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 بة بَيت ثَيشكةش

 ثيَغةمبةزماٌ, شةفاعةتكازماٌ وثيَصةوا وإماو وٍيدايةتكازماٌ, زِؤحى طةوزةماٌ وخؤشةويطتناٌ,
 (.ثيَغةمبةزى ئيطالو حمند) خؤشةويطتى خودا,

 بؤ ئازامطا بىَ ىاشةكةى حةشزةتى مةولةوى...
 دا زِةطى داكوتاوة بةقوَلىو كةضةى كةخؤشةويطتيةكةى لةدَلنئةبؤ 

 بؤ ئةواىةى بةخصيدةبووٌ لةطةَلناىدا
 وة ضاوديَسيه دةكات لة ئيَوازةى داٍاتوودا. ,وبؤ ئةو كةضةى ضجيَدةى وضةزلةبةياٌ ئوميَدى ثىَ بةخصيو

 ٌ ئاواط ببىَوبؤ خؤزى ذيامن كة ئاوا ىابىَ طةز خؤزى ٍةموو طةزدو
 بةَلكو تةىَا ديازييةكى بضوكة دةضتت ماض دةكا وثيَصكةشى ىاكة

 ....ةئةى دايك ,تؤ ,تؤبؤ 
 بؤ ضووىة ىاو بةٍةشتةوةبةضة  اٌتؤمخؤشةويطتى لةبةزضاو تةىط بىَ تةىَا  اٌطةز ٍةموو دوىيام

 ئةى ٍةموو تيوَكيَكى ئازةقةى ضةز زِيَطةى ضةزكةوتيةكامن
 دَله ئةى خؤشةويطرتيً كةضى ىيَو تؤبؤ 

 ...ة, ئةى باوكتؤ, بةَلىَ بؤ تؤبؤ 
 بؤ ٍةموو ئةو ضاواىةى كة لة زِؤحه دا زِواوٌ

 وخؤشه ويطتووٌ هبؤ ئةواىةى خؤشياٌ دةويَ
 ...ٍاوزِيَكامن ئيَوةبؤ 

 بؤ ئيَوة بسا ئاشيصةكامن...
 شةٍيداىى زِيَطاى زِةشامةىدى خوا....بؤ ئيَوة 

 وماىدووبوومناٌ...ثيَصكةط بيَت بةئيَوة بةزٍةمى ٍةولَ 
 

 توَيذةر

  



 

 ج   

 سوثاس وثَيزانني

ضوثاس وضتايصى بىَ ثاياٌ بؤ خواى بةخصيدة وميَسةباٌ, ٍةشازاٌ دزوود وضاَلو بؤ طياىى ثاكى 
 (, بؤ يازاٌ وياوةزاٌ وثةيسِةواىى تا زِؤذى دوايى.)ثيَغةمبةزى ىاشداز وزِابةز وخؤشةويطتناٌ

مامؤضتاياٌ بةزدةواو  مامؤضتاياٌ وكةضى بةئةشمووىى ئةو خاكة,لةذيَس ضةتسى شاطسداىى دةضتى 
 بةٍؤى وتة جواىةكاىياٌ وبةدَلطؤشييةكى جةضتةى وزِؤحييةوة ٍةزدةو خصمةتياٌ بةفيَسخواشاٌ كسدووة.

ضوىكة ئةواٌ  بةتيَكسِاى ضةزجةو فيَسخواشاٌ ئيَنة ٍةميصة خؤماٌ بةقةزشاز بازى مامؤضتاياٌ شاىيووة,
وةى كة ئيَنة ٍةز لةضةزةتاى خويَيدىى ضةزةتاييةوة و لةدةضت ثيَكسدىى ]ئةليف وبْا[ة تا بووىة ٍؤى ئة

ئيَطتاى ئةو قؤىاغةى خويَيدٌ كةئيَنةى تيَداٌ ٍةميصة وةك ضؤٌ حةشياٌ بة ضةزكةوتيى كوزِ و 
 .بةٍةماٌ شيَوةط ضةزكةوتيى ضةزجةو فيَسخواشاىياٌ بةالوة طسىط بووة كضةكاىى خؤياٌ كسدووة,

ةكةماٌ ضةزثةزشتيازى تويَرييةو«, محيد حمند أمني عصيص»ضوثاضى مامؤضتا  ؤية بة ثيَويطتى دةشامنب
, وبةشيَوةيةكى وزد الثةزِة بة الثةزِة وزدبييى تويَرييةوةكةماىى ٍاوكازى ثيَويطتى كسدووو , ضوىكةبكةو

 ةتةوة.وكةمووكوزتيةكاٌ ئاطادازى كسدوومكسدووة ولة ٍةَلة 

 وكة ٍاوكازى كسدوو ودةكة« غاشى شيَخ حمند شيَخ كامل ىيَسططةجازِى»مامؤضتا  وة شؤز ضوثاضى
 ةوة.ىاو تويَرييةوةكةى بؤ زِووىكسدم وضةىد بابةتيَكى ووكاتى خؤى ثىَ دا

دةكةو كة شاىيازى ثيَ داوو لة « ئاوات شيَخ حمنود شيَخ ظاحيب ىةقصبةىدى»شؤز ضوثاس مامؤضتا وة 
 تويَرييةوةكةو. ضؤىيَتى زِيَكخطتيى ثالىى

 .ووكة تةىاىةت بة ثيتيَكيض ٍاوكازياٌ كسدو وضوثاضى ئةو مامؤضتا وئةو ٍاوزِيَياىةو دةكة

لة  ضوودودةكةو, لةماوةى ئةو ضواز ضاَلةدا « شةزيعة»وة ضوثاضى ضةزجةو مامؤضتاياىى بةشى 
 شاىيازييةكاىياٌ وةزطستووة .

 بداتةوة و ضةزبةزشى دوىيا وضةزفساشى قيامةت بً..داواكازو لةخواى طةوزة ثاداشتى بةخيَسياٌ 
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 ثَيشةكى

غٛثاؽ ٚغتاٜـ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ ن١ ضَُِٜٓا٣ نطزٜٚٔ بؤ ضَِٜطا٣ ثان٢ ب١ضظ٣ ٥ٝػالّ ٥ُٚٝإ، ٠ٚزضٚٚز 
 ( ٜٚاضا٢ْ تا ضِؤش٣ زٚا٢ٜ..)ٚغاَل٣ٚ ١ْبطِا٠ٚ بؤ غ١ض طٝا٢ْ ثان٢ ثَٝػ١َب١ض ٚ غ١ض٠ٚض ٥ٚاظٜعَإ

 َيساْٞ ١ٖض غ١ تاٟ ض٠ غ١  ب١ ت باض٠ غ١  ١ٜ ١ٖ دٝاٜإ بؤضْٛٚٞ ٥َٚٝػتا نؤٕ  ي١ ْٛغإ ََٝصٚٚٚ  ضإ ْٛغ١
ٝإ ١ٖب٠ٚٛ، ض ز١ٜٓ ت١غ١ٚٚف ي١غ١ضد١ّ ز١ٜٓناْسا بْٛٚضْٛه١ غؤف٢، ٟ ٚؾ١ َٚاْاٟ ت١غ١ٚٚف

 ٥امسا١ْٝنإ ٚض ز١ٜٓ زاْطا٠ٚنإ.
 ب١ دٝادٝانإ ٚنؤ١ََي١ ١َيسا٠ٖٚ غ١ضٟ نٛضزغتإ ي١ ت١غ١ٚٚف زٚاْع٠ٚ١ٜ٠ غ١ز٠ٟ غ١ض٠تاٟ ي١ ١ضٖ

 تا ن١ نؤْرت ١َٜٛٚإٖ ي١. ز٠ططٕ ١ٜى ت١ضٜك١ٜ١ن١زا با٠ٚؾٞ ي١ اٚب١فٖ ضَِٜب١ضَٜهٞ نطزْٞ ث١غ١ْس
 ١ْٚقؿ١ب١ْس١ٜ. قازضٟ ت١ضٜك١ٟ ناضا١ٜ، ظؤض نٛضزغتإ ي١ ٥َٝػتاف

 ب١َياّ ؾاعريا٢ْ نٛضزا ؾٝعط٠ناْٞ ي١ زا١٥ثؤؾَٝت فطاٚإ ثاْتا١ٜٝنٞ ت١غ١ٚٚف ٖعضٟ ٠ٚ١٥ٟ ي١ط١ٍَ
 ١َٚي٣ٚ١((. غؤفٝط١ض٢ٜي١غ١ض )) ١ْنطا٠ٚ بَٝت باؽ ؾا١ْٜٞ ١٥ٚتؤ يَٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝنٞ

ؾٝعط٠نا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ٚب١ضاٚضزنطز٢ْ ي١ط١ٍَ  ي١ّ تَٜٛص١ٜ٠ٚ١ٜٓزا غ١ض٠ضِا٣ ط١ضِإ ٚٚضزب٠ٚ١ْٚٛ ي١ ز٠ق١
ساٍَ ١َٚقاّ ٚظاضا٠ٚ غؤف١ٝٝنإ، ي١ ب١ؾ٢ ١ٜن٢َ١ تَٜٛص٠ٚ١ٜٓن١زا باغ٢ ت١غ١ٚٚف ٚ ََٝص٠ٚٚن٣١ ي١ 

 ز١ٜٓنا٢ْ )٥ٝػالّ، ١ٜٖٛٚز٣، ١َغٝش٢، ٖٝٓسؤغ٢( ٚغ١ض١َٖيسا٢ْ قٛتاخبا١ْ ٚضَِٜباظ٠نإ باغهطا٠ٚ.
ت٢ ٚب١ض١َ١ٖنا٢ْ ٚخَٝعإ ٠ٚ١ْٚنا٢ْ ٚض١ْس ثاؾإ ي١ب١ؾ٢ ز٠َٚٚسا باغ٢ شٜإ ٚن١غَٝ

 غ١ضطٛظ٠ؾت١ٜ١ى ٚ ١َٚي٣ٚ١ ي١زٜس٣ ١٥زٜباْسا نطا٠ٚ ن١ زاب١ؾهطإٚ ب١غ١ض ض١ْس باغَٝهسا.
ي١ب١ؾ٢ غ١ََٗٝسا باغ٢ ١َقاّ ٚساَي١نإ ٣١َٚ ي١ال٣ ١َٚي٣ٚ١ نطا٠ٚ، ثاؾإ باغ٢ قاَلٚاتسإ 

 ٣ ١َٚي٣ٚ١ نطا٠ٚ.ٚثَٝػ١َب١ض ٥ٚٝػطا َٚٝعطاز َٚطؤظ زؤغت٢ ٚيَٝبٛٚضز٠
 ١َ١٥ف بطٜت١ٝ ي١ ثال٢ْ تَٜٛص٠ٚ١ٜٓن١ّ:

  ١َٚزض٠غ١نإ ثَٝٓاغ١ غؤفٝط١ض٣: ١ٜن١ّ ب١ؾ٢

 غؤفٝط١ض٣ ثَٝٓاغ٣١: ١ٜن١ّ باغ٢

 غؤفٝط١ض٣ ََٝص٣ٚٚ: ز٠ّٚٚ باغ٢

 ١ٜٖٛز١ٜنإ ال٣ غؤفٝط١ض٣: ١ٜن١ّ يك٢

 ١َغٝش١ٝنإ ال٣ غؤفٝط١ض٣: ز٠ّٚٚ يك٢
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 ٖٝٓس٠نإ ال٣ غؤفٝط١ض٣: غ١َّٝٝ يك٢

 َػَٛيُا١ْنإ ال٣ غؤفٝط١ض٣: ضٛاض٠ّ يك٢

 ت١غ١ٚٚف١ٝٝنإ ٚضَِٜباظ٠ قٛتاخبا١ْ: غ١َّٝٝ باغ٢

 .نٛضزغتإ بؤ ١ْٚقؿ٢ قازض٣ ضَِٜباظ٣ ١ٖضزٚٚ ٖات٢ٓ: ضٛاض٠ّ باغ٢
 ٚب١ض١َ١ٖنا٢ْ ٚن١غَٝت٢ شٜإ ١َٚي٣ٚ١: ز٠ّٚٚ ب١ؾ٢

 ١َٚي٣ٚ١ ي١شٜا٢ْ نٛضت١ٜ١ى: ١ٜن١ّ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ ٚضِٚٚخػاض٣ ؾ٠َٛٝ: ز٠ّٚٚ باغ٢

 ٚع١ؾري٠ت١ن٣١ ١َٚي٣ٚ١: غ١َّٝٝ باغ٢

 ٠ٚ١ْٚنا٢ْ خَٝعإ: ضٛاض٠ّ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ شٜا٢ْ ي١ غ١ضطٛظ٠ؾت١ٜ١ى ض١ْس: ثَٝٓذ١ّ باغ٢

 ْاٚاظ٠نا٢ْ ي١ؾاناض٠ ١ٜٚنَٝو ١َٚي٣ٚ١ ب١ض١َ١ٖنا٢ْ: ؾ١ؾ١ّ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ َٚٛضؾٝس٠نا٢ْ َاَؤغتا: س١ٚت١ّ باغ٢

 ١٥زٜباْسا زٜس٣ ي١ ١َٚي٣ٚ١: ١ٖؾت١ّ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ غؤفٝط١ض٣: غ١َّٝٝ ب١ؾ٢

 ١َٚي٣ٚ١ ال٣ ١َقا١َنإ: ١ٜن١ّ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ ال٣ ساَي١نإ: ز٠ّٚٚ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ ال٣ ٣١َ: غ١َّٝٝ باغ٢

  ٚثَٝػ١َب١ض قاَلٚاتسإ: ضٛاض٠ّ باغ٢
 َٚٝعطاز ٥ٝػطا: ثَٝٓذ١ّ باغ٢

 ١َٚي٣ٚ١ ٚيَٝبٛٚضز٣٠ زؤغت٢ َطؤظ: ؾ١ؾ١ّ باغ٢
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 صثَٝٓاغ١ ٚ قٛتاخبا١ْنا٢ْطغؤفٝط١ض٣  ب١ؾ٢ ١ٜن١ّ:

 .باغٞ ١ٜن١ّ: ثَٝٓاغ٣١ غؤفٝط١ض٣ 
 .باغ٢ ز٠ّٚٚ: ََٝص٣ٚٚ غؤفٝط١ض٣ 

 ّغؤفٝط١ض٣ ال٣ ١ٜٖٛز١ٜنإ: يك٢ ١ٜن١. 

  ز٠ّٚٚ: غؤفٝط١ض٣ ال٣ ١َغٝش١ٝنإ.يك٢ 

  غؤفٝط١ض٣ ال٣ ٖٝٓس٠نإغ١َّٝٝ: يك٢. 

  ضٛاض٠ّ: غؤفٝط١ض٣ ال٣ َػَٛيُا١ْنإ.يك٢ 

  :ّقٛتاخبا١ْ ٚضَِٜباظ٠ ٚت١غ١ٚٚف١ٝٝنإباغٞ غ١َٝٝ. 

  :ّٖات٢ٓ ١ٖضزٚٚ  ضَِٜباظ٣ قازض٣ ١ْٚقؿ٢ بؤ باغٞ ضٛاض٠
 .نٛضزغتإ
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 .قوتاخبانةكانى[ثَيهاضة و ]بةشى يةكةم: ضؤفيطةزى 
 باضى يةكةم: ثَيهاضةى ضؤفيطةزى

ن١ ١َب١غت ٚ ق١غت١، ظؤض ضِاظ١ ٚ ؾٝت١َيهطزٕ ٚ يَٝهسا٣٠ٚ١ْ دؤضاٚ دؤض٣،  #غؤف٢$ٚؾ١ٚ ظاضا٣٠ٚ 
١٥ٚ ضِاظ١ ٚؾٝت١َيهطزْا١ْف ب١طؿت٢ ي١ظَا٢ْ ، ١ٜ١ٖ زا ي١غ١ض#ت١غ١ٚٚف$ي١نا١ٜ ٚبٛاض٠نا٢ْ 

 .(1)ظاْانا٠ٚ١ْ باغهطا٠ٚ ٚ بؤَاْٝإ طَٝطِا٠ٚت٠ٚ١
٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ ن١ ٚؾ١ٜ١ن٢ #ايكٛف$ي١ٚؾ٣١  #قؤف٢$١ٜنَٝو ي١ٚ بؤضْٛٚا١ْ ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١   -1

غؤف٢ ب١ٖؤ٣ ي١ب١ضنطز٢ْ ب١ضط٢ خٛض٠ٚ١ٜ ْا٣ٚ زَٜت، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥  #خٛض٣$ع١ض٠ب١ٝٝ ٚب١ٚاتا٣ 
 .(2)ٖات٠ٛ ضْٛه١ ي١ب١ضنطز٢ْ دٌ ٚب١ضط٢ خٛض٣ ض٠ِٚؾت٢ ثَٝػ١َب١ض٠نإ ٚ ٠ٚىل ٚ ثٝاٚ ضانا١ْ

 #غؤفٝط١ض٣$ناتآ ثريإ، ١َب١غت ي١ ثريا٢ْ ت١ضٜك١ت١، ١٥ٚ ظاتا١ْ ي١ ناضنطزْٝاْسا، ي١ نا١ٜ 
١ٜناْٝإ ٚ ٠ٚخت٢ ظٜهط ٚت١ًًٖٝ١بْٛٚٝإ ٜإ ي٠ٚ١خت٢ خ١متهطزْٝإ ي١ٚ بٛاضا١ْزا، ثؤؾ٢ٓٝ دٌ 

 .(3)ب٠ٚٛ #قٛف -خٛض٣$ٚب١ضطٝإ 

٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ، ي١نات٢ ٠ٚفاتهطز٢ْ #قٛف$ي١  #قؤف٢$١ٖض بؤ ثاَيجؿت٢ نطز٢ْ ١٥ّ بؤض١ْٚٛ ن١ 
ٚيبطت ايؿٛف س١ظض٠ت٢ ع١َٛض ب١ض١ْس ٚؾ٢ٜ١ٜ١َ الٚاْس٠ٚ١ٜ ٚي١نؤتاٜسا طٛت٢ "...  ثَٝػ١َب١ض 

 ."(4)ٚزنبت اذتُاز ٚأزدفت خًفو ٚٚقعت طعاَو ع٢ً األزض ٚيعكت أؾابعو تٛاقعا َٓو 

                                           
، غاَي٢ 1غًَُٝا٢ْ، ض -١َٚالْا ١َس٣ٛ: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس٣ٛ، ضاثدا٣١ْ ١٥ظ١َضِنطز٣٠ عريفا٢ْ بَٝص٣٠ عاضف٢ َٚؿت١ًَٝ  (1)

 (.86/ٍ 1ظ، )ب2012

، داز ايهتب نتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ، حكك٘، ٚقدّ ي٘، خسج أحادٜج٘: عبد اذتًِٝ ستُٛد، ط٘ عبد ايباقٞ ضسٚز (2)
  .40ش، 1960ٍ-ى1380َٝطس،  -اذتدٜج١

 (.١َ1ٍ/87ٚالْا ١َس٣ٛ: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس٣ٛ، )بَؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚنطز٣٠ عريفا٢ْ  (3)

غسح  ٚ، (1ٍ/310)ب ظ،2014، 1ب١ٜطٚٚت، ض -داز املعسف١، ايػصايٞ ايطٛضٞإحٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ: أبٛ حاَد ستُد بٔ ستُد  (4)
/ٍ 1، )بى1421، 1ضب١ٜطٚٚت،  -املال اهلسٟٚ ايكازٟ، داز ايهتب ايع١ًُٝايػفا: عًٞ بٔ )ضًطإ( ستُد، أبٛ اذتطٔ ْٛز ايدٜٔ 

 .416، ٍى1419، 1، ضقاٖري٠ -ْٚٗا١ٜ اإلجياش يف ضري٠ ضانٔ اذتذاش: زفاع١ زافع بٔ بدٟٚ بٔ عًٞ ايطٗطاٟٚ، داز ايرخا٥س(، 117
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٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ ن١ ٚؾ١ٜ١ن٢ ع١ض٠ب١ٝٝ ٚ #ايؿَُٛف١$١ٜنَٝه٢ تط ي١ٚ بؤضْٛٚا١ْ ث٢َٝ ٚا١ٜ ي١ٚؾ٣١   -2
ي١ب١ضاَب١ض  #غؤف٢$زَٜت، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  #خٛض٣ ب٢َ ن١َيه٢ تآ ١َٖيسضاٚ تٝػه١$ب١ٚاتا٣ 

ث١ض٠ٚضزطاض ٠ٚى خٛض١ٜن٢ بآ ن١َيه٢ ١َٖي٠ٛؾا٠ٚ ز٠بَٝٓٝت، ي١ ًَه١ض ب٢ْٚٛ بؤ ف١ضَا١ْنا٢ْ 
 .(1) خٛا٣ ط١ٚض٠

٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ ن١ ٚؾ١ٜ١ن٢ #ؾٛف١ ايكفا٤$١ٜنَٝه٢ تط ي١ٚ بؤضْٛٚا١ْ ث٢َٝ ٚا١ٜ ي١ٚؾ٣١   -3
ضِٚٚ  #غؤف٢$زَٜت، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥  #١٥ٚ َٛٚا٣١ْ ن١ ي١ نؤتا٢ٜ ثؿت٢ غ١ض$ب١ٚاتا٣  ع١ض٠ب١ٝٝ ٚ

 .(2)٠#خًل$ي١س١م ٚ ثؿت ي١ 

١ٜٝنإ #غؤف٢$٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ #ايؿَِّف١$بؤضَْٛٝه٢ تط ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١ ي١ٚؾ٣١   -4
 .(3)غ١ضظ٠ْؿتهطا٠ٚٚغفساض ز٠نطَٜٔ ب١ ٥اناض٣ ب١ضظ ٚ باف ٚ ٚاظَٖٝٓإ ي١ ناض٣ ْاث١غ١ْس ٚ 

١ٜٝنإ خؤٜإ #غؤف٢$٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ #ايؿُف١َّ$بؤضَْٛٝه٢ تط ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١ ي١ٚؾ٣١   -5
ب١ ؾَٜٛٓه١ٚتٔ ٖاٚض١ِٜت٢ نطز٢ْ ١٥ٚ نؤ١ََي١ٜ١ ٖا٠َٚي١ ب١ضَِٜعا١ْ ن١ خ١ضٜه٢ ظٜهط ٚ ٜاز٣ 

١٥َا٠ٚ١ْ، ن١  خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ ض٢ٓٝ ط١زا ١ٖٚشاض٠نإ بٕٛٚ ي١ ْاٚ َعط١ٚت٢ ثَٝػ١َب١ض 
 .(4)ي١ خٛاضزٕ ٚخَٝط ٚ ظ٠نات ٚدٌ ٚب١ضط٢ ث٢َ ١٥ب١خؿني ثَٝػ١َب١ض 

                                           
، ٚإٜكاظ اهلُِ يف غسح اذتهِ: 20ش، 2007ٍ –ى 1428، 16ض  ،ضٛزٜا -حكا٥ل عٔ ايتؿٛف: عبدايكادز عٝط٢، داز ايعسفإ (1)

 .20قاٖريٙ، ٍ-امحد بٔ ستُد بٔ عذٝب١ اذتط٢ٓ، داز املعازف

، 1ض، ٚتٚب١ٜط -مجاٍ ايدٜٔ أبٛ ايفسج عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد ادتٛشٟ، داز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس تًبٝظ إبًٝظ: (2)
 .146 ٍ، ش2001 -ى1421

 .20غسح اذتهِ: امحد بٔ ستُد بٔ عذٝب١ اذتط٢ٓ، ٍ إٜكاظ اهلُِ يف (3)

 .20حكا٥ل عٔ ايتؿٛف: عبدايكادز عٝط٢، ٍ (4)
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 #ثؤٍ، ضِٜع$٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ ن١ ب١ٚاتا٣ #ايؿَـف$١ٜنَٝه٢ تط ي١ٚ بؤضْٛٚا١ْ ث٢َٝ ٚا١ٜ ي١ٚؾ٣١  -6
زَٜت، ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ي١ ضِٜع٣ ثَٝؿ٠ٚ١ بٔ ب١ زَيٝإ ي١نات٢ ٥اَاز٠ بْٛٚٝإ ي١ سعٚٚض٣ خٛازا، ٠ٚ 

 .(1)ؿربِن٢َ ز٠ن١ٕ ي١ ١َٖٛٚ خٛا ث١ضغت١ٝٝنساثَٝ

٠ٚضطريا٠ٚ ٚؾ١ٜ١ن٢ ع١ض٠ب١ٝٝ ٚ  (2)٠ٚ٠#ايؿَـفا٤$١ٜنَٝه٢ تط ي١ٚ بؤضْٛٚا١ْ ث٢َٝ ٚا١ٜ ي١ٚؾ٣١  -7
٣ ٜإ #زَيجاى$٣ ٚ#زَيداَٜٚٔ$ب١ضاَب١ض٠ن٣١ ي١ نٛضزٜسا، ال٣ غؤف٢، نااَل٣ ب١ق١ز بااَل٣ 

نطزَْٝه٢ زْٝا٢ٜ ز٠ططَٜت٠ٚ١.. ن١ #غ١ًٝٚغ١ف$ي١ ١َٖٛٚ  #زٍَ خاَٜٚٓهطز٠ٚ١ْ$ٚ #زَيجانطز٠ٚ١ْ$
١٥ٚ ثانٛخاَٜٚٓهطز٣٠ٚ١ْ زٍَ ٚ ز٠ضٕٚٚ بؤ ١َٖٛٚ ؾت١ خطاث١نا٢ْ زْٝا، ال٣ غؤف٢ ب١ ب١ٖاتطٜٔ 

.ب١َيط١ؾٝإ ١٥ّ ف١ضَٛٚز١ٜ٠ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ (3)غٝف١ت١نا٢ْ ناض٠ غؤفٝط١ض١ٜٝناْٝإ زاز٠ْط٣َ
ٍِذََٖبَ ؾَِفُٛ از٠ف١ضََٜٛت " خٛا  ٌِّ َُِطًِ َِّٛ تُِخَف١ْ يُِه ِٛتُ اِيَٝ  .(4) "يدَُِّْٝا َٚبَكَِٞ َندَزَُٖا، َفاِيَُ

٠ٚ٠ ١َٖيَٝٓذطا٠ٚ ٚي١َٜٚؿ٠ٚ١ #ؾف٢، ؾفا$١ٜنَٝه٢ تط ي١ٚ بؤضْٛٚا١ْ ث٢َٝ ٚا١ٜ ي١ٚؾ٣١  -8
 .(5) #َػت١فا$ #َؿطف٢$ز٠ٜب٠ٚ١ْ١ بؤ ض٠ِط ٚ ضِٜؿ٣١ ٚؾ١ ٚ ظاضا٣٠ٚ 

                                           
 .20إٜكاظ اهلُِ يف غسح اذتهِ: امحد بٔ ستُد بٔ عذٝب١ اذتط٢ٓ، ٍ (1)

 .20حكا٥ل عٔ ايتؿٛف: عبدايكادز عٝط٢، ٍ (2)

 (.1ٍ/91ع١ظٜع ١َس٣ٛ، )ب ١َٚالْا ١َس٣ٛ: ع١َٛضَؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚنطز٣٠ عريفا٢ْ  (3)

احملكل: نُاٍ  ،ساِٖٝ بٔ عجُإ بٔ خٛاضيت ايعبطٞاملؿٓف يف األحادٜح ٚاآلثاز: أبٛ بهس بٔ أبٞ غٝب١، عبد اهلل بٔ ستُد بٔ إب (4)
 .(102ٍ/7ب)، 34516: شَاض٣٠ ف١ضَٛٚز٠ ،ى1409، 1ض، ضضِٜا –ٜٛضف اذتٛت، َهتب١ ايسغد 

 (.91-١َ1ٍ/90ٚالْا ١َس٣ٛ: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس٣ٛ، )بَؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (5)
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غ١باض٠ت ب١ ثَٝٓاغ٣١ غؤفٝط١ض٣ ي١ال٣ ظاْاٜإ ثَٝٓاؽ ط١ىل ظؤض ١ٖٕ بؤ١ٜ يَٝط٠زا ت١ْٗا ٥اَاش٠ 
 ي١ٚا١ْف:ب١ض١ْس ثَٝٓاغ١ٜ١ى ز٠ن١ّ، 

، ؾت ن١َيهِ ي٠َٛٝضططتٔ زٚٚ ٖاٚض١َِٜٝتٞ قؤف١ٝنامن نطز ي٥١ُٝا٢َ ؾافع٢ ز٠ف١ضََٜٛت:" .1
١ْٜربِٟ ١٥تربَِٟ، ١ْفؼ ١٥ط١ض ١َؾػَٛيٞ ١ْن١ٟ ب١س١م  ١٥ط١ض مشؿَٝط٠: نات ٠ٚنٛ ١٥ٚاْٝـ

 .(1)"١َؾػَٛيت ز٠نات ب١ْاس١م

١: ٚاظَٖٝٓإ ي١زاٚناض٣، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ف١ضََٜٛت:"ي١ زْٚٝازا غ٢َ ؾت ظؤض الّ خؤؾ١ٜٚػت
 .(2)١َٖيػٛن١ٚتهطزٕ ي١ط١ٍَ خ١َيهٝسا ب١ خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚ يَٝبٛضز٣٠، ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ضَِٜط٣١ ت١غ١ٚٚف"

 ي١ ٖؤْطا١ٜ٠ٚنسا ٥ُٝا٢َ ؾافع٢ ز٠ف١ضََٜٛت:
 حُـؿَـِاَى َأْـلِّ ايًَِّ٘ إَّـٞ َٚحَـإْـفَ  ٛفّٝا فهٔ يٝظَ ٚاحدّاـكّٝٗا ٚؾـف
ٌٍ،  قًب٘ تك٢ رمـاٍع، مل ٜـو قـريـف  (3)نٝف ذٚ ادتٌٗ ٜؿًحُ؟ٖٚرا دٗٛ

 ظاْا ٚ غؤف٢ ب١، ١ٖضزٚٚ، ١ْ ب١ت١ْٝا ١ٜى زا١ْ    ٚات١:
 ٚا َٔ بؤ خٛا ثَٝت ز٠َيَِٝ، ب١ ١٥ٚ ظات٢ ١ٜظزا١ْ
 ٥ـ١َـ١ٜـإ زَي٢ ض٠ِق١، ت١قٛا٣ ث٢َ ضَٝص ْانط٣َ
 (4)٥ـ٣ٚ١ تطٜإ ١ْظا١ْ، نٛا ١ْظاْٝـ ضاى ز٠نط٣َ

                                           
، تٚب١ٜطٚ –ادتٛاب ايهايف ملٔ ضأٍ عٔ ايدٚا٤ ايػايف: ستُد بٔ أبٞ بهس أٜٛب ايصزعٞ أبٛ عبد اهلل، داز ايهتب ايع١ًُٝ  (1)

طتعني: ستُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ ابٔ قِٝ َدازج ايطايهني بني َٓاشٍ إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْ، 109ٚ ٍ، ظ2009
 .(3ٍ/124ب)، ش1996 -ى1416، 3ض، تٚب١ٜطٚ –ادتٛش١ٜ، احملكل: ستُد املعتؿِ باهلل ايبػدادٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ 

ساحٞ، حتكٝل: أمحد نػف ارتفا٤ َٚصٌٜ اإليباع عُا اغتٗس َٔ األحادٜح ع٢ً أيط١ٓ ايٓاع: إمساعٌٝ بٔ ستُد ايعذًْٛٞ ادت (2)
 (.408ٍ/1ب، )ى1405، تٚب١ٜطٚ -ايكالؽ، َؤضط١ ايسضاي١

، ش2005-ى1426، 3ب١ٜطٚٚت، ض -، داز املعسف١عبدايسمحٔ املؿطاٟٚدٜٛإ ايػافعٞ: ستُد بٔ إدزٜظ ايػافعٞ، احملكل:  (3)
ٍ42-43. 

 .101ظ، 1،2014ٍغًَُٝا٢ْ، ض-٥اال٢ْ، ضاثدا١ْ: ؾعإزٜٛا٢ْ ٥ُٝا٢َ ؾافع٢)ب١نٛضز٣(، ٠ٚضطَٝطِإ ٚيَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ: ععٜع  (4)
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ب١ضي٠ٚ١ٟ ٖاٚض١َِٜٝتٞ قؤف١ٝنإ بهات ٥اَؤشطاضٟ نٛض٠ن١ٟ ز٠نطز ن١خؤٟ ٥ُٝاّ ١٥مح١ز  .2
ثاؾإ ن١بؤخؤٟ ٖاٚض١َِٜٝتٞ  خ١ضٜهٞ ظاْػيت ؾ١ضٜع١ت بهات ٖٚاٚض١َِٜٝتٞ قؤف١ٝنإ ١ْنات،

نٛضِّ "٥ٝٓذا ب١نٛض٠ِن١ٟ ٚٚت: #ايبػدادٟ ابٛمحص٠$ؾَٜٛٓه١ٚتٛاْٞ ضَِٜباظٟ ت١ق١ٚيف نطز ب١تاٜب١تٞ
ٖاٚض١َِٜٝتٞ ١٥ّ نؤ١ََي١ به١ٟ ضْٛه١ ١٥ٚإ ثَٝـ ١َُٝ٥ ن١ٚت١ْٚٛت٠ٚ١ ب١ٖؤٟ ظؤضٟ ي١غ١ضت بَٞ 

 .(1)"١ْٜٚػيت ْٚٝاٚٚز ظاْػت ٚضاٚزَٜطٜهطزٕ ٚت١ظن١ٝنطزْٞ ١ْفؼ ٚتطغإ ي١خٛا

٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ز٠ف١ضََٜٛت:"ٖٝض تاقِ ٚنؤ١ََيَٝو ؾو ْاب١ّ ي١ٚإ باؾرت بٔ، ٚتٝإ: خؤ ١٥ٚإ ط٣َٛ بؤ 
ز٠ططٕ ٚ ساَيٝإ ىلَ زَٜت؟ طٛت٢: يَٝٝإ ط١ضَِٜٔ غاتَٝو ي١ط١ٍَ خٛا٣ خؤٜإ خؤف  ق١قٝس٠ ٚ َْٛادات

 .(2) ضِابَٜٛطٕ!!"

١ٖضن١غَٝو ؾ١ضٜع١تٞ ظاْٞ ب١َياّ ؾَٜٛٓه١ٚت١ٟ ت١ق١ٚف ١ْبٛٚ ٥ُٝا٢َ َايٝو ز٠ف١ضََٜٛت:" .3
ٚا ١ٖ٠ٚضن١غَٝو ؾَٜٛٓه١ٚت١ٟ ت١ق١ٚف بٛٚ ب١َياّ ؾ١ضٜع١تٞ ١ْظاْٞ ١٥ ،#فاغل$١٥ٚا ز٠بَٝت١

 .(3)"١ٖ٠ٚضن١غَٝو ١ٖضزٚٚنٝاْٞ نؤنطز٠ٚ٠ ١٥ٚا ز٠طات١ ضِاغيت ،#ظ٠ْسٜل$ز٠بَٝت١

أبٞ ايكاضِ $١٥بٛع١يٞ ز٠قام ز٠َيَٞ َٔ ضَِٜباظٟ ت١ق١ٚفِ ي٥١ُٝا٢َ ١٥بٛ س١ْٝف١ ز٠ف١ضََٜٛت:" .4
 #ايطسٟ ايطكطٞ$ ١٥ٜٚـ ي١ ٠ٚضططت٠ٚٛ، #ايؿبًٞ$٠ٚضططت ٚفَٝطبّٛٚ ١٥ٜٚـ ي١ #ايٓؿس أباذٟ

١٥ٜٚـ  ٠ٚضططت٠ٚٛ، #داٚد ايطا٥ٞ$٠ٚضططت١٥،٠ٜٚٛٚـ ي١ #َعطٚف ايهطخٞ$١٥ٜٚـ ي١ ٠ٚضططت٠ٚٛ،
 . (4)"ز٠ؾًََٞ ١َٖٜٛٚإ ١َزسٝإ نطز٠ٚٚ ٚفَٝطب٠ٚٛ، ٠ٚضططت٠ٟٚٛ #١٥بٛس١ْٝف١$ي٥١ُٝاَٞ

                                           
 -ى1416 ،1ض، تٚب١ٜطٚ -تٜٓٛس ايكًٛب يف َعا١ًَ عالّ ايػٝٛب: غٝذ ستُد اَني ايهسدٟ اإلزبًٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ (1)

 .434ش، 1995ٍ

غرا٤ األيباب غسح َٓع١َٛ اآلداب: ستُد بٔ أمحد بٔ ضامل ايطفازٜين اذتٓبًٞ، حتكٝل : ستُد عبد ايعصٜص ارتايدٟ ، داز ايهتب  (2)
 .120ٍ، ش2002-ى1423 ،2ض ،تٚب١ٜطٚ -ايع١ًُٝ 

 /1)ب ،قاٖري٠ -ايد١ٜٝٓايجكاف١  ١َهتبغسح عني ايعًِ ٚشٜٔ اذتًِ: ْٛز ايدٜٔ َال عًٞ بٔ ضًطإ ستُد اهلسٟٚ املعسٚف بايكازٟ،  (3)
ٍ33). 

، تٚب١ٜطٚ -، داز ايفهسبد ايعصٜص عابدٜٔ ايدَػكٞ اذتٓفٞاحملتاز ع٢ً ايدز املدتاز: ابٔ عابدٜٔ، ستُد أَني بٔ عُس بٔ ع سداي (4)
 .(1ٍ/60، )بش1992 – ى1412، 2ض
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٥ُٝا٢َ ٣ٚ٠ٚ١ْ ز٠ف١ضََٜٛت:"بٓض٣١ٓٝ ت١غ١ٚٚف ثَٝٓذٔ، ١٥ٚاْٝـ: خؤثاضاغنت ي١تاٚإ ض  .5
بَٝت، ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ غ١ْٓٛت ي١ طٛفتاض ٚ ض٠ِفتاضزا، زٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ قػ١ ب٥١اؾهطا ض ب٢َْٓٝٗ١ 

ٚتٔ ٚباغهطز٢ْ زضٚغتهطا٠ٚنا٢ْ خٛا ي١ نات٢ ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ خؤٜإ بَٝت ٜإ ي١ثاؾ١ًَ١، ضِاظ٣ بٕٛٚ 
ب١ ب١ؾ٢ خٛا ٚؾٛنطا١ْنطز٢ْ ضِؤظ٣ ي١نات٢ ظؤض٣ ٚ ن٢َ١ زا، ط١ضِا٠ٚ١ْ بؤال٣ ظات٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ 

 .(1)ٚ زَيدؤؾ٢ زا" ت١ْطا١ْ

ز٠ف١ضََٜٛت:"ضَِٜطا٣ ت١غ١ٚٚف ْاطريَٜت١ ب١ض، ١َط١ض ن١غ١ن١ نتَٝب١ن٣١ (2) د١ْٜٛس٣ ب١غساز٣ .6
خٛا ب١ز٠غت٢ ضِاغت٠ٚ١ٝٝ بَٝت، ٚغ١ْٚٛت١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض ب١ز٠غت٢ ض١ث٠ٚ١ٝ بَٝت، ٚب١ز٠غت َْٜٛص٠ٚ٠ 

 .(3)زاَٖٝٓطاٚ ي١زٜٓازا"١٥ّ ضَِٜطا١ٜ بططَٜت، بؤ٣٠ٚ١٥ ١ْن١َٜٚت١ طَٛإ ٚتاضٜه٢ 

ز٠ف١ضََٜٛت:"غؤف٢ ي١دٝٗا٢ْ ساَي٢ تاٜب١ت٢ خؤٜسا١ٜ ٚث٠ٜٛ١ْس٣  (4)١٥بٛٚ تٛضاب ١٥ي١ٓخؿ١ب٢ .7
 .(5)ب١دٝٗا٢ْ َاز٠ٚ١ٜٝ ١َْا٠ٚ ١َٖٜٚٚٓٝؿ١ بؤ ضِْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ١َٖٛٚ ي١ًََٝٝٝى"

  

                                           
 .56 ٍ، ش2001، 3ضاملكاؾد: اإلَاّ ايٟٓٛٚ، احملكل: بسٖإ ستُد بدز ايدٜٔ ايػاعس،  (1)

ؤفَٝهٞ ثا١ٜزاضٟ ط١ٜؿتٛٚ ب١ غ ًٞ غ١ْٚٛ ٚد١َاع١ت١ٜٖ،١نَٞ ي١ ظاْاٜاْٞ ٠١٥، #ادتٓٝد بٔ ستُد$: ْا٣ٚ د١ْٜٛس٣ ب١غساز٣ (2)
٠ٚيَٞ ي١  ،١َ١زا٠ٚ١ْٖٕس ي١ ْاٚض١ٟ ٖيف غ١ز٠ٟ غ١ََٝٝٞ نؤض١ٝ،ض٠ض١َي١نٞ ز٠ط١ضَٜت٠ٚ١ غ١ض ؾاضٟ ١ٚ١ْٚغب١ضظ٠ناْٞ ت١ثا١ٜ

غطٟ $ا٠َٚيٞ خاَيٞ ْٖاٚب١ْطٞ ب١  ا٠َٚيٞ ب١ؾَٞ ي١ ؾَٝداْٞ نطز٠ٚٚ.غاَيٝسا فتٛا٣ زا٠ٚ ٚ ٖ #20$ي١ت٢ْ١َ١  ي١زاٜهب٠ٚٛب١غسازَٜسا 
ٟ نؤضٞ ٠ٚفاتٞ 297ي١ ضؤشٟ ؾ١مم١ٟ غاَيٞ  خَٜٛٓس٠ٚ، ثٛزٞ ي١الٟ ١٥بٞ ٗز٠ضغٞ فٝك ،ٞ ز٠ضنطز٠ٚٚـٚساضغٞ ذلاغب #غ١ق١تٞ
ساج ايدٜٔ أبٛ حفـ عُس بٔ عًٞ بٔ أمحد ايػافعٞ املؿسٟ ،حتكٝل: ْٛز ايدٜٔ غسٜب٘ َٔ طبكات األٚيٝا٤: ابٔ املًكٔ ض}. نطز٠ٚٚ

 .{126 ٍ، ش1994 – ى1415، 2ض، ٠ريقاٖ -عًُا٤ األشٖس، َهتب١ ارتاجنٞ

 . 432ْٝػابٛز٣، حتكٝل: أمحد آزاّ، ٍ  فسٜد ايدٜٔ ايعطازترنس٠ األٚيٝا٤: غٝذ  (3)

١ٜ، ي١ ؾَٝد١ ١َظ١ْنا٢ْ خٛضاغإ ب٠ٚٛ ٚخ١َيه٢ ؾاضؤضه٣١ #عطهس بٔ حؿني ايتدػبـٞ$: ْا٣ٚ ١٥بٛٚ تٛضاب ١٥ي١ٓخؿ١ب٢(4)
ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد }نؤض٢. 245ب٠ٚٛ، ز٠َيَٝٔ ي١بٝابإ َطز٠ٚٚ ٚ زاٍَ ثاضض١ ثاضض٣١ نطز٠ٚٚ ي١  #خنؿب$

 . {(70ٍ/1ب، )ى2010، قاٖري٠ -از املعازفاملًو ايكػريٟ ، حتكٝل: عبد اذتًِٝ ستُٛد، ستُٛد بٔ ايػسٜف، د

 ( .443ٍ/2ب، )ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ (5)
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، ب١َيهٛ (2)ض٠ِمس١ز٠ضباض٣٠ ت١غ١ٚٚف ز٠َيَٝت:"ت١غ١ٚٚف ١ْ ظاْٝاض١ٜٝ ٚ ١ْ (1)ْٛٚض٣ ١٥بٛٚحلػَٝٔ .8
١٥خالق٢ خٛزا٠ْٚس١ٜ، ضْٛه١ ١٥ط١ض ض٠ِغِ بٛٚا١ٜ ب١ تَٝهؤؾإ ز٠ٖات١ ز٠غت، ٠ٚ ١٥ط١ض ظاْٝاض٣ 
بٛٚا١ٜ ب١خَٜٛٓسٕ فَٝط٣ ١٥بٜٛٚٔ، ب١اَلّ ضِاظاْس١ٜ٠ٚ١ْ ب١ ض٠ِفتاض٣ خٛزا٠ْٚس، ٠ٚ ن١غٝـ ْاتٛاَْٝت 

 .(3)، ١َط١ض ب١ ث١ٜط٠ِٚنطزٕ ي١ ض٠ِفتاض٠ن١"ي١ضَِٜط٣١ خَٜٛٓسٕ ٚتَٝهؤؾا٠ٚ١ْ ببَٝت١ خا٢ْ٠ٚ ١٥ٚ ض٠ِفتاض٠

ٚات١:  "ز٠ضباض٣٠ ت١غ١ٚٚف ز٠َيَٝت:"ايتكٛف قفْا  َٚؿاٖس٠(4)١٥بٛٚب١نط٣ ١٥يه١تتا٢ْ .9
 .(5)ت١غ١ٚٚف خا٢َٜٓٚ ٚزٜت١ٓ

١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ز٠َيَٝت:"ت١غ١ٚٚف ٣َٚٛ١ٖ ض٠ِٚؾت١ ٣٠ٚ١٥ ض٠ِٚؾت٢ ب١ضظتط ٚ ظؤضتط بٛٚ ٠ٚ١٥ 
 .(6)ب١ضظتط٠"ت١غ١ٚٚف١ٝٝن٣١ ظؤضتط ٚ 

 ١ت :١ٚات "ايتكٛف ٖٛ ايكسم َع احلل َع اخلًل"ضََٜٛٚت:١ف٠ٜالْٞ ز١ط ؾَٝذ عبسايكازض .10
 .(7)َطؤظسا ي١ط١ٍَ ١خالق١ظاتٞ خٛزا ٚؾريٜين ٥ ١ٜ ي١ط١ٍَٚٚف ضِاغيت ١ق

١َعطٚف٢ ن١ضخ٢ ز٠ف١ضََٜٛت:"ت١غ١ٚٚف ث١ٜط٠ِٚنطز١ْ ي١ ضِاغت١ٝنإ ٚزٚٚض٠ ث١ضَٜع٣ نطز١ْ ي١ٚ  .11
 .(8)ب١ز٠غت٢ خ١َيه١"ؾت٣١ ن١ 

                                           
١ٜ، ي١نات٢ خؤ٣ ضانرتٜٔ ت١ضٜك١ت٢ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ظؤض قػ١ خؤف #أمحد بٔ ستُد ايٓٛزٟ ايبػدادٟ$١٥بٛٚحلػَٝٔ ١٥يٓٛٚض٣: ْا٣ٚ  (1)

٣ ؾاض٣ #ْٛض$نؤض٢، ١٥يٓٛٚض٣ ١٥زضَٜت١ ثاٍَ  295ب٠ٚٛ ي١ ثَٝـ د١ْٜٛس َطز٠ٚٚ ي١غاَي٢  #ٚدٓٝدضسٟ ضكطٞ $ب٠ٚٛ، ٖاٚض٢َِٜ 
طبكات األٚيٝا٤: }٣ َْٝٛإ بٛخاضا ٚ غ١َ١ضق١ْس، ٠ٚ ٚتطاٜٚؿ١ بؤ١ٜ ث٢َٝ ز٠ٚتطَٜت ١٥يٓٛٚض٣ ي١ب١ض دٛا٢ْ ضِٚٚخػاض ٚغُٝا٣ #بًٝس٠$

 .{62ٍس بٔ عًٞ بٔ أمحد ايػافعٞ املؿسٟ، ابٔ املًكٔ ضساج ايدٜٔ أبٛ حفـ عُ

 ٚات١: زاب ١ْٚضٜت. (2)

 .473ترنس٠ األٚيٝا٤: فسٜد ايدٜٔ ايعطاز ْٝػابٛز٣، ٍ (3)

١ٜ، خ١َيه٢ ب١غساز٠ ٚ ٖاٚض٢َِٜ دْٛٝس ٚخ١ضاظ ْٚٛٚض٣ ب٠ٚٛ ٚ #أبٛ بهس ستُد بٔ عًٞ ايهتاْٞ$: ْا٣ٚ ١٥بٛٚب١نط٣ ١٥يه١تتا٢ْ(4)
، ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ}نؤض٢.  ٠ٚ322فات٢ نطز٠ٚٚ ي١ غاَي٢ ي١ؾاض٣ ١َنه١ ب٠ٚٛ تا 

 .{(123ٍ/1ب)

 . 513ترنس٠ األٚيٝا٤: فسٜد ايدٜٔ ايعطاز ْٝػابٛز٣، ٍ  (5)

 .145ٍ، س بٔ عًٞ بٔ أمحد ايػافعٞ املؿسٟطبكات األٚيٝا٤: ابٔ املًكٔ ضساج ايدٜٔ أبٛ حفـ عُ (6)

 .49، ٍش2017، ب١ٜطٚٚت -س محد، داز ايكًِدٜٛإ عبد ايكادز ادتٝالْٞ)دزاض١ اضًٛب١ٝ(: عبداهلل خك (7)

 ( .441ٍ/2بريٟ، )ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػ (8)
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يَٝٝإ ثطغ٢ ت١غ١ٚٚف ض١ٝٝ؟ ٚت٢:"ث١ٜط٠ِٚنطز١ْ ي١ٖ١َٛٚ  (1)١٥بٛٚ ذل١َ١ز ١٥جل١ضٜط٣  .12
 .(2)ض٠ِٚؾتَٝه٢ ث١غ١ْس ٠ٚ زٚٚضن١ٚت١ٜ٠ٚ١ٓ ي١ٖ١َٛٚ ض٠ِفتاضَٜه٢ ظؾت ْٚاث١غ١ْس"

ز٠ف١ضََٜٛت:"ت١غ١ٚٚف ٥اضاَططت١ٓ ي١شَٜط ف١ضَإ ثَٝهطا٠ٚنإ ٢ٖ١ْٚ (3)٥ٝنب ١ْدٝس  .13
 .(4) "#األَس ٚايٓٗٞ$يَٝهطا٠ٚنإ 

٥ُٝا٢َ غ١ظاىل ز٠ف١ضََٜٛت:"ت١غ١ٚٚف ١َْٖٝؿنت ٚالزا٢ْ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ن١٥١ب١ٓ ٥اظاض بؤ ١ْفؼ،   .14
٣٠ٚ١ زٍَ ثاى ٠ٚثاضاغت٢ٓ ي١ ض٠ِٚؾت١ ْاث١غ١ْس٠نإ ٚتاٜب١ت ١َْس١ٜ ثٝػ١نإ، ١ٖتاٚنٛ بطات١ ٥

ببَٝت٠ٚ١ ١َٖٚٛٚ ؾت١نا٢ْ ىلَ ٠ٚز٠ض بٓطَٜت دط١ ي١خٛا٣ ط١ٚض٠، زَيٝـ بهطَٜت٠ٚ١ ب١ٖؤ٣ ظٜهط 
 .(5)ٜٚاز٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ٚ٠"

 ضؤفيطةزى مَيرووى: دووةمباضى 
باب١تَٝهٞ زَٜطٜين ضطِٚ ب١ٜ١نا ض٠ٚٛ، غ١ض٠تاناْٞ بؤ ث١ٜسابْٛٚٞ شٜإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ي١غ١ض  ت١غ١ٚٚف

ي٠ٚ٠ٚ١ ضَٜضهؤَي١ٟ نطزبَٞ، ب١َيهٛ زاضَٜهٞ َٖٝٓس٠ َٞ ت١ْٝا ب٥١ٝػال٠ٚ١َ ب١ْس بَٞ ١٥ّٚ ظ١ٜٝٚ٠زا، ١ْ٠ٚب

                                           
 #اذتازخ بٔ عباد$٠، ٚبطا٣ #دطٜط بٔ عباز$١ٜ، ْػب١ت٢ ٠ٚال٣ #أمحد بٔ ستُد ادتسٜسٟ$: ْا٣ٚ ١٥بٛٚ ذل١َ١ز ١٥جل١ضٜط٣ (1)

نؤض٢ ٠ٚفات٢  ٠311، ١ٜنَٝه١ ي١ ٖاٚضَِٟ ط١ٚض٠نا٢ْ دْٛٝس ٖٚاٚض١َِٜٝت٢ غ٢ًٖ١ تٛغتٛض٣ نطز٠ٚٚ ٚ ي١غاَي٢ #أبا ذلُس$ٚن١ْٝٛن٣١ 
 .{71ٍ، س بٔ عًٞ بٔ أمحد ايػافعٞ املؿسٟطبكات األٚيٝا٤: ابٔ املًكٔ ضساج ايدٜٔ أبٛ حفـ عُ}نطز٠ٚٚ. 

 ( .441ٍ/2بريٟ، )ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػايسضاي١  (2)

: ْا٣ٚ ١٥بٛ ع١َطٚ ٥ٝػُاع٢ًٝ نٛض٣ِ ١ْدٝس٣ نٛض٣ِ ١٥مح١ز٣ غ١ي١َٞ ١ٜ، ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ ثَٝؿ١ٚانا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝنب ١ْدٝس (3)
طاٚ ب٠ٚٛ، ١ٜنَٝو ي١ ٚت١نا٢ْ ف١ض١َٜٚٛت٢: ١ٖضن١ؽ خؤ٢ٜ، ط٢َٜٛ بؤ ف١ضَٛٚز٠ ططت٠ٚٛ ب١ ْا٣ٚ طَٝط٠ِض٠ن٠ٚ١ ٚغ١ْ١ز٠ن٠ٚ١ٜ١ ٚبا٠ٚضِثَٝه

بتٛا٢َْ خؤ٣ زاضَِْٝت ي١ ْاٚباْط٢ ٚؾؤٖط٠ت ٚخ١َيه٢ ١٥ٚا ظؤض ٥اغا١ْ بؤ٣ ثؿت ي١زْٝا ٠ٚ١٥ٜٚؿ٢ تَٝسا١ٜ بهات، ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ ي١ 
 ٍ ش،1986 ،3ض َٝطس، -َطبع١ املدْٞ ،أبٞ عبد ايسمحٔ ايطًُٞ حتكٝل: ْٛز ايدٜٔ غسب١ٝ: طبكات ايؿٛف١ٝ}٣ نؤض٢. 366غاَي٢ 
 ،1ض ،ب١ٜطٚٚت -داز ايهتب ايع١ًُٝ ،قبط٘ ٚؾخخ٘: خًٌٝ املٓؿٛز، إَاّ عبد ايٖٛاب ايػعساْٞ: ٚايطبكات ايهرب٣، 458 -454

 . {(120ٍ/1ب)ش، 1997

١َز٣١ٜٓ ، داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد ،حتكٝل: ستُد زغاد ضامل ،بٔ عبد اذتًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اذتساْٞ أبٞ ايعباع أمحد: االضتكا١َ (4)
 .(99ٍ/1ى، )ب1403 ،1ض ،٠ٚ١َٓض٠

ش، 2010، 6ض، سَٝط-داز ايهتب اذتدٜج١، بكًِ: عبد اذتًِٝ ستُٛد، ايػصايٞ ايطٛضٞ أبٛ حاَد ستُد بٔ ستُد :املٓكر َٔ ايكالٍ (5)
ٍ170. 
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ْاٚ ١٥ٚ ط١ال١ْٟ ن١ خا٠ٕٚ ي١تاٜب١تٞ ب١ْاخا ضٟٛٚ شٜا١ْ ض٠ِط ٚضِٜؿؤَي١ناْٞ ط١يَٞ ؾَٜٛين ططتؤت٠ٚ١ ب١ 
 .(1)شٜاضٟ نؤْٔ

، ١ٖض٠ٚى #ت١غ١ٚٚف$بؤض٢ْٚٛ دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ غ١باض٠ت ب١ ز٠ضن١ٚتٔ ٚب١ناضَٖٝٓإ ٚثَٝٓاغ٣١ ٚؾ٣١ 
١ْْاغطا٠ٚ ١ٖتا غ١ز٣٠ غ٢َ١َٝٝ  #غؤف٢$٥ٝنب ت١مي١ٝ ٥ٚٝنب جل١ٚظ٣ ٥ٚٝنب خ١يسْٚٝـ ز٠َيَٝٔ ز٠غت١ٚاش٣٠ 

ٖا ي١ ١ٜنَٝو ي١ ظاْانا٢ْ ١َٛ٥ت ٥ُٝا٢َ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ س١ْب١ٍ نؤض٢، ب١اَلّ زٚاتط ْاغطا٠ٚ، ١ٖ٠ٚض٠ٚ
غٛفٝا٢ْ $٠ٚضطريا٠ٚ، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ي١ ١٥ب٢ غ١ملا٢ْ زاضا٢ْ ٚغ١ٜط٣ ١٥ٜٚـ ٠ٚضطريا٠ٚ، ٠ٚ طَٝطا١ٜ٠ٚ١ْن٢ 

 .(2)١ٜ١ٖ ن١ قػ٣١ ي١باض٠ٚ٠ نطز٠ٚٚ، ١ْٖسَٜهٝـ ١٥َيني ي١ ؾَٝذ س١غ٢ْ١ ب١قط٣ ٠ٚضطريا٠ٚ #غ١ٚض٣

ٛٚغ١ضا٢ْ ت١غ١ٚٚف ب١تاٜب١ت٢ ي١ ضِؤش١ٖالتٓاغ١نإ ي١ٚ با٠ٚض٠ِزإ ن١ ت١غ١ٚٚف نؤ١ََيَٝو ي١ ْ
ي١بٓض٠ٚ١ٓٝ ي١طٝا٢ْ ٥ٝػالّ زٚٚض٠ ٚب١ضَِٜطا٣ فاضغ١نا٠ٚ١ْ ي١ٖٝٓسٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ١ْٖسَٜهٝـ ز٠َيَٝٔ ي١ٚ 

٠ٚ١ٝ نات١ ث١ٜسا ب٠ٚٛ ن١ َػَٛيُا١ْنإ ٥َٝطاْٝإ خؿت١ شَٜط ز٠غ١اَلت٢ خؤٜإ ٚ ي١ض٣ِٚٚ غ١ضباظٜ
فاضغ١نإ ؾهإ، ٚات١ ب١ضت١نسا٣٠ٚ١ْ ٥اض١ٜٝنا١ْ زش٣ غا١َٝٝنإ، ٥ٝٓذا ث١ْاٜإ بطز٠ ب١ض طؤؾ١طري٣ 
ي١ط١ٍَ بريٚبا٠ٚض٣ِ ثَٝؿٜٛٚإ ز٠طٛجنا، ضا٣ تطٜـ ١ٜ١ٖ ث٢َ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ زاز٠طط٣َ ن١ ض٠ب١ْا١ٜت٢ 

 .(3)١َغٝش١ٝنإ ناضَٜه٢ ظؤض٣ نطز٠ غ١ض غؤفٝط١ض٣ ٥ٝػال٢َ
ي١ٚ با٠ٚض٠ِزا١ٜ ن١ "ت١غ١ٚٚف٢ ٥ٝػال٢َ ي١ب١َٓا١ٜن٢ ١َدٛٚغ٠ٚ١ٝٝ ٠ٚضطريا٠ٚ ب١ ب١َيط٣١  #ثٛيو$

٣٠ٚ١٥ ن١ ظؤض ي١ٚ ١َدٛٚغ١ٝٝنإ ي١غ١ض٣ٚٚ ٥َٝطإ ن١ ١ٖض ي١غ١ض ٥ا٢ٜٓ خؤٜإ َا٠ٚ١ْ زٚا٣ ٖات٢ٓ 
٠ٚض٠ِ َػَٛيُا١ْنإ بؤ ٥َٝطإ، ١ٖض٠ٖٚا ظؤض ي١ ط١ٚض٠ غؤف١ٝٝنإ ي١ٚ ْاٚض١ٜ١ بٕٛٚ، ١٥ٚ بري ٚبا

ٖٝٓسٜٝا٣١ْ ن١ ي١ ٚت٣١ ١ْٖس٣َ ي١ غؤف١ٝٝنإ ز٠بٝػرت٣َ، ي١ٚ ْاٚض٣١ٜ١ ٥َٝطا٠ٚ١ْ ٖات٠ٚٛ ٚ تٝج١ 
 .(4) ت١غ١ٚٚف١ٝٝ غ١ض٠تا١ٜٝنا٢ْ ١َدٛٚغ٢ زاٜامن١ظضاْس٠ٚٚ ٜإ ؾاض٠ظا٣ ١َدٛٚغ١ٝٝت بٕٛٚ"

                                           
 .(2ٍ/70)ب ،ش1981، 1ض، ب١ٜطٚٚت -، ايداز ايعسب١ٝ يًُٛضٛعاتعبدايسشام ستُد اضٛداملدخٌ إىل دزاض١ األدٜإ ٚاملراٖب:  (1)

، ش1986 – ى1406، 1ض، ثانػتإ –تسمجإ ايط١ٓ، الٖٛز  ٠إدازادز: إحطإ إهلٞ ظٗري ايبانطتاْٞ، ايتؿٛف .. املٓػأ ٚاملؿ (2)
 .13، ٍقاٖري٠ -، قدّ هلا: ستُد مجٌٝ غاشٟ، داز املد٢ْابٔ ت١ُٝٝ :يف ايؿٛف١ٝ ٚايفكسا٤ زضاي١ ، 40ٍٚ

 .5، ٍش1993 -ى1413، 1ض، ب١ٜطٚٚت -ْػأ٠ ايفًطف١ ايؿٛف١ٝ ٚتطٛزٖا: عسفإ عبداذتُٝد فتاح، داز ادتٌٝ (3)

: ادزايتؿٛف .. املٓػأ ٚاملؿ، 31ٍٚ، ش1978 ،2ض ،٠ٜٚٛتن -ي١ املطبٛعاتتأزٜذ ايتؿٛف االضالَٞ: عبدايسمحٔ بدٟٚ، ٚنا (4)
 .98ٍ ايبانطتاْٞإحطإ إهلٞ ظٗري 
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٠ ٚ زٚا٣ ١َ١٥ ي١ٚ با٠ٚض٠ِزا١ٜ ن١ "ظٖٚس٣ ٥ٝػال٢َ ي١َ١غٝش١ٝٝنا٠ٚ١ْ ٠ٚضطرياٚ #ايفطز فٕٛ ططميط$
٠ٚ٠ ي١ط١ٍَ خؤؾ١ٜٚػت٢ خٛاٜٝسا تَٝه١ٍَ نطا٠ٚ ٚت١غ١ٚٚفٝـ ي١ زٚٚ ض٠ِط١ظ٣ #زابع١ ايعد١ٜٚ$ب١ٖؤ٣ 

 .(1)ث١ٜساب٠ٚٛ" بٛٚذ١َ٣غٝش٢ ٚ ٖٝٓس٣ 
ي١باض٣٠ ت١غ١ٚٚف٢ ٥ٝػال٠ٚ١َٝٝ زٚٚ بؤض٢ْٚٛ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض٠تازا با٠ٚض٣ِ ٚابٛٚ ن١ ز٠قاٚ  #ْٝهًَػؤٕ$

ظ، ٖات١ غ١ض ١٥ٚ با٠ٚض٣٠ِ ن١ ْاض٠ِٚا١ٜ 1921ت٢ْٚٛ ٖات٠ٚٛ، ب١اَلّ ي١ غاَي٢ ز٠م ي١ف١يػ١ف٣١ ٢َْٜٛ ١٥فال
تان١ غ١ضضا١ٜ٠ٚى ز٠غتٓٝؿإ بهط٣َ ٚ ب١طؿت٢ ت١غ١ٚٚف٢ ٥ٝػال٢َ ي١َْٝٛ بري ٚبا٠ٚض٠ِ دٝاٚاظا٠ٚ١ْ 

ض٣ِ ١َٖيكٛاَل٠ٚ ن١ تَٝه١َي٢ َػَٛيُا١ْنإ ب٠ٚٛ، ٚات١ ١ٖض ط١يَٝو ب٠ٚٛت١ َػَٛيُإ ١ْٖس٣َ ي١بري ٚبا٠ٚ
 .(2)نؤ٢ْ خؤ٣ َٖٝؿت٠ٚٛت٠ٚ١ ٚ نطز١ٜٚٚت١ٝ ب١ ٢َٜٓٚ١ٖ ت١غ١ٚٚف٢ ٥ٝػال٢َ

٥ٝػال٢َ نطز٠ٚٚت١ غ١ضضا٣٠ٚ ت١غ١ٚٚف ن١ قٛض٥ا٢ْ ب١ْعٜهرتٜٔ غ١ضضا٣٠ٚ  #ظ٠ن٢ َٛباض٠ى$
ت١غ١ٚٚف زاْا٠ٚ ١٥ٚ نتَٝب١ن٣١ ب١زضَٜص٣ غ١ضظ٠ْؿ٢ دٝٗإ ز٠نات ٚ ب١ؾتَٝه٢ ثٛٚض٢ زاْا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا 

 .(3)١ض شٜاَْٝه٢ غؤفٝا١ْ ب٠ٚٛ ٚضدَٝطا٣ خ١ٚت١ٓن٣١ ت١ْٗا س١غريَٜه٢ ض٠ِم ب٠ٚٛشٜا٢ْ ثَٝػ١َب
  

                                           
 .79ايبانطتاْٞ ٍ: إحطإ إهلٞ ظٗري ادزايتؿٛف .. املٓػأ ٚاملؿ، 32ٍٚيتؿٛف االضالَٞ: عبدايسمحٔ بدٟٚ، تأزٜذ ا (1)

 .12ش، 2002ٍ-ى1422، 2ض، قاٖري٠ -ايؿٛف١ٝ يف اإلضالّ: ْٝهًطٕٛ، تسمج٘ ٚعًل عًٝ٘: ْٛزايدٜٔ غسبٝ٘، َهتب١ ارتاجنٞ (2)

 .9ش، 1973ٍ، 1ض،  ب١ٜطٚٚت -ايتؿٛف اإلضالَٞ يف االدب ٚاالخالم: شنٞ َبازى، داز ادتٌٝ  (3)
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 ضؤفيطةزى الى يةيوديةكاى: هكى يةكةم
٥ا٢ٜٓ ١ٜٖٛٚز٣ ١ٜنَٝه١ ي١ٚ ٥ا١ٜٓ ٥امسا١ْٝٝ ط١ٚضا٣١ْ ن١ ي١ثَٝـ ٥ا٢ٜٓ ١َغٝش٢ ٚ َػَٛيُا٠ٚ١ْ 

٠، ١ٜن١ّ نتَٝب٢ ٥امسا١ْٝٝ #ايتٛزا٠$ْا٣ٚ ، نتَٝب١ ٥امسا١ْٝن١ٜإ ٖات٠ٚٛ، ٚ ط١ىل ثَٝػ١َب١ض َٛغإ 
ٚ ١ْ بؤ  ن١ زاب١ظَٜٓطابَٝت١ غ١ض ظ٣ٚ٠ بؤ ٣٠ٚ١٥ با٠ٚض٣ِ ث٢َ بَٗٝٓطَٜت، ٚات١ ١ْ بؤ ثَٝػ١َب١ض ٥ٝرباِٖٝ 

 .(1)ٖٝض ثَٝػ١َب١ضَٜو ي١ ثَٝؿسا ؾتَٝو زا١ْب١ظ٠ٜٚٛ ن١ ْاٚ بربَٜت ب١ نتَٝب
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ نثڀخٛا٣ ط١ٚض٠ ي١قٛض٥ا٢ْ ثريؤظزا ز٠ف١ضََٜٛت 

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .ص4-3آٍ عُسإ: ط مث چ چ ڃ ڃ
بَٝطَٛإ ؾٝهطز٠ٚ١ْ ٚ ضِاظ١نطز٢ْ ز٠ق١نا٢ْ ت١ٚضات، ض ؾٝهاضَٜو ٚضِاظ١نطز٢ْ ساخا١َنإ ٜإ 

١ٜٖٛٚز٣ ، ب١زضَٜصا٢ٜ ض١ْسٜٔ غ١ز٣٠ ضِابطزٚٚ ٥اَٜٚت٣١ بري ٚفهط٣ #ناباال٢ٜ$تاٜب١ت بَٝت ب١ ؾٝهاض٣ 
 .(2)ب٠ٚٛ، ٚناض٣ ي١غ١ضنطا٠ٚ ي١ ضٛاضض٣٠َٛٝ ض٠ِخ١ٓططتٔ ٚ ضِْٚٚهطز٠ٚ١ْ ٚؾٝهاضنطز٠ٚ١ْ

 ط١ٜؿنت ب١$ب١ َاْاٟ #ַקבָּלָּה$ب١ عٝربٟ #ت١غ١ٚٚيف ١ٜٖٛٚزٟ$ٜاخٛز  #ناباال$ٜاخٛز  ٙيكباالا }
ٟ #ظاٖس$١ْى زٜاضٟ #باطٔ$زَٜت: بطٜت١ٝ ي١ ت١فػري ٚضِاظ١نطزْٞ ت١ٚضات ب١َاْا١ٜنٞ ؾاضا٠ٚ #زاٖاتٛٚ

بؤ ز٠ق١ناْٞ ت١ٚضات، بريٚٚبا٠ٚضَِٜهٞ ضِؤساْٞ د٠ٚٛنا١ْ ١َٚظ١ٖبَٝهٞ غؤفٝط١ضٟ تْٛٚسض٠ِٟٚ ١ٜٖٛٚزٟ 
ضٚٚغت ب٠ٚٛ ن١ ١َٖٛٚ ٚٚؾ١ٜ١ى ٚ ي١غ١ بٓاغ١ٟ ٠ٚ١٥ ز ٝهطز٠ٚ١ْٟ ث١ضتٛٚنٞ ثريؤظٜا١ْ!!ن١ ؾ ١ٜ،
ب١ٓض١ٟ ١٥ّ فَٝطنطزْا١ْ بؤ بابًٝٞ نؤٕ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ٚ  َٛٚ ثٝتَٝو َْٗٝين ١ٜنٞ ي١ ثؿت١ٜ٠ٚ١!١ٖ

ث١ٜا١َناْٞ بؤ ١ٖظاضإ غاَي١ ثاضَٜعطاضٜٝإ يَٝس٠نطَٜت. ٠ٚناباال ي١ ٥ٝػجاْٝا ٚبانٛٚضٟ ف١ض٠ِْػا ي١َْٝٛإ 
ي١ ف١َي١غتني  #قفس$ٚب٠ٚ١ٜٚٛ، ٠ٚغ١ض١٥جناّ ي١ؾاضٟ اَلغ١ز٠ٟ زٚاْع١ٜ٠ّ ٚثاْع١ٜ٠َٞ ظاٜين ز٠ضن١ٚتٛٚ ٚب

 ٚب٠ٚ١ٜٚٛ.اَلز٠ٟ غٝاظز٠ٟ ظآٜٝسا بي١ غ١

                                           
، ى1404،  ب١ٜطٚٚت -املًٌ ٚايٓخٌ: ستُد بٔ عبد ايهسِٜ بٔ أبٞ بهس أمحد ايػٗسضتاْٞ، حتكٝل: ستُد ضٝد نٝالْٞ، داز املعسف١  (1)
 .(1ٍ/209ب)

 ب١ٜطٚٚت -غٔ ٖابسَاع، تسمج١ ٚتكدِٜ: ْعري داٌٖ، املسنص ايجكايف ايعسبٞ، داز ايبٝكا٤ايفًطف١ االملا١ْٝ ٚايتؿٛف ايٝٗٛدٟ: ٜٛز (2)
 .6ش، 1،1995ٍض، 
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١دٝان١ض١ٜ٠ٚ٠ى ب ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ زاز٠ْطَٜت #ٜاغا ث١ْٗا١ْنإ – قٛاعد ايػٝبٝات$٠ٚ ب١ ناباال ز٠ٚتطَٜت 
٠نإ ي١ َْٝٛإ ١ٖض #باطٔ$ٚؾت١ ١ْبٝٓطاٚ، ٠نإ ي١زْٝا ٚت١ٚضاتسا#ظاٖس$ي١َْٝٛإ ؾت١ بٝٓطاٚ 

 زٚٚنٝاْسا.
١: ٚاتا١ٜنٞ ٥اؾهطاٚ زٜاض ن١ ١َٖٛٚ ن١غَٝهٞ ٥اغاٜٞ دٛٚي١ن١ ي١ب١ض٠ٚ١٥ٟ ت١ٚضات زٚٚ ٚاتاٟ ١ٖٜ

٠ٖٚا ١ٖض، ١٥تٛاَْٝت يَٝٝإ تَٞ بطات ٚؾٝهاضٜإ بهات ي١ضَِٜطاٟ شٜطٟ ٚن١يتٛٚضٟ ١ٜٖٛٚز٠ٚ١ٜٝ
ث١ْٗإ َْٚٗٝين ٥ٚاَيؤظ٠ ي١ دٝٗإ ٚت١ٚضتسا، ن١ ١َ١٥ف بطٜت١ٝ ٚاتا١ٜنٞ تطٟ ١ٜ١ٖ ؾاضا٠ٚ ٚ

١ ١َٖٛٚ ن١ؽ ْاتٛاَْٞ يَٝٝإ تَٞ بطات دط١ ن١ََٝو ١ْبَٝت ي١ٚا١ْٟ ن١ ي١َْٝٓٝٗ١ناْٞ ْاٚ ت١ٚضات، ن
 عاضف ٚظاْإ ب١ غطِ ١َْٝٓٝٗٚنإ.

 ب١ #ازٖايصٚ$ اضٖٜا ب١ ظٚ #نتاب اخلًل$غ١ضضا٠ٟٚ ١٥ّ ضَٜضه١ٜ١ بطٜيت ١ٜ ي١ نتَٝيب زضٚغت نطزٕ 
 خؤٟ تاٜب١تٞ َٝينْٗ ٚ َاْا ٚؾ١ٜ١ى ١ٖض ز٠يَٝٔ اتٕٖٛٚب١ناض ٚٚؾا١ْٟ ١٥ٚ ٚنتَٝب١ناْٝإ ضَٜضه١ٚ ثَٝٞ
 َُٝاٟٖباال ب١ ٥اَيؤظتطٜين ف١يػ١ف١ناْٞ ٥اٜين يَٝهس٠زضَٜت٠ٚ١ ن١ بطٜت١ٝ ي١ قَٛياٟ ْٝؿا١ْ ٚ نا ١ٖ١ٜ

 .ط١ضزٕٚٚ ٚ خٛا غطٚؾيت ٚضز ظؤض ٚ تاضٜو ٚ غ١ٜط
ناْٞ ٟ بطٜت١ٝٝ ي١ زاْاٜٞ نؤٕ ن١ ناض١٥٠ٚا١ْٟ تَٜٛص٠ٚ١ٜٓ ي١غ١ض ضَٜباظ٠ن١ ز٠ن١ٕ، ز٠َيَٝٔ ن١باال

(1){تشٜإ ٚ ط١ضزٕٚٚ ٥اؾهطا ز٠نا
. 

 ن١ َٖٝع٠ #10$ْٝؿا١ْٟ ن١ ناباال زض٠خيت ز٠َيَٝٔ ثَٝٞ ن١ ثَٝهسَٜت ب١َٓا #10$ناباال ي١غ١ض
 ، ١٥ٚاْٝـ بطٜتني ي١ٜ١ٖ:١ دٝٗإ ي١غ١ض ناضٜط١ضٜٝإ

ي١ ب١ؾ٢ غ١ض٣٠ٚ٠ زاض٣ ناباال١ٜ، ٚب١ ٖؤؾٝاض٣  #تاد٢ ٥امسا٢ْ$: ٚات١ #Keter$نتري  .1
١٥ْاغطَٜت ضْٛه١ تاز ١٥نطَٜت١  #تاز$ٚظٜط٠ن١ٝى ي١غ١ضٚ تٛاْا١ٜن٢ ٥اغا٠ٚ١ٜٝ ْاغطا٠ٚ، بؤ١ٜ ب١ 

 .(2)غ١ض، ٠ٚغ١ضٜـ دَٝطا٣ ََٝؿو ٚ ٖؤؾ١، ٚخا٢ْ٠ٚ ث١ْٗاْرتٜٔ ث٣١ٜ١ً زاض٣ ناباال١ٜ

                                           
)1( https://www.marefa.org/(قباي١_)ٜٗٛد١ٜ 
 https://www.ehtelalnews.com/ايكباالٙ-ٚامُلتؿٛف١-ايٝٗٛد/ 
)2( The Palm Tree of  Devorah, Rabbi Moshe Cordovero ZTKL, Tomer Devorah, 

Chapter II,  Page 14. 
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 ٚات١ ز٠ّٚٚ ث٣١ً زاْا١ٜٝ ٚ ي١زٚا٣ نتري: ب١ضظتطٜٔ دٝطا٣ بريؤن١ٜ١، #Chochma$خٛمشا  .2

$Keter#(1)٠ٚ٠ زَٜت، ٚب١َ١ َطؤظ ١٥تٛاْآ بري ي١ َٖٝع ٚتٛاْا٣ خٛا بهات٠ٚ١. 

بؤ ١ٖغتجَٝهطز٢ْ تٛا٢ْٓٝ ن١غ١نإ ب١ناضزَٜت،  #شٜطا١ْ ت٢َ ط١ٜؿنت$: ٚات١ #Binah$بٝٓاٙ  .3
٠ٚ تاٜب١ت١ ب١ تٛاْني َٖٚٝع٣ ضِؤس١نإ، ١٥ّ ب١ؾ١ ب١ال٣ ١٥ٚا٠ٚ١ْ بؤ ي١ب١ضططت٣٠ٚ١ٓ ضِؤس١نإ ٚ 
َٖٝع ٚتٛا٢ْٓٝ ضِؤس١نإ ب١ناض ز٠َٖٝٓطَٜت، ثَٝٝإ ٚا١ٜ ن١ خٛا ب١ْس٠ تاٜب١ت١نا٢ْ فَٝط ١٥نات 

 .(2)نرت٣ضؤٕ ضِؤس٢ ن١غ١نإ بطٛاظ٠ٚ١ْ بؤ ١ٜ

َطؤظ ب١ بؤض٢ْٚٛ ١٥ٚإ ب١ّ ب١َٓا١ٜ ز٠تٛاَْٝت ي١ ضَِٜط٣١  #شٜط٣ ٚ ظاْني$: ٚات١ #Daat$زات  .4
٠ٚ١ٜ ث٣١ ب١ ْٛٚض٠نا٢ْ خٛا ببات ٚ ْٛٚض٠نا٢ْ خٛا ز٠ضخبات ي١ ْاخ٢ ن١غ١ن١زا ٚ #ع١قٌَ$شٜط٣

ث٢َ  ١٥ٚ َطؤظ ت١ْٗا خٛز٣ خؤ٣ ١ٖغت٢ ث٢َ ١٥نات، ٚات١ ١َٖٛٚ َطؤظَٝو ْاتٛاَْٝت ١ٖغت٢
بهات، ٠ٚى ضِْٚٚان١ٝى ٚا١ٜ خؤث١ضغت٢ ْاًََٖٝت ي١ َطؤظسا، ١ٖضنات خؤث١ضغت٢ ز٠ضن١ٚت ١٥ٚا 

 .(3)١٥ٚ ْٛٚضا١ْ ز٠نٛش٠ٚ١َٜٓ

ب١َاْا٣  #نٝسٚال$، ١ٖض٠ٖٚا ثَٝٞ ز٠ٚتطَٜت #خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚب١ظ٢ٜ٠$: ٚات١ #Chesed$ خػٝس .5
ٜػت٢ ١ٜ١ٖ ب١ضاَب١ض ، بؤ١ٜ ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ض ١ٖض تانَٝو ٠ٚى ضؤٕ خؤؾ١ٚ#ط١ٚض٣٠ زَٜت$

، ي١ ٥ٝػطا٥ٌٝ ب١خٛا٣ ط١ٚض٠، ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝف ب١ظ٢ٜ٠ ١ٖبَٝت ب١ضاَب١ض بضٛى َٚٓساَي١نإ
 .(4)ب١َ١ف دٝٗإ باؾرت ز٠بَٝت

ٚات١:  #باؾات$ٜإ  #َٖٝع$ٚات١:  #Gevurahنٝفٛضا$ٜإ  #زازث١ض٠ٚض٣$: ٚات١ #Din$ زٕ} .6
 ، بطٜت١ٝ ي١ ١ٜنَٝو ي١ ز٠ ب١َٓان٣١ ناباال.#تطؽ$

 : ٜإ ضمخِٝ ب١ َاْا٣ غؤظ َٚٝٗط٠با٢ْ زَٜت.#Tif'ert$  تفريٜت .7

 : ٚات١ غ١ضن١ٚت٢ٓ ١َٖٝؿ٢ٜ١.#Necah$ ْٝتعار .8

                                           
)1( Meditation and Kabbalah: Aryeh Kaplan, Schocken books New York, Page 34. 
)2( Everything You Want to Know About Magick: But Were Afraid to Ask,Scanlon, 

Shawn Martin,1972, Chapter III, Page 72. 
)3( Little Essa Ys Tow Ard Truth: By Aleister Crowley, Page 18. 
)4( Meditation and Kabbalah:  Aryeh Kaplan, Schocken books New York, Page 113. 
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 : ٚات١ ؾهؤ ٚط١ٚض٣٠.#Hod$ٖٛز  .9

: ٚات١ ١ًَ١َن١ت٢ خٛا٢ٜ #Malchut$ ًَدٛخ}: ٚات١ ب١َٓا، ١ٖض٠ٖٚا #Jesod$ٜػٛز  .10
 .(1){ز٠ٜه١ْ١ ٜاْع٠ ب١َٓاصٜـ ز٠خ١ْ١ ثاٍَ ٜػٛز، ب١اَلّ ١ْٖسَٜو #ض٠ِببا٢ْ$

  

                                           
)1( The Palm Tree of  Devorah, Rabbi Moshe Cordovero ZTKL, Tomer Devorah, 

Chapter VI,  Page 29. 



18 

 

 ضؤفيطةزى الى مةضيحيةكاى: هكى دووةم
، ي١زٚا٣ س١ظض٠ت٢ ٕ #عٝػا٣ نٛض٣ِ َط١ّٜ$٥ٛمم١ت٢ ثَٝػ١َب١ض  #ْكاضا$١َغٝش١ٝنإ ٜاخٛز 

خٛا٣ ط١ٚض٠ ْاضز١ٜٚٚت٢ بؤ خ١َيه٢ تا٠ٚنٛ خ١َيه٢ بؤال٣ ١ٜنتاث١ضغت٢ باْط بهات، ٠ٚ  َٛغا 
نتَٝب٢ ٥ٝٓذ٢ًٝ بؤ ٖات٠ٚٛ، ١ٖٚض ب١ َٓساَي٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٖٝٓا١ٜٚت١ٝ قػ١نطزٕ، ب١ ٜٚػت٢ خٛا٣ 

 .(1)ٚ نَٜٛط ٚ ب١َي١ن٢ ضاى ١٥نطز٠ٚ٠ ط١ٚض٠ َطز٣ٚٚ ظٜٓسٚٚ ١٥نطز٠ٚ٠
ب١ غ٢َ خٛا ١ٜ١ٖ، ٚثَٝٝإ ٚا١ٜ ثَٝػ١َب١ض عٝػا ي١خاض زضا٠ٚ ي١ثَٝٓاٚ ١َغٝش١ٝنإ بري ٚبا٠ٚضِٜإ 

يَٝدؤف ب٢ْٚٛ تاٚا٢ْ ٥از٠ّ، ١ٖض٠ٖٚا بؤضْٛٝإ ٚا١ٜ ن١ ثَٝػ١َب١ض عٝػا يَٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ي١خ١َيو ١٥نات 
 .(2)ي١ ضِؤش٣ زٚاٜٝسا

 ت١غ١ٚٚف٢ ١َغٝش٢ ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚاْٞ ٚظاضا٠ٚ٠ٚ: 

ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ب١ظَا٢ْ  #ت١غ١ٚٚف٢ ١َغٝشٞ$َٝهؤَي١ض٠ٚ٠ ضِؤش٥اٚا١ٜٝنإ ز٠َيَٝٔ ز٠غت١ٚاش٣٠ ي}
ع١ض٠ب٠ٚ١ٝٝ ١ْٝ، ب١َيهٛ ي١ظَا٢ْ ٥ٝٓطًٝع٠ٚ١ٜ يَٝهؤَي٠ٚ١ٜٓٝإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، ز٠َيَٝٔ ي١ ٚؾ٣١ 

$Mysticism#  ٠ٚضطريا٠ٚ، ن١ ١٥ٜٚـ ي١ ٚؾ٣١$Myein# َٝسإ ٚ ٣ ٥ٝػطٜك٢ ٠ٚضطريا٠ٚ ب١َاْا٣ ث
فَٝطنطز٢ْ بٓاغ١ ٚب١َٓا٣ ١ْٖٛضَٜو ٜإ باب١تَٝو ب١ ن١غَٝه٢ ١ْؾاض٠ظا، ٚ زاخطا٠ٚ ٚ ن١ؽ ْاٜعاَْٝت، 

، ن١ ب١َاْا٣ ١٥فػا١ْ ٚخ١ٜاٍَ ٚ #Myth$ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ظَا١ْٚا٢ْ ي١ط١ٍَ ١٥ّ غ٢َ ٚؾ١ٜ١ ١ٜ١ٖ ن١ 
$Mysticism# ،ب١َاْا٣ ت١غ١ٚٚف زَٜت :$Mystery#ٚغ١ٜطٚغ١َ١ض٠  : ب١َاْا٣ ؾاضا٠ٚ ٥ٚاَيؤظ

٠ٚضطريا٠ٚ ن١ ب١َاْا٣ زاخػت٢ٓ  #Musteion$ْا٢ْ ؤٕ زَٜت، ١َٖٛٚ ١٥َا١ْ ي١ ٚٚؾ٣١ ٜٚث١ْٗا
 ١ٜ١ٖ. #Silence$ٚ ب٢َ ز٠ْط بٕٛٚ  #Darkness$١ٖضزٚٚ ضاٚ ٚز٠ّ زَٜت، ث١ٜ٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ تاضٜه٢ 

ٜإ ضِاظ١ ،#ٝٛؾٛيفايج$ب١ض١ْسٜٔ َاْا يَٝهٝإ زا٠ٚت٠ٚ١، ي١ٚا١ْ  #َػتٝػِ$١ٖض٠ٖٚا ز٠غت١ٚاش٣٠ 
يَٝهسا٠ٚت٠ٚ١، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾت١ ٢َْٓٝٗ ٚ  #٥ٝٓذٌٝ$ٚت١فػري٣ ١َداظ٣ نتَٝب٢ َٛق١ز٠ؽ

٠ٚ٠،  #Mysticism$ث١ْٗاْا١ْ ن١ ي١غ١ض٣ٚٚ تٛاْا ٜٚٚػت ٚشٜط٣ َطؤظ٠ٚ١ ١٥ض١ٓ شَٜط ْا٣ٚ ت١غ١ٚٚف 
 ب١طَٜٛط٣٠ ب١ناضَٖٝٓا٢ْ ١َغٝش١ٝنإ.

                                           
 .(1ٍ/219ب)املًٌ ٚايٓخٌ: ستُد بٔ عبد ايهسِٜ بٔ أبٞ بهس أمحد ايػٗسضتاْٞ،  (1)

احملكل: ستُٛد عبد ايسمحٔ قدح، َهتب١  ختذٌٝ َٔ حسف ايتٛزا٠ ٚاإلجنٌٝ: ؾاحل بٔ اذتطني ادتعفسٟ أبٛ ايبكا٤ اهلامشٞ، (2)
 .(1ٍ/58ب)، ش1998-ى1419، 1ضض، ٜاضِ -ايعبٝهإ
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١٥ّ ثَٝٓاغ١ ظَا١ْٚاْٝا١ْ ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ بت٣ٚ١ ١ٜ١ٖ ب١ َاْا ظاضا٠ٚن٠ٚ١ٜ١ ن١ ي١ال٣ ظاْا يَٝهؤَي١ض٠ٚ٠ 
ز٠َيَٝت: ت١غ١ٚٚف بطٜت١ٝ ي١ ١٥فػا١ٜ١ْن٢ ضِؤس٢، ٚغؤف٢ ١٥ٚ  #غهؤت$ضِؤش٥اٚا١ٜٝنا٠ٚ١ْ باَل٠ٚ، ٠ٚى 

 ن١غ١ٜ١ ن١ با٠ٚض٣ِ ب١ٚ ١٥فػا١ْ ضِؤس١ٝ ١ٜ١ٖ.

 غٝش١ٝنإ ب١ناض٣ ز٠َٖٝٓٔ بؤ خؤٜإ: ١٥ٚ ثَٝٓاغ٣١ ن١ ي١ال٣ ١َ
 ت١غ١ٚٚف بطٜت١ٝ ي١ ١ٖغتهطزٕ ب١ ت١ْٗا بٕٛٚ ي١ط١ٍَ خٛازا. .1

ت١غ١ٚف بطٜت١ٝ ي١ ١َٖٚيسإ بؤ ْاغ٢ٓٝ خٛا ب١ب٢َ ٖؤناض ٚٚاغٝت١ ٚ قػ١نطزٕ ي١ط١ٍَ خٛازا  .2
 ضِٚٚب١ضِٚٚ.

١ٜنططتٔ ي١ط١ٍَ  ٚات١$زٕٚٚ ت١غ١ٚٚف بطٜت١ٝ ي١ ث٠ٜٛ١ْسٜهطزٕ ب١ ب٢َ نؤتانإ ٚ ز٠ضضٕٛٚ ي١ط١ض .3
ي١ ١٥جنا٢َ ٥اَٜٚت١ ب٢ْٚٛ الٖٛت ي١ ْاغٛٚت زا ٚات١ تَٝه١ٍَ بٕٛٚ ١ٜٚنططت٢ٓ  #Godhead خٛازا

 .(1){ٕخٛا ٚ عٝػا، ب١َ١ ١٥ٚإ ٥اغٛز٠ بٕٛٚ ٚ ت١ٚاٚ ب١ضد١غت١ ب٠ٚٛ ي١ بريٚبا٠ٚض٣ِ ١َغٝش١ٝنا

َٖٝٓا٠ٚ، ٚخؤٜإ تاٜب١ت ز٠غت١ٚاش٣٠ غؤف٢ ب١ٚ ن١غا١ْ ٚتطا٠ٚ ن١ ٚاظٜإ ي١ ضَٝص ٚي١ظ٠ت٢ شٜإ 
نطز٠ٚٚ ب١ناض ٚنطز٣٠ٚ٠ ضان١، ٚطؤؾ١طري٣ ٥ََٚٛٝس، ١َ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١ْٝ ب١ ت١غ١ٚف٢ ٥ٝػالَٞ، 
ضَِٜضه٣١ ت١غ١ٚٚف ي١ط١ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١دٝاٚاظ٣ ي١ ضَِٜباظ٠ناْٝاْسا ١ٜ١ٖ ض ٥ا١ٜٓ ٥امسا١ْٝنإ ٥ٚا١ٜٓ 

٠ٚ١ ١٥ٜٚـ بطٜت١ٝ ي١ خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚ ظ١َٝٓٝ٠ناْسا، ب١اَلّ ي١ ١َٖٜٛٚإ ي١ ١ٜى ب١َٓازا ١ٜنس٠ططْ
زْٝا١ْٜٚػت٢ ٚتَٝطِاَإ ي١ ط١ضزٕٚٚ بؤ ط١ٜؿنت ب١ ظات٢ خٛا، ٠ٚ غؤف١ٝٝنإ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ١ٖغت 
ٚغؤظا٣١ْ خؤٜإ ز٠ضبط٠ِٜٚٛ ي١ضَِٜط٣١ ٖؤْطا٠ٚ ١٥ٚز٠بٝات ٜٚاز٠ٚ٠ض١ٜ٠نإ ١٥ٚٚ نتَٝبا٣١ْ تاٜب١تٔ ب١ 

 .(2)ت١غ١ٚٚف٠ٚ١، ٥ٝرت ض َػَٛيُإ بٔ ٜإ ١َغٝش٢
١٥ظ٢َْٚٛ غؤفَٝت٢ ١ٜنَٝه١ ي١ال٣ ١َٖٛٚ غؤف١ٝٝنإ، ت١غ١ٚفٝـ ي١ْاٚ ١َغٝش٢ َٚػَٛيُإ 

زا ١ٜ١ٖ، ١ٖضض١ْس ١َٖٜٛٚإ ؾَٜٛٓه١ٚت٣١ ١ٜى بري ٚبا٠ٚضِ ٚع١قٝس٣٠  بٛذ١ٜٟٖٚٛٚز٣ ٚ ٖٝٓسؤغ٢ ٚ 

                                           
 /دٜطُرب13) ي١ب١ضٚاض٣، َاٜهٌ عازٍْٛغ٢ٓٝ:  ("ايتؿٛف يف املطٝخ١ٝ" طسٜل ايراٖبني إىل اهلل)ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (1)
 .  http://www.albawabhnews.com/2847833    )ايبٛاب١ ْٝٛش(: ي١ ثَٝط٣١ (2017/

: عًٞ حٝدز، ايػعس ايؿٛيف يف: )ايكسٕ ايطابع اهلذسٟ، ٚ ايعؿس املًُٛنٞ االٍٚ، ٚ ايعؿس ايعجُاْٞ(َدخٌ يدزاض١ ايتؿٛف،  (2)
 .37ش، 1999ٍ ،1ض، زمي١ؾل -داز ايػُٛع

http://www.albawabhnews.com/2847833
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ع١ق٢ًَ ثؿت زٜاضٜهطاٚ ْني، ب١اَلّ ١َٖٜٛٚإ دٝاٚاظٕ ي١ ت٥١ًٜٛهطز٢ْ ١٥ظ١َْٚٛناْٝإ ب١ ت٥١ًَٜٛٝه٢ 
 .(1)ث٢َ ب١غرتاٚ ب١ ث٢َٝ تاٜب١مت١ْس٣ ضِؤؾٓبري٣ خؤٜإ

نطز  #باخّٛ$ب١ ٥اؾهطا ز٠غتٛٚض٣ ض٠ِب١ْا١ٜت٢ فَٝط٣ قسٜؼ  #فًُٕٛ$ي١غ١ز٣٠ ضٛاض٢َ٠ ظا٠ٚ١ٜٓٝ 
ٜٚاغانا٢ْ ز٠غتٓٝؿإ نطز ن١ بطٜت٢ بٕٛٚ ي١ ض١ْس ٚت١ٜ١ن٢ نٛضز ي١باض٣٠ ض٠ِفتاض ١َٖٚيؼ ٚن١ٚت 

ٕ ي١زَٜط٠ ٚ نات٢ َْٜٛصنطزٕ ٚط١ؾت ٚخٛإ زاْإ ٚ غ١ض٠ضِا٣ ١ْٖس٣َ ٥اَؤشطاض٣ ٚض٠ِٚؾت٢ ض٠ِب١ْ١نا
 .(2)طٝا٢ْ
ز٠َيَٝت: "دا ٣٠ٚ١٥ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ي١ ب١ط١ٚض٠ زاْا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠، با٠ٚضِ ٖٚٝٛا  #ثؤَيؼايكسٜؼ $

 .(3)ٚخؤؾ١ٜٚػت١ٝ، ١٥َا١ْ غ٢َ ؾنت، ب١الّ خؤؾ١ٜٚػت٢ ي١ٖ١َٜٛٚإ ١َظْرت٠"

 ط١ٜؿنت ب١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ال٣ ت١غ١ٚٚف٢ ١َغٝش١ٜ١نإ:ضَِٜطانا٢ْ 
 :خ١َي٠ٛت ٚ طؤؾ١طري٣ 

، طؤؾ١طري بٕٛٚ ٚب١ْسا١ٜت٢ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ت١ْٗا٢ٜ ١ٜن١ّ ١ْٖطا٠ٚ بؤ ط١ٜؿنت ب١خٛا٣ ط١ٚض٠
ي١ ١ٜن٢َٓٝ١ خٛاث١ضغت١نإ ١ْٜٚٚػت٢ٓ زْٝا ٚضَٝص ٚي١ظ٠ت١نا٢ْ ز١َٜٓ ١ٖشَاض،  #ؼَيثؤ$ٚ# املعُسإ$

غؤف١ٝٝنا٢ْ ْاٚ ١َغٝش١ٝت ي١زٚا٣ ثَٝػ١َب١ض ١َغٝض بطٜتني ي١ َاض٥إَٛ َٚاض ْاغطاٚتطٜٔ 
، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ١٥َإ ب١خؤٜإ ١ْٚت٠ٚٛ غؤف٢، ب١َيهٛ با٠ٚضِٜإ ب٠ٚ١ ١ٖب٠ٚٛ ن١ بٛال ٚأْبا، أْطْٛٝٛع

خؤٜإ ي١ َاززٜط١ضا٣ ٚ زْٝا ث١ضغت٢ ٚ ضَٝص٠نا٢ْ زْٚٝا ١َٖيبَٝٔ ٚ ي١ دٝٗا٢ْ َازز٠ٚ٠ بض١ٓ دٝٗا٢ْ 

                                           
 .9ش، 1999ٍ، 2ض، قاٖري٠ -ايتؿٛف ٚايفًطف١: ٚيرتضتٝظ، تسمج٘ ٚتكدِٜ: عبدايفتاح إَاّ، َهتب١ َدبٛيٞ (1)

 .122ش، 1965ٍ، قاٖري٠ -عسبٞ حٝات٘ َٚرٖب٘: أضني بالثٝٛع، تسمج١: عبدايسمحٔ بدٟٚ، َهتب١ األجنًٛ املؿس١ٜابٔ  (2)

، ١ٜن١ّ ْا٣١َ ثؤَيؼ بؤ با٠ٚضِزاضا٢ْ ٥2ٝٓذًٝٞ ثريؤظ )َعط٢َٓٝ ث١َُٜا٢ْ ٢َْٜٛ س١ظض٠ت٢ عٝػا(، ب١ؾ٣٠َٛٝ نٛضز٣ غؤضاْٞ، ض (3)
َٛضٛع١ املعسف١ املطٝخ١ٝ (، 13:13ٚ نٛزْجٛع 1) تاب املكسؽ ايعٗس اجلسٜسايه، 473ٚ، ٍ(13:13نؤضْػؤؽ  1)نؤضْػؤؽ، 

: َفّٗٛ اآلخس يف ايٝٗٛد١ٜ ٚاملطٝخ١ٝ، 7ٚ، ٍش2012، ب١ٜطٚٚت -(: األب ضاَٞ حالم ٜطٛعٞ، داز املػسم3اذتٝا٠ ايسٚح١ٝ املبطط١ )
  . 122ش، 2008ٍ، 1ض، زمي١ؾل -، داز ايفهسٚآخسٕٚ زق١ٝ ط٘ دابس ايعًٛاْٞ
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١ّ ضِؤس٢، ثاؾإ ١٥ظ١َْٚٛناْٝإ طٛاغت٠ٚٛت٠ٚ١ بؤ خَٜٛٓسناض٠ناْٝإ ٠ٚى ١َتتا٣ ١ٖشاض، ١َ١٥ف ي
 .(1)بٛاض٠زا ْاغطا٠ٚ ب١ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ْا٣ٚ خؤ٣ بَٓٝت غؤف٢

س١ظض٠ت٢ عٝػا ظؤضداض طؤؾ١طري ب٠ٚٛ ٚ ب١ت١ْٗا َْٜٛص٣ ي١ ؾاخ١نإ نطز٠ٚٚ، ي١ ٥ٝٓذ٢ًٝ يؤقا 
ٖات٠ٚٛ ن١ "عٝػا ب١ ضِؤش ي١ث١ضغتطا خ١ضٜه٢ فَٝطنطزٕ بٛٚ، ب١ؾ١ٜٚـ ز٠ضِؤٜؿت١ ز٠ض٠ٚ٠ بؤ ضٝا٢ٜ 

 .(2)١َيه٢ ب١ٜا٢ْ ظٚٚ ز٠ٖاتٔ بؤ ث١ضغتطا، بؤ ٣٠ٚ١٥ ط٢َٜٛ بؤ ضِاططٕ"ظ٠ٜتٕٛٚٚ ٚي٣ٚ١َ ز٠َا٠ٚ١ٜ، خ
: ضِؤشَٜهٝإ س١ظض٠ت٢ عٝػ٢ خ١ٚتبٛٚ ب١ضزَٜه٢ خػتب٠ٚٛ شَٜط غ١ض٣ خؤ٣، ٥ني ع١غانط ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ 

١ٖغت٢ ب١ خؤؾ٢ خ١ْٚ١ن١ نطز، ؾ١ٜتإ ٖات ب١الٜسا تَٝج١ض٣ِ ث٢َٝ ٚت: ٣١٥ عٝػ٢ تؤ ْاَيَٝٝت َٔ 
ي١ خؤؾ٢ ٚ ي١ظ٠ت١نا٢ْ زْٚٝا، داخؤ ١٥ّ ب١ضز٠ ز٠غته١ٚتَٝه٢ زْٚٝا١ٜٝ، ثَٝػ١َب١ض  ٖٝضِ ْاَٜٚت

 .(3)عٝػ٢ ١ٖغتا ٚ ب١ضز٠ن٣١ فط٣َِ زا بؤ ؾ١ٜتإ ٚ ث٢َٝ ٚت ٠ٚ١٥ بؤ تؤ ي١ط١ٍَ زْٝازا
ي١ زْٝا زاضِْني ٚزٚٚضن١ت٠ٚ١ٓ ي١ خ١َيه٢ ٚب١ْسا١ٜت٢ نطزٕ بؤ خٛا ي١ خؤ طؤؾ١طري٣ ٚخ١َي٠ٛت ٚ

ٝشٝسا، ب١َٓا٣ ز١َ٠٠ٚٚ بؤ ض٠ِٖب١ْب١ت، ن١ ضِاٖٝب١نإ خؤٜإ طؤؾ١طري ١٥ن١ٕ ي١ ت١غ١ٚٚف٢ ١َغ
 .(4)دَٝطا زٚٚض٠ ز٠غت١نإ ٚبٝابإ ٚ ؾاخ١نإ زا

ض٠ِٖب١ْٝ١ت ٚ خؤ زاضِْني ي١ خ١َيه٢ ي١ ١ٖغت٢ ١َغٝش١ٝتسا ١ٖض ي١غ١ضتا٠ٚ ٖات٠ٚٛ ٚ ١ٖتا٠ٚنٛ 
١ٖض ي١   ،ضِؤس١نإ ت١ٚاٚ ٚناٌَ ز٠نات ي١ دٝٗإ ٥َٝػتاف ب١ضز٠ٚا١َ، ٠ٚ ١ٖغتٝإ ب٠ٚ١ نطز٠ٚٚ زابطِإٚ

شٜآْا٣١َ ٥ًٝٝا ٜٚٛسٓا٠ٚ ناضٜط١ض٣ ١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ض بري ٚفهط٣ ١َغٝش١ٝنإ، ٥ًٝٝا ي١ال٣ ضِٚٚباض٣ 

                                           
ّٛف املطٝخٞ... ايعػل اإلهلٞ ع٢ً طسٜك١ املطٝح) ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ (1)  ي١ب١ضٚاض٣، أمحس اجلسْٟٛغ٢ٓٝ:  (ايتؿ
 )داز ايفهس(: ي١ ثَٝط٣١(، 2017/دٜطُرب/14)

http://www.fikr.com/article/التصّوف-املسيحي-العشق-اإلهلي-على-طريقة-املسيح 
تفطري ٚ ،(38-37: 21إجنٌٝ يٛقا )  ايهتاب املكدع ايعٗد ادتدٜد، 193ٚ(، ٍ 38-٥21:37ٝٓذًٝٞ ثريؤظ ، ٥ٝٓذ٢ًٝ يؤقا )يٛ  (2)

ستاضٔ ايتأٌٜٚ : ستُد مجاٍ ايدٜٔ بٔ ستُد ضعٝد بٔ قاضِ اذتالم ايكامسٞ، احملكل: ستُد باضٌ عٕٝٛ ايطٛد، داز -املط٢ُ-ايكامسٞ
، ايهٓص ادتًٌٝ يف تفطري اإلجنٌٝ: ٚيِٝ إدٟ، زتُع ايهٓا٥ظ يف ايػسم (3ٍ/393ب)، ى1418 ،1ض، ب١ٜطٚٚت –ايهتب ايع١ًُٝ 

 (.2ٍ/340ب)، ش1973، ب١ٜطٚٚت –األد٢ْ 

 -تازٜذ دَػل: أبٛ ايكاضِ عًٞ بٔ اذتطٔ بٔ ٖب١ اهلل املعسٚف بابٔ عطانس، احملكل: عُسٚ بٔ غسا١َ ايعُسٟٚ، داز ايفهس (3)
 .(420ٍ/47)ب، ش1995 -ى1415، ب١ٜطٚٚت

 .َاٜهٌ عازٍْٛغ٢ٓٝ:  ("ايتؿٛف يف املطٝخ١ٝ" طسٜل ايراٖبني إىل اهلل ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ (4)
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ب١اَلّ ٜٛسٓا ي١ ز٠ؾت١ ضؤَي١نإ  (1)نطٜت ي١ ضِؤش١ٖالت٢ ١٥ضز٠ٕ شٜا٠ٚ ٚ ق١ي١ ض٠ِف خٛاضز٢ْ بؤ َٖٝٓا٠ٚ،
، ي٠ٚ١َ١ (2)شٜا٠ٚ، ثؤيػ٢ ث١ٜاَب١ضٜـ ناتٝو ٥ُٝا٢ْ َٖٝٓا ز٠ضضٛٚ بؤ بٝابا٢ْ ع١ض٠ب٢ ضِؤش٥اٚا٣ زمي١ؾل

بؤٜإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ خ١َي٠ٛت غٛزَٜه٢ ظؤض٣ ١ٜ١ٖ ٚ ثَٜٝٛػت١ بؤ ظٜٓسٚٚنطز٠ٚ١ْ ٚبٛشاْس٣٠ٚ١ْ ضِؤح، ب١ 
 .(3)١ْفؼ ٚزٍَ ٚبري ٚفهط٣ َطؤظ فطاٚإ ١٥نات١٥ْساظ٣٠ فطاٚا٢ْ بٝابإ ٚن٠َٛٝنإ، 

ن١ ْاغطا٠ٚ ب١ ؾَٝذ ٚ ط١ٚض٣٠ ضِؤسا١ْٝ ١َغٝش١ٝنإ ي١ َْٛاداتَٝو ي١ط١ٍَ خٛا٣  #ايكسٜؼ ٜٛسٓا$
٣١٥ خٛا١ٜ َٔ قػ١نامن ي١ط١ٍَ خ١َيه٢ ز٠بضطَِِٜٓ بؤ ٣٠ٚ١٥ قػ١ ي١ط١ٍَ : "ط١ٚض٠زا ي١ خ١َي٠ٛتسا ز٠َيَٝت

ز٠خ١ّ ب١ ض٣ِٚٚ خ١َيهسا ١َ١٥َٜٚت تؤ ز٠ضطاّ ىلَ به١ٜت٠ٚ١، َٔ تٝؿه٢ تؤ به١ّ، َٔ ز٠ضطان٣١ خؤّ زا
خؤض٣ غطٚؾت ي١خؤّ س١ضاّ ١٥ن١ّ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ تٝؿه٢ خؤض٣ تؤّ بؤ بَٝت، ٣١٥ خؤض٣ ضان١ناض ٚ 

 .(5)(4)"ضاض٠غ١ضناض ي١ ١ٖض زٚٚ باَي١ناْتا
 ١َٖيبصاضز٢ْ ١ٖشاض٣: 

ضِؤشَٜو س١ظض٠ت٢ عٝػ٢ دب١ٜ١ن٢ خٛض٣ ي١ب١ضزا بٛٚ ي١ط١ٍَ ثاضض١ٜ١ى ثؤؾاى ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١:  ثري٥ني ن١
خؤ٣ ث٢َ زاثؤؾ٢ بٛٚ، ب١ ث٢َ خاٚغ٢، ٚقص ٥اَيؤغها٣ٚ ٚض٠ِْط٢ ظ٠ضز ١َٖيط١ضِابٛٚ ي١ تا٣ٚ بطغَٝت٢ ٚ 

٣ ي٠َٛٝنا٢ْ ٚؾو بب٠ٚٛ ي١تاٚ ت١ٜٚٛٓٝت٢ ٖات بؤ ْاٚ ٖا٠َٚي١نا٢ْ ٚ ث٢َٝ ٚتٔ: غاَل٣ٚ خٛاتإ يَٝبَٝت ١٥
٣٠ٚ١ْ ٥ٝػطا٥ٌٝ َٔ زْٝاّ زاب١ظاْس٠ٚٚت١ ْاٚ ١٥ٚ ث٢ٜ١ٜ١ً خؤ٣ ن١ ؾا١ْٝ١ٜت٢، ب١ ثؿتٝٛا٢ْ خٛا٣ 
ط١ٚض٠ خؤٜؿِ ب١ ط١ٚض٠ ْاظامن، ٥اٜا ٠َٛٝ٥ ١٥ظأْ َاَي٢ َٔ ي١ ن١َٜٝٛ؟! ٚتٝإ ٣١٥ ضِؤس٢ خٛا َاَيت ي١ 

بطغَٝت١ٝ، ضطان١ّ ي١ ن٣َٛ ١ٜ؟؟ ف١ض٣َٚٛ َاَي١ن١ّ َعط١ٚت١، بؤ١ْ خؤؾ١ن١ّ ٥ا٠ٚ، خٛاضز١ْن١ٜؿِ 
ؾ١ٚزا َاْط١، َْٜٛص٠ن١ّ ي١ ظغتاْسا ١َٖيٗات٢ٓ خؤض٠ بؤّ، خٛاضز١ْ خؤؾ١ن١ؾِ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ظ٣ٚ٠ 
١ٜت١ز٠ض٠ٚ٠، دٌ ٚ ثؤؾانٝؿِ خٛض١ٜٝ، باْط١ؾ١ن١ؾِ تطغا١ْ ي١خٛا٣ ط١ٚض٠، دَٝطا٣ زاْٝؿتِٓ ال٣ ثري ٚ 

                                           
 . 6 – 2: 17ضفس املًٛى األٍٚ  ،ايعٗد ايكدِٜايهتاب املكدع ، ٚ 6 – 2: 17   ١ٜن١ّ ثاؾاٜإ –ث١ميا٢ْ نؤٕ  ٥ٝٓذًٝٞ ثريؤظ،  (1)

 .(11: 9ضفس أعُاٍ ايسضٌ ) ايهتاب املكدع ايعٗد ادتدٜد، 269ٚ، 11ٍ:  9نطزاض٣ ْريزضاٚإ ٥ٝٓذًٝٞ ثريؤظ،  (2)

 .َاٜهٌ عازٍْٛغ٢ٓٝ:  (املطٝخ١ٝ" طسٜل ايراٖبني إىل اهلل "ايتؿٛف يف)ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (3)

 .22-21َرنسات يف ايسٖب١ٓ املطٝخ١ٝ: األْبا بؤاْظ، ايه١ًٝ اإلنًريٜه١ٝٝ، االٖٛت١ٝ، يألقٝاط األزثٛذنظ، ٍ (4)

 .َاٜهٌ عازٍْٛغ٢ٓٝ:  ("ايتؿٛف يف املطٝخ١ٝ" طسٜل ايراٖبني إىل اهلل)ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (5)
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ضزا زَٜت ٖٝضِ ١ْٝ، ٠ٚ ظؤضٜـ ٥اغٛز٠ ١ٖشاض٠نا١ْ، ب١ٜامن ب١غ١ضزا زَٜت ٖٝضِ ١ْٝ، ٠ٚ ٥َٝٛاض٠ّ ب١غ١
 .(1)ٚخؤؾشاَيِ خؤٜؿِ ب١ ز٠َٚي١َٓرتٜٔ ٚغ١ضن١ٚتٛٚتطٜٔ ن١ؽ ز٠ظامن

، ت١ ٖؤ٣ ؾَٜٛٓه١ٚت٢ٓ ١ٖٚاٚ ١ْفػ٢ْابَٝ َطؤظ ٚاظَٖٝٓإ ي١ دٛا١ْٝٝنإ ي١ ض٠ِٖب١ْ١ت٢ ١َغٝش١ٝتسا
ٚا شٜا٠ٚ، ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١ ١٥ٚ ضِاٖٝبا٣١ْ خؤٜإ ١ٖشاض ز٠ن١ٕ ٠ٚى ضؤٕ َاَؤغتان١ٜإ س١ظض٠ت٢ ١َغٝض 

ي١َاٍَ ٚ غ١ض٠ٚت ٚ غاَإ ب١ ٜٚػتَٝه٢ ب١َٖٝع ٚت١ٚا٠ٚ، ١َ١٥ ث٢َٝ ز٠ٚتطَٜت ١ٖشاض١ٜٝن٢ خؤٜٚػت٢ 
ي١غ١ض " ٠ٚى ز٠ف١ضََٜٛت  ضٝ، ٠ٚ ١ٜنَٝه١ ي١ باْط١ؾ١نا٢ْ ١َغ(2)ٜاخٛز ١ٖشاض١ٜٝن٢ ١َٖيبصَٜطزضاٚ

ي١ن٣َٛ بَٝت، به٠ٚ١ْ١، ضْٛه١ غاَاْت ظ٣ٚ٠ غاَإ نؤ١َن٠ٚ١ْ١، ب١َيهٛ غاَاْتإ ي١ ٥امسإ نؤ
 .(3)ت"زَيٝؿت ي٣ٚ١َ ز٠بَٝ

ن١ٜ١نَٝه١ ي١زْٝا ١ْٜٚػت١نإ، ١ٖض ٣٠ٚ١٥ ١ْٚت٠ٚٛ ن١ خؤؾ١ٜٚػتٝت ١ْبَٝت بؤ  #ثؤيؼ$ث١ٜاَب١ض 
ضِاغت١ " ي١ ٥ُٝاْساضإ ١٥نات ي١ َاَي٢ زْٝا ضِابه١ٕ َاٍَ ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ غ١ضضا٣٠ٚ ؾ١ض٠ِنا١ْ، ب١َيهٛ زاٚا

ب١ق١ْاع١ت٠ٚ١ بَٝت قاظاجنَٝه٢ ط١ٚض١ٜ٠، ضْٛه١ ٖٝضُإ ١َْٖٝٓا٠ٚ بؤ دٝٗإ، ٥اؾهطا١ٜ  خٛاتطغ٢ ط١ض
 .(4)"ْاتٛاْني ٖٝضٝؿ٢ ىلَ بب١ٜٓ١ ز٠ض٠ٚ٠دا ط١ض خٛاضزٕ ٚب١ضطُإ ١ٖبٛٚ با ث٢َٝ ضِاظ٣ بني

ت١غ١ٚٚف ال٣ ١َغٝش١ٝنإ ب١ْسا١ٜتٝإ ١َٖٚيسا١ْ بؤ ٣٠ٚ١٥ ضِؤح بطات١ ث٣١ً ناٌََ بٕٛٚ ٚ 
ت٢، ب١ ١٥جنا٢َ بط٢ِٜٓ ١٥ّ غ٢َ ساَي١ت٠ٚ١، ٚاظَٖٝٓإ ٚ خؤ زٚٚضخػت٠ٚ١ٓ ي١ تاٚإ ٠ٚى َطزٚٚ بٝت ت١ٚاَٜٚ

ب١ضاَب١ض ب١تاٚإ ب١ت١ٚاَٜٚت٢، ٠ٚ ١َٖٚيسإ بؤ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ١٥ب١ٓ ٖؤ٣ ط١ٚض٣٠ ٚ خؤ ضٛاْسٕ ب١ س١ظض٠ت٢ 
٢َ بؤ َطؤظ زَٜت ب١ ١َغٝض، ٠ٚ ي١ نؤتاٜسا خؤؾ١ٜٚػت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ ز٠غت بَٗٝٓٝت، ب١َ١ف ٥اضا

 .(5)١ٜنططتٔ ي١ط١ٍَ خٛازا
  

                                           
ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ: أبٛ ايفدا٤ إمساعٌٝ بٔ عُس بٔ نجري ايكسغٞ ايبؿسٟ ثِ ايدَػكٞ، حتكٝل: عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ،  (1)

 .(498-497ٍ/2)ب، ش2003 -ى1424، 1ضداز ٖذس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإلعالٕ، 

 .5ش، ٍ 2001، 1ض، ٜطٚٚتب١ –خٛاطس يف ايفكس اإلختٝازٟ: األب فاقٌ ضٝد ازٚع، داز املػسم  (2)

 .(21-19: 6َت٢ إجنٌٝ )  ايهتاب املكدع ايعٗد ادتدٜد، 13ٚ-12(، ٍ 21-19: ٥6ٝٓذًٝٞ ثريؤظ ، ٥ٝٓذ٢ًٝ ١َتتا )َت٢  (3)

زضاي١ بٛيظ ، ايهتاب املكدع ايعٗد ادتدٜد(، 462ٍٚ  ( )7: 6تٞ  1) ْا٣١َ ١ٜن٢َ١ ثؤيؼ بؤ تُٝؤغاٚؽ٥ٝٓذًٝٞ ثريؤظ ،  (4)
 .(7: 6تٞ  1) األٚىل إىل تُٝٛثاٚعايسضٍٛ 

 .َاٜهٌ عازٍْٛغ٢ٓٝ:  ("ايتؿٛف يف املطٝخ١ٝ" طسٜل ايراٖبني إىل اهلل)ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (5)
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 ضؤفيطةزى الى ييهدةكاى: هكى ضَى يةم
ٚالت٢ ٖٝٓس ١ٖض ي١ نؤ٠ٚ١ْ ب١ ٚالتَٝه٢ سٝه١ُت ٚ ف١يػ١ف١ زاز٠ْطَٜت، ؾاض٠ظاٜٝإ ي١ ظاْػت١نا٢ْ 

باَلٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١٥ّ ١٥غتَٝط٠ ْاغ٢ ٚبريناض٣ ٚيؤدٝو ٚثعٜؿهٞ ٚدازٚٚزا ١ٖب٠ٚٛ، فاضغ١نإ ز٠ٚضٜإ ي١ 
 .(1)ظاْػتا١ْ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ٠ْٛٝ زٚٚضط٣١ ع١ض٠بٝسا ١ٖب٠ٚٛ

ب١غ١ضنطزا١ٜت٢  ى416 ذٟ ايكعد٣٣٠ 14ي١غ١ضز٢َ٠ خ١يٝف٣١ ع١باغ٢ زا ي١  #غ١جلٛق١ٝنإ$
 #غَٛٓات$ب١ َٖٝعَٜه٠ٚ١ٜ١ ضِؤؾت١ ْاٚ ؾاض٣  #غَٛٓات$ي١ د١ْط٢  #ذلُٛز٣ غ١بٛنت١نني$غَٛيتإ 

١٥ّ د١ْط١ ب١غ١ضن١ٚت٢ٓ َػَٛيُا١ْنإ ، نا٢ْ تَٝسا١ٜ ن١ بتَٝه٢ تَٝسابٛٚغ١ٝن١ ث١ضغتطا١ٜن٢ ٖٝٓسؤ
غَٛيتإ $بٛٚ، ب١َ١ف  #غَٛٓات$نؤتا٢ٜ ٖات، غَٛيتإ بطِٜاض٣ ؾهاْس٢ْ ١٥ٚ بت٣١ زا ن١ ْا٣ٚ 

 .(2)٣ ف١تض نطز#نؿُري$١ٖض٢َُٜ  #ذلُٛز
 ي١ ٖٝٓسغتإ ض١ْس ٥آَٜٝو ١ٖٕ ي١ٚا١ْف:

 

١ٜ١ٖ، با٠ٚضِٜإ ب١  #ايتٓاضذ األزٚاح$١٥ّ ٥ا١ٜٓ ١ٜنَٝه١ ي١ ز١ٜٓ ط١ٚض٠نا٢ْ ٖٝٓسغتإ با٠ٚضِٜإ ب١ 
ٚا٠ٚت٢ تٝا ْاضَٝت، ١ٖب٢ْٚٛ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚضِؤح َٚاز٠ ١ٜ١ٖ ن١ ١ٖض ي١غ١ض٠تا٠ٚ ١ٖبٕٛٚ، ز٠َيَٝٔ ضِؤح ب١ت١

ب١َيهٛ ناتَٝو ضِؤح ي١ د١غت١ ز٠ضز٠ضَٝت ز٠ضَٝت١ ْاٚ د١غت١ٜ١ن٢ تط، زٚا٣ َطز٢ْ ١٥ٜٚـ ١٥ضَٝت١ ْاٚ 
 .(3)د١غت١ٜ١ن٢ تط، ١٥ّ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ضِؤس١ ب١ضز٠ٚاّ ١٥بَٝت ١ٖتا ٥اخط ظ١َ٠ٕ

٠ْس٠نا٢ْ خؤٜإ ١٥ٚا ١ٜنتاث١ضغت٢ ب١ٚٚضز٣ ْا١ٜت١ د٢َ، ب١اَلّ ناتَٝو خٛا١ٜى ق١بٍَٛ ١٥ن١ٕ ي١ خٛاٚ
ثَٜٝٛػت١ ق١بَٛي٢ به١ٕ ب١غ١ضد١ّ باَي١نا٢ْ تا٠ٚنٛ ضا٠ٚنا٢ْ زاز٠خات ٚ غ١ضد١ّ خٛا٠ْٚس٠نإ ١َٖٓٓٝ١٥ 

 ثَٝـ ضا٣ٚ خؤٜإ، ي١ّ ضَِٜط٠ٚ١ طفتٛطؤ ي١ط١ٍَ خٛا٠ْٚس٠نا٢ْ خؤٜاْسا ١٥ن١ٕ.

                                           
، ٍ ش1954، 3ض، ب١ٜطٚٚت –١ : دٟ بٛز املرتدِ، احملكل: ستُد عبد اهلادٟ أبٛ زٜد٠، داز ايٓٗك١ ايعسبٝتازٜذ ايفًطف١ يف اإلضالّ (1)

26-27. 

ضري أعالّ ايٓبال٤: مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ َقاُِٜاش ايرٖيب، احملكل : زتُٛع١ َٔ احملككني بإغساف  (2)
دٚي١ ايطالدك١ ٚبسٚش َػسٚع (، 17ٍ/491ٚب)، ش1985 -ى1405، 3ض، ب١ٜطٚٚت -ايػٝذ غعٝب األزْاؤٚط، َؤضط١ ايسضاي١

 .26ش، ٍ 2006-ى1427، 1ض، قاٖري٠ -َؤضط١ اقسأايؿالبٞ،  عًٞ ستُد ستُد: ايػصٚ ايؿًٝيبإضالَٞ ملكا١َٚ ايتػًػٌ ايباطين ٚ

 .(9ٍ/138)ب، ١َز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠ –دزاضات يف ايدٜاْات اهلٓد١ٜ: ستُد قٝا٤ ايسمحٔ األععُٞ، زت١ً ادتاَع١ اإلضال١َٝ  (3)
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ٚزط١ٜاْسٕ ٚظٜإ ط١ٜاْسٕ  ١٥ٚإ با٠ٚضِٜإ ب١شَاض١ٜن٢ ظؤض خٛا ١ٜ١ٖ، ز٠َيَٝٔ ١َٖٛٚ غطٚؾتَٝو ب١ غٛ
١ٖضزا١ْ ٚخٛا١ٜن٢ ١ٜ١ٖ، ب١ْسا١ٜت٢ بؤ ز٠ن١ٕ ٠ٚى خٛا٣ ٥اٚ ٚ خٛا٣ ١ٖٚا ٚ خٛا٣ ضِؤش ٚ خٛا٣ ؾار 

ي١ غ١ز٣٠ ْؤ٢َ١ٜ ثَٝـ ظأٜ نا١ٖٓٝنإ ١ضغنت بؤ٣٠ٚ١٥ ي٢َٝ ْعٜو بب٠ٚ١ٓ.ٚن٠َٛٝنإ.....ٖتس، ١٥َا١ْ ١٥ث
 #بطاُٖا$}١٥ّ غ٢َ ْا٠ٜٚإ يَٝٓا٠ٚ، ١٥ٚاْٝـ:ب١ ظات ٣٠ٚٚ دٝٗإ ١ٜى خٛا ١ٜ١ٖ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ٚتٝإ ي١ز٠ض٠

 #٥اضاَططت٠ٚ١ٓ$ي١ ض٣ِٚٚ  #ؾٝعا$، #اذتافغ$ي١ض٣ِٚٚ ثاضَٜع٠ض٠ٚ٠  #فؿٓٛ$،#َٛدٛز$ي١ ض٣ِٚٚ ب٠ٚ١ْٚٛ
 .(1)، ب١ْسا١ٜت٢ بؤ زا١ٜ١ْنٝإ بهطَٜت ٠ٚى ٠ٚ١٥ ٚا١ٜ بؤ ١٥ٚا٢ْ تط٣ به١ٜت{#ًَٗو$

١ٜن١ّ َطؤظ٢ خٛيكاْس٠ٚٚ ٚخؤ٣ طٝا٢ْ دٝٗا١ْ ١َٖٚٛٚ خٛا٠ْٚس٠نإ شٜإ  #بطاُٖا$با٠ٚضِٜإ ٚا١ٜ ن١ 
ي١ بطاُٖا٠ٚ ٠ٚضز٠ططٕ، ١٥ّ بريؤن١ٜ١ ظؤض فطاٚإ بٛٚ تاٚا٣ يَٝٗات ب١ض٠ٚ ١ٜنَٝت٢ بٕٛٚ ٚتَٝضٕٛٚ ١ْٖطا٣ٚ 

 .(2)١ٜ#بطاُٖا$ْا، ١ٖض٠ٖٚا ز٠ٜاْطٛت طٝا٢ْ َطؤظ ١َٖإ طٝا٢ْ 
بؤ غ١ضد١ّ نتَٝب٢  #ظٝسا$ت١ ظاْٝاض٣، ١ٖض ي١ نؤ٠ٚ١ْ ز٠غت١ٚاش٣٠ ٚا #:ظٝسا$نتَٝب١ن١ٜإ بطٜت١ٝ ي١ 

ضِٜط ظٝسا، ٜادٛض } ي١ ضٛاض نتَٝب ثَٝهٗات٠ٚٛ، ١٥ٚاْٝـ: #ظٝسا$٥ا٢ٜٓ ٖٝٓسؤغ٢ ب١ناضٖات٠ٚٛ، ثاؾإ 
١ٖتا٠ٚنٛ ٥َٝػتاف ب١ با٠ٚضِثَٝهطاٚتطٜٔ ٚططْطرتٜٔ نتَٝب١ ثريؤظ٠نإ ز١َٜٓ  ،{ظٝسا، غاّ ظٝسا، ٥اتٛٚض ظٝسا

١شَاض٣ ي١ال٣ ٖٝٓسؤغ١ٝنإ. ١٥ّ نتٝبَب١ زاب١ف ١ْنطإٚ ب١غ١ض ف١قٌَ ٚبابسا ، ب١َيهٛ ت١ْٗا بطٜتني ٖ
زْٝا ١ْٜٚػت٢ ي١ غ١ز٠ ٢ْ ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠ ب١ْسا١ٜت٢ ٚي١ ض١ْس ب١ؾَٝه٢ باَلٚنطا٠ٚ بؤ ثَٝسا

 #غ١ْٗٝتا$١ٜن١َٝإ } زاب١ف ز٠بَٝت ب١غ١ض زٚٚدؤضزا ١٥ٚاْٝـ: #ظٝسا$تاضٜه١نا٢ْ ثَٝـ ظا٢ٜٓ. 
 .(3){ضِاظ١ٚ ؾٝهطز٠ٚ١ْ :ٚات١ #بط٠ُٖاْاؽ$، ز٠َٚٚٝإ ٜاخٛز ز٠م ١َتٔ :ٚات١

                                           
املٛضٛع١ املٝطس٠ يف األدٜإ ٚاملراٖب ٚاألحصاب املعاؾس٠: ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًػباب اإلضالَٞ، إغساف ٚختطٝط َٚسادع١: َاْع بٔ  (1)

 (.2ٍ/726ب، )ى1420، 4ضمحاد ادتٗين، داز ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 

 .88، ٍ ش1976، ب١غساز -َكاز١ْ: زغدٟ عًٝإ ٚضعدٕٚ ايطاَٛى، داز اذتس١ٜ تازخي١ٝ دزاض١االدٜإ  (2)

 -أثس املًٌ ٚايٓخٌ ايكدمي١ يف بعض ايفسم املٓتطب١ إىل اإلضالّ: ايدنتٛز عبد ايكادز بٔ ستُد عطا ؾٛيف، ادتاَع١ اإلضال١َٝ (3)
ايعكا٥د اإلضال١َٝ: ضعٝد  -يف ايط١ٓ ٚفكٗٗا األضاع ، 50ٚ، ٍش2004-ى1424 (٣ غاَي125٢شَاض٠ )، 36ض، ١َز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠
٣ّٛ، داز ايطالّ   .(2ٍ/794ب)، ش1992 -ى1412، 2ض، قاٖري٠ -ح
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١٥ط١ٜ١َْٝت، ي١ْاٚ نتٝبَب١ ف١يػ١يف ١٥ٚخالق١ٝنا٢ْ ٖٝٓسؤغ٢  #ظٝسا$َاْا٣ ْا٠ٚضِؤن٢  #ظٝساْت$
١ٜ١ ي١غ١ض بري ظؤضداض ١٥ّ ز٠غت١ٚاش١ٜ٠ ب١ناضزَٜت، ن١ ي١ق١باض٠زا بضٛن١ ب١اَلّ ناضٜط١ض٣ ط١ٚض٣٠ ٖ

 .(1)ٚفهط٣ ف١ًٜ١غٛف ٚ غؤف١ٝٝ ٖٝٓس١ٜنإ
١ٜ١ٖ ٚات١ ٜاغا٣ ثازاؾت ٚ غعا ي١غ١ض زازث١ض٠ٚض٣، ١٥ٚ زازث١ض٠ٚض١ٜ ١َضز ١ْٝ  #ناضَا$با٠ٚضِٜإ ب١ 

ي١ شٜا٢ْ ٥َٝػتازا بَٝت١ ز٣، ب١َيهٛ ثازاؾت ٚ غعا ي١ زْٝا٢ٜ ٥اخريزا ز٠زضَٜت٠ٚ١، ضْٛه١ زْٚٝا خا٣١ْ 
، زٚا ٥اَاجن٢ ٖٝٓسؤغ١ٝنإ ١ٜ٠ٚ١٥ ضِؤس٢ ي١ ي١ؾ٢ ضِظطاض (2)خا٣١ْ ثازاؾت ٚ غعا ١ْٝ تاقٝهطز١ٜ٠ٚ١ْ ٚ
.ن١ٚات١ بريؤن٣١ ١ٜنَٝت٢ بٕٛٚ ٚ تَٝضٕٛٚ ي١زَٜط (3)ببَٝت ب١ٜ١ى ٚ تَٝه١ٍَ بٔ# بطاُٖا$بب٢َ ٚ ي١ط١ٍَ 

 ظ٠َا٠ٚ١ْ ١ٖب٠ٚٛ ٚخ١َيه٢ بطِٚاٜإ ثَٝٝإ َٖٝٓا٠ٚ.
، ب١َ١ف خٛا خؤ٣ #نطٜؿٓا$خٛاناْٝإ ض٠ٚٛت١ ي١ؾ٢ ن١غَٝه٠ٚ١ ب١ْا٣ٚ با٠ٚضِٜإ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ ضِؤس٢ 

١٥ن١ٕ ٠ٚى ضؤٕ ١َغٝش١ٝنإ ي١باض٣٠ # نطٜؿٓا$١٥خات١ ْاٚ ي١ؾ٢ َطؤظ٠ٚ١، ب١دؤضَٜو قػ١ ي١باض٣ 
ب١ٚاتا٣ ض٠ِف ٜاخٛز تاضٜو # نطٜؿٓا.$(4)١َغٝش٠ٚ١ قػ١ ١٥ن١ٕ، ٠ٚى ٥اَٜٚت١ ب٢ْٚٛ الٖٛٚت ٚ ْاغٛت

 زَٜت.
 

خ.ظ ٚاظ٣ ي١ خؤؾٞ ٚ  ٣599 نٛض٣ِ ١٥َري٣ ٚاَلت٢ ٖٝٓس ي١غاَي٢ #َٗاٜٚطا$ي١غ١ضز٠غت٢ 
ي٥١اٜني ٚضِاٖٝب١نا٢ْ نؤَي٠ٚ١ٝٝ ٚزٚاظز٠ غاَي٢ ت١ٚاٚ # بطا١ُٖ$ضَٝص٠نا٢ْ زْٝا َٖٝٓا٠ٚ ٚي١غ١ضز٠غت٢ 

بٛٚ تا ي١ ١َٖٛٚ ١َْٝٝٓٝٗنا٢ْ ط١ضزٕٚٚ ط١ٜؿت ٚث١ضز٣٠ س١قٝك١ت٢ بؤ الزضا، ي١قػ١نطزٕ ب١ضِؤشٚٚ 
ؾَٝٛاظ٣ ضِؤشٚٚططت١ٓن٣١ زٚٚ ضِؤش ْٚٝٛ ْا٢ْ ١ْخٛاضز٠ٚٚ، ثاؾإ ١َٖٛٚ ٠َٛنا٢ْ د١غت٣١ ١َٖيهَٝؿا٠ٚ، 
ب١ث٢َٝ ث١ت٢ ب١ْاٚ ؾاضزا ط١ضِا٠ٚ، غٝاظز٠ َاْط ب١ب٢َ دٌ ٚب١ضط ب٠ٚٛ، خؤ٣ بطغ٢ نطز٠ٚٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ 

١فػ٢ ب١ بطغَٝت٢ بهٛشَٜت، ظؤض بري٣ نطز٠ٚٚت٠ٚ١، ١٥ط١ض ظؤض ضِؤز٠ضٛٚ ي١ ضاٚزَٜط٣ نطز٢ْ خؤٜسا ْ

                                           
ّٛف بٗا: ستُد قٝا٤ ايسمحٔ األععُٞ، داز  (1) ١َّ، ٚايطٝد١َّ(، ٚعالق١ ايتؿ فؿٍٛ يف أدٜإ اهلٓد: )اهلٓدٚض١َّ، ٚايبٛذ١َّ، ٚادتٝٓ

 .45، ٍ ش1997 – ى١َ1،1417ز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠، ض -ايبدازٟ

 (.2ٍ/728باملٛضٛع١ املٝطس٠ يف األدٜإ ٚاملراٖب ٚاألحصاب املعاؾس٠: ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًػباب اإلضالَٞ ) (2)

 .89َكاز١ْ: زغدٟ عًٝإ ٚضعدٕٚ ايطاَٛى، ٍ تازخي١ٝ دزاض١االدٜإ  (3)

 (.2ٍ/726بٚاألحصاب املعاؾس٠: ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًػباب اإلضالَٞ ) املٛضٛع١ املٝطس٠ يف األدٜإ ٚاملراٖب (4)
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بطِٚا٣ ب٠ٚ١ # َٗاٜٚطا$١ٖغت٢ ١٥١ْنطز ن١ زَيدؤؾ١ ٜإ بَٝعاض، ٠ٚ ١ٖغت٢ ب٥١اظاض ٥ٚٝػطاس١ت ١٥١ْنطز،
 .(1)١ْٝٝ ن١ٚا خٛا٠ْٚسَٜه٢ ط١ٚض٠ دٝٗا٢ْ خَٛيكاْس٠ٚٚ

١٥ضَٝت١ ضٛاضض٣٠َٛٝ تاٚا٠ٚ١ْ، ٚات١ ١ٖغتهطزٕ ب١ْ١َا٢ْ ؾ١ضّ # َهطزٕؾ١ض$با٠ٚضِٜإ ٚا١ٜ ن١ 
َاْا٣ ٚا١ٜ تاٚإ ي١ال٣ ١٥ٚ ن١غ١ ١َْا٠ٚ ١َ١٥ف ١٥بَٝت١ ٖؤ٣ ظٜازب٢ْٚٛ ثٛخت٢ ١٥ٚ ن١غ١، ي١غ١ض 
١َٖٛٚ ب١ْسا١ٜت١ٝى ثَٜٝٛػت١ زٚٚضبٝت ي١ ١َٖٛٚ تاٚاَْٝو ٚ ب١ ب٢َ دٌ ٚب١ضط ٚب١ضِٚٚت٢ ب١ْسا١ٜت٢ 

ٚ ٥امسإ به١ٜت ب١ ثؤؾاى ي١نات٢ ب١ْسا١ٜتٝسا، ب١دؤضَٜو د١غت١ فا١ْٝن١ٜإ ف١ضاَؤف به١ٜت، ١ٖٚا 
 .(2)١٥ن١ٕ ن١ ٠ٚى خؤنٛؾتَٓٝو زَٜت١ ١ٖشَاض ن١ ٥اَاز٠ٕ ب١ خؤبطغٝهطزٕ خؤٜإ ب١ض٠ٚ َطزٕ بب١ٕ

١ٜ١ٖ، خؤٜإ ي١غ١ض ٥اضَططتٔ ٚ # زْٚٚاٚ زٕٚٚ$ٚ ت١ْاغٛٚخ٢ ضِؤس١نإ # ناضَا$بريٚ با٠ٚضِٜإ ب١ 
ضِظطاضٜإ بب٢َ ب١ٖؤ٣ بطط٣ ٚ زٚٚض ن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ # ناضَا$خؤ بطغٝهطزٕ ضِاز٠َٖٝٓا بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ ٜاغا٢ٜ 

ن١ ي١ط١ٍَ َْٝطظاْا٣ ٖٝٓسؤغ٢ ٚ # ضِظطاضبٕٛٚ$ضَٝص٠نإ، ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ ١َْط٣ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ٚث٢َٝ ز٠َيَٝٔ 
 .(3)ٖاٚؾا١ْ بٛٚذ٣

  

                                           
 .108ش، 11،2000ٍض، قاٖري٠ -أدٜإ اهلٓد ايهربٟ )اهلٓدٚض١ٝ،ادت١ٝٓٝ،ايبٛذ١ٜ(: أمحد غًيب، َهتب١ ايٓٗك١ املؿس١ٜ  (1)

٣ّٛ -األضاع يف ايط١ٓ ٚفكٗٗا  (2)  .(2ٍ/645ب، )ايعكا٥د اإلضال١َٝ: ضعٝد ح

 .10ش، 1966ٍ، 1ض، قاٖري٠ -ايؿٛف١ٝ يف اإلضالّ: عبدايكادز ستُٛد، داز ايفهس ايعسب١ٝايفًطف١  (3)
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خ.ظ ث١ٜسابٛٚ ٚاظ٣ ي١ خؤؾ٢ شٜإ َٖٝٓا ب١ض٠ٚ  470 – 460ي١ # غسٖاضتا$ي١غ١ض ز٠غت٢ ؾاظاز٠ 
نَٝٛ ١٥ٚؾه١ٚت١نإ ضِؤؾت٠ٚٛ ٚ ١ٖض خ١ضٜه٢ ٠ٚضظؾ٢ ضِؤس٢ ب٠ٚٛ ٚ زٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ شٜا٢ْ َازز٣ بٛٚ، 

 ٚ ١َْٖٝؿت٢ٓ ٥اظاض ب١طؿت٢.ث١ٜا١َن٣١ بطٜت٢ بٛٚ ي١ ثانهطز٣٠ٚ١ْ ١ْفؼ 

١ْبٛٚ،  (1)#َْٝطظاْا$ٚ ب١اَلّ با٠ٚض٣ِ ب١  ١ٜ١ٖ #زْٚٚاٚ زٕٚٚ$ت١ْاغٛٚخ٢ ضِؤس١نإ بطِٚا٣ ب١  «بٛٚذا$
ضْٛه١ ضِظطاضبٕٛٚ ب١تٛا٣٠ٚ١ْ ي١ خٛازا ْاب٢َ ب١َيهٛ ب١ ط١ٜؿت١ٓ يٛٚته٣١ بَٝط١ضز٣ ٚثانهطز٣٠ٚ١ْ 

ي١ زٚٚ ٚؾ١ نؤن٠ٚ١ٜٓ١ بٛٚذا ١ْفؼ ٚ ق١الضؤنطز٢ْ ٥اض٠ظ٠ٚٚ َازز١ٜٝنإ ز٠بَٝت، ز٠تٛاْني ف١يػ١ف٣١ 
 .(2)#٥اؾت٢ ٚخؤؾ١ٜٚػت٢$

فؼ ٥ٚاظاضزا٢ْ ي١ف ي١ٚالت٢ ٖٝٓسا باٚ بٛٚ، ب١اَلّ ١ٖضض١ْس٠ ي١ نؤ٠ٚ١ْ شٜا٢ْ ضِؤس٢ ٚ ٠ٚضظؾ٢ ١ْ
ي١ط١ٍَ ت١غ١ٚٚف٢ ٥ٝػال٢َ دٝاٚاظ٣ ظؤض٠ ي١ال١ٜٕ بريؤن٣١ خٛز٣ خٛا٢ٜ ٚ ٖؤناض٠نا٢ْ ١٥ٚجنا٢َ 

 .(3)ت١غٛٚف١ٝٝن١ ت١ْٝا ؾت٢َ ن١ ب١ٜ١نٝإ ز٠ب١غتَٝت٠ٚ١ ٚ ٥اظاضزا٢ْ ي١ؾ١ٚ ب١ؽ

١ٜٝنإ ١َب١غتٝإ ث١ض٠ٚضز٠نطز٢ْ ٥اناض٣ ١ْفؼ ٚثانهطز٣٠ٚ١ْ ز٠ض١ْٚٚ، بٛٚذاي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ 
ن١ض٢ غؤف١ٝٝ َػَٛيُا١ْنإ ث١ض٠ٚضز٠نطز٢ْ ١ْفؼ ي١ط١ٜؿنت ب١ ْاغ٢ٓٝ خٛا ٚعٝؿك٢ خٛا٠ٚ ز٠ظأْ، 

١َٖٚي٢ # َْٝطظاْا$١ٜنإ ي٠ٚ١زا١ٜ، بٛٚذ٣ #َْٝطظاْا$٣ غؤف١ٝٝنإ ٚ#فٓا$دٝاٚاظ٢ٜ َْٝٛإ تٛا٠ٚ١ْ
 .(4)ا٠ٚت٢ ز٠زا، ب١الّ تٛا٣٠ٚ١ْ غؤف١ٝٝنإ بؤ شٜا٢ْ ١َٖٝؿ١ٜٝ١ ي١خٛازاتٛا٣٠ٚ١ْ ت١ٚ

  

                                           
َْٝطظاْا: ٠ٚنٛ ف١ْا٣ غؤف١ٝٝنا١ْ ٚبطٜت١ٝ ي١ ي١ْاٚضَْٛٚٝو ٚتٛا١ٜ٠ٚ١ْن٢ ض٠ِٖا٣ ب٢َ نؤتا٢ٜ ي١ْاٚ ١ْفػ٢ طؿتٝسا ٚ ز٠طات١  (1)

اذتكاز٠: ٍِٚ دٜٛزَاْت = ًٜٚٝاّ دُٝظ دٜٛزَاْت، تكدِٜ: ايدنتٛز قؿ١ }خؤؾ١ٝٝى ٚب١ختٝاض١ٜٝن٢ ٚا ن١ ١ٖغت ب١ ب٢ْٚٛ خؤ٣ ْانات.
 .{(3ٍ/84ب)، ش1988 -ى1408، ب١ٜطٚٚت -ستٝٞ ايّدٜٔ ؾَابس، تسمج١: ايدنتٛز شنٞ جنٝب ستُُٛد ٚآخسٜٔ، داز ادتٌٝ

 .101-96َكاز١ْ: زغدٟ عًٝإ ٚضعدٕٚ ايطاَٛى، ٍ تازخي١ٝ دزاض١االدٜإ  (2)

 .17، ٍدٟ بٛز اإلضالّ:تازٜذ ايفًطف١ يف  (3)

 .168-166ٖـ.ف، 1369ٍتٗطإ،  –تأضٜذ تكٛف زض إغالّ: قاغِ غين، ضاخ ثٓذِ، ضاخ طًؿٔ  (4)
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 ضؤفيطةزى الى مطوَهمانةكاى: هكى ضوازةم
غ١ضضا٣٠ٚ ١َٖٛٚ ظاْػت١نا١ْ ١ٖض ي١ ث١ضغتـ  قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ ي١ غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

ٖا٠ٚاَل٢ْ فَٝطنطز٠ٚٚ ١٥ٚٚاْٝـ طَٜٛٝإ ططت٠ٚٛ ٚد٢َ ب١دَٝٝإ نطز٠ٚٚ،  َٚا١ََي١ ٚبريٚبا٠ٚضِزا، ثَٝػ١َب١ض
، #ايفك٘ ٚأؾٍٛ ايدٜٔ ٚاذتدٜح ٚايتؿٛف$ظاْػتَٝو ١ْب٠ٚٛ ب١ْا٠ٚنا٢ْ  ي١ غ١ضز٢َ٠ ثَٝػ١َب١ضزا 

ب١ ١ٖضض١ْس٠ف ٖا٠ٚاَلٕ د٢َ ب١دَٝٝإ نطز٠ٚٚ ي١ شٜا٢ْ ضِؤشا١ْٜاْسا، ٠ٚ ن١غَٝو ١ْْاغطا٠ٚ ي١ْاٚ ٖا٠ٚالْسا 
، ي١ناتَٝهسا ١٥ٚإ ي١ ب١ضَِٜعتط٢ٜٓ َػَٛيُاْإ ب١اَلّ ٖٝض ْاظْاَٜٚهٝإ بؤ #فكٝ٘، أؾٛيٞ، ستّدخ، ؾٛيف$

،ن١ ٖٝض ْاَٜٚو ي١غ١ض٣ٚٚ ٠ٚ٠ٚ١٥ ١ْٝ ٖٚاٚؾ٣٠َٛٝ خؤٜإ زا١ْْا٠ٚ دط١ ي١ ٖا٠َٚي٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ٚض٣٠ ٚضَِٜع٣ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا١ٜ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ب١ٖا٠َٚي٢ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ْاٚبربَٜٔ، ١َ١٥ف ب١ٖؤ٣ ط١


(1). 

غ١ضضا٣٠ٚ ططت٠ٚٛ، ٥ٝٓذا ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ  ١َٛ٥ت٢ ٥ٝػالّ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا٠ٚ 
ثا١ٜزاض بٕٛٚ ب١شٜاَْٝه٢ ضِْٚٚاى ٚغ١ضفطاظ، ن١غ١ضضا٠ٚن٣١ ثاب١ْسب١ْٚٛ ي١غ١ض ث١ضغتـ ٚزابطِإ بؤ 

ا، خؤ ب١زٚٚض ططتٔ ي٣٠ٚ١ ن١ َطؤظ١نإ ١َٖٚي٢ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚ ثؿت ١َٖيهطزٕ ي١ دٛا١ْٝنا٢ْ زْٚٝ
١٥ز٠ٕ ي١تاّ ٚضَٝص٣ زْٚٝا ٚغ١ض٠ٚت ٚغاَإ ٚث١ًٚ ثا١ٜ، خؤ زٚٚضخػت٠ٚ١ٓ ي١ خ١َيه٢ ٚ ١ٜنالب٠ٚ١ْٚٛ 

ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ثَٝؿ١ٚا٣ زْٝا ١ْٜٚػتإ ٚب١ْس٠نإ ٚثؿت ب١غرتاٚإ ب١خٛا ، (2)بؤ ث١ضغتـ
 .(3)١ٖٚشاضإ ٥ٚاضاَططإ بٕٛٚ

ٖا٠ٚاَلٕ ثَٜٝٛػتٝإ ب١ فَٝطنطز٢ْ ظاْػت ١ْب٠ٚٛ تا٠ٚنٛ ضَُِٜٓا٣ بهطَٜٔ ١ٖٚغنت ب١ ١٥جناَسا٢ْ ١٥ٚ 
١ْ ي١ ظَاْسا ع١ضب١ٝٝن٢ ث١ت٢ بٕٛٚ ٚ ثؿتا ٚثؿت ي١ط١ٚض٠ٚ٠ بؤ بضٛى ع١ض٠بٝٝإ ظا٠ْٚٛٝ، ٚناض٠، بؤ منٛ

ٖا٠ٚاَلٕ ٚ ؾَٜٛٓه١ٚتٛٚإ ١٥ط١ض ض٢  بٔ،#ايٓخٛ ٚ ايبالغ١$ثَٜٝٛػتٝإ ب٠ٚ١ ١ْب٠ٚٛ تا٠ٚنٛٚ فَٝط٣ ٚا٣١ْ 
، ب١اَلّ ي١ٖ١َإ ناتسا غؤف٢ بٕٛٚ، ٥اٜا ١َب١غت ي١ ت١غ١ٚٚف ي٠ٚ١ ظٜاتط #غؤف٢$باْط ١ْنطابٔ ب١ 

ض٢ ١ٜ ن١ َطؤظ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ بص٣ ١ْى بؤ ١ْفػ٢ خؤ٣؟! ٠ٚ خؤ٣ بطِاظََٜٓٝت٠ٚ١ ب١ زْٝا ١ْٜٚػت٢ 

                                           
 -يإلَاّ غٗاب ايدٜٔ أبٞ حفـ عُس ايطٗسٚزدٟ، قبط٘ ستُد عبد ايعصٜص ارتايدٟ، داز ايهتب ايع١ًُٝ :عٛازف املعازف (1)

 .43، ٍش1999 ،1ض، ب١ٜطٚٚت

 .467، ٍش1984، ب١ٜطٚٚت -َكد١َ ابٔ خًدٕٚ: عبد ايسمحٔ بٔ ستُد بٔ خًدٕٚ اذتكسَٞ، داز ايكًِ (2)

 .22، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (3)
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ي١ ١َٖٛٚ نات ٚغات ٚباضَٜهسا ضِٚٚبه١ْ١ ز٠ضطا٣١ْ  ٚثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ث١ضغتؿ١نا٢ْ ٚ ب١طٝإ ٚب١ زٍَ
خٛا٣ ط١ٚض٠، ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ت١ْٗا ب١زإ ثَٝساْاْٝإ ب١ بريٚبا٠ٚضِ ١ٖٚغتإ ب١ٖ١َٛٚ ف١ضَإ 
ثَٝهطا٠ٚنا٢ْ ٥ٝػالّ ٠ٚ١ْغتإٚ، ب١َيهٛ ١َٖٚيٝإ زا٠ٚ ضَٝص ببٝٓٔ ي١ٚ ب١ْسا١ٜت٣١ٝٝ ن١ بؤ ْعٜو ب٠ٚ١ْٚٛ 

ٚض٠ ز٠ٜه١ٕ، غ١ض٠ضِا٣ ث١ضغتؿ١ ف١ضَإ ثَٝهطا٠ٚنإ ١ٖغتإٚ ب١ ١٥جناَسا٢ْ ١٥ٚ ي١ خٛا٣ ط١
خؤؾ٢ ٜٚػتٕٛٚ ٚ ١٥جنا٢َ زإٚٚ. ثاؾإ زٚٚضن١ٚت١ْٚٛت٠ٚ١ ي١  ث١ضغتؿا٣١ْ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

زا، ١ٖتا٠ٚنٛ #احملطَات$ٚثَٝؿٝإ خػت٠ٚٛ ب١غ١ض ناض٠ ٜاغاغ١نإ  #املهطٖٚات$١َٖٛٚ بَٝعضا٠ٚنإ 
ٝإ ضِؤؾٔ ب٠ٚ١ٜٚٛ ٚ، ب١َ١ف نا٢ْ زاْا٢ٜ ٚسٝه١ُتٝإ ي١ زَي١ناْٝاْسا ت١ق٠ٚ١ٝٝ، ز٠ض١٥جناّ ١٥ٚ بٝٓاٜ

غ٢َ غ١ضز٣١َ٠ ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ٚؾَٜٛٓه١ٚت٣١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ بٕٛٚ ب١ 
 ض٣ خؤؾ١ٜٚػت ٠ٚى ضؤٕ ثَٝػ١َب١، (1)باؾرتٜٔ ٚضِاظا٠ٚتطٜٔ ٚب١خت٠ٚ١ضتطٜٔ غ١ضز١َ٠نا٢ْ ٥ٝػالّ
خري أَيت قسْٞ ثِ ايرٜٔ ًِْٜٛٗ ثِ ايرٜٔ : "١ٖٚاَيُإ ث٢َ ١٥زات ي١باض٣٠ ١٥ٚ غ١ضز٠ٚ١َ٠ ٚ ز٠ف١ضََٜٛت

ٚات١: باؾرتٜٔ غ١ز٠ غ١ز٠ٟ ١َٓ، زٚاٜٞ ١٥ٚا١ْٟ ب١زٚاٜاْسا زَٜٔ، زٚاٜٞ ١٥ٚا١ْٟ ب١زٚاٜاْسا ، (2)"ًِْٜٛٗ
 زَٜٔ.

ي١ ناتَٝهسا ١٥ٚ غ١ضز٠َا٣١ْ ٖات١ٓ ثَٝـ ض١ْس ط١يَٝه٢ دٝاٚاظ ٖات١ٓ ْاٚ ٥ٝػال٠ٚ١َ، ٠ٚ باظ٣١ْ 
ظاْػت١نإ فطاٚإ بٕٛٚ، ١ٖٚض ططؤ ٚنؤ١ََيَٝو ١ٖغتإ ب١ْٛٚغ٣٠ٚ١ٓٝ ١٥ٚ ظاْػت٣١ ن١ ظؤضتطٜٔ 

ظاْػت٢ ؾ١ضٜع١ت ظاْٝاضٜإ ي١باض٠ٚ٠ ١ٖب٠ٚٛ، ١ٜ٠ٚن١ّ ؾيتَ ن١ يَٝهؤَي١ض٠ٚإ ططْط٢ ٚبا١ٜخٝإ ثَٝسا٠ٚ 
ز٠نؤَي٠ٚ١ٓ، ٠ٚ ف١ق١ٗٝنإ ض١ْس  #األحهاّ ايع١ًُٝ ايعاٖس١ٜ$ب٠ٚٛ ن١ ي١ ٜاغا نطزاض١ٜٝ ٥اؾهطانإ 

 #إلضتٓباط األحهاّ$ ي١فكٗسا زاْا٠ٚ، بؤ ١َٖيَٗٝٓذاْس٢ْ ٜاغانإ# زضا٥ٌ$نتَٝب ْٚا١َٜإ
، ب١َ١ف ظاْػت٢ ب١َٓانا٢ْ #ايفسٚع إىل األؾٍٛ$ٚثؤيَٝٓهطزْٞ باب١ت١نإ ي١ يك١نا٠ٚ١ْ بؤ ب١َٓانإ 

                                           
، حبح عٔ ايتؿٛف َٔ ايٛد١ٗ ايتازخي١ٝ د. أمحد عًٛؽٚ ى،1376 غاَي٢(٣ ستسّ) شَاض٣٠ َاْط٢ (ايعػري٠ احملُد١ٜ) طؤظاض٣ (1)

 .23-22ٍ، : عبدايكادز عٝط٢ايتؿٛفحكا٥ل عٔ 

، ب١ٜطٚٚت –ؾخٝح ايبدازٟ: ستُد بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ادتعفٞ، حتكٝل ٚتعًٝل: َؿطف٢ دٜب ايبػا، داز ابٔ نجري  (2)
أٚ زاٙ  ٚزقٞ اهلل عِٓٗ، َٚٔ ؾخب ايٓيب  ٞ ـباب فكا٥ٌ أؾخاب ايٓب/  نتاب فكا٥ٌ ايؿخاب١، ش1987 – ى1407 ،3ض

 (.1335ٍ/3ب، )3450 شَاض٣٠ ف١ضَٛٚز٠/ َٔ املطًُني فٗٛ َٔ أؾخاب٘
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٠ٚضطريا ي١ظاْػت١نا٢ْ فٝك٘ ٜٚاغانا٢ْ، ثاؾإ ض١ْس ظاْػتَٝه٢ تط ْٛغطا٠ٚ١ْ  #عًِ أؾٍٛ ايفك٘$ ١فٝك
 .(1)#١ٜنتاث١ضغت٢ ٚف١ضَٛٚز٠ ْٓاغ٢ ٚت١فػري ١َْٚتٝل ٖٚاٚؾ٠َٜٛٝإ....$٠ٚى ظاْػت١نا٢ْ 

١ّ بٕٛٚ ضِؤؾنت، خ١َيه٢ ن١ٚتب١ْٚٛ زٚا٣ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ ناضٜط١ض١ٜٝ ضِؤس١ٝنإ ب١ض٠ٚ ن ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ
باضَٜه٠ٚ١ ططْط٢ ضِٚٚنطز١ْ خٛاٜإ ب١ ث١ضغتـ ٚزٍَ ي١ال ن١ّ بب٠ٚ١ٜٚٛ، ١٥ٚا٣١ْ ضِٚٚ ي١خٛا بٕٛٚ دٝا 
١٥نطا٠ٚ١ْ ي١ٚا٢ْ تط ب٣٠ٚ١ ٥اطازاض بٕٛٚ ي١َ١ب١غت ْٚا٠ٚضِؤن٢ ث١ضغتؿ١نإ ٚغ١ضجنسإ ي١غ١ض 

غ٣٠ٚ١ٓٝ ١ْفػ٢، ٠ٚ ْا٣ٚ غؤفٝإ ب١غ١ضزا بطِا ٚب١ٚ ضاٚزَٜط٣ نطز٢ْ ض٠ِٚؾت ١َٖٚيػ١ٚن١ٚت ٚيَٞ ثط
نطز٠ٚٚ، غ١ملاْس٢ْ  #ظاْػت٢ ت١غ١ٚٚف$١ٖض ي١ٚ ضِٚاْط٠ٚ١ ٥ٝؿٝإ بؤ ْٛغ٣٠ٚ١ٓٝ ، (2)ْا٠ٚ٠ٚ ْاغطإ

ط١ٚض٣٠ ٚضَِٜع٣ ١٥ّ ظاْػت١ ب١غ١ض ظاْػت١نا٢ْ تط٠ٚ٠، ١َ١٥ف ب٠ٚٛ ٖؤناض٣ غ١ملاْس٢ْ ٖؤناض٠نا٢ْ ضان١ 
٠ٚ ظاْػت٢ ،(3)ٚي١خٛا تطغإ، ٚت١ٚاٚنطز٢ْ ثَٜٝٛػت١ٝنا٢ْ ٥اٜني ي١غ١ضد١ّ ال١ْ١ٜ ضاالن١ناْسا

َٜه٢ #(4)ايطسٜك١$٣٠ ت١ْٗا ضَِٜباظت١غ١ٚٚف بٛٚ ب١ظاْػتَٝه٢ ْٛغطاٚ ي١َْٝٛ َػَٛيُاْإ ثاف ١٥ٚ
ث١ضغتـ بَٝت، ٠ٚ ١ٖض٠ٖٚا ظاْػت٢ ت١غ١ٚٚف ٠ٚضطريإ ي١ غٓط٢ ثٝاٚا٠ٚ١ْ ١ٖض٠ٚى ظاْػت١نا٢ْ تط ضؤٕ 

 ١ٚب١َٓانا٢ْ فك ١ت١فػري ٚف١ضَٛٚز٠ ٚفٝك$ي١ غ١ض٠تازا ٠ٚضطريإ ٚ نطإ ب١نتَٝب ٠ٚى ظاْػت١نا٢ْ 
 .(5)#ٖٚاٚؾ٠َٜٛٝإ....

دَٝٓؿني  ١ٖضزٚٚ ١ْ ٥ٚاؾٛب ٚفٝت٣١ٓ َْٝٛ َػَٛيُاْإ ي١زٚا٣ ؾ١ٖٝس نطز٢ْباض٣ غٝاغ٢ ١٥ٚ ضِؤشا
عٛمسا٢ْ نٛض٣ِ ع١ففإ ٚع١ىل نٛض٣ِ ١٥ب٢ تاَيٝب خٛا يَٝٝإ ضِاظ٣ بَٝت، ناضٜط١ضٜه٣١ ظؤض٣ ١ٖبٛٚ 

بؤ سٝذاظ ٚب١قط٠ ٚعَٝطام، ١ٖض١ٜنَٝو ي١ٚ  ي١ث١ضت١ٚاظ٠ب٢ْٚٛ ٖا٠َٚي١ زْٝا ١ْٜٚػت١نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض 

                                           
، 199ش، 1995ٍ-ى1415 ،1قاٖري٠، ض -َهتب١ ٖٚب١ ،عًٞ عبد ايفتاح املػسبٞ :دزاضات عك١ًٝ ٚزٚح١ٝ يف ايفًطف١ اإلضال١َٝ (1)
: عبد ايسمحٔ بٔ ستُد بٔ خًدٕٚ خًدٕٚ، َٚكد١َ ابٔ 12، ٍ: يإلَاّ غٗاب ايدٜٔ أبٞ حفـ عُس ايطٗسٚزدٟعٛازف املعازفٚ

 .23، ٍ: عبدايكادز عٝط٢، ٚحكا٥ل عٔ ايتؿٛف496ٍ  ،اذتكسَٞ

 .16ٍ ش،1990، 1ض، ب١غساز -َطبع١ اذتٛادخ ،شاٖد حي٢ٝ ايصزقٞ: االعتكاد ايؿخٝح ٚايطًٛى ايطًِٝ بني ايطًف١ٝ ٚايؿٛف١ٝ (2)

 ى.1376 غاَي٢(٣ ستسّ) شَاض٣٠ َاْط٢ (ايعػري٠ احملُد١ٜ) طؤظاض٣ (3)

يػٝذ قاضِ بٔ  :ايطري ٚايطًٛى إىل ًَو املًٛى} ٚناض ثَٝهطز٢ْ  بطٜت١ٝ ي١ ؾَٜٛٔ ن١ٚت٢ٓ ٥اناض٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ضايطسٜك١:  (4)
 .{43 ش، 2002ٍ ،1قاٖري٠، ض -َهتب١ ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ ،حتكٝل: ضعٝد عبد ايفتاح ،ؾالح ايدٜٔ ارتاْٞ

 .496ٍ ،ستُد بٔ خًدٕٚ اذتكسَٞ : عبد ايسمحٔ بَٔكد١َ ابٔ خًدٕٚ (5)
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ي١ دَٝب١د٢َ نطز٢ْ ،(1)اَل١ْ طؤؾ١ٜ١نٝإ تاٜب١ت نطزبٛٚ ب١خؤٜا٠ٚ١ْ بؤ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ ٢ًٖ١٥ قٛف١ٖا٠ٚ
إْٗا ضتهٕٛ فنت أال ثِ تهٕٛ فت١ٓ ايكاعد فٝٗا خري : "ز٠ف١ضََٜٛٚت ١٥ّ ف١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

نإ ي٘ إبٌ فًًٝخل َٔ املاغٞ فٝٗا ٚاملاغٞ فٝٗا خري َٔ ايطاعٞ إيٝٗا إال فإذا ْصيت أٚ ٚقعت فُٔ 
بَٝطَٛإ $ٚات١: ، (2)"بإبً٘ َٚٔ ناْت ي٘ غِٓ فًًٝخل بػُٓ٘ َٚٔ ناْت ي٘ أزض فًًٝخل بأزق٘

ي١َ١ٚال ض١ْسٜٔ فٝت١ٓ ب١ضثا ز٠بَٝت بعأْ ٥اطازاضبٔ زٜػإ ثَٝتإ ز٠َيَِٝ ي١َ١ٚال ض١ْسٜٔ فٝت١ٓ ب١ضثا 
َٝت، ٠ٚ١٥ٟ زاْٝؿت٠ٚٛ تَٝٝسا باؾرت٠ ي٠ٚ١ٟ ز٠بَٝت، زٜػإ ٥اطازاض بٔ ي١َ١ٚال ض١ْسٜٔ فٝت١ٓ ب١ضثا ز٠ب

ب١ْاٜٚسا ز٠ضِٚات، ٠ٚ١٥ٜؿٞ تَٝٝسا ز٠ضِٚات باؾرت٠ ي٠ٚ١ٟ ب١ ت١نإ ب١ض٠ٚ ثري٠ٚ١ٜ ز٠ضَٝت، ٥اطازاضبٔ 
با ١ٖضن١غَٝو سٛؾرتٟ ١ٖبٛٚ بضَٝت١ ب١الٟ سٛؾرت٠ن١ٟ خؤ٠ٚ١ٜ  -ٜا ضِٜٚٚسا-ناتَٝهٝـ زاب١ظ١ٜٝ ْاٚتإ

ضَٝت ب١الٟ ١َضِٟ خؤ٠ٚ١ٜ، ١ٖضن١غٝـ ظ٠ٟٚ ٚ ظاضٟ ١ٖبٛٚ بابضَٝت ٚ، ١ٖضن١غٝـ ١َضِٟ ١ٖبٛٚ باب
، ض١ْس باظ١ْ ٚس١َيك١ٜ١ى ١ٖبٕٛٚ ٚخؤٜإ ت١ضخاْهطزبٛٚ بؤ قٛض٥إ #ب١الٟ ظ٠ٟٚ ٚ ظاضٟ خؤ٠ٚ١ٜ

ٚي١ ف١ضَٛٚز٠ ثريؤظ٠نا٢ْ ن١ٖاتٕٛٚ ز٠ضباض٣٠ خؤ  خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ٚٚضزب٠ٚ١ْٚٛ ي١ ض٠ِٚؾت٢ ثَٝػ١َب١ض 
٠ ٚزٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ ٥اشا٠ٚطَٝط٠ِنإ، ٠ٚ ز٠غت ططتٔ ب١قٛض٥إ ٚف١ضَٛٚز٠نا٠ٚ١ْ، بري ب١زٚٚضططتٔ ي١ ٥اشاٚ

ٚفهطٜإ ضَِٜو نطز٠ٚٚ بؤ ٠ٚضططت٢ٓ ظاْػت١نإ، زَيٝإ ضِْٚٚاى ب٠ٚ١ٜٚٛ ب١ْٛٚض٣ خٛا٣ ط١ٚض٠، ١ٖ٠َٚٛٚ 
١نإ، ي١ب١ض ١٥ٚ ن١غا١ْ ْاغطابٕٛٚ ب١ْا٣ٚ زْٝا ١ْٜٚػت ٚخٛاث١ضغت،(3)ب١ضب١غت١ناْٝإ ي١ب١ضضاٚ الضٛٚ

١ٖب٢ْٚٛ دٝاٚاظ٣ ي١ ن١غ١نا٢ْ ضٛاضز٠ٚضٜسا ي١ ث١ضغتؿَٝه٢ ظؤض ْٚاغطاٜٚإ ب١ ال١ْزاْٝإ ي١ ضَِٜط٣١ 
٥ٝػالّ، ظٖٚس ٚزْٝا ١ْٜٚػت٢ غ١ض٠تا٣ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ت١غ١ٚٚف ب٠ٚٛ، ي١ زٚٚ غ١ز٠ ثَٝـ ٖٝذط٠ت ١٥ّ ْا٠ٚ 

زَيٝإ ي١ٖ١َٛٚ ضَِٜط١ٜ١ن٢ ب٢َ ٥اطا٣ تاٜب١ت بٛٚ ب١ٚا٣١ْ ن١ خؤٜإ ١ٜنالنطزب٠ٚ١ٜٚٛ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ 

                                           
، ٚفًطف١ اذتٝا٠ ايسٚح١ٝ َٓابعٗا َٚػازبٗا ْٚػأتٗا ْٚػأ٠ 44عٛازف املعازف: إَاّ غٗاب ايدٜٔ أبٞ حفـ عُس ايطٗسٚزدٟ، ٍ (1)

، ٚايتؿٛف ٚفسٜد ايدٜٔ ايعطاز: عبد 80-79، ٍ ش1985، 1ض، ب١ٜطٚٚت -ايتؿٛف ٚايطسم ايؿٛف١ٝ: َكداد ٜادتٔ، داز ايػسٚم
 .20-19ٍ، ش2012، َٝطس-ايٖٛاب عصاّ، َؤضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١

 –ؾخٝح َطًِ: َطًِ بٔ اذتذاج أبٛ اذتطٔ ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ، احملكل: ستُد فؤاد عبد ايباقٞ، داز إحٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ  (2)
 (.2212ٍ/4ب، )2887 ٛٚز٠شَاض٣٠ ف١ضَ/ باب ْصٍٚ ايفنت نُٛاقع ايكطس / نتاب ايفنت ٚأغساط ايطاع١، ب١ٜطٚٚت

، ى1410 ،1ض، ب١ٜطٚٚت -أبٞ بهس أمحد بٔ اذتطني ايبٝٗكٞ، حتكٝل: ستُد ايطعٝد، داز ايهتب ايع١ًُٝ: غعب اإلميإ (3)
(، َٚعامل ايطسٜل إىل اهلل بني ايػسٜع١ ٚايطسٜك١ ٚاذتكٝك١ ع٢ً أقٛا٤ َٔ ْٛز اإلضالّ ٚاإلميإ ٚاإلحطإ: ستُٛد أبٞ 363ٍ/3ب)

 .95، ٍش1969، قاٖري٠ -املٓٛيف، داز ْٗك١ايفٝض 
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ٚغ١ف١ًَت ١٥ثاضاغت، ي١زٚا٣ ٠ٚ١٥ زاَٖٝٓطا٠ٚنإ ٚا٣ نطز ن١ بنب ب١ض١ْس ططؤ نؤ١ََيَٝه٠ٚ١ ن١ 
 .(1)١ٖض١ٜن١ٜإ باْط١ؾ٣١ زْٝا ١ْٜٚػت٢ ٚخٛا ث١ض٠غت٢ بؤ خؤ٣ ز٠نطز

َٜط٣١ ١٥ّ ي١ؾاض٣ ب١قط٠ غ١ضضا٣٠ٚ غ١ض١َٖيسا٢ْ بري٣ ت١غ١ٚٚف ب٠ٚٛ، ١ٜن١ّ ن١غَٝو ن١ ضِ
ظاْػت٣١ بط٣ِ ٠ٚ َاْاٚ ١َب١غت١نا٢ْ ضِْٚٚهطز٠ٚ٠ س١غ٢ْ١ ب١قط٣ بٛٚ، ن١ َاَي١ن٣١ ١َدًٝػَٝو بٛٚ 
ي١َ١دًٝػ١نا٢ْ ظاْػت ي١ط١ٍَ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ٚبطانا٢ْ زا تاٚت٢َٜٚٛ ب١ْسا١ٜت٢ ٚ ث١ضغتؿ١ناْٝإ 

ب١ ،(2)نطزب٠ٚ١ٜٚٛ ز٠نطز، ي١ضِاظ٠نا٢ْ زٍَ ٚخطاث١ناض٣ ٚ ٠ٚغ٠ٛغ٣١ ْار ف١ضَاٜؿت١نا٢ْ ضطِ
ف١ضَاٜؿتاَْٝو ن١ ٖٝض ١ٜنَٝو ي١ ٖا٠ٚال٢ْ ثَٝؿرت ١ْٜإ بٝػتبٛٚ، ث٢َٝ ٚتطا ٣١٥ باٚن٢ غ١عٝس تؤ 
ف١ضَاٜؿتاَْٝو ١٥ف١ضَٜٛٚت ي١ّ ظاْػت١زا ن١ ي١ن١غ٢ تط ١َْإ بٝػت٠ٚٛ، ٥اٜا ي١نَٝت ٠ٚضططت٠ٚٛ ١٥ّ 

 ٠ٚضططت٠ٚٛ، سٛظ٠ٜف١ ٖا٠َٚيَٝه٢ ثَٝػ١َب١ض  ف١ضَاٜؿتا١ْ؟!، ف١ض٣َٚٛ ي١ سٛظ٠ٜف٣١ نٛض٣ِ ١ٜممإ 
بٛٚ، تاٜب١ت ١َْس بٛٚ ب١ ظاْػت٢ ٚضز٠ناض٣ ْار ٠ٚنٛ زٚٚض٣ِٚٚ ٚضؤَْٝت٢ تٛٚؾبٕٛٚ ب١ زٚٚض٣ِٚٚ 

تاٜب١ت٢ نطزبٛٚ ب١ظا٢ْٓٝ ١ٜقني، ْاْٚطابٛٚ ب١ خا٢ْ٠ٚ  ٖٚؤناض٠نإ ٚضاض٠غ١ض٣، ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
ضِٜٛا١ٜت نطا٠ٚ ي١ ، (3)ب١َ١قاّ ٚث١ًنإ زٍَ ٚساَي١نا٢َْٓٝٗ٢ْ، ي١ب١ض١٥ٚ ظاْػت٣١ ن١ ١ٖٜبٛٚ 

ع١يك٠ٚ١َ١ خٛا ي٢َٝ ضِاظ٣ بَٝت، ناتَٝو ن١ ض٠ٚٛ بؤ ؾاّ ناتَٝو ن١ ض١ٜٚٛ ْاٚ َعط١ٚت٠ٚ١ ف١ض٣َٚٛ 
خٛا١ٜ طٝإ بؤّ ٥اغإ به١ ثٝاٚ ضانَٝو ببِٝٓ ٚي١ط١َي٢ زاْٝؿِ، ي١ط١ٍَ ١٥بٛ ز٠ضزْا  خٛا ي٢َٝ ضِاظ٣ "

ٛ ز٠ضزْا  ف١ض٣َٚٛ ي١ن٠َٜٛٛ ٖاتٜٛٚت؟!، ٚت٢: َٔ ي١ خ١َيه٢ نٛف١ّ، ث٢َٝ ف١ضَٛٚ: بَٝت زاْٝؿت، ١٥ب
، #١َب١غت٢ سٛظ٠ٜف١ بٛٚ$٥اٜا ن١غَٝهتإ تَٝسا١ْٝ خا٢ْ٠ٚ ١َْٝٓٝٗى بَٝت ن١ ن١غ٢ تط ١ْٜعاَْٝت؟ 

 .(4)"ف١ض٣َٚٛ: ب١َي٢َ تَُٝاْسا١ٜ

                                           
 .(12ٍ/2)ب، ِ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسٜ (1)

قٛت ايكًٛب يف َعا١ًَ احملبٛب ٚٚؾف طسٜل املسٜد إىل َكاّ ايتٛحٝد: ستُد بٔ عًٞ بٔ عط١ٝ اذتازثٞ، أبٛ طايب املهٞ،  (2)
 (.1ٍ/257، )بش2005- ى1426، 2ض، ب١ٜطٚٚت –احملكل: عاؾِ إبساِٖٝ ايهٝايٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ 

 .273ٍ ،: ستُٛد أبٞ ايفٝض املٓٛيف....َعامل ايطسٜل إىل اهلل بني ايػسٜع١ ٚايطسٜك١ ٚاذتكٝك١  (3)

ٓاقب عُاز ٚحرٜف١ زقٞ اهلل باب َ/ نتاب فكا٥ٌ ايؿخاب١ ،ؾخٝح ايبدازٟ: ستُد بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ادتعفٞ (4)
 (.1368 ٍ/3ب، )3532 شَاض٣٠ ف١ضَٛٚز٠/ عُٓٗا
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ز٢َ٠ ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٔ ١َ١٥ف باؾرتٜٔ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ظاْػت٢ ت١غ١ٚٚف ي١غ١ض
ن١ٚتٛٚاْسا ١ْب٠ٚٛ ب١ّ ْا٠ٚ٠ٚ، ب١َيهٛ ١َٖٛٚ ظاْػت١ن١ ٚباغ١نا٢ْ ٚظاْٝاض١ٜٝناْٝإ ظا٠ْٚٛٝ ١ٖض٠ٚى 
ٚضؤٕ ظاْا بٕٛٚ ب١ بٓض١ٓٝنا٢ْ ظاْػت١ ؾ١ضع١ٝنا٢ْ تط ن١ ي١ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٚاْسا ١ْب٠ٚٛ، ثطغٝاض نطا 

٣٠ ن١ ١ٜن١ّ ن١ؽ ت١غ١ٚٚف٢ زا١َظضاْس ي١ ثَٝؿ١ٚا ذل١َ١ز٣ نٛض٣ِ قسٜك٢ غ١َطا٣ٚ غ١باض٠ت ب١ٚ
٥ٚاٜا ْٝطاٚ ٠ٚس١ٝٝن٢ ٥امسا٢ْ ب٠ٚٛ؟، ف١ض٣َٚٛ: ٣٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ داض ١٥ّ ضَِٜط٣١ٜ١ زاْا ز٠ب٢َ بعاْطَٜت ١٥ّ 
ضَِٜط١ٜ١ ي١ ْٝطا ٠ٚٚس٢ ٥امسا٠ٚ١ْٝ ط١اَلَي٣١ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضَِٜط١ٜ١ ب٢َ طَٛإ خؤ٣ ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١ ي١ 

١ٜى ي١زٚا٣ ١ٜى ٚث١ً  غ٢َ ب١َٓانا٢ْ زٜٔ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا  ١َقا٢َ ٥ٝشػاْسا ن١ٜ١نَٝه١ ي١
زا١ٜ،  (1)"فإْ٘ دربٌٜ أتانِ ٜعًُهِ دٜٓهِ"ب١ث١ً ض٣ِٚٚ نطز٠ٚٚت٠ٚ١ ٚباغ٢ نطز٠ٚٚ، ٠ٚى ي١ ف١ضَٛٚز٣٠ 

ن٥١ٝػالّ طَٜٛطِا١َٜي٢ ٚ ب١ْسا١ٜت١ٝ،  #٥ٝػالّ ٥ُٚٝإ ٥ٚٝشػإ$غ٢َ ب١َٓان٣١ زٜٔ ثَٝهٗاتٕٛٚ ي١ 
إٔ تعبد اهلل نأْو تساٙ، "١ٜ: #َطاقب١ َٚؿاٖس٠$٥ُٝإ ْٛٚض ٚضِْٚٚان٢ ٚبريٚبا٠ٚض٠ِ، ٥ٝشػإ ١َقا٢َ 

ٚات١: ٚا خٛا بج١ضغت٢ به١ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ٚ ن١ بٝبٝٓٝت، ١٥ط١ض ض٢ تؤ ١٥ٚ  "فإٕ مل تهٔ تساٙ فإْ٘ ٜساى
٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥َا١َْإ باغهطز ٚ ضِٚٚمنإ نطز٠ٚ٠ ٖٝض غ١ض زٚا، (2)ْابٝٓٝت خؤ ١٥ٚ تؤ ١٥بَٝٓٝت

١ٜن١ّ غؤف٢ ب٠ٚٛ ي١ ٥ٝػالَسا، ب١َيط١َإ  غٛضَِاَْٝه٢ تَٝسا١ْٝ ٚ ١٥تٛاْني بًََٝني ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 
 .(3)شٜا٢ْ ث١ضغتؿ١نا٢ْ ٚزْٝا ١ْٜٚػت١ٝن٣١ ٚطؤؾ١طريٜه٣١ ي١نات٢ ب١ْسا١ٜتٝسا

ٚضز٠ ٚضز٠ ٚث١ً ب١ث١ً ي١ْاٚ خ١َيهسا ث١ض٣٠ غ١ْس، ي١زٚا٣ غ١ز٣٠ ١ٜن٢َ١ ٖٝذط٣ ت١غ١ٚٚف 
خ١َيه٢ ٚفَٝطخٛاظإ ي١خع١َت ثَٝؿ١ٚانا٢ْ زٜٔ ١َٖٚي٢ فَٝطب٢ْٚٛ ظاْػت٢ ت١غ١ٚٚفٝإ ز٠زا، 
ز٠غت١ٚاش٣٠ غؤف٢ ي١غ١ض٠تا٣ غ١ز٣٠ ز٢َ٠ٚٚ نؤضٝسا ب١ناض ٖات٠ٚٛ، ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ 

                                           
باب بٝإ األميإ ٚاالضالّ  /نتاب اإلميإ (8 ف١ضَٛٚز٣٠ شَاض٠) ؾخٝح َطًِ: َطًِ بٔ اذتذاج أبٛ اذتطٔ ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ (1)

باب ضؤاٍ / نتاب اإلميإ، ربٌٜ عًٝ٘ ايطالّ ٜعًُهِ دٜٓهِ(ٚزٚاٙ ايبدازٟ يف ؾخٝخ٘ بًفغ: )دا٤ د (، 1ٍ/37)ب ٚاإلحطإ،
 .(27ٍ/1ب)، ي٘ عٔ األميإ ٚاالضالّ ٚاالحطإ ٚعًِ ايطاع١ ٚبٝإ ايٓيب  دربٌٜ ايٓيب 

، ٚعٛاطف ايًطا٥ف َٔ أحادٜح عٛازف 6ٍ، َٝطس -از يطسٜل ايؿٛف١ٝ: أمحد ؾدٜل ايػُازٟ، َطبع١ داز ايتأيٝفاالْتؿ (2)
 (.83ٍ/1ب، )ش2001، 1غعٛز١ٜ، ض -املعازف: أمحد بٔ ستُد بٔ ايؿدٜل ايػُازٟ، املهتب١ امله١ٝ

، ٚاملٓكر َٔ ايكالٍ: أبٞ حاَد 99ٍ ،ايفٝض املٓٛيف: ستُٛد أبٞ ....َعامل ايطسٜل إىل اهلل بني ايػسٜع١ ٚايطسٜك١ ٚاذتكٝك١  (3)
 .212ايػصايٞ، ٍ
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٣ ٚؾ٣١ غؤف٢ بٕٛٚ، ي١ثَٝـ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠زا ب١ٚ ن١غا١ْ ض٠ِٚؾت ٚخٛا ث١ضغتٝإ ت١ٚاٚ ثطِاٚ ثطِ ٚاتا
ز٠ٚتطا غؤف٢ ن١ زْٝا ١ْٜٚػت بٕٛٚ ٠ٚ خؤٜإ ١ٜنالنطزب٠ٚ١ٜٚٛ بؤ ث١ضغتـ ٠ٚ ١َ١٥ف ٥اغا١ٜٝ، 
ضْٛه١ ١َٖٛٚ ؾتَٝو ب١ث٢َٝ تَٝج١ضِب٢ْٚٛ نات ٚب١ض٠ٚ ثَٝـ ض٢ْٚٛ ١َٖٛٚ ث١ٜط٠ِٚ ٚب١ضْا١ٜ١َى ضِٚٚ 

 .(1)ز٠زات
طٜسا ب١ت١ٚا٠ٚت٢ ت١غ١ٚٚف ث١ض٣٠ غ١ْس ي١ٚاَلت٢ عَٝطاقسا ٚب١غساز ب١ٜٚٛ ي١ غ١ز٣٠ غ٢َ١َٝٝ ٖٝذ

ْا٠ْٚس٣ غ١ض٠ن٢ بؤ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ غؤفٝط١ض٣، ض١ْس٠ٖا قٛتاخبا١ْ ٚفَٝطط١ نطا٠ٚ١ْ ن١ ث١ٜط٠ِٚ ٚب١ضْا٣١َ 
تاٜب١ت ب١ خؤٜإ ١ٖب٠ٚٛ ٚ دٝاٚاظ بٕٛٚ ي١ ١ٜنرت، ١ٖض ١ٜنَٝهٝإ ثَٝؿ١ٚا َٚٛضٜس٣ تاٜب١ت ب١خؤ٣ 

ٕ، ت١غ١ٚٚف ي١ّ غ١ضز١َ٠زا ب١ض٠ٚ ثَٝـ ضَْٛٝه٢ ب١ضضا٣ٚ ب١خؤ٠ٚ١ٜ ب٢ٓٝ ٠ٚض١ْس٠ٖا ن١غا١ٜت٢ ١ٖبٛٚ
 #خٛايَٝٝإ خؤف بَٝت$ٚد١ْٜٛس٣ ب١غساز٣ (2)٢ْٚٛٓ َٝكط٠٣يْاغطإ ٚز٠ضن١ٚتٔ ٠ٚنٛ ذلاغيب ٚظ

ٚدط١ ي١ٚاْٝـ، باض٣ ٥ابٛٚض٣ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠ ٖؤناضَٜه٢ ططْط بٛٚ بؤ ٖاْسا٢ْ خ١َيه٢ بؤ شٜاَْٝه٢ 
ضِؤس٢ ٚثطِاٚ ثطِ ي١ ت١غ١ٚٚف، ي١ ضِاغتٝسا ٣٠ٚ١٥ ب١ضضاَٚإ ١٥ن١َٜٚت ي١ٚ غ١ضز١َ٠زا ١َؾػٍَٛ ب٢ْٚٛ 

٠ٚ ث١الَاضزا٢ْ نؤ١ََيط٣١ ٥ٝػال٢َ ي١ ًَُال٢َْٝ ز٠غ١اَلت ٚزضٚغتهطز٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ع١باغ٢ بٛٚ، 
ي١ب١ض ١٥ّ ٖؤناضا١ْ ٚض١ْس٠ٖا ٖؤناض٣ تط ن١ ناضٜط١ضٜٝإ ،(3)فاضغ١نإ بؤغ١ض ز٠َٚي١ت٢ َػَٛيُاْإ

                                           
 .111، 1969ٍ، 1قاٖري٠، ض -ْػأ٠ ايتؿٛف اإلضالَٞ: ابساِٖٝ بطْٝٛٞ، داز املعازف (1)

نٛض٣ِ ٥ٝرباِٖٝ َٝكط٣ ن١ ثَٝؿ١ٚا١ٜن٢ زٜاض٣ َٝكط ب٠ٚٛ، ي١ طْٛسَٜه٢ َٝكط  ثٛبإْا٣ٚ ت١ٚا٣ٚ ١٥بٛٚ ف١ٜع ذٚ ايٕٓٛ:  (2)
ب١ْا٣ٚ ْٛبا ي١زاٜو ب٠ٚٛ ٠ٚثَٝؿ٢ ٚتطا٠ٚ )٥ٝدُِٝ(، ثٝاَٜٚه٢ ض٠ِٚاْبَٝصٚٚ ؾاعري ب٠ٚٛ، ب١ٜ١ن١ّ ن١ؽ ز٠شََٝطَٜت ي١ َٝكطزا ن١ قػ٣١ 

طِا٠ٚت٠ٚ١ ي١ َايٝو ٚي١ٜج٢ نٛض٣ِ غ١عس ٚغٛفٝا٢ْ نٛض٣ِ نطز٠ٚٚ ي١باض٣٠ ١َقاَات٢ ٢ًٖ١٥ ٜٚال١ٜت، ٠ٚف١ضَٛٚز١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ طَٝ
ؾف١ ايؿف٠ٛ: }، نؤض٢ 246ع١ٓٝ ٚفٛظ٢ًَٜ٠ نٛض٣ِ ع١ٜاظ ٚض١ْسٜٔ ن١غ٢ تط، ٠ٚفات٢ ف١ضَٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي٢َٝ ضِاظ٣ بَٝت، ي١غاَي٢ 
 ش،2000-ى1421، قاٖري٠-مجاٍ ايدٜٔ أبٛ ايفسج عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد ادتٛشٟ، احملكل: أمحد بٔ عًٞ، داز اذتدٜح

، ب١ٜطٚٚت -، داز ايهتاب ايعسب2ٞض(، ٚح١ًٝ األٚيٝا٤ ٚطبكات األؾفٝا٤: أبٛ ْعِٝ أمحد بٔ عبد اهلل األؾبٗاْٞ، 2ٍ/444)ب
 .{(70ٍ/1ب(، ايطبكات ايهرب٣: إلَاّ عبد ايٖٛاب ايػعساْٞ، )395-331ٍ/9ب، )ى1405

(، ٚايتؿٛف ايٓفطٞ: عاَس ايٓذاز، 185-182ٍ/1ب، )10ض، ب١ٜطٚٚت -قخ٢ اإلضالّ: امحد أَني، داز ايهتاب ايعسبٞ (3)
 .19-11ٍ، ش2002 َٝطس،-اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب
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١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ض بطغَٝت٢ ١ٖٚشاض٣ خ١َيه٢ ن١ ٖؤناض ب٠ٚٛ بؤ ض١ْٚٛ ْاٚ ضَِٜطا٣ ت١غ١ٚٚف، ضْٛه١ 
١ٖ١ؾت١ ن١ثَٜٝٛػت١ ١٥ٜاْعا٢ْ زْٚٝا ٚخؤؾ١ٝنا٢ْ ن١ّ ٚناتني، ٠ٚخؤؾ٢ ضِاغت١ق١ٓٝ ض١ْٚٛ ب

 .(1)١َٖٚيبسضَٜت ي١ث١ضغتؿسا بؤ ط١ؾنت ب١ٚ خؤؾٝا١ْ
ي١زٚا٣ ١َ١٥ ١٥تٛاْني بًََٝني: ٣َٚٛ١ٖ ١٥َا٣١ْ ن١ ي١ ثَٝؿسا بامسإ نطز ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ 
غؤف٢ ضَِٜباظ ٚططٚثَٝو ١ْٝ ن١ بريٚ با٠ٚضَِٜه٢ تاٜب١ت ب١خؤ٣ ١ٖبَٝت ب١َيهٛ ضَِٜط١ٜ١ن١ بؤ غ١ضجنسإ 

٠ٚ١ْٚٛ ٚخؤخ١ضٜو نطزٕ ب١ضاى نطزٕ ٚثانهطز٣٠ٚ١ْ زٍَ ١ٖٚغتهطزٕ ب١ضاٚزَٜط٣ خٛا٣ ٚٚضزب
 .(2)ث١ض٠ٚضزطاض

  

                                           
 .80ٍ، فًطف١ اذتٝا٠ ايسٚح١ٝ َٓابعٗا َٚػازبٗا ْٚػأتٗا ْٚػأ٠ ايتؿٛف ٚايطسم ايؿٛف١ٝ: َكداد ٜادتٔ (1)

 .16ايطًِٝ: شاٖد حي٢ٝ ايصزقٞ، ٍبني ايطًف١ٝ ٚايؿٛف١ٝ اإلعتكاد ايؿخٝح ٚايطًٛى  (2)
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 قوتاخبانة وِزَيباشة وتةضةووفييةكاى: ضَييةمباضى 
ت١غ١ٚٚف ٠ٚنٛ نؤ١ََي١ ٚططٚخ غ١ض٣ ز٠ضَٖٝٓا ٚي١ْاٚ َػَٛيُاْإ ض١ْس ت١ضٜك١تَٝه٢ دٝاٚاظ٣ 

بؤ ٣٠ٚ١٥ بطات١ ث٣١ً ناٌََ بٕٛٚ، ز٠بٛا١ٜ ب١ ض١ْس ١َقاّ # غايو$ت١غ١ٚٚف٢ ث١ٜسا بٛٚ، ضَِٜبٛاض 
ٚساَيَٝهسا بطِٚات ٚبطات١ ْاغني ٚي١زٚاٜؿسا بطات١ س١قٝك١ت، بَٝطَٛإ ب١ ث١َٜٝط٢ٜٚ٠ِ ؾ١ضٜع١ت٠ٚ١ 

 .(1)ضَِٜبٛاض ز٠ط١ؾت١ ١٥ّ ثا١ٜ١ٜ
 ٥َٝػتاف باغ٢ ََٝصٚٚ ٚزضٚغت ب٢ْٚٛ ض١ْس ضَِٜباظَٜه٢ ت١غ١ٚٚف ز٠ن١ٜٔ:

  ِزَيباشى قادزيى: يةكةم:
# ع١بسٚيكازض٣ نٛض٣ِ ؾَٝذ َٛٚغا٣ نٛض٣ِ ؾَٝذ ع١بسَٚياَل٣ ط١ٜال٢ْ$ب١ْا٣ٚ ١٥ّ ت١ضٜك١ت١ 

ٚي١  (2)ي١ ْٝك٢ غ١ض ب١ؾاض٣ ط١ٜالٕ ي١زاٜو ب٠ٚٛ# ظ1077-ى 470$ْاٚباْط٢ ز٠ضنطز٠ٚٚ ٚي١
ز٠طٛت٠ٚ١ ب١خاى ي١ ب١غساز ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ ٚي١ٚ قٛتاخبا٣١ٜ١ْ ز٠ضغ٢ تَٝسا # ظ1161-ى$561

ابٛ اخلري محاز بٔ $غجَٝطزضا٠ٚ ٥َٚٝػتا ي١غساز ١َظاضط٣١ َػَٛيُاْا١ْ، ط١ٜال٢ْ ظاْػت٢ ت١ضٜك١ت٢ ي١ 
 .(3)٠ٚ١ٜ ث٢َ ط١ٜؿت٠ٚٛ#ابٛ غعٝس املدطَٞ$٠ٚضططت٠ٚٛ ٚغ١ضق٣١ ت١غ١ٚٚفٝؿ٢ ي١ # َػًِ ايطباؽ

يت بٛٚ ي١ قٛتاخبا١ٜ١ْن٢ ٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ ن١ بطٜ#د١ْٜٛس٣ ب١غسازٟ$١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ي١ 
 .(4)بريٚبا٠ٚض٣ِ ٚزٚا٢ٜ ب١ض٠ٚ ت١غ١ٚٚف ض٠ٚٛ ي١ ب١غساز

٥ٝنب ت١مي١ٝ ي١باض٣٠ ؾَٝذ عبسايكازض٣ ط١ٜال٠ٚ١ْٝ ز٠ف١ضََٜٛت: "ؾَٝذ عبسايكازض ٖٚاٚؾ٣٠َٛٝ ١٥ٚ 
١ٜنَٝهٔ ي١ ؾَٝد١ ط١ٚض٠نا٢ْ غ١ضز٢َ٠ خؤٜإ بؤ ثاب١ْس بٕٛٚ ب١ؾ١ضٜع١ت ١٥َٚط ١ٖٝ١ْٚنإ، ٠ٚ 

                                           
 .460-459تأضٜذ تكٛف زض إغالّ: قاغِ غين، ٍ  (1)

، )ب ى1358، 1ض، ب١ٜطٚٚت –املٓتعِ يف تازٜذ املًٛى ٚاألَِ: عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد بٔ ادتٛشٟ أبٛ ايفسج، داز ؾادز  (2)
غّٓاّ ايٓذدٟ األحطا٥ٞ املايهٞ، احملكل: ستُد بٔ عبد اهلل ايعكد ايجُني يف غسح أحادٜح أؾٍٛ ايدٜٔ: حطني بٔ ، ٚ(10ٍ/219

 .180، ٍ ش2003/ى1423، 1ض، غعٛز١ٜ -اهلبدإ، فٗسض١ َهتب١ املًو فٗد ايٛط١ٝٓ

َسآ٠ ادتٓإ ٚعرب٠ ايٝكعإ يف  ، 6ٚ-5، ٍ 1ض، َٝطس-ايفتح ايسباْٞ ٚايفٝض ايسمحا٢ْ: عبدايكادز ايهٝالْٞ، داز ايسٜإ ايرتاخ (3)
ا ٜعترب َٔ حٛادخ ايصَإ: أبٛ ستُد عفٝف ايدٜٔ عبد اهلل بٔ أضعد بٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ ايٝافعٞ، ٚقع حٛاغٝ٘: خًٌٝ َعسف١ َ

 .(3ٍ/203، ) بش1997 – ى1417، 1ض، ب١ٜطٚٚت -املٓؿٛز، داز ايهتب ايع١ًُٝ

 .56-53ش، 1985ٍ، 1ب١ٜطٚٚت، ض -ايعكٌ ايؿٛيف يف اإلضالّ: عًٞ غًل، داز املد٣ (4)



38 

 

ع١تٝإ ثَٝـ خػت٠ٚٛ ب١غ١ض دؤض٠نا٢ْ ضَٝصزا، ٠ٚ ١ٜنَٝه١ ي١ ؾَٝد١ ط١ٚض٠نإ ن١ ف١ضَا٢ْ نطز٠ٚٚ ؾ١ضٜ
 .(1)ب١ ٚاظَٖٝٓإ ي١ ١ٖٚا ٜٚٚػت٢ ١ْفػسا"

١٥ّ ت١ضٜك١ت١ باَلٚب٠ٚ١ٜٚٛ ْٚاٚباْط٢ ز٠ضنطز ي١ ظؤضَٜو ي١ٚالتا٢ْ دٝٗاْسا ٠ٚى غٛضٜا ٚتٛضنٝا 
ٚيٛبٓإ َٚؤظ٠َبٝل ٚناَريؤٕ َْٚٝذريٜا ٚ ضني ١ٜٚنَٝت٢ غؤظَٝت٢ ٚعَٝطام ١َٚغطٜب ٚد١ظا٥ري ٚف١َي١غتني 

ٚطاْا ٥َٚٝطإ ٚغٛزإ ١ْٚدنري ٚغٝٓٝا ٚتؿاز ١٥ٚفػاْػتإ ٚثانػتإ ٚغؤَاٍَ ١٥ْٚس٠ْٛغٝا ٜٚٛغػالفٝا 
 .(2)َٚٝكط ٚتْٛؼ َٚايٝعٜا ١٥ٚضتريٜا

ؾت٠ٚٛ ٚزش٣ ساَي١ت٢ ت١ضٜك١ت٢ قازض٣ زشا١ٜت٢ ي١ط١ٍَ ؾ١ضٜع١ت ١ْب٠ٚٛ َٚٛٚ ب١َٛٚ ي١ط١َي٢ ضِؤ
الث١غ١ْس ١ْب٠ٚٛ ٚت١ضٜك١ت١ن٣١ بطٜيت ب٠ٚٛ ي١ # غطخات$١َغت٢ ب٠ٚٛ ٚقػ٣١ س١ي١ًم ١َٚي١ًق٢ 

 .(3)ب١ٜ١ى ظاََْٝٓٝه٢ ثان٢ خٛا ن١ زٚٚضب٢َ ي١ ١َٖٛٚ دؤض٠ ٖاٚب١ؾ١ٝٝن٢ ٥اؾهطا ٢َْٓٝٗٚ
ط١ٜال٢ْ ز٠ف١ضََٜٛت  ١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ي١ ١٥غًَسا ؾَٜٛٔ قٛض٥إ ٚغ١ْٓٛت ن١ٚتٕٛٚ ٠ٚ ؾَٝذ عبسايكازض٣

، ي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ ط١ٜال٢ْ زش٣ (4)"بفط٠ِ بؤال٣ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚباالز٠غت ب١ باَي١نا٢ْ قٛض٥إ ٚغ١ْٓٛت"
ت١َب١َي٢ ٚت٠ٚ١ظ٠ىل ب٠ٚٛ ٚض٣ِٚٚ نطز٠ٚٚت١ َٛضٜس٠نا٢ْ ٚث٢َٝ ف١ضَٕٛٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ بج١ضغنت ١ٍَٖٚٚ بؤ 

 .(5)ب١ْسا١ٜت١ٝن١تإ بس٠ٕ ب١ ناغب٢ ٚ ٥ٝؿ٢ خ١اَلٍَ

# ت١ن١ٝ$ٚب١ ؾ٢َٜٓٛ ظٜهط٠ناْٝؿٝإ ز٠ٚتطَٜت # ز٠ضَٜٚـ$َٛضٜس٠نا٢ْ ١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ثَٝٝإ ز٠ٚتطَٜت 
 .(6)زَٜت# غ١نؤ$ٚات١ ؾََٜٛٓٝه٢ ب١ضظ٣ ت١ثؤَيه١ ٥اغا، ٜاخٛز ب١َاْا٣ 

  

                                           
زتُٛع ايفتا٣ٚ: تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد اذتًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اذتساْٞ، احملكل: عبد ايسمحٔ بٔ ستُد بٔ قاضِ، زتُع املًو  (1)

 .(488/ 10ٍ، ) بش1995/ى1416، ١َز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠ -فٗد يطباع١ املؿخف ايػسٜف

 .122ٍ، ش2014، 3ض، ١َغطٜب – ايهٝالْٞ، املٓع١ُ املػسب١ٝ يًجكاف١ ٚايعًّٛ ايدٜٔ فاحل مجاٍ: دػساف١ٝ ايباش االغٗب (2)

 .77، 5ٍضَٝطس،  -ايطسم ايؿٛف١ٝ يف َؿس ْػأتٗا ْٚعُٗا ٚزٚادٖا: عاَس ايٓذاز، داز املعازف (3)

 .179، ٍ ايفتح ايسباْٞ ٚايفٝض ايسمحا٢ْ: عبدايكادز ايهٝالْٞ (4)

 .186، ٍ  ١َٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ (5)

 (.82/ٍ 1، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛٚالْا ١َس٣َٛؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (6)
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  :نةقشبةندىِزَيباشى  :دووةم
٣١َٜٓٚ ١٥ٚ َؤض١ٜ٠ ن١ # ْكـ$ٚؾ١ٜ١ن٢ فاضغ١ٝٝ ٚي١ زٚٚ ب١ف ثَٝهٗات٠ٚٛ # ١ْقؿب١ْس$ٚؾ٣١ 

ب١ ٚاتا٣ ض١غجإ ١ْٚنٛشا١ٜ٠ٚ١ْ، ن١ٚابٛٚ ٚؾ١ن١ ب١طؿت٢ ٚاتا٣ # بٓس$ي١غ١ض َؤّ ٚؾت٢ تط ز٠زض٣َ، 
 .(1)٠ٚ١٥ ز٠ط٢ْ١ٜ١َ ن١ ظٜهط٣ خٛا ناض ي١زٍَ ز٠نا ٚي١ْاخٝا ز٠ض١غجَٝت

ٚاٚ ٜإ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ تط ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ قٛٚض٠ت ٚقٝف١ت٢ ن١َاىل س١قٝك٢ ن١ث٠َٜٛٝ١ْس٣ ت١
سٛظٚٚض٣ زَي١ ب١ت٠ٚ١دٖٛات٢ ثري ي١زَي٢ َطٜسا ١ْقؿ٢ ب١غت٠ٚٛ، ٜإ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ن١ظٜهط٣ ْا٣ٚ خٛا 

 .(2)ي١زَي٢ َطٜسزا زا١َظضا٠ٚ ١ْٚقؿ٢ ب١غت٠ٚٛ
زا١َظض١َٜٓض٣ ب٠ٚٛ، # ؾَٝذ ذلُس ب١ٖا١٥زٜٔ ؾا٢ٖ ١ْقؿب١ْس$١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ي١ ١٥غاؽ ٚب١ٓض٠ِتسا 

ي١زاٜو ب٠ٚٛ، ١٥ّ # 791-717$ا٠ٚ، ي١ طْٛس٣ بٛخاضا ي١ غاَي٢ ١٥ٚٚ ْا٣٠ٚ يَٝٓطا٠ٚ ٚ ب٠ٚ١ ْاغط
٠ٚضططت، ١٥ّ # عبساهلل ز٣ٚ١ًٖ$ت١ضٜك١ت١ باَلٚب٠ٚ١ٜٚٛ ي١ ؾاّ ي١زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ ت١ضٜك١ت١ٜإ ي١ 

 .(3)ت١ضٜك١ت١ ت١ْٗا ي١ بٛخاضا ٥َٚٝطإ ٚتٛضنٝا ٚعَٝطام َٚٝػط ٚغٛضٜا باَلٚ ب٠ٚ١ٜٚٛ
٣ ز٠طَٝط٠ٚ١ِْ ْٚاٜٚإ يَٝٓا٠ٚ #١٥بٛٚب١نط٣ قسٜل$ٜإ ْٛٚغ٠ٛٝ غ١ض٠تا بؤ١٥ٚا٣١ْ ي١غ١ض ١٥ّ ت١ضٜك١ت١

ب١ب١َيط٣١  ٚبا٠ٚضِٜإ ٚا١ٜ ن١ ١٥بٛٚ ب١نط زامي١ظضاْس٠ٚٚ، ٚز٠ٜطَٝط٠ٚ١ِْ غ١ض ثَٝػ١َب١ض # قسٜك١ٝ$
دَٝطط٣ ثَٝػ١َب١ض ب٠ٚٛ ٚي١نؤض١ن٣١ بؤ ١َز١ٜٓ ٖاٚض٢َِٜ ب٠ٚٛ، ب١َيط١ؾٝإ ١٥ّ # ١٥بٛٚب١نط$٣٠ٚ١٥ ن١ 

َا ؾب اهلل يف ؾدزٟ غ٦ّٝا إال ؾّبت٘ يف ؾدز ابٞ ن١ ز٠ف١ضََٜٛت " ف١ضَٛٚز٣١ٜ٠ ثَٝػ١َب١ض٠ 
٠ٚ١ غٓط٢ ١٥بٛٚب١نط٠ٜؿ٠ٚ١، ٚات١: خٛا ٖٝض٢ ١ْضِشاْس٠ٚٚ٠ت١ غٓط٢ ٠ٚ١َٓ ن١ ١ْٜطِشاْسبَٝت (4)"بهس

بَٝطَٛإ ١٥ّ خػت١ٓ زَي١ف ال١َْٜٝه٢ ١َع١ٜٝٚ١ٓ ٚظٜاتط ن١غَٝت٢ ١٥بٛٚب١نط ز٠ض١غجَٝينَ، ١٥ّ 
تا # طٝفٛز١ٜ$، ٥ٝٓذا ْاْٚطا #١٥بٛٚ ١ٜظٜس٣ ب١غتا٢َ$ت١ضٜك١ت١ ١ٖض ب١ٚ ْا٠ٚ َا٠ٚ١ٜ تا غ١ضز٢َ٠ 

ذلُس ب١ٖا١٥زٜٔ $١طا٢ْ تانا٢ْ ، ي٠ٚ١َ١ ْاْٚطا خٛاد#ع١بسٍٚ خاَيك٢ غ١دس٠ٚا٢ْ$غ١ضز٢َ٠ 

                                           
 .21ش، 1992ٍ، تٛضنٝا -١٥غت١ْبٍَٛاذتدٜك١ ايٓد١ٜ يف ايطسٜك١ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد بٔ ضًُٝإ،  (1)

 (.1ٍ/133، )بظ1979 ،1ب١غساز، ض-ٜاز٣ ١َضزإ: ١َال عبسايهطمي٢ َسضٜؼ، ضاخبا٣١ْ نؤض٣ِ ظاْٝاض٣ نٛضز (2)

ايبٗذ١ ايط١ٝٓ يف آداب  (، 73ٚ/ٍ 1، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛٚالْا ١َس٣َٛؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (3)
 .35تٛزنٝا، ٍ -ايطسٜك١ ايع١ًٝ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد بٔ عبد اهلل ارتاْٞ، َهتب١ اإلخالف

 .12بٔ ضًُٝإ، ٍاذتدٜك١ ايٓد١ٜ يف ايطسٜك١ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد  (4)
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ٚتا٥َٝػتاف ١ٖض ٚا٣ ث٢َ ز٠َيَٝٔ، ب١اَلّ ي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ # ١ْقؿب١ْس٣$ْا٣ٚ يَٝٓطا ت١ضٜك١ت٢ # ١ْقؿب١ْس٣
تا # احساز١ٜ$ت١ضٜك١ت١ن١ ب٠ٚٛت١ # ؾَٝذ ع١بسَٚيآل٣ ١٥سطاض$بريٚ با٠ٚض٣ِ ٚا ١ٜ١ٖ ن١ ي١غ١ضز٢َ٠ 

٣٠ٚ ١ٖظاض٣٠ ز٢َ٠ٚٚ نؤض٢ ْاغطا٠ٚ ْٚاٜٚإ ي١ ت١ضٜك١ت١ن١ ن١ ب٣ْٛ١َ ن١ض٠#٥ُٝا٢َ ض٠ِببا٢ْ$غ١ضز٢َ٠ 
 .(1)#خايٝد١ٜ$ٚت١ضٜك١ت١ ن١ ْاْٚطا # ١َٚالْا خايٝس٣ ١ْقؿب١ْس٣$تاث١ٜسا ب٢ْٚٛ # زتدد١ٜ$ْا 

، (2)ظٜهط ال٣ ١ْقؿب١ْس١ٜٝنإ بطٜت١ٝ ي١ ١َْٖٝؿت٢ٓ ب٢َ ٥اطا٢ٜ ١َ١٥ف زٚٚ دؤض٠ ب١ ظَإ ٚب١زٍَ
 ت١ضٜك١ت١ ز٠بَٝت١ زٚٚ ب١ف: ظٜهط٣ زَيٞ ؾه١ تاٜب١ت١ ب١ّ

 ، ي١ ٥ُٝا٢َ ١٥بٛٚب١نط٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ.#اهلل$ظٜهط٣ ب١ْا٣ٚ خٛز ٚات١ ْا٣ٚ  . أ

ع١ىل نٛض٣ِ $، ي١ ٥ُٝا٢َ #الإي٘ إال اهلل$ٚات١ ب١ # ايٓفٞ ٚاالثبات$ظٜهط٣ ب١ ١٥ض٣َ ١ْٚض٣َ  . ب
 .(3)٠ٚضطريا٠ٚ# ١٥ب٢ تاَيٝب

ْاٚز٠ب١ٕ ٚؾ٢َٜٓٛ ظٜهط # ؾَٝذ$ثري٠ناْٝإ ب١ # ف٢غؤ$َٛضٜس٠نا٢ْ غ١ض ب١ّ ت١ضٜك١ت١ ثَٝٝإ ز٠َيَٝٔ 
٠ٚ #خا٣١ْ ب١قا$، ١٥ّ ٚؾ١ٜ١ ي١ #خا١ْقا$ٚت١ًًٖٝ١نطزْٝإ ٚس١َيك١ ٚنؤض٣ِ تَٝسا ز٠ب١غنت ث٢َٝ ز٠ٚتطَٜت 

 .(4)ٖات٠ٚٛ َٚاْا٣ د٢َٝ َا٣٠ٚ١ْ غؤفٝإ بؤ ظٜهط ٚت١ًًٖٝ١نطزْٝإ ز٠ط١ٜ١َْٝت
  :ِزةفاعىِزَيباشى  :ضَى يةم

زا١َظض١َٜٓضَٜت٢ ٚي١غٓٛٚضض٣ قٛض٥إ ٚف١ضَٛٚز٠ # غ١ٜس ١٥مح١ز٣ ضِٚٚفاع٢$١٥ّ ت١ضٜك١ت١ 
ز٠ض١ْض٠ٚٛ ٚزش٣ َطؤظ٢ ت١َب١ٍَ ٚبَٝهاض ب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ز٠َي٢َ:"ب٢َ ٥ٝـ ٚ ب٢َ ناض٣ ي١ْاٚ ضِٜع٠نا٢ْ ١َُٝ٥زا 

١٥ٚا ٥ابٛٚض٣ ١٥ٚ ٠ ن١ ز٠َي٢َ: "ي١ٖ١ض ؾ٢ََٜٓٛ ت١غ١ٚٚف ث١ض٣٠ غ١ْس #ًٖٝط$١َ١٥ف زش٣ ضِا٣  (5)١ْٝ"
 .(6)ؾ٣١َٜٓٛ ب١ض٠ٚ ضِٚٚخإ ز٠ضَٝت"
                                           

 .21ش، 1992ٍ، تٛضنٝا -١٥غت١ْبٍَٛايطعاد٠ االبد١ٜ فُٝا دا٤ ايٓكػبٓد١ٜ: عبداجملٝد ايٓكػبٓدٟ، َهتب١ اذتكٝك١،  (1)

ايطعاد٠ االبد١ٜ فُٝا دا٤ ايٓكػبٓد١ٜ: عبداجملٝد ايٓكػبٓدٟ، ، 13اذتدٜك١ ايٓد١ٜ يف ايطسٜك١ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد بٔ ضًُٝإ، ٍ (2)
ٍ28. 

، حتكٝل: عبدايسحِٝ عبدايسمحٔ عبدايسحِٝ، تكدِٜ: عبدايععِٝ عبد ايسمحٔ ادتربتٞ: تازٜذ عذا٥ب اآلثاز يف ايرتادِ ٚاألخباز (3)
 .(1ٍ/346ش، )ب1998، قاٖري٠ -زَكإ، داز ايهتب املؿس١ٜ

 (.1ٍ/82، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛٚالْا ١َس٣َٛؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (4)

 .92ايطسم ايؿٛف١ٝ يف َؿس ْػأتٗا ْٚعُٗا ٚزٚادٖا: عاَس ايٓذاز، ٍ (5)

 .141، ١ٍَٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ (6)
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١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ي١غ١ز٣٠ س١فت٢َ١ نؤضٝسا ي١ َٝػط باَلٚب٠ٚ١ٜٚٛ ٚظٜهطٜإ ٠ٚنٛ قازض١ٜٝنإ ب١ 
.١٥ّ ضَِٜباظ٠ زاٚا ي١ ضَِٜبٛاضا٢ْ ز٠نات ن١ دٌ ٚب١ضط٢ تاٜب١ت٢ ي١ب١ضبه١ٕ ٚناَل٣ٚ غٛٚض (1)٥اؾهطا١ٜ

 .(2)ثَٝط٠ِٚا٢ْ ي١ ضَِٜطا٣ ١٥ٚ الٜإ زا٠ٚ# ١٥مح١زغ١ٜس $زضٚمش٢ بٛٚ، ي١زٚا٣ 
  :بةدةوىِزَيباشى  :ضوازةم

٠، #غ١ٜس ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ غ١ٜس ع١ىل نٛض٣ِ غ١ٜس ٥ٝرباِٖٝ$زا١ْضٚ زا١َظض١َٜٓض٣ ١٥ّ ت١ضٜك١ت١ 
ز٠ضنطز٠ٚٚ ْٚاغطا٠ٚ، ت١ضٜك١ت٢ # ١٥يباض٣$ي١ق١ب ْٚاظْا٣ٚ ؾَٝذ ٚت١ضٜك١ت٢ ب١ # غ١ٜس ١٥مح١ز$
ظٜاتط ي١ٖ١َٛٚ ت١ضٜك١ت١نا٢ْ تط ْفٛؽ ٚز٠غ١اَلت٢ ي١ ٚاَلت٢ َٝػطزا ١ٜ١ٖ ١ٖٚب٠ٚٛ، ١٥ٜٚـ # ب١ز٣ٚ٠$

تٝصض٠ِٚ ٚتْٛستط٠ بؤ ٥آٜساض٣ ٚزٜٓج١ض٠ٚض٣ ٚ ؾ١ضٜع١ت١ن١، # ض٠ِفاع٢$ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط ي١ ت١ضٜك١ت٢ 
 .(3)غ٢ْٚٛ ١َظ١ٖبٔ ٚث١ٜط٣ٚ٠ِ ٥ُٝا٢َ ؾافع٢ٝ ز٠ن١ٕ

ٝس ب٠ٚٛ ٚي١ غٓٛض٣ ؾ١ضٜع١ت ز٠ض١ْض٠ٚٛ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ  ن١غَٝه٢ خؤ١ْٜٚػت ٚظاٖ# ب١ز٣ٚ٠$
ز٠ف١ضََٜٛت: "ت١ضٜك١ت١ن١َإ ي١غ١ض قٛض٥إ ٚغ١ْٛت ٚضِاغتطؤٟ ٠ٚٚفا ٚض٠ِٚؾت دٛا٢ْ ١َٖٚيططت٢ٓ 

 .(4)٥اظاض ٚثاضاغت٢ٓ ث١ميا١ْنإ بٓٝاتٓطا٠ٚ"
  :شاشىلِزَيباشى  :ثَيهجةم

ضٜك١ت١نا٢ْ تط دٝاٚاظ٠، ظاْا ٚعامل٢ ط١ٚض٠ ْاغطا٠ٚ ٚي١ت١# ت١ضٜك١ت٢ ؾاظىل$١٥ّ ت١ضٜك١ت١، ن١ ب١ 
 زا١ْض ٚزا١َظض١َٜٓض٣ ب٠ٚٛ.# ؾاظىل$ْاظْاٚ ب١ # ؾَٝذ ع١ىل ع١بسَٚياَل ع١بسٚاجل١باض$ٚيَٝٗاتٛٚ 

١ٜ، ١ٖٚض ي١َٜٚؿسا ضا٣ٚ #غبت١$٣ ؾاض٣ #غ١َاض٠$١٥ّ ؾَٝذ ٚظاْا ب١ًُٝت ٚشٜط٠، طْٛسْؿ٢ٓٝ 
ؾَٝدا١ٜت٢ ٚغؤفٝط١ض٣ ب٢ْٚٛ ي١ خع١َت ظاْا ٚؾَٝد٢ ب١زْٝا ١َٖيَٗٝٓا٠ٚ ٚي١زاٜو ب٠ٚٛ، ٥ٝٓذاظ٣٠ 

 ٠ٚضططت٠ٚٛ.# ع١بسَٚياَل ١٥بٛ س١غ١ٕ$ط١ٚض٠ ْٚاٚزاض ٥ُٝاّ 
 .(5)ي١ٚالت٢ َٝػطزا باَل٣٠ٚ نطز٠ٚٚ ١ٜ١ٖٚ# ب١ز٣ٚ٠$ٚ# ض٠ِفاع٢$١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ٣١َٜٓٚ ت١ضٜك١ت٢ 

                                           
 .34ش، 1988ٍ، 1ض، ب١غساز -ايطسم ايؿٛف١ٝ: ْٜٛظ ايطاَسا٥ٞ، َهتب١ ايػسم ادتدٜدتأضٜذ  (1)

 .99ايطسم ايؿٛف١ٝ يف َؿس ْػأتٗا ْٚعُٗا ٚزٚادٖا: عاَس ايٓذاز، ٍ (2)

 (.1ٍ/69، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛٚالْا ١َس٣َٛؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (3)

 .36ايطسم ايؿٛف١ٝ: ْٜٛظ ايطاَسا٥ٞ، ٍتأضٜذ  (4)

 (.1ٍ/71، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛٚالْا ١َس٣َٛؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (5)
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ي١َ١ف خ١باتطَٝطَِٜه٢  زش٣ نؤ١ْ ثؤؾني ب٠ٚٛ ٚت١ضٜك١ت١ن٣١ ض٠ِب١ْا١ٜت٢ ١ْب٠ٚٛ، دط١# ؾاظىل$
ب١د١ضط ب٠ٚٛ ٚي١د١ْط٢ خاض١ٝٝنإ ب١ؾساض ب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ب١ضث١ضضسا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ ز٠َيَٝٔ 

١ٖب٠ٚٛ ٚي١ز٠غتٛٚض٠نا٢ْ # ْٛٚض٣ ذل١ُز٣$با٠ٚض٣ِ ب١# ؾاظىل$غؤف١ٝٝنإ طؤؾ١طري ٚزٚٚض٠ شٜأْ، 
، ١ٖغتت ثَٝهطز ٢ْ ثَٝػ١َب١ضزا ؾ١ضع ال٣ ١ْزا٠ٚ ٚ ز٠َي٢َ: "١٥ط١ض ؾتَٝهت ي١ قٛض٥إ ٚف١ضَٛٚز٠نا

ٚن١ؾفت نطز، ١٥ٚا زٚٚض به١ض٠ٚ٠ ي١ ن١ؾفهطا٠ٚن١ ٚب١ ١ْفػ٢ خؤت ب٢ًََ خٛا٣ ط١ٚض٠ قٛض٥إ 
ٚف١ضَٛٚز٠نا٢ْ زاْا٠ٚ ثاضَٜعطاض٣ ىلَ ز٠نات، ب١اَلّ ن١ؾفهطا٠ٚن٣١ زا١ْْا٠ٚ ١ْثاضَٜعضا٠ٚ ١ْ ي١ض٣ِٚٚ ْٝطا 

 .(1)"٥ًٚٝٗا٠ٚ١َ ٚ ١ْ ي١ ض٣ِٚٚ بٝٓني َٚؿا١ٖز٠ٚ٠
خؤٜإ ب١ ٢ًٖ١٥ ب١ٜت زاْا٠ٚ ٚزٚا٣ قٛض٥إ ٚف١ضَٛٚز٠نا٢ْ ثَٝػ١َب١ض ن١ٚتٕٛٚ، ١٥َاْٝـ نتَٛٚت 
ث١ٜط٣ٚ٠ِ ؾ١ضع ٚ ؾ١ضٜع١تٝإ نطز٠ٚٚ، ت١ْا١ْت بؤ ٠ٚ١٥ف ب١زٚا٣ ؾت١ ز٠ط١ُٕ ٚدٛإ ٚضِاظا٠ٚناْسا 

 .(2)ط١ضِإٚ ٚبؤَيبصَٜط٣ ؾت١ زاْػك١نإ بٕٛٚ
  :ئةهدةضووقىِزَيباشى  :شةشةم

٠ ٚز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ غ١ض س١ظض٠ت٢ #٥ٝربا٢ُٖٝ نٛض٣ِ ع١بسٍٚ ع١ظٜع٣ ز٠غٛٚقٝٞ$زا١َظض١َٜٓض٣ 
ب١ب٢َ ضِاب١ض ثَٝط١ٜؿت٠ٚٛ ٚز٠َي٢َ: "١٥ط١ض ن١غ٢ خٛاْاؽ ناٌَ بٛٚ ي١ ١َقاّ # ز٠غٛٚق٢$، #سٛغَٝٔ$

غٝت١ٜ١ى"، ٚث٣١ً خٛاْاغإ زا بٛٚ، ١٥ٚا خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ٜهات١ َرياتطط٣ ظاْػتَٝو ب١ب٢َ ْا٠ْٚسَٜو ٚٚا
# قازض٣$١ٖب٠ٚٛ ٚثاب١ْس٣ ؾ١ضٜع١ت ب٠ٚٛ، ي١ باض٣٠ ظٜهط٠ٚ٠ ٠ٚنٛ # ْٛٚض٣ ذل١َ١ز٣$١ٖض٠ٖٚا با٠ٚض٣ِ ب١

خٛا $١ٜنا١ْ ٚدٌ ٚب١ضط٢ غٛٚض ْٝؿا٣١ْ ت١ضٜك١ت١ن١ٜ١ت٢، ت١ضٜك١ت ال٣ ١٥ٚ زٚٚ ٚؾ١ٜ١ #ضِٚفاعٞ$ٚ 
 .(3)#بٓاغ٢ ٚبٝج١ضغت٢

# ضِْٚٚان٢ ْٚٛٚض٣$١ن١ؾٝإ ب١ْٛٚض ٚت١د١ىل ٠ٚضططت٢ٓ دا ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ّ ب١َٓاَي١ٜ١ ٚ ١ّٖ ت١ضٜك١ت
 ١٥حمل١َ١ز١ٜٝ زاز٠َْٝٔ.

                                           
 .208-199َؿس ْػأتٗا ْٚعُٗا ٚزٚادٖا: عاَس ايٓذاز، ٍ ايطسم ايؿٛف١ٝ يف (1)

 (.1ٍ/71، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛٚالْا ١َس٣َٛؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (2)

 .247-236ايطسم ايؿٛف١ٝ يف َؿس ْػأتٗا ْٚعُٗا ٚزٚادٖا: عاَس ايٓذاز، ٍ  (3)
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ي١ناض٠ ؾ١ضٜع١ت١ٝٝناْسا، َٛضٜس غؤفٝٝا٢ْ غ١ض ب١ٚ ت١ضٜك١ت١، ب٢َ ي١ ٜاغا ٚز٠غتٛٚض٠نا٢ْ قٛض٥ا٢ْ 
ثريؤظ ٚط١ٚض٠ ظٜاتط ثؿت ٚث١ْا ب١غتٓٝإ ي١ٖ١َٛٚ غ١ْٓٚٛت١نا٢ْ تط، ب١غ٣١ْٓٛ ذل١َ١ز١ٜٝ ناض٣ ث٢َ 

 ٠ن١ٕ..ز
ي١باض٠ ٚبٛاض٠نا٢ْ ظنط ٚت١ًًٖٝ١نطز٢ْ نؤضِ ٚزاْٝؿت١نا٢ْ ت١ضٜك١ت١ن١ٜاْسا ٠ٚى ت١ضٜك١ت١نا٢ْ 

ع١َ١ٍ ٚناض٣ ث٢َ ز٠ن١ٕ، ي١نات٢ ١٥ٚ ظٜهط ٚت١ًًٖٝ١ٜاْسا، دًٛب١ضط٢ تاٜب١ت٢ # ضِٚفاع٢$ٚ # قازض٣$
 ز٠ثؤؾٔ، ١٥ٚ دٌ ٚب١ضطا١ْٜإ دٝاٚاظ٠ ي١دٌ ٚب١ضط٢ ٥اغا٢ٜ ضِؤشا١ْٜإ..

سػاب  ٠ّ ١َٖٚٝؿ١ خؤٜإ ب١ ٢ًٖ١٥ ب١ٜت زاْا٠ٚ، ٚخؤٜإ ب١ْعٜهرتٜٔ ٣٠ٚ١ْ ثَٝػ١َب١ض ١ٖضز
نطز٠ٚٚ، ١٥ّ زاْإ ٚسػاب نطزْا١ْٜإ ب١ٚ دؤض٠ ٚض٠ِْط١، ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ض٠ِض١َي١ى ٚض٠ِط١ظٜإ ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓٓ 

ٚ ١ّٖ  ٥اَؤظا٣ ثَٝػ١َب١ض٠#٥ُٝاّ ع١ىل$، ن١#سٛغ٢َٓٝ نٛض٣ِ خ١يٝف١ ٥ُٝاّ ع١ىل$غ١ض ٥ُٝا٢َ 
 .(1)ظاٚا١ٜت٢

١٥ّ ت١ضٜك١ت١ ظٜاتط ي١ َٝػط ٚغٛزإ ٚيٝبٝا ٚتْٛؼ ٚد١ظا٥ري ١َٚغطٜب ٚغٛضٜا ١٥ٚضز٠ٕ ٚغعٛز١ٜ 
 ٚثانػتإ ٚيٛبٓإ ١ٜ١ٖ.

 :(2)ض١ْسٜٔ ت١ضٜك١ت٢ تط ١ٖٕ يَٝط٠زا ت١ْٗا ٥اَاش٠ ب١ْا٠ٚناْٝإ ز٠ن١ٜٔ، ب١نٛضت٢
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ # غ١عس٠ز٢ٜٓ د١با٣ٚؾَٝذ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ ضةعدية: ِزَيباشى  :حةوتةم

 نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ ؾاّ ١٥ْباضزا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١. 575غاَي٢ 
ؾَٝذ ؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ نٛض٣ِ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ ضويسةوةزدى: ِزَيباشى  :يةشتةم

ٚنؿُري نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ عريام  632ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ # غٖٛط٠ٚ٠ضز٣
 ٚثانػتإ ١٥ٚفػاْػتإ َٚٝػط ٚنٛضزغتاْسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.

ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ن١ْاغطا٠ٚ # ؾَٝذ ذلَٝس٢ٜٓ ع١ض٠ب٢$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ نؤيةم: ِزَيباشى ئةكبةزيية: 
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ َٝػط ٚغٛضٜا ١َٚغطٜب  638ب١ ؾَٝد٢ ط١ٚض٠، ي١ غاَي٢ 

 .٥ٚٝشػازا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١

                                           
 (.1ٍ/70، )ب: ع١َٛض ع١ظٜع ١َس١َ٣ٛس٣ٛ ١َٚالْاَؿت١ًَٝ بَٝص٣٠ عاضف٢ ٚ نطز٣٠ عريفا٢ْ  (1)

)2( https://ar.wikipedia.org/wiki/صوفية   

https://ar.wikipedia.org/wiki/صوفية
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#  ؾَٝذ ق١ف١ٝز٢ٜٓ ٥ٝػشاق٢ ١٥ضز٠ب٢ًٝ$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ دةيةم: ِزَيباشى قصهباشيية: 
 نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ ١٥فػاْػتإ ٚتٛضنٝازا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١. 730ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ 

#  ب١نتافؾَٝذ ذل١ُز٣ نٛض٣ِ ٥ٝربا٢ُٖٝ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ يانصةيةم: ِزيباشى بةكتاشية: 
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ ١٥يباْٝا ٚضِؤؾ١ٗالت٢ بٛيطاضٜازا  738ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ 

 باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، #  ؾَٝذ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ ع١ضٚؽ$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤدوانصةيةم: ِزيباشى عسوضية: 

 ٚتْٛؼ زا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١. نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ يٝبٝا 869ي١ غاَي٢ 
ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، #  ؾَٝذ ذل١ُز٣ نٛض٣ِ عٝػ٢$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ ضيانصيةم: ِزيباشى عيطاوية: 

 نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ د١ظا٥ري ٚيٝبٝا ٚتْٛؼ ١َٚغطٜبسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١. 933ي١ غاَي٢ 
س٣ نٛض٣ِ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ ذلُس٣ ؾَٝذ ذلُ$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ ضوازدةيةم: ِزَيباشى خةهوتية: 

نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ َٝػط  986ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ # نٛض٣ِ ن١ضمي١ز٢ٜٓ خ١ي١ٚت٢
 ٚتٛضنٝا ٚف١َي١غتني ١٥ٚضز٠ٕ ٚد١ظا٥ري ٚيٝبٝازا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.

# ٢ غاَإؾَٝذ ذل١ُز٣ نٛض٣ِ ع١بسٚيه١ضمي$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ ثانصةيةم: ِزَيباشى ضامانية: 
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ غٛزإ ٚغؤَاٍَ ١٥ٚغٛبٝازا  1189ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ 

 باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.
# ؾَٝذ ذل١ُز٣ نٛض٣ِ فاظ٢ًَٜ نٛض٣ِ َاَني$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ شانصةيةم: ِزَيباشى فاشَهيية: 

ي١ َؤضٜتاْٝا ١َٚغطٜب ٚغ١ْٝطاٍ  نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ 1211ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ 
 ١٥ٚفطٜكٝا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.

ؾَٝذ ١٥بٛ ع١باغ٢ نٛض٣ِ ١٥مح١ز٣ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ حةظدةيةم: ِزَيباشى تاجيانى: 
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ د١ظا٥ري ١َٚغطٜب ٚتْٛؼ  1230ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ # تادٝا٢ْ

 ٝذاظ ٚغٛزاْسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.ٚغ١ْٝطاٍ ٚ ١ْدنري َْٚٝذريٜا ٚس
# ؾَٝذ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ ٥ٝسضٜػ٢ فاغ٢$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ يةذدةيةم: ِزَيباشى ئيدزيطى: 

 نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ غٛزإ ٚغؤَاٍَ باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١. 1253ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ 
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ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ # ٢ٜٓ ضِؤ٢َؾَٝذ د١الي١ز$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ نؤشدةيةم: ِزَيباشى مةوهةوى: 
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ تٛضنٝا ٚس١ي١ب ٥ٚاغٝا٣ ْا٠ٚضِاغت ٚعريام َٚٝػط  672غاَي٢ 

 ٚبؤغ١ٓ ٚتْٛؼ ٚضِؤش٥اٚا٣ ب١ٜطٚت باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.
#  ؾَٝذ ذلُس٣ نٛض٣ِ عٛمسا٢ْ َريغ٢ْ١ خ١مت٢$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ بيطتةم: ِزَيباشى خةمتية: 

نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ غٛزإ ٥ٚطٜرتٜا ١٥ٚغٝٛبٝا ٚغ١ْٝطاٍ  ٠ٚ١1267، ي١ غاَي٢ ز٠ط١ضَِٜت
 باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.

ؾَٝذ ذل١ُز٣ نٛض٣ِ ع١ىل $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ بيطت ويةكةم: ِزَيباشى ضةنوضى: 
ض٣ ١٥فطٜكٝا نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ يٝبٝا ٚباؾٛٚ 1276ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ # غ١ْٛغ٢

 ٚغٛزإ ٚغؤَاٍَ ٚضِؤش٥اٚا٣ ١٥ْباضزا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.
ؾَٝذ ع١بسٚيه١ضمي٢ ؾا٢ٖ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ بيطت ودووةم: ِزَيباشى كةضهةشانى: 

نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ غ١ٓ ٚعَٝطام  1317ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ # ن١غ١ٓظإ
 ٚنٛضزغتاْسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.

#  ؾَٝذ ١٥مح١ز٣ ١َغت١فا٣ ع١ال٣ٚ$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ يةم: ِزَيباشى عةالوية:  بيطت وضَى
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ د١ظا٥ري ٚتْٛؼ ١َٚغطٜب  1353ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ 
 ٚغ١ْٝطايسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.

ؾَٝذ غاَيض عُط د١عف١ض٣ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ بيطت وضوازةم: ِزَيباشى جةعفةزية: 
نؤض٢ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١  1399ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ي١ غاَي٢ # ١٥حلػ٢َٓٝ ٥ُٝا٢َ ١٥ظ١ٖض

 ١َغطٜب ٚغ١ْٝطاٍ ٚضِؤش ٥اٚا٣ ١٥فطٜكٝازا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.
#  غ١ٜس ع١ىل نٛض٣ِ ذلُس$زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ بيطت وثَيهجةم: ِزَيباشى بودشيشية: 

 ؾٝـ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ ١َغطٜبسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ْاغطا٠ٚ ب١ غ١ٜس ع١ىل بٛز
ؾَٝذ ذل١ُز٣ نٛض٣ِ ف١ٚظ٣ $زا١َظض١َٜٓض٣ بؤ بيطت وشةشةم: ِزَيباشى كةِزكةِزيية: 

ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١، تا ٥َٝػتاف ي١شٜاْسا َا٠ٚ، ١٥ّ ضِٜباظ٠ ي١ ١َغطٜب ٚثانػتإ َٚٝػط ٚغعٛز١ٜ # ن١ضِن١ض٣ِ
 ٚتٛضنٝا ٚ يٛبٓاْسا باَلٚب٠ٚٛت٠ٚ١.ٚد١ظا٥ري ٚتْٛؼ ٚيٝبٝا ١٥ْٚباض ٚغٛزإ 
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 ياتهى يةزدوو  ِزَيباشى قادزى ونةقشى بؤ كوزدضتاى: ضوازةمباضى 
  

ؾَٝذ ع١بسٚيكازضٟ $ٟ ططت٠ٚ١  زا١َظض١َٜٓض٠ن١ٟ تٞ طؤٟ ظ٠ٚالن١ ١َٖٛٚ ضِؤش١ٖ #قازضٟ$ت١ضٜك١تٞ 
ع١بسٚيكازضٟ نٛضِٟ $ْاٟٚ  #قازضٟ$بٛٚ، ١٥ٚ ت١ضٜك١ت١ن١ٟ زاَٖٝٓا٠ٚ زا١َظض١َٜٓضٟ ت١ضٜك١تٞ #ط١ٜالْٞ

ي١ باؾٛضٟ  #ط١ٜالٕ$ي١ ْاٚض١ٟ  #ْاٜف$ي١ طْٛسٟ  #ظ1077$ي١ غاَيٞ ، ٠#غاَيشٞ نٛضِٟ ذلَٝسٜٔ
بؤ خَٜٛٓسٕ ضِٚٚ نطزؤت١  #ظ1095$غاَيٝسا ي١ غاَيٞ  #18$ي١ زاٜو ب٠ٚٛ  ي١ت١َ١ْٞ  #ق١ظٜٚٔ$ز٠ضٜاٟ 

 ب١غسا ١َٖٛٚ قؤْاغ١ناْٞ خَٜٛٓسْٞ سٛدط٠ٟ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ ي١ زٚاٜٝسا شْٞ َٖٝٓا٠ٚ ٥ٝٓذا ض٠ٚٛ بؤ س١ز.
 ٠ٚضططت٠ٚٛ  ؾَٝد١ن١ٟ ْاظْاٟٚ #١٥بٛ خل١ٜط ذل١َ١ز$ي١  غؤف١ٝٝت٢ت١ضٜك١تٞ  #ظ1130$ي١ غاَيٞ 

ثَٝب١خؿ٠ٛٝ.ي١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ز٠غيت نطز٠ٚٚ ب١ ٠ٚعع ٥ٚريؾاز ضؤش ي١زٚاٟ  #باظ اهلل االؾٗب$ #باظٟ ض٠ِف$
ي١ ظٜاز بٕٛٚ زاب٠ٚٛ ض٠َِعٟ زٜاضٟ ت١ضٜك١ت١ن١ٟ ي١ ب١ض نطزْٞ دًٞ  ؾطِٟ نؤ١ْ  ضؤش شَاض٠ٟ طَٜٛططاْٞ

١ ت١ن١ٜ١ٝى بٛٚ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ي #ؾَٝذ ع١بسٚيكازض$ٚؾ١ضٜع١تٞ  ت١غ١ٚٚف٢ب٠ٚٛ ٠َْْٛٝسٟ ٥ريؾاز ٚ ٠ٚععٟ 
٥َٝٛاضاْٞ ض٠َِٜٟٛ ز٠بطز ي١ ضؤشاْٞ ١ٖٜين ٚت١ن١ٝنٞ بؤ بٝٓا نطا خؤٟ ب١# ظ1133$ؾاض ي١ غاَيٞ 

 .زٚٚؾ١َ١ خٛتب١ ٚ ٠ٚععٟ بؤ خ١َيهٞ ز٠زا
١ْٖسَٟ ي١ قٛتابٞ ٚ َٛضٜساْٞ ؾَٝدٞ ط١ٜالْٞ ط١ٜؿت١ ث١ًٟ ٠ٚظٜطٟ ز٠َٚي١ت ٚ ٚايٝٞ ٜٚال١ٜت 

 ٚاي١ٝٝنإ ثطغٝإ ثَٝس٠نطز طَٜٛٝإ بؤ ٥اَؤشطاض١ٜٝناْٝإ ؾٌ ز٠نطز. ١ْٖسَٟ داض خ١يٝف١ ٚ
١ٖض ي١َٟٚ نؤضٞ زٚاٜٞ نطز  #ظ1165$ؾَٝدٞ ط١ٜالْٞ ١َٖٛٚ شٜاْٞ ي١ ب١غسا بطز٠غ١ض ي١ غاَيٞ

ي١ َعط١ٚت١ن١ٟ خؤٟ َْٝصضا٠ٚ َعط١ٚت١ن١ ٥َٝػتا ْا٠ْٚسَٜهٞ ٥اٜين ٚ غؤفٝعَٞ ظؤض ططْط١ ي١ ١َٖٛٚ 
 ػالَٞ طؤٟ  ظ٠ٟٚ ب١ ثريؤظٟ ضِٟٚٚ تَٝس٠ن١ٕ.ال١ٜنٞ دٝٗاْٞ ٥ٝ

ؾَٝذ $زا١َظضاْس   #نٛضزغتإ$َٜو ي١ ظابت١ضٜك١تٞ قازضٟ بؤ ١ٜن١دلاض ٠ٚنٛ ضَٜ #ؾَٝذ َاضيف ْؤز٠ٟ$
 #ق١َياضؤالٕ$ي١ زاٜو ب٠ٚٛ غ١ض٠تاٟ خَٜٛٓسْٞ ي١  #ؾاضباشَٜطِ$ي١ طْٛسٟ  #ظ1766$ي١ غاَيٞ  #َاضف

٠ٚضططت٠ٚٛ ظؤضب١ٟ  #١َال ذل١َ١زٟ ٥ٝبٓٛاحلاز$َٞ ي١ غ١ض ز٠غيت خَٜٛٓسٕ ظاْػت١ناْٞ ٥اٜٝين ٥ٝػال
  #ظ1836$ؾَٝذ َاضيف ْٛزَٟ ي١ غاَيٞ  #١٥مح١زٟ$ب١ْٚٛ ي١ٚا١ْ ف١ض١ْٖطٞ  #ٖؤْطا٠ٚ$زاْطا٠ٚناْٞ ب١ 

 ْاغطا. #ططزٟ ؾَٝذ َاضف$ي١ غًَُٝاْٞ نؤضٞ زٚاٜٞ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ططزَٜو َْٝصضا٠ٚ ي١ زٚاٜٝسا ب١ْاٟٚ 
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ٟ ١ٖب٠ٚٛ ي١ التٞ قازضٟ زاز٠ْسضَٜت ز٠غتَٝهٞ باب١ زا١َظض١َٜٓضٟ ت١ضٜك١ #ْؤزَٟ ؾَٝذ َاضيف$
١َٖٛٚ ١٥ٚ غاَا١ْ طٝاْٞ ٚ ضؤؾٓبري١ٜٟٝ  #ؾَٝذ َاضف$ث١ض٠غ١ْسْٞ ت١ضٜك١ت١ن١ ي١ ضِٟٚٚ ثطانتٝه٠ٚ١ 

ب٠ٚٛ  #مح١ز١٥نان١ $ٟ نٛضِٟ ب١دََٝٗٝؿت ٖاٚز٠ّ ي١ط١ٍَ ظٜط٠نٞ خؤٟ (1)#مح١زٟ ؾَٝذ١٥نان١ $بؤ 
 #ؾَٝذ ع١بسٚيكازضٟ ط١ٜالْٞ$ضَٜب١ضٟ ت١ضٜك١ت١ن١ ي١ نٛضزغتإ ث١ًٟ ضَٜعيَٝٓاْٞ ط١ٜؿت١ 

 .(2)ضَِٜباظ٠ن١زا١َظض١َٜٓضٟ 
ي١ نؤتا٢ٜ ٚغ١ز٣٠ ٜاظز٣٠ نؤض٢ ٚغ١ض٠تانا٢ْ غ١ز٣٠ زٚاظز٣٠ نؤضٝٝسا بٛٚ، ي١غ١ضز٢َ٠ 

غ١ٜس ذل١َ١ز٣ $١ٖتا نات٢ باٚب٠ٚٛ ٚ# خ١ي٠ٛت١ٝٝ$ٚ# ع١ي١ٜٝٚ١$غ١ٜس٠نا٢ْ ب١ضظجن١زا ت١ضٜك١ت٢ 
٠ٚضططت ٚط١ضِا٠ٚ١ٜ # ؾَٝذ ١٥مح١ز٣ ١٥سػا٢٥$ب١ض٠ٚ ب١غسا ضِؤٜؿت ٚت١ضٜك١ت٢ قازض٣ ي١# ٜؤيٝا٢ْ

 .(3)زاْٝؿت ٚز٠غت٢ ب١ ضَُِٜٓا٣ ٥ٚريؾاز نطز ٚي٢َٝ نؤب٠ٚ١ْٚٛ# قاظاْكا١ٜ$نٛضزغتإ ٚي١طْٛس٣ 
ب١ضظجن٢ تاَي١با٢ْ، $٠ٚ، ي١ٚا١ْف ت١ضٜك١ت٢ قازض٣ ي١ نٛضزغتا٢ْ عَٝطاقسا ض١ْس يكَٝه٢ ىلَ بؤت١
 .(4)#فازق٢ن١غ١ٓظا٢ْ، ي١ٚالت٢ َٝػطٜـ زٚٚ يك٢ ١ٜ١ٖ قازض٣ قامس٢ ٚقازض٣ 

ضِاب١ضَٜه٢ ط١ٚض٣٠ ت١غ١ٚٚف ب٠ٚٛ ٚخع١َت٢ ظؤض٣ خ١َيه٢ نطز٠ٚٚ ٚي١د١ْط٢ # ناى ١٥مح١ز٣ ؾَٝذ$
# ظ1887-ى1305$ي١ ضِٚٚغ٢ ٚعٛمساْٝسا ١ْٖس٣َ ي١َٛضٜس٠نا٢ْ ْاضز٠ٚٚ بؤ ٜاض١َت٢ عٛمسا١ْٝنإ

 .(5)َْٝصضا٠ٚ# َعط١ٚت٢ ط١ٚض٠$ي١غًَُٝا٢ْ ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ ٚي١

                                           
باٚنٞ خَٜٛٓسْٞ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ ي١  #ؾَٝذ َاضيف$ي١ غًَُٝاْٞ ي١ زاٜو ب٠ٚٛ الٟ  #ظ1792$ي١ غاَيٞ  #مح١زٟ ؾَٝذ١٥$نان١  (1)

ب١َ١ٟ ظاْٝبٛٚ ٥اض٠ظٟٚٚ نطزبٛٚ ضاٟٚ ثَٝبه١َٜٚت، ب١َياّ  #غَٛيتإ ع١بسٚحل١َٝس$دٝٗاْٞ ٥ٝػالَٝسا ْاٚباْطٞ ث١ٜسا نطزبٛٚ ن١ 
ي١  #ظ1887$ي١ غاَيٞ  #نان١مح١زٟ ؾَٝذ$ي١ دٝاتٞ خؤٟ ْاضزبٛٚ،  #غ١ٜس ذل١َ١ز َٛفيت$١ْٜتٛاْٞ بٛٚ بضَٝت١ ١٥غت١َبؤٍَ 

 .ب١ خاى غجَٝطزضا #َعط١ٚتٞ ط١ٚض٠$غًَُٝاْٞ نؤضٞ زٚاٜٞ نطز ي١ 

، ْٛغ٢ٓٝ: ذل١َ١ز ع١َٛض (١َال ع١بسٚيه١ضِٜ َٛز٠ضِٜؼ ي١ َْٝٛإ ت١ضٜك١تٞ قازضٟ ٚ ١ْقؿب١ْسٟ زا)ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (2)
 (:ْٛض١َْٝت) ي١ ثَٝط٣١ (2015/فرباٜس/12) ي١ب١ضٚاض٣

http://www.nuche.net/?p=27810 . 

 (.2ٍ/260ظ، )ب1992، 1ب١غساز، ض-نؤ١ََيٓاغ٢ نٛضز٠ٚاض٣: سٛغ٢َٓٝ خ١يٝك٢، ضاثدا٣١ْ س١ٚازٜؼ (3)

 .32ايطسم ايؿٛف١ٝ: ْٜٛظ ايطاَسا٥ٞ، ٍ تأضٜذ  (4)

، ب١غساز -طبع غسن١ ايٓػس ٚايطباع١ ايعساق١ٝ احملدٚد٠: مجٌٝ ايسٚشبٝاْٞ، سمج١تايطًُٝا١ْٝ ٚاحنا٥ٗا: ستُد اَني شنٞ، تأضٜذ  (5)
 .32ش، 1951ٍ

http://www.nuche.net/?p=27810
http://www.nuche.net/?p=27810
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# ى532$٠ ي١ #ؾَٝذ ع١بسٍٚ ع١ظٜع$ن١ ْا٣ٚ # ؾَٝذ ع١بسٚيكازض٣ ط١ٜال٢ْ$١ٜنَٝو ي١ نٛض٠ِنا٢ْ 
ض٠ٚٛ بؤ دٝٗاز ٚي١ط١ٍَ نافط٠ ق١َيٝب١ناْسا د١ْط٢ نطز٠ٚٚ ٚع١غك١ال٢ْ # ى580$ي١زاٜو ب٠ٚٛ ٚي١ 

# ٥انط٣َ$٣ نطز٠ٚٚ، ثاؾإ ط١ضِا٠ٚت٠ٚ١ بؤ عَٝطام ٚي١ؾاض٣ ق١عط٠ #بٝت املكسٜؼ$ططت٠ٚٛت٠ٚ١، ظٜاض٠ت٢ 
 .(1)٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ# ى602$ي١نٛضزغتا٢ْ بانٛٚضزا ْٝؿت١د٢َ ب٠ٚٛ ٚي١

زاٚ زٚا٣ # ٥انط٣َ$ب١زا١َظض١َٜٓض٣ ت١ضٜك١ت٢ قازض٣ زاز٠ْطَٜت ي١ْاٚض٣١ # ؾَٝذ ع١بسٍٚ ع١ظٜع$
ب٠ٚٛ ض٠ٚٛت١ ؾ٢َٜٓٛ ي١نٛضزغتا٢ْ بانٛٚض ٥ٚا٠ٚزا٢ْ # مشؼ ايسٜٔ$نٛض٠ِنا٢ْ ن١ْا٣ٚ خؤ٣ ١ٜن٢َ ي١

ْاٚباْط٢ ز٠ضنطز٠ٚٚ ٥َٚٝػتا ٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ظات١ # مشعٜٔ$نطزؤت٠ٚ١ ٚب١ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ ْا٣ٚ ْا٠ٚ ٚثاؾإ ب١ 
 .(2)ٜإ ث٢َ ز٠َيَٝٔ#ؾ١َع٢ٜٓ$

ؾَٝذ ١َمحٛز٣ $٣ٚٚ نٛضززا ططتبَٝت زٚا ن١غَٝو ي١ ت١ضٜك١ت٢ قازضٜسا ن١ؾََٜٛٓٝه٢ زٜاض٣ ي١ ََٝص
# ظ1958$ٚي١غاَي٢ # نٛض٣ِ ؾَٝذ غ١عٝس٣ نٛض٣ِ ؾَٝذ ذلُس٣ نٛض٣ِ ناى ١٥مح١ز٣ ؾَٝد١$ن١# س١فٝس٠

 ٠ٚفات٢ نطز٠ٚٚ.
  

                                           
، 1غ١ٓ، ث١خؿاْطا٣ ٥آْا، ض-ب١َٓاَي٣١ ظاْٝاضإ: َاَؤغتا ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِٜؼ، ْا٠ْٚس٣ باَلٚنطز٠ٚ١ْ: نتَٝب٢ نا٢ْ (1)
ٍ31. 

 .١ٖ155تا٣ٚ، ٍ  1364تاضإ، -٠ٚض٣ ظاْاٜا٢ْ نٛضز ي١دٝٗا٢ْ ٥ٝػال١َت٢: ذلُس غاَيش٢ ٥ٝربا٢ُٖٝ، ضاثدا٣١ْ ١َٖاض٠تشٜٓا (2)
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ؾَٝذ ذل١َ١زٟ $ن١ ١َٖٛٚ دٝٗاْٞ ٥ٝػالَٞ ططت٠ٚٛ زا١َظض١َٜٓض٠ن١ٟ  #١ْقؿب١ْسٟ$ت١ضٜك١تٞ 

١َٚالْا خايٝسٟ ؾاض٠ظٟٚٚ $١دلاض زا١َظضاْسْٞ ٜإ تاظ٠ نطز٠ٚ١ْٟ ي١ ز٠غيت ١ٜ بؤ ١ٜن#١ْقؿب١ْسٟ
 ب٠ٚٛ . #١ْقؿب١ْسٟ

ي١ طْٛسٟ  #ظ1317$ْاغطا٠ٚ ي١ غاَيٞ #ٞ ١ْقؿب١ْسٟٖؾا$ن١ ب١  #ؾَٝذ ذل١َ١زٟ ١ْقؿب١ْسٟ$
ي١ٖ١َإ ؾَٜٛٔ نؤضٞ  #ظ1388$ي١زاٜو ب٠ٚٛ ي١ غاَيٞ  #بٛخاضا$ي١ ْعٜو ؾاضٟ  #ٖٝٓسٚإ$نؤؾهٞ 

 #ذل١َ١ز بابا غاَاغٞ$زٚاٜٞ نطز٠ٚٚ ي١ ت١َ١ْٞ ١ٖشز٠ غاَيٝٝسا غ١ض٠تا ٚ ز٠غتٛض٠ناْٞ غؤفٝعَٞ ي١ 
 #١ْقؿب١ْسٟ$١ٜن١ّ ن١ؽ بٛٚ ت١ضٜك١تٞ  (1)#١َٚالْا خايٝسٟ ١ْقؿب١ْسٟ$ؾَٝدٞ ضَٜب١ضٟ ٠ٚضططت٠ٚٛ. 

 .١ٜ١ ي١ ْاٚض١ٟ غًَُٝاْٞ ٚنٛضزغتإت١ضٜك١تَٜو َٖٝٓا١ٜ نٛضزغتإ زا١َظض١َٜٓضٟ ١٥ٚ ظاب٠ٚى ضَٜ
ظؤض بًَٓس بٛٚ ب١ ٖؤٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ْٖسَٟ َٛضٜس ٚغؤيف نطزٜا١ْ ؾَٝدٞ  #١َٚالْا خايٝس$ن١غا١ٜتٞ 

  #َٜٞؾَٝذ َاضيف ْؤز$خؤٜإ ز٠ضَٜٚؿٞ قازضٟ يَٝه١ٚت١ٓ ت١ق١ ْاخؤؾٞ ن١ٚت١ َْٝٛاْٝإ ي١ٚ َا٠ٚزا 
١َمحٛز $ ي١ٚ غ١ضز١َ٠زا غًَُٝاْٞ ب١ض٠ٚ ب١غسا دََٝٗٝؿت. ب١ْاضاضٟ #١َٚالْا خايٝس$ب١َٖٝعتط بٛٚ 
نطز بط١ضَِٜت٠ٚ١ غًَُٝاْٞ  #١َٚالْا خايٝس$ي١ ب١غسا بٛٚ تهاٟ ي١  #ض٠ِمحاْٞ ثاؾاٟ بابإثاؾاٟ ع١بسٚ

ب١ قػ١ٟ ١٥ٚ ط١ضِا٠ٚ١ٜ خا١ْقا١ٜنٞ بؤ زضٚغت نطز ن١ٚت٠ٚ١ ناضٟ ٥ريؾاز٠ٚ٠، ت١ضٜك١ت١ن١ٟ ث١ض٠ٟ 
زٚشَٓهاضٟ ي١ َْٝٛإ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ٚ ٚؤض بٕٛٚ ١َ١٥ ب٠ٚٛ ٖؤٟ ٥اشا٠ٚ غ١ْس َٛضٜس ٚ غؤيف ظ

                                           
ي١ ق١ض٠زار  1779ي١ تري٠ٟ َٝهاًٜٝٞ ع١ؾري٠تٞ داف١ ي١ غاَيٞ ١َٚالْا خايٝس٣ ١ْقؿب١ْس٣ نٛض٣ِ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ سٛغ١َٓٝ ٚ (1)

ط١ٚض٠ناْٞ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠ ي١ ق١ض٠زار ٚ غًَُٝاْٞ ٚ ؾاضٟ غ١ٟٓ ١٥ضز٠َيإ  ٠ٚضططت٠ٚٛ ي١ غاَيٞ ي١ زاٜو ب٠ٚٛ ظاْػيت ٥اٜٝين ي١ ظاْا 
١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ؾَٝد١  #ؾا ع١بسَٚياَلٟ ز١ًٖٟٚ$ض٠ٚٛ ضِٟٚٚ نطزؤت١ ٖٝٓسغتإ بؤ الٟ  1807ض٠ٚٛ بؤ س١ز ي١ غاَيٞ  1805

ط١ٚض٠ناْٞ ت١ضٜك١تٞ ١ْقؿب١ْسٟ ي١ ٖٝٓسغتإ غاَيَٝو الٟ ؾا ع١بسٚيًََا َا٠ٚ١ٜ ي١ٚ َا١ٜ٠ٚ ١َٖٛٚ ثَٜٝٛػت١ٝٝناْٞ ٠ٚضططتين 
ت١ضٜك١تٞ ب١ دََٝٗٝٓا٠ٚ ي١غ١ض ز٠غيت ؾا ع١بسَٚياَل ت١ضٜك١تٞ ٠ٚضططت ضَٟ خؤؾهطز بؤ ٠ٚ١٥ٟ ببَٝت١ َٛضؾٝس ٚ ؾَٝدٞ ت١ضٜك١ت 

ٚي٣ٚ١َ ٥ازاب٢ ١ْقؿب١ْس٣ ىلَ ٠ٚضز٠ططَٜت ١ٖٚض ظٚٚ ز٠طات١ قؤْاغ٢ خؤ٣  ظٟ ت١ضٜك١تٞ ١ْقؿب١ْسٟ ي١ نٛضزغتإ زامب١ظضَٜٓينضَٜبا
٣ ز٠زات٢َ ٚي٥١ريؾازٜؿسا ٥ٝع٢ْ #١ْقؿب١ْس٣ ٚقازض٣ ٚغٖٛط٠ٚ٠ضز٣ ٚنٛبط٣ٚ٠ ٚض١ؾت٢$ٚؾَٝذ ع١بسَٚيآل ٥ٝذاظ٣٠ ثَٝٓر ت١ضٜك١ت٢ 

إ َا١ٜ٠ٚى ي١ غ١ٓ َا٠ٚ١ٜ خ١ضٜهٞ بًَاٚنطز٠ٚ١ْٟ ت١ضٜك١ت١ن١ٟ بٛٚ ٥ٝٓذا ٖات٠ٚ١ غًَُٝاْٞ خ١َيهَٝهٞ ، زٚاتط ط١ضِا٠ٚ١ٜ نٛضزغتز٠زا
ظ ٚي١غ١ض ت١ثؤَيط٣١ ضٝا٣ قاغٕٝٛٚ ز٠َْٝصض٣َ 1827، ي١ؾاض٣ زمي١ؾل طٝا٢ْ ثان٢ ب١خٛزا ز٠غجَٝط٣َ ي١ ظؤض ي١ ز٠ٚضٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛ

 .{(34-7ٍ/1، )ب عبسايهطمي٢ َسضٜؼ: ١َالٜاز٣ ١َضزإ}٥َٚٝػتاف خ١َيه٢ ظٜاض٠ت٢ ز٠ن١ٕ 
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١َٚالْا ١ٖغيت نطز ْاتٛاَْٞ ، بسضَٟ #١َٚالْا خايٝس$تا ٚاٟ يَٝٗات ١َٖٚيٞ نٛؾتين  ،خَٜٛٓس٠ٚاضإ
ٚاز٠ضز٠ن١َٟٚ ، ب١ض١َٖيػيت ١٥ّ زشا١ٜت١ٝ بهات زٚٚباض٠ ْاضاضبٛٚ غًَُٝاْٞ ب١ض٠ٚ ب١غسا ب١دَٝبًََٗٝت

بصٟ ي١َٜٚـ بؤ ١ْنطا ب١ ٥اغٛز٠ٜٞ   زض١ٜٝنإ ب١غساؾٝإ ب١ ْعٜو ز٠ظاْٞ ثَٝٝإ خؤؾبٛٚ ١َٚالْا ي١َٟٚقا
ْٝؿت١دَٞ بٛٚ ي١ ثاف َا١ٜ٠ٚنٞ ن١َسا ب١  #زمي١ؾل$ي١ ؾاضٟ ، بصٟ بؤ١ٜ ب١غساٟ ب١ض٠ٚ ؾاّ دََٝٗٝؿت

 .(1)نؤضٞ زٚاٜٞ نطز #ظ1813$١ْخؤؾٞ ضِؾا٠ٚ١ْ ي١ غاَيٞ 
زضٚغيت نطز ظٚٚ ث١ض٠ٟ غ١ْس ي١ ١َٖٛٚ  #١ْقؿب١ْسٟ$بؤ ت١ضٜك١تٞ  #ا خايٝس١َٚالْ$١٥ٚ بٓاغ١ٟ 

بٛٚ ي١  #نٛضزغتإ$ْاٚض١ناْسا َٛضؾٝس َٚٛضٜس ٚغؤيف ث١ٜسا بٕٛٚ ١٥ط١ض ضٞ َا١ٜ٠ٚنٞ ن١ّ ي١ 
ٚب٠ٚٛ، ب١َياّ ٠َْْٛٝسٟ اَلي١ ١َٖٛٚ نٛضزغتاْسا ب #١ْقؿب١ْسٟ$٠َْْٛٝسٟ ٥ريؾازٟ  #١َٚالْا خايٝس$زٚاٟ 

بٛٚ ن١ ب١ ثاٜت١خيت ت١ضٜك١ت١ن١ ْاغطا٠ٚ َٛضٜس٠ ١ٖض٠  #ت١ًََٜٚ١$ٚ #بٝاض٠$١ٖض٠ ططْطٞ ت١ضٜك١ت١ن١ ي١ 
ؾَٝذ ذل١َ١زٟ ت١ًََٜٚ١، $ #1880-1775ؾَٝذ عٛمساْٞ ت١ًََٜٚ١، غ١ضاد١زٜٔ $زٜاض٠ناْٞ ١٥َا١ْٕ بٕٛٚ 

 .(2)#1900-١٥1839زٜٔ ؾَٝذ ع١َٛضٟ ت١ًََٜٚ١،  ظٜا$ #1880-1819ب١ٖازٜٔ 
 ضؤَْٝت٢ ط١ٜؿت١ٓ خٛا ال٣ ١ْقؿ١ٝنإ ز٠بَٝت ضِٜبٛاض٣ ١٥ّ ضَِٜط١ٜ١ ث١ٜط٣ٚ٠ِ ١٥ّ خاال١ْ بهات:

١ٜن١ّ: ز٠ب٢َ ؾَٝدَٝه٢ ضِاغت١ق٣١ٓٝ ت١ٚاٚ ب١ضِٜطا٣ غؤظ٠ٚ٠ ضِٜبٛاض٠ن١ بؤ ال٣ خؤ٣ نَٝـ بهات، 
، غ٢َ ١ّٜ: ثَٜٝٛػت١ ١٥ٚ #ؾٗٛز$ات١ ث٣١ً بٝٓنيز٠ّٚٚ: ز٠ب٢َ زَي٢ ضِٜبٛاض٠ن١ ب١ؾَٝد١ن٠ٚ١ ب١ْس ب٢َ تا ز٠ط

ث٢َٝ ضِاز٠ط٢ْ١ٜ١َ د٢َ ب١دَٝٝإ بهات، ضٛاض٠ّ: ثَٜٝٛػت١ زَي٢ ضَِٜبٛاض ب١خٛا٠ٚ ث٠ٜٛ١غت # ؾَٝذ$ظٜهطا٣١ْ 
 .(3)ب٢َ ١ٖٚضطٝع ف١ضاَؤؾ٢ ١ْنا ٚابعا٢َْ ن١ خٛا ٥اطا٣ ي١ٖ١َٛٚ دَٛٚي١ٜ١ن٢ ١ٜ١ٖ

  

                                           
-١ٚالْا خايٝس ٚت١ضٜك١ت٢ ١ْقؿب١ْس٣: غ١ٜس ذل١مم١ز تاٖري غ١ٜس ظاز٣٠ ٖامش٢، ٠ٚضطَٝطا٢ْ: زيَٝط َريظا، ضاثدا٣١ْ قاْعَ (1)

ظ، 2008 ،١ٖ2ٚيَٝط، ض -، ٚ ٥اٚضِزا١ٜ٠ٚ١ْى ي١بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ١ٖق١: َػت١فا ع١غه١ض٣، باَلٚنطا٣٠ٚ ٥اضاؽ35-34، ٍ 2004غًَُٝا٢ْ، 
 ٍ17-19. 

 .ْٛغ٢ٓٝ: ذل١َ١ز ع١َٛض (١َال ع١بسٚيه١ضِٜ َٛز٠ضِٜؼ ي١ َْٝٛإ ت١ضٜك١تٞ قازضٟ ٚ ١ْقؿب١ْسٟ زا)ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (2)

: ستُد اَني ايهسدٟ تٜٓٛس ايكًٛب يف َعا١ًَ عالّ ايػٝٛب، 17اذتدٜك١ ايٓد١ٜ يف ايطسٜك١ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد بٔ ضًُٝإ، ٍ  (3)
 .505، ٍ اإلزبًٞ
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  :ّنٛضت١ٜ١ى ي١شٜا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ باغٞ ١ٜن١. 
  :ّؾ٠َٛٝ ٚضِٚٚخػاض٣ ١َٚي٣ٚ١باغ٢ ز٠ٚٚ. 

  :ّ١َٚي٣ٚ١ ٚع١ؾري٠ت١ن٣١باغٞ غ١َٝٝ. 

  :ّخَٝعإ ٠ٚ١ْٚنا٢ْ.باغٞ ضٛاض٠ 

 .باغ٢ ثَٝٓذ١ّ: ض١ْس غ١ضطٛظ٠ؾت١ٜ١ى ي١شٜا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ 

 ٚ ١ٜنَٝو ي١ ؾاناض٠ باغ٢ ؾ١ؾ١ّ: ب١ض١َ١ٖنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١
 ْاٚاظ٠نا٢ْ.

 .باغ٢ س١ٚت١ّ: َاَؤغتا َٚٛضؾٝس٠نا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ 

 .باغ٢ ١ٖؾت١ّ: ١َٚي٣ٚ١ ي١ زٜس٣ ١٥زٜباْسا 
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 بةشى دووةم: مةوهةوى ذياى وكةضَيتى وبةزيةمةكانى
 كوزتةيةن هةذيانى مةوهةوىباضى يةكةم: 

 ١َال نٛضِٟ ٟ#دإ ٜٛغف ١َال$ ٠ٚ١ْٟ ي١ٚ  ٠#غ١عٝس ١َال$ نٛضِٟ ٟ#عبسايطسِٝ ٜس١غ$ ْاٟٚ
 ثري$ب١ ن١ #ظاٖس ذلُس غٝس$ ب١ْاٚباْط خٛاْاغٞ غ١ض ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ن١ ١ٜ#ٟضِضَٛ َكٓفٞ أبٛبهط$

 نٛضِٟ ع١يٞ ٥ُٝاَٞ نٛضِٟ سٛغ١ٜين$ س١ظض٠تٞ ٠ٚض١ٟ ي١ . ز٠ضنطز٠ٚٚ ْاٚباْطٞ #ؾاٖؤ خسضٟ
 نؤضِٟ ٚي١ خ١َيو ي١ْاٚٚ  ب٠ٚٛ #١َعسَٚٚٞ$ ؾٝعطٜؿٞ بَٝت، ْاظْاٟٚ ضِاظٟ يَٞ ٠، خٛاٜإ#١٥بٛٚتايب
  .ز٠ضنطزب٠ٚٛ ْاٚباْطٞ #١َٚي١ٟٚ$ب١ ١٥زٜباْسا

 نٛضزغتإ اؾٛٚض٣ب ي١ ،#طؤظٟ تاٚ$ ْاٚض١ٟ ي١ #١تغ١ضؾا$ زَٜٞ ي١ ظ1806-ى1221 ي١ ١َٚي١ٟٚ
 ٖات٠ٚٛ باٚنٞ َاَيٞ َٓاَيٝسا ي١غ١ضز٠َٞ ١ٖض ٚ  ب٠ٚٛ ي١زاٜو ب١سٛض١َتسا ٥اٜٝٓج١ض٠ٚضٟ خَٝعاَْٝهٞ ي١
 ٚضز٠نتَٝب١ ٚ نطز٠ٚٚ ت١ٚاٚ ثريؤظٟ قٛض٥اْٞ باٚنٞ الٟ ي١َٟٚ. #١َٖي١ظ١$ ي١ْعٜهٞ #بٝعا٠ٚ$ زَٜٞ بؤ

 نٛضزغتإ ف١قَٝهاْٞ ٥ٛغٛٚيٞ ي١غ١ض ثاؾإ. خَٜٛٓس٠ٚٚ ٟ#حنٛ ٚ قطف$ٚ فاضغٞ غ١ض٠تا١ٜٝٝناْٞ
 #ضِضؤ$ بؤ ض٠ٚٛ ي٠َٜٛٚ١ َا١ٜ٠ٚى ثافٚ  #هلٕٛ ١ٖٚضاَاْٞ$ ْاٚض١ٟ ي١ #ثا٠ٚ$ بؤ خَٜٛٓسٕ بؤ ض٠ٚٛ

 .زا١َظضا٠ٚ #٠ٚظٜط$ ي١َعط١ٚتٞ ٚ  #غ١ٓ$ بؤ ض٠ٚٛ ي١َٜٚٝؿ٠ٚ١ ٚ  #١َضٜٛإ$ي١
 ي١ٚ ن١  زا١َظضا٠ٚ، #ط١ٚض٠ َعط١ٚتٞ$ٚي١ #غًَُٝاْٞ$ بؤ ض٠ٚٛ ي١َٜٚٝؿ٠ٚ١ٚ  #با١ْ$ بؤ ض٠ٚٛ ٥ٝٓذا

 ٚ  #١َٖي١ظ١$ بؤ ض٠ٚٛ ٥ٝٓذا ،تَٝٝسا ب٠ٚٛ َاَؤغتا #ْؤزَٟ ١َعطٚٚيف ؾَٝذ$ د١ْابٞ َٖٝؿتا نات١زا
  عبساي١ً ؾَٝذ$ خع١َتٞ ي١ ب٠ٚٛ َٛغت١عٝس ن١ #ت١ًََٜٚ١ٜٞ غازقٞ ١َال$ الٟ #داَٝع١ َعط١ٚتٞ$ي١

 زا#قاظٟ َٛس١مم١زٟ ١َال$ خع١َتٞ ي١ ٚ  #دٛاْطؤ ق١آلٟ$ بؤ ض٠ٚٛ ٥ٝٓذا. خَٜٛٓس١ٜٚٚتٞ زا،#خ١ضثاْٞ
 .خَٜٛٓس١ٜٚٚ

 َعط١ٚتٞ ي١ٚ  #غ١ٓ$ بؤ ضؤت٠ٚ١ زا#ٚايٞ ض٠ِظا قٛيٝداْٞ$ غ١ضز٠َٞ ي١ ز٠ّٚٚ داضٟ بؤ ي١َٜٚٝؿ٠ٚ١
َا٠ٚت٠ٚ١، ١٥ٚ سٛدط٣١ٜ٠ َعط١ٚت٢  ي٣ٚ١َ ثَٝؿٛٚ داضٟ ي١ ظٜاتط َا١ٜ٠ٚنٞ. زا١َظضا٠ٚ #زاضاإلسػإ$
١ٜ ي١ْاٚ سٛدط٣٠ ١َالٜإ تا ٥َٝػتا خ١َيه٢ #19$ن١ ١َٚي٣ٚ١ تَٝسا شٜا٠ٚ ٚشَاض٠  #زاضاإلسػإ$
 ١َال$ خع١َتٞ ي١ٚ  #غًَُٝاْٞ$ بؤ ٖات٠ٚٛت٠ٚ١ زٜػا٠ٚ١ْ ْا٣ٚ ز٠ب١ٕ، ٥ٝٓذا #سٛدط٣٠ ١َٚي٣ٚ١$ب١
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  ب٠ٚٛ، #١ََيه١ْسٟ$ َعط١ٚتٞ َٚاَؤغتاٟ #غًَُٝاْٞ$ َٛفتٝٞ ن١ زا#ْٛتؿ١ٜٞ ع١بسٚيطِمحاْٞ
 .(1)٠ٚضططت٠ٚٛ ٚت٠ٚ١ٟٓ ز٠ضؽ ٥ٝذاظ٠ٟ ٚ نطز٠ٚٚ ت١ٚاٚ خَٜٛٓسْٞ

 ض١ْس ي١ ناض٠غاتا١ْٟ ١٥ٚ. ب٠ٚٛ ْاخؤف ناض٠غاتٞ ط١يَٝو تٛٚؾٞ شٜاْٝسا ي١زٚاغاَي١ناْٞ ١َٚي١ٟٚ
 ن١ َطز٠ٚٚ خَٝعاْٞ ٟ#خاتٕٛٚ ع١ْب١ض$. غٛٚتا٠ٚ نتَٝبدا١ْن١ٟ. ٖؤ٠ْٛٝت٠ٚ١ غؤظ٠ٚ٠ ب١ ؾٝعطزا ثاضض١

 ١٥ّ ١ٖض ،ب٠ٚٛ نَٜٛط ٠ٚفاتٞ ثَٝـ غاٍَ س١ٚت ،١َٚي١ٜٚسا ي١زَيٞ ١ٖب٠ٚٛ تاٜب١تٞ دَٝطا١ٜنٞ
 بؤ ز٠ضِٚات زؤغتَٝهٞ ي١ غ١ضخؤؾٝهطزٕ بؤ داضَٜهٝإ ب٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ،َطزْٞ ٖؤٟ ب١ ب٠ٚٛ نَٜٛطب١ْٚٛؾٞ

 َٔ ز٠َيَٝت َٚياخ١ن١ٟ د١ًَٚضِانَٝؿٞ ب١ ز٠بَٝت٠ٚ١ #غٛٚض٠ ٖا١ْ$ ْعٜهٞ زا ط١ضِا٠ٚ١ْ ي١ ن١ ،#ثطٜؼ$
 الٟ ط١ٜؿت١ٓٝ ن١ ططت٠ٚٛ، ضَِٜط١ن١ٟ ١ٜ١ٖ الضٟ يكَٝهٞ ضَِٜط١َا١ْ ي١غ١ض زاضت١ٜٚٛى ْابَٝٓٝت، ضاّٚ
 د١ًَٚضِانَٝؿٞ$ نابطاٟ ؾ١َٜٓٛ ١٥ٚ ز٠ط١ْ١ ن١ ق١ز٠ض٣ خٛا ٚاز٠بَٝت ،زا٠ٚ١َُٜٓٚ١ْ غ١ضّ با بًََٞ ثَِٝ

 ٚب١ زاض٠ن١زا ب١ ز٠زات غٓطٞ ١َٚي١ٟٚ ،بهات٠ٚ١ ٥اطازاض ١َٚي١ٟٚ ن١ ز٠ضَٝت٠ٚ١ ي١بريٟ #َٚياخ١ن١ٟ
ظ. 1882 -ى1300 ي١ ٠ٚ١٥زا ١٥جناَٞ ي١ٚ  ز٠ؾهَٝت ثؿيت ٚ َٚياخ١ن١ ي١غ١ض خٛاض٠ٚ٠ ز٠ن١َٜٚت١ ثؿتسا

 .(2)خاى ب١ ز٠ٜػجَٝطٕ #غ١ضؾات١$ ي١ْعٜهٞ #١٥غشاب١$ طؤضِغتاْٞ ٚي١ ز٠نات ١ٜنذاضٟ َاَي٦اٚاٜٝٞ زا
 ١َس٣ٛ ؾاعري بؤ ٠ٚفات٢ ١َٚي٣ٚ١ ٖاٚض٢َِٜ ١٥ّ ض١ْس ب١ٜت١ ؾٝعط٣٠ ْٛغ٠ٛٝ:

 بةَيا فةوجي طـةد داوة ئـةَشِؤ ضـاويَـهـي ٖةس دةوسي
 َةال و ػيَخ ئةي نةٕ ضاسي دةنةٕ، يةغُا دٍَ و ديـٔ

 بؤي عاسة دْيا دةسدي نةغ ٖةس: َةجٓووْة وةطـيـةتي
 َوبـتةال ياسيَ عيؼـكي دةسدي بـة َـٔ وةى بـهـا خـؤ

                                           
زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١، نؤنطز٠ٚ١ْ، يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ، يَٝهسا٠ٚ١ْ ٚي١غ١ض ْٛغ٢ٓٝ: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ، باَلٚنطز٣٠ٚ١ْ  (1)

، ١َٚي٣ٚ١ شٜإ ٚب١ض٢َ١ٖ: 391َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ ع١بسٚيه١ضمي٢ ، ب١َٓاَي٣١ ظاْٝاضإ: ١َال16-15، 1389ٍ، 1غ١ٓ، ض-نٛضزغتإ
، ََٝص٣ٚٚ ْاٚزاضا٢ْ نٛضز: باب١ ؾَٝذ ١َضزؤر ضِؤخا٢ْ، ٠ٚضطَٝطِا٢ْ: 7، ٍظ2001، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-باَلٚنطا٣٠ٚ ٥اضاؽذلُس٣ ١َال ن١ضِٜ، 

-٥اضاؽ (، ََٝص٣ٚٚ َٜٚص٣٠ نٛضز٣: غسٜل بؤض٠ن٢ٜ١، باَلٚنطا2ٍ/445٣٠ٚ، )بظ2011، ٥1َٝطإ، ض-َادس ١َضزؤر ضِؤخا٢ْ، ظٝجا
 ،ظ2008 ،1ض ١ٖٚيَٝط،-٥اضاؽ ١ز٠ب٢ نٛضز٣: َاضف خ١ظ١ْزاض، باَلٚنطا٣٠ٚ(، ََٝص٣ٚٚ 1ٍ/541٥، )بظ2008، 1ض ١ٖٚيَٝط،

-2ٍ/97، )بظ2010، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-، ََٝص٣ٚٚ ظاْاٜا٢ْ نٛضز: ١َال تاٖري ١َال عبساهلل ب١سطن٢ٜ١، ضاثدا٣١ْ ٥اضاؽ(351ٍ/3ب)
 (.1ٍ/430، )بظ2009، ١ٖ2ٚيَٝط، ض-(، ٥ٝٓػهًؤثٝسٜا٣ ََٝصْٚٚا١َ: ع١ىل ن١ْس٣، ضاثدا٣١ْ ضِؤؾٓبري٣ ٚالٚا98ٕ

 .395ٍ َٛز٠ضِضِٜؼ، ع١بسٚيه١ضمي٢ ١َال: ظاْٝاضإ ، ب١َٓاَي17٣١زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ (2)
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 َورةي يـةعين قـةصا بـاصي ضـةْـطوَيـي دٍَ، نـؤتـشي
 بةَيا داوي ْيَو نةوتة بـا، ثـةْـا ضـوو صوَيـفي بـة دي،

 عيؼل دؤطت ػةٖيذي بؤ جةْاصةي طةس ْويَزي وةقيت
ـّال دةْـطـي يـة ئـاطـُـاْـاْـة ئـةّ ئــةدا َـةود  اي

 عيؼل َةيذاْي ْاخةية سِيَ طةس، ية تـؤ ْـةبـووسي تـا
 اّوال داْيَي سِيَـطـة يـةّ دةبـيَ ثـيَ ثـيـَؼـي يـة طـةس

 :وتي دي، عاػكاْي نـوػـتاسخـاْـةي َـٔ تـوسنـي
 نـشبال ايـهـٓـحـي ئـيَـشة يـضيـذ، بــش بـشجنــي َـٔ

 دةبيَ دييبَ خةو ية ػيَوةي ثةسي ئةو ئـةَؼةو َةذوي
 (1)ذةيوةال ذاَيي نـةوتـؤتـة َـةويةوي ئـةَـشِؤ بـؤيـة

 بٕٛٚ، نَٜٛط ضاٟٚ ١ٖضزٚٚ َطزْٞ ب١ضي١ غاٍَ س١ٚت ٚ ع١ْب١ضخاتٕٛٚ ي١ز٠غتساْٞ ثاف ١َٚي١ٟٚ
 :ٚت٠ٚٛ ؾٝعط٠ٟ ١٥ّ ضاٚا٠ٚ١ْٝٝ غؤَاٟ ي١ز٠غتساْٞ ب١بؤ١ْٟ

 بيَؼؤ بـةيـٔ و ػـةست وةفـاداس يـاسي
 َةبؤ َةعذووَي ديذةي ْـووسي ضـوٕ
 دي ضةّ وة بيَراٍَ ويَؽ بةْذةي وةخيتَ

 بي ثةػيَو و سِيَـضا ضةَـذا وة ئـةطـشئ
ٚات١: ٜاض٣ ب٢َ ٠ٚفا ٚطفت ٚث١ميإ ي١ ١٥ْساظ٠ ب١ز٠ض ضِاغت ٠ٚى ضِْٚٚان٢ ضا٣ٚ َٔ ١٥ب٢َ، ن١ ٢َٓ 

. ١َب١غت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ (2)ساَيِ ث١ضَٜؿا١ْ، فطََٝػه٢ ب١ضا٣ٚ خؤٜسا ضِشاْس ٚتَٝو ضٛٚغٛال٢َ خؤ٣ ز٣ 
 ضا٣ٚ بؤ ب١ؾساض بٕٛٚ ي١ ْاض٠ِس١ت٢ ساَيٝا نَٜٛط ب٠ٚٛ.

  

                                           
زٜٛا٢ْ ١َس٣ٛ، يَٝهسا٠ٚ١ْ ٚ يَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ ٚ َٛس١مم١ز٣ ١َال ن١ضِٜ، ضاثدا٣١ْ اْتؿاضات  (1)

 .61-60، 5ٍ، ضنطزغتإ

 .598-597َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ  ع١بسٚيه١ضمي٢ ١َال: ١َٚي٣ٚ١ ( زٜٛا2٢ْ)
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 باضى دووةم: شَيوة وِزووخطازى مةوهةوى

باغ٢ ؾ٠َٛٝ ٚضِٚخػاض٣ ١َٚي٣ٚ١ ز٠نات ٚز٠َيَٝت: ١َٚي٣ٚ١  #ع١ال١٥ز٢ٜٓ غ١داز٣$َاَؤغتا 
ثٝاَٜٚه٢ َٝا١ْباال ٚظؤضٜـ الٚاظ ١ْب٠ٚٛ، ضِٜؿَٝه٢ ت١ْه٢ ١ٖب٠ٚٛ، زٚٚ ضا٣ٚ ط١ؾ٢ زضَٜصناض٣ ث٠َٛٝ 
ب٠ٚٛ، ١ْٖس٣َ داض ََٝع٠ض٣٠ غج٢ نٛضزا١ْ ١ْٖٚس٣َ داضٜـ دا١َزا٢ْ ١٥ب١غت ب١غ١ض٠ٚ٠، ١َٖٛٚ ز٢َ٠َ 

غ١ٚظ غ١ٚظنطا٣ٚ ٥ا٠َٚيسا٢ْ١َ ي١ب١ضنطز٠ٚٚ، طاَيؤنَٝهٝؿ٢ ١٥ططت ب١ ز٠غت٠ٚ١،  خ١ضق١ٜ١ن٢ ب١ض٠ِْط٢
قػ١نا٢ْ ي١غ١ضخؤ ٚ ثط١َِعٓا ب٠ٚٛ، داض داض غؤظَٜهٝؿ٢ ب٠ٚٛ ٠ٚى ت١عبري ي١ ٢َْٓٝٗ ت١غ١ٚٚف ٜإ 
ن١ٕٚ بسات٠ٚ١، ب١ ض١ْس غاَيَٝه٢ ن١ّ ي١ ي١ثَٝـ َطزْٝا ١٥ٚ ضا٠ٚ دٛاْا٣١ْ ن١ زمي٢ْ١ ت١بٝع١ت ٚ 

 .(1)٣ ث٢َ ١٥ب٢ٓٝ نَٜٛط بٕٛٚ، ٠ٚ١٥ْس٣٠ تط غؤظ٣ ط١ٜؿت١ ٥امسإ#خاتٛٚ ع١ْب١ض$ٚ #ز ايسٜٔغطا$

ثري٠ََٝطز ز٠َيَٝت:"َٓساٍَ بّٛٚ، ي١بري١َ داض٣َ ١َٚي٣ٚ١ ٖات١ َاَي٢ ١َُٝ٥، قاثٛٚتَٝه٢ نٛضن٢ غ١ٚظ٣ 
ب١ ضا٣ٚ ن١ٚت، ي١ب١ضزا بٛٚ، َٓٝإ خػت١ با٠ٚؾ٠ٚ١ٝ ٚز٢َ٠ َاض نطزّ، ي١ ز٢َ٠ ز٠ّ َاضهطزْسا ضاّٚ 

 .(2) بطٚغه١ٜ١ن٢ ثطِ خ١ْس٣٠ ىلَ ١٥ب٠ٚ٠ٛ"

  

                                           
 .279ٍ .١ٖتا٣ٚ 1391 غ١ٓ،-نٛضزغتإ باَلٚنطز٣٠ٚ١ْ غ١دذاز٣، ع١ال١٥ززٜٔ: نٛضز٣ ١٥ز٠ب٢ ( ََٝص1٣ٚٚ)

 (.1ٍ/44، )ب2001، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-٥اضاؽثري٠ََٝطز ٚثَٝساض١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٢َْٜٛ شٜإ ٚب١ض١َ١ٖنا٢ْ: ٥ََٛٝس ٥اؾٓا، باَلٚنطا٣٠ٚ  (2)
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 باضى ضَييةم: مةوهةوى وعةشريةتى تاوطؤشى
 باؾٛٚضٟ ٚ ١َياتٖضِؤش غٓٛٚضٟ ي١غ١ض ْٝؿت١دَٝٔ تاٚطؤظٟ ْاٚض١ٟ ي١ نٛضز٠ ؤظَٜهٖٞتاٚطؤظٟ ْاٟٚ 

 ثاضَٜعطاٟ ي١ غ١الؽ تاظا٠ٟٚ ٚ دٛاْطِؤ ؾاضغتاْٞ ١ضزٖٚٚ غٓٛٚضٟ ز٠ن١َٜٚت١ ١َياتٖضِؤش ي١. نٛضزغتإ
ٛاْطِؤٜٞ ٚ نًَاؾٞ ٚ طْٛسٟ د ٚ ٥ُٝاَٞ ٚ قٛبازٟ ٚ با٠ٚداْٞ ؤظ٠ناْٖٞ ط١ٍَ ي١ اٚغٓٛٚضٕٖ. نطَاؾإ

 ثاضَٜعطاٟ  ي١ ١َي١ظ١َٖعضإ . ي١ باؾٛٚضٜـ ْاٚض١ن١ٜإ ز٠ن١َٜٚت١ غٓٛٚضٟ ؾاضٟ ز٠ضب١ْسخيإ ٚ
. اٚغٓٛٚضٕٖ اضْٖٚٞ ٚ ١ْٚضؤَيٞ ٚ ؾ١ض٠فب١ٜاْٞ ٚ باٚاٜٞ ٚ ؾ١ََٝطاْٞ ؤظ٠ناْٞھ ٚي١ط١ٍَ غًَُٝاْٞ
١ٜ٠، ٚ طؤض٠ِن١ٟ ي١ طْٛسٟ غ١ضؾات١ٜ١ ي١ ؤظٖ ي١ّ ١َٚي١ٟٚ نٛضز ب١ْاٚباْطٞ ؾاعريٟ باغ١ ؾاٜاْٞ

 ي١ طْٛس 20 ْعٜه١ٟ طْٛس٠، 31 ْعٜه١ٟ خا٠ْٚٞ تاٚطؤظٟ ؤظْٟٖاٚض١ن١ٜإ ي١ باؾٛٚضٜهٛضزغتإ. 
 ٠َياتٞھضِؤش ي١: طْٛس٠نإ ْاٟٚ ١َ١٥ف نٛضزغتإ، باؾٛٚضٟ ي١ طْٛسٜـ 11 ٚ نٛضزغتإ ١َياتٖٞضِؤش

 -7 زؤَي١تا -6 ع١يٞ ١َال بطِٟ -5 الثريغا -4طَٜٛعٟ  زؤَيٞ -3 ق١َيادَٞ -2 ١ًَض٠ِف -1: نٛضزغتإ
  -9 ْاٚخاؽ ب١ؾٞ -8. #تاٚطؤظ تاٚطؤظٟ$: ز٠ظ١ضٟ ز٠ن١ْٚ١ غ١ض٠ٚ٠ طْٛس٠ٟ س١ٚت ١٥ٚ يٛإ باْٞ

 ث١ٜٓٛ -13 ١ًَن٠ٚ١ -12. #س١َ١دإ ب١ؾٞ ٥اٚاٜٞ$ ١َادط١ٖ -11 غت١ ؤظٟٖ -10 ٥ايٝداْٞ
 ز٠ن١ْٚ١ #١ّٖغاظ٠ تا ١ؾت٠ٚ١َ١ٖي١ $س٠ٟ غ١ض٠ٚ٠ف طْٛ ؾ١ف ١٥ٚ. #نَٜٛػتإ ي١ ز٠غَٝطزٟ ٥اٚاٜٞ$

 ب١ؾٞ ٥اٚاٜٞ$ باْٝٓاض -16 زضَُِٜٞ -15. #١٥ي٠ٜٛٝؼ ب١ؾٞ ٥اٚاٜٞ$ ط١ظ١ْ٠ -14. ز٠ض٠ زؤَيٞ ْاٚض١ٟ
 -19. #ط١ض١َغَٝط ي١ ز٠غَٝطزٟ ٥اٚاٜٞ$ بٓا٠ٚض -18. #نَٜٛدا ؤظٟٖ ٥اٚاٜٞ$ ١٥ؾهَٞ -17. #١َمحٛٚز
٥اٚاٜٞ ؾَٝذ غ١ًََٝ ط١ٚض٠ز١َٜٝ، ظؤضب١ٟ زاْٝؿت٠ٚٛناْٞ ي١ $ؾَٝذ غ١ًََٝ  -20. #ض٠ِد١ٟٚ ٥اٚاٜٞ$ خاظْؤى

 ز٠ن١ْٚ١ بٝػت تا ضٛاضز٠ٚ٠ ي١$ طْٛس٠ف س١ٚت ١٥ّ. #زَٜٔ ثَٝو زضَُِٜٞ ٚ نَٜٛدا ؤظٟٖز٠غَٝطزٟ ٚ 
 باْٞ -25 َؤضته١ -24 ق١َيح -23 ثؿت١ -22 ط١ُ -21: نٛضزغتإ باؾٛٚضٟ ي١. #ط١ض١َغَٝط

 الثؿتك١ -30 غ١ضٚٚ غ١ضؾات١ٟ -29 خٛاضٚٚ غ١ضؾات١ٟ -28 ش٠ْإ ناْٞ -27 ظاضَٜٔ -26 بؤَيإ
 .(1) #ؾاض٠ظٚٚض ز٠ظ١ضٟ ز٠ن١َٜٚت١ طْٛس٠ ١٥ّ$ طٛضط١ضٝا -31

ٚع١ؾري٠ت١ن٣١ ٖات٠ٚٛت١ ز٠ْط، ٠ٚ بؤ ١٥ٚإ زَي٢ ي١ ز٠غ١التساضا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ١َٖٝؿ١ ي١غ١ض خعّ 
٢ٜ غ١ضناض٣ #ع١ىل ع١باب٢ًٜ١َ$ب٠ٚٛ ؾَٝذ  #ؾ١ََٝطإ$١٥ٚ غ١ضز١َ٠ ٥َٝؿا٠ٚ، ناتَٝو ن١ َاَي٢ ي١ 

                                           
 .143ٍ .ظ2004 ،1، ضغ١ٓ-ضاثدا٣١ْ َٓاض٠ ،س١نِٝ ١َال غاَيض: ١َٖي١ظ١ ي١ ٥اََٝع٣ ََٝصٚٚزا( 1)
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١٥ٚ ؾَٝد١ ي١غ١ضناض٣ ال ١٥بط٣َ  #َٛس١مم١ز ثاؾا٣ داف$ب٠ٚٛ، ثاف َا١ٜ٠ٚى ب١ ت٥١ػري٣  #ؾ١ََٝطإ$
، ١٥ّ ٥اٍَ #١ٜظزإ ب١خؿ٢$ي١ ؾ٢َٜٓٛ زا١٥ْط٣َ ن١ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ ثٝاٚ َاقٛاَل٢ْ  #١عٛمسا٢ْ خاَي$ٚ

باض٣ نطز٠ٚٚ ٚض٠ٛت٠ٚ١ بؤ  #ؾ١ََٝطإ$ٚطؤض٠ِ ي١ط١ٍَ ٠ٚظع٢ ١َٚي٣ٚ١ ١ْطٛجنا٠ٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١َٚي٣ٚ١ ي١ 
ىلَ ١٥نا  ب١َ١ ١٥ظا٢َْ ْا١ٜ١َن٢ بؤ ١٥ْٛغ٢َ ٚط٢ٜ١ً #ذل١َ١ز ثاؾا$، ن١ #تاٚطؤظ$ي١  #غ١ضؾات١$

تٝاٜا ن١ بؤض٢ ؾ١ََٝطا٢ْ ب١د٢َ َٖٝؿت٠ٚٛ؟ ١٥َٝـ ي١ ٠ٚال٢َ ْا١َن٣١ زا بؤ٣ ١٥ْٛغَٝت ن١ 
ي١ط١ٍَ خع١َنا٢ْ ١٥ّ باف ١ْب٠ٚٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْاضاض ب٠ٚٛ باض بها، ي١ط١ٍَ ْا١َن١ ١٥ّ  #عٛمسا٢ْ خاَي١$

 ض١ْس ؾٝعط٠ فاضغٞ ١ٜؾ٢ بؤ ١٥ْٛغ٢َ:
 ودّـة بـظتــى داْـًـت اص عـالفـخ   ـشت منودّحـٖن ـوطوى ـوصإ ط

 ػذ حموٍ عثمانة ـوٕ بـت ضـالفـخ   ــٌُــري انــذ َـُــحمري ـاثـتة ـب
 بة خويؼاوْذ خود ْعُت فضوٕ نشد   ويؼإ َا سا ثش ص خوٕ نشدـدٍ خ

ٚات١: بؤ١ٜ طٛاغت٠ٚ١ُ بؤ ْٝؿتُإ ضْٛه١ خ١يٝف١ِٜٝ بؤ ع١ىل ب١ س١م ١٥ظا٢ْ، ٠ٚى ب١ ت٥١ػري٣ 
زَي٢ خع١َنا٢ْ ٣١َُٝ٥ ثطِ نطز ي١ خَٜٛٔ، ٠ٚخ١الف١ت ٚ ب١ضا١٥ت٢ بؤ  #عٛمسإ$، زضا ب١ #ثاؾا ذل١مم١ز$

، #عٛمسا٢ْ خاَي١ٜ١$٠ٚ ي١ عٛمسإ  #ع١ىل$خع١َنا٢ْ خؤ٢ٜ ظٜازنطز، ١َب١غت ي١ ع١ىل ؾَٝذ 
 #غ١ففإ$٣ نٛض٣ِ #عٛمسإ$١َٚي٣ٚ١ ي١ّ ؾٝعط٠ ْاغها٣١ْ زا ٥ٝؿاض٠ت٢ بؤ ١َغ١ي٣١ خ١الف١ت٢ 

 .(1)ٜـ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ ١٥ٚ ٠ٚظع١ ضِابطز٣٠ٚٚ َٖٝٓا٠ٚت١ ب١ضضاٚ#١٥بٛ تاَيب$٣ نٛض٣ِ #ع١ىل$ٚ

غٛالّ ؾاخا٢ْ ١٥ضز٠الٕ زاٚا٣ ىلَ نطز٠ٚٚ بض٢َ بؤ ْاٚض٣١ غ١ٓ ٚي٣ٚ١َ مبََٝٓٝت٠ٚ١، ٚز٢َٜ ظ٠الٕ ٠ٚضبطط٣َ 
١َٜٓن٣١ خؤ٣ بؤ خؤ٣، ب١اَلّ ١َٚي٣ٚ١ ١ٖض ٣٠ٚ١٥ ث٢َ باف ب٠ٚٛ ١ٖضضؤٕ ب٠ٚٛ ي١ غ١ضؾات١ نطِ

 .(2)مبََٝٓٝت٠ٚ١

  

                                           
 .22-21، ٍ: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ (1)

 (.378-2ٍ/377ٜاز٣ ١َضزإ: ١َال عبسايهطمي٢ َسضٜؼ، )ب (2)
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 باضى ضوازةم: خَيصاى ونةوةكانى مةوهةوى

٣ خٛؾه٢ ١٥نطّ ْا٣ٚ ١٥فػا٢ْ ب٠ٚٛ، ن١ #ع١ْب١ض خاتٕٛٚ$١َٚي٣ٚ١ ١ٜى ش٢ْ َٖٝٓا٠ٚ ١٥ٚٚ ش١ْٜـ 
١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ ٚض١ْس ١٥فػا٣١ْٝٝ ي١ٚ ظ١ْ١َ٠زا غ١ز َاَي٢َ ي١٥١فػاْػتا٠ٚ١ْ ٖات١ْٚٛت١ ؾاض٠ظٚٚض ي١ 

 .(1)خؤٜإ نؤضٝإ نطز٠ٚٚ بؤ نٛضزغتا٢ْ بابإ ٚي١ث١ْا٣ ثاؾا٣ باباْسا خؤٜإ ططت٠ٚٛٚالت٢ 
ي١ْاٚ ١٥ٚ ١٥فػاْٝٝا١ْزا ن١ ٖات١ْٚٛت١ نٛضزغتإ ي١ ١َٖٜٛٚإ زٜاضتط ب٠ٚٛ، # ١٥نط٠ّ خإ$

٣ بابإ ب٣٠ٚ١ #ع١بسَٚياَل ثاؾا$٣ خٛؾه٢ ٥افط٠تَٝه٢ ؾؤر ١َٖٚيه١ٚتٛٚ ب٠ٚٛ، #ع١ْب١ض خاتٕٛٚ$
بؤ خؤ٣ خبٛاظ٣َ، بؤ ١٥ّ ١َب١غت١ ١َٚي٣ٚ١ ْاضز٠ٚٚ بؤ ال٣ # ع١ْب١ضخاتٕٛٚ$، ٜٚػت١ٜٚٛت٢ ظا٠ْٛٝ

 بؤ خٛاظب٢َٓٝ.# ١٥نط٠ّ خإ$
ز٠َي٢َ َٔ شٕ ْاز٠ّ # ١٥نط٠ّ خإ$ن١ ١َٚي٣ٚ١ ز٠ضَٝت١ ال٣ ١٥نط٠ّ خإ ٚ باغ١ن٣١ بؤ باؽ ز٠نات، 

٣ ٚا بَٝٝت بؤ ال٣ َٔ، ١َٚي٣ٚ١ ز٠َي٢َ: ٣١٥ تؤ بؤ زاٚا# ١َٚي٣ٚ١$ٚبطِٚاّ ١ْز٠نطز # ع١بسَٚياَل ثاؾا$ب١ 
 ب١ن٢َٝ ز٠ز٠ٜت؟ ١٥نط٠ّ خإ ز٠َي٢َ: ١٥ط١ض بؤ خؤت بٗاتا١ٜٜت ١٥ٚا ع١ْب١ضخامن ز٠زاٜت٢َ.

تٛٚض٠ِ # ع١بسَٚياَل ثاؾا$ٚباغ١ن٣١ بؤ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١، # ع١بسَٚياَل ثاؾا$١َٚي٣ٚ١ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ ال٣ 
ؾٛٚبهات ب١ ن١ؽ، ١َٚي٣ٚ١ ز٠َي٢َ: ب١ # ع١ْب١ضخاتٕٛٚ$َٝت ز٠بَٝت ٚ غَٜٛٓس ز٠خٛات ن١ ١ًََْٖٝ

ز٠َي٢َ: بؤ تؤ ز٠غ١اَلمت ١ْٝٝ ٚ ١٥ط١ض بٝس٠ٕ ب١ تؤ، خؤٜؿِ ب١ضط٢ بؤ ز٠ن١ّ، # ع١بسَٚياَل ثاؾا$َٓٝـ؟! 
 .(2)ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ١َٚي٣ٚ١ ز٠ب٢َ ب١ ٖاٚغ١ض٣ ع١ْب١ضخامن

بؤ َاَي٢ باٚن٢ تا ضا٣ٚ ث٢َ به٣ٚ١َ  ٣ خَٝعا٢ْ، ض٠ٚٛ#ع١ْب١ض خاتٕٛٚ$١َٚي٣ٚ١ ثَٝـ َاض٠نطز٢ْ 
تا ب١ٚ بٝا٠ٚ٠ْٚٛ # ع١ْب١ض خإ$بعا٢َْ ٥اخؤ زَي٢ ٣١٥ طط٣َ ٜا خٛز ْا، ي٣ٚ١َ زاٚا٣ ٥اٚ ٚزؤ١ٜى ١٥نا ي١ 

، ١َٚي١ٜٚـ ١٥ّ #ف١ضَٛٚ خاَيؤ$ن١ ٥اٚ ٚزؤن٣١ ١٥زات١ ز٠غت٢ ث٢َٝ ١٥َي٢َ # ع١ْب١ض خإ$بٝب٢َٓٝ، 
 ٚ ١٥َٝـ ب١ٚ َْٛاغ١ب١ت٠ٚ١ ١٥ّ زٚٚ ؾٝعط٠ ١٥َي٢َ:خاَيؤ٢ٜ١ٜ ي١ب١ض زٍَ ططإ ١٥بَٝت، 

 

                                           
 (.45/ٍ 1ثري٠ََٝطز ٚثَٝساض١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٢َْٜٛ شٜإ ٚب١ض١َ١ٖنا٢ْ: ٥ََٛٝس ٥اؾٓا، )ب (1)

 (.114-113/ٍ 1، )بظ2015، 1غًَُٝا٢ْ،  ض-زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، ز٠ظطا٣ ٥اضا (2)
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 ةّ واضة خاَيؤـةٕ، نـؤتـاَيـؤ خـاَيـخ
 اَيؤـت َْــاالـإ خـؤ دةّ وة بـاَيـخ

 ػةست بؤ َٔ جة داخ خاَيؤ خاَيؤي تؤ
 ويَِ نةسوو وة نوسِ ضواسدة طاَيةي ْؤ

٢َ ب١غ١ض خاَي١ناْتا، ؾ١ضت ب٢َ ي١ ٚات١: خاَيؤ خاَيؤ٣ ضٝت١، ب١ؽ ب٢ًََ خاَيؤ، ٜاخٛا خاَيؤ ز٢َ٠ مباَي
 .(1)زاخ٢ خاَيؤ خاَيؤ٣ تؤ، خؤّ به٠ٚ١َ١ ب١ نٛضَِٜه٢ تاظ٣٠ ضٛاضز٠ غااَلٕ

١َٚي٣ٚ١ ب١ ت١ْٗا ؾٝعطَٜو ٜاض٠ن٣١ ١٥الََٜٚٓٝت٠ٚ١ ن١ ١َ١٥ ١َط١ض ١ٖض ي١ ز٠غت ١٥ٚ ٖاتب٢َ، 
 ١٥َي٢َ:

 ةتاسإ قوَيٓطإ ذةوايىـاصإ قـق
 تةْيايىذةيفةٕ بااَلنةت ػةو وة 

ٜاض٣ ١٥ظٜع٣ نؤض٢ َاالٚا٢ٜ ١٥نا ١٥َٝـ ١ّٖ ١٥ٜالََٜٚٓٝت٠ٚ١، ١ّٖ ١٥ٚ ناض٠غات١ ١٥طَٝطَِٜت٠ٚ١، 
١٥َي٢َ: ي١ال١ٜن٠ٚ١ ١َجن١َي١نإ ضِٜع نطإٚ، ٥اٜٚإ تٝاٜاْا ط١ضّ نطز٠ٚٚ بؤ ؾؤضز١ْن١ت، ي١ال١ٜن٢ ن٠ٚ١ 

١ٜس٠ٚ١ْ٠ ب١ ظ٠ٜٚسا بؤ ١َٖيه١ْس٢ْ طؤضِ ١َٖيه١ْ١نإ قَٛيٓط١ ٚثاض١ناْٝإ ١َٖٛٚ ب١ضظ ١٥ن٠ٚ١ْ١ ٥ٚ
 .(2)طؤض٠ِن١ت، ٥ار س١ٜف١ ١٥ٚ باالت١ ؾ١ٚ ب١ ت١ْٝا ي١ طؤض٠ِن١زا مبََٝٓٝت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ بؤض ي١ط١َيت ١ْبّٛٚ؟!

َاَؤغتا ع١ال١٥زٜٔ غ١داز٣ ال٣ ٚا١ٜ ن١ؽ ٚناض ٚخع١َنا٢ْ ع١ْب١ض خات٢ْٚٛ خَٝعا٢ْ ن١ ي١ 
، ١َٚي٣ٚ١ ب١ٚاتا٣ ١َال زَٜت، ضْٛه١ تا (3)ٜإ زا٠ٚت٢َ#١َٚي٣ٚ١$ٚالت٢ ١٥فػا٠ٚ١ْ ٖاتٕٛٚ ي١ق١ب٢ 

ب١ناض زَٜٓٔ، ضْٛه١ ي١ٚ نات١زا ١َٚي٣ٚ١ # ١َٚي٣ٚ١$ٚؾ٣١ # ١َال$٥َٝػت١ف ١٥فػا١ْٝٝنإ ي١بط٣ 
# ضطؤغتا١ْ$ي١ت١ضظ٣ ط١جن٢ شٜاْٝا ب٠ٚٛ ٚز٠ضَٜٚؿ٢ ٚخٛاْاغ٢ ٚع٢ًُٝ ١٥زض٠ٚؾ٠ٚ١ٝٝ ١َٚال ب٠ٚٛ ي١ 

٣ ؾ١ض٠ٚ٠ِ غ١ض٣ خؤٜإ ١َٖيس٠ططٕ ٚ زٚا ١ٖٚاضٜإ ي١ طْٛس٣ ١٥ٚٚنات١ف ١٥فػا١ْٝٝنإ ب١ٖؤ

                                           
 .236، ٍ زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)
 .296ََٝص٣ٚٚ ١٥ز٠ب٢ نٛضز٣: ع١ال١٥ززٜٔ غ١دذاز٣، ٍ  (2)
 .279، ٍ ١َٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ (3)
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١َٖيس٠ز٠ٕ ٚ دَٝطري ز٠بٔ، ١َٚي١ٜٚـ تَٝه١َيٝإ ز٠بَٝت ٚ ع١ْب١ضخاتٕٛٚ َاض٠ ز٠نات، بؤ١ٜ # ضطؤغتا١ْ$
 .(1)#١َٚي٣ٚ١$ز٠ْطٛجنَٝت ١٥ٚإ ١٥ٚ ْاظْا٠ٜٚإ زا٠ٚ ب١ 

ؤ خؤ٣ ١َٖيبصاضز٠ٚٚ، خؤ٣ ب١ ١ْبٛٚ ٣ ب#١َعسّٚ$١َٚي٣ٚ١ ي١ ض٣ِٚٚ ؾهاْس٢ْ ١ْفػ٠ٚ١ ْاظْا٣ٚ 
١ْٖسَٜو ز٠َيَٝٔ ي١غ١ضز٢َ٠ ف١ق١َٝٝت٢ ١َٚي٣ٚ١ ي١ؾاض٣ غ٣١ٓ # ١َٚي٣ٚ١$زاْا٠ٚ، ب١الّ ٚؾ١ ْٚاظْا٣ٚ 

٣ ٚاىل ١٥ضز٠ال٠ٚ١ْ بطِا ب١غ١ضٜسا ي١ نؤضَِٜو ي١ ظاْاٜا٢ْ #غٛالّ ؾاخإ$ثاٜت١خت٢ ١٥ضز٠اَلٕ ي١ال١ٜٕ 
نؤض٠ِزا ب١ٖؤ٣ ث٣١ً ب١ضظ٣ ؾاعريَٜت٢ ١َٚي٠ٚ١ٜٝٚ١، ١َ١٥ف ٠ٚ١٥ ؾاض٣ غ١ٓ ثَٝو زََٜٓٝت ي١ٚ 

ز٠ط١ٜ١َْٝت ن١ ١َٚي٣ٚ١ ي١غ١ضز٢َ٠ ط١جن٢ ٚ ف١قَٝتٝسا ١َٖيه١ٚتٛٚ زٜاض ٚثا١ٜ ٚث٣١ً نؤ١َال١ٜت٢ٝ 
 .(2)ٚؾاعريَٜت٢ ب١ضظ ب٠ٚٛ

١ف ١َٚي٣ٚ١ ت١َ١َْٝه٢ باف ٚ خؤف ٚثطِخؤؾ١ٜٚػت٢ٝ ي١ط١ٍَ ع١ْب١ض خاتٕٛٚ ب١غ١ض بطز٠ٚٚ، ١٥َ
زْٝا ي١ ثَٝـ ضا٣ٚ ١َٚي١ٜٚسا تاضٜو ب٠ٚٛ، ٚط١ىلَ # ع١ْب١ض خاتٕٛٚ$ب٠ٚ١زا ز٠ض١٥ن٣ٚ١َ ن١ ب١َطز٢ْ 

ثاضض١ ؾٝعط٣ ْاغه٢ ثطِ غؤظ٣ ي١ الٚاْس٠ٚ١ْٜا ٚت٠ٚٛ ن١ ب١ضظتطٜٔ من٣١ْٛ ؾٝعط٣ خؤؾ١ٜٚػت٢ 
 ٚالٚاْس٠ٚ١ْٕ ي١ ١٥ز٠ب٢ نٛضزٜسا.

 نٛض٠ِنا٢ْ ١٥َا١ْٕ: ١َٚي٣ٚ١ ي١ ع١ْب١ض خاتٕٛٚ ض١ْس نٛضِ ٚنض٢ ب٠ٚٛ،
غ١ٜٝس ذل١َ١ز: ن١ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ ٚش٢ْ َٖٝٓا٠ٚ، ب١اَلّ ي١ شٜا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ خؤٜسا، ب١ ط١جن٢ َطز٠ٚٚ  .1

 ٚي١ ز٢َٜ ط١ْٛ ب١ خاى غجَٝطزضا٠ٚ.

ؾَٝذ $١٥طَٝط٠ٚ١ِْ ي١ نات٢ ١ْخؤؾ٢ َطز٢ْ ١٥ّ نٛض٣٠ِ ١َٚي١ٜٚسا باٚن٢ ي١ ت١ًََٜٚ١ ب٠ٚٛ ال٣ 
٠ٚ٠ ز٠غت ١٥نا ب١ططٜإ، #ع١ْ١ب$ا بط١ضَِٜت٠ٚ١، ن١ زَٜت٠ٚ١ ي١ثؿت ز٢َٜ ، ١٥َْٝطٕ ب١زٚاٜ#غريادٛززٜٔ

بؤ٢ْ نطاغ١ن٣١ # ١ٜعكٛٚب$ي٢َٝ ١٥ثطغٔ بؤض٢ ١٥طط٣؟ ١٥ٜٚـ ١٥َي٢َ ضؤٕ ١ْططِٜ! س١ظض٠ت٢ 
٣ نٛضِّ زَٜت١ يٛٚت #َٛس١مم١ز$٣ نٛض٣ِ ب١ يٛٚتا ٖات ث٢َٝ ؾازَإ بٛٚ، َٔ بؤ٢ْ نف٢ٓ #ٜٛغف$

٣ نٛض٣ِ َطز٠ٚٚ ٚ ؾؤضا٠ٚ ٚثَٝضطا٠ٚ ي١ نف١ٓن٣١ #َٛس١مم١ز$ت١ َاٍَ ١٥ب٢َٓٝ ٚزَيِ ١٥بطش٣َ! ن١ ١٥طا
# َٛس١مم١ز غ١عٝس$٠ نٛضَِٜه٢ ب٠ٚٛ ن١ ْا٣ٚ #غ١ٜٝس َٛس١مم١ز$ٚضا٠ٚضِٚا٢ْ ط١ضِا٣٠ٚ١ْ باٚن٢ٓٝ، ١٥ّ 

 ب٠ٚٛ ٠ٚٚض٣١ ىلَ ن١ٚت٠ٚٛت٠ٚ١.

                                           
 .71، ٍ ظ2008، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-١َٚي٣ٚ١ ٚت١ق٣٠ٚ١ٓٝ ظَإ: س١نِٝ ١َال غاَيض، ز٠ظطا٣ ٥اضاؽ (1)
 .28ٍ، ظ2009، 1تاضإ، ض-٥ٝشػإزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ي١ٖ١ٚضا٢َ بؤ غؤضا٢ْ: ذل١مم١ز ٢َٓٝ١٥ ١٥ضز٠اَل٢ْ، باَلٚنطا٣٠ٚ  (2)
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َطز٠ٚٚ ٚنٛضَِٜه٢ ىلَ ب١د٢َ  ؾَٝذ َٛس١مم١ز ن١ ١٥َٝـ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ ٚش٢ْ َٖٝٓا٠ٚ، ب١اَلّ ب١ ط١جن٢ .2
 َا٠ٚ ن١ ْا٣ٚ ع١ىل ب٠ٚٛ، ١٥َٝـ ١ٖضٚا ٠ٚض٣١ ىلَ ن١ٚت٠ٚٛت٠ٚ١.

 غ١ٜٝس ع١بسَٚياَل ن١ ظؤض شٜا٠ٚ ٚ ض١ْس ش٢ْ َٖٝٓا٠ٚ ٚط١ىلَ ٠ٚض٣١ ىلَ ن١ٚت٠ٚٛت٠ٚ١. .3

ٖٝساٜت ن١ ب١ ط١جن٢ ب١ض ي١ شٕ َٖٝٓإ َطز٠ٚٚ. ؾَٝذ ب١ٖا٥ٛززٜٔ ب١ بؤ٣١ْ َطز٢ْ ١٥ّ نٛض٠ٚ٠ِ  .4
٠ بؤ زَيسا٣٠ٚ١ْ ١َٚي٣ٚ١ ٚغ١ضخؤؾ٢ ىلَ نطز٢ْ، ١َٚي٣ٚ١ ب١ّ ٖات٣١ٓ ؾَٝذ ٠ٚ١٥ْس٠ ؾازَإ ضٛٚ

ب٠ٚٛ ٚت١ٜٚٛ خؤظط١ ض١ْس نٛضِّ ١٥بٛٚ ١ٜى ي١ ثاف ١ٜى ١٥َطزٕ ب١ ١َضد٢َ تؤ بؤ ثطغ٣١ ١ٖض 
 ناَٝإ ب١ّ دؤض٠ ١٥ٖات٢ بؤ الّ.

١َيٝٝإ ي١ط١ٍَ ب١َٓاَي٣١ ؾَٝذ ٣٠ٚ١ْ ١َٚي٣ٚ١ ١َٖٛٚ ٥ٝٓػا٢ْ ض٠ِٚؾت ب١ضظ ٚب١ؾ١ض٠ف بٕٛٚ ٚتَٝه
ٕ نطز٠ٚٚ، ت١ْا١ْت ٠ٚ١٥ْس٠ ي١ط١ٍَ َاَي٢ ؾَٝذ تَٝه١ٍَ قٝا٥ٛددٜٓٝػٝاغريادٛززٜٔ ب٠ٚٛ ٖٚاتٛضؤ٣ ؾَٝذ 

بٕٛٚ ١ٖضض١ْس ٖات١ْٚٛت١ بٝاض٠ ٠ٚ١٥ْس٠ خؤ٢ٜ بٕٛٚ ٠ٚ١٥ْٚس٠ َا١ْٚت٠ٚ١، ظؤض ن١غ٢ ١ْؾاض٠ظا ٚاٜإ 
٠ٚ، بؤ َاَي٢ باٚنٝإ، ١٥َا١ْ ظؤض ب١ق١ْاع١ت ٚبٛضز٠باض٣ ظا٠ْٛٝ نٛضِا٢ْ ؾَٝدٔ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ٖات١ْٚٛت١

شٜإٚ، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ف ١َٖٝؿ١ # غ١ضؾات١$ٚ# ظاضَٜٔ$ٚ# َؤضته١$ي١زَٜٗات٢ ع١ؾط٠ت٢ خؤٜاْا، ٠ٚى 
 .(1)َٝٛاْٝإ ب٠ٚٛ ٚخ١َيو الٜإ زا٠ٚت١ الٜإ َٚاَيٝإ ٠ٚى ناضٚاْػ١ضا ب٠ٚٛ بؤ ضَِٜبٛاضا٢ْ ١٥ٚ ْاٚض١ٜ١

 .(2)ي١ ْاٚض٣١ ؾاض٠ظٚٚض زاز٠ْٝؿٔ# ٚاضَاٚا-ظ٠ضِا١ٜٕ$٥َٝػتا ٠ٚ١ْنا٢ْ ي١ ْاس٢ٜ١ٝ 

  

                                           
 (.2ٍ/379ب)، ٜاز٣ ١َضزإ: ١َال عبسايهطمي٢ َسضٜؼ (1)

 .8ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ي١ٖ١ٚضا٢َ بؤ غؤضا٢ْ: ذل١مم١ز ٢َٓٝ١٥ ١٥ضز٠ال٢ْ،  (2)
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 ضةند ضةزطوشةشتةيةن هة ذيانى مةوهةوىباضى ثَيهجةم: 
 ١ٖضزٚٚنٝؿٝإ ،١ْزٜبٛٚ ١ٜنرتٜإ ب١اَلّ ،بٝػتبٛٚ ١ٜنرتٜإ ْٚاٚباْط٢ ْاٚ ،١َٚس٣ٛ ١َٚي٣ٚ١

 ض١٥ِٚٚنات١ ٥َٝٛاض١ٜ٠ى ز١َ٠ٚ، غًَُٝا٢ْ ١٥ن١َٜٚت١ ض٢َِٜ ١َٚي٣ٚ١ داضَٜو.  بٕٛٚ ١ٜنرت٣ ب٢ٓٝٓٝ تا١َظضؤ٣
 باْط٢ ٚضا٠ٚضِٚا٢ْ زاْٝؿت٠ٚٛ َعط١ٚت غ١نؤ٣ ي١غ١ض ٜـ ١َس٣ٛ ي١نات١زا. ١َس٣ٛ خا١ْقا٣
 غ١ٚظ٣ ب١خ١ضق١ٜ١ن٢ ٚزضَٜصنؤي١ ضاٚط١ف ت١ْه٢ ضِٜـ بااَل٣ َٝا١ْ ثٝاَٜٚه٢ ١٥ب٢َٓٝ. ٥َٝٛاض١ٜ٠

 َعط١ٚتا ب١ نطز خؤ٣. . . ب١غ١ض٠ٚ٠ زضٚغتهطاٚ ضٝت ي١قَٛاؾ٢ طَٛيساض٣ ََٚٝع٠ض١ٜ٠ن٢ ٥اٚزاَا٠ٚ١ْ
 ١٥ّ غ١ضجن٢ ظؤض ١َس٣ٛ.َْٜٛصططتٔ ب١ز٠غت نطز ز٠غت٢ زان١ْسٚ ٚخ١ضق١ن٣١ س١ٚظ٠ن١ ط٣َٛ نطز٠ ٚض٣ِٚٚ
 ١َٚي٣ٚ١ ١َ١٥ ١٥َٚي٢َ ب١زَيٝسا زَٜت .بؤنطز٠ٚٚ ٜإ ١َٚي٣ٚ١ ٠ٚقف٢ ي٠ٚ١ٚثَٝؿٝـ ٚ ١٥زات ثٝا٠ٚ

 ن١غ١ ١٥ٚ ناتَٝو!ب١غ١ضت٠ٚ١؟ ١ٜ ض٢ ٠ٚ١٥ ب٢ًََ ثٝا٠ٚ ب١ٚ بضؤ ١٥َي٢َ، ضِاز٠غجَٝط٣َ ١ٜنَٝو ١َس٣ٛ ١ْبَٝت؟
 ضٝتــ١ ٠ٚ١٥ نٛضِّ: ١٥َيَٝت ي٠ٚ١الَسا ١َٚي٣ٚ١!" ب١غ١ضت٠ٚ١؟ ١ٜ ض٢ ٠ٚ١٥" ز٠َيَٝت ب١َ١ٚي٣ٚ١ زَٜت

 َاْا٣ ي١ال١ٜى، #ب١غ١ض٠ٚ١َ ضٝتــ١$ ١٥بَٝت ١ْغت١ق١ ٠ٚاَل١َ ي١ّ ط٢َٜٛ ن١ ١َس٣ٛ ب١غ١ض٠ٚ١َ؟
 غ١نؤن٠ٚ١ ي١غ١ض، ب١غ١ض٠ٚ١َ ضٝت١ قَٛاؾ٢ :َاْا٣ تطٜؿ٠ٚ١ ي١ال١ٜن٢،ٚ ب١غ١ض٠ٚ١َ ١ٜ ضٞ ت١ٖق

 خٛاض٣َ ضِاز٠نات١ ١َس٣ٛ زٚاتط! طٝإ ١َس٣ٛ ز٠َي٢َ ي٠ٚ١الَسا ١َٚي١ٜٚـ! ١َٚي٣ٚ١ خاَي١ ١٥نات باْط
 ثَٝه٠ٚ١ ١٥ز٠ب٢ ي١ضِاظ٣ ثطِ ضِؤشَٜه٢ ض١ْس خؤؾ١ٜٚػت ٚخا١ْخ٢َٜٛ ٥اظٜع َٚٝٛا٢ْ ز٠ن١ٕ ب١ٜ١نسا با٠ٚف
 .(1)غ١ض ١٥ب١ْ١

٣ نض٢ ؾَٝذ #س١ب١خإ$غ١ٜس س١غ٢ْ١ َٛفت٢ ي١ غًَُٝا٢ْ ٣ٚ١ٜ١٥َ شَْٝه٢ تط بَٗٝٓٝت. ي١ زٚاٜٝا 
ع١ىل ع١باب٣١ًٜ١ بؤ ١٥زؤظ٠ٚ١ْ ٚض٣َِ ١٥ن١ٕٚ، نؤ١ََي٢ غٛاض ي١ غًَُٝا٠ٚ١ْٝٝ ١٥ضٔ بؤ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ 

باب١ًٜ١ف ي١ط١ٍَ بٛٚنا زَٜٔ بؤ غًَُٝا٢ْ، ؾَٝذ ع١يٝـ ثٝاَٜٚه٢ ْاٚزاض س١ب١خإ، ي١ٚ ال٠ٚ غٛاض٣٠ ع١
ٚي١ط١ٍَ ١َٚي٣ٚ١ زا ظؤض زؤغت بٕٛٚ، ١َٚي١ٜٚـ ي١ب١ض ١٥ٚ زؤغتا١ٜت١ٝ ن١ ١ٖبٛٚ ٚبؤ ٥ٝشرتا٢َ ؾَٝذ 

 ع١ىل ي١ط١ٍَ س١ب١خاْا زَٜت بؤ غًَُٝا٢ْ.

                                           
 .169-168، ٍ ظ1989ب١غساز، -( َٝٗط٠دا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ضاثدا٣١ْ ظ٠َا1ٕ)
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ز٠غت١ غٛاض٠ ١٥ب٢َ، ب١َيهٛ  ١ٖبٛٚ طؤٜٓس٠ ٚ ز٠ْط خؤؾ٢ ْاٚ ١٥ٚ# س١غ٢ْ١ ٥ا٢ََ$ي١ ضَِٜطازا 
ز٠ؽ ١٥نا ب١ # ٥ا٣ ٥ا٣$طؤٜٓس٣٠ ١٥ٚ ز٠ٚض٠ف بٛٚ، ض٣ِٚٚ ىلَ ١٥َْٝٔ بؤ ٚتٔ، ١٥ٜٚـ ب١ ١َقا٢َ 

 خَٜٛٓس٢ْ ؾٝعط٣ ١َٚي٣ٚ١ ن١ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠ ب١ ؾٝعط٣ ١َالض٠ِس٢ُٝ ْا٣ٚ ز٠ضنطزبٛٚ.
ز٣َ ٚ ٠ٚنٛٚ باضا٢ْ  ١ٖض س١غ٢ْ١ ٥ا٢ََ ز٠غت ١٥نا ب١ ٚتٔ ١َٚي٣ٚ١ ي١غ١ض ٚالغ١ن٠ٚ١ ساَي٢ ىلَ

ب١ٖاض ٥اٚ ب١ضاٜٚا زَٜت١ خٛاض٠ٚ٠! خ١َيه١ن١ ١َ١٥ٜإ ث٢َ ْاخؤف ١٥ب٢َ، ضْٛه١ ١٥ٚإ بؤ ؾا٢ٜ ٖاتٕٛٚ، 
ن١ض٢ ٥َٝػت١ ؾا٢ٜ بٛٚ ب١ ؾني ٚططٜإ، ١٥ضٔ ب١س١غ١ٕ ١٥َيَٝٔ: باب١! ٥ٝرت ٢ًَٜ١ََ با ي١َ١ ظٜاتط 

٠ْط ١٥ب٢َ ٚ ب١اَلّ ثَٝؿ٢ ْاخؤف ١٥ب٢َ، ن١ٚا ططٜا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ؾا١ٜٝن١ ١ْنا ب١ ؾ٠ٕٛٝ، س١غ١ٕ ب٢َ ز
طؤٜٓس١ٜ٠ن٢ ٠ٚنٛٚ ١٥ٚ بؤ ؾتَٝه٢ ٚا ب٢َ ز٠ْط بهط٣َ، ١٥ضَٝت١ بٔ ز٠غت٢ ١َٚي٠ٚ١ٜٝٚ١ ٚث٢َٝ ١٥َي٢َ: 
"ب١قٛضباْت مب! َٔ ؾٝعط٣ تؤ ١٥خ٠ٚ١َُٜٓٛ تؤ بؤض ٚا ١٥طط٣؟"، ١َٚي١ٜٚـ ١٥َي٢َ: "ب١قٛضباْت مب! َٔ 

 .(1)ن٣١ ٚا خؤؾِ ٚت٠ٚٛ"
٣ٚ١ ضا٠ٚنا٢ْ نَٜٛط بٛبٕٛٚ، ي١ثاف َا١ٜ٠ٚى ١َال َٛغا١ٜن٢ ثا٢ٜ٠ٚ ١ٖبٛٚ ١٥ض٢َ بؤ ال٣ ٚ ١َٚي

ز٠غت ١٥نا ب١ زَيسا٣٠ٚ١ْ ١َٚي٣ٚ١ ١٥َٚي٢َ: "ٖٝض ث٢َٝ غ١غ١ًَت ١َب١ ١٥ط١ض بعا٢ْ غ١ٚاب ٚد١ظا٣ ب٢َ 
٢ ضا٣ٚ ض١ْس٠، ظؤض خؤظط١ت ١٥خٛاغت بؤ ٠ٚ١٥ ن١ خٛا ١ٖض زٚٚ ز٠غت ٚقاضٝؿت طؤز بها ٚتٛٚؾ

 ١ًَخط٠ِف بب٢!".
١َٚي١ٜٚـ ١٥َي٢َ: "١َال َٛغا ١٥ط١ض ب١ ٖٝضا ١ْظامن د١ظا٣ ضاٚ ١ْبٕٛٚ ض١ْس ظؤض٠، ب٠ٚ١زا ١٥ٜعامن 

 .(2) ن١ تؤ٣ ث٢َ ْابِٝٓ"!
 ن١.ْازا ز٠ضخٛاضز خؤؾٞ خٛاضزَْٝهٞ ١٥بَٞ ي١َٟٚ تا ثا٠ٚ، ي١ ١٥بَٞ زؤغتَٝهٞ َٝٛاْٞ داضَٜهٝإ

 ض٠ٚا١ْٟ-ثا٠ٚ ْعٜهٞ ي١ ؾََٜٛٓٝه١ ن١-ن١َيٝإ ١ًَٟ تا زؤغت١ن١ٟ ١٥ط١ضَٜت٠ٚ١ ٚ ١٥نا يَٞ َاَي٦اٚاٜٞ
 ١ٍَٖ ناٚضَِٜهِ تاٜب١تٞ ب١ َٔ...بطز ت١ؾطٜفت ظٚٚ ٚ نطز ث١ي١ت ق١ظابٞ بَٞ:١٥َيَٞ ثَٝٞ ي١ٜٚا.١٥نا

 ي١ ١َٚي١ٜٚـ... بَٜٛطٜٔ ضاٟ ٚ بٝدؤٜٔ ثَٝه٠ٚ١ ٚ ن١باب ب١ بٝه١ٜٔ ٚ غ١ضِبطّ بؤتٞ ١٥َؿ١ٚ ططتبٛٚ

                                           
 (.5ٍ/539، )بى1388-ظ2010( ضِؾت٣١ َطٚاض٣: ع١ال١٥ززٜٔ غ١داز٣، 1)

 (.432ٍ/5)ب ،( ١َٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿ2ٚٛ)
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 ٠ٚ... خبؤٜٔ ن١باب١ن١ تا ١٥ط١ض٠ٚ١َُِٜ ٚي١ط١َيت ْا١ٜؾَِٝٓ زَيت اهلل٠ٚ ٚابَٞ َاز٠ّ :١٥َيَٞ الَسا٠ٚ
 .(1)١٥بطشَٜينَ بؤٟ ٚ غ١ض١٥بطَِٟ ناٚض٠ِن١ ْاضاض نابطاف.١٥ط١ضَِٜت٠ٚ١

ي١ط١ٍَ ساد٢ ؾَٝذ  ((غطاز ايسٜٔ))٣ نؤضٝسا ب١ ف١ضَا٢ْ ؾَٝد٢ ١َ1271ٚي٣ٚ١ ي١ 
بؤ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ٥ا٢ٜٓٝ.  ((غٛاَلّ ؾاخا٢ْ ٚاىل))بؤال٣  ((غ١ٓ))٣ نٛض٣ِ ؾَٝدا ١٥ضِٚا بؤ ((عبسايطمحٔ))

ثاف ٣٠ٚ١٥ ضاٜٚإ ب١ ٚاىل ١٥ن٣ٚ١َ، ضِؤشَٜهٝإ ٚاىل ب١ ١َٚي٣ٚ١ ١٥َي٢َ: س١ظ ١٥ن١ّ بؤّ ب١ٜإ بف١ض٣َٚٛ 
ط١ ْؿ٢ٓٝ ثَٝػ١َب١ض؟ زا ضؤٕ قاب١ًٝ بَٝطا١ْ بب٢َ ب١ خ١يٝف١ ٚدَٝ ((اَري املؤَٓني ع٢ً))ي١ط١ٍَ ب٢ْٚٛ 

ٜـ ن١ قًٝاْساض٣ خؤ٣ ب٠ٚٛ ي١ٚ ١َدًٝػ١زا ١٥بٔ، ((ٚاىل))٠ٚ َا١ٜ١َن٢  ((َريظا د١عف١ضخا٢ْ ٠ٚظٜط))
١َٚي١ٜٚـ ي١ ٠ٚالَسا ب١ ٚاىل ١٥َي٢َ: ضِدا ١٥ن١ّ ي١ب١ض خاتط٣ ضِٜؿ٢ غج٢ َاَت ١٥ّ ثطغٝاض٠ ي١د١ْاب٢ 

١ٝ ٚ!... غ١ض زا١٥خا، ١َب١غت٢ ١َٚي٣ٚ١ ٠ٚ١٥ ٠ٚظٜط بف١ض٣َٚٛ، ٚاىل ت٢َ ١٥طا ١َٚي٣ٚ١ ١َب١غت٢ ض
ب٠ٚٛ: ١٥ط١ض خعَا١ٜت٢ بٛا١ٜ ب١ٖؤ٣ ْعٜه٢ ٚب١َيط٣١ د٢َ ْؿ٢ٓٝ، ١ْ ١٥بٛٚ ٚاىل َا٢َ خؤ٣ بها ب١ 
قًٝاْساض ٚبَٝطا١ْ بها ب١ ٠ٚظٜط... ١ٖض٠ٖٚا ٥اَاش٠ٟ بؤ ٠ٚ١٥ف نطز٠ٚٚ ١٥ط١ض خ١الف١ت ب١غطابٛا١ٜ ب١ 

َا٢َ ثَٝػ١َب١ض ب٠ٚٛ، ٠ٚ س١ظض٠ت٢ ع١ىل ٥اَؤظا٣ ب٠ٚٛ، ن١ٚات١ خعَا١ٜت٢ ٠ٚ١ٜ خؤ س١ظض٠ت٢ ع١باؽ 
 .(2)١٥بٛٚ ٚاىل زاٚا٣ خ١الف١ت٢ بؤ ع١باؽ بهطزا١ٜ ١ْى بؤ ع١ىل

١َٚي٣ٚ١ داضَٜهٝإ ي١ط١ٍَ ظاْا١ٜن٢ د١عف١ض٣ طفتطؤ ١٥نا، ظاْان١ ي٢َٝ ١٥ثطغ٢َ بؤض٢ ٢ًٖ١٥ 
ٔ ٚس١ق٢ خؤ٣ ْاز١ْ٠ ز٠غت ٚزإ ب٠ٚ١زا غ١ْٓٛت ب١ضاَب١ض ب١ س١ظض٠ت٢ ع١ىل ضاٚ ي١ ضِاغت٢ ١٥ْٛقَٝٓ

ْاَْٝٔ ن١ خ١يٝف٣١ ١ٜن١ّ ب٠ٚٛ، ب١َيهٛ خؤؾٝؿتإ ْا٣َٚ؟ ١َٚي٣ٚ١ ي١ ٠ٚالَسا ١٥َي٢َ: غ٢ْٓٛ ١ٜنإ 
الٜإ ٚا١ٜ ع١ىل ْا٣ٚ زٚٚ ن١غٔ، ١ٜن١َٝإ نابطا١ٜى ب٠ٚٛ ي١تطغ٢ خ١َيو ف١ضَٛٚز٣٠ ثَٝػ١َب١ض٣ 

٠ٚ٠ٚ١ ف١ض١َٜٚٛت٢، ٠ٚ ز٠غت٢ ي١ س١ق٢ خ١الف١ت خػت٠ٛت١ ثؿت ط٢َٜٛ ن١ ي١باض٣٠ خ١يٝف٢ٜ١ ٥
٣ ي١ خ١يٝف١ٜ١ن٢ #داض١ٜ$١َٖيططت٠ٚٛ بؤ ١ٜنَٝه٢ بَٝطا٣١ْ ْاؾاٜإ، ٠ٚ ط٢َٜٛ ب١ ؾ١ضع ١ْزا٠ٚ ٚ

ن١.. ١َُٝ٥ ١٥ٚ ع١ىل ١َٜإ #غكب$ن١ض ٠ٚضططت٠ٚٛ ٚنض٢ خؤٜؿ٢ زا٠ٚ ب١ خ١يٝف١ٜ١ن٢ تط٣ #غكب$
ضِ ٥ٚاظا ٚي١ ض٣َِ ال١ْز٠ض ب٠ٚٛ، ٠ٚ ي١ خٛا ب١ٚال٠ٚ ي١ن١ؽ خؤف ْا٣َٚ، ز١َٖٚٚٝؿٝإ ن١غَٝه٢ خا٠ٕٚ با٠ٚ

٣ ي١ خ١يٝف٣١ ؾ١ضع٢ ١ْب٢َ ي١ن١غ٢ تط ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ ٚنض٢ خؤ٣ ب١ خ١يٝف٣١ #داض١ٜ$١ْتطغا٠ٚ ٚ
                                           

 .23َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ  ع١بسٚيه١ضمي٢ ١َال: ١َٚي٣ٚ١ زٜٛا٢ْ (1)
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ثَٝػ١َب١ض زا٠ٚ ٚب١دَٝط١زاض٣ ضِاغت٢ ٣ٚ١٥ ظا٠ْٛٝ، ١٥ٚ ع١ىل ١َٜإ خؤف ٣ٚ١٥َ ٚب١ؾَٝط٣ خٛا 
ض٣ ظاْػت٢ ١٥ظاْني، ١َب١غت٢ ١َٚي٣ٚ١ ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ: ١٥ط١ض س١ظض٠ت٢ ٚخؤؾ١ٜٚػت٢ ثَٝػ١َب١ض ٚزضطا٣ ؾا

ع١ىل خؤ٣ ب١خ١يٝف١ بعاْٝا١ٜ ٚال٣ ٚابٛا١ٜ ثَٝػ١َب١ض بطِٜاض٣ زا٠ٚ ١٥ٚ خ١يٝف١ ب٢َ، ز٠غت٢ ي١ٚ 
٣ ٠ٚض١٥١ْططت ي١ س١ظض٠ت٢ ١٥بٛٚب١نط ٚنض٢ خؤ٣ ١٥١ْزا ب١ #داض١ٜ$خ١الف١ت١ ١َٖي١٥١ٓططت، ٠ٚ 

 .(1)س١ظض٠ت٢ ع١َٛض
ع١بسٚضِض٠ِمحا٢ْ $ثاف ت١ٚاٚ ب٢ْٚٛ ٥ا١ْٖط٢ ٥ٝذاظ٠ ٠ٚضططت٢ٓ ١َٚي٣ٚ١ ي١ خع١َت٢ ١َال 

ب٠ٚٛ، ١٥مح١ز ثاؾا٣ بابإ # ١ََيه١ْس٣$ٜٝسا ن١ َٛفت٢ غًَُٝا٢ْ َٚاَؤغتا٣ َعط١ٚت٢ #ْؤزؾ١
ٚثاؾاظاز٠نا٢ْ تط ٚتاقَُٝو ي١ ١َال ٚف١ق٢َ ١٥ضٔ بؤ غ١ضضٓاض بؤ غ١ٜطإ، ي١ضَِٜط١زا ف١السَٝو غ١ض 

ٚث٢َٝ ١٥َي٢َ: ثاضض١ ب١ضاَٜٚهِ # ١٥مح١ز ثاؾا$ضَِٜطاٜإ ىلَ ١٥طط٣َ ٚز٠ؽ ١٥نا ب١غهااَل٣ ساَي٢ خؤ٢ٜ ال٣ 
١ٜ١ٖ ١َٖٛٚ غاَي٢َ ١٥ٜه١ّ ب١ ت١ض٠ِناٍَ ٚبؤ خؤّ ث٢َٝ ١٥شِٜ، ١٥َػاٍَ ١ٜنَٝو ي١ ثٝا٠ٚنا٢ْ تؤ ي٢َٝ 

ت١ض٠ِناٍَ بؤ َاَي٢ ثاؾا. ١َٚي٣ٚ١ زاطرينطزّٚٚ ٚظؤضٜؿِ ىلَ ١٥نات ب١ دٛٚت٢ خؤّ بٝهًََِٝ ٚبٝه١ّ ب١ 
ْا١َٜي٢ ثاؾا ٠ٚال٢َ ف١الس١ن١ بسات٠ٚ١، ١٥ضَٝت١ ثَٝؿ٠ٚ١ ٚخؤ٣ ي١ ف١الس١ن١ تٛٚض٠ِ ١٥نا، نابطا٣ ف١الح 
غ١ضغاّ ١٥ب٢َ ٚ ب١َ١ٚي٣ٚ١ ١٥َي٢َ: ١َال تؤ ال٣ خؤت ١َالٜت ٚثٝا٣ٚ ز٢ٜٓ، ن١ تها١ٜنِ بؤ ْان١ٜت 

ي١ط١ٍَ ١٥ن٣١؟ ١َٚي١ٜٚـ ١٥َي٢َ: َطزٚت َط٣َ َٔ ي١ب١ض ب٢َ  ٚضان١ت ي١ ز٠ّ ز٠ضْاضَٝت بؤض٢ خطاث١ّ
١٥ع١ق٢ًَ تؤ تٛٚض٠ِ بّٛٚ، ٥اخط تؤ ١ْت بٝػت٠ٚٛ زْٝا ١َظض٠ع٣١ ٥اخري٠ت١، ٥َٝػتا ثاؾا ١٥ط١ض ب١ دٛٚت٢ 

٣ ضؤٕ ١٥ب٢َ ب١ ١َظضع٣١ #زْٝا$بَٝطاض٣ ظ٣ٚ٠ زاطرينطاٚ ١ْن٢ًَََٝ ١ْٜٚها ب١ ت١ض٠ِناٍَ بؤ ز٠ٜٛخإ، 
١ ثاؾا ١٥ّ قػ٣١ٜ١ ١َٚي٣ٚ١ ١٥بٝػ٢َ ؾ١ض١َظاض ١٥ب٢َ ١٥َٚي٢َ: ١َٚي٣ٚ١ تها ١٥ن١ّ قٝا١َت٢؟ ن

 .(2)ب١غ١ٝت٢، نابطا تؤ بطِؤ ظ٣ٚ٠ خؤت بؤ خؤت ١ٖٚض ثٝاَٜٚه٢ َٔ ٖات ب١التا ز٠ضٜه١ ٚط٢َٜٛ ١َز٠ض٣َ

  

                                           
 .27َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ  ع١بسٚيه١ضمي٢ ١َال: ١َٚي٣ٚ١ زٜٛا٢ْ (1)
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 ١٥طَٝط٠ٚ١ِْ ن١ داضَٜو ١َٚي١ٟٚ ٥افط٠تَٝهٞ ظؤض دٛإ ١٥بَٝٓٝت ٚي١ٚنات١ؾسا ثطغٝاضٟ ١ْسٛ ٚ
 -١٥ٜٚـ ب١ّ ؾٝعط٠ ٠َٚياَٞ ١٥ٜات٠ٚ١ ٚ ز٠َيَٝت: قطف١ن١ٟ يَٞ ز٠ن١ٕ،

 ـاي ئـةو تـشفـة تـشفةٕتـا دٍَ وة تـةَ
 طةسفةٕ بيَ ؿشفِ َةذوةٕ ةسٖحنوّ 

تا زٍَ ب١ت١َاٟ ؾ١ٚم ٚ بطٜػه١ٟ ضِٚٚخػاضٟ ٜاض بَٞ، ١ْ ن١َيو ي١ خَٜٛٓسْٞ عًُٝٞ ١ْسٛ  -ٚات١:
ب٠ٚٛت٠ٚ١ ٚات١ غطِا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ٠ٚ ١ْ ن١َيهٝـ ي١ عًُٝٞ قطف ٠ٚض١٥ططّ ٠ٚض١٥ططّ ضْٛه١ ١ْس٠ٛن١ّ ١َسٛ 

 .(1)ضْٛه١ ق١ضف١ن١ؾِ غ١ضف ب٠ٚٛ ٚ ٖٝض قاظاجنٞ ١َْا٠ٚ
١َٚي٣ٚ١ داضَٜو ي١ط١ٍَ ))ق١َ١ض(( ْاَٜٚها ١٥ن١َٜٚت١ َؿتَٛٚطِ ي١غ١ض َْٜٛص، ١َٚي٣ٚ١ ث٢َٝ ١٥َي٢َ 

زا تَٝج١ض٠ِٜٛ ن١ َٔ َْٜٛص ْان١ّ، خٛاغت بؤض٢ َْٜٛص ْان١ٟ؟ ١٥ٜٚـ ١٥َي٢َ ي١ز٠فت١ض٣ ع٢ًُٝ خٛا
ٚظاْطا٣ٚ خٛاٜـ ْاب٢َ ثَٝض١ٚا٣١ْ ١ٜى بٔ، ن١ٚات١ خٛا خؤ٣ ْا٣ٚ١َٜ َٔ َْٜٛص به١ّ، ١َٚي١ٜٚـ ي١ 

 -:٠ٚال٢َ ١َ١٥زا ١٥ّ ؾٝعط٠ ١٥َي٢َ
 دةفتةسى يـةوذى قةصات ية بةسة
 خةفةتت جةًٖى خاوةٕ دةفتةسة

ت ي١ب١ض٠ ١٥ظا٢ْ تٝا ْٛٚغطا٠ٚ َْٜٛص ْان٣١!، ٠ٚ ١٥تطغ٢َ ز٠فت١ض٣ ي١ٚس٢ ق١ظا ٚق١ز٠ض٣ خٛا -ٚات١:
. ١َٚي٣ٚ١ يَٝط٠زا ١َب١غت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ بٝا١ْٜٚٛن٢ ٖٝض ٚثٛٚض (2)١٥ط١ض َْٜٛص به٣١ خٛا ب١ ١ْظإ ز٠ضض٢َ؟!

 ٚب٢َ د١َٝٝ...
  

                                           
 .169-168َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ  ع١بسٚيه١ضمي٢ ١َال: ١َٚي٣ٚ١ زٜٛا٢ْ (1)

 .289، ٍ ١َٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ (2)
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 بةزيةمةكانى مةوهةوى و يةكَيم هةشاكازةكانىباضى شةشةم: 
 بةزيةمةكانى: ( أ

زا #ن١الّ$١َٚي٣ٚ١ ثا١ٜ١ٜن٢ ب١ضظ٣ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ ظاْانا٢ْ نٛضززا، ٠ٚ ب١تاٜب١ت٢ ي١ ظاْػت٢ 
 ١ْت٠ٚ١ بطٜتني ي١َا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠:ٚز٠غتَٝه٢ بااَل٣ ١ٖب٠ٚٛ، ١٥ٚ زاْطاٚا٣١ْ ن١ ي١ثاؾ٢ َا

 ١ْٖٛض١ٜٝ ع١ْتٝه١ٜ١نٞٚ  ٠زآٜاٚ ٟ# ى1285$ي١ٚ  ع١ض٠ب١ٝٝ ؾٝعطٟ# 2031$ ي١ :#ايفك١ًٝ$ .1
 : ١ٜ١َ١٥ نتَٝب١ ١٥ّ ؾٝعطٟ ١ٜن١ّ ،ب١ضظ٠ ٚ ٚضز ظؤض ع١ًُٝٝٝن١ٟ ن١َ١عٓا ي٠ٚ١ دط١

 اذتهِٝ ١ْٝٗ ٘فٝ ٙتا َٔ   ايسحِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ

ٚات١: ب١ْا٣ٚ ١٥ٚ خٛا١ٜ ن١ ب١خؿٓس٠ َٚٝٗط٠با١ْ، ١٥ٚ خٛا٢ٜ١ٜ ن١ ع١قٌَ ٚشٜط٣ زاْاٜإ غ١ضٜإ 
 غٛضَِا٠ٚ ٚتٝاَإٚ ي١ ٥اغت ْاغ٢ٓٝ خٛا٣ ط١ٚض٠زا.

١٥ّ نتَٝب١ نتَٝبَٝه٢ ظؤض با١ٜخساض٠ ٚؾاناضَٜه١ ب١ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ٚمن١ٜ١ْٛن٢ ١ْبٝٓطا٠ٚ، ١َٚي٣ٚ١ 
زآٜا٠ٚ ٚي١غ١ضز٢َ٠ شٜا٢ْ خؤٜسا ظؤض خَٜٛٓطا٠ٚ، َاَؤغتا # ؾَٝذ َٛس١مم١ز ب١ٖا٥ٛززٜٔ$ب١ف١ضَا٢ْ 

 .(1)#غسح ايفك١ًٝايٛض١ًٝ يف $ؾ١ضسَٝه٢ باؾ٢ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ ب١ْا٣ٚ # ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ$
 ١َ١٥ف ١ٜنَٝه١ ي١ ٖؤْطا٠ٚ ثطِ َاْانا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ن١ باغ٢ ظات٢ خٛا٣ ط١ٚض٣٠ تَٝسا ز٠نات ٚز٠َي٢َ:

 ه، ال مساـديـىم لــح ال يـبـال ص
 اــســاه المـنــني ِفــن حـكـومل ي
 ان( لًسًاـاَن، )كـان، آن كــو ك

 ساـس )حًُث( أيــًـىى حبًُث لـث
 ه؟ــًــلـى عـاتى ـتـمتى )متى( ح

 ه؟ـًـى الـمـتـنـن( يـَن )ايـن ايـم
 م )كم(ـله يف كـصـل ساعد يـه

 (2)وكًف ال كًٌف مع الكًِف يضم؟

                                           
 (.151/ٍ 1زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، )ب، ٚ(369-2ٍ/368ٜاز٣ ١َضزإ: ١َال عبسايهطمي٢ َسضٜؼ، )ب (1)

 .16-15ٍ ظ،1972-ى1392، 1ب١غساز، ض-َطبع١ االزغاد: عبسايهطِٜ ذلُس املسضؽ، ايٛض١ًٝ يف غسح ايفك١ًٝ (2)
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 ؾربٟ ايدٜٔ ستٞ$ ي١ال١ٜٕ ٟ#ى1352$ي١ ٚ  نٛضز١ٜٝ ؾٝعطٟ# 2454$ ن١ :#املسق١ٝ ايعكٝد٠$ .2
 : ١ٜ١َ١٥ نتَٝب١ ١٥ّ ؾٝعطٟ ١ٜن١ّ ،زضا٠ٚ ي١ضاخ َٝػط ي١ ٠ٚ١ٜ#ايٓعُٝٞ

 تاّ ٟغ١ْا ٚ س١َس ؽؤت ؤب ؤ ٚت ي١ ١ٖض  ن١الّ خٛالق١ٟ ٚ ع١قٝس٠ ظٚبس٠ٟ

 قٛتاب١ٝٝ ٠ٚ١٥ٟ بؤ البطز٠ٚٚ يَٞ ططا١ْناْٞ ٚباغ١ ٠ٚ نطز٠ٚٚت١ نٛضت ع١قٝس١ٜ٠ٟ ١٥ّ خؤٟ ١َٚي١ٟٚ
 .تَٝبط١ٕ يَٝٞ تاظ٠ثَٝط١ٜؿت٠ٚٛناْٞ

٣ نٛضِٜؿ٢ #فاتٝض$ؾ١ضسَٝه٢ ي١غ١ض نطز٠ٚ َٚاَؤغتا # ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ$َاَؤغتا 
يَٝهسا٠ٚ١ْ ٚيَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ بؤ ١َٖيبصاضز١ٜ٠ى # باب١ ع٢ً ؾَٝذ عُط ق١ض٠زاخ٢$ثَٝساض٣٠ٚ١ْٚٛ بؤ نطز٠ٚٚ، 

 ١ٜ.#٣ ١َٚي٣ٚ١ق١َٖ٘يبصاضز١ٜ٠ى ي١ ع١قٝس٣٠ ١َض$ي١ ؾٝعط٠نا٢ْ نطز٠ٚٚ ٚ ْا٣ٚ 

، زضا٠ٚ ي١ضاخ باغهطا٠ٚن١زا نٛضز١ٜٝ ع١قٝس٠ ٚي١ط١ٍَ فاضغ١ٝٝ ؾٝعطٟ# 257$ ن١ :#ايفٛا٥ح$ .3
 : ١ٜ١َ١٥ نتَٝب١ ١٥ّ ؾٝعطٟ ١ٜن١ّ

 يــاهل اـي يــاهل اي ذـحـٓـطـْ   طياٖي سو بع بيِٓ خود دس ضو
٣ ي١ال١ٜٕ َاَؤغتا #ى1380ن١ زاطط٣ ٖؤْطا٠ٚنا١ْٝت٢ ٚي١غاَي٢ :#زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١$ .4

٠ٚ٠ نؤنطا٠ٚت٠ٚ١ ٚي١ضاخ زضا٠ٚ، ؾا٢ْ١ٜ باغ١ ن١ َاَؤغتا #ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ$
ط١ىلَ ت٢َ نؤؾا٠ٚ ن١ ٖؤْطا٠ٚنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ نؤبهات٠ٚ١ ٚضِاظ١ٜإ بهات١ غ١ض # َٛز٠ضِضِٜؼ$

 #.غؤضا٢ْ$ظاضا٣٠ٚ نطَاجن٢ باؾٛٚض 

١َ١ز ع١ىل ذل$نؤنطا٠ٚت٠ٚ١ ي١غ١ض ز٠غت٢ َاَؤغتا # زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١$داضَٜه٢ تط  .5
، ي١َْٝٛ زٚٚ ت٢َٜٛ زٚٚب١ضطسا، ؾٝعط٠نا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ب١غ١ض ض١ْسٜٔ ت٠ٚ١ض٠زا #ق١ض٠زاغ٢

ْا١َنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١، ؾ٠ٕٛٝ، ب١ٖاض١ٜٝ ٠ٚٚضظ٠نإ، $زاب١ؾهطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ت٠ٚ١ضا١ْف بطٜتني ي١ 
 .(1)#غهاال ٚز٠ضز٠ زٍَ، ٥ا٢ٜٓ، زَيساض٣، فؤيهًؤض، غاق٢ ْا١َ، ق١تاض١ٜٝ

٠ٚ١ٜ نطا٠ٚ ب١ غؤضا٢ْ ب١ #ذل١َ١ز ١٥َني ١٥ضز٠ال٢ْ$ي١ال١ٜٕ َاَؤغتا #: زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١$ .6
ؾ٣٠َٛٝ ٖؤْطا٠ٚ، ي١ال١ٜن٠ٚ١ ٖؤْطا٠ٚن٣١ َٖٝٓا٠ٚ ب١ ؾ٠َٛٝظاض٣ طؤضا٢ْ ٚي١ال١ٜن٣١ تط٠ٚ٠ ب١ 

 ؾ٠َٛٝظاض٣ غؤضا٢ْ َٖٝٓا١ٜٚت٢ ب١ّ ؾ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٠ٚ٠زا:

                                           
 (.1ٍ/173زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، )ب (1)
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 )طؤساْى(       )ٖةوساَى(
 ية بىَ نةطى خؤّ َٔ تؤّ نشد بةنةغ   ويَِ تؤّ نةسدةٕ وةنةغ جةبىَ نةطى

 ْـة بـةنـةغ ػـيـاى ْـة بـة ْيوة نةغ   ةغـة نـْـةوةنـةغ ػـيـاى ْـةوْـيُ
 دَيـةنـةّ بـؤ تـؤ َـةيـًـى بـىَ ػـؤية   ٌـةيـوفـةسدةمن تـى نـتـةسِاطـةس جـط

 (1)تـؤ، يةيًِ ٖةس تؤيةَٔ َـةجـٓـووْى    َٔ َةجٓووٕ تؤّ تؤّ نةسدةٕ وة يةيٌ

٣ ؾاعريٜـ ١ْٖس٣َ ي١ ٖؤْطا٠ٚنا٢ْ ٠ٚضطَٝطِا٠ٚت١ غ١ض ظَا٢ْ #ثري٠ََٝطز$ #:زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١$ .7
: ٠ٚ١ٜ، ز٠َيَٝت#ضِؤس٢ ١َٚي٣ٚ١$، ١ٖض٠ٚى خؤ٣ ي١باض٣٠ #ضِؤس٢ ١َٚي٣ٚ١$غؤضا٢ْ، ْٚا٣ٚ ْا٠ٚ 

٣ ١َٚي٣ٚ١، ضِؤح َج٠ٚٛٓى  #ضِؤس٢ ١َٚي٣ٚ١$خٛا ١٥ٜعا٢َْ ٢ًٖ١٥ٚ ١َعٓا با٠ٚضِ ز٠ن١ٕ ن١ "
 ؾٝعطٟ ، ١ٜن١ّ(2)"١ْٚاظ ٚزٍَ ث١غ١ْس٠، تا ٥َٝػتا ي١ث١ضز٣٠ ظٚبا٢ْ ١ٖٚضاَاْسا بٛٚ، ٚا ز٠ضن١ٚت

   :١ٜ١َ١٥ نتَٝب١ ١٥ّ

 ووى بة َايةـؤ بـودات تـةوجــؤ َـةى بـئ
 تــةْـٗـا تـــؤ ثـةيـذا وَـاطــوا طـايـــة
 ثـةْـٗإ بووى، وةذـذةت ػةثـؤييَهى دا

 (3)ْاطيٓى خةَيو خؤت، خؤت نشد ثةيذابؤ 

ضِاظ١ ٚؾهاض٣ بؤ ٖؤْطا٠ٚنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ١٥نات، ي١ # ُٖاٜؤٕ قاسب$ن١ #: ؾ١ضٜع١ت٢ ١ٌَٜ$ .8
الث١ض٠ِزا، ١٥ّ نتَٝب١ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ٚضز ب١ ث٢َٝ س١ضف٢ ١٥ظ١ز٣ ؾٝهاض٣ بؤ # 651$ت٢َٜٛ

 ٖؤْطا٠ٚنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ز٠نات.

ن١ طٛا١ٜ ١٥ّ نتَٝب١ ط١ىلَ ؾت٢ ب١غٛٚز٣ ي١باض٣٠ ١َٚي٠ٚ١ٜٝٚ١ تٝابٛٚ، #: ١َٚي٣ٚ١ خاطريات٢$ .9
 ب١الّ ٖٝض ٥اغ١ٚاضَٜه٢ ١َْا٠ٚ ٚزٜاض ١ْٝ.

 

                                           
 .303ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ي١ٖ١ٚضا٢َ بؤ غؤضا٢ْ: ذل١مم١ز ٢َٓٝ١٥ ١٥ضز٠ال٢ْ،  (1)
 .126ٍ، ظ1993 -١ٖتا2،1373٣ٚغ١ٓ، ض -ثري٠ََٝطز، اْتؿاضات ذلُس٣ غكع: ضِؤس٢ ١َٚي٣ٚ١ (2)
 .21ٍ ، غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿ١َٖٚٛإ  (3)
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 .(1)ْا٣١َ فاضغ٢ ١َٚي٣ٚ١ تَٝسا١ٜ# 26$: ْا١َ فاضغ١ٝنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١،«َٓػآت$  .10

، #ناى أمحس ؾٝذ حكست$تا # ٜك٣١ قازض١ٜطسضداٍ غًػ٣١ً $ب١ #: تٛغٌ ْا١َْ  َٛي٣ٛ$  .11
 .(2)٠ٚ٠ ٚباَلٚنطا٠ٚ١ٜ#فٛا٥س ايفٛا٥ض$خطا١ٜ نؤتا٢ٜ نتَٝب٢ 

بطٜت١ٝ ي١ يَٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝى ي١ باب١ت ؾاعري٠ٚ٠ ي١ط١ٍَ #: ضِٜػاي٣١ عٝؿل ي١َ١ٚي٣ٚ١ ْاغٝسا$  .12
# ظ1991$يَٝهسا٣٠ٚ١ْ طَٛيضَٓٝو ي١ؾٝعط٠نا٢ْ، ي١ال١ٜٕ غؤضا٢ْ غ٣١ٓ ٥اَاز٠نطا٠ٚ ٚي١غاَي٢ 

 .(3)٥ٝٓتٝؿاضات٢ غ١الس١ز٢ٜٓ ١٥ٜٛٚب٢ باَل٣ٚ نطزؤت٠ٚ١# ٚض٢ََ$ي١ ؾاض٣ 

بطٜت١ٝ ي١ يَٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝى غ١باض٠ت ب١ ث١خؿا١ْنا٢ْ #: ١َٚي٣ٚ١ ٚث١خؿا٢ْ نٛضز٣$  .13
 باَلٚنطا٠ٚ١ٜ.#، ظ2010$١َٚي٣ٚ١، ي١ غاغهطز٠ٚ١ْ ٚيَٝهسا٣٠ٚ١ْ س١ن٢ُٝ ١َال قاَيض، ي١غاَي٢ 

 .(4)ز٠نات ١ْقؿب١ْسٟ ت١ضٜك١تٞ ٥ٛغٛٚيٞ باغٞ ١ٜ١ٖ فاضغٞ ب١ ْاًَٝه١ٜ١نٞ ي١َا١ْف دط١ .14

  

                                           
 (.1ٍ/162زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، )ب (1)
 (.1ٍ/239، )بظ2004، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-بٛٚشاْس٣٠ٚ١ْ ََٝص٣ٚٚ ظاْاٜا٢ْ نٛضز: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ضزاغ٢، باَلٚنطا٣٠ٚ ٥اضاؽ (2)

 .(354ٍ/3ب) ََٝص٣ٚٚ ١٥ز٠ب٢ نٛضز٣: َاضف خ١ظ١ْزاض، (3)

، 392َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ ع١بسٚيه١ضمي٢ ب١َٓاَي٣١ ظاْٝاضإ: ١َال ،١َ18ٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ( زٜٛا٢ْ 4)
(، ََٝص٣ٚٚ 2ٍ/446، ََٝص٣ٚٚ ْاٚزاضا٢ْ نٛضز: باب١ ؾَٝذ ١َضزؤر ضِؤخا٢ْ، )ب١َ10ٚي٣ٚ١ شٜإ ٚب١ض٢َ١ٖ: ذلُس٣ ١َال ن١ضِٜ، ٍ

، ََٝص٣ٚٚ (355-354ٍ/3ب) (، ََٝص٣ٚٚ ١٥ز٠ب٢ نٛضز٣: َاضف خ١ظ١ْزاض،544-1ٍ/543َٜٚص٣٠ نٛضز٣: غسٜل بؤض٠ن٢ٜ١، )ب
 (.367ٍ/2َٛز٠ضِضِٜؼ، )ب ع١بسٚيه١ضمي٢ (، ٜاز٣ ١َضزإ، ١َال2ٍ/98ظاْاٜا٢ْ نٛضز: ١َال تاٖري ١َال عبساهلل ب١سطن٢ٜ١، )ب
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 :يةكَيم هةشاكازة ناواشةكانى مةوهةوى ( ب

١َٚي٣ٚ١ زؤغت٢ ظؤض٣ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ب١ضز٠ٚاّ ْا١َٜإ طؤض٠ِٜٛت٠ٚ١ ٚب١ؾَٝه٢ ظؤض ي١زٜٛا١ْن٣١ بطٜت١ٝ 
ي١ّ ْا١َ ؾٝعطٜا١ْ، ي١ٚا١ْف ْا١ٜ١َن٢ ؾٝعط٣ بؤ س١َ١ ثاؾا٣ داف ْٛغ٠ٛٝ ن١ ي١باض٣٠ ٥ٝؿ٢ 
ن١غَٝه٠ٚ١ بؤ ١َٚي٣ٚ١ ْاضز٠ٚٚ، ١َٚٚي١ٜٚـ ي١ط١ٍَ ١٥ّ ٖؤْطا١ٜ٠ٚزا ْا١ٜ١َن٢ ب٢َ ْٛخت٣١ بؤ 

 ز٠َْٝطَٜت، ١َ١٥ف ٖؤْطا٠ٚن١ٜ١:
 نةسدةبيَ اسـيـةغـئ اسةصوويـئ ًتـةيـَ

 بةسدةبيَ ذووّـَةع اّـْ خاَةنةت ضيَؽ
 ْاَةمت ايـاَـئ ٌـةيــَ ةــج ةتـٓـَ بيَ
 خاَةمت سِةػرةي وةفاي جة ٓووْيـةَـَ

 نةسدةٕ غةَيةت ويَت ضؤْي؟ ثةسطابيَت
 دةسدةٕ ض تــدووسي يـةصاْــمن ةســـَ
 دةَاخ يـدةسووْ ةيــًَيَظـب ييـةسَـط
 داخ جة شِـث ةيـدَي اخـئ يـوويـوةيـديَ
 دةسد جة ثشِ ديذةي ضةّ ْة من بةسد ةوـئ

 بيَطةسد خةياَيي ذةسف سِووي ـاالَ ئيَذ
 ضةَذا ْة َةْذةٕ ئةطشئ شةيـةتـق ةـْ
 َاتةَذا ئيٓؼاي ذةسف ْة ةـتـوخـْ ةـْ

 ثيَؼذا بذية اغـخ ذةٕـيـاٖـػ ةسصةـع
 (1)تيَؼذا ْةَةْذةٕ ةداسـتـوخـْ يـةسفـذ

١٥زات٠ٚ١ ز٠َيَٝت تؤ ١ْت ٜٚػت٠ٚٛ ْا١َّ بؤ بٓٛٚغ٢، # س١َ١ ثاؾا٣ داف$١َٚي٣ٚ١ ناتَٝو ٠ٚاَل٢َ 
 ٖؤْطا١ْ٠ٚف:ب١الّ ٥ٝؿ٢ ١٥ّ ثٝا٠ٚ ْاضاض٣ نطز٣ٚٚ، َاْا٣ ١٥ّ 

 ٚات١: خؤف ٜٚػت٢ٓ تؤ ٥اض٠ظ٣ٚٚ بَٝطا٣١ْ نطزبٛٚ، ن١ض٢ ق١َي١َ١ن١ت ْا٣ٚ َٖٝٓابّٛٚ.

                                           
 .442-441( زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ، 1ٍ)
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١َٓت٢ ٥اض٠ظ٣ٚٚ ٖات٢ٓ ْا١َت ١َٖيٓاططّ ضْٛه١ ب١ٖؤ٣ ٥ٝؿ٢ خ١َيه٠ٚ١ ب٠ٚٛ، ب١اَلّ ٢َْٚٛٓ١َ 
 ٠ٚفا٣ ثطش٣ ق١َي١َ١ن١مت ن١ ْا٢َٚ ْٛٚغ٢.

َي١زا بطز٠ٚٚ، بؤض٢ ْاظا٢ْ زٚٚضٜت ضؤٕ ز٠ضزَٜه١ ثطغٝاضت نطزبٛٚ ن١ ضؤمن، ب١اَلّ تؤ خؤت ب١ٖ١
 تٛٚؾِ ٖات٠ٚٛ؟

ط١ض٢َ بًََٝػ٣١ ْاٚ ز٠َاخِ ت١ضِا٢ٜ ١َْٖٝؿت٠ٚٛ ي١ ضا٠ٚ ثطِ ز٠ضز٠نامنا، ٠ٚ طَٝص٠َيٛٚن٣١ ٥اٖٛٚ ١ْٖاغ١ 
 ١َٖيهَٝؿا٢ْ زَي٣١ ثطِ زاخِ ض٣ِٚٚ ١٥ٚ س١ضفا٣١ْ َاَي٠ٛٝ ن١ ي١ خ١ٜاَي٢ غاف ٚب٢َ ط١ضزَإ.

١ْ زَيؤث١ٜ١ى فطََٝػو ي١ ضاَٚا َا٠ٚ، ٠ٚ ١ْ س١ضف١نا٢ْ ْا١َن١ّ ن١ باغ٢ خ١ف١تباضِٜ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ 
 ١٥نا ْٛخت١ٜإ ث٠ََٛٝا٠ٚ.

 .(1)ْا١َن١ّ ؾا١ٜمت١، باف غ١ٜط٣ به١ س١ضف٢ ْٛخت١زاض٣ تٝا١َْا٠ٚ
 ١َ١٥ف ز٠ق٢ ْا١َن١ٜ١ ب١ ظَا٢ْ فاضغ١ٝٝ:
أًَض ٚغشط سالٍ ن١ نًو  طٛزض ٖط ، ٚأنٌُ ٚأقضطٛز آزداٍٚ ٖط نالّ ن١ ُٖٛاض٠ اٌٖ نُاٍ زض 
زاضز، محس َٚسح ٖط ساَس ٚ ٖط َازح، زض طط٠ٚ ٖط  َططٛززضض غًو طٗط َطغّٛ َعسّٚ ذلطّٚ ذلطض ٚ

ضاَطا٠ )ال آَػًِ ٚ زض ضٖط ٖط ًَشس نازح، نطٚض زض نطٚض، زض ١ُٖ اعكاض ٚ زٖٛض، َط زضطا٠ عامل 
الذلسٚز عسز )نٌ زْا  ٚ زْٚا  َازاّ ايػُو ٚاملْا ، اي١ إال اهلل(ضا، ٚ زضٚز ال َعسٚز ٚغالّ الذلكٛض ٚ 

طا٠، )ذلُس آٚايػُاى ٚايػُْا (، َط غاالض ًَو ذلسٚز ٚغطزاض ذلٌ ذلُٛز، ٚ ناضطا٠ زض عًّٛ ١ُْٖ  عًُْا  
، االطٛاززااالغطاض اسطاضضا، ٚغا٥ط اٌٖ اغالّ ٚطط٠ٚ قٛاحل  اطٗازٍ اعالّ ٚ اٚالز آضغٍٛ اهلل(ضا، ٚ َط 

 َس .آمل ساقٌ، ٚ زضٚز ٚغالّ ضغٍٛ ناٌَ محس اي١ عا
٠ زٍ َهسض زض ٖط َػْا  ٚغشط آٚضز٠، ن١ ُٖطا٠ آَاز٠، ٚططح اٌٖ ٚزازضا زض زٍ آَطغٍٛ نايٛقٍٛ ضا 

ٚضٚسا َطغٌ ضغا٥ٌ  طٛعاغطناض َهطّ ٚغطزاض انطّ ٚاٚيٛاالَط َهاضّ َٚطاسِ ١ُٖضا ازاّ اهلل عُط٠ 
 زعا ٚغالَِ.

                                           
 .443-441، ٍَٝؿ١َٖٚٛإ غ١ضضا٣٠ٚ ث( 1)
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غا اطط ١ُٖ عامل ناهلْٛا  ذلهّٛ اَط ٚ ضاّ سهِ اٚ آزّ ٚسْٛا  ٚيس زٚاز آَس٠ ن١ ٚيس آَعًّٛ غطناض 
ناض نط ٚ نٛض، ٚذلٌ اٚ طٛض، ٚ ُٖػط اٚ َٛض ططزز. عطعط ٚغطٚ عُط ١ُٖنؼ قطقط  َآٍططزز، زض 

ضز. آعسّ ٚ اض٠ْ  َطط زض ضا٠ زاضز، ٚساقٌ ذلكٍٛ زٚاّ ٖط اسسضا زاؽ اعساّ ًَو َايو االضٚاح زض زضٚ 
َس. ساال ن١ ُٖسّ ضٚسِ ٚاْل  عٌُ آٚضز اعُاٍ قٛاحل آٖطٚ زٍ زض زاضايػالّ زض ططٚ ضا٠ غطٚض ٖط ض

يعاٌَ ايػْٛ  اال غْٛ  ايساض(،  الطُع، املطسٚحزّ ناملهط٠ٚ ٚآقًشْا  زض ناضزاض ن١ )يٛ ضاح ايطٚح، ٚقاض 
ط غٛض ٚغطٚض ٚ سٛض اضسِ ١ُْٖ  ضمحْا  ٚانطّ ١ُْٖ  نطَْا  َطز٠ٖاضا ١ُٖ زض زاضايػالّ َع ايػالّ ُٖػ

اْل  غطَس ٚ ضٚح َسز ُِٖ اٌٖ اهلل ذلطٚؽ آٚغطناض نطّ َساض ٚ اٚالز ٚاٌٖ ٚزازضا ناّ ضٚا ٚزا٥ُا زض 
الّ ممس ًَّٛ َٚسسٛض زاضز. ًٍَٛ زعا َسيٍٛ قعًٛى زض قسز غًٛى آَٚػًِ َٚػطٚض، ٚاعسْا  اٚضا زض 

َس٠ ضغا٥ٌ ضغا٥ٌ، اَا ٖٛا غطز آَا٥ٌ  ضا٠ ٚقاٍ اعسٍ املًٛى ضا زضز زض زٍ ٚٚقٌ غطناض اٚضا ضٚسا
غا٣ نٌ َأٍَٛ َٚطاّ آ َاٍ َاالَاٍ ططز. اقٌ اقٍٛ ١ُٖ ناَٗا ٚآيٛز٠ْ  زضز ٚ ضا٠ زٚض ٚ نأؽ آٚزٍ 

َازاّ ايطٚح ٚ ٚغع١ احلاٍ، ٚايػالّ ٚاالنطاّ ٖٛ املٛقٌ يهٌ َٛقٍٛ َسيٍٛ  ٚألٚالٚنِ)ايسعْا  يهِ 
َط َهطّ ِٖ اغِ ذلُس َهطّ قٌ ايًِٗ ي١ ٚغًِ َازاّ آَطغٍٛ َعسّٚ ًٍَٛ ٚذلُض ازضاى غطناض 

 .(1)ايعامل... ٚايػالّ(
 املعسّٚ

  

                                           
 (.467-2ٍ/466ٜاز٣ ١َضزإ: ١َال عبسايهطمي٢ َسضٜؼ، )ب (1)
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 مامؤضتا وموزشيدةكانى مةوهةوىباضى حةوتةم: 

# ى1283$ي١ طْٛس٣ ت١ًََٜٚ١ ي١ زاٜو ب٠ٚٛ ٚغاَي٢ #ى1195$# ؾَٝذ عٛمسا٢ْ غرياد١زٜٔ$ -1
 زاٜه٢ ْٝؿتُإ.ي١ٖ١َإ ؾَٜٛٓسا نؤض٢ زٚا٢ٜ نطز٠ٚٚ ٚض٠ٚٛت٠ٚ١ با٠ٚؾ٢ 

نؤض٢ زٚا٢ٜ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ ثٝا٠ٚ نٛضِ ٚدَٝطط٣ # ى1298$# ؾَٝذ ذل١َ١ز ب١ٖازٜٔ ١٥بٛيب١ٖا$ -2
، ي١غ١ض ز٠غت٢ #ؾَٝد٢ غرياد١ززٜٔ$ب٠ٚٛ، ١َٚي٣ٚ١ زٚا٣ نؤض٢ زٚا٢ٜ # ؾَٝد٢ غرياد١ززٜٔ$
ٚف١ضَا٢ْ ١٥ٚ نتَٝب٢ زا، غًٛٚن٢ نطز٠ٚٚ ٚظؤض ب١ضَِٜع٠ٚ٠ بؤ٣ ضِٚا٠ْٛٝ ٚ ي١غ١ض زاٚا #ؾَٝد٢ ب١ٖازٜٔ$
 ٣ زاْا٠ٚ ٚي١ ثَٝؿ١ن١ٝٝن١ٜسا غتاٜؿ٢ نطز٠ٚٚ.#ايفك١ًٝ$

، #ؾَٝذ ذل١َ١ز ب١ٖازٜٔ$ٚبطا٣ # ؾَٝد٢ غرياد١ززٜٔ$نٛض٣ِ # ؾَٝذ ع١بسٚض٠ِمحا٢ْ ١٥بٛي٠ٛفا$ -3
٣ #ايعكٝد٠ املسق١ٝ$١٥ّ ظات١ٜـ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ ؾَٝد١ ط١ٚض٠ ٚب١ضَِٜع٠نا٢ْ ١َٚي٣ٚ١، ١َٚي٣ٚ١ نتَٝب٢ 

ؾَٝذ $١غ١ض خٛاغت٢ ١٥ّ ؾَٝد١ زاْا٠ٚ، ١٥ّ ظات١ ي١ب١غساز نؤض٢ زٚا٢ٜ نطز٠ٚٚ ٚي١طؤضِغتا٢ْ ي
 ب١خاى غجَٝطضا٠ٚ.# ع١بسٚيكازض٣ ط١ٜال٢ْ

، ١٥ّ ظات١ ثٝاَٜٚه٢ ظاْا ١٥ٚزٜب ب٠ٚٛ، ساؾ٣١ٝ #ؾَٝذ ١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ ؾَٝد٢ غرياد١زٜٔ$ -4
 ٠ٚ١ ٣.١ٜ١ٖ ١َٚي١ٜٚٝ#ايعكٝد٠ املسق١ٝ$ب١غ١ض ١َغ٣٠ٚ١ٓ ضِؤ٢َ ٚ

 ١َٚي٣ٚ١ ب١ ؾٝعط ١َٚت١ٍَ ْا٣ٚ ١٥ّ ؾَٝد٣١ َٖٝٓا٠ٚ ن١ ز٠َي٢َ:
 ـةست و بـةيـٔ بـىَ ػـؤــاداس ػـاس وةفـيـ
 ـذةى َـةعـذووَى َةبؤــووس ديــوٕ ْـض

 وةختىَ بةْذةى ويَؽ بةى ذاٍَ وة ضةّ دى
 ةَـذا سيَضا و ثةػيَوبىــٔ وة ضـــشيــةطـئ

، ١٥ّ ظات١ف دط١ ي١ #ؾَٝذ عٛمسا٢ْ غرياد١زٜٔ$نٛض٣ِ  -#١٥زٜٔقٝاؾَٝد٢ -ؾَٝذ ع١َٛض$ -5
ؾَٝدا١ٜت١ٝٝن٣١ ظاْا ١٥ٚزٜب ٚؾاعري ب٠ٚٛ ٚ، ؾٝعط٣ ب١ نٛضز٣ ٚفاضغ٢ ١ٜ١ٖ، نتَٝب٢ ظؤض خؤف 

 نؤض٢ زٚا٢ٜ نطز٠ٚٚ.# ى1318$ٜٚػت٠ٚٛ ٚنتَٝبدا١ٜ١ْن٢ ط١ٚض٣٠ ْاٜاب٢ ب٠ٚٛ، ١٥ّ ظات١ غاَي٢
 نٛض٣ِ ؾَٝذ ذل١َ١ز٣ نٛض٣ِ ؾَٝد٢ غرياد١زٜٔ، ١٥َٝـ ٠ٚى ؾَٝذ ع١ىل#: ؾَٝد٢ سٝػا١َزٜٔ$ -6

باٚى ٚباثري َٚا١َنا٢ْ ظاْا ١٥ٚزٜب ٚؾاعري ب٠ٚٛ، ضَِٜعَٜه٢ ظؤض٣ ي١ال٣ ظاْاٜإ ٚ ط١ٚض٠ ثٝاٚإ ١ٖب٠ٚٛ، 
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١ٜنَٝو ي١ ؾ١َٜٓٛٚاض٠ ْاٜاب١نا٢ْ ن١ؾهؤَي٢ ؾَٝد٢ سٝػا١َز١ٜٓ، ن١ ١ٜنَٝه١ ي١ ن١ؾهؤَي١ ْاٜاب ٚثطِ 
 .(1)نتَٝبدا٣١ْ نٛضز٣ با١ٜخ١نا٢ْ

١َٚي٣ٚ١ َا١ٜ٠ٚى ي١ خع١َت٢ ١٥ّ ظات١زا خ١ضٜه٢ خَٜٛٓسٕ ب٠ٚٛ #: ؾَٝذ ١َعطٚٚف٢ ْؤز٢َٜ$ -7
ن١ تٛاْا٣ بااَل٣ ١َٚي٣ٚ١ ز٠ٜٛ، زاٚا٣ ىلَ نطز٠ٚٚ ن١ # ؾَٝذ ١َعطٚٚف$ٚغٛٚز٣ ظؤض٣ ي٠َٛٝضططت٠ٚٛ، 

١٥غتؤ، ب١اَلّ ١َٚي٣ٚ١ قبَٛٚي٢ بططَٜت١ # ١َٚالْا خايٝس$٣ #َعط١ٚت٢ خا١ْقا$١٥ضن٢ ت١زضٜػ٢ 
 ١ْنطز٠ٚٚ.

زا #ؾَٝذ ع١بسَٚياَل٣ خ١ضثاْٞ$١َٚي٣ٚ١ َا١ٜ٠ٚى ي١ خع١َت #: ؾَٝذ ع١بسَٚياَل٣ خ١ضثا٢ْ$ -8
 خَٜٛٓس١ٜٚٚ ٚي١ ز٠ضٜا٣ ظاْػت٢ ب١ٖط١َ٠ْس ب٠ٚٛ.

١َٚي٣ٚ١ ب١ؾ٢ نؤتا٢ٜ خَٜٛٓس٢ْ ي١ ال٣ ١٥ّ #: َاَؤغتا ١َال ع١بسٚضِض٠ِمحا٢ْ ْؤتؿ٢ٝ$ -9
 ٣ ي١خع١َتٝسا ٠ٚضططت٠ٚٛ.#ت١زضٜؼ$غتا ي١ ؾاض٣ غًَُٝا٢ْ ت١ٚاٚ نطز٠ٚٚ ٥ٚٝذاظ٣٠ َاَؤ

ن١ ١ٜنَٝو ي١ ظاْا ب١ْاٚباْط١نا٢ْ #: سٛدذ١تٛي٦ٝػالّ$ؾَٝذ ذل١َ١ز د١غ٢ُٝ ١َضزؤخ٢  -10
 ب٠ٚٛ ي١ؾاض٣ غ١ٓزا، ٚدَٝط٣١ ضَِٜع٣ تاٜب١ت٢ ١َٚي٣ٚ١ ب٠ٚٛ.# ظاْػت٢ ن١الّ$

، ١٥ّ َاَؤغتا َْٝٛا٢ْ #ؾَٝد٢ غرياد١ززٜٔ$ناتب٢ #: ػاضا٢ْبَٝ-١َال ساَٝس٣ ١ٖٚضا٢َ$ -11
ْٛغد١ٜ١ن٢ )ؾطح املٛاقف( ب١ خ١ت٢ خؤ٣ بؤ # ١َال ساَٝس$ي١ط١ٍَ ١َٚي٣ٚ١ زا ظؤض خؤف ب٠ٚٛ، 

 ١َٚي٣ٚ١ ْٛٚغ٠ٛٝت٠ٚ١.

، ي١شٜاْسا ب٠ٚٛ، #ى1290$ن١ تا ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢#: ١َال ذل١َ١ز٣ قاظ٢ٜ دٛاْطِؤ ٚداف$ -12
ق١ال٣ $ا٣ٚ ي١ ١٥ز٠ب٢ فاضغ٢ٝ ٚع١ض٠ب٢ ٚعٝربٜسا ١ٖب٠ٚٛ، ١َٚي٣ٚ١ ١٥ٚ ناتا٣١ْ ي١ ؾاض٠ظا٢ٜ ت١ٚ

 .(2)بٛا١ٜت، ز٠ض٠ٚٛ خع١َت٢ ٚز٠ضظ٣ ١٥ز٠ب٢ ي١ خع١َتسا ز٠خَٜٛٓس# دٛاْطِؤ

  

                                           
 .(159-158/ٍ 1زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، )ب (1)

 .(136-1ٍ/133، )ب١َٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ (2)
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 مةوهةوى هة ديدى ئةديبانداباضى يةشتةم: 

"١َٚي٣ٚ١ ب١ًُٝتَٝه٢ برين١ض١ٜ٠ٚ٠ ثَٝـ ٣٠ٚ١٥ ؾاعريَٜه٢ بًَٓس ب٢َ،  ز٠َيَٝت:# زٜالٕ غاَيضذل١َ١ز $
ؾؤضِؾطَٝطَِٜه١ ي١ؾعري٣ نٛضزٜسا ي١ناتَٝهسا ١٥ٚ ي١غ١ضز٠ََٝها ب٠ٚٛ ن١ ١٥ز٠ب٢ نٛضز، ١٥ز٠ب٢ فاضغ٢ 
ناض٣ ت٢َ نطز٠ٚٚ، ١ْت٣٠ٚ١ نٛضز خؤ٣ ب١ب١ختٝاض ١٥ظا٢َْ ن١ خا٠ٕٚ ١٥ّ ََٝؿه١ ب١ضظ ٚتٝص ب٣١ٓٝ 

 .(1)١َٚي١ٜٝٚ١" 
ز٠يَٝت: "ب٢َ ؾو ١َٚي٣ٚ١ ب١ضظتط ؾاعري٣ غ١ز٣٠ ْؤظز٢َ١ٖ٠  #غ١دذاز٣ ع١ال١٥ززٜٔ$َاَؤغتا 

نٛضز٠ تا ١٥ّ تاضخي١ ٚ بطط٠ ٢ٖ ثَٝؿ٠ٚ١ف، ٠ٚ١ْى ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠، ب١َيهٛ ١٥ط١ض ب١ضاٚضز٣ خ١ٜاَي٢ ؾٝعط٣ 
ٚق١َي١ََٝو زإ ١َٚي٣ٚ١ ي١ط١ٍَ ؾاعري٠نا٢ْ غ١ز٣٠ ْؤظز٢َ١ٖ٠ غ١ٜط٣ نٛضززا بهط٣َ ١َٖٛٚ ظَإ 

ب٠ٚ١زا ٢ْ١٥َ ن١فٝهط٣ ب١ضظ٣ ١َٚي٣ٚ١ ي١غ١ض ١َٖٜٛٚا١ٜ٠ٚ١ْ، ْاظن٢ خ١ٜاٍَ، تٝص٣ بري، ٚضز٣ ١َعٓا، 
دٛا٢ْ ٚؾ١ ٚضِانَٝؿا٢ْ زٍَ ب١عٝباضات٢ ض٠ِْطني ٚبعٚاْس٣٠ٚ١ْ ت١ىل عاتٝف١ ١َط١ض ١ٖض ي١ز٠غت٢ 

ز١ٜ٠ن٢ ٠ٚ١َْٝٓٝٗ خؤ٣ ب٢َٜٓٛٓ بؤ ١َٚي٣ٚ١ ٖاتب٢َ، ٜاخٛز ١َط١ض ١ٖض خاتٛٚ ع١ْب١ض تٛاْٝبَٝت٢ ي١ث١ض
١َٚي٣ٚ١ بؤ ٠ٚ١٥ قاث٢ ؾٝعط٣ بؤ بهطَٜت٠ٚ١ ٚبب٢َ ب١ٚ ١َٚي١ٜٝٚ١ ن١ ق١َي١ّ ي١ باغ٢ ؾٝعط ٚظ٠ٚقٝسا 

 .(2) نؤَي١!"
٣ ؾاعري ز٠َيَٝت: "١٥ز٠بٝات٢ ظؤض ق١ّٚ ْٚاٚزاضا٢ْ ظؤض ١ًًَٝمت ز٠ٜٛ ٖٝضٝإ ٠ٚ١٥ْس٣٠ #ثري٠ََٝطز$

١ٖ٠ٚض٠ٖٚا  (3)٢ْ ١ٜ، ٚؾٝعط٠نا٢ْ ٠ٚى ٥ا٣ٚ س١ٜات ي١ ت٢َٜٛ َٝسازا" ضِؤس٢ ١َٚي٣ٚ١ ثطِ دؤف ٚخطؤف
ز٠َيَٝت:"٥ؤر بؤ١ٜ ١َٚي١ِٜٚ خؤف ٣ٚ١٥َ ٚؾٝفت١ ٚؾ١ٜسا٣ غؤظ ْٚاَي٣١ ١٥ّٚ ن١ ث١ضز٠ ث١ضز٠ ؾ١َٜٓٛ 
ؾري١ٜٓنا٢ْ خان١ن١ّ ْٚٝؿتُا١ْن٢َ١ ب١ ف١ضز٣ ف١ضز٠ٚ٠، ب١ف١ضِ ٚظٜبَٝه٢ زٍَ ٠ٚ١ْضز٠ٚ٠ ث٢َ ْٝؿإ زاّٚ 

 .(4)١َٓا خؤؾ١ٜٚػت٢ٝ ١٥ٚا٢ْ ض١غجاْس٠ٚت١ غ٠ٚ١َ١ٓٝ"ٚب١غٝ
  

                                           
، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-٥اؾٓا، باَلٚنطا٣٠ٚ ٥اضاؽباضا٢ْ غًَُٝا٢ْ )ب١ض٢َ١ٖ باَل١ْٚنطا٠ٚ ٚي١ٜازنطا٣٠ٚ ذلُس غاَيض زٜالٕ: ٥ََٛٝس  (1)

 .89، ٍظ2001

 .280ََٝص٣ٚٚ ١٥ز٠ب٢ نٛضز٣: ع١ال١٥ززٜٔ غ١دذاز٣، ٍ (2)

 (.47-1ٍ/46ثري٠ََٝطز ٚثَٝساض١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٢َْٜٛ شٜإ ٚب١ض١َ١ٖنا٢ْ: ٥ََٛٝس ٥اؾٓا، )ب (3)

 .98-97ٍ ،َٝٗط٠دا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ (4)
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 بؤ ضِؤس٢ ١َٚي٣ٚ١:
 ئةى بةْاو َةعذووّ، وةى بةطيإ َةوجود

 ة وجــودـعـةدةّ صيـٓـٓـةتـــى، داوة بــ
 ةعذووَيؽ بيت، ْـاَـشى ٖةس ئةوىـا َـب

 ا، َةويةوىـا، ٖـا، ٖـاْط ئةنـػيعشت ب
 ةػطا(وةـاتـة )ئـؤ يـشى تـعـيـؤصى ػـط
 اوةـيـة دْــتــظــةوسؤصى خـشى ْـاطـئ
 ةــةدايـايـة نــةى يــةواْــةوتــةو ذـئ

 ايةـيـرتى تــشى وػـيَـري وػــةس ػـــٖ
 يايى نوسدطتإـةس، ضـةطـؤ يــػيعشى ت

 .(1)ٗشى دةوسإـوثـة طـاتــةخـةسصة ئــي
 ٠ٚضططت٠ٚٛ".٣ ؾاعري ز٠َيَٝت:"َٔ ي١ؾٝعطزا ٥ًٝٗاَِ ي١ ١َٚي٣ٚ١ #طؤضإ$
ز٠َيَٝت:"١َٚي٣ٚ١ د٢َٝ غ١ض غٛضَِا١ْ ن١ ؾٝعط٣ ظؤض ١ٜ١ٖ ٚظاز٣٠ بري٣ # ؾَٝذ ذل١مم١ز٣ خاٍَ$

، ١ٖض٠ٖٚا ز٠َيَٝت "َال عبسايطس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١ تاٚطؤظ٣، (2)خؤ١ٜت٢ ٚب١بري٣ ن١غ٢ تطزا ١ْٖات٠ٚٛ"
اعريا٢ْ نٛضز ي١ فريز٠ٚغ٢ نٛضز ي١ ؾٝعط٣ فاضغ٢، َٚتٓب٢ نٛضز ي١ ؾٝعط٣ ع١ض٠ب٢، ٚخٛا٠ْٚس٣ ؾ

 .(3)ؾٝعط٣ نٛضٜسا"
ز٠َي٢َ:"٥ار ١َٚي٣ٚ١! خؤظط١ ب١ٚ غؤظ ٚع١ؾل ٚتَٝهؤؾ٠ٚ١ٓٝ # ع١بسٚايه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ$َاَؤغتا

ي١ ٚالتَٝهسا ١٥ب٣ٚٛ ١ٖضضٝت ١٥ْٛٚغ٢ ٠ٚض١٥طَٝطِزاض ٚي١ضاخ ١٥زضا، تا دٝٗا٢ْ نٛضزغتإ، ب١َيهٛ 
١٥ٚؾعاضت ضِْٚٚاى ببٛا١ٜت٠ٚ١، تا ١َٖٛٚ زْٝا بٝعاْٝا١ٜ ١َٖٛٚ دٝٗا٢ْ َٛغًَُاْإ ب١ ت٥١ًٝفات ٥ٚاغاض 

 .(4)بَٝؿ٣١ نٛضزغتإ ض دؤض٠ ؾَٝطَٜه٢ تَٝساب٠ٚٛ"
                                           

 (.356-1ٍ/355ٜإ ٚب١ض١َ١ٖنا٢ْ: ٥ََٛٝس ٥اؾٓا، )بثري٠ََٝطز ٚثَٝساض١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٢َْٜٛ ش (1)

 .12زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ي١ٖ١ٚضا٢َ بؤ غؤضا٢ْ: ذل١مم١ز ٢َٓٝ١٥ ١٥ضز٠اَل٢ْ، ٍ (2)

 .16ظ، 1953ٍ-ى1373ب١غساز، -َفت٢ ظ٠ٖا٣ٚ: ذل١َ١ز٣ خاٍَ، ضاثدا٣١ْ َعاضف (3)

 (.2ٍ/369ٜاز٣ ١َضزإ: ١َال عبسايهطمي٢ َسضٜؼ، )ب (4)
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ي١ ٥ا١ْٖط٢ ١ٖظاض٣٠ ؾاعري٣ ط١ٚض٣٠ فاضؽ # َٝٓؤضغه٢$ضِؤش١ٖالتٓاغ٢ ب١ْاٚباْط٢ ضِٚٚغ٢ 
٣١ً ١ٜن١ّ ٚزَٚٚٝإ زا ٚت١ٜٚٛت٢:"زٚٚ ن١ؽ ١ٖٕ ي١ ١٥ز٠بٝٝات٢ ضِؤش١ٖالتسا ث#١٥بٛيكامسٞ فريز٠ٚغٞ$

 .(1)زاطري نطز٠ٚٚ: ١ٜن١ّ ١٥بٛيكامس٢ فريز٠ٚغ٢ ٚ، ز٠ّٚٚ: غ١ٜٝس ع١بسٚضِض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١"

، ٖاٚت١َ١ٕ #ى1310-1225$ #١َال ساَٝس٣ ناتب$١ٖض ي١باض٣٠ تٛاْا ٚيَٝٗات٢ٜٚٛ ١َٚي١ٜٝٚ١ 
ٖا٠ٚ با١ٜخَٝه٢ ٖٚاٚض٣َِ ٖٚاٚ ت١ضٜك١ت٢ ن١ باغ٢ ١َٚي٣ٚ١ ز٠نات زٜاض٠ باغ١ن١ ي١ ن١غَٝه٢ ٠ٚ

 تاٜب١تٝرت٣ ١ٜ١ٖ، ز٠ْٛغ٢َ:

"ز٠ّٚٚ ي١ خ١يٝف١نا٢ْ ؾَٝد٢ غرياد١زٜٔ ١َال ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي١ٜٝٚ١، ن١ ثٝاَٜٚه٢ بريتٝص 
ٚب١ًُٝت١، ١٥ّ ثٝا٠ٚ ي١خا١ْٚاز٣٠ غ١ٜس٠نا١ْ ٚضِؾت٣١ ثؿت٢ ز٠ضَٝت٠ٚ١ غ١ض ١َال ١٥بٛٚب١نط٣ 

ناْسا باالز٠غت، ب١تاٜب١ت٢ ي١ ١ْٖٛض٣ ٖاٚضزٚبطز٣ َٛق١ْٓٝف، ١َٚي٣ٚ١ ثٝاَٜٚه١ ي١ ١َٖٛٚ ظاْٝاض١ٜٝ
قػ١ َٚٛداز٠ي١زا ن١ؽ ي٢َٝ ْابات٠ٚ١، ي١ت١ى ٠ٚ١٥ؾسا ط١ىلَ ١ْضّ ْٚٝإ ٚب١ٜٚصزا١ْ ٚ، زإ ب١ ضَِٜع ٚث٣١ً 

زاز٢ْ٠َ  -١ْقؿب١ْس٢ٜ-ٖا٠ٚاَلٕ ٖٚاٚز٠َاْٝسا ز٢ْ٠َ ٚ، خؤ٣ ب١ن١َرتٜٔ ٚبضٛٚنرتٜٔ ن١غ٢ ١٥ّ خا١ْٚاز٠
 .(2)١ ي١ ظاْاٜإ ٚثٝاٚا٢ْ ت١ضٜك١ت ْاطط٣َ"ٚ، ١ٖضطٝع ض٠ِخٓ

 ي١ ٖؤْطا١ٜ٠ٚنسا ٠ٚغف٢ ١َٚي٣ٚ١ ز٠نات ٚز٠َيَٝت:# نان٣١ ف١الح$

 ةوي داْاـةويـاني َــاْي ثــيــة طـــي
 داْا يـهــاطــْ يتـةطـبـةَيٖـةوةي ــئ
 شيـعـيـي ػـواْــةوا ديــيَ ئــزدة بــَ

 وسداْاـاو نـة ْـةسِيَ بـةطـوو، ئـــدةسض
*** 
 
 

                                           
 .230ٍ ،١َٚي٣ٚ١َٝٗط٠دا٢ْ  (1)

 (.5ٍ/189بٛٚشاْس٣٠ٚ١ْ ََٝص٣ٚٚ ظاْاٜا٢ْ نٛضز: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ضزاغ٢، )ب (2)
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 واْيـي جـاَيـةيـي خـهـاطـة ْـاي يـئ
 يـؤصي سِووٕ و سِةواْـاوةي طـةسضـط

 ةْاطةيٖ طاسديي و ةطتھية طةسَيي 
 ػيعشةناْي ْاو ةيـكـيـةيـط و شةٖـةـب

*** 
 ؤػيٖةس قووَييي ئةْذيَؼة و ـةبـاي يـئ

 يـشؤػـؤؾ و خـين جـيَ بـاي بــدةسي
 يـةسؤػـة و ثـاطـريي وسد و تـؤ بــب
 ة طوَيي باخي بؤٕ خؤػيـهـةثـؤ ضـب

*** 
 ؤ وسدةناسيـةت و بـعـةْـؤ طـاي بـئ
 ة َشواسيـشِ يـشي ثـيعـاي ػـؤ دةسيـب
 ةسيٖـةوـةي دوسِ و طـةنـةجنيٓـؤ طـب

 وسدةواسيـؤ نــة بـيـاصيـاْـي ػـيَـج
*** 

 ةسِ و ثاساويـشي تـعـيـةس ػـةبـاي يـئ
 وَياويـوو طـةي وةنـةساَـؤٕ و بــب

 ي طاف و بيَ طةسديـة وةى دَيـسِووْ
 ظهي ضاويـيَـشَـوو فـة وةنــسِةواْ

*** 
 ظةي خؤػةويظيت ئةوـيَـًَـة بـاي يـئ

 ئةو ثةسطيت ةمٖةي ـؤتـي بـاْـووتـط
 ئاي يةبةس ْةػئةي بادةي عةػكةنةي

 ئةو ةطيتٖواي ية ئاي ية طؤصي ئةو،
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*** 
 ؤَيي ذاَيي بيَ ذاَييـًَـؤ نـاي بـئ

 يـاَيـاَيةْـؤ ْـصةسد و بي ـبؤ سِةْط
 يــةواْــػ و سِؤر دادي و اواسٖـ

 بؤ بةطتة و دةف و بادة و مشؼاَيي
*** 

 ئاي بؤ طياْةنةي ثشِ ية وةفانةي
 بؤ دةسووْةنةي نةيًي جةفانةي

 اي بؤ دَيةنةي صةدةي طضانةيـئ
 طةفانةيطةيش وطةيشإ ودووس ية

*** 
 ي ْةفظي بًَٓذيـيضصةتـؤ عـاي بـئ

 دةوَيةَةْذي دٍَ و ةراسٖؤي ـبؤ خ
 ؤ ضاوتيَشي و بشطيَيت ذاَييـاي بـئ

 يت بةسصي يةى يةى ثةطةْذيـسِةوػ
*** 

 شي َةويةوي طوَييَهي وايةـعـيـػ
 ةـايـةتٖـاـةتٖـةوة ـتـيَـةػــةطــئ
 ي نوسداـي دٍَ و دةسووْـاخـة ْـي
 (1)ة ْايةـؼـة سِيـا يـوتـي دانـحـٓـب

  

                                           
 .61-60، ٍظ2004زٜٛا٢ْ نان٣١ ف١الح: ب١َٓاَي٣١ ؾاعري،  (1)
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  :ّ١َقا١َنإ ي١ال٣ ١َٚي٣ٚ١ باغٞ ١ٜن١. 
  :ّساَي١نإ ي١ال٣ ١َٚي٣ٚ١باغ٢ ز٠ٚٚ. 

  :ّ٣١َ ٚغاق٢ ال٣ ١َٚي٣ٚ١باغٞ غ١َٝٝ. 

  :ّقاَلٚاتسإ ٚ ثَٝػ١َب١ضباغٞ ضٛاض٠. 

 .باغ٢ ثَٝٓذ١ّ: ٥ٝػطا َٚٝعطاز 

  :َّطؤظ زؤغت٢ ٚيَٝبٛٚضز٢ٜ٠ ١َٚي٣ٚ١باغ٢ ؾ١ؾ١. 
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 بةشى ضَييةم: ضؤفيطةزى مةوهةوى
 مةقامةكاى الى مةوهةوىباضى يةكةم: 

ب١ ٚاتا٣ ٠ٚغتإ ٚخ١ضٜهب٢ْٚٛ ضِٜبٛاض زَٜت ي١ٖ١ٍَٚ ٠ٚٚضظؾ١ طٝا٢ْ ٚي١ؾ١ٝنا٢ْ ب١ضاَب١ض خٛا٣ 
 ڑ ڑ ژ ژ نثڈ، ٚؾ٣١ ١َقاّ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت (1)ط١ٚض٠

 .ص14طإبطاِٖٝ:  مث ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ نثٚ ص164طايكافات:  کمث
ب١ٖؤ٣ نؤؾـ ٠ٚٚضظؾ٢ قٛضغ٠ٚ١ ب١ز٠غت زَٜت ٚاتا ؾتَٝه٢ خٛا١ٜٝ ٚي١خؤ٠ٚ ١ْٝ، ضَِٜبٛاض  #١َقاّ$

ايتٛب١، $١ٖض ١َقاََٝه٢ ت١ٚاٚنطز ب١ض٠ ١َٚقاََٝه٢ تط ز٠ضِٚا، ١َقا١َناْٝـ ب١طؿت٢ ١٥ّ س١ٚت١ٕ 
غ١ضضا٣٠ٚ تط ز٠ب١ٓ ١َقاّ، ٚات١ دط١  ، ب١اَلّ ي١ ١ْٖس٣َ(2)#ايٛزع، ايصٖد، ايفكس، ايؿرب، ايسقا، ايتٛنٌ

 .(3)٣ بؤ ظٜاز ز٠ن١ٕ#ؾهط، خٛف، ضدْا  $ي١َا٣١ْ غ١ض٠ٚ٠ 
١َقاّ بؤ١ٜ ْا٣ٚ يَٝٓطا٠ٚ ١َقاّ ضْٛه١ ب١ضز٠ٚاّ ٚض١غجا٠ٚ، ب١اَلّ ساٍَ ي١ طؤضِاْسا١ٜ بؤ١ٜ ث٢َٝ 

 .(4)طٛتطا٠ٚ ساٍَ
ض١ْس زَٜطَِٜه٢ ي١غ١ض ١٥ْٛغني، ٥َٝػتاف باغ٢ ١َقا١َنإ ز٠ن١ٜٔ ي١ال٣ ١َٚي٣ٚ١، ١ٖض ١ٜن١ٜإ 

 ١٥ٚاْٝـ:
 :(التوبة) تؤبة (1

ز٠غت ث٢َ ز٠نا، ي١باض٣٠ تؤب٠ٚ١  #تؤب١$ن١ ضَِٜبٛاض ب٣ٚ١َٝ بَٝت١ ْاٚ ١ٖض ت١ضٜك١تَٝه٠ٚ١ غ١ض٠تا ب١ 
ز٠َي٢َ: ب١طؿت٢ تؤب١ غ٢َ دؤض٠، تؤب٣١ َطؤظ٢ ٥اغا٢ٜ ي١ طْٛا١ٖنا١ْ، تؤب٣١  #ذٚايٕٓٛ$

تاٜب١مت١ْس٠نإ ي١ ب٢َ ٥اطا١ٜٝ، تؤب٣١ ثَٝػ١َب١ضاْٝـ ي١ٚ ث١ً ٚثا١ٜ ب١ضظا١ٜ١ْ ن١ دط١ ي١ٚإ، ث٢َٝ 
 ز٠ف١ضََٜٛت: "ت١ٚب١ زٚٚ دؤض٠، ت١ٚب١ٜ١ن٢ ثؿت ث٢َ ب١غرتاٚ ٚت١ٚب١ٜ١ن٢ #٥ٝنب ع١تا$ ،(5)ط١ٜؿت١ْٚٛ

                                           
 .65، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (1)

 .١ٖ65َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .232، ٍأبٞ حفـ عُس ايطٗسٚزدٟعٛازف املعازف: يإلَاّ غٗاب ايدٜٔ  (3)

 .١ٖ225َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (4)

احملكل: زقا ستُد ؾفٞ ايدٜٔ ، : ابٔ ايدٜبع ايػٝباْٞغا١ٜ املطًٛب ٚأععِ امل١ٓ فُٝا ٜػفس اهلل ب٘ ايرْٛب ٜٚٛدب ادت١ٓ (5)
 .44، ٍش1998 – ى1419، 1ض، املهتب١ امله١ٝ -َؤضط١ ايسٜإ ، ايطٓٛضٞ
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٠ٚاَلَسضا٠ٚ، ت١ٚب٣١ ثؿت ث٢َ ب١غرتاٚ ١ٜٚ١٥ ب١ْس٠ تؤب١ ز٠نات ي١تطغ٢ ي١ غعا٣ خٛا٣ ط١ٚض٠، ٚت١ٚب٣١ 
، ت١ٚب١نطزٕ ١٥بَٝت١ (1)٠ٚاَلَسضا٠ٚف ١ٜٚ١٥ ب١ْس٠ تؤب١ ز٠نات ي١ؾ١ضَا ي٥١اغت ضَِٜع٣ خٛا٣ ط١ٚض٠زا"
 ٴۇ ۈ نثۈت ٖؤ٣ ٣٠ٚ١٥ خؤؾ١ٜٚػت٢ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ز٠غت بَٗٝٓني، خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛ

 .ص222طايبكط٠:  ۋمث
 ز٠ضباض٣٠ تؤب١ ز٠َي٢َ: #١َٚي٣ٚ١$

 ة ضةْذ َةطتيت جةّ بي ْة طةسداـدَي
 ضةْذ ناسي ئاسؤت وطتةو سِؤي فةسدا

 ؤـػةستيي ت يَـة بـيَوّ ْييةٕ جـةستـػ
 ةي طةد فةسدا ْةبؤـؤبـاي تـيـسِوو ط

 ةو سِا ثةي ذةم ثةسطيتـيت ئـةفـةنـْ
 طظيت ايـث َةطيت َتايٖةتا بي وة 

ٚات١: ٥ا٣ ٣١٥ زٍَ ض١ْس ١َغت٢ نؤب٠ٚٛت٠ٚ١ ي١غ١ضتا ٚض١ْس ٥ٝؿ٢ ١٥َطِؤت ١٥خ١ٜت١ غب٢ٜٓ١َ، 
ب١ٖؤ٣ ب٢َ ؾ١ضت٢ تؤ٠ٚ ؾ١ضتَٝهِ ١ْٝٝ ضِٚٚ ض٠ِؾ٢ ال٣ تؤب٣١ غ١ز غب٢ٜٓ١َ ١ْبٛٚب٢َ، ١َب١غت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ 

١ٚ ؾ١ضت١ ١٥ؾهَِٝٓ ١ٖضض٢ ؾ١ضت ١٥ن١ّ ن١ خ١ضاث١ ١ْن١ّ ٚتؤب١ ي١ٚ خطاثا١ْ ١٥ن١ّ، بؤ غب٢ٜٓ١َ ٥
 ٚزٜػا٠ٚ١ْ تؤب١ ١٥ن٠ٚ١َ١ ٚؾ١ضت١ن١ّ ي١ سعٚٚض٣ ١٥ٚ تؤبا١ْزا ضِٚٚ ض٠ِف ١٥ب٢َ.

١ٖض٠ٖٚا ب١ ١ْفػ٢ خؤ٣ ز٠َي٢َ ١ْن١ٚتٝت١ ض٢َِٜ س١م ث١ض٠غت٢ تا ثري٣ بٛٚ ب١ ٖاٚض٢َِٜ 
 .(2)غ١ضخؤؾ١ٝٝن١ت ٚن١َيهت ث٠َٛٝ ١َْا

  

                                           
داز ، احملكل: أبٛ عبد ايسمحٔ ؾالح بٔ ستُد بٔ عٜٛك١، يطاييب طسٜل اذتل عص ٚدٌ: عبد ايكادز بٔ َٛض٢ ايهٝالْٞايػ١ٝٓ  (1)

 (.1ٍ/269، )بز1991 -ك1111، 1بةيرووت، ض-ايهتب ايع١ًُٝ

 .262، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (2)
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 :(الورعوةزع ) (2

بطٜت١ٝ ي١ خؤ ثاضاغنت ١َٖٚي١ٓخًٝػهإ ي١ضَِٜط٣١ ؾ١ضٜع١تسا ٚب١ٚضز٣ ثطغ١ٜ٠ٚ١ٓٝ ي١ س١اَلٍَ  #٠ٚضع$
بريتية لة ثابةند بوون بةكارى شوثاشكراو  #وةرع$ ،(1)ٚس١ضاّ ٚثاضَٜعٜهطزْٝؿ١ ي١ؾت٢ طَٛإ يَٝهطاٚ

بريتية لة ثابةند بوون  #وةرع$" ئةبووبةكرى كةتانى دةَليَت: ،(2)كة موافةقةتى شةرع وعورف وثياوةتية
، بؤية ثيَويصتة لةشةر هةموو رِيَبواريَكى هةموو تةريكةتيَك (3)"بة ئةدةب ورِةوشتةوة وضاككردنى نةفصة

خؤى بجاريَسيت ودوور بكةويَتةوة لة طومان وشوبوةكان وترشى هةبيَت لةوةى بكةويَتة ناو 
 .(4)حةرامكراوةكان

واتة: باشى دينداريتان لة وةرع  (5)"كم الورعخري ديندةفةرمويَت:" ثيَػةمبةرى خوا 
 خ١ضٜه٢ ٠ٚضعٔ غ٢َ ضٝٓٔ:، ١٥ٚا٣١ْ وخؤثاريَسيداية

 ١٥ٚا٣١ْ خؤٜإ ي١ؾت٢ طَٛإ يَٝهطاٚ ز٠ثاضَٜعٕ. (1

 ١٥ٚا٣١ْ ب١ٖؤ٣ زَيٝا٠ٚ١ْ ٥اطازاض ز٠نطَٜٔ ي١ طَٛاْساض٣ ١٥ٚ ؾت١. (2

 .(6)ب٢َ ٥اطاٜإ ز٠نات ي١خٛزا١٥ٚ خٛاْاغ١ ٠ٚدسططتٛٚا١ْ ن١ خؤٜإ ي١ٚ ؾتا١ْ ز٠ثاضَٜعٕ ن١  (3

                                           
 (.3ٍ/344ظ، )ب1995-ى١1415ٜطٚٚت، ب – داز ايفهس، ايكًٝٛبٞ ٚأمحد ايربيطٞ عُري٠حاغٝتا قًٝٛبٞ ٚعُري٠: أمحد ضال١َ  (1)

ايكاقٞ أبٛ ٜع٢ً، ستُد بٔ اذتطني بٔ ستُد بٔ خًف املعسٚف بـ ابٔ ايفسا٤، حكك٘ ٚعًل عًٝ٘: ٜٛضف بٔ عًٞ ايطسٜف، داز  :ايتٛنٌ
 .80ظ، 2014ٍ -ى1435، 1ض  ،ضضِٜا -املُٝإ يًٓػس ٚايتٛشٜع

ارتاد٢َ بسٜك١ ستُٛد١ٜ يف غسح طسٜك١ ستُد١ٜ ٚغسٜع١ ْب١ٜٛ يف ضري٠ أمحد١ٜ: ستُد بٔ ستُد بٔ َؿطف٢ بٔ عجُإ، أبٛ ضعٝد  (2)
 (.2ٍ/36، )بى1348ضٛزٜا، -َطبع١ اذتًيب، اذتٓفٞ

ِٚدِسدٟ ارتساضاْٞ،  (3) ، كل: عاَس أمحد حٝدزاحمل، أبٛ بهس ايبٝٗكٞنتاب ايصٖد ايهبري: أمحد بٔ اذتطني بٔ عًٞ بٔ َٛض٢ ارُتِطسَ
 .318، ٍش1996، ١3ٜطٚٚت، ضب -َؤضط١ ايهتب ايجكاف١ٝ 

ستُد املٓٛز -ستُد بٔ ضًُٝإ ايهسدٟ املدْٞ، تسمج٘، حتكٝل: عاؾِ إبساِٖٝ ايهٝايٞ: األؾٍٛ ايد١ٜٝٓ يف غسح ايسضاي١ ايعال١ٜٚ (4)
 .360، ٍش١2015ٜطٚٚت، ب -املدْٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ

 -داز املعسف١ ،  بإغساف: د. ٜٛضف املسعػًٞ، اهلل اذتانِ ايٓٝطابٛزٟ ع٢ً ايؿخٝخني: اإلَاّ اذتافغ أبٛ عبداملطتدزى  (5)
 (.1ٍ/92، )ب١313ٜطٚٚت، شَاض٣٠ ف١ضَٛٚز٠ ب

 .71-70، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (6)
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٣ ب١ناضَٖٝٓا٠ٚ، ١٥ٜٚـ ١ٜن١َٝإ ي١الٚاْس٣٠ٚ١ْ ظاْا١ٜن٢ #٠ٚضع$١َٚي٣ٚ١ ي١ زٚٚ ؾٝعطٜسا ٚٚؾ٣١ 
ط١ٚض٠زا ٚت٠ٚٛ ٚبؤ باٚن٢ ١٥ٚ ظاْا٣١ٜ ْاضز٠ٚٚ، ن١ٖ١ٚاَي٢ ١َضط٢ نٛض٠ِن٣١ بؤ ١َٚي٣ٚ١ ْاضز٠ٚٚ، 

 ، ١َٚي٣ٚ١ ز٠َي٢َ:(1)ز٠َي٢َ زاخ١ن١ّ ١َْعا٢ْ ١٥ٚ ظاْا١ٜ نَٞ ب٠ٚٛ #ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ$َاَؤغتا 
 ذةياليي عوقذةي سِاطةي ػةسعِ سِؤ

 سِؤ وةسعِ جادةي تةسيل ايـوَـٖٓـسِة
 إ بذؤ دةّـوسئـري قـاطـةفـة تـيَ ْـن

 (2)نيَ بؤ ئةذاديع سِةطووٍ نةسؤ جةّ
ؾ١ضعِ ضِؤ، ض٣َِ ثٝؿاْس٠ض٣ ضَِٜط٣١ ٠ٚضعِ ضِؤ،  ١َٚي٣ٚ١ ي١ّ الٚاْس٠ٚ١ْزا ز٠َي٢َ: طط٣َ ن١ض٣٠ٚ٠ ضَِٜط٣١

٥ٝرت ن٢َ ب٢َ باغ٢ ت١فػري بها ٚ ن٢َ بآ ف١ضَٛٚز٠نإ نؤبهات٠ٚ١ ٚباغٝإ بهات، ١َٚي٣ٚ١ يَٝط٠زا زٚا٣ 
٣٠ٚ١٥ ن١ باغ٢ ؾ١ضع ١٥نات ١ٜنػ١ض خ١ّ ي١ ٠ٚضع ١٥خٛات ٠ٚى ب٢ًََٝ ؾٝهطز٣٠ٚ١ْ بؤ ف١ضَٛٚز٠ن٣١ 

 غ١ض٠ٚ٠ نطز٠ٚٚ.
١٥نا، ن١ ١ْٖس٣َ ن١ؽ ٚاٜإ  #ؾَٝد٢ ظٜا١٥ززٜٔ$ٝعطَٜه٢ تطزا ن١ قػ١ ي١ط١ٍَ ١َٚي٣ٚ١ ي١ ؾ

 تَٝط١ٜاْسب٢َ طٛا١ٜ ١َٚي٣ٚ١ غاضز٠ ي١ ط١َيٝا ١٥َٚٝـ ب١ّ ق١قٝس١ٜ٠ ثانا١ْ بؤ خؤ٣ ز٠نات، ٚز٠َي٢َ:
 ةسصي تؤـريئ تـووس ػـةمخـذةي َــوة دي
 اَياي بةسصي تؤـوةي بـيَـةي ػـئـةػـوة ْ

 ًَا، ْة قاصي سِووي ػةسعْة ػيَخ، ْة َةَي
 وةسع و تةقوا ًيٖابيذ ئةـؤيف و عـة طـْ
 ؤ ْة تؤي دٍَـةبـؤؾ ْـي تــيةٕ داخـيـْ
 (3)وَيةٕ ئاصيض جةَني ثةسِةي طوٍَـهـوػـَ

                                           
 .322، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .326ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ١ٍَٖإ غ١ (2)

 .487-١ٖ486َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (3)
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ٚات١: ب١ ضا٠ٚ ١َغت١ دٛا١ْناْت ٚ ب١ي١جن١ٚالض٣٠ بااَل٣ ب١ضظت، ٖٝض ؾَٝذ ١َٚال ٚقاظ١ٜٝن٢ ض٣ِٚٚ 
ٚخٛاث١ضغتَٝه٢ ٢ًٖ١٥ ت١قٛا ٚ ٠ٚضع ٚخٛاث١ضغت٢ ١ْٝ، زاخ٢ خؤؾ١ٜٚػت٢ تؤ٣ ؾ١ضع ٖٚٝض غؤف٢ 

 .(1)١ْب٢َ ي١زال ٚظؤض ظ٠مح١ت١ ؾت٢ ٚا ضِٚٚبسا
غ١ضطٛظ٠ؾت١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ي١ َْٝٛإ ناى ١٥مح١ز٣ ؾَٝذ ١َٚٚي٣ٚ١ ن١ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ٠ٚضع 

 ٚخٛاث١ضغت٢ ١ٖضٚٚزٚنٝإ، ١٥ٜٚـ:
زٚا٣ َْٜٛص٣ ع١غط  #ناى ١٥مح١ز٣ ؾَٝذ$بؤ ظٜاض٠ت٢  #ا٢ْغًَُٝ$ضِؤشَٜهٝإ ١َٚي٣ٚ١ ١٥ض٢َ بؤ 

ٜـ ظؤض ضَِٜع٣ ١٥طط٣َ ٚث٢َٝ ١٥ف١ض٣ََٛ: ١َٚي٣ٚ١ س١ظ ١٥ن١ّ  #ناى ١٥مح١ز$ب١خع١َت٢ ١٥طا، 
زاٚان٣١ زٚٚباض٠ ١٥نات٠ٚ١، ب١الّ  #ناى ١٥مح١ز$١ْغٝش١تَٝهِ به٣١!، ١َٚي٣ٚ١ ب٢َ ز٠ْط ١٥ب٢َ، 

داض٣ غ١َّٗٝ زاٚان٣١ تاظ٠ ١٥نات٠ٚ١، ١٥دلاض٠ ١َٚي٣ٚ١ ١٥َي٢َ: ٜاؾَٝذ ١َٚي٣ٚ١ ١ٖض ز٠ْط ْانا، ؾَٝذ بؤ 
١ْغش١ت ٜإ ١٥َط ب١ضان١ٜ١ ٜا ٢ٖ١ْ ي١ خطاث١، داض٣ ١ٜن١ّ ٚضز ب٠ٚ١َٚٛ ٚادبَٝو ٚغ١ْٛتَٝهِ ١ْز٣ 
تؤ ١ْٜه١ٜت تا ثَٝت بًََِٝ بٝه١، داض٣ ز١َٖٚٚٝـ ٚضز ب٠ٚ١َٚٛ س١ضاََٝو ٚ ١َنطَٖٚٝهِ ١ْز٣ تؤ 

ت بًََِٝ ١َٜه١، ١٥دلاض٠ ثَٝت ١٥َيَِٝ زٜاض٠ ؾ١ٜتإ ظؤض زَيططا١ْ يَٝت، ز٠خًِٝ ٥اطات ي١ بٝه١ٜت تا ثَٝ
١٥ّ دٛاب٣١ ١َٚي٣ٚ١ ظؤض ث٢َ خؤف  #ناى ١٥مح١ز$خؤت ب٢َ ت١فط٠ت ١ْزا ٚتٛٚؾ٢ خطاث١ٜ١نت ١ْنا.. 

 .(2)١٥ب٢َ، ٠ٚدس ١٥ٜطط٣َ ٚز٠ؽ ١٥نا ب١ ططٜإ ٚ ١٥ْساظ١ٜ٠ن٢ باف فطََٝػو ب١ خٛضِ ١٥ضَِٜص٣َ
ي١ ط١ضَٝإ ١ْخؤف ١٥ب٢َ، ١َٚي٣ٚ١ ١٥ض٢َ بؤ ال٣ بؤ ١ٖٚاٍَ  #ذل١ُز ثاؾا٣ داف$داضَٜو ١ٖض٠ٖٚا 

ثطغ٢ٓٝ، ثاؾا ب١ ١َٚي٣ٚ١ ١٥َي٢َ: زٚعا١ٜن٢ خَٝط٣ بؤ بهات ٚ ٥اَؤشطاض١ٜٝنٝؿ٢ بهات، ١َٚي١ٜٚـ 
ؾت٢: َاَي٢ زْٝا، ١٥َي٢َ: بؤ زٚعا٣ خَٝط زضَٜػ٢ ْان١ّ، ٥اَؤشطاض١ٜٝن١ٜؿِ ١ٜ٠ٚ١٥: تؤ خا٢ْ٠ٚ زٚٚ 

 ٥ُٚٝإ.

                                           
 .487، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .20، ٍ ١َٖإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ (2)
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َٚٓاَي١نا٢ْ تط زاب١ؾٝإ نطز٠ٚٚ  #عٛمسإ ب١ط$ٚ #١َمحٛٚز ب١ط$َاَي١ن١ت َٖٝؿتا خؤت غاغ٢ 
ي١ َْٝٛإ خؤٜاْا، ٥ُٝاْؿت ؾ١ٜتإ خؤ٣ بؤ ١َاَلؽ زا٠ٚ، َاَي١ن١ت ١ٖضض٢ ىلَ ز٣َ ق١ٜس٣ ١ْٝٝ، ضْٛه١ 

 .(1)َاَي٢ باٚى ١ٖض بؤ ١٥ٚالز٠، ز٠خًٝتِ ٥اطات ي١ ٥ُٝاْت ب٢َ ؾ١ٜتإ ب١ تااَلٕ ١ْٜبا

٠ٚ ١ٜ١ٖ ؾ١ٜتإ خ١ضَا٢ْ عٝباز٠ت٢ ب١ ١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠نسا باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ تطغ٢ ي١
 نا ٚزا٠ٚ١ْ ببات،  ز٠َي٢َ:

 ناتىَ صاْاى "ناّ" وة داْةوة ةسٖ
 ػـةو ػةيتإ َاال وة خةسَاْةوة

ٚزا٢ْ  #نا$ٚات١: ٖانا ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ت ظا٢ْ ؾ١َٜٚو ؾ١ٜتإ ٖات١ غ١ض خ١ضَا٢ْ نطز٠ٚ٠نامن، ١ٖض ب١ 
 .(2)خ١ضَا١ْن٠ٚ١َ١ ٣َٚٛ١ٖ َاؾ٠ٚ١ٝٝ ٚبطز٣

 :(الزهدشويد ) (3

٥اضاّ ططت١ٓ ي١ باض٠طا٣ خٛا ٚزٚٚضن١ٚت١ٜ٠ٚ١ٓ ي١ ١َٖٛٚ ط١جن٣١ٓٝ دٝٗإ ٜاخٛز ز٠غت  #ظٖٚس$
بطٜت١ٝ ي١  #ظٖٚس$ ،(3)ؾؤض١ٜٓ ي١ٖ١َٛٚ غاَاَْٝو ٚ زٍَ تطاظا١ْ ي١ٖ١َٛٚ ١َٖيج١نطزَٜٓٝو بؤ َاَي٢ زْٝا

ٚاظَٖٝٓإ ي١ؾت٢َ بؤ ؾتَٝه٢ ضانرت، ٣٠ٚ١٥ ١ْفػ٢ ٣ٚ١ٜ١َْ ٚٚاظ٣ ىلَ ب٢ََٓٝ ظٖٚس ١ْٝٝ، ب١َيهٛ ظاٖٝس ١٥ٚ 
بطٜت١ٝ ي١ ضِقب٠ٚ١ْٚٛ ٚزٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١دٝٗإ  #ظٖٚس$، ١ٖض٠ٖٚا (4)ن١غ١ٜ١ ٚاظ ي١ثٍٛٚ ٚزضاٚ ب٢ََٓٝ

 #٥ٝربا٢ُٖٝ نٛض٣ِ ١٥ز١ٖ٠ّ$ ،(5)ؤش٣ زٚا٣ٜاخؤ ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١خؤؾ٢ ٚضَٝص٣ دٝٗإ ي١ثَٝٓاٚ ضَٝص٣ ضِ
، ز٠ّٚٚ ظٖٚس٣ غ١ْٓٛت #ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١ س١ضاّ$غ٢َ دؤض٠: ١ٜن١ّ ظٖٚس٣ ٚادب  #ظٖٚس$:"ز٠ف١ضََٜٛت

                                           
 .(180/ٍ 1زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، )ب، ٚ 28-27َٛز٠ضِضِٜؼ، ٍ  ع١بسٚيه١ضمي٢ ١َال: ١َٚي٣ٚ١ زٜٛا٢ْ (1)

 .587، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (2)

 .72، ٍ نتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (3)

 .(217-216ٍ/4، )بإحٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ: أبٛ حاَد ستُد بٔ ستُد ايػصايٞ ايطٛضٞ (4)

ٚؾخخ٘ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ بإغساف ايٓاغس،  نتاب ايتعسٜفات: عًٞ بٔ ستُد بٔ عًٞ ايصٜٔ ايػسٜف ادتسداْٞ، احملكل: قبط٘  (5)
 .115، ٍش1983-ى1403، 1، ضب١ٜطٚٚت–داز ايهتب ايع١ًُٝ 
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 .(1)"#ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١ س١الٍَ$، غ٢َ ١ّٜ ظٖٚس٣ ف١ظ١ًَٜت #ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١ ؾت٢ طَٛاْا٣ٚ ٚؾبٖٛات$
ز٠َي٢َ: "زٍَ ي١غ١ض ١٥ٚ ؾتا١ْ ١َََْٝٓٝت ن١ ي١ْاٚ ز٠غت ٠ٚ٠ #ظٖٚس$ي١باض٣٠  #غط٣ غ١قت٢$١ٖض٠ٖٚا 
 . (2)١َْإٚ"

غ٢َ دؤض٣ ١ٜ١ٖ: ١ٜن١ّ ٚاظَٖٝٓا١ْ ي١س١ضاّ  #ظٖٚس$":ز٠ف١ضََٜٛت #١٥مح٣١ نٛض٣ِ س١ْب١ٍ$٥ُٝا٢َ 
١٥ٜٚـ ظٖٚس٣ ظؤضب٣١ خ١َيه١ٝ، ز٠ّٚٚ ٚاظَٖٝٓإ ي١ س١اَلَيَٝو ن١ ٚاب١غت٣١ زْٚٝات بهات ١َ١٥ ظٖٚس٣ 

١ت١نا١ْ، غَٞ ١ّٜ ٚاظَٖٝٓإ ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١بري٣ ب١ْس٠ ز٠بات٠ٚ١ ١َ١٥ف ن١غ١ تاٜب
 .(3)"ظٖٚس٣ خٛاْاؽ ٚعاضٜف١نا١ْ

١َٚي٣ٚ١ ي١باض٣٠ ٥ابٛٚض٠ٚ١ٜٝ ١ٖضطٝع شٜاَْٝه٢ خؤؾ٢ ضِا١ْبٛاضز٠ٚٚ، ١ٖضطٝع ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ ي١ثَٝٓاٚ 
شٜا٢ْ زْٚٝازا ز٠غت ي١ عٝع٠ت٢ ١ْفػ٢ خؤ٣ ١َٖيبططَٜت، ف١ضَاْط٠ِٚاٜا٢ْ قاداض٣ ١٥ٚضز٠ال٢ْ ط١ىلَ داض 

قٛبَٛٚي٢ ١ْنطز٠ٚٚ ١ٖٚضطٝع باْطٝإ نطز٠ٚٚت١ ال٣ خؤٜإ ٚزَٜٗات ٚ ََٛيهٝإ زا٠ٚت٢َ، ب١اَلّ ١٥ٚ 
ب١د٢َ ب٢ًَََٝ ٚب١ ََٛيه٢ زْٝا٣  #تاٚطؤظ٣$١ْٜٜٛػت٠ٚٛ خعّ ٚن١ؽ ٚناض٠نا٢ْ ْٚاٚض١ نط٢َِٜٓ 

١ْطؤض٠ِٜٛت٠ٚ١، بؤٕ ١َْٛ ف١ضٖاز َريظا٣ َا٢َ ْاقطٚززٜٔ ؾا زاٚا٣ ىلَ نطز٠ٚٚ بطِٚا بؤ ٥َٝطإ ١ٖٚض 
ٜـ زاٚا٣ ىلَ نطز٠ٚٚ #غٛاَلّ ؾا خا٢ْ ١٥ضز٠اَلٕ$ ََٛيه٢َ زَي٢ ١٥ٜطط٣َ ١َٖي٢ بصَٜط٣َ بؤ خؤ٣، ١ٖض٠ٖٚا

٠ٚضبطط٣َ بؤ خؤ٣، ب١الّ ١َٚي٣ٚ١ ١ٖض ٣٠ٚ١٥ ث٢َ باف ب٠ٚٛ ١ٖضضؤٕ  #ظ٠الٕ$بض٢َ بؤ ْاٚض٣١ غ١ٓ ٚز٢َٜ 
 .(4)نط١َِٜٓن٣١ خؤ٣ مبََٝٓٝت٠ٚ١ #غ١ضؾات١$ب٠ٚٛ ي١ 

                                           
 ٚعًل ايطُسقٓدٟ، حكك٘ إبساِٖٝ بٔ أمحد بٔ ستُد بٔ ْؿس ايًٝح أبٛ يًطُسقٓدٟ: ٚاملسضًني األْبٝا٤ ضٝد بأحادٜح ايػافًني تٓبٝ٘ (1)

 ٚٚؾف احملبٛب َعا١ًَ يف ايكًٛب قٛتٚ ،474ٍ، ش2000 -ى1421 ،3ب١ٜطٚٚت، ض -نجري ابٔ بدٜٟٛ، داز عًٞ ٜٛضف: عًٝ٘
 (.1ٍ/445اذتازثٞ، )ب عط١ٝ بٔ عًٞ بٔ ستُد: ايتٛحٝد َكاّ إىل املسٜد طسٜل

 .72، ٍ نتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (2)

، 3ب١ٜطٚٚت، ض-ايسضاي١ ايكٝاّ، َؤضط١ عُس+  األزْاؤٚط غعٝب: املكدضٞ، احملكل َفًح بٔ ستُد اهلل عبد ايػسع١ٝ: اآلداب (3)
 املهٞ، األغعسٟ ايػافعٞ ايؿدٜكٞ عالٕ بٔ ستُد: اي١ٜٚٛٓ األذناز ع٢ً ايسبا١ْٝ ايفتٛحات(، 2ٍ/231ٚ، )بش1999 -ى1419
 يًٓػس األثس أٌٖ ارتساش، َهتب١ عجُإ بٔ مجع١ بٔ خايد :األخالم ، َٚٛضٛع١(334/ 7ٍاألشٖس١ٜ، )ب  ٚايتأيٝف ايٓػس مجع١ٝ

 بٔ أمحد اهلل عبد أبٛ: ٚايصٖد اإلَاّ األدب - أمحد اإلَاّ يعًّٛ ادتاَع، 311ٚ، ٍش2009-ى1430 ،1ض، ن٠ٜٛت-ٚايتٛشٜع
، ش2009-ى1430 ،1ض، َٝطس-ايفّٝٛ ايرتاخ، ٚحتكٝل ايعًُٞ يًبخح ايفالح عٝد، داز عصت ضٝد ايسباط، حٓبٌ: خايد

 (.20ٍ/269)ب

 .(378-377ٍ/2)ب ،عبسايهطمي٢ َسضٜؼٜاز٣ ١َضزإ: ١َال  (4)
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بطط٣َ، خ١ضٜه٢ ز٠ضؽ ١َٚي٣ٚ١ ي١ط١ٍَ ز٠غتهٛضت٢ ١ْٚزاض١ٜٝن٣١ زا ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ١َٓت٢ ن١ؽ ١َٖي
 ٚت٠ٚ١ٓ ب٠ٚٛ، ٚخؤ٣ شٜا٢ْ ف١قَٝها٢ْ خؤ٣ زابني نطز٠ٚٚ.

١َٚي٣ٚ١ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥زا، ب١ٖؤ٣ ث٣١ً بااَل٣ ظاْػت٢ ١٥ٚز٠ب٢ ب٢َ ٠ٚ١ٜ١َٜٓٚ دَٝط٣١ ضَِٜع٣ ثٝاٚا٢ْ ٠ٚى 
ع١ىل ١٥نب١ضخا٢ْ ؾ١ض٠فٛملٛيه٢ $، ٚ#باضاّ ب١ط٢ َٛضاز٣$، ٚ#١َمحٛز ثاؾا٣ داف$ٚ #ذل١َ١ز ثاؾا$

ٚ... ن١غا٢ْ ز٣ ب٠ٚٛ، ٚؾاْاظٜٝإ ب٠ٚ٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، ١َٚي٣ٚ١  #س١بٝبَٛياَلخا٢ْ با٠ٚدا٢ْ$، ٚ#١٥ضز٠ال٢ْ
ضَِٜط١ٜإ بسات خع١َتَٝه٢ به١ٕ، ْٚعٜها١ٜتٝٝإ ي١َ١ٚي٣ٚ١، ب١ َا٢ٜ١ٜ ثريؤظ٣ ظا٠ْٛٝ، ب١الّ 

 ن١ؽ ٠ٚضبططَٜت.بؤ سٛدط٠ ١َٚزض٠غ١ ٚف١قَٝهاْٝؿ٢ ؾت٢َ ي١  -١ْى بؤ خؤ٣-١َٚي٣ٚ١ ضِاظ٣ ١ْب٠ٚٛ
١َٚي٣ٚ١ خؤ٣ ب١ طا دٛٚت٢ نطز٠ٚٚ، ٚظ٣ٚ٠ خؤ٣ تؤٚ نطز٠ٚٚ، ٚثاؾاْٝـ خؤ٣ زض٣ٚ٠ نطز٠ٚٚ، 
َٖٚٝٓا١ٜٚت١ٝٝ ْاٚ، ١ٖض ب٠ٚ١ شٜا٢ْ خؤ٣ ٚف١قَٝها٢ْ زابني نطز٠ٚٚ، ٚٚاب٠ٚٛ، ١٥ٚ ب١ض٣ ض٠ِجن٣١ نٛضت٢ 

 َٖٝٓا٠ٚ ٚب١ؾَٝه٢ غاَي١ن٣١ ب١ ب١ض٠ِٚٚ ب١غ١ضبطز٠ٚٚ.
ٚن١غا٢ْ تط خؤٜإ زاٚاٜإ ىلَ  #ف١ضٖاز َريظا$ب٠ٚٛ ط١ٚض٠ ثٝاٚإ ٚب١ضثطغا٢ْ ٠ٚى  ١َ١٥ ي١ناتَٝهسا

نطز٠ٚٚ بضَٝت١ ؾََٜٛٓٝه٢ ٠ٚى غ٣١ٓ ثاٜت١خت٢ ١٥ضز٠ال٢ْ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠ ٚظؤض ب١ ٥اغٛز٢ٜ٠ بص٣ ٚظاْػت 
 .(1)باَلٚبهات٠ٚ١

 :(الرضاِزةشا ) (4

ي١باض٣٠ ض٠ِظا٠ٚ ز٠َي٢َ: "زٍَ  #ذايٕٓٛ$١ٜ٠ٚ١٥ زَي٢ ضَِٜبٛاض ي١شَٜط سٛن٢ُ خٛا ٥اضاّ بطط٣َ،  #ض٠ِظا$
ب١ض٣ خؤؾ١ٜٚػت١ٝٝ ٚب١ضظتطٜٔ ثا٢ٜ١ٜ ْعٜه١نا١ْ ي١خٛا،  #ض٠ِظا$، (2)"خؤؾب١ْٚٛ ب١ ق١ظا ٚق١زض٣٠ خٛا

، ١٥ّ (3)٢ ىلَ ز٠ظأْضِاغت٢ ض٠ِظا ١َْٝٝٓٝٗ ت١ْٝا ١٥ٚا٣١ْ ظاْػت ٚت٥١ٌٜٛ ي١ خٛا٠ٚ ٠ٚضز٠ططٕ ؾتَٝه
 ىت نثمتظاضا١ٜ٠ٚ ي١ قٛض٥اْسا ٖات٠ٚٛ ٚب١ ٚاتا٣ قاٌٜ بٕٛٚ ٚط٣١ً ١ْنطزٕ ز٣َ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت 

ي١باض٣٠ ض٠ِظا٠ٚ ز٠ف١ضََٜٛت:  #١٥مح١ز٣ نٛض٣ِ س١ْب١ٍ$، ٥ُٝا٢َ ص119طاملا٥س٠:  مثىثمث جث يت

                                           
 .(112-1ٍ/111زٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ذل١َ١ز ع١ىل ق١ض٠زاغ٢، )ب (1)

 .80، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (2)

 .(343ٍ/4، )بإحٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ: أبٛ حاَد ستُد بٔ ستُد ايػصايٞ ايطٛضٞ (3)
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ت١طبري ١ْنطز١ْ بؤ ١ْفؼ تا خٛا خؤ٣ "ض٠ِظابٕٛٚ غ٢َ ؾت١: خؤزا١ْ ز٠غت خٛا، زَيدؤؾ٢ ب١تاَي٢ٝ ق١ظا، 
 . ١َٚي٣ٚ١ ز٠ضباض٣٠ ض٠ِظا ض٣ِٚٚ ز٢َ٠ ز٠نات١ ١ْفػ٢ خؤ٢ٜ ١َٖٚٛٚإ ز٠َي٢َ:(1)سٛن٢ُ ب١غ١ضا ز٠ضز٠نا"

 طةس صةسِةى ػعووس ٖةية ثيَتةوة
 وتيإ خــودا ئـةبشِيَـتـةوة ةنـ

قػ١ ْان١ٜت، ضْٛه١ ٚتٝإ خؤ ٚات١: ١٥ط١ض تؤغكاَي٢َ ١ٖغت ٚتَٝط١ٜؿتٓت ث٠َٛٝ ب٢َ، ي١ناض٣ خٛازا 
 .(2)٥ٝرت ٖٝض٢ تٝا ْا٢َََٓٝ ١٥ٚب٢َ ٥از٠َٝعاز ث٢َٝ ض٠ِظا١َْس ب٢َ

 ي١ زٚا غات١نا٢ْ شٜاْٝسا تٛٚؾ٢ ب١الٚ ْاخؤؾ٢ ظؤض ب٠ٚٛ ٚبؤ١ٜ ض٠ِظا ب٠ٚٛ ب١ق١زض٣٠ خٛا٣ ط١ٚض٠.
 :(الفكرفةقس ) (5

١ٖض طَٛهطز٢ْ ز٠َٚي١َ١ْس٣  #١ٖشاض٢ٜ ضِاغت١ق١ٓٝ$بطٜت١ٝ ي١ْ١ب٢ْٚٛ ؾت٢ ثَٜٝٛػت،  #١ٖشاض٣$
، ١٥ّ ظاضا٠ٚ ي١قٛض٥ا٢ْ ثريؤظزا ٖات٠ٚٛ، خٛا٣ ط١ٚض٠ (3)١ْٝٝ ب١َيهٛ طَٛهطز٢ْ ٥اض٠ظ٣ٚٚ ز٠َٚي١َ١ْسٜؿ١

 .ص273طايبكط٠:  ڻمث ں ں ڱ ڱ نثڱز٠ف١ضََٜٛت
١٥ض٢َ بؤ زٜس٢ْ٠ ١َٚي٣ٚ١، ١َٚي٣ٚ١ ٖٝض ي١َاَيٝا ْاب٢َ،  #ساد٢ ١َال ١٥مح١ز٣ ْؤزؾ١$داضَٜو 

ض٠ ب١قػ٣١ خؤف ٠ٚخت ١٥ب١ْ١ غ١ض تا خ١ٚ ١٥ٜاْبات٠ٚ١ ب١الزا، بؤ غب٣١ ٠ْٛٝضِؤ ١ْٖس٣َ ْا٢ْ ١٥ٚ ٥َٝٛا
ساد٢ ١َال $خٛاضزٕ، ي١نات٢ ْإ خٛاضز١ْن١زا  #ْإ ٚدؤ$زَٜٓٔ ٚز٠ؽ ١٥ن١ٕ ب١  #زؤ$ٚ #دؤ$

ظؤض ت١عطٜف٢ خٛاضز١ْن١ ١٥نات ٚب١ؾإ ٚبااَل٣ خٛاضز١ْن١زا ١ٍَٖ ١٥زات، ١َٚي١ٜٚـ ١٥َي٢َ:  #١٥مح١ز
َٝٛا٢ْ ٠ٚى تؤ ب١ز٠ط١ُٕ ض٣َِ ١٥ن١َٜٚت١ ال٣ ٥ٝٓػإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ثَٜٝٛػت١ ب١ ي١ظظ٠تطٜٔ خؤضان٢ بؤ 

 .(4)ي١ظظ٠ت١خؤضانَٝه٢ ٥َٝذطاض ب١ #ْإ ٚزؤ$زابٓط٣َ!! زٜاض٠ ب١ ْٝػب١ت ن١غَٝه٠ٚ١ ٖٝض ؾو ١ْبا 
١َٚي٣ٚ١ غ١ض٠ضِا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ خؤ٣ ف١قري ١ٖٚشاض ٚز٠غت نٛضت ب٠ٚٛ ١٥ٚٚ ١ٖشاض١ٜؾ٢ ث٢َ خؤف ب٠ٚٛ 
٠ٚى ي٣٠ٚ١ ن١ ضِٚٚ بهات١ ن١ؽ بؤ ثَٝسا٢ْ َاَي٢ زْٝا، ٠ٚى ي١ من١ْٛنا٢ْ ثَٝؿ٠ٚٛ بؤَإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ 

                                           
 .(228ٍ/1بأبٞ بهس أمحد بٔ اذتطني ايبٝٗكٞ، ): غعب اإلميإ (1)

 .411، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (2)

 .(171ٍ/5، )بش1975، 4ب١ٜطٚٚت، ض-َٓؿٛز عًٞ ْاؾٝف، داز ايفهس: ايتاج ادتاَع يالؾٍٛ يف احادٜح ايسضٍٛ (3)

 .21-20، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (4)
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خؤف ١ْب٠ٚٛ ن١ؽ ١ٖشاض٣ بض١شَٜت  ١َٚي٣ٚ١ ٥اخري٠ت٢ زاب٠ٚٛ ب١غ١ض زْٝازا، ب١اَلّ ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ث٢َٝ
 ثريى وفةقريى ونةطيفى، ٖةس طىَ        ٠ٚى ز٠َي٢َ: 

 ْةبؤ وة ٖيحشإ باسى ٖيض نةطىَ
 .(1)ٚات١: ١ٜخٛا ثري٣ ٚ ١ٖشاض٣ ٚثٝؼ ٚثؤخ٢ًَ ١ْبٔ ب١ باض٣ ١َٓت٢ غ١ضؾا٢ْ ٖٝض ن١ؽ

 (:الفناء والبكاء) فةنا وبةقْا  (6

، ٠ٚ ص26طايطمحٔ:  ڃمث ڃ ڃ نثڄٚات١ ف١ٚتإ ٚتٝاضٕٛٚ، خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛٚت  #ف١ْا$
 .ص17: األع٢ًط ڦمث ڦ نثڦ، ز٠بَٝت١ َا٠ٚ١ْ #ب١قا$

بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ ٥اٜا ب١ْس٠ ي١غًٛى ٚخؤثَٝط١ٜاْسٕ ٚخؤ ٠ٚضظاْسٕ ١ْٚفؼ نٛؾتٓسا، تا ض  #ف١ْا$
ضِاز٠ٜه١ ظاٍَ ز٠بَٝت ب١غ١ض ف١ْانطزٕ ٚي١ْاٚبطز٢ْ ١ٖغت١ ْاثاى ْٚاؾاٜػت١ ْٚاث١غ١ْس٠نا٢ْ ز٠ض٢ْٚٚ 

 خؤٜسا.
دَٝطط٣٠ٚ٠ ف بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ تا ض ضِاز١ٜ٠ى ز٠تٛاَْٝت ١ٖغت٢ ضاى ٚث١غ١ْس ٚباف بهات١ #ب١قا$

 .(2)١ٖغت١ خطاث١نإ، ف١ضَإ ب١ضان١ ٚضَِٜطط٣ ي١خطاث١ بهات
بطٜت١ٝ ي١ َا٣٠ٚ١ْ ٥اخري٠ت ٚب١ضز٠ٚاّ  ف#ب١قا$بطٜت١ٝ ي١ ظا٢ْٓٝ ١َْا٢ْ ضَٝص٠نا٢ْ زْٝا ٚ #ف١ْا$

 .(3)١َٖٚي٢ بؤ بسات
ْٚاََٝٓٔ ب١الّ ١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠نسا باغ٢ ب٢ٓٝٓٝ ضاٚ زٍَ ١٥نات، ن١ ب١ٓٝٓٝنا٢ْ ضاٚ فاْني 

 ب١ٓٝٓٝنا٢ْ زٍَ باقني ١٥ََٚٝٓٔ، ٠ٚى ز٠َي٢َ:
 ٌَ، ئةو يةتيفةي دٍَـةي طـفـذ وةصيـيَـئ

 ئةو ضووٕ َةْضَيةٕ، ئيَذ بيَضووٕ َةْضٍَ

                                           
 .144، ٍع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال  (1)

ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد  ، 254ٚظ، 2015ٍ، 3غًَُٝا٢ْ، ض-ت١ق١ٚٚف ض٢ ١ٜ؟: ؾَٝذ ١٥َني عاْل.ايسٜٔ ١ْقؿب١ْس٣، ضٛاضضطا (2)
 (.170ٍ/1، )بايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ

 -ى1421ب١ٜطٚٚت،  -داز ايهتب ايع١ًُٝ، ايتخكٝل: ضٝد عُسإ، تفطري ايطًُٞ ٖٚٛ حكا٥ل ايتفطري: أبٛ عبد ايسمحٔ ايطًُٞ (3)
 (.294ٍ/2، )بظ2001
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 اؾ تاقييةٕـةْـةٕ، فـيـيـاؾ ْـةقـةو بـئ
 اقي و القييةٕـي و بـاقـاي تـةتـذ عـيَـئ

َاز٣ بهات، ب١اَلّ ١٥ضن٢ غ١ضؾا٢ْ ضا٣ٚ زٍَ ٠ٚ١٥ت١ ٚات١: ٥ٝؿ٢ ضا٣ٚ غ١ض بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ غ١ٜط٣ ؾت٢ 
خ١ضٜه٢ ناض ٚباض٣ ١َع٣ٚ١ٓ بب٢َ، ٠ٚضا٣ٚ غ١ض دَٝطا٣ ؾت٢ َازز٣ تٝا ١٥بَٝت٠ٚ١ ن١ ٣١َٜٓٚ بب٢َ، 
ب١اَلّ ضا٣ٚ زٍَ دَٝطا ١َْٚعَي٢ خٛا٣ ب٢َ ١ٜ١َٜٓٚ، ١ٖض٠ٖٚا ضا٣ٚ غ١ض َا٣٠ٚ١ْ بؤ ١ْٝ ٚطَٛا٢ْ تٝا ١ْٝ 

 .(1)٣ٚ زٍَ ب١خؿؿَٝه٢ ب١ضز٠ٚاّ زاض ٚب١خٛا ط١ٜؿت٠ٚٛن١ ١٥ف١ٚت٢َ، ب١الّ ضا
١َب١غت٢ ١َٚي٣ٚ١ يَٝط٠زا ١ٜ٠ٚ١٥ ٣٠ٚ١٥ بؤ خٛا بهطَٜت ١٥َََٝٓٝت٠ٚ١ ٣٠ٚ١٥ٚ بؤ زْٝا بهطَٜت ١٥ضِٚات 

 ْٚاَََٝٓٝت٠ٚ١.
 ١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠ن٢ تطزا، ٠ٚى ز٠َي٢َ:

 ضةّ ثاي طيانةي ةطتيِ،ٖثووػةنةي 
 ةي عةدةّـثةسدؾ ـا بـةْـواي ْيظتيي ف

ٚات١: ي١ؾِ ن١ ٠ٚى ثٛٚف ٚطٝا٣ ضِظ٣ٜٛ ط٢َٜٛ ض١ّ ٚا١ٜ، با٣ ي١ ف١ْا ْٚاٚبطزٕ ١َٖي٢ ططت ٚبطز٣ 
 .(2)بؤ دٝٗا٢ْ ١ْبٛٚ

١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠ن٢ تطزا، باؽ ي٠ٚ١ ١٥نات ن١ ٖٝض ؾتَٝهِ ١َْا٠ٚ ي١ زْٝا تا٠ٚنٛٚ بٝب٠ٚ١َ١ 
 ٢َ:بؤ سعٚٚض٣ خٛا، ت١ْٗا نطز٠ٚٚنامن ١ْبَٝت، ٠ٚى ز٠َي

 داَةوة يةنيةى ثيَِ دابوو ضيت ةسٖ
 ةػشت وا وةالَةوةـي ذـابـظـيـذ

ٚات١: خٛا١ٜ ١ٖضضٝت ثَٝسابّٛٚ ١ٜن١ ١ٜن١ ١َّٖٛٚ زاٜت٠ٚ١، سػاب٢ ضِؤش٣ س١ؾطٜؿت 
 .(3)ب١غ١ض١ٜ٠ٚ١َ

  

                                           
 .155، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .١ٖ278َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .١ٖ588َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (3)
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 حاَهةكاى الى مةوهةوىباضى دووةم: 

باضَٜو ٚساَي١تَٝه١ تٛٚؾ٢ ضَِٜبٛاض٣ ت١غ١ٚٚف ز٠ب٢َ، ب١خؿؿَٝه٢ خٛا١ٜٝ ١ْٚ ١٥ب١خؿطَٜت ١ْ ب١ز٠غت 
َا٠ٜٚإ ن١َ١ # ساَي١نإ$١٥َٖٝٓطَٜت، ب١ثَٝض١ٚا٣١ْ ١َقا١َنا١ٜ٠ٚ١ْ ن١ ز٠غت ١٥خطَٜٔ ب١ ١َٖٚيسإ، 

٠ٚ١ضظ٣ ضِؤسٞ ٚي١ؾ٠ٚ١ٝ ١ْٝ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب# ساٍَ$، (1)َا٠ٚ زضَٜصٕ ١٥ََٚٝٓٔ# ١َقا١َنإ$ْٚاََٝٓٔ، ب١اَلّ 
ٚداض ٚباض ث١ٜسا ز٠ب٢َ ٚزٚا٣ ٕٚ ز٠بَٝت، ب١اَلّ غؤف١ٝٝنإ ي١باض٣٠ ب١ضز٠ٚا٢َ ساَي٠ٚ١ زٚٚ ضِاٜإ ١ٜ١ٖ، 

ساٍَ ب١ضز٠ٚا٢َ بؤ ١ْٝٝ، ٠ٚنٛ بطٚٚغه٢َ # د١ْٜٛس٣ ب١غساز٣$ب١ضِا٣ ظؤضب٣١ غؤف١ٝٝنإ ي١ٚا١ْف 
ضِاٜإ ٚا١ٜ ن١ ساٍَ # ساضغ٢ َٛساغٝب٢$١ٚا١ْف ث١ٜسا ز٠ب٢َ ٚزٚا٣ ٕٚ ز٠بَٝت، ١ْٖسَٜهٝؿٝإ ي

 .(2)ب١ضز٠ٚا٢َ بؤ ١ٜ١ٖ
املساقب١، ايكسب، احملب١، ارتٛف، $ساٍَ ز٠غتٓٝؿإ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥َا١ْٕ # ز٠$ي١ ١ْٖس٣َ غ١ضضا٠ٚزا 

، ب١اَلّ ي١ ١ْٖس٣َ غ١ضضا٣٠ٚ تطزا دط١ ي١َا٣١ْ (3)#، ايػٛم، األْظ، ايطُأ١ْٓٝ، املػاٖد٠، ايٝكني٤ايسدا
قبض، ٚبطط، ستٛ، اثبات، ؾخٛ، ضهس، غٝب١، غٗٛد، ٚدد، دالٍ، مجاٍ، نُاٍ، يٛا٥ح، طٛايع، $ثَٝؿٛٚ 

 .(4)ز٠غتٓٝؿإ نطإٚ# يٛاَع، درب ٚازد
، ٥َٝػتاف باغ٢ ١َقا١َنإ ز٠ن١ٜٔ ي١ال٣ ١َٚي٣ٚ١، ١ٖض ١ٜن١ٜإ ض١ْس زَٜطَِٜه٢ ي١غ١ض ١٥ْٛغني

 ١٥ٚاْٝـ:
 :(قبض وبسططريانى دةزووى وكسانةوةى دةزووى ) (7

، زٚٚ ساَئ ي١ٚ سااَل٣١ْ ن١ ز١َٜٓ ضَِٜط٣١ ضَِٜبٛاضا٢ْ ت١غ١ٚٚف، ٚاتا٣ ١٥ّ زٚٚ ٚؾ١ٜ١ «بططٚ قبض$
ْاض٠ِس١ت٢ ْٚا٥اضا٢َ  بضي١ضِٚاْط٣١ ت١غ١ٚٚف٠ٚ١، بطٜت١ٝ ي١ طريا٢ْ ز٠ضٕٚٚ ٠ٚنطا٣٠ٚ١ْ ز٠ضٕٚٚ، ٚات١ ق١

زَيهطا٠ٚ١ْ ٚخؤؾ١ٝٝ ٠ٚ ي١ ١ٖضزٚٚنٝاْسا َطؤظ ز٠طات١ ١٥ٚ ث١ض٣ِ خؤؾ٢، ٜإ  ضطزَيت١ْط١ٝٝ، ٠ٚ ب١
 .ص245طايبكط٠:  ۆئمث ۆئ ۇئ ۇئ نثوئخٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت، (5)ْاخؤؾ٢

                                           
 (.154ٍ/1ب، )ايكػريٟايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو  (1)

 (1ٍ/212، )بتأزٜذ تؿٛف دز إضالّ: قاضِ غين (2)

 .102-82، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (3)

 .283ت١ق١ٚٚف ض٢ ١ٜ؟: ؾَٝذ ١٥َني عاْل.ايسٜٔ ١ْقؿب١ْس٣، ٍ (4)

 .١ٖ284َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (5)
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، ناتَٝه٢ تاٜب١ت٢ خؤٜإ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ نات ٚغ١ضز١َ٠ٜإ ي١غ١ض٠تا٣ ز٠غتجَٝهطز٢ْ ساَي٢ بططٚ قبض
 .(1)زا بَٝت«احملب١ ارتاؾ١$زا١ٜ، ١ْى ي١ثَٝـ ز٠غتجَٝهطز٢ْ ساَي٢ # احملب١ ارتاؾ١$

١َٚي١ٜٚـ تٛٚؾ٢ ١٥ّ ساَي١ت١ ب٠ٚٛ، ١َ١٥ف ي١ ق١قٝس١ٜ٠ن٠ٚ١ بؤَإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ ١َٚي٣ٚ١ ي١ 
ؾَٝذ $ز٠بَٝت، ظؤض ب٢َ تاق١ت ٚزٍَ ت١ْط ١٥بَٝت، ضْٛه١ ٜٚػت١ٜٚٛت٢ ضا٣ٚ ب١ # ت١ًََٜٚ١$ز٢َٜ 

 به٣ٚ١َ َٚاالٚا٢ٜ ىلَ بها ٚ بط١ضَِٜت٠ٚ١ ب١الّ بؤ٣ ض٣َِ ْان١َٜٚت، ز٠َي٢َ:# غطاد١ززٜٔ
 وةسداَةٕ دةغ جة ةطيتٖطةسوةخيت 

 اسؤ و فةسداَةٕـش ئـةيـي خـةداسةنـت
 و ذةواَيةّ ةبضـةسات قـةٕ بـاَـةَــت
 ذةس ثياَيةّـةس بــةسةّ نــشةٕ نـــديَ
 ثةمياْة يةى وة واصوو ُةتـُـيٖـا ــت

 ؤ ضيَُةيض طؤػةي َةخياْةـي بـاَيــخ
ٚات١: ٠ٚخت٢ ي١ز٠غت زا٢ْ بٛٚمن١ ٚخؤّ ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ بؤ ضِؤؾت٢ٓ ١ٜطذاض٣ ٚ ي١٥١َطِؤ ٚغب١ٜساّ، 

ٚب١ٚس١ٚاَي١ بؤ غ١ضناض ١ٖٚض ت١ْٝا ثٝاَي٣١ ؾ١ضاب٢ ب١ضات٢ خؤّ ب١ت١ٚا٣ٚ ز٠غتطري ب٠ٚٛ، ب١ضِاغت١ٚخؤ 
١َضطِ َا٠ٚ، زض٠ْط١ ١٥ٜٚؿِ بس٠ض٣َ با ب١ْؤؾهطز٢ْ زاٚا٣ ١ُُٖٝت ٚب١ض٠ن١تتإ ىلَ به١ّ ٚبطِؤّ 

 .(2)ٚطؤؾ٣١ ١َخيا٣١ْ دٝٗإ َٓٝؿ٢ تٝا ٢ََٓٝ١َْ
 :(الشوقشةوق ) (8

زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ضَِٜبٛاض ي١ ساَي٢ تها نؤتا٢ٜ ز٣َ، ٥ٝٓذا ب١ض٠ٚ ساَيَٝه٢ ٣َْٛ ١ْٖطاٚ ز٢ْ٠َ ١٥ٜٚـ ساَي٢ 
# ؾ١ٚم$دؤف غ١ْس٢ْ ز٠ضٕٚٚ بؤ ط١ٜؿت١ٓ خؤؾ١ٜٚػت، ف١ضق٢ َْٝٛإ بطٜت١ٝ ي١ # ؾ١ٚم$٠، #ؾ١ٚم$
ب١اَلّ ٥ٝؿتٝام ثاف ثاف زٜساض ٚضاٚ ثَٝه١ٚتٔ زاز٠َطنَٝت ٠ْٚا٢َََٓٝ، # ؾ١ٚم$زا ١ٜ٠ٚ١٥، #٥ٝؿتٝام$ٚ

 .(4)٠ٚ ٥اض٠ظ٣ٚٚ زٜساض#تاغ١نطزٕ$، ؾ١ٚم ٚات١ (3)زٜساض ٚضاٚثَٝه١ٚتٓٝـ ١ٖض ب١ضز٠ٚا١َ ٚزاْاَطنَٝت٠ٚ١

                                           
 .١ْ285قؿب١ْس٣، ٍت١ق١ٚٚف ض٢ ١ٜ؟: ؾَٝذ ١٥َني عاْل.ايسٜٔ  (1)

 .523-522، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (2)

 (.496ٍ/2ب، )ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ (3)

 .292ت١ق١ٚٚف ض٢ ١ٜ؟: ؾَٝذ ١٥َني عاْل.ايسٜٔ ١ْقؿب١ْس٣، ٍ (4)
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، ١ٖض٠ٖٚا ص5طايعٓهبٛت:  ۇئۇئمث وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى نثىخٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت 
تاٚنٛ ١َٖٛٚ ٜٚػت ٠ٚ٠ طٛتٜٛٚا١ْ: ؾ١ٚم ٥اطط٣ خٛا١ٜ ٚي١ زَي٢ ٠ٚي١ٝٝنا٢ْ ب١ضزا٠ٚ #ؾ١ٚم$ي١ باض٣٠ 

 .(1)٥ٚاض٠ظٚٚ ٚثَٜٝٛػت١ٝٝنا٢ْ بػٛٚت٢ََٓٝ
٠ٚ١ٜ ٚت٠ٚٛن١ #١٥مح١ز ب١ط٢ نؤَاغٞ$١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠نٝسا ن١ ب١ بؤ٣١ْ زٚٚض ن١ٚت٣٠ٚ١ٓ 

 ، ١٥ّ ساَي١َإ بؤ ضِٕٚٚ ز٠نات٠ٚ١ ٚ ز٠َي٢َ:#طٝالٕ$ٚ#ض٠ِؾت$ٚا زٜاض٠ زٚٚض خطابَٝت٠ٚ١ بؤ ْاٚض٣١ 
 ووْاوةٕٖ ةيـؤْٖـٌ ـةيـذة، وادةي طــدي
 اوةٕـاي صوخـؤػـةصّ ْـيت بــة، وةخــدَي

 طيـشِةْـيَـادةي بـاصةّ، طـي بـطـوةؾ سِةْ
 طيـةْـةٕ دٍَ تـتـؤ، وةخـػادي با وةغ ب

 ي وةؾ ئاَاي وة خةيشـي، وادةت ػـوةػ
 طةيش ةوايٖػةوقة، وة تةوم باي تانةي 

بطَِٜص٣ ٣١٥ٚ زٍَ ٥َٝػتا ٠ٚخت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ا١ْٖط٢ ٚات١: ٣١٥ ضاٚ ٥َٝػتا ٚاز٣٠ ١ٜ٠ٚ١٥ الفا٣ٚ خَٜٛٔ 
ظٚٚخاٚ خٛاضز٠ٚ١ْ بطَٝط٣ِ، ٣١٥ ؾازَا٢ْ ٚاز٠ت ب١غ١ضضٛٚ، خٛا سافٝعت ب٢َ ب١خَٝطٖات٢ٓ، تؤٜـ ٣١٥ 

 .(2)ؾ١ٚم ٜاخٛا ت١ٚم بضَٝت١ ًَت تان٣١ ٥اض٠ظ٣ٚٚ ت١َاؾانطزْت ي١ن١ي١ً ز٠ضْاض٢َ
 ٥اَاش٠ ث٢َ ز٠نات ٚ ز٠َي٢َ: ي١ ق١قٝس١ٜ٠ن٢ تطزا ١َٚي٣ٚ١ ١ٜ١َٜٓٚن٢ ظؤض دٛإ

 ةسدــطـيَـضي بـاصيـةت ئـؤبـي َـةسديـة طــج
 نةسد يةخ ذةّـدي ةـج دٍَ اويـووْٖــؤي ــج

 ةي ػةومـٓـيـة طـؽ دا ْـيـسِةمح يَـيت بـدةط
 صةوم ةطتييٖطشِ وةسدإ ْة جةسط جةطتةي 

 ػاديِ يـاَـن ةـــْ ةٕـيـيـػ ةّـخ شيٖــصة
 ِـاديــب اسةىــوبــَ ؤــةيــَ دةسدةٕ ةسٖـــ

                                           
 .94، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (1)

 .172، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (2)
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ٚات١: ي١ب١ض غاضز٢ٜ ٢ًٜ١َ خؤؾ١ٜٚػت١ ب٢َ ط١ضز٠ن١ّ دؤط٣١ خَٜٛٓا٣ٚ ط١ض٢َ زَيِ ي١ْاٚ ضا٠ٚنامنا 
٢ٜ١َ ٚبٛٚ ب١ غ١ٖؤٍَ، ز٠غت٢ ب٢َ ض٠ِمح٢ زا ب١ غ١ض غٓط٢ ؾ١ٚم ٚخؤؾُٝا ٚب١ٚ ز٠غت١ طط٣ِ ب١ضزا 

 ي١دط١ض٣ د١غت٣١ ق١ٚاض٣٠ ظ٠ٚم ٚؾازِٜ.
ن١ّ شاض٣ خ١ّ ١ٜٓ١َٚت ض٠ٚٛت١ ْاٚ ز٢َ٠ ؾ١ٚم ٚؾازِٜ ٚناض٠غاتَٝهِ ب١غ١ض ي١ب١ض ب٢َ ٢ًٜ١َ ٜاض٠

 .(1)ٖات٠ٚٛ ١ٖض ز٠ضز ٚب١ال١ٜ زَٜت بؤ ثريؤظبا٢ٜ يَٝهطزمن
١َٚي٣ٚ١ ي١ّ ق١قٝسا١ْ ٚق١قٝس٣٠ تطزا ١َب١غت٢ ١ٜٚ١٥ ي١تاٚ زٚٚض٣ ٚ ب٢َ ٢ًٜ١َ ٜاض ٖٝض 

بب١خؿَٝت٠ٚ١ بؤ ب٣٠ٚ١ٓٝٓٝ خؤؾ١ٜٚػتإ، بؤ من١ْٛ ؾ١ٚقَٝهٝؿِ ١َْا٠ٚ تا٠ٚنٛ داضَٜه٢ تط ٥ََٛٝسّ ث٢َ 
ي١ّ ق١قٝس١ٜ٠زا ظؤض ب١دٛا٢ْ باغ٢ ٠ٚ١٥ ١٥نات ن١ خ١ّ ٚخ١ف١ت ضٛٚت١ ١٥غتؤ٣ ساَي٢ ؾ١ٚق٠ٚ١، 

 خةَباسةٕ نةيفِ، قاَةت ةّٖإ ـةَـض      ٚز٠َي٢َ:
 اسةٕـِ ديــة سِووي دٍَ صةوقــصةسدي ْ

 تةوقي خةّ طةسدةٕ ػةوقةنةّ بةطتةٕ
 اي ػاديِ خاس تيَ ػهةطتةٕـثةيف ــن
 اقي، طا دةخيٌ جاَي َةي وةنةفـط

 دةسويَؽ، ئاَاْةٕ نةيفَ ْة سِووي دةف
 شطةت جاسيَ ْةجاسإـةوي فــؤ ْــخ
 ياسإ ديين ثةي بيِ َؼت وة ثؤغ ةسٖ

ٚات١: بااَل٣ ن١ٜفِ خ١ف١تباض٠ ٚظ٠ضز٣ ب١غ١ض ضِٚٚخػاض٣ زَي٢ ظ٠ٚق٠ٚ١ُ زٜاض٠، ت١ٚق٢ خ١ّ ٚخ١ف١ت 
 ض٠ٚٛت١ ١٥غتؤ٣ ؾ١ٚقِ، ي١ث٢ ث٢َٝ خؤؾٝؿِ زضِن٢ تٝا ؾها٠ٚت٠ٚ١.

ز٠خًِٝ غاق٢ ن١ ثٝاَي٣١ ٣١َ ١٥طَٝط٣ِ، ثٝاَي١ٜ١نُإ بس٠ض٣َ، تؤٜـ ٣١٥ ز٠ضَٜٚـ ز٠غ٢َ بس٠ ي١ 
ز٠ف١ن١ت ١ْٖٚسَٜهُإ بؤ يَٝس٠، خؤ داضَٜهٝإ ١ٖملإ بؤ ١َٖي١ٓن١ٚت ١َٖٚؿ١ ١ٖض ي١ ض٠ِْر نَٝؿٓا 

 .(2)١ٜٚػتإبٜٛٚٔ بؤ زٜت٢ٓ خؤؾ

                                           
 .182-181، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .217-١ٖ216َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)
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 :(انسئونظ ياى خوو ثَيوةطستو ) (9

ز٠بَٝت١ ٖؤطط٣ ب١ؾتَٝه٠ٚ١، ٠ٚ زٍَ نطا٠ٚ١ْ # ٥ْٛؼ$، ١ٜنَٝه٢ تط٠ ي١ ساَي١نا٢ْ ت١غ١ٚٚف، #٥ْٛؼ$
ب١ٚ ؾت١، بَٝطَٛإ يَٝط٠زا ١َب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ زَي٢ ضَِٜبٛاض٣ ضَِٜط٣١ ت١غ١ٚٚف ٖؤطط ز٠ب٢َ ب١ 
خؤؾ١ٜٚػت٢ خٛا٠ٚ، َطؤظ ي١ّ ساَي١زا ي١خ١َيو بَٝعاض٠، ت١ْا١ْت ١٥ط١ض ب١ د١غت١ ي١ْاٚ نؤ١ََيسا بَٝت 

اَي١زا ضَِٜبٛاض ْاٚبطز٢ْ خٛزا٣ ي١ ١َٖٛٚ ؾت٢َ ث٢َ خؤؾرت٠، ١٥ّ ٖؤططب١ْٚٛ ١٥ٚا ب١زٍَ ال٣ خٛا١ٜ، ي١ّ س
بطٜت١ٝ ي١ َتُا١ْنطزٕ ي١غ١ض # ٥ْٛؼ$، (1)#ن١ؾف ٚؾٗٛٚز$ال٣ بط٣َِ ي١ خٛا ث٢َ زاٚإ ١٥طات١ ضِاز٣٠ 

 .(2)خٛا ٖٚاْا بطز١ْ ب١ض٣ ٥ٚاضاَططت١ٓ ي١ ٥اغتا٣١ْ خٛازا
ٚات١ ٖٝٛا خٛاغت٢ٓ ؾتَٝه١  ٜؼ«ضطب١$ث١ٜساب٠ٚٛ، ٠ٚ٠ٚ #بطط$ٖؤططبٕٛٚ ساَيَٝه١ ي١ 

 .(3)ؾازَا٢ْ زَي١ ب١ خؤؾ١ٜٚػت٠ٚ١ٝٝ# ٥ْٛؼ$ي١خؤؾ١ٜٚػت٠ٚ١، ن١ٚابٛٚ 
٣ ْٛغ٠ٚٛٝ، ن١ باغ٢ ٠ٚ١٥ ١٥نات ن١ #ؾَٝذ غرياد١زز٢ٜٓ ت١ًََٜٚ١$١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠نسا بؤ 

 ٖاٚز١َٝٝ٠ت٢ ي١ نؤض٣ِ خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚ خٛاث١ضغت٢، ٠ٚى ز٠َي٢َ:
 ةي طةس بةسصإ نةيٌـئـةػـخ وة ْدةَا

 َوسِػيذي َرياو طةس جؤي بادةي يةيٌ
 يع عةيؽ و ْيؼامتـًـةجـظي َـيـةْـئ

 امتْـةٖ و اتٖـةي ــشي سِاطـيـطـدةط
ٚات١: ٣١٥ ن١غ٢َ ن١ يٛٚتت ثطِ ب٠ٚٛ ي١بؤ٢ْ خؤؾ٢ ثا١ٜ ب١ضظ٣ ب١ خٛا ط١ٜؿنت ٣١٥ٚ ض٣َِ ثٝؿاْس٠ض٣َ 

خؤؾ١ٜٚػت٢ ٚا٣، ٣١٥ ٖاٚز٢َ٠ ١َدًٝػ٢ خؤؾِٝ، ٠ٚ ٣١٥ ز٠غتطريّ ن١ ٠ٚى ََٝطا٣ٚ دؤط٣١ ؾ١ضاب٢ 
. ١َٚي٣ٚ١ يَٝط٠زا ١َب١غت٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ زاْٝؿنت ي١ط١ٍَ ؾَٝذ َٚٛضؾٝس٠ن٣١ (4)ي١ ضَِٜطا٣ ٖات ١ْٖٚاتسا

ٚا٣ ىلَ ز٠نات ن١ بضَٝت١ ساَي٢ ٥ْٛػ٠ٚ١ ١َٖٚٝؿ١ ث٢َٝ خؤؾ١ باغ٢ خٛا ي١الٜا بهطَٜت، خٛا٣ ط١ٚض٠ 
 .ص119طايتٛب١:  ڃمث ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ نثڄز٠ف١ضََٜٛت

                                           
 .294ت١ق١ٚٚف ض٢ ١ٜ؟: ؾَٝذ ١٥َني عاْل.ايسٜٔ ١ْقؿب١ْس٣، ٍ (1)

 .96، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (2)

 (.156ٍ/1ب، )ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ (3)

 .301، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (4)
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 :(الكربقوزب ياى نصيلى ) (11

١ٜ٠ٚ١٥ ضَِٜبٛاض # قٛضب$١َ١٥ف ١ٜنَٝه٢ تط٠ ي١ٚ سااَل٣١ْ ن١ ز١َٜٓ ضَِٜطا٣ ضَِٜبٛاضا٢ْ ت١غ١ٚٚف، 
ب١زَي٢ ْعٜه٢ خٛا بب٢َٓٝ ٚب١ ث١ضغت٢ٓ ي٢َٝ ْعٜو بَٝت٠ٚ١ ٖٚٝٛا٣ ١ٖض ٠ٚ١٥ ب٢َ ١َٖٝؿ١ ظٜهط٣ خٛا 

ب١ ٚاتا٣ ْعٜه٢ خٛا ي١ ب١ْس٣٠ ٜا ث١ْابطز٢ْ # قٛضب$،ي١ ٥ا١ٜت١نا٢ْ قٛض٥اْسا (1)ب٢َبها ٚخٛا٣ ي١ ٜاز 
 .ص186طايبكط٠:  ەئوئمث ەئ ائ ائ ى نثىب١ْس٠ بؤ٣ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت

 ٠ن١ٜسا باغ٢ خؤ٣ ز٠نات ي١ب١ض باض٠طا٣ خٛزازا ٚ ز٠َي٢َ:#فٛاٜض$١َٚي٣ٚ١ ي١ 
 سا سطامن ىــرضــعخــود ضــة  ثـــحبص 

 ضــــة طــــامن؟ اص خـظـامن، ْـض نـظامن
 خـــودّ سا ثـــشقـــــوس اس َـيـٓـخوامن
 قــــــوسى سا اصإ بـــذتـــش ْــذاْــِ

 اص بــذ ْــشفـتـِ ريـمــضمخــــري اص سد، 
 ص تـــو يــا سب وص خـــود دس ػـطـفـتِ

 اص نـــٌ، بــاص دس بـٓـذ قـلـطــمغـٓـاى 
 ـاىل اهلل( صٖـــى اعـًــى خــذاوْــذ)تــع
 دس َــعــاؿــى آنحمـتـاد وٖـش  آنبــة 

 اهلل( ض قــاطـيـِ و ض قــاؿـــى اذـعـم)
 ببخؽ اى )بوايعحب( ائ )بوايعحب( سا
 بــــيــــاَــــوصؾ سَــــوصات ادب سا
 ْـــة تـــو يـابـى ضـو َـٔ ْاثختة ناسى

 (2)ئـاَـوصطاسىْــة َــٔ يــامب ضــوو تــا 

                                           
 .84، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (1)

-ى1416، بةغداد -، داز اذتس١َٜ٘ال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼغسح َٓع١َٛ فٛا٥ح يعبدايسحِٝ َٛي٣ٛ:  فٛا٥د ايفٛا٥ح (2)
 .10، ٍش1995
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 ٚات١: 
 ز٠ضباض٣٠ خؤّ ضٝت ع١ضظن١ّ ن١ ضؤمن؟

 ض دؤضّ َٔ؟ ي١ ضِٜع٣ ْان١غامن ١ْى ي١ ن١غامن!
 ١٥ط١ض َٔ خؤّ ب١ تاٚاْباض ١ْظامن

 ي٠ٚ١ ب١زتط ض تاٚا٢َْ بعامن
 ١ْناضّ ي٢ٖ١ ب١ز ٚ، ١ْ ز٠ضٚٚمن

 ي١ خس٣٠ ْاث١غ١ْس ثاى نطز٠ٚٚت٠ٚ١
 خٛزاٜا َٔ ي١ تؤ ٚي١ خؤّ غ١ضغاّ َاّٚ

 ال١ٜى َٛستاد٢ ن١ؽ ْٝت ٚ،
 ال١ٜى ي١ ب١ْس٣ ضان١ زا٣ ي١ط١ٍَ خ١َيهسا

 ض خٛا١ٜن٢ ب١ضظ ٚباال٣
 ب١ٚ َٛستادِ، ي١ط١ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا

 غ١ضن١ؾِ، ْٛق٢ُ طَٝصا٣ٚ طْٛاِٖ
 ث١ْا ب١خٛا ض١ْس زٍَ ض٠ِقِ؟

 ث١ْا ب١خٛا ض١ْس ي٢َٝ زٚٚضّ؟
 ٖؤ٣ غ١ضغا٢َ! ببٛض٠ تؤ ي١ّ غ١ضغا١َ

 س٣ فَٝطبه١زضٚمش١نا٢ْ خ٣ٚٛ ث١غ١ْ
 ١ْ تؤ ٠ٚى َٔ ْاثٛخت١ ناضَٜهت ز٠ؽ ز٠ن٣ٚ١َ
 .(1)١ْ َٓٝـ ٠ٚى تؤ َاَؤغتا١ٜنِ ز٠ؽ ز٠ن٣ٚ١َ

 (:الرجاءو اخلوف) جاءخةوف وِز (11

١٥ط١ض زَي٢ ضَِٜبٛاض ي١ ْعٜهَٝت٢ خٛازا ط١ٚض٢ٜ٠ ٚتٛاْا٢ٜ ١َٚظَْٝت٢ٝ خٛا٣ ب١ز٣ نطز ١٥ٚا ز٠ن١َٜٚت١ 
ساَي٢ تطؽ ٚس١ٜا ٚي١ضظ٠ٚ١ٜٓ، ب١اَلّ ١٥ط١ض ضا٣ٚ ز٠ض٢ْٚٚ ١ْضّ ْٚٝا٢ْ ٚضان١ ٚزَيػؤظ٣ خٛا٣ ز٣، ١٥ٚا 

                                           
 .16ظ، 1988ٍ -ى1407ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، يَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ٚيَٝهسا٠ٚ١ْ: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ،: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (1)
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قٛضب ز٠ب٢َ ب١ض٠ ٚساَي٢ تطؽ  ، ضَِٜبٛاض٣ غؤفٝط١ض٣ ن١ تٛٚؾ٢ ساَي٢(1)ب١ض٠ٚ ساَي٢ خؤؾ١ٜٚػت٢ ز٠ضِٚا
طايطمحٔ:  مث ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ نث، خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛتٚساَي٢ خؤؾ١ٜٚػت٢ ز٠بات

 .(2)، تطؽ ثاؾا١ٜن١ ت١ْٗا ي١ زَيَٝه٢ خٛا تطغسا ْٝؿت١د٢َ ز٠ب٢َص46
ي١ ، ١٥ّ ظاض٠ٚ٠ف (3)١ٖضزٚٚ باَي٢ نطز٣٠ٚ٠ ضَِٜبٛاضٕ، ب٢َ ١٥ّ زٚٚا١ْ ْاتٛا٢َْ بفط٣َِ «دا٤خ١ٚف ٚضِ$

 جحمث مج حج يث ىث مث جث نثيتقٛض٥ا٢ْ ثريؤظ٠ٚ٠ ٠ٚضطريا٠ٚ، ٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت
 .(4)زٚٚ ظجنرئٜ ثَٝه٠ٚ١ ١٥ب١ٓ ٖؤ٣ ضَِٜطط٣ ي١ خطاخ ب٢ْٚٛ ١٥ز٠ب# دا٤خ١ٚف ٚضِ$، ص110طايهٗف: 

ناتَٝو ضاٚ ز٠خؿَٝٓٝت ب١ زٜٛا١ْن٣١ ١َٚي٣ٚ١ زا ١َٚي٣ٚ١ ١َٖٝؿ١ زَي٢ ي١َْٝٛإ خ١ٚف ٚضِدازا 
َٖٝؿت٠ٚٛت٠ٚ١ ٚ زاٚا٣ ٜاض١َت٢ ي١خٛا٣ ط١ٚض٠ نطز٠ٚٚ ن١ ٜاض١َت٢ بسات ٚ ي١ٚ ساَي١ ضِظطاض٣ بهات، 

 ٠ٚى ز٠َي٢َ:
 اَيي تؤَةٕـاٍَ وةطـةيـاساي خـة يـْ
 اَيي تؤَةٕـةيـي دووسي خـابـة تـْ

 ةْذةٕ ْة بةئ خؤف و سِجاداـدٍَ َ
 ةو الداـاوؤ ئـاّ يـؤ سِاؾ نـةصاْـَ
 تةػشيف باوةسيةسةّ ـؤ وةنـةستـَ

 يا وة الي وةطًَت سِابةسيؽ نةسي
 اصيضّ، قةطةّ وة ْاَةتـة، ئــوةس ْ

 ةسدإ َةبؤ تا سِؤي قياَةتـةسطـط
ٚات١: ١ْفطغ١مت ١ٜ١ٖ بري ي٠ٚ١قًَت به٠ٚ١َ١، ١ْٚتٛاْا٣ ٠ٚ١٥ّ ١ٜ١ٖ زٚٚضمب ي١ خ١ٜاَيهطزْت، ٠ٚ زَيِ 
َاتٌَ َا٠ٚ ي١َْٝٛا٢ْ تطغ٢ ١ْط١ٜؿنت ب١ تؤ ٖٚٝٛا٣ ط١ٜؿتٓسا، ٠ٚ ْاظا٢َْ ضَِٜطا٣ ١٥ضَٝت١ غ١ض ناَٝإ، 

                                           
 .89، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (1)

 (.253ٍ/1ب، )ايكػريٟايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو  (2)

 .91، ٍنتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ (3)

 (.108ٍ/1ب، )ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ (4)
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ت١ ط١ٜؿنت ب١ تؤ، ١٥طٝٓا ١َط١ض تؤب١ ب١ن١ضّ ٚضَِٜع٣ خؤت٠ٚ١ ضَِٜطا٣ ثٝؿاْس٣٠ ن١ي١ن٠َٜٛٛ ١٥طا
 .(1)طٝا١ْن١ّ ق١غ١ّ ب١ْاٚت، زَيِ تا ضِؤش٣ قٝا١َت ب١ غ١ضط١ضزا٢ْ ١٥َََٝٓٝت٠ٚ١

ْٛغ٠ٛٝ، زَي٢ خؤ٣ خػت٠ٚٛت١ # ؾَٝذ ع١ظٜع٣ دا٠ٚ١ْض٣$ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝف ي١ّ ق١قٝس١ٜ٠نسا ن١ بؤ 
 َْٝٛإ خ١ٚف ٚضِدا ٚز٠َي٢َ:

 ييةٕ ْة جاداـي ْـاَـةَــدٍَ وة ت
 بةئ خؤف و سِجاداخةسيهةٕ ْة 

 يَ الوْيُةوةـًَـة وةطـؤّ بــداخ
 تاوْيُةوة يحشإٖـ وة ةسٖـا ــي

ٚات١: زَيِ ب١ت١ٚا٠ٚت٢ ي١د٢َٝ خؤٜا ١ْٝٝ ٚ خ١ضٜو َا٠ٚ ي١َْٕٝٛ خ١ٚف ٚضِدازا، ْاظامن ٥اخؤ ب٠ٚ١غ٢ًَ 
 .(2)خؤت زَيِ ١٥ز٠ٜت٠ٚ١، ٜإ ١ٖض ٠ٚى داضإ ب٥١اطط٣ زٚٚض٣ ١٥َتَٜٛٓٝت٠ٚ١

خ١ٚف $١ٜن٢ ٠ٚغتاٚ ي١َْٕٝٛ #نا$ي١ق١قٝس١ٜ٠ن٢ تطزا ١َٚي٣ٚ١ زَي٢ خؤ٣ ١٥ؾٛب٢ََٓٝٗ ب١ 
 زا، ز٠َي٢َ:#ٚضِدا

 ناي دَيِ ْة طيَخ َةوجي فةْادا
 َؤَيةقةٕ ْة بةئ خؤف و سِجادا

ٚات١: زَي٣١ ٠ٚى ثٛؾِ ي١طَٝصا٣ٚ ؾ١ثؤىل ي١ْاٚضْٛا ٠ٚغتا٠ٚ ي١َْٝٛإ تطغ٢ ي١ْاٚضٕٛٚ ٖٚٝٛا٣ 
 .(3)َا٠ٚ١ْزا

 ي١ ق١قٝس١ٜ٠نسا تطزا ي١ط١ٍَ ١ْفػ٢ خؤ٣ قػ١ز٠نات ٚ ز٠َي٢َ:
 سِجات، طا بةى ديِ، طا بةودميةدا
 ٖـا ْـة طـةسدةيووٍ بادى بيُةدا

ٚات١: ضِدا٣ ض٠ِمح١ت٢ خٛات ن١ٚت٠ٚٛت١ ب١ض ط١ضز٠يٛٚىل با٣ تطؽ، ٠ٚى ثٛٚف تاَٜٚو ب١ّ زٜٛٚ ٚتاَٜٚو 
 ب١ٚزٜٛا ١٥ن٣ٚ١.

                                           
 .224، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .١ٖ572َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .١ٖ55َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚتط، ٍ (3)
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١٥ٚث١ض٣ِ ٚضز٣ ب١ناض َٖٝٓا٠ٚ ضْٛه١ َطؤظ خؤ٣ ي١ َْٝٛإ خ١ٚف ٚضِدازا ١٥ب٢َ، ١َٚي٣ٚ١ ي١ّ ؾٝعط٠زا 
 .(1)ب١الّ ١٥ّ ٖات٠ٚٛ ضِدان٣١ خػت٠ٚٛت١ َْٝٛإ خ١ٚف ٚضِدا١ٜن٢ تط

ي١ ؾٝعطَٜه٢ تط٣ زا تها ي١ زٍَ ١٥نات ن١ ٥ُٝا١ْن٣١ بجاضَٜعَٜت ٚ ق١ت ب٢َ ٥ََٛٝس ١ْبَٝت ي١ب١ضز٠ّ 
 َي٢َ:باض٠طا٣١ْ خٛا٣ ط١ٚض٠زا ٚز٠

 طتاسةى سِجات ٖةس دةّ داسؤ طوو
 #و ال تيأطوا$دةَاخ ػاد، وة بؤى 

ٚات١: ١٥غتَٝط٣٠ ضِدات ١َٖٛٚ نات تٝؿه٢ ببَٝت، ١َٖٝؿ١ يٛٚت٢ زٍَ ؾاز٣ ز٠ضبطَِٜت ب١ بؤ٢ْ 
 .(2)، ٚات١ ْا٥ََٛٝس ١َبٔ ي١ ب١ظ٢ٜ٠ َٚٝٗط٠با٢ْ خٛاص87طٜٛغف:  ڀڀمث ڀ پ پ نثپ٥ا١ٜت٢ 

زا ن١ باغ٢ ٠ٚضظع٢ ثري٣ ٚض٠ٚ١َٓٝ١ ٚتاٚا١ْنا٢ْ خؤ٣ ز٠نات، ٚز٠َي٢َ  ١َٚي٣ٚ١ ي١ ؾٝعطَٜه٢ تط٣
 تاٚإ ضَِٜطا٣ ٥ََٛٝس٣ ىلَ ططتّٛٚ، ٠ٚى ز٠َي٢َ:

 اوإ سِاي ْةفةغ سِجا طشتةٕ ييَِـت
 نشدة ياطةي دةغ تةَا ْاطتةٕ ثيَِ

نطز٣٠ٚ٠  ٚات١: ٣١٥ خٛا١ٜ طْٛاح ٚتاٚإ ضَِٜطا٣ ىلَ ططتّٛٚ ١ْٖاغ١ بس٠ّ ٚتهات البه١ّ، ضْٛه١
 .(3)خطاخ دَٝط٣١ ز٠غت٢ ٖٝٛا٣ ث٢َ ١َْٖٝؿتّٛٚ

 (:املراقبة) موزاقةبة ياخود ضاودَيسى (12

ب١ساَي١ت٢َ ز٠طٛتط٣َ ن١ ضَِٜبٛاض ١َٖٝؿ١ ب١زَي٢ خٛزا بب٢ََٓٝ ٥ٚاطا٣ ي١نطز٠ٚ٠نا٢ْ بب٢َ، # َٛضاق١ب١$
 گ ک ک ک نثکف١ضََٜٛت ٠ٚ ١٥ّ ظاضا١ٜ٠ٚ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظ٠ٚ ٠ٚضطريا٠ٚ، ٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠

إٔ تعبد اهلل نأْو تساٙ فإٕ مل تهٔ تساٙ فإْ٘ "ز٠ف١ضََٜٛت: ، ٠ٚ ثَٝػ١َب١ض ص52 األحصاب:ط گمث

                                           
 .264، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .١ٖ265َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .١ٖ159َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚتط، ٍ (3)
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، ٚات١ ب١دؤضَٜو خٛاث١ضغت٢ به٣١ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ن١ بٝبٝٓت، ١٥ط١ض تؤ ١٥ٚ ١ْبٝٓٝت ١٥ٚا ١٥ٚ تؤ (1)"ٜساى
 ز٠بَٝٓٝت.

خٛا٣ ط١ٚض٠زا ز٠نات ٚخٛا٣ ط١ٚض٠ ١٥نات ب١ ١َٚي٣ٚ١ ي١ ؾٝعط٠ن١ٜسا َْٛاداتَٝه٢ ثطِ َاْا ي١ط١ٍَ 
 ض٠ِقٝب ب١غ١ض نطز٠ٚ٠نا٠ٚ١ْٝ، ز٠َي٢َ ت١ْٗا تؤ ب١نطز٣٠ٚ٠ خطاث١ّ ١٥ظاْٝت ٚ ز٠َي٢َ:

 ةي فاْيـهـاسيـةو تـةي ػـي ْـا سِةبــي
 يـضاْـِ َــةديـشدةي بــن وة ؤـت ةسٖـ

 ئاي طوحبي َةذؼةس طةس ئةفطةْذة ويَِ
 بةْذة ويَِةسَٓذةي ذوصووس خودا و ـػ

ٚات١: خٛا١ٜ ي١ّ تاضٜه١ ؾ٣٠ٚ١ زْٝا فا١ْٝزا ١ٖض تؤ ب١ نطز٣٠ٚ٠ خطاثِ ١٥ظاْٝت ٚؾاض٠ظاٜت ٚض٠ِقٝبت 
ب١غ١ض٠ٚ١َ، ٥ا٣ غب٣١ ي١ ضِؤش٣ ١َسؿ١ضزا ي١تاٚ نطز٣٠ٚ٠ ب١ز ٚض٠ِؾِ غ١ضزاخػت٣ٚٛ سعٚٚض٣ ال٣ تؤ ٚ 

 .(2)ثَٝػ١َب١ض ٚب١ْس٠ ضانان١ناْت خؤّ
  

                                           
شَاض٣٠ / ايسّٚباب تفطري ضٛز٠ آمل غًبت / نتاب ايتفطري، اعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ادتعفٞؾخٝح ايبدازٟ: ستُد بٔ إمس (1)

 (.1793ٍ/4ب، )4499 ف١ضَٛٚز٠

 .263، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (2)
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 الى مةوهةوىباضى ضَييةم: مةى وضاقى 

ي١غ١ضد١ّ ؾٝعط٣ ضِؤش١ٖالتسا زٜاضز١ٜ٠ن٢ باٚ ب٠ٚٛ، ؾاعري٠ غؤف١ٝنإ ١٥ّ باب١ت١ٜإ ب١ # ٣١َ$
ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ فطاٚإ ث١ض٠ثَٝسا٠ٚ ٚي١نؤض٣ِ ٣١َ ١َٚخيٛاضز٠ٚ١ْ ط١ىلَ ض٠َِع ١َٜٜٓٚٚإ بؤ ز٠ضبط٢ِٜٓ بري٣ 

 ف١يػ١ف٢ خؤٜإ ١ْخؿاْس٠ٚٚ.

تَٜٛص٠ض٠ٚ٠ناْٝـ ب١ ١َٖي١ ي١ّ باب١ت١ ط١ٜؿتٕٛٚ، ١ٖضض١ْس٠  ظؤض داض خ١َٜٓٛض ٚت١ْا١ْت ١ْٖس٣َ ي١
ؾاعري٠ غؤف١ٝٝنإ تا٢َ ١َٜٝإ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ١ْٖٛض٢ٜ ظؤض ب١ضظ ١٥ٚ نؤضِ 

 .(1)ٚزاْٝؿت١ٜٓإ ي١ ؾٝعط٠ناْٝاْسا ١َٜٓٚنَٝؿا٠ٚ
١٥ب١خؿَٞ ب١ غؤيف ن١ ١َٟ: ي١ ١٥ز٠بٞ غؤفٝسا َاْاٟ خؤؾ١ٜٚػيت خٛا ١٥ط١ٜ١َْٞ ٚ ١٥ٚ ١َغت١ٝ 

ٚ  ١٥جنا١َن١ٟ بَٞ ٥اطا١ٜٝنٞ بؤ ث١ٜسا ١٥بَٝت ٠ٚى بًََٝٝت غ١ضخؤؾ١ٝٝنٞ بؤ زَٟ ن١ تٝاٜسا ب١ بٝٓني
 ط١ٜؿنت ب١ خٛا ؾاز ١٥بَٝت.

١٥نطَٟ ١َب١غت ي١ ؾَٝذ بَٝت ١ٖض ٠ٚى ب١  ، ٠ٚبطٜت١ٝ ي١ ثريٚ َٛضِؾٝسٟ ضِاغت١ق١ٓٝ غاقٞ:      
، ٚات١ ٠ٚ١٥ٟ ضَِٜٞ خؤؾ١ٜٚػيت خٛزا ثٝؿاْٞ غؤيف ١٥زات ٠ٚ ١٥خيات١  َاْاٟ خٛزا زَٜت الٟ غؤف١ٝنإ

 .(2)غ١ض ١٥ٚ ضَِٜباظ٠ دا ضَُِٜٜٓٛٞ ؾَٝذ بَٝت ٜإ ٖٝسا١ٜت ٚب١ ٖاْا٠ٚ ٖاتين غؤظ ٚ ب١ظ٠ٜٞ خٛزا
ط١ٜؿت١ٓ ب١َْٝٓٝٗ١نإ،ٜإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ $ي١ ظاضا٣٠ٚ ؾاعري ٚعاضٜف١ غؤف١ٝنا٠ٚ١ْ ب١ ٚاتا٣ # ٣١َ$

١قاَٞ بطٜت١ٝ ي١َٕٚ ي١ضِؤؾٓا٣ بٝٓني، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ب١َاْا٣ ع١ؾل ٚخؤؾ١ٜٚػت٢ زَٜت، ٜإ ب١ض زٍَ ز٠ن١
 .(3)#٠ٚفا ١َ١٥نساضٟ ضِاغت١ق١ٓٝ

ٚات١ خؤؾ١ٜٚػيت خٛاٚ َُٖٝا١ٜ بؤ  ١َٟز٠ف١ضََٜٛت: "# عبسايهطمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ$َاَؤغتا 
 .(4)١"ضٜك١تت١

                                           
 .102ظ، 1956ٍ، 1ض، ،قاٖري٠يف ايتؿٛف اإلضالَٞ ٚتأزخي٘: ْٝهًطٕٛ زٜٓٛيد، ْكً٘ إىل ايعسٜب١ ٚعًك٘: أبٛ ايعال٤ عفٝفٞ (1)

 ي١ب١ضٚاض٣، ظاَٛا ظاٖري-اَلشٜٓؤ ع١بسَٚيْٛغ٢ٓٝ:  (عريفاْٞ بؤ ؾٝعط٠ناْٞ ْايٞخَٜٛٓس١ٜ٠ٚ١ْنٞ )ٚتاضَٜو ب١ ْاْٚٝؿا٢ْ  (2)
 (:خاى تٝع٢) ي١ ثَٝط٣١ (2014/ْٝطإ/30)

type=komalayatidetail.aspx?jimare=3338&-http://www.khaktv.net/all  . 

 .143ظ، 2011ٍب١ٜطٚٚت،-داز ايهتب ايع١ًُٝ، بػري دًطٞ: حكٝك١ ايتؿٛف بني ايتأؾٌٝ ٚايتأثري (3)

 .249زٜٛا٢ْ ١َس٣ٛ، يَٝهسا٠ٚ١ْ ٚ يَٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ ٚ َٛس١مم١ز٣ ١َال ن١ضِٜ، ٍ (4)

http://www.khaktv.net/all-detail.aspx?jimare=3338&type=komalayati
http://www.khaktv.net/all-detail.aspx?jimare=3338&type=komalayati
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غ١ظ٠ىل ١َٚي١ٜٚسا باغ٢ # 56$١َٚي٣ٚ١ باب١ت٢ ٣١َ ظؤض ب١ضفطاٚإ نطز٠ٚٚ ٚث١ض٣٠ ثَٝسا٠ٚ، ي١  
٣١َٜٓٚٚ ؾٝعط٣ ١ٜ١ٖ، ظٜاتطٜـ ١ٖض ي١نؤتا٢ٜ غ١ظ٠ي١ناْٝسا ث١ْا بؤ ٣١َ ز٠بات، ١ْٖس٣َ # ٣١َ$

 داضٜـ ي١ْا٠ٚضِاغت٢ ؾٝعط٠ناْٝسا ٖاْا بؤ غاق٢ ز٠بات.

ز٠غت # ٥ُٝؿ١ٚ ت١ْٝا ب٢َ د١غت٣١ ظ٠بٛٚمن$ٝعط٠ن١ٜسا ن١ ب١ بؤمن١ْٛ ١َٚي٣ٚ١ ي١ٜ١ن١ّ ثاضض٣١ ؾ
 ث٢َ ١٥نا ٚباغ٢ خ١ّ ٚث١شاض٣٠ خؤ٣ ز٠نا ٚتا ز٠طات١ ٣٠ٚ١٥ ز٠َي٢َ:

 سِؤ جة ػةو فيَؼتةس، صاس و صةييًِ
 (1)اقي! طا جاَيَ، ئةجماس دةخيًِـط

 ١٥دلاض زاٚا٣ ٣١َ ي١ غاق٢ ز٠نات ٚ ز٠َي٢َ:

 ةسدةجاسإٖبذةس ثيَِ ْؤؾ نةّ ضوٕ 
 (2)شدئ طشؤي َةخياسإـُي طـوة سِةغ

ثاؾإ ١ٖض ي١ٖ١َإ ق١قٝس٠زا زاٚا ي١غاق٢ ز٠نات فطٜا٣ به١َٜٚت ٚب١ض٣ِٚٚ ْاظ٠ٚ٠ ٥اٚضَِٜهٝـ ي١ٚ 
بسات١، ب١اَلّ يَٝط٠ز٠ ٠ٚى ب٢ًََٝ زاٚا٣ ي١ َٛضؾٝس٠ن٣١ بهات بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ضز٠ٚاّ ب١ ٥َٝٛاضإ ٚب١ٜاْٝإ 

 بهات، ز٠َي٢َ:ب١ضز٠ٚاّ باغ٢ خٛا٣ بؤ 
 يٌ وة فشيادّ سِةغـا دةخـاقي! طـط
 ة سِووي ْاصةوة جاّ طيَشة وة دةغـب

 ةسدةجاسإٖدةوس دةسة وة ْاص ضوٕ 
 (3)ةى َةْيَ طةبا و ئيَواسإــدةس ي ثيَِ

 

                                           
 .31، ٍَٛز٠ضِضِٜؼزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢  (1)

 .١ٖ31َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .١ٖ32َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚتط، ٍ (3)
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١ٖض ي١نؤتا٣ ١٥ّ ق١قٝس١ٜ٠ؾسا زاٚا ي١ َٛضؾٝس٠ن٣١ ١٥نات ن١ ٣ٚ١٥ بري ١ْضَٝت ٚ ٚزٍَ خؤؾ٢ 
 بهات ز٠َي٢َ:

 اَاْةٕ، ْةػوو جة ويشتـي! ئـاقــط
 ريتـي ثـةػكـؤ بـادّ سِةغ تــوة فشي

 ةدةسؤّ وة بادـةَإ ْـبةٍَ ئيُؼةو خ
 (1)طاقي طيإ! قوسبإ، خاتش نةسة ػاد

زٜاض٠ ١َٚي٣ٚ١ ثٝا٣ٚ غاق٢ ٚغاظ ٚز٠ف٢ ١َداظ٣ ١ْب٠ٚٛ، ؾ١ضاب خؤض ٚؾ١ضاب خٛاظٜـ ١ْب٠ٚٛ، 
ثري٣، ٚات١ َٛضؾٝس٠ن٣١، بَٝطَٛإ ١٥ّ دؤض٠ ؾٝعطا١ْ ض ي١ ب١تاٜب١ت غاق٢ غَٜٛٓس ١٥زات ب١ ع١ؾك٢ 

ع١ض٠ب٢ ٚفاضغٝسا ض ي١نٛضزٜؿسا، ١َب١غت ث٢َٝ ١ٖض ؾ١ضاب٢ ١َع١ٜٝٚ١ٓ، ٚغاقٝـ َٛضؾٝس٠، ٚ 
 .(2)١َغتٝـ ١َٖإ ساَي٢ ت١ق١ٚف١

  

                                           
 .33-32، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .465ت١ق١ٚٚف ض٢ ١ٜ؟: ؾَٝذ ١٥َني عاْل.ايسٜٔ ١ْقؿب١ْس٣، ٍ (2)
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 باضى ضوازةم: صاَلواتداى و ثَيغةمبةز 

 ز٠َي٢َ: ي١غ١ض ثَٝػ١َب١ض # قاَلٚاتسإ$زا باغَٝه٢ ١ٜ١ٖ غ١باض٠ت ب١َسقٝ٘عكٝس٣٠ ١َٚي٣ٚ١ ي١ 
 ٖةوسةنةى سِةمحةت سِووى طةَاى نةسةّ
 طةالت وطـةالّ نـةى نـةّ ئيَظتة نـةّ
 بـيَــشىَ و بـشِيَــزىَ و بـــذا وةٖــةّ دا
 وةطــةس َـةسصعـةى سِؤذــى خـاتـةَـذا
 طـةس واص نــا طـةساو وة ٖـةس ػةتـاودا

 ئـةطـرـاوداوةطــةس طــةوصةى ثـاى و 
 تــا بــذا ثــشِتــة و وةطــةس وجــووددا

 (1)ئـيـُـإ يـة ئـةطـشاس ئـةٖـٌ ػـٗووددا
ٚات١: ٜا خٛزا خٛا ي١ ٥امسا٢ْ ب١ضظ٣ ن١ض٠ّ ٚب١خؿؿ٢ خؤ٠ٚ١ٜ ض٠ِمح١ت ٥ٚٝشػإ بها ب١ ١ٖٚض 

٢َ ب١غ١ض زَٜب١ض٣ خا٠ٕٚ ٚباضا٢ْ غ١الت غ١الّ ب٢ََٓٝ ٚبٝسا ب١ ١ٜنسا ٚب١زضَٜص٢ٜ نات بريِش٢ََٜٓ ٚبٝباضَٜٓ
، ١٥جنا ٥ا٣ٚ ب١َٖٝع ٚتا٣ٚ ١ٜ# املؿطف٢ذلُس $ن١َاَي٢ طٝا٢ْ ثان٢ س١ظض٠ت٢ غ١ض٠ٚض٣ دٝٗاْسا ن١ 

١٥ٚ باضا١ْ ي١ زَٜب١ض٣ طٝا٢ْ ثان٢ س١ظض٠ت٢ ض٠ِٖب١ض٠ٚ٠ تَٝج١ضِ بهات ٚبسا ب١غ١ض غ١ٚظ٣٠ ثان٢ ٥اٍ 
١ زٍَ ٚز٠ض٢ْٚٚ ز٠ضٕٚٚ ثانا٠ٚ١ْ ب١ طٛضد٢ ب١غ١ض ٜٚاضا٢ْ زا، ١ٖتا تٝؿو ٚضِْٚٚان٢ بري ٚبا٠ٚض٣ِ دٛإ ي

 .(2)دٝٗاْسا باَلٚز٠بَٝت٠ٚ١
١َٚي٣ٚ١ ي١ ق١قٝس١ٜ٠نسا يؤ٣١َ خؤ٣ ز٠نا ٚغا٢َ ضِؤش٣ قٝا١َت ١٥ََٖٝٓٝت١ ثَٝـ ضا٣ٚ خؤ٣ 

 باْط ١٥نات بؤ خٛاث١ضغت٢ ٚب١ْس٠ط٢ ضِاغت، بؤ١ٜ ١َٚي١ٜٚـ ظؤض تطغ٢ ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ثَٝػ١َب١ض 
 تٛٚؾ٢ ظ٠مح١ت ببَٝت ب١ ٖؤ٣ ٠ٚ١َ١٥، بؤ١ٜ ز٠َي٢َ:

 ة تاعةت تاقِـيةت، جـظـةعـيت َـفـج
 سِوو طياي َةجًيع جةسطةي عوػاقِ

                                           
 .28ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، ٍ: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (1)

باب١ ع٢ً ؾَٝذ عُط : ٣ ١َٚي٣ٚ١َسقٝ٘، ١َٖيبصاضز١ٜ٠ى ي١ ع١قٝس٠ 29-28ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، ٍ: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (2)
 .34-33ظ، 1985ٍ-ى1405ب١غساز، -ق١ض٠زاغ٢، ضاثدا٣١ْ ٥ريؾاز



118 

 

 وودّ خةجًَةت ئةطاطةٕـاي وجـٓـيـب
 يف، ْاَةديِ سِاطةٕـايـوخـِ َـتـةخـب

 تةسص طةد دةسووٕ ْة ةْاطةّٖاي ـةبـط
 بةسص يُيٖاس ئيرباـةي ْـًَجـةسدةٕ نـن

 ني وة تيٓةوةـُةي بـةغـةو ْـةت بـثةجن
 ةوة:ـٓـةصيــت وة ذـةيـةي بـاوةسة ئـب

 وةسةْإ ْة طةس صةسد سِوو َٔ ًةٕٖطة
 (1)ةيػةممةسةْإـع ثـذيـةطـةي تـايـاي َـئ

ٚات١: ي١ط١ٍَ تاٚاْا بّٛٚ ب١ ٖاٚدٛٚت ٚتاى ن١ٚتّٛٚ ي١ خٛا ث١ض٠غت٢ ٚ ضِٚٚض٠ِؾ٢ نؤض٣ِ ١٥جن٢ْ١َٛ 
 ٠ٚ بٓض٣١ٓٝ بٛٚمن ي١غ١ض خ١داَي١ت٢ زا١َظضا٠ٚ ٚب١ختِ ٜاض ١ْٝٝ ١ْٚطب١ت١ُٝ. زَيساضإ بّٛٚ،

١ْٖاغ١ ٠ٚى با٣ غ١با ب١ ت١ٚشَِ ب١ٖ١ظاض دؤض نًَج٣١ ٥اطط٣ ب١ت٢ٓٝ ز٠ضٚٚمن٢ ب١ضظنطز٠ٚ٠، نان٢ 
١ْٜض٢ ث١جن١ خب١ض٠ غ١ض ١ٜ١ْن١ت ٚز٢َ٠ ث٠َٛٝ ٢َْ ٚ ب٥١اٚاظ٠ ب١ضظ ٚب١َٖٝع٠ن١ت ب١ خ١ف١تباض٠ٚ١ٜٝ ١٥ّ 

 ٝعط٠ّ بؤ ب٢ًََ.ؾ
ق١ٜس٣ ١ْٝ َٔ خؤّ ضِٚٚ ظ٠ضزّ ٚ غ١ضّ زا١ْٚاْس٠ٚٚ، ب١اَلّ ٥ار! بّٛٚ ب١ َا٢ٜ١ٜ ظ٠مح١ت نَٝؿا٢ْ 

ثَٝػ١َب١ض
(2). 

 ي١ ؾعطَٜهسا باغ٢ ضِٚٚ ظ٠ضز٣ خؤ٣ ز٠نات ٚز٠َي٢َ:
 ؤَاس نشدةي ويةسدةّـة وة تـةديـَ

 بذية وة صةسديي سِوخظاس ئاوةسدةّ
ٚز٠َي٢َ: ١َضِٚا١ْ بؤ تؤَاض٣ نطز٣٠ٚ٠ ضِابطزّٚٚ، غ١ٜط٣ ١٥ٚ ؾ١ض١َظاضٟ  زاٚا ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠نات
 .(3)ٚظ٠ضز١ٜٝ به١ ن١ ب١ض١ٜ٠ٚ١َِٚٚ

  
                                           

 .250، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 .١ٖ251َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .١ٖ93َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚتط، ٍ (3)
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 باضى ثَيهجةم: ئيطسا وميعساجى ثَيغةمبةز 

ؾ١ٚض٣ٚ٠ِ: ١٥ٚ ط١ؾت١ٜ١ ن١ خٛا ضَِٜع٣ ب٢َ ثاٜا٢ْ ث٢َ ي١ ثَٝػ١َب١ض٣ خؤ٣ ططت #٥ٝػطا$١َب١غت ب١ 
 ١َنه١ ب١غٛاض٣ بٛضام ي١ؾ١َٜٚهسا بطز٣ بؤ ١َغذسٚي١٦قكا ي١ قٛزؽ.ٚي١ ١َغذسٚحلطا٠ٚ١َ ي١ 

ب١ضظنطز٣٠ٚ١ْ ثَٝػ١َب١ض٠ ي١ ١َغذسٚي١٦قكا٠ٚ بؤ ٥امسا١ْنإ ٚط١ٜاْس٢ْ # َٝعطاز$١َب١غت ب١ 
 .(1)ث٣١ ث٢َ ْابات ْٚاٜطات٢َ#١َال٥ٝه١ ٥ٚاز٠َٝعاز ٚدٓؤن١$ب١ ؾََٜٛٓٝو ظاْػت٢ ١َخًٛقات 
١ّ َٛعذٝع٠ ط١ٚض١ٜ٠ بؤض٢ْٚٛ دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ضِا٣ ث١غ١ْس ١ٜ٠ٚ١٥ غ١باض٠ت ب١ نات٢ ضِٚٚزا٢ْ ٥

 .(2)ثَٝػ١َب١ضَٜتٝسا ب٠ٚٛ# 10$٣ غاَي٢ #ض٠ِد١ب$٣ َاْط٢ #27$ن١، ي١ 
خٛا٣ ط١ٚض٠ ي١ قٛض٥ا٢ْ ثريؤظزا باغ٢ ١٥ّ ضِٚٚزا٠ٚ ططْط١ ثطِ ٥ٝعذاظ ب١خؿ١َإ بؤ ١٥نات 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ١٥ٚف١ضََٜٛت 

 .ص1:  طاإلغطْا ٹمث ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 ز٠نات ٚ ز٠َيَٞ: ١َٚي٣ٚ١ ؾاعري ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ظؤض دٛإ باغ٢ ٥ٝػطا َٚٝعطاد١ن٣١ ثَٝػ١َب١ض 

 فـةيـةى ْـةقـؼى ثـيَـى دى يـة صةَـيٓذا
 خـويَـى طشيٓى ٖــات وة سِووى بـشيـٓذا
 ضاوطةى ضاوةنةى ييٌََ و ذةطشةت َةْذ

 (ى دةخـؤْــذًاــَرابـُت ُتـِنـٌ ُكـِنـَتـًِــَل)
 ٖـةسضـى سِيـفعةت وعيضص و ٖةطتى وىَ
 فيذاى ْـةبـووْى و خواسى و ثةطتى وىَ
 ذـةم سِةمحـى ئـاوسد بـةو طـؤص و تاودا
 دةقـيـكـى ثــةسدةى البــشد يــة ْـاودا
 طـوسَـةى طـةسدى ثيَى نيَؼا وة ضاودا

                                           
ظ، 2011، ١ٖ1ٚيَٝط، ض-اهلسا١ٜ، ذلُس غعٝس ض١َ٠ِظإ بٛت٢، ٠ٚضطَٝطا٢ْ: ١َال ١َمحٛٚز٣ ط١اَلَي٢ٜ١: فٝك٢ٗ غري٣٠ ثَٝػ١َب١ض (1)
ٍ234. 

 .160ظ، 2003ٍ، 1تاضإ، ض-اسػإ، قف٢ ايطمحٔ املباضنف٣ٛ، ٠ٚضطَٝطا٢ْ: بهط مح١ قسٜل عاضف: طٛاَل٣ٚ غ١ضَؤض (2)
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 بةو ضاوى ثشِ ئيَؽ دووسى و بـىَ خاودا
 ْةختىَ ثشِ خــةوو بوو ئيَؼى ضاوى ضوو

 (1)ية ذيهُةت َيعشاد ئةو يةنىَ ئـةو بوو
ٚات١: ظ٣ٚ٠ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ خؤ٣ ب١ن١ّ ظا٢ْ ٌَٚ ن١ض ٚ باض٠ب١ض بٛٚ خٛزا٣ ط١ٚض٠ غ١ضب١ضظ٣ نطز، 
نطز٣ ب١ؾ٢َٜٓٛ ث١ٜسابٕٛٚ ٚبٓاغ٣١ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ض٠ِٖب١ضإ، ب١اَلّ ٥امسإ ن١ ب١ضظ بٛٚ، خؤ٣ ب١ باال ٚظٍ 

ب١ف بٛٚ، ١ٖتا داضَٜو ١٥ّ ٥امسا١ْ ب١ضظ٠ غ١ٜط٣ ١ْخـ ٚؾَٜٛٔ ث٢َٝ س١ظض٠ت٢ ثَٝػ١َب١ض٣  ز٠ظا٢ْ، ب٢َ
نطز ٚب١ظ٢ٜ٠ ب١ خؤٜسا ٖات٠ٚ١ ٚز٠غت٢ نطز ب١ططٜإ ٚفطََٝػه٢ غَٜٛط٣ ب١غ١ض بطٜٔ ٖٚؤ٣ طط١ٜٓن١ٜسا 

٣ ن١ ظ١ٜٝٚ٠ ضِؾت ٚ، ١َٖٛٚ داض ز٠ٜطٛت: خؤظطا َٓٝـ خاى بَٛٚا١ٜ، ْعّ بَٛٚا١ٜ! ١ٖضض٢ ب١ضظ
 ٚط١ٚض٢ٜ٠ ٚثا١ٜ َٚا١ٜ ١ٜ١ٖ ب١قٛضبا٢ْ ث١غت٢ خان٢ٜ١ٓٝ بَٝت.

ب١َي٢َ ن١ ٥امسإ ططٜا ٚب١غؤظ فطََٝػه٢ ضِؾت، خٛزا٣ ط١ٚض٠ ض٠ِمح٢ ث٢َ نطز ٚث١ضز٣٠ سٝذاب٢ 
ي١ْاٚا البطز، س١ظض٠ت٢ ي١ؾ٣ٚ١ َٝعطادسا غ١ضخػت بؤ ٥امسإ ٥ٚامسإ تؤظ٣ ث٢َٝ س١ظض٠ت٢ ي١بات٢ نٌ 

اْٝا ن١ ثطِبٕٛٚ ي١شا٢ْ زٚٚض٣ ٚب٢َ خ٣ٚ١، ب١ٚ ب١ٜ١ى ط١ٜؿت١ٓ ٥اظاض٣ ضا٠ٚنا٢ْ ٚغٛٚض١َ َٖٝٓا ب١ ضاٚ
الضٛٚ، خ٣ٚ١ ىلَ ن١ٚت ٚ س١غا٠ٚ١ٜ، ١٥ّٚ َٝعطاد١ زَيسا٣٠ٚ١ْ ٥امسإ ٚؾازنطز٢ْ ب١ زٜساض٣ س١ظض٠ت٢ 

 .(2)ثَٝػ١َب١ضٜؿ٢ تٝابٛٚ
ْاغ٢ٓٝ خٛا٣ ط١ٚض٠ زٚاتط ١َٚي٣ٚ١ باغ٢ ٖاٚنَٝؿ١ٜ١ن٢ ٚضز ز٠نات بؤَإ غ١باض٠ت ب١ بٝٓني ٚ

 ي١ال١ٜٕ س١ضظ٠ت٠ٚ١، ٚز٠َي٢َ:
 ئوَووسى قودطى ية دٍَ دةدةٕ طةس
 )ثــــم تـنـتـقـل مـنـــه للـبـصـــر
 بـــل لـسائر احلـــس والــقــــىى
 بـــل لـعـامل اخلــلــق والــســِىى(
 بة ٖةس وةجٗىَ دٍَ عريفاْى ثيَى بوو

                                           
 .347ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، ٍ: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (1)

 .١ٖ348َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)
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 بةو سِوو بؤ بةطةس سِوئيةتى داى سِوو
 بـةطـريةت ْـاطى، بةطاسةت بيٓى
 (1)دٍَ بيَٓـى دسؤى ْــةدا يــة بيٓـى

ٚات١: ناضٚباض٣ قٛزغ٢، ١٥ٚ ساَي٣١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ غ١ٜب٠ٚ١ ١ٖب٢َ ٥ٚٝٓػإ تٝاٜا ب١ؾساض بَٝت، ١ٜن١ّ 
داض ز٠ضَٝت١ زَي٠ٚ١ ٚ، ي٠َٜٛٚ١ غ١ض١َٖيس٠زات، ثاؾإ ي٠َٜٛ٠ٚ١ ز٠ضَٝت بؤ ضاٚ ١٥ْٚسا١َنا٢ْ تط٣ ١ٖغت، 

ؤ١ٜ ب١ ١ٖض دؤض٣َ ن١ زَي٢ س١ظض٠ت ي١ؾ٣ٚ١ َٝعطادسا خٛزا٣ ط١ٚض٣٠ ْاغ٢ ضاٜٚؿ٢ ١ٖض ب١ٚ دؤض٠ ب
خٛزا٣ ْاغ٢ ٚ، ز٠ّٚٚ داض بٝٓا٢ٜ ضاٚ ظات٢  خٛزا٣ ب٢ٓٝ، ٚات١ ١ٜن١ّ داض ب١غري٠ت٢ زَي٢ س١ظض٠ت 

ب١َيهٛ با٠ٚض٣ِ  خٛا٣ ط١ٚض٣٠ ب٢ٓٝ، ٥ٝرت ١ٖضطٝع زٍَ ضا٣ٚ س١ظض٠ت٢ ١ْخػت٠ٚ١ ب١ زضؤ٠ٚ، ١ْٜٛت ١ْتس٠ٜٛ،
 .(2)ث٢َ نطز، ٚت٢ ضِاغت ز٠ن١ٜت، ضْٛه١ زٍَ ٚ ضاٚ ٚس١ٚاغ١نا٢ْ تط ب١داضَٜو با٠ٚضِ ب١ضِاغت٢ ز٠ن١ٕ

ب١َي٢َ َٖٝع٣ ْاغ٢ٓٝ زٍَ ْاغ٢ٝ َٖٚٝع٣ ب٢ٓٝٓٝ ٚضِٚٚزا٠ٚن١ َٖٝٓس٠ ضِٕٚٚ ٥ٚاؾهطا بٛٚ، ١ٖضطٝع بؤ٢ْ 
، (3)٠ٚزا ١٥ْا ن١ بٝٓطاٚ ْٚاغطا٠ٚن٣١ ١ٜن١ب١زضؤخػت٣٠ٚ١ٓ ١ْ ١٥ٖات١ يٛٚت٢ زٍَ ٚب١ت١ٚا٠ٚت٢ زا٢ْ ب١

 .ص11طايٓذِ:  ڎمث ڌ ڌ ڍ نثڍخٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ف١ضََٜٛت 
ن١ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ظؤض دٛإ  زٚاتط ١َٚي٣ٚ١ زَٜت١ غ١ض باغ٢ ضؤَْٝت٢ ب١ضظب٠ٚ١ْٚٛن٣١ ثَٝػ١َب١ض 

 ٚب١ ض٠ِٚاْبَٝص١ٜٝن٢ ظؤض ٚضز ٚب١ضظ ١٥ٜطِاظََٜٓٝت٠ٚ١ ٚ ز٠َي٢َ:
 ٖـةصاس طـاٍَ، تـةى ضةْـذ ذـيحاباتسِيَـــى ضـةْـذ 

 صاتـــى ذـــةم، نـــةالّ، طـــوئــاٍ، جـةوابـات
 ضــوو، بــوو، ديــى، بـيـظتـى، نــشيـا، دسيــاوة
 ٖـــاتــةوة وذــةَيـــكــة ٖــــةس دةيـــةسيـــاوة
 ٖةى تةٍ! ٖةى تيَى طةى؟! ثيَى طةى؟! ٖةى ْةخيؤى

 ثـيَـض دا يــة خــؤى!وةى َـــاسى صاَــذاس ٖــةس 

                                           
 .354ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، ٍ: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (1)

 .١ٖ357َإ غ١ضضا٣٠ٚ ثَٝؿٛٚ، ٍ (2)

 .93باب١ ع٢ً ؾَٝذ عُط ق١ض٠زاغ٢، ٍ: ٣ ١َٚي٣ٚ١َسق١َٖ٘ٝيبصاضز١ٜ٠ى ي١ ع١قٝس٠  (3)
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 فــةسقــيإ، ٖـــةى فـــاّ ئــةبـٓـاى صةَـــاْــة!
 (1)ٖــةس يــة طــةسصةَــني تــــا ئـــاطــُـــاْـــة

، #بٛٚ$، ض١ْس سٝذابات ت٣١ #ضٛٚ$ي١ ؾ٣ٚ١ َٝعطادسا ض٢َِٜ ض١ْس ١ٖظاض غاٍَ  ٚات١: س١ظض٠ت 
 ، ن١ال٢َ خٛزا٣ بٝػت.#ز٣$ظات٢ س١ق٢ 

، ثاف #زضٜا٠ٚ$، د١ٚابات ي١ال١ٜٕ س١ظض٠ت٠ٚ١ #نطا$ثطغٝاض ٚغ٥ٛاٍ ي١ال١ٜٕ خٛا٠ٚ ي١ س١ظض٠ت 
ي١ شٚٚض٣ ع١ضؾ٠ٚ١ ٖات٠ٚ١ بؤ ؾاض٣ ١َنه١ ٚ َٖٝؿتا ١٥َيك٣١ ظجنري٣ ز٠ضطا٣ َاَي٢  ١٥َا١ْ س١ظض٠ت 

$ ْٞ  ٣ ثٛٚض٣، ن١ ي٠َٜٛٚ١ ضِؤٜؿتبٛٚ، ١ٖض ز٠ي١ض٠ٚ١ٜٝ.#أّ ٖاْ
٣ٚ َٝعطاز باْط ي١ ت١ىل ت١ي١ططاف ١٥نات ٚز٠َيَٝت: ٣١ٖ ت١ٍ ثاف ب١ٜا٢ْ ضِٚٚزا٣ٚ ؾ١

١ْخ١َي١تابٝت ٚابعاْٝت ز٠تٛا٢ْ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ؾ٣ٚ١ َٝعطاز ز٠ْط ٚباؽ ٠ٚضبطط٣ ٚبٝس٣٠، ١ْت٢َٝ ز٠ط١ٜت 
١ْٚ ث٢َٝ ١٥ط١ٜت، ٣١ٖ ي١ظظ٠ت ٚخؤؾ٢ٝ ١٥ٚ ثا١ٜ َٚا١ٜ ١ْخؤ٣، تؤ ي١ن٣َٛ ١٥ٚٚ ي١ن٣َٛ؟! ز٠ي٢َٝ 

 .(2)٠ٚى َاض٣ ظاَساض ثَٝض ي١خؤ٣ بسا ٚب١ز٠ٚض٣ خؤ٠ٚ١ٜ بتًَٝت٠ٚ١ط١ضَِٜٔ با ١٥ٚ ت١ي١ 
١٥جنا ضِٚٚ ز٠نات١ ٖاٚض١ضخا٢ْ خؤ٣ ٚز٠َيَٝت: ٣١٥ نٛضِا٢ْ ضِؤش، ٣١٥ خا٠ٕٚ فاَإ! ف١ضم ٚدٝاٚاظ٣ 
َْٝٛإ ضٕٛٚ ٖٚات٣٠ٚ١ٓ ؾ٣ٚ١ َٝعطاز ي١ط١ٍَ ط١ٜؿت٢ٓ ز٠ْط ٚباؽ ٚقػ١ ب١ ت١ي١ططاف ٠ٚى ف١ضم 

 .(3)َٝٛا٢ْ ع١ضظ ٥ٚامسا١ْٚدٝاٚاظ٣ َاب١ٜٔ ْٚ
٣١ٜ َٝعطاز َٖٝٓس٠ ط١ؾت ٚطٛظاض ٚ  ١٥ّ ط١ؾت١ دٛظ٢٥غ١عٝس٣ ْٛٚضغ٢ ١ٖض ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ ز٠َيَٝت: 

ي١ نات٢ ب١ضظب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ز٢َ٠ بط٢ِٜٓ  ٚب١ضظب٣٠ٚ١ْٚٛ نٛي٢ًٝ تَٝسا١ٜ ن١ ثَٝػ١َب١ض   ضِؤؾت٢ٓ طؿت٢
 #قاب قٛغني أٚ أزْـ٢$ٚ #غسض٠ املٓت٢ٗ$ا ١ٜنا٢ْ ْا٠ٚ دٛا١ْنا٢ْ خٛا٣ ط١ٚض٠زا، ن١ ت ث١ً ١َ١ٖن٢

١ٜنإ ٚ طؿت ١٥ٚ ناض٠ ْاٚاظا٣١ْ غٓع١ت٢ خٛا٠ْٚس٣  ز٠طط٠ٚ١ْ، ١َٖٛٚ ْٝؿا١ْ ٚ ب١َيط١ ث١ض٠ٚضزطاض٣
 .(4)ط١ؾت١زا ب١ضضاٚ ٚ ط٢َٜٛ ن١ٚتٕٛٚبٝػت٠ٚٛ ٚ ب٠ٛٝٓٝ ن١ ي١ٚ 

                                           
 .357ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، ٍ: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (1)

 َاَؤغتا ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ ز٠ف١ضََٜٛت: ي١ٚا١ٜ١ْ ١َٚي٣ٚ١ ت١ي١فؤ٢ْ زٜب٢َ ن١ الغتٝه١ن٣١ ثَٝضاٚثَٝض١. (2)

باب١ ع٢ً ؾَٝذ عُط : ٣ ١َٚي٣ٚ١َسقٝ٘، ١َٖيبصاضز١ٜ٠ى ي١ ع١قٝس٠ 358ع١بسٚض٠ِس٢ُٝ ١َٚي٣ٚ١، ٍ: َسقٝ٘عكٝس٣٠  (3)
 .96ق١ض٠زاغ٢، ٍ

 .838ظ، 2006ٍ-ى1427، 2تاضإ، ض-ب١زٜعٛظظ٠َإ غ١عٝس٣ ْٛٚضغ٢، ٠ٚضطَٝطِا٢ْ: فاضٚٚم ض٠ِغٍَٛٚ ١ٜسٝا، َٗاضات: ٚت١نإ (4)
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 مسؤظ دؤضتى وهَيبووزدةيى مةوهةوىباضى شةشةم: 

 مسؤظ دؤضتى: (1
١ٜنَٝو ي١ ال١ْ١ٜ ١ٖض ططْط١نا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ زؤغت٢ ١ٖب٠ٚٛ ٚي١ّ زؤغتا١ٜت١ٝزا ْا٣١َ 
ؾٝعط٣ ١ٖب٠ٚٛ ي١َْٝٛاْٝاْسا، ١ٜنَٝو ي١ٚ ق١قٝس٠ ثطِ غؤظا٣١ْ ن١ ١َٚي٣ٚ١ ي١غ١ضز٢َ٠ ف١ق١َٝٝتٝسا بؤ 

  ز٠َي٢َ: (1)#با١ْ$ٖاٚض٢َِٜ ْٛٚغ٠ٛ ن١ ي٢َٝ دٝا ب٠ٚٛت٠ٚ١ ٚض٠ٚٛ بؤ # ؾَٝذ ع١ظٜع٣ دا٠ٚ١ْض٢ٜ$
 «ضؤزانى»بة      «يةوزامى»بة 

 ئـــاصيـــض! ديـــاسة نـــؤضـــى دوايـيـُة  ةٕــواَــاسةٕ، وادةي يــض! ديــاصيـئ
 ئـــاَيــؤداى ثــيَـضــى َــاٍَ ئــاوايــيــُة  ةٕــاَـاَـةوةْـش ئــاخــوةداي ئـةيـئ

 دةوَيــةتــةنــةى وةؿــٌَ، ثــىَ يـةصةواية  ا ْة صةواَيةٕـٌَ ثـةي وةطـةنـةتـدةوَي
 ديـــذةْـــى بـــااَلت ئــيــرت َــةذــاَيـة  ةذاَيةٕـاَيات َـذةٕ بـةس ديـوتـاسيَـج
 طـــا دَيـــِ خــؤػــهــة بــة إيـتـفـاتىَ  يفاتيَـتـًـيـةس وة ئـِ وةؾ نــا دَيـط
 ـةّ الوة بـــت بـيـٓــِ طـــاتــىَوةسة بــ  يَــاتــووت طـٓـويــة وة الوة، بـذيـب
 بــا بـيَـتـة بــةسطـويَـِ ػـٓـؤى سِاصةنـةت  ةتـٔ سِاصةنـرييـؤي ػـٓـؤ ػـةيـا بــب

 طــوّ ْـةبــىَ يـة ضــاو ػـيَوةى ْاصةنةت  ٓةت طاصةنةتـةيـؤؾ دةسؤ الديَ َـط
 سِيَـطــا صؤس دووسةئـــاخــش طـــةفـــةسة   ةيًيَ دووسةٕـةسةٕ، سِا خـةفـش طـاخـئ
 َــةْــضٍَ بــىَ ثــايــإ تـؤػــوو صةسووسة  ة صةسووسةٕـؤػــإ تـايـيَ ثـضٍَ بـةْـَ

 ديٓت:تويَؼووى ضاو، َةيًت تويَؼووى دٍَ  ديٓت تؤػةي ضةّ، َةيًت تؤػةي دٍَ
 سِاصت: تـويَـؼـووى طـوىَ َةْضٍَ بة َةْضٍَ  ةي طؤؾ، َةْضٍَ وة َةْضٍَـؤػـسِاصت ت

 دةوسإ دةوس ئــــةدا بـــؤ ْـــاَـــشادى  ةي دْياي فاْي؟ـؤ ئـؤٕ بـؤ ضـيَ صاْـن
 بـــا، يــة بـةيــٓــا بــىَ طـةسدٕ ئاصادى  اصادي!ــةسدٕ ئـٔ طـةيـة بـؤ ْـبـا بــب
 ػــةوىَ ْــاَيــةى َــٔ جـؤػى طةْذبىَ  ؤـؤؾ ئاوةسدةبـاَيةّ جـةويَ ْــٔ ػــَ

 طــةطــى دةسطـانـةى تؤى ٖةَيظةْذبىَ  ةسدة بؤـذاس نـيَـةت بـاْـاطـي ئـةطـط

                                           
 .144، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)
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 يـــا ْــةى ٖـيَـؼـتـبىَ ئةػهى تةسِى َٔ  ذةّ، ْةفةطيَـٌ ديـةيـؤ طـةبـتـاطـا ْـي
 ػــةَـاٍَ تـؤصى سِيَـت بـةسىَ بـؤ دورَٔ  ات بةسؤ ثةي نةطيَـةسد ثـِ طـيـةطـْ

 ْيطاى َٔ سِووى سِووػــاْـذبـىيــاخـو   اّ نيَؼابؤـطـيـةت ْـت صةمحـٓـيـةَـج
 دسِنــى بــشراْــطِ ثــيَـى ئـيَـؼـاْذبى  ؼابؤـيَـذةّ ئـاس ديــات وة خــةيف ثـن
 يــاخـو دَيــةنــةى ديَـواْةى دٍَ تةْط  ةْطـةي دٍَ تـواْـؤ دٍَ ديَـةسدةبـا نـي

 خةدةْطوةخـتـى ْـيـؼـاْـةى دالٕ بؤ   ؼاْةي دَيإ ثةي خةدةْطـيـيت ْـوةخ
 ية ثـةيـةى خـؤػـى ْـيـؼـاْـةى تريت  ريتـيَ وة تـةي صةوم صاَـةٍ ثـةثـةيـث
 سِاى نـيَـؼـابـىَ تـاى، صوَيـفى صجنريت  ريتــي صجنـفـاي صوَيــؤ تــاصاس دابــئ
 يــا تـؤ دابيَتت، بـةدٍَ َـةصةى َـةسط  ؤ تؤ دابؤت وة دٍَ َةصةي َةسطـا خـي
 سِةْـطة خةدةْطت دابىَ يةتويَى جةسط  ْةتؤي جةسططت دابؤ ـةدةْـريي خـت
 يـا بـةْـٓـة بـة دٍَ ديَـواْـةى دٍَ طــري  ةي دَيطريـواْـؤت دٍَ ديَــةسِدةبــا َـي

 يـة تــري ئـةْـذاصيـت نـشدبىَ تةقـري  ةسدةبؤت تةقظريـذاصي نـةْـريئـة تــج
 ْــاسدبــىَ تــؤصى ثيَاَلوتيــاْــةت   ةتـاَيانـةسدي ثـؤص طـؤت تـةدابـا ْـي
 بــؤ نـًـى ضـاوى نـويَـشى ثيَٓاوت  وسَةي ضةّ طفتةي باَيانةتـةسيَ طـث
 تـؤ يـيَِ ببوسة َٔ صوو ييَت بوسدووّ  ٔ صوو ويةسدّـٔ، َـة َـةس جـويـؤ بــت
 ضــوْـهـة بـةراسى ثةراسةت َشدووّ  وةسدّ َةذشووَيت راس اٖ بؤ، يُُةتٖ

 ضـةث طـةسد ئـاسةصووى بة دووسمياْة  دووسيت ػاْا َؤسةي ْةسدضةثطةسد ثةي 
 بــة دميــةٕ بــاْــةى نـشد بة بةٖاْة  ةسدـن ةــاْٖـةـب وة ؾ#ةـاْـب$ شٖوة صا

 تــا فــةيــةى يـيَـُـإ بـة بةٖاْة بىَ  ؤــب ةـاْٖــة بةـإ ْــةميـةى ثـةَيــا فـت
 ٖــاْــة ٖـاْـةنـةى بـا ٖـةس باْة بىَ  بؤونشاْة ـاص ػـؤ، بـة بـاْـةد بـةس طـئ
ـًَىَ بؤ دٍَ غةَيٓت  ةَيٓتـةي دٍَ خـؽ دا ثـةتـشطـةس فـئ  خــؤ ئـةطـةس بـي

 عـــوَـشيَـهـى ْـويَية دووباسة ديٓت  ةس ديٓتـوتـاسيَـاسةٕ جـشيَ دووبـعوَ
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 بةطةالَةتئـةطـةس ْـةيؽ ٖيًََىَ تؤ   ؤ وة طًَاَةتـاصيض! تـؽ، ئـتـاطـوةس ْ
 (2)ديــذةْــى ديــذاس نـةوتـة قياَةت  (1) اَةت!ـةو قيـةوت ئـذاس نـي ديـذةْـدي

ؾَٝذ $١٥ّ ق١قٝس٣٠ ١َٚي١ٜٝٚ١ ثط٠ِ ي١ ١ٖغت٢ َطؤظ زؤغت٢ ٚ ت١ٚاظٚٚع٢ ١َٚي٣ٚ١ ب١ضاَب١ض ب١ 
 #.ع١ظٜع٣ دا٠ٚ١ْض٢ٜ

 :هَيبوزدةى مةوهةوى (2
٠ٚ ب١ض٣َِ ١٥ن١ٕٚ تا ١٥ض١ٓ ب١غسا #غ١ضؾات١$١َٚي٣ٚ١ داضَٜو ي١ط١ٍَ ن١غَٝهسا ب١ْٝاظ٣ س١د٠ٚ١ ي١ 

، ي٣ٚ١َ ١َٚي٣ٚ١ ١ْخؤف ١٥ن١َٜٚت ١٥ٚن١َٜٚت١ ساَي٢ #ؾَٝذ ع١بسٚايكازض٣ ط١ٜال٢ْ$١٥ٚض١ٓ ت١ن٣١ٝ 
اض١ٜ٠ن٢ ث٢َ ١٥ب٢َ خؤ٠ٚ١ٜ، ثٝا٠ٚن١ ن١ ١٥ظاَْٝت تاظ٠ ١َٚي٣ٚ١ ضِظطاض ب٢ْٚٛ ١ْٝ، ١َٖيس٠غتَٝت ١ٖضض ث

 ي١باخ١َي٢ ز٠ض٣ زََٜٓٝت، ٚث٢َٝ ىلَ ١٥نات١ ن١ٚؾاٚ ب١ض٠ٚ َاٍَ! ١َٚي١ٜٚـ ي٣ٚ١َ ي١ طٝا١ْاَلزا١ٜ.
نطزٕ ١٥َٚي٢َ: # با٠ٚ ١َٚي١ِٜٚ ضِؤ$ن١ زَٜت٠ٚ١ ١ٖض ي١ زٚٚض٠ٚ٠ خؤ٢ٜ ١٥َْٝت١ قٛضِ ٚز٠غت ١٥نات ب١ 

 #.ٚثاض٣٠ س١د١ن١ؾِ بؤ نطز ب١خَٝطاتبا٠ٚ ١َٚي١ِٜٚ ي١ ب١غسا ١ْخؤف ن١ٚت َٚطز، خؤٜؿِ ْاؾتِ $
َاَي٢ ١َٚي١ٜٚـ ١٥ن١ْٚ١ ؾني ٚؾ١ثؤضِ ٚططٜإ، ي١ثطغ١ ١٥ب٠ٚ١ٓ ٚزٚٚ َاْطَٝه٢ ث٢َ ١٥ض٢َ، 

 ١َٚي٣ٚ١ ْاَط٣َ، ب١اَلّ ثاض٣٠ ث٢َ ١َْا٠ٚ، ث١ن٢ س١د١ن٣١ ١٥خات ١٥ٚط١ضَِٜت٠ٚ١.
١٥ٚزات١ نَٝٛ، نٛض٠ِنا٢ْ ١َٚي٣ٚ١ ضِؤش٣َ خؤ٣ ١٥نات ب١َاال! نابطا ؾه١ ١َ١٥ ١٥ظاَْٝت ١َٖيسَٜت 

 ز٠غت٢ ىلَ ١٥ز١ْ٠ تف١ْط، ١َٚي٣ٚ١ ١٥َي٢َ: ز٠غت٢ ىلَ ١َز٠ٕ، ١ٖضض٢ ب٠ٚٛ، ب٠ٚٛ. خؤ َٔ ٚا ٖامت٠ٚ١.
ن١ نابطا ١٥ططٕ ١َٜٓٓٝٗ١٥ٚ ب١ضز٠ّ ١َٚي٣ٚ١، ١َٚي٣ٚ١ ي١دٝات٢ ٣٠ٚ١٥ يؤ١َ ٚغ١ضظ٠ْؿت٢ نابطا بها 

٠ٚ١ بؤ ٥َٝط٠، تا تؤ ي١ّ ٚالت١زا بٛا٣١ٜ ثَِٝ ت٢َ ١٥١ْْا بؤ ٣٠ٚ١٥ ث٢َٝ ١٥َي٢َ ب١خٛا ق١غ١ّ مبعاْٝا١ٜ ٖاتٜٛٚت
ؾ١ض١َظاض ١ْب٢!، بطا! خٛا ض٣ِٚٚ َطزٕ ض٠ِف ناٚ ا تؤ٣ ؾ١ض١َظاض٣ ال٣ َٔ نطز، ١٥ط١ض َٔ مبطزَا١ٜ تؤ 

 .(3)بؤض ١٥ّ خ١داَي١ت١ٝت ب١غ١ض ١٥ٖات؟! ي١ ثاؾا ب١ض٠اَل٣ ١٥ن١ٕ
  

                                           
 .37-33، ٍزٜٛا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼ (1)

 30-29-28ٍثري٠ََٝطز، ١َٚي٣ٚ١:  ضِؤس٢ (2)

 .170-169(، َٚٝٗط٠دا٢ْ ١َٚي٣ٚ١، 2ٍ/374ٍ، )ب: ١َال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼٜاز٣ ١َضزإ (3)
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 كؤتايى

ضطِٚ ب١ٜ١نا ض٠ٚٛ، غ١ض٠تاناْٞ بؤ ث١ٜسابْٛٚٞ شٜإ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ ت١غ١ٚٚف باب١تَٝهٞ زَٜطٜين 
ي١غ١ض ١٥ّ ظ١ٜٝٚ٠زا، ١ْ٠ٚبَٞ ت١ْٝا ب٥١ٝػال٠ٚ١َ ب١ْس بَٞ ٚي٠ٚ٠ٚ١ ضَٜضهؤَي١ٟ نطزبَٞ، ب١َيهٛ زاضَٜهٞ 
َٖٝٓس٠ ب١ْاخا ضٟٛٚ شٜا١ْ ض٠ِط ٚضِٜؿؤَي١ناْٞ ط١يَٞ ؾَٜٛين ططتؤت٠ٚ١ ب١ تاٜب١تٞ ي١ْاٚ ١٥ٚ ط١ال١ْٟ 

 .خا٠ٕٚ شٜاضٟ نؤْٔن١ 
، ب١اَلّ ي١ٖ١َإ ناتسا غؤف٢ #غؤف٢$ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٓه١ٚتٛٚإ ١٥ط١ض ض٢ باْط ١ْنطابٔ ب١ 

بٕٛٚ، ٥اٜا ١َب١غت ي١ ت١غ١ٚٚف ي٠ٚ١ ظٜاتط ض٢ ١ٜ ن١ َطؤظ بؤ خٛا٣ ط١ٚض٠ بص٣ ١ْى بؤ ١ْفػ٢ 
ٚ ب١طٝإ ٚب١ زٍَ ي١  خؤ٣؟! ٠ٚ خؤ٣ بطِاظََٜٓٝت٠ٚ١ ب١ زْٝا ١ْٜٚػت٢ ٚثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ث١ضغتؿ١نا٢ْ

١َٖٛٚ نات ٚغات ٚباضَٜهسا ضِٚٚبه١ْ١ ز٠ضطا٣١ْ خٛا٣ ط١ٚض٠، ٖا٠ٚاَلٕ ٚؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ت١ْٗا 
ب١زإ ثَٝساْاْٝإ ب١ بريٚبا٠ٚضِ ١ٖٚغتإ ب١ٖ١َٛٚ ف١ضَإ ثَٝهطا٠ٚنا٢ْ ٥ٝػالّ ٠ٚ١ْغتإٚ، ب١َيهٛ 

٠ٚ١ْٚ ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ز٠ٜه١ٕ، غ١ض٠ضِا٣ ١َٖٚيٝإ زا٠ٚ ضَٝص ببٝٓٔ ي١ٚ ب١ْسا١ٜت٣١ٝٝ ن١ بؤ ْعٜو بٛ
 ث١ضغتؿ١ ف١ضَإ ثَٝهطا٠ٚنإ ١ٖغتإٚ ب١ ١٥جناَسا٢ْ ١٥ٚ ث١ضغتؿا٣١ْ ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا 

 #املهطٖٚات$خؤؾ٢ ٜٚػتٕٛٚ ٚ ١٥جنا٢َ زإٚٚ. ثاؾإ زٚٚضن١ٚت١ْٚٛت٠ٚ١ ي١ ١َٖٛٚ بَٝعضا٠ٚنإ 
زا، ١ٖتا٠ٚنٛ بٝٓاٜٝإ ضِؤؾٔ ب٠ٚ١ٜٚٛ ٚ، #احملطَات$ٚثَٝؿٝإ خػت٠ٚٛ ب١غ١ض ناض٠ ٜاغاغ١نإ 

ب١َ١ف نا٢ْ زاْا٢ٜ ٚسٝه١ُتٝإ ي١ زَي١ناْٝاْسا ت١ق٠ٚ١ٝٝ، ز٠ض١٥جناّ ١٥ٚ غ٢َ غ١ضز٣١َ٠ ٖا٠ٚالٕ 
ٚؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ٚؾَٜٛٓه١ٚت٣١ ؾَٜٛٔ ن١ٚتٛٚإ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ بٕٛٚ ب١ باؾرتٜٔ ٚضِاظا٠ٚتطٜٔ 

 .ٚب١خت٠ٚ١ضتطٜٔ غ١ضز١َ٠نا٢ْ ٥ٝػالّ
ي١ بٓاغ١زا بريٚبا٠ٚضَِٜه٢ ٥ا١ٜٝٝٓٝ ٥ٚاَاجن٢ ؾهاْسٕ ٚؾت٢ٓ ١ْفؼ ٚ ٥اض٠ظ٣ٚٚ َطؤظ  ١غ١ٚٚفت

ٚثاى نطز٣٠ٚ١ْ طٝا٢ْ ٥از٠َٝعاز٠ ي١ضًَو ٚث١َي٣١ زْٝا ث١ضغت٢ ٚثٛٚي١نَٝت٢ ٚب١ٚ ضا٠ٚ غ١ٜط٣ شٜإ 
ٚغطٚؾت ١٥نات ن١ ١َٖٛٚال١ٜن٢ ططت٠ٚٛت٠ٚ١ ٚدٝٗاَْٝه٢ ثطِ ي١خؤؾ١ٜٚػت٢ ضِاغت١ق١ٓٝ 

ٜباظَٜه٢ طٝا٢ْ ب١طٝا٢ْ زٚٚض ي١ َازز٠ث١ضغت٢ ب١ز٠ٚض٣ خؤٜا زضٚغت نطز٠ٚٚ ن١ ثطِ ب٢َ ي١ ٚضِ
 .ن١َيه١َي١ ٚخ١ٜاَي٢ ْاغو ١ٖٚغت٢ ثريؤظ ن١ زَيػؤظ٣ ٚضِاغتطؤ٢ٜ ٚ دط١ض غؤظ٣ ىلَ ١َٖيكَٛيَٝت
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ت١غ١ٚٚف نٛض١ٜٝ٠ن١ خاى ز٠نات١ ظَٜطِ، خاّ ٚناٍَ ي١ نٛٚض٣٠ س١قٝك١تسا قاٍَ ١٥نا ز٠ٜهات١ 
١ٖٚ١ض، ١ْظإ ظاْا ز٠نات، ضَِٜبٛاض ز٠نات١ ضَِٜبٛاض٣ ضَِٜط٣١ س١م، ثاؾإ ز٠خيات١ غ١ض ضَِٜطا٣ ط

 خٛاْاغ٢
١َٚي٣ٚ١  ٚ ظؤضَٜو ي١ب١ض١َ١ٖنا٢ْ باَي٢ ب١غ١ضزا نَٝؿا٠ٚ، ١َٚي٣ٚ١ ي١ ؾٝعط٠نا٢ْ ت١غ١ٚٚف

بَٝت٠ٚ١ ٤ي١ب١ض ثاب١ْس٣ ؾَٝد١نا٢ْ ١ْقؿب١ْس٣ ز٠بَٝت ١ٖ٤تا زَٜت ي١ ؾَٝد١نا٢ْ ت١ًََٜٚ١ ْعٜو ز٠
١َ١٥ ناضٜط١ض٣ ١٥َا١ْ ظٜاتط ضِاٜهَٝؿا٠ٚ بؤ نؤض٣ِ غؤفَٝت٢ ٤تاٚا٣ يَٝٗات٠ٚٛ ببَٝت ب١غؤف١ٝٝن٢ 

ْا٠ٚ  ٣ب١ْاٚباْط، ١َٚي٣ٚ١ ب١َ١ ٠ٚ١ْغتا٠ٚ ثؿت٢ ب١ثري٣ ت١ضٜك١ت١نا٠ٚ١ْ بب١غتَٝت، ب١َيهٛ ١ْٖطاٚ
ضَٕٛٚ، ن١ بتٛا٢َْ  ضِاظ٣ خؤ٣ ب١ض٠ٚ شٚض٠ٚ٠ ٚتا ط١ٜؿت٠ٚٛت١ ١َٜسا٢ْ ٚدٛز ٚف١يػ١ف٣١ ب١خٛزا ث١

ٚف ٚي١ط١ٍَ خٛا٣ خؤٜسا ب١ب٢َ ث١ضز٠ ز٠ضبربَِٜت، ١َ١٥ ٠ٚ١٥ ز٠ط١ٜ١َْٝت ن١ ١َٚي٣ٚ١ ضاى ي١ ت١غ١
ط١ٜؿت٠ٚٛ ٚ ضِؤض٠ٚٛ،  ١٥َا١ْف ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َٚي٣ٚ١ ؾاض٠ظا ٚب١تٛاْا ب٠ٚٛ ي١ ظاْػت٢ 

 .د٢َ َٖٝؿت٠ٚٛن١الّ ٤ ع١قٝس٠زا٤ ض١ٕ نتَٝبَٝه٢ ي١زٚا٣ خؤ٣ ب١
١َٚي٣ٚ١ ظؤضب٣١ ب١ٜت١ غؤفٝط١ض١ٜٝنا٢ْ ب١ض٠ٚ خؤؾ١ٜٚػت٢ خٛا٢ٜ ١ْٖطاٚ ز٠َْٝٔ، ي١ ١ْٖس٣َ 

 ب١ٜتٝسا ساٍَ ١َٚق١َ١نا٢ْ خؤ٣ ز٠ضز٠بطَِٜت.
، تَٝٝسا باؽ ي١ #٘زقٝع١قٝس٣٠ ١َ$١ٖض٠ٖٚا ١َٚي٣١ نتَٝبَٝه٢ زٚٚضٚ زضَٜص٣ ١ٜ١ٖ ب١ْا٣ٚ 

١َٚي٣ٚ١ دط١  .ٝؿإ ز٠زات ن١ ٥از٠َٝعاز ضؤٕ خٛا بٓاغَٝتقَٛيب٠ٚ١ْٚٛ ٤غ١ضجنسإ ز٠نات ٠ٚ١٥ٚ ث
١ٖض٠ٖٚا ي١ظؤض ؾ٢َٜٓٛ تطزا ، ي١ٚ ب١ض١َ١ٖ ي١ ٖؤْطا٠ٚناْٝسا ظاضا٠ٚنا٢ْ غؤفٝط١ض٣ ب١ناض َٖٝٓا٠ٚ

د١َاٍ، د١الٍ ، خ١ٚف، $ب١ث٢َٝ َْٛاغ١ب١ت باؽ٤ ١َقا١َنا٢ْ ساَي٢ َٖٝٓا٠ٚت١ ْا٠ٚ٠ٚ ٠ٚى ٚؾ٣١ 
 ١٥َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ظاضا٣٠ٚ غؤفٝط١ضٜٔ. #باز٠....ٖتسض٠ِدا، ٣١َ، عٝؿل، 
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 ١ٖتا٣ٚ. 1391 غ١ٓ،-نٛضزغتإ باَلٚنطز٣٠ٚ١ْ غ١دذاز٣، ع١ال١٥ززٜٔ: نٛضز٣ ١٥ز٠ب٢ ََٝص٣ٚٚ (27

 ظ.2008 ،1ض ١ٖٚيَٝط،-٥اضاؽ ََٝص٣ٚٚ ١٥ز٠ب٢ نٛضز٣: َاضف خ١ظ١ْزاض، باَلٚنطا٣٠ٚ (28

 ظ.1989ب١غساز، -َٝٗط٠دا٢ْ ١َٚي٣ٚ١: ضاثدا٣١ْ ظ٠َإ  (29
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، 2تاضإ، ض-َٗاضات ٚت١نإ: ب١زٜعٛظظ٠َإ غ١عٝس٣ ْٛٚضغ٢، ٠ٚضطَٝطِا٢ْ: فاضٚٚم ض٠ِغٍَٛٚ ١ٜسٝا، (32
 ظ.2006-ى1427



121 
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داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ  ،حتكٝل: ستُد زغاد ضامل ،أبٞ ايعباع أمحد بٔ عبد اذتًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اذتساْٞ: االضتكا١َ  (8
 ى.1403 ،1ض ، ١َز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠، ضعٛد

ايهسدٟ املدْٞ، تسمج٘، حتكٝل: عاؾِ إبساِٖٝ ستُد بٔ ضًُٝإ األؾٍٛ ايد١ٜٝٓ يف غسح ايسضاي١ ايعال١ٜٚ:  (9
 .ش١2015ٜطٚٚت، ب -ستُد املٓٛز املدْٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ-ايهٝايٞ

 َٝطس. -االْتؿاز يطسٜل ايؿٛف١ٝ: أمحد ؾدٜل ايػُازٟ، َطبع١ داز ايتأيٝف  (10

 .قاٖريٙ-إٜكاظ اهلُِ يف غسح اذتهِ: امحد بٔ ستُد بٔ عذٝب١ اذتط٢ٓ، داز املعازف (11
١ٜ ٚايٓٗا١ٜ: أبٛ ايفدا٤ إمساعٌٝ بٔ عُس بٔ نجري ايكسغٞ ايبؿسٟ ثِ ايدَػكٞ، حتكٝل: عبد اهلل بٔ ايبدا  (12

 ش.2003 -ى1424، 1ضعبد احملطٔ ايرتنٞ، داز ٖذس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإلعالٕ، 

بٔ عجُإ، بسٜك١ ستُٛد١ٜ يف غسح طسٜك١ ستُد١ٜ ٚغسٜع١ ْب١ٜٛ يف ضري٠ أمحد١ٜ: ستُد بٔ ستُد بٔ َؿطف٢  (13
 .ى1348ضٛزٜا، -َطبع١ اذتًيب، أبٛ ضعٝد ارتاد٢َ اذتٓفٞ
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 تٛزنٝا. -ايبٗذ١ ايط١ٝٓ يف آداب ايطسٜك١ ايع١ًٝ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد بٔ عبد اهلل ارتاْٞ، َهتب١ اإلخالف  (14

 -َطبع١ اذتٛادخ ،شاٖد حي٢ٝ ايصزقٞ: بني ايطًف١ٝ ٚايؿٛف١ٝ االعتكاد ايؿخٝح ٚايطًٛى ايطًِٝ  (15
 ش.1990، 1ض، ب١غساز

 .ش1975، 4ب١ٜطٚٚت، ض-َٓؿٛز عًٞ ْاؾٝف، داز ايفهس: ايتاج ادتاَع يالؾٍٛ يف احادٜح ايسضٍٛ (16

 ش.1978 ،2ض ،ن٠ٜٚٛت -تأزٜذ ايتؿٛف االضالَٞ: عبدايسمحٔ بدٟٚ، ٚناي١ املطبٛعات (17

ٚايطباع١ طبع غسن١ ايٓػس : مجٌٝ ايسٚشبٝاْٞ، سمج١تايطًُٝا١ْٝ ٚاحنا٥ٗا: ستُد اَني شنٞ، تأضٜذ   (18
 ش.1951، ب١غساز -ايعساق١ٝ احملدٚد٠

 ش.1988، 1ض، ب١غساز -ايطسم ايؿٛف١ٝ: ْٜٛظ ايطاَسا٥ٞ، َهتب١ ايػسم ادتدٜدتأضٜذ   (19

 –تازٜذ ايفًطف١ يف اإلضالّ: دٟ بٛز املرتدِ، احملكل: ستُد عبد اهلادٟ أبٛ زٜد٠، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ   (20
 ش.1954، 3ض، ب١ٜطٚٚت

 ٖـ.ف.1369تٗطإ،  –ّ: قاغِ غين، ضاخ ثٓذِ، ضاخ طًؿٔ تأضٜذ تكٛف زض إغال  (21

تازٜذ دَػل: أبٛ ايكاضِ عًٞ بٔ اذتطٔ بٔ ٖب١ اهلل املعسٚف بابٔ عطانس، احملكل: عُسٚ بٔ غسا١َ   (22
 ش.1995 -ى1415، ب١ٜطٚٚت -ايعُسٟٚ، داز ايفهس

دايسحِٝ عبدايسمحٔ ، حتكٝل: عبعبد ايسمحٔ ادتربتٞ: تازٜذ عذا٥ب اآلثاز يف ايرتادِ ٚاألخباز  (23
 ش.1998،  قاٖري٠ -عبدايسحِٝ، تكدِٜ: عبدايععِٝ زَكإ، داز ايهتب املؿس١ٜ

احملكل: ستُٛد عبد  ختذٌٝ َٔ حسف ايتٛزا٠ ٚاإلجنٌٝ: ؾاحل بٔ اذتطني ادتعفسٟ أبٛ ايبكا٤ اهلامشٞ،  (24
 ش.1998-ى1419، 1ضض، ٜاضِ -ايسمحٔ قدح، َهتب١ ايعبٝهإ

 ْٝػابٛز٣، حتكٝل: أمحد آزاّ. ٜد ايدٜٔ ايعطازفسترنس٠ األٚيٝا٤: غٝذ   (25

، ثانػتإ –تسمجإ ايط١ٓ، الٖٛز  ٠إدازايتؿٛف .. املٓػأ ٚاملؿادز: إحطإ إهلٞ ظٗري ايبانطتاْٞ،   (26
 ش.1986 – ى1406، 1ض

 ش.1973، 1ض،  ب١ٜطٚٚت -ايتؿٛف اإلضالَٞ يف االدب ٚاالخالم: شنٞ َبازى، داز ادتٌٝ   (27

 ش.2002 َٝطس،-ايٓفطٞ: عاَس ايٓذاز، اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب ايتؿٛف  (28

 ش.1999، 2ض، قاٖري٠ -ايتؿٛف ٚايفًطف١: ٚيرتضتٝظ، تسمج٘ ٚتكدِٜ: عبدايفتاح إَاّ، َهتب١ َدبٛيٞ (29

 ش.2012، َٝطس-ايتؿٛف ٚفسٜد ايدٜٔ ايعطاز: عبد ايٖٛاب عصاّ، َؤضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١ (30

 -داز ايهتب ايع١ًُٝ، ايتخكٝل: ضٝد عُسإ، ٛ حكا٥ل ايتفطري: أبٛ عبد ايسمحٔ ايطًُٞتفطري ايطًُٞ ٖٚ (31
 ظ.2001 -ى1421ب١ٜطٚٚت، 



122 

 

ستاضٔ ايتأٌٜٚ : ستُد مجاٍ ايدٜٔ بٔ ستُد ضعٝد بٔ قاضِ اذتالم ايكامسٞ، -املط٢ُ-تفطري ايكامسٞ  (32
 ى.1418 ،1ض، ب١ٜطٚٚت –احملكل: ستُد باضٌ عٕٝٛ ايطٛد، داز ايهتب ايع١ًُٝ 

 -مجاٍ ايدٜٔ أبٛ ايفسج عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد ادتٛشٟ، داز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس تًبٝظ إبًٝظ: (33
 ش.2001 -ى1421، 1ض، ب١ٜطٚٚت

 إبساِٖٝ بٔ أمحد بٔ ستُد بٔ ْؿس ايًٝح أبٛ يًطُسقٓدٟ: ٚاملسضًني األْبٝا٤ ضٝد بأحادٜح ايػافًني تٓبٝ٘ (34
 ش.2000 -ى1421 ،3ب١ٜطٚٚت، ض -نجري ابٔ بدٜٟٛ، داز عًٞ ٜٛضف: عًٝ٘ ٚعًل ايطُسقٓدٟ، حكك٘

، ب١ٜطٚٚت -تٜٓٛس ايكًٛب يف َعا١ًَ عالّ ايػٝٛب: غٝذ ستُد اَني ايهسدٟ اإلزبًٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ (35
 ش.1995 -ى1416 ،1ض

ايكاقٞ أبٛ ٜع٢ً، ستُد بٔ اذتطني بٔ ستُد بٔ خًف املعسٚف بـ ابٔ ايفسا٤، حكك٘ ٚعًل عًٝ٘:  :ايتٛنٌ (36
 .ظ2014 -ى1435، 1ض  ،ضضِٜا -ٜٛضف بٔ عًٞ ايطسٜف، داز املُٝإ يًٓػس ٚايتٛشٜع

 عصت ضٝد ايسباط، حٓبٌ: خايد بٔ أمحد اهلل عبد أبٛ: ٚايصٖد اإلَاّ األدب - أمحد اإلَاّ يعًّٛ ادتاَع (37
 ش.2009-ى1430 ،1ضَٝطس،  - ايفّٝٛ ايرتاخ، ٚحتكٝل ايعًُٞ يًبخح ايفالح عٝد، داز

، 3ض، ١َغطٜب – ايهٝالْٞ، املٓع١ُ املػسب١ٝ يًجكاف١ ٚايعًّٛ ايدٜٔ فاحل مجاٍ: دػساف١ٝ ايباش االغٗب  (38
 ش.2014

اهلل، داز ايهتب ادتٛاب ايهايف ملٔ ضأٍ عٔ ايدٚا٤ ايػايف: ستُد بٔ أبٞ بهس أٜٛب ايصزعٞ أبٛ عبد  (39
 .ظ2009ب١ٜطٚٚت،  –ايع١ًُٝ 

-ى١1415ٜطٚٚت، ب – داز ايفهس، حاغٝتا قًٝٛبٞ ٚعُري٠: أمحد ضال١َ ايكًٝٛبٞ ٚأمحد ايربيطٞ عُري٠  (40
 ظ.1995

 ش.1992، تٛضنٝا -١٥غت١ْبٍَٛاذتدٜك١ ايٓد١ٜ يف ايطسٜك١ ايٓكػبٓد١ٜ: ستُد بٔ ضًُٝإ،   (41

 ش.2007 –ى 1428، 16، ض ضٛزٜا -از ايعسفإحكا٥ل عٔ ايتؿٛف: عبدايكادز عٝط٢، د (42
 .ظ2011ب١ٜطٚٚت،-حكٝك١ ايتؿٛف بني ايتأؾٌٝ ٚايتأثري: بػري دًطٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ (43
 -، داز ايهتاب ايعسب2ٞضح١ًٝ األٚيٝا٤ ٚطبكات األؾفٝا٤: أبٛ ْعِٝ أمحد بٔ عبد اهلل األؾبٗاْٞ،   (44

 ى.1405، ب١ٜطٚٚت

 ش.2001، 1ض، ب١ٜطٚٚت –خٛاطس يف ايفكس اإلختٝازٟ: األب فاقٌ ضٝد ازٚع، داز املػسم   (45

احملتاز ع٢ً ايدز املدتاز: ابٔ عابدٜٔ، ستُد أَني بٔ عُس بٔ عبد ايعصٜص عابدٜٔ ايدَػكٞ  سداي  (46
 ش.1992 – ى1412، 2ض، ب١ٜطٚٚت -اذتٓفٞ، داز ايفهس
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 ،1قاٖري٠، ض -َهتب١ ٖٚب١ ،عًٞ عبد ايفتاح املػسبٞ :١ٝدزاضات عك١ًٝ ٚزٚح١ٝ يف ايفًطف١ اإلضالَ  (47
 ش.1995-ى1415

١َز٣١ٜٓ  –دزاضات يف ايدٜاْات اهلٓد١ٜ: ستُد قٝا٤ ايسمحٔ األععُٞ، زت١ً ادتاَع١ اإلضال١َٝ   (48
 .٠ٚ١َٓض٠

 عًٞ ستُد ستُد: دٚي١ ايطالدك١ ٚبسٚش َػسٚع إضالَٞ ملكا١َٚ ايتػًػٌ ايباطين ٚايػصٚ ايؿًٝيب  (49
 ش.2006-ى1427، 1ض، قاٖري٠ -َؤضط١ اقسأٞ، ايؿالب

، 3ب١ٜطٚٚت، ض -، داز املعسف١عبدايسمحٔ املؿطاٟٚدٜٛإ ايػافعٞ: ستُد بٔ إدزٜظ ايػافعٞ، احملكل:   (50
 ش.2005-ى1426

 ش.2017، ب١ٜطٚٚت -دٜٛإ عبد ايكادز ادتٝالْٞ) دزاض١ اضًٛب١ٝ(: عبداهلل خكس محد، داز ايكًِ (51

ايهسِٜ بٔ ٖٛاشٕ بٔ عبد املًو ايكػريٟ ، حتكٝل: عبد اذتًِٝ ستُٛد، ستُٛد بٔ ايسضاي١ ايكػري١ٜ: عبد   (52
 .ى2010قاٖري٠،  -ايػسٜف، داز املعازف

 .قاٖري٠ -، قدّ هلا: ستُد مجٌٝ غاشٟ، داز املد٢ْابٔ ت١ُٝٝ زضاي١ يف ايؿٛف١ٝ ٚايفكسا٤: (53

، تٛضنٝا -١٥غت١ْبٍَٛاذتكٝك١،  ايطعاد٠ االبد١ٜ فُٝا دا٤ ايٓكػبٓد١ٜ: عبداجملٝد ايٓكػبٓدٟ، َهتب١  (54
 ش.1992

ضري أعالّ ايٓبال٤: مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ أمحد بٔ عجُإ بٔ َقاُِٜاش ايرٖيب، احملكل :   (55
 ش.1985 -ى1405، 3ض، ب١ٜطٚٚت -زتُٛع١ َٔ احملككني بإغساف ايػٝذ غعٝب األزْاؤٚط، َؤضط١ ايسضاي١

َهتب١  ،حتكٝل: ضعٝد عبد ايفتاح ،قاضِ بٔ ؾالح ايدٜٔ ارتاْٞ يػٝذ :ايطري ٚايطًٛى إىل ًَو املًٛى  (56
 ش.2002 ،1قاٖري٠، ض -ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ

 -غسح ايػفا: عًٞ بٔ )ضًطإ( ستُد، أبٛ اذتطٔ ْٛز ايدٜٔ املال اهلسٟٚ ايكازٟ، داز ايهتب ايع١ًُٝ (57
 ى.1421، 1ضب١ٜطٚٚت، 

ايجكاف١  ١َهتبإ ستُد اهلسٟٚ املعسٚف بايكازٟ، غسح عني ايعًِ ٚشٜٔ اذتًِ: ْٛز ايدٜٔ َال عًٞ بٔ ضًط (58
 .قاٖري٠ -ايد١ٜٝٓ

، ب١ٜطٚٚت -أبٞ بهس أمحد بٔ اذتطني ايبٝٗكٞ، حتكٝل: ستُد ايطعٝد، داز ايهتب ايع١ًُٝ: غعب اإلميإ  (59
 ى.1410 ،1ض

ؾخٝح ايبدازٟ: ستُد بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ادتعفٞ، حتكٝل ٚتعًٝل: َؿطف٢ دٜب ايبػا، داز   (60
 ش.1987 – ى1407، 3ض، ب١ٜطٚٚت –ابٔ نجري 
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ؾخٝح َطًِ: َطًِ بٔ اذتذاج أبٛ اذتطٔ ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ، احملكل: ستُد فؤاد عبد ايباقٞ، داز   (61
 ب١ٜطٚٚت. –إحٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ 

ؾف١ ايؿف٠ٛ: مجاٍ ايدٜٔ أبٛ ايفسج عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد ادتٛشٟ، احملكل: أمحد بٔ عًٞ، داز   (62
 ش.2000-ى1421، قاٖري٠-اذتدٜح

، 2ض، قاٖري٠ -ايؿٛف١ٝ يف اإلضالّ: ْٝهًطٕٛ، تسمج٘ ٚعًل عًٝ٘: ْٛزايدٜٔ غسبٝ٘، َهتب١ ارتاجنٞ  (63
 ش.2002-ى1422

 .10ض، ب١ٜطٚٚت -اب ايعسبٞقخ٢ اإلضالّ: امحد أَني، داز ايهت  (64

طبكات األٚيٝا٤: ابٔ املًكٔ ضساج ايدٜٔ أبٛ حفـ عُس بٔ عًٞ بٔ أمحد ايػافعٞ املؿسٟ ،حتكٝل: ْٛز   (65
 ش.1994 – ى1415، 2ض، ٠ريقاٖ -ايدٜٔ غسٜب٘ َٔ عًُا٤ األشٖس، َهتب١ ارتاجنٞ

 ،3ض َٝطس، -املدَْٞطبع١  ،أبٞ عبد ايسمحٔ ايطًُٞ حتكٝل: ْٛز ايدٜٔ غسب١ٝ: طبكات ايؿٛف١ٝ (66
 ش.1986

 -داز ايهتب ايع١ًُٝ ،قبط٘ ٚؾخخ٘: خًٌٝ املٓؿٛز، إَاّ عبد ايٖٛاب ايػعساْٞ: ايطبكات ايهرب٣ (67
 ش.1997 ،1ض ،ب١ٜطٚٚت

 .5ضَٝطس،  -ايطسم ايؿٛف١ٝ يف َؿس ْػأتٗا ْٚعُٗا ٚزٚادٖا: عاَس ايٓذاز، داز املعازف  (68

حبح عٔ ايتؿٛف َٔ ايٛد١ٗ ٚ ى،1376 غاَي٢(٣ ستسّ) شَاض٣٠ َاْط٢ (ايعػري٠ احملُد١ٜ) طؤظاض٣  (69
 .ايتازخي١ٝ د. أمحد عًٛؽ

ايعكد ايجُني يف غسح أحادٜح أؾٍٛ ايدٜٔ: حطني بٔ غّٓاّ ايٓذدٟ األحطا٥ٞ املايهٞ، احملكل: ستُد بٔ   (70
 ش.2003/ى1423، 1ض، غعٛز١ٜ -عبد اهلل اهلبدإ، فٗسض١ َهتب١ املًو فٗد ايٛط١ٝٓ

 ش.1985، 1ب١ٜطٚٚت، ض -إلضالّ: عًٞ غًل، داز املد٣ايعكٌ ايؿٛيف يف ا  (71

يإلَاّ غٗاب ايدٜٔ أبٞ حفـ عُس ايطٗسٚزدٟ، قبط٘ ستُد عبد ايعصٜص ارتايدٟ، داز  :عٛازف املعازف  (72
 ش.1999 ،1ض، ب١ٜطٚٚت -ايهتب ايع١ًُٝ

 -ه١ٝعٛاطف ايًطا٥ف َٔ أحادٜح عٛازف املعازف: أمحد بٔ ستُد بٔ ايؿدٜل ايػُازٟ، املهتب١ امل  (73
 ش.2001، 1غعٛز١ٜ، ض

احملكل: زقا ، غا١ٜ املطًٛب ٚأععِ امل١ٓ فُٝا ٜػفس اهلل ب٘ ايرْٛب ٜٚٛدب ادت١ٓ: ابٔ ايدٜبع ايػٝباْٞ  (74
 ش.1998 – ى1419، 1ض، املهتب١ امله١ٝ -َؤضط١ ايسٜإ ، ستُد ؾفٞ ايدٜٔ ايطٓٛضٞ
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غرا٤ األيباب غسح َٓع١َٛ اآلداب: ستُد بٔ أمحد بٔ ضامل ايطفازٜين اذتٓبًٞ، حتكٝل : ستُد عبد ايعصٜص  (75
 ش.2002-ى1423، 2ض ،ب١ٜطٚٚت -ارتايدٟ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ 

احملكل: أبٛ عبد ايسمحٔ ؾالح بٔ ، ايػ١ٝٓ يطاييب طسٜل اذتل عص ٚدٌ: عبد ايكادز بٔ َٛض٢ ايهٝالْٞ  (76
 .ز1991 -ك1111، 1بةيرووت، ض-داز ايهتب ايع١ًُٝ، ك١ستُد بٔ عٜٛ

 .1ضَٝطس، -ايفتح ايسباْٞ ٚايفٝض ايسمحا٢ْ: عبدايكادز ايهٝالْٞ، داز ايسٜإ ايرتاخ  (77

 ايٓػس مجع١ٝ املهٞ، األغعسٟ ايػافعٞ ايؿدٜكٞ عالٕ بٔ ستُد: اي١ٜٚٛٓ األذناز ع٢ً ايسبا١ْٝ ايفتٛحات (78
 األشٖس١ٜ. ٚايتأيٝف

ّٛف بٗا: ستُد قٝا٤ فؿٍٛ يف أدٜا  (79 ١َّ، ٚايطٝد١َّ(، ٚعالق١ ايتؿ ٕ اهلٓد: )اهلٓدٚض١َّ، ٚايبٛذ١َّ، ٚادتٝٓ
 ش.1997 – ى١َ1،1417ز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠، ض -ايسمحٔ األععُٞ، داز ايبدازٟ

ايفًطف١ االملا١ْٝ ٚايتؿٛف ايٝٗٛدٟ: ٜٛزغٔ ٖابسَاع، تسمج١ ٚتكدِٜ: ْعري داٌٖ، املسنص ايجكايف   (80
 ش.1،1995ض،  ب١ٜطٚٚت -ايبٝكا٤ ايعسبٞ، داز

فًطف١ اذتٝا٠ ايسٚح١ٝ َٓابعٗا َٚػازبٗا ْٚػأتٗا ْٚػأ٠ ايتؿٛف ٚايطسم ايؿٛف١ٝ: َكداد ٜادتٔ، داز   (81
 ش.1985، 1ض، ب١ٜطٚٚت -ايػسٚم

 ش.1966، 1ض، قاٖري٠ -ايفًطف١ ايؿٛف١ٝ يف اإلضالّ: عبدايكادز ستُٛد، داز ايفهس ايعسب١ٝ  (82

 -، داز اذتس١َٜ٘ال ع١بسٚيه١ضمي٢ َٛز٠ضِضِٜؼفٛا٥د ايفٛا٥ح غسح َٓع١َٛ فٛا٥ح يعبدايسحِٝ َٛي٣ٛ:  (83
 .ش1995-ى1416، بةغداد

، 1،قاٖري٠، ضيف ايتؿٛف اإلضالَٞ ٚتأزخي٘: ْٝهًطٕٛ زٜٓٛيد، ْكً٘ إىل ايعسٜب١ ٚعًك٘: أبٛ ايعال٤ عفٝفٞ (84
 .ظ1956

دٜٛزَاْت، تكدِٜ: ايدنتٛز ستٝٞ ايّدٜٔ ؾَابس، تسمج١: ايدنتٛز  قؿ١ اذتكاز٠: ٍِٚ دٜٛزَاْت = ًٜٚٝاّ دُٝظ  (85
 ش.1988 -ى1408، ب١ٜطٚٚت -شنٞ جنٝب ستُُٛد ٚآخسٜٔ، داز ادتٌٝ

قٛت ايكًٛب يف َعا١ًَ احملبٛب ٚٚؾف طسٜل املسٜد إىل َكاّ ايتٛحٝد: ستُد بٔ عًٞ بٔ عط١ٝ   (86
- ى1426، 2ض، ب١ٜطٚٚت –اذتازثٞ، أبٛ طايب املهٞ، احملكل: عاؾِ إبساِٖٝ ايهٝايٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ 

 ش.2005

ٚؾخخ٘ مجاع١ َٔ  نتاب ايتعسٜفات: عًٞ بٔ ستُد بٔ عًٞ ايصٜٔ ايػسٜف ادتسداْٞ، احملكل: قبط٘ (87
 ش.1983-ى1403، 1، ضب١ٜطٚٚت–ايعًُا٤ بإغساف ايٓاغس،  داز ايهتب ايع١ًُٝ 
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ِٚدِسدٟ ارتساضاْٞ، أبٛ بهس ايبٝٗكٞ (88 ، نتاب ايصٖد ايهبري: أمحد بٔ اذتطني بٔ عًٞ بٔ َٛض٢ ارُتِطسَ
 .ش1996، ١3ٜطٚٚت، ضب -َؤضط١ ايهتب ايجكاف١ٝ ، احملكل: عاَس أمحد حٝدز

نتاب ايًُع: أبٞ ْؿس ايطساج ايطٛضٞ، حكك٘، ٚقدّ ي٘، خسج أحادٜج٘: عبد اذتًِٝ ستُٛد، ط٘ عبد  (89
 ش.1960-ى1380 ب١غساز، -َٝطس، َٚهتب١ املج٢ٓ -ايباقٞ ضسٚز، داز ايهتب اذتدٜج١

 .ايهتاب املكسؽ ايعٗس اجلسٜس  (90

 .ايهتاب املكدع ايعٗد ايكدِٜ  (91

َٔ األحادٜح ع٢ً أيط١ٓ ايٓاع: إمساعٌٝ بٔ ستُد ايعذًْٛٞ نػف ارتفا٤ َٚصٌٜ اإليباع عُا اغتٗس   (92
 ى.1405، ب١ٜطٚٚت -ادتساحٞ، حتكٝل: أمحد ايكالؽ، َؤضط١ ايسضاي١

 ش.1973، ب١ٜطٚٚت –ايهٓص ادتًٌٝ يف تفطري اإلجنٌٝ: ٚيِٝ إدٟ، زتُع ايهٓا٥ظ يف ايػسم األد٢ْ   (93

ِٝ بٔ ت١ُٝٝ اذتساْٞ، احملكل: عبد ايسمحٔ بٔ زتُٛع ايفتا٣ٚ: تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد اذتً  (94
 ش.1995/ى1416، ١َز٣١ٜٓ ٠ٚ١َٓض٠ -ستُد بٔ قاضِ، زتُع املًو فٗد يطباع١ املؿخف ايػسٜف

َدازج ايطايهني بني َٓاشٍ إٜاى ْعبد ٚإٜاى ْطتعني: ستُد بٔ أبٞ بهس بٔ أٜٛب بٔ ضعد مشظ ايدٜٔ   (95
 -ى1416، 3ض، ب١ٜطٚٚت – ايبػدادٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ، احملكل: ستُد املعتؿِ باهلل

 .ش1996

، 1ض، ب١ٜطٚٚت -، ايداز ايعسب١ٝ يًُٛضٛعاتاملدخٌ إىل دزاض١ األدٜإ ٚاملراٖب: عبدايسشام ستُد اضٛد  (96
 .ش1981

ايػعس ايؿٛيف يف: )ايكسٕ ايطابع اهلذسٟ، ٚ ايعؿس املًُٛنٞ االٍٚ، ٚ ايعؿس َدخٌ يدزاض١ ايتؿٛف،  (97
 ش.1999 ،1ض، زمي١ؾل -: عًٞ حٝدز، داز ايػُٛعجُاْٞ(ايع

 َرنسات يف ايسٖب١ٓ املطٝخ١ٝ: األْبا بؤاْظ، ايه١ًٝ اإلنًريٜه١ٝٝ، االٖٛت١ٝ، يألقٝاط األزثٛذنظ.  (98

َسآ٠ ادتٓإ ٚعرب٠ ايٝكعإ يف َعسف١ َا ٜعترب َٔ حٛادخ ايصَإ: أبٛ ستُد عفٝف ايدٜٔ عبد اهلل بٔ   (99
، 1ض، ب١ٜطٚٚت -أضعد بٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ ايٝافعٞ، ٚقع حٛاغٝ٘: خًٌٝ املٓؿٛز، داز ايهتب ايع١ًُٝ

 ش.1997 – ى1417

،  بإغساف: د. ٜٛضف املسعػًٞ، ٓٝطابٛزٟاملطتدزى ع٢ً ايؿخٝخني: اإلَاّ اذتافغ أبٛ عبد اهلل اذتانِ اي (100
 .١ٜطٚٚتب –داز املعسف١ 

املؿٓف يف األحادٜح ٚاآلثاز: أبٛ بهس بٔ أبٞ غٝب١، عبد اهلل بٔ ستُد بٔ إبساِٖٝ بٔ عجُإ بٔ خٛاضيت  (101
 ى.1409، 1ض، ضضِٜا –احملكل: نُاٍ ٜٛضف اذتٛت، َهتب١ ايسغد  ،ايعبطٞ
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ٚايطسٜك١ ٚاذتكٝك١ ع٢ً أقٛا٤ َٔ ْٛز اإلضالّ ٚاإلميإ ٚاإلحطإ: َعامل ايطسٜل إىل اهلل بني ايػسٜع١   (102
 ش.1969، قاٖري٠ -ستُٛد أبٞ ايفٝض املٓٛيف، داز ْٗك١

 ش.2008، 1ض، زمي١ؾل -، داز ايفهسٚآخسٕٚ زق١ٝ ط٘ دابس ايعًٛاْٞ: َفّٗٛ اآلخس يف ايٝٗٛد١ٜ ٚاملطٝخ١ٝ  (103

 ش.2001، 3ضايدٜٔ ايػاعس، املكاؾد: اإلَاّ ايٟٓٛٚ، احملكل: بسٖإ ستُد بدز   (104

 ش.1984، ب١ٜطٚٚت -َكد١َ ابٔ خًدٕٚ: عبد ايسمحٔ بٔ ستُد بٔ خًدٕٚ اذتكسَٞ، داز ايكًِ  (105

املًٌ ٚايٓخٌ: ستُد بٔ عبد ايهسِٜ بٔ أبٞ بهس أمحد ايػٗسضتاْٞ، حتكٝل: ستُد ضٝد نٝالْٞ، داز املعسف١   (106
 ى.1404،  ب١ٜطٚٚت -

 –عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ ستُد بٔ ادتٛشٟ أبٛ ايفسج، داز ؾادز  املٓتعِ يف تازٜذ املًٛى ٚاألَِ:  (107
 ى.1358، 1ض، ب١ٜطٚٚت

 داز ايهتب اذتدٜج١، بكًِ: عبد اذتًِٝ ستُٛد، أبٛ حاَد ستُد بٔ ستُد ايػصايٞ ايطٛضٞ :املٓكر َٔ ايكالٍ  (108
 ش.2010، 6ض، سَٝط –

 ،1ن٠ٜٛت، ض-ٚايتٛشٜع يًٓػس األثس أٌٖ ارتساش، َهتب١ عجُإ بٔ مجع١ بٔ خايد األخالم: َٛضٛع١ (109
 ش.2009-ى1430

 -(: األب ضاَٞ حالم ٜطٛعٞ، داز املػسم3َٛضٛع١ املعسف١ املطٝخ١ٝ اذتٝا٠ ايسٚح١ٝ املبطط١ ) (110
 ش.2012، ب١ٜطٚٚت

املٛضٛع١ املٝطس٠ يف األدٜإ ٚاملراٖب ٚاألحصاب املعاؾس٠: ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًػباب اإلضالَٞ، إغساف   (111
 ى.1420، 4ضٚختطٝط َٚسادع١: َاْع بٔ محاد ادتٗين، داز ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 

 .1969، 1قاٖري٠، ض -ْػأ٠ ايتؿٛف اإلضالَٞ: ابساِٖٝ بطْٝٛٞ، داز املعازف  (112

 ش.1993 -ى1413، 1ض، ب١ٜطٚٚت -ْػأ٠ ايفًطف١ ايؿٛف١ٝ ٚتطٛزٖا: عسفإ عبداذتُٝد فتاح، داز ادتٌٝ  (113

، 1، ضقاٖري٠ -ْٗا١ٜ اإلجياش يف ضري٠ ضانٔ اذتذاش: زفاع١ زافع بٔ بدٟٚ بٔ عًٞ ايطٗطاٟٚ، داز ايرخا٥س (114
 .ى1419

 .ظ1972-ى1392، 1ب١غساز، ض-االزغادَطبع١ : عبسايهطِٜ ذلُس املسضؽ، ايٛض١ًٝ يف غسح ايفك١ًٝ  (115
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