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Research Summary 
 

Enough to say, and the answer to Sheikh Ali Abdul Qadir al-Tabari Shafi'i 

deceased is a manuscript in Shafi'i jurisprudence you achieve, dealt in 

content important topic society entered a tobacco and eating some herbs 

and plants, and medicines which type of anesthesia and clarify the rulings 

and opinions of jurists in, and the resulting them from physical health and 

psychological developments, and their views on the species that are to cure 

and compare the pros and cons it entails, and the Islamic view, the issue 

was clarified Author God's mercy detailed Jmlha explaining Mpehmha 

Vtjsdt where scholarly mercy of God to know through Shara patency of the 

outlawed in our actions and our dealings daily and, as the author may God 

have mercy on him, said he wrote the subject when a question asked by one 

of the persons of the Imam, for plant rule that appeared in this time and 

labeled with smoke answered detailed expansive on the merits auditor 

words in, he stood on his words and clarified vague and studied scientific 

investigative study and God bless 

هـ ( هق خمطقضي يف  0171افؼقل افؽويف واجلقاب افشويف فؾشقخ ظع ظبدافؼودر افطزي افشوؾعل ادتقيف ) 

افػؼف افشوؾعل ؿؿً بتحؼقؼف ، تـووفً يف حمتقاهو مقضقع مفؿ دخؾ ادجتؿع وهق افتـبوك وتـوول بعض 

وآراء افػؼفوء ؾقفو ، ومو يـتٍ إظشوب وافـبوتوت ، وإدويي افتل ؾقفو كقع مـ افتخدير وتقضقح احؽومفو 

ظـفو مـ تطقرات موديي وصحقي وكػسقي ، وآرائفؿ يف إكقاع افتل تؽقن فؾتداوي ومؼوركي اإلجيوبقوت 

وافسؾبقوت افتل تستى ظؾقفو ، ورأي افؼع ؾقفو ، ؾؼد وضحفو ادمفػ رمحف اهلل مػصالً مجؾفو مقضحًو 

هلل فـعرف مـ خالل افؼع ادبوح مـ ادحظقر يف تكؾوتـو مبفؿفو ؾتجسدت ؾقفو أؿقال افعؾامء رمحفؿ ا

ومعومالتـو افققمقي ، وـام ؿول ادمفػ رمحف اهلل أكف ـتى هذا ادقضقع ظـد شمال شلفف أحد إصخوص 

فإلموم ، ظـ حؽؿ افـبوت افذي طفر يف هذا افزمون وادسؿك بوفدخون ؾلجوبف مػصالً متقشعًو يف مقضقظفو 

 ؾقفو ، ؾقؿػً ظذ ظبوراتف ووضحً مبفؿف ودرشتف دراشي ظؾؿقي حتؼقؼقي واهلل ادقؾؼ . مدؿؼًو آؿقال

  



 

 

   

 

 

ٻ ٻٱ   

احلؿد هلل رب افعودغ ، وافصالة وافسالم ظذ شقدكو حمؿد شقد آوفغ وآخريـ ، وظذ افف       

 وصحبف ومـ شور ظذ هنجف اػ يقم افديـ ، وبعد .

ؾون افؼيعي آشالمقي هل آشوس افتل تبـل ؿقاكغ ادجتؿع آشالمل، وتسـ فف اخلطقات        

ذ ادـفٍ افسؾقؿ، ؾفل صوحلي يف ـؾ زمون ومؽون فتقاجف مو هق جديد، وبام ان افصحقحي فؾسر ظ

ادستجدات ـثرة، ومو يطرئ ظذ افـوس يطرح ظذ افؼع فقؼقل ـؾؿتف، كجد ان ابقاب افعؾؿ 

مػتقحي ٓ تغؾؼ، وظؼقل افعؾامء كرة ٓ تطػئ، ؾعـدمو كـؼى ظـ افعؾؿ، كجد ان اشالؾـو مل يسـقا 

ـبرة آ واصبعقهو دراشي خدمي هلذا افديـ، ؾؽون فػـ افتحؼقؼ هق افسبقؾ آمثؾ: صغرة وٓ 

ٓشتخراج هذا افساث افعؾؿل، وكػض ؽبور افسـغ ظـ صػحوت ادخطقضوت، وزؾفو اػ اذهون 

 افؼراء: فؽل كرتقي مـ هذا ادـفؾ افعذب .

ـ يػتح احدى كوؾذات افتحؼقؼ: ٓضؾع وهو ؿد ذؾـل اهلل تعوػ بون افٍ بوب افعؾؿ، واـقن مم       

ظذ مو ـتبف اشالؾـو افعؾامء رمحفؿ اهلل ، ؾبدأت بوفبحٌ وافتدؿقؼ، ؾقؿػً ظذ هذه ادخطقضي ) 

هـ  ( ومو يف 0171افؼقل افؽويف واجلقاب افشويف فإلموم ظع بـ ظبد افؼودر افطزي افشوؾعل ادتقىف 

بوك، وتـوول افـبوتوت، وآدويي افتل ؾقفو كقع مـ حمتقاهو مـ مقضقع مفؿ ومعوس آ وهق افتـ

افتخدير وحؽؿفو، وافذي اصبح جمتؿعـو يعوين مـفو يف افقؿً احلورض ويشؽق مـ تطقراهتو افامديي، 

وافصحقي، ومو تـتجف ايضو بعض افـبوتوت، شقاء ـوكً فؾتداوي او فؾتسؾقي وؽر ذفؽ، وافتل تطرق 

بفؿفو، ؾؽون فؾعؾامء رمحفؿ اهلل ؿقل يف هذا فـعرف مـ خالل هلو ادمفػ مػصال مجؾفو ومقضحو م

 افؼع ادبوح مـ ادحظقر يف تكؾوتـو ومعومالتـو افققمقي.

وبعد ان بحثً يف هذه ادخطقضي ودؿؼتفو، وجدهتو بوهنو مل حتؼؼ، ومل احصؾ آ ظذ كسخي        

 .707ر 3واحدة، وجدهتو ظذ مقؿع جومعي ادؾؽ شعقد حتً رؿؿ 



 

 

 اشبوب اختقور ادقضقع : 

ان هذا ادخطقط جؾقؾ يف مقضقظف، كػقس يف مودتف: ٕكف تطرق ظذ مقضقع دخؾ جمتؿعوت        

وبققت ادسؾؿغ آ وهق افتـبوك، وـثرت افتسوؤٓت ظـف وضول اجلدل ؾقف، وـذفؽ اـؾ بعض 

فبعض مـفو اػ ختدير جسؿ افـبوتوت مثؾ: افؼوت،  وبعض آدويي، واظشوب افعطوريـ، افتل تمدي ا

آجقبي فؽثر مـ آشئؾي افتل ضرحً ظذ مجع مبورك  -رمحف اهلل  -آكسون، ؾؼد وضح ادمفػ 

 مـ افعؾامء، وؿوم بتػصقؾ افؽالم ؾقفو، وآصورة اػ افـصقص افػؼفقي ـدفقؾ فؽالمف.

ؼقؼ: وفؽقكف ؽر حمؼؼ اخستف فعؾف ان افؼقل افؽويف واجلقاب افشويف مل يزل خمطقضو مل تـؾف يد افتح      

 يؽقن بحثو ظؾؿقو يـتػع بف افؼورئ.

 اؿته مقضقع افبحٌ ان تؽقن خطتف ظذ ؿسؿغ:       

 افؼسؿ آول: افؼسؿ افدراد، وؾقف ؾصالن:

 افػصؾ آول: دراشي ظـ ادمفِػ

 افػصؾ افثوين: دراشي ظـ ادمَفػ

 افؼسؿ افثوين : افؼسؿ افتحؼقؼل 

ؿؿً بتحؼقؼ ادخطقط حتؼقؼو ظؾؿقو، اذ احؾً أيوت افؼرآكقي افقاردة ؾقف اػ شقرهو،        

وافـصقص افػؼفقي اػ مصودرهو، ثؿ ظؿؾً ثبتو فؾؿصودر، وظؾؼً ظذ بعض ادسوئؾ، وظرؾً 

 ادعوين افقاردة يف ادخطقط، وآموــ افتل ذـرت.

ـك وصػوتف افعذ، ان جيعؾ هذا افعؿؾ خوفصو فقجفف هذا واشلل اهلل افعظقؿ بلشامئف احلس       

 افؽريؿ.

 

 

 

 



 

 

   

 

 اشؿف : 

،  (0)ظع بـ ظبد افؼودر بـ حمؿد، بـ حيقك بـ جمد افديـ افطزي، احلسقـل، افشوؾعل، ادؽل               

شوبؼ ؾرشو اإلحسون، وظغ أظقون افبقون، ادشور إفقف يف ادحوؾؾ، واحلوفى رضع إدب احلوؾؾ، 

وبوهر إفبوب، وافؼقل بػقائد ادعؼقل وادـؼقل، ؽوص يف بحقر إدب ؾوشتخرج درره، وشام إػ 

 ، رمحف اهلل تعوػ. (7)مطوفعف ؾوشتجذ ؽرره 

 فؼبف  :

 افؼودر  افطزي  بلفؼوب ظدة مـفو :فؼى افشقخ ظع بـ ظبد   

 افطزي :  وافطزيقن مـ بققت افعؾؿ وافسقودة بؿؽي  . -1

 احلسقـل: وـذفؽ فؼى بوحلسقـل، كسبي فرجقع كسبف فؾحسغ بـ ظع ظؾقفام افسالم . -2

افشوؾعل: وذفؽ كسبي فإلموم حمؿد بـ إدريس افشوؾعل، ؾؼد درس مذهبف، ودرشف،  وؿد  -3

 ـذ كعقمي اضػوره .اظتـؼ ـتى افشوؾعقي م

                                                           

 . 060/ 3، خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ :  076/ 7معجؿ ادمفػغ  : يـظر :  (0)

، ـه0070يـظر : شالؾي افعك يف حموشـ افشعراء بؽؾ مك : ظع صدر افديـ اددين ادعروف بوبـ معصقم ، ت (7)

 . 0/37 ، م0963 – ـه0387،  7ط



 

 

فإلؾتوء واإلؿراء، إػ أن تقيف،  ادؽل: ؾؼد وفد ؾقفو، وترظرع، واخذ افعؾؿ مـفو، وتصدر -4

 وتقيف ؾقفو رمحف اهلل .

اإلموم ابـ اإلموم: فؼى اإلموم ظع بـ ظبد افؼودر رمحفام اهلل، بوإلموم ابـ اإلموم: ٕكف أول مو  -5

ف،وـون وافده مـ ظؾامء وأئؿي مؽي ادشفقريـ يف ٓزم مـ افعؾامء وافده، وـون أول أشتوذ ف

 ذفؽ افقؿً .

ممرخ مؽي: فؼى هبذا آشؿ: ٕكف صـػ مـ افؽتى افعديدة يف توريخ مؽي، وادراحؾ  -6

وافسـغ افتل مرت هبو، وشلذـر ؾقام بعد ممفػوتف، وافتل مـ ضؿـفو مو ـتبف يف توريخ مؽي، 

 .  (0)، وصققخفو، وشؽوهنو  ضَؿـف ـؾ مو يتعؾؼ بؿؽي ورجوهلو، وأمرائفو

 مقفده و كشلتف : 

ي، َوهَبو َكشل َوحػظ اْفُؼْرآن وجَقده                    ، وبعد افبحٌ مل اظثر ظذ  توريخ وٓدتف . (7)وفد بَِؿؽَّ

  

                                                           

 310/ 4. إظالم فؾزرـع  060/ 3خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ :  (0)

 ادصدر افسوبؼ .يـظر:  (7)



 

 

   

 
 صققخف : 

 - اإلموم –مـ وافده، افشقخ  افعؾؿ واخذ افطزي، افؼودر ظبد بـ ظع - افشقخ –أول مو تتؾؿذ      

 ـام اإلموم، ابـ اإلموم اشؿ ظؾقف يطؾؼقن وـوكقا افشوؾعل، ادؽل، احلسقـل، افطزي، اْفَؼوِدر ظبد

ي وفد  بعدمو َهَذا وَظذ آكػو، ذـرت  اْفُؼْرآن َوحػظ افعؾؿقي، اْفُػـُقن يف َوافِده ٓزم َكشل، َوهَبو بَِؿؽَّ

 . (0) وجَقده

َراتِى اْفعؾقي، وأصبح مرجعو يف افعؾقم  وبِر اْفعؾاَمء، َحتَّك رؿك اْدَ ـَ ـ ظوسه مـ أ َوـذفؽ أخذ َظؿَّ

 افؼظقي وافػتووى يف ذفؽ افقؿً .

ّي، اْفَؼوِدر ظبد بـ افعوبديـ زيـ - اإلموم –وـون مالزمو فشؼقؼف إـز افعومل  ّل، احْلَُسقْـِل، افطََّزِ  اْدَؽِّ

وِؾِعل، فػ،  اْدَؼوم إَِموم افشَّ ْٕ ي، شـي اْثـَتَْغِ بعد ا ي، َفقَْؾي ثومـ ظؼ ِذي احْلجَّ اإلبراهقؿل، مقفده بَِؿؽَّ

وبِر ُصُققخ احْلََرَمْغِ  ـَ اَم وجد َذفِؽ بَِخط َوافِده، َوَكَشل َوحػظ افؼرآن، َوأخذ َظـ َوافِده، َوَظـ أ  . (7)ـَ

 تالمذتف: 

واخذ ظتف افعؾؿ أكوس ـثرون يف -رمحف اهلل  -تتؾؿذ ظذ يد اإلموم ظع بـ ظبد افؼودر افطزي  فؼد

 مؽي، حقٌ تصدر افتدريس، واإلؾتوء وؿد أثـك ظؾقف ـؾ مـ ترجؿ فف، ومـ تالمذتف:

حسـ بـ ظع بـ ظبد افؼودر افطزي، افشوؾعل، إموم ادؼوم افشوؾعل  -افشقخ  -ابـف  -

وفد وكشل بؿؽي، وحػظ افؼران افؽريؿ وجقده، وصذ بف افساويح بودسجد احلرام، 

                                                           

  ادصدر افسوبؼ .يـظر :  (0)

 095/ 7صي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ : خال (7)



 

 

إمومو بودسجد احلرام، وحػظ متقكو ظؾؿقي، وؿرأ ظذ وافده وظؿف، وٓزمفام، واشتػود 

مـفام، وحصؾ ظؾام ـثرا، وتصدر فؾتدريس بودسجد احلرام، ؾوشتػود مـف افطالب، 

احلرام، واإلؾتوء بف، وتقيف  واخذوا ظـف، وويل إمومي ادؼوم افشوؾعل بودسجد

 .(0)بؿؽي  ـه0077شـي

د إٔشدي - قْخ َأمْحد بـ حُمَؿَّ َمون وطرؾوئف، وفد  (7)افشَّ ّل، مـ ؾضالء افزَّ وِؾِعل، اْدَؽِّ افشَّ

د بـ َظالن، واإلموم  ْؿس حُمَؿَّ ة ُظُؾقم، َوأخذ َظـ افشَّ ي َوَكَشل هَبو، َوأخذ َظـ َوافِده ظدَّ بَِؿؽَّ

د افطَّوِئِػل َوَؽرهؿ، وتصدر فإلؿراء بِوْدَْسِجِد َظّع اْبـ ظبد افْ  قْخ حُمَؿَّ ّي، َوافشَّ َؼوِدر افطََّزِ

َدتف يِف شـي  َٓ وَكً ِو ـَ وَن ـثر اْفِعَبوَدة حمبو فؾعزفي،  ـَ ثُِروَن، َو ـَ احْلََرام، واكتػع بِِف مَجوَظي 

ًّ َوِشتَِّغ وَ  ي َودؾـ بوفشبقؽي مخس َوَثالَثَِغ َوأفػ، َوُتقيفِّ يِف شـي ِش  .(3)أفػ بَِؿؽَّ

 مـ صوبف اإلموم افطزي يف فؼبف:

 –بعد افبحٌ وافتتبع وجدت أن هـوك جمؿقظي مـ إظالم افعؾامء يف ظؾقم خمتؾػي فؼبق هبذا افؾؼى 

 : وهؿ مـفؿ، فؽؾ خمتكة شرة مع افقؾوة، توريخ حسى بوفتسؾسؾ وشلذـرهؿ – افطزي

 . ـه 301 شـي ادتقىف – ادػرس –حمؿد بـ جرير افطَّزي  - 

هق أبق جعػر حمؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفى افطزي، ادحدث افػؼقف، ادؼرئ، ادمرخ، 

وِؾِعل َظـ  ادعروف ادشفقر، مقفده شـي أربع أو أّول شـي مخس وظؼيـ وموئتغ، َأخذ ؾؼف افشَّ

                                                           

 يـظر : ادصدر افسوبؼ .(0)

ثُِروَن بِوْفقؿـ َمْشُفقُروَن بِوْفعؾِؿ َوافصَّ  (7) ـَ  الَحوإشدي كِْسَبي إَِػ َأشد بـ َظومر أحد اْفُػَؼَفوء اْفَعوِمِريغ وإشديقن 

 (377/ 0خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ ) (3)



 

 

   

 

ْظَػَرايِن، ؿدم  بغداد وموت ؾقفو يقم افسبً ٕربع بؼغ مـ صقال شـي افّربقع اْدَراِدي، َواحْلسـ افزَّ

 .(0)ظؼ وثالثامئي ودؾـ يقم إحد بوفغداة يف دار برحبي يعؼقب 

هـ( ؿويض أصبفون، ـون رأًشو يف  378ظّع بـ حمؿد بـ َظْؿر بـ أبون، أبق احلسـ افّطزّي )ادتقىف:  -

ف، خرج يف آخر ظؿره ؾامت ببال  . (7)د اجلبؾ افػؼف واحلديٌ وافتَّصقُّ

 ـه351افطَّزي )افػؼقف( = احلسـ )أو احلسغ( ابـ افؼوشؿ  -

ّي، افبورع َصوحى " اإلؾصوح "، وادخرج فؾقجقه      هق اإِلَموم احْلَُسْغ بـ اْفَؼوِشؿ َأُبق َظّع افطََّزِ

اْدَُجّرد "، َوُهَق أول ـتوب ادتـوؿؾي َظـُف، اْدَْعُروَؾي بِِف، وصـػ يِف أُصقل اْفِػْؼف، َويِف اجلدل، وصـػ " 

صـػ يِف اخْلالف اْدَُجّرد، تػؼف ظذ أيب َظّع اْبـ أيب ُهَرْيَرة، َوشؽـ َبْغَداد، َوُتقيفِّ هَبو شـي مخسغ 

 (3)َوَثالَث مئي 

 ـه361افطََّزاين = شؾقامن بـ أمحد  -

م، حمدث،  970 - 873هـ /  361 - 76هق شؾقامن بـ امحد بـ أيقب بـ مطر افؾخؿل، افطزاين )

حوؾظ، وفد بطزيي افشوم يف صػر، ورحؾ يف ضؾى احلديٌ إػ افشوم وافعراق واحلجوز وافقؿـ 

ومك وبالد اجلزيرة افػراتقي، وشؿع افؽثر، وتقيف بوصبفون يف ذي افؼعدة، فف مـ ادمفػوت 

                                                           

، ضبؼوت افػؼفوء  7440/ 6،معجؿ إدبوء = إرصود إريى إػ معرؾي إديى :  93ضبؼوت افػؼفوء : :  يـظر (0)

 . 017/ 0افشوؾعقي : 

 . 557/ 7توريخ اإلشالم : يـظر :  (7)

 . 466/ 0ضبؼوت افػؼفوء افشوؾعقي : يـظر :  (3)



 

 

ـبر، دٓئؾ افـبقة، ـتوب افؽثرة، مـفو: ادعوجؿ افثالثي افؽبر وإوشط وافصغر، افدظوء يف جمؾد 

 .(0)إوائؾ، وتػسر ـبر 

 ـه376ابـ افطََّزي = أمحد بـ احلسغ  -

هق أمحد بـ احلسغ بـ ظع، أبق حومد ادروزي ادعروف بوبـ افطزي، ؿوض، مـ حػوظ احلديٌ، 

مـ أهؾ ضزشتون، ظورف بوفتلريخ، تػؼف ببغداد وبؾخ، وتقػ ؿضوء افؼضوة بخراشون، وأؿوم 

 . (7)م، ظـ شـ ظوفقي، فف ـتوب )افتوريخ( وصػ بلكف بديع  986 -ـه 376خورى، ؾامت هبو شـي بب

 (ـه451افطزي )أبق افطقى( = ضوهر بـ ظبد اهلل ) -

هق ضوهر بـ ظبد اهلل بـ ضوهر بـ ظؿر افػؼقف افشوؾعل، ؾؼقف أصقيل حمؼؼ أخذ ظـف أبق افقفقد افبوجل 

هـ، شؿع مـ ايب امحد افغطريػل وايب احلسـ  451، وتقيف ؾقفو شـي 348ببغداد وفد شـي 

تف، افامرسجز وظؾقف درس افػؼف، شؿع ببغداد مـ افدارؿطـل وادعوىف، وويل ؿضوء افؽرخ حتك وؾو

 . (3)ـون ثؼي ديـو ظورؾو بلصقل افػؼف وؾروظف وؿد أثـك ظؾقف اخلطقى افبغدادي 

 ـه637افطََّزي )افػؾؽل( = حمؿد بـ أيقب كحق  -

م، ؾؾؽل، حوشى، مـ آثوره: مػتوح ادعومالت يف  0734هـ،  637حمؿد بـ أيقب افطزي تقىف 

 . (4)احلسوب، معرؾي آشطرٓب، وافزيٍ 

                                                           

 . 753/ 4يـظر : معجؿ ادمفػغ  :  (0)

 . 005 /0يـظر : إظالم فؾزرـع :  (7)

،  773/ 7، توريخ اربؾ :  68/ 0يـظر : افتعديؾ وافتجريح، دـ خرج فف افبخوري يف اجلومع افصحقح :  (3)

 . 3/777، تذـرة افذهبل :  3/076، ضبؼوت افسبؽل : 8/098: ادـتظؿ

 . 83/ 9معجؿ ادمفػغ : يـظر :  (4)



 

 

   

 

 ـه694ى( = أمحد بـ ظبد اهلل افطََّزي )ادح -

يـ، أبق             ِد ْبـ إِْبَراِهقؿ، صقخ احلََرم، حُمّى افدِّ د ْبـ َأيِب َبْؽر ْبـ حُمَؿَّ هق َأمْحَد ْبـ َظبْد اَّللَّ بْـ حُمَؿَّ

اهد، ادحّدث، ادتقىف:  ّل، افّشوؾعّل، افػؼقف، افزَّ ي مخس ظؼة هـ، ُوفِد شـ 694اْفَعبَّوس افطََّزّي، اْدَؽِّ

مْحَـ ْبـ أيب  ظػرايّن، وابـ اجْلُؿقزّي، وادُرد، وظبد افرَّ ، وُصعقى افزَّ وشتّامئي. وشؿع مـ ابـ ادَُؼرَّ

ف ودّرس وأؾتك، وـون صقخ افشوؾعقّي وحمّدث احلجوز، صـَّػ ـتوًبو  حرمل افَعطَّور، ومجوظي. وتػؼَّ

ًّ جمّؾدات،  وتعى ظؾقف مّدة، ورحؾ إػ افقؿـ، وأشؿعف فؾّسؾطون ـبًرا إػ افغويي يِف إحؽوم يِف ش

 صوحى افقؿـ.

زايّل، ومجوظي. وأجوز َمْرِوّيوتف،  روى َظـُْف افّدمقوضّل ؿصقدة مـ كّظؿف، وابـ افعّطور، وابـ اخلّبوز، وافِزْ

د، وجّد ؿوضقفو كجؿ  يـ حُمَؿَّ ي مجول افدِّ يـ وُتُقيّف يِف مُجَوَدى أخرة، وهق وافد ؿويض مؽَّ  . (0)افدِّ

 ـه 0133افطََّزي = ظبد افؼودر بـ حمؿد  -

هق ظبد افؼودر بـ حمؿد بـ حيقك بـ مؽرم، احلسقـل افطزي: ؾوضؾ مـ ظؾامء احلجوز، مقفده وؾوتف 

م(" فف ممفػوت ـثرة، مثؾ ظققن ادسوئؾ مـ  0674 - 0568هـ =  0133 - 976بؿؽي، شـي  )

وافػرق  أظقون افرشوئؾ، مجع ؾقف زبدة أربعغ ظؾام، و " كشلة افسالؾي بؿـشآت اخلالؾي، و ظرف افّشبف

بغ مو اصتبف، ورشوفي يف ادجؿقع، و" ـشػ افـؼوب ظـ أكسوب إربعي إؿطوب، و " ذح 

 . (7)ادؼصقرة افديديي شامه " أيوت ادؼصقرة ظذ إبقوت ادؼصقرة "،  وذوح ورشوئؾ 

 

 

                                                           

 . 784/ 05يـظر : توريخ اإلشالم :  (0)

 . 44/ 4ع : يـظر : إظالم فؾزرـ (7)



 

 

 )وافذي كحـ بصدد دراشتف( .     ـه0171افطََّزي = ظع بـ ظبد افؼودر  -

 ـه0184بـ ظبد اهلل  افطََّزي = ؾضؾ -

الَة  وِؾِعقَّي بِوْفَبَؾِد احْلََرام، واموم مَؼوم ابراهقؿ َظَؾقِْف افصَّ وهق ؾضؾ بـ ظبد اهلل افطزى ادؽك مػتك افشَّ

ي ادؼؾي ىف َرابِع ظؼى صْعَبون شـي َأربع وَ  وَكً َوَؾوتف بَِؿؽَّ ـَ الَم، َو َثاَمكَِغ َوأفػ َودؾـ َوافسَّ

 . (0)بودعالة

 (ـه0063طََّزي )ابـ ادحى( = حمؿد بـ ظع )اف -

 مل اظثر ظذ شرة خمتكة فف حسى مو اضؾعً ظؾقف مـ مصودر .

  

                                                           

 777/ 3يـظر : خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ :  (0)



 

 

   

 
 مؽوكتف افعؾؿقي : 

، وخرج مـ ظوئؾي ظؾؿقي هلو اثرهو وتورخيفو يف مؽي، بعد ان اخذ افعؾؿ مـ وافده وصؼقؼف آـز       

َراتِى  وٓزم ـبور ائؿي مؽي، اصبح افشقخ ظوفام، حوؾظو، متؼـو، متصدرا فؾعؾؿ يف مؽي، َحتَّك رؿك اْدَ

اْفعؾقي، وجد ىف افتَّْحِصقؾ، واصتغؾ بوفعؾقم ظذ آكامط احْلََسـَي، وشؾؽ ىف افّطؾى افطَِّريؼ آؿقم، 

ِظقَّي  َوَبَدَأ  ْ ، ؾوَفػ ظدة ـتى شتذـر ٓحؼو، واصدر افؽثر مـ (0)باَِم ُهَق آؿدم، ؾؼع ىف اْفُعُؾقم افؼَّ

 .افػتووى افتل يسلل ظـفو، ومـفو مو كحـ بصدد ـتوبتف 

 ادـوصى افتل تقٓهو :

 : يليت بام افعؾقم، واتؼـ اهلؿي، سف انَ  بعد  - افشقخ –مـ اهؿ ادـوصى افتل تقٓهو           

 اْفِؼَقوم بخدمتك افتدريس وآؾتوء . -

 . وآكتصوب جلقاب مـ َشَلَل واشتػتك -

 .(7)وـذفؽ كصى ممرخو فتوريخ مؽي ادؽرمي، ؾلصبح ظؾام بورزا مـ اظالمفو  -

 مصـػوتف :

صـػ افشقخ رمحف اهلل واَفػ ظدة ـتى ورشوئؾ بوفػتقى، وافتوريخ ظومي، وتوريخ مؽي خوصي،        

 ؾؽون فف تصوكقػ ممتعي مـفو مو ضبع وكؼ، ومـفو مو زال خمطقضو حلد آن، وهل ـام يليت:

                                                           

 377/ 0يـظر : خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ:  (0)

 095/ 7خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ :  (7)



 

 

، يف ظدة جمؾدات، َوُهَق َتوِريخ إرج ادسؽل وافتوريخ ادؽّل يف أخبور افبؾد آمغ -

حوؾؾ ُمَتَضّؿـ ٓخبور احْلرم،  وافؽعبي ادؼؾي، َواْفَبقًْ احْلََرام َوَمو ِؾقِف مـ َمـَوبِر وؿبوب 

ي، وهق مطبقع، ادؽتبي افتجوريي، مؽي ادؽرمي، ط  وأشوضغ، َوؽر َذفِؽ مِمَّو يَتَعؾَّؼ بَِؿؽَّ

 هـ. 0406، 0

 قؾ بػضوئؾ اخلقؾ، وهق يف افػروشقي .ؾقائد افـَّ   -        

 حتصقؾ ادرام يف أخبور افبقً احلرام وادشوظر افعظوم ومؽي واحلرم ووٓهتو افػخوم . -

مـ زمـ افّصديؼ رىض اهلل َتَعوَػ َظـُف اػ َزَمـف، وهق مطبقع، ، تراجؿ ادؾقك واخلؾػوء -

هـ / 0406بي افتجوريي، يف مؽي ادؽرمي، ادؽت 0حؼؼف وؿدم فف أذف أمحد اجلامل، ط

 م .0996

 . آؿقال ادعؾؿي يف وؿقع افؽعبي ادعظؿي -

 . حتػي افؽرام بوخبور ظامرة افسؼػ وافبوب مـ افبقً احلرام -

 ذح افصدور وتـقير افؼؾقب ىف إظامل ادؽػرة فؾؿتلخر وادتؼدم مـ افذكقب .  -

 . صـ افغورة ظذ موكع كصى افستورة  -

ون اْفِعاَمَرة، اْفَقاِؿَعي بعد ُشُؼقضَفو شـي تسع َوَثالَثَِغ َوأفػ ثؿَّ َمو َوؿع مـ َوفف ِرَشوَفي ىف َبقَ  -

 . اصالح شؼػفو وتغقر َبوهَبو

 . اجْلََقاِهر ادـظؿي بػضقؾي اْفَؽْعَبي ادعظؿي -

، وادـطؼ، (0)ومـظقمي ذح افصدور وتـقير افؼؾقب، وـذفؽ فف صعر، وظؾؿ بوٕدب   -

 خطقضوت .وشلذـرهو ٓحؼو يف اد

                                                           

، 45/ 4، إيضوح ادؽـقن :  310/ 4 ، إظالم فؾزرـع : 060/ 3خالصي إثر يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ :  (0)

 . 043/ 7:  74 – 09جمؾي جومعي أم افؼرى :  



 

 

   

 

 امو ادخطقضوت ادحػقطي يف مؽتبوت متـوثرة مـ افعومل، وافتل هل ـام يليت:

ظـقان ادخطقط: حوصقف ظذ ذح ايسوؽقجل، اشؿ ادمفػ: ظع بـ ظبد افؼودر بـ  -

هـ ، 00هـ ، ؿرن افقؾوة: 0171حمؿد، افطزي، اشؿ افشفرة: ظع افطزي، توريخ افقؾوة: 

 ومل .افػـ: مـطؼ، كسخف يف افع

 اشؿ ادؽتبي: مؽتبف افدوفف -

 اشؿ افدوفي: افامكقو -

 اشؿ ادديـي: برفغ -

 5757رؿؿ احلػظ:  -

 40/ 37ؾفرس خمطقضوت :  -خزاكي افساث  -

 35687افرؿؿ افتسؾسع:  -

 خمطقط آخر

 ظـقان ادخطقط: ؾقائد افـقؾ بػضوئؾ اخلقؾ . 

 اشؿ ادمفػ: ظع بـ ظبد افؼودر بـ حمؿد، افطزي .

 افشفرة: افطزياشؿ 

 هـ0171توريخ افقؾوة: 

 هـ00ؿرن افقؾوة: 

 794/ 45ؾفرس خمطقضوت :  -خزاكي افساث 

 44671افرؿؿ افتسؾسع: 



 

 

 افػـ: ؾروشقف ، كسخف يف افعومل

 اشؿ ادؽتبي: كقر ظثامكقف

 اشؿ افدوفي: ترـقو

 اشؿ ادديـي: اشتوكبقل

 4030رؿؿ احلػظ: 

 كسخف اخرى 

 خطقضوت افعربقفاشؿ ادؽتبي: معفد اد

 اشؿ افدوفي: مك

 اشؿ ادديـي: افؼوهره

 4030ظـ كقر ظثامكقف  39رؿؿ احلػظ: 

 كسخف اخرى

 اشؿ ادؽتبي: مؽتبف اجلومع افؽبر

 اشؿ افدوفي: افقؿـ

 اشؿ ادديـي: صـعوء

 7389رؿؿ احلػظ: 

 



 

 

   

 

 وؾوتف :

_  ـه0171ؽي شـي اتػؼ ـؾ مـ ترجؿ فإلموم ظع بـ ظبد افؼودر افطزي، اكف تقيف بؿ      

 .(0)م0661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  759/ 0هديي افعورؾغ  : يـظر : (0)

 



 

 

هق ـتوب ؾؼفل ظذ ادذهى افشوؾعل ، شئؾ بف ادمفػ ظع بـ ظبد افؼودر بـ حمؿد ، بـ حيقك بـ     

جمد افديـ افطزي ، احلسقـل ، افشوؾعل ، ادؽل ، ظـ مجؾي مـ إشئؾي ، وافتل أوهلو ظـ افتـبوك ، 

أؾتك بوفتحريؿ ،  وافدخون ، ؾلجوب مػصال هلذه إشئؾي ، بلجقبي ظؾؿقي حسى إدفي ، وان بعضفؿ

ؾقضح مؾخصو فؾؿسلفي ، بون مو ارض ؾفق حرام ، ومو ٓيرض ؾفق حالل ، وؿول بلكف ؿد صـػ افشقخ 

رشوفي  -رمحف اهلل تعوػ  -افقافد  ظبد افؼودر بـ حمؿد احلسقـل ، افشوؾعل ، افطزي ، مػتل مؽي 

في : ظبورة افـقوي يف روضتف ) ـؾ مستؼؾي ، بّغ ؾقفو احلؽؿ افؼظل فف ، ومـ مجؾي مو يف هذه افرشو

مو أرّض أـؾف ـوفزجوج ، واحلجر ، وافسؿ ، حُيرم ، وـؾ ضوهر ٓ رضر ؾقف حيؾ أـؾف ، إٓ ادستؼذرات 

افطوهرات ـودـل ، وادخوط ، ؾنهنو حرام ظذ افصحقح ( ووضح أيضو يف هذا افؽتوب أـؾ افسؿقم 

ؽؿ افؼع ؾقفو ، وـذفؽ افـبوتوت واـؾفو ، أو افطوهرة ؿؾقؾفو وـثرهو ، إذا ـوكً فؾعالج وح

افتداوي هبو ، إذا ـوكً ؾقفو كقع مـ افسؽر ،  وادخدرات ، ـوحلشقش ، وافؼوت ، وإكقاع إخرى 

، ؾقضحفو وبغ حؽؿفو مـ خالل آراء افػؼفوء ؾقفو ، وبعدهو وضح ادمفػ ظدت أشئؾي مقجفي 

در افطزي ، و افشقخ افسقد ظؿر بـ ظبد افرحقؿ ، فعؾامء ذـرهؿ هق ،  ـقافده افشقخ ظبد افؼو

 وافشقخ امحد بـ ظالن وؽرهؿ ،  هبذا ادجول ؾذـر إجوبتفؿ ظؾقفو . 

 

 



 

 

   

 
 اشؿ افؽتوب :

قفو، ؾؼد ذـروا أن مـ خالل اشتؼراء ـتى افساجؿ وافػفورس افعومي فؾؿؽتبوت افتل اضؾعً ظؾ

اشؿ هذا ادخطقط افذي بغ أيديـو ) افؼقل افؽويف واجلقاب افشويف ( فإلموم ظع بـ ظبد افؼودر بـ 

 حمؿد احلسقـل افطزي افشوؾعل . 

 تقثقؼ كسبي افشورح إػ ممفػف :

ظثرت ظذ ؿقل يمـد ذح افؼقل افؽويف واجلقاب افشويف فعع بـ ظبد افؼودر افطزي ادتقىف شـي     

هـ ، مـ ادصودر ادتقؾرة يف ادؽتبوت ، ومقاؿع افـً ، وـؾ مو ظثرت ظؾقف بـسبي هذا ادمفػ  0171

 0/759فعورؾغ : ، وصوحى هديي ا 5/005إػ ممفػف هل ظذ مو ذـره افزرـع يف ـتوبف آظالم : 

، وظدد صوحى هديي افعورؾغ ـتى افشقخ ظع بـ ظبد افؼودر ، ومو ذـره هق : إرج ادؽل 

وافتوريخ ادؽل يِف أخبور اْفَبَؾد إمغ وتراجؿ اْدُُؾقك َواخْلَُؾَػوء ، وإؿقال ادعؾؿي يِف ُوُؿقع اْفَؽْعبَي 

ؼػ َواْفَبوب مـ اَفبِقً احْلََرام، واجْلََقاِهر ادـظؿي بػضقؾي ادعظؿي ، وحتػي اْفِؽَرام بلخبور ظاَمَرة افّس 

ُدور وتـقير اْفُؼُؾقب  اْفَؽْعَبي ادعظؿي ، وِرَشوَفي يِف َبَقون اْفِعاَمَرة اْفَقاِؿَعي بعد ُشُؼقط اْفَؽْعَبي ، وذح افصُّ

ُكقب ، وصـ افغورة ظذ َموك ع كصى افستورة فؾؽعبي ، يِف إظامل ادؽػرة فؾؿتلخر وادتؼدم مـ افذُّ

 .(0)وَؾَقاِئد افـّقؾ بػضوئؾ اخْلَقؾ ، وهذا مو ذـرتف آكػو مـ خالل ادصودر افتل ظثرت ظؾقفو 

 

 

                                                           

 . 759/ 0يـظر : هديي افعورؾغ :  (0)



 

 

 ممقزاتف :    

يعد هذا افؼح مـ افؼوح ادختكة يف مثؾ هذه ادسوئؾ فؾشقخ ظع بـ ظبد افؼودر بـ حمؿد 

فؿ اهلل تعوػ ؾقام خيص بوفتـبوك ، وبتداول افطزي ، افشوؾعل ، افذي وضح ؾقف آراء افعؾامء رمح

 آضعؿي وآدويي ادرضة وادسؽرة . 

ـام اـثر افشورح مـ رسد اجقبي افعؾامء ظذ آشئؾي افتل ضرحً ظؾقفؿ بخصقص هذه ادسوئؾ : 

فؽـف اـتػك بذـر آجقبي وكؼؾ أراء دون ترجقح فألؿقال افتل تذـر يف ادسوفي ، ـذفؽ مل يتقشع 

ذـر آختالف يف افرأي بغ افعؾامء رمحفؿ اهلل ، وـثرا مو يؼتك ظذ ادذهى افشوؾعل دون ب

 آصورة اػ اراء مـ ادذاهى آخرى .

ـوكً اجوبي افشقخ رمحف اهلل ظذ مو ذهى افقف افسودة احلـػقي رمحفؿ اهلل بون آصؾ يف آصقوء   

 آبوحي حتك يؼقم افدفقؾ ظذ افتحريؿ .

ذـر افشورح بعض ادصودر مـ افػؼف افشوؾعل ، ومل يتطرق اػ مصودر ادذاهى آخرى ، وفؽـ     

يشر بنحوفي افؼقل اػ ادذهى ؾقؼقل : وظـد احلـػقي ، او وهق ؿقل افامفؽقي ، امو افؾغقيي ؾال يذـرهو 

 و فغي .افبتي ، ظذ افرؽؿ مـ وجقد بعض ادصطؾحوت مثؾ افتـبوك ، احلسوء ، وافتل ظرؾتف

قص افػؼفقي ، وأراء افتل مل يذـر ادمفػ او يستشفد بوحوديٌ تعضد ـالمف ، ـلدفي فؾـص    

 . ذـرهو

ٓيقجد متـ يف ادخطقط ، وـؾ مو ـتبف هق ذح وتػصقؾ فعدة اشئؾي وجفً فؾؿمفػ وفقافده ،    

 وفبعض افعؾامء .

  



 

 

   

 
 مـفٍ ادمفػ : 

 مـ خالل متوبعي ادخطقط ودراشتف ، كجد ان ادمفػ ؿد اتبع مـفجو معقـو ، وذفؽ آيت :      

ابتدأ ادمفػ بؽتوبي هذا افؽتوب ، ظذ اثر شمال ؿد اجوب ظؾقف وتوبع ذفؽ ذـر   -0

 افتل ؿد شئؾ هبو افعؾامء ظـ هذه آمقر وتقضقحفو . آجقبي فالشئؾي

كؼؾ ادمفػ اؿقال افػؼفوء يف مثؾ هذه آمقر ، مقضحو ؾتووى افعؾامء رمحفؿ اهلل مثؾ   -7

وافده افشقخ حمل افديـ ظبد افؼودر بـ حمؿد احلسقـل افشوؾعل افطزي ، وآشئؾي 

د ظؿر بـ ظبد افرحقؿ ، وافشقخ افقاردة ظؾقف مـ مـطؼي احلسوء وافبكة ، وافشقخ افسق

ايب افسعقد افزيـ افامفؽل ادؽل ، وافشقخ امحد بـ ظالن ، وظى افعزيز بـ حمؿد 

افزمزمل ، ووفده افشقخ مجول افديـ حمؿد ، وـوكً آجوبي بؿقاضع متػرؿي بلن ـؾ مو 

أرض اـؾف ـوفزجوج واحلجر وافسؿ حيرم وـؾ ضوهر ٓ رضر ؾقف حيؾ اـؾف ، آ 

ؼذرات افطوهرات ـودـل وادخوط ؾوهنو حرام ، وـذفؽ بخصقص اـؾ افـبوتوت ادست

 وذب آدويي بام يؽقن مسؽرا ومو ٓيؽقن مسؽر وآجوبي ظؾقفو بوٓدفي افؼظقي . 

ـوكً فؾؿمفػ ضريؼتون يف آحوفي ، آوػ: واـثرهو بلن يذـر رأي افعؾامء واجوبتفؿ   -3

افثوكقي : بوحوفي افؼقل اػ بعض ادصودر مـ ـتى ظذ آشئؾي افتل ترد افقفؿ ، و

 افشوؾعقي .

 

 



 

 

 ادصودر افتل اظتؿد ظؾقفو ادمفػ :

بعد افؼراءة وافتتبع ، ؿؿً بنحوفي افـصقص افػؼفقي افتل ذـرهو ادمفػ اػ مصودرهو افتل اخذت      

 وهق :  مـفو ، وفؽـ بدون ان يذـر ادمفػ اشؿ ادصدر ، آ مصدر واحد ذـره ادمفػ

روضي افطوفبغ وظؿدة ادػتغ : أبق زـريو حمقل افديـ حيقك بـ ذف افـقوي )ادتقىف:  -

 هـ( ، حتؼقؼ: زهر افشوويش .676

  



 

 

   

 
 اوصوف  افـسخي اخلطقي  :

 5/005بعد افتتبع وافتحري ظـ كسخ ادخطقط ، وظذ مو ذـره افزرـع يف ـتوبف آظالم :              

، ؾؾؿ اظثر آ ظذ كسخي واحدة يف جومعي ادؾؽ شعقد ، ظـ  0/759، وصوحى هديي افعورؾغ : 

 واوصوؾفو ـام يليت :   -افـً  -ضريؼ 

    707ر3رؿؿفو   -

  5ظدد فقحوهتو :    -

  04ظدد شطقر افصػحي :    -

  7 – 5ظدد ـؾامت افسطر :    -

 شؿ  0105 × 05ؿقوشفو :   -

وافـسخي مـ افؾقح افصغر احلجؿ ، واضحي اخلط ، وٓ يقجد ؾقفو متـ ، وـؾامهتو واضحي        

تؼريبو ؿؾام وجدت ؾقفو صعقبي يف ؿراءة افؽؾامت ، وحسى افتتبع وافؼراءة يف افـصقص افػؼفقي مع 

افػؼف افشوؾعل ، ؾؾؿ اجد فبس او شفق يف ضبط افـص وشالمتف مـ افـوحقي افػؼفقي وافؾغقيي  مصودر

، ومل تؽـ هلو هقامش او حقار جوكى واشػؾ ادخطقط فتدارك اخلطل او افسفق ظذ مو مقجقد يف 

 ـثر مـ ادخطقضوت .

 

 

 



 

 

 صقرة اول ادخطقط

 

 

 

 



 

 

   

 

 صورة اخر املخطوط



 

 

 مـفجل يف افتحؼقؼ : 

بعد ان يرس اهلل يل احلصقل ظذ ادخطقط ؿؿً بتحؼقؼف ، وـون مـفجل يرتؽز ظذ اخلطقات      

 آتقي : 

ؿؿً بـسخ ادخطقط ودراشً كصقصف مع مصودر افػؼف افشوؾعل ، فؾتلـد مـ شالمي  -

 افـص .

اـؿؾً وؿقمً بعض افؽؾامت افتل حتتوج اػ تعديؾ حسى مو يؼتضقف افـص افػؼفل  -

 ل تستؼقؿ افعبورة .وافؾغقي ، ـ

 ؿؿً بوحوفي افـصقص اػ مصودر افػؼف ، ممـ شبؼ ادمفػ فتقثقؼ افـص وتؼقيؿف . -

 ؿؿً بضبط افـص افؼرآين وتثبقً اشؿ افسقرة ، ورؿؿ آيي . -

صححً مو ورد يف افـص ظذ وؾؼ ؿقاظد آمالء ادتعورف ظؾقفو دون آصورة يف  -

 اهلومش .

 توج اػ ايضوح يف اهلومش .ظؾؼً ظذ بعض ادسوئؾ افتل حت -

 ترمجً فالظالم افقارد ذـرهؿ ، وافتعريػ بودعوين ، وآموــ افقاردة يف ادخطقط . -

 ظرؾً بوفؽتوب افذي ذـره ادمفػ فؾـقوي رمحف اهلل ، وهق : روضي افطوفبغ . -

 ؾفرشً فام حؼؼتف بوفػفورس ادطؾقبي . -

 ويف ادسوئؾ افتل ظؾؼً ظؾقفو . رتبً ادصودر افتل اظتؿدهتو يف تقثقؼ افـصقص ، -

 

 

 



 

 

   

 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 وبف كستعغ

 أمو بعد .

 (7)وضوفبف، ادقؾؼ مـ صغؾ فؾؼقوم بقطوئػ (0)محدًا هلل افذي مل حُتص مقاهبف، وٓ خيّقى شوئؾف     

طوهريـ ظذ احلؼ إػ ؿقوم  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -افديـ وافّطوظي، اجلوظؾ ضوئػي مـ أمي كبقف 

افسوظي، وافصالة وافسالم ظذ كبقف شقّد إكوم، مبّغ احلالل مـ احلرام، شقدكو حمؿد ادميد بتليقد 

ّٓ َوْحل ُيقَحك﴾ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -ظذ ؿؾبف  (3)ربف، ادـزل ظؾقف ﴿َوَمو َيـْطِؼ َظـ اهْلََقى إِن ُهق إِ

 وظذ افف وأصحوبف، وأزواجف، وذريتف، وأحزابف، وبعد.  -

ؾؼد شلفـل بعض اإلخقان، ظـ حؽؿ افـبوت افذي طفر يف ؿريى مـ هذه إزمون، وهق ادسؿك       

ػقً ، وبعضفؿ يسؿقف بوفدخون، ؾلجبتف: بون إصؾ ؾقف اإلبوحي، وان ارّض ؾحرام، واـت(4)بوفتـبوك

 افُعؾامء إظالم، اخؾد اهلل هلؿ دار افـعقؿ. (5)يف تبقغ ادسلفي، بام ؿوفف مـ تؼدم مـ اجلفوبذة 

                                                           

 ] شويؾف [ يف ادخطقط (0)

  ] بقطويػ [ يف ادخطقط (7)

 (4-3شقرة افـجؿ )  (3)

فػظي مـ أصؾ هـدي تطؾؼ ظذ افـحوس وافزوكز ادخؾقط بوفذهى، أو ادطع بف، و يف افؾغي افسـقي: تقمبوق أو   (4)

 .48ضقمبوق ، و افتـبوك يطؾؼ ظذ تبغ افـرجقؾي. .يـظر: معجؿ إفػوظ افتورخيقي ص: 

ثال: توجر هبذه جفبذ، وهق افذي يؿقز جقد افبضوئع مـ رديئفو جفبذ : هق ـؾ مـ يؿقز اجلقد مـ افرديء، يؼول م  (5)

: ريـفورت بقس آن ، وـذفؽ افرجؾ افذي يعرف ؽقامض آمقر وأـثرهو دؿي ، يـظر : تؽؿؾي ادعوجؿ افعربقي 

د َشؾقؿ افـَعقؿل ، جـ 8 - 0هـ( ، كؼؾف إػ افعربقي وظؾؼ ظؾقف: جـ 0311ُدوِزي )ادتقىف:  ول : مج01، 9: حمؿَّ

 . 307/ 7، م 7111 - 0979،   0اخلقوط ،  وزارة افثؼوؾي واإلظالم، اجلؿفقريي افعراؿقي ، ط

 



 

 

 افسقد –ؾوخزين افسوئؾ إن بعضفؿ يطؾؼ افؼقل بوفتحريؿ، بؾ ربام اشـد ذفؽ ظـ إؾتوء فشقخـو        

دار افـعقؿ، ؾلحببً  ، أحؾف اهلل(7)ظالن بـ امحد - افشقخ –، وظـ صقخـو (0)رحقؿاف ظبد بـ ظؿر -

أن أورد يف هذه إوراق، مو صػك يف هذه ادسلفي وراق، ؾلؿقل: ؿد صـػ يف هذه ادسلفي 

 افشوؾعل، احلسقـل، حمؿد بـ افؼودر ظبد افديـ حمل - افقافد افشقخ –بخصقصفو، شقدكو وصقخـو 

 افؼظل،رشوفي مستؼؾي، بّغ ؾقفو احلؽؿ  -رمحف اهلل تعوػ  -، مػتل مؽي (3)افطزي

                                                           

هق: افسقد ظؿر بـ ظبد افرحقؿ افبكي احلسقـل افشوؾعل،كزيؾ مؽي ادؼؾي آموم ادحؼؼ،  ـون ؾؼقفو ظورؾو  (0)

وؾوتف مع أذان طفر يقم اخلؿقس افثومـ ظؼ وؿقؾ افثومـ  مربقو ـبر افؼدر ظويل افصقً حسـ افسرة،وـوكً

يف أظقون افؼرن  وافعؼيـ مـ صفر ربقع افثوكك شـي شبع وثالثغ وأفػ ودؾـ بودعالة . يـظر: خالصي إثر

احلودي ظؼ :حمؿد أمغ بـ ؾضؾ اهلل بـ حمى افديـ بـ حمؿد ادحبل احلؿقي إصؾ، افدمشؼل )ادتقىف: 

 .707/ 3،  بروت –ار صودر هـ( ، د0000

أمحد بـ إبراهقؿ ادـعقت صفوب افديـ افصديؼل ادؽل افشوؾعل ادعروف بوبـ ظالن،أخذ ظـ افشقخ توج هق:  (7)

افديـ افـؼشبـدي واكتػع بف خؾؼ ـثر وفف افتآفقػ اجلؿي مـفو ذح ؿصقدة افسقدي وؿصقدة ابـ بـً ادقؾؼ، 

ا ... (، وذح رشوفي افشقخ أرشالن ، وـوكً وؾوتف يف افققم افسودس وذح )مو فذة افعقش إٓ صحبي افػؼر

ظؼ مـ صفر رمضون شـي ثالث وثالثغ وأفػ ودؾـ بودعالة بوفؼرب مـ ؿز أم ادممـغ افسقدة خدجيي. يـظر: 

معجؿ ادمفػغ : ظؿر بـ رضو بـ حمؿد راؽى بـ ظبد افغـل ـحوفي افدمشؼ ، 058-057/ 0خالصي إثر 

 .040/ 0بروت، دار إحقوء افساث افعريب بروت -هـ( ،  مؽتبي ادثـك 0418تقىف: )اد

هـ( فف مصـػوت مـفو ذح افدريديي ادسؿك  977هق: ظبد افؼودر بـ حمؿد افطزي ادؽل افشوؾعل وفد شـي)  (3)

ؾي بؿـشآت بؤيوت ادؼصقرة ظذ آبقوت ادؼصقرة،وحسـ افرسيرة ىف حسـ افسرة، وفف كشوءات افسال

هـ( وـون مقتف واخلطقى ظذ ادـز وؿدم فؾصالة ظؾقف 0137اخلالؾي،وذح ؿطعي مـ ديقان ادتـبل،تقىف شـي )

 .377/ 0بعد تؾؽ اخلطبي. يـظر: افبدر افطوفع 



 

 

   

 

" ـؾ مو أرّض أـؾف ـوفزجوج، واحلجر، وافسؿ، حُيرم، (7)يف روضتف (0)ومـ مجؾتفو: وظبورة افـقوي 

وـؾ ضوهر ٓ رضر ؾقف حيؾ أـؾف، إٓ ادستؼذرات افطوهرات ـودـل، وادخوط، ؾوهنو حرام ظذ 

مي واحتقٍ افسال (4)إػ أن ؿول: " وجيقز ذب دواء ؾقف ؿؾقؾ شؿ، إذا ـون افغوفى مـف (3)افصحقح"

 .(5)إفقف"

 (7): "وفق تصقر صخص ٓ يرضه أـؾ افسؿقم افطوهرة مل حيرم ظؾقف".(6)ؿول اإلموم 

                                                           

وًرا هـ( ـون إموًمو بورًظو حوؾًظو أمَّ 630هق: حمقل افديـ أبق زـريو حيقك بـ ذف احلقراين افشوؾعل. وفد شـي ) (0)

هـ( ومـ تصوكقػف: هتذيى إشامء وافؾغوت: وادـفوج يف ذح مسؾؿ: 676بودعروف وكوهًقو ظـ ادـؽر،تقيف )

افتؼريى وافتقسر يف مصطؾح احلديٌ: إذـور: ريوض افصوحلغ وهق ـتوب جومع ومشفقر: ادجؿقع ذح 

رهو. يـظر: ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى ادفذب: إربعقن افـقويي: خمتك أشد افغوبي يف معرؾي افصحوبي وؽ

 .395/ 8فؾسبؽل 

روضي افطوفبغ، وظؿدة ادػتغ : فإلموم، حمقل افديـ، أيب زـريو: حيقك بـ ذف افـقوي. ادتقىف: شـي   (7)

هـ(، ؿول يف هتذيبف: وهق افؽتوب افذي اختكتف مـ: ذح )افقجقز( فؾراؾعل. واختكه  مجوظي مـ 676)

ش ِريوض َزاَده»شػ افظـقن : ظبد افؾطقػ بـ حمؿد بـ مصطػك ادتخؾص بؾطػل، افشفر بـ ادشويخ. يـظر: ـ

هـ/ 0413،  3دمشؼ/ شقريي ، ط -هـ( ، ادحؼؼ: د. حمؿد افتقكجل ، دار افػؽر 0178احلـػل )ادتقىف: 

 .979/ 0م ، 0983

 . 411/ 3وافعبودي :  ، حتػي ادحتوج يف ذح ادـفوج وحقار افؼواين 3/780روضي افطوفبغ  (3)

 يف ادخطقط )مـ(. (4)

بوكف ٓ تؼؾ مرتبي افتدخغ ظـ افؽراهي أو افؽراهي افتحريؿقي، وؿد يصبح  ، واؿقل 3/780روضي افطوفبغ  (5)

افتدخغ حرامًو إذا ثبً رضره بوفـػس أو افامل أو ـون اددخـ حمتوجًو إػ افامل إلكػوؿف ظذ ؿقتف أو ؿقت أهؾف أو 

ضح ؾقفو اثوره مؾبسف أو مؾبس أهؾف وظقوفف ، وؿد ؾصؾ يف ذفؽ افدـتقر وهبي افزحقع شبعي ظؼ كؼطي و

 . 5516/  7 : ومضوره ، يـظر : افػؼف اإلشالمل وأدفتف فؾزحقع

 .0/88يؼصد بف آموم افشوؾعل. يـظر: آم  -(6)

، زهر  551، ذح ادؼدمي احلرضمقي ادسؿك بؼى افؽريؿ بؼح مسوئؾ افتعؾقؿ /   3/780روضي افطوفبغ  (7)

 . 034/ 0افعريش يف حتريؿ احلشقش : 



 

 

حيرم أـؾف، وٓ َحّد (7): افـبوت افذي مل يسؽر، وفقس ؾقف صدة مطربي ]ٓ[ (0)وؿول افرويوين 

مع ؽره  أـؾف، وجيقز اشتعامفف يف افدواء، وان أؾه إػ افسؽر، إذا مل يؽـ ؾقف بّد، ومو يسؽر(3)ظذ

 وٓ يسؽر بـػسف، إن مل يـتػع بف يف دواء أو ؽره حرم أـؾف، 

 ، اكتفً. (4)وان ـون يـتػع بف يف دواء حؾ افتداوي

                                                           

ظبد افقاحد بـ أمحد بـ ظؿر بـ افقفقد افداراين أبق شعد مـ أهؾ أصبفون وتػؼف ظذ أبقف وجده ببؾده وظذ هق:  (0)

كوس ادروزي بـقسوبقر ، حيؽك أكف ؿول: فق احسؿً ـتى افشوؾعل ٕمؾقتفو مـ حػظل ، ومـ تصوكقػف افبحر، و 

افشوؾعل، وافؽويف وؽر ذفؽ، وموت يف صقال افػروق واحلؾقي وافتجربي، وادبتدا وحؼقؼي افؼقفغ، ومـوصقص 

توج افديـ ظبد افقهوب بـ تؼل افديـ شـي شً ومخسغ ومخسامئي. يـظر: ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل : 

هـ( ،حتؼقؼ: د. حمؿقد حمؿد افطـوحل ، د. ظبد افػتوح حمؿد احلؾق ، هجر فؾطبوظي وافـؼ 770افسبؽل )ادتقىف: 

 .796-793/ 7 هـ ،0403،  7وافتقزيع ، ط

 زيودة مـ ادحؼؼ فتستؼقؿ افعبورة (7)

 يف ادخطقط )ظؾقف(. (3)

، واردت ان اوضح هـو مو ذـره صوحى  411/  3، حقار افؼواين وافعبودي :  3/787روضي افطوفبغ   (4)

وحْلُ  ـَ وَن ِؽَذاًء  ـَ ُؾَفو ُمَبوٌح احلووي بلَن افـََّبوُت َظَذ َأْرَبَعِي َأْؿَسوٍم : َأَحُدَهو : َمو  ـْ ُبقِب َوافثِّاَمِر َواْفَػَقاـِِف ، َواْفُبُؼقِل ، َؾَل

َدِمقُّقَن ، َؾِفَل ِمؾْ  ْٔ ًْ مِمَّو َزَرَظُف ا وَك ـَ ًفو ، َؾِنْن  ًَ ُؿقًتو َأْو َتَػؽُّ ًْ مِمَّو َوَبقُْعَفو َجوئٌِز ، َوَشَقاٌء ُأـِؾْ وَك ـَ ٌؽ فَِزاِرِظَفو ، َوإِْن 

 ُ ِخِذَهو .َأكَْبَتُف اَّللَّ ِٔ َقاِت ، َؾِفَل ِمؾٌْؽ   َتَعوَػ يِف اْدَ

ؾِِف فَِغْرِ افتََّداِوي ،    ـْ ُؾُف فِؾتََّداِوي ُمَبوٌح ، َوُيـَْظُر يِف َأ ـْ وَن َدَواًء ، َؾَل ـَ ؾِِف ، َواْفِؼْسُؿ افثَّويِن : َمو  ـْ ـْ َأ ا ُمـَِع ِم وَن َضورًّ ـَ َؾِنْن 

وَن َؽْرَ َضورٍّ ُأبِقُح  ـَ ُؾُف ، َوَبقُْعُف يِف احْلَوَفْغِ مَجِقًعو َجوئٌِز . َوإِْن  ـْ  َأ

ْؽرِ   ٍب : َأَحُدَهو : َأْن َيُؽقَن ؾِقِف َمَع افسُّ وَن ُمْسِؽًرا ، َوُهَق َظَذ َثالََثِي َأرْضَ ـَ ٌُ : َمو  ُؾُف َواْفِؼْسُؿ افثَّوفِ ـْ ٌة ُمطِْرَبٌي ، َؾَل  ِصدَّ

ُب افثَّويِن : َأْن  َحَراٌم ، َوَظَذ آـِؾِِف احْلَدُّ ، ْ وخْلَْؿِر ، َوَبقُْعُف َحَراٌم . َوافرضَّ ـَ ِه  َٓ َؽْرِ  َو
ٍ
قُز َأْن ُيْسَتْعَؿَؾ يِف َدَواء َٓ جَيُ َو

قُز أَ  ؾِِف ، َوجَيُ ـْ َٓ َحدَّ َظَذ َأ ُؾُف َحَراٌم ، َو ـْ ٍِ ، َؾَل وْفَبـْ ـَ ٌة ُمطِْرَبٌي  َٓ َتُؽقُن ؾِقِف ِصدَّ  ِظـَْد ْن ُيْس ُيْسِؽَر ، َو
ِ
َواء َتْعَؿَؾ يِف افدَّ

ونَ  ـَ ـْ إِْشَؽوِرِه ُبدٌّ ، َوُيـَْظُر يِف َبقِْعِف ، َؾِنْن  ْؽِر إَِذا مَلْ ُيقَجْد ِم َْدِوَيِي َؽوفًِبو احْلَوَجِي ، َوإِْن َأْؾَه إَِػ افسُّ ْٕ  ُيْسَتْعَؿُؾ يِف ا

وَن ُيْسَتْعَؿُؾ  ـَ ٌُ : َموَأْشَؽَر َمَع  َجوَز َبقُْعُف َومَلْ ُيْؽَرْه ، َوإِْن  ُب افثَّوفِ ْ ِرَه َبقُْعُف ، َوإِْن َجوَز ، َوافرضَّ ـُ  =ؾِقَفو َكوِدًرا 



 

 

   

 

يف آخر هذه افرشوفي مو مؾخصف: وؿد رؾعً ايّل أشئؾي مـ  -رمحف اهلل تعوػ  -ثؿ ؿول افقافد  

 ترضه، وحرمتفو ظذ مـ ترضه، يف هذه ادسلفي، ؾلجبتفؿ بنبوحتفو دـ ٓ (7)، وافبكة(0)احلسوء

 اكتفك .

وؿد شئؾ صقخـو افسقد ظؿر بـ ظبد افرحقؿ ظـفو، ؾلجوب بام مؾخصف: إن افذي تؼتضقف ؿقاظد أئؿتـو 

يف بوب إضعؿي حرمتفو، إن أدت إػ إشؽور، أو إرضار بوفعؼؾ، أو بوفبدن: ٓن اشتعامل ادسؽر 

                                                                                                                                                                          

ِه َومَلْ ُيْسِؽْر بِوكِْػَراِدهِ = ِه ، َحُرَم أَ   َؽْرِ َٓ َؽْرِ  ، َو
ٍ
ـْ َدَواء َؾُف ، َؾُقـَْظُر ؾِقِف ، َؾِنْن مَلْ ُيـَْتَػْع بِِف ِم ـَ اِذي ، َوَمو َصو وفدَّ ُؾُف ـَ ـْ

ُؾُف َتَداِوًيو َوَجوَز  ـْ  َحؾَّ َأ
ِ
َواء ؾِِف يِف افدَّ ـْ وَن َوَبقُْعُف َتْغؾِقًبو ، فَِغوفِِى َأْحَقافِِف ، َوإِِن اكُْتِػَع بَِل ـَ وَن َمْؽُروًهو إِْن  ـَ َبقُْعُف ، َو

وَن أَ  ـَ ـْ َؽْرِ اْدُْسِؽِر .َأْؽَؾَى َأْحَقافِِف اْشتِْعاَمُفُف يِف اْدُْسِؽِر ، َومَلْ ُيْؽَرْه إِْن   ْؽَؾَى َأْحَقافِِف اْشتِْعاَمُفُف ِم

ٍب : َأَحُدَهو : َمو َؿَتَؾ َؿؾِقُؾفُ    ُؿقِم ، َؾَفَذا َظَذ َأْرَبَعِي َأرْضُ وفسُّ ـَ ا  وَن َضورًّ ـَ ابُِع : َمو  ُؾُف َحَراٌم ، َواْفِؼْسُؿ افرَّ ـَ ثُِرُه ، َؾَل ـَ  ، َو

ونَ  ـَ ثِِرِه َحَراٌم  َوَبقُْعُف َبوضٌِؾ َشَقاٌء  ـَ ُؾ  ـْ ثُِرُه ُدوَن َؿؾِقؾِِف ، َؾَل ـَ ُب افثَّويِن : َمو َؿَتَؾ  ْ و َؿتُْؾُف ُمقِجًقو َأْو ُمبْطًِئو ، َوافرضَّ ، َؾَلمَّ

و ـَ ِرِه ، َوإِْن  ُؾُف ، َوَبُطَؾ َبقُْعُف َتْغؾِقًبو فرَِضَ ـْ وَن َؽْرَ ُمـَْتَػٍع بِِف َحُرَم َأ ـَ ُؾُف َؿؾِقُؾُف ، َؾِنْن  ـْ ـَ افتََّداِوي َحؾَّ َأ َن ُمـَْتَػًعو بِِف ِم

وَن َؽوفُِبُف َؽْرَ افتَّ  ـَ ِرَه إِْن  ـُ وَن َؽوفُِبُف افتََّداِوي َو ـَ ٌُ : َمو َتَداِوًيو ، َوَجوَز َبقُْعُف ، َومَلْ ُيْؽَرْه ، َوإِْن  ُب افثَّوفِ ْ َداِوي ، َوافرضَّ

َْؽَؾِى ، َوَؿْد جَيُق ْٕ َٓ َيْؼُتُؾ يِف ا ابُِع : َمو  ُب افرَّ ْ َم ، َوافرضَّ َْؽَؾِى َفُف َأْفَزُم ، َوَيُؽقُن َظَذ َمو َتَؼدَّ ْٕ َٓ َيْؼُتَؾ ، َؾُحْؽُؿ ا ُز َأْن 

ـَ  ؾِِف ، َوَذ ـَ وؾِِعلُّ يِف َمْقِضٍع إَِبوَحَي َأ َر افشَّ ـَ قُز َأْن َيْؼُتَؾ ، َؾَؼْد َذ َْؽَؾِى ، َوَؿْد جَيُ ْٕ ؾِِف ، َر يِف َيْؼُتُؾ يِف ا ـْ  َمْقِضٍع حَتِْريَؿ َأ

الَِمِف يِف اْدَْقِض  ـَ ؾِِف َظَذ َؿْقَفْغِ اْظتَِبوًرا بَِظَقاِهِر  ـْ َؿ َبْعُض َأْصَحوبِِف ، َؾَخَرَج إَِبوَحُي َأ ِحقُح َأنَّ إَِبوَحَتُف َؾَتَقهَّ َعْغِ ، َوافصَّ

وَن ُمـَْتَػًعو بِِف يِف افتََّداِوي َوحَتْ  ـَ ؾِِف إَِذا  ـْ َ ِٕ َٓ وَن َؽْرَ ُمـَْتَػٍع بِِف يِف افتََّداِوي ، َؾَقُؽقُن َظَذ اْختاِلَِف َحوَفْغِ  ـَ ؾِِف إَِذا  ـْ ِريَؿ َأ

 . 397/ 05َظَذ اْختاِلَِف َؿْقَفْغِ ، يـظر : احلووى افؽبر : 

أشد وادشفقر أن احلسوء يف  واحلسوء: مقوه فبـل ؾزارة بغ افّربذة وكخؾ يؼول دؽوهنو ذو حسوء وهل مـ ديور بـل (0)

، افروض ادعطور يف خز إؿطور: أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل بـ 757/ 7ضريؼ ممتي. يـظر: معجؿ افبؾدان 

ضبع ظذ  -بروت  -هـ( ، حتؼقؼ: إحسون ظبوس ، ممشسي كوس فؾثؼوؾي 911ظبد ادـعؿ احِلؿرى )ادتقىف: 

 . 715م ،  098، 7مطوبع دار افرساج ، ط

 .059افبؾدة ادعروؾي يف افعراق.اؾتتحً يف وٓيي ظؿر بـ اخلطوب يف شـي شبع ظؼة. يـظر: افبؾدان فؾقعؼقيب:  (7)



 

 

، وـذا فق اظسف صخص بلكف ٓ (0)ن حيرم إلرضارهحمرم إلشؽوره، واشتعامل ادرض بوفعؼؾ، وافبد

جيد ؾقفو كػعًو بقجف مـ افقجقه، ؾقـبغل أن حترم ظؾقف، ٓ مـ حقٌ آشتعامل، بؾ مـ حقٌ إضوظي 

، (7)افامل، وحؾفو ؾقام ظدا ذفؽ: ٓن ادعتؿد إن إصؾ يف إظقون احلؾ، ٓ شقام مـ اشتعؿؾفو فتداوٍ 

كعؿ يؼول: إن مـف كقظًو مستؼذر افرائحي ؾقحتؿؾ حرمتف: ٓشتؼذاره، ٓ فتداٍو ؾتػطـ: فؼقل صقخـو: 

، ؾون إول: يؼتيض تؼققد احلرمي، وافثوين: إبوحي (4): وفؼقفف: وـذا فق اظسف(3)إن أدت إػ أخره

، ؾوكف أتك بصقغي  (5)ؿ يؼولاشتعامهلو، دـ ٓ جيد ؾقفو كػعًو، إذا مل يكف ؾقفو ثؿـًو، وتػطـ: فؼقفف: كع

ًٓ فؾحرمي، ومل جيزم بذفؽ.  افتؿريض، وإمو احتام

 

                                                           

يـظر: احلووي افؽبر: أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي، افشفر بوفاموردي )ادتقىف:  (0)

 .387/ 03 هـ( ، دار افـؼ / دار افػؽر ـ بروت ،451

يـظر : أشـك ادطوفى يف ذح روض افطوفى : زـريو بـ حمؿد بـ زـريو إكصوري، زيـ افديـ أبق حيقك  (7)

 .571/ 0هـ( ، دار افؽتوب اإلشالمل، د.ط ، د.ت ،976افسـقؽل )ادتقىف: 

بوفبدن: ٓن اشتعامل ادسؽر حمرم إلشؽوره، واشتعامل ادرض  ان أدت اػ إشؽور او ارضار بوفعؼؾ اوؿقفف )   (3)

 (.بوفعؼؾ وافبدن حيرم إلرضاره 

وـذا فق اظسف صخص بوكف ٓ جيد ؾقفو كػعًو بقجف مـ افقجقه، ؾقـبغل ان حترم ظؾقف ٓ مـ حقٌ ؿقفف )  (4)

ؾ يف آظقون احلؾ، ٓ شقام مـ آشتعامل بؾ مـ حقٌ إضوظي افامل وحؾفو ؾقام ظدا ذفؽ: ٓن ادعتؿد ان إص

 (اشتعؿؾفو فتداٍو.

 كعؿ يؼول : إن مـف كقظًو مستؼذر افرائحي ؾقحتؿؾ حرمتف: ٓشتؼذاره ()   (5)



 

 

   

 

مو  -رمحف اهلل تعوػ  -افامفؽل، ادؽل، ادػتل  (0)افزيـ افسعقد أيب - صقخـو –وؿد رأيً بخط  

، ومـ ضبعف افبؾغؿ (7)مؾخصف: ان مـ ضبعف افسقداء، أو افصػراء، أو افدم، ؾترضه، أي: ؾتحرم ظؾقف

 أي: ؾقاجبي إن مل يؼؿ ؽرهو مؼومفو: ومبوحي إن ؿوم .ؾتـػعف، 

 مـ ظذ بحرمتفو: ؾلجوب ظـفو، – تعوػ اهلل رمحف - ظالن بـ امحد افشقخ - صقخـو –وؿد شئؾ      

 وؿول: أكف هق افسوئؾ فقافده. (3)حمؿد افديـ مجول - افشقخ – وفده بذفؽ أخزين ـام ترضه،

وؿد اجتؿعـو بوفشقخ أمحد مرارًا ظديدة، وٓزمـو درشف مدة ضقيؾي، وؿرأكو ظؾقف، وأخذكو ظـف، ومل     

كسؿع مـف افؼقل بتحريؿفو، وٓ اكف خيشك ظذ صورهبو ؾتـي يف افديـ، ؾـعقذ بوهلل مـ اؾساء ادػسيـ، 

 افْ وزخورف افقضوظغ ﴿...
ِ

وَن َظَذ اَّللَّ ـَ َيْػَسُ ِذي َٓ ُيْػؾُِحقَن * َمتَوٌع َؿؾِقٌؾ إِنَّ افَّ  (4)...﴾َؽِذَب 

                                                           

هق: أبق افسعقد بـ ظع افزيـ ادعروف بوفؼسطالين ادؽل افامفؽل افشقخ اإلموم وفد بؿؽي وكشل هبو وحػظ  (0)

مي ظع بـ جور اهلل وافشقخ حيقك بـ احلطوب وؽرمهو وظـف أخذ افؼرآن افعظقؿ،وأخذ ظـ مجوظي مـفؿ افعال

افعالمي ظبد اهلل بـ شعقد بوؿشر وافػوضؾ حـقػ افديـ ادرصدي وؽرمهو،وفف ممفػوت مـفو افػتح ادبغ يف 

ذح أم افزاهغ وؾقح افعطر بسجقح صحي افػرض يف افؽعبي واحلجر وفف ؽر ذفؽ وـوكً وؾوتف يف شـي 

 .073 -077/ 0الثغ وأفػ ودؾـ بودعالة بؿؽي ادؼؾي رمحف اهلل تعوػ. يـظر: خالصي إثر ثالث وث

ٓن هذه آصقوء تػرز مـ آمراض ادخقؾي ؾفل يف افغوفى تـتٍ ظـ ارضار يف اجلسؿ. يـظر: أشـك ادطوفى يف  (7)

 .38/ 3ذح روض افطوفى : 

ؽري افصديؼل افشوؾعل: مػرس، ظومل بوحلديٌ، مـ أهؾ مؽي وفد هق: حمؿد ظع بـ حمؿد ظالن بـ إبراهقؿ افب (3)

هـ(. فف مصـػوت ورشوئؾ ـثرة، مـفو ضقوء افسبقؾ يف افتػسر، و ذح ؿصقدة ابـ ادقؾؼ وؿصقدة أيب 996شـي )

بي، مديـ،و افػتح ادستجود فبغداد،وادـفؾ افعذب ادػرد يف افػتح افعثامين دك، وثالثي تقاريخ يف بـوء افؽع

هـ(. يـظر: إظالم ، خر افديـ بـ حمؿقد بـ حمؿد بـ ظع بـ ؾورس، افزرـع 0157وؽرهو ،تقيف شـي )

 .793/ 6م،  7117،مويق 05هـ( ، دار افعؾؿ فؾؿاليغ ، ط0396افدمشؼل )ادتقىف: 

 (.007-006شقرة افـحؾ ) (4)



 

 

 افعؿري، مرصد بـ ظقسك بـ افرمحـ ظبد – افشقخ –وؿد شئؾ ظـ هذه ادسلفي صقخ اإلشالم 

 ، ؾلجوب بام أجوب بف اجلامظي افسوبؼقن.(0)ادػتل احلـػل،

 –افشقخ  -وـذا شئؾ ظـفو صقخ اإلشالم، وبرـي افشوؾعقي يف هذا افزمون، ببؾد اهلل احلرام، مقٓكو 

ؾلجوب بام أجوبقا بف أيضو، ؾوين فـوؿؾ أن  (7)بؿؽي مػتل افشوؾعل، افزمزمل، حمؿد بـ افعزيز ظبد

،  (3)زونيػتل بخالف مو أؾتك بف همٓء، وهؿ أهؾ احلؾ وافعؼد، وجفوبذة افـؼؾ وافـؼد، ادز

 ، (4)ادـفقن

 

                                                           

وف بودرصدي احلـػل مػتل احلرم ادؽل، وهق ظبد افرمحـ بـ ظقسك بـ مرصد أبق افقجوهي افعؿري ادعرهق:  (0)

مـ ـبور افعؾامء إجالء  كشل بؿؽي وحػظ افؼرآن  وحػظ إفػقي ،أخذ ظـ افشقخ ظع بـ جور اهلل بـ طفرة 

وادـال ظبد اهلل افؽردي ، ،وويل إمومي ادسجد احلرام وخطوبتف، وؿتؾ فقؾي اجلؿعي ٕحدى ظؼة خؾقن مـ ذي 

 .376 -369/ 7الثغ وأفػ. يـظر: خالصي إثر احلجي شـي شبع وث

ظبد افعزيز بـ حمؿد بـ ظبد افعزيز بـ ظع بـ ظبد افعزيز بـ ظبد افسالم بـ مقشك  افبقضووي، افشرازي هق:  (7)

إصؾ، ثؿ ادؽل، افزمزمل، افشوؾعل كسبي فبئر زمزم ،موت يف فقؾي افتوشع مـ ذي افؼعدة احلرام شـي شً 

كجؿ افديـ حمؿد بـ حمؿد ي رمحف اهلل تعوػ. يـظر: افؽقاـى افسوئرة بلظقون ادئي افعوذة ، وشبعغ وتسعامئ

 - هـ 0408 ،0ط ، فبـون –حتؼقؼ: خؾقؾ ادـصقر ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت هـ( ، 0160افغزي )ادتقىف: 

 .051/ 3 م 0997

وفِِح ، يـظر :فسون افعرب ، حمؿد (3) َؾِػ افصَّ ـَ افسَّ ًٓ : ٕهَنؿ ُأْبِدفقا ِم الَِح  َأْبَدا زون : وهؿ ادززون يِف افصَّ بـ  ادَُزِّ

هـ( ،  دار صودر 700مؽرم بـ ظذ، أبق افػضؾ، مجول افديـ ابـ مـظقر إكصوري افرويػعك اإلؾريؼك )ادتقىف: 

 افديـ صالح ،  افتحريػ وحترير افتصحقػ تصحقح ،(  برز)  مودة ، 49/ 00  ، هـ 0404 ، 3ط ، بروت –

هـ  0417،  0ط ، افؼوهرة – اخلوكجل مؽتبي ، افؼؿووي افسقد حتؼقؼ( هـ764: ادتقىف) افصػدي أيبؽ بـ خؾقؾ

 . 050م ،  0987 -

ِذي ُيـَْتَفك إِػ رأْيف َوَظْؼؾِِف ،يـظر ادـفقن :  (4)  ، مودة ) اهنف ( . 346/ 05: فسون افعرب ، ُذو افـُّْفَقِي افَّ



 

 

   

 

،  افذيـ تؾؼقا افعؾؿ ظـ ادشويخ، وأخذوه بوفؼراءة، ومالزمي (7)اإلبؾ (0)افذيـ ترضب إفقفؿ آبوط 

افعؾامء، وـثر افبحٌ، وافتحؼقؼ، افذيـ ـوكقا أصد افـوس ؾفاًم، وأؽزرهؿ ظؾاًم، مل يلخذوا افعؾؿ ظـ 

شؾؿً هلؿ اجلفوبذة إـوبر افعؾامء  مطوفعي ـتى، ومو صوهبفو، بؾ أخذوه ظـ ادشويخ، وهؿ افذيـ

 ادحؼؼقن، وفقسقا ـجامظي مل يسؾؿ هلؿ، وٓ صغور افطؾبي، ؾضالً ظـ ؾحقل افرجول.

ؾـسلل اهلل افعظقؿ أن يرمحفؿ، ويعقد ظؾقـو مـ برـوهتؿ، ويؿّدكو بنمداداهتؿ، واحلؿد هلل افذي       

 ؿّقض فؾذّب ظـ افعؾامء إظالم، حؾبي بعد حؾبي.

ومل خيؾ حرمـو ادؽل مـ تالمذة هلؿ، صعدوا بزـي مشوخيفؿ أظظؿ رتبي، وافشؽر فذي اجلالل       

 . افؽرام افزرة وصحبف آفف وظذ حمؿد، - شقدكو –واإلـرام، وافصالة وافسالم ظذ شقد إكوم 

  

                                                           

 ] ابوط [ يف ادخطقط .  (0)

ر ، وتؼقل رَضب آبوَط إمقر: ظرف بقاضـفو ، يـظر: معجؿ افؾغي افعربقي  (7) رضب آبوَط اإلبؾ: أجفدهو يف افسَّ

 0479،  0، ط هـ( بؿسوظدة ؾريؼ ظؿؾ ،  ظومل افؽتى0474ادعوسة ، د أمحد خمتور ظبد احلؿقد ظؿر )ادتقىف: 

 . 54/ 0م ،  7118 -هـ 



 

 

فؽوئـوت حمؿد، وظذ افف احلؿد هلل افذي بـعؿف تتؿ افصوحلوت، وافصالة وافسالم ظذ شقد ا      

 وصحبف وشؾؿ.

ؾقام يع ابرز افـتوئٍ افتل بوكً يل، مـ ـتوب افؼقل افؽويف واجلقاب افشويف، فعع بـ ظبد افؼودر         

 افطزي افشوؾعل، وهل ـوٓيت:

 ظذ دفقؾ يؼقم حتك آبوحي آصقوء يف آصؾ –اظتؿد ادمفػ ؿوظدة احلـػقي رمحفؿ اهلل  -

 .ؾحرام ارض ؾون آبوحي افدخون يف آصؾ ان: ؾؼول – افتحريؿ

 ـؾ مو ارض اـؾف ـوفزجوج، واحلجر، وافسؿ حيرم، وـؾ ضوهر ٓ رضر ؾقف حيؾ اـؾف. -

 جيقز ذب ودواء مو ـون ؾقف ؿؾقؾ مـ افسؿ، اذا ـون افغوفى مـف افسالمي واحتقٍ افقف. -

 ه، ٓ حيرم ظؾقف.اذا تـوول صخص بعض افسؿقم افطوهرة، تصقرا مـف اكف ٓ ترض -

افـبوت افذي مل يسؽر ٓ حيرم اـؾف، وافذي يػيض اػ افسؽر، ان ـون فؾدواء وٓ يقجد بديؾ  -

 جوز وحؾ افتداوي بف، وان ـون يسؽر وٓ يـتػع بف حرم اـؾف. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

أشـك ادطوفى يف ذح روض افطوفى : زـريو بـ حمؿد بـ زـريو إكصوري، زيـ افديـ أبق حيقك افسـقؽل  -

 هـ( ، دار افؽتوب اإلشالمل، د.ط ، د.ت976)ادتقىف: 

هـ( ، دار افعؾؿ 0396إظالم ، خر افديـ بـ حمؿقد بـ حمؿد بـ ظع بـ ؾورس، افزرـع افدمشؼل )ادتقىف:  -

 م 7117،مويق 05فؾؿاليغ ، ط

آم : افشوؾعل أبق ظبد اهلل حمؿد بـ إدريس بـ افعبوس بـ ظثامن بـ صوؾع بـ ظبد ادطؾى بـ ظبد مـوف  -

 .م0991/هـ0401  ، ت.  د ، بروت –هـ( ،  دار ادعرؾي 714ادطؾبل افؼرر ادؽل )ادتقىف: 

بـ ظبد اهلل افشقـوين افقؿـل )ادتقىف: بؿحوشـ مـ بعد افؼرن افسوبع : حمؿد بـ ظع بـ حمؿد  افبدر افطوفع -

 بروت –هـ( ، افـوذ: دار ادعرؾي 0751

افبؾدان فؾقعؼقيب : أمحد بـ إشحوق )أيب يعؼقب( بـ جعػر بـ وهى بـ واضح افقعؼقيب )ادتقىف: بعد  -

 هـ 0477هـ( ،  دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، ط ا ، 797

واين وافعبودي : أمحد بـ حمؿد بـ ظع بـ حجر اهلقتؿل ، حتػي ادحتوج يف ذح ادـفوج وحقار افؼ -

روجعً وصححً: ظذ ظدة كسخ بؿعرؾي جلـي مـ افعؾامء ،  ادؽتبي افتجوريي افؽزى بؿك فصوحبفو 

 م . 0983 -هـ  0357مصطػك حمؿد ، د . ت ،  

هـ( حتؼقؼ افسقد 764تصحقح افتصحقػ وحترير افتحريػ  ، صالح افديـ خؾقؾ بـ أيبؽ افصػدي )ادتقىف:  -

 م 0987 - هـ 0417 ، 0ط ، افؼوهرة –افؼؿووي ، مؽتبي اخلوكجل 

: 8 - 0هـ( ، كؼؾف إػ افعربقي وظؾؼ ظؾقف ، جـ 0311)ادتقىف:  : ريـفورت بقس آن ُدوِزي تؽؿؾي ادعوجؿ افعربقي -

د َشؾقؿ افـَعقؿل ، جـ  : مجول اخلقوط ، وزارة افثؼوؾي واإلظالم، اجلؿفقريي افعراؿقي ، ط ا ، مـ 01، 9حمؿَّ

 م 7111 - 0979

اموردي )ادتقىف: احلووي افؽبر: أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حبقى افبكي افبغدادي، افشفر بوف -

 هـ( ، دار افـؼ / دار افػؽر ـ بروت451

يف أظقون افؼرن احلودي ظؼ : حمؿد أمغ بـ ؾضؾ اهلل بـ حمى افديـ بـ حمؿد ادحبل احلؿقي  خالصي إثر -

  بروت –هـ( ، دار صودر 0000إصؾ، افدمشؼل )ادتقىف: 

هـ( ، 911ـ ظبد اهلل بـ ظبد ادـعؿ احِلؿرى )ادتقىف: افروض ادعطور يف خز إؿطور: أبق ظبد اهلل حمؿد ب  -

 م 098، 7ضبع ظذ مطوبع دار افرساج ، ط -بروت  -حتؼقؼ: إحسون ظبوس ، ممشسي كوس فؾثؼوؾي 



 

 

روضي افطوفبغ، وظؿدة ادػتغ : فإلموم، حمقل افديـ، أيب زـريو: حيقك بـ ذف افـقوي. ادتقىف: شـي  -

 هـ(676)

حتريؿ احلشقش : أبق ظبد اهلل بدر افديـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ هبودر افزرـق افشوؾعل )ادتقىف: زهر افعريش يف  -

 .م 0991 - هـ 0400 ، 7 ط ، مك –هـ( ، حتؼقؼ: د. أمحد ؾرج ،  دار افقؾوء فؾطبوظي وافـؼ، ادـصقرة 794

ْوَظـِلُّ ذح ادؼدمي احلرضمقي ادسؿك بؼى افؽريؿ بؼح مسوئؾ افتعؾقؿ : َشعقد  - بـ حمؿد َبوَظّع َبوِظشـ افدَّ

 -هـ  0475هـ( ، دار ادـفوج فؾـؼ وافتقزيع، جدة ، ط ا ، 0771افربوضل احلرضمل افشوؾعل )ادتقىف: 

 م. 7114

هـ( ، حتؼقؼ: 770: توج افديـ ظبد افقهوب بـ تؼل افديـ افسبؽل )ادتقىف:  ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل -

 طـوحل د. ظبد افػتوح حمؿد احلؾق ، د. حمؿقد حمؿد اف

، أشتوذ ورئقس ؿسؿ افػؼف اإلشالمّل  - َحقِْعّ افػؼف اإلشالمل وأدفتف فؾزحقع : أ. د. َوْهَبي بـ مصطػك افزُّ

يعي ، دار افػؽر  -وأصقفف بجومعي دمشؼ  ي  -ـّؾقَّي افؼَّ  . 4 ط ، دمشؼ –شقريَّ

احلـػل ش ِريوض َزاَده»تخؾص بؾطػل، افشفر بـ ـشػ افظـقن : ظبد افؾطقػ بـ حمؿد بـ مصطػك اد  -

 م0983هـ/ 0413،  3دمشؼ/ شقريي ، ط -هـ( ، ادحؼؼ: د. حمؿد افتقكجل ، دار افػؽر 0178)ادتقىف: 

هـ( حتؼقؼ: خؾقؾ 0160كجؿ افديـ حمؿد بـ حمؿد افغزي )ادتقىف: افؽقاـى افسوئرة بلظقون ادئي افعوذة ،  -

 م 0997 - هـ 0408 ،0ط ، فبـون –ادـصقر ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 

فسون افعرب ، حمؿد بـ مؽرم بـ ظذ، أبق افػضؾ، مجول افديـ ابـ مـظقر إكصوري افرويػعك اإلؾريؼك  -

 هـ 0404 ، 3ط ، بروت –هـ( ،  دار صودر 700)ادتقىف: 

 م . 0991هـ ـ  0401: حمؿد أمحد دمهون ، دار افػؽر ادعوس ـ بروت ـ فبـون . ط ا  معجؿ إفػوظ افتورخيقي -

هـ( ،  دار صودر، 676معجؿ افبؾدان : صفوب افديـ أبق ظبد اهلل يوؿقت بـ ظبد اهلل افرومل احلؿقي )ادتقىف:  -

 م 099،  7بروت ، ط 

هـ( بؿسوظدة ؾريؼ ظؿؾ ،  ظومل 0474ادعوسة ، د أمحد خمتور ظبد احلؿقد ظؿر )ادتقىف: معجؿ افؾغي افعربقي  -

 م 7118 -هـ  0479،  0افؽتى ، ط

هـ( ،  مؽتبي 0418)ادتقىف:  لمعجؿ ادمفػغ : ظؿر بـ رضو بـ حمؿد راؽى بـ ظبد افغـل ـحوفي افدمشؼ -

 هـ0403، 7فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع ، ط هجر ، بروت، دار إحقوء افساث افعريب بروت -ادثـك 

 


