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اًؾائالت واًلدائي 

اًحىًرة 

ضف اًؾا٠ك 

آٓل ايب جىر اًعدًق  

 ريض ٝك ؼيَ
  من اًحاحثني ضف اترخيمجِرة:ٕاؽداد

 ؤآوساب 

 آٓل ايب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ
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ثسم ٝك اًرمحن اًرحمي 
 

ْذ  )
ِ
ْذ طُمَا ضِف اًَْقاِر ا

ِ
ٍَن َنَفُروا ََثِِنَ ازْينَْيِ ا ِ َُ اٙكا ْذ َآْخَرَخ

ِ
ُ ا ٍُ اٟكا ٍُ فََلْد هََُصَ و َّلا ثَْيُُصُ

ِ
ا

ا َوَحَؾَي  َُ ُيوٍد ًَْم حََرْو ٍُ ِِبُ اَد َِ َوَآً َْ َ َُ ؽََ ُ َسِىِيََخ َ َمَؾيَا فَبَْىَزَل اٟكا نا اٟكا
ِ
َزْن ا َِ ََّل ََتْ ًَِعاِحِد ًَُلوُل 

ُ َؼزٌٍِز َحِىمٌي  ََا َواٟكا ِ عِمَ اًُْؾَْ َمُة اٟكا ْفََل َوََكِ ٍَن َنَفُروا اًسُّ ِ َمَة اٙكا  (ََكِ

 

ظـدق ٝك اًؾغمي 
 

 [ 40: سورة اًخوتة ]
 

 

 

 

 

 

 

 

 .

ٓ ابحال مجمِرة ًق، زني من آ ل ٔآيب جىر اًعّدِ

.  تذًوا هجدضم ووكهتم ضف خدمة ُذا اًًسة اّكََي

 َّلخراج ُذٍ ا٢كوسوؽة ا٢كخواضؾة
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ا٢كلدمة 

ثسم ٝك اًرمحن اًرحمي 
 

إكد ٞك رب اًؾا٢كني، اٙكي ٔآحسن لك صئ خَلَ وتدٔآ خَق إَّلوسان من طني، مث حؾي وسهل من 

اٙكي خَلٌا من هفس واحدة وخَق مهنا زوهجا وتر مهنام رخاَّل نثريا ووساء، مث إكد ٞك . سالٌك من ماء رمني

  .حؾَِم صؾواًب وكدائي، واظطفى ٔآدم وهوحًا وآٓل ٕاجراُمي وآٓل معران ؽَل اًؾا٢كني

اب اًؾاّلم، الٓمر تعٍك ألرحام، اٙكي ٔآهرمٌا تدٍن إَّلسالم، تبٔن حؾَيا من ذًرة آكََي  ُّ ٔآمحدٍ س ححاهَ اًو

ٕاجراُمي وضئضئ اٙكتَح ٕاسامؼَي ؽَهيام اًسالم، ضف ؽََا مؾّد ومن ُمرٍض ضف ذروة اًس يام، من سالٌك كٌرش آٓل 

. ٝك ؤآُي اًح٘ك ألمني اْكرام

وظّيِ اٌَِم ؽَل اًييب ألمني، س َدان محمد س َد ألًوني وألخٍرن، وحدَة ٝك رب اًؾا٢كني، ظَل ٝك ؽَََ 

وؽَل آهٓل اًطَحني اًطاٍُرن، وحصاتخَ اًقر ا٢كَامني، ؤآهعاٍر رهن اٗكٍن اْكعني، وزوخاثَ ٔآرمات ا٢كؤمٌني، 

: وتؾد

ًلِة عم سالٌك ووسي وؼلة وتلِة وذًرة خري آكَق تؾد ألهخِاء وا٢كرسَني : ٕان اًسالٌك اًحىًرة اًعّدِ

ًق ريض ٝك ؼيَ ًق. س َدان ٔآيب جىر اًعّدِ . اًسالٌك ا٢كحارنة اًطَحة واًعاْكة، تربنة دؽاء خدُا ٔآيب جىر اًعّدِ

ايت): فلد ذهر فرُي واحٍد من ا٢كفرسٍن ٔآن آًٓة ، كد ىًزت ضف حق س َدان ٔآيب 15:  ألحلاف(ؤآظَح يل ضف ذًر

َا تبٔن ًُعَح هل ضف ذًرخَ، فاس خجاب هل ٝك ؤآانهل ما ٔآراد ُذهر ُذا . جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، حِر دؽا رت

ضف ثفاسري
(1)

، واًحقوي، واًسمؾاِن، "اًس َوطي وا٤كيل"اًلرطيب، واًطربي، واجن اّكوزي، واّكالَّلن : 

. واًثؾَيب، وفريضم

لد اكهت  ًق ؽَل مر اًؾعور وألحِال ذًرًة طَحًة – وَّلزاًت – ًو ذًرة س َدان ٔآيب جىر اًعّدِ

خرج مهنا مجػ ـفري من رخاَّلت وؽَامء إَّلسالم، وفرسان . ظاْكة، ومعيؾًا ٌَؾَامء واًعاْكني وا٣كاُدٍن

ى، ؤآرابب اّكِاد وٞك در . فِيُئا ٢كن جتري ضف ؼروكَ دماء س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ. اًـو

: حني كال" ؼحاس اّكيايب"اًضاؼر 

ٍُ َصػَرُف  ٌف ما تْؾَد َ َ َُ  اًثاِن ازيني ثحبَال هُل هَلقـُـ   ثْؾغظُ

ُِْر عـيّوا فَِ واخذَفوا ٍُ   ُمَعدكا َح َو اٙكي هَعػََر ا٢كُخذـاَر ٔآًَّد ُُ 

حذُل اًروَح ٕاْن دٌسْت هُل طرُف   ًٍُززُل ألرَض ٕاْن َخْطٌة ٔآ٠كّ تَ    ًو

َْ  ُاٙكي وََسَبْت    ِمٌْـَ اًؾياِنُة ِسْ ًا ًُس ًَْيَىِضـُـ   َوٌْضَُِد اًقاُر وآك

َُ    رْمام َوَظْفُت َسَُْددو فوَق ما ٔآِظـُـ  َُ اًعاحُة ا٢كبٔموُن خاِهُدق ّ  تبٔه

 سِي اًعحاتة َؼْن تّْدٍر وٕاخوهتا    سِي اٙكٍن ؽَل ٔآْضالِؼِِْم َزَحفوا

فـَّ اًيُُص تْي ابًيُص ًََخِتـُـ  َُ فْوَق اًؾٌرِش َوَمْن    َ ُ  َمْن صاٌُر س ََف

ت  ا اًُعُتـُـ  َُ اًرمحُن َمٌْػزٌَك ً    عَم ا٢كَؾَة ُٕاْذ هعا َو اٙكي َخعا ُُ 

                                                 
 ؛ 15/ 22 ؛ طف١َٔ حٌطزَٞ 195/ 4؛ طف١َٔ حٌزغٛٞ ١ حك١خء حٌظَحع  (195 16/192ٚ) ؛ طف١َٔ حٌم١َزٟ 668/ 1طف١َٔ حٌـ١ٌ٩ٓ  (1)
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َس ًوما كَدَقَ اًَوَحـُـ  َُ    وَّل ثَدـا  ُذا اًؾخَُق اٙكي َّل اًٌـاُر ثََْمُس

ِفَْت ضف كرٍب اًياَبـُـ  ًُػُِْم ُذا     اٙكي ُ ّ ٍُ ؤآوا  لُكُّ اًعتـاتِة آٓخػو

 

امً، ًوىن حرك هلم ٝك ورسوهل، فطوىب هلم! تيو اًعدًق ووٝك ٕان ! ضم اٙكٍن ٠ك ً ك هلم ٔآتوضم دًيارًا وَّل دُر

ما حرنَ هلم؛ ًِو خري من اٗكهَا وما فهيا، وكد َورد ضف اْكدًر اًرشًــ، من حدًر س َدان اًفاروق معر جن 

آكطاب ريض ٝك ؼيَ، ٔآهَ كال
(1)

ًومًا ٔآن هخعدق، فوافق – ؽَََ وآهٓل وس١ك  ٝك ظَل - ٝك ٔآمران رسول: 

 - ٝك رسول اًَوَم ٔآس حق ٔآاب جىر ٕان س حلُذَ ًومًا، جفئُت تيعــ مايل، فلال: ذٛك ماًَّل ؼيدي فلَت

ؤآىت ٔآتو جىر جّكِ ما ؼيدٍ، : كال. مثهَل : فلَُت " ٔلُٜك؟ ٔآتلَِت  ما ":ؽَََ وآهٓل وس١ك ٝك ظَل

َّل : كَُت . "ورسوهَل  ٝك هلم ٔآتلُِت ":  كال"ٔلُٜك؟ ٔآتلَِت  ما: "ؽَََ وآهٓل وس١ك ٝك ظَل ٝك رسول هل فلال

. ٔآساتُلم ٕا   ٍء ٔآتداً 

 

ضف – ٕان ٔآهررمم ٝك تدخوًِا – ذهر ألهجوري ٔآن اٙكٍن ضم من ذراري اًعاْكني س خىون مرثخهتم ضف اّكية 

هفس مرثحة خدضم اًعاُك، حىت وٕان اكن معَِم ٔآكي من معي خدضم اًعاُك
(2)

زفا ابًيا ابًعدًق الٔنرب ٔآتو جىر . 

ريض ٝك ؼيَ، ٔآفضي ألمة، فِيُئا ٢كن ظَح من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ومات ؽَل إَّلميان وإَّلسالم ودخي 

وكد اسدضِد اًؾالمة ألهجوري . اّكية، فسريفػ ٝك درحذَ ضف اّكية ٕا  درخة خدٍ ٔآيب جىر ٕان صاء ٝك

كال رسول ٝك ظَل : حبدًر ٔآخرخَ اجن ٔآيب صُدة ؼن س َدان ؼحد ٝك جن ؼحاس ريض ٝك ؼهنام، حِر كال

ٍَن آَٓمٌُوا ): ، مث كرآٔ "ذًرة ا٢كؤمن ضف درحذَ، وان اكهوا دوهَ ضف اًؾمي، ًخلر  م ؼَيَ: "ٝك ؽَََ وآهٓل وس١ك ِ َواٙكا

نيٌ  ُِ ٍء لُكُّ اْمرٍِ  ِتَما َنَسَة َر َِِِْم ِمْن َ ْ اهَتُْم َوَما َآًَْخيَاضُمْ ِمْن مَعَ ْم ُذّرٍِ ميَاٍن َآًَْتْلٌَا ِ ِ
ِ
اهُتُْم اِب اَحَؾهْتُْم ُذّرٍِ سورة  (َواث

وان اكن ُياك كول آٓخر، ًلول تبٔن من س ََتلون تبآبهئم ضم ألتياء ا٢كحا ٍن ٌَرخي، ًوُس معوم . 21: اًطور

. حفدثَ وذًرخَ

ْم ):  ذهر ٝك ؼز وخي ضف اًلرآٓن اًىرمي:كَت هِتِ َّيا ْم َوُذّرِ ْم َوَآْزَواهِجِ َحٌااُت ؽَْدٍن ًَْدُخَُوََنَا َوَمْن َظَََح ِمْن آآَبهِئِ

ْم ِمْن لُكِّ اَبٍب  ، كال اْكافظ اجن نثري ضف ثفسري ُذٍ الًٓة23: سور اًرؽد (َواًَْماَل َِىُة ًَْدُخَُوَن ؽََهَْيِ
(3)

: ٔآي: 

جيمػ تُهنم وتني ٔآحدا م فهيا من الآبء وألَُني وألتياء، ذمن ُو ظاُك ٗكخول اّكية من ا٢كؤمٌني؛ ًخلر ٔآؼَهنم 

 م، حىت ٕاهَ حرفػ درخة ألدىن ٕا  درخة ألؽَل، من فري ثيلِط ٙكٛك ألؽَل ؼن درحذَ، تي امذياان من ٝك 

. وٕاحساان

وذهر اًسمؾاِن ضف ثفسرٍي
(4)

دخَِا من ظَح من آآبهئم ؤآزواهجم وذرَّيهتم، وضف آكرب: َآي:  ٔآن ا٢كؤمن : ًو

وذهر اًحَضاوي ضف . حنن مٌذ كدمي هًذغرك: مىت دخَمت فهيا؟ فِلوًون: ًدخي اّكية، فريى ذًرخَ فهيا، فِلول

ثفسرٍي
(5)

و دًَي :  وا٢كؾىن ٔآهَ ًَتق  م من ظَح من ٔآَُِم وٕان ٠ك ًحَؿ مدَؿ فضَِم ثحؾًا هلم وثؾغاميً ًضبَٔنم، ُو

                                                 
 ؛ ٕٓٓ 129/ 2 ؛ ٕٓٓ أرٟ ىحٚى 263/ 1 ؛ ِٕٔي حٌفخٍٚق ٨رٓ وؼ١َ 263/ 1 ؛ ِٕٔي حٌزِحٍ 579/ 2حٌٕٔش ٦رٓ أرٟ ػخُٛ   (1)

 1033/ 2حٌيحٍِٟ 

 281/ 1لَس حٌؼ١ٓ رفظخٜٚ ػٍّخء حٌل١َِٓ   (2)

 451/ 4طف١َٔ حرٓ وؼ١َ   (3)

 90/ 3طف١َٔ حٌّٔؼخٟٔ   (4)

 186/ 3طف١َٔ حٌز٠١خٚٞ   (5)
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ؽَل ٔآن اٗكرخة ثؾَو ابًضفاؽة ٔآو ٔآن ا٢كوظوفني تخٜك اًعفات ًلرن تؾضِم تحؾغ ٢كا تُهنم من اًلراتة واًوظٍك 

. ضف دخول اّكية زَّيدة ضف ٔآوسِم، وضف اًخلَِد ابًعالح دَّلٌك ؽَل ٔآن جمرد ألوساب َّل ثيفػ

ونذٛك كوهل ثؾا 
(1)

اَم َآهَْت : ) ه
ِ
ْم ا هِتِ َّيا ْم َوُذّرِ ْم َوَآْزَواهِجِ ايِت َوؽَْدهَتُْم َوَمْن َظَََح ِمْن آآَبهِئِ ايَا َوَآْدِخَُِْْم َحٌااِت ؽَْدٍن اً َرت

امجػ تُهنم وتُهنم، ًخلر تذٛك : ٔآي: ، كال اْكافظ اجن نثري ضف ثفسري ُذٍ الاًة8: سورة فافر (اًَْؾزٍُِز اًَْتِىميُ 

واٙكٍن آٓمٌوا واثحؾهتم ذٍرهتم إبميان ٔآْكلٌا  م ذٍرهتم وما )ٔآؼَهنم ابَّلحامتع ضف مٌازل مذجاورة، نام كال ثؾا  

يا تني اًك ضف ا٢كزنٌك، ًخلر ٔآؼَهنم، وما هلعيا اًؾايل حىت : ، ٔآي21: اًطور (ٔآًخياضم من معَِم من  ء ساًو

ياٍ جىثري اًؾمي، ثفضال مٌا ومٌة ٕان : كال سؾَد جن حدري. ٌساوي اٗكاِن، تي رفؾيا اًياكط ضف اًؾمي، فساًو

ٕاِن : ٕاَنم ٠ك ًحَقوا طحلذم ضف اًؾمي فِلول: ا٢كؤمن ٕاذا دخي اّكية سبٔل ؼن ٔآتََ واتيَ ؤآخَِ، ؤآٍن ضم؟ فِلال

رتيا ؤآدخَِم حٌات ؽدن اًيت ): فَِتلون تَ ضف اٗكرخة، مث ثال سؾَد جن حدري ُذٍ الًٓة. ٕامنا معَت يل وهلم

وذهر اًلرطيب واًسمؾاِن كًرة من . (وؽدهتم ومن ظَح من آآبهئم ؤآزواهجم وذرَّيهتم ٕاهم ٔآهت اًؾٍزز اْكىمي

كول اجن نثري
(2)

. 

ٕاذن فاًًسة اًطَة ًيفػ ضف حال ظَح اًؾمي، فاًًسة وحدٍ َّل ٍىفي، ًوىن ٌض ط اًؾمي 

اًعاُك ودخول اّكية، وضف اّكية كد ًيفػ ٝك إَّلوسان تًس حَ، تبٔن حُرفػ درحذَ ٕا  مزنٌك ٔآحد ٔآخدادٍ ضف درخة 

ٔآما ًوم اًلِامة ًوم اْكساب فَن ًيفػ إَّلوسان سوى معهل، كال . ٔآؽَل من درحذَ؛ هرامة ّكدٍ ٔآو ٔآتََ اًعاُك

وِر فاََل َآوَْساَب تَُهَْنُْم ًَْوَمِئٍذ َوََّل ًَدََساَءًُونَ ): ٝك ثؾا  َذا هُِفَ  ضِف اًعُّ
ِ
ذهر اًحخاري ضف . 101:  سورة ا٢كؤمٌون(فَا

َايئ ًوم ):  ٔآيب ٍُررة ريض ٝك ؼيَ ٔآن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كالمن حدًر" ألدب ا٢كفرد" ٕان ٔآًو

اًلِامة ا٢كخلون، وٕان اكن وسة ٔآكرب من وسة فال ًبٔثُين اًياس ابٔلؼامل وثبٔثون ابٗكهَا َتمَوَنا ؽَل ركاجنك، 

ىذا َّل: َّي محمد فبٔكول: فذلوًون ؤآؼرض ضف الك ؼطفَِ (ُىذا ُو
(3)

. 

 

رواًة ؼن إَّلمام حؾفر اًعادق رمحَ ٝك؛ ضف فضائي آٓل ٔآيب " اجن اًؾضاري اْكيحيل"ونذٛك " اًطربي"ذهر 

ذا ٕامنا ًدٌي ؽَل جرشًــ ". آٓل محمد"ٔآن آٓل ٔآيب جىر اكهوا ًُدؼون ؽَل ؼِد رسول ٝك تػ : جىر اًعدًق ُو

ذا هط ما ٔآوردٍ حمة اٗكٍن ". سَامن مٌا ٔآُي اًحُت: "رسول ٝك هلم، مثَام كال ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ُو

اًطربي
(4)

ظَل ٝك ؽَََ - اكن آٓل ٔآيب جىر ًدؼون ؽَل ؼِد رسول ٝك : ؼن حؾفر جن محمد ؼن ٔآتََ كال: )

ا وزتُهبا - ظَل ٝك ؽَََ وس١ك - وؼيَ ٢كا فذح رسول ٝك . آٓل محمد: وضف رواًة ٌسمون- وس١ك  خِرب كسم متُر

و اْكيطة واًضؾري، وكسم لٓل ٔآيب جىر مؾِم  ٠ك ًدخي - تني ا٢كِاحٍرن وألهعار، وكسم اْكلي تني تين ُامش ُو

 .اُػ (مائة ٔآو مائيت وسق واكن هعُة اًؾحاس مائيت وسق- فهيم ٔآحدا فريضم 

ونذٛك ذهر اجن اًؾضاري
(5)

اكن آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ًدؼون ؽَل ؼِد : ؼن حؾفر جن محمد ؼن ٔآتََ كال): 

. اُػ (رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك آٓل محمد

واكهت ختعط اًوكفِات ؽَل اًسادة أل اف اًِامشَني، ونذٛك ؽَل آٓل ٔآيب جىر اًعدًق مؾِم، وذٛك 

ٓكعوظَة و ف وسة آٓل ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

 .

                                                 
 132-131/ 7طف١َٔ حرٓ وؼ١َ   (1)

 8/ 5 ؛ طف١َٔ حٌّٔؼخٟٔ 296/ 15طف١َٔ حٌم١َزٟ   (2)

 484/ 1ح٤ىد حٌّفَى   (3)

 68/ 1ح٠ٌَخٝ ح٠ٌَٕس فٟ ِٕخلذ حٌؼَ٘س   (4)

 61/ 1ف٠خثً أرٟ رىَ حٌٜي٠ك ػزي هللا رٓ ػؼّخْ حٌظ١ّٟ ٍٟٟ هللا ػٕٗ ٨رٓ حٌؼ٘خٍٞ حٌلٕزٍٟ   (5)
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ٔآن ٝك ثؾا  ٔآخاب دؼوة اًعدًق ضف ذًرخَ ؤآعِر )": معدة اًختلِق ضف ثضا ر آٓل اًعدًق"َذهر ظاحة 

ظالهحم، زفهنم ألمراء ومهنم اًؾَامء ومهنم ألكطاب، ؤآهت حرى هَــ كوي  م ا٢كذاُة ألرتؾة اًيت عم طرق 

خامتة " ماًىهيم"اًلطة الٔنرب س َدي مشس اٗكٍن اْكيفي اًحىري، و" حفيفهيم"ٔآُي اًس ية ريض ٝك ؼهنم، 

" حٌحَهيم"ألس خاذ محمد ٍزن اًؾاتدٍن اًحىري، و" صافؾهيم"ا٢كفرسٍن ص َخيا اًض َ  ٔآمحد اًواريث اًحىري، و

كايض اًلضاة ؼز اٗكٍن ؼحد اًؾٍزز جن ؼحد ا٤كمود اًحىري اًحقدادي، ًوك واحد من ُؤَّلء ألرتؾة هغراء 

كال ص َ  اًس ية مبُص : )وذهر ٔآًضاً . اُػ (ًفخر  م ٕامارمم، تي ومهنم ا٣كهتد ا٢كطَق ٔكيب اْكسن اًحىري

اًض َ  ؼحد اًسالم اٌَلاِن
(2)

لك ألوساب داخَِا اًىذب الٓن ٕاَّل وس حة اًحىًرة ٌَعدًق فٕاَنا حصَحة : 

. اُػ (ملطوع  ا

ٔآن ًُس ضف اًعحاتة من ٔآس١ك ٔآتٍو ؤآمَ – ريض ٝك ؼيَ – ومن ا٢كياكة اًيت ثفرد  ا تُت ٔآيب جىر اًعدًق 

ؤآوَّلدٍ وزوخَ ؤآدرهوا اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، ؤآدرنَ ٔآًضًا تيو ٔآوَّلدٍ ٕاَّل ٔآتو جىر اًعدًق من هجة 

اًرخال واًًساء؛ زفتمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة ُؤَّلء ألرتؾة اكهوا من حصاتة س َدان 

رسول ٝك، وؼحد ٝك جن ٔآسامء تًت ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة ُؤَّلء ألرتؾة ٔآًضًا اكهوا من حصاتة س َدان 

وزوخاثَ ٔآم رومان ؤآسامء تًت . ؼحد ٝك وؼحد اًرمحن ومحمد َكِم من اًعحاتة: رسول ٝك، ؤآوَّلد ٔآيب جىر

معُس وحدَحة تًت خارخة، واتيدَِ ٔآسامء وؽائضة، ؤآمَ ٔآم آكري َكِن حصاتَات
(3)

 .

فدَت ٔآيب جىر اًعدًق تُت ٔآميان َّل هفاق فَِ، فاكن ًلال
(4)

ًإلميان تَوت، ٌوَيفاق تَوت، فدَت ٔآيب جىر : 

. من تَوت إَّلميان من ا٢كِاحٍرن، وتيو اًيجار من تَوت إَّلميان من ألهعار

 

ًق ظاروا ٔآؽالمًا،   اكهت هلم  ا كوٌة وظوٌٌك واترخيٌ ؼغمي، خاظة اًطَتَني :ففي مُصؤآًامن حّي وىزل تيو اًعّدِ

اًحىًرني مهنم، فاكهوا من ٔآهعار اًسَطان ظالح اٗكٍن ألًويب ومّعَ من كدهل، ومك ٔآجنحوا من اًؾَامء، واكهت هلم 

رئاسة مض َخة اًطرق اًعوفِة وهلاتة أل اف ضف مُص ًلرون، واكهت هلم طًرلة ظوفِة وخالفة جىًرة ضف 

" اًؾامثهَني"جسادهتم ا٢كسامة ابًسجادة اًحىًرة، وُؼرَض ؽَل ٔآحدضم ٔآن ٍىون خََفًة ٌَمسَمني كُدَي دخول 

٢كُص فرفضِا، ومك ٔآصؾَوا من كٌادًي ًخدٌرس طَحة اًؾ١ك ًَال مبُص حىت ٌس متر اًخؾَمي ًَي َنار، حىت ك٘كهتم 

ذا اكن كدي اًىِرابء كدميًا، واكن هل ؼغمي اًيفػ وكهتا ضف ُذا اًفؾي ٔآمعار ٕاسالمِة ٔآخرى، ُو
(5)

 .

 فاكهوا فهيا نذٛك جنومًا ؤآؽالمًا، فنك خرج مهنم من ؽَامء وكضاة وفلِاء وجماُدٍن، وكادوا :تالد اًضامؤآما 

ج مَاكً ؽَهيا اًثورة ضف سورَّي ضد ا٤كخي اًفرويس، حىت اكد ٔآحُدضم ٔآن ًُخوا
(6)

اكهوا : وضف تُت ا٢كلدس وآكََي. 

ٔآحصاب ا٢كِام اًرفِؾة  ا، وخرج مهنم ؽدٌد َّل ُ ىص نرثة من ؽَامء وخطحاء وكضاة ومفذني وجماُدٍن ضف سخِي 

. ٝك

                                                                                                                                            
 (2)؛ رّلفظش ٍلُ  (8)ػ١مش ٍلُ ٚحٌّٛلغ حٌَّٟٓ ٌٍيحٍ ػٍٝ ح٦ٔظَٔض ؛ – ىحٍ حٌٛػخثك حٌم١ِٛش ح٠ٌَّٜش   (1)

٘ٛ ١ٗن حٌّخٌى١ش رخٌمخَ٘س فٟ ٚلظٗ، ٚ٘ٛ ػزي ح٩ٌَٔ رٓ ارَح١ُ٘ رٓ كٔٓ رٓ ِلّي رٓ ٘خٍْٚ حٌٍمخٟٔ : ح١ٌ٘ن ػزي ح٩ٌَٔ حٌٍمخٟٔ  (2)

 417-416/ 2ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ : حٔظَ.  ٘ـ 1078حٌَّٜٞ حٌّخٌىٟ، حٌّظٛفٝ ٕٓش 

 ؛ ح٠ٌَخٝ 197/ 6 ؛ ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 462/ 3 ؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 1374/ 3ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد   (3)

 ؛ ػّيس حٌظلم١ك فٟ 54/ 1 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 557/ 16 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 177/ 1ح٠ٌَٕس فٟ ِٕخلذ حٌؼَ٘س 

 ر٘خثَ آي حٌٜي٠ك

 25/ 1 ؛ ح٦َٔ٘حف ٍٚفغ ح١٠ٌك فٟ ١َٓس أرٟ رىَ حٌٜي٠ك 332/ 8ِٕٙخؽ حٌٕٔش حٌٕز٠ٛش   (4)

 52/ 2ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   (5)

 .حٌٌٞ وخى أْ ٠ظٛؽ ٍِىخ ػٍٝ ٠ٍٛٓخ ٘ٛ ح١ٌٔي ١ٔٔذ رخٗخ حٌزىَٞ ؛ ِٓ آي حٌزىَٞ ريِ٘ك   (6)
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ًق ت هَا تبٔهَ :حرهَامث ضف  َْد ٔآهَ ٠ك ٍىن كائد اّكُش " فاحت اًلسطيطًَِة" فلد ُوظــ ٔآحد رخال تُت اًعّدِ َ ت

فاَِتِا، فًُسة هل اًفضي ضف فذتِا" محمد اًفاحت"اٙكي فذتِا، وٕامنا اكن ُمريّبِ ومؾ١ك اًسَطاِن 
(1)

 .

ًق اكهوا واهجَة تالد :تالد اٍظن اًسؾَدوٕاْن رحَيا حٌواًب ضف حٌوب حٍزرة اًؾرب، ضف   فٕان رخاَل آٓل اًعّدِ

ًق حبرضموت ما ٌض حَ اٗكوٌٌك ٔآو إَّلمارة ضف  حرضموت، ؤآحصاَب مض َخة كدائَِا وماًزوا، تي اكن لٓل اًعّدِ

. كدمٍي من اًزمان

ياك .  عي من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق حامؽة  ا ٠ك ًقادروُا، زفهنم من ُو  ٕامارة مىة ا٢كىرمة:تالد اْكجازوضف  ُو

من آٓل اًعدًق من ؽاد ٢كوطيَ ألساس ابْكجاز، فؾمَوا ندٔآب ٔآخدادضم ضف ورش اًؾ١ك واٗكؼوة ٗكٍن ٝك 

. و ؽَ اًلومي

 فهبا حرؼرؼت مجوع ـفرية من سالٌك اًعدًق، فىرثوا  ا نرثة ؼغظة، واكهت هلم اًلوة واًعوٌك :تالد جندٔآما 

وا٢كيؾة، ًوىن ٔآمر ٝك فََة، فرحي نثري مهنم ؼهنا، وثحلت مهنم تلِة  ا، زفا فذبٔت ثيُص اٗكٍن وثؾ١ك اًياس 

. اًرشع ؤآمور دٍهنم

ًق اكن ٔآحد ٔآاكجر كادة اّكَوش :اًلرن واًرشق ألفًرلي وتالد اْكخضةؤآما   فٕان ص َخًا من ص َوخ تين اًعّدِ

ابًلرن ألفًرلي، وظار ًحًَِ " ُرر"اًيت فذتت ثٜك اٗكَّير وورشت إَّلسالم فهيا، ؤآسس  ا ا٢كدًية اًضِرية 

ُُت اًؾايل واٙكهر اًرفِػ ضف ثٜك اٗكَّير ًِِم اًعاْكة ؤآظوهلم اًطَحة: اًّعِ مِم اًياس وجيَُّوَنم؛ ًفؾا ًؾّغِ
(2)

 .

 زفا ىزل ضف كًرة ٔآو مدًية مهنا رخي من آٓل اًعدًق ٕاَّل ؤآصؾي  ا انرا ٌَؾ١ك، ٌس خضئ  ا :تالد اًسودانؤآما 

ُيري  ا عالم اًؾلول واًلَوب، حىت ُُضب  م ا٢كثي، فلِي َتت لك كُدة ابًسودان ص َ  من : "اًياس، ًو

". اًحىًرة

" حِدر آآبد" وخدانضم فهيا ص َوخًا وؽَامءًا ومَواكً، ظار ٔآحدضم مَاكً ٢كمَىة :ٔآكىص اًرشقٔآما ٕان ثوهجيا  كًا، 

، وظاروا ص َوخًا ٌَطرق اًعوفِة  ا، وؽَامء وفلِاء وجماُدٍن، من نرثهتم فلد ٌس ختَي حُُصضم، تحالد اًِيد

ًق، فاكهت هلم : توس  آٓس َاونذٛك  هلاتة "كَاّم جند كطرًا ٔآو ت٘كًا فهيا ٠ك ٍىن  ا ًومًا ؽا٠كٌ من آٓل اًعّدِ

. ضف ؼِد كدميتالد فارس ضف " ٌَحىًرني

ًق سِوهَل وحداهَل وجفاَخَ، ففي كَة :تالد ا٢كقربٔآما   ثووس آكرضاء ٔآكعاٍ ؤآوسطَ ؤآدانٍ، فلد مٔل تيو اًعّدِ

ثؾُش ؼضا ر وتطون مهنم، وضف اًعحاري اًلفار ىراضم " َنر اًس يقال"ًلػ ُضحي ٔآحد ؼغامهئم، وؽَل ضفاف 

وا اًثورات وا٢كلاومات ضد إَّلحذالل اًفرويس ٔآسودًا ٔآصاوس، وضف اْكواُض وا٢كدن ىراضم ٔآمئًة ؤآؽالمًا، حزمعا
 

ونذٛك إَّلس حاِن
(3)

 فلد اكهوا فَِ نذٛك ؼغامء فلِاء  فاء، زفا ٔآنرث من ثَلة مهنم :ٔآهدًس يا اْكحُةٔآما ضف . 

. ابًرشًــ ُياك

ًق حِامن كال ، ونام كال اًضاؼر 15: ألحلاف (ؤآظَح يل ضف ذًريت): ُذٍ جرنة دؽاء ٔآجهيم ؤآتٌُا ٔآيب جىر اًعّدِ

:  اًؾا٠ك اجن اًوردي اًحىري

فرَي ٔآِن ٔآمحُد َٝك ؽَل   وس يب ٕاذ تبئب جىِر اثاعي 

 

                                                 
ؼٍّخً ٌٍٍٔطخْ ِلّي حٌفخطق حٌؼؼّخٟٔ   (1) ُِ  .٘ٛ حٌؼ٩ِش آق ّْٗ حٌي٠ٓ حٌزىَٞ ؛ ٌٚي ريِ٘ك ؛ ػُ ٍكً ٌظَو١خ َٚػًّ 

 .٘ٛ ح١ٌ٘ن أرخىٍ حٌزىَٞ   (2)

 .ِٓ أرَُ ِٓ لخَٚ ح٦كظ٩ي حٌفَٟٔٔ رخٌّ٘خي ح٤ف٠َمٟ ؛ لز١ٍش أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌزى٠َش   (3)
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ن اترخي ؤآوساب وحرامج ُذا اًحُت اّكََي، فلد ٔآفردان  هغرًا ًلٍك ا٢كراحػ وا٢كعادر اًيت ُؼيُْت تخدٍو

ُذا اًؾمي ًِذٍ اًقاًة اًسامِة، ومن ٔآخي ثوزَق حراث ُذا اًحُت ا٢كحارك، واًخيوًَ مبضاُرٍي وحامُرٍي وكدائهل 

: فِخفرع ُذا اًىذاب ايل كسمني. وؼضا ٍر وتطوهَ، وثعتَح نثري من ا٢كؾَومات ا٢كقَوطة اًيت وسخت ٕاًََ

اًسالٌك "و٠ك ٔآخد ٌَىذاب ٕامس ٔآفضي من ٕامس ٔآحصاتَ . كسم ًٔلوساب واًخارخي، وكسم ٌَ امج وا٢كضاُري

". اًحىًرة اًعدًلِة

وهدؼوا ٝك ثؾا  ٔآن ٍىون ُذا اًؾمي من اًؾ١ك اًيافػ ضف الٓخرة واٗكهَا، ؤآن ٍىون ًيا َّل ؽََيا ًوم 

اْكساب، وكد احهتدان كدر ا٢كس خطاع، وٝك ا٢كُوِفق وا٢كس خؾان، وآٓخر دؼواضم ٔآن إكد ٞك رب اًؾا٢كني، 

. وظَل ٝك ؽَل س َدان محمد وؽَل آهٓل وحصحَ ٔآمجؾني

 

 من آٓل ايب جىر اًعدًق  اًحىًرونمجِرة اًًساتون

ريض ٝك ؼيَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10-  

 

 

ألوساب واًخارخي : اًحاب ألول 

 

 

 

اًفعي ألول 

 

ًق  )  (ٔآوساب اًؾرب ، وكٌرش ، وتين ثمَْي ، وتُت اًعّدِ
: فضي ؽ١ك الاوساب

َِ ): ؼن ٔآيب ٍُررة ريض ٝك ؼيَ ٔآن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كال اُموا ِمْن َآوَْساِجنُكْ َما ثَِعَُوَن ِت ثََؾَ

اٌة ضِف اًَْماِل، َمًَْسبٌَة ضِف اَل َرِ  ِي، َمرْثَ ُْ ِحِم َمَتحاٌة ضِف اَل نا ِظٍَكَ اًرا
ِ
، فَا  رواٍ ٔآمحد واً مذي واًطرباِن (.َآْرَحاَمنُكْ

واْكامك ضف مس خدرنَ
(1)

 .

كال اًلَلض يدي
(2)

َّل خفاء ٔآن ا٢كؾرفة تؾ١ك ألوساب من ألمور ا٢كطَوتة، وا٢كؾارف ا٢كيدوتة؛ ٢كا ً ثة ؽَهيا : 

ا ضف مواضػ . من ألحاكم اًرشؼَة، وا٢كؾا٠ك اٗكًًِة، فلد وردت اًرشًؾة ا٢كطِرة ابؼخحاُر

احر مهنا ٕا  : مهنا اًؾ١ك تًسة اًييب ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ؤآهَ اًييب اًلر  اًِامشي اٙكي اكن مبىة ُو

. ا٢كدًية، فٕاهَ َّلتد ًعحة إَّلميان من مؾرفة ذٛك، وَّل ًُؾذر مس١ك ضف اّكِي تَ، وانَُم تذٛك

اًخؾارف تني اًياس حىت َّل ًؾزتي ٔآحد ٕا  فري آآبئَ، وَّل ًيدسة ٕا  سوى ٔآخدادٍ، وٕا  ذٛك إَّلصارة : ومهنا

، وؽَل 13:  اْكبرات (َّي ٔآهيا اًياس ٕاان خَلٌامك من ذهٍر ؤآهىث وحؾَيامك صؾواًب وكدائي ًخؾارفوا): تلوهل ثؾا 

َاء ضف اًياكح فِلدم تؾضِم ؽَل تؾغ، ؤآحاكم  ذٛك ث ثة ٔآحاكم اًورزة فِتبة تؾضِم تؾضًا، ؤآحاكم ألًو

اًوكــ ٕاذا خط اًواكــ تؾغ ألكارب ٔآو تؾغ اًطحلات دون تؾغ، ؤآحاكم اًؾاكٍك ضف اٗكًة حىت ثرضب 

اٗكًة ؽَل تؾغ اًؾعحة دون تؾغ وما جيري جمرى ذٛك، فَوَّل مؾرفة ألوساب ًفات ٕادراك ُذٍ ألمور 

ر اًوظول اٍهيا . وثَؾذا

" ألحاكم اًسَطاهَة"اؼخحار اًًسة ضف إَّلمامة اًيت عم اًزؽامة اًؾغمى، وكد حىك ا٢كاوردي ضف : ومهنا

وَّل اؼخحار ترضار حِر صذ جفوزُا ضف مجَػ اًياس، فلد زخت ٔآن : إَّلحامع ؽَل هون إَّلمام كرص ًَا، مث كال

"ألمئة من كٌرش  " :كال- ظَل ٝك ؽَََ وس١ك - اًييب 
( 3)

وٙكٛك ٢كا احمتػ ألهعار ًوم وفاة رسول ٝك ػ . 

ًق ػ  ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ضف سلِفة تين ساؽدة ؤآرادوا مداًؾة سؾد جن ؼحادة ألهعاري احذج ؽَهيم اًعّدِ

ريض ٝك ؼيَ ػ  ذا اْكدًر فرحؾوا ٕاًََ وابًؾٍو
(4)

كدموا " : وكد روَي ٔآهَ ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ كال. 
                                                 

 ؛ حٌّٔظيٍن ػٍٝ 98/ 18 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 351/ 4 ؛ ٕٓٓ حٌظٌَِٞ ص ٗخوَ 456/ 14ِٕٔي أكّي ١ حٌَٓخٌش   (1)

 178/ 4حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ 

 6/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد   (2)

 ؛ حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ 318/ 19 ؛ ِٕٔي أكّي ١ حٌَٓخٌش 240/ 2 ؛ ِٕٔي أرٟ ىحٚى حٌط١خٌٟٔ 121/ 1حٌفظٓ ٌٕؼ١ُ رٓ كّخى   (3)

 192/ 5 ؛ ِـّغ حٌِٚحثي 85/ 4ٌٍلخوُ 

 .أكي لزخثً ح٤ٜٔخٍ رخٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس ُ٘  :رٕٛ ٓخػيس  (4)
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"كٌرضًا وَّل ثخلدموُا 
(1)

فٕان ٠ك ًوخد كر  اؼخرب هون إَّلمام نياهًَا من وٗك نياهة جن : كال ٔآحصاتيا اًضافؾَة. 

فٕان ثؾذر، اؼخرب هوهَ من تين احساق، فٕان - ؽَََ اًسالم - خزمية، فٕان ثؾذر، اؼخرب هوهَ من تين ٕاسامؼَي 

ثؾذر اؼخرب هوهَ من ُحرضم
( 2)

 ًرشفِم تعِارة ٕاسامؼَي،  تي كد هّعوا ٔآن اًِامشي ٔآو  ابَّٕلمامة من فرٍي من 

فَوَّل ا٢كؾرفة تؾ١ك اًًسة ًفاثت مؾرفة ُذٍ اًلدائي وثؾذر حنك إَّلمامة اًؾغمى اًيت  ا معوم ظالح . كٌرش

. ألمة، وحامًة اًحَضة، ونــ اًفذية، وفري ذٛك من ا٢كعاُك

ا : ومهنا اؼخحار اًًسة ضف نفاءة اًزوج ٌَزوخة ضف اًياكح ؼيد اًضافؾي، حىت َّل ٍاكظف اًِامشَة وا٢كطَحَة فرُي

ا من اًؾرب ذمن ًُس تلر  من كٌرش، وَّل ٍاكظف اًلرص َة فرُي
(3)

، وضف اًىٌاهَة وهجان ٔآحصِام ٔآهَ َّل ٍاكفهئا 

ا ذمن ًُس جىٌاِن وَّل كر ، وضف اؼخحار اًًسة ضف اًؾبم ٔآًضًا وهجان ٔآحصِام الاؼخحار، فٕاذا ٠ك ًؾرف  فرُي

. اًًسة ثؾذرت مؾرفة ُذٍ ألحاكم

مراؽاة اًًسة اًرشًــ ضف ا٢كرٔآة ا٢كيىوحة، فلد زخت ضف اًعتَح ٔآن اًييب ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ : ومهنا

كال
(4)

ضف ا٢كرٔآة - ظَل ٝك ؽَََ وس١ك -  فراؼى "ٗكٍهنا، وحس هبا، وماًِا، وحامًِا : ثيىح ا٢كرٔآة ٔلرتػ" : 

و اًرشف ضف الآبء . اْكسة ُو

و ٔآحد : ومهنا اًخفًرق تني حرَّين اًرق ؽَل اًؾبم دون اًؾرب ؽَل مذُة من ٍرى ذٛك من اًؾَامء، ُو

اًلوًني ٌَضافؾي ػ رمحَ ٝك ػ فٕاذا ٠ك ًؾرف اًًسة ثؾذر ؽَََ ذٛك ٕا  فري ذٛك من ألحاكم اّكاًرة ُذا 

ا٣كرى، وكد ذُة نثري من ألمئة ا٤كدزني واًفلِاء اكًحخاري واجن احساق واًطربي ٕا  حواز اًرفػ ضف ألوساب 

ًق  ضف ؽ١ك اًًسة اب٢كلام ألرفػ واّكاهة - ريض ٝك ؼيَ - احذجاخًا تؾمي اًسَــ؛ فلد اكن ٔآتو جىر اًعّدِ

وكد ظيــ ضف ؽ١ك ألوساب حامؽة . ألؽَل، وذٛك ٔآول دًَي ؤآؼغم صاُد ؽَل  ف ُذا اًؾ١ك وخالٌك كدٍر

و دًَي  فَ ورفؾة كدٍر . من مجٍك اًؾَامء ؤآؼَاَنم ٔكيب ؼحَدة واًحهيلي واجن ؼحد اًرب واجن ُرم وفريضم ُو

. اىهتىى الكم اًلَلض يدي

 

زفام ٍُروى ٔآن . ٕان  ف اًًسة وهرم اْكسة ًِاُم فاًة مرومة، ًحتر ؼهنا هرام اًياس وؼغامهئم ؤآ افِم

س َدان ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ ٢كّا ٔآراد ٔآن خيخار زوخة هل، فٕاهَ كال ٔلخَِ ؼلِي جن ٔآيب طاًة ريض 

: اهغر ٕا  امرٔآة كد وٗكهتا اًفتوٌك من اًؾرب ٔلحزوهجا فذ٘ك يل فالمًا فارسًا، فلال هل: ٝك ؼيَ واكن وساتة

. حزوج من ٔآم اًحيني اًالكتَة فاهَ ًُس ضف اًؾرب ٔآدسػ من آآبهئا

 

: اًؾرب

ٔآن رسول ":- ٕاسؾاف ألؼَان ضف ٔآوساب ٔآُي ؼامن"ضف نخاتَ " سا٠ك جن محود اًس َايب"ذهر :  فضي اًؾرب

ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كال
(5)

: ، رواٍ اجن مسؾود ريض ٝك ؼيَ، وفَِ"ٕاذا ساًمت اْكواجئ فاسبًٔوا اًؾرب " : 

 ٔآي ٔلَنا خعت  ذا "هرم ٔآحسا ا، واس ختَاء تؾضِا من تؾغ، وا٢كواساة ٞك : ٔلَنا ثؾغم ًثالث خعال" 

                                                 
 ؛ ؿخِغ حٌّٔخ١ٔي 112/ 2 ؛ ِٕٔي حٌزِحٍ 622/ 2ف٠خثً حٌٜلخرش ٤كّي رٓ كٕزً : ؛ حٔظَ" ٨ٚ طميِٛ٘خ "س آهٍَٜٚىص رٍفع  (1)

 276/ 5ٚحٌٕٔٓ 

 .ِٓ حٌمزخثً حٌؼَر١ش حٌمي٠ّش حٌظٟ رخىص ٚحٔمَٟض؛ ك١غ ٨ ٠ؼَف ٌُٙ ح١ٌَٛ رم١ش: ؿَُ٘  (2)

ٔٔزش اٌٝ رٕٟ حٌّطٍذ رٓ ػزي ِٕخف رٓ لٜٟ رٓ و٩د ِٓ ل٠َٖ ؛ ٚحٌّطٍذ رٓ ػزي ِٕخف ٘ٛ أهٟ ٘خُٗ ٚػزي ّْٗ : حٌّطٍز١ش   (3)

 .ٚٔٛفً رٕٛ ػزي ِٕخف رٓ لٜٟ ؛ ٚحٌّطٍذ ٘ٛ حٌـي ح٤ػٍٝ ٧ٌِخَ حٌ٘خفؼٟ ٍكّٗ هللا

  1086/ 2 ؛ ٛل١ق ٍُِٔ 7/ 7ٛل١ق حٌزوخٍٞ : ؛ حٔظَ(فخظفَ رٌحص حٌي٠ٓ طَرض ٠يحن)ٍٚى ر٠ِخىس   (4)

 278/ 3حٌؼمي حٌف٠َي   (5)
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و ؽني اًواكػ ضف اًؾيُص اًؾريب ٕان ٠ك خياًطَ دخِي ٔآحٌيب. دون ابطف ألدم وؼيَ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك. ُو
(1)

 :

، ٔآي ٔلن رسول ٝك ٍىون داخاًل ضف تقغ اًؾرب، وؼيَ ؽَََ اًعالة "من ٔآتقغ اًؾرَب ٔآتقضَ ٝك"

واًسالم
(2)

، وكال ظَل ٝك ؽَََ وس١ك"من ٔآحة اًؾرب فدتيب ٔآحهبم": 
(3)

ٔآو نام كال ، "حة اًؾرب ٕاميان": 

. ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، وحس هبم تذٛك خفرًا تني ٔآؽالم ألدم

كال اجن اًلكيب
(4)

مخس مهنا ضف اًرٔآس، ومخس ضف : ضف اًؾرب خاظة ؼرش خعال ٠ك حىن ًقريضم من ألدم): 

ٍ اًضارع ػ ؽَََ : كَُت  (ابطف اّكسد عم ا٢كسامة سنن اًفطرة ؼيد اًفلِاء، وعم خعال خائت اًيحوة  ا، وهوا

وضف اًؾرب اًلِافة، و٠ك حىن ضف ٔآحد فريضم وعم من جعائة ا٥كَوكات، حِر ): اًعالة واًسالم ػ تفضَِا، كال

ًفرق اًلائــ تني ا٢كرٔآة واًرخي، وألتَغ وألسود، واًحىر واًثُة، مببرد وضػ ٔآكدارمم ؽَل ألرض، ضف ٔآمور 

ومهنا مؾرفة اًطوًي واًلعري، وا٢كِزول واًسمني، وحنو ذٛك، ف اٍ ًَتق الاجن اًلعري ابٔلب اًطوًي، . ؽدة

ونذا اًؾىس، ًُس ذٛك ٕاَّل ٌَؾرب دون ابطف ألدم رمام تَقت ؼلوهلم، فٕان ذٛك ٔآؼغم من ثوًَد ا٢كواد 

ة، وحرهَة ا٢كؾادن ألرضَة، وٞك ضف خَلَ ٔآزسار .  (اًىظَاًو

وَّلجن ا٢كلفػ كال ًحؾغ ٔآؼَان ؼُصٍ
(5)

و : فٌغر تؾضِم ٕا  تؾغ مث كاًوا" ٔآي ألدم ٔآؼلي؟: " ًؾهل ٔآراد ٔآظهل ُو

ًُسوا تذٛك، فٕاَنم مَىوا نثريًا من ألرض، : "، كال"فارس: "فاريس، جفروا حبسة ما ختَي ٔلحدضم، فلاًوا

ووخدوا ؼغاميً من ا٢كٜك، وفَحوا ؽَل نثرٍي من آكَق، ًوحر فهيم ؼلد ألمر، زفا اس خًدطوا صُئًا تؾلوهلم، وَّل 

: كال" اًِيد: "كاًوا" ٔآحصاب طرفة: "كال" اًعني: "كاًوا" ٔآحصاب ظيؾة: "كال" اًروم: "كاًوا" اتخدؼوا صُئاً 

" آكزر: "كاًوا" الكب خمخَسة: "كال" اً ك: "كاًوا"   خَق ٝك: "كال" اًسودان: "كاًوا" ٔآحصاب فَسفة"

ٔآما ٕاهين ما ٔآردُت موافلذنك ًوىن ٕاذا فاثين : "مث كال" اًؾرب: "فلال!"  من؟: "فلاًوا هل" تلر سامئة: "كال

ٕاذا نيت ٔآان فري ؼريب فلد فاثين  ضف ابَّلهدساب ٕاٍهيم، فال : ٔآي" حغي من اًًس حة فال ًفوثين من ا٢كؾرفة

ٕان اًؾرب حوكت ؽَل فري مثي ًِا، وَّل آَٓثر ٔآ رت، تي ضم : "مث كال. ًًدقي ؽيّل ٔآن ًفوثيت اًؾ١ك تبٔحوال اًياس

ضارك ضف مُسورٍ  خفضي مببِودٍ، ٌو من، وساكن صؾر ؤآدم، جيود ٔآحدضم تلوثَ وَّل ًحايل، ًو ٔآحصاب ٕاتي ـو

لدح ما صاء  عــ اًىشء تؾلهل فِىون كدوة، وتفؾهل فِعري جحة، و سن ما صاء فِتسن، ًو ومؾسورٍ، ًو

فِلدح، ٔآدجهتم ٔآهفسِم، ورفؾهتم طممِم، ؤآؽَهتم كَو م ؤآًسًهتم، ف١ك ٍزل حداء ٝك فهيم وحداؤضم ضف ٔآهفسِم، 

حىت رفػ هلم اًفخر، وتَؿ  م ٔآ ف اٙكهر، وخمت هلم مبَىِم اٗكهَا ؽَل اٗكُر، وافذخح دًيَ وخالفذَ  م ٕا  

: ألؼراف  (ٕان ألرض ٞك ًورهثا من ٌضاء من ؼحادٍ واًؾاكدة ٌَمخلني  ) :اْكرش، ؽَل آكري فهيم وهلم فلال

128 .

. اىهتىى الكم اجن ا٢كلفػ". زفن وضػ حلِم خرس، ومن ٔآىىر فضَِم خعم، ودفػ اْكق ابٌَسان ٔآهحت ٌَبيان

. وانَُم اب٢كذهور ٔآداًب وفعاحة، وهل تالفة وردُا من حِاض اًؾرب، فرش ا تني ٔآكراهَ تبٔنــ ألدب

وخاءت فهيم آَٓثر هحوًَ، وضف اًلرآٓن من ظفات اًؾرب ما َّل ٍىون ًقريضم، فلد وظفِم ابًىرم اًؾغمي، واًعرب 

اًاكمي، وذهر ؼهنم من آكعال ما ٠ك ًذهر مثهل، ٔآو كًرة مٌَ ًحاطف ألدم، وحس حم ٔآهَ اخذارضم حمطًا ًرحال 

. دًيَ، وُحامًة ًرشًؾخَ، ؤآهعارًا ٗكًيَ

                                                 
 278/ 3حٌؼمي حٌف٠َي   (1)

 404/ 3 ؛ حٌّؼَفش ٚحٌظخ٠ٍن 12/46وِٕ حٌؼّخي   (2)

 64/ 2 ؛ حٌفظق حٌىز١َ فٟ ُٟ ح٠ٌِخىس حٌٟ حٌـخِغ حٌٜغ١َ 97/ 4حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ   (3)

 . ٘ـ 204٘ٛ حٌٕٔخرش ٘٘خَ حرٓ حٌٔخثذ حٌىٍزٟ حٌّظٛفٝ ٕٓش   (4)

 . ٘ـ 142ِٓ ػٍّخء ح٩ٓ٦َ حٌّ٘خ١َ٘ ؛ ٚ٘ٛ فخٍٟٓ حٌٕٔذ ؛ ٚحّٓٗ ػزي هللا حرٓ حٌّمفغ ؛ طٛفٟ ٕٓش   (5)
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ي ثوخد ٔآمة من ألدم ثؾرف ٔآظوًِا وفروؼِا، صؾحًا وكدًٍَك وؼامرًة وتطيًا وخفذًا وفعًٍَك ٕا  فري ذٛك من  ُو

تَواتهتا ا٢كؾروفة، ؤآحواًِا ا٢كبًٔوفة، وماكررما اًؾاًَة، وفضائَِا اًسامِة؟ فِم جنوم ألرض، مهنا آكَفاء 

اًراصدون، ومهنا ألمئة ا٢كِخدون، وفهيا اًؾَامء اًؾامَون، وٕان اكن ًوخد ضف فريضم فَِم اْكظ ألوفر، وهلم 

. اًيعُة الٔنرب

 وؼن ذي اًرمة ضف اًؾرب الكم خامػ وذهر واسػ، وكد سًال زَّيد دـفاًل اًًساتة ؼن فضائي اًؾرب فلال
(1)

 :

: ؼن خعاًِا آكاظة  ا، فلال: ٔآي" فبٔخربِن ؼن مرض: "كال" اّكاََُة ٌَظن، وإَّلسالم ٢كرض، واًفذية ًرتَؾة"

ٕاسؾاف ألؼَان ضف "اىهتىى كول ظاحة ". فاخر جىٌاهة، واك ر جمتمي، وحارب تلُس ففهيا اًفرسان واًيبوم"

". ٔآوساب ٔآُي ؼامن

 

دفطان وؽدانن، وخرج من الكُام :  ثؾود ٔآوساب اكفة اًلدائي اًؾرتَة ٕا  خذمني ؼغظني ُام:-ٔآظول اًؾرب

ألزد ومذجح وطمدان ونيدة وٓكم : زفن دفطان خرحت كدائي. صؾوب ؽدًدة، وحامُري ـفرية، وكدائي نثرية

وخذام وؽامٍك وطئ وخثؾم وخوَّلن وفريضم من كدائي تين دفطان اًىربى اًىثرية، واكن مسىن تين دفطان 

. اٍظن ضف اًحداًة، مث اوساحوا صامَّل ضف ف ات اتًَة ٔآطمِا ما اكن تؾد اَنَار سد مبٔرب

ؤآما تيو ؽدانن وضم زصحي وٗك هيب ٝك ٕاسامؼَي اٙكتَح جن ٕاجراُمي آكََي ؽَهيام اًسالم، فلد جضؾحوا ايل 

ام ا٢كوظوفان تبَٔنام زصحي وٗك ٕاسامؼَي اٙكتَح جن ٕاجراُمي آكََي : صؾوب، ٔآطمِم مرض إكراء ورتَؾة اًفرس، ُو

. ؽَهيام وؽَل هحٌُا اًعالة واًسالم

يلسم تيو ُوازن : كُس وخٌدف، وثفرؼت من كُس كدائي نثرية مهنا: ايل فركذني ؼغظخني ُام" مرض" ًو

طفان وفِم وؽدوان وفريضم من كدائي كُس ؼَالن، وثفرؼت من خٌدف كدائي نثرية مهنا : وزلِــ وسَمي ـو

ذًي واًلارة ؤآسد ونياهة، وخرحت من كدٍَك نياهة تطون نثرية، وزُرة ُذٍ  متمي وضحة وثمي اًرابب ومًزية ُو

تيو فِر جن ماٛك جن اًيرض جن نياهة جن خزمية جن مدرنة جن ٕاًَاس جن مرض : اًحطون عم كٌرش، وكٌرش ضم

جن ىزار جن مؾّد جن ؽدانن من ذًرة اٙكتَح ٕاسامؼَي جن آكََي ٕاجراُمي ؽَهيام اًسالم، وكٌرش ضم كوم رسول 

: ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، وكوم ٔآيب جىر اًعدًق ومعر اًفاروق وؼامثن ذي اًيورٍن وؽيل ٔآيب اْكس يني

 .اْكسن واْكسني ريض ٝك ؼهنم ٔآمجؾني

 

  :كدٍَك كٌرش

"وضوة اًطرب ضف اترخي خاََُة اًؾرب"ضف نخاتَ " اجن سؾَد ألهدًيس"ذهر 
(2)

ٔآن كٌرش ضم وٗك اًيرض جن : 

ذهر اًحهيلي ٔآن كٌرضًا ٠ك حىن جسمى  ذا الامس حىت كرصِا : مث كال. نياهة، وضم مؾدن اًيحوة وآكالفة واًرشف

كيص جن الكب رئُسِا
(3)

. فؾغمت من ذٛك اْكني، وكد ٔآرخت اًؾرب من حِيئذ- ٔآي مجؾِا حول اْكرم  - 

ِا اًقَحة واًعوٌك ًلال ًِا: وكِي اًلرش، وعم مؾروفة ٕا  : ٕامنا مسَت كٌرضًا ابمس داتة ضف اًحتر ثَخلم دواتَ، ًو

. اًَوم

                                                 
 .ىغفً رٓ كٕظٍش حٌٔيٟٚٓ ِٓ رٕٟ رىَ رٓ ٚحثً : ٘ٛ حٌٕٔخرش  (1)

 322/ 1ٔ٘ٛس حٌطَد فٟ طخ٠ٍن ؿخ١ٍ٘ش حٌؼَد    (2)

 .٘ٛ حٌـي حٌَحرغ ١ٌٔئخ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ   (3)
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ؼن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآهَ كال": ا٢كؾاكي ضف فضي كٌرش"ومن نخاب 
(1)

فضي ٝك كٌرضًا ثس حػ " : 

ٔآهَ مهنم، ؤآن ٝك ٔآىزل فهيم سورة ضف نخاتَ اًؾٍزز ٠ك ًذهر فهيا ٔآحدًا فريضم، ؤآَنم ؼحدوا ٝك ؼرش : خعال

". س يني ما ؼحدٍ ٔآحد كدَِم، ؤآن ٝك هُصضم ًوم اًفِي، ؤآن آكالفة واًسداهة واًسلاًة فهيم 

. وظار ًلٌرش اْكرم. من وٗكٍ اًيرض جن نياهة فِو من كٌرش، ومن ٠ك ً٘كٍ فَُس تلر : وكال اجن حزم

. اىهتىى كول اجن سؾَد ألهدًيس. ؤآخرحوا ٕا  ضوايح مىة سا ر نياهة، فاكن هلم اًرشف تذٛك

 

زفهنم اًييب محمد ا٥كخار ظَل ٝك ؽَََ وآهٓل . فلٌرش ضم ٔآظي اًؾرب ؤآزصهحا وس حًا، وضم ملدمون ضف لك صئ

وس١ك، ومهنم اًعدًق واًفاروق وذا اًيورٍن ؤآاب اْكس يني ريض ٝك ؼهنم، ومهنم اًؾرشة ا٢كخرشٍن ابّكية، وضم 

سدهة اًحُت اْكرام، ؤآُي سلاًة اْكبَج، وفهيم آكالفة حِر هّط رسول ٝك ٔآهَ س َىون من كٌرش ٕازيا 

ؼرش خََفة ًؾّز ٝك  م دٍن إَّلسالم، وكد ٔآفرد ٝك هلم سورة إبمسِم ضف اًلرآٓن اًىرمي ٠ك ًذهر فهيا كوم 

ىفهيم ٔآَنم كوم رسول ٝك وخالظة سالٌك خََي اًرمحن . فريضم، ضف سورة كٌرش، وعم مزية هلم دون اًياس ٍو

. ٕاجراُمي ؽَََ اًسالم

 

وَّل ابًغ١ك واًحقي، وٕان ضف - خال كٌرش اًغواُر – ٔآَنا اكهت َّل حرىض ابًقزو واًقارات : ومن مبٓ ر كٌرش

ونذٛك فٕاَنا ٠ك ثلدي ابًؤآد . حادزة حَــ اًفضول ٗكًَي ؽَل رفغ كٌرش ٌَغ١ك واًحقي ؽَل اًياس وخاظة مبىة

واكن من فضاهئم ٔآن مّن ٝك ؽَهيم ابَّٕلًالف؛ فبٔـياضم . وَّل ابٗكخول مبن ًلػ ضف ٔآًدهيم ٔآزسى من اًًساء

ف١ك خيضؾوا ٢كٜك و٠ك ٌس خؾحدضم سَطان ٔآحٌيب، و٠ك ًدفؾوا ٔآي صئ ؼهنم ٢كٜك من ا٢كَوك، تي . وحؾَِم ًلاحاً 

ونذٛك فبٔهَ ٠ك جُس ىب ك  امرٔآة كرص َة. اكهت ا٢كَوك ثبئت ٕا  مىة وثؾغم اًحُت اْكرام ؤآُهل
(2)

 .

وكد خاء ٔآن ٔآُي مىة فامي مىض من اًزمان اكهوا ًعَون ؼيد ابب اًىؾحة ؽَل حٌا ز من مات من أل اف 

وتؾغ اًياس جََسامح ضف اًعالة . وكٌرش، واكهوا خيرحون ِبيا زضم من ابب تين صُدة دون سواضم ٓكعوظَهتم

ؼيد ابب اًىؾحة ابًًس حة ًقري كٌرش وأل اف، وجسامح ٔآًضًا ضف ٕاخراج حٌا ز فريضم من ابب تين صُدة
(3)

 .

 

ماكرم كٌرش
(4)

كال ُضام اجن اًسائة اًلكيب، اىهتىى اًرشف من كٌرش ضف اّكاََُة ووظي ضف إَّلسالم ٕا   :

ُامش، ؤآمِة، وهوفي، وؼحد اٗكار، ؤآسد، وثمي، وخمزوم، وؽدي، ومجح، : ؼرشة ُر  من ؼرشة ٔآتطن، وضم

. وسِم

، وعم ٔآن ٌسلي اْكبَج ضف اّكاََُة، وتلي "اًسلاًة"اًؾحاس جن ؼحد ا٢كطَة واكهت هل : واكن من تين ُامش

، وعم ٔآَّّل ًخلكم ٔآحد ضف ا٢كسجد اْكرام جرفر وَّل صمر، وَّل ٍرفػ "اًؾامرة"ذٛك هل ضف إَّلسالم، واكهت هل ٔآًضًا 

. ظوت، اكن اًؾحاس ريض ٝك ؼيَ ٍهناضم ؼن ذٛك

، وٕاذا اكهت ؼيد رخي ٔآخرهجا ٕاذا محَت "راًة كٌرش"اكهت ؼيدٍ اًؾلاب . ٔآتو سفِان جن حرب: ومن تين ٔآمِة

. اْكرب، فٕان احمتؾت كٌرش ؽَل ٔآحد ٔآؼطٍو اًؾلاب، وٕان ٠ك جيمتؾوا ؽَل ٔآحد رٔآسوا ظاحهبا وكدمٍو

                                                 
 608/ 5 ؛ فظق حٌمي٠َ ٌٍ٘ٛوخٟٔ 24/ 10 ؛ ِـّغ حٌِٚحثي ١ٌٍٙؼّٟ 775/ 2ٛل١ق حٌـخِغ حٌٜغ١َ ٠ُٚخىطٗ ٥ٌٌزخٟٔ   (1)

 365/ 11حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ   (2)

 317/ 1ٗفخء حٌغَحَ رؤهزخٍ حٌزٍي حٌلَحَ   (3)

 ؛ حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن 133-131/ 1 ؛ حٌـَٛ٘س فٟ ٔٔذ حٌٕزٟ ٚأٛلخرٗ حٌؼَ٘س 217-216/ 2حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ   (4)

 118-117/ 24 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 251/ 9حٌـخ١ٍ٘ش لزً ح٩ٓ٦َ 
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، وعم مال اكهت خترخَ من ٔآمواًِا وحرفد تَ مٌلطؾي "اًرفادة"اْكارث جن ؽامر واكهت ٕاًََ : ومن تين هوفي

. اْكاج

لال و"اْكجاتة"مػ " اًسداهة"و" اٌَواء"ؼامثن جن طَحة اكن ٕاًََ : ومن تين ؼحد اٗكار ضف تين ؼحد " اًيدوة"، ًو

. اٗكار

، وذٛك ٔآن رؤساء كٌرش ٠ك ٍىوهوا جيمتؾون "ا٢كضورة"ًٍزد جن زمؾة جن ألسود، واكهت ٕاًََ : ومن تين ٔآسد

. ؽَل ٔآمر حىت ًؾرضٍو ؽَََ، فٕان وافلَ والاضم ؽَََ، وٕاَّل ختري فاكهوا ٔآؼواان

، وعم اٗكَّيت وا٢كقرم؛ واكن "ألص ياق"ٔآتو جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ اكهت ٕاًََ ضف اّكاََُة : ومن تين ثمي

. ٕاذا احمتي صُئا ٌسبٔل فَِ كٌرش سدهة وٕاحامهل من ًيغر فَِ وٕان ٔآمحهل فرٍي خذًٍو

، فبٔما اًلدة فٕاَنم اكهوا ًرضتوَنا، مث جيمؾون ٕاٍهيا "ألؼية"و" اًلدة"خاٗك جن اًوًَد اكهت ٕاًََ : ومن تين خمزوم

. ما جيِزون تَ اّكُش، ؤآما ألؼية فٕاهَ اكن ٍىون ؽَل خِي كٌرش ضف اْكرب

ضف اّكاََُة وذٛك ٕاذا وكؾت تني كٌرش " اًسفارة"معر جن آكطاب ريض ٝك ؼيَ، اكهت ٕاًََ : ومن تين ؽدي

. وفريضم حرب تؾثٍو سفريا ٔآو ٕان انفرضم يح ا٢كفاخرة تؾثٍو مفاخرا، ورضوا تَ

. ، وعم ألزَّلم اكن ُو اٙكي جيري ذٛك ؽَل ًدًَ"ألٌسار"ظفوان جن ٔآمِة، واكهت ٕاًََ : ومن تين مجح

. اًيت ٌسموَنا لًِٓهتم ٕاًََ" ألموال"و" اْكىومة"اْكارث جن كُس، واكهت ٕاًََ : ومن تين سِم

فِذٍ ماكرم كٌرش اًيت اكهت ضف اّكاََُة، وعم اًسلاًة واًؾامرة واًؾلاب واًرفادة واْكجاتة واًيدوة واٌَواء 

وا٢كضورة وألص ياق واًلدة وألؼية وألٌسار واْكىومة وألموال ا٤كبرة ًلًِٓة، واكهت ٕا  ُؤَّلء اًؾرشة من 

َّهتم ًخوارزون ذٛك اكجراّ ؼن اكجر، فلام إَّلسالم فوظي ذٛك هلم . اًحطون اًؾرشة ؽَل حال ما اكهت ضف ٔآّوً

 .ونذٛك لك  ف من  ف اّكاََُة، ٔآدرنَ إَّلسالم فوظهل

 

ٔآحادًر هحوًة ضف فضي كٌرش
(1)

:  

ٔآن كذادة جن اًيؾامن اًَغَفري ريض ٝك ؼيَ وكػ ضف كٌرش فكٔهَ انل مهنم، فلال : ٔآخرج إَّلمام ٔآمحد واًطرباِن

رمال َّي كذادة، َّل جسنبا كٌرضًا، فٕاهم ًؾٜك ٔآن حرى مهنم رخاًَّل حزدري معُٜك "رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك 

"من ٔآؼامهلم وفؾُٜك مػ ٔآفؾاهلم، وثقحطِم ٕاذا رٔآٍهتم؛ ًوَّل ٔآن ثطقَى كٌرش ٔلخربهتم ابٙكي هلم ؼيد ٝك
(2)

. 

ا، ًووَّل ٔآن ثحَطر : "ؼن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآهَ كال ا، وثَؾَاموا مهنا وَّل ثُؾَِّمُو موا كٌرضًا وَّل ثَخلَدمُو كّدِ

"كٌرش ٔلخربهتا مبا ًِا ؼيد ٝك ؼز وخي
(3)

. 

اٍمتسوا ألماهة ضف كٌرش؛ فٕان ألمني "كال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك : ؼن ٔآيب ٍُررة ريض ٝك ؼيَ كال

"من كٌرش هل فَْضي ؽَل ٔآمني َمْن سواضم، وٕان كويا كٌرش هل فضالن ؽَل كوّيِ َمْن سواضم
(4)

 .

امجػ يل : "ؼن رفاؽة جن رافػ ريض ٝك ؼيَ ٔآن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كال ًؾمر ريض ٝك ؼيَ

َّي رسول ٝك ُآدخَِم ؽََم : جفمؾِم معر ؼيد تني رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك مث دخي ؽَََ فلال" كومم

هؾم، فِيا حَفاؤان، : كاًوا" ُي فِنك ٔآحد من فريمك؟: "فبأتضم فلال: كال". تي ٔآخرج ٕاٍهيم: "ٔآن خترج ٕاٍهيم؟ كال

                                                 
 100-97/ 3ك١خس حٌٜلخرش   (1)

 6/ 19 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 135/ 45ِٕٔي أكّي ١  حٌَٓخٌش   (2)

 ؛ حٌٕٔش ٨رٓ أرٟ 278/ 1 ؛ ِٕٔي حٌ٘خفؼٟ 64/ 9 ؛ ك١ٍش ح١ٌٚ٤خء 112/ 2 ؛ ِٕٔي حٌزِحٍ 622/ 2ف٠خثً حٌٜلخرش ٨رٓ كٕزً   (3)

 637/ 2ػخُٛ 

 356/ 11 ؛ ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٝ حٌٍّٟٛٛ 127/ 3حٌّؼـُ ح٢ٓٚ٤ ٌٍطزَحٟٔ   (4)
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حَفاؤان مٌا، وتيو ٔآخواثيا مٌا، ومواًَيا مٌا، ؤآهمت ٔآَّل جسمؾون؟ ٕاْن : "فلال. وفِيا تيو ٔآخواثيا، وفِيا مواًَيا

َاٍؤ ٕاَّل ا٢كخلون، فٕان نيمت ٔآًوئم فذاك؛ وٕاَّل فاهغروا َّل ًبئت اًياس ابٔلؼامل ًوم اًلِامة وثبٔثون ابٔلزلال . ٔآًو

"َّي ٔآهيا اًياس ٕان كٌرضًا ٔآُي ٔآماهة، زفن تقاضم اًؾوا ر ٔآهحَ ٝك مبيخًرَ: "، مث رفػ ًدًَ فلال"ؼينك فٌُؾرض
(1)

.
 

 

دخي : وكٌرش ٔآزسع اًياس ْكاكًا تَ ؽَََ اًسالم فلد ٔآخرج إَّلمام ٔآمحد ؼن ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، ٔآَنا كاًت

و ًلول فَام خَس : كاًت". َّي ؽائضة كومم ٔآزسع ٔآميت يب ْكاكاً : "ؽيلا رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ُو

حزمع : كَت" وما ُو؟: "كال. ًلد دخَت ؤآهت ثلول الكمًا َذَؼرِن- حؾَين ٝك فداك - َّي رسول ٝك : كَت

". جس خخَهبم ا٢كياَّي، وثيَفس ؽَهيم ٔآمهتم: "ودم ذاك؟ كال: ، كَت"هؾم: "تم ْكاكًا كال" ٔآمذم"ٔآن كوسم ٔآزسع 

". َدىَبً ًبلٔك ٔآصّداٍؤ ِضؾافََ حىت ثلوم ؽَهيم اًساؽة: "هَــ اًياس تؾد ذٛك ٔآو ؼيد ذٛك؟ كال: فلَت: كاًت

ىَب : كال اّكيادب اًيت ٠ك ثيخت ٔآحٌتهتا: واٗكا
(2)

: كال". َّي ؽائضة ٔآول من هيٜك من اًياس كومم: "وضف رواًة. 

َّل، ًوىن ُذا اْكي من كٌرش جس خخَهبم ا٢كياَّي، وثيَفس اًياس ؼهنم، : حؾَين ٝك فداك، ٔآمن مُس؟ كال: كَت

"ضم ُظَْة اًياس فٕاذا َُىوا ُٜك اًياس: "زفا تلاء اًياس تؾدضم؟ كال: كَت. ٔآول اًياس ُالاكً 
(3)

 .

 

و٢كّا كال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك
(4)

 فلد وحة "كدموا كٌرضًا وَّل ثَلدموُا وثؾَموا مهنا وَّل ثؾَموُا " : 

ُو رسول ٝك محمد ؤآمحد وا٢كايح : ٔآن هلدم وسة رسول ٝك ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ثرباكً تَ وجرشفًا، فٌلول

واْكا  واًؾاكة اٙكي ًُس تؾدٍ هيب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك جن ؼحد ٝك اٙكتَح جن ؼحد ا٢كطَة صُدة إكد جن 

ُامش معرو اًؾال جن ؼحد مٌاف وامسَ ا٢كقرية جن كيص وامسَ ًزد جن الكب وامسَ حىمي وكِي ؼروة جن مرة 

جن وؾة جن ًؤي جن فاًة جن فِر جن ماٛك جن اًيرض وامسَ كُس جن نياهة جن خزمية جن مدرنة وامسَ ؽامر 

وٕان َمن س حق هلم اًفضي من ٝك ضم كٌرش كوم رسول ٝك . جن ٕاًَاس جن مرض جن ىزار جن مؾّد جن ؽدانن

ْنٌر َٛك وًلومم): ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كال ٝك ؼز وخي َُ َٙكِ ا  .  44: اًزخرف  (َوٕاه

 

تطون كٌرش
(5)

 - :

ومهنم ٔآ ف آكَق ٔآمجؾني س َدان محمد ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ : تيو ُامش جن ؼحد مٌاف جن كيص جن الكب

وؽيل وحؾفر وؼلِي تيو ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم، ومحزة واًؾحاس تيو ؼحد ا٢كطَة ريض ٝك ؼهنامػ واْكسن 

. واْكسني س َدا ص حاب ٔآُي اّكية ريض ٝك ؼهنام

وضم ُر  ؼحَدة جن اْكارث، وراكهة جن ؼحد ًٍزد جن ُامش جن : مث تيو ا٢كطَة جن ؼحد مٌاف جن كيص

و محمد جن ٕادٌرس جن اًؾحاس جن ؼامثن جن صافػ جن اًسائة جن : ا٢كطَة، ومن تين ا٢كطَة إَّلمام اًضافؾي، ُو

. ؼحَد جن ؼحد ًٍزد جن ُامش جن ا٢كطَة جن ؼحد مٌاف جن كيص جن الكب

                                                 
 46/ 5 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 176/ 9ِٕٔي حٌزِحٍ   (1)

 66-65/ 41ِٕٔي أكّي ١  حٌَٓخٌش   (2)

 514-513/ 40ِٕٔي أكّي ١  حٌَٓخٌش   (3)

 25/ 10 ؛ ِـّغ حٌِٚحثي 196/ 1 ؛ حٌٕٔٓ حٌٜغ١َ ٌٍز١ٙمٟ 112/ 2 ؛ ِٕٔي حٌزِحٍ 622/ 2ف٠خثً حٌٜلخرش ٤كّي رٓ كٕزً   (4)

 ؛  ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٨رٓ كَِ 41/ 11 ؛ أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ 439/ 1 ؛ ٔٔذ ل٠َٖ 46/ 1ح٦ٔزخٖ ػٍٝ لزخثً حٌَٚحس    (5)

  ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ ٨رٓ ليحِش حٌّمي176ٟٓ/ 1
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رتَؾة جن ؼحد مشس واٗك صُدة وؼخحة، واتيَ ٔآتو : وضم ٔآخفاذ وتطون، مهنم: مث تيو ؼحد مشس جن ؼحد مٌاف

: ومهنم. مٌَ ؼحد ٝك جن ؽامر جن هٍرز جن حدَة جن ؼحد مشس: حدَة جن ؼحد مشس: ومهنم. حذًفة جن ؼخحة

ٔآمِة الٔنرب جن ؼحد : ومهنم. ؼحد اًؾزى جن ؼحد مشس، ومٌَ ٔآتو اًؾاص جن اًرتَػ جن ؼحد اًؾزى جن ؼحد مشس

آٓل ٔآيب سفِان جن حرب جن ٔآمِة، وآٓل ٔآيب ٔآحِحة سؾَد جن : مشس جن ؼحد مٌاف وفهيم تطون ؤآخفاذ، مهنم

مهنم ؼامثن جن ؼفان جن ٔآيب اًؾاص ريض ٝك : اًؾاص جن ٔآمِة واٗك خاٗك ومعرو ؤآابن، وآٓل ٔآيب اًؾاص جن ٔآمِة

. مهنم ؼخاب جن ٔآس َد جن ٔآيب اًؾَط: ؼيَ، ومعَ اْكنك جن ٔآيب اًؾاص واٗك مروان، وآٓل ٔآيب اًؾَط جن ٔآمِة

ؾرف تًَِ ابًؾحالت: ومهنم . ٔآمِة ألظقر، ًو

. مهنم ُحدرَي جن مطؾم جن ؽدي جن هوفي: مث تيو هوفي جن ؼحد مٌاف

مهنم خدجية تًت خوً٘ك جن ٔآسد زوج اًيايب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ واًزتري : مث تيو ٔآسد جن ؼحد اًؾزى جن كيص

. جن اًؾوام جن خوً٘ك جن ٔآسد، وحىمي جن حَزام جن خوً٘ك

ار جن كيص ار، وؼامثن جن طَحة جن : مث تيو ؼحد اٗكا مهنم معؾة جن معري جن ُامش جن ؼحد مٌاف جن ؼحد اٗكا

. ٔآيب طَحة جن ؼحد اًؾزى جن ؼامثن جن ؼحد اٗكار، وصُدة جن ؼامثن جن ٔآيب طَحة

. مهنم طََة جن معري، وكد اهلرضوا: مث تيو ؼحد جن كيص جن الكب

رة جن الكب اًس َدة آٓمٌة تًت : وضم ٔآخوال س َدان رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، ومهنم ٔآم اًييب: مث تيو ُز

رة جن الكب، ومهنم ة جن ؼحد مٌاف جن ُز سؾد جن ٔآيب وكاص، وؼحد اًرمحن جن ؼوف، وإَّلمام اجن : ُو

ري . صِاب اًُز

مهنم َآتو جىر اًّعدًق، وطَحة جن ؼحَد ٝك، وؼحد ٝك جن خدؽان، ؤآم : مث تيو ثمي جن مّرة جن وؾة جن ًؤي

. ا٢كؤمٌني اًس َدة ؽائضة

س َــ ٝك ا٢كسَول خاٗك جن اًوًَد جن ا٢كقرية، : وضم ٔآخفاذ، مهنم: مث تيو خمزوم جن ًلغة جن مرة جن وؾة

َّاش جن ٔآيب رتَؾة، ؤآم ا٢كؤمٌني ٔآم سَمة : واْكارث جن ُضام، واجن ٔآخَِ ؼىرمة جن ٔآيب هجي جن ُضام، وؼ

. تًت ٔآيب ٔآمِة جن ا٢كقرية

. وضم ُر  معر جن آكطاب، وسؾَد جن ًزد، وهؾمي جن اًيحام: مث تيو ؽدي جن وؾة جن ًؤي

ؼامثن وكدامة وؼحد ٝك، ومهنم ظفوان : مهنم تيو مغؾون: مث تيو مجح جن معرو جن ُعَط جن وؾة جن ًؤي

. جن ٔآمِة جن خَــ

ضام اتيا اًؾاص جن وائي: مث تيو سِم جن معرو جن ُعَط جن وؾة جن ًؤي . مهنم معرو ُو

اًفارس اًضِري معرو جن ؼحد ود جن ٔآيب كُس، وُسَِي جن معرو جن ؼحد : ومهنم: مث تيو ؽامر جن ًؤي جن فاًة

. سودة تًت زمؾة: مشس، ؤآم ا٢كؤمٌني

و ُالل جن : مث تيو ثمي ألدرم جن فاًة و اٙكي ٔآمر اًرسول تلذهل ًوم فذح مىة، ُو مهنم اجن خطي اًضاؼر، ُو

. ؼحد ٝك جن ؼحد مٌاف جن ٔآسؾد جن خاجر جن هحري جن ثمي ألدرم

ٔآمني ُذٍ ألمة ٔآتو ؼحَدة ؽامر جن ؼحد : تيو اْكارث جن فِر، ومهنم: وضم كدََخني، الاو : مث تيو فِر جن ماٛك

حااك جن كُس : تيو حمارب جن فِر، ومهنم: والٓخرى. ٝك جن اّكراح ُضار جن آكطاب جن مرداس، واًضا

. اًفِري
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. كٌرش اًغواُر، وكٌرش اًحطاح: اكهت كٌرش ثيلسم ؽَل ؼِد رسول ٝك ٕا  فركذني

ُامش وا٢كطَة وؼحد مشس ) وفهيم اًؾز واًيحوة وآكالفة وجماورة اًىؾحة، وضم تيو ؼحد مٌاف :كٌرش اًحطاح

رة جن الكب، وتيو ثمي جن (وهوفي ، وتيو ؼحد اٗكار، وتيو ٔآسد جن ؼحد اًؾزى، وتيو ؼحد جن كيص، وتيو ُز

مرة، وتيو خمزوم جن ًلغة، وتيو سِم، وتيو مجح، وتيو ؽدي جن وؾة، وتيو ؽامر جن ًؤي ٕاَّل تين مؾَط 

الل جن ماٛك، وتيو ُالل جن ٔآَُة من تين اْكارث جن فِر  وكِي هلم ". ُر  ٔآيب ؼحَدة اجن اّكراح"ُو

ٔلَنم دخَوا مػ كيص جن الكب ألتطح" كٌرش اًحطاح"
(1)

 .

ا ؤآكامت اًحطون اًلرص َة الٓخرى تغواُُر
(2)

تيو ثمي ألدرم جن فاًة جن فِر، :  وضمكٌرش اًغواُر، فسموا 

. وتيو مؾَط جن ؽامر جن ًؤي، وتيو حمارب وتيو اْكارث اتيا فِر، فِؤَّلء كٌرش اًغواُر

 تيو سامة جن ًؤي، وتيو اْكارث جن ًؤي، :وضموكوم مهنم ًُسوا من كٌرش اًغواُر وَّل من كٌرش اًحطاح، 

ؾرف وٗكٍ . وتيو خزمية جن ًؤي، وتيو سؾد جن ًؤي، وتيو ؼوف جن ًؤي "تخين انحِة"فزنل سامة تؾامن ًو
(3)

 ،

دؼون " تين ُزان"وتيو اْكارث دخَوا ضف  "حضم" من كدٍَك ؽزنة ًو
(4)

دؼون " صُدان"، وتيو خزمية ضف  ًو

ؽائذة كٌرش: وًلال هلم" تيو ؽائذة"
(5)

"سؾد تياهة: "وًلال هلم" صُدان"، وتيو سؾد ضف 
(6)

، وتيو ؼوف ضف 

وضم تيو مرة جن ؼوف" ذتَان"
(7)

 .

 

: تيو ثمي ؼضرية ٔآيب جىر اًعدًق

ضم ؼضرية آكََفة اًراصد س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، واًعحايب اّكََي س َدان ": ثمي جن مرة"تيو 

ياك من ٍىذهبا خطبٔ (اًخظي): واًًس حة ٕا  تين ثمي. طَحة جن ؼحَد ٝك ريض ٝك ؼيَ ، فِياك (اٍمتظي): ، ُو

ياك تطن . فرق تني ثمي ومتمي، فذمي تطن من تطون كٌرش، ٔآما متمي فِىي كدٍَك هحرية من كدائي مرض اًؾدانهَة ُو

و  " ثمي اًرابب: "من كدٍَك كٌرش، ؤآًضاً " تيو ثمي ألدرم جن فاًة"ٔآخر ًدضاتَ امسَ مػ تين ثمي جن مرة ُو

. ٔآحد كدائي خٌدف ا٢كرضًة اًؾدانهَة

 

ضم وتيو ؼحد مٌاف، وتيو ٔآسد، " ا٢كطَحني"تيو ثمي ضم ٔآحد تطون كٌرش اًحطاح، نام ٔآَنم من ٔآحصاب حَــ 

رة، وتيو اْكارث جن فِر ، وكد صِد س َدان "اًفضول"وضم ٔآًضًا من ا٢كحادٍرن واًلامئني ؽَل حَــ . وتيو ُز

س َد تين ثمي ضف زماهَ، " ؼحد ٝك جن خدؽان اًخظي"رسول ٝك ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ُذا اْكَــ ضف دار 

رة، : واكن ٔآحصاب ُذا اْكَــ ضم تيو ُامش وتيو ا٢كطَة اتيا ؼحد مٌاف، وتيو ٔآسد جن ؼحد اًؾزى، وتيو ُز

ذا اْكَــ اكن ٔآفضي حَــ ؼلدٍ اًؾرب، وذات مرة ُذهر ُذا اْكَــ ؼيد س َدان رسول ٝك . وتيو ثمي - ُو

تؾد اهدضار اٗكؼوة إَّلسالمِة فلال- ظَل ٝك ؽَََ وس١ك 
(8)

دار ؼحد ٝك  مػ معوميت حَفًا ضف صِدُت  ًلد": 

                                                 
 .ٟ٘ رطلخء ِىش حٌّىَِش رـٛحٍ حٌىؼزش حٌَّ٘فش   (1)

 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ 137/ 6ط٠ٌٙذ حٌٍغش : أٞ أػخٌٟ ؿزخي ِىش ؛ ٚل١ً رظٍٙٛ ؿزخي ِىش أٞ هٍفٙخ ؛ ٚل١ً رخٌزٛحىٞ كٛي ِىش ؛  حٔظَ  (2)

 247/ 3 ؛ حٌّلىُ ٚحٌّل٢١ ح٤ػظُ 485/ 12

 ؿٕٛد ٗزٗ حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش  (3)

 2/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٨رٓ حٌىٍزٟ 175/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ 45/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (4)

 2/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ حٌىٍزٟ 174/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ 45/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (5)

 2/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ حٌىٍزٟ 175/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٨رٓ كَِ 45/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (6)

 2/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ حٌىٍزٟ 175/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ 43-42/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (7)

 134/ 1 ؛ ١َٓس حرٓ ٘٘خَ 261/ 1ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش ٨رٓ وؼ١َ   (8)
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وضف رواًة ٔآخرى". ما ٔآحةُّ ٔآن يل تَ محَر اًياؾم، وًو دؼَُت تَ ضف إَّلسالم ٔلحدُت  !جن خدؽان
(1)

ًلد : "

ؽَل  اًفضولَ  ًو دؼَُت تَ ضف إَّلسالم ٔلحدُت، َتاًفوا ٔآن ٍرّدوا! صِدُت ضف دار ؼحد ٝك جن خدؽان حَفاً 

 ".ٔآَُِا، ؤآن َّل ًؾد عا٠ك مغَوماً 

 ثمي جن مرة جن وؾة جن ًؤي جن فاًة جن فِر جن ماٛك جن اًيرض جن نياهة جن خزمية جن :وًًسة تيو ثمي ٕا 

وعم ا٢كخؾَلة اب٢كقارم " ألص ياق"واكهت ًحين ثمي وعَفة . مدرنة جن ٕاًَاس جن مرض جن ىزار جن مؾّد جن ؽدانن

واٗكَّيت
(2)

.  ، واكهت من ماكرم كٌرش اًيت ثفخر  ا، واىهتت ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق حني اًحؾثة اًيحوًة

و ًؾحد ٝك جن خدؽان اًخظي" اًرثَّي"وحفرت تيو ثمي مبىة ترئ  ُو
(3)

واحذفرت تيو ثمي ترئ آٓخر ضف رتؾِا مبىة . 

و ترئ  ا ٔآمِة جن ؼحد مشس وسامُا حفر "اْكفر" ؛ وكِي"اّكفر"ُو ، وجسمى ترئ مرة جن وؾة، وكِي تي حفُر

مرة جن وؾة
(4)

 .

َّل ًمت  ف كوم من : ضف وظَخَ اًضِرية ( ُػ284ا٢كخوشف س ية )ذهر إَّلمام محمد جن اًلامس اًريس اْكس ين 

مترٔآ، وٕان ٠ك ٍىن ذا دٍن من تطون كٌرش  بٔهــ ٍو أل اف حىت حىون هلم ابدًة، و٠ك ٍزل لك من ٍمتؾغ، ًو

فاكن ًحين ثمي توادي . ٕاَّل وهلم ابدًة، تي اكن ًك تطن مهنم تواد ومؾزتَّلت، ومٌازل ضف اًحوادي وخَوات

حول مىة ا٢كىرمة مض نة تُهنم وتني تين خمزوم
(5)

 .

 

٢كا اخذ  كيص جن الكب ٔآتطح مىة ؤآسىهنا كومَ كٌرش؛ فٕان كسمِا ٔآرابع، فاكهت مٌازل تيو ثمي جن مرة 

(ٔآحِاد اًىدري واًعقري)ومؾِم تيو خمزوم جتاٍ اًواهجة اًيت تني اًرهن ألسود واًرهن اًاميِن؛ تبٔحِادٍن 
(6)

وذهر . 

ؼن رتػ ومساهن جن ثمي  ( ُػ272ا٢كخوشف س ية )ضف ٔآخدار مىة وذهر اًفاوِىي  ( ُػ250ا٢كخوشف س ية )ألزرطف 

ابٔلتطح
(7)

دار ٔآيب جىر اًعدًق ضف خ  تين مجح، وفهيا تُت ٔآيب جىر ريض ٝك ؼيَ اٙكي دخهل ؽَََ : )

و ؽَل ذٛك اًحياء ٕا  اًَوم، ومٌَ خرج اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؤآتو  رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، ُو

جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ٕا  زور رماحرا، وهلم دار ؼحد ٝك جن خدؽان، اكهت صارؽة ؽَل اًوادي ؽَل 

                                                 
 174/ 1 ؛ ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش ٤رٟ حٌلٔٓ حٌٕيٚٞ 325/ 7 ؛ حٌزيٍ ح١ٌَّٕ 258/ 1ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش ٨رٓ وؼ١َ   (1)

ٚك١ٓ ٠مَٛ أكي ح٤ؿٛحى ريفغ حٌي٠خص أٚ . ٟٚ٘ طلًّ حٌي٠خص ٚحٌّغخٍَ؛ ٚوخٔض ح٤ٕٗخق ِٓ أٍِٛ حٌم٠خء ػٕي ل٠َٖ: ح٤ٕٗخق   (2)

حٌّغخٍَ ػٓ أً٘ حٌمخطً أٚ حٌـخٟٔ؛ فبٔٗ لي ٨ ٠ميٍ ػٍٝ ىفغ وخًِ حٌغَحِش أٚ حٌي٠ش؛ فىخْ ٠طٍذ ِٓ لز١ٍظٗ ِٔخػيطٗ فٟ اوّخي ػيس حٌي٠ش أٚ 

رخ٤ٕٗخق؛ ٚوخٔض ٌزٕٟ ط١ُ ِّٙش ح٤ٕٗخق ؛ ١ٌلظٍّٛح رٙخ ى٠ش ِٓ ٨ ٠ٔظط١غ ىفغ حٌي٠ش؛ ٚوخْ أرٛرىَ : حٌغََ؛ ٠ّٚٔٝ ٌ٘ ح٤َِ ك١ٕجٌ

حٌٜي٠ك ٘ٛ ِٓ حٔظٙض ا١ٌٗ ٍثخٓش ح٤ٕٗخق ُِٓ حٌزؼؼش حٌٕز٠ٛش؛ ٚوخْ أرٛرىَ اْ حكظًّ ى٠ش لَٛ أٚ ٟٗء ِٓ حٌيِخء فبْ ل٠َٖ وخٔض 

ٚوٕض ل٠َٖ طفظوَ رّىَِش ح٤ٕٗخق ػٍٝ ٓخثَ . ط٠ّٟ كّخٌظٗ ٚكّخٌش ِٓ لخَ ِؼٗ؛ ٚطؼ١ٕٗ ػٍٝ كّخٌظٗ؛ ٚاْ حكظٍّٙخ غ١َٖ هٌٌٖٛ

أّخ ٟ٘ ح٦رً حٌظٟ طؼطٝ ٠ُخىس : ٚل١ً. ح٤ٕٗخق ٟ٘ ِخ ىْٚ حٌي٠ش؛ ٠ٚ٘ظَن أوؼَ ِٓ ٍؿً فٟ كٍّٙخ ٚل٠خء٘خ ػٓ أٍ٘ٙخ: ٚل١ً. حٌٕخّ

.  ػٓ حٌي٠خص

ٟ٘ حٌي٠ش حٌّظؼٍمش رخٌغََ ٚحٌـَحكخص؛ ٚ٘ٛ ىْٚ حٌي٠ش حٌىخٍِش؛ ٚوخْ أً٘ حٌمخطً ٠يفؼْٛ حٌي٠ش حٌىخٍِش؛ : ٚه٩ٛش ِخ ٔٔظٕظـٗ ػٓ ح٤ٕٗخق

ِٚخ ُحى ػٓ ًٌه ِٓ ِغخٍَ ِظؼٍمش رـَحكخص فٟٙ ِخ طّٔٝ رخ٤ٕٗخق؛ ٚوخْ ٠ٔخُ٘ فٟ حكظّخٌٙخ أؿٛحى حٌٕخّ ٚأػ١خُٔٙ؛ ٚوخْ أرٛرىَ 

حٌٜي٠ك اْ حكظًّ ٟٗء ِٓ ح٤ٕٗخق فبْ ل٠َٖ وخٔض طّٜيلٗ ٚط٠ّٟ كّخٌظٗ ٚكّخٌش ِٓ أػخٔٗ؛ ٚطؼ١ٕٗ أ٠٠خ ػٍٝ ىفؼٙخ؛ ٚاْ حكظٍّٙخ 

 ؛ ح٦ٓظ١ؼخد 182/ 1 ؛ طخ٠ٍن حٌؼَد حٌمي٠ُ 272/ 10حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ : ٠ٌٍِّي حٔظَ. غ١َٖ وٕض طوٌٌٗ ٨ٚ طّٜيلٗ

 ؛ أٓٛحق حٌؼَد فٟ 79/ 1 ؛ ح٠ٌَخٝ ح٠ٌَٕس فٟ ِٕخلذ حٌؼَ٘س 149/ 4 ؛ ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 966/ 3فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد 

 513/ 1 ؛ ِـًّ حٌٍغش ٨رٓ فخٍّ 496/ 1 ؛ حٌّؼـُ ح٢١ٌٓٛ 111/ 1حٌـخ١ٍ٘ش ٚح٩ٓ٦َ 

حٌٕ٘ك ٘ٛ ِخ ىْٚ : ٚ٘ٛ ِخ ٨ ُوخس ف١ٗ؛ اِخ ٌؼيَ رٍٛغٗ حٌٕٜخد؛ أٚ ٌٛلٛػٗ ر١ٓ ف٠٠َظ١ٓ؛ ٚل١ً: ٥ٌٕٚٗخق ِؼٕٝ آهَ ٌغٛٞ ٚفمٟٙ

ح٤ٕٗخق طوظٚ رخ٦رً فم٢؛ ٚح٤ٚلخٙ طوظٚ : ٚلخي حٌزؼٞ. حٌف٠٠َش؛ ٚ٘ٛ ِخ وخْ ألً ِٓ هّْ ِٓ ح٦رً؛ ٚألً ِٓ ػ٩ػ١ٓ ِٓ حٌزمَ

 .رخٌزمَ ٚحٌغُٕ

 192/ 13 ؛ حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ 58/ 1فظٛف حٌزٍيحْ   (3)

 412/ 1 ؛ َِحٛي ح٩١٦ع 51/ 1 ؛ ح٤ِخوٓ 147/ 2ِؼـُ حٌزٍيحْ   (4)

حٌٙـَس ٚح١ٌٛٛش ٧ٌِخَ ِلّي رٓ حٌمخُٓ رٓ ارَح١ُ٘ رٓ آّخػ١ً رٓ ارَح١ُ٘ رٓ حٌلٔٓ رٓ حٌلٔٓ رٓ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ ٍٟٟ هللا   (5)

 .ػٕٗ

 83ل٠َٖ لزً ح٩ٓ٦َ ٛـ   (6)

 276-274/ 3 ؛ أهزخٍ ِىش ٌٍفخوٟٙ 257/ 2أهزخٍ ِىش ٥ٌٍُلٟ   (7)
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يت سىيت ٔآحِادٍن، ٔآحِاد اًىدري، ؤآحِاد اًعقري، وعم اٗكار اًيت كال اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ًلد : "فُو

و حَــ اًفضول، اكن ضف دار اجن خدؽان، " حرضت ضف دار اجن خدؽان حَفا ًو دؼَت ٕاًََ الٓن ٔلحدت ُو

ا٢كسجد اْكرام، ودخي اًوادي - آكََفة اًؾحايس – وكد دخَت ُذٍ اٗكار ضف وادي مىة حني وسػ ا٢كِدي 

اًلدمي ضف ا٢كسجد، وحول اًوادي ضف موضؾَ اٙكي ُو فَِ اًَوم، واكن ضف موضؾَ دور من دور اًياس، ٕاَّل 

كطؾة فضَت ضف دار اجن خدؽان، وعم دار اجن ؼزارة، ودار ا٢كََىِني اًيت ؼيد اًقزاًني ٕا  حٌة دار 

اًؾحاس جن محمد اًيت ؽَل اًعَارفة، وهلم حق ٔآيب مؾاذ ؼيد ا٢كروة، وهلم حق اكن ًؾامثن جن ؼحد ٝك جن ؼامثن 

مث كال  (جن وؾة جن سؾد جن ثمي جن مرة ؼيد سىة ٔآحِاد، دخَت ضف اًوادي، وهلم دار درضم ابًسوًلة  اء

ام ٕاَّل حق ): ؼن رابع تين خمزوم واكهت هلم ٔآحِادٍن اًىدري واًعقري ما كدي مهنام ؽَل اًوادي ٕا  مٌهتىى آٓخُر

 .اُػ (تين خدؽان، وآٓل ؼامثن اًخظي

 كامت حىومة ا٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة جهتدمي مزنل س َدان ٔآيب جىر اًعدًق، وكامت تخٌاء ٔآحد ٔآجراج :ثؾلِة

!. اًؾا٢كَة ماكهَ " ََُخون"سَسٍك فٌادق 

 

٢كا ؼزمت كٌرش تياء اًىؾحة ضف اّكاََُة فٕاَنا ٔآفردت ًحياء لك رتػ من ٔآرابع اًحُت كومًا، واكن ًحين ثمي جن مرة 

و ا٢كلاتي ٗكورضم وتَوهتم ما تني اًرهن ألسود واًرهن اًاميِن وتين خمزوم اًضق اٙكي ًيل اٍظن؛ ُو
(1)

واكن ًحين . 

ثمي ابب ًَبون مٌَ ٌَىؾحة ا٢كرشفة؛ ؼرف تحاب تين ثمي
(2)

، وضف ؼِد اًض َ  محمد حامل اٗكٍن خار ٝك اجن 

ٔآظحح ًًؾرف تحاب مدرسة اًرشًــ جعالن ٔلَنا اكهت ِباهحَ ( ُػ986ا٢كخوشف س ية )عِرية ا٥كزوسم 
(3)

، ًوؾهل 

ؤآفَة مواضػ دَّير . الٓن ضف اًلرن آكامس ؼرش اًِبري ٠ك ًؾد هل وحود ؤآضَــ ًخوسؾات اْكرم اًؾدًدة

. تين ثمي حاًًَا دخَت مضن اًخوسؾات ا٢كخؾددة ٌَترم ا٢كًك اًرشًــ

 

: ٕاطالٌك حول حماورة ٔآيب جىر اًعدًق ودـفي جن حٌغٍك

ضف فعي ؼرض رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك هفسَ ؽَل اًلدائي، " اًحداًة واٍهناًة"َتّدث اجن نثري ضف 

فلال
(4)

من حدًر ٔآابن جن ؼحد ٝك اًحجيل، ؼن ٔآابن - واًس َاق ٔليب هؾمي - ٔآتو هؾمي واْكامك واًحهيلي روى : 

٢كا ٔآمر ٝك رسوهل ٔآن ًؾرض هفسَ ؽَل : حدزين ؽيل جن ٔآيب طاًة كال: جن ثقَة، ؼن ؼىرمة ؼن اجن ؼحاس

كدائي اًؾرب، خرج ؤآان مؾَ، ؤآتو جىر ٕا  مىن حىت دفؾيا ٕا  جمَس من جماًس اًؾرب، فذلدم ٔآتو جىر 

ذمن اًلوم؟ كاًوا من رتَؾة، : ريض ٝك ؼيَ فس١ك، واكن ٔآتو جىر ملدما ضف لك خري، واكن رخال وساتة، فلال

. ؤآي رتَؾة ٔآهمت ٔآمن ُارما ٔآم من ًِازرما؟ كاًوا تي من ُارما اًؾغمى: كال

مٌنك ؼوف اٙكي اكن ًلال : ذُي الٔنرب، كال هلم ٔآتو جىر: زفن ٔآي ُامهتا اًؾغمى ٔآهمت؟، فلاًوا: كال ٔآتو جىر

كال زفينك . َّل: ٔآتو اٌَواء ومٌهتىى ألحِاء؟ كاًوا: كال زفينك ثسطام جن كُس. َّل: َّل حر توادي ؼوف؟ كاًوا: هل

كال زفينك حساس جن مرة جن ذُي حاسم اٙكمار . َّل: اْكوفزان جن  ًم كاثي ا٢كَوك وساٍهبا ٔآهفسِا؟ كاًوا

كال فبٔهمت ٔآخوال ا٢كَوك من نيدة؟ . َّل: كال زفينك ا٢كزدًــ ظاحة اًؾاممة اًفردة؟ كاًوا. َّل: وماهػ اّكار؟ كاًوا

                                                 
 99/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (1)

 92 ؛ ل٠َٖ لزً ح٩ٓ٦َ ٛـ 301/ 2َٗف حٌّٜطفٝ   (2)

 219حٌـخِغ حٌٍط١ف فٟ ف٠ً ِىش ٚأٍ٘ٙخ ٚرٕخء حٌز١ض ح٠ٌَ٘ف ٛـ   (3)

 23-21/ 3 ؛ حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 175-173/ 3حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع   (4)
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فَس مت تذُي الٔنرب، تي : كال هلم ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ. َّل: كال فبٔهمت ٔآظِار ا٢كَوك من ٓكم؟ كاًوا. َّل: كاًوا

. ٔآهمت ذُي ألظقر

و - حني تلي وهجَ - كال فوزة ٕاًََ مهنم فالم ًدؼى دـفي جن حٌغٍك اٙكُيل  فبٔخذ جزمام انكة ٔآيب جىر ُو

: ًلول

ٕان ؽَل سائَيا ٔآن وسبهٔل  واًؾةء َّل هؾرفَ ٔآو حنمهل 

فلال . َّي ُذا ٕاهم سبًٔخيا فبٔخربانك، و٠ك ىىمتم صُئا، وحنن ىًرد ٔآن وسبٔل زفن ٔآهت؟ كال رخي من كٌرش

ادهيا، زفن ٔآهت من كٌرش؟ فلال هل رخي من تين ثمي جن : اًقالم خب خب ٔآُي اًسؤدد واًرئاسة، كادمة اًؾرب ُو

ٔآمىٌت وٝك اًراسم من سواء اًثقرة؟ ٔآزفينك كيص جن الكب اٙكي كذي مبىة ا٢كخقَحني ؽَهيا : فلال هل اًقالم. مرة

ؤآخَل تلِهتم ومجػ كومَ من لك ٔآوب حىت ٔآوطهنم مىة مث اس خو  ؽَل اٗكار ؤآىزل كٌرضا مٌاًزِا فسمخَ 

: اًؾرب تذٛك مجمؾا، وفَِ ًلول اًضاؼر

ٔآًُس ٔآتومك اكن ًدؼى مجمؾا  تَ مجػ ٝك اًلدائي من فِر 

كال . َّل: كال زفينك ؼحد مٌاف اٙكي اىهتت ٕاًََ اًوظاَّي ؤآتو اًقطاًرــ اًسادة؟ فلال ٔآتو جىر. فلال ٔآتو جىر َّل

:  زفينك معرو جن ؼحد مٌاف ُامش اٙكي ُضم اًرًثد ًلومَ ؤلُي مىة، ففَِ ًلول اًضاؼر

معرو اًؾال ُضم اًرًثد ًلومَ  ورخال مىة مسًذون جعاف 

س يوا ٕاًََ اًرحَخني َكهيام  ؼيد اًض خاء ورحٍك ألظَاف 

اكهت كٌرش تَضة فذفَلت  فا٢ك  خاًعة ًؾحد مٌاف 

 اًراٌضني ًوُس ًؾرف راٌش  واًلائَني ١ُك ًٔلضَاف

واًضارتني اًىخش ًربق تَضَ  وا٢كاهؾني اًحَغ ابٔلس َاف 

ٞك درك ًو ىًزت تدارضم  مٌؾوك من ٔآزل ومن ٕاكراف 

كال زفينك ؼحد ا٢كطَة صُدة إكد، وظاحة ؽري مىة، ومطؾم طري اًسامء واًوحوش . َّل: فلال ٔآتو جىر

. َّل: كال ٔآزفن ٔآُي إَّلفاضة ٔآهت؟ كال. َّل: واًس حاع ضف اًفال اٙكي ٔكن وهجَ سفر ًخٔلٔل ضف اٌٍََك اًغَامء؟، كال

: كال ٔآزفن ٔآُي اًسلاًة ٔآهت؟ كال. َّل: كال ٔآزفن ٔآُي اًيدوة ٔآهت؟ كال. َّل: كال ٔآزفن ٔآُي اْكجاتة ٔآهت؟ كال

َّل مث خذب ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ زمام : كال زفن ا٢كفِضني ٔآهت؟ كال. َّل: كال ٔآزفن ٔآُي اًرفادة ٔآهت؟ كال. َّل

:  انكذَ من ًدٍ، فلال هل اًقالم

ظادف در اًس َي در ًدفؾَ  هيَضَ حِيا وحِيا ٍرفؾَ 

ٔآما وٝك َّي ٔآخا كٌرش ًو زخت ٓكربثم ٔآهم من زمؾات كٌرش ًوست من اٙكوائة: مث كال
(1)

كال فبٔكدي ٕاًَيا . 

فلال . فلَت هل َّي ٔآاب جىر ًلد وكؾت من ألؼرايب ؽَل ابكؾة: رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ًخخسم كال ؽيل

. اىهتىى. ٔآخي َّي ٔآاب اْكسن، ٕاهَ ًُس من طامة ٕاَّل وفوكِا طامة، واًحالء مولك ابًلول

ا٢كخبٔمي ضف ُذٍ اًرواًة ًِذا اْكدًر جيد ٔآَنا َتًك ٔآن وكوؼِا اكن كدي اًِبرة اًيحوًة اًرشًفة، وجيد : كَت

، وهَــ ُذا ! َّي ٔآاب اْكسن ؟ : ٔآًضًا ٔآن س َدان ٔآيب جىر اًعدًق خاطة فهيا س َدان ؽيل جن ٔآيب طاًة كائال

، و٠ك ٍرو !ٍىون وس َدان ؽيل جن ٔآيب طاًة ٠ك ًزتوج ٕاَّل تؾد اًِبرة اًيحوًة، و٠ك ًوٗك هل اْكسن إَّل تؾد ثس يني

. ٔآهَ اكن ٍىىن تبئب اْكسن كدي ان ً٘ك وٗكٍ اْكسن

                                                 
 144/ 8 ؛ ٌٔخْ حٌؼَد 156/ 21طخؽ حٌؼَّٚ : حٔظَ. أٞ ٌٔض ِٓ أَٗحفُٙ: ُِؼخص ل٠َٖ  (1)
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مث ٕان ُذا اًلول ابًخؾًرغ ثرشف وحسة تين ثمي جن مرة كوم ٔآيب جىر اًعدًق ًدٌاشف وما خاء ضف فضي 

اكن ٔآحد زالزة كادة ًلٌرش " ؼحد ٝك جن خدؽان"ٔآن س َد تين ثمي ضف اّكاََُة : ومٌاكة تين ثمي جن مرة، ومهنا

ونياهة ضف حر م مػ كدائي كُس ؼَالن ضف حرب اًفجار
(1)

، وكِي ٔآهَ حرٔآس ٔآحد ٔآَّيرما مٌفردا
(2)

، وضف ابطف 

ىون اًلائدان من تؾدٍ ُام ؼحد ٝك جن خدؽان اًخظي، : ألَّيم اكهت اًرئاسة اًؾامة حىون ْكرب جن ٔآمِة، ٍو

ضام جن ا٢كقرية ا٥كزوسم، فىِــ ٍىون تيو ثمي من زمؾات كٌرش وَّل  ف هلم؟، فبٔي  ف مثي  ف  ُو

لد اكن ؼحد ٝك جن خدؽان اًخظي هدميًا ًؾحد ا٢كطَة جن . ٔآن ًلودا مجوع كٌرش ونياهة ضف حرب اًفجار ؟ ًو

ُامش س َد كٌرش
(3)

ونذا تؾد وفاة ؼحد !. ، فىِــ ًيادم ؼحد ا٢كطَة رخي من تطن وضَػ ضف كٌرش ؟ 

ا٢كطَة فٕان حراًب جن ٔآمِة اندم ؼحد ٝك جن خدؽان تؾدٍ، فاهغر ٕا  من ًيادمون سادة كٌرش ؼحد ا٢كطَة 

!. وحرب 

حِر " ا٢كمنق ضف ٔآخدار كٌرش"وذما خاء ضف مٌاكة تين ثمي وؼحد ٝك جن خدؽان، ما ذهٍر اجن حدَة ضف 

كال
(4)

لري ! َّي رسول ٝك: ؼن ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة كاًت كَت:  ؼحد ٝك جن خدؽان اكن  مي اًّك، ًو

طؾم اًطؾام فلال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ ؾطي اًسائي، ًو مات ضف اّكاََُة ُو ضف اًيار، مث : اًضَــ، ًو

واكن اجن خدؽان من ٔآ ف كٌرش، ما اكن من ٔآمر  زب كٌرضًا ٕاَّل ٍىون هل ؼحد ٝك جن : ثلول ؽائضة

خؾّحون : خدؽان، مث ثلول اكن حرب اًفجار و٠ك ًم ًوم ضف اًؾرب ٔآذهر مهنا، مىر اًياس س ية جيمؾون ًو

ٌَلذال، خفرحت كٌرش من دار ؼحد ٝك جن خدؽان ورٔآس اًياس ًومئذ ؼحد ٝك جن خدؽان، كادضم وسَح 

ٔآصِد ٔآِن مسؾت : اًرخال وكسم ألموال، مث اكن حَــ اًفضول فاكن ضف دار اجن خدؽان، مث ثلول ؽائضة

ًلد حرضت حَفا ضف دار اجن خدؽان ما ٔآحة ٔآِن فدرت تَ وٕان يل محر : رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ ًلول

.  اُػ.اًيؾم

اكن حَــ اًفضول ٔآ ف حَــ ؼلدٍ اًؾرب: كَت
(5)

وكد خاء ضف . واكن تيو ثمي من حَــ ا٢كطَحني نذٛك. 

س َد كٌرش، واكن ًرضب تَ ا٢كثي ضف : ؼن ؼحد ٝك جن خدؽان ٔآهَ" وضوة اًطرب ضف اترخي خاََُة اًؾرب"

ٔآكرى من حايس اٙكُة، ٔلهَ اكن َّل ٌرشب ا٢كاء ٕاَّل ضف آٓهَة اٙكُة: اّكود، فِلال
(6)

تي ٕان وساتة كٌرش . 

س َد كٌرش ضف اّكاََُة: ؼن ؼحد ٝك جن خدؽان ٔآهَ اكن" وسة كٌرش"معؾة اًزتريي ذهر ضف نخاتَ 
(7)

 .

وذهر اجن حزم ألهدًيس مثي كول معؾة اًزتريي
(8)

فىِــ ًس َد ٔآن ٍىون من زمؾات ورؼَان كٌرش ؟ . 

وعم من ماكرم كٌرش ا٢كؾروفة اكهت كد اىهتت ٕا  ٔآيب جىر " ألص ياق"حني جمئ إَّلسالم فٕان وعَفة 

اًعدًق، فبئب جىر اًعدًق ُو ٔآحد ؼرشة رخال من ؼرشة ٔآتطن من كٌرش، وظَوا  ف اّكاََُة ضف 

                                                 
 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 239/ 1 ؛ ٢ّٓ حٌٕـَٛ حٌؼٛحٌٟ فٟ أٔزخء ح٤ٚحثً ٚحٌظٛحٌٟ 297/ 2حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ   (1)

1 /102 

 85/ 7حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ   (2)

 ؛ أٔٔخد ح٤َٗحف 264/ 1 ؛ ٓزً حٌٙيٜ ٚحٌَٗخى فٟ ١َٓس ه١َ حٌؼزخى 174-173/ 1حٌّلزَ ٨ْ كز١ذ، فًٜ حٌٕيِخء ِٓ ل٠َٖ   (3)

 79/ 7 ؛ حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ 618/ 1 ؛ حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن 74/ 1ٌٍز٩ًٍٞ 

 174/ 1حٌّّٕك فٟ حهزخٍ ل٠َٖ   (4)

 311/ 2حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ   (5)

 ؛ 242/ ٢ّٓ1 حٌٕـَٛ حٌؼٛحٌٟ فٟ أٔزخء ح٤ٚحثً ٚحٌظٛحٌٟ :  ؛ ٚحٔظَ أ٠٠خ354-353/ 1ٔ٘ٛس حٌطَد فٟ طخ٠ٍن ؿخ١ٍ٘ش حٌؼَد   (6)

 94/ 7حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ : ٚأ٠٠خ

 291/ 1  ٔٔذ ل٠َٖ (7)

 136/ 1ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ   (8)
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إَّلسالم
(1)

، وٕان ُذا ًِو خري دًَي ؽَل كدم  ف وحسة تيو ثمي ضف اّكاََُة، مث وظهل ضف إَّلسالم، ومبا 

انهل ٔآيب جىر اًعدًق وطَحة جن ؼحَد ٝك اًخظي من  ف حصحة س َدان رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، 

وهَــ ٍىون ضف وسة ٔآيب جىر اًعدًق ص ئي ًؾاب تَ وكد كال ٔآُي اًًسة . وساتلهتم وهجادضم ضف إَّلسالم

ٔآن ٔآيب جىر مُسي ؼخَلًا ٔلهَ ٠ك ٍىن ضف وس حَ صئ ًؾاب تَ: ومهنم وساتة كٌرش معؾة اًزتريي
(2)

 .

فلد راحؾت تؾغ ٔآُي ؽ١ك اْكدًر اًرشًــ حول ُذا اْكدًر، فبٔرسَوا يل مذفضَني خترجي اْكدًر : ؤآخرياً 

ام. اًضؾَــ، واٙكي َّل ًعح، وفرٍي: جرواَّيثَ ا٥كخَفة، واكهت َكِا تني .  ًؾَي نثرية ضف ألساهَد واًرواة وفرُي

 

ٔآؼلاب تيو ثمي
(3)

 :

ِام:ثمي جن مرةوٗك  . اًطواٌك تًت ماٛك جن حسي جن ؽامر جن ًؤي:  سؾد وألحة، ؤآمُّ

. فلد درج: ؤآما ألحة جن ثمي. (سؾد جن ثمي): واًؾلة مٌَ ضف وٗكٍ

ِام:سؾد جن ثميفوٗك  ِا:  وؾة وحارزة، ؤآمُّ : هؾم تًت زؾَحة جن وائٍك جن معرو جن صُدان جن حمارب جن فِر، ؤآمُّ

ِا ة تًت سؾد جن : آٓمٌة تًت اْكارث جن مٌلذ جن معرو جن مؾَط جن ؽامر جن ًؤي جن فاًة جن فِر، ؤآمُّ ماًو

. سِم جن معرو جن ُعَط جن وؾة جن ًؤي

َ:وؾة جن سؾدفوٗك  و تُت تين ثمي، ؤآمُّ َلة ابًس َال ُو متٜك تًت ثمي ألدرم جن فاًة :  معرو جن وؾة، ًو

. كٍِك تًت حذافة جن مجح: جن ًؤي، وكِي ٔآمَ

ِام: نام اكن ًىؾة جن سؾد من ألتياء ٔآًضاً  و ٔآتو خاٗك ا٢كرشضف، وؽامر جن وؾة، ؤآمُّ : ؼحد مٌاف جن وؾة ُو

. ًََل تًت ؽامر جن اْكارث جن فخضان جن ٔآفيص من كدٍَك خزاؽة

َ:معرو جن وؾةفوٗك  ة جن زؾَحة جن وائٍك جن معرو جن صُدان جن حمارب جن فِر:  ؽامر، ؤآمُّ . آٓمٌة تًت ُو

ِام: ًوؾمرو من ألتياء ٔآًضاً  و صارب اٙكُة، وخدؽان جن معرو، ؤآمُّ رة جن : ؼامثن جن معرو ُو اًسوداء تًت ُز

. الكب

َ: ٔآتو دفافة، وامسَ: ؽامر جن معروفوٗك  كٍِك تًت ٔآذاة جن رَّيح جن ؼحد ٝك جن كرط جن رزاح جن : ؼامثن، ؤآمُّ

. ؽدي جن وؾة

ٔآم آكري سَمى تًت خصر جن ؽامر : ؼحد ٝك، ؤآمَ:  ٔآتو جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وامسَ:ٔآتو دفافةفوٗك 

حزوهجا متمي جن ٔآوس اٗكاري فطَلِا، مث حزوهجا ٔآاب امامة جن ؼحد ٝك ": ٔآم فروة"جن وؾة جن سؾد جن ثمي، و

اًحجيل، مث ٔآممي جن اْكارث ألزدي من تين اًعلؾة ووٗكت هل خاًرة، مث حزوهجا ألصؾر جن كُس اًِىٌدي 

جن ِبري جن ؼحد جن - وكِي هفِي – ُيد تًت هلِد : محمد واحسق واسامؼَي وحداتة وكًرحة، ؤآرما: فوٗكت هل

كيص جن الكب
(4)

ُيد تًت هلِد : حزوهجا كُس جن سؾد جن ؼحادة ألهعاري ف١ك ث٘ك هل صُئا، ؤآرما": كًرحة"، و
                                                 

/ 3 ؛ حٌؼمي حٌف٠َي 132-131/ 1 ؛ حٌـَٛ٘س فٟ ٔٔذ حٌٕزٟ ٚأٛلخرٗ حٌؼَ٘س 111-110/ 1أٓٛحق حٌؼَد فٟ حٌـخ١ٍ٘ش ٚح٩ٓ٦َ   (1)

 25/ 1 ؛ ح٦َٔ٘حف ٍٚفغ ح١٠ٌك فٟ ١َٓس أرٟ رىَ حٌٜي٠ك 335/ 30 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 267

 ؛ 447/ 3 ؛ ِؼـُ حٌٜلخرش ٌٍزغٛٞ 284/ 15 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 963/ 3ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد   (2)

 ؛ أٓي حٌغخرش ١ 181/ 2 ؛ ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص 22/ 30 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 78/ 1ح٠ٌَخٝ ح٠ٌَٕس فٟ ِٕخلذ حٌؼَ٘س 

  ؛ 8/ 19 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 310/ 3حٌؼ١ٍّش 

 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ 306-269/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 137/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ 275/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (3)

 425/ 8 ؛ ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 196/ 8حٌؼ١ٍّش 

 ؛ 448/ 8 ؛ ح٨ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 366/ 7 ؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 1950-1949/ 4ح٨ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٨ٛلخد   (4)

/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 452/ 1 ؛ حٌّلزَ 168/ 1 ؛ حٌّؼخٍف 778/ 12 ؛ ؿخِغ ح٤ٛٛي 196/ 8حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 

 ؛ حٌَٟٚش 162/ 9 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 94/ 7 ؛ حٌَٚٝ ح٢ٔف ص حٌٛو١ً 77/ 5 ؛ حٌزيء ٚحٌظخ٠ٍن 106/ 1 ؛ فظٛف حٌزٍيحْ 282-283

 67/ 1حٌف١لخء فٟ أػ٩َ حٌٕٔخء 
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جن ِبري جن ؼحد جن كيص جن الكب
(1)

ري، فوٗكت هل ": ٔآم ؽامر"، و حزوهجا ؽامر جن ٔآيب وكاص اًلر  اًُز

ُيد تًت هلِد جن ِبري جن ؼحد جن كيص جن الكب: ضؾَفة، ؤآرما: اتًذَ
(2)

 .

.  ؼحد ٝك، وؼحد اًرمحن، ومحمد، ؤآسامء وؽائضة ؤآم َكثوم:ٔآتو جىر اًعدًقووٗك 

ٔآما ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر، فلد ثوضف صَِدا تؾد اظاتخَ ًوم حعار اًطائــ، ؤآخذَ ٔلمَ ٔآسامء تًت ٔآيب جىر 

ؼحد ٝك، وا٢كيذر، وؼروة، وؽاظامً وَّل تلِة هل، وا٢كِاحر وَّل تلِة هل، : اًعدًق، وعم وٗكت ٌَزتري جن اًؾوام

. وخدجية اًىربى، ؤآم حسن، وؽائضة

– تًت ؼحد اًؾزى جن ؼحد ٔآسؾد جن خاجر - وكِي كٍِك – كذٍَك : ؤآم ؼحد ٝك ؤآسامء اتيا ٔآيب جىر اًعدًق

. جن ماٛك جن حسي جن ؽامر جن ًؤي من كٌرش- وكِي هُص 

ؤآما ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، وؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني ريض ٝك ؼهنا، زوخة س َدان رسول ٝك ظَل ٝك 

ٔآم رومان تًت ؽامر جن ؼومير جن ؼحد مشس جن ؼخاب جن ٔآذًية جن سخِػ جن دُامن جن : ؽَََ وس١ك فبرٔمام

. اْكارث جن ـمن من تين ماٛك جن نياهة

لال اكن امس ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ؼحد اًؾزى وكِي ؼحد اًىؾحة، فبٔسامٍ رسول ٝك ظَل ٝك : ًو

". ؼحد اًرمحن"ؽَََ وس١ك 

ؼحد ٝك، ومحمد، : ، واخوثَ من ٔآمَ"خثؾم"ٔآسامء تًت مُعُس من كدٍَك : ؤآما محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق فبٔمَ

. وؼون تيو حؾفر جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ، و ىي جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ

زهرَّي، وؽائضة اتين طَحة، مث خَــ ؽَهيا : ؤآما ٔآم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق فوٗكت ًطَحة جن ؼحَد ٝك

.  ؼامثن، وٕاجراُمي، وموىس: ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن ٔآيب رتَؾة جن ا٢كقرية، فوٗكت هل: تؾد طَحة

وكِي مََىة- حدَحة : ٔآما واٗكة ٔآم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق فِىي
(3)

ري جن -  تًت خارخة جن ًزد جن ٔآيب ُز

ماٛك جن امر  اًلُس جن ماٛك ألـر جن زؾَحة جن وؾة جن آكزرج جن اْكارث جن آكزرج، من تين اْكارث 

. جن آكزرج من ألهعار

 

: تُت ٔآيب جىر اًعدًق
ياك ٔآخرون من كدائي ٔآخرى  اًحىري ٔآو اًعّدًلي، عم وس حة ًيدسة  ا آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ٕاًََ، ُو

. ٌض هون مػ آٓل اًعّدًق ضف ُذٍ ألًلاب مػ هوَنم ًُسوا من ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق، ًوىن جضا ت ٔآًلا م

 

ا اًراء، ُذٍ اًًس حة ٕا  حامؽة ذمن امسِم ٔآتو :اًحىري  تفذح اًحاء ا٢كيلوطة تواحدة وسىون اًاكف وضف آٓخُر

:  ومهنمجىر، ٔآو جىر، ٔآو جىري،

ٔآوَّل
(4)

َّني ضف ُذا اًىذاب:  . حامؽة اهدس حوا ٕا  ٔآىب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وضم ا٢كؾي

                                                 
 ؛ حٌَٚٝ ح٢ٔف ص 77/ 5 ؛ حٌزيء ٚحٌظخ٠ٍن 168/ 1 ؛ حٌّؼخٍف 196/ 8 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ 287/ 8ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش   (1)

 19/ 4 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ 43/ 24 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 95/ 7حٌٛو١ً 

 196/ 8 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 425/ 8ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش   (2)

 156/ 1ؿَّٙس ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ   (3)

 296/ 2 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ  18/ 1ح٤ٔٔخد حٌّظفمش   (4)
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َثهَا
(1)

اْكارث جن حسان اًحىري اٙكُيل، وسامك جن حرب جن : حامؽة اهدس حوا ٕا  كدٍَك جىر جن وائي، ومهنم: 

آٓوس اٙكُيل اًحىري، ومهنم اًًساتة اًحىري ٔآتو مضضم، واًض َ  تدر اٗكٍن اٗكمضلي اجن اًرشٌيش، ؤآتو 

. ؼحَد ؼحد ٝك جن ؼحد اًؾٍزز اًحىري ألهدًيس ظاحة ا٢كؾبم

َثًثا
(2)

. ؽامر جن وازٍك اٌََيث اًحىري: حامؽة اهدس حوا ٕا  جىر جن ؼحد مٌاة جن نياهة جن ُخرمية، ومهنم: 

راتؾا
(3)

ؽَلمة جن كُس جن ؼحد ٝك جن ؽَلمة جن َّّلمان جن : حامؽة اهدس حوا ٕا  جىر جن ؼوف جن اًيخػ، مهنم: 

 .جن جىر جن ؼوف جن اًيخػ اًيخؾي اًحىري اًىوضف وَِي

خامسا
(4)

حامؽة اهدس حوا ٕا  جىر جن الكب جن رتَؾة جن ؽامر جن ظؾعؾة، من كدٍَك ُوازن من كُس : 

. ؼَالن

سادسا
(5)

تين "ونذٛك ُياك مدًية . اًحىري خفذ من اًغيب من َّيفػ، ٕاحدى كدائي حٌوب ص حَ حٍزرة اًؾرب: 

و من مضاُري صؾراء : تَافػ ابٍظن، ومهنا" جىر اًضاؼر ٔآمحد ؼحد ٝك جن ؽيل حِدر ؼز اٗكٍن اًحىري، ُو

. َّيفػ

ساتؾا
(6)

ٕاسامؼَي جن ٕاجراُمي جن ٔآمحد جن : وس حة ٕايل ٔآُي اًس ية وأكاؽة اٙكٍن ٌسمهيم اًض َؾة ابًحىًرني، مثي: 

بٔخذ اًؾِد ٔليب جىر  سوجن اًعاْكي، ا٢كؾروف ابجن اْكىمي واًحىري، ًولة ابًحىري ٔلهَ اكن ًخّوب اًض َؾة، ًو

. اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، حىت ًلة ثض َ  اًحىًرة

َثمٌا
(7)

مبُص، وكد ذهر اجن اًحَطار ضف حرمجخَ ٌَس َد ؽَل اًحىري ا٢كُصي " سوًلة اًحىري"وس حة ٕا  مٌطلة : 

. ٔآن كومَ اكهوا ٌسىٌون ثسوًلة اًحىري َّل ٔآَنم من اًحىًرة وس حاً " اًحىري"ٔآن سخة وسخذَ ٕا  

اتسؾا
(8)

 .جىر جن زَّيد اًحاُيل: ، وضم َآثحاعوس حة ٕا  ٔآحد اًفرق وألحزاب الاسالمِة اًيت جسمى ابًحىًرة: 

ؽا ا
(9)

معر جن محمد جن محمد، ٔآتو اًوفاء اٗكمِاطي : َّل اهدسااًب مثي" ظفاات ؤآخالكا"ُياك اًحىري مرشاب : 

. اًَاضف اًقزي اْكيفي آكَويّت طًرلًة، اًحىري مرشاًب، اْكسُين وس حاً 

اْكادي ؼرش
(10)

اًض َ  كامس اًحىري، من ٔآُايل اًحىرًية ضف : ابّكٍزرة اًؾرتَة، مهنم" اًحىرًية: "وس حة ٢كيطلة: 

. اًسؾودًة

اًثاِن ؼرش
(11)

 وس حة ٕا  تطن اًحىًرني، وضم من َُحا جن ماٛك جن سوًد، من تين ًزد جن حرام من كدٍَك :

. خذام، احدى اًلدائي اًلتطاهَة

اًثاًر ؼرش
(12)

ًمتون ايل "اًحىًرون ٔآو اْكفاعَة: "وس حة ٕا  جىري جن رمدي جن موىس، وضم ًدؼون:  ، ًو

. تُت اًؾبَيل تيوايح زتَد ابٍظن

                                                 
 296/ 2 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ  18/ 1ح٤ٔٔخد حٌّظفمش   (1)

 296/ 2 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ  18/ 1ح٤ٔٔخد حٌّظفمش   (2)

 297/ 2 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ  18/ 1ح٤ٔٔخد حٌّظفمش   (3)

 42/ 1ٌذ حٌٍزخد فٟ طل٠ََ ح٤ٔٔخد   (4)

 99/ 1ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش   (5)

 376/ 2حًٌّٕٙ حٌٜخفٟ ٚحٌّٔظٛفٟ رؼي حٌٛحفٟ    (6)

 1085/ 1ك١ٍش حٌزَ٘ فٟ طخ٠ٍن حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘  ٨رٓ حٌز١طخٍ    (7)

 155/ 1 ؛ ٠َ١ك حٌٙـَط١ٓ ٚرخد حٌٔؼخىط١ٓ 200/ 1حٌفَق ر١ٓ حٌفَق ٌؼزي حٌمخَ٘ ح٨ٓفَح١٠ٕٟ   (8)

 279/ 1ِؼـُ أػ٩َ ٗؼَحء حٌّيف حٌٕزٛٞ   (9)

 339/ 1طىٍّش ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ  ٌّلّي ه١َ    (10)

  99/ 1ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌَٟخ ولخٌش   (11)

 44/ 1طلم١ك حٌظـ٠َي فٟ َٗف وظخد حٌظٛك١ي ٌؼزي حٌٙخىٞ حٌؼـ١ٍٟ   (12)
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اًراتػ ؼرش
(1)

من كدٍَك " اًؾساف"ابًركة ثسورَّي، وضم حَفاء ًلٔهراد، ووس هبم ًؾود ًفخذ " اًحىري"ؼضرية : 

. طئ

آكامس ؼرش
(2)

: ا٢كخوشف)اًِامشَة اْكس ًَِة تدمضق، وكد َتدث ؼهنم اًًساتة اجن ؼيحة " آٓل اًحىري "ٔآزسة: 

فلال ؼيدما َتدث ؼن ذًرة اْكسني ألظقر جن " معدة اًطاًة ضف ٔآوساب آٓل ٔآيب طاًة"ضف نخاتَ  ( ُػ828

ومهنم مٌاكة جن ؽيل ألحول جن ٔآيب : ؽيل ٍزن اًؾاتدٍن جن اْكسني جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم

اًرباكت ٔآمحد جن اْكسن جن ٔآمحد جن اْكسن جن ؽيل جن محمد جن اسامؼَي ا٢كيلذي، هل ؼلة تدمضق ًلال هلم 

 .آٓل اًحىري

اًسادس ؼرش
(3)

تخووس، وضم من وسي س َدان ؼامثن جن ؼفان ألموي" اًسادة اًحىًرة"ٔآزسة : 
 

ريض ٝك 

ٔآتو جىر اًحىري، ، ومحمد اتج اًؾارفني اًحىري، ٔآول ٔآمئة خامػ اًًزخوهة تخووس: ؼيَ، ومن مضاُري ُذٍ ألزسة

ؤآتو محمد محودة اًحىري،  ألمئة، ألمئة، ؤآتو اْكسن ؽيل اًحىري، راتػ ؤآتو اًقَر اًحىري، َثًرة، ألمئ َثِن

ومحود جن  ألمئة، ؤآتو اًيور ؼامثن اًحىري، ساتػ ألمئة، ؤآتو اًقَر جن ؽيل اًحىري، سادس ألمئة، خامس

 ؤآتو اْكسن ؽَل اًحىري، ؽا  ألمئة، ؤآتو اًقَر جن محودة اًحىري، اتسػ ألمئة، ٔآيب اًقَر اًحىري، َثمن

ذٍ ألزسة ثدضاتَ ٔآسامء رخاًِا نثريًا مػ ٔآسامء رخال تُت اًسادة اًحىًرة اًعدًلِة مبُص رمغ اخذالف . ألمئة ُو

. اًًسة واٗكَّير

اًساتػ ؼرش
(4)

: وس حة ٕايل تطن من تين اْكسن جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم، ًؾرف ابًحىًرني، وضم: 

تيو ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن داود جن ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن موىس اّكون جن ؼحد ٝك جن اْكسن ا٢كثىن جن 

اْكسن اًس ح  جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم ػ  

 

 

 

 

: ومن ألًلاب ألخرى ا٢كدضا ة مػ ٔآًلاب آٓل اًعدًق

اًُلَحاضف
(5)

ة ٝك جن صِران جن :  وس حة ٕا  دفافة جن ؽامر جن رتَؾة جن ؽامر جن سؾَد جن ماٛك جن ورس جن ُو

ٕاجراُمي جن ؼحد ٝك جن اًيؾامن جن ثمي جن وؾة جن : ؼفرس جن حَــ جن خثؾم، وضم تُت كدٍَك خثؾم، مهنم

. ماٛك جن دفافة اًلحاضف اكن  ًفًا ابًضام

اًطَتَني
(6)

سىٌَ كوم من تين ؼحد ٝك جن ٔآيب طَحة : وس حة ٢كوضػ ابًلاُرة، امسَ:  درب اًطَتَني، ٌو

. آكوَّلِن

اًححىري
(7)

. اب٢كقرب" آًٓت جىر"وعم وس حة ٕا  كدٍَك : 

                                                 
 "ػ١َ٘س حٌزىَٞ حٌطخث١ش" َ ؛ رؼٕٛحْ 2010ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛ ِمخي ٌـ ٠ٛٓف ىػ١ْ ػخَ " حٌَلش"ِٛلغ   (1)

 ػّيس حٌطخٌذ فٟ أٔٔخد آي أرٟ ١خٌذ ٨رٓ ػٕزش (2)

 ِٔخَِحص حٌظ٠َف رلٔٓ حٌظؼ٠َف ٌٍٕٟٔٛٓ  (3)

 حٌ٘ـَس حٌؼ٠ٍٛش فٟ ٔٔزش ح٤َٗحف حٌل١ٕٔش ٚحٌل١ٕ١ٔش ٌٍّغَحٚٞ: ِوط١ٛش   (4)

 16/ 3حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد   (5)

 29/ 1ح٨ٔظٜخٍ ٌٛحٓطش ػمي ح٤ِٜخٍ ٨رٓ ىلّخق   (6)

حٌمخثي ارَح١ُ٘ رٓ ٓؼ١ي حٌززىَٞ؛ ٚحٌمخثي ِلّي رٓ ارَح١ُ٘ :  ؛ طَحؿ119ُ-118/ 1ٍٟٚش ح٤فٕخْ فٟ ٚف١خص ح٤ػ١خْ :  حٔظَ(7)

 .حٌززىَٞ؛ ٚحٌمخثي ِلّي رٓ ػٍٟ حٌززىَٞ
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اًحىراوي
(1)

: وعم وس حة ٕا  تين ٔآيب جىر جن الكب جن رتَؾة جن ؽامر جن ظؾعؾة من كدٍَك ُوازن، ؤآًضا: 

. ِبرخان" جىر آآبذ"وس حة ٢كاكن : ، ؤآًضا"جىرة"وس حة ًرخي امسَ 

صارع اًحىًرة ابًلاُرة
(2)

وتَ خامػ اًحىري، ومسي  ذا ثسخة دفن ا٣كذوب اًس َد ؽيل اًحىري تَ، وسخة : 

فًس حوا هل، وضم ًُسوا من اًسادة " سوًلة اًحىري"جسمَخَ ابًحىري ٔآن كومَ اكهوا ٌسىٌون مباكن ٌسمى 

. اًحىًرة اًعدًلِة

 

: من سوى ؽ ة ٔآيب جىر اًعدًق" اًحىري ٔآو اًخظي"ومن ٔآصِر من ًلة تَلة 

ٔآتو ؼحَد اًحىري
(3)

و ٔآتو ؼحَد ؼحد ٝك جن ؼحد "ا٢كساٛك وا٢كامٛك"و " مؾبم ما اس خؾبم" ظاحة : ، ُو

.  ُػ 487اًؾٍزز جن معؾة ألهدًيس اًحىري اًوائيل، من كدٍَك جىر جن وائي، ا٢كخوشف س ية 

ٔآتو اًؾحاس اًحىري ا٢كلر 
(4)

و اًض َ  إَّلمام اْكاج ا٢كلر  ٔآتو اًؾحااس ٔآمحد جن صؾحان جن ٔآيب سؾَد جن :  ُو

. حرز اًلَكْيب اًحىري، من تين َكة اًلضاؼَة

اًضاؼر اجن ظارة اًحىري ألهدًيس
(5)

و ألدًة اًضاؼر ٔآتو محمد ؼحد ٝك جن محمد جن ظارة : وكِي سارة -  ُو

من " ص يٍ ن"اًحىري اًض يً ين ألهدًيس، من تين جىر جن وائي من تين رتَؾة، واًض يً ين وس حة ٕا  – 

و من ٔآؽالم صؾراء ألهدًس ضف زمن مَوك اًطوائــ ودوٌك ا٢كراتطني، وثوضف س ية " ابخة"ٔآؼامل  ابٔلهدًس، ُو

.  ُػ 517

َكَة جن وائي جن تَحان
(6)

و ا٤كدث َكَة جن وائي جن تَحان اًخظي اًحىري ا٢كدِن ىًزي اًىوفة، حّدث :  ُو

ثوضف ضف . جن تَحان، ونذٛك ؼن ؼحد ٝك جن معر جن آكطاب ريض ٝك ؼهنام- وكِي كُس - سؾد : ؼن معَ

 ُػ، واٗكَّلئي جضري ا  ٔآهَ َّل ًًمتي ٕا  آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، زفام ًخضح من سريثَ ٔآهَ ذمن 140حدود ؽام 

ؽازصوا اًعحايب ؼحد ٝك جن معر جن آكطاب، فاذن ًخوحة ان ٍىون َكَة جن وائي ُذا ُو اجن مدا  ٔآو 

حفِد مدا  ٔآو حىت اجن ْكفِد ٔآيب جىر اًعدًق، ًىون ٔآيب جىر اًعدًق مؾازص ًؾمر جن آكطاب ووٗكٍ ؼحد 

و اّكد ألؽَل ٌَمحدث َكَة جن " تَحان"ٝك، و٠ك ًُذهر ضف ٔآي من ا٢كراحػ ٔآن ٌَعدًق اجن ٔآو حفِد إبمس  ُو

ذا ذما ًؤند ٔآن " كُس جن تَحان"وائي، ونذٛك معَ  اٙكي ًف ض ٔآن ٍىون مؾازصا ٔليب جىر اًعدًق، ُو

. ًُس من ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ" َكَة جن وائي جن تَحان اًخظي"ُذا اًرخي 

حامل اٗكٍن اًحىري اًرشٌيش
(7)

 ُو حامل اٗكٍن ٔآتو جىر محمد جن ٔآمحد جن محمد جن ؼحد ٝك اًحىري اًوائيل :

.  ُػ 685اًرشٌيش ا٢كاًًك، من تين جىر جن وائي، رحي ٌَلاُرة، ودمضق حِر مات  ا ؽام 

                                                 
 ؛ 345/ 1 ؛ حٌمخِّٛ حٌّل٢١ 1348/ 4 ؛ ِؼـُ ِخ حٓظؼـُ 127/ 10 ؛  ط٠ٌٙذ حٌٍغش 91/ ٠ً1ً ٌذ حٌٍزخد فٟ طل٠ََ ح٤ٔٔخد    (1)

 105/ 1 ؛ َُ٘ ح٤وُ فٟ ح٤ِؼخي ٚحٌلىُ 244/ 10طخؽ حٌؼَّٚ 

 82-81/ 3حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش   (2)

 167/ 1و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ   (3)

 404/ 1فَٙٓش حرٓ ه١َ ح٦ٗز١ٍٟ   (4)

/ 3 ؛ ٚف١خص ح٤ػ١خْ 409/ 2 ؛ حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ 252/ 2 ؛ حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش 89/ 6ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ   (5)

 123/ 4 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 304/ 17 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 834/ 4 ؛ حٌٌه١َس فٟ ِلخٓٓ أً٘ حٌـ٠َِس 93

/ 24 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 499/ 2 ؛ ِغخٟٔ ح٤ه١خٍ فٟ َٗف أٓخِٟ ٍؿخي ِؼخٟٔ ح٤ػخٍ 275/ 24حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص   (6)

/ 7 ؛ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٍزوخٍٞ 337/ 5 ؛ حٌؼمخص ٨رٓ كزخْ 613/ 2 ؛ حٌظؼي٠ً ٚحٌـَف ٌّٓ هَؽ ٌٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌـخِغ حٌٜل١ق 214

/ 2 ؛ ِٛٓٛػش ألٛحي أرٟ حٌلٔٓ حٌيحٍلطٕٟ فٟ ٍؿخي حٌلي٠غ ٚػٍٍٗ 476/ 2 ؛ حٌّؼـُ حٌٜغ١َ ٌَٚحس ح٦ِخَ حرٓ ؿ٠ََ حٌطزَٞ 229

 725/ 3 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 534

 702/ 1حٌّمفٝ حٌىز١َ :  ؛ ٚحٔظَ أ٠٠خً طَؿّش ٌٚيٖ وّخي حٌي٠ٓ ح195ٟ٘٠ٌَ٘/ 2حٌٍٔٛن ٌّؼَفش ىٚي حٌٍّٛن   (7)
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ٔآتو احسق اًحىري
(1)

 ُػ 542 ٕاجراُمي جن ٔآمحد جن خَــ جن حامؽة جن رمدي، ٔآتو ٕاحساق اًحىري، ا٢كخوشف س ية :

. ابٔلهدًس" داهَة"، من تين جىر جن وائي، من ألهدًس، من ٔآُي 

ٔآتو اًؾحاس اًحىري اٗكَّليئ
(2)

وضم ٔآحد فروع " جماط"ٔآتو اًؾحاس ٔآمحد اْكاريث جن ٔآيب جىر اٗكَّليئ، من كدٍَك  :

. كدٍَك ظهناخة اًربجًرة، وتُت اٗكَّلئَني تُت ؽ١ك وس َاسة، واكهوا ٔآحصاب مٜك ا٢كقرب، واكهت هلم زواًة تخادَّل

ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن : اًؾا٠ك اًضِري" اٗكَّلئني"ومن كومَ . ُػ ثلًرحا1080ثوضف ٔآتو اًؾحاس ُذا تفاس تؾد ؽام

ة  اًفىر "وُذهر ضف نخاب . اب٢كقرب ألكىص وثوضف  ا" اٗكَّلء"ٔآيب جىر اٗكَّليئ اًعهنايج، واكن ص َ  زاًو

ذا ماَّل دًَي " اًساسم ضف اترخي اًفلَ إَّلسالسم ة من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، ُو ٔآن تُت اٗكَّلئني ٔآحصاب اًزاًو

ة اًضِرية من كدٍَك ظهناخة، حِر ورد ٔآًضا ضف نخاب  الاس خلعا َّلخدار "ؽَََ فدَت اٗكَّلئني ٔآحصاب اًزاًو

َهتم ِبحال اتدَّل وما ًددػ ذٛك، فلِي" دول ا٢كقرب ألكىص ة اٗكَّلء ؤآًو ؼن ٔآُي زاًو
(3)

ٔآما وسخهتم فِم من : 

طحلات "وضف حرمجة واٗكٍ ٔآيب جىر اٗكَّليئ ضف . جراجرة جماط تطن من ظهناخة حس امب ذهٍر اجن خ٘كون وفرٍي

ا٣كوطي، وعم وس حة ًلدٍَك جماط: ورد هل ًلة" اْكضًَك
(4)

: ؤآًضا ضف محمد جن ٔآيب جىر اٗكَّليئ، حِر خاء. 

محمد جن ٔآيب جىر اًعهنايج اٗكَّليئ
(5)

 .

ة اٗكَّلئَة ودورُا اٗكًين واًؾَمي واًس َايس"ونذٛك ورد ضف نخاب ؼهنم ٔآهَ" اًزاًو
(6)

ًيدسة اٗكَّلئَون ٕا  ): 

و خذم من اًرباوس اٙكٍن ٍرحػ ٕاٍهيم مػ اًح  مجَػ ٔآوساب اًربجر، وَّل "جماط"كدٍَك  ، ٔآحد فروع ظهناخة، ُو

تياء ؽَل – ؽربة مبا ادؽاٍ تؾغ ا٢كؤرخني ا٢كخبٔخٍرن من رفػ وسة اٗكَّلئَني ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق وٕامنا ضم 

من كدٍَك ٢كخوهة اًعهناحِة اًيت اكهت جسىن تبٔكىص اًعتراء ا٢كقرتَة، وفعََهتم – اهدساب اٗكَّلئَني ٔآهفسِم 

لال هلم تَسان اًربجر  . اُػ(ضف ؽداد كدائي ألطَس ا٢كخوس " آًٓت ًدِدر"اًلرىب عم تيو اًطاًة، ًو

ا٢كخوشف )ؤآفضي ما كِي ضف ثخِان وس حة تُت اٗكَّلئني ًعهناخة ُو ما ذهٍر اًض َ  اًؾحاس جن ٕاجراُمي اًسماليل 

، حِر ذهر ٔآن خد ُذا "إَّلؽالم مبن حي مراوش ؤآـامت من ألؽالم"ضف نخاتَ  ( م1959/  ُػ1378س ية 

ة اًحىًرة  ة ا٢كسامة ابًزاًو و مؤسس اًزاًو اًحُت ُو اًض َ  ٔآتو جىر جن سؾَد جن محمد ا٣كاطي اًعهنايج، ُو

، وسخة ٕادؽاء اًًسة اًحىري اًعدًلي ٔآوذصَ اًض َ  اًسماليل حِر كال"ٔآتوجىر"وس حة ٕا  ٕامسَ ُو 
(7)

 :

تلي هلم مٌعة اًؾ١ك اٙكي َّل ٍزول ٕاَّل جزواهل، و٢كا زال مهنم واهلطػ ثؾَق هجٍك – دوٌك جماط – و٢كا زاًت 

ي تؾدٍ ٢كا َتللوا حبملِم وكٍك  آكَق مٌَ  ذا اًًسة اًحىري، واكن ٔآدابء اًوكت وصؾراؤضم اكْكوات واًَاـز

رفؾون وس هبم ٌَحىري اًعدًلي، فاذا َّلرمم َّلمئ ٔآو ؽاحهبم كاًوا امنا حؾَيا هلم  مروءهتم ظاروا ٌسخرون مهنم ٍو

. ذٛك ضف اًطًرلة َّل ضف اًًسة

وخاءت مؾَومة ُامة ٔآًضًا ضف حرمجة اًؾالمة اًفلَِ اًراوي ألدًة اًؾريب جن ؽيل ا٢كرشضف ا٢كؾسىري ضف نخاب 

، وعم"إَّلؽالم مبن حي مراوش ؤآـامت من ألؽالم"
(8)

ام، مهنا ٔآهَ كال ضف :  وَوكَؾت ٌَم مج رمحَ ٝك ٔآُو

                                                 
 803/ 11طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ   (1)

 ؛ فَّٙ حٌفٙخٍّ 333-332/ 2 ؛ حٌفىَ حٌٔخِٟ فٟ طخ٠ٍن حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ 173/ 3ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   (2)

 59/ 6 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 394/ 1

 96/ 6ح٨ٓظمٜخ ٤هزخٍ ىٚي حٌّغَد ح٤لٜٝ   (3)

 178/ ١1زمخص حٌل١٠ىٟ   (4)

 342/ ١2زمخص حٌل١٠ىٟ   (5)

 28حٌِح٠ٚش حٌي٨ث١ش ٚىٍٚ٘خ حٌي٠ٕٟ ٚحٌؼٍّٟ ٚح١ٌٔخٟٓ ٌّلّي كـٟ ٛـ   (6)

 214-213/ 1ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ ٚأغّخص ِٓ  ح٤ػ٩َ   (7)

 28/ 9ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ   (8)
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و فَ  فادح، فان وسخهتم اًحىًرة ًُست ٔليب جىر : وسة إَّلمام ا٢كس ياوي اٗكَّليئ اًحىري اًعدًلي، ُو

 .اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وامنا عم ّكدضم ٔآيب جىر اٗكَّليئ ا٣كاطي
محمد اًحىري اٗكَّليئ
(1)

.  محمد اًحىري جن محمد اًضاذيل اجن ٔآيب جىر اٗكَّليئ، كاض ماًًك، من اًؾَامء اب٢كقرب:

. امنا ُو ًلة هل، ًوُس وسة" اًحىري" ُػ، و 1174ثو  اًلضاء تفاس مدة وثوضف  ا س ية 

اًس َد اًحىري جن اًس َد محمد صطا
(2)

جن اًس َد محمد صطا جن ٍزن اٗكٍن - وكِي جىري –  ُو اًس َد ٔآتوجىر :

حاص َة ٕاؽاهة : جن محمود جن ؽيل اٗكمِاطي اْكسُين اًضافؾي، ا٢كَلة ابًس َد اًحىري ىًزي مىة ا٢كىرمة، وهل

 ُػ، واًحىري امنا ُو امس ٔآو ًلة 1310اًطاًحني ؽَل حي ٔآًفاظ فذح ا٢كؾني ًرشح كرة اًؾني، وكد ثوضف ؽام 

. هل، ًوُس وسة

 

  :ٔآما ًلة اًعّدًلي

ذهر اًسمؾاِن
(3)

ًلي، جىرس اًعاد وهرس اٗكال ا٢كضددة ا٢كِمَخني تؾدُام َّيء مٌلوطة ابزيدني من َتهتا :  ّدِ اًّعِ

ا اًلاف، ُذٍ اًًس حة ٕا  ٔآىب جىر اًعّدًق رىض ٝك ؼيَ وا٢كضِور  ذا الاهدساب موىس جن ؼحد . وضف آٓخُر

اًرمحن اًعدًلى، من وٗك ٔآىب جىر اًعدًق رىض ٝك ؼيَ ػ ٍروي ؼن ؼامثن اجن ؼحد اًرمحن اًلر ، وروى 

 .ؼيَ محمد جن ؼحد ٝك جن سَامين اْكرضسمّ 

ياك اًَعِدًلي ُو
(4)

ذٍ اًًس حة ٕا  :  و امس ًحؾغ " َظِدًق"تفذح اًعاد وهرس اٗكال وضف آٓخٍر كاف، ُو ُو

اَسِفي،  ًََ، وا٢كضِور  ذٍ اًًس حة ٔآتو اًفضي حؾفر جن محمد جن محمد جن ظِدًق اًعدًلي اًً
ِ
ٔآخداد ا٢كيدسة ا

ر، ٍروي ؼن ؼحد ٝك اًحقوي وفرٍي  . من ٔآُي ما وراء اٍهنا

ياك اًعدًلي وس حة ٕايل اًطًرلة اًعوفِة اًيلضخٌدًة، واًيت جسمي ابًطًرلة اًعدًلِة، وخاظة ضف تالد : ُو

. ا٢كرشق ابًِيد واًحاهس خان وما خاورُام من اًح٘كان

ؤآًضا اًعدًلِة
(5)

طًرلة ظوفِة ًًس حوَنا ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ومؤسسِا ُو ٔآتو جىر جن : 

و من ٔآُي اًلرن آكامس اًِبري . ُوار من كدٍَك اًِواًرني اًىردًة، سىن ضف اًحطاحئ ضف حٌوب اًؾراق، ُو

 

و ًُس من آٓل اًعدًق : ومن مضاُري من ًلة ابًعدًلي ُو

 اٗكاّكيلّ اًعدًلئآتو صؾَة 
(6)

و وزٍر ومن اًؾَامء وألدابء، :  ٔآتو صؾَة جن ؼحد اًرمحن اًعدًلي اٗكاكيل، ُو

و ٔآول من ٔآحِا اًروح اًسَفِة من ا٢كخبٔخٍرن ضف ا٢كقرب، من ؼضرية  " ٔآوَّلد معرو"، من "اًعدًلات"ُو

. اًربجًرة، وٗك ضف مٌازل كدََخَ" داكٌك"احدى كدائي 

محمد طاُر اًفذين اًعدًلي
(7)

 ُو اًؾا٠ك اّكََي محمد طاُر اًفذين اًعدًلي اْكيفي، ووس حَ ُيدي وبرايت :

و ظاحة 986 اري، كذهل اًض َؾة س ية  ٔآمَ من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، : كِي ٔآن". ثذهرة ا٢كوضوؽات" ُػ ، ُو

                                                 
 120/ 9 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 60/ 6ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (1)

 ؛  ٓىخْ ِىش 241/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 489/ 1 ؛ حٌز١ٛع حٌّلَِش ٚحٌّٕٟٙ ػٕٙخ 270/ 6ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ  ؛ 560/ 1أػ٩َ حٌّى١١ٓ (  2)

 رؼي حٔظ٘خٍ ح٩ٓ٨َ ؛ ػٛحثً ِىش ػزَ حٌؼٍٜٛ ٌؼزي هللا حٌغخُٞ حٌّىٟ

 292/ 8ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ   (3)

 237/ 2حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد   (4)

 ِٛٓٛػش حٌفَق حٌّٕظٔزش ٩ٓ٧ٌَ ؛ طخرغ ِٛلغ حٌيٍٍ ح١ٌٕٔش ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛ ربَٗحف ح١ٌ٘ن ػٍٛٞ رٓ ػزي حٌمخىٍ ححٌٔمخف  (5)

 167/ 3 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ  251/ 9ِٛٓٛػش ِٛحلف حٌٍٔف فٟ حٌؼم١يس ٚحٌّٕٙؾ ٚحٌظَر١ش   (6)

 ؛ حٌَٓخٌش 834/ 6 ؛ ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ 172/ 6 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 3/ 1طٌوَس حٌّٟٛٛػض ٌٍفظٕٟ   (7)

 34 ؛ ٓزلش حٌَّؿخْ فٟ آػخٍ ٕ٘يٓظخْ ١ٌٍٔي غ٩َ ػٍٟ أُحى ٛـ 151/ 1حٌّٔظطَفش ٌز١خْ ٍِ٘ٙٛ وظذ حٌٕٔش حٌَّ٘فش 
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ة"٢كا ثَلدت حامؽة : وكِي. فٚكا ًلة ابًعدًلي وس حة ٕا  ٔآخواهل ابْكَدًرة وس حة ٕا  اْكَدر ؽَل جن " ا٢كِدًو

ة من اًض َؾة، فٕان اًض َ  محمد طاُر ثَلة ابًعدًلي ضف ملاتَهتم . ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ، واكن ا٢كِدًو

اكن ٕاسالرمم خدًد، ؤآُي اًِيد ًدؼون من ًدخي ضف دٍن إَّلسالم " اًحواُري"ٔآن ٔآسالف اًض َ  وضم : وكِي

. ظدًلًِا، ندضخَِ تبئب جىر اًعدًق ضف مدادرثَ ابًخعدًق ضف تداًة إَّلسالم

 

: وٕان ذمن ًًسة ٕايل آٓل ٔآيب جىر اًعّدًق ٔآًضًا مواٍهيم، زفو  اًلوم مهنم، ومن موايل آٓل ٔآيب جىر اًعّدًق هذهر

مرة جن ٔآيب ؼامثن
(1)

و اٙكي مسي ابمسَ َنر : و مو  ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعّدًق، ُو . ابًؾراق" مرة" ُو

ٔآتو اْكسن اًواسطي
(2)

و حمدث، وامسَ ؽامص جن : و مو  كًرحة تًت محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ُو  ُو

. ظَِة

سَامين جن تالل
(3)

لال مو  : و مو  ؼحد ٝك جن ٔآيب ؼخَق محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ًو  ُو

و واٗك ٔآًوب جن  و حمدث، واكن ًفيت اب٢كدًية ا٢كيورة وويل خراهجا، ُو اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ُو

. سَامين جن تالل

ؽُىس جن مظون
(4)

لال هل- وكِي موىس -  ُو ؽُىس : ؾرف ابًواسطي، ًو اجن ثََدان، : جن مظون ا٢كدِن ًو

و مو  و " آٓل ٔآيب جىر اًعدًق"اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، وحّدث ؼيَ، واكن ًذهر ٔآهَ من : ُو ُو

. من مواٍهيم َّل من ٔآهفسِم

ٔآمين جن انتي
(5)

 مو  آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، من رخال اْكدًر، ذهٍر خََفة جن خِاط ضف اًطحلة اًراتؾة من :

. ٔآُي مىة

موىس جن سؾد ا٢كدِن
(6)

.  مو  آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، من رواة اْكدًر اًرشًــ:

جٍررة موَّلة ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة
(7)

 جٍررة موَّلة ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة تًت ٔآيب جىر اًعدًق، من رابت اًؾلي :

. واًفراسة

 

 

: وذمن ادؼى اًًسة اًحىري

فلِي" اًواضف ابًوفِات ٌَعفدي"وردت حرمجخَ ضف : اجن ا٢كارس خاهَة
(8)

ؼحَد ٝك جن ؽيل جن هُص جن محرة جن ): 

وظهل ٕا   ؽيل جن ؼحَد ٝك ، ٔآتو جىر اجن ٔآيب اًفرج اًخظي ا٢كؾروف ابجن ا٢كارس خاهَة ُىذا اكن ًذهر وس حَ ًو

ٔآيب جىر اًعدًق كال حمة اٗكٍن اجن اًيجار ورٔآًت ا٢كضاخي اًثلات من ٔآحصاب اْكدًر وفريضم ًيىرون وس حَ 

لوًون ٕان ٔآابٍ ؤآمَ اكان خيدمان ا٢كرىض اب٢كارس خان، واكن ٔآتٍو مضِورا تفرجي ثعقري ٔآيب اًفرج ؽامِا َّل  ُذا ًو

ًفِم صُئا ؤآهَ س ئي ؼن وس حَ ف١ك ًؾرفَ، مث ٕاهَ ادؼى ٔلمَ وس حا ٕا  دفطان وادؼى ٔلتََ سامؽا من ٔآيب جىر 

                                                 
 351/ 1فظٛف حٌزٍيحْ   (1)

 265/ 14طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (2)

 388/ 6 ؛ حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 420/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ ىحٍ ٛخىٍ   (3)

 ؛ طلفش 46/ 3 ؛ ِٕٔي أرٟ ىحٚى حٌط١خٌٟٔ 186/ 2 ؛ ك١ٍش ح١ٌٚ٤خء ١ٚزمخص ح٤ٛف١خء 48/ 23ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي   (4)

 440/ 2 ؛ ِغخٟٔ ح٤ه١خٍ فٟ َٗف أٓخِٟ ٍؿخي ِؼخٟٔ ح٢ػخٍ 109/ 10ح٤كًٛٞ 

 450-448/ 3 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 498/ 1حٌطزمخص ٌو١ٍفش رٓ ه١خ١ (  5)

 69/ 29 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 145/ 8حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً ٨رٓ أرٟ كخطُ   (6)

 1/129أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ (  7)

 258/ 19حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص   (8)
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محمد جن ؼحد اًحاطف ومسؾَ مٌَ، ونذٛك ادؼى ًيفسَ سامؽا من ٔآيب اًفضي محمد جن معر ألرموي ولك ذٛك 

. اُػ (ابطي

"ذًي طحلات اْكياتٍك"وورد ثضبٔهَ ضف 
(1)

ؼحَد ٝك جن ؽيل جن هُص جن مُحرة جن ؽيل جن ؼحَد ٝك اًحقدادي ): 

َلة خفر اٗكٍن. اًخظي ا٢كؾروف ابجن ا٢كارس خاهَة، ألدًة، اًفلَِ ا٤كدث، ا٢كؤرخ ٔآتو جىر اكن ًذهر ٔآهَ من : ًو

ذهر صُئا مذعال ٕاًََ ا٤كمدي، وَّل ٔآدري : وكد كرٔآت خبطَ ضف وس حَ. وٗك ٔآيب جىٍر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ًو

(. وابًؿ اجن اًيجار ضف اْك  ؽَََ ثسخة ادؽائَ اًًسة ٕا  ٔآيب جىٍر اًعدًق: )، ؤآًضا(ٕا  ما ُذٍ اًًس حة

من هجة ادؽائَ اًًسة ٕا  ٔآيب جىر فٕان ُذا ٔآىىٍر اًياس َكِم : وَّل ًرة ٔآهَ مطؾون فَِ من هجخني): ؤآًضا

، حىت كال تؾضِم :  ؽَََ، واص هتر ٕاىاكٍر

دع ألوساب َّل ثؾرض ًْخَمْي  فبٍٔن اًِبن من وٗك اًعممي 

ًلد ٔآظحتت من ثمي َدِؼَاا  َندؼوى حِط تَط ٕا  متمي 

. اُػ (ومن هجة ادؽائَ سامع ما ٠ك ٌسمػ، فٕاذ ُذا حصَح ؼيَ: مث كِي

ر ا٤كىوك ضف طحلات آكَفاء وا٢كَوك"وورد ثضبٔهَ ضف  الايت" اًؾسجد ا٢كس حوك واّكُو
(2)

ٔآتو جىر ؼحَد ٝك ): 

جن ؽيل جن هُص جن محزة ا٢كؾروف ابجن ا٢كارس خاهَة اًحقدادي ا٤كدث واكن ؽارفا ابًطة واًيبوم ومسػ من 

صِدة اًاكثحة واكن ًدؼى اْكفظ واًيلي ؼن لك فن ٠ك ًدرنَ، فىذتَ اًياس، واهدسة اًضا ا  ٔآيب جىر 

. اُػ (اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

، فلال( ُػ954ا٢كخوشف س ية )ذهٍر خار ٝك اجن فِد ا٢كًك : اجن اٗكُاهة اْكيفي
(3)

اًؾالمة ريض اٗكٍن جن محمد : 

جن اًض َ  حمة اٗكٍن جن اًلايض حمي اٗكٍن جن ؼحد اًلادر جن محمد اًضِري ابجن اٗكُاهة اًلاُري اْكيفي، واكن 

و مؾازص ًرشًــ مىة اًس َد 1537/  ُػ 943كاضًَا ٌَمتمي اًرشًــ ، ًرهة اْكاج ا٢كُصي ًس ية   م ، ُو

واكن اجن اٗكُاهة ًدؼي ٔآهَ من ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ًوُس ٗكؼواٍ . ٔآمحد جن ٔآيب مني اْكس ين

. ٔآظي

، ًغِر ًواٗكٍ ( ُػ1061ا٢كخوشف س ية )؛ ٌَقزي "اًىواهة اًسا رة تبٔؼَان ا٢كئة اًؾا ة"وضف حرمجة واٗكٍ ضف 

، حِر خاء"اًحىري"ًلة 
(4)

محمد اًض َ  اًعاُك إَّلمام اًؾالمة اًض َ  حمة اٗكٍن جن اٗكُاهة ا٢كيُين : )

 (اًحىري ا٢كُصي اْكيفي، واٗك اًلايض ريض اٗكٍن كايض اٗكًوان، وكال اًضؾراوي ُو من تُت ؽ١ك، وظالح

.  اُػ 

اًسخاوي  ونذٛك ًوىن كول اًقزي ُذا ٍردٍ كول خار ٝك ا٢كًك فِو ٔآس حق زمٌَا من اًقزي تلرن ثلًرحا،

و ألكدم زمٌَا تلرن وهعــ من اًقزي؛ ذهر ضف  ( ُػ902ا٢كخوشف ) حرمجة " اًضوء اًالمػ ٔلُي اًلرن اًخاسػ"ُو

، فلال"ؼحد اًلادر"خد اجن اٗكُاهة، وامسَ 
(5)

ؾرف ابجن : ) ؼحد اًلادر جن محمد ا٤كَوي اًلاُري اْكيفي، ًو

لال امس خدٍ راصد، حس امب ٔآخربِن تَ فري واحد، ؤآهَ اكن من ا٢كوايل؛ ؤآن اٗكُاهة خدثَ، . اٗكُاهة ًو

و خالف ما  واص هترت تذٛك ًىوَنا اكهت جس خخرج اٗكُن من اًؾغام ابًيار، حبَر ًلهبا تؾضِم ابًؾغامِة، ُو

                                                 
 542/ ٠ً2ً ١زمخص حٌلٕخرٍش  (1)

 281-280/ 1حٌؼٔـي حٌّٔزٛن ٚحٌـَٛ٘ حٌّلىٛن فٟ ١زمخص حٌوٍفخء ٚحٌٍّٛن   (2)

 677-١ٔ676ً حٌّٕٝ ر٠ًٌ رٍٛؽ حٌمَٜ ٌظىٍّش حطلخف حٌٍٜٛ ٛـ   (3)

 72-71/ 3حٌىٛحوذ حٌٔخثَس رؤػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس   (4)

 298/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (5)
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وثعدر ِبامػ : )مث كال (كِي من هوَنا اكهت ثدُن اًطارات وٝك ٔآؽ١ك تذٛك َكَ؛ هؾم اكن ٔآتٍو ماطَا طارثَا

ر، ورمبا ذهر ٌَلضاء، وهل هغم فامي كِي ًوُس ما ًذهر ذما ثلدم ٕان حص تلادح ضف فضََخَ زفن ٔآتطبٍٔ معهل ٠ك . ألُز

 .اُػ (ٌرسع تَ وس حَ

 

معود وسة س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ
(1)

 :

ازيني، واٙكي ٔآؼطي واثلى وظّدق ابْكس ىن، ٔآتو جىر  ٔآول ا٢كؤمٌني، ؤآول آكَفاء اًراصدٍن ا٢كِدًني، وَثِن

. (ؼحد ٝك وؼخَق): اًعّدًق، وامسَ

َ  .ؽامر جن وؾة اًخظَة اًعحاتَة ريض ٝك ؼهنا  ٔآم آكري سَمى تًت خصر جن: ٔآمُّ

كٍِك تًت ٔآذاة جن رَّيح  :ؤآمَ ؼامثن ريض ٝك ؼيَ ػ اًعحايب اٙكي ٔآس١ك ًوم فذح مىة،:ٔآيب دفافة وامسَ اجن

ؼضرية اًفاروق معر جن آكطاب ريض ٝك ؼيَ ػ  جن ؼحد ٝك جن كرط جن رزاح جن ؽدي جن وؾة، وعم من

 .من كٌرش من تين ؽدي جن وؾة

ة جن آٓمٌة: اجن ؽامر، ؤآمَ  .جن فِر اًلرص َة زؾَحة جن وائٍك جن معرو جن صُدان جن حمارب تًت ُو

َلة  َ"اًس َال"اجن معرو ًو  .متٜك تًت ثمي ألدرم جن فاًة جن فِر اًلرص َة: ، ؤآمُّ

 .اًلرص َة هؾم تًت زؾَحة جن وائٍك جن معرو جن صُدان جن حمارب جن فِر: اجن وؾة، ؤآّمَ

. اًلرص َة اًطواٌك تًت ماٛك جن حسي جن ؽامر جن ًؤي جن فاًة جن فِر: اجن سؾد، ؤآّمَ

 ؽامر ماء اًسامء جن حارزة اًقطًرــ معرو مزًيلِاء جن جن ؽدي جن حارزة جن" ابرق"تًت سؾد : ؤآّمَ اجن ثمي،

 .ألزد جن مازن زؾَحة جن جن امر  اًلُس اًحطًرق جن

يا جيمتػ وس حَ مػ وسة س َد اًخرش س َدان محمد ظَل ٝك ؽَََ وس١ك) اجن مرة وحض َة تًت صُدان  :، ؤآمَ(ُو

 .جن حمارب جن فِر اًلرص َة

ة - ماًرة :  ؤآّمَ،وؾة اجن و اًيؾامن جن حرس جن- ٔآو ماًو جن ٔآسد جن وجرة  ٝك ص َػ تًت وؾة جن اًلني ُو

 .جن ثقَة جن حَوان جن معران جن اْكاف جن كضاؽة

 .ؽاحىة تًت خي٘ك جن اًيرض جن نياهة: اجن ًؤي، ؤآّمَ

اًَاس جن مرض جن ىزار جن مؾّد  ًََل تًت اْكارث جن متمي جن سؾد جن ُذًي جن مدرنة جن: اجن فاًة، ؤآّمَ

 .جن ؽدانن

 .مضاض اّكرطمَة حٌدٌك تًت اْكارث جن حٌدل جن ؽامر جن سؾد جن اْكارث جن: اجن فِر، ؤآّمَ

 .ؼىرصة تًت ؽدوان جن معرو جن كُس جن ؼَالن: اجن ماٛك، ؤآّمَ

 .جرة تًت مر جن اد جن طاخبة جن ٕاًَاس جن مرض جن ىزار جن مؾّد جن ؽدانن :كُس، ؤآّمَ: اجن اًيرض، وامسَ

 .ؼواهة تًت كُس جن ؼَالن: اجن نياهة، ؤآّمَ

. سَمى تًت ٔآسد جن رتَؾة جن ىزار جن مؾّد جن ؽدانن: اجن خزمية، ؤآمَ

 .اْكاف جن كضاؽة خٌدف، وامسِا ًَيل تًت حَوان جن معران جن: ؽامر، ؤآّمَ: اجن مدرنة، وامسَ

 .اْكيفاء تًت ٕاَّيد جن مؾد جن ؽدانن: اجن ٕاًَاس، ؤآّمَ

 .خدَة تًت ؽم جن ؽدانن :اجن مرض، ؤآّمَ

                                                 
 275/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (1)
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 .حرضم جن خَِمة جن ؽامر جن ؼوف جن ؽدي جن دب جن مؾاهة تًت حومش: اجن ىزار، ؤآّمَ

 .مهناد تًت هلم جن خََد جن طسم: اجن مؾّد، ؤآّمَ

و اًُصحي من وسي اٙكتَح س َدان ٕاسامؼَي جن ٕاجراُمي آكََي ؽَهيام اًسالم ػ ذًرة من محَيا مػ  اجن ؽدانن، ُو

. هوح ٕاهَ اكن ؼحدًا صىوراً 

 

: ذًرة وسالٌك ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

لك من ًيدسة اًَوم ٕا  آكََفة اًراصد ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ فٕاهَ َّلتد ٔآن ثؾود ٔآظوهلم ٕا  زالزة 

: رخال، حِر اهَ كد احنُص ؼلدَ ضف ٔآحفادٍ اًثالزة ُؤَّلء فل ، وضم

 .ٔآتو ؼخَق محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق- 1

. ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق- 2

. اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق- 3

 

 : ٔآماهن سىىن ٔآحفاد اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

وماًزيَّي  كًا،  من اهدوهُس َا: اهدرش ٔآحفاد ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ضف نثري من اًحالد إَّلسالمِة

اًقريب ًلارة ٔآفًرلِا، ومن حرهَا ؤآس حاهَا صامًَّل، ٕا   مرورًا ابًِيد ووس  آٓس َا وتالد اًؾرب، اىهتاًء ٕايل اًساحي

 .اًلرن ألفًرلي ووس  ٔآفًرلِا حٌوابً 

وكدميًا ضف ؼُص ظدر إَّلسالم، اكهت مٌازل آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ضف ا٢كدًية ا٢كيورة ومىة ا٢كىرمة، مث تؾدُا 

.  وفريضم واٍظناهدرشوا خالل اًلرون اًِبًرة ألو  ضف تالد جند واْكجاز واًؾراق واًضام ومُص

ٔآما ضف ؼُصان اْكايل فٕاهيا جندضم ضف ٔآنرث تلاع ا٢كؾمورة، ضف مضارق ألرض ومقار ا، وضف ٔآنرث دول اًؾا٠ك 

اهدوهُس َا، وماًزيَّي، وهُدال، وتيجالدش، وتورما، ؤآفقاوس خان، : إَّلسالسم وفاًحَة اٗكول اًؾرتَة، مثي

واًحاهس خان، واًِيد، وٕاٍران، وضف تؾغ تالد وس  آٓس َا، ؤآوزجىس خان، وحرهَا، واًؾراق، وسورَّي، 

حيان، وألردن، واًىوًت، وتؾغ دول آكََج اًؾريب الٓخرى، واًسؾودًة، واٍظن، ومُص،  وفَسطني، ًو

َخِا، وثووس، واّكزا ر، وا٢كقرب، ومايل، واًيَبر، واًعومال، وحِحويت، وارحرَّي، ؤآزَوتَا،  واًسودان، ًو

. ورمبا تدول ٔآخرى". اس حاهَا واًربثقال"وهًَِا، ومورًخاهَا، واًس يقال، ورمبا هلم تلِة تحالد ألهدًس 
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ٔآوساب آٓل ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

 :

ٔآؼلة ٔآتو جىر اًعدًق
(2)

. ؼحد ٝك، وؼحد اًرمحن، ومحمدًا، ؤآسامء، وؽائضة، ؤآم َكثوم: 

 

 
 

ؤآؼلة ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق
(3)

. ٕاسامؼَي: ٕاجراُمي وؼحد ٝك، ؤآؼلة ٕاجراُمي جن ؼحد ٝك: 

. (ٕاسامؼَي): وكد اهلرضت ذًرة ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق، واكن آٓخر من مات مهنم

 

: ٔآما ٔآتياء ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق فِم

: ٔآوًَّل ألتياء اٙكهور

و اًضِري تػ - 1 ، ؤآمَ"ٔآتو ؼخَق"محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ُو
(4)

ٔآمظة تًت ؽدي جن كُس : 

  .جن حذافة جن سؾد جن سِم جن معرو جن ُعَط جن وؾة

و اٙكي ًلال هل: وكد ٔآؼلة محمد ٔآتو ؼخَق اجن ٔآيب ؼخَق، وورد ٔآهَ نين تبئب جىر: ؼحد ٝك، ُو
(5)

و ؼحد  ، ُو

رمِثة تًت اْكارث جن : ٔآمَ. ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، واكن رخاًل ظاْكًا فَِ دؽاتة ٝك جن محمد جن

. ماٛك جن نياهة حذًفة جن ماٛك جن رتَؾة، من تين ـمن من تين

                                                 
ِخ أىٍؿٕخٖ فٟ ٌ٘ح حٌـِء حٌوخٙ رَٔى أٔٔخد ٩ٌٓش ١ٓئخ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك، ٘ٛ ِخ ٚؿئخٖ ٛل١لخً غخ٠ش فٟ حٌٜلش، : ٍِلٛظش  (1)

. ٚلي كممٕخ فٟ أػّيس حٌٕٔذ ٌٖ٘ ٚلخٍّٔخ٘خ ٍٚحؿؼٕخ٘خ ١ٚخرمٕخ٘خ ػٍٝ أوؼَ ِٓ َِؿغ كظٝ ػزظض ٌٕخ ٛلظٙخ؛ فخػظّئخ٘خ

ٚطـخٍٕ٘خ ًوَ طفخ١ًٛ فَٚع آهَٜ وؼ١َس ٠ٌٌٍش ١ٓئخ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك، ك١غ أْ حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ ؿخثض ػُٕٙ ٌُ ٠ؼزض ٌي٠ٕخ ٩ِٓظٙخ ِٓ 

حٌوطؤ؛ أٚحٌٔم٢ أٚ ح٠ٌِخىس أٚ حٌٕمٜخْ فٟ أػّيس حٌٕٔذ، ٌُٚ ٔـي أىٌش وخف١ش ٌظئوي ٛلظٙخ، فٌٍح ٌُ ٌٔوَ٘خ، ِٚٓ ٌٖ٘ حٌّؼٍِٛخص ِخ ؿخء 

 أٔٔخد وؼ١َ ِٓ ح٤َٓ ٚحٌمزخثً حٌزى٠َش حٌم١َٗش، ِٕٚٙخ ِخ ؿخء فٟ رطْٛ وظذ حٌظَحؿُ ٚحٌظخ٠ٍن، ِٕٚٙخ ِخ  ٚٚػخثكفٟ ِ٘ـَحص ٚؿَٚى

. ؿخء فٟ ٚػخثك ١ٍّٓش، ٚوظذ ِظفَلش آهَٜ

حٌظٟ طـخٍٕ٘خ٘خ فٍٕٔٛى٘خ اْ ٗخء هللا؛ فٟ حٌطزؼخص ح٩ٌكمش ِٓ - أٚ رؼ٠ٙخ – ٚفٟ كخي طؼزظٕخ ِٓ ٛلش ٩ِٓٚش أػّيس حٌٕٔذ ٌٖ٘ 

 .حٌىظخد

 281-274/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 280-275/ 1ٔٔذ ل٠َٖ  (2)

 ؛ ِلخَٟحص ح٤ىرخء ِٚلخٍٚحص حٌ٘ؼَحء ٚحٌزٍغخء 349/ 8 ؛ ح٨ٓظٌوخٍ 278/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 277/ 1ٔٔذ ل٠َٖ  (3)

2 /373 

 34/ 8 ؛ ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش  32/238 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 299/ 1فظق حٌزخٍٞ ٦رٓ كـَ   (4)

 334/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 144/ 10فظق حٌزخٍٞ ٦رٓ كـَ   (5)
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وؽائضة تًت محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

وعم واٗكة حىظة وركِلة تيات َثتت جن ؼحد ٝك : 

. جن اًزتري جن اًؾوام

وكد َتدث اجن اًلُرساِن ضف ألوساب ا٢كخفلة ؼن ذًرة اجن ٔآيب ؼخَق، فلال
(2)

ًًس حون ٕا  آٓل ٔآيب : اًَؾِخَلي: )

. (ؼخَق اًحىري، و٠ك ٔآخد من اًرواة مهنم ٔآحداً 

 

و اٙكي ًلال هل اجن ٔآيب ؼخَق، فلد ٔآؼلة ٔآما ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعّدًق، ُو
(3)

: 

(ألو )محمدًا، ؤآاب جىر، وؼامثن، وؼحد اًرمحن، ومعر، وؽاحىة، وؽائضة 
(4)

ٔآم ٔآجهيا تًت ؼحد : ؤآرمم. وزًًة ،

لال امسِا ٔآم َكثوم،  (اًثاهَة)وؽائضة . جن ٔآيب جىر اًعدًق ٝك جن ؼحد اًرمحن تًت ؼحد ٝك اجن ٔآيب ؼخَق، ًو

ؼامثن اًخظي،  ٔآم ٕاحساق تًت طَحة جن ؼحَد ٝك جن: وآٓمٌة تًت ؼحد ٝك اجن ٔآيب ؼخَق، ؤآرما. ؤآرما ٔآم وٗك

 .ريض ٝك ؼهنم ٔآيب طاًة ؤآخهتا ٔلرما فاطمة تًت اْكسني جن ؽيل جن

ؤآؼلة ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن محمد ايب ؼخَق
(5)

و حمّدث:  . طَحة، ُو

 

ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ؤآمَ- 2
(6)

كًرحة اًعقرى تًت ٔآيب ٔآمِة زاد اًرهة حذًفة جن : 

ؽاحىة تًت ؼخحة جن رتَؾة جن ؼحد مشس جن ؼحد مٌاف جن كيص : ا٢كقرية جن ؼحد ٝك جن معر جن خمزوم، ؤآرما

ذهوان، من تين سَمي،  ظفِة تًت ٔآمِة جن حارزة جن ألوكط جن مرة جن ُالل جن فاَك جن: جن الكب، ؤآرما

كالتة تًت خاجر جن هُص جن ماٛك جن حسي جن ؽامر جن : ٔآمة تًت هوفي جن ؼحد مٌاف جن كيص، ؤآرما: ؤآرما

اًعامء تًت : ًؤي، ؤآرما متاُض تًت اْكارث جن حدَة جن خذمية جن ماٛك جن حسي جن ؽامر جن: ؤآرما ًؤي،

ًرطة اًىربى تًت وؾة جن سؾد جن ثمي جن : ؤآرما ؽاحىة تًت ؼحد اًؾزى جن كيص،: ؤآرما سؾَد جن سِم،

 .كٍِك تًت حذافة جن مجح: ؤآرما مرة،

 

نّ  ٔآم حىمي، ؤآم َكثوم، ومظوهة، وكًرحة، ؤآسامء، وحفعة، ): َثهَا تيات ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ُو

. (وؽائضة

ٔآما ٔآم حىمي تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(7)

فِىي صلِلة ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر : 

ؤآرما كًرحة اًعقرى تًت ٔآيب ٔآمِة زاد اًرهة حذًفة جن ا٢كقرية ا٥كزوسم، وكد حزوحت ٔآم حىمي من . اًعدًق

: وحزوحت اتًهتا ؽائضة تًت موىس. (محمدًا و ىي وؽائضة): موىس جن طَحة جن ؼحَد ٝك اًخظي، ؤآجنحت هل

. جاكرًا جن ؼحد ا٢كٜك: من ؼحد ا٢كٜك جن مروان ألموي، ؤآجنحت هل

                                                 
 109/ 1ِظُّ حٌظخرؼ١ٓ – حٌطزمخص حٌىزَٜ   (1)

 107/ 1ح٤ٔٔخد حٌّظفمش   (2)

 ؛  ح٦ؿخرش ٠٦َحى ِخ حٓظيٍوظٗ ػخث٘ش ػٍٝ 262/ 1 ؛ ط٠ٌٙذ ح٤ػخٍ ِٕٔي ػَّ ٌٍطزَٞ 149/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش   (3)

 506/ 2 ؛  حٌؼًٍ ِٚؼَفش حٌَؿخي 59/ 1حٌٜلخرش ١ حٌوخٔـٟ 

كظٝ ٨ ٠ليع ه٢ٍ ر١ٓ ( حٌؼخ١ٔش)ٚ ( ح٤ٌٚٝ)ٔظَح ٌٛؿٛى حرٕظ١ٓ ِٓ رٕخص حرٓ حرٟ ػظ١ك حّّٓٙخ ػخث٘ش ؛ فمي ١ِِص ر١ّٕٙخ رـ   (4)

 .ح٨ػٕظ١ٓ

 382/ 1ح٣ٌٌت حٌّٜٕٛػش فٟ ح٤كخى٠غ حٌّٟٛٛػش   (5)

 160/ 1ؿَّٙس ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ   (6)

 316 ٚ 286/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (7)
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ٔآما ٔآم َكثوم تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

فِىي واٗكة محَدة تًت طَحة جن ؼحد ٝك جن مسافػ جن : 

. ؼَاض جن خصر جن ؽامر جن وؾة جن سؾد جن ثمي اًلر  اًخظي

ؤآما كًرحة تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(2)

فلد حزوحت من اجن معِا اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر : 

. ؼحد اًرمحن: اًعدًق، ؤآجنحت هل

ؤآما ٔآسامء تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(3)

ٔآرما ٔآم وٗك، وكد حزوحت نذٛك من اجن معِا اًلامس جن : 

ؤآم فروة ُذٍ عم واٗكة الامام حؾفر . ٔآم حىمي، وفاطمة، ؤآم فروة: محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ؤآجنحت هل

. اًعادق جن محمد اًحاكر اْكسُين

ؤآما حفعة تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(4)

وعم صلِلة ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر : 

فلد حزوهجا اْكسني جن ؽيل . كًرحة اًعقرى تًت ٔآيب ٔآمِة زاد اًرهة حذًفة جن ا٢كقرية ا٥كزوسم: اًعدًق، ؤآرما

ٕاجراُمي، : مث حزوهجا ا٢كيذر جن اًزتري جن اًؾوام، ؤآجنحت هل. مث حزوهجا ؽامص جن معر جن آكطاب. جن ٔآيب طاًة

. وثوفِت ضف حدود اًامثهني من اًِبرة. وؼحد اًرمحن، وكًرحة

ؤآما ؽائضة تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(5)

. فِىي زوخة ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن معر جن آكطاب: 

 

ٔآؼلة ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(6)

ٔآتو جىر، وطَحة، ومعران، وؼحد اًرمحن، وهفُسة اًيت : 

ؽائضة تًت طَحة جن ؼحَد ٝك جن ؼامثن صارب : ؤآرمم جن مروان، ؤآم فروة، حزوحت اًوًَد جن ؼحد ا٢كٜك

. ٔآم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق: وؾة جن سؾد جن ثمي، ؤآرما اٙكُة جن معرو اًس َال جن

 

ٔآتو جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق فلد ٔآؼلة ٔآما
(7)

ٔآاب : ؼحد اًرمحن، اٙكي ٔآؼلة: 

رة، واكن ًلال هل: جىر، ؤآمَ "اًضاري" جنرة تًت اًلامس جن ؼرفطة اًؾذري حََــ تين ُز
(8)

خرج ضف زمن . 

وُحخس ضف  آٓخر خَفاء تين ٔآمِة مروان إكار جن محمد ألموي ابًسوس، واكهت مؾَ حامؽة فذفركوا ؼيَ، فبُخذ

. اًسبن زماانً 

  اًسوس"ثؾلِة حول موضػ مٌطلة"
(9)

لطػ تخحدًد ٔآٍن ًلػ ُذا ا٢كاكن :  ٠ك هؾرث ؽَل ما ًفِد ًو

فذوخد تحالد ا٢كقرب ثضامل ٔآفًرلِا مٌطلة ابمس اًسوس، ونذٛك ثوخد ضف تالد ا٢كرشق ". اًسوس"

وتَ اًلرب و اًخاتوت – ابًلرب من ألُواز وجس  مٌطلة ابمس اًسوس، و ا َنر امسَ َنر اًسوس 

و كًرة من ألُواز- ا٢كًسوب ٌَييب داهَال ؽَََ اًسالم   .ُو

                                                 
 458/ 1 ؛ ؿَّٙس ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ 216/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (1)

 280/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (2)

 69/ 2أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (3)

 67/ 13 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 448/ 1؛  حٌّلزَ  (342/ 8 ٚ 5/139) ؛  حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 244/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (4)

 165/ 7 ؛  حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 239/ 1 ٚ 219/ 1ِظُّ حٌظخرؼ١ٓ – حٌطزمخص حٌىزَٜ   (5)

 ؛ حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ فٟ ١زمخص 227/ 7 ؛  حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٨ُِ 149/ 5 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 278/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (6)

 283/ 1ٍرخص حٌويٍٚ 

 137/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (7)

ٟ٘ : ٚأ٠٠خ. ٚطؼٕٟ حٌوٛحٍؽ، ٟٚ٘ طًّ٘ حٌوٛحٍؽ ٌِ٘زخ، أٚ ح٠ٌٌٓ ٠وَؿْٛ ػٍٝ حٌلىخَ" حٌَ٘حس"ل١ً أٔٙخ ٔٔزش اٌٝ : حٌ٘خٍٞ  (8)

س"ٔٔزش اٌٝ رٍيس  ٍّ ٞ)، رَ٘ق ح٤ٔيٌْ، ٚحٌٕٔزش ٌٙخ "١َِٓش"ِٓ ػًّ " ٗخ ٍّ  .رظ٘ي٠ي حٌَحء (ٗخ

؛  (399 ؛ 133/ 1) ؛ حٌزٍيحْ ٨رٓ حٌفم١ٗ 82/ 1؛  حٌزٍيحْ ١ٌٍؼمٛرٟ  (242 ؛ 176 ؛ 89/ 1)حٌّٔخٌه ٚحٌّّخٌه ٨رٓ هَىحًرش   (9)

/ 3)؛ ِؼـُ حٌزٍيحْ  (767/ 3 ؛ 206/ 1) ؛ ِؼـُ ِخ حٓظؼـُ 60/ 1 ؛ كيٚى حٌؼخٌُ ِٓ حٌَّ٘ق اٌٝ حٌّغَد 251/ 2ٍٛٛس ح٤ٍٝ 

 755/ 2؛ َِحٛي ح٩١٨ع ػٍٝ حّٓخء ح٨ِىٕش ٚحٌزمخع  (280 ؛ 163
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ًوىن ىرى ٔآن اًح٘ك اًيت َثر  ا ٔآتوجىر اًضاري اًحىري عم اًسوس اًيت اب٢كرشق ًوُست اًيت 

اب٢كقرب، وذٛك هغرا ًلر ا من حٍزرة اًؾرب ومن اًىوفة مس خلر تين ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد 

اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ونذٛك فبٔنرث اًثورات اًيت اكهت ضد حنك تين ٔآمِة خرحت من ُذٍ 

كد اس خدة متاما زمن ٔآتوجىر – وفهيا سوس - ونذٛك ف١ك ٍىن حنك تالد ا٢كقرب . اًحالد ا٢كرشكِة

. اًضاري، وٝك ٔآؽ١ك

 

ؤآؼلة ٔآتو جىر اًضاري جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق الًك 

من
(1)

واكن ؽَل كضاء مُص،  ٔآم ُامش تًت ُامش جن  ىي جن خاٗك جن ؼرفطة،: ُامش جن ٔآيب جىر، ؤآمَ: 

ٔآم وٗك، واكن من وحٍو كٌرش : واًؾحاس جن ٔآيب جىر، ؤآمَ. ومات  ا ضف زمن آكََفة اًؾحايس ُارون اًرص َد

 .ؤآـيَاهئم

ٔآيب جىر  واكهت مٌازل تين ٔآيب جىر اًضاري جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن

ذا  " اًىوفة"اًعدًق ضف  . ضف اًلرون اًِبًرة ألو ابًؾراق، ُو

 

ٔآما وٗك معران جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق فاكهوا ٌسىٌون ا٢كدًية ا٢كيورة ضف اًلرون 

اًِبًرة ألو 
(2)

، وكد ٔآؼلة معران جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(3)

. معر، وموىس: 

ؤآؼلة موىس جن معران
(4)

.  معران، ومحمدًا، وٕاجراُمي: 

ٔآما محمد جن موىس جن معران فلد ٔآؼلة
(5)

و حمّدث:  . ٔآاب جىر، ُو

 

ٔآما ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق فَُس هل ؼلة ٕاَّل من تياثَ
(6)

ومن تيات . 

ؼحد اًرمحن
(7)

ٔآم ؼحد ٝك تًت ؼحد اًرمحن جن ًزد جن آكطاب اًلر  : مظوهة، ؤآم مجَي، وؽائضة، ؤآرمم: 

. اًؾدوي

ٔآما مظوهة تًت ؼحد اًرمحن
(8)

فلد حزوحت من ؼحد اًؾٍزز جن اًوًَد جن ؼحد ا٢كٜك جن مروان ألموي، : 

. ؼحد ا٢كٜك، وؼخَق: ؤآجنحت هل

 

: ٔآتياء طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

 ضف اًحداًة اكهوا اب٢كدًية ا٢كيورة، مث سىٌوا ابدًة ا٢كدًية ا٢كيورة، ونذٛك مبواضػ ًلال ًِا
(9)

حاذة وألمت، ؼن : 

، "وسة كٌرش"ؤآفِؾَة، نام ذهرضم معؾة اًزتريي وساتة كٌرش ضف نخاتَ  ميني طًرق مىة، وحبذاء ا٢كسَح

: وكد حبثيا ؼن ُذٍ ألماهن فوخدان أليت

                                                 
 759/ 4 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 203/ 2 ؛  حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش 456/ 1ٍفغ ح٦َٛ ػٓ ل٠خس َِٜ   (1)

 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (2)

 113/ 8 ؛  حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ ىحٍ ٛخىٍ 201/ 3 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 206/ 1 ؛ أهزخٍ حٌم٠خس 419/ 3طخ٠ٍن حٌطزَٞ   (3)

 441/ 38طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ   (4)

 ح٤هزخٍ حٌّٛفم١خص ٌٍِر١َ رٓ رىخٍ  (5)

 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (6)

 358/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (7)

 165/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (8)

 278-277/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (9)
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حاذة
(1)

 مدًية مََحة ٌَحىًرنّي  ا ؽّدة من اْكعون وخامػ هحري، وعم ثلػ تني ا٢كدًية ا٢كيورة وجند واكهت من :

. دَّير تين سَمي

ألمت
(2)

عم كاع ًقطفان مث اخذّعت تَ تيو سَمي، وتني : وكِي. حدي حّرة تين سَمي:  ابًفذح مث اًسىون:

و من مٌازل حاّج اًىوفة، وتني ألمت جسؾة ٔآمِال ألمت امس خامػ ًلرَّيت : وكال اجن اًّسىِّت. ا٢كسَح، ُو

. حاذة، وهلِا، واًلِّا: زالث

ا٢كَْسََحُ 
(3)

. امس موضػ من ٔآؼامل ا٢كدًية، وعم ضف طًرق اْكاج:  ابًفذح مث اًسىون، وفذح اًالم، واْكاء رممٍك:

ََة ِِْؾ ُآفَ
(4)

. مهني ًسَمي من ٔآؼامل ا٢كدًية ضف اًطًرق اًيجدي ٕا  مىة من اًىوفة:  ابًضم مث اًفذح، واًؾني رممٍك:

 

ضف اْكجاز، واٍظن، واًؾراق، : مث اكن تؾدُا ًحين طَحة ثواخد تحالد جند، مث اهدرشوا ضف ص ىت ٔآحناء اًؾا٠ك

واًضام، وحرهَا، ومُص، واًسودان، وا٢كقرب اًؾريب، واًلرن ألفًرلي، وتالد فارس، واًِيد، ووس  آٓس َا، 

. وتالد ألهدًس، ورمبا فريضم

 

: ٔآيب جىر اًعدًق ثفاظَي ٔآوساب تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن

ٔآؼلة طَحة من إَّلانث
(5)

. ٔآم رومان، ؤآم ؼحد ٝك ؼحَدة: 

. فِىي واٗكة معر جن ؼامثن جن معر جن موىس جن ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي اًلر : ٔآما ٔآم رومان تًت طَحة

فِىي واٗكة ٔآتوجىر جن ؼحد ٝك جن معؾة جن َثتت جن ؼحد ٝك جن اًزتري : ؤآما ٔآم ؼحد ٝك ؼحَدة تًت طَحة

.  ألسدياًلر جن اًؾوام 

 

: وكد ٔآؼلة طَحة ؼرشة ذهور، وضم

محمد جن طَحة -1
(6)

و حمّدث، واكن واًَا ؽَل مىة ا٢كىرمة زمن معر جن ؼحد اًؾٍزز آكََفة ألموي:  وكد . ُو

( ىي جن محمد جن طَحة): ٔآؼلة
(7)

و حمّدث (ٕاجراُمي جن محمد جن طَحة)و.  ُو
(8)

موىس جن محمد جن )و. 

(طَحة
(9)

(طَحة جن محمد جن طَحة)و. 
(10)

 . 

ومن تيات محمد جن طَحة هذهر
(11)

، وعم زوخة موىس اّكون اْكس ين اًِامشي (ٔآم سَمة تًت محمد جن طَحة): 

.  (محمد وٕاجراُمي وؼحد ٝك وفاطمة وزًًة وركِة وَكمث وخدجية): ؤآم ٔآوَّلدٍ

                                                 
 96/ 1 ؛ حٌّؼخٌُ ح٤ػ١َس فٟ حٌٕٔش ٚح١ٌَٔس 296/ 2 ؛ ِؼـُ حٌزٍيحْ 80/ 1أكٔٓ حٌظمخ١ُٓ فٟ ِؼَفش ح٤لخ١ٌُ (  1)

 42/ 1 ؛ ح٤ِخوٓ 88/ 1ِؼـُ حٌزٍيحْ (  2)

 146/ 4 ؛ ٚفخء حٌٛفخء رؤهزخٍ ىحٍ حٌّٜطفٝ 1271/ 3 ؛ َِحٛي ح٩١٦ع ػٍٝ أّٓخء ح٤ِىٕش ٚحٌزمخع 128/ 5ِؼـُ حٌزٍيحْ (  3)

 223/ 1ِؼـُ حٌزٍيحْ (  4)

 156/ 1 ؛  ؿَّٙس ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ 291/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (5)

 ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن 204/ 2 ؛ ٗفخء حٌغَحَ رؤهزخٍ حٌزٍي حٌلَحَ 189/ 17 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 929/ 2ٕٓٓ حرٓ ِخؿٗ   (6)

 489/ 2حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 

 ؛  465/ 19 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 261/ 64 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 108/ 14طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش   (7)

 479/ 11 ؛ وِٕ حٌؼّخي 90/ 1أِخٌٟ حٌّلخٍِٟ ٍٚح٠ش حرٓ ٠لٟ حٌز١غ 

 186/ ٠ً1ً حٌظم١١ي فٟ ٍٚح٠ش حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي   (8)

أكـخٍ حٌّؼ٩س حٌ٘خ٘ي٠ش رّىش حٌّىَِش ؛ حٛيحٍ ُٚحٍس حٌظَر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ رخٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ؛ ٚرٗ ٚٛف ٚٔمً ٌٍىظخرخص   (9)

 290/ 1ٔٔذ ل٠َٖ : ؛ ٚأ٠٠خ حٔظَ.حٌّٛؿٛىس ػٍٝ ٗٛح٘ي لزٍٛ ِمزَس حٌّؼ٩س رّىش حٌّىَِش 

 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 413/ 2 ؛ ِؼـُ حٌزٍيحْ 480/ 1 ؛  حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد 227/ 1حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش   (10)

5 /266 

 382/ 1ِظُّ حٌظخرؼ١ٓ –  ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ 55/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (11)
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: ٔآما ؽائضة تًت موىس ُذٍ فِىي واٗكة. (ؽائضةٔآمحد واحسق و): ٔآما موىس جن محمد جن طَحة فلد ٔآؼلة

. موىس جن محمد جن ٕاجراُمي جن طَحة جن معر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي

ا مبىة : ظاُك، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما ٔآمحد جن موىس جن محمد جن طَحة فلد ٔآؼلة فاطمة، وكرُب

ا٢كىرمة مبلربة ا٢كؾالة ابْكبون
(1)

 .

محمد، اٙكي : ٔآمحد، اٙكي ٔآؼلة:  ىي، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما احسق جن موىس جن محمد جن طَحة فلد ٔآؼلة

ا مبىة ا٢كىرمة مبلربة ا٢كؾالة ابْكبون: معرو، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة هرمية، وكرُب
(2)

 .

: ٔآمحد، اٙكي ٔآؼلة: َّلحق، اٙكي ٔآؼلة: ظاُك، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما ٕاجراُمي جن محمد جن طَحة فلد ٔآؼلة

: اْكسن، اٙكي ٔآؼلة: ًوســ، اٙكي ٔآؼلة: ٔآوس، اٙكي ٔآؼلة: ؼحد ٝك، اٙكي ٔآؼلة: سؾَد، اٙكي ٔآؼلة

: ؼحد اًاكضف، اٙكي ٔآؼلة: ؽُىس، اٙكي ٔآؼلة: اْكسن، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة: ُحرية، اٙكي ٔآؼلة

ؽيل، : محمد، اٙكي ٔآؼلة: ؽيل، اٙكي ٔآؼلة: ، ؤآؼلة ُضفام"سىّر"ُضفام ا٢كَلة : ؽيل، اٙكي ٔآؼلة

وكِي اجن – ، ٔآما محمد فِو ا٢كَلة ثضمس اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك واًضِري ابجن سىّر(محمد و ٔآمحد): اٙكي ٔآؼلة

ا٢كؤذن اًحىري ا٢كُصي ا٢كؾروف ىًزي مىة ا٢كىرمة- صىر 
(3)

مؤوسة خاثون، ا٢كدؼوة : وكد ٔآؼلة اجن سىر. 

. فاطمة

: حؾفر، اٙكي ٔآؼلة: موىس، اٙكي ٔآؼلة: ؽُىس، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما طَحة جن محمد جن طَحة فلد ٔآؼلة

و اًضِري ابٓكَالسم: ؽيل، اٙكي ٔآؼلة: ا٤كسن، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة . محزة، ُو

ؼحَد ٝك جن طَحة- 2
(4)

و هوضف :  ىي، اٙكي ٔآؼلة: وكد ٔآؼلة:  ىىن ٔآاب   ىي، ُو و حمّدث ٍو ٕاسامؼَي، ُو

. وكِي تقدادي

صؾَة جن طَحة- 3
(5)

ارون و ص حُة): وكد ٔآؼلة:  ، ونيَة صؾَة (ظاُك وؽُىس واحسق ومحمد وٕاجراُمي ُو

.  ُػ175 ُػ، وكِي 174ثوضف س ية . ٔآيب محمد: جن طَحة

ؽُىس، ا٢كىىن تبئب : سَامين، اٙكي ٔآؼلة: ٕاجراُمي، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما ظاُك جن صؾَة جن طَحة فلد ٔآؼلة

و حمّدث . محمد ُو

ؤآما ص حُة جن صؾَة جن طَحة
(6)

ٕاجراُمي، اٙكي : ٕاحسق، اٙكي ٔآؼلة: ظاُك، اٙكي ٔآؼلة: فلد ٔآؼلة: 

و : ؼحد اًرمحن، اٙكي ٔآؼلة: ؼخَق، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة طَحة ا٢كىىن تبئب ؼخَق ُو

. حمّدث

ٕاسامؼَي جن طَحة- 4
(7)

: ٕاجراُمي، اٙكي ٔآؼلة: ٕاحسق، اٙكي ٔآؼلة: ٕاجراُمي، اٙكي ٔآؼلة: وكد ٔآؼلة: 

و حمّدث، واكن حِا س ية   ُػ اب٢كدًية ا٢كيورة283ًؾلوب، ُو
(8)

 .

                                                 
أكـخٍ حٌّؼ٩س حٌ٘خ٘ي٠ش رّىش حٌّىَِش ؛ حٛيحٍ ُٚحٍس حٌظَر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ رخٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ؛ ٚرٗ ٚٛف ٚٔمً ٌٍىظخرخص   (1)

 .حٌّٛؿٛىس ػٍٝ ٗٛح٘ي لزٍٛ ِمزَس حٌّؼ٩س رّىش حٌّىَِش 

أكـخٍ حٌّؼ٩س حٌ٘خ٘ي٠ش رّىش حٌّىَِش ؛ حٛيحٍ ُٚحٍس حٌظَر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ رخٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش ؛ ٚرٗ ٚٛف ٚٔمً ٌٍىظخرخص   (2)

 .حٌّٛؿٛىس ػٍٝ ٗٛح٘ي لزٍٛ ِمزَس حٌّؼ٩س رّىش حٌّىَِش 

 ؛  ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ 186/ 1 ؛  ٠ًً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي 271/ 2أزخء حٌغَّ رخرٕخء حٌؼَّ  ؛ 346-345/ 6حٌّمفٝ حٌىز١َ (  3)

 ىٍٍ حٌؼمٛى حٌف٠َيس فٟ طَحؿُ ح٤ػ١خْ حٌّف١يس ٌٍّم٠َِٞ . 59/ 2حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ ٠ًً حٌٍٔٛن  . 33/ ٤2ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 

 51/ 4 ؛  ًَ حٌى٩َ ٚأٍ٘ٗ 441/ 1 ؛  ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 246/ 6طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش   (4)

 ؛ 369/ 1 ؛ ِؼـُ حرٓ حٌّمَة 56/ 1؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 354/ 6 ؛ حٌّؼـُ ح٢ٓٚ٤ 1215/ 1طو٠َؾ ح٤كخى٠غ حٌَّفٛػش   (5)

 75/ 10 ؛ أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ 460/ 1ِظُّ حٌظخرؼ١ٓ - حٌطزمخص حٌىزَٜ 

 100/ 1ًوَ ح٦ِخَ أرٟ ػزي هللا رٓ ِٕيٖ    (6)

 226/ 2حٌّؼـُ حٌٜغ١َ ٌٍطزَحٟٔ   (7)

 266/ 2حٌّؼـُ حٌٜغ١َ ٌٍطزَحٟٔ   (8)
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ٔآمحد جن طَحة- 5
(1)

سخِػ، : موىس، اٙكي ٔآؼلة: ٕاجراُمي، اٙكي ٔآؼلة: ظاُك، اٙكي ٔآؼلة: وكد ٔآؼلة: 

محمد، : ٕاسامؼَي، اٙكي ٔآؼلة: ًوســ، اٙكي ٔآؼلة: ؼخَق، اٙكي ٔآؼلة: جنا اًربد، اٙكي ٔآؼلة: اٙكي ٔآؼلة

(فاطمة وثدؼى ثست اًفلِاء): محمد، اٙكي ٔآؼلة: اٙكي ٔآؼلة
(2)

(انزص اٗكٍن محمد ٔآتو ؼحد ٝك) و 
(3)

 و 

لدَ حامل اٗكٍن ا٢كُصي اتو احسق ا٢كؾروف ابًفِوسم) (ٕاجراُمي ًو
(4)

و حمّدث . ، ُو

ٕاجراُمي جن طَحة- 6
(5)

و حمّدث وكد ٔآؼلة:  : محمد، اٙكي ٔآؼلة: ؽيل، اٙكي ٔآؼلة: ظاُك، اٙكي ٔآؼلة: ُو

: هُص، اٙكي ٔآؼلة: َحفّاظ، اٙكي ٔآؼلة: اْكسني، اٙكي ٔآؼلة:  ىي، اٙكي ٔآؼلة: ٕادٌرس، اٙكي ٔآؼلة

: ًوســ، اٙكي ٔآؼلة: ًؾلوب، اٙكي ٔآؼلة: معر، اٙكي ٔآؼلة: داود، اٙكي ٔآؼلة: موىس، اٙكي ٔآؼلة

ٔآتو  ىي محمد حمة : اًلايض محمد ؼز اٗكٍن، اٙكي ٔآؼلة: محمد ؼامد اٗكٍن، اٙكي ٔآؼلة: سَامين، اٙكي ٔآؼلة

. اٗكٍن اًضِري اب٤كة اًحىري

 ىي جن طَحة- 7
(6)

ٕاجراُمي، اٙكي : وكد ٔآؼلة ٕاسامؼَي جن  ىي جن طَحة. (ٕاسامؼَي وطَحة): وكد ٔآؼلة: 

دجًري: ٔآؼلة
(7)

ٔآتو اًلامس ): اْكسن، اٙكي ٔآؼلة: ا٢كِاحر، اٙكي ٔآؼلة: اْكسن، اٙكي ٔآؼلة: ، اٙكي ٔآؼلة

. و الكُام حمّدث( اًرشًــ ٔآتو هُص محمد)و (اْكسني

ومن تياثَ ؽائضة، وعم واٗكة موىس جن محمد جن ٕاجراُمي جن طَحة جن معر جن ؼحَد ٝك : موىس جن طَحة- 8

 اًخظياًلر جن مؾمر 
(8)

 .

ؼامثن جن طَحة- 9
(9)

 .روى اْكدًر اًرشًــ ؼن ٔآخَِ ٕاجراُمي، ؼن ٔآتََ طَحةوكد : 

هوح جن طَحة- 10
(10)

و حمّدث، ومن ذًرخَ مجوع ـفرية وتَوت نثرية من اًؾَامء واًعاْكني واًفلِاء :  ُو

ا من اًحالد . وآكطحاء وا٢كضاخي وهلداء هلاابت أل اف، وذراًرَ مبُص واًضام واًسودان واٍظن وفرُي

وكد ٔآؼلة هوح جن طَحة
(11)

: داود، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما محمد جن هوح جن طَحة فلد ٔآؼلة. (ٕاسامؼَي ومحمد): 

. ٔآتو اًروح ؽُىس: صؾحان اًضِري ابٔلس خاذ، اٙكي ٔآؼلة: ؼوض، اٙكي ٔآؼلة: ؽُىس، ا٢كَلة

 ىي، اٙكي : ًؾلوب، اٙكي ٔآؼلة: جنم اٗكٍن محمد، اٙكي ٔآؼلة: كد ٔآؼلة: وؽُىس ٔآتو اًروح جن صؾحان

. (ؼحد ا٤كسن وؼحد ا٢كيؾم):  ىي، اٙكي ٔآؼلة: اْكسن، اٙكي ٔآؼلة: موىس، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة

ٔآما ؼحد ا٤كسن جن  ىي فلد ٔآؼلة
(12)

ٔآتو اْكسن هور اٗكٍن : ًؾلوب، اٙكي ٔآؼلة: خرًبي، اٙكي ٔآؼلة: 

و اًضِري تعاحة اجن حظَة . ؽيل، ُو

                                                 
 "ِوط١ٛ"حٌؼخٌغ ِٓ ِؼـُ ح١ٌ٘وش ٠َُِ   (1)

طمٟ حٌي٠ٓ أرٟ حٌط١ذ : طؤ١ٌف" ا٠٠خف رغ١ش أً٘ حٌزٜخٍس فٟ ٠ًً ح٦ٗخٍس ٌٌٍ٘زٟ" ؛ 392/ ٠ً2ً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي   (2)

 "ِوط١ٛ"حٌلٕٟٔ حٌفخٟٓ حٌّخٌىٟ ؛ حٌـِء ح٤ٚي 

طمٟ حٌي٠ٓ أرٟ حٌط١ذ حٌلٕٟٔ حٌفخٟٓ حٌّخٌىٟ ؛ حٌـِء ح٤ٚي : طؤ١ٌف" ا٠٠خف رغ١ش أً٘ حٌزٜخٍس فٟ ٠ًً ح٦ٗخٍس ٌٌٍ٘زٟ  "(3)

 "ِوط١ٛ"

 452/ ٠ً1ً حٌظم١١ي فٟ ٍٚح٠ش حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي   (4)

 ؛ حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ 222/ 9ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ  ؛ 107/ 2 ؛ حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً ٨رٓ أرٟ كخطُ 642/ 11وِٕ حٌؼّخي (  5)

  40/ 1 ؛ كٛحىع حٌِِخْ ٚٚف١خص ح١ٌ٘ٛم ٚح٤لَحْ 58-56/ ٠ً2ً حٌٍٔٛن 

 493/ 3 ؛  ِغخٟٔ ح٤ه١خٍ فٟ َٗف أٓخِٟ ٍؿخي ِؼخٟٔ ح٤ػخٍ 42/ 1حٌّٕظوذ ِٓ وظخد ح١ٌٔخق ٌظخ٠ٍن ١ٔٔخرٍٛ   (6)

 ٘ىٌح ٍٚى ح٦ُٓ فٟ حٌّٜيٍ(  7)

 290/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (8)

 56/ 8 ؛ حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 294/ 1حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٍزوخٍٞ رلٛحٟٗ ِلّٛى ه١ًٍ   (9)

 173/ 6؛ ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 278/ ١ِ4ِحْ ح٦ػظيحي   (10)

 ؛ ِىخٍَ 79/ 1 ؛ ا٩ٛف حٌّخي 466/ 4 ؛  حٌّمٜي حٌؼٍٟ فٟ ُٚحثي أرٟ ٠ؼٍٟ حٌٍّٟٛٛ 306/ 1حٌىٕٝ ٚح٤ّٓخء ٌٍي٨ٚرٟ   (11)

 48/ 2 ؛ حٌظَغ١ذ ٚحٌظ١َ٘ذ ٌمٛحَ حٌٕٔش 42/ 1ح٤ه٩ق ٦رٓ أرٟ حٌي١ٔخ 

 ؛ 440/ 1 ؛ ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٌٍيحٚٚىٞ 580/ 3 ؛  أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ 131/ 14حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع   (12)

 717/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 455/ 1و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 
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. (ؼحد اًؾغمي وؼحد آكاًق): ؤآما ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي فلد ٔآؼلة

فبٔما ؼحد اًؾغمي جن ؼحد ا٢كيؾم فلد ٔآؼلة
(1)

حامل اٗكٍن محمد، اٙكي : ٍزن اٗكٍن ؼحد اًوارث، اٙكي ٔآؼلة: 

ؼحد اًوارث، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة
(2)

ؼحد اًوارث و محمد انزص اٗكٍن و هور ): صِاب اٗكٍن ٔآمحد، اٙكي ٔآؼلة: 

("ا٤كدسة"اٗكٍن ؽيل 
(3)

 .

ٔآما ؼحد اًوارث جن ٔآمحد صِاب اٗكٍن فلد ٔآؼلة
(4)

كايض مٌَة تين خعُة- اًيبم ؼحد اًرمحن : 
(5)

، وٗك 

(ا٤كَوي ؼحد اًلادر ٔآتو اًرباكت و ؼحد اًوارث):  ُػ، وكد ٔآؼلة868 ُػ، وثوضف س ية 783س ية 
(6)

 .

جن اًيبم ؼحد –  ُػ 874 ُػ، وثوضف س ية 824ا٢كاًًك كايض دمضق، وٗك س ية – ٔآما ا٤كَوي ؼحد اًلادر

(ٍزن اًؾاتدٍن و محمد): اًحدر محمد، اٙكي ٔآؼلة: اًرمحن فلد ٔآؼلة
(7)

 .

اًس َدة : ؼحد اًوارث، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما ؼحد اًوارث جن اًيبم ؼحد اًرمحن فلد ٔآؼلة

. فاطمة، وعم واٗكة اًؾالمة ؼحد اًلادر جن خالل اٗكٍن ا٤كيل س ح  ال اًعدًق

 

ٔآما ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم فلد ٔآؼلة
(8)

وٗك س ية – محمد انزص اٗكٍن :  اء اٗكٍن ؼوض، اٙكي ٔآؼلة: 

، ٔآما هور اٗكٍن فِو اًضِري إبجن كدٍَك ٔآو اجن (ٔآمحد و هور اٗكٍن):  ُػ، اٙكي ٔآؼلة774 ُػ وثوضف س ية 700

. كذٍَك

ؤآمَ )ٔآمحد ٍزن اٗكٍن ٔآتو اًؾحاس : محمد انزص اٗكٍن، اٙكي ٔآؼلة: ٔآما ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن فلد ٔآؼلة

و خد تُت اًسادة اًحىًرة مبُص واًضام(اًرشًفة فاطمة جن اتج اٗكٍن اْكسًِة اًِامشَة ، ُو
(9)

 .

. (محمد انزص اٗكٍن وؼحد اًرمحن خالل اٗكٍن ؤآمحد): ٔآؼلة ٔآمحد ٍزن اٗكٍن ٔآتو اًؾحاس

ٔآما ٔآمحد جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن محمد انزص اٗكٍن فلد ٔآؼلة
(10)

. (اًض َ  انزص اٗكٍن)و  (اًض َ  محمد): 

ؤآؼلاب اًض َ   (زسي اٗكٍن وسؾد اٗكٍن ومحمد): ٔآما اًض َ  محمد جن ٔآمحد جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن فلد ٔآؼلة

. زسي اٗكٍن حبامة ثسورَّي

. (تدر اٗكٍن ومحمد): ؤآما اًض َ  انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن فلد ٔآؼلة

محمد تدر اٗكٍن، اٙكي ُاحر من مُص ٌَضام وذراًرَ : ٔآما محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن فلد ٔآؼلة

ومحمد تدر اٗكٍن ُذا كد ٔآؼلة. تدمضق" ال اًحىري"تحالد اًضام ومٌَ 
(11)

حسن ا٢كَلة مبتي اٗكٍن، اٙكي : 

. (ٔآمحد وؽيل): نامل اٗكٍن، اٙكي ٔآؼلة: ؼحد اًلادر حمي اٗكٍن، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة

ٔآما نامل اٗكٍن جن ؽيل فلد . (نامل اٗكٍن و محمد): ٔآما ؽيل جن نامل اٗكٍن جن ؼحد اًلادر حمي اٗكٍن فلد ٔآؼلة

محمد نامل اٗكٍن، ومحمد ألخري ُذا ٠ك ًؾلة سوى ٕاانث : اًلطة معطفى آكَويت اًضِري، اٙكي ٔآؼلة: ؼلة

فل 
(1)

 .
                                                 

 403/ 46طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (1)

 269/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (2)

 317/ 5ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (3)

 95/ 5 ؛  ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 499/ 3أزخء حٌغَّ رخرٕخء حٌؼَّ   (4)

 403/ 46 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 123/ 1 ؛ ٔظُ حٌؼم١خْ فٟ أػ١خْ ح٤ػ١خْ 90/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (5)

 66/ 8ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (6)

 110/ 9ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (7)

 386/ 5حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش   (8)

 76/ 2 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 85/ 2ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (9)

 .ِوط١ٛش ٔٔذ ػخث٩ص حٌغٕخِش ١ٗٚن حٌغٕخِش ٚف١خٝ ٚأٓؼي حٌزىَٞ رلّخس ر٠ٍٛٔخ   (10)

 439/ 2ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   (11)
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ؤآما محمد جن ؽيل جن نامل اٗكٍن فلد ٔآؼلة
(2)

: محمد، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة: حسني، اٙكي ٔآؼلة: 

. وذٍرهتم تدمضق اًضام. (ظاُك، ؤآمحد، ومحمد): خََي، اٙكي ٔآؼلة

 

ٔآما ٔآمحد جن نامل اٗكٍن جن ؼحد اًلادر حمي اٗكٍن فلد ٔآؼلة
(3)

: خََي، اٙكي ٔآؼلة: ٔآسؾد، اٙكي ٔآؼلة: 

 . (ٔآسؾد وؼحد ٝك وؼحد اًرمحن وسؾد اٗكٍن وؼطاٝك)

-  ُػ 1310ثوشف – ٔآما معطفى ف١ك ًؾلة، ؤآما ٔآسؾد . (ٔآسؾد ومعطفى): ٔآما ؼطاٝك جن خََي فلد ٔآؼلة

ٔآهور ٔآفٌدي ورصدي ): فلد ٔآؼلة-  ُػ 1344ثوشف ؽام – ٔآما خََي . (خََي وؼطاٝك ابصا): فلد ٔآؼلة

فوزي تم، ووسُة تم،  ): فلد ٔآؼلة-  ُػ 1334ثوضف ؽام – ؤآما ؼطاٝك ابصا . (ٔآفٌدي ومدحت ٔآفٌدي

. (وساسم تم، ومغِر تم

 

ؤآما ؼحد اًرمحن خالل اٗكٍن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض 

فلد ٔآؼلة
(4)

ٔآتو اْكسن ): ، اٙكي ٔآؼلة(دفني خامػ ألتَغ ابًلاُرة)اًؾالمة خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء : 

محمد اتج اًؾارفني ؤآسامء
(5)

 . )

ٔآما ٔآتو اْكسن جن خالل اٗكٍن فلد ٔآؼلة
(6)

ألس خاذ اًلطة اًىدري س َدي محمد ٔآتو ا٢كاكرم مشس اٗكٍن ٔآتو ) :

(. اًس َدة خدجية)و  (جىر ٍزن اًؾاتدٍن ٔآتَغ اًوخَ

واًس َدة خدجية تًت خالل اٗكٍن اًحىري عم زوخة اًض َ  ؼحد اًوارث جن محمد جن ؼحد اًوارث جن ؼحد 

اًض َ  ؼحد اًلادر جن خالل اٗكٍن ا٤كيل اًؾا٠ك : اًرمحن اًحىري، ؤآجنحت هل فاطمة، وفاطمة ُذٍ عم واٗكة

. ا٢كضِور، وكد دفٌت اًس َدة خدجية ابًحلِػ اب٢كدًية ا٢كيورة

ٔآما س َدي محمد ٔآتَغ اًوخَ فلد ٔآؼلة
(7)

محمد ٔآتو ا٢كواُة، ومحمد ٔآتو اًرسور، ومحمد اتج اًؾارفني، وزٍن ): 

. (اًؾاتدٍن، وؼحد اًرمحن، ؤآمحد

ٔآما ٔآتو ا٢كواُة محمد جن اًلطة محمد ٔآتَغ اًوخَ فلد ٔآؼلة
(8)

. ؼحد ٝك، ا٢كىىن تبئب ا٢كواُة: 

ؤآما ٍزن اًؾاتدٍن جن اًلطة محمد ٔآتَغ اًوخَ فلد ٔآؼلة
(9)

. ٔآمحد وؼحد اًرمحن ومحمد: 

ؤآما محمد ٔآيب اًرسور جن اًلطة محمد اتَغ اًوخَ فلد ٔآؼلة
(10)

: محمد اًضِري ابجن ٔآيب اًرسور، اٙكي ٔآؼلة: 

(ؼحد ا٢كيؾم)و (محمد ٔآيب ا٢كواُة ٍزن اًؾاتدٍن)
(1)

 .

                                                                                                                                            
ػزض أْ ِلّي وّخي حٌي٠ٓ رٓ ِٜطفٝ حٌوٍٛطٟ حٌٜي٠مٟ ٌُ ٠ؼمذ ٜٓٛ حٔخع ؛ ِٓ كـش طم١ُٔ طَوظٗ ؛ ٟٚ٘ ٚػ١مش ِٔظوَؿش ِٓ   (1)

 .ر١ض حٌّميّ –  ِلىّش َٗػ١ش رفٍٔط١ٓ رلُٛس ح١ٌٔي كخَُ رٓ ُوٟ حٌزىَٞ 

ِ٘ـَس آي حٌزىَٞ ريِ٘ك؛ ٔٔوض ػٓ أٍٛٙخ حٌمي٠ُ ربًْ ح١ٌٔي أكّي ٍُِٔ أفٕيٞ حٌىِرَٞ؛ ٔم١ذ ح٤َٗحف حٌٔخىحص ريِ٘ك حٌ٘خَ؛   (2)

 .ِلّي ١َِٕ ح٠ٌٛ٘ىٟ حٌل١ٕٟٔ ٍٛٛس ِٓ ٌٖ٘ حٌّ٘ـَس.ح١ٌٔي ح٠ٌَ٘ف ى: ٚلي أ٘يٜ ٌٕخ. ٚػ١ٍٙخ هظّٗ

 ؛ ىٍحٓخص ٚأرلخع ١ٌٍٔي حٌّلخِٟ 154/ 1 ؛ ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ 149/ 1ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘   (3)

ٌٍيوظٍٛ وّخي ١ٍّٓخْ ح١ٌٍٜٕٟ ؛ " ِٕظوزخص حٌظٛح٠ٍن ٌيِ٘ك"ر١ض حٌّميّ ؛ ٟٚ٘ ٔم٩ ػٓ وظخد – ػ٩ء حٌي٠ٓ ُوٟ حٌزىَٞ حٌٜي٠مٟ 

 حٌـِء حٌؼخٟٔ

 369/ 27 ؛ حٌّٛٓٛػش حٌفم١ٙش حٌى٠ٛظ١ش 214/ 2٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ   (4)

 425/ ١ٔ1ً حٌّٕٝ ر٠ًٌ رٍٛؽ حٌمَٜ ٌظىٍّش حطلخف حٌٍٜٛ ٌـخٍ هللا حٌّىٟ (  5)

 258/ 2٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ   (6)

 ؛  ا٠٠خف 243/ 1؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ  (62/ 7 ٚ 129/ 4) ؛  ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 145/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   (7)

 493/ 3حٌّىْٕٛ 

 129/ 4ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (8)

 ؛ 229/ 1 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 129/ 1؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ  (357/ 2 ٚ 201/ 1)ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   (9)

 727/ 86فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ -  ؛ هِحٔش حٌظَحع 159/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 493/ 3ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 

 293/ 11ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ   (10)
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. (ؼحد اًرمحن وؼحد آكاًق ؤآتو ا٢كواُة ومحمد): ٔآما ؼحد ا٢كيؾم جن محمد اًضِري ابجن ٔآيب اًرسور فلد ٔآؼلة

 

ؤآما محمد ٔآيب ا٢كواُة ٍزن اًؾاتدٍن جن محمد اًضِري إبجن ٔآيب اًرسور فلد ٔآؼلة
(2)

: ٔآيب ا٢كواُة، اٙكي ٔآؼلة: 

. (ٔآمحد و محمد ٔآتو ا٢كاكرم): ؼحد ا٢كيؾم، اٙكي ٔآؼلة: محمد، اٙكي ٔآؼلة

ٔآما ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم جن محمد جن ٔآيب ا٢كواُة فلد ٔآؼلة
(3)

. (ؽيل ومحمد): 

هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة )محمد ٔآفٌدي اًىدري : ٔآما ؽيل جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم فلد ٔآؼلة

(. هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة مبُص)محمد ٔآفٌدي اًعقري : ؤآؼلة محمد ٔآفٌدي اًىدري. (مبُص

 (هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة مبُص)اًس َد ٔآمحد : ٔآما محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم فلد ٔآؼلة

. (هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة مبُص)واًس َد خََي اًحىري 

ٔآما اًس َد خََي اًحىري فلد ٔآؼلة
(4)

. ٔآمحد: 

: محمد خالل اٗكٍن اٙكي ٔآؼلة: ٔآما اًس َد محمد ٔآتو ا٢كاكرم جن ؼحد ا٢كيؾم جن محمد جن ٔآيب ا٢كواُة فلد ٔآؼلة

،  (هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة وص َ  ا٢كضاخي مبُص)-  م 1812ثوضف س ية – محمد ٔآتو اًسؾود 

 1271ثوضف س ية –  (هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة وص َ  ا٢كضاخي مبُص)محمد ٔآفٌدي : اٙكي ٔآؼلة

ام سََالت اًفاروق معر ". ؽاًدة: "وواٗكة وٗكٍ محمد". آٓمٌة: "وواٗكة اًس َد محمد ايب اًسؾود. م1855/ُػ ُو

ام مدفوهخان ؼيد ٔآوَّلد ؼيان،  جن آكطاب ريض ٝك ؼيَ، من ذًرة حفِدٍ س َدي محمد جن ؼيان اًؾمري، ُو

ؽاًدة تًت ٔآيب اًعفا جن ٍزن اًؾاتدٍن جن صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن انزص اٗكٍن جن محمد : ووسة اًس َدة ؽاًدة ُو

ٔآيب ا٢كرامح الٔنرب جن انزص اٗكٍن محمد جن ٔآيب إَّلسؾاد جن ٍزن اًؾاتدٍن جن محمد جن حسن جن س َدي محمد جن 

ؼيان اًؾمري اًويل اًىدري
(5)

 .

هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة وص َ  ا٢كضاخي )ؽيل ٔآفٌدي : ٔآما محمد جن محمد ٔآيب اًسؾود فلد ٔآؼلة

 م1880/ ُػ1297ثوضف س ية –  (مبُص
(6)

، (ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي ؤآتو اًيبم محمد ثوفِق ٔآفٌدي): اٙكي ٔآؼلة، و

. ؽائضة:  ؤآؼلة ٔآًضا.(هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة وص َ  ا٢كضاخي مبُص)وإَّلزيان ثوًوا مٌعة 

 م1893م، وكِي 1892ثوضف س ية - ٔآما ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي 
(7)

هلِة )ؼحد إكَد ٔآفٌدي اًحىري :  فلد ٔآؼلة،

 (.أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة مبُص

 

 

 

 
                                                                                                                                            

 304/ 1طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ   (1)

 9 ٚ 8ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش   (2)

 141ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش    (3)

 252/ 3طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ   (4)

 10/ 1ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ   (5)

أرلخع ِٚمخ٨ص رّٛلغ حٌٜٛف١ش  ؛ 887-886ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ (  6)

ػزي حٌل١ّي : ف٠َي ػزي حٌَكّٓ ىٞ ٠ٛٔؾ؛ طخ٠ٍن حٌطَق حٌٜٛف١ش فٟ َِٜ فٟ حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘؛ طَؿّش: ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛ ٚ٘ٛ ػٓ 

 .1995َح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد؛  : فّٟٙ حٌـّخي؛ حٌمخَ٘س

 ؛  أرلخع ِٚمخ٨ص رّٛلغ حٌٜٛف١ش 446/ 2 ؛  فٟ ح٤ىد حٌلي٠غ ٌؼَّ حٌيٓٛلٟ 9 ٚ 8ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش   (7)

ػزي حٌل١ّي : ف٠َي ػزي حٌَكّٓ ىٞ ٠ٛٔؾ؛ طخ٠ٍن حٌطَق حٌٜٛف١ش فٟ َِٜ فٟ حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘؛ طَؿّش: ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛ ٚ٘ٛ ػٓ 

 .1995َح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد؛  : فّٟٙ حٌـّخي؛ حٌمخَ٘س
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اًعدًق ٔآتياء محمد جن ٔآيب جىر
(1)

. اًلامس وؼحد ٝك اٙكي كذي ضف موكؾة اْكرة اب٢كدًية ا٢كيورة، وكًرحة: 

 .ٔآما ؼحد ٝك جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ف١ك ًؾلة

 ُػ126، اٙكي ثوضف ابًضام س ية (ؼحد اًرمحن): ؤآما اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق فلد ٔآؼلة
(2)

ٔآم )و. 

وعم واٗكة إَّلمام حؾفر اًعادق اْكسُين اًِامشي (فروة
(3)

وعم واٗكة اًلامس جن احسق جن ؼحد  (ٔآم حىمي)و. 

ٝك جن حؾفر اًطَار جن ٔآيب طاًة اًِامشي
(4)

وعم زوخة ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن معر جن  (فاطمة)و. 

آكطاب
(5)

 .

ٔآما ؼحد اًرمحن جن اًلامس فلد ٔآؼلة
(6)

: ؤآم ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس. ؼحد ٝك وٕاسامؼَي ؤآسامء: 

حداهة  :ؤآم ٕاسامؼَي ؤآسامء تيو ؼحد اًرمحن جن اًلامس. ؽاحىة تًت ظاُك جن ٕاجراُمي جن ؼحد اًرمحن جن ؼوف

تًت ؼحد اًرمحن جن ؼحد اٟكا جن ؼحد اًرمحن جن سِي جن ًزد جن وؾة جن ؽامر جن ؽدي جن َمْجَدؽة جن 

 .حارزة جن اْكارث من ألهعار مث من ألوس

، اًيت حزوحت ٕاحسق جن ؼحد ٝك جن ؽيل ٍزن اًؾاتدٍن جن اْكسني ريض ٝك "َكمث: "وكد ٔآؼلة ٕاسامؼَي

ٕاجراُمي جن اًوًَد جن محمد جن ُضام جن ": َكمث تًت ٕاسامؼَي"خدجية، ونذٛك حزوحت : ؼيَ ؤآجنحت هل

. اًلامس: ٕاسامؼَي ا٥كزوسم، ؤآجنحت هل

و كايض ا٢كدًية ا٢كيورة ضف ؼُصٍ، فبٔمَ : ٔآما ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ُو

ري، وكد ٔآؼلة ؽاحىة تًت ظاُك جن ٕاجراُمي جن ؼحد اًرمحن جن ؼوف اًُز
(7)

. (ٔآمحد ومحمد): 

ٔآما ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس فلد ٔآؼلة
(8)

ؼحد اًرمحن، اٙكي : محمد ٔآتو طاُر،اٙكي ٔآؼلة: 

. (ٔآتو حرب ـيام، وؼحد ا٢كٜك، وؽيل، وطَحة ٔآتو ًزد): ؼحد ا٢كٜك، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة

ٔآتو اًفخر ُضام، ؤآتو اًفوز ؼعام، وؼحد ا٢كٜك، وست ):  ؤآما ٔآتو حرب ـيام جن ؼحد ا٢كٜك فلد ٔآؼلة

والك من ٔآتو اًفخر ُضام ؤآتو .  ُػ549، واكهوا تبٔظهبان، وثوضف ٔآيب اًفوز ؼعام س ية (اًىرام، وست ا٢كَوك

. اًفوز ؼعام وؼحد ا٢كٜك اكهوا هلداء ٌَحىًرني تبٔظهبان

. ـيام: ؤآما ٔآتو اًفوز ؼعام فلد ٔآؼلة

. محمد: ؤآما ؼحد ا٢كٜك فلد ٔآؼلة

. محزة و ؽيل: محمد، اٙكي ٔآؼلة: ؤآما ؽيل جن ؼحد ا٢كٜك جن ؼحد اًرمحن جن محمد ٔآتو طاُر فلد ٔآؼلة

محزة، :ؽُىس، اٙكي ٔآؼلة: ؤآما طَحة ٔآتو ًزد جن ؼحد ا٢كٜك جن ؼحد اًرمحن جن محمد ٔآتو طاُر فلد ٔآؼلة

. ؤآمحد ٔآتو اًفضائي

فلد ٔآؼلةكايض اًحُصة، ٔآما محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس، واكن 
(9)

. (اًلامس وؼحد ٝك ): 

                                                 
 280-278/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 396/ 10 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (1)

 303/ 1 ؛ ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص 240/ 4ِؼـُ حٌزٍيحْ   (2)

 63/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (3)

 69/ 2أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (4)

 223/ 1  220ٚ/ 1ِظُّ حٌظخرؼ١ٓ –  ؛  حٌطزمخص حٌىزَٜ 165/ 7حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ   (5)

 213/ 1ِظُّ حٌظخرؼ١ٓ – حٌطزمخص حٌىزَٜ   (6)

 1295/ 1حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ   (7)

؛ اوّخي ح٦وّخي ٨رٓ ( 1831، 1295/ 1)؛  حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ ( 372/ 2، 616/ 1)حٌظلز١َ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ   (8)

ِٔ٘ش حٌؼ١ْٛ ٚٔٙخ٠ش حٌفْٕٛ، ٟٚ٘ فٟ أٔٔخد :  ؛ ِ٘ـَس684/ 2 ؛ ِؼـُ حرٓ ػٔخوَ 125/ 7 ؛  ط١ٟٛق حٌّ٘ظزٗ 513/ 4ٔمطش 

حٌطخٌز١١ٓ ٚرؼٞ حٌزى١٠َٓ ٚحٌم١١َٗٓ رز٩ى ِخ ٍٚحء حٌَٕٙ ٚهخٛش فَٚع حٌٔخىس آي حٌؼ٠٠َٟ حٌل١١ٕ١ٔٓ، ٚحٌّ٘ـَس طخٌف أٌٚٙخ فٌٍح 

 .طؼٌٍ ِؼَفش آُ حٌّئٌف

 180/ 1أهزخٍ حٌم٠خس    (9)
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محمد، اٙكي : ؤآؼلة ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق

و حمّدث: اًلامس، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة محمد ُو
(1)

 .

. (اْكسن واًيرض ): ؤآما اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس فلد ٔآؼلة

. (اْكسني وؼحد ٝك): اًلامس، اٙكي ٔآؼلة: ؤآؼلة اًيرض

ٔآما ؼحدٝك جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس، فلد ٔآؼلة
(2)

محمد، اٙكي : حؾفر ا٢كسمى ابّكوزي، اٙكي ٔآؼلة: 

ؽيل، اٙكي : ؼحَد ٝك، اٙكي ٔآؼلة: ؼحد ٝك، اٙكي ٔآؼلة: حامدي، اٙكي ٔآؼلة: ٔآمحد، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة

حامل  )و (محمد)و  (ؼحداًرازق)و (ؼحد ٝك):  ُػ، اٙكي ٔآؼلة504ثوشف - ؽيل : محمد، اٙكي ٔآؼلة: ٔآؼلة

. ("  ُػ597 ُػ وثوضف 510وٗك "اٗكٍن ؼحد اًرمحن ٔآتو اًفرج اًؾالمة اًضِري ابجن اّكوزي 

ؤآؼلة اًؾالمة ؼحد اًرمحن اًضِري ابجن اّكوزي
(3)

ؼحد اًؾٍزز، و تدر اٗكٍن ٔآتو اًلامس ؽيل، و ٔآتو ا٤كاسن ): 

.  ُػ 630وثوضف تدر اٗكٍن ٔآتو اًلامس ؽيل س ية . (حمي اٗكٍن ًوســ اًضِري ابًعاحة

فلد ٔآؼلة-  ُػ 580وٗك س ية - ٔآما ًوســ اًضِري ابًعاحة وثؾين اًوزٍر
(4)

اتج اٗكٍن ؼحد اًىرمي، ): 

.  ُػ 656، وكد كذَِم اًخخار َكِم مػ واٗكضم س ية (وحامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن ا٤كدسة، و ف اٗكٍن ؼحد ٝك

 

ٔآما اْكسني جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس فلد ٔآؼلة
(5)

ؼحد : ، وسؾد ٔآؼلة(سؾَد: سؾد، وكِي امسَ): 

. ٝك، ا٢كىىن تبئب حؾفر ا٢كَلة تؾموًَ

(اًلايض معر وحَِ اٗكٍن)، و(محمد): ؤآؼلة معوًَ
(6)

 .

.  ؼحد ٝك وؼحد ا٢كٜك: ٔآما محمد جن معوًَ فلد ٔآؼلة

و حمدث: ٔآما ؼحد ا٢كٜك جن محمد جن معوًَ فلد ٔآؼلة .  ؼحَد ٝك ُو

. ؼحد اًلاُر ومحمد: ؤآما ؼحد ٝك جن محمد جن معوًَ فلد ٔآؼلة

و اًؾالمة اًضِري ٔآتو اًيبَة اًسِروردي   563ثوضف س ية "ٔآما ؼحد اًلاُر جن ؼحد ٝك جن محمد جن معوًَ، ُو

فلد ٔآؼلة" ُػ
(7)

وثوضف .  ُػ567، وثوضف ؼحد اًرحمي تدمضق س ية (ؼحد اًرحمي)و  (ؼحد اٌَطَــ ٔآتو محمد): 

.  ُػ، واكن كاضَاً 610ؼحد اٌَطَــ ابرتي س ية 

س َدة، وعم زوخة اًض َ  ٔآيب حفط معر جن محمد اًسِروردي: ٔآما ؼحد اًرحمي جن ؼحد اًلاُر فلد ٔآؼلة
(8)

 .

                                                 
 120/ 1ِؼـُ حرٓ حٌّمَة   (1)

 ؛  حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ ىحٍ حٌفىَ 287/ 42 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 9/ 1  ؛  ١ٛي حٌوخ١َ 47 1/8ٚٔٛحٓن حٌمَحْ ٨رٓ حٌـُٛٞ   (2)

/ 18 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 455/ 15 ؛  ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 92/ 4 ؛ ١زمخص حٌلفخظ ٌٌٍ٘زٟ 140/ 3 ؛  ٚف١خص ح٤ػ١خْ 28/ 13

 380/ 2 ؛  ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٌٍيحٚٚىٞ 157/ 5 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 110

 523/ 1 ؛  حٌّيهً حٌّفًٜ ٌٌّ٘ذ ح٦ِخَ أكّي 256/ ١ٓ16َ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ   (3)

 306/ 48طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (4)

 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص 289/ 36 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 180/ 18 ؛  حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 346/ ١ِ٘1وش حٌم٠ِٕٟٚ   (5)

/ 15 ؛  طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش 346/ 6 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 426/ 16 ؛ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ ٘ـَ 576/ 11ر٘خٍ 

؛   (888/ 2 ؛ 828/ 2 ؛ 108- 1/107) ؛ طخ٠ٍن حٍرً 242/ 1 ؛ اوّخي ح٦وّخي ٦رٓ ٔمطش 412/ 36 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 279

 ؛  ِؼـُ 662/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 33/ 19 ؛   حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 475/ 20 ؛  ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌَٓخٌش 204/ 3ٚف١خص ح٤ػ١خْ 

 307/ 7؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 311/ 5حٌّئٌف١ٓ 

 85/ 1 ؛ ِٕخلذ ح٤ٓي حٌغخٌذ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ ٨ْ حٌـٍِٞ 344/ 1 ؛ ١ِ٘وش حٌم٠ِٕٟٚ 493/ ١1زمخص ح١ٌٚ٤خء   (6)

/ 1 ؛ طخ٠ٍن حٍرً 318/ 14 ؛  طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 11/ 2؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش ٨رٓ لخٟٟ ٗٙزش 312/ ١8زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ   (7)

 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 381/ 1 ؛ حٌظم١١ي ٌّؼَفش ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚحِٔخ١ٔي 54/ 4 ؛ ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 262/ 15 ؛ طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش 171

 55/ 1 ؛  ح٤ٍرؼْٛ ٌٍزىَٞ 71/ 19

 436/ 46طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (8)
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و اًؾالمة اًضِري تبئب حفط : ؤآما محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن معوًَ فلد ٔآؼلة ٔآتو ؼحد ٝك معر، ُو

.  ُػ 632ثوضف . اًسِروردي

محمد ٔآتو ؼحد ٝك )و  (معر)و  (ؼحد ٝك): ٔآتو اْكارث ٔآؼز، اٙكي ٔآؼلة: ؤآؼلة ٔآتو حفط معر اًسِروردي

. (اًسِروردي

.  ُػ 616 ىي ا٢كخوشف س ية : ٔآما ؼحد ٝك جن ٔآيب اْكارث ٔآؼز جن ٔآيب حفط معر اًسِروردي فلد ٔآؼلة

ٔآما معر جن ٔآيب اْكارث ٔآؼز اًسِروردي فلد
(1)

 624 ُػ، وثوضف ضف رتَػ ألول س ية 542وٗك ضف رحة س ية : 

. ُػ 

ٔآسؾد : جن ٔآيب اْكارث ٔآؼز جن ٔآيب حفط معر اًسِروردي فلد ٔآؼلة-   ُػ 607ا٢كخوشف س ية – ؤآما محمد

.  ُػ 614اٙكي ثوشف س ية 

 

ياك سَسٍك ٔآخرى ًًسة آٓل معوًَ اًسِروردي وعم ُو
(2)

مَعَّوًَ جن سؾد جن اْكسن جن اًلامس جن ؽَلمة جن : 

 .اًيرض جن مؾاذ جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق 

محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن ): ًوىن ألحص عم اًسَسٍك ألو  اًيت ٔآوردانُا، وا٢كيهتَة ٕا 

. ريض ٝك ؼهنم (محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 31-30/ 20 رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش  طخ٠ٍن  (1)

/ 1؛ طخ٠ٍن حٍرً  (165/ 39 ٚ 289/ 36) ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 549/ 1 ؛  ١ِ٘وش حٌم٠ِٕٟٚ 307/ 7ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ   (2)

 ؛ ١َٓ 124/ 1 ؛ ٠ًً َِحس حٌِِخْ 1109/ 2 ؛  ١ِ٘وش حرٓ حٌزوخٍٞ 60/ 1  ؛ ١ِ٘وش حٌٍَٔٙٚىٞ 204/ 3 ؛  ٚف١خص ح٤ػ١خْ 107

 476/ 20أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 
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مضبر ٔآوساب آٓل ٔآيب جىر اًعدًق 
 

ا٢كضبر ًدٌاول ٔآوساب سالٌك س َدان ٔآيب جىر اًعدًق نام وردت فامي ثسطياٍ من ٔآوسا م فامي س حق، 

، و٠ك وضبٔ ٔآن هخجاوز ؽدانن ًحؾد اًضلة، "ؽدانن"واس خىامَّل ٌَفائدة سفيا توظي سَسٍك اًًسة ابّكد الٔنرب 

: وثضارب ألخدار، ًوىن اًعتَح ٔآن اًُصحي من وٗك اٙكتَح ٕاسامؼَي جن آكََي ٕاجراُمي ؽَهيام اًسالم؛ ُام

.  مرض ورتَؾة اتيا ىزار جن مؾد جن ؽدانن

مرض ورتَؾة، وكُس ومتمي ونياهة وكٌرش وتين ثمي وفريضم، من ا٢كعادر : ٔآخذت ٔآسامء فروع كدائي ؽدانن

: ألثَة

  ( ُػ204: ا٢كخوشف)وسة مؾد واٍظن اًىدري، ٔآتو ا٢كيذر ُضام جن محمد جن اًسائة اًلكيب. 

  ( ُػ204: ا٢كخوشف)مجِرة ٔآوساب اًؾرب، ٔآتو ا٢كيذر ُضام جن محمد جن اًسائة اًلكيب. 

  ( ُػ236: ا٢كخوشف)وسة كٌرش، معؾة جن ؼحد ٝك اًزتريي. 

  ( ُػ245: ا٢كخوشف)خمخَــ اًلدائي ومؤثَفِا، ٔآتو حؾفر محمد جن حدَة جن ٔآمِة اًحقدادي. 

  ( ُػ279: ا٢كخوشف)مجي من ٔآوساب أل اف، ٔآتو اْكسن ٔآمحد جن  ىي جن خاجر جن داود اًحالذري. 

  ( ُػ456: ا٢كخوشف)مجِرة ٔآوساب اًؾرب، ٔآتو محمد ؽيل اجن حزم ألهدًيس اًلرطيب اًغاُري. 

  ا٢كخوشف)إَّلهحاٍ ؽَل كدائي اًرواة، ٔآتو معر ًوســ جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرب جن ؽامص اٍمنري اًلرطيب :

 .( ُػ463

  ( ُػ562: ا٢كخوشف)ألوساب، ٔآتو سؾد ؼحد اًىرمي جن محمد جن مٌعور اٍمتظي اًسمؾاِن ا٢كروزي. 

  ا٢كخوشف)جعاٌك ا٢كحخدي وفضاٌك ا٢كيهتىي ضف اًًسة، ٔآتو جىر محمد جن موىس جن ؼامثن اْكازسم اهلمداِن :

 .( ُػ584

  اًخؾًرــ ابٔلوساب واًخيوًَ تذوي ألحساب، ٔآتو اْكجاج صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن محمد جن ٕاجراُمي ألصؾري

 ( ُػ600: ا٢كخوشف)اًضافؾي 

  ( ُػ620: ا٢كخوشف)اًخحُني ضف ٔآوساب اًلرص َني، موفق اٗكٍن ٔآيب محمد ؼحد ٝك اجن كدامة ا٢كلديس. 

  رة ضف وسة اًييب ؤآحصاتَ اًؾرشة، محمد جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن موىس ألهعاري اًخَمساِن اّكُو

. ( ُػ645: ا٢كخوشف)ا٢كؾروف ابًرُبّي 
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 سالَّلت اًعدًق ضف اًؾا٠ك
" ؤآظَح يل ضف ذًريت " 

 

: حنن دؼوة خدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

يَا ): وخي ضف نخاتَ اًىرمي كال ٝك ؼز َْ وَسانَ  َوَوظا
ِ
ا اَّل ًُ َُ ُنْر َُ ُآمُّ ََْخ ْحَسااًن مَحَ

ِ
َِ ا ًْ َُ  ِتَواِٗكَ هُلُ  َوَوَضَؾْخ ا َومَحْ ًُ ُنْر

َذا تَََؿَ  َوِفَعاهُلُ زاَلزُوَن َصًِْرا َحىتا 
ِ
يًَة كَاَل َرّبِ  ا ٍُ َوتََََؿ َآْرتَِؾنَي س َ ايِت َآهَْؾْمَت ؽيََلا  َآْوِزْؼيِن َآنْ  َآُصدا َآْصُىَر ِهْؾَمخََم اً

يا  َوؽَََل  َِْح يِل ضِف  َواِٗكَ ٍُ َوَآْظ ًًِحا حَْرَضا َي َظا ايِت  َوَآْن َآمْعَ َِِمنيَ  ُذّرًِ ِّنِ ِمَن اًُْمْس
ِ
َم َوا َْ َ ً

ِ
ِّنِ ثُخُْت ا

ِ
ٍَن  ُآْوًَِئمَ  * ا ِ اٙكا

َُوا َوهَخَجاَوُز َؼنْ  هَخَلَدايُ  ْم ضِف  َؼهْنُْم َآْحَسَن َما مَعِ ئَاهِتِ ِّ ي اَكهُوا َسُ ِ ْدِق اٙكا اِب اًَْبياِة َوؽَْد اًّعِ (  ًُوؽَُدونَ  َآحْصَ

 . 16-15: ألحلاف

اجن ؼحاس، واجن : ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ومن مجٍك من ذهر ُذا ذهر اًؾَامء ٔآن ُذٍ الًٓة ىًزت ضف

، واًحقوي، واًطربي، واًسمؾاِن، واًثؾَيب، وفريضم"اًس َوطي وا٤كيل: "اّكوزي، واًلرطيب، واّكالَّلن
(1)

 .

، ٕاَّل ٠ك ٍىن ٔآحد من ٔآحصاب اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآس١ك ُو،: كال اًؾَامء  ، ؤآمَ، ؤآتياٍؤ ٔآتو جىر  ؤآتٍو

ٔآس١ك ٔآتواٍ مجَؾًا، و٠ك جيمتػ ٔلحد  ذهروا ٔآهَ ُو من ثخؾَق تَ ُذٍ الًٓة، فلد فٚكٛك. ريض ٝك ؼيَ اًعدًق

، من ا٢كِاحٍرن ٔآن ٔآتو  :واٗكٍ:- وذمن ٔآس١ك من ؽائَخَ . فبٔوظاٍ ٝك  ام، ًوزم ذٛك من تؾدٍ ٔآس١ك ٔآتواٍ فرٍي

سَمى تًت خصر جن  : ٔآم آكري، وامسِا:ؼامثن جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن سؾد جن ثمي، ؤآمَ: دفافة، وامسَ

ٔآسامء تًت معُس : ٔآم رومان، من تين نياهة، وزوحذَ ألخرى :وامرٔآثَجن ثمي،  ؽامر جن وؾة جن سؾد

ؼحد ٝك وؼحد اًرمحن ومحمد وؽائضة ؤآسامء، : ؤآوَّلدٍ. آكثؾمَة، وزوحذَ ألخرية تًت خارخة ألهعاًرة

و اجن ٔآسامء تًت ٔآيب جىر اًعدًق، فريض ٝك ؼن اًعدًق : ؤآحفادٍ محمد ٔآتوؼخَق، وؼحد ٝك جن اًزتري ُو

. وؼن ٔآُهل اٙكٍن انزصوا واثحؾوا اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

ٍُ َوَآْدِخَْيِن  ): دؽا رتَ  وكد ًًِحا حَْرَضا َي َظا يا َوَآْن َآمْعَ ايِت َآهَْؾْمَت ؽيََلا َوؽَََل َواِٗكَ َرّبِ َآْوِزْؼيِن َآْن َآْصُىَر ِهْؾَمخََم اً

ًِِحنَي  ا ِخَم ضِف ِؼَحاِدَك اًعا اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، تبٔهَ ٔآنرث  فبهٔلمَ ٝك ؼز وخي ذٛك، حىت صِد هل (ِجَرمْحَ

. ؤآصد ألمة ٕامياان، وصِد هل ابّكية

 فال ٍىٍر ٔآاب جىر. ٔآيب جىر إبميان ٔآُي ألرض ًرحج  م ًو وزن ٕاميان: ونذٛك ذهر اًفاروق معر جن آكطاب ٔآهَ

ٕاَّل مٌافق
(2)

 .

ًًِحا حَْرَضاٍُ  َوَآْن َآمْعَيَ ): دؽا رتَ تلوهل ثؾا  ٔآن ٔآاب جىر: وكد ورد ضف اًخفاسري ؼن اجن ؼحاس  فبٔخاتَ: كال (َظا

ًدع صُئًا من آكري  و٠ك. تالل، وؽامر جن فِرية: ا٢كؾذتني ضف ٝك، مهنم ٝك ؼز وخي، فبٔؼخق جسؾة من ا٢كؤمٌني

. ٌَييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٕاَّل ٔآؽاهَ ٝك ؽَََ تربنة دؽائَ، واثحاؽَ

 من):  ريض ٝك ؼيَ، ٔآن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، سبٔل ٔآحصاتَ فلال ٔآيب ٍُررة مس١ك ؼن ورد ضف حصَح

زفن ؽاد مٌنك : ٔآان، كال: ٔآتو جىر زفن ثحػ مٌنك اًَوم حٌازة؟ كال: ٔآان، كال: ٔآتو جىر ٔآظحح مٌنك اًَوم ظامئًا؟ كال

(احمتؾن ضف امرٍ  ٕاَّل دخي اّكية ما: ٔآان، كال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك: ٔآتو جىر اًَوم مًرضًا؟ كال
(3)

 .

                                                 
 ؛ 15/ 22 ؛ طف١َٔ حٌطزَٞ 195/ 4؛ طف١َٔ حٌزغٛٞ ١ اك١خء حٌظَحع  (195؛ 16/192) ؛ طف١َٔ حٌم١َزٟ 668/ 1طف١َٔ حٌـ١ٌ٩ٓ   (1)

 12/ 9 ؛ طف١َٔ حٌؼؼٍزٟ 154/ 5طف١َٔ حٌّٔؼخٟٔ 

 807/ 9 ؛ ح٦رخحٔش حٌىزَٜ ٨رٓ رطش  143/ 1 ؛ ٗؼذ ح٠٦ّخحْ 418/ 1ف٠خثً حٌٜلخرش ٤كّي حرٓ كٕزً   (2)

 1857/ 4ٛل١ق ٍُِٔ   (3)
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 و٠ك  عي ضف ذٛك اًَوم ُذا اًفضي ٕاَّل ٔليب جىر ريض ؼيَ، فضِد هل اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك مرارًا تبٔهَ

 .من ٔآُي اّكية ريض ٝك ؼيَ

ايِت ): رتَ فلال ٔآتو جىر ودؽا َِْح يِل ضِف ُذّرًِ اتًذَ ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة : فبٔظَح ٝك ؼز وخي هل ذًرخَ، زفهنم (َوَآْظ

 ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر :ذات اًيطاكني ٔآسامء ريض ٝك ؼهناػ ومهنم: ريض ٝك ؼهنا، ومؾَوم فضَِا، ومهنم

وتطوًخَ وفروسُذَ ريض  وتالٍؤ اًؾغمي ضف ًوم اًاميمة، ومؾَوم فضهل وهجادٍ ضف سخِي ٝك، ريض ٝك ؼهنام،

" ؽاتد كٌرش"وؼحد ٝك جن ٔآيب جىر، ا٣كاُد، صَِد اًطائــ، ومحمد جن ٔآيب جىر اٙكي اكن ًلال هل . ٝك ؼيَ

و ا٢كلذول مبُص ؼيدما اكن واًًَا ٔلمري ا٢كؤمٌني ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم ٔآمجؾني . ًؾحادثَ وثلواٍ، ُو

 

: اًحُت اًحىري وثضتَاثَ ضف اًِبرة

ٕان لٓل ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ثضتَات ومفاخر خاٗكة َّل ثًُىس، ضف سخِي هُصة إَّلسالم، ومٌازصة 

رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، مهنا ما اكن كدي اًِبرة اًيحوًة ضف مىة ا٢كىرمة، ومهنا ما اكن تؾد اًِبرة، 

ومهنا ما اكن ٔآزياء اًِبرة هفسِا، فال خيفى ؽَل لك مس١ك ما فؾهل آٓل اًعدًق ضف رحٍك اًِبرة ا٢كحارنة من مىة 

ا٢كىرمة ٕا  ا٢كدًية ا٢كيورة، وما فؾَخَ ٔآسامء ذات اًيطاكني، وؼحد ٝك جن ٔآيب جىر، وحىت موايل ٔآيب جىر 

اًعدًق ريض ٝك ؼيَ مثي ما اكن من ؽامر جن فِرية مو  اًعّدًق
(1)

 .

: روى اًحخاري ضف حصَحَ، ؼن ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، ٔآَنا كاًت

ُذا رسول ٝك ظَل ٝك : فدَامن حنن ًوما خَوس ضف تُت ٔآيب جىر ضف حنر اًغِرية، كال كائي ٔليب جىر..... )

فداء هل ٔآيب ؤآسم، وٝك ما خاء تَ ضف ُذٍ اًساؽة : ؽَََ وس١ك مذلٌؾا، ضف ساؽة ٠ك ٍىن ًبٔثٌُا فهيا، فلال ٔآتو جىر

جفاء رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فاس خبٔذن، فبٔذن هل فدخي، فلال اًييب ظَل ٝك ؽَََ : ٕاَّل ٔآمر، كاًت

فٕاِن كد ٔآذن : "ٕامنا ضم ٔآُٜك، تبئب ٔآهت َّي رسول ٝك، كال: فلال ٔآتو جىر". ٔآخرج من ؼيدك: "وس١ك ٔليب جىر

" هؾم: "اًعحاتة تبئب ٔآهت َّي رسول ٝك؟ كال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك: فلال ٔآتو جىر" يل ضف آكروج

: ٕاحدى راحَيت ُاثني، كال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك- تبئب ٔآهت َّي رسول ٝك - خفذ : كال ٔآتو جىر

جفِزانُام ٔآحر اّكِاز، وظيؾيا هلام سفرة ضف حراب، فلطؾت ٔآسامء تًت ٔآيب جىر : كاًت ؽائضة". ابٍمثن"

مث ْكق رسول ٝك ظَل : كطؾة من هطاكِا، فرتطت تَ ؽَل ذف اّكراب، فدذٛك مسَت ذات اًيطاكني، كاًت

و  ٝك ؽَََ وس١ك ؤآتو جىر تقار ضف حدي زور، فوكيا فَِ زالث ًَال، ًحُت ؼيدُام ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر، ُو

فالم صاب، زلــ ًلن، فِدَك من ؼيدُام ثستر، فِعحح مػ كٌرش مبىة هحائت، فال ٌسمػ ٔآمرا، ٍىذادان تَ 

رؼى ؽَهيام ؽامر جن فِرية، مو  ٔآيب جىر مٌحة من ـمن،  ٕاَّل وؽاٍ، حىت ًبٔحهيام خبرب ذٛك حني خيخَ  اًغالم، ٍو

و ًنب مٌتهتام ورضَفِام، حىت ًيؾق  ا ؽامر  فري ِا ؽَهيام حني ثذُة ساؽة من اًؾضاء، فِحُذان ضف رسي، ُو

(... جن فِرية تقَس، ًفؾي ذٛك ضف لك ًٍَك من ثٜك اٌََايل اًثالث 
(2)

.  اُػ

 

 :ما عم تبٔول جرنخنك َّي آٓل ٔآيب جىر

خرحٌا مػ رسول ٝك ظَل ٝك ): ورد ضف حصَح اًحخاري ؼن ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، ٔآَنا كاًت

، حىت ٕاذا نيا ابًحَداء ٔآو تذات اّكُش اهلطػ ؼلد يل، فبٔكام رسول ٝك ظَل ٝك  ؽَََ وس١ك ضف تؾغ ٔآسفاٍر
                                                 

 483/ 1ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش ػٍٝ ٟٛء حٌمَحْ ٚحٌٕٔش    (1)

 58/ 5ٛل١ق حٌزوخٍٞ   (2)
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ٔآَّل حرى ما : ؽَََ وس١ك ؽَل اًامتسَ، ؤآكام اًياس مؾَ ًوُسوا ؽَل ماء، فبىٔت اًياس ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق، فلاًوا

ظيؾت ؽائضة؟ ٔآكامت جرسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك واًياس ًوُسوا ؽَل ماء، ًوُس مؾِم ماء، جفاء ٔآتو 

حخست رسول ٝك ظَل ٝك : جىر ورسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك واضػ رٔآسَ ؽَل خفذي كد انم، فلال

ما صاء ٝك ٔآن : فؾاثخين ٔآتو جىر، وكال: ؽَََ وس١ك واًياس، ًوُسوا ؽَل ماء، ًوُس مؾِم ماء، فلاًت ؽائضة

ًلول وحؾي ًطؾيين تَدٍ ضف خازصيت، فال مييؾين من اًخترك ٕاَّل ماكن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؽَل 

، فلال "فلام رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك حني ٔآظحح ؽَل فري ماء، فبٔىزل ٝك آًٓة اًخظم فذظموا"خفذي، 

فدؾثيا اًحؾري اٙكي نيت ؽَََ، فبٔظحيا اًؾلد : ما عم تبٔول جرنخنك َّي آٓل ٔآيب جىر، كاًت: ٔآس َد جن اْكضري

(َتخَ
(1)

 .

 

:  آٓل اًعدًق وٗكفة اًثؾحان

اب اًحىري اًعدًلي اًِيدي ا٢كًك اْكيفي، ا٢كخوشف س ية  ذهر اًض َ  ٔآتو اًفِغ ؼحد اًس خار جن ؼحد اًُو

ٕان سالٌك س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ مىت ًل ب وكت وفاة ٔآحدضم، ًغِر تؾلة ):  ُػ 1355

ذا ٔآمر حملق ؼيدضم، "ٔآ ر اٌ٘كفة"رخهل ما ٌض حَ  ، وعم ورازة ؼن خدضم ٔآيب جىر اًعدًق ٢كا ٗكغ ضف اًقار، ُو

وَثتت ابًخواحر، ومببرد عِور ٔآ ر ُذٍ اٌ٘كفة ؽَل كدم مًرغ مهنم، فٕاهَ ًلػ تُهنم اًَبٔس ضف حِاثَ، ًو كدون 

وفاثَ تؾدُا مدا ة، وكد عِرت ُذٍ اًؾالمة ضف ؼلة ِرخي اًض َ  اّكََي ؽيل ٔآفٌدي اًحىري اًعدًلي 

 1297هلِة اًسادة أل اف وص َ  مضاخي اًطرق اًعوفِة وص َ  اًسجادة اًحىًرة مبُص، وكد ثوضف س ية 

و واٗك اًض َ  ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري و اًض َ  محمد ثوفِق ٔآفٌدي اًحىري (ُػ، ُو
(2)

 .

هفس ا٢كؾَومة ًوىن إبضافات " آكط "ضف  ( م1893/ ُػ1311ا٢كخوشف س ية )ونذٛك ٔآورد ؽيل ابصا مدارك 

ومات تؾد ٔآن عِر تؾلة رخهل أل ر ا٢كؾروف فهيم، ): ثس َطة، فلال ضف حرمجة اًس َد ؽيل ٔآفٌدي اًحىري

وذٛك ٔآن ُذٍ اًسالٌك اًرشًفة مىت حان حني ٔآحدضم عِر تؾلة رخهل ما ٌض حَ ٔآ ر اٌ٘كفة، ورازة ؼن خدضم 

ذا ٔآمر حملق ؼيدضم َثتت ؼيدضم ابًخواحر مضاُد ٗكهيم ابًؾَان ضف ذهورضم  اًعدًق ؼيدما ٗكغ ضف اًقار، ُو

واانهثم وهحارضم وظقارضم حىت اًسل  اًخام آكَلة اذا اهفعي مِخا، ومببرد عِور ذٛك أل ر اب٢كًرغ مهنم ًلػ 

(اًَبٔس من حِاثَ، فعار ذٛك دًَال ٗكهيم ؽَل َتلق وسة من ًغِر تَ ذٛك الا ر ؼيد موثَ
(3)

 .

 

و كد َتللت ُذٍ اًؾالمة ٔآًضًا ٗكى ٔآزس وتَواتت من آٓل اًعدًق ضف فَسطني ومُص واٍظن وا٢كقرب اًؾريب 

. نام ُو مذواحر تُهنم، ومازال ص َوخ من تين اًعدًق  دزون ٔآتياهئم وخيربوَنم ؼن ُذٍ اًؾالمة ا٢كخوارزة فهيم

ًوىن ٠ك جند ذهر ْكدوث ُذا الٓ ر ؼيد موت ٔآحد ٔآتياء ٔآيب جىر اًعدًق ا٢كحا ٍن ؤآوهلم ؼحد اًرمحن جن ٔآيب 

جىر اًعدًق واًس َدة ؽائضة، ونذٛك ؼيد ٔآحفادٍ مثي محمد ٔآتو ؼخَق واًلامس اًفلَِ وطَحة اٗكراضم، وَّل ؼيد 

مضاُري آٓل اًعدًق ا٢كخلدمني اكجن اّكوزي ؤآيب اًيبَة اًسِروردي وخالل اٗكٍن اًحىري ؤآيب اْكسن 

!! اًحىري واجن ايب اًرسور اًحىري وفريضم من مضاُري آٓل اًعدًق 

                                                 
 74/ 1ٛل١ق حٌزوخٍٞ   (1)

 887-886ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ   (2)

 124/ 3 حٌظٛف١م١شحٌوط٢   (3)
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اٙكي هلَياٍ - تي ان اكدم هط وخدانٍ ٌضري ٕا  وحود ُذا أل ر ُو هط اًؾالمة اًًساتة ؼحد اًس خار اًحىري 

و من ٔآُي اًلرن اًراتػ ؼرش اًِبري، ونذٛك هط ؽيل ابصا مدارك وكد هلَياٍ، ونذٛك ف١ك ًذهر ضف -  ُو

حرمجة اًس َد ؽيل ٔآفٌدي اًحىري ضف نخاب تُت اًعدًق ما ٌضري ايل ُذٍ اْكادزة
(1)

، ومؤًــ نخاب تُت 

و اجن اًس َد ؽيل ٔآفٌدي اًحىري  !!. اًعدًق ُو اًس َد محمد ثوفِق اًحىري ُو

ًوىن؛ رمبا حىون ُذٍ اًؾالمة كد عِرت ٗكى تؾغ ألزس اًحىًرة، ًوىن حُرى ٢كا ٠ك ثغِر ؼيد ا٢كخلدمني من 

، ومػ ذٛك فاهيا هؾزو ُذا ألمر ٕا  !آٓل اًعدًق طٍَك ٕازيا ؼرش كران من اًزمان وعِرت ضف اًلرون اًالحلة ؟

. اخذط  ا تؾغ تين اًعدًق دون اًحؾغ، وٝك ٔآؽ١ك" هرامة"هوهَ رمبا كد ٍىون 

 

: ََّلل اًعدًق" اًس َد واًرشًــ"زحوت ٔآًلاب 

اًس َد واًرشًــ، ٔآًلاب ثدل ؽَل  ف وسة وحسة حامَِم، ففي لك كوم ٔآو حامؽة ًوخد سادة ؤآ اف 

دـفي جن "فهيم، ونذا ضف لك كدٍَك وؼضرية، وكد ُوظفت كدٍَك كٌرش تبَٔنا كدٍَك أل اف، مثَام وظفِم 

(خب خب ٔآُي اًرشف واًرَّيسة): فلال فهيم" حٌغٍك اًًساتة
(2)

، واكن تيو ُامش ضم ـرة كٌرش وذؤاجهتا فِم ٔآُي 

تُت س َدان رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، وضم ٔآظي اًرشف ومٌحؾَ ٔلفضََهتم ًوىون رسول ٝك مهنم نام 

ٕان ٝك ؼز وخي اظطفى من وٗك ٕاجراُمي ٕاسامؼَي، واظطفى من تين ): ٔآخرب س َدان رسول ٝك حِر كال

(ٕاسامؼَي نياهة، واظطفى من تين نياهة كٌرضا، واظطفى من كٌرش تين ُامش، واظطفاِن من تين ُامش
( 3)

 .

ًؾموم تين ُامش ونذٛك ًحؾغ كدائي من كٌرش ونذٛك ًلدائي " اًرشًــ"و " اًس َد"وكد زخت اطالق ًليب 

اًرشًــ اْكس ين، اًرشًــ اْكسُين، اًرشًــ : من ابطف اًؾرب مثي ألهعار، ففي نخة اً امج جتد مثال

.  اّكؾفري اًطَاري، اًرشًــ اًؾلِيل، اًرشًــ اًؾحايس، اًرشًــ ألموي، اًرشًــ اًحىري اًعدًلي، وفريضم

 

واكهت ختعط اًوكفِات ؽَل اًسادة وأل اف اًِامشَني ونذٛك ؽَل آٓل تُت ٔآيب جىر اًعدًق مؾِم 

ا : ٓكعوظَة و ف وسة آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، ومن ألدٌك خفر اٗكٍن ًؾلوب اجن "وزَلة وكفِة ٔآظدُر

تؾد اهلراض ):  ُػ، وثيط اًوكفِة ؽَل ٔآه662َضف آكامس من صِر حمرم ؽام " اًسَطان ٔآتوجىر جن ٔآًوب

اٙكًرة ًُصف ًرػ اًوكــ ؽَل معاُك اْكرم اًرشًــ اًيحوي ا٤كمدي مبدًية رسول ٝك تَرثب، وؽَل خدام 

(اًرضحي اًيحوي وؽَل أل اف اًِامشَني واًحىًرني ا٢كلظني مبدًية رسول ٝك 
(4)

.   اُػ 

ًرخاَّلت من آٓل ٔآيب " اًس َد واًرشًــ"وكد حفغت نخة اًسري واً امج وألخدار ًيا ثوزَق ًثحوت اًلاب 

: جىر اًعدًق ضف ٔآماهن ؤآزمان خمخَفة، ومن مجٍك ما خاء

اًس َد اًرشًــ خفر اٗكٍن ٔآتو اًفذوح محمد جن ٔآيب سؾد جن ٔآيب سؾَد اًحىري- 
(5)

 .

                                                 
 41/ 1ح١ٌٔي ػٍٟ أفٕيٞ حٌزىَٞ : ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ؛فًٜ طَؿّش  (1)

 ؛ 9/ 1 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد 9/ 1 ؛ ل٩ثي حٌـّخْ فٟ حٌظؼ٠َف رمزخثً ػَد حٌِِخْ 33/ 1ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ   (2)

 ؛ حٌّظفك 455/ 2 ؛ ٢ّٓ حٌٕـَٛ حٌؼٛحٌٟ 22/ 3 ؛ حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 423/ 2 ؛  ى٨ثً حٌٕزٛس ٌٍز١ٙمٟ 281/ 3حٌؼمي حٌف٠َي 

 294/ 17 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 82/ 1 ؛ حٌؼمخص ٨رٓ كزخْ 478/ 1ٚحٌّفظَق 

 ؛ 66/ 22 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 242/ 14 ؛ ٛل١ق حرٓ كزخْ 194/ 28 ؛ ِٕٔي أكّي ١ حٌَٓخٌش 1782/ 4ٛل١ق ٍُِٔ   (3)

 97/ 4حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ 

 (2)؛ رّلفظش ٍلُ  (8) ؛ ٚػ١مش ٍلُ  حٌّٛلغ حٌَّٟٓ ٌٍيحٍ ػٍٝ ح٦ٔظَٔض– ىحٍ حٌٛػخثك حٌم١ِٛش ح٠ٌَّٜش  (4)

 15/ 1رَٔخِؾ حٌظـ١زٟ ٌٍمخُٓ حٌظـ١زٟ حٌزٍٕٟٔ    (5)
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و واٗك اًض َ  ٔآيب اًفوز ؼعام -  هلِة اًحىًرني )اًرشًــ ٔآتو حرب، ـيام جن ؼحد ا٢كٜك اًحىري اًعدًلي، ُو

(تحالد فارس
(1)

 .

ٕاسامؼَي جن  ىي  اْكسن جن ِدجْرًَِي جن ٕاجراُمي جن ا٢كِاحر جن ٔآتو هُص، محمد جن محمد جن اْكسن جن اًرشًــ- 

ٔآيب جىر اًعدًق اًحىري اًعدًلي جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن
(2)

 .

اًرشًــ ٔآتواًفضي  ف اٗكٍن، محمد جن محمد ٔآيب اًفذوح محمد جن محمد جن محمد جن معروك اًحىري - 

اًعدًلي
(3)

 .

اًرشًــ ماخد جن حمفوظ جن مرؼي جن طرخان جن س َــ اًطَتي اًحىري اًعدًلي، من وٗك طَحة جن ؼحد - 

ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، من ٔآُي تًَس َة
(4 )

ىىن َآاَب ا٢كََؾايل ؤآاب  ابٔلهدًس، ٍو

اًرّشف
(5)

 .

اًرشًــ ٔآتو محمد، معران جن ؽيل جن مؾروف، اًحىري اًعدًلي، من ٔآُي ٔآظهبان- 
(6)

 .

اًض َ  ألمني اًس َد ٔآتو اًفضي محمد جن محمد جن محمد جن اًخظي اًحىري- 
(7)

 .

اًس َد معطفى جن نامل اٗكٍن اًحىري اًعدًلي- 
(8)

 .

اًس َد محمد نامل اٗكٍن اجن اًس َد معطفى اًحىري- 
(9)

 .

اًس َد اّكََي ظاحة ا٣كد ألزَي اًس َد ؼحد اًحاطف افٌدي اًحىري- 
(10)

 .

حرضة ظاحة اًسامحة واًس َادة اًس َد ثوفِق ٔآفٌدي اًحىري هلِة اًسادة أل اف مبتروسة مُص- 
(11)

 .

اًس َد اًفاضي اًقطًرــ اًاكمي، اًس َد ؼحد إكَد ٔآفٌدي اًحىري جني هلِة أل اف اًس َد ؼحد اًحاطف - 

ٔآفٌدي اًحىري
(12)

 .

 

: (13)سالٌك اًعدًق ضف اًلرون اًِبًرة ألو 
ٔآحِاد )ضف مٌطلة ألحِادٍن . وٗك ٔآيب جىر اًعدًق مبىة ا٢كىرمة، تداٍر ضف تطحاء مىة حول اًىؾحة ا٢كرشفة

وكد ذهر حامل اٗكٍن محمد . ؛ ابّكِة ا٢كلاتٍك ٢كا تني اًرهن ألسود واًرهن اًاميِن ٌَىؾحة ا٢كرشفة(اًىدري واًعقري

عم جزكاق : )دار ٔآيب جىر اًعدًق اًيت مبىة؛ فلال ( ُػ986ا٢كخوشف س ية )خار ٝك اجن عِرية ا٥كزوسم اًلر  

ُذٍ دار ظاحة رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك : اْكبر مؾروف ؼيد ٔآُي مىة، وؽَل اب ا جحر مىذوب فَِ

                                                 
 372/ 2 ؛ حٌظلز١َ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍّٔؼخٟٔ 1831/ 1حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ   (1)

 75/ 5 ؛  ٌٔخْ ح١ٌِّحْ ٨رٓ كـَ حٌؼٔم٩ٟٔ 42/ 1حٌّٕظوذ ِٓ وظخد ح١ٌٔخق ٌظخ٠ٍن ١ٔٔخرٍٛ ٌٍفخٍٟٓ   (2)

 ؛ ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ ىحٍ 1005/ 2 ؛ رغ١ش حٌطٍذ فٟ طخ٠ٍن كٍذ 205/ 49طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ  ؛ 87-86/ 7حٌّمفٝ حٌىز١َ (  3)

 ؛ ٠ًً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس 157/ 12؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص ٌٍٜفيٞ 106/ 4 ؛ َِآس حٌـٕخْ ٚػزَس ح١ٌمظخْ ٌؼف١ف حٌي٠ٓ ح١ٌخفٟ 105/ 16حٌلي٠غ 

 261/ 1حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي 

/ 2 ؛  ِٔ٘ش حٌّ٘ظخق فٟ حهظَحق ح٢فخق 264/ 1ِؼـُ حٌزٍيحْ : حكي ِيْ ر٩ى ح٤ٔيٌْ ؛ ٚطٛؿي كخ١ٌخ ريٌٚش أٓزخ١ٔخ ؛ حٔظَ: ر١ٍٕٔش  (4)

 108/ 1 ؛  آوخَ حٌَّؿخْ فٟ ًوَ حٌّيحثٓ حٌٍّ٘ٙٛس فٟ وً ِىخْ 556

 276/ 3 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً رَّحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 209/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش   (5)

 1288/ 1حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ   (6)

 43/ 1رٔظخْ حٌؼخٍف١ٓ ٌٍٕٛٚٞ   (7)

 ؛  ك١ٍش حٌزَ٘ فٟ طخ٠ٍن 150/ 2 ؛  ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘ 347/ 1طخؽ ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ   (8)

 540/ 1حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ 

 150/ 2ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘   (9)

 137ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش   (10)

 429/ 1ك١ٍش حٌزَ٘ فٟ طخ٠ٍن حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘   (11)

 136ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش   (12)

  (139 ٚ 96/ 1 ) ؛ ر١ٛص حٌٜلخرش كٛي حٌّٔـي حٌٕزٛٞ ح٠ٌَ٘ف 242/ 1طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس ٦رٓ ٗزش   (13)
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وجسمى ٔآًضًا تداكن ٔآيب جىر؛ ًلال ٔآهَ اكن ًخِػ فَِ آكز، ؤآس١ك . ضف اًقار ورفِلَ ضف ألسفار ٔآيب جىر اًعدًق

وضف خدار ُذا ا٢كاكن ٔآ ر مرفق اًييب ظَل ٝك ؽَََ . ؽيل وؼامثن وطَحة واًزتري: فَِ مجػ من اًعحاتة، مهنم

لاتي ُذٍ اٗكار خدار فَِ جحر مدارك ابرز ؼن اْكائ  كََاًل ًخربك . وس١ك ًوِذا ٌسمى جزكاق ا٢كرفق ٔآًضاً  ًو

ذا : كال اًفايس رمحَ ٝك. اًياس تَمسَ؛ ًلال ٔآهَ اكن ٌس١ك ؽَل اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك َكام احذاز ؽَََ ُو

اْكبر ان حص سالمَ ؽَل اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فَؾهل ا٢كؾين تلوهل ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٕاِن ٔلؼرف جحرًا 

(وضف اًضفاء كِي اهَ اْكبر ألسود واسددؾدٍ ا٤كة اًطربي. مبىة اكن ٌس١ك ؽيّل ًَايل تؾثت
(1)

وذهر ؼحد .  اُػ

كوًَّل كًرحًا من كول اجن " اترخي اًح٘ك اْكرام"ضف نخاتَ  ( ُػ1014ا٢كخوشف س ية )اًىرمي جن حمة اٗكٍن اًلطيب 

عِرية ؼن دار ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ
(2)

 .

 

                                                 
 329حٌـخِغ حٌٍط١ف فٟ ف٠ً ِىش ٚأٍ٘ٙخ ٚرٕخء حٌز١ض ح٠ٌَ٘ف ٛـ   (1)

 156-155طخ٠ٍن حٌزٍي حٌلَحَ ٛـ   (2)
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( ُػ1366ًؾام " Zuqaq Abu Bekr"نام ُو مدني تبٔسفي مٌخعــ آكًرطة " زكاق ٔآيب جىر اًعدًق"ماكن ابمس )
( 1)

 
 

                                                 
 حٌٍٜٛس ِٓ حٌّٛلغ ح٦ٌىظَٟٚٔ حٌَّٟٓ  ٌـخِؼش أَ حٌمَٜ   (1)
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ٔآهَ تبٔسفي مىة ًوخد مسجد ًًسة ٔليب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ًلال ): وذهر اجن عِرية ا٥كزوسم ٔآًضا

و ابًلرب من جرنة ا٢كاحن ؾرف الٓن تدار اًِبرة، ُو (ٔآهَ من داٍر اًيت ُاحر مهنا ٕا  ا٢كدًية، ًو
(1)

وكد .  اُػ

ؽَّق ـَر اًحالدي ؽَل كول اجن عِرية، فلال
(2)

ُذا ا٢كسجد َّل زال مقمورًا مبسفٍك مىة ثسفح زَِحري اًزجن من : 

ُذٍ اٗكار وكال ٔآَنا دارسة أل ر ( ُػ614ا٢كخوشف س ية )وذهر اًرحاٌك اجن حدري . اًرشق
(3)

وذهر اًرحاٌك اجن . 

ُذٍ اٗكار ٔآًضاً  ( ُػ779ا٢كخوشف س ية )تطوطة 
(4)

ا٢كخوشف )ونذٛك ذهر ؼحد اًىرمي جن حمة اٗكٍن اًلطيب . 

ُذٍ اٗكار ( ُػ1014س ية 
(5)

 .

ٔآحِاد اًىدري "وخاء ٔآن دار ٔآيب جىر اًعدًق ودار ؼحد ٝك جن خدؽان اكان ًوخدان ؽَل ألحِادٍن 

"واًعقري
(6)

 .

 

(ظورة حدًثة ثوحض موضػ صؾة ٔآحِاد ِبيوب  ق اًىؾحة ا٢كرشفة)
(7)

 

                                                 
 332حٌـخِغ حٌٍط١ف فٟ ف٠ً ِىش ٚأٍ٘ٙخ ٚرٕخء حٌز١ض ح٠ٌَ٘ف ٛـ   (1)

 268/ 1ِؼخٌُ ِىش حٌظؤ٠ٍو١ش ٚح٨ػ٠َش   (2)

 82/ 1ٍكٍش حرٓ ؿز١َ    (3)

 107/ 1ٍكٍش حرٓ رط١ٛش    (4)

 163طخ٠ٍن حٌزٍي حٌلَحَ ٛـ   (5)

 87ل٠َٖ لزً ح٩ٓ٦َ ٛـ   (6)

 حٌٍٜٛس ِٓ حٌّٛلغ ح٦ٌىظَٟٚٔ حٌَّٟٓ  ٌـخِؼش أَ حٌمَٜ   (7)
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 كامت حىومة ا٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة جهتدمي مزنل س َدان ٔآيب جىر اًعدًق، وكامت تخٌاء ٔآحد فٌادق :ثؾلِة

!. اًؾا٢كَة ماكهَ " ََُخون"سَسٍك فٌادق 

 

مث وضبٔ تيو ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ضف ا٢كدًية ا٢كيورة تؾد اًِبرة، صبَٔنم صبٔن ٔآفَة ا٢كِاحٍرن 

ٔآما ؼن ٔآماهن . اًلرص َني، تؾدما ظارت ا٢كدًية ا٢كيورة موطيًا اخر هلم ِباهة موطهنم ألظيل ضف مىة ا٢كىرمة

  زكاق اًحلِػ، كداٌك دار س َدان 
ِ
ومساهن آٓل اًعدًق اب٢كدًية ا٢كيورة، فلد اختذ َآتو جىر ريض ٝك ؼيَ داًرا ا

ذٍ اٗكار ثوخد ضف اّكِة اًرشكِة من ا٢كسجد اًيحوي اًرشًــ، - ريض اّٟك ؼيَ - ؼامثن جن ؼفان  اًعقرى، ُو

وعم اٗكار اًيت ثوضف فهيا ٔآيب جىر اًعدًق واكهت دار واسؾة حبَر ٔآهَ كد تيُت فامي تؾد ضف موضؾِا دور 
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ياك دار آٓخرى ٔليب جىر اًعدًق ثوخد ضف اّكِة اًقرتَة من ا٢كسجد اًيحوي، وعم ا٢كزنل اٙكي كال . نثرية ُو

"سدوا ؼيّن لك خوخة ضف ُذا ا٢كسجد فري خوخة ٔآيب جىر: "فَِ رسول اّٟك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك
(1)

 .

 

: حاًَا (خوخة ٔآيب جىر اًعدًق)ظورة من ا٢كسجد اًيحوي ٢كاكن 

 
 

ذا رمس ثلًريب ٢كواكػ تَوت اًعحاتة حول ا٢كسجد اًيحوي تؾد ثوسؾة   ُػ165س ية " ا٢كِدي اًؾحايس"ُو
(2)

 :

 

                                                 
س فٟ حٌز١ض طئىٞ ا١ٌٗ ح٠ٌٛء ؛ ٟٚ٘ رخد ٛغ١َ وخٌٕخفٌس حٌىز١َس ؛ ٚطىْٛ ر١ٓ ر١ظ١ٓ ٠ٕٜذ ػ١ٍٙخ رخد : حٌوٛهش   (1) ّٛ : حٔظَ. ٟ٘ و

 14/ 3 ؛ ٌٔخْ حٌؼَد 86/ 2حٌٕٙخ٠ش فٟ غ٠َذ حٌلي٠غ ٚح٤ػَ 

 60/ 1ر١ٛص حٌٜلخرش كٛي حٌّٔـي حٌٕزٛٞ ح٠ٌَ٘ف : حٌٍٜٛس ِٓ وظخد(  2)
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ْيح واختذ َآتو جىر ريض ٝك ؼيَ َآًضا تُذا ابًس ُ
(1 )

و ضف وس  تَوت تين  من انحِة تين اْكارث جن آكزرج، ُو

و ا٢كزنل اٙكي اكن تَ ٔآتو جىر اًعدًق وكت ٔآن ثُوضف رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك واختذت . اْكارث، ُو

ا ٕا  حٌة دار ٔآم ا٢كؤهني ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، مث ثعدكت  ٔآسامء تًت ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام داُر

.  ا ؽَل وٗكُا من اًزتري جن اًؾوام ريض ٝك ؼيَ

 

                                                 
 .ُٚؿش ١ٓئخ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك " كز١زش رٕض هخٍؿش"٘ٛ ِىخْ رؼٛحٌٟ حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس وخْ ِٔىٕخ ٌزٕٟ حٌلخٍع رٓ حٌوٍِؽ لَٛ   (1)
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فلد سىن تؾغ تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد . مث َحَدزت صمرات ًحين ٔآيب جىر اًعدًق خارج ا٢كدًية ا٢كيورة

اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ضف اًحادًة حول ا٢كدًية ا٢كيورة، واكن ًطَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب 

جىر اًعدًق ٕاكطاع ابًؾلِق
(1)

.   كًرة من ا٢كدًية ا٢كيورة ٔآكطؾَ ٕاَّيٍ ُضام جن ؼحد ا٢كٜك ألموي

ضف وظَخَ اًضِرية ( ُػ284ا٢كخوشف س ية )ذهر إَّلمام محمد جن اًلامس اًريس اْكس ين 
(2)

َّل ًمت  ف كوم من : 

مترٔآ، وٕان ٠ك ٍىن ذا دٍن من تطون كٌرش  بٔهــ ٍو أل اف حىت حىون هلم ابدًة، و٠ك ٍزل لك من ٍمتؾغ، ًو

فاكن ًحين ٔآيب جىر . ٕاَّل وهلم ابدًة، تي اكن ًك تطن مهنم تواد ومؾزتَّلت، ومٌازل ضف اًحوادي وخَوات

"مثر"اًعدًق توادي 
(3)

" وألخار
(4)

 .

 

سىن تؾغ تين طَحة ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق مبىة ا٢كىرمة وما حوًِا، حىت 

ٔآن ٔآحدضم كد ثو  وَّلًة مىة ا٢كىرمة ضف زمن آكََفة اًؾادل معر جن ؼحد اًؾٍزز ألموي
(5)

و محمد جن : ، ُو

. طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

فلال" اًخيخَِ وإَّل اف"ضف نخاتَ -  ُػ 346ا٢كخوشف ضف اًلرن اًراتػ، س ية - وكد ذهرضم ا٢كسؾودي 
(6)

 :

واًعفِية،  خادة اًطَتَون تيو طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ٔآنرثضم ابدًة، مٌازهلم

 .وهلم ؽدد وكوة هلم ٕا  ُذا اًوكت، ا٢كسَح، واكِلِة واًقمرة حذاء خادة اًؾراق، من ألمي من تلفا

فلال" مجِرة ٔآوساب اًؾرب"ضف -  ُػ 456ا٢كخوشف س ية - وذهرضم اجن حزم اًغاُري ألهدًيس 
(7)

ٔآما ٔآتياء : 

طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، فَِم تيجد ؼلة ؼغمي،  ارتون اْكس يُني واّكؾفًرنّي 

ٔآتو جىر جن ؼحد ٝك ٔآخو طَحة ا٢كذهور: فِيخعفون، وكد احندروا ضف وكذيا ُذا ٕا  ٔآؼامل مُص؛ ومهنم
(8)

، َثر 

ابًسوس زمان مروان جن محمد، واتيَ ُامش جن ٔآيب جىر، و  كضاء مُص، ومات  ا، وهل تلِّة ابًىوفة، 

ومعران جن ؼحد ٝك، ٔآخو طَحة ا٢كذهور، هل ؼلة ٌسري، وؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك، َّل ؼلة هل، واجن ٔآيب 

و ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًّعدًق  .ؼخَق، ُو

                                                 
؛ ٚحٌؼم١ك ٘ٛ ٚحىٞ ِٓ أَٗٙ أٚى٠ش حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس  اْ  (258/ 1حٌمخِّٛ حٌفمٟٙ )حٌؼم١ك ٘ٛ حٌٛحىٞ حٌٌٞ ٗمٗ ح١ًٌٔ لي٠ّخ ؛ حٔظَ   (1)

حٌّؼخٌُ ح٤ػ١َس فٟ : ٌُ ٠ىٓ ِٓ أَٗٙ أٚى٠ش حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش ػٍٝ ح٩١٦ق؛ ٠ٚؼّي ِٓ أ١١ذ ِٕخ١ك حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس ِخء ٚ٘ٛحء ؛ حٔظَ

  .195/ 1حٌٕٔش ٚح١ٌَٔس 

حٌٙـَس ٚح١ٌٛٛش ٧ٌِخَ ِلّي رٓ حٌمخُٓ رٓ ارَح١ُ٘ رٓ آّخػ١ً رٓ ارَح١ُ٘ رٓ حٌلٔٓ رٓ حٌلٔٓ رٓ ػٍٟ رٓ أرٟ ١خٌذ ٍٟٟ هللا   (2)

 .ػٕٗ

حٌّظٛفٝ ٕٓش "ِٚخ ٚؿئخٖ ر٘ؤٔٗ ٘ٛ لٛي حٌِِوَ٘ٞ . ٌُ ٔٔظطغ طلي٠ي ِىخْ ٌ٘ح حٌٛحىٞ، فٍؼٍٗ رزخى٠ش حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس ٚهللا أػٍُ  (3)

َ): ػٕٗ، حٌٌٞ ٌُ ٠مً ف١ٗ غ١َ"  ٘ـ538 ِّ  78/ 1حٌـزخي ٚح٤ِىٕش ٚح١ٌّخٖ ٌٍِِوَ٘ٞ : ، حٔظَ(ٚحىٍد : ػَ

: حٌٔطق حٌٌٞ ١ٌْ كٌٛٗ ِخ ٠َى حٌٔخل٢ ػٕٗ ، ٚطـّغ أ٠٠خً ػٍٝ: ٌؼٍٗ ِٟٛغ رزخى٠ش حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس، ٚح٤ؿخٍ ؿّغ اؿخٍ، ٚ٘ٛ  (4)

 . أؿخؿَ، ٚأؿخؿ١َ

أخ ٔـي فٟ حٌظٍٛحس ٠مٛي هللا : ؿخء فٟ حٌوزَ ػٓ وؼذ ح٤كزخٍ لخي : 291/ 4فٟ حٌَٚٝ ح٤ٔف  ( ٘ـ581حٌّظٛفٝ ٕٓش )لخي ح١ٌٍٟٙٔ 

 . ٠خ ١خرش ٠خ ١١زش ٠خ ِٔى١ٕش ٨ طمزٍٟ حٌىُٕٛ، أٍفغ أؿخؿ١َن ػٓ أؿخؿ١َ حٌمَٜ– ٠ؼٕٟ حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس –ٌٍّي٠ٕش 

   .20749 ٚ 20748، كي٠غ ٍلُ 351/ 34ِٕٔي أكّي : ؛ حٔظَ(فمي رَثض ِٕٗ حٌٌِش...ِٓ رخص ػٍٝ اؿخٍ): ٚفٟ حٌلي٠غ

 ، رخد ِٕٔي أرٟ رىَ 181/ 1ِٕٔي أكّي : ؛ حٔظَ(فظٍمخٖ حٌٕخّ، فوَؿٛح فٟ حٌط٠َك، ٚػٍٝ ح٤ؿخؿ١َ): ٚفٟ كي٠غ حٌٙـَس حٌّزخٍوش

 .حٌٜي٠ك ٍٟٟ هللا ػٕٗ

إٞ ٚحلفخً  ٍُ ِٛحٍى حٌظّآْ اٌٝ ُٚحثي حرٓ كزخْ : ؛ حٔظَ(ػٍٝ أؿخٍ ِٓ أؿخؿ١َ حٌّي٠ٕش)ٚفٟ كي٠غ ِلّي رٓ ٍِّٔش ٍٟٟ هللا ػٕٗ، ٌّخ 

  136/ 7 ؛ حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ٌٍز١ٙمٟ 51/ 2 ؛ ِٕٔي حٌ٘خ١١ِٓ ٌٍطزَحٟٔ 303/ 1

 204/ 2ٗفخء حٌغَحَ رؤهزخٍ حٌزٍي حٌلَحَ   (5)

 249/ 1حٌظٕز١ٗ ٚح٦َٗحف ٌٍّٔؼٛىٞ   (6)

 137/ 1ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ   (7)

 .أرٛرىَ رٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ أرٟ رىَ رٓ ػزي هللا رٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك : حٌٜل١ق أٔٗ  (8)
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ابًلرب " اًسواركِة"ٔآهَ كد اكن لٓل اًعدًق ضَاع وذمخَاكت ضف -  ُػ 562ا٢كخوشف س ية - وكد ذهر اًسمؾاِن 

من ا٢كدًية ا٢كيورة، حِر كال
(1)

ا اًلاف: اًسواركِة):  . تضم اًسني ا٢كِمٍك، وفذح اًواو، وهرس اًراء، وضف آٓخُر

كًرة ٔآىب جىر اًعدًق رىض ٝك ؼيَ، : ُذٍ اًًس حة ٕا  اًسواركِة وعم كًرة من كرى ا٢كدًية ا٢كيورة ًلال ًِا

ٔآتو جىر محمد جن ؼخَق جن جنم جن ٔآمحد اًسوارصف : مهنا. واكهت هل  ا ضَاع، تتُّ  ا ًََخني ضف اًزورة اًثاهَة

اًحىري،  ًــ، فلَِ، فاضي، فعَح، حسن اًؾحارة، ومن ٔآُي ُذٍ اًلًرة، واكن هرميًا، خسى اًيفس، حسن 

اًعداكة، ًلِخَ مبرو ٔآوَّلً 
(2)

، واكن ًًضد كعَدًة هل، مث ًلِخَ تيُساتور
(3)

، مث تيوكان طوس
(4)

، وظارت تُين 

. اىهتىى الكم اًسمؾاِن ( ُػ538وتٌَُ ظداكة ٔآهَدة ومودة واخذالط وامزتاج، ثوشف تطوس ضف س ية 

فلال ؼن تين " اًخحُني ضف ٔآوساب اًلرص َني"ضف نخاتَ -  ُػ 620ا٢كخوشف س ية – وذهرضم اجن كدامة ا٢كلديس 

ووٗكٍ ٌسىٌون اًحدو: طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(5)

 .

 

و٠ك ٍىن تيو طَحة واًحىًرون ًخواخدون تحالد جند فل ، تي اكن هلم ثواخد تحالد اْكجاز ٔآًضا، ورظد ُذا 

 ُػ، فلد اكهت ُياك اضطراابت هحرية ضف ص ىت تالد إَّلسالم، واكهت ُياك 357اًخواخد َتدًدًا ضف ؽام 

اًحىًرون واًطَتَون، : حروب مػ اًروم، وحدث َنة وسَة ٌَتبَج، وكد صارك ضف ثٜك إَّلضطراابت

اترخي إَّلسالم ووفِات ا٢كضاُري "ضف نخاتَ -  ُػ 748ا٢كخوشف س ية - فلد ذهر اًؾالمة مشس اٗكٍن اٙكُيب 

حِر كال" وألؽالم
(6)

ًَِما ْكلِم من -  ُػ 357ًَؾين ؽام – واكن اْكّج ضف ُذا اًؾام ):  ظؾحا ٕا  اًقاًة 

تي زالزة آَّٓلف ابًؾطش، فَام حعَوا مبىة : اًؾطش واًلذي، مات من جّحاج خراسان فوق اٖكسة آَّٓلف، وكِي

َّون واًحىًرّون فوضؾوا ضف اْكبَج اًس َــ، ؤآخذوا اًرهة مبا حوى، و٠ك  ج من مُص وَّل  خرج ؽَهيم اًطَت

ٕاهَ ٔآخذ ًخاحر فهيا مذاع : اًضام ٔآحد، واكن جّحاج ا٢كقرب خَلا، فرحػ مؾِم خَق من اًخجار فبٔخذوا، فِلال

" اًطَتَون"وٕان نيّا َّل هدري . اىهتىى الكم اٙكُيب  (تيتو مائيت ٔآًــ دًيار، فٕااّن ٞك وٕااّن ٕاًََ راحؾون

ٔآم طَحة آٓخر؟، وضف لك " تيو طَحة اًفِاض اًخظي"ٔآم " تيو طَحة اًحىري"ا٢كذهورٍن ُي ملعود  م 

ًفِد توحود ظٍك وؽالكة تني اَّلزيني، فؾَََ ٍىون من ا٤كمتي " اًطَتَني"ؽَل " اًحىًرني"ألحوال فٕان ؼطــ 

. وٝك ٔآؽ١ك ابًعواب. ا٢كؾيَني ضم تيو طَحة اًحىري" اًطَتَني"خدا ٔآن 

 

ٔآهَ -  ُػ 465ا٢كخوشف - ٌَلضريي " اًرساٌك اًلضرًية"ونذٛك اكن ًحين طَحة ثواخد كوي ابْكجاز، نام ورد ضف 

ذا هط ما ٔآوردٍ اًلضريي كد وكؾت ضف مىة ا٢كىرمة حرب تني اًطَتَني وتين اْكسن، ُو
(7)

َتارب : )

ذٍ اْكروب وا٢كؾارك ٕامنا جضري ًلوة تين .(اًطَتَون وتيو اْكسن، وملدم اًطَتَني ٔآسود ؽَََ ؼاممة محراء  ُو

، ٕاضافة ٕا  ثواخدضم وكوهتم تيجد، وَّل ـراتة "تين اْكسن"طَحة ابْكجاز اًيت مىٌهتم من ملارؽة تيو معومهتم 

ضف َتارب تين طَحة اًحىًرني مػ تين معومهتم من اْكس يُني اًِامشَني، فِذٍ اكهت من ؽادات اًؾرب ا٢كؾخادة، 

                                                 
 286/ 7ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ   (1)

 ِي٠ٕش روَحٓخْ ِٓ ر٩ى حٌَّ٘ق  (2)

 ِي٠ٕش روَحٓخْ ِٓ ر٩ى حٌَّ٘ق  (3)

 ِي٠ٕش روَحٓخْ ِٓ ر٩ى حٌَّ٘ق  (4)

 278-277/ 1حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ   (5)

 20/ 26طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ٌٌٍ٘زٟ ١ حٌظٛف١م١ش   (6)

 393/ 2حٌَٓخٌش حٌم٠َ١٘ش   (7)
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وكد اكن  دث ما ُو ٔآصد ؤآـرب من ذٛك، مثي ٔآن ًخحارب تيو اْكسن وتيو اْكسني ضد تؾضِام، وكد 

. ٔآزحدت ُذا نخة اًخارخي

 

تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن : وكد ُاحر َمن ُاحر من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ٕا  تالد جند، مثي

ا ِبوار تين معومهتم من كدائي كٌرش ألخرى مثي تين طَحة جن معر جن ؼحَد : "ٔآيب جىر اًعدًق، وسىٌُو

.  ريض ٝك ؼهنم" تين اْكسن جن ؽيل جن ٔآيب طاًة"و" تين حؾفر اًطَار"و" ٝك جن مؾمر اًخظي

تين ٔآيب جىر جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد : "ومن آٓل اًعدًق من رحي ٕا  اًؾراق مثي

، وكد َتدث "تين محمد ٔآيب ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق"و " اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

آٓل ؼخَق اًحىري تحقداد، حِر ذهر ٔآهَ ٠ك جيد من : ؼن ٔآزسة مهنم وضم-  ُػ 562ا٢كخوشف س ية - اًسمؾاِن 

اًرواة مهنم ٔآحداً 
(1)

 .

اًلايض ُامش جن ٔآيب جىر جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك : ومن آٓل اًعدًق من رحي ٕا  مُص مثي

وسىن حامؽة من ذًرة محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ضف مُص ابًوخَ . جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

اًحتري، واكن هلم وكــ ثيفق فَخَ ؽَهيم
(2)

 .

 

ومن آٓل ٔآيب جىر اًعدًق من سىن تبٔسوان تعؾَد مُص ألؽَل، مثَام ذهر اْكوٍري ضف مؾرض حدًثَ ؼن 

، فلال"ٔآسوان ضف اًؾعور اًوسطى"تطون كٌرش اًيت اكهت جسىن تثقر ٔآسوان ضف نخاتَ 
(3)

حمتثي : كٌرش): 

ثٜك اًلدٍَك اًيت سىٌت ٔآسوان تفروع ؽدًدة ًِا، هذهر مهنا اًؾحاس َني، واًطاًحَني، واًحىًرني ٔآوَّلد ٔآيب جىر 

اًعدًق، واًؾمًرني ًًمتون ٕا  معر جن آكطاب، وكد ؽرث ضف حداهة ٔآسوان ؽَل صواُد كدور،  مي ٔآحصا ا 

مث ٔآردف كائال حِامن َتدث ؼن اًحىًرني تبٔسوان، فلال ؼهنم. اُػ (ٔآسامء جيئ ضف َناٍهتا َكمة اًلر 
(4)

من ): 

ٔآوَّلد ٔآيب جىر اًعدًق، وكد ذهر اًلَلض يدي ٔآن ٔآاب جىر اًعدًق ًًمتي ٕا  تين ثمي جن مرة جن وؾة، تطن من 

تطون كٌرش، وسىٌت حامؽة من تين ؼحد اًرمحن وتين محمد وٗكي ٔآيب جىر ألمشوهني واٍهبًسائَة من ظؾَد 

مُص، وثدل صواُد اًلدور ؽَل ٔآن تؾضًا من تين ؼحد اًرمحن ؽاصوا ضف ٔآسوان، اذ ؽرث ؽَل صاُد  مي 

. اُػ ("ُػ264ت "ُامش جن ٔآيب جىر ... ٕامس

 

ضف اْكدًر ؼن " َنر اٙكُة ضف اترخي حَة"ومن آٓل اًعدًق من ُاحر ٕا  تالد اًضام ، فلد ورد ضف نخاب 

ما هّعَ" حرس اًضقر"كضاء 
(5)

وحمَِا ضف اًروج واكهت حعيا، وضف " كسطون"ضف ُذا اًلضاء ٔآًضا كًرة ): 

فلاثهل وكي ا٢كاء ؽَل ٔآُهل فبٔىزهلم ؽَل ألمان " ٔآتو ؽيل اْكسن جن ؽيل جن مَِم اًؾلِيل" ُػ ىزل ؽَََ 448س ية 

ريض ٝك ؼيَ، فوخد فَِ ٔآًفا من " محمد جن ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق"و" طَحة"واكن فَِ كوم من ٔآوَّلد 

ا َكِا مِخة خفرتَ واهُصف ؼيَ ذا اكن زمن اٗكوٌك اًؾحَدًة ا٢كسامة ابًفاطمَة. اُػ (اًحلر واًقمن وفرُي . ُو

                                                 
 233/ 9ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ   (1)

 ؛ ٚلي أٍٚى ِلمك ٌ٘ح حٌىظخد ؛ ح١ٌٔي ه١ٍٗٛي ػٍٟ ؛ أْ ػزي 121/ 1طلفش أً٘ حٌظٜي٠ك رزؼٞ ف٠خثً ح٦ِخَ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك   (2)

 .حٌمخىٍ رٓ ؿ٩ي حٌي٠ٓ حٌّلٍٟ ٚ٘ٛ ِئٌف ٌ٘ح حٌىظخد لي ٔمً ٌٖ٘ حٌّؼٍِٛش ػٓ ٘خِٖ ِوط١ٛش ٔٙخ٠ش ح٤ٍد

 216-215أٓٛحْ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ ٛـ   (3)

 221أٓٛحْ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ ٛـ   (4)

 344/ 1َٔٙ حٌٌ٘ذ فٟ طخ٠ٍن كٍذ   (5)
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تَد ٔآن ذًرة ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر " محمد جن ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق"وحلِلة َّل ًوخد رسط ابمس 

و ما ذهٍر َّيكوت  اًعدًق َكِا كد اهلرضت، ًوىن وخدان ما ًوحض اًًسة اًعتَح ٙكٛك اًرخي ا٢كذهور، ُو

، حِر ذهر"مؾبم اًح٘كان"ضف -  ُػ 626: ا٢كخوشف– إكوي 
(1)

حعن اكن ابًّروج من ٔآؼامل : كَْسُطونُ : ) 

ومٌَ . اُػ (حَة، واكن فَِ كوم من ٔآوَّلد طَحة ومحمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعّدًق ػ ريض ٝك ؼهنم

تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر )ًخخني ٔآن من اكهوا تلضاء كسطون ابًضام ضم كوم من 

(. تين محمد ٔآتو ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق)و (اًعدًق

 

تيو معران جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق فلد اس خلر  م ا٢كلام ضف اًلرون : ٔآما ٕاخواَنم

اًِبًرة ألو  اب٢كدًية ا٢كيورة، واكن ؽددضم كََاًل ملارهة تحاطف ٕاخواَنم اًحىًرني الٓخٍرن، و٠ك ًعي ٕاًَيا صئ 

من ٔآخدار ذرارهيم
(2)

 .

 

ا٢كلفى "، فلد ذهر ا٢كلٍرزي ضف "ت هَا اًَوم"ومن آٓل ٔآيب جىر اًعدًق من سىن تدَّير جىر تبٔرض اًروم 

ٔآهَ ( ُػ418ا٢كخوشف س ية )مث ضف حرمجة اًوزٍر ٔآتو اًلامس اْكسني جن ؽيل ا٢كقريب " اًىدري
(3)

اْكامك "نخة ٕا  : 

خوؽدٍ تبٔن رخاًل من ٔآوَّلد ٔآيب جىر اًعدًق كد عِر تدَّير جىر، ؤآهَ ٕان ٠ك ٍىن ًوافلَ ؽَل " تبٔمر ٝك هيددٍ ًو

كال ٔآتو ؽيل جن محمد . وكد ؽ١ك ٔآن ٔآظول ألمور اًؾغام ٕامنا ثبئت من وخدان اًرخال: ما رام فٕاهَ َّل خيذهل، وهّعَ

ٕاِن ٔآًزت دوٌك تين اًؾحاس ؤآسَمهتا ٕا  اٗك١ًك ٔلِن اكثخت اٗك١ًك وكت ٕاهفاذي ٕا  ٔآظهبان ؤآطمؾهتم : جن ملٍك

ؾ١ك ٝك ًلد تَقيا ٔآهَ  ٕا  زسٍر ا٢كٜك تحقداد، فٕان احذيُت مثرة ذٛك ضف حِايت، وٕاَّل فِىي جتىن تؾد مويت، ًو

و نام كِي : حعي الان فامي تني دَّير جىر وتقداد رخي من وٗك ٔآيب جىر اًعدًق، ُو

ر  واًًسة ا٢كؾروف فري ا٢كيىر  حنن تيو اًض َ  اًِجان ألُز

 ، وكد ظحؿ هفسَ ابًؾ١ك وألدب، وراضِا ابٗكؤوب واًيعة، وسام ٌَمؾايل من اًرثة، وحؾي اًلرآٓن حؾاٍر

، ؤآخَل آٓداتَ تلول اًضؾر اٙكي ًفوت ضف مؾاهََ دكائق ٕاسامؼَي، وضف ٔآًفاعَ ؽذوتة  واًفلَ واًسنن هورٍ وهّواٍر

عــ هفسَ ؤآحصاتَ اب٢كذُة أكَي : نثري ومجَي، وذما كاهل، ًدؼو ٕا  آكروج، ًو

سبٔطَة ٌَؾال جك ًَر   هل زٔآر تذهر ٝك وحدٍ 

هل ذما ثعوغ اًِيدَّيت   وذما حانَ داود ًحدٍ 

ٍرد اًرمح ٔآزرق ضف امحرار  نياعر ٔآزرق حعحخَ رمدٍ 

، ومن جتمتػ اًِيَحي مػ ٕاخذالفِا ؽَل كدوهل، وثَطَّػ ألؽني  ، و٠ك ميٜك ٔآمٍر و اًحُت اٙكي ٠ك ًدوس ذهٍر ُو

. واًلَوب ٕا  جروز جنهل وسََهل

 

 

 

 

                                                 
 348/ 4ِؼـُ حٌزٍيحْ   (1)

 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ   (2)

 547-546/ 3حٌّمفٝ حٌىز١َ   (3)
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:  ٌَِبرة69وفِات آٓل اًعدًق ضف طاؼون س ية 

ٔآهَ" ـرر آكعائط اًواذصة وؼرر اًيلائغ اًفاذصة"ضف نخاتَ " اًوطواط"ذهر 
(1)

اكن ضف صِر صوال س ية ): 

 ٔآًــ من اًياس، ومن مجٍك من 210 ُػ طاؼون خارف ابًىوفة ابًؾراق، ُٜك فَِ ضف مدة زالزة ٔآَّيم 69

. ( وٗكا ًؾحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم ٔآمجؾني40 وٗكا ٔلوس جن ماٛك، و 83: ُٜك

  وٗكا ُو ؼحد اًرمحن جن ايب جىرة اًثلفي40واًعتَح ان ُذا ثعتَفا ضف اًًس  وان من مات هل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 448/ 1غٍَ حٌوٜخثٚ حٌٛحٟلش ٚػٍَ حٌٕمخثٞ حٌفخٟلش   (1)
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تيو طَحة ضف مُص  : اًفعي الاول

 

وخاءت اًِبرة اًىربى لٓل ٔآيب جىر اًعدًق ٕا  مُص، فِاحرت تطون من تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد 

اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق مػ تطون من تين معومهتم تين محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ٕا  ا٢كيطلة ا٢كؾروفة ابمس 

ألمشوهني: ابًعؾَد ألدىن مبُص، وىًزوا ضف ألماهن اًخاًَة" تالد كٌرش"ٔآو " دَّير كٌرش"
(1)

، واٍهبًسا
(2)

 ،

واًربخاًة
(3)

، وطحا ألمعدة
(4)

، ودُروط
(5)

 .

ذٍ ألماهن ثوخد حاًَا ضف مرانز مبحافغة ا٢كيَا ابًعؾَد  (مقافة، وتين مزار، وسامًوط، ومَوى، وا٢كيَا):  ُو

وكد سىن ِبوارضم تؾٌغ من تين طَحة جن معر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي، . ألدىن ضف صامل ظؾَد مُص

!. وهدِجة ًِذا اًخجاور حدث آكَ  تني تين طَحة اًحىري وتين طَحة اًخظي

 

، وضم (ٔآُي اًس َــ)اًفًرق ألول ؽَل حاٌك اًحداوة، وضم من وسمهيم : اكن تيو طَحة اًحىًرني مبُص فًرلني

ا٢كضِورون ابًطَتَني ٔآحصاب اْكروب وا٢كؾارك اًىثرية، واًفًرق اًثاِن اس خوطن اب٢كدن واْكرض حِر حرهوا 

و اًفًرق اٙكي خرج مٌَ حامُري ؽَامء تُت اًعدًق مبُص، وضم من وسمهيم  : ، ومهنم(ٔآُي اًل١ك)اًحداوة، ُو

دُروط، واٍهبًسا، )اس خلر افَة اًفًرق اًثاِن ُذا مبواطن اًحىًرني ألول مبُص . تُت اًسادة اًحىًرة

ابًعؾَد ألدىن، ومن ُياك رحي مهنم من رحي ٕا  اًلاُرة، واًفِوم، واٗكًخا، وحٌوب  (وألمشوهني، وفريضم

. اًعؾَد، واًضام، وحرهَا، واْكجاز، واًسودان، وفريضم من اًحالد

ن ٔآوساتَ، ٔآما  ًاُلحظ ٔآن اًلسم اًثاِن ُو اٙكي خرج مٌَ ؽَامء نثريون، ونذٛك ُو اًلسم اٙكي اُمت تخدٍو

ن  ة َّل هيمت نثريًا تخوزَق وثدٍو اًلسم ألول اًحدوي ظاحة اًقارات واْكروب، فاكن وؾادة كدائي اًؾرب اًحدًو

وٙكا ٠ك ًربز فهيم . ٔآوساتَ ٕاَّل كََاًل، ًخفيش اّكِي وألمِة، ًوغروف حِاة اًحداوة من هر وفر وفارات مذىررة

. ؽَامء مضاُري نام اًفركة الٓخرى ا٢كخترضة

 

فلال" مجِرة ٔآوساب اًؾرب"ضف  ( ُػ456ا٢كخوشف س ية )وكد ذهرضم اجن حزم ألهدًيس 
(6)

ٔآما ٔآتياء طَحة جن : 

ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، فَِم تيجد ؼلة ؼغمي،  ارتون اْكس يُني واّكؾفًرنّي فِيخعفون، وكد 

. احندروا ضف وكذيا ُذا ٕا  ٔآؼامل مُص

                                                 
حٌمخِّٛ : ِٓ حٌّيْ ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش ؛ طظزغ َِوِ ٍِٜٛ رّلخفظش ح١ٌّٕخ ؛ ٚٓخرمخ وخٔض طخرؼش ٌّي٠َ٠ش أ١ٛ١ٓ ؛ حٔظَ: ح١ّٔٛٗ٤ٓ  (1)

 60-59/ 4حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 

 211/ 3حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش : ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ٚطظزغ َِوِ رٕٟ ِِحٍ رّلخفظش ح١ٌّٕخ ؛ حٔظَ: حٌزٕٙٔخ  (2)

ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ٍٚىص فٟ لٛح١ٔٓ حرٓ ِّخطٟ ِٓ أػّخي ح١ّٔٛٗ٤ٓ ؛ ٚفٟ طلفش : حٌزَؿخ٠ش ِٓ طٛحرغ َِوِ ح١ٌّٕخ رّلخفظش ح١ٌّٕخ  (3)

فش ربُٓ حٌزَؿخٔش ِٓ ح٤ػّخي حٌٌّوٍٛس؛ ٚفٟ حٌظلفش حٌزَؿخ٠ش ِٓ ح٤ػّخي حٌزٕٙٔخ٠ٚش ؛ فٟ ك١ٓ أْ ِٓ ٠طٍغ ػٍٝ حٌو٠َطش  َّ ح٦ٍٗخى ِل

/ 3حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش : حٔظَ. ٠ـي٘خ ٚحلؼش ر١ٓ لَٜ ح١ّٔٛٗ٤ٓ ؛ ٠ٚلظًّ أٔٙخ أٌلمض رخٌزٕٙٔخ٠ٚش فٟ حٌَٚن حٌٕخَٛٞ

195 

١لخ حٌّي٠ٕش؛ : ِٓ حٌّيْ حٌمي٠ّش ّٚٓخ٘خ حٌؼَد ١لخ ٠ٚمخي ٌٙخ أ٠٠خ: ١لخ ح٤ػّيس ِٓ طٛحرغ َِوِ ّٓخ١ٌٛ رّلخفظش ح١ٌّٕخ  (4)

١ّٓٚض ١لخ ح٤ػّيس ٔٔزش اٌٝ حٌّؼزي ًٞ ح٤ػّيس حٌٌٞ وخْ لخثّخ رٌٖٙ حٌّي٠ٕش ؛ ٍٚىص فٟ وظخد حٌّٔخٌه ٨رٓ هَىحًرش ٚفٟ وظخد 

حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى : حٔظَ. حٌزٍيحْ ١ٌٍؼمٛرٟ ِٓ وٍٛ َِٜ ؛ ٚفٟ وظخد حٌّٔخٌه ٨رٓ كٛلً ِٓ ِيْ َِٜ رخٌٜؼ١ي غَرٟ ح١ًٌٕ 

 234/ 3ح٠ٌَّٜش 

ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ًوَ٘خ ح٦ى٠ٍٟٔ فٟ ِٔ٘ش حٌّ٘ظخق؛ ٍٚٚىص فٟ ِؼـُ حٌزٍيحْ : ى١َٚ٘ ِٓ طٛحرغ َِوِ ِغخغش رّلخفظش ح١ٌّٕخ  (5)

حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى : حٔظَ. ؛ ٚفٟ لٛح١ٔٓ حرٓ ِّخطٟ ؛ ٚفٟ حٌظلفش ِٓ أػّخي حٌزٕٙٔخ٠ٚش ؛ ٚفٟ طخؽ حٌؼَّٚ ى١َٚ٘ ح٤َٗحف

 247/ 3ح٠ٌَّٜش 

 137/ 1ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ   (6)
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اٙكي " - معدة اًختلِق ضف ثضا ر آٓل اًعدًق"وكد ٔآفَرَد اًض َ  ٕاجراُمي جن ؽامر جن ؽيل اًؾحَدي ا٢كاًًك نخاتَ 

و تُت -  ُػ 1064اىهتىى من نخاتخَ ضف صِر رتَػ ألول من س ية  ًحُت ؼغمي من تين طَحة اًحىري مبُص، ُو

اًسادة اًحىًرة، حِر ؽدد مٌاكهبم، وذهر صُئا نثريًا من اترخيِم، ونذٛك ذهر كدرًا هحريًا من اترخي ومبٓ ر آٓل ٔآيب 

. جىر اًعدًق آكاٗكة

 

  ":مُص"ٕا  " جند"زمن ىزوح تين طَحة اًحىًرني من 

 ُػ456 ُػ، وثوشف س ية 384ُوٗك اًؾالمة اجن حزم ألهدًيس س ية 
(1)

و اٙكي َذَنَر ٔآن تين طَحة كد  ، ُو

ذا ًفِد جىون صمرة تين طَحة اًحىًرون حدزت ضف تداًة ٔآو ضف " مُص"ا  " جند"ُاحروا من  ضف حِاثَ، ُو

اًيعــ ألول من اًلرن آكامس اًِبري، ونذٛك ًخضح من كول ا٢كسؾودي، ؼيدما َتدث ؼن تين طَحة، 

فبٔخرب ٔآَنم اكهوا مذواخدٍن ضف ؼُصٍ ضف اّكٍزرة اًؾرتَة، ٔآي اكهوا ُياك ضف اًلرن اًراتػ اًِبري، فا٢كسؾودي 

ذا ًؤًد كول اجن حزم ؼن ان صمرهتم ٢كُص اكهت ضف اًلرن آكامس اًِبري، ضف ٔآول 346ثوضف س ية   ُػ، ُو

وحنن ُيا هخحدث ؼن أكِور الٔنرب ًحين طَحة اٙكي اكن ًلمي ؽَل حاٌك اًحداوة . اًلرن آكامس ٔآو ٔآوسطَ

ا، ًوىهنا اكهت ٔآكي ؽددا من اخوهتم تيجد . تحالد جند، حِر اكن ًحين طَحة فروع ٔآخرى ابْكجاز وفرُي

فاًسواد ألؼغم مهنم اكن تيجد، حِر ذهر ٔآن ٔآنرث تين طَحة اكهوا ابدًة ٌسىٌون اًحوادي حول ا٢كدًية 

. ا٢كيورة وتحالد جند

 

" مساٛك ألتعار ضف ذماٛك ألمعار"ضف نخاتَ  ( ُػ749ا٢كخوشف س ية )اجن فضي ٝك اًؾمري : وذهرضم ٔآًضا

فلال
(2)

وضم . فبّٔما تيو طَحة زفن تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ: 

لال ٕان ٕاحساق ًُس ِبّد : فألو  :(تين طَحة)زالث فرق ضم ؤآكرابؤضم، ؤآطَق ؽَل اًّك امس  تيو ٕاحساق، ًو

ا مذجحاً  فضا ): واًثاهَة .هلم ًوىن موضػ َتاًفوا ؼيدٍ مّسٍو ٕاحساق نياًة، نام َتاًفت ألزد ؼيد ٔآهكة مّسُو

من وٗك محمد جن  (تين محمد)ًؾرفون تػ : واًثاًثة .وضم تطون نثرية، ؤآنرثضم ٔآص خات ابًحالد َّل حّد هلم (طَحة

 .ومٌازل تين طَحة ابًربخني، وسف  سىّرة، وطحا ا٢كدًية ابٔلمشوهني. ٔآيب جىر اًعّدًق ريض ٝك ؼهنام

 

كالئد أكان ضف "ثفاظَي ؼن وسة وفروع تين طَحة، ضف نخاتَ  ( ُػ821ا٢كخوشف س ية )ذهر اًلَلض يدي 

حِر هَلَي ؼن إكداِن، فلال" اًخؾًرــ تلدائي ؼرب اًزمان
(3)

ومن اًحىًرني حامؽة ابًعؾَد : كال إكداِن: 

وضم زالث فرق، ضم : كال. تيو طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ: مهنم

 .(تين طَحة)ؤآكرابؤضم، وكد ٔآطَق ؽَل اًك امس 

لال ٕان ٕاحساق ًُس خدًا هلم، ًوىٌَ موضػ َتاًفوا ؼيدٍ مسٍو ٕاحساق نياًة، نام : اًفركة ألو  تيو ٕاحساق، ًو

ا مذجحاً  . َتاًفت ألزد ؼيد ٔآهكة مسُو

. وضم تطون نثرية، ؤآنرثضم ٔآص خات ابًحالد َّل حد هلم: كّعة، كال: اًفركة اًثاهَة

                                                 
 93/ 20 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 373/ ١ٓ13َ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ   (1)

 369/ 4ِٔخٌه ح٤رٜخٍ فٟ ِّخٌه ح٤ِٜخٍ ٌٍؼَّٞ   (2)

 144/ 1ل٩ثي حٌـّخْ فٟ حٌظؼ٠َف رمزخثً ػَد حٌِِخْ    (3)
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ومٌازل تين : كال إكداِن. ثؾرف تخين محمد، وضم من وٗك محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ: اًفركة اًثاًثة

. طَحة ابًربخني وعم اًربخاهَة، وسف  سىرة، وطَحا ا٢كدًية

 

، فلال"َناًة ألرب ضف مؾرفة ٔآوساب اًؾرب"وذهرضم اًلَلض يدي ٔآًضا ضف نخاتَ ألخر ا٢كسمى 
(1)

: تيو طَحة: 

ابًربخني وعم اًربخاًة، وسف  سىرة، وطحا ا٢كدًية ابٔلمشوهَني من اٗكَّير ا٢كُصًة، تطن من اًحىًرني من تين 

وضم تيو طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب : كال إكداِن. ٔآيب جىر اًعدًق من ثمي جن مرة من كٌرش

:  وضم زالث فرق: جىر اًعدًق، كال

ًؾرفون : وضم تطون نثرية، ؤآنرثضم ٔآص خات ابًحالد، واًثاًثة: فضا طَحة، كال: تيو ٕاحساق، واًثاِن: فألو 

طَق ؽَل اًك  . (تيو طَحة)تخين محمد، من وٗك محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ًو

 

"َناًة ألرب ضف مؾرفة ٔآوساب اًؾرب"ؤآًضا ذهر اًلَلض يدي ضف موضػ آٓخر من نخاتَ 
(2)

وابٗكَّير ا٢كُصًة : 

ة،  حامؽة من اًحىًرني من وٗك ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر تؾضِم ابًفسطاط وتؾضِم تياحِة دُروط من اٍهبًساًو

وكد خرج مهنم حامؽة من اًؾَامء ٍمتذُحون مبذُيب ماٛك واًضافؾي ريض ٝك ؼهنام، ونذٛك ٔآوَّلد حامؽة ٔآوَّلد 

. محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

"َناًة ألرب ضف مؾرفة ٔآوساب اًؾرب"ؤآًضا ذهر اًلَلض يدي ضف موضػ آٓخر من نخاتَ 
(3)

 :

تطن من اًحىًرني، من تين متمي: تيو فضاٌك طَحة
(4 )

وضم من : جن مرة، من كٌرش، من اًؾدانهَة، كال إكداِن

ومسانهنم ابًربخني وعم اًرحاًة، وسف  : ٔآكارب طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، كال

. وضم تطون نثرية، ؤآنرثضم ٔآص خات ابًحالد َّل حد هلم: سىرة، وطحا ا٢كدًية، مث كال

، فلال"تين احساق: "وَتدث اًلَلض يدي ٔآًضا ؼن حامؽة
(5)

تطن من اًحىًرني تين ٔآيب جىر اًعدًق ريض : 

ضم من ٔآكارب تين طَحة جن ؼحد اًرمحن جن : كال إكداِن. ٝك ؼيَ من تين ثمي جن مرة من كٌرش من اًؾدانهَة

. ٔآيب جىر اًعدًق، ومساهن تين احساق ُؤَّلء تحالد الامشوهَني من ظؾَد اٗكَّير ا٢كُصًة فامي ذهٍر إكداِن

 

فلال" ظحح ألؼىش ضف ظياؽة إَّلوضاء"ؤآًضًا ذهرضم اًلَلض يدي ضف نخاتَ 
(6)

 :

:  (تيو طَحة)وضم زالث فرق، ضم ؤآكرابؤضم، ؤآطَق ؽَل اًك : تيو طَحة

لال ٕان ٕاحساق ًُس ٔآاًب هلم وٕامنا ُو ماكن َتاًفوا ؼيدٍ فسّموا تَ: فاًفركة ألو  مهنم . تيو ٕاحساق، ًو

.  فضاء طَحة، وضم تطون نثرية، ؤآنرثضم ٔآص خات نثرية ضف اًحالد َّل حد هلم: واًفركة اًثاهَة

                                                 
 324/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد    (1)

 122/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد    (2)

 393/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد    (3)

؛ فؼ١َ٘س أرٟ رىَ حٌٜي٠ك ٟ٘ رٕٟ ط١ُ رٓ َِس ِٓ ل٠َٖ ؛ ر١ّٕخ رٕٟ ط١ُّ ٘ئ٨ء ( ط١ُّ رٓ َِس)١ٌْٚ ( ط١ُ رٓ َِس)حٌٜل١ق أٔٙخ   (4)

  .(ط١ُ رٓ َِس)١ٌْٚ  (ط١ُّ رٓ َِ)ُ٘ لز١ٍش وز١َس ِٓ رٕٟ ػئخْ ٚآّٙخ ٘ٛ 

 37/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد   (5)

 408/ 1ٛزق ح٨ػ٘ٝ فٟ ٕٛخػش ح٦ٔ٘خء ٌٍمٍمٕ٘يٞ    (6)
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ومٌازهلم ابًربخني، وسف  سىّرة، . تيو محمد، وضم تيو محمد جن ٔآيب جىر اًعّدًق ريض ٝك ؼيَ: واًفركة اًثاًثة

وطحا ا٢كدًية من تالد ألمشوهني، فامي ذهٍر إكداِن، ؤآنرثضم الٓن تدُروط من اٍهبًسائَة، وخرج مهنم حامؽة 

. ماٛك واًضافؾي ريض ٝك ؼهنام: من اًؾَامء ؽَل مذُيب إَّلمامني

 

ثفعَي ؼن وسة تين طَحة، " رسائي ا٢كلٍرزي"ضف  ( ُػ845ا٢كخوشف س ية )ونذٛك فلد ٔآورد ا٢كلٍرزي 

فلال
(1)

فبٔما تيو طَحة، فِم ًًس حون ٕا  طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق رىض ٝك : 

 : وضم زالث فرق. ؼيَ

لال (تيو ٕاحساق) . ٕان ٕاحساق ًُس ِبّد، ًوىٌَ موضػ َتاًفوا ؼيدٍ مّسٍو ٕاحساق: ًو

. وضم تطون نثرية مضدذون ضف اًحالد (تيو كّعة)و

.  من وٗك محمد جن ٔآىب جىر رىض ٝك ؼيَ (تيو محمد)و

 .ومٌازل تىن طَحة ُؤَّلء ابًربحِني تطحا

 

، "اًحَان وإَّلؼراب ؼام تبٔرض مُص من ألؼراب"ونذٛك ذهرضم ا٢كلٍرزي تيفس ُذٍ اًعفة ضف نخاتَ الٓخر 

فلال
(2)

فبٔما تيو طَحة، فِم ًًس حون ٕا  طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق رىض ٝك : 

:  وضم زالث فرق. ؼيَ

لال ٕان ٕاحساق ًُس ِبد، ًوىٌَ موضػ َتاًفوا ؼيدٍ مسٍو ٕاحساق نياًة (تيو ٕاحساق) . ًو

. وضم تطون نثرية مضدذون ضف اًحالد (تيو كعة)و

.من وٗك محمد جن ٔآيب جىر رىض ٝك ؼيَ (تيو محمد)و
 
 

 

ياك كول  ثضبٔن " تُت اًعدًق"ضف نخاتَ  ( م1932/ ُػ1351ا٢كخوشف س ية )ذهٍر اًس َد محمد ثوفِق اًحىري ُو

ُذا ٔآهَ
(3)

 1311ا٢كخوشف س ية )ىزل تؾغ آٓل ٔآيب جىر اًعدًق مبدًية اًفِوم، وكد كال ؽيل ابصا مدارك  ): 

 ُػ ؽَهيا ٔآسامء مجٍك 581وخدان خبزاهة اًسادة اًحىًرة وكفِة مؤرخة ضف صوال س ية : ضف خططَ ( م1893/ُػ

من اًلضاة واًؾدول، ثخضمن ٔآن ا٢كغفر معر معدة اٗكٍن جن ٔآًوب، اجن ٔآيخ اًسَطان ظالح اٗكٍن ًوســ، 

وانئحَ ؽَل اٗكَّير ا٢كُصًة، كد وكــ ؽَل مدرس خَ ا٥كخعة ابًسادة اًضافؾَة ضف مدًية اًفِوم ابًوَّلًة ؼن 

اًسَطان ظالح اٗكٍن، مجٍك ٔآرايض موذصة فهيا حدودُا وصِرهتا توخَ اًخفعَي، ؤآن ُذا اًواكــ  ط 

اًخدٌرس اب٢كدرسة اًضافؾَة ا٢كذهورة ًس َدان وموَّلان ص َ  إَّلسالم وا٢كسَمني، تلِة اًسَــ اًعاْكني، سالٌك 

ظدًق س َد ا٢كرسَني، ٔآيب إَّل اق جنم جن موَّلان ٔآيب ا٢كاكرم اًض َ  ؽُىس جن موَّلان اًض َ  صؾحان اًعّدًلي 

اًضافؾي هفػ ٝك ثؾا  ترباكهتم وؽَورمم ؤآزسارضم ضف اٗكهَا وألخرة ػ مث من تؾدٍ ٙكًرخَ ووسهل وؼلدَ ا٢كل٘كٍن 

ؤآول من ىزل اًلاُرة من آٓل . ٢كذُة إَّلمام ألؼغم محمد جن ٕادٌرس اًضافؾي، ُىذا هط ذٛك اًرشط حرفِا

. اُػ (اًعدًق ُو ألس خاذ ص َ  إَّلسالم محمد خالل اٗكٍن اًحىري

                                                 
 140/ 1ٍٓخثً حٌّم٠َِٞ   (1)

 25ٚ26/ 1حٌز١خْ ٚح٦ػَحد ػّخ رؤٍٝ َِٜ ِٓ ح٤ػَحد   (2)

 7 ٚ 6ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش   (3)
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وان . (اًفاطمَة) ُذا ًثخت ثواخد تيو طَحة مبُص ضف ف ة اٗكوٌك ألًوتَة، تؾد اهلضاء اٗكوٌك اًؾحَدًة :ثؾلِة

تؾامود وسة ا٢كوكوف ؽَََ  ( ُػ581س ية )اكهت ملارهة اترخي اًوكفِة ا٤كررة ضف ٔآواخر اًلرن اًسادس اًِبري 

و اًض َ  جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد : ُو

وعم – اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ َّل ثخوافق مػ ُذا اًخارخي، ضف حال طحلٌا اًلاؽدة آك٘كوهَة 

و ما ًؾين ٔآن اًض َ  جنم جن 11فؾامود اًًسة ُذا ًخىون من  – كاؽدة ثلًرخِة ًوُست كطؾَة   حِي، ُو

ؽُىس من ا٢كف ض ٔآن ٍىون من ٔآُي اًلرن اًراتػ اًِبري ٔآو آكامس اًِبري ؽَل ٔآتؾد ثلدٍر، ًوُس ٔآواخر 

!!. اًلرن اًسادس اًِبري 

 

: ؤآًضا من ا٢كعادر اًيت فّعَت ضف ٔآسامء فروع تين طَحة مبُص

اٙكي اىهتىى " - معدة اًختلِق ضف ثضا ر آٓل اًعدًق"ذهر اًض َ  ٕاجراُمي جن ؽامر جن ؽيل اًؾحَدي ا٢كاًًك نخاتَ 

واكن من كٌرش ابًعؾَد تيو طَحة، وضم : تيو طَحة، فلال-  ُػ 1064من نخاتخَ ضف صِر رتَػ ألول من س ية 

:  وضم زالث فرق. ًًس حون ٕا  طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق رىض ٝك ؼيَ

لال (تيو ٕاحساق) . ٕان ٕاحساق ًُس ِبّد، ًوىٌَ موضػ َتاًفوا ؼيدٍ مّسٍو ٕاحساق نياًة: ًو

. وضم تطون نثرية مضدذون ضف اًحالد (تيو كّعة)و

.  من وٗك محمد جن ٔآىب جىر رىض ٝك ؼيَ (تيو محمد)و

ومٌازل تىن طَحة ُؤَّلء ابًربحِني تطحا، واًياس ًغيون ٔآن ٔآوَّلد طَحة من تين محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق 

ريض ٝك ؼيَ، ًوُس نذٛك ٔلن محمد جن ٔآيب جىر ًُس ضف وٗكٍ طَحة، وامنا طَحة ضف وٗك ؼحد اًرمحن جن 

.ٔآيب جىر
 
 

 

و " ا٢كيخخة ضف ذهر وسة كدائي اًؾرب"حِر ذهرضم ضف نخاتَ  ( ُػ1364ا٢كخوشف س ية )ونذٛك ا٢كقريي  ُو

ومن اًحىًرني حامؽة ابًعؾَد، مهنم تيو طَحة جن ؼحد : كال إكداِن: مثي ساتلَِ كد هلي ؼن إكداِن، فلال

ٝك جن
(1)

  :وضم زالث فرق، وكد ٔآطَق ؽَل اًك امس تين طَحة:  ٔآيب جىر، كال

. تيو ٕاحساق: اًفركة ألو 

. كيض طَحة، وضم تطون نثرية، ؤآنرث اًفرق ٔآص خااًت ابًحالد: واًثاهَة

. ثؾرف تخين محمد، ومحمد من وٗك محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ: اًفركة اًثاًثة

 .ومٌازل تين طَحة ابًرخني، وضم اًربخاهَة، ومسل  ٔآسىرة، وتطحاء ا٢كدًية: كال إكداِن

 

تيو فضاٌك ٔآحد فرق تين طَحة؛ واًيت عم هفسِا " ألؽالم"ضف نخاتَ  ( ُػ1396: ا٢كخوشف)وذهر اًؾالمة اًزرَكي 

فلال. تين كعة وكىض طَحة وفضا طَحة وفرٍي من مسمَات ُذٍ اًفركة: ا٢كسامة
(2)

  :

: فََضاٌك

 . اكهت مسانهنم تالد مٌفَوط مبُص. خد، تيٍو تطن من تيل، من اًلتطاهَة: فضاٌك - 1

خد، تيٍو تطون من اًحىًرني، من تين متمي: فضاٌك - 2 
(1)

.  جن مرة، من كٌرش، ًؾرفون تفضاٌك طَحة
                                                 

 .رٕٛ ١ٍلش رٓ ػزي هللا رٓ ػزي حٌَكّٓ رٓ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك : ؛ فزٕٟ ١ٍلش حٌٌّو٠ٍٛٓ ُ٘ ( ػزي حٌَكّٓ)ٕ٘خ ٓم٢ فٟ آُ   (1)

 146/ 5ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (2)
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. وؽَل كول إكداِن" َناًة ألرب ضف مؾرفة ٔآوساب اًؾرب"واؽزتى ضف كوهل ؽَل نخاب 

 

حِر  ( ُػ1408ا٢كخوضف س ية )ًؾمر رضا وحاٌك " مؾبم كدائي اًؾرب اًلدمية واْكدًثة"ؤآًضا مت ذهرضم ضف 

كال
(2)

ومٌازل طَحة ابًربخني وعم اًرباكهَة، . تيو ٕاحساق، وكعة، وتيو محمد: وضم زالث فرق، وعم: طَحة: 

. وسف  سىرة، وطحا ا٢كدًية

ما ًيل" مؾبم كدائي اًؾرب اًلدمية واْكدًثة"وكد ذهر ٔآًضًا ضف هفس اًىذاب 
(3)

 :

تطن من اًحىًرني، من متمي: اًفضا طَحة
(4)

 جن مّرة، من كٌرش، من اًؾدانهَة، وضم ٔآكارب طَحة جن ؼحد ٝك 

. اكهت مسانهنم ابًربخني، وضم تطون نثرية . جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

كال" مؾبم كدائي اًؾرب اًلدمية واْكدًثة"ؤآًضا ضف موضػ آٓخر من هفس اًىذاب 
(5)

  :

اكهوا تعؾَد مُص، ومٌازهلم . فركة من تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق: كعة

.ابًربخني وطحا
 
 

 

يا جند اَّلثفاق تني ٔآكوال مجَػ اًًساتني ا٢كذهورٍن ؽَل هون تين طَحة ثيلسم ًثالث فرق، واثفاكِم ؽَل  ُو

ام ٔآنرث اًفرق ؽددًا واهدضارًا ضف ): ونذٛك اثفلوا ؽَل ظفة اًفركة اًثاًثة. (ٕاحساق، وتين محمد): جسمَة فركذني ُو

:  ًوىهنم اخذَفوا ضف امس اًفركة اًثاًثة ُذٍ. (اًحالد

، (كيض طَحة): ، ومن كال(فضاء طَحة): ، ومن كال(فضا طَحة): ، ومهنم من كال (كّعة): زفهنم من كال

.  ومن كال فري ُذا

"َناًة ألرب ضف مؾرفة ٔآوساب اًؾرب"ذهر اًلَلض يدي ضف 
(6)

لال هلم نياهة طَحة تطن من نياهة : تيو نياهة:  ًو

. ان مهنم اخالطا ضف تالد كٌرش، مهنم ٔآتو اٌََر جن نياهة طَحة: خزمية، ذهرضم اًلضاؼي ضف خط  مُص وكال

فروع نياهة ُذٍ فلال" كالئد أكان ضف اًخؾًرــ تلدائي ؼرب اًزمان"وكد تنّي اًلَلض يدي ضف نخاتَ الٓخر 
(7)

 :

. تيو اٌََر، وتيو مضرة، واٌََر ومضرة اتيا جىر جن ؼحد مٌاة اجن نياهة: طَحة، وضم: ومن نياهة

ؤَّلء كوم من تين نياهة حاًفوا وخاًطوا تين طَحة ابٔلمشوهني تحالد كٌرش ابًعؾَد ألدىن: ثؾلِة وٙكا . ُو

. اًلرص َة اًخظَة اًحىًرة: اًىٌاهَة، وطَحة: وحة اًخيوًَ حىت َّل  دث خَ  تني طَحة

 

: ٔآوساب ودَّير اًطَتَني مبُص
تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد "تداًة ُياك هلاط ُامة ضف ٔآوساب ؤآسامء فرق وتطون : ٔآوساب تين طَحة

 .جية ٔآن هخوكــ ؼيدُا كََاًل " اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

                                                                                                                                            
؛ فؼ١َ٘س أرٟ رىَ حٌٜي٠ك ٟ٘ رٕٟ ط١ُ رٓ َِس ِٓ ل٠َٖ ؛ ر١ّٕخ رٕٟ ط١ُّ ٘ئ٨ء ( ط١ُّ رٓ َِس)١ٌْٚ ( ط١ُ رٓ َِس)حٌٜل١ق أٔٙخ   (1)

  .(ط١ُ رٓ َِس)١ٌْٚ  (ط١ُّ رٓ َِ)ُ٘ لز١ٍش وز١َس ِٓ رٕٟ ػئخْ ٚآّٙخ ٘ٛ 

 344/ 5ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌَٟخ ولخٌش   (2)

 921/ 3ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌَٟخ ولخٌش   (3)

؛ فؼ١َ٘س أرٟ رىَ حٌٜي٠ك ٟ٘ رٕٟ ط١ُ رٓ َِس ِٓ ل٠َٖ ؛ ر١ّٕخ رٕٟ ط١ُّ ٘ئ٨ء ( ط١ُّ رٓ َِس)١ٌْٚ ( ط١ُ رٓ َِس)حٌٜل١ق أٔٙخ   (4)

  .(ط١ُ رٓ َِس)١ٌْٚ  (ط١ُّ رٓ َِ)ُ٘ لز١ٍش وز١َس ِٓ رٕٟ ػئخْ ٚآّٙخ ٘ٛ 

 955/ 3ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌَٟخ ولخٌش    (5)

 998/ 3 ؛ ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش 409/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد   (6)

 135/ 1ل٩ثي حٌـّخْ فٟ حٌظؼ٠َف رمزخثً ػَد حٌِِخْ   (7)
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واًيت عم ٔآحد فرق كدٍَك تين طَحة، ٕامنا عم من ذًرة محمد جن ٔآيب جىر  (تين محمد) فاًثاتت ٔآن اًفركة ا٢كسامة تػ 

ياك . اًعدًق، تُامن اًفركذان ألخراتن ُام من وسي طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ُو

ياك من ًلول ٔآهَ ماكن  (ٕاحساق)اخذالف حول ٔآظي امس اًفركة ألو   فِياك من ًلول ٔآهَ امس خد، ُو

ونذٛك . اًيت ىًزت ؽَل ماء امسَ ـسان فسمَت تَ" ـسان"وموضػ َتاًفوا ؼيدٍ؛ فدسموا ابمسَ، مثي كدائي 

ا اهدضارًا ضف اًحالد، واًيت دامئًا  ُياك اخذالف حول اًفركة ا٢كوظوفة تبَٔنا ٔآنرب فرق تين طَحة ؽددًا؛ ؤآنرُث

ًىرثهتم، فلد ورد ًِا ٔآنرث من امس، وضف ٔآنرث من معدر، وذما  (ٔآص خات ضف اًحالد، َّل حد هلم)ثوظــ تبَٔنا 

: ذهر ضف ٔآسامء ُذٍ اًفركة نثرية اًؾدد اليٓت

 

(1)كَّعة -
 

كىض طَحة -
(2)

 

فضا طَحة -
(3)

 

فضاء طَحة -
(4)

 

فضاٌك طَحة -
(5)

 

فضاٌك -
(6)

 

كضاؽة طَحة -
(7)

 
 

: تؾغ من اترخي تين طَحة مبُص
 

ىزحت كدائي تيو طَحة اًحىًرني من تالد جند تلَة اّكٍزرة اًؾرتَة ٕايل اًعؾَد ألدىن مبُص، ٕا  ا٢كيطلة اًيت 

تؾضِم : ، وخاء ضف حصحهتم كدائي من تين معومهتم ألكرتني"تالد كٌرش"ٔآو " دَّير كٌرش"ؼرفت فامي تؾد ابمس 

وضم من ذًرة محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، " تيو محمد: "دخي فهيم، وجسموا ابمسِم، وظاروا ضف ؽدادضم، مثي

تيو : "وَتمي هفس امسِم وضم- من تين ثمي جن مرة – وتؾضِم خاورضم ضف سىٌاضم، ومهنم كدٍَك من تين معومهتم 

وهغرًا ًخجاور ُذٍ اًلدائي مػ كراجهتم ". طَحة جن معر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي اًلر "من ذًرة " طَحة

واص هتر ؼهنم ٔآَنم من ذًرة اًعدًق، مث  (اًطََتَون)ٔآو  (اًطَتَون)ضف اًًسة، فٕاهَ ُآطَق ؽَهيم مجَؾًا ًلة 

تُامن ضم ضف اْكلِلة خََ  من كدائي جىًرة . من ذًرة طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

                                                 
ٍٓخثً  ؛ 25ٚ26/ 1حٌز١خْ ٚح٦ػَحد ػّخ رؤٍٝ َِٜ ِٓ ح٤ػَحد  ؛ 135/ 1ل٩ثي حٌـّخْ فٟ حٌظؼ٠َف رمزخثً ػَد حٌِِخْ   (1)

ح١ٌٔف حٌزظخٍ فٟ ِٓ  ؛ 17-15 ؛ ػّيس حٌظلم١ك فٟ ر٘خثَ آي حٌٜي٠ك ؛ ِٕلش حٌّـ١ي ػٍٝ ١ٓف ح٠ٌَّي ٥ٌّٕٓظٟ ٛـ 140/ 1حٌّم٠َِٞ 

 955/ 3ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌَٟخ ولخٌش  ؛  37 ٛـ ِٔي َِٜ ِٓ حٌؼَد ٚح٤َٗحف ٚح٤ٜٔخٍ

 حٌّٕظوذ فٟ ًوَ ٔٔذ لزخثً حٌؼَد ٌٍّغ١َٞ  (2)

 ؛  ح١ٌٔف حٌزظخٍ فٟ ِٓ 324/ 1 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد  369/ 4ِٔخٌه ح٤رٜخٍ فٟ ِّخٌه ح٤ِٜخٍ ٌٍؼَّٞ   (3)

 921/ 3 ؛ ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌؼَّ ٍٟخ ولخٌش 37 ٛـ ِٔي َِٜ ِٓ حٌؼَد ٚح٤َٗحف ٚح٤ٜٔخٍ

 408/ 1ٛزق ح٨ػ٘ٝ فٟ ٕٛخػش ح٦ٔ٘خء ٌٍمٍمٕ٘يٞ    (4)

 146/ 5 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 393/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد    (5)

 146/ 5ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (6)

 (ِٓ ِوط١ٛخص أٔٔخد ح٤َٗحف حٌـؼخفَس حٌل١١ٕ١ٔٓ فٟ َِٜ)حٌّ٘ـَس حٌٕؼّخ١ٔش حٌـؼف٠َش حٌٜي٠م١ش   (7)
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تيو طَحة جن : وٗك طَحة اًحىري، ومن وٗك محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، مػ تطن من تين ثمي جن مرة، وضم: من

. معر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي

، ٢كا اكن ٌَلدََخني من زلٍي هحرٍي ضف اًساحة اًس َاس َة واًؾسىًرة "اّكؾافرة"ونثري ىرى اك ان امسِم مػ 

ا٢كُصًة اابن اًؾعور ا٢كاضَة، وخاظة ضف اًؾِد اًفاطمي وا٢كمَويك مبُص، ًوُس فل  ضف تالدضم ابًعؾَد، وٕامنا 

واكهت اًزؽامة ؽَل نثري من ٔآؼراب . ضف معوم ٔآحناء اٗكَّير ا٢كُصًة، ًوُس ذٛك ضف كرن واحد تي ًلرون ؽدة

: اًعؾَد وكٌرش ًِاثني اًلدََخني، ففي ٔآفَة ا٢كواطن واْكادَثت جند ذهرضم مل ان ُىذا وتيفس اً ثُة

حِر ٌضمي . ، واًطَتَون ُيا ضم َمن فعَيا ضف ٔآسامء فروؼِم آٓهفاً (اّكؾافرة، واًطَتَون، واًلرص َون)

. تين طَحة اًحىري، وتين محمد اًحىري، وتين طَحة جن معر اًخظي: مسمى اًطَتَون

ٓكؤٌك تين حؾفر " تين حؾفر اًطَار"وتني تطون " تين طَحة جن معر اًخظي"وهغرًا ًعٍك اًلراتة تني تطن 

طَحة "، وظار ًلة (طَحة وحؾفر)اًطَار ًحين طَحة جن معر اًخظي، فلد ٔآظحح ًطَق ؽَل اَّلزيني ًلة 

. ؽَامً ًك كدائي اّكؾافرة واًطَتَني" وحؾفر

وحض جضاتم ٔآوسا م، وظٍك اًرمح فامي تُهنم، ذهر ا٢كلٍرزي ضف  يا ثفعَي وتَان خيط من ذهرانضم، ًو اًحَان "ُو

أليت" وإَّلؼراب ؼام تبٔرض مُص من ألؼراب
(1)

واّكؾافرة ًد مػ طَحة، وضم تيو طَحة جن معر جن ؼحَد ..): 

لال ًطَحة ُذا  ". طَحة اّكود"ٝك جن َمْؾَمر جن ؼامثن جن معرو جن وؾة جن سؾد جن ثمي جن مرة اًخظي، ًو

ٔآم َكثوم تًت ؼحد : فاطمة تًت اًلامس جن محمد جن حؾفر جن ٔآيب طاًة، اًيت ٔآرما: وحزوج طَحة ُذا ا٢كذهور

: فوٗكت فاطمة تًت اًلامس ًطَحة اّكود. ًزًة تًت ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ: ٝك جن حؾفر، ؤآرما

ٕاجراُمي جن طَحة، ووٗكت ًزًة تًت ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ، ًؾيل جن ؼحد ٝك جن حؾفر ٔآوَّلدًا 

ومن ُيا اكهت تيو طَحة ا٢كذهور ًدًا . ُؼرفوا ابًزَّيهحة، وضم تيو حؾفر اٙكٍن مبُص ابًعؾَد ألؽَل، ومهنم زؾَة

وضم ًغيون ٔآَنم تيو طَحة من تين محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك  (طَحة وحؾفر): مػ تين حؾفر، فلِي

ًوُس نذٛك ٔلن محمد جن ٔآيب جىر ًُس ضف وٗكٍ طَحة، وٕامنا طَحة ضف وٗك ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، . ؼيَ

َ فاطمة تًت اًلامس ا٢كذهور، وفاطمة : ؤآخٍو ٕاجراُمي جن طَحة جن معر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر ا٢كذهور من ُآّمِ

ومن ُذٍ ألخوة اكهت . ُذٍ ٔآم  ىي، ؤآم ٔآيب جىر اتين محزة جن ؼحد ٝك جن اًزتري جن اًؾوام ريض ٝك ؼيَ

 .اىهتىى الكم ا٢كلٍرزي. (تيو طَحة جن مُعر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي مػ تين اًزتري، ومػ اّكؾافرة ٔآُي اًعؾَد

 

تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد ): كد فَة ؽَل لك من (تين طَحة، ٔآو اًطَتَون، ٔآو اًطََتَون)ٕان امس 

اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، وتين محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، وتين طَحة جن معر جن ؼحَد ٝك جن مؾمر 

، فٕاهيا ُيا هؾيهيم (طَحة، وحؾفر)ٔآو ( اًطَتَون: )فؾيدما هلول( طَحة)ؤآًضًا ظاروا مجَؾًا ًَلدون تػ  (اًخظي

. وضم تيو حؾفر اًطَار جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ (حؾفر)َكِم، ابَّٕلضافة ٕا  

مضن كامئة ٔآسامء كدائي اًؾرب ا٢كوحودة ضف مُص زمن كدوم ٔآسد اٗكٍن صرٍيىٍو  (طَحة وحؾفر)وكد ورد امس 

ًِا ضف اًلرن اًسادس اًِبري
(2)

، مزامٌة مػ اهطالق حرنة ظالح اٗكٍن ألًويب ضف هجاد اًعََحني، وكد ذهر 

تيو طَحة ٔكحد كدائي كٌرش ابًعؾَد، حِر " مساٛك الاتعار ضف ذماٛك الامعار"اجن فضي ٝك اًؾمري ضف 

                                                 
 21/ 1حٌز١خْ ٚح٦ػَحد ػّخ رؤٍٝ َِٜ ِٓ ح٤ػَحد   (1)

 282/ 3حطؼخظ حٌلٕفخء رؤهزخٍ ح٤ثّش حٌفخ١١ّ١ٓ حٌوٍفخء   (2)
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كال
(1)

تيو طَحة، وتيو اًّزتري، وتيو صُدة، وتيو : ؤآما فري أل اف من كٌرش اًسانيني ابًعؾَد زفهنم.. ): 

رة، وتيو سِم  . (...خمزوم، وتيو ٔآمِة، وتيو ُز

ؤآًضًا ذهر ا٢كلٍرزي ٔآسامء اًلدائي اًؾرتَة اًيت اكهت موحودة وكذَ، وعم
(2)

طَحة، وحؾفر، وتَل، وهجَية، ): 

َْخم، وخذام، وصُدان، وؽذر، وؽذارة، وطئ، وس يخس، واْكيَفة، وخمزوم  .(ًو

 

 

: اًطَتَون وهجادضم مػ ظالح اٗكٍن ألًويب ومعَ ٔآسد اٗكٍن صريهوٍ

"اثؾاظ اْكيفاء تبٔخدار ألمئة اًفاطمَني آكَفاء"حدزيا ا٢كلٍرزي ضف نخاتَ 
(3)

 ؼن اترخي ؼغمي ومرشف ّكِاد تين 

، مث ظالح اٗكٍن ألًويب ضف اًلرن اًسادس اًِبري (اًطَتَون)طَحة  وكد ٔآضاف  .مػ ٔآسد اٗكٍن صريهٍو

"اًروضخني ضف ٔآخدار اٗكًوخني"و ٔآتو صامة ضف " اًاكمي ضف اًخارخي"تؾغ ا٢كؤرخني مثي اجن اَّلزري ضف 
(4)

ٔآن : 

اٙكي اكن من ٔآنرب ٔآكاًمي - اًوزٍر صاور جن حبري جن ىزار اًسؾدي من سؾد خذام، واكن واًًَا ؽَل كوص 

اكن ٌس خؾني تلدائي اًؾرب من اّكؾافرة وتين طَحة واًلرص َني ٌَغفر مبيعة - اًعؾَد ضف زمن اًفاطمَني 

، واس خؾاهة صاور ابًعََحُني ضف مٌخعــ اًلرن اًسادس  اًوزارة، ًوىن تؾد حادزة صاور مػ ٔآسد اٗكٍن صريهٍو

 .اًِبري، كام اًؾرب ابَّلهلالب ضد اًوزٍر صاور

ذهر ٔآتو صامة ٔآًضا ضف  "اًروضخني ضف ٔآخدار اٗكًوخني"ًو
(5)

ٔآن ٔآسد اٗكٍن صريهٍو كد اس خؾان ضف حرتَ مػ : 

صاور واًعََحُني تلدائي أل اف اّكؾفًرني واًطََتَني واًلرص َني، واكن زحفَ من كوص ٕايل إَّلسىٌدًرة 

. ٤كارتة اًعََحُني وصاور  ا، واهضم هل طوائــ من ؼرب ًَْخم وخذام ومدَك

 

: من ٔآص هتر تَلة اًطَتَني ٔآو اًطََحني من اًلدائي ضف مُص ضم: مَتوعة حول اًطَتَني

دخي ضف مجَهتم تين : اًطََتَون -1 من تين طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ًو

. تين محمد اًحىري، وتين طَحة جن معر اًخظي، ومٌازهلم تعؾَد مُص: معوهتم

تطن من زرًق من زؾَحة من طئ، ودَّيرضم ضف ٔآطراف مُص ذما  ًيل اًضام: اًطََتَون -2
(6)

. 

ذا ًلوي رٔآي ٔآن اًطَتَني ا٢كذهورٍن ضف واكؾة صاور وصريهٍو ضم اٙكٍن اكهوا ضف كوص ابًعؾَد، ٔآي ٔآَنم  ُو

اًطَتَون اًحىًرون اًلرص َون، ًوُس اًطََتَون اًطائَون اٙكي اكهوا مبحافغة اًرشكِة حاًًَا وتبٔطراف مُص 

ابًلرب من اًضام، ونذٛك ؼطــ اًطَتَون ؽَل اّكؾفًرون واًلرص َون ؼيد ذهرضم، ذما ًؤند تبٔن ا٢كؾيَني ضم 

 .اًطَتَون اًلرص َون

 

 

 

                                                 
 368/ 4ِٔخٌه ح٤رٜخٍ فٟ ِّخٌه ح٨ِٜخٍ   (1)

 132/ 1ٍٓخثً حٌّم٠َِٞ   (2)

 282/ 3حطؼخظ حٌلٕفخء رؤهزخٍ ح٤ثّش حٌفخ١١ّ١ٓ حٌوٍفخء   (3)

 95/ 2ػ١ْٛ حٌَٟٚظ١ٓ فٟ أهزخٍ حٌيٌٚظ١ٓ ح٠ٌٍٕٛش ٚح٩ٌٜك١ش   (4)

 95/ 2ػ١ْٛ حٌَٟٚظ١ٓ فٟ أهزخٍ حٌيٌٚظ١ٓ ح٠ٌٍٕٛش ٚح٩ٌٜك١ش   (5)

 ؛ ِؼـُ لزخثً حٌؼَد 375/ 1 ؛  ٛزق ح٤ػ٘ٝ فٟ ٕٛخػش ح٦ٔ٘خء ٌٍمٍمٕ٘يٞ 142/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد   (6)

 684/ 2حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش 
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: اًطَتَون وزورة اًرشًــ حعن اٗكٍن اّكؾفري

حدزت زورة ؽارمة ضف مُص ؽامة واًعؾَد خاظة، ؼيدما ثو  ا٢كامًَم زمام اْكنك ضف مُص، فَلد آٓهــ اًؾرب 

من ثويل ا٢كامًَم اْكنك، جَفَرت مؾارك  سة تُهنم اىهتت  زمية اًؾرب واهخعار ا٢كامًَم، وكد صارك ضف ثٜك 

اْكروب كدائي ؼرتَة نثرية، مهنم كدٍَك تيو طَحة اًحىًرني، وَتدزت نخة ألوساب واًخارخي ؼن ُذٍ اًواكؾة، 

 ؼن واكؾة اًؾرب ابًعؾَد مػ ٔآكطايومهنا ما ذهٍر اجن خ٘كون ضف اترخيَ، فلال
(1)

٢كا صقي اًعاُك ابَّٕلفرجن ): 

وما تؾدضم ؼغم فساد اًؾرب ابًعؾَد واحمتؾوا ؽَل اًرشًــ خرض اٗكٍن
(2)

 ٔآيب زؾَة جن جنم اٗكٍن معر جن 

خفر اٗكٍن ٕاسامؼَي جن حعن اٗكٍن زؾَة اّكؾفري من وٗك حؾفر جن ٔآيب طاًة اٙكٍن ٔآخازوا من اْكجاز ٢كا 

فَهبم تيو معِم تيوايح ا٢كدًية ضف اْكروب اًيت اكهت تُهنم، ؤآطاؽَ ٔآؼراب اًعؾَد اكفة و٠ك ًلدر ؽَل نفِم ؼن 

ٜك اًعاُك واسددّد اً ك مبُص وصقَوا ؼهنم مبا اكن من مطاًحة تين ٔآًوب هلم، فَام فرغ  اًراًة واثعي ذٛك ُو

ا٢كؾز ٔآًحم من ٔآمر اًيازص وؼلد اًعَح مؾَ، تؾر ْكر م فارس اٗكٍن ٔآكطاي وؼز اٗكٍن ٔآًحم ألفرم ٔآمري 

لوضم تيوايح ٔآمخمي فِزموضم وفّر اًرشًــ انحِا تيفسَ، مث كدغ ؽَََ تؾد ذٛك وكذي  اًحتًرة، فساروا ٕاٍهيم ًو

. اُػ (ورحؾت اًؾساهر ا  اًلاُرة 

اًحَان وإَّلؼراب ؼام تبٔرض مُص من "وذما خاء ؼن ُذٍ اًثورة اًؾارمة ثضئ من اًخفعَي، ُو ما ورد جىذاب 

و أليت" ألؼراب ُو
(3)

و٠ك ٍىد ًُلدي ؼِد اًفاطمَني، حىت ثدفق ؽَل مُص حامؽات من تَوت كٌرش، من  ): 

، وعِرت حامؽات مهنم، اكهت مس خ ة مبُص ٔآو مذفركة ؽَل هواحهيا، واكن تؾضِا ضف َُئة  اْكجاز وفرٍي

َبٔوا هلم س حي الاس خلرار ضف دَّير . ٔآحالف جتمػ تَواًت خمخَفة من اًلرص َني ومواٍهيم ورحة اًفاطمَون  م، ُو

فرحَت ٕا  مُص طوائــ من . مُص، سواء من اكن مهنم ؽَل مذُة اًفاطمَني ٔآو اكن ؽَل فري مذُهبم

اًُؾمًرني، من سالٌك معر جن آكطاب ريض ٝك ؼيَ، ضف ٔآَّيم اًفا ز اًفاطمي ضف وزارة اًعاُك جن رزًم، 

وىزل ". حفَوا حمي اًخىرمة ؽَل مداًية اًرٔآي وخماًفة ا٢كؾخلد" ومؾِم طائفة من تين ؽدي، وتين نياهة جن خزمية 

نذٛك عِرت حامؽات من سالٌك حؾفر اًعادق، فسىٌوا مٌاطق تني مٌفَوط . حامؽة مهنم تدمِاط واًرًبس

وعِر حَــ كر ، كوي اًضونة، اكن ًضم تَواًت من ألموًني وتين ُامش ومواٍهيم، وآٓ روا اًسىىن . وسامًوط

تحالد ألمشوهني، واكن ٌسىهنا كدي جميء اًفاطمَني تَّل وهجَية، فبٔرمغِم خُش اًفاطمَني ؽَل اًرحِي، 

ذا اْكَــ اًلر  اكن ًخبًٔــ من ؽدة تطون من تين حؾفر جن ٔآيب طاًة ريض ٝك . ؤآسىٌوا كٌرضًا حمَِم ُو

ؼيَ واكهوا ابدًة ٔآحصاب صونة، واكن مؾِم تيو مسَمة جن ؼحد ا٢كٜك جن مروان حَفاء هلم، واكن مؾِم ٔآًضًا 

ة جن ٔآيب سفِان ًزًنون ٔآرض دّكة ؼيد ٔآمشون ومٌذ ذٛك اْكني ظارت تالد . حَفاء تيو خاٗك جن ًٍزد جن مؾاًو

وعِرت مجوع من اًزترًيني، مثي تين معؾة، وتين تدر، ". تالد كٌرش"ألمشوهني جسمى ضف نخة اًؾرب 

ة صاميل ألمشوهَني وخاء تيو طَحة اٙكٍن اهدس حوا . وتين معَح، وتين رمضان، وتين ؼروة، وسىٌوا اٍهبًساًو

ة وألمشوهني  ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق، فاهدرشوا ضف تالد ص ىت من ظؾَد مُص، من تالد ٕاطفِح واٍهبًساًو

ا واًخــ حوهلم ؼيازص ؼرتَة . و٢كا خاء ؼُص ا٢كامًَم، تدٔآت حرنة ا٢كلاومة جزؽامة اّكؾافرة أل اف.  وفرُي

ُػ ضف ٔآوائي حنك ا٢كامًَم اًحتًرة، كاموا حبرنة واسؾة ٌَملاومة، وفهيا َثر اًؾرب تحالد 651ففي س ية . خمخَفة

                                                 
 432/ 5طخ٠ٍن حرٓ هٍيْٚ    (1)

 .كٜٓ حٌي٠ٓ حٌـؼفَٞ : حٌٜل١ق أٔٗ  (2)

 1847أٌّخ١ٔخ - ؛ ١ ؿٛطٕـٓ  ( ِٔظَ٘ق أٌّخٟٔ )فَىٔخى ٚحٓطْٛ ف١ٍي : حٌز١خْ ٚح٦ػَحد ػّخ رؤٍٝ َِٜ ِٓ ح٤ػَحد  ؛ طلم١ك  (3)

 .َ ؛ ِغ ىٍحٓخص فٟ طخ٠ٍن حٌؼَٚرش فٟ ٚحىٞ ح١ًٌٕ ٌؼزي حٌّـ١ي ػخري٠ٓ 
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وكام اًرشًــ حعن اٗكٍن زؾَة جن ألمري اًىدري جنم اٗكٍن ؽيل جن ألمري " اًعؾَد ؤآرض اًوخَ اًحتري، 

ومٌػ ألحٌاد من " حنن ٔآحصاب اًحالد : " وكال... اًرشًــ خفر اٗكٍن ٕاسامؼَي جن حعن اٗكوٌك جمد اًؾرب 

ثياول آكراج، وزصح ُو ؤآحصاتَ، تبٔهيا ٔآحق اب٢كٜك من ا٢كامًَم، واحمتػ اًؾرب، وضم ًومئذ ضف نرثة من ا٢كال 

و تياحِة دُروط زصابن، ؤآثوا من ٔآكىص اًعؾَد،  وآكَي واًرخال، ٕا  ألمري حعن اٗكٍن زؾَة، ُو

ؤآطراف تالد اًححرية واّكزية واًفِوم، وحَفوا هلم َكِم، فدَؿ ؽدد اًفرسان ٔآزىن ؼرش ٔآًــ فارس، وجتاوزت 

ؽدة اًرخاٌك إَّلحعاء، ًىرثهتم، جفِز ٕاٍهيم ا٢كٜك ا٢كؾز ٔآًحم ألمري فارس اٗكٍن ٔآكطاي أكدار، وألمري فارس 

اٗكٍن ٔآكطاي ا٢كس خؾرب، ضف مخسة آَّٓلف فارس، فاكذخي اًفًرلان، واَنزم حعن اٗكٍن، واجتَ ا٢كامًَم ٕا  

واثة، وكد جتمؾوا تياحِة خسا وس هنور، فبٔكؾوا  م وس حوا حرميِم،  ؼرب اًقرتَة وا٢كيوفِة من كدََيت س يخس ًو

وثفركت س يخس تؾد ذٛك ضف اًقرتَة . وما زاًوا حبعن اٗكٍن حىت كدضوا ؽَََ حبٍَك اخندع  ا. وكذَوا اًرخال

. اُػ  (.واكن من حَفاهئا حامؽات من تين مدَك وؽذرة وكٌرش

 

وكؾة اًطَتَون اًحىًرون مػ ألكداط
(1)

 :

 ُػ، حدث ان احمتػ اًيعارى ابًىٌُسة ا٢كؾَلة ابًلاُرة واس خؾاروا تؾغ من 714ضف صِر ا٤كرم من س ية 

ثوضف - كٌادًي اّكامػ اًؾخَق، فاىىر ؽَهيم ُذا اًفؾي اًض َ  هور اٗكٍن ؽيل جن ؼحد اًوارث اًحىري اًعدًلي

وفريضم، فذوخَ ٌَىٌُسة ا٢كؾَلة وصمم ؽَل " اًحىًرني"وكام ومؾَ حامؽة من كومَ -  ُػ 806ضف ذي اًلؾدة س ية 

اًيعارى  ا وضم ضف احامتؼِم ذاك ؤآوكػ  م، وكد اكد تؾدُا ٔآن ًُلذي اًض َ  هور اٗكٍن اًحىري ؽَل ًد 

. اًسَطان آٓهذاك

 

: وكائػ اًطَتَون ابَّٕلسىٌدًرة واًححرية وجركة

إبكَمي اًححرية ضف صامل مُص" هوم  ًم"ُياك حادزة ثذهر ضف مٌخعــ اًلرن آكامس اًِبري مبيطلة 
(2)

 ،

َّل هدرى ٔآضُم اًطَتَون اًلرص َون؟ ٔآم اًطَتَون اًطائَون )ًلدائي تين كرة اّكذامِني، وكدٍَك ابمس اًطَتَني 

من زؾَحة مث من تين زرًق جن ؼوف
(3)

ا٢كخوشف س ية – ، حِر ذهر اًؾالمة ا٢كلٍرزي (؟ ٔآم طَتَون ٔآخرون؟

أليت" اثؾاظ اْكيفاء تبٔخدار ألمئة اًفاطمَني آكَفاء"ضف نخاتَ -  ُػ 845
(4)

: س ية زالث ومخسني ؤآرتؾامئة): 

ا ومعروا ضَاؼِا، ونرثت فهيا ٔآمواهلم، . وفهيا اكهت وكؾة اًححرية وذٛك ٔآَنا ضف ٕاكطاع تين كرة، وكد مَىُو

واص خدت صونهتم، وخضن خاىهبم، ونرث ا٢كلدمون فهيم حىت اهدرش ذهرضم، وذل هلم ؽددضم، وزلي ٔآمرضم ؽَل 

اًوَّلًة ابَّٕلسىٌدًرة، جفاورضم اًطَتَون واس خذموا مهنم، واكهت هلم واحدات ؽَل اٗكوٌك من فري ٕاكطاع، وضم 

فاثفق ٔآن انزص اٗكوٌك اجن . ًبٔخذون واحداهتم محموٌك مػ واحدات اًؾسىر ابَّٕلسىٌدًرة ؼيدما َتمي ٕاٍهيا

محدان، ٔآاب هُص اٗكوٌك حسني، اكن واًًَا ابَّٕلسىٌدًرة، فاس ختق اًطَتَون ؽَل اٗكوٌكػ ؼن واحداهتم ا٢كذهورة 

زالزة آَّٓلف دًيار، فواظَوا اكذضاء انزص اٗكوٌك ٕاهفاكِم فهيم، فوؽدضم، ونخة ٕا  اْكرضة ًَمتس ذٛك، فوؽدٍ 

واكن كد تلى ؽَل محي ا٢كال صِران، . اًوزٍر ٔآهَ ٕاذا محي ٕا  رخال اًؾسىر اس ختلاكِم محي ذٛك ضف مجَخَ

                                                 
 166/ 4؛  حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش  ( 495/ 2 ؛  108/ 6) حٌٍٔٛن  ٌّؼَفش ىٚي حٌٍّٛن   (1)

 181ال١ٍُ حٌزل١َس ٛـ   (2)

 334/ 5 ، 338/ 4ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش   (3)

 218/ 2حطؼخظ حٌلٕفخء رؤهزخٍ ح٤ثّش حٌفخ١١ّ١ٓ حٌوٍفخء   (4)
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فاسددؾدوا اًعرب ٕا  ذٛك اًوكت وواظَوا مطاًحخَ، ومحَوا اًلًرني ؽَل مؾوىهتم ؽَََ، فاضطروٍ ٕا  ا٢كسري 

ما ٔآخران ذٛك ؼهنم ٕاَّل : مؾِم ٕا  اْكرضة َّلًامتس ذٛك، فسار ٕا  اّكزية، وطَػ ٕا  اًوزٍر وؼرفَ اْكال، فلال

ذٍ ٔآًــ دًيار ٔآهفلِا فهيم ٕا  ٔآن َتمي ابطف ماهلم مػ مال اًؾسىر،  ٔآن اًس ية نثرية اًيفلات واًطوار ، ُو

فامذيؾوا ؼن ألخذ، ؤآتوا ٕاَّل كدغ اًثالزة آَّٓلف، ؤآًزمٍو ابًؾود، فؾاد . فبٔخذ ألًــ وؼّرفِم ما كال اًوزٍر

فزنل ٕاٍهيم، فبٔتوا ٕاَّل ٔآخذ أكَػ، وحفوا ضف آكطاب، فؾاد ٕا  . وؼّرف اًوزٍر، فاـخاظ ؤآمر هلم تبًٔــ ٔآخرى

امً واحداً : اًوزٍر وؼّرفَ، فقضة وكال . ٕاخاجهتم ٕا  ما اٍمتسٍو دفؾًة تؾد ٔآخرى طمؾِم؛ وٝك َّل ٔآطَق هلم دُر

واس خؾاد ألًفي دًيار، وثلدم تخبًرد اًؾسىر هلم، فدرسع ٍزحــ مػ ًَر اٗكوٌك اكفور اًرشايب، وىزل ٕاٍهيم، 

وتَؿ اًوزٍر ذٛك، . جفرت تُهنم وكفة كذي فهيا ازيان من اًؾسىر وجحز تُهنام اٌََي. فٕاذا ضم كد ثبُٔحوا ٌَلاهئم

فبٔخذ اًوزٍر . فضق ؽَََ ٕاكدارمم ؽَل ا٤كارتة، س امي تيو كرة؛ فٕاَنم ظَوا اْكرب واكهوا فهيا ٔآصد من اًطَتَني

. جيرد ٕاٍهيم اًؾساهر، فاهطردوا ومجؾوا حضودضم، واًخلوا جىوم  ًم، واكهت اٗكا رة ؽَهيم وكذي مهنم خَق نثري

ِم ٕا  جركة ومؾِم  واَنزموا واًؾساهر ثددؾِم، فبٔحاطت تبٔمواهلم من لك ما ميَىوهَ؛ وفر تيو كرة ؽَل وحُو

مث ٕان . اًطَتَون، فاهلطػ ٔآ رضم من اًححرية ٕا  اًَوم، وظاروا مطردٍن ضف كدائي اًؾرب حنوًا من ٔآرتؾني س ية

اًوزٍر رٔآى ٔآن ضف ٕاكامة اًؾساهر ضف ٔآؼامل اًححرية َكفًة هحرية، فبٔرسي ٕا  تين س يخس، واكهوا ابٗكاروم 

وفَسطني وكد زلَت وطبهٔتم ُياٛك وظؾة ٔآمرضم؛ فؾدى  م ٕا  اًححرية، وضم ٔآؽداء كُس، ؤآوطبضٔم دَّيرضم، 

. اىهتىى الكم ا٢كلٍرزي. (.ؤآكطؾِم ٔآرضِم، زفتى امس تين كرة من ُياك

وتين كرة ُؤَّلء من تطون ُضَحُة من تين سؾد جن ٕاَّيس جن حرام جن خذام، واكهت مٌازهلم ابًححرية ثضامل 

وضم فري كدٍَك تيو كرة اًِالًَة اًضِرية. مُص
(1)

لال تي ضم تيو كرة اًِالًَة: ، ًو
(2)

 .

اكهت مساهن اًطََتَون اٙكٍن ضم تطن من زرًق من زؾَحة من طئ، ضف ٔآطراف مُص ذما  ًيل اًضام
(3)

 .

 ُػ، ٔآن ضف ُذٍ اًس ية وكػ ؼعَان 443، مث ضف حوادث س ية "اًاكمي ضف اًخارخي"ًوىن ذهر اجن ألزري ضف 

ِباهة " َكة"و" طئي"ًحين كرة مبُص ؽَل آكََفة ا٢كسدٌُص ابٞك، واكهت تُهنام وكائػ، صارهت فهيا كدائي 

.  ؼسىر ا٢كسدٌُص ابٞك، فُِزمت تين كرة ضف هوايح اًححرية، وذُحت ًربكة

وحرهت طائفة من اّكُش اٙكي صارك ضف اْكرب ِبوار تين كرة ًريدضم ٕان ٔآرادوا اًخؾرض ٕا  اًحالد
(4)

مث كام . 

ابًححرية، ماكن دَّير تين كرة، هغري مضارنهتم ضم وتيو َكة ضف حمارتة " طئي"آكََفة إبساكن كدٍَك س يخس من 

. كدَِا ابًلرب من ـزة تفَسطني" س يخس"واكهت مساهن . تين كرة

ضف ُذٍ اْكرب، " طئي"، فَؾهل صارك مػ كومَ (اًطَتَون)ونام ذهران فٕان ُياك تطن من كدٍَك طئي امسَ 

حدث ان اهلَة -  ُػ طحلا ٢كا ذهٍر ا٢كلٍرزي 453ؽام –  س يوات 10مث تؾد . وثحلى ٌَمراتطة ِبوار تين كرة

ٔآو ًؾي اًطَتَون ُؤَّلء جىًرون كرص َون . اًطَتَون وتيو كرة مؾًا ضد اٗكوٌك، نام خاء ضف تداًة ا٢كحتر ُذا

ام ضف مُص إبمس اًطَتَني   .وٝك ٔآؽ١ك. حِر ٠ك هطَػ ؽَل ما ٌضري ًوحود كدائي فرُي

 

                                                 
 128/ 1 ؛ ٍٓخثً حٌّم٠َِٞ 15، 14، 9/ 1حٌز١خْ ٚح٦ػَحد ػّخ رؤٍٝ َِٜ ِٓ ح٤ػَحد   (1)

 . 397/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد : أْ رٕٟ لَس ح١ٌ٩ٌٙش ِٓ ػَد رَلش، حٔظَ: ًوَ حٌمٍمٕ٘يٞ ٔم٩ ػٓ حرٓ ٓؼ١ي  (2)

ِؼـُ لزخثً حٌؼَد : ، حٔظَ"طْٛٔ"ٚوٌٌه ًوَُ٘ ػَّ ٍٟخ ولخٌش وزطٓ ِٓ رٕٟ ٩٘ي رٓ ػخَِ، ِٕٚخٌُُٙ ر١ٓ َِٜ ٚاف٠َم١ش 

 944 3حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش 

 ؛ ِؼـُ لزخثً حٌؼَد 375/ 1 ؛  ٛزق ح٤ػ٘ٝ فٟ ٕٛخػش ح٦ٔ٘خء ٌٍمٍمٕ٘يٞ 142/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد   (3)

 684/ 2حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش 

 98-97/ 8حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن   (4)
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: اًطَتَون ومض َخة اًطرق اًعوفِة
تؾد دخول اًسَطان سَمي اًؾامثِن ٢كُص ومضِا ٌَخالفة اًؾامثهَة

(1)
، فٕان اًسَطان سَمي اًؾامثِن كد ٔآهرم اًض َ  

و من تُت اًسادة اًحىًرة من تين طَحة اًحىًرني – خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء اًحىري اًعدًلي  تبٔن - ُو

َّيَ ص َ  ًؾموم اًطرق اًعوفِة ضف مُص، واكن ُذا ا٢كيعة من ٔآؽَل ا٢كياظة ضف ذاك اًزمان، واكن  ؼ

اًض َ  خالل اٗكٍن اًحىري ُو اٙكي ًؾني مضاخي اًطرق اًعوفِة، ونذٛك اكن هل حق إَّل اف ؽَل هغارهتا، 

ابًلاُرة، ؤآُداٍ ٌَض َ  خالل اٗكٍن " كٌاطر اًس حاع"ونذٛك ٔآهؾم اًسَطان سَمي اًؾامثِن تلُصٍ اٙكي ضف 

وًوَنم  ؾطوَنم الاوكاف اًىدرية، ًو اًحىري، وظار من تؾدٍ سالطني ال ؼامثن ٍىرمون ال اًحىري، ًو

ا٢كياظة اًِامة مثي مض َخة معوم اًطرق اًعوفِة، ومٌاظة اًلضاء، فلد ثو  فري واحد من ال اًعدًق 

. كضاء اًسَطية اًؾامثهَة هفسَ، انَُم ؼن كضاء ا٢كدن 

 ُػ 924ا٢كخوشف )واكن ٔآول اثعال مؾروف لٓل اًحىري ابًعوفِة ُو ارثحاطِا ابًض َ  ؼحد اًلادر اٗكصطوطي 

، واٙكي هّعة اًض َ  خالل اٗكٍن محمد اًحىري وظًَا ؽَل وكفَ( م1517/ 
(2)

 .

واس متر ال اًحىري ضف ثوٍهيم ٢كيعة مض َخة معوم اًطرق اًعوفِة تداًة من اًلرن اًؾا  اًِبري، حىت 

اًلرن اًراتػ ؼرش اًِبري، ونذٛك ضف ف ات َّلحلة ثوًوا فهيا مٌعة هلِة أل اف مبُص، وثو  فري واحد 

وعم كامئة ٕا   (اًسجادة اًحىًرة)مهنم ُذا ا٢كيعة، ؤآوضبٔ ال اًحىري مبُص طًرلة ظوفِة خاظة  م امسِا 

اًَوم، ٌوسجي اًخارخي ٔآن محمد ؽيل ابصا وايل مُص كد ٔآظدر فرماان ًليض فَِ تخؾَني محمد اًحىري خَفًا ًواٗكٍ 

ص َخًا ٌَسجادة اًحىًرة وثفوًضَ ضف إَّل اف ؽَل مجَػ اًطرق واًخاكَّي واًزواَّي وا٢كساخد اًيت  ا ٔآُضحة نام 

هل اْكق ضف وضػ مٌاشم اًخؾَمي اًيت ثؾطى فهيا
(3)

 .

من ُذٍ ألزسة، وحاًَا ٠ك - جممتؾة –  واكن اًض َ  محمد ثوفِق اًحىري من ٔآواخر من ثوًوا ُذٍ ا٢كياظة 

: ، واًض َ  اْكايل ٌَسجادة اًحىًرة ُو اًس َد(ص َ  اًسجادة اًحىًرة)ًددق من ُذٍ ا٢كياظة سوى مٌعة 

و من ٔآس حاط تُت اًسادة اًحىًرة . ٔآمحد جن اًض َ  محمد هوتالي، ُو

لد اكن اًسادة اًحىًرة من ٔآنرب رموز اًعوفِة ضف مُص، حىت ٔآن ا٢كخعوفة من ٔآُي مُص اكن هلم هداء صِري  ًو

َّي رفاؼي، َّي : ًيادون تَ ٝك وكت اًضدة طَحا َّلس خجاتة دؼواهتم وثرباك وثلراب مبن ًيادون تَ، واكن هداءضم ُو

تدوي، واًسادة اًحىًرة
(4)

 .

 

و خامػ ابًلاُرة ٔآوضبٍٔ اًض َ  ٔآتو اًحلاء محمد خالل اٗكٍن اًحىري اًعدًلي :(خامػ ألتَغ)خامػ اًحىًرة   ُو

 ُػ، واكن تَ كدَِا مدفن س َدي مدٍن اجن س َد صؾَة اًخَمساِن، فبٔوضبٔ ؽَََ اًض َ  ٔآتو اًحلاء 908س ية 

اًلدة، وحؾي ًيفسَ مدفًٌا مالظلًا ٢كدفن س َدي مدٍن، ؤآوضبٔ كدور وفساطف ٔآخرى، وتىن ا٢كئذهة، ؤآكوف 

ا توضػ ًد اًيغار ؽَهيا،  ؽَََ ٔآوكافًا نثرية، مث دخَت ضف وكــ اًض َ  ؼحد اًلادر اٗكصطوطي، فامضحي ٔآمُر

ذا اّكامػ موحود ابًلرب من خامػ جرنة اًرطيل خارج اًحواتة اًيت ُياك، فري ملام اًضؾا ر ًخخرتَ، وتَ ؽدة  ُو

                                                 
 61/ 1حٌِٕ٘ش ح١ٌِ٘ش فٟ ًوَ ٨ٚس َِٜ ٚحٌمخَ٘س حٌّؼ٠ِش ٨رٓ أرٟ حٌٍَٔٚ حٌزىَٞ ؛ طلم١ك ػزي حٌَحُق ػ١ٔٝ    (1)

 225/ 1حٌّـظّغ حٌَّٜٞ طلض حٌلىُ حٌؼؼّخٟٔ   (2)

 260/ 1حٌّٛٓٛػش ح١ٌَّٔس فٟ ح٤ى٠خْ ٚحٌٌّح٘ذ ٚح٤كِحد حٌّؼخَٛس   (3)

 63/ 1طط١َٙ ح٦ػظمخى ػٓ أىٍحْ ح٦ٌلخى ٌٍ٘ٛوخٟٔ   (4)
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" آكط  اًخوفِلِة"ُذا نام خاء ضف . كدور ٔكاؽة جىًرة، وهل مٌارة كعرية، ودفن تَ اًض َ  ٔآتو اًحلاء اًحىري

( م1893/ ُػ1311ا٢كخوشف س ية )ًؾيل ابصا مدارك 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 66/ 4 ، 73/ 3حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش   (1)
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:  اًحاب اًثاِن

 

 سالٌك اًعدًق حول اًؾا٠ك 
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: ألسامء اًيت وردت ضف نخة ألوساب ًفركة تين طَحة ذات اًؾدد اًىدري

(1)كَّعة -
 

فضا طَحة -
(2)

 

كىض طَحة -
(3)

 

فضاء طَحة -
(4)

 

فضاٌك طَحة -
(5)

 

فضاٌك -
(6)

 

كضاؽة طَحة -
(7)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٍٓخثً  ؛ 25ٚ26/ 1حٌز١خْ ٚح٦ػَحد ػّخ رؤٍٝ َِٜ ِٓ ح٤ػَحد  ؛ 135/ 1ل٩ثي حٌـّخْ فٟ حٌظؼ٠َف رمزخثً ػَد حٌِِخْ   (1)

ح١ٌٔف حٌزظخٍ فٟ ِٓ  ؛ 17-15 ؛ ػّيس حٌظلم١ك فٟ ر٘خثَ آي حٌٜي٠ك ؛ ِٕلش حٌّـ١ي ػٍٝ ١ٓف ح٠ٌَّي ٥ٌّٕٓظٟ ٛـ 140/ 1حٌّم٠َِٞ 

 955/ 3ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌَٟخ ولخٌش  ؛  37 ٛـ ِٔي َِٜ ِٓ حٌؼَد ٚح٤َٗحف ٚح٤ٜٔخٍ

 ح١ٌٔف حٌزظخٍ فٟ ِٓ ؛ 324/ 1 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد  369/ 4ِٔخٌه ح٤رٜخٍ فٟ ِّخٌه ح٤ِٜخٍ ٌٍؼَّٞ   (2)

 921/ 3 ؛ ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش ٌؼَّ ٍٟخ ولخٌش 37ٛـ ِٔي َِٜ ِٓ حٌؼَد ٚح٤َٗحف ٚح٤ٜٔخٍ

 حٌّٕظوذ فٟ ًوَ ٔٔذ لزخثً حٌؼَد ٌٍّغ١َٞ  (3)

 408/ 1ٛزق ح٨ػ٘ٝ فٟ ٕٛخػش ح٦ٔ٘خء ٌٍمٍمٕ٘يٞ    (4)

 146/ 5 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 393/ 1ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد    (5)

 146/ 5ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (6)

 (ِٓ ِوط١ٛخص أٔٔخد حٌـؼخفَس فٟ َِٜ)حٌّ٘ـَس حٌٕؼّخ١ٔش حٌـؼف٠َش حٌٜي٠م١ش   (7)
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: ا٢كطاؼية

اًسَامهَة : عم مٌطلة هحرية ابًضفة اًقرتَة من َنر اًيَي مبرنز ٕاس يا مبحافغة الاكُص، جسىهنا كدائي: ا٢كطاؼية

ام من  من تين كَّعة من ذًرة طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر " كدٍَك كعاص"وا٢كساؼَد ُو

.  اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

كِي ؼن مسمى ا٢كطاؼية ٔآهَ وس حة ٕا  مطاؼن جن عًرــ جن اْكارث جن  ثة جن سَمي، من تين سَمي من 

ُذهر ُذا ضف وزَلة مًسوتة ٌَس َد ؽاًد آكواري، وعم ختخط تًسة كدٍَك اًسامؼية اًِواًرة . كُس ؼَالن

.  ابًعؾَد، وذهرت  ا ُذٍ ا٢كؾَومة

 

 

 

 (حزء من اًوزَلة)

 
 

مطاؼن جن عفر جن اْكارث جن : وكد حبثيا ؼن رخي  ذا إَّلمس ضف نخة اًًسة ف١ك هؾرث ٕاَّل ؽَل رخي ابمس

ضف مجِرة  ( ُػ456ا٢كخوشف س ية )، ذهر مطاؼن جن عفر ُذا اجن حزم (عفر)َتًرــ ًػ  (عًرــ) ثة، ًوؾي 

ظاحة خراسان تحالد ا٢كرشق" ٔآ س جن ؼحد ٝك"ٔآوساب اًؾرب، وكال ٔآن من ذًرخَ 
(1)

و٠ك ٍرد ضف . 

ا٢كعادر ألخرى امس مطاؼن ُذا؛ ٔآو حدًر ؼن ذًرة هل، ونذٛك ؽدما ثطرق اًًساتون ٙكهر فروع تين سَمي 

، (مطاؼن)وخاظة اًلاطيني تحالد اًقرب ما تني جركة وطراتَس؛ فٕاَنم ٠ك ًذهروا مطَلًا ٔآن تُهنم فرع إبمس 

وحسة ذٛك اًلول فان مطاؼن جن عفر ُو خد خاُيل كدمي، وان حّص ُذا زفن فري ا٢كؾلول ألا ٍرد ضف ٔآي 

فلاًوا ٔآهَ  (عفر جن اْكارث جن  ثة)فري ان نثري من اًًساتني حصح وسة !! . معدر ًوو اصارة ا  ذًرة هل 

ُضام اجن اًسائة : ذهر ُذا الًك من. من كدٍَك ألوس، ًوُس من تين سَمي (عفر جن اْكارث جن آكزرج)

فوٗك اْكارث جن معرو جن ماٛك جن : ، فلال"وسة مؾد واٍظن اًىدري"ضف  ( ُػ204ا٢كخوشف س ية )اًلكيب 

و عفر: ألوس و وؾة جن آكزرج. اْكارث، ووؾحًا؛ ُو ا: ووٗك عفر، ُو كُس جن خطمي جن ؽدي : ومهنم. ُمرا

جن معرو جن سواد جن عفر؛ اًضاؼر
(2)

 .

                                                 
 263/ 1ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٨رٓ كَِ   (1)

  (381 ؛ 375/ 1)ٔٔذ ِؼي ٚح١ٌّٓ حٌىز١َ   (2)
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عفر جن اْكارث جن آكزرج جن معرو ": خمخَــ اًلدائي ومؤثَفِا"ذهر ضف  ( ُػ245ا٢كخوشف )اجن حدَة : ؤآًضا

جن ماٛك جن ألوس
(1)

"ٔآوساب أل اف"ضف  ( ُػ279ا٢كخوشف س ية )اًحالذري : وذهر مثي كوهل. 
(2)

 .

"ألوساب"ضف  ( ُػ562ا٢كخوشف س ية )واًسمؾاِن 
(3)

. وفريضم. 

 

مطاؼن )خاء ضف وزَلة ٔآخرى مًسوتة ٌَس َد ؽاًد آكواري ابًعؾَد؛ ٔآن وسة ا٢كطاؼية ًؾود ٕا  رخي امسَ 

؛ وكد ٔآدرحت اكمي ظورة ُذٍ اًوزَلة ضف موضػ ساتق (جن ٔآتو جىر اًسَمي اًيازل من ا٢كقرب تين سَمي

؛ فلكخا اًوزَلذني مًسوتخان ٌَس َد ؽاًد !!ًوىن ُيا جند اًخؾارض ضف ا٢كعدر اًواحد . ابًىذاب؛ وؽَلت ؽَهيا

ام ثخحدَثن ؼن كدٍَك حمددة  ىرى ُيا ٔآن َكخا اًرواًخني مردوداتن . ؟ " ا٢كطاؼية"آكواري؛ فبهٔيام هعدق ُو

. ٌَخياكغ، و٢كا ٔآسَفٌا ذهٍر وتَاهَ

 (حزء من اًوزَلة)

 
 

ُو ًلة ًوُس ٕامس، ًلة تَ ؼرب ا٢كطاؼية هغرًا ًحبٔسِم اًضدًد ضف  (ا٢كطاؼية)وكِي ٕان : ؼودًا ؽَل تدء

. اْكروب وا٢كؾارك واًرضب ابًس َوف واًطؾن ابًرماح

ًؾَِا مسَت وس حة ٕا  رخي من تين سَمي امسَ مطاؼن، فقَة ُذا اٌَلة ؽَل لك اًؾرابن اًسانيني : كَت

، ٔآو ًؾهل نام كِي ًلة تَ ٔآُي ا٢كطاؼية ثسخة صدثَ وتبٔسِم (اًسَامهَة وا٢كساؼَد) ا، مبا فهيم ؼرابن كعاص 

.  ضف اْكرب واًطؾان

: ضف اْكرب؛ مثي كدٍَك تين ؼوهة، اكهت خنوهتم ضف اْكرب" خنوهتم"ًؾهل ًلة فَة ؽَهيم ًىوهَ ظَتهتم : وكَت

"ؼوهة َّي رخال"
(4)

فَؾي ألمر صخَِ  ذا مػ . ، فبٔظحح امسِم تيو ؼوهة، رمغ اهَ ًُس هلم خد امسَ ؼوهة

. وٝك ٔآؽ١ك. ا٢كطاؼية

وضف لك اْكاَّلت فٕاهَ ٠ك ٍرد ضف ا٢كعادر اًعتَحة اًيت هثق  ا ٔآن ًسَامن ومسؾود ٔآخداد ؼرب كعاص 

دون إَّلصارة َّٕلمس مطاؼن " سَامن ومسؾود"، وٕامنا لك اًرواَّيت ثذهر ٔآسامء (مطاؼن)اب٢كطاؼية خد إبمس 

ذ ألمر َّل ؽالكة هل تعحة وسة اًسَامهَة وا٢كساؼَد ضف لك ألحوال. ُذا . ُو

اًرشًــ مطاؼن جن ؼحد اًىرمي اْكس ين اًِامشي، خد حامُري ـفرية من : من مدضاتَ ألسامء مػ ا٢كطاؼية

. اًرشًــ كذادة جن ٕادٌرس جن مطاؼن جن ؼحد اًىرمي اْكس ين اًِامشي: كدائي اًسادة أل اف ابْكجاز، ومٌَ

وضم فري ؼرب ا٢كطاؼية اٙكٍن هخحدث ؼهنم
(5)

 .

                                                 
 44-43/ 1ِوظٍف حٌمزخثً ِٚئطٍفٙخ    (1)

 241/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ   (2)

 133/ 9ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ   (3)

 85/ 10حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش   (4)

 123/ 1 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ ِؼَفش أٔٔخد حٌؼَد 161/ 1  ل٩ثي حٌـّخْ فٟ حٌظؼ٠َف رمزخثً ػَد حٌِِخْ (5)
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: كدمت وسىٌت تلرى ا٢كطاؼية كدائي ؤآزس نثرية، مهنا كدٍَك ؼرب كعاص، وكدائي ؤآزس ٔآخرى من

أل اف، ومن اّكؾافرة، ومن اًؾلََِني اًِامشَني، وتين خمزوم، وألهعار، وتين سَمي، وتين ُالل، وتين 

. كضري، ومن ألحراك، وفريضم

ٔكحد اًحالد اًيت جس خوطهنا كدائي ؼرتَة، " ؼروتة مُص من كدائَِا"ذهرضم اًس َد معطفى مشَول ضف نخاتَ 

وتني ٔآرمٌت وٕاس يا جند ؼرب ا٢كطاؼية اٙكٍن اختذوا مٌازهلم ضف هامين ا٢كطاؼية وطفٌُس ا٢كطاؼية ): حِر ذهر

(ؤآظفون ا٢كطاؼية وجنػ اًقٍررة
(1)

ا٢كطاؼية  ( م1893/ ُػ1311ا٢كخوشف س ية )ؽيل ابصا مدارك وذهر .  اُػ 

ابٓكط  اًخوفِلِة ؽَل ٔآَنا انحِة جضمي ؽدة كرى من انحِة اس يا تقريب اًيَي، ًوىٌَ ٠ك ًخؾرض ًخفعَي ؼن 

ٔآظي مسمى ا٢كطاؼية ٔآو ٔآوساب كاطيهيا
(2)

. 

ٔآظفون ا٢كطاؼية: وثيدرش اًَوم ا٢كطاؼية، ضف كرى
(3)

، وهامين ا٢كطاؼية
(4)

، وطفٌُس ا٢كطاؼية
(5)

 .

: وثيلسم كدٍَك ا٢كطاؼية ٕايل فرؽني هحرٍين ُام

وضم ؽائالت نثرية، ومسانهنم تبٔفَة كرى وجنوع : (اًسَامهَة)ٔآوَّلد سَامن، ا٢كضِورٍن ابمس  -

 .(ٔآظفون، وطفٌُس، واًىامين): ا٢كطاؼية، ؤآطمِم

وضم ؽائالت نثرية، ومسانهنم تبٔفَة كرى وجنوع : (ا٢كساؼَد)ٔآوَّلد مسؾود، ا٢كضِورٍن ابمس  -

. (ٔآظفون، وطفٌُس، واًىامين): ا٢كطاؼية، ؤآطمِم

 

واًًس حة ٕا  . (سَامن، ومسؾود، وخَــ، وحوداهَ)وثؾود ٔآوساب اًؾائالت اًحىًرة اًيت اب٢كطاؼية ٕا  

. ا٢كطؾين: ا٢كطاؼية عم

حني ملدرما من تالد اًححرية، " كدٍَك كعاص"عم ماكن ىزول اًلدٍَك ألو  ألم " هامين اا٢كطاؼية"واكهت كًرة 

صامَّل، وىزل لك حامؽة ضف كًرة، فاكن ىزول ٔآخداد ؼرب " كدٍَك كعاص"وتؾدُا حني اهدرشت فروع اًلدٍَك 

مباكن آٓخر ِبوارضم ابًلرب " مسؾود"سَامن وخَــ وحوداهة، وىزل : حِر ىًزِا" ٔآظفون"ا٢كطاؼية ٕا  كًرة 

وعم اًيت اكهت ا٢كس خلر " هامين ا٢كطاؼية"ٕا  كًرة " مسؾود"مث تؾدُا تف ة ٕاهخلَت ٔآنرث فروع . من ٔآظفون

" سَامن"ألول ًك كدٍَك كعاص، وثحلت من ذًرة مسؾود تلِة تلًرة ٔآظفون، واهخلَت ٔآًضا تؾغ فروع من 

، مث ثَهتا صمرات ٔآخرى ؽَل مر اًس يني لٔنرث كرى وؼزب وجنوع "طفٌُس"من كًرة ٔآظفون ٕا  كًرة 

. ا٢كطاؼية

                                                 
 56ػَٚرش َِٜ ِٓ لزخثٍٙخ ٛـ   (1)

 46/ 15حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش   (2)

ٟ٘ ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ٍٚٚىص فٟ ِؼـُ حٌزٍيحْ ؛ ٚفٟ حٌظلفش ِٓ ح٤ػّخي حٌم١ٛٛش ؛ ٚفٟ طخؽ حٌؼَّٚ ؛ ٚفٟ حٌوط٢ : أٛفْٛ  (3)

 َ ؛ ٍٚىص فٟ ىفخطَ حٌّىٍفخص رخُٓ أٛفْٛ حٌّطخػٕش ؛ ٤ْ أ١١خٔٙخ فٟ ًٌه حٌٛلض وخٔض طخرؼش 1888حٌظٛف١م١ش ؛ ٚفٟ حٌظخ٠ٍن ؛ِٚٓ ٕٓش 

ٌظفظ١ٖ حٌّطخػٕش ؛ حٌظخرغ ٌٍيحثَس ح١ٌٕٔش ؛ ٚحٓظَّص ِؼَٚفش رٌٙح ح٦ُٓ فٟ ؿيحٚي ُٚحٍس حٌّخ١ٌش اٌٝ ح١ٌَٛ ؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ 

 152/ 4حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 

رخط١َ ؛ ٚفٟ حٌؼٙي حٌؼؼّخٟٔ حهظفٝ أ٠٠خ : لي ػَفض ٌٖ٘ حٌٕخك١ش فٟ ػٙي حٌؼَد ربُٓ حٌـز١ٍٓ ٚحهظفٝ حّٓٙخ حٌمي٠ُ: و١ّخْ حٌّطخػٕش  (4)

حُٓ حٌـز١ٍٓ ؛ ١ّٓٚض حٌٕخك١ش ربُٓ حٌّطخػٕش ؛ ٔٔزش اٌٝ ؿّخػش ػَد حٌّطخػٕش حٌّٔظ١ٕ١ٛٓ رٙخ ؛ ٍٚٚىص رخُٓ حٌّطخػٕش فٟ ىفخطَ 

 َ ٍٚىص فٟ ىفخطَ حٌّٔخكش ٚحٌّىٍفخص رخُٓ و١ّخْ حٌّطخػٕش ؛ ٤ٔٙخ 1888٘ـ ؛ ِٚٓ ٕٓش 1231حٌَُٚٔخِش حٌمي٠ّش ؛ ٚفٟ طخ٠ٍن ٕٓش 

 حٌىَٛ حٌَ٘لٟ؛ ٚحٌىَٛ حٌغَرٟ؛ ٚحٌىَٛ ح٤كَّ؛ ٠ٚظزؼٙخ ػيس ٔـٛع أهَٜ ؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش: طظىْٛ ِٓ

4 /156-157 

حٔٙخ ٔخك١ش رخٌمَد ِٓ حٌـز١ٍٓ ؿٕٛرٟ ح٨لَٜ؛ ٍٚٚىص فٟ : ٟ٘ ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ًوَ٘خ ؿٛط١١ٗ فٟ لخِٛٓٗ ٚلخي: ١ف١ْٕ  (5)

 َ ٍٚىص فٟ ىفخطَ 1888حٌظلفش ٚح٨ٔظٜخٍ ١ف١ْ ِٓ ح٤ػّخي حٌم١ٛٛش؛ ٚوٌٌه رخٌطخٌغ حٌٔؼ١ي ٩ٌىفٛٞ رخُٓ ١ف١ْٕ ؛ ِٚٓ ٕٓش 

حٌّٔخكش ٚحٌّىٍفخص رخُٓ ١ف١ْٕ حٌّطخػٕش ؛ ؛ ٤ْ أ١١خٔٙخ فٟ ًٌه حٌٛلض وخٔض طخرؼش ٌظفظ١ٖ حٌّطخػٕش ؛ حٌظخرغ ٌٍيحثَس ح١ٌٕٔش ؛ 

 156/ 4ٚحٓظَّص ١ِِّس رٌٙح ح٦ُٓ فٟ ؿيحٚي ُٚحٍس حٌّخ١ٌش اٌٝ ح١ٌَٛ ؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 
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اهدرشت فروع كدٍَك ا٢كطاؼية ضف ؽدد من ألماهن ألخرى خارج هطاق كرى ا٢كطاؼية : فروع ا٢كطاؼية ألخرى

تقرب مدًية ألكُص، ومهنم من رحي صامًَّل ٔآنرث فزنل ضف " اًحؾريات"ا٢كؾروفة، زفهنم من اجتَ صامَّل وىزل تلًرة 

. ثضامل مدًية هلادة مبحافغة كٌا" اًِداَّيت"كًرة 

ومهنم من اجتَ حٌواب ٕا  كًرة اًس حاؼَة، مثي حسني جن ؽيل جن سَامن ا٢كطؾين، حِر ثؾرف ذًرخَ اًَوم فهيا 

.  صِوان"ٔآو " اًضِاوهة"إبمس 

حسن جن ؽيل جن سَامن : ، وخدضم امسَ"اْكس ياب"وفرع آٓخر ًوخد تيبػ ا٢كؾامًرة، حبري كًرة اًحعَََة ٕامسَ 

ا٢كطؾين، وضم ذو ماكهة طَحة تحالدضم، وهلم معاُرات مػ كدائي اًحعَََة، وميخَىون ؽدد هحري من ألريض، 

و مذهور ضف وَثئق مؤرخة س ية 60مٌَ  ذٍ ألفدهة اكهت ؼطاء من س َدة  ًفة من 1279 فدان، ُو  ُػ، ُو

هغري كِامَ تبٔخذ زبٔر زوهجا اٙكي كُذي ضف مؾرنة تني كًرة " حسن جن ؽيل"ٔآ اف ُذٍ اًلًرة ّكد ثٜك ألزسة 

 ُػ ًوىن ُذا ألمر ٠ك ٍريض اًرشًفة زوحذَ، واكن 1050اًحعَََة وكًرة اْكبز، مث مت اًخعاُك ضف س ية 

ذا ذما  ذا ما حؾَِا ثطَة من حسن جن ؽيل ا٢كطؾين ٔآن ًلذّط ًِا من كذٍك زوهجا، ُو ٔآوَّلدُا ظقار، ُو

حدزين تَ ٔآحد اًثلات من ٔآويل اًؾ١ك ابًًسة من ٔآحفاد ذٛك اًرشًــ، واكهت تداًة اس خلرار حسن جن ؽيل 

و ًؾرف حبسن  ا٢كطؾين تيبػ اًضامخِة ابًحعَََة، وتؾدُا اهخلي ًيبػ ا٢كؾامًرة ابًحعَََة وذًرخَ  ا ٌََوم، ُو

. اًطفٌُيس، حِر ٔآهَ من كًرة طفٌُس ا٢كطاؼية

 (ظورة حزء من وزَلة ظَح اًحعَََة واْكبز)
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 :ا٢كراصدة

ا٢كراصدة
(1)

و  (راصد، ٔآو مرصد)عم كًرة تقرب اًيَي، مبرنز اًوكــ مبحافغة كٌا، ومسَت تذٛك وس حة ٕا  :  ُو

ٔآحد ٔآتياء كدٍَك ؼرب كعاص من تين كَّعة من ذًرة طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق 

سمى ٔآتياء كدٍَك ؼرب كعاص ا٢كخواخدٍن تخٜك اًلًرة ابمس ، حِر ٍُروى ٔآهَ (اْكُّجاج): ريض ٝك ؼيَ، ٌو

ساكن ا٢كراصدة ألوائي  (راصد، ٔآو مرصد)تؾد اىهتاء حروب كدٍَك ؼرب كعاص وكدائي اًِوارة ، فٕان ٔآتياء 

من ؼرب كعاص وابطف ٕاخواَنم اٙكٍن ٔآثوا ًيجدهتم ضف حرو م من تالد ا٢كطاؼية ودهفِق مث اس خوطيوا 

".  اْكُّجاج"اب٢كراصدة، كاموا جرحٍك ٌَتج ٕا  تالد اْكجاز، فبٔطَق ؽَهيم ًلة 

سَامن )ومهنم من ًيدسة ًػ  (راصد، ٔآو مرصد)واًَوم ًوخد من كدٍَك اْكجاج اب٢كراصدة من ًيدسة ًػ 

احرت تطون من .  وضم ذراري ٔآُي ا٢كطاؼية اٙكٍن سىٌوا ِبوار ٕاخواَنم تؾد اىهتاء ا٢كؾارك (ومسؾود ُو

اج، وماًزت هلم تلِة ُياك ٌََوم تيبػ  مي مسِم " اًؾرااب ا٢كدفوهة"ٕا  " ا٢كراصدة" ، ؤآًضا "ا٢كراصدة"ثسُو

. مبحافغة سوُاج" جردٌس"ُاحرت تطون ٔآخرى مهنم ٢كيطلة 

لدر ثؾدادضم تػ " اْكّجاج"وثؾد كدٍَك   الاف وسمة 10من ٔآنرب اًلدائي ؽددا وكوة وتبٔسًا تلًرة ا٢كراصدة، ًو

. ا٢ِكرِصِدي: ثلًرحا، واًًس حة ٕاٍهيم

 

: اًلدائي اًحىًرة ابًَؾَرااب مبحافغة سوُاج

نام جسمى حاًَا، وعم مٌطلة هحرية ثخىون من ؽدد من اًلرى واًيبوع " ؼراتة"ٔآو " ؼرااب"اًؾراابت وعم مجػ 

اج تعؾَد مُص، وثخواخد  ا ٔآرومة جىًرة ظدًلِة هحرية، من وٗكي ٔآيب جىر اًعدًق ؼحد : مبحافغة سُو

احِة"َتدث نخاب اًرمحن ومحمد، ٌوسىن مؾِم تخٜك اًلرى كدائي وؽائالت ٔآخرى، و ؼهنم " اًح٘كان اًسُو

فلال
(2)

سىٌون ضف تالد ):  ؾرفون تخين محمد اًحىري ٌو اًحىًرون وضم تطن من تين محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ًو

اًؾراابت
(3)

 مبدًٍرة حرخا
(4)

 تدَّير ظؾَد مُص وضم فري تين محمد جن اًوراق اٙكي ًيدسة ايل اًزتري جن اًؾوام 

سىٌون تالد . وفري تين محمد اًِواري تين طَحة وضم من ذًرة ؼحدٝك جن ؼحداًرمحن جن ايب جىر اًعدًق ٌو

. اُػ (اًؾرااب مبدًٍرة حرخا ابٗكَّير ا٢كُصًة تعؾَد مُص 

خًرش اًحىًرون ٔآوَّلد ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ؤآوَّلد محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق سوَّي تلرى اًؾراابت  ًو

: ا٢كخؾددة ومن ٔآطمِا

اج - اًؾراتة ا٢كدفوهة مبرنز اًحََيا حمافغة سُو
(5)

نثري من اًحىًرني ا٢كوحودٍن  ا ًؾود وس هبم ًحين : 

ا الاظََة  دهفِق – طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، وىزحوا من دَّيُر

. ٌَؾراتة ا٢كدفوهة- وا٢كطاؼية وا٢كراصدة 

                                                 
 ٘ـ ؛ 1231؛ ِٓ حٌٛؿٙش حٌّخ١ٌش ؛ ػُ فٍٜض ػٕٙخ فٟ طخ٠ٍن ٕٓش " ِ٘ٛ"ِٓ حٌز٩ى كي٠ؼش حٌظىْٛ ؛ أٍٛٙخ ِٓ طٛحرغ ٔخك١ش : حٌَّحٗيس  (1)

 172/ 4٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 

 1/85حٌزٍيحْ حٌٔٛ٘خؿ١ش ٌؼزي هللا أكّي ػؼّخْ   (2)

: ؛ ُِٕٚٙ" حٌؼَحرخ أٚ حٌؼَحرش"ؿّغ ػَحرش ؛ ُٚ٘ ر٠غ لَٜ رَّوِ حٌز١ٍٕخ رّلخفظش ٓٛ٘خؽ رٜؼ١ي َِٜ طلًّ حُٓ : حٌؼَحرخص  (3)

 حٌؼَحرش حٌّيفٛٔش

 ٟ٘ ؿَؿخ ٚحٌز١ٍٕخ لي٠ّخ ؛ ٚحٌّمٜٛى رؼَحرخ ِي٠َ٠ش ؿَؿخ ٟ٘ ل٠َش حٌؼَحرش حٌّيفٛٔش رَّوِ حٌز١ٍٕخ كخ١ٌخ: ِي٠َ٠ش ؿَؿخ  (4)

ٟ٘ ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ٚلي وخٔض ِٓ طٛحرغ ٔخك١ش حٌلَؿش ػُ فٍٜض : حٌؼَحرش حٌّيفٛٔش ِٓ طٛحرغ َِوِ حٌز١ٍٕخ رّلخفظش ٓٛ٘خؽ  (5)

 ٘ـ حٌؼَحرخ حٌّيفٛٔش ؛ ٚ٘ٛ حّٓٙخ حٌلخٌٟ فٟ حٌمُٔ حٌّخٌٟ ؛ ط١١ِّح ٌٙخ 1272 ٘ـ رخُٓ حٌؼَحرخ ؛ ٚفٟ طخ٠ٍن ٕٓش 1231ػٕٙخ فٟ طخ٠ٍن ٕٓش 

/ 4ِٓ حٌؼَحرخ رٔٛ٘خؽ حٌظٟ رَّوِ ٓٛ٘خؽ ؛ ٚفٟ حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش حٌؼَحرخص حٌّيفٛٔش؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 

98 
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اج - وعم اًؾراتة " ؼراتة تين محمد"واكهت جسمى كدميا : ؼراتة ٔآتوهٌرضة مبرنز ا٢كًضاة حمافغة سُو

اًوسطى
(1)

. 

اج - اج حمافغة سُو ؼراتة ٔآتو اٗكُة مبرنز سُو
(2)

. 

اج - ؼراتة ٔآتو ؼٍزز مبرنز ا٢كرافة حمافغة سُو
(3)

. 

 

واًؾالكات تني كرى اًؾراابت ا٢كخؾددة ُذٍ كوًة مٌذ اًلدم، رمغ تؾد ا٢كسافات وسخِا تُهنم، وجتد ٔآًضا وحدة 

ضف ٔآظول كدائي وؽائالت ٔآفَة اًؾراابت ُذٍ، نام ٔآن حراهثم اًلديل واًضؾيب واحد ثلًرحا، مػ وحدة ا٢كسمى 

ذا ًؾخرب مبثاتة صاُد ؽَل وحدة فاًحَة ٔآظول اًساكن ألظََني ٌَؾراابت ُذٍ (اًؾرااب) . ًاكفة كراضم، ُو

ياك من اًلدائي واًؾائالت اًحىًرة اًعدًلِة ا٢كخواخدة ابًؾراابت من ثؾود ٔآظوهلم ًلدٍَك  ، فذوخد "كعاص"ُو

تلًرة ا٢كراصدة" اْكجاج"ؽائالت ًؾود وس هبا ٕا  كدٍَك 
(4)

، واكهت صمراهتم "ا٢كراصدة" وامسِم ٕا  ألن ابًؾرااب 

"دهفِق"ٌَؾراابت ضف زالث صمرات خمخَفة، ونذٛك ُياك ؽائالت ًؾود وس هبا ٕا  " ا٢كراصدة"من كًرة 
(5)

 وٕا  

ياك ؽائالت ًؾود وس هبا ٕا  "كدٍَك ٔآوَّلد مٌعور"و " كدٍَك ٔآوَّلد محمد"كدائَِا اًحىًرة  "ا٢كطاؼية"، ُو
(6)

، وٕا  

ولك ُؤَّلء من ذًرة طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن ". كدٍَك ا٢كساؼَد"و " كدٍَك اًسَامهَة"كدائَِا اًحىًرة 

يدرشون ِبوار اخواَنم من اًلدائي واًؾائالت اًيت ًؾود وس هبم ٕا   جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ًو

واًؾالكات . ذًرة محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ضف ٔآفَة جنوع وكرى اًؾراابت" تين محمد"كدٍَك 

. واًعالت مازاًت مس مترة تني ٔآتياء اًؾمومة ضف اًؾراابت وا٢كراصدة ودهفِق وا٢كطاؼية حىت اًَوم 

مبرنز ا٢كرافة مبحافغة سوُاج" ٕاكَعاص"ًوؾهل خدٍر اب٢كالحغة وحود كًرة إبمس 
(7)

لال ًِا  ؽَل " كعاص"، ًو

ًسان اًؾامة، وعم ثلػ ابًلرب من ؼراتة ٔآتواٗكُة وؼراتة ٔآتوؼٍزز، ًوؾي ُياك مثة رات  ٔآو ؽالكة تني ُذٍ 

. حِامن اهدرشوا تحالد اًؾرااب" كدٍَك كعاص"اًلًرة وتني 

مٌحة ا٣كَد ؽَل "ضف نخاتَ  ( م1915/  ُػ 1334 س ية ا٢كخوشف)ألمسييت  محمود جن وكد ذهر اًؾا٠ك اًض َ  ؽَل

اًيت اب٢كرافة ثٜك من دَّير كدٍَك كعاص اًيت ًؾود وس هبا ٕا  تين كعة من " كعاص"ٔآن كًرة " س َــ ا٢كًرد

ذًرة طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ
(8)

 .

 

                                                 
 "أ٨ٚى ٩ِٓش"ٚطٛؿي ِىخٔٙخ كخ١ٌخ ل٠َش   (1)

ٟ٘ ِٓ حٌمَٜ حٌمي٠ّش ؛ ٍٚىص فٟ ح٨ٔظٜخٍ رخُٓ حٌؼَحد ؛ ِٓ ح٤ػّخي ح١١ٛ١ٓ٤ش ؛ ٨ٔٙخ : ػَحرش أرٛ ى٘ذ ِٓ حٌز٩ى حٌمي٠ّش  (2)

 ٘ـ حٌؼَحرخ 1272 ٘ـ حٌؼَحرخ ربىفخ ًٌٚه ٌمَرٙخ ِٕٙخ ؛ ٚفٟ طخ٠ٍن ٕٓش 1231وخٔض طخرؼش ٌٙخ فٟ ًٌه حٌٛلض ؛ ٍٚٚىص فٟ طخ٠ٍن ٕٓش 

 َ حٌؼَحرخ حٌزل٠َش ؛ ط١١ِّح ٌٙخ ػٓ حٌؼَحرخ حٌّيفٛٔش 1880رٔٛ٘خؽ ٌٚ٘ح ٘ٛ حّٓٙخ حٌلخٌٟ فٟ ؿيحٚي ُٚحٍس حٌّخ١ٌش ؛ ٚفٟ ؿيٚي ٕٓش 

 َ ٍٚىص فٟ ؿيٚي حٌيحه١ٍش رخُٓ ػَحرش أرٛ ى٘ذ ؛ حٌٌٞ وخْ ػّيس ٌٙخ فٟ ًٌه حٌٛلض ؛ ٘ىٌح ٍٚى 1892حٌظٟ رَّوِ حٌز١ٍٕخ ؛ ِٚٓ ٕٓش 

 129/ 4فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 

؛ رخُٓ ٔـغ أرٛ ػ٠ِِ ؛ ػُ ( ٟٚ٘ ػَحرش أرٛى٘ذ)أٍٛٙخ ِٓ طٛحرغ ٔخك١ش حٌؼَحرخ رٔٛ٘خؽ : ػَحرش أرٛػ٠ِِ ِٓ حٌٕٛحكٟ حٌلي٠ؼش  (3)

ربُٓ أرٛػ٠ِِ ؛ ػُ فٍٜض ِٓ حٌٛؿٙش ح٦ىح٠ٍش؛ رمَحٍ آهَ ٛيٍ فٟ –  َ 1932فٍٜض ػٕٙخ ِٓ حٌٛؿٙش حٌّخ١ٌش رمَحٍ ٛيٍ فٟ ٕٓش

 129/ 4 َ ؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 1933ٕٓش 

 ل٠َش وز١َس رَّوِ حٌٛلف رّلخفظش لٕخ: حٌَّحٗيس  (4)

 ل٠َش وز١َس رَّوِ ٔمخىس رّلخفظش لٕخ: ىٔف١ك  (5)

 ل٠َش وز١َس رَّوِ حٕٓخ رّلخفظش ح٤لَٜ: حٌّطخػٕش  (6)

خٙ ِٓ حٌٕٛحكٟ حٌلي٠ؼش  (7) َٜ  َ ٛيٍ لخْٔٛ رفٍٜٙخ ػٓ ٔخك١ش حٌَّحغش؛ ِٓ 1929أٍٛٙخ ِٓ طٛحرغ ٔخك١ش حٌَّحغش ؛ ٚفٟ ٕٓش : ال

 129/ 4ػٍٝ ٌٔخْ حٌؼخِش ؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش " لٜخٙ"حٌٛؿٙظ١ٓ ح٦ىح٠ٍش ٚحٌّخ١ٌش ؛ ٠ٚمخي ٌٙخ 

 15ِٕلش حٌّـ١ي ػٍٝ ١ٓف ح٠ٌَّي ٥ٌّٕٓظٟ ٛـ   (8)
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اًؾراتة ا٢كدفوهة اًيت س حق ٔآن ٔآ ان ٕا  وحود ؽائالت  ا ًؾود وس هبم ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك 

 (ٔآوَّلد محمد ؤآوَّلد مٌعور)، وحرت  كدائي "ؼراتة ٔآتَدوس"و" اًقاابت"و " تين مٌعور: "ؼيَ؛ ثوخد  ا كرى

ؽالكات كرىب ووسة وَتاًفات كدمية وثحادل ضف ا٢كساهن واٗكَّير مػ ٔآُي – وضم من كدٍَك كعاص - تدهفِق 

كًرة تين مٌعور، ونذٛك ؽائالت كًرة اًقاابت، وٕا  اًَوم ثوخد تيبوع دهفِق وما حوًِا ؽائٍك اًقاابت، 

ونذٛك ؽدد من اًؾائالت اًيت ًؾود وس هبا ٕا  كًرة تين مٌعور خاظة، وضم اًَوم ضف ؽداد كدٍَك ٔآوَّلد مٌعور 

مت هؾت لك " اًؾراتة ا٢كدفوهة- "ملربة – وذما ُو خدٍر اب٢كالحغة ٔآهَ ضف وزَلة ثلس مي حداهة . اًحىري تدهفِق

، فِي ُذا ًؾين ٔآَنم من اًسادة أل اف (اًرشًــ)و  (مضاخي اًؾرب): مٌعور، وفاتة، وفريضم؛ تبًٔلاب: من

ًلال ًالك من أل اف وآٓل اًعدًق " ص َ  اًؾرب"من تين ُامش هغرًا ًوحود ًلة اًرشًــ؟ مػ هون ًلة 

 ُػ؛ 1129، ونذٛك فاًوزَلة مؤرخة س ية !!مؾًا، ونذٛك هعِم ؽَل ٔآهَ َّل ًدفن ِبحاىهتم ٕاَّل أل اف فل  

خد كدٍَك ٔآوَّلد  (اًض َ  مٌعور جن ؽُىس اًحىري)وكطؾًا ُو ًُس  (مٌعور جن ٔآمحد اًرشًــ)وخاء  ا ٕامس 

 ُػ، ٔآي ٔآن اًفارق 1000مٌعور تدهفِق، هغرًا ٢كا س حق ذهٍر من ٔآدٌك؛ ٔآطمِا ٔآهَ اكن حًِا ضف حدود س ية 

 س ية ثلًرحًا، انَُم ؽَل ٔآن مٌعور اٗكهفِلي 130 (مٌعور ظاحة اًؾراتة)و (مٌعور اٗكهفِلي)اًزمين تني 

!!. ٔآمحد"ًوُس " ؽُىس"ٔآابٍ امسَ 

فٕان اكن ألمر حصَح ُىذا؛ فاًؾالكات اًلدمية اًيت اكهت كامئة؛ رمبا اكهت َتاًفات تني كدائي ُامشَة وكدائي 

، وكدٍَك ٔآوَّلد "اًحىًرة"جىًرة ؟، ومػ مرور اًزمن عن اًياس ٔآن الك من كدٍَك ٔآوَّلد مٌعور اًيت تدهفِق 

ام كدٍَك واحدة" أل اف"مٌعور اًيت ابًؾراتة  حىت ٔآن اًؾائالت اًلاطية تدهفِق واًيت كدمت من تين . عيُو

ذا " اًحىًرة"ضف ؽداد كدٍَك ٔآوَّلد مٌعور – ٌوََوم – مٌعور اًيت ابًؾراتة َّل زاًت ثُؾد  اًيت تدهفِق، ُو

وحىت ٕان ٠ك ٍىون ا٢كذهورٍن ابًوزَلة ٔآ اف ُامشَني؛ فٕاهَ !!. انجت ؼن حَــ كدمي – وَّل صم – اًخداخي 

. ا٢كذهور ابًوزَلة ًُس ُو اًض َ  مٌعور جن ؽُىس اًحىري اٗكهفِلي" مٌعور"حامت 

ؾَيا مس خلداًل حنعي ؽَل ما ٌساؽدان ضف : ؤآخرياً  ٔآرى ٔآن ا٢كوضوع  خاج ٢كًزد من ألدٌك ْكسم ُذا ألمر، ًو

. َتلِق ُذٍ ألوساب، وتَان حلِلة اًخداخالت واًخحاًفات

 

: هط ما خاء ضف وزَلة ثلس مي حداهة اًؾراتة ا٢كدفوهة

اًستَوى اجن ًوســ اًرشًــ اجن محمد، وؽامر اجن ًوســ : ُذا ما جتامػ ؽَََ مضاخي ؼرب اًؾراتة؛ وضم

وحنك . اًرشًــ، وؼحد اًحاطف جن ـًرة اًرشًــ، وحسن اجن محمد اجن مجؾة، ومٌعور اجن ٔآمحد اًرشًــ

ألمري ُارون اجن ًوســ، وألمري فاتة اجن اًرشًــ؛ ؽَل حداهة ملاجر اًلدائي حىت ٍرث ٝك الارض ومن 

ؽَهيا؛ َّل ًدفن فهيا خارج اًلدائي ا٢كذهورة؛ من ٔآكداط وفريضم من  ق اًلدائي؛ وَّل ًدفن فهيا فري  ًــ، 

[ظارت]وظم حبري اًلدائي مسرية ؼرشٍ ٔآَّلف زراع ُامشَة؛ َّل حزرع وَّل جسىن فهيا ٔآحد؛ ٔلَنا 
(1)

 حداهة 

سدس ؽَل سدس؛ اًستَوي سدس؛ ؤآخَِ ؽامر سدس؛ وؼحد اًحاصف . ٌَمسَمني اكهت ؽَََ وٝك صَِد

واًستَوى ًيتر ؼرشة من إَّلتي؛ وؼحد . سدس؛ وحسن سدس؛ ومٌعور سدس، وسدس اْكاج حمروس

وما صِدان ؽَََ، ًس حؾة خَت من صِر  [...]. اًحاصف ؼرشة؛ وؽامر ؼرشة؛ وحسن ؼرشة؛ ومٌعور ؼرشة

.  رحة س ية جسؾة وؼرشٍن ومائة ؤآًــ

                                                 
 ٛخٍص: ٓخٍص، ٌٚىٓ حٌٜل١ق أٔٙخ: ؿخءص فٟ ح٤ًٛ  (1)
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ُارون جن ًوســ : صِد تذٛك.  فاتة جن اًرشًــ:صِد تذٛك. [...] [...]:  صمري، صِد تذٛك1129س ية 

. ابطف [...]: صِد تذٛك. اًرشًــ

 

 (ظورة وزَلة اًخلس مي)
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: اًفعي الاول

: اًحىًرون مبُص وتالد اًضام وحرهَا

 

: تُت اًسادة اًحىًرة
ًؾود وس هبم ٌَس َد محمد . اًسادة اًحىًرة ، ُو تُت من ٔآؼرق تَوت آٓل ٔآيب جىر اًعدًق حس حا ووس حا وؽَام

انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض  اء اٗكٍن جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن 

اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن ٔآيب إَّل اق جنم اٗكٍن محمد جن ٔآيب ا٢كاكرم ؽُىس ٔآيب اًروح جن ٔآيب 

ا٤كامد صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق 

ريض ٝك ؼيَ، وكد حزوج اًس َد محمد انزص اٗكٍن اًحىري من اًس َدة فاطمة تًت اتج اٗكٍن اْكسًِة 

اًِامشَة، فبجٔنة مهنا ٔآابء ُذا اًحُت ا٢كحارك، فدَت اًسادة اًحىًرة ضم ٔآحفاد ٔآيب جىر اًعدًق ؤآس حاط اْكسن 

. جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم

ثيدرش ذًرة اًسادة اًحىًرة ضف مُص واًسودان وسورَّي وضف فريضم من اًح٘كان، خرج من ُذا اًحُت مجوع 

اًؾالمة ٔآتو اْكسن محمد اتج اًؾارفني اًحىري، واًلطة : ـفرية من اًؾَامء واًعَحاء واًلضاة وألؽالم، مهنم

اًضِري س َدي محمد ٔآتَغ اًوخَ، ومفيت اًسَطية اًؾامثهَة اًؾالمة اجن ٔآيب اًرسور، وهلِة أل اف اًس َد 

ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري، ؤآخَِ اًؾالمة ألدًة واًضاؼر واًًساتة وهلِة أل اف وص َ  مضاخي اًطرق 

اًعوفِة مبُص اًس َد محمد ثوفِق اًحىري، ومهنم جمدد اًطًرلة آكَوثَة اًؾا٠ك اًضِري معطفى جن نامل اٗكٍن 

اًعدًلي آكَويت، ومهنم اًزؼمي اًسوري اًىدري اًس َد وسُة ابصا اًحىري اٙكي اكد ٔآن ًخّوج مَاكً ؽَل 

. سورَّي، وفريضم ذما َّل  ىص نرثة من اًؾَامء وا٢كضاُري وألؽالم

 
فلال" هفحة اًر اهة ورذسة طالء اْكاهة "ضف نخاتَ ( ُػ1111: ا٢كخوشف)ا٤كيب َتدث ؼهنم 

(1)
اًسادات : )

َاء اًيؾم اٙكٍن ؼرفوا ابًىرم واّكود، تٌُت هحُت اًؾخَق ٍزوٍر من ًىب ؤآحرم،  اًحىًرة سادات اًوحود، ؤآًو

ومن انل ًمث ؼخحة ابتَ فلد عفر ابْكبر ا٢كىرم، زحدت ٔآواتدٍ ؤآطياتَ، ووظَت تبٔس حاب اًسامء ٔآس حاتَ، َّل 

زحاف فَِ ٕاَّل ضف تَوت حسادٍ، وَّل ًطبٔ ٕاَّل ؽَل ركاب ٔآضدادٍ، حرٌم آٓمن ًُس ٌَتوادث ؽَََ صموم، وَّل 

فِو هور اًىون كدي ٔآن خيَق اًيريان، وكطة ًض َاطني اًحقي فَِ اس اٌق فٚكا جس حي صِحَ من اًرحوم، 

اٗكا رة كدي ٔآن ثؤمر ألفالك ابٗكوران، خاًعة ٝك من ؼحادٍ ٔآُي اًعالح، وحراب هؾاهلم وحٌي ًؾَون ٔآُي 

ما مهنم ٕاَّل فىًت ًثوب اًؾز ساحة، ٌوَوكار من اًعحا معاحة، فٕاذا اس خوى ؽَل هرس ََ زفٌٜك ؽَََ  اًفالح،

من ا٢كِاتة كدي اْكاحة حاحة، حباٌر عمت وؽَت اًلَي مذؾِدة ظوب اًؾِاد، فذوارت اًححار جخاًل مهنا ضف 

اد،  .اُػ  (ففي حِد اٗكُر من مداحئِم ؼلوٌد وكالئد، ًُس ٕاَّل َكامهتا صذرات وكوافهيا فوائد  مٌخفغ اًُو

" سالفة اًؾُص ضف حماسن اًضؾراء جك مُص"ضف نخاتَ  ( ُػ1119ا٢كخوشف )ونذٛك َتدث ؼهنم اجن مؾعوم 

فلال
(2)

ُؤَّلء كوم خدضم ضف آكالفة مضِور، وحسام خدضم ؽَل ُام اٗكُور مضِور، : ا٢كضاخي اًحىًرة): 

 :ُحطوا مُص فٌاًوا ما سبًٔوا

                                                 
 238-237/ 4ٔفلش ح٠ٌَلخٔش ٍٚٗلش ٩١ء حٌلخٔش   (1)

 400/ ٩ٓ1فش حٌؼَٜ فٟ ِلخٓٓ حٌ٘ؼَحء رىً َِٜ   (2)
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 فٕاذا ٔآرادوا فاًة ىًزوا...                فوق اًسامء وفوق ما طَحوا         

 وكاًوا ادخَوا مُص ٕان صاء ٝك آٓمٌني... وكىض هلم اٗكُر ما اكهوا هل آٓمَني 

 

دور حٌادسِا،  فزهت دوحة جمدضم  ا ومنت وؽَت رثحة سؾدضم ظِوة اًؾز وجس منت، فِم ظدور جماًسِا، ًو

 :ومشوس آٓفاكِا، ومٌؾلد وفاكِا، وما مهنم ٕاَّل ؼٍزز مُص، ووحِد وكذَ وؼُصٍ

مثي اًيبوم اًيت ٌرسي  ا اًساري ...     من ثَق مهنم ثلي َّلكِت س َدضم           

 

: (1)سَسٍك وسة تُت اًسادة اًحىًرة من تؾغ ا٥كطوطات
: خمطوطة اًضبرة اًؾَوًة ضف وس حة أل اف اْكسًِة واْكس ًَِة ٌَمقراوي- 1

 
:- اًعفحة اًثاهَة من ا٥كطوط

                                                 
 ِٓ ِٛلغ ؿخِؼش حٌٍّه ٓؼٛى ح٨ٌىظَٟٚٔ ٌٍّوط١ٛخص: ٍٛٛ حٌّوط١ٛخص  (1)
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: حمخوى ا٥كطوط اًساتق

اًلطة اًىدري، واًؾ١ك اًضِري، س َدي محمد جن ٔآيب اْكسن جن :  ذهر وسة تُت اًسادة اًحىًرة:اًعفحة ألو 

خالل اٗكٍن جن خالل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد جن محمد جن ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن صؾحان 

جن ؼوض جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمري ا٢كؤمٌني ٔآتو جىر 

. اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 ٍزن اًؾاتدٍن ٔآتو جىر محمد اًحىري اًعدًلي جن ص َ  إَّلسالم، كطة اًؾارفني ألؽالم، :اًعفحة اًثاهَة

ألس خاذ ٔآيب اْكسن جن ص َ  إَّلسالم، ألس خاذ خالل اٗكٍن محمد جن ص َ  إَّلسالم خالل اٗكٍن ؼحد اًرمحن 

جن ٍزن اٗكٍن ٔآمحد جن انزص اٗكٍن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن 

اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؼوض جن داود جن محمد جن هوح جن 

طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن ظاحة رسول ٝك ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ جن س َدان وموَّلان خََفة رسول 

و ٔآتو دفافة .  ٝك ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ وظاحدَ ضف اًقار ٔآيب جىر اًعدًق جن ؼامثن، ُو

 

: خمطوط ّكالل اٗكٍن ٔآيب اًحلاء  اًحىري -2

 
: حمخوى ا٥كطوط اًساتق

خالل اٗكٍن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن 

 ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؼوض جن داود جن محمد جن هوح 

. جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ 

 

: خمطوط ٔليب اْكسن محمد اتج اًؾارفني اًحىري -3
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: حمخوى ا٥كطوط اًساتق

ألس خاذ ألؼغم، كطة اًؾارفني، اًض َ  ٔآيب اْكسن جن اًؾالمة : ، ثبًَٔــ(ٕاؽالم ألانم تفضائي اًعَام)نخاب 

خالل اٗكٍن اًحىري، وخالل اٗكٍن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن 

ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن موىس جن اْكسن جن ؽُىس جن صؾحان جن داود جن محمد جن 

. هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

 :خمطوط ٢كعطفى جن نامل اٗكٍن اًعدًلي آكَويت -4
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 :حمخوى ا٥كطوط اًساتق

 حمي اٗكٍن جن ؼحد اًلادر جن نامل اٗكٍن جن معطفى جن ؼحد اًلادر نامل اٗكٍن جن محمد خمطوط ٔليب اًفذوح

 جن ؼحد آكاًق ٔآمحد جن صِاب اٗكٍن جن انزص اٗكٍن جن محمد جن (مُص ٕا  اًضام اًلادم من)تدر اٗكٍن  ٔآمحد

محمد  اٗكٍن جنم جن ًؾلوب جن  ىي جن موىس جن حسن جن  ىي جن ؼوض انزص اٗكٍن جن محمد جن ؼحد ا٢كيؾم

 سَطان ا٢كدًية ا٢كيورة جن هوح جن محمد جن داود ايب اًروح ؼوض جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن ايب اًروح

 .ػ ريض ٝك ؼهنم ٔآيب جىر اًعدًق اًعحايب جن ؼحد اًرمحن اهلامم جن ؼحد ٝك آكري جن ٔآيب محمد طَحة

 

: وسة تُت اًسادة اًحىًرة
ضم سالٌك اًض َ 
( 1)

محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد صِاب اٗكٍن جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض  اء اٗكٍن جن ؼحد : 

آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي ٍن ًؾلوب جن ٔآيب إَّل اق جنم اٗكٍن محمد جن ٔآيب 

جن داود جن محمد جن هوح جن " - ؼوض"ا٢كَلة - ا٢كاكرم ؽُىس ٔآيب اًروح جن ٔآيب ا٤كامد صؾحان جن ؽُىس 

. طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ػ ريض ٝك ؼهنم 

ذٍ اٙكًرة ؽَل  ضف الاهدساب ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، من طًرق  حاز ُذا اًحُت ُو

فزوخة . وحاز ؽَل  ف الاهدساب ٕا  س َدان رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، من طًرق ألرمات. الآبء

ذا وس هبا اكمال(فاطمة تًت اتج اٗكٍن اْكس ين اًِامشي)اًض َ  محمد انزص اٗكٍن اًحىري، عم اًس َدة  ، ُو
(2)

 :

فِىي اًس َدة اًرشًفة فاطمة تًت اتج اٗكٍن جن محمد جن ؼحد ا٢كٜك جن ؼحد ا٢كؤمن جن ؼحد ا٢كٜك جن ٍرمح جن 

                                                 
؛  ٚطخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ 117/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ؛ (1)

 ؛ ِوط١ٛ ٌّٜطفٝ رٓ وّخي حٌي٠ٓ حٌٜي٠مٟ حٌوٍٛطٟ ِٓ ِٛلغ ؿخِؼش حٌٍّه ٓؼٛى ؛ ِوط١ٛ ٌـ٩ي حٌي٠ٓ أرٟ حٌزمخء 304/ 1ٚح٤هزخٍ 

حٌ٘ـَس )حٌزىَٞ ِٓ ِٛلغ ؿخِؼش حٌٍّه ٓؼٛى ؛ ِوط١ٛ ٤رٟ حٌلٔٓ طخؽ حٌؼخٍف١ٓ حٌزىَٞ ِٓ ِٛلغ ؿخِؼش حٌٍّه ٓؼٛى ؛ ِوط١ٛ 

ِٓ ِٛلغ ؿخِؼش حٌٍّه ٓؼٛى ؛ طؼظزَ ٍٍٓٔش حٌٕٔذ ٌٖ٘ ِٓ أٛق ٚأػزض  (حٌؼ٠ٍٛش فٟ ٔٔزش ح٤َٗحف حٌل١ٕٔش ٚحٌل١ٕ١ٔش ٌٍّغَحٚٞ

 .ٚأَٗٙ ٩ًٓٓ ح٤ٔٔخد حٌزى٠َش حٌٜي٠م١ش فٟ حٌؼخٌُ

 183/ 1طلفش أً٘ حٌظٜي٠ك رزؼٞ ف٠خثً ح٦ِخَ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك   (2)
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حسان جن سَامين جن محمد جن ؽيل جن محمد جن ؼحد ا٢كٜك جن اْكسن ا٢كىفوف جن ؽيل جن اْكسن ا٢كثَر جن 

وعم واٗكة اًض َ  ٔآيب اًؾحاس . اْكسن ا٢كثىن جن اْكسن اًس ح  جن إَّلمام ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم

. ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن محمد انزص اٗكٍن اًحىري

وثيدرش اًَوم ذراري ُذا اًحُت اًحىري اًعدًلي، اٙكي ٔآظحح اًَوم كدٍَك هحرية، ضف مُص ابًلاُرة، وضف نثري 

من ٔآحِاهئا ا٥كخَفة، وخاظة يح ألزجىِة اٙكي اكن فامي مىض تَ نثري من ٔآمالوِم، ونذٛك ضف نثري من ٔآحِا 

ضف : نام ٔآن هلم ثواخد ضف اًضام. حمافغة اّكزية، واًلََوتَة، وا٢كيوفِة وتؾغ تالد اٗكًخا، وتؾغ تالد اًعؾَد

. ونذٛك ضف اًسودان، وضف ت٘كان ٔآخرى نثرية. دمضق، وحامة ثسورَّي

واكهت هلم مبُص . اكن ُذا اًحُت معيؾًا ٌَؾَامء، واًلضاة، وا٢كضاخي، واًيلداء، وا٢كفذني، وا٣كاُدٍن، واًؾغامء

طًرلهتم اًعوفِة، وجسادهتم اًحىًرة اًيت ثوَّلُا ؽدد ـفري من رخاَّلهتم، نام اكن هلم كُصا هحريا خفام ضف يح جرنة 

ألزجىِة اًراطف ابًلاُرة، واٙكي ظار مَخلى اًيخحة إَّلحامتؼَة واًس َاس َة، نام اكهت هلم مىذحة هحرية وظاًون 

ذ اكن  راء فاحش ضف ؼُصضم ٔآديب، واكهوا ميخَىون ؽدد من ا٢كامًَم، ُو
(1)

 .

، واكن ُذا (مض َخة معوم اًطرق اًعوفِة)و  (هلاتة أل اف): ٔآهَ  تحُت اًسادة اًحىًرة ًلرون مٌعيب

وكد ثوحدت رئاسة اًعوفِة مبُص ضف اًلرن اًخاسػ . تداًة من اًلرن اًخاسػ ٔآو اًؾا  اًِبري، ٕايل ؼِد كًرة

 َُ َُ ٔآؽ١ك ٔآُي زماهَ ٠ك ٔآتؾد ؼن ): اًِبري،  جفؾَت ًضمس اٗكٍن اًحىري، اٙكي كال اًضؾراِن ؼي ًوو كَت ٔآه

(اًعواب
( 2)

واكن من ٔآؼغم رخال ؼُصٍ ؽَامً ودًيًا، مث ثوّ  تؾدٍ اتيَ إَّلمام ص َ  إَّلسالم اًؾالامة اًضِري . 

. ٔآتو اًرسور اًحىري، واهخلَت تؾدٍ ٕا  ذًرخَ، وكد عي ُذا ا٢كيعة ضف اًحُت اًحىري اًعدًلي مبُص ًلرون

ذا س ية  لد ٔآؼطى محمد ؽيل ابصا ًٔلزسة اًحىًرة سَطة رمسَة ؽَل اكفة اًطرق اًعوفِة ُو  م 1812ًو
(3)

 .

ذٍ كامئة تبٔسامء تؾغ رخاَّلهتم، ومٌاظهبم، ومذاُهبم، وكد ثحػ ٔآتياء ُذا اًحُت ٔآنرث من مذُة من مذاُة  ُو

: ٔآُي اًس ية وأكاؽة، وٕان اكن كد فَة ؽَل ٔآنرثضم ا٢كذُة اًضافؾي

 

.  ُػ891خالل اٗكٍن ٔآتو اًحلاء اًحىري، صافؾي، ؽاش ضف مُص، ثوشف س ية - 

.  ُػ 952ٔآتو اْكسن اتج اًؾارفني اًحىري، صافؾي، ؽاش ضف مُص، ثوضف س ية - 

.  ُػ 1003ؼحد اًلادر اًحىري، صافؾي، ؽاش ضف اًضام، دمضق، ثوضف س ية - 

.  ُػ 1117ٔآمحد جن نامل اٗكٍن اًحىري، حٌفي، ؽاش ابًضام ودمضق، وحرهَا واًلسطيطًَِة، ثوضف س ية - 

نامل اٗكٍن محمد جن معطفى اًحىري، حٌفي، ظوضف، خَويت، وهلضخٌدي، ؽاش ابًضام، وتُت ا٢كلدس، - 

زة، ومُص .  ُػ 1196ثوضف س ية . ـو

 

ونام ذهران، فلد اكهت هلم مبُص مض َخة اًسجادة اًحىًرة، ومض َخة معوم اًطرق اًعوفِة، وهلاتة أل اف 

. ف ة من اًزمن، تي ٕان ٔآحدضم ؽنُّي ص َخًا ٌَسجادة اًوفائَة

 

                                                 
 226/ 1حٌّـظّغ حٌَّٜٞ طلض حٌلىُ حٌؼؼّخٟٔ   (1)

 ؛  ِـٍش حٌٍِ٘ٛ ح٠ٌَّٜش 66/ 2حٌفىَ حٌٔخِٟ فٟ طخ٠ٍن حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ ٌّلّي رٓ حٌلٔٓ رٓ حٌؼَرٟ حٌلـٛٞ حٌـؼفَٞ حٌفخٟٓ   (2)

  1913َ–  َ 1910ىحٍ ٛخىٍ ؛ ٌّئٓٔٙخ حٔطْٛ حٌـ١ًّ ؛ ٚلي ٛيٍص ِٓ 

 209/ 1حٌّـظّغ حٌَّٜٞ طلض حٌلىُ حٌؼؼّخٟٔ   (3)
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كامئة ثوحض تؾضًا من مٌاظهبم
(1)

 :

.  ُػ 1153ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًحىري، ص َ  اًسجادة اًحىًرة، ثوضف س ية - 

محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًحىري، هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  معوم اًطرق اًعوفِة - 

. ضف مُص 

.  م 1781/  ُػ 1195ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًحىري، ص َ  اًسجادة اًحىًرة، ثوضف س ية - 

محمد ٔآفٌدي اًىدري جن ؽيل جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًحىري، هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، - 

.  م 1756/  ُػ 1196ثوضف س ية وص َ  معوم اًطرق اًعوفِة ضف مُص، 

محمد ٔآفٌدي اًعقري جن محمد ٔآفٌدي اًحىري اًىدري، ثو  هلاتة أل اف ومض َخة اًسجادة اًحىًرة تؾد وفاة - 

.  م 1793/  ُػ 1208واٗكٍ، ثوضف س ية 

هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  اًحىري، جن محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم خََي افٌدي - 

.  م 1809/  ُػ 1223معوم اًطرق اًعوفِة ضف مُص، ثوضف س ية 

. محمد ٔآتو اًسؾود اًحىري، ص َ  اًسجادة اًحىًرة - 

محمد ٔآفٌدي جن محمد ٔآيب اًسؾود اًحىري، هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  معوم اًطرق - 

 ُػ، وثو  هلاتة أل اف ظحَحة ا٢كوٗك اًيحوي 1227اًعوفِة ضف مُص، ثو  خالفة اًسجادة اًحىًرة س ية 

.  م 1854/  ُػ 1271 م ٕا  س ية 1816/  ُػ 1231من س ية 

ؽيل ٔآفٌدي جن محمد جن ٔآيب اًسؾود اًحىري، هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  معوم اًطرق - 

.  م 1880/  ُػ 1297 م ٕا  ؽام 1854/  ُػ 1271اًعوفِة ضف مُص، ثويل هلاتة أل اف من ؽام 

ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري، هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  معوم اًطرق اًعوفِة ضف - 

.  م 1891/  ُػ 1309 م ٕا  ؽام 1880/  ُػ 1297مُص، ثو  هلاتة أل اف من ؽام 

هلِة أل اف، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  معوم اًطرق اًعوفِة ضف مُص، ثو  محمد ثوفِق اًحىري، - 

.  م 1932/ ُػ1351 م، وثوضف س ية 1914/  ُػ 1332 م ٕا  ؽام 1891/  ُػ 1309هلاتة أل اف من ؽام 

 ُػ ، وثو  1293ؼحد إكَد ٔآفٌدي اًحىري، ص َ  اًسجادة اًحىًرة، وص َ  اًسجادة اًوفائَة، وٗك س ية - 

.  م 1945/  ُػ 1364هلاتة أل اف تؾد معَ محمد ثوفِق اًحىري، حىت ؽام 

 

و : ونذٛك كد ثو  رخي من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق تحالد اًضام هلاتة ٔآ اف دمضق وهلاتة ٔآ اف تؾَحم،  ُو

 ُػ ، 1218محمد خََي اًحىري، ؽا٠ك من ٔآؼَان دمضق، ثويل هلاتة أل اف تدمضق زالث مرات، ؽام 

.  ُػ ، ومجػ هل مؾِا هلاتة تؾَحم 1238 ُػ ، و 1222و

 

 

 

                                                 
 ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء   ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ؛ طخ٠ٍن ػـخثذ ح٢ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ ٌٍـزَطٟ ؛(1)

 أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ 

 Pages 189-190  ؛By:Michael Winter  ؛1798-1517 ؛Egyptian Society Under Ottoman Rule :ٚأ٠٠خ
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: وذمن ًلدوا ابًحىري ، تُامن ضم من ٔآثحاع وموايل تُت اًسادة اًحىًرة 

 تدر اٗكٍن محمد جن ٔآىب جىر جن سَامين اًضافؾي ا٢كُؾوف ابًحدر ا٢كُصى اتتػ آٓل اًّعدًق، ثوشف :اًحدر ا٢كُصى- 

الاؼخياء ضف اًفزق والاس خثٌاء، وا٣كاز حلِلة رحٍك اًض َ  محمد ٍزن اًؾاتدٍن :  ُػ ، هل1062ضف حدود س ية 

  تالد اْكجاز
ِ
اًعدًلى ا

(1)
. 

 

ضف اترخيَ، فلال ( ُػ1237ا٢كخوشف ) ذهٍر اّكربيت :ألمري ذو اًفلار اًحىري- 
(2)

ُو ألخي ا٢كؾغم واًوحَِ ): 

و ذمَوك اًس َد محمد جن ؽيل ٔآفٌدي اًحىري اًعدًلي،  ا٢كىرم ألمري ذو اًفلار اًحىري، وس حة ووساتة،  ُو

 ُػ ، ورابٍ ؤآدتَ ؤآؼخلَ وزوخَ اتًذَ، ووضبٔ ضف ؼز ورفاَُة وس َادة وؼفة 1171اص اٍ س َدٍ ُذا س ية 

و اخو زوحذَ اَتادا َكَا حبَر ظارا اكٔلخوٍن َّل  وؽَوة طمة، و٢كا ثوضف س َدٍ اَتد توٗكٍ اًس َد محمد ٔآفٌدي ُو

و٢كا ثوضف اًس َد محمد ٔآفٌدي . ًعرب ٔآحدُام ؼن الٓخر ساؽة واحدة وسىهنام واحد ضف تُهتم اًىدري ابَّلزجىِة

ة خفرج مػ من خرج من مُص ٕا  انحِة  اص خقي ذو اًفلار ُذا ابًسىين ضف اٗكار ٕا  ٔآن حرض اًفروساًو

ا  ة فاص ى دارا فرُي ة فوخد اٗكار كد سىهنا اًفروساًو ، مث رحػ ابمان ضف ٔآَّيم اًفروساًو اًضام وَنحت نخحَ وداٍر

خبطة ؽاتدٍن وخدد  ا هغامَ، و٢كا حعَت حادزة ؼسىر الاروام اًؾامثهَة مػ ألمراء ا٢كُصًني اًيت خرج فهيا 

ر مث سىن حبارة  ٕاجراُمي تم واًربدٌيس ؤآمراؤضم َنحت داٍر ا٢كذهورة ٔآًضا فامي َنة، فاهخلي ٕا  انحِة ألُز

اًس حػ كاؽات ابَّلحرة واكذىن نخحا  اء واس خىذااب ومجػ ؽدة احزاء مذفركة من اترخي مرآٓة اًزمان َّلجن اّكوزي 

ا ٕا  ٔآن اخ مذَ ا٢كيَة ومات جفبٔة ًوم اًثالَثء ضف َثِن ؼرشٍن رحة من س ية   1221وخط  ا٢كلٍرزي وفرُي

ر ضف مضِد حافي، ودفن ت تة اًحىًرة عاُر كدة إَّلمام  ُػ ، كدَي اًقروب وظَل ؽَََ ضف ظحتِا ابٔلُز

اًضافؾي واكن ٕاوساان حس يا حمحواب ٔكَػ اًياس وحَِ اٙكات مََح اًعفات حسن ا٢كفاوِة وا٢كؾا ة مذوكد 

ظادق اًفراسة ساهن اّكبٔش وكورا ادواب حمدضام، وخَــ من تؾدٍ اًس َد محمد ا٢كؾروف ابًقزاوي ! اًلطية

. اُػ  (ا٢كرزوق هل من اتية س َدٍ ا٢كذهور ًوىوهَ وٗكٍ تقزة حني اكهوا ابًضام
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/  ُػ 1329)ٕا   (م1545/  ُػ  952)كامئة تبٔسامء من ثوًوا مض َخة اًسجادة اًحىًرة شف اًف ة من 

: (1)(م1911

 

. وكدي ذٛك اًخارخي  ( م1545/1546) ُػ 952ضف ؽام : ٔآتو اْكسن مٌعور اًحىرى- 1

 1545/1546من ) ُػ 994 ظفر 14 ٕا  952من ؽام : ٔآتو ا٢كاكرم محمد مشس اٗكٍن ٔآتَغ اًوخَ اًحىرى- 2

 . (م1586 فرباٍر 4ٕا  

 . ( م1599-1598) ُػ 1007ٕا  - من ؟: ٔآتو اًرسور جن محمد جن ؽيل اًحىرى- 3

 ًوهَو 20 ٕا  1598/9) ُػ 1037 صوال 17 ٕا  1007من : ٔآتو ا٢كواُة جن محمد جن ؽيل اًحىرى- 4

 . (م1628

 . ( م1676 ماًو 25) ُػ 1087 رتَػ ألول 12ٕا  - من ؟: ٔآمحد جن ٔآيب اًرسور ٍزن اًؾاتدٍن اًحىرى- 5

 . ( م1713) ُػ 1125ٕا  - من ؟: ٔآتو ا٢كواُة جن محمد ٔآتو اًرسور اًحىرى- 6

 . (م1740/1741) ُػ 1153- من ؟: ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًحىرى- 7

 . ( م1757/1758 ٕا  1740/1741) م 1171 ٕا  1153من : محمد جن ٔآمحد اًحىرى- 8

 . (م1762/1763) ُػ 1176حوايل : محمد جن ؼحد ا٢كيؾم جن ٔآمحد اًحىرى- 9

 . ( م1781 اجًري 7) ُػ 1195 رتَػ اًثاِن 12: ٔآمحد جن محمود جن ٔآمحد اًحىرى- 10

 31- 1781 ٕاجًري 13) ُػ 1196 صؾحان 10 ٕا  1195 رتَػ اًثاِن 18من : محمد اًحىري اًىدري اًحىرى- 11

 . ( م1782ًوًَو 

 . ( م1793 هوزفرب 23 ٕا  1782) ُػ 1208 رتَػ اًثاِن 18 ٕا  1196من : محمد اًحىري اًعقري اًحىرى- 12

 ٕا  فرباٍر 1793دٌسمرب ) 1216 ٕا  ذي اًلؾدة 1208 حامدي ألول 1من : خََي جن محمد اًحىرى- 13

 . ( م1802

 ٕا  هوزفرب 1802فرباٍر ) ُػ 1227 ٕا  آٓخر صوال 1216من ذي اًلؾدة : محمد ٔآتو اًسؾود اًحىرى- 14

 . ( م1812

 ٕا  1812هوزفرب ) ُػ 1271 رحة 17 ٕا  1227َناًة صوال : محمد ٔآفٌدي جن محمد ٔآىب اًسؾود اًحىرى- 15

 . ( م1855 اجًري 5

 12 ٕا  1855 ٕاجًري 13) ُػ 1297 ذي اًلؾدة 17 ٕا  1271 رحة 25من : ؽَل جن محمد اًحىرى- 16

 . ( م1880ٔآنخوجر 

 ٕا  1880 ٔآنخوجر 27) ُػ 1309 حامدي اًثاِن 19 ٕا  1297 ذي اًلؾدة 23من : ؼحد اًحاطف اًحىرى- 17

 . ( م1891 دٌسمرب 21

 ٕا  ٔآوائي ؽام 1891دٌسمرب ) ُػ 1329 ٕا  ٔآوائي ؽام 1309من حامدي اًثاِن : محمد ثوفِق اًحىرى- 18

 . ( م1911

 

                                                 
ف٠َي ػزي حٌَكّٓ ىٞ ٠ٛٔؾ؛ طخ٠ٍن حٌطَق حٌٜٛف١ش فٟ َِٜ فٟ حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘؛  : ِٛلغ حٌٜٛف١ش ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛ ٚ٘ٛ ٔم٩ ػٓ   (1)

 .1995َح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد؛  : ػزي حٌل١ّي فّٟٙ حٌـّخي؛ حٌمخَ٘س: طَؿّش
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: ٔآزسة جراكت ابصا اًحىري
من ألزس اًحىًرة اًعدًلِة مبُص واًيت ًؾود وس هبا ٕا  طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق 

 ؽام من اًرًبس ثضامل مُص300ىزحت ُذٍ ألزسة مٌذ . ريض ٝك ؼهنم
(1)

مبحافغة " مٌَة اًرص َد"، ٕا  

و " معدة"اًقرتَة ثضامل مُص، وثو  ٔآحد رخاَّلت ُذٍ ألزسة مٌعة  ؼحد ٝك ٔآفٌدي "مٌَة ا٢كرصد، ُو

". فذح ٝك تم جراكت"واٗك " جراكت

و ٔآحد مضاُري ؤآؼَان مُص ضف " فذح ٝك جن ؼحدٍ جن جراكت ابصا"اًس َد : ومن مضاُري ُذٍ اًؾائٍك ُو

سؾد ابصا "، وعم واٗكة ا٢كياضي واًزؼمي ا٢كُصي اًضِري "مرمي تًت ؼحدٍ جن جراكت: "اًؾُص اْكدًر، ؤآخذَ

و كائد زورة ؽام "زفَول .   م1919، ُو

ٌَربكوطف، ما ٌضري ٕا  وس حَ اًحىري، حِر ُوظــ " جمٍك اًحَان"ورد ضف حرمجة اًس َد فذح ٝك جراكت ضف 

تبٔهَ
(2)

. ريض ٝك ؼيَ (اًياتقة ا٢كُصي اٙكي ًؾود وس حَ ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق): 

وكد اطَؾيا ؽَل ظورة من خمطوطة ُذٍ اًؾائٍك اًىرمية، اًيت ًؾود وس هبم ٕا  اًض َ  ؽُىس ٔآيب اًروح جن 

اًض َ  حامل اٗكٍن ًؾلوب جن اْكاج محمد جن مل٘ك جن متمي جن صىر جن : صؾحان اًحىري، وضم من ذًرة حفِدٍ

صاهر جن ؼحد ٝك جن ؽُىس ٔآيب اًروح جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك 

جن ؼحد اًرمحن جن إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق ظاحة رسول ٝك ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ؤآهُسَ ضف اًقار ػ 

.  ُػ ، ومت وحًزََِا ابٔلؼلاب واٙكراري888وعم مٌلوٌك ؼن ٔآظَِا ا٢كىذوب س ية . ريض ٝك ؼيَ

 

: وُذا هط ا٥كطوطة خمخُصًا ٢كا ورد  ا

اًض َ  ٍزن اًؾاتدٍن، ٔآ ف اًؾَام، ؤآوحد اًفضال، حامك : صِد اًؾحد اًفلري ٕا  ٝك ثؾا ، ٔآكىض اًلضاة

اًض َ  مشس اٗكٍن، ٔآ ف : ا٢كسَمني، ٔآيب اًرباكت محمد جن س َدان اًؾحد اًفلري ٕا  ٝك ثؾا ، ٔآكىض اًلضاة

اًؾَام، ؤآوحد اًفضال، حامك ا٢كسَمني، جن ؼحد ٝك محمد، اًلر ، اًضافؾي، اًرص َدي، اًضِري وس حَ اًىرمي 

ُذا ضف اًَوم ا٢كحارك حادي ؼرش من صِر حامدى . ابجن ؼطا ٝك، خََفة اْكنك اًؾٍزز تثقر رص َد ا٤كروسة

ُذٍ وس حة هلَت من ٔآظَِا حرف حبرف؛ . ( ُػ888)ألول اٙكي ُو من صِور س ية مثان ومثاهني ومثان ماًة 

و موضوع َتت ًد ذًرة مًسوتني فَِ . خوف اًضَاع هل واًخَــ، ُو

اًؾا٠ك : ثسم ٝك اًرمحن اًرحمي، صِد اًضِود ا٢كسمون آٓخٍر وضم من ٔآُي آكربة، ٔآَنم ًؾرفون ٔآن الًك من

اًؾالمة مشس اٗكٍن محمد ووٗكٍ محمد اْكفٌاوي، ؤآخَِ صلِلَ اجن اًفلَِ مشس اٗكٍن محمد جن اًفلَِ ألخي، 

اًؾدل، ا٢كريض، مشس اٗكٍن محمد ا٢كذهور ٔآؽالٍ، جن اًفلري ٕا  ٝك ثؾا ، اًؾدل، اًرىض، مشس اٗكٍن محمد 

جن اًض َ  جىر جن اًض َ  اًعاُك، اًورع، اًزاُد، اْكَمي،  ف اٗكٍن، داوود جن اًض َ  حامل اٗكٍن 

وهور اٗكٍن ؽيل جن ٍزن اٗكٍن جن هور اٗكٍن ؽيل جن اًض َ  اًعاُك هور اٗكٍن ؽيل . ًؾلوب، ا٢كضار ٕاًََ ٔآؽالٍ

وخرض جن انزص اٗكٍن محمد . جن اًض َ  اًعاُك  ف اٗكٍن داوود جن اًض َ  حامل اٗكٍن، ا٢كضار ٕاًََ ٔآؽالٍ

جن ؽ١ك اٗكٍن سَامين جن ٔآمحد جن ؽ١ك اٗكٍن سَامين جن اًض َ   ف اٗكٍن داوود جن اًض َ  حامل اٗكٍن 

ًؾلوب، ا٢كضار ٕاًََ ٔآؽالٍ، اجن اْكاج محمد جن مل٘ك جن متمي جن صىر جن صاهر جن ؼحد ٝك جن ؽُىس جن صؾحان 

                                                 
 .كخ١ٌخ ٘ٛ أكي َِحوِ ِلخفظش وفَ ح١ٌ٘ن ريٌظخ َِٜ : حٌزٌَْ  (1)

 18ِـٍش حٌز١خْ ٌؼزي حٌَكّٓ حٌزَلٛلٟ ؛ حٌؼيى   (2)
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جن ؽُىس جن داوود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق ظاحة 

. رسول ٝك ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ؤآهُسَ ضف اًقار، ودصَؾَ ريض ٝك ؼيَ

اًض َ  ؼحد اٌَطَــ ظالح، كامس جن اًفلَِ ؽيل جن ؼحد ا٤كسن، ؽَل ٔآتو جىر اًؾمري، : صِد تذٛك لك من

 .محمد جن ؽيل جن محمد عافر، ؽيل جن ؽيل ا٢كرزوطف، وفريضم

 اًفلَِ، اًحارع، اًفاضي، ألدًة، ٔآتو اًؾحاس، صِاب اٗكٍن، ٔآمحد ا٢كلري، اًضافؾي، ؤآخَِ :صِد اًضِود ٔآن

ٔلتََ صِاب اٗكٍن ٔآمحد، وٗكّي ا٤كروم اّكََي اًساسم آكواحًك اًضميس ٔآيب اًرباكت مشس اٗكٍن محمد تثقر 

الاسىٌدًرة، اكن اجن ا٢كرحوم صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن اًض َ  اًعاُك ٍزن اٗكٍن خَــ جن مشس اٗكٍن محمد جن 

هور اٗكٍن ؽيل جن مشس اٗكٍن محمد جن زساج اٗكٍن ٔآيب حفط معر جن اًض َ  اًعاُك، اًورع، اًزاُد، اًؾا٠ك، 

اْكىمي، اًؾدل، ألمني، حامل اٗكٍن ًؾلوب، واجن معَ واٗكُام صلِلَ، ُو اًفلَِ مشس اٗكٍن محمد جن رهن 

واًؾدل ألخي حامل اٗكٍن ًوســ جن اًؾحد . اٗكٍن معر جن اًض َ  اًعاُك ٍزن اٗكٍن خَــ ا٢كذهور ٔآؽالٍ

ألخي صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن هور اٗكٍن ؽيل، واًعدر ألخي اًفلَِ مشس اٗكٍن محمد جن ا٢كرحوم ٍزن اٗكٍن 

اجن مشس اٗكٍن محمد جن هور اٗكٍن ؽيل " اّكد ا٢كذهور"ؼحد اٌَطَــ جن مشس اٗكٍن محمد جن هور اٗكٍن ؽيل 

جن مشس اٗكٍن محمد جن زساج اٗكٍن معر جن اًض َ  اًعاُك حامل اٗكٍن ًؾلوب ا٢كضار ٕاًََ اؽالٍ، واًفلري ٕا  

ٝك اًفلَِ مشس اٗكٍن محمد وصلِلَ صِاب اٗكٍن ٔآمحد وٗكي ا٢كرحوم هور اٗكٍن ؽيل اجن صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن 

جمد اٗكٍن ٕاسامؼَي جن مشس اٗكٍن محمد جن اًض َ  اًطاُر جمد اٗكٍن ٕاسامؼَي جن اًض َ  اًعاُك حامل اٗكٍن 

واًعدر ألخي مشس اٗكٍن محمد جن اًعدر ألخي هور اٗكٍن ؽيل جن زساج اٗكٍن . ًؾلوب ا٢كضار ٕاًََ ٔآؽالٍ

معر جن مشس اٗكٍن محمد جن هور اٗكٍن ؽيل جن اًض َ  اًطاُر ٕاسامؼَي اّكد ا٢كذهور وٗك اًض َ  حامل اٗكٍن 

ًؾلوب ا٢كضار ٕاًََ ٔآؽالٍ، وهور اٗكٍن ؽيل جن صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن صِاب اٗكٍن ٔآمحد اًؾغمي جن هور اٗكٍن 

ٍزن اٗكٍن ٔآيب جىر جن ا٢كرحوم اًض َ  ٍزن اٗكٍن ٔآيب . ؽيل جن محمد جن اًض َ  اًطاُر ٕاسامؼَي اّكد ا٢كذهور

وصِاب اٗكٍن ٔآمحد جن حامل اٗكٍن ًوســ جن خفر اٗكٍن جن ٔآيب . ٔآًضًا خفر اٗكٍن اجن ؼامثن جن ٔآيب جىر. جىر

واْكاج مشس اٗكٍن جن محمد جن حامل اٗكٍن ًوســ جن ؽ١ك اٗكٍن سَامين جن ٔآيب جىر اّكد . جىر اّكد ا٢كذهور

وزٍن اٗكٍن ؼحد اٌَطَــ جن خفر . ا٢كذهور جن اْكاج محمد اًضِري ابًؾليب جن اًض َ  حامل اٗكٍن ا٢كضار ٕاًََ

اٗكٍن ؼامثن جن اًض َ  اًعاُك مشس اٗكٍن محمد جن اًض َ  اًعاُك جمد اٗكٍن ٕاسامؼَي جن اْكاج محمد اًضِري 

واًض َ  خاد ٝك جن ٔآمحد جن اْكاج محمد داوود اًحىري، وداوود جن اًض َ  داوود جن . ابًؾليب ا٢كذهور ٔآؽالٍ

(ً وش)اْكاج داوود اًحىري، وحسن جن ؽيل 
(1)

واًؾالمة اًؾمدة ا٢كؤرخ اًزاُد اًض َ  ؼحد ا٢كؾطي .  اًحىري

مث ٕان اًض َ  ٔآمحد جراكت جن اًض َ  . عافر ا٢كوًــ، ووٗكٍ محمد ا٢كاًًك عافر، واًؾالمة اًض َ  ٔآمحد عافر

مث ٕان اًض َ  ؼحدٍ . ؼحدٍ جن اْكاج ٔآمحد ٔآؼلة اًؾمدة اًخايل ًىذاب ٝك اًض َ  ؼحدٍ، وصلِلَِ محمد، وؽُىس

ٔآمحد، ومحمد، ؤآما اًفلَِ اًفاضي اًض َ  محمد ٔآؼلة ػ تؾد وٗكٍ محمد اْكفٌاوي ػ : جني اًض َ  ٔآمحد ٔآؼلة

. اُػ . ابرك ٝك ضف اًفروع نام ابرك ضف ألظول. اًؾمدة اًلار  ٌَلرٔآن اًض َ  محمد جراكت

 

 

 

                                                 
 .وٍّش غ١َ ٚحٟلش فٟ حٌّوط١ٛ؛ ٌٖٚ٘ ٟ٘ ألَد لَحءس ٌٙخ   (1)
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: ظورة من ٔآحزاء من ا٥كطوط
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: (1)"َخالِفِّة حرخا"تيو محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق تػ 
اج تعؾَد مُص" حرخا"حٌوب مدًية " آكاَلِفِّة"ثلػ كًرة  مدا ة ابًضفة اًقرتَة ٍهنر اًيَي مبحافغة سُو

(2)
 ،

جنػ آكالفِة اًؾبوز، وجنػ اّكًرو، وجنػ : "ثخىون من ؽدد من اًيبوع هذهر مهنم. آكَََِفيّ : واًًس حة ٕاٍهيا

ومن . وثلطن  ا ؽائالت ًؾود وس هبم ٕا  محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام". حِاوي، وجنػ اًس يبق

ٔآمحد جن "، وواٗكٍ اًؾالمة "اًض َ  ٔآتو اًوفا اًرشكاوي آكَويت"ٔآصِر ٔآؽالم ثٜك اًؾائالت اًحىًرة اًعدًلِة 

وابًلسم آكاص ابً امج من اًىذاب ٔآوردان حرمجة الك من اًض َخني ا٢كذهورٍن، وسلٌا ٔآدٌك نثرية ".  كاوي

. ثفِد تًسخهتام ٕا  اًعدًق الٔنرب آكََفة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

: ما خمخُصٍ ٔآن (من ٔآُي اًلرن اًؾرشٍن ا٢كَالدي)ٌَس َد محمد جن ؼحد اًواحد " اًس َــ اًحخار"خاء ضف نخاب 

و اًيازل مباكن مّساٍ "ٔآمحد جن حًرو"من رخال آٓل ٔآيب جىر اًعدًق  و ثلًرحًا ًلعد " ُوارة"، ُو خالفِة "ُو

ا٢كذهور، " ٔآمحد جن حًرو"اًض َ  ٔآتو اًوفا اًرشكاوي من ذًرة : ؛ حِر خاء ابًىذاب ٕاصارة ٕا  ٔآن"حرخا

. واٙكي ًؾود وس حَ ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

اًسانيني تيبػ اّكروي خبالفِة حرخا، واٙكي رحي من فروؼِم حامؽة ٕا  " اّكًروات" آٓل اّكروي :وًىن

ٔآسوان؛ ٕامنا ًؾود وس هبم ٕا  كدٍَك اّكؾافرة اْكس ًَِة اًِامشَة، نام عم صِرة اًلوم تُهنم وتٌَُ – إبدفو " اًلكح"

 ُػ، ٔآن 1331وعم ا٢كيلوٌك ؼن ا٢كضبرة اًربزجنَة؛ وا٢كًسوخة س ية  (ا٢كضبرة اًربزخِة)خرياَنم، ونام خاء ضف 

آٓل اّكروي ُؤَّلء من ذًرة اًس َد راحج جن اًس َد محمد جن اًس َد ؼامر جن اًس َد ؽيل جن اًس َد صِاب اٗكٍن 

مثَام خاء ضف - ومسانهنم ابًلكح، و وارة . جن اًس َد نامل اٗكٍن جن اًس َد محمد ٔآتو حؾافر اّكؾفري اْكسُين

. ًوكوؼِا ابًلرب من دَّير كدائي اًِوارة" خالفِة حرخا"ًوؾهل ٔآًضًا ًلعد  وارة ُذٍ – اًس َــ اًحخار 

 

 (اّكًروات اّكؾافرة من ا٢كضبرة اًربزخِة)

                                                 
ح١ٌٔف حٌزظخٍ فٟ ِٓ ِٔي َِٜ ِٓ " وظخد ؛   (ِٓ ِوط١ٛخص أٔٔخد حٌـؼخفَس فٟ َِٜ )حٌّ٘ـَس حٌٕؼّخ١ٔش حٌـؼف٠َش حٌٜي٠م١ش   (1)

؛ وٌٌه حٌّٜخىٍ حٌوخٛش رظَحؿُ ح١ٌ٘ن أكّي رٓ َٗلخٚٞ ٌٚٚيٖ أرٛ حٌٛفخ  37ٛـ  حٌٛحكيٌّلّي رٓ ػزي "  حٌؼَد ٚح٤َٗحف ٚح٤ٜٔخٍ

 ؛ حٌّٛٓٛػش حٌٜٛف١ش ٌؼزي حٌّٕؼُ حٌلفٕٟ 135/ 1ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ : حٔظَ" حٌزىَٞ ٚحٌٜي٠مٟ"حٌَ٘لخٚٞ ٚحٌظٟ طؼزض  ٌُٙ أٌمخد

 ؛  ١ًٔ 243/ 1 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 372/ 1 ؛  حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش ٚحٌّؼَرش 62/ 1 ؛ ِؼـُ أػ٩َ ٗؼَحء حٌّيف حٌٕزٛٞ 1/240-241

 286/ 1حٌو١َحص حٌٍّّٛٓش ر٠ِخٍس أً٘ حٌز١ض ٚحٌٜخٌل١ٓ رَّٜ حٌّلَٚٓش 

أٍٛٙخ ِٓ طٛحرغ ؿَؿخ ؛ ػُ فٍٜض ػٕٙخ فٟ حٌؼٙي حٌؼؼّخٟٔ ؛ رخُٓ حٌو١ٍف١ش ؛ وّخ ٍٚىص فٟ ىفخطَ حٌَُٚٔخِش حٌمي٠ّش ؛ ػُ : حٌو٩ف١ش  (2)

 115/ 4 ٘ـ ربّٓٙخ حٌلخٌٝ ؛ ٘ىٌح ٍٚى فٟ حٌمخِّٛ حٌـغَحفٟ ٌٍز٩ى ح٠ٌَّٜش 1231ٍٚىص فٟ طخ٠ٍن ٕٓش 
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حدث  ا ثداخي، حِر ٔآن خد آٓل اّكروي اٙكٍن " اًس َــ اًحخار" ًؾي ا٢كؾَومة اًواردة جىذاب :وُيا هلول

. وٝك ٔآؽ١ك. ابًلكح ًؾود ٔآظهل ٕا  خالفِة حرخا، ًوُس اًؾىس، ووس حَ حؾفري حسُين ًوُس جىري كر 

ؤآما تحلِة جنوع آكالفِة اًؾبوز ِبرخا ثوخد ؽائالت نثرية من ذًرة محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام، 

ومهنم آٓل اًرشكاوي؛ وضم كوم اًض َ  ٔآتو اًوفا اًرشكاوي، وؽائالت ٔآخرى من تين معومة آٓل اًرشكاوي، وهلم 

. حمافغة كٌا– مبرنز جنػ حامدي " جنػ اًض َ  اًرشكاوي"فرع تػ 
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: هحذة ؼن آٓل اًعدًق تحالد اًضام
َنر "تالد اًضام اكهت وما زاًت رموى ٔآفئدة آٓل اًعدًق، وَمَِاِحرضم، كدميًا وحدًثًا، فلد خاء ضف نخاب 

اٙكُة ضف اترخي حَة
"

ًوخد كوم من ٔآوَّلد - ضف اًلرن آكامس اًِبري –  ٔآن تلضاء كسطون تحالد اًضام 

طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ؤآوَّلد محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، 

وكسطون ُذٍ ثلػ ضف كضاء حَة ثسورَّي ابًضام
(1)

وكد دفن اًؾالمة اًفلَِ ؼحد اًرمحن جن اًفلَِ اًلامس جن . 

اًضَِد محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق تحالد اًضام ضف مٌطلة اًفدٍن
(2)

، وعم اًَوم جسمى حمافغة ا٢كفرق، ثضامل 

 ق ألردن ابًضام، وكِي اهَ ثوضف تحُت ا٢كلدس
(3)

زار  ، وكِي اب٢كدًية ا٢كيورة، ًوىن كرٍب الٓن موحود ٍو

. اب٢كفرق ابٔلردن

تُت ا٢كلدس، ودمضق، : وكد ثواًت رحالت آٓل ٔآيب جىر اًعدًق وصمراهتم ًحالد اًضام، وخاظة مٌاطق

زة، وحامة .  وحروي ًيا نخة اً امج واًخارخي سريًا ًؾغامء من آٓل اًعدًق تحالد اًضام. ـو

آٓل اًحىري : ثوخد تحالد اًضام ؽائالت نثرية ثًمتي ٕا  اًؾ ة اًحىًرة، واًسالٌك اًعدًلِة اًىرمية، مهنم

وآٓل . تدمضق، وضم ٔآحفاد تُت اًسادة اًحىًرة، ؤآس حاط تين اْكسن جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم

وآٓل اًحىري حبامة، وضم ٔآحفاد اًض َ  زسي . اًحىري ابًلدس وآكََي، وضم ذًرة اًس َد هور اٗكٍن اًحىري

وكد ُاحر تؾغ من رخاَّلت اًسالٌك اًعدًلِة من اًضام ٕا  . وفريضم من ذراري آٓل اًعدًق. اٗكٍن اًحىري

. اًلسطيطًَِة ؽامصة آكالفة اًؾامثهَة ت هَا، ومهنم من رحػ ومهنم من تلي  ا

 

: آٓل اًحىري تدمضق اًضام ثسورَّي

ًيدس حون ٕايل تُت . آٓل اًحىري، عم ؽائٍك من نربَّيت ؽائالت دمضق اًضام، ومن ٔآؼركِا ٔآحسااًب ؤآوساابً 

اًض َ  ٔآمحد ٍزن اٗكٍن ٔآيب اًؾحاس جن محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن ): اًسادة اًحىًرة، ذًرة

جن ؼوض  اء اٗكٍن جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن ٔآيب 

إَّل اق جنم اٗكٍن محمد جن ٔآيب ا٢كاكرم ؽُىس ٔآيب اًروح جن ٔآيب ا٤كامد صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن 

. (هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

ُاحر ٔآخدادضم من مُص ٕايل تالد اًضام، فاس خلر ٔآفَهبم تدمضق اًضام، وتؾضِم ُاحر ً هَا ملر آكالفة 

وخرج من ُذٍ ألزسة ؽَامء مضاُري، . فَسطني، وٕايل ت٘كان ٔآخرىٕا   اًؾامثهَة ضف ؼُصضم، ومهنم من رحي

اًض َ  اّكََي اًؾالمة معطفى جن نامل اٗكٍن آكَويت اًعدًلي، جمدد : ورخال من ٔآؽالم ؼُصضم، مهنم

اًض َ  اًؾا٠ك ٔآسؾد ابصا اًحىري، واًس َد وسُة ابصا اًحىري اٙكي اكن من : ومهنم. اًطًرلة آكَوثَة اًعوفِة

وكد ذهران ؽدة حرامج ٢كضاُري ُذا اًحُت ضف اّكزء . ٔآجرز مٌاضيل سورَّي ضد الاحذالل اًفرويس، وفريضم اًىثري

. آكاص ابً امج وا٢كضاُري ابًىذاب

                                                 
 344/ 1َٔٙ حٌٌ٘ذ فٟ طخ٠ٍن كٍذ   (1)

 240/ 4ِؼـُ حٌزٍيحْ   (2)

 303/ 1ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص   (3)
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ظاُك، ؤآمحد، ومحمد، تيو اًس َد : ًؤلزسة مضبرة وسة، مت وسخِا ٔلحد فروع ُذٍ ألزسة، وضم اًسادة

خََي جن محمد جن محمد جن حسني جن محمد جن ؽيل جن نامل اٗكٍن جن حمي اٗكٍن جن تدر اٗكٍن محمد ا٢كُصي جن 

اًرشًفة فاطمة : اًض َ  انزص اٗكٍن محمد جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن اًحىري، ؤآم اًس َد ٔآمحد ٍزن اٗكٍن اًحىري عم

وُحرر اًًسة ابذن اًس َد ٔآمحد مس١ك ٔآفٌدي اًىزجري هلِة اًسادات أل اف تدمضق . اْكسًِة اًِامشَة

اًضام
(1)

 .

 

 
 (ظورة من حزء من مضبرة وسة آٓل اًحىري )

 

" اًروض اًخسام ضف ٔآصِر اًحطون اًلرص َة ابًضام"وكد خاء ذهر اًحىًرون ُؤَّلء اٙكٍن تدمضق ضف نخاب 

ومن اًلرص َني اًحىًرني ذًرة س َدان إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق : ٌَس َد محمد ٔآتو اًِدى اًعَادي اًرفاؼي؛ فلِي

                                                 
 .٠ٍٛٓخ– حٌّ٘ـَس ِٓ ِلفٛظخص ح١ٌٔي ح٠ٌَ٘ف حٌٕٔخرش حٌيوظٍٛ ِلّي ١َِٕ ح٠ٌٛ٘ىٟ حٌل١ٕٟٔ   (1)
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ا من دَّير اًضام، وهلم ذًي طوًي  ريض ٝك ؼيَ؛ مهنم تدمضق ؽائٍك صِرية نثرية اًؾدد؛ ومهنم حبامة وفرُي

ا، وَكِم ٔآخالء جنحاء مبُص وضف ا٢كدًية ا٢كيورة وفرُي
(1)

 .

 

ؤلزسة آٓل اًحىري اترخي ؼغمي ومرشف ضف هجاد اًفروس َني ا٤كخَني ًحالد اًضام، وهدِجة ّكِادضم وحزمعِم 

ٌَثورة ضد ا٤كخي اًفرويس، كام الاحذالل اًفرويس إبحراق اْكي اٙكي ًلطن تَ آٓل اًحىري، فاحرق متامًا، 

، ثذنريا  ذٍ اْكادزة ألٍظة، ومازال ٕايل اًَوم  ذا "يح اْكًرلة: "وهدِجة ًِذا اٗكمار، فلد مت ثقَري امسَ ٕايل

و تدمضق هحذٍ ؼن ُذٍ ألزسة، " اًيفحة ا٢كسىِة مبؾرفة ٔآزس دمضق اًلرص َة"وكد ذهر ضف نخاب . الامس، ُو

ذا هط ما ورد ُو
(2)

اًحىري من ألزس اًؾَمَة اًؾًرلة ضف دمضق اًضِرية ابًرشف، من اظول مُصًة من ):

سالٌك اًعحايب اّكََي ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وهلم وس حة اس حاط ٕا  س َدان اْكسن جن ؽيل جن ايب 

طاًة، وٕا  س َدان اْكسني، من طًرق اًسادة ال اًيُصي اْكسُين نام راًخَ ضف تؾغ اتًَــ اًس َد معطفى 

ثو  مهنم هلاتة الا اف ضف دمضق اًس َد . اًحىري اٙكي اكن ًوكػ دامئا تؾحارة س ح  ال اْكسن و اْكسني

ؽيل جن محمد انزص اٗكٍن اًحىري، و اكن اخر من ثوَّلُا مبُص اًس َد محمد ثوفِق اًحىري مث اْكس ين 

فاًؾمري، ًوِذٍ الازسة ٔآتياء معومة ضف حامٍ، وهلم نخاب وسة خََي ٍرصف ا  اًلرن اْكادي ؼرش، وؽَََ 

. اُػ (خطوط هلداء ال اًىِالِن، ومفايت ال اْكٍرري، وهلداء ال اًؾَواِن، وهلداء ال محزة اْكسُين، وفريضم

 

:  ومن ٔآصِر رخاَّلت ٔآزسة آٓل اًحىري تدمضق

. ٔآمحد جن نامل اٗكٍن، كايض اًلضاة، ىًزي اًلسطيطًَِة، وكد ويل كضاء مىة

.  ٔآسؾد جن ٔآمحد جن نامل اٗكٍن، ظدر ٔآؼَان دمضق ضف زماهَ، وكايض اًلدس

. خََي جن ٔآسؾد جن ٔآمحد جن نامل اٗكٍن، كايض اًلضاة، وىًزي اًلسطيطًَِة ، وكايض دمضق

اًس َد وسُة ابصا اًحىري، اٙكي اكد ٔآن ًخوج مَاكً ؽَل تالد سورَّي، وكد مسي ابمسَ صارع من ٔآنرب صوارع 

. دمضق

 

: ٔآحفاد اًض َ  زسي اٗكٍن حبامة، ثسورَّي اًضام
جىر اًعدًق ريض ٝك  س َدان ٔآيب اًسورًة تضػ ؽائالت ؼًرلة، ًؾود وس هبم ٕا " حامة"حمافغة  ثوخد ضف

اًض َ  زسي اٗكٍن، ): وضم زالزة ٕاخوة كدم ٔآخدادضم ؼيَ، ؤآظَِم من مُص، من تُت اًسادة اًحىًرة، حِر

ٕا  حامة مٌذ تضؾة كرون، واًَوم هلم ذراري ُنرث، مبحافغة  (محمد اًض َ  ؤآخَِ اًض َ  سؾد اٗكٍن، ؤآخَِ

. حامة ثسورَّي

، ووس هبم (ص َ  اًقيامة، ؤآسؾد جىري ـيامة، ؤآسؾد اًحىري، وفِاض ـيامة): ؤآسامء ُذٍ اًؾائالت عم

و حرد كدمي وموزق من كدي ؽدد نثري من ؽَامء وهلداء اًضام، ومت َتٍرٍر  حمفوظ ومدون ضف حرد وس هبم، ُو

حبضور وصِادة صِود من تين معومة اًض َ  زسي اٗكٍن من مُص، اٙكٍن كدموا من مُص ٔلخي ٔآن ٌضِدوا 

ذا تَان ثسَسٍك وسة اًض َ  زسي اٗكٍن .  ُػ1015واًوزَلة مؤرخة ؽام . تعحة اهدساب تين معومهتم هلم ُو

                                                 
 25حٌَٚٝ حٌزٔخَ فٟ أَٗٙ حٌزطْٛ حٌم١َٗش رخٌ٘خَ ٛـ   (1)

حٌٕفلش حٌّٔى١ش رّؼَفش أَٓ ىِ٘ك حٌم١َٗش ٌٍزخكغ فئحى رٓ فُٛٞ حٌطَحرٍٟٔ ؛ رلغ ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ح٦ٔظَٔض؛  ِٛلغ ى١ًٌ ٠ٍٛٓخ   (2)

 ػٍٝ حٌ٘زىش حٌؼٕىزٛط١ش
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ٔآتياء اًض َ   (اًض َ  زسي اٗكٍن اًحىري، وٕاخوثَ سؾد اٗكٍن، ومحمد): وٕاخوثَ، نام خاءت ضف وزَلة اًًسة

محمد جن ٔآمحد جن اًض َ  ٔآمحد ٍزن اٗكٍن ٔآيب اًؾحاس جن محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد صِاب اٗكٍن جن محمد انزص 

اٗكٍن جن ؼوض  اء اٗكٍن جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن 

ٔآيب إَّل اق جنم اٗكٍن محمد جن ٔآيب ا٢كاكرم ؽُىس ٔآيب اًروح جن ٔآيب ا٤كامد صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد 

. جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

ذٍ ظورة ّكزء من حرد وسة ُذٍ اًؾائٍك : ُو
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ٌَس َد " اًروض اًخسام ضف ٔآصِر اًحطون اًلرص َة ابًضام"وكد خاء ذهر اًحىًرون ُؤَّلء اٙكٍن حبامة ضف نخاب 

ومن اًلرص َني اًحىًرني ذًرة س َدان إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق ريض : محمد ٔآتو اًِدى اًعَادي اًرفاؼي؛ فلِي

ا من دَّير اًضام، وهلم ذًي طوًي مبُص وضف  ٝك ؼيَ؛ مهنم تدمضق ؽائٍك صِرية نثرية اًؾدد؛ ومهنم حبامة وفرُي

ا، وَكِم ٔآخالء جنحاء ا٢كدًية ا٢كيورة وفرُي
(1)

 .

                                                 
 25حٌَٚٝ حٌزٔخَ فٟ أَٗٙ حٌزطْٛ حٌم١َٗش رخٌ٘خَ ٛـ   (1)
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: آٓل اًحىري ابًلدس اًرشًــ، وآكََي، وفَسطني
 

فلال" مداحر ضف اًخارخي ا٢كلديس اْكدًر"َتدث ؼهنم اًس َد ثضري جراكت ضف نخاتَ 
(1)

 :

جضري جسالت حموكة اًلدس ٕا  ٔآن ؽائٍك اًحىري اس خلرت ضف مدًية آكََي مٌذ ٔآواخر اًلرن اًؾا  اًِبري، 

 م، حِر ثدل اْكبج ؽَل 1617/ ُػ 1026واكن ٔآول من ذهر من ٔآؼَاَنا اًض َ  مشس اٗكٍن اًحىري ؽام 

ذا ًؾين ٔآَنا ٠ك حىن من . ٔآهَ اكن راخسًا ضف ا٢كدًية كدي ذٛك جىثري واكهت ؽائٍك اًحىري من طائفة ا٣كاورٍن، ُو

اًض َ  خََي جن ا٢كرحوم مشس اٗكٍن من ٔآوَّلد هور : وُذهر مهنم ٔآًضاً  وٕامنا من اًؾرب الٔهراد وَّل من اٍمتظَة

وٕاذا اف ضيا ٔآن ؽائٍك اًحىري ثًمتي ٕا  مُص، فلد ٍىون هور .  م 1660/ُػ1070اٗكٍن اًضِري ابًحىري ؽام 

ٔآحد ٔآخداد اًض َ  - اٗكٍن ا٢كذهور كد رحي ٕا  آكََي ضف هفس اًف ة اًيت رحي فهيا اًض َ  تدر اٗكٍن محمد 

 .من مُص ٕا  اًضام، ًىٌين ٠ك ٔآؽرث ؽَل دًَي ؽَل ذٛك - معطفى اًحىري 

وكد ساطمت ؽائٍك اًحىري ضف اْكَاة اًؾامة من خالل ثوٍهيا تؾغ اًوعائــ ، ومضارنة ٔآؼَاَنا ضف فغ 

وجضري اًسجالت ٕا  ؽالكات ٔآكارما هفر من اًؾائٍك مػ جتار ضف . آكالفات، وجسوًة اًزناؽات ضف مدًية آكََي

 .اًلاُرة، وٕا  اس خلرار هفر آٓخر مهنم ضف اًلدس 

 

ثوراث ٔآتياء ؽائٍك اًحىري اًؾدًد من اًوعائــ اٗكًًِة ضف ا٢كسجد إَّلجراُظي، فلد : ا٢كضارنة ضف اْكَاة اًؾامة 

ؽنُّي اًض َ  مشس اٗكٍن اًحىري ٔآوائي اًلرن اْكادي ؼرش اًِبري ضف وعَفة ثالوة اًلرآٓن اًىرمي جرتؾة رمرابن 

 م  1617/ ُػ1026ضف ثٜك اًوعَفة ٔآًضًا ؽام  (خََي، وجحازي)سَطان ضف ا٢كسجد إَّلجراُظي، وؽنُي وٗكاٍ 

 .مث ثوارهثا تؾدضم جىًرون آٓخرون

ا من  واكهت رواثة اًوعَفة ا٢كذهورة حرد من ألس خاهة، حِر اكن اًلراء ًوَّكون من ًيوب ؼهنم ضف ٕاحضاُر

ا ؽام . اًؾامصة لك ؽام   م ومت ثوهَي 1641/ ُػ1051وكد ثو  اًض َ  محمود جن مشس اٗكٍن اًحىري ٕاحضاُر

ا ؽام  .  م 1669/ ُػ 1079صلِلَ ظاُك إبحضاُر

ضف وعَفة كراءة " اًض َ  ٔآمحد جن ا٢كرحوم اًض َ  ظاُك اًحىري آكََيل" م ؽني 1679/ ُػ1090وضف ؽام 

حػ اًرشًــ ضف لك ًوم ابْكرضة إَّلجراُظَة، اًيت وكــ ؽَهيا اًض َ  ٔآمحد اًؾامري وكفًا، وذٛك ؼوضًا ؼن  اًس ُ

 .اًض َ  خََي، واًض َ  محمود اًحىري؛ حبنك وفاهتام : معََ

" رئُس ا٢كؤذهني حبرم اًس َد آكََي" م، ضف وعَفة 1643/ ُػ1053وؽني اًض َ  مشس اٗكٍن اًحىري ؽام 

 م، فامي ٔآظحح اًض َ  خََي ُمعّدرًا 1658/ ُػ 1068ؽَََ اًسالم، مث اهخلَت ثٜك اًوعَفة ٕا  اتيَ ظاُك ؽام 

وؽنّي اًض َ  خََي ملرئًا، ًخلاىض رواثة من ًرػ وكفِات مًسوتة ٕا  معطفى ابصا ضف . ابْكرم إَّلجراُظي

ام  م خععت هلام حعة من 1654/ ُػ 1065وضف ؽام . انتَس، وؼحد اًلادر اْكٍرري ضف اًلدس، وفرُي

 وثحني ٕاحدى اْكبج ٔآن اًض َ  مشس اٗكٍن اكن انعرًا ؽَل وكــ . ٔآوكاف اْكرم إَّلجراُظي اًاكئية ضف دمضق 

 . م 1633/ ُػ1043اًض َ  ٔآمحد جن ؼامرة آكََيل ؽام 

                                                 
 121-102/ 1ِزخكغ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌّميٟٓ حٌلي٠غ ٌز١َ٘ رَوخص   (1)
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واكن ٔآؼَان آٓل اًحىري ٌضارهون ضف اًوفود اًيت اكهت ثخجَ ٕا  حمافظ اًلدس وكاضهيا؛ ًؾرض مطاًة، 

 م ثوخَ اًض َ  خََي جن مشس اٗكٍن اًحىري، ؤآخٍو محمود، 1636/ ُػ 1045ففي ؽام . ومؾاّكة كضاَّي ؽامة

ام من  ًخلدمي صىوى ضد " اًسادة آكدام ترضاحئ ألهخِاء اًىرام مبدًية اًس َد آكََي"، و"ا٢كضاخي"مػ فرُي

 م ثوخَ اًض َ  خََي اًحىري، ؤآخٍو ظاُك، مضن وفد ًخلدمي 1652/ ُػ1062 وضف ؽام .ظواب  ا٢كدًية

ام من موعفي 1658/ ُػ 1068وضف ؽام . صىوى ضد مذويل وكــ خََي اًرمحن   م  ثوّخَ ا٢كذهوران مػ فرُي

 م ًخلدمي صىوى ضد 1675/ ُػ 1086وثوهجا ضف ؽام . اْكرم ًخلدمي احذجاج ؽَل مطاًحهتم تدفػ حاكًَــ ؼرفِة

 م مضن وفد ٌَمطاًحة تؾدم 1701/ ُػ 1112 ٔآما اًض َ  ٔآمحد اًحىري فلد ثوخَ ؽام .نخحة وكــ آكََي

 ُػ 1126وثوخَ ٔآمحد ؽام . ٕاحداث وعائــ خدًدة ضف وكــ اْكرم إَّلجراُظي من ابب الاكذعاد ضف اًيفلات 

 . م مضن وفد خََيل ٕا  اًلدس ًزتهَة دروٌش آٓفا دزدار كَؾة آكََي 1714/

ومن ٔآؽالم اًحىًرني اٙكٍن جرزوا ضف اْكَاة اًؾامة ضف اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري مفيت مدًية آكََي اًض َ  

واكن كد اتخيل توفاة وٗكٍ ٔآمحد ضف ص َخوخذَ، فذلدم كايض اًلدس تطَة . محمد ٔآمني ٔآفٌدي اٗكاري اًحىري

 .ٕا  اًسَطات اًؾامثهَة ٢كواظٍك زصف راثة ا٢كخوشف

 

جضري جسالت اًلدس ٕا  وكوع نثري من اًفنت واًزناؽات تني اًطوائــ آكََََة اًرئُسة : اًفنت واًزناؽات 

طائفة اٍمتظَة، وطائفة الٔهراد، وطائفة ا٣كاورٍن، ضف اًلرهني اْكادي ؼرش، واًثاِن ؼرش : اًثالث، وعم

 م تني طائفة 1648/ ُػ1058واكهت لك فذية ثًهتىي تعَح، ومن ذٛك ظَح ُآجرم ؽام . اًِبًرني ثضك خاص

دم مٌازل، وَنة ٔآموال وتؾد ٔآن مت . ا٣كاورٍن، وطائفة اٍمتظَة تؾد وكوع فذية تُهنام ٔآدت ٕا  سلوط كذَل، ُو

واكن اًض َ  خََي . اَّلثفاق ؽَل دفػ اٗكَّيت، اثفق اًفًرلان ؽَل ٔآن ًدفػ ا٣كاورون ٌَمتظَة مخسة آَّٓلف ـرش

 .ٔآحد مٌدويب طائفذَ ضف اًعَح- من ٔآاكجر طائفة ا٣كاورٍن اب٢كدًية - جن مشس اٗكٍن اًحىري 

 

 م  هرم ضف ٔآرض 1711/ ُػ1122ومن ألرايض اًيت اكهت ضف حوزة آٓل اًحىري ضف آكََي ؽام : ؼلارات اًؾائٍك

اص ى ؽام " اْكاج محمود جن ا٢كرحوم اًض َ  مشس اٗكٍن اًحىري آكََيل"وثفِد جحة  ؼَة تبٔن . تين سَمي

: دار ٔآتو ظاُك اًلظري، و كاً : ا٤كدودة كدٍكً " دار اًحَم" م حعة من اٗكار ا٢كؾروفة تػ 1810/ ُػ1225

رابً : اًزكاق، ودار اًحَم اًثاهَة، وصامَّلً  دار اًحىري ا٢كض ي، : حاظي اًس َد آكََي، ودار ٕاجراُمي اًحىري، ـو

 م ورد ذهر دار اًض َ  ؼحد 1827/ ُػ 1242وضف ؽام . ؤآوَّلد معَ، وتَ اًحاب،  نة ا٢كض ي ومن ٌرشنَ

 .اًلادر اًحىري خب  اًلَؾة ضف آكََي 

 

ا فَسطني : اًحىًرون ضف مُص ثفِد اًسجالت تبٔن مدًية آكََي اكهت مؾربًا ًىثري من اًحضائػ اًيت ثعدُر

ومن اْكبج . ٌساطمون ضف اًخجارة واًخعدٍر- نقريضم من ٔآُي آكََي - واكن اًحىًرون . واًضام ٕا  مُص

 م ثفِد تبٔن اًض َ  ظاُك اًحىري آكََيل اكن 1666/ ُػ1077جحة ظادرة ؽام : ا٢كخؾَلة  ذا آكعوص

 .موحودًا ضف اًلاُرة كدي اترخيَ 

 م ثوضف سَمي جن ٔآمحد اًحىري آكََيل ضف اًلاُرة، حِر اكن ٍزاول اًخجارة مػ 1769/ ُػ 1183وضف ؽام 

وثفِد جحة ٔآخرى ٔآن اًض َ  ٕاسامؼَي اًحىري آكََيل جن اًض َ  طَ اًحىري آكََيل اكن ضف .  اكء مُصًني
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اب جن ؼحد رتَ 1800/  ُػ1215وضف ؽام .  م 1795/ ُػ 1209اًلاُرة ؽام   م حزوج اًض َ  ؼحد اًُو

ٔآظدكِا ؼرشٍن ًزطة، اْكال ًِا من ذٛك مخسة . ا٢كُصي، مبخطوتخَ ؽائضة تًت سَامين اًحىري، ا٢كرٔآة اًاكمٍك

. ؼرش ُزًطة، واًحاطف تؾد اْكال ػ وكدٍر مخسة ؼرش ًزطة ػ مؤخٍك ًِا ؽَل اًزوج ٕا  ٔآكرب ٔآحد ألخَني

. زّوهجا اًس َد معطفى ٔآتو كادًرة ابًواكٌك ؼهنا، ثضِادة وثؾًرــ اْكاج محمود َُك، ومعطفى، زحواًت  ؼَاً 

 

ؽدا ؼن دخول اًلدس ثضك ؽاجر  دف اًخجارة ٔآو ٕاحراء مؾامالت رمسَة، اس خلر هفر : اًحىًرون ضف اًلدس

ٔآمحد ٔآفٌدي “من ؽائٍك اًحىري آكََََة ضف اًلدس مٌذ ٔآواخر اًلرن اْكادي ؼرش اًِبري، حِر ورد ذهر 

 1099 م واٙكي ؽنُي وظًَا ؽَل ٔآًخام ٕاجراُمي اًحىري ؽام 1676/ ُػ 1087ابًلدس اًرشًــ ؽام ” جىري زادٍ

 . م 1688/ُػ 

ٕاَّل ٔآن ٕاكامة ُؤَّلء ضف اًلدس ٠ك متيؾِم من مرياث وعَفة واٗكضم هكلر  ضف ا٢كسجد إَّلجراُظي؛ اسدٌادًا ٕا  هغام 

واكن . ثورًر اًوعائــ اًؾامثِن، وابًطحػ اكن ظاحة اًوعَفة ضف ُذٍ اْكاٌك ًيُة ؼيَ من ًلوم  ا َكًَا 

وضف ؽام .  م 1696/ ُػ1107اًض َ  خََي اًحىري ا٢كذهور ٔآؽالٍ، كد اس خلر ضف اًلدس وثوضف فهيا ؽام 

 م تَؾت حعة ٔآًخامَ 1771/ ُػ1184 م ثوضف ٔآمحد جن سَمي اًحىري ضف اًلدس، وضف ؽام 1767/ ُػ1180

ضف حاهورة ؽائٍك اًحىري ضف حارة اًسؾدًة ًإلهفاق ؽَهيم، وعم ٔآحد ؼرش كرياطًا، من ٔآظي اكمي ضف مجَػ 

فرن ا٢كرحوم ظيػ ٝك ٔآفٌدي آكاٗكي، : اْكاهورة آكرتة، اًاكئية مبحٍك تين ًزد، سفي ا٢كيارة إكراء ا٤كدودة كدٍكً 

رابً : اٗكرب اًساٛك، وتَ ابب اْكاهورة، وصامَّلً : و كاً   .خامػ إكراء : اْكوش، ـو

و ٔآمحد اًحىري ؽام  َّد هل ملام ؽَََ حنت ؽَل 1924/ ُػ1342وكد ثوضف آٓخر اًحىًرني ا٢كلدس َني ُو  م وص ُ

 .وضف ٔآواخر اًؾِد اًؾامثِن تدٔآت صمرة آٓل اًحىري اًثاهَة ٕا  اًلدس .صك ؼاممة، ضف ملربة ابب اًرمحة

 

. اكن ًؾائٍك اًحىري هعُة من اًُصة اًرومِة اًيت اكهت حرد من ألس خاهة ٕا  اًلدس س يوًَّي : اًُصة اًرومِة

من ساكن اًلدس اًرشًــ ضف جحة ” ص َ  خََي جن ٔآمحد اًحىري“ م ورد ذهر 1718/ ُػ 1130ففي ؽام 

 م ٕا  وعائــ صقَِا 1735/ ُػ 1148وجضري جحة ٔآخرى وردت ؽام . ابٌَقة اً هَة ثخؾَق ابًُصة اًرومِة 

 م ثيازل محمد اًحىري ؼن 1754/ ُػ 1167وضف ؽام . تؾغ ٔآتياء اًؾائٍك، وثلاضوا ؽَهيا حععًا من اًُصة

 .حعخَ ضف اًُصة اًرومِة ٔلحفاد اًض َ  صِاب اٗكٍن خد ؽائٍك اًضِايب 

 

ٔآكام ضف اًلدس جىًرون آٓخرون ٠ك ٔآؽرث ؽَل ارثحاط تُهنم وتني ؽائٍك اًحىري : جىًرون آٓخرون ضف اًلدس

 ح ٔآًفِة اًؾالمة حامل اٗكٍن جن "آكََََة، ومهنم محمد جن ٔآيب جىر جن سَامين اًحىري اٙكي وس  خمطوط 

ومهنم اًض َ  خالل اًحىري .  م 1370/ ُػ772ًٔلتيايس وفرغ من وسخَ ضف ا٢كسجد ألكىص ؽام " ماٛك

 . م 1472/ ُػ877اًضافؾي اٙكي ذهٍر جمري اٗكٍن اْكيحيل ضف واكؾة نيُسة اٍهيود ضف اًلدس ؽام 

ٔليب اْكسن محمد جن محمد جن ؼحد اًرمحن اًعدًلي " ٔآكسام اًحدع " وضف مىذحة ا٢كسجد ألكىص خمطوط 

ٔآتو " ضف اٌَقة اًؾرتَة اٙكي وسخَ " ا٢كلعور وا٢كمدود"وفهيا ٔآًضًا خمطوط  . ( م1545/ ُػ952)اًحىري ت 

ؽام " جىر ٕاجراُمي جن محمد جن حسن جن ؽيل جن ؼحد ا٢كٜك اْكىمي اٙكابح اًحىري ا٢كلديس اًلادري اْكيحيل 

.  م 1551/ ُػ 958
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اًض َ  ٍزن اٗكٍن ٔآتو اًعدق ٔآتو جىر محمد اًعدًلي اًعوضف اًضافؾي اْكامك مبدًية اًلدس " ومهنم ٔآًضًا 

" اًض َ  مشس اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك محمد اًعدًلي اًضافؾي"ومهنم .  م 1570/ ُػ978اًرشًــ خالفة ؽام 

.  م 1575/ ُػ983اٙكي اس خبٔحر دارًا ضف اًلدس اًرشًــ ؽام 

 ( م1638/ ُػ1048)ٔآمحد جن ٍزن اًؾاتدٍن جن محمد ت : ومن ٔآؽالم اًحىًرني ا٢كُصًني اٙكٍن زاروا اًلدس

 م، ومهنم اًض َ  محمد اًحىري، ووٗكاٍ ٔآتو 1610/ ُػ 1018اًعوضف ا٢كفرس اًضاؼر، حِر زار اًلدس ؽام 

 : م، ومن هغم اًض َ  محمد ا٢كذهور1659/ ُػ1069ا٢كواُة، وزٍن اٗكٍن، ؽام 

 َِ  ٔآكوُل ًلوٍم كِوَة اًنّبِ حّرموا             ملاٌَك مؾَوِم ا٢كلاِم فلِ

 َِ  فَو ُوظفْت  ؽًا تبٔدىن هراٍُة    ٢كَا ُ تْت ضف جمٍَس ٔآان فِ

ة ألزجىِة خمطوط مًسوخ ضف اًلرن اْكادي ؼرش اًِبري تؾيوان  " ًِجة اًؾارف و جة ا٢كؾارف"وضف اًزاًو

ضم كعائد ظوفِة مرثحة ؽَل حروف ا٢كؾبم، هغمِا محمد جن ٍزن اًؾاتدٍن جن محمد اًعدًلي ت   1087)ًو

. ( م1676/ُػ

ٔآمحد جن نامل اٗكٍن جن حميي اٗكٍن جن ؼحد : ومن ٔآؽالم اًحىًرني اٗكمضلِني اٙكٍن ذهروا ضف جسالت اًلدس

و صلِق ؽيل خد اًض َ  معطفى اًحىري اًعدًلي ( م 1705/ ُػ1117 )اًلادر اًحىري اْكيفي ت  . ُو

واكن كد ويل هَاتة اْكنك ضف حموكة اًحاب واًلسمة اًؾسىًرة، مث ثيلي كاضًَا ضف دار آكالفة، وا٢كدًية ا٢كيورة، 

 .وتورسَ، ومىة

، اٙكي ويل هَاتة  ( م1716/ ُػ1128)ومهنم ٔآًضًا اتيَ اًض َ  ٔآسؾد جن ٔآمحد جن نامل اٗكٍن اًحىري ت 

ا . اْكنك ضف حموكة اًحاب وا٤كوكة اًىربى، مث ٔآؼطي رثحة كضاء اًلدس ًف ة كعرية  ومن وعائفَ اًيت ٠ك ثذهُر

.  م 1682/ُػ1093اًخوًَة ؽَل ٔآوكاف ا٢كُصًني ضف فَسطني، نام ثحني جحة ظادرة ؽام : نخة اً امج ا٢كخداوٌك

 846)اًض َ  ؼحد اًؾٍزز جن ؽيل جن ٔآيب اًؾز اًحىري ت : ومن اًحىًرني اًحقدادًني اٙكٍن ٔآكاموا ضف اًلدس

اًؾالمة اْكيحيل اًض َ  اًؾا٠ك ا٢كفرس كايض ألكاًمي، ويل كضاء : "ذهٍر جمري اٗكٍن اْكيحيل فلال ( م1443/ُػ

اء " تُت ا٢كلدس تؾد فذية حظورًيم س ية ٔآرتػ ومثامنائة، و٠ك ًُؾ١ك ٔآن حٌحًََا كدهل ويل اًلدس  20واس متر فَِ ُز

ا٢كدفون ضف ملربة  ( م1735/ ُػ1148)ومهنم اًض َ  ؼحد اًلادر اًعدًلي اْكيفي ت . س ية، وثوضف ضف دمضق

مامال
(1)

. 

 
 (تُت ا٢كلدس– حازم زيك اًحىري / مداحر ضف اًخارخي ا٢كلديس اْكدًر ، ًخضري جراكت ، رمداة من اًس َد)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٟٚ٘ ِمزَس ِؤِٓ هللا كخ١ٌخ رخٌميّ   (1)
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: اًحىًرون ت هَا 
آٓل اًحىري إبسطيحول
(1)

وعم ؽائٍك حٌفِة ا٢كذُة، ثؾُش ضف اْكجاز ومُص واسطيحول ودمضق، وامسِا : 

. (اًحىري اًعدًلي)

 

 

 

 

 

 

 

اًحىًرون ابّكٍزرة اًؾرتَة : اًفعي اًثاِن
 

 :(2)آٓل اًؾخَلي تدوٌك اًىوًت، وا٢كمَىة اًؾرتََ اًسؾودًة

مبيطلة جند، حِر متٜك ٔآخدادُا مساحات " سدٍر"ٔآزسة اًؾخَلي ٔآزسة ؽَمَة كدمية، موطهنا اًلدمي ُو ٕاكَمي 

ا: هحرية من ألرايض اًزراؼَة، واًيخَي، ومٌازل ضف : ًذهر مهنا اًخارخي. ا٣كمؾة، وحرمة، وخالخي، وفرُي

ضف حرمة، واًؾخَلِة ضف خالخي، ؤآصِر ما ثحلى مهنا ضف اًوكت اْكايل " اًؾخَلِة"ضف ا٣كمؾة، و" مدرج اًؾخَلي"

ا ٔآرض  ". اًطًرفِة"ؤآرض " اًفرحاهَة"تَد ألزسة ُو ٔآوكاف ؤآمالك ضف مدًية ا٣كمؾة، ٔآصُِر

ُػ وضبٔ وثؾ١ك ؽَل 1189وخد ٔآزسة اًؾخَلي ُو اًض َ  اًؾا٠ك س َــ جن محد جن محمد اًؾخَلي، ا٢كخوشف س ية 

ا٢كذُة اْكيحيل، حىت هحؿ فَِ وظار ٕامامًا وؽا٢كًا، فذو  ٕامامة وخطاتة خامػ اًسَظَة ضف حرمة، مث ٔآوضا  ا 

ٔآول مدرسة ٔآََُة ومىذحة ٔآوكــ ؽَهيا خناًل ومزنًَّل، وكدي وفاثَ ىزح مػ تؾغ ٔآتيائَ ٕا  اًىوًت، وما زال ٔآتياء 

وكد وزلت سرية اًض َ  س َــ وفرٍي من . ألزسة ًؾُضون ٕا  اًَوم ضف اًىوًت وا٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة

ؽَامء "٤كمد جن ؼحدٝك جن محَد، و" اًستة اًواتٍك ؽَل ُضاحئ اْكياتٍك: "ؽَامء اًؾخَلي ضف ؽدة مراحػ، ٔآكدرما

و حبر مًضور ضف جمٍك اٗكارة من " ؽَامء اًؾخَلي ضف زالزة كرون"ًؾحدٝك اًخسام، و" جند ضف مثاهَة كرون ُو

 .م 2001ؼامد جن محمد اًؾخَلي ضف س ية . ٕاؽداد د

ٔآيب جىر اًعدًق ػريض ٝك ؼيَ، من كدٍَك كٌرش اًقيَة ؼن " اًؾخَق"ؤآزسة اًؾخَلي ثؾود ٔآظوًِا ٕا  

اكن ٔآحفاد ٔآيب جىر اًعدًق ًؾُضون ضف ا٢كدًية ا٢كيورة كدي ٔآن ًيدرشوا ضف اًحالد، ومن ٔآصِرضم . اًخؾًرــ

اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر، ٔآحد اًفلِاء اًس حؾة اب٢كدًية، ومن ٔآحفاد اًعدًق ٔآًضًا تيو ؼحداًرمحن جن ٔآيب 

و ٔآتو ؼخَق، واتيَ ؼحدٝك من رواة اْكدًر، واجن ؼحدٝك محمد روى اْكدًر ٔآًضًا : جىر، ومن ُؤَّلء محمد ُو

. اجن ٔآيب ؼخَق وس حة ٕا  ٔآتََ، وكِي ٤كمد جن ؼحدٝك مثي ذٛك وس حَ ٕا  خدٍ: واكن زلة، واكن ًلال ًؾحدٝك

                                                 
 Families in politics: Damascene factions and estates of the 18th: طَؿّش هخٛش ػٓ وظخد رخٌٍغش ح٨ٔـ٠ِ١ٍش   (1)

and 19th centuries؛ ٌٍّئٌف  :Linda Schatkowski Schilcher 

 .حٌى٠ٛض؛ َِٚحؿؼخص ِغ رؼٞ ٍؿخ٨ص ٌٖ٘ ح٤َٓس– ػّخى رٓ ِلّي رٓ ػزيحٌؼ٠ِِ رٓ ِلّي حٌؼظ١مٟ . ى.رلغ ِٓ اػيحى أ  (2)
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لال ٙكًرة ٔآيب جىر اًعدًق معوماً .  وكد ؼرفت ذًرة ٔآيب ؼخَق فامي تؾد ابًؾخَلي نام ذهر اٗكًيوري واًسمؾاِن : ًو

. تين ؼخَق، ٔآو اًحىًرني، ٔآو اًعدًلِني، ًوىن اخذعت تؾغ اًفروع تبٔحد ُذٍ ألًلاب دون ألخرى

 

: ا٢كعادر وا٢كراحػ آكاظة ابٔلزسة

ورد  ضف وسة اًؾخَلي من ذًرة ؼحدٝك جن محمد جن ؼحداًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ما : إَّلكرار ا٢كخواحر-ٔآوَّلً 

 روت ؼاكصة . د: َتلِق ( ُػ276: ا٢كخوضف)َّٕلجن كذَحة ؼحدٝك جن مس١ك اٗكًيوري " ا٢كؾارف"خاء ضف نخاب 

ؼحدٝك جن محمد، وهل : ؤآما محمد جن ؼحداًرمحن، فوٗك):  اًطحؾة اًراتؾة، دار ا٢كؾارف، حِر كال174ص 

ٔآان : آٓل ٔآيب ؼخَق من تني وٗك ٔآيب جىر، وذٛك ٔآن ؽدة من وٗك ٔآيب جىر ثفاضَوا، فلال ٔآحدضم: ؼلة ًلال هلم

ٔآان : ٔآان اجن ظاحة اًقار، وكال محمد جن ؼحداًرمحن: ٔآان اجن َثِن ازيني، وكال فرٍي: اجن اًعدًق، وكال الٓخر

.  (اجن ٔآيب ؼخَق، فًسة ٕا  ذٛك ُو ووٗكٍ ٕا  اًَوم

، كال 156ص  /4ًإلمام ٔآيب سؾد ؼحداًىرمي جن محمد جن مٌعور اٍمتظي اًسمؾاِن ج" ألوساب"وضف نخاب 

م، ص 1999، طحؾة (حامؽة ًًس حون ٕا  ٔآيب ؼخَق اًحىري: اًؾخَلي: )(ُػ562ا٢كخوشف  )اًسمؾاِن اٍمتظي 

ىذا كال اْكافظ اجن طاُر ا٢كلديس ضف نخاتَ 320 ىذا كال اجن " ألوساب ا٢كخفلة"، ُو فذاتؾَ ا٢كعيــ ، ُو

".  اٌَحاب ضف هتذًة ألوساب"ألزري ضف نخاب 

واٙكي تؾد ٔآن ٔآمت وس  حاص َة ؽَل  ( ُػ902اكن حًِا س ية )اًض َ  ؼحاس جن كامس اًؾخَلي :  ومن ُؤَّلء

ًلي: " ح اًؾلائد اًًسفِة نخة : كد متت اًًسخة اًرشًفة، واًرساٌك اٌَطَفة، ؽَل ًد اًؾحد اًضؾَــ اًعّدِ

".  ؼحاس جن كامس اًؾخَلي، ًٍَك ؼَد اًفطر، س ية ازيني وجسؾامئة من اًِبرة اًيحوًة 

 

 ح "هل كِد متٜك ؽَل خمطوط   ( ُػ942اكن حًِا صِر حمرم س ية )ومهنم اًض َ  ؼحداٌَطَــ اًؾخَلي 

ؼحد : مث اهخلي ُذا اًىذاب ٕا  اًفلري ٕا  اًؾفو اْكلِلي: "ًيفُس اًىرماِن، دون ؽَََ" ألس حاب واًؾالمات

 ". ٌَِبرة 942اٌَطَــ اًرشًــ، اًؾخَلي، اًعدًلي، ضف صِر حمرم 
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جمٍك اًيعاب ضف "اًض َ  حسني جن كامس اًؾخَلي، واٙكي هل حرمجة ضف نخاب : ومن اًؾخَلي اًحىًرني ٔآًضاً 

ٕا  ؼخَق - ابًفذح واًىرس - اًؾخَلي  : "(ُػ1202: ا٢كخوشف)حِر كال مس خلمي زادة " اًًسة واًىىن وألًلاب

وكال ٔآن حسني جن كامس اًؾخَلي من وسهل ػ ريض ٝك ؼيَ ػ ؤآهَ كد ". خدٍ، وٕا  ٔآيب جىر اًعدًق اًؾخَق

". خالظة أل ر"آكفايج ضف نخاتََ، واًيبم اًقزي ضف ذًهل، وا٤كيب ضف خالظخَ : حرمج هل لك من

خالظة أل ر ضف ٔآؼَان اًلرن  "ُػ ػ ْكسني جن كامس اًؾخَلي  ضف1111حرمج محمد ٔآمني ا٤كيب ػ ا٢كخوشف ؽام  

، وؼزا ا٤كيب 177 وركة  900/91ا٥كطوط ٗكى مىذحة ا٢كٜك ؼحداًؾٍزز اب٢كدًية ا٢كيورة، ررف " اْكادي ؼرش

اًًس حة ٕا  اًؾخَق ٔآيب جىر اًعدًق ٕا  ملاتٍك متت تني اًض َ  حسني جن كامس اًؾخَلي وتني اًلايض 

وخاء ضف اً مجة ٔآن اًض َ  حسني جن كامس جن  (اٙكي وزق ُذا اًًسة خبطَ)ؼحداًىرمي اًطرباِن ضف دمضق

ُػ واس خلر فهيا ٕامامًا ومفذًَا 1005ٔآمحد جن محمد اًؾخَلي ىزل مدًية اًؾال اًيت ثلػ صامل ا٢كدًية ا٢كيورة س ية 

. ُػ 1011ومؾَامً وثوشف س ية 

 
ُػ نخة اًض َ  ظاُك جن س َــ جن محد اًؾخَلي ؼن هفسَ تؾد ٔآن ٔآمت وس  مٌغومة ضف 1180و ضف ؽام 

ؼحدٍ ظاُك جن س َــ جن محد جن محمد، اًؾخَلي وس حًا، اًيجدي ت٘كًا، : واكحهبا ًيفسَ اًفلري اًضؾَــ: "ا٢كواًرر

ذا ثبٔهَد ًًسة اًؾائٍك ٕا  اًؾخَق ٔآيب جىر اًعدًق ػ ريض ٝك ؼيَ ػ وا٥كطوط مضن مجموؽة  اْكيحيل مذُحًا، ُو

. من خمَفات اتيَ اًض َ  ؼحدٝك جن ظاُك اًؾخَلي ضف اًىوًت

 
 1180متت اًًسخة ا٢كحارنة تؾون ٝك وحسن ثوفِلَ، ًٍَك أكؾة، اًثاًر واًؾرشون من حامدي الٓخرة س ية 

ؼحدٍ ظاُك جن س َــ جن محد : من صمرثَ ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ؽَل ًد ماًىِا واكحهبا ًيفسَ اًفلري اًضؾَــ

.  جن محمد، اًؾخَلي وس حا، اًيجدي ت٘كًا، اْكيحيل مذُحًا ػ ـفر ٝك هل ًوواٗكًَ

ا٢كعوهة مٌرية تًت ؼحداًرمحن جن ظاُك جن س َــ اًؾخَلي، ا٢كوًودة ضف دوٌك : ومن ٔآحفاد ظاُك جن س َــ

اًىوًت، واًيت ارَتَت وسىٌت ضف مىة، وحزوحت من ٔآحد ٔآ اف مىة من تُت اْكنك فهيا، و٠ك ٍىذة ًِذا 
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اًزواج الاس مترار، مث حزوحت ػ رمحِا ٝك ػ تؾد ذٛك من اًس َد محمد جن ؽَل جن ؼحداًرمحن ا٢كضاًفي 

اًؾدواِن، اٙكي ًًمتي ٕا  ؽائٍك وزَلة اًعٍك تبٔ اف مىة ا٢كىرمة، حِر حرثح  ٔآزسثَ جرمح ومعاُرة مػ ٔآزسة 

. من وهجاء مىة ا٢كىرمة (زوج مٌرية)واكن اًض َ  محمد جن ؽيل ا٢كضاًفي . اًرشًــ فاًة جن مسؾود

 صمًرة، 1306  وثفِد اْكبَة اًرشؼَة اًعادرة ضف مىة ا٢كىرمة، ا٢كؤرخة ضف اًخاسػ ؼرش من رتَػ اًثاِن 

وا٢كوزلة من كدي حمامك ا٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة، ٔآن ا٢كبٔذون اًرشؼي اًض َ  سَامين ٔآفٌدي جن اًض َ  ٔآسؾد 

و ا٢كوزّق اًرشؼي ا٢كؾروف)كٌاص  كد اهخلي ٕا  تُت ا٢كعوهة مٌرية ًسامع ٕاكراراُا  (تحاش اكثة ا٤كوكة: ُو

فقةا وظول ا٢كبٔذون ا٢كذهور ٕا  مزنل ا٢كعوهة مٌرية تًت ا٢كرحوم : " ابًوكــ ا٢كضار ٕاًََ، فلد خاء ضف اًيط

َف تذاهتا اًؾارفان  ا ؼَيًا، : اًض َ  ؼحداًرمحن جن ظاُك اًؾخَلي اًىوًيت ا٢كذهورة ، وحضورُا ٗكًَ، َؼرا

ام اًض َ  محمد جن ٔآمحد : اًض َ  ظاُك، واًض َ  ٔآمحد وٗكي: ا٢كىرمان: واسامً، ووس حًا، ا٢كؾرفة اًرشؼَة، ُو

ةا حضورُام، وثؾًرــ ذاهتا ٗكى ألمني ا٢كذهور، ٔآكرت ا٢كعوهة تًت ا٢كرحوم اًض َ  ؼحداًرمحن . اًؾامودي ـِ

مضموهَ ٔآهَ حرض ٌَخؾًرــ .." جن ظاُك اًؾخَلي اًىوًيت ا٢كذهورة، تني ًدي اًض َ  سَامين ٔآفٌدي ا٢كذهور 

ام اًؾارفان  ا: اب٢كوظَة ا٢كىرمان ؼَيًا، : اًض َ  ٔآمحد، واًض َ  ظاُك، اتيا اًض َ  محمد جن ٔآمحد اًؾامودي، ُو

وَّل صم ٔآن ُذٍن اًرخَني اٌٚكٍن ًيدس حان ٕا  هفس اًًسة . واسامً، ووس حًا، ا٢كؾرفة اًرشؼَة، اًيافِة ٌَبِاٌك

الحظ  ام ٙكٛك اًخؾًرــ، ًو اًحىري من كٌرش، واٙكي ثيدسة ٕاًََ مٌرية، اكان من اًؾداٌك حبَر مت اس خدؽاُؤ

دفؾًا ٌَدضاتَ، ومتَزيًا معن  مي اسامً مضا ًا ٌَلهبا ٔآو وس هبا من ٔآُي  (اًىوًيت)اْكرص ؽَل حىرار وس حة 

فني  فِد اًس َاق ُيا ٔآن ٕاطالق ًلة اًض َ  ؽَل ؼحداًرمحن واٗك مٌرية، وؽَل ا٢كؾرا ا٢كيطلة اْكجاًزة، ًو

ر اًرشؼي اٙكي ٔآزخذَ  اًؾامودًني ػ اكن َّٕلزحات اًض َخَة الاحامتؼَة، فذىرر اًخؾًرــ  ذا اٌَفظ ضف سا ر ا٤كرا

ا٢كوزق اًض َ  سَامين ٔآفٌدي جن ٔآسؾد كٌاص، مث رفؾَ ا٢كوزق ٕا  انئة اْكامك اًرشؼي فبٔزخت ذٛك َكَ، مث رفػ 

 .(م1888):  صمًرة ا٢كوافق1306 رتَػ اًثاِن س ية 19ا٤كرض ٕا  اْكامك اًرشؼي ضف مىة ا٢كىرمة فبٔزخذَ خبمتَ ضف 

 

 
من ألزس اًحىًرة اًلرص َة اًيت اس خوطيت  (نام حىذة ضف اًوكت اْكايل)ؤآزسة اًؾامودي ٔآو اًؾمودي 

من ٔآ اف، ومضاخي، وكدائي، "حرضموت كدي اًرحوع ٕا  مىة واْكجاز، واًخلس مي الاحامتؼي ًٔلفراد 

" اًض َ : "واًض َخَة هكعطَحٍ . وفري ذٛك ٔآجرُز ما ٍىون ضف حرضموت، واٍظن ضف اًزمن اًساتق" وحاُضة
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ؽَل اًوهجاء اٙكٍن ًخحدرون من ٔآزس حسُدة - ابَّٕلضافة ٕا  اًؾَامء وص َوخ اًلدائي-اكن ًطَق ضف اْكجاز 

وما ذهرانٍ ُيا؛ ًفائدة . وسُدة، وخاظًة ؽَل ألزس اًلرص َة، اكًضُيب، واًطَار، واًؾمودي، واًؾخَلي، وفريضم

ثوضَح مؾىن اًيعوص اًلدمية، دون ٔآن هلعد جضبَػ اًخلس مي الاحامتؼي اًطحلي، فا٢كسَمون ًخفاضَون مبزيان 

 .اًخلوى واًؾمي اًعاُك

ا٢كِم ُو ٔآهَ مت اس خدؽاء ٔآؼَان ٔآزسة جىًرة كرص َة، وثثخِت صِادهتم ٔلَنم ضم ألؽ١ك تًس هبا، و٠ك ًمت اس خدؽاء 

مت اس خدؽاء من  (اًؾخَلي)ؽَهيا، ٔلن ضف ـَاب رخال من ٔآكرابهئا " ـًرة"ٔآحد من ٔآُي زوهجا، ٔآو ٔآي طرف 

 .  ضم ٔآكرب اًياس ٕاٍهيا وس حًا؛ ٌَضِادة

كال اًحاحر الاجنَزيي " Merchant Families of Kuwaitألزس اًخجاًرة ضف اًىوًت "وضف نخاب 

J.R.L. Carter ( م1984ضف ؽام)( : ٔآن اًؾخَلي ًيدس حون ٕا  ؼخَق، خََفة ا٢كسَمني ألول"Abu-

Bakr") . ٍؼحداًرمحن، وؼحدٝك، ومحمد، ؤآوَّلدضم، وخاء : وخاء ضف اًىذاب مضبرة ٙكًرة سا٠ك اًؾخَلي ؤآوَّلد

. محمد، وؼحدٞك، وؽيل، وخامس، ؤآوَّلدضم: ضف هفس اًعفحة مضبرة ٙكًرة س َــ جن ؽيل اًؾخَلي ؤآوَّلدٍ

ؼحداًؾٍزز، وهل ذًرة : ُؤَّلء ضم لك َمن ُذهرْت ٔآسامؤضم ضف اًىذاب، وفَِ هلٌط ٔلن ِمن ٔآوَّلد س َــ ٔآًضاً 

ابكِة، ونذٛك ُياك من اص هتر ابًخجارة من ٔآفراد ألزسة من فري ُؤَّلء و٠ك ٍرد امسَ، ًوىن ا٢كذهورٍن اٙكٍن 

 .كاتي ا٢كؤًــ تؾضِم ٔآكروا هل  ذا اًًسة ا٢كؾروف، وا٢كضِور ٗكهيم

وكد اص هتر الاهدساب ٕا  اًؾخَق ٔآيب جىر اًعدًق ابًسامع ا٢كخواحر ؼن ص َوخ ٔآزسة اًؾخَلي، فلد ٔآكر تذاٛك   

:  وحدث تَ لك من

معَد ألزسة مؾايل مسدضار مسو ٔآمري دوٌك اًىوًت اًس َد ؼحداًرمحن، ؼن واٗكٍ سا٠ك اًؾخَلي  -

. رمحَ ٝك 

اًس َد محمد ػ رمحَ ٝك ػ ؼن واٗكٍ اًض َ  ؼحداًؾٍزز محمد اًؾخَلي، مسدضار ا٢كٜك ؼحداًؾٍزز آٓل  -

. سؾود، وانئة حامك مىة واْكجاز ساتلاً 

اًس َد داود، واًس َد محد، ٔآتياء محمد اًعاُك اًؾخَلي، ؼن ٔآخهيم اًس َد فِد جن محمد اًعاُك اًؾخَلي  -

ػ رمحَ ٝك ػ واكن اًس َد فِد اًؾخَلي ٔآول من احهتد ضف مجػ وَثئق ألزسة، وثوزَق اترخيِا، ووس هبا 

. ضف اًس حؾَيات من اًلرن اًؾرشٍن

و معَد فرع آٓل ؼحداٌَطَــ اًؾخَلي ضف وكذَ - . اًس َد خاٗك جن ؼحداٌَطَــ اًؾخَلي ػ رمحَ ٝك ػ ُو

اًس َد مساؽد جن س َــ، ؼن خدٍ محمد جن س َــ اًؾخَلي ػ رمحَ ٝك ػ ومحمد جن س َــ اكن معَد  -

و ٔآحد معادر اًاكثة اًرًبطاِن ج اكرحر اٙكي وزق وسة . فرع آٓل س َــ جن ؽيل ضف وكذَ، ُو

    .ألزسة ضف ٔآوائي اًامثهٌُات

. نام ٔآكر تعحة ُذا اًًسة مجػ من رخال ألزسة إبمضاهئم، ًطول ذهرضم ؼن ُذا ا٢كلام ا٥كخُص -

وفَِ ٕاكرار ابًًسة ٕا   (م2001)ؼامد محمد اًؾخَلي . د.من ٕاؽداد آٔ " دسرة اًؾخَلي"ًُيغر ٔآًضًا نخاب  -

اًؾخَق اًعدًق، و جسَسي آآبء اًضخعَات ا٢كؾرفة ضف دسرة ألزسة ا٢كًضورة ضف دًوان اًؾخَلي 

. مبيطلة اًفِحاء ابًىوًت
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صِادات أل اف- َثهَاً 
(1)

صِد هلم اًرشًــ ؼحدٝك اْكسُين، واًرشًــ حامت جن ٔآمحد اًؾحايس، و اًس َد : 

. ٕاجراُمي خار ٝك آٓل ُدخٌة اًرُشًفي

. ٕاظدار تُت اًزاكة تدوٌك اًىوًت، مسدضار اًختٍرر د" حمس يون من ت٘كي"وضف نخاب : مراحػ ٔآخرى- َثًثاً 

ٔآزسة اًؾخَلي اًيت ثؾود ٔآظوًِا ٕا  ٔآمري ا٢كؤمٌني ): 71.ؼحدا٤كسن آكراضف، اّكزء اًثاًر اًطحؾة ألو  ص

.    (آكََفة ٔآيب جىر اًعدًق اًخظي اًلر  ػ ريض ٝك ؼيَ

ٌَمؤًــ اٗكنخور ٕاجراُمي " آكَق ؤآخدار اًؾِد اًلدمي وآكرب ضف آٓل آكََي ٕاجراُمي ؽَََ اًسالم"وضف نخاب 

ًؤلس خاذ اٗكنخور ؼامد جن محمد جن ؼحداًؾٍزز اًؾخَلي اًحىري نخاب ):  ما ًيل17اًرشًفي خاء ضف ظفحة 

و ؼخَق 2001ظدر ؽام " دًَي ٕاوضاء وَتلِق سالسي ألوساب" م واًحىري وس حة ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ُو

 . (اًيار
 

 

: تُت اًحىري ضف ا٢كدًية ا٢كيورة
" َتفة ا٤كحني وألحصاب ضف مؾرفة ما ٌَمدهَني من ٔآوساب"ضف  ( ُػ1195: ا٢كخوشف)َتدث ؼهنم ألهعاري 

فلال
(2)

 س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ػ ريض ٝك ؼيَ ػ وٕاًََ ًيدسة خَق نثري اب٢كرشق تُت اًحىري، وس حة ٕا : 

ٕاجراُمي جن محمد ثلي جن ٕاجراُمي جن محمد ثلي جن مال كامس،  اًض َ : وا٢كقرب، ؤآصِر من اب٢كدًية ا٢كيورة مهنم

 وحزوج ٔآم ُائن تًت  .  ُػ 1000وذٛك ضف حدود س ية   . ا٢كدًية ا٢كيورة مال كامس ا٢كذهور ؤآول من كدم مهنم

  . واكن رخاًل اكماًل ؽاكاًل فاضاًل   ، ووٗكت هل محمد ثلي، اًروسم آكطَة ٕاًَاس

ًَا،  محمد ثلي، وظار خطًَحا وٕاماًما : وثوضف ؤآؼلة من ألوَّلد  وثوضف س ية   ُػ 1010وموٗكٍ ضف س ية   صافؾ

  ؤآمَ فاطمة تًت ا٢كلدول اًاكزروِن، واكفة  ُػ ، 1052 وموٗكٍ س ية  ،  ٕاجراُمي :  ُػ ، ؤآؼلة من ألوَّلد 1070

وامُذتن ضف   محمد ثلي، :  ُػ ، ؤآؼلة1090 وثوضف س ية  . اًحَدني اًاكئيني خب  زكاكدين ثلي تلرب ابب اًرمحة

  ٕاٍهيا،  وسىن وادي اًعفراء مدة مدًدة مث ؽاد كضَة فذية اًؾِد اب٢كدًية، وُآخرج مهنا ابًفرمان اًؾايل اًضان،

  : آكطَة محمد آكَاري، وواٗكة ٔآوَّلدٍ  ٕاجراُمي، وزًًة، زوخة :  ؤآؼلة من ألوَّلد . ُػ  1152وثوضف س ية 

   ُػ ، 1140 ؤآما ٕاجراُمي زفوٗكٍ ضف س ية  . ُػ  1175 س ية  "  ًزًة  " وثوفِت   .  ٍزن، وركِة، ا٢كوحودٍن اًَوم

ا ثوضف س ية  ، موحودة الٓن  ُػ ، ؤآؼلة وًٗكا سامٍ ؼحد ٝك، ودروٌضة 1188وثوضف س ية    . ُػ  1194 ؤآخُو

 

  :آٓل اجن ؽالن اب٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة

ورد . ضم تُت ؽ١ك كدمي، مهنم ؽَامء ـطارفة مضاُري، ًؾود وس هبم ٕا  إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم

و ؽامود وس هبم ضف حرمجة ٔآحد ؽَامهئم، ُو
(3)

ؽيل جن مدارك صاٍ جن ٔآيب جىر  ؽالن جن ؼحد ا٢كٜك جن ؽَل جن: 

ًوســ جن ٕاحسق جن معران جن ًزد جن محمد جن ٔآيب جىر  جن محمد جن طاُر جن ؽالن جن حسني جن ًووس جن

. اًعدًق ريض ٝك ؼيَ 

فلِي" افادة ألانم تذهر ٔآخدار ت٘ك ٝك اْكرام"وكد ورد ذهرضم ضف نخاب 
(4)

 :
                                                 

 .ٗٙخىحص ح٤َٗحف حٌٌّو٠ٍٛٓ رخٔظٔخد أَٓس حٌؼظ١مٟ اٌٝ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك ٍِٕٖ٘ٛ رّٛلغ ح٤َٓس رخ٨ٔظَٔض  (1)

 107/ 1ِؼَفش ِخ ٌٍّي١١ٔٓ ِٓ حٔٔخد ٥ٌٜٔخٍٞ  طلفش حٌّلز١ٓ ٚح٤ٛلخد فٟ  (2)

 157/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘   (3)

 367-366حفخىس ح٨ٔخَ رٌوَ أهزخٍ رٍي هللا حٌلَحَ ؛ حٌّـٍي حٌٔخىّ ؛ ٛـ   (4)
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و اًض َ  ٔآمحد صِاب . ووسخهتم ٕا  اًعدًق احذفت تلرا ن نثرية: تُت اجن ؽالن وكد هغمِا ٔآحد ٔآخدادضم ُو

اٗكٍن جن ٕاجراُمي اٙكى اكن من ٔآمئة اًخعوف مبىة شف اًلرن اْكادى ؼرش وٕاجن ٔآخَِ اًض َ  محمد جن ؽالن اكن 

و اٙكى اخذاٍر ًخدٌرس اًحخارى شف حوف اًىؾحة ٔآَّيم ؼامرهتا ألخرية تؾد ٔآن ُدم  من ٔآفراد وكذَ ؽَام وفضال ُو

تلى مهنم رخي امسَ ٔآمحد جن . ووسَِم ابق ٕا  زماهيا (م1631 – 1630)ُػ 1040اًس َي حواهة مهنا س ية 

. ؽالن َّل فري، من خِار اًياس ًلارب معٍر اًس حؾني، ًبٔوي ضف تُت اًوصليل ًىوهَ خاهلم

"َتعَي ا٢كرام ضف ٔآخدار اًحُت اْكرام"وخاء ضف نخاب 
(1)

ًطَفة تي مٌلدة  ًفة ذما ثفرد جن اجن ؽالن : 

.  ٔآهَ كرٔآ اًحخاري ضف حوف اًىؾحة ضف مدة ؼامرة اًحُت زمن اًسَطان مراد : اًعدًلي ا٢كًك

، فلِي"اًخارخي وا٢كؤرخون مبىة"وورد ذهرضم ضف نخاب 
(2)

  :

عم ؽائٍك مىِة ٍرحػ وس هبا ٕا  خََفة رسول ٝك ٔآيب جىر اًعدًق ، ورد وس هبم مٌغوما ضف : ؽائٍك تين ؽالن

:  عِر مهنا اًؾدًد من اًؾَامء مهنم" . خالظة أل ر ٌَمتيب"

. من رخال اًلرن اًثامن اًِبري– ؽيل جن مداروضاٍ اًعدًلي  -

نخاب اْكحي ا٢كخني ضف :  ُػ ، هل896ؼحد ا٢كٜك جن ؽيل جن ؽيل جن مداروضاٍ اًعدًلي ، ثوضف س ية -

 .ألذاكر

" مثري صوق ألانم"محمد ؽالن جن ؼحد ا٢كٜك جن ؽيل جن ؽيل جن مداروضاٍ اًعدًلي ظاحة نخاب  -

 .، من رخال اًلرن اًؾا  اًِبري

 . م1624/  ُػ1033ٔآمحد جن ٕاجراُمي جن ؽالن اًعدًلي ا٢كًك ا٢كخوشف س ية  -

 .محمد جن ٔآمحد جن ؽالن جن ٕاجراُمي اًعدًلي -

 .ؽالن جن ٔآمحد جن ٕاجراُمي جن ؽالن اًعدًلي -

و ٔآصِر ؽَامء تُت تين 1647/ ُػ 1057محمد ؽيل جن محمد جن ؽالن اًعدًلي ا٢كًك ا٢كخوشف  -  م ، ُو

 .ؽالن ؤآنرثضم ثبًَٔفًا 

 .ـَاث اٗكٍن جن محمد ؽيل جن ؽالن اًعدًلي ، من ٔآُي اًلرن اْكادي ؼرش  -

ومن مضاُري ؽَامهئم
(3)

  ٔآمحد جن ٕاجراُمي ا٢كيؾوت صِاب اٗكٍن اًعدًلي ا٢كًِكّ اًضافؾي اًيلضخٌدي ا٢كؾروف :

ومحمد ؽيل جن محمد جن ؽالن جن . واًض َ  محمد جن ؽيل اًضِري جٍزن اٗكٍن خار ٝك اجن ؽالن. ابجن ؽالن

.  اًحىري اًعدًلي ا٢كًك اًضافؾيجن محمد جن ؽالن جن ؼحد ا٢كٜك جن ؽيل جن مداروضإٍاجراُمي 

 

: ؽائٍك ا٢كؾَمي ابٍظن اًسؾَد
ؽائٍك ا٢كؾَمي ابٍظن اًسؾَد، ٕاحدى ألزس اًحىًرة اًعدًلِة اًلرص َة، ثيدرش ضف اٍظن وا٢كمَىة اًؾرتَة 

ؾود ٔآظَِا ايل مٌطلة  ابٍظن، وعم ؽائٍك ؽَمَة ؼًرلة خرج مهنا ؽَامء وظاْكون، ومهنم " ؼمتة"اًسؾودًة، ًو

و من ٔآُي اًلرن اًراتػ ؼرش اًِبري اًؾالمة اًضِري اًض َ  ؼحد اًرمحن جن  ىي ا٢كؾَمي اًؾمتي، ُو
(1)

 .

                                                 
 254/ 1طل١ًٜ حٌَّحَ فٟ أهزخٍ حٌز١ض حٌلَحَ ٚحٌّ٘خػَ حٌؼظخَ   (1)

 312-311/ 1حٌظخ٠ٍن ٚحٌّئٍهْٛ رّىش ٌّلّي حٌلز١ذ ح١ٌٍٙش   (2)

ٌىً ُِٕٙ طَؿّش فٟ حٌمُٔ حٌوخٙ رخٌظَحؿُ ٚحٌّ٘خ١َ٘ ِٓ حٌىظخد   (3)
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: (2)آٓل اًساموي ابٍظن اًسؾَد
اٍظن، مؾغم من ًيدسة ٕا  اًساموي ضف ؼمتة ضم من ألزس اًلرص َة " رداع"وضف " ؼمتة"آٓل اًساموي ضف 

ياك ابًؾراق من ًَلة ابًساموي، وس حة ٌَساموة. اًحىًرة وس حة ٕا  آكََفة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ . ُو

ياك ابٔلانضول من ًَلة ابًساموي، وس حة ٕا  كعحة  ياك آٓل اًساموي وضم ؼضرية مس َتَة ". سامو"ُو ُو

من تلاَّي اًقساس ية وضم ابًضام" روم ٔآرزوذهس"
(3)

. اًاميهَني اًحىًرني اًلرص َني (آٓل اًساموي)ولك ُؤَّلء فري . 

رحػ تُت اًساموي ضف ؼمتة ٕا  اًلايض ظالح جن : كال ضف ورش اًؾرف ٌَمؤرخ اًس َد محمد زَّيرة رمحة ٝك ٍو

و ؽيل جن  رحػ ا  كامس ا٢كذهور خد تين اًساموي ضف رداع ُو ٔآمحد جن سَامين جن ؼحدٝك جن ؽيل جن كامس، ٍو

ٔآمحد جن كامس جن ؽَل جن محمد جن ظاُك جن انزص جن ؼحدٝك جن ؽيل ٍن حمسن جن اْكسن جن جن  ىي جن 

. ؽيل جن محمد جن محمد جن حمسن جن ؼحد اًلادر جن ؽيل جن كامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

اًلايض محمد جن ؼحد اًؾٍزز جن ٔآمحد جن ٔآمحد جن ؽيل جن حسني جن ؽيل جن : ومن ٔآوَّلد اًلايض ؽيل جن ٔآمحد

ًوســ : و٤كمد مخسة ٔآوَّلد، ضم. محمد ومحود وؽيل: ٔآمحد ا٢كذهور آٓهفا، و٤كمد جن ؼحد اًؾٍزز ٔآوَّلد زالزة ضم

اب، وٕكود وٗك امسَ . ؽيل: وؽيل ومحود وؼحد اًؾٍزز وؼحد اًُو

اًلايض اًؾالمة اْكجة اًضَِد محمد جن ظاُك جن ُادي اًساموي ا٢كؾروف ابجن : ومن مضاُري آٓل اًساموي

حًروة، وكد كذي صَِدا ضف اْكدًدة تبٔمر ا٢كِدي ؼحدٝك اٙكي اكن كايض كضاثَ اًض َ  محمد جن ؽيل اًضواكِن 

ظاحة هَي ألوطار واًحدر اًطاًػ، وَّلجن حًروة اًساموي نخاب اًقطمطم وكد ٔآًفَ ردا ؽيل نخاب اًس َي 

. ٌَضواكِن رمحَ ٝك

وآٓل اًساموي مؾروفون ابًؾ١ك وألدب وماكرم ألخالق، ومهنم مؤًــ نخاب اًخؾامي ضف إَّلسالم، اًلايض 

اب محمد اًساموي، ومهنم مرصد ؼمتة اًلايض محمد جن محمد جن ؼحداّكحار جن محمد جن  ىي اًساموي، : ؼحداًُو

". ا٢كوسوؽة اًؾرتَة ضف ألًفاظ اًضدًة واًضذورات اٌَقوًة"وكد كام ِبمػ 

 

 :ؽائٍك اًرداد ضف َزِتَد ابٍظن

ًؾود وسة ؽائٍك اًرداد
 

جزتَد اٍظن، ٕا  اًض َ  اًعوضف
(4)

ؼامثن  ٔآيب جىر اًرداد جن محمد جن سؾَد جن ٔآمحد جن: 

 جن ٔآيب جىر جن ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن محمد ؼامثن جن ؽيل جىر جن ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؽيل جن ٔآيب

 .اًعدًق ريض ٝك ؼيَ  جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر جن ؽيل جن ٔآيب جىر ؼامثن

                                                                                                                                            
 ؛  حٌّؼـُ حٌـخِغ فٟ طَحؿُ حٌّؼخ٠َٛٓ 165/ 1 ؛  حٌظٕى١ً رّخ فٟ طؤ١ٔذ حٌىٛػَٞ ِٓ ح٤رخ١١ً 5/ 1حٌمخثي اٌٝ طٜل١ق حٌؼمخثي   (1)

 .طخرغ ٌٍّظمٝ أً٘ حٌلي٠غ ح٦ٌىظَٟٚٔ

 391ح٤غٜخْ ٌّ٘ـَحص أٔٔخد ػئخْ ٚللطخْ ٤رٟ ػ٩ِش ٛـ :  حٔظَ(2)

 962/ 3ِؼـُ لزخثً حٌؼَد حٌمي٠ّش ٚحٌلي٠ؼش : حٔظَ (3)

 أٔٔخد للطخْ ٚػئخْ  ٌٍّي٘ـٓ ِوط١ٛش ؿٛحَ٘ حٌظ١ـخْ فٟ  (4)
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: وكد خاء ضف حرامج نثري من ؽَامء ٔآزسة اًرداد ما ًفِد تًس هبم اًحىري اًعدًلي، هذهر مهنا

، مثا اًزتَِدي،  - َْمي، ا٢كًّكِ ٔآمحد جن ٔآيب جىر جن محمد اًضِاب ٔآتو اًؾحاس جن اًرساج، اًلر ، اًحىري، اًخا

ُؾرف تػ   747وٗك س ية . فاضي، مذبٔدب، مذعوف، من اًلضاة". اجن اًرداد"اًعوضف، مث اًلايض، اًضافؾي، ًو

 ُػ ووضبٔ مبىة، ودخي اٍظن، فبٔكام ضف زتَد، وظار من خاظة أل ف ٕاسامؼَي، وؽَت هل صِرة، 748ٔآو 

، وثوضف س ية   ُػ821وكعدٍ اًياس، وويل اًلضاة وثفلَ تبٔتََ وفرٍي
(1)

 .

موىس جن محمد جن موىس جن ٔآمحد جن ٔآيب جىر جن محمد اًىامل جن ٍزن اًؾاتدٍن، اًعدًلي، اًحىري، ا٢كًك  -

ؾرف ُو ابجن ٍزن اًؾاتدٍن  ًلة "ألظي، اًاميِن، اًزتَدي، اًضافؾي، اًضِري خدٍ ابجن اًرداد ا٢كضِور، ًو

ٔآتََ
("2)

 .

 

: (3)ابًسؾودًة (جن ظادق اًحىري)ؽائٍك 
اًطائــ، ومىة ا٢كىرمة، وا٢كدًية ا٢كيورة، وضم من : ابْكجاز، وخاظة ضف" جن ظادق اًحىري"ثواخد ٔآزسة 

ؾود وسة ُذٍ ألزسة ٕايل اٗكوحة اًحىًرة اًعدًلِة اًلرص َة، صِد هلم  ذا . مضاُري ؽائالت ثٜك ا٢كدن ًو

ؾود وس هبم ٕا  اًض َ  محمد جن ؼحداًرمحن جن ٔآمحد جن حسن جن حسني. اًلايص واٗكاِن تحالدضم جن ظادق  ًو

آٓل ؽيل، وآٓل محمد، وآٓل ٔآمحد، : وثيلسم فروع ؽائٍك جن ظادق اًحىري ابًطائــ ٕايل اًحَواتت اًخاًَة. اًحىري

. وآٓل حامد

اٌَواء ٕاجراُمي جن ظادق، واًؾمَد حسني جن ظادق، واًؾلِد معر جن : ومن مضاُري ؽائٍك جن ظادق ابًطائــ

واٌَواء محمود جن ظادق، واٌَواء مجَي  ".آٓل حامد"ؼحداًؾٍزز جن ظادق ػ رمحِم ٝك ػ وضم من  ظاد، واًض َ 

و من  كائد: جن ظادق واًض َ  ؼحد اًرمحن جن ". آٓل ٔآمحد"كوة اًطوار  اب٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة ساتلًا، ُو

واٗكنخور طاُر جن ؽيل جن . مسدضار ساتق تدًوان رئاسة جمَس اًوزراء ابًسؾودًة: ٔآمحد جن ظادق اًحىري

و من ٔآوائي من درسوا اًطة اب٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة ضف مجِورًة مُص اًؾرتَة  .محمد جن ظادق اًحىري، ُو

 .تََخِا مبدًية تيقازي (اجن ظادق اًحىري)وثخواخد فروع من ؽائٍك 
                                                 

 ؛ ىٍٍ حٌؼمٛى حٌف٠َيس فٟ طَحؿُ ح٤ػ١خْ حٌّف١يس 261/ 1 ؛  ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ ٌٍٔوخٚٞ 104/ 1ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (1)

2 /12-13 

 190/ 10ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ ٌٍٔوخٚٞ   (2)

 .حٌطخثف – أكّي رٓ ٛخىق حٌزىَٞ : أرلخع ١ٌٍٔي  (3)
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: مضبرة ؽائٍك جن ظادق اًحىري

 
 

 

: مضبرة ؽائٍك جن ظادق اًحىري ابْكجاز
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: وزَلة خاظة تبٓل جن ظادق اًحىري

 ُػ ، ًغِر 1305ُذة ظورة ًعم حُص إَّلرث ٌَض َ  ٔآتو جىر جن ٔآمحد جن ظادق اًحىري، وا٢كخوضف ؽام 

": اًحىري"فهيا ًلة اًؾائٍك 

 
 

 

: كدٍَك اًؾمودي حبرضموت ابٍظن اًسؾَد
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آٓل اًؾمودي
(1)

ذًرة اًض َ  سؾَد معود اٗكٍن جن ؽُىس جن ٔآمحد جن صؾحان جن سؾَد جن ٔآمحد جن سؾَد جن : 

ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر 

من نربَّيت اًلدائي اًحىًرة اًعدًلِة ضف اًؾا٠ك، ثيدرش اًَوم ضف . اًعدًق اًؾمودي اًحىري اًعدًلي اْكرضسم

ومًضبٔ اًلدٍَك ًؾود ٕا  ٕاكَمي حرضموت ابٍظن ِبيوب اّكٍزرة اًؾرتَة، وثؾدادضم . ٔآنرث من دوٌك ؼرتَة وفري ؼرتَة

حبرضموت، وعم من ٔآرصف اًطحلات " ا٢كضاخي"تؾرشات ألًوف ٕان ٠ك ٍىن مئات ألًوف، وضم ضف ؽداد طائفة 

وآٓل اًؾمودي ضم ص َوخ مضاخي معوم كدائي حرضموت مٌذ ٔآمد تؾَد وحىت اًَوم، . الاحامتؼَة حبرضموت

حسن جن حسني جن ؼحد ٝك جن ظاُك جن مطِر اًؾمودي اًحىري : وحاًًَا ص َ  مضاخي حرضموت ُو اًض َ 

. اًعدًلي

حبرضموت، ضف اًف ة من " كِدون"وٗك اًض َ  سؾَد جن ؽُىس اًؾمودي ػ اّكد اّكامػ ًلدٍَك اًؾمودي ػ مبدًية 

واكن اًض َ  سؾَد اًؾمودي حوادًا، هرميًا، .  ُػ ودفن تلِدون670 ُػ ، وثوضف س ية 560 ُػ ٕا  550س ية 

يفق ٕاهفاق من َّل خيىش  ىرم اًضَوف، ًو طؾم اًفلراء وا٢كسانني، ٍو خسًَا، ًفرق ألموال ؽَل ا٢كس ختلني، ًو

ووضبٔ اًض َ  سؾَد اًؾمودي ضف نيــ واٗكٍ . واكن ؽا٢كًا، مذحترًا، ظوفًِا، ٔآحد ٔآصِر مضاخي حرضموت. اًفلر

محمد، ): ؤآؼلة اًض َ  سؾَد اًؾمودي. اًض َ  ؽُىس جن ٔآمحد، وكرب واٗكٍ اًض َ  ؽُىس موحود تلِدون ٔآًضاً 

محمد، )ٔآما ؽُىس جن اًض َ  سؾَد اًؾمودي ف١ك ًؾلة؛ فذؾود ٔآظول كدٍَك اًؾمودي اًَوم ٕا  . (وؽيل، وؽُىس

. اتين اًض َ  سؾَد اًؾمودي (وؽيل

 
 

اًؾمودي فلال ؼن تين" اًيور اًسافر"ضف  ( ُػ1038: ا٢كخوشف س ية)َتدث اًؾَدروس 
(2)

ضم ٔآُي اظالح : 

لال ٔآن ووَّلًة، اص هتر مهنم حامؽة ابًؾَوم اًغاُرة، وملامات اًوَّلًة وس هبم ٍرحػ ٕا  ٔآيب جىر  اًفاخرة، ًو

اًؾارفني، ومريب ا٢كًردٍن، اًض َ   وخدضم ُو اًض َ  اًىدري، واًؾ١ك اًضِري، اتج .اًعدًق ريض ٝك ؼن

                                                 
 .رلغ ١ٌٍ٘ن ػزي هللا حٌ٘خ١َ حٌؼّٛىٞ : ِؼَفش حٌٕٔذ ِٓ أكىخَ ح٠ٌَ٘ؼش  (1)

 235/ 1حٌٍٕٛ حٌٔخفَ ػٓ أهزخٍ حٌمَْ حٌؼخَٗ ٌٍؼ١يٍّٚ   (2)



- 125-  

 

 

ة مضِورة ُرّد ؽَل اًفلِاء . سؾَد جن ؽُىس اًؾمودي، وهل ذًرة مدارنة ؤآثحاع وزاًو واكن اًض َ  سؾَد ٔآمًِا، ٍو

وطحلت اترخي وفاثَ حبساب أكي .  ُػ671ا٢كسائي اًفلَِة، وؽَل اًلار  ٕاذا فَ  ٔآو ْكن، وثوضف س ية  ضف

ونذا طحلذَ ؽَل   .(هلهل" سبٓء مؾرش" سؾَد اٙكي صاع فضهل) :هغمخَ فلَت سبٓء مؾرش، مث: ٔآحرف ؽَل

( . "صؾر سام"اترخي ؽام هلَخَ  ُو اًؾمود اًض َ  سؾَد اًؾَام) :مث هغمت ذٛك ٔآًضًا فلَت" صؾر سام"ٔآحرف 

 :وكال تؾغ اًفضالء من اًعاْكني ضف ذٛك اًضاً 

 واحدى وس حؾني تذٛك فاؽَام ثست مئني اكن اترخي ص َخيا

 معود ٗكٍن ٝك كدٍر مؾغام سؾَد جن ؽُىس اًلطة واحد ؼُصٍ

 "ؼرش سام"ٕاذا صخت فاؽددُا جتدُا  وجيمػ ذا اًخارخي اؽداد ٔآحرف

 

ِذهر " كدوم اًؾرب ٕا  اًِيد"ولٓل اًؾمودي اْكضارمة اًحىًرني اهدضار ضف دوٌك اًِيد، فلد ورد ضف نخاب 

ًخواخد ًؾائالت من آٓل اًؾمودي ضف وَّلَّيت ؤآماهن نثرية ابًِيد، مهنا
(1)

وبرات، ؤآهدُراجردٌش، حِدراابد، : 

حمحوب هقر، ؽادل اابد، آٓظــ اابد، اثيور، ًىضمى تت، ىرمي،  خَ، مٌبرَّيل، مدُول، هرمي هقر، رائضور 

. هرانثم، ُمنىٌدٍ، وفريضم

 

 :تُت اًؾمودي اب٢كدًية ا٢كيورة

 ( ُػ1195: ا٢كخوشف س ية)ًٔلهعاري " َتفة ا٤كحني وألحصاب ضف مؾرفة ما ٌَمدهَني من ٔآوساب"خاء ضف نخاب 

ؼن تُت اًؾمود، فلِي
(2)

وٕاًََ  ي،معود اٗكٍن اْكرضسم اًحىري اًعدًق تُت اًؾمودي وس حة ٕا  اًض َ : 

واكن . ؤآصِرضم ٔآُي ُذا اًحُت، ؤآول من كدرما مهنم اًض َ  ؼامثن اًؾمودي. ًيدسة نثري اب٢كدًية ا٢كيورة 

 .محمدًا ؤآمحد: وثوضف، ؤآؼلة من ألوَّلد. رخاًل ظاْكًا مداراكً 
واكن رخاًل  . سؾَداً : ألوَّلد وثوضف، ؤآؼلة من. فبٔما محمد فاكن رخاًل ظاْكًا مداراكً  فظ اًلرآٓن اًرشًــ

مث تؾد مدة سافر . وسافر ٕا  اًروم ورحػ ٕا  ا٢كدًية جك ما ٍروم. مداراكً ظاْكًا ًخؾاطى تَػ اْكحوب ضف داكهَ

ا٢كدًية ا٢كضِورة، ؤآخٍو  ٔآحدُام كذي ضف واكؾة كَؾة: ؤآؼلة وٗكٍن.  ُػ 1187اًروم فذوضف  ا س ية  ٔآًضًا ٕا 

. ومموحود ايل

مث اوسَ  مهنا  وظار حورِبَا ضف  ،ؤآما ٔآمحد فاكن رخاًل اكماًل، وظار انئة ألمئة اًضافؾَة ضف اًروضة اًيحوًة

وثوضف س ية . ورحػ ٕا  ا٢كدًية اًيحوًة مرسورًا . اٗكَّير اًرومِة  مث خرج مهنا وسافر ٕا . اًلَؾة اًسَطاهَة 

ظاُك فِو موحود  ؤآما. ُػ ؼن ٔآوَّلد 1194وثوضف سا٠ك س ية . سا٢كًا وظاْكًا : ؤآؼلة من ألوَّلد.   ُػ1175

. اًَوم 

 

 

 

 

                                                 
 80 ٚ 79 ٚ 74 ٚ 73 ٚ 71 ٚ 68 ٚ 25ليَٚ حٌؼَد اٌٝ حٌٕٙي ٛـ   (1)

 361/ 1ِؼَفش ِخ ٌٍّي١١ٔٓ ِٓ حٔٔخد ٥ٌٜٔخٍٞ  طلفش حٌّلز١ٓ ٚح٤ٛلخد فٟ  (2)
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: آٓل اًسامن اب٢كدًية ا٢كيورة
ؽائٍك اًسامن اب٢كدًية ا٢كيورة
(1)

، ضم ذًرة اًض َ  ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن ؼحد اًىرمي اًسامن اًعوضف، ا٢كدِن، 

 م ووضبٔ اب٢كدًية ا٢كيورة، 1718/ ُػ1130وكد وٗك  س ية . آكَويت، اًلادري، اًضاذيل، ص َ  اًطًرلة اًسامهَة

و مذحتر ضف مذُة إَّلمام  وثؾ١ك فهيا ؽَل ًد هحار اًؾَامء، وكرٔآ ؽَل اًض َ  محمد جن سَامين اًىردي، ُو

اًضافؾي، ؤآرسهل واٗكٍ ٕا  مُص فذَلذَ ثالمذة ٔآتََ ابَّٕلهرام، وؼلد حَلة اٙكهر اب٢كضِد اْكسُين، مث ثوخَ 

وتؾد وفاة واٗكٍ ؽني ص َخًا حمي واٗكٍ، وتلي ص َخًا حىت وافذَ ا٢كيَة ًوم ألرتؾاء اًثاِن من صِر ذي . ٌَمدًية

 م اب٢كدهَة ا٢كيورة، ودفن  ا ضف اًحلِػ جتاٍ ُضحي اًس َدة ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني، 1775/ ُػ1189اْكجة س ية 

.  ؽاماً 80واكن معٍر 

ؤآخذ . وكد ٔآخذ اًض َ  اًسامن اًطًرلة آكَوثَة ؼن ص َ  اًض َ  معطفى جن نامل اٗكٍن اًعدًلي آكَويت

ة واٗكٍ  اًطًرلة اًلادًرة ؼن اًض َ  محمد طاُر اًىردي ا٢كدِن، وعِر ابًطًرلذني، ومّعر اًض َ  اًسامن زاًو

ذٍ اٗكار عم اًيت ص َدُا س َدان ٔآتو جىر اًعدًق  (دار ٔآيب جىر اًعدًق)ا٢كسامة تػ  وعم داٍر اًيت ٌسىهنا، ُو

ة اًض َ  اًسامن اًيت ابْكرم اًيحوي، زمن اًض َ  اًسامن اكن ًوخد فهيا ابب . ريض ٝك ؼيَ ُروى ٔآن زاًو ٍو

. ٔآيب جىر اًعدًق اًضِري، ًوىهنا ألن كد دخَت مضن ا٢كسجد اًيحوي تؾد اًخوسؾات ألخرية

ة اًسامن وعم ا٢كلاتٍك ًحاب اًًساء من اْكرم ا٢كدِن اًرشًــ، اكن فهيا حمي ـسي حٌازة س َدان  وكِي ٔآن زاًو

ة اًسامن اكهت ضف ألظي ماكن دار س َدان ٔآيب جىر اًعدًق، مث  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وزاًو

ٔآظحتت ثؾرف تدار ًرطة اتية ٔآيب اًؾحاس اًسفاح، ؤآًضا ٔآوضئ ماكَنا مدرسة ٌَتيفِة ُؼرِفت اب٢كدرسة 

ة ؼحد . اًَازهوحِة اْكيفِة، تياُا َّيزهوج ٔآحد ٔآمراء اًضام ومعي هل مضِدًا فهيا ودفن فَِ مث ؼرفت فامي تؾد جزاًو

و ًلة ًرخي من  ة اًسامن، ُو اكن ؽَل اًطًرلة اًلادًرة، " تُت اًسامن"اًلادر اّكَالِن، مث ؼرفت جزاًو

ة مػ دار ًرطة ا٢كؾروف تحاب  ة، وكد ُدمت ُذٍ اًزاًو واص هتر ابًعالح، وسىن ٔآوَّلدٍ من تؾدٍ ثٜك اًزاًو

اًًساء وما حوًِا، ضف مرشوع ثوسؾة ا٢كسجد اًيحوي، ضف ؼِد ا٢كٜك ؼحد اًؾٍزز آٓل سؾود
(2)

  .

ة اًض َ  ؼحد اًلادر"و" ا٢كدرسة اًس يجاًرة: "وثؾرف ُذٍ اٗكار تبٔسامء ٔآخرى مثي ا ابٔلوراد "زاًو ، مّعُر

وألذاكر، وعم مض متٍك ؽَل جحرات نثرية، اكن ضف وكذَ ًزنل فهيا اًقرابء اًواردون، واختذُا نذٛك مرنزًا 

اًيفحات إَّلًَِة ضف هَفِة سَوك اًطًرلة : من آَٓثٍرووكاؽدة ًًرش طًرلذَ ضف خمخَــ ٔآحناء اًؾا٠ك إَّلسالسم، 

ا٤كمدًة، اًوس ٍَك ضف اٗكؼوات والاذاكر، موٗك اًييب ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ وا٢كياكة اًسًِة من مواُة 

 .ا٢كيان ؽَل ؼحدٍ ذي الاخالق اًرضَة

"  وان"وكد حزوج من اًس َدة مٜك تًت معطفى جن ًوســ ٔآفٌدي جن ٕاجراُمي اًرشواِن، وس حة ٕا  مدًية 

. ابٗكَّير اًرومِة، ؤآجنة مهنا وٗكٍ اًض َ  ؼحد اًىرمي اٙكي خَفَ ضف ا٢كض َخة

ٔآوضبٔ اًض َ  اًسامن اًطًرلة اًعوفِة اًضِرية ابًطًرلة اًسامهَة وعم من نربَّيت اًطرق اًعوفِة ضف اًؾا٠ك 

. وخاظة ضف دوٌك اًسودان 

                                                 
 ؛ طلفش حٌّلز١ٓ ٚح٤ٛلخد فٟ ِؼَفش ِخ ٌٍّي١١ٔٓ 188/ 10 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 480/ 1طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ   (1)

فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه –   ؛ هِحٔش حٌظَحع 664/ 4؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 341/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 302/ 1ِٓ ح٤ٔٔخد 

 حٌٙـَٞ ٌّئٌف ِـٙٛي رظلم١ك حٌيوظٍٛ ِلّي حٌظٕٛؿٟ  ح٨ٓظخً فٟ 12؛  طَحؿُ أػ١خْ حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس  فٟ حٌمَْ 46/682ف١ًٜ 

 . ؛ ِٛلغ ح٠ٌٛى١زي٠خ ؛ حٌّٛٓٛػش حٌلَس 95ؿخِؼش كٍذ ١ ىحٍ حٌَ٘ٚق ٛـ 

 125-123 ؛ أػَ حٌٛلف ح٩ٓ٦ِٟ فٟ حٌل١خس حٌؼ١ٍّش رخٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس ٛـ 483/ 1طخ٠ٍن حٌّيحٍّ حٌٛلف١ش فٟ حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس   (2)
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ثؾد ؽائٍك اًسامن من اًؾائالت ظاحدة ا٢كاكهة ا٢كرموكة اب٢كدًية ا٢كيورة، فلد اكن من مضن اًوفد اٙكي س١ك 

و اكن من هحار : مفذاح ا٢كدًية ا٢كيورة لٓل سؾود وكت مض ا٢كدًية ا٢كيورة ْكوكِم اًض َ  حسن اًسامن، ُو

ولٓل اًسامن وكفِات اب٢كدًية ا٢كيورة ابًلرب من ا٢كسجد اًيحوي، مازاًت . رخاَّلت ٔآُي ا٢كدًية ا٢كيورة وكهتا

. هلم ٕا  ألن، وانعرو اًوكــ ضم من ٔآحفاد اًض َ  اًسامن

رواحئ اًؾيرًبة: ٕاجراُمي جن محمد ٍزن اًسامن اًعدًلي، هل: ومن مضاُري ُذٍ ألزسة
(1)

ؼحد : ومن ا٢كؾازصٍن. 

.  ا٤كسن اًسامن، واكن سفريًا ٌَمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة ضف ٕاس حاهَا ضف تداًة اٗكوٌك اًسؾودًة

ؾود وسة اًض َ  محمد جن ؼحد اًىرمي اًسامن ٕا  اًض َ  ٔآمحد جن محمد جن معر جن ٔآمحد جن حسن جن ٔآمحد : ًو

جن حسن اًخلي جن ؼحد اًرمحن جن سا٠ك جن حسن جن ؽيل اًلر  جن ؼحد ٝك جن ؼحد " تريق دار اًسامن"

اًرمحن جن محمد جن محمد جن اًلامس جن حسن جن محمد اًحىري جن معر جن ؼحد اًرمحن جن ؽيل جن حسن جن 

ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن محمد جن حسن اًخلي جن ٕاجراُمي جن سِي جن ؼحد ٝك جن معر جن محمد 

. نام خاء ضف وزَلة وس هبم اًيت تني ٔآًدهيم. جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

: ظورة من مضبرة وسة ُذٍ ألزسة ا٤كفوعة ٗكهيم

 
ياك ٔآًضا وزَلة ظادرة من حموكة اًرشًؾة ا٢كطِرة، خاء فهيا تَان تًس هبم ذا مَخط ما خاء  ا. ُو : ُو

ٔآمحد تريق دار )ُذٍ اًوزَلة ا٤كررة اًعادرة من حموكة اًرشًؾة ا٢كطِرة، ُو ٔآهَ حرض ضف ا٣كَس اًرشؼي 

-  ُػ 922– ؤآجرز تَدٍ وزَلة حمررة ظادرة من حموكة ا٢كدًية ا٢كيورة تخارخي آكامس من رحة س ية  (اًسامن

ازًذان وؼرشٍن وجسؾامئة، مضموَنا ُو ما زخت ابًوخَ اًرشؼي من ٔآن اًفاضي ا٢كىرم إَّلمام اب٢كسجد اًيحوي 

ا٢كؾغم اًض َ  حسن اًضِري ابًخلي جن محمد اًعدًلي ُو حفِد اًؾا٠ك اًؾالمة اًعدر ٔآيب حفط معر جن محمد 

اًحىري اًعدًلي اًلايض اًرشؼي ٢كدًية زخمرش، وا٢كخوشف  ا ضف ٔآواخر اًلرن اًساتػ اًِبري، وذٛك مبوحة 

                                                 
 66/ 67فَّٙ ِوط١ٛخص –هِحٔش حٌظَحع   (1)
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س خة ومثاهني -  ُػ 886- ا٢كىرم حسن اًخلي اًحىري تخارخي ـرة حمرم س ية   (تني)زحوت  (.. صِد )وزَلة 

. ومثامنائة 

ٕان ا٢كذهور حسن اًخلي جن محمد اًحىري اًعدًلي ُو خد ا٢كىرم ٔآمحد تريق دار اًسامن، وا٢كذهور ُو ٔآمحد جن 

حسن اًسامن جن ؼحد اًرمحن جن سا٠ك جن حسن جن ؽيل جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن محمد جن ٕاجراُمي جن 

حسن اًخلي جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن حسن جن ؽيل جن ؼحد اًرمحن جن اًؾالمة 

ٔآيب حفط معر جن محمد اًحىري جن حسن جن اًلامس جن محمد جن سِي جن ؼحد ٝك جن معر جن محمد جن ؼحد 

ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًساتق ٕا  إَّلسالم ابًخعدًق ، وخََفة اًرسول ألؼغم ػ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ػ ٔآيب 

ُذا وكد حرض ا٣كَس س َادة اًرشًــ حسن جن صدرف اْكسُين، واًؾالمة . جىر اًعدًق ػ ريض ٝك ؼيَ 

اًفضي ٍزن اًؾاتدٍن جن ؼحد ٝك آكََفيت اًؾحايس، ؤآد  لك مهنام ثضِادثَ تني ًدي موَّلان اًلايض اهلامم، 

اٙكي هؾَمَ ووضِد تَ ُو ٔآن ا٢كىرم ٔآمحد : حمرر اًلضاَّي وألحاكم، اًواضػ امسَ وخمتَ اًىرميني ٔآؽالٍ مبا ًيل

 (واٗكؽاٍ)اًحريكدار جن حسن سامن ُو فرع اٗكوحة اًحىًرة واًسالٌك اًعدًلِة، ؤآن من ٔآفاد تَ ؤآتداٍ ؤآابهَ 

ُو حصَح اًحَان، ُذا ما ٗكًيا من صِادة ومؾرفة وحلِلة تبٔن آٓل سامن ضف اًضبرة اًلرص َة، واًسالٌك اًحىًرة 

وتؾد ٔآن مسػ . ا٢كؤمٌون مؤمتيون ؽَل ٔآوسا م، وما صِدان ٕاَّل مبا ؽَميا، وٝك ٔآؽ١ك: اًعدًلِة، ونام ورد ضف أل ر

ا ضف . موَّلان اًلايض ٢كا ذهر  ا من صِادة وَتلِق، زخت ٗكًَ ٔآن آٓل اًسامن من سالٌك اًعدًق ٔآمر تختٍرُر

ٔآرتػ وجسؾني تؾد ألًــ من صمرة َمن خعَ ٝك -  ُػ 1094– اًَوم اًثاًر ؼرش من حامد ألول ضف س ية 

. ابًفضي وا٢كزاَّي، ؤآهكي اًرشف، س َدان محمد ػ ظَل ٝك ؽَََ وؽَل آهٓل وحصحَ وس١ك 

 

: وُذٍ ظورة اًوزَلة
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: (1)آٓل اًحىري آكريآآبدي اب٢كدًية ا٢كيورة
محمد ؽيل ٔآزسة ًؾود وس هبا ٕا  آكََفة اًراصد ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، جفدضم ُو اًؾالمة اًض َ  

محمد جن ؼحد ٝك جن : ٔآؼغم جن حسني اًحىري اًعدًلي اًِيدي مث ا٢كدِن اْكيفي، اٙكي ًؾود وس حَ ٕا  ا٤كدث

واكن رمحَ ٝك من ٔآجرز ؽَامء ا٢كدًية . محمد ٔآيب ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

ُػ، مث اهخلي مػ واٗكٍ اًض َ  محمد ٔآؼغم حسني آكريآآبدي 1312ابًِيد س ية "  وابل"ا٢كيورة، وكد وٗك ضف 

. ُػ 1374 حامد ألو  12ٌَضام مث ٕا  ا٢كدًية ا٢كيورة واس خلر وثوضف ودفن  ا ضف 

 

: (2)آٓل اًض َ  ًوســ اًعدًلي ابًحتٍرن
ثلمي ُذٍ ألزسة مبمَىة اًحتٍرن، وكد ىزح ٔآخداد ُذٍ ألزسة من اّكٍزرة اًؾرتَة ٕا  سواحي آكََج اًؾريب مػ 

كدائي ؼرتَة ٔآخرى، واس خلروا ف ة ضف سواحي آكََج، مث تؾدُا ثفركوا ضف ت٘كان ص ىت، مهنم من رحي 

ًسواحي ؼامن، ومهنم من رحي ٌَىوًت، ومهنم من رحي ٌَحُصة، ومهنم من رحي ٌَسؾودًة، وكد ىزحت ُذٍ 

.  ُػ 1075ألزسة ٕا  ذمَىة اًحتٍرن س ية 

اًض َ  ًوســ جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كٜك جن ٔآمحد جن ؼحداًرمحن، : ومن ؽَامء ُذٍ ألزسة

افؾي مذُحاً  و اًض َ . اًعّدًلي وس حًا، اًضا : وخد ُذا اًض َ  ٔلمَ اكن من ألزس اًيت رحَت ٌَسؾودًة، ُو

محمد  ًــ جن محمد  ًــ جن ؼحد اًرزاق جن محمد اًعدًلي، وكد ىزح ٕا  اًسؾودًة ٢كيطلة داٍرن، وؽنُِيّ 

ق ًُس خلر َّلٕامامًا ٢كسجدُا، مث كِدم كًرة ؼسىر ضف اًحتٍرن، ومن ؼسىر ٕا  حاٌك ٔآم اًضبر ومهنا ٕا  اًز

. فهيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .طَؿّش رّٛلغ ٍِظمٝ أً٘ حٌلي٠غ ؛ ٟٚ٘ ٔم٩ ػٓ طَؿّش ح١ٌ٘ن فٟ ٛفلظٗ ح٨ٌىظ١َٔٚش   (1)

حٌّٛٓٛػش حٌلَس ؛ ِٛلغ ٛل١فش حٌٕزؤ ؛ ٌٍىخطذ ِلّي ٍف١ك حٌل١ٕٟٔ – رخ٨ٔظَٔض ؛ ِٛلغ ح٠ٌٛى١زي٠خ  (ٍِظمٝ أً٘ حٌلي٠غ)ٔم٩ ِٛلغ   (2)

 .ػ٠ٛ ٍحرطش ػٍّخء ح٠ٌَ٘ؼش – 
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: (1)اًحىًرون ابًؾراق: اًفعي اًراتػ
اد اد)كال اًس َد ٕاجراُمي اْكَدري : آٓل فُر و تُت جتارة، وخريات، ومربات نثرية، وضم من ٔآوَّلد : تُت فُر ُو

. ريض ٝك ؼيَ (ٔآيب جىر اًعدًق

 

ؤَّلء من ٔآوَّلد ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ) كال ؼهنم اًس َد اْكَدري :آٓل آكاظًك وضم تُت ؼز وجتارة، ُو

. (اْكاج ٕاسامؼَي جن رمدي جن اْكاج ظاُك آكاظًك: ؤآصِر رخاهلم. ؼيَ

 

و اجن اْكاج ٔآمحد جن اْكاج ؼحد اًرمحن جن اًض َ  سَامين، من تين ٔآيب جىر اًعدًق ريض :آٓل اْكاج زهرَّي  ُو

. مهنم اْكاج ؼحد اًلادر اْكاج معطفى ا٢كال زهرَّي. ٝك ؼيَ

 

آٓل ) ٔآزسة جىًرة، ثخىون من ٔآخالف محمد جن هؾمة ٝك، صلِق معر جن هؾمة ٝك اٙكي اص هتر تيٍو تػ :آٓل اًيؾمة

خواخدون مبدًية ا٢كوظي وتؾضِم تحقداد، ومن (اًحىري ،  وضم من ذًرة إَّلمام ؼحد اًرمحن جن اّكوزي، ًو

. اًض َ  ؼحد ٝك اًيؾمة: مضاُري ألزسة اب٢كوظي

محمد جن هؾمة ٝك جن ظاُك جن معر جن : ، فِم ذًرة" آٓل جىري"و " آٓل ا٢كال ؼحَدة"وال اًيؾمة من تين معومة 

ظاُك جن مؾروف جن ؼحد اّكواد جن محمد جن حسن جن خواخة جن ؼز اٗكٍن جن ؼحد اًرزاق جن ؼحد اًؾَمي جن 

حسن جن اتو جىر جن امحد جن ؼامثن جن حسن جن طَ جن اتو اًحلاء جن ًووس جن احساق جن ؼحد اًرسول جن 

ؼحد اًفذاح جن ؼحاس جن حامت ؽيل جن صِاب اٗكٍن جن محمد اًطوًي جن ظالح اٗكٍن جن محمود جن ؼحد اًرمحن 

اتو اًفرج اجن اّكوزي جن ؽيل محمد جن ؽيل جن ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن حامدي جن امحد جن محمد جن حؾفر جن 

ؼحد ٝك جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر 

. اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

. وهحريضم خالل سَامين آٓل مال ؼحَدة.  ٔآزسة مؾروفة ثًمتي ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ:آٓل مال ؼحَدة

ؼحد اًلادر جن معر جن هؾمة ٝك جن ظاُك جن معر جن : ، وضم ذًرة"آٓل جىري"و " آٓل اًيؾمة"وضم تين معومة 

ظاُك جن مؾروف جن ؼحد اّكواد جن محمد جن حسن جن خواخة جن ؼز اٗكٍن جن ؼحد اًرزاق جن ؼحد اًؾَمي جن 

حسن جن اتو جىر جن امحد جن ؼامثن جن حسن جن طَ جن اتو اًحلاء جن ًووس جن احساق جن ؼحد اًرسول جن 

ؼحد اًفذاح جن ؼحاس جن حامت ؽيل جن صِاب اٗكٍن جن محمد اًطوًي جن ظالح اٗكٍن جن محمود جن ؼحد اًرمحن 

اتو اًفرج اجن اّكوزي جن ؽيل محمد جن ؽيل جن ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن حامدي جن امحد جن محمد جن حؾفر جن 

ؼحد ٝك جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر 

. اًعدًق ريض ٝك ؼيَ 

 

                                                 
حٌمزخثً حٌؼَر١ش ١ٌْٛٔ " ر١ض حٌّميّ ؛ ٟٚ٘ ٔم٩ ػٓ وظخد - حٌٜي٠مٟ - ىٍحٓخص ِٓ حػيحى حٌّلخِٟ ػ٩ء حٌي٠ٓ رٓ ُوٟ حٌزىَٞ   (1)

  89؛ ػٕٛحْ حٌّـي فٟ ر١خْ أكٛحي رغيحى ٚحٌزَٜس ٚٔـي ٨رَح١ُ٘ حٌل١يٍٞ ٛـ " رغيحى / حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش / حٌـِء ح٤ٚي / ح١ٌ٘ن حٌٔخَِحثٟ 

 ٚ95 
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آٓل ا٢كال "و " آٓل اًيؾمة" ؽائٍك ثؾود ضف وس هبا ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وضم تين معومة :آٓل جىري

ؼحد ا٣كَد جن معر جن هؾمة ٝك جن ظاُك جن معر جن : ، ومهنم ؽائٍك اًحىًرني اب٢كوظي ابًؾراق، وضم ذًرة"ؼحَدة

ظاُك جن مؾروف جن ؼحد اّكواد جن محمد جن حسن جن خواخة جن ؼز اٗكٍن جن ؼحد اًرزاق جن ؼحد اًؾَمي جن 

حسن جن اتو جىر جن امحد جن ؼامثن جن حسن جن طَ جن اتو اًحلاء جن ًووس جن احساق جن ؼحد اًرسول جن 

ؼحد اًفذاح جن ؼحاس جن حامت ؽيل جن صِاب اٗكٍن جن محمد اًطوًي جن ظالح اٗكٍن جن محمود جن ؼحد اًرمحن 

اتو اًفرج اجن اّكوزي جن ؽيل محمد جن ؽيل جن ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن حامدي جن امحد جن محمد جن حؾفر جن 

ؼحد ٝك جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر 

. اًعدًق ريض ٝك ؼيَ 

 

 ٔآزسة هحرية اب٢كوظي، ثًمتي ٕا  اًض َ  معر اًسِروردي اٙكي ٍرثلي وس حَ ًإلمام اًلامس جن محمد جن :آٓل صًضي

ؤآول خد من ٔآخدادضم اس خوطن ا٢كوظي ُو اْكاج ًووس اٙكي اص هتر تَلة . ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم

. ألس خاذ محمد ظدًق صًضي، واًفًرق ألول اًرهن ؼحد اّكحار صًضي: ؤآصِر رخاهلم". صًضي"

 

كد كدم ٕا  ا٢كوظي .  واكن خدضم ألؽَل اًس َد ؼحد ٝك ٔآفا جن اْكاج محمد ٔآفا اًسؾريت:آٓل كامس ٔآفا اًسؾريت

و من سالٌك ٔآيب جىر اًعدًق ريض " سؾرت"كدي حنو زالمثائة س ية من  ٔآما موطهنم ألظيل فِو اْكجاز، ُو

. ومهنم حاًًَا ألس خاذ حازم انمق، واًس َد ؽدانن ٔآمحد ؼزت وفريضم. ٝك ؼيَ

 

. اًض َ  ركِة، واًض َ  ؼحَد ٝك:  ضف كضاء ؼلرة، ومن ُؤَّلء اًرؤساء:رؤساء ؼضرية اًسورحِة

ؼضرية سوريج؛ ُذٍ اًلدٍَك من اًلدائي ا٢كِمة خدا، كسم هحري : فلال" ؼضا ر اًؾراق"ذهرضم اًؾزاوي ضف نخاتَ 

ريض ٝك ؼيَ، " اًعدًق"مهنا ضف ٕاٍران، والٓخر ضف اًؾراق ضف رواهدوز، واًرؤساء ًدؼون ٔآَنم من ذًرة 

ؤَّلء من كدائي سوران، ٕاَّل ٔآَنا اس خلَت  وجياورضم ضف رواهدوز ؼضرية ُريك، وكسم هحري مهنم ضف ؼلرة، ُو

وؽد ضف ". ؼضرية اًسورحِة نثرية خدا، ووضبٔ مهنم ؽَامء ٔآؽالم: "كال ضف ؼيوان ا٣كد". سوريج"تدسمَهتا 

، "مام هردان"ومهنم ضف ؼلرة، وؽد من فركِم ُياك ". ابب معر"ٔآو " ابومر"ثلٍرر دروٌش ابصا من فركِم 

وٕان اًخلٍرر ا٢كذهور ؽد سوريج سوران ضف ًواء ارتي، وسوريج ابدًيان من " مام س َد"، و"مام ساهحان"و

. ؼلرة ثحؾًا ًٔلماهن اًيت ٌسىٌوَنا، و٠ك حىن ًخؾرف ابٔلظي

 

ًؾحد اًؾٍزز َّيسني، اكٔليت" ؼضا ر اًؾراق و ف الاهدساب ٕا  اًعحاتة"وكد ورد ذهرضم ضف نخاب 
(1)

 :

، ًدؼون ٔآَنم جىًرون من ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، واًعدًق : سورٍ يج ضف راوهدوز وؼلٍر

، "اًسوران"ريض ٝك ؼيَ ٔآؼغم من اًخؾًرــ تَ، فِو ظِر اًييب وظاحدَ وخََهل، وسورٍ يج من كدائي 

. اُػ (ابومر، مام هردان، مام سىدان، مام س َد): من فروؼِم

 

                                                 
 45-44ػ٘خثَ حٌؼَحق َٚٗف ح٨ٔظٔخد اٌٝ حٌٜلخرش ٌؼزي حٌؼ٠ِِ ٠خ١ٓٓ؛ ٛـ   (1)
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ؼن - اًعادر ؼن مدًٍرة الاس خخحارات اًؾسىًرة اًؾامة " - اًؾضا ر اًىردًة ضف اًؾراق"ًوىن خاء ضف نخاب 

ؼضرية اًسورحِة
(1)

ثلمي ُذٍ اًؾضرية ؽَل َكخا . ٍرحػ ٔآظي اًؾضرية ٕا  معر جن آكطاب ريض ٝك ؼيَ: 

ضفيت َنر اًزاب ألؽَل، ٔآما اًلسم اٙكي ًلطن ؽَل اًضفة اًُرسى ٙكٛك اٍهنر فان ٔآراضََ متخد من صامل 

ابس خورة ٕا  اكِن ؼامثن وثؾخرب مٌطلة دص يت حٍرر اٙكي َتخي حدي مؾغمَ ثلًرحًا، نام ٔآن اًخالل ا٤كَطة تػ 

اضافة ٕا  ما ثلدم . اباب حِجم وحىت حدي كٌدًي كرب اًزاب ألسفي ثؾخرب من مواطن ؼضرية اًسوريج

. فان ؽدد من ألزس اًسورحِة ثلطن ثضك مدؾرث ضف اّكاهة ألٌرس من اًزاب وضف صريواهة

واًسورحِة من اًؾضا ر ا٢كس خلٍك اًيت متارس اًزراؽة واًفالحة وعم ٠ك ثلايس مثَام كاست تلِة اًؾضا ر من 

الت ومبيٓس اْكرب . ًو

ٔآن اًسانيني ضف كضاء ؼلرة ًطَق ؽَهيم سورحِة  دًيات، وابٔلظي من اًؾضا ر اًؾرتَة وخاظة رؤساهئم من 

مجَؾِم . ٔآما اًسانيني ضف كضايئ صلالوة وراوهدوز ًطَق ؽَهيم امس ؼضرية سورحِة سوران. ؽائٍك اًؾمري

. َتت هفوذ ص َ  واحد

نخاب اًؾضا ر اًىردًة ُذا ما ُو ٕاَّل ؼحارة ؼن ثلٍرر اس خخحارايت ؼسىري، نخة ضف مثاهًَِات اًلرن : ثؾلِة

وؽَََ ٍىون ما خاء فَِ مردود، حِر ما خاء اب٢كعدر ألول . اًؾرشٍن ا٢كَالدي، و٠ك ٍىذحَ وساتة مذخععون

ؼن وسة رؤساء ؼضرية اًسورحِة اٙكي ًؾود ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ُو – اٙكي ٔآوردانٍ - 

. وٝك ٔآؽ١ك ابًعواب. ألكوى ؤآوزق

 

.  تلضاء اًؾامدًة، مهنم ألدًة اًضاؼر حسن اًعدًلي اًحامرِن" ابمرِن"ضف كًرة : ألزسة اًعدًلِة

 

ضف مٌطلة ابب اًض َ  " آٓل اًحىري"ٔآحصاب اًخىِة اًحىًرة ا٢كؾروفون تػ : ومن تين ٔآيب جىر اًعدًق تحقداد

. مهنم اْكاج حسام اٗكٍن اًحىري. ساتلًا، وضم فري آٓل اًحىري ضف ا٢كوظي

 

آٓل اّكوزي تحقداد
(2)

  :

خد  .تيو اّكوزي اْكياتٍك اًلرص َون، اًحىًرون، اًحقاددة": ا٢كدخي ا٢كفعي ٢كذُة إَّلمام ٔآمحد"ُذهر ضف نخاب 

إَّلمام حامل اٗكٍن َآتو اًفرج ؼحد اًرمحن جن ؽيل جن محمد، اًلر  اًحىري اًحقدادي، : ُذا اًحُت ا٢كحارك

هل زالزة .  ُػ 597ثوضف س ية . اًفلَِ اًواؼظ ا٢كضِور، ظاحة اًخبًَٓــ اًىثرية اًضِرية، اٗكا رة ضف اَلمعار

و َآنربضم، وؽيل، واكن ضف هَْفِس واٗكٍ ؽَََ  ء، وَآظقرضم ًوســ ا٢كؾروف : َآتياء ضم ؼحد اًؾٍزز، ُو

و ابِن ا٢كدرسة اّكوزًة تدمضق" اًوزٍر"ابًعاحة، مبؾىن  و َآصِرضم، ُو  .وزال هتم ؽَامء فلِاء، ُو

ؼحد اًرمحن، وؼحد ٝك، وؼحد اًىرمي، كُِذَوا مػ واٗكضم : ًوَوســ زالزة َآتياء ؽَامء، ضم وَّلة اْكسني ضف تقداد

وَآما ؼز اٗكٍن َآتو ا٢كغفر ؼحد اًؾٍزز جن ًوســ فِو س ح  .  ُػ 656ًوســ ؽَل ًد اًخخار ًؾهنم ٝك، س ية 

. اجن اّكوزي
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- 133-  

 

 

اًسادة اًحىًرة ضف ا٢كوظي
(1)

: 

ُذا اًًسة ا٢كحارك ٌَسادة اًحىًرني ذًرة الامام اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ٔآحد اًفلِاء اًس حؾة ضف 

اكن كد حررٍ ظدر اًعدور وص َ  اًض َوخ س َد اًؾراق وٕامام اًؾَامء اًفلَِ اًعوضف اًواؼظ . ا٢كدًية ا٢كيورة

 ه خب  ًدٍ ضف دمضق، ٌَسَطان هور اٗكٍن 558ضَاء اٗكٍن ٔآتو جنَة ؼحد اًلاُر اًسِروردي، ونخحَ س ية 

 ه، مث اخَل ركؾهتا ؤآمت وسخهتا ؽ١ك 490محمود زىًك، ثؾًرفا هل تًس حَ اّكََي وذهر هل ٔآهَ وٗك ضف سِرورد س ية 

ؼحد "اًؾارفني ؤآس خاذ اًسا ٍرن ظدر اًرشًؾة وص َ  اًؾا٢كني، اًراحج اًاكمي ا٤كدث ا٢كعيــ اًواؼظ الامام 

 ه كدَي وفاثَ، واهخلَت تؾدٍ ا  597ا٢كَلة ِبامل اٗكٍن اْكافظ، ونخهبا خبطَ أكَي س ية " اًرمحن اّكوزي

ُرات حِر اجن معَ حىمي اْكىامء وامام ا٢كخلكمني اًحتر ا٤كَ  اًزاخر اٙكي سام ؽَل اًسامء، اًفلَِ الاظويل 

، مث ؽادت ا  تقداد "ٔآيب ؼحد ٝك محمد اًفخر اًرازي جن اًض َ  ضَاء اٗكٍن خطَة اًري"ا٢كفرس الامام 

ا٢كدرس مبدرسة اْكيفِة ضف " افا ٔآتو ًؾلوب كامس جن جنم اٗكٍن"حىت اًت ا  اًفلري ٔآضؾــ ا٢كخؾَمني 

مضِدالامام الاؼغم، جفدد ركؾهتا ؤآضاف ًِا ما اىهتىى ٕا  ؽَمَ، وحؾَِا ٔآظال مؾمتدا ٢كن ًَََ، وذٛك ؼض َة 

ظورة ُذا اًًسة ٗكى ؽائٍك و.  من صمرة اًييب ألؼغم ظَل ٝك ؽَََ وس١ك809 رتَػ الاول س ية 20اَّلزيني 

فرفاهة ضف طضلٌد" - مريوخاج"اًحىًرة، ضف ت٘كة " فٌارى ددٍ"
(2)

. 

جىذاتة ُذا اًًسة " معر اًض َ  مؾروف"كام هلِة الا اف اب٢كوظي اًواؼظ ابّكامػ اًيوري اًلايض 

 ه، اسدسخَ 1025 ذو اْكجة س ية 24وضحطَ وثدارك ماثفَت مٌَ ونخحَ ؽَل رق ٔآخرض ًوم اًسخت 

ؽيل جن "ه ، خددٍ وصطٍر 1156 صوال س ية 23ًوم اًثالَثء " فاًة جن ٕاسامؼَي اْكيفي"وصطٍر ضف تقداد 

ه ، 1313 ذو اًلؾدة س ية 19ا٢كًسوب ابًلُصي اًضِري ابجن اْكداد ضف ت٘كة اًؾامرة ًوم الاحد " محمد ؽيل

ضف مىة " ؼحد ا٣كَد صوطف"ٔآؽاد مجؾَ ونخاتخَ ا٤كلق وا٢كؤرخ اٌَقوي اًفًَك ص َ  اًسجادة اًرفاؼَة اًعَادًة 

 1355 ذو اْكجة س ية 5ًوم الارتؾاء " ؼحدٝك جن محمد ظاُك ا٢كوظيل اًعدًلي"ا٢كىرمة تدار اجن معَ ا٢كىرم 

ثالٍ اٙكي اُخدى ثسرية ٔآتََ اًفخام، فلكــ ضف جتدًد ُذا اًًسة " ؼحد اًلادر ؼحد ا٣كَد صوطف"ه ، مث 

اًرشًــ ونخحَ ورمسَ ؽَل ُذٍ اًعورة ا٢كظوهة موحدا ضف دسرثَ لك الاًواح واًركاع اًلدمية اًيت ؽرث ؽَهيا ضف 

مىذحة ا٢كرحوم واٗكٍ، وعم ٔآنرث من من ؼرشٍن كطؾة تؾضِا مدخور اما ضف اّكد ا٢كض ك واما ؼيد ثفرع اْكفدة 

ال رصويل ضف اًسَاميهَة، ا٢كال طَ جن احسق جن ؼحد اًرسول، وَترفت جسمَهتم من ال ؼحد اًرسول ا  : مثال

فعارت ثؾين اًويل ألسود، وراى تؾضِم ٔآهراد ًخلكمون اًىردًة وكََال " رش ويل"اًرصويل، مث َترفت ا  

من اًؾرتَة، وتؾضِم َّلًؾرفون اًؾرتَة، ًوىهنم ًؾرفون حِدا ٔآظي وس هبم، وهفس اًضئ ابًًس حة َّلحفاد رضاء 

ٔلهَ ٠ك " ال اًيؾمة"وكد اـفي ذهر . ُىذا وردت ضف ثؾََلات ؼحد ا٣كَد صوطف ؽَل اًضبرة. اٗكٍن اجن ؼامثن

واجنز ُذٍ  ذهر". ال ا٢كال" عي ؽَل جسَسي اكمي تني حرخُس وخدٍ هؾمة ٝك جن ظاُك، وهفس اًسخة 

.  م 1991 حٍزران 24ه ا٢كوافق 1411اًضبرة اَّلزيني َثًر ٔآَّيم اًؾَد الاذصى 
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: اًحىًرون ابًسودان ، و ق ٔآفًرلِا ، واًلرن الافًرلي:اًفعي آكامس
 

كدٍَك ا٢كسَمَة ابًسودان
(1)

 :

: ًًمتون ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق، وضم ٔآتياء معومة لك من: فلال" ُضار جن ظاُك جن ُضار"ذهرضم اًس َد 

و لك ُذٍ اًلدائي من تين ؽامر حَفاً . اًؾبَالب، وتُت ؼوض، واًركدات
(2)

اًسودان،  ، وثؾُش ضف  ق

ا ورخاَّلهتا ٕا  ٕارحرَّي، وكد اهخلَت رخاَّلت تين ثمي من ٔآتياء ٔآيب جىر اًعدًق ػ ريض ٝك ؼيَ ػ  ومتخد دَّيُر

و كد ٔآكامت كدٍَك ا٢كسَمَة .  م1287/  صمًرة 686مػ حٌود ا٢كامًَم، خاظة ضف محٍك  من مُص ٕا  اًسودان

و  ا ألسايس ُو هسال، وؽَل : مسي ابمس اًلدٍَك، ٔآما اًحلِة فٕاَنم ًلظون ضف هجات اٙكي" ا٢كسَمَة"ضف مرنُز

 .ساحي اًحتر ألمحر

لول ا٢كسَمَة ٔآن خدضم   وكد ذهر اًيوٍري ٔآن ٔآتياء ٔآيب جىر <ضف ظؾَد مُص" ٕاس يا"كد ُاحر من " مس١ك"ًو

اكهوا من حٌود ا٢كامًَم فري اًيغامِني، اٙكٍن ثوفَوا ضف ألرايض اًيوتَة، ومن اًواحض ٔآَنم كد رٔآوا  اًعدًق

واٙكي " ا٢كسَمَة"إَّلكامة ضف اًسودان؛ طَحًا ًالتخؾاد ؼن ا٢كامًَم، حِر اخذاروا إَّلكامة ضف وطهنم اْكايل 

 .اٙكي تدٔآ اًِبرة ا  ألرايض اًسوداهَة" مس١ك"ًًسة ٕا  خدضم 

 

كدٍَك ا٢كََِخىٌاب ابًسودان
(3)

 :

واكهوا كد . ا٢كََِخىٌاب من ٔآتياء محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق: فلال" ُضار جن ظاُك جن ُضار"ذهرضم اًس َد 

ومىثوا ُياك تؾغ اًوكت، مث ظؾدوا ا  .  صمًرة686ٕاص هوا ضف فذح دهلٍك ٔآَّيم ا٢كٜك انزص جن كالوون س ية 

". هسال"حىت وظَوا ٔآخر ا  تالد اًخااك " ؼطربة"اًيَي حىت وظَوا ٔآثربة 

اٙكي ٕاخذَــ مػ ٔآُهل اًحىًرني، وىزح ا  سواحي اًحتر ألمحر حٌويب ثوهر، " جعَي جن ُضار"وثفرع مهنم 

ؤآوضا كًرة، ؤآسس كدََيت اًؾبَالب وألفَيدة، ًوِذٍ اًلدٍَك اًفضي اًىدري ؽَل ورش اٗكٍن إَّلسالسم و ثؾَمي 

 .اًلرٔآن اًىرمي

 

 

كدٍَك اًؾبَالب ابًسودان
(4)

: 

اًؾبَالب وضم ٔآتياء جعَي جن ُضار اٙكي ًًهتىي وس حَ ا  : فلال" ُضار جن ظاُك جن ُضار"ذهرضم اًس َد 

واهضمت اًََ كدٍَك  "ثوهر"وكد ٔآخذَــ مػ ٔآُهل، و اهخلي ا  حٌويب  محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ،

 م فلد اس خلي 1947وألفَيدة رؼَة، ٔآما تؾد  الافَيدة، ؤآظحح اًؾبَالب تؾد ُذا اَّلئخالف ص َوخا ٌَلدٍَك،

كدٍَك اًؾبَالب، ٌوَلدٍَك دور  وتلِت ٔآزسة ال ُضار ضم اًض َوخ اٙكٍن ٍرؼون سا ر ألفَيدة ؼن ص َوخِم،

ؼرابن تين ؽامر هحري ضف َتٍرر
(5)

 .محمد ُضار" محمد"، ورئُس اًلدٍَك اْكايل ُو اًض َ  طمد 

                                                 
 ٘ـَس حٌمزخثً حٌؼَر١ش حٌٝ ٚحىٞ ح١ًٌٕ َِٜ ٚحٌٔٛىحْ ٠ٌَحٍ رٓ ٛخٌق رٓ َٟحٍ  (1)

حٌؼـ٩١د ٚر١ض ػٛٝ : لز١ٍش ح١ٌٍّّٔش ١ٌٔض ىحهٍش فٟ كٍف حٌزٕٟ ػخَِ؛ ٌٚىٓ رٕٛ ػِّٛظُٙ ُ٘ ِٓ ىهٍٛح ٌ٘ح حٌلٍف؛ ُٚ٘  (2)

 ٚحٌَلزخص

 ٘ـَس حٌمزخثً حٌؼَر١ش حٌٝ ٚحىٞ ح١ًٌٕ َِٜ ٚحٌٔٛىحْ ٠ٌَحٍ رٓ ٛخٌق رٓ َٟحٍ  (3)

 ٘ـَس حٌمزخثً حٌؼَر١ش حٌٝ ٚحىٞ ح١ًٌٕ َِٜ ٚحٌٔٛىحْ ٠ٌَحٍ رٓ ٛخٌق رٓ َٟحٍ  (4)

 كٍف حٌزٕٟ ػخَِ: أٞ (5)
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كدٍَك اًس َلوَّلب ابًسودان
(1)

 :

كدٍَك تبٔرض اًحجا ًيدس حون ٕا  ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق، ٔآو ٔآخَِ محمد اجن ٔآىب جىر، 

وؽربوا من اْكجاز ؼن طًرق مُص وسواهن مػ ٔآتياء معومهتم ا٢كََِخىٌاب، واهدمج نثري مهنم ضف تىن طَحة جن 

ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن اًحىري، من تىن ؽامر
(2)

يلسم اًس َلوَّلب ٕا  . ، وًلال هلم ذًرة ؼوض وكٌرش ًو

ام طني، ُو ، اٙكي حزوج من ٔآرثَلة اًفا  "مرؼَاب"آكََالب واًرضاراب، وضم ذًرة اًض َ  محمد مرؼى : ُر

احرب "واًض َ  مرؼى مدفون ؽَل َنر س َدِة . واجنة ُضارا، وحزوج من اًس َلوَّلب ورزق خََال

واص هوا ضف ملاومة ألحراك، . وضم ٔآنرث اًياس حفاعا ؽَل ٔآوسا م. محمد مدفون ابًلاش: ، وهل ٔآجن امسَ"هروف

 م ًيغارة اًِدهدوة، ومعَدضم اًض َ  محمد ظاُك حِالِن 1928نام اص هوا ضف حروب ا٢كِدًة، واهضموا ؽام 

ىن، واٗك اًس َد  اٙكي اكن ظدًلا ٌَياعر محمد ألمني حرك، وكد ظاُرو اًس َد محمد ؼامثن جن اًس َد امحد ا٢كرـي

ىن اًعقري وشف رواًة اَنم . امحد، واكن زؼظِم اٗكًين اًض َ  موىس اْكسن جن اًفلَِ خال اًس َد امحد ا٢كرـي

. من كدٍَك اًحَق واخذَ  تؾضِم ابًحجا واْكَيلة

 

كدٍَك اًزانرخة ابًسودان
(3)

 :

اطَلوا ؽَهيم امس   ُػ ، مث910خاء خدضم اًض َ  ًؾلوب ضف اًؾام : فلال" ص َ  ٕادٌرس معر ابجىر"ذهرضم 

ا من ألسامء: وس حة ّكدضم اًض َ  ا٣كيل، وثفرؼوا ٕا : ا٢كضاخية و ا٣كََاب . مًروماب وحضارة وفرُي

و اًوطن ألول" زرهَ "واًزانرخة وس حة ٕا  حٍزرة  ِبيوب مُص ُو
(4)

ٔلابهئم ا٢كضاخي  ، ومضاخية وس حة

َاء ٢كا ؼرفوا حبفظ اًلرآٓن وثدٌرسَ، وجىًرة وس حة َّلثعاهلم ابًعحايب ؼحد اًرمحن جن آكََفة  واًعاْكني وألًو

 ٝك ؼيَ، وجمََاب وس حَ ٌَض َ  جميل جن ايب اًحلاء اًض َ  خالل اٗكٍن اٍظين اًراصد اتوجىر اًعدًق ريض

. مض َخي : اًلادري، واًًس حة اٍهيم

عم من تيات اًض َ  " خد كدٍَك اًزانرخة"واٗكة اًض َ  ا٣كيل جن ٔآيب اًحلاء خالل اٗكٍن اًحىري اًعدًلي 

اًرشًــ ا٣كيل اًِامشي ظاحة اًرضحي اًضِري جزرهَ  مبرنز ٕاس يا ِبيوب ظؾَد مُص، وكد مُسي اًض َ  

ا٣كيل جن ٔآيب اًحلاء اًحىري ؽَل ٕامس خدٍ اًض َ  ا٣كيل اًِامشي
(5)

 .

يدسة مؾغم اًزانرخة ابّكًرــ ـرب و ق ٕا  حد سواء ٕا  اًض َ  محد كايض تيدي، ومهنم ا٢كًروماب،  ًو

: ألحد، وضم ومهنم اْكضارة ٔآتياء اًفلَِ محمد جحازي، ؤآنرثضم ضم ٔآتياء ؼروة جن ٔآمحد ٔآتو اّكود، ومهنم ٔآتياء ؼحد

 .ؽَل وؼحَد وخطاب وؼحد اًرحمي وموىس ا٢كخيح

ذٍ سَسٍك وس هبم  ًؾلوب جن ا٣كيل جن محمد خالل اٗكٍن ٔآيب اًحلاء جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن : ُو

محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض  اء اٗكٍن جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن 

اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم اٗكٍن محمد جن ؽُىس ٔآيب اًروح جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن 

ياٛك. محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم و زَلة تدار  ُو

                                                 
 حٌزَٚف١ٍٔٛ ػْٛ ح٠ٌَ٘ف لخُٓ: ٔم٩ ػٓ ِٛلغ  (1)

 كٍف حٌزٕٟ ػخَِ: أٞ (2)

 حٌمزخثً حٌزى٠َش فٟ حٌٔٛىحْ ٌّٜطفٝ ١ٗن اى٠ٍْ ػَّ رخرىَ  (3)

 طمغ ؿ٠َِس ١ٍُٔن رَّوِ إٓخ رّلخفظش ح٤لَٜ رـٕٛد ٛؼ١ي َِٜ  (4)

 َِحؿؼخص ِغ رؼٞ ٍؿخ٨ص ٌٖ٘ حٌمز١ٍش  (5)
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مي ابجىر دفني  ٌَِبرة ثحني اًًسة ١٣٣٦اًفذَحاب نخخت ؽام  اًوَثئق اًسوداهَة ٌَض َ  اًو  اًواظي اجُر

: صك كعَدة، وعم وظم شف. اًحىري حىت ثمي جن مرة

 إكد ٞك ؽَل الاهؾام والافضال            مث اًعالة ؽَل اًييب حصحَ والٓل

 وتؾد كد حص شف الَٓثروثؾَموا ألوسااب        ًٔلخي ما ثعَوا تَ ذوي اًلرااب

 ًقري ُذا َّل ًلول ؽَمي                            دًت الَّٓيت وألحادًر ؽَََ

اكول انعمبٓ وس حبٓ تَ حر                 من ؼيد خدي ؤآيب ٕا  اًعدًق الٔنرب 

 ٕاىن ٔآان اًفلري اًََ ٕاجراُمي                        ٕاجن ٔآىب جىر ذوي اًخفخمي

 اجن محمد جن حسن جن                           اًِادي خذ مين فذا كول حسن

 اجن تلوى جن اًويل ؼحد اٌَطَــ                     ٝك  فغيا تَ من اًخطفِــ

 اجن ؼحد اًرحمي جن ؼحد ألحد            جن ؼروة جن ٔآىب اّكود اًؾغمي ألجمد

اجن اًض َ  محد ا٢كضِور كاىض تيد     جن اًض َ  ًؾلوب ابٔلس ياد كد حص ؼيدي 

ٔآؼين اٙكي جمَئَ ضف اًؾرش تؾد اًدسؾامئَ        نذا ثبٔسست شف ؼِدٍ اْكَفاًة 

 واس خخرشت تَ مَوك اًفٌج                          ًًك ًياًو من دؽاٍ زسآٓ ًيج

د مذحيل  اجن اًويل ا٢كرثيض ا٣كيل                           من ابًخلي و اًُز

 فِو اٙكي جزرهَ  ٍزار                                   حري ؽيل ٔآَثٍر ألهوار

 اجن اًويل ٔآاب اًحلا خالل اٗكٍن                 اٍظين ذي اًخلي و اًرصد واٍمتىني

 اجن ؼحد اًرمحن هرمي ألظي اجن ٔآمحدا           جن محمد من ابًفضاًي ارثدي

 اجن امحد جن محمد جن اًؾوض اًخلي      اجن ؼحد آكاًق اٙكي ايل اًىامل مرثلي

 اجن ؼحد ا٢كيؾم اًخلي اًزاُد اجن  ىي         جن اًض َ  ًؾلوب من ٍهنج اًلوم ٔآحِا

 اجن جنم جن ؽُيس ذا َّي ظاح                  ذوي اْكجا و اًرصد و اًعالح

 اجن صؾحان جن داؤد اًضِري                     جن محمد جن هوح جن طَحة ا٢كيري

 اجن ؼحدٝك جن ؼحد اًرمحن ألجر               اجن س َدي ٔآتوجىر اًعدًق ا٢كؾخرب

 اًلر  اًخظي هرمي اًفرع                            من تؾني ؼياًة الاهل مرع

د واًؾفافة  فِو اجن ؼامثن ٔآؼين ٔآيب دفافة                       ذوي اًخلي واًُز

 اجن ؽامر جن معر جن وؾة جن سؾد الاب            جن متمي جن مرة ذو اْكسة

 ا  ُيا اىهتىي تيا حواد اًسري ؼزمَ              ًضِرت اًحاطف ٔآي ؽدانن وثؾ١ك

 ما فوكَ ك  َّل جيوز رفؾَ                                ايل آكََي كد ٔآاتان مٌؾَ

 متت حبمد ٝك ضف مٌخعــ                           ذي اْكجة اْكرام تؾد ألًــ

 واًس خة واًثالزون و اًثَامثًة                              ؽيل ًد حصَحَ اًرواًة

 وكد ذهرهتا حمذوفة ألس ياد                        خمخُصآٓ ؽيل الآبء و ألخداد

 ومن ٔآراد فري ذاٛك ضف اًفروع من اًزَّيد               ؽَََ ابًيرث ففَِ ًحَؿ ا٢كراد

 فاًسمركٌدي ٔآتَؿ ما كد ظيفا                   ضف وسة ألؼراب ابًسودان وؼرفا
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 نخاتَ اًضِري ٌَلدائي خامؾا                                تَ ألفال والأكجر موًؾا

ًىٌَ ضف تؾغ اًفروع خَطا                   ًخوافق ألسامء ٙكا كد كِي فهيا فَطا 

 

كدٍَك اًفالًَت ابًسودان
(1)

 :

ٔآن " اًفاليت"ذهر اًض َ  ٔآمحد اًؾبوز اًحىري : أليت" ٔآحساب ؤآوساب مٌاطق مروى"خاء ؼهنم ضف نخاب 

ُػ ، وىزل مبيطلة 658س ية " هوري"كادما من " ٔآوسيل"ٔآيت ٕايل  خد اًفالًَت ُو اْكاج ؼحد اًحاس ، اٙكي

تلدة  الٓن ، وٕاس خلر  ا وحزوج من حٌاّكب ٔآوسيل، وثوضف  ا ودفن ابًلدة اًيت ثؾرف مح كوز سا٠ك ودحاج

 . اًفالًَت كداٌك اًلوز

 : ٔآجنة من زوحذَ فاطمة تًت ألرابب ًوســ جن ألرابب رمحة س حؾة ٔآوَّلد، ضم

وؽيل جن ؼحد اًحاس  . ومعر جن ؼحداًحاس ، ذًرخَ ابًرابطات. ؼحد اًىرمي جن ؼحد اًحاس ، ذًرخَ تيوري

وؼحد اًؾٍزز جن ؼحد اًحاس  مدفون .  اًؾسي وتَوضة مدفون مػ واٗكٍ، وذًرخَ اًروابب ؼرب اًحادًة ضف جحر

وسَامين جن ؼحد اًحاس ، ذًرخَ ٔآوَّلد اًخوم . واًربواكب ؤآوَّلد اًؾبوز مػ واٗكٍ، وذًرخَ اًلًرداب وا٢كياظري

ٔآمحد جن ؼحد اًحاس ، ؤآوَّلدٍ محمد ٔآمحد وابجىر  و.ؤآوَّلد حامد اّكين ابًلٍرر ابّكياب وا٢كعطفاب اب٢كلي

محمد جن ؼحداًحاس  ، ذًرخَ إكوداب و". ةكَؾة اًحىري"اًىضوماب وجىًرة جحر اًؾسي  وؼامثن واٗكحوماب 

من اًحدًٍرة  دار اًسالم تًت ؼحد اًحاس ، حزوهجا ٔآمحد ود مشحايت ود ؽيل ود حاج تالل و. تدٌليس

. اٗكطمض َة ؤآجنة مهنا اًض ياتخة

 : اًؾبوز، و ا ودسرة وس حة اًحىًرة اًفالًَت موحودة ضف خمطوط اٙكي حبوزة اًض َ  ٔآمحد

اْكاج اًطاُر جن اًطَة جن  اْكاج ؼحد اًحاس  جن اْكاج محمد جن اْكاج كر  جن ٔآمحد جن ؼحد اًؾٍزز جن

اْكسني جن اْكاج جن محمد جن ٕاسامؼَي جن هسري جن ؼحد  سَامين جن اْكاج كر  جن محد جن ؽيل جن اْكاج

جن  ظاُك جن مويس جن اْكاج جن اًعدًق جن ؼلدة جن اْكاج سا٠ك جن ًووس جن معطفي اًرمحن جن ٕاجراُمي جن

جن اْكاج ؼحد اًرحمي جن اْكسني جن  ؽيل جن اْكاج ؼحد ٝك جن ٔآتو ًزد جن ٕاجراُمي جن ُارون جن اْكاج محمد

ٔآمحد جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآتو جىر اًعدًق خََفقة رسول ٝك  اْكاج طَ جن ُامش جن محمد جن ؼامثن جن

 . ؼهنم ٔآمجؾني ريض ٝك

وكد صارك اًفالًَت ضف . وجند اًحىًرة اًفالًَت ضف ٔآوسيل وثيليس وا٢كلي وهوري وجحر اًؾسي واًرابطاب

ؾخرب. موكؾة اًلِلر  . اًفالًَت صواًلة من ٔآظي جىري ًو

لول اًفالًَت ضف جسمَهتم ابًفالًَت اًسودان واكن اًضاًلِة  ٕان خدضم داؼَة ٕاسالمِة ٔآيت من ـرب: ًو

 .فالًَت وٝك ٔآؽ١ك ًطَلون ؽيل لك ـرابوي ٔآمس فاليت ٙكٛك ٔآطَق ؽَهيم ٔآمس

 

كدٍَك إكخَاب ابًسودان
(2)

 :

 اًرمحن ٔآتو صوارب جن محدثو آكطَة جن محمد جن ؼحد ؼحد: وضم صاًلِة من ٔآظي جىري، ووس هبم ًؾود ٕا 

سؾَد جن ؼامثن  جن مشس اٗكٍن جن متمي جن ؽامر جن اًيؾامن جن ٔآمَِ جن دفافة جن معران جن ٝك جن معر جن محمد

                                                 
 أكٔخد ٚأٔٔخد ِٕخ١ك َِٜٚ  ٌفخ١ّش أكّي ػٍٟ ػَّ  (1)

١ٌٍ٘ن ح١ِ٤ٓ حٌلخؽ " ١زمخص ٚى ١ٟف هللا"أكٔخد ٚأٔٔخد ِٕخ١ك َِٜٚ ٌفخ١ّش أكّي ػٍٟ ػَّ ؛ ٚلفخص ِغ وظخد حٌطزمخص   (2)

 149ِلّي أكّي ؛ ٛـ 
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حرض اًض َ  محدثو  . اًعدًق ريض ٝك ؼيَ جن طَحة جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآتو جىر

ؼحد اًرمحن "اًفلَِ اًؾا٠ك ؼحد اًرمحن ٔآتو صوارب  آكطَة ٕايل اًسودان اس خلر مبيطلة اًزورة، ؤآجنة ٕاتيَ

 ".محدثو

 

: (1)كدٍَك ا٣كاهني ابًسودان
ًؾود وسة ا٣كاهني ا  محمد جن تبئب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وضم : فلال" ص َ  ٕادٌرس معر ابجىر"ذهرضم 

وثلمي كدٍَك ا٣كاهني ضف وَّلًة صامل هردفان، ضف مدًية ا٢كزروب . ٔآتياء معومة ا٢كسَمَة واًطراًرــ واٗكاؤدًة

وميارس تؾضِم اًزراؽة، وكد اس خلر ٔآابهئم – ٔآي رؽاة إَّلتي – وكدٍَك ا٣كاهني من اًلدائي ألابٌك . مبحافغة ابرا

ٔآوَّلد موىس اًحري الاكالل، وكد ُاحر مهنم ٔآرتؾة رخال اس خلروا ضف ًَخِا، - مبورًخاهَا – الاكدمون ثض يلِ  

.  ومسي  م وادى ا٣كاهني تطراتَس اًقرب، وذُحوا ٕا  اْكجاز وظؾَد مُص واًسودان ؼن طًرق اًعتراء 

 .ُياك من كال ٔآن وسة ا٣كاهني ًؾود ٕا  كدٍَك زتَد اًلتطاهَة : كَت

ضف مؾرض حدًثَ ؼن كدائي  ( م1857/ ُػ1274ا٢كخوشف س ية )ونذٛك ذهر اًرحاٌك محمد جن معر اًخوويس 

حِر " جضتَذ ألذُان ثسرية تالد اًؾرب واًسودان"إبكَمي دارفور ابًسودان ضف نخاتَ " رؽاة إَّلتي"ألاّبٌك 

كال
(2)

ا٢كََحامِد، وا٢كََجاهني، وتيو مَعران، وتيو َحرار، وا٢كسرًية اًزرق، : ؤآما ٔآُي إَّلتي، زفهنم اًَفَزاَرة ، وضم): 

كدٍَك اًؾرب ا٣كاهني، وعم كدٍَك ؼغظة، ٔآَُِا ٔآحصاب ٕاتي، واكهت ٔآمواهلم : )، وذهر ضف موضػ آٓخر (وفريضم

.  اُػ  (جُتىب ًعاُك اًسَطان ؼحد اًرمحن ا٢كَلة ابًرص َد تدارفور

، فديو فزارة كدٍَك ؽدانهَة من كُس ؼَالن، تُامن (اًفزارة)وهَتظ ُيا ٔآن ُياك َتاًفات ضف اًىِان ا٢كسمى 

فَؾي ألمر نذٛك ابًًس حة ًلدٍَك ا٣كاهني اًؾدانهَة . كدٍَك دفطاهَة من هجَية" إكر واًزرق"ا٢كسرًية ثضلهيا 

. اًلرص َة اًحىًرة

 
(دَّير كدٍَك ا٣كاهني ثضامل  ق دارفور نام خاء جىذاب اًرحاٌك اًخوويس)

( 3)
 

وعم ا٤كاطة مبرتػ، ومضار ٕاٍهيا ثسِم 

                                                 
 حٌمزخثً حٌزى٠َش فٟ حٌٔٛىحْ ٌّٜطفٝ ١ٗن اى٠ٍْ ػَّ رخرىَ  (1)

 (140-139 ، 100-99)ط٘ل١ٌ ح٤ً٘خْ ر١َٔس ر٩ى حٌؼَد ٚحٌٔٛىحْ ٛـ   (2)

 147ط٘ل١ٌ ح٤ً٘خْ ر١َٔس ر٩ى حٌؼَد ٚحٌٔٛىحْ ٛـ : حٌٍٜٛس ٔم٩ ػٓ  (3)
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 : (اًسودان و ٔآرحرَّي و اًسؾودًة )كدٍَك اًركدات ثرشق ٔآفًرلِا 
كدم من مىة ا٢كىرمة " اًض َ  ؼحد ٝك اًؾَوي"ٍروي ص َوخ كدٍَك اًركدات ٔآن خدضم ا٢كؤسس ٌَلدٍَك وٕامسَ 

ابًسودان، واكهت صمرثَ حامؼَة، ُو " سواهن"تحالد اْكجاز ٕايل ظؾَد مُص، مث اهخلي من اًعؾَد ايل مٌطلة 

ثٜك اًِبرة اكهت ضف زمن خالفة تين اًؾحاس، وضف اًن. ؤآُهل وحامؽات من اًياس ىزحت مؾَ
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وسىن اًض َ  ؼحد ٝك اًؾَوي خد كدٍَك اًركدات ثسواهن . ظــ اًثاِن من اًلرن اًثاِن اًِبري ثلًرحا

ابًسودان، واكن جمَئَ مزامٌا ًؾِد ا٢كٜك ؽيل اباب من مَوك اًحجة، ؤآخذ مِثاكا وؼِدا من ا٢كٜك ؽيل اباب ؽَل 

واكن من ٔآس حاب صمرة اًض َ  ؼحد ٝك اًؾَوي اٗكؼوة ٕا  ٝك، . تحالد اًسودان" سواهن"اًسىىن ضف 

: واًخجارة، وكد خرج من وسي اًض َ  ُذا ؽَامء ودؽاة من مضاُري دؽاة اًساحي اًرشطف ٔلفًرلِا، ومهنم

. اًض َ  طَحة، واًض َ  معران، واًض َ  سؾَد، رمحِم ٝك ثؾا 

ضف اًسودان ؤآرحرَّي، وثؾد كدٍَك اًركدات من ٔآكدم ؤآضم " اًحين ؽامر"واًلدٍَك ثددػ اًخبمػ اًلدائيل اًضِري تخبمػ 

، ونذا فلدٍَك اًركدات ًِا هغارهتا "اًحين ؽامر"كدائي اًحين ؽامر، وثؾد نذٛك من معودَّيت ُذا اًخبمػ 

. ا٢كس خلٍك، و٠ك ختضػ ٔلي سَطة ٕا  ألن

ًولة ابًؾَوي َّلهَ من ٔآهعار آٓل اًحُت - اًض َ  ؼحدٝك اًؾَوي : ٔآما ؼن وسة اّكد اّكامػ ًلدٍَك اًركدات فِو

و اجن محمد جن ؼحد اًرمحن جن محخو جن سَول جن ؽُىس جن مشس اٗكٍن جن معر -  اًؾَوًني ؽَل اًؾحاس َني  ُو

جن ؽامر جن هؾامن جن ٔآمِة جن دفافة جن معران جن سؾَد جن ؼامثن جن طَحة جن ؼحد ٝك جن محمد جن كامس جن 

ؼحد اًرمحن جن محمد جن ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر جن محمد جن طَحة اٗكراضم جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر 

. اًعدًق ريض ٝك ؼهنم ٔآمجؾني، ٌوَلدٍَك صِرة هحرية ابًًسة اًحىري اًعدًلي

و (ٔآمحد، ومحمود، وؽيل): ٌَض َ  ؼحدٝك اًؾَوي زالث ٔآتياء ضم: فروع اًلدٍَك  ، ٔآما ؽيل فلد درج زفات ُو

سمون تػ : ظقري، وثؾود ٔآوساب مجَػ كدٍَك اًركدات اًَوم ايل  .(ؽد محمود)و  (ؽد ٔآمحد)ٔآمحد و محمود، ٌو

 ؼيد صمرة اًض َ  ؼحد ٝك اًؾَوي من اْكجاز ٢كُص مث ٌَسودان، واكن وكذئذ :سخة جسمَة اًلدٍَك ابًركدات 

" اًركدات"كائد ٌَرهة ا٢كسافر، ونذٛك اكن ٔآتياء اًض َ  ؼحد ٝك ميخازون تطول ركدخَ، فبٔطَق ؽَهيم ًلة 

اٙكي اكن " اًرهة"وكِي ٔآًضا مسوا ابًركدات وس حة ايل . وس حة ٕا  عاُرة طول اًركدة ٗكى ٔآتياء ُذا اًض َ 

روى ٔآن اًض َ  ٔآمحد جن ؼحد ٝك اًؾَوي اكن هل راكب ٔآو رهَة . ًلودٍ اًض َ  ؼحد ٝك اًؾَوي خد اًلدٍَك ٍو
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ًزيَ، حىت مت اْكدًر ؼن حامل ُذا اًراكب ضف ا٣كاًس، فَلة ظاحدَ  " ٔآمحد"خاص ِبمهل، واكن هيمت تَ ٍو

تػ اًراكب ٔآو اًرهَة ٔآو ٔآتو ركدة، ومٌطوق حرف اًاكف ٔآكرب ٕا  مٌطوق حرف اًلاف ابًساحي اًرشطف 

. وما زاًت اًلدائي اًيت خائت مػ كدٍَك اًركدات من اْكجاز جسمى ايل اًَوم ابًراكتَة. ٔلفًرلِا

ؽَل ابطف ٔآزسثَ، ومن مث ؽَل كدٍَك اًركدات " ٔآتو ركدة"اكن اًض َ  ٔآمحد خََفة ًواٗكٍ تؾد وفاثَ، فقَة ًلدَ 

. تبزٔسُا، من اكن مهنم من وسهل ومن اكن من وسي ٔآخَِ محمود

و  ، وثَلة تَ اًلدٍَك ضف اًرشق اًسوداِن واًقرب الارحري خاظة، ًوِذا " م حََة"ٌوَلدٍَك مسمى ٔآخر ُو

ا٢كسمى كعة طًرفة، وعم حني زَّيرة اًوفود ًلدٍَك اًركدات ْكضور حفي زواج ٗكى اًلدٍَك، واكن سفر اًوفود 

لا، فلام ٔآتياء كدٍَك اًركدات إبهرام ضَوفِم إبطؾارمم اٌَتوم وألًحان، واكن ًمت تياء مدىن ْكفظ  طوًال ومُر

ذا ا٢كحين ٌسمى تػ  ، وؼيد رحوع اًضَوف اكن ٌسبهٔلم اًياس من ٔآٍن كدممت فاكهوا " م"ألًحان ووضؾِا تَ ُو

".  م حََة"كدمٌا من ؼيد : ًلوًوا

لد اكن  ًلدٍَك اًركدات دول فؾال ضف ورش اٗكؼوة إَّلسالمِة ضف دوٌك اًسودان ضف ٔآنرث من انحِة مٌَ، وكد ًو

. ٔآوضبٔ رخال كدٍَك اًركدات اًىثري من ا٢كؾاُد اٗكًًِة ومرانز ًختفِظ اًلرآٓن اًىرمي ابًسودان

آٓل - آٓل داود ود حسن - آٓل مجَي - آٓل ٔآتو ُوي : وثيلسم اًلدٍَك ٕا  ؽدد من اًؾضا ر وألخفاذ، هذهر مهنم

- آٓل تَود - آٓل ََُي - آٓل وضور - آٓل ٔآتو حَظة - آٓل فاًد - آٓل مسريات - آٓل ص يلة - آٓل ؽد حسن- اراب 

 .آٓل ُيُدي - آٓل هوَكُش - آٓل ٔآتو آٓدم - آٓل دهَاي - آٓل ؽََاي 

انعر معوم : ُذٍ ا٢كؾَومات هلال ؼن تؾغ هحار رخاَّلت كدائي اًركدات واًحين ؽامر ضف اًسودان ؤآرحرَّي، ومهنم

. اًض َ  حسني محمد هور حامد ؽَل هرار: وص َ  كدٍَك اًركدات. اًض َ  ؽَل ٕاجراُمي دكَي: كدائي اًحين ؽامر

اًض َ  حامد : ووهَي معدة اًركدات ابًسودان. اًض َ  موىس حامد ؽيل هرار: وص َ  كدَي اًركدات اًساتق

: واًض َ . محمد ؼحد ٝك حسة اًييب: واًض َ . اًض َ  ٔآمحد ؽاًَاي: ومعدة كدٍَك اًركدات توَّلًة هسال. داٍر

ؼامثن معر : واًض َ . محمد معر حدَة: واًض َ . طاُر محمد ٔآدم تَوض: واًض َ . ؼحد ٝك محمد سؾَد موىس

. ؼحد اًؾٍزز حامد ؽيل فاضي: واًض َ . ٔآتوجىر حسن معران: واًض َ . ٔآمني ؽَل معران: واًض َ . معران

. ؽافَ محمد ٕادٌرس: واًض َ . ٕاجراُمي محمد ٔآدم فرحن: واًض َ . ؼحد ٝك ٕادٌرس محمد سؾَد: واًض َ 

نخاب - 3نخاب اترخي كدائي اْكحاب و إكاسني، - 2نخاب اترخي ٔآثريَّي ا٢كؾازصة، -1: ومن ا٢كراحػ وا٢كعادر

- 6نخاب آكط  ٌَملٍرزي، - 5نخاب ظورة ألرض، - 4صمرة اًلدائي اًؾرتَة ا  وادى اًيَي واًسودان، 

 .نخاب اًلدائي اًحىًرة اًلرص َة من وٗك س َدان اتوجىر اًعدًق ًؾحد ٝك حسة اًييب

 

" ! اًقّراتة"اًلدائي اًحىًرة ابًسودان من مٌغور ظاحة 

 

أكاؽات اًيت ُاحرت من ـرب ٔآفًرلِا واس خوطيت سودان وادي اًيَي ودورضم ضف حىوٍن : اًقراتة"نخاب 

و اٙكي ثياول فَِ اترخي ووسة كومَ "اًِوًة اًسوداهَة كدٍَك "، ٌ٘كنخور ؼحد ٝك ؼحد ا٢كاخد ٕاجراُمي، ُو

ريض ٝك ؼيَ، مث " ؼلدة جن انفػ اًفِري"، واٙكي كال تخًسُهبم ٌَؾرب ؽَل ٔآَنم ذًرة فاحت افًرلِة "اًفالثة

ُؤَّلء، حسة حرحِحات وآٓراء وخدُا " اًفالثة"ٔآخذ ًًسة نثري من كدائي اًؾرب اًيت ابًسودان ٕا  كومَ 

َخَ خاء . ُو ظائحة فزنع ؼن نثري من اًلدائي اًؾرتَة ونذٛك اًحىًرة وس هبم، وحّرفَ ًًسة آٓخر من ؼيدٍ، ًو
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تبٔدٌك وجحج كوًة؛ ٔآكوى من اْكبج وألدٌك اًيت ٔآوردانُا ؼن ٔآوساب اًلدائي اًحىًرة اًعدًلِة ابًسودان؟، 

س َؾرف مهنج مؤًفَ، وهَفِة َتلِلَ ٔلوساب اًلدائي - ا٢كضار ٕاٍهيم  امش اًخوزَق - و٢كن ًطاًػ ظفحات نخاتَ 

ضف ٔآوساب  (ـّر ومسني)فًَس خؾرض تؾغ ما نخحَ من . واًضؾوب ؽَل منطَ اًؾبَة ا٢كفذلر فاًحًا ٕا  ألدٌك

اًحىًرني اًعدًلِني تحالد اًسودان؛ حِر ما خاء ؼهنم اكن مدتر اكمي من تضػ ظفحات جىذاتَ
(1)

 .

 

رتَ ووسطَ؛ : تلدٍَك ا٢كسَمَة، فلال" اًقّراتة"تدٔآ ظاحة  ثقطي كدائي ا٢كسَمَة لك اًسودان صامهل و كَ ـو

فِم ًقطون اًسودان تؾطاهئم إَّلسالسم وإَّلحامتؼي واًس َايس واًؾسىري وإَّلكذعادي اًرث، زفن ضم ا٢كسَمَة 

ريض ٝك ؼيَ؛ مدخؾدٍن تًس هبم " ٔآتو جىر اًعدًق"؟ ، ًًسة نثري من ا٢كسَمَة ٔآهفسِم ٕا  اًحىًرة ٔآحفاد 

. ؼن لك من اّكؾََني واّكًَِِة، ًوىن اًًساتني اًسوداهَني ًًس حوَنم ٕا  ا٣كموؽة اّكًَِِة

فالت جن ؼلدة جن انفػ اًفِري خد اًحاهراب " ٔآتو جىر"فبٔفضي وسخهتم ٕا  – واًلول ًعاحة اًقّراتة – ٔآما ٔآان 

و ؼيدي ٔآكرب ٕا  اْكلِلة، وَّل ٔآماهػ وس حة تؾغ  واًحىًرة وا٢كسَمَة ضف ـرب ٔآفًرلِا واًسودان مُص، ُو

فروؼِم ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ؛ ٔلن اًس َد محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ؤآخاٍ ؼحد اًرمحن كد 

ام ؤآحفادُام من اًفالثة ٔآحفاد  ٔآتو جىر "اص اك ضف خُش ؼلدة جن انفػ فاحت ٔآفًرلِا؛ فزتوخا وحزاوج ٔآتياُؤ

. مث ذهر ظاحة اًقّراتة ٔآماهن ُسىىن كدائي ا٢كسَمَة. جن ؼلدة جن انفػ فبجٔنحوا تؾغ فروع ا٢كسَمَة" فالت

 

" محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق"ؤآخَِ " ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق" ٠ك ٍرد ضف سري وحرامج الك من :ثؾلِة

ذهر امس ا٢كعدر اٙكي ٔآىت " اًقّراتة"ٔآَنام صاراك ضف فذوح ا٢كقرب مػ ؼلدة جن انفػ اًفِري، ًوَت ظاحة نخاب 

واجنا ام  ا ؟ ، " ٔآفًرلِة"مث ٔآٍن ٔآدًخَ نذٛك ؽَل حزوج الك مهنام تحالد ا٢كقرب !. مٌَ  ذٍ اًؾبَحة اًقًرحة 

ونذٛك فٕان افًرلِة ٠ك خيخطِا ؼلدة جن انفػ . ف امج ٕاتيا ٔآيب جىر اًعدًق نثرية و ا مدون ٔآسامء زوخاهتم ؤآتياهئم

ة جن ٔآيب سفِان ريض ٝك ؼهنام، تُامن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق كد 50اًفِري ٕاَّل س ية   ُػ زمن خالفة مؾاًو

ثوضف كدَِا ضف خالفة إَّلمام ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ
(2)

لول ما .  ونام ىرى ٔآن اًرخي خي  ما ًؾبحَ ًو

. ًوافق ُواٍ

 

:  ؽَل ذهر فروع ا٢كسَمَة واًحىًرة، فذهر" اًقّراتة"ؼرج ظاحة : ؼودًا ؽَل تدء

. ا٢كًروماب ٔآحفاد اًض َ  محد ود ٔآم مًروم، ا٢كدفون ابٓكرطوم حبري

. اْكضارة اٙكٍن ٌسىٌون اّكًرفات، ومهنم اًزانرخة ساكن اًفذَحاب تبٔمدرمان

مسَمَة ؼحاثسة وضم حؾََون، ومسَمَة جىًرة وضم فالثة : ساكن ا٢كسَمَة ضف اّكٍزرة اًيت ثيلسم ٕا  كسمني

". ٔآتو جىر فالت"ٔآحفاد 

رب هحوص َة، ا٣كاهني ضف دار حامد ضف هردفان . ساكن  ق ـو

. اًطاًحاب اٙكٍن ًؾُضون حول اْكعاحِعا واْكاج ؼحد ٝك، وود اْكداد

. ٔآوَّلد حازي تلوز رحة

. اًحادراب، ساكن ٔآم ضواابن
                                                 

حرش ٛـ   (1) َّ  377-370حٌغ

 225/ 1 ؛ فظٛف حٌزٍيحْ 381/ 4طخ٠ٍن حرٓ هٍيْٚ   (2)
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. اًطراًرــ  ق آكرطوم، اٙكٍن ٔآوظَوا وس هبم ٕا  جحازي جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

ومن اًحىًرة دكَي، كِادات تين ؽامر ضف  ق اًسودان وؽَل رٔآسِم اًض َ  ٕاجراُمي محمد ؼامثن جن حامد جن 

محمد جن ٔآند طمَ جن موىس جن ٕادٌرس جن ٔآند جن انحص جن ؽامر، ؤآمَ تًت مٜك اًحجة من اًحَوًني جن ؽيل 

ٌس خوطن تؾضِم ضف اًلاش مػ " ذًرة ٔآتو جىر اًعدًق"َثتت، ؤآمَ تًت اًلامس من ؽائٍك سفور مََِخىٌاب 

لال هلم رب طوهر، ًو حىون هلم هغام حنك ؼضا ري ٍمتثي ضف هغام . اًؾبَالب وضم دكَي ٔآهفسِم: اًِدهدوة ـو

اًطحلة ألرس خلراطَة ا٢كمتثٍك ضف اًحَواتت اْكاهكة اًيت اكهت ثدؼى حامؽات اًحَي، ًوُس مؾروفًا ٗكى ا٢كؤرخني 

. وضم ٌض هبون جك ٔآوظافِم اًِدهدوة. من ضم اًحََو ومن ٔآٍن خاؤوا

ًوُس من اًعؾة اًوظول ٕا  حلِلة ؤآظي اًحَوًني، ٕاذا ما ؽ١ك ا٢كؤرخون تبٔن ُؤَّلء من  ٔآحفاد ٔآتو : مث كال

مث ٔآثحػ . جن ؼلدة جن انفػ اًفِري خد اًفالثة اٙكٍن ٌس خخدمون تََو" ٔآتو جىر فالت"جىر اًعدًق اًفِري، و

. وحبيث ا٢كَداِن ٔآند تبَٔنم من ا٢كسَمَة اًحىًرة: كائال ضف اٍهناًة

 

: ريض ٝك ؼيَ" ٔآتو جىر"ومن وسي : مث كال

. وكدائي طمد– وكدائي وردو – واًركِحات – اًس َلوَّلب 

وتؾغ فروع ألرثَلا ومهنم ٔآزسة زس آكمت ابدايت، فرع اًؾاًَاب من ٔآم مَسامتَة، ومهنم نذٛك فرع اًحوصاب 

. واٗكَّلَّيب، وا٢كًرلى وألمٌوَّيب، واًيلراب واًؾمتن واًىرابب

ر ٔآحفاد اًض َ  ٔآمحد زروق، اٙكٍن : ومن وسي ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ اًحعَََة اٙكٍن ًًس حون ٕا  اًِواٍو

. ٌس خوطيون مٌطلة آكرطوم واًِالًَة ؤآتو حراز، وحَفا، ومدىن، واٗكر واس يا وكٌا ابًلطر ا٢كُصي

 

ابًلطر ا٢كُصي، ًوست ٔآدري ُي " اٗكر واس يا وكٌا"مل اًن تػ " اًحعَََة" ٢كا وخدت اًاكثة ذهر امس :ثؾلِة

اًواكؾة ابًلرب من مدًية " اٗكٍر"ا٢كذهورة ثؾين ا٢كاكن اًضِري اًواكػ تحالد اًيوتة ؟، ٔآم ٔآهَ ًؾين كًرة " اٗكر"

. ؟ ًست ٔآدري" اٗكر"ا٢كذهورة تؾدُا، وسل  مٌَ حرف اًَاء فبٔظحح امسِا " ٕاس يا"

و من ٔآ اف كًرة اًحعَََة اًواكؾة حٌوب ٕاس يا تعؾَد  ٔآرسَت ًعدًق يل من اًحاحثني ضف ألوساب، ُو

فاس خفرست مٌَ ؼام نخة ُيا، فاكن ردٍ" وعم ا٢كؾيَة ضف اْكدًر اًساتق"مُص 
(1)

 :

 14اًحعَََة عم مٌطلة ثلػ حاًَا ضف مرنز ٕادفو مبحافغة ٔآسوان ِبيوب ظؾَد مُص؛ وثخىون ُذٍ ا٢كيطلة من 

جنؾًا؛ وظم ًُست حامع وسة، ًوىهنا ماكن ًلال هل وادى اًحعَََة، وذما ُو مذواحر ٔآهَ ضف ا٢كاىض؛ شف ؼُص 

اّكؾافرة اًطَاًرة وؼرب اًؾََلات : ابًحعَََة واس يا؛ اكن ًلطن اًحعَََة كدائي- اًحىًرة – ُسىىن كدٍَك ا٢كياكرة 

ذا أكػ اًلديل 850ومجػ من اًؾمًرني واًحىًرني، ؤآعن ٔآن ُذا اكن ماكدي س ية - ؼلِالت –   ُػ ، ُو

ا٢كخىون ٔآنرٍث من كدائي اًسادة أل اف وكدائي اًؾرب اًلرص َني مهنم من رحي ٕا  اًسودان ثحاؽًا فامي تؾد؛ 

وس حة ًلدورمم من وادى اًحعَََة ذاك، واًِبرة ٌَسودان اكهت مٌذ ؼِد كًرة وسخًِا، " اًحعَالب"وؼرفوا تػ 

واكن . واكن وحودضم ابًسودان ميثي حىذاًل من اًؾدًد من اًلدائي ا٢كوحودة ٔآظوًِا تخٜك اًلًرة تعؾَد مُص

 م، مػ الاهدداٍ ًوحود امس اًحعَََة مىررًا تني ؽدد من 1900وادي اًحعَََة ًددػ ٕادارًَّي مرنز ٕاس يا حىت 

                                                 
 . ل٠َش حٌز١ٍ١ٜش رَّوِ اىفٛ، ِلخفظش أٓٛحْ رـٕٛد ٛؼ١ي َِٜ–ح٠ٌَ٘ف ػزي حٌل١ّي ٓخٌُ حٌّ٘خهٟ ح٤رطلٟ حٌل١ٕٟٔ   (1)
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ومٌطلة اًحعَََة ُذٍ ًُست ِبامع . اًلدائي، حىت َّل ًمت آكَ  ضف ألوساب ؼن طًرق جضاتَ ألسامء وألًلاب

. وٝك ٔآؽ١ك. جيمػ ضف طَاثَ ؽدًد من اًلدائي وألؼراق" امس ماكن"وسة، وٕامنا عم 

 

: ومن ٔآحفاد ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ:- فٕاهَ هلي رواًة ًلدائي اًحين ؽامر، فلال" اًقّراتة"ومذاتؾة ٢كا كاهل ظاحة 

. ٔآتو هراب، ٔآزسة ؼحد اٌَطَــ وثضارة اًقرابوي اّكد اًراتػ َّٕلسامؼَي اًويل

ومن ٔآحفاد ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ كدائي دار حامد اًيت ثضم تين حرار واًزَّيدًة واًزبؽة، واًض ياتٍك، 

طَق اًًساتون ؽَل ُذٍ امس مجموؽة فزارة، اٙكٍن  وا٢كؾاًَة، وحزء مهنم ًؾُش مػ اًىداتُش واًىواٍُك، ًو

. ٌسىون ؽَل اّكِة اًرشكِة واًوسطى من هردفان، وتؾضِم ًؾُش ضف دارفور

ومن ٔآحفاد ٔآيب جىر ريض ٝك ؼيَ ٔآحصاب اًلدة وا٢كلامات جىدوص َة، ومهنم اًِيوانب واًِوارة حبَفاًة : وكال

. ا٢كَوك، ومهنم اًضؾارهة واًضىرياب جىردفان ودارفور

. اْكَيلة فرع ٔآهدا واْكفرة من تين ؽامر، وألمرار واًلًرؾاب ضف اًِدهدوة": ٔآتو جىر فالت"ومن ٔآحفاد 

ومن خالل ما ؼرض فٕان اتزري ا٢كسَمَة واًحىًرة ؤآحفاد ٔآيب جىر اًعدًق واًفالثة ٔآحفاد : مث ٔآَنىى مدتثَ تلوهل

رب اًسودان َتت ٔآسامء ؽدًدة وخمخَفة، ًوىهنم مجَؾًا " ٔآتو جىر فالت" هحري ؽَل اًرشق واًقرب ووس  ـو

. ("اًقّراتة"اىهتىى كول ظاحة ). ًَخلون ضف ؼطاهئم إَّلسالسم اًرث

 

 : (اًعومال وارحرَّي وحِحويت ؤآزَوتَا وهًَِا)كدٍَك اًض َخال تدول اًلرن ألفًرلي 
 

اًض َخال ٔآو اًض َخاش
(1)

، عم كدٍَك من سالٌك ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ثخواخد ضف دول  ق 

" ٔآابدر" ٔآفًرلِا، خاظة اًعومال وٕازَوتَا وحِحويت، وثيدسة ايل اًض َ  إَّلمام اًفلَِ معر اًرضا اًضِري تػ 

ابًلرن ألفًرلي، واكن اًض َ  اًفلَِ من ٔآجرز كِاديي اًفذح إَّلسالسم " ُرر"اًحىري اًعدًلي، مؤسس مدًية 

روى ٔآن كدومَ اكن من  واًحؾغ ًلول كدم - ، خاّظة من خّدٍ "اْكجاز"ألوائي ضف تالد اْكخضة وما حوًِا، ٍو

 .ٕا  ا٢كيطلة اًيت ثلػ فهيا مدًية ُرر- من اٍظن 

 م، كائدا ؽَل ١٢١٦/  ُػ٦١٢اكن كدوم اًض َ  اابدر ٕا  ا٢كيطلة ضف ٔآوائي اًلرن اًساتػ اًِبري، ضف حدود 

و "أل اف واًضِداء"نخُدة جسمى تػ نخُدة  ، "ُرر"، فبّٔسس فهيا ٔآنرب مرنز ٕاسالسم ضف  ق ٕافًرلِا، ُو

حِر حؾي كًرة من كرى ثٜك ا٢كيطلة مرنزًا ٗكؼوثَ، واخذار ًِا اسام خّ٘ك فَِ حدث كدومَ ُو ومن مؾَ 

و ؽددضم(405)حبساب أكي اًىدري ما مجموؽَ " ُرر"ًخٜك ا٢كيطلة، ٕاذ ًدّل ًفظ  ٔآي اًض َ  إَّلمام : ، ُو

  واًؾَامء واٗكؽاة اٙكٍن اكهوا مؾَ حني كدومَ ًخٜك ا٢كيطلة

لال ٔآن مدًية  تؾد مىة وا٢كدًية "عم راتػ ٔآكدس مدًية ضف إَّلسالم – اًيت ٔآسسِا اًحىًرون " - ُرر"ًو

ذا تفضي ٝك مث ِبِود اًحىًرون مؤسيس ُذٍ ا٢كدًية وا٢كلظني فهيا وحوًِا، واًحىًرون تخٜك "واًلدس ، ُو

اٗكَّير اكهوا ومازاًوا حامَوا ًواء إَّلسالم ضف ثٜك اٗكَّير مٌذ كدورمم ٕاٍهيا ٕا  ًومٌا ُذا، حرتَة وثؾَامي ودفاؽا، 

ؾد اًخبمػ اًؾددي ٌَحىًرني تخٜك اًحالد من ٔآنرب اًخبمؾات اًحىًرة ؽَل مس خوى اًؾا٠ك . ًو

                                                 
 .حٌِٜٛخي – ػزي هللا ِلّي ػزيٖ أرٛ ػزي حٌؼ٠ِِ حٌمطزٟ : رلغ ١ٌٍٔي  (1)
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تدسبَي مدًية ُرر ا٢كسّورة وما فهيا  (م2010ضف ؽام )وكد كامت مٌغمة اًَووسىو اًؾا٢كَة ضف الٓوهة ألخرية 

 .من ٔآُضحة، ورضحي اًض َ  معر اابدر اًحىري اًعدًلي، مضن كامئة اً اث اًؾا٢كي

ام"واًض َ  معر اابدر  اًض َ  اًفلَِ معر : ُو" ؽَل ما هلهل اًض َ  ؼحدٝك اًلطيب واًض َ  كامس اًرباوي وفرُي

جن مشس اٗكٍن جن محمد جن ًووس جن ًوســ جن محمد جن ٔآمحد جن ثمي جن محمد جن ٕاجراُمي جن ٕاسامؼَي جن 

ؽُىس جن جىر جن معر جن ًؾلوب جن  ىي جن ؽُىس جن مرة جن زهرَّي جن ثمي جن حامل اٗكٍن محمد جن محمد جن 

 . ؼحد ٝك جن محمد ٔآتو ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

فدسمى تػ ص َخاش ٔآو ص َخال ٔآو " (فروع ص َ  ا٢كضاخئ ٔآابدر معراًرضا"ٔآما ؼن امس اًسالٌك اًىرمية 

ذٍ ألسامء..كاًوا فَىرثة ورشضم ًإلسالم " كاًوا"فَىرثة اًض َوخ فهيم، و" ص َخاش او ص َخال: "ٕاِك، ُو

ودؼوهتم ٕاًََ، حىت ٔآظحح هلم كدول من مجَػ ساكن ا٢كيطلة، وحىت ٔآظحح ما ًلوًوهَ ُو اًلول اًفعي اٙكي َّل 

 .ٕاذ اكهوا ٔآمئة هيخدى  م، وكادة ضف اّكِاد إَّلسالسم اٙكي اكن ًدور ُياك ضف اْكخضة. ًخجاوزوهَ

" اًض َ  ٔآابدر معر اًرضا ؤآوَّلدٍ ؤآحفادٍ"وٕان ا٢كامٛك إَّلسالمِّة ضف  ق ٕافًرلِا، واًيت كد ساضم ضف ثبٔسُسِا 

". ؼحداًرمحن اٗكاخي ؤآوَّلدٍ ؤآحفادٍ: "اكهت اك٢كامٛك إَّلسالمِّة ضف ألهدًس، واًيت عم من ثبٔسُس ألموًنّي

لد اكن ٌَفذح إَّلسالسم ًرشق ٔآفًرلِا تلِادة اًحىًرني مثرة وهخاج ؽَمي وحضاري ؼغمي ًلول اًحؾغ ٔآهَ كد  ًو

ٔآصد " ألفاركة وألوروتَون"ثفّوق ؽَل اًيخاج اْكضاري واًؾَمي ًٔلهدًس، ًوىن اكن اًؾدو ا٢ك تط وضم 

. ، ًوىن رمغ لك ُذا اس متر إَّلسالم ثرشق ٔآفًرلِا ومازال"ألورويب"تطضا وُضاوة ومىرا من ؽدو ألهدًس 

ا من اًلدائي إَّلابٌك  وكدائي اًض َخال ضف اًعومال من اًلدائي اًيت متهتن اًرؼي، خاّظة حرتَة إَّلتي، ومتخاز نقرُي

ابًعومال ابًلوة واًضجاؽة، ٌوَض َخال تخٜك اٗكَّير ماكهة احامتؼَة مرموكة، وثؾخرب من " ٔآحصاب إَّلتي:ألاّبٌك"

ومسانهنا ضف اًعومال، وفاًحُهتم ضف إَّلكَمي . ٔآصِر اًلدائي اًؾرتَة ضف اًعومال خاظة، واًلرن ألفًرلي ؽامة

وكد ٔآجنحت ُذٍ اًلدٍَك اًىثري واًىثري من اًؾَامء واًعاْكني . اًعومايل آكامس اًواكػ َتت الاحذالل إَّلزَويب

 .وا٢كضاخي وألؽالم ضف اكفة ٔآحناء اًعومال واًلرن ألفًرلي ؽامة

 :ثيلسم كدٍَك اًض َخال ٕا  ؽدد من اًفروع واًحطون، هذهر مهنم

وس حة ٕا  اًض َ  اًؾالمة معر كطة اٗكٍن جن اًض َ  اًفلَِ معر اًرضا ٔآابدر، ؤآنرثضم ضف اكَمي : ٔآو كطة -

ذا اًفرع ُو ٔآنرب فرع ًلدائي اًض َخال، ومهنم كدائي . آكامس اًواكػ َتت الاحذالل اَّلزَويب ٔآو " كاًو"ُو

 .، فِم من فروع اًض َ  معر زَّيد جن اًض َ  معر كطة اٗكٍن"اكًو"

وس حة ٕا  ٔآمحد اٗكٍن جن اًض َ  اًفلَِ معر اًرضا ٔآابدر، ؤآنرثضم ضف : (ا٤كحوب = lobogay) ٔآو ٔآمحد ًوابيج -

 . وس  اًعومال وحٌوتَ، وضم َثِن ٔآنرب فرع ًلدائي اًض َخال

وس حة ٕا  اًض َ  ؼامثن جن اًض َ  اًفلَِ معر اًرضا ٔآابدر، ؤآنرثضم ضف اًسواحي اّكيوتَة ": نيدر "ٔآوؼامثن  -

. اًلًرحة ٢كلدٌضو

وس حة ٕا  اًض َ  ؽَل جن اًض َ  اًفلَِ معر اًرضا ٔآابدر، وانرثضم ضف اًسواحي اّكيوتَة اًلًرحة : ٔآو ؽَل -

 .٢كلدٌضو

ُذا وكد ٔآجنحت ُذٍ اًلدٍَك اًىثري واًىثري من اًؾَامء واًعاْكني وا٢كضاخي وألؽالم ضف اكفة ٔآحناء اًعومال 

وحاج خامػ ا٢كضِور ضف ا٢كيطلة ِبامػ  . اًؾا٠ك اًرابِن اًض َ  ؼحد اًسالم حاج خامػ:مهنم. واًلرن ألفًرلي ؽامة

 واًؾا٠ك اًرابِن اًض َ  محمود . واًؾا٠ك اًرابِن اًض َ  ًوســ اًحتر. واًؾا٠ك اًرابِن اًض َ  ؼحد ٝك اًلطيب.خريات
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 واّكرنال محمد حسني ؽيل مفوض اًرشطة اًىِيَة تدوٌك هًَِا، . واًؾا٠ك اًرابِن اًض َ  محمد هور اٗكٍن.مؾ١ك معر

اًرئُس ألس حق ٣كَس " ًَلََلذو" واّكرنال ا٥كرضم محمد ٕاجراُمي ٔآمحد .ورئُس اًرشطة ضف مٌطلة  ق ٔآفًرلِا

 . تني اًعومال وٕازَوتَا1977تطي حرب حٍزران  (حِي كاد)واٌَواء محمود ص َ  ؼحد ٝك. اًضؾة اًعومايل

". فرع حامؽة ٕاخوان ا٢كسَمني ضف اًعومال"ا٢كراكة اًؾام ْكرنة إَّلظالح : واٗكنخور ؽَل ابصا معر اْكاج

 . واًض َ  ا٢كفرس اٗكنخور ٔآمحد اًلطيب.مدٍر ومؤسس خامؾة ا٢كلدٌضو: واٗكنخور ؽَل ص َ  امحد ٔآتو جىر

 .ونثري فريضم
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اًحىًرون تدول ا٢كقرب إَّلسالسم واًؾريب و صامل ٔآفًرلِا : اًفعي اًسادس
 

مثَام اهدرشهت ذًرة س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ  كًا، فٕاَنا كد اهدرشت ـراًب، تحالد ا٢كقرب 

ًَخِا، وثووس، واّكزا ر، وا٢كقرب، ومورًخاهَا، ومايل، واًيَبر، : إَّلسالسم واًؾريب واًضامل ألفًرلي، تدول

ومن اًلدائي وألزس اًحىًرة اًعدًلِة ا٢كوحودة ضف رتوع دول ا٢كقرب إَّلسالسم واًضامل ألفًرلي، . واًس يقال

:  هذهر

كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ ، وكدٍَك ا٣كادًة، وكدٍَك اًقَا رة، ؽائٍك جن ظادق اًحىري، كدٍَك ألكالل، كدٍَك 

ٔآوَّلد دميان، وكدٍَك ألثواج، وتيو ًدر، ؤآزسة آٓل اْكحُة اًقامري، وألزسة ألدركِة، ؤآزسة اًخاسىدًخَون، 

ابَّٕلضافة ًؾدد  وألزسة اًؾَزًّة، ؤآزسة اًؾالمة اْكضًَك، وألزسة اًحوزًدًة اًخاًىبوهدِة، ؤآزسة اًيجاًرون،

هحري من ألزس اًحىًرة ثسوس اب٢كمَىة ا٢كقرتَة، مثي
(1)

اّكضدظَني، وآٓل اًطاًة ٕاجراُمي اًوفلاوي، وآٓل تَخري : 

إَّلـضاهَون، ؤآتياء س َدي محمد جن ٕاجراُمي اًض َ  اٍمتياريت، ؤآتياء معومذَ اٌَىوس َني ضف ٔآماهوز، ومهنم 

ة اْكادي"و " اًعفوة"ٕادؽدي إَّلفراهَون ٔآزسة إَّلفراِن اًضِري، ظاحة  دى اًسانيون "ىُز ، وآٓل ًؾزى ُو

ضف هواح نثرية ثسوس، كٓل اتدارت اًحامعراهَني ؤكانس من اًعواتَني، ومن وادي مسوهن ٔآزسة آٓل اًطَفور، 

 .ؤكزسة إَّلًَاسسن ا٢كاس َني
 

: كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  تؾموم دول ا٢كقرب اًؾريب

ا٢كَلة ثس َدي اًض َ " ؼحد اًلادر"ٕايل اًض َ  " ٔآوَّلد س َدي اًض َ "ًؾود وسة كدٍَك 
(2)

، وثيدرش اًلدٍَك 

َخِا، وتحؾغ دول صامل ٔآفًرلِا): ضف  تطيا ًيدرشون 11وثيلسم اًلدٍَك ايل كراتة . (ا٢كمَىة ا٢كقرتَة، واّكزا ر، ًو

ًمتي اًض َ  ؼحد اًلادر ايل اٗكوحة اًحىًرة اًعدًلِة، وٕا  . ضف ضف دول ا٢كقرب اًؾريب واًضامل ألفًرلي ًو

ًسة اًض َ  ؼحد اًلادر فِلال اًساميح اًحوجىري : ذروة ا٣كد س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ًو

، واًحوجىري وس حة ايل س َدان ٔآيب جىر "تو سامحة"اًعدًلي، واًساميح وس حة ايل ٔآحد ٔآخدادٍ وٕامسَ 

ًوُس ٕا  ٔآيب جىر " اًّت جىر"وس حة ايل مٌطلة امسِا " توجىري"اًعدًق، تَد ٔآن اب٢كقرب من ًًسة فِلال 

و ًلة ًحؾغ ا٢كامًَم مبُص مثي " ألتوجىري"اًعدًق، ونذٛك ُياك  "س َــ اٗكٍن جىمتر ألتوجىري"ُو
(3)

 .

 م، ؤآمَ عم 1533/  ُػ 940س ية  (وَّلًة اًيؾامة ابّكزا ر حاًَا)وٗك س َدي اًض َ  ابًضالٌك اًغِراهَة 

ٔآم آكري اّكفرًية تًت س َدي ؽيل جن سؾَد، من اّل س َدي زَّين اًودفرًيني اًفبَجني مس خلرا، : اًس َدة

. اًرشفاء ألدارسة وس حا

" اًفىًِك ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة اًحىري اًعدًلي"ثلدمَ ا٢كوسوؽة ا٢كقرتَة َتت ٕامس 

اص هتر رمحَ ٝك تخوكد اٙكاكء، وحضور اًحدهية، وحدة آكاطر مٌذ طفوًخَ، واص هتر ضف : "ابًخؾًرــ اًخايل

رتَ، وضف مُص واًضام واْكجاز، ومىٌخَ ُذٍ اًضِرة من  وِوًخَ مذعوفا صاذيل اًطًرلة ضف مرشق ا٢كقرب ـو

خَ  كدٍك " تفبَج"إَّلثعال اب٢كَوك اًسؾدًني، واًوزراء وا٢كضاخي واًؾَامء، ؤآحصاب ا٢كاكهة ا٢كرموكة، واكهت زاًو

                                                 
 ٌٍيوظٍٛ ح٠ِ١ٌي حٌَحٟٟ" حٌيٍحٓش"ٗؼَ حٌـ٘ظ١١ّ١ٓ   (1)

 ٌّلّي رٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ" حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش"أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن : حٔظَ  (2)

 700/ 1أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ   (3)
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هفر هحري من ا٢كًردٍن، وطالب اًرس واًطًرلة، ٔآصاد ثسمت اًض َ  وهرمَ وهحهل وحسن ص ظخَ اًرحاٌك 

".  ًوســ جن ؽاتد جن محمد اْكس ين اًفايس"

ؤلهَ ٔآكام تفبَج مدة مؤ را ضف وس َبِا اًثلاضف وإَّلحامتؼي مسَياٍ جفَبَا، وكرٔآ اًلرٔآن واًؾَوم اًرشؼَة تفبَج 

ة س َدي ؼحد اّكحار اًيت اكهت مٌارة ؽ١ك، ٠ك ًًضبٔ كدَِا وَّل تؾدُا مثَِا تفبَج ٔآخذ اًؾ١ك ؼن حمدث وكذَ . جزاًو

، َثًوَث "ٕاجراُمي جن ؼحد اّكحار"ومعَ س َدي " ٔآيب اًلامس جن محمد جن ؼحد اّكحار"اًؾا٠ك اًؾارف ابٞك س َدي 

ٍمتزي ؼن لك رخاَّلت اًؾ١ك واًفىر وألدب اٙكٍن درحوا ؽَل ٔآرض جفَج اًطَحة، مبا ٔآضافٍو من ٕاضافات هوؼَة 

. ٕا  خًزية  اًثلافة ا٢كقرتَة

سَامين جن "اًخخَمذ ؽَل اّل س َدي ؼحد اّكحار ؼن ٔآتََ وخدٍ، فَلد اكن خدٍ – س َدي اًض َ  - وكد ورث 

، واكن ُو "محمد جن ؼحد اّكحار"ثَمَذا ًػػ " محمد جن سَامين"، واكن واٗكٍ "ؼحد اّكحار"ثَمَذا  ًػػ " ٔآيب سامحة

"ٔآتو اًلامس جن محمد"ثَمَذا ًػػ 
(1)

 .

خَ ألم، " ألتَغ"وكد ٕاهخلي س َدي اًض َ  ؼحد اًلادر اًحوساميح اًحوجىري ٕا  ت٘كة  اًيت  ا ملر زاًو

َتت هفوذ اٗكوٌك اًسؾدًة وؽامصهتا فاس، " ألتَغ"وُض َ ؤآُضحة ٔآتيائَ ا٢كرموكني، ووكت جمَئَ ًِا اكهت 

ة ت اوح اًيفوذ فهيا تني ٔآحراك اّكزا ر واٗكوٌك اًسؾدًة اب٢كقرب .  وان اكهت ابٔلساس عم مٌطلة حصراًو

 م، وظَل 1616/  ُػ 1025اكهت وفاة اًض َ  ؼحد اًلادر جىراندة، ًوم أكؾة اًثاِن من رتَػ ألول س ية 

وجسمى ألتَغ . ؽَََ ظٍِر س َدي امحمد ؼحد ٝك جن ؼحد اًىرمي، توظَة مٌَ، وهلي ٕا  ألتَغ حِر دفن

. رمحَ ٝك– وس حة ٕاًََ " ألتَغ س َدي اًض َ "اًَوم تػ 

ٔآهَ مر ترضحي اًض َ  ؼحد اًلادر جن ٔآيب سامحة حني كفوهل " اًرحٍك اًؾَاص َة"وكدر ذهر ٔآتو سا٠ك اًؾَا  ضف 

 1661/  ُػ 1072واكهت رحٍك اًؾَا  ُذٍ س ية . من رحٍك اْكج، وكال ٔآن ُضحي اًض َ  ؼحد اًلادر ٍزار

م، ؤآخذت كراتة ؽامني
(2)

 .

ة اًسىوهَة، اًيت اكن ًِا "ؼحد اًرمحن اًسىوِن"نام ٔآخذ س َدي ؼحد اًلادر اًساميح ؼن س َدي  ، ابًزاًو

ا، وادت  واًض َ  ؼحد اًلادر اًحوساميح . دورُا اًؾَمي ا٢كيوط  ا– ِبدارة – ٕاصؾاؽات وروادُا وؽَامُؤ

. اًحوجىري ُو مؤسس اًطًرلة اًض َخَة اًضاذًَة تح٘كان ا٢كقرب اًؾريب 

: فِو أليت" س َدي اًض َ "ٔآما اًس يد اًعوضف ٌَض َ  ؼحد اًلادر جن محمد اًساميح 

ؼحد اًلادر اًساميح ؼن امحمد جن ؼحد اًرمحن اًسِيل ؼن ٔآمحد جن ًوســ ا٢كََاِن ؼن ٔآمحد زروق ؼن ٔآمحد 

اْكرضسم ؼن ٔآتواْكسن اًلراضف ؼن اجن ؼطاء ٝك ؼن ٔآتواًؾحاس ا٢كريس ؼن ٔآتواْكسن اًضاذيل ؼن ؼحد 

ؼن " اتو مدٍن اًقوث"اًسالم جن مضُش ؼن اًؾطار اًزَّيت ؼن ٔآتومدٍن اًقوث وكد ثَلى اًس يد ص َخيا 

ريض " ٔآتو جىر اًعدًق وؽَل ٔآاب اْكس يني ؤآوس جن ماٛك"زالث طرق، ثًهتىي ضف اٍهناًة ا  زالث حصاتة 

ا ؼن س َدان محمد رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك . ٝك ؼهنم، وضم ٔآخذُو

 

ضف دول ا٢كقرب اًؾريب، وخاظة ا٢كقرب واّكزا ر، نام ٔآن هلم ثواخد تدول  (ٔآوَّلد س َدي اًض َ )وثيدرش كدٍَك 

وٍروى . (اًرشاكة و اًقراتة)ٕا  ثلس ظة صِرية جسمى " ٔآوَّلد س َدي اًض َ "وثيلسم اًلدٍَك . ٔآخرى مهنا ًَخِا

خَ اكهت تلُص واحد ًوخد ـرب ُضحي خدضم  ٔآن سخة ُذٍ اًدسمَة عم ٔآن ٕاكامة ذًرة س َدي اًض َ  وزاًو
                                                 

 234  أػ٩َ حٌفىَ ٚح٤ىد ر١ٓ حٌؼ٠َٜٓ ح٠ٌَّٕٟ ٚحٌؼٍٛٞ ٌّلّي رٕؼٍٟ ر٠ُٛخْ ٛـ (1)

 548/ 2حٌَكٍش حٌؼ١خ١ٗش   (2)
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مث ٔآوضبٔ كُص َثِن ثرشق اًح٘كة سىٌَ فًرق من . واًلُص مؾياٍ مجمػ سىين حمروس تبٔسوار وكائَة. ا٢كذهور

اٙكًرة ٔآظحتت جسمَخَ اًرشاكة وس حة ًِذا اًلُص وهؾت اًفًرق اٙكي ٠ك ًقادر اًلُص اًلدمي تَلة اًقراتة
(1)

. 

، حِر ذهر ٔآَنم من اًلدائي اًؾرتَة "مؾا٠ك من اترخي وخدة"وكد َتدث ؼهنم اًس َد كدور اًورطايس ضف نخاتَ 

وذهر ٔآن . جرمك، واًؾَون: ثرشق ا٢كمَىة ا٢كقرتَة، وذهر ٔآماهن ثواخدضم توخدة، مثي" وخدة"اٙكٍن ًلطيون تػ 

"ألخرض"مهنم اًلاًد اًس َد 
(2)

مث ذهر ٔآن ملدرمم اكن من ا٢كقرب ". ؼحد اًىرمي"اًس َد " جرمك"، واًلاًد ًػ 

ألوس ، وكال ٔآن ٌَحوص َخَني مواكــ اترخيَة مذيوؽة
(3)

 .

 

هجاد كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  ضد إَّلحذالل اًفرويس
(4)

 :

ؼيدما ًذهر ٔآوَّلد س َدي اًض َ ، ثذهر مؾِم مالمحِم اّكِادًة ضد إَّلحذالل اًفرويس ضف اّكزا ر وضف ا٢كقرب، 

ٕاذ ـطت ملاومهتم اًطوًٍك، وهجادضم ا٢كٍرر، وثضتَاهتم ا٢كخؾددة وا٢كخيوؽة ؽَل اّكاهة اًرويح اٙكي ًويح تَ 

ة ذات ٕاصؾاع ظوضف ضف ا٢كيطلة . اهامتهئم واهدسا م ًزاًو

ؼرف خدضم س َدي اًض َ  مؤسس اًطًرلة اًض َخَة ِبِادٍ ضد ألس حان، واكهت هل مساُامت ومضاراكت 

ران ومََََة وزقور ثووس، وثؤند ؽدة كرا ن حضورٍ مؾرنة وادي ا٥كازن اًضِرية، نام ًؤند  ضف اّكِاد تُو

ٔآهَ مات صَِدا ؽَل ٕا ر حراحات ٔآظُة  ا ضف مواهجة – من تُهنم ظاحة ثلوًة ٕاميان ا٤كحني – ا٢كؤرخون 

ران، فال تدع ٔآن ٍرث ٔآوَّلد س َدي اًض َ  ؼن ٔآجهيم اًخعوف واّكِاد . خُش من ا٤كخَني إَّلس حان تثقر ُو

ٕا  ٔآرضِم حىت َثروا ضف – ضف ٔآواس  اًلرن اًخاسػ ؼرش ا٢كَالدي– وما ٔآن وظَت كوات إَّلحذالل اًفرويس 

َّة اّكِاد تفضَِم ضف اّكيوب  وهجِا، وَثرت ًيداهئم اًلدائي اًيت اكهت حرتطِم  ا اًوصاجئ اًروحِة، وامذدت مح

ٕاَّل ٔآن خالفاهتم اًخلََدًة حاًت دون ثوحِد هجادضم، و٠ك . اّكزا ري وا٢كقريب من اًلََؾة  كا ٕا  اتفالًت ـراب

ٌس خطَؾوا جتاوز زصاؼِم اٗكاخيل رمغ ا٤كاوَّلت اًؾدًدة ٔكػ َكمهتم، واكهت ُذٍ آكالفات من ٔآضم ؼوامي 

. ُزميهتم، واضطرت اًحؾغ مهنم ايل اختاذ مواكــ سَحَة َّل ثدٌاسة مػ اترخيِم

ٕاهخفاضة وؼعَاان ومتردا، َّل ثؾىن – ضف نخاابهتم – ملاومة ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًيت اكن اًفروس َون ٌسموَنا 

اّكزا ري تلِادة ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًقراتة /سوى اْكراكت ا٢كسَحة اًيت كامت  ا كدائي اّكيوب ا٢كقريب

 م، حمدس حة معَِا هجادا ضف سخِي ٝك ضد اًىفار 1903 م ٕا  1845واًرشاكة، ضد إَّلحذالل اًفرويس من 

. ا٢كؾخدٍن

:  وثيلسم ملاومة ٔآوَّلد س َدي اًض َ  ٕا  زالث حراكت حسة اًدسَسي اًخارخيي

. (جزؽامة ٔآوَّلد س َدي اًطَة)ملاومة ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًقراتة  -1

 .(جزؽامة ٔآوَّلد س َدي محزة)ملاومة ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًرشاكة  -2

. ملاومة س َدي توؼاممة -3

 

 

                                                 
 .ِلّي رٍّؼَّ حٌز١ٗٛوٟ : أرلخع ١ٌٍٔي  (1)

 ٌو٠َ رٓ ١ٓيٞ حٌط١ذ رٓ حٌّـخ٘ي ح١ٌَٙ٘ ١ٓيٞ رٛػّخِش حٌز١ٗٛوٟ: ٘ٛ ح١ٌٔي (2)

 25ِؼخٌُ ِٓ طخ٠ٍن ٚؿيس ٌميٍٚ ح١ٌٍٛخٟٓ ٛـ   (3)

 193أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش ٛـ   (4)
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رواَّيت ًسَسة وسة س َدي ؼحد اًلادر اًحوساميح اًحوجىري خد ٔآوَّلد س َدي اًض َ 
(1)

 :

مؾمر جن سَامين جن سؾد  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًََل جن ٔآيب  َا جن ؽُىس جن-1

اًثادي جن محمد جن ؽُىس جن ًزدان جن ًٍزد  جن ؼلِي جن حرمة ٝك جن ؼسىر جن ًزد جن ٔآمحد جن ؽُىس جن

وان جن ظفوان جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك  جن طفِي جن ا٢كيض جن ازراو جن ـز

 .ؼيَ

جن ٔآيب ًََل جن ٔآيب  ىي جن ؽُىس جن ٔآمؾمر جن سَامين جن  ؼحداًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة- 2

ٝك  حفِظ  جن ؼسىر جن ًزد جن امحد جن ؽُىس جن ذاري ا٢كدؼو اٗكوري  سؾد جن ؼلِي جن ؼلِي جن حرمة

ران جن جن اصؾيب سفِان   اًضاذيل جن محمد جن ؽُىس جن ًزدان جن ًزد جن طفِي جن ا٢كدؼو جن ازراو جن ـز

 .محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

جن ٔآيب ًََل جن ٔآيب  ىي جن ؽُىس جن ٔآمؾمر جن سَامين جن  ؼحداًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة-3

ٝك حفِظ جن ؼسىر جن ًزد جن امحد جن ؽُىس جن ذاري ا٢كدؼو اٗكوري  سؾد جن ؼلِي جن ؼلِي جن حرمة

ران جن جن اصؾيب سفِان  اًضاذيل جن محمد جن ؽُىس جن ًزدان جن ًزد جن طفِي جن ا٢كدؼو جن ازراو جن ـز

. محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

ٔآيب اًؾاًَة جن  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن مؾمر جن توسامحة جن محمد جن  ىي جن ؽُىس جن مؾمر-4

ؽُىس جن اًخادي جن محمد جن ؽُىس  سَامين جن سؾَد جن ؼلِي جن حرمة ٝك جن ؼساهر جن زاًد جن ٔآمحد جن

وان جن محمد جن ؼحد  .اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ جن ًزدان جن ًٍزد جن طفِي جن ـز

مؾمر جن سَامين ٔآيب اًؾاًَة  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًََل جن ؽُىس ٔآيب اْكَاء جن-5

محَد جن ؽُىس اًخاديل جن محمد اًض حيل جن  جن سؾَد جن ؼلِي جن حفط حرمة ٝك جن ؼساهر جن ًزد جن

ؼحد ٝك جن ظفوان جن محمد جن اًعحايب اّكََي س َدان ؼحد  ؽُىس جن ًزد جن ًٍزد جن اًطفِي اًزفاوي جن

. آكََفة ألول اًراصدي س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ اًرحامن جن ص َ  اًعحاتة

اًؾاًَة جن سَامين  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًََل جن ؽُىس جن  ىي جن مؾمر ٔآيب- 6

جن ًٍزد جن اًخاديل جن محمد  جن سؾد جن ؼلِي جن حفط حرمة ٝك جن ؽامر جن ًزد جن حامد جن ؽُىس

ٔآتو ؼخَق جن ؼحد اًرحامن جن س َدان ٔآيب جىر  اًض حيل جن ؽُىس جن ًزد جن ًٍزد جن طفِي اًزفاوي جن محمد

 .اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

مؾمر جن سَامين ٔآتو اًؾاًَة  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًََل جن ؽُىس ٔآيب اْكَاء جن-7

محَد جن ؽُىس اًخاديل جن محمد اًض حيل جن  جن سؾَد جن ؼلِي جن حفط حرمة ٝك جن ؼساهر جن ًزد جن

ؼحد ٝك ظفوان  جن محمد جن اًعحايب اّكََي س َدان ؼحد  ؽُىس جن ًزد جن ًٍزد جن اًطفِي اًزفاوي جن

. آكََفة ألول اًراصدي س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ اًرحامن جن ص َ  اًعحاتة

جن سؾَد جن ؼلِي  ؼحداًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًٍَك جن ؽُىس جن ٔآمؾمر جن سَامين-8

جن ؽُىس جن ًزد جن ًٍزد جن  جن حفط جن ؼساهر جن ًزد جن محَد جن ؽُىس جن اًضاذيل جن محمد اًض حيل

 .اًعدًق ريض ٝك ؼيَ طفِي اًزفاوي جن ظفوان جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر

                                                 
 ٌّلّي رٍّؼَّ" أ٨ٚى ١ٓيٞ ػزي حٌلىُ"ِٓ حٌفَع حٌٝ حٌـٌٍٚ : رؼٞ ٌٖ٘ حٌَٚح٠خص ٌِوٍٛس فٟ وظخد  (1)
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جن اسىر جن ًزد جن جن  ؼحداًلادر جن محمد جن سَامين جن سَامين جن سؾَد جن ؼلِي جن حفِظ حرمت ٝك-9

ثوفِي ؼزراوي جن سفِان جن محمد جن ؼحد  ؽُىس جن اًخودي جن محمد اًضخَِ جن ؽُىس جن ًزدان جن ًٍزد جن

. اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

ؼحداًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًََل جن ٔآيب  ىي جن ؽُىس جن ٔآمؾمر جن سَامين جن -10

جن ؼسىر جن ًزد جن ٔآمحد جن ؽُىس جن داري جن اصؾيب جن  سؾد جن ؼلِي جن ؼلِي جن حرمة ٝك جن حفِظ

ران جن سفِان جن محمد جن ٔآيب ؼحد  محمد جن ؽُىس جن ًزدان  جن ًزد جن طفِي جن ا٢كدًو جن ازراو جن ـز

 .ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ اًرمحن  جن

ا٤كدث س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة  اًض َ  ٔآتو ؼحد ٝك ؼحد اًلادر جن اًفلَِ س َدي محمد جن الامام- 11

ٔآيب اًؾاًَة جن سؾَد جن ؼلِي جن حفط حرمة ٝك جن  جن ٔآيب ًََل جن ؽُىس ٔآيب اْكَاء جن مؾمر جن سَامين

اًخاديل جن محمد اًض حيل جن ؽُىس جن ًزد جن ًٍزد جن اًطفِي اًزفاوي جن  ؼساهر جن ًزد جن محَد جن ؽُىس

س َدان ٔآيب  محمد جن اًعحايب اّكََي س َدان ؼحد اًرحامن جن ص َ  اًعحاتة آكََفة اًراصدي ألول ؼحد ٝك جن

 .جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

مؾمر جن توسامحة جن محمد جن  ىي جن ؽُىس جن مؾمر ٔآيب اًؾاًَة جن  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن-12

ؼلِي جن حرمة ٝك جن ؼساهر جن زاًد جن ٔآمحد جن ؽُىس جن اًخادي جن محمد جن ؽُىس  سَامين جن سؾَد جن

وان جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك جن . ثؾا  ؼيَ ًزدان جن ًٍزد جن طفِي جن ـز

محمد ٔآيب ًََل جن  ىي جن ؽُىس جن ٔآمؾمر جن  ؼحداًلادر جن محمد جن سَامين ٔآيب داود جن ٔآيب سامحة جن-13

محمد ا٢كَلة ؼسىر جن زَّيد جن محَد جن ؽُىس جن محَان جن  سَامين جن سؾَد جن ؼلِي جن ؼحد اْكفِظ جن

ص حيل جن اْكسني جن اًضاذيل جن اًطفِي ا٢كَلة زفاوي ًٍزد جن ظفوان جن ؼحد  ؼلدة جن اًؾحاس جن ثودي جن

. جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ اًرمحن

 

ظورة َّٕلحدى مضبرات وسة كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًحوجىًرني
(1)

 :

                                                 
ٍٛٛس ِٓ ِ٘ـَس ٔٔذ لز١ٍش أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن رّ٘خي أف٠َم١خ ؛ أٍٍٓٙخ ٌٕخ حرٓ حٌؼُ ػزي ح٩ٌَٔ رٓ حٌؼَرٟ حٌَّحر٢ ؛ أكي أرٕخء   (1)

 .لز١ٍش أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن رـٕٛد ١ٌز١خ 
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. وعم خاظة تبٔحد فروع اًلدٍَك تََخِا وضم من ٔآحفاد اًض َ  ؼحد اًلادر اًحوساميح اًحوجىري

و اّكد " ؼحد اًلادر اًساميح اًحوجىري"وسَسٍك اًًسة اًواردة ضف ُذٍ ا٢كضبرة ٍىون فهيا وسة اًض َ   ُو

: اكٔليت" ٔآوَّلد س َدي اًض َ "اّكامػ كدٍَك 

مؾمر جن  جن ٔآيب ًََل جن ٔآيب  ىي جن جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن محمد" اًض َ  ا٢كَلة ثس َدي"ؼحد اًلادر 

جن ؼساهر جن ًزد جن محَد جن " ٝك حرمة"جن ؼلِي جن حافظ ا٢كَلة  جن سؾَد" ٔآتواًؾاًَة"سَامين ا٢كَلة 
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 ؽُىس جن ًزد جن ًٍزد جن طفِي ا٢كدؼو اًزفاوي جن ظفوان جن جن" اًض حيل"جن محمد ا٢كَلة  ؽُىس جن اًثاديل

جن ٔآيب دفافة جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن سؾد  جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق خََفة رسول ٝك محمد

. جن ماٛك جن اًيرض جن نياهة" كٌرش"جن مرة جن وؾة جن ًؤي جن فاًة جن فِر  جن ثمي

 

: (1)ابّكزا ر (ا٣كاذتة)كدٍَك ا٣كادًة 
تدوٌك اّكزا ر ودوٌك ا٢كقرب، وضم من وسي اًويل اًعاُك ظاحة اًىرامات س َدي " ا٣كادًة"ثوخد كدٍَك 

ٔآمحد ٔآتو اًؾحاس ا٣كدوب ٔآو ا٣كذوب جن سَامين جن ٔآيب سامحة جن ٔآيب ًََل جن ٔآيب  ىي جن ؽُىس جن مؾمر 

جن سَامين ٔآتو اًؾاًَة جن سؾد جن ؼلِي جن حرمة ٝك جن ؼسىر جن ًزد جن ٔآمحد جن ؽُىس جن اًثادي جن محمد 

وان جن ظفوان جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب  جن ؽُىس جن ًزدان جن ًٍزد جن طفِي جن ا٢كيض جن ازراو جن ـز

و مع س َدي ؼحد اًلادر اًحوساميح اًحوجىري خد كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ   جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ُو

. اًحوجىًرني، ٌوَض َ  ٔآمحد ا٣كدوب ُضحي ٍزار ضف وَّلًة اًيؾامة ابّكزا ر

رمحَ ٝك –  م ، واكهت وضبٔثَ وضاة ظوفِة ٔكسالفة اًساتلني، واكن 1493/  ُػ 898ٍُروى ٔآن موٗكٍ س ية 

وكد حزوج من اًس َدة َكثوم تًت اًض َ  ٔآيب دخِي من ذًرة اًض َ  ؼحد . ؽدوا ٌَمضؾوذٍن وا٢كحخدؽني– 

توَّلًة اًحَغ ابّكزا ر، ضف كدة " اًضالٌك" م ، ودفن ضف 1571/  ُػ 978وثوضف س ية . اًلادر اّكَالِن اًضِري

روى اًضا ٔآهَ دفن ضف  ابًؾني " ؼسٍك"ٔآخَِ س َدي محمد جن سَامين اًحوساميح واٗك س َدي ؼحد اًلادر، ٍو

ٔآي ظاحة  (س َدي توكرٍبن)اًعفراء توَّلًة اًيؾامة ابّكزا ر، وضف الك ا٢كاكهني فٕاهَ ٍزار كرٍب  ام، فٚكا مسي تػ 

. اًلرٍبن

 

: (2)ا٢كراتطني اًزوا ِبيوب ًَخِا
من فروع كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ ، خدضم س َدي اًقامري جن محمد ٔآيب دواًة جن ٔآيب حفط اْكاج جن ؼحد 

ٔآتودواًة  ٔآنرب ٔآتياء س َدي ٔآيب حفط : اْكنك اًحوص َخي اًحوساميح اًحوجىري اًعدًلي، وكد اكن خدضم الٔنرب

اْكاج، واكن من ا٢كيطلي ٔآن خيَــ ٔآابٍ ؼيدما رحي ٕا  مُص، ٕاَّل ٔآن خالفا وضة ضف اًيعــ اًثاِن من اًلرن 

اًثامن ؼرش ا٢كَالدي تني ذًرة س َدي اْكاج ٔآيب حفط من هجة، وذًرة ٔآخَِ س َدي اْكاج ؼحد اْكنك من 

ة، وَّل صم ٔآن ُذا اًُصاع اٙكي اختذ صالك دموَّي ضف نثري من ألحِان ُو  هجة ٔآخرى حول ورازة اًزاًو

ٕا  مٌاطق كًرحة ٔآو تؾَدة، وَّل صم ٔآَنا اكهت " ألتَغ"اٙكي اكن وراء صمرة ؽدة ٔآفراد وؼضا ر من ت٘كة 

ة، وؽدم - من ابب ٔآو  - وراء رحٍك س َدي اًقامري اٙكي  اكن ٍرى هفسَ ٔآو ٍرى ٔآابٍ ٔآُال ٢كض َخة اًزاًو

. حعوهل ؽَل مدخقاٍ حؾهل ًفضي الاوسحاب

ألتَغ "ٕا  ًَخِا، و من تني اًرواَّيت ٔآهَ ُاحر من ت٘كة " اًقامري"وكد ثؾددت اًرواَّيت حول صمرة س َدي 

ابّكيوب اّكزا ري مذبِا ٕا  انحِة اًؾَون مبيطلة اًساكِة إكراء ابّكيوب ا٢كقريب حوايل س ية " س َدي اًض َ 

ة اًض َخَة، وتؾد ف ة  من اًزمن َّل وس خطَػ 1765 م، وعم هفس اًس ية اًيت وكؾت فهيا آكالفات حول اًزاًو

. َتدًدُا ٕاجتَ  كا ٕا  ؽني ظاُك و فلارة اًزوا ومهنا ٕا  ًَخِا

                                                 
 . ؛ َِٚحؿؼخص ِغ حٌٕٔخرش ِلّي حرٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛو23ٟأ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن ٌّلّي رٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ   (1)

 138 ٚ 137 ٚ 136 ٚ 135أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن ٌّلّي رٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ   (2)
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، ؤآخَِ س َدي "كراكرة"س َدي اًعاْكني دفني :       ٔآجنة س َدي اًقامري اتيَ ًووس، ؤآؼلة اتيَ ُذا

ًَِحنْي احندر ٔآوَّلد س َدي اًض َ  آٓل س َدي ٔآيب حفط "ثَوش"اًسؾَدي دفني  ، ومن ُذٍن اًرخَنْي اًعا

. اْكاج فرع ٔآوَّلد محمد تودواًة ابّكيوب اٌََيب

اًعاْكني و ٔآخَِ اًسؾَدي ٕاتيا س َدي ًووس اجن :    و ضف رواًة ٔآخرى ٔآن من ُاحر ٕا  ًَخِا ُام اًس َدان

س َدي اًقامري، فِام من ىزَّل ؼيد رحوؼِام من اْكج ضَفني ؽَل اًض َ  س َدي ٔآمحد اًحدوي ضف مٌطلة 

سونية ابّكفرة تََخِا
(1)

،وؼيدما ثؾرف ؽَهيام ُذا اًض َ  وخد ؽَهيام ؽالمة اًعالح، ووخد ٗكهيام من اًؾ١ك ما ٠ك 

ام، فبٔصار ؽَهيام ٔآن ًذُحا ٕا  حٌوب ًَخِا رفلة تؾغ مًردًَ ٕا  مٌطلة  و ذٛك ًخؾَمي " فزان"جيدٍ ؼيد فرُي

. اًلرآٓن، وورش مداد  اًخعوف

اس خلر ألخػََوان  ضف ابد  ألمر مؾًا ضف كراكرة، وتؾد ف ة طاًت ٔآو كُصت اكذىض اْكال ٔآن ٍرحي س َدي 

ة ٔآخَِ س َدي اًعاْكني وهجة  خَ اًيت ٔآظحتت نزاًو س خلر تخوش حِر ٔآسس زاًو اًسؾَدي من كراكرة، ٌو

طالب اًؾ١ك، وملعد ؽاجري اًسخِي ومَبئ اًفلراء وا٤كخاخني، وصاع وذاع ظُت ُذٍن اًض َخنْي اّكَََنْي، 

حت هلام اًِحات ؤآُدًت هلام اًِداَّي، واكن ضف حِاهتام و تؾد ذماهتام حمي الاح ام واًخحبَي، وورزت ؼهنام  فُو

ـُلـُِّحوا اب٢كراتطني َج ُذا َكَ تبٔن ً . ذرَّيهتام ذٛك اًرشف اًىدري واًلدر ا٢كيَــ، و ثُػّوِ

مظوهة، : ومن اًحيات. (ثوضف ظقريا)محمد، ؤآمحد، واًؾَا  : خَــ اًض َ  اًعاْكني جن ًووس من ألوَّلد

رة ا٢كَلدة نيداك، واكهت حامٍك ًىذاب ٝك وسريهتا ؼطرة . وا٢كاهؾة، واًُز

. محمد، وؼحد اّكََي، وا٢كًك: وخَــ اًض َ  اًسؾَدي جن ًووس من الاتياء

ٌس خلر خي ٔآوَّلد س َدي اًقامري ضف مٌطلة وادي الٓخال ابّكيوب اًقريب اٌََيب، انحِة ٔآوابري، و ثؾخرب 

ثوش و كراكرة ُام ٔآضم مرنٍزن ًخبمػ ذًرة س َدي اًقامري جن محمد جن ٔآيب حفط اْكاج جن ؼحد اْكنك جن 

 . اًض َ  ؼحد اًلادر اًساميح

 :وكد اص هتر من ذًرة ُذٍن اًض َخني اًىرام

 اًؾا٠ك واًؾارف ابٞك س َدي اًؾزاوي اٙكي اص هتر وؾا٠ك من ؽَامء اًًزخوهة، ؤآًضا محمد ؼحد اًرازق اْكاج ؼحد 

اًسالم جن اًؾريب اٙكي اكن ًَلة اب٢كدٍر حبنك معهل مدٍرا ؽَل ألُايل من مٌطلة اًفبَج ٕا  مٌطلة ٔآابري، 

ومهنم اًضا ثضري اْكاج ؼحد اًسالم جن .  م2000 م، وثوضف س ية 1916واكن س َاس َا حمياك، وٗك س ية 

 م، ثل٘ك مض َخة اًطًرلة اًلادًرة ضف كراكرة، واكن 1987 هوزفرب 12 م، وثوضف ضف 1918اًؾريب، وٗك س ية 

. صاؼرا ُجاء، وؼرف ابْكوكة واًضجاؽة وحي اًزناؽات

: فروع ؤآماهن ثواخد ا٢كراتطني اًزوا

 .ٔآوَّلد سَامين اًزاوي، ٔآوَّلد ٔآتو جىر، ٔآوَّلد ٕاجراُمي، ٔآوَّلد اًض َ  فراك، ٔآوَّلد محمد اًض َ  :اًزوا ضف فدامس

 .ٔآوَّلد ؼحد اًرمحن، ٔآوَّلد خَول ضف طراتَس :اًزوا ضف مدًية اًؾٍزًزة

 

 

 :كدٍَك ألثواج ِبيوب اّكزا ر وصامل مايل واًيَبر

                                                 
 رَّٜ" ١ٕطخ"١ٓيٞ أكّي حٌزيٚٞ ٌ٘ح ٗوٚ آهَ غ١َ ١ٓيٞ أكّي حٌزيٚٞ ىف١ٓ   (1)
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وألثواج ًدداُون تيلطة محراء  تٍَك ؼرتَة ثيدسة ٕا  س َدان ٔآىب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ،ق: اَّلثواج

ٔآن ثٜك اًيلطة عم ٔآ ر ًسؾة اًؾلرب اًيت ًسؾت س َدان ٔآىب جىر  ظقرية َتت وؾة كدم لك مهنم ًلوًون

اًعدًق
(1)

. ، واٙكي ًؾودون ضف وس هبم ٕاًََ، وثوخد ُذٍ اٌَسؾة شف اكدام اًىثرٍين مهنم

ثخوزع ُذٍ اًلدٍَك تني حٌوب اّكزا ر وصامل مايل وصامل اًيَبر، وثوخد مجموؽات مهنا شف ًَخِا كدموا ٕاٍهيا ٔآَّيم 

وحمترنز كدٍَك اَّلثواج شف حٌوب اّكزا ر  .اًقزو اًفروىس ٌَعتراء، ومجموؽات ٔآخرى كدمت ُراب من اّكفاف

ة نيخة ابَّلدرار ومهنم خِام ابًيَبر . كرب زاًو

 جن توجىر دفني وَّلًة ادرار كُص ؼحاِن، اًويل اًعاُك" س َد ٔآمحد اًخويج"اَّلثواج ضم ٔآتياء 

ًطَق ؽَل ُذا اًويل ًلة اًخويج اهدسااب ّكدٍ س َدي اًخاج جن اًض َ  ؼحد اًلادر جن محمد جن توسامحة 

اًحوجىري اًعدًلي
(2)

 .

و  " مترناست"و " ٔآدرار: "، وجسىن ُذٍ اًلدٍَك ضف مٌاطق"اًخواخَ"ٌوَلدٍَك امس صؾيب ثَلة تَ ضف اّكزا ر ُو

وثيلسم كدٍَك ألثواج ٕايل مخسة فروع، وحرحػ ٔآظول ُذٍ اًفروع . ابّكيوب اّكزا ري، وحصراء اًيَبر ومايل

: ، وضم"س َد ٔآمحد اًخويج اًىدري"جن " ٔآمحد اًخويج اًعقري"جن " اباب س َدي ؽيل: "اٖكسة ٕا 

. ٔآوَّلد س َد محمد: ، ومٌَ خفذ(س َد محمد)- 1

. ؽاتدٍن، ومٌَ خفذ ٔآوَّلد ؽاتدٍن: اٙكي ٔآؼلة (س َد ألمني)- 2

. ؼحد اًلادر، ومٌَ خفذ ٔآوَّلد ؼحد اًلادر: اٙكي ٔآؼلة (ا٢كعطفى)- 3

. س َدي ؽيل ّكِوري، ومٌَ خفذ ٔآُي َّلهجوري: اٙكي ٔآؼلة (س َد معر)- 4

. ٔآُي اًخويج: ، ومٌَ خفذ(امحمد اًخويج)- 5

 

: مضبرة كدٍَك ألثواج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ٟٚ٘ طظَٙ أٓفً حٌميَ لز١ً حٌٛفخس؛ ٚلي ػزض ٚؿٛى٘خ ٌيٜ حٌىؼ١َ ِٓ آي أرٟ رىَ . حٌٜل١ق أٔٙخ ٌيغش أفؼٝ؛ ١ٌْٚ ٌٔؼش ػمَد  (1)

 .حٌٜي٠ك فٟ أوؼَ ِٓ رٍي

 ِٛٓٛػش حٌمزخثً حٌؼَر١ش ٌّلّي ١ٍّٓخْ حٌط١ذ: حٔظَ  (2)
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: ال جن ظادق اًحىري تََخِا واْكجاز
تدوٌك ًَخِا ضف مدًية تيقازي، وابْكجاز وخاظة ضف اًطائــ ومىة ا٢كىرمة " جن ظادق اًحىري"ثخواخد ٔآزسة 

وثيدسة ُذٍ ألزسة ايل اٗكوحة اًحىًرة اًعدًلِة اًلرص َة، صِد هلم . وا٢كدًية ا٢كيورة، وضم من ٔآصِر ؽائالهتا

جن ظادق اًحىري  ًؾود وسة ُذٍ اًؾائٍك ٕا  اًض َ  محمد جن حسن جن حسني.  ذا اًلايص واٗكاِن تحالدضم

و رفِق إَّلمام محمد جن ؽيل اًس يويس خد مٜك ًَخِا اًساتق، وص َ  زواَّي اّكًرد  اًعدًلي اًلر ، ُو

. تخووس

 :مضبرة ؽائٍك جن ظادق اًحىري تََخِا 
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آٓل اْكحُة اًقامري اًسجَاميس اب٢كقرب
(1)

 :

آٓل اْكحُة اًقامري من ألزس اًحىًرة اًعدًلِة تحالد ا٢كقرب، وعم ٔآزسة ٔآخرحت ؽدد من مضاُري اًؾَامء 

س َدي ٔآتو اًؾحاس ٔآمحد اْكحُة اًقامري اٌَمطي اًسجَاميس، ؤآخَِ س َدي ظاُك جن محمد : اًىدار، مثي

ؤآسست ُذٍ ألزسة . اًقامري، ووٗكٍ ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد اْكحُة اًقامري، ومحمد جن محزة اًقامري وفريضم

ة ظوفِة هحرية وصِرية، ووسخت ٕاٍهيم اًطًرلة  اًيت ٔآوضبُٔا س َدي ٔآتو اًؾحاس ٔآمحد اْكحُة " اًعدًلِة"زاًو

. اًقامري

و س َدي : ؽرُث ؽَل ؽامود وسة ثٜك الازسة اًىرمية ضف ًوح خض يب ترضحي اًض َ  ٔآمحد اْكحُة اًقامري، ُو

ٔآتو اًؾحاس ٔآمحد  اْكحُة جن س َدي محمد اًقامري جن اًؾا٠ك س َدي محمد ظاُك جن اًلطة س َدي حدَة جن 

 ىي جن محمد جن  ىي جن اْكسن جن  ىي جن محمد جن  ىي جن اْكاج ؽُىس جن ؽيل جن محمد جن معر جن ؽيل 

جن معر جن محمد جن ؼحد ٝك جن ٕاجراُمي جن ًوســ جن ظاُك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر 

. اًعدًق اًحىري اًعدًلي اًسجَاميس

وكد ورد ًِذٍ ألزسة سَسٍك وسة آٓخرى  ا اخذالفات طفِفة ضف ٔآوس  ؽامود اًًسة، حِر خاء ضف 

ٔآهَ" محمد اْكحُة جن محمد اًِاليل"حرمجة 
(2)

ٔآخو س َدي ٔآمحد اْكحُة جن محمد جن ظاُك جن ٔآمحد جن  ىي جن : 

محمد ٍن  ىي جن ؽُىس جن ٔآمحد جن محمد جن معر جن ؽيل جن ؼحد ٝك جن ٕاجراُمي جن ًوســ جن ظاُك جن ٔآمحد 

. جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرحامن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًعدًلي، اًسجَاميس، اٌَمطي

 

: (3)ٔآوَّلد سَامين وآٓل جاكر تخووس وا٢كقرب
وضم تيو سَامين جن ٔآيب سؾَد جن حافظ جن ؼلِي جن ؼسىر جن ًزد جن ؽُىس جن محَان : ٔآوَّلد سَامين تخووس

جن ؼلدة جن ؼحاس جن َثدي جن ص حي جن ًٍزد جن ظاُك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض 

. ٝك ؼيَ

وضم تيو اًض َ  جاكر جن سؾد جن ؼحد اًلاُر جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك جن سؾَد : واًحىًرون اب٢كقرب

. جن اْكسني جن اْكسن جن ًزد جن ظاُك جن محمد جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

ٕا  " صاٌك"مػ تين ٔآمِة، ٕا  " طيجة"وكد ىًزت ُاثني اًلدََخني ضم وؽدة من كدائي اًؾرب الاخٍرن من 

". ثَمسان"ايل اًعتراء من جسَامسة ا  مدًية اّكدار " ماسة"ا  " اـامت"

 

 

 

 

                                                 
حٌغٜٓ حٌيحٟٔ فٟ طَؿّش ٚك١خس ح١ٌ٘ن : حٔظَ أ٠٠خ. ٍٍٓٔش ٔٔزٗ ِىظٛرش كفَح ػٍٝ رخد ه٘زٟ؛ فٟ ِمزَس ح١ٌ٘ن ٛخكذ حٌٕٔذ  (1)

  ( 981/ 2 ٚ 462/ 1  ٚ 271/ 1) ؛ فَّٙ حٌفٙخٍّ 25/ 1ػزي حٌَكّٓ حٌظ٩ٕٟٔ 

 73/ 6ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ   (2)

 59-58/ 1َُ٘س ح٤هزخٍ فٟ طؼ٠َف أٔٔخد حّي ر١ض حٌٕزٟ حٌّوظخٍ ٌٍّمَٞ حٌظٍّٔخٟٔ   (3)
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: (1)س َدي حمرز جن خَــ اًحىري اًعدًلي تخووس
ٔآتو محد، حمرز جن خَــ جن رزٍن اًحىري اًعدًلي اًلر ، ًخعي وس حَ ثس َدان : اًض َ  ٔآتو حمفوظ، وكِي

 م ، وُض َ ًلػ الان ضف وس  مدًية ثووس 951/  ُػ 340ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وٗك س ية 

وَّل هدري ُي هل تلِة ٔآم َّل؟ ، ًوؾي هل .  م 1022/  ُػ 413اًؾامصة، وكد ثوضف س َدي حمرز جن خَــ س ية 

 .تلِة

 

 تُت اجن س َــ اًحىري مبراوش اب٢كقرب، ًؾود ٔآظَِم ًحين طَحة :ؽائٍك اجن س َــ اًحىري مبراوش

" تًَس َة"جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، واكن ٔآخدادضم مبيطلة 

ام : تحالد ألهدًس، وارَتي مهنا ٔآخدادضم ٢كراوش، وكد وردت حرامج ًرخَني من ؽَامء ُذا اًحُت، ُو

من وٗك طَحة جن ؼحد اٟكا جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب محمد جن  ىي جن خزؽي جن س َــ، اًرشًــ اًطَتي 

، واكن ٔآدًحا حنوَّي ابرؽا فاضال، ثوضف " تًَس َة"جىر اًعدًق ريض اٟكا ؼيَ، من ٔآُي  ٍىىن ٔآاب ؼحد اٟكا

 ُػ604مبراوش س ية 
(2)

. 
ؤآًضا
(3)

اًضاؼر اًؾا٠ك اًرشًــ ٔآتو ا٢كؾايل ماخد جن حمفوظ جن مرؼي جن طرخان جن س َــ، من ٔآُي : 

اكن ٔآدًحا ماُرًا . ريض ٝك ؼيَ ، من وٗك طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق"تًَس َة"

.  ُػ 604 ُػ ٔآو 603ثوضف مبراوش س ية . صاؼراً 

 

: (4)كدٍَك آٓل ًؾزى وُدى اب٢كقرب
دؼى  و اجن موىس جن ٔآيب جىر جن ًوســ "ًؾزى"ٔآو " هيدى ٔآو ًؾزى"ثيدسة ُذٍ ألزسة ٕا  محمد ًو ، ُو

جن ؽُىس جن ظاُك جن ٔآيب ًزد جن ٕاجراُمي جن اْكسن جن ؽيل جن محمد جن ؽيل جن ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن تَلامس  

جن محمد جن حؾفر جن محمد ا٢كسمى اّكوزي جن اًلامس  جن اًيازص جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب ًزد جن محمد جن ؼحد 

. ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

رحػ 646ضف س ية " ًؾزى"وٗك اًض َ    ُػ مبدًية مراوش ضف دار ألمري موَّلان ًؾلوب ا٢كيعور ا٢كوحدي، ٍو

ضف وس   اًزاوًة ضف ت٘كة " ًؾزى"ودفن اًض َ  . ، ؤآما وس حَ فدىري ظدًلي"ٔآسا"موطيَ ألظيل ا  ت٘كة 

وزوخة  اًض َ  .  ُػ  ًوم أكؾة726 س ية، وثوضف ضف ٔآول صِر رتَػ الاول س ية 82، واكن معٍر "ٔآسا"

عم اًرشًفة تًت " ٕاجراُمي، وظاُك، ومحمد، وهوح، و ىي، وؼحد اًىرمي، وؽيل اًحدايل"ؤآم اتيائَ " ًؾزى"

وكد اكن ًِذٍ ألزسة اًؾًرلة هجاد ؼغمي ضد اًيعارى، حىت احذوت فذوحاهتم ؽَل . موَّلان ًؾلوب جن ا٢كيعور

". اًساكِة إكراء"ا  " ثووس"ٔآنرث ت٘كان ا٢كقرب من 

                                                 
 747/ 1ِٔخَِحص حٌظ٠َف رلٔٓ حٌظؼ٠َف ؛ حٌلًٍ حٌٕٔي١ٓش فٟ ح٤هزخٍ حٌظ١ٔٔٛش ٌّلّي ٠َُٚ   (1)

 155/ 4 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً رَّحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 90/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش   (2)

 276/ 3 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً رَّحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 134/ 1 ؛  طلفش حٌمخىَ 209/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش   (3)

رّٛلغ ٗزىش ١ٟخء " ٠ؼِٜ ٚ٘يٜ" ؛ َِٚح٩ٓص ِغ أرٕخء ٌٖ٘ ح٤َٓس ؛ ِٚمخي ػٓ ح١ٌ٘ن 172/ 10حٌّؼٔٛي ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (4)

 ٌٍّئطَّحص ٚحٌيٍحٓخص رخ٨ٔظَٔض
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دى"حدث مػ اًض َ   اًحىري اًعدًلي ذات مرة ٔآهَ دخي ًوما جمَسا ذمخَئا ابًياس جفَس حِر " ًؾزى ُو

ٔآان اًعدر فبًٔامن : ارثفػ ٕا  ظدر ا٣كَس َّي ٔآَّي ًؾزى، زفا اكن مٌَ ٕاَّل ٔآن رد مؾلدا: اىهتىى تَ جمَسَ، فلِي هل

 :خَسُت فِو ظدر ا٣كَس ؤآوضد ًلول

 حِر اىهتَيا مَثا ظدر ا٣كَس.. حنن اًىواهة ضف اًغالم اِْكْيِدِس 

ؼيا ف١ك ًذُة تؾز ألهفس .. ٕان ًذُة اٗكُر آكؤون توفران  

اًت "مؾَومات ثفِد جىون وسة ٔآزسة " رخاَّلت اًؾ١ك اًؾريب ضف سوس"وكد ذهر ا٥كخار اًسويس ضف نخاتَ 

دى ًؾود ٕايل س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ" ًؾزى ُو
(1)

 .

ونذٛك فلد ورد ضف هفس اًىذاب اًساتق ذهٍر حرمجة ّكد ُذٍ ألزسة، وعم
(2)

 :

ة  دى ا٢كراويش مث اًسويس، اًحىري اًًسة، ىًزي زاًو اًؾالمة اًفارس . تعتراء متيارت" ٔآسا"ًؾزى ُو

:  وكد ٔآؼلة. اًض َ  اًؾريب، اًطا ر اًعُت حِاة وذماات، ا٢كىدضــ ٌَحارود، ا٢كيبة ٔلزسة فهيا نثري من اًؾَامء

: ًؾزى اًثاِن- 2. خد اًحيرياهَني" ٕاداوصلرا"ٔآًوب دفني : ، ؤآؼلة ؼحد اًىرمي"ٔآاكدٍر"ؼحد اًىرمي دفني -1

و صلِق ٕاخواهَ اًثالزة : محمد- 4. ٕاجراُمي- 3. تبًٔت امرتغ" خٌم ٕاهفىن"ظاُك دفني  ا٢كضِور ابًحقدادي ُو

و صلِق "اًحدايل"ا٢كَلة تػ : ؽيل- 7.  ىي- 6. هوح- 5. اًساتق ذهرضم ولك ُؤَّلء ".  ىي و هوح"، ُو

. ألوَّلد موظوفون ابًؾ١ك واًعالح واًفروس َة

ومن ؽَامء ُذٍ ألزسة
(3)

ؼحد اًىرمي اًوؼّزاوي، من آٓل ًؾزى هيدى، زّوخَ اًفلَِ محمد جن ؼحد اًرمحن : 

و من اًفضالء ا٢كذهورٍن ا٤كمودٍن اٙكٍن هلم صِرة، ثوضف ًوم. الاـراتويي تًذَ، وهل مؾارف َّل تبٔس  ا  23ُو

.  ُػ 1360حامدى الاول 

 

: ٔآزسة الادركِة
جاكف مؾلودة، وعم ٔآزسة جىًرة من ٕاخوان اًحيرياهَني من َمّجاط اٙكٍن – " ٔآَكو"حمي ضف " ٕادرق"وس حة ٕا  

دى، من ٔآوائَِم ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن اْكسن، مث ثخاتػ اًؾ١ك ضف ٔآُهل ًلوًون ٔآَنم من ٔآزسة آٓل ًَْؾزى ُو
(4)

. 

ومهنم
(5)

محمد جن ؼحد ٝك جن اْكسن الادرطف، ؽا٠ك حِد هحري اًلدر، ؽالمة فِامة، ٔآخذ ؼن ٔآمحد ٔآمجي، ٔآكامَ : 

و جىري اًًسة من اخوان اًحيرياهَني اًحىًرني، واكن ٌضارط  اًلائد سؾَد اًلكويل كاضَا فضىر مسؾاٍ، ُو

درس فهيا، ثوضف " ٔآَكو"ضف مدرسة  .  ُػ 1318 حامدى الاخرة 23ًو

 

ون : (6)ٔآزسة الاساًو
َيت ا٢كضِور ؤآُهل دى، ومن ُذٍ ألزسة ؽَامء ثدرارت تحؾمراهة، وا٢كـر ٔآزسة جىًرة من آٓل ًؾزى ُو

(7)
 ،

ٕاجراُمي جن ؼحد : وآٓخرون ضف ثُظوَّل إبفران، وآٓخرون ضف اًت ظواب ، ومهنم ُياك ضف ٔآسا ؽَامء كدماء، ومهنم

                                                 
 9/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (1)

 12/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (2)

 163/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (3)

 137/ 1ّٓٛ حٌؼخٌّش ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (4)

 172/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (5)

 43/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (6)

 "حٌّمٕغ فٟ حٌظٛل١ض"٘ٛ ١ٓيٞ ِلّي رٓ ٓؼ١ي؛ ٛخكذ وظخد : حٌَّغ١ظٟ  (7)
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ة ٔآسا، ص َ  ؽا٠ك ذو وخاُة ؼغظة،  دى اًؾَامء اًعَحاء ا٢كضِورٍن ضف زاًو ٝك الاساوي، من ال ًؾزى ُو

.  ُػ 1062ثوضف 

 

ة : (1)ٔآزسة اًوُداًو
دى من ٔآُي ٔآوائي اًلرن اًثامن اًِبري، ثفرؼت فروع ص ىت ؼن ُذٍ ألزسة اًيت  وس حة ٕا  اًض َ  ًؾزى ُو

فامي – حرثفػ تًس هبا ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق، ونام زخرت ابًؾَامء زخرت ابًرؤساء واًعَحاء، ومهنم ٔآُي اتدرارت 

. ؤآُي ٕادرق ورؤساء تيريان مبَّجاط– ًلال 

 

: (2)ألزسة اًخاوضاصدِة
ا٢كيدرشٍن ضف كدائي ألطَس اًىدري َكِا، اس خلر ٔآحفاد ُذٍ " ًؾزى وهيدى اًحىري"من سالٌك اًض َ  

ة ضف  دًو ؤآسسوا هلم ُياك زواَّي مذفركة، وهلم فروع – جاكف مؾلودة – " اتوضاصت"اًسالٌك اًحىًرة اًُو

آًٓت "اّكحََة واًسََِة، وضف " آًٓت ٕاٍاكس"ـريب مٌخانة، وضف " ٔآرهَخة"، و"مدَّلوة"ٔآخرى مذهورة ضف 

ً دد ذهر رخاَّلت ُذٍ ألزسة ضف اًوَثئق ا٤كََة ا٢كخوفرة حىت ". ٕاٌسوال"صامل  طف مٌخانة، وضف " وادخاس

.  ُػ 1298 ُػ و 856الٓن ما تني ؽام 

نام ىًزوا مبواطن نثرية ضف سوس وألطَس اًىدري واًعتراء، وثياسَت فروؼِم، وثوزؼهتم اًحالد، واًحؾغ 

خوارزون اًلول تَ، واًحؾغ الٓخر َّل ًؾرف ما ٕاذا اكن وس حَ جىرَّي ٔآم َّل . مهنم ًدؼي اًًسة اًرشًــ ًو

، ومرنزضم اًخارخيي ضف "ٕامييخاهن"واًخاوضاصدِون ضف لك ألحوال، اص هتروا اب٢كراتطني اًعَحاء ضف وَثئق 

ؤندون ثٜك اًًس حة ضف وَثئق ا٢كؾامالت اًخجاًرة، وألحوال "اتوضاصت" ، اًيت اص هتروا ابَّٕلهدساب ٕاٍهيا، ًو

ياك ثبٔظَوا ضف اًؾ١ك " ٕاًداوزداغ"اًضخعَة، اًيت حررُا فلِاؤضم ضف مٌطلة  مٌذ اًلرن اًخاسػ اًِبري، ُو

واًعالح مٌذ كرون، ًخربك  م اًياس، وثلعدضم اًوفود من اكفة كدائي ا٢كيطلة اًقرتَة ًٔلطَس اًىدري اًقريب، 

اًقريب، ابًخطحُة واًركِا، " حدي درن"ٌ٘كؽاء وكضاء اْكاخات، واكن هلم ضف ذٛك ظُت تؾَد كدمي ضف 

واكهت زواَّيضم ا٢كخؾددة مزارات ملعودة من لك هجة، فاهخرثوا فهيا اهدثار اًؾلد . واًعَح واًؾفو، وخفر اٙكدم

وىزل تؾغ فلِاؤضم ضف . جس حلِم صِرهتم ابًعالح وهفػ اًؾحاد، فُس خلدَِم اًياس ابًخجٍك وإَّلح ام وإَّلهرام

. واس خلروا  ا ؤآزَوا ألمالك، وظاُروا إَّلٌسواًَني واًودخاس َني ضف اًلرن اًؾا  اًِبري" ٕاٌسوال"

 

ألزسة اًخاادرارثَة
(3) :

، وعم كًرة اب٢كقرب، اص هترت  ذٍ ألزسة اًؾا٢كة اًىدرية، وعم جىًرة اًًسة، من ٕاخوة "اتدَرارت"وس حة ٕا  

دى فامي ًلال واًخادرارثَون من ٔآحفاد س َدي محمد جن محمد جن ؽُىس اًرخي اًعاُك ا٢كذهور ضف . آٓل ًؾزى ُو

. اًخارخي، وفهيم ؽَامء وكضاة ومفذون ؤآدابء، وَّل ٍزال مهنم اًفلَِ زهرَّيء واتيَ ألدًة اًىدري ٔآمحد جن زهرَّيء

 

                                                 
 140/ 1ّٓٛ حٌؼخٌّش ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (1)

 185-182 ٚ 64ِٓ طخ٠ٍن ح١٤ٍْ حٌىز١َ ٛـ   (2)

 139-138/ 1ّٓٛ حٌؼخٌّش ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (3)



- 161-  

 

 

: (1)ٔآزسة اًخاسىدًخَون
من اخوان اّكضدظَني " اًيجاًرون"ًلوًون ٔآن وس هبم ٍرثفػ ا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، واَنم و

.  ُػ 1000اًحىًرون اًؾَامء ا٢كخبٔخٍرن، ًوىن ٠ك ىر سَسٍك وس هبم، وَّل وكؾت هلم صِرة فامي هؾ١ك الا تؾد س ية 

ؾزى، وداود، وًك واحد من ُؤَّلء ؼلة ا  : موىس، اٙكي هل زالزة ٔآوَّلد: ؤآول من ًذهر مهنم ؽيل، ًو

لطيون ضف  وعم كرى مضِورٍ ضف ثٜك " اوْكان"وضف كًرة " اتسىدًت"وضف حعن " اتس َالهطَحا"الان، ًو

". اًالًن"ومهنا اهخلَت ٔآسالفِم ا  " ٔآوضدمي"ومن " ٔآمَن"ؤآظَِم ألظَي من كدٍَك . اّكِة

و ٔآول من هؾرفِم من اًؾَامء اًخاسىدًخَني: ومن ؽَامهئم . ٔآتو جىر جن ؽيل جن موىس، ُو

ؽالمة خََي، خترج ابًض َ  اًىدري محمد جن  َا ألزاًرفي، نام : ومحمد جن ٕاجراُمي جن ٔآيب جىر جن ؽيل جن موىس

 ".احوزي"ٔآخذ ؼن ٔآمحد اًِضويك ا٢كَلة 

. ثال ٔآابٍ ضف اًؾ١ك وإَّلرصاد، وطمة َتعَي اًؾ١ك وطَة ألساهَد: ومحمد جن محمد جن ٕاجراُمي

  

: ٔآزسة اًؾالمة اْكضًَك اب٢كقرب

٤كمد ا٥كخار اًسويس، حِر ذهر" رخاَّلت اًؾ١ك اًؾريب ضف سوس"وردت حرمجة ٔلحد ؽَامهئم ضف نخاب 
(2)

 :

ؼحد ٝك جن محمد اْكضًَك، خد اًؾالمة اْكضًَك من ألزسة اًحىًرة اًخظَة، وكد ٔآجنحت ُذٍ ألزسة اًؾا٢كة 

.  ُػ 1050اًحارؽة، ؽا٠ك حسن هل ذهر وظُت، ًؾهل ثوضف تؾد س ية 

واْكضَىِون ضف ألظي من ذًرة حؾفر جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ، ًوىن خاورضم كوم من اًحىًرني 

، ضف "ا٢كؾسول"، وكد َتدث ؼن ُذا اًؾالمة ا٥كخار اًسوس ضف نخاتَ "اْكضًَك"اًعدًلِني فضمَِم ًلة 

حرمجة اًؾا٠ك اْكسن جن اْكيفي اْكضًَك، ٔآن وسة ٔآزسة اْكضًَك ًؾود ٕا  حؾفر جن ٔآيب طاًة ريض ٝك 

ذا هط ما ٔآوردٍ ؼيَ، ُو
(3)

و اْكسن جن اْكيفي جن ؼحد ٝك جن محمد جن ):  اْكسن جن اْكيفي اْكضًَك، ُو

حنن الٓن ٔآًضا ٕازاء ٔآزسة ٔآخرى خٍََك وعم ٔآزسة اْكضَىِني، وكد حىك يل . ؼحد ٝك جن اًض َ  محمد جن ٔآمحد

" زًِة آًٓت ؼحاس"اًس َد اًعاُك اًفلَِ س َدي اْكاج ا٤كفوظ مهنم ٔآن ألظي ألظَي ًك اْكضَىِني من 

واتيا " ًىوسة"ضف " ٔآماهوز"ٕا  " اًقاًن"، مث من "مسالٌك"من " اًقاًن"مث ىًزوا ضف : )وكال. ("مسالٌك"من 

آكاهوش اًسمالًَون اًَوم من تين معومهتم من فوق، ولك ُؤَّلء ٍرفؾون وس هبم ٕا  حؾفر جن ٔآيب طاًة، 

ذا اًختول من : )وكال. (وسَسٍك وس هبم عم اًَوم ضف ٔآًدي ورزة س َدي اْكسن " ٔآماهوز"ٕا  " مسالٌك"ُو

مث . ("وادي ًىوسة"و " ٔآماهوز"كدمي ٔآكدم من اًلرن اًثامن، كال وؼيد تؾضيا رمس ٍرحػ ٕا  ُذا اًلرن ضف 

َّل ًلطن ُذا اًوادي ٕاَّل اْكضَىِون واّكؾفًرون): كال
(4 )

واًحىًرون اخوان آٓل س َدي محمد جن ٕاجراُمي اًض َ ، 

. اُػ ("اميي ٔآواكدٍر"والٓخرون تلًرة " اترسواط"وكد اخذط ألًوون تلًرة 

 

 

                                                 
 163ٚ164/ 6حٌّؼٔٛي ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (1)

 44/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (2)

 298/ 11حٌّؼٔٛي ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (3)

. ؛ ٌٚؼٍٙخ ٠ُخىس ٔظ١ـش هطؤ ِطزؼٟ!ٚحٌـؼف٠َْٛ : (ٚحٚ)حٌل١٠ى١ْٛ حٌـؼف٠َْٛ ؛ ٌٚىٓ ٘ىٌح ٍٚىص فٟ حٌىظخد : ٔظٓ حٌٜل١ق ٘ٛ(  4)
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: (1)ٔآزسة ا٢كيوزًون
: من ألزس اًحىًرة اب٢كقرب، وخرج مهنا ؽدد من اًؾَامء، هذهر مهنم

و دفني اداوزدوت: اجراُمي جن معرو جن ؼحد اّكحار . رخي هحري ا٢كلام، ًغِر ان هل ا٢كاما اب٢كؾارف، ُو

ىًزي متيارت، اًلايض اًؾالمة ا٢كدرس اًؾاض ؽَل اًس ية ابًيواخذ، الادًة اًحارع : محمد جن اجراُمي ا٢كيوزي

 . ُػ 971ا٢كخفنن، ثوضف س ية 

 . ُػ 971 حا، ثوضف س ية " َّلجن زهري"اًؾالمة اًحارع ا٢كؤًــ اًضارح : اجراُمي جن محمد جن اجراُمي

خَــ واٗكٍ ضف لك ٔآوظافَ، فلد اكن ٔآحد ٔآراكن اًؾ١ك واًفذوى واًخبًَٔــ وإَّلظالح ضف : محمد جن محمد جن اجراُمي

 . ُػ 976سوس، زَّيدة ؽَل اًخدٌرس، ثوضف س ية 

. فلَِ ظاُك ذو روح كوًة: امحد جن داوود ا٢كيوزي

من ثٜك ألزسة اًحىًرة ا٢كحارنة اًؾا٢كة اًعاْكة، ؽالمة : ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد وٗك اًض َ  اْكضًَك ا٢كيوزي

خََي مدرس خمرج طحُة ماُر، كمي ؽَل فن اًطة ابًخدٌرس ٌَىذة اًيت ما حنسة ٔآهَ درست كدهل 

. ابؼعار مػ اثلان ًقري ذٛك، فِو من ا٢كفاخر ا٢كقرتَة

فلَِ ابرع مطَػ كاض، مدرس مؤًــ ، مػ ًد : ؼحد ٝك جن محمد جن ٔآمحد وٗك اًض َ  اْكضًَك ا٢كيوزي

. حدًثِة طو 

. هل ًد ؽَمَة ًذهر  ا وٕان ٠ك ًدرك ٔآخوًَ: اْكسن جن محمد جن ٔآمحد وٗك اًض َ  اْكضًَك ا٢كيوزي

من ثٜك الازسة اْكضَىِة اًؾا٢كة، اًيت ًلال اَنا جىًرة اًًسة، ؽالمة : محمد جن ؼحد ٝك اجن اًض َ  اْكضًَك

هحري ؽايل اًضبٔن ضف اًفٌون، خترج ثضارح ا٢كرصد الادوزي، فذفوق ؼرتَة وفلِا وتَاان واظوَّل وثفسريا وحدًثا، 

وهل ضف لك ذٛك ًد طو ، خَــ ٔآُهل ضف مدرس هتم، فدرس وخرج وكىض ؤآفىت، مػ دٍن مذني، وهل صِرة 

وساؽة ٕا  اًقاًة، فاكن من ٔآكطاب ا٢كؾارف ضف هجخَ، وهل حمتة حاص َة ؽيل اًحخاري ًواٗكٍ، وهل ثالمِذ جنحاء، 

.  ُػ 1260ثوضف ضف حدود 

ؽا٠ك هحري اًلدر طا ر اًعُت راخس اًلدم، مضِور اًورع من ٔآفذاذ : انزص جن ؼحد اًخوهُين الازرتيي ا٢كيوزي

يدسة 1356وكذَ، اكن زاُدا عاُرا وابطيا، مذلضفا مالزما ٌَمتجة، مصوات انساك ذاهرا، ثوضف س ية   ُػ ، ًو

. ٔآُهل ايل اًحىًرني

 

: (2)ٔآزسة اٍمتيارثَون
: من ألزسة اًحىًرة ا٢كيوزًة، خرج مهنا ؽَامء، مهنم

من الازسة اًحىًرة ا٢كيوزًة الاظي، اًزًنٍك جمتيارت، ؽالمة ٔآظويل مدرس : امحد جن اجراُمي جن محمد اًض َ 

.  ُػ 1048مفيت هحري، ثوضف 

 . ُػ 1067فلَِ مذواضػ حسن اًسمت، ثوضف : اجراُمي جن امحد

 . ُػ 1004ؽالمة حزوٌك وجدٍ، ومفذهيا وكطة ؽارفهيا وفذاوهيا، ثوضف : محمد جن اجراُمي جن محمد اًض َ 

 . ُػ 1074ؽا٠ك ٔكُهل ذو صِرة، ثوضف : ؼحد ٝك جن ؽيل جن محمد جن محمد اًض َ 

                                                 
 190 ؛91ٚ ؛ 21/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (1)

 41/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (2)
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اة ألزسة اًَؾًز
(1) :

وس حة ٕا  ٕاد ًؾزى ٔآزسة تخاىىرت، حرفػ وس هبا ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق، وعم ٔآخت ألزسة اًيت ثلطن ضف ٔآماهوز، 

ة اْكادي"، و"اًعفوة: "إَّلفراِن ا٢كؤرخ ظاحة: ومن ُذٍ ألزسة وكد ُوٗك ووضبٔ ابٕكراء، وكد مىض ضف ". ىُز

. ُذٍ ألزسة من رخاَّلت اًؾ١ك وألدب، اًخضري اًَؾزتيي ألدًة

 

: (2)ألزسة اٌَىوس َة
: ٔآزسة جىًرة مقرتَة، ٔآخرحت ؽدد من اًؾَامء، مهنم

من اٌَىوس َني اٙكٍن اكهوا من اًحىًرني، وما آٓل محمد جن اجراُمي اًض َ  : اْكسن جن تَلامس اٌَىويس ا٢كيوزي

.  ُػ 1005ٕاَّل فركة مهنم، ؽا٠ك ٔآدًة ثلي، ثوضف 

اًؾالمة اًحارع ضف ا٢كؾارف والادب وظوغ اًضؾر اًسَس ا٤كنك، وضف اً سي اًؾَمي : محمد جن اْكسن اٌَىويس

اِن، ٔآحد صؾراء ٕاًََؿ، ثوضف  .  ُػ 1048ألخوي ٔآو اًرُب

. فلَِ مفت حِد ابرز تني مؾازصًَ: ؼحد اًؾٍزز جن تَلامس اٌَىويس

. ؽالمة هحري مفت، ثو  كضاء أكاؽة ضف ٕاًََؿ وضف مِػ: ؼحد ٝك جن ؼحد اًؾٍزز اٌَىويس

 

: (3)ٔآزسة آٓل اًض َ  س َدي محمد جن ٕاجراُمي
ثيدسة ألزسة ٕا  اًؾالمة اّكََي ا٢كؤسس ًِذٍ ألزسة واٙكي رفػ  ا راًة اًؾرفان من ٔآوائي اًلرن اًؾا  

اًض َ  ؽالمة اًؾُص : اًِبري، مث ٠ك حزل سَسَهتا مذعٍك اْكَلات اٙكُحَة ٕا  الٓن، ومن ؽَامء ُذٍ ألزسة

س َدي اًطاُر، ؤآتياٍؤ اًؾَامء ألدابء ا٢كضارهون مضارنة َّل ًوخد ًِا هغري، وألزسة حرفػ وس هبا ٕا  ٔآيب جىر 

. اًعدًق

 

: (4)ألزسة الاًَاس َة ا٢كاس َة
، اص هترت ابًؾَوم ضف ؼِد خدُا ٔآمحد جن "ماسة" وس حة ٕا  ٕاًَاس ٔآزسة مضِورة ضف وادي: الاًَاس َة ألزسة

ُو : ووس حَ. ومن ٔآزسة اًؾالمة اًىدري س َدي امحد جن محمد الاًَايس ا٢كايس سَامين دفني هُت امحد جرمسونة،

ًهتىي اًًسة ٕا  س َدي امحد اًض َ  امحد ا٢كدفون تلًرة  جن محمد اْكاج محمد تَحاج امحد جن سَامين ًو

. اّكُض متَني اٍمتََني اًحىًرني اتورٍرت هُت امحد جرمسونة مث ٍرثفػ اًًسة ٕا  ٔآن اًخلى ثسَسٍك

س َدي اْكاج :  ومن ؽَامهئم.حِر ؼرف فهيا ؽَامء نثريون ُذٍ ألزسة الاًَاس َة من ألزس اًؾَمَة اًىربى

. ؽيل جن معر الاًَايس ا٢كايس، وس َدي امحد جن معر الاًَايس ا٢كايس

 

                                                 
 141/ 1ّٓٛ حٌؼخٌّش ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (1)

 44/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ    (2)

 144-143/ 1ّٓٛ حٌؼخٌّش ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (3)

 ح٦ٌىظَٟٚٔ" ِخٓش"ٔم٩ ػٓ ِٛلغ   (4)
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: (1)ٔآزسة اّكضدظَني اًحىًرني اب٢كقرب
جاكف مؾلودة، حِر جسىن ُذٍ ألزسة اّكٍََك، اًيت – " ٔآوضدمي"عم وس حة مؾرتة ٕا  كًرة : اّكضدظَني

جن ؼحد ٝك جن سؾَد جن ٔآمحد جن محمد جن ٕاجراُمي جن مسؾود جن ٔآيب " فذحا"ٔآسسِا اًؾالمة ؼحد ٝك جن محمد 

جن معرو جن ٔآيب جىر جن اْكسن، اّكضدظي دفني  اْكجاز، وعم ٔآزسة مضِورة " فذحا"جىر جن محمد جن محمد 

ؾود وسة ُذٍ ألزسة ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ وَّل ميٜك اّكضدظَون . ابًعالح وابًؾَامء، ًو

. مضبر وسة ًعَِم ِبدضم ألؽَل ٔآيب جىر اًعدًق، ًوىن وسخهتم اًحىًرة ص حَ مذواحرة

: ذهر ا٥كخار اًسويس ٔآن ٌَبضدظَني ثسوس زالزة فروع، ضم

 .فرع اّكضدظَني اٍمتََني اٙكٍن احندر مهنم ٔآتو ًزد اّكضدظي، واتيَ ٔآتو اًؾحاس -1

تػ " ٔآوضدمي"فرع اّكضدظَني اًخاسىدًخَني إَّلًالًيَني اٙكٍن اهخلي ٔآسالفِم من موطهنم ألظيل  -2

سمى ُذا اًفرع تبٓل موىس، وس حة ٕا  خدضم (ُالٌك)" ٕاًالًن"مبدًية اتفراوت، ٕا  – " ٔآمَن" ، ٌو

سىٌون ضف : موىس، اٙكي هل زالزة ٔآوَّلد، وضم ؾزى وداود، ًوك مهنم ؼلة، ٌو اتسال "ؽيل ًو

وَتدث ا٥كخار اًسويس ؼن واحد وؼرشٍن ؽا٢كًا ". ٔآوْكَان"، وكًرة "ٔآاكدٍر هدسىدًت"و" هطَحا

مهنم
(2)

جن اًطَة ٔآحوزي اّكضدظي اٍمتيل، ؼن ؽالكة " فذحا"وَتدث اًفلَِ ألدًة س َدي محمد . 

ٕاخوة ٔآكرابء " ٔآي ٌَبضدظَني اٍمتََني"وهلم ): اًلراتة ا٢كوحودة تني اّكضدظَني اًخاسىدًخَني، فلال

وس حا وٕارَث، ضم اًدسىدًخَون اًِالًَون، وكد كِي ؼن اًض َ  اًؾالمة س َدي ؼحد اًرمحن َكمة ثدل 

ًو اهلرض اًدسىدًخَون ًورهثم : ؽَل كرب اًدسىدًخَني ٕاٍهيم، ٔآو كال ُذٍ اًلكمة اًِالًَون، وعم

 .(اّكضدظَون، ًوو اهلرض اّكضدظَون ًورهثم اًدسىدًخَون ًلر م وس حا

، وكد ذهر ا٥كخار اًسويس ٔآهَ ٠ك ًؾرف من "ٔآوضدمي"فرع اّكضدظَني اًيجاًرني اٙكٍن ٌسىٌون كًرة  -3

موىس، واتيَ ؼامثن، واتيَ داود، وَكِم من ٔآُي اًلرن اًِبري : ُذا اًفرع ٕاَّل زالزة رخال، ضم

ؤآًلى تؾغ اًضوء ؽَل ُذا اًفرع س َدي . اًؾا ، ؤآهَ سبٔل ؼن ٔآؼلا م فرمبا كِي هل ٕاَنم مٌلرضون

ٕان اّكضدظَني اًفطاحي اًفلِاء ألدابء اًيحالء ألدابء : جن اًطَة ٔآحوزي، ؼيدما كال" فذحا"محمد 

َاء، فرع ٔآو ٕاخوة ٔلزسة كدمية ضف موضػ  ألؽَل، مض هترة ابًؾ١ك واًلضاء واًوَّلًة " ٔآوضدمي"ألًو

واًيحاُة، مٌدس حة ٕا  اًيجار خدضم ألول، وكد ذهر مهنم اًض َ  اًرمسويك زٍك هحرية
(3)

ا ٔآًضا  ، نام ذهُر

اًض َ  اْكضًَك رمحَ ٝك
(4)

، وؼلهبم اًَوم نثري، ًحَؿ مخسني اكهوان، وهلم رسورمم، ٔآو ضف ظدورضم، 

 .وس هبم ٕا  خدضم اًفلَِ س َدي موىس جن داود

وذهر ألس خاذ معر ٔآفا ٔآن ما ًلرب من زالث ؼرشة ٔآزسة من ألزس اّكضدظَة اهلرضت، ؤآن اًفروع ا٢كضِورة 

: اًحاكِة اًَوم، عم

 .ا٢كًسوتة ٕا  ؼحد ٝك جن ٔآمحد ٔآكدمي، وعم اًيت احندر مهنا ٔآتو ًزد اّكضدظي" ٔآًت ٔآكدمي"ٔآزسة  -1

 .ا٢كيدس حة ٕا  محمد جن ؼحد ٝك ا٢كَلة تبٔهرامو" ٔآًت اًفلري"ٔآزسة  -2

                                                 
؛ 123/ 1 ؛ ّٓٛ حٌؼخٌّش ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ 73/ 1 ؛ ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ 167 اٌٝ 1/ 6حٌّؼٔٛي ٌٍّوظخٍ حٌٟٔٛٓ   (1)

حٌلٔٓ ح١ٌٛٓفٟ حٌّخُٔٛٞ حٌظخفَحٚطٟ حٌٌٚر٩ٌٟ أ٩ٛ : ٌٍيوظٍٛ ح٠ِ١ٌي حٌَحٟٟ ؛ َِحؿؼخص ِغ حٌزخكغ" حٌيٍحٓش"ٗؼَ حٌـ٘ظ١١ّ١ٓ 

 حٌٟٔٛٓ حٌّغَرٟ

 111-110/ 4 ؛  ه٩ي ؿٌِٚش 168-164/ 6حٌّؼٔٛي : حٔظَ طَحؿُّٙ فٟ  (2)

 51 ؛ 47 ؛ 41؛ 40ٚف١خص حٌَّٓٛوٟ ٛـ : ؛ حٔظَ" ٚف١خص حٌَّٓٛوٟ"٠مٜي ِئٌف وظخد   (3)

 224/ ١1زمخص حٌل١٠ىٟ : حٔظَ طَؿّش أكي ػٍّخثُٙ فٟ  (4)
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 ".ٔآًت ٕاجراُمي جن ٕاجراُمي"ا٢كيدس حة ٕا  " ٔآًت مٌعور"ٔآزسة  -3

 ".ٔآًت موىس اًدسىدًخَون"ٔآزسة  -4

". اًيجاًرون"ٔآزسة  -5

ٕاصارة ايل هون " رخاَّلت اًؾ١ك اًؾريب ضف سوس"ؤآًضا كد ذهر اًؾالمة محمد ا٥كخار اًسويس ضف نخاتَ 

، حِر "ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك اّكضدظي اٍمتيل"اّكضدظَني من اًلدائي اًحىًرة اًعدًلِة، ضف حرمجة اًؾا٠ك 

من ألزسة اّكضدظَة اًحىًرة: ذهر ٔآهَ
(1)

 .

 

: (2)ألزسة اًحوزًدًة اًخاًىبوهدِة
ا تبٔكالرمم وثؤندٍ اًوَثئق اًخجاًرة وألحوال اًضخعَة  ٔآزسة جىًرة ؼرتَة ألرومة، حسة ما ٔآزخذَ فلِاُؤ

ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، نفرع : ًٔلزسة، ثيحدر دسرهتا من آكََفة ألول ٌَرسول ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

من فروع اًحىًرة ا٢كيدرشة ضف تالد سوس سِال وحدال، واكهت ًِذا اًفرع اًخاًىبوهيت مضارنة فؾََة ضف 

ٕان ٠ك ٍىن كدي ذٛك، تفضي رخاَّلثَ  (م18/ُػ12)اٍهنوض ابْكرنة اًؾَمَة واًعوفِة ضف اًلدٍَك مٌذ اًلرن 

اًؾَامء واًفلِاء وا٢كخعوفني، اٙكٍن ساطموا ضف ثقذًة ُذٍ اْكرنة اًؾَمَة واٗكًًِة تؾوامي اًخوكد وإَّلس مترار ضف 

: ورش اًؾ١ك ابٗكرس واًخبًَٔــ واًًس ، ومهنم

فيت : ٔآمحد جن ؽيل جن محمد تين س َدي توزًد من ٔآكدم فلِاء ألزسة ذمن ذهروا تني رخاًِا، اكن  رر اًرسوم ًو

. ُػ تخاًىبوهت12تني فلِاء مٌخعــ اًلرن 

و فلَِ وساخ، واكن هل وضاط حافي ضف مِدان اًًساخة : ؼحد ٝك جن سؾَد ُىذا ٍىذة امسَ ضف حمرراثَ، ُو

نخاب : ُػ ، ومن مًسوخاثَ ا٢كؾروفة1195وحروجي اًىذة ا٥كخَفة اًفٌون واًؾَوم، اكن حِا ميارس اًًساخة ؽام 

، اىهتىى من وسخَ ضف صِر ذي "فضي اًؾ١ك واًخؾ١ك، وؽالكذَ ا٢كؾ١ك اب٢كخؾ١ك، وحلوق تؾضِام اًحؾغ"ًدٌاول 

.  ُػ 1195: اْكجة ؽام

من فلِاء ألزسة ا٢كؾخيني ثرشاء اًىذة : معر جن محمد جن ؼحد ٝك اًحوزًدي اًحىري اًعدًلي اًخاًىبوهيت

مس خلر ٔآسالفَ، " اتًىبوهت"ضف ص حاتَ مدة، مث رحػ ٕا  " ٕاَّيومحمود"واهدساخِا ًيفسَ ٌوَياس، ىزل تػ 

ؤآجنة زالزة ٔآتياء َكِم من طَحة اًؾ١ك واًلراءات، واكن صقوفا ابكذياء اًىذة ضف خمخَــ اًؾَوم واًفٌون، جندٍ 

ُػ ٌض ي من مؾازصًَ اًفلِاء اًىذة ًيفسَ، ففي ُذٍ اًس ية اص ى من اًفلَِ محمد جن ٔآمحد 1211ؽام 

نخاب : ، ا٣كاورة ًخاًىبوهت، مجموؽة من اًىذة، مهنا"ٕاوضاصن"من كدٍَك " اتـواصت"انًت اًلايض، تػ 

اًحخاري، و ح مرياث ٔآمحد جن سَامين اًرمسويك، ؤآحوتة اًورزازي اٗكٍظي، وثفسري ألحالم َّلجن سرٍين، 

يت ، "آًٓت ًوســ"، تلدٍَك "ثَفريك: "وثوضف ا٢ك مج ضف اترخي جمِول مبد . واًرشح اًعقري ٌَملٌػ، ٌَمرـي

و مضارط  ا" اتًىبوهت"اًواكؾة ضف اًضامل اًقريب من  هل مجموؽة من مًسوخات ًدٍ، اهدسخِا ما تني . ُو

ثؤند مدى اُامتمَ ابًًساخة ضف كدََخَ وما " س َدي توزًد"، ضف مس خلر ٔآسالفَ مبد  (ُػ1265-1264)ؽام 

ا ًًرش ٔآهوار اًؾ١ك وا٢كؾرفة تني ٔآتياء كدائي  خاورُا، ذما َّل صم هل اهؾاكس ٕاجيايب ضف ثًض َ  اهلمم وَتفزُي

                                                 
 107/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ   (1)

 140-137/ 1ِٓ طخ٠ٍن ح١٤ٍْ حٌىز١َ   (2)
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ختَو من " ٕاًداوزداغ"، وَّل حاكد خزاهة من خزا ن "رٔآس اًوادي"اّكحََة مهنا واًسََِة، ومٌطلة " ٕاًداوزداغ"

. ُػ 1268و1213خ  ًدٍ، ضف اًيعــ ألول من اًلرن، ما تني 

تخاًىبوهت، هل مًسوخات ؽدًدة ضف " مد  ٕاحضاش"فلَِ من : ٕاجراُمي جن مسؾود إَّلحضا  اًخاًىبوهيت

ٌَضوصاوي، " اًفوائد أكٍَك ؽَل الَّٓيت اّكٍََك"كدََخَ ضف اًيعــ اًثاِن من اًلرن، وكفت هل ؽَل وسخة من 

. ُػ 1256ٌَؾالمة ؽُىس جن ؼحد اًرمحن اًسىذاِن، وسخَ ؽام " ثلَِد إَّلماٌك"ُػ ، و1279فرغ من وسخَ ؽام 

من رخال ألزسة اًحوزًدًة، ا٢كوًؾني ابس خًساخ اًىذة اكجن معَ : ؼحد اًرمحن اًعدًلي اًحوزًدي اًخاًىبوهيت

معر جن محمد اًحوزًدي ا٢كذهور سَفا، ًؾد من تني فلِاء اتًىبوهت ا٢كض خقَني تًس  اًىذة ٕا  حدود ؽام 

. ُػ 1294

، واس خلر  ا، ٙكٛك ًيدسة "اتفٌىوًت"، ىزل تػ"اتًىبوهت"موطن ٔآسالفَ تػ  :ٕاجراُمي جن ؼحد ٝك اًحوزًدي

و حفِد اًلايض ٔآيب ًزد اًخافٌىوًيت اًضِري ضف اًلرن  ومن اًعوفِة اًساًىني  (ُػ 12)ٕاٍهيا ضف فري ما وزَلة ُو

، هل فوائد طحَة، ومرايئ هحوًة، وصطحات ظوفِة، (ُػ1282)اكن ؽَل كِد اْكَاة ؽام . ٌَطًرلة اًيازصًة 

ضارك ضف اًس َاحات اًؾادًة اًيت ًلوم  ا مًردو اًض َ  اٍمتيل تػ  ، ا٢كخخرج ابًض َ  اًعوضف اًضِري "ٕاٍرازان"ٌو

 .ٔآمحد جن محمد اًضؾَــ اٍمتىِدص يت

 

: (1)تيو ًدر اًحىًرون اب٢كقرب
ؾود وس هبم ٕا  آكََفة اًراصد 80ٔآزسة اكهت هلم ٕامارة مبيطلة سوس تحالد ا٢كقرب اس مترت ٔآنرث من   س ية، ًو

زمع تيو ًدر ُؤَّلء ٔآَنم  ):نام ٔآخرب  ذا اًؾالمة اجن خ٘كون، فلال– ريض ٝك ؼيَ – ٔآيب جىر اًعدًق  ٍو

مس خلّرون تذٛك اًلُص من ٗكن ؼِد اًطواًػ من اًؾرب
(2)

، ؤآَنم ٠ك ٍزاًوا ٔآمراء تَ ثؾلد هلم وَّلًخَ اكجرا ؼن 

لد ٔآدرهت ؽَل ؼِد اًسَطان ٔآيب ؼيّان ؤآخَِ ٔآيب سا٠ك من تؾدٍ ص َخا هحريا من وٗك ؼحد اًرمحن،  اكجر، ًو

. اُػ  (حفّدزين مبثي ذٛك، ؤآَنم من وٗك ٔآيب جىر اًعّدًق ريض ٝك ؼيَ، وٝك ٔآؽ١ك

، واكن واًَا " ُػ651مؤسس ٕامارة آًٓت ًدر س ية "اكن ٔآول ٔآمراءضم ؽيل جن ًدر اًزنيدري، من تين ابداسن 

ؽَل تالد اًسوس ؤآحد ا٢كلرتني من اًسَطان ا٢كوحدي مث اوضق ؽَََ فامي تؾد، وىزل حبعن اتهعاحت ثسفح 

َّدٍ وحّعيَ وثقَّة ؽَل حعن ثُسخت من ٔآًدي ظهناخة  اّكحي حِر ًدفػ وادي اًسوس من درن، وص 

مث ثقَّة ؽَل ثس َ  اًسوس ؤآكام ٕامارثَ ابًسوس، واكن هل . وص َدٍ، ؤآىزل فَِ اجن معَ محدٍن ٔآو تومحدٍن

من اّكيد حنو ٔآًــ فارس ؤآؽاهَ نثري من اًلدائي مثي اًض حاانت وتين حسان من ؼرب ا٢كؾلي وحزوٌك 

 ُػ تؾد حروب ومٌاوصات ؽدًدٍ تٌَُ وتني مٌافس ََ مثي ؼرب ا٢كؾلي وتين 668وفريضم، ٕا  ٔآن كذي س ية 

و  حسان واًض حاانت وا٢كًريُني، وخَفَ اجن ٔآخَِ ؼحد اًرمحن جن اْكسن جن ًدر ؽَل ٕامارة آًٓت ًدر، ُو

 ُػ وما تؾدُا، مث اهخُص ؽَهيم 705الٓخر كذي مثي معَ تؾد حروب طوًٍك ُزم فهيا مرات مذخاتؾة مٌذ ؽام 

وكت اىهتت ُذٍ إَّلمارة .  ُػ ، مث خَفَ ٔآخَِ ؽيل جن اْكسن جن ًدر ضف ٕامارة آًٓت ًدر708تؾدُا ضف س ية 

.  ُػ ؽَل ًد ٔآيب اْكسن ا٢كًرين حِامن اس خو  ؽَل سوس734س ية 

                                                 
 ؛ ىٌٚش 254/ 2ح٨ٓظمٜخ ٤هزخٍ ىٚي حٌّغَد ح٤لٜٝ :  ؛ ٚحٔظَ أ٠٠خ305/ 7 ؛  368-367/ 6 ؛ 91/ 6طخ٠ٍن حرٓ هٍيْٚ   (1)

 545-542/ 4ح٩ٓ٦َ فٟ ح٤ٔيٌْ 

 ٠مٜي ٌِٕ ػٙي ػَد حٌفظق  (2)
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: كدٍَك ألكالل مبورًخاهَا
ثلطن كدٍَك ألكالل تدوٌك مورًخاهَا
(1)

لال ًِا ٔآًضا ًقالل ٔآو ألفالل، وثيدسة ُذٍ اًلدٍَك اًىدرية ٕا  ٔآيب : ، ًو

اًلالوي : جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وكد ٔآخرحت ُذٍ اًلدٍَك ؽدد من اًؾَامء وا٢كضاُري، هذهر مهنم

اًض يلِطي
(2)

اًض َ  محمد ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن اْكاج حامٍ ٝك اًلالوي اًحىري اًض يلِطي،  ح مٌغومة : 

ٔآتو ًزد اًض يلِطي .الاحرومِة
(3)

اًقالوي اًحىري .ٔآتو ًزد ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد اًض يلِطي اًعدًلي: 
(4)

ؼحُد : 

ٝك جُن ٔآمحد جن اْكاج ٔآحامٍ ٝك اًقالوي اًحىري، ٔآحد ٔآفراد وكذَ ضف اًؾ١ك، هل ضف لك فن اًَد اًطو ، و٠ك 

اًياتقة اًقالوي اًحىري .ٍىن ضف ارض اْكوض مثهل ضف زمٌَ
(5)

ُو اًؾا٠ك اٙكي اص هتر ضف كطٍر ابًؾ١ك واًورع، : 

: ٌسبهٔل اًؾا٠ك. سافر من ارض اْكوض، ًٍرد من ًعتحَ ًَخؾ١ك ؽَََ، فاكن َكام احمتػ تؾا٠ك وؼرض ؽَََ طَحَ

 .ٔآي فن حًرد ٔآن ثلرٔآ، فال ٍراحؾَ اًالكم تؾد ذٛك

ٕاصارة ٕا  وسة ألكالل اًحىري
(6)

ًػ ٔآمحد اًقالوي اًض يبَطي، وذهر  ا " ثبًَٔــ ضف ألوساب"من خمطوطة : 

. (ٔآما ألفالل فًس هبم حمفوظ ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق): أليت

ذٍ ظورة من ا٥كطوط : ُو

 
وثًمتي كدٍَك ألكالل ا  اًفلَِ اًعاُك محمد كيل وٗك ٕاجراُمي
(7)

و من ذًرة ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن  ، ُو

و اٙكي تىن ص يلِ  اًخارخيَة، نام ٔآن  مدًية ٔآيب جىر اًعدًق، ومحمد كيل ُو اّكد ألؽَل ًلدٍَك الاكالل، ُو

عَت ٕاحدى مدن آٓدرار ضف اًضامل ا٢كورًخاِن، وعم من ٔآكدم ا٢كدن ا٢كؾروفة ؼن ثٜك ألحلاب " ص يلِ "

 ُػ مث ثالصت واهد رت ًغروف مٌاخِة ؼسرية وظؾحة، ٔآما160مرثني، ألو  س ية  وكد تيُت. اًزمٌَة اًقاجرة

  .ًلدٍَك الاكالل مبؾَة ٔآوس حائَ من اًؾَوًني ا٢كرة اًثاهَة فلد تياُا اًفلَِ اًعاُك محمد كيل وٗك ٕاجراُمي اّكد ألؽَل

. ًخفق ٔآفَة اًًساتة ا٤كََني ٔآن محمد كيل وٗك ٕاجراُمي مٌحدر من وسة ٔآيب جىر اًعدًق آكََفة اًراصد ألول

– من اْكافة اًرشكِة ًوَّلًة حاكهت ا٢كورًخاهَة وَتدًدا ضف مثَر ص يلِ  - ضف ألظي– وكد تدٔآت كدٍَك ًلالل 

وزسؽان ما اهدرشت تؾد ذٛك ضف ثوسػ هحري حىت تَقت خذورُا وامذداداهتا معوم مورًخاهَا . ثُضُت- جتىجة

حىت اًضامل اًقريب ٔآكاًمي اًساكِة إكراء ووادي اٙكُة، وثواخدت مهنا فروع ضف " فعاٌك اهَريي"من اًرشق 

َخِا ومايل واًس يقال واًيَبر واًسودان واًسؾودًة وألردن وحرهَا  . اِك..لك من اّكزا ر ًو

                                                 
رخٌٛؿٗ حٌمزٍٟ رَّٜ؛ ٠ٕٚٔذ ٌٙخ  ح١ِ٤َ ١ٓف حٌي٠ٓ طغَٞ رَىٞ حٌم٩ٚٞ حٌظخَ٘ٞ ؛ ٚ٘ٛ " ل٩"ٔٔزش اٌٝ ٔخك١ش : ٕ٘خن حٌم٩ٚٞ  (1)
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321-322 

 500/ 1حٌي١ًٌ حٌٟ حٌّظْٛ حٌؼ١ٍّش   (2)

 28/ 1طلفش حٌّـخٌْ فٟ حٌظؼ١ٍمخص ػٍٝ فَّٙ حٌفٙخٍّ   (3)

 91/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١   (4)

 93/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١   (5)

 ح٠ٌَ٘ف ػىَِش ٓز٢ حي حٌٜي٠ك/ ًوَص ٌٖ٘ حٌّؼٍِٛش فٟ أكي أرلخع حٌزخكغ حٌّغَرٟ  (6)

 ؿٛحٔذ ِٓ حػٕٛغَحف١ش لز١ٍش ٌم٩ي ٤كّي ٌٚي ٔخفغ  (7)
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يغر اًىثري من ا٢كؤرخني ٕا  ٔآن محمد كيل ذٛك اكن من اًعَحاء اًض ياكطة واًفلِاء اٙكٍن ذاع ظَهتم ضف  ًو

 ٌَِبرة 660الٓفاق، خعوظا تؾد ٔآن ساضم ثضك رئُيس مػ كٍك آٓخٍرن ضف تياء ص يلِ  اًثاهَة اْكاًَة حوايل 

.  ثلًرحا

ثيدسة ٔآًضا ٕا  محمد كيل وٗك ٕاجراُمي، وثيدرش " َكلالل" كدٍَك جسمي " اًخوارق"وثوخد ضف كدائي اًطوارق 

ا" زهدر" ضف توادي اًيَبر ضف  .  وفرُي

رحػ اًحؾغ ُذٍ اًىرثة اًاك رة ًلدٍَك ًلالل، ٕا  اثعافِا  ابَّلهفذاح، – ؽَل ـرار كدائي ٔآخرى ًُست نثرية - ٍو

ذا ًؾين ٔآَنا ثضم اًىثرٍين اٙكٍن ًؾودون ضف ٔآظوهلم اًخارخيَة ٕا  كدائي ٔآخرى  ٔآي ٔآَنا كدٍَك مفذوحة، ُو

ا، ًوىهنم اهضموا ضف مراحي اترخيَة اتًَة ًلدٍَك ًلالل ؽَل خَفِة طَة اًؾ١ك واّكرية وألمان،  حساهَة ٔآو فرُي

و ما مىهنم ؤآحفادضم من تؾدضم من الاهدساب ٕا  ألظي اّكدًد دومنا حرج، تي جرضا اكمي، مٌحدني ؼن  ُو

.   الاهامتء اًساتق راضني تحدًهل اّكدًد

رافِة كدٍَك ًلالل ٔلمحد وٗك انفػ)  (هلال ؼن حواهة من ازيـو

 

ٔآما ؼن وسة إَّلمام محمد كيل
(1)

و اّكد " مورًخاهَا ؽرب اًؾعور"فلد َتدث نخاب :  ؼن إَّلمام محمد كيل ُو

جن خاجر " تَم"جن ٕاجراُمي جن ٔآيب جىر ا٢كَلة " مبتمد كيل"ُو محمد ا٢كؾروف ): ا٢كؤسس ًِذٍ اًلدٍَك، فلال

جن موىس جن اًطاُر جن ٔآيب اًيبَة جن ؼحد اًلاُر جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك ا٢كؾروف تؾموًَ 

اًسِروردي جن سؾَد جن اْكسني جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد ا٢كَلة اًيرض جن ؼحد اًرمحن جن 

جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن – ريض ٝك ؼهنام - اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة ؼامثن 

سؾد جن ثمي جن مرة حِر ًَخلي وس حَ تًسة ٕامام ألهخِاء وا٢كرسَني س َدان محمد ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ، وذٛك 

ذٍ اًًس  عم  :اؼامتدا ؽَل ٕاحامع مخس وس  مجؾِا وكاتَِا ألس خاذ ٔآمحد جن مدٝك جن محمد اًفذح ُو

. وسخة كدمية مودؽة ضف مىذحة ٔآُي حدت  -1

 .وسخة من ٔآُي اًض َ  محمد ثلي ٝك جن ٔآيب جىر جن اًخضري  -2

 .وسخة من ٔآُي جاكيل خب  محمد ألمني جن محمد جن ؼحدي جن ا٢كعطــ  -3

 .وسخة حمللة من كدي س َدي ؼحد ٝك جن اْكاج ٕاجراُمي  -4

. وسخة خب  محمد جن اًخضري جن ٔآمحد محمود انكالهل من خ  س َدامحد جن اًواضف اًؾا٠ك ا٢كؾروف  -5

وخب  اًخجاِن جن حمم انكالهل من خ  س َدا٥كخار جن اًطاًة س َدامحد ، وتزتهَة ألسالف من ٔآتياء 

 .معيا اْكيوش ا٢كس خوطيني ثُضُت وضم ؽدول الك

كادما من اًؾراق وخترج ؽَََ فلهيا ٔآدًحا مذورؽا زاُدا " زارا"ثؾ١ك محمد جن ٕاجراُمي اًؾ١ك ؽَل ٔآتََ اٙكي خاء ٕا  

موطن ٕاكامهتام ثوضف واٗكٍ ٕاجراُمي " زارا"مذعوفا راخسا ضف اًؾَوم اًغاًُرة واًحاطيَة وجح مػ واٗكٍ و٢كا ؽاد ٕا  

. ضف اًؾلد ألول من اًلرن اًساتػ اًِبري

وخد ضف وَثئق ٔآُي وَّلثَ ٔآن محمد جن ٕاجراُمي ثوخَ ٕا  ص يلِ  اهطالكا من مدًية  ؤآن واٗكٍ ٕاجراُمي " زارا"ًو

كدم ٕا  وَّلثَ ؽَل رٔآس محٍك ؼسىًرة ٕاسالمِة ٌَمرة ألو  ضف ؼِد اٗكوٌك اًؾحاس َة ضف اًلرن اًسادس 

اًِبري، مث ؽاد تؾد ذٛك ٕا  ا٢كيطلة داؼَة ٕاسالمِا، ؤآهَ ظاُر ٔآمري اًرسـويل ورزق من اتًذَ طفال امسَ 

                                                 
 112-٠ٍِٛ111ظخ١ٔخ ػزَ حٌؼٍٜٛ ٨ٍُٓ رٓ ِلّي حٌٙخىٞ ٛـ   (1)
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محمود، واكن كدوم محمد كيل ؽَل ص يلِ  ضف اًؾلد ألول من اًيعــ اًثاِن من اًلرن اًساتػ اًِبري س ية 

فزنل ُذا اًؾالمة اًعاُك اًساحئ ؽَل اًطرف اًقريب من حدي ص يلِ  اٙكي ثلػ اًلًرة اًلدمية ؽَل .  ُػ 660

. طرفَ الاخر فمتخغ ؼن ُذا وذاك مِالد مدًية ص يلِ  اًثاهَة

حزوج محمد كيل من ظقرى تياثَ " كدٍَك ٕادوؽيل"٢كا معرت ص يلِ  اْكاًَة تبزٔسة  ىي اًؾَوي ٔآحد ٔآخداد 

فؾاصت ألزسة مػ واٗكُا اٙكي اؼخَل مٌرب ص يلِ  " محمد، وماٛك، وفاطمة"فبجٔنحت هل وٗكٍن وتًذا " رازنَ"

اًخؾَظي حِر درس اًؾَوم إَّلسالمِة وؽَوم اٌَقة واًلضاء وإَّلفذاء وعي ُىذا حىت ٔآواخر اًلرن اًساتػ 

. ُػ.ا (اًِبري حِر عِرت هراماثَ فاخذفى تؾد كعَدثَ اًخوسََة

محمد، : ، فُوِٗك هل فهيا اتيَ"وَّلثة"ىزل حني ملدمَ من ا٢كرشق ٕا   (واٗك محمد كيل)ٔآن ٕاجراُمي : وذما ٍُروى

ياك ُوِٗك هل اتيَ الٓخر– اًيوارة حاًَا – وتؾدُا ُاحر ومؾَ وٗكٍ محمد ٕا  زارا  : وؽني ٕاجراُمي كاضَا فهيا، ُو

ٔآما محمد كيل جن ٕاجراُمي . من اًسوهًَك" سال"ْكيوصة، وفرع : محمود، ومن محمود جن ٕاجراُمي ُذا خائت كدٍَك

خد ٔآوَّلد : ماٛك. ماٛك و محمد و فاطمة: فلد ُاحر ٕا  آٓتري، ؤآوضبٔ مػ  ىي اًؾَوي مدًية ص يلِ ، وُوِٗك هل

ٔآوَّلد موىس ؤآوَّلد ٔآمحد، ٔآما فاطمة فلد حزوحت من ٔآحد أل اف من ذًرة س َدي ؼحد : ماٛك، ومحمد خد

".  فاء ًلالل"اًرشفاء ا٢كلدمني واًِوامش، وضم ًؾرفون تػ : اًلادر اّكَالِن، ومهنا خاء

 

: (1)كدٍَك ٔآوَّلد دميان مبورًخاهَا
خََفة ا٢كسَمني الاول س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض  كدٍَك ٔآوَّلد دميان وثوخد ضف مورًخاهَا، وضم ًيدس حون ا 

. ضفة َنر اًس يقالٝك ؼيَ، ومسانهنم مبورًخاهَا كًرحا من 

محمذن  جن ؽيل اًخوىلكي جن جن ًؾلوب جن ٔآجضفؿ موىس جن ٔآجضفؿ رميغ امقر جن ؽامًري دميان:  الٔنرب وخدضم

جن ٔآيب جىر جن موىس جن ؽُىس  جن ساهُة جن ٕاجراُمي جن  ىي جن ؽيل جن ًة جن مقمََ جن ٔآيب جىر جن  ىي

جىر  جن ٕادٌرس جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب معر جن  ىي جن سؾَد اٌَمخوِن جن ؼحد ٝك جن

. اًعدًق ريض ٝك ؼهنم

و اًض َ  س َدَّي جن اًض َ  ٔآمحدو جن  َتدث ؼهنم اًؾالمة ا٥كخار اًسويس، فلال ضف حرمجة ٔآحد ؽَامهئم ُو

سَامين اًعتراوي، ٔآهَ
(2)

من تين دميان اٙكٍن ًيدس حون ٕا  اًسالٌك اًحىًرة اًخظَة، ومجَػ اًؾرب اٗكاخَني : 

وتيو دميان من . ٕا  اًعتراء  افغون ؽَل ٔآوسا م حمافغة اتمة حىت َّل خيفى دخِي ضف وسة من ألوساب

ة اًيت اهدرش فهيا اًؾ١ك، وجسَسي فهيم ٔآحفادا ؼن ٔآخداد، وٙكٛك اكن ٔآخداد ا٢ك مج ؤآابٍؤ  اًلدائي اًعتراًو

. َكِم ولك حواص هيم ؽَامء

 

                                                 
 :ٔم٩ ػٓ ٍؿخ٨ص ِٓ ٌٖ٘ حٌمز١ٍش ر٠ٍّٛظخ١ٔخ ؛ ُٚ٘ ٔم٩ ػٓ ٌٖ٘ حٌّٜخىٍ  (1)

ِٛٓٛػش ك١خس ٠ٍِٛظخ١ٔخ ٨ٚ ١ّٓخ ؿِء : حٌّوظخٍ رٓ كخِيْ ٜٔٛٙ ِٓ حٌظخ٠ٍن ح٠ٌٍّٛظخٟٔ؛ طلم١ك ِلٌّْ ٌٚي رخرخٖ: ِلّي ح١ٌيحٌٟ

. (حٌظخ٠ٍن ح١ٌٔخٟٓ؛ حٌؼمخفش؛ حٌـغَحف١خ)ٚح٤ؿِحء حٌؼ٩ػش ح٤ٌٚٝ  ح٨ٚى ى٠ّخْ؛

ػ١ْٛ ح٦ٛخرش : ١ٍِٛى رٓ حٌّوظخٍ هٟ ًحص أٌٛحف ٚىَٓ: ١ٓي حكّي رٓ أّٓٗ ػمٛى حٌـّخْ فٟ رؼٞ أٔٔخد رٕٟ ى٠ّخْ: ػزي هللا رٓ ح١ِٓ

. حػَّ ح٠ي٠مذ َٗف ٔظُ حكّي ٓخٌُ رٓ ١ٓيٞ ِلّي فٟ حٔٔخد رٕٟ: ِلّي فخي رٓ ػزي حٌٍط١ف فٟ ِٕخلذ ح١ٌ٘ن ِلٕٞ رخرٗ

. ؿّخي ٌٚي حٌلٔٓ. ى: طلم١ك وظخد حٌىظٍّش فٟ طخ٠ٍن اِخٍطٟ حٌظَحٍُس ٚحٌزَحوٕش؛: ِلّي فخي رٓ رخرٗ

. (َِلْٛ)ػمٛى حٌـّخْ فٟ رؼٞ أٔٔخد رٕٟ ى٠ّخْ؛ : ػزي هللا رٓ أ١ِٓ  وظخد ح٤ٔٔخد: ٚحٌي رٓ هخٌٕخ

 .أٔٔخد رٕٟ أػَّ ٠مذ ٌّلّي فخي رٓ ػزي حٌٍط١ف وظخد

 28-26/ 3حٌّؼٔٛي   (2)
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:  هحذٍ ؼن اترخي ُذٍ اًؾائٍك اًحىًرة اًعدًلِة

ة، اس خلرت ضف  م، وعم ٕاحدى كدائي جضمضة1398/ ُػ800اوَّلد دميان كدٍَك حىوهت مٌذ حنو س ية  اًزاًو

ماكهة احامتؼَة وزلافِة ممتزية ضف تالد اً ارزة، ودور  م، واكهت ًِا14/ُػ8اّكيوب اًقريب ا٢كورًخاِن مٌذ اًلرن 

طَق ًفظ تين دميان ؽَل لك من ابرز ضف َنضهتا رميغ "ٔآوَّلد  اًثلافِة وؽالكة وطَدة ابحصاب إَّلمارة، ًو

ؽَل تين " ًؾلوب ذوي"، نام ًطَق ًفظ "جضمضَ"، ومن اكن مؾِم من تطون "تين ًداي"و " امقر

اْكَــ اًضمضوي اًؾام، وكد ًطَق  ومن ثؾَق  م، حِر اكن ُؤَّلء ميثَون حَفا خاظا داخي" ا يضام"

اًخوىلكَني دون فريضم، فإَّلطالق ألول هغرا ٕا  اَتاد اًحُئة  وسا ر ًفظ تين دميان فرياد تَ تيو رميغ امقر

رميغ امقر جن : اٗكمياهَة ُو وألخالق، واًثاِن هغرا ٕا  ثفًرػ دسرة اًًسة، فاّكد اّكامػ ٌَسالٌك واًض مي

و ٔآحد مؤسيس  ؽامًري جن ؽيل ا٢كخولك ؽَل ٝك، ا٢كيهتىي وس حَ ٕا  ايب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ُو

، وَثىهيم كدوما من آٓدرار ؽَل مٌطلة "انيًت"م ؼيد نثُة ثيضة 14/ُػ8 حَــ جضمضَ ضف اوائي اًلرن 

. اًلدٍك

 وكِي هل ُذٍ ألًلاب ٔلهَ اكن ص َ . اًزؼمي" امقر: "مؾىن ومحمد،" رميغ: "اًفلَِ، ومؾىن" اًفؿ: "ومؾىن

لول اًحؾغ ٕان  اًرخال . اًفؿ ٔآوتم: مخسة، وضم ؤآوَّلدٍ ٌسمى دميان الٔنرب،" اًفؿ رميغ امقر"اٖكسة، ًو

و ٔآنربضم    ؤآًفؿ ًدُيضىغ، ٔآي اًعقري. اتَاي ًؾلوب ؤآًفؿ. ؤآًفؿ ا يغ  ىي. ؤآًفؿ موىس، ُو

اًلايض ؼامثن وزٍر انزص اٗكٍن، وكائد خُضَ، ؤآحد خَفائَ : ٔآما ٔآًفؿ ٔآوتم فلد اهلرضوا رمحِم ٝك، واكن مهنم

. من تؾدٍ

دميان جن ًؾلوب جن ٔآًفؿ  تيو حميغ جن: ؤآما ٔآًفؿ موىس فِو خد تين دميان اب٢كؾىن آكاص، وضم كدََخان

ٔآُي ؼحد ٝك : ٔآما تيو حميغ جن دميان فِم تطيان. موىس موىس، وتيو ًؾلوب هي جن دميان جن ًؾلوب جن اًفؿ

جن  اًفال ٔآوَّلد س َد: ٔآُي ٔآمحوذًي، ؤآُي ابحبمد، ؤآُي تو اتج، واًثاِن: وفروؼِم. جن حميغ، ا٢كَلة توتي

اًفال، ؤآُي ٔآًفؿ ألمني، ؤآُي  س َد ٔآُي اًىور جن س َد اًفال، ؤآُي مذَيل جن: وفروؼِم. حميغ جن دميان

ٔآُي ٕاجراُمي، : ومن ٔآُي اًىور. ٔآجن فازي، ؤآمحد اًزبي فِدًَوحماٍ، ؤآُي ا٢كعطــ، ؤآُي س َد توجىر، 

س َد  ٔآوَّلد محمد اًىرمي، ؤآُي ٔآمحد زروق، ؤآُي ٔآ٢كني مع، ؤآُي مَِود، وكد دخي ضف ؤآُي ا٢كاكور، ؤآُي

ام .  ابُيني ا٢كَلة ٔآُي ٔآًفؿ مِيتن جن مود ماٛك، ؤآُي محمد ألمني: اًفال كدََخان، ُو

ٔآُي محمذن، ؤآُي ظحار، ؤآُي : وفروؼِم. ابحبمد ألول ٔآوَّلد: ؤآما تيو ًؾلوب هي، فذفرع مٌَ زالزة تطون

 و اًثاِن ٔآُي ٔآمحد صي. افىِم، ؤآُي حدَخٌا، ؤآُي ٔآمحد اًقالوي، ؤآُي ٔآُي: ومن ٔآُي اًفال. اًفال

ٔآُي : وفروؼِم. ٔآوَّلد ابرلك: واًثاًر. فروؽَ ٔآُي محمذن و ٔآُي اًىرمي و ٔآُي ٔآًفؿ  ىي ا٢كىىن ٔآاب مِجة و

تيو ٔآًفؿ ٔآوتم : ًؾلوب هي، زالزة تطون ودخي ضف تين. اًفال س َد ألمني، ؤآُي ٔآمحد، ؤآُي ًؾلوب، ؤآُي

 .ٔآمحذ هي ، وآٓل اًطاًة ٔآحود، ؤآُي"متك"امىر 

ٔآُي ا٢كايح، ؤآُي : ٔآًفؿ ٔآتَاي، وتطوَنم زالزة تيو اْكسن دوتم جن ٔآيب موىس جن: ؤآما تيو ٔآًفؿ ٔآتَاي، زفهنم

. جن اْكسن مذَيل جن ٔآمحد ؤآُي. حميغ، اتيا اْكسن دوتم

جن ًؾلوب جن ًدُيغ،  ألمني جن ٔآمحد ص َ  اًخالمِذ ٔآُي مع حدي جن ٔآًفؿ: ؤآما ًدُيغ وغ، فِم تطيان

 . جن ٔآمحد ص َ  اًخالمِذ حامدت جن ٔآمحد جن ٔآًفؿ ا٥كخار ؤآُي ٔآمحد جن امجد جن
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ٔآُي : وفروؼِم. ٔآًفؿ ا يغ  ىي ألول ٔآُي ا٥كخار ٔآند ؼامثن جن ًؾلوب جن:  ىي، فِم تطيان ؤآما ٔآًفؿ ا يغ

إَّلمام انزص اٗكٍن جن ٔآندام جن ا يغ جن  ٔآمعر ٕاًدًلة، واجن معِم واًثاِن ٔآُي. ا٢كايح، ؤآُي مع، ؤآُي تي

. جن ًؾلوب جن ٔآًفؿ ا يغ، مؤسس امامة اًزواَّي وزؼظِم ألول ضف حرب  تحَ ٔآيب جىر

 

هحؿ ضف كدٍَك ٔآوَّلد دميان ؽدد هحري من مضاُري اًضؾراء ضف رتوع مورًخاهَا، ومهنم من ذهرضم ٔآمحد جن ألمني 

ومحمد جن سؾَد اًَدايل اٗكمياِن . انزص اٗكٍن اٗكمياِن: ، مثي"اًوس َ  ضف حرامج ٔآدابء ص يلِ "اًض يلِطي ضف 

و ا٢كؾروف مبتمذ اًَدايل وحرامجِم ابًلسم آكاص ابً امج . وا٥كخار جن ٔآ٢كّا.  وحميغ ابب جن ٔآؼحَد اٗكمياِن.ُو

. ضف اًىذاب
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: اًحىًرون تحالد اًِيد و وس  ٔآس َا وحٌوب  ق ٔآس َا : اًفعي اًساتػ 

 

 ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ضف ص ىت ت٘كان اًؾا٠ك، زفهنم من ذُة  كا، ومهنم من ذُة اهدرشت

وٕان كدائي نثرية من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق كد زخت . ـراب، ومهنم من تلي ضف حٍزرة اًؾرب، ومهنم من حام حوًِا

ياك تخٜك اٗكَّير . ثدون وثوزق ٔآوسا م (هلاتة اًحىًرني)ثواخدضم تحالد ا٢كرشق، واكهت هلم تخٜك اٗكَّير هلاتة  ُو

ًىن ًُس ًىوهَ " اًعدًلي"ًوخد نثري ذمن ثَلة تػ  (اًِيد واًحاهس خان ووس  وحٌوب  ق آٓس َا)ا٢كرشكِة 

وعم من اًطرق اًعوفِة، واًيت جسمى " اًيلضخٌدًة"من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، ًوىٌَ هغرا َّٕلثحاؽَ اًطًرلة 

فَُس لك من ًلة ابًعدًلي تخٜك اٗكَّير ا٢كرشكِة ٍىون من وسي . ضف ثٜك اٗكَّير" اًعدًلِة"ٔآحِااًن ابًطًرلة 

. فَيخًدَ. ٔآيب جىر اًعدًق

 

: اًحىًرون تحالد اًِيد

ٔآما ؼن تالد اًِيد، زفا ٔآنرث من اكن  ا من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، فلد خرج من جىريي اًِيد مجػ ـفري وؽدد 

هحري من اًؾَامء واًسالطني وا٢كضاُري، مهنم من اكن مَاك وسَطاان، ومهنم من اكن ؽا٢كا فِّاما، مهنم اًضاؼر 

وألدًة، وا٤كدث وآكطَة، وكد وردت ضف نخة اً امج نثري من سري ُؤَّلء اًؾغامء سالٌك اًعدًق تحالد 

. اًِيد

ا لٔنرث من كرهني من اًزمان، مٌذ ؽام (حِدر اابد)وكد ٔآسس اًحىًرون ابًِيد ذمَىة ضف   م حىت 1719، متَىُو

وث مج " آٓظــ صاٍ" رخال ذمَىة حِدر ٔآابد، وضم من سالٌك 7 م ، وكد متٜك مهنم 1947ٕاس خلالل اًِيد ؽام 

" ٔآوزجىس خان"، ؤآخدادضم اكهوا ضف مسركٌد اًيت ثوخد حاًَا تدوٌك "آٓظــ"تدَّل من " ؼساف"ٔآحِاان إبمس 

. وٕاحدى خداهتم من تُت ا٢كٜك ثسمركٌد. توس  آٓس َا

ؾود وس هبم من ألابء ايل اًض َ  مري ٕاسامؼَي ظدًلي ؽالم ألمة جن ٔآًوب ًووس سَمي ظدًلي جن ؼحد : ًو

. اًرمحن ص َ  ؼز اٗكٍن ظدًلي، اٙكي ُو من وسي اًض َ  صِاب اٗكٍن اًسِروردي اًحىري اًعدًلي

" كدوم اًؾرب ٕا  اًِيد"نام ٔآهَ اكن لٓل اًؾمودي اْكضارمة اًحىًرني اهدضار ضف دوٌك اًِيد، فلد ورد ضف نخاب 

ِذهر ًخواخد ؽائالت من آٓل اًؾمودي ضف وَّلَّيت ؤآماهن نثرية ابًِيد، مهنا
(1)

وبرات، ؤآهدُراجردٌش، : 

حِدراابد، حمحوب هقر، ؽادل اابد، آٓظــ اابد، اثيور، ًىضمى تت، ىرمي،  خَ، مٌبًرـال ، مدُول، هرمي 

. هقر، رائضور هرانثم، ُمنىٌدٍ، وفريضم

وكد ىزح رخي من آٓل اًعدًق من تالد اًؾراق ٕا  اًِيد، وامسَ
(2)

ؼوض جن ٔآيب حؾفر محمد جن ؼحد ٝك جن  :

محمد جن ؼحد ٝك معوًَ جن سؾد جن اْكسني جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد 

" محمد جن معر جن ؼوض"اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، واكن حفِدٍ 

                                                 
 80 ٚ 79 ٚ 74 ٚ 73 ٚ 71 ٚ 68 ٚ 25ليَٚ حٌؼَد اٌٝ حٌٕٙي ٛـ   (1)

 ؛ ِمخي 33:  ؛ حٌٕٔش8: َ ؛ حٌؼيى2009أغٔطْ =  ٘ـ 1430ِـٍش حٌيحػٟ ح٠ٌَٙ٘ش حٌٜخىٍس ػٓ ىحٍ حٌؼٍَٛ ى٠ٛرٕي ؛ ٗؼزخْ   (2)

طؤ١ٌف ح١ٌ٘ن ٍٔٛ حٌلٔٓ ٍحٗي حٌىخٔيٍ٘ٛٞ ؛ " رخٌٍغش ح٤ٍى٠ش– أٓظخً حٌىً ٨ِٛٔخ ٍِّٛن حٌؼٍٟ حٌٕخٔٛطٟ ٍكّٗ هللا "٠وظٚ رظؼ٠َف وظخد 

 ؛ ٠ٛرٟ ؛ حٌٕٙي" ِظفَٔـَ"ِي٠َ٠ش " وخٔيٍ٘ٗ"أوخى١ّ٠ش ح١ٌ٘ن حٌّفظٟ اٌٟٙ روٖ ؛ رٍيس : ٍِظَِ حٌَٕ٘
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اٙكي حنك اًِيد ضف اًف ة " مؾّز اٗكٍن  رام صاٍ"كد صقي مٌعة فاحط اْكساابت اًؾام ضف اًِيد ؽَل ؼِد 

.  (م1242 و 1240/ ُػ 639 و 637)ماتني 

وثوارزت ُذٍ اًسالٌك اًؾ١ك واٗكٍن واًعالح اكجًرا ؼن اكجر، ودرج فهيا ؽَامء ودؽاة، ومعَتون وجماُدون، 

وحمدزون وفلِاء، ومؤًفون هحار، واظَوا محي رساٌك ٔآخدادضم اًيت ىزحت  ا سالٍهتم من ألرض اًؾرتَة ٕا  

دَّير اًؾبم، مساطمًة تذٛك ضف ٕاخراج اًؾحاد من ؼحادة اًؾحاد ٕا  ؼحادة ٝك وحدٍ، ومن حور ألدَّين ٕا  ؽدل 

. إَّلسالم ومن ضَق اٗكهَا ٕا  سؾهتا

/ ُػ 1245-1162)اًؾالمة ا٢كفيت ٕاًِىي خبش : وخاء من ذًرة ؼوض جن ٔآيب حؾفر محمد  اًحىري اًعدًلي

اًاكثة واًحاحر إَّلسالسم اًىدري اًض َ  هور اْكسن : ، وخاء من ذًرة ا٢كفيت ٕاًِىي خبش(م1749-1829

كامس اًؾَوم   :راصد جن افذخار اْكسن جن رؤوف اْكسن اًاكهدَُوي، وهل ؽدد هحري من ا٢كؤًفات اًؾَمَة، مهنا

". ابٌَقة ألردًة"فضٍَك اًض َ  محمد كامس اًياهوثوي ٔآخداٍر وحرازَ، وٕاهخاخاثَ 

/ ُػ 1363-1303)وجرز من ُذٍ اًسالٌك ضف اًؾُص ألخري ؽَامء هرام مثي اًض َ  محمد ٕاًَاس رمحَ ٝك 

اًيت ورشت إَّلسالم دومنا دؽاًة وثطحَي وضف مصت " غماؽة اٗكؼوة واًخحيلج "، اٙكي ٔآسس(م1885-1943

وٕاخالص مثاًَني ضف رتوع اٗكهَا َكِا، ؤآوخدت ثواظاًل تني ا٢كسَمني ؽَل ثيايئ اٗكَّير وثحاؽد ألكطار ثضك ٠ك 

جس خطؾَ حامؽة ٕاسالمِة، َنضت مؤسسة ؽَل نثري من اًخًس َق وإَّلؽداد واًخيغمي، فاكن ظيَؾِا ضف ألفَة 

-1315)ؤآمثال اًض َ  ا٤كدث اًىدري زهرَّي جن  ىي اًاكهدَُوي . كََاًل ؤآكواًِا ؼًرضة ودؽاٍهتا تيفسِا نثَفة

ي، وثيبة اًؾَامء (م1982-1897/ ُػ 1402 ، ا٢كخوشف وا٢كدفون اب٢كدًية ا٢كيورة، وَّلحزال خََة اًسالٌك ثُؾّسِ

 .واًؾحاكرة، اٙكٍن ٌسؾدضم ٝك ابًخوفِق ٌَلِام جك خري ًيفػ اًؾحاد ؽاخاًل وآٓخالً 

 

ومن اًحىًرني ابًِيد من ٕارَتي وؽاد مرة ٔآخرى من تالد اًِيد ًحالد اْكجاز وحٍزرة اًؾرب، وؼيدما ؽادوا  

فَيَلي هغرة ؼن . (اٗكَُوي واٌَىِيوي وا٢كحاروضاُوي واًضطاري واّكيحوري وفريضم)خائت مؾِم اًلا م 

: تؾغ  مضاُريضم تخٜك اٗكَّير

موَّلان محمد هؾمي اّكوهحوري
(1)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري محمد هؾمي جن ا٢كفيت محمد فائغ اًعدًلي ألودي مث :

مػ اًس َد ساَّلر " ص َ  تري"اّكوهحوري، اكن من ذًرة محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، كدم خدٍ 

مفذًَا تح٘كة ٔآودٍ، وسىن ضف " محمد فائغ"، واكن واٗكٍ "ٔآودٍ"مسؾود اًقازي، وكاثي اًِيادك وسىن تبٔرض 

تدًػ اًرساء ؽَل مسافة مَِني من ثٜك اًح٘كة وعم كًرة مضِورة ؽَل ٔآفواٍ اًؾامة تدوزسايئ تدضدًد اٗكال 

. (اًلرن اًثاِن ؼرش اًِبري). ا٢كِمٍك

اًض َ  محمد ؽاصق اٍهبَيت
(2)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري ا٤كدث محمد ؽاصق جن ؼحَد ٝك جن محمد اًعدًلي اٍهبَيت، :

. (اًلرن اًثاِن ؼرش اًِبري). وسافر ٕا  اْكرمني اًرشًفني

موَّلان ؼحد ٝك اًؾامدي
(3)

 اًض َ  اًفاضي ؼحد ٝك جن محمد ٔآفضي جن اْكسني جن اْكسني جن اْكَدر جن محمد :

وارث جن خري اٗكٍن جن مؾني جن طَة جن داود جن كطة جن ؼامد اًؾامدي اًحىري اًخظي اًاميِن مث اًِيدي 

                                                 
 841/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (1)

 827/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (2)

 1297/ 8ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (3)
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، واكن مٌاُضا ٌَض َؾة "حِدر ٔآابد"، ومات ضف "ًىِيؤ"ابًِيد، ورد ايل " حوهحور"ألمرثوايئ، من ؽَامء 

. (اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري). ومذعدي هلم، ونخة ابًؾرتَة وألردًة

سالمة ٝك اًحداًوِن
(1)

 سالمة ٝك جن جرنة ٝك اًحداًوِن مث اًاكهفوري، من ذًرة ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر :

. (اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري). ابًِيد" تداًون"اًعدًق، اكن فلهيا ظوفِا صاؼرا واؼغا، وٗك ووضبٔ تػ 

ا٢كًيش حامل اٗكٍن اٗكَُوي
(2)

 اًض َ  اًعاُك حامل اٗكٍن جن وحِد اٗكٍن جن حمي اٗكٍن جن حسام اٗكٍن :

: ، وهل هخاج ؽَمي رصم مت ورشٍ ضف"دًِىي"ابًِيد، وسافر مهنا ٕايل " هواتهَ"اًعدًلي اًىواتهوي اٗكَُوي، من 

. (اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري)". حرهس خان ؤآفقاوس خان واًحالد اًرومِة"

ا٢كفيت ٕاًِىي خبش اًاكهدَُوي
(3)

 اًض َ  اًفاضي اًؾالمة ٕاًِىي خبش جن ص َ  إَّلسالم جن كطة اٗكٍن جن :

. (اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري). ابًِيد" اكهدُهل"ؼحد اًلادر اْكيفي اًعدًلي اًاكهدَُوي، من 

 

: وذمن ُاحروا وؽادوا من اًِيد ٗكَّيرضم ألو  ِبٍزرة اًؾرب

اًض َ 
(4)

اب جن محمد خدا َّير جن ؼغمي حسني َّير جن ٔآمحد َّير ا٢كحاروضاُوي اًحىري، اًعدًلي، :  ؼحد اًُو

اب مىة ا٢كىرمة س ية اْكيفي، اٗكَُوي ، واٗك اًؾالمة اًًساتة ؼحد اًس خار اٗكَُوي، وكدم اًض َ  ؼحد اًُو

.  ُػ 1250

 

: اٗكوٌك الٓظفِة تحالد اًِيد

تحالد اًِيد" حِدر آآبد"مبمَىة " اٗكوٌك الٓظفِة"مٜك 
(5)

مري حمحوب ؽيل خان، مٜك ذمَىة حِدر ٔآابد : 

َّخَ وكهتا إبطالق ؼرشٍن مدفػ، وهل ٔآًلاب نثرية مهنا و ٔآنرب ٔآمراء اًِيد، واكهت َت اظاف اٗكوٌك، ): ابًِيد، ُو

مغفر ا٢كٜك، رس مت اٗكوران، ٔآرسطو اًزمان، زمام ا٢كٜك، هغام اٗكوٌك، هواب مري حمحوب ؽيل خان  ادر فذح 

. وهل ٔآرتؾامئة خاًرة.  مدفؾا35 اًــ رخي، ومؾَ 30، وٕاكامذَ ضف مدًية حِدر اابد ابًِيد، وؽدد حٌدٍ (حٌم

. (اًلرن اًخاسػ ؼرش ا٢كَالدي)

"اٗكوٌك الٓظفِة"ٔآو ما ًؾرف تػ " هغام حمحوب"ثبٔسُس ذمَىة 
(6)

اك ح تؾغ رخاَّلت اًلدائي اًؾرتَة حبَدرآآبد : 

، فلدي "نخُدة مٌغمة اًؾرب"ساَّلرحٌم ألول رئُس اًوزراء ضف حِدرآآبد، وساَّلرحٌم اًثاِن تدضىِي : مثي

ا " ٔآفضي اٗكوٌك آٓظــ خاٍ" واكن ". مٌىِال"اك اهحام تدضىِي نخُدة مىوهة من اًــ حٌدي ؼريب، ومرنُز

" حمحوب ؽيل خان" م ، واكن حِهنا 1869ٔآفضي اٗكوٌك آٓظــ خاٍ كد ثو  رئاسة وزراء حِدرآآبد ضف ؽام 

.  صِور4 س يوات و 4ًحَؿ من اًؾمر 

مبمَىة حِدر آآبد ابًِيد" اٗكوٌك الٓظفِة"وكد ٔآسس اًحىًرون مَوك 
(7)

 14دا رة ا٢كؾارف اًؾامثهَة، ضف ًوم : 

 م ، وثؾد دا رة ا٢كؾارف اًؾامثهَة ٔآضم دا رة ضف ؼِد آكالفة 1891 ًياٍر 24/  ُػ 1308حامدى اًثاِن س ية 

                                                 
 ؛ ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ 983/ 7 ؛ ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ 711/ 1أرـي حٌؼٍَٛ   (1)

 613-612ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ 

 946/ 7ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (2)

 921/ 7ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (3)

 221/ 5 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 7/ 1ٗفخء حٌغَحَ رؤهزخٍ حٌزٍي حٌلَحَ   (4)

 165ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش   (5)

 67 ٚ 66ليَٚ حٌؼَد اٌٝ حٌٕٙي ٛـ   (6)

 .رخٌٍغش ح٦ٔـ٠ِ١ٍش ر٘زىش ح٦ٔظَٔض" ك١يٍآرخى"حٌّٛٓٛػش حٌلَس؛ ر٘زىش ح٦ٔظَٔض ؛ ِٚٛلغ " ح٠ٌٛى١زي٠خ"ِٛلغ   (7)
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اًؾامثهَة، حِر ؼيُت ابًخيلِة ؼن ا٢كؤًفات وا٥كطوطات اًؾرتَة وإَّلسالمِة وَتلِلِا وطحاؼهتا وورشُا، حفغا 

إلرثلاء ابًؾ١ك واًثلافة ضف ؼِد مَوك اٗكوٌك الٓظفِة " سالر حٌم"ونذٛك مت اوضاء مذتــ . ًِا من اًخَــ، ًو

و مذتــ  وي هكَات ُائٍك من اًختــ وا٥كطوطات اًيادرة . ُؤَّلء، ُو

 م ، ٕا  ؽام 1724وكد امذد حنك اٗكوٌك الٓظفِة ٢كمَىة حِدر آآبد لٔنرث من كرهني من اًزمان، تداًة من ؽام 

.  م حني دخَِا اّكُش اًِيدي ومضِا ٕا  ٔآراضََ، وكدَِا اكهت سدٌضم ٕا  دوٌك اًحاهس خان إَّلسالمِة1948

.  مَوك هحار من ٔآزسة آٓظــ صاٍ اًحىري اًعدًلي اًلر 7وكد حنك ذمَىة حِدر آآبد 

 
 (ا٢كري ؼامثن ؽيل خان: ؽ١َك اٗكوٌك الٓظفِة حبَدر آآبد، ثلًرحا زمن)

 

مبمَىة حِدر آآبد" اٗكوٌك الٓظفِة"كامئة مَوك 
(1)

 :

و مؤسس اٗكوٌك الٓظفِة، وواٗك . (م1748-1720)مري سفر اٗكٍن خان، هغام ا٢كٜك، آٓظــ خاٍ ألول  ُو

 .مَووِا

 (م1750-1748)مري ٔآمحد ؽيل خان، هغام اٗكوٌك انزص حٌگ 

 (م1751-1750)هواب ُداًت حميي اٗكٍن سؾد ٝك خان  اُدر، مغفر حٌگ 

 (م1762-1751)هواب س َد محمد خان، ٔآمري ا٢كٜك، ظالتة حٌگ 

 (م1803-1762)هواب مري هغام ؽيل خان  اُدر، هغام ا٢كٜك، آٓظــ خاٍ اًثاِن 

 (م1829-1803)هواب مري ٔآنرب ؽيل خان سىٌدر خاٍ، آٓظــ خاٍ اًثاًر 

 (م1857-1829)هواب مري فرُخٌدة ؽيل خان انزص اٗكوٌك، آٓظــ خاٍ اًراتػ 

 (م1869-1857)هواب مري هتيئة ؽيل خان ٔآفضي اٗكوٌك، آٓظــ خاٍ آكامس 

 (م1911-1869)فاحت حٌگ هواب مري حمحوب ؽيل خان، آٓظــ خاٍ اًسادس 

 (م1948-1911)فاحت حٌگ هواب مري ؼامثن ؽيل خان، آٓظــ خاٍ اًساتػ 

 (؟ - م1943)فاحت حٌگ هواب مري حميي اٗكٍن ؽيل خان، آٓظــ خاٍ اًثامن 

 (؟ - م1984)هواب ت كدري ؽيل خان، ًلة هغام 

 

"كدوم اًؾرب ٕا  اًِيد"مبمَىة حِدرآآبد نام خاء جىذاب " اٗكوٌك الٓظفِة"دسرة مَوك 
(2)

 :

                                                 
 .رخ٨ٔظَٔض" حٌّؼَفش"ِٛلغ  (1)

 66 ٚ 65ليَٚ حٌؼَد اٌٝ حٌٕٙي ٛـ   (2)
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ؽائٍك اًلايض ٕاسامؼَي اًعدًلي ابًِيد
(1)

 :

ثوخد ابًِيد ؽائٍك جىًرة ظدًلِة، ًؾود وس هبا ًرخي من ٔآُي ا٢كدًية ا٢كيورة، ُاحر مهنا ٕا  تالد اًِيد ثسخة 

ا رخال ُنرث من ؽائَخَ، وصمرثَ اكهت ضف اًيعــ اًثاِن من  مؾرنة هحرية وكؾت ضف ا٢كدًية ا٢كيورة، كُذي ؽَل ٔآ ُر

 24اًثامن ؼرش ا٢كَالدي، ووظي ٕا  مِياء ٕاجراُمي اباتن ابًِيد ًوم اًثالَثء / اًلرن اًثاِن ؼرش اًِبري

.  م 1771 دٌسمرب ؽام  31 ُػ ا٢كوافق ًَوم 1185رمضان ؽام 

، اص هترت ابًؾ١ك "حرضة اًلايض ٕاسامؼَي اًعدًلي"خرحت ٔآزسة هحرية من وسي ُذا اًرخي اًعاُك 

. وخرج مهنا ؽَامء وكضاة ساؽدوا ؽَل ورش إَّلسالم ضف رتوع تالدضم. واًعالح

                                                 
 .ِمخ٨ص ٤رٕخء ٌٖ٘ حٌؼخثٍش ر٘زىش ح٦ٔظَٔض؛ ٌُٚ ٔظلمك ِٕٙخ؛ ١ٌْٚ ٌي٠ٕخ ِخ ٠يفؼٙخ؛ فٛؿذ ٔمٍٙخ اٌٝ أْ ٠ؤطٟ ِخ ٠ئوي٘خ حٚ ٠ٕف١ٙخ  (1)
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 م، ؤآضَــ ٕاٍهيا ابطف ذًرة 1450/  ُػ 854 رمضان س ية 15وحبوذة ُذٍ اًؾائٍك وزَلة وس هبم، نخخت تخارخي 

محمد اًعاحة فالم جن اًلايض ٕاجراُمي جن : اًلايض ٕاسامؼَي، واىهتت ابًض َ  اًعوضف محمد فالم، وعم اكٔليت

اًلايض ؼحد ٝك جن اًلايض ؽُىس جن اًلايض ٕاسامؼَي جن اًلايض ًوســ جن اًلايض ٕاجراُمي جن اًلايض ؼحد 

اًقين جن اًلايض حسني جن اًلايض ٔآمحد جن اًلايض ٕاجراُمي جن اًلايض ٔآمحد اًعاحة جن اًلايض ؽني اٗكٍن 

جن اًلايض ٔآمحد جن اًلايض هور اٗكٍن فوطف جن اًلايض ٕاجراُمي جن اًلايض ؽيل جن اًلايض ٕاسامؼَي اًعاحة 

و ا٢كِاحر من ا٢كدًية ا٢كيورة ٌَِيد) جن ؼحد ٝك جن ٕادٌرس جن ؼحد اًرمحن جن اْكارث جن ؼامثن جن كامس  (ُو

جن محمد حؾفر جن ظَِة جن ٔآمحد جن ؼحاس جن محمد جن ؼامثن جن ؼحد اًرمحن جن دفافة جن ؼحد ٝك جن محمد 

. معر جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

 

ابًِيد" ٔآواتر جرادٌش"ؽائٍك ظدًلي توَّلًة 
(1)

ٔآزسة جىًرة ظدًلِة، اص هترت ابًخعوف، وخرج مهنا ؽدد هحري : 

ابًِيد لٔنرث من كرهني " ابداًون"حوكت ُذٍ ألزسة ملاطؾة . من اًضؾراء واًىذّاب، وثوخد ابًِيد واًحاهس خان

.   م حىت ٔآوائي اًلرن اًؾرشٍن ا٢كَالدي1690من اًزمان، تداًة من ؽام 

 

اهحور ابًِيد واًحاهس خان ؽائٍك جُر
(2)

ان صاٍ اًحىري اًعدًلي، من ذًرة محمد ٔآتو ؼخَق جن :  من وسي اًض َ  جُر

. ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وكد هحؿ نثري من اًضؾراء وألدابء ضف ُذٍ ألزسة

 

خواخدون ؽَل اْكدود اًِيدًة اًحاهس خاهَة، ضف مدًية:ؽائٍك ٔآمري جرس ابًِيد وضم تيو معومة ؽائٍك . كوادر تور:  ًو

ام َنر " خاًيدار" فعي تني دَّيُر ". دارَّيي راوي"تدوٌك اًحاهس خان، ًو

 

ؽائٍك ظدًلي تفاَتحور ابًِيد
(3)

ٔآزسة جىًرة ظدًلِة، من وسي محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، كدم : 

تبٔفقاوس خان، وتؾدُا تف ة ُاحروا ٌَِيد " ـزهة"ٔآسالفِم من ص حَ اّكٍزرة اًؾرتَة ٕا  اًؾراق، ومهنا ٕا  

. واس خلروا  ا

 

سَسٍك وسة ٔلزسة جىًرة ظدًلِة ابًِيد
(4)

 :

سامي جن وس مي ا٢كيغر جن ٔآمحد صفِق جن ؼحد اًقين جن ؼحد اًىرمي جن هوري اٗكٍن جن ٔآمري خبش جن اًض َ  

جن محمدي اٗكٍن جن ... جن ... جن ... جن ... جن ؼحد اًرحمي جن .. جن س َــ ... جن ... محمد جن كدرة ٝك جن 

م اٗكٍن جن ..نامل اٗكٍن جن محمد مغفر جن مشس اٗكٍن جن هوري اٗكٍن جن وحِد اٗكٍن جن ؽالء اٗكٍن جن اك

جن ... محمد اتج اٗكٍن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ا٣كَد جن محمد جن ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر جن ظاُك جن ؼحد اًرص َد جن 

جن ٔآيب اًلامس جن محمد جن ؼامثن جن ٔآيب جىر جن جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن كامس جن محمد جن ... 

. ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ 

                                                 
 أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد   (1)

 أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد   (2)

 أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد   (3)

ٔم٩ ػٓ ِمخي ر٘زىش ح٦ٔظَٔض ٤كي أرٕخء ٌٖ٘ ح٤َٓس ؛ ٌُٚ ٔظلمك ِٕٙخ رؼي؛ ١ٌْٚ ٌي٠ٕخ ِخ ٠يفؼٙخ؛ فٛؿذ ٔمٍٙخ اٌٝ أْ ٠ؤطٟ ِخ ٠ئوي   (4)

ًُوَ. أٚ ٠ٕفٟ  .رخٌٍغش ح٤ٍى٠ش (حٌىظخد ح٤كَّ)أْ ٌٖ٘ حٌٍٍٔٔش ِىظٛرش فٟ : ٚلي 
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: اًحىًرون تحالد اًس يد و اًحاهس خان

ؤآما ؼن تالد اًس يد وعم اًَوم ثلػ ضف دوٌك اًحاهس خان ومتثي ٕاكَامي من ٔآكاًمي اًحاهس خان ألرتؾة، فلد اكن َّلل 

اًعدًق ثواخد  ا ٔآًضا، وكد حدزدٌا نخة اً امج واًخارخي ؼن ُذا، ومهنا ما خاء ضف حرمجة ٔلحد ؽَامء تُت 

و : اًعدًق تحالد اًس يد، ُو

موَّلان ضَاء اٗكٍن اًس يدي
(1)

اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري اًؾالمة ضَاء اٗكٍن جن ٕاجراُمي جن ُارون جن جعائة جن : 

ٕاًَاس اًعدًلي اًخخوي اًس يدي، اكن من ذًرة اًض َ  اًىدري صِاب اٗكٍن معر اًسِروردي، وٗك س ية 

، وكرٔآ اًؾ١ك ؽَل اًض َ  ؼياًة ٝك اًس يدي مث ثعدر ٌَخدٌرس، ٔآخذ ؼيَ خَق نثري، "ثخَ" ُػ تح٘كة 1091

واكن مػ سؾة هغٍر وتَوفَ ٕا  مدارج اًفضي دامئ اًخواضػ معمي آكَق حسن ا٢كؾا ة ًني اًىٌــ، تَؿ مثاهني 

.  ُػ ، نام ضف َتفة اًىرام1171حوًَّل، مات س ية 

 

ؽائٍك خمدوم ُاٌك ابًحاهس خان
(2)

٤كمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام، " خمدوم ُاٌك"ًؾود وسة ؽائٍك : 

وخدون إبكَمي اًس يد تدوٌك اًحاهس خان وكد ُاحر ٔآخداد ُذٍ ألزسة من اًؾراق ٕا  اًس يد ضف اًلرن اْكادي . ًو

. ؼرش

 

ابًحاهس خان" دارفا"ؽائٍك ظدًلي تػ 
(3)

ابًس يد تدوٌك اًحاهس خان ا٣كاُد خواخَ محمد " دارفا"  ٔآسس مٌطلة :

زمان اًحىري اًعدًلي، من وسي ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، واكن ًؾرف تَلة 

َاء ا٣كاُدٍن" ". سَطان ألًو

 

خواخدون ؽَل اْكدود اًحاهس خاهَة اًِيدًة، ضف ا٢كدن ألثَة:ؽائٍك خاًيدار تحاكس خان س َاًىوط؛ انرووال :  ًو

فعي تني " ٔآمري جرس"وضم تيو معومة ؽائٍك . حٌىُضن؛ حس  حٌىُضن؛ صىر كرة؛ خم ٔآمرو ابًِيد، ًو

ام َنر  ". دارَّيي راوي"دَّيُر

 

: (4)كدٍَك اًلواسم اًعدًلي ابًِيد واًحاهس خان
وضم من ؽادوا من . ثيدرش كدٍَك اًلواسم اًحىري اًعدًلي ضف تالد اًِيد واًحاهس خان، وهلم تلِة ضف تالد اًؾرب

خًك اًحىري اًعدًلي. اًِيد واًحاهس خان . وثيدسة ُذٍ اًلدٍَك ايل اًض َ  كوام اٗكٍن اًُر

خًك"حنك ٔآحد ٔآسالف اًض َ   اٍظن ثضك رئُيس" كوام اٗكٍن اًُر
(5)

، مث ُاحر ًًرش اٗكٍن وإَّلسالم، وؽنّي 

احر ُذا اًفرع اًحىري من اٍظن ٕا  ص حَ اّكٍزرة اًؾرتَة وٕاٍران  ٔآحد اتتؾََ حانام ٌَظن حِر اكن  نك، ُو

يدوس خان  ، وجض هتر ُذٍ اًلدٍَك ابًؾ١ك واًخدٍن وحة اٗكؼوة "وضمري"، واس خلروا ضف اٍهناًة ضف ٕاكَمي "اًِيد"ُو

                                                 
 735/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (1)

 أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد   (2)

 أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد   (3)

وظخد رخٌٍغش ح٤ٍى٠ش ِٚظَؿُ ٌٍغش – لزٍش ك٠َص ٛخكذ ؛ حي ُريس ح١ٌٚ٨خء ك٠َس لٛحَ حٌي٠ٓ حٌزىَٞ حٌٜي٠مٟ حٌَ٘ظىٟ   (4)

 .ح٨ٔـ٠ِ١ٍش 

 .ٌؼٍٗ ٌُ ٠مٜي أُٔٙ وخٔٛح ٍِٛن ػٍٝ ح١ٌّٓ وٍٗ ؛ فَرّخ وخٔض ٌُٙ رخ١ٌّٓ اِخٍس أٚ ٍِّىش ٛغ١َس  (5)
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و . ٕا  ٝك وورش اٗكٍن إَّلسالسم و من اّكَي اًساتػ " ٔآمحد جن محمود"وكد ٔآظحح ٔآحد رخال ُذٍ اًلدٍَك ُو ُو

 . من ٔآحفاد س َدان ٔآيب جىر اًعدًق حانام ٌَظن، وثالٍ ؽدد من آكَفاء ضف اْكنك

، وكد " اء اٗكٍن زهرَّي ا٢كَخاِن"اكن ٔآحد ثالمِذ اًض َ  " نامل اٗكٍن محمد اٍظين"آكََفة اًراتػ من تؾدٍ وامسَ 

حرك حنك اٍظن وثوخَ ٕا  ا٢كدًية ا٢كيورة تحالد اْكجاز، وثؾ١ك ُياك ودرس ؽَوم اْكدًر اًرشًــ ِبوار 

إبٍران، وثوارث تيٍو ؤآحفادٍ من " سُس خان" ؽاما، وضف اٍهناًة مت ثؾٌََُ كاض ٢كيطلة 50ا٢كسجد اًيحوي ٢كدة 

و اًض َ   كوام اٗكٍن جن حسام "تؾدٍ ُذا ا٢كيعة حىت ٔآحفادٍ من اّكَي اًسادس، واكن ٔآحد ٔآحفادٍ ُو

 حِي، 17، وتٌَُ وتني ٔآيب جىر اًعدًق "اًِيد"ُو ٔآول رخال ُذٍ اًلدٍَك اٙكٍن دخَوا ٕا  ُيدوس خان " اٗكٍن

و حفِد من اّكَي اًسادس ًػ  . حامك اٍظن" نامل اٗكٍن محمد اٍظين"ُو

وكد س حلَ ، "Tughluq"اًسَطان  م مػ اجن ٔآيخ 1300/  ُػ 700وظي اًض َ  كوام اٗكٍن ايل دًِىي ؽام 

وكام مٜك ذاك اًزمان ، "ااٍر"ضف سُس خان مبمَىة  "Jjanyar=حجاهَار"كايض " دًِىي "ضف اًوظول ا  

خم"تخؾٌََُ كاض، ؤآرسهل ا  مٌطلة  زوحذَ ، ُو و هََو صامل ـرب دًِىي70 ارَّيان، اًيت ثلػ ؽَل تؾد " ُر

خم"اٙكٍن دفٌوا ضف حعن " Surkh Dhu al-Qarni"ؽني اًحدر تًت اًلايض سَطان   اٙكي ٔآوضبٍٔ "ُر

 ". Surkh Dhu al-Qarni"كايض ص َوخ من اٍظن َتت ٕا اف ال

خم" هََو من 60، وعم ثحؾد  "Mehm" ًؾُش ٔآحفادٍ ضف كًرة ، واًيت ثؾود وضبهٔتا ا  ؽائٍك اًحىري " ُر

َّليب اًفضي  " ؽني اخداري"ذهرت ُذٍ اْكعون ضف نخاب و". Mehm "اًعدًلي، ومسَت ابمس اًض َ 

. 1003- 922ظفحة 

 : اسِامات واجنازات اًؾائٍك

، "ا٢كَجال"وامرباطور " ابصان"صقي تؾغ ٔآتياء ُذٍ الازسة تؾغ اًوعائــ اًِامة ضف سَطان دًِىي 

. ابَّلضافة ا  ذٛك فان الازسة ًؾحت دورا س َاس َا ُاما تخٜك اًحالد

ضف صقي ا٢كياظة اًؾَمَة واًروحاهَة " اًحىري اًعدًلي"ٔآزياء اْكنك إَّلسالسم ًخٜك اًحالد اس متر ُذا اًفرع 

اًلضاء ا٤كيل، وإَّلفذاء، : ومن مجٍك اًوعائــ اًيت صقَِا رخال ُذٍ اًلدٍَك. واًلِادًة اًؾامة ضف ثٜك اٗكَّير

وإَّلحدساب، ورئاسة ا٤كامك، وخطاتة ًوم أكؾة وألؼَاد، وابَّلضافة ا  ذٛك فلد صقَوا مٌاظة ؽََا ضف 

وساؽدوا ضف ورش . الادارة ا٢كدهَة وضف اّكُش، وكد ساطموا ضف جمال الاداب واًخؾَمي ثضك هحري وفؾال

ُسار وهرانل  اِك، وكد ًؾحوا دورا ُاما ضف ... الاسالم ضف ا٢كياطق ا٤كَطة تدًِىي ورُخم وحرخان ُو

. وتؾغ كدائي ا٢كسَمني" اًرحدوجس"و" اًِيدوخاجس"حمادَثت وكِادة 

إَّلفذاء وضف ازياء الاحذالل الاجنَزيي ٌَِيد، وضف ف ة اوضاء  نة اًِيد اًرشكِة اًرًبطاهَة مت َتبمي دور 

 ."اًحىًرني اًعدًلِني"، ومتت معادرة اًىثري من ارايض واًلضاء

 رسعا 14 اكن اًىثري من كِادات اًثوار ًًمتون ا  ُذٍ اًؾائٍك، واسدضِد 1857وضف حرب الاس خلالل ؽام 

وكد مت ثدمري وزسكة اًؾدًد من حراث الازسة وملذيَاهتم تَد الاحذالل، تؾد ان حفروا . من ُذٍ الازسة

مٌازهلم ٌَخفذُش ؼن الاسَحة اًيت اس خخدرما اًثوار، وكد مت ثدمري خدار حعهنم، وجرمغ لك ُذا اْكعار 

اس متر معَِم اٗكًين واٗكؼوي و٠ك جس خطػ اًسَطات والاحذالل اًلافِم ؼن معَِم اٗكؼوي واٗكًين، وكد 

 138اس متروا ضف ورش وثؾَمي الاسالم، وكد صقَت وحازت ُذٍ اًؾائٍك كدرا من الاح ام ابًرمغ من مرور 

. ؽاما من الاحذالل
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خم"واكن الاجناز اًخارخيي ٌَؾائٍك اًحىًرة ضف  ُو اَنم حاًوا دون َتول اًياس ا  ا٢كس َتَة مرة اخرى، " ُر

وثسخة هجود ُذٍ الازسة فان احد اًضحاط . جرمغ من ٔآن اْكىومة اًرًبطاهَة اكهت ثلوم جمتوًي ا٢كس َتَني

، وضف اًؾدًد من ا٢كياطق "رحدوت"ضف " خات"الاورتَني اؼخيق الاسالم ضف دًِىي، والاَّلف مهنم ضف 

 .الاخرى اؼخيلوا اٗكٍن الاسالسم

: وازياء اْكنك الاجنَزيي ساطمت ُذٍ الازسة ضف جمال الادب ألردي، وحرمجوا ؤآًفوا اًؾدًد من الاؼامل

 .اًعوفِة، اًطة، اًيلد، اًخارخي، اًدرشحي، واًؾدًد من جماَّلت اًؾ١ك الاخرى

رئُس – ا٢كفيت – اًلايض : )وكد صقَت ُذٍ الازسة مٌاظة نربى احِال وراء احِال ومن تؾغ مٌاظهبم

 .(آكطَة– ا٤كوكة 

 

جىضمري، " حرضة ظاحة"واًضِري تػ " حرضة خواخَ محمد ظدًق"ومن رخال ُذٍ اًلدٍَك جىضمري اًض َ  

واكن رخال صِريا ومؾروف، فذخطت صِرثَ وضمري ٕا  اًحاهس خان وتؾغ تالد اًؾرب وتؾغ اًحالد اًقري 

.  ؼرتَة ٔآًضا

حَؿ ؽدد " حرضة ظاحة"ًؾود وسة  ايل س َدان ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم ، ًو

.  حِي 37ألحِال تٌَُ وتني ٔآيب جىر اًعدًق 

 

 ( 381ظفحة " مدراس" وا٢كطحوع ضف 1911ؽام  ، ضف" دارابر"اًخخوجي الامرباطوري ْكامك دًِىي / ا٢كعدر  )

 

ؽائٍك ماىهيار ابًحاهس خان واًِيد وهُدال
(1)

ٔآزسة جىًرة ظدًلِة كرص َة، ًؾود ماكن وضبهٔتا ٕا  صامل اًِيد، وٕاكَمي : 

ِا فروع ضف مٌطلة . اًس يد ابًحاهس خان . تدوٌك هُدال" ثرياي"ًو

 

: اًحىًرون تدوٌك ٕاٍران

وضم اًَوم  (فارس وخراسان وهُساتور ؤآظهبان وصرياز وزجنان وسِرورد واًري وطربس خان)ؤآما ؼن تالد 

ثواخد : فلد اكن َّلل اًعدًق ثواخد نثَــ ٌَقاًة تخٜك اٗكَّير، ومن ٔآضم ألدٌك ؽَل ُذا: اتتؾون ٗكوٌك ٕاٍران

لال ًِا ٔآًضا"ٔآظهبان"هلاتة ٌَحىًرني ُياك، جسجي وثدون ٔآوسا م، واكهت اًيلاتة ثلػ ضف مٌطلة  ٔآظفِان، : ، ًو

اًختحري ضف ا٢كؾبم "و كد ورد ضف وعم اتتؾة َّٕلكَمي خراسان، وثلػ اًَوم ٔآظهبان تداخي ٔآرايض دوٌك ٕاٍران، 

ٔآهَ" ا٢كيخخة من مؾبم ص َوخ اًسمؾاِن"ونذٛك " اًىدري
(2)

ونذٛك وردت ". هلاتة ٌَحىًرني"اكن تبٔظهبان : 

و  و من ٔآُي اًلرن اًسادس اًِبري" ٔآتو اًفخر ُضام جن ـيام اًحىري اًعدًلي"حرمجة ٔلحد هلداهئا ُو . ُو

، فذحدزيا نخة اًخارخي واً امج ؼن "فارس"ونذا فلد وردت حرامج ًؾَامء من ؽ ة ٔآيب جىر اًعدًق تحالد 

ذا اًخواخد تخٜك اًحالد اكن م اتطا تحالد اًِيد وتالد " صرياز"ثواخد هلم ضف  إبكَمي فارس تدوٌك ٕاٍران، ُو

و من ٔآس حاط تُت اًعدًق ثضرياز إبكَمي  ذا ما سُذضح خََا ضف اً مجة اًخاًَة ٔلحد اًؾَامء، ُو اْكرمني، ُو

: فارس

                                                 
أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد    (1)

 1831/ 1 ؛  ٚ حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ 372/ 2حٌظلز١َ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ   (2)
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مشس اٗكٍن ؽيل اًضريازي
(1)

اًض َ  اًفاضي اًؾالمة مشس اٗكٍن ؽيل اًضريازي اْكىمي ؽني ا٢كٜك، اكن من : 

ٔآس حاط اًؾالمة خالل اٗكٍن محمد جن اسؾد اًعدًلي اٗكواِن رمحَ ٝك، وٗك ووضبٔ ثضرياز، وكرٔآ اًؾ١ك  ا ؽَل 

ٔآساثذة ؼُصٍ، مث سافر ٕا  اْكرمني اًرشًفني حفج وزار وثلرب ٕا  مرزا ؼٍزز اٗكٍن جفاء تَ ٕا  ٔآرض اًِيد، 

اهحور، واكن مََح اًضامئي حَو اًالكم  فلرتَ ٔآنرب صاٍ اًخظوري ٕا  هفسَ وحؾهل من هدمائَ مث تؾثَ ٕا  جُر

حسن ا٤كاُضة، هل ًد تَضاء ضف ألؼامل ابًَد، و٠ك ٍىن هل هغري ضف ؼُصٍ ضف ؽالج ٔآمراض اًؾني وكدهحا 

اهحور 1003ومات ًثالث تلني من ذي اْكجة اْكرام س ية  .  ُػ مبدًية جُر

ؤآًضا
(2)

اًؾا٠ك محمد جن ؼحد اًرحمي جن ؼحد اًىرمي جن هُص ٝك جن سؾد ٝك جن ٔآيب حامد ؼحد ٝك جن ؼحَد : 

ٝك اًؾالمة ؼفِــ اٗكٍن ٔآتو محمد ؤآتو اًسؾادات جن اًرشف اًلر  اًحىري اِّكرعم جىرس اّكمي واًراء، 

ريازي اًضافؾي  . اًِضّ

 

حبر "مٌطلة زجنان، ِبيوب : ونذٛك فٕان آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ثواخدوا ضف مٌاطق ٔآخرى تدوٌك ٕاٍران، مثي

، وزجنان اًَوم ثلػ داخي دوٌك ٕاٍران، واكهت ساتلا اتتؾة ٗكوٌك "حبر آكزر"اٙكي اكن ٌسمى " كزوٍن

ضف اً ات  اًلوي تُهنا وتني ابطف دول إَّلسالم  كا " صرياز"، ونذٛك حفاًِا اكن مثي حال ساتلهتا "ٔآذرتَجان"

راب ضف تالد اْكرمني وتالد اٍظن، واً مجة اًخاًَة ثوحض ُذا : ضف اًِيد ـو

اًزجناِن اًحىري
(3)

ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن ٕاجراُمي جن ٕاسامؼَي اًزجناِن ت٘كا، وزجنان ت٘كة ؼغظة من تالد اًؾبم : 

ا ثرٍبز ؤآظفِان ورف، اًضريازي موٗكًا، كدم ٔآتٍو من زجنان ٕا  صرياز ووٗك هل  ا   ُػ، 662س ية " محمد"هغرُي

و من ذِرًة ٔآيب جىر اًّعدًق ريض ٝك ؼيَ واكن من ٔآهحار ٔآحصاب إَّلمام انزص اٗكٍن ؼحد ٝك جن معر . ُو

. اًحَضاوي ا٢كفرس

 ُػ، وضف لك مّرة 718كدم اٍظن مرثني، ألو  رسوَّل من مٜك صرياز ضف ٔآول اٗكوٌك ا٢كؤًدًة، مث ضِف س ية 

ا درس، حىت اهخفػ تَ حامؽة نثريون من ؽدن وفرُي خعدر ًو . ًعي ؽدن ًو

ووس حَ اًحَضاوي ا  ت٘ك ؽَل مرحٍك من صرياز، اذ خرج خدٍ مهنا، وسىن صرياز مدًية ا٢كٜك ضف ت٘ك فارس 

مٌذ ٔآحدهثا محمد جن محمد جن اًلامس اًثلفي ا  وكذَ، و٠ك ٍىن ٔلحد من ؽَامء صرياز نام اكن هل من اَلحصاب 

واًخعاهَــ وهل نخاب ضف اًخفسري، واكهت وفاثَ مبدًية ثرٍبز، وعم مدًية من ٔآؼامل ٔآذرتَجان، واكن ًيَــ 

. وجسؾني وس امتئة، تؾد َآن تَؿ معٍر جسؾا ؤآرتؾني س ية

 

لد ثو  تؾغ من رخال ال ٔآيب جىر اًعدًق مٌعة  : تحالد فارس، وذمن ثو  ُذا ا٢كيعة (كايض اًلضاة)ًو

اٗكّواِن اًاكزروِن
(4)

ٔآتو اًفضي خالل اٗكٍن محمد جن ٔآسؾد، إَّلمام اًؾالمة ا٤كلق اًض َ  خالل اٗكٍن اًلر  : 

اتتؾة َّٕلكَمي فارس فامي ثددػ اًَوم دوٌك ٕاٍران، واكن ًخو  " اكزرون"من . اًحىري اًعدًلي اًاكزروِن اًضافؾي

و ظاحة ا٢كؤًفات ا٢كخلٌة ا٢كضِورة. إبكَمي فارس" كايض اًلضاة"مٌعة   940 ُػ وكِي 918ثوضف س ية . ُو

.  ُػ 945وكِي 

                                                 
 599/ 5ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (1)

 50/ 8ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (2)

 224 ؛ طخ٠ٍن ػغَ ػيْ ٛـ 435/ 2حٌٍٔٛن فٟ ١زمخص حٌؼٍّخء  ٚحٌٍّٛن   (3)

فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ –  ؛ هِحٔش حٌظَحع 189/ 1 ؛  و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 285/ 2ى٠ٛحْ ح٩ٓ٦َ   (4)

 105/ 1 ؛ حٌي١ًٌ اٌٝ حٌّظْٛ حٌؼ١ٍّش 224/ 2؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ  ( 926/ 62 ٚ 226/ 4)حٌٍّه ف١ًٜ 
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إبكَمي خراسان تدوٌك ٕاٍران حاًَا، اكهت ٔآًضا موطيا ٙكراري اًعدًق، ومن ؽَامء تُت " هُساتور"ونذٛك فٕان 

: اًعدًق تيُساتور

اجن ا٤كة اًيُساتوري
(1)

ٔآتو اًفذوح محمد جن محمد جن معروك اًحىري، ا٢كؾروف ابجن ا٤كة اًيُساتوري : 

اًعوضف، حّدث مبىة وتحقداد ودمضق ومُص، وحصة اًعوفِة حرضا وسفرا، وخاور مبىة  س يني، ؤآكام مبُص 

 ُػ ، وثوضف تدمضق ضف ًٍَك 518موٗكٍ تيُساتور ضف س ية . مدة مث سافر ٕا  دمضق وسىهنا ٕا  حني وفاثَ

.  ُػ ودفن مبلربة ابب اًعقري615اَّلزيني اْكادي ؼرش من حامدى الٓخرة س ية 

ؤآًضا
(2)

ظدر اٗكٍن ٔآتو ؽيل اْكسن جن محمد جن محمد جن محمد جن معروك اًلر  ا٤كدث اًرحال ا٢كعيــ : 

ماما 574اًخظي، اًيُساتوري ألظي اٗكمضلي ا٢كوٗك وا٢كًضبٔ، موٗكٍ س ية 
ِ
 ُػ ، ويل حس حة دمضق، واكن ا

ؽا٢كا، ومسػ مبىة من معر ا٢كَاويش، وتدمضق من اجن طربزد، وخبراسان من ٔآيب روح، وإبظهبان من ٔآيب اًفرج 

  . جن اّكيَد
ِ
و ٔآحد اًرحاًني، داخي ألمراء وخدد مغا٠ك، مث ضف الٓخر ظَح حاهل وحعي هل فاَك فذتول ا ُو

 . ُػ656مُص ومات  ا س ية 

 

فِىي اًح٘كة اًيت ٔآجنحت ٔآزسة . ثضامل ـريب ٕاٍران" زجنان"واًيت ثلػ اًَوم ابًلرب من " سِرورد"ٔآما 

ٔآتو اًيبَة : "، اًيت خرج مهنا ٔآصِر ؽَامء ال اًعدًق ؽَل مر اًؾعور"اًسِروردي اًحىري اًلر "

. وفريضم من ؽَامء ُذا اًحُت اّكََي" ٔآتو حفط اًسِروردي"، و"اًسِروردي

 

ىفهيام خفرا ٔآهَ كد : إبٍران" طربس خان"ومٌطلة " اًري"ٔآما مٌطلة  فِام ٔآًضا اكان من مساهن ال اًعدًق، ٍو

و"اًؾالمة خفر اٗكٍن اًرازي"خرج من ٔآحدُام  ، ُو
(3)

 :

ا٢كخعوف خفر اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن  معر جن اْكسني جن اْكسن جن ؽيل اًرازي اًطربس خاِن اًحىري 

.  ُػ 606 ُػ ، وثوشف  راة س ية 543اًلر ، ا٢كَلة ابجن خطَة اًري، وٗك ابًري س ية 

 

: (تَ  وُراة)اًحىًرون تدوٌك ٔآفقاوس خان، ضف 

ٔلل ٔآيب جىر اًعدًق ثواخد مبياطق ٔآخرى من تالد وس  وحٌوب  ق ٔآس َا، هذهر مهنا تالد ألفقان 

ٔآحد " ُرات"، فذذهر نخة اً امج ٔآحد ؽَامء ال اًعدًق مبيطلة ُراة، وعم ثؾرف اًَوم إبمس "ٔآفقاوس خان"

وخرج مهنا ٔآحد اًؾَامء واكن ؽا٢كا رحاٌك، حِر وٗكة خبراسان، ووضبٔ  راة، مث اهخلي . حمافغات دوٌك ٔآفقاوس خان

ٕايل حرهَا، وثوضف  ا ضف مدًية اًلسطيطًَِة، فٕاًَنك حرمجة ُذا اًؾا٠ك اّكََي
(4)

و ؽيل :  ؽالء اٗكٍن اًخسطاسم، ُو

                                                 
 ؛  124/ 1 ؛  حٌٔخىّ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌي١ِخ١ٟ ؛ ٠ًً َِحس حٌِِخْ 111/ 1طىٍّش اوّخي ح٦وّخي فٟ ح٤ٔٔخد ٚح٤ّٓخء ٚح٤ٌمخد   (1)

/ 1 ؛  طخ٠ٍن حٍرً 474/ 7 ؛  ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 262/ 44 ؛  طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 167/ 3حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ 

 449/ 13 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 105/ 16 ؛  ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 133

/ 2 ؛ حٌيحٍّ فٟ طخ٠ٍن حٌّيحٍّ 279/ 3 ؛ حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ 124/ 1 ؛ ٠ًً َِحس حٌِِخْ 506/ ١1زمخص حٌلفخظ ١ٛ١ٌٍٟٔ   (2)

 ؛ حٌٛحفٟ 466/ 16 ؛ ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 158/ 4 ؛ ١زمخص حٌلفخظ ٌٌٍ٘زٟ 474/ 7 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 121

 510/ 1 ؛ ٠ًً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٨ٓخ١ٔي 156/ 12رخٌٛف١خص 

/ 4ف١خص ح٤ػ١خْ ٚ ؛ 40/ 7 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 125/ 2 ؛ طخ٠ٍن حرٓ حٌٍٛىٞ 212/ 43طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (3)

 ؛ ٔٙخ٠ش 216/ 2 ؛  ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٌٍيحٚٚىٞ 79/ 11 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 778/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 175/ 4 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 249

 127/ 1 ؛  فَٙٓش حٌٍزٍٟ 107/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 51/ 29ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 

 735/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 9/ 5 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 240/ 7 ؛   ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 458/ 1و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ   (4)
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جن محمود جن محمد جن مسؾود جن محمود جن محمد جن محمد جن محمد جن معر اًضاُرودي، " جم٘ك اٗكٍن"جن محمد 

اًخسطاسم مث اًروسم، اًِروي، اًرازي، اًفخري، اًحىري، اًؾمري، اْكيفي، من سالٌك خفر اٗكٍن اًرازي 

، "ؽالء اٗكٍن"اًحىري، وٗك خبراسان ووضبٔ  راة، مث اهخلي ٕا  كوهَة ت هَا مؾَام مث ألس خاهة، اًضِري مبعيفم 

 ُػ ، وهل ثفسري 863، نخحَ تبٔمر اًسَطان محمد اًفاحت س ية "معيفم: "حِر ٔآهَ ٔآًــ نخااب ضف اًخفسري ٕامسَ

و ؽا٠ك مضارك ضف اهواع من اًؾَوم"مَخلى اًحتٍرن: "آٓخر امسَ  ُػ ، و ثوضف ابًلسطيطًَِة 803وٗك س ية . ، ُو

.  ُػ 875س ية 

ؤآًضا
(1)

ا٢كخعوف خفر اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن  معر جن اْكسني جن اْكسن جن ؽيل اًرازي اًطربس خاِن : 

 . ُػ 606 ُػ ، وثوشف  راة س ية 543اًحىري اًلر ، ا٢كَلة ابجن خطَة اًري، وٗك ابًري س ية 

 

، اًيت خرج مهنا اًؾا٠ك "تَ "ونذٛك كد ثواخد َّلل اًعدًق ضف مٌاطق ٔآخرى من دوٌك ٔآفقاوس خان، مثي ٕاكَمي 

: اًحىري اًعدًلي اًضِري

خالل اٗكٍن اًروسم
(2)

و محمد جن  اء اٗكٍن سَطان اًؾَامء محمد جن اْكسني جن ٔآمحد اًحىري اًحَخى، وس حة :  ُو

 ُػ ، وثوشف تلوهَة ت هَا 604وٗك تحَ  س ية . تبٔفقاوس خان، مث اًلوهوى، موَّلان خالل اٗكٍن اًروسم" تَ "ٕايل 

.  ُػ 672س ية 

 

ؽائٍك ظدًلي تحَوصس خان وخِرب ؤآفقاوس خان
(3)

 من ألزس اًحىًرة اًعدًلِة، ثيدرش ضف تَوصس خان وخِرب :

خحدزون اٌَقة اًحَوص َة وألردًة واًفارس َة .  ًَلدون ابًعدًلي ؤآحِاان ابًلر . ؤآفقاوس خان، ًو

 

:  اًحىًرون تدوٌك ٔآوزجىس خان

، ومسركٌد عم َثِن ٔآنرب مدًية ضف "مسركٌد"ورد ما ًفِد تخواخد رخاَّلت من سالٌك ٔآيب جىر اًعدًق تحالد 

توس  آٓس َا، ومن ؽَامء تُت اًعدًق تخٜك اٗكَّير" ٔآوزجىس خان"دوٌك 
(4)

 :

محزة جن ؽَل جن ا٤كسن جن محمد جن حؾفر جن موىس جن ؽُىس جن طَحة جن محمد جن طَحة جن اًفلَِ إَّلمام 

وخِالم ُذٍ ثلػ ضف .  ُػ 523 آكَالسم، ا٢كخوشف ثسمركٌد س ية ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق

 .ثرشق ٔآوزجىس خان" فرفاهة"ٕاكَمي 

ؤآًضا
(5)

اًض َ  محمد جن ٔآؼز جن معر جن محمد جن ؼحد اٟكا جن سؾد اًحىري، ٔآتو ؼحد اٟكا اًعوضف اًسِروردي : 

 . ُػ607 ُػ ، وثوضف ضف صوال س ية 527وٗك س ية . اًحقدادي اٗكار، من ٔآتياء ا٢كضاخي

 

تفرفاهة تبٔوزجىس خان" فٌارى ددٍ"ؽائٍك 
(6)

 :

                                                 
/ 4 ؛ ٚف١خص ح٤ػ١خْ 40/ 7 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 125/ 2 ؛ طخ٠ٍن حرٓ حٌٍٛىٞ 212/ 43طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (1)

 ؛ ٔٙخ٠ش 216/ 2 ؛  ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٌٍيحٚٚىٞ 79/ 11 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 778/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 175/ 4 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 249

 127/ 1 ؛  فَٙٓش حٌٍزٍٟ 107/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 51/ 29ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 

 130/ 2٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ   (2)

 أرلخع ِٚمخ٨ص ٍِٕ٘ٛس فٟ ِٛحلغ ح٦ٔظَٔض؛ وظزٙخ رؼٞ حٌزخكؼ١ٓ فٟ ح٤ٔٔخد   (3)

 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 413/ 2 ؛ ِؼـُ حٌزٍيحْ 480/ 1 ؛  حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد 227/ 1حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش   (4)

 121/ 32 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ 266/ 5

 16/ 15طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش   (5)

 ػٍٟ ػّخى ِلّي أَُ٘ رٓ ٔخَٛ آغخ حٌزىَٞ: ح٨ٌىظَٟٚٔ؛ ٌىخطزٗ" ىؿٍش ٔض"ِمخي رّٛلغ   (6)
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مت ذهرضم حني اْكدًر ؼن وسة تؾغ اًلدائي اًحىًرة اًيت ًؾود وس هبم ٌَفلَِ اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر 

تفرفاهة اًواكؾة  طف دوٌك ٔآوزجىس خان، ؤآن ٗكهيم " مريوخاج"اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ؤآَنم ًوخدون تلًرة 

ذٍ . وسخة من مضبرة وسة خامؾة ًىثري من فروع تين محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ضف ٔآنرث من كطر ودوٌك ُو

ظدر اًعدور وص َ  اًض َوخ س َد اًؾراق وٕامام اًؾَامء اًفلَِ اًعوضف اًواؼظ ضَاء اٗكٍن ا٢كضبرة حررُا 

 ه خب  ًدٍ ضف دمضق، ٌَسَطان هور اٗكٍن محمود زىًك، 558ٔآتو جنَة ؼحد اًلاُر اًسِروردي، ونخهبا س ية 

 ه، مث اخَل ركؾهتا ؤآمت وسخهتا ؽ١ك اًؾارفني 490ثؾًرفا هل تًس حَ اّكََي وذهر هل ٔآهَ وٗك ضف سِرورد س ية 

ؼحد اًرمحن "ؤآس خاذ اًسا ٍرن ظدر اًرشًؾة وص َ  اًؾا٢كني، اًراحج اًاكمي ا٤كدث ا٢كعيــ اًواؼظ الامام 

 ه كدَي وفاثَ، واهخلَت تؾدٍ ا  597ا٢كَلة ِبامل اٗكٍن اْكافظ، ونخهبا خبطَ أكَي س ية " اّكوزي

حِر اجن معَ حىمي اْكىامء وامام ا٢كخلكمني اًحتر ا٤كَ  اًزاخر اٙكي سام ؽَل اًسامء، اًفلَِ " ُرات"

، مث ؽادت ا  "ٔآيب ؼحد ٝك محمد اًفخر اًرازي جن اًض َ  ضَاء اٗكٍن خطَة اًري"الاظويل ا٢كفرس الامام 

ا٢كدرس مبدرسة اْكيفِة ضف " افا ٔآتو ًؾلوب كامس جن جنم اٗكٍن"تقداد حىت آًٓت ا  اًفلري ٔآضؾــ ا٢كخؾَمني 

مضِد إَّلمام ألؼغم، جفدد ركؾهتا ؤآضاف ًِا ما اىهتىى ٕا  ؽَمَ، وحؾَِا ٔآظال مؾمتدا ٢كن ًَََ، وذٛك ؼض َة 

ظورة ُذا اًًسة ٗكى ؽائٍك و.  من صمرة اًييب ألؼغم ظَل ٝك ؽَََ وس١ك809 رتَػ الاول س ية 20اَّلزيني 

فرفاهة ضف طضلٌد" - مريوخاج"اًحىًرة، ضف ت٘كة " فٌارى ددٍ"
(1)

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ٠٨ٚش رٙخ؛ ٚطمغ رَ٘لٟ أُٚرىٔظخْ: ػخّٛش ىٌٚش أُٚرىٔظخْ؛ ٚفَغخٔش: ١٘مٕي  (1)
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: (ٕاس حاهَا واًربثقال)اًحىًرون تحالد ألهدًس : اًفعي اًثامن

 
. ألهدًس حٌة ٝك ؽَل ٔآرضَ، دَّير إَّلسالم ا٢كقخعحة، اًيت اكهت حاُضة تالد ا٢كسَمني ضف اًزمان ا٢كايض

، واكهت ألهدًس مسىٌا ٙكراري ٔآيب جىر "اًربثقال"و" ٕاس حاهَا"وألهدًس ثيلسم اًَوم ٕا  ما ًؾرف تدًويت 

اًعدًق ًلرون خَت، حنمد ٝك ان ثحلى ضف نخة اً امج ما ٌضري ٕا  ُذا، فذارخي ألهدًس ٔآفَحَ فُلد وسَة 

.  ومت ثدمرٍي ؽَل ًد اًيعارى، مثَام ُسَحت اٗكَّير وكذي اًرخال وُرمَت اًًساء وُ د ألطفال

: فَيذهر مجٍك من ؽَامء آٓل ٔآيب جىر اًعدًق تحالد ألهدًس

(ِبيوب ٕاس حاهَا)كرطحة 
(1)

ظاحة . ٔآتو محمد ؼحد ٝك جن ؼحد ا٢كٜك اًلر ، اًحىري، اًلرطيب، ا٢كرخاِن:

".  جة اًيفوس وألزسار ضف اترخي صمرة ا٥كخار"

(ثرشق ٕاس حاهَا)تًَس َة 
(2)

محمد جن  ىي جن خزؽي جن س َــ، اًطَتي اًرشًــ من وٗك طَحة جن ؼحد اٟكا : 

، واكن ٔآدًحا حنوَّي " تًَس َة"جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض اٟكا ؼيَ، من ٔآُي  ٍىىن ٔآاب ؼحد اٟكا

.  ُػ 604ابرؽا فاضال، ثوضف مبراوش س ية 

ؤآًضا
(3)

، من وٗك طَحة جن "تًَس َة"اًضاؼر اًؾا٠ك اًرشًــ ٔآتو ا٢كؾايل ماخد جن حمفوظ جن مرؼي، من ٔآُي : 

واكن ٔآدًحًا ماُرًا صاؼرًا، ثوضف مبراوش س ية . ريض ٝك ؼيَ ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق

.  ُػ 604 ُػ ٔآو 603

 

ياك ؽَامء من ال اًعدًق ذُحوا ًالهدًس طَحًا ٌَؾ١ك، مهنم من تلي  ا، ومهنم من رحي ؼهنا، وذمن رحي  ُو

: هذهر

اتج اٗكٍن اًرشٌيش
(4)

 اًؾا٠ك ا٢كخعوف ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن خَــ اًلر  اًخظي اًحىري :

ابًلرب من " سال"وٗك ضف . اًعدًلي، ٔآتو اًؾحاس اتج اٗكٍن اًرشٌيش اًسَوي، اًيتوي اًعوضف ا٢كاًًك

جرع ضف ؽ١ك اًالكم .  م، ووضبٔ مبراوش، وكرٔآ  ا وتفاس وألهدًس1185/ ُػ581اب٢كقرب س ية " اًرابط"

ام ثعوف ؽَل ًد صِاب اٗكٍن ٔآيب حفط . ؤآظول اًفلَ، وجح فبٔخذ ؼن ؽَامء تقداد ومُص وفرُي

مبُص " اًفِوم"اس خلر ضف . ٔآهوار اًرسا ر وزسا ر ألهوار: اًسِروردي، واص هتر تلعَدة هل ضف اًخعوف امسِا

.  ُػ 643، وكِي تي ثوضف ضف مٌخعــ ظفر س ية  م 1243/ ُػ641ومات  ا ضف رتَػ ألول س ية 

س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة
(5)

 ُؼرف س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة اًحىري اًعدًلي ابَّٕلهخلال اًىثري ضف :

، ٔآخذ ؼن ؽَامهئا، ورحػ ٕا  فاس ( م1492/  ُػ898)طَة اًؾ١ك، اكن ضف ـرانطة ابٔلهدًس كدي اًيىدة 

حِر ٔآكام  ا، مث اكن س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة ٕاماما اب٢كسجد اًؾخَق، حِر ىزل تلُص اًودافري ؼيد 

 ُػ 946كدومَ من مراوش ضف تداًة اًلرن اًؾا  اًِبري، فذو  ٕامامة ا٢كسجد اًؾخَق واًخؾَمي تَ، ثوضف س ية 

. اب٢كقرب" تين وهَــ"تلًرة 

                                                 
 259/ 1و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ   (1)

 155/ 4 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً رَّحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 90/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش   (2)

 276/ 3 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 134/ 1 ؛  طلفش حٌمخىَ 209/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش   (3)

 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ 94/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 144/ 3 ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 76/ 2 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 219/ 1ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  4)

 146-143/ 2ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 

 22-19أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش ٌّلّي حرٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ   (5)



- 186-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًحاب اًثاًر 

 

 مضاُري ؤآؽالم من سالٌك ٔآيب جىر اًعدًق

 
 (من اًلرن ألول ٕا  اًلرن آكامس ؼرش اًِبري )
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 (اًلرن ألول  )

 

ٔآتو جىر اًعدًق
(1)

: 

ؼامثن جن ؽامر جن معرو : ؼحد اٟكا جن ٔآىب دفافة، وامسَ: س َدان ٔآتو جىر اًعدًق رىض اٟكا ؼيَ، وامسَ

اًس َال جن وؾة جن سؾد جن ثمي جن مرة جن وؾة جن ًؤي جن فاًة جن فِر جن ماٛك جن اًيرض جن نياهة جن 

خزمية جن مدرنة جن ٕاًَاس جن مرض جن ىزار جن مؾّد جن ؽدانن اًؾدانِن ا٢كرُضي اًىٌاِن اًلر  اًخظي، من 

َخلي وسة ٔآيب جىر اًعدًق مػ وسة س َدان رسول . ذًرة ٕاسامؼَي اٙكتَح جن ٕاجراُمي آكََي ؽَهيام اًسالم ًو

و ٔآيخ " الكب جن مرة: "جفد رسول ٝك" مرة جن وؾة"ٝك ضف اّكد اًسادس  خد ٔآيب جىر " ثمي جن مرة"ُو

. اًعدًق

تًت خصر جن ؽامر جن وؾة جن سؾد جن ثمي جن مرة - وكِي ًََل - عم ٔآم آكري سَمى : واٗكة ٔآيب جىر اًعدًق

. اًلرص َة اًخظَة، وعم حصاتَة ريض ٝك ؼهنا، وعم اتية مع ٔآتََ 

و ٔآول من ٔآس١ك من اًرخال، واكن  حصة ٔآتو جىر اًعدًق رسول اٟكا ظَّل اٟكا ؽَََ وس١ك كدي اًحؾثة ، ُو

ؼخَق، ٔكاهل وؼخاكة وهجَ، وكِي ٔلن وس حَ َّل ًوخد فَِ صئ ًؾاب تَ، ٔآو ٔلهَ اكن هل ٔآخوان ًلال : ًلال هل

ؼخَق، والٓخر مؾخق، زفات ؼخَق كدهل فسمى ابمسَ ،وكِي ٕامنا مسي ؼخَلا ٔلن رسول ٝك ظَل ٝك : ٔلحدُام

وؼن ؽائضة ريض ٝك ؼهنا". ٔآهت ؼخَق ٝك من اًيار: "ؽَََ وس١ك كال هل
(2)

ٔآن ٔآاب جىر دخي ؽَل رسول : 

  .زفن ًومئذ مسى ؼخَلاً " ٔآهت ؼخَق من اًيار"ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فلال هل 

وكِي نىن تبئب جىر َّلتخاكٍر آكعال إكَدة، ومسى ظدًلا ٢كحادرثَ ٕا  ثعدًق رسول اٟكا ظَّل اٟكا ؽَََ وس١ك 

ضف لك ما خاء تَ، ًوخعدًلَ هل ضف خرب إَّلزساء، كاًت ؽائضة ريض ٝك ؼهنا
3
٢كا ٔآزسي ابًييب ظَل ٝك ؽَََ : 

وس١ك ٕا  ا٢كسجد ألكىص ٔآظحح ًخحدث اًياس تذٛك، فارثد انس زفن اكن آٓمٌوا تَ وظدكوٍ، ومسؾوا تذٛك 

ٔآو : ُي ٛك ٕا  ظاحدم ٍزمع ٔآهَ ٔآزسي تَ اٌٍََك ٕا  تُت ا٢كلدس، كال: ٕا  ٔآيب جىر ريض ٝك ؼيَ، فلاًوا

ٔآو ثعدكَ ٔآهَ ذُة اٌٍََك ٕا  تُت ا٢كلدس : ًنئ اكن كال ذٛك ًلد ظدق، كاًوا: هؾم، كال: كال ذٛك؟ كاًوا

هؾم، ٕاِن ٔلظدكَ فامي ُو ٔآتؾد من ذٛك ٔآظدكَ خبرب اًسامء ضف فدوة ٔآو روحة، : وخاء كدي ٔآن ًعحح؟ كال

 .فٚكٛك مسي ٔآتو جىر اًعدًق 

: وكال ٔآتو حمبن اًثلفي

سواك ٌسمى ابمسَ فري مٌىر ... ومسَت ظدًلا ولك رماحر 

ونيت خَُسًا ضف اًؾٌرش ا٢كضِر ... س حلت ٕا  الاسالم وٝك صاُد 

 

                                                 
 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد 310/ 3 ؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 25/ 1 ؛ ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ 963/ 3ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد   (1)

 ؛ طٍم١ق 199/ 2 ؛ طخ٠ٍن حٌو١ّْ فٟ أكٛحي أٔفْ حٌٕف١ْ 89/ 1 ؛ ٛفش حٌٜفٛس 121/ 12 ؛ ؿخِغ ح٤ٛٛي 274-269/ 1حٌم١١َٗٓ 

 ؛ حٌـَٛ٘س فٟ ٔٔذ حٌٕزٟ 164/ 17؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 59/ 2  ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 74/ 1فَٙٛ أً٘ ح٤ػَ 

 ؛ ٌٛحِغ ح٤ٔٙخٍ 8/ 19؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 13/ 1 ؛ أرٛرىَ حٌٜي٠ك حٚي حٌوٍفخء حٌَحٗي٠ٓ ص ١ٗلخ 105/ 2ٚأٛلخرٗ حٌؼَ٘س 

 ؛ ح٦َٔ٘حف ٍٚفغ ح١٠ٌك 154/ 1 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 124/ 4 ؛ فظق حٌّغ١غ رَ٘ف أٌف١ش حٌلي٠غ 314-313/ 2حٌز١ٙش 

/ 5 ؛ حٌزيء ٚحٌظخ٠ٍن 240/ 1 ؛ أػ٩َ حٌٕزٛس ٌٍّخٍٚىٞ 133/ 1؛ ف٠خثً حٌٜلخرش ٤كّي رٓ كٕزً 18/ 1فٟ ١َٓس أرٟ رىَ حٌٜي٠ك 

 311/ 2 ؛ ٌٛحِغ ح٤ٔٛحٍ حٌز١ٙش 31/ 1 ؛ طخ٠ٍن حٌوٍفخء 657/ 1 ؛ حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن 56/ 4 ؛ حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 167

 16/ 1 ؛ حٌىٕٝ ٚح٤ّٓخء ٌٍي٨ٚرٟ 53/ 1حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ   (2)

 65/ 3 حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ 3
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و ٔآظقر مٌَ س يًا تثالث س يوات واكن ٍىرث  اكن ريض ٝك ؼيَ ظدًلًا ًرسول ٝك كدي اًحؾثة ُو

ـض َاهَ ضف مزنهل وحمادزخَ، فَام ٔآس١ك آٓزر اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ضف هُص دٍن ٝك ثؾا  تيفسَ وماهل؛ واكن 

ى )كال ثؾا  . هل ٢كا ٔآس١ك ٔآرتؾون ٔآًــ درضم ٔآهفلِا ضف سخِي ٝك مػ ما هسة من اًخجارة ِ َبياهُبَا اْلٔثْلَى اٙكا َُ َوس َ

َزى ٍُ ِمْن ِهْؾَمة جُتْ َّكا َوَما َلََحٍد ِؼُيَد لد كال ا٢كفرسون ٔآن ا٢كؾين ضف الًٓة ُو17: اٌََي  (ًُْوىِت َماهَلُ ًزََتَ ٔآتو :  ، ًو

جىر اًعدًق
(1)

 .

ورد ضف اًخوارة ضف سفر ا٢كزامري، ضف ا٢كزمور اًثاِن واًس حؾون كطؾة جضري ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق وٕا  

ذا ما خاء اب٢كزمور ٌرشق ضف ٔآَّيمَ اًعدًق ونرثة اًسالم ٕا  ٔآن  ) :مدى اهدضار اًسالم ضف ؼُصٍ ، ُو

ٔآمامَ جتثو ٔآُي اًرًبة، ؤآؽداؤٍ * وميٜك من اًحتر ٕا  اًحتر، ومن اٍهنر ٕا  ٔآكايص ألرض * ًضمحي اًلمر 

ِذا اًلول ا٢كذهور ابًخوراة صاُد اترخيي ًفِد توحود ذهر َّليب جىر اًعدًق ضف نخة (ًَتسون اً اب  ، ًو

ٔآُي اًىذاب، فلد روى ؼحد ٝك جن مسؾود ؼن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام ٔآهَ كال
(2)

خرحت ٕا  ): 

اٍظن ضف جتارة كدي مدؾر اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فزًنت ؽَل ص َ  من ألزد
(3)

 ؽا٠ك كد كرٔآ اًىذة وحوى 

ؽَام نثريا ؤآىت ؽَََ من اًسن زالمثائة وجسؾون س ية كال فذبٔمَين وكال ٔآحس حم حرمِا فلَت هؾم ٔآان من ٔآُي 

ٔآان ؼحد ٝك جن ؼامثن جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن " ثمي جن مرة"اْكرم كال ٔآحس حم حظَا كَت هؾم ٔآان من 

سؾد جن ثمي ، كال تلِت يل فِم واحدة كَت ما عم كال اوضــ يل ؼن تطيم كَت َّل ٔآفؾي ٔآو ختربِن ٠ك 

ذاك ، كال ٕاِن ٔآخد ضف اًؾ١ك اًعتَح اًعادق ٔآن هخِا ًحؾر من اْكرم ًؾاوهَ ؽَل ٔآمٍر فىت ووِي ، ٔآما اًفىت 

خفواض مغرات ووضاف مؾضالت ، ؤآما اًىِي فبٔتَغ حنَــ ؽَل تطيَ صامة وؽَل خفذٍ اًُرسى ؽالمة فال 

ؽََم ٔآن حًرين ما خفي ؽيل ، كال فىضفت هل ؼن تطين فرٔآى صامة سوداء فوق زسيت فلال ُو ٔآهت ورب 

اًىؾحة وٕاِن مذلدم ٕاًَم ضف ٔآمر فاحذٍر فلَت وما ُو فلال ٕاَّيك وا٢كَي ؼن اًِدى ومتسم ابًطًرلة ا٢كثَل 

وخــ ٝك فامي ٔآؼطاك وخوٛك، كال ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ فلضُت ابٍظن ٔآريب مث ٔآثُت اًض َ  ٔلودؽَ فلال 

. اُػ (ٔآحامي ٔآهت مين ٔآتَاات ٕا  ذٛك اًييب فلَت هؾم فبٔوضبٔ ًلول صؾرا طوًي

 

اكن ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ من رؤساء كٌرش ضف اّكاََُة حمححا فهيم مؤًفًا هلم واكهت ٕاًََ ألص ياق ضف 

اّكاََُة
(4)

، اكن ٕاذا محي صُئا من اٗكَّيت ٔآو ا٢كقارم ظدكذَ كٌرش ؤآمضوا حامًخَ وحامٌك من كام مؾَ ؽَل 

                                                 
 ؛ ُحى ح١ٌَّٔ 196/ 1 ؛  حٌظٔظَٞ 240/ 6 ؛ حٌّٔؼخٟٔ 264/ 5 ؛  حٌزغٛٞ ١ حك١خء حٌظَحع 407/ 8حرٓ وؼ١َ ١ حٌؼ١ٍّش : طفخ١َٓ(  1)

 600/ 5 ؛ حٌؼؼخٌزٟ 455/ 4

 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 52/ 1 ؛  حٌوٜخثٚ حٌىزَٜ 31/ 30 ؛  طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 310/ 3أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش (  2)

 33/ 1 ؛  حٌّٜزخف ح٠ٌّٟ فٟ وظخد حٌٕزٟ ح٤ِٟ ٍٍٚٓٗ اٌٝ ٍِٛن ح٤ٍٝ ِٓ ػَرٟ ٚػـّٟ ٨رٓ كي٠يس 145/ 16

لز١ٍش ػَر١ش وز١َس ِٓ رٕٟ و٩ْٙ ِٓ رٕٟ للطخْ ؛ طٕظَ٘ حٌمز١ٍش رخ١ٌّٓ ٚحٌلـخُ ٚحٌ٘خَ ٚغ١َ٘خ ؛ ِٚٓ رطُٛٔٙ ح٤ّٚ : ح٤ُى(  3)

 ٚحٌوٍِؽ ٚغٔخْ

ٚك١ٓ ٠مَٛ أكي ح٤ؿٛحى ريفغ حٌي٠خص أٚ . ٟٚ٘ طلًّ حٌي٠خص ٚحٌّغخٍَ؛ ٚوخٔض ح٤ٕٗخق ِٓ أٍِٛ حٌم٠خء ػٕي ل٠َٖ: ح٤ٕٗخق(  4)

حٌّغخٍَ ػٓ أً٘ حٌمخطً أٚ حٌـخٟٔ؛ فبٔٗ لي ٨ ٠ميٍ ػٍٝ ىفغ وخًِ حٌغَحِش أٚ حٌي٠ش؛ فىخْ ٠طٍذ ِٓ لز١ٍظٗ ِٔخػيطٗ فٟ اوّخي ػيس حٌي٠ش أٚ 

رخ٤ٕٗخق؛ ٚوخٔض ٌزٕٟ ط١ُ ِّٙش ح٤ٕٗخق؛ ١ٌلظٍّٛح رٙخ ى٠ش ِٓ ٨ ٠ٔظط١غ ىفغ حٌي٠ش؛ ٚوخْ أرٛرىَ : حٌغََ؛ ٠ّٚٔٝ ٌ٘ ح٤َِ ك١ٕجٌ

حٌٜي٠ك ٘ٛ ِٓ حٔظٙض ا١ٌٗ ٍثخٓش ح٤ٕٗخق ُِٓ حٌزؼؼش حٌٕز٠ٛش؛ ٚوخْ أرٛرىَ اْ حكظًّ ى٠ش لَٛ أٚ ٟٗء ِٓ حٌيِخء فبْ ل٠َٖ وخٔض 

ٚوٕض ل٠َٖ طفظوَ رّىَِش ح٤ٕٗخق ػٍٝ ٓخثَ . ط٠ّٟ كّخٌظٗ ٚكّخٌش ِٓ لخَ ِؼٗ؛ ٚطؼ١ٕٗ ػٍٝ كّخٌظٗ؛ ٚاْ حكظٍّٙخ غ١َٖ هٌٌٖٛ

أّخ ٟ٘ ح٦رً حٌظٟ طؼطٝ ٠ُخىس : ٚل١ً. ح٤ٕٗخق ٟ٘ ِخ ىْٚ حٌي٠ش؛ ٠ٚ٘ظَن أوؼَ ِٓ ٍؿً فٟ كٍّٙخ ٚل٠خء٘خ ػٓ أٍ٘ٙخ: ٚل١ً. حٌٕخّ

.  ػٓ حٌي٠خص

ٟ٘ حٌي٠ش حٌّظؼٍمش رخٌغََ ٚحٌـَحكخص؛ ٚ٘ٛ ىْٚ حٌي٠ش حٌىخٍِش؛ ٚوخْ أً٘ حٌمخطً ٠يفؼْٛ حٌي٠ش حٌىخٍِش؛ : ٚه٩ٛش ِخ ٔٔظٕظـٗ ػٓ ح٤ٕٗخق

ِٚخ ُحى ػٓ ًٌه ِٓ ِغخٍَ ِظؼٍمش رـَحكخص فٟٙ ِخ طّٔٝ رخ٤ٕٗخق؛ ٚوخْ ٠ٔخُ٘ فٟ حكظّخٌٙخ أؿٛحى حٌٕخّ ٚأػ١خُٔٙ؛ ٚوخْ أرٛرىَ 

حٌٜي٠ك اْ حكظًّ ٟٗء ِٓ ح٤ٕٗخق فبْ ل٠َٖ وخٔض طّٜيلٗ ٚط٠ّٟ كّخٌظٗ ٚكّخٌش ِٓ أػخٔٗ؛ ٚطؼ١ٕٗ أ٠٠خ ػٍٝ ىفؼٙخ؛ ٚاْ حكظٍّٙخ 

 ؛ ح٦ٓظ١ؼخد 182/ 1 ؛ طخ٠ٍن حٌؼَد حٌمي٠ُ 272/ 10حٌّفًٜ فٟ طخ٠ٍن حٌؼَد لزً ح٩ٓ٦َ : ٠ٌٍِّي حٔظَ. غ١َٖ وٕض طوٌٌٗ ٨ٚ طّٜيلٗ
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فَام خاء إَّلسالم س حق ٕاًََ ؤآس١ك ؽَل ًدٍ حامؽة ٤كحهتم هل . ٕاحامتًِا؛ وٕان احمتَِا فرٍي خذًٍو و٠ك ًعدكٍو

كال اًضؾيب. ومَِِم ٕاًََ، حىت ٔآهَ ٔآس١ك ؽَل ًدٍ مخسة من اًؾرشة ا٢كخرشٍن ابّكية
(1)

سبًٔت اجن ؼحاس من : 

: ٔآول من ٔآس١ك؟ كال ٔآتو جىر؛ ٔآما مسؾت كول حسان

فاذهر ٔآخاك ٔآاب جىر مبا فؾال ... ٕاذا ثذهرت دسوًا من ٔآيخ زلة 

تؾد اًييب ؤآوفاُا مبا محال ... خري اًرًبة ٔآثلاُا ؤآؽدًِا 

ؤآول اًياس كدما ظدق اًرسال ... واًثاِن اًخايل ا٤كمود مضِدٍ 

 

اكن ٔآتوجىر اًعدًق ٔآؽ١ك اًؾرب تبٔوساب كٌرش وما اكن فهيا من خري و ، واكن اتحرا ذا  روة 

كال اجن احساق. طائٍك وهرميًا حسن ا٣كاًسة؛ ؽا٢كًا تخؾحري اًرؤَّي، و٢كا ٔآس١ك حؾي ًدؼو اًياس ٕا  إَّلسالم
(2)

 :

تَقين ٔآن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كال ما دؼوت ٔآحدًا ٕا  إَّلسالم ٕاَّل اكهت ؼيدٍ هحوة وهغر وحردد ٕاَّلما )

. اُػ (ما ؽ١ك ؼيَ حني ذهرثَ هل ٔآي ٔآهَ ابدر تَ- ريض ٝك ؼيَ - اكن من ٔآيب جىر 

و٢كا ٔآص خد ٔآذى نفار كٌرش ٠ك هياحر ٕا  . اكن ٔآتو جىر مبزنٌك اًوزٍر من رسول ٝك فاكن ٌضاورٍ ضف ٔآمورٍ َكِا

احر مؾَ ٕا  ا٢كدًية اتراك ؼَاهل ؤآوَّلدٍ  اْكخضة مػ ا٢كِاحٍرن تي تلي مػ رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ُو

نا ٝك َمَؾيَا)كال ٝك ثؾا  . ؤآكام مؾَ ضف اًقار زالزة ٔآَّيم
ِ
َزْن ا َِ ََّل ََتْ ًَِعاِحد ذ ًَُلوُل 

ِ
ذ طُمَا ضِف اًْقَاِر ا

ِ
 (ََثىِنَ ٔآزْينَْي ا

 . 40: اًخوتة 

و انمئ فبًٔلغَ، وكال هل رسول ٝك ظَل  و٢كا اكهت اًِبرة خاء رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٕا  ٔآيب جىر ُو

فَلد رٔآًت ٔآاب جىر ًحًك من اًفرح مث خرخا حىت دخال : كاًت ؽائضة. ٝك ؽَََ وس١ك كد ٔآذن يل ضف آكروج

ْذ طُمَا ضِف ): كال ثؾا . اًقار فبٔكاما فَِ زالزة ٔآَّيم
ِ
ٍَن َنفُروا ََثىِنَ ٔآزْينَِي ا ِ َُ اٙكا ْذ َآْخَرَخ

ِ
ٍُ ٝك ا ٍُ فَلَْد هََُصَ َّلا ثَْيُُصُ

ِ
ا

نا ٝك َمَؾيَا
ِ
َِ ََّلََتَزْن ا ًَِعاِحِد ْذ ًَُلوُل 

ِ
وكد دًت ُذٍ الًٓة ؽَل فضٍَك ٔآيب جىر ٔلن رسول  . 40:اًخوتة (اًْقَاِر ا

لد مّساٍ ٝك ثؾا  وكال . َثِن ازيني: ٝك ًوَّل زلذَ اًخامة تبئب جىر ٢كا ظاحدَ ضف صمرثَ و٢كا اخذعَ  ذا، ًو

اًضؾيب ؼن ُذٍ ألًة
(3)

 . ٕاَّل ٔآاب جىر ريض ٝك ؼيَ- ضف ُذٍ الًٓة  - ؽاثة ٝك ؼز وخي ٔآُي ألرض مجَؾا: 

ثين ؽَََ ضف وهجَ، واس خخَفَ ضف اًعالة واكن  ؾرف ٔآحصاتَ ماكهَ ًو اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٍىرمَ وجيهل ًو

وصِد مػ رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك تدرًا ؤآحدًا وآكيدق وتَؾة اًرضوان ابْكدًخِة وخِرب وفذح مىة 

 .وحٌَيا واًطائــ وثحوك وجحة اًوداع

كال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك
(4)

ودفػ ٔآتو جىر ؼلدة ". ًو نيت مذخذا خََال َّلختذت ٔآاب جىر خََال: "

و ًعيل ؼيد اًىؾحة خٌلا صدًدًا،  جن ٔآيب مؾَ  ؼن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٢كا خٌق رسول ٝك ُو

ِّنُكْ  )َّي كوم: وكال ٌَاِت ِمْن َرج ِّ ُ َوكَْد َخاَءمُكْ اِبًَْحُ َ اٟكا  .  28: فافر (َآثَْلُذَُوَن َرُخاًل َآْن ًَُلوَل َريّبِ

                                                                                                                                            
 ؛ أٓٛحق حٌؼَد فٟ 79/ 1 ؛ ح٠ٌَخٝ ح٠ٌَٕس فٟ ِٕخلذ حٌؼَ٘س 149/ 4 ؛ ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 966/ 3فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد 

 513/ 1 ؛ ِـًّ حٌٍغش ٨رٓ فخٍّ 496/ 1 ؛ حٌّؼـُ ح٢١ٌٓٛ 111/ 1حٌـخ١ٍ٘ش ٚح٩ٓ٦َ 

حٌٕ٘ك ٘ٛ ِخ ىْٚ : ٚ٘ٛ ِخ ٨ ُوخس ف١ٗ؛ اِخ ٌؼيَ رٍٛغٗ حٌٕٜخد؛ أٚ ٌٛلٛػٗ ر١ٓ ف٠٠َظ١ٓ؛ ٚل١ً: ٥ٌٕٚٗخق ِؼٕٝ آهَ ٌغٛٞ ٚفمٟٙ

ح٤ٕٗخق طوظٚ رخ٦رً فم٢؛ ٚح٤ٚلخٙ طوظٚ : ٚلخي حٌزؼٞ. حٌف٠٠َش؛ ٚ٘ٛ ِخ وخْ ألً ِٓ هّْ ِٓ ح٦رً؛ ٚألً ِٓ ػ٩ػ١ٓ ِٓ حٌزمَ

 .رخٌزمَ ٚحٌغُٕ

 43/ 9 ؛ ِـّغ حٌِٚحثي ١ٌٍٙؼّٟ 89/ 12 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 133/ 1ف٠خثً حٌٜلخرش ٤كّي حرٓ كٕزً (  1)

 139/ ١ٓ1َس حرٓ حٓلك (  2)

 349/ 2 ؛  طف١َٔ حٌزغٛٞ  ١ اك١خء حٌظَحع 496/ 2حٌظف١َٔ ح٢١ٌٓٛ ٌٍٛحكيٞ (  3)

 ؛ 247/ 1 ؛ ِٕٔي أرٟ ىحٚى حٌط١خٌٟٔ 217/ 1 ؛ ِٕٔي رٓ أرٟ ١ٗزش 417/ 7 ؛  ِٕٔي أكّي ١ حٌَٓخٌش 1855/ 4ٛل١ق ٍُِٔ   (4)

 105/ 10 ؛  حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 272/ 15ٛل١ق حرٓ كزخْ 
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واكن ٔآتو جىر ٕاذا ُمِدح كال. تالل وؽامر جن فِرية: ؤآؼخق ٔآتو جىر س حؾة اكهوا ًؾذتون ضف ٝك ثؾا  مهنم
(1)

 :

اٌَِم ٔآهت ٔآؽ١ك يب من هفيس ؤآان ٔآؽ١ك تيفيس مهنم، اٌَِم احؾَين خريًا ذما ًغيون ؤآـفر يل ما َّل ًؾَمون وَّل "

ذا من ثواضؾَ ريض ٝك ؼيَ" ثؤاخذِن مبا ًلوًون .  ُو

 

كال معر ريض ٝك ؼيَ
(2)

ٔآمران رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآن هخعدق ووافق ذٛك ماًَّل ؼيدي فلَت ): 

ما ٔآتلِت ٔلُٜك؟ كَت مثهل، وخاء ٔآتو جىر جك ما : فلال. اًَوم ٔآس حق ٔآاب جىر ٔآن س حلذَ جفئت تيعــ مايل

. اُػ (كَت َّل ٔآس حلَ ٕا   ء ٔآتداً . كال ٔآتلِت هلم ٝك ورسوهل. ؼيدٍ فلال َّي ٔآاب جىر ما ٔآتلِت ٔلُٜك

واكن ٔآتو جىر رخال ٔآتَغ حنَفًا خفِــ اًؾارضني ٔآحىن، مؾروق اًوخَ، فا ر اًؾَيني، انئت اّكهبة، ؽاري 

خيضة ابْكياء واًىمت واكن ٔآول من ٔآس١ك من اًرخال ؤآس١ك ٔآتواٍ، هل ًوواٗكًَ ووٗكٍ حصحة ريض ٝك . ألصاحػ

"ٔآخِــ تين ثمي"ؼهنم ، واكن ًَلة تػ 
(3)

. ، وآكَــ ُو ٔآن حىون ٕاحدى ؼًََِ زركاء وألخرى سوداء 

حدًثا ٍروي تؾضًا من كعط دساؼخَ، حِر روى ؼن " مس يد اًزبار"فلد خاء ضف : ٔآما ؼن دساؽة اًعدًق

ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ ٔآهَ خطة ذات مرة فلال
(4)

ٔآهت : َّي ٔآهيا اًياس من ٔآدسػ اًياس؟ فلاًوا): 

ٔآما ٕاِن ما ابرزِن ٔآحد ٕاَّل اهخعفت مٌَ، ًوىن ُو ٔآتو جىر، ٕاان حؾَيا ًرسول ٝك ظَل : فلال. َّي ٔآمري ا٢كؤمٌني

من ٍىون مػ رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ًئال هيوي ٕاًََ ٔآحد من ا٢كرشنني؟ : ٝك ؽَََ وس١ك ؼٌرضا فلَيا

فو ٝك ما دان مٌا ٔآحد ٕاَّل ٔآتو جىر صاُرا ابًس َــ ؽَل رٔآس رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك َّل هيوي ٕاًََ 

لد رٔآًت رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؤآخذثَ كٌرش، فِذا : كال. فِذا ٔآدسػ اًياس. ٔآحد ٕاَّل ٔآُوى ٕاًََ ًو

لوًون ذا ًخَخهل ، ًو ٔآهت حؾَت الًِٓة ٕاًِا واحدا، فو ٝك ما دان مٌا ٔآحد ٕاَّل ٔآتو جىر ًرضب :  ادٍ، ُو

و ًلول خَخي ُذا، ُو َنك: وجياُد ُذا ًو مث رفػ ؽيل جردة اكهت ؽَََ فدىك .ٔآثلذَون رخال ٔآن ًلول ريب ٝك! ًو

فو ٝك : ٔآمؤمن آٓل فرؼون خري ٔآم ُو؟ فسىت اًلوم، فلال ؽَل: ٔآوضدمك ٝك: حىت اخضَت ْكَخَ مث كال

ذا رخي ٔآؽَن ٕامياهَ  . ًساؽة من ٔآيب جىر خري من ميء ألرض من مؤمن آٓل فرؼون، ذاك رخي ٍىمت ٕامياهَ، ُو

. اُػ (فِذٍ خعوظَة ٌَعدًق، حِر ُو مػ اًرسول ضف اًؾٌرش، نام اكن مؾَ ضف اًقار ريض ٝك ؼيَ ؤآرضاٍ

ذا ًخضح خََا ضف  لد اكن ٔآتو جىر اًعدًق حمحا ٔلُهل وؼضريثَ ٔآصد اْكة، فاكن  ة آكري ًلومَ نثريا ُو ًو

ًوم ٔآحد؛ حِامن وخد رخال ًياضي ؼن رسول ٝك ٔآصد اًيضال فدؼى ٝك ان ٍىون ذاك اًرخي طَحة جن 

و اجن معَ  طَحة جن ؼحَد "ؼحَد ٝك، ًىون اًعدًق ٠ك ًدرك ُذٍ ا٢كيلدة فبٔحة ٔآن ًياًِا ٔآكرب اًياس هل ُو

فاكن نام دؼى، وذهر ُذٍ اْكادزة اجن نثري ضف ثفسرٍي وفرٍي فدؼى ٝك ٔآن ٍىون ُو، " ٝك جن ؼامثن اًخظي

من اًؾَامء
(5)

فؾن ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، ٔآَنا كاًت. 
(6)

اكن ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ، ٕاذا ذهر ًوم ): 

نيت ٔآول من فاء ًوم ٔآحد، فرٔآًت رخال ًلاثي مػ رسول : ٔآحد كال ذاك ًوم َكَ ًطَحة، مث ٔآوضبٔ  دث كال

                                                 
 ؛ َُ٘ ح٤ىحد ٚػَّ 97/ 5 ؛ ٍر١غ ح٤رَحٍ ٜٚٔٛٙ ح٤ه١خٍ 190/ 2 ؛ ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص 221/ 3أٓي حٌغخرش ١ حٌفىَ (  1)

 70/ 1ح٤ٌزخد 

 ؛ 263/ 1 ؛ ِٕٔي حٌفخٍٚق ٦رٓ وؼ١َ 129/ 2 ؛ ٕٓٓ أرٟ ىحٚى 1033/ 2 ؛  ٕٓٓ حٌيحٍِٟ 56/ 6ٕٓٓ حٌظٌَِٞ ص ر٘خٍ (  2)
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ٍىون : هن طَحة، حِر فاثين ما فاثين، فلَت: محَة فلال فلَت: ؤآراٍ كال- ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك دوهَ 

 .اُػ (رخال من كوسم ٔآحة ٕايل

ٍُ ): وؼن كوهل ثؾا   ًًِحا حَْرَضا َي َظا يا َوَآْن َآمْعَ ايِت َآهَْؾْمَت ؽيََلا َوؽَََل َواِٗكَ كَاَل َرّبِ َآْوِزْؼيِن َآْن َآْصُىَر ِهْؾَمخََم اً

َِِمنَي  ِّنِ ِمَن اًُْمْس
ِ
َم َوا َْ َ ً

ِ
ِّنِ ثُخُْت ا

ِ
ايِت ا َِْح يِل ضِف ُذّرًِ  ، كِي ٔآَنا ىًزت شف ٔآىب جىر 15: سورة ألحلاف (َوَآْظ

وكِي ٠ك ٍىن ٔآحد من اًعحاتة من ا٢كِاحٍرن . ؤآتََ ٔآاب دفافة ؤآّمَ ٔآّم آكري، وشف ٔآوَّلدٍ واس خجاتة دؽائَ فهيم

و كول اجن ؼحاس والاهعار ٔآس١ك ُو وواٗكٍ وتيٍو وتياثَ فري ٔآىب جىر، ُو
(1)

 .

رمحة اًعّدًق تلاثي اتيَ 
(2)

صارك ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام ضف حعار اًطائــ مػ س َدان : 

ا ضف ؼِد خالفة ٔآتََ ٔآيب  رسول ٝك تؾد اهُصافِم من ـزوة حٌني، فبٔظاتَ سِم ِبراحة هحرية، مات ؽَل ٔآ ُر

جىر اًعدًق، مث تؾد موثَ كدم وفد كدٍَك زلِــ حني ٕاسالرمم ٕا  خََفة ا٢كسَمني ٔآيب جىر اًعدًق، فسبٔل ٔآتو 

جىر اًعدًق وفد زلِــ ؼن ظاحة اًسِم اٙكي كُذي تَ وٗكٍ، فبٔخاب ٔآحدضم ٔآهَ ظاحدَ فلال اًعدًق ًلاثي 

،  مد !!س ححان ٝك : ، كَت(إكد ٞك ٔآن ٔآهرمَ تَدك فدخي اّكية، و٠ك هييم تَدٍ فذدخي اًيار): وٗكٍ

اًعدًق رتَ ٔآن ٔآهلذ ٝك كاثي وٗكٍ من اًيار ف١ك ٍىن ُو ا٢كلذول ؽَل ًد ٕاتيَ، ًوىن من كُذي ُو اجن اًعدًق 

 .اتٞك ٕاهَ ٗكرس ؼغمي من دروس اًرمحة. فدخي اّكية، ؤآس١ك تؾدُا كاثهل

فؾن اًلامس جن محمد، ٔآهَ كال
(3)

رسم ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر ريض ٝك ؼهنام ثسِم ًوم اًطائــ، فاهخلضت تَ : 

فلدم ؽَََ وفد زلِــ و٠ك ٍزل : تؾد وفاة رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك تبٔرتؾني ًٍَك زفات، فذهر كعخَ، كال

ُي ًؾرف ُذا اًسِم مٌنك ٔآحد؟ فلال سؾَد جن ؼحَد ٔآخو تين : ذٛك اًسِم ؼيدٍ، فبٔخرج ٕاٍهيم، فلال

فٕان ُذا اًسِم : " فلال ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ. ُذا سِم ٔآان جًرخَ ورص خَ وؼلدخَ، ؤآان رمِت تَ: اًؾجالن

 ." اٙكي كذي ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر فإكد ٞك اٙكي ٔآهرمَ تَدك و٠ك هييم تَدٍ، فٕاهَ ٔآوسػ ًىام

معر وؼامثن وؽيل وؼحد اًرمحن جن ؼوف : وروى ؼيَ. روى ٔآتوجىر اًعدًق ؼن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

واس خخَفَ اًييب . واجن مسؾود واجن معر واجن ؼحاس وحذًفة وزًد جن َثتت وفريضم ريض ٝك ؼهنم ٔآمجؾني

ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؽَل اًعالة ابًياس ضف مرض موثَ، فداًؾَ ا٢كسَمون تؾد وفات اًييب ضف سلِفة تىن 

وارثدت اًؾرب، فلام تلذال ٔآُي اًردة حىت اس خلر . ساؽدة، مث توًػ تَؾة اًؾامة ًوم اًثالَثء فد ذٛك اًَوم

ٔآتو "وجح . تعيؾاء" ألسود جن وؾة اًؾًيسّ "، و"مس ََمة اًىذاب"إَّلسالم وزخت، وفذح اًاميمة، وكذي 

 من 13س ية " ٔآحٌادٍن" ُػ ، مث ظدر ٕا  ا٢كدًية، فدؾر اّكَوش ٕا  اًضام، فاكهت 12ابًياس س ية " جىر

ذٍ ٠ك َتدث مػ ٔآحد من آكَفاء ٕاَّل ٔآاب جىر اًعدًق، ومىر ضف  اًِبرة، وثو  ٔآتو جىر آكالفة ؤآتٍو يح ُو

. س يدني وزالزة ٔآصِر وس حػ ًَايل: آكالفة س يدني وزالزة ٔآصِر ٕاَّل مخس ًَال، وكِي

ؤآؼلة ٔآتو جىر اًعّدًق رىض ٝك ؼيَ
(4)

كذٍَك تًت ؼحد : ؼحد ٝك جن ٔآىب جىر، ؤآسامء تًت ٔآىب جىر، ؤآرمام: 

. تىن ؽامر جن ًؤّي من كٌرش: اًؾزى جن ؼحد جن ٔآسؾد جن خاجر جن ماٛك جن ِحْسي جن ؽامر جن ًؤي، من

ٔآّم رومان تًت ؽامر جن ؼومير جن ؼحد مشس جن ؼخاب جن ٔآذًية جن سخِػ جن : وؼحد اًرمحن، وؽائضة، ؤآرمام

ٔآم رومان تًت ؽامر جن معرية جن ذُي جن دُامن جن اْكارث جن ـمن، من : دُامن جن اْكارث جن ـمن، وكِي

                                                 
 ؛ 15/ 22 ؛ طف١َٔ حٌطزَٞ 195/ 4؛ طف١َٔ حٌزغٛٞ ١ اك١خء حٌظَحع  (195؛ 16/192) ؛ طف١َٔ حٌم١َزٟ 668/ 1طف١َٔ حٌـ١ٌ٩ٓ (  1)

 12/ 9 ؛ طف١َٔ حٌؼؼٍزٟ 154/ 5طف١َٔ حٌّٔؼخٟٔ 

 543/ 3حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ (  2)

 553/ 10 ؛ وِٕحٌؼّخي 167/ 9حٌٕٔٓ حٌىزَٜ ٌٍز١ٙمٟ   (3)

 173/ 1حٌّؼخٍف ٦رٓ لظ١زش (  4)



- 192-  

 

 

واكهت ٔآم رومان َتت . مث من تين ماٛك جن نياهة-وكِي من اخوهتم تين فراس جن ـمن  - تىن اْكارث جن ـمن 

"  اًرّساة"من " ٔآتو اًّطفِي"فلدم . اًّطفِي جن ؼحد ٝك جن اْكارث: ؼحد ٝك جن اْكارث جن خسربة، فوٗكت هل

. مث مات فزتّوهجا ٔآتو جىر، فاكن اًّطفِي ٔآخا ؽائضة وؼحد اًرمحن ٔلرمام. ٔآم رومان: حفاًــ ٔآاب جىر، ومؾَ امرٔآثَ

. وحزوحت ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة من س َدان محمد ظي ٝك ؽَََ وس١ك واكهت ٔآحة وساءٍ ٕاًََ

ٔآسامء تًت معُس جن مؾد جن ثمي جن اْكارث جن وؾة جن ماٛك جن دفافة جن ؽامر : و محمد جن ٔآىب جىر، ؤآمَ

و خثؾم  ة اٟكا جن صِران جن ؼفرس جن حَــ جن ٔآفذي ُو جن رتَؾة جن ؽامر جن ماٛك جن ورس جن ُو

. آكثؾمَة

ري: ؤآم َكثوم تًت ٔآيب جىر، ؤآرما  جن ماٛك جن امريء اًلُس جن ماٛك حدَحة تًت خارخة جن ًزد جن ٔآيب ُز

، من تين اْكارث جن آكزرج من ألهعار، وعم ٔآخت سؾد جن اًرتَػ ٔلمَ، واكهت ألـر جن زؾَحة جن وؾة

وسبٔ حني ثوضف ٔآتو جىر، فوٗكت هل تؾد وفاثَ ٔآم َكثوم، وحزوهجا طَحة جن ؼحَد ٝك اًخظي ؤآجنة مهنا زهرَّي 

 .وؽائضة

 

من درر ما كاهل ٔآتو جىر اًعدًق
(1)

 :

.  ا٢كوت ٔآُون ذما تؾدٍ، ؤآصد ذما كدهل

.  ًُست مػ اًؾزاء معَحة، وَّل مػ اّكزع فائدة

.  اًحقى، واًيىر، وا٢كىر: زالث من هّن فَِ هّن ؽَََ

.  ٕان ٝك كرن وؽدٍ توؼَدٍ؛ ًَىون اًؾحد راـحا وراُحا

. ذل كوم ٔآس يدوا ٔآمرضم ٕا  امرٔآة

. ََّل ٍىوىَنا كوُٛكَ ًَْقوًا ضف ؼفو وََّل ؼلوتة وََّل جتؾي وؽدك دصاخًا ضف لك  ء

ِحلَ .  ٕاذا فاثََم خرٌي فبٔدرنَ، وٕان ٔآدروم   فَاس ْ

. ٕان ؽََم من ٝك ؼَوان حراك

ْة ٛك اْكَاة؛ كَاهَل ٓكاٗك جن اًوًَد حني تؾثَ ٕا  ٔآُي اًردة َُ .  اْحِرْص ؽَل ا٢كوت ثُو

.  رمح ٝك امرٔآ ٔآؽاَن ٔآخاٍ تيفسَ

.  َّي ُادَى اًطًرِق ُحْرَت فاًفْبر ٔآو اًَحْبرُ 

ضم تُْقضًا ٢كؾعَخَ .  ٔآْطَوُع اًياِس ٞك ٔآصدُّ

.  ٕان ٝك ٍََرى من ابطيم ما ٍََرى من عاُرك

ًَِّا هل ضم ثوً .  ٕان ٔآو  اًياِس ابٞك ٔآصدُّ

ََحَة اّكاََُة؛ فٕان ٝك ٔآتْقََضَِا ؤآتقغ ٔآَُِا ـِ .  ٕاَّيك و

.  نثرُي اًلوِل ًًُىِْس تؾُضَ تؾضا، وٕامنا ٛك ما ُوِؼَى ؼيم

.   َّل حىمت ا٢كسدضار خريًا فَُذْؤَت من ِكدي هفسم

َِْح هفَسم ًَْعَُْح ٛك اًياس  .  ٔآْظ

َك مػ ؽاََلهُذم فظرج ٔآمُرك  .  َّل جتؾي زسا
                                                 

 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ 451-450/ 2 ؛ ِـّغ ح٤ِؼخي 71-70/ 1َُ٘ ح٤ىحد ٚػَّ ح٤ٌزخد ٤رٟ حٓلك حٌلَٜٞ حٌم١َٚحٟٔ (  1)

 4/ 3ح٤ىد 
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. خرُي آكَْعَخني ٛك ٔآتْقَُضِام ٕاًَم

. ٕان ٝك ََّل ًلدي انفًٍك حىت ثَُؤداى فًرضة

َز اًَؾْبز اًفبور، وٕان ٔآْكَوامك ؼيدي اًضؾَـُـ حىت ٔآْؼِطََ : وكَاَل ضف خطحة هل ٕان ٔآْنََُس اًَىُْس اًخلى، وٕان ٔآجْعَ

، وٕان ٔآْضَؾَفنك ؼيدي اًلويُّ حىت آُٓخَذ مٌَ اْكق، فٕاىنك ضف َمَِي، وراءٍ ٔآَخي، فدادروا ضف َمَِي آٓخاًنك كدي  َحلَا

. ٔآن ثُْلَطػ آٓماًنك ف دمك ٕا  سوء ٔآؼامًنك 

. ُىذا نيا حىت كََسِت اًلَوب: وكدم وفد من اٍظن ؽَََ فلرٔآ ؽَهيم اًلرآٓن، فدََىْوا، فَلَالَ 

َِـْـ فريي، كَالَ : وكَاَل هل معر رىض ٝك ؼهنام خَْخ . ما َحدَْواَنك  ا، ٕامنا حدوانُا تم : اس ْ

و ًَُماظُّ خاَرٍ، فَلَالَ  ذُة اًياس: ومر ابتيَ ؼحد اًرمحن ُو . ََّل ثَُماّظِ خاَرك؛ فٕان اًُؾْرَف ًحلى ًو

ٍِ فٕاهَ : كَاَل ًؾمر رىض ٝك ؼهنام حني ٔآىىر ُمَعاْكة رسوِل ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآَُي مىة خَْمِسْم تقَْرِز اس ْ

.  ؽَََل اْكق

ـُْت : وكَاَل ؼيد موثَ ًؾمر رىض ٝك ؼهنام وٝك ما منُت حفَمت، وما ص حؾت فذوطمت، وٕاِن ًَؾََل اًسخِِي ما ُز

ُرك َّي معر هفَسم، فٕان ًك هفس صِوة ٕاذا ٔآؼطَهتا متادت فهيا،  دًا، وٕاِن ٔآوظَم تخلوى ٝك، ؤآَحّذِ و٠ك آُٓل هَجْ

. ورـحت فهيا

ِّممت ًو : ََّل ؽافاك ٝك، فَلَاَل رىض ٝك ؼيَ: ٔآثخِػ اًثوب؟ فَلَاَل اًرخي: ومر تَ رخٌي ومؾَ زوب فَلَالَ  كد ؽَُ

. ثؾَمون، كي ََّل، وؽَافَاك ٝك

َمْن فرح ابًخائة، واس خقفر ٌَمذهة، ودؽا ا٢كدجر، ؤآؽان : ٔآرتػ َمْن هن فَِ اكن من خِار ؼحاد ٝك: وكَالَ 

. حق ٢كزيان ًُوَضُػ فَِ اْكق ٔآن ٍىون زلِاَل، وحق ٢كزيان ًوَضُػ فَِ اًحاطُي ٔآن ٍىون خفِفًا : وكَالَ . ا٤كسن

ٕاىنك ضف رمي، من ورائَ ٔآخي، فدادروا ضف رمي آٓخاًنك، كدي ٔآن ثيلطػ آٓماًنك، ف دمك ٕا  : وكال ضف تؾغ خطحَ

. سوء ٔآؼامًنك

ٔآدخالِن ضف سَمىام نام ٔآدخَامتِن ضف حرجىام: وذما كاهل
(1)

وذٛك ٔآهَ دخي ؽَل اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فسمػ : 

ِا ًََطمِا وكال ًَا، فَام اك ب مهنا ثياًو ٔآراِك حرفؾني ظوثم ؽَل رسول ٝك، جفؾي : ظوت اتًذَ ؽائضة ؽاً

، وخرج ٔآتو جىر مقضًحا، فلال اًييب ًؾائضة حني خرج ٔآيب جىر ٔآرٔآًِت هَــ ٔآهلذثم من : "رسول ٝك  بٍز

ٔآدخالِن ضف : ، زفىر ٔآتو جىر ٔآَّيًما مث اس خبٔذن ؽَل رسول ٝك فوخدُام كد اظطَحا، فلال هلام"اًرخي؟

". كد فؾَيا: "سَمىام، نام ٔآدخَامتِن ضف حرجىام، فلال اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

 

َّي خََفة : ٍُروى ٔآن ٔآاب جىر اًعدًق ٢كّا مرض ا٢كرض اٙكي ثُوضف فَِ؛ دخي ؽَََ ٔآانس ًؾودوهَ، فلاًوا هل

ٔآِن فؾال ٢كا : "كال. ما كال؟ : كاًوا". كد هغر ٕايل: "فلال. رسول ٝك ٔآَّل هدؼوا ٛك طحُدًا ًيغر ٕاًَم؟ 

"ٔآًرد
(2)

 .

 ُػ، فقّسَخَ زوحذَ ٔآسامء تًت 13ثوشف ٔآيب جىر اًعدًق ًوم أكؾة ًس حػ تلني من حامدى الٓخرة س ية 

معر، وؼامثن، وطَحة، وؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر رىض : معُس، وظَل ؽَََ معر جن آكطاب، وىزل ضف كرٍب

اٟكا ؼهنم، ودفن ًَال ٕا  خاهة كرب رسول اٟكا ظَّل اٟكا ؽَََ وس١ك ومعٍر زالث وس خون س ية، واخذَــ ضف 

– فلِي ٔآهَ مات مسمومًا، ؼيدما ٔآلك ُو واْكارث جن َكدة طؾام ُآُدي ٔليب جىر، فلال اْكارث . سخة موثَ
                                                 

 92/ 1ح٦َٔ٘حف ٍٚفغ ح١٠ٌك فٟ ١َٓس أرٟ رىَ حٌٜي٠ك   (1)

 30/ 1 ؛ ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ 532/ 12 ؛ وِٕ حٌؼّخي 52/ 1حٌّلظ٠َ٠ٓ ٦رٓ أرٟ حٌي١ٔخ (  2)
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ارفػ ًدك وٝك ٕان فَِ ًسم س ية، ف١ك ٍزالا ؽَََني حىت ماات ؼيد اهلضاء اًس ية ضف ًوم – واكن طحُدا 

واحد
(1)

وكِي ٔآهَ افدسي ضف . وكِي تي مات حراء ثبٓ ٍر ثسم ألفؾى اًيت ٗكـخَ ضف اًقار، حني اًِبرة اًيحوًة. 

. ًوم ابرد حفم مخسة ؼرش ًوما مث مات تؾدُا وكِي ٔآهَ مات هكدا ؽَل رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

. وفضائهل ٔآنرث من ٔآن َتىص رىض اٟكا ؼيَ ؤآرضاٍ

 

ٔآتو دفافة واٗك اًعدًق
(2)

: 

واٗك ٔآيب جىر  ٔآتو دفافة وامسَ ؼامثن جن ؽامر جن معرو اًس َال جن وؾة جن سؾد جن ثمي جن مرة اًلر  اًخظي،

كٍِك تًت ٔآذاة جن رَّيح جن ؼحد ٝك جن كرط جن رزاح جن ؽدي جن :  ؤآم ٔآاب دفافة.اًعدًق ريض ٝك ؼهنام

. وؾة جن ًؤي من كٌرش، مث من تين ؽدي ؼضرية اًفاروق معر جن آكطاب ريض ٝك ؼيَ

ٔآي دسرة -  دفافة ؽام اًفذح ًَحاًػ ورٔآسَ وْكَخَ ٔكَنا زقامة وروي ٔآهَ كد ُآيت تبئب. دفافة ًوم فذح مىة ٔآس١ك ٔآتو

ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فلال رسول ٝك- 
(3)

خمضوب ضف  ُو ٔآول: فلِي". اًسواد فريوا ُذا ثيشٍء وحٌحوٍ: "

و اجن 14معر ريض ٝك ؼيَ ومات مبىة ا٢كىرمة ضف ا٤كرم س ية  إَّلسالم، وؽاش ٔآتو دفافة ٕا  خالفة  ُػ ُو

فردٍ ؽَل وٗك ٔآيب جىر  اتيَ ٔآيب جىر كدهل ثس خة ٔآصِر ؤآَّيما فورث مٌَ اًسدس س حػ وجسؾني س ية واكهت وفاة

  .ريض ٝك ؼيَ

ووٗك ٔآتو دفافة
(4)

فوٗكت هل خاًرة " ألزد"ٔآم فروة، فزتّوهجا رخي من : فبٔما. ٔآاب جىر، ؤآّم فروة، وكًرحة: 

. ألصؾر جن كُس اًىٌدي ريض ٝك ؼيَ: مث حزّوهجا. متمي اٗكارّي اٌَخمي ريض ٝك ؼيَ: مث حزّوهجا". تًت"

 .سؾد جن كُس جن ؼحادة آكزريج ريض ٝك ؼهنام: كًرحة، فزتوهجا: ؤآما

 

ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق
(5)

: 

و صلِق ٔآسامء . اًلر  اًخظي ريض ٝك ؼيَ ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق حصايب من ا٢كسَمني ألوائي، ُو

اًقار زالَث  ٔآكام رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ضف: اجن ٕاحساق كال. تًت ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنا

ٔآيب جىر ٍىون ضف  واكن ؼحد ٝك جن. ؽَهيم جىر؛ وحؾَت كٌرش فَِ حني فلدٍو مائة انكة ٢كن ٍردٍ ومؾَ ٔآتو

 رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؤآيب جىر، مث ًبٔحهيام تَ وما ًلوًون ضف صبٔن كٌرش َناٍر مؾِم ٌسمػ ما ًبمٔترون

ام ضف رؼَان ٔآُي مىة، فٕاذا  ريض ٝك ؼيَ ٍرؼى اكن ؽامر جن فِرية مو  ٔآيب جىرو. آكرب ٕاذا ٔآمىس فِخرُب

جن  ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر فدا من ؼيدُام ٕا  مىة، اثحػ ؽامر فاحذَحا وذحب، فٕاذا ٔآمىس ٔآراح ؽَهيام ـمن ٔآيب جىر

اٙكي اس خبٔحراٍ  ٔآاتُام ظاحهبام ابًقمن حىت ًؾفي ؽَََ حىت ٕاذا مضت اًثالث وسىن ؼهنام اًياس فِرية ٔآ ٍر

. ؼهنا ثسفرهتم جىر ريض ٝك تحؾريهيام وتؾري هل ؤآحهتام ٔآسامء تًت ٔآيب

زفات ضف خالفة ٔآتََ ضف  جفرح، مث اهدمي مث اهخلغ، وذهر ٔآحصاب ا٢كقازي ٔآهَ ُرزم ثسِم ضف حعار اًطائــ،

جن محمد جن ٔآيب جىر ٔآهَ كال ؼن اًلامس وُروى.  ُػ اب٢كدًية ا٢كيورة11صوال س ية 
(6)

رسم ؼحد ٝك جن ٔآيب ): 

                                                 
 60/ 2 ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 321/ 4 ؛ فظق حٌّغ١غ رَ٘ف أٌف١ش حٌلي٠غ 149/ 4ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش   (1)

 317/ 5؛ ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ 

 282/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 1036/ 3ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد   (2)

 40/ 9 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 286/ 12 ؛  ٛل١ق حرٓ كزخْ 1197/ 2 ؛  ٕٓٓ حرٓ ِخؿٗ 294/ 22ِٕٔي أكّي ١ حٌَٓخٌش (  3)

 168/ 1حٌّؼخٍف ٦رٓ لظ١زش (  4)

 278/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 486/ 1؛ ١َٓس حرٓ ٘٘خَ ص حٌٔمخ 24/ 4ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش (  5)

 543/ 3حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ (  6)
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جىر ثسِم ًوم اًطائــ، فاهخلضت تَ تؾد وفاة رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك تبٔرتؾني ًٍَك، زفات فدخي ٔآتو 

إكد ٞك اٙكي : "، فلاًت" ٔآي تًِة، وٝك ًكمٔنا ٔآخذ تبٔذن صاة، فبٔخرحت من داران: "جىر ؽَل ؽائضة، فلال

ٔآي تًِة، ٔآختافون ٔآن حىوهوا دفٌمت ؼحد ٝك : "، خفرج مث دخي، فلال" رت  ؽَل كَحم، وؼزم ٛك ؽَل رصدك

و يح؟ ٔآس خؾَذ ابٞك اًسمَػ اًؾَمي من اًض َطان : "، فلال" ٕاان ٞك وٕاان ٕاًََ راحؾون َّي ٔآتت: "فلاًت" ُو

فلدم ؽَََ وفد زلِــ، و٠ك : كال". ٢كة من ا٢كٜك و٢كة من اًض َطان: اًرحمي، ٔآي تًِة ٕاهَ ًُس ٔآحد ٕاَّل وهل ٢كخان

سؾد جن ؼحَد ٔآخو تين : فلال" ُي ًؾرف ُذا اًسِم مٌنك ٔآحد؟: "ٍزل ذٛك اًسِم ؼياٍ فبٔخرج ٕاٍهيم، فلال

فٕان ُذا اًسِم اٙكي كذي ؼحد ٝك : "اًؾجالن ُذا سِم ٔآان جًرخَ ورص خَ وؼلدخَ، ؤآان رمِت تَ، فلال ٔآتو جىر

، وكِي تي ٔآن ٔآاب حمبن اًثلفي .اُػ (جن ٔآيب جىر، فإكد ٞك اٙكي ٔآهرمَ تَدك، و٠ك هييم تَدٍ، فٕاهَ واسػ إكى

 .ُو من كذهل
ة اًلرص َة، واكن  ا مؾبحا، فضقَخَ  وحزوج ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر من ؽاحىة تًت ًزد جن معرو جن هفِي اًؾدًو

 :ؼن ٔآمورٍ، فلال هل ٔآتٍو طَلِا، فطَلِا، مث هدم فلال

 ٔآؽاثم َّل ٔآوساك ما ذر صارق وما َّلح جنم ضف اًسامء حمَق

ًِا خَق حزل ورٔآي ومٌعة وخَق سوي ضف اْكَاة ومعدق 

ثطَق  و٠ك ٔآر مثيل طَق اًَوم مثَِا وَّل مثَِا ضف فري  ء

 ظَل ٝك ؽَََ وآهٓل-ومات وعم ؼيدٍ تؾد رسول ٝك  فَام مسؾَ ٔآتو جىر رقا هل فبٔمٍر مبراحؾهتا، فراحؾِا،

ؤآؼلة  .حفرثَ معر وطَحة وؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، واكن ًؾد من صِداء اًطائــ تبٔرتؾني ًٍَك، وىزل- وس١ك

. وكد اهلرضت ذًرة ؼحد ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ. ٕاسامؼَي، فِٜك، وَّل ؼلة هل: ؼحد ٝك

 

ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

: 

ٔآاب ؼحد : وكِي ؼهنم، ٍىىن ٔآاب محمد، ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة اًلر  اًخظي ريض ٝك

و: ٝك، ؤآمَ و ٔآنرب وٗك . ٝك ؼهنا صلِق ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة ريض ٔآم رومان اًىٌاهَة ريض ٝك ؼهنا، ُو ُو

 .تدر ؤآحد مػ ا٢كرشنني ابرز ًوم. اًعدًق، واكهت فَِ دؽاتة ٔآيب جىر

وثبٔخر ٕاسالمَ ٕا  ٔآَّيم اًِدهة، فبٔس١ك  اكن امسَ ضف اّكاََُة ؼحد اًىؾحة فقرٍي اًييب ظَل ٝك ؽَََ وآهٓل وس١ك،

وخرج ؼحد اًرمحن ملاثال مػ  .٠ك هياحر مػ ٔآتََ؛ ٔلهَ اكن ظقريا": ألفاِن" كال ٔآتو اًفرج ضف .وحسن ٕاسالمَ

كٌرش  ارب ا٢كسَمني، وؼيدما تدٔآت ا٢كحارزة كدي اًلذال وكــ  خُش ا٢كرشنني، وضف ـزوة ٔآحد اكن مػ رماة

ًَحارزٍ ًىن رسول ٝك حال  اًرمحػن ًدؼو ٕاًََ من ا٢كسَمِػن من ًحارزٍ، فهنػغ ٔآتٍو ٔآتو جىر اًعدًق ؼحد

 ٔآو ٔآن ٔآس١ك ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام ٠ك ًخخَــ ؼن ـزوة ومٌذ. تٌَُ وتني مدارزة وٗكٍ

. هجاد ٔآو طاؽة، وهل تالء مٌلطػ اًيغري ًوم اًاميمة

ضف  اًاميمة فلذي س حؾة من ٔآاكجرضم مهنم حمنك اًاميمة واكن رامِا حسن اًرسم وصِد اكن دساؽا: كال اجن ؼحد اًرب

 واكن دساؽا .من ثٜك اًثَمة فرماٍ ؼحد اًرمحن ثسِم فبٔظاب حنٍر فلذهل ودخي ا٢كسَمون زَمة من اْكعن

                                                 
 ؛ ح٦ٛخرش 462/ 3 ؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 825-824/ 2 ؛ ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد 1815/ 4ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ   (1)

/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 299/ 5 ؛ حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 290/ 3 ؛ طخ٠ٍن حٌطزَٞ 274/ 4فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 

/ 1 ؛ حٌطزمخص ٌو١ٍفش رٓ ه١خ١ 97-95/ 8 ؛ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع 105/ 1 ؛ طٍم١ق فَٙٛ أً٘ ح٤ػَ ٨رٓ حٌـُٛٞ 274-276

 "ِوط١ٛ"ىٍ حٌٔلخرش ف١ّٓ ىهً َِٜ ِٓ حٌٜلخرش ٌـ٩ي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ  . 56/ 9 ؛ َِػخس حٌّفخط١ق َٗف ِ٘ىخس حٌّٜخر١ق 48
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ظّداحا ابْكق َّل خياف، وكد اص هتر ابّكرٔآة واًضجاؽة وكول اًعدق ف١ك جيرب ؽَََ نذب ك ، وهل موكــ 

ة جن ايب سفِان  ٔآخذ اًحَؾة ًوٗكٍ ًٍزد، فلال ؼحد اًرمحن– ريض ٝك ؼيَ – صِري ؼيدما ٔآراد مؾاًو
(1)

 :

ا ُركََة َكام مات ُركي كام ُركي" فاكن ٔآحد  ".وٝك ما آكَار ٔآردمت ٔلمة محمد، ًوىٌنك حًردون ٔآن جتؾَُو

ة، وضم اْكسني جن ؽيل، وؼحد ٝك جن اًزتري، وؼحد ٝك جن معر، وؼحد : ألرتؾة اًرافضني ًحَؾة ًٍزد جن مؾاًو

. اًرمحن جن ٔآيب جىر ريض ٝك ؼهنم ٔآمجؾني

ومن مواكــ دساؼخَ وازصاٍر ؽَل كول اْكق
(2)

ظاحة َنر مرة ٔآىت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر " مرة"ٔآن : 

ووس حَ ٕا  . من ؼحد اًرمحن ٕا  زَّيد: فىذة. اًعدًق واكن موَّلضم فسبهٔل ٔآن ٍىذة هل ٕا  زَّيد ضف حاخة هل

من ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني ٕا  : فبىٔت ؽائضة فىذحت هل: كال. َّل ٔآذُة جىذاتم ُذا فِرضِن: فري ٔآيب سفِان فلال

َّي فالم : ومجػ اًياس فلال: كال. ٕاذا اكن فدا جفئين جىذاتم: فَام خاءٍ ابًىذاب كال هل: كال. زَّيد جن ٔآيب سفِان

. فلىض هل حاحذَ: كال. من ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني ٕا  زَّيد جن ٔآيب سفِان: فلرآٔ : كال. اكرٔآٍ

ا ؼرتًَا من : وكال اجن ؼحد اًربّ  ٔآمري دمضق، ٔلهَ " ـّسان"هفهّل معر جن آكطاب ًََل اتية اّكودي، واكن ٔآتُو

ام  ا ومعي فهيا ألصؾار، وذما كال فهيا : اكن ىًزِا كدي فذح دمضق فبٔحهّبا ُو

زفا َّلتية اّكودّي ًََل وما ًَا ... ثذنّرت ًََل واًّساموة تًٌَا 

ؾَِّا  ٕان اًيّاس جّحوا كاتال ٔآن ثوافِا ... ؤآىّن ثالكهيا تَل ًو

ا ؽَل : فَام مسػ معر اًضؾر كال ٔلمري اّكُش ٕان عفرت  ا فادفؾِا ًؾحد اًرمحن، ففؾي، فبجٔعة  ا وآٓ ُر

. ٔآفرطت ضف ألمٍرن: وسائَ، فالمذَ ؽائضة ف١ك ًفد فَِ، مث ٕاهَ حفاُا حىت صىذَ ٕا  ؽائضة، فلاًت

اًعدًق ريض ٝك  ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر مالمح رسعَخَ هرمَ وحودٍ، فريوى ٔآن ٔآؼراتَة وكفت ؽَل ومن

ؼهنام فلاًت
(3)

ضمن  ٔآرض صاسؾة ختفضين خافضة ٕاِن ٔآثُت من:  وحرفؾين رافؾة ضف توادي جٍرن ٕكي ُو

ثؤوًين وَّل ؼضرية َتمَين  تؾد ألُي واًوٗك ونرثة من اًؾدد َّل كراتة وحرنيين واًِة، كد ضاق يب اًح٘ك ؼغمي

ؽََم ؤآان امرٔآة من  اًىثري انئهل ا٢كىفي سائهل فدٌَت ٔآحِاء اًؾرب من ا٢كرجتي سخدَ ا٢كبٔمون ؼَحَ فسبًٔت

وٕاما ٔآن  ٕاما ٔآن َتسن ظفدي وٕاما ٔآن ثلمي ٔآودي واًواٗك فاظيػ ضف ٔآمري واحدة من زالث ُوازن فلدت اًوٗك

 .ٛك ففؾي ذٛك  ا حردِن ٕا  ت٘كي كال تي ٔآمجؾِن

اًس َدة ؽائضة ريض ٝك ؼهنا كاًت
(4)

ثوضف اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ضف تُيت، وضف ًوسم، وتني حسري ): 

ضف اًرفِق : "وحنري، واكهت ٕاحداان ثؾوذٍ تدؽاء ٕاذا مرض، فذُحت ٔآؼوذٍ، فرفػ رٔآسَ ٕا  اًسامء، وكال

وضف ًدٍ حًردة رطحة، فٌغر ٕاًََ اًييب ظَل ٝك " ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر"، ومر "ألؽَل، ضف اًرفِق ألؽَل

ؽَََ وس١ك، فغيًت ٔآن هل  ا حاخة، فبٔخذهتا، زفضقت رٔآسِا، وهفضهتا، فدفؾهتا ٕاًََ، فاسنت  ا ٔكحسن ما 

يهيا، فسلطت ًدٍ، ٔآو سلطت من ًدٍ، جفمػ ٝك تني ًرلي ورًلَ ضف آٓخر ًوم من اٗكهَا، : اكن مسدٌا، مث انًو

. اُػ (ؤآول ًوم من الٓخرة

                                                 
 352/ 20 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 235/ 1 ؛ ح٤ٚحثً 100/ 3حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن (  1)

 177/ 19 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 70/ 7حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  2)

 275/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 307/ 1؛ ح٤ٚحثً 154/ 5 ؛ حٌّـخٌٔش ٚؿٛحَ٘ حٌؼٍُ 137/ 38طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ (  3)

 13/ 6ٛل١ق حٌزوخٍٞ (  4)
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ؾد ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق من مجٍك من دخي مُص من اًعحاتة، وكدم ٢كُص ثسخة ٔآخَِ محمد جن  ًو

ٔآيب جىر اًعدًق كدَي ملذهل، وكد حاول حامًة ٔآخَِ من اًلذي، ًوىن ٔآمر ٝك هفذ، وتؾد ملذي ٔآخَِ محمد كام 

. وروي ٔآُي مُص ؼيَ حدًر. تبٔخذ ٔآوَّلدٍ وكدم  م ٕا  ا٢كدًية ا٢كيورة، فبٔخذهتم مٌَ ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة

تعؾَد مُص ُضحي ًًسة هل، وُضحي ٔآخر ًًسة ًوٗكٍ محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر " اٍهبًسا"ومبلربة 

. اًعدًق، حِر ذهر ٔآَنام من صِداء موكؾة اٍهبًسا ٕاابن فذح مُص

ُذا ماَّل دًَي ؽَََ، ف١ك ًثخت مضارنة ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر ٔآو وٗكٍ محمد جن ؼحد اًرمحن ضف فذح : ثؾلِة

مُص، ونذٛك فلد ثُوضف ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر تؾد فذح مُص تف ة طوًٍك، و٠ك ًدخي مُص ٕاَّل زمن ملذي 

ونذٛك اْكال ابًًس حة ًوٗكٍ محمد جن ؼحد . ٔآخَِ محمد، ضف ف ة خالفة س َدان ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ

و٠ك ًذهٍر اْكافظ خالل . اًرمحن، فِو من اًعحاتة، و٠ك ٍرد امسَ ضف مجٍك ٔآسامء اًعحاتة اٙكٍن دخَوا مُص

".  در اًسحاتة فظن دخي مُص من اًعحاتة" اٗكٍن اًس َوطي ضف نخاتَ 

ة جن ٔآيب سفِان ريض ٝك ؼهنام وظــ ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام تػ  ُروى ٔآن مؾاًو ٍو

ذهر اٙكُيب ضف اترخيَ". ص َ  كٌرش وس َدُا واجن ظدًق ألمة"
(1)

مسؾت ٔآص َاخ :  حوًٍرة جن ٔآسامءؼن: 

ة ٢كا رحي ؼن : ٔآُي ا٢كدًية  دزون َّل ثدع ٔآحدا ٌسري مؾي ٕاَّل من محَخَ : كال ًعاحة حرسَ" مر"ٔآن مؾاًو

مرحدا ؤآُال ابجن : ٔآان، خفرج ٌسري وحدٍ حىت ٕاذا اكن وس  ألراك، ًلَِ اْكسني ريض ٝك ؼيَ فوكــ وكال

وس َد ص حاب ا٢كسَمني، داتة ٔليب ؼحد ٝك ٍرههبا، فبئت تربذون - ظَل ٝك ؽَََ وآهٓل وس١ك - تًت رسول ٝك 

فذتول ؽَََ، مث طَػ ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، فلال مرحدا ؤآُال ثض َ  كٌرش وس َدُا واجن ظدًق ألمة، 

مرحدا ؤآُال تعاحة رسول ٝك، واجن اًفاروق، : داتة ٔليب محمد، فبئت تربذون فرهحَ، مث طَػ اجن معر، فلال

مرحدا ؤآُال ابجن حواري رسول ٝك، واجن : وس َد ا٢كسَمني، فدؽا هل تداتة فرههبا، مث طَػ اجن اًزتري، فلال

اًعدًق، واجن معة رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وآهٓل وس١ك، مث دؽا هل تداتة فرههبا، مث ٔآكدي ٌسري تُهنم َّل ٌساٍٍر 

 .فريضم، حىت دخي مىة

 

ة ريض ٝك " نذابُ "وكد وُسخت هل  ظفة كدَحة، نام خاء ضف ٔآحد اًرواَّيت؛ ضف وظَة مىذوتة مًسوتة ٢كؾاًو

ؼيَ وىص  ا ٕا  وٗكٍ ًٍزد، وذما خاء فهيا
(2)

وٕاِن ًست ٔآخاف ؽََم ٔآن ًيازؽم ضف ُذا ألمر ٕاَّل ٔآرتؾة هفر : 

اْكسني جن ؽيل، وؼحد ٝك جن معر، وؼحد ٝك جن اًزتري، وؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، فبٔما اجن معر : من كٌرش

فٕاهَ رخي كد وكذثَ اًؾحادة، فٕاذا ٠ك ًحق ٔآحد فرٍي ابًؾم، ؤآما اْكسني جن ؽيل فِو رخي خفِــ ًون ً نَ 

، فٕان خرج وعفرت تَ فاظفح ؼيَ، فٕان هل رحام ماسة وحلا ؼغامي وكراتة من محمد  - ٔآُي اًؾراق حىت خيرحٍو

ؤآما اجن ٔآيب جىر فٕان رٔآى ٔآحصاتَ ظيؾوا صُئا ظيػ مثهل، ًُس هل طمة ٕاَّل ضف اًًساء - ظَل ٝك ؽَََ وس١ك 

راوفم مراوفة اًثؾَة فٕان ٔآمىٌخَ فرظة وزة فذاك اجن اًزتري، فٕان  واٌَِو، ؤآما اٙكي جيمث ٛك حثوم ألسد ٍو

. ُو فؾَِا تم فغفرت تَ فلطؾَ ٕاراب ٕاراب، واحلن دماء كومم ما اس خطؾت

ُىذا ضف ُذٍ اًرواًة ذهر ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، ًوُس تعتَح، فٕان ؼحد اًرمحن : كال اجن ألزري ضف اترخيَ

ة وكال اجن نثري. جن ٔآيب جىر اكن كد مات كدي مؾاًو
(3)

واًعتَح ٔآن ؼحد اًرمحن اكن كد ثوضف كدي موت : 

                                                 
 150/ 3 ؛ ٢ّٓ حٌٕـَٛ حٌؼٛحٌٟ فٟ أٔزخء ح٤ٚحثً ٚحٌظٛحٌٟ 150/ 4طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ   (1)

 119/ 3حٌىخًِ فٟ حٌظخ٠ٍن   (2)

 123/ 8حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع   (3)
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ة ثس يدني ة اًساتق، ًوىن ٠ك ٍرد  ا ٕامس ؼحد اًرمحن جن . مؾاًو وذهر ان نثري ٔآًضُا رواًة ٔآخرى ْكدًر مؾاًو

ذا ٔآحص: ٔآيب جىر؛ فلال ؼهنا اجن نثري  وذهر اجن خ٘كون ضف اترخيَ كوًَّل كًرحُا من كول اْكافظ اجن نثري .ُو

اًساتق
(1)

ونذٛك ذهرا صِاب اٗكٍن اًيوٍري و ؼحد ا٢كٜك اًؾعاسم كوَُّل كًرة من كول اجن نثري واجن . 

خ٘كون
(2)

. 

ة ريض ٝك ؼيَ س ية : كَت ُػ، تُامن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق كد مات كدهل ثس يوات، 60مات مؾاًو

وضف محط .  ُػ ِبحي تلرب مىة ًدؼى اْكخيش، حفمهل اًرخال ٕا  مىة ودفٌٍو  ا53واكن موثَ جفبٔة س ية 

ابًضام كرب ومزار ًًسة هل
(3)

. 

 

محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق
(4)

: 

ٔآتو اًلامس محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظى رىض ٝك ؼهنام، ٔآمري مُص واجن آكََفة ألول ٔآىب جىر 

 ُػ ٔآزياء جحة 10تني مىة وا٢كدًية س ية " تذى اْكََفة"ٔآسامء تًت معُس آكثؾمَة : وٗكثَ ٔآمَ. اًعدًق

. ورابٍ ؽَل جن ٔآىب طاًة رىض ٝك ؼيَ، اٙكى حزوج ٔآمَ تؾد وفاة اًعدًق. اًوداع

و ٔآخو ؼحد ٝك ومحمد وؼون تيو حؾفر اًطَار، ؤآخو  ىي جن  اكن محمد جن ٔآيب جىر ًؾرف تؾاتد كٌرش، ُو

مظوهة تًت اْكارث : ؽيل جن ٔآيب طاًة، ؤآخو ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة، وازيدني من ٔآرمات ا٢كؤمٌني ُّن خاَّلًخَ

واكهت هل ماكهة هحرية ٗكى . من ٔآرما" ٔآسامء تًت معُس"اًِالًَة وزًًة جن خزمية اًِالًَة فِّن ٕاخوة ٔآمَ 

آكََفة ؽَل جن ٔآىب طاًة فلد صِد مؾَ ظفني وأكي، ووَّلٍ ؽيل ؽَل مُص فدخَِا ضف صِر رمضان س ية 

 ُػ تؾد ماٛك جن ألص  اًيخؾي و كُس جن سؾد جن ؼحادة آكزريج، ودامت وَّلًخَ ؽَهيا مخسة ٔآصِر 37

ة جن ٔآىب سفِان تلِادة معرو جن اًؾاص ريض ٝك ؼهنم مجَؾاً  . حىت دخَِا خُش مؾاًو

ٔآهَ تؾد ان اَنزم :  ُػ ، وكِي ضف كذهل38كذي مبُص وهل من اًؾمر دون اًثالزني وذٛك ضف صِر ظفر س ية 

ة جن حدجي اًسىوِن ؤآدخهل ضف حوف  ة، ُرب ٕا  خرتة، فبٔدرهٍو وكذهل مؾاًو خُضة من كدي خُش مؾاًو

.  حامر مِت مث ٔآصؾي فهيام اًيار

ٕاهَ صارك ضِف دمَ، وكد هفى : واكن محمد جن ٔآيب جىر ذمن حرض كذي ُؼثَْمان جن ؼفان ريض ٝك ؼيَ، وكِي

ًو رآٓك : "حامؽة من ٔآُي اًؾ١ك َآهَ صارك ضِف دمَ ؤآهَ ٢كا دخي اٗكار ؽَل ُؼثَْمان ريض ٝك ؼيَ فلال هل ؼامثن

َذا ا٢كلام مٌم َُ ٕاهَ ٔآصار ؽَل من اكن : وكِي. ، فٕاهَ خرج ؼيَ وحرنَ، مث دخي ؽَََ من كذهل"ٔآتوك ٠ك ٍرض 

. مؾَ فلذٍَو

ذهر اجن ؼحد اًرب ؼن حادزة ملذي ذو اًيورٍن ريض ٝك ؼيَ ٔآهَ
(5)

حدزيا محمد : روى ٔآسد جن موىس، كال: 

ٕاهَ ٠ك ًيي محمد جن ٔآيب جىر من دم - واكن صِد ًوم اٗكار- حدزيا نياهة مو  ظفِة تًت حيي : جن طَحة، كال

مؾاذ ٝك ٔآن ٍىون كذهل، ٕامنا دخي ؽَََ، :ف١ك كِي ٕاهَ كذهل؟ كال: فلَت ًىٌاهة: كال محمد جن طَحة. ؼامثن ثيشء

                                                 
 24/ 3طخ٠ٍن حرٓ هٍيْٚ   (1)

 153/ 3 ؛ ٢ّٓ حٌٕـَٛ حٌؼٛحٌٟ فٟ أٔزخء ح٤ٚحثً ٚحٌظٛحٌٟ 336/ 20ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد   (2)

 227/ 1 ؛ حٌٕفلش حٌّٔى١ش فٟ حٌَكٍش حٌّى١ش 153/ 6هط٢ حٌ٘خَ (  3)

 ؛ ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء 97/ 5 ؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 168/ 1 ؛ ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ 1367/ 3ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد (  4)

 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 318/ 7 ؛ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ حٌفىَ 194-193/ 6 ؛ ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش 467/ ١4 حٌلي٠غ 

 279/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 175/ 1 ؛ حٌّؼخٍف ٦رٓ لظ١زش 368/ 3 ؛ حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 543/ 24

 1367/ 3ح٦ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد (  5)
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زفن : فلَت ًىٌاهة. َّي جن ٔآيخ، ًست تعاحيب، وَكمَ جالكم، خفرج و٠ك ًيي من دمَ ثيشء: فلال هل ؼامثن

. رخي من ٔآُي مُص ًلال هل حدٍك جن ألهيم : كذهل، كال

فضهل، واكهت هل ؼحادة: وكال اجن ؼحد اًربّ  واحهتاد، و٢كا تَؿ ؽائضة كذهل حزهت ؽَََ . اكن ؽيّل ًثين ؽَََ ًو

ا، فاكن من ٔآفضي ٔآُي زماهَ . خّدا، وثوًت حرتَة وٗكٍ اًلامس، فًضبٔ ضف جحُر

ؼحد ٝك صَِد اْكرة، و اًلامس ٔلّم وٗك، واكن اًلامس فلهيا ابْكجاز فاضال، فوٗك اًلامس : وٗك ٤كمد جن ٔآىب جىر

. ؼحد اًرمحن جن اًلامس، ؤآّم فروة: جن محمد

فزتّوهجا محمد اًحاكر جن ؽيّل جن اْكسني جن ؽيّل جن ٔآىب طاًة ريض ٝك ؼهنم، : فبٔما ٔآم فروة تًت اًلامس

. حؾفرا اًعادق: فبٔوٗكُا

ُذا ا٢كسجد : ؼيد حدًثَ ؼن خامػ محمد جن ٔآيب جىر اٙكي ابًلاُرة" آكط  اًخوفِلِة"كال ؽيل ابصا مدارك ضف 

ضف مُص اًلدمية ثضارع ابب اًوداع كًرحًا من اًحاب ؼن ٌرسة اًساٛك مرشكًا ٕا  ابب اًوداع ِبوار كرب مهتدم 

و ملام اًضؾا ر، وهل  ؾرف ُذا اّكامػ ٔآًضًا ِبامػ اًعقري، واكن ًؾرف ِبامػ زمام، ُو ًؾرف ابًىردي، ًو

ٔآوكاف َتت هغر تؾغ ألُايل، ؼرف تبئب اًلامس محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام، ٔلن رٔآسَ 

وتغاُر مُص كرب ٔآيب اًلامس محمد : كال اًسخاوي ضف َتفة ألحداب. واكن ًؾرف ٔآًضًا مبسجد زمام. مدفون تَ

" زمام"جن ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة، وكِي ٔآهَ ٔآحرق ابًيار ودفن ضف ذٛك ا٢كوضػ، فَام اكن تؾد س ية ٔآىت 

مو  محمد جن ٔآيب جىر ٕا  ا٢كوضػ حففر ؽَََ، ف١ك جيد سوى اًرٔآس، فبٔخذٍ ومىض تَ ٕا  ا٢كسجد ا٢كؾروف 

لال ٔآن اًرٔآس ضف اًلدٍك، وتَ مسي مسجد زمام وكِي ٢كا صق . مبسجد زمام فدفٌَ فَِ وتىن ؽَََ ا٢كسجد، ًو

تؾغ ٔآساس اٗكار اًيت اكهت ٤كمد جن ٔآيب جىر؛ وخد رمة رٔآس كد ذُة فىِا ألسفي؛ فضاع ضف اًياس ٔآَنا 

رٔآس محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، فذحادر اًياس وىًزوا ضف اّكدار وموضوؽَ كدٍك ٌَمسجد اًلدمي؛ وحفروا حمراب 

ة اًرشكِة من ُذا ا٢كسجد وا٤كراب اًلدمي . مسجد زمام، وطَة اًرٔآس مٌَ ف١ك ًوخد وحفروا ٔآًضًا اًزاًو

ة اًقرتَة من ا٢كسجد ف١ك جيدوا صُئًا، واكن ُذا اًرٔآس مؾروفًا مضِورًا تني هامين مُص ا٣كاور هل واًزاًو
(1)

 .

 

 

محمد ٔآتو ؼخَق
(2)

: 

َآتُو ؼخَق محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي ريض ٝك ؼيَ، ٔآدرك اًييب ظَل ٝك ؽَََ 

و واٗك ؼحد . ٔآتو دفافة ٔآرتؾهتم، ًوُست ُذٍ ا٢كيلدة ٔلحد من ألمة فريضم: وس١ك ُو ؤآتٍو وخدٍ ؤآتو خدٍ ُو

ا ؼن ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، ؤآمَ. ٝك جن ٔآيب ؼخَق اٙكي فَحت ؽَََ اٗكؽاتة : ورواًة ٔآيب ؼخَق ُذا ٔآنرُث

.  ٔآمظة تًت ؽدي جن كُس جن حذافة جن سؾد جن سِم  اًلرص َة اًسِمَة

حدزين ؼحد : وٗك ٔآتو ؼخَق كدي موت اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ضف جحة اًوداع، وكد ذهٍر اًحخاري، فلال

ما هؾ١ك ٔآحدا ضف : كال موىس جن ؼلدة: اًرمحن جن صُدة، ؼن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس، كال

ٔآتو دفافة، واتيَ ٔآتو جىر، واتيَ : إَّلسالم ٔآدرهوا ضم ؤآتياؤضم اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآرتؾة ٕاَّل ُؤَّلء ألرتؾة

                                                 
 102/ 5حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش   (1)

 ؛ طلفش 386/ 1 ؛ حٌّمظٕٝ فٟ َٓى حٌىٕٝ 208/ 5؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌفىَ  (1712/ 4 ٚ 1374/ 3)ح٨ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد (  2)

/ 1 ؛ حٌّّٕك فٟ أهزخٍ ل٠َٖ 105/ 10 ؛ أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ 278/ 1 ؛ ٔٔذ ل٠َٖ 280/ 1حٌظل١ًٜ فٟ ًوَ ٍٚحس حٌَّح١ًٓ 

 "ِوط١ٛ"ىٍ حٌٔلخرش ف١ّٓ ىهً َِٜ ِٓ حٌٜلخرش ٌـ٩ي حٌي٠ٓ ح١ٛ١ٌٟٔ  . 277-276/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 397
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: كال ؼحد اًرمحن جن صُدة. ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، واتيَ ٔآتو ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ٔآيب دفافة

. وَّل ًُؾرف اترخي وفاة محمد ٔآتو ؼخَق ؽَل اًخحدًد. وامس ٔآىب ؼخَق محمد

و ؽامي ا٢كدًية كد حّد محمد ٔآيب ؼخَق، ٕاذ ٔآىت تَ سىران من اٖكر، ذهر ُذا اجن  وكِي ٔآن مروان جن اْكنك ُو

". ا٢كمنق ضف ٔآخدار كٌرش"حدَة ضف 

آٓل ٔآىب ؼخَق: ؤليب ؼخَق ؼلة ًلال هلم
(1)

" ٔآىب جىر"، من تني وٗك ٔآىب جىر اًعدًق، وذٛك ٔآن ؽّدة من وٗك 

وكال . ٔآان اجن ظاحة اًقار: وكال فرٍي. ٔآان اجن َثىن ازيني: وكال الٓخر. ٔآان اجن اًعّدًق: ثفاضَوا، فلال ٔآحدضم

. فًسة ٕا  ذٛك ُو ووٗكٍ ٕا  اًَوم. ٔآان اجن ٔآىب ؼخَق: محمد جن ؼحد اًرمحن ُذا

تعؾَد مُص ُضحي ًًسة هل، وُضحي ٔآخر ًًسة ًواٗكٍ ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، " اٍهبًسا"ومبلربة 

. حِر ذهر ٔآَنام من صِداء موكؾة اٍهبًسا ٕاابن فذح مُص

ُذا ماَّل دًَي ؽَََ، ف١ك ًثخت مضارنة محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر ٔآو واٗكٍ ؼحد اًرمحن جن ٔآيب : كَت

ومحمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق من اًعحاتة، و٠ك ٍرد امسَ ضف مجٍك ٔآسامء . جىر ضف فذح مُص

در اًسحاتة فظن دخي مُص "و٠ك ًذهٍر اْكافظ خالل اٗكٍن اًس َوطي ضف نخاتَ . اًعحاتة اٙكٍن دخَوا مُص

، و٠ك ٍرد ضف حرامجَ ما ٌضري ًلدومَ ٢كُص، انَُم ؼن وفاثَ ودفٌَ  ا، وحادزخَ ا٢كذهورة ضف "من اًعحاتة

. حدزت تؾد فذح مُص جزمن طوًي-ان حَصّت – حرمجخَ ُيا مػ مروان جن اْكنك 

 

ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(2)

: 

كًرحة اًعقرى تًت ٔآيب ٔآمِة : ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي ريض ٝك ؼهنم، ٔآمَ

مجػ ؼحد ٝك مٌاكة ؼغظة ؽدة، فِو حفِد ٔآيب . جن ا٢كقرية جن ؼحد ٝك جن معر جن خمزوم اًلرص َة ا٥كزومِة

:  ذٍ ا٢كيلدة وحدٍ، فؾمخَ ٔآم ا٢كؤمٌني" ؼحد ٝك"جىر اًعدًق، ومعخَ وخاًخَ من ٔآرمات ا٢كؤمٌني، وكد ثفرد 

ٔآم سَمة تًت ٔآيب ٔآمِة زوج : جىر اًعدًق زوج اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، وخاًخَ ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة تًت ٔآيب

. وىزل تلرب معخَ ؽائضة حني دفهنا وورهثا. حّدث ؼن ٔآتََ وؼن خاًخَ ٔآم سَمة. اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

. ومعٍر تني اًس حؾني ٕا  اًامثهني- ريض ٝك ؼهنام - وثوضف كدي ملذي ؼحد ٝك جن اًزتري 

ٔآم َكثوم : حزوج من اتية معخَ ؽائضة تًت طَحة جن ؼحَد ٝك اًلرص َة اًخظَة واكهت ٔآمجي ٔآُي زماَنا، ؤآرما

وحزوهجا اًوًَد جن : ٔآتو جىر، وطَحة، ومعران، وؼحد اًرمحن، وهفُسة: تًت ٔآيب جىر اًعدًق، ؤآجنة مهنا

ٔآم ٔآجهيا تًت ؼحد : وحزوج مرمي تًت ؼحد ٝك جن ؼلال اًؾلِيل، ؤآجنة مهنا. ا٢كٜك جن مروان، ؤآم فروة ؼحد

. ؼحد ٝك جن محمد ٔآيب ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق: ٝك، اًيت حزوهجا اجن معِا

ُروي ؼن ٔآسامء تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر واًلامس اجن محمد جن ٔآيب جىر، ٔآن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن 

كسم مرياث ٔآتََ ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر، وؽائضة حِة، ف١ك ًدع ضف اٗكار مسىِيا وَّل ذا كراتة ٕاَّل : ٔآيب جىر

                                                 
 70/ 3 ؛  ٚف١خص ح٤ػ١خْ ٦رٓ هٍىخْ 174/ 1حٌّؼخٍف ٨رٓ لظ١زش (  1)

؛  197/ 15 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 195/ 5 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ ىحٍ ٛخىٍ 149/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  2)

 ؛ حٌيٍ 50/ 2؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 131/ 5 ؛ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٍزوخٍٞ 227/ 7حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٨ُِ 

 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد 137/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٨رٓ كَِ 278/ 1 ؛ ٔٔذ ل٠َٖ 283/ 1حٌّٕؼٍٛ فٟ ١زمخص ٍرخص حٌويٍٚ 

 ؛ ٍؿخي 414/ 1 ؛ ٍؿخي ٛل١ق حٌزوخٍٞ 884/ 2 ؛ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٨رٓ أرٟ ه١ؼّش 289/ 1 ؛ حٌّلزَ ٨رٓ كز١ذ 334/ 1حٌم١١َٗٓ 

 277/ 1؛ ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص 372/ 1ٛل١ق ٍُِٔ 
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َُ َوكُوًُوا ًَُِْم كَْوًَّل ): ٔآؼطاٍ من مرياث ٔآتََ، وثال ََخَاَمى َواًَْمَساِننُي فَاْرُزكُوضُمْ ِمٌْ ُو اًُْلْرىَب َواًْ َذا َحرَضَ اًِْلْسَمَة ُآًو
ِ
َوا

. 8:اًًساء (َمْؾُروفًا

 

ؼحد ٝك جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

: 

اب٢كدًية ا٢كيورة ضف ذي اْكجة س ية " اْكرة"اًضَِد ؼحد ٝك جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، كذي مبوكؾة اًثا ر 

ة ألموي ، ؤآمَ ٔآم وٗك امسِا63 سودة:  ُػ زمن ًٍزد جن مؾاًو
2

ٔآم : ب، وحّدث ؼن معخَ، ًوُس هل ؼق

 .ا٢كؤمٌني ؽائضة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 280/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 446/ 2 ؛  َٗف حٌٍِلخٟٔ ػٍٝ ح١ٌّٛؤ 194/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ ىحٍ ٛخىٍ (  1)

 172/ 8 ؛ اوّخي ط٠ٌٙذ حٌىّخي 148/ 5 حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 2
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 (اًلرن اًثاِن  )

 

اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق
(1)

: 

. ٔآتو ؼحد اًرمحن: اًلامس جن محمد جن ٔآىب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري رىض ٝك ؼهنم، ٔآتو محمد، وكِي

اكن اًلامس جن محمد وٗك ضف خالفة ؼامثن جن ؼفان ريض ٝك ؼيَ، و. سودة: ٔآمَ ٔآم وٗك ًلال ًِا: كال اجن سؾد

، وضبٔ ضف جحر معخَ ؽائضة ريض ٝك ؼهنا من خِار اًخاتؾني وفلِاهئم وزلاهتم، واكن ٕاماما ورؽّا نثري اْكدًر

و ٔآؽ١ك اًياس حبدٍهثا،  و ٔآحد فلِاء ا٢كدًية ا٢كيورة اكن ٔآفضي ٔآُي زماهَ: وكِي ؼيَ ٔآهَفسمػ مٌَ ُو ، ُو

. اًس حؾة

َّي اجن كاثي ؼامثن، فلال هل : كال ؼحد ٝك جن ٔآيب ؼخَق محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ٌَلامس ًوما

وكال ضف . ٔآثلول ُذا؟ فوٝك ٕان اًلامس ٓكريمك، وٕان ٔآابٍ محمدا ٓكريمك، فِو خريمك واجن خريمك: سؾَد جن ا٢كسُة

ًؾين )ٔآؼظش من تين ثمي : ًو اكن يل ٔآن ٔآؼِد ًؾِدت ٕا  ٔآحد رخَني: حلَ معر جن ؼحد اًؾٍزز رمحَ ٝك

. ، ٔآو ظاحة ألؼوص(اًلامس اًفلَِ

ة، وؽائضة، وآٓخٍرن من اًعحاتة ريض ٝك ؼهنم: روى اًلامس ؼن . اجن معر، واجن ؼحاس، ؤآىب ٍُررة، ومؾاًو

رى، وآٓخرون، ؤآمجؾوا ؽَل  روى ؼيَ حامؽات من اًخاتؾني، مهنم انفػ مو  اجن معر، واجن ٔآىب مََىة، واًُز

. خالًخَ، وثوزَلَ، وٕامامذَ

ام تني مىة وا٢كدًية س ية " كدًد"ثوشف ضف   ُػ، 107:  ُػ، وكِي106ودفن اب٢كضَي، وتُهنام زالزة ٔآمِال، ُو

و اجن س حؾني ٔآو ازيدني وس حؾني، وكد ذُة تُصٍ، وروي ٔآهَ ٢كا .  ُػ112:  ُػ، وكِي108: وكِي وثوضف ُو

نفٌوِن ضف زَايب اًيت نيت ٔآظيل فهيا، سفَيص وٕازاري : وكال. ٔآهت رىب وحس ىب وس َدى: حرضثَ اًوفاة كال

ٕان من ٕاهرام اًرخي هفسَ ٔآن َّل ًلول ٕاَّل ما : ومن ٔآكواهل. وردايئ، ُىذا نفن ٔآتو جىر، واْكي ٔآحوج ٕا  اّكدًد

. ٔآحاط تَ 

 

ؼحد ٝك اجن ٔآيب ؼخَق
(2)

: 

و اٙكي ًلال هل اجن ٔآيب ؼخَق، : ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم، ُو

ىين تبئب جىر لال: ٔلهَ رزم ثسِم فلال: كِي هل اجن ٔآيب ؼخَق. ٍو : ٔآظخت ؤآان اجن ٔآيب ؼخَق ًؾين ٔآاب دفافة، ًو

رمِثة تًت اْكارث جن حذًفة جن : ؤآمَ. ٕان محمد جن ؼحد اًرمحن ُو من اكن ٍىىن ٔآاب ؼخَق فورث ؼيَ اٌَلة

.  ماٛك جن رتَؾة جن ٔآؼَا جن ماٛك جن ؽَلمة جن فراس جن ـمن من تين نياهة

ا حني دفهنا، وروى ؼيَ اتياٍ: حّدث ؼحد ٝك ؼن ٔآتََ؛ وؼن معخَ ؼحد : ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة، وىزل ضف كرُب

وكد ٔآًـّـ فهيا . واص هتر ابٗكؽاتة واًفاكُة وا٢كزاح واًيوادر، وكعط مزاحَ ودؽاابثَ نثرية ٌَقاًة. اًرمحن ومحمد

                                                 
 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك 59/ 4 ؛ ٚف١خص ح٤ػ١خْ 140/ 2 ؛ ٍؿخي ٛل١ق ٍُِٔ 302/ 5 ؛ حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 55/ 2ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص (  1)

 ؛ 279/ 1؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 53/ 5 ؛ ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌَٓخٌش 45/ 21 ؛ ِوظَٜ طخ٠ٍن ىِ٘ك 166/ ٨49رٓ ػٔخوَ 

 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٨َ ص 181/ 5 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 44/ 1 ؛ ١زمخص حٌلفخظ ١ٛ١ٌٍٟٔ 377/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 

 138/ 3ر٘خٍ 

؛ ِوظَٜ 238/ 32 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 81/ 3؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ  (61/ 8ٚ 149/ 5)حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  2)

 ؛ 325/ 1؛ ؿَّٙس ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ  (393/ 1 ٚ 278/ 1)؛ ٔٔذ ل٠َٖ  (104/ 26 ٚ 293/ 13 ٚ 335/ 5)طخ٠ٍن ىِ٘ك 

 ؛ 17/ 3 ؛ ٚف١خص ح٤ػ١خْ 1386/ 3 ؛ ِؼـُ ح٤ىرخء ٌٍلّٛٞ 88/ 6 ؛ حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 338/ 2أهزخٍ ِىش ٌٍفخوٟٙ 

 ؛ 82/ 2؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش  (229/ 17 ٚ 184/ 3) ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 421-420/ 1أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ 

 277/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 175/ 8اوّخي ط٠ٌٙذ حٌىّخي 
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 110ثوضف اجن ٔآيب ؼخَق ضف حدود س ية . اخدار اجن ٔآيب ؼخَق: ٔآتو ٔآًوب سَامين جن ٔآًوب ا٢كدًين نخاب ٔآسامٍ

.  ُػ101س ية : ُػ، وكِي كدَِا

اكذخي فَامن ؼحد ٝك جن اًؾحاس ريض ٝك ؼهنام، وفَامن ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، فبٔخربت ؽائضة : من طرافاثَ

ٔآي ٔآسم حؾَين ٝك فداك، ٔآٍن حًردٍن؟ : تذٛك، خفرحت ضف ُودجٍ ؽَل تقٍٍك ًِا، فَلهيا اجن ٔآيب ؼخَق، فلال

! ًؾخق لك ما ميٜك ٕان ٠ك حرحؾي: تَقين ٔآن فَامِن وفَامن اجن ؼحاس اكذخَوا، فرهحت ٔلظَح تُهنم، فلال: كاًت

وٝك ما ـسَيا رؤوس يا من ًوم أكي تؾد؛ فىِــ ٕاذا كِي ًوم : َّي تين، ما محٜك ؽَل ُذا؟ كال: فلاًت

. فضتىت واهُصفت! اًحقي

َّي ٔآمَ هَــ جتدًيم حؾَت فداك؟ : وكد دخي ؽَل معخَ ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة ضف مرضِا اٙكي ماثت فَِ، فلال

َّل ثدع ُذا : ٕاذا َّلحؾَين ٝك فداك فٕاِن عيًت ٔآن ضف ألمر سؾة، فلاًت: ُو ا٢كوت َّي اجن ٔآيخ، فلال: كاًت

. ؽَل حال، ثؾين ا٢كزاح

ما ٔآظيػ مبن حص : َّي انفػ كد نيت مرحوًا كدي ُذا، فلال انفػ: ومهنا ٔآهَ كال ًيافػ جن حدري جن مطؾم جن ؽدي

. وس حَ وتذؤ ًساهَ

فلال" تُت اًعدًق"ضف نخاتَ  ( م1932/ ُػ 1351: ا٢كخوشف)حرمج هل اًس َد محمد ثوفِق اًحىري 
(1)

ُو ): 

ر اهة ا٣كد وألدب وانتقة فضالء اًؾرب، وآَٓثٍر مضِورة ضف نخاب ألفاِن ٔليب اًفرج ألظهباِن وَكِا ثدل 

واكن تُذَ مبًٔــ اًضؾراء وألدابء، . ؽَل ؽ١ك وهحي وذوق وفضي ودؽاتة مػ  ف وعرف ضف ؼفة وظَاهة

. اُػ (واكهت اًََ اًرحٍك من لك فاضي وفعَح من ٔآُي الٓفاق

حزوج ؼحد ٝك جن اًزتري ريض ٝك ؼهنام من اتية ؼحد ٝك اجن ايب ؼخَق، واكن اجن ٔآيب ؼخَق مؾَ حني ملذهل، 

حِامن خاء ٔآتو ر اهة أكتي مبدد ٌَتجاج جن ًوســ اًثلفي ؤآ ف ؽَل ٔآيب : ٔآهَ" وسة كٌرش"وكد ورد ضف 

و اّكحي اٙكي ضف اًعفا؛ فعاح ٔآًُس كد ٔآخزامك ٝك َّي ٔآُي مىة؟ كد ٔآكدمت ! ٔآان ٔآتو ر اهة: "كدُس، ُو

، فلال ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، واكن مػ !"اًحطحاء من ٔآُي اًضبٔم، ٔآرتؾة آَّٓلف

و اٙكي ًلال هل ُال كال ٠ك هطلِم، وضم : " كِي! " كد ٔآخزاان ٝك! تَل وٝك: " اجن ٔآيب ؼخَق: اجن اًزتري، ُو

 ! ". س حؾامئة، فٌطَلِم الٓن، وضم ٔآرتؾة آَّٓلف

: ٔآرمم  محمد، ؤآتو جىر، وؼامثن، وؼحد اًرمحن، ومعر، وؽاحىة، وؽائضة، وزًًة،:وَّلجن ٔآيب ؼخَق من ألوَّلد

ٔآم َكثوم، : ؼحد ٝك وكِي امسِا ؽائضة تًت: ٔآم ٔآجهيا تًت ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، وهل

ٔآم ٕاحساق تًت طَحة جن ؼحَد ٝك جن ؼامثن اًخظي ؤآخهتا : آٓمٌة تًت ؼحد ٝك، ؤآرما: ٔآم وٗك، وهل ٔآًضا: ٔآرما

.  ريض ٝك ؼهنمجن ؽيل جن ٔآيب طاًة ٔلرما فاطمة تًت حسني

: وكال اًضاؼر اًضِري كُس جن ذرحي ميدح اجن ٔآيب ؼخَق

ؽَل إَّلحسان خريا من ظدًق ... حزى اًرمحن ٔآفضي ما جيازي 

زفا ٔآًفِت اكجن ٔآيب ؼخَق ... فلد حرتت ٕاخواِن مجَؾا 

ورٔآي حدت فَِ ؼن اًطًرق ... سؾى ضف مجػ مشيل تؾد ظدع 

ٔآـعخين حرارهتا جًرلي ... ؤآطفبٔ ًوؽة اكهت تلَيب 

 

                                                 
 245ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛـ (  1)
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طَحة اٗكراضم
(1)

: 

طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي، ٔآحد ٔآؽالم آٓل ٔآيب جىر اًعدًق، ومن 

و حفِد طَحة اًفِاض جن ؼحَد ٝك  ٔآ اف ا٢كدًية ا٢كيورة، ًؾود ٕاًََ وسة اًىثري من اًحىًرني ضف اًؾا٠ك، ُو

ٔآم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق، فلد وٗكٍ ٔآتو جىر : ؽائضة تًت طَحة جن ؼحَد ٝك، ؤآرما: اًخظي، فبٔمَ

و ٔآحد اًطَحات اًس خة ا٢كضِورٍن ابًىرم، وضم طَحة : اًعدًق مرثني، ًولة تطَحة اٗكراضم ًىرمَ وحودٍ، ُو

اًفِاض اًخظي، وطَحة اّكود اًخظي، وطَحة اٗكراضم اًخظي اًحىري، وطَحة آكزب اًِامشي اْكس ين، وطَحة 

ري، وطَحة اًطَحات آكزاؼي . ًوطَحة اٗكراضم ؼلة نثري َّل حُص هل. اًيدى اًُز

محمد وصؾَة : ٔآسامء وؽائضة تيات ٔآيب جىر اًعدًق، وروي ؼيَ اتياءٍ: روى طَحة ؼن ٔآتََ ؤآمَ، ومعيت ٔآتََ

.  ُػ120:  ُػ، وكِي111وكد ٔآدرك طَحة اٗكراضم ؼحد ٝك جن اًزتري وحادزة ملذهل، وثوضف س ية . وهوح

 كدم اًيغار ألظقر ألسدي، مث اًفلؾيس، ا٢كدًية، فبٔؼمتد دور اًلرص َني ٌسبٔل ضف خاحئة :كال اًزتري اجن جاكر

ٔآظاتخَ، ف١ك ًعيػ تَ ٔآحد صُئًا، حىت ٔآىت طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن اجن ٔآيب جىر اًعدًق ضف داٍر دار 

ٔآيب ٌسار، فضاك ٕاًََ معَخذَ وما ًلَِ تَ اًياس، وضف دار طَحة ًومئذ مخس خََات ٔكَنن اًلداب، فلال هل 

. فِن ٛك: كال. خالَّيك ٔآوَّلء: َّي ٔآخا تين ٔآسد، وما اٙكي ٍىفِم حىت ٔآؼطَىَ وَّل ثذم كوسم؟ فلال: طَحة

: فلال اًيغار: كال

وِر داُر ٔآيب ٌََساِر ... كََرْؼيَا ُدورضُمْ اَباًب فدااًب  خفرُي اٗكُّ

ِِحٌّ  هُينُي هرامِئَ اًُىوم اًِؾضاِر ...  ا ِمْن زِسّ ثمَْيٍ َمرْضَ

، خْب خْب  ًق اًييّب ٔآتٍو ُم تًُت ثََاار اًححاِر ... ًِِعّدِ ؤآمُّ

ثُحاِرى اًّرحَي من َنَرم اًيَِّجاِر ... ُام احمتؾا ؽَََم جفئَت ِخْركًا 

َُا ٔآؼرايب، ما : فسمؾَ رخي من كٌرش كد ٔآسامٍ فلال. وحؾي اًيغار ًًضدُا ضف ا٢كسجد وضف ألسواق: كال

تفضي ر ا ٔآرابب اٗكور، وٕامنا فضَِم تفضي ٔآتََ آآبءضم، ٔآفٕان اكن : فضٍَك دار طَحة ؽَل سا ر اٗكور؟ فلال

. َّل ثؾرض اّكواب: ًيشء ما كِي: طَحة حوادًا ثؾيــ ٔآخا تين ٔآسد َّي ٔآخا كٌرش؟ فلال اًلر 

 ٔآن ؼروة جن اًزتري كد اس خودع طَحة جن ؼحد اٟكا جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر ماَّل، ؤآودَع :ذهر اًحالذري

لسُم ألموال، خفاَف ٔآن ًذُة  ، ورسط ٕا  اًضام، فاكن ٌسبٔل َؼن طَحة، فِلال ُو ًخين اٗكور ًو فرٍي

ٍُ طَحة ماهل موفًرا، فلال ممتثال : مباهل، فَام كدم اكجٍر كوم ؽَل ما ٔآودؼِم، ؤآؼطا

ندٍن اًعدق ٔآو حسة ؼخَق ... وما اس خخحبُٔت ضِف رخٍي خدَئا 

ؤآظرب ِؼْيد انئحة اْكلوق ... ذوو ألحساب ٔآهرم من رٔآًيا 

: وضف طَحة اٗكراضم ًلول اْكٍزن اٗكًيل

ؽذافرًة جس خخــ اًضفارا ... وٕان ثم َّي طَح ٔآؼطَدين 

وَّل مرثني ًوىن مرارا ... زفا اكن هفؾم يل مرة 

وسار مػ ا٢كعطفى حِر سارا ... ٔآتوك اٙكي ظدق ا٢كعطفى 

ٕاذا وسة اًياس اكهت هضارا ... ؤآمم تَضاء حظَة 

 :وكال ٔآتو تعري اًحاكيئ ميدحَ
                                                 

 ؛ ؿَّٙس 279-278/ 1 ؛ ٔٔذ ل٠َٖ 533/ 2  ؛ ٌٔخْ حٌؼَد 251/ 3 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 345/ 4حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٍزوخٍٞ (  1)

 278-277/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 442/ 9 ؛ أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ 160-157/ 1ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ 
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ي  ْقرى ؤلجن ٔآيب جىر ... ٕاّن فىََت ثمَْيِ جن ُمّرَة ٌَّٚكِ ًِؾائضة اًعُّ

. ٔآم ا٢كؤمٌني تًت ٔآيب جىر اًعدًق: ؽائضة تًت طَحة، وؽائضة اًىربى: ؽائضة اًعقرى*

 

ؼحد اًرمحن اًفلَِ جن اًلامس اًفلَِ
(1)

 :

كًرحة : اًفلَِ ؼحد اًرمحن جن اًفلَِ اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ٔآتو محمد اًلر  اًخظي ا٢كدِن، ٔآمَ

و من  تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، اكن من سادات ٔآُي ا٢كدًية فلِا وؽَام وفضال وحفغا واثلاان، ُو

. ٔآحد اًلّراء اًس حؾة ألؽالم، روى ؼيَ ماٛك جن ٔآوس" انفػ: "ص َوخ

ٕان ٔآحدا ٠ك خيَــ ٔآابٍ ضف جمَسَ ٕاَّل ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد ":  ىي جن إَّلمام ماٛك جن ٔآوس"كال ؼيَ 

وكال اًحخاري ضف . جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم، واكن ٔآفضي ٔآُي زماهَ، واكن ٔآتٍو ٔآفضي ٔآُي زماهَ

حدزيا ؼحد اًرمحن جن اًلامس، واكن : حدزيا سفِان كال: حدزيا ؽيل جن ؼحد ٝك، كال: ا٢كياسم، من حصَحَ

طحخت : "مسؾت ؽائضة ريض ٝك ؼهنا ثلول: ٔآفضي ٔآُي زماهَ، ٔآهَ مسػ ٔآابٍ، واكن ٔآفضي ٔآُي زماهَ، ًلول

. واثفق اًياس ؽَل خالًخَ وٕامامذَ وزلذَ وورؽَ ونرثة ؽَمَ". رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك تَدي ُاثني

اًلامس، ضف خعومٍة ؽَل اجن ٔآيب ؼخَق، واكهت ٔآمَ وعم اتية ؼحد اًرمحن جن : ٔآهَ اكن ًؾني ٔآابٍ: وذما ٍروى ؼيَ

فِضطبػ ًِا، فذطبٔ ؽَل ! ثؾني ٔآابك ؽَل خاٛك؟ وٝك ًخضطبؾن حىت ٔآطبٔ ركدخم: ٔآيب جىر اًعدًق ثلول هل

. َّي ٔآم ؼحد اًرمحن، من صاء ٔآن ًؾلَ وٗكٍ ؼلَ: ركدخَ، فِلول ًِا اًلامس

حدّاهة تًت ؼحد اًرمحن وعم ٔآهعاًرة من ألوس، وؼحد ٝك جن ؼحد : ٕاسامؼَي ؤآسامء ؤآرمم: هل من ألتياء

وثوضف . ؽاحىة تًت ظاُك جن ٕاجراُمي جن ؼحد اًرمحن جن ؼوف: وكد ويل كضاء ا٢كدًية ا٢كيورة، ؤآمَ: اًرمحن

 ُػ حني ملدمَ ؽَل اًوًَد جن ًٍزد جن ؼحد ا٢كٜك ألموي، 126ابًضام س ية " اًفدٍن"ؼحد اًرمحن تبٔرض 

واكن هلش خامتَ ؽَََ امسَ وامس . ضف دوٌك ألردن" اب٢كفرق"حاًَا " اًفدٍن"حِر مرض ُياك مث ثُوضف، وثلػ 

.  ُػ، وألول ٔآرحج131ٔآهَ مات تؾدُا ضف وَّلًة مروان جن محمد ألموي ا٢كلذول ؽام : وكِي. اتََ

 

محمد جن ؼحد ٝك اجن ٔآيب ؼخَق
(2)

 محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  :

لال هل . اجن ٔآيب ؼخَق مثي ٔآخَِ ؤآتََ وخدٍ: اًخظي ا٢كدِن، ًو

ري: روى ؼن :  ُػ، وكِي131وثوضف س ية . سَامين جن تالل: وروى ؼيَ. ٔآتََ، ؤآوس اجن ماٛك، وانفػ، واًُز

 . ُػ140

 

ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك اجن ٔآيب ؼخَق
(3)

 ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر :

لال هل : اجن ٔآيب ؼخَق مثي ٔآخَِ وؤآتََ وخدٍ، وكد روى ؼن ٔآتََ، واجن معَ: اًعدًق اًلر  اًخظي ا٢كدِن، ًو

. سَامين جن تالل: وروى ؼيَ. اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، وؼطاء جن ٔآيب رابح، وانفػ

                                                 
/ 1 ؛ ١زمخص حٌفمٙخء 303/ 1 ؛ ط٠ٌٙذ ح٤ّٓخء ٚحٌٍغخص 280/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 13-11/ 15ِوظَٜ طخ٠ٍن ىِ٘ك (  1)

 83/ 1؛ ِميِخص فٟ ػٍُ حٌمَحءحص 371-370/ 1 ؛ ك١خس حٌل١ٛحْ حٌىزَٜ 65

 ؛ 500/ 2 ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 551-549/ 25 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 364/ 7حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ (  2)

 729/ 3طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 

 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء 65/ 7 ؛ حٌؼمخص ٨رٓ كزخْ 304-302/ 5 ؛ حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٍزوخٍٞ 446/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  3)

 229-227/ 17حٌَؿخي 
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ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس
(1)

: 

اًلايض ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري ا٢كدِن، ويل 

كضاء ا٢كدًية ا٢كيورة ٌَتسن جن ًزد جن اْكسن جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم، زمن ٔآيب حؾفر ا٢كيعور 

اًؾحايس، وس يَ ٔآكي من زالزني س ية وعي ضف اًلضاء حىت مات ضف حوايل مٌخعــ اًلرن اًثاِن اًِبري، 

 .محمد: وحّدث ؼيَ اتيَ

 

محمد جن طَحة
(2)

محمد جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري  :

، واتًذَ ٔآم سَمة حزوحت من موىس ا٢كدِن، اكن ؽامال ٌَخََفة معر جن ؼحد اًؾٍزز ألموي ؽَل مىة ا٢كىرمة

.  اّكون جن ؼحد ٝك ا٤كغ جن اْكسن ا٢كثين جن اْكسن اًس ح  ريض ٝك ؼهنم، ؤآجنحت هل ٔآوَّلدٍ

ومن . اجن احسق، واجن حرجي، وؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر ا٢كََىك: روى محمد جن طَحة ؼن ٔآتََ، وروى ؼيَ

. ًرطة تًت ا٢كقرية جن ؼحد اًرمحن جن اْكارث جن ُضام جن ا٢كقرية ا٥كزومِة: وساءٍ

 معر جن ؼحد اًؾٍزز ألموي ساتق آكَي اب٢كدًية، واكن فهيا فرس ٤كمد جن  ٔآن ورد:وُو اًس حاق اجن اًس حاق

، جفؾي "اّكؾدي"طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، وفرس ًرخي حؾدي فذلدم فرس 

: ٍرجتز وًلول

فاًة جمد هعخت َّي من ًِا 

حنن حوًياُا ونيا ٔآَُِا 

ًو حرسي اًطري ّكئيا كدَِا 

. س حلم وٝك اجن اًس حاق ٕا  آكريات: ف١ك ًًضة ٔآن س حلَ فرس محمد جن طَحة، فلال معر

 

صؾَة جن طَحة
(3)

 ٔآتو محمد صؾَة جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  :

مؾن جن : وروى ؼيَ. روى ؼن ٔآتََ، وؼن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق. اًخظي اًحىري، ؤآمَ ٔآم وٗك

ري ظاُك، وؽُىس، واحساق، : وهل من ألوَّلد.  ُػ175:  ُػ، وكِي174ثوضف س ية . ؽُىس، ؤآتو معؾة اًُز

ارون، ؤآسامء ٔلم وٗك . حوكة تًت ا٢كيذر جن ؼحَدة جن اًزتري: وؼحدة تًت صؾَة، ؤآرما. ومحمد، وٕاجراُمي، ُو

 

هوح جن طَحة
(4)

 هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًحىري اًلر  اًخظي :

 .ؼن ٔآتََ، وروى ؼيَ ٔآخَِ ٕاجراُمي جن طَحةاًحىري، روى 

 

                                                 
 ؛ 280/ 1 ؛ ٔٔذ ل٠َٖ 225-224/ 1 ؛ أهزخٍ حٌم٠خس 180/ 5 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 491/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  1)

 67/ 2 ؛ طخ٠ٍن حرٓ أرٟ ه١ؼّش 435/ 1طخ٠ٍن ه١ٍفش رٓ ه١خ١ 

 ؛ 179/ 8 ؛ أٔٔخد ح٤َٗحف ٌٍز٩ًٍٞ 310/ 1؛ ٔٔذ ل٠َٖ 367/ 7 ؛ حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 291/ 7حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً ٦رٓ أرٟ كخطُ (  2)

 ؛ ٗفخء حٌغَحَ رؤهزخٍ 189/ 17 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 929/ 2 ؛  ٕٓٓ حرٓ ِخؿٗ 489/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 

 ؛ ٍر١غ ح٤رَحٍ 80/ 1 ؛ ًَ حٌزغٟ ٨رٓ أرٟ حٌي١ٔخ 245-244/ 1 ؛ غخ٠ش حٌَّحَ رؤهزخٍ ٍٓطٕش حٌز١ض حٌلَحَ 204/ 2حٌزٍي حٌلَحَ 

 364/ 5ٜٚٔٛٙ ح٤ه١خٍ 

 ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ 277/ 2 ؛ ١ِِحْ ح٦ػظيحي 349/ 4 ؛ حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً ٦رٓ أرٟ كخطُ 476/ 5حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  3)

 444/ 1طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 

 173/ 6 ؛ ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 278/ ١ِ4ِحْ ح٦ػظيحي (  4)
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ٕاجراُمي جن طَحة
(1)

 ٕاجراُمي جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري :

ٔآخٍو : وروى ؼيَ. ٔآخَِ هوح جن طَحة، وؼحد اًرمحن جن محَد جن ؼحد اًرمحن جن ؼوف: روى ؼنا٢كدِن، 

. ؼامثن جن طَحة، وؼحَد ٝك اجن احساق، واًزتري جن جاكر

  

ٔآتو جىر اًضاري
(2)

 اًثا ر ٔآتو جىر جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق :

اًلر  اًخظي اًحىري، واكن ًلال هل اًضاري
(3)

زمن مروان إكار جن محمد الاموي، فبُخذ " ابًسوس"، َثر 

. وحخس ابًسبن زماان

 

اًلايض ُامش جن ٔآيب جىر
(4)

 ُامش جن ٔآيب جىر جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب :

َ  كول ٔآيب 
ِ
جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، ٔآتو جىر ا٢كدِن ألظي، من ٔآُي اًىوفة، واكن ًذُة ا

. حٌَفة

 . ُػ تؾد زصف اًؾمري194حامدى الٓخرة س ية  ثو  اًلضاء من ِكدي ألمني محمد جن ُارون اًرص َد ضِف 

 180كدي س ية :  ُػ، وكِي196 ضف ا٤كرم س ية وحّدث ُامش جن ٔآيب جىر مبُص، و٠ك ٍزل كاضَا ٕا  ٔآن مات

 .اكهت مدة وَّلًخَ س ية وس خة ٔآصِر وُػ، وألو  ٔآحص،

ٔآن : كال اًطحاوي ؼن  ىي جن ؼامثن: فلال" رفػ إَّلزص ؼن كضاة مُص"ذهٍر اجن جحر اًؾسلالِن ضف نخاتَ 

دخَت مُص ؤآان ملي فزرؼت زرؽا فَتلذَ آٓفة فاىىرس ؽيل خراخَ، فطوًحت تذٛك، : اًحىري اكن ًلول

اجن ظاحة هخِنك واٙكي ! َّي س ححان ٝك: وصدد ؽيل فَِ، واكن اكثة آكراج ًؾرف مبلارة، فلال ٢كا ؼرفٍو تُيت

و هل ؽيل ضف لك س ية فاكن اًحىري تؾد ذٛك ٢كا . كام تؾدٍ ًطاًة مبثي ُذٍ ا٢كطاًحة، ما اكن ؽَََ فِو ؽيل ُو

. ويل اًلضاء ًلرتَ

و ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك اًؾمري ٢كا ٔآزخت وسة ٔآُي : ؤآًضا اكن اًسخة ضف وَّلًخَ ٔآن اًلايض كدهل ُو

امش جن حدجي - اْكرس ؤآْكلِم ابًؾرب، وفد ٔآُي مُص  وفدا - ومؾِم ٔآتو رحة اًؾالء جن ؽامص آكوَّلِن ُو

. ٕا  اًؾراق مبا فؾي اًؾمري تبُٔي اْكرس ؤآهَ ٔآْكلِم ابًؾرب ووس هبم ٕا  حوحىة جن ٔآس١ك جن اْكاف جن كضاؽة

فىذة محمد ألمني ٕا  اًحىري توَّلًة اًلضاء؛ ؤآن مييػ من ًًمتي ٕا  اًؾرب ؤآن ٍرد ٔآُي اْكرس ٕا  ما اكهوا 

فدؽا اًحىري ٔآُي اْكرس فطَة مهنم كضَة اًؾمري فبٔحرضوُا هل عيا . فرحػ اًرًبد تذٛك. ؽَََ من ٔآوسا م

فَام مَىِا ضف ًدٍ ٔآخرج ملراضا من َتت معالة فلطػ اًلضَة وكال . مهنم تبٔهَ ًطَة مهنم زَّيدة من اًضِود

:  اًؾرب َّل َتخاج ٕا  نخاب من كاض، ٕان نيمت ؼراب فَُس ًيازؼنك ٔآحد، فلال ضف ذٛك مؾَل اًطايئ: هلم

واخسيوا ؼَيا تخخًرق اًسجي ... َّي تين اًحغراء موثوا هكدا 

 

معران اًحىري
(1)

و حمّدث:  . معران جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، ُو

                                                 
 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 56/ 8 ؛ حٌؼمخص ٦رٓ كزخْ 107/ 2 ؛ حٌـَف ٚحٌظؼي٠ً ٦رٓ أرٟ كخطُ 294/ 1حٌظخ٠ٍن حٌىز١َ ٌٍزوخٍٞ (  1)

 198/ 2 ؛  حٌؼمخص ِّٓ ٌُ ٠مغ فٟ حٌىظذ حٌٔظش 22/ 1 ؛ حٌّؼـُ حٌٜغ١َ ٌَٚحس ح٨ِخَ حرٓ ؿ٠ََ حٌطزَٞ 137/ 69

 137/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٦رٓ كَِ 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ (  2)

ٟ٘ : ٚأ٠٠خ. ٚطؼٕٟ حٌوٛحٍؽ، ٟٚ٘ طًّ٘ حٌوٛحٍؽ ٌِ٘زخ، أٚ ح٠ٌٌٓ ٠وَؿْٛ ػٍٝ حٌلىخَ" حٌَ٘حس"ل١ً أٔٙخ ٔٔزش اٌٝ : حٌ٘خٍٞ  (3)

س"ٔٔزش اٌٝ رٍيس  ٍّ ٞ)، رَ٘ق ح٤ٔيٌْ، ٚحٌٕٔزش ٌٙخ "١َِٓش"ِٓ ػًّ " ٗخ ٍّ  .رظ٘ي٠ي حٌَحء (ٗخ

  ؛ 759/ 4 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 203/ 2 ؛  حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش 456/ 1ٍفغ ح٦َٛ ػٓ ل٠خس َِٜ (  4)

 35/ 10حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 
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معر جن معران اًحىري
(2)

 اًلر  اًخظي   معر جن معران جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق:

و حمّدث . اًحىري، ُو

 

موىس جن معران اًحىري
(3)

 موىس جن معران جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي :

و حمّدث  .اًحىري، ُو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك 113/ 8؛  حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ ىحٍ ٛخىٍ 206/ 1 ؛ أهزخٍ حٌم٠خس 419/ 3 ؛  طخ٠ٍن حٌطزَٞ 279/ 1ٔٔذ ل٠َٖ (  1)

 409/ ٨30رٓ ػٔخوَ 

 44/ 1؛ ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ 247/ 3 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 206/ 1 ؛ أهزخٍ حٌم٠خس 419/ 3طخ٠ٍن حٌطزَٞ (  2)

 92/ 31 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ 113/ 8حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ ىحٍ ٛخىٍ (  3)
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 (اًلرن اًثاًر  )

 

محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس
(1)

 اًلايض محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن :

توًػ س ية )ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري ا٢كدِن، ويل كضاء ا٢كدًية ا٢كيورة ٌَخََفة ا٢كبٔمون اًؾحايس 

. ابًؾراق" اًحُصة"ونذٛك ثو  كضاء . ( ُػ198

ما : "اٙكي كال" موىس جن ؼلدة"حّدث ؼن ٔآتََ، وحّدث اْكدًر آكاص مبيلدة تُت ٔآيب جىر اًعدًق، ؼن 

ٔآتو دفافة، ؤآتو جىر، وؼحد اًرمحن : هؾ١ك ضف إَّلسالم ٔآرتؾة ٔآدرهوا اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك الآبء مػ ألتياء ٕاَّل

وروى ؼيَ ٔآتوجىر جن ؼحد ". جن ٔآيب جىر، واتيَ ٔآتو ؼخَق محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر ريض ٝك ؼهنم 

.  ُػ 210 – 201: اًرمحن جن ؼحد ا٢كٜك جن صُدة اْكزاسم واًزتري جن جاكر، وثوضف ثلًرحا ما تني ؽاسم

 

 ىي جن محمد جن طَحة
(2)

  ىي جن محمد جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  :

و حمّدث، روى ؼن  .سَامين جن تالل، وؼامثن جن معر جن موىس ا٢كؾمري: اًخظي اًحىري، ُو

  

ٕاسامؼَي جن  ىي اًخظي
(3)

 ٕاسامؼَي جن  ىي جن ؼحَد ٝك جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر :

سفِان اًثوري، ؤآيب : اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، ٔآتو  ىي، من اًىوفة، وحّدث تحقداد، وكد حّدث ؼن

و م وك اْكدًر. حٌَفة، وماٛك جن ٔآوس . ُو

 

ٕاسامؼَي جن هوح
(4)

 ٕاسامؼَي جن هوح اًلر  اًخظي اًحىري، من وٗك ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، حّدث :

. ٔآهَ م وك اْكدًر" مجمػ اًزوائد"ؼن ٔآتََ، وذهر اًَِمثي ضف 

 

ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن ٔآفَح
(5)

 ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن ٔآفَح جن ؼحد ٞك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن :

اًلاص، واكن ٕاماما ابرؽا، حّدث ؼن ُالل : ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، ٔآتو محمد اًلايض، وكِي

.  ُػ 290جن اًؾالء اًرطف، روى ؼيَ ًوســ اًلّواس، ثوضف س ية 

 

 

 

 

 

                                                 
/ 3 ؛ حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ 138/ 1 ؛ ؿَّٙس أٔٔخد حٌؼَد ٨رٓ كَِ 280/ 1 ؛ ٔٔذ ل٠َٖ 255/ 1أهزخٍ حٌم٠خس (  1)

 495/ 2 ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 357/ 14 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 540

 465/ 19 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 261/ 64 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 108/ 14طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  2)

 51/ 4 ؛  ًَ حٌى٩َ ٚأٍ٘ٗ 441/ 1 ؛  ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 246/ 6طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  3)

/ 10 ؛ ِـّغ حٌِٚحثي ِٕٚزغ حٌفٛحثي 104/ 1 ؛ ِٕٔي أرٟ ٠ؼٍٟ حٌٍّٟٛٛ 79/ 1 ؛  ح٩ٛف حٌّخي 306/ 1حٌىٕٝ ٚح٤ّٓخء ٌٍي٨ٚرٟ (  4)

 441/ 1 ؛ ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 416

/ 2 ؛ ١ِِحْ ح٨ػظيحي 170/ 1 ؛ حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد 2/297 ؛ ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 391/ 9طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  5)

 244/ 10؛ طخؽ حٌؼَّٚ 130/ 3 ؛ حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س 106/ 2 ؛ حٌّٟٛٛػخص ٨رٓ حٌـُٛٞ 389
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 (اًلرن اًراتػ  )

 

محمد جن اًلامس اًحىري
(1)

 محمد جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس :

و حمّدث . جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، ُو

 

ٔآمحد ٔآتو اًؾحاس اًسمركٌدي
(2)

 . ٔآمحد جن اْكسن جن ؼحَد ٝك جن محمد، ٔآتو اًؾحاس اًخظي اًحىري اًسمركٌدي:

َّل ًؾمتد ؽَل رواًخَ، مات تؾد : ٔآتو سؾد إَّلدٌريس مؤرخ مسركٌد وكال: محزة، وحّدث ؼيَ: حّدث ؼن معَ

 . ُػ  360تؾد س ية :  ُػ، وكِي365س ية 

 

ٕاجراُمي جن محمد جن احساق اًخظي
(3)

 463: ا٢كخوشف) ٕاجراُمي جن محمد جن احساق اًخظي، ذهر آكطَة اًحقدادي :

تُامن . ٔآهَ من وٗك ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وذهر ٔآهَ حّدث ؼن رخي من كٌرش كعَدة ٔآوضدُا (ُػ

ٕاجراُمي جن محمد جن ٕاحساق : فلال" إَّلظاتة ضف متَزي اًعحاتة"ضف  ( ُػ852: ا٢كخوشف)ذهٍر اجن جحر اًؾسلالِن 

اًخظي اًلر ، من وٗك ؼحَد ٝك جن مؾمر اًخظي اًلر ، ًوىن كول آكطَة اًحقدادي ٔآكوى؛ ًلرب ؼِدٍ 

. تَ، وٝك ٔآؽ١ك

 

موىس اًعدًلي
(4)

 موىس جن ؼحد اًرمحن اًعدًلى، من وٗك ٔآىب جىر اًعدًق رىض ٝك ؼيَ، ٍروى ؼن :

. ؼامثن اجن ؼحد اًرمحن اًلر ، روى ؼيَ محمد جن ؼحد ٝك جن سَامين اْكرضسمّ 

 

وركاء جن مخرش جن ؼخَق
(5)

و حمّدث : .  ٔآتو اًفضي وركاء جن مخرش جن ؼخَق اًلر  اًحىري اًعدًلي، ُو

 

ٔآتوجىر ًؾلوب اًخظي
(6)

 ٔآتوجىر ًؾلوب جن ٕاجراُمي اًلر  اًخظي اًحىري، من وٗك ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك :

و من رواة اْكدًر اًرشًــ. ؼيَ . ُو

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 120/ 1ِؼـُ حرٓ حٌّمَة (  1)

 428/ 1 ؛ ٌٔخْ ح١ٌِّحْ ص أرٟ غيس 151/ 1 ؛ ٌٔخْ ح١ٌِّحْ 91/ ١ِ1ِحْ ح٦ػظيحي (  2)

 289/ 2 ؛ ِٟٛق أٚ٘خَ حٌـّغ ٚحٌظف٠َك 45/ 5ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش (  3)

 ؛  ح٦وّخي فٟ ٍفغ ح٨ٍط١خد ػٓ حٌّئطٍف ٚحٌّوظٍف فٟ 237/ 2  ؛  حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد 292/ 8ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ (  4)

 210/ 5ح٤ّٓخء ٚ حٌىٕٝ ٚح٤ٔٔخد 

 310/ 2طخ٠ٍن أٛزٙخْ (  5)

 142/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 220/ 18ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي (  6)
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 (اًلرن آكامس  )

 

حمرز جن خَــ اًخوويس
(1)

:  

اًض َ  اًؾالمة ا٢كؤدب اًضِري ٔآتو حمفوظ، وكِي ٔآتو محد، حمرز جن خَــ جن رزٍن جن ٍرتوع جن حٌغٍك جن 

اد وٗك . ٕاسامؼَي جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي، مؤدب ثوويس، من هحار اًُز

د951/  ُػ 340س ية  اكن ضف . هتافت ؽَََ اًياس ٌَخربك تَ وسامع الكمَ.  م، ووضبٔ ضف ٔآزسة ؼرفت ابًُز

مث اس خلر ضف مدًية ثووس ًلر  اًلرآٓن " كرب اًلريوان"ص حُدخَ ًؾ١ك اًلرآٓن تبٔرَّيهة، وسىن مرىس اًروم 

واكن سَفِا، مسػ ضف ٔآحد ٔآسواق .  م وكد خاوز اًس حؾني1022/  ُػ 413واْكدًر واًفلَ وثوضف  ا س ية 

ٔآهيا اًياس، ٕاِن َّل ٔآرىض؟ فهتاووا ؽَل اًرخي : اًلاُرة رخال ٌسة اًسَــ، فبٔمسم تطرف زوتَ، وظاح

!. كال حمرز ٕاِن َّل ٔآرىض: حىت ثلطػ ٕكَ تني ٔآًدهيم وضم ًلوًون

حِر  ا٢كاًًك أل ري، وثفرغ ٌَخدٌرس، واكن هل دور ضف ورش ا٢كذُة ثخَمذ ضف مُص ؽَل تؾغ ص َوخِا مثي

ابب سوًلة،  اجن ٔآيب ًزد اًلريواِن ٔآجرز معادر اًفلَ ا٢كاًًك، وٕاًََ ًًسة تياء رتغ رساٌك كام تخدٌرس نخاب

اهَ ًو ٔآدرك حمرز جن خَــ اًسَــ ًاكن خامس ألرتؾة، : وكد اندسة ماكهة حؾَت ٔآاب جىر اًحاكالِن ًلول

. ٕان معد اٗكٍن اٙكٍن ميسم ٝك  م ألرض ٔآرتؾة وحمرز جن خَــ مهنم: وكال ٔآتو اْكسن اًلاثيس

ًسة هل صؾر و ٔآول من سن إبفًرلِة .  واكن فعَحا َّل ًَتن، ًو كراءة اًلرآٓن تؾد اًعحح، ؼوضا " ثووس"ُو

واكن ٔلُي ا٢كراهة اًحتًرة اؼخلاد راخس فَِ، فٕاذا مروا تلرٍب ٔآخذوا صُئا من حراتَ وٕاذا ُاج اًحتر . ؼن اٙكهر

و اّٙكي حرض ؽَل كذي . ٔآًلوا ؽَََ من ذٛك اً اب ودؼوا ٝك ًُسىن  ُػ، 406ضف ثووس ؽام " اًؾحَدًني"ُو

ؾخرب ُض َ مزارا وحمورا ٢كدًية ثووس .وظيــ ٔآتو اًطاُر محمد جن اْكسني اًفاريّس نخااب ضف مٌاكدَ ٔآما . ًو

خَ ف١ك ثنب ٕاَّل ضف اًؾِد  وُض َ ًلػ الان ضف وس  مدًية ثووس اًؾامصة، .ٔآيب معر ؼامثن ضف ؼِد اْكفيص زاًو

. سَطان ا٢كدًية: ؤآُي ثووس ٌسموهَ

 

اجن ا٢كعتح
(2)

 ا٤كّدث ؽيل جن محمد جن ؽيل جن محمد جن ؼحد ٝك، ٔآتو اْكسن اًلر  اًحىري ا٢كؾروف ابجن :

ٔآيب محمد ؼحد اًرمحن جن ؼامثن، ثوضف ضف حامدى ألو  : ٔآيب محمد جن ٔآيب هُص، وؼن: ا٢كعتح، حّدث ؼن

و فري اجن ا٢كعتح اٌَقوي.  ُػ463س ية   .ُو

 

محمد جن معوًَ
(3)

و خد اًض َ  ٔآيب :  محمد جن معوًَ وامسَ: ؼحد اٟكا جن سؾد اًلر  اًحىري اًسِروردي، ُو

َفيّ . اًيبَة اًسِروردي، وواٗك خد اًض َ  صِاب اٗكٍن اًسِروردي مسؾت ٔآاب حفط معر جن : كال اًّسِ

.  ُػ، وكد تَؿ من اًُؾمر مائًة وؼرشٍن س ية468مات َآيب س ية : محمد جن معوًَ ًلول

 

ٕاجراُمي جن محمد اًخظي
(4)

: هل صؾر مٌَ.  اًضاؼر ٕاجراُمي جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼامثن اًلر  اًخظي اًحىري:

                                                 
فَّٙ حٌّوط١ٛخص –  ؛ ؛ هِحٔش حٌظَحع 747/ 1 ؛ حٌلًٍ حٌٕٔي١ٓش فٟ ح٤هزخٍ حٌظ١ٔٔٛش ٌّلّي ٠َُٚ 284/ 5ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  1)

 866/ 93طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ 

 194/ 43طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ (  2)

 149 ؛ ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ 156/ 31طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ١ حٌظٛف١م١ش (  3)

 133/ 1ا٩ٛف حٌّخي ٨رٓ أرٟ حٌي١ٔخ (  4)
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 ٍِ هِلِ ... فََخّيِ اًَْبَواَد ؽَََل ُحوِد َوَخّيِ اًَْحِخََي ؽَََل خُبْ

َِِِْم  َ ِمْن فَْضهِلِ ... َوََّل جَْسبَِل اًيااَس ِمْن فَْض َوًَِىْن َسِي اٟكا

ُ ضِف َحاَخٍة  َذا َآِذَن اٟكا
ِ
َآاَتَك اًياَجاُح ؽَََل َرْسهِلِ ... ا

َِ َوؽَََل َسِهِْلِ ... َوًََُْس اًْلََضا ِتبًَِْد اًِْؾَحاِد  ؽَََل َحَزِه

َزَؼْن  ٌَْر ؽَََل َمْحهِلِ ... َوٌَُِْؾرْسِ ٌرُْسٌ فاََل جَتْ ََْؾُلُة ـَ س َ

َذا كٌَََػ اًَْمْرُء اَنَل اًِْقىَن 
ِ
ى اًَْمِطَاَة ِمْن َرْحهِلِ ... ا َوَؼرا

 

ؼخَق ؽ١ك اًس ية
(1)

 ؼخَق جن ؼحد ٝك اًحىري، ٔآتوجىر اًواؼظ ألصؾري ا٢كَلة تؾ١ك اًس ية، من وٗك محمد جن :

 . ُػ476ثوضف س ية . ٔآيب جىر اًعدًق، من ٔآُي ا٢كقرب، زار تقداد

اكن مََح اًوؼظ فاضال ؽارفا ابًالكم ؽَل مذُة ألصؾري : فلال" اًواضف ابًوفِات"ذهٍر اًعفدي ضف نخاتَ 

ريض ٝك ؼيَ، ُاحر ٕا  هغام ا٢كٜك فٌفق ؽَََ َّلهخساطَ ؤآكدي ؽَََ زائدا ؤآحرى هل اّكراًة اًوافرة، وؼلد 

 .جمَس اًوؼظ ابًيغامِة وِبامػ ا٢كيعور ًولة من هجة اٗكًوان تؾ١ك اًس ية ؤآؼطي دانهري وزَااب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 295/ 19 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 128/ 17 ؛  ٚطخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش 171/ 32طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  1)



- 213-  

 

 

 

 (اًلرن اًسادس  )

 

ٔآتو اًَِجاء اًحىري
(1)

َّة جن ملاثي اًلر  اًحىرى اًعدًلي :  ألمري ص حي اٗكوهل ٔآتو اًَِجاء ملاثي جن ؼط

اْكجازي، اكن من ٔآوَّلد ٔآمراء اًؾرب، فوكػ تٌَُ وتني ٕاخوثَ وحضة ٔآوحدت رحِهل ؼهنم، ففاركِم ووظي ٕا  

، و٢كا  تقداد مث خرج ٕا  خراسان واىهتىى ٕا  ـزهة، وؽاد ٕا  خراسان، واخذط ابًوزٍر هغام ا٢كٜك وظاٍُر

مث ؽادى ٕا  تقداد ؤآكام  ا مدة، وؼزم ؽَل كعد هرمان مس فدًا . كذي هغام اًيٜك رَثٍ ٔآتو اًَِجاء تحُذني

ا انزص اٗكٍن مىرم جن اًؾالء، واكن من ألحواد ا٢كضاُري، فذوخَ ٕا  هرمان، وتؾدُا رحػ ٕا  تقداد  وزٍُر

وى  ا امرٔآة ؤآنرث من  ؤآكام  ا كََاًل، مث سافر ٕا  ما وراء اٍهنر وؽاد ٕا  خراسان وىزل ٕا  مدًية ُراة، ُو

اًدض حُة فهيا، مث رحي ٕا  مرو واس خوطهنا؛ ومرض ضف آٓخر معٍر وجسودن، ومحي ٕا  اًحاميرس خان، واكن من 

. مجٍك ألدابء اًغرفاء، وهل اًيغم اًحدًػ اًرائق، وتٌَُ وتني اًؾالمة ٔآيب اًلامس اًزخمرشي ماكثحات ومادؼحات

.  ُػ 506ثوضف س ية 

 

كوام جن ًزد ا٢كري
(2)

 كوام جن ًزد جن ؽُىس جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد جن ًزد جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد :

ٝك جن ٔآيب انفػ جن ٔآمحد جن رافػ جن ؼحد اًرمحن جن طَحة جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  

 ُػ، ومسػ ٔآاب جىر آكطَة تدمضق، واًعريفِين، ؤآتو 432اًحىري، ٔآتو اًفرج ا٢كري اًفلَِ اًضافؾي، وٗك ؽام 

اًعا ن جن ؼساهر، ؤآخٍو اْكافظ، وؼحد اًعمد جن سؾد اًًسوي، : اْكسني جن اًيلور تحقداد، وروى ؼيَ

ودفن .  ُػ، وألو  ٔآرحج507:  ُػ، وكِي509 س ية، ًوم اًثالَثء اًساتػ من رمضان س ية 77وثوضف ومعٍر 

. تدمضق

 

محزة آكَالسم
(3)

 إَّلمام اًفلَِ اًرشًــ محزة جن ؽَل جن ا٤كسن جن محمد جن حؾفر جن موىس جن ؽُىس جن :

وخِالم . طَحة جن محمد جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق اًحىري اًعدًلي آكَالسم

محدون جن ؽيل جن ا٤كسن جن محمد جن حؾفر جن موىس آكَالسم، واكن من خَفاء : ت٘ك من فرفاهة، وكِي ٔآهَ

اكن فلهيا فاضال من ": اّكواُر ا٢كضَة طحلات اْكيفِة"اٗكار اّكوزخاهَة، كال ؼيَ حمي اٗكٍن اْكيفي ضف 

. ٔآحصاب اًلايض ٔآيب هُص ٔآمحد جن ؼحد اًرمحن جن ٕاحساق اًًرقذموِن وروى ؼيَ معر جن محمد جن ٔآمحد اًًسفي

.  ُػ 523مات ثسمركٌد ضف ذي اْكجة س ية  

 

معر جن محمد جن معوًَ
(4)

 معر جن محمد جن معوًَ جن سؾد جن اْكسن جن اًلامس جن ؽَلمة جن اًيرض جن مؾاذ جن :

ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي، ٔآتو حفط اًسِروردي اًعوضف 

                                                 
 238/ 14 ؛ ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 257/ 5 ؛ ٚف١خص ح٤ػ١خْ  204/ 5حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س (  1)

 364-362/ 49 ؛  طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 125/ 11طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ (  2)

 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 413/ 2 ؛ ِؼـُ حٌزٍيحْ 480/ 1 ؛  حٌٍزخد فٟ ط٠ٌٙذ ح٤ٔٔخد 227/ 1حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش (  3)

 121/ 32 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ 266/ 5

 ؛ ١زمخص حٌفمٙخء 150/ 2 ؛ طخ٠ٍن حٍرً 290-289/ 36 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 331/ 17حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ (  4)

 542/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 653/ 2حٌ٘خفؼ١ش 
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و مع ٔآيب اًيبَة اًواؼظ ثفلَ ؽَل ٔآيب اًلامس .  ُػ454:  ُػ، وكِي كدي455وٗك س ية . ىًزي تقداد، ُو

ؽامص جن : ومسػ. رآٍٓ اجن اّكوزي و٠ك ٌسمػ مٌَ . اٗكتويس، واكن مذلدم اًعوفِة ضف رابط سؾادة آكادم

ام ٔآتو دساع معر اًخسطاسم، واجن ٔآخَِ ٔآتو اًيبَة ؼحد اًلاُر : مسػ مٌَ. اْكسن، ورزق ٝك اٍمتظي، وفرُي

وثوضف ًٍَك ألرتؾاء َثمن رتَػ . ًخس مٌَ آكركة ٔآتو اًيبَة. واكن مجَي ألمر، مريض اًطًرلة. اًسِروردي

 . ُػ ، وظَل ؽَََ جرابطَ ؽَل دخٍك رابط سؾادة، ودفن ابًضوهزًية ؼيد كرب رومي532ألول س ية 

 

ؼحد ا٢كٜك جن محمد جن معوًَ
(1)

 ؼحد ا٢كٜك جن محمد جن معوًَ جن سؾد جن اْكسن جن اًلامس جن ؽَلمة جن :

اًيرض جن مؾاذ جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي، ٔآخو معر جن 

و مع اًض َ  ٔآيب اًيبَة اًسِروردي، ذهر ًوســ جن محمد جن مل٘ك  محمد جن معوًَ، واكن ٔآظقر مٌَ، ُو

. اٗكمضلي ٔآهَ رآٍٓ تحقداد، واكن ظاْكا زاًُدا ًخربك تدؽائَ، ؤآهَ معر س حؾا وس حؾني س ية

 

محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن معوًَ
(2)

ٔآخو اًض َ  . محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن معوًة، ٔآتو حؾفر اًسِروردي:

و . ٔآيب اًيبَة اًسِروردي واٗك صِاب اٗكٍن ٔآيب حفط معر اًسِروردي، اص خقي ٔآتو حؾفر ابًوؼظ ُو

 ثفلَ ؽيل ٔآسؾد تحقداد ضف خامػ اًلُص، وضف ا٢كدرسة اًيغامِة، واكن حسن اًوؼظ وهل حظ وافر من اًؾ١ك،

 . ُػ تؾد مِالد وٗك ٔآيب حفط ثس خة صِور540، وكُذي س ية "سِرورد"وثو  كضاء ا٢كهيين، 

 

ٔآتو اًفخر ُضام جن ـيام
(3)

 ا٤كدث ٔآتو اًفخر ُضام جن ـيام جن ؼحد ا٢كٜك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب طاُر محمد :

جن ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد اجن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، هلِة 

اًحىًرني تبٔظهبان ضف مٌخعــ اًلرن اًسادس اًِبري، اكن من ا٢كضِورٍن، ومسػ ٔآابٍ اًرشًــ ٔآاب حرب 

 . ُػ549اًحىري، ثوضف تبٔظهبان ضف رتَػ ألول س ية 

 

ٔآتو اًفوز ؼعام جن ـيام
(4)

اًض َ  ٔآتو اًفوز ؼعام جن ـيام جن ؼحد ا٢كٜك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب طاُر محمد : 

جن ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد اجن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، من ٔآُي 

مسػ ٔآابٍ ٔآاب حرب ـيام، واًلايض ٔآاب جىر . ٔآظهبان، اكن من مضاُري أل اف ووحٍو اًح٘ك، مرثًَّي ذا مال نثري

ام  . ُػ 549ثوضف تبٔظهبان ضف حامدى ألو  س ية . محمد جن اْكسن جن محمد جن سَمي ألظهباِن، وفرُي

 

ٔآؼز جن معر اًسِروردي
(5)

 ٔآؼز جن معر جن محمد جن معوًَ اًحىري اًعدًلي اًسِروردي، من تُت ؽ١ك :

 . ُػ 557ثوضف س ية . وثعوف، روى ؼن اجن ىهبان

 

                                                 
 75/ 16طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  1)

 122/ 6 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ ٌٍٔزىٟ 78/ 14طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ (  2)

 1831/ 1 ؛  ٚ حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ 372/ 2حٌظلز١َ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ (  3)

 ؛ 513/ 4 ؛ اوّخي ح٦وّخي ٨رٓ ٔمطش 1295/ 1 ؛  حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ 616/ 1حٌظلز١َ فٟ حٌّؼـُ حٌىز١َ (  4)

 684/ 2 ؛ ِؼـُ حرٓ ػٔخوَ 125/ 7ط١ٟٛلٗ حٌّ٘ظزٗ 

 210-209/ 43طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  5)
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ٔآتو اًيبَة اًسِروردي
(1)

 ص َ  إَّلسالم ومفيت اًؾراكني ٔآتو اًيبَة ضَاء اٗكٍن ؼحد اًلاُر جن ؼحد ٝك جن :

محمد جن ؼحد ٝك ٔآيب حؾفر معوًَ جن سؾد جن اْكسن جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن 

ِرورديؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًحىري اًعدًلي اًسِروردي،  وس حة ٕا  : واًسُّ

.  ُسَِرَورد، ت٘ك ؼيد زجنان

 وكدم تقداد، ومسػ  ُػ ثلًرحا،490 وٗك ؽام .ُو اًعوضّف اًلدوة اًواؼظ اًؾارف اًفلَِ اًضافؾي، ٔآحد ألؽالم

ُو اًحىري اًلر ، تٌَُ : كال اجن ألُدل .ؽيل جن ىهبان وحامؽة، واكن ٕاماما ضف اًضافؾَة وؽَام ضف اًعوفِة

ثوضف وتني ٔآيب جىر اًعدًق ٕازيا ؼرش رخال، تَؿ مدَقا ضف اًؾ١ك حىت ًلّة مفيت اًؾراكني، وكدوة اًفًرلني، 

 . ُػ563تحقداد س ية 

 

انزص جن ؼرفات اًلويص
(2)

 اًعوضف اًزاُد انزص جن ؼرفات جن ؽُىس جن ؽيل، ٔآتو اًفذوح اًحىري اًعدًلي :

َاء اًعاْكني، مسػ من  ُػ، 565اْكافظ ؽيل جن اًفضي ا٢كلديس، ثوضف س ية : اًلويص اًزاُد، اكن من ألًو

. ودفن توؽٍك، داخي ابب اًحتر، وكرٍب ٍزار

 

اجن مؾروفؽيل جن معران 
(3)

 ؽيل جن معران جن ؽيل جن مؾروف اًخظي اًحىري، ٔآتو اْكسن اًساَّلر :

وؼيَ ٔآتو ا٤كاسن اًلر ، . روى ؼن ٔآيب مطَػ، ؤآيب اًفذح اْكّداد.  اكن ساَّلر اْكاج، جّح مّراتألظهباِن،

 . ُػ 567 ُػ، وثوضف س ية 485 وٗك س ية .واتيَ ٔآتو جىر ؼحد ٝك

 

ٔآتوجىر ٔآمحد اجن أل ف
(4)

 ٔآمحد جن ؼحد اًرمحن جن أل ف اًحىري ا٢كروزي، ٔآتوجىر اًواؼظ، ذهٍر :

ًؾمر جن محمد جن اًًسفي وس حا مذعال، وَّل " اًلٌد"رٔآًت هل ضف نخاب : فلال ( ُػ562: ا٢كخوشف)اًسمؾاِن 

و ٔآتو جىر ٔآمحد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد جن محمد جن ؽُىس جن طَحة جن محمد جن ؽيل جن : ٔآدري هَــ ذاك، ُو

ىذا ذهر وس حَ محمود جن محمد جن اًؾحاس آكوارزسم . محمد جن موىس جن حؾفر جن محمد جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ُو

و جىري من ٔآوَّلد ٔآيب جىر : ضف اترخيَ ٓكوارزم، وفَِ فٕاِن نيت ٔآمسػ من ظقري ٔآهَ ًُس تعتَح اًًسة، ُو

ورد مرو ًوزم إَّلمام واٗكي، رمحَ ٝك، . اًعدًق، ريض ٝك ؼيَ، وٝك ٔآؽ١ك تذٛك ، واكهت وَّلدثَ تبٔتَورد

واكن واؼغا مََح اًوؼظ، فعَح اٌَسان، حريء اًلَة حسورا، . وكرٔآ ؽَََ صُئا، وثَمذ هل، واهدسة ٕاًََ

ًلي كدوَّل اتما ضف اًحالد اًيت دخَِا من آكواص اًىرباء، واًؾوام، ًلِخَ ٔآوَّل مبرو ؤآان ظقري، ٔآحرض جماًس 

من " ٔآوش"اْكدًر، فاكن ٌسمػ مؾيا، مث ًلِخَ تؾد ذٛك واكن كد اهُصف من ما وراء اٍهنر، فٕاهَ سىن مدة 

. تالد فرفاهة، وهفق سوكَ ؼيدضم، مث فاب خرٍب ؼين، مث ًلِخَ ضف اهُصاضف من اًؾراق ابًري

 

                                                 
/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 33/ 19 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 412/ 36 ؛ طخ٠ٍن ىِ٘ك ٦رٓ ػٔخوَ 279/ 15طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٍٚٚٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  1)

 ؛ 289/ 36 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 180/ 18؛  حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ  (549 ٚ 346/ 1) ؛  ١ِ٘وش حٌم٠ِٕٟٚ 662

 ؛ طخ٠ٍن حٍرً 242/ 1 ؛  اوّخي ح٦وّخي ٦رٓ ٔمطش 346/ 6 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 426/ 16حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ ٘ـَ 

 ؛  ِؼـُ 475/ 20 ؛  ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌَٓخٌش 204/ 3؛  ٚف١خص ح٤ػ١خْ  (888/ 2 ؛ 828/ 2 ؛ 193/ 1 ؛ 1/107-108)

 307/ 7 ؛  ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 576/ 11 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 311/ 5حٌّئٌف١ٓ 

 477-476/ ١1زمخص ح١ٌٚ٤خء (  2)

 377/ 12 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 302/ 15طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  3)

 22/ 6 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ ٌٍٔزىٟ 199-197/ 1حٌّٕظوذ ِٓ ِؼـُ ١ٗٛم حٌّٔؼخٟٔ (  4)
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ٔآتو اًلامس اجن ا٢كِاحر
(1)

 اْكسني جن اْكسن جن ا٢كِاحر جن اْكسني جن حوًي جن ٕاجراُمي جن ٕاسامؼَي جن :

اْكسني جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ٔآتو اًلامس اًخاحر اًحىري اًعدًلي 

 .اًيُساتوري، س يّن  ًــ، زلة، مسػ ؼيَ ٔآخاٍ ٔآتو هُص

 

ٔآتو هُص اجن ا٢كِاحر
(2)

 محمد جن محمد جن اْكسن جن ا٢كِاحر جن اْكسن جن دجًري جن ٕاجراُمي جن ٕاسامؼَي جن :

ٔآاب :  ىي جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ٔآتو هُص اًرشًــ اًحىري، مسػ من ٔآخَِ

 .اًلامس اْكسني جن اْكسن جن ا٢كِاحر

 

ؼحد اًرمحن اجن اّكوزي
(3)

ا٤كدث ا٢كفرس ا٢كؤرخ اًواؼظ ٔآتو اًفرج  حامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ؽيل جن محمد  :

جن ؽيل جن ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن حامدي جن ٔآمحد جن محمد جن حؾفر جن ؼحد ٝك جن اًلامس جن اًيرض جن 

اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري 

و 514: ُػ ، وكِي510:  ُػ ، وكِي508وٗك س ية . اْكيحيل، اًضِري ابجن اّكوزياًحقدادي  ٔآحد ٔآفراد  ُػ، ُو

اًؾَامء، جرز ضف ؽَوم نثرية واهفرد  ا ؼن فرٍي ومجػ ا٢كعيفات اًىدار واًعقار حنوا من زالمثائة معيــ ونخة 

تَدٍ حنوًا من مائيت جم٘كة، وثفرد تفن اًوؼظ اٙكي ٠ك ٌس حق ٕاًََ وَّل ًَتق صبٍٔو فَِ وضف طًرلذَ وصلكَ وضف 

وظَ ؽَل ا٢كؾاِن اًحدًؾة وثلًرحَ ألص َاء اًقًرحة فامي  فعاحذَ وتالـخَ وؽذوتخَ وحالوة حرظَؾَ وهفوذ وؼغَ ـو

 وكد ٔآويت حغا ؼغامي ضف اًوؼظ وظَخا تؾَدا ٌضاُد من ألمور اْكس َة تؾحارة وخزية زسًؾة اًفِم وإَّلدراك

واكن جمَسَ َّل ًيلط ؼن ٔآًوف نثرية حىت كِي ضف . فَِ، فاكن  رض جماًسَ ا٢كَوك واًوزراء وألمئة اًىدار

. ٕاهَ حزر أكػ مبائة ٔآًــ: تؾغ جماًسَ

ٔآهَ وكػ اًزناع : واجن اّكوزّي هل ذاكء حاد، ًدل ؽَل تدهية حاُضة، وؼلي مذَلظ زفن ذاكئَ، وذما  ىك ؼيَ

و ؽَل اًىريّس ضف جمَس وؼغَ، فسبهٔل ٔآحد ية واًض َؾة فرىض اًك ِبواب اًض َ ، ُو : تحقداد تني ٔآُي اًس ّ

من ٔآفضي اًخرش تؾد هحٌُا محمد ظَل ٝك ؽَََ وس١ك؟ 

من اكهت اتًذَ َتخَ، وىزل ضف اْكال حىت َّل ٍراحػ ضف ذٛك فرىض اًك، ٔلن اتية ٔآيب جىر رىض ٝك : فلال

ؼيَ َتت رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، واتية رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؼيد ؽيّل رىض ٝك ؼيَ 

. واًالكم  متَِام 

. ٔآول ما ظيّفت ؤآًّفت ويل من اًؾمر زالث ؼرشة س ية: كال اجن اّكوزي

ة اًؾَون اًيواعر ضف اًوحٍو واًيغا ر، : ومن ثعاهَفَ ضف اًخفسري ا٢كقين، وثذهرة ألًرة ضف مؾرفة اًقًرة، وىُز

دفػ ص حَ : وضف اًخوحِد وؽ١ك اًالكم. ومعدة اًراخس ضف مؾرفة ا٢كًسوخ واًياخس، وزاد ا٢كسري ضف ؽ١ك اًخفسري

. اًدض حَ، ومهناج اًوظول ٕا  ؽ١ك ألظول

رر أل ر، وا٢كوضوؽات، واًؾَي ا٢كخياَُة ضف ألحادًر اًواَُة: وضف ؽ١ك اْكدًر نام ظيــ . خامػ ا٢كساهَد، ـو

. ضف اًفلَ وضف اًخارخي واًوؼظ وؽ١ك اًرخال 

                                                 
 209/ 1حٌّٕظوذ ِٓ وظخد ح١ٌٔخق ٌظخ٠ٍن ١ٔٔخرٍٛ (  1)

 42/ 1حٌّٕظوذ ِٓ وظخد ح١ٌٔخق ٌظخ٠ٍن ١ٔٔخرٍٛ (  2)

 ؛  حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ ىحٍ حٌفىَ 287/ 42 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 9/ 1  ؛  ١ٛي حٌوخ١َ 47 1/8ٚٔٛحٓن حٌمَحْ ٨رٓ حٌـُٛٞ (  3)

/ 18 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 455/ 15 ؛  ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 92/ 4 ؛ ١زمخص حٌلفخظ ٌٌٍ٘زٟ 140/ 3 ؛  ٚف١خص ح٤ػ١خْ 28/ 13

 8-7/ 1 ؛ ُحى ح١ٌَّٔ فٟ ػٍُ حٌظف١َٔ ؛ طَؿّش حرٓ حٌـُٛٞ 157/ 5 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 110
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ا ضف نخاتَ  حِر كال" ظَد آكاطر"وذما ٍروى َّلجن اّكوزي ، وظَخَ ايل ٔآتيائَ ، وكد ذهُر
(1)

َّي تين، اؽ١ك : 

ٔآهيا من ٔآوَّلد ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ؤآتوان اًلامس جن محمد جن  ٔآيب جىر ريض ٝك ؼيَ ، مث جضافي 

سَفٌا ابًخجارة واًحَػ واًرشاء، زفا اكن من ا٢كخبٔخٍرن من رزق طمة ضف طَة اًؾ١ك فريي، وكد آٓل ألمر ٕاًَم، 

فاحهتد ٔآَّل ختَة عين فامي رحوثَ فِم وٛك، وكد ٔآسَمخم ٕا  ٝك س ححاهَ وثؾا ، وٕاَّيٍ ٔآسبٔل ٔآن ًوفلم 

ذا كدر احهتادي ضف وظَيت، وَّل حول وَّل كوة ٕاَّل ابٞك اًؾيل اًؾغمي، وإكد ٞك مًزد . ٌَؾ١ك واًؾمي ُو

. اْكامدٍن، وظَل ٝك ؽَل س َدان محمد وؽَل آهٓل وحصحَ وس١ك

 م، وهل من اًؾمر س حػ 1201/  ُػ597ثوضف اجن اّكوزي ًٍَك أكؾة اًثاِن ؼرش من صِر رمضان س ية 

ومحَت حٌازثَ ؽَل رؤوس اًياس، واكن أكػ نثريا خدا، ودفن تحاب حرب ؼيد ٔآتََ ابًلرب . ومثاهون س ية

. ٕاهَ ٔآفطر حامؽة من نرثة اًزحام وصدة اْكر: واكن ًوما مضِودا حىت كِي. من إَّلمام ٔآمحد جن حٌحي

ٔآوىص خّدي ٔآن ٍىذة ؽَل كرٍب: كال ٔآتو ا٢كغفر س ح  اجن اّكوزي
(2)

 :

نرثت ذهويب ٗكًَ ... َّي نثري اًؾفو َّي من 

اًّعفح ؼن حرم ًدًَ ... خاءك ا٢كذهة ٍرحو 

اًضَــ ٕاحسان ٕاًََ ... ٔآان ضَــ وحزاء 

 

ٔآتو اًسمح ؼحد ٝك حدَحان
(3)

حبحُدان جن اْكسن جن محمد جن اْكسني جن مجؾة :  ٔآتو اًسمح ؼحد ٝك اًضِري:

من اْكفاظ اًرحاًني ضف طَة اْكدًر، ٔآدرك خبراسان ألساهَد . اًلر  اًخظي اًحىري، اْكافظ تدس 

ٔآتو هُص : اًؾاًَة، مث اس خوطن جس  واًىذة مٌَ ؽَل تؾد وصاخ ونرب وحِي تٌَُ وتُهنا، ومن ص َوخَ

اًلٌريش اًراوي ؼن زاُر جن ٔآمحد اًرسخيس، ؤآتو معر ا٢كََتي، ؤآتو ؼحد ٝك اًفاريس ٔآ روَّين، ومسؾود 

جن انزص اًسبزي، ؤآتو اْكسن اًحاوردي اًحوص يبي، وآٓخرون َّل  عون نرثة ، وموٗكٍ ابًخزي، واترخي وفاثَ 

و من ٔآُي ا٢كائة اًسادسة ختمَياً . جمِول . ُو

 

ا٢كفرج اًرشوطي
(4)

حمّدث واكن . ا٢كفرج ٔآتو حرب جن ٔآمحد جن ا٢كفرج اًلر  اًخظي اًحىري اًرشوطي: 

. اترخي وفاثَ جمِول ًوؾهل من ٔآُي اًلرن اًسادس اًِبري. تبٔظهبان

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 514/ ١ٛ1ي حٌوخ١َ ٨رٓ حٌـُٛٞ (  1)

/ 2 ؛ ٠ًً ١زمخص حٌلٕخرٍش 114/ 18 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 19/ 1 ؛  ١ٛي حٌوخ١َ  ١ ىحٍ حٌمٍُ 710/ 16حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش  ١ ٘ـَ (  2)

 98/ 2 ؛  حٌّمٜي ح٤ٍٗي 512

 225/ 2 ؛ اوّخي ح٦وّخي ٨رٓ ٔمطش 142/ 1ِؼـُ حٌٔفَ (  3)

 1150/ 2ِؼـُ حرٓ ػٔخوَ (  4)
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 (اًلرن اًساتػ  ) 

 

ماخد جن حمفوظ
(1)

 اًؾالمة اًضاؼر ماخد جن حمفوظ جن مرؼي جن طرخان جن س َــ، اًرشًــ اًطَتي :

اًحىري اًعدًلي، من ٔآُي تًَس َة ابٔلهدًس، ومن وٗك طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر 

اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ٍىىن ٔآاب ا٢كؾايل ؤآاب اًرشف، اكن ٔآدًحا ماُرا صاؼرا جمَدا من ٔآجرع اًياس خطا 

: ومن صؾٍر.  ُػ 604 ُػ ٔآو 603ؤآهررمم ؼرشة ؤآحس هنم مسخا، وثوضف مبراوش س ية 

ٔآطؾت ٕاَّل ؽَل ٢كَاء ؽذايل ... ما اًلَة ؼن حة ذات آكال ابٓكال 

حوراء ثؾطو ِبَد فري مؾطال ... ٔآُمي مهنا ؽَل ذس  ِباًرة 

واًركط ضف مائس ألؼطاف مِال ... اكًعحح ضف تَج واًروض ضف ٔآرج 

 

محمد جن  ىي جن خزؽي اًطَتي
(2)

 محمد جن  ىي جن خزؽي جن س َــ اًطَتي اًرشًــ، من وٗك طَحة جن :

مسػ ؼحد . ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، من ٔآُي تًَس َة، ٍىىن ٔآاب ؼحد ٝك

ٝك اجن محَد ؤآخذ ؼيَ اًؾرتَة، وكِّد ؼيَ اٌَقات والٓداب، ؤآخاز هل ٔآتو محمد اجن ؼحَد ٝك، ؤآتو اًلامس 

ام، واكن ٔآدًحًا حنوًَّي ابرؽًا فاضاًل، ثوضف مبراوش س ية   . ُػ 604اًسَِيل وفرُي

 

خفر اٗكٍن اًرازي
(3)

 اًؾاّلمة ٔآتو ؼحد ٝك خفر اٗكٍن محمد جن معر جن اْكسني جن اْكسن جن ؽيل اًرازي :

و فري اًطحُة اًضِري ٔآتوجىر اًرازي  ًٍري، ُو اًطربس خاِن اًلر  اًحىري اًضافؾي ا٢كَلة ابجن خطَة ا

. ( ُػ311: ا٢كخوشف)

َدَرس اًؾَوم اٗكًًِة واًؾَوم اًؾلََة، فذؾمق ضف  ُػ، و544 ٔآو 543وٗك اًض َ  خفر اٗكٍن اًرازي ابًري س ية 

مام 
ِ
ا٢كيطق واًفَسفة، وجرز ضف ؽ١ك اًالكم، وهل ضف ُذا َكَ اًىذة واًرشوح واًخؾََلات، اص خقي ؽَل واٗكٍ اَّل

ضَاء اّٗكٍن معر، واكن من ثالمذة حمي اًس ية اًض َ  ٔآيب محمد اًحقوي، واكن ُخوارزم صاٍ ًبئت ٕاًََ، واكن 

 . ُػ 606وثوشف  راة س ية . حادا اّٙكُن، نثري اًرباؽة، ؽا٢كا ابًطة، ؽارفا ابٔلدب، هل صؾر ابًفاريس واًؾريب

 

محمد جن ٔآؼز اًسِروردي
(4)

جن سؾد جن اْكسن جن اًلامس جن  محمد جن ٔآؼز جن معر جن محمد جن ؼحد ٝك معوًَ :

اًحىري اًعدًلي اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق 

خدٍ معر جن : مسػ من.  ُػ527اًسِروردي مث اًحقدادي، ٔآتو ؼحد ٝك اًعوضف، من ٔآتياء ا٢كضاخي، وٗك س ية 

ٕاسامؼَي اجن اًسمركٌدي، ؤآاب : محمد جن ؼحد ٝك جن سؾد اًسِروردي اًعوضف مع ٔآيب اًيبَة، ومسػ من

ثوضف محمد . ٔآتو ؼحد ٝك اٗكتُيث، واًيبَة ؼحد اٌَطَــ: روى ؼيَ. سؾد ٔآمحد جن محمد اًحقدادي، ؤآاب اًوكت

.  ُػ606س ية :  ُػ، وكِي607جن ٔآؼز اًسِروردي ضف صوال س ية 

                                                 
 276/ 3 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً رَّحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 134/ 1 ؛  طلفش حٌمخىَ 209/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش (  1)

 155/ 4 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً رَّحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 90/ 2حٌظىٍّش ٌىظخد حٌٍٜش   (2)

/ 4 ؛ ٚف١خص ح٤ػ١خْ 40/ 7 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 125/ 2 ؛ طخ٠ٍن حرٓ حٌٍٛىٞ 212/ 43طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  3)

/ 2؛  ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٌٍيحٚٚىٞ  (79/ 11 ٚ 6/ 10) ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 778/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 175/ 4 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 249

 ؛ حٌؼٔـي حٌّٔزٛن ٚحٌـَٛ٘ حٌّلىٛن 127/ 1 ؛  فَٙٓش حٌٍزٍٟ 107/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 51/ 29 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 216

 333-332/ 1فٟ ١زمخص حٌوٍفخء ٚحٌٍّٛن 

 135/ 13 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 209/ 43 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 16/ 15طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  4)
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ؼحد اٌَطَــ اًسِروردي
(1)

 ؼحد اٌَطَــ جن ؼحد اًلاُر جن ؼحد ٝك جن محمد جن معوًَ اًحىري اًعدًلي :

و اجن اًض َ  ٔآيب اًيبَة اًسِروردي، وٗك ؼحد اٌَطَــ س ية  اًسِروردي ألظي، اًحقدادي، ٔآتو محمد، ُو

 ُػ تحقداد وثفلَ فهيا ؽَل ٔآتََ، سافر ضف ظحاٍ ُاراب من تقداد ٕا  خراسان وما وراء اٍهنر فَلي ألمئة 534

وحّعي وؽاد ٕا  تقداد، فبٔكام  ا مدة مث رحي ٕا  اًضام وتالد اًساحي، وثو  اًلضاء تؾاك ٢كا اس دُا 

ا٢كسَمون من اًعََحُني، واثعي ابًسَطان ٔآيب ا٢كغفر اًيازص ًوســ ظالح اٗكٍن ألًويب فبٔهرمَ واح مَ 

ووَّلٍ كضاء لك ت٘ك افذخحَ من تالد اًفرجن، فاكن ٌس خًِة ضف لك موضػ انئحا، واكن ًدٌلي من ت٘ك ٕا  ت٘ك مث 

ؽاد ٕا  تقداد ودرس مبدرسة واٗكٍ مث سافر ٕا  ٕارتي واكن فلهيا فاضال ظدوكا مذدًيا حسن ألخالق، ًولي 

لي ٔآاب اًلامس جْن اًعحاغ وألرموي واجن اٗكاًة ؤآاب اًوكت، وحّدث تبٔطراف اًضام واًساحي واكن  اًؾَامء ًو

 ُػ ، ودفن 610ثوضف إبرتي ضف ؼُص ًوم اٖكُس اًخاسػ من صِر حامدى ألو  س ية . نثري اًخيلي ضف اًحالد

. ضف ملربة اًعوفِة

 

ٔآسؾد جن محمد جن ٔآؼز اًسِروردي
(2)

 ٔآسؾد جن محمد جن ٔآؼز اًسِروردي اًحقدادي اٗكار، من تُت مضِور :

.  ُػ614 ُػ، وثوضف ضف رحة س ية 547وٗك س ية . ابًخعوف

 

اجن ا٤كة اًيُساتوري
(3)

و معرو :  اًرشًــ ٔآتو اًفذوح محمد جن ٔآيب سؾد محمد جن ٔآيب سؾَد محمد جن معروك ُو

جن ٔآيب سؾَد محمد جن ؼحد ٝك جن اْكسن جن اًلامس جن ؽَلمة جن هُص جن مؾاذ جن ؼحد اًرمحن اجن اًلامس جن 

وٗك .  اًلر  اًحىري اًعدًلي، خفر اٗكٍن ا٢كؾروف ابجن ا٤كة اًيُساتوري اًعوضفمحمد جن ٔآيب جىر اًعدًق

 ُػ ومسػ  ا من ٔآيب ألسؾد ُحة اًرمحن جن ؼحد اًواحد جن اًلضريي، ومسػ تحقداد 518تيُساتور ضف ٔآول س ية 

من ٔآيب ؼحد ٝك اْكسني جن هُص جن مخُس ا٢كوظيل، وابَّٕلسىٌدًرة من اْكافظ ٔآيب طاُر اًسَفي، ومبىة من 

ٔآيب حفط معر جن ؼحد ا٣كَد جن معر ا٢كَاويش، وحّدث مبىة وتقداد ودمضق ومُص، وحصة اًعوفِة حرضا 

وسفرا، وخاور مبىة  س يني، ؤآكام مبُص مدة مث سافر ٕا  دمضق واس خوطن ضف رابط ظالح اٗكٍن مٜك 

 ُػ ودفن مبلربة 615اًضام، وسىن  ا ٕا  حني وفاثَ  ا ًٍَك اَّلزيني اْكادي ؼرش من حامدى الٓخرة س ية 

. ابب اًعقري

 

ظدر اٗكٍن اًيُساتوري
(4)

 ٔآيب اًفذوح محمد جن ٔآيب سؾد محمد جن ٔآيب سؾَد محمد جن ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن: 

و معرو جن ٔآيب سؾَد محمد جن ؼحد ٝك جن اْكسن جن اًلامس جن ؽَلمة جن هُص جن مؾاذ جن ؼحد  معروك ُو

 اًحىري اًعدًلي اًيُساتوري، جنم اٗكٍن اًعوضف اًضافؾي، اًرمحن اجن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق

 ُػ، ومسػ من ٔآيب طاُر اًسَفي، ومسػ تدمضق من ٔآيب اًرباكت آكرض جن ؼحد، ؤآيب 550وٗك حبَة س ية 

                                                 
 312/ 8 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ 71/ 19؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 172-171/ 1 ؛ طخ٠ٍن حٍرً 262/ 15طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  1)

 375-374/ 43؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 

 143/ 15طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  2)

 ؛  طخ٠ٍن 474/ 7 ؛  ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 262/ 44 ؛  طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 167/ 3حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ (  3)

؛  طىٍّش اوّخي ح٦وّخي فٟ ح٤ٔٔخد 449/ 13 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 105/ 16 ؛  ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ 207/ 2حٍرً 

 208/ 1 ؛ حٌّؼ١ٓ فٟ ١زمخص حٌّليػ١ٓ 72/ 15 ؛ طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش 111/ 1ٚح٤ّٓخء ٚح٤ٌمخد 

 529/ 13طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ (  4)
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، وثوضف تدمضق ضف َثمن ؼرش صوال س ية . اًلامس اجن ؼساهر و حمّدث، حّدث ؼيَ اًضِاب اًلويص وفرٍي ُو

.  ُػ 617

 

كوام جن محزة جن كوام ا٢كري
(1)

 كوام جن محزة جن كوام جن ؽُىس ا٢كري اًحىري اًعدًلي، حفِد اًفلَِ ٔآتو اًفرج :

و حمّدث، مسػ من. كوام جن ًزد ا٢كري ٔآيب طاُر اًًسفي ابَّٕلسىٌدًرة، ؤآيب اًلامس جن ؼساهر تدمضق : ُو

ام ٔآتو طاُر ٕاجراُمي : ؤآخٍو.  ُػ تدمضق618ثوضف ًٍَك اٖكُس اًثاِن واًؾرشٍن من حامدى ألخرة س ية . وفرُي

. جن محزة جن كوام ا٢كري، مسػ ٔآاب سؾد جن ٔآيب ؼُصون وفرٍي

 

ٕاجراُمي جن محَد اًخفَُيس
(2)

 ٕاجراُمي جن محَد، ٔآتو ٕاحساق اًخفَُيس اًخاحر اًعوضف، خد اًؾالمة ٕاسامؼَي جن :

روى ٕاجراُمي جن محَد اًخفَُيس ؼن . ٕاجراُمي جن ٔآيب جىر جن ٕاجراُمي جن محَد اًخفَُيس اًضِري ابجن إَّلمام

.  ُػ 618ثوضف ضف ذي اًلؾدة س ية . اًسَفي، وروى ؼيَ اًزيك ؼحد اًؾغمي

 

معر جن ٔآؼز اًسِروردي
(3)

 معر جن ٔآؼز جن معر جن محمد جن معوًَ اًحىري اًعدًلي اًسِروردي، ٔآتو حفط :

اكن ٔآحد مضاخي اًعوفِة جرابط اًسؾادة، مسػ ٔآاب اًوكت .  ُػ542جن ٔآيب اْكارث اًعوضف، وٗك ضف رحة س ية 

 ُػ، ودفن 624ثوضف ًوم ألرتؾاء اًثاًر من رتَػ ألول س ية . ؼحد ألول جن ؽُىس ٍن صؾَة اًسبزي

 .ابًسََِة ؼيد خامػ اًسَطان تحقداد

 

تدر اٗكٍن ؽيل اجن اّكوزي
(4)

اًض َ  اًفاضي ا٢كس يد ٔآتو اًلامس تدر اٗكٍن ؽيل اجن اًض َ  إَّلمام ٔآيب اًفرج : 

وٗك ضف رمضان، س ية . ؼحد اًرمحن جن ؽيل جن محمد جن ؽيل اجن اّكوزي اًلر  اًحىري، اًحقدادي، اًياخس

. ٔآيب اًفذح اجن اًحطي، و ىي جن َثتت، ؤآيب زرؽة، ؤآمحد جن ا٢كلرب، واًوزٍر اجن ُحرية:  ُػ، ومسػ من551

. واص خقي ابًوؼظ وكذا، واكن نثري اًيوادر، حَو اٗكؽاتة

اًس َــ، واًؾز ؼحد اًرمحن اْكافظ، واًخلي اجن اًواسطي، واًىامل ؽيل جن وضاح، ؤآتو اًفرج اجن : حدث ؼيَ

اًٍزن، ؤآتو اًؾحاس اًفارويث، ومشس اٗكٍن محمد جن ُحرية ىًزي تَحُس، وابَّٕلخازة ٔآتو هُص اجن اًضريازي، 

ٔآهَ اكن نثري ا٢كَي ٕا  اٌَِو وآكالؽة، ف ك اًوؼظ واص خقي مبا َّل جيوز، وظاحة : كِي. واًلايض اْكيحيل

.  ُػ 630ثوضف ضف رمضان س ية . ا٢كفسدٍن

 

صِاب اٗكٍن ٔآتو حفط اًسِروردي
(5)

 اًض َ  اًفلَِ ا٢كخعوف الامام اًؾارف اًواؼظ ص َ  إَّلسالم ٔآتو :

حفط ؤآتو هُص ؤآتو ؼحد ٝك ؤآتو اًلامس، صِاب اٗكٍن معر جن محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن معوًَ جن سؾد 

                                                 
 124/ 1طىٍّش اوّخي ح٦وّخي فٟ ح٤ٔٔخد ٚح٤ّٓخء ٚح٤ٌمخد (  1)

 158/ 1 ؛ ِؼـُ ح١ٌ٘ٛم ٌٍٔزىٟ 539/ 13طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ (  2)

 31-30/ 20طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش (  3)

 925/ 13 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 256/ ١ٓ16َ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ (  4)

 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ 158/ 2 ؛ طخ٠ٍن حرٓ حٌٍٛىٞ 162/ 13حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع  ؛ 714-711/ 8حٌّمفٝ حٌىز١َ   (5)

 ؛ 166/ 4 ؛  ١زمخص حٌلفخظ ٌٌٍ٘زٟ 446/ 3 ؛ ٚف١خص ح٨ػ١خْ 287/ 15؛ طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ حٌؼ١ٍّش 150/ 2 ؛ طخ٠ٍن حٍرً 78/ 14

 ؛ 224/ 8 ؛  ِٔخٌه ح٤رٜخٍ فٟ ِّخٌه ح٤ِٜخٍ 307/ 7 ؛ ح٤ٔٔخد ٌٍّٔؼخٟٔ 285-283/ 6حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س 

 ؛ ىٍٍ حٌؼمٛى حٌف٠َيس 836-835/ 1 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١١ٓ 468-467/ 1حٌؼٔـي حٌّٔزٛن ٚحٌـَٛ٘ حٌّلىٛن فٟ ١زمخص حٌوٍفخء ٚحٌٍّٛن 

 311-306/ 2فٟ طَحؿُ ح٤ػ١خْ حٌّف١يس 
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جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر جن اْكسن 

 اًحىري اًعدًلي اًسِروردي اًضافؾي، ص َ  ص َوخ اًؾارفني ابًؾراق ضف زماهَ، وص َ  اًعوفِة اًعدًق

و ظاحة  ضف آٓخر صِر رحة - صِرزور : وكِي– ، وٗك صِاب اٗكٍن ثسِرورد "ؼوارف ا٢كؾارف"تحقداد ُو

 ُػ، فَام اكن معٍر س خة ٔآصِر كُذي واٗكٍ فًضبٔ ضف جحر معَ ٔآيب اًيبَة، فبٔخذ ؼيَ اًخعوف 539س ية 

. واًوؼظ وؽ١ك اْكدًر واًفلَ

اكن صِاب اٗكٍن من هحار اًعاْكني وسادات ا٢كسَمني، واكن ص َخا ورؽا فلهيا ؽا٢كا واؼغا معيّفا نثري 

إَّلحهتاد ضف اًؾحادة، كرٔآ اًفلَ وألدب وظار ص َ  اًض َوخ تحقداد، وويل ؽدة رت  ٌَعوفِة، وخترج ؽَََ خَق 

. نثري من اًعوفِة ضف ا٣كاُدة وآكَوة، وهفذ من اٗكًوان رسوَّل ٕا  مَوك اًح٘كان وٕا  هجات ؽدة،

و صاب ظقري، وحصة معَ ٔآاب اًيبَة ؼحد اًلاُر اًسِروردي ؤآخذ ؼيَ، وؼن اًض َ  حمي  كدم تقداد ُو

، ؤآخذ ؼن اًض َ  ٔآاب محمد  اٗكٍن ؼحد اًلادر جن ٔآيب ظالح اّكَيل، ومسػ اْكدًر من ٔآيب زرؽة ا٢كلديس وفرٍي

اًضَاء ا٢كلديس، واجن هلطة، : روى ؼيَ. جن ؼحدون ابًحُصة، ورآٓى فرٍي من اًض َوخ، جّح نثريا وخاور ٔآحِاان

واًزيك اًربزايل، واًؾز اًفاروطف، واًضِاب ألجركوعم، واًغِري اًر اِن، واًرشف اجن اًياتَيس وآٓخٍرن، وثوضف 

ُػ، وكِي تي 631 ُػ، وكِي تي ضف آٓخر ًوم من س ية 632تحقداد ًوم ألرتؾاء ضف مس هتي صِر ا٤كرم س ية 

 ُػ، وألو  ٔآحص ؤآصِر، واكن معٍر حني مات زالث وجسؾون س ية، ونـّـ تُصٍ كدي موثَ، 630:س ية

. واكهت هل ٔآمواهل فبٔهفلِا َكِا ظدكة، فَام مات ٠ك ً ك نفًٌا، واكهت حٌازثَ ؼغظة

: َومن صؾٍر

ََايِل  ا َوَآْكدََت دوٌك اًِْوَظال ... ثُصمت َوْحَضة اٌَ

من اَكَن ضِف صمرمك ريث يل ... َوَظاَر ابًوظي يل حسودًا 

ْذ حعَمت 
ِ
ِجُك َما فَاَت ََّل ُآاَبيِل ... وحلنك تؾد ا

فِا هَلُ موردًا حاليل ... ثلازصت َؼْينُك كَُُوب 

وحدنك ضِف اْكضا خاليل ... ؽيَّل َما ٌَورى حَرام 

فََما ًقري اًِْوى َوَمايِل ... جرشتت ٔآؼغمي ُوامك 

َوِؼْيدٍ ٔآؽني اًزََّلل ... َوَما ؽَل ؽادم ٔآخاخا 

 

ؼحد اًؾغمي جن ؼحد ا٢كيؾم اًحىري
(1)

جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ؼحد اًؾغمي  :

ًؾلوب جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داوود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد 

َة اًعاْكني، 570ٔآتو محمد اًخظي اًحىري، وٗك تؾد س ية . اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق  ُػ ابًعؾَد، وحَصِ

ان ِتمْىٌَاَسة اكن ظاْكا حسن اًطًرلة، وهل كدول . ودخي ا٢كقرب، وذهر َآهَ مَسػ من ٔآيب ؼحد اٟكا محمد اجن اًلَطا

م س ية  .  ُػ 639اتم تدُروط ابًعؾَد، و ا ماَت ضِف ا٤كرا

 

                                                 
 403/ 46طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  1)
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اكمي جن ٔآيب اًفرج اًحقدادي
(1)

.  ُػ ثلًرحا566 اكمي جن ٔآيب اًفرج اًلر  اًخظي اًحىري اًحقدادي، وٗك س ية :

ثوضف وهل ست وس حؾون س ية ضف . ُو اًضاؼر ألدًة اٙكي فاق ٔآُي زماهَ ضف جتََد اًىذة، وهل صؾر حسن

.  ُػ 642ا٤كرم من س ية 

 

اتج اٗكٍن اًرشٌيش
(2)

 اًؾا٠ك ا٢كخعوف ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن خَــ اًلر  اًخظي اًحىري :

ابًلرب من " سال"وٗك ضف . اًعدًلي، ٔآتو اًؾحاس اتج اٗكٍن اًرشٌيش اًسَوي، اًيتوي اًعوضف ا٢كاًًك

جرع ضف ؽ١ك اًالكم .  م، ووضبٔ مبراوش، وكرٔآ  ا وتفاس وألهدًس1185/ ُػ581اب٢كقرب س ية " اًرابط"

ام ثعوف ؽَل ًد صِاب اٗكٍن ٔآيب حفط . ؤآظول اًفلَ، وجح فبٔخذ ؼن ؽَامء تقداد ومُص وفرُي

مبُص " اًفِوم"اس خلر ضف . ٔآهوار اًرسا ر وزسا ر ألهوار: اًسِروردي، واص هتر تلعَدة هل ضف اًخعوف امسِا

.  ُػ 643، وكِي تي ثوضف ضف مٌخعــ ظفر س ية  م 1243/ ُػ641ومات  ا ضف رتَػ ألول س ية 

 اًرشٌيش ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن محمد جن خَــضف حرمجة اتج اٗكٍن " ا٢كلفى اًىدري"فري ٔآن ا٢كلٍرزي ذهر ضف 

 ُػ640 ُػ، ووفاثَ س ية 583من تين جىر جن وائي، ؤآن موٗكٍ س ية : ٔآهَ
(3)

ًؾي ا٢كلٍرزي ٔآخطبٔ، : وهلول. 

. وٝك ٔآؽ١ك. هغرًا ًخؾدد ا٢كراحػ اًيت ذهرت ٔآهَ جىري كر  اًًسة

 

ًوســ جني اجن اّكوزي
(4)

:  

ٔآتو ا٤كاسن ًوســ جن حامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ؽيل جن محمد جن ؽيل جن ؼحَد ٝك جن ؼحد ٝك جن حامدي 

جن ٔآمحد جن محمد جن حؾفر اّكوزي جن ؼحد ٝك جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد 

اْكيحيّل، حمي اٗكٍن اًعاحة، اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري اًحقدادي 

.  ُػ 580وٗك ًوم اًسخت َثِن ؼرش ذي اًلؾدة س ية . ٔآس خاذ دار آكالفة تحقداد

اكن ٕاماما هحريا وظدرا مؾّغام، ؽارفا اب٢كذُة، نثري ا٤كفوظ، َحَسن ا٢كضارنة ضِف اًؾَوم، مََح اًوؼظ، حَو 

ثفلَ ؽَل مذُة اْكيحيل، ومسػ من ٔآتََ اًؾالمة ؼحد اًرمحن اجن . اًؾحارة، ذا مسٍت ووكاٍر وخالٌك وُحرمة وافرة

واكن رسوَّل ٌَمَوك من هجة اٗكًوان ٕا  مُص واًروم واًضام واًرشق وا٢كوظي واّكٍزرة اّكوزي ومن آٓخٍرن، 

وفري ذٛك ؽدة دفوع ضف ألَّيم ا٢كسدٌُصًة وألَّيم ا٢كس خؾعمَة، وثو  ثدٌرس اْكياتٍك اب٢كدرسة ا٢كسدٌُصًة 

 .وكد ٔآوضبٔ ا٢كدرسة اّكوزًة تدمضق ؤآوكفِا ؽَل اْكياتٍك.  ُػ632س ية 

دّرس ؤآفىت وظيـّـ، وحّدث تحقداد ودمضق ومُص وفريضم، ورٔآى ِمن اًؾّز والاح ام وإَّلهرام صُئا نثريا من 

كرٔآ اًلرآٓن ابًرواَّيت اًؾرش ؽَل اًحاكالِن تواس  وكد . واكن محمود اًّسرية، ُمتحًحا ٕا  اًرؼَة .ا٢كَوك والأكجر

، وثو  حس حة تقداد وؼلد  ا جماًس اًوؼظ ٔكتََ ؼحد اًرمحن اجن اّكوزي، وكد  خاوز اًؾرش س يني من معٍر

و ؤآوَّلدٍ ُُ اتج اّٗكٍن ؼحد اًىرمي، وحامل اّٗكٍن ا٤كدسة، و ف : ُُضِتت ُؼيلَ مبخمّي مٜك اًخخار تحقداد 

.  ُػ 656اّٗكٍن ؼحد ٝك، ضف صِر ظفر س ية 

                                                 
 237/ 24 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 136/ 47طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  1)

 ؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ 94/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 144/ 3 ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 76/ 2 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 219/ 1ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  2)

 146-143/ 2ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ 

 705/ 1حٌّمفٝ حٌىز١َ   (3)

 ؛ 45-44/ 1 ؛ ػمي حٌـّخْ فٟ طخ٠ٍن أً٘ حٌِِخْ 241-332/ 1 ؛ ٠ًً َِآس حٌِِخْ 308-306/ 48طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  4)

 ؛ ١زمخص حٌّف٠َٔٓ 353-351/ 4 ؛ ٚفٛحص حٌٛف١خص 244/ 13 ؛ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع 285/ 3حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ 

 23/ 2 ؛ حٌيحٍّ فٟ طخ٠ٍن حٌّيحٍّ 383-380/ 2ٌٍيحٚٚىٞ 
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 .مؾادن إَّلجٍرز ضف ثفسري اًىذاب اًؾٍزز، وا٢كذُة ألمحد ضف مذُة ٔآمحد، وإَّلًضاح ضف اّكدل: من ثعاهَفَ

 

حامل اٗكٍن ا٤كدسة اجن اّكوزي
(1)

:  

ٔآتو اًفرج حامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن حمي اٗكٍن ًوســ جن حامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن اجن اّكوزي اًلر  

مسػ ووؼظ وحرسي ؼن اٗكًوان ٕا  مُص، ويل حس حة تقداد، وحّدث .  ُػ606اًحىري اًعدًلي، وٗك س ية 

مبُص وتقداد، ومسػ من ؼحد اًؾٍزز جن مٌَيا، ودرس اب٢كدرسة ا٢كسدٌُصًة ؽَل مذُة إَّلمام ٔآمحد اجن حٌحي 

اكن رئُسا مؾغام من نرباء تقداد، ومن ٔآؼَان اٗكوٌك ؤآمازَِا، كُذي تحقداد صَِدا مػ واٗكٍ واخوثَ ضف . رمحَ ٝك

.  ُػ 656صِر ظفر س ية 

: هل دًوان صؾر، ومن صؾٍر ضف مدح اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

 فا ًٍزد وزادضم ثؾغامي ... فضي اًيحُني اًرسول محمد 

خري اًليٓل ما ٍىون ًدامي ... در ًدمي ضف اًفخار وٕامنا 

لد صاي اًرسي اًىرام فلكِم  كد سَموا ّكالهل جسَامي ... ًو

 

 ف اٗكٍن ؼحد ٝك اجن اّكوزي
(2)

 :

جن حمي اٗكٍن ًوســ جن حامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن اجن اّكوزي اًلر  اًحىري اًعاحة  ف اٗكٍن ؼحد ٝك 

نثري اًخالوة، حِد اًفلَ . اًعدًلي، من هحالء اًرخال، واكن رئُسا فاضال مذدًيا من اًرؤساء ألؼَان اًفضالء

ؤآوظهل، ويل حس حة تقداد، ٔآرسهل آكََفة ا٢كس خؾعم ابٞك ٕا  خراسان ًِوَّلهو ورحػ، فبٔخرب تعحة ؼزم 

ُوَّلهو ؽَل كعد اًؾراق ضف خُش ؼغمي، ف١ك ٌس خؾدوا ٌَلائَ، و٢كا خرج ا٢كس خؾعم ٕايل ُوَّلهو طَة مٌَ ٔآن 

ًيفذ ٕا  خورس خان من ٌسَمِا، فٌفذ  ف اٗكٍن ُذا خبامت آكََفة، فذوخَ مػ حامؽة من ا٢كقول، وؼرفِم 

ا داك، فَلَِ تبٔسد آآبذ فبٔؽ١ك ُوَّلهو  حلِلة اْكال، فَام رحػ اكن ُوَّلهو كد حرحي ؼن تقداد جن ٔآن ظرُي

.  ُػ 656تيعَحة  ف اٗكٍن ٔلُي خورس خان، فلذهل تبٔسد آآبذ س ية 

 

اتج اٗكٍن ؼحد اًىرمي اجن اّكوزي
(3)

 :

اتج اٗكٍن ؼحد اًىرمي جن حمي اٗكٍن ًوســ جن حامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن اجن اّكوزي اًلر  اًحىري 

من ٔآؼَان رؤساء تقداد، واكن رئُسا فاضال ؽا٢كا مذدًيا، كذهل ُوَّلهو تحقداد مػ ٔآتََ واخوثَ ضف صِر . اًعدًلي

.  ُػ656ظفر س ية 

 

ظدر اٗكٍن اًيُساتوري
(1)

 اْكسن جن ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ٔآيب اًفذوح محمد جن ٔآيب سؾد محمد جن ٔآيب سؾَد :

و معرو جن ٔآيب سؾَد محمد جن ؼحد ٝك جن اْكسن جن اًلامس جن ؽَلمة جن هُص جن مؾاذ جن  محمد جن معروك ُو

                                                 
 ؛ حٌؼزَ فٟ 45/ 1؛ ػمي حٌـّخْ فٟ طخ٠ٍن أً٘ حٌِِخْ 341-340/ 1 ؛ ٠ًً َِآس حٌِِخْ 265-264/ 48طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  1)

 285/ 3هزَ ِٓ غزَ 

 ؛ ػمي حٌـّخْ فٟ طخ٠ٍن أً٘ 285/ 3؛ حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ 341/ 1 ؛ ٠ًً َِآس حٌِِخْ 495/ ١ٓ16َ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ (  2)

 45/ 1حٌِِخْ 

 45/ 1 ؛ ػمي حٌـّخْ فٟ طخ٠ٍن أً٘ حٌِِخْ 285/ 3؛ حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ غزَ 341/ ٠ً1ً َِآس حٌِِخْ (  3)
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ؼحد اًرمحن اجن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، ٔآتو ؽيل ظدر اٗكٍن اًلر  اًخظي اًحىري اًيُساتوري 

و واٗك  معروك جن "، واكن خدٍ "صامِة تًت اًحىري"ألظي اٗكمضلي ا٢كوٗك وا٢كًضبٔ، اًعوضف اْكافظ، ُو

من  ٔآُي ا٢كدًية ا٢كيورة، فدخي ًيُساتور وسىهنا، وٗك ظدر اٗكٍن تدمضق ضف اْكادي واًؾرشٍن من " محمد

مسػ مبىة من خدٍ، ومن معر ا٢كَاويش، وتدمضق من اجن طربزد، وتيُساتور من ا٢كؤًد .  ُػ 574ا٤كرم س ية 

اًطويس واًلامس جن اًعفار، و راة من ٔآيب روح، ومبرو من ٔآيب ا٢كغفر جن اًسمؾاِن، وتبٔظهبان من ٔآيب اًفرج 

جن اّكيَد، وتحقداد من ؼحد اًؾٍزز جن ألخرض، وإبرتي من ؼحد اٌَطَــ جن ٔآيب اًيبَة اًسِروردي، 

واب٢كوظي وحَة واًلدس واًلاُرة وتالد مذؾددة من خَق نثري، وحعي نثريًا من اًىذة،وخرج ختارجي ؽدة 

ويل حس حة دمضق وسرٍي ا٢كٜك ا٢كؾغم ؽُىس جن ا٢كٜك اًؾادل ٕا  اًرشق . واكن ؼيدٍ رَّيسة وفضٍَك اتمة

جرساٌك ٕا  اًسَطان خالل اٗكٍن خوارزم صاٍ مٜك اًؾبم، و٢كا ؽاد اًحىري وَّلٍ ا٢كٜك ا٢كؾغم مض َخة 

اًض َوخ مضافا ٕا  اْكس حة، وكد ٔآظاتَ اًفاَك كدي موثَ تؾامني، حِر اكهت وفاثَ ضف ًٍَك اَّلزيني حادي ؼرش 

.  ُػ ودفن ابًلاُرة ودفن من اًقد ثسفح ا٢كلطم 656ذي اْكجة س ية 

 

اجن اًفاخوري
(2)

 اًض َ  ٔآتو محمد ؼحد اًؾٍزز جن حؾفر جن هُص ٝك اًلر  اًحىري ا٢كُصي ا٢كؾروف ابجن :

مسػ من ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ؼحد .  ُػ مبُص577اًفاخوري ا٢كيؾوت ابًيفُس، وٗك ضف حامدى الٓخرة س ية 

.  ُػ 656ثوضف س ية . ٝك جن اًحيا ؤآيب اْكسني محمد جن ٔآمحد جن حدري، وحّدث 

 

 ف اٗكٍن اجن معروك اًلاُري
(3)

 اًس َد اًرشًــ محمد جن ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ٔآيب اًفذوح محمد جن ٔآيب :

و معرو جن ٔآيب سؾَد محمد جن ؼحد ٝك جن اْكسن جن اًلامس جن  سؾد محمد جن ٔآيب سؾَد محمد جن معروك ُو

ؽَلمة جن هُص جن مؾاذ جن ؼحد اًرمحن اجن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي 

اًلاُري،  ف اٗكٍن ٔآتو اًفضي، ؤآخٍو اْكافظ ظدر اٗكٍن ٔآتو ؽيل اْكسن اجن معروك، وواٗك ٔآيب جىر 

.  محمد

. مسػ من خدٍ، ومن حٌحي، ومعرو جن طربزد، ؤآيب اٍظن اًىٌدي.  ُػ590وٗك  ف اٗكٍن ابًلاُرة س ية 

 ُػ 665ثوضف ابًلاُرة ضف اًراتػ من حمرم س ية . روى ؼيَ اجن اْكَواهَة، واٗكمِاطي، ؤآتو اْكسن جن اًضاطيب

. ، ودفن من اًقد ثسفح ا٢كلطم

 

اًض َ  سؾَد اًؾمودي
(4)

اًض َ  سؾَد جن ؽُىس اًؾمودي اًحىري اًلر  اْكرضسم، وٗك مبدًية كِدون  :

وظفَ حمي اٗكٍن .  ُػ ودفن تلِدون670 ُػ، وثوضف س ية 560 ُػ ٕا  550حبرضموت ضف اًف ة من س ية 

اًض َ  اًىدري واًؾ١ك اًضِري اتج اًؾارفني ومريب ا٢كًردٍن اًض َ  سؾَد جن ؽُىس اًؾمودي : اًؾَدروس فلال

. كدس ٝك روحَ

                                                                                                                                            
 ؛ حٌؼزَ فٟ هزَ ِٓ 506/ 1؛ ١زمخص حٌلفخظ ١ٛ١ٌٍٟٔ 125/ 1 ؛ ٠ًً َِآس حٌِِخْ 467-466/ ١ٓ16َ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌلي٠غ (  1)

 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 121/ 2 ؛ حٌيحٍّ فٟ طخ٠ٍن حٌّيحٍّ 236-234/ 48 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 279/ 3غزَ 

 158/ 4 ؛ طٌوَس حٌلفخظ 474/ 7

 225ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  2)

/ 1 ؛ حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 261/ 1 ؛ ٠ًً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي 120/ 15طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ   ؛ 87-86/ 7حٌّمفٝ حٌىز١َ (  3)

 372/ 2 ؛ ٠ًً َِآس حٌِِخْ 216

 رلغ ١ٌٍ٘ن ػزي هللا حٌ٘خ١َ حٌؼّٛىٞ-  ؛ ِؼَفش حٌٕٔذ ِٓ أكىخَ ح٠ٌَ٘ؼش 1/313حٌٍٕٛ حٌٔخفَ ػٓ أهزخٍ حٌمَْ حٌؼخَٗ (  4)
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ىرم  طؾم اًفلراء وا٢كسانني، ٍو اكن اًض َ  سؾَد اًؾمودي حوادا هرميا خسَا، ًفرق الاموال ؽَل ا٢كس ختلني، ًو

و ؽا٠ك مذحرب ظوضف، ٔآحد ٔآصِر مضاخي حرضموت يفق ٕاهفاق من َّل خيىش اًفلر، ُو وضبٔ اًض َ  . اًضَوف، ًو

.  سؾَد اًؾمودي ضف نيــ واٗكٍ اًض َ  ؽُىس جن ٔآمحد، وكرب واٗكٍ اًض َ  ؽُىس موحود تلِدون اًضا

محمد، وؽيل، وؽُىس، ٔآما ؽُىس جن اًض َ  سؾَد اًؾمودي ف١ك ًؾلة، وثؾود : ٔآؼلة اًض َ  سؾَد اًؾمودي

. تيو اًض َ  سؾَد اًؾمودي" محمد و ؽيل: "ٔآظول كدٍَك اًؾمودي حبرضموت ٕا 

 

موَّلان خالل اٗكٍن اًروسم
(1)

محمد جن  اء اٗكٍن محمد سَطان اًؾَامء جن اْكسني جن محمد جن ٔآمحد جن كامس جن  :

اًحَخى مث اًحىري اًعدًلي  حدَة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر : مسُة وكِي

 م ، ؤآمَ 1207/  ُػ 604اًلوهوي، موَّلان خالل اٗكٍن اًروسم، وٗك تحَ  ضف اًسادس من رتَػ ألول س ية 

 .ٔآخت ا٢كٜك خوارزم صاٍ ؽالء اٗكٍن محمد

 ُػ، و٠ك ٌس خلر واٗكٍ  ا فرسؽان ما ٔآخذٍ واهخلي تَ 607اهخلي مػ واٗكٍ ضف اًراتؾة من معٍر ٕا  تقداد س ية 

.  ُػ 623ٕا  ٔآن اس خلر تلوهَة ابٗكَّير اًرومِة ؽام . دمضق، ومىة ا٢كىرمة: ٕا  ت٘كان ؽدة مهنا

 خالل اٗكٍن محمد جن  اء اٗكٍن محمد جن حسني جن ٔآمحد جن محمود جن مودود جن :رواًة ٔآخرى ؼن ؽامود وس حَ

. َثتت جن مسُة جن مطِر جن حامد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم 

اكن موَّلان خالل اٗكٍن رخاًل ؽا٢كًا مبذُة ٔآيب حٌَفة وواسػ اًفلَ، ؽا٢كًا ابٓكالف وتبٔهواع اًؾَوم، وكد ثو  

كعدٍ .  ُػ، دّرس ؽَوم اًفلَ واْكدًر واًخفسري628ثدٌرس ٔآرتػ مدارس تلوهَة خَفا ًواٗكٍ اٙكي ثوضف س ية 

ا اًخدٌرس . اًلطة اًض َ  كطة اٗكٍن اًضريازي صارح ا٢كفذاح، وحرى تُهنام حماورات ف ك ؽَل ا ُر

ذا ثلًرحا اكن س ية   ُػ، وحرك ٔآوَّلدٍ ومدرس خَ وساح ضف اًحالد، 642واًخعيَــ واهلطػ ؼن اٗكهَا وثعوف ُو

و مٌغوم فَاريس مضِور ضِف اْكنك والامثال واْكلائق، "ا٢كثيوي: "واص خقي ابٔلصؾار، فاٍهبا ابًفارس َة، وهل ، ُو

ٔآزسار انمَ ضِف اًخعوف، و ًة اٌَحاب، ودًوان صؾٍر فاريس، وا٢كؾيوي مٌغوم فَاريس : ومن ثعاهَفَ ٔآًضا

. ٔآًضا

ثوشف تلوهَة ودفن ضف . ا٢كوًوًة: ًؾد خالل اٗكٍن اًروسم من ٔآنرب صؾراء اًعوفِة، وكد ٔآسس طًرلذَ اًعوفِة

 م ، وتين ؽَل كرٍب ُضحي 1274/  ُػ 672 حامدى الاخرة س ية 5 ا ًوم " اًخىِة ا٢كوًوًة"حىِخَ اًضِرية 

. ؼغمي

ٔآوظَنك تخلوى ٝك شف اًرس واًؾالهَة، وكٍك اًيوم واًطؾام : اكهت آٓخر وظاَّيٍ ًخالمِذٍ وظَخَ اًىت كال فهيا

واًالكم، وصمران ا٢كؾاىص والَٓثم، ومواعحة اًعَام، ودوام اًلِام، وحرك اًضِوات ؽَل اٗكوام، واحامتل اّكفاء 

فٕان خري اًياس َمن ًيفػ اًياس، . من مجَػ ألانم، وحرك جماًسة اًسفِاء واًؾوام، ومعاحدة اًعاْكني واًىرام

. وخري اًالكم ما كي ودل

 

حسن جن ؽيل اًخظي
(2)

جىرس اّكمي وسىون " داراِبرذ" حسن جن ؽيل اًخظي وس حًا؛ اًفاريس ت٘كًا، ٔآظي ت٘كٍ :

اًراء وآٓخٍر ذال مؾبمة، وعم مدًية كدمية ًلال ٔآَنا اكهت ضف ٔآول اًزمان مدًية َمٜك فارس، واكن حسن 

                                                 
 ؛ طخؽ حٌظَحؿُ ٨رٓ لطٍٛرغخ 129-128/ 2 ؛ ػمي حٌـّخْ فٟ طخ٠ٍن أً٘ حٌِِخْ 30/ 7 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 130/ 2٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ (  1)

 350-349/ 13 ؛ لٜش حٌل٠خٍس ٌـ ٠ًٚ ى٠ٍٛحٔض 449-448/ 2 ؛ ٍٚف حٌز١خْ ٤رٟ حٌفيحء آّخػ١ً 246/ 1

 83  طخ٠ٍن ػغَ ػيْ ٛـ (2)
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ا٢كذهور من تُت اًوزارة ٢كَوك فارس، ٍرحػ وس هبم ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، كدم ا٢كذهور من ٔآرض 

ا ٕا  ٔآن مات  ا، واترخي وفاثَ جمِول16فارس ٕا  مىة؛ جفاور  ا  .  س ية، مث كدم ٕا  ؽدن ابٍظن فذدٍُّر

 

محمد جن حسن اًخظي
(1)

 محمد جن حسن جن ؽيل اًخظي اًفاريس، وٗك تؾدن ابٍظن ووضبٔ  ا وضوءًا حس يًا، فلرٔآ :

ؽَل اًحََلاِن اًفلَ وا٢كيطق وألظول، ؤآخذ ؼن اًَعقاِن اٌَقة، ؤآخذ ؼن اًرشًــ ٔآيب اًفضي اًطة وا٢كيطق 

دارة اًطرب ضف : ٔآًضًا وا٢كوس َلا وؽ١ك اًفٜك، واكن جمّودًا ضف ُذٍ اًؾَوم َكِا، وهل فهيا معيّفات ؽدًدة، زفهنا

ا٢كوس َلا، ورساٌك فهيا ٔآًضًا، ونخاب ضف وضػ ألْكان، ونخاب اًخحُصة ضف ؽ١ك اًحَطرة، وآَّٓيت الٓفاق ضف 

.  ُػ676وثوضف س ية . خواّص ألوفاق، ونخاب ضف مؾرفة اًسموم

 

ٔآمني اٗكٍن اًحىري
(2)

ٔآتو – محَد جن ٔآمحد : ٔآمحد جن محَد، وكِي: وكِي– ٕاجراُمي جن ٔآيب جىر جن ٕاجراُمي : 

ٕاحساق، ٔآمني اٗكٍن، اًحىري، من وٗك ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، اًخفَُيس ألظي، اًلاُري، وٗك ضف 

.  ُػ ابًلاُرة625ا٤كرم س ية 

ؤآّم اب٢كَوك ضف اٗكوٌك اًغاًُرة تَربس، واتيَ . واكن ٕامامًا ؽا٢كًا فاضالً . مسػ من ٔآيب اًلامس س ح  اًسَفي

يل حمدسة ا٢كؾسىر. اًسؾَد، فاكن ًعيل  م وثوضف ضف . واكن ًؤم ابًياس ضف كدة إَّلمام اًضافؾي ابًلرافة. ًو

.  ُػ 680صؾحان س ية 

 

ٔآتو جىر جن  ف اٗكٍن اجن معروك
(3)

 جن ٔآيب ؼحد ٝك  اًيبم ٔآتو جىر محمد جن ٔآيب اًفضي  ف اٗكٍن محمد:

محمد جن ٔآيب اًفذوح محمد جن ٔآيب سؾد محمد جن ٔآيب سؾَد محمد جن معروك اًلر  اًخظي اًحىري، اًيُساتوري 

 ُػ، ومسػ  ا من ٔآتََ، ومن معَ ظدر اٗكٍن ٔآيب ؽيل 627وٗك تدمضق ًوم ؼرفة س ية . ألظي، اٗكمضلي

ِا، ومسػ . اْكسن، ومن ٔآيب ا٢كيّبى ؼحد ٝك جن معر جن اٌَيّت، وحامؽة سىن مبُص وحّدث  ا، واكن من ؽدًو

اب جن عافر جن رواج .   ا من ٔآيب محمد ؼحد اًُو

ام سادة وصامِّة ٔآتياء ٔآيب ؽيل اْكسن و من تُت . وحّدث ُو ؤآتٍو وخدٍ وخّد ٔآتََ ومعَ، ؤآتياء مّعَ ُو ُو

.  ُػ 691:  ُػ ، وكِي690ثوضف تدمضق ضف َثًر صوال س ية . اًعالح واْكدًر واًفلَ

 

ٔآتو ؼحد ٝك اًزجناِن
(4)

 ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن ٕاجراُمي جن ٕاسامؼَي اًزجناِن ت٘كا، وزجنان ت٘كة ؼغظة من تالد :

ا ثرٍبز ؤآظفِان ورف، اًضريازي موٗكًا، كدم ٔآتٍو من زجنان ٕا  صرياز ووٗك هل  ا  س ية " محمد"اًؾبم هغرُي

و من ذِرًة ٔآيب جىر اًّعدًق ريض ٝك ؼي662َ واكن من ٔآهحار ٔآحصاب إَّلمام انزص اٗكٍن ؼحد ٝك .  ُػ، ُو

. جن معر اًحَضاوي ا٢كفرس

 ُػ، وضف لك مّرة 718كدم اٍظن مرثني، ألو  رسوَّل من مٜك صرياز ضف ٔآول اٗكوٌك ا٢كؤًدًة، مث ضِف س ية 

ا درس، حىت اهخفػ تَ حامؽة نثريون من ؽدن وفرُي خعدر ًو ؼحد اًرمحن : ٔآخذ ؼيَ حامؽة، مهنم. ًعي ؽدن ًو

                                                 
 240  طخ٠ٍن ػغَ ػيْ ٛـ (1)

 117/ 1حٌّمفٝ حٌىز١َ   (2)

 674/ 15طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ  ؛ 88-87/ 7حٌّمفٝ حٌىز١َ (  3)

 224 ؛ طخ٠ٍن ػغَ ػيْ ٛـ 435/ 2حٌٍٔٛن فٟ ١زمخص حٌؼٍّخء  ٚحٌٍّٛن (  4)
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جن ؽيل جن سفِان، ومحمد جن ؼامثن اًضاوري، وسا٠ك جن معران جن ٔآيب اًرسور، وؽاد ٕا  ت٘كٍ تؾد ٔآن كدم 

. ابب ا٢كؤًد جزتَد ؤآحسن اًََ

ووس حَ اًحَضاوي ا  ت٘ك ؽَل مرحٍك من صرياز، اذ خرج خدٍ مهنا، وسىن صرياز مدًية ا٢كٜك ضف ت٘ك فارس 

مٌذ ٔآحدهثا محمد جن محمد جن اًلامس اًثلفي ا  وكذَ، و٠ك ٍىن ٔلحد من ؽَامء صرياز نام اكن هل من اَلحصاب 

 ُػ، واكن معٍر جسؾا 690من ٔآؼامل ٔآذرتَجان تؾد ؽام " ثرٍبز"واًخعاهَــ وهل نخاب ضف اًخفسري، وثوضف مبدًية 

. ؤآرتؾني س ية

 

اتج اٗكٍن اًيوٍري
(1)

اب جن ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ؼحد اٗكامئ جن مٌجا وكِي: :  ٔآتو محمد اتج اٗكٍن ؼحد اًُو

ؼحادة جن ؽيل جن طراد جن خطاب جن هُص جن ٕاسامؼَي جن ٕاجراُمي جن حؾفر جن ُالل جن اْكسني جن ًَر جن 

و واٗك صِاب اٗكٍن  طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري اًيوٍري، ُو

 . ُػ 699اًيوٍري، ثوضف س ية 

 

خالل اٗكٍن اًحَحُيس
(2)

 محمد جن محمد جن ؼحد اًؾٍزز جن فذوح جن سَمي جن ؼحد ٝك جن ؼحد اْكق جن ؽيل، :

خالل اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك، اجن ٔآيب ؼحد ٝك، اجن ٔآيب ا٣كد، اجن ٔآيب محمد، اًلر ، اًحىري، اًحَحُيس، 

.  اًضافؾي

. وهل صؾر.  ُػ ختمَياً 634وٗك مبدًية تَحُس ضف س ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 333/ 2حٌٍٔٛن ٌّؼَفش ىٚي حٌٍّٛن (  1)

 57/ 7حٌّمفٝ حٌىز١َ   (2)
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 (اًلرن اًثامن  )

 

ؼحد اًحاري ألرمٌيت
(1)

 اًفلَِ ؼحد اًحاري جن ٔآيب ؽيل اْكسني جن نامل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ألسؾد اَلْرَمٌْيت :

 . ُػ 707 ٔآو 706اًلر  اًحىري، ادؼى آكالفة تلوص تعؾَد مُص، ومات  ا من ٔآ ر ٗكفة ٔآفؾى س ية 

 

اجن َنار ا٢كاًًّك آكطَة
(2)

 محمد جن ًوســ جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًحاطف، زيّك اٗكٍن، ٔآتو اًلامس، اجن خفر :

اٗكٍن، اجن ٔآيب محمد، اجن ٔآيب ا٤كاسن، اجن ٔآيب اًفضي، ا٢كؾروف ابجن َنار، اًلر ، اًحىري، اًفلَِ، ا٢كاًًك، 

. آكطَة

وحّدث وخطة ِبامػ اجن . مسػ ٔآاب اْكسن جن أّكزيي وفرٍي.  ُػ627موٗكٍ مبُص ضف صِر رمضان س ية 

.  ُػ 711ومات آٓخر س ية . طوًون

 

موَّلان سَطان وٗك
(3)

 إَّلمام اًفلَِ اًؾالمة  اء اٗكٍن ٔآمحد جن خالل اٗكٍن محمد جن  اء اٗكٍن محمد سَطان :

جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب - حدَة : وكِي- اًؾَامء جن اْكسني جن محمد جن ٔآمحد جن كامس جن مسُة 

جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي اْكيفي، موَّلان  اء اٗكٍن جن موَّلان خالل اٗكٍن، ا٢كؾروف ثسَطان 

. وٗك

اكن اًؾالمة  اء اٗكٍن من ٔآمئة اًسادة اْكيفِة فلهيا ٔآظوًَا حنوَّي ابرؽا دًيا زاُدا هل هرامات ؤآحوال مضِورة 

 ُػ ثلًرحًا، ثعدر ًإلكراء واًخدٌرس تؾد موت واٗكٍ تلوهَا ؽدة س يني، واهخفػ تَ اًطَحة، 620وٗك س ية . ؼيَ

وكعد ابًفذَا من اًحالد، واكن ذا حرمة وافرة ؼيد مَوك اًروم ؤآحصاب دٍوهتم، مػ ؽدم الاًخفات ٕا  ما ضف 

و اجن ازيدني وجسؾني 712ٔآًدهيم، واكذفاء ٔآ ر واٗكٍ ضف اًخبرد والاهضامم ؼن اًياس، ثوضف س ية    ُػ تلوهَة، ُو

، : ومن ثعاهَفَ. س ية، ودفن ت تة واٗكٍ  ا، وظَل ؽَََ اًض َ  جمد اٗكٍن ألكُصايئ توظَة مٌَ دًوان صؾٍر

. وٗك انمَ ضف مٌاكة واٗكٍ

 

خفر اٗكٍن اًفاريس
(4)

 ٔآتو جىر جن محمد جن حسن جن ؽيل اًخظي اًحىري، خفر اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك اًفاريس؛ :

رحػ ٔآظَِم ٕا  ٔآيب جىر " دار ٔآِبرد"ٔآظهل من ت٘كة  من تالد فارس، واكن ٔآخدادٍ من وزراء مَوك فارس، ٍو

 ُػ، واكن فلهيًا فاضاًل ًىن ُصِر تؾ١ك اْكساب 656 وٗك تؾدن ابٍظن ضف ا٤كرم س ية .اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

ٔكتََ، واكن فاًة ٔآخذٍ ٌَؾ١ك ؼن ٔآتََ، واكن رخاًل ًحُدًا حوادًا  ًــ اًيفس، ما ًُلعد ٔلمر ٕاَّل ؤآؽان فَِ، 

وحعي تٌَُ وتني اًوزراء ضف اٗكوٌك ا٢كؤًدًة ٔآًفة وحمحة َخَحٍو ٕا  خدمة اًسَطان وا٢كعري ٕا  ابتَ، فبٔحرى 

ا، و٠ك ٍزل ؽَل ذٛك حىت اكن س ية  م؛ 1316/ ُػ716ؽَََ رزق انفػ ضف لك صِر، وكِام حرمَ ضف ؽدن وفرُي

حفعي ؽَل اًلايض حامل اٗكٍن محمد جن ٔآيب جىر اًَتَوي اًخؾة وثؾدى ألمر ضف ذٛك ٕا  ٔآحصاتَ ؤآحصاب 

ٔآُهل فبُكيِص ٔآتو جىر ؼن صفلة اًسَطان ثسخة ذٛك؛ واكن ضف ؽدن فاس خدؽاٍ ا٢كؤًد ؤآحرض هل من صِد تبٔهَ 

                                                 
 101/ 3 ؛ حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش 8/ 18 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 11/ 3أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ (  1)

 499/ 7حٌّمفٝ حٌىز١َ   (2)

 حًٌّٕٙ  ؛104/ 1 ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ ؛ 120/ 1 ؛  حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش 352/ 1حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش (  3)

 259/ 2 ؛  ِفظخف حٌٔؼخىس ِٜٚزخف ح١ٌٔخىس فٟ ِٟٛٛػخص حٌؼٍَٛ ٌطخٕ وزَٜ ُحىٖ 128-127/ 2حٌٜخفٟ ٚحٌّٔظٛفٟ رؼي حٌٛحفٟ 

  ر٘زىش ح٦ٔظَٔض -ِٛلغ ِٛٓٛػش ح٤ػ٩َ ٌٍيوظٍٛ ػزي حٌٌٟٛ ح١ٌَّ٘ٞ ؛ 61  طخ٠ٍن ػغَ ػيْ ٛـ (4)
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حلكم ؽَل اٗكوٌك واكن اًضاُد ضف اًقاًة تذٛك زا رًا ًىن ؼضدٍ ٔآؽداء هل، ووافق ذٛك هراُة اًسَطان هل 

ؤآمٍر مبعادرثَ، فعادٍر معادرة صدًدة وؽّذتَ ؽذااًب صاكًا و٠ك ٍىد جيد مؾَ طائاًل، " ًَْتج"فدؾر تَ ٕا  انئة 

مث حعي من اس خؾطــ هل كَة اًسَطان فىذة ٕا  انئة ًَْتج إبطالؽَ ٕا  اًحاب فبٔطَؾَ، فَام ظار 

و ٔآًمي من اًرضب واًؾذاب ثوضف، وذٛك ضف صِر رمضان من س ية  .  ُػ717ابًِض ظة ُو

 

محمد جن خفر اٗكٍن اًفاريس
( 1)

 محمد جن ٔآيب جىر جن محمد جن حسن جن ؽيل اًخظي، ؽَل ما ضف اترخي آكزريج، :

 ُػ، ثفلَّ ِبامؽة من ٔآُي ؽدن إكجن اْكرازي واجن ألدًة 682اًخظي اًفاريس، وٗكن تؾدن ابٍظن س ية 

، وكّي ما كدم ٕا  ؽدن من ٌُضار ٕاًََ ابًفضي ٕاَّل وظهل ؤآخذ ؼيَ،  ام، ؤآخذ ؼن ٔآتََ ؽ١ك اًفٜك وفرٍي وفرُي

و رخي اًحُت ضف ؽدن وفَِ موّدة وثضاصة وُحسن سؾي ضف  ورمبا معي ما ًََق من اهرامَ، كال اّكيدي ُو

. حواجئ ألحصاب، اسدٌاتَ اجن ألدًة ضف آٓخر ٔآَّيم وَّلًخَ تؾدن خاظة ضف كضاء ؽدن، واترخي وفاثَ جمِول

 

مٌعور جن ٔآيب جىر اًس يجاري
(2)

 اًلايض مٌعور جن ٔآيب جىر جن مٌعور جن انزص جن ٔآيب جىر جن مٌعور :

  ٔآيب جىر اًّعدًق : اًس يجاري اًياُيس، واًياُيس
ِ
خاعي تًس حَ ا وس حة ٕا  كًرة من كرى س يجار ابًؾراق، ًو

. ريض ٝك ؼيَ، وثو  اًلضاء تبٓمد، واكن  فظ اٌَحاب ضف  ح اًلدوري

 

هور اٗكٍن ؽيل جن ًؾلوب اًحىري
(3)

 اًض َ  ا٢كفيت إَّلمام اًزاُد ٔآتو اْكسن هور اٗكٍن ؽيل جن ًؾلوب جن :

خرًبي جن ؼحد ا٤كسن جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم اٗكٍن جن ؽُىس ٔآيب اًروح 

جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعَدًق 

كرٔآ مس يد اًضافؾي ؽَل وزٍرة تًت ا٢كيجا، .  ُػ673اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كُصي اًضافؾي، وٗك س ية 

ؤآكام مبُص، واكن من مجٍك من ًيىر ؽَل ص َ  إَّلسالم اجن حظَة، ٔآراد تؾغ هحار اٗكوٌك كذهل فِرب واخذفى 

.  ُػ 724ثوضف س ية . نخاب ثفسري اًفاَتة: هل ثعاهَــ، مهنا. ؼيدٍ ٢كا اكن اجن حظَة ملامي مبُص

 

اجن إَّلمام
(4)

 ٕاسامؼَي جن ٕاجراُمي جن ٔآيب جىر جن ٕاجراُمي جن محَد اًلر  اًحىري اًخفَُيس، جنم اٗكٍن ٔآتو :

مسػ ابًلاُرة من ا٢كؾني ٔآمحد .  ُػ658:  ُػ، ٔآو657اًطاُر ؤآتو اًفداء، ا٢كؾروف ابجن إَّلمام، وٗك ختمَيا س ية 

جن ؽيل جن ًوســ اٗكمضلي، وٕاسامؼَي جن ؼّزون، واًيبَة ؼحد اٌَطَــ اْكراِن، واًض َ  اجن اًؾامد 

ا٢كلديس، ؤآيب ؼحد ٝك محمد جن ٔآمحد جن مٌغور، ؤآيب ظفا خََي جن ٔآيب جىر ا٢كراـي، ؤآيب حامد محمد جن 

اكن . ؽيل اجن اًعاتوِن، ومسػ تدمضق من ا٢كس١ك جن محمد جن ؽالن، ومعرو جن محمد جن ٔآيب ؼُصون وآٓخٍرن

ثوضف ضف اًيعــ ألول من اًلرن اًثامن اًِبري ختمَيا، حِر ذهر . حسن آكََق وآكَُق، خريا نثري اًخالوة

.  ُػ 731اتج اٗكٍن اًس حًك ٔآهَ حّدث ؼن اجن إَّلمام س ية 

                                                 
 238-237  طخ٠ٍن ػغَ ػيْ ٛـ (1)

 (351ٚ 184/ 2)حٌـٛحَ٘ ح١٠ٌّش فٟ ١زمخص حٌلٕف١ش (  2)

 ؛ 580/ 3 ؛ أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ 115/ 8 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 131/ 14حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع (  3)

 ؛ َِآس حٌـٕخْ ٚػزَس 717/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 455/ 1 ؛ و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 440/ ١1زمخص حٌّف٠َٔٓ ٌٍيحٚٚىٞ 

 204/ 4ح١ٌمظخْ 

 162-158/ 1ِؼـُ ح١ٌ٘ٛم ٌٍٔزىٟ (  4)
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صِاب اٗكٍن اًيوٍري
(1)

 إَّلمام اًفاضي مجموع اًفضائي ٔآتو اًؾحاس صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن اتج اٗكٍن ٔآتو محمد :

اب جن ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ؼحد اٗكامئ جن مٌجا  جن ؽيل جن طراد جن خطاب جن - ؼحادة : وكِي- ؼحد اًُو

هُص جن ٕاسامؼَي جن ٕاجراُمي جن حؾفر جن ُالل جن اْكسني جن ًَر جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن 

ٔآىب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي، اكن ًطَــ ا٢كؾاِن انخسا مطَلا ٍىذة ضف زالث هراٌرس، ونخة 

اًحخاري مثاِن مرات، وكد مجػ اترخيا ضف زالزني جم٘كا، وذهر ٔآن هل نخااب سامٍ مٌهتىى ألرب ضف ؽ١ك ألدب ضف 

.  ُػ733زالزني جم٘كا ٔآًضا  ، وابٔكٍك اكن اندرا ضف وكذَ، ثوضف ًوم أكؾة ؼرشٍن رمضان س ية 

َناًة ألرب ضف فٌون الادب ، فعي : َذَنر اًؾالمة صِاب اٗكٍن  اًيوٍري اًحىري اًعدًلي ضف نخاتَ كد و

وضف ًٍَك أكؾة َثًر ؼرش ذى : فلال" ذهر رؤَّي رٔآٍهتا شف ا٢كيام ٔآحدحت ٕازحاهتا ٗكَّلٍهتا ؽَل حصة وس ىب"تؾيوان 

و خاًس ابَّٕلًوان اًحترى اب٢كدرسة 729اًلؾدة س ية   ُػ رٔآًت رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك شف ا٢كيام، ُو

اًيازصًة، اًىت ظم تني اًلُصٍن، من اّكِة اٍظىن ٢كن ًلعد ظدر إَّلًوان شف ذًي إَّلًوان تٌَُ وتني اْكائ  حنو 

و ًذهر ؽائضة ٔآّم ا٢كؤمٌني رىض ٝك ؼهنا خبري،  ذراؽني، ٔآو ٔآكي من ذٛك، ؤآان خاًس تني ًدًَ اًىرميخني، ُو

َّي رسول ٝك ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني معىت؛ ٔلهىن ٔآمحد جن ؼحد : َّي رسول ٝك ظم معىت، مث كَت َثهَا: فلَت هل

اب اجن محمد جن ؼحد اٗكامئ جن مٌجا جن ؽَل جن طّراد جن خّطاب جن هُص جن ٕاسامؼَي جن ٕاجراُمي فَام . اًُو

هؾم َّي رسول ٝك، اجن : اىهتَت شف زسد وس ىب ٕا  ٕاجراُمي كال اًيىب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك اجن حؾفر، كَت

حؾفر جن ُالل اجن اْكسني جن ًَر جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآىب جىر اًعدًق، فؾائضة ٔآم 

هؾم، واسدِلغت من اًيوم، وزسرت  ذٍ : ا٢كؤمٌني َّي رسول ٝك معىت، فلال رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

. اًرؤَّي، ؤآزخهتا وٞك إكد

 

محمد جن ؼوض اٗكُروطي
(2)

 اًؾا٠ك ا٤كدث محمد جن ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن اْكسن جن :

موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد 

ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري ا٢كاًًك، انزص اٗكٍن اٗكُروطي، وٗك س ية 

، وثفلَ وجرع ضف ألظول ؽَل اًلراضف، كِي ٕاهَ ُطَة ٌَلضاء مبُص .  ُػ ختمَيا664 ٔآخاز هل اًؾز اّكراِن وفرٍي

  . ُػ 733فامذيػ، ومات تدُروط ضف حامدى الٓخرة س ية 

 

مشس اٗكٍن ٔآمحد اًسِروردي
(3)

 إَّلمام اًؾالمة ألوحد مشس اٗكٍن ٔآمحد جن  ىي جن محمد اًلر  اًحىري :

اًسِروردي اًضافؾي اًاكثة، مسػ اْكدًر، ؤآخذ إَّلخازة من حامؽة، وصارك ضف طرف من اًؾَوم، وجرع ضف 

اٌَقة وألدب، وفاق ضف ظياؽة آك ، وحسن اًىذاتة، وثلدم ضف ظياؽة ا٢كوس َلى، وظار ص َ  اًىذاب، 

ورئُس ٔآُي الٓداب، حسن ألخالق، مجَي ألؼراق، نثري اْكَاء وإَّلطراق، سدًد ا٢كلال، مََح اًفؾال، 

هرمي اًطحاع، نثري إَّلطالع، مؾمور ألوكات ضف الاص خقال وألصقال، ظاحة رٔآي وفعاحة، و ف هفس 

.  ُػ 741وتالفة ، وثوضف س ية 

                                                 
 522-521/ 1 ؛ حٌّمفٝ حٌىز١َ 286/ 33 ؛ ٔٙخ٠ش ح٤ٍد فٟ فْٕٛ ح٤ىد 190-189/ 14حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع (  1)

 386/ 5حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش (  2)

 229/ 4َِحس حٌـٕخْ ٚػزَس ح١ٌمظخْ (  3)
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حامل اٗكٍن ٔآتو احساق اًفِوسم
(1)

ان اٗكٍن ٕاجراُمي جن محمد جن محمد جن ٕاسامؼَي جن ًوســ  : اًؾالمة ا٢كس يد جُر

جن ؼخَق جن جنا جن اًربد جن سخِػ جن موىس جن ٕاجراُمي جن ظاُك جن ٔآمحد جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد 

اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، حامل اٗكٍن ٔآتو ٕاحساق ا٢كُصي ا٢كؾروف ابًفِوسم، وٗك 

 . ُػ749:  ُػ، وكِي748 ُػ، مسػ من اجن ؽالق واًيبَة اْكراِن، وثوضف س ية 665:  ُػ، وكِي663س ية 

انزص اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن محمد جن محمد جن ٕاسامؼَي اًفِوسم، وكد مسػ من ؼحد ٝك جن ؽالق : ؤآخٍو

 .واًيبَة اْكراِن

  

ٔآتو اًؾاًَة مؾمر جن سَامين
(2)

ٔآتو اًؾاًَة مؾمر جن سَامين جن سؾَد جن ؼلِي جن حافظ جن ؼسىر جن ًزد جن : 

ؽُىس جن محَان جن ؼلدة جن اًثادي جن ص حي جن حسن جن ًزد جن ًٍزد جن اًطفِي اًزفاوي جن ظفوان جن 

 .محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ 

ؤآول من كدم مهنم ٕاٍهيا من ثووس، وكد كدم مؾَ ضف رحَخَ ُذٍ مج " اّكزا ر"خد اًحىًرني اب٢كقرب ألوس  

ـفري وخَق نثري من ألؼراب، واكن ؽَل رٔآس اًلدائي اًِالًَة اًيت دخَت ا٢كقرب ألوس  واس خلرت تَ 

ياك حطوا " رابَ "، وارَتَوا تؾدُا ٕا  انحِة "ثَمسان"تياحِة  تبٔرض تين ؽامر وَّلًة اًحَغ ابّكزا ر حاًَا، ُو

محمد، وؽُىس، : وصمرثَ اكهت ضف اًلرن اًساتػ اًِبري ثلًرحا، وكد ٔآؼلة اًس َد مؾمر جن سَامين. اًرحال

َرث، ٔآما اًس َد محمد جن مؾمر فلد رحػ ٔآوَّلدٍ ًؾامٌك ثووس، واًس َد ٔآمحد جن مؾمر ٔآؼلاتَ ًؾرفون  ؤآمحد، ـو

ابًىرافذة، واًس َد ـَرث جن مؾمر ٔآؼلاتَ ًؾرفون ابًقَا رة، ٔآما اًس َد ؽُىس جن مؾمر فلد فلد اًزتم طًرق ٔآتََ 

. واكن ؽَل كدمَ وكام ملامَ تؾد موثَ 

 

(ألخ)حامل اٗكٍن اجن اًوردي 
(3)

 ًوســ جن مغفر جن معر جن محمد جن ٔآيب اًفوارس، اًفلَِ اًؾالمة إَّلمام :

و ألخ الٔنرب ًٍزن اٗكٍن معر جن مغفر اجن اًوردي اًضِري، وٗك  حامل اٗكٍن ا٢كؾري اجن اًوردي اًضافؾي، ُو

.  ُػ ، واكن  فلهيا حِدا واكن حوادا مبا ميَىَ واص خقي ؽَل اًلايض  ف اٗكٍن جن اًحارزي680كدي س ية 

ثيلي ضف اًلضاء ابًحالد اْكَحَة، وُويل كضاء تالد مؾامالت حَة واكن ضؾَفا ضف اًؾرتَة طوًي اًلامة، ثوضف 

: وفَِ ًلول َآخٍو ٍزن اٗكٍن معر اجن اًوردي.  ُػ ضف طاؼون حَة749ضف ٔآواخر ذي اًلؾدة س ية 

َِ ووخبٍو ... ٔآيخ ٔآتلى تحذل ا٢كَال ذهرا  ن َّلمٍو ِفِ
ِ
َوا

ٍُ ... َآَزال ِفَراكَ ٙكات ذهرى  ولك َآخ مفاركَ َآُخو

 

                                                 
طمٟ حٌي٠ٓ أرٟ حٌط١ذ : طؤ١ٌف" ا٠٠خف رغ١ش أً٘ حٌزٜخٍس فٟ ٠ًً ح٦ٗخٍس ٌٌٍ٘زٟ" ؛ 452/ ٠ً1ً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي (  1)

 "ِوط١ٛ"حٌلٕٟٔ حٌفخٟٓ حٌّخٌىٟ ؛ حٌـِء ح٤ٚي 

 ؛ أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش ٌّلّي حرٓ حٌط١ذ 169-168ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  2)

 18حٌز١ٗٛوٟ ٛـ 

 ؛ حٌؼزَ 669/ 5 ؛ أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ 252/ 6 ؛ حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش 159-158/ 29حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص (  3)

 150/ 4فٟ هزَ ِٓ غزَ 
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اًلايض ٍزن اٗكٍن اجن اًوردي
(1)

 اًض َ  إَّلمام اًفلَِ اًيتوي ألدًة اًضاؼر اًيا ر ٔآتو حفط ٍزن اٗكٍن :

معر جن مغفر جن معر جن محمد جن ٔآيب اًفوارس ا٢كؾري، ٍزن اٗكٍن اجن اًوردي اًحىري اًعدًلي اًضافؾي، وٗك 

 ُػ، واكن ٔآحد فضالء ؼُصٍ وفلِائَ ؤآدابئَ وصؾرائَ، ثفنن ضف ؽَومَ، ؤآخاد ضف مٌثورٍ 689مبؾرة اًيؾامن ؽام  

ومٌغومَ ،ٔآخذ اًؾ١ك ضف مدًية حامة ؼن ُحة ٝك اجن اًحارزي مث ثوخَ ٕا  حَة وظار فهيا انئة اًلايض محمد 

و ظاحة اًالمِة 749 ذي اْكجة من س ية 17وثوضف ًوم . مشس اٗكٍن اجن اًيلِة  ُػ ضف طاؼون حَة ، ُو

(. وس يب ٕاذ تبئب جىِر اثاعي... فرَي ٔآِن  ٔآمحُد َٝك ؽَل )اًيت ًلول فهيا . اًضِرية 

 

ؼضد اٗكٍن إَّلجيي
(2)

 اًلايض ؼضد اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد جن ؼحد اًقفار اًلر  اًخظي اًحىري، وٗك :

حػ مائة، ؤآخذ ؼن مضاخي ؼُصٍ، وَّلزم اًض َ  ٍزن اٗكٍن ثَمَذ " صرياز"من هوايح " إبجي" تؾد اًس ا

اكن ؼضد اٗكٍن ٕاماما ضف ا٢كؾلول، كامئا ابٔلظول وا٢كؾاِن واًحَان واًؾرتَة، مضاراك ضف سا ر اًفٌون، . اًحَضاوي

ا٢كواكــ :  ح خمخُص ا٢كيهتىى، وكد اهخفػ تَ اًياس من تؾدٍ وسار ضف ألكطار واؼمتدٍ اًؾَامء اًىدار، وهل: وهل

و نخاب ًلُص ؼيَ اًوظــ، وكد ويل كضاء ا٢كاًىِة، وحرت هل حمية مػ ظاحة  ضف اًالكم وملدماثَ، ُو

.  ُػ 756حفخسَ ابًلَؾة زفات مسبواًن ضف س ية " هرمان"

 

اجن ألـر اًسِروردي
(3)

وٗك . محمد جن ؽيل جن ٔآمحد جن ألـر اًسِروردي اًلر  اًحىري اًحقدادي اْكيفي :

اًؾوارف ٌَسِروردي ومض َخة اًسِروردي، ًوخس : ومسػ من اًرص َد جن ٔآيب اًلامس  ُػ،686ضف رحة س ية 

.  ُػ 760مٌَ آكركة َكَ ؼن اًسِروردي، ؤآخاز هل حامؽة، ومات تحقداد س ية 

 

اجن ا٣كد اًحقدادي
(4)

 ألدًة اًضاؼر ٔآمحد جن محمد جن ؼامثن جن ص َخان اًلر  اًحىري، صِاب اٗكٍن :

اكن ٔآدًحًا ماُرًا، هل كدرة ؽَل اًيغم ارجتاَّل وتدهية، واكن ًخىسة . ا٢كؾروف ابجن ا٣كد اًحقدادي، ىًزي مُص

مٌَة تين "ثوضف ضف . (ماهلم ساروا وَّل ودؼوا.. رؽاضم ٝك وَّل روؼوا ): اب٢كدح، وهل مداحئ ضف ألؼَان، مهنا كوهل

.  ُػ 773ضف ؽا  رمضان س ية " خعُة

 

انزص اٗكٍن اجن كدٍَك
(5)

 اًفلَِ اٌَقوي ا٢كعيــ محمد جن ؼوض جن سَطان جن ؼحد ا٢كيؾم اًلر  اًحىري :

و واٗك هور اٗكٍن اًضِري ابجن كدٍَك، وٗك  اًعدًلي اًضافؾي، انزص اٗكٍن ا٢كؾروف ابجن كدٍَك اٗكُروطي، ُو

اكن ماُرا ضف اًفلَ وألظول .  ُػ تدُروط، وويل اًخدٌرس مبدًية اًفِوم مدة طوًٍك700انزص اٗكٍن س ية 

و ًعيل اًعحح س ية . واًؾرتَة واًَِئة، وظيــ ثعاهَــ مفِدة .  ُػ 774ثوضف تدُروط ُو

 

                                                 
 ؛ 229/ 13 ؛ حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س 410/ 2 ؛ حٌفىَ حٌٔخِٟ فٟ طخ٠ٍن حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ 67/ 5ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  1)

 374-373/ 10 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ 676-675/ 3 ؛ أػ١خْ حٌؼَٜ ٚأػٛحْ حٌَٕٜ 396/ 11ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 

ا٠٠خف رغ١ش أً٘ حٌزٜخٍس فٟ ٠ًً " ؛ 3/ 8  ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 514/ 1 ؛ حٌزيٍ حٌطخٌغ رّلخٓٓ ِخ رؼي حٌمَْ حٌٔخرغ 226/ 2؛ رغ١ش حٌٛػخس 

 "ِوط١ٛ"طمٟ حٌي٠ٓ أرٟ حٌط١ذ حٌلٕٟٔ حٌفخٟٓ حٌّخٌىٟ ؛ حٌـِء ح٤ٚي : طؤ١ٌف" ح٦ٗخٍس ٌٌٍ٘زٟ

 46/ 10 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش حٌىزَٜ ٌٍٔزىٟ 326/ 1حٌزيٍ حٌطخٌغ رّلخٓٓ ِخ رؼي حٌمَْ حٌٔخرغ (  2)

 306/ 5حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش (  3)

/ 1 ؛ حٌّمفٝ حٌىز١َ 330-329/ 1 ؛  حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش 122/ 11حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س   (4)

608-609 

 204/ 1 ؛   رغ١ش حٌٛػخس 386/ 5حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش (  5)
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ٍزن اٗكٍن خار ٝك اجن ؽالن
(1)

 اًض َ  محمد جن ؽيل اًضِري جٍزن اٗكٍن خار ٝك اجن ؽالن اًلر  اًحىري :

، "ضَاء اًسخِي ٕا  مؾاِن اًخزًني: "اًعدًلي، اكن ؽا٢كا فاضال ماُرا ضف اًخفسري، َظيـّـ اًخفسري ا٢كسمى

.  ُػ 776واكهت وفاثَ س ية 

 

(إَّلجن) ف اٗكٍن اجن اًوردي 
(2)

 اًفلَِ ألدًة  ف اٗكٍن ٔآتو جىر جن ٍزن اٗكٍن معر جن مغفر جن معر :

و اجن اًؾالمة اًلايض اًضاؼر ٍزن اٗكٍن معر جن اًوردي كال . اجن اًوردي اًلر  اًحىري ا٢كؾرى اْكَيب، ُو

س خترض نثريا من اْكَحَني وما حرَّيهتم مػ حسن ا٢كيادمة : اًلايض ؽالء اٗكٍن ضف اترخيَ اكن نثري اًِجاء ٌو

ثفلَ تبٔتََ وفرٍي وثؾاىن ألدب واب  ثدٌرس اٍهبائَة . وطَة ا٤كاُضة وٕاطراح اًخلكــ ضف ا٢كبلٔك وا٢كَخس

.  ُػ ضف حَة ،ؼن تضػ وس حؾني س ية 787مات ضف رتَػ ألول س ية . تدمضق وانب ضف اْكنك وهغم وهرث

 

ؼحد ٝك جن ؼحد ا٢كٜك ا٢كرخاِن
(3)

 ا٢كؤرخ ؼحد ٝك جن ؼحد ا٢كٜك ٔآتو محمد جن ٔآيب ؼحد ٝك جن ٔآيب محمد :

اًلر  اًحىري ا٢كرخاِن ا٢كدِن اًخوويس ألظي الاسىٌدراِن ا٢كوٗك ا٢كًك اٗكار، مجػ ٌَمدًية اًيحوًة اترخيا سامٍ 

ة ا٢كلدس  ضف :  ُػ، وهل751معهل ضف صوال س ية "  جة اًيفوس وألزسار ضف اترخي دار صمرة ا٥كخار" ىُز

ًمتي ٕا  دٍن  ٔآوضاع ا٥كمس خايل اًوس ، وهل فري ذٛك من ا٢كعيفات، وهغر واص خقي ضف فٌون من اًؾ١ك، ًو

 .وظالح، ودخي ا٢كقرب تؾد اًس خني ٔآو اًس حؾني وس حؾامئة واهلطػ خرٍب

 

ًؾزى وُدى
(4)

ة : دى اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كراويش مث اًسويس، ىًزي زاًو " ٔآسا" اًض َ  ًؾزى ُو

، اًؾالمة اًفارس اًض َ  اًؾريب، اًطا ر اًعُت حِاة وذماات، ا٢كىدضــ ٌَحارود، ٔآتو اًؾَامء "متيارت"تعتراء 

. ًؾهل من ٔآُي اًلرن اًثامن اًِبري. اًفضالء اًفرسان

- 2.خد اًحيرياهَني " ٕاداوصلرا"ٔآًوب دفني : ، ؤآؼلة ؼحد اًىرمي"ٔآاكدٍر"ؼحد اًىرمي دفني -1: وهل من اًوٗك

و صلِق : محمد- 4ٕاجراُمي - 3.تبًٔت امرتغ " خٌم ٕاهفىن"ظاُك دفني : ًؾزى اًثاِن ا٢كضِور ابًحقدادي ُو

و صلِق "اًحدايل: "ا٢كَلة: ؽيل- 7 ىي - 6هوح - 5. ٕاخواهَ اًثالزة اًساتق ذهرضم  ، ولك " ىي و هوح"، ُو

. ُؤَّلء ألوَّلد موظوفون ابًؾ١ك واًعالح واًفروس َة 

 

ٔآتو سامحة جن ٔآيب ًََل
(5)

٠ك َتفظ ًيا اٙكاهرة اًضؾحَة من :  ذهٍر س َدي محمد اجن اًطَة اًحوص َخي، فلال:

مجموع ذًرة س َدي مؾمر ٔآيب اًؾاًَة ٕاَّل س َدي ٔآاب سامحة جن ٔآيب ًََل، اٙكي ٔآضاف ٕا  وس حَ اًحىري 

َ وتؾدما اكهوا ًدؼون . اًعدًلي وزؽامة ٔآخدادٍ ٌَلدائي اًِالًَة؛ اص هتاٍر ابًىرم واًيحي، فعيػ جمدا ٔلتيائَ وذًو

و اٌَلة اٙكي س َؾرف تَ – تؾد وفاثَ – ابًحىًرني، ٔآظحتوا ٌض هترون  فامي – إبمس اًسامحِني وس حة ٕاًََ، ُو

. س َدي ؼحد اًلادر جن محمد اًساميح واسطة ؼلد اًحىًرني ثضامل ٔآفًرلِا– تؾد 

                                                 
 296/ ١1زمخص حٌّف٠َٔٓ ٥ٌىٔٗ ٚٞ (  1)

 542/ 1 ؛ حٌيٍٍ حٌىخِٕش فٟ أػ١خْ حٌّخثش حٌؼخِٕش 181/ 5حٌٍٔٛن ٌّؼَفش ىٚي حٌٍّٛن (  2)

 ٚ 298/ 45)فَّٙ ِوط١ٛخص حٌظخرغ ٌَّوِ حٌٍّه ف١ًٜ –  ؛ هِحٔش حٌظَحع 56/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش (  3)

84 /424) 

 12/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ (  4)

 19-18أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش ٌّلّي حرٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ   (5)
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ودفن تددّو انحِة  وًني حِر . ثوضف س َدي ٔآتو سامحة ٔآواخر اًلران اًثامن، ٔآو ٔآوائي اًلرن اًخاسػ اًِبري

ُض َ، وتَ ًلام مومس س يوي ٕاحِاء ٙكهراٍ، وَّل ًُؾرف هل من ألتياء ٕاَّل س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة، اٙكي 

. ًؾد ًُؾد حبق مؤسس جمد اًؾائٍك اًحىًرة اًعدًلِة ضف ا٢كيطلة، واٙكي حؾي مهنا دار ؽ١ك وهرم وظالح
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 (اًلرن اًخاسػ  )

 

اجن سىّر ا٢كؤذن
(1)

 محمد جن ؽيل جن محمد جن ؽيل جن ُضفام جن ؽيل جن ؼحد اًاكضف جن ؽُىس جن اْكسن جن :

محمد جن ُحرية جن اْكسن جن ًوســ جن ٔآوس جن ؼحد ٝك جن سؾَد جن ٔآمحد جن َّلحق جن ظاُك جن اجراُمي جن 

محمد جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًقضا ري اًحىري اًلر ، ا٤كّدث، اًفلَِ 

وكِي اجن صىر – اْكيفي، ا٢كلر ، ا٢كُصي دارًا ومًضبًٔ، مشس اٗكٍن ٔآتو ؼحد ٝك ا٢كؤذن ا٢كؾروف ابجن سىّر 

ًىون " اجن صىر"ٔآرحج من " اجن سىّر"ًولة . خد خدٍ" ُضفام"ىًزي مىة، وسىّر ُذا ُو ًلة - 

، وا٢كلٍرزي "ا٢كلفى اًىدري"ذهٍر ؼيدما حرمج هل ضف نخاتَ -  ُػ 845ا٢كخوشف س ية – اًؾالمة ثلي اٗكٍن ا٢كلٍرزي 

.  ُػ787مؾازص َّلجن سىّر، وكد كرٔآ ؽَََ ؤآخذ ؼيَ ضف مىة ا٢كىرمة س ية 

سافر ٕا  مىة .  ُػ ا  ٔآن مات735 ُػ، ؼين ابْكدًر من حدود س ية 719 رتَػ ألول س ية 19وٗك ابًلاُرة 

 ُػ تؾدما رحي ٕا  اٍظن ودفن 801 ظفر س ية 25 ُػ ؤآكام  ا حىت وفاثَ ًوم ألرتؾاء 748ضف صوال س ية 

.  مبلربة ا٢كؾالة مبىة

اؼخىن ابْكدًر وابًلراءات واًفلَ ؤآظوهل واًيتو وفري . مسػ من خَق نثرٍين تدَّير مُص واْكرمني واٍظن

اهخعة ًإلكراء ابْكرم اًرشًــ ؼيد اسطواهة حماذاة . ذٛك، ونخة ماَّل  ىص نرثة من نخة اْكدًر وفرٍي

سبٔل ؼن ٔآُي اًؾ١ك حىت  ابب احِاد، ونخة خبطَ نثريًا خطًا ردًئًا، واكن ًطوف ضف ا٢كومس ؽَل اْكاج ٌو

 .ٍروي ؼهنم فعار ؼيدٍ ٔآص َاء نثرية خداً 

 

ؼحد اًوارث جن محمد جن ؼحد اًوارث
(2)

 ؼحد اًوارث جن محمد جن ؼحد اًوارث اًلر  اًحىري اًعدًلي، :

 ُػ 806راحؾا من اْكج ضف ا٤كرم من س ية " تًَدػ"مات . ا٢كُصي ا٢كاًًك، ٔآخو هور اٗكٍن اجن ؼحد اًوارث

.  ُػ ، وألو  ٔآرحج814وكِي س ية 

 

جمد اٗكٍن اًفريوزآآبدي
(3)

محمد جن اًرساج ٔآيب ًوســ ًؾلوب جن اًعدر ٔآيب احسق محمد جن اْكسام ٕاجراُمي جن : 

اًرساج معر جن ٔآيب جىر جن ٔآمحد جن محمود جن ٕادٌرس جن فضي ٝك جن ص َ  إَّلسالم ٔآيب احسق ٕاجراُمي جن 

ؽيل جن ًوســ جن ؼحد ٝك اًلر  اًحىري اًعدًلي، ا٣كد ٔآتو اًطاُر ؤآتو ؼحد ٝك اًفريوزآآبدي اًضريازي 

" - اكرزٍن"وكِي – " جاكزرون"وٗك اًفريوزآآبدي . اًضافؾي، اًض َ  اًؾالمة ألدًة ا٢كفرس اٌَقوي اًضِري

و اجن س حػ، وكد اص هتر 1329/  ُػ729ضف صِر رتَػ الٓخر س ية   م ، وثفلَ  ا وحفظ اًلرآٓن ُو

و اجن مثان، واكن زسًػ اْكفظ  ابًفريوزآآبدي وس حة ٕا  مدًية فريوزآآبد اًيت ثلػ حٌويب صرياز اًيت اهخلي ٕاٍهيا ُو
                                                 

 ؛  ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ 186/ 1 ؛  ٠ًً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي 271/ 2حٔزخء حٌغَّ رخرٕخء حٌؼَّ  ؛ 346-345/ 6حٌّمفٝ حٌىز١َ (  1)

 ىٍٍ حٌؼمٛى حٌف٠َيس فٟ طَحؿُ ح٤ػ١خْ حٌّف١يس ٌٍّم٠َِٞ . 86-85/ 1 ؛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌّئٍهْٛ رّىش 33/ ٤2ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 

 95/ 5 ؛  ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 499/ 3أزخء حٌغَّ رخرٕخء حٌؼَّ (  2)

؛ حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س 86-79/ 10 ؛ ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 50-47/ 3أزخء حٌغَّ رؤرٕخء حٌؼَّ (  3)

 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ 374-372/ 6 ؛ حٌٍٔٛن ٌّؼَفش ىٚي حٌٍّٛن 298-294/ 1 ؛ ١زمخص ٍٛلخء ح١ٌّٓ ٌٍز٠َٟٙ  132-134/ 14

 ؛ أُ٘خٍ ح٠ٌَخٝ فٟ أهزخٍ حٌمخٟٟ ػ١خٝ 248/ 5 ؛ ط١ٟٛق حٌّ٘ظزٗ 147-146/ 7 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 192-186/ 9أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 

 ؛ ١زمخص حٌّف٠َٔٓ 66-63/ 4 ؛ ١زمخص حٌ٘خفؼ١ش ٨رٓ لخٟٟ ٗٙزش 245/ 2 ؛ حًٌّٕٙ حٌٜخفٟ ٚحٌّٔظٛفٟ رؼي حٌٛحفٟ 38-40/ 3

 19/ 1؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ  (4/611 ٚ 4/50 ٚ 3/180) ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 44-41/ 1 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ ٌَّط٠ٝ حٌِر١يٞ 275/ 2ٌٍيحٚٚىٞ 

 296/ 14 ؛ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ حٌفىَ 181/ 1 ؛ حٌفٛحثي حٌـ١ٍٍش فٟ ٩ٍِٔٔص حرٓ ػم١ٍش 568/ 1 ؛ أرـي حٌؼٍَٛ 118/ 12؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 

/ 1 ؛ حٌزٍغش فٟ طَحؿُ أثّش حٌٕلٛ ٚحٌٍغش ٌٍف١َُٚآرخىٞ 211/ 1 ؛ ١زمخص حٌٕٔخر١ٓ 278-276/ 1؛ ٠ًً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي 

 212-200 ؛ ر١ض حٌٜي٠ك ٛـ 13
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واًِيد، " زمن اًسَطان ابًٍزد جن مراد اًؾامثِن"ارَتي ٌَؾراق واًضام ومُص ومىة وتالد اًروم . صدًد اٙكاكء

ابٍظن حِر ظار كايض كضاة زتَد ًيتو ؼرشٍن س ية، واكن كايض ٔآكضَة اٍظن " زتَد"واس خلر تَ ا٢كلام ضف 

 م ؼن 1415/  ُػ817حِر ٔآضَــ ٕاًََ كضاء اٍظن َكَ حىت وفاثَ  ا ضف ًٍَك اًؾرشٍن من صِر صوال س ية 

.  س ية 88

ا٢كقامن ا٢كطاتة ضف مؾا٠ك "و " تعا ر ذوي اٍمتَزي ضف ًطائــ اًىذاب اًؾٍزز"و " اًلاموس ا٤كَ : "من مؤًفاثَ

ة ألذُان ضف "و " ا٢كركاة اًوفِة ضف طحلات اْكيفِة"و " ٔآحاسن اٌَطائــ ضف حماسن اًطائــ"و " طاتة ىُز

. وفريضم " اترخي ٔآظهبان

و ما ذهٍر اًؾالمة اْكافظ اجن جحر اًؾسلالِن :ٔآما ؼن وسة اًض َ  اًفريوزآآبدي ففَِ مطؾن : ا٢كخوشف) ُو

محمد جن ًؾلوب جن محمد جن ٕاجراُمي جن معر، اًضريازي : حِر كال" ٕاهحاء اًقمر تبٔتياء اًؾمر"ضف نخاتَ  ( ُػ825

اًض َ  اًؾالمة جمد اٗكٍن، ٔآتو اًطاُر اًفريوزاابدي، اكن ٍرفػ وس حَ ٕا  اًض َ  ٔآيب ٕاحساق اًضريازي ظاحة 

ذهر ٔآن تؾد معر ٔآاب جىر جن ٔآمحد جن ٔآمحد اجن فضي ٝك جن اًض َ  ٔآيب ٕاحساق، و٠ك ٔآزل ٔآمسػ  اًخيخَِ، ًو

مضاخييا ًطؾيون ضف ذٛك مسدٌدٍن ٕا  ٔآن ٔآاب ٕاحساق ٠ك ًؾلة، مث ارثلى اًض َ  جمد اٗكٍن درخة فادؼى تؾد 

ٔآن ويل كضاء اٍظن مبدة طوًٍك ٔآهَ من ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق وزاد ٕا  ٔآن رٔآًت خبطَ ًحؾغ هواتَ ضف تؾغ 

. نخحَ محمد اًعدًلي، و٠ك ٍىن مدفوؽًا ؼن مؾرفة ٕاَّل ٔآن اًيفس ثبىٔب كدول ذٛك 

وكد س ئي : حِر ذهر" طحلات ظَحاء اٍظن"ضف نخاتَ  ( ُػ904: ا٢كخوشف)ؤآًضا ما هلهل اًربهيىي اًسىسًك 

مك اكن ٌَض َ  ٔآيب ٕاحساق من اًوٗك فلال اكن خدي - ًؾين جمد اٗكٍن اًفريوزآآبدي – اًض َ  جمد اٗكٍن ا٢كذهور 

رمحَ ٝك حزوج امرٔآة حفمَت توٗك مث سافر ٕا  تقداد فبٔكام  ا طول معٍر و٠ك ًوٗك هل سوى اًوٗك اٙكي فاب 

وامرٔآثَ حامي تَ فوٗكت ذٛك إكي ومسٍو فضي ٝك و٠ك ًؾ١ك تَ ٔآتٍو فوٗك ًفضي ٝك ٔآوَّلد فقرق ضف اًحتر و٠ك 

: ًعي ٕا  ٔآيب ٕاحساق فدَقَ ذٛك فلال

فالن هل ضف ظورة ا٢كاء خاهحَ ... ظيب ٔكن ا٢كوت رق ٔلخذٍ 

ثوفاٍ ضف ا٢كاء اٙكي ٔآان صارتَ ... ٔآىب ٝك ٔآن ٔآوساٍ دُري ٔلهَ 

خياطحين ضف ظفٍو ؤآخاطحَ ... زفا ذكت طؾم ا٢كاء ٕاَّل وخدثَ 

وكد اؽ ض اًض َ  صِاب اٗكٍن اجن جحر وحامؽة ؽَل اًض َ  جمد اٗكٍن وس حة اًض َ  ٔآيب ٕاحساق اًضريازي 

ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ وكاًوا ُذا ٠ك ًعح مث ٔآىىروا ٔآًضا وس حة اًض َ  جمد اٗكٍن ٕا  اًض َ  ٔآيب 

. ٕاحساق 

ثوضَح ا٢كضددَ ضف ضح  ٔآسامء اًرواة ؤآوسا م " ظاحة نخاب  ( ُػ842:ا٢كخوشف)  اجن انزص اٗكٍن :وًىن

. ذهر ٔآن اًض َ  جمد اٗكٍن اًفريوزآآبدي من ذًرة اًض َ  ٔآيب احسق اًضريازي" ؤآًلا م ونياضم

اًض َ  جمد " ا٢كهني اًعاضف وا٢كس خوضف تؾد اًواضف"ضف نخاتَ  ( ُػ874: ا٢كخوشف)ونذٛك وظــ اجن ثقري جردي 

". ابًعدًلي"اٗكٍن اًفريوزآآبدي 

ذهر ٔآن اًض َ  جمد " اًضوء اًالمػ ٔلُي اًلرن اًخاسػ"ظاحة نخاب  ( ُػ902:ا٢كخوشف)ونذٛك اًسخاوي 

. اٗكٍن اًفريوزآآبدي من ذًرة اًض َ  ٔآيب احسق اًضريازي

: ا٢كخوشف)والكُام َّٕلسامؼَي اًحاابِن اًحقدادي " ُدًة اًؾارفني"و " ٕاًضاح ا٢كىٌون"ونذٛك فلد ورد ضف نخايّب 

ٔآتو ٕاحسق ٕاجراُمي جن محمد جن ٕاجراُمي اًاكزروِن اًحىري ظاحة : ؼن مع جمد اٗكٍن اًفريوزآآبدي ٔآهَ ( ُػ1399
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ان ا٢كؤًد ضف مٌاكة إَّلمام اًرفاؼي ٔآمحد"و " ا٢كزياب ضف وسة س َد ألكطاب" صفاء ألسلام ضف "و " اًرُب

ًحىر جن ؼحد ٝك ٔآتو ًزد " طحلات اًًساتني"، وُذهر مثهل ضف نخاب " ابًحىري"حِر ًلدَ " سرية ـوث ألانم

ذا ذما ًدمع حصة اًًسة اًحىري اًعدًلي ٌَؾالمة اًفريوزآآبدي  . ( ُػ1429: ا٢كخوشف) . ُو

ومن ألدٌك اًلوًة ألخرى ؽَل حصة اهدساب اًفريوزآآبدي ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ٔآن وساتة آٓل اًعدًق وص َ  

كد ذهر ضف  ( م1932/ ُػ1351: ا٢كخوشف)اًسجادة اًحىًرة وهلِة أل اف مبُص اًس َد محمد ثوفِق اًحىري 

. حرمجَ ٣كد اٗكٍن اًفريوزآآبدي وذهر ٔآهَ من ذًرة ٔآيب جىر اًعدًق " تُت اًعدًق"نخاتَ 

ا ُو ؽدم ثُص َ تًس حَ ٕا  ٔآيب جىر اًعدًق ٕاَّل تؾد ٔآن  ٔآما ا٢كطاؼن اًيت ٔآزريت حول وس حَ فَؾي ما ٔآَثُر

. وٝك ٔآؽ١ك. ثو  كضاء اٍظن

 

ٔآمحد ٍزن اٗكٍن اٗكُروطي
(1)

ٔآتو اًؾحاس ٍزن اٗكٍن ٔآمحد جن انزص اٗكٍن محمد جن ٔآمحد جن انزص اٗكٍن محمد : 

 ُػ تدُروط، ؤآخذ 745 وٗك س ية .جن  اء اٗكٍن ؼوض جن ؼحد آكاًق اًلر  اًحىري اًعدًلي اٗكُروطي

و : هل. ؼن ٔآتََ، ؤآخذ ؼيَ اتيَ ؼحد اًرمحن، وحفِدٍ خالل اٗكٍن ٔآتو اًحلاء معدة ا٢كفِد وثذهرة ا٢كس خفِد، ُو

.  ُػ تؾد ٔآن ٔآ ك اتي819َمات ضف ا٤كرم س ية . واًراحب ضف ؽ١ك اًفرائغ: وهل ٔآًضا. خمخُص روضة اًطاًحني

 

ٔآمحد جن ٔآيب جىر اًرداد
(2)

 ٔآتو اًؾحاس صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن ٔآيب جىر جن ؽ١ك اٗكٍن محمد جن اًضِاب جن اًرداد :

 ٔآو 747اًلر  اًخظي اًحىري ا٢كًك مث اًزتَدي، اًعوضف مث اًلايض اًضافؾي ا٢كؾروف ابجن اًرداد، وٗك س ية 

فاضي مذبٔدب مذعوف، ودخي اٍظن فبٔكام ضف زتَد وظار من خاظة أل ف .  ُػ مبىة ووضبٔ  ا748

ؾد من ٔآؽالم اًعوفِة ؤآمئهتم. ٕاسامؼَي، وؽَت هل صِرة، وكعدٍ اًياس، وُويل كضاء اٍظن : كال اًسخاوي. ًو

. فَة ؽَََ ا٢كَي ٕا  ثعوف اًفالسفة، فبٔفسد ؼلائد ٔآُي زتَد ٕاَّل من صاء ٝك

ؽّدة ا٢كرصدٍن ومعدة ا٢كس صدٍن ضف ٔآحاكم "ضف اْكدًر، و" موحدات اًرمحة وؼزامئ ا٢كقفرة: "هل نخة، مهنا

، وهل نخاابن ضف اًخعوف مخسوط "اًلواؽد اًوفِّة ضف ٔآظي خركة اًعوفِة"، و"آكركة واًًس حة ٌَحاس واًعتحة

: ومن اًضؾر اٙكي ًًُسة هل.  ُػ 821 ثوضف ًٍَك اًخاسػ ؼرش من ذي اًلؾدة س ية .وهل صؾر. وخمخُص

ًوو ٔآن يل ما اكن ضف اًىون َكَ       واكهت يل الٔهوان ابٔلمر ساخدة 

 ٢كا هغرت ؼَين ٕاٍهيا وَّل رهت              ٕاذا ٠ك حىن ذايت ٙكاثم واحدة

 

محمد اجن ؼطاء ٝك اًرازي
(3)

 محمد اجن ؼطاء ٝك اًرازي ألظي اًِروي اًضافؾي، اكن ًذهر ٔآهَ من ذًرة :

 ُػ ، واص خقي ضف تالدٍ واكن حٌفِا مث َتول 767وٗك  راة س ية . اًفخر اًرازي اًلر  اًحىري اًعدًلي

، واثعي تدظورًيم مث حعي هل مٌَ حفاء فذتول ٕا  تالد اًروم،  صافؾَا، ؤآخذ ؼن اًسؾد اًخفذازاِن وفرٍي

 ُػ فبٔهرمَ 818 ُػ حفج وؽاد ٕاًََ ضف اًيت تؾدُا فاص هتر ٔآمٍر  ا، وكدم اًلاُرة س ية 814وكدم اًلدس س ية 

.  م 1425/  ُػ 821مات ًوم إَّلزيني اًخاسػ ؼرش من ذي اْكجة س ية . اًسَطان، وويل اًلضاء مبُص

                                                 
 76/ 2 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 85/ 2ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  1)

 ؛ و٘ف 178/ 1 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 104/ 1 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 359/ 2 ؛  ى٠ٛحْ ح٩ٓ٦َ 178-177/ 3حٔزخء حٌغَّ رؤرٕخء حٌؼَّ (  2)

 13-12/ 2 ؛ ىٍٍ حٌؼمٛى حٌف٠َيس فٟ طَحؿُ ح٤ػ١خْ حٌّف١يس 318/ 3 ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 1898/ 2حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 

 151ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  3)
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اْكسن جن ؼحد ألحد
(1)

 اْكسن جن ؼحد ألحد جن ؼحد اًرمحن جن محمد جن ؼحد اًؾٍزز جن ُحة ٝك جن محمد جن :

 ُػ مبدًية 770وٗك ثلًرحا س ية . ؼحد اًرمحن، ٔآتو محمد اًلر  اًخظي اًحىري اْكراِن اًرسؾين اْكيحيل ا٢كؤدب

و حمّدث وكد خاور مبىة ا٢كىرمة س يني، ؤآدب  ا ألطفال اب٢كسجد اْكرام، واكن "مباردٍن"رٔآس اًؾني  ، ُو

 . ُػ مبىة ودفن اب٢كؾالة 826خرّيا مذؾحدا، وثوضف س ية 

 

ؼحد اًرحمي اّكرعم
(2)

 ؼحد اًرحمي جن جن ٔآيب ا٢كاكرم هرمي اٗكٍن ؼحد اًىرمي جن نامل اٗكٍن ٔآيب ؼحد ٝك هُص :

سؾد ٝك جن حامل اٗكٍن آكطَة ٔآيب حامد جن ٔآيب اًطاُر جن معر جن خََفة جن اًض َ  : ٝك جن سؾد اٗكٍن

اًويل ٔآيب محمد ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن ؽيل اًلر  اًخظي اًحىري اًضافؾي، اًرشف ٔآتو اًسؾادات ؤآتو اًفضائي 

ري، وكِي: وكِي- اّكَاِن اّكرعم ا٤كخد  ًرين، وألو  ٔآحص، اًضريازي ا٢كوٗك، : اّكُو .  ُػ 744وٗك س ية اّكُر

و اجن ست س يني، ؤآخذ ؼن ٔآتََ اْكدًر اًرشًــ رواًة ودراًة، ومسػ ثضرياز ونذٛك تحُت  حفظ اًلرٔآن ُو

كدم ًحقداد، وسىن اًضام، وىزل اًلاُرة، ؤآنرث من ا٣كاورة ابْكرمني وحّدث  ا، وتحالد . ا٢كلدس ودمضق

 ُػ 828فارس، وحزوج وجح ٔآنرث من زالزني جحة، ووٗك هل مبىة اتيَ ؼفِــ اٗكٍن، ثوضف ضف صِر ظفر س ية 

 " .َّلر"تحالد 

 

ؼحد اًرمحن ا٢كرخاِن
(3)

 ؼحد اًرمحن جن محمد جن ؼحد ا٢كٜك جن اًض َ  ٔآيب محمد ؼحد ٝك جن محمد جن محمد :

مسػ ابًلاُرة ؽَل اًرشف جن اًىوًم، . اًلر  اًخظي اًحىري، اًٍزن ٔآتو اًفرج ا٢كرخاِن ألظي ا٢كًك ا٢كاًًك

 . ُػ 837ثوضف مبىة ا٢كىرمة ضف حادي ؼرش صؾحان س ية . واًضمس اًضاسم، واًزراثُيت

 

ؼفِــ اٗكٍن جن ؼحد اًرحمي اّكرعم
(4)

 محمد جن ؼحد اًرحمي جن جن ٔآيب ا٢كاكرم هرمي اٗكٍن ؼحد اًىرمي جن نامل :

سؾد ٝك جن حامل اٗكٍن آكطَة ٔآيب حامد جن ٔآيب اًطاُر جن : اٗكٍن ٔآيب ؼحد ٝك هُص ٝك جن سؾد اٗكٍن

معر جن خََفة جن اًض َ  اًويل ٔآيب محمد ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن ؽيل اًلر  اًخظي اًحىري اًضافؾي، ؼفِــ 

 ُػ ثضرياز، واؼخىن تَ ٔآتٍو 777وٗك ضف صِر رحة س ية . اٗكٍن ٔآتو محمد ؤآتو اًسؾادات اّكرعم اًضريازي

ا، زفمن  فاس خجاز هل من حامؽة من ص َوخ الٓفاق، مث طَة تيفسَ فلرٔآ ؽَل ٔآتََ مجٍك وؽَل فرٍي مبىة وفرُي

ٕامام ا٢كاًىِة اًيور ٔآتو اْكسن ؽيل جن ٔآمحد جن ؼحد اًؾٍزز اًؾلِيل اًيوٍري، وأكال جن عِرية، : ٔآخذ ؼيَ مبىة

حميي اٗكٍن ٔآتو حامد : وثضرياز ٔآخذ ؼن. وا٣كد اٌَقوي، واجن جحر، واًخلي اًفايس، واجن اّكزري وفريضم

اًقزايل، ووس مي اٗكٍن محمد جن محمد جن مسؾود اًاكزروِن اًحََاِن، واًيور محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد 

ؼحد اًرمحن جن حِدر : وتؾدن ؼن. ٔآمحد جن معر جن محمد جن معر اًحََاِن: وجاكزرون ؼن. ٝك ألجيي

.  ُػ 839ثوضف تحالدٍ س ية .اٗكُليل

 

                                                 
 102/ 3ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  1)

 91/ 2 ؛ ى٠ٛحْ ح٩ٓ٦َ 169-168/ 2 ؛ حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش 180/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  2)

 138/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  3)

 50/ 8ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  4)
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هؾمة ٝك اّكرعم
(1)

 هؾمة ٝك جن ؼفِــ اٗكٍن محمد جن ؼحد اًرحمي جن جن ٔآيب ا٢كاكرم هرمي اٗكٍن ؼحد اًىرمي جن :

سؾد ٝك جن حامل اٗكٍن آكطَة ٔآيب حامد جن ٔآيب اًطاُر : نامل اٗكٍن ٔآيب ؼحد ٝك هُص ٝك جن سؾد اٗكٍن

جن معر جن خََفة جن اًض َ  اًويل ٔآيب محمد ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن ؽيل اًحىري اًخظي اًلر  اًضافؾي، 

 ُػ ثضرياز، ومسػ اًىثري من ٔآتََ وحامؽة مبىة 815وٗك ضف ظفر س ية . اًضِاب ٔآتو آكري اّكرعم اًضريازي

كدم من مىة ٌَلاُرة ًطَة اْكدًر فسمػ اًىثري، وطاف ؽَل اًض َوخ، واص خقي ضف . وحدة ٕاًََ اًطَة

 839ؽدة ؽَوم ورمر وفضي ضف مدة ٌسرية، وؽَق ٔآص َاء حس ية ومجػ جمامِػ مث ثوخَ ٕا  تالدٍ ضف صوال س ية 

 . ُػ 840ُػ، مث ًَحر ٔآن مات ضف راتػ رحة س ية 

 

ا٤كة اجن ٔآيب اْكسن اًحىري
(2)

 اًفلَِ محمد جن ؽيل جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم جن ؼحد اًرحمي جن  ىي جن اْكسن :

جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن ؽيل جن ؼحد 

ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًخظي اًحىري، ا٤كة جن اًيور ٔآيب اْكسن ا٢كُصي اًضافؾي، 

ؾرف ابجن ٔآيب اْكسن . ًو

، فلرٔآ  ا اًلرآٓن "اًلاُرة" ُػ تدُروط تعؾَد مُص ألدىن، وهلهل ٔآتٍو ٕا  مُص 772:  ُػ وكِي771وٗك س ية 

 ُػ، وسافر ٕا  دمِاط 842 ُػ مث ضف س ية 837 ُػ مث س ية 820مث ثؾ١ك ؽَل ًد نثري من ا٢كضاخي، وجح س ية 

 ُػ ؼن اًضمس ألخٌايئ زفن تؾدٍ وحعَت 806واسىٌدًرة وكوص، وانب ضف اًلضاء من ذي اًلؾدة س ية 

"ابًًَدوع" ُػ 843مات ضف آٓخر ذي اْكجة س ية .  ُػ ٠ك ٍىد ٌسمػ مؾِا ظوث835َهل حبة كوًة تؾد س ية 
(3)

 

و راحػ من اْكج وظيل ؽَََ ُياك مث دفن فَِ وكد خاز اًس حؾني ثس يدني  . ُو

 

اًلايض ؼز اٗكٍن اًحقدادي
(4)

 ٔآتو اًرباكت ؼحد اًؾٍزز جن اًؾالمة ؽالء اٗكٍن ٔآيب اْكسن ؽيل جن ٔآيب اًؾز جن :

ؼحد اًؾٍزز جن ؼحد ا٤كمود، كايض اًلضاة ؼز اٗكٍن اًلر  اًحىري اًحقدادي موٗكا وا٢كلديس مًضبٔ وموطيا 

 ُػ، واص خقي  ا مث كدم ٕا  دمضق، ؤآخذ اًفلَ ؼن اًض َ  ؽالء 770وٗك تحقداد س ية . واْكيحيل مذُحاً 

اٗكٍن جن اٌَحام ص َ  اْكياتٍك ضف وكذَ وؼرض ؽَََ آكرصف، واؼخىن ابًوؼظ، واكن ٌس خترض نثريا من ثفسري 

اص خقي ودرس ونخة ؽَل اًفذاوى ٌسريا، وهل . اًحقوي، واؼخىن تؾ١ك اْكدًر، وهل مضارنة ضف اًفلَ وألظول

اًلمر ا٢كيري ضف : خمخُص ا٢كقين، و ح اًضاطحَة، وظيــ ضف ا٢كؾاِن واًحَان، ومجػ نخااب مّساٍ: معيفات مهنا

ويل كضاء تُت ا٢كلدس . اًفٌون اّكََة ضف مؾرفة حدًر خري اًرًبة: ٔآحادًر اًخضري اًيذٍر، وهل ٔآًضا نخاب

 ُػ، و٠ك ًؾ١ك ان حٌحََا كدهل ويل اًلدس، وطاًت مدثَ واس متر مدة ثحَؿ ؼرشٍن 804تؾد فذية حظورًيم س ية 

س ية، مث ويل كضاء دمضق مدة ٌسرية، مث زصف ؼهنا فويل ثدٌرس ا٢كؤًدًة ابًلاُرة، مث ويل كضاء اٗكَّير 

ا٢كُصًة تؾد ؼزل كايض اًلضاة حمة اٗكٍن اجن هُص ٝك، وويل كضاء دمضق ضف دفؾات ٍىون مجموؼِا مثاِن 

                                                 
 202/ 10ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  1)

 163/ 8ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  2)

 رخٌلـخُ" ٠ٕزغ"ٌؼٍٙخ (  3)

/ 4 ؛ ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 289/ 7 ؛  حًٌّٕٙ حٌٜخفٟ ٚحٌّٔظٛفٟ رؼي حٌٛحفٟ 241/ 1ٍفغ ح٦َٛ ػٓ ل٠خس َِٜ (  4)

حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ  . 262-261/ 2 ؛ ح٤ْٔ حٌـ١ًٍ رظخ٠ٍن حٌميّ ٚحٌو١ًٍ 1292/ 2 ؛ و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 222

 141-139/ ٠ً1ً حٌٍٔٛن 
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وس خني، واًسخة ضف جسمَخَ ابًلايض اهَ ويل كضاء تقداد واًؾراق مث ويل كضاء اًلدس ومُص واًضام، واكن 

  . ُػ846ثوضف س ية . فلهيا دًيا مذلضفا ؽدمي اًخلكــ ضف مَخسَ ومرهحَ

 

محمد جن ٔآيب جىر اًحَحُيس
(1)

محمد جن اًٍزن ٔآيب جىر جن ؽيل جن ٔآيب جىر جن محمد جن ؼامثن جن ٔآيب  ٕامام اٗكٍن :

اًفذح هُص ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًقين جن محمد جن ٔآيب جىر جن ًوســ جن ٔآمحد جن ؽيل جن ٔآيب جىر 

جن ؼحد اًقين جن اًلامس جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي 

 ُػ ، ووضبٔ حففظ اًلرآٓن ومسػ مػ ٔآتََ ؽَل اًؾسلالِن 764اًحَحُيس ا٤كيل مث اًلاُري اْكيحيل، وٗك ضف س ية 

اًضاطحَة، ومسػ ؽَل اًحَلِين واًؾراطف واًَِمثي وألتيايس واًقامري واًعالح اًزفذاوي واًخيويخ واجن ٔآيب ا٣كد 

واًٍزن اجن اًض َخة وا٢كراـي وآٓخٍرن، وُوظــ ابًفلَِ اًفاضي، وثزَّنل ضف ظوفِة اْكياتٍك ابًربكوكِة ٔآول ما 

َاء كدي وكوؽَ ونذا ثزَّنل ضف تؾغ اّكِات، ًوزم إَّلكامة اب٢كسجد اٙكي . فذتت، واكن ثرشٍ تذٛك تؾغ ألًو

جرٔآس حارة  اء اٗكٍن
(2)

طاًػ مػ اص خقاهل ابًؾحادة ا، ًو مات ضف . ، ِباهة اْكوض واًحرئ، ٍىذة ا٢كعاحــ وفرُي

 . ُػ ، ودفن حبوش اًعوفِة846اتسػ صؾحان س ية 

 

ؼحد اًلادر جن ٔآيب جىر اًحَحُيس
(3)

 جن اًٍزن ٔآيب جىر جن ؽيل جن ٔآيب جىر جن محمد جن ؼامثن جن ٔآيب ؼحد اًلادر: 

اًفذح هُص ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًقين جن محمد جن ٔآيب جىر جن ًوســ جن ٔآمحد جن ؽيل جن ٔآيب جىر 

جن ؼحد اًقين جن اًلامس جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًحىري اًحَحُيس ألظي، 

 ُػ ، واؼخىن 796وٗك ضف سَ  ذي اًلؾدة س ية . ا٤كيل اًلاُري اْكيحيل، واٗك سؾد اٗكٍن محمد، اكثة اًؾََق

تَ واٗكٍ، فبٔحرضٍ ؽَل اْكافغني اًؾراطف واًَِمثي، واجن ٔآيب ا٣كد، واًخيويخ، ومسػ تيفسَ ؽَل اًرشف جن 

ام واص خقي اب٢كحا ة، فَام مات ظٍِر ويل نخاتة اًؾََق، فبٔكام فهيا . اًىوًم، ومحمد جن كامس اًس َوطي وفرُي

 ُػ ، تؾد ٔآن خدد 846حىت مات، وذٛك ؼلة ٔآخَِ محمد جن ٔآيب جىر تَومني ضف حادي ؼرش صؾحان س ية 

ا٢كسجد اٙكي جرٔآس حارة  اء اٗكٍن
(4)

. ، واتدىن هل دارًا حس يَ ِبواٍر

 

مشس اٗكٍن اْكيفي
(5)

 ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن حسن جن ؽيل اْكيفي اًلر  اًخظي اًحىري اًعدًلي، كطة :

ٍن اًضاذ  اًعوشف ا٢كُصي  ُػ، ُو من ٔآُي اًلاُرة، اكن دًّيا خريا نثري 767وٗك س ية . اًؾارفني مشس اٗكا

ؾَمِم ٔآفىن معٍر ضف اًؾحادة وطَة اًؾ١ك وٕاطؾام اًطؾام وجر اًفلراء واًلادمني . فلهيا ؽا٢كا، اكن ًؾظ اًياس ًو

اًروض اًًض َق ضف ؽ١ك : "من ثعاهَفَ. ؽَََ، اص هتر تبٔخدار حىِت ؼيَ مػ اًسَطان فرج جن جركوق وفرٍي

َاء ٔآن ثيىروُا ): ومن ٔآكواهل. ، و دًوان صؾٍر" ح ا٥كخار ٌَموظيل ضف اًفروع"، "اًطًرق اَّيمك وهرامات ألًو

خَ ابًلاُرة ضف صِر رتَػ ألول س ية . (، فٕاَنا َثتخة ابًىذاب واًس ية : وكِي ضف حلَ.  ُػ847ثوشف جزاًو

                                                 
 145-144/ 1حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ ٠ًً حٌٍٔٛن  . 177/ 7ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  1)

حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن : َِٜ؛ حٔظَ– ٟٚ٘ كخٍس رٙخء حٌي٠ٓ لَحلٕٛ ح٩ٌٜكٟ؛ ىحهً رخد حٌفظٛف رخٌمخَ٘س : كخٍس رٙخء حٌي٠ٓ  (2)

 3/ 3ٚحٌّٛحػع ٚح٦ػظزخٍ رٌوَ حٌوط٢ ٚح٢ػخٍ  . 176/ 6 ؛ 49/ 4َِٜ ٚحٌمخَ٘س 

 141/ 1حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ ٠ًً حٌٍٔٛن  . 265/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ   (3)

حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن : َِٜ؛ حٔظَ– ٟٚ٘ كخٍس رٙخء حٌي٠ٓ لَحلٕٛ ح٩ٌٜكٟ؛ ىحهً رخد حٌفظٛف رخٌمخَ٘س : كخٍس رٙخء حٌي٠ٓ  (4)

 3/ 3ٚحٌّٛحػع ٚح٦ػظزخٍ رٌوَ حٌوط٢ ٚح٢ػخٍ  . 176/ 6 ؛ 49/ 4َِٜ ٚحٌمخَ٘س 

/ 1 ؛ كٔٓ حٌّلخَٟس فٟ طخ٠ٍن َِٜ ٚحٌمخَ٘س 15/500 ؛ حٌٕـَٛ حٌِحَ٘س فٟ ٍِٛن َِٜ ٚحٌمخَ٘س 195/ 2٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ (  5)

 ؛  ١ًٔ حٌو١َحص حٌٍّّٛٓش ر٠ِخٍس أً٘ حٌز١ض ٚحٌٜخٌل١ٓ رَّٜ 201/ 9 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 88/ 6 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 529-530

 110/ 1حٌّلَٚٓش 
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ٛك َّل ًضام ودام ضف ؽُش رفد .. َّي وسي ظّدًق اًييب من اىمتى  

َّي مشس دٍن ٝك َّي حٌفي مدد .. َّل س امي من زار روضم كائال 

 

ؽيل ا٢كؾري اًحىري
(1)

 اًؾالء ؽيل جن اًضمس محمد جن اًيبم ؼحد آكاًق جن ٔآمحد جن ٔآيب جىر جن محمد جن ٔآيب :

ؾرب  اًفوارس جن ؽيل جن ٔآمحد جن معر جن كطاسم اًلر  اًخظي اًحىري ا٢كؾري مث اْكَيب، اًضافؾي اًرضٍر، ًو

د جن ٔآيب " ٔآيب جىر"ابجن اًوردي ًىون خدٍ ألؽَل  ٔآخا ّكد اًض َ  ٍزن اٗكٍن معر جن مغفر جن معر جن ُمَتما

. اًفوارس اجن اًوردي

 ُػ اب٢كؾرة، ومسػ من اًضِاب جن ا٢كرحي وثفلَ تَ، ؤآذن هل ابًفذوى 771وٗك ضِف هعــ صؾحان س ية 

حّدث ومسػ ؼيَ اًفضالء، واكن ٕاماما ؽا٢كا حمللا مذلٌا مفٌيا فاًة ضف اٙكاكء وزسؽة اّكواب، حافغا . واًخدٌرس

 ُػ حبَة، 849ومات ضف ذي اْكجة س ية . ٌَحاوي جمَدا َّلس ختضاٍر ؽارفا تَ، مس خترضا ًقاًة اٍهبجة

. ودفن مبلربة اًضِداء اًعاْكني كًرحا من مع خدٍ خارج ابب ا٢كلام

 

ا٤كة اًحىري
(2)

 اًض َ  ٔآتو  ىي حمة اٗكٍن محمد جن اًلايض ؼز اٗكٍن محمد جن ؼامد اٗكٍن محمد جن سَامين جن :

ًوســ جن ًؾلوب جن معر جن داود جن موىس جن هُص جن حفّاظ جن اْكسني جن  ىي جن ٕادٌرس جن محمد جن 

ؽيل جن ظاُك جن ٕاجراُمي جن طَحة جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري 

ؾرف اب٤كة اًحىري  ُػ، وكِي س ية 782وٗك ضف اًلاُرة س ية . اًعدًلي، اًلاُري اًضافؾي ىًزي ا٢كؤًدًة ًو

.  ُػ وكِي تؾدُا785

وضبٔ ابًلاُرة حففظ اًلرآٓن فهيا، ؤآخذ اًفلَ ؼن اًضِاب جن اًؾامد واًؾالء ألكفِيس واًحدر اًطيحدي، ؤآنرث من 

، ونخة خبطَ اًىثري من  حَ ٌَحخاري  اْكضور ؼيد اًؾز جن حامؽة ضف فٌوهَ، ومسػ ؽَل اًويل اًؾراطف وفرٍي

، وانب ضف إَّلمامة اب٢كؤًدًة، واكن فاضال خريا  ىي اًَِئة سَمي اًفطرة مٌبمؾا ؼن اًياس زسًػ اًيغم . وفرٍي

ر ودفن ابًعتراء 851مات ضف ؼُص ًوم اَّلزيني َثًر ؼرش صوال س ية   ُػ، وظيل ؽَََ من اًقد ابٔلُز

: ابًلرب من ابب اّكدًد، ومن هغمَ

ٔآان ا٤كة ومن ٔآُواٍ اًفاِن ... ٔآكول ٢كا ظفا حيب واًفاِن 

َّل ٔآهثين ؼيَ ٔآو ٔآفىن مػ اًفاِن ... ًو َّلمين فَِ ٔآًــ مث ٔآًفاِن 

 

هُص اٗكٍن اًعدًلي
(3)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًعاُك هعري اٗكٍن جن حامل اٗكٍن جن عِري اٗكٍن جن ٔآمحد جن اْكسني جن :

أكال ٔآمحد جن صِاب اٗكٍن معر اًحىري اًعدًلي اًسِروردي مث اًِيدي اًىبرايت اًيوساروي، ٔآحد ا٢كضاخي 

ا٢كضِورٍن تبٔرض اًِيد، وٗك ووضبٔ تبٔرض وبرات ؤآخذ اًطًرلة ؼن اًض َ   ف اٗكٍن ألساويل اًىبرايت 

ؼن اًض َ  هغام اٗكٍن ؼن اًض َ  ؽيل اًرفاؼي ؼن رهن اٗكٍن اًرفاؼي ؼن مشس اٗكٍن ؼن كطة اٗكٍن ٔآيب 

اْكسن ؽيل جن ؼحد اًرحمي ؼن ٔآخَِ مشس اٗكٍن محمد ؼن معَ حميي اٗكٍن ٕاجراُمي جن ؽيل ألؼزب ؼن معَ 

                                                 
 309/ 5ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  1)

 ؛ كٛحىع حٌِِخْ ٚٚف١خص ح١ٌ٘ٛم ٚح٤لَحْ 58-56/ 2 ؛ حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ ٠ًً حٌٍٔٛن 222/ 9ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  2)

1 /40  

 284/ 3ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  3)
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رمذب اٗكٍن ؼحد اًرحمي ؼن ٔآخَِ س َــ اٗكٍن ؽيل جن ؼامثن اًحطاحئي ؼن اًس َد ٔآمحد اًىدري اًلطة 

.  ُػ 851اًرفاؼي، ثوضف س ية 

 

(اْكفِد)زساج اٗكٍن اجن اًوردي 
(1)

زساج اٗكٍن ٔآتو حفط معر جن ا٢كغفر جن اًوردي اًحىري اًلر  : 

مٌافػ اًيحات واًامثر : ؽا٢كا زراؼًَا وحقرافِا، وكد ٔآًـّـ نخااب تؾيوان" اْكفِد"ا٢كؾري مث اْكَيب، اكن اجن اًوردي 

ًوىن " خًردة اًؾجائة وفًردة اًقرائة"فرائغ وفوائد، ؤآصِر نخحَ : واًحلول واًفوانَ، وهل نخاب تؾيوان

 861ثوضف زساج اٗكٍن اجن اًوردي  س ية س ية  . ُذا اًىذاب وسة خطبٔ ٕا  خدٍ اًلايض معر جن اًوردي

 . م، وألو  ٔآرحج1447/ ُػ852:  م، وكِي1457/ُػ

 

اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن
(2)

 محمد جن محزة اًلر  اًحىري اًعدًلي اٗكمضلي اًروسم، اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن، :

طَة فٌون اًؾَوم وثحتر فهيا ؤآظحح ؽ١ك من ٔآؽالم اْكضارة الاسالمِة . ا٢كَلة ابًفاحت ا٢كؾيوي ٌَلسطيطًَِة

و مؾ١ك اًسَطان اًؾامثِن محمد اًفاحت ومرتََ. ضف ؼُص آكالفة اًؾامثهَة وٗك اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن ضف دمضق . ُو

، ودرس ضف 1389/ ُػ 792مع  و ضف اًساتؾة من معٍر ، وارَتي مػ واٗكٍ "حَة" م، وحفظ اًلرآٓن اًىرمي ُو

. ٕا  تالد اًروم 

اًسَطان محمد اًفاحت اًلرآٓن اًىرمي واًس ية اًيحوًة واًفلَ واًرَّيضَات واًفٜك : دّرس اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن

، واكن اًض َ  آٓق مضن اًؾَامء اٙكٍن ٔآ فوا ؽَل اًسَطان "اًؾرتَة، واًفارس َة، واًؾامثهَة"واًخارخي، واٌَقات 

ًَخدرب ؽَل ادارة اًوَّلًة، ؤآظول اْكنك، واس خطاع اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن " مقيُسا"محمد ؼيدما ثو  ٕامارة 

يؾم اّكُش ): ٔآن ًلٌػ ألمري اًعقري تبٔهَ ا٢كلعود ابْكدًر اًيحوي ا ًو ًُخفذتن اًلسطيطًَِة فَيؾم ألمري ٔآمرُي

، وؼيدما ٔآظحح ألمري محمد سَطااًن ؽَل اٗكوٌك اًؾامثهَة، واكن صااًب ظقري اًسن وهّجَ ص َخَ (ذٛك اّكُش

فورًا ا  اًخترك ِبَوصَ ًختلِق اْكدًر اًيحوي حفازص اًؾامثهَون اًلسطيطًَِة جرًا وحبرًا، ونخة ٝك هل ضف 

.  اٍهناًة اًفذح، وَتلق ؽَل ًدٍ فذح اًلسطيطًَِة

ذهر اًضواكِن ضف اًحدر اًطاًػ ٔآن اًض َ  مشس اٗكٍن عِرت جرنخَ وعِر فضهل ؤآهَ حدد ٌَسَطان اًفاحت 

مس حلًا اًَوم اٙكي ثفذح فَِ اًلسطيطًَِة ؽَل ًدًَ،  وكد اُخدى اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن تؾد فذح 

اًلسطيطًَِة ٕا  كرب اًعحايب اّكََي ٔآيب ٔآًوب ألهعاري مبوضػ كًرة من سور اًلسطيطًَِة، حِر اكن 

،واكن اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن ٔآول من ٔآًلي خطحة أكؾة ضف مسجد آَّٓي ظوفِا تؾد .موضػ كرٍب جمِوَّل كدَِا

.  م1459/  ُػ 863ثوضف اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن س ية . اًفذح

 

ؽُىس جن ًوســ اٍهبًيس
(3)

 اًؾامد آكواخا ؽُىس جن أكال ًوســ جن اًضمس محمد اًلر  اًحىري اٍهبًيس، :

ىًزي مىة ا٢كىرمة، وظاحة اٗكار  ا اًيت ظارت ٌَبامل محمد جن اًطاُر تحاب اٗكًرحة، وثوضف  ا ضف صِر 

 . ُػ 865رحة س ية 

                                                 
 60/ 2 ؛ ريحثغ حٌٍِ٘ٛ فٟ ٚلخثغ حٌيٍ٘ٛ 7/ 1ه٠َيس حٌؼـخثذ ٚف٠َيس حٌغَحثذ   (1)

 ؛ ر١ٓ حٌؼم١يس 114/ 1 ؛ فخطق حٌمٔطٕط١ٕ١ش حٌٍٔطخْ ِلّي حٌفخطق  117-113/ 1حٌيٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش ؛ ػٛحًِ حٌٕٙٛٝ ٚأٓزخد حٌٔم١ٛ (  2)

 453/ 1ٚحٌم١خىس 

 158/ 6ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  3)



- 243-  

 

 

 

اًضمس اًلر 
(1)

اب وؼحد ٝك، وواٗك :  محمد جن ؼحد اًرمحن اًضمس اًلر  اًحىري ا٢كدِن، ٔآخو ؼحد اًُو

.  ُػ 868ست كٌرش زوج اًضِاب اًؾََــ تؾد ٔآيب اًفضي ا٢كراـي، مات ابًلاُرة س ية 

 

اًيبم ؼحد اًرمحن اجن ؼحد اًوارث
(2)

اًيبم ٔآتو آكري ؼحد اًرمحن جن اًٍزن ؼحد اًوارث ٔآيب محمد جن أكال : 

محمد جن ؼحد اًوارث جن محمد جن ؼحد اًؾغمي جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب 

جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب 

ؾرف ابجن ؼحد اًوارث وٗك مبُص . جىر اًعدًق اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كاًًك، واٗك ا٤كَوي ؼحد اًلادر، ًو

َّلجن " إَّل٢كام ضف ٔآحادًر ألحاكم" ُػ ، ووضبٔ  ا، اًفلَِ ا٢كلر  ا٣كّود ٌَلرآٓن، وحفظ 783ضف ذي اْكجة س ية 

ؤآخذ اًفلَ ؽَل  رام. دكِق اًؾَد، وخمخُص اجن اْكاحة اًفرؼي
(3)

انب ضف اًلضاء ؼن .  وأكال ألكفِيس

 ُػ ، ُويل 853، جح س ية "اًلمتَة"اًضمس ا٢كدِن واجن خ٘كون وؼن اّكالل اًحَلِين، ويل تؾد واٗكٍ ثدٌرس 

، حّدث واكن حوادا عًرفا ذو ًسان ذًق وَكمة انفذة َّل س امي تحالد اًعؾَد َكِا "مٌَة تين خعُة"كضاء 

 . ُػ 868ثوضف ًوم أكؾة مٌخعــ ذي اًلؾدة س ية . ؼيد مدا هيا ومضاخي اًؾرابن  ا

راء اتية  ُذهر ؼيَ ٔآهَ عفر ثضخط من ؼرب اًعؾَد ًلال هل ؼرام ادؼى اًيحوة فاهَ زمع ٔآهَ رٔآى فاطمة اًُز

اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك فبٔخربثَ ؼن ٔآجهيا ٔآهَ سُدؾر تؾدٍ، ؤآطاؽَ انس وخرج ضف انحِخَ فلام ؽَََ اًيبم 

. ا٢كذهور وسؾى ٕا  ٔآن كدغ ؽَََ فرضتَ ثؾٍزرا وحخسَ ؤآُاهَ فرحػ ؼن دؼواٍ واتب 

 

محمد جن ؽُىس اّكوهحوري
(4)

 اًض َ  إَّلمام اًؾا٠ك اًىدري اًؾالمة محمد جن ؽُىس جن اتج اٗكٍن جن  اء اٗكٍن :

اًلر  اًحىري اًعدًلي اّكوهحوري اْكيفي اًعوضف، من وسي محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام، وٗك 

، واكهت "حوهحور" ُػ ، وخرج مهنا واٗكٍ مؾَ ضف اًفذية اًخظورًة فدخي 780تدار ا٢كٜك دُيل ضف ظفر س ية 

.  ُػ 870وفاثَ ضف اًراتػ ؼرش من رتَػ ألول س ية 

 

ا٤كَوي ؼحد اًلادر اجن ؼحد اًوارث
(5)

اًفلَِ اًؾالمة ؼحد اًلادر جن اًيبم ؼحد اًرمحن جن ؼحد اًوارث جن محمد : 

جن ؼحد اًوارث جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي اًلر  اًحىري اًعدًلي، ا٤كَوي ٔآتو اًرباكت ا٢كُصي مث اٗكمضلي 

 ُػ مبُص، ووضبٔ  ا حففظ اًلرآٓن، 824وٗك ًوم اٖكُس اًثامن ؼرش من صِر صؾحان س ية . كاضهيا ا٢كاًًك

اكن خفم اًؾحارة كوي اْكافغة زائد . وخمخُص اجن ثضري ضف اْكدًر واًفلَ وا٢كهناج ألظيل وا٢كَحة وفريضم

ا، ٔآذن هل فري واحد ابًخدٌرس وكعد ٌَفذوى ُويل مض َخة . اًضِامة، جرع ضف اًفلَ ؤآظوهل واًؾرتَة وفرُي

اًعوفِة ابّكامػ اًيازصي مبُص، مث كضاء ا٢كاًىِة تدمضق، ومحدت سريثَ، ومات كاضَا تدمضق ضف حامدى 

                                                 
 520/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش (  1)

 536-535/ ١2زمخص حٌل١٠ىٟ  ؛ 97ط١ٗٛق حٌي٠زخؽ ٚك١ٍش ح٦رظٙخؽ ٛـ  ؛ 91-90/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  2)

  ٘ـ805طٛفٟ ٕٓش . رَٙحَ رٓ ػزي هللا رٓ ػزي حٌؼ٠ِِ ؛ حٌفم١ٗ حٌّخٌىٟ؛ لخٟٟ حٌم٠خس  (3)

 274/ 3ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  4)

 ؛ ط١ٗٛق حٌي٠زخؽ ٚك١ٍش ح٦رظٙخؽ ٛـ 115/ 2 ؛ ريحثغ حٌٍِ٘ٛ فٟ ٚلخثغ حٌيٍ٘ٛ 270-269/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  5)

105-106 
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 ُػ تلاؽة ا٢كدرسة اًعمعامِة حمي سىٌَ، وظَل ؽَََ ابّكامػ ألموي، ودفن مبلربة اًحاب 874اًثاهَة س ية 

 .اًعقري حوار ُضحي س َدان تالل ريض ٝك ؼيَ

 

(معيفم)ؽالء اٗكٍن اًخسطاسم 
(1)

 ؽيل جن محمد جم٘ك اٗكٍن جن محمود جن محمد جن مسؾود جن محمود جن محمد جن :

محمد جن محمد جن معر اًضاُرودي اًخسطاسم مث اًروسم، اًِروي، اًرازي، اًفخري، اًحىري، اًؾمري، اْكيفي، 

 ُػ خبراسان ووضبٔ  راة، مث اهخلي ٕا  803وٗك س ية . من سالٌك خفر اٗكٍن اًرازي اًلر  اًحىري اًعدًلي

و ؽا٠ك مضارك ضف اهواع من اًؾَوم  . كوهَة ت هَا مؾَامً، مث ألس خاهة، ُو

، نخحَ تطَة اًسَطان محمد "معيفم: "حِر ٔآهَ ٔآًـّـ نخااب ضف اًخفسري امسَ" مبعيفم"اص هتر ؽالء اٗكٍن 

.  ُػ 875ثوضف ابًلسطيطًَِة س ية ". مَخلى اًحتٍرن: " ُػ، وهل ثفسري اخر امس863َاًفاحت س ية 

 

اجن حامز
(2)

اب جن ؼحد اًرمحن اًخاج اًلر  اًحىري ا٢كدِن اًضافؾي اًعوضف، ٔآخو محمد وؼحد ٝك، :  ؼحد اًُو

و ذمن ثعوف ودخي اًِيد ؾرف ابجن حامز، ُو  . ُػ 885ثوضف س ية  . ًو

 

سالم ٝك اجن مطرب
(3)

سالم ٝك جن ؽيل جن مطرب جن معر جن مطِر اًرىض ٔآتو طاُر جن اًقَاث جن اًرىض  :

اًحىري اًعدًلي، اًىوتياِن
(4)

اًضافؾي، وٗك ضف صِر صؾحان ؽام   ا٤كخد اٍمبي ا٢كوٗك اًىرماِن الاظهباِن ا٢كوطن

ٔآخذ ؼن ٔآيب سؾَد جن اّكالل اًاكزروِن ا٤كدث، ؤآمحد اًحاوردي، واًؾفِــ إَّلجيي، ؤآيب اًفذح .  ُػ813

. ا٢كراـي وفريضم

ؤآخذ ؼيَ ا٢كغفر محمود . ؽا٠ك تؾَوم اًلرآٓن واْكدًر اًرشًــ، وكد خاور مبىة مرارا. اكن ؽا٢كا ثلِا ورؽا حىامي

.  ُػ 887:  ُػ وكِي886ثوضف سالم ٝك س ية . ؼحد ا٤كسن اًرشواِن: ألمضاطي اًطة، ؤآخذ ؼيَ ٔآًضا

 

محمد جن ؼحد اًلادر اجن ؼحد اًوارث
(5)

 محمد جن ؼحد اًلادر جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد اًوارث جن محمد اًلر  :

اًحىري اًعدًلي، اًحدر ٔآتو اٍظن جن ا٤كَوي ا٢كاًًك، واٗك ٍزن اًؾاتدٍن محمد اٙكي ؼرض ؽَل ا٥كخُص وثيلِح 

.  ُػ 884اًلراضف ؤآًفِة اًيتو س ية 

حفظ محمد جن ؼحد اًلادر اًلرآٓن اًىرمي، وخمخُص اًفلَِ خََي وثيلِح اًلراضف ؤآًفِة اجن ماٛك، وؼرض ضف 

 ُػ زفا تؾدُا ؽَل اًؾ١ك اًحَلِين واًؾز اْكيحيل ؤآيب اّكود ا٢كاًًك ؤآخازوا هل، واص خقي كََال ؼيد ٔآتََ 861س ية 

. وسافر مؾَ ٕا  اًضام حني ثوخَ ؽَل كضاهئا، مث كدم تؾد موثَ فَزم اًيَاتة ؼن كُضاهتا

 

خالل اٗكٍن ٔآتو اًحلاء اًحىري
(6)

 ٔآتو اًحلاء خالل اٗكٍن محمد جن خالل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن :

جن محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض  اء اٗكٍن اًلر  اًحىري اًعدًلي، ا٢كُصي 

                                                 
 735/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 9/ 5 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 240/ 7 ؛   ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 458/ 1و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ (  1)

 222/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش (  2)

 258-257/ 3ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  3)

 ِٓ أػّخي وَِخْ: وٛرٕخْ(  4)

 (110/ 9 ٚ 66/ 8)ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  5)

 369/ 27 ؛ حٌّٛٓٛػش حٌفم١ٙش حٌى٠ٛظ١ش 214/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 194/ 6ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  6)
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و فلَِ كد جرع ضف 1404/  ُػ 807اًضافؾي، كايض إَّلسىٌدًرة، وٗك تدُروط ضف اًعؾَد ألدىن س يَ   م، ُو

ألظول واْكدًر، وثفرد تفروع اًضافؾَة، ف١ك ًلارهَ فهيا ٔآحد، وزار دمضق وتُت ا٢كلدس، وجح، وُويل كضاء 

إَّلسىٌدًرة، ومحدت سريثَ، ًوىٌَ ؼزل، فؾاد ٕا  اًلاُرة واص خقي ابَّٕلكراء وإَّلفذاء ٕا  ٔآن ثوضف  ا س ية 

.  ُػ 891

ضف فروع "  ح ا٢كهناج: "من ثعاهَفَ. ؼرضت ؽَََ آكالفة كدَي دخول اًسَطان سَمي اًؾامثِن ٢كُص فرفضِا

و اخذعار اًؾراطف ًىذاب "  ح ثيلِح اٌَحاب"ضف اًفروع ٔآًضا، و "  ح اًروض ٌَملري"اًضافؾَة، و  ُو

" .  ح اًحخاري"و " ا٢كهناج"و " اًروضة: "ؤآفرد ىىذا ؽَل لك من. ًحاب اًفلَ

 

اجن إكال اًحىري
(1)

اًختفة " ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن إكال اًلر  اًحىري ا٢كدِن، ذهٍر اًسخاوي ضف :

ؾرف ابجن حامل): فلال ؼيَ" اٌَطَفة ضف اترخي ا٢كدًية اًرشًفة و ٔآظقرضم ًو اب ومحمد ُو مات . ٔآخو ؼحد اًُو

 .ُو من ٔآُي اًلرن اًخاسػ اًِبري: كَت. اُػ (س ية تضػ وس حؾني اب٢كدًية

 

ظاُك اجن اًرداد
(2)

 اًضاؼر ظاُك جن ٔآمحد جن ٔآيب جىر جن محمد ؽ١ك اٗكٍن جن اًضِاب جن اًرداد اًلر  اًخظي :

اترخي . اًحىري اًاميِن، سٜك ؽَل مذُة ٔآتََ ضف اكذفاء طًرق اًض َ  ٕاسامؼَي اّكربيت، واكن هل ذوق وصؾر

 .ًوؾهل من ٔآُي اًلرن اًخاسػ اًِبريوفاثَ جمِول 

 

صِاب اٗكٍن اًطيخداوي
(3)

 ٔآمحد جن أكال اًطَة محمد جن ؼحد اًؾٍزز جن مسؾود اًلر  اًحىري اًعدًلي، :

ؾرف ابًطيخداوي ٔآو اًطيخدايئ،  اًضِاب ٔآتو اًؾحاس اًلاُري اًطيخدي ألظي اٍظين اًزتَدي اًضافؾي ًو

 875 وٗك ضف حامدى اًثاهَة س ية ص َ  إَّلسالم اْكرب إَّلمام، اًؾارف ابٞك، اًلاهت ألواٍ،. اًطيحذاوي: وكِي

ووضبٔ  ا حففظ اًلرآٓن وحي إَّلرصاد َّلجن ا٢كلر ، واص خقي ضف اًفلَ ؼيد اًىامل موىس جن ٍزن " جزتَد"ُػ 

اًؾاتدٍن جن اًرداد، وضف اًاكضف ضف اًؾروض َّلجن اًؾمم اٍظين ؽَل ٔآيب جىر اًزتَدي اًخَظي، وسافر ًلضاء 

 ُػ حفرض كََال ؼيد كاضهيا اًضافؾي، وَّلزم اْكيحيل ضف 898فًرضة اْكج فوظي مىة ضف رتَػ ألول س ية 

  .اًخعوف، ورحي ٌَمدًية اًيحوًة حفرض ؽدة من دروس اًرشًــ اًسمِودي

واكن ضف ٔآُي ؼُصٍ مبزنٌك اًضمس من اًيبوم، ومتزّي ضف مؾرفة ا٢كيطق وا٢كفِوم، واكن صدًد اًخعَة ضف اّٗكٍن 

ٔآخذ ؼيَ خَق نثري، مهنم ص َ  إَّلسالم اجن زَّيد، واْكافظ . واًّعدع ابْكّق، َّل خياف ضف ٝك ًومة َّلمئ

صِاب اّٗكٍن ٔآمحد آكزريج، واًقًرة الٔهسػ، وؼحد ا٢كٜك جن اًيّلِة، وؼحد اًرمحن اًحجيل، وظاُك اًامنري، 

مضِورة ؽَهيا " فذاوى: "ومن معيّفاثَ. واىهتت ٕاًََ رئاسة اًفذوى واًخدٌرس، واهخفػ تَ آكاص واًؾام. وفريضم

واكن مفرط اٙكاكء، وثوضف " . حاص َة مفِدة ؽَل اًؾحاب"ضف ٔآرتػ جم٘كات، وهل " اًخيخَِ"الاؼامتد جزتَد، و ح 

 . ُػ 948س ية 

: ومن هغمَ

ومساك واكفورا وَّل ثست ؼَيَ ... ومذ نيت ما ٔآُدًت ٌَتّة خامتا 

                                                 
 54/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش (  1)

 311/ 3ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  2)

 391-390/ 10 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 124/ 2ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  3)
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حىون مدى ألَّيم تُين وتٌَُ ... وَّل اًل١ك ا٢كربي ٔآخىش ؽداوة 

 

سؾَد جن ؽيل اًخاوضاص يت
(1)

و اًفلَِ اًض َ  ا٢كرات  : ة اًحىًرة اب٢كقرب، ُو داًو  من ألزسة اًخاوضاصدِة اًُو

اًعاْكني، ا٢كلعود ابًزَّيرة واًخربك ضف اًلرن اًخاسػ " اتوضاصت"ا٢كضِود هل ابًؾ١ك واًعالح، ؤآحد رخال 

وضف " ٕاٌضاكحن"تػ " ثورحبني"اًِبري، واكن هل من تؾدٍ ٔآوَّلد وحفدٍ ظاْكون، ٔآسسوا هلم زواَّي ضف لك من 

ة س َدي اْكسن جن محمد "ٕاًداوزًٍك"فوق حدي اًؾسي ضف " اتٍٍررت" ". ٕاًيدمسرين"تػ " فذحا"، وضف زاًو

. ىزل إبٌسوال ضف مٌخعــ اًلرن اًخاسػ اًِبري واس خقي تخؾَمي اًعحَان وإَّلمامة ضف ا٢كساخد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 185-182 ٚ 64ِٓ طخ٠ٍن ح١٤ٍْ حٌىز١َ ٛـ   (1)
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 (اًلرن اًؾا   )

 

ؼحد اًلادر جن ؼحد اًرمحن اًحىري
(1)

 :

ص َ  إَّلسالم وكايض اًلضاة حمي اٗكٍن ؼحد اًلادر جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد اًوارث اًحىري اًعدًلي ا٢كاًًك، 

فًضبٔ  ا .  ُػ مبُص824وٗك ًوم اٖكُس َثمن ؼرش صؾحان س ية . ُؼرف ِبدٍ. ا٢كُصي مث اٗكمضلي كاضهيا

ا" مهناج ألظول"، و"فروع اجن اْكاحة"، و"خمخُص اجن ثضري"، و"اًلرآٓن"وحفظ  وؼرض ؽَل اجن . وفرُي

ؤآخذ اًفلَ ؼن اًض َ  ؼحادة، واًض َ  طاُر، وكرٔآ ؽَل اجن ". ا٢كدوهة"ؼامر واًخساطي، ؤآيب اًفذح جن وفاء 

ا، واكن كوي اْكافغة"ا٢كوطبٔ "و" اًحخاري"جحر  وُويل مض َخة . ، وجرع ضف اًفلَ ؤآظوهل، واًؾرتَة وفرُي

اًعوفِة ابّكامػ اّكدًد اًيازصي مبُص، مث كضاء ا٢كاًىِة تدمضق ومحدت سريثَ، واس متر ُياك ؽَل وَّلًخَ 

 ُػ ، تلاؽة ا٢كدرسة اًعمعامِة حمي سىٌَ، وظَل ؽَََ ابّكامػ 904مدة حىت ثوضف ضف حامدى اًثاهَة س ية 

.  ألموي، ودفن مبلربة اًحاب اًعقري حوار ُضحي س َدان تالل

 

تدر اٗكٍن جن ٕاجراُمي اًحىري
(2)

 تدر اٗكٍن محمد جن ٕاجراُمي جن ؽيل اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كاًًك، فاضي :

اهتا اًغًرفة: مُصي، هل  . ُػ 913وثوضف ثلًرحا س ية . اًختفة اًرشًفة ضف فضي مُص وهََِا ؤآحسن مٌزُت

 

نامل اٗكٍن موىس اجن اًرداد
(3)

 اًفلَِ نامل اٗكٍن موىس جن محمد ٍزن اًؾاتدٍن جن موىس جن ٔآمحد جن ٔآيب جىر :

جن محمد اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كًك ألظي اًاميِن اًزتَدي اًضافؾي، اًضِري خدٍ ابجن اًرداد ا٢كضِور، 

ؾرف ُو ابجن ٍزن اًؾاتدٍن ًلة ٔآتََ مفيت زتَد وؽا٢كِا، صافؾي زماهَ ورئُس ٔآكراهَ ؽَام ومعال، حبرا من . ًو

و  ام، ُو حبار اًؾ١ك، وحدال من حدال اٗكٍن، ثفلَ ابًلايض اًطَة اًيا ي، وجنم اٗكٍن ا٢كلري اّكحايئ وفرُي

ٔآفىت ودرس واهدرش ظَخَ ضف مجَػ الٓفاق، . ذمن ٔآخذ اًفلَ ؼن معر اًفيت، واًيور جن ؼطَــ ىًزي مىة

ثفلَ تَ اتيَ خفر اٗكٍن ٔآتو جىر، ؤآتو اًؾحاس . واؽ ف هل الٔهحار ابَّٕلمامة، وكعد ابًفذوى من لك جند، وهتامة

.  ُػ 923ثوضف ؼُص ًوم أكؾة اًخاسػ واًؾرشٍن من ا٤كرم س ية . اًىوهة اًوكّاد  ح إَّلرصاد: هل. اًطيحداوي

 

خالل اٗكٍن اٗكّواِن اًاكزروِن
(4)

إَّلمام اًؾالمة ا٤كلق اًض َ  ٔآتو اًفضي خالل اٗكٍن محمد جن ٔآسؾد جن محمد : 

وٗك . كايض اًلضاة إبكَمي فارس. جن ؼحد اًرحمي جن ؽيل اٗكواِن، اًلر  اًحىري اًعدًلي اًاكزروِن اًضافؾي

و ظاحة ا٢كؤًفات ا٢كخلٌة ا٢كضِورة " اكزرون"من تالد " دوان"ضف  وسىن صرياز، واكن ًؾد من اًفالسفة ُو

                                                 
 18/ 2 ؛ حٌيحٍّ فٟ طخ٠ٍن حٌّيحٍّ 540-539/ 2 ؛ ١زمخص حٌل١٠ىٟ 270-269/ 4ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ  (1)

 302/ 5ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  2)

 ؛ حٌٍٕٛ حٌٔخفَ ػٓ أهزخٍ حٌمَْ 177-176/ 10؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 190/ 10ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ (  3)

 481/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 39/ 13 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 108/ 1حٌؼخَٗ 

 ؛ حٌٍٕٛ حٌٔخفَ ػٓ أهزخٍ حٌمَْ حٌؼخَٗ 133/ 7 ؛ ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ ٤ً٘ حٌمَْ حٌظخٓغ 221/ 10ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ (  4)

/ 9 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 301/ 4 ؛ ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ 129/ 2 ؛ حٌزيٍ حٌطخٌغ رّلخٓٓ ِخ رؼي حٌمَْ حٌٔخرغ 123/ 1

 202/ 1 ؛ فَّٙ حٌفٙخٍّ 189/ 1 ؛ و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 32/ 6 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 285/ 2 ؛ ى٠ٛحْ ح٩ٓ٦َ 47

 ؛ حٌـٛحَ٘ حٌغٛحٌٟ فٟ ًوَ ح٤ٓخ١ٔي حٌؼٛحٌٟ ٌٍزي٠َٞ حٌي١ِخ١ٟ 891/ 2 ؛ ِؼـُ حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش ٚحٌّؼَرش 224/ 2؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 

 (926/ 62 ٚ 226/ 4)فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ – ؛ هِحٔش حٌظَحع  (ِوط١ٛ)
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ٔآمنوذج اًؾَوم، وثؾًرــ اًؾ١ك، وٕازحات اًواحة، وألرتؾون اًسَطاهَة، وثفسري سورة اًاكفرون، ؤآفؾال : مثي

.  ُػ، وألو  ٔآرحج945 وكِي 940 ُػ وكِي 928ثوضف س ية . اًؾحاد، وفريضم

 

ٍزن اٗكٍن ٔآتوجىر جن ؼحد ا٢كيؾم
(1)

ٍزن اٗكٍن ٔآتو جىر جن ؼحد ا٢كيؾم اًلر  اًحىري اًّضافؾي، ٔآحد ٔآؼَان : 

 ُػ 932ثوضف ضف مٌخعــ اْكّجة س ية . اكن فلهيا، فاضال، ذا هحاُة وؼلي وحِاء.كضاة مُص اًلدمية ؤآظالهئا

ؼن حنو مخسني س ية من فري وارث ٕاَّل صلِلَ معر حمدسة اًلاُرة ًومئذ، وظيّل ؽَََ ِبامػ معرو، ودفن 

. ابًلرافة ؼيد واٗكٍ تلرب ملام اًضافؾي رمحَ ٝك

 

هور اٗكٍن محمود اْكَيب
(2)

 هور اٗكٍن محمود جن ٔآمحد جن محمد جن ٔآيب جىر جن حسن جن ؼحد اًحاطف اًلر  :

ٔآخذ ؼن اْكافظ ٔآيب . اًحىري اْكَيب اًضافؾي، ألظَي ا٢كؾّمر اّكََي، خطَة ا٢كلام تلَؾة حَة واجن خطَحَ

ان اّٗكٍن اْكَيب، وظار مدّرسا تح٘كٍ، وحصة اًؾارف ابٞك ثؾا  محمد أكايل، واًؾارف ابٞك  ذّر جن اْكافظ جُر

ثوضف َنار . ٔآمري اًحخاري، مث اهلطػ ؼن اًخدٌرس، اكن  يي ٔآنرث اٌََي، ورمبا فَة ؽَََ اْكال ضف اًّعالة

.  ُػ ، ودفن مبلاجر اًعاْكني ضف حَة 934الاحد حادي ؼرش رتَػ الٓخر س ية 

 

فضَي ألكُصايئ
(3)

جن مفيت ا٢كمَىة اًّرومِة ؽالء اّٗكٍن ؽيل جن ٔآمحد جن محمد " فضيل: وكِي" فضَي :

ًًُسة فضَي ٕا  اًض َ  . اًفلَِ اًفريض كايض اًلضاة، ومفيت ا٢كمَىة اًرومِة. ألكُصايئ، أكايل اْكيفي

ام، واكن اًض َ  حامل اّٗكٍن " إَّلًضاح اًحَاِن"و " موحز اًطة: "حامل اّٗكٍن محمد ألكُصايئ ظاحة وفرُي

ُذا ًًسة ٕا  اًفخر اًرازي، فِو حامل اٗكٍن محمد جن محمد جن محمد جن إَّلمام خفر اٗكٍن اًرازي اًلر  

اؽاهة اًفارض ضف : من مؤًفاثَ. كدم فضَي من حَة وُويل كضاءُا، وثو  ٔآًضا كضاء تقداد. اًحىري اًعدًلي

.  م ثلًرحا1531/  ُػ 937ثوضف فضَي س ية . ثعتَح واكؾات اًفرائغ

 

س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة
(4)

 ُؼرف س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة اًحىري اًعدًلي ابَّٕلهخلال اًىثري ضف :

، ٔآخذ ؼن ؽَامهئا، ورحػ ٕا  فاس ( م1492/  ُػ898)طَة اًؾ١ك، اكن ضف ـرانطة ابٔلهدًس كدي اًيىدة 

ام، مث ؽاد ٕا  جفَج فبٔخذ ؼن ٕامارما اّكِحذ  حِر ٔآكام  ا، ؤآخذ فهيا ؼن ا٢كلري، وسؾَد جن اًِيدي وفرُي

.  ُػ 918: اًفرد، واًؾا٠ك اًؾالمة ألوحد، س َدي ؼحد اّكحار جن ٔآمحد اًربزوزي اًفبَبي ا٢كخوشف س ية

مث اكن س َدي سَامين جن ٔآيب سامحة ٕاماما اب٢كسجد اًؾخَق، حِر ىزل تلُص اًودافري ؼيد كدومَ من مراوش 

اهخلي تؾد . ضف تداًة اًلرن اًؾا  اًِبري، فذو  ٕامامة ا٢كسجد اًؾخَق واًخؾَمي تَ، واكن رمحَ ٝك ورع انساك

ة ظقرية ثؾد اًيواة ألو  ًزواَّي آٓل س َدي  ذٛك ٕا  كًرة تين وهَــ وثو  ٕامامة مسجدُا، ؤآوضبٔ  ا زاًو

 ُػ ودفن مبلربة اًودافري تخين وهَــ كرب روضة اًض َ  ؽُىس جن 946اًض َ ، وتلى ُياك ٕا  ٔآن ثوضف س ية 

وُض َ ُياك مضِور، وكام س َدي توؼاممة تخجدًد . اًرشًــ ؼحد اًرحامن اًودفريي وذٛك توظَة مىذوتة

                                                 
 119/ 1 ؛ حٌىٛحوذ حٌٔخثَس رؤػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس 254/ 10ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ (  1)

 244/ 2 ؛ حٌىٛحوذ حٌٔخثَس رؤػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس 289/ 10ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ (  2)

 ؛  حٌ٘مخثك 77/ 8 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 236/ 2 ؛ حٌىٛحوذ حٌٔخثَس رؤػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس 313/ 10ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ (  3)

 15حٌٕؼّخ١ٔش فٟ ػٍّخء حٌيٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش ٛـ 

 22-19أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش ٌّلّي حرٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ   (4)
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ُلام تَ مومس دًين ًوم فاحت ًياٍر من لك س ية1311تياءٍ س ية  حِر جيمتػ اًلراء واًفلِاء واًفلراء، .  ُػ ، ًو

. ًلراءة خمتة من اًلرآٓن اًىرمي

 

معر جن ٔآمحد اًؾمودي
(1)

درس .  معر جن ٔآمحد جن محمد جن ؼامثن اًؾمودي، من ٔآُايل حرضموت، فلَِ، فاضي:

اًلرآٓن اًىرمي وحودٍ، مث درس اًفلَ واْكدًر واًخعّوف، وفري ذٛك ؽَل معَ اًؾالمة ؼامثن جن محمد 

ام  .اًؾمودي، واًفلَِ ؼحدٝك جن ؼحد اًرمحن تَحاج، وفرُي

، ٔآزياء "اًلٌفدة" ثوضف ضف مدًية .اكن هرميًا، حسن ألخالق، ًلوم جىفاًة مجَػ اًواردٍن ٕاًََ، وخاظة طَحة اًؾ١ك

.  م 1541/  ُػ 948ؼودثَ من اْكج س ية 

 

ٔآتو اْكسن اتج اًؾارفني اًحىري
(2)

 ٔآتو اْكسن مشس اٗكٍن محمد اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء :

جن خالل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض 

ُو اًض َ  إَّلمام ا٤كّدث اًعوضف اًفاضي، ا٢كخحتر ضف ؽَوم اًرشًؾة .  اء اٗكٍن اًحىري اًعدًلي اًضافؾي

و ٔآول من جّح من ؽَامء مُص ضف حمفة مث ثحؾَ اًياس. واًفلَ واًخفسري واْكدًر . ُو

ام، ؤآخذ اًخعوف ؼن اًض َ  ريض اٗكٍن  ان جن ٔآيب  ًــ وفرُي ٔآخذ اًفلَ واًؾَوم ؼن اًلايض زهرَّي، واًرُب

حاص َة ؽَل  ح ا٤كيل، و رساٌك : اًقّزي اًؾامري، واًض َ  ؼحد اًلادر اٗكصطوطي، هل ثعاهَــ، مهنا

الاحدًة، و  ح اًروض، و  ح اًؾحاب، و اًىزن ضف  ح ا٢كهناج ٌَيووي، و ا٢كطَة ضف  ح ا٢كهناج، و 

 ُػ ابًلاُرة ودفن ت تة 952ثوضف س ية . ا٢كقىن  ح آٓخر ؽَل ا٢كهناج، و هحذة ضف فضائي اًيعــ من صؾحان

. ٔآسالفَ ابًلرب من كرب اًضافؾي رمحَ ٝك

 

ؼحد اًرمحن جن معر اًؾمودي
(3)

ٔآخذ ؼن .  ؼحد اًرمحن جن معر جن ٔآمحد جن ؼامثن جن محمد اًؾمودي اًضافؾي:

ام، وثفلَ وجرع اكن ؽا٢كًا ظاْكًا زاُدًا  ورؽًا . اجن جحر اًَِمتي ٔآخذ روًة، وؼن اًض َ  ٔآيب اْكسن اًحىري وفرُي

حاص َة ؽَل إَّلرصاد، واًيور :  ُػ ، هل967وثوضف  ا س ية . خاور مبىة ا٢كىرمة س يني. مذواضؾًا نثري اًؾحادة

ا٢كزرور 

 .

س َدي محمد ٔآتَغ اًوخَ
(4)

س َدي ٔآتو ا٢كاكرم ٍزن اًؾاتدٍن حامل اٗكٍن محمد ٔآتَغ اًوخَ جن ٔآيب اْكسن محمد : 

اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء جن خالل اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن محمد انزص 

اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد انزص اٗكٍن جن ؼوض  اء اٗكٍن اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كُصي اًضافؾي، اًلطة 

و ظاحة اْكزب اًعوضف ا٢كؾروف  ". حبزب اًحىري"اًضِري وص َ  إَّلسالم، وؽا٠ك اْكرمني ومُص واًضام، ُو

                                                 
 ِٛلغ ِٛٓٛػش ح٤ػ٩َ ٌٍيوظٍٛ ػزي حٌٌٟٛ ح١ٌَّ٘ٞ ح٨ٌىظَٟٚٔ(  1)

/ 1؛ ٘ي٠ٍش حٌؼخٍف١ٓ 196-192/ 2 ؛ حٌىٛحوذ حٌٔخثَس رؤػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس 422-420/ 10ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ (  2)

744 

 700/ 2أػ٩َ حٌّى١١ٓ   (3)

 ؛ 258/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 632/ 10؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 383-369/ 1حٌٍٕٛ حٌٔخفَ ػٓ أهزخٍ حٌمَْ حٌؼخَٗ (  4)

 380-379/ 2 ؛ ١زمخص حٌل١٠ىٟ 251/ 18 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ 87-81ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛـ 
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 ُػ ، وضبٔ س َدي محمد ٔآيب اًوخَ ؽَل اًخلوى واًورع 930وٗك ًٍَك ألرتؾاء اًثاًر ؼرش من ذي اْكجة س ية 

و اجن س حػ س يني،  د وؼز اًيفس، واكن فعَح اٌَسان ؽا٠ك ظوضف هحري اًضبٔن، حفظ اًلرآٓن اًىرمي ُو اًُز

اًؾالمة ٕاسامؼَي اًلريواِن اًضافؾي، ومحمد آكطاب : حفظ اًفِة اجن ماٛك وؼرضِا ؽَل ٔآخالء اًؾَامء، مثي

ؤآمت حفظ مؤًفات ٔآيب احساق اًضريازي ضف اًفلَ اًضافؾي . اًىدري ا٢كاًًك، ومفيت اٗكَّير اْكَحَة اجن تالد اْكيفي

، وؼرضٍ ؽَل ٔآؼَان ؽَامء مُص، مثي ص َ  إَّلسالم ٔآتو اًؾحاس اًرميل : كدي متام اًثاًثة ؼرشة من معٍر

وثفلَ ؽَل اًضِاب معري . اًضافؾي، واًؾالمة اٌَلاِن ا٢كاًًك، وكايض اًلضاة ٔآتو اْكسن ؽيل اًطراتَيس اْكيحيل

ر، وا٢كسجد ألكىص، وا٢كسجد اًيحوي، وا٢كسجد اْكرام . اًرًبيس، وخَس ضف اًخدٌرس ابّكامػ ألُز

ان ضف ثفسري اًلرآٓن، واًوظول ٕا  مؾارج ألظول، وإَّلصارات اًؾَوًة ضف مهناج : هل ثعاهَــ، مهنا اًرُب

. اًعوفِة ، وفري ذٛك من اًرسائي وا٢كؤًفات ضف سا ر اًؾَوم واًفٌون، وهل دًوان صؾر هحري

ئي ذات مرة ٔلن ٔآُي مىة خاوروا : ٢كا اكن ضف ٔآُي مىة كسوة اًلَة، وضف ٔآُي ا٢كدًية ًَهنا ؟، فلال: س ُ

ؾين ابْكبر. اْكبر، ؤآُي ا٢كدًية خاوروا اًخرش واكن . رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك : اًىؾحة، واًخرش: ًو

 ُػ، وكِي تي ثوضف ضف 994 ج ضف لك ؽامني مرة، وثوشف ابًلاُرة ًٍَك أكؾة اًراتػ واًؾرشٍن من ظفر س ية 

 :وكِي ضف اترخي وفاثَ. وألو  ٔآحص.  ُػ 993رتَػ اًثاِن س ية 

اكن ضف مُص هل كدر مىني ... مات من وسي ٔآيب جىر فىت 

 (مات كطة اًؾارفني)ٔآّرخٍو ... كَت ٢كا اّٗكمػ من ؼَين حرى 

: ومن صؾٍر ٔآًضا، كوهل

وخدثم ٔآصفق مين ؽيل ... ٕاًِىي رمام ٔآردت اْكيو 

وخدثم ٔآكرب مين ٕايل ... ورمام ٔآردت ٕاًَم ا٢كسري 

وخدت اٙكي ارجتَخَ ٗكي ... ورمام رحوثم ضف حاخة 

: ؤآًضا كوهل

وهن راحِا فضي رب جمَة ... ٕاذا ضاق ٔآمر فال ثَبٔسن 

من ٝك هُص وفذح كًرة ... فنك صدة ؤآىت تؾدُا 

 

ؽاتد صَيب
(1)

 ؽاتد صَيب، من ذًرة موَّلان خالل اٗكٍن اًروسم، اكن كاضَا، مث حرك اًلضاء واثعي ابًض َ  :

إَّلًِىي وتين مسجدا ضف اًلسطيطًَِة، وحوهل جحرات ٌَفلراء ؽاش ضف ؼِد اًسَطان ابًٍزد اًثاِن من سالطني 

. (م 1512-1481 )اٗكوٌك اًؾامثهَة 

 

تدر اٗكٍن محمود
(2)

 من ٔآوَّلد اًض َ  خالل اٗكٍن اًروسم اًحىري اًعدًلي، اكن مدرسا إبحدى ا٢كدارس اًامثن :

/  ُػ 974ابًلسطيطًَِة، واكن ظاحة ٔآخالق هرمية، ؽاش ضف ؼِد اًسَطان سَامين اًلاهوِن ا٢كخوشف س ية 

.  م 1566

 

                                                 
 283ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  1)

 207ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  2)
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صاٍ محمد جن حزم
(1)

من ذًرة خالل اٗكٍن اًروسم اًحىري اًعدًلي، اكن من ٔآاكجر ا٢كدرسني، وثل٘ك كضاء : 

اًلاُرة، مث كضاء اًلسطيطًَِة، واكن من حفول اًؾَامء، هل حواش ؽَل نخاب إَّلظالح وإَّلًضاح ًىامل ابصا 

-1566زادٍ، وحاص َة ؽَل حاص َة اًخبًرد ٌَس َد اًرشًــ ، ؽاش ضف ؼِد اًسَطان سَمي اًثاِن اًؾامثِن 

.  م 1574

 

ٔآمحد ا٣كذوب جن سَامين
(2)

ا تؾسٍك، انحِة اًؾني :  ُؼرف ابًخلوى واًعالح، ثًسة ٕاًََ كدٍَك ا٣كاذتة وملُر

مومس وجَتّمؿ هحري ًخالوة اًلرآٓن، وذهر ٝك، وٕاطؾام – ترض َ – ًُلام ؽَل ذهراٍ . اًعفراء، ثضامل ٔآفًرلِا

واًض َ  . وُؼرفت ذًرخَ ابًىرم واًضجاؽة، ٌضِد هلم  ا اترخي ا٢كلاومة اًطوًي ضد الاحذالل اًفرويس. اًطؾام

.  ُػ 978ٔآمحد ا٣كذوب ثوضف س ية 

 

مشس اٗكٍن محمد جن معر
(3)

 مشس اٗكٍن محمد جن معر جن ٔآمر ٝك جن اًض َ  آٓق مشس اٗكٍن اًلر  اًحىري :

و اٙكي ثو  اًسَطية تؾد ٔآتََ، ثوشف مشس اٗكٍن  اًعدًلي، اكن مؾَام ًٔلمري سَمي جن اًسَطان سَامين ُو

. محمد ضف سن اًض حاب

 

ٔآتو جىر اًحقدادي اًعوضف
(4)

:  ٔآتو جىر ؼحد ٝك جن هُص جن محزة اًحىري اًعدًلي اًحقدادي اًعوضف، هل:

. اترخي وفاثَ جمِول ًوؾهل من ٔآُي اًلرن اًؾا  اًِبري". ٔآهوار اًياعر ضف مٌاكة اًض َ  ؼحد اًلادر"

 

ٕاجراُمي اًض َ  زادٍ
(5)

اخازة : " اًض َ  اًعوضف اجراُمي اًض َ  زادٍ اًلر  اًحىري اًعدًلي، من مؤًفاثَ:

. اترخي وفاثَ جمِول ًوؾهل من ٔآُي اًلرن اًؾا  اًِبري". اًطًرلة اًلادًرة

 

ظفي اٗكٍن ؼحد اًرمحن اًحىري
(6)

 اًض َ  ظفي اٗكٍن ؼحد اًرمحن جن اْكسني جن ؼحد ٝك جن هُص جن اًؾمر :

اًروض اًيضري ضف مٌاكة اًس َد ٔآمحد "جن ؼحد اًىرمي اًلر  اًحىري اٗكمضلي اْكيحيل، ظاحة نخاب 

. اترخي وفاثَ جمِول ًوؾهل من ٔآُي اًلرن اًؾا  اًِبري". اًرفاؼي اًىدري

 

 

 

 

 

 

                                                 
 206ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  1)

 23أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش ٌّلّي حرٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ   (2)

 206ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  3)

 444/ 20 ؛ ١َٓ أػ٩َ حٌٕز٩ء ١ حٌَٓخٌش 93/ 39 ؛ طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ 147/ 3ا٠٠خف حٌّىْٕٛ (  4)

٨رَح١ُ٘ ح١ٌ٘ن " حؿخُس حٌط٠َمش حٌمخى٠ٍش" ؛ ِوط١ٛش 887/ 78فَّٙ ِوط١ٛخص ؛ طخرغ ٌَّوِ حٌٍّه ف١ًٜ – هِحٔش حٌظَحع (  5)

 ُحىٖ حٌزىَٞ حٌٜي٠مٟ

 579/ 2ِؼـُ حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش ٚحٌّؼَرش ١ٌ٦خْ َٓو١ْ (  6)
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 (اًلرن اْكادي ؼرش  )   

 

ا٢كفيت آٓدم اًىوابموي
(1)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري آٓدم جن محمد جن خواخَ جن ص َ  جن آٓدم اًضِايب اًحىري :

اًعدًلي اًىوابموي، ٔآحد اًفلِاء اْكيفِة، اكن من وسي اًض َ  صِاب اٗكٍن معر اًسِروردي ظاحة 

 ُػ ، وسافر ًطَة اًؾ١ك ٕا  حوهحور، فالزم اًض َ  911س ية - كًرة خامؾة ضف ٔآودٍ - اًؾوارف، وٗك جىوابمؤ 

مؾروف جن ؼحد اًواسػ اْكسُين اًحخاري اّكوهحوري، ؤآخذ ؼيَ اًؾ١ك واًطًرلة، وويل إَّلفذاء تح٘كثَ هوابمؤ 

فِد، ٔآكطؾَ ابجر صاٍ اًخظوري كًرة ٢كؾاصَ س ية   ُػ ، ومعر جسؾني س ية، 930فرحػ ٕا  ت٘كثَ، واكن ًدرس ًو

.  ُػ ثلًرحا 1001وثوضف س ية 

 

ٝك خبش اًضطاري
(2)

 اًض َ  اًؾارف اًىدري ٝك خبش جن اًلايض خوهد جن محمد حامل جن اًىدري جن موىس :

جن معران جن  ىي جن حسام اٗكٍن اًحىري اًعدًلي اًضطاري اًىدٍ مىذُرسي، ٔآحد ا٢كضاخي ا٢كضِورٍن، من 

ذًرة ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر ابًعدًق ريض ٝك ؼهنام، واكن ٔآظهل من سُس خان، كدم خدٍ موىس جن معران 

خم" كوام اٗكٍن"واًض َ  " جىدٍ مىذُرس"ٕا  ٔآرض اًِيد، وسىن  . مع موىس ا٢كذهور سىن جُر

ؤآما ٝك خبش فٕاهَ وٗك جىدٍ مىذُرس ووضبٔ  ا، وكرٔآ اًؾ١ك ؽَل ٔآساثذة ؼُصٍ، مث ٔآخذ اًطًرلة ؼن اًض َ  

مدارك جن ؼحد ا٢كلذدر جن فاضي اًحاَّلدست اّكِيبِاهوي، وَّلزمَ مالزمة طوًٍك، وظيــ تبٔمر ص َخَ نخاتَ 

. مؤوس اٙكاهٍرن ضف فضي اٙكهر وثبٔزرياثَ

و ؽَل رهحة ثَمَذٍ اًض َ  82 ُػ، ومعٍر 1002واكهت وفاثَ ًٍَك اَّلزيني اتسػ ؼرش رمضان س ية   س ية، ُو

. اتج اٗكٍن، ؤآوظاٍ ٔآن َّل ًقسهل وَّل ٍىفٌَ ٕاَّل ُو، فلام توظَخَ

 

ؼحد اًلادر جن حمي اٗكٍن اٗكمضلي
(3)

 ؼحد اًلادر جن حسن ا٢كيؾوت حمىي اٗكٍن جن تدر اٗكٍن اًلر  اًحىري :

اًعدًلي اٗكمضلي اًضافؾي، إَّلمام اًفلَِ اًزاُد اًؾاتد اًورع، اكن من اخالء اًؾَامء اًىدار ٔآحصاب اٗكَّيهة، 

واكن مؾغام حم ما، وهل اًفضي اًحاُر وا٢كضارنة اًخامة ضف فٌون نثرية ٔآخَِا اًفلَ واًؾرتَة، واكن مٌلطؾا ؼن 

و من تُت  اًياس كََي الاخذالط  م مالزما ًالص خقال واًؾحادة موظوفا حبسن ألخالق وخالٌك ا٢كلدار، ُو

اكن ماُرا ضف ؽَوم . ؼًرق مجمػ ؽَل حصة اهدساتَ ًٔلزسة اًعدًلِة وَّل ٌضم ضف وس هبم ٕاَّل خاُي ٔآو مؾاهد 

. اًفرائغ واْكساب واًالكم واًؾروض، وجرع ضف اًفلَ واًؾرتَة ٌَقاًة اًلعوى : ص ىت مهنا

 . ُػ ، ودفن مبلربة اًض َ  ٔآرسالن1003ثوضف ضف اًثَر ألخري من ًٍَك ألحد ٌَََخني تلِخا من ظفر س ية 

 

ٔآتو اًرسور اًحىري
(4)

 اًؾالمة إَّلمام ص َ  مضاخي إَّلسالم ٔآتو اًرسور محمد جن محمد ٔآتَغ اًوخَ جن محمد ٔآيب :

اْكسن اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء جن ؼحد اًرمحن جن َآمحد جن محمد جن َآمحد جن محمد جن 

سمى اتج اًؾارفني، وٗك مبُص س ية ؼوض اًلر  اًحىري اًعدًلي،  اكن آًٓة ضف ؽ١ك ، و م1564/  ُػ 971ٌو

                                                 
 461/ 5ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

 499/ 5ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  2)

 440-439/ 2ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  3)

 ؛ طَحؿُ ح٤ػ١خْ ِٓ أرٕخء 61/ 7 ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ  ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 117/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  4)

 57-52/ 1 ؛ ػمي حٌـٛحَ٘ ٚحٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 257/ 1حٌِِخْ 
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و ٔآول من ًلة مبفيت اًسَطية ضف اٗكَّير ا٢كُصًة  1007ثوضف س ية ". ثفسري اًلرآٓن: "من ثبًَٓفَ. اًخعوف، ُو

 . ُػ 1008:  م وكِي س ية1598/ ُػ 

 

ؼحد اًرحمي جن محمد جن ٔآيب اْكسن اًحىري
(1)

 ؼحد اًرحمي جن محمد جن ٔآيب اْكسن اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن :

ٔآيب اًحلاء اًلر  اًحىري اًعدًلي اًلاُري، ٔآحد ٔآوَّلد ألس خاذ محمد اًحىري، اكن من ٔآرابب ألحوال هل 

ثوضف مبىة ا٢كىرمة ضف حادي ٔآو َثِن ؼرشى ذي اْكجة . اًىضــ اًُصحي وإَّلانتة واكن ٌَياس فَِ اؼخلاد ؼغمي

. اتج اًؾارفني ؤآيب ا٢كواُة:  ُػ ومت اًعالة ؽَََ اب٢كسجد اْكرام، واكن جرفلذَ ٔآخو1007ًَس ية  

 

اتج اًؾارفني ٔآتو اًوفاء اًحىري
(2)

 اتج اًؾارفني جن محمد جن ٔآىب اْكسن اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن ٔآيب اًحلاء :

.  جن خالل اٗكٍن ؼحد اًرمحن اًلر  اًحىري اًعدًلي، ٔآتو اًوفاء ا٢كُصى اًضافؾي، مفيت اًسَطية اًؾامثهَة

اكن ٔآنرث ٔآُهل ماَّل ؤآوفرضم هؾمة، واكن ٔآنرب ٔآتياء ألس خاذ محمد اًحىري، اكن فاضال اكمال وهل اًلدم اًراخس ضف 

و ؽا٠ك مذحتر ضف اًؾرتَة وألظول واًخفسري، وهل  و ٔآول من ًلة مبفيت اًسَطية ضف اًلاُرة، ُو اًخعوف، ُو

ثفسري سورة الاهؾام، وثفسري سورة اًفذح، وثفسري سورة : ومن مؤًفاثَ ٔآًضا. ثفسري اًلرآٓن ضف ٔآرتػ جم٘كات،

. اًىِــ

ٔآتو ا٢كواُة وؼحد اًرحمي، زفات ؼحد اًرحمي ُياك، ورحػ اتج اًؾارفني من مىة زفات : اكن مبىة ُو ٔآخوثَ

ذا ضف ٔآوائي ظفر س ية   ُػ ، وكِي 1008كدي وظول رهة اْكاج ا٢كُصي ٢كُص تَومني، حفمي ٌَلاُرة مِخًا، ُو

.  ؽامًا 36 ُػ، واكن معٍر 1007ٔآهَ مات ًٍَك إَّلزيني َثمن صِر رتَػ اًثاِن س ية 

 

حسام اٗكٍن حسني ص َ  اًؾال
(3)

 حسام اٗكٍن حسني جن كامس جن ٔآمحد جن محمد ،اًحىري اًعدًلي ا٢كقريب :

لال اٗكروي، ألدًة اًضاؼر، وٗك ضف ٔآوائي ظفر س ية   ُػ توادي 978اّكوٍزي ا٢كاًًك اًؾخَلي اٗكرؼي ًو

ؾود وس حَ ٕا  اًؾخَق إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ"مراوش"من ثواتػ " َدرؽة: "وكِي" درا" . ، ًو

 ُػ ، واكن 1005من خاهة ا٢كٜك ا٢كيعور، ورحي ٕا  دمضق س ية " مراوش"ُويل اًلضاء ضف تؾغ هوايح 

كادما من تالد اًروم تعتحة مٌال محمد ٔآمني اًؾبمي دف ي دمضق تؾد ٔآن ٔآكام  ا هعــ س ية، ٔآما مضاخيَ 

زفهنم اًض َ  إَّلمام ا٢كؾروف ابًيبوري، وإَّلمام إكَدي، واًزفوري، واًلدوسم، وكرٔآ اًفرائغ واْكساب 

. واًؾروض واًفلَ ؽَل اًض َ  ٔآيب اًؾحاس ا٢كضِور ابجن اًلايض

ذهر ٔآخدار ؽَامء ا٢كقرب من ٔآكراهَ  اكن اًض َ  حسني جن كامس ؽاّلمة، ًؾرف اًؾرتَة تبٔهواؼِا و َ  نثريا، ًو

س خترض وكائؾِم، خرج من دمضق حاخا وكطن ابًؾال ضف طًرق ا٢كدًية من اًضام، ؤآحدَ ٔآَُِا  زفن كدَِم ٌو

ؤآكدَوا ؽَََ وحؾٍَو هلم ٕاماما وخطَحا ومؾَام ٔلطفاهلم ومفذَا هلم ؽَل مذُة إَّلمام ماٛك، وكد خرحت ؼيدضم 

ؽني ماء كًرحة من اًح٘كة خفرج ٕاٍهيا اًض َ  حسني جن كامس فوخدُا ذمىٌة اًوظول ٕا  مدًية اًؾال فساؽدٍ 

ٔآَُِا حىت ٔآحروُا ٕا  ٔآرض ُياك وخعٍو  ا ورٔآوا ٔآن ذٛك من جرنخَ، وكد مات ـركا ضف صِر ذي اًلؾدة 

.  ُػ ضف حبر خدة ضف ا٢كرهة ا٢كؾروف ابٓكاظىِة، نام ورد ضف خالظة الا ر ٌَمتيب1011س ية 

                                                 
 377/ 2ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  1)

 474/ 1 ؛  ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 245/ 1٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ (  2)

 (177-176/ 2 ٚ  111-110/ 2 ) ؛ طَحؿُ ح٤ػ١خْ فٟ أرٕخء حٌِِخْ 102/ 2ه٩ٛش ح٨ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  3)
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ٍزن اًؾاتدٍن اًحىري
(1)

 ٍزن اًؾاتدٍن جن اًلطة س َدي محمد اًىدري جن ٔآيب اْكسن اتج اًؾارفني جن خالل :

: وكِي فَِ.  ُػ1013ثوشف س ية . اٗكٍن ٔآيب اًحلاء اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كُصي اًضافؾي، اكن ؽا٢كا ظوفِا

وضف لك ؼُص ًٔلانم ٕامام .. ٔآكام مبُص اّكود كطحا ًؾُصٍ 

ٔكػ اًرباَّي ؼروة وؼعام .. ُو اًفرد ٍزن اًؾاتدٍن اٙكي تَ 

ًِا فوق طوىب رثحة وهؾام .. تَ دوحة اًعدًق طاتت فاظحتت 

 

س َدي اًض َ  ؼحد اًلادر اًساميح
(2)

س َدي اًض َ  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة اًساميح : 

تدول " ٔآوَّلد س َدي اًض َ "ًؾود ٕاًََ وسة كدٍَك . اًحوجىري اًعدًلي اًلر ، اًضِري ثس َدي اًض َ 

ًمتي اًض َ  ؼحد اًلادر ايل اٗكوحة اًحىًرة اًعدًلِة، وٕا  ذروة ا٣كد . ا٢كقرب اًؾريب واًضامل ألفًرلي ًو

ًسة اًض َ  ؼحد اًلادر فِلال اًساميح اًحوجىري اًعدًلي، : س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ًو

. ، واًحوجىري وس حة ايل س َدان ٔآيب جىر اًعدًق"تو سامحة"واًساميح وس حة ايل ٔآحد ٔآخدادٍ وٕامسَ 

 م، ؤآمَ عم 1533/  ُػ 940س ية  (وَّلًة اًيؾامة ابّكزا ر حاًَا)وٗك س َدي اًض َ  ابًضالٌك اًغِراهَة 

ٔآم آكري اّكفرًية تًت س َدي ؽيل جن سؾَد، من اّل س َدي زَّين اًودفرًيني اًفبَجني مس خلرا، : اًس َدة

. اًرشفاء ألدارسة وس حا

" اًفىًِك ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة اًحىري اًعدًلي"ثلدمَ ا٢كوسوؽة ا٢كقرتَة َتت ٕامس 

اص هتر رمحَ ٝك تخوكد اٙكاكء، وحضور اًحدهية، وحدة آكاطر مٌذ طفوًخَ، واص هتر ضف : "ابًخؾًرــ اًخايل

رتَ، وضف مُص واًضام واْكجاز، ومىٌخَ ُذٍ اًضِرة من  وِوًخَ مذعوفا صاذيل اًطًرلة ضف مرشق ا٢كقرب ـو

خَ  كدٍك " تفبَج"إَّلثعال اب٢كَوك اًسؾدًني، واًوزراء وا٢كضاخي واًؾَامء، ؤآحصاب ا٢كاكهة ا٢كرموكة، واكهت زاًو

هفر هحري من ا٢كًردٍن، وطالب اًرس واًطًرلة، ٔآصاد ثسمت اًض َ  وهرمَ وهحهل وحسن ص ظخَ اًرحاٌك 

".  ًوســ جن ؽاتد جن محمد اْكس ين اًفايس"

ؤلهَ ٔآكام تفبَج مدة مؤ را ضف وس َبِا اًثلاضف وإَّلحامتؼي مسَياٍ جفَبَا، وكرٔآ اًلرٔآن واًؾَوم اًرشؼَة تفبَج 

ة س َدي ؼحد اّكحار اًيت اكهت مٌارة ؽ١ك، ٠ك ًًضبٔ كدَِا وَّل تؾدُا مثَِا تفبَج ٔآخذ اًؾ١ك ؼن حمدث وكذَ . جزاًو

، َثًوَث "ٕاجراُمي جن ؼحد اّكحار"ومعَ س َدي " ٔآيب اًلامس جن محمد جن ؼحد اّكحار"اًؾا٠ك اًؾارف ابٞك س َدي 

ٍمتزي ؼن لك رخاَّلت اًؾ١ك واًفىر وألدب اٙكٍن درحوا ؽَل ٔآرض جفَج اًطَحة، مبا ٔآضافٍو من ٕاضافات هوؼَة 

اًخخَمذ ؽَل اّل س َدي ؼحد اّكحار ؼن ٔآتََ وخدٍ، – س َدي اًض َ  - وكد ورث . ٕا  خًزية  اًثلافة ا٢كقرتَة

محمد "ثَمَذا ًػػ " محمد جن سَامين"، واكن واٗكٍ "ؼحد اّكحار"ثَمَذا  ًػػ " سَامين جن ٔآيب سامحة"فَلد اكن خدٍ 

". ٔآتو اًلامس جن محمد"، واكن ُو ثَمَذا ًػػ "جن ؼحد اّكحار

خَ ألم، وُض َ " ألتَغ"اهخلي س َدي اًض َ  ؼحد اًلادر اًحوساميح اًحوجىري ٕا  ت٘كة  اًيت  ا ملر زاًو

َتت هفوذ اٗكوٌك اًسؾدًة وؽامصهتا فاس، وان " ألتَغ"ؤآُضحة ٔآتيائَ ا٢كرموكني، ووكت جمَئَ ًِا اكهت 

ة ت اوح اًيفوذ فهيا تني ٔآحراك اّكزا ر واٗكوٌك اًسؾدًة اب٢كقرب نام ٔآخذ .  اكهت ابٔلساس عم مٌطلة حصراًو

                                                 
 110/ 1 ؛ ػمي حٌـٛحَ٘ ٚحٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 379/ 1٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ (  1)

 أػ٩َ حٌفىَ ٚح٤ىد ر١ٓ حٌؼ٠َٜٓ ح٠ٌَّٕٟ ٚحٌؼٍٛٞ ٌّلّي ٌّلّي رٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ؛ " حٌغَحرش ٚحٌَ٘حلش"أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن   (2)

 548/ 2 ؛ حٌَكٍش حٌؼ١خ١ٗش 234رٕؼٍٟ ر٠ُٛخْ ٛـ 
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ة اًسىوهَة، اًيت اكن ًِا ٕاصؾاؽات "ؼحد اًرمحن اًسىوِن"س َدي ؼحد اًلادر اًساميح ؼن س َدي  ، ابًزاًو

ا، وادت  واًض َ  ؼحد اًلادر اًحوساميح اًحوجىري ُو . دورُا اًؾَمي ا٢كيوط  ا– ِبدارة – وروادُا وؽَامُؤ

. مؤسس اًطًرلة اًض َخَة اًضاذًَة تح٘كان ا٢كقرب اًؾريب 

 م، وظَل 1616/  ُػ 1025واكهت وفاة اًض َ  ؼحد اًلادر جىراندة، ًوم أكؾة اًثاِن من رتَػ ألول س ية 

وجسمى ألتَغ . ؽَََ ظٍِر س َدي امحمد ؼحد ٝك جن ؼحد اًىرمي، توظَة مٌَ، وهلي ٕا  ألتَغ حِر دفن

. رمحَ ٝك– وس حة ٕاًََ " ألتَغ س َدي اًض َ "اًَوم تػ 

ٔآهَ مر ترضحي اًض َ  ؼحد اًلادر جن ٔآيب سامحة حني كفوهل " اًرحٍك اًؾَاص َة"وكدر ذهر ٔآتو سا٠ك اًؾَا  ضف 

 1661/  ُػ 1072واكهت رحٍك اًؾَا  ُذٍ س ية . من رحٍك اْكج، وكال ٔآن ُضحي اًض َ  ؼحد اًلادر ٍزار

. م، ؤآخذت كراتة ؽامني

 

ٍزن اٗكٍن محمد اجن ٔآيب اًرسور
(1)

محمد ٍزن اٗكٍن جن محمد ٔآيب اًرسور اًحىري اًعدًلي ا٢كُصي  ٔآتو اْكسن :

اىهتت ٕاًََ . مؤرخ مفرس ابحر، مُصي. اًضافؾي، ا٢كؾروف ابجن ٔآيب اًرسور، واًضِري مبؤرخ اًؾامثهَني

.  ُػ 1005من ٔآُي اًلاُرة، وٗك  ا س ية . رئاسة تُت اًحىري مبُص

َة ضف ذهر " ، و"فِغ ا٢كيان تذهر دوٌك آٓل ؼامثن"و " ا٢كيح اًرحامهَة ضف اٗكوٌك اًؾامثهَة: "من نخحَ اًروضة اًُز

اٗكرة اًؾعامء ضف طحلات "، و"اًيور ا٢كحني ضف ثوضَح ما ضف احِاء ؽَوم اٗكٍن"، و"وَّلة مُص واًلاُرة ا٢كؾًزة

وهل هغم ". ثذهرة اًغرفا ِتذهر ا٢كَوك وآكَفا"، و"ثفسري اًلرآٓن"، و"اٗكرر ضف الاخدار واًسري"، و"اًفلِاء

 ُػ1060س ية : وكِي.  م1619/  ُػ 1028ثوضف س ية . وموذسات
(2)

 ُػ1087س ية : وكِي. 
(3)

، وألو  

. ٔآرحج

 

ٔآتو جىر جن ؼحد اًلادر اٗكمضلي
(4)

 اًض َ  ٔآتو جىر جن ؼحد اًلادر حميي اٗكٍن اًلر  اًحىري اًعدًلي :

اكن ضف اتخداء ٔآمٍر من ٔآذهَاء اًياس طَة اًؾ١ك . اًضافؾي اٗكمضلي ا٢كوٗك واًوفاة، اًفاضي ا٢كحارك ا٣كذوب

ام  وحعي مَىة ضف اًؾرتَة واكن َّل ًف  ؼن الاص خقال وكرٔآ ؽَل واٗكٍ وؽَل اًض َ  اتج اٗكٍن اًلرؼوِن وفرُي

الزم خامػ اًسلِفة  مث اجنذب، كِي ثسخة مالزمة ألسامء وكِي ًقري ذٛك، واكن ضف خذتَ  ة اًؾزٌك ًو

خارج ابب ثوما ٌوَياس فَِ مًزد اؼخلاد، واكن هل وضــ واحض واكن اًياس ًؾطوهَ اٗكراضم ؼن طَة هفس 

فرحون تلدوهل مهنم وَّل صم ضف وَّلًخَ، ؤآخرب مبوثَ كدي وكوؽَ ثس يني ووخد ذٛك ؽَل خدار تُذَ اكهت . ًو

 . ُػ ، ودفن ؼيد ٔآتََ وخدٍ ت تة اًض َ  ٔآرسالن1031وفاثَ ًوم اًثالَثء َثِن رحة س ية 

 

                                                 
 155/ 1 ؛  ِـخٔزش أً٘ حٌؼزٍٛ ح١ٌٍّٜٓ فٟ حٌّ٘خ٘ي ٚػٕي حٌمزٍٛ 271/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 62/ 7ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  1)

 517/ 84 ٚ 726/ 80 ٚ 505/ 44فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ –  ؛ هِحٔش حٌظَحع 307/ 4ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ (  2)

–  ؛  ٚهِحٔش حٌظَحع 64/ 7 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 1185/ 2 ؛ و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 293/ 11ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ (  3)

 189/ 101 ٚ 734/ 83فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ

 87/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  4)
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ٔآمحد صِاب اٗكٍن اجن ؽالن
(1)

 ٔآمحد صِاب اٗكٍن جن ٕاجراُمي جن ؽالن اًلر  اًحىري اًعدًلي ا٢كًك :

و مع محمد ؽيل جن ؽالن وحوكٍك وس حَ ٕا  اًعدًق ريض ٝك . اًضافؾي اًيلضخٌدي، ا٢كؾروف ابجن ؽالن، ُو

: ثؾا  ؼيَ مذهورة ضف ٔآتَات هل وعم كوهل

خدودي ٕا  اًعدًق ؼرشون فاؽدد ... ٔآَّي سائيل ؼن وسخيت هَــ حاًِا 

ؽيل ؽيل ذو اًيؾمي ا٢كؤتد ... خََي وؽالن وؼحد مََىِم 

ٔآتو جىر ا٤كمود جني محمد ... مدارك صاٍ حاوي ا٣كد تؾدٍ 

فطاُر حٌون اٙكي ُو رمخدي ... وواٗكٍ كد خاء ٍىىن ابمسَ 

و حسُهنم  ووس ذواًَد ... وؽالن َثن خاء ُو ؼفِــ ٔآىت فهيم ًو

وســ ٕاحساق ومعران كد ٔآىت  وزًد تَ لك آكالئق ثلذدي ... ًو

واٗكٍ اًعدًق ذخري ومٌجدي ... ومن تؾدٍ حاوي اًفخار محمد 

ؽيل جن مدارك صاٍ جن ٔآيب جىر جن محمد  ٔآمحد جن ٕاجراُمي جن خََي جن ؽالن جن ؼحد ا٢كٜك جن ؽَل جن: فِو اذن

ًوســ جن ٕاحسق جن معران جن ًزد جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق  جن طاُر جن ؽالن جن حسني جن ًووس جن

 ُػ، حففظ اًلران اًىرمي وطَة اًؾَوم اًؾلََة واًيلََة، واكن ٕامام 975ريض ٝك ؼيَ، وٗك مبىة س ية 

و من اًؾ١ك ضف ا٢كرثحة اًسامِة، ٔآخذ ؼن اًض َ  اتج اٗكٍن اًيلضخٌدي، واهخفػ تَ خَق  اًخعوف ضف زماهَ، ُو

 ح اْكنك اًؾطائَة،  ح رساٌك اًض َ  رسالن،  ح كعَدة اًضِرزوري، : نثري، وهل اًخبًَٓــ أكة، مهنا

 ح كعَدة اجن تًت ا٢كََق،  ح كعَدة اًسودي، وهل رساٌك ضف طًرق اًسادة اًيلضخٌدًة مجػ فهيا الٓداب 

 م ودفن 1624/  ُػ1033 صؾحان س ية 16واٌَوازم وذهر فهيا حامؽات من مضاخي اًطًرق، وثوضف مبىة ًوم 

 .اب٢كؾالة ابًلرب من كرب ٔآم ا٢كؤمٌني اًس َدة خدجية ريض ٝك ؼهنا

 

ٔآتو ا٢كواُة اًحىري
(2)

 موَّلان اًض َ  ٔآتو ا٢كواُة محمد جن ألس خاذ اًض َ  محمد جن ألس خاذ اًض َ  ٔآيب :

. اْكسن اتج اًؾارفني اًحىري اًعدًلي اًلر ، مفيت اًسَطية اًؾامثهَة

 ُػ ، فًضبٔ ضف ؼزة وافِة وهؾمة ضافِة، واكن ضف تداًة ٔآمٍر مائال ٕا  آكالؽة، 973وٗك ضف حِاة ٔآتََ س ية 

وآًٓت ٕاًََ مض َخة ا٢كضاخي، تؾد وفاة ٔآخَِ ٔآيب اًرسور فغِر مبغِر ٔآسالفَ من اًفضائي وا٢كؾارف وثعدر 

، "سَسال اٙكُة وؼيوان اًطرب"و " مدخدٔآ آكالؽة ؤآهُس أكاؽة: "ٌَخدٌرس وٕامالء اًخفسري، من مؤًفاثَ

و ٔآدًة هل صؾر وهرث، وهل دًوان صؾر امسَ : ومن صؾٍر كوهل". حرحامن اًؾوارف وثس خان ا٢كؾارف: "ُو

واحؾي ٔآحفاِن ٔلكدارمم مسؾى ... ٔآروم اًعفا واًلرب من خرية ا٢كسؾى 

عم ا٢كيتيا واًؾني ٔآرسَت اٗكمؾا ... فؤادي اًفضا ضف رمبيت ؤآضاًؾي 

ٕا  خاهة اّكرؽا ومن حي ابّكرؽا ... ٔآَّل َّي حامم الاًم َُبت ًوؼيت 

ٔآحن ٕاٍهيا واٙكي ٔآخرج ا٢كرؼى ... تالد ؽَل ٔآفق اًسامء حمَِا 

                                                 
 ؛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌّئٍهْٛ 188/ 1 ؛ ِؼـُ حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش ٚحٌّؼَرش 158-157/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  1)

 144-143/ 1 ؛ أػ٩َ حٌّى١١ٓ 170-169/ 1 ؛ ػمي حٌـٛحَ٘ ٚحٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 314/ 1رّىش 

/ 7؛  ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 259-258/ 1 ؛ طَحؿُ ح٤ػ١خْ ِٓ أرٕخء حٌِِخْ 148-145/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  2)

 190-189/ 1 ؛ ػمي حٌـٛحَ٘ ٚحٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 493/ 3 ؛  ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 243/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 62
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 1037ٔآظاتَ مرض اًُصع تداًة من ساتػ ؼرش صؾحان، حىت ثوفاٍ ٝك ًٍَك اًسخت ساتػ ؼرش صوال س ية 

.  م ابًلاُرة، ودفن ظحَحة ألحد ت تة آآبءٍ ِبوار كرب إَّلمام اًضافؾي1628/ ُػ

 

ٔآمحد اًواريث
(1)

 ٔآمحد جن ؼحد اًرمحن جن محمد اًواريث اًلر  اًحىري اًعدًلي، ا٢كُصي ا٢كاًًك ا٢كؾروف :

. ابًواريث، ؤآمَ تًت اًض َ  ٔآيب اْكسن اتج اًؾارفني اًحىري

إَّلمام اًىدري، ا٢كفرس وا٤كّدث واًضاؼر، ذو اًَد اًطو  ضف ص ىت اًؾَوم، من اًؾارفني ابًخفسري وألدب 

 ح : "من نخحَ.  م 1635/  ُػ1045واْكدًر، كايض اًلضاة ابٗكَّير ا٢كُصًة، وٗك ابًلاُرة، وثوضف  ا س ية 

ضف اًخفسري، وثفسري تؾغ ا٢كفعي من " ألحوتة ؽَل ألس ئٍك َّلجن ؼحد اًسالم"ٌَخفذازاِن، و" منت اٍهتذًة

: اًسور، وهل صؾر حِد، مٌَ كوهل

من فرط حدم حىت ظار حرياان ... ماذا ثلوًني فظن صفَ سلم 

واًؾضق ٔآُضم فَِ اًَوم هرياان ... كد َّلذ ضف اْكة حىت ظار مىذئحا 

 ٔآو ث هََ ؽَل ألدانن هدماان... ُي ٌض خفي مٌم ابًثقر اًرحِق ٕاذا 

 

ٔآمحد جن ٍزن اًؾاتدٍن اًحىري
(2)

اًض َ  وألدًة ٔآمحد جن ٍزن اًؾاتدٍن جن اًض َ  ألس خاذ محمد جن ٔآيب : 

ظوضف، من فضالء اْكسن محمد اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء اًلر  اًحىري اًعدًلي ال

اًضافؾَة مبُص، ؤآحد اًسادة اًحىًرة ص َ  وكذَ ابًلاُرة، اكن هل ألدب اًحاُر واًؾ١ك اًزاخر، ثعدر تؾد 

موت معَ ٔآيب ا٢كواُة، وؼلد جمَس اًخفسري ضف تُذَ ابٔلزجىِة، ومجػ فَِ ؽَامء اًؾُص ؤآذؼيوا هل، وعِرت هل 

ٔآحوال ابُرة، وجح مرارا ورزق اًلدول اًخام ضف مجَػ حاَّلثَ، واكن ظاحة ٔآخالق حس ية وفَِ خساء وثَطــ، 

روضة ا٢كض خاق و جة اًؾضاق ؽَل اسَوب ًوؽة اًضاَّك : من آَٓثٍر. وكعدٍ اًضؾراء من لك انحِة ومدحٍو

.  ُػ 1048وثوضف س ية . ودمؾة اًحاَّك، وحسن اًوظــ ضف ثفسري سورة اًعــ، وهل هرث ودًوان صؾر

 

(إَّلجن)ٔآتو ا٢كواُة اًحىري 
(3)

ٔآتو ا٢كواُة ؼحد ٝك جن محمد ٔآيب ا٢كواُة جن محمد ٍزن اًؾاتدٍن جن محمد ٔآيب  :

اٙكهر "و " َتفة اًياعٍرن: "اْكسن اتج اًؾارفني اًلر  اًحىري اًعدًلي، هل رسائي ومؤًفات نثرية، مهنا

ألحر اّكًزي "و " اًفذوحات اًرحامهَة من اْكرضة اًلدس َة اًعمداهَة"و " اّكيل ضف مراثة حال ويل من ويل

اًختفة اّكََة ضف "و " سَسال اًحتر ذما اندسة من فِوضات جمرى اٍهنر"و " ٢كن مات ٔآو كذي ضف اًسخِي

 . م 1643/ ُػ 1053اكن وفاثَ تؾد س ية ". امس اًؾحودًة

 

محمد ؽيل اجن ؽالن
(4)

جن محمد جن  ا٤كدث ا٢كفرس اًعوضف اًلدوري محمد ؽيل جن محمد جن ؽالن جن ٕاجراُمي :

حافظ ؼُصٍ .  اًحىري اًعدًلي ا٢كًك اًضافؾي س ح  آٓل اْكسنؽالن جن ؼحد ا٢كٜك جن ؽيل جن مداروضاٍ

                                                 
 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 269/ 1 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 147/ 1 ؛  ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 236-1/234ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  1)

 218/ 51فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ –  ؛ هِحٔش حٌظَحع 158/ 1

/ 3 ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 229/ 1 ؛  ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 129/ 1 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 201/ 1ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  2)

 159/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 493

 130-129/ 4ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  3)

فَّٙ –  ؛ هِحٔش حٌظخ٠ٍن 167/ 2 ؛  فٙخٍّ ػٍَٛ حٌمَحْ حٌى٠َُ ٌّوط١ٛخص ىحٍ حٌىظذ حٌظخ٠َ٘ش 54/ 11ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ (  4)

/ 2 ؛ و٘ف حٌظْٕٛ ػٓ أٓخِٟ حٌىظذ ٚحٌفْٕٛ 634/ 102ِوط١ٛخص طخرغ ِىظزش َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ ٌٍزلٛع ٚحٌيٍحٓخص ح١ِ٩ٓ٨ش  



- 258-  

 

 

 ُػ ووضبٔ  ا فلريا انخسا ٌَىذة، وحفظ اًلران 996وٗك مبىة ا٢كىرمة س ية . وٕامام وكذَ، مفرس، ؽا٠ك ابْكدًر

 س ية، وثعدر 18اًىرمي ابًلراءات ومجموؽة من ا٢كخون ضف نثري من اًؾَوم، وثؾ١ك حىت ثعدر ًإلكراء ومعٍر 

 س ية، ٔآخذ ؼن ؽَامء نثرٍين من تُهنم ا٢كؤرخ ؼحد ا٢كٜك اًؾعاسم الاسفراًُين، وا٤كدث محمد 24ًإلفذاء ومعٍر 

جن محمد جن خار ٝك جن فِد ا٢كًك، وؼن اًوافدٍن ٕا  اْكرمني من اًؾَامء مثي اًض َ  ؼحد ٝك اًيتراوي مفيت 

اًخفسري واًؾلِدة واْكدًر واًفلَ واًيتو واًخارخي وا٢كيطق واًخعوف، : ٔآًـّـ ضف ؽَوم نثرية مهنا. اْكيفِة مبُص

وَنخَة اًضؾر وهغم اًىذة اًؾَمَة، ودّرس نثريا ابْكرم، وثعدر ًإلكراء وإَّلفذاء ومجػ تني اًرواًة واْكدًر 

واًؾ١ك واًؾمي، واكن ٕاماما زلة من ٔآفراد ٔآُي زماهَ مؾرفة وحفغًا وٕاثلااًن وضحطًا ٌَحدًر وؽَامً تؾَهل وحصَحَ 

ملر  حصَح اًحخاري من : ؤآساهَدٍ، واكن من ٔآضم مؤريخ ؼُصٍ ضف مىة، وكد ثفرد مبيلدة ؼغظة وعم ٔآهَ

.  م 1647/  ُػ1057 ثوشف س ية ٔآوهل ٕا  ٔآخٍر ضف حوف اًىؾحة، واكن ذٛك ضف وكت جتدًد تياء اًىؾحة، و

اًؾلد اًفًرد ضف َتلِق اًخوحِد، ودًَي اًفاْكني ًطرق رَّيض اًعاْكني، : حرك اًؾدًد من ا٢كؤًفات مثي

واًفذوحات اًرابهَة ؽَل ألذاكر اًيووًة، واًحَان وَناًة اًخخِان ضف اترخي آٓل ؼامثن، واًفذح ا٢كس خجاد ًحقداد، 

وتدائػ ا٢كؾاِن ضف تَان ؼلِدة اًضُداِن، وإَّلجهتاج ضف خمت ا٢كهناج، واًيحبٔ اًؾغمي، وٕافادة اًفاضي ابًفؾي ا٢كحين ًقري 

. واًىثري اًىثري من ا٢كؤًفات الٓخرى. اًفاؽي، ومفذاح اًحالد ضف فضائي اًقزو واّكِاد

 

ٕاجراُمي جن ؼحد ٝك الٓساوي
(1)

دى: .  اًض َ  ٕاجراُمي جن ؼحد ٝك ألساوي، من ذًرة س َدي ًؾزى جن ُو

.  ُػ 1062اكهت هل تني اًياس وخاُة، وثوضف مًرضًا تح٘كة آٓسا ٔآواس  صوال ؽام 

 

ـَاث اٗكٍن اجن ؽالن
(2)

 ـَاث اٗكٍن جن اًؾالمة حامل محمد ؽيل جن ؽالن ا٢كًك اًحىري اًعدًلي اًضافؾي، :

وٗك مبىة ا٢كىرمة ووضبٔ  ا، وخّد واحهتد ضف َتعَي اًؾَوم فلرٔآ ؽَل واٗكٍ وؽَل فرٍي من ٔآفاضي اًح٘ك اْكرام، 

و من ٔآُي اًلرن " ذًي نخاب روضة اًعفا ضف آٓداب زَّيرة ا٢كعطفى: "ؤآًـّـ اًخبًَٓــ ا٣كَدة، ومهنا ًواٗكٍ ، ُو

. اْكادي ؼرش اًِبري

 

ؼحد اًرمحن جن ٍزن اًؾاتدٍن اًحىري
(3)

 اًض َ  وألدًة ؼحد اًرمحن جن ٍزن اًؾاتدٍن جن اًض َ  ألس خاذ محمد :

س ح  آٓل اْكسن، جن ٔآيب اْكسن محمد اتج اًؾارفني جن خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء اًحىري اًعدًلي اًلاُري 

اسم اًلدر، اّكم اًفضائي، اكن من هحار اًؾَامء ؤآرابب ألحوال، ثوضف س ية   ُػ 1063الاس خاذ اًضِري اًسا

 .ابًلاُرة 

 

اْكىمي ٔآمحد جن ؼحد ٝك اًالُوري
(4)

 اًض َ  اًفاضي ٔآمحد جن ؼحد ٝك جن ؽيل محمد جن اًؾالمة خالل اٗكٍن :

، اهخلي "دوان"ٔآحد اًؾَامء ا٢كربزٍن ضف اًفٌون اْكوكَة، ٔآظهل من . محمد جن ٔآسؾد اًحىري اًعدًلي اٗكواِن

                                                                                                                                            
 ؛ طل١ًٜ حٌَّحَ 330-314/ 1 ؛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌّئٍهْٛ رّىش 727/ 4 ؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 283/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 1091/ 2 ٚ 1589

 ؛ أػ٩َ 274-271/ 1 ؛ ػمي حٌـٛحَ٘ ٚحٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 662-661/ 1فٟ أهزخٍ حٌز١ض حٌلَحَ ٚحٌّ٘خػَ حٌؼظخَ 

 146-145/ 1حٌّى١١ٓ 

 (.ِخ١ٍ١ٍٓخ؛ فَٔٔخ– ِوط١ٛ ِٓ ؿخِؼش أ٠خوْ . )حٌّٕخلذ؛ أرٛ ػزي هللا ِلّي رٓ أكّي حٌل١٠ىٟ  (1)

 144/ 1 ؛ أػ٩َ حٌّى١١ٓ 330/ 1حٌظخ٠ٍن ٚحٌّئٍهْٛ رّىش (  2)

 727/ 86فَّٙ حٌّوط١ٛخص طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ -   ؛ هِحٔش حٌظَحع357/ 2ه٩ٛش ح٤ػَ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ (  3)

 487/ 5ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  4)
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وسىن  ا تؾد جسَ  اًض َؾة ؽَل تالد اًفرس وثؾعهبم ؽَل ٔآُي اًس يَ وأكاؽة، وٗك " ثضاور"واٗكٍ مهنا ٕا  

، واص خقي  ا "س َاًىوت"من ٔآؼامل " ان َ"ووضبٔ مبدًية ثضاور، ؤآخذ اًؾ١ك وثطحة، مث اهخلي ٕا  كًرة 

ابٗكرس وإَّلفادة، واكن حاذكًا ضف اًعياؽة اًطحَة، ًؾاَك ا٢كرىض  مة ظادكة، وَّل ًلدم ألـيَاء ؽَل اًفلراء وَّل 

.  ُػ 1077مات ضف س ية . ًطمػ فهيم

 

اهحوري ان اٗكٍن اًرُب جُر
(1)

اهحوري، : ان اٗكٍن اًحىري اًعدًلي اًضطاري اًرُب  اًض َ  اًؾا٠ك اًؾارف جُر

اهحور،  َاء، وٗك تلًرة مؾمويل من ٔآرض خاهدٌس، ووضبٔ تح٘كة جُر ا٢كضِور جراز ٕاًِىي، اكن من مضاُري ألًو

واكن من كدي ألب من ذًرة س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ثؾا  ؼيَ، ومن كدي ألم من ٔآوَّلد س َدان 

و وضبٔ ضف ثعون اتم وؼفاف وثبهٔل واكذعاد ضف . اْكسني اًس ح  ريض ٝك ؼيَ، واكن امس واٗكثَ فاطمة ُو

ة اًض َ  ؽُىس جن كامس اًضطاري، ٌوسوي اًطني  ا٢كَخس وا٢كبلٔك، و٠ك ٍزل جيهتد ضف خدمة اًفلراء جزاًو

س خفِد مٌَ حىت انل حغًا وافرًا من اًؾ١ك وا٢كؾرفة، وتَؿ رثحة ٠ك ًعي ٕاٍهيا ٔآحد من ٔآحصاب  ًالسدٌجاء هل، ٌو

اًض َ ، فلام ملامَ ضف إَّلرصاد واًخَلني، وسٜك ؽَل كدم اًخبًرد واًخفًرد واًعدق واٗكَّيهة، ثذهر هل وضوف 

خربهون تَ مات ضف آكامس ؼرش من . وهرامات، واكن ًبئت ٗكًَ ألمراء وا٢كَوك فُس متدون مٌَ ضف رمامهتم ًو

ان تور فدفن  ا ومعٍر خاوز مثاهني س ية1083صؾحان س ية  .  ُػ ، مبدًية جُر

 

انزص اٗكٍن اٗكمياِن
(2)

جن ٔآ م ا٢كَلة تيازص اٗكٍن اٗكمياِن اًحىري اًعدًلي، من ٔآُي " ٔآتوجىر" ٔآوتم :

ابًؾخَ كدائي ٔآُي اًزواَّي من اّكيوب ضف اًلرن اْكادي ؼرش اًِبري حوايل س ية . ص يلِ  واكن ظاْكًا انساكً 

 ُػ َّٕلكامة دوٌك هلم، معر انزص اٗكٍن ؽَل ورش إَّلسالم ودخول اًسودان اًقريب1045
(3)

 حِر اكن َّل ٍزال 

تخٜك اٗكَّير حامؽات فري مسَمة، وثعدى ٌَمؤسسات إَّلس خؾامًرة ؤآًقى جتارة اًركِق، فري ٔآهَ حاول ٕاخضاع 

 س ية، ومسَت 30حفدزت حرب هحرية تُهنم وتني تين حسان دامت . اًلدائي اًؾرتَة ا٤كارتة اًيت ٠ك جضبٔ ذٛك

ُو امس رسط ّكبٔ ًحين حسان تؾد " تحة"وثؾين حرب؛ و"  "، وثخىون اًلكمة من صطٍرن ( تحة)حبرب 

ٔآن امذيػ من دفػ اًزاكة، ؤآىب تيو حسان ٔآن ٌسَمٍو ٕا  ٔآُي اًزواَّي، وضف ٔآخر ُذٍ اْكرب اًطوًٍك كذي انزص 

 ُػ وفضَت حماوَّلت ٔآُي اًزواَّي ضف ٕاوضاء دوٌك ؽَل َنج دوٌك ا٢كراتطني ألو  1085اٗكٍن اٗكمياِن س ية 

ومن ٔآس حاب اهخعار اًلدائي اْكساهَة ضف ثٜك اْكرب ؽَل ٔآُي اًزواَّي تؾد ٔآن اكن اًيُص حََــ . اًضِرية

ٌَزواَّي؛ ٔآن تين حسان اكهوا من اًلدائي اْكامٍك ٌَسالح ا٣كَدة ًفٌون اًلذال، خبالف ٔآُي اًزواَّي وضم اًلدائي 

وتؾد ُذٍ اْكرب اجتَ . ا٢كراتطَة اْكامٍك ٌَؾ١ك، ف١ك ٍىوهوا ٔآُي دراًة اكفِة تفٌون اًلذال مثي كدائي تين حسان

. ٔآُي اًزواَّي ٕكي اًؾ١ك وحرهوا اًسالح اٙكي ظار ًحين حسان فل 

حرب دًًِة، سخهبا ٔآن واحدًا من اٌَتمة : ٔآن حرب  تحة" اًوس َ  ضف حرامج ٔآدابء ص يلِ "وكال ظاحة 

امسَ تحاة، مزنع اًزاكة، فبٔراد ٔآُي اًزواَّي ٔآخذُا مٌَ ابًلوة، فدافػ ؼيَ تيو حسان، وكاًوا َّل ًؾطهيا ٕاَّل ؼن 

                                                 
 504/ 5ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

 .(ِٛلغ حٌىظَٟٚٔ) ؛ حٌّٛٓٛػش حٌـغَحف١ش حٌظخ٠ٍو١ش ١ٌٍٛٓ حٌؼَرٟ 493-492/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١   (2)

: ٚأَٗٙ ىٚي حٌٔٛىحْ حٌغَرٟ. ٠ًّٚ٘ كٛٝ َٔٙٞ حٌٕٔغخي ٚغخِز١خ؛ ٚأؿِحء ِٓ كٛٝ َٔٙٞ ح١ٌٕـَ ٚحٌفٌٛظخ: حٌٔٛىحْ حٌغَرٟ  (3)

 .ىٌٚش ِخٌٟ 
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ؤآما اًزواَّي فٕان تؾغ كدائَِم حارب تبمٔجؾَ، وتؾغ اًلدائي اهلسمت . طَة هفس مٌَ، فعاروا ًدًا واحدة

. كسمني، كسم دخي اْكرب، وكسم اؽزًتِا

. وكائػ ُذٍ اْكرب، س حق تيو حسان ٔآُي اًزواَّي ٕا  فدٍر َّل ًوخد فرٍي من ا٢كاء، واكن اٍهنار حاراوضف ٔآحد 

دؼوضم ٌرشتوا، : فلال هلم ٔآحدضم، واكن صااب. فَام رٔآوضم ؼيدٍ، ٔآجحموا ؼهنم، فبٔراد ٔآُي اًزواَّي ٔآن  مَوا ؽَهيم

فؾطش ٔآُي اًزواَّي . فَام  توا ٔآفسدٍو ؽَهيم. ًوَّل اًؾطش ما فَحوان، فذيتى ؼهنم ٔآُي اًزواَّي: ًئال ًلوًوا

 .فاكهت اٗكاجرة ؽَهيم

 

محمد جن ٍزن اًؾاتدٍن اًحىري
(1)

 ص َ  إَّلسالم محمد جن ٍزن اًؾاتدٍن جن محمد ٔآتَغ اًوخَ جن محمد ٔآيب اْكسن :

افؾي، اًؾا٠ك اًؾارف تلِة اًسَــ، من تُت اًؾ١ك واًوَّلًة واًعالح  اتج اًؾارفني اًحىري اًعدًلي ا٢كُصى اًضا

اًخفسري : حفظ اًلرآٓن، ثبٔدب تواٗكٍ، طَة اًؾَوم ؤآثلهنا وجرع ضف ؽَوم نثرية مهنا. واًرَّيسة، وٗك ووضبٔ مبُص

واْكدًر، اكن رئُس اًسادة اًحىًرة ضف زماهَ، جمَال ؼيد اًىرباء واًوزراء، ٔآًخسَ اًض َ  محمد جن ؽَوي 

.  ابؽَوي خركة اًخعوف

اٗكرة اًؾعامء ضف طحلات اًفلِاء، : هل معيفات ضف اْكدًر واًفلَ وألظول واًخعوف واًخارخي وألدب مهنا

ٔليب " ٔآخدار ا٢كعيفني " واًروضة اًيدًة ضف طحلات اًعوفِة، وؽني اًَلني ضف اترخي ا٢كؤًفني ؽَل ٔآسَوب 

و ضف ؽدة جم٘كات حرامج اًض َوخ ذهر فَِ من ٔآخذ ؼيَ من اًؾَامء : وهل. اْكسن ؽيّل جن ٔآجنة اًحقدادي، ُو

ار من آكط  والَٓثر، ونخاب اٗكرر ضف ألخدار واًسري زالزون جم٘كًا  واًعوفِة واًفلِاء، وهل نخاب كطــ ألُز

و ضف حخسَ س ية : وهل.  و1087دًوان صؾر، وهل تُت صؾر صِري كاهل كدَي ملذهل ُو :  ُػ ُو

ًؤلرض من ٔكس اًىرام هعُة ..  تيا واُركٌا ؽَل ألرض فضٍك 

 

جىري زادٍ ٔآفٌدي
(2)

ٕاهَ ): ذهر اًس َد طواًُرَ هلال ؼن نخاب اًرحٍك ايل مُص واًسودان واْكخضة ما هعَ: 

سَسي ٔآزسة ؼًرلة، فِو من وسي ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، اكن راخس اًلدم ضف ؽ١ك اًلعائد وا٢كداحئ 

اًيحوًة، حىت ٔآهَ هغم كعَدة ضف مدح اًرسول ظَل ٝك ؽَََ وس١ك اكهت ثخَل ضف ًَايل رمضان تني ظالة 

ًغِر ٔآهَ ؼرفَ وزاٍر ، : ، كال (اً اوحي تدَّل من اًدسخِح، واكن من ٔآؽاعم اًؾَامء واًفضالء ذوي إَّلح ام

و من ٔآُي اًلرن اْكادي ؼرش اًِبري  . اًساتػ ؼرش ا٢كَالدي / ٔآزياء رحَخَ ُو

 

اًس َد ٕاجراُمي جن اًخاج
(3)

 اًس َد ٕاجراُمي جن اًخاج جن ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة اًحىري :

اًعدًلي، اكن ذا دٍن وهرم وؼحادة ودساؽة، وكػ تٌَُ وتني خُش ا٢كو  اًرص َد سَطان ا٢كقرب مؾرنة، ٕاذ 

ٔآرسي اًسَطان ا٢كذهور خُضا ٢كلاثَخَ ٢كا خيش اص خداد صونخَ، واسفر اًلذال ؼن ُزمية خُش سَطان ا٢كقرب 

ثوضف اًس َد . ضف مٌخفغ ا٢كاْكة اًواكػ صامل حدي ماْكة، اٙكي مسي مٌذ ذٛك اًخارخي حوض موَّلي اًرص َد 

. اًساتػ ؼرش ا٢كَالدي، وُض َ اب٣كرار اًختخاِن / ٕاجراُمي جن اًخاج ضف ٔآواخر اًلرن اْكادي ؼرش اًِبري 

 

                                                 
 499/ 1 ؛  فَّٙ حٌفٙخٍّ 356-353/ 1 ؛ ػمي حٌـٛحَ٘ ٚحٌيٍٍ فٟ أهزخٍ حٌمَْ حٌلخىٞ ػَ٘ 295/ 2٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ (  1)

 98ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  2)

 40ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  3)
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ٔآمحد جن ٕاجراُمي اًخاوضاص يت
(1)

ة اًحىًرة اب٢كقرب، اكن مراتطا مضِودا، : داًو  من ألزسة اًخاوضاصدِة اًُو

و من ٔآُي اًلرن اْكادي ؼرش  عاُك ا٢كخيافٍرن تُهنم ضف ؼِدٍ، ُو وظاْكا ملعودا وحم ما، ًفعي تني اًياس ًو

. اًِبري

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 185-182 ٚ 64ِٓ طخ٠ٍن ح١٤ٍْ حٌىز١َ ٛـ   (1)
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 (اًلرن اًثاِن ؼرش  )

 

ٍزن اًؾاتدٍن اًحىري
(1)

 ألس خاذ ٍزن اًؾاتدٍن محمد جن محمد جن محمد اجن اًض َ  ٔآيب ا٢كاكرم محمد ٔآتَغ اًوخَ :

.  ُػ، ودفن ؼيد ٔآسالفَ ِبوار إَّلمام اًضافؾي1107 ُػ ، وثوضف س ية 1060اًحىري اًعدًلي وٗك س ية 

 

ؽَل جن امحد اًساموى
(2)

 اًلاىض اًؾالمة حامل ا٢كخلني ؽَل جن امحد جن ؽَل اًساموى اٍظىن، موٗكٍ ضف س ية :

 ُػ ، ووضبٔ مبدًية ذمار ابٍظن، ؤآخذ ؼن اًس َد امحد جن ؽَل اًضازم، واًس َد ٔآمحد جن محمد اْكوىث، 1031

وجرع ضف اًفلَ . واًلاىض ؼحد اًواسػ اًؾَفى، واًلاىض ؼحد اًرمحن اْكظى، واًلاىض محمد جن ظالح اًفَىك

د . واًيتو واًُصف وألظوًني وا٢كساحة، وصارك ضف ؽ١ك ا٢كيطق، ورخس ضف ا٢كؾارف واكن ضف فاًة من اًُز

لؾد ٌٚكهر مبعالٍ ٕا   واًورع، مواعحا ؽَل اًطاؽات حََفا ٌَمساخد ضف مجَػ ألوكات، واكن ًعَل اًفبر ًو

رحػ  ، ٍو طَوع اًضمس، مث ًدرس ضف اًؾَوم مث ًدخي ٕا  تُذَ ًَدٌاول ا٢كُسور من اًطؾام من اًضؾري ٔآو حنٍو

ٕا  مسجدٍ ٌَخدٌرس واًلضاء تني ا٢كسَمني ٕا  آٓخر اٍهنار، وخترج تَ حامؽة من اًؾَامء ألؽالم اكًس َد 

ام، ووفد ٕا  مدًية ذمار ٢كالكاة ا٢كخولك  اْكسني جن اْكسن اجن إَّلمام اًلامس، واًلاىض احسق اًؾحدى وفرُي

 ُػ ، فؾغمَ ا٢كخولك فاًة اًخؾغمي وطَة مٌَ ا٢كؾاوهة ضف اًلضاء، ووَّلٍ وَّلًة 1079ؽَل ٝك ٕاسامؼَي ضف س ية 

ؽامة ف١ك ًلدهل الا تؾد اًزامَ اْكجة ومراحؾات نثرية، واب ٍ مدا ة حس ية، وعِر من نامهل وحسن ثدترٍي 

ما سار تَ اًرهحان، وطار ظَخَ ضف معوم اًح٘كان، واكن رماب اّكاهة، واكن ٕاذا وحة اْكخس ؽَل رسط ٔآمٍر 

 ُػ ، 1104ابٙكُاب ٕاًََ فال ًخخَــ ؼيَ، و٠ك ٍزل ؽَل ذٛك حىت ؽذٍر ا٢كِدى ظاحة ا٢كواُة ضف س ية 

 ُػ ، مبدًية رداع 1117ومات ضف ًوم ؼَد اًفطر س ية . ٔلس حاب ًطول  هحا فالزم اًؾحادة واًخدٌرس واًفذَا

ثريون اً اب ؽَل رؤسِم . واكن ًوم موثَ ًوما مضِودا، حرضٍ من ٔآُي اٙكمة فوق ألًــ، ًُصخون ًو

وثواحر ٔآهَ مسػ ضف مدًية اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ُاثــ ًلول رمح ٝك اًلاىض اًساموى مات ضف ُذا اًَوم 

وكرب ضف ملربة اًؾاتد جرداع، و٠ك ميرض . فعَوا ؽَََ ضف ذٛك اًَوم اب٢كدًية ومىة وا٥كا وزتَد وؽدن وحرضموت

و ضف اًسجدة اًثاهَة من اًروؾة اًثاهَة من  مرضا ًخؾذر مؾَ اًلِام واًلؾود واٗكخول وآكروج وكدضت روحَ ُو

. ظالة ا٢كقرب

 

ٔآمحد جن نامل اٗكٍن اٗكمضلي
(3)

 ٔآمحد جن نامل اٗكٍن جن حمي اٗكٍن جن ؼحد اًلادر جن حسن جن تدر اٗكٍن جن :

انزص اٗكٍن اجن محمد صِاب اٗكٍن ٔآمحد جن انزص اٗكٍن جن محمد اًلر  اًحىري اًعدًلي، اٗكمضلي اْكيفي 

س ح  آٓل اْكسن ريض ٝك ؼيَ، كايض اًلضاة، ىًزي كسطيطًَِة ؤآحد ا٢كوايل اًرومِة، اكن ؽا٢كًا ؽالمة مفٌيًا 

 ُػ تدمضق، وويل 1042ظدرًا رئُسًا حمدضامً فلهيًا ٔآدًحًا، واكن مذويل ٔآوكاف ا٢كُصًني ضف فَسطني، وٗك ؽام 

 .  ُػ ابًلاُرة1117كضاء مىة ا٢كىرمة، وثوضف س ية 

 

                                                 
 117/ 1طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ (  1)

 158-157/ 2حٌٍّلك حٌظخرغ ٌٍزيٍ حٌطخٌغ رّلخٓٓ ِٓ رؼي حٌمَْ حٌٔخرغ   (2)

 ؛ 121 اٌٝ 102/ 1؛  ِزخكغ فٟ حٌظخ٠ٍن حٌّميٟٓ حٌلي٠غ ٌز٘خٍ رَوخص 149/ 1ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘ (  3)

 . َ 1682/  ٘ـ 1093ٚحٌّؼٍِٛش ٌٖ٘ لي ٍٚىص فٟ كـش  ٛخىٍس ػخَ 
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محمد هؾمي اّكوهحوري
(1)

اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري محمد هؾمي جن ا٢كفيت محمد فائغ اًحىري اًعدًلي ألودي مث : 

اّكوهحوري، من ذًرة محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، كدم خدٍ ص َ  تري مػ اًس َد ساَّلر مسؾود 

اًقازي وكاثي اًِيادك وسىن تبٔرض ٔآودٍ، واكن واٗكٍ محمد فائغ مفذًَا تح٘كة ٔآودٍ وسىن ضف تدًػ اًرساء ؽَل 

.  مسافة مَِني من ثٜك اًح٘كة وعم كًرة مضِورة ؽَل ٔآفواٍ اًؾامة تدوزسايئ تدضدًد اٗكال ا٢كِمٍك

ومحمد هؾمي اكن من اًؾَامء ا٢كربزٍن ضف ا٢كؾلول وا٢كيلول، كرٔآ اًؾ١ك ؽَل اًض َ  رص َد جن معطفى اًؾامثِن 

اّكوهحوري ظاحة اًرص َدًة، وؽَل فرٍي من اًؾَامء، ؤآخذ اًطًرلة ؼن اًض َ  ؼحد اًلدوس اجن ؼحد اًسالم 

حاص َة : "اًلَيدر اّكوهحوري، وزصف معٍر ضف اٗكرس وإَّلفادة، ٔآخذ ؼيَ خَق نثري، وهل معيفات خٍََك مهنا

ضف ٔآرتؾة ؼرش جم٘كًا، تَؿ معٍر ما ًلارب ا٢كائة س ية ومػ ذٛك اكن مػ ؽَو س يَ َّل ًلُص ضف " ُداًة اًفلَ

 . ُػ 1120مات ًٍَك أكؾة ًامثن ؼرشة خَون من ظفر س ية . اًخدٌرس واًخعيَــ

 

ٔآسؾد جن ٔآمحد جن نامل اٗكٍن
(2)

 ٔآسؾد جن ٔآمحد جن نامل اٗكٍن اًلر  اًحىري اًعدًلي، اْكيفي اٗكمضلي، :

اًرئُس اًفاضي اهلامم ا٢كلدام اًاكمي اًحارع أل٢كؾي، اكن ظدر ٔآؼَان دمضق، وثو  هَاتة اْكنك ضف حموكة 

 . ُػ1128اًحاب، وضف ا٤كوكة اًىربى واًلسمة مرارًا، ؤآؼطى رثحة كضاء اًلدس، وثوضف س ية 

 

مالحِون اًعدًلي
(3)

- ؼحد اًرازق : وكِي–  موَّلان اًض َ  ٔآمحد جن ٔآيب سؾَد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرزاق :

جن خاظة اْكيفي، ا٢كًك، اًعاْكي، اّكوهفري، اًعدًلي، اًِيدوي، اٌَىٌوي، اًفلَِ ألظويل ا٤كدث، 

 1047وٗك س ية . ، ٍرحػ وس حَ ٕا  اًعدًق الٔنرب ريض ٝك ؼيَ"مالحِون"ٔآو " ص َ  حِون"ا٢كؾروف تػ 

َة من ؽَامهئا1637/ ُػ  اهخلي ٕا  .  م ، حفظ اًلرآٓن اًىرمي، وثيلي ضف كعحات اًفورب، وآٓخذ اًفٌون اّٗكرس ّ

فذَلاٍ اًسَطان ابًخؾغمي واًخوكري وثَمذ ؽَََ، واكن ٍراؼي ادتَ ٕا  اًقاًة، ونذٛك اكن " ؽا٢كىري"اًسَطان 

ذا حافغة كوًة، " مالحِون"واكن . معال ؽَل طًرلذَ" ؽا٢كىري"وفرٍي من ٔآوَّلد اًسَطان " اًضاٍ ؽا٠ك"  مَ 

َة ظفحة ظفحة ووركًا وركًا من فري ٔآن ًيغر ٕا  اًىذاب، واكن  فظ كعَدة  ًلرء ؼحادات اًىذة اّٗكرس ّ

وزصف معٍر اًؾٍزز ضف صقي اًخدٌرس . وجرّشف جزَّيرة اْكرمني ا٢كىّرمني. طوًٍك ثسامع دفؾة واحدة

. ودفن  ا" ٔآمِيت" م ، وهلي حسدٍ ٕا  1718/  ُػ 1130س ية " دًِىي"وثوضف تدار آكالفة . واًخعيَــ

. ضف ٔآظول اًفلَ" هور ألهوار  ح ا٢كيار"، و"اًخفسري ألمحدي: "ومن معيفاثَ

 

ؽيل ٔآظقر اًلٌويج
(4)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري اًؾالمة ؽيل ٔآظقر جن ؼحد اًعمد اًحىري اًعدًلي اًلٌويج :

ا،  اًىرماِن، من ذًرة اًض َ  ؼامد اٗكٍن اًىرماِن ظاحة اًفعول اًؾامدًة، اكن من ٔآؼَان ؽَامء كٌوج ؤآاكجُر

ًهتىي وس حَ ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ، كال اًس َد فالم ؽيل آٓزاد اًحَىراسم رمحَ ٝك ضف ًو

                                                 
 841/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

 223/ 1ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘ (  2)

 ؛ ِؼـُ حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش 234-233/ 1 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 79ٓزلش حٌَّؿخْ فٟ آػخٍ ٕ٘يٓظخْ ١ٌٍٔي غ٩َ ػٍٟ أُحى ٛـ   (3)

ٍٔٛ ح٤ٔٛحٍ َٗف " ؛ طخرغ َِوِ حٌٍّه ف١ًٜ؛ ِوط١ٛش 520/ 61فَّٙ حٌّوط١ٛخص –  ؛ هِحٔش حٌظَحع 1164/ 2ٚحٌّؼَرش 

 61749: ؛ ٍلُ طٍٍٟٔٔ"حٌّٕخٍ

 720-719/ 1 ؛  أرـي حٌؼٍَٛ 765/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  4)
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مدارك جن : خرج تؾغ آآبئَ من ا٢كدًية ا٢كيورة تخعاًرــ اًزمان وثوطن جىرمان، وارَتي اًض َ : مبٓ ر اًىرام

 .ؼامد اٗكٍن اًىرماِن من هرمان اًِيد ؤآكام تح٘كة كٌوج وثوطن  ا وفهيا ٔآؼلاتَ 

 ُػ ووضبٔ  ا، وكرٔآ ا٥كخُصات ؽَل اًس َد محمد اْكسُين 1051وٗك اًض َ  ؽَل ٔآظقر اًلٌويج تلٌوج س ية 

اًلٌويج، وكرٔآ سا ر اًىذة اٗكرس َة ؽَل اًض َ  ؼعمة ٝك اًسِارهحوري، وموَّلان محمد زمان اًاكهوروي، 

َاء  وهواب دَّيهة خان، وكرٔآ فاَتة اًفراغ ؼيد اًؾالمة ًطــ ٝك اًىوروي، مث َّلزم اًض َ  تري محمد جن ٔآًو

اّكض يت اٌَىِيوي ؤآخذ ؼيَ اًطًرلة، وخَس ضف ألرتؾَيات وانل آكالفة مٌَ، مث رحػ ٕا  كٌوج واؽزتل ؼن 

هل معيفات ؽدًدة مهنا اٌَطائــ اًؾََة ضف ا٢كؾارف إَّلًَِة، ثوضف . اًياس وَّلزم تُذَ ؽانفًا ؽَل اٗكرس وإَّلفادة

.  ُػ ، نام ضف اترخي فرخ آآبد1140ٖكس ؼرشة خَون من صؾحان س ية 

 

اًض َ  محد ود ٔآم مًروم
(1)

 اًض َ  محد جن محمد جن ؽيل ا٢كض َخي اًحىري اًعدًلي، ا٢كضِور تبٔمَ مرمي، وٗك :

، "تبٔرابب اًؾلائد" ُػ، حفظ اًلرآٓن ؽَل اًض َ  ٔآرابب آكضن ا٢كضِور 1055ابًسودان س ية " ثويت"ِبٍزرة 

وكرٔآ اًفلَ واًخوحِد، واكن َّل خيىش ضف اْكق ًومة َّلمئ، واكن ملال من الاخذالط ابًياس مض خقال ابَّٕلرصاد 

. واًخؾَمي واٙكهر واًؾحادة واكن جماب اٗكؼوة

 ؽاما، كضاُا ضف ثؾَمي وٕارصاد اًياس ٕا  آكري وهعتِم ٢كا 87 ُػ ؼن معر انُز 1142ثوضف اًض َ  محد س ية 

. فَِ ظالهحم ضف اٗكٍن واٗكهَا، ؤآمرضم اب٢كؾروف وَنهيم ؼن ا٢كيىر

 

اجن مدارك اٌَمطي اًسجَاميس
(2)

 اًض َ  اًؾالمة اْكافظ ا٢كخحتر اًضِاب ٔآمحد صِاب اٗكٍن ٔآتو اًؾحاس جن :

"٢ك "مدارك جن محمد جن ؽيل جن مدارك اٌَمطي اًسجَاميس اًحىري اًعدًلي ا٢كاًًك، واٌَمطي وس حة ٕا  
(3)

 

 ُػ فبٔخذ ؼن ؽامة 1110 م، مث دخي فاسا س ية 1679/  ُػ 1090من كرى جسَامسة حِر وٗك  ا س ية 

و اًفلَِ ا٢كاًًك اًؾارف ابْكدًر واًلراءات واًفلَ واًخفسري، والامام ا٢كخحتر اٙكي زصح تيفسَ  ص َوخِا، ُو

اانرة الافِام ثسامع ما "و " اٙكُة الاجٍرز من الكم س َدي ؼحد اًؾٍزز: "ٔآهَ ٔآدرك إَّلحهتاد، وهل ثبًَٓــ، مهنا

ٕازاٌك اٌَخس ؼن "و "  ح ا٤كَل ؽَل مجػ اّكوامػ"و " رد اًدضدًد ضف مسبٌٔك اًخلََد"و " كِي ضف دَّلٌك اًؾام

و مؾنك ٔآًامن نيمت: ثفسري كوهل ثؾا "و " ا٢كسائي اٖكس  حامدى ألو  من 19ثوضف ضف فاس ابًوابء ًوم ". ُو

.  م1743/  ُػ1156 م وكِي س ية 1742/  ُػ 1155س ية 

  

                                                 
 146-١ٌٍ٘139ن ح١ِ٤ٓ حٌلخؽ ِلّي أكّي ؛ ٛـ " ١زمخص ٚى ١ٟف هللا"ٚلفخص ِغ وظخد حٌطزمخص (  1)

/ 1 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 56/ 2 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 352/ 1 ؛ ٗـَس حٌٍٕٛ حٌِو١ش فٟ ١زمخص حٌّخٌى١ش 202-201/ 1ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  2)

 1009/ 2 ؛ ِؼـُ حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش ٚحٌّؼَرش 343/ 2 ؛ حٌفىَ حٌٔخِٟ فٟ طخ٠ٍن حٌفمٗ ح٩ٓ٦ِٟ 174

: ٌٚٗ ػيى ِٓ حٌّوط١ٛخص ِؼً

  946/ 4فَّٙ حٌّوط١ٛخص  – هِحٔش حٌظَحع : ح٨ر٠َِ ِٓ و٩َ ح١ٌ٘ن ػزي حٌؼ٠ِِ ؛ حٔظَ

 523/ 46 ٚ 25/ 46فَّٙ حٌّوط١ٛخص – هِحٔش حٌظَحع : ٍى حٌظ٘ي٠ي فٟ ِٔخٌش حٌظم١ٍي ؛ حٔظَ

 26/ 46فَّٙ حٌّوط١ٛخص – هِحٔش حٌظَحع : حُحٌش ح٨ٌزخّ ؛ حٔظَ

 524/ 46فَّٙ حٌّوط١ٛخص – هِحٔش حٌظَحع : حٌمٛي حٌّؼظزَ فٟ ر١خْ ؿٍّش حٌلّي حٔ٘خء ٨ هزَ ؛ حٔظَ

 525/ 46فَّٙ حٌّوط١ٛخص – هِحٔش حٌظَحع : ِطٍذ ح٤ِخي ٌطخٌزٟ حٌظ٠َٜف فٟ ح٤فؼخي ؛ حٔظَ

 526/ 46فَّٙ حٌّوط١ٛخص – هِحٔش حٌظَحع : حُحٌش حٌٍزْ ػٓ حٌّٔخثً حٌوّْ ؛ حٔظَ

: ؛ ٚا١ٌٙخ طٕٔذ حٌّيٍق حٌٍّط١ش ؛ حٔظَ" ٌّطش"أٍٝ ٌمز١ٍش ِٓ حٌزَرَ رؤلٜٝ حٌّغَد ؛ ٠مخي ٥ٌٍٝ ٌٍٚمز١ٍش ِؼخً : ٢ٌّ أٚ ٌّطش(  3)

 183/ 1 ؛ حٌزٍيحْ ١ٌٍؼمٛرٟ 23/ 5ِؼـُ حٌزٍيحْ 
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محد ٝك اًس يدًَوي
(1)

اًض َ  اًفاضي اًؾالمة محد ٝك جن صىر ٝك جن داهَال جن تري محمد اًعدًلي وس حًا : 

واًض َؾي مذُحًا واًس يدًَوي موٗكًا ومسىًٌا ومدفًٌا، اكن من ألساثذة ا٢كضِورٍن ضف ٔآرض اًِيد، وٗك ووضبٔ 

ثس يدًهل وكرٔآ اًؾ١ك ؽَل اًض َ  اًؾالمة نامل اٗكٍن اًفذتحوري، واًض َ  ألخي هغام اٗكٍن جن كطة اٗكٍن 

ألهعاري اًسِاًوي، ؤآكدي ؽَل ا٢كيطق واْكوكة ٕاكداًَّل َكًَا حىت ظار ؽَامً مفردًا ضف اًفٌون اْكوكَة، واىهتت 

ٕاًََ إَّلمامة ضف اًؾ١ك واًخدٌرس فضفػ هل ٔآتو ا٢كيعور خان ظاحة ٔآودٍ ٕا  ٔآمحد صاٍ اٗكَُوي سَطان اًِيد 

فَلدَ فضي ٝك خان ؤآكطؾَ كرى ؽدًدة، فدىن محد ٝك مدرسة ؼغظة تح٘كة س يدًهل، وهل معيفات ذمخؾة، 

ا ثؾََلاثَ ؽَل اًضمس اًحازفة ٌَبوهحوري، وثؾََلاثَ ؽَل  ح ُداًة اْكوكة ٌَضريازي، وهل  ح ؽَل  ٔآصُِر

و ٔآصِر مؤًفاثَ ثَلاٍ اًؾَامء ابًلدول  زتدة ألظول ٌَؾاميل، و ح ثس َ  ؽَل مس١ك اًؾَوم ٌَفاضي اٍهباري ُو

 .فبٔدخٍَو ضف جرانمج اٗكرس

 ُػ  تدار ا٢كٜك دُيل فدفن  ا ضف ملربة اًض َ  اًىدري كطة اٗكٍن ألو ، نام ضف ثذهرة 1160مات س ية 

. ؽَامء اًِيد

 

معطفى جن نامل اٗكٍن آكَويت
(2)

 كطة اٗكٍن معطفى جن نامل اٗكٍن  اًؾا٠ك ا٢كخعوف اًرحاٌك اًزاُد آكَويت:

جن ؽَل جن نامل اَٗكٍن جن ؼحد اًلادر حمىي اٗكٍن اًحىري اًعدًلى، ٔآتو ا٢كؾارف اٗكمضلي اًعوشف اْكيفي 

، نثري اًخعاهَــ ثعوف ؽَل ًد ٔآيب حفط معر اًسِرورديمن اًؾَامء ا٢كخعوفني، . اًضِري ابًلطة اًحىري

 ُػ، وزار حَة 1022 م، ورحي ٕا  اًلدس س ية 1688/ ُػ1099واًرحالت واًيغم، وٗك ضف دمضق س ية 

.   م1749/ ُػ1162وتقداد ومُص واًلسطيطًَِة واْكجاز، ومات مبُص س ية 

، و٠ك  ة ٔآن ًلرٔآ ٔآوراد "اًلضريي"روي ٔآن اًض َ  محمود اًىردي ٔآىب ٔآن ًخخَل ؼن ٔآوراد ص َخَ اًساتق 

اًض َ  معطفى اًحىري، واكن  اًض َ  اًىردي من مًردي اًض َ  اْكفين، واًض َ  اْكفين ُو خََفة اًض َ  

فرٔآى اًض َ  اًىردي ضف ا٢كيام س َدان رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، ومؾَ اًض َ  . معطفى اًحىري

و خد اًض َ  معطفى  اًلضريي واًض َ  معطفى اًحىري وس َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ُو

رثي ٔآورادٍ اًحىري، ؤآخرب اًىردي ضف رؤَّيٍ ٔآن ًددػ اًض َ  معطفى اًحىري، ٍو
(3)

 .

" الاجهتاَّلت اًسامِة واٗكؼوات اًيامِة: "ظيـّـ اًض َ  معطفى اًحىري نخة ومعيفات ورسائي نثرية، مهنا

و " الاس خقاهة اَّلثَة ابًيُصة والافازة"و " ا٢كورزة ًالهدداٍ فامي ًلال ؼيد اًيّوم والاهدداٍ الارتؾون"و 

اكذحام اًححة اًال  ضِف  ح مٌفرخة "و " ا٢كوائد الا اكِة"و " اكامة اًؾراكِة"و " الاس خقفارة ا٢كدهَة الاانرة"

اهخغار فذح "و " الامداد اًحىري ؽَل ظالة اًحىري"و " اًفِة اًوفِة ٌَسادة اًعوفِة ضِف اًخعوف"و " اًقزايل

تَقة "و " جرؤ الاسلام ضف اًزمزم وا٢كلام"و " تدًػ موذسات ابًحدًػ مرذسات"و " اًفرج واس متطار مٌح اًفرج

 .، وؼرشات ا٢كؤًفات الاخرى"ا٢كًرد ومٌهتىى موكــ اًسؾَد

 

                                                 
 716/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

/ 1 ؛ ١زمخص حٌٕٔخر١ٓ  271/ 12 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 239/ 7 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 446/ 2 ؛  ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 271/ 12ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ (  2)

175 

 223/ 1حٌّـظّغ حٌَّٜٞ طلض حٌلىُ حٌؼؼّخٟٔ   (3)
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ٔآتو اًؾحاس اْكحُة اًقامري
(1)

 اًلطة اًضِري واًؾا٠ك اًىدري س َدي ٔآتو اًؾحاس ٔآمحد اْكحُة جن س َدي محمد :

اًقامري جن اًؾا٠ك س َدي محمد ظاُك جن اًلطة س َدي حدَة جن  ىي جن محمد جن  ىي جن اْكسن جن  ىي 

جن محمد جن  ىي جن اْكاج ؽُىس جن ؽيل جن محمد جن معر جن ؽيل جن معر جن محمد جن ؼحد ٝك جن ٕاجراُمي جن 

ًوســ جن ظاُك جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًحىري اًعدًلي اًسجَاميس، ٔآحد 

. اًعوفِة تحالد ا٢كقرب" اًعدًلِة"ؽَامء آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ا٢كضاُري تحالد ا٢كقرب، وثًسة هل اًطًرلة 

ًَا صِريا ؽا٢كًا ؽاماًل زاُدًا هحريًا، وظفَ ثَمَذٍ اًؾالمة س َدي ٔآمحد جن ؼحد اًؾٍزز اًِاليل ضف  اًزواُر "اكن ًو

فًرد اًؾُص، ذو ا٢كبٓ ر اًيت َّل ًدروِا اْكُص، ا٢كخضَػ من ا٢كؾلول وا٢كيلول، ا٢كخحَل من اًفضائي : تلوهل" ألفلِة

واًفواضي مبا ٍهبر اًؾلول، ا٣كيل ضف اْكفظ واًختلِق تني مضاُري اًلراء، وسا ر ٔآرابب اًؾَوم اًقراء، ذمن حاز 

. ا٣كد اًراخس، واًوَّلًة اًيت ما ٢كُتنك ٔآَّيهتا حبمد ٝك من انخس

ثوضف ًوم اًثاًر وكِي اًراتػ من . اًَداًَاكن رمحَ ٝك ؽا٢كًا هحريًا خترج ؽَل ًدًَ ؤآخذ ؼيَ نثري من اًؾَامء

.  م ، ودفن تداٍر ثسجَامسة، وتين ؽَََ ُضحي1751/  ُػ 1165ا٤كرم س ية 

 

محمد جن سؾَد اًَدايل اٗكمياِن
(2)

 ُػ 1096 محمد جن ا٥كخار جن محمد سؾَد جن ا٥كخار اًَدايل اٗكمياِن، وٗك س ية :

.  ُػ 1166، وثوضف س ية 

ًؾرف مبتمذ اًَدايل، ٔآحد اًؾَامء ألؽالم، واًقطارفة : ٔآهَ" اًوس َ  ضف حرامج ٔآدابء ص يلِ "خاء ؼيَ ضف 

اكن مضِورا ابًفِم واْكفظ واًعالح، وهل . اًؾغام، ؤآحد ألرتؾة اٙكٍن ٠ك ًحَؿ مدَقِم ٔآحد ضف اًؾ١ك ضف كطرضم

واكن مداحًا . وفري ذٛك" ص مي اًزواَّي"، ونخاب "اٙكُة"ثفسرٍي اًىدري، وسامٍ : اًخبًَٓــ ا٢كضِورة، مهنا

: هل تُت مضِور ًفذخر فَِ تلومَ، حِر كال. ًرسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

هُذهر وٕان ُذهر آكيا جُرآٓء .. ٕاان تين دميان ٕان ُذهر اًُؾَل 

: ونذٛك كال ميدح كدََخَ

وفريضم اكًفخار .. دميان ضف اًياس ثرب 

ََِم اكٍهنار .. فِورمم ًوم ؼَد  ًو

 

محمد اْكحُة جن محمد اًِاليل
(3)

 ٔآخو س َدي ٔآمحد اْكحُة جن محمد جن ظاُك جن ٔآمحد جن  ىي جن محمد ٍن :

 ىي جن ؽُىس جن ٔآمحد جن محمد جن معر جن ؽيل جن ؼحد ٝك جن ٕاجراُمي جن ًوســ جن ظاُك جن ٔآمحد جن ؼحد 

. ٝك جن ؼحد اًرحامن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًعدًلي، اًسجَاميس، اٌَم ، اًفَِ اًؾالمة، دخي مراوش

 

ظاُك جن محمد اًقامري
(4)

 اًؾالمة ألًرة واًفاضي اًيبَة اًض َ  س َدي ٔآتو محمد ظاُك جن محمد اًقامري :

اًسجَاميس مث اٌَمطي، واكن صلِلا ًإلمام اًض َ  س َدي ٔآمحد اْكحُة اًسجَاميس، وكد رسط ٕاًََ اًض َ  

                                                 
حٌغٜٓ حٌيحٟٔ فٟ طَؿّش ٚك١خس : ػٍٝ رخد ه٘زٟ ؛ فٟ ِمزَس ح١ٌ٘ن ٛخكذ حٌٕٔذ ؛ ٚحٔظَ أ٠٠خ (كفَح)ٍٍٓٔش ٔٔزٗ ِىظٛرش (  1)

-383/ 2؛ ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ  ( 981/ 2 ٚ 462/ 1 ) ؛ فَّٙ حٌفٙخٍّ 25/ 1ح١ٌ٘ن ػزي حٌَكّٓ حٌظ٩ٕٟٔ 

385 

 236-222/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١   (2)

 73/ 6ح٦ػ٩َ رّٓ كً َِحوٖ ٚأغّخص ِٓ ح٤ػ٩َ   (3)

 25/ 1حٌغٜٓ حٌيحٟٔ فٟ طَؿّش ٚك١خس ح١ٌ٘ن ػزي حٌَكّٓ حٌظ٩ٕٟٔ (  4)
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س َدي ؼحد اًرمحن اًخيالِن من ثيالن ٕا  جسَامسة ٌَخربك تَ والاس خفادة مٌَ ُو واًض َ  س َدي ٔآمحد جن 

. ؼحد اًؾٍزز اًِاليل، فلرٔآ ؽَل اًس َد ظاُك اًلرءان اًىرمي َكَ وطَة مٌَ ألخازة فَِ

 

ؼحد اًرمحن جن اْكحُة اًقامري
(1)

 ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد اْكحُة اٌَمطي اًسجَاميس، من ٔآوَّلد اًض َ  ٔآمحد :

اْكحُة جن س َدي محمد اًقامري اًلر  اًحىري اًعدًلي، اًؾا٠ك اًفلَِ، وكد روى ؼيَ اًسَطان اًفلَِ ٔآتو 

 .اًرتَػ سَامين جن اًسَطان ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ؼحد ٝك اًؾَوي سَطان ا٢كقرب ألكىص 

 

محمد جن محزة اًقامري
(2)

 محمد جن اًس َد محزة جن محمد جن كامس جن اًض َ  ٔآيب اًؾحاس ٔآمحد اْكحُة اٌَمطي :

. اًسجَاميس، من ص َوخ اًؾا٠ك ٔآيب ؼحد ٝك محمد اٍهتاسم جن ا٢كًك جن ؼحد اًسالم جن رمحون اًفايس 

 

محمد جىري جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم
(3)

 اًض َ  ألخي ا٢كؾغم س َدي محمد جىري جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم جن محمد :

جن ٔآيب اًرسور محمد جن اًلطة ٔآيب ا٢كاكرم محمد ٔآتَغ اًوخَ اًلر  اًحىري اًعدًلي، وَّلٍ ٔآتٍو خالفة 

ٔآتو ا٢كواُة وؼحد : ضف حِاثَ، ٢كا ثفرس فَِ اًيجاتة مػ وحود ٕاخوثَ اٙكٍن ضم ٔآؼاممَ، وضم" اًسجادة اًحىًرة"

فسار ضف ا٢كض َخة ٔآحسن سري واكن ص َخا رمَحا ذا َكمة انفذة وحضمة زائدة . آكاًق ومحمد جن ؼحد ا٢كيؾم

جسؾى ٕاًََ اًوزراء وألؼَان وألمراء، واكن اًض َ  ؼحد ٝك اًضرباوي ًبٔثََ ضف لك ًوم كدي اًرشوق جيَس 

ر ذُة ٕا  ألُز . و٢كا مات خَفَ وٗكٍ اًض َ  س َد ٔآمحد. مؾَ ملدار ساؽة زماهَة مث ٍرهة ًو

خََي وكد حرنَ ظقريا، ف ىب ضف نفاٌك اجن معَ اًس َد : اكن اًض َ  محمد مزتوخا تًت اًض َ  اْكيفي، فبٔوٗكُا

و اٙكي احنُصت فَِ ا٢كض َخة تؾد وفاة اجن معَ اًض َ  س َد ٔآمحد مضافة ٕا   محمد ٔآفٌدي اجن ؽيل ٔآفٌدي، ُو

.  ُػ 1171هلاتة اًسادة أل اف، ثوضف فيي ٔآواخر صِر ظفر س ية 

 

ضَاء اٗكٍن اًس يدي
(4)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري اًؾالمة موَّلان ضَاء اٗكٍن جن ٕاجراُمي جن ُارون جن جعائة جن :

ٕاًَاس اًحىري اًعدًلي اًخخوي اًس يدي، اكن من ذًرة اًض َ  اًىدري صِاب اٗكٍن معر اًسِروردي، وٗك 

، وكرٔآ اًؾ١ك ؽَل اًض َ  ؼياًة ٝك اًس يدي مث ثعدر ٌَخدٌرس، ٔآخذ ؼيَ خَق "ثخَ" ُػ تح٘كة 1061س ية 

نثري، واكن مػ سؾة هغٍر وتَوفَ ٕا  مدارج اًفضي دامئ اًخواضػ معمي آكَق حسن ا٢كؾا ة ًني اًىٌــ، تَؿ 

.  ُػ، نام ضف َتفة اًىرام1171مثاهني حوًَّل، مات س ية 

 

خََي جن ٔآسؾد اًحىري اٗكمضلي
(5)

 خََي جن ٔآسؾد جن ٔآمحد جن نامل اٗكٍن اًحىري اًعدًلي اٗكمضلي :

اْكيفي، ىًزي كسطيطًَِة، كايض اًلضاة، اًعد اّكسور ا٢كلداد أل٢كؾي، اكن من ٔآفراد اًزمان فلهيًا ؽا٢كًا فاضاًل 

ٔآدًحًا ابرؽًا هخهيًا حاذكًا ؽارفًا وكاد وطمة دوَنا اًرثَّي، وطالكة ٠ك ثدع ًلاثي جماًَّل مػ اًيطق اْكسن حِر ٕاذا حلكم 

 ُػ ، ووضبٔ  ا ضف 1098وٗك تدمضق ضف س ية . ثؾضق الٓذان ًسامع هوادٍر وطالكذَ، وهل اًيغم واًيرث اًحدًؾان

                                                 
 981/ 2فَّٙ حٌفٙخٍّ (  1)

  (462/ 1 ٚ 271/ 1 )فَّٙ حٌفٙخٍّ (  2)

 304/ 1طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ (  3)

 735/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  4)

 154/ 1 ؛ ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ 83/ 2ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘ (  5)
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نيــ واٗكٍ، وحرض اٗكروس وكرٔآ ؽَل حامؽة ضف اًؾَوم وألدب، وخترج ؽَل ًد اًض َ  محمد جن ٕاجراُمي 

اٗكندوبي، ؤآخذ ؼن الاس خاذ اًض َ  ؼحد اًقين اًياتَيس وكرٔآ ؽَََ، ونذٛك ؽَل اًض َ  ؼحد اّكََي اجن ٔآيب 

ا٢كواُة اْكيحيل ؤآهخفػ تَ، وؽَل واٗكٍ، واًض َ  ؼامثن جن محمود اًلطان، وؽَل اًض َ  ؽيل اًضمؾة، واًض َ  

ؼحد اًرمحن ا٣ك٘ك، واًض َ  محمد اًاكميل، وثفوق ورمر ابًؾَوم وخاًس ألفاضي وألدابء وازدان تَ وخَ 

مث ٢كا كدم خدٍ كاضًَا ٕا  مىة اظطتحَ مؾَ ٌَتج مػ واٗكٍ . اًزمان، وعِرت ؽَََ ؽالمات اًرصد واًفالح

ويص واٗكٍ تَ، مث ٠ك ٍزل مس خضًَا عالل هؾم واٗكٍ ٕا  ٔآن مات واٗكٍ،  ؤآكارتَ، واكن خدٍ ٍرى فَِ اًرصد ًو

فارَتي تؾدٍ ٕا  اسالمدول، وويل كضاء اًلدس اًرشًــ، وكدم دمضق وارَتي ٌَلدس مث ؽاد وارَتي 

ًلسطيطًَِة واس خلام  ا، وويل كضاء دمضق وكدم اٍهيا، وامذدح ؼيد ورودٍ ابًلعائد اًقر، وهلي جمَس 

اْكنك ٕا  داٍر ضف كرب ا٢كارس خان اًيوري، نام فؾي خدٍ حني ويل كضاء دمضق، مث تؾد ميض مدثَ سافر ٕا  

اًروم وثو  كضاء مىة رثحة، مث ظار كاضًَا ضف دار ا٢كٜك مػ رثحة كضاء ؼسىر اانطويل، فضاع ظَخَ وذاع 

ٕا  ٔآن وظي خرٍب ٌَسَطان ألؼغم معطفى خان، حىت اهَ ٔآًخسَ ضف حرضثَ فروة من اًسمور وضحطِا 

.  ُػ 1173ضحطًا ٠ك ٌس حق ٕاًََ و٠ك ثطي مدثَ  ا، وثوضف ابًلسطيطًَِة ضف ـرة حامدى اًثاهَة س ية 

 

محمد ؽاصق اٍهبَيت
(1)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري ا٤كدث محمد ؽاصق جن ؼحَد ٝك جن محمد اًحىري اًعدًلي اٍهبَيت، :

ٔآحد هحار ا٢كضاخي ٍرحػ وس حَ ٕا  محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ إبحدى وؼرشٍن واسطة، اص خقي 

ابًؾ١ك من ظحاٍ وَّلزم اًض َ  ألخي ويل ٝك جن ؼحد اًرحمي اًؾمري اٗكَُوي، واكن اجن معخَ فعتحَ ؤآخذ 

 ُػ حفج وزار، وصارنَ ضف ألخذ واًلراءة 1144ؼيَ اًؾ١ك وا٢كؾرفة، وسافر ٕا  اْكرمني اًرشًفني مؾَ س ية 

ؽَل ٔآساثذة اْكرمني، ٔآخَِم اًض َ  ٔآتو طاُر محمد اجن ٕاجراُمي اًىردي ا٢كدِن، ؤآخاٍز اًض َ  ٔآتو طاُر 

ثوضف حنو س ية . ا٢كذهور، فدَؿ رثحة ٠ك ًعي ٕاٍهيا ٔآحد من ٔآحصاب اًض َ  ويل ٝك ا٢كذهور ضف اًؾ١ك وا٢كؾرفة

.  ُػ 1187

 

محمد جن ؼحد اًىرمي اًسامن
(2)

 اًض َ  ٔآتو ؼحد ٝك محمد جن ؼحد اًىرمي اًسامن اًلر  اًحىري اًعدًلي، :

 م، ووضبٔ 1718/ ُػ1130اًعوضف ا٢كدِن آكَويت اًلادري اًضاذيل، ص َ  اًطًرلة اًسامهَة، وكد وٗك  س ية 

اًض َ  اًسامن اب٢كدًية ا٢كيورة، وثؾ١ك فهيا ؽَل ًد هحار اًؾَامء، وكد ثحتر ضف مذُة إَّلمام اًضافؾي، ؤآرسهل 

واٗكٍ ٕا  مُص فذَلذَ ثالمذة ٔآتََ ابَّٕلهرام وؼلد حَلة اٙكهر اب٢كضِد اْكسُين، مث ثوخَ ٌَمدًية ا٢كيورة، وتؾد 

وفاة واٗكٍ ؽني ص َخا حمي واٗكٍ، وتلي ص َخا حىت وافذَ ا٢كيَة ًوم ألرتؾاء اًثاِن من صِر ذي اْكجة س ية 

 80 م اب٢كدهَة ا٢كيورة، ودفن  ا ضف اًحلِػ جتاٍ ُضحي اًس َدة ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني، واكن معٍر 1775/ ُػ1189

. وكد ٔآخذ اًض َ  اًسامن اًطًرلة آكَوثَة ؼن ص َ  اًض َ  معطفى جن نامل اٗكٍن اًعدًلي آكَويت. ؽاما

ة  ؤآخذ اًطًرلة اًلادًرة ؼن اًض َ  محمد طاُر اًىردي ا٢كدِن، وعِر ابًطًرلذني، ومّعر اًض َ  اًسامن زاًو

ة اًض َ  ؼحد اًلادر"، وتػ "ا٢كدرسة اًس يجاًرة"، وتػ "دار ٔآيب جىر اًعدًق"واٗكٍ ا٢كسامة تػ  ا "زاًو ، مّعُر

: من آَٓثٍر، و ابٔلوراد وألذاكر، واختذُا نذٛك مرنزا وكاؽدة ًًرش طًرلذَ ضف خمخَــ ٔآحناء اًؾا٠ك إَّلسالسم

                                                 
 827/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

 ؛ طلفش حٌّلز١ٓ ٚح٤ٛلخد فٟ ِؼَفش ِخ ٌٍّي١١ٔٓ 188/ 10 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 480/ 1طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ (  2)

 46/682فَّٙ ِوط١ٛخص –   ؛ هِحٔش حٌظَحع 664/ 4؛ ا٠٠خف حٌّىْٕٛ 341/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 302/ 1ِٓ ح٤ٔٔخد 
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افازة اٌَِفان ومؤوسة اًوًِان
(1)

، واًيفحات الاًَِة ضف هَفِة سَوك اًطًرلة ا٤كمدًة
(2)

، واًفذوحات الاًَِة ضف 

اًخوهجات اًروحِة
(3)

، واًوس ٍَك ضف اٗكؼوات والاذاكر، موٗك اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك
(4)

، وا٢كياكة اًسًِة 

كعَدة: من مواُة ا٢كيان ؽَل ؼحدٍ ذي الاخالق اًرضَة ، والاس خقازة
(5)

 وكد حزوج من اًس َدة مٜك .

تًت معطفى جن ًوســ ٔآفٌدي جن ٕاجراُمي اًرشواِن وس حة ٕا  مدًية  وان ابٗكَّير اًرومِة، ؤآجنة مٌَ 

. وٗكٍ اًض َ  ؼحد اًىرمي اٙكي خَفَ ضف ا٢كض َخة 

 

ؼحد اًِادي ألمروُوي
(6)

اًض َ  اًعاُك ؼحد اًِادي جن محمد جن ؼحد اًسمَػ اًلر  اًحىري اًعدًلي : 

ألمروُوي، ٔآحد ا٢كضاخي اّكضدِة، وٗك ووضبٔ تبٔمروَُ، ؤآخذ اًؾ١ك وا٢كؾرفة ؼن اًض َ  ؼضد اٗكٍن محمد جن 

اْكامد اًًزًيب، وَّلزمَ مدة من اًزمان مث ثو  اًض َاخة، ٔآخذ ؼيَ ؼحد اًحاري جن عِور ٝك ألمروُوي 

 . ُػ  فدفن تبٔمروَُ، نام ضف ٔآهوار اًؾارفني1190وخَق آٓخرون، مات ًوم أكؾة ٔلرتػ خَون من رمضان س ية 

 

سؾَد جن ؼحد اًرمحن اًساموى
(7)

 ُػ ، 1117 اًلاىض اًؾالمة سؾَد جن ؼحد اًرمحن اًساموى موٗكٍ س ية :

ؤآخذ ؼن ٔآمحد جن رمدي اًض حُيب، ؤآخَِ محمد اجن رمدى، وزًد جن ؼحد ٝك الٔهوع، واْكسن جن ٔآمحد 

واكن تلِة ا٢كدكلني وخامتة ا٤كللني، وثو  اًلضاء مبدًية ص حام وحرمي، . اًض حُيب وفريضم من ؽَامء مدًية ذمار

.  ُػ 1194ودرس مبدًية ظيؾاء، مث ؽاد ٕا  ذمار وثعدر ٌَفذَا واًخدٌرس  ا حىت ثوشف فهيا ضف س ية 

 

ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم
(8)

 اًض َ  اًعاُك ٔآمحد جن محمد جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم جن ٔآيب اًرسور :

اًحىرى اًعدًلي اًضافؾي،  ص َ  اًسجادة اًحىًرة مبُص، اكن ظاحة طمة ومروءة ودَّيهة وؼفاف وحمحة 

واهعاف، وثو  تؾد موثَ ٔآتََ، فسار سريا وسطا مػ ظفاء اًحاطن، واكن اًقاًة ؽَََ اّكذب واًعالح 

ثوضف ًوم اًسخت َثِن ؼرش رتَػ اًثاِن من . واًسَوك ؽَل طًرق ٔآُي اًفالح مػ ٔآوراد ؤآذاكر ٌض خقي  ا

ر مبضِد حافي ودفن مبلربة ٔآسالفَ كرب كرب إَّلمام اًضافؾي1195س ية  .  ُػ ، وظيل ؽَََ ابّكامػ ألُز

 

محمد ٔآفٌدي اًحىري اًىدري
(9)

 محمد ٔآفٌدي اًىدري جن ؽيل جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًلر  اًحىري اًعدًلي، :

ٔآن اًض َ  محمد ٔآفٌدي اًحىري -  ُػ 1237ا٢كخوشف س ية - ص َ  ا٢كضاخي وهلِة أل اف مبُص، ذهر اّكربيت 

 ُػ اكن وحهيا مدجال حمدضام، سار ضف هلاتة أل اف سريا حس يا مػ الامارة 1196اًعدًلي ا٢كخوشف س ية 

وسَوك الاهعاف وؽدم الاؽدساف، و٢كا ثوضف اجن معَ اًض َ  ٔآمحد ص َ  اًسجادة اًحىًرة ثوَّلُا تؾدٍ إبحامع 

آكاص واًؾام مضافة ًيلاتة أل اف حفاذ ا٢كيعحني وهكي هل فضي اًرشفني و٠ك ًمت ضف ذٛك الا حنو س ية 

وهعــ، فذوضف ًوم اًسخت ؽا  صؾحان، حفرض مراد تم ٕا  مزنهل وخَػ ؽَل وٗكٍ اًس َد محمد ٔآفٌدي ما اكن 

                                                 
 826/ 6فَّٙ ِوط١ٛخص -هِحٔش حٌظَحع (  1)

 682/ 46فَّٙ ِوط١ٛخص –هِحٔش حٌظَحع (  2)

 167/ 48فَّٙ ِوط١ٛخص –هِحٔش حٌظَحع (  3)

 830/ 55فَّٙ ِوط١ٛخص –هِحٔش حٌظَحع   (4)

 168/ 48فَّٙ ِوط١ٛخص –هِحٔش حٌظَحع (  5)

 760/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  6)

 97/ 2حٌٍّلك حٌظخرغ ٌٍزيٍ حٌطخٌغ رّلخٓٓ ِٓ رؼي حٌمَْ حٌٔخرغ   (7)

 560/ 1طخ٠ٍن ػـخثذ ح٤ػخٍ فٟ حٌظَحؿُ ٚح٤هزخٍ (  8)

 147-146/ 1ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ (  9)
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ؽَل واٗكٍ من مض َخة اًسجادة اًحىًرة وهلاتة أل اف، وهجز ونفن وخرحوا ِبيازثَ من ألزجىِة وظَوا ؽَََ 

ر ضف مضِد حافي ، ودفن مبضِد ٔآخدادٍ ابًلرافة  . ابّكامػ ألُز

 

محمد نامل اٗكٍن جن معطفى آكَويت
(1)

 اًفلَِ اًعوضف آكَويت ٔآتو اًفذوح محمد نامل اٗكٍن جن معطفى جن نامل :

اٗكٍن جن ؽيل جن نامل اٗكٍن جن ؼحد اًلادر اًحىري اًعدًلي اٗكمضلي اًقزي اْكيفي، ا٢كؾروف ابًحىري، 

/  ُػ1196وثوضف تقزة ؽام .  م1731/  ُػ1143وٗك تحُت ا٢كلدس ؽام . آكَويت طًرلة واًيلضخٌدي مرشاب

جضًِــ اًسمػ ضف ثفضَي اًحُص ؽَل : "هل ثعاهَــ نثرية، مهنا. ٔآدًة من فلِاء اْكيفِة تفَسطني.  م1782

اًؾلود "و " اًروض اًرائغ ضف ؽ١ك اًفرائغ"ضف اًفرائغ، و " اٗكرة اًحىًرة ضف هغم اًفرائد اًحىًرَ"و " اًسمػ

اًلول اًواحض اًحٌُات ضف ؽدم "و " ؼيوان اًفضائي ضف ثَخَط اًضامئي"و " اًحىًرة ضف حي اًلعَدة اهلمًزة

. ، وفريضم اًىثري"وضــ اًغيون ضف ٔآسامء اًرشوح وا٢كخون"و " مؾرفة اٙكات

 

اّكضدظي" فذحا"ؼحد ٝك جن محمد 
(2)

و اّكد ألؽَل ا٢كؤسس ٔلزسة اّكضدظَني اًحىًرني اب٢كقرب، وٗك ضف :  ُو

و ظيب س ية .  ُػ 1143 من حامدى اًثاهَة ؽام 17ضف " ٕاميي ٔآوضدمي"كًرة   ُػ ، فىفَخَ 1148ثوضف واٗكٍ ُو

 من 17ثوضف ملفهل من اْكج ضف اًطًرق، ًٍَك أكؾة ضف . ٔآمَ، ووهجخَ ٌَلراءة واًخؾَمي، وخعخَ جرؽاًة هحرية

.  ُػ ، تؾد مرض ًومني فل ، ومات ؽَل ٔآحسن حال، رمحَ ٝك 1198حامدى ألو  ؽام 

 

خفر اٗكٍن اٗكَُوي
(3)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًفلَِ اًزاُد ا٣كاُد موَّلان خفر اٗكٍن جن هغام اٗكٍن اًحىري اًعدًلي :

اًضِايب ألورهم آآبدي مث اٗكَُوي، اكن ٔآظهل من ىىرام كًرة خامؾة من ٔآؼامل ًىِيؤ ابًِيد، رحي واٗكٍ ضف 

رحػ وس حَ ٕا  اًض َ  صِاب " ٔآورهم آآبد"وكرٔآ اًؾ١ك  ا، مث ذُة ٕا  " دُيل"ظحاٍ ٕا   وسىن  ا، ٍو

 ُػ ، واص خقي ؽَل واٗكٍ ابًؾ١ك، زفا تَؿ 1120اٗكٍن معر اًعدًلي اًسِروردي، وٗك تبٔورهم آآبد س ية ست 

و اجن " دُيل"ست ؼرشة س ية ثوضف واٗكٍ فاهلطػ ٕا  اًرَّيضة واص خقي  ا مثاهَة ٔآؼوام، مث سافر ٕا   ُو

وضف ذٛك اًسفر ٔآكام " ابك تنث"راخاًل، مث ٕا  " ٔآمجري"مخس وؼرشٍن فدرس ؤآفاد  ا مدة، مث رحي ٕا  

 ُػ ، ومات 1190وزار ا٢كضاُد ؤآدرك ا٢كضاخي، مث رحػ ٕا  دُيل وسىن  ا س ية " ابِن تت"و" تالُور"

.  ُػ  تح٘كة دُيل فدفن  ا1199ًس حػ خَون من حامدى الٓخرة س ية 

 

  

 

 

 

 

                                                 
 ؛ ِؼـُ 100/ 7 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 14/ 4 ؛ ٍٓه حٌيٍٍ فٟ أػ١خْ حٌمَْ حٌؼخٟٔ ػَ٘ 400/ 1ِؼـُ أػ٩َ ٗؼَحء حٌّيف حٌٕزٛٞ (  1)

 343/ 2 ؛ ٘ي٠ش حٌؼخٍف١ٓ 32/ 12حٌّئٌف١ٓ 

 ٌٍيوظٍٛ ح٠ِ١ٌي حٌَحٟٟ" حٌيٍحٓش"ٗؼَ حٌـ٘ظ١١ّ١ٓ    (2)

 779/ 6ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  3)
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 (اًلرن اًثاًر ؼرش  )  

 

محمد ٔآفٌدي اًحىري اًعقري
(1)

 ألس خاذ اًضِري وألمري آكطري محمد ٔآفٌدي اًعقري جن محمد ٔآفٌدي اًىدري جن :

كال اّكربيت . ؽيل جن ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم اًلر  اًحىري اًعدًلي، ص َ  ا٢كضاخي وهلِة أل اف مبُص

ثوضف اْكسُة اًًسُة ألدًة اًس َد محمد ٔآفٌدي اًحىري اًعدًلي ص َ  اًسجادة :  ُػ1237ا٢كخوشف س ية 

 ُػ ، وكد ثل٘ك تؾد واٗكٍ ا٢كيعحني وورث ؼيَ اًس َادثني، فسار فهيا 1208اًحىًرة وهلِة أل اف س ية 

سرية ا٢كَوك وهرث فرائد ا٢كاكرم من ٔآسالك اًسَوك، واكهت وفاثَ ًٍَك أكؾة َثمن ؼرش رتَػ اًثاِن، ودفن ؼيد 

. ٔآخدادٍ ِبوار اًضافؾي ، و٢كا مات ثويل جسادة آكالفة اًحىًرة اجن خاهل س َدي اًض َ  خََي ٔآفٌدي اًحىري 

 

ؼحد ٝك اًلالوي
(2)

 ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن اْكاج ٔآحامٍ ٝك اًلالوي ٔآو اًقالوي، اًلر  اًحىري اًعدًلي، :

ٔآحد ٔآفراد وكذَ ضف اًؾ١ك، هل ضف لك فن اًَد اًطو ، و٠ك ٍىن ضف ٔآرض اْكوض مثهل ضف زمٌَ، واكن ٕاذا ٔآفىت ضف 

ووكؾت تٌَُ وتني اًلُصي ظاحة اًيوازل، خماًفة ضف مسبٌٔك فلَِة، فقَحَ . مسبٌٔك، ثَلهتا اًياس ابًلدول

ومثهل . اًلُصي، فلِي هل ضف ذٛك، فلال مثيل هكثي من ؼيدٍ ٔآهواع ؽدًدة ذما ٌس خطاب، فِخياول من ٔآهيا صاء

وكد  ح . هكن ًُس ؼيدٍ ٕاَّل هوع واحد، ًؾين ٔآن اًلُصي فلَِ َّل فري، ؤآما ُو، فهل ضف لك فن ٔآؽَل مزنٌك

.  ُػ 1209ثوضف س ية . مٌغومة الاحرومِة

 

ٔآمحد جن ؽيل اًساموي
(3)

 اًلايض ٔآمحد جن ؽيل جن حسني جن ؽيل جن ٔآمحد اًساموي اًحىري اًعدًلي :

ٔآخذ ؼن اًلايض ؼحد اًلادر جن حسني اًضوًطر، ": مطَػ ألسفار تذهر ؽَامء ذمار"كال ظاحة . اًلر 

واًلايض ؽيل جن ٔآمحد اًضبين مبدًية ذمار، مث ُاحر ٕا  ظيؾاء فَحر  ا حنو ٔآرتؾة ؼرش س ية، ؤآخذ  ا 

ؼن اًلايض اًؾالمة ٔآمحد جن محمد كاطن، واًلايض ٕاسامؼَي جن  ىي اًعدًق، واًس َد ٔآمحد جن محمد جن احسق 

مث . وفريضم، وثو  اًلضاء تعيؾاء مدة، واكن ؽا٢كا هخهيا ٔآدًحا ٔآًرحا اكمي ا٢كروءة، نثري ا٢كطاًؾة حفاعة ٌَخارخي

ثو  اًلضاء ضف انحِة خدان من تالد ٍرمي، وضف وظاب وتالد حٌرش، وضف مدًية ذمار مث ضف ثؾز، وثوضف 

.  ُػ 1211حانام تخؾز ضف س ية 

 

اًس َد خََي اًحىري
(4)

 اًس َد خََي ٔآفٌدي اًحىري، هلِة أل اف وص َ  اًسجادة اًحىًرة وص َ  مضاخي :

اًطرق اًعوفِة ضف مُص، ُو ٔآخو اًض َ  ٔآمحد اًحىري اًعدًلي اٙكي اكن مذوًَا ؽَل اًسجادة، و٢كا مات 

ٔآخٍو ٠ك ًخوَّلُا اًس َد خََي اًحىري، تي ثوَّلُا اجن معَ اًس َد محمد ٔآفٌدي اًحىري مضافة ًيلاتة أل اف، 

فٌازع اًس َد خََي اًحىري ٕاجن معَ ؽَهيا، واكدسموا تُهتم اٙكي ابٔلزجىِة مضاطرة تُهنم، فَام ثوضف اًس َد محمد 

ٔآفٌدي اًحىري ثو  اًس َد معر مىرم ألس َوطي هلاتة أل اف، وثويل اًس َد خََي اًحىري مض َخة 

                                                 
 146-145/ 1ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ (  1)

 384/ 1 ؛  حٌي١ًٌ حٌٟ حٌّظْٛ حٌؼ١ٍّش 91/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١ (  2)

 153-152/ ١ٔ1ً ح١ٌَٛ ِٓ طَحؿُ ٍؿخي ح١ٌّٓ فٟ حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘   (3)

:  ِٛلغ حٌٜٛف١ش ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛ ٚ٘ٛ ٔم٩ ػٓ  ؛113-112/ 3حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش  ؛ 140ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش (  4)

ح١ٌٙجش : ػزي حٌل١ّي فّٟٙ حٌـّخي؛ حٌمخَ٘س: ف٠َي ػزي حٌَكّٓ ىٞ ٠ٛٔؾ؛ طخ٠ٍن حٌطَق حٌٜٛف١ش فٟ َِٜ فٟ حٌمَْ حٌظخٓغ ػَ٘؛ طَؿّش

 .1995َح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد؛  
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روب اًس َد معر مىرم ًحالد اًضام، 1793اًسجادة تداًة من ؽام   م ، وتؾد جمئ إَّلحذالل اًفرويس، ُو

ا ٕاًََ فَام اس خلرت اًؾامثهَة ؼزل اًس َد . ؼرف اًفروس َني ٔآن اًيلاتة اكهت ًحُت اًس َد خََي اًحىري فردُو

 م مت اكاٌك اًس َد خََي اًحىري 1801وضف ؽام . خََي اًحىري ؼن هلاتة أل اف وثوَّلُا اًس َد معر مىرم 

وضف خضم اًُصاؽات .  من هلاتة الا اف ومن اًسجادة اًحىًرة تلرار من اًوايل اًؾامثِن محمد ابصا خرسو

وألحداث اًيت حرت وكت الاحذالل اًفرويس ٢كُص، فلد حرت حوادث مؤسفة ٌَس َد خََي اًحىري، مهنا 

، وما ٔآص َػ ؼن ُوى اتًذَ  ذا ما حؾهل ًلذَِا ضف َناًة ألمر" ًزًة اًحىري"َنة اًؾوام ٗكاٍر . ًياتََون؛ ُو

ؼن ُذٍ اْكادَثت، ومّعا كاهل مؤريخ ثٜك  ( م1893/ ُػ1311ا٢كخوشف س ية )وكد َتدث ؽيل ابصا مدارك 

وَّل ٕاًخفات ٢كا كاهل اّكربيت؛ ذما َّل ًياسة  ف ُذا اًحُت اًؾايل ا٢كلدار، س امي : اْكلدة ؤآوهلم اّكربيت؛ فلال

ألحوال اّكاًرة ضف ٔآوكات اًفنت، اًيت َّل ًوكــ ًِا ؽَل كرار، وَّل ثؾ١ك ًِا حلِلة وَّل ًوظي ًِا ٕا  ٔآظي 

 ُػ ، وظَل ؽَََ مبسجد خدٍ ٔلمَ اًض َ  1223وثوضف اًس َد خََي اًحىري ضف ذي اْكجة س ية . حصَح

. مشس اٗكٍن اْكيفي، ودفن ؼيد ٔآسالفَ مبضِد اًسادة اًحىًرة ابًلرافة 

 

ؼحد اًحاس  اًلٌويج
(1)

 اًض َ  اًؾا٠ك اًىدري موَّلان ؼحد اًحاس  جن رس مت ؽيل جن ؽَل ٔآظقر اًعدًلي :

وٗك س ية . اًلٌويج ٔآحد اًؾَامء ا٢كضِورٍن، اكن من وسي اًض َ  ؼامد اٗكٍن اًىرماِن ظاحة اًفعول اًؾامدًة

ا، ذهٍر 1159  ُػ تلٌوج، ووضبٔ وكرٔآ ؽَل واٗكٍ وَّلزمَ مالزمة طوًٍك حىت جرز ضف اًفلَ وألظول واًؾرتَة وفرُي

ٕاهَ اكن ضف زماهَ ٔآس خاذ ألساثذة وص َ  : ظدًق جن اْكسن اًلٌويج ضف ٔآِبد اًؾَوم وضف اَتاف اًيحالء وكال

ا٢كضاخي جضد ٕاًََ اًرحال ضف طَة اًؾ١ك من تالد صاسؾة وثلعدٍ اًطَحة من لك جف معَق، اكن ضف اًفرائغ 

زتدة اًفرائغ، وهغم اًليٓل ضف  ح زالزَات اًحخاري، : آًٓة ابُرة، درس ؤآفاد ؤآًــ ؤآخاد، ومن مؤًفاثَ

واهخخاب اْكس يات ضف حرمجة ٔآحادًر دَّلئي آكريات، ؤآرتؾون حدًثًا زيائًَا، و حَ ا٢كسمى ابْكحي ا٢كخني ضف 

واكن زسًػ : كال.  ح ألرتؾني، وجعَة اًحَان ضف ٔآزسار اًلرآٓن، وصفاء اًضافِة، و ح هتذًة ا٢كيطق

ىرمَ ؽَامء وكذَ ٕاهرامًا خََاًل، اىهتىى  1223وثوضف س ية . اًىذاتة حِد آك ، ًؾغمَ ٔآُي ؼُصٍ ثؾغاميً تََقًا ٍو

. ُػ 

 

محمد ٔآتو اًسؾود اًحىري
(2)

 ص َ  اًسجادة اًحىًرة اًض َ  محمد ٔآتو اًسؾود جن اًض َ  محمد خالل جن اًض َ  :

محمد ٔآفٌدي ا٢كىىن تبئب ا٢كاكرم جن اًس َد ؼحد ا٢كيؾم جن اًس َد محمد ٔآيب اًرسور اًحىري اًعدًلي ا٢كُصي، 

 ُػ ، ؼيدما ؼزل اجن 1217تلِة اًسَــ اًعاُك، وخنحة آكَــ اًياحج، ثو  خالفة اًسجادة اًحىًرة ضف س ية 

معَ اًس َد خََي اًحىري، و٠ك حىن آكالفة ضف فرؼِم، تي اكهت ضف ٔآوَّلد اًض َ  ٔآمحد جن ؼحد ا٢كيؾم وآٓخرضم 

اًس َد خََي ا٢كذهور، فَام حرضت اٗكوٌك اًؾامثهَة ٕا  مُص واس خلر ضف وَّلٍهتا محمد ابصا خرسو، سؾى ضف 

ون هل ورمٍو ابًلداحئ، ومهنا ثداخهل ضف اًفروسُس وامزتاخَ  م، وؼًزٍو من هلاتة أل اف،  اًس َد خََي اًاكُر

ي موحود : وردت ٌَس َد معر مىرم، و٠ك ٍىذفوا تذٛك تي ذهروا ٔآهَ َّل ًعَح ٓكالفة اًحىًرة، فلال اًحاصا ُو

ضف ٔآوَّلدضم خالفَ، كاًوا هؾم وذهروا ا٢ك مج فظن ذهروٍ، ؤآهَ كد طؾن ضف اًسن ًوىٌَ فلري من ا٢كال، فلال 

اًحاصا اًفلر َّل ًيفي اًًسة، ؤآمر هل تفرس وزسج وؼحاءة وؾادة مرهو م، ًوخس اًخاج واًفرحِة واًفروة 
                                                 

 998/ 7ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ   (1)

 94/ 1ك١ٍش حٌزَ٘ فٟ طخ٠ٍن حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ (  2)
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، وسار  اًسمور خَؾة من اًحاصا، ؤآهؾم ؽَََ خبمسة ٔآهَاس، وحؾي هل مرثحًا مؾَومًا، فراج ٔآمٍر واص هتر ذهٍر

ثسرية حس ية ملروهة جك نامل، واكهت ثخحامك ٗكًَ ٔآرابب اًطرائق فِليض تُهنم تال مِي ٔلحد تي مبا ًغِر هل 

من اْكق واًعواب، و٠ك ٍزل ؽَل حاًخَ وطًرلذَ مػ خضوؽَ ًوني خاهحَ وحوكَ ؽَل هفسَ ٕا  ٔآن ضؾفت كواٍ 

ر ىزوهل ؼن خالفذَ ًوٗكٍ اًس َد محمد  وَّلزمَ ا٢كرض ؤآكؾدٍ ضف اًفراش، فؾيد ذٛك طَة سادات مضاخي ألُز

اًاكمي اًرص َد، فؾرضوا اًلعة ؽَل اًوايل حفوًِا ًوٗكٍ ا٢كركوم ضف حِاة واٗكٍ وطَحَ ٙكٛك، وثوضف ضف ٔآواخر 

ر ودفن ضف اًلرافة مبضِد ٔآسالفَ 1227صوال س ية  .  ُػ ، وظيل ؽَََ ضف ألُز

 

محمد خََي اًحىري
(1)

محمد خََي اًلر  اًحىري اًعدًلي، ؽا٠ك من ٔآؼَان دمضق، ثو  هلاتة أل اف فهيا  :

 . ُػ ومجػ هل مؾِا هلاتة تؾَحم1238ُػ ، و1222ُػ ، و1218ؽام  مرات زالث

  

محمد جن ظاُك حًروة اًساموي
(2)

 اًض َ  اًؾالمة اْكافظ ا٤كلق اًفِامة اًحارع أل٢كؾي محمد جن ظاُك جن ُادي :

وضبٔ . حىمي مياِن من جمهتدي اًًزدًة. اًساموي اًعيؾايئ، اًلر  اًحىري اًعدًلي، ا٢كؾروف ابجن حًروة

تعيؾاء ضف نيــ واٗكٍ ا٢كَلة حًروة، ؤآخذ ؼن اًس َد اْكافظ ؼحد ٝك جن محمد ألمري واس خجاز مٌَ، ؤآخذ 

وكد وضبٔ ضف اًؾلد اًثاِن من ا٢كائة اًثاًثة ؼرش من . ؼن فرٍي من ٔآاكجر ؽَامء ؼُصٍ حىت جرع ضف فٌون اًؾَوم

.  اًِبرة اًيحوًة، ٔآَّيم إَّلمام ا٢كيعور ؽيل جن ا٢كِدي اًؾحاس ضف ظيؾاء اٍظن

حفظ اًلرآٓن، وكرٔآ ضف ؽَوم اًلرآٓن، مث ٔآخذ ضف ثؾ١ك اًيتو واًُصف وا٢كؾاِن واًحَان ؤآظول اًفلَ، وكرٔآ ؽَل 

ا٢كضاخي ضف اًىذة ا٢كخداوٌك ًومئذ ضف ثٜك اًفٌون، ًوىٌَ ٠ك ًَخفت ٕاٍهيا جلكَخَ تي ٔآخذ طرفا مهنا تلَة ذيك 

وفطية حِدة، مث مال ٕا  ثؾ١ك ا٢كيطق وما ًخوظي تَ ٕاًََ من اًؾَوم اًؾلََة اْكوكَة، فربع ضف فٌوَنا اًرَّيضَة 

ومٌهتىى إَّل٢كام ضف .  ح جتًرد هعري اٗكٍن اًطويس: وهل. واًطحَؾَة وإَّلًَِة، وثفوق ضف اًفلَ ؤآظوهل واْكدًر

واًلول . وثوزًػ اًؾلال. وآَّٓيت اًعفات اًاليت هطق  ا اًىذاب اًؾغمي. واًقطمطم اًزخار. ٔآحادًر ألحاكم

وكد خترج ؽَل ًدٍ ؽدة من ألؽالم، مهنم اًلايض اًؾالمة ٔآمحد جن ؼحد ٝك اًضمدي . اًطَة واًؾمي اًعاُك

. وفرٍي

ر ؽَََ ظدر سَطان ؼُصٍ ؼحد ٝك جن ٔآمحد ا٢كَلة ا٢كِدي، فرُضب ابّكًرد ؤآودع ٕا  دار ألدب،  وكد ٔآـو

مث هفاٍ ؽَل حٍزرة هكران، وتؾد ذٛك ٔآرحػ ٕا  تيدر اْكدًدة، وفهيا ُُضتت ؼيلَ تبٔمر من ا٢كِدي، ؼن فذوى 

ثين ؽَل َتلِلَ  من تؾغ ؽَامء وكذَ، واًياس من ٔآُي ظيؾاء ضف حاهل ضف طرضف هلِغ، فدؾضِم ًدض َػ فَِ ًو

. ضف اًؾَوم، ؤآهَ اكمي إَّلميان حصَح اًؾلِدة، وما محي من محي ؽَََ فري اْكسد اٙكي ما خال مٌَ حسد

.  وتؾضِم وسة ٕاًََ رٔآي اًفالسفة واًخحامي ؽَل ٔآفاضي اًعحاتة وؽَل محٍك اًرشع ا٤كمدي من ٔآُي زماهَ

اق روحَ 1825/  ُػ 1241واكن حخسَ ابْكدًدة ًوم ضف ؽا  ا٤كرم س ية   م، مث امر ترضب ؼيلَ واُز

. ابًس َــ، وظَة مدة، ؤآىزل وكرب ضف تيدر اْكدًدة، وكرٍب مضِور مزور

                                                 
رلٛع ١ِيح١ٔش ٚ حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش ٌؼٍٟ رخٗخ ِزخٍن  ٚوظخد ػّيس حٌظلم١ك فٟ ر٘خثَ  )ِٓ رلٛع ٌٍٕٔخرش أ٠ّٓ ُغَٚص حٌل١ٕٟٔ (  1)

 ( ٘ـ 1287ر١ض حي حٌٜي٠ك ٤رٟ حٌّىخٍَ حٌٜي٠مٟ ١زغ ٕٓش 

ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد  ؛ 163/ 6 ؛ ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 279-274/ ١ٔ2ً ح١ٌَٛ ِٓ طَحؿُ ٍؿخي ح١ٌّٓ فٟ حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘   (2)

ِٕظٙٝ ح٦ٌّخَ رؤكخى٠غ :  ؛ ِوط89١ٛ/ 10ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ  ؛ 1594-1593حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ 

آ٠خص حٌٜفخص ح٩ٌطٟ ٔطك رٙخ حٌىظخد حٌؼظ١ُ؛ ٍلُ :  ؛ ِوط81١ٛ/ 77فَّٙ ِوط١ٛخص – ؛ هِحٔش حٌظَحع 78124ح٤كىخَ؛ ٍلُ 

 122/ 77فَّٙ ِوط١ٛخص – ؛ هِحٔش حٌظَحع 78168
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ا٢كفيت ٕاًِىي خبش اًاكهدَُوي
(1)

اًض َ  اًفاضي ا٢كفيت اًؾالمة ٕاًِىي خبش جن ص َ  إَّلسالم جن كطة اٗكٍن : 

جن ؼحد اًلادر اًحىري اًعدًلي اًاكهدَُوي اْكيفي، ٔآحد اًؾَامء ا٢كربزٍن ضف ا٢كؾارف إَّلًَِة، ٍرحػ وس حَ ٕا  

 ُػ تلًرة 1162إَّلمام خفر اٗكٍن اًرازي، مث ٕا  س َدان إَّلمام ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وٗك س ية 

ؽَل مسرية ست وزالزني مِاًل من دُيل، ووضبٔ ضف رمد خدٍ ٔلمَ اًض َ  محمد ا٢كدرس اًاكهدَُوي، " اكهدُهل"

وكرٔآ اًرسائي ا٥كخُصة ؽَل واٗكٍ، وثؾ١ك آك  واْكساب مٌَ، مث سافر ٕا  دُيل، وكرٔآ اًؾ١ك ؽَل اًض َ  ؼحد 

اًؾٍزز جن ويل ٝك اًؾمري اٗكَُوي، وَّلزمَ مدة وابًؾَ، ؤآخذ اًطة ؼن واٗكٍ وخدٍ، مث اس خلدمَ هواب 

وويل إَّلفذاء "  وابل"ضاتطَ خان ووَّلٍ إَّلفذاء، فاس خلي تَ زمااًن، و٢كا ثوضف ضاتطَ خان ا٢كذهور رحي ٕا  

و   ا، فاس خلام ؽَََ مدة مث رحػ ٕا  ت٘كثَ، ؤآخذ اًطًرلة اًلادًرة ؼن ٔآخَِ اْكاج نامل اٗكٍن اًاكهدَُوي، ُو

ٔآخذ ؼن اًض َ  ؼحد اًؾدل ؼن اًض َ  زتري جن ٔآيب اًؾالء اًرسُيدي، واص خقي ؽَََ ابٔلذاكر وألصقال زمااًن، 

ا٢كَِامت ألمحدًة ضف : مث ٔآخذ اًطًرلة اًيلضخٌدًة ؼن اًس َد إَّلمام ٔآمحد جن ؼرفان اًضَِد اًرًبَوي، وظيـّـ

 . ُػ جاكهدُهل1245ثوضف ًوم ألحد ٖكس ؼرشة تلني من حامدي الٓخرة س ية . ٔآذاكر اًطًرلة ؤآصقاًِا

 

ٔآتو اْكسن اًسامن
(2)

 اًض َ  ٔآتو اْكسن اًسامن جن اًض َ  ؼحد اًىرمي جن محمد جن ؼحد اًىرمي اًسامن اًلر  :

اًحىري اًعدًلي، وٗك ضف ٔآوائي اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري مبدًية رسول ٝك، واكن مٌفردًا ؼن ٔآكراهَ ضف 

. اْكدًلة ا٢كسامة ابًؾََا ِبذع كرابن، اص اُا خدٍ

، مث حفظ اًلرآٓن وثؾ١ك اًؾ١ك اًيافػ، وَّل زال ؽانفًا ابب ا٢كعطفى ظَل ٝك  ووضبٔ ؽَل ٔآحسن حال من ظقٍر

. ؽَََ وس١ك حىت وظي ا٢كدًية اًس َد حدَة جن اًس َد ٕامام، فرُسّ تَ اًض َ  فاًة اًرسور، مث سافر تؾد ذٛك

وكد خاء ابٔلسَوب اًؾبَة ضف . واكن نثريًا ً دد ؽَل اًض َ  مٌعور اًحدٍري، فٕاهَ رآٍٓ ؼّغمَ وكدي ًدٍ

ثوضف اب٢كدًية ا٢كيورة ًوم ألحد َّلزيني وؼرشٍن . طًرق ٝك، وحلكم ابًؾَوم وا٢كؾارف، ؤآذؼن هل لك ؽا٠ك وؽارف

ورَثٍ فضالء .  ُػ ، ودفن ابًحلِػ جتاٍ ألزواج اًطاُرات1258مضني من صِر ذي اًلؾدة اْكرام س ية 

. ا٢كدًية، مهنم اًفاضي ألدًة اًض َ  معر ٔآفٌدي اًربي ا٢كدِن

وٗكٍ اًفاضي اًض َ  محمد، فلام ؽَل َنج ٔآتََ، ومات ظقري اًسن دون : ؤآؼلة اًض َ  ٔآيب اْكسن اًسامن

اًثالزني، واكن كد خَــ ٔآتََ وكام ابًوعَفة وحرتَة إَّلخوان، مث سافر ٕا  الٓس خاهة، ورحػ ٕا  مىة مث ٕا  

محمد "ؤآؼلة اًض َ  محمد جن ٔآيب اْكسن اًسامن وٗكاّ مّساٍ . ا٢كدًية، ومات  ا ومعٍر ٠ك ًخجاوز اًثالزني

، اكن حَو اًؾحارة، ضف فاًة من اٌَطافة واًيحاُة، وٗك مبىة ضف ـَاب واٗكٍ، وسىن ا٢كدًية ا٢كيورة، ًوزم "حسن

طًرق آآبئَ ضف دار اًعدًق الٔنرب تلرب ابب اّكرب، واكن ًلوم توعائــ ألوراد وألذاكر، واكن مؾازصًا 

اب اٗكَُوي  . واًخلى تَ مراراً  ( م1936/  ُػ 1355: ا٢كخوشف)ٌَض َ  اًًساتة ؼحد اًس خار جن ؼحد اًُو

 

ٔآتو ًزد اّكضدظي
(3)

، ضف "ٕاميي ٔآوضدمي"اّكضدظي تلًرة " فذحا" وٗك ٔآتو ًزد ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن محمد :

 م ، ؤآمَ  ًفة من آٓل س َدي ؼحد اّكحار، واكن ذٛك ًٍَك 1771/  ُػ 1185مٌخعــ حامدى اًثاهَة ؽام 

                                                 
 921/ 7ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

 2022-2020ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ   (2)

 158/ 6ٌٍيوظٍٛ ح٠ِ١ٌي حٌَحٟٟ  ؛ حٌّؼٔٛي " حٌيٍحٓش"ٗؼَ حٌـ٘ظ١١ّ١ٓ   (3)
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ٔآن ذُة ٔلداء فًرضة – واٗكٍ – وهجَ واٗكٍ ٕا  مؤدتَ ٢كا تَؿ سن اٗكراسة و٠ك ًَحر . ألرتؾاء نام كِدٍ واٗكٍ

 ُػ ودفن ضف مدرسة ٔآتََ، وظَل ؽَََ ٔآنرث من 1269 رمضان 7ثوضف ًٍَك أكؾة . اْكج زفات ؼيد ؼودثَ 

.  رخي، وفضائهل نثرية، رمحَ ٝك500

 

ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن اّكضدظي
(1)

 اًؾالمة ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك اّكضدظي اًحىري :

 ُػ، وخترج من فاس، ؤآخذ من واٗكٍ، حىت صدا ضف ا٢كدرسة اّكضدظَة، فرحػ 1217اًعدًلي، وٗك ؽام 

اء ؼرشٍن س ية، خفّرج نثرًيني، ًوؾهل سؾد جىرثة  ؤآكدي ؽَل اًخدٌرس انئحا ؼن واٗكٍ ضف ثٜك ا٢كدرسة، ُز

 ُػ ، وتؾد ٔآن كىض 1270جح س ية . اًخخرجي ٔآنرث من واٗكٍ، وكىض وافىت مػ ورع صدًد، وطمة وؼزوف

 ُػ ، ودفٌَ ُياك ثَمَذٍ اًفلَِ محمد 1271فًرضخَ اس١ك اًروح ضف حمطة تني اْكرمني جسمى س حؾة ٔآابر س ية 

. اًخَوكريت

 

محمد جن محمد ٔآيب اًسؾود اًحىري
(2)

 ألس خاذ اّكََي ذو ا٣كد ألزَي، اًس َد محمد اًحىري، اجن اًس َد محمد ٔآيب :

اًسؾود جن محمد جن ؼحد ا٢كيؾم جن اًس َد محمد اًحىري، ص َ  اًسجادة اًحىًرة، وهلِة أل اف مبُص ا٤كمَة، 

ؤآوكــ  خمي من ٔآؼامل .  ُػ ظحَحة ا٢كوٗك اًيحوي اًرشًــ1231 ُػ، واًيلاتة س ية 1227ثو  آكالفة س ية 

اًلََوتَة ٔآطَااًن ؽَل ذًرخَ، وؽَل ٔآهواع خرًية، وكد ًلي ا٢كضاخي اًؾغام وثَلى ؼهنم، وتلي ضف ؼز واح ام ٕا  

.  ُػ 1271ٔآن ثوضف ضف ساتػ ؼرش رحة س ية 

 

حميغ ابب جن ٔآؼحَد اٗكمياِن
(3)

 وٗك حميغ ابب جن ٔآمحد جن اًحخاري جن توي جن ًؾلوب جن ا٥كخار جن ابرك :

ًهتىي وس حَ ٕا  رميغ ٔآمقر ٔآحد اٖكسة اٙكٍن 1771/  ُػ1185ٝك جن ًؾلوب ٝك جن دميان س ية   م ،ًو

رثفػ وس حَ ضف ٔآنرث اًضبرات ٕا  ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك  ٔآسسوا اًرابط اًضمضوسم، ٍو

تًت ا٥كخار جن ا٤كبوب جن اًطاًة ٔآحود؛ عاُرة اًعالح نثرية اًرب مض هترة " اتهُت"واٗكثَ . ؼهنام

. اب٢كاكصفات واًرباكت

وضبٔ ًداميً ؤآعِر مدىرًا ؼعامِخَ ضف َتعَي اًؾَوم وا٢كؾارف فساؽدٍ ضف ذٛك ذاكء وكاد وحافغة كوًة، ٔآخذ 

اًيتو ؼن محمد جن اًخاٍ ؤآ٢كني جن ا٢كايح، ودرس اًخعوف ؽَل ًد س َدي موًود فال اًَؾلويب، واًفلَ ؽَل ًد 

. خاهل حامد وٗك ا٥كخار وٗك اًطاًة ٔآحود

تؾد دراسة اًؾالمة حميغ ابب ؽاد فبٔسس حمغرثَ اًضِرية حِر دّرس زالث ٔآحِال من اًؾَامء مدة س حؾني 

ؤآمحد جن اًؾاكي  ( م1805/ ُػ1220ا٢كخوشف )ا٥كخار وٗك توهَ اّكيًك : س ية، ومن ٔآجرز اًؾَامء اٙكٍن ؽازصوٍ

. ( م1737/  ُػ1150ا٢كخوشف)وحرمة جن ؼحد اّكََي اًؾَوي  ( م1828/  ُػ1242ا٢كخوشف )اٗكمياِن 

اؼخرٍب ا٥كخار جن . اىهتت ٕا  اًض َ  حميغ اًرَّيسة ضف اًلضاء، هعحَ ٙكٛك ٔآُي اْكي واًؾلد من اًزواَّي وفريضم

مَِود يخ جمهتدا ٔآؼغم تي جمدد اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري ضف تالدٍ؛ ٢كا رآٓى فَِ من جروز اًفلَ ا٢كرثفػ ؼن 

                                                 
 107/ 1ٍؿخ٨ص حٌؼٍُ حٌؼَرٟ فٟ ّٓٛ (  1)

 1823ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ   (2)

 –حًٌٌٍٍّس ح١ٌَٛ : ػزي هللا ١ِخٍس؛ رّٛحلغ حٌىظ١َٔٚش/  ؛ طَؿّش ٌّلٕٞ رخد ٌٍىخطذ238-236/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١   (3)

 .ٚحى حٌٕخلش ح١ٌَٛ
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ؼَون إَّلظاتة ضف مٌاكة : "ونذٛك ٔآًـّـ ا٥كخار جن مَِود نخااًب ؼيَ مّساٍ. اًخلََد ٕا  درخة إَّلخذَار واً حِح

. (اًض َ  حميغ ابب

اكن رمحَ ٝك من ٔآحفظ اًياس، ما اس خودع كَحَ صُئًا فًس ََ، كوًَّي ضف اْكجة وا٢كياعرة، رحي ٕا  مدرس خَ 

ؾخرب حميغ ابب ٔآحد ٔآاكجر ؽَامء ص يلِ ؛ ؤآنرثضم ورشًا ًؾَوم ا٢كيلول . ٔآُي ا٢كرشق وا٢كقرب طَحًا ٌَؾ١ك ًو

مُرس اّكََي ؽَل خمخُص خََي؛ س١ك ألظول : ومن مؤًفاثَ. وا٢كؾلول، فلًِا، ؤآظوًَّل، وحنوًا، وتالفة، ومٌطلاً 

ٕا  هَي ألظول؛ مفواتت اًحَػ اًفاسد؛ اًفذاوى اًىربى واًوسطى واًعقرى؛ جسدًد اًيغر  ح خمخُص 

.  م 1860/  ُػ 1277وثوضف اًض َ  حميغ س ية . اًس يويس؛ وفريضم من ا٢كؤًفات واًرسائي

و ؼلدُا اًوس َ ، اًحدر ا٢كيري، : ٔآهَ" اًوس َ  ضف حرامج ٔآدابء ص يلِ "خاء ؼيَ ضف  ؽالمة ص يلِ ، ُو

َثَ اًِامػ، مشر ؼن ساؽد خدٍ، ؤآدرك اًؾَوم تفِمَ وندٍ، ُو مدٍر . واًؾالمة اًيتٍرر س َــ ٝك اًلاطػ، ـو

: ، وهل كعائد مدح، مهنا"هغم أكوع ا٤كفوعة ؼن اًؾرب"هل ضف اًيتو ٔآهغام نثرية، ومهنا . ؼُصٍ، وؽ١ك مُصٍ

وَّل حرؽَ ٕاَّل الك طَة ا٢كرؽا .. دع ا٢كدح ٌسؾى ضف مسارحَ ٍرؼى 

 

سالمة ٝك اًحداًوِن
(1)

 سالمة ٝك جن جرنة ٝك اًحداًوِن مث اًاكهفوري، اًحىري اًعدًلي، من ذًرة ؼحد :

اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام، فاضي حملق ؼغمي اًفضي، مج ا٢كياكة،  خج تَ، خامػ تني ٔآهواع 

، وكرٔآ اًيتو واًُصف ؽَل "تحداًون"اًؾَوم مؾلوًِا ومٌلوًِا، واكن فلهيا ظوفِا صاؼرا واؼغا، وٗك ووضبٔ 

اًض َ  ٔآيب ا٢كؾايل اجن ؼحد اًقين اًؾامثِن، وتؾغ رسائي ا٢كيطق واْكوكة ؽَل موَّلان ويل ٝك ثَمَذ اًض َ  

ابب ٝك اّكوهحوري، مث َّلزم اًس َد جمد اٗكٍن اًضاصمِاهحوري تح٘كة جًريل وكرٔآ ؽَََ سا ر اًىذة اٗكرس َة، مث 

واس خفاض ؼن اًض َ  رفِػ اٗكٍن وظيٍو اًىدري ؼحد اًؾٍزز جن ويل ٝك اٗكَُوي، " دُيل"سافر ٕا  

ضف " رموز اًؾاصلني: "وحعَت هل إَّلخازة من كدي اًض َ  ؼحد اًؾٍزز اٗكَُوي ا٢كس يد، هل ثبًَٓــ، مهنا

ثوضف س ية . وذٛك ضف اّكدل مػ اًروافغ، وهل دًوان صؾر" اًربق آكاطــ"و " مؾرنة الٓراء"اًخعوف، و

.  ُػ 1281

 

فالم هيب اٗكَُوي
(2)

 فالم هيب جن محمد خدا َّير جن ؼغمي حسني َّير جن ٔآمحد َّير اًحىري اًعدًلي، اٗكَُوي :

و مع اًض َ  اًؾالمة اًًساتة ؼحد اًس خار اٗكَُوي . ألظي، ا٢كِاحر ا٢كًك، ُو

وٗك اًض َ  فالم هيب تح٘كٍ دُيل ضف ٔآول اًلرن اًثاًر ؼرش اًِبري، وكرٔآ اًلرآٓن اًؾغمي وحودٍ، وكرٔآ نخحًا 

 ُػ، جفاء ٕا  مىة 1245فارس َة نثرية وجرع فهيا، وخاًس ٔآفاضي وكذَ وؼغامهئا ٕا  ٔآن ثوضف واٗكٍ  ا س ية 

وخاور  ا، وَّلزم ألفاضي اٗكَُوًة اٙكٍن اكهوا وردوا مىة ًإلسدِطان  ا، اكًض َ  محمد ٕاحساق اٗكَُوي 

ؤآخَِ اًض َ  ًؾلوب، واكن مؾازصًا هلام س يًا، وثبُٔي مبىة، واص ى ٔآماهن وحؾَِا وكفًا، وتلي مبىة مؾززًا حىت 

.  ُػ 1284وفاثَ س ية 

 

                                                 
 ؛ ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ 983/ 7 ؛ ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّخّٓغ ٚحٌٕٛحظَ 711/ 1أرـي حٌؼٍَٛ (  1)

 613-612ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ 

 1275-1274ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ (  2)
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س َدي َحّدو اًِيدِفي
(1)

اًفلَِ ألس خاذ اًؾالمة ٔآتو اًؾحاس س َدي ٔآمحد، ا٢كدؼو َحّدو جن معر جن ؼحد اًؾٍزز : 

ً . جن معر ا٢كرات  . اًعدًلي وس حًا، أكؾاوي اًِيدِفي دارًا ومًضبٔ

اكن فلهيًا ٔآس خاذًا، ؽارفًا ابًلراءات اًؾرش وتقرٍي من اًؾَوم، اكن سىٌاٍ ٔآوَّل مبدرسة اًرشاطني، مث اهخلي مهنا 

دّرس ٕا  ٔآن ثوضف ًوم ألحد اًخاسػ من صِر ا٤كرم  ٌَعفاٍرن، مث مهنا ٕا  ا٢كدرسة ا٢كعحاحِة، واكن ًفيت  ا ًو

.  ُػ ابًوابء، ودفن تَوم1285َس ية 

 

يت حمسن اًُ 
(2)

يت اًفًرين، ظاحة اًَاهػ اّكين ضف  اًض َ  اًؾا٠ك ا٤كدث حمسن جن  ىي اًخظي اًحىري:  اًُ 

ت، ؤآخذ ؼن اكن. ٔآساهَد اًض َ  ؼحد اًقين اًعدر رهن  من هحار اًؾَامء، وٗك ووضبٔ تحورهََ ت٘كة من ٔآرض حُر

يت مث اًرشًــ ؼحداًقين ا٢كفيت اًسارِن وؽَل حواد اًسَِيت، مث اًض َ  محمد سؾَد جن  اٗكٍن اًلر  اًُ 

اًض َ  سالمة ٝك  ؽيل اًؾغمي آآبدي، ٔآخذ ؼن ُؤَّلء اًيتو واًؾرتَة، مث سافر ٕا  اكهحور وَّلزم واؼظ

نخاب اًحخاري ومن فرٍي سامؽًا ًُس اب٢كيخغم،  اًعدًلي اًحداًوِن، وحصحَ حنو س يدني ومسػ ؽَََ من ٔآوائي

ا٢كفيت  َّلزم اًؾالمة فضي حق جن فضي ٕامام آكري آآبدي، وكرٔآ ؽَََ، مث كرٔآ ؽَل واهخفػ تَ ضف ٔآهواع اًؾَوم، مث

واًزَّيرة، فسافر ٕا  اْكرمني اًرشًفني، ؤآخذ  واخد ؽيل جن ٕاجراُمي جن معر اًحياريس، مث من ٝك ؽَََ ابْكج

 وهل نخاب مفِد ضف ألساهَد. ٔآيب سؾَد اًؾمري اٗكَُوي اب٢كدًية ا٢كيورة ؼن اًض َ  ا٤كدث ؼحد اًقين اجن

ألرتؾاء َّٕلحدى ؼرشة ًٍَك  ا٢كسمى ابًَاهػ اّكين ضف ٔآساهَد اًض َ  ؼحد اًقين، فرغ من ثعيَفَ ؼض َة ًوم

 . ُػ 1280تلِت من رحة س ية 

 

ؼحد اًسالم حاج خامػ
(3)

ًض َ  ؼحد اًسالم حاج خامػ، ص َ  مضاخي ُرخُسا ا:
(4)

: ، ُو اًحىري شف اًًسة

فِو اًض َ  ؼحد . فِو من كدٍَك اًض َخال اًحىًرة ابًلرن ألفًرلي، اًلادري شف ا٢كرشب، اًضافؾي شف ا٢كذُة

اًسالم ُو جن اْكاج خامػ جن اْكاج ؽيل جن اْكاج ٔآمحد جن اًض َ  ؼحد اًرمحن جن اًض َ  محد ٝك جن اًض َ  

س ح  اًض َ  ًوســ الٔهوان ؤآظقر خَفائَ شف "جن اًض َ  ؼحدٝك كطة " ٔآمحد ظومال"محمد جن اًض َ  

". ٔآابدر"جن اًض َ  معر اًحىري ا٢كَلة تػ " اًسن

اكهت مزًنخَ تني اًؾَامء موضػ اًس يام، واكن ص َخا ٌَمضاخي، اس ختق ا٢كلؾد اًفخام ؼيد لك حمفي وملام، 

اس متد من حبار فضائهل اًضموس من اًرخال، فلد جترؼوا من َنهل ابزدحام، واكذخس من هورٍ الأكجر 

ا، وؽَل ًدٍ ثسلت ٔآـعاَنا ” اًطًرلة اًلادًرة“اًؾغام، اكن مَجبٔ لك فلري، واكن ٔآس خاذ  شف ُرخُسا وفرُي

رمح اًعقري، وَّل ٍرد سائال ٔآاتٍ، واكن صدًد آكض َة جماب اٗكؼوة  ورخست ٔآظوًِا، واكن حَامي ًوكر اًىدري ٍو

س ية ” حىباك“وٗك اًض َ  ؼحد اًسالم  شف مدًية  .نثري اًعمت، ظفوحا مسوحا، واكهت هل هرامات ابُرة

 وؼيدما حرؼرع ومنا، ٔآخذ اًفلَ وؽ١ك . ُػ ، ووضبٔ شف جحر واٗكٍ ريض ٝك ؼيَ، وكرٔآ ؽَََ اًلرآٓن ا٣كَد1254

، ؤآخذ ؽ١ك ألظول وفٌون ص ىت من اًؾا٠ك اًِرري، وتذل  ألدب ؼن ٔآتََ اًفاضي اْكاج خامػ ا٢كعلػ وفرٍي

                                                 
 482حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ أٚحثً ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء   (1)

 1079/ 7  ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ(  2)

ح٠ٌٛء ح٩ٌِغ فٝ  ): ٚ٘ٛ ٔم٩ ػٓ وظخد . حٌِٜٛخي – ٗزىش حٌ٘خ٘ي ح٦هزخ٠ٍش : ِمخي ٌـ كٔٓ حٌزَٜٞ ؛ ِٓ حٌّٛلغ ح٦ٌىظَٟٚٔ (  3)

 ( . طَؿّش ح١ٌ٘ن ػزي ح٩ٌَٔ كخؽ ؿخِغ

 (٠ٚى١زي٠خ)ِٓ ِٛلغ . ِمي١٘٠ٛ حٌؼخّٛش  ٟ٘ ِي٠ٕش طمغ فٟ ّٗخي حٌِٜٛخي ٚطؼي وؼخٟٔ أوزَ حٌّيْ حٌِٜٛخ١ٌش رؼي :َ٘ؿ١ٔخ(  4)

 .ح٨ٌىظَٟٚٔ 
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اًض َ  ؼحد اًسالم هجدٍ شف َتعَي ؽ١ك اًرشع اًرشًــ، ففاق ٔآُي زماهَ فاس خفاد ؤآفاد  ا، واس متر ؽَل 

ذٛك ٕا  ٔآن اًخلى ابًؾارف ألجمد اًض َ  ؼحد اًرمحن اًًزَؾي، زفن مث ٔآهة ؽَََ وثبٔدب تبٓداتَ، ؤآخذ ؼيَ 

، وعِرت ؽَََ ٔآمارات اًيجاح، ف١ك ًربح من ذٛك ٕا  ٔآن ٔآًخسَ  إَّلخازة اًلادًرة حىت ارثوى من فِغ حباٍر

 .اًض َ  آكركة اًعوفِة اًرشًفة، مث ٔآخاز هل ٔآن ًًرش اًطًرلة اًلادًرة شف لك اًح٘كان، وحؾهل خََفذَ شف حِاثَ

 اًض َ  :وثخَمذ ؽيل ًدًَ خَق نثري من ٔآؼَان ٔآُي اًطًرلة، ؤآرابب اًختلِق، واكن كدوة ًطاًيب اًؾ١ك ومهنم

ًوســ حبر، ظاحة اًخبًَٓــ أكة واًلعائد اٗكًًِة، واًض َ  محمود جن مؾ١ك اًحىري، واًض َ  ؼحداًرزاق 

اٗكىلكي كايض اًلضاة، واًض َ  اْكاج حسن جن اًض َ  ؼحداًرمحن اًؾلِيل، واًض َ  ؼحداًلادر اًحىري، 

 .واًض َ  ؽيل جن اًض َ  اًِرري، واًض َ  محمد جن اًض َ  خامػ، وفريضم 

 

ؽيل ٔآفٌدي اًحىري
(1)

و واٗك :  حرضة ألس خاذ اّكََي ظاحة ا٣كد ألزَي اًس َد ؽيل ٔآفٌدي اًحىري، ُو

 ُػ، وحرىب ضف جحر ٔآتََ، وحرض دروس اًؾ١ك 1222وٗك اًس َد ؽيل اًحىري س ية . اًس َد محمد ثوفِق اًحىري

ثل٘ك هلاتة اًسادة أل اف ضف . ٌَخَلي ؼن هجاتذة مضاخي ؼُصٍ؛ اكًحَبوري، واٗكمهنوري، واًض َ  اًسلاء

 ُػ، تؾد وفاة واٗكٍ اًس َد محمد ٔآفٌدي جن اًس َد محمد ٔآيب اًسؾود 1271آكامس واًؾرشٍن من رحة س ية 

 ُػ تؾد ٔآن عِر تؾلة رخهل أل ر 1297ٔآفٌدي، واكهت وفاثَ ًٍَك أكؾة اًساتػ ؼرش من  ذي اًلؾدة س ية 

ا٢كؾروف فهيم، وذٛك ٔآن ُذٍ اًسالٌك مىت حان حني ٔآحدضم عِر تؾلة رخهل ما ٌض حَ ٔآ ر اٌ٘كفة ورازة ؼن 

ذا ٔآمر حملق ؼيدضم، َثتت تُهنم ابًخواحر، حىت اًسل  اًخام آكَلة ٕاذا  خّدضم اًعّدًق ٢كا ٗكغ ضف اًقار، ُو

اهفعي مِخًا، ومببرد عِور ُذا أل ر ؽَل ا٢كًرغ مهنم ًلػ اًَبٔس من حِاثَ، فعار ذٛك دًَاًل ٗكهيم ؽَل َتلق 

. وسة من ًغِر تَ ذٛك أل ر ؼيد موثَ

ام اًس َدة ؽائضة ثوفِت : اًس َد ؼحد اًحاطف، واًس َد محمد ثوفِق، وتًذًا امسِا: وكد ٔآؼلة وٗكٍن جنَحني، ُو

. اًس َد ؼحد اًىرمي، واًس َد ؽيل:  ُػ، ؤآجنحت وٗكٍن، ُام1302س ية 

 

ا٢كًيش حامل اٗكٍن اٗكَُوي
(2)

 اًض َ  اًعاُك حامل اٗكٍن جن وحِد اٗكٍن جن حمي اٗكٍن جن حسام اٗكٍن :

اًحىري اًعدًلي اًىواتهوي اٗكَُوي، حرحامن اْكدًر واًلرآٓن وحس ية من حس يات اًزمان، اكن من وسي 

ؽَل زالزني مِاًل من دُيل " جىواتهَ"اًفلَِ ا٢كضِور اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وٗك 

 ُػ ووضبٔ  ا، مث سافر ٕا  دُيل، وكرٔآ اًؾ١ك ؽَل موَّلان ذمَوك اًؾيل اًياهوثوي، واًض َ  ًؾلوب جن 1217س ية 

ٔآفضي اٗكَُوي س ح  اًض َ  ؼحد اًؾٍزز، وظيٍو اًىدري ٕاحساق جن ٔآفضي، واكن حَاميً حوادًا مذواضؾًا نثري 

اًؾحادة وآكري واْكظ، ذا ظدق وٕاخالص وثوخَ وؼرفان، ٠ك ٍزل مض خقاًل تخدٌرس اًلرآٓن وألمر اب٢كؾروف 

واٍهنىي ؼن ا٢كيىر وحرتَة ألًخام واًضؾفاء، وحزوجي ألَّيزم، وجتِزي اًحيات، وٕاصاؽة اًس ية، وورش اًلرآٓن، ًخَو 

لسمِا ؽَل مس ختلهيا بٔخذ ا٢كعاحــ تبًٔوف من اًيلود، ًو درس، ًو . ًو

ٔآهَ ٔآمر تطحػ اًخفسري اًرحامِن ضف ٔآرتػ جم٘كات ٌَض َ  ؽيل جن ٔآمحد ا٢كِامئمي وجحة ٝك اًحاًقة : ومن آَٓثٍر اًحاكِة

وٕازاٌك آكفاء الكُام ٌَض َ  ويل ٝك جن ؼحد اًرحمي اٗكَُوي، ونخحًا ٔآخرى تيفلذَ ضف مُص اًلاُرة واًِيد، 

ٕاهَ زصف ماًَّل خطريًا ؽَل ثعيَــ ثفسري اًلرآٓن ضف اٌَقة اً هَة، وثفسري : وكسمِا ؽَل مس ختلهيا، ومن آَٓثٍر
                                                 

 887-886ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ   (1)

 946/ 7ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  2)
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مات س ية . ضف اٌَقة ألفقاهَة مث ٔآمر تطحؾِام ؽَل هفلذَ مث ورشُام ضف حرهس خان ؤآفقاوس خان واًحالد اًرومِة

.  ُػ، نام ضف روز روصن1299

 

ؼحد اًلِوم اًسدُوري
(1)

 اًض َ  اًؾالمة اًاكمي ا٢كس يد اًفِامة، اًفاضي ا٢كؾمتد موَّلان ؼحد اًلِوم جن اًض َ  :

ؼحد اْكي اٗكَُوي، اًقازي ا٣كاُد جن ُحة ٝك جن محمد هور اٗكٍن جن مؾني اٗكٍن ا٢كؾروف ثضاٍ ٔآجحريي جن 

ٔآيب سؾَد جن ؽيل محمد جن محمد فاضي جن ؼحد اًرمحن جن فًرد جن محمود جن ا٢كال ًوســ اًسدُوري وطيا 

ومدفٌا، جن ؽ١ك اٗكٍن جن جنم اٗكٍن جن ظدر اٗكٍن جن محَد اٗكٍن جن هعري اٗكٍن جن ًؾلوب جن ًوســ جن 

. ٔآمحد جن ٔآيب اًيرض جن خَــ جن ٔآمحد جن صؾَة جن ؼحد ٝك جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

اًعدًلي وس حا، اًسدُوري مث اًفَيت موطيا، اًحدُاهوي موٗكا، اْكيفي مذُحا، ا٣كددي طًرلة، وٗك س ية 

و ظقري، ورحي 1231  ُػ تلًرة دُاهة ابًلرب من فَت، و ا وضبٔ، وثوضف ٔآتٍو فازَّي جماُدا ضف اًحيجاب ُو

وكد ٔآؼلة .  ُػ 1299وثوضف تح٘كٍ دُاهة ، س ية . وجح مرارا، ؤآخذ ٕاخازة من ؽدد من اًؾَامء. ايل دُيل

. اًض َ  ًوســ، اًض َ  ٕاجراُمي وكد ثوضف تؾد واٗكٍ : رخَني وضم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 892-891حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ أٚحثً ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء (  1)
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 (اًلرن اًراتػ ؼرش  )  

 

فوزي ابصا اًحىري
(1)

اًوهجاء   فوزي ابصا جن ؼطا ٝك ابصا جن ٔآسؾد اًلر  اًحىري اًعدًلي، من هحار:

اكن من هحار ٔآراكن اًثورة اًؾرتَة  .مدارسِا وٗك ضف دمضق ودرس ضف. وا٢كياضَني اًوطيَني، ووٍزر، وانئة

وكد اكن ٔآن ىزل ألمري فِعي دار آٓل اًحىري ٢كا دخي دمضق ؽام  وواٗكٍ، اًيت خط  ًِا مػ ألمري فِعي

: ؼحدٝك ًلة ا٢كٜك اًحىري وزٍرًا ٌ٘كاخََة ضف ٔآول حىومة ؼرتَة كامت ضف اْكجاز، ومٌحَ ؽنُي.  م1918

و ا٢كؤمتر اًسوري ؽام  هَايب اًحاصا، وؽاد ٕا  دمضق فاهخخة انئحًا ؼهنا ضف ٔآول جمَس م، 1919ؼريب، ُو

 م، مث اهخخة انئحًا ؼن دمضق َثهَة ضف ا٣كَس1925الاس خؾامر اًفرويس ؽام  ؽَل وصارك ضف اًثورة اًؾرتَة

.  م 1887/  ُػ1303وثوضف س ية . م1928اًخبٔسُيس ؽام 

 

ا٥كخار جن ٔآًُّما
(2)

: ؼيَ، ٔآهَ" اًوس َ  ضف حرامج ٔآدابء ص يلِ "خاء ضف .  ا٥كخار جن ٔآ٢كّا اٗكمياِن اًحىري اًعدًلي:

اًؾا٠ك اًوحِد، ذو اًرٔآي اًسدًد، واّكود اًؾخَد، جرع ضف اًيتو واًؾرتَة، وهل اًَد اًطو  ضف اًفلَ واًحَان 

وا٢كيطق، واكن ظاْكا انساك، حَامي مورودا، رمَحا ؼيد كومَ، مؾغام فهيم، ثوضف ضف ٔآوائي اًلرن اًراتػ ؼرش 

 .هل ٔآهغام نثرية ضف اًيتو. ثلًرحا

 

 

ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري
(3)

ُو : ضف خططَ فلال ( م1893/ ُػ1311ا٢كخوشف س ية ) ذهٍر ؽيل ابصا مدارك :

اًس َد اّكََي ظاحة ا٣كد ألزَي اًس َد ؼحد اًحاطف افٌدي اًحىري، ُو اًضِم اهلامم خالظة اًسادة اًىرام، 

ذو اهلمة اًؾََة واًيفس اًرشًفة ألتَة، حسن اًيَة، سَمي اًطوًة، طاُر اًرس واًؾالهَة، ًخوشم اًرشف من 

و ألن ؼامد ُذا اًحُت اًىرمي ذي اًرشف اًعممي اًلامئ تَ  وس مي ـرثَ، وثخومس اًس َادة ضف ٔلٔلء طرثَ، ُو

مدياٍ، تي اًلطة اٙكي ثدور ؽَََ رحاٍ، ا٤كيي مبٔ ر ٔآسالفَ اًىرام، وا٢كؤًد رسورمم ؽَل اٗكوام، َّل زال تدر 

. اًس َادة تَ مٌريا، وروض ثََد ُذا اًرشف وطارفَ مٌَ هضريا 

 ُػ ، وثو  هلاتة أل اف، ومض َخة اًسجادة اًحىًرة اًخاتػ ًِا اًخلكم ؽَل مجَػ طرق اًسادة 1266وٗك س ية 

 من صِر 23اًعوفِة ومضاخي ألُضحة واًخاكَّي ومضاخي كراء دَّلئي آكريات وألحزاب، وذٛك ًوم اٖكُس 

ة ٔآسالفة ِبوار 1309 حامدى اًثاهَة س ية 19وثوضف ًٍَك اًثالَثء .  ُػ 1297ذي اًلؾدة س ية   ُػ ، ودفن جزاًو

. إَّلمام اًضافؾي

وكد زسد اًض َ  اًًساتة ؼحد اًس خار اٗكَُوي سَسٍك اًًسة اٙكُحَة ٌَض َ  ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري، 

ُو ألس خاذ ألخفم وا٢كالذ الٔهرم اًس َد ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري جن اًس َد ؽيل جن اًس َد محمد جن : فلال

اًس َد محمد ٔآيب اًسؾود جن اًس َد محمد جن اًس َد ؼحد ا٢كيؾم جن اًس َد محمد اًحىري جن اًس َد ٔآيب ا٢كواُة 

جن اًس َد محمد ٔآيب ا٢كواُة ٍزن اًؾاتدٍن جن اًس َد محمد جن اًس َد محمد ٔآيب اًرسور ٍزن اًؾاتدٍن جن اًس َد 

                                                 
رلٛع ١ِيح١ٔش ٚ حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش ٌؼٍٟ رخٗخ ِزخٍن  ٚوظخد ػّيس حٌظلم١ك فٟ ر٘خثَ  )ِٓ رلٛع ٌٍٕٔخرش أ٠ّٓ ُغَٚص حٌل١ٕٟٔ (  1)

 ( ٘ـ 1287ر١ض حي حٌٜي٠ك ٤رٟ حٌّىخٍَ حٌٜي٠مٟ ١زغ ٕٓش 

 240-239/ 1ح٢١ٌٓٛ فٟ طَحؿُ أىرخء ٕٗم٢١   (2)

-878 ؛ ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء أٚحثً حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟ ٛـ 137ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش (  3)

880 
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محمد ٔآيب ا٢كاكرم ٍزن اًؾاتدٍن ٔآتَغ اًوخَ جن اًس َد محمد ٔآيب اْكسن ا٢كفرس جن اًس َد محمد ٔآيب اًحلاء خالل 

اٗكٍن جن اًس َد ؼحد اًرمحن خالل اٗكٍن جن اًس َد ٔآمحد جن اًس َد محمد جن اًس َد ٔآمحد جن اًض َ  محمد جن 

اًض َ  ؼوض جن اًض َ  ؼحد آكاًق جن اًض َ  ؼحد ا٢كيؾم جن اًض َ   ىي جن اًض َ  اْكسن جن اًض َ  

موىس جن اًض َ   ىي جن اًض َ  ًؾلوب جن اًض َ  جنم جن ألس خاذ ؽُىس جن ألس خاذ صؾحان جن ألس خاذ 

ؽُىس جن ألس خاذ داود جن ألس خاذ محمد جن ألس خاذ هوح جن ألس خاذ طَحة جن ؼحد ٝك جن اًعحايب ؼحد 

. اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق خََفة رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك

 

ؼحد اًوُاب اٗكَُوي
(1)

اب اًىذيب اٗكَُوي مث ا٢كًك جن محمد خدا َّير جن ؼغمي حسني َّير :  اًض َ  ؼحد اًُو

و واٗك اًؾالمة اًًساتة اًض َ  ؼحد اًس خار اٗكَُوي . جن ٔآمحد َّير ا٢كحاروضاُوي اًحىري، ُو

اب ابًِيد ؽامصة آآبئَ ؤآخدادٍ ما تؾد س ية   ُػ، وكرٔآ اًلرآٓن وحفغَ وحودٍ، واكن 1230وٗك اًض َ  ؼحد اًُو

ذا تؾد س ية  و ظقري ًحَؿ اًؾرش س يني ُو  ُػ، وذُة ٌَتج مػ 1240ًُس هل صقي فرٍي حىت ثوضف واٗكٍ ُو

 ُػ، فبٔخذ ؼن حمدث دار اًِبرة اًض َ  محمد ؽاتد اًس يدي س يد 1249واٗكثَ اًرشًفة تَنك ا٢كضِورة ضف س ية 

، وؼن ٔآس خاذٍ اًض َ  ٕاسامؼَي ا٢كدِن مث رحػ ٕا  مىة فبٔكام  ا ًىون ٔآخٍو الٔنرب فالم هيب . اْكدًر وفرٍي

ؼحد :  ُػ مبىة، ودفن اب٢كؾالة، وهل زالزة ٔآوَّلد1313واح ف اًخجارة وتَػ اًىذة، ٕا  ٔآن ثوضف س ية . اكن  ا

. اًرزاق، وؼحد اًس خار، وؼحد ا٢كٜك

 

ٔآتو اًؾرب ٔآًوب
(2)

 اًلايض ا٢كفيت ٔآتو اًؾرب ٔآًوب جن سفر اٗكٍن جن محمد ٔآهور جن ٔآمحد جن محمد حِاة جن محمد كامس :

جن اْكافظ فلري ٝك جن ًطــ ٝك جن ؼحد اٌَطَــ جن تدر ؽا٠ك جن محمد جن محمد كامس جن ٔآمحد جن ا٢كال ًوســ 

جن ؽ١ك اٗكٍن جن جنم اٗكٍن جن ظدر اٗكٍن  جن محَد اٗكٍن جن هعري اٗكٍن جن ًؾلوب جن ًوســ جن ٔآمحد جن 

اًسدُوري . ٔآيب اًيرض جن خَــ جن ٔآمحد جن صؾَة جن ؼحد ٝك جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

وطيا ومدفٌا، اًعدًلي ا٤كمدي وس حا، اًفَيت ت٘كا وموٗكا، اًَوفايل ٕاكامة ومسىٌا ومدفٌا
3

، اْكيفي مذُحا، 

 ُػ تفَت، كًرة كًرحة من دًِىي، واكن 1241وٗك ًٍَك اًساتػ ؼرش من رتَػ اًثاِن س ية . اًؾالمة اًفلَِ ا٢كضِور

و اجن جسػ، ورحي ايل . ؽالمة، جرنة آكاظة واًؾامة، مفرسا حمدَث حمللا، فلهيا ٔآظوًَا، مدكلا  كرٔآ اًلران ُو

و اجن  فدّرس  ا مدة، ؤآفىت زماان طوًال، مث حؾي كاضَا، واب  " توفال" س ية، مث رحال ايل 12دًِىي ُو

 ُػ ، ودفن ظحَتهتا ابًخىِة 1315 حامدى ألخرى س ية 29اًلضاء ٕا  ٔآن حان ٔآخهل، وثوضف ًٍَك اٖكُس 

. اًلَيدًرة تحوفال 

وكد خترج ؽَََ فري واحد ، مهنم اتيَ اًض َ  اًؾالمة اًضاب اًعاُك اًفاضي ؼامد اٗكٍن  ىي جن ٔآًوب ، ونذا 

. اًضاب اًعاُك اًسؾَد اًض َ  محمد جن  ىي جن ٔآًوب : فلد ٔآخاز َّٕلجن اتيَ 

 

                                                 
 1205ٞ ٛـ  حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحي أٚحثًف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء(  1)

 282-280 ٛـ حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟأٚحثً ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء (  2)

  .(ح١ٌٛفخٌٟ)ٚ   (حٌٔيٍ٘ٛٞ)ٌِوٍٛس رخٌٕٔزش حٌٟ  (ِيفٕخ) ٘ىٌح ٚؿئخ٘خ فٟ حٌّٜيٍ 3
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ٔآمحد جن  كاوي آكَويت
(1)

ٔآمحد ٔآتو اًؾحاس جن  كاوي جن مساؽد جن اتًَ جن خَــ جن ًووس جن خَــ جن : 

َْفي َ " آكَفِة"وس حة ٕا  : ؼحد اًسالم جن خامػ اًحىري اًعدًلي، اْكسُين آكَويت ا٢كاًًك، آكَفي ٔآو آكَُ

اج تعؾَد مُص، وٗك ؽام " آكالفِة"وحاًَا جسمى   م 1834/  ُػ 1250وعم كًرة مبرنز حرخا مبحافغة سُو

جنػ اًض َ  "مبرنز جنػ حامدي مبحافغة كٌا تعؾَد مُص وحاًَا جسمى " دٍر اًسؾادة"ٔآو " اٗكٍر"تلًرة 

و ٠ك ًخجاوز " اًرشكاوي إبمسَ، وحرىب ضف جحر واٗكٍ ووضبٔ ؽَل فاًة اًعالح والادب وحفظ اًلرٔآن ُو

ر اًرشًــ ؽَل ا٢كذُة ا٢كاًًك حىت ظار من ٔآحد  اًؾا ة، واص هتر ابًوؼظ وإَّلرصاد، وثَلى اًؾ١ك ضف ألُز

ر ومن فلِاء ا٢كذُة ا٢كاًًك، ؤآخذ اًطًرلة آكَوثَة حىت ظار من ٔآاكجر ص َوخِا تي ظار من  ؽَامء ألُز

و من ٔآؽالم اًخعوف ضف ظؾَد مُص، ذهٍر إَّلمام محمد ؼحدٍ فلال ٕاهَ من اًؾَامء : "ٔآكطاب ُذٍ اًطًرلة ُو

ُػ ، هل ضف اًؾَوم اًؾلََة واًيلََة جمال من فري هحري سؾي وَّل ثفرغ .ا"اًؾامَني ومن تلاَّي ص َوخ اًطًرق ا٥كَعني

مشس اًختلِق وؼروة ٔآُي " و " ا٢كدارك اٗككِلة وا٢كحاحر اًركِلة جضطري جردة الامام اًحوظريي: "ًطَة وهل

ا٢كورد اًرحامِن ضف ؽَمي اًخعوف واًخوحِد " و " اًوس ٍَك اْكس يا ضف هغم ٔآسامء ٝك اْكس ىن " و " اًخوفِق 

ِا"  ، وذهر ثؾََق ؽَل ُذا " ًلول داؼي ا٢كهنج اْكفٌاوي امحد جني آكَفى  كاوي: "وعم ٔآرحوزة طوًٍك ٔآًو

لعد ابْكفٌاوي اًض َ  محمد اْكفين اٗكاؼي ألول ٌَطًرلة ): حِر كِي" ا٢كوسوؽة اًعوفِة"اًحُت ضف نخاب  ًو

ؾين من اًرشكِة ، حِر  واٙكي ًًسة اًََ اجن  كاوي ، ًوؾهل ٙكٛك ٍىىن ابجن  كاوي ٔآو اًرشكاوي ، ًو

 م ودفن ضف كًرخَ 1898/ ُػ1316ثوضف ضف ذي اًلؾدة س ية . ُػ.ا .(ٔآن اًض َ  محمد اْكفين  كاوي نذٛك

. مبحافغة كٌا" جنػ اًض َ  اًرشكاوي"

 

س َدي تو ؼاممة
(2)

 ا٣كاُد اًعوضف اًزاُد، ص َ  اًطًرلة اًض َخَة ًوكذَ، س َدي توؼاممة جن اًؾريب جن :

اًض َ  جن اْكرمة جن محمد جن ٕاجراُمي جن اًخاج جن س َدي اًض َ  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة 

 م ضف 1843/  ُػ 1263وٗك حوايل س ية ". اًقراتة"اًحىري اًعدًلي، من كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  

خَ اب٣كرار س ية   م، وورش طًرلذَ اًيت ٔآخذُا 1876مس خورة حٌوب تين وهَــ، ووضبٔ تلُص ا٣كرار، ؤآوضبٔ زاًو

ؼن ص َخَ س َدي محمد جن ؼحد اًرمحن جن زَّين، من آٓل اًس َد ؼحد اًلادر جن ؽُىس ألؼرج تخين وهَــ 

لي ٕاكداَّل هحريا، وكعدٍ اًياس حامؽات ووحداان، وؼيدما ؼّرض ابّكِاد وخد ألذان واؼَة، واًلَوب ظاـَة،  ًو

ٔلن  ارة اّكِاد اكهت كد اهطَلت مػ زؼامء ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًرشاكة واًقراتة مٌذ زالزني س ية، ٔآي مٌذ 

 م، ًوىهنا اكهت ثؾرف اًغِور اترة واًضمور اترة ٔآخرى، و٠ك ثقمد اًس َوف، وَّل خارت اًلوى وٕامنا 1845

اكهت اًلدائي ا٥كَعة ضف هجادُا، ُاجئة ماجئة ثخحني اًفرص، وثخَمس ألس حاب، وثخطَػ ًغِور اًرائد اًلائد 

واكن اًسخة اًلًرة وراء اهطالق حرنة س َدي توؼاممة ُو كذي اًضات  . ٢كواظٍك ا٢كلاومة ورد ا٢كؾخدي

واس مترت .  م1881 ٔآجًري 22اًفرويس وميرًبَزن، اٙكي حاول ٕاًلاء اًلدغ ؽَل ٔآحد ؼيازص س َدي توؼاممة ضف 

" اًعاممري"ومؾرنة " موَّلق"ومؾرنة " فٌدي" س ية، وكامت خالًِا ؽدة مؾارك مهنا مؾرنة 28ُذٍ اْكرنة 

. وتؾغ من ٔآكراتَ ؤآؼَان كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  " س َدي محمد تَحاج"وفهيا فلد اًض َ  توؼاممة ٔآخاٍ 

                                                 
 ؛  62/ 1 ؛ ِؼـُ أػ٩َ ٗؼَحء حٌّيف حٌٕزٛٞ 241-1/240 ؛ حٌّٛٓٛػش حٌٜٛف١ش ٌؼزي حٌّٕؼُ حٌلفٕٟ 135/ 1ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  1)

 ؛ ِٛٓٛػش 241-240 ؛ حٌّٛٓٛػش حٌٜٛف١ش ٌؼزي حٌّٕؼُ حٌلفٕٟ ٛـ 243/ 1 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 372/ 1حٌّطزٛػخص حٌؼَر١ش ٚحٌّؼَرش 

 418-417/ 2أػ٩َ حٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘ ٚحٌوخِْ ػَ٘ حٌٙـَٞ 

 19 ؛  ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ 222 اٌٝ 207أ٨ٚى ١ٓيٞ ح١ٌ٘ن ٌّلّي رٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ ٛـ (  2)
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وكد هحد اًض َ  توؼاممة ا٢كس خؾمراًفرويس خسا ر فادحة، ذما ٔآدى  م ايل الاهخلام مٌَ ؼن طًرق ُدم كدة 

وثوضف اًض َ  .  م 1881 ٔآـسطس 15خد توؼاممة الٔنرب ضف – ؼحد اًلادر اًحوساميح – س َدي اًض َ  

.  م ، ودفن تؾَون س َدي مَوك 1908 ٔآنخوجر س ية 7/  ُػ1326 رمضان س ية 11توؼاممة ًوم 

 

ٔآتو اًؾحاس اّكضدظي
(1)

اّكضدظي، ضف صِر " فذحا" وٗك ٔآتو اًؾحاس ٔآمحد جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن محمد :

 ُػ ، ٠ك ًدذَمذ ٕا  ؽَل واٗكٍ ٔآيب ًزد ؤآخَِ ٔآيب محمد ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن، كال ضف 1307رحة من ؽام 

ٕاهَ ًَىفي واٗكٍ ص َ  إَّلسالم ؼحد اًرمحن، مٌلدة وخفرا، ٔآن ٍىون تَ وحدٍ خترجي وٗكٍ : ذٛك ا٥كخار اًسويس

اثعي تثالزة سالطني، ا٢كو  ؼحد اًرمحن . اًفذ اْكاج ؼحد اًرمحن ُذا، فٕاهَ ٠ك ًؾدٍ ضف ألخذ ٕا  سواٍ

وخبََفذَ من تؾدٍ ا٢كو  محمد جن ؼحد اًرمحن، واب٢كو  اْكسن ألول اٙكي اثعي تَ اثعاَّل وزَلا هخج ؼيَ ٔآن 

اهلطػ ٕاًََ واكن ٕامامَ ضف اًعَوات اٖكس مدة من اًزمان، واثعاهل تَ اكن ثسخة صىوى رفؾِا ٕاًََ ضد ٔآحد 

دٍ وورؽَ، فضن تَ ؤآختذٍ ٕامامَ ضف اًعَوات ؤآهرمَ فاًة  اًلضاة تخاروداهت فبجٔعة تَ ا٢كو  اْكسن و ٍر ُز

 ُػ ، وؼيدما ؽاد 1303 ُػ ، وتلي مؾَ ضف حهل وحرحاهل ٕا  ؽام 1299 ُػ و 1297إَّلهرام، واكن ذٛك ما تني 

حزوج ؽدة .  ُػ 1303 صوال ؽام 13ٕا  اتروداهت، نخة هل اًسَطان عِري اًخوكري وإَّلح ام تخارخي 

.  تيات3 ذهور و 5زوخات، ؤآجنة 

، وَّل ًعقر ؼيَ ٕاَّل تؾرشٍن س ية، وثوضف كدي واٗكٍ ؽام : ٔآوَّلدٍ و جىٍر  ُػ ، وثحؾَ اتيَ 1321اْكاج محمد، ُو

وخد هل 1344وثوضف ؽام " ثُِوت"وس َدي سؾَد، سىن تػ . تال ؼلة  ُػ ، تؾد طول معر وص َخوخة، ًو

 1320 رمضان ؽام 3وس َدي ؼحد اًرمحن، ثوضف ضف حِاة واٗكٍ ًوم اٖكُس . (تخاروداهت)" ثُِوت"ٔآحفاد تػ 

وس َدي معرو، . و٠ك ً ك ٕاَّل اًحيات" ٕاهدوزال"تلدٍَك " ٔآًت ماهورت"تفركة " ا٢كروػ"ُػ ، ودفن ًوم أكؾة تػ 

و ٔآظقر .  ُػ ، وثحؾَ وٗكٍ ؼحد اًرمحن تال ؼلة1349وثوضف س ية " ٕاميي ٔآوضدمي"سىن تػ  واْكسن، ُو

وخد ٔآحفادٍ ضف 1360ٕاخوثَ، ثوضف ؽام   .جىطَوة وحزيك إبهدوزال" ٔآًت تلا" ُػ ، ًو

 ُػ ،وزًية ثوفِت كدي واٗكُا، وفاطمة ثوفِت حنو 1361اًس َدات ؽائضة، ثوفِت س ية : ٔآما اًحيات فِن

 س ية ، ًٍَك 96ؼن " ثُِوت"وثوضف ٔآتو اًؾحاس اّكضدظي تلعحة .  ُػ ، وكد حزوحن َكِن تفلِاء1350س ية 

ة كرب مسجد اًلعحة من 1909/  ُػ 1327 ذي اًلؾدة ؽام 9اًثالَثء   م ، تني ا٢كقرب واًؾضاء، ودفن جزاًو

.  رخي700انحِة ـرتَ، وحرض ٌَعالة ؽَََ ودفٌَ كراتة 

 

فذح ٝك تم جراكت
(2)

 ؼضو أكؾَة اًدرشًؾَة ؼن دا ريت فٍو ودسوق واًلسم اًحتري، من نفر اًزَّيت :

 م 1866 ًياٍر ؽام 3/ ُػ 1282اًخاتؾة ٢كدًٍرة اًقرتَة مبُص، وٗك ضف اًَوم آكامس ؼرش من صِر صؾحان ؽام 

واكهت ًومذاك اتتؾة ٢كرنز دسوق، مث ثحؾت مرنز فٍو من ٔآؼامل مدًٍرة اًقرتَة، ؤآتٍو ؼحد ٝك . مبيَة ا٢كرصد

ٔآفٌدي جراكت، واكن ٕاذ ذاك معدة ٢كيَة ا٢كرصد، مث رفػ تؾدُا ٕا  وعَفة مبٔمور مرنز دسوق، وخدٍ اًض َ  

ؼحدٍ جراكت، واكن من ذوي اًرثاء اًطائي، واًقىن اًؾًرغ، واكن موعفًا ضف ؼِد محمد ؽيل اًىدري، رٔآس 

ألزسة آكدًوًة، ٌضقي وعَفة اكهت جسمى حِيذاك انعر كسم ٔآو ما ُو ضف مؾىن ذٛك، وتدٔآ ملام ُذٍ 

. ألزسة مبيَة ا٢كرصد مٌذ زالمثائة س ية، وكد ىزحت ٕاٍهيا من اًرًبس، وحمني ٕا  ٔآتو جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ
                                                 

 ٌٍيوظٍٛ ح٠ِ١ٌي حٌَحٟٟ" حٌيٍحٓش"ٗؼَ حٌـ٘ظ١١ّ١ٓ    (1)

 18 ػيىِـٍش حٌز١خْ ٌؼزي ٌَكّٓ حٌزَلٛلٟ ؛ حي(  2)
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و ٠ك ًخجاوز اًرتَػ ألول تؾد اًؾرشٍن ، وذاك ؽام   م ، ومىض ضف 1886ثو  مٌعة اًؾمدًة ضف ت٘كٍ ُو

رد اْكزازات واًضقا ن ائخالفًا ومودة. ًعَح ذات تني اًلوم.  م 1907مٌعحَ ذاك حىت سَ  ؽام  حىت اكن . ٍو

َّل تٌَُ . من ٔآ ر ذٛك ٔآن اهفرط مخسة ؼرش ؽامًا ٠ك حرفػ فهيا كضَة واحدة ٔلحد من ألُايل ٕا  حموكة من ا٤كامك

. ؤآخذ ًًرش ألمن ضف ت٘كٍ واًخحاب واًخواظي تني ٔآَََُ. وَّل تٌَُ وتني اًقري. وتني آٓخر من ٔآُي اًح٘ك هفسَ

ون. واكن من ذٛك ٔآن دًون ألُايل سددت ومنت . وحسًت حاهلم. واس خخَعت ٔآراضهيم من كِود اًُر

واهخخة ؼضوا انئحا ضف ّكية اًض َاخات ؤكن ٔآحدث اًؾمد . واتخاؼوا من ٔآرض اًح٘كان ألخرى ا٣كاورة.  روهتم

.  م 1911/ ُػ 1329 م ؼضوا ٣كَس صورى اًلواهني ، وعي تَ حىت اهفغ س ية 1908س يا ،و اهخخة ؽام 

 

ؼطا ٝك ابصا اًحىري
(1)

 ؼطا ٝك ابصا جن ٔآسؾد جن ؼطا ٝك جن خََي جن ٔآسؾد جن خََي جن ٔآسؾد اًلر  :

إَّلدارة مبجَسِا، مث حرٔآسَ  وٗك  ا وثل٘ك ؼضوًة. اًحىري اًعدًلي، من هحار ألؼَان تدمضق، رئُس ت٘كٍهتا

.  م1915/  ُػ1334ف ة من اًزمن، وثوضف س ية 

 

ؽيل جن محمود ألمسييت
(2)

 اًض َ  اًفلَِ اًضاؼر ؽيل جن محمود جن ٕاسامؼَي ألمسييت اًحىري اًعدًلي اًلر ، :

حفظ . مبرنز هلادة مبحافغة كٌا، ِبيوب ظؾَد مُص، و ا ثوضف" ٔآمسيت" م تلًرة 1860/  ُػ 1277وٗك ؽام 

ر  اًلرآٓن اًىرمي ضف نخّاب كًرخَ ؽَل ًد واٗكٍ اًض َ  محمود جن ٕاسامؼَي، مث اهخلي ٕا  اًلاُرة، واًختق ابٔلُز

اًض َ  معطفى ٔآمحد اًلَخاوي، واًض َ  ٔآمحد : اًرشًــ، وثَلى اًؾ١ك ؽَل ًد ؽدد من ا٢كضاخي واًؾَامء، مهنم

ر . اًرفاؼي، واًض َ  ٔآمحد اّكزياوي، واًض َ  معطفى اًضافؾي، وفريضم وحعي ؽَل درخة اًؾا٢كَة ضف ألُز

معي ٕاماما وخطَحا ٌَمسجد اًىدري مبدًية كوص، واكن داؼَة ومعَحًا ضف كومَ، . ؽَل مذُة إَّلمام ماٛك

، "اٗكرر اًسًِة ضف حرامج اًسادة ا٢كاًىِة: "هل ؽدد من ا٢كؤًفات، مهنا. واهدسة ٕا  اًطًرلة اًعوفِة اًضاذًَة

وهل ٕاهخاج صؾري، ". كرة ألؽني"، و"فذح اًرمحن"، و"اٗكرر اٍهبَة"، و"اًِحات اًرابهَة ضف موٗك خري اًرًبة"و

رة اًرَّيض ضف مدح خري "، و"مٌحة ا٣كَد ؽَل س َــ ا٢كًرد"، و"مٌحة اًعفا ٢كن ٔآراد اًؾز واًوفا: "مٌَ ُز

لام ؼيد ُض َ احذفال س يوي مبوٗك1915ٍ/  ُػ 1334واكهت وفاثَ مبسل  رٔآسَ س ية ". اًؾحاد .  م ، ًو

: ومن صؾٍر

مـا رام مضـذـاٌق تػِـاَء حـمػػػػػػػػػػاهِلِ .. ًـا رّبِ ظّيِ ؼـَل اًػتـدػػػػػػػػػػػَة وآهِٓلِ 

َمن رٔآُسَ مسٌم وصؾػُر ًـِػػػػػػػػػػػػػػػاهِل .. َمْن وهُجَ فـاق اًِالَل مـٌػػػػػػػػػػػػػّوًرا  

ـا تػػػػػػػػػػػػػِالهل .. واًضمُس ثْلُُص ؼػن مشػوس حـدـِػػػػػػػػػػِيَ  واًعـحُح مػن خّدٍ ُز

َمْن زقُرٍ ؼطٌر حبّقِ نـمػػػػػػػػػػػػػػػػػاهِل .. َمْن ؼـِـُيَ جسدػي اًؾلػول وتػػػػػػػػػػًٍَك 

َر ُسىاًرا  َُ فـاق اًػػػػػػػػػػػػػمىرا ـُل مػن هُطلَ ؽذٌب وظدُق ملػػػػػػػػػػػػػػػػاهِل .. مػن ًر

ًوالك . اًض َ  اْكفين، واًض َ  اٗكردٍر، واًض َ  ألمري، وامرآٓثني: ٔآؼلة اًض َ  ؽيل جن محمود الك من: كَت

من اًض َ  اْكفين واًض َ  اٗكردٍر ذًرة، فري ٔآن اًض َ  ألمري ٠ك ًؾلة سوى ٕاانث
(3)

 .

                                                 
رلٛع ١ِيح١ٔش ٚ حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش ٌؼٍٟ رخٗخ ِزخٍن  ٚوظخد ػّيس حٌظلم١ك فٟ ر٘خثَ  )ِٓ رلٛع ٌٍٕٔخرش أ٠ّٓ ُغَٚص حٌل١ٕٟٔ (  1)

 ( ٘ـ 1287ر١ض حي حٌٜي٠ك ٤رٟ حٌّىخٍَ حٌٜي٠مٟ ١زغ ٕٓش 

 ِؼـُ حٌزخرط١ٓ ٌ٘ؼَحء حٌؼَر١ش فٟ حٌم١َٔٓ حٌظخٓغ ػَ٘ ٚحٌؼ٠َ٘ٓ: حٌّٛلغ ح٦ٌىظَٟٚٔ  (2)

 .ػزي حٌٕخَٛ رٓ ِلّي رٓ ح١ٌ٘ن حٌيٍى٠َ/ أهزَٟٔ رٌٙح أكي أكفخى ح١ٌ٘ن ػٍٟ ح٤ّٕٓظٟ؛ ٚ٘ٛ ح٤ٓظخً  (3)
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ؼحد اًرزاق جن ؼحد اًوُاب اٗكَُوي
(1)

اب اًىذيب ا٣ك٘ك اٗكَُوي ا٢كًك، :  ؼحد اًرزاق جن اًض َ  ؼحد اًُو

و ألخ الٔنرب ٌَض َ  اًؾالمة اًًساتة ؼحد اًس خار اٗكَُوي، وٗك س ية   ُػ مبىة، وكرٔآ اًلرآٓن وحودٍ، 1281ُو

.  ُػ1341وثؾ١ك آك  اًفاريس ؤآثلٌَ، وؽاش ٕا  ٔآن ثوضف س ية 

 

محمد ثوفِق اًحىري
(2)

هلِة "جن محمد ٔآفٌدي " هلِة أل اف وص َ  ا٢كضاخي" ٔآتو اًيبم محمد جن ؽيل ٔآفٌدي :

ص َ  "جن محمد ٔآيب اًسؾود جن محمد خالل اٗكٍن جن اًس َد محمد ٔآيب ا٢كاكرم " أل اف وص َ  ا٢كضاخي

جن محمد " ص َ  إَّلسالم"جن ؼحد ا٢كيؾم جن محمد جن ٔآيب ا٢كواُة جن محمد ٔآيب ا٢كواُة ٍزن اًؾاتدٍن " إَّلسالم

" مفيت اًسَطية وص َ  إَّلسالم"جن محمد ٔآيب اًرسور ٍزن اًؾاتدٍن " ص َ  إَّلسالم اًضِري إبجن ٔآيب اًرسور"

جن ٔآيب اْكسن محمد اتج اًؾارفني " ٔآتَغ اًوخَ"جن اًلطة اًرابِن ٔآيب ا٢كاكرم محمد مشس اٗكٍن ٔآيب جىر 

جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن " ص َ  إَّلسالم"جن خالل اٗكٍن محمد ٔآيب اًحلاء جن ؼحد اًرمحن خالل اٗكٍن " ا٢كفرس"

" ص َ  إَّلسالم"محمد انزص اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد جن اًض َ  ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم جن  ىي 

جن ؽُىس ٔآيب " ص َ  إَّلسالم"جن إَّلمام جنم اٗكٍن " ص َ  إَّلسالم"جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب 

اًروح جن صؾحان جن ؽُىس جن داوود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر 

و ا٢كَلة تخوفِق اًلر  اًخظي اًحىري اًعدًلي، اًِامشي اًؾمري، س ح  آٓل  اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، ُو

و انتقة إَّلسالم، . اْكسن، وهلِة أل اف مبُص، وص َ  مضاخي اًطرق اًعوفِة، وص َ  اًسجادة اًحىًرة ُو

: وا٢كضار ٕاًََ ابًحيان، نام كِي

هل اًرشف اًؾايل ؽَل لك س َد = ُو اًس َد اًحىري من آٓل ُامش 

ٔآصري ٕاًََ ابٌَسان واًَد = ٕاذا كِي ٔآي اًياس ٔآ ف حمخدًا 

وٗك ثوفِق اًحىري تلُص واٗكٍ ا٢كطي ؽَل اًيَي ِبٍزرة اًروضة ضف ًوم أكؾَ اًساتػ واًؾرشٍن من حامدي 

كرٔآ اًلرآٓن، وثؾ١ك مداد  اٌَقة اًؾرتَة ضف تُذَ، مث دخي ا٢كدرسة اًؾََة اًيت . م1870/ُػ1287الٓخرة ؽام 

 م ثوضف 1893وضف س ية . ٔآوضبُٔا آكدًو ثوفِق ٔلجناهل، واكن ًَختق  ا ٔآتياء اًسادة واًؾغامء من ا٢كُصًني

ٔآخٍو اًس َد ؼحد اًحاطف اًحىري تؾد وفاة خدًو مُص ثوفِق ابزين ؼرش ًوًما، فوَّلٍ آكدًو ؼحاس اًثاِن 

ُػ ا٢كوافق 1309وضف صوال . ا٢كض َخة اًحىًرة، ومض َخة ا٢كضاخي اًعوفِة، وهلاتة أل اف: وعائــ تُهتم مجًَؾا

 م ؽني ؼضًوا دامئًا ضف جمَس صورى اًلواهني وضف أكؾَة اًؾمومِة، ؤآهؾم ؽَََ جىسوة اًدرشًفة من 1893ماًو 

وثو  ضف ُذٍ اًس ية مض َخة ا٢كضاخي وهلاتة أل اف ماكن ٔآخَِ . اٗكرخة ألو  وابًيُضان ا٣كَدي اًثاِن

وضف ٔآواخر ثٜك اًس ية رحي ٕا  ٔآوراب فلاتي نثرًيا من وزراهئا وؽَامهئا ؤآدابهئا مث كعد . اًس َد ؼحد اًحاطف

لد " اًيُضان"اًلسطيطًَِة فبٔهرمَ اًسَطان ؼحد إكَد واحذفى تَ وكاتهل مراًرا، وك٘كٍ تَدٍ  اًؾامثِن ألول، ًو

فبٔظحح اًؾا٠ك اًوحِد اٙكي  مي ُذا اٌَلة ضف مُص كاطحة، ومٌحَ  (ظاحة اًسامحة)ٔآؼطاٍ اًسَطان ًلة 

.  رثحة اًوزارة اًؾَمَة، وعم كضاء ؼسىر ألانضول

                                                 
 1206 ٛـ حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟأٚحثً ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء (  1)

/ 2فٟ ح٤ىد حٌلي٠غ ٌؼَّ حٌيٓٛلٟ  ؛ 1734-1733 ٛـ حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟأٚحثً ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء (  2)

 410ِمخي ِٓ ؿ٠َيس حٌٍّٜٛ ؛ ػيى ؛  (9 ٚ 8) ؛ ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش 446
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.  م طَة ٔآن ًؾفى من هلاتة أل اف، فبٔخاتَ ؼحاس ٕا  طَح1895َ ُػ ا٢كوافق 1312 من رحة 25وضف 

. ومىر مدة ًخو  ُذا ا٢كيعة حىت مرض .  م ٔآؽاد هل آكدًو ؼحاس هلاتة أل اف1903وضف س ية 

وتؾد س يوات زالث كضاُا ضف آَّٓلم حىت َّل ٍاكد ٍرصد، هلي ٕا  معحة . فاس خؾىص مرضَ ؽَل اًؾالج

 م ، مث هلي ٕا  مُص ٠ك ٍزاًهل ا٢كرض، وؽاش 1928 م ، وعي ُياك حىت س ية 1912اًؾعفورًة تَحيان س ية 

م ، ا٢كوافق ًضِر رتَػ الٓخر س ية 1932 من ٔآـسطس س ية 31ما تلي من حِاثَ حىت ثوضف ًوم اًسخت 

ظِارجي اٌَؤًؤ، ؤآراخزي اًؾرب، وحفول : ٌوَس َد محمد ثوفِق اًحىري نثري من ا٢كؤًفات، مهنا.  ُػ 1351

. اًحالفة، وتُت اًعدًق، وتُت اًسادات اًوفائَة 

 

ؼحد إكَد ٔآفٌدي اًحىري
(1)

 اًس َد اًفاضي اًقطًرــ اًاكمي، اًس َد ؼحد إكَد ٔآفٌدي اًحىري، جني هلِة :

 ُػ ، ووضبٔ ؽَل ٔآمت اًىامَّلت وثَلى اًؾ١ك ؼن حامؽة 1293أل اف اًس َد ؼحد اًحاطف ٔآفٌدي اًحىري، وٗك ؽام 

من اًفضالء، فبٔخذ اٌَقة ؼن اًؾالمة اًض َ  محمد محمود اًض يلِطي حىت جرع فهيا وثحتر ضف فِافهيا، وثَلى 

ر، ونذٛك ٔآطال ا٢كدارس ضف اًؾَوم اًؾلََة  اًيتو واًفلَ وفرٍي من اًؾَوم ؽَل اًض َ  حسن اًسلا ص َ  ألُز

ة فلرٔآ  ا اًىذة اًرئُس َة ضف ؽ١ك اًخارخي وفَسفذَ وؽَوم اًؾمران حىت ٔآظحح هل ضف لك مهنا  وثؾ١ك اٌَقة اًفروساًو

وكد حزوج جىرمية اًس َد ؼحد آكاًق اًسادات ص َ  اًسجادة اًوفائَة، وتؾد وفاة اًض َ  . مَىة ؽاًَة 

. اًسادات ، مت ثؾَني ؼحد إكَد اًحىري من كدي آكدًوي ص َخا ٌَسجادة اًوفائَة 

 

ؼحد اًس خار اٗكَُوي
(2)

اب جن محمد خدا َّير جن ؼغمي :  ٔآتو اًفِغ ؤآتو إَّلسؾاد ؼحد اًس خار جن ؼحد اًُو

ان اٗكٍن جن خفر اٗكٍن جن اتج اٗكٍن ؼحد ا٢كٜك  حسني َّير جن ٔآمحد َّير جن ؽالء اٗكٍن جن مشس اٗكٍن جن جُر

ؽا٠ك ابٔلوساب . جن ؽيل اًثاِن جن ؽيل جن مداروضاٍ ا٢كحاروضاُوي اًحىري، اًعدًلي، اْكيفي، اٗكَُوي

واً امج، كدم خدٍ ألؽَل ٔآمحد َّير من تالدٍ ٕا  اٗكَّير اًِيدًة ٕا  دار اًسَطية اًخظورًة دُيل، وثوطن 

- خد اًض َ  ؼحد اًس خار –  ُػ، ؤآما خدا َّير 1141 ُػ وثوضف س ية 1053ؼٍززًا  ا، وكد وٗك ٔآمحد َّير س ية 

.   ُػ 1245 ُػ ووفاثَ س ية 1150فاكن موٗكٍ س ية 

اب ٌَتج ضف س ية  فوٗك اًض َ  .  ُػ وهوى إَّلكامة مػ ٔآخَِ فالم هيب مبىة1250كد كدم واٗكٍ اًض َ  ؼحد اًُو

 م، وحني 1865/  ُػ 1286 ذي اًلؾدة س ية 25ؼحد اًس خار ضف مىة ا٢كىرمة تدار واٗكٍ مبحٍك اًضامِة ًوم 

. تَؿ ٔآرتػ س يوات كرٔآ اًلرآٓن اًىرمي، حففغَ ؼن عِر كَة ؤآمت حفغَ ومعٍر مثان س يني، ودرس ابْكرم ا٢كًك

 ُػ ِبمػ ـفري ضف دنة ابب اًزَّيدة، ومتت اخازثَ ابًخدٌرس 1297ظَل ابًلرآٓن ضف اً اوحي ضف رمضان س ية 

 ُػ، ؤآخذ ؼن ؽدد من ا٢كضاخي اًؾَامء مبىة ومهنم اًض َ  1307واًخحدًر واًلراءة اب٢كسجد اْكرام س ية 

 ُػ فبٔخذ  ا ؼن 1304اًحَبوري، ؤآخذ ؼن اًواردٍن من سا ر ألكطار، وزار ا٢كدًية ا٢كيورة مػ واٗكٍ س ية 

، وثوضف مبىة س ية  ؼحد اًقين :  م، وهل من ألوَّلد1936/  ُػ 1355اًؾالمة اًس َد ٔآمحد دحالن وؼن فرٍي

.  وؼحد اّكََي وتيات

                                                 
 136ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش (  1)

ٗفخء حٌغَحَ رؤهزخٍ ؛  ( 1275-1274 ، 1208-1206ٛـ  ) حٌمَْ حٌؼخٌغ ػَ٘ ٚحٌظٛحٌٟأٚحثً ف١ٞ حٌٍّه حٌٛ٘خد حٌّظؼخٌٟ رؤٔزخء (  2)

 440-1/438 ، أػ٩َ حٌّى١١ٓ 221/ 5 ؛ ِؼـُ حٌّئٌف١ٓ 7/ 1حٌزٍي حٌلَحَ 
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اب ا٢كخؾايل تبٔهحاء ٔآوائي اًلرن اًثاًر ؼرش واًخوايل، ٔآؽذب ا٢كواًرد ضف جرانمج : من ثبًَٓفَ فِغ ا٢كٜك اًُو

ة  ار اًخس خان طَحة اًًرش ضف ذهرَّيت ٔآؼَان لك ؼُص، ىُز نخة الاساهَد، زسد اًيلول ضف حرامج اًفتول، ٔآُز

الٓهغار واًفىر فامي مىض من اْكوادث واًؾرب، اًيبمة اًزاُرة ضف ٔآفاضي ا٢كائة اًؾا ة، ملدمة ضف اًًسة، 

َتفة ألحداب ضف تَان اثعال ألوساب، إَّلهعاف ضف حنك إَّلؼخاكف، هرث ا٢كبٓ ر فظن ادرنخَ من الااكجر، وتقَة 

 ُػ، وعم مؾروفة اب٢كىذحة اًحىًرة اًفِضَة 1313وهل مىذحة ثبٔسست ضف س ية . الادًة ا٢كاُر، وفريضم اًىثري

. ا٢كحاروضاَُة ا٢كىِة

 

محمد ٕاًَاس اًاكهدَُوي
(1)

و ا٢كؤسس ألول :  اًض َ  محمد ٕاًَاس اًاكهدَُوي اًلر  اًحىري اًعدًلي، ُو

يل "اكهدٍُك" ُػ ضف 1303ٔكاؽة اًخحََؿ واٗكؼوة ، وٗك ؽام  ، كًرة من كرى سِارهفور ابًِيد، ثَلى ثؾَظَ ألوا

فهيا، مث اهخلي ٕا  دُيل حِر ٔآمت ثؾَظَ ضف مدرسة دًوتيد اًيت عم ٔآنرب مدرسة ًٔلحٌاف ضف ص حَ اًلارة 

و اًض َ  1867/ ُػ 1283اًِيدًة وكد ثبٔسست ؽام  م ، مث ثَلى ثؾَظَ ألو  ؽَل ٔآخَِ اٙكي ٍىرٍب س يًا ُو

ؤآخذ اًؾ١ك ٔآًضا ؼن ؽَامء هحار آٓخٍرن ، .اٙكي اكن مدرسًا ضف مدرسة مغاُر اًؾَوم ثسِارهفور" محمد  ىي"

طاف دؽاَّي ٕا  ٝك ضف تالد اًِيد من ٔآكعهيا ٕا  ٔآكعهيا ؤآوفي شف ٔآودٍهتا وسِوًِا وحداًِا وَتمي شف ذٛك 

مضاق اًسفر واّكوع واًسِر وثؾرض ٌَخطر ٕاميااًن واحدسااًب وهجادًا شف سخِي اٗكٍن وصاُد ما ؽَََ اًياس من 

فٍك ؼن اٗكٍن ف١ك ٍر تدًا من ورش اٗكٍن شف ُذٍ ألمة ألمِة وثبٔسُس ا٢كدارس وا٢كاكثة ٙكٛك ، واكن  هجاٌك ـو

ُذا ضف وكت كد اهدرشت فَِ اًردة تني مسَمي اًِيد جىرثة ثسخة اّكِي واًفلر ومحالت اًخخضري اًيُصاهَة، 

.  ُػ تدًِىي ابًِيد1364وثوضف ؽام 

 

ؼحد ٝك اًؾامدي
(2)

 اًض َ  اًفاضي موَّلان ؼحد ٝك جن محمد ٔآفضي جن اْكسني جن اْكسني جن اْكَدر جن محمد :

وارث جن خري اٗكٍن جن مؾني جن طَة جن داود جن كطة جن ؼامد اًؾامدي اًحىري اًخظي اًاميِن مث اًِيدي 

 ُػ ، وكرٔآ ؽَل واٗكثَ 1295وٗك س ية . ابًِيد، من مضاُري ؼُصٍ" حون تور"كًرة من ٔآؼامل - ألمرِثوايئ 

ٔآَّيمًا، مث ؽَل واٗكٍ ؤآخذ ؼيَ اًفلَ وألظول واًالكم، ؤآخذ اٌَقة واًؾرتَة واْكدًر واًخفسري ؼن خدٍ، مث 

َّلزم اًؾالمة ُداًة ٝك جن رفِػ ٝك اًرامدوري، ؤآخذ ؼيَ ا٢كيطق واْكوكة، مث ورد ًىِيؤ وثو  ٕاوضاء جمٍك 

اًحَان اًؾرتَة فاص خقي ابَّٕلوضاء مدة، مث سار ٕا  ٔآمرجرس وثو  ٕاوضاء حًردة اًوهَي اًقراء، فبٔكام تخٜك اًح٘كة 

. مدة، مث سار ٕا  حِدر آآبد اٗكهن ووعــ تدار اً مجة

واكن اًض َ  ؼحد ٝك اًؾامدي مذفٌيًا ضف اًؾَوم والٓداب، هل مضارنة حِدة ضف اْكدًر واًخفسري، واًفلَ 

وألظول، وؽ١ك اًالكم، مًض ئًا م ساًل ضف اًؾرتَة واًفارس َة وألردًة، هل طحػ رَّين ضف اًضؾر وك١ك س َال ضف 

اًىذاتة واً مجة، كوي اٙكاهرة نثري ا٤كفوظ، حسن ا٤كاُضة، انكدًا ٌَضؾر وألدب، واسػ الاطالع ؽَل اًىذة 

ضف " ٔآمحد ابداب" ُػ ، ودفن ِبوار اًس َد 1366مات ًٍَك اٖكُس ًدسػ خَون من صوال س ية . وا٢كؤًفات

. حِدر آآبد، وهل صؾر حسن رائق ابًؾريب

 

                                                 
حٌّٛٓٛػش ح١ٌَّٔس فٟ  ؛ 535/ 1 ؛ وٍّخص ١٠ِجش فٟ حٌيػٛس اٌٝ هللا 41/ 1ِٓ ٍٚحثغ أرٟ حٌلٔٓ حٌٕيٚٞ فٟ حٌيػٛس اٌٝ هللا (  1)

 317/ 1ح٤ى٠خْ 

 1297/ 8ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  2)
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ؼحد اًرمحن ألمروعم
(1)

 اًض َ  اًفاضي اْكافظ ؼحد اًرمحن جن ؼياًة ٝك اْكيفي اٍمبحوي ألمروعم اًحىري :

من ٔآزسة ًًهتىي وس هبا ٕا  س َدان ٔآيب " س يدًهل"اًعدًلي، ٔآحد اًؾَامء ا٢كربزٍن ضف اًفلَ واْكدًر، ؤآظهل من 

وٗك ووضبٔ مبؾمورة مبئب، وحفظ اًلرآٓن مبىة وثفلَ ؽَل واٗكٍ وؽَل ٔآساثذة مىة . جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

ودًوتيد، ؤآدرك  ا إَّلمام محمد كامس جن ٔآسد ؽيل اًياهوثوي، وكرٔآ ؽَََ اًسنن اً مذي، واكن من آٓخر 

ثالمِذٍ، وكرٔآ اْكدًر ؽَل اًؾالمة ٔآمحد حسن ا٤كدث ألمروعم ضف مراد آآبد، مث ؽَل إَّلمام رص َد ٔآمحد 

اًىٌىوعم، ؤآس يد اْكدًر ؼن ص َخيا اًؾالمة حسني جن حمسن ألهعاري اًاميِن، مث ويل اًخدٌرس مبراد آآبد 

فدرس  ا زمااًن، مث " هَكّو سُذَ"ضف ا٢كسجد اًضاعم، فدرس  ا مدة من اًزمان، مث اس خلدمَ ٔآُي مبئب مبدرسة 

ويل رئاسة اًخدٌرس وص َاخة اْكدًر ضف ا٢كدرسة إَّلسالمِة ِبامػ ٔآمروَُ، واص خقي تضػ س يني تخدٌرس 

. اْكدًر اًرشًــ ابّكامؾة إَّلسالمِة تدا َي

حاص َة ؽَل ثفسري اًحَضاوي، وحواش ؽَل ا٢كطول وخمخُص ا٢كؾاِن، واكن ؽَل كدم اًعالح واًؾفاف، : هل

ملذدًَّي تبٔساثذثَ وسَفَ، ابًػ اًض َ  ألخي ٕامداد ٝك ا٢كِاحر ا٢كًك وحعَت هل إَّلخازة مٌَ، نثري اٗكرس 

 ُػ تبٔمروَُ، ودفن ِبوار ص َخَ اًؾالمة ٔآمحد 1367ومات ًس حػ تلني من حامدى الٓخرة س ية . وإَّلفادة

. حسن ألمروعم ضف ا٢كسجد اّكامػ تبٔمروَُ

 

محمد ؽيل ٔآؼغم اًعدًلي
(2)

اًض َ  محمد ؽيل ٔآؼغم جن حسني اًحىري اًعدًلي اًِيدي مث ا٢كدِن اْكيفي، من  :

ٔآجرز ؽَامء ا٢كدًية ا٢كيورة وفلِاءُا ضف ا٢كذُة اْكيفي، ًًهتىي وس حَ ٕا  محمد جن ؼحدٝك جن ٔآيب ؼخَق محمد جن 

ُػ، مث اهخلي مػ واٗكٍ 1312ؼحداًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم، وٗك ضف  وابل ابًِيد س ية 

 حامد ألو  12اًض َ  محمد ٔآؼغم حسني آكريآآبدي ٌَضام مث ٕا  ا٢كدًية ا٢كيورة واس خلر وثوضف ودفن  ا ضف 

 :ٌوَض َ  نثري من إَّلخازات واًرواَّيت من مضاخي ؽدة، ومهنم .ُػ، وهل اًؾدًد من ألوَّلد وألحفاد1374

محمد ؽيل اًطاُر اًوحري، ًوســ اًيهباِن، تدراٗكٍن اْكس ين اٗكمضلي، ؼحداًحاطف ألًويب ألهعاري، مال محمد 

إَّلس ياد ألؼغم تبٔؽَل )ٕاجراُمي آكخين وفريضم رمحِم ٝك، وٗكًَ زخت مطحوع ٌَرواًة ؼن ٔآتََ مطحوع ابمس 

ٕازاٌك اًض هبات اًؾغام ضف اًرد ؽَل ىزول  :"وهل اًؾدًد من ا٢كؤًفات ابٌَقة ألوردًة واًؾرتَة . (اس ياد ضف اًؾا٠ك

جتدًد وٕاحِاء دٍن "و " مٌاكة امام ٔآؼغم" "و " (ـزوة تدر)ًوم اًفركان "و " ؽُىس ؽَََ اًعالة واًسالم

راء واًس حطني وس َد )ُضت ثضت "و " (رد ؽَل نخاب ا٢كودودي) مٌاكة آكَفاء اًراصدٍن واًُز

 ".(اًضِداء

 

اًض َ  س َدَّي اًعتراوي
(3)

 اًض َ  س َدَّي جن اًض َ  ٔآمحدو جن سَامين، من تين دميان اٙكٍن ًيدس حون ٕا  :

اًسالٌك اًحىًرة اًخظَة، ومجَػ اًؾرب اٗكاخَني ٕا  اًعتراء  افغون ؽَل ٔآوسا م حمافغة اتمة حىت َّل خيفى 

ة اًيت اهدرش فهيا اًؾ١ك، وجسَسي فهيم ٔآحفادا . دخِي ضف وسة من ألوساب وتيو دميان من اًلدائي اًعتراًو

. ؼن ٔآخداد، وٙكٛك اكن ٔآخداد ا٢ك مج ؤآابٍؤ َكِم ولك حواص هيم ؽَامء

                                                 
 1272/ 8ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  1)

 .طَؿّش رّٛلغ ٍِظمٝ أً٘ حٌلي٠غ ؛ ٟٚ٘ ٔم٩ ػٓ طَؿّش ح١ٌ٘ن فٟ ٛفلظٗ ح٨ٌىظ١َٔٚش (  2)

 28-26/ 3حٌّؼٔٛي   (3)
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و 1295وٗك س ية   ُػ ثلًرحا، ؤآخذ اًض َ  س َدَّي ضف اًعتراء حِر وضبٔ جن ٔآُهل ؼن ٔآخَِ اًض َ  محمد ُو

معدثَ، نام ٔآخذ ٔآًضا ؼن اًض َ   غََ، مث وفد ؽَل اًض َ  ماء اًؾَيني، ضف اًعامرة ُو ؤآُهل، فاٍرن من 

ؤآخذ ". اًلدٍك"ضف ؼلر دَّيرضم، ودَّيرضم ضف ا٤كي اٙكي ٌسمى  ُػ 1325حِوش إَّلحذالل اًيت ُامجهتم س ية 

. ف١ك ٍزل ًبٔخذ ؼيَ ٕا  ٔآن ثوضف اًض َ  ضف ثزيهُت" ثزيهُت"ؼيَ ؽَوما مهنا ؽ١ك ألظول، مث ُاحر مؾَ ٕا  

اكن اًض َ  س َدَّي رمحَ ٝك فائغ إَّلميان، انُغ اًؾزمية، ؼَوفا َّل ٌس خخذى ٢كذٌك وَّل ٍرىض ابًِون، فلد 

.  ُػ ثلًرحاً 1373واكهت وفاثَ س ية ُاحر ُو ٔآُهل َكِم ضف سخِي ٝك، 

 

ٔآمحد ٔآتو اًوفا اًرشكاوي
(1)

ٔآمحد ٔآتو اًوفا جن ٔآمحد جن  كاوي جن مساؽد جن اتًَ جن خَــ جن ًووس جن : 

َْفي – خَــ جن ؼحد اًسالم جن خامػ آكَفى  َ َلة تػ - ٔآو آكَُ اًحىري اًعدًلي اْكسُين آكَويت ا٢كاًًك، ًو

 م ، وثَلى اًؾ١ك 1878/ ُػ 1296، وٗك ؽام "ٔآيب إَّلسؾاد و مالذ اًؾارفني، واتج ا٢كرصدٍن، ؤآتوا٢كؾارف"

وورث اًطًرلة ؼن واٗكٍ اًض َ  ٔآمحد جن  كاوي آكَويت واكن من ٔآكطاب اًطًرلة آكَوثَة ومن فلِاء 

ر اًرشًــ جرع اًض َ  ٔآتو اًوفا اًرشكاوي ضف ؽَوم اًلرٔآن واًس ية واًفلَ  .ا٢كذُة ا٢كاًًك ومن ؽَامء ألُز

واًخعوف، فلعد داٍر واهدسة ٕاًََ ؤآخذ ؼيَ نثري من هجاتذة اًؾَامء ؤآُي اًخلوى واًعالح ضف اًحالد، 

فاكهت ساحذَ ا٢كحارنة وؾحة اًلاظدٍن، وهدوة ؽ١ك ؤآخالق ودٍن، ظرّيت اْكاُضٍن اخوان ؽ١ك ودٍن، واكهت 

 م ، ٌوَض َ  ٔآصؾار 1919ٌَض َ  ٔآيب اًوفا اًرشكاوي ؽالكة وطَدة مػ اًزؼمي سؾد ابصا زفَول ٕاابن زورة ؽام 

ٌوَض َ  كعائد رائؾة مؾربة  . م 1961/ ُػ1380ثوضف اًض َ  ؽام  نثرية مذفركة كد مجؾت تؾد وفاثَ ضف نخاب،

وممثرة ، ثدل ؽَل ثفاؽهل مػ آٓمال وآَّٓلم ٔآمذَ ، مهنا اًلعَدة اًيت ًحىّت فهيا ضؾفاء اًيفوس ضف ألمة فِلول ضف 

 :مطَؾِا

َّل مِّخون وَّل ضم ٔآحِاء ..  ٔآزفسَمون ؤآمة صالء  

ذما ًلٍو من تالء  (محمد)و.. هييون وإَّلسالم ٔآ ف مزنَّل 

: وهل كعَدة ضف مدح س َدان رسول ٝك واس هتَِا تلوهل

وسام تًس حَ ٕاًَم اّكود .. ميياك هتمي ابًؾطاء وجتود 

حزيت هل الٓمال وعم  ود .. َّيمن ٕاذا ٔآوشف تحاتم طامػ 

 

ؼحد اًرمحن ا٢كؾَمي اًاميِن
(2)

- ٔآتو جىر : وكِي–  اًؾالمة ٔآتو ؼحد ٝك ؼحد اًرمحن جن  ىي جن ؽيل جن محمد :

ُػ 1313وٗك ضف ٔآول س ية . من تالد ؼمتة ابٍظن" ا٢كؾ١ك"ا٢كؾَمي اًؾمتي اًاميِن اًحىري اًعدًلي، ًًُسة ٕا  تين 

. وضبٔ وثؾ١ك فهيا وتؾدد من تالد اٍظن. ضف تالد ؼمتة

ثَلى ؽَومَ ألو  ابٍظن فلرٔآ اًلرآٓن ؽَل رخي من ؼضريثَ وؽَل واٗكٍ، وثيلي تني ا٢كدن اٍظيَة طاًحًا ٌَؾ١ك، مث 

لدَ ثض َ  إَّلسالم ٢كا 1336ارَتي ٕا  خزيان س ية  ُػ فوَّلٍ محمد إَّلدٌريس ٔآمري ؼسري آٓهذاك رئاسة اًلضاء، ًو

د واًورع، واكن ٕا  خاهة اًلضاء ٌض خقي ابًخدٌرس، فَام ثوضف محمد  اكن ًخحَل تَ اًض َ  من اًؾ١ك واًُز

ُػ ارَتي اًض َ  ٕا  اًِيد وؽني ضف دا رة ا٢كؾارف حبَدر آآبد كراتة زالزني س ية، مث ؽاد 1341إَّلدٌريس س ية 

                                                 
 286/ ١ٔ1ً حٌو١َحص حٌٍّّٛٓش ر٠ِخٍس أً٘ حٌز١ض ٚحٌٜخٌل١ٓ رَّٜ حٌّلَٚٓش (  1)

 ؛ ِٛٓٛػش 165/ 1 ؛  حٌظٕى١ً رّخ فٟ طؤ١ٔذ حٌىٛػَٞ ِٓ ح٤رخ١١ً 5/ 1 ؛ حٌمخثي اٌٝ طٜل١ق حٌؼمخثي 342/ 3ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ   (2)

  ؛ طَؿّش رٍّظمٝ أً٘ حٌلي٠غ ح٨ٌىظ468َٟٔٚ/ 9ِٛحلف حٌٍٔف فٟ حٌؼم١يس ٚحٌّٕٙؾ ٚحٌظَر١ش  
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ُػ فؾني ٔآمِيًا ٢كىذحة اْكرم ا٢كًك ضف رتَػ ألول من هفس اًؾام، وكد ٔآزىن ؽَََ ؽدد هحري من 1371ٕا  مىة س ية 

مؾازصًَ من ٔآُي اًؾ١ك واًفضي، ووظفَ فري واحد مهنم ابًؾالمة ا٤كلق، ومن ُؤَّلء اًؾَامء ا٢كثيني ؽَََ 

اًض َ  محمد جن ٕاجراُمي آٓل اًض َ  ووظفَ ابًؾا٠ك خادم ألحادًر اًيحوًة، ونذا ٔآزىن ؽَََ اًض َ  محمد ؼحد 

وكد ثوضف .  ذُيب ؼُصٍ اًؾالمة ا٤كلق: اًرزاق محزة ومحمد حامد اًفلي وألًحاِن وكال ؼيَ اًض َ  جىر ٔآتو ًزد

 م ؼن زالزة وس حؾني س ية تؾدما 1966 ماًو س ية 27/  ُػ 1386 ظفر س ية 6مبىة ا٢كىرمة ظحَحة اٖكُس 

. ٔآدى ظالة اًفبر ضف اْكرم وؽاد ٕا  مىذحة اْكرم، ودفن مبىة

 

محمد ًوســ اًاكهدَُوي
(1)

و خََفذَ من تؾدٍ، :  ُو اجن اًض َ  محمد ٕاًَاس مؤسس حامؽة اًخحََؿ واٗكؼوة ُو

 م ضف دُيل ابًِيد، ثيلي نثريًا ضف طَة اًؾ١ك ٔآوًَّل، وضف ورش اٗكؼوة َثهًَا، زار 1917/  ُػ1353وٗك ؽام 

 م ، هلي حامثهَ تؾدُا 1965اًسؾودًة ؽدة مرات حاخًا، واًحاهس خان ثضطرهيا، اكهت وفاثَ ضف َّلُور س ية 

و  ح مؾاِن الَٓثر ٌَطحاوي، " ٔآماِن ألخدار"ٔآًـّـ اًض َ  . ًَدفن ِباهة واٗكٍ ضف هغام اٗكٍن تدُيل ُو

. ، نام خَـّـ وٗكًا امسَ اًض َ  محمد ُارون ٌسري ؽَل مهنجَ وطًرلذَ" حِاة اًعحاتة"ونخاتَ اًضِري 

 

وسُة ابصا اًحىري
(2)

ؼطا ٝك ابصا جن ٔآسؾد جن ؼطا ٝك جن خََي جن ٔآسؾد جن ٔآمحد  محمد وسُة ابصا جن :

جن نامل اٗكٍن جن ؼحد اًلادر حمي اٗكٍن جن حسن ا٢كَلة مبتي اٗكٍن جن محمد تدر اٗكٍن جن محمد انزص اٗكٍن 

وٗك . من ٔآؼَان ا٣كاُدٍن ضف دمضق، موٗكٍ ووفاثَ  ا .جن ٔآمحد جن محمد جن ؼوض اًلر  اًحىري اًعدًلي

 م ، و ثؾ١ك اب٢كدرسة اًسَطاهَة تحريوت، ودخي 1966/  ُػ 1386 م ، وثوضف س ية 1888/  ُػ 1305س ية 

 ضف داٍر تدمضق ؼيد مروٍر  ا كادما من ، واس خضاف اًرشًــ فِعي جن اْكسني"اًؾرتَة اًفذاة"ضف مجؾَة 

ورحي تبزٔسثَ مػ اًرشًــ كدَي . م، وضف داٍر ٔآكسم اًرشًــ ميني إَّلخالص ٔكؾَة اًفذاة1916ٕاسطيحول س ية 

م ، و٢كا كامت 1920وَّلزمَ مسدضارا هل ٕا  ٔآن خرج اًرشًــ من سورًة س ية . ٕاؽالن اًثورة ضف اْكجاز

اًثورة اًسورًة معي ضف ثيغظِا ِبحي اٗكروز مػ سَطان ألطرش، واح ق تُت ٔآزسثَ ضف دمضق ًوم ٔآحرق 

ذا س ية دم اًفروس َون كُص ٔآزسثَ تدمضق، فسمي اْكي اٙكي 1925اًفروس َون تؾغ ٔآحِاهئا ُو  م ، ُو

م ، واهتم 1933واهخخة انئحا ؼهنا س ية . ثسخة ان مت احراكَ" اْكًرلة"ًلطن تَ وسُة ابصا اًحىري حبي 

 م ؤآطَق، وؽني حمافغا، وثو  وزارة اًؾدل، ووزاريت 1936ابًختًرغ ؽَل اًفروس َني فسبن تلَؾهتا س ية 

الاكذعاد واًزراؽة، واهخخة انئحا ؼن دمضق، وصارك ضف ثبٔسُس حزب اًضؾة واخذري انئة رئُس هل، مث 

. اكن وزٍرا مفوضا ًسورًة ضف ألردن، فرئُسا ًراتطة ا٣كاُدٍن ضف سورًة ٕا  ٔآن ثوضف 

الاًى وِن ، حِر ذهر أليت " دًَي سورَّي"وكد ذهرت سرية خمخُصة ٌَس َد وسُة اًحىري ، وورشت مبوكػ 

وٗك وسُة اًحىري ضف  ، ُو اجن ؼطا ٝك ابصا اًحىري اٙكي اكن ؼضوًا ضف جمَس ٕادارة اًوَّلًة اًىدرية: 

 مجؾَة سورًة اًفذاة"، واكن ؼضوًا ضف   اتتػ دراس خَ ضف مدرسة اًسَطاهَة ضف تريوت  م ، 1884دمضق، ؽام 

صارك ضف اًثورة ضد الاحذالل  ، و  م ؽنّي وسُة اًحىري مسدضارًا خاظًا ًٔلمري فِعي1918ضف ؽام   ، و"

  .م اهخخة انئحًا ؼن دمضق1933ضف ؽام وم ، 1928ّكبٔ ٕا  فَسطني، و عي َّلحئًا فهيا حىت ؽام  . اًفرويس

م اهخخة انئحًا ؼن دمضق مرة 1936ضف ؽام  و.  كدغ ؽَََ و ٔآودع ضف اًسبن و هفي ٕا  كضاء كرق خان
                                                 

 318/ 1حٌّٛٓٛػش ح١ٌَّٔس فٟ ح٤ى٠خْ (  1)

  ؛ حٌؼٍٛس ح١ٌّٕٔش ٌـ ُر١َ ٍٓطخٟٔ لي18ٍٞٚ/ 8ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  2)
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م ؽنّي 1938 وضف ؽام  .مٌح وسام الاس ختلاق اًسوري من اٗكرخة ا٢كمخازة، ثلدٍرًا ًوطيُذَ، و هجادٍ. َثهَة

م 1941ضف ؽام  . مٌح صؾار أكِورًة اًؾرتَة اًسورًة .م ؽنّي وزٍرًا ٌَؾدل1939ضف ؽام  . حمافغًا ّكحي اًؾرب

 . م اهخخة انئحًا ًسورًة ٌَمرة اًثاًثة1943ضف ؽام  .ؽنّي وزٍرًا ًالكذعاد و ألصقال اًؾامة
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 (اًلرن آكامس ؼرش  )

 

مري حمحوب ؽيل خان
(1)

و :  مري حمحوب ؽيل خان اًلر  اًحىري اًعدًلي، مٜك ذمَىة حِدر ٔآابد ابًِيد، ُو

َّخَ وكهتا إبطالق ؼرشٍن مدفػ، وٗك ضف   م، وجسمى ؼيد 1866 ٔآـسطس 18ٔآنرب ٔآمراء اًِيد، واكهت َت

 م، واكن وكهتا 1869، وثويل مٜك حِدر ٔآابد ؼيد وفاة واٗكٍ ٔآفضي اٗكوٌك ضف فرباٍر "مري حمحوب ؽيل"وَّلدثَ 

آٓظاف اٗكوٌك ، مغفر ا٢كٜك ، ): فاكن ًلوم تبٔمور اْكىومة هواتَ حىت رصد ونرب، وهل ٔآًلاب نثرية مهنا. طفال 

،  (رس مت اٗكوران ، ٔآرسطو اًزمان ، زمام ا٢كٜك ، هغام اٗكوٌك ، هواب مري حمحوب ؽيل خان  ادر فذح حٌم

 مدفؾا، وهل ٔآرتؾامئة خاًرة، وهل 35 ٔآًــ رخي، ومؾَ 30وٕاكامذَ ضف مدًية حِدر اابد ابًِيد، اكن ؽدد حٌدٍ 

و ويل ؼِدٍ، وٕامسَ .  ؼامثن ؽيل خان، وتًت واحدة : وٗك ذهر ُو

 

محزة ٔآتوجىر اًحوص َخي
(2)

 اًض َ  محزة ٔآتو جىر اًحوص َخي اًحىري اًعدًلي، من ؽَامء اّكزا ر اًحارزٍن، وٗك :

 م تح٘كة ألتَغ س َدي اًض َ  وَّلًة اًحَغ ابّكزا ر، وكد ؼرفت ثٜك ا٢كيطلة مبلاومهتا 1912رمحَ ٝك س ية 

ران، وواظي دراس خَ اًؾََا ٕا  ٔآن . اٗكامئة ًإلحذالل اًفرويس ة خدٍ وضف مدًية ُو ثؾ١ك اًلرآٓن اًىرمي ضف زاًو

 . ٔآظحح من ا٢كربزٍن ضف اٌَقة اًؾرتَة ابَّٕلضافة ٕا  رسوخ كدمَ ضف اٌَقة اًفروس َة اًيت اكن من هحار اًىذاب  ا

م ، وكد كدم ًإلسالم ٔآؼغم 1982م ٕا  س ية 1957اًىدري من س ية " ابٌرس"ثو  ؼامدة مسجد ابٍرز 

آكدمات خالل ُذٍ اًف ة تدروسَ اًيت اكن ًَلهيا ضف ا٢كسجد، وملاًخَ اًيت اكن ٍىذهبا ضف خمخَــ اّكرائد 

رد ؽَل ٔآؽداء .  وا٣كالت وكد عي ًدؼو ٕا  إَّلسالم ابْكوكة وا٢كوؼغة اْكس ية، وجيادل ابًيت عم ٔآحسن ٍو

ة اًحوص َخَة  حني حماس يَ، ٌورشح مدادئَ ؤآُدافَ، واكن نذٛك ألمني اًؾام ٌَزاًو ًرش فضائهل ًو إَّلسالم، ًو

اًيت اكهت جسِر ؽَل حرتَة اًياص ئة حرتَة ٕاسالمِة، وذٛك ابًؾمي ؽَل َتفِظ نخاب ٝك ثؾا ، وثؾَمي ؽَوم 

م تحاٍرز، مث هلي حامثهَ ٕا  مسل  رٔآسَ حِر 1995ٕا  ٔآن ثوفاٍ ٝك س ية . اٌَقة اًؾرتَة واًفلَ واًخفسري 

، ودفن مبلربة خدٍ من آَٓثر . س َدي تدر اٗكٍن: ص َؾت حٌازثَ ضف موهة رمَة حرضٍ ٔآُهل ؤآظدكاٍؤ وحمحٍو

نخة مٌاكة اًض َ  "ضف جم٘كٍن، و " حرمجة اًلرآٓن اًىرمي ابٌَقة اًفروس َة: " اًض َ  محزة اًؾَمَة اًلظة ا٢كفِد

 " .صاؼر ا٢كلاومة محمد تَخري"، و "ؼحد اًلادر جن محمد

 

صؾَة جن فِاض اًحىري
(3)

ا٣كاُد ٔآتوفِاض، صؾَة جن فِاض جن ؼحد اًسالم اًحىري اًعدًلي، وٗك ضف : 

و من ؽائٍك 1933تفَسطني ؽام " آكََي"مدًية  ٔآحفاد اًس َد هور اٗكٍن اًحىري من " آٓل اًحىري" م ، ُو

وضبٔ ا٣كاُد صؾَة اًحىري ضف تُت ؼرف ابًؾ١ك واّكِاد، . ذًرة ص َ  اًعحاتة ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ

حِر اكن واٗكٍ اْكاج فِاض اًحىري من جماُدي اًثورة اًفَسطًَِة ضد الاس خؾامر إَّلجنَزيي واًؾعاابت 

ام من  اًعَِوهَة، واكهت واٗكثَ حافغة ًىذاب ٝك، ؤآخواهل اًض َ  داري اًحىري واًض َ  رص َد اًحىري ُو

ًرني  . هحار ؽَامء فَسطني ألُز

                                                 
 165ر١ض حٌٜي٠ك ٌّلّي طٛف١ك حٌزىَٞ ٛفلش (  1)

  حٌٍّّىش حٌّغَر١ش– "ِميَ حٌط٠َمش ح١ٌ٘و١ش حٌ٘خ١ًٌش"كخوّٟ ِٜطفٝ حٌلخوّٟ : ٔم٩ ػٓ حٌزخكغ ح١ٌٔي(  2)

 حٌّظَؿُ ٌٗ حرٓ؛ ٚ٘ٛ " ف١خٝ رٓ ٗؼ١ذ حٌزىَٞ"ٔم٩ ػٓ ح١ٌٔي (  3)
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ؼرف ا٣كاُد صؾَة اًحىري مٌذ ظقٍر ابٙكاكء واًفطية ضف خمخَــ ؽَوم ؼُصٍ، ؽنّي مدرسا ضف ؽدة مدارس 

ضف فَسطني وألردن، وتدء رمية اًخدٌرس ومعٍر َّل ًخجاوز اًساتؾة ؼرشة، وخترحت ؽَل ًدًَ ٔآحِال نثرية، 

وكام ُو وتؾغ ا٢كؾَمني تخاسُس – ٕامارة ٔآتو عيب –  م ٕا  دوٌك إَّلمارات اًؾرتَة 1963ٔآرسي ضف تؾثة ؽام 

 م ؤآهكي 1965ٔآول مدرسة منوذحِة ُياك، وساضم  ضف وضػ ألسس اًخؾَظَة ُياك، مث ؽاد ٕا  فَسطني ؽام 

مسريثَ اًخؾَظَة، وضف هفس اًؾام معي ؽَل ثبٔسُس حرنة ا٢كلاومة اًفَسطًَِة ا٢كسَحة حِر ٔآسس مػ تؾغ 

واًيت اهضمت فامي تؾد ٕا  مٌغمة اًختٍرر اًفَسطًَِة، ؤآظحتت حزء  (ٔآتطال اًؾودة)اًرموز اًوطيََ مٌغمة 

مبئات اًؾمََات اًؾسىًرة اًيوؼَة ضد اًىِان اًعَِوِن - ٔآتطال اًؾودة - مهنا، وكد كامت ثٜك ا٢كيغمة 

 م ، وكد اسدضِد ؽدد هحري من ٔآؼضاء ُذٍ ا٢كيغمة، ؤآؼخلي ؽدد آٓخر 1971 ٕا  1967وخعوظا من اًؾام 

من ٔآؼضاهئا ًٍزد ؽَل ا٢كائة، وحنك ؽَهيم ابًسبن س يوات طوًٍك من كدي إَّلحذالل  اًعَِوِن، وكام ا٣كاُد 

آكََي واًلدس، ؤآظُة ضف احدى اًؾمََات  : صؾَة تلِادة ؽدة معََات ؼسىًرة هوؼَة حرنزت ضف مٌطلذا

اًفدائَة ضف مٌطلة اًغاًُرة كرب مدًيَ آكََي ا٤كخٍك، حِر مت اكذحام ٔآحد مؾسىرات اّكُش اًعَِوِن 

، ومتىن من إَّلوسحاب واًوظول ٕا  تُذَ مبساؽدة ٔآفراد  مجموؼخَ حِر ٔآمىض تؾدُا ٔآصِر ًخَلى  وثدمرٍي

 م كامت كوات نثَفة من خُش إَّلحذالل  مبداطمة مزنهل واؼخلَخَ، واكن حِهنا 1969اًؾالج، وضف َناًة ؽام 

َّلٍزال ًؾاِن من حراحاثَ، وكد  ثؾرض ٕا  معََات ثؾذًة وحيش ٔآزياء اًختلِق مؾَ من ٔآخي اًخُصحي تبٔسامء 

ابطف ا٣كاُدٍن ؤآماهن ثواخدضم ومواكػ خمازن اًسالح، ٕاَّل ٔآهَ مصد مصود اّكحال اًضاخمة ومتؾن اًؾدو ضف ثؾذًحَ 

ُو وازيني  آٓخٍرن من ا٣كاُدٍن حىت ثوضف ٔآحدُام من حراء اًخؾذًة اًوحيش، ؤآ ف ا٣كاُد صؾَة 

اًحىري ؽَل ا٢كوت من حراء اًخؾذًة، فذدخَت َُئات حلوق إَّلوسان وا٢كؤسسة ا٢كؾروفة ابًعََة ألمحر 

اٗكويل، وضقطت ؽَل سَطات إَّلحذالل اًعَِوِن ًوكــ معََات اًخؾذًة واهلاذٍ من ا٢كوت، فلرر اًعِاًية 

 .اتؾادٍ وهفَِ مدى اْكَاة ا  خارج فَسطني ا  ألردن 

وضف ألردن ؽنّي مدرسا ومرشفا ؽَل ا٢كياشم اًخؾَظَة ؤآهكي مسريثَ اًخؾَظَة واّكِادًة حِر كام وطول مدة 

حيان ٕا  حدود فَسطني حىت آٓخر ًوم ضف حِاثَ  اتؾادٍ جهتًرة اًسالح ٌَفدائَني وثدٍرهبم وهلَِم من سورَّي ًو

لد ثوضف ضف ألردن  ؽام  لّدر ؽدد اٙكٍن 1997، ًو   م ، تؾد حِاة مََئة ابًؾطاء ندٔآب ٔآسالفَ اًىرام ، ًو

 ؽاما كضاُا مدّرسا، وكد هؾاٍ الاَّلف من خمخَــ فئات 46ثَلوا اًؾ١ك ؽَل ًدًَ تؾرشات الاَّلف  ؽَل مدار 

. اًضؾة ضف فَسطني وألردن وصارك ا٢كئات من ا٣كاُدٍن والاَّلف من طالتَ ؤآكارتَ ضف جضُِؾَ

 

محمد جن ًؾال اًحوجىري
(1)

 ُو اًس َد محمد جن ًؾال جن اًض َ  جن محمد جن اّكدًد جن محمد جن اٍهتاسم جن :

اًحقدادي جن ٔآمحد جن محمد جن س َدي اًض َ  ؼحد اًلادر جن محمد جن سَامين جن ٔآيب سامحة اًحوجىري اًعدًلي 

.  م 1947 هوزفرب 10اًلر ، وٗك ضف 

اب٢كقرب ألكىص، مث اهخلي تؾد إَّلس خلالل ٌَبزا ر، واس خلر تخضار " كرس َــ"اس خوطن رفلة ٔآزسثَ ٢كدة كًرة 

ٔآوَّلد س َدي "اكن هرميا حوادا، ذا حمحة ضف آٓل اًحُت ؤآُي اًعالح، ساؼَا ضف ٠ك صؾر كدََخَ . رفلة ٔآزسثَ

 م 1997 دٌسمرب س ية 5هل دًوان صؾر ؽاسم، ثوضف ًوم . واظالح ذات تُهنم واٙكود ؼن حوزهتم " اًض َ 

                                                 
 179ِؼـُ ح٤ػ٩َ حٌزى١٠َٓ حٌٜي٠م١١ٓ ٌطٛح٠َ٘ٗ ػزي هللا ٛـ (  1)
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ة س َدي سَامين تخين وهَــ، وكرٍب ِبوار ا٢كرحوم اًس َد اْكاج اًض َ   تخضار ودفن تياء ؽَل وظَخَ مبلربة زاًو

. جن سَامين جن ؼحَد، ٌوَس َد محمد جن ًؾال ؼلة 

 

ؼطا ٝك تم جن وسُة اًحىري
(1)

ٔآؼَان  من  ؼطا ٝك تم جن وسُة ابصا اًلر  اًحىري اًعدًلي،:

 م، حماسم ثو  وعَفة اًلضاء وحرفػ حىت ٔآظحح رئُس حموكة الاسدٌاف، 1921/ ُػ1340وٗك ؽام . دمضق

 . م 2003/  ُػ1424ثوضف س ية 

 

اًض َ  ًوســ اًعدًلي
(2)

 اًؾالمة اًلايض اًفلَِ اًَفَريِض وآكطَة ألدًة ًوســ جن ٔآمحد جن محمد جن :

افؾي مذُحاً   .ٔآمحد جن ؼحد ا٢كٜك جن ٔآمحد جن ؼحداًرمحن اًعّدًلي وس حًا، اًضا

ىزحت ٔآزسة اًض َ  من اّكٍزرة اًؾرتَة ٕا  سواحي آكََج اًؾريب مػ من ىزح من كدائي اًؾرب، واس خوطيت 

اًسواحي ف ة من اًزمن، مثا ثفركت، زفهنم من ىزح ٕا  اًسواحي اًؾامهَة، ومهنم من ىزح ٕا  اًحُصة واًىوًت 

 ؤآما خد اًض َ  ٔلمَ، فِو اًض َ  محمد . ُػ1075وا٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة واًحتٍرن اًيت ىًزوا فهيا ضف ؽام 

 ًــ جن محمد  ًــ جن ؼحد اًرزاق جن محمد اًعدًلي، وكد ىزح ٕا  اًسؾودًة مبيطلة داٍرن، وؽنُِيّ ٕامامًا 

  .ق ًُس خلر فهياَّل٢كسجدُا، مث كِدم كًرة ؼسىر ضف اًحتٍرن، ومن ؼسىر ٕا  حاٌك ٔآم اًضبر ومهنا ٕا  اًز

 ُػ ضف كًرة ٔآم اًضتر حٌوب مدًية اْكد اب٤كرق، وتدٔآ اًض َ  ًوســ اًعدًلي 1338وٗك اًض َ  س ية 

و  آكطاتة ضف سن مدىرة خدًا، فلد خطة ٔآول خطحٍة هل ومعٍر ٠ك ًخجاوز اًثاًثة ؼرشة، وذٛك ِبامػ اًزَّلق ُو

ر اًرشًــ ؽنُِيّ خطَحًا ِبامػ اًلضَخِة مث كاضَا  ؼَا ضف  ٔآول خامػ خيطة فَِ اًض َ ، وتؾد رحوؽَ من ألُز

 م ، وذٛك تبٔمر من اًض َ  سَامن جن محد آٓل خََفة حامك اًحتٍرن ساتلًا، ٕا  ٔآن 1962ا٤كامك اًرشؼَة س ية 

وكد خطة خطحة واحدة ضف خامػ اًؾدًَة، نام اجتَ سامحة . ؽني كاضًَا ضف حموكة الاس خئٌاف اًؾََا اًرشؼَة

اًض َ  ًخدٌرس اًؾَوم اًرشؼَة واًوؼظ وإَّلرصاد، وذٛك من خالل ا٢كساخد وا٣كالت واّكرائد وإَّلذاؽة 

واًخَفًزون، نام خَس ًخدٌرس اًفلَ وفرٍي اب٢كدرسة آكرًية ، وؽني ؼضوا ضف ا٣كَس ألؽَل ٌَض ئون إَّلسالمِة 

.  م 2010، وثوضف اًض َ  س ية 

 

ؼحد ا٤كسن اًسّمان
3(4)

 ُو اًض َ  ؼحد ا٤كسن جن محمد جن اًسامن اًحىري اًعدًلي، من آٓل اًسامن اب٢كدًية :

ؼُص حنك ألحراك، وؼُص حنك أل اف، وؼُص حنك ا٢كٜك ؼحد "ا٢كيورة، ؽازص اًض َ  ا٢كؾّمر زالزة ؼعور 

و ٔآحد مؤذِن ا٢كيارة اًرئُس َة اب٢كسجد اًيحوي "اًؾٍزز آٓل سؾود ، اكن ؽ١ََك من ٔآؽالم ا٢كدًية ا٢كيورة، ُو

اًرشًــ كدي ٔآن جس خحدث  ا مىربات اًعوت، واكن الٓذان ٌَفبر مرثني من فوق ٔآؽَل ا٢كبٓذن ابًخجاوب 

و من خرجيي مدرسة اًؾَوم اًرشؼَة اًيت . والاجهتال واكن من حفغة اًلرآٓن اًىرمي ـَحًا وألحادًر اًيحوًة ُو

ؽازصُا مٌذ وضبهٔتا، نام اكن  فظ ا٢كؾَلات اًس حػ اكمٍك و فظ اًىثري فرٍي من حِد اًضؾر ٌَمخًيب وفرٍي من 

                                                 
رلٛع ١ِيح١ٔش ٚ حٌوط٢ حٌظٛف١م١ش ٌؼٍٟ رخٗخ ِزخٍن  ٚوظخد ػّيس حٌظلم١ك فٟ ر٘خثَ  )ِٓ رلٛع ٌٍٕٔخرش أ٠ّٓ ُغَٚص حٌل١ٕٟٔ (  1)

 ( ٘ـ 1287ر١ض حي حٌٜي٠ك ٤رٟ حٌّىخٍَ حٌٜي٠مٟ ١زغ ٕٓش 

حٌّٛٓٛػش حٌلَس ؛ ِٛلغ ٛل١فش حٌٕزؤ ؛ ٌٍىخطذ ِلّي ٍف١ك حٌل١ٕٟٔ – ٔم٩ ػٓ ٍِظمٝ أً٘ حٌلي٠غ ح٨ٌىظَٟٚٔ ؛  ِٛلغ ح٠ٌٛى١زي٠خ (  2)

 ػ٠ٛ ٍحرطش ػٍّخء ح٠ٌَ٘ؼش– 

  ٔم٩ ػٓ حرٓ ٗم١ك ٛخكذ حٌظَؿّش ٗو١ٜخ3

(4) 
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ٔآمثال َّلمِة اجن اًوردي ضف اْكنك والٓداب، وهل ٕا٢كامًا اكماًل ًإلخاتة ؼام ٌسبٔل ؼيَ صؾرًا ٔآو هغامً نام اكن مَامً 

مبؾرفة ألوساب ومؾرفة ٔآُي ا٢كدًية اًلدازم ثفعَاًل تطًرلة ًعؾة وحودُا ضف اًوكت اْكاُض واكن حاُض 

اٙكُن واًحدهية ضف مجَػ ما ٌسبٔل ؼيَ حىت ًوم وفاثَ، و نذٛك فلد اكن موسوؽة ضف مؾرفة ا٢كدًية ا٢كيورة 

. نام ؤآهَ  خفظ مبوسوؽة حقرافِة اكمٍك ؼن ا٢كدًية ا٢كيورة وكد حروِا ًورزخَ. وصوارؼِا ؤآحواصِا وساكَنا

خَ ضف " سفري"اًختق توزارة آكارحِة اب٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة وثدرج فهيا حىت وظي ٕا  مرثحة  لد مثّي دًو ًو

ا ، ثوضف ًوم : دول ؽدًدة خارج ا٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة مثي حيان ؤآس حاهَا وفرُي  رتَػ ألول 13سورَّي ًو

:  م ، وكد رَثٍ ظدًلَ اًض َ  ؼحداًقين اًياتَيس ،فلال2010 فرباٍر س ية 27 ُػ، ا٢كوافق ًوم 1431س ية 

فِو ؽَل ٔآسالفَ ًدل .. ؼٍزز كوم اكن َّل ًذل 

ابطيَ حلد ًوُس في .. من وسي ظدًق اًييب َّل ضف 

ا٢كرثلى حدًثَ اًضِىي َّل ميي .. رمذب ألخالق ظؾة 

اٍر  ت ٔآُز وَكي ألوراق مٌَ اًطُي .. ٔكهَ اًروض ُز

 

س َدي اْكاج اًض َ  اْكاهكي
(1)

 س َدي اْكاج اًض َ  جن ٔآمحد جن اًض َ  اْكاهكي اًحوص َخي اًحوساميح :

 م تيوايح ؽني تين مطِر، ووضبٔ ضف 1929اًحوجىري، من آٓل س َدي اًض َ  اًحىًرني ا٢كقارتة، وٗك اًض َ  ؽام 

و اجن ًواٗكٍن هرميني ًؾود وسة الكُام ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، فواٗكثَ  ٔآزسة ظاْكة ُو

ًال خرية تًت س َدي حبوص ا٣كدوتَة واص هترت ابًعالح واًخلوى واًورع واكهت من : عم اًس َدة اًعاْكة

ٔآوَّلد "ؽامة ، ًوؾضريثَ " كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ "حنس هبا نذٛك ٕان صاء ٝك، اكن حمححا ًلومَ – اٙكاهرات 

خاظة ثرشق ا٢كمَىة ا٢كقرتَة ضف انحِة ؽني تين مطِر هوايح وخدة حِر مساهن كومَ، " س َدي ؼحد اْكامك

ىن هل أكَػ الاح ام واًخلدٍر وا٤كحة، اص هتر  اكن مبثاتة واٗك هلم مجَؾا ٌسِر ؽَل صؤوَنم وهيمت تبٔحواهلم ٍو

ابًخلوى واًعالح وابًفضي وثؾد هل مٌاكة وهرامات اص هترت ؼيَ وصِد هل  ا لك " اْكاج اًض َ "س َدي 

من ؽازصٍ، اص هتر ابًرٔآي اًسدًد اًراحج وابْكوكة واًيعح ٌَقري فاكن خامؾا ٌَمحاسن اًطَحة، ثؾ١ك اًلرٔآن 

اًىرمي واًفلَ ا٢كاًًك ؽَل ًد واٗكٍ اًض َ  س َدي ٔآمحد جن اًض َ  اْكاهكي، ونذا ثؾ١ك ؽَل ًد اًفلَِ اًيخَِ 

ة واٗكٍ حِر اكن واٗكٍ ص َخِا وعم " س َدي ٔآمحد جن اًض َ "س َدي ٔآمحد جن اًطَة واًضا ؼن فلِاء زاًو

. اتتؾة ٌَطًرلة اًض َخَة اًضاذًَة 

ؽاش اًض َ  حِاة حافٍك ابّكِاد وا٢كلاومة ِباهة حِاثَ اًؾَمَة، فلد اًختق جىذائة ا٢كلاومة ضد ا٢كس خؾمر 

اًفرويس اب٢كقرب حىت مت الاس خلالل ًِا، مث اًختق تعفوف اًثوار ضف دوٌك اّكزا ر فبٔتَل  ا اًحالء اْكسن 

من : واكهت هل مواكــ مضِودة وهرامات مؾدودة حىت مت الاس خلالل، و٢كا اس خلرت ا٢كيطلة رحػ ونام ًلال

اّكِاد ألظقر ٕا  اّكِاد الٔنرب ،فغي ًدؼوا ٕا  ٝك ثؾا  حماراب اًحدع واًضالَّلت، وخاُدضم ثسالح اْكوكة 

ص َ  اًلدٍَك، وكايض أكاؽة، واكن ٌسؾى ضف حي اًزناؽات : وا٢كوؼغة اْكس ية، وصقي مٌاظة ؽدًدة مهنا

وآكالفات اًلدََة واكن مالذ ٌَمس خضؾفني، و٠ك ثخوكــ دؼوثَ ٞك ضف رتوع تالدٍ فل  تي اكن داؼَا ٞك ضف 

 م حني زَّيرثَ ًِا، 1998ؽام " فروسا"تالد ٔآخرى، فِذهر ؼيَ ٔآهَ اكن داؼَة ٞك وانحص ٌَمسَمني ضف رتوع 

 17 ُػ ا٢كوافق ًَوم1432 رتَػ الاول ؽام 14واكن خري من ميثي إَّلسالم  ا خري متثَي، ثوشف ًوم اٖكُس 

                                                 
 ٚ٘ٛ كف١ي ٛخكذ حٌظَؿّش" ِميَ حٌط٠َمش ح١ٌ٘و١ش حٌ٘خ١ًٌش"كخوّٟ ِٜطفٝ حٌلخوّٟ : ٔم٩ ػٓ حٌزخكغ ح١ٌٔي(  1)
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ة واٗكٍ ًوم أكؾة واكهت حٌازثَ رمَحة حاصدة ص َؾَ فهيا ٔآُهل وثالمِذٍ 2011فرباٍر ؽام   م ، ودفن جزاًو

. وحمحََ وص َوخ اًزواَّي ؤآمئة ا٢كساخد 

 

ؽيل ص َ  ٔآمحد ٔآتوجىر
(1)

 ُو ألس خاذ اٗكنخور ؽيل ص َ  ٔآمحد ٔآتوجىر، مؤسس ورئُس خامؾة ملدٌضو، :

و من ٔآحفاد اًحىري " ٔآو فلَِ معر اًرضا ٔآابدر"جن " ٔآو معر كطة اٗكٍن"جن " ٔآو معر زَّيد"اًض َ  : ُو

و ًؾد من ٔآضم رخال اًعتوة إَّلسالمِة، واًىوادر الأكدميَة ضف اًعومال، ٔآسس خامؾة ملدٌضو  اًعدًلي، ُو

اًيت عم من ٔآضم اّكامؾات ضف اًعومال خاظة ضف اّكيوب، هل هجود مضىورة وملدرة ضف اٗكؼوة إَّلسالمِة وضف 

 .حلي اًخؾَمي اًؾايل ضف اًعومال، واكن من مؤسيس حرنة إَّلظالح ضف اًعومال

احر تَ ٔآتٍو ٕا  مدًية " طقتحور"وٗك ؽيل ص َ  ٔآمحد ٔآتوجىر ضف مدًية  ضف إَّلكَمي اًعومايل اًخاتػ َّٕلزَوتَا، ُو

ت٘كة حواء ضف حٌوب اًعومال وفهيا ثَلى ثؾَظَ الاتخدايئ، مث اهخلي ٕا  ملدٌضو ضف ٔآوائي س خٌُات اًلرن 

اًؾرشٍن ا٢كَالدي، وثَلى فهيا ثؾَظَ إَّلؽدادي، وثَلى اًثاهوًة ضف مؾِد اًخضامن إَّلسالسم، واكن ُذا ا٢كؾِد 

 .من ٔآضم ا٢كؾاُد اًيت ٔآهخبت اّكَي اًثاِن من اًعتوة إَّلسالمِة ضف اًعومال

ثَلى ؽيل ص َ  ٔآمحد ٔآتوجىر ثؾَظَ اٗكًين من ٔآتََ اٙكي اكن ؽا٢كا ابًرشًؾة إَّلسالمِة، مث اًختق ابّكامؾة 

إَّلسالمِة اب٢كدًية ا٢كيورة حِر درس ضف َكَة اٗكؼوة ؤآظول اٗكٍن، مث حعي ؽَل ا٢كاحس خري مث اٗكنخوراة ضف 

 ٔآظحح اٗكنخور ؽيل ٔآس خاذا ضف اًخارخي .م1983اٗكؼوة إَّلسالمِة ضف اًلرن إَّلفًرلي من اّكامؾة هفسِا ؽام 

م ، مث اهخلي ٕا  ملدٌضو ؤآظحح 1993-1984واْكضارة إَّلسالمِة ضف خامؾة ا٢كٜك سؾود ضف اًرَّيض من ؽام 

سؾى مػ زمالء هل ٕا  ثبٔسُس . م 1996وضف ؽام  .م1994مدٍرا ٢كرنز اًلرن إَّلفًرلي ٌَعحافة واًحتوث ؽام 

ؽيل ص َ  ٔآمحد ٔآتوجىر مراكدا ؽاما ْكرنة إَّلظالح .ؽني د. م 1997خامؾة ملدٌضو اًيت ٔآسست رمسَا ضف ؽام 

وضف ف ثَ واهجت اْكرنة َتدَّيت ؤآزمات هحرية من تُهنا  م،2008م وحىت ؽام 1998ضف اًعومال ؽام 

محمد ؽيل ٕاجراُمي من اْكرنة ؽام .الاوضلاكات اًيت حدزت ضف اْكرنة مٌذ جزوغ جفر ا٤كامك إَّلسالمِة مث فْعي د

. م 2007م، مث دخول اًلوات إَّلزَوتَة ٕا  اًعومال تداًة ؽام 2006

اٗكؼوة "، و "اًعومال وخذور ا٢كبٔساة اًراُية: "ؽيل ص َ  ٔآمحد ٔآتوجىر مؤًفات ؽدًدة من ٔآطمِا.ٔآًـّـ د

،واكن ؼضوا ضف ّكية ا٢كعاْكة اًيت صلكهتا حرنة إَّلظالح ًخجاوز ألزمة "إَّلسالمِة ضف اًلرن إَّلفًرلي

. اًعوماًَة ضف جسؾًَِات اًلرن اًؾرشٍن ا٢كَالدي

 

هوراْكسن راصد اًاكهدَُوي
(2)

 اًاكثة واًحاحر إَّلسالسم اًىدري اًض َ  هوراْكسن راصد جن افذخار اْكسن :

و من ذًرة ا٢كفيت ٕاًِىي خبش اًؾالمة اًضِري، ىزح خدٍ  جن رؤوف اْكسن اًاكهدَُوي اًحىري اًعدًلي، ُو

و ؼوض جن ٔآيب حؾفر محمد جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك معوًَ جن سؾد جن : ألؽَل من اًؾراق ٌَِيد ُو

اْكسني جن اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن س َدان ٔآيب 

 م ضف تُت اص هتر ابًؾ١ك واًخلوى 1950/  ُػ 1370 رتَػ ألول 10جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، وٗك ًوم 

                                                 
 .حٌِٜٛخي – ٗزىش حٌ٘خ٘ي ح٦هزخ٠ٍش : ِمخي ٌـ ٍدأٍٔٛ أكّي ١ِٛ ؛ ِٓ حٌّٛلغ ح٦ٌىظَٟٚٔ (  1)

 ؛ ِمخي 33:  ؛ حٌٕٔش8: َ ؛ حٌؼيى2009أغٔطْ =  ٘ـ 1430ِـٍش حٌيحػٟ ح٠ٌَٙ٘ش حٌٜخىٍس ػٓ ىحٍ حٌؼٍَٛ ى٠ٛرٕي ؛ ٗؼزخْ (  2)

طؤ١ٌف ح١ٌ٘ن ٍٔٛ حٌلٔٓ ٍحٗي حٌىخٔيٍ٘ٛٞ ؛ " رخٌٍغش ح٤ٍى٠ش– أٓظخً حٌىً ٨ِٛٔخ ٍِّٛن حٌؼٍٟ حٌٕخٔٛطٟ ٍكّٗ هللا "٠وظٚ رظؼ٠َف وظخد 

 ؛ ٠ٛرٟ ؛ حٌٕٙي" ِظفَٔـَ"ِي٠َ٠ش " وخٔيٍ٘ٗ"أوخى١ّ٠ش ح١ٌ٘ن حٌّفظٟ اٌٟٙ روٖ ؛ رٍيس : ٍِظَِ حٌَٕ٘
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تقريب " مفغرجنر"مبدًٍرة " اكهدُهل"واًعالح، وثَلى مداد  اًلراءة واًخؾَمي الاتخدايئ تح٘كثَ 

مغاُر "ابًِيد ضف نخاثُهبا ومدارسِا، مث اًختق ابّكامؾة اًضِرية " ٔآحراجرادٌش"وَّلًة 

ومٌذ ختّرخَ َؼَىـَـ ؽَل  .م 1970/ ُػ1390وخترج مهنا ضف ؽَوم اًرشًؾة ؽام " سِارهحور"مبدًية " اًؾَوم

وهل ؽدة . خدمة اًؾَوم وا٢كؾارف، واٗكراسة واًخبًَٔــ، ِبّد واحهتاد، واهلطاع ؼن مضافي اٗكهَا وزخارفِا

: مؤًفات ، مهنا

 .(ابٌَقة ألردًة)كامس اًؾَوم فضٍَك اًض َ  محمد كامس اًياهوثوي ٔآخداٍر وحرازَ، وٕاهخاخاثَ - 

. (ابٌَقة ألردًة)ٔآخداٍر وٕاجنازاثَ وحرازَ اًؾَمي : موَّلان ؼحد ٝك ألهعاري- 

. (ابٌَقة ألردًة)حرمجة موَّلان محمد مغِر اًياهوثوي - 

. (ابٌَقة ألردًة)رسائي فري مطحوؽة ٌَض َ  اْكاج ٕامداد ٝك ا٢كِاحر ا٢كًك واًض َ  رص َد ٔآمحد اًىٌىوعم - 

. اًض َ  ٕاهؾام اْكسن اًاكهدَُوي رمحَ ٝك ٔآمري حامؽة اٗكؼوة واًخحََؿ ساتلًا- 

. موحز حرمجة اًض َ  ا٢كفيت ٕاًِىي خبش اًاكهدَُوي- 

. ٔآوراد ووعائــ رمضان ا٢كحارك- 

 

اّكرنال محمد حسني ؽيل
(1)

 مفوض اًرشطة اًىِيَة تدوٌك هًَِا، ورئُس اًرشطة ضف مٌطلة  ق ٔآفًرلِا، :

ؾود " اٗكورًت" م ضف مدًية 1956وٗك س ية . واكن كائد ًواء ا٢كغََني ضف اّكُش اًىِين ضف ـرب هًَِا ، ًو

. وس حَ ٕايل كدٍَك اًض َخال اًحىًرة اًلرص َة تدوٌك اًعومال 

 

حسن ص َ  حسني اًعومايل
(2)

 اٗكنخور حسن جن ص َ  حسني جن ؼامثن جن ؽ١ك جن ٔآمحد محمد جن ؽا٠ك جن :

ؼحد اًرمحن جن محمد جن ؽاـين جن ٔآمحد جن ًوتقي جن اًفلَِ معر جن مشس اٗكٍن جن فلَِ جن محمد جن ًووس جن 

فلَِ ًوســ جن فلَِ محمد جن فلَِ ٔآمحد جن فلَِ ثمي جن فلَِ ٕاجراُمي جن فلَِ ٕاسامؼَي جن فلَِ ؽُىس جن جىر جن 

فلَِ معر جن ًؾلوب جن فلَِ  ىي جن فلَِ ؽُىس جن فلَِ مرة جن فلَِ زهرَّي جن ثمي جن حامل اٗكٍن جن محمد جن 

ؼحدٝك جن محمد ٔآتو ؼخَق جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق اًحىري اًعدًلي اًعومايل، من كدٍَك اًض َخال 

 م واكن واٗكٍ كاضهيا، ووضبٔ وحرؼرع ضف ملدٌضو، 1943ضف اًعومال س ية " فاًىؾَو"ابًعومال، وٗك ضف مدًية 

و سفري خامؾة اٗكول اًؾرتَة ٗكى ألدم ا٢كخحدة ضف فَِيا  و 1994 م ٕا  1991اٍمنسا من ؽام – ُو  م ، ُو

طحُة تَطري، هل مؤًفات ونخة ٕاسالمِة ابٌَقة اًعوماًَة وإَّلجنَزًية، خاظة ضف سرية اًرسول ظيل ٝك ؽَََ 

وس١ك، وضف سرية اًعدًق ؤآوَّلدٍ ريض ٝك ؼهنم، وضف اْكالل واْكرام، ونخحا ضف ٔآمراض اْكَوان ابٌَقة 

إَّلًطاًَة ، وكد حرمج سرية ٕاجن ُضام ا  اٌَقة اًعوماًَة، ؤآفَحَة من نخاب روض ألهــ ٌَسَِيل، وكسام 

سرية اًييب ظَل ٝك ؽَََ "نخاب : ومن مؤًفاثَ ماُو مطحوع مثيمن ا٢كواُة اٌ٘كهَة ٌَلسطالِن واًزركاِن، 

و من " وس١ك ٔآوَّلد اًييب، ؤآزواج اًييب، وآٓل اًييب، :  حزء، ومن اًىذة اًقري مطحوؽة27ابٌَقة اًعوماًَة ُو

و نخاب رصم ضف "آٓداب جسَمََ ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ؼيد زَّيرثَ، و اًوس ٍَك وا٢كلام ا٤كمود، وثحََؿ اًرساٌك  ُو

، ووسة اًييب، وكعط ألهخِاء، وسرية ٔآيب جىر اًعدًق واٗك "هَفِة اًخحََؿ وفَِ ٔآًضا رسائي اًييب ٌَمَوك

اًؾمودي ضف اًعومال واًض َخال ؤآوَّلدٍ، و ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة، ونخاب ثؾَمي اًعالة ابًعوماًَة والاجنَزًية 
                                                 

 َِح٩ٓص ِغ أرٕخء لز١ٍش ح١ٌ٘وخي رخٌِٜٛخي ٚو١ٕ١خ(  1)

 كٔٓ ١ٗن ك١ٔٓ ػؼّخْ.َِح٩ٓص ِغ ٛخكذ حٌظَؿّش ى(  2)



- 298-  

 

 

ؽَل مذُة إَّلمام اًضافؾي، واترخي اًعوماًَني واًعومال، وا٢كرٔآة ا٢كسَمة، وفريضم اًىثري من ا٢كؤًفات 

 .ألخرى 

خلن اٗكنخور حسن ص َ  اًعومايل نثري من اٌَقات مهنا اًعوماًَة، واًؾرتَة، وإَّلًطاًَة، وإَّلجنَزًية، : ًو

 1994وأل٢كاهَة، ودرس ٔآًضا اًفروس َة وإَّلس حاهَة واًسوًدًة، وكد ُاحر ٕا  اًوَّلَّيت ا٢كخحدة الامٍرىِة ؽام 

و مزتوج وملمي ابًوَّلَّيت ا٢كخحدة ألمٍرىِة وٗكًَ  لد 6م تؾد تداًة اْكرب ضف اًعومال، ُو  ٔآتياء وحفدٍ، ًو

: ثو  نثري من ا٢كياظة ؽَل مدار حِاثَ هذهر مهنا 

.  م 1966 م ٕا  1964درس اًلاهون ضف خامؾة َّلًزبك ضف ا٢كاهَا من ؽام 

.  م 1970خترج من خامؾة توًوهَا ضف ٕاًطاًَا من َكَة اًطة اًحَطري ؽام 

.  م 1973 م ٕا  1971معي مدٍرا ٌَمؾِد اًحَطري اًعومايل ضف ملدٌضو من ؽام 

.  م 1976 م ٕا  1974معي وهَال ًوزارة اْكَوان واًعَد واًقاابت اًعوماًَة من ؽام 

.  م 1980 م ٕا  1976معي مدٍرا ؽاما ٢كيغمة حمنَة ا٢كوا  اًعومايل من ؽام 

.  م 1981 م ٕا  1980معي ؼضوا ضف اًرب٢كان اًوطين اًعومايل من ؽام 

.  م 1986 م ٕا  1981اٍمنسا من ؽام -معي سفريا ٗكوٌك اًعومال ٗكي ا٢كاهَا ،و اٍمنسا وألدم ا٢كخحدة ضف فِيا

 م ٕا  ؽام 1986معي سفريا ٗكوٌك اًعومال ٗكي اًسوًد، واًرنوجي، واٗكمنارك، وٕاٌسالهدا وفٌَيدا من ؽام 

.  م 1988

معي ٔآس خاذ مساؽد ًٔلمراض إَّلٍهتاتَة ٌَموا  ضف َكَة اًطة اًحَطري ضف خامؾة اًعومال ضف ملدٌضو من 

.  م 1990 م ٕا  1988ؽام 

معي مدٍرا ؽاما ضف وزارة آكارحِة اًعوماًَة ٌَضؤون اًس َاس َة ألمٍرىِة، ألورتَة، إَّلَتاد اًسوفَِيت، 

.  م 1990 م ٕا  1988اًعني واًحالد إَّلص اهَة من ؽام 

اٍمنسا ، وٗكي حىومة اٍمنسا ، ؤآمني ؽام ٣كَس -ؽنّي سفريا ّكامؾة اٗكول اًؾرتَة ٗكي ألدم ا٢كخحدة ضف فَِيا 

اًسفراء اًؾرب ضف فَِيا، وسفري خامؾة اٗكول اًؾرتَة ٗكي دوٌك هًَِا ، وموعــ ضف خامؾة اٗكول اًؾرتَة تدرخة 

.  م 1994 م ٕا  1991سفري من ؽام /مدٍر

معي ابحثا ضف اًرشًؾة إَّلسالمِة ؽَل ا٢كذاُة ألرتؾة ضف  َكَة اًلاهون ضف خامؾة ُارفارد ضف هكربدج ضف وَّلًة 

ماساجضوسدس الامٍرىِة  ضف مرشوع طَحَ وموهل اًحيم اًخجاري اًسؾودي حول موكــ اًرشًؾة إَّلسالمِة 

، وورشت هدِجة ُذا اًحتر  (اًحورظَ)من ألسِم ا٢كخاحرة فهيا ضف ألسواق ا٢كاًَة ضف هَوًورك الامٍرىدة 

ذا ضف اًف ة تني ؽام   م ٕا  ؽام 1995وىذاب ضف سَسٍك اًىذة اًلاهوهَة ًلكَة اًلاهون ّكامؾة ُارفارد ، ُو

.  م 1997

 م ٕا  ؽام 1995معي م حام ضف ا٤كوكة اًؾََا ضف توسطن توَّلًة ماساجضوسدس ابًوَّلَّيت ا٢كخحدة من ؽام 

.  م 1998

معي ٕاماما ضف مخسة مساخد داخي مخسة جسون ضف وَّلًة توسطن ألمٍرىِة، ؤآس١ك ؽَل ًدًَ خَق نثري من 

ذا من ؽام  لهنم اًضِادة ؽَل ًدًَ ، ُو  . م 2006 م ٕا  ؽام 1998اًرخال واًًساء ًو
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س َدي محزة توؼاممة اًحوص َخي
(1)

 ص َ  اًطًرلة اًض َخَة اًضاذًَة ابًؾا٠ك إَّلسالسم س َدي ٔآتو محمد محزة جن :

تني كًريت " ـَىن" م ِبحي 1927وٗك ؽام . ؼحد اْكامك جن اًطَة جن ٔآيب ؼاممة اًحوص َخى اًحىري اًعدًلى

ا ألخري "ا٢كقرب–ؼامٌك حرادة "ا٢كرجية و حاكفاًت  ة ٕا  ملُر كرب ؽني تين "، و ضف ثٜك اًس ية ارَتَت اًزاًو

ة ؽَل ًد فلِاهئا اًسجَامس َني، وثؾ١ك ، "مطِر تيفس اًؾامٌك ثؾ١ك اًلرآٓن و مداد  اًفلَ و اٌَقة اًؾرتَة ضف اًزاًو

 م جرحٍك ٕا  لك من 1946كام ؽام  .كرب اْكدود ا٢كقرتَة اّكزا ًرة" مقيَة"اٌَقة اًفروس َة ضف مدرسة مبدًية 

 واس خفاد اًىثري من ٬فروسا و تَبَاك، كىض فهيا كًرحا من ٔآرتػ س يوات ٔآثلن فهيا اٌَقة اًفروس َة و اًحَبَىِة

ة، 1950مث رحػ ؽام .زلافة ٔآورواب و فٌوَنا ة ًَؾني واٗكٍ اًض َ  ضف ٔآمور جس َري اًزاًو م ٕا  ا٢كقرب، ٕا  اًزاًو

 . م مٌاضال ضف حزب الاس خلالل و مضاراك ضف ا٢كلاومة اًوطيَة ضد الاس خؾامر اًفرويس1952مث اخنرط ؽام 

ُاحر مس خخفِا ايل اٗكار اًحَضاء خوفا من - مٜك ا٢كقرب–م تؾد هفي ا٢كٜك محمد آكامس 1953وضف ؽام 

اًلدغ ؽَََ من ٗكن الاس خؾامر، ٕاذ كدغ ؽَل اًىثري من ٔآفراد ؽائَخَ ا٢كيخرطني ضف اْكزب، فاص خقي ضف 

كرب اْكدود ا٢كقرتَة " حٌان اًقاحر"وضف - كرب اٗكار اًحَضاء " - اًيوازص"اًلاؽدة اّكوًة ألمٍرىِة ضف لك من 

 .اّكزا ًرة تياحِة ؽني تين مطِر

ة، وذٛك ؽام - َنائَا – و تؾد اس خلالل ا٢كقرب، رحػ ٕا  فروساومىر  ا ف ة ، مث رحػ  ٕا  وطيَ، ٕا  اًزاًو

م 1966م من ٔآخي متًرغ واٗكٍ اًض َ  اٙكي طال تَ ا٢كرض كًرحا من ٔآرتػ س يوات وثوضف واٗكٍ ؽام 1962

ة تؾد ٔآن اكن ٌضقي مٌعة رئُس ا٣كَس اًلروي ًؾني تين مطِر مٌذ ؽام ٬فعارت ٕاًََ مض َخة اًزاًو

واكن نذٛك .م 1992واس متر رئُسا ٌَمجَس اًلروي و اًح٘كي ٕا  ؽام . م1970مث دخي اًرب٢كان ؽام .م1963

وكد حعي ؽَل وسام اًرىض من ٗكن خالٌك ا٢كٜك اْكسن  .ًس يوات" وخدة"ؼضوا ضف ا٣كَس إَّلكَظي ًوَّلًة 

ؤلهَ اكن ٌض خقي ضف ثٜك اًوعائــ ٬اًثاِن رمحَ ٝك؛ ْكعول ت٘كًخَ ؽَل اًرثحة ألو  ضف أكاؽات اٍمنوذحِة

ة من 1992ومٌذ ؽام . اْكىومِة تدون ملاتي مادي م، اؽزتل اًس َاسة َنائَا، و ثفرغ ٌَؾحادة و صؤون اًزاًو

ة اًؾخَق اٙكي اكن هل  اس خلدال اًوفود وا٢كًردٍن وثؾَظِم وثوحهيِم إبًلاء اٗكروس و ا٢كواؼظ مبسجد اًزاًو

 .اًفضي ضف ثوسؾخَ مرثني، و جضُِدٍ ٌَمدرسة اًلرآٓهَة

 ؼحد اْكامك ٬ اًطَة٬ تَترمة٬ ؼخَق٬ اًؾريب٬فاٙكهور س حؾة؛ وضم ؽَل اًخوايل محمد٬ٔآما ٔآوَّلدٍ 

رة تًت اْكاج ٔآتو ٬رتَؾة و خدجية ׃وإَّلانث ُام ازًذان.واًض َ  ِا؛ اًُز وَكِم من زوحذَ اًيت ٠ك ًزتوج فرُي

ة ؽني ٬حفط ة ا٢كوحدًني ابًركاظة توَّلًة اًحَغ ابّكزا ر وعم نذٛك ألخت اًعقرى ًض َ  زاًو  ص َ  زاًو

اًسخوهة توَّلًة سؾَدة ابّكزا ر ٔآًضا، اْكاج محمد ٔآتو حفط من آٓل اًس َد اْكاج اجن اًض َ  اًحوص َخَني 

 .اًعدًلِني

 

محمد اجن اًطَة اًحوص َخي
(2)

 ٔآتو حفط محمد جن اًطَة اًحوص َخي اًحوساميح اًحىري اًعدًلي ا٢كقريب، من :

.  م  ، تؾني تين مطِر اب٢كمَىة اًؾرتَة ا٢كقرتَة1947 مارس 4كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  اًحوجىًرني، وٗك ًوم 

اص خقي مبِية اًخؾَمي مدة كعرية، مث اًختق مبؾِد خترجي ألطر اًض حَ حصَة توخدة اب٢كقرب، مث صقي انعرا 

.  م 2007- 1976ٌَمرنز اًعتي تخين مطِر ماتني ٔآؼوام 

                                                 
 "ِميَ حٌط٠َمش ح١ٌ٘و١ش حٌ٘خ١ًٌش"كخوّٟ ِٜطفٝ حٌلخوّٟ : ٔم٩ ػٓ حٌزخكغ ح١ٌٔي(  1)

 ِلّي حرٓ حٌط١ذ حٌز١ٗٛوٟ: َِح٩ٓص ِغ ٛخكذ حٌظَؿّش(  2)
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. توخدة" ؼَد اًؾرش" م حعي ؽَل اّكا زة ألو  ضف اًضؾر ضف رمرخان 1967نخة اًضؾر مدىرا، وضف س ية 

و ؼضو ضف ؽدد هحري من ا٢كيخدَّيت وا٢كَخلِات ألدتَة ، صؾراء تال حدود ، مَخلى ألدابء وا٢كحدؽني اًؾرب  ُو

 ؽَل 2010حعي ضف ؽام . م 2008، كٌادًي اًفىر وعم اًيت ًًرش  ا ملاَّلثَ ونخاابثَ ؤآصؾاٍر مٌذ س ية 

ابٗكار اًحَضاء ضف ا٢كقرب ، " مٌخدي صؾراء تال حدود "ضف رمرخان ًيغمَ " ٔآحسن كعَدة معودًة"خا زة 

. وهل دًوان صؾر َتت اًطحػ". تو سامحَ اًحوجىري" ، وس حة ا  خدٍ " محمد ٔآتو حفط اًساميح" إبمس 

. اًخعوف واّكِاد واًس َاسة" اًقراتة واًرشاكة" ٔآوَّلد س َدي اًض َ  : نخاب: ؤآضم ٔآؼامهل ُو مؤًفَ اًرائػ 

ذا اًىذاب ًؾد من ٔآضم مراحػ ٔآوساب اًلدائي اًحىًرة اًعدًلِة تدول ا٢كقرب اًؾريب وصامل ٔآفًرلِا، خاظة  ُو

". ٔآوَّلد س َدي اًض َ "ٔآوساب كدٍَك 

 

:اًطاُر مًك ا٢كطؾين.د  

اًطاُر ٔآمحد مًك ا٢كطؾين اًحىري اًعدًلي، ألس خاذ اٗكنخور اًؾاّلمة، معَد اٗكراسات ألدتَة، ومعَد . د

. خامؾة اًلاُرة- ٔآس خاذ اٗكراسات ألدتَة جلكَة دار اًؾَوم . دراسات ألدب ألهدًيس، ورائد ألدب ا٢كلارن

ؼضو مجمػ اٌَقة اًؾرتَة، ورئُس جمَس ٕادارة اندي اًؾَوم، وؼضو ا٣كَس اًلوسم ٌَثلافة واًفٌون وألدب 

و جيَد 1989وإَّلؽالم ضف مُص، ووهَي َكََ دار اًؾَوم ٌ٘كراسات اًؾََا ضف خامؾة اًلاُرة حىت ؽام   م، ُو

. اًؾا٠ك ألدًة اًياكد اٙكي ٔآ رى مبؤًفاثَ ؤآحبازَ ا٢كىذحة اًؾرتَة ٔآميا ا راء. اًفروس َة وإَّلس حاهَة وإَّلجنَزًية/ اٌَقات  

مبرنز ٕاس يا مبحافغة ألكُص تعؾَد مُص ًوم اًساتػ من " هامين ا٢كطاؼية"وٗك اٗكنخور اًطاُر ٔآمحد مًك تلًرة 

ؾود وسة كدََخَ 1924ٔآجًري ؽام  خترج من . ٕا  س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ" ا٢كطاؼية" م، ًو

 م ، وحاز دنخوراة اٗكوٌك ضف ألدب واًفَسفة تخلدٍر ذمخاز من َكََ ألدب من 1952َكَة دار اًؾَوم س ية 

 1989م، ومعي وهَال ًلكَة اٗكراسات اًؾََا واًحتوث حىت ؽام 1961اّكامؾة ا٢كرنًزة ضف مدًرد ٕاس حاهَا ؽام 

.م ، وصقي وعائــ ؽدة ضف كطاؽات اًخؾَمي اًؾام واّكامؾي   

، " روائؾَ ومدخي ًلراءثَ: اًضؾر اًؾريب ا٢كؾازص"، و"ٔآظوهل وثطورٍ ومٌاُجَ: ألدب ا٢كلارن: "من مؤًفاثَ

: اًلعة اًلعرية"، و " ضف ألدب واًخارخي واًفَسفة: دراسات ٔآهدًس َة"، و " دراسة ضف معادر ألدب"و 

امرؤ "، و " اجن ؼريب ًعوم رمضان"، و " ألدب ألهدًيس من مٌغور ٕاس حاِن"، و" دراسة وخمخارات

، و " ملدمة ضف ألدب إَّلسالسم ا٢كلارن"، و " صاؼر اْكة واًيضال: ابتَو هريودا"، و "حِاثَ وصؾٍر: اًلُس

َّلجن حزم ألهدًيس، و " طوق إكامة"، وكد حلق نخاب "اًسَطان ٌس خفيت صؾحَ وحاكَّيت ٔآخرى"

،  وحرمج ؽدد من اًىذة ؼن اًفروس َة وإَّلس حاهَة، ابَّٕلضافة ٕا  "ألخالق واًسري ضف مداواة اًيفس"

مساُامثَ اًؾدًدة ضف جماَّلت ألحباث، وؼضوَّيت ا٣كاًس واٌَجان ا٥كخعة ابًضؤون اًثلافِة وألدتَة واًفٌَة 

.واٌَقة اًؾرتَة  

 م ، وسام اًؾَوم واًفٌون من اًطحلة 1992خا زة اٗكوٌك اًخلدًٍرة ًؾام : حعي ؽَل ؽدة حوا ر ؤآومسة، مهنا

ا من اّكوا ز وألومسة2009 م ، وخا زة اٍمتزي من خامؾة اًلاُرة ًؾام 1992ألو  ؽام  ُنخخت ؼيَ .  م وفرُي

".إَّلتداع واًيلد ضف فىر اًطاُر ٔآمحد مًك"ٔآطروحة ًيَي درخة اٗكنخوراٍ، ؤآخرى ًرساٌك ماحس خري تؾيوان   
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اًض َ  حامت اًحىري
(1)

اًض َ  حامت جن محمد حَمي جن ؼحد اًسمَػ جن محمد طاًة جن محمد معر اًحىري : 

و خطَة اْكرم إَّلجراُظي مبدًية آكََي تفَسطني وٗك اًض َ  حامت . اًعدًلي، من آٓل اًحىري تفَسطني، ُو

 1986 م مبدًية خََي اًرمحن، حعي ؽَل جاكًورًوس اًرشًؾة من خامؾة آكََي ؽام 1964 مارس ؽام 9ًوم 

 م ، معي مدٍرا ٢كىذة رئُس 2002م ، و حعي ؽَل ا٢كاحس خري ضف اًلضاء اًرشؼي من خامؾة آكََي س ية 

ت٘كًة آكََي ٢كدة مثاهَة ٔآؼوام، ونذٛك معي مساؽدا ٕادارَّي ضف اًضؤون اًعتَة ًح٘كًة آكََي ٢كدة س حؾة 

٢كدة مخسة ٔآؼوام، واكن ؼضو حموكة إَّلس خئٌاف اًرشؼَة ٢كدة " كايض آكََي اًرشؼي"ٔآؼوام، صقي مٌعة 

مخسة ٔآؼوام، صقي مٌعة انئة رئُس حموكة إَّلس خئٌاف اًرشؼَة ٢كدة ؽام، ونذٛك ٔآمني زس ا٣كَس ألؽَل 

و ٌضقي حاًَا  رئُس َُئة : ؽدة مٌاظة مهنا–  م 2013ؽام – ٌَلضاء اًرشؼي ضف فَسطني ٢كدة ؽام، ُو

اًخفذُش اًلضايئ، و رئُس َُئة اًوؼظ وإَّلرصاد ضف حمافغة آكََي، و خطَة اْكرم إَّلجراُظي اًرشًــ، و 

رئُس أكؾَة آكرًية إَّلسالمِة ضف آكََي، و انئة رئُس مجؾَة ا٢كًرغ ا٤كخاج، وؼضو جمَس ؽَامء تالد 

اًضام، و ؼضو جمَس اْكوار تني ألدَّين من ٔآخي اًسالم، وؼضو اًَِئة إَّلسدضاًرة ٤كافغة آكََي، ٌوَض َ  

حنك "ًىامل اجن اهلامم، حبر تؾيوان  " ٔآدب اًلايض"َتلِق نخاب : ؽدد من ألحباث وا٢كؤًفات اًؾَمَة، مهنا

إَّلمام اًس َوطي جمدد اًلرن اًخاسػ "، حبر تؾيوان "ٕاكامة اًؾالكات اّكًس َة تؾد اًؾلد وكدي اًزفاف

ّكالل اٗكٍن ا٤كيل ودراسة ًإلمام خالل اٗكٍن ا٤كيل، حبر " اًوركات"، َتلِق حزء من خمطوط "اًِبري

س ية ٝك ضف ألدم "، حبر تؾيوان "سن اًزواج ضف اًرشًؾة إَّلسالمِة دراسة ملارهة مػ اًلاهون"تؾيوان 

" . اًساتلة

 

خمخار جن اًقوث اًض يلِطي
(2)

 ُو ا٢كؤرخ اٗكنخور خمخار جن س َدي جن محمد محمود جن اًقوث جن محمد جن :

جن معطفى جن ؼامثن جن ا٥كخار جن ًؾلوب جن " خنخريو"س َدي ٔآيب جىر جن اًطاًة ٔآمحد خدو جن خمخار 

جن محمد كيل جن ٕاجراُمي جن ٔآيب جىر جن خاجر جن " حمم"جن ٔآمحد جن محمد " َمّتْم " ُيضَغ ٔآمحد جن محمد 

موىس جن اًطاُر جن ٔآيب اًيبَة ؼحد اًلاُر جن ؼحد ٝك جن محمد جن ؼحد ٝك معوًَ جن سؾد جن اْكسني جن 

اًلامس جن اًيرض جن اًلامس جن محمد جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق 

. اًلالوي اًض يلِطي اًحىري اًعدًلي

 ُػ ووضبٔ 1391 ُػ، مث ُاحر مػ واٗكٍ ٕا  ا٢كدًية ا٢كيورة ؽام 1383مبورًخاهَة حنو ؽام " هَفة"وٗك كرب مدًية 

ودرس .  ا، ودرس ؽَل واٗكٍ اًلرآٓن اًىرمي، ؤآمّت حفغَ ؽَل اًض َ  اّكََي خطري جن ؼحد اًرمحن جن سادي

تؾغ ا٢كخون اًؾَمَة ؽَل تؾغ ؽَامء اًض ياكطة ضف اْكرم اًيحوي اًرشًــ، ودرس الاتخدائَة وا٢كخوسطة 

 ُػ ابمذَاز، واكن ألول ؽَل مدارس 1404واًثاهوًة ضف مدرسة ٔآيب جن وؾة اب٢كدًية ا٢كيورة، وخترج فهيا ؽام 

َتفِظ اًلرآٓن اب٢كمَىة اًؾرتَة اًسؾودًة، واًختق ضف ذٛك اًؾام ِبامؾة ا٢كٜك سؾود ابًرَّيض، حفعي مهنا ؽام 

ُػ ؽَل اًحااكًورًوس ضف اًؾرتَة وآٓدا ا ابمذَاز مػ مرثحة اًرشف ألو ، ؤآًضا اكن ألول ؽَل َكَة 1407

 ُػ حعي ؽَل اٗكنخوراٍ ابمذَاز 1419وضف ؽام . ُػ ابمذَاز1411الٓداب، مث حعي مهنا ؽَل ا٢كاحس خري ؽام 

.  مػ مرثحة اًرشف ألو  من خامؾة مٌُّوتة تخووس

                                                 
 ح١ٌ٘ن كخطُ حٌزىَٞ: َِح٩ٓص ِغ ٛخكذ حٌظَؿّش(  1)

 ِوظخٍ حٌغٛع حٌٕ٘م١طٟ: َِح٩ٓص ِغ ٛخكذ حٌظَؿّش(  2)
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معي حماُضا جلكَة ا٢كؾَمني اب٢كدًية ا٢كيورة ازًيت ؼرشة س ية، مث ٔآس خاذا مساؽدا ِبامؾة ا٢كٜك سؾود س ية، 

و ًؾمي الٓن ٔآس خاذا مضاراك ِبامؾة طَحة، اب٢كدًية ا٢كيورة. وِبامؾة ا٢كٜك ؼحد اًؾٍزز ِبدة ٔآرتػ س يوات . ُو

ٔآخداٍر : اًسمؤآل"و " اًضؾر اًلر  ضف اًلرون اًثالزة ألو "و " ًقة كٌرش: "هل من اًىذة واًحتوث

و " دراسة وَتََي: مؾَلة معرو جن َكثوم"و " اًيلد ألديب ضف رساٌك اًقفران"و " واًضؾر ا٢كًسوب ٕاًََ

اًوخزي ضف اًؾروض "و " اٌَِجات اًؾرتَة اًقرتَة اًلدمية ًاكمي راتني"و " دراسة ضف مؾَلة ؼي ة جن صداد"

اْكلِلة وآكَال ضف اًقزل اًؾذري واًقزل "، و (ابَّلص اك)" مٌاشم اًحتر ضف اٌَقة وألدب"و " واًلافِة

و " اًيحي ضف صؾر امر  اًلُس"و " ُي اكن ٌَجاََُة هلد ٔآديب؟"و " كضاَّي اًيلد اًؾريب اًلدمي"و " اًُصحي

اًيلد ألديب ضف ظدر إَّلسالم "و " دراسة ضف اًحياء واٌَقة": ألطالل"ؽَل "و " صؾر كٌرش ضف اّكاََُة"

اجن كذَحة "و " ؼحَد اًضؾر ُي اكهوا ؼحَدا؟"و " دراسة هلدًة ًٔلخدار وا٢كبٔزورات: واًؾُص ألموي

وهل ملاَّلت نثرية وحبوث ضف ". ضف تياء اًفىر"و " اًؾلي ٔآوَّل"و " اْكرنة إَّلسالمِة ضف حرهَة"و " ومٌخلدٍو

. ألدب واًيلد واٌَقة واًفىر واًس َاسة، مًضورة ضف حصــ وجمالت ومواكػ ٕاًى وهَة ص ىت
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ٔآس حاط ال اًعدًق : اًفعي الاول
 

ؼحد ٝك جن اًزتري
(1)

ؼحد ٝك جن اًزتري جن اًؾوام جن خوً٘ك جن ٔآسد جن ؼحد اًؾزى جن كيص جن الكب جن : 

لال ٔآتو جىري، ؤآمَ  لال ٔآتو خدَة، ًو مّرة جن وؾة جن ًَؤي اًلر  ألسدي ريض ٝك ؼيَ، ٍىىن ٔآاب جىر، ًو

سالم اب٢كدًية ا٢كيورة، محَت تَ ٔآمَ وعم ممت فوٗكثَ . ٔآسامء تًت ٔآيب جىر اًعدًق
ِ
ُو ٔآول موًود وٗك ضف اَّل

تلداء، ومحَخَ ٕا  اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك حفيىَ جمترة واكن ٔآول ما دخي حوفَ ًرق رسول ٝك ظَل ٝك 

  خراسان . ؽَََ وس١ك
ِ
  ا٢كدًية وتؾر ا

ِ
ي رٔآسَ ا ُوِٗك تؾد اًِبرة تؾرشٍن صِرًا، كذي مبىة وظَة  ا ومُحِ

 . س ية72 ُػ ًوم اًثالَثء ًس حػ ؼرشة خَون من حامدى ألو ، واكن ًوم كذي اجن 73ودفن  ا، كذي س ية 

 

حؾفر اًعادق
(2)

و ا٢كؾروف :  حؾفر جن محمد جن ؽيل جن اْكسني جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم، ُو

و س ح  اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق، فبٔمَ. ابَّٕلمام حؾفر اًعادق ٔآم فروة تًت : إَّلمام اًؾ١ك ا٢كدِن، ُو

ًلد وٗكِن ٔآيب جىر : ٔآسامء تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ًوِذا اكن ًلول حؾفر اًعادق: اًلامس، ؤآرما

. اًعدًق مرثني

واكن ًلول سَوِن كدي ثفلدوِن فٕاهَ َّل  د نك تؾدي مبثي . ما رٔآًت ٔآفلَ من حؾفر جن محمد: كال ٔآتو حٌَفة

ري جن محمد كال. حدًيث كال ٔآيب ّكؾفر جن محمد ٕان يل خارا ٍزمع ٔآهم ثربٔآ من ٔآيب : وروى ؽيل جن اّكؾد ؼن ُز

 148وثوضف س ية . جر  ٝك من خارك، وٝك ٕاِن ٔلرحو ٔآن ًيفؾين ٝك تلراتيت من ٔآيب جىر: جىر ومعر، فلال

اْكسن جن ؽيل جن ٔآيب : ؽيل ٍزن اًؾاتدٍن، ومع خدٍ: محمد اًحاكر، وخدٍ: ُػ ودفن ابًحلِػ ضف كرب فَِ ٔآتٍو

. فَهل دٍر من كرب ما ٔآهرمَ ؤآ فَ. طاًة ريض ٝك ؼهنم

 

ؼحد ٝك ٔآتو اًىرام اْكس ين
(3)

 ؼحد ٝك ٔآيب اًىرام جن موىس اّكون جن ؼحد ٝك ا٤كغ جن اْكسن ا٢كثىن جن :

محمد، وٕاجراُمي، وفاطمة، وزًًة، : ؤآمَ ؤآم اخوثَ. اْكسن اًس ح  جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم

ٔآم سَمة تًت محمد جن طَحة جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك : وركِة، وَكمث، وخدجية، عم

ِا ًلول وحيش اًرَّييح : ؼهنم، ًو

مثي اٙكي ثفؾي ٔآم سَمَ ... ًؾبحين من فؾي لك مسَمَ 

ا ؼن تُهتا لك ٔآمَ  ؤآَنا كدما جساوي ا٢كىرمَ ... ٕاكعاُؤ

واكن ؼحد ٝك ثوارى ضف ٔآَّيم ا٢كبٔمون اًؾحايس، فىذة ٕاًََ تؾد وفاة اًرضا ًدؼٍو ٕا  اًغِور ًَبؾهل ماكهَ 

حاًػ هل، واؼخد ؽَََ تؾفٍو معن ؼفا من ٔآُهل . و٠ك ٍزل ؼحد ٝك مذوارَّي ٕا  ٔآن مات ضف ٔآَّيم ا٢كخولك اًؾحايس. ًو

 

ٔآتوجىر جن ؼحد ٝك جن معؾة اًزتريي
(4)

ٔآتو جىر جن ؼحد ٝك جن معؾة جن َثتت جن ؼحد ٝك جن اًزتري جن : 

ٔآم ؼحد ٝك ؼحَدة : اًؾوام اًزتريي ألسدي اًلر  س ح  آٓل اًعدًق، وكد وٗكٍ اًعدًق زالث مرات، فبٔمَ

                                                 
 342/ 1ٍؿخي ٛل١ق ٍُِٔ   (1)

 99-98/ 11حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص (  2)

 442/ 5 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 498/ 1ِمخطً حٌطخٌز١١ٓ   (3)

 187-156/ 1ؿَّٙس ٔٔذ ل٠َٖ ٚأهزخٍ٘خ (  4)
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تًت طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق وعم اًوَّلدة ألو ، ؤآم طَحة جن ؼحد ٝك جن 

ذٍ عم اًوَّلدة اًثاهَة، : ؽائضة تًت طَحة جن ؼحَد ٝك ؤآرما: ؼحد اًرمحن ٔآم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق ُو

ذٍ عم اًوَّلدة اًثاًثة، انَُم ؼن وَّلدة : ؼحد ٝك جن اًزتري:ؤآم خدٍ ألؽَل ٔآسامء تًت ٔآيب جىر اًعدًق ُو

راؼي "اًزتري حواري رسول ٝك هل فَيؾم اًرشف واًًسة ما حاٍز ُذا اًىرمي اٙكي اكهت اًؾرب جسمََ 

ِا  فًا وتَااًن ًوسااًن : َتدث ؼيَ اًزتري جن جاكر فلال. ، ٔلماَنا ؽَهيا ضف سَطاهَ"ا٥كاض اكن انب كٌرش ومدُر

واس خؾمهل ٔآمري ا٢كؤمٌني اًرص َد ؽَل ا٢كدًية، فبٔكام . وخاًُا ؤآ ة، وحداًب ؽَهيا، وجرًا  ا، وحسن ٔآ ر ؼيدُا

واكن ٔآمري ا٢كؤمٌني اًرص َد تَ مؾبحًا، وٕاًََ . ؽامهل ؽَهيا ازًيت ؼرشة س ية وزالزة ٔآصِر ؤآحد ؼرش ًوماً 

: وهل ًلول ؼحد ٝك جن معرو جن ٔآيب ظحح ا٢كزِن.  ُػ 195مفوضًا، واكن ؼيدٍ وحهيًا ٔآزريًا، وثوضف س ية 

ترَْيّي ثُْؾِخلوا  ْزِل ... مىت هتحُطوا ٔآرَض اًزُّ َُ ِخَضاش ا٢كطاََّي من َسبٍٓم ومن 

 َِ تؾدِٛكَ ضف ألحاكٍم وآكَُِق اّكَْزِل ... ٔآَثتََم ؼياا ُٝك ُحْسَن زََوات

 َِ ترَي َحْذَوك اًيؾَي ابًياْؾِي ... َخََفَت ًيا اًعّدًَق هَتِدي وَِْدً ْدِى اًزُّ ُِ و

: وهل ًلول  ىي جن محمد جن مروان جن ؼحد ٝك اجن ٔآيب سََ  ألهعاري 

َِْة  واجَن ٔآيب جىر فدَْ  تَْ  ٠ك جَُضْة ... َّي اجَن اْكوارّي وؼحد ا٢كّط

اَسْة  ؤآهت ٔآهلى اًياِس ؼرضًا مْن َوَنْة ... ٔآهَت ا٢كُيَلاى وا٢كَُعفاى ضف اًً

ْة ... آَٓل اًزترِي ٔآهمُتُ ٔآهـُْـ اًَؾَرْب  َُ ِطًََذنُكْ ِمْسٌم ؤآهمُت من َذ

رُة اًَاكوت َّل ُخوُص اًَىَرْب  َُ ؤآجنُم اًحطحاء ضف مايض اِْكلَْة ... حو

ِحَِحْت كٌرٌش ًنَُكُ َحْوَب اًُلُطْة ... واًقَُر ضف كَْت ِ اًزماِن واٌَاَزْب 

طًا ضف اًَؾّدِ ِمهْنا واْكََسْة  ثوسُّ

 

س ح  اجن اّكوزي
(1)

إَّلمام ا٢كؤرخ اًواؼظ مشس اٗكٍن ٔآتو ا٢كغفر ًوســ جن ألمري حسام اٗكٍن كزفيل جن : 

اكن ذمَوك اًوزٍر ؼز اٗكٍن جن " ؼحد ٝك"ؼحد ٝك اً يك مث اًحقدادي اًؾوِن اْكيفي ىًزي دمضق، خدٍ 

 .راتؾة تًت حامل اٗكٍن ٔآيب اًفرج ؼحد اًرمحن اجن اّكوزي اًواؼظ ا٢كضِور: ٔآمَ. ُحرية اْكيحيل، فبٔؼخلَ

مسػ من خدٍ ومسػ اب٢كوظي ودمضق من حامؽة واكن ٕاماما فلهيا واؼغا .  ُػ583وٗك ٔآتو ا٢كغفر ًوســ س ية 

 . ُػ 654ثوضف س ية . وحِدا ضف اًوؼظ، ؽالمة ضف اًخارخي واًسري وافر اْكرمة حمححا ٕا  اًياس حَو اًوؼظ

 

ٔآتو احساق ا٢كيلذي اْكسُين
(2)

اب جن مٌاكة جن ٔآمحد جن اْكسني جن ٔآمحد جن :  ٕاجراُمي جن محمد جن ؼحد اًُو

ؽيل جن محمد جن اْكسني ألظقر جن ؽيل جن اْكسني جن ؽيل جن ٔآيب طاًة، ٔآتو احساق، اجن ٔآيب اًفضي، 

. ا٢كيلذّي، اٗكمضلي، اًاكثة

كدم اًلاُرة وحدث  ا ؼن ٔآيب حفط جن طربزد، ؤآيب اٍظن .  ُػ 599موٗكٍ تدمضق ضف حامدى س ية 

وروى ؼن ٔآيب ؽيل حٌحي اًرظاضف، ؤآيب اًلامس ؼحد اًعمد اجن اْكرس خاِن، ؤآيب اًلامس اجن . اًىٌدي

ذو ألوساب، تني اْكسني ؤآيب جىر واجن ؼحاس، ومعر : واكن ٍىذة. واكن ٔآظَاًل رئُساً . اًعُصي، وفريضم

                                                 
 154/ 1 ؛ ِٕخىِش ح٩١٤ي ِٚٔخَِس حٌو١خي 226/ 13؛ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ١ اك١خء حٌظَحع 121/ 29حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص (  1)

 308/ 1حٌّمفٝ حٌىز١َ   (2)
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وثوضف ابًلاُرة ًوم اٖكُس . وواٗكٍ حسُين، ؤآمَ جىًرة، وٕاحدى خدثََ ؼحاس َة، والٓخرى معًرة: جن آكطاب

.  ُػ 696 حامدى ألو  س ية 14

 

حدَة اًلراماِن
(1)

اًؾارف ابٞك ثؾا   حدَة اًلراماِن اًؾمري من هجة ألب، اًحىري من هجة ألم، اًض َ : 

اص خقي ضف ٔآول معٍر ابًؾ١ك، وكرٔآ ضف  ح اًؾلائد، مث ارَتي ٕا  خدمة اًس َد  ىي اجن . ٔآحد ص َوخ اًروم

.  ُػ 902اًس َد  اء اٗكٍن اًضريازي ، مث ؽاد ًحالد اًروم ، وسىن مدة تبٔهلرة ، وثوضف س ية 

 

س ح  اجن اًوردي
(2)

ًوســ جن ٔآيب جىر جن ؽيل جن محمد جن ؼحد ٝك جن ٔآمحد جن ًوســ كايض اًلضاة : 

وٗك ضف خامس ؼرش . حامل اٗكٍن ٔآتو ا٤كاسن، اْكَيب، اًضافؾي، ا٢كؾروف ابجن آكضاب س ح  اجن اًوردي

صوال س ية س حػ وس خني ومثامنائة، ؤآخذ اًفلَ ؼن اًفخر ؼامثن اًىردي، واًؾرتَة ؼن اًؾالمة كي دورٌش، 

واًؾروض ٌَخرٍبزي ؼن اًؾالء ا٢كوظيل، ويل كضاء طراتَس مث ؼزل مهنا، مث ويل هَاتة اًلضاء ابًلاُرة، مث 

وويل كضاء طراتَس مث ؼزل مهنا، مث ويل هَاتة اًلضاء ابًلاُرة، مث ويل هغر اًحاميرس خان ا٢كيعور  ا، مث ؼزل 

كال اجن .  ُػ 911مٌَ، وسافر ٕا  مدًية ٕاسىٌدًرة، فذوضف  ا ًوم اَّلزيني َثمن ؼرش من صِر ا٤كرم س ية 

 .مس دسَ ؽَََ تؾغ ٔآؽدائَ، مث هلي ٕا  حرتخَ اًيت ٔآؽدُا ًيفسَ ابًلاُرة : اْكيحيل

 

ؼحد اًلادر جن خالل اٗكٍن ا٤كيل
(3)

ؽاش . ؼحد اًلادر جن خالل اٗكٍن ا٤كيل ا٢كُصي س ح  آٓل اًعدًق: 

  .(فذح اًلادر ا٢كؾني ا٢كقَر ثرشح مٌغومة اًحَلوِن ضف ؽ١ك اْكدًر): ابًلرن اْكادي ؼرش اًِبري ، وهل

 

مشس اٗكٍن ؽيل اًضريازي
(4)

اًض َ  اًفاضي اًؾالمة مشس اٗكٍن ؽيل اًضريازي اْكىمي ؽني ا٢كٜك، اكن من : 

ٔآس حاط اًؾالمة خالل اٗكٍن محمد جن اسؾد اًعدًلي اٗكواِن، وٗك ووضبٔ ثضرياز، وكرٔآ اًؾ١ك  ا ؽَل ٔآساثذة 

ؼُصٍ، مث سافر ٕا  اْكرمني اًرشًفني حفج وزار وثلرب ٕا  مرزا ؼٍزز اٗكٍن جفاء تَ ٕا  ٔآرض اًِيد، فلرتَ 

اهحور، واكن مََح اًضامئي حَو اًالكم حسن  ٔآنرب صاٍ اًخظوري ٕا  هفسَ وحؾهل من هدمائَ مث تؾثَ ٕا  جُر

مات . ا٤كاُضة، هل ًد تَضاء ضف ألؼامل ابًَد، و٠ك ٍىن هل هغري ضف ؼُصٍ ضف ؽالج ٔآمراض اًؾني وكدهحا

اهحور 1003ًثالث تلني من ذي اْكجة اْكرام س ية  .  ُػ مبدًية جُر

 

 

 .ؤآنرب خطحاهئا ضف ؼُصٍ. سؾد ابصا جن ٕاجراُمي زفَول، زؼمي َنضة مُص اًس َاس َة: (5)سؾد ابصا زفَول
و ضف آكامسة، فذؾ١ك ضف نخّاب . من كرى اًقرتَة مبُص" ٕاتَاهة" م ضف 1857/  ُػ1273وٗك س ية  وثوضف ٔآتٍو ُو

                                                 
 ؛ حٌ٘مخثك حٌٕؼّخ١ٔش فٟ 22/ 10 ؛ ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ  176 ؛ 175/ 1حٌىٛحوذ حٌٔخثَس فٟ أػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس  (  1)

 161ػٍّخء حٌيٌٚش حٌؼؼّخ١ٔش ٛـ 

 316/ 1حٌىٛحوذ حٌٔخثَس رخػ١خْ حٌّجش حٌؼخَٗس (  2)

  ؛ ٍِظمٝ أً٘ حٌلي٠غ ح٨ٌىظ587َٟٔٚ/ 2فَّٙ حٌفٙخٍّ ٌؼزي حٌلٟ حٌىظخٟٔ (  3)

 599/ 5ِٔ٘ش حٌوٛح١َ ٚرٙـش حٌّٔخِغ ٚحٌٕٛحظَ (  4)

 83/ 3ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ (  5)
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ؤآما واٗكثَ فِىي اًس َدة مرمي تًت جراكت ابصا، وعم من ٔآزسة جراكت ابصا من آٓل ٔآيب جىر اًعدًق . اًلًرة

 .ريض ٝك ؼيَ
ر س ية  . واثعي ابًس َد حامل اٗكٍن ألفقاِن، فالزمَ مدة.  ُػ زفىر حنو ٔآرتػ س يني1290دخي ألُز

 ُػ وهُلي مهنا ٕا  وعَفة 1298واص خقي ابًختٍرر ضف حًردة اًوكائػ ا٢كُصًة مػ إَّلمام اًض َ  محمد ؼحدٍ، س ية 

وكدغ .  م فاكن ذمن اص هوا  ا1881-  ُػ 1298، ووضخت اًثورة اًؾراتَة س ية "مؾاون تيغارة اٗكاخََة"

ٕاَنا جسؾى ًلَة هغام اْكىومة، فسبن صِورا، :  ُػ جهتمة الاص اك ضف مجؾَة زسًة، كِي1299ؽَََ س ية 

، فاخذري كاضَا، 1301وحعي ؽَل ٕاخازة اْكلوق، فاص خقي اب٤كاماة س ية. ؤآفرج ؼيَ مربءا  ُػ وهحَ ذهٍر

-  ُػ 1337واهخخة س ية . فواكٌك رَّيسة أكؾَة اًدرشًؾَة" اْكلاهَة"وثو  وزارة ا٢كؾارف، فوزارة . زفسدضارا

 فبٔظحح امسَ 1919 مارس 8 م رئُسا ٌَوفد ا٢كُصي، ٌَمطاًحة ابَّلس خلالل، فٌفاٍ إَّلجنَزي ٕا  ماًطة ضف 1919

وثو  رَّيسة جمَس . 1922مث هفٍو ٕا  حزا ر سُضي س ية . وؽاد من ا٢كيفي، تؾد كََي. رمزا ٌَهنضة اًلومِة

 م ، اهفرد تلِادة اْكرنة اًوطيَة وثيغظِا 1926 و 1925 م، ورَّيسة جمَس اًيواب س ية 1924اًوزراء س ية 

ا ، وثوضف ابًلاُرة س ية 1927 و 1919ما تني سًيت   فاكن رخي مُص، ًوساَنا، وموضػ زلهتا، وكدٍك ٔآهغاُر

.  م 1927/  ُػ1346

 

 اًض َ  محمد هوتالي جن ٔآمحد اورخان اًحىري، س ح  آٓل ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك :اًض َ  محمد هوتالي

ص َ  مضاخي اًطًرلة اًحىًرة، وص َ  اًسجادة اًحىًرة، وس ح  تُت اًسادة اًحىًرة، فواٗكة ٔآتََ ٔآمحد . ؼيَ

اًس َدة زهَة تًت اًس َد ؼحد اًحاطف جن اًس َد ؽيل اًحىري، واًس َد ؼحد اًحاطف اكن هلِحًا ًيلاتة : ٔآورخان عم

و صلِق اًس َد محمد  اًسادة أل اف، وص َخًا ًؾموم مضاخي اًطرق اًعوفِة، وص َخًا ٌَسجادة اًحىًرة، ُو

. ثوفِق اًحىري

وثوضف ابًلاُرة . واًض َ  محمد هوتالي ٔآًضًا من ٔآحفاد اًسَطان ؼحد إكَد اًثاِن اًؾامثِن من كدي خدثَ ٔلتََ

. وَخَََفَ وٗكٍ اًس َد ٔآمحد جن محمد هوتالي ضف خالفة اًسجادة اًحىًرة.  م2005/  ُػ 1425س ية 

 

ر فضٍَك إَّلمام الٔنرب اًض َ  ٔآمحد اًطَة اْكس ين اًِامشي س ح  ال  :إَّلمام الٔنرب ٔآمحد اًطَة ص َ  ألُز

ر ألس حق ر اًرشًــ، ومفيت مجِورًة مُص اًؾرتَة الاس حق، ورئُس خامؾة الاُز  .اًعدًق، ص َ  الاُز

و ً ٔآس ٕاحدى نربَّيت اًطرق اًعوفِة ضف اًعؾَد " اًض َ  محمد اًطَة " ؤآخَِ الٔنرب  وثوخد ٔآزسهتم  .ُو

ؾود وسة ُذٍ ألزسة ٕا  س َدان إَّلمام اْكسن " اًض َ  اًطَة تُت" تلًرة اًلرهة مبحافغة ألكُص، ًو

وٕاحدى خداهتم من ذًرة س َدان ٔآيب جىر  اًس ح  جن ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم من كدي ٔآابهئم،

 .اًعدًق، من كدٍَك ٔآوَّلد محمد تلًرة دهفِق مبحافغة كٌا تعؾَد مُص
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وساء ال اًعدًق : اًفعي اًثاِن

 
ٔآم آكري واٗكة اًعدًق
(1)

: 

سَمى وكِي ًََل تًت خصر جن ؽامر جن وؾة جن سؾد جن ثمي جن مرة : ٔآم آكري واٗكة ٔآيب جىر اًعدًق، وامسِا

ؼن . جن وؾة جن ًؤي جن فاًة اًلرص َة اًخظَة، ٔآسَمت ضف ٔآول اٗكؼوة مػ اجهنا ٔآيب جىر ريض ٝك ؼهنام

٢كا ٔآس١ك ٔآتو جىر كام خطَحا، فاكن ٔآول خطحخَ دؽا ٕا  ٝك ورسوهل، فثار ): ؽائضة ريض ٝك ؼهنا، ٔآَنا كاًت

ا٢كرشهون ؽَل ٔآيب جىر، فرضتٍو ُضاب صدًدا، ودان مٌَ ؼخحة جن رتَؾة وحؾي ًرضتَ تيؾَني خمعوفذني و رفِام 

توهجَ، وىزا ؽَل تطن ٔآيب جىر حىت ما ًؾرف ٔآهفَ من وخَ ، جفاءت تيو ثمي حفمَت ٔآاب جىر ضف زوب حىت 

ما فؾي رسول ٝك : ٔآدخٍَو مزنهل، َّل ٌضىون ضف موثَ، وحؾي ٔآتٍو وتيو ثمي ٍلكموهَ، فبٔخا م آٓخر اٍهنار فلال

 َ َِ َوَس١كا َْ َ ُ ؽََ ، ف١ك ٍزل ٌسبٔل ؼن رسول ٝك َظَلا اٟكا َ فٌاًوا مٌَ تبًٔسًهتم وؽذًٍو وفاركٍو َِ َوَس١كا َْ َ ُ ؽََ َظَلا اٟكا

 َ َِ َوَس١كا َْ َ ُ ؽََ َ ًلدهل، ورق ؽَََ رسول ٝك َظَلا اٟكا َِ َوَس١كا َْ َ ُ ؽََ حىت محي ٕاًََ فبٔهة ؽَََ رسول ٝك َظَلا اٟكا

َّي رسول ٝك ُذٍ ٔآسم، ؤآهت مدارك، فادع ًِا، وادؼِا ٕا  إَّلسالم، ًؾي ٝك ٔآن : ركة صدًدة، فلال ٔآتو جىر

َ ودؽاُا ٕا  ٝك ثؾا  فبٔسَمت. ٌسدٌلذُا تم من اًيار َِ َوَس١كا َْ َ ُ ؽََ . اُػ (فدؽا ًِا رسول ٝك َظَلا اٟكا

وروى ؼن اجن ؼحاس، ٔآهَ كال
(2)

ٔآسَمت ٔآم ٔآيب جىر، ؤآم ؼامثن، ؤآم طَحة، ؤآم اًزتري، ؤآم ؼحد اًرمحن ): 

ظَل - ٕاَنا ٔآسَمت كدميا ضف دار ألررف جن ٔآيب ألررف، وابًؾت اًييب : وكِي. اُػ (جن ؼوف، ؤآم ؼامر جن َّيزس

. و٢كا ثوضف ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ ورزَ ٔآتواٍ مجَؾا، ٔآتو دفافة ؤآم آكري. وماثت مسَمة - ٝك ؽَََ وس١ك 

. وثوفِت ٔآم آكري ضف خالفة اًفاروق معر كدي ٔآيب دفافة، واترخي وفاهتا جمِول

 
ٔآم ا٢كؤمٌني اًس َدة ؽائضة
(3)

 عم ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني تًت ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنا وؼن ٔآجهيا، وٗكت :

. تؾرش س يني" ٔآسامء" كدي اًِبرة، وعم ٔآظقر من ٔآخهتا ٔلجهيا 17س ية 

َِ َوس١ك ٔآم ا٢كؤمٌني ا٢كربٔآة من فوق س حػ ساموات َْ َ حزوهجا اًييب . عم حدَحة حدَة ٝك زوج اًييب ظَل ٝك ؽََ

ا، وعم تًت ست س يني، ودخي  ا اب٢كدًية، وعم تًت جسػ  ظَل ٝك ؽَََ وس١ك مبىة، و٠ك ًزتوج جىًرا فرُي

س يني، تؾد س حؾة ٔآصِر من ملدمَ ا٢كدًية، واكن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك كد ٔآري ؽائضة ضف ا٢كيام ضف 

ًََ هفسا 
ِ
ا واكهت ٔآحة ٔآزواخَ ا ا وحنُر زسكة من حٍرر، وكدغ ؼهنا وعم تًت مثان ؼرشة من تني حسُر

ة، وماثت ًٍَك اًثالَثء ًس حػ ؼرشة خَت ًضِر رمضان  ن ؽَام ؤآفعتِن ًساان، وتلِت ٕا  خالفة مؾاًو ؤآنرُث

. ؼحد ٝك جن اًزتري جن اًؾوام:  ُػ تؾد اًوحر ودفٌت ضف ًََهتا، ؤآوظت ٔآن ثدفن ابًحلِػ، واكن وظهيا58س ية 

ٔآرما ٔآم رومان تًت سخِػ جن دُامن جن اْكارث جن ؼحد جن ماٛك . ونياُا اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآم ؼحد ٝك

وسرية ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة َّل حىفي ظفحات مؾدودة ًخ١ك جك حواىهبا، وكد . جن نياهة، وس هبا معؾة اًزتريي

. انخفِيا  ذٍ اًسطور زفثي ٔآم ا٢كؤمٌني َّل جُيِي، فِىي مشس اًًساء واًحاطف ُن ألسفار واًيبوم

                                                 
 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 371/ 1 ؛ ٢ّٓ حٌٕـَٛ حٌؼٛحٌٟ 314/ 7 ؛ أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 3490/ 6ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ (  1)

1 /283-284 

 78/ 1 ؛ ح٢كخى ٚحٌّؼخٟٔ ٨رٓ أرٟ ػخُٛ 52/ 1 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 415/ 3حٌّٔظيٍن ػٍٝ حٌٜل١ل١ٓ ٌٍلخوُ (  2)

 ؛  حٌظؼي٠ً 1881/ 4 ؛ ح٨ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد 412/ 2 ؛  ٍؿخي ٛل١ق ٍُِٔ 939/ 1ِؼَفش حٌٜلخرش ٨رٓ ِٕيٖ (  3)

 9/ 3 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 1291/ 3ٚحٌظـ٠َق ٌّٓ هَؽ ٌٗ حٌزوخٍٞ فٟ حٌـخِغ حٌٜل١ق 
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ذات اًيطاكني
(1)

 اًس َدة ٔآسامء تًت ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة ؼامثن جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن سؾد :

وعم ٔآخت ؼحد . ؤآرما كذٍَك تًت ؼحد اًؾزى جن ٔآسؾد جن خاجر جن ماٛك جن ِحْسِي جن ؽامر جن ًؤي. جن ثمي

" ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة" كدي اًِبرة، وعم ٔآنرب من ٔآخهتا ٔلجهيا 27وٗك س ية . ٝك جن ٔآيب جىر اًعدًق ٔلتََ ؤآمَ

. تؾرش س يني

ٔآخذت هطاكِا . ٔآسَمت كدميًا مبىة تؾد ٕاسالم س حؾة ؼرش رسعًا؛ وابًؾت رسول ٝك، وعم ذات اًيطاكني

. فضلذَ ابزيني جفؾَت واحدا ًسفٍر رسول ٝك والٓخر ؼعاًما ًلرتخَ ًٍَك خرج رسول ٝك ؤآتو جىر ٕا  اًقار

، واكن ٔآتو جىر "كذٍَك تًت ؼحد اًؾزى"ومن ُحسن ٕاسالرما ٔآن كدمت ؽَهيا ٔآرما . فسمَت ذات اًيطاكني

طَلِا ضف اّكاََُة، جفاءت َّٕلتًهتا  داَّي زتُة ومسن وكرط، فبٔتت ٔآسامء ٔآن ثلدي ُدٍهتا ٔآو ٔآن ثُدخَِا تُهتا، 

خلدي ُدٍهتا: سيل رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك، فلاًت: ؤآرسَت ٕا  ؽائضة . ًخدخي تُهتا ًو

واحمتي ٔآتو جىر مؾَ ماهل َكَ ٢كا اخرج رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك رماحرًا، وكدٍر مخسة الٓف درضم ٔآو 

وٝك ٕاِن ٔلراٍ كد : س خة ٔآَّلف فاهطَق مبا مؾَ، مث دخي خدُا ٔآتو دفافة ؽَل ٔآسامء وكد ذُة تُصٍ فلال

ٕاهَ كد حرك ًيا خريًا نثريًا، فبٔخذت ٔآجحارًا فوضؾهتا ضف هوة . الك َّي ٔآتت: جفؾنك مباهل نام جفؾنك تيفسَ، فلاًت هل

ا ًضػ ماهل فهيا مث وضؾت ؽَََ زواًب مث ٔآخذت تَدٍ فلاًت َّي ٔآتت ضػ ًدك ؽَل ُذا : ضف اًحُت اٙكي اكن ٔآتُو

واْكلِلة ٕان ٔآاب جىر ٠ك . َّل تبٔس ٕان اكن حرك ًنك ُذا فلد ٔآحسن وضف ُذا تالغ ًنك: ا٢كال، فوضػ ًدٍ ؽَََ وكال

. ً ك ًؾَاهل صُئًا، ًوىهنا ٔآرادت تؾمَِا ُذا ٔآن جسىن روع ذٛك اًض َ 

وٗكت ٔآسامء ؤلجهيا اًعدًق ًوم وٗكت ٔآحد وؼرشون س ية، وحزوهجا اًزتري جن اًؾوام جن خوً٘ك جن ٔآسد جن 

ؼحد اًؾزى جن كيص، وما هل ضف ألرض مال وَّل ذمَوك وَّل ٔآي صئ فري فرسَ، فاكهت ثؾَــ فرسَ وحىفَِ 

واكن اًزتري صدًدًا ؽَهيا، فبٔثت ٔآابُا وصىت ذٛك . مؤوهخَ وجسوسَ وثدق اًيوى اًياذصة وجسلَِ ا٢كاء وثؾبن

. َّي تًِة ٕاظربي فٕان ا٢كرٔآة ٕاذا اكن ًِا زوج ظاُك مث مات ؼهنا ف١ك حزوج تؾدٍ مجػ تُهنام ضف اّكية: ٕاًََ، فلال

وصِدت ٔآسامء مػ زوهجا وكؾة اًريموك ؤآتَت فَِ تالًء حس يًا، واختذت خٌبرًا زمن سؾَد جن اًؾاص ضف 

وفرض ًِا . ٕان دخي ؽيل ًط تؾبت تطيَ: ما ثعيؾني  ذا؟ كاًت: اًفذية فوضؾهتا َتت مرفلِا، فلِي ًِا

ؼحد ٝك وؼروة وا٢كيذر وؽامًصا وا٢كِاحر وخدجية اًىربى ؤآم : ووٗكت ٌَزتري. معر جن آكطاب ٔآًــ درضم

واكهت ٔآسامء صاؼرة ان رة ذات مٌطق وتَان، فلاًت ضف زوهجا اًزتري ٢كا كذهل معرو جن حرموز . اْكسن وؽائضة

و مٌُصف من وكؾة أكي : ا٣كاصؾي توادي اًس حاع ُو

فدا اجن حرموز تفارس  مة       ًوم اًَِاج واكن فري مؾّرد 

َّي معرو ًو ىهبخَ ًوخدثَ        َّل طائضا رؼش اّكيان وَّل اًَد 

 لكخم ٔآمم ٕان كذَت مسَامً           حَت ؽََم ؼلوتة ا٢كخؾمد 

: وكال وعم حركط وٗكُا ؼحد ٝك جن اًزتري

ٔآتَغ اكًس َــ اْكسام ألجًرق         تني اْكواري واًعدًق 

عين تَ ورب اًغن َتلِق      وٝك ٔآُي اًفضي ٔآُي اًخوفِق 

: واكهت مػ ؼحد ٝك اجهنا حىت كذي، وكاًت ًورما
                                                 

 ؛ ِؼَفش حٌٜلخرش ٤رٟ 417/ 2 ؛ ٍؿخي ٛل١ق ٍُِٔ 982/ 1 ؛ ِؼَفش حٌٜلخرش ٨رٓ ِٕيٖ 196/ 8حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش (  1)

 53-47/ 1 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 281-280/ 1 ؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 3253/ 6ٔؼ١ُ 
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ًُس ٞك حمرم تؾد كوم    كذَوا تني زمزم وا٢كلام 

كذَهتم حفاة ؽم وٓكم    وظداء ومحري وخذام 

فٕاذا خا فلوًوا هل ًبٔمر  َ : فلاًت. ًُس ُو ُاُيا: وتؾد ملذهل ٔآثت ٔآسامء اْكجاج جن ًوســ اًثلفي، فلاًوا ًِا

. نذاب ومدري: اًؾغام ٔآن ثزنل ؤآخربوٍ ٔآِن مسؾت رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ًلول ٕان ضف زلِــ رخَني

. واكن اْكجاج كذي ظَة ؼحد ٝك جن اًزتري تؾد ٔآن كذهل

: مث مرت َتخَ ٔآمَ فلاًت. ٕان اْكجاج حَــ ٔآن َّل ًزنهل من ثٜك آكض حة حىت جضفػ فَِ ٔآمَ فدلي س ية: وكِي

زفا ٔآىت ؽَهيا تؾد ذٛك . اٌَِم َّل متخين حىت ثلر ؼَين ِبثخَ: واكهت ٔآسامء كدي ذٛك ثلول. ٔآما آٓن ًِذا ٔآن ًزنل

. مجؾة حىت ماثت

ٕان اتيم ٔآْكد ضف ُذا اًحُت ؤآن ٝك كد ٔآذاكَ من : ٔآن اْكجاج دخي ؽَل ٔآسامء تًت ٔآيب جىر فلال ًِا: وذهروا

نذتت؛ اكن جرًا ابًواٗكٍن ظوامًا كوامًا؛ ًوىن وٝك ًلد ٔآخربان رسول ٝك : فلاًت هل. ؽذاب ٔآًمي وفؾي تَ وفؾي

و مدري وكال اْكجاج ٔلسامء . ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ٔآهَ س َخرج من زلِــ نذاابن الٓخر مهنام   من ألول ُو

. فسدت ؽَََ دهَاٍ؛ ؤآفسد ؽََم آٓخرثم: هَــ رٔآًدين ظيؾت ابتيم؟ فلاًت: تؾد كذي ؼحد ٝك

وتلِت مائة س ية حىت معَت، وماثت مبىة تؾد كذي ؼحد ٝك جن اًزتري تََال، واكن ملذهل ًوم اًثالَثء ًس حػ 

اكهت : وروي ؼن ُضام جن ؼروة جن اًزتري، ؼن ٔآتََ، كال.  ُػ73ؼرشة ًٍَك خَت من حامدى ألو  س ية 

.  ٔآسامء تًت ٔآيب جىر كد تَقت مائة س ية، ٠ك ًلػ ًِا سن، و٠ك ًيىر من ؼلَِا صُئًا

فاكهت مترض ا٢كرضة فذؾخق فهيا لك ذمَوك ًِا، واكهت . واكهت رمحِا ٝك ذات حود وهرم َّل ثدخر صُئا ًقد

ٔآهفلن وثعدكن وَّل ثًذغرن اًفضي فٕاىىن ٕان اهخغرحن اًفضي ٠ك ثفضَن صُئا وٕان ثعدكن ٠ك : ثلول ًحياهتا ؤآَُِا

.  حدًثاً 56 حدًثًا وكِي 58وكد روت ؼن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك . جتدن فلدٍ

 

ٔآم َكثوم تًت اًعدًق
(1)

 ٔآّم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق جن ٔآيب دفافة جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن سؾد :

ري جن ماٛك جن امر  اًلُس جن ماٛك ألـر جن زؾَحة جن . جن ثمي ؤآرما حدَحة تًت خارخة جن ًزد جن ٔآيب ُز

ؤآرما حدَحة تًت خارخة عم ٔآخت ًزد جن خارخة اٙكى حلكم تؾد . وؾة جن آكزرج جن اْكارث جن آكزرج

. ا٢كوت

ت ٔآم َكثوم ذٛك  و٢كا نربت خطهبا معر ريض ٝك ؼيَ من ؽائضة ريض ٝك ثؾا  ؼهنا فبٔهؾمت هل  ا، فىُر

ٔآًرد فىًت واسػ اًؾُش، فزتوهجا طَحة جن ؼحَد ٝك جن ؼامثن جن : ٓكضوهة ؽُضة معر ريض ٝك ؼيَ وكاًت

وســ مات ظقرًيا وؽائضة تين طَحة: معرو جن وؾة جن سؾد جن ثمي، فوٗكت هل فلذي ؼهنا طَحة جن . زهرَّي ًو

. ؼحَد ٝك ًوم أكي

ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن ٔآيب رتَؾة جن ا٢كقرية ا٥كزوسم، : مث حزوحت ٔآم َكثوم تؾد طَحة جن ؼحَد ٝك

واكهت ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني ٔآرسَت سا٠ك جن ؼحد ٝك جن . ٕاجراُمي ألحول وموىس ؤآم محَد ؤآم ؼامثن: فوٗكت هل

. معر ٕا  ٔآم َكثوم ً ضؾَ ًَدخي ؽَهيا فبٔرضؾخَ زالث مرات مث مرضت

ا ٔآتو جىر اًعدًق ؤآرما حامي  ا، َوكَال ًؾائضة : فلاًت ؽائضة. ٕامنا ُام ٔآخواك ؤآخذاك: وعم اًيت مات ٔآتُو

روت ؼن ٔآخهتا ٔآم . ذو تطن اتية خارخة فٕاِن ٔآراُا خاًرة فاس خوظوا  ا خريا : ُذٍ ٔآسامء زفن ألخرى؟ كال
                                                 

 ؛ ِغخٟٔ ح٤ه١خٍ فٟ َٗف أٓخِٟ ٍؿخي ِؼخٟٔ 380/ 35 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 337/ 8حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش   (1)

 251-250/ 4 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 281/ 1؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 497/ 3ح٨ػخٍ 
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وروى ؼهنا اجهنا ٕاجراُمي جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد ٝك جن ٔآيب رتَؾة، وخاجر جن ؼحد ٝك . ا٢كؤمٌني ؽائضة

، ومس١ك، "ألدب"وروى ًِا اًحخاري ضف . ألهعاري، وطَحة جن  ىي جن طَحة جن ؼحَد ٝك، وفريضم

اَسايئ، واجن ماخَ . واًً

 

ٔآم فروة تًت ٔآيب دفافة
(1)

- وكِي هلِد – وعم ٔآخت ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ ، ؤآرما ُيد تًت هفِي : 

ُذًي، وحزوحت ٔآم فروة تًت ٔآيب  جن ِبري جن ؼحد جن كيص، ؤآرما ٔآم فروة تًت ٔآيب حٌدب جن رواحة من

دفافة متمي جن ٔآوس اٗكاري من تين ؼحد اٗكار جن ُاِنء جن منارة من ٓكم ، مث طَلِا متمي واكن ٔآول ٔآزواهجا، مث 

حزوهجا ٔآاب امامة جن ؼحد ٝك اًحجيل، مث حزوهجا ٔآتو ٔآمِة جن اْكارث الازدي من تين اًّعليب وس حة ٕا  ظلة 

جن دُامن جن هُص جن اْكارث ، وهل مهنا تًت جسمى ٔآمظة حزوهجا ؼحد اٟكا جن اًزتري، مث ألصؾر جن كُس 

. اًىٌدي، فوٗكت هل محمدا وٕاحساق وٕامسؾَي وكًرحة وحداتة وحؾدة

ًوم مىة، فؾن ٔآسامء تًت ٔآيب جىر،  (اًطوق)وعم اًيت رافلت واٗكُا ٔآيب دفافة ًوم فذح مىة، وعم ظاحدة 

تًِة،  ٔآي: ٢كا وكــ رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك تذي طوى، كال ٔآتو دفافة َّلتية هل من ٔآظقر وٗكٍ :كاًت

: َّي تًِة، ماذا حٍرن؟ كاًت:  كالفبٔ فت تَ ؽَََ،: كاًت. وكد نــ تُصٍ: كاًت. اعِري يب ؽَل ٔآيب كدُس

ثفرق : كاًت! ذٛك اًوازع َّي تًِة، اهغري ما حٍرن: كال. ٔآرى رخال ٌسؾى تني ذٛك اًسواد ملدال ومدجرا

: جفؾَت اّكاًرة حرؼة ٢كا حرى، فِلول: كال. فزًنت تَ: كاًت! اًحُت! اًحُت! كد ثفركت اّكَوش: كال. اًسواد

وؽَهيا طوق من فضة، فاخذَسَ : كال. فو ٝك ٕان ٔآخاك ؼخَلا لٓ ر ٔآحصاب محمد ؼيد محمد! َّي تًِة، َّل ختاضف

 .تؾغ من دخي

زالث ! ٔآوضد ابٞك طوق ٔآخيت: فَام دخي رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ًلول ٔآتو جىر ريض ٝك ؼيَ: كاًوا

. َّي ٔآخِة احدس يب طوكم، فٕان ألماهة ضف اًياس كََي: مث كال. مرات

 

ٔآم ؽامر تًت ٔآيب دفافة
(2)

جن ِبري جن ؼحد جن كيص، ؤآرما ٔآم فروة تًت - وكِي هفِي –  ٔآرما ُيد تًت هلِد :

". ضؾَفة"ٔآيب حٌدب جن رواحة من ُذًي، حزوهجا ؽامر جن ٔآيب وكاص فوٗكت هل اتًذَ 

 

كًرحة تًت ٔآيب دفافة
(3)

 وعم ظقرى تيات اًعحايب ٔآيب دفافة، ؤآظقر ٔآخوات ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك :

جن ِبري جن ؼحد جن كيص، ؤآرما ٔآم فروة تًت ٔآيب حٌدب جن - وكِي هلِد – ؼهنم، ؤآرما ُيد تًت هفِي 

. رواحة من ُذًي، وحزوهجا اًعحايب كُس جن سؾد جن ؼحادة ألهعاري ًوىن ٠ك ث٘ك هل ٔآوَّلد

ة ماَّل : وكد روى ؼن ؼروة جن اًزتري موكفا ًلًرحة مػ زوهجا كُس جن سؾد، فلال ابع كُس جن سؾد من مؾاًو

فبٔكرض ٔآرتؾني ٔآو مخسني . من ٔآراد اًلرض فََبٔت مزنل كُس: تدسؾني ٔآًفا، فبٔمر مٌادَّي فٌادى ضف ا٢كدًية

                                                 
 ؛  87/ 4 ؛  حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 78/ 1 ؛  حٌّٕخلذ ح٠ٌِّي٠ش فٟ أهزخٍ حٌٍّٛن ح٤ٓي٠ش 452/ 1حٌّلزَ ٨رٓ كز١ذ   (1)

 ؛ ح٦ٛخرش فٟ 366/ 7 ؛  أٓي حٌغخرش ١ حٌؼ١ٍّش 134/ 1 ؛ ح٨ٓظ١ؼخد فٟ ِؼَفش ح٤ٛلخد 296/ 1ِظُّ حٌٜلخرش – حٌطزمخص حٌىزَٜ 

 ؛ ِؼَفش 88/ 24 ؛ حٌّؼـُ حٌىز١َ ٌٍطزَحٟٔ 518/ 44 ؛ ِٕٔي أكّي ١ حٌَٓخٌش 106/ 1 ؛ فظٛف حٌزٍيحْ ٌٍز٩ًٍٞ 18/ 7ط١١ِّ حٌٜلخرش 

 160/ 4 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 283-282/ 1؛ حٌظز١١ٓ فٟ أٔٔخد حٌم١١َٗٓ 74/ 1حٌٜلخرش ٤رٟ ٔؼ١ُ 

 196/ 8 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 425/ 8ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش   (2)

 ؛  حٌّٕظظُ فٟ طخ٠ٍن 77/ 5 ؛ حٌزيء ٚحٌظخ٠ٍن 168/ 1 ؛ حٌّؼخٍف 196/ 8 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ 287/ 8ح٦ٛخرش فٟ ط١١ِّ حٌٜلخرش   (3)

 19/ 4 ؛ طخؽ حٌؼَّٚ 43/ 24 ؛ ط٠ٌٙذ حٌىّخي فٟ أّٓخء حٌَؿخي 95/ 7  ؛ حٌَٚٝ ح٢ٔف ص حٌٛو١ً 318/ 5حٌٍّٛن ٚح٤ُِ 
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ؤآخاز اًحاطف، ونخة ؽَل من ٔآكرضَ ظاك، زفرض مرضا كي ؼوادٍ، فلال ًزوحذَ كًرحة تًت ٔآيب دفافة ٔآخت 

. فبٔرسي ٕا  لك رخي ظىَ. ٌٚكي ؽَهيم من اٗكٍن: َّي كًرحة، ٠ك حٍرن كي ؼوادي؟ كاًت: ٔآيب جىر

 

ٔآم رومان اًىٌاهَة
(1)

ة من راوَّيت اْكدًر، ٔآسَمت وابًؾت :  ٔآم رومان تًت ؽامر جن ؼومير اًىٌاهَة، راًو

احرت فاكهت من ا٢كِاحرات ألول واًلاهخات اًؾاتدات، وعم ٔآم ؼحد اًرمحن وؽائضة اتيا ٔآيب جىر اًعدًق  ُو

. ريض ٝك ؼيَ

و٢كا رمِت اتًهتا ؽائضة . روت ؼن رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك وروى ؼهنا مرسوق، ؤآخرج ًِا اًحخاري

وىزل رسول ٝك . مخس: ٔآرتػ، وكِي:  ُػ، وكِي6وثوفِت اب٢كدًية س ية . ٔآم ا٢كؤمٌني ابَّٕلفم خرت مقض ًَا ؽَهيا

ا واس خقفر ًِا وكال وروي . اٌَِم ٠ك خيــ ما ًلِت ٔآم رومان فِم وضف رسوٛك: ظَل ٝك ؽَََ وس١ك ضف كرُب

. من زسٍ ٔآن ًيغر ٕا  امرٔآة من اْكور اًؾني فََيغر ٕا  ٔآم رومان: ؼيَ ؽَََ اًعالة واًسالم ٔآهَ كال

 

ٔآسامء تًت معُس
(2)

.  اًس َدة ٔآسامء تًت معُس آكثؾمَة، ٔآم محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنام:

احرت ٕا  ٔآرض  ٔآسَمت ٔآسامء كدي دخول رسول ٝك ظَل ٝك ؽَََ وس١ك دار ألررف مبىة، وابًؾت ُو

اْكخضة مػ زوهجا حؾفر جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ، وتؾد اسدضِاد زوهجا حؾفر حزوهجا ٔآيب جىر اًعدًق 

.  ريض ٝك ؼيَ، فوٗكت هل محمدًا جن ٔآيب جىر، وتؾد وفاة ٔآيب جىر حزوهجا ؽيل جن ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼيَ

ؼحد ٝك وؼون اتيا حؾفر جن ٔآيب : روت ٔآسامء ؼن اًييب ظَل ٝك ؽَََ وس١ك س خني حدًثًا، وروى ؼهنا اتياُا

واكن معر جن . طاًة، وحفِدُا اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر، وحفِدهتا ٔآم ؼون تًت محمد جن حؾفر، وفريضم

آكطاب ريض ٝك ؼيَ ٌسبٔل ٔآسامء تًت معُس ؼن ثفسري ا٢كيام وهلي ؼهنا ٔآص َاء من ذٛك، وفرض ًِا ٔآًــ 

. درضم

 

ٔآسامء تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(3)

ة من راوَّيت اْكدًر اًثلات، روت ؼن ؽائضة، وروى :  راًو

.  ُػ ثلًرحًا؛ واجن ٔآيب مََىة136ؼهنا ؼحد اًرمحن جن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق ا٢كخوشف س ية 

 

حفعة تًت ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق
(4)

ة من راوَّيت اْكدًر: ٔآجهيا، : روت ؼن.  اتتؾَة زلة وراًو

.  ُػ 80:  ُػ، وكِي71ثوفِت س ية . وُروي ؼهنا اْكدًر اًرشًــ. ومعهتا ؽائضة، وخاٍهتا ٔآم سَمة

 

ؽائضة تًت طَحة جن ؼحَد ٝك
(5)

 ؽائضة تًت طَحة جن ؼحَد ٝك جن ؼامثن جن ؽامر جن معرو جن وؾة جن :

اكهت ؽائضة تًت طَحة ٔآص حَ . ؤآرما ٔآم َكثوم تًت ٔآيب جىر اًعدًق، وخاٍهتا ؽائضة ٔآم ا٢كؤمٌني. سؾد جن ثمي

اًياس تؾائضة ٔآم ا٢كؤمٌني خاٍهتا فزوهجا ابجن ٔآخهيا ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، واكن اجن 

                                                 

 472/ 1أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ (  1)

 58-1/57أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ (  2)

 57/ 1أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ (  3)

 1/274 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 2/810طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ (  4)

-137/ 3 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 240/ 3 ؛  ح٤ػ٩َ ٌٍٍِوٍٟ 283/ 1حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ فٟ ١زمخص ٍرخص حٌويٍٚ (  5)

154 
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وؼحد اًرمحن - وتَ اكهت حىىن- فوٗكت هل معران . خال ؽائضة تًت طَحة، ف١ك ث٘ك من ٔآحد من ٔآزواهجا سواٍ

ؤآاب جىر وطَحة وهفس َة اًيت حزوهجا اًوًَد جن ؼحد ا٢كٜك ًوك من ُؤَّلء ؼلة واكن اجهنا طَحة من ٔآحود 

ا مخسامئة ٔآًــ درضم ؤآُدى ًِا مثي  كٌرش، وثوضف ؼحد ٝك ؼهنا، مث حزوهجا تؾدٍ معؾة جن اًزتري فبرٔمُر

ِا فَِ كُص. ذٛك واكهت ؽائضة . واكهت ثلمي مبىة س ية، واب٢كدًية س ية، وخترج ٕا  اًطائــ ثخفلد ٔآمواًِا، ًو

ٕان ٝك ثحارك وثؾا  ومسين مبُسم حامل : تًت طَحة َّل جس  وهجِا من ٔآحد فؾاحهبا معؾة ضف ذٛك فلاًت

ؾرفوا فضهل ؽَهيم زفا نيت ٔلسٍ  وٝك ما ضف ومصة ًلدر ٔآن ًذهرِن  ا ٔآحد وطاًت  ٔآحدحت ٔآن ٍراٍ اًياس ًو

مراحؾة معؾة ٕاَّيُا ضف ذٛك، واكهت  سة آكَق، ونذٛك وساء متمي ُن ٔآ س خَق ٝك ؤآحغى ؼيد 

 ُػ فذبمٔيت تؾدٍ، وخطهبا 82وكذي معؾة ؼهنا، فزتوهجا معر جن ؼحَد ٝك اًخظي، ومات ؼهنا س ية . ٔآزواهجن 

. حامؽة فردهتم

َبٔة ومذاهة وؼفة ؤآدابً  وكال ٔآوس جن ماٛك ًؾائضة تًت . واكهت ؽائضة من ٔآهدر وساء ؼُصُا حس يًا وحامًَّل ُو

ٔآفال كَت يل فبًٔخس زَايب واكهت من : ٕان اًلوم ًٍردون ٔآن ًدخَوا ٕاًَم فِيغروا ٕا  حس يم؟ كاًت: طَحة

.  س ححان ٝك، ٔكَنا من اْكور اًؾني: ورآُٓا ٔآتو ٍُررة ريض ٝك ؼيَ فلال. ٔآحسن اًًساء وهجًا ضف زمهنا

ا ؤآَّيرما وضف اًيبوم، وعم من اًخاتؾَات اًراوَّيت  واكهت ؽائضة تًت طَحة ؽا٢كة ضف ٔآخدار اًؾرب ؤآصؾاُر

وروت ؽائضة تًت طَحة ؼن خاٍهتا ٔآم ا٢كؤمٌني ؽائضة، وروى ؼهنا . وحدث ؼهنا اًياس ًفضَِا ؤآد ا. اًثلات

ٕاجهنا طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، واجن اخهيا طَحة جن  ىي جن طَحة جن ؼحَد 

ام نثري .  م 719/  ُػ 101وثوفِت رمحِا ٝك س ية . ٝك، وفرُي

 

 

ٔآم سَمة جن محمد جن طَحة
(1)

 ٔآم سَمة تًت محمد جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق :

وعم زوخة موىس اّكون جن ؼحد ٝك ا٤كغ جن اْكسن ا٢كثىن جن اْكسن اًس ح  جن ؽيل جن . ريض ٝك ؼهنم

. محمد، وٕاجراُمي، وفاطمة، وزًًة، وركِة، وَكمث، وخدجيةؼحد ٝك، و: ؤآم ٔآوَّلدٍ. ٔآيب طاًة ريض ٝك ؼهنم

موىس اّكون نخة ٕا  زوحذَ ٔآم سَمة تًت محمد جن طَحة جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق وذما ٍُروى ٔآن 

: ٔآم اتيَ ؼحد ٝك جن موىس ٌس خدؼهيا ٌَخروج ٕا  اًؾراق

تالد  ا ٔآس آكَاهة واًقدر ... َّل ث هَين ابًؾراق فٕاَنا 

َّحة اًًرّش ... فٕاِن ميلء ٔآن ٔآيجء ترّضة  ملاتٍك ألخداد ط

ومّرة ٠ك َتفي تفضي ٔآيب جىر ... ٕاذا اهدسخت من آٓل صُدان ضف اّٙكرا 

: وكِي تي ٕاهَ كال

كراس َة فّراسة ٌَرضا ر ... ٕاِن زؼمي ٔآن ٔآيجء ترضة 

وثلطػ من ٔآكىص ٔآظول اْكياحر ... فذىرم موَّلُا وحريض خَََِا 

: فبٔخاتَ اًرتَػ جن سَامين، مو  محمد وٕاجراُمي تين ؼحد ٝك جن اْكسن جن اْكسن فلال ضف ذٛك

ًؾمري ًلد حاًوت ٕاحدى اًىدا ر ... ٔآتًت ٔآيب جىر حىِد ترضة؟ 

ؤآهت ملمي تني ضويج ؼحا ر... ثق ّ ـطَ  اًحىر صّد خٌاكَ 
(1)

 
                                                 

 ؛ طخ٠ٍن رغيحى ٠ًٌٚٛٗ ١ 442/ 5 ؛ حٌطزمخص حٌىزَٜ ١ حٌؼ١ٍّش 337/ 1 ؛ ِمخطً حٌطخٌز١١ٓ 447/ 60طخ٠ٍن ىِ٘ك ٨رٓ ػٔخوَ   (1)

 28-27/ 13حٌؼ١ٍّش 
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س َدة تًت ؼحد اًرحمي اًسِروردي
(2)

 اًس َدة س َدة تًت ؼحد اًرحمي جن ٔآيب اًيبَة ؼحد اًلاُر جن ؼحد :

 ُػ، ومسؾت من جتين 563وٗكت ضف س ية . ٝك اًسِروردي، زوخة اًض َ  صِاب اٗكٍن اًسِروردي

حاهَة وحدزت، ؤآخازت ٌَلايض ثلي اٗكٍن، ًوسؾد اٗكٍن، ؤآيب جىر جن ؼحد اٗكامئ، وؽُىس جن مؾايل، . اًُو

ثوفِت ضف سادس . واكن فهيا ظالح، وخري، وثؾحد. ؤآمحد اجن اًضتية، واًحجدي، وتًت اًواسطي، وحامؽة

.  ُػ 640ؼرش رحة س ية 

 

صامِة تًت اًحىري
(3)

 صامِة ٔآمة اْكق تًت ا٤كّدث ٔآتو ؽيل اْكسن جن ٔآيب ؼحد ٝك محمد جن ٔآيب اًفذوح محمد :

و معرو جن ٔآيب سؾَد محمد جن ؼحد ٝك جن اْكسن جن  جن ٔآيب سؾد محمد جن ٔآيب سؾَد محمد جن معروك ُو

اًلامس جن ؽَلمة جن هُص جن مؾاذ جن ؼحد اًرمحن اجن اًلامس جن محمد جن ٔآيب جىر اًعدًق اًلر  اًحىري 

، ومعر جن : روت ؼن.  ص َخة، مس يدة، مؾّمرة، مٌفردةاًعدًلي، خدُا، وخد ٔآجهيا، وحٌحي جن ؼحد اٟكا

َ، وحامؽة اٗكمِاطي، وسؾد اٗكٍن اْكاريث، : روى ؼهنا. وثفّردت تبٔحزاء ؽاًَة. طربزد، وؼحد اّكََي جن مٌدًو

. وحّدزت تدمضق، ومُص، وَصزْير. ؤآتو ؼحد اٟكا جن اًّزّراد، ؤآتو اْكّجاج اًلكيب، ؤآتو محمد اًرِبزايل، وخَق

َّة.  ُػ598واكن موٗكُا مبُص س ية  ِا ٕاخازة من ٔآسؾد جن َروح، وؼفِفة اًفاركاه وثُوفِت ثضزير ضِف ٔآواخر . ًو

 . ُػ 685 س ية رمضان ؼيد ٔآكار ا

 

ست اًفلِاء
(4)

 فاطمة تًت محمد جن محمد جن ٕاسامؼَي جن ًوســ اًحىري اًفِوسم وثدؼى ست اًفلِاء، مسؾت :

 رمضان من 14من ؼحد ٝك جن ؽالق سداس َات اًرازي ومض َخخَ واًيبَة اْكراِن، وثوفِت ًٍَك أكؾة 

 . س ية72 ُػ ؼن 747س ية 

 

مؤوسة خاثون
(5)

 مؤوسة خاثون ا٢كدؼوة فاطمة اتية محمد اًضِري ابجن سىر جن ؽيل جن محمد جن ؽيل جن ُضفام :

جن ؽيل جن ؼحد اًاكضف جن ؽُىس جن اْكسن جن محمد جن ُحرية جن اْكسن جن ًوســ جن ٔآوس جن ؼحد ٝك جن 

سؾَد جن ٔآمحد جن َّلحق جن ظاُك جن ٕاجراُمي جن محمد جن طَحة جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر اًعدًق، ٔآم محمد، 

اتية ا٤كدث ا٢كس يد ا٢كىرث مشس اٗكٍن ٔآيب ؼحد ٝك اًلر  اًحىري ا٢كًك اْكيفي، ا٢كؾروف ابجن سىر او اجن 

ؤآخاز ًِا . ومسؾت اًىثري من ٔآجهيا، واًًضاوري، واجن ظدًق.  ُػ مبىة، ووضبٔت  ا779وٗكت س ية . صىر

ان اًلرياطي، واْكافظ اًٍزن جن رحة، ؤآتو ٍُررة جن اٙكُيب، ؤآتو آكري جن اًؾاليئ، وآٓخرون  .اًرُب

ماثت ضف ذصى ًوم أكؾة ساتػ ؼرش صِر رتَػ ألول س ية . حّدزت ؤآخازت ٌَسخاوي، واكهت خرية ظاْكة

 . ُػ مبىة، وظَل ؽَهيا تؾد ظالة أكؾة، ودفٌت اب٢كؾالة تلرب واٗكُا851

                                                                                                                                            
 ِٟٛغ: ػزخثَ. ٔخك١ظخٖ: ٟٛؿٟ  (1)

 275/ 2 ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 318/ 14طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص ر٘خٍ    (2)

 ؛  ٠ًً حٌظم١١ي فٟ 52/ 16 ؛  حٌٛحفٟ رخٌٛف١خص 683/ 7 ؛  ٌٍٗحص حٌٌ٘ذ فٟ أهزخٍ ِٓ ً٘ذ 219/ 51طخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ ص طيَِٞ (  3)

 (283/ 2 ، 83/ 1) ؛ أػ٩َ حٌٕٔخء فٟ ػخٌّٟ حٌؼَد ٚح٩ٓ٦َ 141/ 3 ؛  ى٠ٛحْ ح٩ٓ٦َ 377/ 2ٍٚحس ح٤ٓخ١ٔي 

طمٟ حٌي٠ٓ أرٟ حٌط١ذ : طؤ١ٌف" ا٠٠خف رغ١ش أً٘ حٌزٜخٍس فٟ ٠ًً ح٦ٗخٍس ٌٌٍ٘زٟ" ؛ 392/ ٠ً2ً حٌظم١١ي فٟ ٍٚحس حٌٕٔٓ ٚح٤ٓخ١ٔي (  4)

 "ِوط١ٛ"حٌلٕٟٔ حٌفخٟٓ حٌّخٌىٟ ؛ حٌـِء ح٤ٚي 

 941/ 2 ؛ أػ٩َ حٌّى١١ٓ 59/ 2حٌظزَ حٌّٔزٛن فٟ ٠ًً حٌٍٔٛن   (5)
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اًس َدة ست كٌرش
(1)

.  ست كٌرش اتية اًضمس محمد جن ؼحد اًرمحن حامل اًلر  اًحىري ا٢كدِن:

 

اًس َدة فاطمة تًت ؼحد اًوارث اًحىري
(2)

اًؾارفة اًرابهَة واًوًَة اًعمداهَة، جىًرة ألتوٍن، وظدًلِة : 

ألظَني، اًس َدة فاطمة تًت اًض َ  ؼحد اًوارث جن محمد جن ؼحد اًوارث جن ؼحد اًرمحن جن ؼحد اًوارث جن 

محمد جن ؼحد اًوارث جن محمد جن ؼحد اًؾغمي جن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن ًؾلوب جن جنم جن 

ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن جن ٔآيب جىر 

اًعدًق ريض ٝك ؼهنم، ؤآرما اًس َدة خدجية اًحىًرة وعم صلِلة اًض َ  ٔآيب اْكسن محمد اتج اًؾارفني 

 .اًحىري

 

اًس َدة خدجية تًت خالل اٗكٍن اًحىري
(3)

عم صلِلة اًض َ  محمد ٔآيب اْكسن اتج اًؾارفني اًحىري، : 

احرت ًحالد اْكرمني ومىثت  ام كراتة   ؽاما حىت ثوفِت ودفٌت ابًحلِػ، فِىي اًس َدة خدجية تًت 30ُو

جن ؼحد اًرمحن جن ٔآمحد ٍزن اٗكٍن جن محمد انزص " ا٢كدفون ابّكامػ ألتَغ اًضِري"خالل اٗكٍن ٔآيب اًحلاء محمد 

اٗكٍن جن ٔآمحد جن محمد جن ؼوض جن ؼحد آكاًق جن ؼحد ا٢كيؾم ٍن  ىي جن اْكسن جن موىس جن  ىي جن 

ًؾلوب جن جنم جن ؽُىس جن صؾحان جن ؽُىس جن داود جن محمد جن هوح جن طَحة جن ؼحد ٝك جن ؼحد اًرمحن 

 .جن ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼهنم 

 

اًضاؼرة َكثوم اًعدًق
(4)

هرمية تًت سَامين جن اًض َ  جن ٔآيب :  من اًضاؼرات ا٢كؾازصات، وعم اًس َدة:

 م ضف 1957حفط جن اًطَة اًحوص َخي اًحوجىري، من كدٍَك ٔآوَّلد س َدي اًض َ  تدوٌك ا٢كقرب، وٗكت ؽام 

ــ واٙكوق اًرفِػ  مدًية اًؾَون اًرشكِة انحِة وخدة اب٢كقرب، عم اًضاؼرة واًّرّسامة ذات اْكس ا٢كُر

وا٢كواُة ا٢كخؾددة، ُوظفت تبَٔنا صاؼرة آٓل ٔآيب جىر اًعدًق وعم من اًضؾراء إَّلسالمِني، ًِا ؽدد من 

ن اًضؾًرة، مهنم ، "مراظف اًروح"، و"حرس اًؾحور ٕا  ؼضق اًوطن"، و"ٔآـيَة ؼن اًحتر"دًوان : اٗكواٍو

َثِن "، ومن ٔآروع كعائدُا كعَدة "زلافة اْكرضة ضف ا٣كمتػ اًحوص َخي"، و"احرض ًحتر ؼن اْكرضة"و

: ، حِر كاًت"ازيني

  ثضوع اًخارخي ثضذى ذهرك وفاضت ابْكيني الامايس

 ٔآاب جىر واًضوق خياّكين ؤآمواج خفر ثؾاهق احسايس

 َّياْكحُة َّي جة معري َّيكرة ؼَين وهربايس

 ًَت اًِبرة َّيظاحة محمد رمست درب اًوفاء ٌَياس

 رافلت ا٢كعطفى رماحرا فدًخَ اب٢كال وجك ألهفاس

 ٛك آًٓة ضف اًلران ًذهرك ٝك ؤآهت ثلايس

                                                 
 109/ 2حٌظلفش حٌٍط١فش فٟ طخ٠ٍن حٌّي٠ٕش ح٠ٌَ٘فش (  1)

 183-181/ 1طلفش حٌظٜي٠ك رزؼٞ ف٠خثً ح٦ِخَ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك (  2)

 183-181/ 1طلفش حٌظٜي٠ك رزؼٞ ف٠خثً ح٦ِخَ أرٟ رىَ حٌٜي٠ك (  3)

 .حٌ٘خػَس وٍؼَٛ حٌٜي٠ك: ٔم٩ ػٓ ٛخكزش حٌظَؿّش(  4)
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 ٔآهت اًعدًق ؤآهت اًؾخحق و وق اًعتحة ملِايس

 مسو ورفق...ؽَل حدَيم رمس اًعدق مروءة فِم

 كًرة اٗكمػ وكَحم طاُر من امسم آكري ٌض خق

مؾياٍ ؼخق .. امسم مؾياٍ حًرة مؾياٍ هرامة 

 

ظفِة اًحىري
(1)

 ظفِة تًت طارق جن اًض َ  محمد مٌري جن اًض َ  محمد رص َد جن داري اًحىري، فَسطًَِة :

 م ابٔلردن، وحعَت ؽَل اًضِادة اّكامؾَة من اّكامؾة 1979ألظول واّكذور، ٔآردهَة اّكًس َة، وٗكت س ية 

 م، وعم ؼضو اَتاد اًىذاب وألدابء اًؾرب، وؼضو جراتطة اًىذاب ألردهَني، 2004اًؾرتَة ا٢كفذوحة س ية 

وصقَت مٌعة ملررة ّكية ادب اًطفي ضف راتطة اًىذاب الاردهَني ٗكورثني مذخاًَخني، وؼضو ا٣كَس اًؾريب 

ِا مضاراكت ضف مؾارض فٌَة، ونذٛك فِىي اكثحة  وتني وا٢كخفوكني، وؼضو جراتطة اًرسامني واًاكٍراكثري، ًو ٌَمُو

ِا ملاَّلت ضف اًعتــ ا٤كََة، ومن ُواَّيهتا الاخرى ٔآَنا حىذة وحرمس ضف  وكاّظة، حىذة اًلعط اًلعرية، ًو

ِا مضارنة ضف اًؾدًد من ا٢كِرخاانت وألمايس  كعط ألطفال ؤآصؾارضم ضف اًعتــ وا٣كالت ا٤كََة، ًو

دورة من مٌغمة - دورة ضف فٌون اًىذاتة اًلععَة ًٔلطفال : اًثلافِة، وكد صارهت ضف ؽدد من اٗكورات، مثي

دورة ضف فٌون - ضف ا٢كؾِد الاؽالسم الاردِن حول اًختلِلات اًعتفِة " حصفِون من ٔآخي حلوق الاوسان "

ثدًرة مدرتني ضف جمال إَّلؽالم ؽَل رمارات اًخدًرة ضف - دورة اًخؾَمي ؽرب اًعحافة - اًرمس ًلعط ألطفال 

. دورة اًخبوًد من مرنز اًرضوان . - جمال الاًدز

ٔآدًة "  م ، خا زة 2003خا زة إَّلتداع اًض حايب ضف اًفن : وحعَت ؽَل ؽدد من اّكوا ز ألدتَة واًفٌَة، مثي

 2007" ألمرية ابابات وماء اْكَاة" م ، خا زة ا٢كرثحة ألو  ؼن مرسحِة 2003ا٢كرثحة ألو  ضف اًلعة " ؼحايس

 م ، وخا زة ضف مساتلة ا٢كؾ١ك اًفٌان 2007م ، وخا زة ا٢كرثحة ألو  مساتلة اًلعة ضف اَتاد اًىذاب ألردهَني 

2009 . 

، ومجموؽة "كالع اًعمت " مجموؽة كععَة تدمع من وزارة اًثلافة : ومن إَّلظدارات ألدتَة ًعفِة اًحىري

تدمع وورش من " اًعدًلات" ، ومجموؽة كععَة ًٔلطفال تؾيوان "دم جرثلايل" كععَة تدمع من ٔآماهة ؼامن 

رحٍك مػ ؽَحة اًؾعري، وحاكًة اٌََي واٍهنار، ورحٍك مػ : ٔآماهة ؼامن، وسَسٍك اًرحالت ا٢كفِدة ًٔلطفال

ماذا "و " اًل ّ اًفيّض ؤآسؾد اًّعيبّ "و" اًخؾاون ضف خََة اًيحي: "اًفعول، وحاكًة اًطحَؾة، و مرسحِة

. ، وسَسٍك ًٔلطفال خدًدة "حدث ٌَسَتفاة؟

ِا . "َثِن ٔآهس َد اًًساء " ، ومجموؽة كععَة تؾيوان "زصاخ خمخَــ " رواًة تؾيوان : ومن  ٔآؼامًِا كِد اًًرش ًو

. كعط ٔآخرى ًٔلطفال

 

 

 

 

 

                                                 
 ٛف١ش حٌزىَٞ:   ٔم٩ ػٓ ٛخكزش حٌظَؿّش(1)
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 ((آكامتة    ))
إكد ٞك رب اًؾا٢كني، واًعالة واًسالم ؽَل س َدان محمد وؽَل آهٓل وحصحَ ٔآمجؾني، ًلد ٔآهرمٌا ٝك 

ؼز وخي  ذا اًؾمي اًطَة اٙكي هدؼوا ٝك ٔآن ٍىون من اًؾمي اًعاُك اٙكي ًًذفػ تَ ا٢كرء ًوم 

اًلِامة، ؤآن ٍىون جرنة ؽَل ٔآهفس يا ؤآَُيا وكومٌا سالٌك س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، 

ووسبٔل ٝك ٔآن جيزي لك من ساؽدان ضف اؽداد ُذا اًىذاب خري اّكزاء، وهؾخذر ٕان اكن ُياك خطبٔ 

وٝك ا٢كوفق . ٔآو ثلعري ضف اًىذاب، فاًىامل ٞك وحدٍ، وٕامنا حنن ثرش جنهتد فٌعُة وخنطئ

وآٓخر دؼواان ٔآن إكد ٞك رب اًؾا٢كني، وظَل ٝك ؽَل س َدان محمد وؽَل آهٓل وحصحَ . وا٢كس خؾان

. وس١ك

ٔآوضد ظدًلٌا اًرشًــ اًضاؼر فوزي . وىهنىي اًىذاب ابٓكامتة، وخذامَ مسم ٕان صاء ٝك ثؾا 

ظلر ا٢كقازي اْكسُين كعَدة رائؾة ضف حق آٓل س َدان ٔآيب جىر اًعدًق ريض ٝك ؼيَ، تثّت فِيا 

إكاسة وذهرثيا تؾُص اًيحوة؛ ؼُص سادثيا ٔآيب جىر ومعر وؼامثن وؽيل ريض ٝك ؼهنم، جفزى ٝك 

وعم مسم  (ضف مدح وحة آٓل ٔآيب جىر اًعدًق)واًلعَدة تؾيوان .  اًضاؼر ؼيّا خري اّكزاءاانٔآخ

: آكخام

ُّوا مشَنَك ًِق ٢ك ـِدّ   ؤآثوا ؽَل اٗكهَا خبرِي زَاِب  ...َّي ؽ َة اًِعّ

 !َمْن فرُيمك ٌَؾ١ِك وألوساِب؟ ... ُذي تضاؼخنك وكد ُردْت ًنك

  وِظَُوا ٔآويل ألرحاِم وألظالِب  ...اتيوا اًيلـاتَة وامَؤوُا رمحةً 

مك   َِنك فَجِدّ  حبِر ا٢كودِة واًخلى ألّواِب ... ٕان ٠ك ٍىن ِمن ٔآخ

 وامحوا ؼضريثََ من ألـراِب      ... ٔآحِوا فضائهَل وظوهوا ٔآُهَلُ 

 َِ ٍ تذـامِم  فاًربُّ ابٔلحصاِب وألحداِب    ...   وٕاذا ٔآردثـم ِتػرا

  ورفِـلََ ضف رحٍِك ا٤كراِب  ...ٔآؼين ٔآمِػَر ا٢كؤمٌِػن خََهَلُ 

م     ورفِلَِم ضف اًلرِب َتت حراِب ... ووٍزَرٍ ُو واًييِبّ وِحـهبا

؟   َُ اِب؟ ....ٔآؼين ٔآاب حفٍط ٔآًًُىس حلُّ   ُال وظَـمت ؽ َة آكَطا

َُ مؾاَصِم وذماهَتم  !هَــ اف اُق اًًسِي وألؼلاِب؟  ...  مجػ إَّلًـ

 حمفوفٍة ابًِدـْضػِر واً حاِب ...  َّي سؾَدمك ؼيد اٌَلاِء ِبيٍة     

ٍُ حنومك    ثحدو ؽَهيم فرحُة إَّلجعاِب ...  ؤآىت اًييب وظاحدا

ّؾْت ِبِوِدمك فَنُك من اًرمحِن خرُي زواب  ...  ُذي كًرـٌش مُجِ
 
 

 



- 317-  

 

 

 


