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صالت تعز الشياسية والعلمية مبدن حضرموت يف العصر الرسولي
( 626هـ – 858هـ 2229 /م –2151م)
املشتخلص:
قاَت ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝيف َطًع ايكعرٕ ايبعاا اي عر / ٟاي ايع مليعر ا عٝعد ٚ ٟعد
ععر

َععٔ اععه اععٗر ايععد ٍٚا بععاكً ١ايععب قاَععت يف ةٓععٛر اععيف٘ ادتصٜععر ٠اي راٝعع ١يف اي

اإلسع عععَ ٞسايٛسع ععٝنف ٚٚاع ععٌ ْمٖ ٛع ععا ا اذتع ععرَه اييع ععرٜمه س اذت ع ععات ف ٚناْع ععت
ملااععُاٗا ععص ٚقععد اا يفطععت ايدٚيععٚ ١اي ااععُ ١ا عقععاة سٝاسععٚ ١ٝملًُٝعع ١ععدٕ ايععُٔٝ
َٚدٕ حضرَٛة.
ي ع ا ةععا ٖ ٤ع ا اييفخ ع سايدااسعع١ف ستاٚيعع ١ييفخ ع ةٛاْععا ععاا ٜاعععة ععص ايبٝاسعع١ٝ
ٚاي ًُٝع عع ١ع ععدٕ حضع ععرَٛة ساييع ععخر  ٚع ععرٚ ِٜاع ععيفاّف اة ا ُٖٝع عع ١ايدٜٝٓع ععٚ ١اإلدااٜع عع١
ٚا قا ادٚ ١ٜقيفٌ يو ملرّج اييفاح ملًع ٢ايا رٜعب اا عص ٚحضعرَٛة َيفّٓٝعا َهاُْٗٝعا
ث ععِ ٚا ععا ااٚا ععاة ايبٝاس عع ١ٝيف ن ععٌ َُٓٗ ععا قيف ٝععٌ ق ٝععاّ ايدٚي عع ١ايرس ععٛي ١ٝنُ ععد ٌ
يدااس ٙ ٖ ١اي عة ثِ ايف ةاٖداً ًو اي ععة سبعا َعا َدد ع٘ ا

عادا يعً ٝ

آاا٥ج ٚاسآااةاة ٛ ٚاٝاة ٖ ٞعا ١س ٘ ٚدااسا٘.

التمويد:
إٕ ُٖٝعع َ ١ر ععَ ١كععدَاة ٖ ع  ٙاي عععة اياااغتٝععَ ١ععد عً إ سععاال ملٗععد ْاععيفه َععٔ
عيعع٘ َععا آيععت إيٝعع٘ اي ععً ١اععه ععص َٚععدٕ حضععرَٛة حك عًا ْٚبععآد يف ٛاععٝا ٖ ع ٙ
ارتًمٝع ١اياااغتٝع ١ملًع ٢اياخدٜعد ا هععاْٚ ٞملًع ٢ااٚاعاة ايبٝاسع ١ٝيف عص ٚحضععرَٛة
قيفٌ قٝاّ ايدٚي ١ايرسٛي.١ٝ
ا ص َٔ اٗرياة َدٕ اي ُٔٝيف ادتٓٛر ايغرا َٔ ٞآ ا ٤ملًع ٢ا عد س258نعِف ملًع٢
ايبععما ايغراعع ٞدتيفععٌ ا ع  ٚر م ع ملععٔ َبععا ٣ٛسععطا اييفخععر سّ2300ف

س1ف

ٚقععد ٚاععمت

س1ف اذت ر ٟستُد أ محد سايكااٞف سة ٖ1397عّ1977/ف :زتُٛة اًدإ ايٚ ُٔٝقيفاًٗ٥ا ةع1اع 145حتكٝل ٚ
َٚراة  :١إمسامل ٌٝأ ملً ٞاانٛة ايطيف  ١اي اي ٖ1425 ١عَ ّ2004/هايف ١اإلاااد آ ا ٤اي.ُٔٝ
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اأْٗا دَيل اي ُٔٝيف اي ُاا ٚااتٖاا ٚااْٗاا ٚايٓصٖ١

س2ف

آُٝا باخ ٛحضعرَٛة ملًع٢

َبععاح ١ةغرا ٝععَ ١ماَٝعع ١اععرم اعععد ايععٚ ُٔٝةٓٛاٗععا ٚيهٓٓععا حتدٜععدٖا اأْٗععا َععا اععه
اععرم حععٛاس3ف غراعًا ٚغععرر مععااس4ف اععرقا َٛ ٚق ٗععا ًهٝعاً اععه طعع ٞعع ِ 47 ٍٛغراعاً إ
 ِ 53ا ععرقًا ٚدا٥ر ع ععا مل ععر
ن ععِ

2س6ف

ٚايفاّ

س9ف

 ِ 14إ  ِ 19مشع ععا ً

س5ف

 ٚك ععدا َبع ععاحاٗا حع ععٛاي ٞس  300.000ف

 َٚععدٕ حض ععرَٛة اي ععب ْ ٓ ٗٝععا يف اييفخعع ٚايدااس عع ٖ ١عع : ٞايي ععخرس7ف  ٚععرِٜ

س8ف

ا ئ َٔ ُٖ ١ٝدٚ ١ٜٝٓإدااٚ ١ٜاقا ادٚ ١ٜقاَت ٗٝا قع ٣ٛسٝاسع ١ٝحانُع١

َ ععٔ إَ ععاااة ٚس ععًطٓاة قيفً ٝعع ١اا يفط ععت ا عق ععاة َع ع ملاا ععُ ١ايدٚي عع ١ايرس ععٛي ١ٝس ععصف
ٚاْمردة َ ادا ايدااس ١ا نر ًو اي عة.

س2ف ااشترَ ١ايطٝا أ مليفد اهلل أ محد سة ٖ947عّ1540/ف :ايٓبيف ١إ

ا ٛاا ٚاييفًدإ اع 158ايطيف  ١ااٚ

ّ2004

َرنص ايٛثا٥ل ٚاييفخٛث ا ٛيب اإلَاااة اي را ١ٝا اخد.٠
س 3ف حٛاٚ :ادٍ ارق ٞملدٕ  ٘ٝقر ٣يف ايٛسن اه اكرٚٚ ٠ادَٝ ٟم  ٜٚ ١د اي َٔ ّٛٝن َدٜرٜاة ستا ظ ١اه سايُداْٞ
اذتبٔ أ محد أ  ٜكٛر يبإ اي ُٔٝسة ٖ334عّ945 /ف :ام ١ةصٜر ٠اي رر اع 179حتكٝل :ستُد أ ملً ٞاانٛة
ايطيف  ١ااٚ
س 4ف

َ ّ1990هايف ١اإلاااد آ ا ٤اي – .ُٔٝاذت ر :ٟزتُٛة اًدإ اي ُٔٝةع6اع280ف.

مااَ :د ١ٜٓملً ٢ساحٌ سر اي رر ساحملٝن ايٓدٟف اٗٓٝا ٚاه َرااط مخب ١راس س 25.5نِف  ٖٞٚاي ّٛٝستا ظ١
َٔ ستا ظاة سًطٓ ١ملُإ ساذتُٜ ٟٛاقٛة أ مليفد اهلل اير َٞٚسة ٖ626عّ1228/فَ :
ااٚ

ِ اييفًدإ ةع6اع 280ايطيف ١

 ّ1997داا إحٝا ٤ايماث اي را ٞاريٚة ييفٓإف.

س5ف اييٓآا ٟٚمحد ٚآ ر :ٕٚدا٥ر ٠ا ااف اإلسعَ ١ٝةع7اع 459داا ا ااف اريٚة ييفٓإ اد ٕٚاا. ٜ
س6ف قداة ٖ  ٙا باح ١جبُ َباح ١ستا ظاة حضرَٛة س155376ف نِ 2ايف ٠ٛس73908ف نِٚ 2ا ٗر ٠س66350ف نِ.2
س7ف اييخر :ا د ١ٜٓاي اْ ١ٝيف ساحٌ حضرَٛة ا د اي ااُ ١ا هع ايب يف د ملٓٗا َبا  ١س60ف غراا.
س8ف ر َٔ :ِٜن ٜاة ا دٕ اي ًُ ١ٝيف حضرَٛة  ٚك يف اييُاٍ اييرقَ َٔ ٞد ١ٜٓايفاّ  ٚيف د ملٔ َد ١ٜٓسٝؤٕ س32فنِ.
س9ف ايفاّ :إحدَ ٣دٕ ٚاد ٟحضرَٛة  ٚيف د ملٔ َد ١ٜٓسٝؤٕ س10فنِ غراا.
هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية
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األوضاع الشياسة يف تعز قبل قيام الدولة الرسولية:
ا د سٓاه َٔ قٝاّ ايدٚي ١ااٜٛا ١ٝسٖ567ع – ٖ648ع  ّ1171/ع ع ّ1250ف يف َ عر اسعٌ
ايبععًطإ اعععد ايععد ٜٔااٜععٛاٞ

س10ف

ععا ٙععٛاإ اععا ٙس11ف يمععاا ايعع ُٔٝسععٖٓ569 ١ععّ1173/
طععا يعع٘ اعاي ُٔٝا ععد ٕ

ٚا سععاٝع ٤ملًٗٝععا ٚا اٝععاا ععص ملااععُ ١يعع٘ غععري ٕ اإلقاَعع١

ااععادة اعع٘ ااسععيفار ععصّ ملًعع ٢اي ععٛد ٠ا َ ععر ٚقيفععٌ َغادا عع٘ ملععه ْٛاا عاً ملًعع ٢ا ععدٕ
ايُٝٓٝع ١ا ُٗع ١يريسعًٛا يع٘ ااَعٛاٍ ايبعٓ١ٜٛ

س12ف

َٚعٔ ٖعؤ  ٤ايٓعٛار ٜعاقٛة ايا ععصٟس13ف يف
س15ف

ص ٚمل ُإ أ ملً ٞايصصتيفًٞٝس14ف يف ملدٕ َٚا ٜايف ٗا .
ععٌ ٖ ععؤ  ٤ايٓ ععٛار حت ععت املا عع٘ حا عع ٚ ٢ا عع٘ س ععٖٓ576 ١ع ععْٚ ّ1180/ا ٝعع ١يًم ععرا
ايبٝاس ٞيف ا د ٠اه ٛاإ ااٚ ٙزت ٤ٞآ عر ْيعا اعراة اعه ْٛااع٘ ٚاسعاكٌ نعٌ َعِٓٗ
س 10ف ايبًطإ اعد ايد ٜٔااٜٛا :ٞا ًو ايٓاار ٜٛسب أ ٜٛر أ ااد ٟااحا ايدٜاا ا

رٚ ١ٜاييفعد ايياَٚ ١ٝاذت ات١ٜ

ٚاي ١ُٝٓٝاي  ٟملص اهلل ا٘ اإلسعّ  ٍ ٚا٘ ٌٖ اييرى ٚاي ًٝا اسا اد اٝت ا كدس ا د ا ْا اا ملً ٢اي ًٝيفٝه يف
َٛق  ١حطه سٖٓ583 ١عٛ ّ1186/يف ادَيل سٖٓ589 ١ع ّ1191/ساأ ااثري ملص ايد ٜٔا ٛاذتبٔ ملً ٞأ ا ٞايهرّ
ستُد اييٝيفاْٞسةٖ630عّ1232/ف :ايهاٌَ يف اياااٜ
ااٚ

ةع 10اع 224حتكٝل :ايدناٛا ملُر مليفدايبعّ دَر ٟايطيف ١

ٖ1417ع ّ1997/داا ايهاار اي را ٞاريٚة ييفٓإ - .اي ٖيب مشس ايد ٜٔستُد أ محد سة ٖ748عّ1347 /ف :سري

ملعّ ايٓيفع ٤ةع21اع 178ارف ملً ٢حتكٝك٘ :ا ٝا ا اْؤٚط ايطيف  ١ايااس ٖ1413 ١عَ ّ1993/ؤسب ١ايرساي ١اريٚة
ييفٓإف.
س 11ف مشس ايدٛ ٜٔاإ اا ٙأ ٜٛر أ ااد :ٟا ًو ا ظِ اأ اا ضٌ مشس ايدٚي ١اكٝل اعد ايد ٚ ٜٔن إ ٘ ٛ
نإ َٔ ةٛد ايٓاس ًَهاً ا املاً اُٗاً ااساً َكدَاً ٛيف سٖٓ576 ١ع ّ1180/ساأ ااثري :ايهاٌَ يف اياااٜ
ةع10اع – 104اي ٖيب :سري ملعّ ايٓيفع ٤ةع21اع53ف.
س12ف اأ حامت ادا ايد ٜٔستُد أ حامت أ محد سة ا د ٖ702ع ّ1302 /ف :ايبُن ايغاي ٞاي ُٔ يف
ااي ُٔٝاع 20حتكٝل :انس مس

يفاا ا ًٛى َٔ ايغص

َٓيٛااة َهايف ١يٛتاى يٓدٕ  –. ّ1974ارتصاة ٞا ٛاذتبٔ ملً ٞأ اذتبٔ أ

ا ٞاهر س ة ٖ812عّ1409 /ف :اي ب د ا بيفٛى ٚ ُٔٝي ٞاي َٔ ُٔٝا ًٛى اع 186ايطيف  ١اي اْ ١ٝا

ٛاٖ1401 ٠ع/

ٚ ّ1981تاا ٠اإلملعّ ٚاي كا  ١اي.ُٔٝ
س13ف ٜاقٛة ايا ص:ٟ

ةد ي٘ رمج ١يف ا

ادا ا ااح.١

س14ف ا ٛملُر ٚمل ُإ أ ملً ٞايصصت ٚ ًٞٝايصصتيف ٚ ًٞٝايبٓ ااْ ٟبيف ١إ تصت َٔ ١ًٝقر ٣دَيل اايياّ نإ َٔ اةاٍ
اذترر ٚاإلداا ٠يف ايدٚي ١ااٜٛا ١ٝقدّ َٔ َ ر َ ٛاإ اا ٙا املاً َكدَاً ٛيف سٖٓ626 ١ع ّ1229/ساأ حامت:
ايبُن ايغاي ٞاي ُٔ اع – 22ادتٓد ٟا ٛمليفداهلل اٗا ٤ايد ٜٔستُد أ ٜٛسب أ  ٜكٛر سة ٖ732عّ1331/ف :ايبًٛى
يف يفكاة اي ًُاٚ ٤ا ًٛى ةع2اع 523حتكٝل :ستُد ملً ٞاانٛة ايطيف  ١ااٚ

ٖ1414عَ ّ1993 /هايف ١اإلاااد

آ ا ٤اي.ُٔٝ
س 15ف ايُٝاْ ٞاج ايد ٜٔمليفد اييفاق ٞأ مليفداجملٝد سة ٖ743عّ1342 /ف :اٗ  ١ايصَٔ يف اا ٜاي ُٔٝاع  76حتكٝل َ :طم٢
ح ات ٟداا اي ٛد ٠اريٚة ييفٓإ اد ٕٚاا – ٜستُد مليفداي اٍ محد سايدناٛاف :ااٜٛا ٕٛٝيف اي ُٔٝاع 103داا
ا ر  ١ادتاَ  ١ٝااسهٓدا َ ١ٜر  – ّ1989ايبرٚا ٟستُد مليفد ٙسايدناٛاف :اذتٝا ٠ايبٝاسَٚ ١ٝظاٖر اذتضاا ٠يف
اي ُٔٝيف مل ر ايدٜٚعة ا باكً ١اع 276اي كا ٚ ١ايبٝاح ١آ ا ٤ايٖ1425 ُٔٝع ّ2004/س رٚح ١دناٛاا٠ف.
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ععدٖٛا ااٚاععاة ايبٝاسعع١ٝ

ٓطكاعع٘ ستععا ً ٚاياٛس ع ملًعع ٢حبععار اا ععر ىلععا د ٣إ
يألٜٛاٝه ٚملدّ اساكراا ااٚااة اا صس16ف.
ٚاع ععأَر َع ععٔ اع عععد ايع ععد ٜٔةع ععا٤
 ٖ577ععَ ّ1181/امكععداً ىلًهعع١

ع عع ٙٛسع ععٝب اإلسع عععّ غع ععاههس17ف إ ايع عع ُٔٝسع ععٓ١

ٝعع٘  ٚحاععٛا ٤اي ععراة ٚايمععو ٚايمٛاعع ٢اععه ْٛااعع٘ يف

َب ع  ٢سععا اد ٠اسععاكراا ااٚاععاة ااعع ١ا ععد ٕ ختً ع
 ٚعٛ

َرٖعا آمبع٘

س18ف

َععٔ ايٓععٛار ا بععاكًه اٗععا

ٚقعد صتعا يف ٕ ٝ ٜعد ايايف ٝع ١ااٜٛاٝع ١يها عَ ١عدٕ ايع ُٔٝملعععٙ

 ٚسمً٘  ٚار ي٘ ا كاّ ااي ُٔٝحا ٚ ٢ا ٘ اا ص سٖٓ593 ١ع.ّ1196/
ثِ َا ييف إ اسٌ ا ًو ايهاَعٌ ااٜعٛا ٞس19فمحًع ١اكٝعاد ٠اآع٘ ا ًعو ا بع ٛدس20ف سعٓ١
ٖ611ع ّ1214/سا اد ٚ ٠يفٝت ايبٝطر ٠ا ٜٛا ١ٝملًع ٢ايعٚ ُٔٝايع  ٟملعه ملُعر اعٔ ملًعٞ
ا ععٔ اس ععٍٛس21ف ْا٥يف ععًا مل ععِٓٗ; يه ععٔ ااع ععٔ اس ععٍٛ

ًٜيفع ع ٕ ملًع ععٔ اس ععاكعي٘ مل ععِٓٗ سع ععٓ١

ٖ628عًًٓ َ ّ1231/ا ا يو ادا ١ٜقٝاّ ايدٚي ١ايرسٛي.١ٝ

س16ف اأ حامت :ايبُن ايغاي ٞاي ُٔ اع – 23ارتصاة :ٞاي ب د ا بيفٛى  – 150اأ ايدٜيف مليفد ايرمحٔ أ ملً ٞأ
ايدٜيف اييٝيفاْ ٞسة ٖ944عّ1537/ف :قر ٠اي  ٕٛٝاأ يفاا اي ُٔٝا  ُٕٛٝاع 381حتكٝل :ستُد ملً ٞاانٛة ا طيف ١
ايبًم َ ١ٝر اد ٕٚاا. ٜ
س 17ف سٝب اإلسعّ غاهه أ ٜٛر ا ٛايمٛااس :ايبًطإ ا ًو اي صٜص نإ اُٗاً ا املاً دٜيفاً ييفٝيفاً ملاقعً اٜيفاً ةاتَاً
ا ان ا ٓ ٛا ٠اا ص ٚاٗا ٛيف سٖٓ593 ١ع ّ1196/ساأ ااثري :ايهاٌَ يف اياااٜ

ةع10اع – 238اي ٖيب :سري ملعّ

ايٓيفع  ٤ةع21اع333ف.
س18ف اذتاَد ااحل أ ملً ٞسة ٖ1387عّ1967/ف :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع 432ايطيف  ١اي اَْ ّ2003 ١ٝهايف ١اإلاااد آ ا٤
اي – ُٔٝستُد مليفد اي اٍ :ااٜٛا ٕٛٝيف اي ُٔٝاع .119
س 19ف ا ًو ايهاٌَ ستُد أ ا ًو اي ادٍ سٝب ايد ٜٔااٜٛا :ٞنإ سًطاْاً َ ظُاً ةً ٌٝايكدا مج ٌٝاي نر ةاتَاً يف
َٛاًَ ٙو اييفعد اييرقٚ ١ٝايياَٛ ١ٝيف سٖٓ635 ١ع  ّ1237/سايٝا  ٞا ٛستُد مليفداهلل أ س د أ ملً ٞسة ٖ768ع /
ّ 1366فَ :رآ ٠ادتٓإ ٚمل  ٠ايٝكظإ يف َ ر َ ١ا  ٜا َٔ حٛادث ايصَإ ةع4اعَ 71طيف َ ١ؤسب ١ااملًُ ٞاريٚة
ييفٓإ ٖ1390ع  – ّ1970 /اي ٖيب :سري ملعّ ايٓيفع ٤ةع22اع127ف.
س 20ف ا ًو ا ب ٛد ٜٛسب أ ا ًو ايهاٌَ ستُد ااٜٛاًَ :ٞو ايٚ ُٔٝاذت ات ٛيف ه ١سٖٓ626 ١ع ّ1228/ساأ ًهإ
ا ٛاي يفاس محد أ إاراٖ ِٝأ ا ٞاهر سة ٖ681عّ1282 /فٝ ٚ :اة ااملٝإ  ٚآا ٤آا ٤ايصَإ ةع2اع 376ا طيف ١
اي َ ١ُٝٓٝر ٖ1310ع – ّ1892/ايٝا َ :ٞرآ ٠ادتٓإ ةع  4اع51ف.
س 21ف ملُر أ ملً ٞأ اس :ٍٛا ًو ا ٓ ٛا ًَ َٔ ٍٚو اي َٔ ُٔٝاين اس ٍٛنإ يف اداَ ١ٜر ٙحد َرا ٤ا ب ٛد أ
ايهاٌَ نإ ا املاً حبٔ ايبٝاس ١ثاقا اير  ٟستيفٛااً ملٓد ايٓاس ٚا د  ٚا ٠ا ب ٛد

ٗر ْ٘ ْا٥ا اين ٜٛر ثِ

اساكٌ اايٚ ُٔٝمتهٔ َٔ ابن ْم ٙ ٛملً ٢سا٥ر اعد ايٚ ُٔٝاذت ات ٚحهُُٗا ي٘ َآثر دٚ ١ٜٝٓملًُ ١ٝاساُر يف اذتهِ
حاَ ٢كاً٘ سٖٓ647 ١ع ّ1249/سارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜيف اا ٜايدٚي ١ايرسٛي ١ٝةع 1اع 44حتكٝل :ستُد ملًٞ
اانٛة ايطيف  ١اي اْٖ1403 ١ٝع  ّ1983 /داا اادار اريٚة ييفٓإ َرنص ايدااساة ٚاييفخٛث ايُٝين آ ا ٤اي– ُٔٝ
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األوضاع الشياسية يف حضرموت قبل قيام الدولة الرسولية:
اإلَاااة ٚايبًطٓاة ايكيفً١ٝس22ف يف َدٕ حضرَٛة ع َهإ ايدااس ١ع ٖ:ٞ
-

إَاا ا اين قخطإ سآٍ ااادف ام ِٜايب قاَت َٓ ايكعرٕ ارتعاَس اي عر– ٟ
اذتععاد ٟمليععر ا ععٝعد ٟحاعع ٢إ ضععاملٗا يًايف ٝعع ١ااٜٛاٝعع ١سععٓ ٖ616 ١ععّ1219/
ٚإَاا ٠آٍ ياْ َٔ ٞسٖٓ621 ١ع ّ1224/ا سٖٓ927 ١ع.ّ1520/

-

إَاا عا آٍ ايعدغاا يف اعيفاّ ايعب قاَعت َٓع ايكعرٕ ارتعاَس اي عر -ٟاذتعادٟ
مليععر ا ععٝعد ٟإ سععٖٓ605 ١ععٚ ّ1208/إَعاا ٠اععين سع د َععٔ سععٖٓ623 ١ععّ1226/
إ سٖٓ824 ١ع.ّ1421/

-

إَععاا ٠آٍ ععااس اععٔ إقيفععاٍ يف اييععخر َٓ ع ايكععرٕ ارتععاَس اي ععر – ٟاذتععادٟ
ملير ا ٝعد ٟإ سٖٓ836 ١ع.ّ1432/

 ٚععد ايٓصاملععاة اٗٓٝععا ايبععُ ١ايغاييفعع ١يألٚاععاة ايبٝاسعع ١ٝيف حضععرَٛة إاععإ سععٝطر٠
ااٜععٛاٝه ملًٗٝععا ٚنععإ ٜٓاععار ًععو اإلَععاااة ٚايبععًطٓاة ايكيفًٝعع ١اععَ ٤ٞععٔ ايض ع ب
حً ٓٝا  َٔٚايك ٠ٛحً ٓٝا آ عر ٚ

يعر ا

عادا اذتضعرَ ١ٝيف َ ظُٗعا إ

مااعٚ ٌٝا ٝع١

ملعٔ ًععو اإلَعاااة ٚايبععًطٓاة  ٚملععٔ ٛثٝعل حععداثٗا تَٓٝعًا ٚقعد متخععٛاة َ ًَٛا ٗععا
ح عرّا يف ٚاععب اي ععراة اي بععهر ٚ ٟنععر اإلَععاااة ٚايبععًطٓاة ا آاتملععٖ ٚ ١ععِ اذتهععاّ
ٚايي

ععٝاة ا ُٗ ععَ ١ع ع ن ععر ععٛاا ٜا ععداٜا ٗا ٚاْاٗاٗ٥ععا نُ ععا ٖ عع ٛاذت ععاٍ يف ععااٜ

آيفٌ س23ف.
م عع ٞس ععٖٓ575 ١ع ععٚ ّ1179/قيف ععٌ  ٚععا ٠ععٛاإ ا ععا ٙق ععاد ْاا ٦عع٘ يف مل ععدٕ مل ُ ععإ ا ععٔ ملً ععٞ
ايصصت ًٞٝةٝي ًا يضعِ حضعرَٛة ملعٔ رٜعل اييفخعر ضعِ اييعخر ٚناْعت اٗعا إَعاا ٠آٍ

ااشترَ :١قعد ٠ايٓخر يف ٝ ٚاة ملٝإ ايدٖر ةع 3اع 2858دااسٚ ١حتكٝل :ستُد ٜبًِ مليفدايٓٛا ٚتاا ٠اي كا ١
ٚايبٝاح ١آ ا ٤ايٖ1425 ُٔٝع ّ2004/ساسايَ ١اةباريفف.
س22ف ملٔ ٖ  ٙاإلَاااة ٜٓظر ساذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع 427 -405اع 544 -498ف.
س23ف  ٜد ناار ايااا ٜاانٌُ ااقدّ امحد أ مليفد اهلل أ آيفٌ سةٖ920عّ1514/ف ٚاييٗري اااا ٜآيفٌ  َ ٍٚادا ااٜ
حضرَٛة ا ٛةٛد ٠اإ إ ا َا اسا ٓٓٝا ناا ايا ٛف ايب حٛة ا ض ا ًَٛاة اياااغتٚ ١ٝقد ةاَ ٤ر يفّا ملً ٢ايبٓه
ادّ٤ا َٔ ايٓ ب اي اْٚ َ٘ٓ ٞا ٛةٛد َٔ سٖٓ501 ١ع  ّ1107/إ

 ٚاَ ٠ؤيم٘ ٚح ٣ٛاساطراداة إ

حٛادث َٔ ااٜ

ايٚ ُٔٝاي ا ا سعَ.ٞ
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ااس ثِ اجت٘ إ ايٛاد - ٟايفاّ ٚعتهُٗا آٍ ايدغاا  ٚرٚ ِٜعتهُٗعا آٍ قخطعإ سآٍ
ااادف ضُٗا ن يوس24ف.
يو ًَُا َٛةص ملعٔ ملعقع ١حضعرَٛة اعااٜٛاٝه ٗع ٞحٓٝعاً ع  ٟاي عق ١ع اعهعً َعٔ
ايايف َٓٚ ١ٝم ً ١ملٓٗا حٓٝاً آ ر ٚقعد ًعت َعدٕ حضعرَٛة يعه ٛيف عاة ٖع  ٙايايف ٝع١
حا عع ٢س ععٖٓ621 ١ع عع ّ1224/كا ععٌ ْ ععا٥يفِٗ ملُ ععر ا ععٔ َٗ ععدٟس25ف ملً عع ٜ ٢ععد قيف ًٝعع ْٗ ١ععد

س26ف

 ٚحع ٗ ععا ٚملي ععا٥رٖا حٝعع اس ععاَ ٛبعع ٛد ا ععٔ ي ععاْٞس27ف يف ايب ععْٓ ١مب ععٗا ملً عع ٢ععرِٜ
َؤسبعاً إَععاا ٠يعع٘ ٚملععادة إَععاا ٠آٍ ععااس اععٔ اقيفععاٍ ملًعع ٢اييععخر ٚا ع يو اْاٗعع ٢ايٓمععٛ
ااٜٛا ٞيف حضرَٛة.
اٗع ا اي ععر

ا عٛةص يألٚاععاة ايبٝاسعع ١ٝيف ععص ٚحضععرَٛة طتًع

إ

ٕ ااٜععٛاٝه

متهٓععٛا َععٔ ٛحٝععد َ ظععِ اعععد ايعع ُٔٝحتععت ْمععٚ ِٖ ٛايكضععا ٤ملًعع ٢دٜٚع ٗععا ا ا ععدد٠
ٚاملععماف ًععو ايععدٜٚعة اايف ٝاٗععا يععِ ٖٚه ع ا سععاد حهُٗععِ ااةععاٚ ٤اس ع َ ١ععٔ ايععيفعد
 ٚععٛااث حهععاَِٗ ايبععًط ١يفاملعاً َععٔ غععاهه ا ععد

ٝعع٘ ععٛاإ اععا ٠ثععِ قععدّ ا ب ع ٛد اععٔ

ا ًو ايهاٌَ ٚنإ آ ر سع ه ااٜٛاٝه سضرَٛة.

س24ف آيفٌ محد أ مليفد اهلل سة ٖ920عّ1514 /ف :اا ٜحضرَٛة ا رٚف اااا ٜآيفٌ اع  48حتكٝل :مليفد اهلل ستُد
اذتيفي ٞايطيف  ١ااٚ
غا ١ٜااَاْ ٞيف

ٖ1415ع ّ1994 /ادْ ٕٚاار – عت ٢ٝأ اذتبه أ ايكاسِ أ ستُد سة ٖ1100ع ّ1688 /ف:

يفاا ايكطر ايُٝاْ ٞةع 1اع 326حتكٝل :س ٝد مليفد ايمااد ملااٛا داا ايهاار اي را ٞايكاٖر َ ٠ر

ٖ1388ع  – ّ1968 /ايهٓد ٟسا

أ ستُد أ محٝد سة ٖ1310عّ1892 /ف :اا ٜحضرَٛة ا بُ :٢اي د ٠ا مٝد٠

ادتاَ  ١ياٛاا ٜقديٚ ١حد ١ ٜةع 1اع 70حتكٝل :مليفد اهلل ستُد اذتيفي ٞايطيف  ١ااٚ

ٖ1411عَ ّ1991 /هايف١

اإلاااد آ ا ٤اي – ُٔٝايبكاف مليفدايرمحٔ أ مليفداهلل سة ٖ1375عّ1955 /ف :اضا ٥اياااٛة يف ْاب َٔ ااٜ
حضرَٛة ةع 1اعْ 312ب ٛ َ ١ا ٠يدٜٓا – اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع. 430
س25ف ملُر أ َٗد:ٟ

مل ر ي٘ ملً ٢رمج ١يف ا

ادا ا ااح.١

س 26ف ْٗد َٔ :قيفا ٌ٥حضرَٛة اييفد ١ٜٚناْت ك ِٝيف ا جتا ٙايغراٚ َ٘ٓ ٞحتدٜداً اايهبر َٚا ٚا ٖا َٔ ا ٓاتٍ ٚايكر٣
َٗٓٚاٚ ٖٔٓٝ :ايب

د َٔ

ا اعد حضرَٛة  َٔٚقْٗ ٠ٛد ٚاطيٗا

ٌ ْم ٛإَاااة حضرَٛة إيٗٝا

سايُداْ :ٞام ١ةصٜر ٠اي رر اع – 171اي طاس :محد أ حبٔ سٖ1334ع ّ1916/ايبم ١ٓٝاجملُٛمل ١يف اْبار ا ض
ايكا ٓه يف حضرَٛة َٚبانِٓٗ اع 79 78حتكٝل :د.ستُد ٜبًِ مليفد ايٓٛا ايطيف  ١ا ٖ1435 ٚع ّ2014/داا
حضرَٛة يًدااساة ٚايٓير ا هع ع ايبكاف :إداّ ايكٛة يف نر اًدإ حضرَٛة اع  447حتكٝل :ستُد ا ٛاهر اا ٜا
ٚآ ر ٕٚايطيف  ١ااٖ1425 ٚع ّ2005 /داا ا ٓٗاج ةد ٙا ًُه ١اي را ١ٝايب ٛد١ٜف.
س27ف َبع ٛد اععٔ يععاْ ٞاععٔ ييفٝععد ايضععين اععٔ مليفععد اهلل اععٔ حععراّ اععٔ ًَهععإ اععٔ نٓاْعع ١عع ٛايبععًطٓ ١سععٖٓ621 ١عع ّ1224/نععإ
ستُٛد ايبريَ ٠اه ايدٜاْٚ ١امح ١اايرملٛ ١ٝيف سٖٓ648 ١ع ّ1250/ساذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع 499ف.
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صالت تعز الشياسية مبدن حضرموت:
ععد ايدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝس ٖ626عع ٖ858 – ّ1229/ععّ1454/ف َععٔ اععٗر ايععد ٍٚايععب حهُععت
اعد ايٚٚ ُٔٝاٌ حهُٗا إ اذت عات يف ا عض ايمعماة ٚمل عرٖا َعٔ اي

عٛا ايصاٖٝع١

اا ااف ٚاي ً ٚ ّٛغصاٖا اْااةاً يف َٝاد ٜٔا ر ١س28ف .
َععا ملععٔ اعععة ملااععُاٗا س ععصف ععدٕ حضععرَٛة ععإ ٖٓععاى َععٔ ا كععدَاة اياااغتٝعع١
ايب ٖٝأة مجً َٔ ١ااسيفار متهٓعت َعٔ عيعا ايدٚيع ١ايرسعٛيَ ١ٝعٔ حهعاّ سعٝطر ٗا
ملًَ ٢دٕ حضرَٛة ْٛةص ِٖ ٖ  ٙااسيفار ملً ٢ايٓخ ٛاا :ٞ
 صتاد سٝاس ١ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝيف ابن ْمٖ ٛا ٚسٝطر ٗا ايهاًَ ١ملً َ ٢ظِ ةعصا٤اعد ايَٗٓٚ ُٔٝا َدٕ اعد حضرَٛة.
 اي ععراة ايبٝاس عع ٞا ععه حه ععاّ ايب ععًطٓاة ٚاإلَ ععاااة اذتض ععرَ ٚٚ ١ٝععأ ٠ايٓصامل ععاةايدا ًٝعٚ ١اذتعرٚر ايكيفًٝع ١ااعأثري عدد ا َعاااة يف حضعرَٛة
يًرسٛيٝه يًبٝطر ٚ ٠ر
-

اً

عٌ ملعاَعً َيع

ايٓمٚ ٛايبًطإ.

أدٜععا ايبععًطإ سععا اععٔ إداٜععس اذتيفععٞ ٛس29ف  -حععانِ مععاا ٚ -إْٗععا ٤حهُعع٘
ملًٗٝا اي  ٙ ٛ ٟا د  ٚا ٠اا ٘ٝسٖٓ670 ١ععٚ ّ1271/ة ًعٗا َعٔ َٓعا ل ْمع ٚ ٛيف ٝع١
ايدٚي ١ايرسٛي.١ٝ

 اسآ اد حهاّ حضرَٛة  َِٗٓٚآٍ اااد اايبع ه ايرسٛيٝه اد آٍ ياْ.ًٞهعِ اعرت ااسعيفار ايعب ٖٝعأة كععدّ محععة ايرسعٛيٝه ملًع ٢حضعرَٛة ٚنعإ َععٔ
ُٖٗععا اذتًُعع ١اا ٚسععٓ ٖ636 ١ععْ ّ1238/ا ٝعع ١ياٛةعع٘ ٗععد اععٔ مليفععد اهلل اععٔ اااععد
سٖٓ635 ١ع ّ1237/إ

س30ف

ص َبآ داً َٚبآ رًا اايبًطإ ا ًو ا ٓ عٛا ملُعر اعٔ ملًعٞ

س 28ف اانٛة إمسامل ٌٝأ ملً ٞسايكااٞفسة ٖ1429عّ2008/ف :ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝيف اي ُٔٝاع  10إاداااة ةاَ  ١ملدٕ ائُٝ
.ّ2003
س 29ف ايبًطإ ا ٛستُد سا أ إداٜس أ محد أ ستُد اذتيف :ٞ ٛسًطإ ماا ا ًو اييِٗ ا اد ٚ ٜٔايُ ١اي اي١ٝ
ٚايٓمس اي

اَ ١ٝقاٌ ملٓدَا ٖامج٘ ةٝش ا ظمر سٖٓ678 ١ع ّ1279/سادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع – 469ااشترَ :١ااٜ

ثغر ملدٕ اع 115املآ ٢ا٘ :ملً ٞحبٔ مليفد اذتُٝد ايطيف  ١اي اْٖ1408 ١ٝع  ّ1987/داا ادت ٌٝاريٚة ييفٓإف.
س 30ف ٗد أ مليفد اهلل أ اااد :حد آا ٤سًطإ ر ِٜاي ادٍ سمليفداهلل أ ااادف حتٌُ آا ٤ايدٚي ١سٖٓ603 ١ع ّ1206/ااااا٠
َٔ ا٘ٝ

ااة َ آٍ ياْ ٞسمداد حهِ ا ٘ٝيف ر ِٜىلا ة ً٘ ٜبا ه اا ًو ا ٓ ٛا ايرسٛي ٞساذتاَد :ااٜ

حضرَٛة ةع 2اع415ف.
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اععٔ اسعع ٍٛسةٖ647ععّ1249/ف ْا ٝعع ١يعاععطراااة ايععب مل ععمت امٜععِ ا ععد ععٛي ٞحهُٗععا
ملكا ٖ َ ّٛري اييخر اأ إقيفاٍ ملًٗٝا ٚاْاصاة حهِ رَ ِٜعٔ آٍ يعاْ ٞأَعد ٙا ًعو
ا ٓ ٛا ايرسٛي ٞجبٝش اكٝاد ٠ملع ٤ايدٜٔس31ف.
يكععد اجتعع٘ ٗععد اععٔ مليفععد اهلل إ

ععص ٚا ًَهٗععا ايرسععٛيَ ٞبععآ داً اعع٘ اغععِ اييف ععد

ا هععاْ ٞاُٗٓٝععا ٚنععإ ااحععر ٣اعع٘ ٕ ٜبععآ د اايكرٜععا َٓعع٘ ٖٚععِ اذتيف ٝ ٛع ٕٛع ع حهععاّ
م ععاا ع ع ع إ ٕ م عع َ ١ععا ح ععاٍ د ٕٚي ععو  ٖٚعع ٛا ععد ٠اي ععراملاة ايبٝاس ععٚ ١ٝا ٖيف ٝعع ١يف
حضعرَٛة كعد اسا

ع ٢ملًعٗ ٢عد اعٔ مليفعد اهلل ع ا سعآ اد اعآٍ سع د

س32ف

حهعاّ اععيفاّ

اي ً ِٖ ٜٔما ٤آٍ ايدغاا ا ٓاُه يًُ ٖا اإلاااع ٞآُٝعا آٍ اااعد ٜٓاُع ٕٛيًُع ٖا
ايبين ٝ

ا ايًكا ٤اه ا آاقضه ٚي ٛملًع ٢حبعار ا

قد مٛم ثر ايٓصاملاة ا ٖيف ١ٝيف حضرَٛة ملً ٢ا
ٜضععاف إ

عًخ ١ايبٝاسعٚ ١ٝاٗع ا ٜهعٕٛ

احل ايبٝاس.١ٝ

يععو يععاا٘ ااٖععٛاٚ ٤ايظععرٚف ايبععا٥د ٠يف إَععاا ٠آٍ اااععد امٜععِ ٚايدٚيعع١

ايرسععٛي َ ١ٝععٔ ح ٝع ادتاْ ععا اي كععد ٟايب ععين ٚاغيف عع ٗ ١ععد اععٔ مليف ععد اهلل إ  ٜععٓ ِ اعع يف٘
ااساكراا ٜييف٘ اسعاكراا دٚيع ١آٍ اسع ٍٛاملاكعادا َٓع٘ ْع٘ ااخايمع٘ َع آٍ اسع ٍٛسعري كٞ
ادٚياع٘ بعا ٣ٛاقع ٞايدٚيع ١ايرسعٛي ١ٝايعب ٚيعت يً ًعِ َٚؤسبعا ٘ اٖاُاَّعا نععيفريّا

س33ف

ااععٚ ٕ ١ايععد ٙمليفععد اهلل اععٔ اااععد سةٖ616ععّ1219/ف َععٔ اةععا ة اي ًععِس34ف قيفععٌ ٕ ٜهععٕٛ
َٔ اةا ة ايبٝاس. ١

س 31ف آيفٌ :ايااا ٜاع  – 89ايبكاف :اضا ٥اياااٛة ةع 1اع – 302اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اعٚ 503ملع ٤ايد ٜٔقا٥د
ادتٝش ايرسٛيٞ

مل ر ي٘ ملً ٢رمج.١

س 32ف آٍ س د :قيفا ٌ٥حضرَٛ ١ٝيت حهِ ايفاّ ا د آٍ ايدغاا  ٚيو ا د ٛة٘ َيف ٛث ااٜٛاٝه ستُد أ َٗد ٟا

حٛا

رج ملً ٘ٝمج ٌٝأ ااٌ ايب د ٟسٖٓ619 ١ع  ّ1222/ساذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع611ف.
س 33ف قدَت اي دٜد َٔ اسا ٌ٥ا اةباري  ٚرٚحاة ايدناٛاا ٠ملٔ اذتٝا ٠اي ًُ ١ٝيف ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝيف َٓا ل ْم ٛايدٚي١
يف ةاَ اة ملرا ٙ ٖ ِٖ َٔٚ ١ٝايرسا :ٌ٥اذتٝا ٠ايبٝاسَٚ ١ٝظاٖر اذتضاا ٠يف ملٗد دٚي ١اين اس ٍٛااي ُٔٝحملُد مليفد
ايمااد ملًٝإ سدناٛاا ٠ةاَ  ١ايكاٖرّ1973 ٠ف ٚا دااس  ٚثرٖا ملً ٢اذتٝا ٠اي ًُ ١ٝيف اي ُٔٝيف مل ر ايدٚي ١ايرسٛي١ٝ
ي يفد اي صٜص اااد ايبٓٝد ٟسَاةباري ةاَ  ١ستُد أ س ٛد ّ1990ف ٚاذتٝا ٠اي ًُ ١ٝيف َد ١ٜٓص  ٚملُايا يف مل ر
ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝسَاةباري ةاَ  ّ ١ايكرّ1994 ٣ف ٚاذتٝا ٠اي ًُ ١ٝيف َد ١ٜٓتاٝد يف ملٗد ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝسَاةباري
ةاَ  ّ ١ايكرّ1995 ٣ف .
س 34ف مليفد اهلل أ اااد ايبًطإ اي ادٍ سًطإ ٚاد ٟحضرَٛة  ٜد مل ر َٔ ٙضٌ اي

ٛا ايب اٗد ٗا حضرَٛة ي دي٘

 ٚكٛاٚ ٙن رَ ٠ا ا٘ َٔ ٌٖ اي ًِ ٚاياكٚ ٣ٛاي عد قاٌ سٖٓ616 ١ع  ّ1219 /سااشترَ :١قعد ٠ايٓخر ةع 3اع - 2661
اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع  2اع411ف.
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نُع ععا ٜيفع ععدَ ٚع ععٔ َ ع ععًخا٘ ا سع ععا اْ ١اع ععرقًا ا ع عاذتيفٝ ٛه يف مع ععاا
َي ععاااِٗ اي كد ٜعع ٗ ١ععِ ٖ ععٌ ْصمل عع ١إااا عع١ٝ

س35ف

ع ععاعف

نُ ععا إ ارت ععٛف َ ععٔ اب ععن ٚس ععٝطر٠

اذتيفٝ ٛه ملً ٢ر ِٜيكراٗا نإ ٜضّا حد ااسيفار.
 َٚععٔ محع ٗ ععِ نع ع يو اذتًُ عع ١اي اْ ٝعع ١س ععٓ ٖ637 ١ع ع  :ّ1239/ك ععد اس ععٌ ا ً ععو
ا ٓ ٛا ايرسٛي ٞةٝيه ا حضرَٛة اآَ ٍٚع٘ ااجتعا ٙايع اكٝعاد ٠ا ُعدٚد س36ف  َٚع٘
عص َبعآ دّا اايرسعٛيٝه ٚنعإ ٖع ا

ا أ مشعا ع ٚإمسع٘ ٜٓطعل سضعرَٝا٘ ع ةعا ٤إ

ادت ععٝش يف ااس ععاس داملُّععا يً ععٝش اا ٍٚحٝعع ْ ععص ٖصي عع ١ا ععآٍ ي ععاْ ٞاي ععب عع ملٔ
ذتانِ ر ِٜس ٗعد اعٔ مليفعد اهللف ٗصَعت ٚسعًُت عر ِٜيًرسعٛيٝه َيفااعر ٠ايع ٛ ٜٔيعٛا
َرٖا ريسٌ ا ًو ا ٓ ٛا ٚايّٝا ملًٗٝا ٜدمل ٞإأ مليفٝد س37ف.
ثِ ٚااٌ ا ُدٚد محًاع٘ غراعا

ٝعٗ ١عد ٚااعٔ مشعا ٚحتدٜع ّدا إ اعيفاّ ياضعِ ا

ايدٚي ١ايرسٛيٜٚ ١ٝؤنٌ حهُٗا أ اي ٥اس38ف ْا٥يفا ملٔ ايرسٛيٝه .
ٚٚااٌ ادتٝش ايرسٛي ٞتحم٘ يضعِ سعا ٌ حضعرَٛة ٖٓٚعا ظتعد ااعٔ مشعا راع١
ملًع ٢ايكعاد ٠ع َيف عٛث ٞا ًعو ايرسعٛي ٞسملعع ٤ايعدٚ ٜٔا ُعدٚدف ع ُٛ ٚحع٘ ٕ

يع ْكضا

 ٜععه ْا٥يف عاً َ ٚععرياً ملًعع ٢ععرٚ ِٜاععيفاّ إ ٕ ايدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝحتعع ٍٛد ٕٚحتكٝععل غاٜاعع٘
ملًٗٝععا بععاملد ٙيف يععو قيفًٝععْٗ ١ععد َٚععا ٕ مس ع ا ًععو

بععاا حملااااٗععا  ٚا ْكضععا

ا ٓ ععٛا ا ع يو حاعع ٢اسععٌ إيعع ِٗٝصتععد٠

ععادا ٛقٝا عاً يععا  ٚملععٔ قٛاَٗععا

حتععدد ا

ٚا ع ععا يف ْمع ععس اي ع ععاّ ٖ ع ع  ٙايٓ ع ععدَ ٠هْٛع ععَ ١ع ععٔ ةع ععٝش اكٝع ععاد ٠ااَع ععري ااع ععٔ تنع ععرٟ
سان ععٛاٞف

س39ف

ي ععًت يف ايكض ععا ٤ملً عع ٢حرن عع ١اا ععٔ مش ععا ٚاغ ععِ صت ععاد ْٗ ععد يف ٖصي عع١

َٚكاععٌ َريٖععا يف َٓطكعع ١ايهبععر

س40ف

إ ٕ ستاٚيعع ١ااععٔ مشععا

بععاملدْٗ ٠ععد يعع٘ اععا٤ة

اايمي ععٌ يف اْا ععصاة ا ععيفاّ  ٚععر َ ِٜععٔ ْٛااُٗ ععا ايرس ععٛيٝه  ً ٚععت ا ععدٜٓاإ حت ععت حه ععِ
س 35ف ٜرة ادا َ ١ٜر  ١حضرَٛة اا ٖا اإلااا َٓ ٞقٝاّ ثٛا ٠ايا اذتل سٖٓ130 ١ع ّ747/حا ٢اْاٗٛا سٝاسٝا ااغري
إَاَِٗ اآ ر سين يف ايفاّ سٖٓ591 ١ع ّ1194/سآيفٌ :ايااا ٜاع 56ع ايهٓد :ٟاي د ٠ا مٝد ٠ةع 1اع73ف.
س 36ف ا ُدٚد:

ةد ي٘ رمج ١يف ا

ادا ا ااح.١

س37ف اأ مليفٝد:

مل ر ملً ٢رمج ١ي٘.

س 38ف اأ اي ٥ا:

ةد ي٘ رمج ١يف ا

ادا ا ااحٚ ١ي ً٘ َٔ آا ٤ايفاّ نُا ٜرةا ٚا ا م ١اً ١اه ا سِ ٚاسِ اا ٜا

ا ٛةٛد ٜٔاي.ّٛٝ
س39ف اأ تنر ٚ ٟاأ انٛا:ٞ

ْ ر ملً ٢رمج ١ي٘ يف ا

ادا ا ااح ١سٛا٤

خٝب امس٘ اه ايًمظاه.

س40ف آيفٌ :ايااا ٜاع -90 89ايبكاف اضا ٥اياااٛة ةع 1اع 302اع - 354اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع  2اع503
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ايرسٛيٝه ا مس ٞحا ٢د  ٍٛاذتيف ٞ ٛسٖٓ673 ١ع .ّ1274/
َ ع ععا ادت ع ععٝش اي ع ععاْ ٞك ع ععد إجت ع عع٘ س ع ععرًا اك ٝع ععاد ٠اا ع ععٔ ً ٝع ععٌس41ف إ ايي ع ععخر س ع ععٓ١
ٖ637ععٚ ّ1239/اسععاطاة ستااععر ٗا ٚإ ضععاة َريٖععا مليفععد ايععرمحٔ اععٔ إقيفععاٍس42ف ٚإقععرااٙ
اايايف  ١ٝايرسٛي ١ٝثِ ْم ٘ٝإ
اااععيفخٞ

س43ف

ص  ٚه َرياً ملًٗٝا ٜدمل ٢ا ل ٜبعاملدْ ٙكٝعا ٜعدمل٢

َععا ييف ععت اي عقعع ٕ ١سععا٤ة اُٗٓٝععا يٝععاُهٔ ايٓكٝععا اااععيفخَ ٞععٔ قاععٌ

ااَععري ا ععل ٚا سععاٝع ٤ملًعع ٢اييععخر ااَععر اي ع  ٟد ع اا ًععو ا ٓ ععٛا إاسععاٍ َريٖععا
ايبععاال مليفععد ايععرمحٔ اععٔ إقيفععاٍ احمل ععٛت يدٜعع٘ إ اييععخر َٚععا ٕ اًععا ارت ع ايٓكٝععا
ااايفخ ٞحا ٢رج اااً جبًد ٙيٝا ٛحهُٗعا مليفعد ايعرمحٔ يعٛا ٠ايدٚيع ١ايرسعٛي١ٝ
إ  ٚا ٘ سٖٓ664 ١ع ّ1265/س44ف.
ٛ ٚايععت مح عععة ايرس ععٛيٝه ملً عع َ ٢ععدٕ حض ععرَٛة ح ُٓٝععا اس ععًٗا ا ً ععو ا ظم ععر
ٜٛسععب ايرسععٛي ٞسةٖ694ع ع ّ1294/ف س45ف اذتًُعع ١اي اي عع ١سععٖٓ678 ١ع ع ٚ ّ1279/قععد ٚيععت
ا

ادا ي  ٙاذتًُُٖٝ ١ع ١ااع ١عاْمردة اع نر قعٛاّ ةٓعدٖا ْٗ ٚعِ َعٔ سعيف  ١آ ف

َععٔ ا يععاٚ ٠مخبععُا ١٥ععااس ٚثعععث ععرم :اثٓاععإ ارٜععٚٚ ١احععد ٠سرٜعع ١ايمرقعع ١اي ٜعع١
اجتٗت إحداٖا اكٝاد ٠اأ ادتٓٝدس46ف إ

سا ٌ حضرَٛة –ايٛاد –ٟيًٛاع ٍٛإ

معاا

اعرًا حٝع اسععاٛيت ملًعع ٢ملععدد َععٔ َٓعا ل حضععرَٛة َٗٓٚععا اععيفاّ ايع ْ ٟععار ايرسععٛيٝه
ملًٗٝععا ستُععد اععٔ ْععاةٞس47ف ٚإملععاد ٠يف ٝاٗععا يًدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝيف حععه اجتٗععت ايبععمٔ
س41ف اأ ً:ٌٝ

اةد ي٘ رمج ١يف ا

ادا ا ااح.١

س 42ف مليفدايرمحٔ أ اااد َٔ اَرا ٤اَاا ٠آٍ ااس أ اقيفاٍ ااييخر ٛ

ا َاا ٠ا د ايكضا ٤ملً ٢اأ َٗد ٟسٖٓ621 ١ع

 ّ1224/ا املا َكداَا ملٌُ ملً ٢ابن اَاا ٘ ضت ٛدا ٌ حضرَٛة ٗامجَ ١دْٗا نمٚ ِٜايفاّ ٛيف سٖٓ664 ١ع
 ّ1265/ساذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع 542ف.
س43ف اا ل ٚااايفخ:ٞ

ٛةد يُا رمج ١يف َ ادا ايدااس.١

س44ف ادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع – 465ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤي ١ٜٛةع 10اع – 6444آيفٌ :ايااا ٜاع  91اع  – 99اذتاَد :ااٜ
حضرَٛة ةع2اع.542
س 45ف ا ًو ا ظمر ٜٛسب أ ا ًو ا ٓ ٛا :ثاًَْٛ ٞى ايدٚي ١ايرسٛيٚ ١ٝي ٞايْٝ ُٔٝمًا  ٚاا ه سٓ ١نإ ملا ا كٗٝا تاٖدا
ااسا ا املا َكداَا نريا ةٛادا َاٖرا يف ن ري َٔ اي ًٓ َٚ ّٛب ٗٝا دإ ي٘ اي ُٔٝمجٛ ٘ ٝيف سٖٓ694 ١ع /
 ّ1294سادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع -550ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤي ١ٜٛةع 1اع88ف.
س46ف اأ ادتٓٝد:

ةد ي٘ رمج ١يف ا

س 47ف ستُد أ ْاة:ٞ

ادا ا ااح.١

ةد ي٘ رمج ١يف َ ادا ايدااس ١سٛا ٤اذتٛاا اي  ٟداا ملٓد َا اة إ

ص ك ٌٝي٘ :نٝب ملاًَت

اخار حضرَٛة؟ قاٍ :ا حًًت اييفاّ تامحين اةٌ ٜكاٍ يُ٘ ياْ ٞملظُِٗ اةعً

ُ ملبهراً ملظُٝاً يكاايٞ

ٚمج ت ٜضاً ملبهراً يكااي٘  ٚاٚيا٘ يف اذترر حا ٢اْمل َا نإ ملٓد َٔ ُٙااَت ْٚا ل ٜ ٚيفلَ ملٓد ُٙاٚ ُ٤ٞنٓت
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اييفخر ١ٜاذتراٝع ١اكٝعاد ٠سعرٜدااس48فإ آعدا اٜبعٛة

س49ف

ياًاكع ٞااذتًُع ١اي ٜع ٚ ١ا ع٘

ضت ٛماا حا ٢اًغعت ستًع ١ملرقعد سملٛقعدف ي ٝعرج إيع ِٗٝايبعًطإ سعا اذتيفع ٞ ٛيف
ملبهرًٝ ٙاك ٞايطر إ ٜٗٓٚصّ اذتيفٜٚ ٞ ٛكاعٌ َعٔ ةٓعد ٙس400ف ٜٚأسعر س800ف  ٚيعو
يف اةا ٖ678عٜٚ ّ1279/د ٌ ادتٝش ايرسٛي ٞمعاا ٜٚبعاٛي ٞملًٗٝعاس50ف َٓٗٝعاً اع يو
ايٓم عع ٛاذتيفع عع ٞ ٛي ععٝس يف مع ععاا خبع ععا ا ععٌ ٚيف حضع ععرَٛة ٚيٝخ ععٌ ستًع عع٘ ايٓمع ععٛ
ٚايبٝطر ٠ايرسٛي.١ٝ
ة ععا ٤إاس ععاٍ ٖع ع  ٙاذتًُ عع ١ياأد ٜععا يب ععًطإ م ععاا س ععا ا ععٔ إدا ٜععس اذتيف ععٞ ٛ
ساُايا٘ َرا ٤حضرَٛة اياعاا ه يًدٚيع ١ايرسعٛي ٚ ١ٝيع  ِٗ ٝملًعً ٢ع يف ٝعاِٗ
َٔ َ اٍ اأ

ٓ١ف ايع  ٟعٛ

مليفد ايرمحٔ أ إ قيفاٍ ساااعد اعٔ اع

َعر اييعخر ا عد

 ٚا ٠ملُ٘ مليفد ايرمحٔ سٖٓ664 ١ع  ّ1265/ايع  ٟملًعٔ –  ٟاااعد -ا ْم عاٍ ٚاياُعرد
ملًعع ٢ايرسععٛيٝه  ٚععرى يف ٝععاِٗ ًَٝٚعع٘ يًبععًطإ اذتيفعع ٞ ٛحععانِ مععاا ح ٝع متهععٔ
اا ري َعٔ ا سعاٝع ٤ملًع ٢ا عض َٓعا ل حضعرَٛة نمٜعِ ٚاعيفاّ سعٖٓ673 ١ععّ1274/
ٚي ععٌ اجملامل عع ١ايي ععدٜدٚ ٠ايكخ ععن ايعع  ٟمل ععِ َ ععدٕ ٚاد ٟحض ععرَٛة ن ععإ َ ععٔ ااس ععيفار
ا باملد ٠ملً ٢ايبٝطر٠س51ف.
ن يو نإ َٔ سيفار ٖ  ٙاذتًُ ١اياأدٜيف ١ٝقٝاّ ايبًطإ سا اعٔ إداٜعس
اذتيف عع ٞ ٛاا س ععاٝع ٤ملً عع ٢ايد ٜعع ١ا رس ععً ١سععرّا َ ععٔ ا ً ععو ا ظم ععر ٜٛس ععب ايرس ععٛيٞ
يًًُو ايمااسٞ

س52ف

ٚحتد ٜ٘ملً ٢ايرغِ َٔ ا راسعة ايب متعت اعه ايطعر ه سعمداد

اساُد َٔ َْ ٛا ايبًطإ ًُا

ظت د ا٦ٝاً ٜٓمك٘ ملًٚ ٘ َ َٔ ٢اًين آمب٘ ًُا ْا ا ري ٙملً ٢اار دااٚ ٟد ٌ

اذتاةا ٜباأ ٕ يُ٘ كًت يًُُ٘ ٌ ٜ :ا د ٌ ملً َّٞقاٍ ي ٞملًِ ا ادة ارترٚج إيٝو اٗدة مجامل ٌٖ ١اٝب إْ ٞملٌ
َ ١اأ اسَ ٚ ٍٛاو ٜا ستُد قٌ كًت يُ٘ ُٖٚا ملًٝو ثِ نرَاُ٘  ٚحبٓت إيٚ ٘ٝة ًت يُ٘ َٛا اً اهمٚ ٘ٝملاد إ
ًٖ٘ ملً ٢حبٔ حاٍ

ر ٣ملً ٢يو ايُٓن اا  ١قٛاّ حاااِٗ حاٜ ٢ؤدٚا ْمبِٗ إيٚ َّٞا د يو

ٜر ا س٘ إيَّٞ

حد َٔ ٌٖ حضرَٛة سارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤي ١ٜٛةع 1اع  187ع188ف.
س48ف سرٜداا:

مل ر ي٘ ملً ٢رمج ١يف ا

ادا ا ااح.١

س 49ف آدا اٜبٛةَٓٝ :ا ٤يف رٜل ايباحٌ َا اه ملُإ ٚملدٕ ٜٚك يف ستا ظ ١اعي ١س مااف ابًطٓ ١ملُإ ساذتُ:ٟٛ
َ

ِ اييفًدإ ةع4اع454ف.

س50ف ادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع – 469ايُٝاْ :ٞاٗ  ١ايصَٔ اع 168ع ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 1اع 207اع  ٚ 216اي ب د
ا بيفٛى اع  252اع – 256ااشترَ :١قعد ٠ايٓخر ةع 3اع -3018اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع.597
س51ف آيفٌ :ايااا ٜاع 100ع ااشترَ :١ثغر ملدٕ اع.115
س52ف

م ا َ ادا ايدااس ١ملٔ اسِ ا ًو ايمااسْ ٚ ٞباط ايا رف ملً.٘ٝ
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َا

 ٙاذتيف ٞ ٛملٓٚ ٠ٛقد تاد ااَر س٤ٛاً ستاٚي ١اذتيف ٞ ٛغص ٚملدٕس53ف.
ٚقد اااة ا

س55ف

صالت تعز السياسية والعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسولي

اداس54ف إ

ٕ ايبًطإ ا ظمر ٜٛسب َٓا ماا آ٘ ايٛاثل إاراِٖٝ

يف سٖٓ692 ١ع ّ1292/حا ٚ ٢ا ٘ سٖٓ711١ع ٌ ٚ ّ1311/آاؤٜ ٙاٛااث ٕٛاذتهِ

ٗٝا د ٕٚد ٌ َٔ ايبًط ١ا رنص ١ٜيف ص َا اييخر َٚدٕ حضرَٛة ايدا ٌ كد
قط ٗا آ٘ ا ؤٜد داٚد سة ٖ721عّ1321/ف س56ف سٖٓ694 ١عّ1294/س57ف.
ٚملٔ حهِ اييخر ْار ايرسٛي ٕٛٝملدد َٔ ايٚ ٠ ٛايٓٛار عتهُ ٕٛاأَرِٖ ٚاد َا
 ٜرف ا ٗد حهِ اي ٠ ٛيف حضرَٛة ٚاي ٜ ٟهآم٘ ايغُٛ

ملدا نر مساِٗ٥

ٚا بِ يو اي ٗد ا دّ ا ساكراا ٚايآا س اه ٖؤ  ٤اي َ َٔ ٠ ٛاٍ :اأ ٝض
سق ٝرف اي ً ٟب سرٜداا ٚاااّ ايد ٜٔداٚد أ َٛس ٢أ حٓاةر ٚايرا ٢اي  ٟقُاٌِ
َٔ قيفٌ ًٖٗا ٚااَري ايمنْ ٞا٥ا ا ًو ايٓاار محد أ ااارف إمسامل ٌٝسة
ٖ827عّ1424/ف

س58ف

ٚاأ اييب ٚنا ٛاس59ف .

َ ًععت حضععرَٛة ٛق ٗععا ادتغععرايف اييف ٝععد ملععٔ ايدٚيعع ١ايرسععٛيٚ ١ٝملااععُاٗا ععص
ًَ ععأ آَّٓعا ٚملصيعع ١اععا  ١ٝاختع ٖا ا ععض سععع ه ايدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝملٓععد ا ععاع ِٗ َع
ا ضع ععِٗ ي ٝع ععد ملد ع عع٘ حملاااع ععَٓ ١ا بع عع٘ اا ع ععر َ ًُع ععا اخت ع ع ٖا ا ًع ععو ا ؤٜع ععد داٚد سة

س53ف ارتصاة :ٞاي ب د ا بيفٛى اع  – 252ااشترَ :١قعد ٠ايٓخر ةع 3اع.3019
س54ف ايُٝاْ :ٞاٗ  ١ايصَٔ اع 168ع ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 1اع.226
س 55ف ايٛاثل إاراٖ :ِٝاأ ايبًطإ ا ظمر ٜٛسب نإ رٜداً يف ستاسٓ٘ نريا ي٘ َ ر  ١يف اادر َٚياان ١يف ٓ ٕٛاي ًِ
ٚنإ ٜك ٍٛايي ر ٚعتبر ملً ِ٘ٝادتٛا٥ص ايبٓٛ ١ٝيف يف ماا سٖٓ711 ١ع ّ1311/سارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع
1اع326ف.
س56ف ا ًو ا ؤٜد داٚد أ ا ظمر ٜٛسب :ااا ًَٛى ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝنإ ًَها ملاقع ْيفٝع ملاي ٞايُٚ ١ارٜب ايٓمس ستيفا
يً ري َكداَا ااسا ا املا ادٜد ايك ٠ٛحبٔ ايبٝاس ١ظتٌ اي ًُاٚ ٤عتا اي اذته ٚناْت ٜاَ٘ حبٔ ااٜاّ ي٘
َآثر دٛ ١ٜٝٓيف سٖٓ721 ١ع ّ1321/سارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 1اع – 299ااشترَ٘ :ثغر ملدٕ اع 104ف.
س57ف اذتُص :ٟملُاد ايد ٜٔاداٜس أ ملً ٞسةٖ714عّ1314/ف نٓص ا

يفاا يف َ ر  ١ايبري ٚاا يفاا سادتص ٤ارتاص ااااٜ

اي ُٔٝف حتكٝل :مليفد احملبٔ َدملج ا دملج اعَ 120ؤسب ١اييراة اي را ٞايهٜٛت .ّ1992
س 58ف ايٓاار محد أ ااارف إمسامل ٌٝأ اي يفاس ملً ٞأ داٚد أ ٜٛسب أ ملُر أ ملً ٞأ اس :ٍٛثأَ ًَٛى ايدٚي١
ايرسٛي ١ٝنإ َٛا ٛا اايهرّ ادتِ ٚاذتًِ ايااّ ٜر

إيَ ٘ٝا

حتاًُ٘ ا ًٛى ع ٜبامص ٙغضيف٘ ي٘ آثاا َ ُاا١ٜ

ٛيف سٖٓ827 ١ع ّ1424/ساأ ايدٜيف  :قر ٠اي  ٕٛٝاع392ف.
س59ف آيفٌ :ايااا ٜاع  140اع  – 173اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع2اع 561اعٖٚ 563ؤ  ٤ايٓٛار

ةد يِ راةِ ٚااخ١

يف َ اداْا.
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ٖ721عّ1321/ف اي  ٟةا ٤إيٗٝا ا عخيف ١ملُاع٘ ايعداا اييُبعٞس60ف  ٚقعاّ ٗٝعا ثعثع ١اعٗر
ٝع٘ ا ًعو اااعرف ملُعر سة ٖ696ععّ1296/ف

اساطاة عيا ٕ ظتٓد ادتٓٛد حملااا١

س61ف

سٖٓ695 ١ع ٚ ّ1295/يعو يف َٛق ع٘ ايعدملٝسس62ف ايعب اْا عر ٗٝعا ا ًعو اااعرف ملُعر
ٚاساكر يف حهِ ايدٚي ١حا ٚ ٢ا ٘ يً ٝم٘

ا ٙا ؤٜد داٚدس63ف.

ٚن ا رج ا ظمر عت٢ٝس64ف اعٔ اجملاٖعد ملًع ٞملًع٢

ٝع٘ ا ًعو اا ضعٌ اي يفعاس سة

ٖ778ع ّ1396/فس65ف ٚق د اييخر سعٖٓ768 ١عع ّ1367/إ ٕ ْا٥عا ايرسعٛيٝه ٗٝعا ساعااّ
ايد ٜٔاأ حٓاةرف اساطاة ٕ ٜدحر ٙيٛ ٝد ا٥يفّا ٔ َ ٘س66ف.
ًععت َععدٕ حضععرَٛة حتععت ايايف ٝعع ١ا مسٝعع ١ايرسععٛي ١ٝحاععٚ ٢ا٥ععٌ ايكععرٕ ايااس ع
اي ععر /ٟارتععاَس مليععر ا ععٝعد ٟحُٓٝععا ملًععٔ قٝععاّ ايبععًطٓ ١ايه ريٜعع ١يف ععرٚ ِٜاععيفاّ
سٖٓ814 ١عٚ .ّ1411/اساٝع ٤ا ٞدةاْ١س67ف ملً ٢اييخر سٖٓ836 ١ع.ّ1432/

س 60ف ايداا اييُب :ٞاآ ١ا ًو ا ٓ ٛا ملُر أ ملً ٞأ اسٚ ٍٛاكٝك ١ا ًو ا ظمر ٜٛسب ناْت َٔ ٝاا ْبا ٤اين اسٍٛ
ملاقً ١حاتَ ١ملمٝم ١ييفٝيف ١ستيف ١يً ري يا اي دٜد َٔ ا آثر اي ًُٝ ٛ ١ٝت اا ص سٖٓ695 ١ع ّ1295/سادتٓد :ٟايبًٛى
ةع 1اع 41ع ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 10اع246 245ف.
س61ف ا ًو ااارف ملُر أ ا ظمر ٜٛسب :ثاي ًَٛى ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝنإ ًَها ملاد ملاقع ٚاملا َٗااا ااع دٜيفا
ييفٝيفا اااملا يف اي ًٓ َٚ ّٛب ٝا ستيفٛاا ملٓد ايٓاس اؤ ا اايرملٚ ١ٝي٘ َآثر دٛ ١ٜٝٓيف سٖٓ696 ١ع ّ1296/سارتصاة:ٞ
اي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع10اع – 284ااشترَ٘ :قعد ٠ايٓخر ةع 3اع 3109ف.
س62ف ايدملٝس :قر ١ٜيف ذتج جبٛاا اًد ٠تاٜد ٠ساي يفدي ٞمحد ضٌ أ ملً ٞأ ستبٖٔ :د ١ٜايصَٔ يف

يفاا ذتج ٚملدٕ اع 8

ا طيف  ١ايبًم ١ٝايكاٖر َ ٠ر ٖ1351ع ّ1933 /ف .
س63ف ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 1اع 275اع – 284اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع2اع.668
س64ف ا ظمر عت :٢ٝحد آا ٤اجملاٖد ملًٚ ٞ

مل ر ي٘ ملً ٢رمج ١اا ٚ ١ٝا .١ٝ

س65ف ا ًو اا ضٌ اي يفاس أ اجملاٖد ملً :ٞسادس ًَٛى ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝنإ ًَها ملاي ٞايُ ١ا املا ادٜد اييفأس
حاتَا ملاتَا ٜكظا كٗٝا ْيفٗٝا ملاا ا اايمك٘ ٚايٓخٚ ٛااْبار ٚاياٛااَ ٜياانا يف غري يو ي٘ َ ٓماة َٚآثر
ملًُٚ ١ٝدٛ ١ٜٝٓيف سٖٓ778 ١ع ّ1376/سارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع2اع – 158ااشترَ٘ :قعد ٠ايٓخر ةع3اع3479ف.
س66ف ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 2اع – 135اذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع.514
س67ف ا ٛدةاْ :١ستُد أ س د أ َيفااى أ ااس ايهٓد ٟنإ َكر ٙحريٜج َٔ اعد ا ٗرٚ ٠اساٛ

ملً ٢اييخر سٓ١

ٖ836عٖٚ ّ1432/اةِ ملدٕ ايااا  ١يًدٚي ١ايطاٖرٛ ١ٜق سريّا حه يك ٞايكيفض ملً ٘ٝةٓٛد ايبًطإ ملاَر أ اٖر
سٖٓ862 ١ع ّ1457/ثِ اساٝعؤِٖ ملً ٢اييخر ساذتاَد :اا ٜحضرَٛة ةع 2اع – 566ااٚتٜر س ٝد ملٛ
ٖ1398عّ1977/ف :امخاة َٔ ايااا ٜاذتضرَ ٞاع َ 115هايف ١اي كا  ١ملدٕ اي ُٔٝاد ٕٚاا ٜف.
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صالت تعز العلمية مبدن حضرموت:
اغِ ٕ ايدٚي ١ايرسٛي َٔ ١ٝاه ٚا٥عٌ ايعد ٍٚا بعاكً ١يف ةٓعٛر اعيف٘ ادتصٜعر ٠اي راٝع١
اٖاُاَاً اعاي ًِ  ٚعاع٘ َٚؤسبعا ٘ حٝع

عد عص اي ااعَُٓ ١عااًا يًُ ر ع ١اعاة اعد٣

دٚاٖا اا ٓا ل ايااا  ١يا إ ٕ اييفاح يف اا ٜحضرَٛة اإلسععَ ٞسايٛسعٝنف ٜكعب
يف حععريَ ٠ععٔ َععر ٙإ ا طععرم إ

يععو ا ا يفععاط اي ًُعع ٞاععه ععص َٚععدٕ حضععرَٛة ًعِ

ٜهععٔ ٖٓععاى اٖاُععاّ َععٔ قيفععٌ ايدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝياععد ٜٔٚااغتٗععا سضععرَٛة ٚايععب ععد
َععدْٗا س ععرٚ ِٜاععيفاّ ٚاييععخرف َععٔ َرانععص اي ًععِ عععٍ ٖ ع  ٙا ععد ٠ايصَٓٝعع ٚ ١ظتععد
اييفاح

مبريّا يف ملدّ ملٓاٜعَ ١عؤا  ٞعص ٚحضعرَٛة ا عقاُٗعا إاعإ اي

َ ٌ َا ٖ ٞملٓاٜاٗا ٓا ل

ر ٣ن ٓ اٚ ٤تاٝعد ٚملعدٕ ٚغريٖعا إ

ًَٛعاة ملعٔ ًعو اي عً ١اي ًُٝع ١إ

عر ايرسعٛيٞ
م عا ا

ُٝععا ْعدا ٖٚع ا ة عٌ اييفاحع ٜاايفع

ًععو اي ععً ١اايكٝععاس ٚا سععآااج ٚي ععٌ يف ٖ ع ا سععيفٝعً إ س ع

عادا
ععا٥

غععٛاا ًععو اي عععة

اي ًُ ٚ ١ٝيفٝإ َظاٖرٖا ْٚااٗ ٥ا.
ا ا َا يكٓٝا ْظر ٠ملً ٢ا ؤسباة اي ًُ ١ٝيف حضعرَٛة ععٍ ٖع  ٙا عد ٠ايصَٓٝعَ ١عٔ
َ ععاٍ ا بععاةد ٚايهاا ٝععا

س68ف

اْٗععا ْيعع٦ت اععدملِ ٛ ٚةٝعع٘ َععٔ ايدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝنْٗٛععا

ا آم  ٠يف ا ٓطكٚ ١إٕ ادة َٔ ْااج اٖاُاّ ااا اص ٚاي ًُعاٚ ٤ااَعراَ ٤عٔ اييعرا٥ا
ا ةاُامل ١ٝاي ًُ ١ٝحُٓٝا ٚةدٚا َٓٗا َآمباً يِ .
ٚاييْ ٤ٞمب٘ يف ايرحعة اي ًُ ١ٝاه ص َٚدٕ حضرَٛة ًِ ْ ر ملًع ٢عد ٜٔٚيعا
ْ ٚبععايف د ٚةععٛد ٖع  ٙاي عععة ا ععص حٗٓٝععا ملااععُ ١ايدٚيععَٚ ١ك ععد اي ًُععا ٚ ٤عععر
اي ًععِ نُععا ٕ َععٔ حععاًَ ٞاي ً عِ  ٚعاعع٘ َععٔ اذتضععااّ قععد ٖععاةرٚا ااجتععاَ ٙرانععص
ملًُ ١ٝنصاٝد ٚملعدٕ

س69ف

 ٚعد قًًٝعَ ١كااْع ١اا عص عع َعاْ َعٔ اي عر ٠اي ًُٝع ١إيٗٝعا

س 68ف ر  ٙ ٖ ١ا باةد ٚايهاا ٝا يف ًو ا دٜٓ ٠ظر:

رٚحآا يًدناٛاا :٠اذتٝا ٠اي ًُ ١ٝيف حضرَٛة يف ايكرْه ايباا

ٚاي أَ يًٗ ر ٠ا ع  139ع  149ا ع 154ع.157
س69ف ىلٔ ااحتٌ إ

تاٝد :ستُد ا ٔ سا

أ اٚ ٞتٜر ٚمليفد اهلل ايكد ٘ٝ ٚ ِٜمليفد ايرمحٔ أ ستُد أ ا ٞمليفاد ٚمليفد

ايرمحٔ أ ستُد حبإ سااٚتٜر :امخاة َٔ ايااا ٜاذتضرَ ٞاع 100ع اييرة ٞمحد أ محد أ مليفد ايًطٝب
اييرة ٞايصاٝد ٟسةٖ893عّ1490/ف :يفكاة ارتٛاص ٌٖ اي دم ٚاإل عص اع  176ايطيف  ١ااٚ

ٖ1406عّ1986/

ايداا اي ١ُٝٓٝآ ا ٤اي ُٔٝع ااشترَ :١قعد ٠ايٓخر ةع 3ا ع3335ف ٚىلٔ ااحتٌ ا ملدٕ :ملً ٞأ ملً ٟٛأ محد أ
اا ٞملً ٟٛسااشترَ :١قعد ٠ايٓخر ةع 3ا عٚ 3513ثغر ملدٕ اع59ف.
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اا ٕ ١ايطرٜل ىلٗد َٚ ٠ر ١ ٚيًخضااّ كد سًهٗا ٗد أ مليفد اهلل اعٔ اااعد سعٓ١
ٖ635ع َ ّ1237/بآ دا اا ًو ايرسٛي ٞا ٓ ٛا – نُا ٚاخٓا يعو – ٚسعًهٗا َعٔ
قيفً٘ اا ٛإ مليفعد ا ًعو سة ٖ614ععّ1217 /فس70ف ٚملًع ٞسة ٖ620ععّ1223 /فس71ف اآعا ستُعد
اععٔ ةدٜععد قااععد ٜٔايععٛحٝص

س72ف

يأل ع ملععٔ اييععَ ٝععدا

اععٔ محععد اي ععٝين سة ٖ618عع/

ّ1221فس73ف ملًُ ٞاذتدٚ ٜايا ٛفس74ف.
 َٔٚةٌ َظاٖر اي عة اي ًُ ١ٝاْاياا ملًعِ ايا عٛف يف عص ٚحضعرَٛة ثٓعا ٤حهعِ
ايرسٛيٝه ح ٝحظ ٞا ٓا ١ٜايرسٛيٝه ٚارةاي٘ َٔ َ اٍ ايي ٝه ملً ٞاعٔ اذتبعٔ
اإلا ععاا ٞسة ٖ657عععّ1260/ف

س75ف

 ٚا عع ٛاي يفع ععاس محع ععد ا ععٔ ملًع ععٛإ سة ٖ665عععّ1232 /ف

س76ف

ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝقرر إ نْٗٛا دٚي ١ا َٔ ١ٝ ٛغريٖا .
اْايععر ملًععِ ايا ععٛف يف حضععرَٛة يف ايكععرٕ ايب عاا اي ععر /ٟاي اي ع مليععر ا ععٝعدٟ
اْايااّا نيفريّ ا  ٚن ر َٔ  ٟقيفعٌ ٚاا عيفن اي

ع ١ٝاعٗريٖٚ ٠ع ٞا

ع ١ٝستُعد اعٔ

س78ف

ٚملُعٌ ملًعْ ٢يعرٙ

ملً ٞأ ا ٞملً ٟٛسة ٖ653عّ1255 /فس77ف اي  ٜ ٟد َ ٍٚعٔ

عٛف

سٛا ٤يف سر ٘  ٚيف َٓطكا٘ س رِٜف.
س70ف مليفد ا ًو أ ستُد أ محد أ ةدٜد :ايي ٝايمااٌ اإلَاّ اي اٌَ ايمك ٘ٝايهاٌَ نإ َٔ اي ًُا ٤اي اًَه
ٚاي يفاد ايصاٖدٛ ٜٔيف سٖٓ614 ١ع ّ1217 /سااشترَ٘ :ثغر ملدٕ اع – 158اييً ٞستُد أ ا ٞاهر أ مليفداهلل سة
ٖ1093عّ1682/ف :ا يرة اير ٟٚيف َٓاقا ايباد ٠ايهراّ آٍ ا ٞملً ٟٛةع2اع 201ايطيف  ١ااٚ

ٖ1319ع ّ1901/ا طيف ١

اي اَر ٠ايير  َ ١ٝرف.
س 71ف ملً ٞأ ستُد أ محد أ ةدٜد :نإ كٗٝا ااذتا ْاسها زتاٗدا ٚاملا حا ظا ملاا ا ااذتدٜ

ٛيف

ه ١سٓ١

ٖ620ع ّ1223 /سادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع – 136ااشترَ٘ :ثغر ملدٕ اع 189ف.
س72ف ايٛحٝص :قر َٔ ١ٜملُاٍ ص قيفايٖ ٟ ١ص ِٜسااشترَ :١قعد ٠ايٓخر ةع3اع2696ف.
س 73ف َدا

أ محد اي ٝين َٔ :ناار ااار ااحٛاٍ ٚايهراَاة ٚا هااماة مج ايٓاس ملًٜ ٚ ٢ا٘ ٚنُاي٘ ٛيف سٓ١

ٖ618ع  ّ1221/سادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع – 137اييرة :ٞيفكاة ارتٛاص اع 335ف.
س74ف ادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع – 136ااشترَ٘ :قعد ٠ايٓخر ةع 3اع 2696اع – 2700اييً :ٞا يرة اير ٟٚةع 2اع201
اع.233
س75ف ملً ٞأ اذتبٔ اإلااا :ٞنإ كٗٝا اٛيٝا رٚملٝا ضتٜٛا يغٜٛا ملاا ا اايامبري ٚاذتدٜ
ظمر١ٜ

ملا ا ملاَع ااذتا داس

ص ٛيف سٖٓ657 ١ع ّ1260/سادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع 186ع  – 188اييرة :ٞيفكاة ارتٛاص اع 212ع

ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع 1اع128ف.
س76ف اا ٛاي يفاس محد أ ملًٛإ :ايي ٝاي احل ايٛي ٞا يٗٛا ٛيف سٖٓ665 ١ع ّ1232 /سادتٓد :ٟايبًٛى ةع 2اع– 394
اييرة :ٞيفكاة ارتٛاص اع 69ع 71ع ارتصاة :ٞاي كٛد ايًؤيؤ ١ٜةع1اع160ف.
س77ف ستُد أ ملً ٞأ ا ٞملً َٔ :ٟٛملعّ آٍ ا ٞملً ٟٛسضرَٛة َٔ ٍٚ ٚ

ٛف ملرف اايمك ٘ٝا كدّ ٛيف سٓ١

ٖ653ع ّ1255/سااشترَ٘ :قعد ٠ايٓخر ةع 3اع – 2879اييً :ٞا يرة اير ٟٚةع 2اع2ف.
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ٚملٓعد َععا اةاٗعد ا ًععو ايرسععٛي ٞا ٓ عٛا يف ْيعر ايا ععٛف سضعرَٛة يٝيفبععن ْمععٙ ٛ
ايععدٜين قيفععٌ ايبٝاسععٚ ٞةععد يف ا

عع ١ٝستُععد اععٔ ملًعع ٞاععٔ اعع ٞملًعع ٟٛععري َععٔ ٜكععّٛ

اع يو ايععدٚا َبععامٝداً َععٔ ايٛاقع اجملععص يًُ اُع اذتضععرَٚ ٞايٓصاملععاة اععه سععًطا ٘
ايبٝاس ععٚ ١ٝا  ٣ستُ ععد ا ععٔ ملً عع ٞا ععٔ ا عع ٞملً عع ٕ ٟٛاذت ععٌ س ععاكراا اجملاُعع ا آ ععاحر
ٚااس ععًِ ي عع٘ إمن ععا ااخت ععا ايا ععٛف َٓٗ ع عاً ٚٚس عع ١ًٝياخك ٝععل غاٜا عع٘ يف اي ععدٚ ٤ٚااَ ععٔ
ٚاذتظٚ ٠ٛا يو رى محٌ ايبعد

س79ف

 ٚيفٓ ٢ايا ٛف اهعً َٔ ايبٝاسٚ ١ايهٝاس.١

ٚا ععا قععد اسععٌ ا ًععو ايرسععٛي ٞا ٓ ععٛا ارسعع ٍٛإ ستُععد اععٔ ملًعع ٞاععٔ اعع ٞملًععٟٛ
يآم ٝع ٖ ع  ٙا ُٗعع١

س80ف

 ٚإٕ ستُععد اععٔ ملًعع ٞاععٔ اعع ٞملًعع ٟٛقععد سععا ر إ ملععدٕ  ٚععص

يطًا اي ًِ ر  ٣اْايعاا ايا عٛف يف ايعيفعد ٚسعهٛة اذتهعاّ ملٓع٘ اعٌ  ٚأٜٝعد ٙع ٖا يف
ْير ٙيف حضرَٛة ٚي ٌ ااساث ٚايدااساة ايكادَ ١سا يفت ٖ ا ا سآااج  ٚؤند.ٙ
ي ع ا ععإ ا ٓيععآة ٚا ؤسبععاة اي عع ١ٝ ٛايععب ْيعع٦ت يف ٖ ع  ٙا ععدَ ٠ععٔ تٚاٜععا  ٚااطعع١س81ف.
ناْع ععت اع ععدملِ  ٚأٜٝع ععد َع ععٔ ايدٚيع عع ١ايرسع ععٛيٚ ١ٝإٕ ع ععت يفع ععادااة ردٜع ععَ ١ع ععٔ اييع ععرا٥ا
ا ةاُامل ١ٝاي ًُ.١ٝ

س78ف ا ا ملرف ايا ٛف يف حضرَٛة قيفٌ يو اا ١إٕ اام ا با  ١ايصَٓ ١ٝاٚ ّٔٝنيفري اٚ ٘ٓٝاه ٗٛا ٙظٗرة
ٝاة ملر ت ا يو إ إ اٗر ٘ ْٚير ٙاا يفن اٗ  ٙايي

ا

 ١ٝس مليفد ايٓٛا :اذتٝا ٠اي ًُ ١ٝاع372 371ف.

س79ف نإ غايا ٌٖ حضرَٛة عتًُ ٕٛايبعد ن اد ٠اي رر  ٚا ن رة ايمو ٚاذترٚر اه ايكيفا ٌ٥ايب ادة ا
ايبيفٌ ٚسمو ايدَا ٤اادا ستُد أ ملً ٞااملً ٟٛامن٘

كط

ا  ٜرف اهبر ايبٝب ستاٚي َ٘ٓ ١يف ّ َا ٝ ٜش ٘ٝ

مل رَٚ ٙيفادا ٠يٛا ايٓاس سعحِٗ س ٠ٛا٘ ا عتظ ٢ا٘ َٔ احماّ زتاُ ٘ س اي طاس :ايبم ١ٓٝاجملُٛمل ١اع102ف.
س 80ف امل ا
إ

ادا اياااغت ١ٝاذتضرَ ١ٝملً ٢اٚا ٕ ١ٜايي ٝا ٝا أ اَ ٞد ٜٔا غرا ٞقد اسٌ ايي ٝمليفد ايرمحٔ ا ك د

حضرَٛة يٝخهِ ًٜٚيفس رق ١ايا ٛف حملُد أ ملً ٞأ ا ٞملًٚ ٟٛغت  ٙاْ٘ ئ  ٌ ٜإي ِٗٝاٌ يٛة يف ثٓا٤

ايطرٜل ٜٚرسٌ َٔ ٜك ّٛاٗ  ٙا ُُٗٛٝ ١ة ا ك د يف ايطرٜل ٜٚرسٌ ًُ ٙ ٝايي ٝاي احل مليفد اهلل ا غرا ٞيٝك ّٛاٗ ٙ
ا ُٗ ٤ٞ ٝ ١اي احل مليفد اهلل ا غراٜٚ ٞك ّٛاا ُٗ ١اي ٚ ٟنً٘ إٜا ٙا ٘ ٝا ك د ْٝاا ١ملٔ ا ٘ ٝاَ ٞدٜٔ
سااشترَ٘ :قعد ٠ايٓخر ةع 3اع2880ف.
س81ف ر  ٙ ٖ ١ايصٚاٜا ٚااااط ١يف ًو ا دٜٓ ٠ظرس مليفد ايٓٛا :اذتٝا ٠اي ًُ ١ٝا ع  157ع 162ف.
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اخلامتة :
ا ععد ايف ع  ٚك عع ٞاي عععة ايبٝاسععٚ ١ٝاي ًُٝعع ١اععه ععص ع ع ملااععُ ١ايدٚيعع ١ايرسععٛي ١ٝع ع
 َٚععدٕ حض ععرَٛة س ععرٚ ِٜا ععيفاّ ٚايي ععخرف ٚاس ععآطام ا
اييخٝخ ١طتً

ععادا ٚحتً ٝععٌ َاد ٗ ععا اي ًُ ٝعع١

ْٚبآاج اا : ٞ

 ايفخت حضرَٛة حتت ايايف  ١ٝا مس ١ٝيًدٚي ١ايرسٛيٚ َٓ ١ٝقت َيفهعر ٚحتدٜعداًَععٔ سععٖٓ636 ١عع ّ1238 /إ ٕ َراٖ٤ععا قععد اععكٛا مل ععا ايطاملعع ١ىلععا اععطر اايدٚيعع١
ايرسٛي ٕ ١ٝرسٌ محعة َاااي ١ٝيا يفٝت  ٚدملً ِٝو ايايف . ١ٝ
-

ًععت حضععرَٛة َٓطكععَُٗ ١عع ١يًدٚيع ١ايرسععٛي ٚ ١ٝااعع ١سععاحًٗا ساييععخرف  ٚيععو
اُٖ ١ٝا ٓٝا َٔ ٤ايٓاح ١ٝا قا عاد ١ٜإ اعرة ملًع ٢اعُٗا ٚايبعٝطر ٠ملًٗٝعا َعراة
َٚراة اغِ ا عدٖا ادتغعرايف ملعٔ ملااعُاٗا س عصف َعا عرٚ ِٜاعيفاّ يفبعيفا ٚاعاملٗا
اي ع يف ١ايكاسعع١ٝ

هععٔ ملععاَع حععا صا يًبععٝطر ٠ملًٗٝعا انامععت ايدٚيعع ١ايرسععٛي١ٝ

اايف ٝاٗا ا مس. ١ٝ
 ْعرةا ٚةععٛد ملعقع ١ملًُٝعع ١ااطعت اععه ععص َٚعدٕ حضععرَٛة سع ٠ٛاععا رانص اي ًُٝعع١اا رٚ ٣إٕ ملدّ د ٜٔٚيو يف َ عادا اياعااٜ

اة اي عً ١ااعااٜ

عص ٚحضعرَٛة

 ٜين غٝار ًو ايرٚاان ٚااَعر ا عا ٜاطًعا َصٜعداً َعٔ اييفخع ٚايدااسعٖٚ ١ع ا
َا سٛف ْ  ٍٛملًَ ٘ٝباكيفعً .
 ناْت اٖر ٠اْاياا ايا ٛف يف ايٚ ُٔٝحضرَٛة ععٍ ٖع  ٙا عدٚ ٠سعهٛة اذتهعاّملٓعع٘ ٜع ري سعع ١ً٦ن ع ري ٠يف حاةعع ١يًاخًٝععٌ ٚايدااسعع ١ا ععا ْ ععد ٙملععاَعً َععٔ ملٛاَععٌ
ااثر ٚاياأثر ٜٓكط ٚيهعٔ  ٜعار ع  ٟاجملاُع ع ابعه ٕٛعاّ ثعِ ٜعٓٗض َعٔ ةدٜعد
َؤثراً َ ٚاأثراً .
-

يفه ٚةٛد ماة َٔ عاا ٜاي عقع ١اعه عص َٚعدٕ حضعرَٛة غعري ٚااعخٜ ٚ ١عرد
نرٖا يف ا

ادا ٚااا

َا  ٜرف ا

ر ايٚ ٠ ٛايٓعٛار ايرسعٛيٝه ايع  ٟياعد

قرْاً َٔ ايصَٔ ْٝٚب.
 َضت ادتٗٛد يف ايهاااٚ ١اياأيٝب يف اا ٜايدٚي ١ايرسٛي ١ٝةٝد ٠يف ناعا اياعااٜاي ُٝٓٝعع ١إ ٕ ععاا ٜحض ععرَٛة ٚاا يفا عع٘ اايدٚي عع ١ايرس ععٛي١ٝ

عتع ع اا ٖاُ ععاّ

ايهايف َٔ قيفٌ َؤا  ٞص ٚحضرَٛة.
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 حع اييفععاح ه ٚايدااسععه َععٔ ا ععؤا ه ٚا ٗععاُه ملًعع ٢دااسعع ١ععااٜيإلحا عع ١جبٓيفععاة ٖ ع  ٙاي ععً ١اياااغتٝععٚ ١

ععص ٚحضععرَٛة

ا ٥ععٗا اذتضععااَٚ ١ٜععٔ ْاحٝعع ١اععً١

ا دٕ اا دٕ ٚاً ١يو ااياُدٕ اذتضاا.ٟ
 ُٖٝعع ١س ع اي عقععاة اياااغتٝعع ١سايبٝاسععٚ ١ٝاي ًُٝعع١ف اععه ععص َٚععدٕ حضععرَٛةععاييفخٛث ايكًًٝعع١

معع ٞاغععر

ايما٥ععدٚ ٠مت ععٌ ٖ ع  ٙايدااسعع ١ستاٚيععَ ١اٛاا ع ١

إلاععا ٠٤ةاْععا َععٔ ععاا ٜملعقععاة ععص عدٕ حضععرَٛة يف اي

ععر ايرسععٛيٚ ٞاععادا٠

ضت ٛدااساة ن ر اسامااْ ١رةٖٛا َباكيفعً.
ٚاهلل ا  ٛل
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قائمة املصادر واملراجع
ا :ً ٚا ط ٛاة:
 ايبكاف مليفد ايرمحٔ أ مليفٝد اهلل سة ٖ1375عّ1955 /ف .1اضا ٥اياااٛة يف اا ٜحضرَٛة ْ -ب ٛ َ ١ا ٠يدٜٓا.
ادا:

ثاْٝاً :ا

 اأ ااثري ملص ايد ٜٔا ٛاذتبٔ ملً ٞأ ا ٞايهرّ ستُد اييٝيفاْٞسةٖ630عّ1232/ف
 .2ايهاٌَ يف اياااٜ
حتكٝل :ايدناٛا ملُر مليفد ايبعّ دَر ٟايطيف  ١ااٚ

ٖ1417ع ّ1997/داا ايهاار

اي را ٞاريٚة ييفٓإ.
 ااشترَ ١ايطٝا أ مليفد اهلل أ محد سة ٖ947عّ1540/ف.3

اا ٜثغر ملدٕ

املآ ٢ا٘  :ملً ٞحبٔ مليفد اذتُٝد ايطيف  ١اي اْٖ1408 ١ٝع  ّ1987/داا ادت ٌٝاريٚة
ييفٓإ.
 .4قعد ٠ايٓخر يف ٝ ٚاة ملٝإ ايدٖرس ادتص ٤اي اي ف
دااسٚ ١حتكٝل :ستُد ٜبًِ مليفد ايٓٛا ٚتاا ٠اي كا ٚ ١ايبٝاح ١آ ا ٤ايٖ1425 ُٔٝع
 ّ2004/ساسايَ ١اةباريف.
 .5ايٓبيف ١إ ا ٛاا ٚاييفًدإ
ايطيف  ١ااٚ

َ ّ2004رنص ايٛثا٥ل ٚاييفخٛث ا ٛيب اإلَاااة اي را ١ٝا اخد.٠

 ادتٓد ٟا ٛمليفد اهلل اٗا ٤ايد ٜٔستُد أ ٜٛسب أ  ٜكٛر سة ٖ732عّ1331/ف .6ايبًٛى يف يفكاة اي ًُاٚ ٤ا ًٛى
حتكٝل :ستُد ملً ٞاانٛة ايطيف  ١ااٚ

ٖ1414عَ ّ1993 /هايف ١اإلاااد آ ا٤

اي.ُٔٝ
 اأ حامت ادا ايد ٜٔستُد أ حامت أ محد سة ا د ٖ702ع ّ1302 /فهجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية
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 .7ايبُن ايغاي ٞاي ُٔ يف

يفاا ا ًٛى َٔ ايغص اائُٝ

حتكٝل :انس مس َٓيٛااة َهايف ١يٛتاى يٓدٕ .ّ1974
ع اذتُص :ٟملُاد ايد ٜٔاداٜس أ ملً ٞسةٖ714عّ1314/ف
 .8نٓص ااحيفاا يف َ ر  ١ايبري ٚاا يفاا سادتص ٤ارتاص اااا ٜاي ُٔٝف
حتكٝل :مليفد احملبٔ َدملج ا دملج َؤسب ١اييراة اي را ٞايهٜٛت .ّ1992
 اذتُٜ ٟٛاقٛة أ مليفد اهلل اير َٞٚسة ٖ626عّ1228/فَ .9
ايطيف  ١ااٚ

ِ اييفًدإ
 ّ1997داا إحٝا ٤ايماث اي را ٞاريٚة ييفٓإ.

 ارتصاة ٞا ٛاذتبٔ ملً ٞأ اذتبٔ أ ا ٞاهر س ة ٖ812عّ1409 /ف .10اي ب د ا بيفٛى ٚ ُٔٝي ٞاي َٔ ُٔٝا ًٛى.
ايطيف  ١اي اْ ١ٝا

ٛاٖ1401 ٠عٚ ّ1981 /تاا ٠اإلملعّ ٚاي كا  ١اي.ُٔٝ

 .11اي كٛد ايًؤيؤ ١ٜيف اا ٜايدٚي ١ايرسٛي١ٝ
حتكٝل :ستُد ملً ٞاانٛة ايطيف  ١اي اْٖ1403 ١ٝع  ّ1983 /داا اادار اريٚة ييفٓإ
َرنص ايدااساة ٚاييفخٛث ايُٝين آ ا ٤اي.ُٔٝ
 اأ ًهإ ا ٛاي يفاس محد أ إاراٖ ِٝأ ا ٞاهر سة ٖ681عّ1282 /فٝ ٚ .12اة ااملٝإ ْ ٚيفا ٤اآا ٤ايصَإ
ا طيف  ١اي َ ١ُٝٓٝر ٖ1310ع.ّ1892/
 اأ ايدٜيف مليفد ايرمحٔ أ ملً ٞأ ايدٜيف اييٝيفاْ ٞسة ٖ944عّ1537/ف .13قر ٠اي  ٕٛٝاأ يفاا اييفًد ا ُٕٛٝ
حتكٝل :ستُد ملً ٞاانٛة ا طيف  ١ايبًم َ ١ٝر اد ٕٚاا. ٜ
 اي ٖيب مشس ايد ٜٔستُد أ محد سة ٖ748عّ1347 /ف .14سري ملعّ ايٓيفع٤
حتكٝل :ا ٝا اااْؤٚط ايطيف  ١ايااس ٖ1413 ١عَ ّ1993/ؤسب ١ايرساي ١اريٚة ييفٓإ.
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 ايبكاف مليفد ايرمحٔ أ مليفٝد اهلل سة ٖ1375عّ1955 /ف .15إداّ ايكٛة يف نر اًدإ حضرَٛة
حتكٝل :ستُد ا ٛاهر اا ٜا ٚآ ر ٕٚايطيف  ١ااٖ1425 ٚع ّ2005 /داا ا ٓٗاج ةد ٙا ًُه١
اي را ١ٝايب ٛد.١ٜ
 اييرة ٞمحد أ محد أ مليفد ايًطٝب اييرة ٞايصاٝد ٟسةٖ893عّ1490/ف.16

يفكاة ارتٛاص ٌٖ اي دم ٚاإل عص

ايطيف  ١ااٚ

ٖ1406ع ّ1986/ايداا اي ١ُٝٓٝآ ا ٤اي.ُٔٝ

 اييً ٞستُد أ ا ٞاهر أ مليفد اهلل سة ٖ1093عّ1682/ف .17ا يرة اير ٟٚيف َٓاقا ايباد ٠ايهراّ آٍ ا ٞملًٟٛ
ايطيف  ١ااٚ

ٖ1319ع ّ1901/ا طيف  ١اي اَر ٠ايير  َ ١ٝر.

 آيفٌ محد أ مليفد اهلل سة ٖ920عّ1514 /ف .18اا ٜحضرَٛة ا رٚف اااا ٜآيفٌ
حتكٝل :مليفد اهلل ستُد اذتيفي ٞايطيف  ١ااٚ

ٖ1415ع ّ1994 /ادْ ٕٚاار.

ع اي طاس محد أ حبٔ سٖ1334عّ1916/ف
 .19ايبم ١ٓٝاجملُٛمل ١يف اْبار ا ض ايكا ٓه يف حضرَٛة َٚبانِٓٗ
حتكٝل :د.ستُد ٜبًِ مليفد ايٓٛا ايطيف  ١ا ٖ1435 ٚع ّ2014/داا حضرَٛة
يًدااساة ٚايٓير ا هع.
 ايهٓد ٟسا أ ستُد أ محٝد سة ٖ1310عّ1892 /ف .20اا ٜحضرَٛة ا بُ :٢اي د ٠ا مٝد ٠ادتاَ  ١ياٛاا ٜقديٚ ١حد١ ٜ
حتكٝل :مليفد اهلل ستُد اذتيفي ٞايطيف  ١ااٖ1411 ٚعَ ّ1991 /هايف ١اإلاااد
آ ا ٤اي.ُٔٝ
 ايُداْ ٞاذتبٔ أ محد أ  ٜكٛر يبإ اي ُٔٝسة ٖ334عّ945 /ف .21ام ١ةصٜر ٠اي رر
حتكٝل :ستُد أ ملً ٞاانٛة ايطيف  ١ااٚ
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 ايٝا  ٞا ٛستُد مليفد اهلل أ س د أ ملً ٞسة ٖ768ع ّ1366/فَ .22رآ ٠ادتٓإ ٚمل  ٠ايٝكظإ يف َ ر َ ١ا  ٜا َٔ حٛادث ايصَإ.
َطيف َ ١ؤسب ١ااملًُ ٞاريٚة ييفٓإ ٖ1390ع .ّ1970 /
-

عت ٢ٝأ اذتبه أ ايكاسِ أ ستُد سة ٖ1100ع ّ1688/ف
 .23غا ١ٜااَاْ ٞيف

يفاا ايكطر ايُٝاْٞ

حتكٝل :س ٝد مليفد ايمااد ملااٛا داا ايهاار اي را ٞايكاٖر َ ٠ر ٖ1388ع .ّ1968 /
 ايُٝاْ ٞاج ايد ٜٔمليفد اييفاق ٞأ مليفد اجملٝد سة ٖ743عّ1342 /ف .24اٗ  ١ايصَٔ يف اا ٜائُٝ
حتكٝل َ :طم ٢ح ات ٟداا اي ٛد ٠اريٚة ييفٓإ اد ٕٚاا. ٜ
ثاي اً :ا راة :
 اانٛة إمسامل ٌٝأ ملً ٞسايكااٞفسة ٖ1429عّ2008/ف .25ايدٚي ١ايرسٛي ١ٝيف اي.ُٔٝ
إاداااة ةاَ  ١ملدٕ اي. ّ2003 ُٔٝ
 -ااٚتٜر س ٝد ملٛ

سة ٖ1398عّ1977/ف

 .26امخاة َٔ ايااا ٜاذتضرَٞ
َهايف ١اي كا  ١ملدٕ اي ُٔٝاد ٕٚاا. ٜ
 اذتاَد ااحل أ ملً ٞسة ٖ1387عّ1967/ف .27اا ٜحضرَٛة
ايطيف  ١اي اَْ ّ2003 ١ٝهايف ١اإلاااد آ ا ٤اي.ُٔٝ
 اذت ر ٟستُد أ محد سايكااٞف سة ٖ1397عّ1977/ف .28زتُٛة اًدإ ايٚ ُٔٝقيفاًٗ٥ا.
حتكٝل ٚ

خٝا َٚراة  :١إمسامل ٌٝأ ملً ٞاانٛة ايطيف  ١اي اي ٖ1425 ١عّ2004/

َهايف ١اإلاااد آ ا ٤اي.ُٔٝ
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 ايبرٚا ٟستُد مليفد ٙسايدناٛاف .29اذتٝا ٠ايبٝاسَٚ ١ٝظاٖر اذتضاا ٠يف اي ُٔٝيف مل ر ايدٜٚعة ا باكً١
ٚتاا ٠اي كا ٚ ١ايبٝاح ١آ ا ٤ايٖ1425 ُٔٝع ّ2004/س رٚح ١دناٛاا٠ف.
 اييٓآا ٟٚمحد ٚآ رٕٚ .30دا٥ر ٠ا ااف اإلسعَ١ٝ
داا ا ااف اريٚة ييفٓإ اد ٕٚاا. ٜ
 اي يفدي ٞمحد ضٌ أ ملً ٞأ ستبٖٔ .31د ١ٜايصَإ يف

يفاا ذتج ٚملدٕ

ا طيف  ١ايبًم ١ٝايكاٖر َ ٠ر ٖ1351ع .ّ1933 /
 ستُد مليفداي اٍ محد سايدناٛاف .32ااٜٛا ٕٛٝيف ائُٝ
داا ا ر  ١ادتاَ  ١ٝااسهٓدا َ ١ٜر .ّ1989
ع ستُد ٜبًِ مليفد ايٓٛا سايدناٛاف
 .33اذتٝا ٠اي ًُ ١ٝيف حضرَٛة يف ايكرْه ايباا ٚاي أَ يًٗ ر٠
ايطيف  ١ا ٚ

ٖ1431عٚ ّ2010/تاا ٠اي كا  ١آ ا ٤اي ُٔٝس ا رٚح ١دناٛاا٠ف.
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