايطػػػب   ػػػالوة  دػػػ   ػػػتف  شػػػر كتيحػػػي حييد ػػػف اي ػػػرييغيف  ػػػ  األديػػػيف 

ئػػد وايمو ي  .ويأل ػػؼ   ػػدت معظػػـ كتػػب بيحػػت ويػػـ يتػػدغي مغاػػي إ  اي ديػػؿ     ػػيف وايع ي
غ ػػػػؿ  دمػػػػي  وفػػػػروف حعػػػػض مفيفيتض وتشػػػػير وفػػػػروف إيػػػػ  ت ػػػػمي  حعاػػػػاي اآلفر.واي  ػػػػوؿ 

 ايعدميف ايت  وال  ياي بيحت مفيفيت يض ي  
 :السٌبضٍبد

وف  ديػػدة يبيحػػت حػػف قػػرة إ ػػايميت وا ػػعف  ػػ   دػػـو ايريياػػييت امتػػد تبريػػي إيػػ  قػػر 
مف ايكتب مف اييوغيغيف إي  ايعرحيػف وتيؼ تفر .ويعػد بيحػت توؿ مػف  دحعده  يث غ ؿ ايعدي

تواد  دـ ايتفياؿ وايتكيمؿ و ؿ ايمعيد ت اياحريف حييطرؽ اياغد يف وطّور واػّدد غظريػف 
 يبيخورس وتيؼ كتيحي    اياحر تطرؽ  يض إي  ايعالقف حػيف اياغد ػف واياحر وت طػ   دػو  

 .ف يف يحعض ايمعيد ت ايتكعيحييغد
و ػػ  ر ػػييف يػػض  ػػف تتػػ يا م ػػيئؿ اياحػػر حػػييحراييف اياغد ػػيف تواػػا  ياػػي حعػػض 
ايم يئؿ اياحريف ايت  يـ تكف حراييغاي واا ف    اياحر وكػيف يغػيؾ شػؾ  ػ  حرييغاي ممػي 
د عػػض إيػػ  م يويػػف حرييغاػػي  ػػف طريػػؽ اي ػػواغيف واير ػػـو اياغد ػػيف.و عال تمكػػف مػػف تواػػيا 

 يكبير مف ايم يئؿ اياحريف حاذه ايطري ف وكيف اي حيؽ    ا تفداـ يذه ايطري ف.ا
وواػػػل بيحػػػت كتيحػػػي  ػػػ  م ػػػي ف ايمفػػػروط ايمكػػػي ح ايغػػػيتم مػػػف األشػػػكيؿ ايمكي ئػػػف 
)قطػل ايمكػي ح(  وايتػ  تتكػوف مػف ر ػـ م ػت يميت مػف رفوس ايزوايػي ايغيتاػف وت يطل يػذه 

مفروط.وقيـ بيحت حدرا ف ايزوايي ايغيتاف مف يذا ايم ت يميت    غ طف وا دة ت م  قمف اي
 .ايمفروط وايم يقط اميعاي ايمتكوغف مف رتس ايمفروط وايغيزيف  د  اي ي دة
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و ػػػ  م ييػػػف  ػػػف تػػػفف األشػػػكيؿ ايتػػػ  ت ػػػدث حممػػػر طػػػرؽ ظػػػؿ ايم ػػػيس درس  ياػػػي 
ايفتيئص ايعيمف يألشكيؿ ايت  ت دث مف ايم ت يميت ايت  تمر مف فالؿ حفر األشػكيؿ 

 فيمفروطيػػف  دػػ  اػػيغحيف مػػف م ػػت يـ يمػػر حيغامػػي و  ي طعامي وواػػا  ياػػي ايزوايػػي ايغيتاػػا
 حيف يذه ايم ت يميت.

وتغػيوؿ  ػ  ر ػػييف  ػ  ايشػكؿ ايمد ػػب حيي طػيع األشػكيؿ ايمتكوغػػف مػف ت ػيطل تقطػػير 
تو توتػػير تو تقػػواس دائػػرتيف ودر ػػاي مػػف فػػالؿ قيػػيس ايغ ػػب ايريياػػيف حػػيف األشػػكيؿ  يف 

اس  وؼ تدرس غ ب ايزوايي وغ ب تطواؿ األقواس تمي إذا كيغػت توتػيرا   ػتكوف كيغت تقو 
 ايدرا ف  ف غ ب األطواؿ وايزوايي ايمركزيف حيغاي.

وشػػرح بيحػػػت  ػػ  ر ػػػييف  ػػف تػػػفف تفطػػيط ايرفيميػػػف ايمكيػػف اي يئمػػػف ايزاويػػف كيفيػػػف 
ذه ايرفيمػػف درا ػػف يػػذا ايغػػوع مػػف تغػػواع األشػػكيؿ اياغد ػػيف وتغيوؿ ايعالقػػف حػػيف تاػػالع يػػ

وايزوايػػػي ايتػػػ  يمكػػػف تػػػغعاي حػػػيف تدػػػؾ األاػػػالع.ودرس تياػػػي يػػػذه ايعالقػػػيت مػػػف فػػػالؿ 
 ايم يقط  د  األاالع.

ووال بيحت م ييػف  ػ  األشػكيؿ اياالييػف ايمتكوغػف مػف ت ػيطل األقػواس  دػ  م ػيط 
دائػػػرة إف كيغػػػت دافػػػؿ ايػػػدائرة تو فيرااي  يػػػث يتكػػػوف مػػػف ت ػػػيطل حعػػػض األقػػػواس يدػػػدائرة 

يالييف ذات زوايي م يطيف تو زوايي مركزيف كمي تطػرؽ تياػي إيػ  األشػكيؿ ايمتكوغػف  تشكيؿ
 حيف ت يطل دائرتيف تو تكبر وايزوايي ايغيتاف  غاي.

وتغػػيوؿ بيحػػت  ػػ  كتػػيب األكػػر حعػػض اي ػػواغيف ايريياػػيف  يمػػي يػػد    يييػػي اياغد ػػف 
 ايم تويف حيغمي فتص كتيحض ايكرة ايمت ركف يداغد ف ايما مف.

 فلك:ال
يبيحت حف قرة غظرييت     دـ ايفدؾ معتمدة  د  قيي يت دقي ف مػف فػالؿ مرتػده  

   ح داد وتوتؿ إيػ  غتياػف مذيدػف حم ػيييس ذيػؾ ايعتػر و تػ   تػرغي يػذا إذ ا ػتفرج 
 ركػػف ايشػػمس وتوتػػؿ إيػػ    ػػيب زمػػف اي ػػغف ايشم ػػيف حمػػي يزيػػد حغتػػؼ بيغيػػف   ػػط  ػػف 

 اي  يحيت اي يييف.
واػػػعاي بيحػػػت  ػػػ  ايفدػػػؾ كتيحػػػي  ػػػف ايكواكػػػب امػػػل  يػػػض مػػػيذكره ومػػػف ايكتػػػب ايتػػػ   

ايييغوس  ف ايكواكب وتمبيراتاػي  دػ  ايعييـ وحفيتػف ايشػمس واي مر وذكػر  يػض تف اي مػر 
 يو األكبر تمبيرا ي رحض مف األرض.
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واػػل بيحػػت ر ػػييف  ػػف تواػػض حطديمػػوس تواػػا  ياػػي ايغظريػػيت وايم ػػيئؿ ايفيتػػف 
يوياػػػي حطديمػػػوس وايعدمػػػي  اآلفػػػريف قحدض.وتواػػػا بيحػػػت اميػػػل حدرا ػػػف دوراف اي مػػػر ايتػػػ  تغ

تواػػض اي مػػر مػػف فػػالؿ دوراغػػض وايزوايػػي ايتػػ  يكػػوف  ياػػي ودرس موااػػل اي مػػر و القتاػػي مػػل 
 ايشمس وايت  يطدؽ  دياي األواض.

يـ ت تتر كتب بيحت ايفدكيف  دػ  يػذه   ػط حػؿ تيػؼ وتػراـ  ػدد وفػر مغاػي ر ػييف 
يف  ػػػػػػػػ   ركػػػػػػػػف ايغيريف ور ػػػػػػػػييف  ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػغف ايشػػػػػػػػمس  ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػيب رفيػػػػػػػػف األيدف ور ػػػػػػػػي

  وكتيب      يب ف وؼ اي مر وايشمس وخيريي كبير.دحيألرتي
 الطت:

مػف ايعدػـو ايطحيف وقػّدر احػف تحػ  تتػيحعف  ػدد مفيفيتػض  ةقّدـ بيحت حف قرة بروة كحير 
حمػػي ي ػػرب ايفم ػػف وبالبػػيف مفيفػػي مف تيماػػي كتػػيب ايػػذفيرة  ػػ   دػػـ ايطػػب ايػػذا يػػو تشػػحض 

يمو ػػو ف ايطحيػػف تغػػيوؿ  يػػض األمػػراض و الااػػي وتيػػـ األ شػػيب ايطحيػػف ايم ػػتفدمف وظؿ حي
يػػػػػػػذا ايكتػػػػػػػيب مراعػػػػػػػي طحيػػػػػػػي يعػػػػػػػدة قػػػػػػػروف حعػػػػػػػده.وتيؼ تياػػػػػػػي كتػػػػػػػيب ايوقفػػػػػػػيت حييد ػػػػػػػف 
اي ػػػػػػرييغيف وكتيب  ػػػػػػ  طػػػػػػػب ايعيػػػػػػوف ووفر  ػػػػػػػ  اياػػػػػػدرا واي تحف ور ػػػػػػػييف  ػػػػػػ  توييػػػػػػػد 

يػػػض ألمػػػراض ايتػػػداع وايشػػػ ي ف اي تػػػ  وم ييف  ػػػ  تػػػفيت كػػػوف اياغػػػيف  الوة  دػػػ  تغيو 
واألمػػراض ايعتػػحيف وايع ديػػف وتشػػريا ايعػػيف ومكوغيتاػػي واألمراض ايغ ػػيئيف وايتوييػػد و  ػػر 

فراج اياغيف ايميت وخيريي مف ايغوا   ايطحيف وايارا ف.  ايو دة وا 
 الفلسفخ:

يعػػػود ايتمػػػيـ بيحػػػت حػػػف قػػػرة حييفد ػػػفف إيػػػ  فدفيتػػػض ايديغيػػػف ايتػػػ  اعدػػػت مػػػف ت كػػػير 
ف ديػيال و  يػدة ياي وياػػييع معظػـ مفيفػيت بيحػت ايفد ػػفيف  يغػض يمكػف تدمػس ت كػػيره ت الطػو 

   ر يئؿ تفواف ايتػفي  ومفيفػيت م مػد حػف زكريػي ايرازا تدميػذ بيحػت ايػذا درس ايفد ػفف 
 دػػ  يػػده  ػػ  ح ػػداد  ايػػذا  ػػير  دػػ  غاػػم بيحػػت  ػػ  ايتػػمبر حييفد ػػفف اييوغيغيػػف وايتػػيحئيف 

 د ا غدي ػػ   ػػده مػػف ا ػػد تشػػار  دمػػي  ايفد ػػفف  ػػ   تػػره اي راغيػػف وممي يػػذكر اف تػػي
 . واغض ي يرف حيع وب حف ا  ؽ ايكغدا

 
 الدٌي ّالعقبئد

واػػل بيحػػت حػػف قػػرة مفيفيتػػض ايديغيػػف حييد ػػف اي ػػرييغيف ألغاػػي كيغػػت موااػػف إيػػ  قومػػض 
ايتػػػػػػػيحئف وتيماي ر ػػػػػػػييف  ػػػػػػػ  اير ػػػػػػػـو وايفػػػػػػػروض واي غف ور ػػػػػػػييف  ػػػػػػػ  تكفػػػػػػػيف ايمػػػػػػػوت  
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ف  ػػػ  ا ت ػػػيد ايتيحئيف ر ػػػييف  ػػػ  ايطاػػػيرة وايغاي ف ر ػػػييف  يمػػػي يتػػػدا مػػػف ود غاـ ر ػػػيي
اي يػػواف يداػػ ييي ومػػي   يتدا ر ػػييف  ػػ  توقػػيت ايعحيدات ر ػػييف  ػػ  ترتيػػب اي ػػرا ة  ػػ  

 ايتالة.
 : ادلْسٍقى

يبيحػػػت حػػػف قػػػرة كتػػػيب  ػػػف ايمو ػػػي   تيفػػػض حييد ػػػف اي ػػػرييغيف مكػػػوف مػػػف فم ػػػميئف 
 يو يد حؿ ت  حض حعدد مف ايكتب واير يئؿ.ورقف ويـ يكف يذا ايكتيب ا

 
                                                 

 


