


وسلم ر صلى هللا عليهمبهاڵوى پێغههاسينى هاوه  

هدي هدامى هاوهكهپۆلى يه  

 

وسلم،  ر صلى هللا عليهمبهري پێغه( ياوه02هاساهدوى ژياوى ) پێكدێت له م كتێبهئههاساهدوى كتێب: 

.هدي بۆ كراوهريسبه يهم شێىهبهكه

هاسراون.  پێىج عبدهللا كه به وسلم كه ر صلى هللا عليهمبهري پێغه( ياوه5و )لهم: بريتيهكهي يهڵهكۆمه

.)العبادلة الخمسة( 

وسلم. ر صلى هللا عليهمبه( خێزاوى پێغه11) لهم: بريتيهي دووهڵهكۆمه

وسلم. ر صلى هللا عليهمبهي پێغهكه( كچه4) لهم: بريتيهي سێيهڵهكۆمه

رگ،              به ده پێكدێت له كه رهێنراوهاڵن دهي ژياوى هاوهورهگهكى يهوسىعهمه له م كتێبهئه

ي وڵ و ماهدوبىههو ههبۆ ئه وهپاداشتى بداته ورهتى، خىاي گهمامۆستا )هيهاد جالل( هىسيىيه

ست مىسىڵماهاوى كىردستان، ردهبه كىردي بخاتهاڵن بهمىو ژياوى هاوهتى ههتى، تىاهيىيهكێشاويه

ر مبهاڵوى پێغههاوه شىابن بهمىسڵماهاوى كىرد زياتر ئا كه يهورهگهكى ي بۆشايهوهش پڕكردههمهئه

وسلم.  صلى هللا عليه



زاهكۆي ئازادي ديراساتى ئيسالمى 
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 ()ذرحطەػ ڕیٛکٜ اڵذذٚەػ

يٝيب نٛضِٟ ٖامشٞ قٛضِٜؿٞ ٖامش١ٝ، طْ٘ٛا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباغٞ نٛضِٟ ع١بسٕٚ
 9857ٚ ١ٜنَٝو ي١ ظاْاٜا٢ْ ْاٚ ٖا٠ٚآل١ْ. 9856(ن١ْٝٛن٣١ ١٥بٛيع١بباغ١ٚ ٥اَؤظا٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

 :ٝکذحٚ

يٝيب نٛضِٟ ٖامشٞ قٛض٠ِٜؿٞ ٖامش١ٝ، َا٢َ ثَٝػ١َب١ض٣ ط٘ع١بباغٞ نٛضِٟ ع١بسٕٚٛ
 9858( ي١زاٜو بٛٚ،ب٢ْٚٛ ثَٝػ١َب١ض )زٚٚ غاٍَ ثَٝـ ي١زاٜه، نً٘( ٚ ن١ْٝٛن٣١ ١٥بٛيؿ١خٛا١ٜ)

ي١ ثٝيت )ع( زا شٜا٢ْ  9859( ط١ٚض٠تط بٛٚ.ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ غَٞ غاٍَ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
 ع١ببامسإ باغهطز٠ٚٚ.

                                      

( ٚ گەٚسە ِٛفەعیش ٚ صجٔحٜ فەسِٛٚدە ٚ خٛێٕەسٜ تحصیض، تەَ ٘حٚەڵە یەکێکە ٌە دیحسضشیٓ ٘حٚەاڵٔٝ پێغەِرەس ) - 8746
کەعێطی گەٚسەٚ دیحسٜ عەسدەِٝ خۆی ذٛٚە، ذۆیە ذۆ ٔٛٚعیٕەٚە ژیحٔٝ ذە عەدجْ الپەڕەػ ٘ێؾطح ِحفٝ ضەٚجٜٚ ٔحدجش، تێّە 
ٌێشەدج ضۀٙح کٛسضەیەکّحْ ٌە ژیحٔەکەٜ ٘ێٕحٚەٚ دەضٛجٔیص ذۆ صجٔیحسٜ صیحضش عەذحسەش ذە ژیحٔەکەٜ، ذگەڕێیطەٚە ذۆ تەٚ 

 .ٔٛٚعیٕحٔەٜ ضحیرەش ذە ژیحٔٝ ٔٛٚعشجْٚ
 .631، م 3اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 8747
 .5، م 4ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 8748
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 :یکیدج

ٚ ظٜاتط ب١ٚ ن٣١ْٝٛ ْاغطا٠ٚ، ٖاٚز٠ّ ب١ ع١بباغٞ ََٝطز٣ َٛغًَُإ بٛٚ نً٘زاٜهٞ ْا٣ٚ ٥ٖٛٛيؿ١
( طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١ٚ ؾ١ظٍَ ٚ ث١ًٚثا٣١ٜ ضَٛٚز٣٠ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)ٚ ٥ُٝا١ْن٣١ ؾاضز٠ٚ٠ٚ ؾ١

 :985نٛض٣ِ ع١ؾؿاْسا نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.عٛمثا٢ْ ( ١ٖبٛٚ، ي١ خٝالؾ١ت٢ ط١ٚض٣٠ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

  :حٔٝکەکذشجٚ خٛؽ

ن١ َٛغًَُإ بٛٚ ٚ زٚاتط ب١ تاعٕٛٚ ي١ ؾاّ ٠ٚؾات٢ نطز،  نٌبطا١ٜن٢ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ؾ١
ن١ ظؤض ي١ ثَٝػ١َب١ض  قجِطا٣ ن١غَٝهٞ ز٠ٚي١َ١َْس بٛٚ، ع١بسٚض٠ٓاْٝإ ن١ ي١ ؾاّ َطز،  عٛب١ٜسٚآل٣ ب

( ز٠نٛٚ ٚ زٚاتط بؤ دٝٗاز نٛٚ بؤ خٛضاغإ ٚ ي١ غ١َ١ضق١ْس ٠ٚؾات٢ نطز، َٝعب١ز ن١ زٚاتط ي١ )
، ن١ ظاْا١ٜنٞ ط١ٚض٠ بٛٚ، ت١ٖاّ، ق١ؾ١ٝٝ، ١ّ١َٛ٥ ثري١٥ؾطٜكٝا ؾ١ٖٝس بٛٚ، ٥ٖٛٛس١بٝب١، ن١

 9860.خساض

 :حٔٝڵەکْ ٚ ِٕذجژ

 9866نٛضَِٜهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١بباؽ ن١ نٛض٠ِ ط١ٚض٣٠ بٛٚ ٚ يٛباب٣١ ط١ٚض٠ زاٜهٞ بٛٚ.

 :رٛٚٔٝیکدجەٌ

ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ي١ ؾٟٝٛ ب١ْٞ ٖاؾِ ي١زاٜو بٛٚ، ي١زاٜهب١ْٚٛن١ؾٞ غَٞ غاٍَ ثَٝـ 
( بٛٚ، َب١ضا١ٜت٢ ثَٝػ١َب١ض )ٚات١ ز٠ غاٍَ ثاف ثَٝػ١ 9863( بٛٚ بؤ ١َز١ٜٓ،نؤنٞ ثَٝػ١َب١ض )

ٚات١ ي١ ط١ض٣١َ ٥ابًَٛٚق٣١ قٛض٠ِٜؿ١ٝنإ بؤ  ١٥9864ٚنات َٖٝؿتا ط١َاضؤٟ غ١ض ٖامش١ٝنإ ال١ْبطابٛٚ،
 ( ٚ َٛغًَُاْإ ي١زاٜو بٛٚ.غ١ض ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .276، م 8زاإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١،  - 8749

 .6، م 4ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 8750
 .295، م 3أغس ايػاب١، ز - 8751

 .332، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8752
 .335، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8753
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٥ٝي ع١بباؽ ي١ ١َنه١ ي١ ْعٜو زاٜو ٚ باٚن٠ٚ١ٝ ط١ٚض٠ بٛٚ، ١ٖض ي١َٟٚ َا٠ٚ١ٜ تا ي١ ؾ١ؼ٢ 
( ( غٞ َاْط ي١ خع١َت ثَٝػ١َب١ضزا )40( ٚ َا٣٠ٚ )ن١ٜٚٛ خع١َت ثَٝػ١َب١ض )١َنه٠ٚ١ 

 9865بٛٚ.
ب١آلّ َٛغًَُاْب٢ْٚٛ ٥ٝي ع١بباؽ ثَٝؿرت بٛٚ، ١َ١٥ف ب١ ن١ْس ب١يَط١ٜ١ى، ي١ٚا١ْ;  ٥ٝي ع١بباؽ 

٥اؾط٠تإ ز٠يََٝت َٔ ٚ زاٜهِ ي١ ن١غ١ بَٝس٠غ١آلت١نا٢ْ ١َنه١ بٜٛٚٔ، َٔ ي١ َٓساآلٕ بّٛٚ ٚ زاٜهٝؿِ ي١ 
 9866بٛٚ.

١٥بٛٚضاؾٝعٞ خع١َتهاض٣ ع١بباؽ ز٠يََٝت; َٔ خع١َتهاض٣ ع١بباغٞ نٛضِٟ ع١بسٕٚٛت١يٝب بّٛٚ ٚ 
شْٞ ع١بباؽ ٚ خٛزٟ ع١بباغٝـ َٛغًَُإ بٛٚبٕٛٚ، ب١آلّ  نًَٞٔ َٛغًَُإ بٛٚبّٛٚ، ٥ٖٛٛيؿ١

 9867ع١بباؽ َٛغًَُاْب١ْٚٛن٣١ خؤٟ ز٠ؾاضز٠ٚ٠.
١بسٚآل، ب١يَط١ٜ١نٞ ض١ْٚٚ ن١ ١٥ٚ باْط١ٚاظ٠ؾٝإ ط١ٜاْس٠ٚٚ ب١ دا َٛغًَُاْب٢ْٚٛ زاٜو ٚ باٚن٢ ع

 َٓساي١َناْٝإ.

 ەککەضكٝ ِەحػ فپ ەذرحط ٌەرٓ ػیت

( ٢َٓ طٛؾٞ ب١ خؤٜسا ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)خٛا١ٜ ؾاض٠ظا٣ به١ ي١ ٥ٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
 9869ؾَٝط به١(. ي١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ تطزا ٖات٠ٚٛ ز٠يََٝت ؾ١ض٣َٚٛ)خٛا١ٜ زاْاٜٞ 9868قٛض٥إ(،

( نٛٚ ز٠غت ب٥١اٚ بط١ٜ١َْٝت، َٓٝـ ٥اّٚ بؤ بطز، ٥ٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ)ايًِٗ زٚاتط ن١ ٖات١ ز٠ض٠ٚ٠، ؾ١ض٣َٚٛ نَٞ ٣٠ٚ١٥ زاْا؟ ثَٝٞ ٚتطا َٔ بّٛ، ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .332، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8754

 .1303قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8755

 ، نعف٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.23225بٔ سٓبٌ، ايطقِ  ، َػٓس أظيس5375املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 8756
 ، 75قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8757

 .7909، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3842، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطّ 7163، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 3567قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8758
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١ٜ٠ٚن٢ تطزا ١ٖض٠ٖٚا ؾ١ض٣َٚٛ )خٛا١ٜ تَٝط١ٜؿت٣ٚٛ به١ٜت ي١ ٥اٜٝٓسا(، ي١ طَٝطِا١ْ :986ؾك١ٗ ٗ ايسٜٔ(،
 9870)خٛا١ٜ ؾَٝطٟ ت٥١ًٜٛٞ به١(.

داضَٜو ض٠بٝع١ ٖاٚز٠ّ ب١ ع١بباغٞ َا٢َ ثَٝه٠ٚ١ قػ١ٜإ ز٠نطز، ٚتٝإ خؤظط١ ١٥ّ زٚٚ نٛض٠ِٟ 
يٝيب نٛضِٟ ض٠بٝع١( بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض ط٘خؤَإ ز٠ْاضز، ٚات١ )ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ٚ ع١بسٕٚٛ

(تا غ١ضث١ضؾت٢ نؤنطز١ْ ) ٣٠ٚ ١٥ٚ ظ٠نات١ٟ بػجاضزا١ٜ ب١ٚإ، ٥ٝرت خ١يَهٞ نٞ ز٠غته١ٚتا١ٜ
١٥ٚاْٝـ ز٠غتٝإ ز٠ن١ٚت ٚ خ١يَهٞ نٞ بب١خؿٝا١ٜ ١٥ٚاْٝـ ز٠ٜاْب١خؿٞ ي١ٚ نات١زا ع١ٍ نٛضِٟ 

يٝب ٖات ٚ ١٥ٚاْٝـ ١َغ١ي١ن١ٜإ بؤ باؽ نطز، ع١ٍ ٚت٢ ؾت٢ ٚا ١َن١ٕ نْٛه١ غَٜٛٓس ب١خٛا طا١٥بٛٚ 
ْانات، ب١آلّ ض٠بٝع١ ن١ْاض٣ ططت يَٝٞ ٚ ثَٝٞ ٚت ب١خٛا ي١ س١غٛٚزٜت١ٜ٠ٚ١ ٚا ( ٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )

( ١َُٝ٥ س١غٛٚزّإ ثَٞ ١ْبطزٜت، ع١ٍ ٚت٢ ز٣٠ ز٠يََٝٝت، تؤ بٜٛٚت ب١ ظاٚا٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( َْٜٛصٟ ٠ْٛٝضِؤٟ بٝآَْٝطٕ، ٥ٝٓذا ع١ٍ ضانؿا، ٠ٚ١٥بٛٚ ١٥ٚ زٚا١ْ نٕٛٚ، زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )

( ؾ١ض٣َٚٛ; )٣٠ٚ١٥ ي١ ْاختاْسا١ٜ نطز ع١بباؽ ٚ ٖاٚضَِٜه٣١ نٕٛٚ بؤ شٚٚض٠ن٣١، ثَٝػ١َب١ض )
يٝب ز٠يََٝت; ط٘( ي١ َايَٞ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ بٛٚ، ع١بسٕٛٚز٠ضٜربِٕ(، ١٥ٚنات ثَٝػ١َب١ض )

١ٖض١ٜن١َإ نا٠ٚضَِٟ بٜٛٚٔ ١٥ٟٚ تطَإ قػ١ بهات، زٚاداض ١ٜنَٝهُإ قػ١ٟ نطز ٚ ٚت٢ ١٥ٟ 
( تؤ نانرتٜٔ ٚ خعّ زؤغترتٜٔ ن١غٝت، بٝػتَٛٚا١ْ ٖاٚغ١ضطريٜت نطز٠ٚٚ، دا َٝػ١َب١ض٣ خٛا )ث

ٖاتٜٛٔ تا ١ْٖسَٟ ي١ نؤنطز٣٠ٚ١ْ ظ٠نات بػجَٝطٜت١ ز٠غتُإ، ٥ٝرت ١َُٝ٥ف ٠ٚى ١٥ٚ خ١يَه١ َاف ٚ 
بٞ خَٝعا٢ْ ( َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض بَٝس٠ْط بٛٚ ٚ ي١ٚالؾ٠ٚ١ ظ١٥١ٜٓ٠ضن١نإ ب١دَٞ ز٠ط١ٜ١ٌْ، ثَٝػ١َب١ض )

)إٕ ايكسق١ ٫ ( ؾ١ض٣َٚٛ; ب١ ٥اَاش٣٠ ناٚ ثَٝٞ ز٠ٚتٌ ٖٝهٞ ثَٞ ١َي٠ٚ١ََٓٝ، زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )
)ظ٠نات بؤ ب١َٓاي٣١َ َٛس١ٖ١ز ض٠ٚا ١ْٝ، ب١يَهٛ ظ٠نات  9876(،تٓبػٞ ٯٍ قُس إِا ٖٞ اٚغار ايٓاؽ

 ثامشا٣٠ٚ نًَه٢ ز٠غت٢ خ١يَه١(.
( َا٠ٚ١َ ن١ ثٛٚضّ بٛٚ، ٞ ٣١ّْٚٛ١َ خَٝعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )٥ٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت ؾ١َٜٚو ي١ َايَ

( ضانؿا، ي١ ٠ْٟٛٝ ؾ١ٚزا ي١ خ١ٚ ١ٖغتاٚ ب١ ز٠غت١نا٢ْ خ٣ٚ١ ي١ ضانؿاّ ٚ ثَٝػ١َب١ضٜـ )
ناٚا٢ْ ز٠تؤضاْس، زٚاتط ز٠ ٥ا١ٜت٢ نؤتا٣ غٛض٠ت٢ ٥ايٞ عُٝطا٢ْ خَٜٛٓس، زٚاتط ١ٖغتاٚ ز٠غتَٜٓٛصٟ 

                                      
 . 7164، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 142قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8759
، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ أظيس ؾانط، نُا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ 7164ٔ سبإ، ايطقِ قشٝح اب - 8760

 ، 2589األيباْٞ يف غًػ١ً األسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ 

 .1849قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8761
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ٕ، َٓٝـ ن١ؾين ١٥ّٚ نطز، زٚاتط ي١ ن١ْاض٠ٚ١ٜ ٠ٚغتاّ، ز٠غيت ططت ٚ ز٠غيت نطز ب١ َْٜٛص نطز
ضاغيت خػت١ غ١ض غ١ضّ ٚ ب١ ز٠غيت طَٜٛٞ ضاغيت ططمت ٚ ز٠ٜجطٚاْس، زٚاْع٠ ضنات َْٜٛصٟ نطز، زٚاتط 

( ١ٖغتا ٚ زٚٚ ضنات٢ نٛضت َْٜٛصٟ ١ٜى ضنات٢ نطز، زٚاتط ضانؿا تا باْطبَٝص ٖات، ٥ٝٓذا ثَٝػ١َب١ض )
 9873صٟ ب١ٜا٢ْ نطز.نطز، ٥ٝٓذا َْٜٛ

( بٜٛٚٔ، نابطا١ٜى ال٣ ثَٝػ١َب١ض ٥ٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت داضَٜو ي١ط١ٍَ باٚنِ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
(( بٛٚ ن١ ثَٝه٠ٚ١ قػ١ٜإ ز٠نطز، ثَٝػ١َب١ض ) ثؿيت نطزبٛٚ ي١ باٚنِ، ي١ال٣ ن١ٜٓٚٛ )

ّٚ؟ َٓٝـ ٚمت باٚن١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ باٚنِ ثَٝٞ ٚمت نٛضِٟ ؾريِٜٓ بٝٓٝت ٥اَؤظان١ت نؤٕ ثؿيت تَٝهطزبٛ
(، باٚنِ طٝإ، ١٥ٚ نابطا١ٜن٢ البٛٚ ثَٝه٠ٚ١ قػ١ٜإ ز٠نطز، ٠ٚ١٥بٛٚ ط١ضِا٠ٚ١ٜٓ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

( ٥اٚاٚ ٥اٚاّ ٚت ب١ ع١بسٚآل ٚ ١٥ٜٚـ ثَٝٞ ٚمت ن١ تؤ ن١غَٝهت ال ب٠ٚٛٚ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ؾ١ض٣َٚٛ ٣١٥ ع١بسٚآل ٥اٜا تؤ ١٥ٚت ض )قػ١ٟ ي١ط١ٍَ نطزٜٚت، ١َط١ض تؤ ن١غت البٛٚ؟ ثَٝػ١َب١

 9874بٝين؟ ٚمت ب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ)ز٣٠ ٠ٚ١٥ دٝربٌٜ بٛٚ، ب١ٖؤٟ ٠ٚ٠ٚ١٥ ٥اطازاض٣ تؤ ١ْبّٛٚ(.
( ١ْخؤف ن١ٚت ٚ ٥اظاض٠ن٣١ ظٜاز٣ نطز، ٥ٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

ا٣ ٠ٚ١٥ طَٛطِا ١ْبٔ(، ع١َٛض٣ نٛضِٟ ؾ١ض٣َٚٛ)ث١ض١ٜ٠ِنِ بؤ بَٗٝٓٔ تا ْٛٚغطاَٜٚهتإ بؤ بٓٛٚغِ تا زٚ
( ٥اظاض ظؤضٟ بؤ َٖٝٓا٠ٚ، ٖاٚنات نتَٝيب خٛا ي١ََْٝٛاْسا١ٜ ب١مسا١ْ، ٥ٝرت ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض )ططاب خ١

( ؾ١ض٣َٚٛ)قَٛٛا عين ٚال ٜٓبػٞ عٓسٟ قػ١ٚ َؿتَٛطِ ي١َْٝٛ ٖا٠ٚآلْسا ظؤض بٛٚ تا ثَٝػ١َب١ض )
١ٝ ال٣ َٓسا ْانؤنٞ ١ٖبَٝت(، ٥ٝي ع١بباؽ ن١ ١٥ّ )ي١الّ ١ٖغً ٚ بطِؤٕ، ؾٝاٚ ْ 9875ايتٓاظع(،

 9876ؾ١ضَٛٚز٣٠ ز٠طَٝطِا٠ٚ١ٜ ز٠ٜٛت ضؤشٟ ثَٝٓر ؾ١ٖ١ بٛٚ، ٥ٝٓذا ز٠غيت نطز ب١ ططٜإ ٚ ظؤض ططٜا.
( ي١ نات٢ ١ْخؤؾ١ٝن١ٜسا ب١ ثاضن١ قَٛاؾَٝو غ١ضٟ ٥ٝي ع١باؽ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )

إْ٘ يٝؼ َٔ ايٓاؽ خٛا٣ نطز ٚ زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ)ب١غتبٛٚ، ن١ٜٚٛ غ١ض َٝٓب١ض ٚ غٛثاؽ ٚ غتاٜؿٞ 
أسس أَٔ عًٞ ٗ ْؿػ٘ َٚاي٘ َٔ أبٞ بهط بٔ أبٞ قشاؾ١، ٚيٛ نٓت َتدصا َٔ ايٓاؽ خ٬ًٝ ٫ؽصت أبا بهط 

                                      
 .1315، قشٝح َػًِ، ايطقِ 1155قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8762

، قشش٘ أظيس 2582، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 10385، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 12467قِ ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايط - 8763
 ؾانط، نُا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.

8753
 .002صحُح البخارٌ، الزقن  - 
8754
 .2073صحُح هسلن، الزقن  - 
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)ن١ؽ  9877(،خ٬ًٝ، ٚيهٔ خ١ً اٱغ٬ّ أؾهٌ، غسٚا عين نٌ خٛخ١ ٗ ٖصا إػذس، غري خٛخ١ أبٞ بهط
اضٟ مب دط١ ي١ ١٥بٛٚب١نطٟ نٛضِٟ قٛساؾ١، ١٥ط١ض َٔ زؤغيت ظؤض ١ْٝ ب١ٖؤٟ طٝإ ٚ غاَا٠ٚ١ْٝ ١َٓتب

ْعٜهِ ي١َْٝٛ خ١يَهسا بططتا١ٜ، ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜ ١٥بٛٚب١نط ز٠بٛٚ، ب١آلّ ٖاٚز٢َ٠ ٥ٝػالّ باؾرت٠، ي١ّ 
 َعط١ٚت١زا نٞ خ١َُٝ ١ٜ١ٖ ب١ضَٚٚسا زاى١ٕ دط١ ي١ خ١َُٝن٣١ ١٥بٛٚب١نط(.

٢ خؤٜسا ٥ٝي ع١بباغٞ ظؤض ي١ خؤٟ ْعٜو ضاز٠ططت ٚ ي١ َا٣٠ٚ خٝالؾ١تططاب ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
ظؤض ضاَٜٚصٟ ثَٝس٠نطز ٚ ضا٣ ٣ٚ١٥ ظؤض ال ططْط بٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ داضَٜو ١ْٖسَٟ ي١ نؤن١ضإ ط١ًٜٝإ يَٝهطز 

بٝـ ٚت٢ ١٥َطِؤ ططان١ بؤنٞ ٥ٝي ع١بباؽ ي١ٚإ ظٜاتط ي١ خؤٟ ْعٜو ز٠نات٠ٚ١، ع١َٛضٟ نٛضِٟ خ١
ن١ّ، ٠ٚ١٥بٛٚ غ١باض٠ت ب١ ت١ؾػريٟ ٥ا١ٜتَٝو ثطغٝاض٣ نطز ي١ٚإ، ْٝؿاْتإ ز٠ز٠ّ بؤنٞ ٚا ز٠

( بٛٚ، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ خٛا إشا دا٤ ْكط اهلل٠ٚالََٝهٝإ زا٠ٚ١ٜ، ثطغٝاض٠ن١ غ١باض٠ت ب١ غٛٚض٠ت٢)
( ن١ بٝين خ١يَو ز٠غت١ ز٠غت١ ز١َٜٓ ْاٚ ٥اٜٝين خٛا، غٛثاغٞ خٛا ؾ١ضَا٢ْ نطز٠ٚٚ ب١ ثَٝػ١َب١ض )

دؤؾب٢ْٚٛ يَٞ بهات، ٥ٝٓذا ع١َٛض ٚت٢ ٥ٝي ع١بباؽ تؤ قػ١ به١، ١٥ٜٚـ ٚت٢ خٛا ب١ٚ بهات ٚ زاٚا٣ يَٝ
( ط١ٜاْس ن١ نات٢ َطز١ْٝت٢ ٚ با ٥ٝرت غٛثاغٞ خٛا بهات ٚ زاٚا٣ غٛٚض٠ت١ ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)

 9878يَٝدؤؾب٢ْٚٛ يَٞ بهات.
ٟ ع١ؾؿاْٝؿسا نٛضِعٛمثا٢ْ ٚ ططاب ٥ٝي ع١بباؽ ي١ غ١ضز٢َ٠ ١ٖض١ٜى ي١ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

 9879ؾ١تٛا٣ ز٠زا بؤ خ١يَو.
 :٥987ٝي ع١بباؽ ي١ ْاٚ غٛثان٣١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ غ١عسزا ب١ؾساض٣ ؾتٛٚسات٢ ١٥ؾطٜكٝا٣ نطز.

خ١يَهٞ ١َز١ٜٓ زاٚاٜإ نطز ٥ٝي ع١بباؽ غ١ضث١ضؾيت س١دٝإ بهات، ١٥ٜٚـ نٛٚ بؤ ال٣ 
تا ٥ٝي ع١بباؽ نٛٚ س١د١ن٣١ نطز نٛضِٟ ع١ؾؿإ ٚ خ١يٝؿ١ف ضاٜػجاضز بؤ ١٥ٚ ناض٠، عٛمثا٢ْ خ١يٝؿ١ 

 9880ٚ ٖات٠ٚ١، ز٠بَٝٓٝت خ١يٝؿ١ نٛشضا٠ٚ.

                                      
8755
، هسٌذ احوذ 7823قن ، السٌي الكبزي للٌسائٍ، الز5971، صحُح ابي حباى، الزقن 347صحُح البخارٌ، الزقن  - 

 .00712، الوعجن الكبُز للطبزاًٍ، الزقن 1418، هسٌذ أبٍ َعلً الوىصلٍ، الزقن 1227بي حٌبل، الزقن 

 .343، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8767
8758
 .299، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 

 .336، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8769

 .349، م 3غري أعالّ ايٓبال٤،  - 8770
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 رذجیذٛٚطحٌەت ڕیٛکٌٝ ەضٝ ػەالفیخ ەذرحط ٌەرٓ ػیت

يٝب بٛٚ ب١ خ١يٝؿ١، ٥ٝي ع١بباغٞ نطز ب١ ٚاٍ ؾاّ ٚ ٚت٢ بطِؤ بؤ طاناتَٝو ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
١َْهٛشَٜت، ٠ٚ١٥ ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ ب١ْسّ  ١٥َٟٚ، ب١آلّ ٥ٝي ع١بباؽ ضاظ٣ ١ْبٛٚ ٚ ٚت٢ ١٥ط١ض َٛعا١ٜٚ

ز٠نات، ثاؾإ ب١ ع١ٍ ٚت َٛعا١ٜٚ به١ ب١ ناضب١ز٠غيت خؤت ٚ زٚاتط الٜب١ض٠، ب١آلّ ع١ٍ ب١ٚ ضا١ٜٟ 
 ٥9886ٝي ع١بباؽ ضاظ٣ ١ْبٛٚ.

يٝب بٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ د١ْط٢ طا٥ٝي ع١بباؽ ١ٖٚازاض ٚ ثايَجؿيت خ١يٝؿ١ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
، ٥ٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت ي١ د١ْط٢ د١َ١يسا ب١ ظٚب١ٜطّ ٚت ١٥ضَٟ ٖاتٜٛت ي١ط١ٍَ د١َ١يسا ب١ؾساض٣ نطز

نٛضِٟ ع١بسٕٚٛت١يٝبسا ظ١ْطٝت؟ ٥ٝرت ظٚب١ٜط ط١ضِا٠ٚ١ٜ، ن١نٞ ٥ٝي دطَٛٚظ خؤٟ ط١ٜاْس ثَٝٞ ٚ 
نٛؾت٢، زٚاتط ٥ٝي ع١بباؽ ٖات ٚ ثطغٝاض٣ نطز ي١ ع١ٍ ١٥ضَٟ بهٛش٠ن٣١ ظٚب١ٜط غ١ض٠لا٢َ ب١ض٠ٚ 

 ١؟ ع١ٍ ٚت٢ زؤظ٠ر.نَٜٛٝ
ي١ ثاف د١ْط٢ د١َ١ٍ خ١يٝؿ١ ٥ٝي ع١بباغٞ نطز ب١ ٚاٍ ب١قط٠ تا نات٢ د١ْط٢ قؿٌ ٖات، 
١٥ٚنات ٥ٝي ع١بباؽ نٛٚ ب١ؾساض٣ تَٝسا نطز ٚ ب١ؾٞ ضاغيت غٛثان٣١ ع١ٍ ب١ ز٠غت ٠ٚ٠ٚ١٥ بٛ، 

 9883زٚا٣ د١ْط١ن١ف غ١ضي١َْٟٛ ب٠ٚ١ٜٚٛ ب١ ٚاٍ ب١قط٠.
د١ْط٢ خ١ٚاضه١ناْٝؿسا ب١ؾساض٣ نطز ٚ ثايَجؿتَٝهٞ ط١ٚض٣٠ ع١ٍ  ١ٖض٠ٖٚا ٥ٝي ع١بباؽ ي١

 9884يٝب بٛٚ.بٛٚطانٛضِٟ ١٥
يٝبسا ١٥َريٟ ب١قط٠ بٛٚ، ١٥بٛٚ طاناتَٝو ٥ٝي ع١بباؽ ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ 

ز٠بَٝت  ١٥ٜٛٚب نٛٚ بؤ ٣ٚ١٥َ ٚ نٛٚ بؤ ال٣، ٥ٝي ع١بباغٝـ ظؤض ضَٜع٣ يَٝٓا ٚ ٚت٢ ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ
( ١٥لاَت زا، بؤ١ٜ نٞ ؾتَٝو ي١ْاٚ ثازاؾت٢ ١٥ٚ ضَٜعططت١ٓت بس٠ٚ١َ٠ ن١ ب١ضاَب١ض ب١ ثَٝػ١َب١ض )

 9885َاي١َن١ٜسا ١ٖبٛٚ زا٣ ب١ ١٥بٛٚ ١٥ٜٛٚب.

                                      
8770
 .353، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 

 .353، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8772
8772
 .299، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 

 .404، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8774
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يٝب طا٥ٝي ع١بباؽ ضا ظاْػت١ٝنا٢ْ خؤٟ ب١ضاَب١ض ب١ ١ٖيََٜٛػت١نا٢ْ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
 ٠9886نطز٠ٚ٠، ع١يٝـ ضانا٢ْ ٣ٚ١٥ ب١ ١ْٖس ٠ٚضز٠ططت.ز٠خػت١ضِٚٚ ٚ ١ْٖسَٟ ١ٖي١َؾٞ بؤ ضاغت ز

 حٔذجیذٛٚعٛفەت ڕیٛکٜ یەِٝ ِٛػحٚەسدەع ەذرحط ٌەرٓ ػیت

يٝب، َٛعا١ٜٚ ١ٜظٜسٟ ْاضز بؤ ال٣ ٥ٝي ع١بباؽ بؤ غ١ض٠خؤؾٞ طاثاف ٠ٚؾات٢ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
ا١ٜٚف ضَٜعَٜهٞ ظؤضٟ يٝب، زٚاتط ٥ٝي ع١بباؽ نٛٚ بؤ ال٣ َٛعا١ٜٚ، َٛعطاي١ ٠ٚؾات٢ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ

ططت ٚ غ١باض٠ت ب١ ١َضط٢ ع١يٝـ غ١ض٠خؤؾٞ يَٝهطز ٚ ١٥ٚث١ضِٟ خ١َباض٣ خؤٟ بؤ ْٛاْس، ٥ٝي 
 9887ع١بباغٝـ غٛثاغ٢ ١ٖيََٜٛػت١ن٣١ نطز.

٥ٝي ع١بباؽ ي١ْاٚ نؤ١َيَط١ٟ ٥ٝػالَٝسا ضَٜع ٚ خؤؾ١ٜٚػت١ٝن٢ ظؤض٣ ١ٖبٛٚ، داضَٜو َٛعا١ٜٚ 
بٛٚ، ن١ خ١يَه١ن١ ظاْٝٝإ ٥ٝي ع١بباغٞ ي١َٝٝ، ٣٠ْٛٝ د١َا٠ٚض  نٛٚ بؤ س١ز ٥ٚٝي ع١بباغٝؿٞ ي١ط١ٍَ

ي١ ناضٚا٢ْ ٥ٝي ع١بباغسا بٕٛٚ ٚ ٠ْٟٛٝ تطٜإ ي١ ناضٚا٢ْ َٛعا١ٜٚزا بٕٛٚ، نْٛه١ خ١يَه١ن١ 
 9888ز٠ٜاْٜٛػت ظاْػت ي١ ٥ٝي ع١بباؽ ٠ٚضبططٕ.

ٟ ٥اَؤظا٣ داضَٜو ٥ٝي ع١بباؽ ض٠ؾؤٟ ٚآلخ١ن٣١ ظ٠ٜسٟ ططت ، ظ٠ٜس ٚت٢ ن١ْاض بطط٠ ١٥
 9889(، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ١َُٝ٥ ب١ضاَب١ض ظاْاٚ ط١ٚض٠ناِإ ٚاز٠ن١ٜٔ.ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

٥ٝي ع١بباؽ ي١ غ١ضز٢َ٠ َٛعا١ٜٚزا ي١ ب١قط٠ بٛٚ، ١٥ب١٥ٜٚٛٝٛٚبٞ ١٥ْكاض٣ نٛٚ بؤ ال٣ ٚ 
(، َٔ ي١ط١ٍَ تؤ غهاآل٣ ق١ضظاض٣ خؤٟ نطز، ٥ٝي ع١بباؽ ٚت٢ ٣٠ٚ١٥ تؤ نطزت بؤ ثَٝػ١َب١ض )

ّ، ٠ٚ١٥بٛٚ َاي١َن٣١ خؤٟ نؤيَهطز بؤ ١٥ب١٥ٜٚٛٝٛٚب ٚ زٚٚ َٖٝٓس٣٠ ق١ضظ٠ن٣١ ثاض٣٠ ثَٝسا تا ز٠ٜه١
 :988ق١ضظ٠ن١ؾٞ بسات٠ٚ١ٚ َٖٝٓس٠ؾٞ بؤ َََٝٓٝت٠ٚ١.

بتسا ٚت٢ ٥اٚا١ٜ ١َضط٢ ظاْاٜإ، ١٥َطِؤ ثا٥ٝي ع١بباؽ ي١ نات٢ ١٥غج١ضز٠نطز٢ْ ظ٠ٜس٣ نٛضِٟ 
 9890ظاْػتَٝهٞ ظؤض شَٜط طٌَ ْطا.

                                      
8774
 .300، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 
8775
 .300، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 

 .351، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8777

 .437، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8778
8779
 .352، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 

 .440، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8780
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بتسا ١٥بٖٛٚٛض٠ِٜط٠ ٚت٢ ١٥َطِؤ ١َض٠ن١بٞ ١٥ّ ثاغج١ضز٠نطز٢ْ ظ٠ٜس٣ نٛضِٟ ي١ نات٢ ١٥
 ١ٖٛ٥9896ت١)ظاْا٣ ١ٖٛ٥ت( َطز ب١يَهٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥ٝي ع١بباؽ بهات١ دَٝطط٣٠ٚ٠.

ناتَٝو َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ٜٚػيت ب١ٜع١ت بؤ ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ ٠ٚضبططَٜت تا زٚا٣ خؤٟ 
ٛضِٟ ظٚب١ٜط ب١ٜع١ت٢ ١ْزا، ١ٖض١ٜى ي١ ع١بسٚض٠ِٓا٢ْ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ؾٜٛيَن بططَٜت٠ٚ١، ع١بسٚآل٣ ن

ب١آلّ  9893ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباغٝـ ب١ٜع١تٝإ ١ْزا،
َٛعا١ٜٚ ب١ ْاب١زيَٞ ب١ٜع١ت٢ ٠ٚضططت يَٝٝإ، ب١آلّ زٚاتط ن١ َٛعا١ٜٚ َطز سٛغ١ٜٔ ٚ ع١بسٚآل ب١ٜع١تٝإ 

 ١ْ9894زا ب١ ١ٜظٜس.

 ذجیٌەػ ڕیٛک یٕەیقٛع ەکەیؽۆڕؽ ەذرحط ٌەرٓ ػیت یغطێٛەڵ٘

ناتَٝو َٛعا١ٜٚ َطز ٚ ١ٜظٜس ْا٣١َ ْاضز بؤ ٠ٚيٝسٟ نٛضِٟ عٛقب١ ن١ ٚايٞ ١َز١ٜٓ بٛٚ، تا ب١ٜع١ت٢ 
بؤ ٠ٚضبططَٜت، ٠ٚيٝس ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٔ سٛغ٢ٜٓ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٚ ٥ٝي ظٚب١ٜطزا، َٖٝؿتا ؾ١ٚ بٛٚ، زاٚا٣ 

ي١ ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ٜع١ت بس٠ٕ ب١ ١ٜظٜس، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ با ضؤش بَٝت٠ٚ١ بعاٌْ خ١يَهٞ نٞ ز٠ن١ٕ،  نطز
١ٖض ١٥ٚ ؾ٠ٚ١ ي١ ١َز١ٜٓ ز٠ضنٕٛٚ ب١ض٠ٚ ١َنه١، ن١ ط١ٜؿت١ٓ ٣ٚ١٥َ سٛغ١ٜٔ ي١ َايَٞ ع١بباؽ 
ا زاب١ظ٣، ٥ٝي ع١بباؽ ب١ضز٠ٚاّ ضَٜططٟ ز٠نطز ي١ ن٢ْٚٛ سٛغ١ٜٔ بؤ عَٝطام ٚ ز٠ٜٛت ناض٣ ٚ

 ١ْ9895ن١ٜت.
سٛغ١ٜٔ ١ٖض ن١ نٛٚ بؤ ال٣ ٥ٝي ع١بباؽ غ١باض٠ت ب١ٚ ناض٣٠ ضاَٜٚصٟ ثَٝهطز، ي١ ٠ٚآلَسا ٥ٝي 
ع١بباؽ ضا٣ ٚابٛٚ ناض٣ ٚا ١ْنات نْٛه١ ١َضط٢ ٣ٚ١٥ يَٝس٠ن١َٜٚت٠ٚ١، ب١آلّ سٛغ١ٜٔ ثَٝٞ ٚت ١َضطِ ال 

 9896خؤؾرت٠ ي٣٠ٚ١ ب١ٚ باض٠ ضاظٟ مب.

                                      
 .333، م 2أغس ايػاب١، ز - 8781
 .79، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8782

 .292-291، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8783

 .295، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8784

 .292، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8785

Page 11 of 184



 

 

بؤ نَٟٛ ز٠نٝت؟ ٚت٢ ز٠نِ بؤ عَٝطام بؤ ال٣  طُٝ٘ؾا٥ٝٓذا ٥ٝي ع١بباؽ ثَٝٞ ٚت نٛضِٟ 
١ٖٚازاضمن، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ثَِٝ خؤف ١ْٝ ١٥ّ ز٠َٛنا٣٠ٚ تؤ بهَٝت بؤ ال٣ خ١يَهَٝو ن١ باٚنتٝإ نٛؾت، 

 ٥9897ٝٓذا ظؤض قػ١ٟ بؤ نطز.
ثَٝٞ ٚت ١٥ط١ض ١٥ٚ خ١يَه٣١ ن١ زاٚاٜإ يَٝهطزٜٚت بهٝت بؤ الٜإ ١٥َري٠ن١ٟ ٥َٝػتاٜإ نٛؾت٠ٚٛٚ 

٣ ٚآلتٝإ ضَٜهدػت٠ٚٛٚ زٚشَٓٝإ ز٠ضنطز٠ٚٚ ٠ٚ١٥ بطِؤ بؤ الٜإ، ب١آلّ ١٥ط١ض ي١ ناتَٝهسا باْطت باض
ز٠ن١ٕ ن١ َٖٝؿتا ١٥َري٠ن١ٜإ َا٠ٚٚ ناضب١ز٠غتا٢ْ غ١ضقايَٞ غاَإ ٠ٚضططتٓٔ ي١ خ١يَه٢ ٚآلت١ن١، 

ٚ ي١ قػ١ت ٠ٚ١٥ ت١ْٗا تؤ بؤ د١ْط باْط ز٠ن١ٕ ٚ َٓٝـ ٖٝض زيَٓٝا ِْٝ ي٣٠ٚ١ ي١خؿت١ت ١ْب١ٕ 
ز٠ض١ْنٔ ٚ ثؿتت ب١ض١ْزز٠ٕ ٚ ي١ زشت ١ْد١ْطٔ ٚ بب١ٓ غ١ضغ١خترتٜٔ زٚشَٔ بؤت، سٛغ١ٜٓٝـ ٚت٢ 

 9898َْٜٛصٟ ٥ٝػتٝداض٠ ز٠ن١ّ بعامن نؤٕ ز٠بَٝت.
٥ٝي ع١بباؽ ١ٖض خؤٟ ثَٞ ضا١ْطريا ٚ بؤ ب١ٜا١ْٝن٣١ ٖات٠ٚ١ بؤ ال٣  ٚت٢ ٥اَؤظا طٝإ ظؤض خؤّ 

ٚ ٥اضاَِ بطِا٠ٚ، َٔ ظؤض ز٠تطغِ ب١ّ ناض٠ت ي١ْاٚ بهٝت، نْٛه١ خ١يَهٞ ضاططت ب١آلّ خؤّ ثَٞ ضاْاطريَٜت 
عَٝطام ْاثانٔ، يَٝٝإ ْعٜو ١َب١ض٠ٚ٠ٚ ي١ّ خان١زا ١ََٓٝض٠ٚ٠، تؤ غ١ٜٝسٟ خ١يَهٞ سٝذاظٜت، ١٥ط١ض 
خ١يَه٢ عَٝطام ضاغت ز٠ن١ٕ تؤٜإ ز٠َٜٚت ْا١َٜإ بؤ بَٓٝط٠ زاٚا به١ تا ب١ضثطغ١ن١ٜإ زٚٚضغ٠ٚ١ْ١ٚ 

ط بطِؤ بؤ الٜإ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ف ْان١ٜت ز٣٠ بطِؤ بؤ ١َ١ٜٕ نْٛه١ ي١َٟٚ ق١آل ٚ ؾٟٝٛ ي١َٝٝٚ خانَٝهٞ زٚات
ؾطاٚإ ٚ ط١ٚض١ٜ٠ ٚ ١ٖٚازاضاَْٝهٞ باٚنٝؿت ي١َٜٚٔ ٚ زٚٚضٜت ي١ٚ خ١يَه١ٚ ي٠َٜٛٚ١ ث١ٜاّ ٚ باْطدٛاظاْت 

ٝإ ز٠ظامن تؤ زيَت بؤّ بآلٚ به١ض٠ٚ٠، ثَِٝ ٚا١ٜ ١َ١٥ت بؤ باؾرت٠، ب١آلّ سٛغ١ٜٔ ٚت٢ ٥اَؤظا ط
ز٠غٛٚتَٝت ٚ ٥اَؤشطاضِٜ ز٠ن١ٜت، ب١آلّ َٔ خؤّ ثَٝها٠ٚت٠ٚ١ٚ ١ٜنال ب١َٚٛت٠ٚ١ ن١ بهِ، ٥ٝي ع١بباؽ 

نٛشضا تؤف ٥اٚا ي١ْاٚ شٕ ٚ عٛمثإ ٚت٢ ز٣٠ ١ٖض ز٠ضِؤٜت شٕ ٚ َٓساي١َناْت ١َب١، ز٠تطغِ ٠ٚى نؤٕ 
 9899َٓاي١َناْتا بهٛشضَٜٝت ٚ ١٥ٚاْٝـ ت١َاؾا به١ٕ.

                                      

 .296، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8786

 .399، م 3ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ز - 8787

 .401-400، م 3ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ز - 8788
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 شدجەیصٚذ ڕیٛکٜ اڵذذٚەضٝ ػەاڵعەِٝ دەسدەع ەذرحط ٌەٓ ػریت

ثاف َطز٢ْ ١ٜظٜس ٚ ٖات٢ٓ َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ن١ ثٝاَٜٚهٞ خٛاْاؽ بٛٚ ٚ ن١ّ شٜاٚ ٠ٚؾات٢ نطز ٚ 
ن١غٞ ي١ زٚا٣ خؤٟ زٜاض٣ ١ْنطز، ٥ٝرت بؤؾا١ٜٝى ي١ ز٠غ١آلتسا زضٚغت بٛٚ، ١َ١٥ ز٠ضؾ١تَٝهٞ باف 

ا ب١ٜع١ت٢ ثَٞ بسضَٜت ٚ ببَٝت١ خ١يٝؿ١، ططْطرت ي١ ٣َٚٛ١ٖ َٛعا١ٜٟٚ بٛٚ بؤ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ت
 :989نٛضِٟ ١ٜظٜس ثَٝـ ١َضط٢ خؤٟ ب١ٜع١ت٢ بؤ ٖٝض ن١ؽ ٠ٚض١ْططت.

ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ي١ ١َنه٠ٚ١ خٝالؾ١ت٢ ضاط١ٜاْس ٚ َٛغًَُاْإ ن١ٚت١ٓ ب١ٜع١تسإ ثَٝٞ، 
١بسٚآل ١ٜٚ١َٛ٥نا٢ْ ي١ سٝذاظ ز٠ضث١ضِاْس ٚ ١َٖٛاْٝإ ن١ْس ن١غَٝو ي١ٚ ٠َْْٛٝس٠زا ب١ٜع١تٝإ ثَٞ ١ْزا، ع

 98:0ب١ض٠ٚ ؾاّ ضاٜاْهطز.
١٥ٚا٣١ْ ب١ٜع١تٝإ ثَٞ ١ْزا بطٜيت بٕٛٚ ي١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛضٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ٚ 

 ٥98:6ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ.
ٚ ي١َٟٚ ١ٖض١ٜى ي١ ٥ٝي ع١بباؽ ٚ ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ ب١ شٕ ٚ َٓساٍَ ٚ  ن١غاْٝا٠ٚ١ْ نٕٛٚ بؤ ١َنه١

َا٠ٚ١ْ، ٥ٝي ظٚب١ٜط زاٚا٣ نطز ب١ٜع١ت بس٠ٕ، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ ب١ٜع١تت ثَٞ ْاز٠ٜٔ ٚ خؤت غ١ضقايَٞ 
ناض٣ خؤت ب١، ٖاٚنات ١ْ زشا١ٜتٞ تؤ ز٠ن١ٜٔ ٚ ١ْ زشا١ٜت٢ ب١ضاَب١ضت ز٠ن١ٜٔ، ب١آلّ ٥ٝي ظٚب١ٜط 

ز٠بَٝت ب١ٜع١ت بس٠ٕ، ٜإ ظؤضٟ ز٠نطز يَٝٝإ تا ب١ٜع١ت بس٠ٕ، ناض ط١ٜؿت١ ٣٠ٚ١٥ ز٠ٜٛت ب١خٛا ٜإ 
 98:3ز٠تاْػٛٚتَِٝٓ.

زٚا٣ ٠ٚ١٥ٟ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط شَاض١ٜ٠ى ي١ ٖامش١ٝنا٢ْ ب١ْس نطزبٛٚ ٚ ب١ ١ٖٚيَٞ َٛختاض 
٥اظاز نطإ، ي١َْٜٝٛاْسا ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباغٝـ ١ٖبٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ ثاف َا١ٜ٠ٚى ع١بسٚآل نؤنٞ زٚاٜٞ 

 98:4ٛٚ.نطز ٚ ب١ٜع١ت٢ ٖٝض ن١غٞ ي١ ط١ضزٕ ١ْب
٥ٝـ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، ١َ١٥ف ي١ غايَٞ طاع١بسٚآل ي١ ضَٜٞ نؤنٞ ٖامش١ٝناْسا ي١ ْاٚن١ٟ 

١٥ٚناتٝـ ت٢ْ١َ١ ي١ غ١ضٚٚ س١ؾتا غاآل٠ٚ١ْ  98:5ؾ١غت ٚ س١ٚت ٜإ ؾ١غت ٚ ١ٖؾيت نؤنٝسا بٛٚ،
                                      

 .238، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8789

 .63، م 9ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8790

 .239م  ،8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8791

 .356، م 3غري أعالّ ايٓبال٤،  - 8792

 .306، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8793
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اؽ بٛٚ، ضا٣ ضاغترت ١ٜ٠ٚ١٥ ت٢ْ١َ١ س١ؾتاٚ زٚٚ غاٍَ ز٠بٛٚ، ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ َْٜٛصٟ ي١غ١ض ٥ٝي ع١بب
 98:6نطز.

٥ٝي ع١بباؽ ن١غَٝه٢ ب١خؤ ٚ ن١ي١َط١ت بٛٚ، ظؤض ن١ؾد١ بٛٚ، خ٣١ْ١ ب١ناضز٠َٖٝٓا، د٢ً دٛا٢ْ 
 98:7ز٠ثؤؾٞ ٚ ظؤض بؤ٢ْ خؤؾٞ ب١ناضز٠َٖٝٓا، ض٠ْط٢ غج٢ بٛٚ.

( البٛٚ، ١٥ٚاْٝـ ظؤض ضَٜعٜإ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ظؤض ضَٜعٟ ٖا٠ٚآل٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)
 يَٝس٠ططت.

( ( ٖا٠ٚيَٞ ثَٝػ١َب١ض )40ز٠يََٝت داض ١ٖبٛٚ بؤ ١ٜى باب١ت ثطغٝاضّ ي١ ) ٥ٝي ع١بباؽ
 98:8ز٠نطز.

( ٠ٚؾات٢ نطز، ضاؾٝع ظؤض ثَٝٞ ناضٜط١ض بٛٚ، ناتَٝو ٥ٝي ع١بباغٞ ط١ٚض٠ ٖا٠ٚيَٞ ثَٝػ١َب١ض )
 98:9ز٠ٜٛت ١٥َطِؤ ن١غَٝو َطز ن١ ضؤش١ٖآلت ٚ ضؤش٥اٚا ثَٜٝٛػتٝإ ب١ ظاْػت١ن٣١ بٛٚ.

ت ١َُٝ٥ ال٣ خ١يَو ؾاْاظّإ ز٠نطز ب١ نٛاض ن١غ٠ٚ١، ب١ ؾٝكٗٓاغ١ن١َا٠ٚ١ْ ٥ٝي َٛداٖٝس ز٠يََٝ
 ::98ع١بباؽ،...

٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝف ١َٖإ ؾيت  ٥9900ٝي ع١َٛض ز٠ٜٛت ٥ٝي ع١بباؽ سٝربٟ ١٥ّ ١ٖٛ٥ت١ٜ١،
 9906زٚٚباض٠ ز٠نطز٠ٚ٠.

١َُٝ٥  ب١ ٥ٝي ع١بباغٞ ز٠ٚت; ب١ضاغيت تؤ ظاْػتَٝو ؾَٝط بٜٛت ن١ططاب ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
 9903ْاٜعاٌْ.

                                                                                                                            
8793
 .359-358، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 
8794
 .306، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 

 .306، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8796

 ٓازٙ قشٝح.ٚ قاٍ ايصٖيب إغ 344، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8797

 .372، م 2ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 8798

 .445، م5ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 8799
 .339، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8800

 .6308املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 8801

 .345، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8802
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٥ٝي ع١بباؽ ز٠ٜٛت; ١ٖض ْاخؤؾ١ٝنِ ي١ بطا١ٜن٢ َٛغًَُامن ب١زٟ بهطزا١ٜ، ١ٜنَٝو ي١ّ غَٞ 
١٥ط١ضا١ّْ بؤ زاز٠ْا، ١٥ط١ض ي١ غ١ضٚٚ خؤ٠ٚ١َ بٛا١ٜ، ٠ٚ١٥ ث١ًٚ ثا١ٜن١ِٜ ي١ب١ضناٚ ز٠ططت، ١٥ط١ض 

بٛا١ٜ طَِٜٛ ثَٞ ١ْز٠زا، ٠ٚ١٥  ٖاٚتا٣ خؤّ بٛا١ٜ، ظٜاتط ط١ٚض٠ّ ضاز٠ططت، ١٥ط١ضٜـ ي١ خٛاض٣ٚ خؤ٠ٚ١َ
 9904ضَٜٞ شٜا٢ْ ١َٓ، نَٞ س١ظ٣ ثَٞ ْانات، ٠ٚ١٥ ظ٣ٚ٠ خٛا ؾطاٚا١ْ.

                                      
 .316، م 9ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8803

 .161،م 4شيٝٝع ايكشاب١، زاإلقاب١ يف   - 8804
 .161، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 8805
 .162، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 8806
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 () سەػِٛ ڕیٛکٜ اڵذذٚەػ

ب٢ قٛض٠ِٜؿٞ ع١ز١ٜٚ، ن١ْٝٛن٣١ ططاْا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
١ٜنَٝه١ ي١ ط١ٚض٠ ٖا٠ٚي١َ ْاغطا٠ٚنإ ٚ ي١ ظاْا ط١ٚض٠نا٢ْ ْاٚ ٖا٠ٚآلٕ ن١  ١٥:036بٛٚع١بسٚض٠ِٓا١ْ،

 ظاْػتَٝهٞ ن١ََٜٓٛ١ٟ ١ٖب٠ٚٛ.
( ٚ ب١ٚ ١ٜنَٝه١ ي١ ٖا٠ٚآل٢ْ ظؤض ْعٜهٞ ثَٝػ١َب١ض )ططاض٣ نٛضِٟ خ١باٚن٢ ْا٣ٚ ع١َٛ

 َٛشز٠ثَٝسضا٣ٚ ب١ٖ١ؾت ٚ ز٠ّٚٚ خ١يٝؿ٣١ َٛغًَُاْإ ثاف ١٥بٛٚب١نطٟ قسٜل.
٢ْٚ نٛضِٟ س١بٝب١ٜ١، ١٥ّ ٥اؾط٠ت١ ي١ط١ٍَ ع١َٛض٣ نٛضِٟ ظعٛزاٜهٞ ْا٣ٚ ظ١ٜٓ٠ب٢ نهٞ ١َ

ٛا١ٜ ثَٝـ نؤنهطزٕ بؤ ١َز١ٜٓ َطزبَٝت ضاغت بسا نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥ف ٖات٠ٚٛ طططاخ١
.١ْٝ:037 

َٓساي١َنا٢ْ بطٜيت بٕٛٚ ي١  زٚاْع٠ نٛضِ ٚنٛاض نض، ١٥بٛٚب١نط ٚ ١٥بٛٚعٛب١ٜس٠ٚ ع١بسٚآل ٚ ع١َٛض ٚ 
س١ؾك١ٚ غ١ٚز٠ ن١ زاٜهٝإ ق١ؾ١ٟٝ نهٞ ١٥بٞ عٛب١ٜس بٛٚ، ع١بسٚض٠ِٓإ ن١ زاٜهٞ ْا٣ٚ 

عٛب١ٜسٚآل ٚ س١َع٠ ن١ زاٜهٝإ ٠ٖٚٛٛ٥ي١ز بٛٚ، ظ٠ٜس ٚ  ٥ٖٛٛع١يك٣١َ١ نهٞ ع١يك١َ١ بٛٚ، غامل ٚ
عا٥ٝؿ١ ن١ زاٜهٝإ ٠ٖٚٛٛ٥ي١ز بٛٚ، بٝالٍ ن١ زاٜهٞ ٠ٖٚٛٛ٥ي١ز بٛٚ، ١٥بٛٚغ١ي١َ١ٚ قالب١ ن١ زاٜهٝإ 

 ٠ٖٚٛٛ٥:038ي١ز بٛٚ.
ع١بسٚآل ١ٖض ي١ ت٢ْ١َ١ َٓساي٠ٚ١َٝ ي١ ١َنه١ َٛغًَُإ بٛٚ، زٚاتط ٖاٚز٠ّ ب١ باٚن٢ نؤنٞ نطز بؤ 

١ز١ٜٓٚ َٖٝؿتا ١ْط١ٜؿتب١ٜٚٛ ت٢ْ١َ١ بايَػٞ، بؤ١ٜ ١ْٜتٛا٢ْ ي١ غ١ظا٣ ب١زض ٚ ٥ٛسٛززا ب١ؾساض٣ بهات ٚ َ
 ١ٜ:039ن١ّ غ١ظا ن١ تٝاٜسا ب١ؾساض٣ نطز غ١ظا٣ خ١ْس٠م بٛٚ.

( ضَٜٞ ي١ غ١ظا٣ ب١زضزا ب١ضا٢٥ نٛضِٟ عاظب ٜٚػت٢ ب١ؾساض٣ د١ْط١ن١ بهات، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )
 :03:نٛضِٟ عاظب٤ ٥ٝي ع١َٛض ب١ؾساض٣ به١ٕ ي١ب١ض ن٢َ١ ت١َ١ْٝإ.١ْزا ١ٖض١ٜى ي١ ب١ضا٢٥ 

                                      
 .204، م 3غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 9025

 .680، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 9026

 .143، م 4س، زايطبكات ايهرب٣ البٔ غع  - 9027

 .204، م 3غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز - 9028

 .367، م4ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 9029
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( ي١ د١ْط٢ ٥ٛسٛززا ١ْٖسَٟ ن١غٞ ب١ بهٛٚى زاْا بؤ ب١ؾساض٣ ي١ ظ٠ٜس ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
ٚ ب١ضا٥ٞ  -ٚات١ خؤٟ-د١ْط١ن١ٚ ١َٖٜٛٚا٢ْ طَٝطِا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚاْٝـ بطٜيت بٕٛٚ ي١ ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ داض١ٜ

١٥ضق١ّ ٚ ١٥بٛٚغ١عٝسٟ خٛزض٣ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ دابريٟ نٛضِٟ  نٛضِٟ عاظب ٚ ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ
 040:ع١بسٚآل.

( َؤي١َت٢ ١ْزا ٥ٝي ع١َٛض ز٠يََٝت بؤ غ١ظا٣ ٥ٛسٛز ن١ ت١َ١من نٛاضز٠ غاآلٕ بٛٚ ثَٝػ١َب١ض )
 046:ب١ؾساض٣ به١ّ، ب١آلّ بؤ غ١ظا٣ خ١ْس٠م ن١ ت١َ١من ثاْع٠ غاآلٕ ز٠بٛٚ َؤي١َت٢ زاّ.

١ٜ٠ٚ١ن٢ ٚاقٝسٟ ٖات٠ٚٛ ١ٜن١ّ غ١ظا ن١ ١ٖض١ٜى ي١ ٥ٝي ع١َٛض ٚ ب١ضا٥ٞ نٛضِٟ عاظب ب١ثَٝٞ طَٝطِاْ
 043:تٝاٜسا ب١ؾساض بٕٛٚ بطٜيت ب٠ٚٛ ي١ غ١ظا٣ خ١ْس٠م.

 044:إ.ٜه٥ٛٝي ع١َٛض ي١ سٛز٠ٜب١ٝزا ب١ؾساض٣ نطزٚ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ب١ؾساضبٛا٢ْ ب١ٜع١ت٢ ض
يٝبسا ب١ؾساض٣ د١ْط٢ ٥َٛت٣١ ٛٚطاب١ٖض٠ٖٚا ٥ٝي ع١َٛض ي١ْاٚ غٛثان٣١ د١عؿ١ض٣ نٛضِٟ ١٥

 045:نطز.
 ٥:046ٝي ع١َٛض ي١ ؾ١ؼ٢ ١َنه١ؾسا ب١ؾساض٣ نطز.

داضَٜو ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض زاٚا٣ ي١ ع١َٛض٣ باٚن٢ نطز تا زاٚا٣ نه١ن١ٟ قاؿ٢ نٛضِٟ 
١ْسشا٢َ بؤ بهات، ع١َٛض ٚت٢ ١٥ٚ بطَِٟ ١ٖتٟٝٛ ١ٜ١ٖٚ تا ١٥ٚا١ْ ٠ٚغتابٔ نه١ن٣١ ْازات ب١ ١َُٝ٥، 

١ ع١بسٚآل نٛٚ بؤ ال٣ ظ٠ٜسٟ َا٢َ ٚ ٚت٢ َا١َ زاٚا٣ نهٞ ؾآل١ْن١غِ بؤ به١، ظ٠ٜسٜـ نٛٚ بؤ ال٣ بؤٜ
قاي١َح ٚ ٚت٢ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٢َٓ ْاضز٠ٚٚ بؤ زاٚا٣ نه١ن١ت، ١٥ٜٚـ ٚت٢ َٔ بطَِٟ ١ٖتّٝٛ 

ٞ نه١ن١ س١ظ٣ ١ٜ١ٖٚ ٥اَاز٠ ِْٝ نه١ن١ّ بس٠ّ ب١ ٠َٛٝ٥ٚ بطاظانا٢ْ خؤّ ي١ٚال ٠ٚغتابٔ، ب١آلّ زاٜه
( ( ٚ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ز٠نطز نه١ن٣١ بؤ ع١بسٚآل بَٝت، نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٖات٠ٚٛت١ زاٚا٣ نه١ن١ّ، ن١نٞ باٚن٢ نه١ن٣١ زا٠ٚ ب١ ١ٖتَٜٝٛو ن١ ال١ٜت٢ ٚ 

                                      
 .16548ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ  - 9030

 .3563، قشٝح َػًِ، ايطقِ 2542قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9031

 .156، م1اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 9032

 .204، م 3، زغري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب  - 9033
 .348، م 3أغس ايػاب١، ز - 9034
 .210، م 3غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 9035
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ب١ ؾَٜٛٔ قاؿسا ٚ  ( ْاضز٣ب١خَٟٝٛ ز٠نات، َٖٝؿتا ضا٣ نه١ن١ؾٞ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )
( ؾ١ض٣َٚٛ; )١٥ضَٟ بَٞ ٣٠ٚ١٥ ضا٣ نه١ن١ت ٠ٚضبططٜت زاٚت١ ب١ ؾٛٚ؟( ٚت٢ ب١يََٞ، ثَٝػ١َب١ض )

)ضا٣ نه١ناْتإ غ١باض٠ت ب١ خؤٜإ  047:(،أؾريٚا ع٢ً ايٓػا٤ ٗ أْؿػٗٔ ٚ ٖٞ بهطؾ١ض٣َٚٛ;  )
 ٠ٚضبططٕ(.

١ ز٠غتُسا١ٜٚ ب١ض٠ٚ ١ٖض ال١ٜن٢ ٥ٝي ع١َٛض ز٠يََٝت داضَٜو خ١ّٚ بٝين ن١ ثاضن١ٜ١ى ٥اٚضٜؿِ ي
ب١ٖ١ؾيت ؾطَِٟ ز٠ز٠ّ، َٓٝـ ي١ط١ٍَ خؤٟ ضاز٠نَٝؿَٝت، خ٠ٚ١ن١ّ طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ س١ؾك١ٟ خٛؾهِ، 

( ؾ١ض٣َٚٛ)بطان١ت ثٝاَٜٚهٞ قاؿ١( ٜإ (، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )١٥ٜٚـ طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ ثَٝػ١َب١ض )
 048:ؾ١ض٣َٚٛ )ع١بسٚآل ثٝاَٜٚهٞ قايَش١(.

( ز٠َبٝين ن١غَٝو خ٣ٚ١ ز٠زٟ، ز٠ٜطَٝطِا٠ٚ١ٜ َٝت ي١ غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ضزا )٥ٝي ع١َٛض ز٠يَ
(، دا َٔ (، َٓٝـ ٖٝٛاّ ٚابٛٚ خ١َٜٚو ببِٝٓ تا بٝطَٝط٠ٚ١َِ بؤ ثَٝػ١َب١ض )بؤ ثَٝػ١َب١ض )

١٥ٚناتٝـ ي١ َعط١ٚت ز٠خ١ٚمت، داضَٜو ي١ خ١َٚسا بِٝٓٝ زٚٚ ؾطٜؿت١ َٓٝإ بطز بؤ زؤظ٠ر ز٠تٛت 
ب١خطِٟ زٜٛاض نطا٠ٚ، خ١يَهاَْٝهٝؿٞ تَٝسا بٛٚ ن١ ز٠َٓاغٌ، َٓٝـ ز٠َٛت ث١ْا ز٠ططّ ب١  ١َٜٟٓٚ طؤضِ

خٛا ي١ زؤظ٠ر، ث١ْا ز٠ططّ ب١ خٛا ي١ زؤظ٠ر، ث١ْا ز٠ططّ ب١ خٛا ي١ زؤظ٠ر، ؾطٜؿت١ٜ١نٞ تط ط١ٜؿت 
، -٣ خٛؾهِ-ب١ٚ زٚٚ ؾطٜؿت١ٜ١ٚ ب١ ٢َٓ ٚت ١َتطغ١، َٓٝـ خ٠ٚ١ن١ّ طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ س١ؾك١

( ؾ١ض٣َٚٛ)عبسٚآل ثٝاَٜٚهٞ نان١ ١٥ط١ض (، ثَٝػ١َب١ضٜـ )١ف طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ ثَٝػ١َب١ض )س١ؾك
 049:ب١ ؾ١ٜٚـ َْٜٛصٟ بهطزا١ٜ(، غايِٝ ز٠يََٝت ٥ٝرت زٚا٣ ٠ٚ١٥ ع١بسٚآل ب١ ؾ١ٚ ظؤض ن١ّ ز٠خ١ٚت.

( ي١ب١ضناٚ ز٠ططت، ز٠نٛٚ ي١ٚ ؾَٜٛٓا١ْ ٥ٝي ع١َٛض ظؤض ؾ١َٜٓٛٚاض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)
( ي٣ٚ١َ زاْٝؿتبٛٚ، ز٠نٛٚ ي١ٚ ؾ١َٜٓٛ َْٜٛصٟ ز٠نطز ن١ ز٠ْٝؿت ن١ نات٢ خؤٟ ثَٝػ١َب١ض )زا

( ي١ بٓٝسا ( َْٜٛصٟ تَٝسا نطزبٛٚ، زض٠ختَٝو ١ٖبٛٚ ن١ داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 :04:زاْٝؿتبٛٚ، ٥ٝي ع١َٛض ز٠نٛٚ ٥ا٣ٚ ز٠زا بؤ ٠ٚ١٥ٟ ٚؾو ١ْبَٝت.

                                      
 ، سػٓ٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.5542َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 9036

، ايػٓٔ 3843، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7181، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4631، قشٝح َػًِ، ايطقِ 6630قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9037
 .7389يًٓػا٥ٞ، ايطقِ  ايهرب٣

، ايػٓٔ 7179، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 6135، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 4632، قشٝح َػًِ، 1083قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9038
 . 4309ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 

 .348، م 3أغس ايػاب١، ز - 9039
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( بٜٛٚٔ، ؾ١ض٣َٚٛ )ي١ زض٠ختسا َٝت داضَٜو ي١ خع١َت ثَٝػ١َب١ضزا )ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ز٠يَ
زاضَٜو ١ٜ١ٖ ن١ ط١آلن٣١ ْا٠ٚضَٜت، ٣١ِْٛ ٠ٚى َٛغًَُإ ٚا١ٜ،ثَِٝ بًََٝٔ ٠ٚ١٥ ن١ٝ؟( خ١يَهٞ ٚاٜاْعا٢ْ 
زض٠خت٢ بٝابا١ْ، َٓٝـ ٚمت زاضخٛضَا١ٜ، ب١آلّ ي١ ْاخ٢ خؤَسا َٖٝؿت٠ٚ١ُٚ ؾ١ضَِ نطز بًََِٝٝ، ٖا٠ٚآلٕ 

( ثَُٝإ بًََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ)٠ٚ١٥ زاضخٛضَا١ٜ( ع١بسٚآل ز٠يََٝت َٓٝـ ب١ ٚتٝإ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
باٚنُِ ٚت ن١ ظا١َْٛٝٚ ي١ ؾ١ضَسا ١َْٛت٠ٚٛ، باٚنٝؿِ ٚت٢ ١٥ط١ض بتٛتا١ٜ الّ خؤؾرت بٛٚ ي٣٠ٚ١ ٠ٚ١٥ٚ 

 ٠ٚ١٥:050ّ ١ٖبٛا١ٜ.
َْٜٛصٟ عٝؿا٣ بؤ نطزٜٔ ٚ زٚاتط ن١ ( َا١ٜ٠ٚى ب١ض ي١ َطز٢ْ ٥ٝي ع١َٛض ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )

أضأٜتهِ يًٝتهِ ٖصٙ ؾإٕ ع٢ً ضأؽ َا١٥ غ١ٓ َٓٗا ٫ ٜبك٢ )غ١ال٢َ زا٠ٚ١ٜ ١ٖغتا١ٜ غ١ضثَٞ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ
ٚات١)١٥َؿ١ٚتإ ١٥بٝٓٔ، ي١َؿ٠ٚ٠ٚ١ تا غ١ز غاي٢َ تط  9041،(ايّٝٛ عًٝٗا أسس ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٖٔ ٖٛ

 ١غ١ض١ٜت٢(.ي١ّ غ١ضظ١ٜٚ٠زا ١ٜى ن١ؽ ْاََٝينَ ن١ ١٥َطؤ ي
بٞ خ١يٝؿ٣١ َٛغًَُاْإ بٛٚ، ب١آلّ ٖٝض ٥ُٝتٝاظ ٚ ططا١ٖضن١ْس٠ ع١بسٚآل نٛضِٟ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

 تاٜب١ُ١ْس١ٜن٢ ث١َٓٝزضابٛٚ، ب١يَهٛ ١َٖإ َاؾ٢ ثَٝسضابٛٚ ن١ ب١ خ١يَهٞ زٟ زضابٛٚ.
زاْابٛٚ، ن١ َٛٚن١ٟ بؤ خ١يَو بط٠ٚ١ِٜ، بؤ غ١ٕا٢ْ ؾاضغٞ نٛاض ١ٖظاض٣ ططاب ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

ب١آلّ بؤ نٛض٠ِن١ٟ خؤٟ)ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض( غَٞ ١ٖظاضٚ ٣ْٛٝ زاْابٛٚ، نابطا١ٜى ٚت٢ نؤٕ ز٠نطَٜت 
بؤ نابطا١ٜن٢ ؾاضغٞ نٛاض ١ٖظاض ٚ بؤ نٛضِٟ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ غَٞ ١ٖظاض ٚ ْٝٛ بَٝت؟! خ١يَه١ن١ ٚتٝإ 

 053:ٝي ع١َٛض تٝاٜسا ب١ؾساض ١ْب٠ٚٛ.( ب١ؾساض٣ غ١ظا١ٜى ب٠ٚٛ ن١ ٥غ١ٕإ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ضزا )
بسا ناتَٝو ططاظ١َ٠خؿ١ضٟ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ َٖٝٓا٠ٚ ن١ ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

ؾتٛٚسات٢ ؾاضؽ نطا، غَٞ نهٞ ١ٜظطٛضز٣ نٛضِٟ ؾ١ٖطٜاض٣ نٛضِٟ نٝػطا ب١ ن١ْٝع٠ى طريابٕٛٚ ٚ 
١ٜٚـ ٜٚػت٢ بٝاْؿطؤؾَٝت، ب١آلّ ع١ٍ نٛضِٟ َٖٝٓطإ بؤ خ١يٝؿ٣١ با٠ٚضِزاضإ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١تتاب، ٥

                                      
 .5098، َػٓس أظيسبٔ سٓبٌ، ايطقِ 2868طقِ ، غٓٔ ايرتَصٟ، اي5133، قشٝح َػًِ، ايطقِ 130قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9040

، 3805، غٓٔ أبٛ زاٚز، ايطقِ 3041، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4709، قشٝح َػًِ 585ٚ  549ٚ  115قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9041
، َػٓس أظيس بٔ 1976، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 5698، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 2229غٓٔ ايرتَصٟ، ادتاَع ايكشٝح، ايطقِ 

 .12883، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 5839ٚ  5441سٓبٌ، ايطقِ 
 .86، م 4ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 9042
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يٝب ٚت٢ نها٢ْ ثاؾانإ ْاؾطؤؾطَٜٔ، بؤ١ٜ ثاض٣٠ ١َٖٜٛٚا٢ْ زا ٚ زاب١ؾٞ نطزٕ ي١ َْٝٛإ طا١٥بٛٚ 
 054:سٛغ١ٜين نٛضِٟ ٚ َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛضزا.

نٝـ ي١َٟٚ َا٠ٚ١ٜٚ ْعٜه١ٟ نٌ ٥ٝي ع١َٛض ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ب١ؾساضبٛا٢ْ ؾ١ؼ٢ َٝكط ٚ َا١ٜ٠ٚ
 055:ن١ؽ ي١ خ١يَهٞ َٝكط ؾ١ضَٛٚز٠ٜإ ي٠َٛٝ طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١.

ي١ٚ غٛثا١ٜزا ن١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١٥بٞ غ١ضح غ١ضنطزا١ٜت٢ ز٠نطز، ١ٖض١ٜى ي١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ 
ع١َٛض ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ب١ؾساض بٕٛ، غٛثا٣ د١ضدريٟ ثاؾا٣ ب١ضب١ض٠ناْٝـ ب١ ظٜاز ي١ غ١ز 

١ظاض د١ْطا٠ٚض٠ٚ٠ ٖات، غٛثا٣ َٛغًَُاْاْٝـ ْعٜه١ٟ بٝػت ١ٖظاض د١ْطا٠ٚض بٛٚ، ي١ د١ْط١ن١زا ٖ
ثاف نٛشضا٢ْ غ١ضنطز٣٠ ب١ضب١ض٠نإ، ب١ضب١ض٠نإ ث١ضت١ٚاظ٠ بٕٛٚ ٚ ضاٜاْس٠نطز ٚ َٛغًَُاْاْٝـ 

  056:ن١ٚت١ٓ نٛؾً ٚ زًٜطريٜٝإ.
ت بطِؤ بعا١ْ نَٞ ٢َٓ نٛؾت؟ ١٥ٜٚـ ثَٝهطا، ب١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٚططاب ناتَٝو ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

ٚت٢ ١٥ٟ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ ١٥بٛٚي١٥ًٛ٥ٟٛ نؤ٣١ًٜ َٛغري٣٠ نٛضِٟ ؾٛعب١ تؤٟ نٛؾت، ع١َٛضٜـ 
ٚت٢ غٛثاؽ بؤ خٛا ن١ ١َضط٢ ٢َٓ ب١ ز٠غيت ن١غَٝو ١َْٖٝٓا ن١ تان١ غٛدس١ٜ٠نٝؿٞ بطزبَٝت بؤ 

( ٚ بعا١ْ َؤي١َت ز٠زات ي١ال٣ ثَٝػ١َب١ض ) خٛا، ١٥ٟ ع١بسٚآل بطِؤ بؤ ال٣ عا٥ٝؿ١ٚ ثطغٝاضٟ يَٞ به١
 ١٥:057بٛٚب١نط ١٥غج١ضز٠ بهطَِٜ؟

زٚاتط ثَٝؿٓٝاظ نطا ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض بؤ ؾ٢َٜٓٛ خؤٟ زابَٓٝت، ب١آلّ ع١َٛض تٛٚض٠ِبٛٚ ٚ ب٠ٚ١ 
٠ٚ١٥بٛ ثَٝـ ؾ١ٖٝسب٢ْٚٛ ز٠غت٣١ ؾٛٚضا٣ زاْا، ٚت٢ ١٥ط١ض غَٞ ن١ؽ غَٞ ن١ؽ  058:ضاظ٣ ١ْبٛٚ،

بٕٛٚ ب١ زٚٚ ب١ؾ٠ٚ١( ٠ٚ١٥ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض به١ٕ ب١ زاز٠ٚض٣ َْٝٛاْٝإ، ١٥ط١ضٜـ ن١ٚتٔ )ٚات١ 
 059:ب١ زاز٠ٚضٟ ١٥ٚ ضاظ٣ ١ْبٕٛٚ، ٠ٚ١٥ ي١ط١ٍَ ١٥ٚ ز٠غت١ٜ١ بٔ ن١ ع١بسٚض٠ِٓا٢ْ نٛضِٟ ع١ٚٗ تَٝسا١ٜ.

                                      

 .281، م 1ضبٝع األبطاض يًعشتؿطٟ، ز - 9043

 .209، م 3غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 9044
 .152، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 9045

 .447، م 2أضٜذ البٔ األثري، زايهاٌَ يف ايت - 9046

 .459، م 2ايهاٌَ يف ايتأضٜذ البٔ األثري، ز - 9047
 .461، م 3ايهاٌَ يف ايتأضٜذ البٔ األثري، ز - 9048
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 غ١ضّ ناتَٝو ع١َٛض ي١غ١ض١َ٠ضطٝسا بٛٚ، غ١ضٟ ي١ نؤؾٞ ع١بسٚآل٣ نٛضِٜسا بٛٚ، ٚت٢ ١٥ٟ ع١بسٚآل
غ١ض٠ غ١ض خؤي١َن١ ب١يَهٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ٚ باض٠ٚ٠ َبَٝٓٝت ٚ ض٠ِٓ ث٢َ بهات، زٚاتطٜـ ن١ َطز، 

 :05:ع١بسٚآل ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚا٣١ْ زاب١ظ١ٜ ْاٚ طؤض٠ِن٣١.
٠ض ٥ٝذتٝٗازَٜهٞ نطز ن١ خ١ضٜو بٛٚ نَٝؿ١ٜ١ى شنٛضِٟ ع١ؾؿاْسا ١٥بٛٚعٛمثا٢ْ ناتَٝو ي١ خٝالؾ١ت٢ 

 ض ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚا٣١ْ ١٥ٚ ٥ٝذتٝٗاز٣٠ ثَٞ ض٠ٚا ١ْبٛٚ.بَٓٝت٠ٚ١، ٥ٝي ع١َٛ
٠ض ثَٝٞ ٚابٛٚ ١٥ٚإ ي١ غٛاض ٚ دًٛب١ضطسا ظَٜس٠ضِؤٜٞ ز٠ن١ٕ، بؤ١ٜ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ش١٥بٛٚ     

ْاض٠ظاٜٞ ب١ضاَب١ضٜإ ز٠ضز٠بطِٟ ٚ غ١ضنؤ٣١ْ ز٠نطزٕ، ز٠ٜٜٛػت نٞ ي١ٚ َا٤ٍَ غاَا٣١ْ 
 ه٢ ثَٜٝٛػت ١ْبٛٚ.ب١ضز٠غتٝإ ١ٜ١ٖ زاب١ف بهطَٜت، ٠ٚ١٥ف ؾتَٝ

٥ٝي ع١َٛض ٚ ٖا٠ٚآلَْٝهٞ تطٜـ ز٠ٜاْٛت ١ٖضن١ٝى ظ٠نات١ن٣١ بس٠ٜت ٥ٝرت بطٜيت ١ْٝ ي١ 
٠ض ٚ َٛعا١ٜٚزا ضٜٚٚسا، ش، ٠ٚ١٥بٛٚ ي١ ؾاّ ز١َ٠قاي١ٜ١َى ي١َْٝٛإ ١٥بٛٚ-ظَٜطِ ٚ ظٜٛ–نؤنطز٣٠ٚ١ْ 

ٕ ضَٜٞ خؤٟ ٠ض ٖات بؤ ١َز١ٜٓ، خ١يَهٞ ي١ ز٠ٚض٣ نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ١٥ٜٚـ ١َٖاش٥ٝرت ١٥بٛٚ
ٕ ثَٝٞ ٚت خؤظط١ ن١ْاضت عٛمثا، -زْٝا١ْٜٚػيت ٚ ٜٚػت٢ ٣٠ٚ١٥ ١َٖٛإ ب١ٚدؤض٠ بٔ-ز٠ططت١ب١ض

بططتا١ٜ، ١َب١غت٢ ٠ٚ١٥بٛٚ تؤ ي١غ١ض ضَٜباظَٜهٝت ن١ بؤ تَٝه١يَٞ خ١يَو ْابَٝت، نْٛه١ تَٝه١ي٢َ 
٠ض بصٟ ش١َضد٢ خؤٟ ١ٜ١ٖ ٚ ن١ْاضططتٓٝـ ١َضد٢ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ١ٖضن١غٝـ ب١َٜٝٚت ٠ٚى ١٥بٛٚ

ز٠بَٝت ب١ ت١ْٗا بصٟ، ٜإ تَٝه١يَٞ خ١يَو بهات ب١آلّ ٚاظبََٗٝٓٝت خ١يَهٞ ي١ٚ باض٠زا بصٜٔ ن١ ي١ 
٠ض ب١ غ١ضب١ضظ٣ نٛٚ ب١ض٠ٚ شؾ١ضٜع١تسا س١ضاّ ١ْنطا٠ٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ بؤ ثؿتطَٜٛدػت٢ٓ زْٝا، ١٥بٛٚ

ْابَٝت، نْٛه١ ١٥ط١ض  ٠ض باؾرت بٛٚ، ب١آلّ ١٥ٚ ساي١َ بؤ ١َٖٛٚ خ١يَوش٠، سايَٞ ١٥بٛٚبصْاٚن١ٟ ض٠
ي١غ١ض ١٥ٚ ضَٜباظ٠ بهْٛٚا١ٜ ب١زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ ي١ْاٚز٠نٕٛٚ، غٛثاؽ ٚ غتاٜـ بؤ خٛا ن١ ١َٖٛٚ 

 060:ساي١َنا٢ْ ضَٜهدػت٠ٚٛ.
٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ ٚ ٜٚػتٝإ بٝهٛشٕ، س١غ٢ْ١ نٛضِٟ مثاناتَٝو َٖٝطف نطا١ٜ غ١ض َاي١َن٣١ عٛ
نٛضِٟ ع١ؾؿاْسا َا٠ٚ١ٜ ٚ ب١ضططٟ ز٠نطز، ب١آلّ مثا٢ْ عٛع١ٍ ي١ط١ٍَ ن١ْس ٖا٠ٚيََٝه٢ تطزا ي١ َايَٞ 

ٕ ؾ١ٖٝس نطا ٚ ش١ْن٣١ ٖاٚضا٣ نطز، مثاناتَٝهٝـ عٛ 066:ٕ زاٚا٣ يَٝهطزٕ ٚاظبَٝٓٔ ٚ ١ْد١ْطٔ،مثاعٛ
                                      

 .448، م 2ايهاٌَ يف ايتأضٜذ البٔ األثري، ز - 9049
 .88 -85(، م 1987-ٚت، زاض ادتٌٝ)بري2ايعٛقِ َٔ ايكٛاقِ، حتكٝل ستب ايسٜٔ ارتطٝب ٚ ستُٛز َٗسٟ األغتاْبٛيٞ، ط - 9050

 .452، م 3تاضٜذ اإلغالّ يًصٖيب، ز - 9051
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ٕ ؾ١ٖٝس مثا١ٖض١ٜى ي١ س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٔ ٚ ن١ْس ن١غَٝهٞ تط ن١ْٚٛ شٚٚض٠ٚ٠، غ١ٜطٜإ نطز عٛ
 063:نطا٠ٚ ٚ غ١ضٟ بطِضا٠ٚ.

 ٞ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ ز٠يََٝت;٥ٝبٓٛيع١ض٠ب
٠ٚ١٥ف ن١غجا٠ٚ ن١ س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٔ ٚ ٥ٝي ظٚب١ٜط ٚ ٥ٝي ع١َٛض ٚ ١َضٚإ      

ب١آلّ ١٥ٚ ثَٝٞ ٚتٔ بطِٜاضّ بؤتإ  -ٕمثابؤ ب١ضطط٣ نطزٕ ي١ عٛ-١َٖٜٛٚإ ب١ن١ن٠ٚ١ نٕٛٚ بؤ َاٍَ
 ١ٜ٠ٚ١٥ بط١ض٠ٚ١َِٜٓٚ ن١ن١ناْتإ زابَٓٝٔ ٚ ي١ َايَٞ خؤتإ ٠ٚ١ََٓٓٝ...

ٕ ي١ َاي٠ٚ١َ بّٛٚ، ٚت٢ مثاع١بسٚآل٣ نٛضِٟ عاَطٟ نٛضِٟ ض٠بٝع١ ز٠يََٝت; َٔ ي١ط١ٍَ عٛ     
بعا١ْ نَٞ طَٜٛطِا١ٜيَٞ ؾ١ضَا٢ْ ١َٓ ثَٝٞ بًََٞ ز٠غت ٚ ن١ن٢ بططَٜت٠ٚ١ٚ ب١ناضٟ ١ََْٖٝٓٝت، ثاؾإ ٚت٢ 

١ٖٚاي١َ بس٠ ب١ بطِؤ ١٥ٚ -١٥ٚنات ٥ٝي ع١َٛض مشؿَٝطَٜهٞ ب١ز٠غت٠ٚ١ بٛٚ-١٥ٟ ٥ٝي ع١َٛض ١ٖغت١
 خ١يَه١ن١.

ن١ْٚٛ ْاٚ َاي١َن١ٚ  -٥اؾٛٚبطَٝطِاْٝـ–٥ٝي ع١َٛض ٚ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١يٝـ ن١ْٚٛز٠ض٠ٚ٠ٚ 
 ْٝإ نٛؾت...مثاعٛ

س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ نؤتا ن١ؽ بٛٚ ن١ ي١ال٣ َاب٠ٚ١ٜٚٛ، نْٛه١ س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٔ ٚ ٥ٝي      
١ٜٚـ ظؤض د١خت٢ يَٝهطز٠ٚ١ْ ن١ن١ناْٝإ زابَٓٝٔ ع١َٛض ٚ ٥ٝي ظٚب١ٜط ٚ ١َضِٚإ ٖاتبٕٛٚ بؤ ال٣، ٥

 064:ٚ به١ٓز٠ض٠ٚ٠ٚ به٠ٚ١ٓ بؤ َايَٞ خؤٜإ...
داضَٜو ٥ٝي ع١َٛض ي١ط١ٍَ خ١يَهَٝهٞ قٛض٠ِٜؿٝسا زاْٝؿتبٛٚ، نابطا١ٜن٢ َٝكطٟ ٖات بؤ ال٣، 

ي١ ضؤشٟ عٛمثإ ٚت٢ ١٥ٟ ٥ٝي ع١َٛض ثطغٝاضَٜهت يَٝس٠ن١ّ ٠ٚآلَِ بس٠ض٠ٚ٠، ٥اٜا ز٠ظاْٝت 
ٛززا ضاٜهطز؟ ٚت٢ ب١يََٞ، ٚت٢ ز٠ظاْٝت ي١ ب١زضزا ٥اَاز٠ ١ْبٛ؟ ٚت٢ ب١يََٞ، ٚت٢ ز٠ظاْٝت ي١ ٥ٛس

اْسا ٥اَاز٠ ١ْبٛٚ؟ ٚت٢ ب١يََٞ،  نابطا ٚت٢ اهلل انرب، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ ٠ٚض٠ با بؤت ٜهٛب١ٜع١ت٢ ض
١ب٢ْٚٛ ضٕٚٚ به٠ٚ١َ١، ضانطز٢ْ ٥ٛسٛز٣ َٔ ؾا١ٜت٢ ز٠ز٠ّ ن١ خٛا يَٝٞ خؤف بٛٚ، بؤ ٥اَاز٠ ْ

( ٖاٚغ١ضٟ بٛٚ ٚ ١ْخؤف بٛٚ، بؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض ب١زضٜـ ي١ب١ض٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ نه١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض )
( ٞثَٝٞ ؾ١ضَٛٚ تؤ ثازاؾت ٚ ثؿهٞ ١ٜنَٝو ي١ ٥اَاز٠بٛا٢ْ ب١زضت ١ٜ١ٖ، بؤ ٥اَاز١ْ٠بْٛٚٝؿ )

                                      
 .459، م 3تاضٜذ اإلغالّ يًصٖيب، ز - 9052

 ايعٛاقِ َٔ ايكٛاقِ البٔ ايعطبٞ. - 9053
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( ١َب١ض )١ٖبٛا١ٜ ثَٝػعٛمثإ ، ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ي١ْاٚ ١َنه١زا بًَٓسثا١ٜتط ي١ ضٜهٛإي١ ب١ٜع١ت٢ 
عٛمثإ ْاضز ٚ ب١ٜع١ت١ن١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ عٛمثا٢ْ ( ز٠ْاضز، ثَٝػ١َب١ض )عٛمثإ ١٥ٟٚ ي١بطٟ 

( ز٠غيت ضاغيت ْٝؿإ زا ٚ ؾ١ض٣َٚٛ ٠ٚ١٥ نٛٚ بؤ ١َنه١، ي١ نات٢ ب١ٜع١ت١ن١زا ثَٝػ١َب١ض )
ٕ(، ٥ٝٓذا امث١ْ، ز٠غيت ضاغيت زا ب١غ١ض ز٠غت١ن٣١ تطٜسا ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)٠ٚ١٥ بؤ عٛمثاز٠غيت عٛ

 ٥:065ٝي ع١َٛض ب١ نابطا٣ ٚت ز٠ٟ ٥َٝػتا بطِؤ.
يٝبسا ب١ؾساض٣ ٖٝض د١ْطَٝهٞ ١ْنطز ٚ ٚ ن١ْاض٣ طا٥ٝي ع١َٛض ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ

ططت، ب١آلّ زٚاتط ي١ زٚا١ٜٝنا٢ْ ت١َ١ْٝسا ث١ؾُٝا٢ْ ز٠ضز٠بطِٟ ن١ نؤٕ ثؿتٝٛا٢ْ ع١ٍ نٛضِٟ 
 066:يٝيب ١ْنطز ي١ٚ د١ْطا١ْزا.بٛٚطا١٥

يٝب ٜٚػيت د١ْط٢ ؾاّ بهات، نٛٚ بؤ ال٣ ٥ٝي ع١َٛض ٚ ٖا٢ْ زا طاناتَٝو ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
تا ي١ط١يَٝسا ب١ؾساض٣ بهات، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ َٓٝـ ٠ٚى ١٥ٚ خ١يَه٣١ تطّ، ب١آلّ بؤ د١ْط ١٥َػاٍَ 

 ٥:067اَاز٠ ِْٝ ب١ؾساض٣ به١ّ، زٚاتط ٥ٝي ع١َٛض خؤٟ ٥اَاز٠ نطز ٚ نٛٚ ب١ض٠ٚ ١َنه١.
يٝب بٛٚ ب١ ن١ؾًٝٞ ٥ٝي ع١َٛض ن١ طاَٝـ ٣٠ٚ١٥ بهَٝت بؤ ١َنه١، ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚدا ث 

٢َ نهٞ ع١ٍ ن١ ش٢ْ ع١َٛض٣ نٛضِٟ نًجٛزشٟ ْا٠ٚغتَٝت، زٚاتط ٥ٝي ع١َٛض نٛٚ بؤ ال٣ ٥ٖٛٛ
بٛٚ ٚ ثَٝٞ ٚت ن١ ز٠نَٝت بؤ عَٛط٠، ١ٖض٠ٖٚا ٚت٢ َٔ ت١ٚاٚ طَٜٛطِا١ٜيَٞ ع١يِٝ دط١ ي١ ططاب خ١

طز٢ْ ب١ د١ْط ٚ ضاث١ضِٜٔ، زٚاتط ٚا ١ٖٚاٍَ بطا بؤ ع١ٍ ٚتٝإ ١٥َؿ١ٚ باضَٜهٞ غ١خترت ؾ١ضَإ ن
ؿ١ٚ ظٚب١ٜطٚ َٛعا١ٜٚ ضٜٚٚسا٠ٚ، ٚتٞ نٞ ب٠ٚٛ؟ ٚتٝإ ٥ٝي ع١َٛض ن٠ٚٛ بؤ ط٘ي٣٠ٚ١ عا٥ٝؿ١ٚ 

ّ ٣٠ٚ١٥ بٝػت، ٖات بؤ ال٣ ع١ٍ ٚ ب١غ١ضٖات١ن٣١ بؤ نًجٛؾاّ، ٠ٚظع١ن١ ؾ١ًَقا، ن١ ٥ٖٛٛ
١يٝـ ز٠ض٢ْٚٚ ٥اضاّ ب٠ٚ١ٜٚٛٚ ٚت٢ بطِؤٕ ب١خٛا ١ْ َٔ ب١زضؤ ن٠ٚ١ُٚ١ٚ ١ْ ١٥ٚ زضؤٟ باغهطز، ع

 068:ضز، ب١خٛا َٔ َتُا١ّْ ظؤض٠ ثَٝٞ.
ناتَٝو َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ٜٚػيت ب١ٜع١ت بؤ ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ ٠ٚضبططَٜت تا زٚا٣ خؤٟ 

ي١ ع١بسٚض٠ِٓا٢ْ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ؾَٜٛين بططَٜت٠ٚ١، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ب١ٜع١ت٢ ١ْزا، ١ٖض١ٜى 

                                      
 .592، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 3726، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 3516قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9054

 .349، م 3أغس ايػاب١، ز - 9055

 .231، م 7ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، زايبسا١ٜ ٚ  - 9056

 .100، م 3ايهاٌَ يف ايتأضٜذ البٔ أثري، ز - 9057
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٠ٚ١٥بٛٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباغٝـ ب١ٜع١تٝإ ١ْزا، 
َٛعا١ٜٚ خؤٟ ٖات بؤ سٝذاظ بؤ عَٛط٠ٚ، ناتَٝو ي١ ١َنه٠ٚ١ ط١ضِا٠ٚ١ٜٚ زا٣ ب١ ١َز١ٜٓزا، ١ٖض١ٜى 

ا٢ْ ١ْضَرت بٛٚ، ١ٖضنؤٕ بَٝت ب١ َٛشز٠ٚ تطغاْسْٝـ ي١ٚا٣١ْ زٚاْس، ٥ٝي ع١َٛض ي١ ١َٖٜٛٚإ ظَ
 069:ض٠ظا١َْس٣ ١٥ٚا٢ْ ٠ٚضططت بؤ ب١ٜع١تسإ ب١ ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ.

َٛعا١ٜٚ ث١ًٚثا٣١ٜ ٥ٝي ع١َٛضٟ ي١ب١ضناٚ بٛٚ، بؤ١ٜ ز٠بٌٝٓ ي١ ٚتاضَٜهٝسا ز٠ٜٛت ١٥ٟ خ١يَه١ٓٝ 
٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َط َٔ باؾرتٜٓتإ ِْٝ، ب١يَهٛ ي١ َٔ باؾرت ي١َْٝٛتاْسا ١ٜ١ٖ، ع١بسٚآل

 :06:ٚ ن١ْسَٜهٞ تط دط١ ي١ٚ زٚا١ْف.
٥ٝي ع١َٛض ٖاٚز٠ّ ب١ ٖا٠ٚآلَْٝهٞ تطٟ ٠ٚى ٥ٝي ع١بباؽ ٚ ٥ٝي ظٚب١ٜط ٚ ١٥بٛٚ ١٥ٜٝٛٚبٞ 

 ١٥:070ْكاض٣ ب١ؾساض٣ َٖٝطؾٞ غ١ض قٛغت١ْت١ٟٝٓٝ نطز.
٣ ْٛٚغٞ بؤ ٠ٚيٝس٣ نٛضِٟ ن١ َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ٠ٚؾات٢ نطز، ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ ْا١َ

عٛتب١ ن١ ٚاٍ ١َز١ٜٓ بٛٚ ٚ ١ٖٚايَٞ ١َضط٢ َٛعا١ٜٟٚ ثَٝسا ٚ زاٚا٣ يَٝهطز ١ٖضنؤَْٝو بَٝت ب١ٜع١ت٢ بؤ 
 ٠ٚ:076ضبططَٜت ي١ ١ٖض١ٜى ي١ سٛغ١ٜٔ ٚ ٥ٝي ع١َٛض ٚ ٥ٝي ظٚب١ٜط.

ٝي ظٚب١ٜطٟ ناتَٝو َٛعا١ٜٚ َطز، ٥ٝي ع١َٛض ي١ ١َنه١ بٛٚ، ي١ ضَٜسا سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٚ ٥
بٝين، ٚت٢ ز٠ْطٛباؽ ن١ٝ؟ ٚتٝإ َٛعا١ٜٚ َطز ٚ ب١ٜع١ت ب١ ١ٜظٜس ز٠زضَٜت، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ ي١خٛا 

 073:برتغٔ ٚ ١ٜنطِٜعٟ َٛغًَُاْإ ث١ضت ١َن١ٕ.
ناتَٝو ١ٜظٜس ٖات١ غ١ض ز٠غ١آلت غ١ض٠تا ٥ٝي ع١َٛض ب١ٜع١ت٢ ثَٞ ١ْزا، ٠ٚيٝس ْاضز٣ ب١ زٚاٜسا ٚ 

ت ب١ ١ٜظٜس، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ ١٥ط١ض ١َٖٛٚ خ١يَهٞ ب١ٜع١تٝإ زا ١٥ٚنات َٓٝـ زاٚا٣ يَٝهطز ب١ٜع١ت بسا
ب١ٜع١ت ز٠ز٠ّ، نابطا١ٜى ثَٝٞ ٚت ز٠ت١َٜٚت خ١يَهٞ به١ْٚ١ ْانؤنٞ ٚ ١ٜنس٣ بهٛشٕ ٚ ي١ْاٚبهٔ ٚ ن١ؽ 

                                      
 .79، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 9058
 .134، م 8ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 9059

 .314، م 3ايهاٌَ يف ايتأضٜذ البٔ األثري، ز - 9060

 .146، م 8ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 9061
 .148، م 8ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 9062
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١َََْٝٓٝت تؤ ١ْبٝت ١٥ٚنات ب١ٜع١ت بس٠ٜت؟! ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ س١ظّ ب١ٚ قػا١ْت ١ْٝ، ب١آلّ ١٥ط١ض 
 074:هٞ ١َٖٜٛٚإ ب١ٜع١تٝإ زا ٚ ت١ْٗا َٔ َا٠ٚ١َ ٠ٚ١٥ ب١ٜع١ت ز٠ز٠ّ.خ١يَ

ناتَٝو ١ٜظٜس ٖات١ غ١ض ز٠غ١آلت ٥ٝي ع١َٛض ب١ٜع١ت٢ ثَٝسا، زٚاتط َٓساي١َنا٢ْ نؤنطز٠ٚ٠ٚ ٚت٢ 
٠َٛٝ٥ ز٠ظأْ ١َُٝ٥ ي١غ١ض ب١ٜع١ت٢ خٛا ٚ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ب١ٜع١ُإ زا ب١ّ ثٝا٠ٚ، دا َٔ بٝػت١َٚٛ ي١ 

( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )ْاثاى ي١ ضؤشٟ زٚاٜٝسا ٥اآل١ٜن٢ بؤ ١ٖيَس٠نطَٜت ٚ ز٠ٚتطَٜت ٠ٚ١٥ ْاثان٢ )ثَٝػ١َب١ض 
ؾآل١ْ(، دا ظؤض ْاثان١ٝ ن١غَٝو ي١غ١ض ب١ٜع١ت٢ خٛاٚ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ب١ٜع١ت بسات ب١ ن١غَٝو ٚ زٚاتط 

 075:بٝؿهََٝٓٝت.
٢ْ ١ٖبٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ ي١ نات٢ ؾؤضؾ١ن٣١ سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١يٝسا ٥ٝي ع١َٛض ١ٖيََٜٛػتَٝهٞ ضٚٚ

٥ٝي ع١َٛض ٖات١ ١َز١ٜٓٚ ١ٖٚايَٞ سٛغ١ٜين ثطغٞ، ثَٝٞ ٚتطا ب١ض٠ٚ عَٝطام ن١ٚت٠ٚٛت١ضَِٟ، ٠ٚ١٥بٛٚ ٥ٝي 
ع١َٛض خَٝطا نٛٚ ب١ زٚاٜسا ٚ ثاف زٚٚ ضؤش٠ ضَٟ ٥ٝٓذا ط١ٜؿت ب١ سٛغ١ٜٔ، ثَٝٞ ٚت بؤ نَٟٛ ز٠نٝت؟ 

ٜٔ ٚت٢ ٠ٚ١٥ ْا١َناْٝأْ ٚ ب١ٜع١تٝإ بؤ ْاضزّٚ، ٚت٢ بؤ عَٝطام، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ ١َضِؤ بؤ الٜإ، سٛغ١
٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خؤٟ غ١ضثؿو نطز ي١َْٝٛإ زْٝا ٚ ٥اخري٠تسا، ١٥ٜٚـ 

(، ١ٖضطٝع ٖٝههاَتإ زْٝاتإ بؤ ْابَٝت، خٛا٣ ٥اخري٠ت٢ ١ٖيَبصاضز، ٠َٛٝ٥ف ب١ؾَٝهٔ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
نانرتٟ بؤ زاْإٚ، ٥ٝٓذا خ١يَهٞ عَٝطام خ١يَهَٝهٞ خطاثٔ ٚ باٚنتٝإ  ط١ٚض٠ف ن١ زْٝاٟ يَٞ زٚضٚ ططتٕٛ

نٛؾت ٚ زاٜإ ي١ بطان١ؾت ٚ ٠ٚ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٜإ نطز، ب١آلّ سٛغ١ٜٔ ق١ْاع١ت٢ ١ْنطز ٚ ضاظ٣ ١ْبٛٚ، 
-زٚاداض ٥ٝي ع١َٛض ن١ ظا٢ْ سٛغ١ٜٔ ١ٖض ز٠ضِٚات ز٠غت٢ نطز٠ ًَٞ ٚت٢ َاي٦َاٚاٜٞ نٛشضاْت يَٝس٠ن١ّ

 076:.-و َاي٦َاٚاٜٝت يَٝس٠ن٠ّٚ١ى نٛشضاَٜٚ
٥ٝٓذا ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١ٜٝاف ن١ ي١ عَٛط٠ٚ٠ ز٠ٖات٠ٚ١ٓ نٕٛٚ بؤ ال٣ 
سٛغ١ٜٔ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ بؤ خاتطٟ خٛا بط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ ١٥ٚ باض٣٠ خ١يَهٞ 

ٞ ١َٖٛٚ ضاظ٣ بٕٛٚ ثَٝٞ ١٥ّ زٚا١ْف خؤتإ دٝا تَٝسإ ٚ بؤ خ١يَو باؾرت٠ ٚ ث١ي١ ١َن١ٕ، ١٥ط١ض خ١يَه
 ١َ:077ن٠ٚ١ْ١، ١٥ط١ضٜـ خ١يَهٞ ١َٖٛإ ي١غ١ضٟ ضاظ٣ ١ْبٕٛٚ ١٥ٚنات ٣٠ٚ١٥ ز٠تا١َْٜٚت بٝه١ٕ.

                                      
 .148، م 8ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 9063
 .232، م 8، ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز4919، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 15464ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ   - 9064

 .293-292، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9065

 .296، م 3، زغري أعالّ ايٓبال٤ - 9066
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٥ٝي ع١َٛض ظؤض زيَططإ بٛٚ ب١ نٛشضا٢ْ سٛغ١ٜٔ ٚ ٣٠ٚ١٥ ب١ ث١ي١َٟ ض٠ؾٞ َْٝٛ ناٚا٢ْ 
نطز ١٥ط١ض ن١غَٝو ٥ٝشطا٢َ ب١غتبٛٚ ٚ ََٝؿَٝهٞ  عَٝطاق١ٝنإ ز٠ظا٢ْ، بؤ١ٜ ناتَٝو عَٝطاق١ٝى ثطغٝاض٣

نٛؾت سٛن١ُن٣١ ن١ٝ؟ ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ خ١يَهٞ عَٝطام غ١باض٠ت ب١ نٛؾت٢ٓ ََٝـ ثطغٝاض ز٠ن١ٕ، 
( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ١٥ٚ زٚا١ْ ( نٛؾت ن١ ثَٝػ١َب١ض )ي١ناتَٝهسا نه١ظا٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜإ )

 078:ض٠وا١ْنا٢ْ زْٝا٣ َٓٔ.
ع١َٛض٣ ي١ب١ضناٚ بٛٚ ٚ ضَٜعٟ بطِٜاضٚ ثَٝؿٓٝاظ٠نا٢ْ ز٠ططت، ٠ٚ١٥بٛٚ  ١ٜظٜس ث١ًٚثا٣١ٜ ٥ٝي

ق١ؾ٢ ب١ْس نطا، ٥ٝي ع١َٛض ْا١ٜ١َن٢ ْاضز بؤ ١ٜظٜس ٚ زاٚا٣ يَٝهطز ٥اظاز٣ بهات، ث٘ناتَٝو َٛختاض٣ 
١ٜظٜسٜـ ْا٣١َ ْاضز بؤ ٥ٝي ظٜاز ٚ ؾ١ضَا٢ْ نطز ١ٖضن١ ١٥ّ ْا١َت ثَٝط١ٜؿت َٛختاض ٥اظاز به١، 

 079:اظاز٣ نطز.١٥ٜٚـ ٥
ي١ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝي ظٚب١ٜطزا ناتَٝو ع١بسٚآل ي١ ١َنه٠ٚ١ خٝالؾ١ت٢ ضاط١ٜاْس ٚ َٛغًَُاْإ ن١ٚت١ٓ 
ب١ٜع١تسإ ثَٝٞ، ن١ْس ن١غَٝو ي١ٚ ٠َْْٛٝس٠زا ب١ٜع١تٝإ ثَٞ ١ْزا، ١٥ٚا٣١ْ ب١ٜع١تٝإ ثَٞ ١ْزا بطٜيت 

 :07:ؿ١ْ١ؾ١ٝ.بٕٛٚ ي١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛضٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ٚ ٥ٝبٓٛ
٥ٝي ع١َٛض ظؤض تها٣ ي١ ٥ٝي ظٚب١ٜط ز٠نطز تا ٚاظ بََٗٝٓٝت ي١ٚ ناض٣٠ ٚ ١ْبَٝت١ ٖؤناض٣ ْا٣٠ٚ١ْ 

 080:د١ْط ي١ س١ض٠َسا.
ٖاٚنات ث١ًٚثا٣١ٜ ٥ٝي ظٚب١ٜطٟ ز٠ظا٢ْ ٚ ناتَٝو بٝين س١دذاز خ١ضٜه١ زضؤ٣ بؤ ١ٖيَس٠ب١غتَٝت 

 086:ب١ضطط١ٜن٢ ١َضزا٣١ْ نطز ي١ ٥ٝي ظٚب١ٜط.
١ض ب١ ْا١ٜ١َى ب١ٜع١ت٢ خؤٟ بؤ ع١بس١ٕٚيٝهٞ نٛضِٟ ١َضِٚإ ْٝؿاْسا، ١٥ٜٚـ ي١ٚ ٥ٝي عَٛ

ضٚاْط٠ٚ١ ن١ ي١ ْا١َن١ٜسا ْٛٚغٝب٣ٚٛ)ي١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض٠ٚ٠ بؤ ع١بس١ٕٚيٝهٞ ١٥َريٟ 
 083:با٠ٚضِزاضإ...تؤ ب١ضثطغٝت ٚ ١ٖض ب١ضثطغَٝهٝـ ب١ضثطغٝاض٠ ي١ شَٜطز٠غت١نا٢ْ(.

                                      
، املعذِ ايهبري 5393ٚ ايًفظ ي٘، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  7079، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 3564قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9067

 .2815يًطرباْٞ، ايطقِ 

 .249، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 9068
 .239، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 9069

 .340، م 8البٔ نجري، ز ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ  - 9070

 .332، م 8ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 9071

 .63، م 9ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 9072
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ظٚب١ٜط نٛشضا، ت١ض١َن٣١ ي١خاض زضا تا خ١يَو بٝبَٝٓٝت، ن١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ  ناتَٝو ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ
ع١َٛض زا٣ ب١ ال٣ ت١ض١َن١ٜسا، ٠ٚغتا ٚ ٚت٢ غ١الَت يَٞ بَٝت ١٥بٛٚخٛب١ٜب، غَٞ داض ٣٠ٚ١٥ ٚت٠ٚ١، 
٥ٝٓذا ٚت٢ ب١خٛا َٔ ظؤض ضَٜططِٜ يَٝهطزٜت ي١َ١، غَٞ داض ٠ٚ١٥ؾٞ ٚت٠ٚ١، ب١خٛا َٖٝٓس٣٠ َٔ تؤّ 

َٝت ن١غَٝو بٜٛٚت َْٜٛص ٚ ضؤشٚٚت ظؤضظؤض بٛٚ ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ خعَا١ٜتٝؿت ظؤض ب١َٖٝع ضاططتبٛٚ، ْاغٝب
ب١خٛا ١ٖٛ٥تَٝو تؤ خطاثرتٜين بٝت نانرتٜٔ ١ٖٛ٥ت١، ثاؾإ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض نٛٚ، ٥ٝٓذا 

ؾطَِٟ زضا١ٜ س١دذاز ١٥ٚ ١ٖيََٜٛػت٣١ ٥ٝي ع١َٛض٣ بٝػت، ْاضز٣ ت١ض١َن٣١ ع١بسٚآل زاطريا١ٜ خٛاض٠ٚ٠ٚ 
 084:ْاٚ طؤضِغتا٢ْ دٛٚي١ن١نإ.

داضَٜو ٥ٝي ع١َٛض ي١ ز٠ٚضٚب١ضٟ ١َز١ٜٓ ي١ط١ٍَ ٖا٠ٚآلَْٝهٝسا بٛٚ ْاْٝإ ز٠خٛاضز، نابطا١ٜنٞ 
ؾٛاْٝـ زا٣ ب١الٜاْسا ٚ غ١ال٢َ نطز، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ ٠ٚض٠ ْاَْٝهُإ ي١ط١ٍَ غؤ، ؾٛا١ْن١ ٚت٢ َٔ 

٥اٚا ط١ضَسا ب١ضؤشٚٚ ز٠بٝت ٚ ؾٛا١ْٜٝـ ز٠ن١ٜت؟ نابطا ٚت٢ َٔ  ب١ضِؤشّٚٚ، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ ي١ ضؤشَٜه٢
ز٠ضؾ١ت ي١ّ ضؤشا١ّْ ٠ٚضز٠ططّ، ٥ٝي ع١َٛض ٜٚػيت زْٝا١ْٜٚػيت نابطا تاق٢ بهات٠ٚ١، ٚت٢ ١ٜنَٝو ي١ٚ 
١َضِا١َْإ ثَٝس٠ؾطؤؾٝت ٚ زٚاتطٜـ ؾتَٝو ي١ طؤؾت١ن٣١ ب١ؾت ز٠ز٠ٜٔ تا ٥َٝٛاض٠ ضؤشٟٚٚ ثَٞ 

ت٢ ١٥ٚا١ْ ١َضِٟ َٔ ٌْ، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ دا ط١ٚض٠ن١ت ب١ ١َْا٢ْ ١َضَِٜو ٖٝض به١ٜت٠ٚ١؟ ؾٛا١ْن١ ٚ
ْانات، ؾٛا١ْن١ف ثؿيت ١ٖيَهطز ٚ ث١ل٣١ ض٠ٚٚٚ ٥امسإ بٛٚ ٚ ز٠ٜٛت ١٥ٟ خٛا ي١ ن١َٜٝٛ؟ ٥ٝي 
ع١َٛضٜـ ب١ٚ ؾٛا١ْ غ١ضغاّ بٛٚ ٚ ب١ضز٠ٚاّ قػ١ن١ٟ ؾ١ٚا١ْن٣١ زٚٚباض٠ ز٠نطز٠ٚ٠ ١٥ٟ خٛا ي١ 

ٖات٠ٚ١ ١َز١ٜٓ، ن١غَٝهٞ ْاضز بؤ ال٣ ١َٚال٣ ١٥ٚ ؾٛا١ٜ١ْٚ ؾٛا١ْن١ٚ ١َض٠ِناْٝؿٞ يَٞ نطِٟ ن١َٜٝٛ؟ ن١ 
 085:ٚ ؾٛا١ْن٣١ ٥اظاز نطز ٚ ١َض٠ِناْٝؿٞ ثَٝب١خؿٞ.

٥ٝي ع١َٛض ي١ غايَٞ س١ؾتا ٚ غَٝٞ نؤنٞ ٚ ثاف غَٞ َاْط ي١ نٛشضا٢ْ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط 
س١ؾتا ٚ نٛاض٣ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ، ي١ نات٢ ٠ٚؾاتٝسا ٠ٚؾات٢ نطز، ضا١ٜنٝـ ٖات٠ٚٛ ن١ ي١ غايَٞ 

ت٢ْ١َ١ ْعٜه٣١ ١ٖؾتاٚ غَٞ ٜإ ١ٖؾتاٚ نٛاض غاآلٕ بٛٚ، ٖؤناض٣ َطز١ْن١ؾٞ ٚا ٖات٠ٚٛ ن١ س١دذاز 
ضقٞ ي١َٗٝططت٠ٚٛٚ ؾ١ضَا٢ْ نطز٠ٚٚ ن١غَٝو غ١ض٠ضََٝهٞ ش٠ٖطا٣ٚ ي١ب١ض ثَٝٞ ٥ٝي ع١َٛضزا زاْا٠ٚ، ب١ٚ 

                                      
 .13649، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 4722قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 9073

 .348، م 3أغس ايػاب١، ز - 9074
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١ٜ٠ٚى ١ْخؤف ن١ٚت٠ٚٛٚ زٚاتط ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ، زٚاتط س١دذاز َْٜٛصٟ ي١غ١ض ٖؤ٠ٚ١ٜ ٥ٝي ع١َٛض َا
 086:ت١ض١َن٣١ نطز ٚ ١٥غج١ضز٠ نطا.

( طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١ٚ نتَٝب١نا٢ْ ؾ١ضَٛٚز٠ ٥ٝي ع١َٛض ؾ١ضَٛٚز٣٠ ظؤضٟ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)
 ثطِٕ ي١ طَٝطِا٠ٚ١ْنا٢ْ ٥ٝي ع١َٛض.

٣ خؤؾ١ٜٚػت بٛا١ٜ ي١ب١ض خٛا ز٠ٜب١خؿٞ، ٥ٝي ع١َٛض ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚا٣١ْ ن١ ٣٠ٚ١٥ ال
ب١خؿٓس٠ٜٝؿٞ ْاغطاٚ بٛٚ، دا نؤ١ًٜنا٢ْ ب١ضز٠غيت ٠ٚ١٥ٜإ ز٠ظا٢ْ، بؤ١ٜ ظؤضداض ناضَٜهٝإ ز٠نطز 
ن١ ٥اظازٜإ بهات، خ١يَهٞ ز٠ٜاْٛت ١٥ٚا١ْ تؤ ١ٖيَس٠خ١ي١َتَٝٓٔ، ٥ٝي ع١َٛضٜـ ز٠ٜٛت ١ٖضن١ؽ بؤ خٛا 

١تٌَٝ، ٥ٝٓذا داض ١ٖبٛٚ نؤ١ًٜن١ زٚا٣ ٥اظازبْٛٚٝؿٞ زاٚا٣ ١ٖيَُاْبد١ي١َتََٝٓٝت بؤٟ ١ٖيَس٠خ١يَ
ٜاض١َتٝؿٞ يَٝس٠نطز، داضَٜو ن١ نؤ١ٜ١ًٜن٢ ٥اظاز نطز، نؤ١ًٜن١ ٚت٢ ٚا ٥اظازت نطزّ، ز٣٠ بطَِٜو ثاض٠ؾِ 

  087:بس٠ضَٟ تا ثَٝٞ بصِٜ، ٥ٝي ع١َٛض نٌ ١ٖظاض٣ ثَٝسا.

                                      

 .5-4، م 9ٔ نجري، زايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ الب  - 9076

 .200، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 9077

 .3978، َعطف١ ايكشاب١ ألبٞ ْعِٝ األقبٗاْٞ، ايطقِ 674، َػٓس عبس بٔ ظيسٟ، ايطقِ 4124املطايب ايعاي١ٝ البٔ سذط، ايطقِ  - 9078
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 () ٚٚجَەػ ڕیٛک یشەیصٚذ ڕیٛکٜ اڵذذٚەػ

ْا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜطٟ نٛضِٟ ع١ٚٚا٢َ نٛضِٟ خ٠ًٜٛٝس٣ قٛض٠ِٜؿٞ ١٥غ١ز١ٜ، ١ٜنَٝه١ ي١ 
 9745(، ن١ْٝٛن٣١ ١٥بٛٚب١نط ٚ ١٥بٛٚخٛب١ٜبٝؿ١. ٠ي١َ ط١ل١نا٢ْ ز٠ٚض٣ ثَٝػ١َب١ض )ٖاٚ

( ٚ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ز٠ ظٚب١ٜطٟ باٚن٢ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ٖا٠ٚي١َ ْاغطا٠ٚنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
 َٛشز٠ثَٝسضا٠ٚنا٢ْ ب١ٖ١ؾت، ثَٝؿرت ي١ ثٝيت)ظ( زا ب١ ٚضز٣ شٜا١ْن١ّإ باؽ نطز٠ٚٚ.

ٞ ١٥بٛٚب١نط بٛٚ، ١٥مسا٥ٞ نهٞ ١٥بٛٚب١نطٟ قسٜل ن١ ١ٜنَٝه١ ي١ زاٜهٞ ْا٣ٚ ١٥مسا٥ٞ نه
٥اؾط٠ت١ ظؤض خٛاْاغ١نإ ٚ خٛؾه١ ط١ٚض٠ٟ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا١ْ، ٚات١ ظٚب١ٜط ٥اٚظاٚا٣ 

( بٛٚ، ي١ط١ٍَ ١٥ّ ش٣١ْ نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓٚ ي١َٟٚ ن١ْس َٓسايََٝهٞ بٛٚ، ع١بسٚآل، ثَٝػ١َب١ض )
 9747ِ، َٖٛادري، خ١زه٣١ ط١ٚض٠، ٥ٖٛٛؿ١غ١ٕ، عا٥ٝؿ١.عاق 9746ٜط،ْصعٛض٠ٚ، َٛ

                                                                                                                            
، غٓٔ أبٞ 2917، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 1321، قشٝح ابٔ خعضي١، ايطقِ 1534ِ، ايطقِ ، قشٝح َػ979ًقشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8631

 .998زاٚز، ايطقِ 

 .98، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 8632
 .89، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 8633

 .905، م 3اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 8634
 .12، م 7أغس ايػاب١، ز - 8635
 .100، م 3ايهرب٣ البٔ غعس، زايطبكات  - 8636
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 :اڵذذٚەرٛٚٔٝ ػیکدجەٌ

ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ي١ ١ٜن١ّ غايَٞ نؤنٝسا ي١زاٜو بٛٚ ٚ ١ٜن١ّ َٓايَٞ ي١زاٜهب٣ٚٛ نؤن١ضإ 
 9748بٛٚ ثاف نؤض بؤ ١َز١ٜٓ.

ز٠يََٝت غهِ ١٥مسا٢٥ زاٜهٞ باغٞ غهجطِٟ خؤٟ ب١ ع١بسٚآل ٚ ي١زاٜهب٢ْٚٛ ع١بسٚآل٠ٚ ز٠نات ٚ 
١ٖبٛٚ، ن١ ط١ٜؿت١ُ ١َز١ٜٓٚ ي١ قٛبا٥سا زاب١ظِٜ، ي١َٟٚ َٓساي١َن١ّ بٛٚ، زٚاتط َٓساي١َن١ّ بطز٠ خع١َت 

( ٚ خػت١ُ نؤؾٞ، ١٥ٜٚـ زاٚا٣ خٛضَا١ٜن٢ نطز ٚ خٛضَان٣١ َصٟ ٚ زٚاتط خػت١ٝ ثَٝػ١َب١ض )
( بٛٚ، زٚاتط ١َب١ض )ز٢َ٠ َٓساي١َن٠ٚ١، ١ٜن١ّ ؾت ن١ٜٚٛ ْاٚ غهٞ َٓساي١َن٠ٚ١َ١، يٝهٞ ثَٝػ

دا َٛغًَُاْإ ب١ بٝػت٢ٓ ١ٖٚايَٞ ي١زاٜهب٢ْٚٛ ع١بسٚآل  9749خٛضَان٣١ َٖٝٓا ب١ ز٠ّ ٚ يَٟٝٛ َٓساي١َن١زا،
ت١نبريٜإ ز٠نطز، نْٛه١ دٛٚي١ن١نإ ز٠ٜاْٛت دازٜٚٚإ نطز٠ٚٚ ي١ َٛغًَُاْإ َٓسايَٞ نٛضِٜإ ١ْبَٝت، 

 :٠ٚ974.ن١نٞ ب٠ٚ١ خٛا٣ ط١ٚض٠ دٛٚي١ن١نا٢ْ ب١زضؤ خػت١
ع١بسٚآل ت٢ْ١َ١ ْعٜه٣١ س١ٚت ٜإ ١ٖؾت غاآلٕ ز٠بٛٚ ن١ ظٚب١ٜطٟ باٚن٢ بطزٟ بؤ ال٣ 

( ن١ بٝين ٚا ع١بسٚآل زَٜت، بع١ٜ٠ن٢ نطز ٚ ب١ٜع١ت٢ ( تا ب١ٜع١ت بسات، ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض )
 9750ي٠َٛٝضططت.

 زٚاتط ظٚب١ٜط ١٥مسا٥ٞ ت١آلم زاٚ ١٥مسا٥ٝـ ال٣ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ َا٠ٚ١ٜ.
ٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ز٠يََٝت ي١ غ١ظا٣ خ١ْس٠قسا َٔ ٚ ع١َٛض٣ نٛضِٟ ١٥بٞ غ١ي١َ١ ي١ٚ ؾ١َٜٓٛ ع١بس

( ي١َٟٚ بٕٛٚ، دا ١ٜنرتَإ ب١ضظ ز٠نطز٠ٚ٠ تا ي١ غ١ضٚٚ زٜٛاض٠ن٠ٚ١ بٜٛٚٔ ن١ ش١ْنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
٠بطز بؤ ب٢ْ١ ت١َاؾا٣ د١ْط١ن١ به١ٜٔ، دا ناتَٝو ع١َٛض ٢َٓ ب١ضظ نطز٠ٚ٠ ز٠َبٝين باٚنِ ١ٖي١َُت٢ ز

ع١بسٚآل ن١ ٣١َ١٥ طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ باٚن٢، ظٚب١ٜط ٚت٢ ضؤي١َ طٝإ  9756ٚ ي١ط١يَٝاْسا د١ْط٢ ز٠نطز،ٜه٘قٛض٠
( ؾ١ض٣َٚٛ نَٞ ز٠نَٝت ١ٖٚايَٞ ب٢ْ١ ١٥ٚنات َٓت بٝين؟ ٚت٢ ب١يََٞ، ظٚب١ٜط ٚت٢ ٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .90، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 8637

 .26336، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 4093، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3717قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8638

 .230، م 3ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8639

 .20198املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  - 8640

 .50، م ٤1، زغري أعالّ ايٓبال - 8641
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ثَٝٞ ؾ١ضَّٛٚ ب١زاٜو ٚ باٚن٠ٚ١ُ  (ّ بؤ بََٗٝٓٝت، َٓٝـ نّٛٚ، ن١ ٖا٠ٚ١ُ ثَٝػ١َب١ض )ٜه٘قٛض٠
 9753ب١قٛضباْت مب.

 ٕذجیذیِٝ سجؽەسدەع ەٌ اڵذذٚەػ

ع١بسٚآل ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ١٥بٛب١نطٟ قسٜكسا َٖٝؿتا ت١َ١َْٝهٞ ن٢َ١ ١ٖبٛٚ،  ي١ٚ َا٠ٚٚ 
زٚاتطٜؿسا ْاظ٣ بَٝؿَٛاض٣ عا٥ٝؿ١ٟ ثٛٚضٟ ١ٖبٛٚ، ٖاٚنات غٛٚزَٜهٞ ظؤضٟ ٠ٚضز٠ططت ي١ ظاْػيت 

٠ضِزاضإ عا٥ٝؿ١، عٛض٣٠ٚ بطا٣ ع١بسٚآل ز٠يََٝت خؤؾ١ٜٚػترتٜٔ ن١ؽ ال٣ عا٥ٝؿ١ ي١ زٚا٣ زاٜهٞ باٚ
 9754( ٚ ١٥بٛٚب١نط٠ٚ٠ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط بٛٚ.ثَٝػ١َب١ض )

ع١بسٚآل ي١ غ١ض٠تا٣ ت٢ْ١َ١ ثَٝط١ٜؿتٓٝسا بٛٚ ن١ ٖاٚز٠ّ ب١ باٚن٢ ب١ؾساض٣ د١ْط٢ ١ٜضَٛٚن٢ 
ٟ باٚن٢ نٛٚ ب١ؾساض٣ نطز، ب١آلّ ب١ؾساض٣ د١ْط١ن١ ١ْبٛٚ، ب١يَهٛ نطز، ي١ٚ د١ْط١زا ٖاٚز٠ّ ب١ ظٚب١ٜط

 9755ظٚب١ٜط ت١ْٗا بؤ ضاَٖٝٓإ ١٥ٟٚ بطز ٚ زٚٚ ن١غٞ ضاغجاضزبٛٚ تا ٥اطازاض٣ بٔ.
نٛٚ ب١ نؤآلَْٝهسا ن١ بطَِٜو َٓساٍَ ٜاضٜٝإ ز٠نطز ٚ ع١بسٚآلف ططاب داضَٜو ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

ٚت٢ بؤنٞ ططاب اٜاْهطز ت١ْٗا ع١بسٚآل ١ْبَٝت، ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١ي١َْٜٝٛاْسا بٛٚ، َٓساي١َنإ ١َٖٛٚ ض
تؤٜـ ضات١ٓنطز؟ ع١بسٚآل ٚت٢ تاٚامن ١ْنطز٠ٚٚ تا يَٝت برتغِ، ضَٜط١ن١ف ت١ْط ١ْٝ تا ضَٜت بؤ ؾطاٚإ 

 9756به١ّ.

 ففحٔذجەػ ڕیٛکِٝ ػٛغّحٔٝ ەسدەع ەٌ اڵذذٚەػ

ٚ ؾتٛٚسات٢ نطز، ب١ؾساض٣ ١٥ٚ نٛضِٟ ع١ؾؿاْسا ب١ؾساض٣ د١ْط عٛمثا٢ْ ع١بسٚآل ي١ غ١ضز٢َ٠ 
 9757غط٘ ْطٝٓٝ٘.َٖٝطؾ١ بٛٚ ن١ بطا بؤ ؾ١ؼ٢ قٛ

ع١بسٚآل ز٠يََٝت داضَٜو ثطغٝاضّ نطز ي١ باٚنِ ٚت٢ بؤنٞ ز٠تبِٝٓ ٠ٚى ؾآلٕ ٚ ؾآلٕ ْٝت َٖٝٓس٠ 
( بطَٝطِٜت٠ٚ١؟! ١٥ٜٚـ ٚت٢ َٔ ١َٖٝؿ١ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ؾ١ضَٛٚز٠ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)

                                      
 .4541، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3536قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8642

 .3334قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8643

 .3776قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8644

 .128، م 4ايهاٌَ يف ايتأضٜذ، ز - 8645

 .333، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8646
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( ،ّٚٛب )( َٚٛنصب عًٞ ؾًٝتبٛأ َكعسٙ َٔ ايٓاضب١آلّ يَِٝ بٝػت٠ٚٛ ز٠ٜؿ١ض َٔ،)١ٖضن١ؽ  9758(
 زضؤّ ب١ز٠ٚ١َ٠ بهات با ؾَٜٛين خؤٟ ي١ زؤظ٠ر زٜاض٣ بهات(.

نٛضٍِِٟ ع١ؾؿاْسا ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚا٣١ْ ْٛغد١نا٢ْ قٛض٥اْٝإ عٛمثا٢ْ ع١بسٚآل ي١ غ١ضز٢َ٠ 
 9759ْٛٚغ٠ٚ١ٝ.

َٝو بٛٚ ي١ ب١ؾساضبٛا٢ْ ؾتٛٚسات٢ ١٥ؾطٜكٝا، ي١ٚ غٛثا١ٜزا ن١ ١ٖض٠ٖٚا ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ١ٜن
ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١٥بٞ غ١ضح غ١ضنطزا١ٜت٢ ز٠نطز، ١ٖض١ٜى ي١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ 
ظٚب١ٜط ب١ؾساض بٕٛٚ، غٛثا٣ د١ضدريٟ ثاؾا٣ ب١ضب١ض٠ناْٝـ ب١ ظٜاز ي١ غ١ز ١ٖظاض د١ْطا٠ٚض٠ٚ٠ 

ْٝـ ْعٜه١ٟ بٝػت ١ٖظاض د١ْطا٠ٚض بٛٚ، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط د١ضدريٟ بٝين ٖات، غٛثا٣ َٛغًَُاْا
ي١ زٚا٣ غٛثان٠ٚ١ بٛٚ ٚ زٚٚ ن١ْٝع٠ى با٠ٚؾَٝٓٝإ ز٠نطز، بؤ١ٜ زاٚا٣ ي١ ١٥َريٟ غٛثا نطز بطَِٜو 
 ن١غٞ ي١ط١ٍَ بَٓٝطَٜت تا بهَٝت د١ضدري ي١ْاٚب١ضَٜت، ١٥ٜٚـ بطَِٜو ن١غٞ ي١ط١ٍَ ْاضز، ع١بسٚآل نٛٚ ٚ
غٛثا٣ زٚشَٓٝـ ٚاٜاْعا٢ْ ْا٣١َ ث١َٝٝٚ ز٠ٜبات بؤ ثاؾان١ٜإ، نْٛه١ بطِٚاٜإ ١ْز٠نطز ٚا بهَٝت ب١ز٠ّ 
١َضط٠ٚ١، ع١بسٚآل ن١ ط١ٜؿت١ ال٣ د١ضدري، خَٝطا د١ضدري ١ٖغيت ب١ ١َتطغٞ نطز ٚ ضاٜهطز، ب١آلّ 

٣ ب١ ض١َن٣١ ب١ضظ ع١بسٚآل ب١ ض١َن٣١ يَٝٝسا ٚ ب١ مشؿَٝط٠ن٣١ غ١ضٟ د١ضدريٟ يَٝهطز٠ٚ٠ٚ غ١ض٠ن١
نطز٠ٚ٠ٚ ت١نبريٟ نطز، ب٠ٚ١ ب١ضب١ض٠نإ ث١ضت١ٚاظ٠ بٕٛٚ ٚ ضاٜاْس٠نطز ٚ َٛغًَُاْاْٝـ ن١ٚت١ٓ نٛؾً 

  :975ٚ ططتٓٝإ.
نٛضِٟ ع١ؾؿإ ط١َاضؤ زضا، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ٖاٚز٠ّ ب١ ٥ٝي ع١َٛض ٚ عٛمثا٢ْ ي١ٚ نات٣١ 

ض١ٜ٠ن٢ تط ٠ٚغتإ تا ب١ضططٟ ي١ خ١يٝؿ١ به١ٕ، س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٔ ٚ ١َضِٚإ ٚ ١٥بٖٛٚٛض٠ٜط٠ ٚ شَا
ب١آلّ ع١بسٚآل ٚ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٚ  9760خ١يٝؿ١ف غَٜٛٓسٟ زإ ن١ ٚاظبَٗٝٓٔ ٚ به٠ٚ١ٓ َاي٠ٚ١َ،

١َضِٚا٢ْ نٛضِٟ س١ن١ّ ١ْن٠ٚ١ْٚٛٚ ب١ضططٜٝإ نطز، ع١بسٚآل ن١ْسٜٔ مشؿَٝط ٚ تريٟ ب١ضن١ٚت ٚ ظؤض 
 ١9766يٞ ٚ ١َضِٚاْٝـ بطٜٓساض بٕٛٚ.بطٜٓساض بٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع

                                      
 ، 106قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8647

 .217، م 7بٔ نجري، زايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ال - 8648

 .152، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز- 8649

 .181، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8650

 .188، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8651
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يٝب، ع١ٍ ت١ٚاٚ ؾ١ًَشا طاط١ٜؿت ب١ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚعٛمثإ ناتَٝو ١ٖٚايَٞ ؾ١ٖٝسب٢ْٚٛ    
ٚ بٝٓٝٝإ نٛشضا٠ٚ، ع١ٍ تٛٚض٠ِ بٛٚ ي١ عٛمثإ ؿ١ٚ ظٚب١ٜط ٚ غ١عس نٕٛٚ بؤ ال٣ ط٘ٚ ٖاٚز٠ّ ب١ 

ؿتتإ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ بهٛشضَٜت؟! س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٔ ٚ ٚت٢ ٠َٛٝ٥ ي١ب١ض ز٠ضطا بٕٛٚ ٚ َٖٝ
١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ ١َُٝ٥ ٥اطازاض ١ْبٜٛٔ ب١ نٛشضا٢ْ، ع١ٍ ز٠غت٢ ب١ضظنطز٠ٚ٠ٚ بؤطعَٜهٞ زا ي١ س١غ١ٕ 

ؿ١ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ط٘ٚ زا٣ ب١غ١ض غٓط٢ سٛغ١ٜٓٝؿسا، قػ١ؾٞ ٚت ب١ َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ 
 9763ظٚب١ٜط.

  ذجکیسجٔٝ ذحٚژٛکحضٝ ک ەٌ اڵذذٚەػ

 ٖاٚز٠ّ ب١ ظٚب١ٜطٟ باٚن٢ ب١ؾساض٣ د١ْط٢ د١َ١ٍ نطز.ع١بسٚآل 
ع١بسٚآل ز٠يََٝت ي١ غ١ض٠تا٠ٚ باٚنِ ٢َٓ باْط نطز ٚ َٓٝـ ي١ ن١ْاض٠ٚ١ٜ ٠ٚغتاّ، باٚنِ ٚت٢; 
نٛضِٟ ؾريِٜٓ ١٥َطِؤ ١ٖضن١ؽ ز٠نٛشضَٜت ٜإ غت١َهاض٠ ٜإ غت١ّ يَٝهطا٠ٚ، َٔ ٚاز٠بِٝٓ ١٥َطِؤ ب١ 

تطٜٔ خ١َٝؿِ ق١ضظ٠نا١ِ، ثَٝت ٚا١ٜ ق١ضظ٠ن١ت ٖٝض ي١ َاٍَ ٚ غاَاِإ غت١ًََٝهطا٣ٚ ز٠نٛشضَِٜ، ط١ٚض٠
بًَََٗٝٝت٠ٚ١؟ ثاؾإ ٚت٢ نٛض٠ِ ؾري١ٜٓن١ّ، ٣٠ٚ١٥ ١َٖا١ْ بٝؿطؤؾ١ٚ ق١ضظ٠ن١ّ بس٠ض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا 

 ٠ٚ9764غ١ٝت٢ نطز بؤ ١ٖضن١ٝن٢ تط ن١ َََٝٓٝت٠ٚ١.
( ١ْبٛٚ ن١ ثَٝٞ ١ض )ع١ٍ ب١ ظٚب١ٜطٟ ٚت غَٜٛٓست ز٠ز٠ّ ب١ خٛا تؤ طَٜٛت ي١ ثَٝػ١َب

ز٠ؾ١ضَٜٛٚت تؤ ي١ط١ٍَ ع١ٍ ز٠د١ْطَٝٝت ٚ تؤٜـ غت٢َ١ يَٝس٠ن١ٜت؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ب١يََٞ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ 
 ٥9765َٝػتا ١٥ٚ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ّ بريز٠ن١َٜٚت٠ٚ١، بؤ١ٜ ن١ْاض٣ ططت.

 ٥ٝٓذا ب١ غٛاض٠ن٠ٚ١ٜ١ ب١ ْاٚ ضٜع٠ناْسا ز٠ط١ضِا٠ٚ١ٜ، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٚت٢ باٚن١ نٝت١؟ ظٚب١ٜط
( بٝػتبٛٚ ثَٝٞ ؾ١ضَّٛٚ )تؤ ٚت٢ ع١ٍ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ بؤ باغهطزّ ن١ َٔ خؤّ ي١ ثَٝػ١َب١ضّ )

ي١ط١ٍَ ع١ٍ ز٠د١ْطٝت ٚ غت١َٝؿٞ يَٞ ز٠ن١ٜت(، بؤ١ٜ ي١ط١يَٞ ْاد١ْطِ، ع١بسٚآل ٚت٢ بؤنٞ بؤ د١ْط 
ضَٜهبدات، ظٚب١ٜط  ٖاتبٜٛٚت؟ تؤ ٖاتبٜٛٚت تا َْٝٛا٢ْ خ١يَه١ن١ ضَٜهبد١ٜت ٚ خٛا ب١ ٖؤٟ تؤ٠ٚ ١٥ّ باض٠

ٚت٢ غَٜٛٓسّ خٛاضز٠ٚٚ د١ْط ١ْن١ّ، ع١بسٚآل ٚت٢ ز٣٠ دريدٝػٞ نؤ١ًٜت ٥اظاز به١ٚ ب٠ٛغت١ تا 

                                      
 .265، م 2ايجكات البٔ سبإ، ز 0 8652
 .2978قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8653
 .5553املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 8654

Page 33 of 184



 

 

َْٝٛا٢ْ خ١يَو ضَٜهبد١ت، ١٥ٜٚـ نؤ١ًٜن٣١ ٥اظاز نطز ٚ ضا٠ٚغتا، ب١آلّ خ١يَه١ن١ دٝاٚاظ٣ ظٜاتطٟ 
 9766تَٝه١ٚت، بؤ١ٜ ب١ ١٥غج١ن٠ٚ١ٜ١ نٛٚ.
باظط١ن٣١ ١٥س١ٓؾسا، ١٥ٜٚـ ٚت٢ نَٞ ز٠نَٝت ١ٖٚايََٝهٞ ١َ١٥ّ بؤ ظٚب١ٜط ن١ نٛٚ زا٣ ب١ ال٣ غ١ض

٠ٚضبططَٜت، ٥ٝي دطَٛٚظ ٚت٢ َٔ، ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ٚت١ ؾَٜٛٔ ظٚب١ٜط، ن١ ط١ٜؿت ب١ ظٚب١ٜط، ظٚب١ٜط ظؤض 
ن١ خع١َتهاضَٜهٞ  طٝ٘تٛٚض٠ِ بٛٚ، ٚت٢ نٝت١؟ ٥ٝؿت ن١ٝ؟ ٚت٢ ٖاتّٛ تا ثطغٝاضَٜهت يَٞ به١ّ، ع١

ظٚب١ٜط بٛٚ ٚت٢ ١٥ٚ ن١ن٢ ث١َٝٝ، ب١آلّ ظٚب١ٜط طَٜٛٞ ثَٞ ١ْزا، ٥ٝي دطَٛٚظ ٚت٢  ظٚب١ٜط بٛٚ ٚ ي١ط١ٍَ
نات٢ َْٜٛص٠، ٠ٚ١٥بٛٚ زاب١ظٜٔ تا َْٜٛص به١ٕ، ن١نٞ ٥ٝي دطَٛٚظ خؤٟ خػت١ ثؿيت ظٚب١ٜط ٚ ي١ 
ثؿت٠ٚ١ ن١ي١ب١ض٣ ظضَٜجؤؾ١ن٣١ نطز٠ ٥اَاْر ٚ زا٣ ي١ ظٚب١ٜط ٚ نٛؾيت ٚ ١٥غح ٚ ن١ن١ن١ؾٞ بطز، 

طٜـ ٚاظ٣ ي١ خع١َتهاض٠ن٣١ َٖٝٓا، خع١َتهاض٠ن١ؾٞ ت١ض٢َ ظٚب١ٜطٟ ١٥غج١ضز٠ نطز ٚ زٚاتط نٛٚ زٚات
 ١ٖ9767ٚاي١َن٣١ بطز٠ٚ٠ بؤ خ١يَه١ن١.

ع١بسٚآل د٣ٚ١ًَ ٚؾرت٠ن٣١ عا٥ٝؿ١ٟ ثٛٚضٟ ططتبٛٚ ٚ ٥اطازاض٣ ثٛٚضٟ بٛٚ ٚ ٖٝض قػ١ٜ١نٝؿٞ 
ٜإ بطٜٓساض نطز، ع١بسٚآل ي١ د١ْط٢ ١ْز٠نطز، ي١ٚ نات١زا ١٥ؾت١ض٣ ١ْخ١عٞ ١ٖي١َُت٢ بؤ بطز ٚ ١ٜنرت

 9768د١َ١يسا َٖٝٓس٠ بطٜٓساض بٛٚ ن١ ز٠ٚتطَٜت ْعٜه١ٟ غٞ ٚ س١ٚت بطٜين ث٠َٛٝ ب٠ٚٛ.

 ٝکذذٛٚٔٝ ذحٚی٘ەحػ ؽپ اڵذذٚەػ

ناتَٝو باض٠ن١ َٖٝٛض ب٠ٚ١ٜٚٛ، ٥ٝٓذا ع١بسٚآل ز٠غت٢ نطز ب١ زا٣٠ٚ١ْ ق١ضظ٠نا٢ْ باٚن٢، ظٚب١ٜط 
عٜه٣١ ًَٝؤَْٝو ٚ زٚٚغ١ز ١ٖظاض ز٠بٛٚ، ط١ٜؿتِ ب١ س١نُٝٞ نٛضِٟ ز٠يََٝت سػامب نطز ق١ضظ٠نا٢ْ ْ

سٝعاّ، ٚتٞ بطاظان١ّ ق١ضظ٠ن٣١ بطان١ّ ن١ْس٠؟ َٓٝـ س١ظّ ١ْنطز بًََِٝٝ ن١ْس٠، ٚمت زٚٚغ١ز ١ٖظاض، 
ٚت٢ ز٣٠ بطِٚا ْان١ّ ٣٠ٚ١٥ ١ٖتا١ْ ب١ؾٞ زا٣٠ٚ١ْ بهات، َٓٝـ ٚمت ١٥ٟ ١٥ط١ض ًَٝؤَْٞ ٚ زٚٚغ١ز 

ت٢ ٚا ْابِٝٓ بتٛأْ بٝس٠ٚ١ْ٠، ١٥ط١ض ث١نت ن١ٚت ثَِٝ بًََٞ ٜاض١َتٝت ز٠ز٠ّ، ع١بسٚآل ١ٖظاض بَٝت نٞ؟ ٚ
باخ١ن٣١ ظٚب١ٜطٟ ؾطؤؾت ب١ ًَٝؤَْٝو ٚ ؾ١ف غ١ز ١ٖظاض، ز٠ٜٛت نَٞ ق١ضظ٣ ال٣ ظٚب١ٜط ب٠ٚٛ با بَٝت 

ت٢ س١ظ باخ١ن١َإ يَٞ بهطَِٜت، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ د١عؿ١ض ٖات ن١ نٛاضغ١ز ١ٖظاض٣ ال٣ ظٚب١ٜط بٛٚ، ٚ
ز٠ن١ٕ ١ََس٠ٚ١ْ٠، س١ظٜـ ز٠ن١ٕ زٚا٣ خ١ٕ، ع١بسٚآل ٚت٢ ْا، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ز٠ٟ ثاضن١ٜ١ن٢ 

                                      
 .2659، سػٓ٘ األيباْٞ بٌ قكش٘ يًٛد٘ ايجاْٞ يًػٓس يف غًػ١ً االسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ 5552ملػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ ا - 8655

 .55، م 3تاضٜذ ايطربٟ، ز - 8656

 .244، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8657
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باخ١ن١ّ بس٠َْٞ، ب١ٚدؤض٠ باخ١ن٣١ ب١ف ب١ف ؾطؤؾت ٚ ١َٖٛٚ ق١ضظ٠ن٣١ زا٠ٚ١ٜٚ ظٜاز ي١ نٛاضغ١ز 
 ١ٖ9769ظاضٜؿٞ بؤ َا٠ٚ١ٜ.

 :976ٟ خ١يَو ٥اَاز٠ٟ بٕٛٚ.ع١بسٚآل ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ٥اَاز٠بٛا٢ْ ت١سهِٝ ٠ٚى نؤٕ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض
ي١ غ١ضز٢َ٠ َٛعا٣١ٜٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝاْسا ع١بسٚآل ٚ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ نٕٛٚ بؤ ال٣ 

(، ٥ٝٓذا ؾ١ضَا٢ْ نطز غَٞ َٛعا١ٜٚ، َٛعا١ٜٚ ن١ س١غ١ْٞ بٝين، ٚت٢ ١َضس١با ي١ ٣٠ٚ١ْ ثَٝػ١َب١ض )
( ٚ ؾ١ضَا٢ْ نطز غ١ز ١َب١ض )غ١ز ١ٖظاض٣ ثَٞ بسضَٜت، ب١ ع١بسٚآلؾ٢ ٚت ١َضس١با ي١ ثٛٚضظا٣ ثَٝػ

 ١ٖ9770ظاض٣ ثَٞ بسضَٜت.
ناتَٝو َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ٜٚػيت ب١ٜع١ت بؤ ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ ٠ٚضبططَٜت تا زٚا٣ خؤٟ 
ؾٜٛيَن بططَٜت٠ٚ١، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ب١ٜع١ت٢ ١ْزا، ١ٖض١ٜى ي١ ع١بسٚض٠ِٓا٢ْ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ 

ب١آلّ  9776ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباغٝـ ب١ٜع١تٝإ ١ْزا،ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ سٛغ١
َٛعا١ٜٚ ب١ ْاب١زيَٞ ب١ٜع١ت٢ ٠ٚضططت يَٝٝإ، زٚاتط ن١ َٛعا١ٜٚ َطز سٛغ١ٜٔ ٚ ع١بسٚآل ب١ٜع١تٝإ ١ْزا 

 9773ب١ ١ٜظٜس.
َٝهطز ناتَٝو َٛعا١ٜٚ َطز ١ٜظٜس ْا٣١َ ْاضز بؤ ٠ٚيٝسٟ نٛضِٟ عٛقب١ ن١ ٚايٞ ١َز١ٜٓ بٛٚ، زاٚا٣ ي

ب١ٜع١ت٢ بؤ ٠ٚضبططَٜت، ٚت٢ غ١ض٠تا ي١ ن١غ١ ب١ْاٚباْط١نا٠ٚ١ْ ز٠غت ثَٞ به١ٚ ي١ط١ٍَ سٛغ١ٜٔ 
١ْضَْٛٝإ ب١، ٠ٚيٝسٜـ ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٔ سٛغ١ٜٔ ٚ ٥ٝي ظٚب١ٜطزا، َٖٝؿتا ؾ١ٚ بٛٚ، زاٚا٣ نطز ي١ 

يَهٞ نٞ ز٠ن١ٕ، ١ٖض ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ٜع١ت بس٠ٕ ب١ ١ٜظٜس، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ با ب١ٜا٢ْ بَٝت٠ٚ١ بعاٌْ خ١
١٥ٚ ؾ٠ٚ١ ي١ ١َز١ٜٓ ز٠ضنٕٛٚ ب١ض٠ٚ ١َنه١، ن١ ط١ٜؿت١ٓ ٣ٚ١٥َ سٛغ١ٜٔ ي١ َايَٞ ع١بباؽ زاب١ظ٣، 
ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜطٜـ ي١ َايَٞ سذط زاب١ظ٣ ٚ ب١ٜا٢ْ ٚ ٥َٝٛاض٠ غ١ضزا٢ْ سٛغ١ٜين ز٠نطز ٚ 

ٔ ز٠نطز ب١ض٠ٚ عَٝطام بهَٝت ٚ ب١ضز٠ٚاّ خ١يَهٞ ٖاْس٠زا زشٟ ١ٜٚ١َٛ٥نإ، ع١بسٚآل زاٚا٣ ي١ سٛغ١ٜ

                                      
 .110، م 5املٓتظِ البٔ ادتٛظٟ، ز - 8658

 .282م  ،7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8659

 .137، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8660
 .79، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8661

 .292-291، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8662
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ز٠ٜٛت ١٥ٚإ ١ٖٚازاضٟ تؤٕ، ب١آلّ ٥ٝي ع١بباؽ ب١ضز٠ٚاّ ضَٜططٟ يَٝس٠نطز ٚ ز٠ٜٛت ناض٣ ٚا 
 ١ْ9774ن١ٜت.

ب١آلّ ي١ طَٝطِا٣٠ٚ١ْ تطزا ٖات٠ٚٛ ناتَٝو سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٜٚػيت بهَٝت بؤ عَٝطام، ع١بسٚآل٣ 
سٛغ١ٜٔ ٚت٢ ب١ٜع١ت٢ نٌ ١ٖظاض ن١غِ بؤ ٖات٠ٚٛ ن١  نٛضِٟ ظٚب١ٜط سٛغ١ٜين زٚاْس ن١ بؤنٞ ز٠نَٝت،

ت١آلم ٚ ب١يََٝين ١َضطٝإ زا٠ٚ ي١ط١ٍَ َٓٔ، ع١بسٚآلف ٥اطازاض٣ ز٠نطز٠ٚ٠ٚ ز٠ٜٛت ز٠نٝت بؤ ال٣ 
 9775خ١يَهَٝو ن١ باٚن٢ تؤٜإ نٛؾت ٚ بطان١ؾٝإ ز٠ضنطزٜت؟!

٠ نٕٛٚ بؤ ال٣ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١ٜٝاف ن١ ي١ عَٛط٠ٚ٠ ز٠ٖات١ٓٚ
سٛغ١ٜٔ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط، ٥ٝي ع١َٛض ٚت٢ بؤ خاتطٟ خٛا بط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ ١٥ٚ باض٣٠ خ١يَهٞ 
تَٝسإ ٚ بؤ خ١يَو باؾرت٠ ٚ ث١ي١ ١َن١ٕ، ١٥ط١ض خ١يَهٞ ١َٖٛٚ ضاظ٣ بٕٛٚ ثَٝٞ ١٥ّ زٚا١ْف خؤتإ دٝا 

 9776ت ٣٠ٚ١٥ ز٠تا١َْٜٚت بٝه١ٕ.١َن٠ٚ١ْ١، ١٥ط١ضٜـ خ١يَهٞ ١َٖٛإ ي١غ١ضٟ ضاظ٣ ١ْبٕٛٚ ١٥ٚنا
ناتَٝو سٛغ١ٜٔ ٜٚػيت بهَٝت بؤ عَٝطام، ع١بسٚآل٣ نٛض٣ِ ظٚب١ٜط نٛٚ بؤ ال٣ سٛغ١ٜٔ ٚ ٚت٢ ثَِٝ 
باؾ١ ١ْنٝت بؤ نٛٚؾ١ٚ ي١ سٝذاظ٠ٚ٠ ١٥ٚ ناض٠ ز٠غت ثَٞ به١ٜت ٚ ١َُٝ٥ف زشا١ٜتٝت ْان١ٜٔ ٚ 

ض بٛٚ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ د١ْط ٚ ثؿتٝٛاْت ز٠بٌ ٚ ب١ٜع١تت ثَٞ ز٠ز٠ٜٔ، ب١آلّ سٛغ١ٜٔ ظؤض غٛٚ
٥اشا١ٜ٠ٚى ضٚٚبسات ١ْن١َٜٚت١ ١َنه١ٚ ١َز٠ٚ١ٜٓ، بؤ١ٜ ٥اَاز٠ٜٞ ١ْبٛٚ ي١ سٝذاظ٠ٚ٠ ز٠غت ثَٞ 

 9777بهات.
زٚا٣ سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ، ي١َال٠ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ي١ سٝذاظ٠ٚ٠ ضاث١ضِٟ، بؤ١ٜ ١ٜظٜس 

٣ زا تا ٥ٝي ظٚب١ٜط ي١ْاٚ ببات، ٠ٚ١٥بٛٚ َٛغًُٝٞ نٛضِٟ عٛقب١ٟ ْاضز بؤ سٝذاظ ٚ ط١َاضؤٟ ١َز١ٜٓ
ضٜٚٚسا، زٚاتط ي٠َٜٛٚ١ نٛٚ ب١ض٠ٚ ١َنه١ تا ٥ٝي ظٚب١ٜط ي١ْاٚ ب١ضَٜت، ب١آلّ ي١  اؿط٠ضٚٚزا٣ٚ زيَت١ظَٜين 

ضَٜسا َطز، بؤ١ٜ ١ٜظٜس سٛق١ٜين نٛضِٟ ١َْٜٛطٟ ي١ ؾَٜٛٓٝسا زاْا ٚ سٛق١ٜٔ نٛٚ ط١َاضؤٟ ١َنه٣١ زا ٚ 
ي١ٚ  ١9778ٜاْسٚ تٝاٜسا ب١ؾَٝو ي١ ن١عب١ ب١ ز٠غيت َٖٝطؾٞ ١ٜٚ١َٛ٥نإ غٛٚتا،ظٜا٢ْ ظؤضٟ ب١ ١َنه١ ط

                                      

 .295، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8663
 .161، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8664

 .296، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8665

 .400، م 3ايتاضٜذ، زايهاٌَ يف  - 8666
 .247، م 3أغس ايػاب١، ز - 8667
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َا٠ٚزا ز٠غت١ٜ١ى ي١ خ١ٚاضه١نإ ثؿتطريٟ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜطٜإ ز٠نطز، ب١آلّ زٚاتط ن١ 
نٛضِٟ ع١ؾؿا٢ْ خؤؾٜٛػت٠ٚٛٚ عٛمثا٢ْ خٝالؾ١ت٢ ضاط١ٜاْس، ثاؾط١ظ ب٠ٚ١ْٚٛ، نْٛه١ ظاْٝٝإ ع١بسٚآل 

 9779ب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ي١بطٟ ثؿتٝٛإ بٕٛٚ ب١ زٚش٢َٓ.يَٝٞ ضاظ٣ 
 :977ب١آلّ ١ٜظٜس ١٥ٚ ٥اٚات٣١ ١ٖٜبٛٚ ب١ ي١ْاٚبطز٢ْ ز٠غ١آلت٢ ٥ٝي ظٚب١ٜط ١ْٖات١ز٣  تا َطز.

زٚا٣ َطز٢ْ ١ٜظٜس ١٥ٚ غٛثا٣١ٜ نٛٚبٛٚ بؤ ي١ْاٚبطز٢ْ ع١بسٚآل ط١ضِا٠ٚ١ٜ بؤ ؾاّ، ب٠ٚ١ 
 9780ق١ي١ََط٣ٚ٠ِ ع١بسٚآل ي١ سٝذاظ ظٜاز٣ نطز.

 شەیصٚذ ڕیٛکٜ اڵذذٚەٝ ػضەاڵعەد

ثاف َطز٢ْ ١ٜظٜس ٚ ٖات٢ٓ َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ن١ ثٝاَٜٚهٞ ظؤض خٛاْاؽ بٛٚ ٚ ن١ّ شٜاٚ ٠ٚؾات٢ نطز 
ٚ ن١غٞ ي١ زٚا٣ خؤٟ زٜاض٣ ١ْنطز، ٥ٝرت بؤؾا١ٜٝى ي١ ز٠غ١آلتسا زضٚغت بٛٚ، ١َ١٥ ز٠ضؾ١تَٝهٞ باف 

ططْطرت ي١ ٣َٚٛ١ٖ َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١ٜظٜس  9786بٛٚ بؤ ع١بسٚآل تا ب١ٜع١ت٢ ثَٞ بسضَٜت ٚ ببَٝت١ خ١يٝؿ١،
 9783ثَٝـ ١َضط٢ خؤٟ ب١ٜع١ت٢ بؤ ٖٝض ن١ؽ ٠ٚض١ْططت.

ع١بسٚآل ي١ ١َنه٠ٚ١ خٝالؾ١ت٢ ضاط١ٜاْس ٚ َٛغًَُاْإ ن١ٚت١ٓ ب١ٜع١تسإ ثَٝٞ، ن١ْس ن١غَٝو 
 9784طز.ب١ٜع١تٝإ ثَٞ ١ْزا، ع١بسٚآل ١ٜٚ١َٛ٥نا٢ْ ي١ سٝذاظ ز٠ضث١ضِاْس ٚ ١َٖٛاْٝإ ب١ض٠ٚ ؾاّ ضاٜاْه

١٥ٚا٣١ْ ب١ٜع١تٝإ ثَٞ ١ْزا بطٜيت بٕٛٚ ي١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛضٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ٚ 
 ٥9785ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ.

                                      
 .239، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8668
 .234، م 6ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8669

 .238، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8670

تەگەس ذۆ ٘ەس ٘حٚەڵێک تەٚ خٛێٕەسٜ تحصیض، ٌەذەستەٚەٜ ٔٛٚعیٕەکە ضحیرەش ٔیە ذە ٚسدەکحسیە ِێژٚٚییەکحٔەٚەٚ  - 8671
ٚسدەکحسیحٔە ذٙێٕیٓ ٌەٚجٔەیە دەیحْ ذەسگٝ ذٛێص ضح ٔٛعیٕەکە ضەٚجٚ ذێص، ذۆیە پٛخطەیەکٝ پێٛیغص عەذحسەش ذە ِحٚەٜ 
دەعەاڵش ضح کٛژسجٔٝ ػەذذٚاڵٜ کٛڕی صٚذەیش دەخەێٕەڕٚٚ ٚ خٛێٕەس دەضٛجٔێص ذۆ صجٔیحسٜ صیحضش عٛٚد ٌەٚ ٔٛٚعیٕحٔە 

 ذە ِحٚەٜ دەعەاڵضٝ ػەذذٚاڵٜ کٛڕی صٚذەیش ٔٛٚعشجْٚ ٚ ذە صِحٔٝ کٛسدیؼ ذەسدەعطٓ.ٚەسذگشێص کە ضحیرەش 
 .238، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8672

 .63، م 9ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8673

 .239، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8674
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١ٖض١ٜى ي١ ٥ٝي ع١بباؽ ٚ ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ ب١ شٕ ٚ َٓساٍَ ٚ  ن١غاْٝا٠ٚ١ْ نٕٛٚ بؤ ١َنه١ٚ ي١َٟٚ 
ٜع١تت ثَٞ ْاز٠ٜٔ ٚ خؤت غ١ضقايَٞ َا٠ٚ١ْ، ٥ٝي ظٚب١ٜط زاٚا٣ نطز ب١ٜع١ت بس٠ٕ، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ ب١

ناض٣ خؤت ب١، ٖاٚنات ١ْ زشا١ٜتٞ تؤ ز٠ن١ٜٔ ٚ ١ْ زشا١ٜت٢ ب١ضاَب١ضت ز٠ن١ٜٔ، ب١آلّ ٥ٝي ظٚب١ٜط 
ظؤضٟ ز٠نطز يَٝٝإ تا ب١ٜع١ت بس٠ٕ، ناض ط١ٜؿت١ ٣٠ٚ١٥ ز٠ٜٛت ب١خٛا ٜإ ز٠بَٝت ب١ٜع١ت بس٠ٕ، ٜإ 

 9786ز٠تاْػٛٚتَِٝٓ.
١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط بطٜيت بٕٛٚ ي١ سٝذاظ ٚ ١َ١ٜٕ ٚ عَٝطام ٚ ١٥ٚ ْاٚنا٣١ْ ب١ٜع١تٝإ زا ب

 9787َٝكط ٚ خٛضاغإ ٚ ١َٖٛٚ ؾاّ دط١ ي١ ز١ّؾل، ١َ١٥ف ي١ غايَٞ ؾ١غت ٚ نٛاض٣ نؤنٝسا بٛٚ،
٥ٝرت ع١بسٚآل ن١ٚت١ زاْا٢ْ ٚايٞ بؤ  9788ب١يَهٛ ٚاٍ سُٝل ٚ قٓػطٜٔ ٚ ؾ١ي١غتٝٓٝـ ب١ٜع١تٝإ ثَٝسا،

 9789ْاٚن١نإ.
ٚال٠ٚ ١ٜٚ١َٛ٥نإ ي١ ز١ّؾل ثاف نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى نؤز٠ْط بٕٛٚ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ١َضِٚا٢ْ ب١آلّ ي١

نٛضِٟ س١ن١ّ ب١ٜع١ت٢ ثَٞ بسضَٜت، ١٥ٚ ناض٠ٜإ نطز ٚ ثاف ضٚٚزا٢ْ د١ْطَٝو ٚ نٛؾت٢ٓ ناضب١ز٠غتا٢ْ 
 زٚاتطٜـ َٝكطٜإ ططت ٚ ١ٖضن١ْس ٥ٝي ظٚب١ٜط ٜٚػيت :٥978ٝي ظٚب١ٜط تٛاْٝٝإ ؾاّ بطط٠ٚ١ْ ز٠غت،

 9790ب١ غ١ضنطزا١ٜت٢ َٛقع١بٞ بطا٣ ز٠غ١آلت٢ ١َضِٚإ ي١ْاٚب١ضَٜت، ب١آلّ غ١ضن١ٚتٛٚ ١ْبٛٚ.
١َضٚإ زٚاتط ١ٖٚيَٝسا عَٝطاقٝـ بططَٜت٠ٚ١ ز٠غت ٚ بؤ ٠ٚ١٥ف غٛثا٣ ْاضز ب١آلّ غ١ضن١ٚتٛٚ 

 ١ْ9796بٛٚ، ١َضِٚإ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز ٚ نٛض٠ِن٣١ ٖات ن١ ١ٖض ي١ شٜا٢ْ باٚنٝسا ب١ٜع١ت٢ ثَٝسضابٛٚ.
ي١ٚ َا٠ٚزا ٥ٝي ظٚب١ٜط د١ْط٢ خ١ٚاضه١نا٢ْ ي١ عَٝطام نطز ٚ غٛثان٣١ غ١ضن١ٚت ب١غ١ضٜاْسا ٚ 

 9793غ١ضنطز٣٠ خ١ٚاضه١ناْٝـ نٛشضا.

                                      
 .356، م 3غري أعالّ ايٓبال٤،  - 8675

 .339، 33، م ١8 البٔ نجري، زايبسا١ٜ ٚايٓٗاٜ - 8676

 .239، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز- 8677
 .239، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8678

 .245-239، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8679
 .256، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8680
 .260، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8681

 .261، م ١8 ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، زايبساٜ - 8682
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٥ٝي ظٚب١ٜط ي١ َا٣٠ٚ ز٠غ١آلتٝسا بطِٜاض٣ زا ن١عب١ بطِٚٚخََٝٓٝت ٚ غ١ضي١َْٟٛ بٓٝاز٣ بَٓٝت٠ٚ١، 
ٟ ع١بسٚآل ٖاٚضِا٣ بٕٛٚ، ١ْٖسَٜهٝـ ٠ٚى ٥ٝي ضاَٜٚصٟ نطز ب١ خ١يَه١ن١ٚ ١ْٖسَٟ ٠ٚى دابريٟ نٛضِ

 9794ع١بباؽ ١ْٜاض٣ بٕٛٚ، ب١آلّ زٚاداض ١٥ٚ ناض٣٠ ز٠غتجَٝهطز.
ظٚب١ٜط ؾؿاض٣ ي١غ١ض ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ زضٚغت نطز ٚ ب١ْس٣ نطز ٚ ١ٖض٠ؾ٣١ نٛؾتٓٝؿٞ يَٝهطز، 

١ٜٚ١نإ ٚ ٥ٝي ب١آلّ َٛختاض٣ نٛضِٟ عٛب١ٜسٚآل ن١ ي١ نٛٚؾ١ بٛٚ ٚ ١ْٜاض٢ٜ زش ب١ ١ٖض١ٜى ي١ ٥َٛ
ظٚب١ٜطٜـ ضاط١ٜاْسبٛٚ، غٛثا١ٜن٢ ْاضز ٚ ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝٚ ٖا٠ٚآل٢ْ ٥اظاز نطز، ي٠َٜٛٚ١ ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ 
ض٠ٚٚٚ ؾاّ نٛٚ، ن١نٞ ع١بس١ٕٚيٝهٝـ ثَٝٞ ضاط١ٜاْس ٜإ ب١ٜع١ت٢ ثَٝبسات ٜإ ي١ خان٢ شَٜط ز٠غ١آلت٢ 

ث١ْا٣ ٖا٠ٚي١َنامن بس٠ٜت، ١٥ٜٚـ ضاظ٣  بهَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ب١ٚ ١َضد١ ب١ٜع١تت ثَٞ ز٠ز٠ّ
بٛٚ، ب٠ٚ١ ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ خَٜٛين ٖا٠ٚي١َنا٢ْ ثاضاغت، زٚاتط ٜٚػيت بهَٝت بؤ ١َنه١ بؤ عَٛط٠، ب١آلّ 
ع١بسٚآل ضَٜٞ ثَٞ ١ْزا، ٥ٝبٓٛؿ١ْ١ؾ١ٝ ضٜٚٚهطز٠ ١َز١ٜٓٚ ي١َٟٚ َا٠ٚ١ٜ تا زٚا٣ نٛشضا٢ْ ٥ٝي ظٚب١ٜط، 

 9795ؤ عَٝطام، ١٥ٚنات نٛٚ بؤ ١َنه١ٚ عَٛط٠ن٣١ نطز.زٚاتطٜـ ٠ٚغتا تا س١دذاز نٛٚ ب
َٛختاض ن١ ي١ نٛٚؾ١ بٛٚ، ظا٢ْ ١ّٖ ١ٜٚ١َٛ٥نإ ٚ ١ّٖ ٥ٝي ظٚب١ٜطٜـ زشا١ٜت٢ ز٠ن١ٕ، ٜٚػيت 

 9796ثاٍَ بسات١ ال٣ ٥ٝي ظٚب١ٜط، ب١آلّ ي١ٚ ١ٖٚي١َ زٜبًؤَاغ١ٜٝسا غ١ضن١ٚتٛٚ ١ْبٛٚ.
ع١بٞ بطا٣ ب١ غٛثا١ٜن٠ٚ١ ْاضز بؤ عَٝطام ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ي١ غايَٞ س١ؾتا٣ نؤنٝسا َٛق

ي١َٟٚ ي١ط١ٍَ َٛختاض ب١ضْطاض ب٠ٚ١ٜٚٛٚ زٚاداض تٛا٢ْ غٛثان٣١ َٛختاض تٛٚؾٞ ؾهػت بهات ٚخٛز٣ 
 9797َٛختاضٜـ بهٛشَٜت.

زٚا٣ ٠ٚ١٥ٟ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط شَاض١ٜ٠ى ي١ ٖامش١ٝنا٢ْ ب١ْس نطزبٛٚ ٚ ب١ ١ٖٚيَٞ َٛختاض 
ا ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباغٝـ ١ٖبٛٚ، ثاف َا١ٜ٠ٚى ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بباؽ ٥اظاز نطإ، ي١َْٜٝٛاْس

 9798نؤنٞ زٚاٜٞ نطز ٚ ب١ٜع١ت٢ ٖٝض ن١غٞ ي١ ط١ضزٕ ١ْبٛٚ.

                                      
 .251، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8683

 .38، م 9ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8684

 .276،م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8685

 .288-287، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8686

 .306، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8687
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ي١ غايَٞ س١ؾتاٚ ١ٜنٞ نؤنٝسا غ١ضنطز٣٠ ب١َٖٝعٟ خٝالؾ١ت١ن٣١ ٥ٝي ظٚب١ٜط ن١ َٛقع١بٞ بطا٣ 
 9799غت ١ٜٚ١َٛ٥نإ.بٛٚ ب١ ز٠غت٢ ١ٜٚ١َٛ٥نإ نٛشضا، ب٠ٚ١ عَٝطاقٝـ ن١ٚت١ ز٠

ي١ غايَٞ س١ؾتاٚ زٟٚٚ نؤنٝسا ع١بس١ٕٚيٝو س١دذاد٢ نٛضِٟ ٜٛٚغؿٞ ْاضز بؤ ط١َاضؤ٣ ١َنه١ 
س١دذاز  :979تا ز٠غ١آلت١ن٣١ ٥ٝي ظٚب١ٜط ي١ْاٚب١ضَٜت، ١َ١٥ف ي١غ١ضزاٚا٣ خٛز٣ س١دذاز بٛٚ،

خ١يَهَٝهٞ ظؤض٣  َا٣٠ٚ ثَٝٓر َاْط ٚ ْٝٛ ط١َاضؤٟ ١َنه٣١ زا، ب١ ١َل١ْٝل ن١ٚت١ يَٝسا٢ْ ١َنه١ ٚ
نٛؾت، ٥اٚ ٚ خؤضانٝؿٞ يَٞ ق١ز٠غ١ نطزبٕٛٚ، ١ْٖسَٟ ي١ ب١ضز٠نإ ب١ض ن١عب١ف ن١ٚتٔ، خ١يَه١ن١ 
زاٚاٜإ ي١ ع١بسٚآل نطز ي١ط١يَٝإ ضَٜهبه١َٜٚت، ب١آلّ ١٥ٚ ٚت٢ ب١خٛا ١٥ٚا١ْ ١٥ط١ض ي١ْاٚ ن١عب١ؾسا 

ان١ّ، خ١يَه١ن١ ب١ضز٠ٚاّ ز٠نٕٛٚ بؤ ال٣ بتاْططٕ غ١ضتإ ز٠بطِٕ، بؤ١ٜ ١ٖضطٝع زاٚا٣ ضَٜهه١ٚتٓٝإ يَٞ ْ
س١دذاز ٚ زاٚا٣ ث١ْاٜإ ز٠نطز ٚ ع١بسٚآلٜإ دَٝس٠َٖٝؿت تا ٣٠ٚ١٥ س١َع٠ٚ خٛب١ٜيب نٛضِٜؿٞ 
دَٝٝاَْٗٝؿت، ع١بسٚآل نٛٚ بؤ ال٣ زاٜهٞ ٚ غهاآل٣ سايَٞ خؤٟ نطز نؤٕ ١َٖٛٚ خ١يَه١ن١ دَٝٝاَْٗٝؿت، 

ٝاظ٠ن٣١ بؤ قٝا١َت ب٠ٚٛ، ع١بسٚآل ب١ٚ ٚتا٣١ْ زاٜهٞ زيَدؤف زاٜهٞ ٖاْٝسا تا خؤضِاطط بَٝت نْٛه١ ١٥ٚ ْ
بٛٚ ٚ نٛٚ ب١ضطط١ٜن٢ ط١ٚض٣٠ نطز، ي١ٚ نات١ؾسا َٖٝؿتا ١ٖض ؾ١َْٜٚٛص٣ ز٠نطز، زٚاداض خؿتَٝو 
ن١ٚت١خٛاض ٚ ب١ض غ١ضٟ ن١ٚت ٚ غ١ضٟ خَٜٛٓا٣ٚ نطز ٚ خػت١ٝ ظ٣ٚ٠، خَٝطا ز٠غت١ٜ١ى ٖاتٔ ٚ 

س١دذاز، زٚا٣ نٛشضا٢ْ ع١بسٚآل ؾ٠ٕٛٝ ١َنه٣١ زاططت، ب١آلّ نٛؾتٝإ ٚ ت١ض١َن١ٜإ بطز بؤ ال٣ 
 97:0ظؤضٚ ظَا٢ْ س١دذاز بَٝس٠ْط٢ نطزٕ.

 97:6نٛشضا٢ْ ع١بسٚآل ي١ ٣٠ْٛٝ دَٛاز٦ًٜاخري٣٠ غايَٞ س١ؾتاٚ غَٝٞ نؤنٝسا بٛٚ.
ناتَٝو ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط نٛشضا، ت١ض١َن٣١ ي١خاض زضا تا خ١يَو بٝبَٝٓٝت، ن١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ 

ض زا٣ ب١ ال٣ ت١ض١َن١ٜسا، ٠ٚغتا ٚ ٚت٢ غ١الَت يَٞ بَٝت ١٥بٛٚخٛب١ٜب، غَٞ داض ٣٠ٚ١٥ ٚت٠ٚ١، ع١َٛ
٥ٝٓذا ٚت٢ ب١خٛا َٔ ظؤض ضَٜططِٜ يَٝهطزٜت ي١َ١، غَٞ داض ٠ٚ١٥ؾٞ ٚت٠ٚ١، ب١خٛا َٖٝٓس٣٠ َٔ تؤّ 

ضاططتبٛٚ،  ْاغٝبَٝت ن١غَٝو بٜٛٚت َْٜٛص ٚ ضؤشٚٚت ظؤضظؤض بٛٚ ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ خعَا١ٜتٝؿت ظؤض ب١َٖٝع
ب١خٛا ١ٖٛ٥تَٝو تؤ خطاثرتٜين بٝت نانرتٜٔ ١ٖٛ٥ت١، ثاؾإ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َٛض نٛٚ، ٥ٝٓذا 

                                      
 .316-314، م 8بسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، زاي - 8688

 .325، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8689

 .331-330، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8690

 .247، م 3أغس ايػاب١، ز - 8691
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س١دذاز ١٥ٚ ١ٖيََٜٛػت٣١ ٥ٝي ع١َٛض٣ بٝػت، ْاضز٣ ت١ض١َن٣١ ع١بسٚآل زاطريا١ٜ خٛاض٠ٚ٠ٚ ؾطَِٟ زضا١ٜ 
هٞ ١٥بٛب١نطٟ زاٜهٞ ع١بسٚآلزا، ْاٚ طؤضِغتا٢ْ دٛٚي١ن١نإ، زٚاتط س١دذاز ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٔ ١٥مسا٥ٞ ن

١٥مساْ  ٥اَاز٠ ١ْبٛٚ بهَٝت بؤ ال٣، ن١ْس داض َْٝطزضا٣ٚ ْاضز ٚ ١٥مسا٥ٝـ ١ْنٛٚ، س١دذاز ٚت٢ زَٜٝت 
ٜإ ن١غَٝو بَٓٝطّ ب١ ثطن١ناْت ضانَٝؿٞ ٥َٝط٠ت بهات، ١٥مسا٥ٝـ ١ٖض ١ْنٛٚ ٚ ٚت٢ ب١خٛا ْا١ّٜ بؤ 

 ضانَٝؿِ بهات، س١دذاز خؤٟ نٛٚ بؤ ال٣ ١٥مساْ ، ٚت٢ الت تا ن١غَٝو ١َْْٝطٜت ن١ بَٝت ب١ ثطن١نامن
ْ   ٚت٢ بِٝٓٝ زْٝا٣ ١٥ٚ ٚ -١َب١غت٢ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ بٛٚ-بٝٓٝت نِٝ نطز ب١ زٚش٢َٓ خٛا ؟ ١٥مسا

قٝؿسا زضؤظَْٝو ٚ خَٜٛٓطَِٜصَٜو ث٘( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )ي١ْاٚ قٝا١َت٢ خؤتت ؾَٝٛاْس...ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
بٝين، بؤ خَٜٛٓطَِٜص٠ن١ف ت١ْٗا تؤ ؾو ز٠ب١ّ، س١دذاز ن١ ٠ٚ١٥ٟ بٝػت  ز٠ضز٠ن١ٕٚ( دا زضؤظ١ْن١َإ

 ١ٖ97:3غتا ٚ ٥ٝرت ١ْٖات٠ٚ١ بؤ ال٣ ١٥مساْ ..
ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط َٖٝٓس٠ ث١ضغتؿٞ ز٠نطز ن١ نتَٝب١نا٢ْ ََٝصٚٚ ز٠ٜإ طَٝطِا٠ٚ١ْٜإ ي١ 

ا ب١ ظؤضٟ ث١ضغتـ ْاٚباْط٢ باض٣٠ ث١ضغتؿ٠ٚ١ٝ تؤَاض نطز٠ٚٚ ن١ نؤٕ ي١ْاٚ ٖا٠ٚآلٕ ٚ َٛغًَُاْاْس
 ١ٖ97:4ب٠ٚٛ، ضؤشٚٚططتٔ ٚ ؾ١َْٜٚٛص٠نا٢ْ ب١ ٣١ِْٚٛ ظؤض ز٠ط١ُٕ باغهطإٚ.

                                      
 .13649، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 4722قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8692

 .334، م 8ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8693
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 ()ػحؿ ڕیٛکِشٜ ەػ ڕیٛکٜ اڵذذٚەػ

ْا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َط٣ نٛضِٟ عاق٢ قٛض٠ٜؿٞ غ١ُٖٝ١، غ١ض٠تا ْا٣ٚ عام بٛٚ، 
 9966( ْا٣ٚ طؤضِٟ ٚ ْا٣ٚ ْا ع١بسٚآل.ثَٝػ١َب١ض )

آل٣ نٛضِٟ ع١َط٣ نٛضِٟ عاقٞ بٝين، ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ضَٟ ع١بسٚآل ٚا ( ع١بسٚداضَٜو ثَٝػ١َب١ض )
بٝػت١َٚٛ ب١ ضِؤش ب١ضؤشٜٚٚت ٚ ب١ ؾ١ٜٚـ ؾ١َْٜٚٛص ز٠ن١ٜت؟ ع١بسٚآل ٚت٢ ب١يََٞ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

                                      

 .193، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 8851
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(( ثَٝػ١َب١ض ،) ٚ( ؾ١ض٣َٚٛ )ٚا١َن١، ضؤشٚٚ بطط٠ٚ ضؤشٚٚف بؿه١َٓٝ ٚ ؾ١َْٜٚٛصٜـ به١
ب١غ١ضت٠ٚ١، ناٚت َاؾ٢ ١ٜ١ٖ ب١غ١ضت٠ٚ١، ٖاٚغ١ضت َاٗ ١ٜ١ٖ  بؿد٠ٚ١، د١غت١ت َاٗ ١ٜ١ٖ

ب١غ١ضت٠ٚ١، َٝٛاْت َاؾ٢ ١ٜ١ٖ ب١غ١ضت٠ٚ١، َٖٝٓس٠ ب١غ١ ي١ ١َٖٛٚ َاْطَٝهسا غَٞ ضؤش ب١ضِؤشٚٚ بٝت 
نْٛه١ ب٠ٚ١ بؤ ١ٖض نان١ٜ١ى ز٠ ب١ضاَب١ضت بؤ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥ ز٠بَٝت١ ضؤشٟٚٚ ١َٖٛٚ غاي١َن١(، َٓٝـ ١ٖض 

( َٔ تٛاْا ي١خؤَسا اٚاّ ز٠نطز َؤي١َت٢ ظٜاتطّ بسات، ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ٚاظّ ١َْٖٝٓا ٚ ز
ب١زٟ ز٠ن١ّ، ؾ١ض٣َٚٛ)ز٣٠ ٠ٚى ضؤشٟٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا زاٚٚز ضؤشٚٚ بطط٠ ٚ ي٠ٚ١ ظٜاتط ١َن١( ٚمت 

، -وٚات١ ضؤشْاضِؤشَٜ-ضؤش٣ٚٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا زاٚٚز نؤٕ ب٠ٚٛ؟ ؾ١ض٣َٚٛ ٣٠ْٛٝ غاي١َن١ ب١ضِؤشٚٚ ز٠بٛٚ
ع١بسٚآل زٚاتط ن١ ت٢ْ١َ١ نطز ٚ ثري بٛٚ ٚ تٛاْا٣ داضا٢ْ ١َْا، ٚت٢ خؤظط١ َؤي١َت ٚ ناض٥اغا١ْٝن٣١ 

 9963( قبٍَٛٚ بهطزا١ٜ.ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاّ )
 ( طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١.ع١بسٚآل ؾ١ضَٛٚز٣٠ ظؤضٟ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)

١ضَٛٚز٠ ي١ تؤ ز٠بٝػتٌ، ( ١َُٝ٥ ؾع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َط ز٠يََٝت ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
دا َؤي١َُإ ز٠ز٠ٜت بٝآْٛٚغٌ؟ ؾ١ض٣َٚٛ ب١يََٞ، ع١بسٚآل ١ٜن١ّ ن١ؽ بٛٚ ْا٣١َ ثَٝػ١َب١ض٣ 

ع١بسٚآل ز٠يََٝت ٚمت ٠ٚ١٥ٟ ي١ نات٢ خؤؾٞ ٚ ي١  9964( بؤ خ١يَهٞ ١َنه١ ْٛٚغ٠ٚ١ٝ،خٛا٣)
ٕ أقٍٛ إال سكا(، )ب١يََٞ، َٔ تٛٚض٠ِٜٝؿسا ز٠ٜؿ١ضَٜٛٚت بٝٓٛٚمس٠ٚ١؟ ؾ١ض٣َٚٛ)ْعِ، إْ٘ ال ٜٓبػٞ يٞ أ

 9965ت١ْٗا س١م ز٠يََٝت(.-ت١ْٗا ٚت٢ٓ س١قِ بؤ ؾٝا٠ٚ
إػًِ َٔ غًِ إػًُٕٛ َٔ يػاْ٘ ٜٚسٙ، ٚإٗادط َٔ ( ؾ١ض٣َٚٛ)ع١بسٚآل ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )

)َٛغًَُإ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ َٛغًَُاْإ ي١ ظَإ ٚ ز٠غيت ثاضَٜعضاٚ بٔ،  9966(،ٖذط َا ٢ْٗ اهلل عٓ٘
 ٜـ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ زٚٚض ز٠ططَٜت ي٣٠ٚ١ خٛا زٚٚض٠ث١ضَٜعٟ يَٝهطز٠ٚٚ(.نؤن١ض

أضبع َٔ نٔ ؾٝ٘ نإ َٓاؾكا ( ؾ١ض٣َٚٛ)ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َط ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
إشا ا٩ُٔ خإ، ٚإشا سسخ ، خايكا، َٚٔ ناْت ؾٝ٘ خك١ً َٓٗٔ ناْت ؾٝ٘ خك١ً َٔ ايٓؿام ست٢ ٜسع٘

                                      
 .3698، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 2047، قشٝح َػًِ، ايطقِ 1891قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8852
 ، نعف٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، 4886، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 4385قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 8853
 ، 326ايكشٝشري، ايطقِ  املػتسضى ع٢ً - 8854

، 8427، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 2135، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 230، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 10قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8855
 .461، املعذِ ايكػري يًطرباْٞ، ايطقِ 6322، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 19298ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 
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)نٛاض غٝؿ١ت ١ٖٕ ١ٖضن١ؽ تٝاٜسا بَٝت ٠ٚ١٥ زٚٚض١ٜٚٚن٢  9967(،شا خاقِ ؾذطنصب، ٚإشا عاٖس غسض، ٚإ
ت١ٚا٠ٚ، ١ٖضن١غٝـ غٝؿ١تَٝو ي١ٚا٣١ْ تَٝسا بَٝت ٠ٚ١٥ غٝؿ١تَٝهٞ زٚٚضٜٚٚٞ تَٝسا١ٜ تا ٚاظ٣ يَٝس٠ََٖٝٓٝت، 
١٥ط١ض غجاضز٣٠ زضا١ٜ ال ْاثان٢ ز٠نات، ١٥ط١ض قػ١ٟ نطز زضؤ ز٠نات، ١٥ط١ض ب١يََٝين زا ْاثان٢ 

 ات، ١٥ط١ضٜـ زاز٠ٚض٣ نطز ْاس١قٞ بًََٝت(.ز٠ن
إٕ اهلل ٫ ٜكبض ايعًِ ( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١َط ز٠يََٝت بٝػتِ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

اْتعاعا ٜٓتعع٘ َٔ ايعباز، ٚيهٔ ٜكبض ايعًِ بكبض ايعًُا٤، ست٢ إشا مل ٜبل عإا اؽص ايٓاؽ ض٤ٚغا 
)خٛا٣ ط١ٚض٠ ظاْػت ي١ ز٠غت ب١ْس٠نا٢ْ  9968(،ًٛا ٚأنًٛادٗا٫، ؾػ٦ًٛا ؾأؾتٛا بػري عًِ، ؾه

١ٖيَٓاططَٜت، ب١يَهٛ ٚا ظاْػت ١ٖيَس٠ططَٜت ن١ ظاْاٜإ ز٠بات٠ٚ١، تا ٣٠ٚ١٥ ن١ ظاْاٜإ ١َْإ، خ١يَهٞ بطَِٟ 
غ١ضنطز٣٠ ١ْظإ ز٠طط١ْب١ض، ثطغٝاضٜإ يَٝس٠ن١ٕ ٚ ١٥ٚاْٝـ بَٞ  ظاْػت ؾ١تٛا ز٠ز٠ٕ، خؤٜإ طَٛطِا 

 ٝـ طَٛطِا ز٠ن١ٕ(.ز٠بٔ ٚ خ١يَه
غ١باض٠ت ب١ ٠ٚؾات٢، ضا١ٜى ز٠يََٝت ي١ ؾاّ ٚ ي١ غايَٞ ؾ١غت ٚ ثَٝٓذ٢ نؤنٞ ٚ ي١ ت٢ْ١َ١ 

٥ٝـ نؤنٞ طاس١ؾتاٚ زٚٚ غايَٝسا ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ، ن١ْس ضا١ٜنٝـ ٖات٠ٚٛ ي١ َٝكط ٜإ ١َنه١ ٜإ 
إ ؾ١غت ٚ ْؤٟ نؤنٞ زٚاٜٞ نطزبَٝت، غ١باض٠ت ب١ غاي٢َ ٠ٚؾات٢ ١ٖض١ٜى  ي١ غايَٞ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ٜ

 9969ٖات٠ٚٛ.

                                      

 .193، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 8858

 .199، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 8859
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 ()عؼٛٚدەِ ڕیٛکٜ اڵذذٚەػ

٣١ ١٥بٛٚ ع١بسٚض٠ِٓا١ْ، ٠ي١ٝ، ن١ْٝٛنشْا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١َغعٛٚز٣ نٛضِٟ غاؾ٢ًٝ ٖٛ
( ٚ ي١ ظاْانا٢ْ ْاٚ ٖا٠ٚآلٕ ن١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ظؤضٟ ي١ ١ٜنَٝه١ ي١ ٖا٠ٚي١َ ْاغطا٠ٚنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

 637:زاٜهٞ ْا٣ٚ ٥ٖٛٛع١بسٟ نهٞ ع١بسٚزز636.٠٠:( طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١،ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)
بؤْٞ خؤؾٞ ي١  ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١َغعٛٚز ن١غَٝهٞ الٚاظ٣ باآلنٛضت بٛٚ، دًٞ غجٞ ز٠ثؤؾٞ ٚ

 638:خؤٟ ز٠زا.
َٛغًَُإ ب١ْٚٛن٣١ ٖاٚنات بٛٚ  ٥:639ٝي ١َغعٛٚز ١ٜنَٝه١ ي١ ز٠غت١ٟ ١ٜن٢َ١ َٛغًَُإ بٛإ،

ن١ خَٝعا٢ْ ططاب ٣ خٛؾهٞ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١طُٝ٘ي١ط١ٍَ َٛغًَُإ ب٢ْٚٛ غ١عٝسٟ نٛضِٟ ظ٠ٜس ٚ ؾا
 :63:َٛغًَُإ بٛٚ.ططاب ١غ١عٝس بٛٚ، ٚات١ ٥ٝي ١َغعٛٚز َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض ثَٝـ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ

ٖؤناض٣ َٛغًَُإ ب١ْٚٛن١ؾٞ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ٥ٝي ١َغعٛٚز خؤٟ ز٠ٜطَٝطَِٜت٠ٚ١ٚ ز٠يََٝت َٔ ١َضِٚ 
( زا٣ ب١ الَسا ٚ َٓٝـ َٓساٍَ بّٛٚ، ز٠ي٠ٚ١ضِاْس، ثَٝػ١َب١ض ) عٝطَِاآلت٢ عٛقب٣١ نٛضِٟ ١٥بٞ َٛ

( اغجاضز٠ّ ٚ ٖٞ خؤّ ١ْٝ، ثَٝػ١َب١ض )ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ ََٝطَٓساٍَ ؾري ١ٜ١ٖ؟ ٚمت ب١يََٞ، ب١آلّ َٔ ض
( زؤؾٞ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ ١َضَِٜو ١ٜ١ٖ ب١ضإ ١ْنٛٚبَٝت١ الٟ؟ ٚمت ب١يََٞ، نّٛٚ ٚ َٖٝٓاّ، ثَٝػ١َب١ض )

ؾري ٖات ٚ ؾري٠ن٣١ نطز٠ قاثَٝو ٚ يَٝٞ خٛاضز٠ٚ٠ٚ ب١ؾٞ ١٥بٛٚب١نطٜؿٞ زا، زٚاتط ب١ طٛا١ْن٣١ 

                                      

 .233، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 9125

 .150، م 3ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز  - 9126
 .463 – 462، م 1غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 9127

 .461، م ٤1 يًصٖيب، زغري أعالّ ايٓبال  - 9128
 .394، م 3أغس ايػاب١، ز - 9129
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( ١٥ٚ قػ١ّ ؾَٝط ا، َٓٝـ ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ؾ١ضَٛٚ ب٠ٛغت١، ٠ٚ١٥بٛٚ ي١ ؾريزإ ٠ٚغت
به١، ١٥ٜٚـ ز٠غيت َٖٝٓا ب١غ١ضَسا ٚ ْعا٣ بؤ نطزّ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)خٛا ض٠ٓت ثَٞ بهات تؤ ََٝطز 

 640:َٓسايََٝهٞ ؾَٝطنطاٜٚت(.
( ب١ ٥اؾهطا ي١ ١َنه١ قٛض٥ا٢ْ خَٜٛٓس، ٥ٝي ١َغعٛٚز ١ٜن١ّ ن١ؽ بٛٚ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض )

( ٚتٝإ ب١خٛا قٛض٠ِٜـ طَٜٛٝإ ي١ّ قٛض٥ا١ْ ١ْب٠ٚٛ ب١ ٥اؾهطا بؤٜإ ثَٝػ١َب١ض )ضؤشَٜو ٖا٠ٚآل٢ْ 
غَٜٛٓطَٜت، دا نَٞ ٠ٚ١٥ ز٠نات؟ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١َغعٛٚز ٚت٢ َٔ، ٚتٝإ ز٠بَٝت ن١غَٝو بَٝت 

١ ٖؤظ٠ن٣١ ب١ضططٟ يَٞ به١ٕ، ٚت٢ ٚاظّ يَٞ بَٗٝٓٔ نْٛه١ خٛا ز٠َجاضَٜعَٜت، ٠ٚ١٥بٛٚ ع١بسٚآل نٛٚ ٚ ي
َْٝٛ قٛض٠ِٜؿ١ٝناْسا ز٠غيت نطز ب١ قٛض٥إ خَٜٛٓسٕ، ١٥ٚاْٝـ ضاَابٕٛٚ ٚ ز٠ٜاْٛت ٥ٝي ٥ّٛ ع١بس نٞ 
ز٠يََٝت، خ١يَهَٝو ٚتٝإ ٠ٚ١٥ ز٠خََٜٛٓٝت ن١ َٛس١ٖ١ز َٖٝٓا١ٜٚت٢، بؤ١ٜ ١ٖغتإ ٚ ن١ٚت١ٓ يَٝسا٢ْ 

ا٣ٚ ت١ٚاٚ تَٝهؿهابٛٚ، ز٠َٛنا٣ٚ ٚ ١٥ٜٚـ ١ٖض قٛض٥ا٢ْ ز٠خَٜٛٓس، زٚاتط ٚاظٜإ يََٝٗٝٓا ٚ ز٠َٛن
ٖا٠ٚآل٢ْ نٕٛٚ بؤ ال٣ ٚ ٚتٝإ ي١َ١ ز٠تطغأٜ تٛٚؾت ببَٝت، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ب١خٛا بتا١َْٜٚت ب١ٜاْٝـ 
١َٖس٣ زَِٜ ٚ يَٝط٠ قٛض٥اْٝإ ي١َْٝٛزا ز٠خ٠ٚ١َُٜٓٛ، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ ْا ب١غ١، ٣٠ٚ١٥ ضقٝإ يَٝٞ بٛٚ 

 646:نجاْست ب١ طَٜٛٝاْسا.
( زاز٠ْٝؿً، ناتَٞ إ نؤز٠ب٠ٚ١ْٚٛٚ ي١ ١َدًٝػٞ ثَٝػ١َب١ض )شَاض١ٜ٠ى ي١ ٖا٠ٚي١َ الٚاظ٠ن
( ي١ط١ٍَ ١٥ٚا١ْزا زاْٝؿت٠ٚٛ ن١ بطَِٟ نؤ١ًٜ ٚ ن١غا٢ْ الٚاظ ٚ بَٝبا٠ٚضِإ ز٠ٜاْبٝين ثَٝػ١َب١ض )

( طَٜٛٞ ١ْز٠زا ب١ ط١َص٠ٜٞ بَٝس٠غ١آلت بٕٛٚ ي١غ١ض ١٥ٚإ طايَت١ٜإ ثَٞ ز٠نطز، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )
، بَٝبا٠ٚض٠ِنإ ز٠ٜاْٛت ١٥ط١ض ٣٠ٚ١٥ َٛس١ٖ١ز َٖٝٓا١ٜٚت٢ ناى ٚ باف بٛا١ٜ ١٥ٚا١ْ ثَٝـ بَٝبا٠ٚضِإ

٫ٚ تططز ايصٜٔ ٜسعٕٛ ضبِٗ ١َُٝ٥ ١ْز٠ن١ٚتٔ بؤ ٠ٚضططت٢ٓ، خٛا٣ ط١ٚض٠ف ١٥ّ ٥ا١ٜتا٣١ْ زاب١ظاْس )
طزِٖ بايػسا٠ ٚايعؿٞ ٜطٜسٕٚ ٚدٗ٘ َا عًٝو َٔ سػابِٗ َٔ ؾ٤ٞ َٚا َٔ سػابو عًِٝٗ َٔ ؾ٤ٞ ؾتط

ؾتهٕٛ َٔ ايعإٌ ٚنصيو ؾتٓا بعهِٗ ببعض يٝكٛيٛا أٖ٪٤٫ َٔ اهلل عًِٝٗ َٔ بٝٓٓا أيٝؼ اهلل بأعًِ 
بايؿانطٜٔ ٚإشا دا٤ى ايصٜٔ ٜ٪َٕٓٛ بآٜاتٓا ؾكٌ غ٬ّ عًٝهِ نتب ضبهِ ع٢ً ْؿػ٘ ايط١ٓ أْ٘ َٔ عٌُ 

ٟ ١٥بٞ ٠ٚقام ز٠يََٝت غ١عس٣ نٛضِ 643:(،َٓهِ غ٤ٛا ظٗاي١ ثِ تاب َٔ بعسٙ ٚأقًض ؾأْ٘ غؿٛض ضسِٝ

                                      
 ، قشش٘ أظيس ؾانط، سػٓ٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.3471، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 7170قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 9130

 .395، م 3أغس ايػاب١، ز - 9131

 .104، م3ايبسا١ٜٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 9132
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٠ٌٜ ٚ زٚٚ ن١غٞ تط ن١ ْاٜٚإ ْاظامن ي١ٚ نؤض٠ِزا شَٔ ٚ ٥ٝي ١َغعٛٚز ٚ بٝالٍ ٚ نابطا١ٜى ي١ ٖٛ
 644:بٜٛٚٔ.

( ٣١َُٝ٥ ْاضز بؤ ال٣ ١ْدذاؾٞ ن١ ١ٖؾتا ثٝاٚ ز٠بٜٛٚٔ، ٥ٝي ١َغعٛٚز ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
ٕٚ، قٛض٠ِٜؿٝـ ع١َط٣ ظع٢ْٛ نٛضِٟ ١َمثاعٛٚ  طَ٘ٔ ٚ د١عؿ١ض ٚ ١٥بَٛٚٛٚغاٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ عٛضؾٛ

نٛضِٟ عام ٚ عُاض٣٠ نٛضِٟ ٠ٚيٝسٜإ ب١ بطَِٜو زٜاض٠ٚ١ٜ ْاضز ٚ ٖاتٔ بؤ ال٣ ١ْدذاؾٞ، ن١ ن١ْٚٛ 
شٚٚض٠ٚ٠ بؤ ال٣ ١ْدذاؾٞ نطِْٛٚؾٝإ بؤ بطز ٚ نٕٛٚ بؤ ال٣، ١ٜنَٝهٝإ ي١ ال٣ ضاغت٠ٚ١ٝٚ ١٥ٟٚ تطٜـ 

ز٠غت١ٜ١ى ي١ ن١ؽ٤ناض٣ ١َُٝ٥ ٖات١ْٚٛت١ خان٢ تؤ ٚ ثؿتٝإ ي١الٟ ن١ث٠ٚ١ٝ زاْٝؿت، ٥ٝٓشا ٚتٝإ 
ؾت٢ ٚا ١ٜ١ٖ؟ ثَٝٞ ٚتطا ب١يََٞ، ١ْدذاؾٞ ٚت٢ ب١خٛا  645:نطز٠ٚت١ ١َُٝ٥، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ١٥ٚإ ي١ نَٜٛٔ؟

د١عؿ١ض ب١  646:ْاٜاْس٠ٚ١َ٠ ز٠غتتإ تا قػ١ٜإ ي١ط١ٍَ ١ْن١ّ، ٠ٚ١٥بٛٚ ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٓٝاْسا،
ٛٚتإ قػ١ ز٠ن١ّ، ١َٖٛٚ ب١ زٚا٣ د١عؿ١ضزا ن١ْٚٛ شٚٚض٠ٚ٠، ب١ ٖا٠ٚي١َنا٢ْ ٚت َٔ ي١بطٟ ١َٖ

د١عؿ١ضٜإ ٚت بؤنٞ نطِْٛٚف ْاب١ٜت بؤ ثاؾا؟ ٚت٢ ١َُٝ٥ ت١ْٗا نطِْٛٚف بؤ خٛا ز٠ب١ٜٔ، ٚتٝإ 
بؤنٞ؟ ٚت٢ نْٛه١ خٛا ثَٝػ١َب١ضَٜه٢ ي١ََْٝٛاْسا ْاضز ٚ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝهطزٜٔ ت١ْٗا نطِْٛٚف بؤ خٛا ب١ضٜٔ 

١ْدذاؾٞ ٚت٢ ١٥ّ ٥ا٣١ٜٓٝ ٠َٛٝ٥ ن١ٝ؟ د١عؿ١ضٜـ ٚت٢ ٣١٥ ثاؾا  647:ٚ ظ٠نات بس٠ٜٔ،ٚ َْٜٛص به١ٜٔ 
١َُٝ٥ ط١يَٝو بٜٛٚٔ ي١غ١ض بَٝبا٠ٚضِٟ بٜٛٚٔ ٚ بتُإ ز٠ث١ضغت ٚ َطزاض٠ٚ٠بَٛٚإ ز٠خٛاضز ٚ 
س١ضا١َناِإ ب١ س١آلٍَ ز٠ظاٌْ ٚ خَُٜٛٓإ ض٠ٚا ز٠نطز، ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا ي١ ْاٚ خؤَاْسا ثَٝػ١َب١ضَٜهٞ بؤ 
ْاضزٜٔ ن١ ٠ٚؾازاض٣ ٚ ضاغتطؤٜٞ ٚ غجاضز٠ناض٣ ١٥َٚإ ز٠ظا٢ْ، باْط٢ نطزٜٔ تا خٛا٣ تاى ٚ ت١ْٗا 
بج١ضغتٌ ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ خعَا١ٜت٢ بط١ٜ١ٌْ ٚ زضاٚغ١َٝٝتُٝإ باف بَٝت ٚ َْٜٛص به١ٜٔ ٚ ضؤشٚٚ 

١ٜ٠، ع١َط ٚت٢ ١٥ٚإ غ١باض٠ت ب١ نٛضِٟ ١َض١ّٜ ٚ زاٜهٞ ضاٜإ ثَٝه١ٚا٣١ْ ضا٣ ٥َٝٛ 648:بططٜٔ،
١ْدذاؾٞ ٚت٢ غ١باض٠ت ب١ نٛضِٟ ١َض١ّٜ ٚ زاٜهٞ نٞ ز٠يََٝٔ؟ د١عؿ١ضٜـ ٚت٢ ٠ٚ١٥ ز٠يٌََٝ ن١ خٛا 
ؾ١ض١َٜٚٛت٢ ضؤح٤ ن١ي٣١ُٝ خٛا١ٜ ن١ ب١خؿ١ٜٛٝت٢ ب١ ١َض٢َ١ٜ ثانسا٢َٜٓٚ بَٞ ٖاٚغ١ض ن١ ٖٝض َطؤظَٝو 

                                      
 .7964، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 4125، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 6677، ايطقِ ، قشٝح ابٔ سبا4538ٕقشٝح َػًِ، ايطقِ  - 9133
 .207-206، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9134

 .215، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9135

 .207-206، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9136
 .215، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9137
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ؾ١ضَاْٝؿٞ نطز ب١ ١ْدذاؾٞ ٚت٢ ٖٝهتإ ث١َٝٝ ي٣٠ٚ١ بؤ٣ زاب١ظ٠ٜٛ؟  649:ز٠غت٢ ثَٝٞ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ،
ق١ؾ١نإ تا ث١ضتٛٚن١نا٢ْ خؤٜإ به٠ٚ١ْ١، د١عؿ١ض ٚت٢ ب١يََٞ، ٠ٚ١٥بٛٚ بطَِٜو ي١ غٛٚض٠ت٢ ١َض٢َ١ٜ ي١ 
غ١ض٠تا٠ٚ بؤ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ، ١ْدذاؾٞ ز٠غت٢ نطز ب١ ططٜإ تا ضٜؿٞ ت١ضِ بٛٚ، ق١ؾ١ناْٝـ ١ٖضٚا ططٜإ 

٠ٟٚ ١ٖيَططت ٚ ٚت٢ ١٥ٟ خ١يَهٞ س١ب١ؾ١ ١ْدذاؾٝـ زاضَٜهٞ ي١غ١ض ظ :64:تا ث١ضتٛٚن١ناْٝإ ت١ضِ بٛٚ،
ٚ ق١ؾ٤١ ضاٖٝب١نإ ٠َٛٝ٥ ز٠يََٝٔ نٞ َٔ ١َ١٥ّ ثَٞ خطاخ ١ْٝ، َٔ ؾا١ٜت٢ ز٠ز٠ّ ١٥ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ 
خٛا١ٜٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ ٥ٝٓذًٝسا ٖات٠ٚٛٚ عٝػا َعطَٝين ي١باض٠ٚ٠ زا٠ٚ، غَٜٛٓس ب١خٛا ١٥ط١ض َٔ ي١ّ 

٠ب١َٚٛ ١ْعٌ ١ٖيَطط ٚ ٥ا٣ٚ ز٠غتَٜٓٛصِٜ ز٠زا، ٥ٝٓذا ب١ ثاؾا١ٜت١َٝسا ١ْبَٛٚا١ٜ ز٠نّٛٚ بؤ ال٣ ٚ ز
َٛغًَُاْا٢ْ ٚت بطِؤٕ ي١نَٟٛ ز٠تا١َْٜٚت ٠ٚ١ََٓٓٝ، ؾ١ضَاْٝؿٞ نطز زٜاض١ٜنا٢ْ قٛض٠ِٜؿ١ٝنإ 

 650:طَٝطِزضا٠ٚ١ٜ.
 ٥:656ٝي ١َغعٛٚز زٚاتط ي١ س١ب١ؾ٠ٚ١ ط١ضِا٠ٚ١ٜ بؤ ١َنه١ٚ ي١َٜٚؿ٠ٚ١ نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ.

و بٛٚ ي١ ب١ؾساضبٛا٢ْ غ١ظا٣ ب١زض، ٠ٚ١٥تا ز٠يََٝت ي١ ب١زضزا َٔ ٚ غ١عس ٚ ٥ٝي ١َغعٛٚز ١ٜنَٝ
ع١ٖاض ي١ ز٠غته١ٚتسا ٖاٚب١ف بٜٛٚٔ، غ١عس خؤٟ ت١ْٗا زٚٚ زًٜٞ ثَٞ بٛٚ، ب١آلّ ١َُٝ٥ ٖٝض زًَٜٝهُإ 

 653:ثَٞ ١ْبٛٚ.
 ْ َٛغًَُاْب٢ْٚٛ خؤٟ ٥اؾهطا ١ْنطزبٛٚ، ب١ ْاناض٣ ي١ د١ْطٞ ب١زضزا ٜهاغ٢ًٖ١ نٛضِٟ ب١

ب١ؾساض٣ نطز ٚ ب١زٌٜ  طريا، ٥ٝي ١َغعٛٚز ؾا١ٜت٢ بؤ زا ن١ ٣ٚ١٥ ب٠ٛٝٓٝ ي١ ١َنه١ َْٜٛصٟ نطز٠ٚٚ، 
 654:( ٥اظاز نطا.بؤ١ٜ ب١ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ غ١ظا٣ ٥ٛسٛزٜؿسا ب١ؾساض٣ نطز ٚ تٝاٜسا ضؤيَٞ ناضا٣ بٝين، ب١تاٜب١ت ناتَٝو 
بآل٠ٜٚإ نطز، ٥ٝي ١َغعٛٚز ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚا٣١ْ ي١ ز٠ٚض٣ ( َٛغًَُاْإ ي١ ز٠ٚض٣ ثَٝػ١َب١ض )

 655:( َا٠ٚ١ٜ.ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .207-206، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9138

 .216-215، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9139
 .207-206، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9140

 .467، م 1غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 9141

 .108، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9142
 .194، م 3اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 9143
 .467، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9144
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إ ٚ ١َٖٛٚ غ١ظانا٢ْ زٚاتطٜؿسا ٜه١ٖٛض٠ٖٚا ٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ غ١ظا٣ خ١ْس٠م ٚ ب١ٜع١ت٢ ض
 656:ب١ؾساض٣ نطز.

، ١٥بٛٚ َٛٚغا٣ ١٥ؾع١ض٣ ز٠يََٝت َٔ ٚ بطان١ّ ي١ ٠ٚ١ْ١َ١ٜ ٖات١ٓٝ ١َز١ٜٓ، َا١ٜ٠ٚى َا٠ٚ١ٜٓ
( ز٠نطز ٚاَاْس٠ظا٢ْ ي١ ٥ٝي ١َغعٛٚز ٚ زاٜهٝؿٞ َٖٝٓس٠ غ١ضزا٢ْ َايَٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜإ )

 657:(.٥ايٛب١ٜيت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛإ )
( ( ٖاٚز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض )٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ نات٢ غ١ؾ١ض ٚ ز٠ضن١ْٚٛنا٢ْ ثَٝػ١َب١ضٜؿسا )

س٠ططت ٚ ز٠ىػت١ بٓبايَٞ، ( ١ٖيَبٛٚ ٚ خع١َت٢ ز٠نطز، ١ْع١ًنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)
 658:زاضز٠غت١ن٣١ ز٠زا١ٜ ز٠غيت.

( بٛٚ ن١ ز٠ٜٛت غَٜٛٓس ب١ٚ خٛا١ٜٟ ٖٝض ٥ٝي ١َغعٛٚز َٖٝٓس٠ ٖاٚز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ث١ضغرتاَٟٚ ١ْٝ دط١ ي١ٚ، نٞ غٛٚض٠ت٢ قٛض٥إ زاب١ظ٠ٜٛ ز٠ظامن ي١نَٟٛ زاب١ظ٠ٜٛ، نٞ ٥ا١ٜت٢ قٛض٥إ 

٠ٜٛ، ١٥ط١ض بعامن ن١غَٝو ي١ خؤّ ؾاض٠ظاتط ب١ قٛض٥إ ١ٜ١ٖ ٚ ز٠تٛامن زاب١ظ٠ٜٛ ز٠ظامن ي١غ١ض نٞ زاب١ظ
 659:ب١ غٛاض ٚؾرت ثَٝٞ بط١ّ ز٠نّٛٚ بؤ ال٣.

( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ٥ٝي ١َغعٛٚز َٖٝٓس٠ ؾاض٠ظا بٛٚ ي١ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛض٥اْسا ن١ ثَٝػ١َب١ض )
ٚات١ ٥ٝي -٥ٝي ٥ّٛ ع١بس١ٖضن١ؽ س١ظ ز٠نات ب١ دٛا٢ْ قٛض٥إ غََٜٛٓٝت٠ٚ١ با ب١ ؾ٠َٛٝ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ 

 :65:بٝدََٜٛٓٝت٠ٚ١(.-١َغعٛٚز
( ب١ ٢َٓ ؾ١ضَٛٚ قٛض٥امن ب١غ١ضزا غ١َٜٓٛض٠ٚ٠، ٥ٝي ١َغعٛٚز ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )

َٓٝـ ٚمت قٛض٥اْت ب١غ١ضزا غ٠ٚ١َُٜٓٛ ي١ناتَٝهسا بؤ غ١ض تؤ زاب١ظ٠ٜٛ؟!، ؾ١ض٣َٚٛ س١ظ ز٠ن١ّ ي١ 
ؾهٝـ إشا د٦ٓا َٔ نٌ إ١َ ْٝػا٥ِ بؤ خَٜٛٓس٠ٚ٠ تا ط١ٜؿت١ُ )دط١ ي١ خؤّ بٝبٝػتِ، َٓٝـ غٛض٠ت٢ 

                                      
 .396، م 3أغس ايػاب١، ز - 9145

، 8112، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3824، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 4603، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3575قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9146
 .19149ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 

 .470، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - - 9147
 .4607، قشٝح َػًِ، ايطقِ 4720قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9148

، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 2827، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 137، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 7175قِ قشٝح ابٔ سبإ، ايط - 9149
 .138، قشش٘ أظيس ؾانط، َا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 172
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( ثَٝٞ ؾ١ضَّٛٚ ب١غ١، بِٝٓٝ نا٠ٚنا٢ْ (، ثَٝػ١َب١ض )بؿٗٝس ٚ د٦ٓا بو ع٢ً ٖ٪٤٫ ؾٗٝسا
 660:ؾطََٝػهٝإ ز٠ضِؾت.

( ؾ١ضَا٢ْ نطز ب١ ٥ٝي ١َغعٛٚز تا بهَٝت١ غ١ض يٝب ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )طاع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ 
تَٝهٞ يَٞ زاططَٜت، ١٥ٜٚـ ن١ غ١ضن١ٚت، ٖا٠ٚآلٕ ت١َاؾا٣ قانٞ ٥ٝي ١َغعٛٚزٜإ ز٠نطز ٚ زاضَٜو تا ؾ

َا تهشهٕٛ؟ يطدٌ عبس ( ؾ١ض٣َٚٛ )ب١ باضٜهٞ ٚ ض٠ق١آل٢ْ قان١نا٢ْ ثَٝس٠ن١ٌْ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )
شٟ زٚاٜٝسا )ب١نٞ ثَٝس٠ن١ْٔ؟ زيَٓٝابٔ قانٞ ع١بسٚآل ي١ ضؤ 666:(،اهلل أثكٌ ٗ إٝعإ ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ أسس
 ي١ ت١ضاظٚٚزا ظؤض قٛضغرت٠ ي١ ٥ٛسٛز(.

٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ غ١ضز٢َ٠ ١٥بٛٚب١نطٟ قسٜكٝؿسا ضؤيَٞ خؤٟ بٝين، ي١ٚا١ْف ي١ د١ْط٢ 
 ١ٜ:663ضَٛٚنسا ب١ؾساض٣ نطز.

١٥بٛٚب١نطٟ قسٜل زشب١ ١ٖيَط١ضِا٠ٚنإ د١ْط٢ ضاط١ٜاْس، بؤ ٠ٚ١٥ف ١َتطغٞ ي١غ١ض ١َز١ٜٓ 
ؾ١ٚا٣١ْ ب١ ز٠ٚض٣ ١َز١ٜٓزا زاْا ٚ بطَِٜو ن١غٞ نطز ب١ ١٥َريٟ ز٠غت١ زضٚغت ز٠بٛٚ، بؤ١ٜ ثاغ١ٚا٢ْ 

يٝب ٚ ظٚب١ٜطٟ نٛضِٟ ع١ٚٚاّ ٚ ع١بسٚض٠ِٓا٢ْ طاز٠غت١ٟ ١٥ٚ ثاغ١ٚاْا١ْ، ي١ٚا١ْف ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ 
ؿ٣١ نٛضِٟ عٛب١ٜسٚآل ٚ غ١عس٣ نٛضِٟ ١٥بٞ ٠ٚقكام ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ط٘نٛضِٟ ع١ٚف ٚ 

 ١َ:664غعٛٚز.
بسا ي١ سُٝل ْٝؿت١دَٞ بٛٚ، زٚاتط خ١يٝؿ١ ططاٛٚز ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ٥١ٝي ١َغع

 665:ؾ١ضَا٢ْ ثَٝهطز بهَٝت بؤ نٛٚؾ١.
ناتَٝو ع١ٖاض٣ نٛضِٟ ٜاغطٟ ْاضز تا ببَٝت١ ١٥َريٟ نٛٚؾ١، ٥ٝي ططاب ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

٠ ن١ ع١بسٚآلّ ال٣ ١َغعٛٚزٜؿٞ ٠ٚى َاَؤغتا ْاضز بؤ خ١يَهٞ نٛٚؾ١ ٚ ٚت٢ ١٥ٚ ي١خؤبٛضز١ّْ نطزٚٚ
 666:خؤّ ١َْٖٝؿت٠ٚٛت٠ٚ١ٚ ْاضز١َٚٚ بؤتإ.

                                      
، غٓٔ 3201، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 735بٔ سبإ، ايطقِ ، قشٝح ا1373، قشٝح َػًِ، ايطقِ 4769قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 9150

 .3034ايرتَصٟ، ايطقِ 
 ، قاٍ ؾعٝب االضْاؤٚط قشٝح يػريٙ ٚ ٖصا إغٓاز سػٔ.516، َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 892َػٓس أظيسبٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 9151

 .396، م 3أغس ايػاب١، ز - 9152

 .311، م 6ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 9153
 .491، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9154
 .486-485، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9155
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ٚ خ١يَه١ن٣١ ي١ ز٠ٚض٣ نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ططاب داضَٜو ٥ٝي ١َغعٛٚز ٖات بؤ ال٣ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
ع١َٛضٜـ ثَٝه٢ْ١ ٚ زٚاتط ي١ط١ٍَ ٥ٝي ١َغعٛٚز ن١ٚت١ قػ١نطزٕ ٚ ب١ بٝٓٝين ٥ٝي ١َغعٛٚز 

ؤ ز٠نطز، زٚاتط ن١ ٥ٝي ١َغعٛٚز نٛٚ ع١َٛض ١ٖض ت١َاؾا٣ ز٠َٛنا٣ٚ ط١ؾاب٠ٚ١ٜٚٛ ٚ ظ٠ضز٠خ٣١ْ١ ب
 667:ز٠نطز ٚ ز٠ٜٛت نٛٚثَٝهٞ ثطِ ي١ ظاْػت١.

َا٣٠ٚ ١ٜى غاٍَ ٥ٝي ١َغعٛٚزٚ ن١ْس ططاب ي١ نؤتا١ٜٝنا٢ْ ت١َ١ْٝسا ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١   
ع١َٛض  ٥اظاز٣ نطزٕ،عٛمثإ ٖا٠ٚيََٝه٢ تطٟ ي١ ١َز١ٜٓ ب١ْس نطز تا ١٥ٚ نات٣١ ؾ١ٖٝس بٛٚ، ٥ٝٓذا 

 668:( ز٠طَٝطِا٠ٚ١ٜ.ي١ب١ض٠ٚ١٥ ب١ْس٣ نطزٕ نْٛه١ ١٥ٚا١ْ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ظؤضٜإ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)
نٛضِٟ ع١ؾؿاْسا ن١ ب١ضثطغٞ ب١ٜتٕٛاٍ َٛغًَُاْإ بٛٚ ي١ عٛمثا٢ْ ٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ غ١ضز٢َ٠ 

ٟ ع١ؾؿإ ثاف نٛضِعٛمثا٢ْ نٛٚؾ١، ي١ط١ٍَ غ١عس٣ نٛضِٟ ١٥بٞ ٠ٚقام نَٝؿ١ٜ١نٞ بؤ زضٚغت بٛٚ، 
َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض غ١عس٣ نٛضِٟ ١٥بٞ ٠ٚقكاقٞ ي١ ٚاي١ٝت٢ نٛٚؾ١ البطز، ١٥ٜٚـ ي١ب١ض نَٝؿ١ٜ١ى ن١ ي١ط١ٍَ 
٥ٝي ١َغعٛٚز ١ٖٜبٛٚ، نْٛه١ ق١ضظ٣ ي١ ب١ٜتٕٛاٍ نطزبٛٚ ن١ ٥ٝي ١َغعٛٚز ب١ضثطغٞ بٛٚ، ناتَٝو 

بٝسات٠ٚ١، بؤ١ٜ نَٝؿ١ ن١ٚت١  ٥ٝي ١َغعٛٚز زاٚا٣ ق١ضظ٠ن٣١ نطز٠ٚ٠ ي١ غ١عس، غ١عس تٛاْا٣ ١ْبٛٚ
ٚ غ١عس٣ البطز ٚ ٠ٚيٝسٟ نٛضِٟ عٛقب٣١ ي١ ؾَٜٛٓٝسا عٛمثإ َْٝٛاْٝا٠ٚ١ْ، ١ٖٚاي١َن١  ط١ٜؿت٠ٚ١ ب١ 

 669:زاْا.
نٛضِٟ ع١ؾؿإ ْٛغد١نا٢ْ قٛض٥ا٢ْ ١ٜندػت ٚ ت١ْٗا ١ٜى دؤضٟ َٖٝؿت٠ٚ١، ٥ٝي عٛمثا٢ْ ناتَٝو 

( ه١ ز٠ٜٛت َٔ خؤّ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)١َغعٛٚز ٥اَاز٠ ١ْبٛٚ ْٛغد١ن١ٟ خؤٟ الببات نْٛ
 :١٥:66ٚ قٛض٥ا١ّْ بٝػت٠ٚٛ.

نٛضِٟ ع١ؾؿإ زاٚا٣ ي١ ٥ٝي ١َغعٛٚز نطز بط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ ١َز١ٜٓ، خ١يَهٞ نٛٚؾ١ عٛمثا٢ْ ناتَٝو 
ٚتٝإ يَٝط٠ ١ََٓٝض٠ٚ٠ ١َُٝ٥ ْاًٌََٖٝ ٖٝض ٥اظاضَٜهت ثَٞ بطات، ١٥ٜٚـ ٚت٢ َٔ طَٜٛطِا١ٜيَٞ خ١يٝؿ١ّ 

                                      
 .491، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9156

 ايعٛاقِ َٔ ايكٛاقِ البٔ ايعطبٞ. - 9157
 .477، م 2ايهاٌَ يف ايتأضٜذ، ز - 9158

 .488-487، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9159
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ز٠بِٝٓ ؾٝت١ٓ ب١ض١ٜ٠َِٜٛ، ْا١ََٜٚت َٔ ١ٜن١ّ ن١ؽ مب ١٥ٚ ز٠ضطا١ٜ بهات٠ٚ١، بؤ١ٜ خ١يَه١ن٣١  ي١غ١ض٠،
 670:طَٝطِا٠ٚ١ٜٚ ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ ن١ٚت١ضَِٟ.

٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ ١َز٠ٚ١ٜٓ ب١ض٠ٚ نٛٚؾ١  676:ًٜشٝذذ١زاشي١ غايَٞ غٞ ٚ ز٣ٚٚ نؤنٞ ٚ ي١ َاْط٢ 
ٞ نطز، زاٚا نطا ي١ ٥ٝي ١َغعٛٚز َْٜٛص٣ ي١غ١ض ٠ نؤنٞ زٚاٜبص٠ض ي١ ْاٚن١ٟ ض٠شز٠نٛٚ، ١٥ٚنات ١٥بٛٚ

٠ض٠، ١٥ٜٚـ ططٜاَْٝهٞ ظؤض ططٜا ٚ ٚت٢ بطا ٚ ن١غٞ شبهات، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ٠ٚ١٥ ن١َٝٝ؟ ٚتطا ١٥بٛٚ
 673:خؤؾ١ٜٚػتِ ب١ ت١ْٗا شٜا ٚ ب١ ت١ْٗا َطز ٚ ب١ ت١ْٗاف ظٜٓسٚٚ ز٠نطَٜت٠ٚ١، خؤؾب١خت٢ بؤ٣.

( ي١غ١ض ثَٝٞ ٚت ١٥َؿ١ٚ خ١ّٚ بٝين ثَٝػ١َب١ض ) ضؤشَٜو ٥ٝي ١َغعٛٚز نابطا١ٜن٢ بٝين، نابطا
َٝٓب١ضَٜهٞ ب١ضظ بٛٚ ٚ تؤٜـ ي١ خٛاض٠ٚ١ٜٚٚ بٜٛٚت، ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ١٥ٟ ٥ٝي ١َغعٛٚز غ١ضن٠ٚ١ بؤ الّ 
زٚا٣ َٔ د١ؾات ث١ٜسا نطز، ٥ٝي ١َغعٛٚز ٚت٢ تٛخٛا ١٥ٚ خ٠ٚ١ت بٝين؟ نابطا ٚت٢ ١٥ضَٟ، ٥ٝي 

١ ز٠ضْانٝت تا َٔ ز٠َطّ ٚ تؤٜـ َْٜٛصّ ي١غ١ض ز٠ن١ٜت، ١َغعٛٚز ٚت٢ ز٣٠ زيَٓٝاّ تؤ ي١ ١َنه
 ١ٖ:674ضٚاٜـ بٛٚ.

نٛضِٟ ع١ؾؿإ ٖات بؤ ال٣، ٚت٢ ٥اظاض٣ عٛمثا٢ْ ثاف َا١ٜ٠ٚى ٥ٝي ١َغعٛٚز ١ْخؤف ن١ٚت، 
نٝت ١ٜ١ٖ؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ٥اظاض٣ تاٚا١ْنامن، ٚت٢ ٣١٥ س١ظ ب١ نٞ ز٠ن١ٜت؟ ٚت٢ ض١ٓ٠ت٢ 

ٚت٢ عٛمثإ ثعٜؿهَٝو بَٝت بؤ الت، ٚت٢ ثعٜؿو ز٠ٚا٣ نطزّٚٚ،  ث١ض٠ٚضزطاضّ، ٚت٢ ٣١٥ ؾ١ضَإ ١ْن١ّ
 675:ؾ١ضَإ ١ْن١ّ ب١خؿؿت به١ٕ؟ ٚت٢ ٖٝض ثَٜٝٛػتِ ثَٝٞ ١ْٝ.

زٚاداض ٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ ١َز١ٜٓٚ ي١ غايَٞ غٞ ٚ ز٣ٚٚ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ي١ 
١ٜ ي١ غ١ض٠تا٣ غايَٞ غٞ ٚ غَٝٞ نؤنٝسا ١ٖ٠بٞ ز٠يََٝت ي١ٚا١ْشغايَٞ غٞ ٚ غَٝٞ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز، 

 676:بٛٚبَٝت، ت١َ١ْٝؿٞ ؾ١غت ٚ غَٞ غاآلٕ ز٠بٛٚ.
نٛضِٟ ع١ؾؿإ َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز، عٛمثا٢ْ ناتَٝو ٠ٚؾات٢ نطز َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطا، ضا١ٜى ز٠يََٝت 

اّ ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ع١ٖاض٣ نٛضِٟ ٜاغط َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ظٚب١ٜطٟ نٛضِٟ ع١ٚٚ
                                      

 .489، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9160
 .165، م ١ٜ7 ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، زايبسا - 9161
 .253، م 1اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 9162

 .399، م 3أغس ايػاب١، ز - 9163
 .498، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9164
 .499، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9165
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َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز، ٠ٚغتإ تا ؾ١ٚ، نْٛه١ خؤٟ ٠ٚغ١ٝت٢ نطزبٛٚ ؾ١ٚ ١٥غج١ضز٣٠ به١ٕ، ٥ٝٓذا ي١ 
 677:طؤضِغتا٢ْ ب١قٝع ١٥غج١ضز٠ٜإ نطز.

( خؤؾ١ٜٚػت٢ ظؤضٟ ١ٖبٛٚ ٚ قػ١ٟ ٠ٚضطرياٚ ٥ٝي ١َغعٛٚز ي١ط١ٍَ ٖا٠ٚآل٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
ض٠ت، خ١ببابٝـ خات١ََٝهٞ ظَٜطِٟ ز٠نطز٠ بٛٚ، داضَٜو ٥ٝي ١َغعٛٚز نٛٚ بؤ ال٣ خ١بباب٢ نٛضِٟ ١٥

ث١ل٣١، ٥ٝي ١َغعٛٚز ٚت٢ ٥ٝرت نات٢ ١ْٖات٠ٚٛ ١٥ٚ خات١َ١ ؾطَِٟ بس٠ٜت؟ خ١بباب ٚت٢ داضَٜهٞ تط 
 678:ْاٜبٝٓٝت ي١ ز٠غتُا.

١٥بٛٚ َٛٚغا٣ ١٥ؾع١ض٣ ز٠ٜٛت ي١ نؤضَِٜهٞ ٥ٝي ١َغعٛٚززا زابٓٝؿتُا١ٜ ي١ ناض٣ ١ٜى غاٍَ الّ 
 679:ططْطرت بٛٚ.
٠ٜٛت ظاْػت ال٣ نٛاض ن١ؽ ٠ٚضبططٕ، ال٣ ١٥بٛٚز٠ضزاْ   ٚ غ١ٕإ ٚ ٥ٝي ١َغعٛٚز ٚ ز َٛعاش
 :٥:67ٝي غ١الّ.

٥ٝي ١َغعٛٚز ز٠ٜٛت ظؤض ضق١ُ ن١غَٝو ببِٝٓ ز٠غت ب١تاٍَ بَٝت، ١ْ خ١ضٜهٞ ناض٣ زْٝا٣ بَٝت ٚ 
 ١ْ:680 خ١ضٜهٞ قٝا١َت٢ بَٝت.

 686:تطٜٔ ن١ؽ ز٠بٝت.١ٖض٠ٖٚا ز٠ٜٛت ضاظ٣ ب١ ب٣٠ٚ١ خٛا بؤٟ زاْاٜٚت ز٠ٚي١َ١َْس

                                      

 .496، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9170
 .497، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 9171

 .236، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 9172
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 (دجسجْ( )سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەڕذحٚ یکیذ)دجیٍەیٝ خٛکچ ٜەؿیدەخ

خَٝعا٢ْ ١ٜن٢َ١  6509ْا٣ٚ خ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝسٟ نٛض٣ِ ع١بسٚيعٛظظا٣ قٛض٠ِٜؿٞ ١٥غ١ز١ٜ،
 :٣650 نهٞ ظا٥ٝس١ٜ٠.طُٝ٘( ٚ ١ٜن١ّ ٥اؾط٠ت٢ َٛغًَُإ ب٠ٚٛ، زاٜهٞ ْا٣ٚ ؾاثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
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 6560ٚب١ٜط ٚ غا٥ٝب بٛٚ.خ١زه١ بطا١ٜن٢ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١ٚٚاّ ن١ باٚن٢ ظ

 () سەِرەغپێ ەگەڵسٜ ٌەؼ ٘حٚعپێ)سضٟ جٌٍٗ ػٕٙح( ەؿیدەخ

خ١زه١ غ١ض٠تا ٖاٚغ١ضٟ ١٥ب٢ ٖاي٣١ نٛضِٟ ظٚضاض٠ بٛٚ، زٚا٣ ١٥ٚ ؾٟٛٚ نطز ب١ ثٝاَٜٚه٢ تط ن١ 
 6566( نطز.ْا٣ٚ ع١تٝك٢ نٛضِٟ عابٝس بٛٚ، ١٥ٚ ثٝا٣٠ٚ َطز ٥ٝٓذا ٖاٚغ١ضطريٟ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )

 6563(،١ ََٝطز٣ ١ٜن٢َ١ نٛضَِٜهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٖاي١ ن١ ٖا٠ٚيَٞ ثَػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)خ١زه١ ي
 6564ي١ ََٝطز٣ ز٢َ٠ٚٚ نهَٝهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٖٝٓس.

خ١زه١ ي١ْاٚ ٖؤظ٠ن١ٜسا ظؤض ْاغطاٚ بٛٚ، نْٛه١ ١ّٖ ي١ خَٝعاَْٝهٞ ْاغطاٚ بٛٚ، ١ّٖ غاَاَْٝهٞ 
 6565ت١ غٛاظٕ.ظؤض ظؤضٟ ١ٖبٛٚ ٚ ١َٖٛإ س١ظٜإ ز٠نطز ١٥ٚ ٥اؾط٠

خ١زه١ َٖٝٓس٠ ب١ ثانساَٜٚٔ ْاغطابٛٚ ن١ ي١ْاٚ ٖؤظ٠ن١ٜسا ب١ ٥اؾط٠ت١ ثان١ن١ ْا٣ٚ 
 6566ز٠ضنٛٚبٛٚ.

 ٓیطشٔحعیەکضحٜ ەسەع

خ١زه١ غاَاَْٝه٢ ظؤضٟ ١ٖبٛٚ، بؤ١ٜ زاٚا٣ ي١ ثٝاٚاَْٝه٢ ؾاض٠ظا ز٠نطز تا ناض٣ باظضطا٢ْ بؤ 
دا ناتَٝو ضاغتطؤٜٞ ٚ ز٠غتجان٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ به١ٕ، ب١ضاَب١ض ب٠ٚ١ بطَِٜو قاظال٢ ز٠زا ثَٝٝإ، 

(( بٝػت بطِٜاضٜسا ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )،َا١َي١َ بهات )6567 ( بؤ١ٜ زاٚا٣ نطز ي١ ثَٝػ١َب١ض تا )
( ضاظ٣ بٛٚ، ١٥ٚنات َٖٝؿتا ١ْبٛٚبٛٚ ب١ ثَٝػ١َب١ض ٚ ي١ ناض٣ باظضطا٢ْ بؤ بهات، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

( ي١ط١ٍَ ١َٜػ١ض٣٠ ١َٚال٣ خ١زه١زا نٛٚ بؤ ؾاّ تا ناض٣ باظضطا٢ْ ت٢ْ١َ١ الٜٚسا بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

                                                                                                                            
 .600م  ،7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5408
 .600، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5409

 .119، م 4ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5410
 .600، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5411

 .393، م 5أغس ايػاب١، ز - 5412

 .15، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5413

 .131، م 1ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5414

 .15، م 8بٔ غعس، زايطبكات ايهرب٣ ال - 5415

 .90، م 7أغس ايػاب١، ز - 5416
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( ي١ شَٜط غَٝب١ض٣ زاضَٜهسا زاْٝؿت، نابطا١ٜن٢ بهات بؤ خ١زه١، ن١ ط١ٜؿت١ٓ ؾاّ ثَٝػ١َب١ض )
ضاٖٝب ١٥ٟٚ بٝين، ب١ ١َٜػ١ض٣٠ ٚت ١٥ّ نابطا١ٜ ن١َٝٝ؟ ١٥ٜٚـ ٚتٞ ن١غَٝهٞ قٛض٠ِٜؿ١ٝ، ضاٖٝب١ن١ 

ب١ضإ ي١شَٜط غَٝب١ض٣ ١٥ّ زاض٠زا زاْٝؿتٕٛ، ٥ٝٓذا ٚت٢ ٥اٜا غٛٚضا١ٜٝى ي١َْٝٛناٚاْٝسا ٚت٢ ت١ْٗا ثَٝػ١َ
١ٜ١ٖ؟ ١َٜػ١ض٠ ٚت٢ ب١يََٞ، ضاٖٝب١ن١ ٚت٢ ز٠ٟ ١ٖضطٝع يَٝٞ دٝا ١َب١ض٠ٚ٠، ٠١٥ نؤتا٣ ثَٝػ١َب١ضا١ْ ٚ 

ض ظؤضٟ خؤظط١ َٓٝـ ز٠ط١ٜؿت١ُ نات٢ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت١ٝن٣١، ٥ٝٓذا ن١ ٖات٠ٚ١ٓ خ١زه١ قاظال٢ ظؤ
(، ١ٖض٠ٖٚا ١َٜػ١ض٠ ١٥ٚ قػ١ٟ ضاٖٝب١ن١ؾٞ بؤ خ١زه١ ز٠نطز ي١ٚ ناض٣٠ ثَٝػ١َب١ض )

( تا ( ٚ ثَٝؿٓٝاظ٣ خؤٟ نطز بؤ ثَٝػ١َب١ض )٠ٚ١٥بٛٚ زيَٞ ن١ٜٚٛ غ١ض ثَٝػ١َب١ض ) 6568طَٝطِا٠ٚ١ٜ،
 6569ببَٝت١ ٖاٚغ١ضٟ.

  یشگیسە٘حٚع ۆ)سضٟ جٌٍٗ ػٕٙح(  ذەؿیدەحسٜ خیؾٕپێ

 ( ن١ْس طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْى ٖات٠ٚٛ;ٚت١ٓن١ ب١ ثَٝػ١َب١ض ) غ١باض٠ت ب١ دؤضٟ ثَٞ
( ز٠نٜٛٚٔ ب١ِِضَٜسا ٚ خٛؾه١ن٣١ ع١ٖاض٣ نٛضِٟ ٜاغط ز٠يََٝت; داضَٜو ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )

خ١زه١َإ بٝين زاَإ ب١ الٜسا ي١غ١ض ثَٝػت١ٜ١ى بٛٚ ز٠ٜؿطؤؾت، ن١ ٢َٓ بٝين باْط٢ نطز١َ 
ضا٣ نؤ١ْ بؤ ٖاٚغ١ضطريٟ ي١ط١ٍَ خ١زه١؟ َٓٝـ نّٛٚ ٚ ٠ٚ١٥ّ  ن١ْاض٠ٚ٠، ثَٝٞ ٚمت ١٥ضَٟ ٖاٚضَِٜه١ت

( ٚت، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ;  ب١يََٞ ب١خٛا ثَِٝ خؤؾ١، ١ٖٚاي١َن١ّ زا٠ٚ١ٜ ب١ خٛؾه١ن٣١ ب١ ثَٝػ١َب١ض )
خ١زه١ٚ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ز٣٠ بؤ ب١ٜا٢ْ ٠ٚضٕ، ١َُٝ٥ف نٜٛٚٔ ٚ غ١ٜطَإ نطز َاْطا١ٜنٝإ غ١ضبط٠ِٜٛٚ 

ب١ض باٚن٢ خ١زه١، َٓٝـ ب١ خٛؾه١ن١ِٜ ٚت ١٥ٜٚـ ب١ باٚن٢ ٚت، باٚنٝؿٞ دًٞ دٛاْٝإ نطز٠ٚت١ 
١٥ٚنات غ١ضخؤف بٛٚ، خٛؾه١ن٣١ خ١زه١ ٚت٢ َٛس١ٖ١ز ٖات٠ٛت١ زاٚا٣ خ١زه١ٚ ١٥ٜٚـ ضاظ٣ 
بٛٚ ٚ خ١زه٣١ يَٞ َاض٠ نطز، ي١ طؤؾت١ن١ خٛاضزَْٝهٝإ ٥اَاز٠ نطز ٚ ١َٖٛإ ْاْٝإ خٛاضز ٚ باٚنٞ 

تط ن١ ي١ خ١ٚ ١ٖغتا ٖاٚاض٣ نطز ١٥ّ دال١ْ نٌ؟ ١٥ّ خٛاضزٕ ٚ ب١ظ١َ ن١ٝ؟ خ١زه١ خ١ٚت، زٚا
نه١ن١ٟ ثَٝٞ ٚت ١٥ٚ د١ً ٢ٖ َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ع١بسٚآل١ٜٚ ١٥ٚ َاْطا١ٜٟ ب١ زٜاض٣ بؤ َٖٝٓاٜٚت ٚ 
تؤٜـ ن١ خ١زه١ت يَٞ َاض٠ نطز ١٥ٚ َاطا١َٜإ غ١ضبطِٟ، ب١آلّ خ٠ًٜٛٝس ْاضاظ٣ بٛٚ ٚ ن١ٚت١ بؤي١َٚ 

 :656طزٕ.ٖاٚاضن

                                      
 .106زال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ ْعِٝ األقبٗاْٞ، ايطقِ  - 5417
 .114، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5418
 .1262، ايبشط ايعخاض، ايطقِ 296-295، م 2، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز12840ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ  - 5419
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( ٚ ١َٜػ١ض٠ ط١ضِا٠ٚ١ْٚ ١َٜػ١ض٠ باغٞ قػ١ٟ ضاٖٝب١ن٣١ نطز، خ١زه١ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
( ٚ ثَٝٞ ٚت ثَٝٞ بًََٝت;)١٥ٟ ٥اَؤظا َٔ زيَِ ن٠ٛت١ غ١ض تؤ ي١ب١ض ن١غَٝهٞ ْاضز بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

ٖؤظ٠ن١تسا، ي١ب١ض  ْعٜه٢ ٚ خعَا١ٜتٝت يَِٝ، ي١ب١ض ن١غا١ٜتٞ ٚ ٠َْْٛٝسبٕٛٚ ٚ غجاضز٠ناضٜت ي١َْٝٛ
( نٛٚ ال٣ َا١َنا٢ْ ١َغ١ي١ن٣١ باؽ نطز ٚ ٥ٝٓذا ثَٝػ١َب١ض ) 6530ض٠ٚؾت سٛا٢ْ ٚ ضاغتبَٝصٜت(،

( ٚ ١٥ٜٚـ زٚاتط س١َع٣٠ َا٢َ ي١ط١يَٞ نٛٚ بؤ ال٣ خ٠ًٜٛٝس ٚ زاٚا٣ خ١زه٣١ نطز بؤ ثَٝػ١َب١ض )
 6536َاض٣٠ نطز يَٝٞ.

( تا ثٝؿٓٝاظ٣ بؤ به١ّ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )١ْؾٝػ١ ن١ ٥اؾط٠تَٝه١ ز٠يََٝت; خ١زه١ ٢َٓ ْاضز 
زاخٛاظ٣ خ١زه١ بهات ٚ ٖاٚغ١ضطريٟ ي١ط١ٍَ بهات، َٓٝـ ١َٖإ ناضّ نطز ٚ نّٛٚ بؤ ال٣ ٚ ٚمت 
بؤنٞ ٖاٚغ١ضطريٟ ْان١ٜت؟ ؾ١ض٣َٚٛ  ٖٝهَٝهِ ي١ز٠غتسا ١ْٝ تا ٖاٚغ١ضطريٟ به١ّ، ٚمت ١٥ط١ض َٔ 

ٛٚ ٚ ز٠ٚي١َ١َْس ٚ دٛاْٝـ ١ٖبٛٚ بَٝٗٝٓٝت، ؾ١ض٣َٚٛ ٠ٚ١٥ّ بؤ ناض٠غ١ض نطزٜت ٚ ٥اؾط٠تَٝهٞ يَٝٗات
 6533( ضاظ٣ بٛٚ.ن١َٝٝ؟ ٚمت خ١زه١ٜ١، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

( زاٚا٣ خ١زه٣١ نطز َا٢َ خ١زه١ ع١َط٣ نٛضِٟ ١٥غ١ز خ١زه٣١ ي١ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
١ ثَٝػ١َب١ض ( َاض٠ نطز، ضا١ٜن٢ تط ز٠يََٝت; ب١يَهٛ ع١َط٣ بطا٣ خ١زه١ َاض٠ٟ نطز يثَٝػ١َب١ض )

(.)6534 

 یەکەشگیسۀٝ ٘حٚعەِەحش ٚ ضک

( ن١ْس ضا٣ دٝاٚاظ ٖات٠ٚٛ، غ١باض٠ت ب١ نات٢ ٖاٚغ١ضطريٟ خ١زه١ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ضا١ٜنٝإ ز٠يََٝت; ١٥ٚنات خ١زه١ ت٢ْ١َ١ نٌ غاآلٕ ب٠ٚٛ، ضا١ٜن٢ تطٜـ ز٠يََٝت; ب١يَهٛ ت٢ْ١َ١ بٝػت 

ب١يَهٛ ت٢ْ١َ١ خ١زه١ ١٥ٚنات غٞ ٚ ثَٝٓر غاآلٕ ب٠ٚٛ، ضا١ٜن٢ تط ز٠يََٝت;  6535ٚ ١ٖؾت غاآلٕ ب٠ٚٛ،
 6536ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت; ب١يَهٛ بٝػت ٚ ثَٝٓر غاآلٕ بٛٚ.

                                      
 .394ٝٗكٞ، ايطقِ زال٥ٌ ايٓب٠ٛ يًب - 5420

 .91، م 7أغس ايػاب١، ز - 5421

 .602، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5422

 .296، م 2ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 5423

 .111، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5424

 .295، م 2ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 5425
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( ضا١ٜى ز٠يََٝت; ت٢ْ١َ١ بٝػت ٚ ١ٜى غاآلٕ ب٠ٚٛ، غ١باض٠ت ب١ ت٢ْ١َ١ ثَٝػ١َب١ضٜـ )
 6537ضا١ٜن٢ تطٜـ ز٠يََٝت; ت٢ْ١َ١ بٝػت ٚ ثَٝٓر غاآلٕ ب٠ٚٛ.

ْعٜه٣١ بٝػت ٚ ثَٝٓر غاٍَ ب٠ٚٛ، نْٛه١ ب١ طٛلاْس٢ْ نات٢  َا٣٠ٚ ثَٝه٠ٚ١ شٜاْٝؿٝإ
( ٚ نات٢ ٠ٚؾات٢ خ١زه١زا ز٠ظاٌْ ْعٜه٣١ بٝػت ٚ ثَٝٓر ٖاٚغ١ضطري١ٜن١ٚ ت٢ْ١َ١ ثَٝػ١َب١ض )

 غاٍَ ثَٝه٠ٚ١ شٜإٚ.

 :ێکعطحٔەٚ

ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ز٠قَٝهٞ ض٢ْٚٚ ق١سٝح ١ْٝ غ١باض٠ت ب١ ت٢ْ١َ١ خ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝس ي١ نات٢ 
 (، بؤ١ٜ ؾٝهاض١ٜن٢ بؤ ز٠ن١ٜٔ;ٚغ١ضطريٟ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )ٖا

١ٜن١ّ; ت٢ْ١َ١ خ١زه١ نٌ غاآلٕ ١ْب٠ٚٛ، نْٛه١ ٥اؾط٠ت ي١ ت٢ْ١َ١ نٌ غاٍَ ب١ زٚا٠ٚ ١٥ط١ض٣ 
( ثاف ثاْع٠ َٓساٍَ ب٢ْٚٛ ظؤض ن١ّ ز٠نات، ض دا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ْس َٓسايََٝهٞ ببَٝت، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

( تا بًٌََٝ َٛعذٝع١ٜ٠ن٢ خٛزاٜٞ بٛٚ بؤ ثَٝػ١َب١ض ا بٛٚ ب١ ثَٝػ١َب١ض )غاٍَ ي١ٚ ٖاٚغ١ضطري١ٜ ٥ٝٓذ
(.ٖٝض ز٠قَٝهٝـ ي١ٚ باض٠ٚ٠ ١ْٝ ٚ ) 

ز٠ّٚٚ; زٜاض٠ خ١زه١ ظؤض ط١لٝـ ١ْب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ب١ثَٝٞ ١٥ٚ ز٠ق٣١ ن١ عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت; ن١ 
ش١ْ قٛض٠ِٜؿ١ٝ ( ظؤض باغٞ خ١زه٣١ ز٠نطز ز٠َٛت ن١ٝ َٖٝٓس٠ باغٞ ١٥ٚ ثري٠ثَٝػ١َب١ض )

 ١ٖض٠ٖٚا ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ثَٝؿرت زٚٚ داض ؾٟٛٚ نطز٠ٚٚٚ زٚٚ َٓسايَٝؿٞ ١ٖب٠ٚٛ. 6538ز٠ن١ٜت،
غ١َّٝٝ; ١٥ط١ض ت١َاؾا به١ٜٔ ي١ غ١ضنا٠ٚناْسا نٛاض ت١َ١ٕ ٖات٠ٚٛ)بٝػت ٚ ثَٝٓر، بٝػت ٚ 

 ١ٖؾت، غٞ ٚ ثَٝٓر، نٌ(، ن١نٞ ٣٠ٚ١٥ نٌ غاي١َن١ ظ٠م نطا٠ٚت٠ٚ١، ٖؤناض٠ن١ؾٞ ن١ٝ؟!

 ضٝیەشدجێْ ٚ ِژ حٔٝژی

( ت١ْا١ْت ي١ٚ نات١ف ن١ ثَٝػ١َب١ض ١ْبٛٚ ظؤض خ١زه١ ي١ َا٣٠ٚ شٜا٢ْ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
( ١ٖض نٞ بؿ١ضَٛا١ٜ ١٥ٚ بطِٚا٣ ضَٜع٣ ز٠ططت يَٝٞ ٚ ب١ ط١ٚض٠ ت١َاؾا٣ ز٠نطز ٚ ثَٝػ١َب١ض )

 ١ٖيَػٛن١ٚتَٝهٞ شَْٝهٞ غ١الض ب١ضاَب١ضََٝطزَٜهٞ غ١الض. 6539ثَٝس٠نطز،

                                      
 .90، م 7أغس ايػاب١، ز - 5426

 .3633قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5427
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( غطٚؾٞ بؤ ، َٖٝؿتا ثَٝػ١َب١ض )ث٘خع١َتهاضَٜهٞ نطِٜبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ظ٠ٜس٣ نٛض٣ِ ساض خ١زه١
( ظ٠ٜسٟ ظؤض زا١ْب١ظٜبٛٚ، ب١آلّ خؤؾ١ٜٚػت٢ بؤ ظ٠ٜس ظؤض بٛٚ، خ١زه١ ن١ بٝين ثَٝػ١َب١ض )

 :653خؤؾس٠َٜٚت ظ٠ٜسٟ ثَٞ ب١خؿٞ.

 :ێکعطحٔەٚ

( ي١ط١ٍَ خ١زه١ ٟ ثَٝػ١َب١ض )طَٛاَْٝو ي١ال١ٜٕ ضؤش١ٖآلتٓاغا٠ٚ١ْ غ١باض٠ت ب١ ٖاٚغ١ضطري
( ي١ٚ ٖاٚغ١ضطري١ٜزا بطٜيت ب٠ٚٛ ي١ ز٠غته١ٚت٢ َازز٣ تا خطا٠ٚت١ضِٚٚ طٛا١ٜ ١َب١غت٢ ثَٝػ١َب١ض )

ببَٝت١ ب١ٓض٠ِت بؤ باْط١ٚاظ٣ زاٖات٣ٚٛ، ب١آلّ ١َ١٥ ي١ ن١ْس ض١ٜٚٚن٠ٚ١ ْاضاغيت ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١ 
 ز٠خات١ضِٚٚ;

٢ْ ز٠بَٝت١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٚ ٖٝض ٥اطازاض١ٜن٢ ١ْبٛٚ، ( ١٥ٚنات ١ْٜس٠ظا١ٜن١ّ; ثَٝػ١َب١ض )
١٥ط١ضٜـ بًََٝت ٠ٚى ن١غَٝهٞ ناضٜعَا دٛٚآل٠ٚت٠ٚ١ ١َ١٥ بطِٚا ١ْب١ْٚٛ ب١ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ ثَٝػ١َب١ض 

( نطز١ْٝت٢ ب١ ناضٜعَا١ٜن٢ ْاٚ َطؤظا١ٜت٢ ١ْى ثَٝػ١َب١ضَٜهٞ خٛا، بؤ ١٥ٚا١ْف ٚا ز٠ضِٚأْ ١ٖض ٚ )
( غ١ٕاْس٠ٚٚٚ ي١ ط١ض٣١َ ْه١ ََٝصٚٚ ب١ نؤز٠ْط٢ ثانساَٜٚين ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )ي٠ٚ١زا ١ٖي١َٕ، نٛ

ط١لَٝتٝسا ١ْن٠ٚٛ ب١ ال٣ ٖٝض نَٝص٠ٚططتَٓٝه٢ دٓػٝسا، ي١ناتَٝهسا ١٥ط١ض ٖاٚغ١ضطري١ٜن٣١ بؤ َازز٠ 
ٓطا٣٠ٚ بٛا١ٜ ٠ٚ١٥ ز٠بٛٚ ب١ َْٗٝين  ٚ ٜإ ١ٖض ب١ ٥اؾهطاف خؤٟ بَٝب١ف ١ْنطزا١ٜ ي١ ١ٜن١ّ نَٝص٣ ضاظَٜ

ب١يَهٛ ز٠بٌٝٓ تا ١٥ٚ  ظٜٔ يًٓاؽ سب ايؿٗٛات َٔ ايٓػا٤...(،غ١ض ظ٣ٚ٠ ٠ٚى خٛا ؾ١ض١َٜٚٛت٢; )
( ٖٝض شَْٝهٞ تط ْاََٖٝٓٝت ٚ ت١ْا١ْت ي١ غ١ضز٢َ٠ ثَٝـ نات٣١ خ١زه١ ٠ٚؾات ز٠نات ثَٝػ١َب١ض )

يَٞ غ٢َ١َٝٝ ثَٝـ ثَٝػ١َب١ضا١ٜتٝؿٝسا غ١ٜطَٜهٞ ٥اؾط٠تَٝهٞ تطٜؿٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ز٣٠ خ١زه١ ي١ غا
( ْعٜه٣١ ث١لا غاٍَ ب٠ٚٛ، ٚات١ ْعٜه٣١ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ، ٚات١ ١٥ٚنات ت٢ْ١َ١ ثَٝػ١َب١ض )

( ي١ط١ٍَ خ١زه١ شٜا ن١نٞ داضَٜهٝـ بريٟ ١ْنطز٠ٚ٠ ي١ بٝػت ٚ ثَٝٓر غاٍَ ثَٝػ١َب١ض )
ا ن١ٜ١ٓٝن٢ بطِٚا١ْب١ْٚٛ ب١ ٖاٚغ١ضطري١ٜن٢ تط، ي١ناتَٝهسا ثاف ١٥ٚ ش٢ْ ظؤضٟ َٖٝٓا، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ ت١ْٗ

 ( ٚ ي١ٚ ثَٝٓا٠ٚؾسا ١ٖض ١ْٖطاَٜٚو ز٠طط١ْب١ض با ْاس١قٝـ بَٝت.ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ ثَٝػ١َب١ض )

                                                                                                                            
 .603، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز 5428

 .604، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5429
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 ()سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەؿیدەٕحٔٝ خێ٘ەڕذحٚ

١َ١٥ف نؤز٠ْط٢ ١َٖٛٚ 6540(،خ١زه١ ١ٜن١ّ ن١ؽ بٛٚ با٠ٚضِٟ َٖٝٓا ب١ ثَٝػ١َب١ض )
 6546َٛغًَُاْا٢ْ ي١غ١ض٠.
( غطٚؾٞ بؤ زاب١ظ٣ دؤضَٜو ي١ زي١َخٛضثَٞ زاٜططت ٚ ط١ضِا٠ٚ١ٜ َاي٠ٚ١َ ١ض٣ خٛا )ناتَٝو ثَٝػ١َب

بؤ ال٣ خ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝسٟ خَٝعا٢ْ، ؾ١ض٣َٚٛ;  )زاَجؤؾٔ، زاَجؤؾٔ(، زاٜاْجؤؾٞ تا سايَٞ 
( باض٠ن٣١ طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ خ١زه١ٚ ؾ١ض٣َٚٛ; )يكس خؿٝت ع٢ً ٥اغاٜٞ ب٠ٚ١ٜٚٛ، ٥ٝٓذا ثَٝػ١َب١ض )

، )ب١ضاغيت ي١ سايَٞ خؤّ ز٠تطغِ(، خ١زه١ف ثَٝٞ ٚت; ١ْب١خٛا ١ٖضطٝع خٛا غ١ضؾؤضِ ٚ ؾهت ْؿػٞ(
خٛاضز٠ت ْانات، نْٛه١ تؤ ث٠ٜٛ١ْس٣ خعَا١ٜتٞ ز٠ط١ٜ١ْٝت ٚ ١٥ضنٞ قٛضؽ ٚ ٖاٚناض٣ ي١٥١غتؤ 
ز٠ططٜت ٚ ز٠غتططؤٜٞ ١ٖشاض ٚ َا١ٜثٛٚنإ ز٠ن١ٜت ٚ ضَٜع٣ َٝٛإ ز٠ططٜت ٚ خع١َت٢ ز٠ن١ٜت ٚ 

( بطز ت ٚ زيَس٠ض٣٠ٚ٠ باضؾَٝٛاٚاْٝت، ٥ٝٓذا ثاف ١٥ٚ زيَسا١ٜ٠ٚ١ْ، خ١زه١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )ثايَجؿ
بؤ ال٣ ٠ٚض٠ق٣١ نٛضِٟ ١ْٚؾ١ٍ ن١ نابطا١ٜن٢ ١ْقطا٢ْ بٛٚ ٚ ْٛٚغٝين عٝرباْٝؿٞ ز٠ظا٢ْ، نابطا١ٜن٢ 

ز٣ طَٜٛٞ ططت ي١ ثريٟ ْابٝٓا بٛٚ، خ١زه١ ثَٝٞ ٚت ٥اَؤظان١ّ طَٟٛ ي١ بطاظان١ت بطط٠، ٠ٚض٠ق١ ب١ ٚض
 6543(.( ٚ زٚاداض ثَٝٞ ٚت ن١ ١٥ٚ ب٠ٚٛ ب١ ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض )

 ()سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەؿیدەحٔٝ خەییەکٚسگە

( ٚ نٛٚ ب١ض٠ٚ ب١ضظا١ٜٝنا٢ْ ١َنه١ تا داضَٜو خ١زه١ خٛاضز٢ْ ٥اَاز٠ نطزبٛٚ بؤ ثَٝػ١َب١ض )
هسا ْٝؿإ زا ٚ ثطغٝاض٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاضز١ْن٣١ بؤ ببات، ي١ ضَٜسا درب٠ٌٜ خؤٟ ي١ ؾ٠َٟٛٝ َطؤظَٝ

( ي١ خ١زه١ نطز، خ١زه١ف تطؽ زاٜططت ٚ تطغا ن١غَٝهٞ خطاخ بَٝت ٚ ْٝاظ٣ نٛؾت٢ٓ خٛا٣ )
( ب١غ١ضٖات١ن٣١ بؤ ( ١ٖبَٝت، زٚاتط ن١ خ١زه١ نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )

هطزّ غ١الَت ثَٞ بط١ٜ١من(، ٥ٝٓذا َٛشز٣٠ طَٝطِا٠ٚ١ٜ، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ )٠ٚ١٥ درب٠ٌٜ بٛٚ، ؾ١ضَا٢ْ ثَٝ
 6544زا ب١ خ١زه١ ن١ ي١ ب١ٖ١ؾتسا خا١ْٜٚٛن٢ بَٞ شا٠ٚشاٚٚ ٚ َاْسٚٚب٢ْٚٛ بؤ تاٜب١ت نطا٠ٚ.

                                      
 .109، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5430

 .89، م 7أغس ايػاب١، ز - 5431
 .25297، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 33، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 257، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5432

 .604-603، م 7قاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، زاإل - 5433
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( ي١ ز٠ض٠ٚ٠ (، ب١يَهٛ ١ٖضنات ثَٝػ١َب١ض )خ١زه١ ثؿتٝٛاَْٝه٢ ط١ٚض٠ بٛٚ بؤ ثَٝػ١َب١ض )
١ٜ، ن١ ز٠ط١ضِا٠ٚ١ٜ َاي٠ٚ١َ خ١زه١ زيَٞ َٖٝٛض ب١ ز٠غت بَٝبا٠ٚضِا٠ٚ١ْ قػ١ٟ ْاخؤؾٞ ب١ضاَب١ض بهطا

 6545ز٠نطز٠ٚ٠ٚ خ١ؾ١ت٢ غ١ض ؾا٢ْ الز٠بطز.
 ( بٛٚ دط١ ي١ ٥ٝرباِٖٝ ن١ ي١ َاض١ٜ بٛٚ.خ١زه١ زاٜهٞ ١َٖٛٚ َٓساي١َنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

 ( بٛٚ;)قاغِ ن١ نٛض٠ِ ط١ٚض٣٠ بٛٚ،  ع١بسٚآل ْاغطاٚ ب١خ١زه١ ١٥ّ َٓساآل٣١ْ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
١َٖٛٚ نٛض٠ِنا٢ْ  6546ّ، ؾات١ُٝ(،نًجٖٛري، ضٚق١ٝٝ ن١ نه١ ط١ٚض٣٠ بٛٚ، ظ١ٜٓ٠ب، ٥ٖٛٛطا ٜب٤ط٘

( ي١ خ١زه٠ٚ١ ثَٝـ زاب١ظٜين غطٚف ٠ٚؾاتٝإ نطز، ب١آلّ نه١نا٢ْ َا٠ٚ١ْ تا ٥ٝػالّ ثَٝػ١َب١ض )
 6547ٖات ٚ با٠ٚضِٜإ َٖٝٓا ب١ ٥ٝػالّ ٚ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ.

( َٛشز٣٠ ثَٝسابٛٚ ن١ ي١ ب١ٖ١ؾتسا خا١ْٜٚٛن٢ ب١ض )خ١زه١ ظؤض خٛاْاؽ بٛٚ، ثَٝػ١َ
.١ٜ١ٖ6548 

إٕ أؾهٌ ْػا٤ أٌٖ اؾ١ٓ خسه١ بٓت خًٜٛس ٚ ؾاط١ُ بٓت ( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ;)١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض )
)نانرتٜٔ ٥اؾط٠تا٢ْ ب١ٖ١ؾت بطٜتٌ ي١  6549قُس ٚ َطِٜ بٓت عُطإ ٚ آغ١ٝ بٓت َعاسِ إَطا٠ ؾطعٕٛ(،

٣ نهٞ َٛس١ٖ١ز ٚ ١َض٢َ١ٜ نهٞ عُٝطإ ٚ ٥اغ٣١ٝ نهٞ َٛظاسِٝ ُ٘طٝخ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝس ٚ ؾا
 ن١ ش٢ْ ؾريع١ٕٚ بٛٚ(.

( ٠ٚ١٥ ( ٚ ؾ١ض٣َٚٛ; ;  ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )داضَٜو دٝربٌٜ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
 خ١زه١ٜ١ زَٜت بؤ الت ٚ قاثَٝهٞ ث١َٝٝ ن١ خٛاضزْٞ تَٝسا١ٜ، ١٥ط١ض ٖات بؤ الت غ١ال٢َ  ث١ض٠ٚضزطاض٣ ٚ

                                      
 .600، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5434

 .294، م 2ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 5435

 .91، م 7أغس ايػاب١، ز - 5436

 .4566قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 5437

، َػٓس أظيس بٔ 8080ًٓػا٥ٞ، ايطقِ ، ايػٓٔ ايهرب٣ ي3771، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 7120قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 5438
، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ 18909، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 2787سٓبٌ، ايطقِ 

 .1507يف غًػ١ً االسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ 
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٢َٓ ثَٞ بط١ْ١ٜ١ ٚ َٛشز٣٠ بس٠ضَٟ ب١ خا١ْٜٚٛى ي١ ب١ٖ١ؾتسا ن١ َطٚاض١ٜٚ ٖٝض شا٠ٚشاٚ ٚ َاْسٚٚبَْٛٚٝهٞ 
 :654تَٝسا ١ْٝ.

( بٛٚ، ت١ْا١ْت ي١ ط١َاضؤزا٢ْ غ١خت٢ خ١زه١ ي١ ١َٖٛٚ ْاض٠س١ت١ٝناْسا ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
نُٝٞ نٛضِٟ سٝعاّ ٜٚػت٢ بطَِٜو ( ي١ ؾ٠ٛٝن١زا بٛٚ، داضَٜو س١ٖامش١ٝناْٝؿسا ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )

ط١من ب١ضَٜت بؤ خ١زه٣١ ثٛٚض٣، ب١آلّ ١٥بٛٚد١ٌٖ ضَٜٞ ثَٝططت، ١٥بٛيبٛخت١ض٣ ٖات ٚ ٚت٢ ٠ٚ١٥ 
نٝتا١ْ؟ ١٥بٛٚد١ٌٖ ٚت٢ ١َ١٥ خٛاضزٕ ز٠بات بؤ ٖامش١ٝنإ، ١٥بٛيبٛخت١ض٣ ٚت٢ بؤ ثٛٚض٣ خؤٟ 

آلّ ١٥بٛد١ٌٖ ضاظ٣ ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ ن١ٚت١ٓ ز٠بات ضَٜٞ ٠ٚ١٥ؾٞ يَٞ ١٥ططٜت؟ ضَٜٞ بؤ نؤٍَ ن١ نابطا، ب١
 6550ز١َ٠قاي١َٚ ز٠غت١ٜٚ١خ١.

 ()سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەؿیدەخ ییدٚج کۆچی

غ١باض٠ت ب١ نات٢ َطز٢ْ خ١زه١ ن١ْس طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْى ٖات٠ٚٛ، ي١ عا٥ٝؿ٣١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا٠ٚ١ْ 
َاْط ض١َ٠ظاْسا نؤنٞ طَٝطِزضا٠ٚت٠ٚ١ ن١ خ١زه١ ثَٝـ ؾ١ضِظب٢ْٚٛ َْٜٛص ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ، ز٠ٚتطَٜت ي١ 

( بؤ ١َز١ٜٓ نؤنٞ زٚاٜٞ زٚاٜٞ نطز٠ٚٚ، ضا١ٜى ز٠يََٝت; غَٞ غاٍَ ثَٝـ نؤنٞ ثَٝػ١َب١ض )
 6556نطز٠ٚٚ.

١َ١٥ف  6553ضا١ٜى ز٠يََٝت ناتَٝو خ١زه١ ٠ٚؾات٢ نطز ت٢ْ١َ١ ْعٜه٣١ ؾ١غت ٚ ثَٝٓر غاٍَ ز٠بٛٚ،
( ٌ غايَٝسا ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )ب١ ثؿت ب١غً ب١ٚ طَٝطِا٣٠ٚ١ْ ن١ ز٠يََٝت; خ١زه١ ي١ ت٢ْ١َ١ ن

 ٖاٚغ١ضطريٟ نطز٠ٚٚ.
سانِ ي١ َٛغت١زض٠نسا ز٠يََٝت; ١٥ّ ٚت١ٜ١ ؾاظ٠، نْٛه١ ٣٠ٚ١٥ ال٣ ١َٓ)ب١يَط١( ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ 

 6554ت٢ْ١َ١ ١ْط١ٜؿت٠ٛت١ ؾ١غت غاآلٕ.

                                      
، 6975، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 7119سبإ، ايطقِ ، قشٝح ابٔ 6975، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3632قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5439

 .18918املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 
 .88، م 3ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 5440

 .117، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5441

 .112، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5442

 .4790املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 5443
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ضا١ٜى ز٠يََٝت; خ١زه١ ت١ْٗا زٚا٣ غَٞ  طايٝبغ١باض٠ت ب١ َا٣٠ٚ َْٝٛإ ١َضط٢ خ١زه١ٚ ١٥بٛٚ 
نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، ضا١ٜن٢ تط ز٠يََٝت; ب١يَهٛ خ١زه١ غٞ ٚ ثَٝٓر ضؤش ثَٝـ  طايٝبي١ ١َضط٢ ١٥بٛٚضؤش 

 6555يٝب نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.طا١٥بٛٚ

 یؾیحػ ِشدٔپ)سضٟ جٌٍٗ ػٕٙح( ەؿیدەخ ۆ( ذس )ەِرەغپێغطٝ یٚەؽۆخ

اض ( بؤ خ١زه١ ب١ ١َضط٢ خ١زه١ نؤتاٜٞ ثَٞ ١ْٖات، ب١يَهٛ ظؤضدخؤؾ١ٜٚػت٢ ثَٝػ١َب١ض )
( بؤ خ١زه١ ي١ زٚا٣ ب١ نان١ باغٞ ز٠نطز، ١َ١٥ف ن١ْس ١ٜ١ِْٚٛى ي١ خؤؾ١ٜٚػت٢ ثَٝػ١َب١ض )

 َطز٢ْ;
( ( ٚ ٚمت ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )خ١ٚي٣١ نهٞ س١نِٝ ز٠يََٝت; نّٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

ٚ زاٜهٞ ز٠تبِٝٓ ب١ ١َضط٢ خ١زه١ بؤؾا١ٜٝى ن١ٚتؤت١ شٜاْت٠ٚ١، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ; ; )ب١يََٞ، ١٥
 6556َٓساي١َنإ ٚ خات٢ْٚٛ َاي٠ٚ١َ بٛٚ(.

( ظؤض داض باغٞ خ١زه٣١ ز٠نطز، ناتَٝو عا٥ٝؿ٣١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
٥اش٠يََٝهٞ غ١ضز٠بطِٟ ب١ؾٞ ٖاٚضَِٜها٢ْ خ١زه٣١ دٝا ز٠نطز٠ٚ٠ٚ ز٠غيت بط١ٜؿتا١ٜت١ ال٣ ١ٖضناَٝإ 

 6557بؤٟ ز٠ْاضز.
ٕ ز٠يََٝت ١٥ٚ غري٣٠ ب١ضاَب١ض خ١زه١ ١َٖبٛٚ ب١ضاَب١ض ٖٝض ن١غٞ تط عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا

 6558( ظؤض ظؤض باغٞ ز٠نطز.َٖٝٓس٠ ١َْبٛٚ، نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض )
( ن١ طؤؾت٢ ز٠ْاضز بؤ ٖاٚضَِٜها٢ْ خ١زه١ٚ ٚ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ثَٝػ١َب١ض )

٠َٛت ١٥يََٝٝت ١ٖض خ١زه١ شٕ ب٠ٚٛ، َٖٝٓس٠ف ظؤض باغٞ خ١زه٣١ ز٠نطز، ٚاّ يَٝس٠ٖات ز
 6559( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ; ١٥ٚ ٥اٚاٚ ٚ ٥اٚا بٛٚ ٚ َٔ ي١ٚ َٓسايَِ ١ٖبٛٚ(.ثَٝػ١َب١ضٜـ )

عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; داضَٜو ٖاي٣١ خٛؾهٞ خ١زه١ ٖات١ ب١ضز٠ضطا، ن١ ثَٝػ١َب١ض 
(َٓٝـ غري٠ ( ظا٢ْ ٖاي١ٜ١ خَٝطا ضاث١ضِٟ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ; ; )ايًِٗ ٖاي١( )٥ا ،)٣ خٛا١ٜ ٖاي١ ٖات٠ٚٛ

                                      
 .112، م 2، زغري أعالّ ايٓبال٤ - 5444

 ، قاٍ اذتافظ ابٔ سذط ٚغٓسٙ قٟٛ َع إضغاي٘.603، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5445

 .3628قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5446

 .3629قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5447

 .3630قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5448
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( ن١ ٣٠ٚ١٥ يَٞ ثَٝػ١َب١ض ) :655زاٜططمت ٚ ٚمت ن١ٝ ١ْ٠ٚ١٥ باغٞ ١٥ٚ ثري٠ش١ْ قٛض٠ِٜؿ١ٝ ز٠ن١ٜت،
 6560بٝػتِ ز٠َٛنا٣ٚ تٛٚض٠ِ ٚ ؾَٝٛاٚ ١ٖيَط١ضِا.

( ظؤض ٠ٚغؿٞ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ناتَٝو ْا٣ٚ خ١زه١ ز٠بطا ٥ٝرت ثَٝػ١َب١ض )
ز ٚ ظؤض ٜاز٣ ز٠نطز٠ٚ٠، َٓٝـ ضؤشَٜو غري٠ّ ١ٖبٛٚ ٚمت ن١ٝ ١ْ٠ٚ١٥ باغٞ ١٥ٚ الداْط غٛٚض٠ ز٠نط

)َا أبسيين اهلل ( ؾ١ض٣َٚٛ; ١٥ن١ٜت خٛا ي١ بطٟ ١٥ٚ نانرتٟ ثَٞ ب١خؿٜٝٛت، ثَٝػ١َب١ضٟ خٛاٜـ )
ا إش سطَين عع ٚدٌ خريا َٓٗا، قس آَٓت بٞ إش نؿط بٞ ايٓاؽ، ٚقسقتين إش نصبين ايٓاؽ، ٚٚاغتين َاهل

)خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ٚ نانرتٟ ثَٞ  6566(،ايٓاؽ، ٚضظقين اهلل عع ٚدٌ ٚيسٖا إش سطَين أ٫ٚز ايٓػا٤
١ْب١خؿّٝٛ، خ١زه١ ناتَٝو با٠ٚضِٟ ثَٞ َٖٝٓاّ ن١ خ١يَهٞ بطِٚاٜإ ثَٞ ١ْز٠َٖٝٓاّ، ب١ضاغت٢ ظاِْٝ ناتَٝو 

ب١ غاَا١ْن٣١ زي١َٓٚاٜٞ ٚ ثايَجؿيت  خ١يَهٞ ب١ زضؤٜإ ز٠خػت٠ٚ١ُ، ناتَٝو خ١يَو بَٝب١ؾٝإ ز٠نطزّ ١٥ٚ
 ز٠نطزّ، خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ٚ َٓسايَٞ ثَٞ ب١خؿِٝ ن١نٞ ي١ ش١ْنا٢ْ تطّ ي١ َٓساٍَ بَٝب١ؾٞ نطزّ(.

 :ۀذٚ ٚجٔپە

ٖاٚغ١ضطريٟ ثطؤغ١ٜ١ن٢ ؾ١ضع١ٝ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ زآٜا٠ٚ ي١َْٝٛإ َْٝط ٚ ََٝسا ضٚٚبسات، ٠ٚ١٥ف 
ا٢ْ خٛاٜٞ ي١غ١ض٠ٚ ١ٖض ن١غٝـ ي١ٚ ١َٜسا١ْزا ن١َت١ضخ٢َ١ ٜٚػتَٝهٞ نات٢ ١ْٝٚ ب١ؽ، ب١يَهٛ ؾ١ضَ

نطزبَٝت ْابَٝت١ بٝاْٛٚ بؤ ض٠ٚا٢ٜ ز٠غتب١ضزاض بٕٛٚ ي١ ٖاٚغ١ضطريٟ، ١٥ط١ض ٖاتٛ د١غت١ ناٌََ بٛٚ ٚ 
( ب١ ع١قٌَ ت١ٚاٚ بٛٚ ٚ ن١غ١ن١ تٛاْا٣ ٖاٚغ١ضطريٟ ١ٖبٛٚ، ٥ٝرت خٛا ٚ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ )

اٚغ١ضطريٟ ثَٞ ْٝؿإ ز٠ز٠ٕ، ١ٖض٠ٖٚا ١َغ١ي١ٜ١ن٢ تطٜـ ن١ ططْط١ ز٠غت١ٚاش٠ٟ ؾطَإ نطزٕ ضَٜٞ ٖ
ي١ ٖاٚغ١ضطريٜسا ثاضاغتين ٥اٜٝٓساضٟ تان١،  ض نٛضِ ن١ ٥اؾط٠تَٝو ١ٖيَس٠بصَٜطَٜت ١ٖيَبصاضز١ْن٣١ ز٠بَٝت بؤ 
٥اؾط٠تَٝهٞ ٥اٜٝٓساض بَٝت ن١ ١ّٖ ثَٝه٠ٚ١ بطٛلَٝٔ ٚ ١ّٖ َٓساي١َنإ ي١غ١ض بريٚبا٠ٚضَِٜهٞ ناى 

(، ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض ٚأ١َ َ٪١َٓ خري َٔ َؿطن١ ٚ يٛ أعذبته٠ِٚضز٠ بهات، بؤ١ٜ خٛا ز٠ؾ١ضَٜٛت; )ث١ض
(( ;ز٠ؾ١ضَٜٛت )ؾاظؿطٙ بصات ايسٜٔ تطبت ٜساى،)ض ٥اؾط٠تٝـ ز٠بَٝت ز٠بَٝت ظؤض ظٜاتط ض٠نا٣ٚ  6563

                                      
 .3633قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5449

 .7118قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 5450

 ( إغٓازٙ ال بأؽ ب٘، قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.128، م 3، قاٍ ايصٖيب يف ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ )ز24309س بٔ سٓبٌ، ايطقِ َػٓس أظي - 5451

، غٓٔ ابٔ 4099، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 1764، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 2739، قشٝح َػًِ، ايطقِ 4802قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5452
 .9317، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 5193، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 2139ِ ، غٓٔ ايساضَٞ، ايطق1854َاد١، ايطقِ 
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اٚغ١ض٠ن٣١، ١٥ٚ خاي١َ بهات، نْٛه١ ٥اؾط٠ت ظؤض ظٚٚتط ناضٜط١ض ز٠بَٝت ب١ برينطز٠ٚ١ْٚ ضاَا٢ْ ٖ
)١٥ط١ض ن١غَٝو ٖات١  6564،إشا أتانِ َٔ تطنٕٛ خًك٘ ٚزٜٓ٘ ؾعٚدٛٙ(( ز٠ؾ١ضَٜٛت; )ثَٝػ١َب١ض )

 زاٚا٣ نه١ن١تإ، ي١ ٥اناض ٚ ٥اٜٝٓساض١ٜن٣١ ضاظ٣ بٕٛٚ ٠ٚ١٥ يَٝٞ َاض٠ به١ٕ(.
١ٖض غ١باض٠ت ب١ ٖاٚغ١ضطريٟ باب١تَٝو ١ٜ١ٖ ن١ ي١ نؤ١َيَط٣١ ١٥َطِؤزا ظ٠م نطا٠ٚت٠ٚ١ٚ ٠ٚى 

١ٜ١ى زاْطا٠ٚ، ١٥ٜٚـ ثَٝؿٓٝاظ٣ ٖاٚغ١ضطري١ٜ ي١ال١ٜٕ ٥اؾط٠ت٠ٚ١، ٥ٝرت ٜإ  ن١غٞ ب١ضاَب١ض ٠ٚ١٥ ب١ تاْ
ن٢َ١ نه١ن١ ز٠ظاَْٝت، ٜإ نؤ١َيَط١ تا٣١ْ يَٝس٠زات، ب١آلّ ي١ ضاغتٝسا ؾ١ضٜع١ت ٚا ْايََٝت، ١ٖض ب١ زٜس٠ 

تا ث١ض٠ٚضز١ٜ٠ن٢ ت١ٚا٣ٚ ٥اٜٝين ع١ق١ًَٝن١ؾٞ ت١َاؾا بهطَٜت، ٥اؾط٠تَٝو ب١ ن١ْس٠ٖا غاٍَ َاْسٚٚبٕٛٚ 
ٚ ض٠ٚؾت٢ ٚ نؤ١َآل١ٜت٢ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١٥ط١ض ب١َٜٝٚت ١ّٖ شٜاَْٝهٞ ب١خت٠ٚ١ضا٣١ْ بَٞ بادسا٢ْ ١ٖبَٝت ٚ 
١ّٖ ١٥ٚ ز٠غته١ٚتا١ْؾٞ بجاضَٜعَٜت، نانرتٜٔ ضَٜهاض٠ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ زيَٞ خؤٟ نٛضَِٜو ١ٖيَبصَٜطَٜت ن١ ١ّٖ 

ات، ١ّٖ ٖؤناض٣ ثاضاغت٢ٓ ١٥ٚ ز٠غته١ٚتا٣١ْ بَٝت، ١َ١٥ ١ْى ب١خت٠ٚ١ض٣ ثَٝه٠ٚ١ شٜا٢ْ يَٞ ب١زٟ به
ن١َٛنٛضت٢ ١ْٝ، ب١يَهٛ ط١ٚض١ٜٝ٠ ن١ ١٥ٚ ٥اؾط٠ت١ ز١ٜ٠َٜٚت ز٠غته١ٚت١نا٢ْ زْٝا ٚ قٝا١َت٢ بجاضَٜعَٜت، 
ب١آلّ باؾرت ٚا١ٜ ي١ ضَٜٞ ن١غَٝهٞ زيَػؤظ٠ٚ٠ ١٥ٚ ثَٝؿٓٝاظ٠ بط١ٜ١َْٝت ب١ نٛض٠ِن١، ١ّٖ بؤ زضٚغت 

ٕ ال٣ ١٥ٚ نٛض٠ِ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ داض ١ٖبَٝت ٠ٚ١٥ ب١ ؾتَٝهٞ تط يَٝهبسات٠ٚ١، ١ّٖ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ْب٢ْٚٛ طَٛا
١٥ط١ض ١ْطٛلا ٥اؾط٠ت١ن١ ثَٝٞ ١ْؾهَٝت٠ٚ١، نْٛه١ ١٥ٚإ زيَٝإ ْاغه١ ٚ ١ٖغتٝاضٕ، ثَٝػ١َب١ضٜـ 

(.)6565( ب١ ؾٛٚؾ١ٜٞ ْا٣ٚ بطزٕٚ )ضٜٚسى بايكٛاضٜط 
ناْس ثؿت ٚ ٖاٚز٢َ٠ ١ٜنس٣ بٔ، ١ْى ي١ ثَٜٝٛػت١ ٖاٚغ١ض٠نإ ي١ خؤؾٞ ٚ ْاخؤؾ١ٝ

خؤؾ١ٝناْسا زؤغت٢ ١ٜى ٚ ي١ ْاخؤؾ١ٝناْس زيَػؤظَٜهٞ ْاناض ب١ ن١ْاضطريٟ بٔ، خ١زه٣١ زاٜهٞ 
( ب١ّ دؤض٠ ثَٝٓاغٞ ز٠نات; )خ١زه١ ناتَٝو با٠ٚضِزاضإ دٛاْرتٜٔ ١ِْٚٛ بٛٚ، ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

١ْز٠َٖٝٓاّ، ب١ضاغت٢ ظاِْٝ ناتَٝو خ١يَهٞ ب١ زضؤٜإ  با٠ٚضِٟ ثَٞ َٖٝٓاّ ن١ خ١يَهٞ بطِٚاٜإ ثَٞ
ز٠خػت٠ٚ١ُ، ناتَٝو خ١يَو بَٝب١ؾٝإ ز٠نطزّ ١٥ٚ ب١ غاَا١ْن٣١ زي١َٓٚاٜٞ ٚ ثايَجؿيت ز٠نطزّ(، تا زٚا 
غات١نا٢ْ شٜاْٝؿٞ ٖاٚز٢َ٠ ْاض٠س١ت١ٝنا٢ْ ٖاٚغ١ض٠ن٣١ بٛٚ، ٥ٝرت ٖٝض نات بريٟ ي٠ٚ١ ١ْز٠نطز٠ٚ٠ 

ا٠ٕٚ ْاٚباْط ي١ثَٝٓاٚ نٝسا ١٥ّ ١َٖٛٚ باد١ بس٠ّ، ب١يَهٛ ٣٠ٚ١٥ ال٣ ططْط بٛٚ ََٓٝهٞ ز٠ٚي١َ١َْس٣ خ
 ٖاٚز٢َ٠ ََٝطز٣ خٛاْاغ٢ بَٝت.

                                      
 .1967، سػٓ٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 1963غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ  - 5453

 .11854، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 5815قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5454
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( بؤ خ١زه١ ١ٜ١ِْٚٛن٢ باآل٣ ٠ٚؾازاضٟ َْٝٛإ شٕ ٚ ََٝطز٠، ٠ٚؾازاض٣ ثَٝػ١َب١ض )
ؽ ب١ بهٛٚنرتٜٔ ٠ٚؾازاض١ٜى ن١ زٚا٣ َطزْٝؿٞ َٖٝؿتا ١َٖإ خؤؾ١ٜٚػيت ١ٜ١ٖ بؤٟ، ١ْ ٥اَاز١ٜ٠ ن١

تا٠ٚ١ْ ْا٣ٚ ببات ٚ باغٞ بهات، ١ْ ٥اَاز١ٜ٠ ٖٝض ٥اؾط٠تَٝهٞ تط ٠ٚى ١٥ٚ ت١َاؾا بهات، ب١ ْاَٖٚٝٓا٢ْ 
خَٝطا نان١نا٢ْ خ١زه٣١ باؽ ز٠نطز، ب١ ٖات٢ٓ ن١ؽ ٚ زؤغتا٢ْ خ١زه١ زيَٞ ز٠ط١ؾا٠ٚ١ٜ، ن١ 

 ١بري ١ْز٠نطز.زٜاضٟ ٚ خَٝط ٚ قٛضبا١ْٝنٝؿٞ ١ٖبٛا١ٜ ثؿهٞ خؤؾ١ٜٚػتا٢ْ خ١زه٣١ ي
( تا زٚا٣ ٠ٚؾات٢ خ١زه١ ٖٝض ٖاٚغ١ضطري١ٜن٢ تطٟ ١ْنطز، دا ١َ١٥ ي١ ثَٝػ١َب١ض )

غ١ضنا٠ٚناْسا ظؤ باغهطا٠ٚٚ ٠ٚى ؾ١ظيََٝو بؤ زاٜهُإ خ١زه١ باؽ نطا٠ٚ، ي١ ضاغتٝسا ١َُٝ٥ ْاظاٌْ ٥اٜا 
( ي١ٚ ثَٝػ١َب١ض ) ( تاٜب١ت ي١ب١ض خ١زه١ ٣٠ٚ١٥ نطز٠ٚٚ ٜإ ْا، ب١آلّ ز٠ظاٌْثَٝػ١َب١ض )

( بٛٚ ي١ٚث١ضِٟ ْاض٠س١تٝسا بٛٚ، ي١ ١َنه١ بٛٚ ن١ َا٣٠ٚ خ١زه٣١ ١ٖبٛٚ ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاف )
( زٚا٣ خ١زه١ عا٥ٝؿ١ٟ ب١ٖاٚغ١ضططت ن١ قؤْاغ٢ ٥اظاض ٚ غعازا١ْنإ بٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض )

١آلّ ٠ٚ١٥ ١ْب١ٜٚٛ ضَٜطط ظؤض ظؤض ال٣ خؤؾ١ٜٚػت بٛٚ ٚ نهٞ ٖا٠ٚيَٞ ١ٖض٠ خؤؾ١ٜٚػتٝؿٞ بٛٚ، ب
ي٣٠ٚ١ ٖاٚغ١ضطريٟ تط بهات ٚ ٥اؾط٠تا٢ْ تطٜؿٞ ب١ٖاٚغ١ض ططت، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ي١ ز٠ق١ناْسا 

( خ١زه٣١ ي١ ١ٖض ١َٖٛٚ شْها٢ْ تطٟ خؤؾرت ٜٚػت٠ٚٛٚ ٠ٚ١٥ؾٞ ب١زٜس٠ن١ٜٔ ثَٝػ١َب١ض )
 ١ْؾاضز٠ٚت٠ٚ١.
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 (ش )سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەکذٛٚذەت کچی ەیؾیػحت

ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ْا٣ٚ عا٥ٝؿ١ٟ نهٞ ١٥بٛٚب١نطٟ قسٜك١، باٚن٢ ١ٜنَٝه١ ي١ ْعٜهرتٜٔ ٖا٠ٚي١َنا٢ْ 
(.َٕٛشز٠ثَٝسضا٣ٚ ب١ٖ١ؾت ٚ ١ٜن١ّ خ١يٝؿ٣١ َٛغًَُاْا ٚ ) 

 زاٜهٞ ْا٣ٚ ٥ٖٛٛضَٚا٢ْ نهٞ عاَري٠.
 9636عا٥ٝؿ١ ظاْاتطٜين َْٝٛ ٥اؾط٠تا٢ْ ١ٖٛ٥ت٢ ٥ٝػال١َ.

 حٔٝکٚ ذشج کخٛؽ

( ٚ ١٥بٛٚب١نط نؤنٝإ نطز ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ، بطا١ٜنٞ ْا٣ٚ ع١بسٚآل بٛٚ، ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
بسٚآل ز٠نٛٚ ١ٖٚايَٞ قٛض٠ِٜؿ١ٝنا٢ْ ز٠بطز بؤٜإ، ١٥ٚنات ط١لَٝو بٛٚ، زٚاتط ع١بسٚآل ي١ غ١ظاناْسا ع١

٥ٝؿسا ب١ؾساض٣ نطز ٚ بطٜٓساضٜـ طاب١ؾساض٣ نطز ٚ ي١ ١ٖض١ٜى ي١ غ١ظانا٢ْ ؾ١ؼ٢ ١َنه١ٚ س١ْٜٛٔ ٚ 
ايَٞ ٜاْع٣٠ نؤنٝسا بٛٚ، ١٥ٚ بط٣١ٜٓ َا٠ٚ١ٜ تا ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ باٚنٝسا ي١ َاْط٢ ؾ١ٚٚاٍ غ

 ٠ٚ9637ؾات٢ نطز.
( بٛٚ ٚ َٛس١ٖ١ز٣ بطا١ٜن٢ تطٟ ْا٣ٚ ع١بسٚض٠ِٓإ بٛٚ، ١٥َٝـ ٖا٠ٚيَٞ ثَٝػ١َب١ض )

نٛضِٜؿٞ ٖا٠ٍَٚ بٛٚ، ع١بسٚض٠ِٓإ ب١ؾساض٣ ب١زضٚ ٥ٛسٛز٣ نطز ب١ بَٝبا٠ٚضِٟ، زٚاتط ي١ سٛز٠ٜب١ٝزا 
ْط٢ ١َٜا٣١َ نطز ٚ س١ٚت ط١ٚض٠ َٛغًَُإ بٛٚ، ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ باٚنٝسا ب١ؾساض٣ د١

غ١ضنطز٣٠ بَٝبا٠ٚضِا٢ْ نٛؾت، ثاؾإ ب١ؾساض٣ ؾتٛٚسات بٛٚ، ي١ د١ْط٢ د١َ١يسا ٖاٚؾا٢ْ عا٥ٝؿ١ٟ 
 9638خٛؾهٞ ب١ؾساض بٛٚ، زٚاداض ي١ غايَٞ ث١لاٚ غَٞ زا نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.

ٚ، زٚاتط بطا١ٜن٢ تطٟ ْا٣ٚ َٛس١ٖ١ز بٛٚ، ١٥ّ َٓساي٣١َ ي١ س١د٢ َاي٦َاٚاٜٝسا ي١زاٜو بٛ
نٛضِٟ ع١ؾؿإ، زٚاتطٜـ ن١ َٝكطٟ ططت١ عٛمثا٢ْ َٛس١ٖ١ز ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ َٖٝطؾب١ضا٢ْ غ١ض خ١يٝؿ١ 

 9639ز٠غت ي١ط١ٍَ ع١َط٣ نٛضِٟ عام د١ْطا ٚ غٛثان٣١ َٛس١ٖ١ز ؾها ٚ زٚاتط نٛشضا ٚ غٛٚتَٝٓطا.

                                      
 .135، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 8125

 .28-27، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 8126

 .483-481، م 3أغس ايػاب١، ز - 8127

 .106، م 5أغس ايػاب١، ز - 8128
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ْ  بٛٚ، ١ٖض ظؤض ظٚٚ ي١ ١َنه١ َٛغًَُإ بٛٚ ٚ ٖاٚغ١ضٟ ظ ٚب١ٜطٟ نٛضِٟ خٛؾهَٝهٞ ْا٣ٚ ١٥مسا
ع١ٚٚاّ بٛٚ، نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓٚ غهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط٠ٚ٠، ب١ خا٠ٕٚ زٚٚ 
ثؿت١َٓٝن١ ْاغطا٠ٚ، ت١َ١َْٝهٞ ظؤضٟ نطز تا ي١ غ١ضز٢َ٠ ١َٛ٥ٜٚسا ز٠غ١آلت٢ ع١بسٚآل٣ ي١ سٝذاظ بٝين 

ي١ ثٝيت )أ( زا  :963ات٢ نطز،ٚ ١َضط٢ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ بٝين ٚ ثاف َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض ن١ّ ي١ٚ ضٚٚزا٠ٚ ٠ٚؾ
 باغٞ شٜا١ْن١ّإ نطز٠ٚٚ.

ّ بٛٚ، ١٥بٛٚب١نط٣ باٚن٢ ي١ غ١ض١َ٠ضطسا بٛٚ ن١ س١بٝب٣١ نهٞ نًجٛخٛؾهَٝهٞ تطٟ ْا٣ٚ ٥ٖٛٛ
 9640خاضه١ غهٞ ١ٖبٛٚ ب١ٚ نه٠ٚ١ٜ١.

 :رٛٚٔٝیکدجەٌ

ي١زاٜهب٢ْٚٛ عا٥ٝؿ١ ضادٝاٜٞ ي١غ١ض٠، نْٛه١ ١َ١٥ف ب١غرتا٠ٚت٠ٚ١ ب١ ١َغ١ي٣١ ت٢ْ١َ١ 
 (.ي١نات٢ ٖاٚغ١ضطريٟ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت َٖٝؿتا ٖؤؾِ ١ْنطزب٠ٚ١ٜٚٛ ن١ باٚى ٚ زاٜهِ با٠ٚضِزاض بٕٛٚ، نٞ ضؤشَٜهٝـ ز٠ٖات 
 9646( ب١ٜا٢ْ ٚ ٥َٝٛاض٠ ز٠ٖات بؤ الَإ.ثَٝػ١َب١ض )

بهٛٚنرت بٛٚ ي١ ١ٖ٠بٞ ز٠يََٝت عا٥ٝؿ١ ي١ زٚا٣ ٖات٢ٓ ٥ٝػالّ ي١زاٜو بٛٚ ٚ ت٢ْ١َ١ ١ٖؾت غاٍَ ش
 9643.طُٝ٘ؾا

 () سەِرەغپێ ەگەڵٌ یشگیسە٘حٚع

( غ١ٚز٣٠ ب١ ٖاٚغ١ض ططت ٚ َا١ٜ٠ٚى ت١ْٗا غ١ٚز٠ خَٝعا٢ْ زٚا٣ ٠ٚؾات٢ خ١زه١ ثَٝػ١َب١ض )
بٛٚ، ١ْٖسَٟ ز٠م ٖات٠ٚٛ ن١ ْعٜه١ٟ غَٞ غاٍَ ت١ْٗا غ١ٚز٠ ٖاٚغ١ضٟ بٛٚ، ٥ٝٓذا عا٥ٝؿ١ٟ 

 9644ب١ٖاٚغ١ضططت.

                                      
 .487، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 8129
 .105، م 2أغس ايػاب١، ز - 8130

 .466قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8131
 .139، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 8132

 .265، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8133
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( زاٚا٣ نطز ي١ ثَٝػ١َب١ض ) 9645( ت١آلقٞ بسات،٠تطغا ثَٝػ١َب١ض )غ١ٚز٠ ت٢ْ١َ١ ظؤض بٛٚ، ز
( بهَٝت٠ٚ١ بؤ ال٣، ب١خؿٞ ب١ ت١آلقٞ ١ْزات، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ ضؤش٠ٟ خؤٟ ن١ َاٗ بٛٚ ثَٝػ١َب١ض )

 9646عا٥ٝؿ١.
( بٛٚ بؤ ١َز١ٜٓ، ( ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١ ثَٝـ نؤنٞ ثَٝػ١َب١ض )ٖاٚغ١ضطريٟ ثَٝػ١َب١ض )

ٜإ زٚٚ غاٍَ ثَٝـ ٖٝذط٠ت بٛٚ ن١ عا٥ٝؿ١ٟ َاض٠ نطز، زٚاتط ي١ َاْط٢ ؾ١ٚٚاٍ  ْعٜه١ٟ غاٍَ ٚ َْٜٝٛو
 9647غايَٞ ز٢َ٠ٚٚ نؤنٞ ٚ ثاف ط١ضِا٣٠ٚ١ْ ي١ غ١ظا٣ ب١زض ٥ٝٓذا طٛاغت٠ٚ١ٝ.

( ٖاٚغ١ضطريٟ ناتَٝو خ١زه١ ٠ٚؾات٢ نطز، خ١ٚي٣١ نهٞ س١نِٝ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ض بططّ؟ خ١ٚي١ ٚت٢ نهت ١٥َٜٚت ٜإ ب٠َٛٝشٕ؟ ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ط١ض ْان١ٜت؟ ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ نَٞ ب١ ٖاٚغ١

نض بَٞ نَٞ؟ خ١ٚي١ ٚت٢ نهٞ خؤؾ١ٜٚػترتٜٔ زضٚغتهطا٣ٚ خٛا ي١الت، عا٥ٝؿ١ٟ نهٞ ١٥بٛٚب١نط؟ 
ؾ١ض٣َٚٛ ٣١٥ ١٥ط١ض ب٠َٛٝشٕ بَٞ نَٞ؟ ٚت٢ غ١ٚز٣٠ نهٞ ظ٠َع١، بطِٚا٣ ثَٞ َٖٝٓاٜٚت ٚ ؾَٜٛٔ 

( ؾ١ض٣َٚٛ ز٠ٟ بطِؤ ٚ زاٚاٜإ به١ بؤّ، خ١ٚي١ نٛٚ بؤ َايَٞ ؾ١ضَاٜؿتت ن١ٚت٠ٚٛ، ثَٝػ١َب١ض )
١٥بٛٚب١نط ٚ ٚت٢ ١٥ٟ ٥ٖٛٛضَٚإ خٛا٣ ط١ٚض٠ ض خَٝط ٚ ب١ض٠ن١تَٝهٞ بؤ زاباضاْسٕٚ؟ ١٥ٜٚـ ٚتٞ 

( ٢َٓ ْاضز٠ٚٚ بؤ زاٚا٣ عا٥ٝؿ١، ١٥ٜٚـ ٚت٢ نا٠ٚضَِٟ به١ تا ن١ٝ؟ خ١ٚي١ ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ٛٚب١نط ٖات٠ٚ١ٚ خ١ٚي١ ثَٝٞ ٚت ن١ بؤنٞ ٖات٠ٚٛ؟ ١٥بٛٚب١نط ٚت٢ دا بؤٟ ١٥بٛٚب١نط زَٜت٠ٚ١، ١٥ب

( ٚ ؟! خ١ٚي١ ن٠ٚ١ٜٚٛ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )-بطا٣ ٥اٜٝين-طٛلا٠ٚ ي١ناتَٝسا عا٥ٝؿ١ بطاظا١ٜتٞ
١َغ١ي١ن٣١ بؤ باغهطز، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ )بط١ضَِٜط٠ٚ٠ بؤ ال٣ ٚ ١٥ّ قػ١ٟ َين ثَٞ بًََٞ، َٔ بطا٣ تؤ ّ 

٣ َٓٝت ي١ ٥ٝػالَسا، نه١ن١ؾت طٛلا٠ٚ بؤ َٔ(، خ١ٚي١ف ط١ضِا٠ٚ١ٜٚ ث١ٜا٢َ ثَٝػ١َب١ض٣ ٚتؤٜـ بطا
نٛضِٟ ع١زز٣ زاٚا٣ عا٥ٝؿ١ٟ  طعُٝٞ( ثَٝط١ٜاْس، ١٥بٛٚب١نط ٚت٢ نا٠ٚضَِٟ به١، نْٛه١ َٛخٛا٣)

 ، ن١نٞ خؤٜؿٞ ٚ ش١ْن١ؾٞ تا١ْٜإ يَٝسا ي١غ١ضَٛطعِٝنطزبٛٚ بؤ نٛض٠ِن٣١، ١٥بٛٚب١نط نٛٚ بؤ الٟ 
( بؤ َٛغًَُاْب٢ْٚٛ، ب٠ٚ١ ١٥بٛٚب١نط ١ٜنال ب٠ٚ١ٜٚٛ، ١٥بٛٚب١نط ب١ خ١ٚي٣١ ٚت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاّ )

                                      
 .53، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 8134

 .173، م 7أغس ايػاب١، ز - 8135
 .135، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 8136
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( ( باْط نطز ٚ ١٥بٛٚب١نط عا٥ٝؿ١ٟ ي١ ثَٝػ١َب١ض )باْط به١، ١٥ٜٚـ نٛٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)
 9648َاض٠ نطز، ١٥ٚناتٝـ ت٢ْ١َ١ ؾ١ف غاآلٕ بٛٚ.

نطزٕ ٚ طٛاغت٠ٚ١ٜٓسا قػ١ٚ باغَٝهٞ ظؤض ١ٜ١ٖٚ غ١باض٠ت ب١ ت٢ْ١َ١ عا٥ٝؿ١ ي١ نات٢ َاض٠
( نطاٜٚؿ١ ب١ طَٛاَْٝو ب١ضاَب١ض ب١ ٥ٝػالّ، نْٛه١ ضا١ٜى ز٠يََٝت ت٢ْ١َ١ ْؤ غاٍَ ب٠ٚٛ ثَٝػ١َب١ض )

 9649طٛاغت١ٜٚٛت٠ٚ١ٝ.
( ن١ ٢َٓ ب١ ٖاٚغ١ض ططت ت١َ١من ؾ١ف غاآلٕ بٛٚ،... ناتَٝهٝـ عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )

( ٢َٓ طٛاغت٠ٚ١ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض ) :964طٛاغت٠ٚ١ ت١َ١من ْؤ غاآلٕ بٛٚ،( ٢َٓ ثَٝػ١َب١ض )
( ٠ٚؾات٢ نطز ت١َ١من ١ٖشز٠ غاآلٕ ن١يٛث١يٞ ٜاض١ٜناْٝؿِ ي١ط١ٍَ خؤّ بطز، ناتَٝهٝـ ثَٝػ١َب١ض )

 9650بٛٚ.
 ١ٖ9656ض ي١ طَٝطِا٣٠ٚ١ْ تطزا ٖات٠ٚٛ ن١ عا٥ٝؿ١ ي١ س١ٚت غايَٝسا َاض٠ نطا٠ٚ.

ُإ نطز بؤ ١َز١ٜٓٚ ي١ ت٢ْ١َ١ ْؤ غايَٝسا بّٛٚ، ي١ْاٚ ٖاٚضَِٜهاِسا عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ناتَٝو نؤن
بّٛٚ، زاٜهِ ٖاٚاض٣ يَٝهطزّ ٚ َٓٝـ نّٛٚ ٚ ١َْعا٢ْ بؤنٞ باْطِ ز٠نات، ز٠غيت ططمت ٚ ٢َٓ بطز٠ 
ب١ضز٠ضطا ٚ ي١َٟٚ بطز١َٝ َاي٠ٚ١َ، بطَِٜو ٥اؾط٠ت٢ ثؿتٝٛاْإ زاْٝؿتبٕٛٚ، ٚتٝإ ي١غ١ض خَٝط ٚ ب١ض٠ن١ت 

خت٢ باف بَٝت، زاٜهِ ٢َٓ زا١ٜ ز٠غت ١٥ٚإ، ١٥ٚاْٝـ غ١ضٜإ ؾؤضزّ ٚ َٓٝإ ضاظاْس٠ٚ٠ٚ ٚ ب١
 9653( نطزّ.ت١غًُٝٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜإ )

( ثطغٝاض٣ نطز ي١ ي١ ضٚٚزا٣ٚ ٥ٝؿهسا ن١ ي١ غايَٞ ثَٝٓذ٢َ١ نؤنٝسا ضٜٚٚسا، ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
تَٝه١ ت٢ْ١َ١ ن١َ١، ن١ ي١ ال٣ ١ٖٜٚط ز٠ؾًَِٝ ب١ ب١ضٜط٠ بعاَْٝت ضا٣ ن١ٝ، ب١ضٜط٠ ٚت٢; عا٥ٝؿ١ ٥اؾط٠

 9654زٜاض٠ٚ١ٜ خ٣ٚ١ يَٝس٠ن١َٜٚت ٚ بايَٓس٠ٚ ث١ي٠ٚ١ض زَٜٔ ١ٖٜٚط٠ن١ ز٠خؤٕ.

                                      
 ، غٓ٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.25198َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 8137
 .135، م 2ّ ايٓبال٤ يًصٖيب، زغري أعال  - 8138
 .2625، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3703قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8139
 .2627قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8140
 .2627قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8141
 .4770، َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 4307، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 7206، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 2625قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8142
 .2515قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8143
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( بّٛٚ بطَِٟ نهٞ ٖاٚضَِِٜ ١ٖبٕٛٚ ز٠ٖاتٔ بؤ الّ ٜاضٜٝإ عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت َٔ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
سا خؤٜإ ز٠ؾاضز٠ٚ٠، ثَٝػ١َب١ضٜـ ( ز٠ٖات٠ٚ١ ١٥ٚإ ي١ ؾ١ضَز٠نطز ي١ط١يَِ، ن١ ثَٝػ١َب١ض )

(.ٕ١ٜى ١ٜى ١٥ٚا٢ْ ز٠ْاضز٠ٚ٠ بؤ الّ تا ٜاضِٜ ي١ط١ٍَ به١ )9655 
( ١٥ٟٚ ب١ٖاٚغ١ض ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ طَٝطِا١ْٚا٣١ْ ثَٝؿ٠ٚ٠ٚٛ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ناتَٞ ثَٝػ١َب١ض )

 ططت٠ٚٛ ت٢ْ١َ١ عا٥ٝؿ١ ن١ّ ب٠ٚٛ، نْٛه١ ١َٖٛٚ ؾ١ضَٛٚز٠نإ ق١سٝشٔ ٚ ي١ ق١سٝشٞ بٛخاضٟ ٚ
 َٛغًُٝسا ٖاتٕٛ.

 ەٕیدەِ ۆذ ەؾیػحت کۆچی

( نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ، ( ي١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض )عا٥ٝؿ١ٚ نه١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ضٜـ )
٣ ْاضز بؤ ث٘( نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ، ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ ساضعا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )

ثَٝٓر غ١ز زض٢َ١ٖ ثَٝسإ تا بؤ نؤن١ن١ نٞ الَإ ٚ ١٥بٛٚضاؾٝعٞ ١َٚالؾٞ ي١ط١يَسا ْاضز، زٚٚ ٚؾرت ٚ 
ب١ زٚٚ ٜإ غَٞ ٚؾرت٠ٚ٠ ْاضز ٚ  ٜكٝط٢ٚؾرتٜإ ثَٜٝٛػت١ بٝهطِٕ، ١٥بٛٚب١نطٜـ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٥ٛض٠

ْا١ٜ١َن٢ ْٛٚغٞ بؤ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝس٠نطز زاٜهٞ ٚ َٔ ٚ ١٥مسا٥ٞ خٛؾهِ 
١ٚت١ٓضَِٟ، ي٠ْٛٝ١ٟ ضَٜسا ظ٠ٜس ب١ ثاض٠ن١ غَٞ ٚؾرت٣ نطِٟ، زٚاتط ب١ٚزا بَٓٝطَٜت بؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥بٛٚ ن

ؿ٣١ نٛضِٟ عٛب١ٜسٚآل ن١ ز٠ٜٜٛػت خَٝعا٢ْ ١٥بٛٚب١نط ببات ط١َٖٜ٘ٛٚإ ٖات١ٓ ١َنه١ٚ ضَٜٝإ ن١ٚت١ 
ّ ٚ غ١ٚز٣٠ نهٞ نًجٛٚ ٥ٖٛٛ طُٝ٘بؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥بٛٚ ١ََٖٛٚإ ن١ٚت١ٓٝضَِٟ، ظ٠ٜس ٚ ١٥بٛٚضاؾٝع ؾا

َٝٓإ، ١ٖض٠ٖٚا ظ٠ٜس ١ّ١٥ٖٛٛ٥ٕ ٚ ٥ٛغا٣١َ نٛضِٟ ظ٠ٜسٟ َٖٝٓا، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظ٠َع١ٜإ ٖ
ؿ١ف ٖاٚز٠ّ ب١ ١َُٝ٥ ٖات ٚ ١َٖٛٚ ثَٝه٠ٚ١ ن١ٚت١ٓٝضَِٟ ط١٥٘بٛٚب١نطٜـ زاٜهِ ٚ َٔ ٚ ١٥مسا٥ٞ َٖٝٓا، 

 9656تا ط١ٜؿت١ٓٝ ١َز١ٜٓ، ١٥ٚ نات َٛغًَُاْإ خ١ضٜهٞ زضٚغتهطز٢ْ َعط١ٚت٢ ١َز١ٜٓ بٕٛٚ.
 9657ز٠يََٝت ن١ ٖات١ٓٝ ١َز١ٜٓ َا٣٠ٚ َاْطَٝو تٛٚؾٞ ١ْخؤؾٞ ٚ ٥اظاضَٜهٞ ظؤض بّٛٚ. عا٥ٝؿ١

                                      
 .8671، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 5944، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4574، قشٝح َػًِ، ايطقِ 5784قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8144
 .6755املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 8145
 .2625قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8146
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 کفیسٚٚدجٜٚ ت

ضٚٚزا٣ٚ ٥ٝؿو ي١ غ١ظا٣ َٛض٠ٜػٝعسا ي١ غايَٞ ثَٝٓذ٢َ١ نؤنٝسا ضٜٚٚسا، ١٥ٚنات عا٥ٝؿ١ ت٢ْ١َ١ 
 9658زٚاْع٠ غاآلٕ بٛٚ.
نطز بؤ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ٚ ( ١ٖضنات بٜٝٛػتا١ٜ ي١ ١َز١ٜٓ ز٠ضبهَٝت تريٚثؿهٞ ز٠ثَٝػ١َب١ض )

 ١ٜ9659نَٝو ي١ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ي١ط١ٍَ خؤٟ ز٠بطز، ي١ غ١ظا٣ َٛض٠ٜػٝعسا عا٥ٝؿ١ ْا٣ٚ ز٠ضنٛٚ.
( ١ٖضنات ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )عا٥ٝؿ١ خؤٟ ٚضز٠ناض٣ ضٚٚزا٠ٚن١ باؽ ز٠نات ٚ ز٠يََٝت; 

ٍَ خؤٟ ز٠بطز، بٜٝٛػتا١ٜ ز٠ضبهَٝت تريٚثؿهٞ ز٠نطز بؤ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ٚ ١ٜنَٝو ي١ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ي١ط١
١ٜنسا ْا٣ٚ َٔ ز٠ضنٛٚ، ١َ١٥ف زٚا٣ زاب١ظٜين ٥ا١ٜت٢ سٝذاب بٛٚ، َٓٝـ ي١ْاٚ ٠ٚ١٥بٛٚ ي١ غ١ظا

( ي١ غ١ظان١ ب٠ٚ١ٜٚٛٚ ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ ن١ٚت٠ٚ١ضَِٟ، ن١ ي١ ١َز١ٜٓ ن١شا١ٜ٠ٚنسا بّٛٚ، ن١ ثَٝػ١َب١ض )
طز، َٓٝـ ب١ ثٝاز٠ ن١ََٝو ( ؾ١ضَا٢ْ ز٠ضن٢ْٚٛ ز٠ضنْعٜو ب٠ٚ١ٜٓٚٛ، ثاف س١ٚا٠ٚ١ْ ثَٝػ١َب١ض )

ي١ غٛثان١ زٚٚضن١ٚتب٠ٚ١َٚٛ بؤ ثَٜٝٛػت١ٝنِ، ن١ ت١ٚاٚ بّٛٚ ٖا٠ٚ١ُ ب١ض٠ٚ ال٣ ناضٚا١ْن١، ز٠غتِ زا 
ي١ غٓطِ ز٠بِٝٓ ط١ضز٠ْب١ْس٠ن١ّ ثهطِا٠ٚ، بؤ١ٜ ط١ضِا٠ٚ١َ بؤ٣، ٠ٚ١٥ زٚا٣ خػتِ، تا ٖا٠ٚ١ُ ١٥ٚا٣١ْ 

١ٜٚٛ غ١ض ٚؾرت٠ن١ٚ ٚاٜاْعاْٝبٛٚ َٔ تٝاٜساّ، ١٥ٚنات ن١شا٠ٚن١ٟ َٓٝإ ١ٖيَططتبٛٚ ن١شا٠ٚن١ٜإ خػتب
٥اؾط٠تإ نَٝؿٝإ ن١ّ بٛٚ ٚ ق١ي١َٚ ٚ قٛضؽ ١ْبٕٛٚ، نْٛه١ ت١ْٗا ب١ؾٞ ١َْا٢ْ بطغَٝيت ْاْٝإ 
ز٠خٛاضز، بؤ١ٜ غٛٚن٢ ن١شا٠ٚن١ٜإ ال ْاَؤ ١ْبٛٚبٛٚ، ن١ٚتب١ْٚٛضَِٟ، ن١ ط١ضزْب١ْس٠ن١ّ زؤظ٠ٚ١ٜ 

١ْٝ، ن٠ٚ١َٚٛ ١َٖإ ؾَٜٛٔ ن١ تٝاٜسا بّٛٚ ٚ ٚمت ز٠ط١ضَِٜٔ ب١ زٚاَسا ٚ ط١ضِا٠ٚ١َ، ز٠بِٝٓ ن١ؽ ي١َٟٚ 
ز٠ٚ١َٜٓ ب١ ؾَُٜٛٓسا، زاْٝؿتِ تا ٣٠ٚ١٥ خ١ٚ ظؤضٟ َٖٝٓا بؤ نا٠ٚنامن ٚ خ١ّٚ يَٝه١ٚت، ق١ؾٛا٢ْ نٛضِٟ 

ٍ غٛي٢َ١  ي١ زٚا٣ غٛثان٠ٚ١ بٛٚ، ن١ ط١ٜؿت١ ال٣ َٔ، تاضَاٜٞ ن١غَٝهٞ خ١ٚت٣ٚٛ بٝين، ططَ٘ٛع١
ؤ الّ، ١٥ٚ ثَٝـ زاب١ظٜين ٥ا١ٜت٢ سٝذاب َين زٜبٛٚ، ن١ ٚؾرت٠ن٣١ َؤٍَ زا بَٝساض ب٠ٚ١َٚٛ، ٖات ب

ق١ؾٛإ ز٠غيت زاْا تا قاض غ١َ١ غ١ضٟ ٚ غ١ض ٚؾرت٠ن١ ن١ٚمت، ٥ٝرت َين بطز٠ٚ٠ تا ط١ٜؿت٠ٚ١ٓٝ ال٣ 
ؽ ب١ظ٢َ ناضٚا١ْن١، ١٥ٚإ ي١ قطن١ٟ ٠ْٛٝضِؤزا الٜاْسابٛٚ ن١ ١َُٝ٥ ط١ٜؿت١ٓٝ الٜإ، ١ٜن١ّ ن١

بٖٛتا١ْن٣١ ْا٠ٚ١ٜ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٥ٛب١ٟ نٛضِٟ غ١يٍٛٚ بٛٚ، ن١ ن٠ٚ١ٜٓٚٛ ١َز١ٜٓ َا٣٠ٚ ١ٜى َاْط 
َا٠ٚ١َٚ باغٞ ١٥ٚ ضٚٚزا٠ٚ بَٓٝؿت١ خؤؾ١ٟ ز٢َ٠ ١٥ٚا١ْ بٛٚ ن١  -بٖٛتإ بؤ نطزٕ–َٔ ب١ٚ ز٠ضز٠ٚ٠ 

                                      
 .153، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8147
 .7208، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 2539، ايطقِ قشٝح ايبداضٟ - 8148
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١ٚ ١ْضَْٛٝا٣١ْ ثَٝؿرت ي١ بطِٚاٜإ ٚابٛٚ تٛٚؾٞ تاٚإ بّٛ، ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط َين ز٠تطغاْس، ٠ٚ١٥بٛٚ ٥
( ز٠َس٣ ي١ٚ َا٠ٚزا يَِٝ ١ْز٠بٝين، ز٠ٖات٠ٚ١ َاي٠ٚ١َٚ غ١ال٢َ ز٠نطز ٚ زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )

ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )٥اؾط٠ت١ن١ نؤ١ْ؟( َٓٝـ ٖٝهِ ١ْز٠ظا٢ْ تا ي١ٚ ١ْخؤؾ١ٟٝ تٛٚؾِ بٛٚبٛٚ ناى ب٠ٚ١َٚٛ، 
ن١ ت١ْٗا ب١ ؾ١ٜٚـ ز٠ضز٠نٜٛٚٔ، ح ز٠ضنٜٛٚٔ بؤ ز٠غت ب٥١اٚ ط١ٜاْسٕ َٝػط١٥٘ٚنات ي١ط١ٍَ ٥ٖٛٛ

١٥ٚنات َٖٝؿتا ي١ثاٍَ َايَسا غ١ض٥اٚ ١ْبٛٚ، ز٠نٜٛٚٔ ب١ ضَٜسا ن١ ثَٝٞ طري بٛٚ ي١ د١ًن٣١، ٚت٢ ي١ْاٚنَٝت 
ح، ٚمت خطاثت ٚت قػ١ ب١ ب١ؾساضب١ٜٚٛن٢ ب١زض ز٠يََٝٝت؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ٖؤٚ خاتٕٛٚ ١َط١ض طَٜٛت َٝػط٘

ٚ باغ١ن٣١ بؤ طَٝطِا٠ٚ١َ، ٥ٝرت َٖٝٓس٣٠ تط ١ْخؤف ن١ٚمت، ن١ ي١ قػ١ٟ ١٥ٚ خ١يَه١ ١ْب٠ٚٛ؟ ٥ٝٓذا قػ١
( ٖات٠ٚ١ َاي٠ٚ١َٚ غ١ال٢َ نطز ٚ ؾ١ض٣َٚٛ )٥اؾط٠ت١ن١ نؤ١ْ؟(، ٚمت ط١ضِا٠ٚ١َ َاي٠ٚ١َ، ثَٝػ١َب١ض )

َؤي١َمت بس٠ به٠ٚ١ُ بؤ ال٣ زاٜو ٚ باٚنِ، نْٛه١ ز٠َٜٛػت به٠ٚ١ُ بؤ الٜإ ٚ زيَٓٝا مب ي٣٠ٚ١ 
( َؤي١َت٢ زاّ ٚ َٓٝـ ن٠ٚ١َٚٛ َاي٠ٚ١َٚ ب١ زاٜهِ ٚت ١٥ٚ خ١يَه١ نٞ ض )بٝػت١َٚٛ، ثَٝػ١َب١

ز٠يََٝت؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ نه١ ؾري١ٜٓن١ّ باض٣ خؤت قٛضؽ ١َن١، ب١خٛا ١ٖض ٥اؾط٠تَٝهٞ دٛإ ال٣ ثٝاَٟٚ 
بَٝت ن١ خؤؾٞ بَٜٛت ٚ ٥اؾط٠ت١ن١ ١َٖٜٚٞ ظؤضٟ ١ٖبَٝت، ١ٖض َٖٝطؾٞ ز٠ن١ْ١ غ١ض،  َٓٝـ ٚمت 

هٞ ٚا ز٠يََٝٔ؟! ٥ٝرت ١٥ٚ ؾ٠ٚ١ تا ب١ٜا٢ْ ؾطََٝػو ي١ ناٚامن ٠ٚ١ْغتا ٚ خ١ٚ ١ْن٠ٚٛ غٛعا١ْآل، خ١يَ
يٝب ٚ ٥ٛغا٣١َ نٛضِٟ ظ٠ٜسٟ باْط نطز ٚ ضا٣ طا( ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٚٛناّٚ، بؤ ب١ٜا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

١٥ٚا٢ْ ٠ٚضططت، نْٛه١ َٖٝؿتا غطٚف ي١ٚ باض٠ٚ٠ زا١ْب١ظٜبٛٚ، ضا٣ ١٥ٚا٢ْ ٠ٚضططت ٥اٜا ي١ َٔ 
( ٠ٚ١٥ خَٝعاْت١ ٚ ب١خٛا ت١ْٗا خَٝط ٚ نان٣١ ٝابَٝت٠ٚ١ ٜإ ْا؟ ٥ٛغا١َ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )د

( خٛا باضت ت١ْط ٚ غ١خت ْانات ٚ ي١ باض٠ٚ٠ ز٠ظاٌْ، ع١يٝـ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 ٥اؾط٠تٞ تطٜـ دط١ ي١ٚ ظؤضٕ، ثطغٝاضٜـ به١ ي١ خع١َتهاض٠ن١ ١٥ٚ ٠ٚآل٢َ ضاغتت ثَٞ ز٠زات،

( ب١ضٜط٠ٟ باْط نطز، ؾ١ض٣َٚٛ )١٥ٟ ب١ضٜط٠ ٥اٜا ٖٝهت ي١ عا٥ٝؿ١ ز٠ٜٛ ن١ دَٝٞ ثَٝػ١َب١ض )
طَٛاْت بَٝت؟( ب١ٜط٠ ٚت٢ غَٜٛٓس ب٣٠ٚ١ تؤٟ ب١ س١م ْاضز٠ٚٚ تان١ ؾتَٝو ي١ّ ٥اؾط٠ت١ ز١َٜٛ ١ٜ٠ٚ١٥ 

ي٠ٚ١ض زَٜت ٚ ن١ ت٢ْ١َ١ ظؤض ن١َ١ٚ ن١ ١ٖٜٚط ز٠ؾًَٝطَٜت ب١ ز٠ّ ١ٖٜٚط٠ن٠ٚ١ خ٣ٚ١ يَٝس٠ن١َٜٚت، ث١
 َٔ ٜعصضْٞ َٔ( ١ٖض ١٥ٚ ضؤش٠ ١ٖغتا ٚ ي١َْٝٛ ٖا٠ٚآلْٝسا ؾ١ض٣َٚٛ)١ٖٜٚط٠ن١ ز٠خٛات، ثَٝػ١َب١ض )

 َٚا خريا، إ٫ عًٝ٘ عًُت َا ضد٬ شنطٚا ٚقس خريا، إ٫ أًٖٞ ع٢ً عًُت َا ؾٛاهلل أًٖٞ، ٗ أشاٙ بًػين ضدٌ
ي١ ن١غَٞ ن١ ثَِٝ ط١ٜؿت٠ٚٛ ب١ خطاث١ باغٞ ، )ن٢َ ثؤظؾِ بؤ ٠ٚضز٠ططَٟ َعٞ( إ٫ أًٖٞ ع٢ً ٜسخٌ نإ

 -ٚات١ نان١ّ يَٞ ز٠ٜٛ-خَٝعا١ْن٢َ١ نطز٠ٚٚ، ز٣٠ غَٜٛٓس ب١خٛا َٔ ١ٖض نان٣١ خَٝعا١ْن١ّ ز٠ظامن
١٥ٚا١ْ باغٞ ثٝاَٜٚهٝإ نطز٠ٚٚ ن١ ب١ؽ خَٝطٚ نان٣١ ي١ باض٠ٚ٠ ز٠ظامن، ب١ت١ْٗا ي١ط١ٍَ خؤٜؿُسا 
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١ٖغتاٚ ٚت٢ ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ب١خٛا َٔ ٠ٚ١٥ت  شٟ َٛعاغ١عس٣ نٛضِ، ٖات٠ٚٛ بؤ ال٣ خَٝعا١ْنامن(
بؤ ز٠ن١ّ، ١٥ط١ض ي١ ١٥ٚغ١ٝنإ بَٝت ز٠ز٠ٜٔ ي١ ٢ًَ، ١٥ط١ضٜـ ي١ْاٚ بطا خ١ظض٠د١ٝناِاْسا بَٝت 
ؾ١ضَاِإ ثَٝبه١ٜت ؾ١ضَاْت ب١دَٝس٠ط١ٜ١ٌْ، غ١عس٣ نٛضِٟ عٛباز٠ ن١ ط١ٚض٣٠ خ١ظض٠د١ٝنإ بٛٚ ٚ 

ز٠َاضطريٟ ططت٢، ١ٖغتاٚ ٚت٢ غَٜٛٓس ب١خٛا زضؤ ز٠ن١ٜت ْاٜهٛشٜت٤ ٠ٚ١٥ؾت ثٝاَٜٚه٢ ناى بٛٚ ب١آلّ 
ٜطٜـ ١ٖغتا٤ ٚت٢ غَٜٛٓس ب١خٛا زضؤ ز٠ن١ٜت، ١َُٝ٥ ز٠ٜهٛشٜٔ، تؤ ن٘ثَٞ ْانطَٜت، ٥ٛغ١ٜسٟ نٛضِٟ سٛ

زٚٚضٜٚٚت ٚ غ١باض٠ت ب١ زٚٚضٚإ َؿتَٛطِ ز٠ن١ٜت، ١ٖضزٚٚ ز٠غت٣١ ١٥ٚؽ ٚ خ١ظض٠ز ١ٖغتا٤ٕ 
( ن١ ي١غ١ض َٝٓب١ض بٛٚ زاب١ظ٤٣ َٖٝٛض٣ نطز٠ٚ١ْ َٜٚع٣٠ ١ٜنرت، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض ) خ١ضٜهبٛٚ به١ْٚ١
( بَٝس٠ْط بٛٚ ٚ َٓٝـ ١٥ٚ ضؤش٠ ١ٖض ز٠ططٜاّ، بؤ ب١ٜا٢ْ زاٜو ٚ باٚنِ ، ثَٝػ١َب١ض )تا بَٝس٠ْط بٕٛٚ

زاٚا٣ َؤي١َت٢  ٖاتٔ بؤ الّ، ي١ ن١ْاض٠ٚ١َ زاْٝؿتبٕٛٚ ن١ َٔ ز٠ططٜاّ، ي١ٚ نات١زا ٥اؾط٠تَٝهٞ ثؿتٝٛاْإ
ٖات١ٓشٚٚض٣٠ٚ٠ نطز، َٓٝـ َؤي١َمت زا، ١٥ٜٚـ ٖات زاْٝؿت ٚ ي١ط١يَِ ز٠غيت نطز ب١ ططٜإ، ي١ٚ ساي١َزا 

( ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠ٚ ي١ زٚٚض ٠ٚ١َٓ زاْٝؿت، نْٛه١ ي١ٚ ضؤش٣٠ٚ٠ ١٥ٚ قػا١ْ بٜٛٚٔ ن١ ثَٝػ١َب١ض )
( ؾٞ زا١ْب١ظاْسبٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )نطابٛٚ ي١ ن١ْاض ٠ٚ١َٓ زا١ْز٠ْٝؿت، َا٣٠ٚ َاْطَٝو بٛٚ خٛا غطٚ

ٜا عا٥ؿ١، ؾإْ٘ بًػين عٓو نصا ٚنصا، ؾإٕ نٓت بط١٦ٜ ؾػٝرب٥و ؾا١ٜتَٛا٢ْ ؾ١ضَٛٚ ٚ زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ )
(، اهلل، ٚإٕ نٓت إُٔت بصْب، ؾاغتػؿطٟ اهلل ٚتٛبٞ إيٝ٘، ؾإٕ ايعبس إشا اعرتف بصْب٘ ثِ تاب تاب اهلل عًٝ٘

٠ٚ١ بٝػت٠ٚٛ، ١٥ط١ض ثانٝت ٠ٚ١٥ خٛا ثانٝت ز٠غ١ََٕٝٓٝت، ١٥ط١ضٜـ )١٥ٟ عا٥ٝؿ١ ٥اٚاٚ ٥اٚاّ ي١باض٠ت
تٛٚؾٞ تاٚاَْٝو بٜٛت ٣٠ٚ١٥ زاٚا٣ يَٝدؤؾبٕٛٚ ي١ خٛا به١ٚ ت١ٚب١ به١، نْٛه١ ب١ْس٠ ١٥ط١ض زا٢ْ ْا ب١ 

( ؾ١ضَاٜؿت١ن٣١ ت١ٚاٚ تاٚاْٝسا ٚ زٚاتط ت١ٚب١ٟ نطز ٠ٚ١٥ خٛا يَٝٞ خؤف ز٠بَٝت(، ن١ ثَٝػ١َب١ض )
(  بس٠ض٠ٚ٠، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ػو ي١ ناٚامن بطِا، ب١ باٚنِ ٚت تؤ ي١ بطٟ َٔ ٠ٚآل٢َ ثَٝػ١َب١ض )بٛٚ ؾطََٝ

( بًََِٝ، ٚمت ز٣٠ زاٜه١ تؤ ي١ بطٟ َٔ ٠ٚآلّ بس٠ض٠ٚ٠، ١٥ٜٚـ ١َٖإ ب١خٛا ْاظامن نٞ ب١ ثَٝػ١َب١ض )
ٟ ١٥ٚإ نطز٠ٚٚ، ؾيت ٚت، ٚمت ب١خٛا ز٠ظامن ٠َٛٝ٥ قػ١ٟ ١٥ٚ خ١يَه١تإ بٝػت٠ٚٛ ٚ بطِٚاتإ ب١ قػ١

١٥ط١ض ثَٝتإ بًََِٝ َٔ ثانِ بطِٚاّ ثَٞ ْان١ٕ، خٛاف خؤٟ ز٠ظاَْٝت َٔ بَٝتاٚامن، ١٥ط١ضٜـ بًََِٝ ؾيت 
ٚاَهطز٠ٚٚ بطِٚاّ ثَٝس٠ن١ٕ ي١ناتَٝهسا خٛا ز٠ظاَْٝت َٔ ؾيت ٚاّ ١ْنطز٠ٚٚ، ٣١ِْٚٛ َٔ ٚ ٠َٛٝ٥ ١ٖض٠ٚى 

ٚاهلل إػتعإ ع٢ً َا تكؿٕٛ(، ٥ٝٓذا نّٛٚ  ب١غ١ضٖات١ن٣١ باٚن٢ ٜٛٚغؿ١ ن١ ؾ١ض٣َٚٛ)ؾكرب ٌْٝ
بؤ ْاٚ دَٝط١ن١ّ ٚ ز٠ثاضا٠ٚ١َ خٛا ثانِٝ ْٝؿإ بسات، ب١آلّ ب١خٛا ١ٖضطٝع طَٛاْٝؿِ ١ْز٠بطز ن١ ي١ 
باض٠ٚ١َ٠ غطٚف زاب١ظَٜت، خؤّ ظؤض ب١ ن١َرت ي٠ٚ١ ز٠ظا٢ْ قٛض٥إ ي١ باض٠ٚ١َ٠ بسَٜٚت، ب١آلّ ٖٝٛاّ 

َٓٝت ن١ تٝاٜسا خٛا ثان٢ َٔ بػ١ََٕٝٓٝت، ب١خٛا ن١ؽ ي١ٚ نؤض٠ِ ( خ١َٜٚو بٝٚابٛٚ ثَٝػ١َب١ض )
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(، ١٥ٚ باض٣ ْاض٠ِِس١ت٣١ٝ ي١ غطٚؾسا تٛٚؾٞ ١ْن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ تا غطٚف زاب١ظ٣ بؤ ثَٝػ١َب١ض )
( ز٠بٛٚ تٛٚؾٞ بٛٚ، ي١ٚ ضؤش٠ باضاْا١ٜٚزا عاض٠ق٣١ َْٝٛناٚا٢ْ ز٠تٛت َطٚاض١ٜ، ن١ ثَٝػ١َب١ض )

ٚ، ثَٝس٠ن٢ْ١، ١ٜن١ّ قػ١ ب١ ٢َٓ ؾ١ضَٛٚ )١٥ٟ عا٥ٝؿ١ غٛثاغٞ خٛا قٛضغٞ غطٚؾٞ ي١غ١ض النٛ
(، ٚمت ْاب١خٛا ْانِ بؤ به١، خٛا ثان٢ تؤٟ غ١ٕاْس(، زاٜهِ ٚت٢ ١ٖغت١ ٠ٚض٠ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

ٱ      ٻ ٻ ٻ ال٣ ٚ ت١ْٗا غٛثاغٞ خٛا ز٠ن١ّ، ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥ا١ٜت٢ زاب١ظاْس٠ خٛاض٠ٚ٠)

ٺ ٺٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ      ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ ڇ  ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ 

گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ 

ہ  ہ    ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ﮳    ﮴ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ى ى  ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ          ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې ې      ې     

(، ن١ خٛا ي١ باض٣٠ ٠ٚ١َٓ ١٥ٚ ٥ا١ٜتا٣١ْ زاب١ظاْس، ١٥بٛٚب١نط ن١ ثَٝؿرت  ب١ ثاض٠ ٜاض١َت٢ ۇئ ۆئ
٣ ز٠زا، ٚت٢ ب١خٛا ٥ٝرت ي١َ١ٚزٚا تا َاّٚ ٖٝض ٜاض١َت٢ ْاز٠ّ َاز٠ّ غ١باض٠ت ثاث٘س٢ نٛضِٟ ١٥َٝػط٘

ڃ ڃ چ چ چ  ب١ظاْس٠ خٛاض٠ٚ٠)ب١ عا٥ٝؿ١ ٚا٣ ز٠ٚت، ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥ا١ٜت٢ زا

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

(، ١٥بٛٚب١نط ٚت٢ ب١يَٞ خٛا١ٜ َٔ ٠ٚ١٥ّ ثَٞ خؤؾرت٠ يَِٝ خؤف بٝت، بؤ١ٜ  کک  گ گ گ گ
 :965ح.َٝػط٘ز٠غيت نطز٠ٚ٠ ب١ ٜاض١َتٝسا٢ْ 

بؤ عا٥ٝؿ١،  ( ؾا١ٜت٢ خَٝط٣ زاناتَٝو ضٚٚزا٣ٚ ٥ٝؿو ضٜٚٚسا، ظ١ٜٓ٠ب٢ خَٝعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
( ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ ضن١ب١ضّ بٛٚ، ن١ ثَٝػ١َب١ض عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ي١ْاٚ خَٝعا١ْنا٢ْ ثَٝػ١َب١ضزا )

                                      
، ايػٓٔ 3186، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7208، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 5080، قشٝح َػًِ، ايطقِ 2539قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8149

 .19038، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 25051، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 8656ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 
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( غ١باض٠ت ب١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ثطغٝاض٣ يَٝهطز ظ١ٜٓ٠ب ٚت٢ ب١خٛا ت١ْٗا خَٝط ز٠ظامن، ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا )
 9660تَٝه١ٚت. ثاضاغيت ي١ٚ بٖٛتا١ْ، ب١آلّ س٣١َٓ١ خٛؾهٞ ي١ب١ض خٛؾه١ن٣١ ب١ضاَب١ضّ

( ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ي١ ١َغ١ي٣١ ٥ٝؿهسا تَٝه١ٚت، س١غػا٢ْ ؾاعري٣ ثَٝػ١َب١ض )
١َغ١ي٣١ ٥ٝؿهٝـ ١٥ٚ بٛختا١ْ بٛٚ ن١ نطا بؤ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ عا٥ٝؿ١ طٛا١ٜ تٛٚؾٞ ظٜٓا ب٠ٚٛ، ن١ْس 

ت١ٓ ١٥ٚ ١ٖي٠ٚ١َ، ١٥ٚاْٝـ ( ب١ ١ٖي١َ ن١ٚت١ٓ شَٜط ناضٜط١ض٣ زٚٚضٚٚإ ٚ نٚ١ٖا٠ٚيََٝهٞ ثَٝػ١َب١ض )
ح ٚ س١َٓ١، ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا٣ َٝػط٘( ٚ بت٢ ؾاعريٟ ثَٝػ١َب١ض )ثابطٜيت بٕٛٚ  ي١ س١غػا٢ْ نٛضِٟ 

 ط١ٚض٠ ي١ٚ باض٠ٚ٠ ٥ا١ٜت٢ زاب١ظاْس٠ خٛاض٠ٚ٠;
ٝٵطٷ) ٖٴٛٳ خٳ ٌٵ  ِٵ بٳ ٙٴ ؾٳطٽا يَُه ِٵ يَا تٳشٵػٳبٴٛ ٓٵُه ٕٻ اٖيصٹٜٔٳ دٳا٤ٴٚا بٹاِيإِٔؾوٹ عٴكٵبٳ١ْ َٹ ِٵ َٳا اِنتٳػٳبٳ  إٔ ٗٴ ٓٵ َٵط٨ٕٔ َٹ ِّ ا ِٵ يٹُه يَُه

ِٷ ٘ٴ عٳصٳابٷ عٳعٝٹ ِٵ يَ ٗٴ ٓٵ ٙٴ َٹ  (َٹٔٳ اِيإٔثٵِٔ ٚٳاٖيصٹٟ تٳٛٳٖي٢ نٹبٵطٳ
( ١ٖيَب١غت ز٠غت١ٜ١ ٝؿ١ٟ خَٝعاْٞ ثَٝػ١َب١ض )٥بَٝطَٛإ ن١غاَْٞ ن١ ١٥ٚ بٖٛتا١ْٜإ )بؤ عا)

ٔ ١٥ٚ )بٖٛتا١ْ( ؾ١ضِ ٚ خطاث١ بؤتإ )ٚا١ْٝ( ب١يَهٛ بٕٛٚ ي١ خؤتإ )با َْٛاؾٝكٝؿٝإ تٝا بٛٚ( ٚا ١َظاْ
خَٝطٚ نان١ٜ١ بؤتإ بؤ ١ٖض١ٜى ي١ٚا١ْ ١ٜ١ٖ ي١تاٚإ ب١ٚ ١٥ْساظ٠ٟ ١ٖٚيَٞ زا٠ٚ )ي١ٚ بٖٛتا١ْزا( ٠ٚ ١٥ٚ 

ب١ؾٞ ط١ٚض٠ٟ بٛختا١ْن١ٟ ططت١ ١٥غتؤ )ن١ ع١بسٚيًََاٟ نٛضِٟ ٥ٛب١ٟ بٛٚ( )ي١ ضِؤشٟ   ١ٜإ ن ن١غ١
( ؾ١ضَا٢ْ نطز ١ٖؾتا د١يس زضا ي١ٚ غَٞ بؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض ) 9666(،اٟ ١ٖض٠ ط١ٚض٠زٚاٜٝسا( بؤ ٠ٚ١٥ غع

 9663ن١غ١.
سسا ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ثَٜٝٛػتُإ َٝػط٘بت ٚ س٤١َٓ١ ثاي١ شٜا٢ْ ١ٖض١ٜى ي١ س١غػا٢ْ نٛضِٟ 

 َٖٝٓا٠ٚ غ١باض٠ت ب١ ١ٖيََٜٛػتٝإ ي١ ضٚٚزا٣ٚ ٥ٝؿهسا.

 () سەِرەغپێ ەگەڵٌ ییحٔٝ تحعحژی ەٌ ێٔەّیٔذ دچە

( زٚا٣ َْٜٛصٟ ٥َٝٛاض٠ خؿ١ ز٠يََٝت ١َُٝ٥ ي١ َعط١ٚت ٢ًٖ١٥ قٛؾؿ١ بٜٛٚٔ، ثَٝػ١َب١ض )ط٘
ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ ؾآل١ْ ن١ؽ تؤ ي١ط١ٍَ ؾآل١ْ ن١ؽ بطِؤ، تؤف ي١ط١ٍَ ؾآل١ْ ن١ؽ بطِؤ، ب١ٚ دؤض٠ تا 

ؤ ١َٖٟٛٚ نٛٚ ٚ َٔ ثَٝٓذ١ّ ن١ؽ بّٛٚ َاب٠ٚ١َٚٛ، ؾ١ض٣َٚٛ ي١ط١ٍَ َٔ ٠ٚضٕ، ي١ط١يَٞ ن٠ٚ١ٜٓٚٛ ب
                                      

 .5080ح َػًِ، ايطقِ قشٝ - 8150

 2494َؿهٌ اآلثاض يًطشا٣ٚ، ايطقِ  - 8151

 .634، تاضٜذ املس١ٜٓ البٔ ؾب١، ايطقِ 2494، َؿهٌ اآلثاض يًطشا٣ٚ، ايطقِ 4803َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ  - 8152

Page 76 of 184



 

 

َاي٠ٚ١َٚ ي١ َايَٞ عا٥ٝؿ١ بٛٚ، َٖٝؿتا ٥ا١ٜت٢ سٝذاب زا١ْب١ظٜبٛٚ، ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ عا٥ٝؿ١ خٛاضزِإ بؤ 
ب١َٓٝٗ، ١٥ٜٚـ ْاَْٝهٞ بؤ َٖٝٓأٜ، زٚاتط ١َٖس٣ ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ عا٥ٝؿ١ خٛاضزِإ بؤب١َٓٝٗ، ١٥ٜٚـ 

زاٚا٣ خٛاضز٢ْ نطز ٚ  بؤ َٖٝٓأٜ، ١َٖس٣ -خٛضَا ٚ ؾري ٚ ضؤٕ ثَٝه٠ٚ١ يَٝبٓطَٜت-خٛاضز٢ْ س١ٜػٞ
( يَٝٞ خٛاضز٠ٚ٠ٚ زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ عا٥ٝؿ١ بؤ َٖٝٓأٜ، ثَٝػ١َب١ض ) -ؾريٟ-١٥ٜٚـ قاثَٞ

( ؾ١ض٣َٚٛ ثَٝتإ َٖٝٓا، زٚاتط ثَٝػ١َب١ض ) -ؾريٟ–خٛاضز٠ٚ١َْإ بؤ ب١َٓٝٗ، ١٥ٜٚـ قاثَٝهٞ تط 
ي١َٟٚ غ١ٕٚ، ١ُٝ٥ف نٜٛٚٔ بؤ خؤؾ١ ال٣ ١َُٝ٥ ٠ٚ١ََٓٓٝٚ غ١ٕٚ، س١ظٜـ ز٠ن١ٕ بهٔ بؤ َعط١ٚت ٚ 

  9664َعط١ٚت.
( ن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ٚ دًَٝهٞ خٛض٣ عا٥ٝؿ٣١ زاٜه٢ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ب١ٜا١ْٝى ثَٝػ١َب١ض )

( َٖٝٓا١ٜ ي١ب١ض بٛٚ ن١ ي١ ٣َٚٛ ض٠ف زضٚغتهطابٛٚ، ٥ٝٓذا س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض )
ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض  طُٝ٘ٞ ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠، زٚاتط ؾاشٚٚض٠ٚ٠، زٚا٣ َا١ٜ٠ٚن٢ تط سٛغ١ٜٔ ٖات ٚ ي١ط١يَ

(( ١٥ٜٚؿٞ َٖٝٓا١ٜشٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا ع١يٝـ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض ) ١٥ٜٚؿٞ َٖٝٓا١ٜ شٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا )
إِا ٜطٜس اهلل يٝصٖب عٓهِ ايطدؼ أٌٖ ايبٝت ٚ ٜطٗطنِ ( ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ خَٜٛٓس٠ٚ٠)ثَٝػ١َب١ض )

 9665تطٗريا(.
ٕ ز٠يََٝت داضَٜو ١٥بٛٚب١نط ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠ بؤ الّ ٚ زٚٚ نهؤي١َّ ال بٕٛٚ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا

( ب١ د١ًنا٢ْ خؤٟ زاثؤؾٝبٛٚ، ١٥بٛٚب١نط ١ٖيَؿاخ٢ ثٝاٜاْسا، ن١ ز٠ؾٝإ يَٝس٠زا، ثَٝػ١َب١ضٜـ )
زعُٗا ٜا أبابهط ؾإْٗا أٜاّ عٝس ٚ تًو ( د١ًنا٢ْ ي١غ١ض ز٠َٛنا٣ٚ البطز ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)ثَٝػ١َب١ض )

)ٚاظٜإ يَٞ ب١َٓٝ ١٥ٟ ١٥بٛٚب١نط، نْٛه١ ١٥ّ ضؤشا١ْ ضؤشا٢ْ د١شْٔ ٚ ضؤاشْٞ  8155أٜاّ ٢َٓ(،ا٭ٜاّ 
 َٝٓإ(. 

ظؤض ب١تا٢َ زضٚغت  -طؤؾتا٣ٚ–( ؾاضؽ بٛٚ، ؾ٣١ً ١ْ١٥ؽ ز٠يََٝت زضاٚغ١َٝٝنٞ ثَٝػ١َب١ض )
ز، ( نط( ٚ ٖات باْطَٗٝؿيت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)ز٠نطز، داضَٜو ٥اَاز٣٠ نطز بؤ ثَٝػ١َب١ض )

( ؾ١ض٣َٚٛ )١َ١٥ف( ١َب١غت٢ عا٥ٝؿ١ بٛٚ ن١ ي١ط١يَٝسا بٛٚ، نابطا ٚت٢ ْا ت١ْٗا ثَٝػ١َب١ضٜـ )
( ( ؾ١ض٣َٚٛ ز٣٠ ْا١ّٜ، ٠ٚ١٥بٛٚ نابطا ١َٖس٣ ٖات٠ٚ١ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)خؤت، ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 ، نعف٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.5627قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 8153

 ، 2662، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 31462ٝب١، ايطقِ ، َكٓف ابٔ أبٞ ؾ4554قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8154

 ست٢ أٜاّ عٝس. 1527ٚ ايًفظ ي٘، قشٝح َػًِ، ايطقِ  958قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8155
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َٝت، ٥ٝٓذا باْطَٗٝؿتهطز٠ٚ٠، ١َٖإ ؾت ضٜٚٚسا٠ٚ١ٜ، ي١ داضٟ غ١ََٝٝسا نابطا ٚت٢ باؾ١ با ١٥ٜٚـ ب
 9667( ٚ عا٥ٝؿ١ ب١ ؾا١ْخطَِٟ ٚ ط١َ١نطز٠ٚ١ْ نٕٛٚ تا ط١ٜؿت١ٓ َايَٞ نابطا٣ ؾاضؽ.ثَٝػ١َب١ض )

( ثَٝؿربِنَُٝإ نطز، َٔ يَِٝ بطز٠ٚ٠، زٚا٣ َا١ٜ٠ٚى عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت داضَٜو ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
 ١9668ض٣َٚٛ ١َ١٥ٜإ ب٣ٚ١ تط.( يَٝٞ بطز٠ٚ١َٚ ؾق١ي١َٚ بّٛٚ، ١َٖس٣ ثَٝؿربِنَُٝإ نطز ٚ ثَٝػ١َب١ض )
ْ  عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت داضَٜو ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض ) ( ز٠ضنٜٛٚٔ، ن١ ط١ٜؿت١ٓٝ ْاٚن١ٟ ب١ٜسا

( بؤ٣ ط١ضِا ٚ خ١يَهٝـ بؤٟ ط١ضِإ ٚ ٖٝض ٥اٜٚؿُإ ثَٞ ١ْبٛٚ، ط١ضزْب١ْسَٜهِ ثهطِا، ثَٝػ١َب١ض )
( ٚ خ١يَه١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) خ١يَهٞ ٖاتٔ بؤ ال٣ ١٥بٛٚب١نط ٚ ٚتٝإ ْابٝٓٝت عا٥ٝؿ١ نٞ نطز؟

( غ١ضقاٍَ نطز ٚ ٖٝض ٥اٜٚؿُإ ثَٞ ١ْٝ ٚ ْعٜهٝـ ٌْ ي١ ٥ا٠ٚ٠ٚ، ١٥بٛٚب١نط ٖات ٚ بٝين ثَٝػ١َب١ض )
( ٚ خ١يَه١ن١ت زٚاخػت ٚ ٖٝض ٥اٜٚـ يَٝط٠ غ١ضٟ ي١غ١ض ضامن بٛٚ خ١ٚتبٛٚ، ٚت٢ ٥اٚا ثَٝػ١َب١ض )

ب١ز٠غت٢ تَٝٝس٠خٛضِِٜ، ت١ْٗا ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١ْز٠دٛٚآلّ ن١  ١ْٝٚ ٥اٜٚؿُإ ثَٞ ١ْٝ؟ ظؤض غ١ضنؤ٣١ْ نطز٤ّ
( ١ٖغتاٚ ٥اٚ ١ْبٛٚ، خٛا٣ ( ي١غ١ض ضامن خ١ٚتبٛٚ، ن١ ضؤش ب٠ٚ١ٜٚٛٚ ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض )

ٜط ٚت٢ ١٥ٟ ن٘ط١ٚض٠ ٥ا١ٜت٢ ت٢ََٛ١ٜ١ زاب١ظاْس، خ١يَه١ن١ ت١ٜ١ََٛٝإ نطز، ٥ٛغ١ٜسٟ نٛضِٟ سٛ
اضتإ ١ْٝ ٥اٚا ب١ض٠نٝتإ ١ٖبَٝت، ٥ٝٓذا ١٥ٚ ٚؾرت٠ٟ ي١غ١ضٟ بّٛٚ ب١َٓاي١َٟ ١٥بٛٚب١نط ١َ١٥ ١ٜن١ف

 9669دٛٚآل، ز٠بٌٝٓ ط١ضزْب١ْس٠ن١ ي١شَٜط ١٥ٚزا١ٜ.
إْٞ ٭عًِ إشا نٓت عين ضان١ٝ، ٚإشا نٓت ( ثَٝٞ ؾ١ضَّٛٚ )عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )

َٓٝـ ٚمت نؤٕ ز٠ظاْٝت؟ ؾ١ض٣َٚٛ  (، )َٔ ز٠ظامن تؤ ن١ٟ يَِٝ ضاظٜت ٚ ن١ٟ يَِٝ تٛٚض٠ِٜت(عًٞ غهب٢
(، )١٥ط١ض أَا إشا نٓت عين ضان١ٝ، ؾإْو تكٛيٌ ٫ ٚضب قُس، ٚإشا نٓت عًٞ غهب٢ قًت ٫ ٚضب إبطاِٖٝ)

يَِٝ ضاظ٣ بٝت ز٠يََٝٝت ْا ب١ خٛا٣ َٛس١ٖ١ز، ١٥ط١ضٜـ يَِٝ تٛٚض٠ِ بٝت ز٠يََٝٝت ْا ب١خٛا٣ ٥ٝرباِٖٝ(، 
 :966(.َٝػ١َب١ض٣ خٛا )َٓٝـ ٚمت ب١يََٞ ب١خٛا ٚا١ٜ ١٥ٟ ث

                                      
 .12001، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 3891قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8156

، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 8669يًٓػا٥ٞ، ايطقِ  ، ايػٓٔ ايهرب227٣، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 4764قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 8157
 .2578، قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 25704

، ايػٓٔ 290، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 1316، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 576، قشٝح َػًِ، ايطقِ 331قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8158
 .19032، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 24883، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 930بٝٗكٞ، ايطقِ ايهرب٣ يً

 .23760، َػٓسأظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 7219، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4573، قشٝح َػًِ، ايطقِ 4933قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8159
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( نٛٚ ٚ ع١بسٚض٠ِٓاْٞ بطا٣ ي١ س١د٢ َاي٦َاٚاٜٝسا ن١ عا٥ٝؿ١ف ٖاٚز٠ّ ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ؾ١ضَا٢ْ نطز ب١ ع١بسٚض٠ِٓإ تا عا٥ٝؿ١ ببات تا عَٛط٠ن٣١ عا٥ٝؿ١ف ب١ؾساض بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

 9670(.بهات ٚ زٚاتط بط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
( زٚان١ٚمت، زٚاتط ن٠ٚ١َٚٛ بؤ ال٣، ت ؾ١َٜٚو زٚا٣ َْٜٛصٟ عٝؿا ي١ ثَٝػ١َب١ض )عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝ

ؾ١ض٣َٚٛ ي١ نَٟٛ بٜٛٚت؟ ٚمت طَُٜٛإ ي١ قٛض٥انَٜٛٓس٢ْ ٖا٠ٚيََٝهت ز٠ططت ي١ َعط١ٚت قٛض٥ا٢ْ 
( ١ٖغتا ٚ َٓٝـ ي١ط١يَٞ ز٠خَٜٛٔ، ز٠ْط٢ ٚا خؤف ٚ خَٜٛٓس٢ْ ٚا زضٚغتِ ١ْبٝػتبٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

اّ، نٛٚ طَٜٛٞ يَٝططت، زٚاتط الٜهطز٠ٚ٠ ب١ ال٣ َٓسا ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)٠ٚ١٥ غايُٝٞ ١َٚال٣ ١ٖغت
 ٠9676ٜؿ١ٜ١، غٛثاؽ بؤ خٛا ن١ ن١غٞ ٚا٣ ي١ ١ٖٛ٥ت١ن١َسا زاْا٠ٚ(.ش١٥بٛٚسٛ

 ەؾیدجسجْ ػحتەڕحٔٝ ذحٚیکٜ دجەشیغ

ض ن١غٞ تط عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت ١٥ٚ غري٣٠ ب١ضاَب١ض خ١زه١ ١َٖبٛٚ ب١ضاَب١ض ٖٝ
 9673(ظؤض باغٞ ز٠نطز.َٖٝٓس٠ ١َْبٛٚ، نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض )

( ن١ طؤؾت٢ ز٠ْاضز بؤ ٖاٚضَِٜها٢ْ خ١زه١ٚ ٚ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
َٖٝٓس٠ف ظؤض باغٞ خ١زه٣١ ز٠نطز ٚاّ يَٝس٠ٖات ز٠َٛت ١٥يََٝٝت ١ٖض خ١زه١ شٕ ب٠ٚٛ، ثَٝػ١َب١ضٜـ 

(ز٠ٜؿ١ضَٛٚ ٥ ).)ٚٛ١9674ٚ ٥اٚاٚ ٚ ٥اٚا بٛٚ ٚ َٔ ي١ٚ َٓسايَِ ١ٖب 
عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت داضَٜو ٖاي٣١ خٛؾهٞ خ١زه١ ٖات١ ب١ضز٠ضطا، ن١ ثَٝػ١َب١ض 

( َٓٝـ غري٠ زاٜططمت ،)( ظا٢ْ ٖاي١ٜ١ خَٝطا ضاث١ضِٟ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)ايًِٗ ٖاي١( )٥ا٣ خٛا١ٜ ٖاي١ ٖات٠ٚٛ
( ن١ ٣٠ٚ١٥ يَٞ بٝػتِ ثَٝػ١َب١ض ) 9675ري٠ش١ْ قٛض٠ِٜؿ١ٝ ز٠ن١ٜت،ٚ ٚمت ن١ٝ ١ْ٠ٚ١٥ باغٞ ١٥ٚ ث

 9676ز٠َٛنا٣ٚ تٛٚض٠ِ ١ٖيَط١ضِا.

                                      
 .1494قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8160

 ، قشش٘ ايصٖيب.4953يطقِ املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ا - 8161
 .3629قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8162

 .3630قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8163

 .3633قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8164
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( ظؤض ٠ٚغؿٞ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت ناتَٝو ْا٣ٚ خ١زه١ ز٠بطا ٥ٝرت ثَٝػ١َب١ض )
غٛٚض٠  ز٠نطز ٚ ظؤض ٜاز٣ ز٠نطز٠ٚ٠، َٓٝـ ضؤشَٜو غري٠ّ ١ٖبٛٚ ٚمت ن١ٝ ١ْ٠ٚ١٥ باغٞ ١٥ٚ الداْط

)َا أبسيين اهلل عع ( ؾ١ض١٥٣َٚٛن١ٜت خٛا ي١ بطٟ ١٥ٚ نانرتٟ ثَٞ ب١خؿٜٝٛت، ثَٝػ١َب١ضٟ خٛاٜـ )
ٚدٌ خريا َٓٗا، قس آَٓت بٞ إش نؿط بٞ ايٓاؽ، ٚقسقتين إش نصبين ايٓاؽ، ٚٚاغتين َاهلا إش سطَين 

ي١ٚ نانرتٟ ثَٞ  )خٛا٣ ط١ٚض٠ 9677(،ايٓاؽ، ٚضظقين اهلل عع ٚدٌ ٚيسٖا إش سطَين أ٫ٚز ايٓػا٤
١ْب١خؿّٝٛ، خ١زه١ ناتَٝو با٠ٚضِٟ ثَٞ َٖٝٓاّ ن١ خ١يَهٞ بطِٚاٜإ ثَٞ ١ْز٠َٖٝٓاّ، ناتَٝو خ١يَهٞ ب١ 
زضؤٜإ ز٠خػت٠ٚ١ُ ب١ضاغت٢ ظاِْٝ، ناتَٝو خ١يَو بَٝب١ؾٝإ ز٠نطزّ ١٥ٚ ب١ غاَا١ْن٣١ زي١َٓٚاٜٞ ٚ 

نٞ ي١ ش١ْنا٢ْ تطّ بَٝب١ؾٞ نطزّ ي١ ثايَجؿيت ز٠نطزّ، خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ٚ َٓسايَٞ ثَٞ ب١خؿِٝ ن١
 َٓساٍَ(.

عا٥ٝؿ١ ٚ س١ؾك١ٟ زاٜها٢ْ با٠ٚضِزاضإ غري١ٜ٠نٝإ ١ٖبٛٚ ب١ضاَب١ض ب١ ١ٖيََٜٛػتَٝو ن١ ثَٝػ١َب١ض 
( ي١ط١ٍَ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ ١ٖٜبٛٚ، س١ؾك١ زٚا٣ عا٥ٝؿ١ٚ ظ١ٜٓ٠بٝـ زٚا٣ س١ؾك١ بٕٛٚ ب١ )

ز٠نٛٚ بؤ ال٣ ظ١ٜٓ٠ب ال٣ ١٥ٚ ١ْٖطٜٛين ز٠خٛاضز،  ( ن١(، ثَٝػ١َب١ض )ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض )
( ضاططٕ ي١ٚ خٛاضز٢ْ ١ْٖط١ٜٓٛ، عا٥ٝؿ١ٚ س١ؾك١ف بطِٜاضٜاْسا ثَٝه٠ٚ١ ناضَٜو به١ٕ ثَٝػ١َب١ض )

( بهَٝت بؤ ال٣ ١ٖضناَٝإ بًََٝٔ ٠ٚ١٥ ١َغاؾريت خٛاضز٠ٚٚ )خٛاضزَْٝهٞ بؤ١ٜ بطِٜاضٜإ زا ثَٝػ١َب١ض )
( ن١ ٣٠ٚ١٥ ثَٞ ٚتطا ؾ١ض٣َٚٛ )ْا، ب١آلّ َٔ ال٣ يَٞ زَٜت، ثَٝػ١َب١ضٜـ )بؤٕ ْاخؤؾ١(، ١٥ٚ بؤ١ْت 

ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ ١ْٖطِٜٛٓ خٛاضز٠ٚٚ، ٥ٝرت ١ٖضطٝع ْاىؤّ ٚ غَٜٛٓسٜؿِ خٛاضز٠ٚٚ، ١ٖٚايَٞ 
ٞټ يٹِٳ تٴشٳ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥ا١ٜت٢ زاب١ظاْس٠ خٛاض٠ٚ٠ ) ١َ١٥9678ف ١َيََٞ ب١ ن١ؽ(، ٓٻبٹ ّٴ َٳا ٜٳا أَٜټٗٳا اي طِّ

٘ٴ يَوَ  ٌٻ ايًٖ ٘ٴ أَظٵٚٳادٹوَ َٳطٵنٳاتٳ تٳبٵتٳػٹٞأَسٳ ِٷ،  غَُؿٛضٷ ٚٳايًٖ ِٵ  ضٳسٝٹ ٜٵُٳاْٹُه ِٵ تٳشٹ١ًَٖ أَ ٘ٴ يَُه ٘ٴقَسٵ ؾَطٳضٳ ايًٖ ِٵ ٚٳايًٖ ٛٵيَاُن ٖٴٛٳ  َٳ  ٚٳ
ِٴ ِٴ،  اِيعٳًٝٹ ٞټ إٔي٢َ اِيشٳهٝٹ ٓٻبٹ ُٻاؾَ سٳسٹٜجٶا أَظٵٚٳادٹ٘ٹ بٳعٵضٔٚٳإٔشٵ أَغٳطٻ اي ٙٴ بٹ٘ٹ ْٳبٻأَتٵ ًَ ٘ٴ ٚٳأَِظٗٳطٳ ٝٵ٘ٹ ايًٖ ٘ٴ عٳطٻفٳ عٳًَ  بٳعٵهٳ

ٔٵ ٚٳأَعٵطٳضٳ ُٻا بٳعٵٕض عٳ ٔٵ قَايَتٵ بٹ٘ٹ ْٳبٻأَٖٳا ؾًََ ْٵبٳأَىَ َٳ ِٴ ْٳبٻأَْٹٞٳ قَاٍٳ  ٖٳصٳا أَ ٓٴٛا ُقٛا ، ريٴاِيدٳبٹ اِيعٳًٝٹ ٜٳا أَٜټٗٳا اٖيصٹٜٔٳ آَٳ
ِٵ ْٳا ٖٵًٹُٝه ِٵ ٚٳأَ ْٵُؿػٳُه ِٵ ٚٳٜٳِؿعٳًُٛأَ ٖٴ ٝٵٗٳا َٳًَا٥ٹه١َْ غٹًَاْظ ؾٹسٳازٷ يَا ٜٳعٵكٴٕٛٳ ايًٖ٘ٳ َٳا أََٳطٳ ٓٻاؽٴ ٚٳاِيشٹذٳاضٳ٠ُ عٳًَ ٕٳ َٳا ضٶا ٚٳُقٛزٴٖٳا اي

( بؤنٞ ؾتَٝو ي١ خؤت س١ضاّ ز٠ن١ٜت ن١ خٛا بؤٟ س١يَاٍَ نطزٜٚٚت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض )) 9679(،ٜٴ٪ٵَٳطٴٕٚٳ

                                      
 ْاؤٚط.( إغٓازٙ ال بأؽ ب٘، قشش٘ ؾعٝب األض128، م 3، قاٍ ايصٖيب يف ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ )ز24309َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 8166

 .4630قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8167

 .2772قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8168
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بَٝطَٛإ خٛا زآٜا٠ٚ بؤتإ ، اتَٝهسا خٛا يَٝدؤؾبٟٛٚ َٝٗط٠با١ْتؤ ض٠ِظا١َْسٟ ش١ْناْت ز٠َٟٚ ي١ ن
ناتَٝو ن١ ، ١ٖي٠َٛؾاْس٠ٚ١ْٟ غَٜٛٓس٠ناْتإ خٛا ناضغاظ ٚ زؤغيت ١ٜ٠َٛٝ٥ ٠ٚ ١٥ٚ ظاْاٟ ناضزضٚغت١

( ب١َْٗٝين الٟ ١ْٖسَٟ ي١ ش١ْناْٞ قػ١ٜ١نٞ زضناْس ٥ٝٓذا ن١ ١٥ٚ )ش١ْ( قػ١ن١ٟ نطز )بؤ ثَٝػ١َب١ض )
(( ١ْٖسَٜو )ي١ قػ١نإ( ٟ باغهطز ٚ ( ٥اطازاض نطز )ثَٝػ١َب١ض )خٛاف ثَٝػ١َب١ضٟ )١َٖٜٚه١ٟ( 

بَٞ ز٠ْط بٛٚ ي١ ١ْٖسَٜهٞ تطٟ ٥ٝٓذا ن١ ثَٝٞ ٚت )ش١ْن١ٟ( ٚتٞ; نَٞ ١َ١٥ٟ ثَٞ ط١ٜاْسٟ ؾ١ضَٟٛٚ 
١٥ٟ )س١ؾك١ ٚ عا٥ٝؿ١( ١٥ط١ض ١ٖضزٚٚنتإ ت١ٚب١ به١ٕ ٚ ، خٛاٟ ظاْاٟ ٥اطازاض ثَٝٞ ط١ٜاْسّ

ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ الٟ خٛزا )دَٞ ٟ خؤ١ٜتٞ( نْٛه١ ب١ضِاغيت زيَتإ الٜسا )ي١ س١م ٚ ضِاغيت( ٠ٚ ١٥ط١ض بط١
( )غ١ضن١ٚتٛٚ ْابٔ( نْٛه١ بَٝطَٛإ خٛا ثؿطريٟ ٠ٚ١٥ٚ ثؿيت ١ٜنرت بططٕ ي١ زشٟ ثَٝػ١َب١ض )

 (.١ٖض٠ٖٚا دٛبط٥٠ٌٝ ٚ ٥ُٝاْساض٠ نان١ناْٝـ زٚاٟ ١٥ٚإ ؾطٜؿت١ناْٝـ ثؿتٝٛاْٞ ١٥ٕٚ
١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ تط٣ َٛغًُٝسا ١َٖإ ب١غ١ضٖات ٖات٠ٚٛ، ب١آلّ ٚا ٖات٠ٚٛ ن١ خا٢ْ٠ٚ ١ْٖط١ٜٓٛن١ ي

ب١آلّ ٥ٝي س١د١ض ي١ ؾ١ضس٢ بٛخاضٜسا  :967س١ؾك١ ب٠ٚٛٚ ثالٕ زاْا١ْن١ف عا٥ٝؿ١ٚ غ١ٚز٠ بٕٛ،
ب١ظٜين ١٥ّ ز٠يََٝت ز٠طٛلَٝت ١٥ٚ ضٚٚزا٠ٚ داضَٜهٞ تط بٛٚبَٝت ٚ ث٠ٜٛ١غت ١ْب٠ٚٛ ب١ّ ضٚٚزا٠ٚٚ ب١ زا

٥ا١ٜتا٠ٚ١ْ، نْٛه١ ضٚٚزا٣ٚ ١ْٖط١ٜٓٛن٣١ ظ١ٜٓ٠ب ٚ ثَٞ ْاخؤف ب٢ْٚٛ عا٥ٝؿ١ٚ س١ؾك١ ن١غجا٠ٚ، 
ي١ٚ باض٠ؾ٠ٚ١ َؿتَٛطَِٜه٢ ٚضز زََٜٓٝت، ١٥ٚ ثَٝٞ ٚا١ٜ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ضٚٚزا٠ٚن٣١ ١ْٖطٜٛٔ خٛاضزٕ ال٣ 

ب١آلّ ١َ١٥ ٚضز٠ناضٟ  9680،س١ؾك١ ثَٝـ ١٥ّ ضٚٚزا٠ٚ بٛٚبَٝت ٚ ث٠ٜٛ١غت ١ْبٛٚبَٝت ب١ٚ ٥ا١ٜتا٠ٚ١ْ
( زٚٚ داض ب١ ١َٖإ ضٚٚزاٚ تَٝه١ٚتبَٝت، ٠ٚى خؤٟ ي١ ز٠َٜٚت، نْٛه١ ْانطَٜت ثَٝػ١َب١ض )

)با٠ٚضِزاض زٚٚ داض ي١ نَْٛٝهسا  9686(،٫ ًٜسؽ إ٪َٔ َٔ دشط ٚاسس َطتٌؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نسا ز٠ؾ١ضََٜٛت )
ب١ضاَب١ض نطابَٝت ٚ بؤ داض٣ ز٠َٚٚٝـ ( ١ٜن١ّ داض ب١ٚ دؤض٣٠ ْاط١ظضَٜت(، ْاطٛلَٝت ثَٝػ١َب١ض )

( ١َ١٥ ب١ ١َٖإ ؾت٢ ب١ضاَب١ض نطابَٝت ٚ ١ٖغيت ثَٞ ١ْنطزبَٝت، زٚٚض بَٝت ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ )
(، بؤ١ٜ ز٠نطَٜت ١٥ط١ضَٜهٞ تط ١ٖبَٝت، ١٥ٜٚـ الٚاظزاْا٢ْ ١ٖغت ٚ ثَٝعاْٝين ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ )

بٛٚبَٝت ب١ ضٚٚزا٣ٚ ١ٜن١ّ ٚ ١٥ٚ ؾت٣١ بؤ ٥اؾهطا ١ْبٛٚبَٝت ( ٥اطازاض ١ٜ٠ٚ١٥١ْ ز٠بَٝت ثَٝػ١َب١ض )

                                      

 .2773قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8169

 .377 - 376، م 9فتح ايباضٟ، ز - 8170
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تا ي١ ضٚٚزا٣ٚ ز٠َٚٚسا ٥ٝٓذا خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥اؾهطا٣ نطزبَٝت، نْٛه١ ٠ٚى ٖات٠ٚٛ ناتَٝو ١ٖض١ٜى ي١ 
( ٚ ١٥ٜٚـ ز٠نَٝت٠ٚ١ بؤ ال٣ س١ؾك١، س١ؾك١ عا٥ٝؿ١ٚ غ١ٚز٠ ٚا ز٠يََٝٔ ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( ي١ٚ ١ْٖط١ٜٓٛت بؤ تَٝبه١ّ؟ ١٥ٜٚـ ز٠ؾ١ضََٜٛت ْا ثَٜٝٛػتِ ١ْٝ، ا )ز٠يََٝت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛ
٥ٝٓذا غ١ٚز٠ ب١ عا٥ٝؿ١ٟ ٚت غٛعا١ْآل، ب١خٛا ١٥ٚ ١ْٖط١َٜٓٛإ يَٞ س١ضاّ نطز، عا٥ٝؿ١ف ب١ 

بؤ١ٜ ْابٌٝٓ ٖٝض غَٜٛٓس خٛاضزَْٝهٞ تَٝسا بٛٚبَٝت بؤ ١ْخٛاضز٢ْ ٚ باغٞ  9683غ١ٚز٣٠ ٚت بَٝس٠ْط ب١،
 ت١ن١ؾٞ تَٝسا ١ْٝ.زاب١ظٜين ٥ا١ٜ

ب١ٖ١ضساٍَ ١٥ّ ضٚٚزا٠ٚ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ب٢ْٚٛ غري٠ ال٣ ٥اؾط٠تإ، ٠ٚى ز٠بٌٝٓ ٥ٖٛٛ غ١ي٣١َ١ 
( زاٚا٣ ز٠نات ١٥ٚ ز٠يََٝت ٥اخؤ َٔ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ خؤٟ زإ ب٠ٚ١زا ز٠َْٝت ٚ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

( غٝاض ز٠نطَٜت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )١ٖض٠ٖٚا ناتَٝو ثط ٥9684اؾط٠تَٝهِ غري١ٜ٠ن٢ ظؤضّ تَٝسا ١ٜ١ٖ،
إٕ ؾِٝٗ غري٠ بؤنٞ ٥اؾط٠تَٝهٞ ثؿتٝٛاْإ ب١ٖاٚغ١ض ْاططٜت؟ ١٥ٜٚـ ي١ ٠ٚآلَسا ز٠ؾ١ضََٜٛت )

 )١٥ٚإ غري١ٜ٠ن٢ ظؤض ظؤضٜإ تَٝسا١ٜ(. 9685(،ؾسٜس٠
 ١ٖض٠ٚى ١َ١٥ ب١يَط١ٜ١ن٢ دٛإ ٚ ض١ْٚٚ بؤ َٛغًَُإ تا ١٥ط١ض ١ٖي١ٜ١َن٢ ي١ ١ٖض ن١غَٝو ب١ز٣ نطز
١ْٜهات١ بٝاْٛٚ بؤ غؿطنطز٠ٚ١ْ ٜإ ؾهاْس٢ْ ١٥ٚ ن١غ١، نْٛه١ َطؤظ ١ٖضنات دَٝٞ ١ٖي١َنطز١ْٚ 

( ٚ زاٜها٢ْ با٠ٚضِزاضأْ، ن١نٞ ز٠ن١َٜٚت١ ١ٖي٠ٚ١َ، ز٠بٌٝٓ ٠ٚ١٥ ٖاٚغ١ضا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛإ )
ت١ٚب١ٜإ بؤ  ز٠ن١ْٚ١ ١ٖي٠ٚ١َٚ ت١ٚب١ف ز٠ن١ٕ ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ف ْاٜاْؿهََٝٓٝت٠ٚ١، ب١يَهٛ ثَٝؿٓٝاظ٣

( ١ٖيََٜٛػت٢ قٛضغٞ ١ْططت١ب١ض ب١ضاَب١ضٜإ ٚ ناض٠ن٣١ دََٝٗٝؿت بؤ ز٠خات١ضِٚٚ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )
ؾ١ضَا٢ْ خٛا، ن١نٞ ز٠بٌٝٓ ي١ ضؤشطاض٣ ١٥َطِؤزا َٛغًَُاْاَْٝو ١ٖٕ ناٚ زاز٠خ١ٕ ي١ ٥اغت ١ٍَٖٚ ٚ 

َٜٞ خٛازا ٚ ب١ ب٢ٓٝٓٝ ١ٖي١ٜ١َى ي١ َاْسَٜٚيت باْط١ٚاظ ٚ دٝٗاز ٚ ض٠ل٢ ز٠ٜإ ٜإ غ١زإ باْطدٛاظ٣ ض
١ٖض ن١غَٝو ي١ٚا١ْ ز٠ن١ْٚ١ ظ٠قهطز٣٠ٚ١ْ ١ٖي١َن٣١ ٚ ؾهاْس٢ْ ٚ ٥ٝس٣ ب١ ن١ّ ت١َاؾانطز٢ْ، دا خؤ 

( ي١ٚ ٥اغت١ ب١ضظ٠ٜإ زاَايَطابإ ٚ ز٠ضنطابإ، ب١آلّ ١٥ط١ض ٚا بٛا١ٜ ز٠بٛٚ ١٥ّ شْا٣١ْ ثَٝػ١َب١ض )
َٜٓس٠ٚ١ْٜإ بؤ باض٣ َطؤٜٞ ٚا١ٜ؟ ١ْخَٝط، خٛا زآٜا٠ٚ َطؤظ ١ٖي١َ ( بطِٜاض ٚ خ٥ٛاٜا خٛا ٚ ثَٝػ١َب١ض )

نٌ بين آزّ خطا٤ ٚ خري ( ز٠ؾ١ضََٜٛت )ز٠نات ٚ ت١ٚب٣١ ي١غ١ض ٚادب ز٠بَٝت، ٠ٚى ثَٝػ١َب١ض )
                                      

 .2773قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8172

 ، 16024َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 8173

 .160، َعذِ أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 5197، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 8367املعذِ األٚغط يًطرباْٞ، ايطقِ  - 8174
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(، )١َٖٛٚ ٥از٠َٝعاز ١ٖي١َناضٕ ٚ نانرتٜين ١ٖي١َناضإ ت١ٚب١ناضأْ(، ت١ْا١ْت خٛا٣ اـطا٥ٌ ايتٛابٕٛ
( ٠ٚ ١ٖض ز٠بَٝت َطؤظ ١ٖي١َ بهات ٚ ت١ٚب٣١ يَٞ بهات، ٠ٚى ي١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ضزا )ط١ٚض٠ زآٜا

ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ يٛ مل تصْبٛا يصٖب اهلل بهِ، ٚؾا٤ بكّٛ ٜصْبٕٛ ؾٝػتػؿطٕٚ اهلل ؾٝػؿط ٖات٠ٚٛ )
ط١ٚض٠  )غَٜٛٓس ب٣٠ٚ١ طٝا٢ْ ٢َٓ ب١ز٠غت١ ١٥ط١ض ٠َٛٝ٥ تاٚإ ١ْن١ٕ، ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ خٛا٣ 9686(،هلِ

٠َٛٝ٥ الز٠بات ٚ خ١يَهاَْٝو زََٜٓٝت ن١ تاٚإ ز٠ن١ٕ ٚ ٥ٝٓذا زاٚا٣ يَٝدؤؾبٕٛٚ ي١ خٛا ز٠ن١ٕ ٚ خٛا٣ 
 ط١ٚض٠ف يَٝٝإ خؤف ز٠بَٝت(.

 () سەِرەغپێٜ الٜ یەحپٚەٍپ

( نَٞ ظؤض الت خؤؾ١ٜٚػت١؟ ؾ١ض٣َٚٛ ع١َط٣ نٛضِٟ عام ز٠يََٝت ثطغٝاض نطا ي١ ثَٝػ١َب١ض )
ي١ ثٝاٚإ؟ ؾ١ض٣َٚٛ ١٥بٛٚب١نط، ٚتٝإ زٚاتط، ؾ١ض٣َٚٛ ع١َٛض، ٚتٝإ زٚاتط،  عا٥ٝؿ١، ٚتٝإ ١٥ٟ

 9687ؾ١ض٣َٚٛ ١٥بٛٚعٛب١ٜس٣٠ نٛضِٟ د١ضاح.
ٟ نطز، َٓٝـ قػ١ّ نطز، طُٝ٘( باغٞ ط١ٚض٠ٜٞ ؾاعا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )

( ٚمت ب١ضَٟ ٠ٚآل، ( ؾ١ض٣َٚٛ)٥اٜا ب٠ٚ١ ضاظ٣ ْٝت ٖاٚغ١ض٣ زْٝا ٚ ٥اخري٠تٝؿِ بٝت؟ثَٝػ١َب١ض )
 9688ؾ١ض٣َٚٛ)ز٣٠ تؤ ٖاٚغ١ضٟ زْٝا ٚ ٥اخري٠تٞ َٓٝت(.

( ن١ْس٠ عا٥ٝؿ١ٟ خؤؾس٠َٜٚت، بؤ١ٜ ١ٖضنات بٝاْٜٛػتبا ٖا٠ٚآلٕ ز٠ٜاْعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
زٜاض١ٜن٢ بؤ بب١ٕ، ز٠ٚ٠غتإ تا بهَٝت بؤ َايَٞ عا٥ٝؿ١ ٥ٝٓذا زٜاض١ٜن١ٜإ بؤ ز٠بطز، دا ز٠غت١ٜ١ى ي١ 

( ن١ ٖاٚضِا٣ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ بٕٛٚ، ب١ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ٜإ ٚت ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )شْا٢ْ ثَٝػ١َب١ض 
(( قػ١ به١ تا ب١ خ١يَه١ن١ بًََٝت ١ٖضن١ؽ ز١ٜ٠َٜٚت زٜاضٟ ببات بؤ ثَٝػ١َب١ض ) بؤٟ ببات با )

( (، ثَٝػ١َب١ض )ي١ َايَٞ ١ٖض شَْٝهٞ بَٝت، ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ف نٛٚ ٣٠ٚ١٥ ٚت ب١ ثَٝػ١َب١ض )
٠ٚ١ٜ، داضَٜهٞ تط ش١ْنا٢ْ تطٟ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ٜإ بؤ ١َٖإ ١َب١غت ْاضز٠ٚ٠ٚ ثَٝػ١َب١ض ٠ٚآل٢َ ١ْزا

(( ٠ٚآل٢َ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ي١ داض٣ غ١ََٝٝسا ثَٝػ١َب١ض )( ؾ١ض٣َٚٛ ) ٞ٫ ت٪شٜين ٗ عا٥ؿ١ ؾإٕ ايٛس

                                      

 .7874، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 5042ِ قشٝح َػًِ، ايطق - 8175
 ، قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.7108قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 8176

8177 - املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 6771، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 7204، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ ؾعٝب االضْاؤٚط. 

Page 83 of 184



 

 

١شَٜط )غ١باض٠ت ب١ عا٥ٝؿ١ ٥اظاضّ ١َز٠، نْٛه١ ٖٝض نات ي 9689(،إ٫ عا٥ؿ١ ٠مل ٜأتين ٚأْا ٗ ثٛب اَطأ
 ١ٜى دٌ ي١ط١ٍَ ٥اؾط٠تَٝو بٛٚمب غطٚؾِ بؤ ١ْٖات٠ٚٛ ١َط١ض ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١(.

( نؤب٠ٚ١ْٚٛ تا ْاض٠ِظاٜٞ ز٠ضبربِٕ ب١ضاَب١ض ب١ٚ داضَٜو ١ْٖسَٟ ي١ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
( ْاضز ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ضٜإ )ؾاطُٝ٘( ١ٖٜبٛٚ بؤ عا٥ٝؿ١، خؤؾ١ٜٚػت١ٝ ظؤض٠ٟ ن١ ثَٝػ١َب١ض )

( ٚ تٝإ ثَٝٞ بًََٞ بؤ خاتط٣ خٛا ي١ خؤؾ١ٜٚػت٢ بؤ عا٥ٝؿ١ زازث١ض٠ٚ٠ض بَٝت، ثَٝػ١َب١ض ) بؤ ال٣
( ؾ١ض٣َٚٛ; )نه١ ٥اظٜع٠ن١ّ ٥اٜا ١٥ٚ ( ٚت، ثَٝػ١َب١ض )١٥ٜٚـ نٛٚ ٚ ٣٠ٚ١٥ ب١ ثَٝػ١َب١ض )

ب١ ٚت٢ با، ط١ضِا٠ٚ١ٜٚ ١ٖٚاي١َن٣١ زا٠ٚ١ٜ ؾاطُٝ٘ ٥اؾط٠ت١ت خؤف ْاَٜٚت ن١ َٔ خؤؾِ ز٠َٜٚت؟( 
ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تط٣، ٥ٝٓذا بطِٜاضٜإ زا ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ بَٓٝطٕ، ظ١ٜٓ٠ب نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض 

( ٚتٛٚض٠ِ بٛٚ ٚ ٚت٢ ش١ْناْت ز٠يََٝٔ بؤ خاتط٣ خٛا ب١ضاَب١ض ب١ خؤؾ١ٜٚػتٝت بؤ عا٥ٝؿ١ ٚ )
١، عا٥ٝؿ١ف زازث١ض٠ٚض ب١، َٖٝٓس٠ ز٠ْط٢ ب١ضظ نطز٠ٚ٠ تا ناض ط١ٜؿت١ ٣٠ٚ١٥ قػ١ٜ١ن٢ ٚت ب١ عا٥ٝؿ

( ت١َاؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز ٠ٚى ثَٝٞ بؿ١ضََٜٛت قػ١ت ١ْٝ؟ ي١ٚال٠ٚ زاْٝؿتبٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )
( ت١َاؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز عا٥ٝؿ١ف ن١ٚت١ ٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ ظ١ٜٓ٠ب تا بَٝس٠ْط٢ نطز، ثَٝػ١َب١ض )

 :968ٚ ؾ١ض٣َٚٛ;  ٠ٚ١٥ نهٞ ١٥بٛٚب١نط٠.
)ؾ١ظٍَ ٚ  9690(،ٓػا٤ نؿهٌ ايجطٜس ع٢ً غا٥ط ايطعاّؾهٌ عا٥ؿ١ ع٢ً اي( ؾ١ض٣َٚٛ)ثَٝػ١َب١ض )

 ط١ٚض٠ٜٞ عا٥ٝؿ١ ب١غ١ض شْا٠ٚ١ْ ٠ٚى ؾ١ظيَٞ تطٜيت ثطِ ب١ طؤؾت ٚا١ٜ ب١غ١ض ١َٖٛٚ خٛاضز١ْناْسا(.

 ەٚەؾیػحت ڵیِح ەٌ ەطٕیف

ٖٓا ( ٚتاض٣ ز٠زاٚ ٥اَاش٠ٟ نطز ب١ َايَٞ عا٥ٝؿ١ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)٥ٝي ع١َٛض ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
)ؾٝت١ٓ يَٝط١ٜ٠ٚ٠، ؾٝت١ٓ يَٝط١ٜ٠ٚ٠، ؾٝت١ٓ يَٝط١ٜ٠ٚ٠،  9696(،َٔ سٝح ٜطًع قطٕ ايؿٝطإ -ث٬ثا-ايؿت١ٓ

 ؾ١ٜتإ ز٠ضز٠ن١ٕٚ(. -ٜإ ١ٖٚازاضا٢ْ-يَٝط٠ٚ٠ ؾاخ٢

                                      
، قاٍ ايصٖيب يف غري أعالّ ايٓبال٤، 8624، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3896، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 2462قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8178

 َتفل ع٢ً قشت٘. 143، م 2ز

 .2462قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8179
، غٓٔ ابٔ 2042، غٓٔ ايساضَٞ، ايطقِ 7220، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4582، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3266قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8180

 .12345، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 8621، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3904، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 3278َاد١، ايطقِ 
 .2954قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8181
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دا ١ْٜاضا٢ْ عا٥ٝؿ١ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٕ ب١ تا١ْ ن١ عا٥ٝؿ١ غ١ضٟ ؾٝت١ٜ١ٓ، ب١آلّ ب١ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ 
( َايَٞ عا٥ٝؿ١ ز٠ن١َٜٚت ١َب١غيت ثَٝػ١َب١ض )ؾ١ضَٛٚز٠ن١ ن١ ي١ ز٠قٞ تطزا ضْٚٚهطا٠ٚت٠ٚ١ ز٠ض

 ١ْب٠ٚٛ، ب١يَهٛ ١َب١غيت ١٥ٚ ب١ض١ٜ٠ ب٠ٚٛ ن١ ب١ضٟ ضؤش١ٖآلت ز٠نات.
( ضٟٚٚ نطزب١ٜٚٛ ضؤش١ٖآلت ٚ ؾ١ض٣َٚٛ)بعأْ ؾٝت١ٓ يَٝط١ٜ٠ٚ٠، ٥ٝي ع١َٛض ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )

 ٢9693 ؾ١ٜتإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت(.بعأْ ؾٝت١ٓ يَٝط١ٜ٠ٚ٠، بعأْ ؾٝت١ٓ يَٝط١ٜ٠ٚ٠، يَٝط٠ٚ٠ ن١ ؾاخ
( ي١ َايَٞ عا٥ٝؿ٠ٚ١ ٖات١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ  ي١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْنٞ تطزا ٥ٝي ع١َٛض ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )

 9694ؾ١ض٣َٚٛ)ؾٝت١ٓ ٥ا ١٥يَٝط١ٜ٠ٚ٠ ن١ ؾاخ٢ ؾ١ٜتإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت( ١َب١غيت ضؤش١ٖآلت بٛٚ.
ت٢ٓ َٛغ٣١َ١ًٜ١ زضؤظٕ دا ضؤش١ٖآلت١ن٣١ ض٠ٚٚٚ ب١سط٠ٜٔ بٛٚ ن١ ١ٜن١ّ ؾٝت١ٓ ي١َٟٚ ب١ ز٠ضن١ٚ

 9695ز٠ضن١ٚت.

 () سدجەِرەغپێفحضٝ ەحضٝ ٚک ەٌ

( ١ْخؤف ن١ٚت ٚ ٥اظاض٣ ظٜاز٣ نطز، َؤي١َت٢ ي١ عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تطٟ خٛاغت تا ي١ َايَٞ َٔ َََٝٓٝت٠ٚ١، ١٥ٚاْٝـ ضاظ٣ بٕٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ زٚٚ ن١ؽ ١٥َالٚال، 

١٥ٚاْٝـ بطٜيت بٕٛٚ ي١ -ططت ٚ ١٥ٜٚـ قان١نا٢ْ ب١ ظ٠ٜٚسا ز٠خؿإ، ( ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜإ )
 9696.-يٝبطاع١بباؽ ٚ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ

( ١ْخؤف ن١ٚت ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )أٜٔ أْا غسا؟(، )غب١ٟ ي١ َايَٞ ناّ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
زا تا ناّ  ١تٝإٖاٚغ١ضَِ؟( نْٛه١ س١ظ٣ ز٠نطز ي١ َايَٞ عا٥ٝؿ١ بَٝت، ٠ٚ١٥بٛٚ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تطٟ َؤيَ

 9697( ي١ َايَٞ عا٥ٝؿ١ َا٠ٚ١ٜ تا ٠ٚؾات٢ نطز.َايَٞ ثَٞ خؤؾ١ ي١َٟٚ َََٝٓٝت٠ٚ١، ٠ٚ١٥بٛٚ ثَٝػ١َب١ض )
( ( ز٠نات ٚ ز٠يََٝت; ثَٝػ١َب١ض )غايِٝ باغٞ غات١نا٢ْ ١ْخؤؾٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

ٖات٠ٚٛ؟  ١ْخؤف ن١ٚت ٚ ي١ٖؤف خؤٟ نٛٚ، زٚاتط ٖات٠ٚ١ ٖؤف خؤٟ، ؾ١ض٣َٚٛ ٥اٜا نات٢ َْٜٛص
َٓٝـ ٚمت ب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ ب١ بٝالٍ بًََٝٔ با باْط بسات، ب١ ١٥بٛٚب١نطٜـ بًََٝٔ با ب١ضَْٜٛصٟ بؤ خ١يَو 

                                      
 .5275، قشٝح َػًِ، ايطقِ 6697قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8182
 .5278قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8183
 .6758قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 8184

 .194ِ قشٝح ايبداضٟ، ايطق - 8185
 .4194قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8186
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بهات، ١َٖس٣ ي١ ٖؤف خؤٟ نٛٚ، زٚاتط ٖات٠ٚ١ ٖؤف خؤٟ، ؾ١ض٣َٚٛ ٥اٜا نات٢ َْٜٛص ٖات٠ٚٛ؟ َٓٝـ 
طٜـ بًََٝٔ با ب١ضَْٜٛصٟ بؤ خ١يَو بهات، ٚمت ب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ ب١ بٝالٍ بًََٝٔ با باْط بسات، ب١ ١٥بٛٚب١ن

١َٖس٣ ي١ٖؤف خؤٟ نٛٚ، زٚاتط ٖات٠ٚ١ ٖؤف خؤٟ، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ باٚنِ ن١غَٝهٞ زيَٓاغه١ٚ ظٚٚ ططٜإ 
( ١َٖس٣ ؾ١ض٣َٚٛ ٥اٜا نات٢ َْٜٛص زاٜس٠ططَٜت، ب١يَهٛ ن١غَٝهٞ تط بَٓٝطٜت بؤ ب١ضَْٜٛصٟ، ثَٝػ١َب١ض )

بٝالٍ بًََٝٔ با باْط بسات، ب١ ١٥بٛٚب١نطٜـ بًََٝٔ با ب١ضَْٜٛصٟ بؤ خ١يَو ٖات٠ٚٛ؟ ُٚإ ب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ ب١ 
بهات، ١َٖس٣ عا٥ٝؿ١ ٚت٢ باٚنِ ن١غَٝهٞ زيَٓاغه١ٚ ظٚٚ ططٜإ زاٜس٠ططَٜت، ب١يَهٛ ن١غَٝهٞ تط بَٓٝطٜت 

ٔ با ( ؾ١ض٣َٚٛ )٠َٛٝ٥ٟ ٥اؾط٠تإ ٖاٚز١َ٠ ش١ْنا٢ْ ٜٛٚغؿٔ، ب١ بٝالٍ بًََٝبؤ ب١ضَْٜٛصٟ، ثَٝػ١َب١ض )
باْط بسات ٚ ب١ ١٥بٛب١نطٜـ بًََٝٔ با ب١ضَْٜٛصٟ بهات بؤ خ١يَو(، ١َٖس٣ ي١خؤف خؤٟ نٛٚ، بٝالٍ باْط٢ 

( ٖات٠ٚ١ ٖؤف زا ٚ قا١َت٢ نطز ٚ ١٥بٛٚب١نطٜـ نٛٚ ب١ضَْٜٛصٟ بهات بؤ خ١يَه١ن١، ثَٝػ١َب١ض )
باْط به١ٕ تا خؤَٞ ث٠َٛٝ خؤٟ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ ٥اٜا َْٜٛص زاب١غطا٠ٚ؟ ٚمت ب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ )ن١غَٝهِ بؤ 

( بايَٞ زا١ٜ غ١ض ؾاْٝإ ٚ ب١ٚ ساي٠ٚ١َ نٛٚ بططّ(، ٠ٚ١٥بٛٚ ب١ضٜط٠ٚ ن١غَٝهٞ تط ٖاتٔ ٚ ثَٝػ١َب١ض )
( ١٥بٛٚب١نطٟ بؤ َْٜٛص، ي١ثاٍَ ١٥بٛٚب١نطزا زاْٝؿَٝٓطا، ١٥بٛٚب١نط ٜٚػيت بط١ضَِٜت١ زٚا٠ٚ، ثَٝػ١َب١ض )

 9698َٖٝؿت٠ٚ١ تا َْٜٛص٠ن١ ت١ٚاٚ بٛٚ.
( ١ْخؤف بٛٚ ٚ ي١ َايَٞ عا٥ٝؿ١ بٛٚ، ع١بسٚض٠ِٓإ نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض و ثَٝػ١َب١ض )ناتَٝ

(( غٝٛانٞ ثَٞ بٛٚ ز٠َٜٗٝٓا ب١ زاْٝسا، ثَٝػ١َب١ض ٚ ) ت١َاؾا١ٜن٢ غٝٛان١ن٣١ نطز، عا٥ٝؿ١ )
ٜـ (، ثَٝػ١َب١ضغٝٛان١ن٣١ ي١ ع١بسٚض٠ِٓإ ٠ٚضططت ٚ ثان٢ ضاططت ٚ زٚاتط زا٣ ب١ ثَٝػ١َب١ض )

(.غٝٛان١ن٣١ ب١ناضَٖٝٓا )9699 
( ن١ ز٠نٛٚ ب١ضَِٜسا ز٠تٛت ١َٖإ ضَٜهطز٢ْ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض ) طُٝ٘عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ؾا

( ؾ١ض٣َٚٛ ١َضس١با ي١ نه١ن١ّ، ٥ٝٓذا ال٣ خؤ٠ٚ١ٜ زآٜٝؿاْس، زٚاتط (، ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض٠)
( نج١ٜ١نٞ تطٟ بؤ نطز ٚ تط ثَٝػ١َب١ض )ططٜا، ٚمت بؤنٞ ز٠ططٜت؟ زٚا طُٝ٘نج١ٜ١نٞ بؤ نطز ٚ ؾا

ز٠غيت نطز ب١ ثَٝه١ٌْ، َٓٝـ ٚمت تا ٥َٝػتا ١َْس٠ٜٛ خ١ّ ٚ خؤؾٞ ٥اٚا ي١ٜ١ى ْعٜو بٔ، ٚمت  طُٝ٘ؾا
( ٥اؾهطا ْان١ّ، زٚاتط ن١ ف ٚت٢ َْٗٝين ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘نؤٕ بٛٚ ٚاططٜاٜت ٚ زٚاتط ثَه١ْٝت؟ ؾا

ثطغٝاضّ يَٝهطز٠ٚ٠، ١٥ٜٚـ ٚت٢ نجاْس٣ ب١ طَُٜٛسا  ( ٠ٚؾات٢ نطز، نّٛٚ ١َٖإثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .1234، قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 1230، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 1527قشٝح ابٔ خعضي١، ايطقِ  - 8187

 .864قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8188
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)دٝربٌٜ ١َٖٛٚ غايََٝو ١ٜى داض قٛض٥ا٢ْ ي١ط١ٍَ ز٠ٚض ز٠نطز٠ٚ١َ، ١٥َػاٍَ زٚٚ داض ي١ط١يَِ ز٠ٚض٣ 
نطز٠ٚ٠، ٚاز٠ظامن ١َ١٥ ٥اَاش٠ٟ ١َضط١ُ، تؤٜـ ١ٜن١ّ ن١غٝت ب١ َٔ ز٠ط١ٜت٠ٚ١(، َٓٝـ ز٠غتِ نطز 

 -ٜإ ط١ٚض٠ٟ شْا٢ْ با٠ٚضِزاضإ–ضاظ٣ ْابٝت تؤ ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت ب١ ططٜإ، زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ)٥اٜا 
 :969بٝت؟( َٓٝـ ب٠ٚ١ ثَٝه١ِْٝ.

( بٝين ن١ ي١ غ١ض١َ٠ضطٝسا بٛٚ، داََٝو ٥ا٣ٚ ي١ال بٛٚ، عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاّ )
هطات ز٠غيت ز٠نطز ب١ ْاٚ ٥ا٠ٚن١زا ٚ ز٠َٛنا٣ٚ ثَٞ ز٠غطِٟ ٚ ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )ايًِٗ أعين ع٢ً غ

 )خٛا١ٜ ٖاٚناضّ ب١ ي١غ١ض ٥اظاض ٚ ْاض٠س١ت١ٝنا٢ْ ١َضط(. 96:0إٛت(،

 ذجکیضٝ ذحٚەالفیخ ەٌ

( ١٥بٛٚب١نطٟ قسٜل بٛٚ ب١ خ١يٝؿ١ ٚ عا٥ٝؿ١ف ي١ٚ َا٠ٚزا ي١ زٚا٣ ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )
 ١َز١ٜٓ َا٠ٚ١ٜٚ ضَُٜٓاٜٞ ٚ ظاْػيت ثَٝؿه١ف ب١ َٛغًَُاْإ ز٠نطز.

( ي١ ( ٚ ٚت٢ ١٥ضَٟ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )هٞ ثَٝػ١َب١ض )٣ نطُٝ٘ؾاعا٥ٝؿ١ نٛٚ بؤ ال٣ 
( ٚ زٚاتط ططٜاٜت، ٥ٝٓذا ١َٖس٣ خؤت زا غ١ض١َضطسا بٛٚ، بِٝٓٝ خؤت زا ب١غ١ض ثَٝػ١َب١ضزا )

ب١غ١ضٜسا ٚ ثَٝه١ْٝت، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ي١ ١ٜن١َٝاْسا ثَٝٞ ٚمت ز٠َطَٜت، َٓٝـ ططٜاّ، ي١ ز٠َٚٚٝاْسا ثَٝٞ ٚمت 
ي١ ١َٖٛإ ظٚٚتط ثَٝٞ ز٠ط٠ٚ١َ١ ٚ ١ٖض٠ٖٚا َٔ ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾتِ دط١ ي١ َٔ ي١ْاٚ ن١غٛناضٜسا 

 ١َ96:6ض٢َ١ٜ نهٞ عُٝطإ، َٓٝـ ثَٝه١ِْٝ.
س١غ١ٕ ز٠يََٝت ناتَٝو ١٥بٛٚب١نط ي١ غ١ض١َ٠ضطسا بٛٚ، ب١ عا٥ٝؿ٣١ ٚت ٣١٥ عا٥ٝؿ١ غ١ٜطٟ ١٥ٚ 

ٓا ٚ ١٥ٚ ب١ضط٣١ ز٠َاْجؤؾٞ، ٚؾرت٠ به١ ن١ ي١ ؾري٠ن١ّإ ز٠خٛاضز٠ٚ٠ٚ ١٥ٚ ت١ؾت٣١ ب١ناضَإ ز٠َٖٝ
١َُٝ٥ ناتَٝو ناضٚباض٣ َٛغًَُاْاِإ ب١ز٠غت بٛٚ ١٥ٚ ؾتا١َْإ ب١ناضز٠َٖٝٓا، دا ١٥ط١ض َطزّ ١٥ٚا١ْ بب١ 

                                      
 .3446قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8189
، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، 6872، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3666شري، ايطقِ ، املػتسضى ع٢ً ايكش1618ٝغٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ  - 8190

، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نعف٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا نعف٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 23800ايطقِ 
1623. 

 ، سػٓ٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.7062قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ   - 8191
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بؤ ع١َٛض، ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ ١٥بٛٚب١نط َطز ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ْاضز بؤ ع١َٛض، ١٥ٜٚـ ٚت٢ خٛا يَٝت ضاظ٣ بَٝت ١٥ٟ 
 96:3ت نطز.١٥بٛٚب١نط، ١٥ضن٢ ٣٠ٚ١٥ زٚا٣ خؤتت غ١خ

 سدجەضٝ ػِٛەالفیخ ەٌ

بٛٚ ب١ خ١يٝؿ١ٚ عا٥ٝؿ١ ي١ٚ غ١ضز١َ٠ؾسا  ططابزٚا٣ ٠ٚؾات٢ ١٥بٛٚب١نط، ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
 ١َٖإ ؾ٠َٟٛٝ ثَٝؿٛٚتط غ١ضقايَٞ ب١خؿ٣٠ٚ١ٓٝ ظاْػت بٛٚ.

( َٛٚن١ٟ بؤ خ١يَهٞ بط٠ٚ١ِٜ، بؤ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض ) ططابناتَٝو ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
( ٣ٚ١٥ ٠ٚ١ٜ، ب١آلّ بؤ عا٥ٝؿ١ زٚاْع٠ ١ٖظاض٣ بط٠ٚ١ِٜ، نْٛه١ ز٠ٜعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )ز٠ ١ٖظاض٣ بطِ

 96:4ظٜاتط خؤؾس٠ٜٚػت.
١ٖض٠ٖٚا ن١ ع١َٛض ب١ ز٠غت٢ ١٥بٛٚي٣١٥ًٛ٥ٛ ١َدٛٚغٞ بطٜٓساض نطا، ؾ١ف ن١غٞ زاْا تا ي١َْٝٛ 

ططٕ ٚ ي١ َاي١َن٣١ ١٥ٚزا خؤٜاْسا ن١غَٝو بؤ خٝالؾ١ت ١ٖيَبصَٜطٕ، ٥ٝٓذا ٚت٢ بطِؤٕ َؤي١َت ي١ عا٥ٝؿ١ ٠ٚضب
 96:5ضاَٜٚص٠ن١تإ به١ٕ، ١٥ٚاْٝـ ٚاٜاْهطز.

ثَٝهطا، ب١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٚت بطِؤ بعا١ْ نَٞ ٢َٓ نٛؾت؟ ١٥ٜٚـ  ططابناتَٝو ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
ٚت٢ ١٥ٟ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ ١٥بٛٚي١٥ًٛ٥ٟٛ نؤ٣١ًٜ َٛغري٣٠ نٛضِٟ ؾٛعب١ تؤٟ نٛؾت، ع١َٛضٜـ 

١ضط٢ ٢َٓ ب١ ز٠غيت ن١غَٝو ١َْٖٝٓا ن١ تان١ غٛدس١ٜ٠نٝؿٞ بطزبَٝت بؤ ٚت٢ غٛثاؽ بؤ خٛا ن١ َ
( ٚ خٛا، ١٥ٟ ع١بسٚآل بطِؤ بؤ ال٣ عا٥ٝؿ١ٚ ثطغٝاضٟ يَٞ به١ بعا١ْ َؤي١َت ز٠زات ي١ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

 ١٥96:6بٛٚب١نط ١٥غج١ضز٠ بهطَِٜ؟
ٚت بطِؤ بؤ ال٣ زاٜهٞ  ع١َط٣ نٛضِٟ ١َّٕٛٚ ز٠يََٝت ٥اَاز٠ بّٛٚ ناتَٝو ع١َٛض ب١ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ

با٠ٚضِزاضإ عا٥ٝؿ١ٚ بًََٞ ع١َٛض غ١الَت يَٞ ز٠نات، زٚاتط ثطغٝاضٟ يَٞ به١ بعا١ْ َؤي١َت ز٠زات ال٣ 
( ٚ ١٥بٛٚب١نط ١٥غج١ضز٠ بهطَِٜ؟ عا٥ٝؿ١ف ٚت٢ َٔ ٠ٚ١٥ّ بؤ خؤّ زاْابٛٚ، ب١آلّ ١٥َطِؤ ثَٝػ١َب١ض )

١َض ٚت٢ نٝت نطز؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ َؤي١َت٢ زا، ع١َٛض ي١ خؤّ ز٠طٛظ٠ضّ بؤ ع١َٛض، ن١ ع١بسٚآل ٖات٠ٚ١ عٛ

                                      

 .36 يًطرباْٞ، ايطقِ املعذِ ايهبري - 8192

 .351، م 2ايهاٌَ يف ايتأضٜذ، ز - 8193
 .460، م 2ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ز - 8194
 .447، م 2ايهاٌَ يف ايتأضٜذ البٔ األثري، ز - 8195
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ٚت٢ ٖٝض ؾيتَ َٖٝٓس٣٠ ١٥ٚ ؾ١َٜٓٛ الّ ططْط ١ْٝ، دا ن١ َطزّ َب١ٕ بؤ ١٥َٟٚ ٚ زٚاتط غ١الّ به١ٕ، 
زاٚا٣ َؤي١َت ز٠نات، ١٥ط١ض عا٥ٝؿ١ ١َٖس٣ َؤي١َت٢ زا  ططابزٚاتط ١َٖس٣ بًََٞ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
 96:7ز٠ضؾ١ت٢ ١ْزا َطَٝط٠ٚ١ِْٚ َب١ٕ بؤ طؤضِغتا٢ْ َٛغًَُاْإ.١٥ٚنات ١٥غج١ضز٠ّ به١ٕ، ١٥ط١ضٜـ 

 ضٝ ػٛغّحٔذجەالفیخ ەٌ

نٛضِٟ ع١ؾؿاْسا عا٥ٝؿ١ ١ٖض ي١ ١َز١ٜٓ بٛٚ ٚ ظاْػيت عٛمثا٢ْ ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ 
ْسا، ٥اؾٛٚبطَٝطِإ غٛٚزٜإ ٠ٚضططت مثاز٠ب١خؿ٠ٚ١ٝ، ب١آلّ ي١ نات٢ ؾٝت٣١ٓ ؾ١ٖٝسنطز٢ْ عٛ

 ب١ناض٣ بَٗٝٓٔ.عٛمثإ تا زش ب١ خ١يٝؿ١  ي١ْاٚباْط٢ عا٥ٝؿ١
ط١َاضؤ زضابٛٚ، عا٥ٝؿ١ ي١ ١َنه١ بٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ ن١ٚت٠ٚ١ ضَِٟ، ب١آلّ عٛمثإ ناتَٝو 

ب١ بَٝتاٚا٢ْ عٛمثإ بٝػت، بؤ١ٜ ط١ضِا٠ٚ١ٜ بؤ ١َنه١ ٚ ٚت٢ ب١خٛا عٛمثا٢ْ ي١ ضَٜسا ١ٖٚايَٞ نٛشضا٢ْ 
 96:8ّ.نٛشضا ٚ ز٠بَٝت زاٚا٣ خَٜٛين به١

١َغطٚٚم ز٠يََٝت ب١ عا٥ٝؿ١ّ ٚت; غ١ٜطٟ ١٥ٚ ناض٠ت، ْا١َت بؤ خ١يَو ْٛٚغ٠ٛٝٚ زاٚات     
ضاث١ضِٕ، عا٥ٝؿ١ف ٚت٢ غَٜٛٓس ب٣٠ٚ١ با٠ٚضزاضإ با٠ٚضِٜإ ثَٞ َٖٝٓا٠ٚٚ عٛمثإ يَٝهطزٕ تا زش ب١ 

ات١ َٔ ٖٝهِ ٚ-بَٝبا٠ٚضِإ با٠ٚضِٜإ ثَٞ ١َْٖٝٓا٠ٚ َٔ ض٠ؾ١ٝنِ ي١غ١ض ث١ض٠ِٟ غجٞ بؤ ١ْْٛٚغٕٝٛ
بؤ ١ْْٛٚغٕٝٛ، ١٥ع١ُف ز٠يََٝت ١٥ٚ خ١يَه١ ٚاٜإ ز٠ظا٢ْ ١٥ٚ ْا١ٜ١َ ي١غ١ض ظاض٣ عا٥ٝؿ٠ٚ١ 

 96:9ْٛٚغطا٠ٚ.

 رذجیذٛٚطحٌەت ڕیٛکٌٝ ەضٝ ػەالفیخ ەٌ

يٝب، ب١آلّ طإ ؾ١ٖٝس نطا زٚا٣ ٠ٚ١٥ ب١ٜع١ت٢ خٝالؾ١ت زضا ب١ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ مثاناتَٝو عٛ
١ ١َٖٛٚ َٛغًَُاْا٢ْ ي١خؤ١ْططت، ب١يَهٛ ب١ٖؤٟ ضادٝاٜٞ غ١باض٠ت ب١ نَٝؿ١ن١ ي٠ٚ١زا بٛٚ ب١ٜع١ت١ن

ؾٝت١ٜ١ٓى ي١َْٝٛإ ٖا٠ٚآلْسا ضٜٚٚسا، ١٥ٜٚـ ب١ٜٚٛ ٖؤٟ ضٚٚزا٢ْ ١ٖضزٚٚ د١ْط٢ د١َ١ٍ عٛمثإ خَٜٛين 
ٚ قؿٌ، زٚاداضٜـ نَٝؿ١ن١ ١ٖض ب١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠ َا٠ٚ١ٜ تا ي١غ١ض ز٠غت٢ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ؾٝت١ٓن١ 

 نٛشا٠ٚ١ٜ.
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ب١ٚ ب١ٜع١تسا١ْ َٛعا١ٜٚ ي١ ؾاّ ٚ خ١يَهٞ ؾاّ َا٠ٚ١ْٚ ب١ٜع١تٝإ ١ْزا ب١ ع١ٍ، دط١ ي٣٠ٚ١ 
ٕ ١ٜنػ١ض مثات١ؿ١ٚ ظٚب١ٜطٚ زاٜه٢ با٠ٚضِزاضإ عا٥ٝؿ١ف ٥ٝذتٝٗازٜإ ٚابٛٚ ز٠بَٝت بهٛشا٢ْ عٛ

١ ١٥ٚإ ي١ْاٚ ضا٣ ٚابٛٚ ث١ي١ ١ْنطَٜت ي١ نٛؾت٠ٚ١ٜٓإ نْٛهطايٝب بهٛشض٠ٚ١َٜٓ، ب١آلّ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
١َز١ٜٓزإ ٚ غ١ضباظا٢ْ ز٠ٚي١َت٢ ٥ٝػالَٝـ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٕ ٚ ١٥ط١ض ١ٜ١ٖ خَٝطا بهطَٜت ي١ يَٝساْٝإ بتٛأْ 

 ١َز١ٜٓ بططٕ.
ب١ٖ١ضساٍَ ١َ١٥ ب١ٜٚٛ ٖؤ٣ ن١ٚت٣٠ٚ١ٓ ؾٝت١ٜ١ٓن٢ ط١ٚض٠ ن١ ١٥لاََٝهٞ زيَت١ظَٜين ١ٖبٛٚ بؤ 

٣ َٛغًَُاْإ ط١ض١َٚ َٖٝؿتا خ١ؾ١تٝإ ب١ٚ ؾٝت١ٜ١ٓ َٛغًَُاْإ ٚ تا ١٥َطِؤف ٥ا٢ٖ زاخ٢ ١٥ٚ ؾٝت١ٜ١ٓ ال
زا١َْطنا٠ٚت٠ٚ١ٚ ب٠ٚٛ ب١ ن١نَٝو ب١ز٠غت زٚشَٓا٢ْ ٥ٝػالّ ٚ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٞ ٚ ٖا٠ٚآل٠ٚ١ْ تا زاخ٢ 

 زيَٞ خؤٜإ بطِشٕ.
(( ٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ نٛشضا، زاٜها٢ْ با٠ٚضِزاضإ )ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )مثاناتَٝو عٛ
ز بؤ ١َنه١ تا ي١ز٠غت ١٥ٚ ؾٝت٣١ٓ ١َز٣١ٜٓ ططت٠ٚٛت٠ٚ١ ضظطاض بٔ، ناتَٝو ٜٚػتٝإ نٛٚبٕٛٚ بؤ س١

ٕ نٛشضا٠ٚ، بؤ١ٜ ي١ ١َنه١ َا٠ٚ١ْ تا بعأْ باض٠ن١ ب١ مثابط١ض٠ٚ١َِٜٓ ١َنه١، ١ٖٚايَٝإ ثَٝط١ٜؿت ن١ عٛ
ن١  يٝب ب١ٜع١ت٢ ثَٝسضا، ب١تاٜب١تطانٞ ز٠طات، ٠ٚ١٥بٛٚ بَٞ ثَٝؿٓٝاظ٣ خؤٟ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ 

خ١ٚاضه١نإ ظؤضٜإ ي١ ع١ٍ نطز ١ٖضن١ْس٠ ع١ٍ خؤٟ ضقٞ بٛٚ يَٝٝإ، ب١آلّ ٖٝٛا٣ ٚابٛٚ ز٠ضؾ١تَٝهٞ 
ٕ ي١ مثابؤ بطٛلَٝت تا ي١ْاٜٚإ ب١ضَٜت، ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ ١٥ٚ ؾؿاض٠ بٝٓطا شَاض١ٜ٠ى ي١ خعَا٢ْ عٛ

ٕ نطز تا بهٔ بؤ ١َنه١ٚ ؿ١ف زاٚا٣ َؤي١َتٝاط٘ب١ٜٝ١َٛ٥ْٛ١ ز٠ضنٕٛٚ بؤ ١َنه١، ١ٖض١ٜى ي١ ظٚب١ٜط ٚ 
ع١يٝـ َؤي١َت٢ ثَٝسإ ٚ ١٥ٚاْٝـ نٕٛٚ بؤ ١َنه١، خ١يَهَٝهٞ ظؤضٜـ ؾَٜٛٓٝإ ن١ٚت، ي١ ب١قط٠ٚ 
١َز١ٜٓٚ ١َ١ٜٕ ٚ ن١ْس ؾَٜٛين تط٠ٚ٠ خ١يَهَٝهٞ ظؤض ضٜٚٚهطز٠ ١َنه١ٚ ي١َٟٚ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤضٟ ٖا٠ٚآلٕ 

ْٝإ ز٠نطز، عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ مثاَٜٛين عٛٚ زاٜها٢ْ با٠ٚضِزاضإ ٚ د١َا٠ٚضَٜو نؤب٠ٚ١ْٚٛٚ زاٚا٣ خ
 ::96با٠ٚضِزاضاْٝـ د٣ٚ١ًَ ١َغ١ي١ن٣١ ططتب١ٜٚٛز٠غت.

ي١ ١َنه١ غَٞ ضا٣ دٝاٚاظ زضٚغت بٛٚ، ز٠غت١ٜ١ى ٚتٝإ با بهٌ بؤ ال٣ َٛعا١ٜٚ بؤ ؾاّ ٚ 
ا٣ ي٠َٜٛٚ١ بٌَٝ تؤي١َ به٠ٚ١ٜٓ١، ز٠غت١ٟ ز٠ّٚٚ ٚتٝإ ب١يَهٛ با بهٌ بؤ ١َز١ٜٓ بؤ ال٣ ع١ٍ ٚ زاٚ

                                      
 .231 – 230، م 7زايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري،  - 8199

Page 90 of 184



 

ٕ به٠ٚ١ٜٓ١، ز٠غت٣١ غ١َّٝٝ ٚتٝإ ب١يَهٛ ز٠نٌ بؤ ب١قط٠ٚ ي١َٟٚ خؤَإ ب١َٖٝع ز٠ن١ٜٔ مثاتؤي١َٟ عٛ
 9300ٕ، ٠ٚ١٥بٛٚ ي١غ١ض ١٥ّ ضا١ٜ ضَٜهه١ٚتٔ.مثاٚ ١ٖض ي٠َٜٛٚ١ ز٠ن١ٜٓٚ١ ي١ْاٚبطز٢ْ بهٛشا٢ْ عٛ

ب١ض٠ٚ ب١قط٠ ضاغت١ٚ ٖٝض  -ؿ١ٚ ظٚب١ٜططٖ٘ا٠ٚآل٢ْ عا٥ٝؿ١ٚ –)غ١باض٠ت ب١ ن٢ْٚٛ 
َٝؿ١ٜ١نٞ ي١غ١ض ١ْٝ، ب١آلّ بؤنٞ ز٠ضنٕٛٚ؟ ي١َ١زا طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ ي١غ١ض ١ْٝٚ َتُا١ْ ب١ ٖٝض ن

طَٝطا١ٜ٠ٚ١ْنٝإ ْانطَٜت نْٛه١ ن١غٞ دَُٝتُا١ْ ١ْٜطَٝطِٚا١ْت٠ٚ١، قػ٣١ ن١غٞ ١ٖٚازاض ٠ٚضْاطريَٜت، 
 اضطري.س١ظ٣ تا١ْزإ ي١ ٥ٝػالّ ٚ ب١ن١َساْا٢ْ ٖا٠ٚآلٕ ن٠ٚٛت١ ْاخ٢ ن١غ٢ ١ٖٚازاض ٚ ز٠َ

ي١ –ي١ٚا١ٜ١ْ بؤ ٠ٚ١٥ ز٠ضنٛٚبٔ تا ي١ب١ض ؾتَٝو ن١ بؤٜإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ٜٚػتبَٝتٝإ ع١ٍ 
البب١ٕ، بؤ١ٜف ب١ٜع١تٝإ زابَٝت تا ؾؤضِؾطَٝط٠ِنإ َٖٝٛض بب٠ٚ١ٓ، زٚاتط ن١ٚتب١ٓ زاٚا٣  -خٝالؾ١ت

 س١م.
 ٕ ي١ْاٚب١ضٕ.مثاي١ٚا١ْؾ١ بؤ١ٜ نٛٚب١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ تا بهٛشا٢ْ عٛ

١ْس ز٠غت١ٜ١ن٢ َٛغًَُاْا٠ٚ١ْ ز٠ضنٛٚبٔ تا بٝاْطَٝط٠ٚ١ِْ بؤ ١ٜى قإْٛٚ تا ي١ٚا١ْؾ١ ب١ ن
ب١ض١ٜن١ٓن١ٕٚ ٚ زش ب١ٜ١ى ١ْد١ْطٔ، ١َ١٥ف زضٚغت١ ١ْى ؾيت تط، ١ٖٚايَٞ ضاغتٝـ ب١ّ دؤض٠ 

 ٖات٠ٚٛ.
 غ١باض٠ت ب١ طَٝطِا٠ٚ١ْنا٢ْ ب١ؾ١نا٢ْ ١ٜن١ّ ١َٖٜٛٚإ ثٛٚض ٚ الٚاظٕ.

اناض٣ ب١ٜع١تٝإ زابَٝت ٠ٚ١٥ بَٝب١َٓا ٚ ثٛٚن١ٚ ثَٝؿرتٜـ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ١٥ٚإ ب١ ظؤض ٚ ْ
 ضِٚٚإ نطز٠ٚت٠ٚ١.

غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ٜٚػتبَٝتٝإ ع١ٍ ي١ خٝالؾ١ت البب١ٕ ١َ١٥ف بَٞ ب١َٓا ٚ ثٛٚن١، نْٛه١ البطزٕ 
ب١ ضاٚ ضٚاْٝين ١َٖٛإ ز٠بَٝت، ز٠نطَٜت ١ٜى ٜإ زٚٚ ن١ؽ ي١ ز٠غ١آلتسا بٔ، ب١آلّ البطزٕ ت١ْٗا زٚا٣ 

 غ١ٕاْسٕ ٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ز٠بَٝت.
ٕ ز٠ضنٛٚبٔ، ثَٝـ ١َ١٥ ناض٠ن١ مثاغ١باض٠ت ب٠ٚ١ف ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ بؤ نٛؾت٢ٓ بهٛشا٢ْ عٛ

 ب١ٓض٠ت١ن٣١ بؤ ١ٜنس٠ْط٢ ب٠ٚٛ، ز٠ؾهطَٜت ١ٖضزٚٚ ١َغ١ي١ن١ ثَٝه٠ٚ١ بٔ.
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٣ َْٝٛإ ٥اشا٠ٚ -ؿ١ ٚ ظٚب١ٜط ٚ عا٥ٝؿ١ ي١ ١َز١ٜٓزاط٘ -ز٠طَٝطزضَٜت٠ٚ١ ي١ نات٢ ٥اَاز١ْ٠بْٛٚٞ
ؿ١ ٚ ظٚب١ٜط ٚ عا٥ٝؿ١ف زاٜهٞ با٠ٚضِزاضاْٝـ ب١ٚ ٖٝٛا١ٜ ن١ْٚٛز٠ض٠ٚ٠ تا خ١يَه٢ ط٘خ١يَو ١َْا، 

 9306بط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ ال٣ زاٜهٝا٤ٕ ض٠نا٣ٚ سٛض١َت٢ ثَٝػ١َب١ض٠ن١ٜإ به١ٕ(.
ن١ ط١ٜؿت١ٓ ب١قط٠ ب١ضثطغ٢ ١٥َٟٚ ١َْٜٓٛض٣ ْاضز تا بعاَْٝت بؤنٞ ٖاتٕٛ، ن١ْٚٛ ال٣ عا٥ٝؿ١ 

ؿ١ ، ١٥ٜٚـ ١َٖإ ؾيت طٕ٘ ٖاتٜٛٔ، ن١ْٚٛ ال٣ مثابؤنٞ ٖاتٜٛت؟ ٚت٢ بؤ زاٚا٣ خَٜٛين عٛ ٚتٝإ
 9303ٚت، ن١ْٚٛ ال٣ ظٚب١ٜطٜـ ١٥ٜٚـ ١َٖإ ؾيت ٚت.

٢ْ نٛضِٟ سٓٝـ ب٠ٚ١ ضاظ٣ ١ْبٕٛٚ ٚ ١ٖٚيَٝاْس٠زا ي١ط١ٍَ غٛثا٣ عا٥ٝؿ١ مثاب١آلّ غٛثان٣١ عٛ
ضؤشَٜو خؤٜإ ثاضاغت، ب١آلّ ي١ ضؤشٟ ز٠َٚٚسا ظ١ْطٔ، عا٥ٝؿ١ف ؾ١ضَا٢ْ نطز ن١ؽ د١ْط ١ْنات، 

 9304د١ْط ضٜٚٚسا ٚ شَاض١ٜ٠ى ي١ ٖا٠ٚآلٕ ٚ ن١غا٢ْ تط نٛشضإ.
ٕ مثاؿ١ٚ ظٚب١ٜط ب١ ْاناض٣ ب١ٜع١تٝإ زابٛٚ ٠ٚ١٥ عٛط٘زٚاتط بطِٜاضٜإ زا ١ٖٚاٍَ ٠ٚضبططٕ ١٥ط١ض 

١ْ ز٠بَٝت ب١قط٠ نؤٍَ ب١قط٠ٜإ بؤ نؤٍَ بهات، ١٥ط١ضٜـ ب١ ٜٚػت٢ خؤٜإ بٛٚبَٝت ٠ٚ١٥ ١٥ٚ زٚا
به١ٕ، ١َْٜٓٛضٜإ ْاضز٠ ١َز١ٜٓٚ ١َْٜٓٛض ١ٖٚايَٞ ثطغٞ، ن١ؽ ٠ٚآل٢َ ١ْز٠زا٠ٚ١ٜ دط١ ي١ ٥ٛغا٣١َ 
نٛضِٟ ظ٠ٜس ن١ ٚت٢ ب١خٛا ب١ ْاناض٣ ب١ٜع١تٝإ زا، ن١نٞ خ١يَهاَْٝو ١ٖي١َُتٝإ بؤ بطز، ن١ْس ٖا٠ٚيََٝو 

 9305ضظطاضٜإ نطز، باض٠ن١ ١ْط١ٜؿت١ ١٥لاّ.
ٕ ب١زٌٜ طريا ٚ بطا بؤ ال٣ عا٥ٝؿ١، عٛمثاد١ْط ضٜٚٚساٚ شَاض١ٜ٠ن٢ تط نٛشضإ ٚ  ي١ ب١قط٠

 ١٥9306ٜٚـ زاٚا٣ نطز ٥اظاز بهطَٜت، ب١آلّ ؾاض ن١ٚت١ ز٠غت غٛثا٣ عا٥ٝؿ١.
يٝب ن١ ١َ١٥ٟ بٝػت بطِٜاضٜسا بهَٝت ب١ض٠ٚ ب١قط٠، خ١يَهَٝه٢ ن٢َ١ طاع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ 

٠ٚآل٢ْ ب١ؾساضب٣ٚٛ غ١ظا٣ ب١زض٣ ي١ط١يَسا بٛٚ، شَاض٣٠ غٛثان٣١ ١َز١ٜٟٓ ي١ط١ٍَ بٛٚ، شَاض١ٜ٠ى ي١ ٖا
ع١ٍ ت١ْٗا ْؤغ١ز ن١ؽ بٛٚ، س١غ٢ْ١ نٛضِٟ زاٚا٣ يَٝهطز ١ْنَٝت، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ غ١الَٝـ ١َٖإ 
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زاٚا٣ يَٝهطز، ب١آلّ ع١ٍ ضاظ٣ ١ْبٛٚ، ٥ٝٓذا ١ٖٚاي٢َ ْاضز بؤ نٛٚؾ١ تا بس١ْ٠ ثايَٞ، ب١ض٠ب١ض٠ غٛثان٣١ 
 ١9307 ظٜاز بٕٛٚ بٛٚ.ع١ٍ ض٣ٚ ي

ؿ١ٚ ظٚب١ٜطٟ بٝػت، ْعا٣ نطز خٛا١ٜ ط٢ْ٘ نٛضِٟ سٓٝؿٞ بٝين ٚ ١ٖٚايَٞ ناض٠نا٢ْ عٛمثاع١ٍ ن١ 
 9308ؿ١ٚ ظٚب١ٜط ب١ضاَب١ض ب١ٚ ١ٖي١َٟ نطزٜٚٚا١ْ بَٝساض به١ٜت٠ٚ١.ط٘

ناتَٝو ظٚب١ٜط ي١ ب١قط٠ بٛٚ ن١غَٝو ٖات بؤ ال٣ ٚ ٚت٢ ١٥ضَٟ بهِ ع١ٍ بهٛشّ؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ نؤٕ 
٠ٜهٛشٜت ي١ناتَٝهسا غ١ضباظ٣ ظؤضٟ ي١ط١يَسا١ٜ؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ز٠ن١ُ ْاٚ غٛثان٣١ ٚ خؤَٞ يَٞ ْعٜو ز

اٱّإ قٝس ايؿتو، ٫ ( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ;)ز٠ن٠ٚ١َ١ٚ زٚاتط ز٠ضؾ١ت٢ يَٞ زَِٜٓ، ظٚب١ٜط ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض )
 )٥ُٝإ ْا١َضزنٛشٟ نؤت نطز٠ٚٚ، با٠ٚضِزاض ْا١َضزنٛشٟ ْانات(. 9309(،ٜؿتو َ٪َٔ
ؿ١ٚ ظٚب١ٜطٟ باْطَٗٝؿت نطز بؤ ١ٜنطِٜعٟ ٚ ط٘داض ق١عكاع ن١ٚت١ َْٝٛا٠ٚ١ْ، ن١ٜٚٛ ب١قط٠ٚ زٚا

زٚٚضططتٔ ي١ زٚٚب١ض٠ن٢، غ١ض٠تا ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١ قػ١ٟ نطز ٚ ٚت٢ زا١ٜ طٝإ بؤنٞ ٖاتٜٛٚت١ت١ ٥َٝط٠؟ 
ؿ١ٚ ظٚب١ٜطٜـ ط١٥ٜ٘ٚـ ٚت٢ نٛضِٟ ؾريِٜٓ بؤ ضَٜههطز٢ْ باض٣ َْٝٛإ خ١يَو، ٥ٝٓذا ق١عكاع زاٚا٣ نطز 

باْط بهات، ١٥ٚاْٝـ ٖاتٔ ق١عكاع ٚت٢ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت بؤ قٛحل ٖاتّٛ، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ 
١َُٝ٥ف ب١ؽ بؤ ٠ٚ١٥ ٖاتٜٛٔ، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ز٠ٟ ثَِٝ بًََٝٔ ١٥ٚ قٛؿ١تإ ي١ ض ضٚاْط١ٜ١ن١ٜ٠ٚ١؟ ١٥ط١ض 

٥ٝرت ٖٝض، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ بهٛشا٢ْ  ب١ ض٠ٚاَإ ظا٢ْ ؾَٜٛٓتإ ز٠ن١ٜٚٔ، ١٥ط١ضٜـ ب١ ض٠ٚاَإ ١ْظا٢ْ
ِإ ز٠َٜٚٔ ي١ْاٚبربَٜٔ، ق١عكاع ٚت٢ خؤ ٠َٛٝ٥ بهٛشا٢ْ ١٥ٚتإ ي١ ب١قط٠ نٛؾت، ؾ١ف غ١ز مثاعٛ

ن١غتإ نٛؾت ؾ١ف ١ٖظاض ن١ؽ ن١ْٚٛ ضٜعٟ ١٥ٚا٠ٚ١ْٚ زشتإ ٠ٚغتإ، زاٚا٣ ت١ْٗا ن١غَٝهتإ نطز 
٣١ ٠َٛٝ٥ زاٚا٣ ز٠ن١ٕ بؤ نان١ٜ١، ب١آلّ ن١ سطقٛٚم بٛٚ ؾ١ف ١ٖظاض ن١ؽ ب١ْٚٛ ثاضَٜع٠ض٣، ١٥َ

خطاث١ٜ١نٞ ظؤض ط١ٚض٣٠ يَٝس٠ن١َٜٚت٠ٚ١، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ ١٥ٟ تؤ ض ناض٠غ١ضَٜهت ث١َٝٝ؟ ق١عكاع ٚت٢ َٔ 
ثَِٝ ٚا١ٜ ز٠ضَا٢ْ ١٥ّ ز٠ضز٠ ٥اضاَططت١ٓ تا باض٠ن١ َٖٝٛض ز٠بَٝت٠ٚ١، ١َ١٥ به١ٕ خَٝط ٚ ض١ٓ٠ت زَٜت، 

تط ز٠بَٝت بؤ ١ٖضزٚٚ الَإ، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝٓا ز٣٠ بؤن١ْٚٛن١ت ظؤ ١٥ط١ضٜـ ضاظ٣ ١ْبٔ باضٟ خطاث١ ظٜا
زضٚغت١، بطِؤ ١٥ط١ض ع١يٝـ ١َٖإ ضا٣ ١ٖبٛٚ ضاظٟ ز٠بٌ، ١٥ٜٚـ ن٠ٚ١ٜٚٛ بٝين ع١ٍ ١َٖإ ضا٣ 
١ٜ١ٖ، ٥ٝرت ١ٖضزٚٚال ضَٜهه١ٚتٔ، عا٥ٝؿ١ف ١َْٜٓٛض٣ ْاضز بؤ ال٣ ع١يٞ تا ثَٝٞ بًََٝت ١٥ٚ ت١ْٗا بؤ قٛحل 

                                      
 .235 – 234، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8206

 .235، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8207
 ، قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.1375، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 36752َكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١، ايطقِ  - 8208

Page 93 of 184



 

 

ٚٚال زيَدؤف بٕٛٚ ٚ ع١يٝـ ٚتاضَٜهٞ ثَٝؿه١ف نطز بؤ خ١يَه١ن١ ن١ تٝاٜسا باغٞ خطاث١ٟ ٖات٠ٚٛ، ١ٖضز
 :930زٚٚب١ض٠ن٢ نطز ٚ ْٝاظ٣ ضَٜهه١ٚت١ٓن٣١ خػت١ضِٚٚ.

 يەِەٝ ؾگٔەؾ

ناتَٝو ي١ ٚتاض٠ن٣١ ع١ي٠ٚ١ٝ ز٠غت٣١ ٥اشا٠ٚطَٝطِإ ظاْٝٝإ خ١ضٜه١ ضَٜهس٠ن١ٕٚ، ن١ٚت١ٓ خؤ، 
٣ نٛضِٟ غ١ب١ْ  ٚ ؾطٜح ٚ غامل ٚ ن١ْسَٜهٞ تط ن١ ٖٝض ٖا٠ٚيََٝهٝإ ي١ٚا١ْ ١٥ؾت١ضٟ ١ْخ١ع٢ ٚ ع١بسٚآل

تَٝسا ١ْبٛٚ ْعٜه١ٟ زٚٚ ١ٖظاض ٚ ثَٝٓر غ١ز ن١غَٝو ز٠بٕٛٚ ن١ٚت١ٓخؤ ٚ ٚتٝإ ١٥ّ ضَٜهه١ٚت١ٓ زش ب١ 
١ٜ١َُٝ٥ٚ شَاض٠مشإ ن١َ١ ٚ ضَٜهه١ٚت٢ٓ ١٥ٚإ ت١ْٗا ي١غ١ض خَٜٛين ١ٜ١َُٝ٥، بؤ١ٜ ز٠بَٝت ع١يٝـ ٠ٚى 

يَٝبه١ٜٔ، خ١يَه١ن١ف ضاظ٣ بٕٛٚ، ب١آلّ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ غ١ب١ْ  ٚت٢ ضان١تإ ظؤض خطاث١، نْٛه١ ٕ عٛمثا
١٥ٚنات ١ٖضزٚٚال ز٠ب١ٓ زٚشَٔ ٚ يَٝتإ ز٠ز٠ٕ، ب١يَهٛ ز٠بَٝت د١ْط ي١َْٝٛإ ١٥ّ زٚٚ ز٠غت١ٜ١زا 

١ٝ٥١نإ خؤٜإ ؿ١ نٕٛٚ بؤ ال٣ ع١ٍ تا ضَٜهبه١ٕٚ، ز٠غت١ٟ غ١بط١ٖ٘يَطريغٌَٝٓ، ناتَٝو ظٚب١ٜط ٚ 
ب١ؾهطز ب١غ١ض ١ٖضزٚٚالزا ٚ د١ْطٝإ ١ٖيَطريغاْس، ١ٖضزٚٚال ٚاٜاْعا٢ْ ب١ضاَب١ض ْاثان٢ ْٛاْس٠ٚٚ، بؤ١ٜ 
ن١ٚت١ٓ َٖٝطف، غٛثاٟ ع١ٍ ْعٜه٣١ بٝػت ١ٖظاض ن١ؽ ٚ غٛثا٣ عا٥ٝؿ١ف ْٝه٣١ غٞ ١ٖظاض ن١ؽ 

١آلّ ن١ؽ ١ْٜس٠بٝػت، ز٠بٕٛٚ، د١ْطَٝهٞ قٛضؽ ضٜٚٚسا، ع١ٍ ٖاٚاض٣ ز٠نطز ز٠غت ١ٖيَططٕ، ب
ي١ٚالؾ٠ٚ١ عا٥ٝؿ١ ب١ غٛاض٣ ٚؾرتَٜه٠ٚ١ بؤ ١َٖإ ْٝاظ ٖات، ع١ٍ َٖٝٓس٠ بَٝعاض بٛٚ ب١ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ 

ؿ١ بسََٜٚٓٝت، ٚت٢ ١٥ّ ط٘ز٠ٚت نٛضِّ خؤظط١ باٚنت بٝػت غاٍَ ي١َ١ٚب١ض ز٠َطز، ع١ٍ نٛ تا ظٚب١ٜط  ٚ 
إ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ؟ ز٣٠ ي١خٛا برتغٔ، َٔ خَٜٛين غٛثا١ٜتإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ، بٝاْٛٚؾتإ بؤ قٝا١َتت

 ٠َٛٝ٥9360ّ س١آلٍَ ١ْنطز٠ٚٚ، ٠َٛٝ٥ ٖٝض ب١يَط١ٜ١نتإ ث١َٝٝ بؤ ض٠ٚاٜٞ خٜٛيَن َٔ؟
ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ن١ خٛؾه١ظا٣ عا٥ٝؿ١ بٛٚ، د٣ٚ١ًَ ٚؾرت٠ن٣١ عا٥ٝؿ١ٟ ثٛٚضٟ ططتبٛٚ 

١زا ١٥ؾت١ض٣ ١ْخ١عٞ ١ٖي١َُت٢ بؤ بطز ٚ ٚ ٥اطازاض٣ ثٛٚضٟ بٛٚ ٚ ٖٝض قػ١ٜ١نٝؿٞ ١ْز٠نطز، ي١ٚ نات
١ٜنرتٜإ بطٜٓساض نطز، ع١بسٚآل َٖٝٓس٠ بطٜٓساض بٛٚ ن١ ز٠ٚتطَٜت ْعٜه١ٟ غٞ ٚ س١ٚت بطٜين ث٠َٛٝ 

 9366ب٠ٚٛ.

                                      
 .237، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8209

 .241 – 238، م 7بٔ نجري، زايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ال - 8210

 .244، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 8211
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ب١ضز٠ٚاّ غٛثا٣ ع١ٍ ١ٖٚيَٝإ ز٠زا ٚؾرت٠ن٣١ عا٥ٝؿ١ غ١ٕ تا ب٠ٚ١ غ١ضن١ٚتٔ ضابط١ٜ١ْٔ، 
اْٝٝإ ٚؾرت٠ن١ بجَٝهٔ ٚ بٝد١ٕ ٚ عا٥ٝؿ١ف ي١ ن١شا٠ٚن٣١ ٠ٚ١٥بٛٚ نٛؾتاضَٜهٞ ظؤض نطا تا زٚاداض تٛ

ن١ٚت١ خٛاض٠ٚ٠، ع١ٍ ؾ١ضَا٢ْ نطز خَٝطا ن١شا٠ٚن٣١ عا٥ٝؿ١ بب١ْ١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ؾ١ضَا٢ْ نطز َٛس١ٖ١ز٣ 
نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ع١ٖاض خ٠ٛٝتَٝهٝإ بؤ ١ٖيَسا، َٛس١ٖ١ز٣ بطا٣ عا٥ٝؿ١ ي١ْاٚ غٛثا٣ ع١يٝسا بٛٚ، 

ال٣ عا٥ٝؿ١ ٚ ٚت٢ زا١ٜطٝإ نؤْٝت؟ ٚت٢ باؾِ، ع١ٍ ٚت٢ خٛا يَٝت خؤف بَٝت، ٥ٝٓذا ع١ٍ ٖات بؤ 
٥ٝٓذا ١ٜى ١ٜى غ١ضنطز٠ٚ ن١غا١ٜت١ٝنإ ز٠ٖاتٔ غ١الَٝإ ز٠نطز ي١ عا٥ٝؿ١، زٚاتط ن١ ؾ١ٚ زاٖات 
عا٥ٝؿ١ ٖاٚز٠ّ ب١ َٛس١ٖ١ز٣ بطا٣ ن٠ٚ١ْٚٛ ب١قط٠، ٥ٝٓذا ع١ٍ ثاف غَٞ ضؤش ؾ١ضَا٢ْ نطز نٞ 

ا٠ٚ بربَٜت١ ب١قط٠ٚ ١ٖٚازاضا٢ْ عا٥ٝؿ١ بَٝٔ نٝٝإ ١ٖب٠ٚٛ بٝب٠ٚ١ْ١، خ١يَهَٞ ط١ًٜٝإ نطز ن١يٛث١يَٞ طري
ن١ بؤنٞ خَٜٛٓٝإ ض٠ٚا بَٝت ن١نٞ غاَاْٝإ ض٠ٚا ١ْبَٝت، با بٝب١ٜٔ، ع١يٝـ ب١ تٛٚض٠ٚ١ٜٝ٠ِ ٠ٚى 

ط بٕٛٚ، زٚاتط تا١ٜ١ْى بؤٜإ ٚت٢ ناَتإ ثَٝٞ خؤؾ١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ببات بؤ خؤٟ؟ ١َٖٛٚإ بَٝس٠ْ
عا٥ٝؿ١ بطِٜاضٟ زا ب١قط٠ دَٝبًَََٗٝٝت، ع١ٍ ١َٖٛٚ ثَٝساٜٚػت١ٝن٢ بؤ ٥اَاز٠ نطز ٚ َؤي١َت٢ زا 
١ٖضن١غٝـ ي١ غٛثان٣١ ضظطاض ب٠ٚٛ ي١ط١يَٞ بط١ضَِٜت٠ٚ١، ٥ٝٓذا نٌ ٥اؾط٠ت٢ ب١قط٠ٟ ١ٖيَبصاضز تا 

٠ٚ، ١٥ٚ ضؤش٣٠ بطِٜاض بٛٚ ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١ به٠ٚ١ٓ، َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نطٜؿٞ ي١ط١ٍَ ْاضز٠
عا٥ٝؿ١ بطِٚات، ع١ٍ ٖات١ ب١ضز٠طاٚ عا٥ٝؿ١ف ب١ ن١شا٠ٚن٠ٚ١ َٖٝٓطا١ٜ ز٠ض٠ٚ٠ٚ َاي٦َاٚاٜٞ ي١ خ١يَو 
ز٠نطز، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ نٛض٠ِ ؾري١ٜٓنامن، ن١غتإ ي١غ١ض ١٥ّ باض٠ غ١ضنؤ١َْإ ١ْنات، ب١خٛا َْٝٛا٢ْ َٔ 

١٥ٚ ال٣ َٔ ي١ ن١غ١ ١ٖض٠ نان١نا١ْ، ع١يٝـ ٚت٢ ب١خٛا ٚ ع١ٍ ت١ْٗا ٠ٚى ٥اؾط٠ت ٚ ثاضَٜع٠ضا٢ْ ٚا١ٜ ٚ 
ضاغت ز٠نات َْٝٛاِإ ٚا١ٜ ٚ ١٥ٚ ٖاٚغ١ض٣ ثَٝػ١َب١ض٠ن١تا١ْ ي١ زْٝا ٚ ٥اخري٠تسا، ٥ٝٓذا ع١ٍ ن١ْس 
نًٝؤ١َتطَٜو ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١ نٛٚ ٚ ب١ضَِٜٞ نطز، عا٥ٝؿ١ف نٛٚ ب١ض٠ٚ ١َنه١ٚ ي١َٟٚ س١د٢ ١٥ٚ غاي٣١َ 

 ٠9363 بؤ ١َز١ٜٓ.نطز ٚ زٚاتط ط١ضِا١ٜٚ
يٝب ط١ًٜٞ ي١ عا٥ٝؿ١ ز٠نطز ن١ طا١ٖض ي١ٚ نات٣١ عا٥ٝؿ١ ي١ ب١قط٠ بٛٚ، ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ

بؤنٞ ٚاٜهطز، عا٥ٝؿ١ف ظؤض ث١ؾُٝإ بٛٚ، زٚاتط ع١ٍ ناضٚا٢ْ ٥اَاز٠ نطز ٚ عا٥ٝؿ١ٟ ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ 
 9364ْاضز٠ٚ٠ٚ زٚاْع٠ ١ٖظاضٜؿٞ ثَٝسا.

                                      
 .240247، م 7ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 8212
 .178، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 8213
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ٛٚ ن١ نٛٚبٛٚ ب١ض٠ٚ ب١قط٠ٚ ي١ د١َ١يسا ب١ؾساض٣ عا٥ٝؿ١ زٚا٣ د١ْط٢ د١َ١ٍ ظؤضث١ؾُٝإ ب
نطزبٛٚ، ثَٝؿرتٜـ ٚا١ٜٓز٠ظا٢ْ باض٠ن١ ز٠طات١ ٠ٚ١٥، بؤ١ٜ زٚا٣ د١ْط٢ د١َ١ٍ ١ٖضنات ١٥ٚ ٥ا١ٜت١ 
غَٜٛٓطا١ٜ)ٚقطٕ ٗ بٝٛتهٔ()١٥ٟ ٥اؾط٠تإ ي١ َاي١َناْتاْسا ٥ؤقط٠ بططٕ(، عا٥ٝؿ١ َٖٝٓس٠ ز٠ططٜا تا 

 9365نٛي١َُنا٢ْ ت١ضِ ز٠بٕٛٚ.

 ذجیٌەػ ڕیٛکٔٝ ەعەضٝ قەالفیخ ەٌ

عا٥ٝؿ١ ي١ٚ َا١ٜ٠ٚزا ي١ ١َز١ٜٓ َاب٠ٚ١ٜٚٛٚ ن١ْاض٣ ططتبٛٚ ٚ ي١ ١َغ١ي١ غٝاغ١ٝناْسا ٖٝض قػ١ٚ 
نطزاضَٜهٞ ١ْبٛٚ، ث٠ٜٛ١ْسٜؿٞ ي١ط١ٍَ س١غ١ْسا ظؤض ناى بٛٚ، ت١ْا١ْت زٚا٣ ٠ٚ١٥ف ن١ ٚاظ٣ َٖٝٓا ي١ 

 بطا٣ باْط نطز ٚ ٠ٚغ١ٝت٢ بؤ نطز، تٝاٜسا خٝالؾ١ت، س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ي١ غ١ض١َ٠ضطٝسا سٛغ١ٜين
( ٚت٢; زاٚاّ ي١ عا٥ٝؿ١ نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض َطزّ َؤي١َمت بسات ي١ َاي١َن٣١ ١٥ٚزا ي١ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

١٥غج١ضز٠ بهطَِٜ، ١٥ٜٚـ ضاظٟ ب٠ٚٛ، ز٠يََِٝ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ؾ١ضَسا ٚتبَٝيت ب١يََٞ ٚ ضاظ٣ بٛٚبَٝت، بؤ١ٜ 
ا٣ ١َٖإ ؾت٢ يَٞ به١ض٠ٚ٠، ١٥ط١ض ثَٝٞ خؤف بٛٚ ٠ٚ١٥ ي١ َاي١َن٣١ ١٥ٚزا ١٥ط١ض َطزّ بطِؤ بؤ ال٣ ٚ زاٚ

١٥غج١ضز٠ّ به١، طَٛامن ظؤض٠ خ١يَهَٝو ١ًََْٖٝٔ ٠ٚ١٥ به١ٜت، دا ١٥ط١ض ضَٜططٜٝإ يَٝهطزٜت ي١غ١ض ٠ٚ١٥ 
يَٝٝإ ١َثاضَِٜط٠ٚ٠ٚ ي١غ١ض٣ ١َضِؤ ٚ ي١ ب١قٝع ١٥غج١ضز٠ّ به١، نْٛه١ ي١َٜٚـ ن١غا٢ْ ثَٝؿ١ْط٢ 

  ١ٝ9366(.يَٝ
ناتَٝو س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٠ٚؾات٢ نطز، ي١غ١ض ٠ٚغ١ٝت٢ خؤٟ سٛغ٢ٜٓ١ بطا٣ نٛٚ بؤ ال٣ 

( ١٥غج١ضز٠ بهطَٜت، ١٥ٜٚـ ضاظ٣ بٛٚ ٚ عا٥ٝؿ١ٚ زاٚا٣ يَٝهطز٠ٚ٠ ن١ س١غ٢ْ١ بطا٣ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
ضز٠ بهطَٜت، ٚت٢ باؾ١، ب١آلّ ١َضِٚإ ن١ ٣١َ١٥ بٝػت ٚت٢ غَٜٛٓس ب١خٛا ْابَٝت س١غ١ٕ ي١َٟٚ ١٥غج١

ي١َٟٚ ١٥غج١ضز٠ بهطَٜت ٚ ٥َٝػتا ١٥َإ ز٠ٜا١َْٜٚت س١غ١ٕ ي١َٟٚ ١٥غج١ضز٠ به١ٕ؟ عٛمثإ ١ْٜاَْٗٝؿت 
 ٠ٚ١٥9367بٛٚ ضَٜٞ ١ْزا ٚ ي١ ب١قٝع ١٥غج١ضز٠ نطا.

                                      
 .177، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 8214

 .392-391، م 1اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 8215

 .392، م 1غتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، زاإل - 8216
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داضَٜو َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ غ١ز ١ٖظاض زض٢َ١ٖ ْاضز بؤ عا٥ٝؿ١، عا٥ٝؿ١ف ي١ ث١غا 
١َْا، خع١َتهاض٠ن٣١ ٚت٢ دا با ب١ زض١ََٖٝهٞ ن١ََٞ طؤؾتت بؤ ١َُٝ٥ف  ن١ٚت١ ب١خؿ٣٠ٚ١ٓٝ تا ٖٝهٞ

 9368بهطِٜا١ٜ، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ دا با قػ١ت بهطزا١ٜ.
ناتَٝو َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛغٛؾٝإ ب١ٜع١ت٢ بؤ ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ ٠ٚضططت، سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٚ 

ي١ٚا١ْ نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض ب١ٜع١ت  ن١ْسَٜهٞ زٟ ْاضاظٟ بٕٛٚ، دا عا٥ٝؿ١ ٚاٟ بٝػت ن١ َٛعا١ٜٚ ١ٖض٠ِؾ١ٟ
١ْز٠ٕ ز٠ٜاْهٛشَٜت، بؤ١ٜ ٥اَؤشطاض٣ َٛعا١ٜٟٚ نطز ٚ ثَٝٞ ٚت بٝػت١َٚٛ ١ٖض٠ِؾ١ٟ نٛؾتٓت ي١ٚا١ْ 
نطز٠ٚٚ! َٛعا١ٜٚ ٚت٢ ١٥ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ١٥ٚا١ْ ظؤض ي٠ٚ١ ؾهؤزاضتطٕ ن١ ١ٖض٠ِؾ١ٟ نٛؾتٓٝإ يَٞ 

هٞ دط١ ي١ٚإ ب١ٜع١تٝإ زا٠ٚ، دا ضات ٚا١ٜ زٚا٣ ١٥ٚ به١ّ، ب١آلّ َٔ ب١ٜع١مت بؤ ١ٜظٜس ٠ٚضططت٠ٚٛٚ خ١يَ
٠َٚٛ١ٖ ب١ٜع١ت١ن٣١ ي١ناض غ١ّ؟ عا٥ٝؿ١ ٚت٢ ز٠ٟ ب١ضاَب١ضٜإ ١ْضَْٛٝإ ب١، ١٥ط١ض خٛا ب١َٜٝٚت ز١َٜٓ 

 9369غ١ض ضان١ت، َٛعا١ٜٚف ٚت٢ ٚاز٠ن١ّ.

 ەؾیفحضٝ ػحتەٚ

ٚ س١ٚت٢ نؤنٝسا ب٠ٚٛ، غ١باض٠ت ب١ غايَٞ ٠ٚؾات٢ عا٥ٝؿ١ ز٠غت١ٜ١ى ز٠يََٝٔ ي١ غايَٞ ث١لا
ز٠غت١ٜ١نٝـ ز٠يََٝٔ ي١ غايَٞ ث١لاٚ ١ٖؾيت نؤنٝسا ب٠ٚٛ، نات١ن١ؾٞ ي١ ؾ١ٚزا بٛٚ، ي١ ؾ١ٟٚ غَٞ 

ثاف ٣٠ٚ١٥ َْٜٛصٟ ٜٚرت نطا ٠ٚؾات٢ نطز، خؤٜؿٞ ؾ١ضَا٢ْ  :936ؾ١ٖ١ س١ظس٣٠ َاْط٢ ض١َ٠ظاْسا بٛٚ،
 9330نطزبٛٚ ١ٖض ؾ١ٚ ت١ض١َن٣١ ١٥غج١ضز٠ به١ٕ.

ض١َ٠ضطسا بٛٚ، ٥ٝي ع١بباؽ ٖات بؤ ال٣، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ زٚاداض ٖاتٝت؟ ناتَٝو عا٥ٝؿ١ ي١ غ١
ع١بسٚآل٣ بطاظاٜؿٞ ي١ال٣ غ١ض٠ٚ١ٜ بٛٚ، ٚت٢ ٠ٚ١٥ ٥ٝي ع١بباغ١ٚ زاٚا٣ َؤي١َت ز٠نات، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ 
ٚاظّ يَٞ ب١َٓٝ ثَٜٝٛػتِ ب١ ٖاتٔ ٚ ت١ظن١ٟٝ ١٥ٚ ١ْٝ، ع١بسٚآل ٚت٢ زا١ٜ طٝإ ٥ٝي ع١بباؽ ي١ نٛض٠ِ 

١ٚ ٖات٠ٚٛ بؤ َاي٦َاٚاٜٞ ٚ غ١الّ يَٝهطزْت، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ١٥ط١ض س١ظ ز٠ن١ٜت َؤي١َت٢ بس٠، ٥ٝي نان١ناْت
ع١بباؽ ٖات ٚ زاْٝؿت ٚ ٚت٢ َٛشز٠ت يَٞ بَٝت، ب١خٛا ت١ْٗا ز٠ضن٢ْٚٛ ضؤست ي١ د١غت١ت ضَٜطط٠ ي١ 
ط١ٜؿتٓت ب١ َٛس١ٖ١ز ٚ ٥اظٜعإ، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ٚا١ٜ ٥ٝي ع١بباؽ، ٥ٝي ع١بباؽ ٚت٢ تؤ 

                                      
 .187، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8217
 .353، م 3ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ز - 8218
 .208، م 7أغس ايػاب١، ز - 8219
 .192، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8220
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(، ١٥ٜٚـ ت١ْٗا ن١غٞ ثان٢ ( بٟٛٚ ال ثَٝػ١َب١ض )ؾ١ٜٚػترتٜٔ ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض )خؤ
خؤؾس٠ٜٚػت، ٥ٝٓذا ب١غ١ضٖات٢ زاب١ظٜين ٥ا١ٜت٢ ت١ََٛ١ٜ١ن٣١ بؤ طَٝطِا٠ٚ١ٜ، ٥ٝٓذا ٚت٢ زٚاتط خٛا٣ 

ت تٝاٜسا ط١ٚض٠ ٥ا١ٜت٢ تاٜب١ت ب١ ثان٢ تؤٟ زاب١ظاْس ٚ ي١ٚغا ب١زٚا نٞ َعط١ٚتَٞ ٜاز٣ خٛا٣ تَٝسا بهطَٜ
ثان٢ تؤٜـ باؽ ز٠نطَٜت، عا٥ٝؿ١ ٚت٢ ٚاظّ يَٞ ب١َٓٝ ٥ٝي ع١بباؽ خؤظط١ باغِ بربِا١ٜت٠ٚ١ٚ ْاّٚ 

 9336ي١ْاٚاْا ١ْبٛا١ٜ.
ي١ غ١ض١َ٠ضطٝسا بٛٚ ن١ زاخ٢ ضٚٚزا٣ٚ د١َ١ٍ ي١ٜاز ١ْز٠نٛٚ نٞ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ٚت٢ َٔ زآَابٛ 

( ب١ظَِ ِ، ب١آلّ زٚا٣ ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )( ي١ َايَٞ خؤَسا ١٥غج١ضز٠ بهطَٜي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
( ١٥غج١ضز٠ّ به١ٕ، ٥ٝرت بطا ي١ ب١قٝع غاظاْس، بؤ١ٜ َب١ٕ ي١ط١ٍَ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تطٟ ثَٝػ١َب١ض )

 ١٥9333غج١ضز٠ نطا.
ناتَٝو ٠ٚؾات٢ نطز ١٥بٖٛٚٛض٠ٜط٠ َْٜٛصٟ ي١ غ١ض ت١ض١َن٣١ نطز ٚ زٚاتط ت١ض١َن٣١ ي١ ب١قٝع 

 ١٥9334غج١ضز٠ نطا.
١بسٚآل٣ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ٚ عٛض٣٠ٚ نٛضِٟ ظٚب١ٜط ن١ خٛؾه١ظا٣ بٕٛٚ ٚ قاغِ ٚ ١ٖض١ٜى ي١ ع

ع١بسٚآل٣ نٛضِا٢ْ َٛس١ٖ١ز ن١ بطاظا٣ بٕٛٚ ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ع١بسٚض٠ِٓإ ن١ ١٥ٜٚـ بطاظا٣ بٛٚ 
 9335ت١ض١َن١ٜإ خػت١ ْاٚ طؤض٠ِن٠ٚ١.

 9336ناتَٝو ٠ٚؾات٢ نطز ت٢ْ١َ١ ؾ١غت ٚ غَٞ غاٍَ ٚ ن١ْس َاْطَٝو بٛٚ.
٥ٝؿ١ ٥اؾط٠تَٝهٞ ظؤض ظاْا بٛٚ، ط١ٚض٠ ٖا٠ٚآلٕ غ١باض٠ت ب١ ؾ١ضظٚ غ١ْٓٛت١نإ ثطغٝاضٜإ ي١ٚ عا
 ( ب٠ٚٛ.٠ٚ١٥ف ْاَؤ ١ْٝ، نْٛه١ ْعٜهرتٜٔ ن١ؽ ٚ خؤؾ١ٜٚػترتٜٔ ن١غٞ ثَٝػ١َب١ض ) 9337ز٠نطز،

                                      
 .180، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8221
 .193، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8222
 .192، م 2زغري أعالّ ايٓبال٤،  - 8223
 .208، م 7أغس ايػاب١، ز - 8224
 .193، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8225
 .183-180، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 8226
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 :ەٚەطگێڕێحٔەید ەؾیػحت کە ەیەکسِٛٚدۀذ فچە

١ْعٌ ي١ثَٝهطزٕ ٚ قص زاَٖٝٓإ ٚ ز٠غتَٜٓٛص ٚ  ( س١ظ٣ ب٠ٚ١ بٛٚ ي١عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض )
 ١ٖ9338َٛٚ ناضَٜهٞ تطٜسا ي١ال٣ ضاغت٠ٚ١ ز٠غت ثَٝبهات.

إشا ْعؼ أسسنِ ٖٚٛ ٜكًٞ ؾًريقس، ست٢ ٜصٖب ( ؾ١ض٣َٚٛ)عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
١نَٝهتإ )١٥ط١ض ٜ 8228(،عٓ٘ ايّٓٛ ، ؾإٕ أسسنِ إشا ق٢ً ٖٚٛ ْاعؼ، ٫ ٜسضٟ يعً٘ ٜػتػؿط ؾٝػب ْؿػ٘

ي١ نات٢ َْٜٛصزا باَٜٚؿهٞ زا، با ضابهؿَٝت تا خ٠ٚ١ن٣١ ز٠ضِٚات، نْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٜنَٝهتإ ب١ 
 باَٜٚؿه٠ٚ١ َْٜٛص بهات ٚ ١ْظاَْٝت نٞ ز٠يََٝت ي١بطٟ زاٚا٣ يَٝدؤؾبٕٛٚ قػ١ ب١ خؤٟ بًََٝت(.

َْٜٛصٟ ز٠نطز ن١  ( ب١ دًَٝهٞ ض٠ؾ٠ٚ١عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ّ طٛيَٓو ٚ ؾتا٣١ْ ١٥ّ د١ًّ ي١ َْٜٛص٠ن١ّ بطَِٜو طٛيَٓو ٚ ؾت٢ ث٠َٛٝ بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

٠ٚ١٥بٛٚ دًَٝهٞ  :933غ١ضقايَِ ز٠ن١ٕ، ١َ١٥ بب١ٕ بؤ ١٥بٛٚ د١ِٖ ٚ ٥ٝٓبٝذا١ْٝت١ن٣١ ١٥ّٚ بؤ بَٗٝٓٔ،
 9340نٛضز٣ ١٥بٛٚ د٢ُٖ١ نطز٠ب١ضٟ.
 9346غ١ٟ ٖات٠ٚٛ ن١ دًَٝهٞ ي١ خٛضٟ زضٚغت نطاٚ ٚ ظؤض ظبط٠.ٚؾ١ٟ ٥ٝٓبٝذا١ْٝت ٚا ثَٝٓا

 ( ثؤؾ١ٜٛٝت٢ دًَٝهٞ ٠ٚى ؾاٍَ بٛٚبَٝت.ب١ٚ ث١َٝٝ بَٝت ز٠بَٝت ١٥ٚ د٣١ً ثَٝػ١َب١ض )

( نطز تا ب١ؾساض٣ دٝٗاز مب، ؾ١ض٣َٚٛ )دٝٗاز٣ عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت زاٚا٣ َؤي١َمت ي١ ثَٝػ١َب١ض )
 ٣٠َٛٝ٥9343 ٥اؾط٠تإ س١د١(.

                                      
 .422، قشٝح َػًِ، ايطقِ 165قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8227
، غٓٔ أبٞ 1403قِ ، غٓٔ ايساضَٞ، ايط2625، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 1349، قشٝح َػًِ، ايطقِ 208قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8228

، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، 4387، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 331، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 1366، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 1128زاٚز، ايطقِ 
 .28059ايطقِ 
ٓٔ ابٔ َاد١، ، غ2368، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 793، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ  895، قشٝح َػًِ، ايطقِ 369قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8229

 .3547ايطقِ 

 .915، سػٓ٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 793غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ  - 8230
 .73، م 1ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اذتسٜح ٚ األثط، ز - 8231

 .2741قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8232
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 ذجیحسجٔەیٚجدجسْ ٚ ٔەجْ ٘ٛێٔەٌ ەؾیػحت

ب١ طؿيت ١٥ٚا٣١ْ ١ٖيََٜٛػت٢ ١ْٜاضٜٝإ ١ٜ١ٖ ب١ضاَب١ض ب١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ عا٥ٝؿ١، خؤٜإ ي١ 
 زٚٚ ز٠غت١زا ز٠ب٠ٚ١ٓٓٝ;

ز٠غت١ٟ ١ٜن١ّ; زيَػؤظاَْٝهٞ ٥ٝػالّ ن١ ب١ ١ْؾاض٠ظاٜٞ ١ٖيََٜٛػت ز٠َْٜٛٓٔ، ١٥ٚا١ْ ثَٝٝإ ٚا١ٜ ن١ 
 ٢ْ غ١ضخػت٢ٓ ز١ٜٓ، ١٥َا١ْف ن١ْس دؤضَٜهٔ;ؾهاْس٢ْ عا٥ٝؿ١ٚ تا١ْ يَٝسا

( ن١ ب١ثَٝٞ ؾطؤظ١ٜ١ن٢ ١َظ١ٖبٞ ثَٝٝإ ٚا١ٜ ٥ايٛب١ٜت ت١ْٗا ١ٖٚازاضا٢ْ ٥ايٛب١ٜيت ثَٝػ١َب١ض )
يٝبسا ب١ضت١غو ب٠ٚٛت٠ٚ١، دا ق١ْاع١تٝؿٝإ ثَٞ نطا٠ٚ ن١ عا٥ٝؿ١ٚ ع١ٍ طاي١ خَٝعا٢ْ ع١يٞ نٛضِٟ ١٥بٛٚ

عا٥ٝؿ١ ٥اَال٢ ب٠ٚٛ ١ٖض َاؾَٝهٞ ٥امسا٢ْ ٚ ظ٠َٝين ع١ٍ ظ٠ٚت  ١ٖض ي١ نؤ٠ٚ١ْ ١ْٜاضٟ ١ٜى بٕٛٚ ٚ
بهات ٚ ٚا بهات ب١ َاؾ٢ ض٠ٚا٣ خؤٟ ١ْطات، ٥ٝرت يَٝط٠ٚ٠ ي١ بطٟ ط١ضِاَْٝهٞ بَٝال١ْٜا١ْ ب١ زٚا٣ 
ضاغت١ٝناْسا، ز٠ن١ْٚ١ ١ٖٚيَٞ نؤنطز٣٠ٚ١ْ ب١يَط١ بؤ ١٥ٚ ق١ْاع١ت١ٜإ، دا ض زاَا١ٜٚى، ناٚ ي١ ٥ا١ٜت٢َ 

عا٥ٝؿ١ٟ ب١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ زاْابَٝت ٚ ب١زٚا٣ بطَِٟ ضٜٛا١ٜت٢ بَٞ غ١ْ١ززا بط١ضَِٜٔ، ١٥َا١ْ  زاغ١ٕ ن١
ثَٜٝٛػتٝإ ب١ زيَػؤظٟ ١ٜ١ٖ، ز٠بَٝت ن١غاَْٝه٢ زيَػؤظٟ ؾاض٠ظا٣ ١ْضَْٛٝإ بب١ٓ ٖاضٜهاضٜإ ٚ ب١ٚ 

ط٠ٚ١ٜٓ، تا يَٝٛاض٣ نا٠ٚ٠ٚ بؤٜإ بطٚأْ ن١ خٛؾو ٚ بطا٣ خؤٜأْ ٚ خ١ضٜه١ ز٠ن١ْٚ١ نايََٝهٞ ٥اط
ناي١َن١ ز٠بَٝت ز٠غتٝإ ضانَٝؿٔ ب١ض٠ٚ ١٥َال، ١٥ٚ نات٣١ ٖٝٛا٣ ضظطاضبٕٛٚ ١َْا ١٥ٚدا ز٠غتٝإ يَٞ 
ب١ضبس٠ٕ تا ١٥ٚاْٝـ ١ْن١ْٚ١ ١٥ٚ ناي٠ٚ١َ، ب١آلّ ْابَٝت ي١ ٠َْْٛٝس٣ ١٥ٚ زيَػؤظٟ ْٛاْسٕ ٚ ١َْْٛٝا١ْٝزا 

ز٠بَٝت بًََٝٔ عا٥ٝؿ١ ي١ خٝالؾ١ت٢ ع١يٝسا ٥ٝذتٝٗاز٣  ز٠غتب١ضزاض٣ تان١ س١قٝك١تَٝو بٔ، نؤٕ ضاؾهاٚا١ْ
١ٖي١َٟ نطز، ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ز٠بَٝت تا زٚاداض د١خت ي٠ٚ١ به٠ٚ١ْ١ عا٥ٝؿ١ ثاى ب٠ٚٛٚ زاٜهٞ 

 ( ٚ ط١ٚض٠ ظاْا١ٜن٢ ١ٖٛ٥ت٢ ٥ٝػالّ ب٠ٚٛ.با٠ٚضِزاضإ ٚ خؤؾ١ٜٚػيت ثَٝػ١َب١ض )
ز٠َْٜٛٓٔ، بطٜتٌ ي١ َٛغًَُاْاَْٝهٞ ز٠ضٕٚٚ  ز٠غت١ٜ١نٞ تط ي١ٚا٣١ْ زيَػؤظ١ٜن٢ ١ْؾاض٠ظاٜا١ْ

ب١ظٜٛ ب١ضاَب١ض ب١ ١ْٜاضا٢ْ ٥ٝػالّ ٚ ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالّ ٚ ي١ثَٝٓاٚ ضاظٜهطز٢ْ زيَٞ ١ْٜاضا٢ْ ٥ٝػالَسا 
٥اَاز٠ٕ تا١ْ بس٠ٕ ي١ عا٥ٝؿ١ٚ ٠ٚ١٥ف ب١ ثاضاغت٢ٓ زٜٔ بعأْ، ٚاز٠ظأْ ١٥ط١ض بًََٝٔ عا٥ٝؿ١ ١ْٖسَٟ 

(، ٥ٝرت ٥ٝػالَٝإ غ١ضخػت٠ٚٛ، ب٦َٝاطا ي٣٠ٚ١ خٛا ز٠ّ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠)ؾ١ضَٛٚز٣٠ ١ٖيَب١غت٠ٚٛ ب١
 ب١ ز٠قٞ ٥ا١ٜت ضاغتطؤٜٞ عا٥ٝؿ١ٟ غ١ٕاْس٠ٚٚ.

ٚ...ٖتس، طُٜٝ٘إ ١ْٖسَٟ ي١ثَٝٓاٚ ضاططت٢ٓ ب١ضظ٣ ٚ ؾهؤٟ ن١غاَْٝهٞ تطٟ ٠ٚى خ١زه١ ٜإ ؾا
ت عا٥ٝؿ١ ث٣١ً ب١ضظتط٠ ٜإ زَٜٔ ي١ ؾإ ٚ ؾهؤٟ عا٥ٝؿ١ ن١ّ ز٠ن٠ٚ١ْ١، تا ي١ٚ َؿتَٛط٠ِٟ ز٠ٚتطَٜ
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ناَٝإ ث١ًٜإ ب١ضظتط٠، ب١يَهٛ عا٥ٝؿ١ غ١ْ١ ضٜعٟ ز٠ٚ١َ٠ٚٚ، ١َٖٛٚ  طُٝ٘خ١زه١ ٜإ عا٥ٝؿ١ٚ ؾا
 ١٥ّ دؤض٠ ن١غا٣١ْ ٚا ز٠ضِٚا١ْٓ عا٥ٝؿ١ ١ْٝتَٝهٞ ناى ٚ ضَٜط١ٜ١نٞ ١ٖي١َٚ خطاثٝإ ططت٠ٚٛت١ب١ض.

١ْ ي١ ١ْؾاض٠ظاٜٝا٠ٚ١ْ ١ْٝ تا١ْ ز٠ز٠ٕ ي١ ز٠غت١ٟ ز٠ّٚٚ; ١ْٜاضاَْٝهٞ ؾاض٠ظا٣ ن١ٓٝي١زٍَ، ١٥َا
عا٥ٝؿ١، ب١يَهٛ ناى ؾاض٠ظا٣ باض٠ن١ٕ، ب١آلّ ي١ثَٝٓاٚ غ١ضخػت٢ٓ بطِٚاٚ ضٚاْٝين خؤٜإ ز١ْٚ١ْ٠ 
تا١ْزإ ي١ عا٥ٝؿ١، دا ١٥َا١ْ ٜإ ن١غاَْٝهٔ ي١َْٝٛ ضَٜباظ٣ ؾٝع١زا، ٜإ ن١غاَْٝهٔ ي١ ضؤش١ٖآلتٓاغإ 

(، ظَإ ٚ ز٠غت ٚ زيَٞ ٠ بس٠ٕ ي١ خٛز٣ ن١غَٝيت ثَٝػ١َب١ض )ن١ ١َب١غتٝا١ْ ي١ خػت٢ٓ عا٥ٝؿ١ٚ
١٥َا١ْ ب١ زٚٚ ٖؤناض ز٠ٚ٠غتَٝت، ٜإ خٛا٣ ط١ٚض٠ ضَُْٜٓٛٚٝٝإ ثَٞ بب١خؿَٝت، ٜإ َٛغًَُاْإ ٠ٚآل٢َ 

 ض٠ٚاٚ ١ٜنال ب١ طَٛا١ْناْٝإ غ١ْ١ضِٚٚ، ١ٖض َٖٝطؾَٝهٞ ١ٖضن١ؾ٣١ٓ ١٥ٚإ ٠ٚآلّ بس٠ٚ١ْ٠.
سا٢ْ ت١ْٗا بطٜيت ١ْٝ ي١ البطز٢ْ ن١غَٝت١ٝى ي١ ََٝصٟٚٚ ٥ٝػالَٝسا ٚ ب١ؽ، خػت٢ٓ عا٥ٝؿ١ٚ تا١ْيَٝ

ب١يَهٛ ١٥ط١ض بًٌََٝ ١٥ٚ تؤ١َتا٣١ْ ز٠زض٠ٚ١َٜٓ ثاٍَ عا٥ٝؿ١ ضاغً، ٠ٚ١٥ ١٥بَٝت ب١ّ ز٠ض٠لاَا١ْف ضاظ٣ 
 بٌ;

ضإ ١ٜن١ّ; طَٛإ نطزٕ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ، نْٛه١ قٛض٥اْٞ ثريؤظ عا٥ٝؿ١ٟ ب١ زاٜهٞ با٠ٚضِزا
(، دا نؤٕ ز٠نطَٜت قٛض٥إ ٥اؾطتَٝهٞ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅْاٚبطز٠ٚٚ)

خطاث١ناض ب١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ٠ٚغـ بهات، ١ْى ت١ْٗا زاٜهٞ َٛغًَُاْإ، ب١يَهٛ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ، 
٠ٚى ز٠ؾعاٌْ با٠ٚضِزاض٣ ث١ٜ١ًنٞ ب١ضظتط٠ ي١ َٛغًَُاَْٝيت، ١ٖض٠ٖٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ ز٠قٞ ٥ا١ٜت 

 ٥ٝؿ١ٟ غ١ٕاْس٠ٚٚ ٠ٚى ثَٝؿرت ي١ ضٚٚزا٣ٚ ٥ٝؿهسا بامسإ نطز.ثان٢ عا
( به١ٜٔ، ض ي١ ضاغتطؤٜٞ، ض ي١ غري٠ت٢، ض ي١ ث١ٜط٣ٚ٠ِ، نْٛه١ ز٠ّٚٚ; طَٛإ ي١ ثَٝػ١َب١ض )

( ٥اؾط٠تَٝو ب١ ٖاٚغ١ضٟ خؤٟ بًَََٗٝٝت٠ٚ١ ن١ تٛٚؾٞ ظٜٓا بٛٚبَٝت، ٖاٚنات نؤٕ ز٠نطَٜت ثَٝػ١َب١ض )
غعا٣ ٖا٠ٚآل٢ْ خؤٟ بسات، ثاؾإ سٛن٢ُ ٥ٝػال٢َ ب١غ١ضزا دَٝب١دَٞ ١ْنات ي١ ي١غ١ض ١٥ٚ ٥اؾط٠ت١ 

 ٣ نهِ زظٟ بهات ز٠غيت ز٠بطِّ.طُٝ٘ناتَٝهسا غَٜٛٓسٟ ز٠خٛاضز ن١ ١٥ط١ض ؾا
غ١َّٝٝ; ب١ خػت٢ٓ عا٥ٝؿ١ ب١ داضَٜو غ١زإ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ْاٚ نتَٝب١نا٢ْ ؾ١ضَٛٚز٠ ي١ناضز٠ن١ٕٚ، 

٠ٚٛ، دا عا٥ٝؿ١ خؤٟ َٖٝٓس٠ تاٚا٢ْ ١ٖبٛٚبَٝت، نؤٕ ؾ١ضَٛٚز٣٠ نْٛه١ طَٝط٠ِض٠ٚ٠ن١ٜإ عا٥ٝؿ١ ب
 ي٠َٛٝ ٠ٚضبطريَٜت؟!
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يٝب غت١ََٝهٞ ط١ٚض٣٠ نطز٠ٚٚ ن١ ٥اؾط٠تَٝهٞ ٚا تاٚاْباضٟ ثاف طانٛاض٠ّ; ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ 
ٞ د١ْطَٝهٞ غ١خت ٚ خَٜٛٔ ضشاَْٝو ططتبَٝت، ٥ٝٓذا ب١ زاٜو ْا٣ٚ ببات ٚ ب١ضَِٜٞ بهات بؤ ١َز١ٜٓٚ ثاض٠ؾ

 ثَٞ بسات ٚ ٖٝض غعا١ٜن٢ ١ْزات، ي١ناتَٝهسا ب١ضاَب١ض ب١ خ١ٚاضه١نإ ٣٠ٚ١٥ نطز ن١ نطز٣.
( ثَٝٓذ١ّ; نؤ١َيَط١ٟ غ١ضز٢َ٠ ٖا٠ٚآلٕ ٚ ز٠غت٣١ ١ٜن٢َ١ خَٜٛٓسناضا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
١يَط٣١ تاٚاْباض بٕٛٚ ن١ َٖٝؿتٜٛٚا١ْ ٥اؾط٠تَٝهٞ ٚا بتٛاَْٝت ب١ٚ ١َٖٛٚ تاٚا٠ٚ١ْ ضَٜط٠ٟٚ ب١ؾَٝو ي١ نؤَ

 ٥ٝػال٢َ ٚ ال١ٜن٢ ؾطاٚا٢ْ ظاْػيت ٥ٝػال٢َ بططَٜت١ ز٠غت.
بؤ١ٜ ١َغ١ي٣١ تا١ْزإ ي١ عا٥ٝؿ١، ت١ْٗا تا١ْزإ ١ْٝ ي١ ن١غا١ٜت١ٝن٢ ٥اغاٜٞ ٚ ب٠ٚ١ نؤتاٜٞ 
بَٝت، ب١يَهٛ تا١ْزا١ْ ي١ ن١غَٝت١ٝى ن١ ب١ؾَٝو ي١ ب١ٓض٠ِت١نا٢ْ ١٥ّ ز١ٜٓ ث٠َٟٛٝ ث٠ٜٛ١غت بٕٛٚ، قٛض٥إ 

( ٚ ٖا٠ٚآلٕ ٚ نؤطا١ٜى ي١ ؾ١ضَٛٚز٠ٚ ؾ١تٛا، ْاؾطٛلَٝت ١ٜى نؤ١َيَط١ٟ ط١ٚض٠ ) ٚ ثَٝػ١َب١ض
 ز٠ضؾ١ت بس٠ٕ ٥اؾط٠تَٝهٞ خطاخ)زٚٚض ي١ زاٜهُإ عا٥ٝؿ١( بتٛاَْٝت ب١ ٜٚػيت خؤٟ نٞ ز٠َٜٚت بٝهات.

 دیذٛٚطحٌەت ڕیٛکٌٝ ەٜ ػڵەِحەٚ ذٕەؾیػحت

يٝب ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ طاع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ َْٝٛإ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ٚ خَٝعا٢ْ
زؤغتا١ْ بٛٚ ٚ ١ٖضناّ ي١ٚإ ؾ١ظيَٞ ١ٜنرتٜإ ز٠ظا٢ْ، ؾ١ضَٛٚز٠ناْٝـ ؾا١ٜت٢ ١٥ٚ ضاغت١ٕٝ، يَٝط٠ؾسا 

 ب١ ١ِْٚٛ ن١ْس طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْى ز٠خ١ٜٓ١ضِٚٚ;
 ( ثَٝه٠ٚ١ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ;٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘عا٥ٝؿ٤١ ؾا

٣ ْاضز ث٘( نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ، ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ ساض٣٠ٚ١ ثَٝػ١َب١ض )عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت زٚا٣ ٥
بؤ الَإ ٚ ١٥بٛٚضاؾٝعٞ ١َٚالؾٞ ي١ط١يَسا ْاضز، زٚٚ ٚؾرت ٚ ثَٝٓر غ١ز زض٢َ١ٖ ثَٝسإ تا بؤ نؤن١ن١ نٞ 

ب١ زٚٚ ٜإ غَٞ ٚؾرت٠ٚ٠ ْاضز ٚ  ٜكٝط٢ٚؾرتٜإ ثَٜٝٛػت١ بٝهطِٕ، ١٥بٛٚب١نطٜـ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٥ٛض٠
١ٜن٢ ْٛٚغٞ بؤ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝس٠نطز زاٜهٞ ٚ َٔ ٚ ١٥مسا٥ٞ خٛؾهِ ْا١َ

ب١ٚزا بَٓٝطَٜت بؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ٚت١ٓضَِٟ، ي٠ْٛٝ١ٟ ضَٜسا ظ٠ٜس ب١ ثاض٠ن١ غَٞ ٚؾرت٣ نطِٟ، زٚاتط 
٢ْ ١٥بٛٚب١نط ببات ؿ٣١ نٛضِٟ عٛب١ٜسٚآل ن١ ز٠ٜٜٛػت خَٝعاط١َٖٜ٘ٛٚإ ٖات١ٓ ١َنه١ٚ ضَٜٝإ ن١ٚت١ 

ّ ٚ غ١ٚز٣٠ نهٞ نًجٛٚ ٥ٖٛٛ طُٝ٘بؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥بٛٚ ١ََٖٛٚإ ن١ٚت١ٓٝضَِٟ، ظ٠ٜس ٚ ١٥بٛٚضاؾٝع ؾا
ظ٠َع١ٜإ َٖٝٓإ، ١ٖض٠ٖٚا ظ٠ٜس ١ّ١٥ٖٛٛ٥ٕ ٚ ٥ٛغا٣١َ نٛضِٟ ظ٠ٜسٟ َٖٝٓا، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ 
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١ُ ٖات ٚ ١َٖٛٚ ثَٝه٠ٚ١ ن١ٚت١ٓٝضَِٟ ؿ١ف ٖاٚز٠ّ ب١ ٥َٝط١٥٘بٛٚب١نطٜـ زاٜهِ ٚ َٔ ٚ ١٥مسا٥ٞ َٖٝٓا، 
  9344تا ط١ٜؿت١ٓٝ ١َز١ٜٓ، ١٥ٚ نات َٛغًَُاْإ خ١ضٜهٞ زضٚغتهطز٢ْ َعط١ٚت٢ ١َز١ٜٓ بٕٛٚ.

 ( ٚت ب١يََٞ خؤؾِ ز٠َٜٚت;ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣) طُٝ٘ؾا
( نؤب٠ٚ١ْٚٛ تا ْاض٠ِظاٜٞ ز٠ضبربِٕ ب١ضاَب١ض ب١ٚ داضَٜو ١ْٖسَٟ ي١ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

( ْاضز ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ضٜإ )ؾاطُٝ٘( ١ٖٜبٛٚ بؤ عا٥ٝؿ١، ؤؾ١ٜٚػت١ٝ ظؤض٠ٟ ن١ ثَٝػ١َب١ض )خ
( ٚ تٝإ ثَٝٞ بًََٞ بؤ خاتط٣ خٛا ي١ خؤؾ١ٜٚػت٢ بؤ عا٥ٝؿ١ زازث١ض٠ٚ٠ض بَٝت، بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

ٜا ١٥ٚ ( ؾ١ض٣َٚٛ; )نه١ ٥اظٜع٠ن١ّ ٥ا( ٚت، ثَٝػ١َب١ض )١٥ٜٚـ نٛٚ ٚ ٣٠ٚ١٥ ب١ ثَٝػ١َب١ض )
ٚت٢ با، ط١ضِا٠ٚ١ٜٚ ١ٖٚاي١َن٣١ زا٠ٚ١ٜ ب١ ؾاطُٝ٘ ٥اؾط٠ت١ت خؤف ْاَٜٚت ن١ َٔ خؤؾِ ز٠َٜٚت؟( 

ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تط٣، ٥ٝٓذا بطِٜاضٜإ زا ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ بَٓٝطٕ، ظ١ٜٓ٠ب نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض 
(ٚتٛٚض٠ِ بٛٚ ٚ ٚت٢ ش١ْناْت ز٠يََٝٔ بؤ خاتط٣ خٛا ب١ضاَب١ض ب١ خؤؾ١ٜٚػت ٚ ) ٝت بؤ عا٥ٝؿ١

زازث١ض٠ٚض ب١، َٖٝٓس٠ ز٠ْط٢ ب١ضظ نطز٠ٚ٠ تا ناض ط١ٜؿت١ ٣٠ٚ١٥ قػ١ٜ١ن٢ ٚت ب١ عا٥ٝؿ١، عا٥ٝؿ١ف 
( ت١َاؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز ٠ٚى ثَٝٞ بؿ١ضََٜٛت قػ١ت ١ْٝ؟ ي١ٚال٠ٚ زاْٝؿتبٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

ؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز ( ت١َاعا٥ٝؿ١ف ن١ٚت١ ٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ ظ١ٜٓ٠ب تا بَٝس٠ْط٢ نطز، ثَٝػ١َب١ض )
 9345ٚ ؾ١ض٣َٚٛ;  ٠ٚ١٥ نهٞ ١٥بٛٚب١نط٠.

 ز٠ط١ٜ١َْٝت;ؾاطُٝ٘ عا٥ٝؿ١ ث١ٜا٢َ 
ال٣ باٚن٢ غهاآل٣ نطز ن١ ي١ز٠غت ناض٤ ١ٖٜٚط ؾَٝالٕ نٞ ب١ ز٠غت١نا٢ْ ؾاطُٝ٘ داضَٜو 

نٛٚ تا زاٚا٣ ؾاطُٝ٘ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚ١٥بٛٚ ثاف َا١ٜ٠ٚى بطَِٟ زٌٜ َٖٝٓطإ ن١ ٥اؾط٠تٝؿٞ تَٝسا بٛٚ، 
( ي١َٟٚ ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ باغٞ سايَٞ خؤٟ بؤ عا٥ٝؿ١ نطز ٚ ثَٝٞ ع١َتهاضَٜو بهات، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )خ

( ٖات٠ٚ١، عا٥ٝؿ١ ( بًََٝت، ن١ ثَٝػ١َب١ض )ٚت بؤنٞ ٖات٠ٚٛٚ ب١ عا٥ٝؿ١ٟ ٚت تا ب١ ثَٝػ١َب١ض )
ف ط١ٍُ٘ٝ ٚ ؾا( نٛٚ بؤ َاي٠ٚ١َٚ عبؤ ؾتَٝهٞ ي١ٚ دؤض٠ ٖات٠ٚٛ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )ؾاطُٝ٘ ثَٝٞ ٚت 

( ؾ١ض٣َٚٛ ي١ ؾَٜٛين خؤتاْسا بٔ، ٥ٝٓذا ٖات ٚ ي١ دَٝط١زا بٕٛٚ، ٜٚػتٝإ ١ٖغً، ثَٝػ١َب١ض )
أ٫ أزيهُا ع٢ً خري ٖا غأيتُا، إشا أخصُا َهادعهُا ؾػبشا ث٬ثا ي١الٜإ زاْٝؿت، ؾ١ض٣َٚٛ )

                                      
 .6755املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 8233

 .2462قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8234
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)٥اٜا ؾتَٝهٞ باؾرت  9346(،ٔ خازّٚث٬ثٌ، ٚآسا ث٬ثا ٚث٬ثٌ، ٚنربا أضبعا ٚث٬ثٌ، ؾٗٛ خري يهُا َ
ي٠ٚ١تإ ثَٞ ْٝؿإ ١ْز٠ّ ن١ زاٚاتإ نطزبٕٛٚ، ن١ ن١ْٚٛ ْاٚ دَٝط١ن١تإ غٞ ٚ غَٞ داض غٛعا١ْآل ٚ 

 غٞ ٚ غَٞ داض اؿُس هلل ٚ غٞ ٚ نٛاض داض اهلل أنرب به١ٕ، ٠ٚ١٥ ظؤض بؤتإ باؾرت٠ ي١ خع١َتهاضَٜو(.
 س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٔ;٘ ٚ ؾاطُٝعا٥ٝؿ١ ؾا١ٜت٢ ثان٢ ز٠زات بؤ ع١ٍ ٚ 

( ن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ٚ دًَٝهٞ خٛض٣ ي١ب١ض عا٥ٝؿ٣١ زاٜه٢ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ب١ٜا١ْٝى ثَٝػ١َب١ض )
( َٖٝٓا١ٜ بٛٚ ن١ ي١ ٣َٚٛ ض٠ف زضٚغتهطابٛٚ، ٥ٝٓذا س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض )

ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض طُٝ٘ ٚاتط ؾاشٚٚض٠ٚ٠، زٚا٣ َا١ٜ٠ٚن٢ تط سٛغ١ٜٔ ٖات ٚ ي١ط١يَٞ ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠، ز
(( ١٥ٜٚؿٞ َٖٝٓا١ٜشٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا ع١يٝـ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض ) ١٥ٜٚؿٞ َٖٝٓا١ٜ شٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا )

إِا ٜطٜس اهلل يٝصٖب عٓهِ ايطدؼ أٌٖ ايبٝت ٚ ٜطٗطنِ ( ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ خَٜٛٓس٠ٚ٠ )ثَٝػ١َب١ض )
 9347تطٗريا(.

 ز٠زات;ؾاطُٝ٘ عا٥ٝؿ١ ؾا١ٜت٢ بؤ ضَٜعزاض٣ 
١ٖيَػٛن١ٚت ٚ قػ١نطز٢ْ ؾاطُٝ٘ ا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ٖٝض ن١غِ ١ْز٠ٜٛ َٖٝٓس٣٠ ع

(، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ز٠نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )ؾاطُٝ٘ ( بهَٝت، ١ٖضنات ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ي١ب١ض٣ ١ٖيَس٠غا ٚ َانٞ ز٠نطز ٚ ب١خَٝطٖات٢ٓ ز٠نطز ٚ ز٠غيت ز٠ططت ٚ ي١ ثاٍَ خؤٜسا )

ي١ب١ض٣ ١ٖيَس٠غا ٚ ؾاطُٝ٘  ؾاطُٝ٘،( بهٛا١ٜ بؤ ال٣ زاٜس٠ْٝؿاْس، ١ٖضناتٝـ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 9348( ز٠ططت ٚ َانٞ ز٠نطز.َانٞ ز٠نطز ٚ ز٠غيت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣)

 ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت١;ؾاطُٝ٘ عا٥ٝؿ١ ؾا١ٜت٢ ز٠زات 
َٜسا ز٠تٛت ١َٖإ ضَٜهطز٢ْ ( ن١ ز٠نٛٚ ب١ضِٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض ) طُٝ٘عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ؾا

( ؾ١ض٣َٚٛ ١َضس١با ي١ نه١ن١ّ، ٥ٝٓذا ال٣ خؤ٠ٚ١ٜ زآٜٝؿاْس، زٚاتط (، ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض٠)
( نج١ٜ١نٞ تطٟ بؤ نطز ٚ ططٜا، ٚمت بؤنٞ ز٠ططٜت؟ زٚاتط ثَٝػ١َب١ض ) طُٝ٘نج١ٜ١نٞ بؤ نطز ٚ ؾا

                                      
 .4424، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 5601، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 5012، قشٝح َػًِ، ايطقِ 2962قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 8235

 ، 2662، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 31462، َكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١، ايطقِ 4554قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 8236

 3889، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7063، قشٝح ابٔ سبإ، ايطق7784ِ، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 4561غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ  - 8237
ٚقاٍ سػٔ قشٝح، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 
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س٠ٜٛ خ١ّ ٚ خؤؾٞ ٥اٚا ي١ٜ١ى ْعٜو بٔ، ٚمت ز٠غيت نطز ب١ ثَٝه١ٌْ، َٓٝـ ٚمت تا ٥َٝػتا ١َْ طُٝ٘ؾا
( ٥اؾهطا ْان١ّ، زٚاتط ن١ ف ٚت٢ َْٗٝين ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘نؤٕ بٛٚ ٚاططٜاٜت ٚ زٚاتط ثَه١ْٝت؟ ؾا

( ٠ٚؾات٢ نطز، نّٛٚ ١َٖإ ثطغٝاضّ يَٝهطز٠ٚ٠، ١٥ٜٚـ ٚت٢ نجاْس٣ ب١ طَُٜٛسا ثَٝػ١َب١ض )
ٍَ ز٠ٚض ز٠نطز٠ٚ١َ، ١٥َػاٍَ زٚٚ داض ي١ط١يَِ ز٠ٚض٣ )دٝربٌٜ ١َٖٛٚ غايََٝو ١ٜى داض قٛض٥ا٢ْ ي١ط١

نطز٠ٚ٠، ٚاز٠ظامن ١َ١٥ ٥اَاش٠ٟ ١َضط١ُ، تؤٜـ ١ٜن١ّ ن١غٝت ب١ َٔ ز٠ط١ٜت٠ٚ١(، َٓٝـ ز٠غتِ نطز 
 -ٜإ ط١ٚض٠ٟ شْا٢ْ با٠ٚضِزاضإ–ب١ ططٜإ، زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ)٥اٜا ضاظ٣ ْابٝت تؤ ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت 

 9349بٝت؟( َٓٝـ ب٠ٚ١ ثَٝه١ِْٝ.
 (;ع١ٍ ؾا١ٜت٢ ز٠زات عا٥ٝؿ١ ٖاٚغ١ضٟ ١ٖضزٚٚ زْٝا٣ ثَٝػ١َب١ض٠)

ثاف ٣٠ٚ١٥ د١ْط٢ د١َ١ٍ ضٜٚٚسا ٚ غٛثا٣ عا٥ٝؿ١ ؾهػت٢ خٛاضز، ع١ٍ ٖات بؤ ال٣ عا٥ٝؿ١ 
ٚت٢ زا١ٜطٝإ نؤْٝت؟ ٚت٢ باؾِ، ع١ٍ ٚت٢ خٛا يَٝت خؤف بَٝت، ٥ٝٓذا ١ٜى ١ٜى غ١ضنطز٠ٚ 

طز ي١ عا٥ٝؿ١، زٚاتط ن١ ؾ١ٚ زاٖات عا٥ٝؿ١ ٖاٚز٠ّ ب١ ن١غا١ٜت١ٝنإ ز٠ٖاتٔ غ١الَٝإ ز٠ن
َٛس١ٖ١ز٣ بطا٣ ن٠ٚ١ْٚٛ ب١قط٠، ٥ٝٓذا ع١ٍ ثاف غَٞ ضؤش ؾ١ضَا٢ْ نطز نٞ ن١يٛث١يَٞ طريا٠ٚ 
بربَٜت١ ب١قط٠ٚ ١ٖٚازاضا٢ْ عا٥ٝؿ١ بَٝٔ نٝٝإ ١ٖب٠ٚٛ بٝب٠ٚ١ْ١، خ١يَهَٞ ط١ًٜٝإ نطز ن١ بؤنٞ 

ٕ ض٠ٚا ١ْبَٝت، با بٝب١ٜٔ، ع١يٝـ ب١ تٛٚض٠ٚ١ٜٝ٠ِ ٠ٚى تا١ٜ١ْى بؤٜإ خَٜٛٓٝإ ض٠ٚا بَٝت ن١ نٞ غاَاْٝا
ٚت٢ ناَتإ ثَٝٞ خؤؾ١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ببات بؤ خؤٟ؟ ١َٖٛٚإ بَٝس٠ْط بٕٛٚ، زٚاتط عا٥ٝؿ١ بطِٜاضٟ 
زا ب١قط٠ دَٝبًَََٗٝٝت، ع١ٍ ١َٖٛٚ ثَٝساٜٚػت١ٝن٢ بؤ ٥اَاز٠ نطز ٚ َؤي١َت٢ زا ١ٖضن١غٝـ ي١ غٛثان٣١ 

ظطاض ب٠ٚٛ ي١ط١يَٞ بط١ضَِٜت٠ٚ١، ٥ٝٓذا نٌ ٥اؾط٠ت٢ ب١قط٠ٟ ١ٖيَبصاضز تا ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١ به٠ٚ١ٓ، ض
َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نطٜؿٞ ي١ط١ٍَ ْاضز٠ٚ٠، ١٥ٚ ضؤش٣٠ بطِٜاض بٛٚ عا٥ٝؿ١ بطِٚات، ع١ٍ ٖات١ 

عا٥ٝؿ١ ٚت٢ نٛض٠ِ ب١ضز٠طاٚ عا٥ٝؿ١ف ب١ ن١شا٠ٚن٠ٚ١ َٖٝٓطا١ٜ ز٠ض٠ٚ٠ٚ َاي٦َاٚاٜٞ ي١ خ١يَو ز٠نطز، 
ؾري١ٜٓنامن، ن١غتإ ي١غ١ض ١٥ّ باض٠ غ١ضنؤ١َْإ ١ْنات، ب١خٛا َْٝٛا٢ْ َٔ ٚ ع١ٍ ت١ْٗا ٠ٚى ٥اؾط٠ت 
ٚ ثاضَٜع٠ضا٢ْ ٚا١ٜ ٚ ١٥ٚ ال٣ َٔ ي١ ن١غ١ ١ٖض٠ نان١نا١ْ، ع١يٝـ ٚت٢ ب١خٛا ضاغت ز٠نات َْٝٛاِإ 

ا، ٥ٝٓذا ع١ٍ ن١ْس نًٝؤ١َتطَٜو ي١ط١ٍَ ٚا١ٜ ٚ ١٥ٚ ٖاٚغ١ض٣ ثَٝػ١َب١ض٠ن١تا١ْ ي١ زْٝا ٚ ٥اخري٠تس
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عا٥ٝؿ١ نٛٚ ٚ ب١ضَِٜٞ نطز، عا٥ٝؿ١ف نٛٚ ب١ض٠ٚ ١َنه١ٚ ي١َٟٚ س١د٢ ١٥ٚ غاي٣١َ نطز ٚ زٚاتط 
 :934ط١ضِا٠ٚ١ٜ بؤ ١َز١ٜٓ.

 عا٥ٝؿ١ ؾٜٛيَن طؤضِٟ خؤٟ ز٠زات ب١ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ;
غ١ٝت٢ بؤ نطز، تٝاٜسا ٚت٢ ; س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ي١ غ١ض١َ٠ضطٝسا سٛغ١ٜين بطا٣ باْط نطز ٚ ٠ٚ

( َٔ زاٚاّ ي١ عا٥ٝؿ١ نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض َطزّ َؤي١َمت بسات ي١ َاي١َن٣١ ١٥ٚزا ي١ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
١٥غج١ضز٠ بهطَِٜ، ١٥ٜٚـ ضاظٟ ب٠ٚٛ، ز٠يََِٝ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ؾ١ضَسا ٚتبَٝيت ب١يََٞ ٚ ضاظ٣ بٛٚبَٝت، بؤ١ٜ 

به١ض٠ٚ٠، ١٥ط١ض ثَٝٞ خؤف بٛٚ ٠ٚ١٥ ي١ َاي١َن٣١ ١٥ٚزا  ١٥ط١ض َطزّ بطِؤ بؤ ال٣ ٚ زاٚا٣ ١َٖإ ؾت٢ يَٞ
 ١٥9350غج١ضز٠ّ به١.

ناتَٝو س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٠ٚؾات٢ نطز، ي١غ١ض ٠ٚغ١ٝت٢ خؤٟ سٛغ٢ٜٓ١ بطا٣ نٛٚ بؤ ال٣ 
( ١٥غج١ضز٠ بهطَٜت، ١٥ٜٚـ ضاظ٣ بٛٚ ٚ عا٥ٝؿ١ٚ زاٚا٣ يَٝهطز٠ٚ٠ ن١ س١غ٢ْ١ بطا٣ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

 9356ضِٚإ ضَٜٞ ١ْزا ٚ ي١ ب١قٝع ١٥غج١ضز٠ نطا.ٚت٢ باؾ١، ب١آلّ ١َ
 عا٥ٝؿ١ ي١غ١ض سٛغ١ٜٔ ٥اَؤشطاض٣ َٛعا١ٜٚ ز٠نات;

ناتَٝو َٛعا١ٜٟٚ نٛضِٟ ١٥بٛغٛؾٝإ ب١ٜع١ت٢ بؤ ١ٜظٜسٟ نٛضِٟ ٠ٚضططت، سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ ٚ 
ب١ٜع١ت  ن١ْسَٜهٞ زٟ ْاضاظٟ بٕٛٚ، دا عا٥ٝؿ١ ٚاٟ بٝػت ن١ َٛعا١ٜٚ ١ٖض٠ِؾ١ٟ ي١ٚا١ْ نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض

١ْز٠ٕ ز٠ٜاْهٛشَٜت، بؤ١ٜ عا٥ٝؿ١ ٥اَؤشطاض٣ َٛعا١ٜٟٚ نطز ٚ ثَٝٞ ٚت بٝػت١َٚٛ ١ٖض٠ِؾ١ٟ نٛؾتٓت 
ي١ٚا١ْ نطز٠ٚٚ! َٛعا١ٜٚ ٚت٢ ١٥ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ١٥ٚا١ْ ظؤض ي٠ٚ١ ؾهؤزاضتطٕ ن١ ١ٖض٠ِؾ١ٟ 

ب١ٜع١تٝإ زا٠ٚ، دا ضات  نٛؾتٓٝإ يَٞ به١ّ، ب١آلّ َٔ ب١ٜع١مت بؤ ١ٜظٜس ٠ٚضططت٠ٚٛٚ خ١يَهٞ دط١ ي١ٚإ
ٚا١ٜ زٚا٣ ١٥ٚ ٠َٚٛ١ٖ ب١ٜع١ت١ن٣١ ي١ناض غ١ّ؟ عا٥ٝؿ١ ٚت٢ ز٠ٟ ب١ضاَب١ضٜإ ١ْضَْٛٝإ ب١، ١٥ط١ض 

 9353خٛا ب١َٜٝٚت ز١َٜٓ غ١ض ضان١ت، َٛعا١ٜٚف ٚت٢ ٚاز٠ن١ّ.

                                      
 .240247، م 7ايبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز  - 8239

 .392-391، م 1اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 8240

 .392، م 1اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 8241

 .353، م 3ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، ز - 8131

Page 106 of 184



 (دجسجْ( )سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەڕذحٚ یکی( )دجەِەٌە)تِّٛٛعەییەتِٛ یذەت کچی یٕذی٘

ْا٣ٚ ٖٝٓسٟ نهٞ  ١٥بٞ ١ٜ١ٜٝ١َٛ٥ٚ ب١ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ْاغطا٠ٚ، باٚن٢ ب١ ظازٚض٠نب ْاغطابٛٚ، 
ا٠ٚي١َ ظؤض ظٚٚ نْٛه١ ظؤض ب١خؿٓس٠ ٚ ب١غ١خا٠ٚت بٛٚ، زاٜهٝؿٞ ْا٣ٚ عاتٝه٣١ نهٞ عاَري بٛٚ، ١٥ّ ٖ
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ي١ ١َنه١ ٖاٚز٠ّ ب١ ١٥بٛٚغ١ي٣١َ١ ََٝطزٟ َٛغًَُإ بٛٚ ٚ ثَٝه٠ٚ١ نؤنٝإ نطز بؤ س١ب١ؾ١، زٚاتط 
 666:6ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤ ١َنه١ٚ ي٠َٜٛٚ١ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ.

٥ٖٛٛغ١ي١َ١ بطا١ٜن٢ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١٥بٞ ١ٜ١ٜٝ١َٛ٥، ع١بسٚآل غ١ض٠تا ١ْٜاضَٜهٞ 
( بؤ ؾ١ؼ٢ ١َنه١ ٛغًَُاْإ بٛٚ، تا ؾ١ؼ٢ ١َنه١ نطا، ١٥ٚنات ن١ ثَٝػ١َب١ض )غ١ضغ١خت٢ َ

(، ب١ض٠َِٜٛبٛٚ، ع١بسٚآل ٖاٚز٠ّ ب١ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ نٕٛٚ ٚ ي١ضَٜسا ط١ٜؿً ب١ ثَٝػ١َب١ض )
١ ( ضاظ٣ ١ْبٛٚ، زٚاتط ٥ٖٛٛغ١يَ١(، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )زاٚاٜإ نطز بهٔ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

( َؤي١َت٢ زا ب١َٓٝشٚٚض٠ٚ٠، ( ٚ زٚاداض ثَٝػ١َب١ض )غ١باض٠ت ب١ٚإ قػ١ٟ نطز ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
١٥ٚاْٝـ ٖات١ٓ شٚٚض٠ٚ٠ٚ َٛغًَُإ بٕٛٚ، َٛغًَُاْب١ْٚٛن١ؾٝإ زضٚغت بٛٚ ٚ ع١بسٚآل بؤ ؾ١ؼ٢ 

٥ٝؿٞ طا١ْٜٛٔ ٚ ١َنه١ ي١ْاٚ غٛثا٣ َٛغًَُاْاْسا َا٠ٚ١ٜٚ زٚاتطٜـ ب١ؾساض٣ ١ٖض١ٜى ي١ غ١ظانا٢ْ س
 666:7نطز، ي١ٚ غ١ظا١ٜزا تريَٜهٞ ب١ضن١ٚت ٚ نٛؾت٢.

٥ٖٛٛغ١ي١َ١ نٛضَِٜهٞ ١ٖبٛٚ ب١ْا٣ٚ غ١ي٣١َ١ نٛضِٟ ١٥بٞ غ١ي١َ١، زٚا٣ ٠ٚؾات٢ باٚن٢ ٚ 
( ( ط١ٚض٠ بٛٚ ٚ َا٠ٚ١ٜ، ثَٝػ١َب١ض )(، ي١ َايَٞ ثَٝػ١َب١ض )ؾٛٚنطز٢ْ زاٜهٞ ب١ ثَٝػ١َب١ض )
ز ي١ غ١ي١َ١، ١ٖضزٚٚنٝإ تاظ٠ثَٝط١ٜؿتٛٚبٕٛٚ، ب١آلّ َٖٝٓس٣٠ ١ْبطز ٥َٛا٣١َ نهٞ س١َع٣٠ َاض٠ نط

( شٜا ٚ ي١ غ١ضز٢َ٠ ١ٜٚ١َٛ٥ناْسا ٥َٛا١َ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، غ١ي١َ١ ثاف ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ضٜـ )
 666:8نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.

نٛضَِٜهٞ تطٟ ْا٣ٚ ع١َٛض٣ نٛضِٟ ١٥ب٢ غ١ي١َ١ بٛٚ، ي١ غايَٞ زٟٚٚ نؤنٞ ي١ س١ب١ؾ١ ي١زاٜو 
يٝبسا ي١ْاٚ طا١٥ّ ٖا٠ٚي١َ زٚاتط ٖات١ ١َز١ٜٓ ٚ ي١َٟٚ شٜا تا ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ بٛٚ،

غٛثا٣ ع١يٝسا ب١ؾساض٣ د١ْط٢ د١َ١ٍ نطز  ٚ زٚاتط ي١ غايَٞ ١ٖؾتاٚ غَٝٞ نؤنٝسا ١ٖض ي١ ١َز١ٜٓ 
ز، خ١ضٜو بّٛٚ ي١ ( خٛاضزَْٝهِ ز٠خٛاضع١َٛض ز٠يََٝت ضؤشَٜو ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )٠ٚ666:9ؾات٢ نطز،

ي١  ::666( ثَٝٞ ؾ١ضَّٛٚ)ي١ب١ض خؤت٠ٚ١ غؤ(،ب١ؾ١نا٢ْ قاث١ن٠ٚ١ ز٠كٛاضز، ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .150، م8اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11595

 .177، م 3أغس ايػاب١، ز - 11596

 .149، م3اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11597

 .592، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز  - 11598

 .5067قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 11599
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طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ تطزا ضْٚٚرت ٖات٠ٚٛٚ ز٠يََٝت ؾ١ض٣َٚٛ )ْا٣ٚ خٛا ب١َٓٝٚ ب١ ز٠غيت ضاغتت غؤ ٚ ي١ب١ض 
 66700خؤت٠ٚ١ غؤ(.

( ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض ) ١ٖض٠ٖٚا ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ نهَٝهٝؿٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ظ١ٜٓ٠ب ن١
 ٥66706ٖٛٛغ١ي٣١َ١ ب١ٖاٚغ١ض ططت َٖٝؿتا ظ١ٜٓ٠ب ي١ ؾري ١ْبطِاب٠ٚ١ٜٚٛ.

٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ب١غ١ضٖات٢ خؤٟ ي١ط١ٍَ ١٥بٛٚغ١ي١َ١ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ٚ ز٠يََٝت داضَٜو ب١ 
١٥بٛٚغ١ي١َ١ّ ٚت بٝػت١َٚٛ ٥اؾط٠ت ن١ ََٝطز٠ن٣١ َطز ٚ ي١ ز٠غت٣١ ب١ٖ١ؾت١ٝنإ بٛٚ ٚ 

١ؾيت بٛٚ ٚ ؾٟٛٚ ١ْنطز٠ٚ٠، خٛا ي١ ب١ٖ١ؾتسا نؤٜإ ز٠نات٠ٚ١، بؤ ثٝاٜٚـ ١ٖضٚا، ٥اؾط٠ت١ن١ف ب١ٖ
ز٣٠ ٠ٚض٠ با َٔ ب١يََٝٓت ثَٞ بس٠ّ زٚا٣ تؤ ؾٛٚ ١ْن١ّ ٚ تؤٜـ زٚا٣ َٔ شٕ ١َْٖٝٓٝت، ١٥بٛٚغ١ي١َ١ 

ؾٛٚ به١، ٚت٢ طَٜٛطِا١ٜيَِ ز٠بٝت؟ َٓٝـ ٚمت ؾ١ضَإ به١ تا طَٜٛطِا١ٜيَت مب، ع١بسٚآل ٚت٢ ١٥ط١ض َٔ َطزّ 
زٚاتط ٚت٢ خٛا١ٜ زٚا٣ َٔ ثٝاَٜٚهٞ باؾرت بب١خؿ١ ب١ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ن١ زيَت١ْط ٚ ْاض٠س١ت٢ ١ْنات، 

 66703( زاٚا٣ ٥ٖٛٛغ١ي٣١َ١ نطز.٠ٚ١٥بٛٚ ن١ ١٥بٛٚغ١ي١َ١ َطز، ثَٝػ١َب١ض )
١٥بٛٚغ١ي٣١َ١ ََٝطزٟ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ب١ؾساضبٛا٢ْ غ١ظا٣ ب١زض، زٚاتطٜـ ي١ غ١ظا٣ ٥ٛسٛززا 

ْعٜه١ٟ َاْطَٝو بطٜٓجَهٞ ١٥ٚ بط٣١ٜٓ ز٠نطا تا باف  66704نطزٚ ي١ ٥ٛسٛززا بطٜٓساض بٛٚ،ب١ؾساض٣ 
( ي١ َاْط٢ ق١ؾ١ضزا ١٥بٛٚغ١ي٣١َ١ نطز ب١ ١٥َريٟ غط١ٜ١ٜى بؤ ثاف ٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض ) 66705بٛٚ،

غ١ض ب٢ْ١ ١٥غ١ز، ناتَٝو ي١ٚ غط١ٜ١ٜ ط١ضِا٠ٚ١ٜ بط١ٜٓن٣١ د١ْط٢ ٥ٛسٛز٣ ت١قٞ ٚ ي١ َاْط٢ 
 ٠66706زا ب١ٚ ٖؤ٠ٚ١ٜ ٠ٚؾات٢ نطز.دَٛاز٦ًٜاخري

زٚا٣ ٠ٚؾات٢ ١٥بٛٚغ١ي١َ١، ١٥بٛٚب١نط زاٚا٣ ٥ٖٛٛغ١ي٣١َ١ نطز، ب١آلّ ؾٟٛٚ ثَٞ ١ْنطز، ٥ٝٓذا 
( زاٚا٣ نطز ٚ ؾٟٛٚ نطز ب١ ثَٝػ١َب١ض ع١َٛض زاٚا٣ نطز ٚ ؾٟٛٚ ب١ٜٚـ ١ْنطز، زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )

(.)66707 

                                      
 .3860قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 11600

 .675، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11601

 .88، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 11602

 .154، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11603

 .87، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 11604

 .154، م 4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11605

 .203، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 11606

Page 109 of 184



 

بَٝت ض ن١غَٝو ١ٖبَٝت ي١ ١٥بٛٚغ١ي١َ١ باؾرت ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ز٠يََٝت ن١ ١٥بٛٚغ١ي١َ١ َطز ٚمت ز٠
نٛضِٟ ١٥بٞ  طٝب٢( سابَٝت؟ ١ٜن١ّ َاٍَ بٛٚ ي١ب١ض خٛا نؤنٞ نطز، ٠ٚ١٥بٛٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( َٓٝـ ٚمت َٔ َٓسايَِ ١ٜ١ٖٚ ٥اؾط٠تَٝهٝؿِ ب١يت١ع٣١ ْاضز  تا زاٚاّ بهات بؤ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ٓاي١َن٣١ زاٚا ي١ خٛا ز٠ن١ٜٔ خٛا َٛستاد٢ ز٠غيت زاٜهٞ ( ؾ١ض٣َٚٛ بؤ َغري٠ّ ظؤض٠، ثَٝػ١َب١ض )

 ١ْ66708نات ٚ زاٚاف ي١ خٛا ز٠ن١ّ غري٠ن٣١ الببات.
 66709( ي١ غايَٞ نٛاض٢َ٠ نؤنٝسا طٛاغت٠ٚ١ٝ، ١٥ٚنات ٥اؾط٠تَٝهٞ ظؤض دٛإ بٛٚ.ثَٝػ١َب١ض )

َِٜ بؤ ؾ١ض٣َٚٛ ١٥َؿ١ٚ ز -( ٜٚػيت َطٛاظَٜت٠ٚ١ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )-٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ز٠يََٝت 
( التإ، َٓٝـ بطَِٜو ط١ِِ ال ١ٖبٛٚ ي١ط١ٍَ بطَِٜو ن١ٚضٜسا خٛاضزَْٝهِ بؤ ٥اَاز٠ نطز، ثَٝػ١َب١ض )

 :6670ؾ١ٚ ٖات بؤ الّ.
( ٢َٓ طٛاغت٠ٚ١ ثَٝٞ ؾ١ضَّٛٚ ١٥ط١ض بت١َٜٚت س١ٚت ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ز٠يََٝت ن١ ثَٝػ١َب١ض )

٠ٚ١٥ بؤ ش١ْنا٢ْ تطٜؿِ س١ٚت ؾ١ٚ  ؾ١ٚ الت ز٠ٚ١ََُٓٝ٠، ب١الّ ١٥ط١ض س١ٚت ؾ١ٚ الت ٠ٚ١ََُٓٝ
 ٠ٚ١٥66766بٛٚ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ غَٞ ؾ٣ٚ١ ١ٖيَبصاضز. 66760ز٠ٚ١ََُٓٝ٠،

( ٥اٜا ١٥ط١ض ٜاض١َت٢ ٚ ب١خؿـ بس٠ّ ب١ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ز٠يََٝت ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض )
َٓساي١َنا٢ْ ١٥بٛٚغ١ي١َ١ خَٝطّ ز٠طات؟ نْٛه١ ١٥ٚا١ْ َٓسايَٞ َٓٝؿٔ، ؾ١ض٣َٚٛ )ثَٝٝإ بب١خؿ١، 

 66763ض ب١خؿؿت بؤٜإ ثازاؾتت بؤ ١ٜ١ٖ(.ي١غ١
( غَٜٛٓس٣ خٛاضز ١ٜى َاْط ١ْنَٝت ب١ ال٣ ش١ْناْٝسا، ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )

بٝػت ٚ ْؤ ضؤش ت١ٚاٚ بٛٚ ٥ٝرت ز٠نٛٚ بؤ ال٣ ش١ْنا٢ْ، خ١يَهٞ ٚتٝإ تؤ غَٜٛٓست خٛاضز َاْطَٝو ١ْنٝت 
 66764ػت ٚ ْؤ ضؤش٠(.ب١الٜاْسا، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ )َاْط ١ٜ١ٖ بٝ

                                      
 .1576 قشٝح َػًِ، ايطقِ - 11607

 .202، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 11608

 ، سػٓ٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.4128قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 11609

 .2728قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 11610

 .205، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 11611

 .1409قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 11612

 .1824قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 11613
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( ن١ ال٣ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ داضَٜو دٝربٌٜ ي١ ؾ٠َٟٛٝ زو٣١ٝ ن١يبٝسا ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
( ب١ ٥ٖٛٛغ١ي٣١َ١ ( قػ١ٟ نطز ٚ زٚاتط نٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )بٛٚ، ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

ضزا باغٞ نطز ن١ ( ي١ ٚتاؾ١ضَٛٚ ٠ٚ١٥ نَٞ بٛٚ؟ ٚتٞ ٠ٚ١٥ زو١ٝ بٛٚ، زٚا٣ َا١ٜ٠ٚى ثَٝػ١َب١ض )
 66765دٝربٌٜ ٖات٠ٚٛ بؤ ال٣ ٥ٝٓذا ظا٢ْ ن١ ٠ٚ١٥ زو١ٝ ١ْب٠ٚٛٚ دٝربٌٜ ب٠ٚٛ.

( ن١ ٖاٚضا٣ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ بٕٛٚ، ب١ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ٜإ ٚت ز٠غت١ٜ١ى ي١ شْا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
( قػ١ به١ تا ب١ خ١يَه١ن١ بًََٝت ١ٖضن١ؽ ز١ٜ٠َٜٚت زٜاضٟ ببات بؤ ثَٝػ١َب١ض ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )

(( با ي١ َايَٞ ١ٖض شَْٝهٞ بَٝت بؤٟ ببات، ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ف نٛٚ ٣٠ٚ١٥ ٚت ب١ ثَٝػ١َب١ض) ،)
( ٠ٚآل٢َ ١ْزا٠ٚ١ٜ، داضَٜهٞ تط ش١ْنا٢ْ تطٟ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ٜإ بؤ ١َٖإ ١َب١غت ثَٝػ١َب١ض )

ٜين ٫ ت٪ش( ؾ١ض٣َٚٛ )( ٠ٚآل٢َ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ي١ داض٣ غ١ََٝٝسا ثَٝػ١َب١ض )ْاضز٠ٚ٠ٚ ثَٝػ١َب١ض )
)غ١باض٠ت ب١ عا٥ٝؿ١ ٥اظاضّ ١َز٠،  66766(،إ٫ عا٥ؿ١ ٠ٗ عا٥ؿ١ ؾإٕ ايٛسٞ مل ٜأتين ٚأْا ٗ ثٛب اَطأ

 نْٛه١ ٖٝض نات ي١شَٜط ١ٜى دٌ ي١ط١ٍَ ٥اؾط٠تَٝو بٛٚمب غطٚؾِ بؤ ١ْٖات٠ٚٛ ١َط١ض ي١ط١ٍَ عا٥ٝؿ١(.
 ن٢تا عريبا( ب١ؾساض بٛٚ، ٥٠ٚ١٥ٖٛٛغ١ي١َ١ ي١ غ١ظا٣ ت١بٛٚنسا ٖاٚز٠ّ ب١ ثَٝػ١َب١ض )

( ز٠بّٛٚ ١ّٖ ي١ َاي٠ٚ١َٚ نٛضِٟ غاض١ٜ ز٠يََٝت َٔ ١َٖٛٚ نات ي١ب١ض ز٠ضطا٣ َايَٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ٜٚػت٢ بهَٝت١ ْاٚ خ٠َٛٝت١ن٣١ ٚ ٥ٖٛٛغ١ي١َ١ٟ ١ّٖ ي١ غ١ؾ١ضٜـ، ؾ١ٟٚ ت١بٛٚى ثَٝػ١َب١ض )

 66767خَٝعاْٝؿٞ ي١ط١يَسا بٛٚ، َٔ بؤ ثَٜٝٛػت١ٝى نٛٚبّٛٚ ٚ ٖا٠ٚ١ُ.
( بّٛٚ ن١ ي١ د١عطا١ْ ي١ َْٝٛإ ١َنه١ٚ ١َز١ٜٓ َٛٚغا ز٠يََٝت َٔ ال٣ ثَٝػ١َب١ض ) ١٥بٛٚ

( ٚ ٚت٢ ١٥ٚ ( بٛٚ، ١٥عطاب١ٝى ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )الٜسابٛٚ، بٝاليٝـ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
ٛشز٣٠ ( ؾ١ض٣َٚٛ )َٛشز٠ت يَٞ بَٝت(، نابطا ٚت٢ َب١ي٣١ََٓٝ ثَٝت زاّ بؤّ ْا١ْٜٝت١زَٟ؟ ثَٝػ١َب١ض )

( ٠ٚى تٛٚض١ٜٝ٠ِن٢ ١ٖبَٝت ت١َاؾا٣ ١٥بَٛٚٛٚغا ٚبٝالٍ نطز ٚ ؾ١ض٣َٚٛ ظؤضت ثَٝساّٚ، ثَٝػ١َب١ض )
)نابطا َٛشز٠ن٣١ ب١ضث١ضض زا٠ٚ١ٜ، ٠َٛٝ٥ ٠ٚضٕ(، ١َُٝ٥ف نٜٛٚٔ، زاٚا٣ قاثَٞ ٥ا٣ٚ نطز ٚ ز٠غت ٚ 

)يَٝٞ غؤ٠ٚ١ْ ٚ بٝه١ٕ  ز٠َٛنا٣ٚ تَٝسا ؾؤضز ٚ ٥ا٣ٚ ضازا١ٜ ز٠َٞ ٚ نطز٠ٚ١ٜ ْا٣ٚ ٚ زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ
                                      

 .3455قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 11614

، قاٍ ايصٖيب يف غري أعالّ 8624، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3896، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 2462داضٟ، ايطقِ قشٝح ايب - 00504
 َتفل ع٢ً قشت٘. 143، م 2ايٓبال٤، ز

، م 6، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز189، م 40، تاضٜذ زَؿل البٔ عػانط، ز434زال٥ٌ ايٓب٠ٛ ألبٞ ْعِٝ األقبٗاْٞ، ايطقِ  - 11616
118. 
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ب١غ١ض ز٠َٛناٚٚ ٚ ط١ضزْتاْسا ٚ َٛشز٠تإ يَٞ بَٝت(، ١َُٝ٥ف ٚاَاْهطز، ثاؾإ ؾ١ض٣َٚٛ ظٜاز٠ن٣١ يَٞ 
ب٠ٚ١ًََٓٝٗ بؤ زاٜهتإ، ٥ٖٛٛغ١ي٣١َ١ ي١ ثؿت ث١ضز٠ٚ٠ باْط نطز، ١َُٝ٥ف ظٜاز٠ن١ّإ بؤ 

 66768َٖٝؿت٠ٚ١.
٠ٚؾات٢ نطز، َٖٝٓس٠ شٜا تا ؾ١ٖٝسب٢ْٚٛ  ( بٛٚ ن٥١ٖٛٛغ١ي١َ١ نؤتا خَٝعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ بٝػت ٚ زيَت١ْط١ٝن٢ ظؤض زاٜططت، ن١ََٝو ثاف ١٥ٚ ضٚٚزا٠ٚ ٠ٚؾات٢ نطز، ت٢ْ١َ١ 
َطز١ْن١ؾٞ ي١ غايَٞ  :6676ت١ض١َن١ؾٞ ي١ ب١قٝع ١٥غج١ضز٠ نطا، 66769ْعٜه١ٟ ٠ٚ١ْز غاٍَ ز٠بٛٚ،

يَٞ ث١لا ٚ ْؤٟ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ ضاغت ؾ١غت ٚ ١ٜن٢ نؤنٝسا بٛٚ، ١٥ٚ ضا١ٜف ز٠يََٝت ي١ غا
.١ْٝ66730 

 ٥66736ٖٛٛغ١ي١َ١ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ٥اؾط٠ت١ ظاْانا٢ْ ْاٚ ٖا٠ٚآلٕ.

                                      

 .203، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 11621

 .228، م 8يطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، زا - 11622

 .149، م8اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11623
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 (دجسجْ( )سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەڕذحٚ یکیٝ قحسظ)دجکچٜ ەّٛٚٔەیِ

( ٛٚ ٚ ثَٝػ١َب١ض )نٛضِٟ س١ظ٢ْ٠ ٖٝالي١ٝ، غ١ض٠تا ْا٣ٚ ب١ضِض٠ ب ضث٢ْا٣ٚ ٣١ّْٚٛ١َ نهٞ سا
( ْا٣ٚ طؤضِٟ ٚ ْا٣ٚ ْا ١ّْٚٛ١َ، ثَٝؿرت ٖاٚغ١ضٟ ١٥بٞ ض٢ُٖٚ نٛضِٟ ع١بسٚيعٛظظا بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

ًٜك١عٝس٣٠ غايَٞ س١ٚت٢ نؤنٞ ٚ ي١ عَٛط٣٠ زٚا٣ سٛز٠ٜب١ٝزا ب١ٖاٚغ١ضٟ ططت، دا شي١ َاْط٢ 
ٜٚـ َؤي١َت٢ ي١ ع١بباؽ ( د١عؿ١ض٣ ٥اَؤظا٣ ْاضز٠ٚٚ بؤ زاٚا٣ ٚ ١٥ز٠ٚتطَٜت ثَٝػ١َب١ض )

(، ز٠ؾٛتطَٜت ب١يَهٛ ع١بباؽ ٠ٚغؿٞ خٛاغت٠ٚٛٚ ع١بباغٝـ َاض٣٠ نطز٠ٚٚ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
( زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ََٝطز٠ن٣١ ٠ٚؾات٢ نطزبٛٚ، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ ٣١ّْٚٛ١َ نطز بؤ ثَٝػ١َب١ض )

 66045(.١ّْٚٛ١َ خؤٟ ثَٝؿٓٝاظ٣ ٖاٚغ١ضطريٟ نطز بؤ ثَٝػ١َب١ض )
( ثَٝـ ز٠ضن٢ْٚٛ ي١ ١َز٠ٚ١ٜٓ بؤ ١َنه١ ب١ ْٝاظ٣  عَٛط٠، ١ٖض١ٜى ي١ ١٥بٛٚ ١ض )ثَٝػ١َب

ضاؾع٤ ١٥ٚغٞ نٛضِٟ خ١ٍٚ ْاضز بؤ ال٣ ع١بباؽ تا زاٚا٣ ٣١ّْٛ١َ بؤ به١ٕ، ع١بباغٝـ ضاظ٣ بٛٚ 
(، ١٥ٚ زٚٚ ٖا٠ٚي١َف ط١ضِا٠ٚ١ْ ب١آلّ ٚؾرت٠ناْٝإ ٕٚ بٕٛٚ، ١ّْٚٛ١َ بسات ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( ي١ ْاٚن٣١ )قسٜس( ط١ٜؿت ثَٝٝإ ن١ ضابؼ( َا٠ٚ١ْ تا ثَٝػ١َب١ض ) بط١ٜٔ ن١ْس ضؤشَٜو ي١ )بؤ
 66046( نٕٛٚ بؤ ١َنه١.ٚؾرت٠ناْٝإ زؤظٜب٠ٚ١ْٚٛ، ٥ٝرت ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )

                                      

 .128-126، م 8اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11034

 .127، م8، اإلقاب١ يف شيٝع ايكشاب١، ز132، م8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 11035
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( نٛٚ بؤ عَٛط٣٠ ثاف سٛز٠ٜب١ٝ د١عؿ١ضٜؿٞ ي١ط١يَسا بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
(د١عؿ١ض٣ ْاضز بؤ ز )١ّْٚٛ١َف ١َغ١ي١ن٣١ زا١ٜ ز٠غت ع١بباؽ خاٚا٣ ٣١ّْٚٛ١َ نهٞ ساض ،

 66047( َاض٠ نطز.ن١ ََٝطز٣ خٛؾه١ن١ٟ بٛٚ، ع١بباغٝـ ٣١ّْٚٛ١َ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
بٛٚ، ٖات  ضخناتَٝو ظٜاز٣ نٛضِٟ ع١بسٚآل ن١ خٛؾه١ظا٣ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ٣١ّْٚٛ١َ نهٞ سا

ٛٚ بؤ َايَٞ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ٣١ّْٚٛ١َ ثٛٚضٟ، ١٥ٚنات ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓٚ ط١ٜؿت١ ١٥َٟٚ، ضاغت١ٚخؤ ن
( ٖات بؤ ١٥َٟٚ ظٜاز ي١ ت٢ْ١َ١ ط١لٝسا بٛٚ، ي١َٟٚ ال٣ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ َا٠ٚ١ٜ، ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

( ٠ٚ١٥ ٚ ظٜاز٣ بٝين تٛٚض٠ِ بٛٚ ٚ ط١ضِا٠ٚ١ٜ، خَٝطا ١ّْٚٛ١َ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( نٛٚ بؤ َعط١ٚت، ظٜازٜـ ( ن١ٜٚٛ شٚٚض٠ٚ٠، زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )ٜـ )خٛؾه١ظا١َ، ثَٝػ١َب١ض

ي١ط١يَٝسا نٛٚ، َْٜٛصٟ ٠ْٛٝضِؤٟ نطز، ظٜاز٣ ي١ خؤٟ ْعٜو نطز٠ٚ٠ٚ ز٠غت٢ َٖٝٓا ب١غ١ض غ١ضٜسا ٚ زٚاتط 
 66048ز٠غت٢ َٖٝٓا ب١غ١ض يٛٚتٝسا.

ا٠ٚ١َ ن١ ثٛٚضّ بٛٚ، ( ٥َٝي ع١بباؽ ز٠يََٝت ؾ١َٜٚو ي١ َايَٞ ٣١ّْٚٛ١َ خَٝعا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
( ضانؿا، ي١ ٠ْٟٛٝ ؾ١ٚزا ي١ خ١ٚ ١ٖغتاٚ ب١ ز٠غت١نا٢ْ خ٣ٚ١ ي١ ضانؿاّ ٚ ثَٝػ١َب١ضٜـ )

ناٚا٢ْ ز٠تؤضاْس، زٚاتط ز٠ ٥ا١ٜت٢ نؤتا٣ غٛض٠ت٢ ٥ايٞ عُٝطا٢ْ خَٜٛٓس، زٚاتط ١ٖغتاٚ ز٠غتَٜٓٛصٟ 
ي١ ن١ْاض٠ٚ١ٜ ٠ٚغتاّ،  ططت ٚ ز٠غيت نطز ب١ َْٜٛص نطزٕ، َٓٝـ ١َٖإ ن١ؾين ١٥ّٚ نطز، زٚاتط

ز٠غيت ضاغيت خػت١ غ١ض غ١ضّ ٚ ب١ ز٠غيت طَٜٛٞ ضاغيت ططمت ٚ ز٠ٜجطٚاْس، زٚاْع٠ ضنات َْٜٛصٟ نطز، 
( ١ٖغتا ٚ زٚٚ ضنات٢ نٛضت زٚاتط ١ٜى ضنات٢ نطز، ٥ٝٓذا ضانؿا تا باْطبَٝص ٖات، ٥ٝٓذا ثَٝػ١َب١ض )

 66049َْٜٛصٟ نطز، ٥ٝٓذا َْٜٛصٟ ب١ٜا٢ْ نطز.
( ي١ال٣ َٔ طؤؾت٢ بايَٞ ٥اش٠يَٞ خٛاضز ٚ زٚاتط بَٞ ٠ٚ١٥ٟ َٝت ثَٝػ١َب١ض )١ّْٚٛ١َ ز٠يَ

 :6604ز٠غتَٜٓٛصٟ َْٟٛ بهات٠ٚ١ َْٜٛصٟ نطز.
( بٛٚ، داض ١ٖبٛٚ د١ًن٣١ ١ّْٚٛ١َ ز٠يََٝت دَٝٞ خ٣ٚ١ َٔ ي١ثاٍَ ؾَٜٛين َْٜٛصٟ ثَٝػ١َب١ض )

 66050ز٠ن١ٚت ب١ غ١ضَسا ٚ َٓٝـ ي١ْاٚ دَٝط١ن١َسا بّٛٚ.

                                      
 .229، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 11036

 .310، م 1ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 11037

 .1315، قشٝح َػًِ، ايطقِ 1155قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 11038

 .206قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 11039
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(، َٓٝـ َٝت ي١ ضؤشٟ ع١ض٠ؾ١زا خ١يَهٞ طَٛاْٝإ ١ٖبٛٚ ي١ ضؤش٣ٚٚ ثَٝػ١َب١ض )١ّْٚٛ١َ ز٠يَ
( ي١ ؾري٠ن٣١ خٛاضز٠ٚ٠ٚ خ١يَهٝـ بطَِٜو ؾريّ بؤ ْاضز ١٥ٚنات ي١ ع١ض٠ؾ١ ٠ٚغتابٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

 66056ت١َاؾاٜإ ز٠نطز.
اٚ ١ٜى ٜإ ( شٜا ٚ زٚاداض ي١ غايَٞ نٌ ٚ ْؤ ٜإ ث١ل١ّْٚٛ١َ ثاف ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ضٜـ )

ؾ١غت ٚ غَٞ ٜإ ؾ١غت ٚ ؾ١ؾٞ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز، ب١آلّ ضاغترت ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ غايَٞ ث١لاٚ ١ٜنٞ 
 66053نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز.

                                                                                                                            

 .128، م 8اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 11042

 .6434ؾعب اإلضيإ يًبٝٗكٞ، ايطقِ  - 11043

 .3033، اآلساز ٚ املجاْٞ البٔ أبٞ عاقِ، ايطقِ 20969املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  - 11044

 .3314، قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 1812أبٞ زاٚز، ايطقِ غٓٔ  - 00134
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ق١ؾ٣١ٝٝ ٥اؾط٠تَٝهٞ دٛٚي١ن١ بٛٚ ٚ ٖاٚغ١ضٟ غ١يال٢َ نٛضِٟ َٝؿه١ّ بٛٚ، زٚاتط ؾٟٛٚ نطز 
 8866ب١ نٝٓا٣١ْ نٛضِٟ ١٥بًٝشٛق١ٜل، ب١آلّ نٝٓا١ْ ي١غ١ظا٣ خ١ٜب١ضزا نٛشضا.

بٝالٍ ١٥ٚا٢ْ ز٠َٖٝٓا، ١٥ٚا٢ْ بطز ب١ ال٣  ق١ؾ١ٝٝ ٖاٚز٠ّ ب١ نه١ ٥اَؤظا١ٜن٢ ب١زٌٜ طريإ ٚ
نٛشضاٚا٢ْ دٛٚي١ن١زا، ٥اَؤظان٣١ ق١ؾ١ٝٝ ن١ ٣٠ٚ١٥ بٝين ز٠غت٢ نطز ب١ قٝصٚ قاٚ ٚ خؤيَٞ ز٠نطز 

( ؾ١ض٣َٚٛ )١٥ٚ ؾ١ٜتا١ّْ ي١ب١ضناٚ الب١ٕ(، ب١آلّ ؾ١ضَا٢ْ نطز ب١ ب١غ١ض غ١ضٜسا، ثَٝػ١َب١ض )
( ( ٣ٚ١٥ بؤ خؤٟ ١ٖيَبصاضز٠ٚٚ، ثَٝػ١َب١ض )ػ١َب١ض )زٚاٜسا ق١ؾ١ٝٝ بطا، خ١يَهٞ ظاْٝٝإ ن١ ثَٝ

ب١ بٝالٍ ؾ١ضَٛٚ )١٥ٟ بٝالٍ ١َط١ض غؤظت يَٞ زاَايَطابٛٚ ٚا ١٥ٚ زٚٚ ش١ْت بطز ب١ ال٣ 
 8863نٛشضا٠ٚناْٝاْسا؟!(.

( ز٠غته١ٚت١نا٢ْ ناتَٝو خ١ٜب١ض ؾ١تح نطاٚ ن١ْٝع٠ن١ناْٝـ نؤنطا٠ٚ١ْ، ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
( ٚ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٣١ نٛضِٟ خ١يٝؿ١ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )زاب١ف ز٠نطز، زوٝ

( زو١ٝف نٛٚ ق١ؾ٣١ٝٝ ،)( ن١ْٝع٠نَٝهِ ثَٞ بب١خؿ١، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ )بطِؤ ن١ْٝع٠نَٝو بب١
( نؤٕ نهٞ غ١ضؤى ٖؤظ٠ن١ ز٠ز٠ٜت ب١ نهٞ س١ٜٟٛ بطز ن١غَٝو ٖات ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( زاٚا٣ نطز زو١ٝ ٖاٚز٠ّ ب١ ق١ؾ١ٝٝ بَٝت، ١٥ٜٚـ ؤ بَٝت، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )زو١ٝ، ز٠بَٝت بؤ ت
( ؾ١ض٣َٚٛ ي١ بط٣ ق١ؾ١ٝٝ ن١ْٝع٠نَٝهٞ تط ١ٖيَبصَٜط٠، زو١ٝف ٚاٜهطز ٚ ٖات، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

 8864( ق١ؾ٣١ٝٝ ٥اظاز نطز ٚ َاض٠ٟ نطز.ثَٝػ١َب١ض )
٠ٚ١ٜ١، ٠ٚ١٥ٟ بؤ زاٜهٞ باغهطز، ق١ؾ١ٝٝ ثَٝؿرت خ٣ٚ١ زٜبٛٚ ن١ َاْط ن١ٚتب١ٜٚٛ شٚٚض٠ن

زاٜهٝؿٞ ظي١ٜ١ًنٞ زا ي١ ز٠َٛنا٣ٚ ٚ ٚت٢ تؤ ط١ضزْت زضَٜص ز٠بَٝت تا ز٠نٝت١ ال٣ ثاؾاٟ ع١ض٠ب، ٥ٝرت 
( ثطغٝاض٣ يَٝهطز بؤ (، ثَٝػ١َب١ض )١٥ٚ ؾَٜٛٔ ظي٣١ً ث٠َٛٝ زٜاض بٛٚ تا ٖات١ ال٣ ثَٝػ١َب١ضٜـ )

 8865طز.ز٠َٛنا٣ٚ ٚا١ٜ، ١٥ٜٚـ ب١غ١ضٖات١ن٣١ بؤ باغه
( ؾ١ض٣َٚٛ باٚنت ب١ضز٠ٚاّ ي١ (، ثَٝػ١َب١ض )ناتَٝو ق١ؾ١ٝٝ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

( خٛا٣ غ١ضغ١خترتٜين دٛٚي١ن١ بٛٚ ب١ضاَب١ضّ تا خٛا نٛؾيت، ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .184م ، 7أغس ايػاب١، ز - 7751
 .184، م 7أغس ايػاب١، ز - 7752

 .2639، قشٝح َػًِ، ايطقِ 367قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 7753

 .739، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 7754
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ػ١َب١ض أخط٣(، ن١ؽ باد٢ تاٚا٢ْ ن١ؽ ْازات، ثَٝ ٫ٚ تعض ٚاظض٠ ٚظضط١ٚض٠ ي١ نتَٝب١ن١ٜسا ؾ١ض١َٜٚٛت٢ )
( ثَٝٞ ؾ١ضَٛٚ; ١ٖيَبصَٜط٠، ١٥ط١ض ٥ٝػالّ ١ٖيَس٠بصَٜطٜت ٠ٚ١٥ بؤ خؤّ ز٠ت٠ٚ١ًََُٝٗ، ١٥ط١ضٜـ )

دٛٚي١نا١ٜت٢ ١ٖيَس٠بصَٜطٜت ٠ٚ١٥ ي١ٚا١ٜ١ْ ٥اظازت به١ّ ٚ بهٝت٠ٚ١ بؤ ال٣ ن١غٛناضت، ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ ١٥ٟ 
ه١ٜت ن١ ٖامت بؤ الت بطِٚاّ ( ب١خٛا تاغ١ٟ ٥ٝػالَِ نطز٠ٚٚٚ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ باْطِ بثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

ب١ تؤ َٖٝٓا، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ي١ْاٚ دٛٚي١نا١ٜتٝسا ٖٝض باٚى ٚ بطا١ٜنِ ١ْٝ، تؤ َٓت ي١َْٝٛإ نٛؾط ٚ ٥ٝػالَسا 
( ي١ ٥اظازبٛٚمن ٚ ط١ضِا٠ٚ١ّْ بؤ ال٣ ٖؤظ٠ن١ّ الّ غ١ضثؿو نطز، دا خٛا ٚ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ )

  8866( َٖٝؿت٠ٚ١ٝ بؤ خؤٟ.خؤؾرتٕ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )
( ي١ خ١ٜب١ض ق١ؾ١ٟٝٝ بؤ خؤٟ ١ٖيَبصاضز، ي١ط١ٍَ خؤٟ بطزٟ تا ي١ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

غ١ززٚض٠ٚساْ  ٠ٚغتا ٚ ي١َٟٚ طٛاغت٠ٚ١ٝ، ثاؾإ بطَِٟ خٛاضز٢ْ ؾري ٚ خٛضَا٣ ي١ ثاضن١ ثَٝػت١ٜ١نسا 
ض ( ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٚا٣١ْ ز٠ٚضت باْط به١، ٥ٝرت ٠ٚ١٥ ٠ٚي٣١ُٝ ثَٝػ١َب٥١اَاز٠ نطز ٚ ثَٝػ١َب١ض )

(( بٛٚ بؤ ق١ؾ١ٝٝ، زٚاتط ن١ ط١ٜؿت١ٓ ١َز١ٜٓ، ثَٝػ١َب١ض ) ال٣ ٚؾرت٠ن٠ٚ١ زاْٝؿتبٛٚ ٚ ضا٢ْ )
 8867( تا غ١ضن١ٚت.زاْابٛٚ، ق١ؾ١ٝٝ قانٞ خػت١ غ١ض ضِا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

( ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠ٚ ق١ؾ١ٝٝ داضَٜو س١ؾك١ ب١ ق١ؾ٣١ٝٝ ٚت تؤ نه١ دٛٚي١ن١ٜت، ثَٝػ١َب١ض )
ؾ١ض٣َٚٛ بؤنٞ ز٠ططٜت؟ ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ س١ؾك١ ثَٝٞ ٚتّٛٚ نه١ دٛٚي١ن١ّ، ( ز٠ططٜا، ثَٝػ١َب١ض )

( ؾ١ض٣َٚٛ )ب١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ تؤ نه١ ثَٝػ١َب١ضٜت ٚ َاَٝؿت ثَٝػ١َب١ض٠ٚ شْٞ ثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ )ي١خٛا برتغ١ ثَٝػ١َب١ضَٜهٝت، ٥ٝرت ١٥ٚ ب١ نٞ ب١ضٚٚتسا ز٠ْاظَٜت؟( ثاؾإ ثَٝػ١َب١ض )

 ١٥8868ٟ س١ؾك١(.
 ٥8869اؾط٠تَٝهٞ شٜطٚ دٛإ ٚ ٥اٜٝٓساض بٛٚ. ق١ؾ١ٝٝ

( ي١ َعط١ٚت بٛٚ ٚ ش١ْناْٝؿٞ الٟ بٕٛٚ، زٚاتط ش١ْنا٢ْ نٕٛٚ، ثَٝػ١َب١ض داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )
( ب١ ق١ؾ٣١ٝٝ ؾ١ضَٛٚ ث١ي١ ١َن١ تا ي١ط١يَت بَِٝ، َايَٞ ق١ؾ١ٝٝ ي١ َايَٞ ٥ٛغا١َ بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .123، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 7755

 .2142قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 7756

، قشش٘ 12149ٍ سػٔ قشٝح، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ ٚ قا 3911، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7318قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 7757
 .3894ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 

 .232، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 7758

Page 118 of 184



 

 

( ي١ط١يَٞ ن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠، زٚٚ ن١ؽ ي١ ) ٕثؿتٝٛاْإ ثَٝٞ ط١ٜؿً ٚ ت١َاؾاٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜا
(( نطز، زٚاتط تَٝج١ضِ بٕٛٚ، ثَٝػ١َب١ض ) ٞ( ب١ٚ زٚا٣١ْ ؾ١ضَٛٚ )٠ٚضٕ، ١َ١٥ ق١ؾ٣١ٝٝ نه

إٕ ( ؾ١ض٣َٚٛ )(، ثَٝػ١َب١ض )س١ٜ١ٜٛ(، ١٥ٚاْٝـ ٚتٝإ غٛعا١ْآل ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
)ؾ١ٜتإ ب١  :886(،ٞ خؿٝت إٔ ًٜكٞ ٗ أْؿػهُا ؾ٦ٝاايؿٝطإ هطٟ َٔ اٱْػإ فط٣ ايسّ، ٚإْ

 ز٠َاض٠نا٢ْ خَٜٛين َطؤظسا تَٝس٠ث١ضَِٜت، َٓٝـ تطغاّ ؾتَٝو غات١ ْاختا٠ٚ١ْ(.
( ١ْخؤف بٛٚ ٚ ش١ْنا٢ْ ي١ ز٠ٚض٣ نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ ١٥ٟ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )    

١ٜ، ش١ْنا٢ْ تطٟ ب١ ظٜت١ٟ ناٚ ( خؤظط١ ١٥ٚ ز٠ضز٣٠ ب١ تؤ١ٜ٠ٚ ي١ َٔ ن١ٚتاثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ؾ١ض٣َٚٛ ٥اٚ ي١ ز٠ّ ضاز٠ٕ، ٚتٝإ ي١ب١ض نٞ ٣١٥ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا غ١ٜطٜإ ز٠نطز، ثَٝػ١َب١ض )

(.؟ ؾ١ض٣َٚٛ ي١ٚ ناٚ ظٜت نطز٠ٚ١ْتإ ي١ ٖا٠ٚي١َن١تإ، ب١خٛا ١٥ٚ ضاغتطؤ١ٜ)8870 
ب ٚ ٚت٢ ق١ؾ١ٝٝ ططاداضَٜو ٥اؾط٠تَٝهٞ خع١َتهاض٣ ق١ؾ١ٝٝ نٛٚ بؤ ال٣ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

ضؤشا٢ْ ؾ٣١ٖ١ ظؤض ال خؤؾ١ٜٚػت١ٚ غ١ضزا٢ْ دٛٚي١ن١ناْٝـ ز٠نات، ع١َٛضٜـ ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٓٝسا ٚ 
ثطغٝاضٟ يَٝهطز، ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ غ١باض٠ت ب١ ضؤشٟ ؾ١ٖ١، ي١ٚ نات٣٠ٚ١ خٛا ض٢َُْٜٚٛٓ نطزّٚ 

١ ي١َْٜٝٛاْسا، خؤؾ١ٜٚػتِٝ بؤٟ ١ْٝ، غ١باض٠ت ب١ غ١ضزا٢ْ دٛٚي١ن١ف، ٠ٚ١٥ َٔ خعّ ٚ ن١غِ ١ٖٜ
زٚاتط ق١ؾ١ٝٝ ب١ ن١ْٝع٠ن٣١ ٚت بؤنٞ ٚاتهطز؟ ٚت٢ ؾ١ٜتإ ثَٝٞ نطزّ، ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ ز٣٠ بطِؤ ٥ٝرت 

 8876تؤ ٥اظازٜت.
ٕ بٛٚ، ناتَٝو ط١َاضؤٟ عٛمثا٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿاْسا ثايَجؿيت مثاق١ؾ١ٝٝ ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ عٛ

ٕ، ن١نٞ ١٥ؾت١ض ٖات١ ضَِٜٞ ٚ مثاؤ ال٣ عٕٛ زضا، ق١ؾ١ٝٝ ب١ ٚآلخَٝه٠ٚ١ نٛٚ تا بهَٝت بمثاَايَٞ عٛ
١َْٜٗٝؿت، ق١ؾ١ٝٝ ٚت٢ َطَٝط٠ٚ١ِْ با ١َ١٥ ٥ابطِّٚٚ ١ْبات، زٚاتط س١غ١ْٞ ي١َْٝٛإ َايَٞ خؤٟ ٚ 

 8873ٕ.مثاْسا زاْاٚ خٛاضزٕ ٚ خٛاضز٣٠ٚ١ْ ز٠ْاضز بؤ عٛمثاعٛ

                                      
 ،1950قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 7759
 .741م ، 7، سػٓ٘ ابٔ سذط يف اإلقاب١، ز313، م 2ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 7760

 .233، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 7761
 .741، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 7762
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طز٠ٚٚ، غ١باض٠ت ب١ نات٢ ٠ٚؾات٢ ق١ؾ١ٝٝ، ز٠ٚتطَٜت ي١ غايَٞ غٞ ٚ ؾ١ؾٞ نؤنٞ ٠ٚؾات٢ ن
ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ي١ غ١ضز٢َ٠  8874ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ي١ غايَٞ ث١لا٣ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ،

 8875خٝالؾ١ت٢ َٛعا٣١ٜٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ٚ ي١ غايَٞ ث١لاٚ ز٣ٚٚ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ.

                                      
 .235، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز- 7763

 .741، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 7764
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 (قحسظ)سضٟ جٌٍٗ ػٕٙح کچیٜ یەشەیؾٛ

د٠ٜٛط١ٜ زاٜهٞ  :454ي١ق١ٝ،قط٘اض٣ خٛظاع٢ َٛنري نٛضِٟ ١٥بٞ ث٢ْا٣ٚ د٠ٜٛط٣١ٜ نهٞ ساض
 (.با٠ٚضِزاضإ ٚ شْٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ )

د٠ٜٛط١ٜ بطا١ٜن٢ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١َط ن١ ١٥ٜٚـ زٚاتط َٛغًَُإ بٛٚ ٚ ؾ١ضَٛٚز٠ؾٞ ي١ 
 4550( طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١.ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ )

١٥ّ ٥اؾط٠ت١ ش٢ْ َٛغاؾٝعٞ نٛضِٟ ق١ؾٛإ بٛٚ ن١ ي١ غ١ظا٣ َٛض٠ٜػٝعسا نٛشضا، ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض 
(ًُْٛٝي١ غ١ظا٣ َٛض٠ٜػٝعسا َٖٝطؾٞ بطز٠ غ١ض ب١ )٘ي١م د٠ٜٛط١ٜ ب١ ن١ْٝع٠ى طريا، بٛٚ ب١ قط

 4556بت٢ نٛضِٟ ق١ٜؼ.ثاثؿه٢ 
                                      

 .565، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 3439
 .2607قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 3440
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( ب١ض٠ٚ ضَٚٚإ ٖات، باٚنِ ٚت٢ ٚا ض٣ خٛا )د٠ٜٛط١ٜ ز٠يََٝت ناتَٝو غٛثان٣١ ثَٝػ١َب١
غٛثا١ٜن٢ بَٞ غ١ض ٚ بٔ ٖات، َٓٝـ غٛثا١ٜنِ ب١ضناٚ ز٠ن١ٚت ن١ ي١ ظؤضٜسا ي١باؽ ١ْز٠ٖات، ن١نٞ 

( ب١ٖاٚغ١ضٟ ططمت ٚ َٛغًَُاْامن بٝين ظاِْٝ ٠ٚ١٥ ٣َٚٛ١ٖ تطؽ ناتَٝو َٛغًَُإ بّٛٚ ٚ ثَٝػ١َب١ض )
 4553َٛغًَُاْإ.ٚ ؾهؤ١ٜى بٛٚ ن١ خٛا ب١خؿٝب٣ٚٛ ب١ 

د٠ٜٛط١ٜ ز٠يََٝت غَٞ ؾ١ٚ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ َٛغًَُاْإ َٖٝطف بَٝٓٔ بؤَإ خ١ّٚ بٝين َاْط ي١ 
 ١َ4554ز٠ٚ١ٜٓ ٖات ٚ ن١ٚت١ ْاٚ شٚٚض٠ن٠ٚ١َ١، ب١آلّ س١ظّ ١ْنطز ١٥ٚ خ٠ٚ١ بؤ ن١ؽ بطَٝط٠ٚ١َِ.
 4555غ١ضٟ. د٠ٜٛط١ٜ ٥اؾط٠تَٝهٞ ظؤض دٛإ ٚ خَٜٛٔ ؾرئٜ بٛٚ ٚ ١ٖضن١ؽ بٝبٝٓٝا١ٜ زيَٞ ز٠ن١ٜٚٛ

( ٚ زاٚا٣ ٜاض١َت٢ بت ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ثاد٠ٜٛط١ٜ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ْبَٝت١ نؤ٣١ًٜ 
نطز، زاٜهُإ عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت غَٜٛٓس ب١خٛا ١ٖض ن١ بِٝٓٝ ضم ب١ضاَب١ض٣ زاٜططمت، د٠ٜٛط١ٜ ن١ ٖات١ 

ٟ خؤ١ٜت٢، ن١ ط١ٚض٣٠ ٖؤظ٠ن١ ضثِ( َٔ د٠ٜٛط٣١ٜ نهٞ ساشٚٚض٠ٚ٠ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
بت ث١ّا٢ْ خؤنط٠ٚ١ِّٜٓ زا٠ٚ، ز٣٠ ٜاض١َتِٝ بس٠ تا خؤّ ثاز٠بٝٓٝت تٛٚؾٞ نٞ بّٛ، دا َٔ ي١ط١ٍَ 

( ؾ١ض٣َٚٛ )٥اٜا ي٠ٚ١ نانرتت ثَٞ بب١خؿِ ٚ ب١ بهط٠ٚ١َِٚ خؤّ ٥اظاز به١ّ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )
١يَهٞ بٝػتٝا٠ٚ١ْ ن١ ( ٚاٜهطز، ٥ٝٓذا خٖاٚغ١ضت بططّ؟( ١٥ٜٚـ ٚت٢ ب١يََٞ، ٠ٚ١٥بٛٚ ثَٝػ١َب١ضٜـ )

( ال٣ ( د٠ٜٛط٣١ٜ ب١ٖاٚغ١ض ططت٠ٚٛ ٚتٝإ نؤٕ ز٠نطَٜت خعَا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ثَٝػ١َب١ض )
ي١قٝإ ال بٛٚ ١َٖٜٛٚإ ٥اظاز نطزٕ، قط١َُٝ٥٘ نؤ١ًٜٚ ن١ْٝع٠ى بٔ، بؤ١ٜ نٞ نؤ١ًٜٚ ن١ْٝع٠ن٢ ب١ًُْٝٛ
 4556ي١قٞ ٥اظاز نطز.قطًُْ٘ٝٛب٠ٚ١ ب١ٖؤٟ ١٥ّ ٥اؾط٠ت٠ٚ١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ْعٜه٣١ غ١ز َايَٞ ب١

( د٠ٜٛط٣١ٜ ب١ ٖاٚغ١ض ططت باٚن٢ د٠ٜٛط١ٜ ٖات ٚ ٚت٢ نهٞ ٠ٚى نهٞ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ ثَٝت نؤ١ْ َٔ ْابَٝت ب١ ن١ْٝع٠ى بطريَٜت، ز٣٠ ٚاظ٣ يَٞ ب١َٓٝٗٚ ٥اظاز٣ به١، ثَٝػ١َب١ض )

طز ي١ د٠ٜٛط١ٜ ٖات٠ٚ١ٓت ثَٞ باؾ١ َٔ د٠ٜٛط١ٜ خؤٟ غ١ضثؿو به١ّ بؤ بطِٜاضزإ؟ باٚن٢ ثطغٝاض٣ ن
 4557( ١ٖيَبصاضز٠ٚٚ.ٜإ َا٠ٚ١ْ؟ د٠ٜٛط١ٜ ي١ ٠ٚآلَسا ٚت٢ َٔ خٛاٚ ثَٝػ١َب١ضّ )

                                                                                                                            
 .566-565، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 3441
 .260، م 2تأضٜذ اإلغال يًصٖيب، ز - 3442

 .159، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 3443

 .116، م 8ايطبكات ايهرب٣، ز - 3444
 .263، م 2تأضٜذ اإلغالّ يًصٖيب، ز - 3445

 .566، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 3446
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 4558( ب١ٖاٚغ١ضٟ ططمت َٔ ت١َ١من بٝػت غاآلٕ بٛٚ.د٠ٜٛط١ٜ ز٠يََٝت ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
ب١ضؤشٚٚ بٛٚ،  ( نٛٚ بؤ ال٣ د٠ٜٛط١ٜٚ ضؤشٟ ١ٖٜين بٛٚ ٚ ١٥ٚنات د٠ٜٛط١ٜداضَٜو ثَٝػ١َب١ض )

( ؾ١ض٣َٚٛ ٥اٜا زَٜٚينَ ب١ضؤشٚٚ بٜٛٚت؟ ٚت٢ ْا، ؾ١ض٣َٚٛ ب١ٜاْٝـ ضؤشٚٚ ز٠ططٜت؟ ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض )
 4559ْا، ؾ١ض٣َٛ ز٣٠ ضؤش٠ٚٚن١ت بؿه١َٓٝ.

 :455( ْا٣ٚ طؤضِٟ ب١ د٠ٜٛط١ٜ.غ١ض٠تا ْا٣ٚ ب١ضِض٠ بٛٚ ٚ ثَٝػ١َب١ض )
( زا٣ ب١ ال٣ َٜو ثَٝػ١َ١ض )د٠ٜٛط١ٜ ظؤض داض غ١ضقايَٞ ث١ضغتـ ٚ خٛاث١ضغيت بٛٚ، داض

د٠ٜٛط١ٜزا بٝين غ١ضقايَٞ ْعانطز١ْ، زٚا٣ َا١ٜ٠ٚن٢ تط ١َٖس٣ زا٣ ب١ الٜسا ت١َاؾاٟ نطز غ١ضقاي٢َ 
( ؾ١ض٣َٚٛ َٖٝؿتا غ١ضقايَٝت ب١ٚ ساي١َت٠ٚ١؟)غ١ضقايَٞ ْعا نطزْٝت؟( ٚت٢ ث١ضغتؿ١، ثَٝػ١َب١ض )

غبشإ اهلل : طات، يٛ ٚظْت َا قًت َٓص ايّٝٛ يٛظْتٗٔيكس قًت بعسى أضبع نًُات ث٬خ َب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ )
)َٔ زٚا٣ تؤ غَٞ داض نٛاض ٚؾ١ّ ٚت  4560(،ٚعُسٙ، عسز خًك٘ ٚضنا ْؿػ٘ ٚظ١ْ عطؾ٘ َٚساز نًُات٘

غبشإ اهلل ١٥ط١ض نَٝؿا١ْ بهطَٜٔ ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ١٥َطِؤ تؤ ز٠تٛتٔ قٛضغاٜٞ ٣٠ٚ١٥ تؤٜإ ز٠بَٝت; 
 (.ظ١ْ عطؾ٘ َٚساز نًُات٘ٚعُسٙ ، عسز خًك٘ ٚضنا ْؿػ٘ ٚ

غ١باض٠ت ب١ نات٢ َطز٢ْ د٠ٜٛط١ٜ ضادٝاٜٞ ١ٜ١ٖ، ضا١ٜى ز٠يََٝت ي١ غايَٞ ث١لا٣ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ 
نطز٠ٚٚ، ضا١ٜن٢ تطٜـ ز٠يََٝت ي١ َاْط٢ ض٠بٝعٛي٠ٚ١٦ٍ غايَٞ ث١لاٚ ؾ١ف نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز، 

١َضِٚا٢ْ نٛضِٟ س١ن١َٝـ َْٜٛصٟ  4566ٚ،ز٠ٚتطَٜت ناتَٝو ٠ٚؾات٢ نطز٠ٚٚ ت٢ْ١َ١ ؾ١غت ٚ ثَٝٓر غاٍَ بٛ
 4563ي١غ١ض نطز.

                                      
 .190، م 4تأضٜذ اإلغالّ يًصٖيب، ز - 3447

، ايػٓٔ 2082، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطق2009ِ، ايطقِ ، قشٝح ابٔ خعضي١، ايطق3671ِ، قشٝح ابٔ سبا1902ٕقشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 3448
 .26165، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 2711، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 7836ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 

 .2889، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 5910قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 3449
 .3805، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 1298، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 728، قشٝح ابٔ خعضي١، ايطقِ 5011ًِ، ايطقِ قشٝح َػ - 3450

 .566، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 3451
 .190، م 4، تاضٜذ اإلغالّ يًصٖيب، ز120، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس ، ز - 3452
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 (حْ )سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحیذٛٚعٛفەت کچیٜ ەٍِەس

( ٚ ب١ ٥ٖٛٛس١بٝب١ ْاغطا٠ٚ، ْا٣ٚ ض٣١ًَ٠ نهٞ ١٥بٛغٛؾٝا١ْ، ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)
زاٜهٞ ْا٣ٚ ق١ؾ٣١ٝٝ ١ٖ6:07ضن١ْس ْا٣ٚ ب١ ٖٝٓسٜـ ٖات٠ٚٛ، ب١آلّ ضاغترت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ْا٣ٚ ض١ٜ١ًَ٠،

 6:08ًٝعاق١.نهٞ ١٥ب
بطا١ٜن٢ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ َٛعا٣١ٜٚ نٛضِٟ ١٥بٛٚغٛؾٝإ ن١ ٖا٠ٚيََٝهٞ ْاغطا٣ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

(،ٚٛزا١َظض١َٜٓض٣ ز٠ٚي١َت٢ ٣ٚ١َٛ٥ ب ٚ )بطا١ٜن٢ تطٜؿٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١بسٚآل ن١ ٖا٠ٚي٢َ  6:09
بسا ططاٟ خ١بطا١ٜن٢ تط٣ ْا٣ٚ عٛتب١ بٛٚ ن١ ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١َٛض٣ نٛضِ :6:0( ١ْبٛٚ،ثَٝػ١َب١ض )

 ٥6:60ٝـ بٛٚ.طاٚاٍ 
( ْعٜه٣١ بٝػت ٚ غَٞ غاآلٕ بٛٚ، غ١ض٠تا ؾٟٛٚ ض١ًَ٠ ن١ ي١زاٜو بٛٚ ت٢ْ١َ١ ثَٝػ١َب١ض )

نطز ب١ عٛب١ٜسٚآل٣ نٛضِٟ د١سـ ٚ ١ٖضزٚٚنٝإ ثَٝه٠ٚ١ َٛغًَُإ بٕٛٚ، زٚاتط ثَٝه٠ٚ١ نؤنٝإ نطز بؤ 
َٝت; ب١يَهٛ ي١ ١َنه١ٚ ثَٝـ نٕٛٚ بؤ س١ب١ؾ١ س١ب١ؾ١، ي١َٟٚ س١بٝب١ َٓسايََٝهٞ بٛٚ، ضا١ٜن٢ تطٜـ ز٠يَ

غه٢ ١ٖب٠ٚٛٚ ي١ س١ب١ؾ١ َٓساي١َن٣١ ب٠ٚٛ، زٚاتط ي١َٟٚ عٛب١ٜسٚآل٣ ٖاٚغ١ضٟ ي١ ٥ٝػالّ ١ٖيَط١ضا٠ٚ١ٜٚ 
 ١٥6:63ٚ َٓساي١َؾٞ ْا٣ٚ س١بٝب١ بٛٚ ٚ نض بٛٚ. 6:66ي١ ١ٜنس٣ دٝاب٠ٚ١ْٚٛ،

ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ظؤض ْاؾريٜٓسا بٝين،  ٥ٖٛٛس١بٝب١ ز٠يََٝت; ي١ خ١َٚسا عٛب١ٜسٚآل٣ نٛضِٟ د١سؿِ ي١
َٓٝـ تطغاّ، ب١ٜا٢ْ ن١ ١ٖغتاّ ز٠بِٝٓ ب٠ٚٛ ب١ ١َغٝشٞ، َٓٝـ خ٠ٚ١ن١ّ بؤ طَٝطِا٠ٚ١ٜ، ن١نٞ ١٥ٚ 

                                      
 .655، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5905
 .651، م 7شاب١، زاإلقاب١ يف شيٝٝع ايك - 5906
 .96، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5907
 .220، م 5أغس ايػاب١، ز - 5908

 .267، م 3أغس ايػاب١، ز - 5909

 .580، م 3أغس ايػاب١، ز - 5910

 .651، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5911
 .96، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5912

Page 134 of 184



 

 

ٖٝض ططْط٢ ثَٞ ١ْزا ٚ ن١ٚت١ ٣١َ خٛاضز٠ٚ١ْٚ ب١ضز٠ٚاّ ي١ٚ ساي١َزا بٛٚ تا َطز، زٚا٣ ٠ٚ١٥ خ١َٜٚهِ 
ٕ، َٓٝـ تطغاّ ٚ ضان١ًَنِٝ، ٠ٚ١٥بٛٚ َا٣٠ٚ خؤّ بٝين ن١غَٝو باْط٢ نطزّ ١٥ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا

 6:64(.ت١ٚاٚنطز خَٝطا َْٝطزضا٣ٚ ١ْدذاؾٞ ٖات ٚ زاٚا٣ نطزّ بؤ ثَٝػ١َب١ض )
( ع١َط٣ نٛضِٟ ١ٜٝ١َٛ٥ٟ ْاضز بؤ ال٣ ١ْداؾٞ تا زاٚا٣ ٥ٖٛٛ س١بٝب٣١ بؤ ثَٝػ١َب١ض )

ب١ ٥ٖٛٛس١بٝب١، ١٥بط١ٖ٠ ٚت٢  ١ْدذاؾٝـ ٥اؾط٠تَٝهٞ ْاضز ب١ ْا٣ٚ ١٥بط١ٖ٠ تا ١ٖٚاٍَ بسات 6:65بهات،
ثاؾا ز٠يََٝت; ن١غَٝو به١ض٠ ٠ٚنًٝٞ خؤت تا ٖاٚغ١ضطري١ٜن١ت بؤ بهات، َٓٝـ ١ٖٚايَِ ْاضز بؤ خايٝسٟ 

 نٛضِٟ غ١عٝس ٚ ١٥ّٚ نطز ب١ ٠ٚنٌٝ.
( ث١ٜا٢َ ْاضز تا ٥ٖٛٛس١بٝب١ٟ يَٞ َاض٠ بهطَٜت، خايٝسٟ نٛضِٟ ي١ س١ب١ؾ١ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

ؤظا٣ ٥ٖٛٛس١بٝب١ بٛٚ ب١ضثطغٝاضَٜيت َاض٠نطز٢ْ ٥ٖٛٛس١بٝب٣١ ططت١٥١غتؤٚ غ١عٝس ن١ ٥اَ
( بٛٚ بؤ قبٛٚيَٞ ططَٜب١غت٢ ٖاٚغ١ضطري١ٜن١، ١ْدذاؾٞ ب١ ١ْدذاؾٝـ ٠ٚنًٝٞ ثَٝػ١َب١ض )

(، ١٥ٜٚـ ١ٖٚايَٞ ْاضز بؤ ٥ٖٛٛس١بٝب٣١ ضاط١ٜاْس ن١غَٝو ضاغجَٝط٠ تا َاض٠ت به١ّ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
 ١6:66عٝس ٚ ١٥ٟٚ نطز ب١ ٠ٚنٌٝ.خايٝسٟ نٛضِٟ غ

( ث١ٜا٢َ ْاضز بؤ ١ْدذاؾٞ تا ٥ٖٛٛس١بٝب٣١ يَٞ َاض٠ بهات، ١ْدذاؾٞ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
٥اَاز٠غاظ٣ بؤ نطز ٚ ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٔ د١عؿ١ضزا ٚ َٛغًَُاْا٢ْ ٖاٚز٢َ٠ د١عؿ١ضٜؿٞ باْط نطز، ن١ 

 6:67َا٢ْ زٚٚباض٠ نطز٠ٚ٠.ٖاتٔ ١ْدذاؾٞ ٚتاضَٜهٞ ثَٝؿه١ف نطز ٚ ب١ب١ضناٜٚا٠ٚ١ْ ؾا١ٜتٛ
ز١َ٠ٚ ٥َٝٛاض٠ بٛٚ ١ْدذاؾٞ ١ٖٚايَٞ ْاضز بؤ د١عؿ١ضٚ ٖا٠ٚآل٢ْ، ن١ ٖاتٔ د١عؿ١ض  غٛثاؽ ٚ 

( ْا٣١َ بؤ ْاضزّٚ تا غتاٜؿٞ خٛا٣ نطز ٚ ؾا١ٜتَٛا٢ْ ٚت٠ٚ١ٚ زٚاتط ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
٣ نٛاضغ١ز زٜٓاضّ زاْا٠ٚ، ٥ٖٛٛس١بٝب٣١ يَٞ َاض٠ به١ّ ٚ َٓٝـ نّٛ ب١ ز٠ّ زاٚان٠ٚ١ٜ١ٚ َاض١ٜٝ٠ن١

زٚاتط زٜٓاض٠ناْٝؿٞ ١ٖيَطِؾت، ٥ٝٓذا خايٝسٟ زٚاْس ٚ ٥ٖٛشٛس١بٝب٣١ َاض٠ نطز ٚ زٜٓاض٠نا٢ْ زا١ٜ 
٥ٝٓذا د١عؿ١ض ٚ ٖا٠ٚآلٕ ٜٚػتٝإ ١ٖغً، ١ْدذاؾٞ ٚت٢ ْابَٝت، غ١ْٓٛت٢  6:68ز٠غت خايٝس،

                                      
 .652-651، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5913

 .602، م4اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5914

 .144-143، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 5915
 .443، م 1غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5916

 .652، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5917
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١ْدذاؾٞ خٛاضزَْٝهٞ ٥اَاز٠ نطز  بؤ١ٜ 6:69ثَٝػ١َب١ضإ ٚا١ٜ ن١ ٖاٚغ١ضطريٜٝإ نطز خٛاَْٝو غاظ به١ٕ،
ٚ ١َٖٛإ ي١ خٛا١ْن١ٜإ خٛاضز، ٥ٖٛٛ س١بٝب١ ز٠يََٝت; ن١ ثاض٠ن١ّ ط١ٜؿت١ ز٠غت ث١لا زٜٓاضِٜ زا 

ثَٝٞ ٚتّٛ ٖٝهت يَٞ  :6:6ب١ ١٥بط١ٖ٠، ١٥ٜٚـ بؤٟ طَٝطِا٠ٚ١َٚ ٚت٢ ثاؾا ١٥ٚ ناض٣٠ ثَٞ غجاضزّٚ،
بؤ  6:30ؤ٢ْ خؤؾٝإ ال ١ٜ١ٖ ٥اَاز٣٠ به١ٕ بؤت،٠ٚض١ْططّ، ب١يَهٛ ؾ١ضَا٢ْ نطز٠ٚٚ ب١ ش١ْنا٢ْ نٞ ب

ب١ٜا١ْٝن١ؾٞ ١٥بط١ٖ٠ ب١ نؤيََٝو بؤٕ ٚ مش١ن٢ ْاٚاظ٠ٚ٠ ٖات٠ٚ١ بؤ الّ ٚ َٓٝـ ١٥ٚا١ّْ بطز٠ٚ٠ بؤ ال٣ 
( ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٚضز٠ناضٜا١ّْ بؤ ٥ٝٓذا ن١ ن٠ٚ١َٚٛ خع١َت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) 6:36(،ثَٝػ١َب١ض )

٢َ ١٥بط١ٖ٠ّ ثَٝط١ٜاْس، ١٥ٜٚـ ٠ٚآل٢َ غ١ال١َن٣١ باغهطز، ١٥ٜٚـ بع١ٜ٠ن٢ نطز، ثاؾإ غ١ال
 6:33زا٠ٚ١ٜ.

 6:34( بٛٚ.َاض١ٜٝ٠ن٣١ ٥ٖٛٛس١بٝب١ ظٜاتطٜٔ َاض٠ٜٞ ْاٚ ١َٖٛ خَٝعا١ْنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 6:35ناتَٝو ٥ٖٛٛس١بٝب١ ط١ٜؿت٠ٚ١ ١َز١ٜٓ ت٢ْ١َ١ ْعٜه١ٟ غٞ ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ غاٍَ بٛٚ.

ه٣١ ١ٖؾتا نؤٍَ خٛضَا ٚ بٝػت نؤٍَ ط٢ِ١ ( ي١ ز٠غته١ٚت١نا٢ْ خ١ٜب١ضزا ْعٜثَٝػ١َب١ض )
 6:36ب١خؿٞ ب١ ٥ٖٛٛس١بٝب١.

 ١٥6:37بٛٚغٛؾٝإ ن١ ١٥ٚ ١ٖٚاي١َٟ بٝػت ظؤض زيَت١ْط بٛٚ ٚ ثَٝٞ ْاخؤف بٛٚ.
( بطِٜاضٟ زا َٖٝطف ببات١غ١ض ناتَٝو قٛض٠ِٜؿ١ٝنإ ب١يََٝين سٛز٠ٜب١ٜٝإ ؾهاْس ٚ ثَٝػ١َب١ض )

ٛا٣١ٜ ٥اططب١غت١ن١ زضَٜص بهات٠ٚ١، ٥ٝٓذا ن١ٜٚٛ َايَٞ ١َنه١، ١٥بٛٚغٛؾٝإ ٖات١ ١َز١ٜٓ ب١ٚ ٖٝ
( زابٓٝؿَٝت، ٥ٖٛٛس١بٝب١ ٥ٖٛٛس١بٝب٣١ نهٞ، ناتَٝو ٜٚػيت ي١غ١ض دَٝط١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض )

ضاخ١ض٠ن٣١ البطز ٚ ١َْٜٗٝؿت، ١٥بٛٚغٛؾٝإ ثَٝٞ ٚت بؤنٞ ٚاز٠ن١ٜت؟ ٥ٖٛٛس١بٝب١ف ٚت٢ ٠ٚ١٥ 

                                      
 .98، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5918
 .652، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5919
 .98، م 8كات ايهرب٣ البٔ غعس، زايطب - 5920
 .652، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5921

 .98، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5922

 .219، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5923
 .99، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5924

 .99، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5925

 .652م  ،7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5926
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بَٝبا٠ٚضِٟ ثٝػٝت، ١٥بٛغٛؾٝإ ٚت٢ نه١ن١ّ ثاف خؤّ ضاخ١ض٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜٚ تؤف ن١غَٝهٞ 
 6:38خطاثت يَٞ ق١َٚا٠ٚ.

( خٛؾه١ن١ّ ب١ ٖاٚغ١ض بطط٠، ٥ٖٛٛس١بٝب١ ز٠يََٝت; داضَٜو ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ؾ١ض٣َٚٛ; )٠ٚ١٥ّ بؤ ( ؾ١ض٣َٚٛ ٠ٚ١٥ت ثَٞ خؤؾ١؟ ٚمت ب١يََٞ،... ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض )
 6:39س١آلٍَ ١ْٝ(.

َا َٔ عبس َػًِ ٜكًٞ ( بٝػت٠ٚٛ ز٠ٜؿ١ضَٛٚ;)بٝب١ ز٠يََٝت; ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاّ )٥ٖٛٛ س١
)١ٖض ب١ْس١ٜ٠ن٢  :6:3،(هلل نٌ ّٜٛ ثٓيت عؿط٠ ضنع١ تطٛعا غري ؾطٜه١، إ٫ ب٢ٓ اهلل ي٘ بٝتا ٗ اؾ١ٓ

٠ٚ َٛغًَُإ ١َٖٛٚ ضؤشَٜو زٚاْع٠ ضنات٢ غ١ْٓٛت ب١ خؤب١خؿٞ ٚ دٝا ي١ ؾ١ضظ بؤ خٛا ١٥لاّ بسات، ١٥
 خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ ب١ٖ١ؾتسا خا١ْٜٚٛن٢ بؤ بٓٝاز ز٠َْٝت(.

 ٥6:40ٖٛٛس١بٝب١ داضَٜو غ١ضزا٢ْ ز١ّؾكٞ نطز ب١ ْٝاظ٣ غ١ضزاْٞ نطز٢ْ َٛعا١ٜٟٚ بطا٣،
 ٥6:46ٖٛٛس١بٝب١ ي١ ز٠ٚي١َت١ن٣١ َٛعا١ٜٚزا ضَٜع ٚ ْاٚباْطَٝهٞ ظؤضٟ ١ٖبٛٚ.
١بٝب٣١ نهٞ، ي١ ضؤشٟ غ١ََٝٝسا ناتَٝو ١٥بٛٚغٛؾٝإ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، ١ٖٚاٍَ ط١ٜؿت١ ٥ٖٛٛس

بؤَْٝه٢ زا ي١ الداْط ٚ باي١َنا٢ْ ٚ ٚت٢ خؤ َٔ ٖٝض ثَٜٝٛػتِ ب٠ٚ١ ١ْٝ ي١ب١ض٠ٚ١٥ ١ْبَٝت ن١ بٝػت١َٚٛ 
٫ وٌ ٫َطأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط إٔ ؼس ع٢ً َٝت ؾٛم ث٬خ، إ٫ ع٢ً ( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ;)ثَٝػ١َب١ض )

)بؤ ٖٝض ٥اؾط٠تَٝو ن١ بطِٚا٣ ب١ خٛا ٚ ضؤشٟ زٚاٜٞ ١ٖبَٝت  6:43(،ظٚز ؾإْٗا ؼس عًٝ٘ أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا
زضٚغت ١ْٝ ظٜاز ي١ غَٞ ضؤش ثطغ١ بطَٝطَٜت بؤ َطز١ٜٚٚى ت١ْٗا بؤ ََٝطز٣ ١ْبَٝت ن١ بؤٟ ١ٜ١ٖ نٛاض َاْط 

 (.-ب١ٚ ٚاتا٣١ٜ خؤٟ زٚٚض بططَٜت ي١ خؤضظاْس٠ٚ١ْٚ خؤؾٞ طَٝطِإ -ٚ ز٠ ضؤش ثطغ١ بطَٝطَِٟ

                                      
 .100، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5927

 .4813قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5928

، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، 1452، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 1116ٚايًفظ ي٘، قشٝح ابٔ خعضي١، ايطقِ  1235قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 5929
 .26783ايطقِ 

 .220، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 5930

 .222، م 2ايٓبال٤، ز غري أعالّ - 5931

5932 - قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ 1233، قشٝح َػًِ، ايطقِ 2808، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4366، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 1152. 
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نؤنٞ زٚاٜٞ ٥ٖٛٛس١بٝب١ ضادٝاٜٞ ١ٜ١ٖ، ضا١ٜى ز٠يََٝت; ي١ غايَٞ نٌ ٚ ز٣ٚٚ غ١باض٠ت ب١ نات٢ 
نؤنٞ ب٠ٚٛ، ضا١ٜى ز٠يََٝت; غايَٞ نٌ ٚ نٛاض ب٠ٚٛ، ضا١ٜى ز٠يََٝت; غايَٞ ث١لاٚ ْؤٟ نؤنٞ ب٠ٚٛ ن١ 

 ١٥6:44ّ ضا١ٜٜإ زٚٚض٠ ي١ ضاغت٠ٚ١ٝ.

                                      
 .653، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5933
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 ()سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەِؼەص کچیٜ ەٚدەع

( ٚ ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) ْا٣ٚ غ١ٚز٣٠ نهٞ ظ٠َع٣١ نٛضِٟ ق١ٜػٞ قٛض٠ِٜؿٞ عاَري٠،
 8466زاٜهٞ ْا٣ٚ ؾَٛٛٚغٞ نهٞ ق١ٜػ١ ٚ خ١يَهٞ ١َز١ٜٓ ب٠ٚٛ. 8460زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا١ْ،

غ١ٚز٠ غ١ض٠تا ٖاٚغ١ضٟ غ١نطا٢ْ نٛضِٟ ع١َط بٛٚ، غ١نطإ ٚ غ١ٚز٠ ١ٖضزٚٚنٝإ با٠ٚضِٜإ 
ـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ َٖٝٓا ٚ نؤنٝإ نطز بؤ س١ب١ؾ١، ضا١ٜى ز٠يََٝت غ١نطإ ي١ س١ب١ؾ١ َطز، ضا١ٜنٝ

 8463ٖات٠ٚ١ٓ ١َنه١ٚ ي١َٟٚ غ١نطإ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.
( غ١ٚز٣٠ ب١ٖاٚغ١ض ططت ٚ َا١ٜ٠ٚى ت١ْٗا غ١ٚز٠ خَٝعا٢ْ زٚا٣ ٠ٚؾات٢ خ١زه١ ثَٝػ١َب١ض )

بٛٚ، ١ْٖسَٟ ز٠م ٖات٠ٚٛ ن١ ْعٜه١ٟ غَٞ غاٍَ ت١ْٗا غ١ٚز٠ ٖاٚغ١ضٟ بٛٚ، ٥ٝٓذا عا٥ٝؿ١ٟ 
 8464ب١ٖاٚغ١ضططت.

ف ١َضط٢ غ١نطإ ٠ٚغتا تا َا٠ٟٚ غ١ٚز٠ ت١ٚاٚ بٛٚ، ثاؾإ زاٚا٣ نطز، ( ثاثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ ز٣٠ ن١غَٝو ي١ ( قػ١ٟ َٔ ي١ز٠غت تؤ١ٜ، ثَٝػ١َب١ض )غ١ٚز٠ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض )

( نٛضِٟ ع١َط٣ ضاغجاضز، ٠ٚ١٥بٛٚ ثَٝػ١َب١ض ) طٝب٢خعَاْت ضاغجَٝط٠ تا ب١ؾٛٚت بسات، ١٥ٜٚـ سا
 8465.غ١ٚز٣٠ ب١ٖاٚغ١ض ططت

بؤ١ٜ زاٚا٣ نطز ي١ ثَٝػ١َب١ض  8466( ت١آلقٞ بسات،غ١ٚز٠ ت٢ْ١َ١ ظؤض بٛٚ، ز٠تطغا ثَٝػ١َب١ض )
(( ت١آلقٞ ١ْزات، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ ضؤش٠ٟ خؤٟ ن١ َاٗ بٛٚ ثَٝػ١َب١ض ) ٞبهَٝت٠ٚ١ بؤ ال٣، ب١خؿ )

 8467ب١ عا٥ٝؿ١.

                                      
 .265،م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 7310

 .173، م 7أغس ايػاب١، ز - 7311

 .482، م 2أغس ايػاب١، ز - 7312

 .265، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 7313

 .53، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 7314

 .53، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 7315

 .173، م 7أغس ايػاب١، ز - 7316
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ؾٝعٞ ب١ زٚٚ ٚؾرت٠ٚ٠ ( نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ، ثاف َا١ٜ٠ٚى ظ٠ٜس ٚ ١٥بٛٚضاناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
ّ ٚ غ١ٚز٣٠ نهٞ ظ٠َع١ٚ ١ّ١٥ٖٛٛ٥ٕ ٚ ٥ٛغا٣١َ نٛضِٟ ظ٠ٜس نًجٛٚ ٥ٖٛٛطُْٝ٘اضز بؤ ١َنه١ تا ؾا

 8468بَٗٝٓٔ بؤ ١َز١ٜٓ.
( نطز تا ضٚٚثؤف بؤ ش١ْنا٢ْ ب١ناضبََٗٝٓٝت، ب زاٚا٣ ي١ ثَٝػ١َب١ض )ططاع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

( ن١ شَْٝهٞ باآلب١ضظ بٛٚ ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض )(ضاظ٣ ١ْبٛٚ، ؾ١َٜٚو غ١ٚز٣٠ ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )

 :846( ي١ ز٠غته١ٚت١نا٢ْ خ١ٜب١ضزا ١ٖؾتا نؤٍَ خٛضَا ٚ بٝػت نؤٍَ ط٢ِ١ ثَٝسا.ثَٝػ١َب١ض )
بسا نؤنٞ زٚاٜٞ نطز٠ٚٚ، ططانٛضِٟ خ١ضا١ٜى ز٠يََٝت غ١ٚز٠ ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ع١َٛض٣ 

 8430ضا١ٜن٢ تطٜـ ز٠يََٝت ي١ ؾ١ٚٚاٍ غايَٞ ث١لاٚ نٛاض٣ نؤنٝسا ي١ ١َز١ٜٓ ٠ٚؾات٢ نطز.

                                      
 .269، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 7317
 .145قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 7318

 .56، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 7319

 .267، م 2ّ ايٓبال٤، زغري أعال - 7320

ن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠، ع١َٛض ٚت٢ ١٥ٟ غ١ٚز٠ تؤَإ ْاغ٠ٚ١ٝ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ٥ا١ٜت٢ سٝذاب زاب١ظٟ.8469 
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 (ػٕٙحدجسجْ( )سضٟ جٌٍٗ ەڕذحٚ یکی)دجەّەیخٛص کچی یذەٕەیص

نٛضِٟ ع١بسٚآل٣ ٖٝالي١ٝ، ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض٣  ث٢ْا٣ٚ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ خٛظ١ّ٠ٟ نٛضِٟ ساض
(، ظٜاتط ب١ ١ٕٖٛٛ٥غانٌ )زاٜهٞ ١ٖشاضإ( ْاغطا٠ٚ، ١َ١٥ف ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ظؤض ز٠غتططؤ ٚ خٛا١ٜ)

 7505ٖاضٜهاض٣ ١ٖشاضإ بٛٚ.
َٝطز٣ ي١ غ١ظا٣ ٥ٛسٛززا ظ١ٜٓ٠ب غ١ض٠تا ٖاٚغ١ضٟ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ د١سـ بٛٚ، ع١بسٚآل٣ َ

 7506( ظ١ٜٓ٠بٞ ب١ٖاٚغ١ضططت.ب١ؾساض٣ نطز ٚ تٝاٜسا ؾ١ٖٝس بٛٚ، زٚا٣ ٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )
( ي١ط١ٍَ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ خٛظ١ّ٠زا زٚا٣ ٖاٚغ١ضطريٟ بٛٚ ي١ط١ٍَ ٖاٚغ١ضطريٟ ثَٝػ١َب١ض )

َاْط ٖاٚغ١ضٟ س١ؾك١ٟ نهٞ ع١َٛضزا، ١َ١٥ف ي١ َاْط٢ ض١َ٠ظاْسا بٛٚ، ب١آلّ ت١ْٗا زٚٚ ٜإ غَٞ 
( بٛٚ ٚ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ٠ٚؾات٢ نطز، ٜإ ز٠ٚتطَٜت ْعٜه٣١ ١ٖؾت َاْطَٝو ال٣ ثَٝػ١َب١ض ثَٝػ١َب١ض )

                                      

 .142، م 7أغس ايػاب١، ز - 6404
 .672، م 7زاإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١،  - 6405
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( َا٠ٚ١ٜ ٥ٝٓذا ٠ٚؾات٢ نطز، نات٢ َطز١ْن١ؾٞ ي١ َاْط٢ ض٠بٝعٛي٦اخري٣ غايَٞ نٛاض٢َ٠ نؤنٝسا )
 7507بٛٚ، ١٥ٚنات ت٢ْ١َ١ ْعٜه٣١ غٞ غاٍَ ز٠بٛٚ.

يت زاٚا٣ ظ١ٜٓ٠ب بهات، َٖٝؿتا ١ْٜسٜبٛٚ، ١٥ب٥ٚٛٛغ١ٜسٟ ْاضز بؤ ال٣ ( ٜٚػناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
( ب١ ٥اؾط٠تَٝهٞ ب٢ْ١ عاَري تا زاٚا٣ ظ١ٜٓ٠بٞ بؤ بهات، ١٥ٜٚـ نٛٚ زاٚا٣ نطز بؤٟ ٚ ثَٝػ١َب١ض )

 7508ٖاٚغ١ضٟ ططت.
( تا ي١ شٜاْسا بٛٚ ت١ْٗا ١َضط٢ زٚٚ ٖاٚغ١ضٟ خؤٟ بٝين ن١ ١٥ٚاْٝـ بطٜيت بٕٛٚ ثَٝػ١َب١ض )

 ١7509 خ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝس ٚ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ خٛظ١ّ٠.ي
( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )٠ٚ١٥تإ خَٝطاتط زَٜت بؤ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

الّ ن١ ز٠غيت زضَٜصتط٠(، ١َُٝ٥ف ١َٖٛٚ ز٠ن١ٚت١ٓٝ ثَٝٛا٣١ْ ز٠غيت ١ٜنس٣ تا بعاٌْ ز٠غيت ناٖإ 
ظ١ٜٓ٠ب زضَٜصتط٠ نْٛه١ ١٥ٚ ب١ ز٠غت٢ خؤٟ ناض٣ ز٠نطز ٚ خَٝط٣ زضَٜصتط٠، زٚاداض ظاُْٝإ ز٠غت٢ 

 :750ظؤضٟ ثَٞ ز٠نطز.

                                      

 .3373، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4594قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 6409

 .674، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6410
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 (دجسجْ( )سضٟ جٌٍٗ ػٕٙحەڕذحٚ یکیقؼ )دجەؾ کچی یذەٕەیص

( ٚ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضا١ْ، ْا٣ٚ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سؿ١ٚ ي١ ١٥غ١ز١ٜنا١ْ، ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض )
٣١ّ١َٛ٥  :746( بٛٚ،يٝب١ ن١ ثٛٚضٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ط٘زاٜهٞ ْا٣ٚ ١ّ١َٛ٥ٟ نهٞ ع١بسٕٚٛ

 7470( ي١ خ١ٜب١ضزا نٌ نؤٍَ خٛضَا٣ ثَٝسا.ب١ض َا٠ٚ١ٜٚ ثَٝػ١َب١ض )زاٜهٞ ظ١ٜٓ٠ب تا غ١ضز٢َ٠ خ١ٜ
 7476( ْا٣ٚ ْا ظ١ٜٓ٠ب.ظ١ٜٓ٠ب غ١ض٠تا ْا٣ٚ ب١ضِض٠ بٛٚ، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )

بطا١ٜنٝؿٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ  7473ظ١ٜٓ٠ب خٛؾهَٝهٞ ١ٖبٛٚ ن١ ْا٣ٚ س١َٓ١ بٛٚ،
١٥ضق٠ٚ١َ١ َٛغًَُإ بٛٚ ٚ ب١ؾساض٣ ١ٖضزٚٚ ( بهَٝت١ َايَٞ د١سـ ن١ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )

 7474نؤنٞ س١ب١ؾ١ٟ نطز.
بطا١ٜن٢ تطٟ ْا٣ٚ ع١بس بٛٚ ن١ ب١ ١٥بٛٚ ١ٓ١٥ز ْاغطابٛٚ، ١٥ٜٚـ ي١ نؤن١ضا٢ْ س١ب١ؾ١ بٛٚ ٚ 

 7475( بٛٚ.زٚاتط ٖات١ ١َز١ٜٓٚ ٖا٠ٚيَٞ ْعٜهٞ ثَٝػ١َب١ض)
بٛٚ،  ضث٘ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ سا ظ١ٜٓ٠ب ظؤض ظٚٚ َٛغًَُإ بٛٚ ٚ ١ٜنَٝهٝؿ١ ي١ نؤن١ضإ، ٖاٚغ١ضٟ

 7476( ١٥ٟٚ ب١ٖاٚغ١ض ططت٠ٚ١.ب١آلّ زٚاتط ظ٠ٜس ت١آلقٞ زا ٚ ثَٝػ١َب١ض )
َاض١ٜٝ٠ن٣١ ظ١ٜٓ٠ب ي١ال١ٜٕ ظ٠ٜس٠ٚ٠ بطٜيت بٛٚ ي١ ز٠ زٜٓاض ٚ ؾ١غت زض١ّٖ ٚ ي١نهَٝو ٚ 

 7477خاٚي١ٝى ٚ زضعَٝو ٚ ث١لا َؿت ط١من ٚ ز٠ َؿت خٛضَا.

                                      

 .138، م 7أغس ايػاب١، ز - 6359

 .45، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 6360
 .148، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6361

 .78، م 7أغس ايػاب١، ز - 6362

 .195، م 3أغس ايػاب١، ز - 6363

 .531، م 3ايػاب١، ز أغس - 6364

 .138، م 7أغس ايػاب١، ز - 6365
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( ٚ ت، ي١ط١يَٝسا ١ْز٠طٛلا، بؤ١ٜ ز٠ٖات١ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )ناتَٝو ظ٠ٜس ٜٚػت٢ ظ١ٜٓ٠ب ت١آلم بسا
( ثَٝٞ ز٠ؾ١ضَٛٚ )ي١خٛا برتغ١ٚ ش١ْن١ت ال٣ خؤت غهاآل٣ سايَٞ خؤٟ ز٠نطز، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

( ظ١ٜٓ٠بٞ ب١ٖاٚغ١ض ططت، ٠ٚ١٥ف ي١ ب١ًََٝٗض٠ٚ٠(، ٠ٚ١٥بٛٚ ظ٠ٜس ١ٖض ت١آلقٞ زاٚ زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ چ ز٠ؾ١ضَٜٛت; ) خٛا 7478قٛض٥اْسا باؽ نطا٠ٚ،

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ 

 . چڱ ڱ    ڱ 

( ن١ خٛا ب١ٖط٠ٟ ب١غ١ضزا ضِؾتبٛٚ ٘ثبريبه١ض٠ٚ٠ ناتَٞ ز٠ت ٚت ب١ ن١غَٞ )ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ ساض) 
نطزْٞ( خَٝعاْت )ظ١ٜٓ٠ب( الٟ خؤت ضِاطط٠ٚ  ث١ض٠ٚضز٠ تؤٜـ نان١ت ي١ط١يَسا نطزبٛٚ )ب١ ٥اظاز نطزْٞ ٚ

ب٠ٚ١ًََٝٗٝ ٠ٚ ي١خٛا برتغ١ ي١ زيَٞ خؤتسا ؾتَٝو ز٠ؾاضٜت٠ٚ١ ن١ خٛا ٥اؾهطاٟ ز٠نات ٠ٚ ي١ )قػ١ٟ( 
خ١يَو ز٠تطغٞ ي١ ناتَٝهسا خٛا ؾٝاٚتط٠ ن١ يَٞ ٟ برتغٞ ٥ٝٓذا ناتَٞ ظ٠ٜس ثَٜٝٛػيت ب١ٚ )ظ١ٜٓ٠ب( ١َْا 

١٥ٚ )ظ١ٜٓ٠ب( َإ يَٞ َاض٠نطزٟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ٖٝض ْاض٠ِس١تٞ )ٚ تاٚاَْٞ( ١ْبَٝت ي١غ١ض ٚ ت١يَاقٞ زا ١َُٝ٥ 
٥ُٝاْساضإ ي١ )َاض٠نطزْٞ( شْاْٞ ب١ نٛضِ نطا٠ٚناْٝاْسا ناتَٞ ثَٜٝٛػتٝإ ثَٝٝإ ١َْاٚ ت١يَاقٝإ زإ ٠ٚ 

 (.ؾ١ضَاْٞ خٛا )ب١ َاض٠ نطزْٞ ظ١ٜٓ٠ب بؤت( زضا٠ٚ ٚ بطِا١ٜ٠ٚ
( ز٠بٝين ْاظ٣ ز٠نطز ٚ ز٠ٜٛت ٠َٛٝ٥ ٢ْ تطٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )ظ١ٜٓ٠ب ن١ ٖاٚغ١ض٠نا

(، ب١آلّ َٔ خٛا٣ ط١ٚض٠ َاض٣٠ نطزّ ي١ ثَٝػ١َب١ض ن١غٛناضتإ َاض٠ٜإ نطزٕٚ ي١ ثَٝػ١َب١ض )
(.)7479 

( ي١ َاْط٢ ظًٜك١عس٣٠ غايَٞ ثَٝٓذ٢َ١ غ١باض٠ت ب١ ٖاٚغ١ضطريٟ ظ١ٜٓ٠ب ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )
ٚات١ دٝاٚاظ٣ ت٢ْ١َ١  7480ف ت٢ْ١َ١ ظ١ٜٓ٠ب بٝػت ٚ ثَٝٓر غاآلٕ بٛٚ،١٥ٚنات١ :747نؤنٝسا بٛٚ،

                                                                                                                            
 .145، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6366
 ، 7005قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6367
 .3213، قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 3219غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ  - 6368

 .145، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6369
 .217، م 2عالّ ايٓبال٤، زغري أ - 6370
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( ي١ط١ٍَ ظ١ٜٓ٠ب٢ نهٞ د١سؿٞ ٖاٚغ١ضٜسا ْعٜه٣١ بٝػت ٚ ١ٖؾت غاٍَ ب٠ٚٛٚ َا٣٠ٚ ثَٝػ١َب١ض )
 ( ْعٜه٣١ س١ٚت غاٍَ ن١َرت ب٠ٚٛ.شٜا٢ْ ظ١ٜٓ٠ب ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )

ٚ ٖاٚغ١ضطري١ٜزا ت٢ْ١َ١ غٞ ٚ ثَٝٓر غاآلٕ ي١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ تطزا ٖات٠ٚٛ ظ١ٜٓ٠ب ي١ نات٢ ١٥
 7486ب٠ٚٛ.

( ب١ ظ٠ٜسٟ ؾ١ضَٛٚ )بطِؤ ١ْ١٥ؽ ز٠يََٝت; ناتَٝو ظ١ٜٓ٠ب ٚاز٣٠ خؤٟ ت١ٚاٚ نطز، ثَٝػ١َب١ض )
زاٚا٣ ظ١ٜٓ٠مب بؤ به١(، ظ٠ٜسٜـ ز٠يََٝت; نّٛٚ ٚ ٚمت ١٥ٟ ظ١ٜٓ٠ب َٛشز٠ت يَٞ بَٝت، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

(٢َٓ ْاضز٠ٚٚ بؤ الت تا زاٚا ) ّت به١ّ بؤٟ، ١٥ٜٚـ ٚت٢ َٔ ٖٝض ْان١ّ تا ؾ١ضَإ ي١ ث١ض٠ٚضزطاض
( ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠ بَٞ ٣٠ٚ١٥ زاٚا٣ َؤي١َت ٠ٚض١ْططّ، ٠ٚ١٥بٛٚ ٥ا١ٜت٢ قٛض٥إ زاب١ظ٣ ٚ ثَٝػ١َب١ضٜـ )

 7483بهات.
ي١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ ٚضزتطزا ٖات٠ٚٛ ظ٠ٜس ز٠يََٝت; ن١ نّٛٚ بؤ ال٣ ظ١ٜٓ٠ب ز٠َس٣ ١ٖٜٚط ز٠ؾًََٝٝت، 

نتٛثطِ ز٠ضٚٚمن ٚا٣ يَٝٗات ١َْس٠تٛا٢ْ ت١َاؾاٟ به١ّ، ثؿتِ يَٝهطز ٚ ٚمت ١٥ٟ ظ١ٜٓ٠ب  َٓٝـ
 7484( َين ْاضز٠ٚٚ بؤ زاٚات.ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( ظ١ٜٓ٠بٞ ب١ٖاٚغ١ض ططت، خ١يَهٞ باْط نطز بؤ ْانٛاضزٕ، خ١يَهٝـ ٖاتٔ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
( ١ٖغتا٠ٚ١ٜ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ثَٝٝإ بًََٝت خٛا ) ٚ ثاف ْانٛاضز١ْن١ ن١ٚت١ٓ ز١َ٠ت١قَٞ، ثَٝػ١َب١ض٣

بطؤٕ، ن١نٞ خ١يَه١ن١ ١ْنٕٛٚ، ظؤضَٜو ي١ خ١يَه١ن١ ٠ٚ١٥ٜإ بٝين ١ٖغتإ ٚ نٕٛٚ، ب١آلّ غَٞ ن١ؽ 
( ٖات١ ْاٜٚا٠ٚ١ْ ز٠بَٝٓٝت زاْٝؿتٕٛ، زٚاتط ١ٖغتإ، ١ْ١٥ؽ زاْٝؿً ٚ ١ْنٕٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )
( ٖات١ يَٞ ثَٝسا ن١ ١٥ٚاْٝـ نٕٛ، ٥ٝٓذا ثَٝػ١َب١ض )( ٚ ١ٖٚا١ٖغتاٚ نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

( ث١ضز١ٜ٠ن٢ ي١َْٝٛإ َٔ ٚ خؤٜسا زاْا، ٠ٚ١٥بٛٚ َاي٠ٚ١َٚ َٓٝـ ٜٚػتِ به١ُ شٚٚض٠ٚ٠، ثَٝػ١َب١ض )
 ٥ا١ٜت٢ قٛض٥إ زاب١ظ٣;

                                      
 .669، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6371

، قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ايٓػا٥ٞ، 19979، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 5251ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ  - 6372
 ، 3251ايطقِ 

 .2645قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 6373
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گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ  ں ں ڻ    ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ )

﮵   ﮳  ﮴ ﮲  ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ   ۓ

﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ﮶﮷ ﮸ ﮹  ﮺ ﮻ ﮼﮽

                    ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇۆ ۆ  ۈ ۈ 

 7485(.53األحزاب: ٴۇ ۋ جئ حئ 

( ١َط١ض ضَِٜط١تإ ثَٞ ١٥ٟ ١٥ٚا١ْٟ با٠ٚضِتإ َٖٝٓا٠ٚ ١َن١ٓ شٚٚض٠ٚ٠ بؤ َاي١َناْٞ ثَٝػ١َب١ض ))
١٥ط١ض باْط نطإ )بؤ ْإ بسضَٟ بؤ ْإ خٛاضزَْٝو بَٞ ٠ٚ١٥ٟ نا٠ٚضِٚاْٞ ثَٝط١ٜؿتين به١ٕ ب١يَاّ 

خٛاضزٕ( ١٥ٚغا بطِؤ١ْ شٚٚض٠ٚ٠ ٥ٝٓذا ١٥ط١ض خٛاضز١ْن١تإ خٛاضز بًَا٠ٟٚ يَٞ به١ٕ ٠ٚ ٠ٚ١ََٓٓٝ١َ بؤ 
( ز٠زات ١٥ٜٚـ ؾ١ضّ ز٠نات يَٝتإ قػ١ نطزٕ نْٛه١ ب١ضِاغيت ١٥ٚ )َا٠ٚ١ْتإ( ٥اظاضٟ ثَٝػ١َب١ض )

نات ٠ٚ ١ٖض ناتَٞ زاٚاٟ ؾتَٝهٞ ْاٚ َايَتإ نطز ي١ )ن١ بَٞ ز٠ْط١( ب١يَاّ خٛا ي١ )ٚتين( ١ٖم ؾ١ضّ ْا
تإ  (( ٠ٚ١٥ ي١ ثؿيت ث١ضز٠ٚ٠ يَٝٝإ زاٚان١ٕ ١٥ٚ )ؾ٠َٛٝ زاٚانطز١ْ()ٖاٚغ١ض٠ناْٞ ثَٝػ١َب١ض )

خاَٜٚٓرت٠ بؤ زيَٞ ٠َٛٝ٥ٚ ١٥ٚاْٝـ ب١ ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝ بؤ ٠َٛٝ٥ زضٚغت ١ْٝٝ ٥اظاضٟ )زيَٞ( ثَٝػ١َب١ضٟ خٛا 
خَٝعا١ْناْٞ ثاف خؤٟ َاض٠ به١ٕ ب١ضِاغيت ١٥ٚ )٥اظاضزاْٞ زٍَ ٚ َاض٠ نطز١ْ( تإ  بس٠ٕ ٠ٚ ١ٖضطٝع ْابَٞ

 .ب١الٟ خٛا٠ٚ )طْٛاَٖٝهٞ( ظؤض ط١ٚض١ٜ٠
( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ; )٠ٚ١٥تإ خَٝطاتط زَٜت بؤ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ثَٝٛا٣١ْ ز٠غيت ١ٜنس٣ تا بعاٌْ ز٠غيت  الّ ن١ ز٠غيت زضَٜصتط٠(، ٥ٝٓذا ١َُٝ٥ف ١َٖٛٚ ز٠ن١ٚت١ٓٝ

ناٖإ زضَٜصتط٠، زٚاداض ظاُْٝإ ز٠غت٢ ظ١ٜٓ٠ب زضَٜصتط٠ نْٛه١ ١٥ٚ ب١ ز٠غت٢ خؤٟ ناض٣ ز٠نطز ٚ 
ب١آلّ ١٥ّ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْ بؤ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ خٛظ١ّ٠ف ٖات٠ٚٛ ن١ ١٥ٚ  7486خَٝط٣ ظؤضٟ ثَٞ ز٠نطز،

 ( بٛٚ.ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض )
 7487َٝطِا٠ٚ١ْزا ي١ بطٟ ظ١ٜٓ٠ب غ١ٚز٣٠ نهٞ ظَٚع١ ٖات٠ٚٛ.ب١آلّ ي١ ١ْٖسَٟ ط

                                      
، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 5655، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 2643ًفط ي٘، قشٝح َػًِ، ايطقِ ٚ اي 4517قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6374

13312. 
 .3373، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 4594قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 6375

 .24342، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 1365قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6376
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عا٥ٝؿ١ ٚ س١ؾك١ٟ زاٜها٢ْ با٠ٚضِزاضإ غري١ٜ٠نٝإ ١ٖبٛٚ ب١ضاَب١ض ب١ ١ٖيََٜٛػتَٝو ن١ ثَٝػ١َب١ض 
( ي١ط١ٍَ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ ١ٖٜبٛٚ، س١ؾك١ زٚا٣ عا٥ٝؿ١ٚ ظ١ٜٓ٠بٝـ زٚا٣ س١ؾك١ بٕٛٚ ب١ )

( ن١ ز٠نٛٚ بؤ ال٣ ظ١ٜٓ٠ب ال٣ ١٥ٚ ١ْٖطٜٛين ز٠خٛاضز، ١ض )(، ثَٝػ١َبٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض )
( ضاططٕ ي١ٚ خٛاضز٢ْ ١ْٖط١ٜٓٛ، عا٥ٝؿ١ٚ س١ؾك١ف بطِٜاضٜاْسا ثَٝه٠ٚ١ ناضَٜو به١ٕ ثَٝػ١َب١ض )

( بهَٝت بؤ ال٣ ١ٖضناَٝإ بًََٝٔ ٠ٚ١٥ ١َغاؾريت خٛاضز٠ٚٚ )خٛاضزَْٝهٞ بؤ١ٜ بطِٜاضٜإ زا ثَٝػ١َب١ض )
( ن١ ٣٠ٚ١٥ ثَٞ ٚتطا ؾ١ض٣َٚٛ )ْا، ب١آلّ َٔ ال٣ ١ٚ بؤ١ْت يَٞ زَٜت، ثَٝػ١َب١ضٜـ )بؤٕ ْاخؤؾ١(، ٥

ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ ١ْٖطِٜٛٓ خٛاضز٠ٚٚ، ٥ٝرت ١ٖضطٝع ْاىؤّ ٚ غَٜٛٓسٜؿِ خٛاضز٠ٚٚ، ١ٖٚايَٞ 
ٞټ ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥ا١ٜت٢ زاب١ظاْس٠ خٛاض٠ٚ٠ ) ١َ١٥7488ف ١َيََٞ ب١ ن١ؽ(، ٓٻبٹ ّٴ َٳا ٜٳا أَٜټٗٳا اي يٹِٳ تٴشٳطِّ

٘ٴ يَوَ  ٌٻ ايًٖ ٘ٴ أَظٵٚٳادٹوَ َٳطٵنٳاتٳ تٳبٵتٳػٹٞأَسٳ ِٷ،  غَُؿٛضٷ ٚٳايًٖ ِٵ  ضٳسٝٹ ٜٵُٳاْٹُه ِٵ تٳشٹ١ًَٖ أَ ٘ٴ يَُه ٘ٴقَسٵ ؾَطٳضٳ ايًٖ ِٵ ٚٳايًٖ ٛٵيَاُن ٖٴٛٳ  َٳ  ٚٳ
ِٴ ِٴ،  اِيعٳًٝٹ ٞټ إٔي٢َ اِيشٳهٝٹ ٓٻبٹ ُٻا سٹٜجٶاسٳ أَظٵٚٳادٹ٘ٹ بٳعٵضٔٚٳإٔشٵ أَغٳطٻ اي ٙٴ بٹ٘ٹ ْٳبٻأَتٵ ؾًََ ٘ٴ ٚٳأَِظٗٳطٳ ٝٵ٘ٹ ايًٖ ٘ٴ عٳطٻفٳ عٳًَ  بٳعٵهٳ

ٔٵ ٚٳأَعٵطٳضٳ ُٻا بٳعٵٕض عٳ ٔٵ قَايَتٵ بٹ٘ٹ ْٳبٻأَٖٳا ؾًََ ْٵبٳأَىَ َٳ ِٴ ْٳبٻأَْٹٞٳ قَاٍٳ  ٖٳصٳا أَ ٓٴٛا ُقٛا ، ريٴاِيدٳبٹ اِيعٳًٝٹ ٜٳا أَٜټٗٳا اٖيصٹٜٔٳ آَٳ
ٖٵًٹ ِٵ ٚٳأَ ْٵُؿػٳُه ِٵ ٚٳأَ ٖٴ ٝٵٗٳا َٳًَا٥ٹه١َْ غٹًَاْظ ؾٹسٳازٷ يَا ٜٳعٵكٴٕٛٳ ايًٖ٘ٳ َٳا أََٳطٳ ٓٻاؽٴ ٚٳاِيشٹذٳاضٳ٠ُ عٳًَ ِٵ ْٳاضٶا ٚٳُقٛزٴٖٳا اي ٜٳِؿعٳًُٕٛٳ َٳا ُٝه

( بؤنٞ ؾتَٝو ي١ خؤت س١ضاّ ز٠ن١ٜت ن١ خٛا بؤٟ س١يَاٍَ نطزٜٚٚت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض )) 7489(،ٜٴ٪ٵَٳطٴٕٚٳ
بَٝطَٛإ خٛا زآٜا٠ٚ بؤتإ ، ٠َٟٚ ي١ ناتَٝهسا خٛا يَٝدؤؾبٟٛٚ َٝٗط٠با١ْتؤ ض٠ِظا١َْسٟ ش١ْناْت ز

ناتَٝو ن١ ، ١ٖي٠َٛؾاْس٠ٚ١ْٟ غَٜٛٓس٠ناْتإ خٛا ناضغاظ ٚ زؤغيت ١ٜ٠َٛٝ٥ ٠ٚ ١٥ٚ ظاْاٟ ناضزضٚغت١
( ب١َْٗٝين الٟ ١ْٖسَٟ ي١ ش١ْناْٞ قػ١ٜ١نٞ زضناْس ٥ٝٓذا ن١ ١٥ٚ )ش١ْ( قػ١ن١ٟ نطز )بؤ ثَٝػ١َب١ض )

(( ١ْٖسَٜو )ي١ قػ١نإ( ٟ باغهطز ٚ ( ٥اطازاض نطز )ثَٝػ١َب١ض )١َٜٚه١ٟ( خٛاف ثَٝػ١َب١ضٟ )ٖ
بَٞ ز٠ْط بٛٚ ي١ ١ْٖسَٜهٞ تطٟ ٥ٝٓذا ن١ ثَٝٞ ٚت )ش١ْن١ٟ( ٚتٞ; نَٞ ١َ١٥ٟ ثَٞ ط١ٜاْسٟ ؾ١ضَٟٛٚ 

ه١ٕ ٚ ١٥ٟ )س١ؾك١ ٚ عا٥ٝؿ١( ١٥ط١ض ١ٖضزٚٚنتإ ت١ٚب١ ب، خٛاٟ ظاْاٟ ٥اطازاض ثَٝٞ ط١ٜاْسّ
بط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ الٟ خٛزا )دَٞ ٟ خؤ١ٜتٞ( نْٛه١ ب١ضِاغيت زيَتإ الٜسا )ي١ س١م ٚ ضِاغيت( ٠ٚ ١٥ط١ض 

( )غ١ضن١ٚتٛٚ ْابٔ( نْٛه١ بَٝطَٛإ خٛا ثؿطريٟ ٠ٚ١٥ٚ ثؿيت ١ٜنرت بططٕ ي١ زشٟ ثَٝػ١َب١ض )
 (.١٥ٕٚ ١ٖض٠ٖٚا دٛبط٥٠ٌٝ ٚ ٥ُٝاْساض٠ نان١ناْٝـ زٚاٟ ١٥ٚإ ؾطٜؿت١ناْٝـ ثؿتٝٛاْٞ

                                      

 .4630قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6377

 .2772 قشٝح َػًِ، ايطقِ - 6378
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 ێکعطحٔەٚ

ي١ طَٝطِا١ٜ٠ٚ١ْن٢ تط٣ َٛغًُٝسا ١َٖإ ب١غ١ضٖات ٖات٠ٚٛ، ب١آلّ ٚا ٖات٠ٚٛ ن١ خا٢ْ٠ٚ ١ْٖط١ٜٓٛن١ 
ب١آلّ ٥ٝي س١د١ض ي١ ؾ١ضس٢ بٛخاضٜسا  :748س١ؾك١ ب٠ٚٛٚ ثالٕ زاْا١ْن١ف عا٥ٝؿ١ٚ غ١ٚز٠ بٕٛ،

ب١ّ ضٚٚزا٠ٚٚ ب١ زاب١ظٜين ١٥ّ ز٠يََٝت ز٠طٛلَٝت ١٥ٚ ضٚٚزا٠ٚ داضَٜهٞ تط بٛٚبَٝت ٚ ث٠ٜٛ١غت ١ْب٠ٚٛ 
٥ا١ٜتا٠ٚ١ْ، نْٛه١ ضٚٚزا٣ٚ ١ْٖط١ٜٓٛن٣١ ظ١ٜٓ٠ب ٚ ثَٞ ْاخؤف ب٢ْٚٛ عا٥ٝؿ١ٚ س١ؾك١ ن١غجا٠ٚ، 
ي١ٚ باض٠ؾ٠ٚ١ َؿتَٛطَِٜه٢ ٚضز زََٜٓٝت، ١٥ٚ ثَٝٞ ٚا١ٜ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ضٚٚزا٠ٚن٣١ ١ْٖطٜٛٔ خٛاضزٕ ال٣ 

ب١آلّ ١َ١٥ ٚضز٠ناضٟ  7490َٝت ب١ٚ ٥ا١ٜتا٠ٚ١ْ،س١ؾك١ ثَٝـ ١٥ّ ضٚٚزا٠ٚ بٛٚبَٝت ٚ ث٠ٜٛ١غت ١ْبٛٚب
( زٚٚ داض ب١ ١َٖإ ضٚٚزاٚ تَٝه١ٚتبَٝت، ٠ٚى خؤٟ ي١ ز٠َٜٚت، نْٛه١ ْانطَٜت ثَٝػ١َب١ض )

)با٠ٚضِزاض زٚٚ داض ي١ نَْٛٝهسا  7496(،٫ ًٜسؽ إ٪َٔ َٔ دشط ٚاسس َطتٌؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نسا ز٠ؾ١ضََٜٛت )
ن١ّ داض ب١ٚ دؤض٣٠ ب١ضاَب١ض نطابَٝت ٚ بؤ داض٣ ز٠َٚٚٝـ ( ١ْٜاط١ظضَٜت(، ْاطٛلَٝت ثَٝػ١َب١ض )

( ١َ١٥ ب١ ١َٖإ ؾت٢ ب١ضاَب١ض نطابَٝت ٚ ١ٖغيت ثَٞ ١ْنطزبَٝت، زٚٚض بَٝت ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ )
(، بؤ١ٜ ز٠نطَٜت ١٥ط١ضَٜهٞ تط ١ٖبَٝت، ١٥ٜٚـ الٚاظزاْا٢ْ ١ٖغت ٚ ثَٝعاْٝين ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ )

( ٥اطازاض ١ْبٛٚبَٝت ب١ ضٚٚزا٣ٚ ١ٜن١ّ ٚ ١٥ٚ ؾت٣١ بؤ ٥اؾهطا ١ْبٛٚبَٝت ب١ض )١ٜ٠ٚ١٥ ز٠بَٝت ثَٝػ١َ
تا ي١ ضٚٚزا٣ٚ ز٠َٚٚسا ٥ٝٓذا خٛا٣ ط١ٚض٠ ٥اؾهطا٣ نطزبَٝت، نْٛه١ ٠ٚى ٖات٠ٚٛ ناتَٝو ١ٖض١ٜى ي١ 

( ٚ ١٥ٜٚـ ز٠نَٝت٠ٚ١ بؤ ال٣ س١ؾك١، س١ؾك١ عا٥ٝؿ١ٚ غ١ٚز٠ ٚا ز٠يََٝٔ ب١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ي١ٚ ١ْٖط١ٜٓٛت بؤ تَٝبه١ّ؟ ١٥ٜٚـ ز٠ؾ١ضََٜٛت ْا ثَٜٝٛػتِ ١ْٝ، ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) ز٠يََٝت

٥ٝٓذا غ١ٚز٠ ب١ عا٥ٝؿ١ٟ ٚت غٛعا١ْآل، ب١خٛا ١٥ٚ ١ْٖط١َٜٓٛإ يَٞ س١ضاّ نطز، عا٥ٝؿ١ف ب١ 
باغٞ بؤ١ٜ ْابٌٝٓ ٖٝض غَٜٛٓس خٛاضزَْٝهٞ تَٝسا بٛٚبَٝت بؤ ١ْخٛاضز٢ْ ٚ  7493غ١ٚز٣٠ ٚت بَٝس٠ْط ب١،

 زاب١ظٜين ٥ا١ٜت١ن١ؾٞ تَٝسا ١ْٝ.

                                      

 .2773قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 6379

 .377 - 376، م 9فتح ايباضٟ، ز - 6380

، غٓٔ 4241، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 664، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 5427، قشٝح َػًِ، ايطقِ 5787قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6381
 .6889ِ ، املعذِ االٚغط يًطرباْٞ، ايطق8725، َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 2731ايساضَٞ، ايطقِ 

 .2773قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 6382
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ب١ٖ١ضساٍَ ١٥ّ ضٚٚزا٠ٚ ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ب٢ْٚٛ غري٠ ال٣ ٥اؾط٠تإ، ٠ٚى ز٠بٌٝٓ ٥ٖٛٛ غ١ي٣١َ١ 
( زاٚا٣ ز٠نات ١٥ٚ ز٠يََٝت ٥اخؤ َٔ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ خؤٟ زإ ب٠ٚ١زا ز٠َْٝت ٚ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

( ١ٖض٠ٖٚا ناتَٝو ثطغٝاض ز٠نطَٜت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) ٥7494اؾط٠تَٝهِ غري١ٜ٠ن٢ ظؤضّ تَٝسا ١ٜ١ٖ،
إٕ ؾِٝٗ غري٠ بؤنٞ ٥اؾط٠تَٝهٞ ثؿتٝٛاْإ ب١ٖاٚغ١ض ْاططٜت؟ ١٥ٜٚـ ي١ ٠ٚآلَسا ز٠ؾ١ضََٜٛت )

 )١٥ٚإ غري١ٜ٠ن٢ ظؤض ظؤضٜإ تَٝسا١ٜ(. 7495(،ؾسٜس٠
١ض ن١غَٝو ب١ز٣ نطز ١ٖض٠ٚى ١َ١٥ ب١يَط١ٜ١ن٢ دٛإ ٚ ض١ْٚٚ بؤ َٛغًَُإ تا ١٥ط١ض ١ٖي١ٜ١َن٢ ي١ ٖ

١ْٜهات١ بٝاْٛٚ بؤ غؿطنطز٠ٚ١ْ ٜإ ؾهاْس٢ْ ١٥ٚ ن١غ١، نْٛه١ َطؤظ ١ٖضنات دَٝٞ ١ٖي١َنطز١ْٚ 
( ٚ زاٜها٢ْ با٠ٚضِزاضأْ، ن١نٞ ز٠ن١َٜٚت١ ١ٖي٠ٚ١َ، ز٠بٌٝٓ ٠ٚ١٥ ٖاٚغ١ضا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛإ )

، ب١يَهٛ ثَٝؿٓٝاظ٣ ت١ٚب١ٜإ بؤ ز٠ن١ْٚ١ ١ٖي٠ٚ١َٚ ت١ٚب١ف ز٠ن١ٕ ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ف ْاٜاْؿهََٝٓٝت٠ٚ١
( ١ٖيََٜٛػت٢ قٛضغٞ ١ْططت١ب١ض ب١ضاَب١ضٜإ ٚ ناض٠ن٣١ دََٝٗٝؿت بؤ ز٠خات١ضِٚٚ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

ؾ١ضَا٢ْ خٛا، ن١نٞ ز٠بٌٝٓ ي١ ضؤشطاض٣ ١٥َطِؤزا َٛغًَُاْاَْٝو ١ٖٕ ناٚ زاز٠خ١ٕ ي١ ٥اغت ١ٍَٖٚ ٚ 
غ١زإ باْطدٛاظ٣ ضَٜٞ خٛازا ٚ ب١ ب٢ٓٝٓٝ ١ٖي١ٜ١َى ي١  َاْسَٜٚيت باْط١ٚاظ ٚ دٝٗاز ٚ ض٠ل٢ ز٠ٜإ ٜإ

١ٖض ن١غَٝو ي١ٚا١ْ ز٠ن١ْٚ١ ظ٠قهطز٣٠ٚ١ْ ١ٖي١َن٣١ ٚ ؾهاْس٢ْ ٚ ٥ٝس٣ ب١ ن١ّ ت١َاؾانطز٢ْ، دا خؤ 
( ي١ٚ ٥اغت١ ب١ضظ٠ٜإ زاَايَطابإ ٚ ز٠ضنطابإ، ب١آلّ ١٥ط١ض ٚا بٛا١ٜ ز٠بٛٚ ١٥ّ شْا٣١ْ ثَٝػ١َب١ض )

( بطِٜاض ٚ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٜإ بؤ باض٣ َطؤٜٞ ٚا١ٜ؟ ١ْخَٝط، خٛا زآٜا٠ٚ َطؤظ ١ٖي١َ ١ض )٥اٜا خٛا ٚ ثَٝػ١َب
نٌ بين آزّ خطا٤ ٚ خري ( ز٠ؾ١ضََٜٛت )ز٠نات ٚ ت١ٚب٣١ ي١غ١ض ٚادب ز٠بَٝت، ٠ٚى ثَٝػ١َب١ض )

ت خٛا٣ (، )١َٖٛٚ ٥از٠َٝعاز ١ٖي١َناضٕ ٚ نانرتٜين ١ٖي١َناضإ ت١ٚب١ناضأْ(، ت١ْا١ْاـطا٥ٌ ايتٛابٕٛ
( ط١ٚض٠ زآٜا٠ٚ ١ٖض ز٠بَٝت َطؤظ ١ٖي١َ بهات ٚ ت١ٚب٣١ يَٞ بهات، ٠ٚى ي١ ؾ١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ضزا )

ٚايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ يٛ مل تصْبٛا يصٖب اهلل بهِ، ٚؾا٤ بكّٛ ٜصْبٕٛ ؾٝػتػؿطٕٚ اهلل ؾٝػؿط ٖات٠ٚٛ )
١ زيَٓٝا٠ٚ١ٜٝ خٛا٣ ط١ٚض٠ )غَٜٛٓس ب٣٠ٚ١ طٝا٢ْ ٢َٓ ب١ز٠غت١ ١٥ط١ض ٠َٛٝ٥ تاٚإ ١ْن١ٕ، ب 7496(،هلِ

٠َٛٝ٥ الز٠بات ٚ خ١يَهاَْٝو زََٜٓٝت ن١ تاٚإ ز٠ن١ٕ ٚ ٥ٝٓذا زاٚا٣ يَٝدؤؾبٕٛٚ ي١ خٛا ز٠ن١ٕ ٚ خٛا٣ 
 ط١ٚض٠ف يَٝٝإ خؤف ز٠بَٝت(.

                                      

 ، 16024َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 6383

 .160، َعذِ أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 5197، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 8367املعذِ األٚغط يًطرباْٞ، ايطقِ  - 6384

 .7874، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 5042قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 6385
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ناتَٝو ضٚٚزا٣ٚ ٥ٝؿو ضٜٚٚسا، ظ١ٜٓ٠ب ؾا١ٜت٢ خَٝط٣ زا بؤ عا٥ٝؿ١، عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت; ي١ْاٚ 
( غ١باض٠ت ب١ٚ ( ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ ضن١ب١ضّ بٛٚ، ن١ ثَٝػ١َب١ض )خَٝعا١ْنا٢ْ ثَٝػ١َب١ضزا )

١َغ١ي١ٜ١ ثطغٝاض٣ يَٝهطز ظ١ٜٓ٠ب ٚت٢ ب١خٛا ت١ْٗا خَٝط ز٠ظامن، ٠ٚ١٥بٛٚ خٛا ثاضاغيت ي١ٚ 
 7497بٖٛتا١ْ.

( نؤب٠ٚ١ْٚٛ تا ْاض٠ِظاٜٞ ز٠ضبربِٕ ب١ضاَب١ض ب١ٚ داضَٜو ١ْٖسَٟ ي١ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
( ْاضز ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ضٜإ )ؾاطُٝ٘( ١ٖٜبٛٚ بؤ عا٥ٝؿ١، ؤض٠ٟ ن١ ثَٝػ١َب١ض )خؤؾ١ٜٚػت١ٝ ظ

( ٚ تٝإ ثَٝٞ بًََٞ بؤ خاتط٣ خٛا ي١ خؤؾ١ٜٚػت٢ بؤ عا٥ٝؿ١ زازث١ض٠ٚ٠ض بَٝت، بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ; )نه١ ٥اظٜع٠ن١ّ ٥اٜا ١٥ٚ ( ٚت، ثَٝػ١َب١ض )١٥ٜٚـ نٛٚ ٚ ٣٠ٚ١٥ ب١ ثَٝػ١َب١ض )

ٚت٢ با، ط١ضِا٠ٚ١ٜٚ ١ٖٚاي١َن٣١ زا٠ٚ١ٜ ب١ ؾاطُٝ٘ ٠ت١ت خؤف ْاَٜٚت ن١ َٔ خؤؾِ ز٠َٜٚت؟( ٥اؾط
ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تط٣، ٥ٝٓذا بطِٜاضٜإ زا ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ بَٓٝطٕ، ظ١ٜٓ٠ب نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض 

(ٚتٛٚض٠ِ بٛٚ ٚ ٚت٢ ش١ْناْت ز٠يََٝٔ بؤ خاتط٣ خٛا ب١ضاَب١ض ب١ خؤؾ١ٜٚػتٝت بؤ عا٥ٝؿ ٚ ) ١
زازث١ض٠ٚض ب١، َٖٝٓس٠ ز٠ْط٢ ب١ضظ نطز٠ٚ٠ تا ناض ط١ٜؿت١ ٣٠ٚ١٥ قػ١ٜ١ن٢ ٚت ب١ عا٥ٝؿ١، عا٥ٝؿ١ف 

( ت١َاؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز ٠ٚى ثَٝٞ بؿ١ضََٜٛت قػ١ت ١ْٝ؟ ي١ٚال٠ٚ زاْٝؿتبٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )
ؿ١ٟ نطز ( ت١َاؾا١ٜن٢ عاٝ٥عا٥ٝؿ١ف ن١ٚت١ ٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ ظ١ٜٓ٠ب تا بَٝس٠ْط٢ نطز، ثَٝػ١َب١ض )

 7498ٚ ؾ١ض٣َٚٛ;  ٠ٚ١٥ نهٞ ١٥بٛٚب١نط٠.
( َْٜٛصٟ ز٠نطز، داضَٜو س٣١َٓ١ خٛؾهٞ ظ١ٜٓ٠ب ي١ َعط١ٚت٢ ١َز١ٜٓ ي١زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠)

( بٝين ي١َْٝٛإ زٚٚ ثا٣١ٜ َعط١ٚتسا ث١تَٝو ب١غرتا٠ٚ، ؾ١ض٣َٚٛ;  ١٥ٚ ث١ت١ ن١ٝ. ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
تا ز٠تٛاَْٝت ب١ث٠َٛٝ َْٜٛص ز٠نات، ن١ تٛاْا٣ ١َْا  ( س٣١َٓ١ نهٞ د١سـٚتٝإ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض )

خؤٟ ز٠ططَٜت ب١ٚ ث١ت٠ٚ١، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ; ) با تا تٛاْا٣ ١ٜ١ٖ َْٜٛص بهات، ن١ تٛاْا٣ ١َْا با 
ب١آلّ طَٝطِا٠ٚ١ْت٢ تط ٖات٠ٚٛ ن١ ز٠يََٝت; زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ظ١ٜٓ٠ب ٚاٜهطز٠ٚٚ، ٥ٝي  7499زابٓٝؿَٝت(،

 :749َٝت ١ٖضزٚٚنٝإ ٚاٜإ نطزبَٝت.س١د١ض ز٠يََٝت; ثَٝؿس٠ن

                                      

 .5080قِ قشٝح َػًِ، ايط - 6386
 .2462قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6387

 ، قاٍ األيباْٞ قشٝح زٕٚ شنط ظي1130.١ٓ، غهت عٓ٘ ايصٖيب، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 6970املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 6388

 .36، م 3فتح ايباضٟ، ز - 6389
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٫ إي٘ إ٫ ( ب١ ؾ١ًَشا٣ٚ خؤٟ نطز ب١ شٚٚضزا ٚ ؾ١ض٣َٚٛ; )ظ١ٜٓ٠ب ز٠يََٝت; ضؤشَٜو ثَٝػ١َب١ض )
(، )ٖاٚاض بؤ ع١ض٠ب بؤ اهلل، ٌٜٚ يًعطب َٔ ؾط قس اقرتب، ؾتض ايّٝٛ َٔ ضزّ ٜأدٛز َٚأدٛز َجٌ ٖصٙ

ي١ ب١ْسا٠ٚن٣١  -زٚٚ ث١ل٣١ ١٥يَك١ٜ١ن٢ زضٚغت نطزب١ -خطاث١ٜ١ى ن١ ْعٜو ب٠ٚٛت٠ٚ١، ١٥َطِؤ َٖٝٓس٠
( دا تا ناتَٝو ثٝاٚناناِإ ٥١ٜذٛٚز ٚ ٥١َذٛٚز نطا٠ٚت٠ٚ١(، َٓٝـ ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

 )ب١يََٞ ١٥ط١ض ثٝػٞ ظؤض بٛٚ( 74:0(،ْعِ إشا نجط اـبحي١ْاٚزا بٔ ي١ْاٚ ز٠نٌ؟ ؾ١ض٣َٚٛ;  )
خ١ٜب١ض غ١ز نؤٍَ خٛضَا٣ بط٠ٚ١ِٜ بؤ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ ( ي١ ز٠غته١ٚت١نا٢ْ غ١ظا٣ ثَٝػ١َب١ض )

 74:6د١سـ.
( ثَٝـ ٠ٚؾات٢ ي١ َايَٞ ظ١ٜٓ٠ب بٛٚ، ضؤشٟ نٛاضؾ١ٖ١ بٛٚ، ْؤظز٣٠ َاْط٢ ثَٝػ١َب١ض )

( تٛٚؾٞ ( ي١ َايَٞ ظ١ٜٓ٠ب بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )ق١ؾ١ض٣ غايَٞ ٜاْع٣٠ نؤنٞ بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )
( ٖاتٔ بؤ ١٥َٟٚ ٚ ي١ال٣ ض٠نا٢ْ تطٟ ثَٝػ١َب١ض )٥اظاضَٜهٞ ظؤض بٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ ١َٖٛٚ ٖاٚغ١

 74:3نؤب٠ٚ١ْٚٛ.
ب َٛٚن١ن٣١ ظ١ٜٓ٠بٞ ْاضز بؤٟ، ١٥ٜٚـ ٚت٢ خٛا ي١ ع١َٛض خؤف ططاداضَٜو ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١

بَٝت، ن١غٞ تط ١ٜ١ٖ ي١ َٔ ؾٝاٚتط٠ ب١ّ ٠َٚٛ١ٖ، ثَٝٝإ ٚت ٠ٚ١٥ ٣َٚٛ١ٖ بؤ تؤ١ٜ، ٚت٢ غٛعا١ْآل، 
اٜجؤؾٞ ٚ ٚت٢ زاٜجؤؾٔ ٚ دًَٝهٞ ثَٝسا بس٠ٕ، ٥ٝٓذا ن١ٚت١ زاب١ؾهطز٢ْ ٥ٝٓذا ب١ ثاضن١ قَٛاؾَٝو ز

ب١غ١ض خعَا٢ْ خؤٟ ٚ ١ٖتٝٛاْسا، زٚاتط ز٠غت١نا٢ْ ب١ضظ نطز٠ٚ٠ٚ ٚت٢ خٛا١ٜ زٚا٣ ١٥َػاٍَ داضَٜهٞ تط 
 74:4َٛٚن١ٟ ع١َٛضّ بؤ ١ٜ١ْت.

اَاز٠ ظ١ٜٓ٠ب ن١ ١ْخؤف ن١ٚت ٚ غ١ض١َ٠ضط٢ ٖات، ب١ٚا٣١ْ ز٠ٚضٚب١ض٣ ٚت َٔ نؿين خؤَِ ٥
نطز٠ٚٚ، دا ١٥ط١ض ع١َٛض نؿ٢ٓ بؤ ْاضزّ ١ٜنَٝهٝإ به١ٕ ب١خَٝط، ٜإ ٣٠ٚ١٥ خؤّ ٜإ ٠ٚ١٥ٟ 

 74:5ع١َٛض.

                                      
 ، 3184قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6390
 .215، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6391

 .255، م 5ايٓٗا١ٜ البٔ نجري، زايبسا١ٜ ٚ - 6392

 .212، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6393

 .217، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6394
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ب ٚ ي١ غايَٞ بٝػت٢ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ ططاظ١ٜٓ٠ب ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
 ( نؤنٞ زٚاٜٞ( بٛٚ زٚا٣ ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )ب٠ٚ١ف ١ٜن١ّ ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض ) 74:6نطز،
 74:7نطز.

ناتَٝو ظ١ٜٓ٠ب ٠ٚؾات٢ نطز، ع١َٛض ؾ١ضَا٢ْ نطز ن١غَٝو ٖاٚاض بهات ت١ْٗا ن١غ١ ١َسط١َ٠نا٢ْ 
بهٔ بؤ ال٣ ت١ض١َن٣١، ٥ٝٓذا نه١ن٣١ ع١َٜٛؼ ٚت٢ ٣١٥ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ بؤ ؾتَٝهت ثَٞ ١ْيََِٝ ن١ 

ز ٚ ب١ دًَٝو زاٜجؤؾٞ، ١٥ظ٢َْٚٛ خ١يَهٞ س١ب١ؾ١ بٛٚ ي١ط١ٍَ ش١ْناْٝإ، ٥ٝٓذا تابٛٚتَٝه٢ ٥اَاز٠ نط
ع١َٛضٜـ ٚت٢ ؾتَٝهٞ ظؤض باؾ١، ع١َٛض ؾ١ضَا٢ْ نطز ب١ ن١غَٝو ٖاٚاض٣ نطز ي١ط١ٍَ ت١ض٢َ زاٜهتإ 

 74:8به١ٓ ز٠ض٠ٚ٠.
زٚاتط ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١تتاب َْٜٛصٟ ي١غ١ض ت١ض١َن٣١ نطز، ٥ٝٓذا بطا بؤ طؤضِغتا٢ْ ب١قٝع ٚ ي١َٟٚ 

 ١٥74:9غج١ضز٠ نطا.

                                      
 .212، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6395

 .201، م 6ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6396

 .213، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6397

 .149، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6398
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 ()سضٟ جٌٍٗ ػٕٙح  َ  ٘شج ەفحط١ّٙٝ ص

ظٜعٟ ٣ نهٞ َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ع١بسٚآل١ٜ، باٚن٢ غ١ضزاض٣ َطؤظا١ٜت٢ ٚ ٥اطُْٝ٘ا٣ٚ ؾا
 ٥605:3ُٝاْساضا١ْ، َٛس١ٖ١ز٣ َْٝطزضا٣ٚ خٛا١ٜ.

زاٜهٞ ْا٣ٚ خ١زه١ٟ نهٞ خ٠ًٜٛٝس٠، زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ٚ َٛشز٠ثَٝسضا٣ٚ ب١ٖ١ؾت ٚ ١ٜن١ّ ٚ 
(، ثَٝؿرت ي١ ثٝيت )ر( زا ب١ ٚضز٣ شٜا١ْن١ّإ خؤؾ١ٜٚػترتٜٔ ٖاٚغ١ضٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)

 باغهطز٠ٚٚ.
ّ ن١ ثَؿرت شٜا٢ْ ١ٖضناّ نًجٛا٢ْ ضٚق١ٝٝٚ ظ١ٜٓ٠ب ٚ ٥ٖٛٛغَٞ خٛؾهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٠ٚن طُٝ٘ؾا

 ي١ٚاِإ باغهطز٠ٚٚ.
( بٛٚ، ب١آلّ ي١ غايَٞ ١ٖؾت٢َ١ نؤنٝسا نؤنٞ زٚاٜٞ ظ١ٜٓ٠ب ن١ نه١ ط١ٚض٣٠ ثَٝػ١َب١ض )

 605:4نطز.
٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ بٛٚ، ناتَٝو غ١ظا٣ ب١زض ضٜٚٚسا ضٚق١ٝٝ ١ْخؤف بٛٚ، بؤ١ٜ مثاضٚق١ٝٝ ن١ ش٢ْ عٛ

( بطات٠ٚ١ ْاٚ ٕ ال٣ ضٚق١ٝٝ َا٠ٚ١ٜ، ب١آلّ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )مثا( ع٢ٛ ثَٝػ١َب١ض )ب١ ٜٚػت
 ١َ605:5ز١ٜٓ ضٚق١ٝٝ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.

( ٣ٚ١٥ ّ ن١ ي١ ضٚق١ٝٝ بهٛٚنرت بٛٚ ٚ زٚا٣ َطز٢ْ ضٚق٣١ٝٝ خٛؾه٢ ثَٝػ١َب١ض )نًج٥ٖٛٛٛ
نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز ٚ باٚن٢  ٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ، ب١آلّ ١٥َٝـ ي١ غايَٞ ْؤ٣مثاَاض٠ نطز ي١ عٛ

 605:6(( َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز.)ثَٝػ١َب١ض٣ ٥اظٜع)

                                      
 .50، م 8يف شيٝٝع ايكشاب١، ز اإلقاب١ - 10491
 .1893، م 4اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب،  - 10492

 .144، م 7أغس ايػاب١، ز - 10493

 .126، م 7أغس ايػاب١، ز - 10494
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بطا١ٜن٢  605:7ٖري، ع١بسٚآل،طاٜب، ط٘بطٜيت بٕٛٚ ي١ قاغِ ن١ بطا ط١ٚض٣٠ بٛٚ، ؾاطُٝ٘ بطانا٢ْ 
تطٟ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٥ٝرباِٖٝ ن١ ي١ ضٟٚٚ باٚن٠ٚ١ٝ بٛٚ ٚ زاٜهٝإ دٝا بٛٚ، ٥ٝرباُٖٝٝـ ي١ غايَٞ 

دا ١َٖٛٚ  605:8ي١زاٜو بٛٚ ٚ ثاف ١ٖشز٠ َاْط ١ٖض ب١ َٓسايَٞ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، ١ٖؾت٢َ١ نؤنٝسا
( ي١ خ١زه٠ٚ١ ثَٝـ زاب١ظٜين غطٚف ٠ٚؾاتٝإ نطز، ب١آلّ نه١نا٢ْ نٛض٠ِنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

 605:9َا٠ٚ١ْ تا ٥ٝػالّ ٖات ٚ با٠ٚضِٜإ َٖٝٓا ب١ ٥ٝػالّ ٚ ي١ط١ٍَ باٚنٝإ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ.
( ٚ َٛشز٠ثَٝسضا٣ٚ يٝب١، ٥اَؤظاٚ ظاٚا٣ ثَٝػ١َب١ض )طاْا٣ٚ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚؾاطُٝ٘  ََٝطز٠ن٣١

ب١ٖ١ؾت ٚ ١َٚال َٛغًَُاْإ ٚ خ١يٝؿ٣١ نٛاض٢َ٠ با٠ٚضِزاضا١ْ، ثَٝؿرت ي١ ثٝيت )ع( زا شٜا١ْن١ّإ 
 باغهطز٠ٚٚ.

ثَٝػ١َب١ض٣  نٛضَِٜهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ س١غ١ٕ ن١ نٛض٠ِ ط١ٚض٠ٟ بٛٚ، س١غ٢ْ١ ض٠وا٣١ْؾاطُٝ٘ 
( ٚ ط١ٚض٣٠ ط١لا٢ْ ب١ٖ١ؾت ٚ ضَٜب١ض٣ نانػاظ٣ َْٝٛإ زٚٚ ز٠غت٣١ َٛغًَُاْإ ٚ خٛا )

 خ١يٝؿ٣١ ثَٝٓذ٢َ١ ضاؾٝس١ٜٓ، ثَٝؿرت ي١ ثٝيت )ح( زا شٜا١ْن١ّإ باغهطز٠ٚٚ.
( ٚ ط١ٚض٣٠ ط١لا٢ْ نٛضَِٜهٞ تطٟ ْا٣ٚ سٛغ١ٜٓ١، سٛغ١ٜين ض٠وا٣١ْ ثَٝػ١َب١ض )

يت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٚ ١َٖٛ ن١غَٝهٞ ٥ُٝإ ي١زي١َ، ثَٝؿرت ي١ ثٝيت )ح( زا ب١ٖ١ؾت ٚ خؤؾ١ٜٚػ
 شٜا١ْن١ّإ باغهطز٠ٚٚ.

نٛضَِٜهٞ تطٟ ْاٟٚ َٛسػٌ بٛٚ ن١ ي١ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نسا باغٞ ٖات٠ٚٛٚ ثَٝؿرت ي١ باغٞ شٜا٢ْ 
 س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٓسا بامسإ نطز٠ٚٚ.

 ::605ؤنٞ ي١زاٜو بٛٚ.ّ ن١ ي١ غايَٞ ؾ١ؾٞ ننًجٛنهَٝهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٥ٖٛٛ

                                                                                                                            
 .421، م 7أغس ايػاب١، ز - 10495

 .294، م 2ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 10496

 .172، م 1اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 10497
 .91م  ،7أغس ايػاب١، ز - 10498

 .500، م 3غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 10499
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( بٛٚ، ي١ غ١ضز٢َ٠ نهَٝهٞ تطٟ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ظ١ٜٓ٠ب ن١ ١٥َٝـ نه١ظا٣ ثَٝػ١َب١ض )
( ي١زاٜو بٛٚ، ظ١ٜٓ٠ب ي١ط١ٍَ سٛغ٢ٜٓ١ بطاٜسا نٛٚ بؤ ن١ضب١ال، ناتَٝو سٛغ١ٜين بطا٣ ثَٝػ١َب١ضزا )

 60600.بطا بؤ ز١ّؾل -ٖاٚز٠ّ ب١ٚ شٕ ٚ َٓساآل٣١ْ ن١ َابٕٛٚ-ؾ١ٖٝس نطا، ظ١ٜٓ٠ب

 :یرٛٚٔیکدجەٌ

غ١باض٠ت ب١ نات٢ ي١زاٜهب٢ْٚٛ ضادٝاٜٞ ١ٜ١ٖ، ضا١ٜى ز٠يََٝت ؾات١ُٝ ثَٝٓر غاٍَ ثَٝـ زاب١ظٜين 
 60606غطٚف ي١زاٜو ب٠ٚٛ، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ ي١ غايَٞ ز٢َ٠ٚٚ ثَٝػ١َب١ضا١ٜتٝسا ي١زاٜو بٛٚ.

ؤ غ١ض ثَٝػ١َب١ض ن١ََٝو ثَٝـ زاب١ظٜين غطٚف بٛٚ بؾاطُٝ٘ ١ٖ٠بٞ ز٠يََٝت ي١زاٜهب٢ْٚٛ ش
(.)60603 

( ناَٝإ ط١ٚض٠تط بٕٛٚ، ١ٜنس٠ْط٢ ١ٜ١ٖ ن١ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ٥اٜا نه١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
ظ١ٜٓ٠ب نه١ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ، زٚاتط ضادٝاٜٞ ١ٜ١ٖ، ضا١ٜى ز٠يََٝت ؾات١ُٝ نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ، ضا١ٜى ز٠يََٝت 

 60604بهٛٚى ب٠ٚٛ.ّ نه١ نًجٛضٚق١ٝٝ نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ ٥ٖٛٛ
بهٛٚى بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض ؾاطُٝ٘ ( ي١ ١َنه١ بٛٚ ٚ باْط١ٚاظ٣ ز٠نطز، َٖٝؿتا ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

(( ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ بؤ زاب١ظ٣ )ٌ(، ثَٝػ١َب١ض )ٚ أْصض عؿريتو ا٭قطب ٞخ١يَهٞ قٛض٠ِٜؿ )
زؤظ٠ر ضظطاض  نؤنطز٠ٚ٠ٚ ٥اطازاض٣ نطز٠ٚ١ْٚ ؾ١ض٣َٚٛ )١٥ٟ ب١ْٞ ن١عيب نٛضِٟ ي١٥ٟٛ، خؤتإ ي١

 60605خؤت ي١ زؤظ٠ر ضظطاض به١، نْٛه١ َٔ ال٣ خٛا ٖٝهِ ثَٞ ْانطَٟ بؤتإ(، ؾاطُٝ٘،به١ٕ... ١٥ٟ 
٣ نٞ َٛس١ٖ١ز ن١ْس٠ ي١ غاَا٢ْ َٓت ز٠َٜٚت زاٚا٣ به١، ب١آلّ ال٣ خٛا ٖٝهِ ثَٞ طُٝ٘)٣١٥ ؾا

 60606ْانطَٜت بؤت(.

                                      
 .146، م 7أغس ايػاب١، ز - 10500

 .54، م 8اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز- 10501
 .119، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 10502

 .648، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 10503
 ، 329قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 10504
 .2621قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10505
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 ەٕیدەِ ۆشدْ ذکۆچک

١، ثاف َا١ٜ٠ٚى ظ٠ٜس ٚ ١٥بٛٚضاؾٝعٞ ب١ زٚٚ ٚؾرت٠ٚ٠ ( نؤنٞ نطز بؤ ١َزٜٓناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
ّ ٚ غ١ٚز٣٠ نهٞ ظ٠َع١ٚ ١ّ١٥ٖٛٛ٥ٕ ٚ ٥ٛغا٣١َ نٛضِٟ ظ٠ٜس نًجْٛاضز بؤ ١َنه١ تا ؾات١ُٝٚ ٥ٖٛٛ

 60607بَٗٝٓٔ بؤ ١َز١ٜٓ.
٣ ْاضز ث٘( نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ، ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ ساضعا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ثَٝػ١َب١ض )

ٚضاؾٝعٞ ١َٚالؾٞ ي١ط١يَسا ْاضز، زٚٚ ٚؾرت ٚ ثَٝٓر غ١ز زض٢َ١ٖ ثَٝسإ تا بؤ نؤن١ن١ نٞ بؤ الَإ ٚ ١٥بٛ
ب١ زٚٚ ٜإ غَٞ ٚؾرت٠ٚ٠ ْاضز ٚ  ٜكٝط٢ٚؾرتٜإ ثَٜٝٛػت١ بٝهطِٕ، ١٥بٛٚب١نطٜـ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ٥ٛض٠

خٛؾهِ  ْا١ٜ١َن٢ ْٛٚغٞ بؤ ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ١٥بٛٚب١نط ٚ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝس٠نطز زاٜهٞ ٚ َٔ ٚ ١٥مسا٥ٞ
ب١ٚزا بَٓٝطَٜت بؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ٚت١ٓضَِٟ، ي٠ْٛٝ١ٟ ضَٜسا ظ٠ٜس ب١ ثاض٠ن١ غَٞ ٚؾرت٣ نطِٟ، زٚاتط 

ؿ٣١ نٛضِٟ عٛب١ٜسٚآل ن١ ز٠ٜٜٛػت خَٝعا٢ْ ١٥بٛٚب١نط ببات ط١َٖٜ٘ٛٚإ ٖات١ٓ ١َنه١ٚ ضَٜٝإ ن١ٚت١ 
ّ ٚ غ١ٚز٣٠ نهٞ نًجٛٚ ٥ٖٛٛ طُٝ٘ابؤ ١َز١ٜٓ، ٠ٚ١٥بٛٚ ١ََٖٛٚإ ن١ٚت١ٓٝضَِٟ، ظ٠ٜس ٚ ١٥بٛٚضاؾٝع ؾ

ظ٠َع١ٜإ َٖٝٓإ، ١ٖض٠ٖٚا ظ٠ٜس ١ّ١٥ٖٛٛ٥ٕ ٚ ٥ٛغا٣١َ نٛضِٟ ظ٠ٜسٟ َٖٝٓا، ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ 
ؿ١ف ٖاٚز٠ّ ب١ ١َُٝ٥ ٖات ٚ ١َٖٛٚ ثَٝه٠ٚ١ ن١ٚت١ٓٝضَِٟ ط١٥٘بٛٚب١نطٜـ زاٜهِ ٚ َٔ ٚ ١٥مسا٥ٞ َٖٝٓا، 

 60608هٞ زضٚغتهطز٢ْ َعط١ٚت٢ ١َز١ٜٓ بٕٛٚ.تا ط١ٜؿت١ٓٝ ١َز١ٜٓ، ١٥ٚ نات َٛغًَُاْإ خ١ضٜ

 ٌٝ ٚ فحط١ّٗەػ یشگیسە٘حٚع

ًٜك١عس٠ ٜإ ش( ي١ َاْط٢ ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘يٝب ٚ ؾابٛٚطاٖاٚغ١ضطريٟ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥
 60609ًٜك١عس٣٠ غايَٞ ز٢َ٠ٚٚ نؤنٝسا بٛٚ، ٚات١ ي١ ثاف د١ْط٢ ب١زض.شن١ََٝو ثَٝـ َاْط٢ 

زاٚانطا٠ٚ؟ ٚمت ْا، ٚت٢ با، ١٥ٟ  طُٝ٘هاضَٜهِ ٚت٢ ز٠ظاْٝت ؾاز٠يََٝت خع١َتطايٝب ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛ
بؤ تؤ ْانٝت١ زاٚا٣؟ َٓٝـ ٚمت خؤ ٖٝهِ ١ْٝ تا به١ُ زاٚا٣، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ١٥ط١ض بهٝت بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض 

(ؾا )ُ٘ٝط( ت ثَٞ ز٠زات، َٖٝٓس٣٠ ثَٞ ٚمت تا َٓٝـ نّٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض َٟٚن١ ن١َٚٛ ١٥ ،)
اْٝؿتِ ١َْتٛا٢ْ ٖٝض بًََِٝ، ؾ١ض٣َٚٛ بؤنٞ ٖاتٜٛت؟ ٥ٝؿَٝهت ١ٜ١ٖ؟ َٓٝـ بَٝس٠ْط ٚ ي١ب١ضز٠َٝسا ز

                                      
 .269، م 2بال٤، زغري أعالّ ايٓ - 10506

 .6755املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 10507
 .119، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 10508
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بّٛٚ، ١َٖس٣ يَٝٞ زٚٚباض٠ نطز٠ٚ١َ ٚ بَٝس٠ْط بّٛٚ، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ )ي١ٚا١ٜ١ْ ٖاتبٝت بؤ زاٚا٣ 
؟( ٚمت ب١يََٞ، ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ ٖٝهت ١ٜ١ٖ بؤَاض١ٜٝ٠ن١ٟ؟ ٚمت ْا ب١خٛا ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا طُٝ٘ؾا
( ٚؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ نٝت نطز ب١ ق١يَػا١ْن١ت ن١ ثَِٝ زاٜت، غَٜٛٓس ب٣٠ٚ١ طٝا٢ْ ٢َٓ ب١ز٠غت١ ١٥ ،)

ق١يَػا١ْ ظؤض قٛضؽ ٚ ثت١ٚ بٛٚ، َٓٝـ ٚمت ال٣ خؤ١َ، ؾ١ض٣َٚٛ )ز٣٠ يَِٝ َاض٠ نطزٜت، ١٥ٚ ق١يَػا٣١ْ بؤ 
 :6060بَٓٝط٠ تا ب٠ٚ١ س١آلٍَ بَٝت بؤت(.

( ؾ١ض٣َٚٛ ٖٝهت ١ٜ١ٖ؟ ١ُٝ بهات، ثَٝػ١َب١ض )ناتَٝو ع١ٍ ٜٚػيت ٖاٚغ١ضطريٟ ي١ط١ٍَ ؾات
( ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ٟ ق١يَػا١ْ قٛضغ١ن١ت نٛا؟ ٚمت ال٣ خؤ١َ، ٠ٚ١٥بٛٚ ع١ٍ ٚت٢ ٖٝهِ ١ْٝ، ثَٝػ١َب١ض )

 ١٥60660ٚ ق١يَػا٣١ْ زا ب١ ؾات١ُٝ.
( ب١ ٖاٚغ١ض ططت، بؤ َايََٝو ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )طُٝ٘يٝب ؾاطاناتَٝو ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛ

( ز٠غت ن١ٚت تا تٝاٜسا ْٝؿت١دَٞ بَٝت، ب١آلّ خا١ْٜٚٛن٢ زٚٚض ي١ َايَٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )ز٠ط١ضِا 
( ٖات بؤ َايَٝإ ٚ ثَٝٞ ؾ١ضَٕٛٚ ز١ٜ٠َٜٚت ْعٜهٝإ بهات٠ٚ١ ي١ َايَٞ ٚ ي١َٟٚ طٛاغت٠ٚ١ٝ، ثَٝػ١َب١ض )

عٜو ب٠ٚ١ٓٝ، به١ تا ؾ١َٜٓٛن٣١ بطؤضَِٜت٠ٚ١ ي١ط١يَُإ تا ْ ث٘ف ٚت٢ زاٚا ي١ ساضطُٝ٘خؤٟ، ؾا
َٖٝٓس٠ ؾَٜٛين خؤٟ بؤ نؤيَهطزٜٚٔ ٥ٝرت ضّٚٚ ْا١ٜت ثَٝٞ بًََِٝ(،  ث٘( ؾ١ض٣َٚٛ )ساضثَٝػ١َب١ضٜـ )

( ( ٚ ٚت٢ ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )٣٠ٚ١٥ بٝػت٠ٚ١ٚ ٚ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) ث٘ساض
خؤ٤ّ ٠ٚ١٥ؾٞ ١َ١ٖ بؤ  يَٝت٠ٚ١ ْعٜو بَٝت ٚ ٠ٚ١٥ف خا٠ْٚٛنا٢ْ َٓٔ، َٔ طُٝ٘بٝػت١َٚٛ ز٠ت١َٜٚت ؾا

( ٣٠ٚ١٥ تؤ يَِٝ ٠ٚضز٠ططٜت الّ ظؤض خٛا ٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ، غَٜٛٓس ب١خٛا ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ؾ١ض٣َٚٛ )ضاغت ز٠ن١ٜت، خٛا ب١ض٠ن١ت خؤؾرت٠ ي٠ٚ١ٟ ٚاظ٣ يَٞ زَٜٓٝت بؤّ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

( بٛٚ، ن١ ْعٜو َعط١ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض ) ثٖ٘ات١ ْاٚ خا١ْٜٚٛن٢ ساض طُٝ٘بطِشَٜت ب١غ١ضتسا(، ٠ٚ١٥بٛٚ ؾا
( ن١ْس خا١ْٜٚٛن٢ ١ٖبٛٚ، ١ٖض داض٠ٚ ١ٜنَٝو ي١ٚ خاْٛٚا٣١ْ ي١ ْعٜو َعط١ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض ) ث٘ساض

( تا ١َٖٛٚ خا٠ْٚٛنا٢ْ ١٥ٚ ؾ٣١َٜٓٛ زا ب١ ثَٝػ١َب١ض نؤٍَ ز٠نطز بؤ خؤؾ١ٜٚػتَٝهٞ ثَٝػ١َب١ض )
(.ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ٚ )60666 

                                      
 .1020زال٥ٌ ايٓب٠ٛ يًبٝٗكٞ، ايطقِ  - 10509
، قاٍ األيباْٞ يف 583، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 13421، ايػٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 5408ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ  - 10510

 سػٔ قشٝح. 3375ٝح ٚ نعٝف غٓٔ ايٓػا٥ٞ، ايطقِ قش

 .166، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 10511
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١٥ٚنات ت٢ْ١َ١ ْعٜه١ٟ ثاْع٠ غاٍَ ٚ ثَٝٓر  60663ا٣ غ١ظا٣ ٥ٛسٛز بٛٚ،ي١ زٚ طُٝ٘طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ؾا
 60664َاْط بٛٚ.

( ٚ ع١ٍ ٣ نٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )طُٝ٘( بطٜٓساض بٛٚ، ؾاي١ غ١ظا٣ ٥ٛسٛززا ن١ ثَٝػ١َب١ض )
( ز٠ؾؤضز، ع١ٍ ٥ا٣ٚ ز٠نطز ب١ ز٠غيت يٝب بط١ٜٓن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜإ )بٛٚطانٛضِٟ ١٥

ن١ ظا٢ْ بط١ٜٓن١ ب١ضز٠ٚاّ خَٜٛين يَٞ ز٠ضِٚات، ثاضن١ ؾاطُٝ٘ بط١ٜٓن٣١ ز٠ؾؤضز، ف طُٝ٘زا ٚ ؾاطُٝ٘ؾا
 60665س١قريَٜهٞ َٖٝٓا ٚ غٛٚتاْس٣ ٚ زا٣ ي١ بط١ٜٓن١، ٥ٝرت خ١َٜٓٛن١ ٠ٚغتا.

 ْەعەرٛٚٔٝ قیکدجەٌ

٣ نهٞ َٓسايَٞ ز٠بَٝت، ٠ٚ١٥تا طُٝ٘( ز٠ٜعا٢ْ ن١ ؾاثَٝـ ي١زاٜو ب٢ْٚٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
( ي١ َايَٞ َٓسا١ٜ، يََٝت ؾ١َٜٚو خ١ّٚ زٟ ب١ؾَٝو ي١ د١غت٣١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ز٠ ن٥ٌٖٛٛيؿ١

( ٚ خ٠ٚ١ن١ّ بؤ طَٝطِا٠ٚ١ٜ، ١٥ٜٚـ َٓٝـ تطغاّ ٚ ضان١ًَنِٝ، ٥ٝٓذا ٖامت بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 طُٝ٘(، )خ١ٟٚ خَٝطت ز٠ٜٛ، ؾاخريا ضأٜت، تًس ؾاط١ُ غ٬َا، ؾتهؿًٝٓ٘ بًي ابٓو قجِؾ١ض٣َٚٛ )

٢َ نٛضِت ز٠ز٠ٜت ثَٝٞ(، ث٘ايََٝهٞ ز٠بَٝت ٚ تؤٜـ ز٠ٜططٜت١ خؤ ٚ زا٢ْ١ٜ ز٠ن١ٜت ٚ ي١ ؾريٟ قَٛٓس
ز٠يََٝت ٠ٚ١٥بٛٚ س١غ١ٕ ي١زاٜو بٛٚ، َٖٝٓطا بؤ٤ّ ؾريّ ثَٝس٠زا تا ن١ٚت١ طاطؤيَه٢َ، ٥ٝٓذا  ن٥ٌٖٛٛيؿ١

ٝـ زاّ ي١َْٝٛإ ( ٚ ي١ شٚٚض٠ن١ٜسا زآَٝؿاْس، س١غ١ٕ َٝعٟ نطز، ََٖٓٝٓاّ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )
( ثَٝٞ ْاخؤف بٛٚ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ )ي١ط١ٍَ نٛض٠ِن١ّ ١ْضَْٛٝإ ب١ ض١ٓ٠ت٢ ١ٖضزٚٚ ؾا٢ْ، ثَٝػ١َب١ض )

( د١ًن١ت الب١ض٠ ٚ دًَٝهٞ ٚمت ١٥ٟ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) َٓٝـخٛات يَٞ بَٝت، نٛض٠ِن١َت ٥اظاض زا(، 
 60666(،اض١ٜ ٚ ٜٓهض بٍٛ ايػ٬ّإِا ٜػػٌ بٍٛ اؾتط بجؤؾ١ تا ٠ٚ١٥ت بؤ بؿؤّ، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ )

 )َٝعٟ نض بَٝت دٌ ز٠ؾؤضزضَٜت، ١٥ط١ض َٝعٟ نٛضِ بٛٚ ٥اٚثطشَٜٔ ز٠نطَٜت(.
٣ نهٞ َٓسايَٞ ب٠ٚٛ خَٝطا نٛٚ بؤ َايَٝإ، ؾ١ض٣َٚٛ طُٝ٘( ١ٖٚايَٞ بٝػت ؾاناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )

؟( ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ (،)٥از٣٠ نٛض٠ِن١َِ ْٝؿإ بس٠ٕ، ْا٣ٚ نٝتإ يَٞ ْا٠ٚأضْٚٞ ابين َا مسٝتُٛٙ)

                                      
 .119، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 10512
 .128، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 10513
 .6683، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 3432، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3865قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10514

 ، قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.2477ٚ ايًفط ي٘، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  26276يطقِ َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ا - 10515
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)ب١يَهٛ با ْا٣ٚ س١غ١ٕ  60667(،بٌ ٖٛ سػٔ( ؾ١ض٣َٚٛ )يٝبٝـ ٚت٢ ْاّٚ ْا٠ٚ س١ضب، ثَٝػ١َب١ض )طا
 بَٝت(، ب٠ٚ١ ْا٣ٚ ْطا س١غ١ٕ.

( ٚ ٚت٢ نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘ ١٥بٞ ضاؾع ز٠يََٝت; ناتَٝو س١غ١ٕ ي١زاٜو بٛٚ، ؾا
٫ ٚيهٔ اسًكٞ ضأغ٘ ثِ تكسقٞ بٛظٕ ؾعطٙ َٔ ١ض٣َٚٛ )طَٜٛع٠با١ٜ١ْى ١ْن١ّ بؤ نٛض٠ِن١ّ؟ ١٥ٜٚـ ؾ

(، )ْا، ب١آلّ غ١ضٟ بتاؾ١ٚ ب١ نَٝؿٞ ٠َٚٛ تاؾطا٠ٚنا٢ْ ي١ ظٜٛ به١ ب١ ؾه١ ع٢ً إػانٌ أٚ ا٭ٚؾاض
ف نٛٚ طُٝ٘خَٝط ٚ بٝس٠ ب١ ١ٖشاضإ ٚ ١٥ٚ ٖا٠ٚآل٣١ْ ي١ َعط١ٚتٔ ٚ ز٠غتهٛضتٔ ٜإ ٢ًٖ١٥ قٛؾؿ١(، ؾا

 ٣٠ٚ١٥60668 نطز.
طِا١ٜ٠ٚ١ْى ي١ ضؤشٟ س١ٚت٢َ١ ي١ زاٜهبْٛٚٝسا س١غ١ٕ خ١ت١ْ١ نطا٠ٚ، دابري ز٠يََٝت ب١ ثَٝٞ طَٝ

 60669( ي١ ضؤشٟ س١ٚت٢َ١ ي١زاٜهبْٛٚٞ س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜٓٝؿسا خ١ت٣١ْ١ نطزٕٚ.ثَٝػ١َب١ض )
( بؤ س١غ١ٕ ثَٝؿرت ي١ شٜا٢ْ س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١يٝسا خؤؾ١ٜٚػيت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاَإ )

 ٣٠ ْان٠ٚ١ٜٓ١.باغهطز٠ٚٚٚ يَٝط٠زا زٚٚباض
ال٣ باٚن٢ غهاآل٣ نطز ن١ ي١ز٠غت ناض ٚ ١ٖٜٚط ؾَٝالٕ نٞ ب١ ز٠غت١نا٢ْ ؾاطُٝ٘ داضَٜو 

نٛٚ تا زاٚا٣ ؾاطُٝ٘ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚ١٥بٛٚ ثاف َا١ٜ٠ٚى بطَِٟ زٌٜ َٖٝٓطإ ن١ ٥اؾط٠تٝؿٞ تَٝسا بٛٚ، 
( ب١ ثَٝػ١َب١ض ) ( ي١َٟٚ ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ ب١ عا٥ٝؿ١ٟ ٚت تاخع١َتهاضَٜو بهات، ب١آلّ ثَٝػ١َب١ض )

بؤ ؾتَٝهٞ ي١ٚ دؤض٠ ٖات٠ٚٛ، ؾاطُٝ٘ ( ٖات٠ٚ١، عا٥ٝؿ١ ثَٝٞ ٚت بًََٝت، ن١ ثَٝػ١َب١ض )
ف ي١ دَٝط١زا بٕٛٚ، ٜٚػتٝإ ١ٖغً، ثَٝػ١َب١ض طُٝ٘( نٛٚ بؤ َاي٠ٚ١َٚ ع١ٍ ٚ ؾاثَٝػ١َب١ضٜـ )

(َٛؾ١ض٣َٚٛ ي١ ؾَٜٛين خؤتاْسا بٔ، ٥ٝٓذا ٖات ٚ ي١الٜإ زاْٝؿت، ؾ١ض )( أ٫ أزيهُا ع٢ً خري ٣ٚ
ٖا غأيتُا، إشا أخصُا َهادعهُا ؾػبشا ث٬ثا ٚث٬ثٌ، ٚآسا ث٬ثا ٚث٬ثٌ، ٚنربا أضبعا ٚث٬ثٌ، ؾٗٛ 

                                      
01405
، َػٓس أظيس بٔ 11141، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 4722، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 7068قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 

 ، يهٔ سػٓ٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، ٚ قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل.3706ِ ، نعف٘ األيباْٞ يف غًػ١ً االسازٜح ايكشٝش١، ايطق746سٓبٌ، ايطقِ 

، ايػٓٔ ايهرب٣ 913، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 23722، َكٓف ابٔ أبٞ ؾٝب١، ايطقِ 26566َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 10517
ؾطٜها ٖٚٛ ابٔ عبس اهلل ايكان٢ غ٤٢ اذتفظ يهٓ٘ مل  ٖٚصا إغٓاز سػٔ يٛال إٔ ، نعف٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، ٚ قاٍ األيباْٞ:17945يًبٝٗكٞ، ايطقِ 

 .ٜتفطز ب٘

 .6826، املعذِ األٚغط يًطرباْٞ، ايطقِ 16322ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ  - 10518
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)٥اٜا ؾتَٝهٞ باؾرت ي٠ٚ١تإ ثَٞ ْٝؿإ ١ْز٠ّ ن١ زاٚاتإ نطزبٕٛٚ، ن١ ن١ْٚٛ  :6066(،خري يهُا َٔ خازّ
ٞ ٚ غَٞ داض اؿُس هلل ٚ غٞ ٚ نٛاض داض اهلل أنرب به١ٕ، ْاٚ دَٝط١ن١تإ غٞ ٚ غَٞ داض غٛعا١ْآل ٚ غ

 ٠ٚ١٥ ظؤض بؤتإ باؾرت٠ ي١ خع١َتهاضَٜو(.

 :ٓەیرٛٚٔٝ قٛعیکدجەٌ

ت١ْٗا ن١ْس ؾ١َٜٚو ي١ ؾ١عبا٢ْ غايَٞ نٛاض٢َ٠ نؤنٞ تَٝج١ضِ بٛٚبٛٚ ن١ سٛغ١ٜٔ ي١زاٜو بٛٚ، 
سا بٛٚ، ضا١ٜن٢ تطٜـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ ي١ ١٥ٜٚـ ثَٝٓر ؾ١ٚ، ٚات١ ي١ ثَٝٓذ٢ ؾ١عبا٢ْ غايَٞ نٛاض٢َ٠ نؤنٝ

 60630( بؤ ١َز١ٜٓ ي١زاٜو ب٠ٚٛ.زٚا٣ ؾ١ف غاٍَ ٚ ثَٝٓر َاْط ٚ ثاْع٠ ضؤش ي١ نؤنٞ ثَٝػ١َب١ض )
 60636سٛغ١ٜين نٛضِٟ ع١ٍ غايََٝو ٚ ز٠ َاْط ثاف ي١زاٜهب٢ْٚٛ س١غ٢ْ١ بطا٣ ي١زاٜو بٛٚ.

أضْٚٞ ( ٖات ٚ ؾ١ض٣َٚٛ )ض )ن١ سٛغ١ٜٔ ي١زاٜو بٛٚ، ع١ٍ ١َٖس٣ ْا٣ٚ ْا س١ضب، ثَٝػ١َب١
يٝبٝـ طا(،)٥از٣٠ نٛض٠ِن١َِ ْٝؿإ بس٠ٕ، ْا٣ٚ نٝتإ يَٞ ْا٠ٚ؟( ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ ابين َا مسٝتُٛٙ

 .ب١يَهٛ ْا٣ٚ سٛغ١ٜٓ١ 60633بٌ ٖٛ سػٌ(،( ؾ١ض٣َٚٛ )ٚت٢ ْاّٚ ْا٠ٚ س١ضب، ثَٝػ١َب١ض )
ي١ شٜا٢ْ سٛغ٢ٜٓ١  ( سٛغ١ٜٓٝؿٞ ظؤض خؤؾس٠ٜٚػت، ثَٝؿرت١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( بؤ سٛغ١ٜٔ باغهطز٠ٚٚٚ يَٝط٠زا زٚٚباض٣٠ نٛضِٟ ع١يٝسا خؤؾ١ٜٚػيت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاَإ )
 ْان٠ٚ١ٜٓ١.

٣ نهٝسا، ت١َاؾا٣ ؾاطُٝ٘( ي١ َايَٞ عا٥ٝؿ١ ز٠ضنٛٚ ٚ زا٣ ب١ ال٣ َايَٞ ضؤشَٜو ثَٝػ١َب١ض )
 ٢ْ60634 سٛغ١ٜٔ ٥اظاضّ ز٠زات؟!( ؾ١ض٣َٚٛ ١٥ض٣َ ْاظاْٝت ططٜانطز سٛغ١ٜٔ ز٠ططٟ، ثَٝػ١َب١ض )

ف ٥ٝؿٞ َاي٠ٚ١َٚ طُٝ٘ي١ ز٠ض٠ٚ٠ به١، ؾاؾاطُٝ٘ ع١ٍ ب١ زاٜهٞ ز٠ٚت زا١ٜ طٝإ تؤ ٥ٝؿٛناض٣ 
 ١ٖ60635ٜٚط ٚ ْإ ٥اَاز٠ نطزٕ ي١بطٟ تؤٜـ ز٠نات.

                                      
 .4424، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 5601، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 5012، قشٝح َػًِ، ايطقِ 2962قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10519

 .26، م 2زأغس ايػاب١،  - 10520

 .393، م 1اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 10521

، َػٓس أظيس بٔ 11141، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 4722، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 7068قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 10522
 اؤٚط، ٚ قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل.، يهٔ سػٓ٘ ؾعٝب األض3706ْ، نعف٘ األيباْٞ يف غًػ١ً االسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ 746سٓبٌ، ايطقِ 

 .2778املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  - 10523
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( ٖات بؤ داضَٜو س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜين نٛضِا٢ْ ع١ٍ ١ْخؤف ن١ٚتٔ، ٠ٚ١٥بٛٚ ثَٝػ١َب١ض )
ٖاتٔ بؤ الٜإ، ٚتٝإ ١٥ٟ ١٥بٛؿ١غ١ٕ بؤنٞ ١ْظضَٜو ْان١ٜت بؤ  غ١ضزاْٝإ ٚ خ١يَهٝـ تطٜـ

َٓساي١َناْت؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ١ْظض بَٝت ١٥ط١ض ناى بب٠ٚ١ٓ غَٞ ضؤش ٠ٚى ؾٛنطا١ْ ضؤشٚٚ بططّ بؤ خٛا، 
٣ ْٛب١ٝٝف ٚت٢ ١ْظض بَٝت ي١غ١ضّ ١٥ط١ض ١٥ّ زٚٚ ط١ٚض٠ٟ َٔ ناى ؾٝهه٘ف ١ٖض ٚا٣ ٚت، طُٝ٘ؾا

خٛا ضؤشٚٚ بططّ، ٠ٚ١٥بٛٚ ١ٖضزٚٚنٝإ ناى ب٠ٚ١ْٚٛٚ ب١َٓاي٣١َ ثَٝػ١َب١ض بب٠ٚ١ٓ، ٠ٚى ؾٛنطا١ْ بؤ 
( ٚ ٖٝهٝإ ال ١ْبٛٚ، ع١ٍ نٛٚ بؤ ال٣ ؾ١َع٢ْٚٛ خ١ٜب١ضٟ ٚ غَٞ َؿت ط٢ِ١ يَٞ ق١ضظ نطز )

( َْٜٛصٟ نطز ٚ ف َؿتَٝهٞ نطز ب١ ٥اضز ٚ ؾَٝال٣ ٚ نطز٣ ب١ ْإ، ع١يٞ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض )ؾاطُٝ٘
َاي٠ٚ١َ، ْإ زاْطا ٚ ١ٖشاضَٜو ٖات١ ب١ضز٠ضطا ٚ زاٚا٣ ْا٢ْ نطز، ع١ٍ ؾ١ضَا٢ْ نطز ْا١ْن٣١  زٚاتط ٖات٠ٚ١

ثَٝسضا، ٥ٝرت ١٥ٚ ؾ١ٚٚ ضؤش٠ ب١ بطغَٝيت َا٠ٚ١ْٚ ت١ْٗا ٥اٜٚإ ز٠خٛاضز٠ٚ٠، بؤ ضؤشٟ ز٠ّٚٚ ١َٖس٣ 
بٛٚ ٖات١ ب١ض ز٠ضطا ْا٢ْ ٥اَاز٠نطز ٚ ي١ نات٢ ْانٛاضزٕ ١ٖشاضَٜو ن١ نٛض٠ِ ؾ١ٖٝسَٜهٞ نؤن١ضٟ ؾاطُٝ٘ 

ٚ زاٚا٣ ْاْٞ نطز ٚ ١َٖس٣ ْا١ْن١ٜإ ب١ٜٚـ زا ٚ ب١ بطغَٝيت َا٠ٚ١ْ، بؤ ضؤشٟ غ١َّٝٝ ١َٖإ ؾت 
( ٖات بؤ الٜإ ٚ ضٜٚٚسا ٚ ْا١ْن١ٜإ زا ب١ ١ٖشاضَٜهٞ تط ٚ خؤٜإ ب١ بطغٝيَت َا٠ٚ١ْ، ثَٝػ١َب١ض )

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ بٝين سايَٝإ نؤ١ْ، ٠ٚ١٥بٛٚ ٥ا١ٜت٢ خٛا زاب١ظٟ )

  ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ  ڄ...ې  

.)60636 
٣ نهٞ ٚ ت١َاؾاٟ نطز ع١ٍ ي١َٟٚ ؾاطُٝ٘( نٛٚ بؤ َايَٞ غ١ٌٖ ز٠يََٝت داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )

ٚت٢ ز١َ٠بؤي١ٜ١َنُإ بٛٚ ٚ تٛٚض٠ِٟ نطزّ، زٚاتط ن١ٜٚٛ ؾاطُٝ٘ ١ْٝ، ؾ١ض٣َٚٛ نٛا ٥اَؤظان١ت؟ 
( ب١ ١ٜنَٝهٞ ؾ١ضَٛٚ بطِؤ بعا١ْ ي١ ن١َٜٝٛ؟ نابطا نٛٚ ت١َاؾاٟ ٠ٚٚ ٖٝهٞ ثَٞ ١ْٚمت، ثَٝػ١َب١ض )ز٠ض٠

( ب١ ز٠غت١نا٢ْ نطز ي١ َعط١ٚت١ٚ ضانؿا٠ٚ ٚ ع١بان٣١ شَٜطٟ الن٠ٚٛٚ خؤآل٣ٚ ب٠ٚٛ، ثَٝػ١َب١ض )
 60637.خؤي١َن٣١ يَٞ ز٠ت١ناْس ٚ ؾ١ض٣َٚٛ )١ٖغت١ ١٥ٟ ١٥بٛٚتٛضاب، ١ٖغت١ ١٥ٟ ١٥بٛٚتٛضاب(

ناتَٝو ضٚق١ٟٝٝ خٛؾهٞ ٠ٚؾات٢ نطز، شْإ بؤ ١َضط٢ ضٚق١ٝٝ ز٠ططٜإ ٚ ع١َٛض٣ نٛضِٟ 
( ؾ١ض٣َٚٛ;  ٚاظب١َٓٝ ٣١٥ ع١َٛض، ثاؾإ ؾ١ض٣َٚٛ;  خ١تتابٝـ ضَٜطط٣ ز٠نطز يَٝٝإ، ثَٝػ١َب١ض )

                                                                                                                            
 .125، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 10524
 .257، م 7أغس  ايػاب١، ز - 10525

 .432قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10526
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يٝس ؾُٔ ؾإْ٘ َُٗا ٜهٕٛ َٔ ايعٌ ٚايكًب ؾُٔ ايط١ٓ، َٚا ٜهٕٛ َٔ ايًػإ ٚا، إٜانٔ ْٚعٝل ايؿٝطإ)
(، )خؤزٚٚض بططٕ ي١ قٝص٣٠ ؾ١ٜتإ، نْٛه١ تا ي١ ناٚ ٚ زي٠ٚ١َ بَٝت ٠ٚ١٥ ي١ ض٠سِ ٚ ايؿٝطإ

٣ خٛؾهٞ ي١ ن١ْاض٣ طُٝ٘غؤظ١ٜ٠ٚ٠، ٠ٚ١٥ف ي١ ظَإ ٚ ز٠غت٠ٚ١ بَٝت ٠ٚ١٥ ي١ ؾ١ٜتا١ٜ٠ٚ١ْ(، ؾا
ؾطََٝػهٞ ( ب١ ال١ٜن٢ د١ًن٣١ طؤض٣ِ ضٚق٠ٚ١ٝٝ بؤ ضٚق٣١ٝٝ خٛؾهٞ ز٠ططٜا، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٜـ )

 ٣60638 ز٠غطِٟ.طُٝ٘ناٚا٢ْ ؾا
( ن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ٚ دًَٝهٞ خٛض٣ عا٥ٝؿ٣١ زاٜه٢ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ب١ٜا١ْٝى ثَٝػ١َب١ض )

( َٖٝٓا١ٜ ي١ب١ض بٛٚ ن١ ي١ ٣َٚٛ ض٠ف زضٚغتهطابٛٚ، ٥ٝٓذا س١غ٢ْ١ نٛضِٟ ع١ٍ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض )
ت١ شٚٚض٠ٚ٠، زٚاتط ؾات١ُٝ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض شٚٚض٠ٚ٠، زٚا٣ َا١ٜ٠ٚن٢ تط سٛغ١ٜٔ ٖات ٚ ي١ط١يَٞ ٖا

(( ١٥ٜٚؿٞ َٖٝٓا١ٜشٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا ع١يٝـ ٖات ٚ ثَٝػ١َب١ض ) ١٥ٜٚؿٞ َٖٝٓا١ٜ شٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا )
إِا ٜطٜس اهلل يٝصٖب عٓهِ ايطدؼ أٌٖ ايبٝت ٚ ٜطٗطنِ ( ١٥ّ ٥ا١ٜت٣١ خَٜٛٓس٠ٚ٠)ثَٝػ١َب١ض )

 60639تطٗريا(.
( ش٢ْ بٛٚ ن٠ٚٛ زاٚا٣ د٠ٜٛط٣١ٜ ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ض)ؾاطُٝ٘ن١ ناتَٝو طايٝب ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ

( بؤ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١، نهٞ ١٥بٛٚد١ٌٖ، ٠ٚ١٥بٛٚ ب١َْٛٛغري٠ ٖاتٔ زاٚا٣ َؤي١َتٝإ نطز ي١ ثَٝػ١َب١ض )
( َؤي١َت٢ ١ْزإ ٚ ؾ١ض٣َٚٛ )ؾات١ُٝ ب١ؾَٝه١ ي١ َٔ ٚ ١٥ٚ ؾت٣١ ١٥ٚ ٥اظاض ز٠زات ثَٝػ١َب١ضٜـ )

 :6063َٓٝـ ٥اظاض ز٠زات(.
( ؾ١ض٣َٚٛ )غَٜٛٓس ب١خٛا نهٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ٚ نهٞ زٚش٢َٓ خٛا ال٣ ١ٖض٠ٖٚا ثَٝػ١َب١ض )

 60640ن١ ٣١َ١٥ بٝػت نؿا٠ٚ١ٜ ٚ ١َْٜٗٝٓا.طايٝب ١ٜى ثٝاٚ نؤ ْاب٠ٚ١ٓ(، ٠ٚ١٥بٛٚ ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ
 ( ٚ َٓٝـ ي١ط١ٍَ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )ؾاطُٝ٘ ٠ٚبإ ز٠يََٝت داضَٜو ث٘

( ،ّٚٛب ) ُ٘ٝظلريَٜهٞ ظَٜطِٟ ي١ ط١ضزٕ نطزبٛٚ، ٚت٢ ١َ١٥ زٜاض٣ ١٥بٛٚس١غ١ْ١ بؤّ، ثَٝػ١َب١ض ؾاط
(( ؾ١ض٣َٚٛ )١٥ٟ ٜا ؾاط١ُ أٜػطى إٔ ٜكٍٛ ايٓاؽ ؾاط١ُ بٓت قُس ٚٗ ٜسى غًػ١ً َٔ ْاض ،)

                                      
 ، قاٍ ايصٖيب ٖصا َٓهط.2807َػٓس ايطٝايػٞ، ايطقِ  - 10527

 .2662، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 31462بٔ أبٞ ؾٝب١، ايطقِ ، َكٓف ا4554قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 10528

 .262، م 8ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 10529

، 13837، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 1995، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 4589، قشٝح َػًِ، ايطقِ 3544قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10530
 .16844بري يًطرباْٞ، ايطقِ ، املعذِ ايه18527َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 
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طٜٓٝـ ي١ ٣ نهٞ َٛس١ٖ١ز باْطت به١ٕ ٚ ظلريَٜهٞ ٥اططُٝ٘ثَٝت خؤؾ١ خ١يَهٞ ب١ْا٣ٚ ؾاؾاطُٝ٘ 
ف ظلري٠ن٣١ بطز ٚ طُٝ٘( ن١ٜٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ٚ زا١ْْٝؿت، ؾاز٠غتتسا بَٝت؟ ٥ٝٓذا ثَٝػ١َب١ض )

اؿُس هلل ( ن١ ٠ٚ١٥ٟ بٝػت٠ٚ١ ؾ١ض٣َٚٛ )نؤ١ٜ١ًٜنٞ ثَٞ نطِٟ ٚ نؤ١ًٜن٣١ ٥اظاز نطز، ثَٝػ١َب١ض )
 ٣ ي١ زؤظ٠ر ضظطاض نطز(. طُٝ٘)غٛثاؽ بؤ خٛا ن١ ؾا 60646(،ايصٟ ل٢ ؾاط١ُ َٔ ايٓاض
ز٠يََٝت; ١٥ّ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ ٜإ ثَٝـ زاب١ظٜين ؾ١ضظ٣ ظ٠نات١، ٜإ ١َب١غيت  طؾٛع١ٜب ١٥ضْا٥ٛٚ

١ٜ٠ٚ١٥ بؤ ن١ؾد١ٚ ؾؿ١ زضٚغت ١ْٝ، ٜإ ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ظ٠نات٢ ١ْزضابَٝت، ٜإ ي١تطغٞ ٣٠ٚ١٥ ١ْبازا 
ًٛب١ٜيت ( ٖ١٥نْٛه١ ثَٝػ١َب١ض )ؾاطُٝ٘ غ١ضقايَٞ بهات ي١ ناضٚباض٣ زٜٔ ٚ ١َ١٥ تاٜب١ت بَٝت ب١ 

 60643ي١غ١ض ع١ظ١ّت ٚ نانرتٜٔ ٚ باؾرتٜٔ ضاز٠َٖٝٓا.
( نؤب٠ٚ١ْٚٛ تا ْاض٠ِظاٜٞ ز٠ضبربِٕ ب١ضاَب١ض ب١ٚ داضَٜو ١ْٖسَٟ ي١ ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )

( ْاضز ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ضٜإ )ؾاطُٝ٘( ١ٖٜبٛٚ بؤ عا٥ٝؿ١، خؤؾ١ٜٚػت١ٝ ظؤض٠ٟ ن١ ثَٝػ١َب١ض )
ثَٝٞ بًََٞ بؤ خاتط٣ خٛا ي١ خؤؾ١ٜٚػت٢ بؤ عا٥ٝؿ١ زازث١ض٠ٚ٠ض بَٝت، ( ٚ تٝإ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )

( ؾ١ض٣َٚٛ; )نه١ ٥اظٜع٠ن١ّ ٥اٜا ١٥ٚ ( ٚت، ثَٝػ١َب١ض )١٥ٜٚـ نٛٚ ٚ ٣٠ٚ١٥ ب١ ثَٝػ١َب١ض )
ٚت٢ با، ط١ضِا٠ٚ١ٜٚ ١ٖٚاي١َن٣١ زا٠ٚ١ٜ ب١ ؾاطُٝ٘ ٥اؾط٠ت١ت خؤف ْاَٜٚت ن١ َٔ خؤؾِ ز٠َٜٚت؟( 

ٓذا بطِٜاضٜإ زا ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ د١سـ بَٓٝطٕ، ظ١ٜٓ٠ب نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض ٖاٚغ١ض٠نا٢ْ تط٣، ٥ٝ
( ٚتٛٚض٠ِ بٛٚ ٚ ٚت٢ ش١ْناْت ز٠يََٝٔ بؤ خاتط٣ خٛا ب١ضاَب١ض ب١ خؤؾ١ٜٚػتٝت بؤ عا٥ٝؿ١ ٚ )

زازث١ض٠ٚض ب١، َٖٝٓس٠ ز٠ْط٢ ب١ضظ نطز٠ٚ٠ تا ناض ط١ٜؿت١ ٣٠ٚ١٥ قػ١ٜ١ن٢ ٚت ب١ عا٥ٝؿ١، عا٥ٝؿ١ف 
( ت١َاؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز ٠ٚى ثَٝٞ بؿ١ضََٜٛت قػ١ت ١ْٝ؟ ٝؿتبٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )ي١ٚال٠ٚ زاْ

( ت١َاؾا١ٜن٢ عا٥ٝؿ١ٟ نطز عا٥ٝؿ١ف ن١ٚت١ ٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ ظ١ٜٓ٠ب تا بَٝس٠ْط٢ نطز، ثَٝػ١َب١ض )
 60644ٚ ؾ١ض٣َٚٛ;  ٠ٚ١٥ نهٞ ١٥بٛٚب١نط٠.

                                      
، قشش٘ ايصٖيب 7111، ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ 21804، َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 4673املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 10531

 يف ايتًدٝل.
 يف تعًٝكات٘ ع٢ً َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ. - 10532

 .2462قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10533
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 ذجییثحٚجڵؾٝ ِحەق ەٌ

٥ٝشطا٢َ البطز٠ٚٚٚ دًٞ طُٝ٘ ٠ ٖات٠ٚ١، بٝين ؾا( ن١ ي١ ٚ١ْ١َ١ٜ( ز٠يََٝت ع١ٍ )دابري )
ض٠ْطاٚض٠ْط٢ ي١ب١ضنطز٠ٚٚ، ع١ٍ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ غ١ضنؤ٣١ْ نطز ٚ ٚت٢ نَٞ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝهطزٜت ٚابه١ٜت؟ 

( ٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ف ٚت٢ باٚنِ ؾ١ضَا٢ْ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝهطزّ، ع١ٍ نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘ؾا
ّ نطز ي١غ١ض ١٥ٚ ناض٣٠ ٚ ١٥ٜٚـ ٚت٢ طُٝ٘ؤ٣١ْ ؾانطز٣٠ٚ٠ ؾات١ُٝ ثطغٝاضٟ نطزٚ ٚت٢ ن١ غ١ضن
( ؾ١ض٣َٚٛ )ضاغيت ٚت٠ٚٛ، ضاغيت ٚت٠ٚٛ، ضاغيت باٚنِ ؾ١ضَا٢ْ ٣٠ٚ١٥ ثَٝهطزّ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )

 60645ٚت٠ٚٛ، َٔ ؾ١ضَا٢ْ ٠ٚ١٥ّ ثَٝهطز٠ٚٚ(.

 ذجکیفحضٝ ذحٚەحضٝ ٚەکٌ

( ػ١َب١ض )ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ ١٥بٛٚضاؾٝع ٥اَاز٠ٟ غات١نا٢ْ ١ْخؤؾه١ٚت٢ٓ ثَٝـ ٠ٚؾات٢ ثَٝ
(، َٓٝـ ٚمت ١٥ٟ ّ بٝين ن١ س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜين َٖٝٓا بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘بّٛٚ، ز٠يََٝت ؾا

( ٠ٚ١٥ زٚٚ نٛض٠ِن١تٔ، ز٣٠ َرياتٝإ ثَٞ بب١خؿ١، ١٥ٜٚـ ؾ١ض٣َٚٛ س١غ١ٕ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 60646ؾهؤ ٚ ثَٝؿ١ْط٢ ٢َٓ بؤ ١ٜ١ٖ، سٛغ١ٜٓٝـ بَٜٛطٟ ٚ ب١خؿٓس٠ٜٞ ٢َٓ بؤ ١ٜ١ٖ.

( ي١ ١ْخؤؾٞ غ١ض١َ٠ضطٝسا  بٛٚ ن١ نّٛٚ ه٣١ نٛضِٟ عٛقٛؾإ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )خاض
( ؾ١ض٣َٚٛ ف ن١ ١٥ٚ ساي١َٟ ز٠بٝين ٚت٢ باٚن١ضِؤ، ثَٝػ١َب١ضٜـ )طُٝ٘بؤ ال٣ ٚ عاض٠قٞ ز٠نطز، ؾا

١ْ١٥غٞ ١٥ّ ب١غ١ضٖات١ ي١ نتَٝب١نا٢ْ ؾ١ضَٛٚز٠زا ي١  60647)ي١َطِؤ ب١زٚا ْاض٠س١ت٢ ي١غ١ض باٚنت ١َْا(،
 60648نٛضِٟ َايٝهٝؿ٠ٚ١ طَٝطزضا٠ٚت٠ٚ١.

( ن١ ز٠نٛٚ ب١ضَِٜسا ز٠تٛت ١َٖإ ضَٜهطز٢ْ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ؾا
( ؾ١ض٣َٚٛ ١َضس١با ي١ نه١ن١ّ، ٥ٝٓذا ال٣ خؤ٠ٚ١ٜ زآٜٝؿاْس، زٚاتط (، ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض٠)

( نج١ٜ١نٞ تطٟ بؤ نطز ٚ ططٜت؟ زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )ططٜا، ٚمت بؤنٞ ز٠طُٝ٘ نج١ٜ١نٞ بؤ نطز ٚ ؾا
ز٠غيت نطز ب١ ثَٝه١ٌْ، َٓٝـ ٚمت تا ٥َٝػتا ١َْس٠ٜٛ خ١ّ ٚ خؤؾٞ ٥اٚا ي١ٜ١ى ْعٜو بٔ، ٚمت طُٝ٘ ؾا

                                      
 .2212قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 10534

 .7024َعطف١ ايكشاب١ ألبٞ ْعِٝ األقبٗاْٞ، ايطقِ  - 10535

 .224، م 2اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 10536
سػٔ  1629، قاٍ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 1624، غٓٔ ابٔ َاد١، ايطقِ 6717قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  - 10537
 قشٝح.
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( ٥اؾهطا ْان١ّ، زٚاتط ن١ نؤٕ بٛٚ ٚاططٜاٜت ٚ زٚاتط ثَٝه١ْٝت؟ ؾات١ُٝف ٚت٢ َْٗٝين ثَٝػ١َب١ض )
، ١٥ٜٚـ ٚت٢ نجاْس٣ ب١ طُٝ٘نّٛٚ ١َٖإ ثطغٝاضّ نطز٠ٚ٠ ي١ ؾا( ٠ٚؾات٢ نطز، ثَٝػ١َب١ض )

طَُٜٛسا )دٝربٌٜ ١َٖٛٚ غايََٝو ١ٜى داض قٛض٥ا٢ْ ي١ط١ٍَ ز٠ٚض ز٠نطز٠ٚ١َ، ١٥َػاٍَ زٚٚ داض ي١ط١يَِ 
ز٠ٚض٣ نطز٠ٚ٠، ٚاز٠ظامن ١َ١٥ ٥اَاش٠ٟ ١َضط١ُ، تؤٜـ ١ٜن١ّ ن١غٝت ب١ َٔ ز٠ط١ٜت٠ٚ١(، َٓٝـ 

ٜإ ط١ٚض٠ٟ شْا٢ْ –اتط ؾ١ض٣َٚٛ )٥اٜا ضاظ٣ ْابٝت تؤ ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت ز٠غتِ نطز ب١ ططٜإ، زٚ
 60649بٝت؟( َٓٝـ ب٠ٚ١ ثَٝه١ِْٝ. -با٠ٚضِزاضإ

ز٠ٜٛت ١٥ٟ ؾاطُٝ٘ ( خطا١ٜ ْاٚ طؤض٠ِن٣١ ٚ خؤيَٞ ب١غ١ضزا نطا، ناتَٝو ت١ض٢َ ثَٝػ١َب١ض )
 :6064(.١ْ١٥ؽ نؤٕ زيَتإ ٖات خؤٍَ به١ٕ ب١غ١ض ثَٝػ١َب١ضزا )

 ٝکحضٝ ذحٚفەحػ ٚپ

٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ض طُٝ٘( ٚ ب١ٜع١تسإ ب١ ١٥بٛٚب١نطٟ قسٜل، ؾاثاف ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )
(( ع١بباغٞ َا٢َ ثَٝػ١َب١ضٜـ ٚ ) ،نٕٛٚ بؤ ال٣ ١٥بٛٚب١نطٚ زاٚا٣ َرياتٝٝإ نطز )

ت ٚ ( ؾ١ض١َٜٚٛت٢ زٚا٣ خؤٟ َريات٢ دَٝٓا١٥ًَََٖٝٝبٛٚب١نطٜـ ثَٝٞ ضاط١ٜاْسٕ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 ١ٖ60650ضنٞ دََٝٗٝؿت ٠ٚ١٥ ق١ز٠ق١ٜ١.

(، ؾات١ُٝ زاٚا٣ نطز ي١ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; زٚا٣ ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )
 (( َريات٢ ثَٞ بسات، ١٥بٛٚب١نط ثَٝٞ ٚت ثَٝػ١َب١ض )١٥بٛٚب١نط تا ي١ ب١دَُٝا٣ٚ ثَٝػ١َب١ض )

ب٠ٚ١ تٛٚض٠ِ بٛٚ ٚ ز٠ْط٢ ي١ ١٥بٛٚب١نط ُٝ٘ طؾ١ض١َٜٚٛت٢ )نٞ ب١ َريات دَٝبًٌََٗٝ ق١ز٠ق١ٜ١(، ؾا
 ٠ٚ60656ضططت ٚ تا َطز ١ٖضٚا بٛٚ.

١ْخؤف بٛٚ، ١٥بٛٚب١نط نٛٚ بؤ ال٣ ٚ زاٚا٣ َؤي١َت٢ نطز تا ؾات١ُٝ ببَٝٓٝت، ع١ٍ ؾاطُٝ٘ ناتَٝو 
٠ٚ١٥ ١٥بٛٚب١نط٠ ٖات٠ٚٛ بؤ الت ٚ زاٚا٣ َؤي١َت ز٠نات، ١٥ٜٚـ ٚت٢ س١ظ ز٠ن١ٜت ؾاطُٝ٘ ٚت٢ ١٥ٟ 
ف َؤي١َت٢ ثَٝسا، ١٥بٛٚب١نط ٖات١ شٚٚض٠ٚ٠ٚ ١ٖٚيَٞ ز٠زا زيَٞ طُٝ٘س٠ّ؟ ع١ٍ ٚت٢ ب١يََٞ، ؾاَؤي١َت٢ ب
بََٗٝٓٝت٠ٚ١ٚ ٚت٢ غَٜٛٓس ب١خٛا نٞ غاَإ ٚ ن١غٛناض ٚ ع١ؾري٠مت ٠ٚالْا٠ٚ ت١ْٗا ي١ب١ض ؾاطُٝ٘ 

                                      
 .3446قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10538
 .244، م 7أغس ايػاب١، ز - 10539

 .315، م 2ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 10540
 .2943قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10541
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٠َٖٝٓا٠ٚ١ٜ ٣ زطُٝ٘ض٠ظا١َْس٣ خٛاٚ ثَٝػ١َب١ض٠ن٣١ ٚ ض٠ظا١َْس٣ ٣٠َٛٝ٥ ٥ايٛب١ٜت ب٠ٚٛ، ٥ٝرت زيَٞ ؾا
 60653ضاظ٣ بٛٚ.ؾاطُٝ٘ ١ٖتا 

ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠ى ب١ ق١سٝشٞ ٖات٠ٚٛ ن١ َؿتَٛطَِٜو ي١غ١ض ضٚاْٝين ٖا٠ٚآلٕ بؤ َريات٢ ثَٝػ١َب١ض 
(;ز٠خات١ضِٚٚ، ضٚٚزا٠ٚن١ف ي١ خٝالؾ١ت٢ ع١َٛضزا ب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ز٠قٞ ؾ١ضَٛٚز٠ن١ٜ١ ) 

ٔ َٓسا، َٓٝـ نّٛٚ بؤ ال٣ ٚ ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛططاب َايٝهٞ نٛضِٟ ١٥ٚؽ ز٠يََٝت ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١
١٥ٚنات خؤض ي١ ب١ضظاٜٞ ٥امسإ بٛٚ، ز٠بِٝٓ ي١ َاي٠ٚ١َ زاْٝؿت٠ٚٛٚ ي١غ١ض ثؿت١ٝن٢ ثَٝػت١ ثاي٢َ 

خ١يَهَٞ ي١ ٖؤظ٠ن١ت ٖاتٔ ٚ َٓٝـ  -ْا٠ٚن٣١ نٛضت نطز٠ٚت٠ٚ١-زا٠ٚت٠ٚ١، ثَٝٞ ٚمت ١٥ٟ َاٍ
ٚمت بطٜا ن١غَٝهٞ تطت ي١بطٟ َٔ  ب١خؿؿَٝهٞ ن١َِ نطزٕ، بطِؤ ي١ َْٝٛاْٝاْسا زاب١ؾٞ به١، َٓٝـ

ٖات ٚ ٚت٢ ١٥ٟ ١٥َريٟ  -ث١ضز٠زاض٠ن٣١ ع١َٛض–ضاغجاضزا١ٜ، ١٥ٜٚـ ٚت٢ َايٝو ي٠ٚ١َٓٝ، ٥ٝٓذا ١ٜضؾ١ْ  
ٕ ٚ ع١بسٚض٠ِٓا٢ْ نٛضِٟ ع١ٚف ٚ ظٚب١ٜط ٚ غ١عس٣ نٛضِٟ ١٥بٞ مثابا٠ٚضِزاضإ َؤي١َت ز٠ز٠ٜت عٛ

ْ   ٠ٚقام ب١َٓٝ شٚٚض٠ٚ٠؟ ع١َٛض ٚت٢ ب١يََٞ، ١٥ٜٚـ َؤي١َت٢ ثَٝسإ ٚ ٖات١ٓ شٚٚض٠ٚ٠، ٥ٝٓذا ١ٜضؾ١
ٖات٠ٚ١ٚ ٚت٢ ١٥ٟ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ َؤي١َت٢ ع١بباؽ ٚ ع١ٍ ز٠ز٠ٜت ب١َٓٝ شٚٚض٠ٚ٠؟ ٚت٢ ب١يََٞ، 
َؤي١َت٢ زا ٚ ١٥ٚاْٝـ ٖات١ٓ شٚٚض٠ٚ٠، ع١بباؽ ٚت٢ ١٥ٟ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ ي١َْٝٛإ َٔ ٚ ١٥ّ زضؤظ١ْ 

، ١٥ٚا٣١ْ ي١َٟٚ ٥اَاز٠ بٕٛٚ ٚتٝإ -١َب١غت٢ ع١ٍ بٛٚ-هاض٠زا زاز٠ٚضٟ به١تاٚاْباض٠ ْاثان١ خٝا١ْت
َايٝو ز٠يََٝت ٚاّ -ب١يََٞ ١٥ٟ ١٥َريٟ با٠ٚضِزاضإ زاز٠ٚضٟ َْٝٛاْٝإ به١ٚ ض٠سِ ب١ضاَب١ضٜإ ب١َٜٓٛٓ، 

، ع١َٛض ٚت٢ ي١غ١ضخؤ بٔ، زٚاتط -ٖات١ ثَٝـ ناٚ ١٥ٚ نٛاض٠ف بؤ ١َٖإ ؾت ٖاتبٕٛٚ بؤ ال٣ ع١َٛض
ضٜٚٚهطز٠ٚ٠ ١٥ٚ ز٠غت١ٜ١ ٚ ٚت٢ غَٜٛٓستإ ز٠ز٠ّ ب١ خٛا ن١ ٥امسإ ٚ ظ٣ٚ٠ ب١ َؤي١َت٢ ١٥ٚ 

( ؾ١ض٣َٚٛ )َريات٢ دَٝٓاًٌََٖٝ، ١ٖضنُٝإ دََٝٗٝؿت ٠ٚغتإٚ، ٥اٜا ز٠ظأْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
ٛا ن١ ق١ز٠ق١ٜ١(؟ ٚتٝإ ب١يََٞ، ٥ٝٓذا ت١َاؾاٟ ع١ٍ ٚ ع١بباغٞ نطز ٚ ٚت٢ غَٜٛٓستإ ز٠ز٠ّ ب١ خ

( ؾ١ض٣َٚٛ )َريات٢ ٥امسإ ٚ ظ٣ٚ٠ ب١ َؤي١َت٢ ١٥ٚ ٠ٚغتإٚ، ٥اٜا ز٠ظأْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
دَٝٓاًٌََٖٝ، ١ٖضنُٝإ دََٝٗٝؿت ق١ز٠ق١ٜ١(؟ ٚتٝإ ب١يََٞ، ع١َٛض ٚت٢ ز٣٠ خٛا تاٜب١ُ١ْس١ٜن٢ ب١ 

ڦ  ڦ ڦ ڤ ڦ ( ب١خؿ٠ٛٝ ن١ ب١ ٖٝض ن١غٞ تطٟ ١ْب١خؿ٠ٛٝ، خٛا ز٠ؾ١ضََٜٛت )ثَٝػ١َب١ض )

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ

                                      
 ٚ قاٍ إغٓازٙ قشٝح. 11913ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ، ايطقِ  - 10542
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بٛٚ، ز٣٠ ب١خٛا تاٜب١ت٢ ١ْنطز ب١ خؤٟ ٚ بَٝب١ؾٞ ١ْنطزٕ، ثَٝػ١َب١ض  نري، ي٠ٚ١ف ٣٠ٚ١٥ ب١ْٛ ١ْ( 
( خ١ضد٢ غايََٝو ٜإ خ١ضد٢ غايََٝهٞ خؤٟ ٚ خَٝعا١ْنا٢ْ يَٞ ١ٖيَس٠ططت ٚ ٣٠ٚ١٥ ز٠َا٠ٚ١ٜ ي١ )

ٝٓذا ع١َٛض ضٜٚٚهطز٠ ١٥ٚ نٛاض٣٠ تط ٚ ٚت٢ غَٜٛٓستإ ز٠ز٠ّ ب١ خٛا ن١ ضَٜٞ خٛازا ز٠ٜب١خؿٞ، ٥
٥امسإ ٚ ظ٣ٚ٠ ب١ َؤي١َت٢ ١٥ٚ ٠ٚغتإٚ، ٥اٜا ٠ٚ١٥ ز٠ظأْ؟ ٚتٝإ ب١يََٞ، ٥ٝٓذا الٜهطز ب١ ال٣ ع١ٍ ٚ 
ع١بباغسا ٚ ٚت٢ غَٜٛٓستإ ز٠ز٠ّ ب١ خٛا ن١ ٥امسإ ٚ ظ٣ٚ٠ ب١ َؤي١َت٢ ١٥ٚ ٠ٚغتإٚ، ٥اٜا ١٥ّ 

( ٠ٚؾات٢ نطز ١٥بٛٚب١نط ٚت٢ َٔ ؾتإ ١َ١٥ ز٠ظأْ؟ ٚتٝإ ب١يََٞ، ع١َٛض ٚت٢ ن١ ثَٝػ١َب١ض )زٚا١ْ
نٕٛٚ بؤ ال٣  -ٚات١ ع١ٍ-ٚ ١َ١٥ -ع١بباغ٢ ز٠زٚاْس-(، تؤزؤغت ٚ ٠ٍٚ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛاّ )

 ٚات١-١٥َٝـ َريات٢ ش١ْن٣١ -(ٚات١ ثَٝػ١َب١ض )-١٥بٛٚب١نط، تؤ َريات٢ بطاظان١تت زاٚا ز٠نطز
( زاٚا ز٠نطز، ١٥بٛٚب١نط ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ) -(ٚات١ ثَٝػ١َب١ض )–ي١ باٚن٠ٚ١ٝ  -طُٝ٘ؾا

ؾ١ض١َٜٚٛت٢ )َريات٢ دَٝٓاًٌََٖٝ، ٣٠ٚ١٥ دَٝٞ ز٠ًٌََٖٝ ق١ز٠ق١ٜ١(، ن١نٞ ١٥ّ زٚا١ْتإ ٚاتاْس٠ظا٢ْ 
١ٜؿتٛٚ بٛٚ ٚ ؾَٜٛٔ زضؤ ز٠نات ٚ تاٚاْباض ٚ ْاثان١، خٛاف ز٠ظاَْٝت ضاغتطؤ ٚ نان١ناض ٚ شٜط ٚ تَٝط

س١م ن١ٚتبٛٚ، ٠ٚ١٥بٛٚ ز٠غ١آلت٢ ططت١ز٠غت، زٚاتط ن١ ١٥بٛٚب١نط ٠ٚؾات٢ نطز َٔ ٚمت َٔ زؤغت ٚ 
( ٚ زؤغت ٚ ٠ٍٚ ١٥بٛٚب١نطّ، ن١نٞ ١٥ّ زٚا١ْتإ ٚاتاْس٠ظا٢ْ َٔ زضؤ ز٠ن١ّ ٚ ٠ٍٚ ثَٝػ١َب١ض )

ن١ناض ٚ شٜط ٚ تَٝط١ٜؿتٛٚ ٚ تاٚاْباض ٚ ْاثاى ٚ خٝا١ْتهاضّ، خٛاف ظاْا١ٜ ن١ َٔ ضاغتطؤ ٚ نا
ؾَٜٛٓه١ٚت٣١ س١قِ، ٠ٚ١٥بٛٚ ز٠غ١آلمت ططت١ز٠غت، ٥ٝٓذا ٥َٝػتا تؤ ٚ ١َ١٥ ٚ ١َٖٛٚ ٠َٛٝ٥ف ٖاتٕٛ ٚ 

، َٓٝـ ز٠يََِٝ ١٥ط١ض ١٥ّ -ٚات١ باض٣ ز٠غ١آلت-قػ١تإ ١ٜن١ٚ ي١ٚ باض٠ٚ٠ ثطغٝاض ي١ َٔ ز٠ن١ٕ
ب١يََٝين خٛاتإ ي١غ١ض بَٝت ن١ ب١ٚ دؤض٣٠ زٚا١ْتإ ز٠تا١َْٜٚت ٠ٚ١٥ بس١َ٠ ٠َٛٝ٥ٚ ب١ضاَب١ض ب٠ٚ١ 

( ي١غ١ضٟ بٛٚ ي١غ١ضٟ بطِؤٕ، ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ي١ ٢َٓ ٠ٚضبططٕ ٚ زٚاتط بَٝٔ بؤ الّ ٚ زاٚا ثَٝػ١َب١ض )
زاز٠ٚضٟ َْٝٛاْتإ به١ّ؟! ْا  -( ي١غ١ضٟ ز٠ضؤٜؿتدٝا ي٣٠ٚ١ ثَٝػ١َب١ض )-به١ٕ ب١ باضَٜهٞ تط

زاز٠ٚض٣ َْٝٛاْتإ ْان١ّ،  -( ي١غ١ضٟ ز٠نَٚٛب١ض )ن١ ثَٝػ١-ب١خٛا تا ضؤشٟ زٚاٜٞ دط١ ي٠ٚ١
 ١٥60654ط١ضٜـ ز٠ض٠ق١ت٢ ٠ٚ١٥ ْا١ٜٕ ٠ٚ١٥ بٝس٠ٚ١ْ٠ ز٠غت خؤّ.

ي١ّ ؾ١ضَٛٚز٠زا بؤَإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ي١ال١ٜن٠ٚ١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٖا٠ٚآل١ْ زاْٝإ ب٠ٚ١زا ْا٠ٚ ن١ 
١غ١ض س١م بٛٚ ن١ َريات٢ ( َرياتَٞ دَٝٓاًَََٖٝٝت ٚ ي٠ٚ١زا ١٥بٛٚب١نط يبٝػتٜٛٚا١ْ ي١ ثَٝػ١َب١ض )

                                      
، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 6712ٚ ايًفظ ي٘، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ  3389، قشٝح َػًِ، ايطقِ 2944قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10543
 ، 6127ٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ ، ايػ2589
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، ١ٖض٠ٖٚا ب١يَط١ٜ١ ي١غ١ض ب٢ْٚٛ نَٝؿ٣١ َْٝٛإ ٖا٠ٚآلٕ ٚ ١ٖٚيَساْٝإ بؤ ط١ُْ٘ٝب١خؿٞ ب١ ؾا
ناض٠غ١ضنطز٢ْ، ١ٖض٠ٖٚا ع١َٛض ي١ ١ٖيََٜٛػيت ع١ٍ ٚ ع١بباغ٠ٚ١ ضٚاْٝين خؤٟ بؤ ١٥ٚ ١ٖيََٜٛػت١ٜإ 

ظٕ ٚ ْاثاى ت١َاؾا به١ٕ، ي١ناتَٝهسا ب١ثَٝٞ ْٝؿاْسا٠ٚ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚإ ١٥ٜٚـ ٚ ١٥بٛٚب١نطٜـ ب١ زضؤ
طَٝطِا٣٠ٚ١ْ تط ن١ بامسإ نطز٠ٚٚ ١٥ٚ طَٛا١ْ ١ْب٠ٚٛ، ب١آلّ ١٥ّ ز٠ضبط١ِٜٓ ٖاٚؾ٠َٟٛٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١غَٝو 
ن١ ب١ضاَب١ض٠ن٣١ ز٠زََٜٚٓٝت بؤ ظٜاتط غ١ٕاْس٢ْ س١قب٢ْٚٛ ز٠يََٝت ١ٖضن١ْس٠ تؤ ٚاز٠ظاْٝت َٔ ٥اٚاٚ 

ط١ض ْاخ٢ ب١ضاَب١ض ؾتَٝهٞ تَٝسا بَٝت ضَٜٞ بؤ بهات٠ٚ١ تا ٥اؾهطا٣ بهات، ٥ا٠ٖٚاّ، ي١ال١ٜن٠ٚ١ تا ١٥
 ي١ال١ٜنٞ تطٜؿ٠ٚ١ تا ثَٝٞ بًََٝت َٔ ضاّ ٚا١ٜ تؤ ٚا بري ز٠ن١ٜت٠ٚ١.

 ؟ەفحط١ّٙٝ خغطٛٚ کیس عەح ػِٛیتح

دا ١َغ١ي١ٜ١ن٢ تط ن١ يَٝط٠زا باغهطا٠ٚٚ ت١ْٗا ي١ ز٠ق١ ؾٝع١ٝناْسا ٖات٠ٚٛ ن١ ع١َٛض٣      
٠ٚضبططَٜت ن٠ٚٛ تا َايَٝإ ب١غ١ضزا  طُٝ٘ؾابؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ ظؤض ب١ٜع١ت ي١ ع١ٍ ٚ  ططابخ١نٛضِٟ 

٠ٚؾات٢  طُٝ٘ؾاٚ غه١ن٣١ خػت٠ٚٛٚ ب١ٚ ٖؤ١ٜؾ٠ٚ١  طُٝ٘ؾابػٛٚتََٝٓٝت ٚ طٛضظٟ ٠ٚؾاْس٠ٚٚ ي١ 
 نطز٠ٚٚ، ١٥َا١ْ قػ١ٟ ظؤض بَٞ ب١َٓإ;

ٟ ْٝؿإ بسات ٚ ب١ ْاناض٣ تٛق١ٟٝ ز٠يََٝٔ ع١ٍ ؾَٝطٟ خٛا١ٜ، ن١نٞ ١َْٜٜٛطا٠ٚ ضاغيت خؤ     
 .عٛمثإب١ناضَٖٝٓا٠ٚٚ ب١ٜع١ت٢ زا٠ٚ ب١ ١٥بٛٚب١نط ٚ ع١َٛض ٚ 

( ٥ُٝا١َت٢ بؤ ع١ٍ زٜاضٜهطز٠ٚٚ، ب١آلّ ١َٖٛٚ ٖا٠ٚآلٕ ز٠يََٝٔ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )    
٣٠ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١ٖيَط١ضِا١ْٚت٠ٚ١ٚ نٛٚز٠تاٜإ نطز٠ٚٚ ب١غ١ض ع١يٝسا ت١ْٗا ن١ْس ٖا٠ٚيََٝو ١ْبَٝت، ٠ٚى ١٥ٚ

 .-ث١ْا ب١خٛا-( ي١غ١ض ْاثان٢ ث١ض٠ٚضز٠ نطابٔخَٜٛٓسناض٣٠ ثَٝػ١َب١ض )
ز٠يََٝٔ ع١ٍ ؾَٝطٟ خٛا ٚ ١َضز٣ ١َٜسإ ب٠ٚٛ، ب١آلّ ع١َٛض ب١ب١ضنا٠ٚ١ٜٚ ٖات٠ٚٛ َاي١َن٣١     

ٚ غه١ن٣١ خػت٠ٚٛٚ ب١ٚ ٖؤ١ٜؾ٠ٚ١ َطز٠ٚٚ، ن١نٞ ع١ٍ  طُٝ٘ؾابػٛٚتََٝٓٝت ٚ ؾ١قٞ زا٠ٚ ي١ غهٞ 
 ٝهٞ ١ْنطز٠ٚٚٚ زٚاتطٜـ ب١ٜع١ت٢ زا٠ٚ ب١ ١٥بٛٚب١نط ٚ ع١َٛضٜـ.ٖ

ز٠يََٝٔ ع١ٍ ظا١ْٜٛٝت٢ عا٥ٝؿ١ ْاثاى ب٠ٚٛٚ ب١ زٚش٢َٓ ٥ٝػال٢َ ظا٠ْٛٝ، ن١نٞ ن١ عا٥ٝؿ١ٟ     
 ن١ٚت٠ٚٛت١ ز٠غت ١ْٜهٛؾت٠ٚٛ ٚ خع١َت٢ نطز٠ٚٚٚ.

زاطرينطز٠ٚٚ، ن١نٞ  َاؾ٢عٛمثإ  ب٠ٚٛ نْٛه١ عٛمثإ  ز٠يََٝٔ  ع١ٍ زٚش٢َٓ غ١ضغ١خت٢     
 تا ب١ضططٟ يَٞ به١ٕ.عٛمثإ  س١غ١ٕ ٚ سٛغ١ٜين نٛضِا٢ْ خؤٟ ْاضز٠ٚٚ بؤ َايَٞ 
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زٚٚض بَٝت ي١ٚ ٖا٠ٚي١َ ط١ٚض٠ –١َ١٥ٚ ز٠ٜإ ٣١ِْٚٛ تط ن١ ٚا َٜٚٓا٣ ع١يٞ ز٠ن١ٕ 
ن١غَٝهٞ زٚٚؾاقٞ تطغٓؤنٞ بَٝٓاظٟ بَٞ ز٠غ١آلت بٛٚبَٝت، ي١ناتَٝهسا  -َٛشز٠ثَٝسضا٣٠ٚ ب١ٖ١ؾت

 ١زإ ب١يَط١ ١ٖٕ ٠ٚآل٢َ ١٥ٚ ْاضاغتٝا١ْ ز٠ز٠ٚ١ْ٠.غ

 فحط١ّٗ ییدٚج کۆچی

( شٜاٚ ي١ ت١َ١َْٝهٞ ن١َسا ثَٝٓر َاْط ٜإ ؾيتَ ي١ٚ ن١ؾ١ٓ زٚا٣ ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )ؾاطُٝ٘ 
نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، ز٠ٚتطَٜت ت٢ْ١َ١ بٝػت ٚ نٛاض ٜإ بٝػت ٚ ثَٝٓر ٜإ بٝػت ٚ ْؤ غاٍَ ب٠ٚٛ، ب١آلّ 

 ١ٜ60655 ت٢ْ١َ١ بٝػت ٚ نٛاض غاٍَ بٛٚ ن١ نؤن٢ زٚاٜٞ نطز.ضاغترت ٠ٚ١٥
  60656( نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.ضاغترتٜـ ١ٜ٠ٚ١٥ ؾ١ف َاْط ثاف ٠ٚؾات٢ ثَٝػ١َب١ض )

ثَٝـ َطز٢ْ تٛٚؾٞ ١ْخؤؾ١ٝنٞ غ١خت بٛٚ، ي١ٚ نات١ؾسا خ١َٞ ٠ٚ١٥ٟ بٛٚ ن١ نؤٕ ؾاطُٝ٘ 
بٛٚ، ب١ ١٥مسا٥ٞ ٚت ن١ْس٠ ثَٝٞ بربَٜت ب١ض٠ٚ طؤضِغتإ، ٠ٚ١٥بٛٚ ناتَٝو ١٥مسا٥ٞ نهٞ ع١َٜٛػٞ ال

ْاخؤؾ١ ب١ قَٛاؾَٝه٠ٚ١ بربَٜت ٚ د١غت٣١ ز٠ضبه١َٜٚت؟ ١٥مسا٥ٝـ ٚت٢ ب١خٛا زاض١َ٠ٜتَٝهت بؤ 
ف ٚت٢ ٥از٣٠ ْٝؿامن بس٠ طُٝ٘زضٚغت ز٠ن١ّ ٠ٚى ٠ٚ١٥ٟ ن١ بِٝٓٝ ي١ س١ب١ؾ١ زضٚغت ز٠نطا، ؾا

ه١ْٝين بٛٚ ثاف ٠ٚؾات٢ ف ثَٝه٢ْ١، ٠ٚ١٥ف تان١ ثَٝطُٝ٘نؤ١ْ، ١٥ٜٚـ بؤٟ زضٚغت نطز، ؾا
 60657(.ثَٝػ١َب١ض )

ناتَٞ ٠ٚؾات٢ نطز ع١ٍ ٖاٚغ١ضٟ ت١ض١َن٣١ ؾؤضز، ب١ ؾ١ٚ ١٥غج١ضز٠ نطا ٚ ع١بباغٞ َا٢َ 
زاب١ظ١ٜٓ ْاٚ  نٌ( َْٜٛصٟ ي١غ١ض ت١ض١َن٣١ نطز ٚ ١ٖض١ٜى ي١ ع١ٍ ٖاٚغ١ضٟ ٚ ؾ١ثَٝػ١َب١ض )
 60658طؤض٠ِن٣١.

ؤٟ َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز ٚ ب١ ؾ١ٚ ١٥غج١ضز٣٠ نطز ب١آلّ ي١ ق١سٝشٞ بٛخاضٜسا ٖات٠ٚٛ ن١ ع١ٍ خ
 60659ٚ ١٥بٛٚب١نطٟ باْط ١ْنطز.

                                      
 .121، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 10544
 .2943قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ   - 10545
 ، 4712املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 10546
 .128، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز  - 10547
 .3391قشٝح َػًِ، ايطقِ  - 10548
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ثَٝٞ ٚمت ظؤضّ ثَٞ ْاخؤؾ١ ن١ قَٛاؾَٝو ز٠زضَٜت ب١غ١ض ؾاطُٝ٘ ١٥مسا٥ٞ نهٞ ع١َٜٛؼ ز٠يََٝت 
( َٔ ي١ س١ب١ؾ١ ؾتَٝهِ ٥اؾط٠تسا ٚ د١غت١ٟ ز٠ضز٠ن١َٜٚت، َٓٝـ ٚمت ١٥ٟ نهٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

اؽ به١ّ، ٠ٚ١٥بٛٚ ب١ بطَِٟ زاض زاض١َ٠ٜتَٝهٞ زضٚغت نطز ٚ ٥ٝٓذا قَٛاؾَٝهٞ زا ب٠ٛٝٓٝ با بؤت ب
ب١غ١ضٜسا زا، ؾات١ُٝ ٚت٢ ١َ١٥ ظؤض نان١، ١٥ط١ض َطزّ تؤ ٚ ع١ٍ َؿؤٕ ٚ ن١غ٢ تط ١ٜ١ْت١ شٚٚض٠ٚ٠، 

٣ ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ ٠ٚؾات٢ نطز، عا٥ٝؿ١ ٖات تا بَٝت١ شٚٚض٠ٚ٠، ١٥مسا٥ٝـ ٚت٢ ١ٜ١َض٠ شٚٚض٠ٚ٠، عا٥ٝؿ١ ال
خؤٟ ؾ١ضَا٢ْ ؾاطُٝ٘ ١٥بٛٚب١نط غهاآل٣ نطز، ١٥بٛٚب١نط ٖات ٚ ٚت٢ بؤ ضٜٞ ْاز٠ٕ؟ ١٥مسا٥ٝـ ٚت٢ 

 :6065خؤٟ نؤْٞ ٚت٠ٚٛ ٚا به١ٕ.ؾاطُٝ٘ نطز ت١ْٗا َٔ ٚ ع١ٍ بٝؿؤٜٔ، ١٥بٛٚب١نطٜـ ٚت٢ 

  فحط١ّٗ یەیحپٚ ەٍپ

ٛن١ٚت ٚ قػ١نطز٢ْ ١ٖيَػؾاطُٝ٘ عا٥ٝؿ١ٟ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ ز٠يََٝت; ٖٝض ن١غِ ١ْز٠ٜٛ َٖٝٓس٣٠ 
(، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ز٠نٛٚ بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )ؾاطُٝ٘ ( بهَٝت، ١ٖضنات ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( ي١ب١ض٣ ١ٖيَس٠غا ٚ َانٞ ز٠نطز ٚ ب١خَٝطٖات٢ٓ ز٠نطز ٚ ز٠غيت ز٠ططت ٚ ي١ ثاٍَ خؤٜسا )
ي١ب١ض٣ ١ٖيَس٠غا ٚ ؾاطُٝ٘  ؾاطُٝ٘،( بهٛا١ٜ بؤ ال٣ زاٜس٠ْٝؿاْس، ١ٖضناتٝـ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 60660( ز٠ططت ٚ َانٞ ز٠نطز.َانٞ ز٠نطز ٚ ز٠غيت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٣ )

إٕ أؾهٌ ْػا٤ أٌٖ اؾ١ٓ خسه١ بٓت خًٜٛس ٚ ؾاط١ُ بٓت قُس ٚ ( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )ثَٝػ١َب١ض )
)نانرتٜٔ ٥اؾط٠تا٢ْ ب١ٖ١ؾت بطٜتٌ ي١  60666َطِٜ بٓت عُطإ ٚ آغ١ٝ بٓت َعاسِ إَطا٠ ؾطعٕٛ(،

خ٠ًٜٛٝس ٚ ؾات٣١ُٝ نهٞ َٛس١ٖ١ز ٚ ١َض٢َ١ٜ نهٞ عُٝطإ ٚ ٥اغ٣١ٝ نهٞ َٛظاسِٝ خ١زه٣١ نهٞ 
 ن١ ش٢ْ ؾريع١ٕٚ بٛٚ(.

( ن١ ( ؾات١ُٝ ٖات بؤ ال٣ ثَٝػ١َب١ض )عا٥ٝؿ١ ز٠يََٝت ي١نات٢ ١ْخؤؾه١ٚت٢ٓ ثَٝػ١َب١ضزا )
س١با ي١ ( ؾ١ض٣َٚٛ ١َض(، ثَٝػ١َب١ض )ز٠نٛٚ ب١ضَِٜسا ز٠تٛت ١َٖإ ضَٜهطز٢ْ ثَٝػ١َب١ض٠ )

                                      
 .129-128، م 2غري أعالّ ايٓبال٤ يًصٖيب، ز - 10549

 3889، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7063، قشٝح ابٔ سبإ، ايطق7784ِ، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 4561غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ  - 10550
ٚقاٍ سػٔ قشٝح، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ يف قشٝح ٚ نعٝف غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 

5217. 

، َػٓس أظيس بٔ 8080، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3771، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 7120إ، ايطقِ قشٝح ابٔ سب - 10551
، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ 18909، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 2787سٓبٌ، ايطقِ 

 .1507يف غًػ١ً االسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ 
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نه١ن١ّ، ٥ٝٓذا ال٣ خؤ٠ٚ١ٜ زآٜٝؿاْسا، زٚاتط نج١ٜ١نٞ بؤ نطز ٚ ؾات١ُٝ ططٜا، ٚمت بؤنٞ ز٠ططٜت؟ 
( نج١ٜ١نٞ تطٟ بؤ نطز ٚ ؾات١ُٝ ز٠غيت نطز ب١ ثَٝه١ٌْ، َٓٝـ ٚمت تا ٥َٝػتا زٚاتط ثَٝػ١َب١ض )

ف ٚت٢ طُٝ٘ثَٝه١ْٝت؟ ؾا١َْس٠ٜٛ خ١ّ ٚ خؤؾٞ ٥اٚا ي١ٜ١ى ْعٜو بٔ، ٚمت نؤٕ بٛٚ ٚاططٜاٜت ٚ زٚاتط 
( ٠ٚؾات٢ نطز، نّٛٚ ١َٖإ ثطغٝاضّ ( ٥اؾهطا ْان١ّ، زٚاتط ن١ ثَٝػ١َب١ض )َْٗٝين ثَٝػ١َب١ض )

نطز٠ٚ٠ ي١ عا٥ٝؿ١، ١٥ٜٚـ ٚت٢ نجاْس٣ ب١ طَُٜٛسا )دٝربٌٜ ١َٖٛٚ غايََٝو ١ٜى داض قٛض٥ا٢ْ ي١ط١ٍَ 
ٚاز٠ظامن ١َ١٥ ٥اَاش٠ٟ ١َضط١ُ، تؤٜـ ز٠ٚض ز٠نطز٠ٚ١َ، ١٥َػاٍَ زٚٚ داض ي١ط١يَِ ز٠ٚض٣ نطز٠ٚ٠، 

١ٜن١ّ ن١غٝت ب١ َٔ ز٠ط١ٜت٠ٚ١(، َٓٝـ ز٠غتِ نطز ب١ ططٜإ، زٚاتط ؾ١ض٣َٚٛ )٥اٜا ضاظ٣ ْابٝت تؤ 
 60663بٝت؟( َٓٝـ ب٠ٚ١ ثَٝه١ِْٝ. -ٜإ ط١ٚض٠ٟ شْا٢ْ با٠ٚضِزاضإ–ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت 

ٕٵ ٜٴػٳِِّٳ ْٳعٳٍٳ َٳًَ( ؾ١ض٣َٚٛ )٠ٜؿ١ ز٠يََٝت ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )شسٛ ُو َٹٔٳ ايػٻُٳا٤ٹ ؾَاغٵتٳِأشٳٕٳ ايًٖ٘ٳ أَ
ٓٻ١ٹ ٖٵٌٔ اِيذٳ ِّسٳ٠ُ ْٹػٳا٤ٹ أَ ٕٻ ؾَاطٹُٳ١َ غٳ ٹٞ أَ ٍٵ قَبٵًَٗٳا، ؾَبٳؿٻطْٳ ٓٵعٔ ِٵ ٜٳ ٞٻ يَ )ؾطٜؿت١ٜ١ى ي١ ٥امسا٠ٚ١ْ زاب١ظ٣ ٚ  60664(،عٳًَ

ط١ٚض٣٠ ؾاطُٝ٘ َٛشز٣٠ ثَٝساّ ن١ زاٚا٣ َؤي١َت٢ نطز ي١ خٛا تا غ١الَِ يَٞ بهات، ثَٝؿرت زا١ْب١ظٜبٛٚ، 
 خ١يَهٞ ب١ٖ١ؾت١(.

                                      
 .3446قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 10552
 ، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل.4669املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 10553

Page 172 of 184



 () سەِرەغپێ کچیٜ ییەسٚل

(، ١ٜن١ّ زاٜهٞ ْا٣ٚ خ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝس٠، زاٜه٢ با٠ٚضِزاضإ ٚ شْٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)
(، ٥اؾط٠تَٝهٞ ز٠ٚي١َ١َْس بٛٚ ن١ غاَا١ْن٣١ ن١ؽ بٛٚ با٠ٚضِٟ َٖٝٓا ب١ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ ثَٝػ١َب١ض )

( بٛٚ دط١ ي١ ه٢ ١َٖٛٚ َٓساي١َنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )( ب١ناضَٖٝٓا، زاٜبؤ خع١َت٢ ثَٝػ١َب١ض )
غَٞ غاٍَ ثَٝـ نؤنٞ  :6:9نانرتٜين ٥اؾط٠تا٢ْ ب١ٖ١ؾت١، ٥6:99ٝرباِٖٝ ن١ ي١ َاض١ٜ ي١زاٜو بٛٚ،

 0::6( بؤ ١َز١ٜٓ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .3099، َعطف١ ايكشاب١ ألبٞ ْعِٝ األقبٗاْٞ، ايطقِ 6304املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  - 5984

 .281، م 2أغس ايػاب١، ز - 5985
 .281، م 2أغس ايػاب١، ز - 5986

 .648، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5987

 .92-88، م 7أغس ايػاب١، ز - 5988

، قشٝح ابٔ 18826، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 2659، َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 2571َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 5989
، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ 3771، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 8080، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 7120سبإ، ايطقِ 

 .1508ٜح ايكشٝش١، ايطقِ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ يف غًػ١ً األساز

 .95، م 7أغس ايػاب١، ز - 5990
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تطٟ  بطاٜه٢ 6::6ٖري، ع١بسٚآل،طاٜب، ط٘بطانا٢ْ ضٚق١ٝٝ بطٜيت بٕٛٚ ي١ قاغِ ن١ بطا ط١ٚض٣٠ بٛٚ، 
١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٥ٝرباِٖٝ ن١ ي١ غ١ض٣ باٚن٠ٚ١ٝ بٛٚ ٚ زاٜهٝإ دٝا بٛٚ، ٥ٝرباُٖٝٝـ ي١ غايَٞ ١ٖؾت٢َ١ 

دا ١َٖٛٚ نٛض٠ِنا٢ْ  3::6نؤنٝسا ي١زاٜو بٛٚ ٚ ثاف ١ٖشز٠ َاْط ١ٖض ب١ َٓسايَٞ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز،
٢ َا٠ٚ١ْ تا ٥ٝػالّ ( ي١ خ١زه٠ٚ١ ثَٝـ زاب١ظٜين غطٚف ٠ٚؾاتٝإ نطز، ب١آلّ نه١ناْثَٝػ١َب١ض )

 4::6ٖات ٚ با٠ٚضِٜإ َٖٝٓا ب١ ٥ٝػالّ ٚ ي١ط١ٍَ باٚنٝإ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ.
 غ١باض٠ت ب١ خٛؾه١نا٢ْ

( بٛٚ، ب١آلّ ي١ غايَٞ ١ٖؾت٢َ١ ظ١ٜٓ٠ب خٛؾهٞ ط١ٚض٣٠ ضٚق١ٝٝ ٚ نه١ ط١ٚض٣٠ ثَٝػ١َب١ض )
 5::6نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز.

( ٣ٚ١٥ ي١ َطز٢ْ ضٚق٣١ٝٝ خٛؾه٢ ثَٝػ١َب١ض ) ّ ن١ ي١ ضٚق١ٝٝ بهٛٚنرت بٛٚ ٚ زٚا٣نًج٥ٖٛٛٛ
٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ َاض٠ نطز، ب١آلّ ١٥َٝـ ي١ غايَٞ ْؤ٣ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز ٚ باٚن٢ )ثَٝػ١َب١ض٣ مثاعٛ

 6::6(( َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز.٥اظٜع)
٣ نهٞ َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ع١بسٚآل بٛٚ، نهٞ ثَٝػ١َب١ض٣ طُٝ٘خٛؾهَٝهٞ تط٣ ١ٖبٛٚ ْا٣ٚ ؾا

ٚ زاٜهٞ زٚٚ ض٠وا١ْ ٚ خؤؾ١ٜٚػت١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣  8::6ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت 6::7( ٚخٛا )

                                      
 .294، م 2ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 5991

 .172، م 1اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 5992
 .91، م 7أغس ايػاب١، ز - 5993

 .144، م 7أغس ايػاب١، ز - 5994

 .421، م 7أغس ايػاب١، ز - 5995

 .19، م 3ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 5996

 .3446قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5997
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( ٠ٚؾات٢ ( بٛٚ ن١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض )١ٜن١ّ ن١غٞ ْاٚ ب١َٓاي١َٟ ثَٝػ١َب١ض ) 6::9(،خٛا١ٜ )
 :::6نطز.

( ناَٝإ ط١ٚض٠تط بٕٛٚ، ١ٜنس٠ْط٢ ١ٜ١ٖ ن١ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ٥اٜا نه١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ، ضا١ٜى ز٠يََٝت;  ط٠ُٚ٘ٝ، زٚاتط ضادٝاٜٞ ١ٜ١ٖ، ضا١ٜى ز٠يََٝت ؾاظ١ٜٓ٠ب نه١ ط١ٚض٠ بٛ

 7000ّ نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ.نًجٛضٚق١ٝٝ نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت ب١يَهٛ ٥ٖٛٛ
ضٚق١ٝٝ ٖاٚغ١ضٟ نٛضَِٜهٞ ١٥بٛٚ ي١ٖ١ب بٛٚ ن١ ْا٣ٚ عٛتب١ بٛٚ، ١َ١٥ف ثَٝـ َا٣٠ٚ 

( غطٚؾٞ بؤ ٖات ٚ ١٥بٛٚي١ٖ١ب زشا١ٜت٢ نطز، ؾ١ضَا٢ْ و ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ بٛٚ، ب١آلّ ناتَٝ
نطز ب١ نٛض٠ِن٣١ تا ضٚق١ٝٝ ت١آلم بسات، ١٥ٚنات َٖٝؿتا ضٚق١ٝٝ ١ْطٛاظضاب٠ٚ١ٜٚٛ، ٠ٚ١٥بٛٚ ت١آلقٞ زا، 

٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ ضٚق٣١ٝٝ ب١ٖاٚغ١ض ططت ٚ ي١ط١يَٝسا خؤؾٞ ٚ ْاخؤؾ١ٝنا٢ْ ب١ؾهطز، مثازٚاتط عٛ
نٝإ نطز بؤ س١ب١ؾ١ٚ ثَٝه٠ٚ١ ط١ضِا٠ٚ١ْٚ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓٚ ي١ ١َز١ٜٓف تا ٠ٚؾات٢ ثَٝه٠ٚ١ نؤ
 7006ٕ ١ٖض ي١ ال٣ ضٚق١ٝٝ بٛٚ.مثاضٚق١ٝٝ عٛ

( َا١ٜ٠ٚى ١ٖٚايَٞ ١٥ٚا٢ْ ٕ ٚ ضٚق١ٝٝ نؤنٝإ نطز بؤ س١ب١ؾ١، ثَٝػ١َب١ض )مثاناتَٝو عٛ
ٕ ٚ ضٚق٣١ٝٝ ثَٞ مثاو ٖات بؤ ال٣ ٚ ١ٖٚايَٞ ع١ْٛظا٢ْ، ١ٖٚيَٞ ز٠زا ١ٖٚايَٝإ بعاَْٝت، ٠ٚ١٥بٛٚ ٥اؾط٠تَٝ

ٕ ١ٜن١ّ عٛمثا)  7003(،إٕ عجُإ أٍٚ َٔ ٖادط إٍ اهلل بأًٖ٘ بعس يٛط( ؾ١ض٣َٚٛ; )بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )
 ي١ثَٝٓاٚ خٛازا ب١ خؤ٤ٟ ش٠ٚ١ْٝ نؤنٞ نطزبَٝت(. طن١غ١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض يٛٚ

ا٣ٚ ع١بسٚآل، ب١آلّ ١٥ٚ نٛض٠ِٟ َطز ٚ ٥ٝرت ٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ نٛضَِٜهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْمثاضٚق١ٝٝ ي١ عٛ
ع١بسٚآل٣ نٛضِٟ ت٢ْ١َ١ ط١ٜؿتب١ٜٚٛ ؾ١ف غاآلٕ ن١  7004زٚا٣ ٠ٚ١٥ ضٚق١ٝٝ َٓسايَٞ تطٟ ١ْبٛٚ،

 7005ن١ي١َؾَٝطَٜو ز٠ْٛٚن٢ زا ي١ ز٠َٛنا٣ٚ ٚ َطز.
                                      

،  8258، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3788، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7079، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 3564قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5998
اْٞ، ايطقِ ، املعذِ ايهبري يًطرب2025، َػٓس ايطٝايػٞ، ايطقِ 5606، َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 5753َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 

2815. 

 .4590،  قشٝح َػًِ، ايطقِ 4179قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 5999

 .648، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6000
 .649-648، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6001
 .141املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  - 6002
 .649-648، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6003
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 :ییەسٚل ییدٚج کۆچی

٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ امث( ز٠ضنٛٚ بؤ غ١ظا٣ ب١زض ضٚق١ٝٝ ١ْخؤف بٛٚ، بؤ١ٜ عٛناتَٝو ثَٝػ١َب١ض )
( ب١ َٛشز٠ٚ٠ ٖات٠ٚ١ ب١ض٠ٚ ال٣ ضٚق٣١ٝٝ خَٝعا٢ْ َا٠ٚ١ٜ، ١٥ٚ ضؤش٣٠ ظ٠ٜسٟ َْٝطزضا٣ٚ ثَٝػ١َب١ض )

 ١َ7006ز١ٜٓ تا ١ٖٚايَٞ غ١ضن١ٚت٢ٓ ب١زض بسات، ضٚق١ٝٝ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.
( ٕ ال٣ ضٚق١ٝٝٚ ١ْن٢ْٚٛ بؤ غ١ظا٣ ب١زض ب١ ؾ١ضَا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )مثاَا٣٠ٚ١ْ عٛ

 7007بٛٚ.
ٕ ز٠ْطَٝهٞ اهلل مثإ ٚ ٖا٠ٚآلٕ غ١ضقايَٞ ١٥غج١ضز٠نطز٢ْ ت١ض٢َ ضٚق١ٝٝ بٕٛٚ، عٛمثاناتَٝو عٛ

١ٜ ي١غ١ض ٚؾرت٠ن٣١ ث٘أنرب٣ بٝػت، ٚت٢ ١٥ٟ ٥ٛغا١َ ٠ٚ١٥ ن١ٝ، ن١ ت١َاؾاٜإ نطز ظ٠ٜس٣ نٛضِٟ ساض
 7008( ٚ ١ٖٚايَٞ ؾهػت٢ بَٝبا٠ٚضِا٢ْ ث١َٝٝ.ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)

(، اؿكٞ بػًؿٓا عجُإ بٔ َععٕٛ( ؾ١ض٣َٚٛ; )طز ثَٝػ١َب١ض )ناتَٝو ضٚق١ٝٝ ٠ٚؾات٢ ن
ٕٚ ٠ٚؾات٢ ظع٢ْٛ نٛضِٟ ١َعٛمثإٚ(، ثَٝؿرت ن١ ظع٢ْٛ نٛضِٟ ١َمثا)ث٠ٜٛ١غت ب١ ب١ ثَٝؿُٝٓإ عٛ

( ب١ تٛٚض٠ٚ١ٜٝ٠ ت١َاؾاٟ نطز ٚ نطزبٛٚ، ش١ْن٣١ ٚت٢ ب١ٖ١ؾتت يَٞ ثريؤظ بَٝت، ثَٝػ١َب١ض )
( ؾ١ض٣َٚٛ;  ٜـ ٚت٢ ١٥ٚ غٛاضناى ٚ ٖا٠ٚيَٞ تؤ بٛٚ، ثَٝػ١َب١ض )ؾ١ض٣َٚٛ;  تؤ نٛٚظاْٝت؟ ١٥ٚ

)غَٜٛٓس ب١خٛا ْاظامن نٞ ثَٞ ز٠نطَٜت(، ٥ٝرت ٖا٠ٚآلٕ ٠ٚ١٥ٜإ ظؤض ي١غ١ض غ١خت بٛٚ ن١ نؤٕ ثَٝػ١َب١ض 
(ٛبؤ ع )مثا( ٚا٣ ؾ١ضَٛٚ، ب١آلّ ناتَٝو ضٚق١ٝٝ َطز ٚ ثَٝػ١َب١ض ٕ ٕ٣٠ٚ١٥ ؾ١ضَٛٚ ٥ٝرت ٖا٠ٚآل )

 7009.تَٝط١ٜؿً
شْإ بؤ ١َضط٢ ضٚق١ٝٝ ز٠ططٜإ ٚ ع١َٛض٣ نٛضِٟ خ١تتابٝـ ضَٜطط٣ ز٠نطز يَٝٝإ، ثَٝػ١َب١ض 

((  ;ؾ١ض٣َٚٛ;  ٚاظب١َٓٝ ٣١٥ ع١َٛض، ثاؾإ ؾ١ض٣َٚٛ )ٕؾإْ٘ َُٗا ٜهٕٛ َٔ ، إٜانٔ ْٚعٝل ايؿٝطا
١ قٝص٣٠ ؾ١ٜتإ، (، )خؤزٚٚض بططٕ يايعٌ ٚايكًب ؾُٔ ايط١ٓ، َٚا ٜهٕٛ َٔ ايًػإ ٚايٝس ؾُٔ ايؿٝطإ

نْٛه١ تا ي١ ناٚ ٚ زي٠ٚ١َ بَٝت ٠ٚ١٥ ي١ ض٠سِ ٚ غؤظ١ٜ٠ٚ٠، ٠ٚ١٥ف ي١ ظَإ ٚ ز٠غت٠ٚ١ بَٝت ٠ٚ١٥ ي١ 

                                                                                                                            
 .251، م 2يٓبال٤، زغري أعالّ ا - 6004

 .649، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6005

 .347، م 3ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6006

 .649، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6007
 .2807، َػٓس ايطٝايػٞ، ايطقِ 8193املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ  - 6008
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٣ خٛؾهٞ ي١ ن١ْاض٣ طؤض٣ِ ضٚق٠ٚ١ٝٝ بؤ ضٚق٣١ٝٝ خٛؾهٞ ز٠ططٜا، ثَٝػ١َب١ض٣ طُٝ٘ؾ١ٜتا١ٜ٠ٚ١ْ(، ؾا
 :٣700 ز٠غطِٟ.طُٝ٘( ب١ ال١ٜن٢ د١ًن٣١ ؾطََٝػهٞ ناٚا٢ْ ؾاخٛاٜـ )

( ي١ ب١زض بٛٚ، زٜاض٠ ١٥ٚ ضٚٚزاٚا١ْ زٚا٣ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ناتَٝو ضٚق١ٝٝ ٠ٚؾات٢ نطز ثَٝػ١َب١ض )
 ٖات٣٠ٚ١ٓ ب٠ٚٛ ي١ ب١زض.

                                      
 َٓهط. ، قاٍ ايصٖيب ٖصا2807َػٓس ايطٝايػٞ، ايطقِ  - 6009
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 () سەِرەغپێ کچی یذەٕەیص

(، نؤتا٣ ثَٝػ١َب١ضإ ٚ ثَٝؿ١ٚا٣ ْا٣ٚ ظ١ٜٓ٠ب١ ٚ نهٞ َٛس١ٖ١ز ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)
١ٖتا١ٖتا١ٜ، نه١ ط١ٚض٣٠ خؤؾ١ٜٚػت٢ َطؤظا١ٜت٢ ٚ خؤؾ١ٜٚػت٢ ٥اظٜعٟ ١َٖٛٚ َطؤظا١ٜت٢ بؤ 

َٛغًَُاْإ، ١٥ٚ نه١ٟ ن١ ي١ب١ض باْط١ٚاظ٠ن٣١ باٚن٢ ظؤضتطٜٔ ْاض٠س١ت٢ ٚ ١٥ؾه١ل٣١ ز٠ض٢ْٚٚ ٚ 
 د١غت١ٜٞ ن١ؾت.

(، ١ٜن١ّ زاٜهٞ ْا٣ٚ خ١زه٣١ نهٞ خ٠ًٜٛٝس٠، زاٜه٢ با٠ٚضِزاضإ ٚ شْٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ)
(، ٥اؾط٠تَٝهٞ ز٠ٚي١َ١َْس بٛٚ ن١ ؽ بٛٚ ن١ با٠ٚضِٟ َٖٝٓا ب١ ثَٝػ١َب١ضا١ٜت٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )ن١

( ( ب١ناضَٖٝٓا، زاٜه٢ ١َٖٛٚ َٓساي١َنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )غاَا١ْن٣١ بؤ خع١َت٢ ثَٝػ١َب١ض )
غاٍَ ثَٝـ  غَٞ :743نانرتٜين ٥اؾط٠تا٢ْ ب١ٖ١ؾت١، 7439بٛٚ دط١ ي١ ٥ٝرباِٖٝ ن١ ي١ َاض١ٜ ي١زاٜو بٛٚ،

 7440( بؤ ١َز١ٜٓ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.نؤنٞ ثَٝػ١َب١ض )

                                      
 .258، م 19تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ز - 6326

 .667، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6327

 .92-88، م 7أغس ايػاب١، ز - 6328
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بطا١ٜن٢  7446ٖري، ع١بسٚآل،طاٜب، ط٘بطانا٢ْ ظ١ٜٓ٠ب بطٜيت بٕٛٚ ي١ قاغِ ن١ بطا ط١ٚض٣٠ بٛٚ، 
تطٟ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٥ٝرباِٖٝ ن١ ي١ ضٟٚٚ باٚن٠ٚ١ٝ بٛٚ ٚ زاٜهٝإ دٝا بٛٚ، ٥ٝرباُٖٝٝـ ي١ غايَٞ 

دا ١َٖٛٚ  7443ٚ ثاف ١ٖشز٠ َاْط ١ٖض ب١ َٓسايَٞ نؤنٞ زٚاٜٞ نطز، ١ٖؾت٢َ١ نؤنٝسا ي١زاٜو بٛٚ
( ي١ خ١زه٠ٚ١ ثَٝـ زاب١ظٜين غطٚف ٠ٚؾاتٝإ نطز، ب١آلّ نه١نا٢ْ نٛض٠ِنا٢ْ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

 7444َا٠ٚ١ْ تا ٥ٝػالّ ٖات ٚ با٠ٚضِٜإ َٖٝٓا ب١ ٥ٝػالّ ٚ ي١ط١ٍَ باٚنٝإ نؤنٝإ نطز بؤ ١َز١ٜٓ.
 غ١باض٠ت ب١ خٛؾه١نا٢ْ

٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ بٛٚ ٚ ثاف نؤنهطزٕ بؤ عٛمثاضٚق١ٝٝ ن١ خٛؾهٞ بهٛٚن٢ بٛٚ ٚ ٖا٠ٚضٟ 
 ١َ7445ز١ٜٓ ي١ نات٢ غ١ظا٣ ب١زضزا نؤنٞ زٚاٜٞ نطز.

( ٣ٚ١٥ ّ ن١ ي١ ضٚق١ٝٝ بهٛٚنرت بٛٚ ٚ زٚا٣ َطز٢ْ ضٚق٣١ٝٝ خٛؾه٢ ثَٝػ١َب١ض )نًج٥ٖٛٛٛ
ايَٞ ْؤ٣ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز ٚ باٚن٢ ٢ْ نٛضِٟ ع١ؾؿإ، ب١آلّ ١٥َٝـ ي١ غعٛمثاَاض٠ نطز ي١ 

 7446(( َْٜٛصٟ ي١غ١ض نطز.)ثَٝػ١َب١ض٣ ٥اظٜع)
٣ نهٞ َٛس١ٖ١ز٣ نٛضِٟ ع١بسٚآل بٛٚ، نهٞ ثَٝػ١َب١ض٣ طُٝ٘خٛؾهَٝهٞ تط٣ ١ٖبٛٚ ْا٣ٚ ؾا

ٚ زاٜهٞ زٚٚ ض٠وا١ْ ٚ خؤؾ١ٜٚػت١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض٣  7448ط١ٚض٣٠ شْا٢ْ ب١ٖ١ؾت 7447(ٚخٛا )

                                                                                                                            
، قشٝح ابٔ 18826، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 2659، َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 2571بٔ سٓبٌ، ايطقِ َػٓس أظيس  - 6329

، قشش٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل، نُا قشش٘ 3771، املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ 8080، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 7120سبإ، ايطقِ 
 .1508يف غًػ١ً األسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ ؾعٝب األضْاؤٚط، نُا قشش٘ األيباْٞ 

 .95، م 7أغس ايػاب١، ز - 6330

 .294، م 2ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6331

 .172، م 1اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6332
 .91، م 7أغس ايػاب١، ز - 6333
 .1843 – 1839، م 4اإلغتٝعاب يف َعطف١ األقشاب، ز - 6334

 .421، م 7أغس ايػاب١، ز - 6335

 .19، م 3ايطبكات ايهرب٣ البٔ غعس، ز - 6336

 .3446قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6337
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( ٠ٚؾات٢ ( بٛٚ ن١ زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض )ْاٚ ب١َٓاي١َٟ ثَٝػ١َب١ض )١ٜن١ّ ن١غٞ  7449(،خٛا١ٜ )
 :744نطز.

( ناَٝإ ط١ٚض٠تط بٕٛٚ، ١ٜنس٠ْط٢ ١ٜ١ٖ ن١ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ٥اٜا نه١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض )
ظ١ٜٓ٠ب نه١ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ، زٚاتط ضادٝاٜٞ ١ٜ١ٖ، ضا١ٜى ز٠يََٝت; ؾات١ُٝ نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ، ضا١ٜى ز٠يََٝت; 

 7450ّ نه١ بهٛٚى ب٠ٚٛ.نًجٛٚى ب٠ٚٛ، ضا١ٜنٝـ ز٠يََٝت; ب١يَهٛ ٥ٖٛٛضٚق١ٝٝ نه١ بهٛ
( ْعٜه١ٟ غٞ غاٍَ ز٠بٛٚ، ٚات١ ضا١ٜى ز٠يََٝت; ناتَٝو ظ١ٜٓ٠ب ي١زاٜو بٛٚ ت٢ْ١َ١ ثَٝػ١َب١ض )

( غطٚؾٞ بؤ زاب١ظ٠ٜٛ ز٠غاٍَ ثَٝـ زاب١ظٜين غطٚف بؤٟ، ب١ٚ ث١َٝٝ ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )
 7456ب٠ٚٛ. ت٢ْ١َ١ ظ١ٜٓ٠ب ز٠ غاآلٕ

ظ١ٜٓ٠ب ي١ط١ٍَ ١٥بٛيعاقٞ نٛضِٟ ض٠بٝعسا ٖاٚغ١ضطريٟ نطز ن١ ثٛٚضظا٣ ظ١ٜٓ٠ب ٚ خٛؾه١ظا٣ 
خ١زه٣١ زاٜهٞ با٠ٚضِزاضإ بٛٚ، ب١آلّ ١٥بٛيعام َٛغًَُإ ١ْبٛٚ، ١ٖض بؤ١ٜ ٥اَاز٠ ١ْبٛٚ ي١ط١ٍَ 

( ػ١َب١ض٣ خٛا )( نؤض بهات بؤ ١َز١ٜٓ ٚ ب١ بَٝبا٠ٚضِٟ ي١ ١َنه١ َا٠ٚ١ٜ، ب١آلّ ثَٝثَٝػ١َب١ض )
ظ١ٜٓ٠بٞ ١ْطَٝطِا٠ٚ١ٜٚ ال٣ ََٝطز٠ن٣١ خؤٟ َٖٝؿت٠ٚ١ٝ ٚ ؾ١ضَاْٝؿٞ ١ْنطز ظ١ٜٓ٠ب نؤض بهات بؤ 

 ١َ7453ز١ٜٓ.
١ٖ٠بٞ ز٠يََٝت; ٥ٝي غ١عس ز٠يََٝت; ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ غطٚف شغ١باض٠ت ب١ نات٢ ٖاٚغ١ضطري١ٜن١ٜإ، 

 ٠ٚ١ٝ7454.زاب١ظَٜت ٖاٚغ١ضطريٜٝإ نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ظؤض زٚٚض٠ ي١ ضاغت
١ٖ٠بٝـ ضاغت١، نْٛه١ ظ١ٜٓ٠ب ي١نات٢ زاب١ظٜين غطٚؾسا ت٢ْ١َ١ ت١ْٗا ز٠ غاآلٕ شقػ١ن٣١ 

ب٠ٚٛ، دا ١٥ط١ض ثَٝـ ٠ٚ١٥ ب١ٖاٚغ١ض طريابَٝت ٠ٚ١٥ ت٢ْ١َ١ ن١َرت ي١ ز٠ غاآلٕ ز٠نات، ب١آلّ ضاغترت 
 ١ٜ٠ٚ١٥ زٚا٣ زاب١ظ٢ٜٓ غطٚف ب١ٖاٚغ١ض طريا٠ٚ.

                                      
،  8258، ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ، ايطقِ 3788، غٓٔ ايرتَصٟ، ايطقِ 7079، قشٝح ابٔ سبإ، ايطقِ 3564قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6338

، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 2025طٝايػٞ، ايطقِ ، َػٓس اي5606، َػٓس أبٞ ٜع٢ً املٛقًٞ، ايطقِ 5753َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ 
2815. 

 .4590،  قشٝح َػًِ، ايطقِ 4179قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6339

 .648، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6340
 .665، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6341

 .665، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6342
 .246، م 2زغري أعالّ ايٓبال٤،  - 6343
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ب١زضزا ي١ْاٚ ضٜعٟ بَٝبا٠ٚضاْسا ب١ؾساض٣ نطز ٚ زٚاتط ب١زٌٜ ١٥بٛيعاقٞ ََٝطز٣ ظ١ٜٓ٠ب ي١ د١ْط٢ 
طريا، ٥ٝٓذا ع١َط٣ بطا٣ ٖات تا ب١ ثاض٠ ٥اظاز٣ بهات، ظ١ٜٓ٠ب ط١ضزٕ ب١ْسَٜهٞ البٛٚ ن١ ٖٞ خ١زه٣١ 
زاٜهٞ بٛٚ ٚ ناتَٝو ظ١ٜٓ٠ب ؾٟٛٚ نطز ب١ ١٥بٛيعام خ١زه١زا ب٣ٚٛ ب١ ظ١ٜٓ٠ب، ناتَٝو ثَٝػ١َب١ض 

(٠ٚ١٥ٟ بٝين ْا ) ٚ غ٠ٚ١ٝٚ خ١زه٣١ بري ن١ٚت٠ٚ١ٚ غؤظٟ بؤٟ دٛٚآل ٚ خ١يَه١ن١ٟ زٚاْس
خ١يَه١ن١ ضاظ٣ بٕٛٚ تا ١٥بٛيعام ٥اظاز بهطَٜت، ٥ٝٓذا ط١ضزْب١ْس٠ن٣١ طَٝطِا٠ٚ١ٜ بؤ ظ١ٜٓ٠ب ٚ ١َضد٢ 
ي١غ١ض ١٥بٛيعام زاْا تا ٚاظ ي١ ظ١ٜٓ٠ب بََٗٝٓٝت، ١٥ٜٚـ ضاظ٣ بٛٚ، ٥ٝرت ظ١ٜٓ٠ب نؤنٞ نطز بؤ 

 ١َ7455ز١ٜٓ.
( ٣١ِْٚٛ خ١ظٚٚض٣ تَٝط١ٜؿتٛٚ ٚ زيَػؤظ ٚ ٣١َٜٓٚ باٚن٢ خ١كؤض ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ)ي١ 

( ١ٖضن١ْس٠ ز٠ٜعا٢ْ ظاٚان٣١ بَٝبا٠ٚض٠ِ، ز٠ٜعا٢ْ ظاٚان٣١ ٖات٠ٚٛ تا زشا١ٜت٢ ز٠بٌٝٓ، ثَٝػ١َب١ض )
زٜين خٛا بهات ٚ ب١ضاَب١ض غٛثا١ٜى ٠ٚغتا٠ٚ ن١ خ١ظٚٚض٣ غ١ضنطز١ٜ٠ت٢، ن١نٞ ثاف ٠ٚ١٥ف ن١ 

١زًٜٞ ز٠ططَٜت، َٖٝؿتا ٥اَاز٠ ١ْٝ غعا٣ بسات، ت١ْٗا ١َضد٢ ي١غ١ضٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٚاظ بََٗٝٓٝت ي١ ب
( ١َْٜٗٝؿت ت١آلم ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ بَٝت٠ٚ١ بؤ ال٣، ١٥ٜٚـ ١ْى ب١ ت١آلم، ب١يَهٛ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

يعاقٞ ََٝطز٣ به١َٜٚت١ َْٝٛاْٝا٠ٚ١ْ، زٚاتطٜـ زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ظ١ٜٓ٠ب ٖات٠ٚ١ ١َز١ٜٓ داضَٜهٞ زٟ ١٥بٛ
( زٚٚباض٠ نان٣١ ي١ط١ٍَ ْٛاْس ٚ ٥اظاز٣ نطز، دا نٛإ ١٥ٚ ب١زٌٜ طريا، ن١نٞ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

( ز٠ظأْ تا ب١ دٛا٢ْ ضاََٝٓٔ ي١ّ خ١ظٚٚض ٚ باٚنا٣١ْ ١٥َطِؤ ن١ خؤ ب١ ؾَٜٛٓه١ٚت٣١ ثَٝػ١َب١ض )
 بٔ. ب١غ١ضٖات١ ١ْى ت١ْٗا ٠ٚى ضٚٚزاَٜٚو بٝد٠ٚ١َٜٓٓٛٚ ب١غ١ضٜسا تَٝج١ضِ

ي١ طَٝطِا٣٠ٚ١ْ تطزا ٖات٠ٚٛ ن١ ظ١ٜٓ٠ب خؤٟ ن١غٞ ْاضز بؤ ٥اظازنطز٢ْ ١٥بٛيعاقٞ ََٝطز٣ ٚ 
 7456ثاض٣٠ ب١ ن١غ١ن١زا ْاضز، ي١ط١يَٝؿٝسا ط١ضزْب١ْ١ز٠ن٣١ ْاضز.

زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ١٥بٛيعام ي١ ب١زض ٥اظاز بٛٚ ٚ ط١ضِا٠ٚ١ٜ، ب١ي١ََٓٝن٣١ خؤٟ بطز٠ غ١ض ٚ ز٠ضؾ١ت٢ 
 7457بٝـ نؤنٞ نطز بؤ ١َز١ٜٓ بؤ ال٣ باٚن٢.ظ١ٜٓ٠بٞ زا بهَٝت، ظ١ٜٓ٠

ي١ ضَٜٞ نؤنهطز١ْن١ٜسا ١ٖبباض٣ نٛضِٟ ١٥غ٠ٛز ضَٜٞ ثَٝططت ٚ ب١ ضََٝو زا٣ ي١ غٛاض٠ن٣١ ظ١ٜٓ٠ب 
 7458ٚ ظ١ٜٓ٠بٝـ ي١غ١ض غٛاض٠ن٣١ ن١ٚت١ خٛاض٠ٚ٠.

                                      
 .665، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6344

 .312، م 3ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6345

 .178، م 4ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6346

Page 181 of 184



 

 

تا  ناتَٝو ظ١ٜٓ٠ب ن١ٚت١ضَِٟ بؤ نؤن١ن٣١ ي١ط١ٍَ نٝٓا١ْٝنإ نٛٚ، خَٝطا نؤ١َيََٝو ن١ٚت١ٓ ؾٜٛيَن
٥اظاض٣ بس٠ٕ، ي١ٚا١ْ ١ٖبباض٣ نٛضِٟ ١٥غ٠ٛز بٛٚ ن١ ١٥ٚ ١ٖيََٜٛػت٣١ ْٛاْس، ١٥ٚنات ظ١ٜٓ٠ب غهٞ 
١ٖبٛٚ، ب١ٚ ن١ٚت٣١ٓ غه١ن٣١ خػت ٚ خَٜٛٓٝؿٞ يَٞ ضؤٜؿت، ي١غ١ض٠ٚ١٥ ٖامشٞ ٚ ١ٜٚ١َٛ٥نإ 

ال٣ ٖٝٓسٟ  ن١ٚت١ٓ ز١َ٠بؤي١َٚ ١ٖضناّ ز٠ٜاْٛت ١َُٝ٥ ْعٜهرتٜٔ ي٠ٚ١َٝٝ، ٠ٚ١٥بٛٚ ظ١ٜٓ٠ب بطا٠ٚ١ٜ بؤ
٣ ث٘(ظ٠ٜسٟ نٛضِٟ ساضنهٞ عٛتب١، ٖٝٓس ثَٝٞ ز٠ٚت ١َٖٛٚ ١٥ّ ب١ظَا١ْ ي١ب١ض باٚنت١، ثَٝػ١َب١ض )

ْاضز ب١ ؾَٜٛٓٝسا ٚ ؾ١ض٣َٚٛ;  )ز٠تٛاْٝت بهٝت ظ١ٜٓ٠مب بؤ بَٗٝٓٝت؟(، ١٥ٜٚـ ٚت٢ ب١يََٞ ٣١٥ 
ب١ ٚؾرت٠ن٠ٚ١ٜ١ ْعٜو ( ؾ١ض٣َٚٛ خات١َ١ن١ّ بب١، ظ٠ٜس نٛٚ ٚ (، ثَٝػ١َب١ض )ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا )

ب٠ٚ١ٜٚٛ تا ط١ٜؿت ب١ ؾٛاَْٝو، ٚت٢ ؾٛا٣١ْ نَٝٝت؟ ١٥ٜٚـ ٚت٢ ٖٞ ١٥بٛيعاقِ، ٚت٢ ١٥ٟ ١٥ٚ ١َضِا١ْ 
ٖٞ نَٝٔ؟ ٚت٢ ٖٞ ظ١ٜٓ٠بٞ نهٞ َٛس١ٖ١زٕ، ظ٠ٜس ي١ط١يَٝسا نٛٚ، زٚاتط ب١ ؾٛا١ْن٣١ ٚت ١٥ط١ض 

١ن١ٜت؟ ٚت٢ ب١يََٞ، ظ٠ٜس ؾتَٝهت بس٠ََٞ ز٠ٜط١ٜ١ْٝت١ ز٠غت٢ ظ١ٜٓ٠ب ب١الّ ال٣ ن١ؽ باغٞ ْ
خات١َ١ن٣١ ثَٝسا، نابطا٣ ؾٛا١ْ ن٠ٚ١ٜٚٛٚ ١َض٠ِنا٢ْ نطز٠ٚ٠ ؾَٜٛين خؤٜإ ٚ خات١َ١ن٣١ زا ب١ 
ظ١ٜٓ٠ب، ظ١ٜٓ٠بٝـ خات١َ١ن٣١ ْاغ٠ٚ١ٝٚ ٚت٢ نَٞ ٣١َ١٥ ثَٝساٜت؟ ؾٛا١ْن١ ٚت٢ نابطا١ٜى، ظ١ٜٓ٠ب 

س٠ْط بٛٚ تا ؾ١ٚ ٖات، ٥ٝٓذا نٛٚ بؤ ٚت٢ ١٥ٟ ي١نَٟٛ دَٝتٗٝؿت؟ ٚت٢ ي١ ؾآل١ْ ؾَٜٛٔ، ظ١ٜٓ٠بٝـ بَٝ
ال٣ ظ٠ٜس، ن١ ط١ٜؿت١ ال٣ ظ٠ٜس، ظ٠ٜس ٚت٢ )غ١ضن٠ٚ١ ي١ثَٝـ ٠ٚ١َٓ زابٓٝؿ١(، ظ١ٜٓ٠ب ٚت٢ ١ْخَٝط تؤ 
غ١ضن٠ٚ١ٚ ي١ثَٝـ ٠ٚ١َٓ زابٓٝؿ١، ظ١ٜٓ٠ب ي١ زٚا٠ٚٚ ظ٠ٜس ي١ ثَٝؿ٠ٚ١ٝ ب١غ١ض ٚؾرت٠ن٠ٚ١ ن٠ٚ١ْٚٛ 

١َ نانرتٜٔ نه١ُ ن١ ي١ب١ض َٔ تٛٚؾٞ ْاض٠س١ت٢ ( ز٠ٜؿ١ضَٛٚ )١٥ب١ض٠ٚ ١َز١ٜٓ، ثَٝػ١َب١ض )
  7459بٛٚ(.

( غط١ٜ١ٜن٢ ْاضز تا َٖٝطف بب١ْ١ غ١ض ناضٚاَْٝهٞ ي١ غايَٞ ؾ١ؾ١َٞ نؤنٝسا ثَٝػ١َب١ض )
قٛض٠ِٜؿ١ٝنإ، ي١ْاٚ ناضٚا١ْن١زا ١٥بٛيعام ب١زٌٜ طريا ٚ َٖٝٓطا٠ٚ١ٜ ١َز١ٜٓ، ١٥بٛيعام ن١ٜٚٛ ال٣ 

(ب١ ث١ْازا١ْن٣١ ظ١ٜٓ٠ب ضاظ٣ بٛٚ، ٣ زا، ثَٝػ١َب١ضٟ خٛاٜـ )ظ١ٜٓ٠ب تا ث١ْا٣ بسات، ١٥ٜٚـ ث١ْا
٥ٝٓذا ظ١ٜٓ٠ب زاٚا٣ نطز نٞ يَٞ غ١ْطا٠ٚ بؤٟ بطَٝطزضَٜت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ؾٞ بؤ نطا، ١٥بٛيعام ط١ضِا٠ٚ١ٜ 
١َنه١ٚ نٞ غجاضز٣٠ خ١يَهٞ البٛٚ طَٝطِا٠ٚ١ٜ ٚ زٚاتط ي١ غايَٞ س١ٚت٢َ١ نؤنٝسا ط١ضِا٠ٚ١ٜ بؤ ١َز١ٜٓٚ 

                                                                                                                            
 .35، م 7ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6347

قشش٘ األيباْٞ يف غًػ١ً االسازٜح ايكشٝش١، ايطقِ ، 18858، املعذِ ايهبري يًطرباْٞ، ايطقِ 2744املػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، ايطقِ  - 6348
3071. 
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ٖاٚغ١ضطري١ٜن١ؾٝإ ١ٖض ي١غ١ض  :745إ بٛٚ ٚ ظ١ٜٓ٠بٞ خَٝعاْٝؿٞ ب٠ٚ١ٜٚٛ ب١ ٖاٚغ١ضٟ،ي١َٟٚ َٛغًَُ
 7460ب١َٓا٣ ١٥ٚ ٖاٚغ١ضطري٣١ٜ ١ٜن١ّ بٛٚ ١ْى غ١ضي١َْٟٛ َاض٠ بهطَٜت٠ٚ١.

 7466ظ١ٜٓ٠ب ي١ ١٥بٛيعام نٛضَِٜهٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ع١ٍ ن١ ١ٖض ب١ ١ٖضظ٠ناض٣ ٠ٚؾات٢ نطز،
( ظؤضٟ خؤؾس٠ٜٚػت، ت١ْا١ْت ن١ َْٜٛصٟ ز٠نطز ػ١َب١ض )نهَٝهٝؿٞ ١ٖبٛٚ ب١ ْا٣ٚ ٥َٛا١َ ن١ ثَٝ

٥َٛا٣١َ ز٠ططت١با٠ٚف، ن١ ز٠نٛٚ ب١ غٛدس٠زا زاٜس٠ْا، ن١ ١ٖيَس٠غا٠ٚ١ٜ ١َٖس٣ ز٠ٜططت٠ٚ١ 
 7463با٠ٚف.

( زٜاض١ٜن٢ بؤ ٖات ن١ ط١ضزْب١ْسَٜو بٛٚ، ؾ١ض٣َٚٛ  ز٠ٜس٠ّ ب١ داضَٜو ثَٝػ١َب١ض )
( ٥َٛا٣١َ نهٞ ظ١ٜٓ٠بٞ باْط نطز ٚ نطز١ٜ ػ١َب١ض )خؤؾ١ٜٚػترتٜٔ ن١غٞ ْاٚ ب١َٓاي١َن١ّ، ثَٝ

 7464ط١ضز٢ْ.
( ٠ٚؾات٢ نطز، ع١ٍ نٛضِٟ ١٥بٛٚ تايٝب ٥َٛا٣١َ نهٞ ٣ نهٞ ثَٝػ١َب١ض )طُٝ٘زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ؾا

١َ١٥ف ي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ١ت٢ ١٥بٛٚب١نط  7465بٛٚ،طُٝ٘ ظ١ٜٓ٠بٞ ب١ٖاٚغ١ضططت ن١ خٛؾه١ظا٣ ؾا
 7466قسٜل ٚ ثاف د١ْط٢ ١َٜا١َ بٛٚ.

١ٓب ي١ غايَٞ ١ٖؾت٢َ١ نؤنٝسا ٠ٚؾات٢ نطز، ظؤضٟ ١ْخاٜاْس ن١ ١٥بٛيعاقٞ ََٝطزٜؿٞ نؤنٞ ظ٠ٜ
 7467زٚاٜٞ نطز.

ناتَٝو ٜٚػتٝإ ت١ض١َن٣١  7468نات٢ َطز١ْن١ؾٞ ي١ غ١ض٠تا٣ غايَٞ ١ٖؾت٢َ١ نؤن٠ٚ١ٝ بٛٚ،
إ بٝؿؤٕ، ب١ تانٝـ بٝؿؤٕ، غَٞ داض ٜ -ط١آل٣ زاضَٜه١-( ؾ١ض٣َٚٛ;  ب١ غٝسضبؿؤٕ، ثَٝػ١َب١ض )

بؤنؤؾٞ به١ٕ، ن١  -بؤَْٝهٞ خؤؾ١ ي١ زاضَٜو-ب١ ثَٜٝٛػتتإ ظا٢ْ ثَٝٓر داض بٝؿؤٕ، ثاؾإ ب١ ناؾٛٚض
                                      

 .665، م 7اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز - 6349

 (.1/60األسازٜح ٚ اي٣جاض يف إضٚا٤ ايػًٌٝ)ايتشذٌٝ يف ختطٜر َا مل خيطز َٔ ، قشش٘ األيباْٞ يف 1926غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ  - 6350

 
 .246، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6351
 ، 795، غٓٔ أبٞ زاٚز، ايطقِ 876، قشٝح َػًِ، ايطقِ 503ايبداضٟ، ايطقِ  قشٝح - 6352

 ، نعف٘ ؾعٝب األضْاؤٚط.24151َػٓس اظيس بٔ سٓبٌ، ايطقِ  - 6353

 .502، م 7، اإلقاب١ يف شيٝٝع ايكشاب١، ز246، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز - 6354

 .353، م 6ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ البٔ نجري، ز - 6355

 .665، م 7ٝٝع ايكشاب١، زاإلقاب١ يف شي - 6356

 .250، م 2غري أعالّ ايٓبال٤، ز 6357
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( ن١ٜٚٛ شٚٚض٠ٚ٠ٚ د١ًن٣١ خؤٟ ؾطَِٜسا بؤ ت١ٚاٚ بٕٛٚ باْطِ به١ٕ(، ن١ ت١ٚاٚ بٕٛٚ ثَٝػ١َب١ض )
 7469ثؿت٠ٚ١ٝ. ١٥ٚا٣١ْ ت١ض١َن١ٜإ ؾؤضزبٛٚ، قص٠نا٢ْ ظ١ٜٓ٠بٝإ نطز ب١ غَٞ ث١يه١ٚ خػتٝا١ْ

                                      
 .1216قشٝح ايبداضٟ، ايطقِ  - 6358
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