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ا ا  د ا  اوإ ٦٥٨- ٥٦٧(  ا / ١٢٦٠- ١١٧١(   

 ن د.أ..أ 

ح ا  

  اداب

را   

 

: ا  

        دة الو د ة د ن وما ر  در ا أ ا 

 ،  د  ت اال إ او رة وا   و راه ا  فوإن ا

ا ل ا ا ،  م ط ة ا وارا ل اع  أ درا  ل 

ا   ، ا ا  د ا  ت ااان إ جا   ة ت  

ا  ا أو ا   ات ا  ً ،  إا ا ا  أو 

ا وذ د ت و  ارك و   ة إل ذ او ،  ا إء 

رة وا . ىت اا و وا ءة وال ا  ال إ  

      ا  ولر اا   ، تو ا ور ر و  ا راه ا 

ا  ا   وأما و واه  ذ ا وا و   أ  ا د

 دة ا ن ن  إذا و ج اا  ت ااإ مر اا  وو ، ا

 دة اا رمر واا ل اا رة وادة ان اا    ت

ت   ا  اج  ااض وم  ااض اى ، ا وار و  ا

 ر اا أ . مما ا   ا  فوا ا اإ  ضن او

 دا  ااع   إا ا ح  ارك ما ن د ا  ا ا م

ا ا  أدى ت ا ا أ   ا ور و   دة 

 ذ  أو ور اوا ا ارا  و ا  ةوا ا ى ا ا

وب وإا   ودون ا ار اا رك . وا  اإ و دور ا  ا 

 . وب اا  ا ى اإ م ركا   ة ا ال إ  ن

م إى و اءة  أ  ار ا و إات ا  ت أى  اءة وامرة

 د ا  ا ا و إا   ا وا و دة دة  اات 

. واوا  
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     ١ -   :د ا ا أو إ اإ و  ا  

ن اس ا  وا ا اي    اة ورا ف امن ا  ا ، و     

  . ) ١( ود اة  ا  ، م أداة وب واة 

 (  ذ  ١١٦٧/٥٦٢وّ ف  ارن ان ا   وذو ،  م ( ت     

 ا : "  ؤإط  را  ي إذا وا ا  عي ( )  ٢( "ما ا  ل إو ،

 ة ا وم أ و  أ  أد ، و ة   ار ، م"  ) : ١٣٤٨/٧٤٩ت

   ر وإنا  " )(ت) ٣ وا  ل  ،٦٨٢/١٢٨٣ :("    ءا  ا أ

 أ  مع وا دا  و أ د وأ  ه٤( "ا  ( مه داوود اذ  ،

و ن     أو  ، وأول د  ا  اد  " ( : ١٥٩٩/١٠٠٨(ت

ا  ن ول أ م د" )٥ (  نم  ن ن ا ذ ء ل وا  و ،

 ب دون ا أو   راب اإ  د ، وا و ن آ  و ا و ا

  )٦(  و  ن  ووم ه و  و ، وا در ا  ر

  فو رون واي ا  ن وا ت اا   ن م ا

  . )٧(ارومت 

        ب ق اا    رضا    د ا  ا ن ا و

وا طة اا إ  ا   إ  ن ا  ٨(ان ( اد و ،)٩  ( ن او ،

، و  ان ن ا ا  )  ١٠(  ااق ا د ا  ا ا ل 

   لا   د ا ا ا  ل٥٨٦أ/١١٩٠ ) ا  ا ا أر  ٥٧٥-

٦٢٠/١٢٢٣-١١٧٩ : مد ال ا ذ و ، ا  ن ("  ة ل دار ار وو

                                                
)١أ : اإ ا   ( را ا رات ا ، ذري أا ا ورة اد واا  ا 

 : د  ، ب ، وزارة ا٥، ص  ٢٠١٠ .  

)٢ مرف اة ادا  ، هو ما ا   ا  ب ، اما ( ،د ،  ١ر آ ،١٥٦، ص ١٩٦٢   

)٣ ، ا ر ، اا   را  (١  ، ظ ٣٤٤، ص ٢٢، ج ٢٠٠٢، أ .  

)٤ ، نا  ، داتا ا ت وا  (رة ،  ١١٨٥، ص ٢٠٠٣، ا.  

 أ  ا ، رات  (   ة داوود ام ا ة أو اب وا  واب ،٥(

 ، ا ن ، دار اوت ،  ١ ،٣١٦، ص  ١، ج ٢٠٠٠ .  

 ) ، ر ١٦ / ١٠ – ١٢ / ٦) ء  ا  اؤوف  اي :  ا ا وا ور (ان ٦(

ت اراا  ،   ، ن ، ردما ٧٩،ص ٢٠٠١، ا.  

)٧ ا  حا ( ا )  (www.ar.wikipedia.org    .  

)٨ ، وت ، ردار ا ، ا ا  ا ا : مد ا١٨٨، ص ٢٠٠٤،  ١) ا.  

)٩ :  أ ( ، ا  ا ، ا اإ ا ، وا را ور اأ  ون ا١  ،

  . ١٢٠، ص ٤، ج ١٩٩٧وت ، 

)١٠ ، وا   دار ، ا ا   ا   ، وا اا : ١) إ ، .٦١٣، ص ١٦، ج ١٩٩٧، د.  
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 ... ا  ن  وو ... أوا وا ر١١( "وا(  ا    ج أ نو ،

ا ا)  د  ( )١٢(  طا  ىأ أ  اج اد وإو ا ا  ا ،

 ر   ١٣(ا( ةا ب إ)١٤(  ازا و ،)ان ،  )١٥د إ  ب اا 

ا د ا  ا ا ن   ب ااق ، و رد )١٦(و إاج ا  اة 

 اوإ   ءما دا  رض وا  م)١٧( .  

  

     ٢ -   :ا ت ااإ  

 ا    ام ، د ا  ا ل ا ت اا   ا إ

 اض  اا  ج إ  ةج أو ا )١٨(  ا ا   ن ،

   دة  يا رمر وا ل ط  يا رة وا دة ن ودة ا 

  ت  ت ا .، وا أد  ا )١٩(و ر و  ات ا اى 

      زت اد اوإ  ا ا  د ا  ءطا إ )ون  )٢٠ واوا ،

  ل د ا ة ط ش يا ، وه اذ  و  م ا و دوا

 ءا  رسة و٢١( ا(  ض ا  اضة أ  جا  ي أوا ،)٢٢  (  يا ،

 وا  ت ات أو أو وث م   ا أو  إ ط   ض  رة

 ب اا    أو م  دي ا أن  ٢٣(ا(  ا ع ، وأج أو

 ٢٤(ا(   ه ا و     اا  ت ام  ن يوا ،

                                                
  . ١٩٦) ا ا ، ص١١(

  .٣١٣، ص ٣) اي :  ا   امء ، دار ا ا ، وت ، د.ت ، ج١٢(

)  ر : أو    اا   وا و  ن ر و ا  ت اي :  اان ، ١٣(

  .  ٣٢٠،ص   ١، ج دار ا ، وت ، د.ت

  .٧٥، ص ٢٠٠٤)اي : ا وا ، دار در ، وت ، ١٤(

)١٥ ،   ، ا   ا أ : ة ،  ٣) ا٤٠٢، ص ١٩٩١، ا  

)١٦ ، وش ا ، رب ا :  (ان ،  ٤٣٤٦،ص ٤، ج ٢٠٠٠، ط.  

)١٧ ا إ( ، ب اي ، دار ا ا   ، را  وت ،  ١: ا ،٥٩٠، ص ٨، ج ١٩٩٧.  

  .٥)   ا إا : ا ا ، ص١٨(

  .٨٠) ء  ا  اؤوف  اي : ا ا ، ص١٩(

  . ٤١٧، ص  ١٩٨١ل ا واة ، دار ا ،  اد ، ) د  أ ا : ان ٢٠(

)٢١ ،  دار ا ، ا : رد ا  ا  (وت ،  ١٥ ،٤٦٠، ص ٣، ج ٢٠٠٢ .  

  . ١٨٥)  ات وا ادات ، ص٢٢(

)٢٣ا ا  اا ر : ا   ( نا  ) ٧-٣/١٣- ٩ ، م ر  رات ، ( زي  ١ ،

 ،١٩٩٩  ،٩٦٩، ص ٢ .  

  . ١٨٥) او : ار ا ، ص٢٤(
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 ا و ٢٥(ا(  ا  ا  م  نو)٢٦ ( إ موا ا  أ و ،

، ن ا  )٢٧( د ا ودرس  ا   ا ا ، اي ش   )١٢٤٨/٦٤٦ار ( 

  و   م ع اأو    م ٢٨(ا(        و ،

  ادر  إا ا  ااض .

ا    ا ت ااإ أ و ا إ )ن ) ٢٩را  ط  يا ،

،  إا ا   ا واج اء إ ) ٣١(  د ور  ) ٣٠(اري

 طه ا  و ،  ا     ا  را  نما  ب يا ا

ب وا  ، ج اا اإ    ا ة با  أن   ا

ا ر ااوي  ا و   ام  أن  ا أو اغ ااء و إن 

ان و ان و ا وا و  ا ة و  ااج ، و  س ور 

 وء ارد ا وه   ات  ا  دة  ا ، و ة إاج ادة 

را  و )٣٢ ( .  

ا  ع اام  يا ل واا  جا و   ا وإ ء و

 أو  ا ا  يا ج  ا)٣٣  (  ل  ت    و ،

                                                
)٢٥ ، ا ا : ا   (٩٨٤، ص ٢ .  

  .٣٤٤، ص ٢٢) إ  ا اي : ار ا ، ج٢٦(

)٢٧ : أ أ وت ، د.ت ، ص) إ ، ةا  دار ، ار رم ء ، اطت اط  ءمن ا٦٠١  م ز �

،  ١٩٩٣:  اب    اب ، م  ام روق ن ول د ، دار ا و دار اق اة ، وت ، 

  . ٣٢٣ص

  . ١٨٢، ص ٤ وا ، اة ، د.ت ، ج) ا دات ادو٢٨(

)٢٩ و ، ا ا ا ا   : ا ٦٠٧) إ/ن ١٢١٠و ا ا   ا  رسو  

ب ) و (ح ل أ  دو و ا ت د و و م ة  ( اب  ا ا

     ا ر   ةات اا و ، ا وك ا و ، ( ا٦٧٨/١٢٨١ اي : اا . 

ن   �  : ط ا ١٩، ص ٢، ج ٢٠٠٠ت ،  أ ارمؤو و  ، دار إء ااث ، وت ، 

 ، را ، ا ا ت ، اوإ أ رة ا٨٦، ص ٢٠١١ا .  

)٣٠   ا د  زم  د ر ام م ا م   ريا ري : أو ان ارا (

٥٤٩/١١٥٤. زف اوت واا  وأو  ص ، ر اا : أ أ ت  ٦٥٩إمرا ر :  أ �

 ، وا ممث ات وارا  ، ا ة ،  ١٢٠٦، ص ٢٠٠٥، ا .  

)٣١ ، د ، زوا ت وارا بدار ا ، ء اطوا ا ر : زما ١٣٨، ص ٢٠١٠) إ .  

  . ٢٨٢-٢٧٩) ا  ا    ، اد ، ت ا ارة ، د..ت ، ص ص٣٢(

  . ١٨٢، ص ٤) إ ار : ا دات ادو و ا ،ج٣٣(
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وإا ن م ج ا اض )   ٣٤(إا ا   . و  ا ض اة
)٣٥  (.  

 د ا ل ة ا  أ ا أ ا ار  ون  ا اض اى

 ت ) روم٦٥٨ا/١٢٦٠( سا   و د ا  ط  يا ،)٣٦ (  و ،

مر)٣٧ (ا دوا ل وأ  نر ان ودج ا ) ه  ان ) ، و أ 

د رة وا  ل مرو د ا  و  با ا و  ،

  رو ا ا  ا  م    ل  ا اإ 

اد اا  ز ووا وا أ و   أ  و و ق ا  ى

ا و  بة ووع ا ا ض ا ج)ن ، ) ٣٨ا   أذى  يض اا

  أ    ٣٩(وأط( ةا   اإ و ،)رات )  ٤٠ دو  يا

 تا   أو اد اا  دةز   ي٤١(وا (لر ا و ،)ي ) ٤٢ا،

د ال ووا  دي ا ا ا  وى  دة ث)٤٣( .  

، ذا ) ٤٦( ا، وم  ) ٤٥(أ ا دة م ج )٤٤(و  ا ات

 أو زوا  ة  يا    ح . ووا ا  م ا    ب

، و     اان ا  اج وم ) ٤٧(وذ  ا  ا  اب

 زلء اوا ض ا)٤٨ ( ل ، و د ا  اوا ت اا  ا أ  

                                                
و ا ا  ) اة : إج ا و ارة  إض إى ا   ا ا ا أ٣٤(

 ، ا ا : ا ٩٨٠، ص ٢ .  

  . ١٨٥) او : ار ا ، ص٣٥(

  . ٥٨٨) إ أ أ : ار ا ، ص٣٦(

 ،   ) أ ا اروم : ج ان ودر ان  أل وا ادو ا ان ،   ران٣٧(

  . ٦ة ارد ، ارة ، د.ت ، ص

  . ١٠٨) ار م ، ص٣٨(

)٣٩ ، ا ا : ا   (٩٧٤، ص ٢ .  

  . ١٠٨) أ ا اروم : ار ا ، ص٤٠(

)٤١ ، ا ا : ا   (٩٣١، ص ٢ .  

)٤٢ا : روما ا ص) أ ، ر ا١٠٨ .  

)٤٣ ، ا ا : ا   (٩١٧، ص ٢ .  

)٤٤ ، ا ا : ا  . ا  ا ا   بت : إا٩٣٤، ص ٢) ا.  

)٤٥و  ، تب وا جا  را إ  : را إ( ، زوا  ري ، دار اا  أ 

  .١٢٠، ص ١٩٩٢اة ، 

  .١٨٢، ص ٤) إ ار : ا دات ادو وا ، ج٤٦(

  . ١٨٥) او : ار ا ، ص٤٧(

  .١٨٢، ص ٤) إ ار : ا دات ا وادو ، ج٤٨(
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 اة و ل إا دات وا وأ  ا  ااض ا واوح 

  وات .

  

  إا ا  ح  ارك :  - ٣      

     ا  ا اإ  وفا ا ى ذو ا ل ا د ا  وا رك ا

  ةرك اوب واا م  ا اءأ ه ا   ا وا ا

وإ اض    ،) ٤٩(او ا وا ا  د إ أم م اض   اوب

إات ا ا ، و دون ة اف ا  ا ، ا اي أدى ت 

 ، ف اا د     و رو ا   أ ا ا ا

زا ا  ف اط   ا و   وا  ا وإ ،  

. و وم أ و   ا ا وا    

إن اار  اوب  ا و ا  د ا أدى ا  ت  رة      

  وذات ما اإ ل ) ٥٠(ة ، وة إ    ا  ا ى ا ،

 اف مو واا ٥١(ذ (  ث  ركا   ديل اا أ  ،٥٧٠/١١٧٥  

 ااج   ا ن ، و   وا  ) ٥٢( ان  ر

ذرا  ان ا وت د و ر ا واب   ، ق  أ ار 

و ا اي د  ا وور  ا   ر ا   اق 

  ، اج اا  ن واوا وا ا  ااج و نا و 

  ، وا  ا ا ا ا   اد أى .) ٥٣(واا ااج

     ( ر اا) ا ذة اا   د ا  نا ٥٤( وإ( ة و ق

) يا  وا ا ار   اإ ٨٢١/١٤١٨ :  ("  و ا ار

  ا و   ان واع اق ،  أن اار  ا إ ج وإ أت 

                                                
)٤٩وب اا  ( ارل ، اا ل ا  ، ا وا مادر ااد : ا إ  ا 

 ، وا  ة ،  ١ادار  ٤١، ص ١٩٦٤، ا ، ح ا   ا ا :    �  و

 ، أر ، وا  ٢٣٥ص،  ٢٠٠٣آراس . و  

)٥٠ ، د ، وزارة ا ، اا   ، ا ا  وة اوي : ا١٧، ص ١٩٧٢) ا .  

)٥١ ا   ط ، زوا وا  : حا (www.majles.aluka.net   ور ، ٣ .  

)٥٢ ، ر اي : ات ا .  ب د ا    و ر ا  م رة  : ر (

  . ٤٣٣، ص ٣ج

  . ٥٩٠، ص ٨) إ ا : ار ا ، ج٥٣(

)٥٤ن اا  ش س إ ري ا س ن ر اع ا (  اا  ن ، ديا ي/اول ا

 ا وا : ا    . ما    وو ا ب ا  ا 

  . ٣٥٣،ص  ١، ج ٢٠٠٨ا ازدر وات امر ، دار ا  وا واز ، وت ، 
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 زا ت اآ " )٥٥(ت اذه ا تل ، وإة ا    ا ارو أ  ة 

وا ا أ وإذا إ  اءء واق ا)٥٦ ( ) ن وم ردر اا  و مو ،

( ور ا و ا ار )٥٧ ( ا ذ  ت اذا   ا إ أط و ، ) 

، أ  اذت ا  ن  و   ل أ ار ) ٥٨( ا ار )

 : ا ا  اث ا" ال اة أرط ...)٥٩ (روس لأرط و)٦٠(    و ،

و اا   ط م  وم رط وا  اا  حو ... ا     لأرط

 ا و ،  خ وا  رو ،   وا  ا   ،    أن 

  ة  إ و ءا   با و   ذا أردت ا ، اوا ا  أن

ما ا  ...  و ا  ي٦١( "ا(  ا ا ا  م  ا ا ل و ،

، وة ) ٦٢(م اد أى ة   اذ ، ون و ا  او و  ا واع

 ء و   داد إس وا  ا  إوا ا ا إ رم )٦٣ ( ،

ن ا ا ا   آم ر    "ول ا  اوب ا ع وار : 

   ق ن  رك اا   ن و ،  ه نج و  ف ، أوو

اع واا  ما   نا  و ، رر ارك ا    أ أم  ، 

 م ، ا ا ف م ة ا م  ، و   ءا  ير ا

 ا وذ ا     و ر ار  ا امء طوا ، ا ل اط

                                                
  .  ١٥٣، ص ٢)  ا ، ج٥٥(

  . ١٨١)    : ا ا ، ص٥٦(

. ا  ق  ار  ٨٢)  إ  ا ء  ا  اؤوف اي     ا ، ص٥٧(

ا ن  إا ر ا ذا   ا   و ار ا و ور ا ، م : أو : إذ

  درا  ن ، در اا و اا  داإ   ( ر اا )   اوا را ا

 . ور اوا ارا  و  ( ر اا )    رت ااوح و إو  إن : م

أ ( ر اا ) ا   درن ا ، ور او ارا ذ  در اه اذ    ا . ا  

  . ٧٩،ص ١٠) ا  ار ، ج٥٨(

)٥٩  رزوا ا   : اا ( ، ا  ا ، وا ا  ق : ال . دار اوت ،  ٢٧ ،

  . ٢٤٨، ص ١٩٨٤

  . ٣٥٥) روس :  أو ن  ء . ا م ، ص٦٠(

 ام ، وت ) ا : ة أرب اب   اة  اوب ا ااء ،   د  ، ا٦١(

  . ٢١، ص ١٩٤٨، 

)٦٢ ، زوا  ةا مه ، دار او  ن أ  و : ا    (ة ،  ١ا ،

  . ٤٠٠، ص ٢٠٠٨

  . ٣٤، د.ت ، ص) ط  اد  ا  :  ات ا ، دار ا ت ، اة ٦٣(
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و     م  "  ت  ، وو  ط  ااء ور  ء ي 

ا ذ  م ام وا ا   ن ف أوأ ، اا  )٦٤ ( .  

     ا  إ و  ءإم اروا ، ا ارا   أ ر اا د ا  ن

، وط    ا ا وا  ارورة و   ااد  ، وإذا ) ٦٥(اج

 دة ا رجا  رورةا أ  أن   ا آ أ ، ا   

ا ذ ت وإم إذا و ا رورة  )٦٦(و ح قة ا ى  ا إ  و ،

  ادث   ل   وإ ٥٧١ا/١١٧٦ :    “ أن  ى  أ 

رورة م ب دارا زرا مإم   ب ىرورة أ أ     مو ، 

) ٦٧( ‟م آ ، ه  ب ارورة  ، ق   ،   أُ ب   ت 

. ح اا ا ق ة ى   ا ا ل و ،  

    ا  م اق وق ا   ة تاس إل ا ا وا ا ار

د ا إ   ان ، وا دا رت ا٦٨(وا ( ار ا را اأ  ،

   اقوأ رت اا  اقا أ  ور ق م و ا ق ا ا

   وذ اق او ق او ا  قو ر٥٧٥ا/١١٧٨    و 

   ة ا  إى ى ا ب  و  رؤء ا  إداد 

 ا و )٦٩( .  

إ ار ا او أ  اوب اا ة ا  أ اة  ان و     

  اث  ل ه  اع ، و٦٣٥وا/١٢٣٨ ا ا ر دأ   ، 

٧٠(إ( )   ا ا أ ي را ٦٣٥-٦١٥ا/١٢٣٧- ١٢١٨  رو   ا (

ا  ا  ل ، و د  إ ا ا إ  و ، ٧١(د(  ،

                                                
)  ا ،  و و  ة  و   ،   رات واث امم و ٦٤(

 ، ة ،  ١ا١٥٤، ص ١٩٩٩، ا .  

  .�٦١٢ دار اق : ا ا ، ص ١٥٣، ص ٢) اي : ار ا ، ج٦٥(

)٦٦ ة ،  ) إا ، اا  ا   ، ا  لا   ا اوا ا ١٩٧٤: ا  ،

  . ٥٣ص

  . ٤٢٠، ص ٩) ا  ار ، ج٦٧(

)٦٨وا ط ادق وا   إ ا  ق ا    : ا و ) ا ا

 و ا ا : ا    . ل إو وا    تم  اإ

 ، زوا  ا ا ، طرة ،  ١ا٩ - ٨، ص ص ٢٠١٠، ا  .  

)٦٩ا دار ا ،  ر  ة از : ا إ ( ، وت ،  ١ ،٣٧٨،ص  ١٩٩٦  .  

  . ( ام : ١٢٤٩-١٢٣٨/٦٤٧-٦٣٥) ا ا إ :  إ ا ادل  د و ات (٧٠(

 د او   رد اة ا  ةات ا٦٥٨- ٦٣٤ا/١٢٦٠-١٢٣٧ ، ا  ١  ، ٢٠٠٧، أر  ،

  .  ٤٩٦-٤٩٤ص ص

  . ٣٧٨، ص ١) ا  :  ظ د  ء ا . ت اي : ار ا ، ج٧١(
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 د  ا  اق وت واما    قوأ ا ار ا ا ا  

ا ا أ ىان أ  ضو )٧٢ (.  

        ت  و ا  وبا  ة وا ا ارا إ و

٦١٤/١٢١٧  ة أ  ا   وا ا ار ات اا إ  

،  ما  وأا  ك    ) ٧٣(ر ان  اط ا   ا

  أ و را ا ار نا  وإ  لا وإ   نا

مأ و ا )٧٤ (ر ات اق آب و ت اذ نا إ  . 

( ا )  )٧٥ ( و ،"  ا و ، دا   كُ    و ا  

  ة  ة را      ة   رأس ر وا   

 ار م  " )٧٦ ( نا ر ا و ، ول إ د  ت اذ)٧٧ ( 

٥٨٦/١١٩٠راوم    او )٧٨ (را ا اء ا و   ا و)٧٩ (.  

        ن ور ا أو ا ار اء ا   يا ن ا  ا و

را ت اا  نوا راوا ا  ام ا ( ا ) أو ( راقا ) )٨٠ (  ،

ون  ال را و اط ا در ان ات ا  اال ا إن أا أاج 

 اء٨١(ا (    ي نو ،( طب ا)   ل  )٨٢ (  ن او ،

 ا ات ا  ر  را   روع ا ُس ون ا طء ا

  .) ٨٣(  اس

ان و ذات و م  ا  ار ا م ح    ر      

اار م ن  ة     و د ي  راع ا  ن 

 ار   وق راعا  ا ا م و ، ه ا أر و ه ا ر

                                                
)٧٢ ، ي ا   و   ،  إ ر :  ١) إ  ، ا٣١٣-٣٢١، ص ص ١، ج ١٩٩٣، ط .  

  . ٤٧، ص  ٤ م .  ت اي : ار ا ، ج )  ار :  ف٧٣(

)٧٤  ، ا   أ  ة  ، بأ  ك رأ  بر ار ، اا رر وا  : واداريا (

  . ١٩٢-١٩١، ص ص ٧، ج ١٩٦٠م روت رو  ،  ا وا وا ، اة ، 

،  ١) ا : ام ا ر اس وا ، ا من م  ا م ،  دم ، ن ، د.ت ، ج٧٥(

  . ٣٧٣ص

  . ٣٣٤، ص ٢) إ وا : ج اوب  أر  أب ،  وو ا   ر ، اة ، د.ت ، ج٧٦(

  . ١٦٢)    :  ا  و ة ا    ان . ا : ار ا ، ص٧٧(

  . ١٦٢) إ اد : ار ا ، ص٧٨(

  . ٣٧٣،  ١) ا : ار ا ، ج٧٩(

  . ١٢٠، ص ٤) أ  : ار ا ، ج٨٠(

  . ٣١٥، ص ٢ا ، ج ) إ وا : ار٨١(

  . ١٧٧٥، ص ٤) إ ا :  ا  ر  ، ا  زر ، ا دار ا ، وت ، د.ت ، ج٨٢(

  . ١٨١)    : ا ا ، ص٨٣(
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وا ور ا أو ٨٤(ا ( و ،ه وأد و إ  بأ)در ) ٨٥ا  راتا  ا و ،

  ث  ل  وم ، ا ارذات ا ت اذ  ا ال إ٥٨٦/١١٩٠ 

ار  عا ا ح ا نا إ    ة ا ل  وذ ا 

 راا  عا ر وا  ل ا ا م ا اج اق ا أ

 م     إ ار اجاق اإ    نا و ذ أ  طوا

ت اذ٨٦(ا (  ث ٦٤٣، و/١٢٤٥   ) بأ ا  ا ا    

٦٤٧-٦٣٧/١٢٤٩-١٢٣٩د  ( )٨٧(  ا ا را  ا ا ل ا  وو

ل إا    ا ا ر وا  ق ا ار ا  ٨٨(ور (.  

     ع وو  إذا و ا ل ا رك اا  ح أ  ا ار م

 ،  ب أداة ا إ ا ااع اام  ا إو ا ء ااط  د ا

و و رك اا  ضا م  و)ح ) ٨٩ ت اااز إإ م ر ،

    ارك .

 )٩٠(ور ارة  ان ا ا م   و ا و اح وار وااس واب     

  وب ، وا  ا ر   م ا رو ، وم ا ت واد إ

 ا مو ، ا    ا ا ق اا و ا  وب اا  ا

( اما ) ا ا اع اأم  ق  ا ار   ح  )٩١(  ا

ا   وأ أ   ة اا ا    ا  زو ا ط

                                                
  . ١٨٢، ص ١٩٨٧،  ) روق  و آون : ا ا درا ر ، رات دار ا ، اد٨٤(

  . ١٥٢، ص ٢) اي : ار ا ، ج٨٥(

  . ٣١٥، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج٨٦(

)٨٧)   ات د  ا ا ب : إأ ا  ا ا (٦٤٣- ٦٣٧/١٢٤٥-١٢٣٩) و (٦٥٨-٦٤٨/١٢٥٠ -

  .  ٤٩٤ ا ، ص  . ( ام : ا١٢٦٠

) اي :  ذوي اب     اء واك وااب ،  إن   وز ان ٨٨(

 ، د ، رات وزارة ا ، ١٣٣، ص ٢، ق ١٩٩٢ا .  

اوي : ار ا اي   ح ا  ( ل اوب ا  ا ا را ، م ن ٨٩(

و �   ٢١٦و   �  : ا ا ، ص  ٣١، ص ١٩٥٧ا ،  ا ا ، اة ، 

 ا در : ا د٦٤٨-٥٦٤أ /١٢٥٠- ١١٦٨ ، دابا  ،  ر ،  ، أر ، ح ا ٩١، ص  ٢٠٠٢ 

. و  

) اب : إى أماع آت ا اي  ان ن  اال واارة وا ون ا   ده ٩٠(

  . ١٨٤، ص ١٨٧٧و ط وه . ا : آر اول   اول ،  ق ، اة ، 

  .  ٢٤٤اد ام : ا ا ، ص )٩١(
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ا وار  فو  ن٩٢(و(   اج وا   اما  اعأم  نو ،

  .) ٩٤(، ون ا زن  ا وات اى )٩٣( اة  ار ا  ااء

 ١١٨٧/٥٨٣ إ اار ا    اام أء ز ان  ر  و     

  دا اما   ة ا و ا ط  ل إ  و)٩٥ ( و ،

  اما   ا ار نا ٥٨٦ر/١١٩٠و   ن اج ا  ا

  ا   إر  ةو اك وأ)ة ) ٩٦ نا إ م ا و ،

 : مد ال ا ذ و   ا ب ا  ىأ"  ام ه ا  ج أ

ا ا  ام ام ا ا ، ا ار اوإ ا ا  ما ام 

  و ا م ا  وم و إ وو وط طت أوظ اد اد او

 و  ام" )٩٧ (ور اى ا   و ،  ذ اما   ا ت ا

 . ا  

     ( ا ) أو ( ا )  م ىأ    ت اذا د ا  وإ 

)٩٨(      و ا ذ   م ة اا اا  عم  رة ا ،

  ا أر ا د ا  ٩٩(و(    ا    و ،

 ا  ت اذا  ا اإ ن ا م  و ، ت اذا

  ث ذ  ل  وم  ، ٥٨٦ا/١١٩٠ نا    ار  

  و ب وو ا ق ا ور ا  اج اأ ة أ ا

ن ) ١٠٠(د اث وذ ا ن ياد ا رخ إل ا  ن وا  أن   ،

ود  آ  وا نا  ت اذا اأ  ا  ا ا  

ا    وا  و ا ا  ا ا١٠١(وا(  ه ا  او ،

                                                
�  ا ز : اح  ا ،  ٣٤٠،ص  ١٩٤٣) إ :  ام اواو   ، رل  ، اة ، ٩٢(

  . ٣٦، ص ١٩٠١ا ا رات ار ، اة ، 

)٩٣ ،  ان إد :  وت ، ) إ ، در س ، دار نإ و ٥١٣، ص ١٩٦٠  .  

  . ٧٤، ص ١٩٦٣)  ا :  ر ارة ا  ار ا ، اة ، ٩٤(

  . ٢٤٣، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج٩٥(

  . ١٤٣) إ اد : ار ا ، ص٩٦(

  . ٢٤٤) ا ا ، ص٩٧(

  . ٤٢٣) إ ا : زة ا ، ج٩٨(

)٩٩  رات ، اإ   و اد ، دراا دو ر ، اكاد واا دو ر : ل (

 ، كك ،  ١د١٨٠، ص٢٠١٠، د )  ،٢.  (  

رب  ن ادب ،    وآون ، دار ا � اي : م ا ٢٢٦) اد ام : ا ا ، ص١٠٠(

 ، وت ،  ١ا  ،٢٨٦، ص ٢٨، ج ٢٠٠٤ .  

  . ١٣٩) اادر ام ، ص١٠١(
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 و د   اء إما  ،  ا ا    وا ا 

  . ) ١٠٢( ا ا وإا

     اا  م وب اا  ا ار ور  آ  ا )١٠٣ ( و ،

 اف و    م وام را ا ارا   م م  ه ا

اما  ١٠٤(أ(  ر  را ا ر  ن نن واا   نو ،

ا  ١٠٥(ا (   اإ ا ٥٧٧، و/١١٨١ا ا  ا   )١٠٦  ( ،

    ٥٨٦و/ا١١٩٠   اا ا  ا إ    ب 

  ءاط)١٠٧ (.  

     د دا ا ارا  وذ وب اا  ت ااإ  ع آم و

  أ ا ا م  اا   ،  ان و ارة  ة 

 ، وقا م اا  دا  وناء وا  ن)١٠٨ (   ن و،

ا  رل ا ا  ار رة١٠٩(ا (.  

     ور ا ف  ا ل ا د ا  ى اا ا ا ١١٠(و ( ،

، و اور ن  اج   ال ار ) ١١١( اا اواي  وأن  م مع 

و ى ودن اا   ١١٢(ا (  ث  ور ا  ا و ،

  اث٥٨٦أ/١١٩٠ ارأ  ب اجا  نا   )١١٣ (ذ  ، نا  

   نو را ور ا   د دورة إ  و طوا راا ح ا

ه ا   ف ب اا  رء ا)١١٤(   ( ا   )  ف ،

 مو د  را ا" ور ا  ى ع وم  ه و و 

                                                
  . ٣٣٦، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٠٢(

  . ١٥٤، ص ٤) أ  : ار ا ، ج١٠٣(

  . ٣٣١، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٠٤(

)١٠٥ ، ا ر ، دار اوا ا  روا اي : اوت ،  ١) ا ،٤٠٣، ص ١، ج ١٩٩٧.  

،  ١٩٥٧) اي : اك  دول اك ،    زدة ،   ا وا وا ، اة ، ١٠٦(

  .١٨٦، ص ١ج

  . ١٨٠: ر دو ااد و ااك ، ص)  ل ١٠٧(

  . ٢١٥)    : ا ا ، ص١٠٨(

  . ٢١٦) ا : ار ا ، ص١٠٩(

  . ١٧) اوي : ار ا ، ص١١٠(

  . ١٢٠) إ اد : ار ا ، ص١١١(

  .  ٦١٦) دار اق : ا ا ، ص١١٢(

)١١٣ا : ما (  ريما  ءأ  ، ي ا    ، نا ا ار  ن ا

  . ٤٣٦، ص ٢٠٠٩وت ،  –وا ، ا ا ، ا 

  . ١٢٠) إ اد : ار ا ، ص١١٤(
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، و   ال  د   اذت ور ا  ) ١١٥( "ده وه ه 

و  ادو ا  أ     ط و  "اط ، و ذ ل ارخ إ اد : 

ا وط  ب دُ ... رة م م ر ا  ، سا  ور  ا   ا دو

اج اا ر   ،  إ أن و  وإ   وو ، ور  ا  ار 

ا و وا  نث ا ، ءا  ذؤا ط  ان  دت  ١١٦( "ح (

 ر و أا  ى ااج اا  ور ا ر ١١٧(، و ( ور ا لة إو ،

، وا   ان ا و ا ) ١١٨(إ ات ا  ا م ب ااج

ال أإ   اقدون إ  لا    د اد واق اوإ  ا

را ور ا تذ اج١١٩(ا ( ا اا  رة ا ام  ءت و  ،

.  

     ا   ور ا تذ دور  ل آ  ردوم   ا ز ٥٨٧/١١٩١ 

 ده ا وروى ،  ب ا او  با ا او     مة ا

 ور ا  ا نن ا وذ  اثا  او ا ن م اد رخ إا

، وا   ى اور ا ور ا  ) ١٢٠(موا  وا انور ا  إ

. ا رت اا  

  

  إا ا ة   ارك : - ٤

      ا   ، ا ل ا د ا  ركا   ة  ن ا

 ا  ا   ح اوخ ود اخ آ     ا ا

 أ و ر١٢١(ا  ( خا  ب أوا   يا اس اا  عأو م)١٢٢ (  و ،

  ت ) رخ ا٧٠٨ا/١٣٠٨  وخ ان ا ( : ل  م وب ا  ندة ا  “

و أ م  دا ار ... اوخ ان  ع ...    ا ن اء ا  ان 

، واوخ ا  ا   ا و   و  ء را  ) ١٢٣( ‟وه 

                                                
  . ١٩٨، ص ٢) اد ام : ا ا  ا ا ، ج١١٥(

  . ١٢١-١٢٠) اادر ام ، ص ص١١٦(

  . ١٢٦، ص ٤) أ  : ار ا ، ج١١٧(

  . ١٩٩) اد ام : ا ا ، ص١١٨(

)١١٩ ، ب اي ، دار ا ا    وا ت اوو ا ر : وت ،  ٢) ا ،١٩٩٣  ،

  . ٥٧-٥٦، ص ص ٤١ج

  . ١٦٢) اادر ام ، ص١٢٠(

  ) .٣،  ر ( ١٨٩)  ل : ار ا ، ص١٢١(

  . ١٥٠، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٢٢(

  . ١٨٣) آر اول   اول ، ص١٢٣(
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ا ذو ر  ن ١٢٤(وخ إذا (   وخ ا   يا ا أ ،

و١٢٥(ا (.  

 (م أ ١١٨٨/٥٨٤و أ إا  د ا ل ة ا ذه أ   (ت     

 ركى اإ  ر ءا ا  حخ و ١٢٦(ا(   اثأ ٥٧٩، و/١١٨٣  

، ون د أ و   ا ) ١٢٧(ان ح ا ان ان ا   ت

 ن وا   ات و   واو إ م ا  ةا   و

  ر طما  ا ه ا ا و    وخ ورل ا

 ا وأ و )١٢٨  (ن  ة وخن اا إ  ،)١٢٩ ( ٥٨٤/و ١١٨٧ 

ل إا  ا  وخا  ن وا١٣٠(أ( .  

      إ سوأم  ر ا ءث ا  وخا ن أ١٣١(ا ( 

٥٨٣/١١٨٦  اجا   ن وا ل وا وإ )١٣٢ ( إ ذ و ،

ا  ذ    ،  د ح و ا  ور ا وخن اا  ن

ل ا١٣٣(د (.  

و  ان ن ان ن ة ذت م  آن وا ة  ان ،  ث      

 ٥٨٣/١١٨٦ ا ا و ةوت و   ي ر ض ا  

ا اروخ وان اا إد  ا  وا و  )١٣٤ (.  

و إ ان اوخ ء   ا م أار ن ا و ما ن ت      

 د  او را ا ه ا  ا   د  ةو ر م وخا

ا نا   )١٣٥ ( ٥٨٤ /١١٨٧  ،  ر  م ه ا ن و 

                                                
  . ١٨٤) ار م ، ص١٢٤(

  . ١٥٠، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٢٥(

  . ٢٦١، ص ٢٠٠٣، وت ،  ٢، د م و   ا ا ، ا ا ، ) ار ١٢٦(

)١٢٧ ر  ا ي : ما . ل واا       ن وم  ة : ت  (

 ، دار ا ، ٢  ،  ،١٣٥، ص ٣، ج ١٩٩٨ .  

  . ١٥١-١٥٠، ص ص ٢إ وا : ار ا ، ج) ١٢٨(

  . ٤٣٦، ص ٣) ن :     طف   أل  . ت اي : ار ا ، ج١٢٩(

  . ٢٦٢، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٣٠(

)١٣١  رات واق وأ  ا    ة  : سأم ( ا    م   ز

 ، ا  ، قاق اإ  قا م : دروت ،  ١. ا ،٦٤٣، ص ٢ج ١٩٨٨ .  

  . ٨٨) إ اد : ار ا ، ص١٣٢(

  . ٢٥٧، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٣٣(

  . ٦٢) اد ام : ا ا ، ص١٣٤(

)١٣٥ (  ، عوا ء اا  عطا ا : اديا ا  إ . ط  ا ا    :

 ، وت ،  ١دار ا ،١١٨٨، ص ٣، ج ١٩٩١ .  
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ا اي ن اوخ  ا دا ا ن ان ن  ات  ار ل 

وخ ء  ا . و إا ا) ١٣٦(إ و دا ا  ط ان ان

  ع٥٨٦وا/١١٩٠ و  ت اا    ر  ن ام ا 

  ١٣٧(ا  (نج ا وخا ا نا  اج اا  و .)ه ) ١٣٨ يا ،

  ن٥٨٦ا/١١٩٠  اوأ  وإم  اوخ و ن ر اررف أ

  . )١٣٩(ان

       ال إ لو اما و ا اا  موخ وت ااإ  ع آوم

  ث  لا ا٥٨٣/ء ا١١٨٧ ر  ح ا نة ا   إ ة و

  و   ا اام  أ   رة اوخ ا  )١٤٠(ا ا زي

اما ا  ا )١٤١ ( وا ا  م وبا  وخ ات ااان إ  او ،

ذه ا ى دور   اك ، ووخ و  آما ي أدور اى او ع أو اا  اء ا

  اون    و  رك اار و ااج . 

  

  إات ا  ت أى :  -٥  

      د ا  ءةا  ىت أ  ا ا إ  ، ةا  ل دةا   

ا  ءة ا د أ و ، أ ا  ن  ءةرة وام ةن  )١٤٢(او

أ ن اا  ا  ا ١٤٣(ذ(   و اوا رة ام  م   ،

،  م ا دة   ا    و ) ١٤٤( اد  ا  وا  د

،  م   ا ا س   ذ ا أ  أر   ) ١٤٥(اء

                                                
  . ٢٧٤، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٣٦(

  . ١٥٣) إ اد : ار ا ، ص١٣٧(

  . ١٣٨ و ا   ا  ب ء  . إ اد : ار ا ، ص) ج ان : ج ١٣٨(

  . ٣٣٧، ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٣٩(

 ن ز   ١٢١٧ -١١٨٦/٦١٣-٥٨٢) ا ا زي : إ ان ح ا و  و ات ١٤٠(

طا  ا ، دار ا ،  ر  ز ا : ا إ . ال رأ  ١ع  ،  ،١٠٥، ص ١، ج ١٩٩٦  .  

  ) .١،  ( ٢٤٤-٢٤٣، ص ص ٢) إ وا : ار ا ، ج١٤١(

)١٤٢ ، مرف اة ادا   ، نا ر  نآة ا : زيا إ  (١ ،  ، د ار آ٢، ق ١٩٥٢ ،

  . ٧٦٢، ص ٨ج

)١٤٣ ور ، ر اح : ا٥) ا .  

)١٤٤ ، درا  ، عا ا     ، كء وات اط  كي : اء ،  ٢) ا ،٢، ج ١٩٩٥  ،

  . ١٨٤ص

  . ٣٨٥، ص ٢) ا : ار ا ، ج١٤٥(
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ا  نو  ا  ا )١٤٦  ( اإ ا  .  ا  ءة دا

  .) ١٤٨(،   إا  اارس) ١٤٧(د ا ل  اة

و ا د ا أ مرة اق ،  ل    ج   ت اء      

ء : ) ١٤٩(اا ن أ  ء ،" ا ا  د  ن  ّ  د   دل

 ا   ّي   ، ا ام ظ مرأى ط   هو   وإذا ا 

 ... ب ا" )١٥٠( زء اا  ل ا  ا   مو ،)١٥١(  مذ ل و ،

 ءة .أورة وام ا اإ   

        ض ا إ اإ   ، ىت اا   ا ادر إا أ

 ه و    د  ارع ى رورة م  ك ر ن  ، وا

إ رورة و إا ك ج  ب ر ق ا  رعا ى د)١٥٢(    و .

ما  هذ  ا ذ  ت اا١٥٣(إ  ( د ا ش يا   ةا 

ل ر  اتد اوط   دة  ن ن ا ، ا ل ا  ،  

أ د ا  ن١٥٤(و  (.  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
  . ٤٢٥، ص ٨ ا : ا ، ج) إ١٤٦(

  . ٣٩٦، ص ٤) ت اي : ار ا ، ج١٤٧(

  . ١٣، ص ٨) اي : اا ت ، ج١٤٨(

� ا : طت ا اى ،   د ا و  اح  ٤٦٥، ص ٩) إ ا : ار ا ، ج١٤٩(

  ، ا  ، .د ، زوا وا ٢٦٣، ص ٥، ج ١٩٩٣ .  

  . ٧٦٢، ص ٨، ج ٢)  إ ازي : آة ان ، ق١٥٠(

� إ ي دي : ا ااة  ك  واة ، ا وزارة ا  ٢٦٤١، ص ٦) إ ا :  ا ، ج١٥١(

ا ، دار ا ، د ار٦٧، ص ٩ة ، د.ت ، جوا .  

)١٥٢ ، در دار ، ك واا ر  زي : اا وت ،  ١) إ ،٢٢٧، ص ١٠، ج ١٩٣٩ .  

)١٥٣  ا ا ا   ا  : م٦٢٠) ا/١٢٢٤   نو  ةا و   

 : ا  . أ ، ا ظ ، دار اوت ،  ١ة ا ،١٨٠، ص ٤، ج ١٩٩٨ .  

)١٥٤  ا   ط ،  ذاا (mostafa.com-www.al   د ا   م  رة ،

 ر ٢٨٧٣  أ . ١٤٤، ور  
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  ات

         : ا و ا ا  ت اا اء اإ   راه ا    

١- ا  أد أن ا و ج ال ا  ا ي أدور اى ا  ا  

  ا   ااض .

٢-    ا  ا ذ  وفظ و ج ام وا ء اإ ا أ

. ا ا  و رو ا  ا  

 ا ار و أت ارا  إا ا  ارك ا  ل  اا - ٣

. ور اوا ا ارا و و أ اف أمإ 

 ل إط  اص   ان ان وان إا ا ا  ارك  -٤

. ا   و ا  ا 

   ة   ارك .  إا ا - ٥

 إ  ان  أ إامت ا  ذ ا إا ى و اءة وامرة . -٦

٧-    اات اا   ا ال إ اءا ا أا ت اا  

٨-  ن ان ا   . ا ار ل ا  وا ض ا ت ااإ  

٩ - . ا   ن ن ا رةإ أ   ردر اا  ل إط   

  

  

: ادر واا   

  -أوَ / اطت :  

   ) .١٢٩٦/٦٩٥اح :  ا  (ت 

١-  ا   ط ، زوا وا www.majles.aluka.net   .  

  )  .١٢٢٣/٦٢٠ام :  ا   ا ا ( ت

٢-   ا   ط ،  ذااmostafa.com-www.al     م  رة ،

 ر  د  ٢٨٧٣ا.  

  - م / ادر :

 :ا ري( تإا ا     ا أ ا٦٣٠  /١٢٣٢.(  

٣ -  ، ب اي ، دار ا ا   ، را  وت : ، ١ا )١٩٩٧.(  

  ) .١١٦٥/٥٦٠ادر     :  ا (ت

٤-  ، ا  ، قاق اإ  قا وت :  ١م) ،١٩٨٨  .(  

  ).١١٨٨/٥٨٤ا :    او ا ا   ازي، (ت 

٥ - ا   و م ر ، دا ، ا ا ، ا وت :  ٢) ،٢٠٠٣ .(  

  ت) ،اا   قا ي: ا٣٤٠ا / ٩٥١.(  

  ).٢٠٠٤ا وا ، دار در ،( وت :  -٦
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   ت) ا    ا ا ا :م٥٩٢ا/١١٩٦.(  

٧-  ن اري اما  ءأ  ، ي ا    ، نا ا ار 

  ) .٢٠٠٩وت :  – وا ، ا ا )، ا 

: أ أ ت  إ) ا  س أا أ ا ٦٦٨ /١٢٦٩.(  

   ، دار  اة ، (وت : د.ت ).ن امء  طت اطء ، ا مار ر -٨

   ) .١٢٤٨/٦٤٦إ ار : ء ا ا  ا ا ( ت

٩ -   ري ، دار اا  أ و  ، تب وا جا  را إ 

  ). ١٩٩٢واز ،( اة : 

  ا دات ادو وا ، ( اة : د.ت ) . -١٠

  ).١٤٦٩/٨٧٤ا ي دي:ل ا ا ا  (ت

  ا ااة  ك  واة ، ا وزارة ا وارد ا ،دار ا ،(اة: د.ت). - ١١

  . )١٣٣٢/٧٣٢اي :     ب ( ت

١٢-، درا ، عا ا    ،كء وات اط  كء :٢ا)١٩٩٥.(  

  ) .١٢٠٠/ ٥٩٧ا ازي: أ اج  ا   ( ت   

١٣-  ، در دار ، ك واا ر  وت :  ١ا )،١٩٣٩.(  

: ت إ )   ر أا ٥٢٧/١١٣١. (  

  ). ١٩٦٠دان إ ،   و إن س ، دار در ،( وت :  -١٤

  ) .١٥٩٩/١٠٠٨داوود ام : داوود إ  ام (ت

١٥-  ، بوا  ب واا ة أو ا مة داوود ا  ، ا  أ

 ، ا ن ، دار ا    راتوت :  ١ )،٢٠٠٠ .(  

   ) .١٣٣٥/٧٣٦اواداري :أ     أ (ت 

، ار اب  أر ك  أب ،  ة  أ   ٧ ارر و ار ،ج -١٦

  ). ١٩٦٠وت رو  ،  ا وا وا ،( اة : ا  ، م ر

: ن (ت ا  أ   ا ٧٤٨ / ١٣٤٧.(  

١٧-،ب اي، ا ا   ،وا ت اوو ا روت:٢)،١٩٩٣(  

١٨- ظ ، دار اة ا  ، وت :  ١ا )،١٩٩٨ . (  

)   ا  ة :  ٩٢٦إ/١٥٢٠.(  

١٩-   ، ي ا   و   ،  إ ر١  : ا١٩٩٣،( ط .(  

  ).١٢٥٦/ ٦٥٤ ا أ ا  (ت  إ ازي : 

  ). ١٩٢،(ر آد ا:  ١،   داة ارف ام ،  ٨جآة ان  ر ان ، -٢٠

 : تا) ،ا    با م ا ج ا٧٧١ / ١٣٦٩.(   

 ٢١-  وا  ،ا  حا  و ا  د ،ىا ت اط

،ز٢وا)، :.١٩٩٩د.(  
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   ) .١١٦٧/٥٦٢ام:  ا   (ت 

٢٢-، مرف اة ادا ،هو ما   ا  ب،امد: ١ارآ)،١٩٦٢ (  

:  أ ) ا ا  ا ٦٦٥ /١٢٦٦.(  

٢٣ -ا وراأ  ون ا :وت )ا ،ا اإ ا،وار١٩٩٧(  

  ).١٢٣٤/ ٦٣٢ء ا ا ا   را ( إ اد : 

٢٤-  ، وا  ار ال ، اا ل ا  ، ا وا مادر ا١ا  )،

  ). ١٩٦٤اة : 

ي:ا  ت) أ   ح ا٧٦٤  /١٣٦٣.(  

٢٥ -  وز   نإ  ، ابك واء واا     بذوي ا 

 : د )، رات وزارة ا ، ان ا١٩٩٢ .(  

  ). ٢٠٠٠ار إء ااث ، (وت : اا ت ،  أ ارمؤو و  ، د -٢٦

   ).١١٩٣/٥٨٩ا     :  ( ت

  )١٩٤٨ةأرب اب   اة  اوب ا ااء، د ،ا ام)،وت:-٢٧

  ت ) ا  ا : ٧٠٨ا/١٣٠٨. (  

٢٨-  ولر اة :  آق ،( ا  ، ولا ١٨٧٧ .(  

  ).١٣٣٨/٧٣٩ا ا : ا ا اادي ، (ت 

٢٩ -  ، ع ، دار اوا ء اا  عطا اوت :  ١ )،١٩٩١ .(  

   ) .١٤٧٩/٨٨٤إ ا : أ  إا     ( ت

٣٠ -  ، دار ا ،  ر  ز ا١  : ) ،١٩٩٦ .(  

 ) أ   ل ا : ا ٦٦٠إ/١٢٦٢. (  

   ا  ر  ،   زر ، ا دار ا ،( وت : د.ت ). -٣١

٣٢ -  ، ا دار ا ،  ر  ة اوت ١ز) ،  :١٩٩٦.(  

  ) .١٥٢٠/٩٢٨ا :أ ا ا   ا ا (ت

  ام ا ر اس وا،ا من م  ا م ،  دم،(ن: د.ت).-٣٣

)     أ : مد ا٥٩٧ا/١٢٠٠. (  

٣٤- ا  ا ا ، ردار ا ، ا وت :  ١) ،٢٠٠٤.(  

   ) . ١٩٣٢/١٣٥١اي :      ا (ت 

٣٥-  ، دار ا ،  ر  ا ٢م  :  )،١٩٩٨ .(  

  ) .١٣٤٨/٧٤٩ا  ا اي : ب ا أ   (ت   

٣٦-   را  ر ، ج٢٢ا  ، ا ١، ا  : ظ ٢٠٠٢، (أ .(  

  ).١٢٨٣/٦٨٢او: ز    د، (ت  

٣٧ -  ، نا  ، داتا ا ت وا رة :  ١٢٠٠٣،( ا .(  

  ).١٤١٨/٨٢١ا اس ا  ، (ت اي :
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٣٨ - ا  :وت )، ا ء ،دار اما   ١٩٨٧ . (  

:  ت ا) ،  اء اا ا د ا٧٧٤/١٣٧٢.(  

٣٩-  ، وا   دار ، ا ا   ا   ، وا ا١ا : .١٩٩٧،( د .(  

 أ    ا :ب (ت ٤٢١/١٠٣٠.(  

٤٠-  ، وش ا ، رب اان :  ٤٢٠٠٠،( ط .(  

  ).٩٨٥/٣٧٥ا، ا ا   أ  اء اري، (ت 

٤١-  ،   ، ا   ا ة :  ٣أ١٩٩١،( ا .(  

  ).١٤٤١/٨٤٥(ت  ا ا   اي:

  )١٩٥٧اك دول اك،   زدة،  ا واوا،(اة:-٤٢

٤٣-  ، ا ر ، دار اوا ا  روا اوت :  ١ا )،١٩٩٧ .(  

  ) .١٢٠٩/٦٠٦إ  : ا ف ا  أ   (ت 

  ). ١٩٤٣ام اواو   ، رل  ،( اة :  -٤٤

  ) .١٣٧٦/٧٧٨إ :   ا  د اي (ت 

  ).١٩٧٤ا ا واا ا   ال  ا ، ا  اا،(اة: -٤٥

 : روما ا تأ ) ار اا ا أ  ٦٥٨داوود/١٢٦٠. (   

٤٦-   ،  انر   ، ان ا دوا ال وأ  نر ان ودج ا

  ة ارد ، (ارة : د.ت ).

  ل : ( ت ٦٥٥/١٢٥٧. (  

٤٧- اد واا دو ر رات ، اإ   و اد ، دراا دو ر ، اك

 ، كد ك :  ١٢٠١٠، (د .(  

  ) .١٢٨١/٦٧٨إ ا  :  ا ا ا ا ( ت

  ا  ا    ، اد ، ت ا ارة ،( د..ت ). -٤٨

  ) .١٣٣٢/٧٣٣ب ا ا   اب (ت اي :

٤٩-  ، ا ون ، دار اوا    ، دبن ا  ربا وت :  ١م ) ،٢٠٠٤ . (  

   ) .١٢١٥/٦١١اوي : أ ا   أ  ( ت

٥٠ - اا   ، ا ا  وة اا : د) ، وزارة ا ، ١٩٧٢ .(  

  ٠)١٢٩٧/٦٩٧ا وا: ل ا   (ت

  ج اوب  أر  أب ،  وو ا   ر ،( اة : د.ت ). -٥١

  ) .١٢٢٩/٦٢٦ت اي: ب ا ا  ا   ا او (ت

٥٢ - .( وت : د.ت )، ان ، دار اا   

  

  

  



                                                                                                                         د.آ..أ  ن  
 

  

      راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016)                                                                                          ١١٣٥ 

: اا /   

:   أ  

٥٣-  ، وا ممث ات وارا  ، ا  تمرا رة :  ١٢٠٠٥،( ا .(  

: زما إ  

  ).  ٢٠١٠ واز ،( د : ر ا واطء ا ، دار اب رات وا -٥٤

:    

٥٥- : را )، ا ا ت ، اوإ أ ، رة اا  نا ٢٠١١ط .(  

: رد ا  ا   

 ٥٦-  ،  دار ا ، وت :  ١٥ا) ،٢٠٠٢ .(  

  دار اق :

٥٧ -  ا ، ا  ا ، وا وت :  ٢٧ ا )،١٩٨٤ .(  

: م ز  

 اب    اب ، م  ام روق ن ول د ، دار ا و دار اق  - ٥٨

  ). ١٩٩٣اة ،( وت : 

: ا     

  ). ٢٠١٠،( ارة :  ١ط ، ا ا  واز ، ا ا و ا -٥٩

  ء  ا  اؤوف  اي : 

 ) ، ر ،   ١٦ / ١٠ – ١٢ / ٦ ا ا وا ور (ان  -٦٠

  ). ٢٠٠١ارات ا ، ا اردم) ، ن : 

: ا  دا  ط  

    ات ا ، دار ا ت ،( اة : د.ت ). -٦١

 : ز ا   

  ) .١٩٠١اح  ا ، ا ا رات ار ،( اة :  -٦٢

:  ا   

٦٣- ا  رة اا ر : ةا )، ر ا١٩٦٣ .(  

: ا    

  ).١٩٩٩،(زي: ١ )،رات  ر م١٣ ، - ٩/٧-٣ر اا  ا ا) ان  -٦٤

: ا     

  ). ٢٠٠٨از )، وت : او ا ا ازدر وات امر، دار ا  وا و -٦٥

٦٦-  ، زوا  ةا مه ، دار او  ن أ  وة :  ١٢٠٠٨،( ا .(  

  روق  و آون :

  ). ١٩٨٧ا ا درا ر ، رات دار ا )، اد :  -٦٧

: اإ ا    
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٦٨-  ب ، أ را ا رات ا ، ذري أا ا ورة اد واا  ا

 : د ) ، ٢٠١٠وزارة ا .(  

   أد در :

٦٩- ا ٦٤٨-٥٦٤ا /١٢٥٠-١١٦٨ :أر)، ح ا  ، دابا  ، ر، ٢٠٠٢.(  

:     

٧٠-  : أر )، وا  دار آراس ، ح ا   ا ٢٠٠٣ا .(  

: ا أ  د  

  ). ١٩٨١ان  ل ا واة ، دار ا )،  اد :  -٧١

: ما    

  ا ١٢٦٠-١٢٣٦/٦٥٨-٦٣٤ا   ود ا اات اة  ة ارد  -٧٢

 ،١  ، ٢٠٠٧، (أر. (  

  م ن اوي : 

  ). ١٩٥٧ار ا اي   ح ا ا ،  ا ا ،( اة :  - ٧٣

  ع وار :

٧٤-  و  ، ا  ثت وارا  ،    و  ة  و

 ، و ا ممة :  ١ا١٩٩٩،( ا .(  

: ممت ا / را  

 ٧٥-  ا  حا ( ا ) www.ar.wikipedia.org     .  
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ا  

       ا ا  د ا  ت ااإ) ا ا ا ف ه تإ  ا (

 ا ت ال واوا ز وان و  ، ا ة ا ل د ا  دة اا

، ا    إذا و ان دراا ا عا ا  د دراو  .  

و  ا ا ى ار اي  ا دة   ات ا د  ااض ،      

 ، أو ا  اء ا وب اا  ت ااإ  رة أ ء  وو

و ا أدر إا ا   ف  إا ءة و اات وا وا  .وا

 و و أ اف أمإ و را ا اا  ل  وا رك اا

ذا  ر و ، ور اوا ا ارا و ا ا   ق ت ا

 ت اا    ت اا  ا  ا ال إ اءا ا وخ . أوا

وارك ا  ، و ا أ ادر ان ا أداة وم ا امم  و أداة اوب 

 .. ا م و ا  ور و  ا   راه ا  و  

  

  

       مط وم مَر ووىَ و  ى مت طمر وويَ رةىوة دةرَ

رم  وترةى موة دةرَ م  ى  ، اوةم ر مومم  ةرانَ ى

 مَر رةىدةر م و ودرو ار َو ممط  َو وةَ  وةوامر

  موت  و  ردة ا .

     َ  َوزة دادةم موةر مو ط رد وتم َ ر  اؤظ ووى

وى  ارى  روة ، وام رَم ارى رةرى ا ى وةى 

  و مم  روة ، وةةرطَ ند ن دا رى راو وى ىَ 

 انَم  نوامدةر م د نمو م ض  وةر امن و

رن َوة ، م موت وة دة م زوو ط دةطَى و موةران  ارَةى 

 موامدةر م ، وةَ نر اممةر ر راو ىَ  ر

مما رن َوة ، روة رَم  ارى رومك دموة   ر ودا و ارى 

ى وة ر طن رن َوة ،  رَم  دن و دووروى 

  موةرةن ما .

ااوة ر ش وةرة َ   دةَةت و   دَ  ، َوة د     

  س اوةرةى دووة ، دووة ىموت و طم ممم  ن ا وةرةى

  مر ارة و َ موةرة ،  رىرة ارى دووة وتم مَر

رَم موت  ارى م وم و دةروامن و وةرةى َ و  دةررةى 

 . ارى د ن وط ر و ومارى ر  وم مَر  
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Abstract 

    The purpose of this research witch is called (Oil using in Al-sham during the 

Ayyubid era). How it was known, and what are using and activities. 

Oil is one of the multiple sources of energy but it is not as the whole commodity 

goods because its production, marketing, and transportation on a global scale 

have a huge political and economical impact. 

Writing on this subject was not easy task. The researchers never came across 

a specialized study on this subject. During the period of writing this research, the 

researcher never found a specialized study about the period mentioned except 

some studies about this subject. In this study the researcher utilized those sources 

classified by historians and writers who lived and felt the events they wrote about. 

    The purpose of this research use began to divide in to preface and six 

sections. The first part talks about definition of oil. The second part explained the 

oil using in medicine field. The third part talks about oil using the battles in land. 

The fourth part treats the oil using the battles in sea. The fifth parts are dedicated 

to gars of the oil using in lighting field. The sixth part talks about oil using to other 

fields. Finally I hope that I have been successful in his study.                                                             

 

  

  


