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 كؤليذي ئةدةبيات                                              
 )مضتل(

 
 ثَيؿةني

اهلل ايعُطي بة يةنَيو ية ططْطرتئ  غةضناوةناْي  فهٌنتَييب )َػايو االبكاض يف ممايو االَكاض(ي ابٔ        
غةزةي ٖةؾتةَي نؤني /نواضزةَي ظاييين زازةْطَيت نة ظؤضتطئ و وضزتطئ ظاْياضي يةغةض نوضز و ِضؤَيي 

ة يةغةض ئاغيت ِضؤَيي تانة نةؽ بَيت يا يةغةض جا ض باغهطزْةنيةخؤ ططتبَيت ،ََيصوويي و ؾاضغتاْيةتين نوضزي 
ًََيني نة زاْةضي ئةّ نتَيبة  ٍَ و ترية و ٖؤظو َريْؿيٓة نوضزييةنإ ، يةاليةني تطيؿةوة زةنطَيت ب ئاغيت نؤَة
ٍَ و ثَيطةي نوضزي  )َةوغوعية(يةنةّ  نةغة نة يةَاوةى زةغةاَلتساضيةتي َةَاييو شيابَيت و بةّ نةؾٓة ِضَؤ

ِضوو و ِضوثَيوي شَاضةيةني زياضي ية ترية و ٖؤظو بٓةَاَية زةغةاَلتساضةناْي ْاوةو زةضةوةى نوضزغتاْي  خػتَيبَيتة
 نطزبَيت ؛ ئةوة جطة يةوةى )ايعُطي( بةوة جيا زةنطَيتةوة نة وضزبيين ظؤضي يةتؤَاضي ِضووزاوةناْسا نطزووة.

يةّ ثَيوزاْطةوة ئةّ يَيهؤَييٓةوةية تايبةت نطاوة بة ضوَيي ظاْػيت نوضز ية بواضة جياواظةناْسا ٖةض وةى 
اهلل ايعُطي زا ٖاتووة ، ئةّ توَيصيٓةوةية ، ية زوو تةوةضةي  فهٌيةنتَييب)َػايو االبكاض يف ممايو االَكاض(ي ابٔ 

غةض نةْس اليةَْيهي شياْي زاْةض و ثَيطةيؿتين و  غةضةني ثَيو ٖاتووة، يةتةوةضي يةنةَسا تيؿو خطاوةتة
ططْطرتئ بةضٖةَةناْي ، وَيِطاي ثَيطةي بٓةَاَيةنةي يةزةغةاَلتي َةَاييهسا، ٖةضوةٖا ثَيٓاغةيةني نوضتيـ بؤ 

 نتَيبةنةي و ططْطيةنةي نطاوة.
ة ِضووي ضوَيي ظاْاياْي ٖةضني تةوةضةي زووةَيؿة نة نِطؤني يَيهؤَييٓةوةنةية ، ئةوا تةضخإ نطاوة بؤ خػتٓ

ايًة ايعُطي ية نتَيبة ْاواظةنةيسا ْاوي َٖيٓاوٕ ، بة تايبةتي ية  ابٔ فهٌنوضز ية ظاْػتة جيا جياناْسا نة 
ظاْػتة ئاييٓيةناْي وةى ظاْػيت فةضَووزة و فك٘ نة نوضزةنإ ظياتط تَيياْسا ٖةَيهةوتووٕ ،  ٖةضوةٖا ظَإ و 

وةتة غةض، ئةوة جطة يةوةى ِضؤَيي نةْس نةغايةتيهي نوضز ية بواضةناْي ئةزةب و وتاضبَيصي تيؿهيإ خطا
فةيػةفة و ثعيؿهي و َوغيكا ٖةَيػةْطَيٓطاوة  و ية نتَيبةنةزا تيؿهيإ خطاوةتة غةض،زياضة يةَياْةى 

ٍَ غةضناوة  باغةنةؾسا ئةّ ظاْياضية ََيصووياْةي نة ية نتَييب )َػايو االبكاض( زا ٖاتووٕ ، بةضاوضز نطاوٕ يةطة
ََيصووييةناْي تط و ٖةَيػةْطاْسٕ وؾيهطزْةوةيةني ظاْػتياْةؾي بؤ نطاوة ، يةنؤتاييؿسا ططْطرتئ ئةّ 

 ئةجناَاْةى ثَييطةيؿتووئ ية نةْس خاَيَيهسا نوضت نطاوْةتةوة .
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 ابٔ فهٌ اهللتةوةضةى يةنةّ : يةزايهبووٕ و ثَيطةيؿتين 
 : يةنةّ : ْاو و ْاظْاوي

بٔ خًف بٔ ابٞ ايفهٌ ْكط بٔ   4ابٔ زعحإ  3بٔ اجملًٞ   2بٔ فهٌ اهلل 1 محس بٔ حي٢ٝا  ْاوي تةواوي      
بٔ ابٞ  6بٔ عبٝساهلل بٔ عسٟ بٔ حمُس بٔ ابٞ بهط عبس اهلل بٔ عبٝس اهلل بٔ ابٞ بهطبٔ عبٝس اهلل ايكاحل 5َٓكٛض

يـ 9، )ؾٗاب ايسئ(8بة )ابو ايعباؽ ْاغطا (بوو ،   7غ١ًُ عبساهلل بٔ عبٝساهلل بٔ عبساهلل بٔ عُط بٔ اخلطاب
 ف باْط نطاوة 11 و تةْاْةت بة )ايعُطي( و ظؤضجاضيـ بة )ايسَؿكي(  10جطة يةوةي بة )ايهطَاْي( ،ْاظْاوي بووة 

 .  12زةطةِضَيتةوة  خطابطي بٔ ،نوْهة ِضةنةَيةني بٓةَاَيةنةيإ بؤ خةييفة عُ
 زووةّ : يةزايهبووٕ وثَيطةيؿتين :

ظ( 1301ى /700اهلل ايعُطي ية غاَيي) فهٌبةؾَيهي ظؤضي غةضناوةنإ ئاَاشةيإ بةوة نطزووة، نة ابٔ 
، بةاَلّ بؤنووْي جياواظيـ زةضباضةى غاَيي ية زايهبووْي ٖةية ، ٖةْسَيو ثَييإ 13 يةؾاضي زَؿل ية زايو بووة 

ٖةضنةْسة ايكفسي ية ثَيؿةوةي ئةواْةوة   ،14ظ(  ية زَؿل ية زايو بووة 1297ى/ 697اهلل ية غاَيي) فهٌواية ابٔ 
نؤتاييسا يةو بؤنووْةى خؤي  ظ( ية زايهبووة ، بةاَلّ ية1300ى/ 700اهلل ية غاَيي ) فهٌ زَيت نة ثَيي واية ابٔ

ٚايعاٖط إ َٛيسٙ ظ(ية، نة زةَيَيت )) 1301ى ى/701ثاؾطةظ زةبَيتةوة و زةْووغَيت ِضاغيت غاَيي ية زايهبووْي ) 
 ي 16.زواي ية زايهبووْي خاْةوازةنةي بؤ  َكط نؤض زةنةٕ و ية ْاونةى )ايربغٌ(  15((غبعُا١٥ و غ١ٓ اذس٣

يةوَيسا طةوضة بووةو  ثَيطةيؿتوةو وفَيطى ظاْػت و ظاْياضي بووة ، ية َْيو خواضوو ْيؿتةجَي زةبٔ ، ئيرت 
خاْةوازةيةني ئةزةب زؤغت و ضؤؾٓبري ثةضوةضزة بووة ، ظؤضبةى ئةْساَاْي خَيعاْةنةي ية ثؤغتة 

هلل ي  ٌفه، بَيطوَإ ئةو شيٓطةيةى نة ابٔ 17ناضطَيِطييةناْي زةوَيةت ناض بةزةغت بووٕ و ثؤغيت بااَليإ ٖةبووة 
ةناْي تطي خَيعاْةنةى يةو تَيسا ثةضوةضزة بوو، ناضيطةضي ظؤضي يةغةضي ٖةبووة ، نة ئةويـ وةى ئةْساَ

ظاْػتاْة بةٖطةَةْسبَيت نة بٓةَاَيهةى ثَيي ئاؾٓابووٕ ، بةتايبةتي نةخاْةوازةنةى غةزةيةى ظياتط زيواْي 
 )اْؿْا ( يإ بةِضَيوة زةبطز  ، ية زياضتطيٓيإ :

ظ( ية 1226ى / 623اهلل بٔ جمًي بٔ زعحإ ايعسوي ايعُطي ، يةغايي ) فهٌــ حمُس ؾٗاب ايسئ عبس ايوٖاب بٔ 1
ية زَؿل وةضططت و خعَةتي غوَيتاْي َةَاييو )ْاقط حمُس  18زايهبووة و ثاؾإ ثؤغيت )ناتب ايػط(ى

بووة ية ْووغةضة نانةنإ و ظؤضيـ  ظ(نؤني زوايي نطز ، ئةو يةنَيو1317ى /  717ي نطز ، تا غايي) 19قالووٕ(
 . 20يَيٗاتوو بووة

، و يةنَيو بووة ية  21ظ( ية زايو بووة 1248ى /645اهلل ي باوني  ية غايي)  فهٌــ حمي ايسئ حييى بٔ 2
ٍَ ظؤضَيو ية زةغةاَلتساضاْي َةَاييو َْيواْي خؤف بووة  ِضووْانبريو ِضؤؾٓبري و ظاْاياْي زةوَيةتي َةَاييو و يةطة

ايٓاقط( و )ذػاّ ايسئ الجني( و )اؾطف خًيٌ و ايٓاقط  غًطإٖاوغةضزةَي زةغةاَلتي غوَيتاْةناْي وةى )، 
حمُس( بوو، طةَيَيو ثؤغيت بااَل و ططْطي ية شَيط قةَيةَِطةوي ئةواْسا وةضططتووة ، ية نطْطرتيٓيإ وةضططتين 

نوْهة ْاو بطاو ية ْووغني و ناضةناْيسا  ،22ثؤغيت )ناتب ايػط( بووة ، ية قاٖرية وزَؿل خعَةتي نطزووة 
ؾاضةظا و يَيٗاتوو و يَيعإ بووة ، ئةوة جطة يةوةى جَيي َتُاْةى غوَيتاْةنإ بووة ، بؤية ثؤغيت قاذب االْؿْا  

يـ زةنطز.  جا ٖةض يةبةضئةو ثًةوثايةى الي 23(قانٞؾيإ ٖةض بةو غجاضز بوو  ، جطة يةوةى ناضي زازوةضى)
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ظ( 1337ى/  738َاييو ٖةيبوو ، نوِضةناْيؿي ضَيعيإ زةطريا و ثؤغتيإ ثَي زةبةخؿطا ، يةغاَيي )غوَيتاْةناْي َة
 .24غاَيي نؤني زوايي زةنات، و زواتط  نوِضةناْي يةى ية زوايةى ؾوَيين باونيإ زةططْةوة 93ية َكط ية تةَةْي 

ظ( يةزايو 1302ى /701اهلل  يةغاَيي)  ايفهٌاهلل ايعُطي ، بطاي ابٔ  ايفهٌـ بسض ايسئ حمُس بٔ حمي ايسئ بٔ 3
اهلل ي بطاي ؾاضةظايي ظؤضي ية )ناتب ايػط( و )زيواْي اْؿْا ( زا ٖةبووة، يةو ثًةو  ايفهٌبووة و ئةويـ وةى ابٔ 

  .25ظ( نؤني زوايي نطزووة1345ى/  746ثايةزا َاوةتةوة تا ئةو ِضؤشةي ية غاَيي) 
ظ(ية زايهبووة ، ويةنَيو 1312ى / 712اهلل ية و ية غاَيي)  فهٌـ بطاي ابٔ ــ عاْل  ايسئ عًي بٔ حييى ، ئةوي4

 .   26بووة ية نوِضة ؾاضةظاناْي حميى ايسئ ، َٖيؿتا ظؤض بهوى بوو  ثؤغيت )ناتب ايػط(ي ثَيبةخؿطا 
 :اهلل فهٌ غَييةّ : نؤني زوايهطزْي ابٔ

ٍَ و باغهطزْي جياواظ ية غةضناوةنإ ئاَاشةى بؤ نطاوة ، ٖةْسَيو  فهٌغةباضةت بة َطزْي ابٔ  اهلل ٖةوا
اهلل شياْي طؤؾةطريي ٖةَيسةبصَيطَيت و خؤي  فهٌثَييإ واية يةوناتةى ْةخؤؾي تاعوٕ ية زَؿل باَلوبؤتةوة ابٔ 

. 27زوايي زةنات ية تَيهةاَلوبووْى خةَيو بةزووض زةططَيت ، بةاَلّ غةض ئةجناّ ٖةض بةو ْةخؤؾيية نؤني 
ٍَ خَيعاْةنةى فةضيعةي ذةد بة ئةجناّ بطةيٓٔ، بؤية  فهٌئاَاشةيةني تط ٖةية، نة ابٔ  اهلل بِطياضيسا يةطة

نووْة قوزؽ، بؤ ئةوةى يةوَيوة بةضةو َةنة بةِضَي بهةوٕ، بةاَلّ ية قوزؽ ٖاوغةضةنةى نؤني زوايي زةنات ، 
يةباضو زؤخَيهي زةضووْي ظؤض خطاث زةطةضَيتةوة زَؿل ، ية ئةويـ ية طةؾتهطزْةنةي ثاؾطةظ زةبَيتةوة ، و 

.28ِضَيطازا غةضَا ظؤض ناضي يَيسةنات و تايةني ططإ زةيططَيت و ٖةض بةّ ْةخؤؾيية نؤني زوايي زةنات
ظ(ية زَؿل نؤني زوايي 1348ى/ 749غةباضةت بة َطزْيؿي ، ظؤضبةي ََيصوو ْوغإ ثَييإ واية نةوا يةغاَيي )

 .29نطزووة
 6نواضةّ: ططْطرتئ بةضٖةَةناْي

 31حسن الوفاء ملشاهري اخللفاء-3 30التعسيف باملصطلح الشسيف-2مسالم االبصاز يف ممالم االمصاز -1

يف  34الصبابة املشتاق-337فواضل السنس يف فضائل آل عنس-6الرتسل يف امللاتبات -5 32دائسة بني ملة والبالد-4
نفحة -11 94سفسة السفسة-11 37كتاب الدعوة املستجاب-9  92دمعة الباكي ويكظة الساهس -8 35املدائح النبوية

كتاب يف االنشْاء -1643تركسة اخلاطس-4215املبيلتات-14 41الشتويات-4013ذهبية العصس-3912السوض
 .47ممالم عباد الصلب-19  46عسف التعسيف-18 45خمتصس قالئد العكيان-1744والتوقيع

 ثَيٓحةّ : ططْطي نتَيبةنةي : 
اهلل ، ئةّ نتَيبة ططْطي فهٌ  نتَييب )َػايو االبكاض يف ممايو االَكاض(جياواظة ية ٖةَوو نتَيبةناْي زيهةى ابٔ  

و تايبةمتةْسي خؤي ٖةية ، نوْهة زةطُةٕ و يةوَيٓةيسا ظؤض نةّ ْووغطاوةتةوة ، بؤية  ْوغةضاْيـ ظؤض 
:  ِضواْيوةو ئاَاشةيإ بؤ نطزووة ،وةى ايكفسي ئاَاشةي بؤ نطزووةو زةَيَيتبةططْطييةوة يةّ نتَيبةيإ 

ٖةضوةٖا املكطيعي ئاَاشةى بؤ نطزووة و . 48(( نتَيبَيهي طؿت طرية ،ْةّ ظاْيوة ٖيض نتَيبَيو وةى ئةو بَيت))
)ايهتيب(ف ثَيي واية ٖيض نتَيبَيهي ٖاوؾَيوةي ئةّ نتَيبةى ،  49ية ثَيؿرتزا يةوَيٓةي ئةو ْةبووة(())  زةَيَيت

ْةبيٓيووة نة ظاْياضي وا وضزو زةطُةْي يةغةض ََيصووي َةغؤٍ و ْةتةوةناْي تط تَيسا بَيت ، غةباضةت بة 
جوططافيا و ْاغيين ؾاضو ؾاضؤنهةنإ و زووضي َْيواْيإ نةؽ بةقةز ئةو ؾاضةظايي ْةبووة و باغي يَيوة 

 ةنطزووة ، وةى زةَيَيت ))بؤْاغيين ِضَيطانإ و زاْيؿتواْي ْاونةنإ ِو ِضَيوؾوَئ ٖةضَيِ و ئاوةزاْيةنإْ
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نتَيبَيهي ططْطة و : ))  و )ابٔ ايعُاز(يـ زةَيَيت 50ئاوةزاْيةنإ ئةوا ثَيؿةواي غةضزةَي خؤي بووة...((
اي بؤ ئةواْةى زواتط وااَل نطز تا ٖةَإ ِضَيههة ئةّ ؾَيواظة ية ْووغيٓسا زةضط.  51((ٖاوؾَيوةي ئةو ْةْوغطاوة

ية اليةيهي زيهةوة نتَييب َػايو ،  بططْةبةض و يةغةض ضَيباظي ئةو بطؤٕ و زضَيصةف بةّ جؤضة ْووغيٓاْة بسةٕ
االبكاض ، ؾَيواظي زاِضؾتٓةنةى و ثَيهٗاتة جؤضاوجؤضةنةي واي يَي نطزووة ببَيتة غةضناوةيةني ِضةغةٕ بؤ ظؤض 

. بؤية ئةّ نتَيبة بة يةنَيو ية باؾرتئ و   و... . ٖتس52جؤضاوجؤضي وةى ، جوططافيا و ََيصوو ، و ئةزةب بواضي 
نانرتئ غةضناوة زازةْطَيت ؛ بؤ وةضططتين ظاْياضي يةغةض زةوَيةتي َةَاييو و َةغؤٍ و توضى و ٖٓس، غووزي 

إ بووة و ية َْيو واقيعي ضووزاوةنإ زا شياْي ظؤضي يَيوةضزةطريَيت ، نوْهة ْووغةض خؤي ٖاوغةضزةَي ِضووزاوةن
طوظةضاْسووة و ؾاَٖيس ذاَيي ِضووزاوةناْي ئةوغاف بووة. ية ؾَيواظي زاِضؾنت و ْووغيٓةوةيسا ، ئةّ نتَيبة بؤ 

 .ئةَطؤ زةنَيتة نواضنَيوةى )عًِ ايبًسإ ( يإ)جوططافياي غطوؾيت (
 

 اهلل ايعُطي: ابٔ فهٌ ز ية نتَييب )َػايو االبكاض(يتةوةضي زووةّ : ِضؤَيي ظاْػيت و ضوؾٓبريي نوض
نوضز ية ٖةَوو غةضزةَة جياجياناْي خةالفةتي ئيػالَي ثؿهساضَيهي غةضةني ثَيؿٗاتة غياغي و           

غةضباظييةنإ بووة ؛ ئيرت وةى نؤٕ ية فطاواْهطزٕ و ثاضاغتين ئةّ زةغةاَلتة ئيػالَيية ضؤَييإ بيٓيوة ، 
 ةتييةنؿسا ٖةبووة . بةٖةَإ ؾَيوةف ِضؤَيي باؾيإ ية خعَةت و بةضةو ثَيـ بطزْى اليةْي ؾاضغتاْي

 ية ططْطرتئ ئةّ بواضة ِضؤؾٓبريياْةى نوضز تَييسا ثؿهساضبووة  و  ضؤَيي تَيسا بيٓيووة ئةَاْةٕ  : 
 يةنةّ : يةبواضي ظاْػتة ئاييٓيةناْسا:

 )ظاْػيت فةضَووزة(  عًِ احلسٜثأ: 
ْهة يةزواي قوضئإ بة زووةّ فةضَووزةْاغي بةيةنَيو ية ظاْػتة ٖةضةططْطةنإ ٖةشَاض زةنطَيت ، نو       

غةضناوةي ؾةضيعةتي ئيػالَي ٖةشَاض زةنطَيت و ططْطي تايبةتي  بؤ َوغًَُاْإ ٖةية ، بؤية ظاْايإ ظؤض 
ططْطيإ ثَيساوةو يَييإ نؤَييوةتةوة ، ئاَاجنيـ يةّ ظاْػتة ٖةَيَٗيٓحاْي فةضَووزة ِضاغت وزضوغتةناْة و 

 ووزة ْازضوغت و ٖةَيبةغرتاوةنإ.ثانطزْةوة وجيانطزْةوةياْة ية فةضَ
ئةّ ظاْػتة ٖةَوو نطزاض و ِضةفتاض و طفتاضةناْي ثَيغةَبةض يةخؤي زةططَيت و ئةوةى ئةو نطزوويةتي يإ        

باغي نطزووة يإ ئةو ناضو نطزةواْةى نة ٖاوةاَلْي ئةجناَيإ زاوةو ئةو ْاِضةظايي ية بةضاَبةضزا ْيؿإ ْةزاوة ، 
ٌِ وةضي ططتووة و زةَيَيت )) ابٔ االنفاْٞ يةايػٝٛطٞ وةى   َِْك  ٢ًَ ٌُ َع ُِ َِٜؿَت  ٌِ ًِ ١َِٜ: ِع َٚا ُِ اِيَرِسِٜث اِيَدامُّ ِبايطِّ ًِ ِع

ََٚتِرِطِٜط َٗا،  ََٚنِبِط َٗا،  َِٜت َٚا َِٚض  ،ِ٘ ََٚأِفَعاِي  َِ ًَّ ََٚغ  ِ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َّ ِّ َق٢ًَّ اي َِّب ٍِ اي َٛا  .(53)ٚايفاظٗا(( َأِق
ت نطزْي ئةّ ظاْػتةزا بَي بةف ْةبووٕ و طةيَيو ظاْاي نوضزَإ ٖةٕ يةّ بواضة ناضيإ نوضزيـ ية خعَة 

 نطزووة و ؾوَئ زةغيت خؤيإ جَي َٖيؿتووة، ية زياضتطيٓيإ:
 ابٔ ايكالح ايؿٗطظوضي:-1

ابٛ عُطٚ عثُإ بٔ عبسايطمحٔ بٔ عثُإ بٔ َٛغ٢ بٔ ابٞ ْكط ايٓكطٟ ايهطزٟ ْاوي تةواوي )        
ظ( ية ؾٗطةظوض ية زايو بووة ، غةضةتا الي باوني   خوَيٓسويةتي و يةغةض 1181ى/577ية يةغاَيي )طظٚضٟ(ايؿٗ

ٍَ باوني زةنَيتة َوقٌ و   زضَيصة بةخوَيٓسْةنةي زةزات ،  زةغيت ئةو فَيطي ظاْػيت فك٘ بووة ، ثاؾإ يةطة
اْياضي ِضووزةناتة خطاغإ ، َاوةيةنيـ يةوَيؿسا َاوةيةى زةخوَيَٓيت و ثاؾإ ٖةض بؤ فَيطبووْي ظاْػت و ظ
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، ثاؾإ زةطةِضَيتةوة واَلتي ؾاّ ، زواتط بؤ (54)يةوَي زةََيَٓيتةوةو ظاْػيت فةضَووزة زةخوَيَٓيت و فَيط زةبَيت 
 تةواونطزْي خوَيٓسْةنةى  جاضَيهي تط طةؾيت ذًب و  بغساز زةنات .

َّ٘ ةو غةضزةَة زةضغيإ ثَيساوة ، ية ططْطرتيٓيإ )يةَاوةي خوَيٓسْيسا طةيَيو َاَؤغتاو ظاْاي ئ         ِٝس اي ُعَب
ِٝيّت،  ِبٔ أمحس ابٔ ايّػُني،  َّ٘ ِبٔ غال١َ اهل ّٞ،  ْكط اي ِِٛقً ّٞ امَل ًِ ِِٛقٌ، ٚ حمُٛز ِبٔ َع  َعِبس احملػٔ ابٔ خطٝب امَل

َّ٘ ِبٔ َأِبٞ ايّػٓإ َّس ايطٛغٞ،  ،َعِبس اي َّس ِبٔ اِيَرَػٔ ايّكّطاّ،  ايكاغِ ابٔ ايّكّفاض،  املؤ َأِبٞ املعايٞ بٔ ْاقط   ََُر
١ّٜ.  أبٞ ايٓحٝب إمساعٌٝ ايكاض٤٣،  األْكاضٟ،  ّٞ،  ظٜٓب ايؿِِّعط َّس  مَبِطٚ َٔ َأِبٞ املعّفط َعِبس ايطذِٝ ابٔ ايّػُعاْ ََُر َ

 ،ّٞ ِٓح َّس ايّػ ََُر َّس ِبٔ  ََُر ّٟ، َأِبٞ َجِعَفط  ِٛ َُاِعٌٝ امُلَٛغ ّٟ ِبٔ ِإِغ َُط املػعٛز َّس ِبٔ ُع الي ئةَاْة و نةْساْي  (55) (ََُر
تطيـ زةضغي خوَيٓسووة و خؤي ثَيطةياْسووة ، جطة ية فةضَووزةْاغي ؾاضةظايي يةطةيَي ظاْػيت تطي وةى 

 و ظَاْي عطبي و ئةزةبسا (ٖةبووة . َصاٖب)ِضاظةنطزْي قوضئإ و فك٘ ، 
ي ية واَلتي ؾاّ ْيؿتةجَي زةبَيت ، زةغيت زاوةتة واْة وتٓةوةو و زواي نؤتايي ٖاتين طةؾتة ظاْػتييةنة       

،  (56)يةطةيَيو قوتاخباْة واْةى فةضَووزةْاغي طوتوةتةوة ، غةضتا زةنَيتة قوزؽ و ية قوتاخباْةى ) ايكالذية(
ضيؼ ايؿاَية ( و ) املسضغة ايتس (57)واْة زةَيَيتةوة ، زوا َاوةيةى زَيتة زَؿل و ، ية قوتاخباْةناْي ) ايطواذة(

( زاض احلسٜث االؾطف١ٝ؛ بةاَلّ زواي ئةوةي )املًو االؾطف َوغى ( قوتاخباْةيةى بةْاوي )  (58)واْة زةَيَيتةوة
 (59)بٓيات زةَْيت ، بةِضَيوة بطزْي بة )ابٔ ايكالح( زةغجَيطَيت..

بةّ ؾَيوةية )ابٔ ايكالح( بةضزةواّ بووة ية خعَةت نطزٕ و ٖيض ناتَيو ية ناضةنةى زاْة بطِاوة ، ئةوة جطة   
يةوةى ئةو نةْسئ ثةضتووني يةبواضة جياجياناْسا ْووغيوة ، ية ططْطرتيٓيإ  ثةضتونَيهي يةغةض فةضَووزة 

( َٓاغو احلخغيوة ويةنَيهييؿي غةباضةت بة )( ْوو ايٛغٝطبةْاوي ، )فك٘ ْووغيوة و يةنَيهي تطيؿي يةغةض 
ٍَ نةْسئ فةتوا نة قوتابييةناْي يةنواضنَيوةي نتَيبَيهسا نؤيإ نطزؤتةوة   .(60)ْووغيوة ، يةطة

ََاّ يةغةض زةغيت ئةّ ظاْا نوضزة نةْسئ نةؽ فَيط بووٕ و ثَيطةيؿتووٕ ، يةططْطرتئ قوتابيةناْي ))       اإِل
ََاّ نُاٍ مشؼ ايّسٜٔ َعِبس ايطَّ َُاِعٌٝ َأُبٛ ؾا١َ، ٚاإِل َُٔ ِبٔ ِإِغ ََاّ ؾٗاب ايّسٜٔ َعِبس ايطَِّذ ّٞ، ٚاإِل َُٔ ِبٔ ْٛح املكسغ ِذ

١ّٜ، ٚايعًّا١َ مشؼ ايّسٜٔ  ََاّ تكٞ ايسٜٔ ابٔ ضظٜٔ قانٞ ايّسٜاض املكط ََاّ نُاٍ ايّسٜٔ ِإِغَرام، ٚاإِل ايّسٜٔ غالض، ٚاإِل
ٍَ نةْساْي تط بووٕ ((ابٔ َخِّهإ قانٞ ايّؿاّ  . (20)يةطة

 (62)ظ(  ية زَؿل نؤني زوايي زةنات و ية طؤضغتاْي قوفيةنإ زةَْيصضَيت .1245ى/ 643ثاؾإ ْاوبطاو ية غاَيي )
 
 اغرام االَسي: -2

 ،(63)) اغرام بٔ حييى بٔ اغرام بٔ ابطاٖيِ ( اَسية و بة  ) عفيف ااغرام( بةْاوباْط بووة       
بؤ بةزةغت خػتين ئةو ظاْػتة الي طةيَيو َاَؤغتاي  (64)ية اَس)زياضبهط( ية زايهبووة ، ظ(1244ى/642ية غاَيي )

بةْاوباْط واْةى خوَيٓسووة و غةضزاْي طةيَيو ؾاضى وةى زَؿل و قاٖطةي نطزووة ، ثاؾإ ية َكط ْيؿتةجَي 
اْا فةضَووزةْاغةنإ ، ظؤضَيو ية يةنَيو بووة ية ظ (65)زةبَيت و ية قوتاخباْةنإ و َةؾيدةناْيسا واْة زةَيَيتةوة ، 

غةْةزةناْي ثؿت ِضاغت نطزؤتةوة ؛ بؤية ظاْاياْي زواي خؤي غووزي ظؤضيإ يةبةضٖةَةناْي وةططتووة ، يةبةض 
ظ( نؤني 1325ى/ 725، ْاوبطاو ية غاَيي )(66)خواثةضغيت و ئائ ثاضَيعيةنةى بة )عفيف ايسئ( باْطيإ زةنطز 

 (67)طةيَيو بةضٖةَي ططْطي جَي َٖيؿتووة .زوايي نطزووةو يةزواي خؤي 
 )تَيطةيؿنت ية ئائ(:        فك٘ب : ظاْػيت 
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ئةّ ظاْػتة بةيةنَيو ية ظاْػتة ططْطةناْي ؾاضغتاْييةتي ئيػالَي ٖةشَاض زةنطَيت ، نوْهة ِضاغتةوخؤ   
زةنات نة خةَيو  ثةيوةْسي بةشياْي تانةناْي ْاو نؤَةَيطاوة ٖةية و ناضةغةضي ٖةَوو ئةو ْا ضؤؾٓياْة

 ثَيويػتيةتي ، َةبةغتيـ تَييسا زؤظيٓةوةي وةاَلَة بؤ ثطغياضة ؾةضعييةناْيإ .
( لة قورئان و أحكام الشرعيزانسيت )فقة( واتة )تَيطةيشنت( لة قورئاني ثريؤز و هةَلوَينجاني )

بة ثَيي ضوار مةزهةبة فةرموودة و ئيجتوادكردن لة )أحكامةكان( و كارئاساني كردن و فةتوا دان بؤ خةَلك 
 .(68)سوونيية سةرةكييةكة

جا يةبةض ئةوةى ئةّ ظاْػتة ِضاغتةوخؤ بةغرتاوةتةوة بةشياْي خةَيهةوة ، بؤية ظاْايإ ظؤض ططْطيإ          
ثَيساوةو ٖةوَيي خؤ فَيطنطزٕ و تَيطةياْسٕ و ثَيطةياْسْيإ زاوة ، بةاَلّ ئةوةى جَيي ئاَاشة بؤ نطزْة ئةّ ظاْػتة 

ةغةزةناْي غَييةّ و نواضةَي نؤنيسا/ ْؤيةّ و زةيةَي ظايٓيسا ، ظؤض طةؾةي نطزووةو نةغاَْيهي ظاْا يةّ ي
بواضةزا بةزياض نةوتبووٕ و بووٕ بة ِضَيطا ْيؿاْسةضى خةَيو ، بةاَلّ ية غةزةناْي زواتط و تا ئةَِطؤف ظؤض 

ٖةبَيت و ِضَيٓيؿاْسةضى خةَيو بٔ ، بةَيهو  بةنةَي نةغاَْيو ٖةٕ يةّ بواضة ناض بهةٕ و بريوبؤنووْي خؤيإ
ظياتط و ظياتط ثؿت بةو فةتواو ئةذهاَاْة زةبةغنت نة يةغةزةناْي غَييةّ و نواضةَي نؤني ظاْاياْي ئةوغا 
فةتوايإ يةباضةوة زاوة،ئةواْةى زواتط تةْٗا يةفةتواناْي ئةواْةوة ؾت ٖةَيسةَٖيٓحٔ و ئيحتٗاز زةنةٕ؛بؤية 

  ئةواْةى زواي ئةوإ تةْيا ناضيإ يةبةض ططتٓةوةى ناضةناْي ظاْاياْي ثَيـ خؤيإ بووة.زةتواْني بًََيني
ًََيني ظاْػيت  ِضاغتة بةظاْػتَيهي غةضزةَياْة و ثةيوةغت بةخةيَّو ٖةشَاض زةنطَيت بةاَلّ  فك٘زةنطَيت ب

ٍَ غةضزةَةناْي ثَيؿوتط ٖيض تةنإ و بةضةوثَيؿهووَْيهي ئةو تؤي  بةخؤيةوة ْةبيٓيوة .  بةبةضاوضز يةطة
غةباضةت بةنوضزيـ طةيَيو ظاْاي ْاوزاضَإ ٖةٕ نة يةّ بواضةزا خؤيإ ثَيطةياْسووة و خعَةتي ظؤضيإ          

 ثَيؿهةؾي نؤَةَيطا نطزووة ، ية نتَييب )َػايو االبكاض(زا ْاويإ ٖاتووة و ية زياضتطيٓيإ:
 ابٔ ايربظي :-1

ُط بٔ امحس بٔ حمُس بٔ عهطَة ( ية ، بة االبعضي و اجلعضي ، ْاوباْطي ْاوي تةواوي) ابوايكاغِ ع     
ظ( ية جعيطة ية زايو بووة ، ٖةض يةو ؾاضة زةغيت بةخوَيٓسٕ نطزووة ، 1078ى/ 471زةضنطزبوو ، ْاوبطاو يةغاَيي )

ةوَى واْةى خوَيٓسووة  ثاؾإ بؤ فَيط بووْي ظياتط ِضوو ية بغساز زةنات ، الي ظؤضَيو ية َاَؤغتا بةْاوباْطةناْي ئ
، زواتط زةطةِضَيتةوة جعيطة و زةبَيتة َاَؤغتاو َوفيت ؾاضةنة ، نةْس نتَيبَيهي يةغةض نَيؿة فكٗييةنإ  (69)

ْةبووة ، بةيةنَيو ية ثَيؿةواياْي ؾافعي ٖةشَاض فك٘ ْووغيوة ، ية ٖةضَيُي جعيطة ٖيض نةؽ وةى ئةو ؾاضةظاي 
  (71) ظ( نؤني زوايي زةنات .1165ى/ 560جعيطة ية غاَيي ) ، ثاؾإ ٖةض يةؾاضي  (70)زةنطَيت 

 عكيٌ االضبيًي :-2
ْاغطاوة، ئةّ ظاْاية ية  ايفكٝ٘ ايؿافعٞ(ة، بة  اخلهط بٔ ْكط بٔ عكٌٝ بٔ ْكط االضبًْٞاوى تةواوي )         
ؾاضي بغساز زةنات و بؤ ، ٖةض ظوو بةَةبةغيت خؤيٓسٕ طةؾيت (72)ظ( ية ٖةويَيط يةزايو بووة 1085ى/478غاَيي )

أبو َاوةيةى يةوَيسا زةََيَٓيتةوةو الي طةيَي ية ظاْاياْي ئةوَى زةخوَيَٓيت ، ثاؾإ زةطةِضَيتةوة ٖةويَيطو يةاليةٕ )
ظ( )قوتاخباْةى ايكًعة(ي بؤ 1138ى/533( فةضَإ ِضةواي ٖةويَيط ية غاَيي )َٓكوض غطفتهني بٔ عبس اهلل ايعيين

،نةْسإ (73)تة يةنةّ َاَؤغتا يةٖةويَيط ، نة زةضغي زابَيتةوة و قوتابي ثَيطةياْسبَيت زضوغت زةنطَيت و زةبَي
عع ايسٜٔ أبٛ ايكاغِ ْكط بٔ عكٌٝ ابٔ زضباؽ ٖصباْٞ ٚ  نٝا٤ ايسٜٔ أبٛ عُطٚ عثُإ بٔ عٝػ٢نةغي وةى )

 .(74)( نةْساْي تطيـ ية غةض زةغيت ئةو ثَيطةيؿتووٕابٔ ْكط
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ؾافعييةنإ ٖةشَاض زةنطَيت ، ظاْايةني ْاوزاضى ئةّ بواضة بووة  ، وةى فكٝ٘ ئةّ ظاْاية بةيةنَيو ية        
 . (75)((نإ فكٝٗا فانال ٚ عاضفا باملصاٖب ، ٚايفطا٥ض ، ٚاخلالفْووغةض زةَيَيت : ))

يةنَيو يةططْطرتئ نةْسئ زةغتٓووؽ و زاْطاوي تايبةت بة فك٘ و تةفػري و بواضةناْي تطيـ ٖةية ،  
ثةضتونةناْي تايبةتة بة بيػت و ؾةف وتاضي ثَيغةَبةض ، نة خةَيهَيهي ظؤض نةَيهيإ يَيوةضططتوة و بةناضإ 

 (76)َٖيٓاوة .
زواي َاوةيو َاْةوة جاضَيهي تط طةؾيت زَؿل زةناتةوةو َاوةيةى يةوَي زةََيَٓيتةوةو  زوايي زةطةِضَيتةوة       

 .(77)ظ( نؤني زواي زةنات و  ية ْاو قوتاخباْةنةيسا زةْيَيصضَيت 1171ى/567ضةزا ية غاَيي )ٖةويَيط و ٖةض يةّ ؾا
 ابٔ خًهإ:  -3

 قانٞ ايكها٠، االضبًي(ية بة (78)ْاوى تةواوي) امحس بٔ حمُس بٔ ابطاٖيِ بٔ ابي بهط بٔ خًهإ ، ايربَهي         
، مشؼ ايسئ ابو ايعباؽ ايؿافعيـ ْاغطاو بووة ، بةيةنَيو ية طةوضة ظاْاياْي غةضزةَي خؤي زةْاغطَيت و ية (79)

 .(80)( ية ٖةويَيط ية زايو بووة 1211ى/608غاَيي )
 غةضةتا الي باوني زةغيت بة خوَيٓسٕ نطزووة ، زوايي بؤ فَيطبووْي ظياتط نؤتة َوقٌ ، الي َاَؤغتا )      

ُُٜٛغف ( خوَيٓسويةتيو ثاؾإ ِضووزةناتة ذًب و يةوَيؿسا الي )ٔ بٔ ُيوْؼٍ ايسيانُ ِٝذ بٗا٤ ايّسٜٔ أبٞ احملاغٔ  ايؿَّ
ّٞا( واْةى فكٗي خوَيٓسووة ، ) بٔ َؾسَّاز ( واْةى ظَاْةواْي و حنوي  ثَيسةَيَيت ، ثاؾإ بٞ اِيَبَكا٤ ِٜعٝـ بٔ َعً

، (81)ت ، زواتط ِضووزةناتة َكط و ية قاٖطة ْيؿتةجَي زةبَيت زةنَيتة زَؿل و الى )ابٔ ايكالح (يـ زةخوَيَٓي
ثاؾإ ية قوتاخباْةى ) ايفدطية ( زةبَيتة َاَؤغتا و واْة زةَيَيتةوة يةوَيسا ْاوباْط ثةيسا زةنات و ظياتط 

 (82)زةْاغطَيت و  ثاؾإ طةيَيو ثؤغيت ططْط وةضزةططَيت .
سا ية طةيَيو بواضي تطي وةى )ئةزةب و ظَاْةواْي و ََيصوو( ابٔ خًهإ جطة ية ؾاضةظايي ية بواضي فكٗ      

نإ خبريا بعًِ االزب ٚ ايٓرٛ ٚايًػ١ ٚايعطٚض ٚ ذػٔ ايؿعط ٚعاضفا ؾاضةظايي ٖةبووة ، وةى ْووغةض زةَيَيت )) 
 .(83)بايتٛاضٜذ ٚ قرٝح ايصٖٔ ٚنثط٠ املط٠٤ٚ ٚ ٚافط ايعكٌ ٚ ناٌَ ايطٜاغ١ ((

، ثَيسةغتجَيطزضَيت ، بةاَلّ  (84)ْاونةى )املًرة(ى  قانٞ(ية قاٖطة ثؤغيت زازوةض ) يةبةض يَيٗاتويي خؤي      
( ي واَلتي ؾاّ ثَي قانٞ ايكها٠( ثؤغيت ) املًو ايعاٖط ايبٝربؽظ( يةاليةٕ ) 1261ى/ 659زوايي يةغاَيي )

ٍَ يةو ثؤغتةى بةضزةواّ زةبَيت ، زواتط يةناضةنةي زووض زة خطَيتةوةو ية يةنَيو ية زةغجَيطزضَيت و تا غَي غا
 .(85)قوتاخباْةناْي زَؿل زةبَيتةوة بة َاَؤغتا 

زَؿل ، خةَيو ظؤض بة ٖاتٓةوةى  قانٞ ايكها٠(ٟظ( زةنطَيتةوة بة )1278ى/677بةاَلّ جاضَيهي تط ية غاَيي )      
ْهة نةغَيو بووة زَيدؤف زةبٔ و خؤؾي و ؾازي تةواوي ؾاضةنة زةططَيتةوة ، ٖةَوو خةَيو زَيٓة ثَيؿواظي ، نو

 (86)خةَيو خؤؾيإ ويػتوة ، بؤية بةثةضؤف بووٕ بؤ طةِضاْةوةى بؤ ثؤغتةنةى .
 زوض خطايةوة ، ئيرت  طةِضايةوة بؤ زةضؽ قها٤ظ( ية ثؤغيت 1281ى/680بةاَلّ جاضَيهي تط ية غاَيي)   
 (87)ظ( ية زَؿل نؤني زواي نطزووة .1282ى/ 681طوتٓةوةو يةوثيؿةية بةضزةواّ بوو تا ية غاَيي )  

ئةوةى ابٔ خًهإ فةقيَٗيهي يَيٗاتوو بووة، ٖاونات بةيةنَيو ية باؾرتئ زازوةضةناْي غةضزةَي َةَاييو  يةطةٍ
ٚاَا ضٜاغت٘ ٚعًٛ نطزووة و زةَيَئ : ))ٖةشَاض زةنطَيت ، ْووغةضاْيـ ظؤض غتايؿي ظيطةني و ِضةوؾت بةضظةيإ 

ُٖت٘ ٚؾطف ْفػ٘ ٚخربت٘ بايكٛاْني ٚاالذهاّ ٚاحلؿ١ُ فًِ ٜهٔ ي٘ يف شيو  ْعري ، ٚنإ جٛازا َفهاال ممسذا 
َسذ٘ ؾعطا٤ بػطض ايككا٥س ، ٚنإ ٜعجِٝٗ اجلٛا٥ع ايػ١ٝٓ ٚنإ عٓسٙ قرب ٚاذتُاٍ ٚغرت ع٢ً ايعٛضات ٚعفٛ عٔ 
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ْووغيوة، غووزي ( ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ.   ابٔ خًهإ ثةضتونَيهي ططْهي بةْاوي ) وفيات االعيإ  (88)((ايعالت 
 . ظؤضى بؤ ْووغةضإ و خوَيٓةضاْي غةضزةَي خؤي بووة  و تا ئةَطؤف غووزي ظؤضي يَي وةضزةطريَيت

 د : ظاْػيت ظَاْةواْي و ِضَيعَإ )ايٓرو(: 
تة جوإ و ِضَيو بةناض َٖيٓاْي ظَاْي عةضبي بووة ،  ئاَاجنيـ يَيي بؤ ئةوغا َةبةغت يةّ ظاْػ          

فَيطنطزْي خةَيو بووة بؤ ئةوةى قوضئإ و فةضَووزةنإ بةؾَيوةيةني ِضَيو و زضوغت خبوَيٓٓةوة ، زواي ئةوةى 
ئاييين  فتوذاتي ئيػالَي ظؤض ْاونةى زةضةوةى غٓووضي عةضةبي ططتة خؤي و خةَيهاَْيهي ْا عةضةب ٖاتٓة َْيو

ئيػالَةوة ، ئيرت ئةو نات ئةو ظاْػتة بووة ثَيويػتييةني ذةمتي بؤ ئةوإ ، تا فَيطي ِضَيو خوَيٓسْةوةو 
   (89) بةناضَٖيٓاْي وؾةناْنب ، بؤية ئةّ ظاْػتة بة ظاْػتَيهي ططْط ٖةشَاض زةنطَيت

 : ْاويإ ٖاتووة ابٔ فهٌ اهلل نة ية نتَيبةنةى يةططْطرتئ ظاْا نوضزييةناْي ئةّ بواضة
 : ابٔ االض١ًَ-1

 ْاغطاو بووةالضرير العراقي  ة ، بة ) ابٛ ايثٓا٤ حمُٛز بٔ احلػٔ بٔ عًٞ بٔ االذػٔ نُاٍ ايسٜٔ( ْاوي تةواوي    
بؤ فَيط بووْي ظاْػت و ظاْياضي نةْسئ ؾاضو ئاوةزاْي طةِضاوةو الي نةْسئ ظاْاي بةْاوباْط واْةى ، (90)

بةيةنَيو ية ؾاضةظاياْي ظاْػيت ظَاْةواْي ٖةويَيط ٖةشَاض زةنطَيتو َاَؤغتاي ئةّ بواضة بووة، خوَيٓسووة ، 
 91) ظ( نؤني زوايي نطزووة1209ى/ 606ثاؾإ ية غاَيي)

 عزالدين االربلي:-2
 يةنَيو ية نة غايةتيية نوضزييةناْي ؾاضي ٖةويَيطةو ْاوي تةواوى ): ابو بهط بٔ حمُس بٔ ابطاٖيِ ،       

ععايسئ االضبًي ايٓروية( ية ظاْػيت حنو و ظَاْةواْيسا ثَيؿةْط بووة ، بةَةبةغيت فَيط بووٕ طةيَيو ؾاضو 
 .(92) ئاوةزاْي طةِضاوة

و  (93)ية نةْسئ قوتاخباْةي زَؿل واْةى ظَاْةواْي زاوةتةوة ، بةتايبةتيـ ية قوتاخباْةناْي   )ايفًهية(  
  (95). سئ نةؽ يةغةض زةغيت ئةو فَيطي ظاْػيت حنو و ظَاْةواْي بووٕو نةْساْي تطيـ ؛ نةْ (94))القوصية(

نإ زٜٓا ، خريا ،قاحلا ،ذػٔ ايعكٝس٠ ، نثري ايصنط ٚايتال٠ٚ ، عاضفا بايٓرٛ : )) ْووغةض غتايؿي نطزووة و زةَيَيت
 .(96)((ٚايعطب١ٝ ، عٓسٙ فها٥ٌ تا١َ ذبٌ املرتجِ ، ٚي٘ اقتساض ع٢ً ْعِ ايؿعط 

 . (97)ظ(ٖةض ية زَؿل نؤني زوايي نطزووة1270ى/669ية غاَيي )ئةّ ظاْاية 
 ِــ : غؤفيطةضي )ايتكوف( : 

ٍَ و زةضووٕ زةزات ، ئاَاجنيؿي خؤ زووض ططتٓة ية ٖةَوو            ظاْػتَيهة بايةر و ططْطي بة ثانهطزْةوةى ز
ٌَ  (98)ناضَيهي ْا ثةغةْس و ْةؾياو ،  ظؤض جاضيـ بةّ ظاْػتة طوتطاوة )عًِ احلكيكة( ، نة تَييسا َةبةغت يَيي وَي

ْةوةية يةو خوزايةو خؤ زوض ططتٓة يةو ناض و بووْة بةزواي خوزاي ذكيكي ، ئاَاجنيـ خؤ ْعيو نطز
 نطزةواْةى نةخةَيهي زيهة ئةجناَي زةزةٕ .

 . (100)( و )غياذني ( يإ ية خؤيإ ْاوةغطبا٤يإ ) (99)ايفكطا٤(و ظؤضجاضيـ غؤفييةنإ ْاظْاوي )  
َيسا ْاو وْاوباْطيإ نوضزيـ وةى تةواوي َيًةتاْي تط ، نؤَةَيَيو ظاْاي يةّ بواضةزا ٖةبووة ، ية جيٗاْي ئيػال

بةزياض نةوتووة و خةَيو ية زةوضيإ نؤبؤتةوةو ؾوَيٓيإ نةوتووٕ ، تةْاْةت ٖةْسَيهيإ ئةوةْسة فطاوإ بووٕ 
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وةى بعوتٓةوةيةنيإ يَيٗاتووة و َةتطغيإ يةغةض زةغةاَلتي غياغي ئةوغا زضوغت نطزووة ، يةزياضتطئ ئةو 
 نةغايةتياْةف:

  ممؿاش ايسٜٓٛضٟ-1
يةنَيو بوو ية زياضتطئ غؤفية نوضزييةناْي غةزةي غَييةَي نؤني/ ْؤيةَي ظايين ، ْاوبطاو خةَيهي        

زيٓوض بووة ، شياْي تةْيايي و طؤؾةطريي ٖةَيسةبصَيطَيت و ية ْاونةى نيانإ زةشياو بةيةنَيو ية ثياونانةناْي 
 (101)ْاونةنة ٖةشَاض زةنطا . 

ٍَ و زةضووْي ظؤض ذةظي ية خوا ثةضغيت و  ئةجناَساْي غووْةتةناْي ثَيغةَبةض بووة ، ظؤض بة زةّ ثانطزْةوةى ز
خؤيةوة بووة ، زواتط بؤتة يةنَيو ية ؾَيدةناْي غؤفيطةضي و ظؤضيـ ْاغطاو بووة و خةيَّو ظؤض ثطغياضيإ يَيي 

ية غاَيي ممؿاش    (102)،نطزووة ، ئةويـ ٖاوناضي نطزووٕ و بةزةَياْةوة نووةو فةتواى ظؤضيؿي بؤ خةَيو زاوة 
 . (103)ظ( نؤني زوايي نطزووة 912ى/298)
 ابو بهط ايسقي:  -2

ْاوي تةواوي )حمُس بٔ زاوز بٔ ابو بهط ايسقي ايسيٓوضي( ية ية زيٓوض ية زايو بووة ، ثاؾإ طةؾيت          
زةنطَيت ، ثَيطةيةني بغساز و واَلتي ؾاَي نطزووة ، و بةيةنَيو ية ؾَيدة غؤفيةناْي غةضزةَي خؤي ٖةشَاض 

             (104)ظؤضباؾي ية واَلتي ؾاّ ٖةبووة.
ظاْػيت قوضئاْي خوَيٓسْةوةو ظَاْةواْي الي نةْسئ َاَؤغتاي بةْاوباْط خوَيٓسووة و ، زواتط بةٖؤي ظؤض ية  

ضى خوا تطغإ و زوْيا ْةويػيت و تةقوا نةيةوة ية ْاو خةَيو ظؤض بةضظ بؤتةوة ، بؤية ٖةَيؿة ية زةو
 . (105)نؤبوْةتةوةو ثطغياضيإ يَيي نطزووة

(  ابٞ عًٞ ايطٚشباضٟ ، ابا عبسهلل  بٔ جال٤ ، ابا بهط ايعقام ايهبري ٚ ابا بهط املكطٟيةنَيو بووة ية ٖاوةَيةناْي )
 (106)و نةْساْي تطيـ نة ئةَاْة غؤفييةناْي غةضزةَي خؤي بووٕ و ثاَيجؿيت يةنرت بووٕ .

ْةغتةقةناْي ئةو ؛ نة ظاْاياْي تػةوف ية زواي خؤي ظؤض ئاَاشةيإ بؤ نطزووة   ئةوةية نة يةنَيو ية قػة 
َٔ عطف ضب٘ مل ٜٓكطع ضجا٤ٙ ، َٚٔ عطف ْفػ٘ مل ٜعحب بعًُ٘، َٚٔ عطف اهلل جلا٤ ايٝ٘ ، َٚٔ ؾَيذ زةَيَيت : ))

اغتػفط (( ))ٚاالْكطاع َٔ نٌ ؾٞ غ٣ٛ ْػٞ اهلل جلا٤ اىل املدًٛقني ، ٚاملؤَٔ ال ٜػٗٛ ذت٢ ٜػفٌ فاشا تفهط ذعٕ ٚ
ظ( ية زَؿل نؤني 961ى/350.ْووغةض ثَيي واية ابو بهط ايسقي يةغةضووي تةَةْي غةز غاَيي، ية غاَيي) (107)((اهلل

 (109)ظ( نؤني زوايي نطزووة.961ى/360، بةاَلّ غةضناوةناْي زيهة ثَييإ واية ؾيذ ية غاَيي )(108)زوايي نطزووة 
 ط :ؾيذ عسي بٔ َػاف -3

ْاوي تةواوي )عسي بٔ َػافط بٔ امساعيٌ بٔ َوغى بٔ َطوإ بٔ احلػٔ بٔ َطوإ اهلهاضي(ية ،            
ية واَلتي ؾاّ ية زايو  (110)ظ( ية طوْسي )بيت فاض(1074ى/ 446يةنَيهة ية ِضَيبةضاْي ِضةوتي غؤيف طةضي ، ية غاَيي )

عاظي غؤفيطةضي بووة و ٖاوِضَييةتي غؤفيية بةْاوباْطةناْي ، ٖةض ية تةَةْي طةجنَيتييةوة تَيهةَيي ب (111)بووة 
عكٌٝ املٓبحٞ، ٚمحاز ايسباؽ، ٚأبٞ ايٓحٝب عبس ايكاٖط ايػٗطٚضزٟ، ٚعبس ايكازض اجلًٝٞ، ٚأبٞ ايٛفا٤ وةى )

  (112)( نطزووة .احلًٛاْٞ
نةى ؾَيدإ و زواتط واَلتي ؾاَي جَيَٗيؿت و ِضووي نطزؤتة ْاونةناْي نياي ٖةناضي ،  ثاؾإ ية ْاو

بةتايبةتيـ ية اليـ طريغاوةتةوة ، يةوَيسا طؤؾةطريي و شياْي غؤيف طةضي خؤي بةغةض بطزووة ، خةضيهي 
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ثةضغتـ و بةئةجناّ طةياْسْي واجبةناْي خؤي بووة ، زواتط نةْس ظاويةيةني)طؤؾةييةني( بؤ ثةضغتـ ية 
 ْاونةنة بٓيات ْاوة.

اّ  يةَاوةيةني نوضتسا خةَيهَيهي ظؤض ية زةوضي نؤبووْةتةوة و ظؤض ئاَؤشطاضي خةَيهي نطزووةو غةضئةجن 
؛  (113)طوَيِطايةيي بووْةو بووْةتة َوضيسي ئةو و ًَهةني خؤيإ بؤ فةضَإ و ئاَؤشطاضييةناْي زةضبِطيوة

 .(114)غةضئةجناّ بةٖؤي ظؤضي ؾوَئ نةوتواْي بة )ايعسوية( )عةزةويةنإ( ْاوزةبطإ
 

ٍَ بة ش       ياْي غياغي و شياْي زوْيا ْةزةبوو ، ئاَاْخ و َةبةغيت ئاَؤشطاضي نطزْي خةَيو بووة بؤ ؾَيذ تَيهة
زووضنةوتٓةوة ية شياْي زوْيا و ثؿت نطزٕ يَيي ، بؤية تا زةٖات اليةْططإ و َوضيساْي ظيازي زةنطز ، ئةّ 

ٍَ و غاَاْيـ ية  خعَةتي ئةو زابووٕ ، بؤية بة َوضيساْةى ؾَيذ ْةى تةْٗا طوَيِطايةَيي ئةو بووٕ بةَيهو بة َا
 . (115)غةضوةت و غاَاْي خؤيؿيإ خعَةتي ظاوية و َيواْةناْي ؾَيديإ زةنطز 

زةتواْني بًََيني ئةوةى ؾَيذ بة ئةجناَي طةياْس َٖيٓاْة نايةي بعوتٓةوةيةني ئايين بوو ، َةبةغيت ئاَؤشطاضي 
ظ( ئةّ 1162ى/557؛ية زواي َطزْي ؾيذ ية غاَيي )خةَيو و وؾياض نطزْةوةيإ بووة ية ِضةفتاضة ْاثةغةْسةنإ 

بعوتٓةوة ئايٓة طؤضا ، بؤ بعوتٓةوةيةني ئايين غياغي نةنساضي ، نة يةاليةٕ ) ععايسئ(ي بطاظايةوة 
غةضنطزايةتي زةنطا ؛ نة زواجاض ْاوبطاو ْاونةى ٖةناضي جَي زةَٖيًَيت و زةطةِضَيتةوة  طوْسي )بيت فاض ( يةوَى 

ت ، يةبةض ئةوةى بطاظاي ؾَيذ عوزةى بوو ، يةاليةٕ زةغةاَلتساضاْةوة ثَيـ واظي يَي زةنطَيت و ثًة ْيؿتةجَي زةبَي
 (116)و ثؤغيت بااَلي ثَي زةبةخؿطَيت .

، زواي َاوةيةى ؾيذ (117)خةَيهي ْاونةنةف ِضَيعيإ زةططت و بة نةغَيهي ثريؤظيإ زةظاْي و ؾوَيين نةوتٔ     
و ؾوَئ نةوتواْييةوة ، يةاليةٕ زةغةاَلتساضاْي َةَاييهةناْةوة نطا بة ئةَريو ععايسئ بةٖؤي ظؤضي اليةْطط

 يؿيإ ثَيػجاضز. (118)فةضَإ ِضةوايي  زَؿل ، ثاؾإ بةضَيوةبطزْي ْاونةى قفس 
ٍَ ْفوظي ئايٓيسا ، ْفوظي غياغي و غةضباظيؿي ضؤش ية زواي ضؤش ظيازي زةنطز   بؤية ؾَيذ )ععايسئ( ية ثا

ة ٖةَوو اليةنةوة زةٖاتٓة ثاَيي ، تةْاْةت َوَيو و َاَيي خؤيإ بة ثاضةيةني نةّ زةفطؤؾت و نةٍ ونوضزةنإ ي
  (119)و ثةيي غةضباظيإ بة ثاضةيةني ظؤض ثَي زةنِطي . 

ئيرت ؾيذ بةٖؤي ظؤض بووْي ْفوظةنةيةوة يةخؤيي بايي بوو ، زاْي بة زةغةاَلتي َةَاييهةناْيؿسا ْةْا ، بؤية 
ِضاغجاضز بؤ يَيهؤَييٓةوة ية مجوجؤَيى  (120)ت زاضي ؾاّ ٖةْسَيو نةغي وةى )عًِ ايسئ غٓحطي( )تٓهعي (زةغةاَل

ؾيذ و ئاؾهطانطزْي ئاَاجني يةو ناضاْةيسا، نوْهة زةْطؤي ئةوة ية ْاو خةَيو بةاَلو ببويةوة نة طواية ؾَيذ ، 
اْة ؛ ٖةْسَي ٖةواَيي تطيـ باغيإ ْياظي َٖيطف نطزْة غةض َكطي ٖةية و ئاَاجنيؿي يةْاوبطزْي َةَاييهةن

يةوة زةنطز ؾَيذ زةيةوَيت زةغت بةغةض )مئ(زا زابططَيت ، بؤ ئةّ َةبةغتة غوَيتاْي َةَاييو َٖيعَيهي ْاضزة 
غةض ؾَيذ و اليةْططاْي ، ثاف طةَاضؤزإ و ؾةِضَيهي نةّ  ) ؾيذ ععايسئ( بةزيٌ طريا و بةؾهَيهي ظؤضيـ ية 

 (121)اونةنةؾيإ وَيطإ نطا.اليةْططاْي نوشضإ و ْ
بةاَلّ زواي َاوةيةى اليةْططاْي ؾيذ جاضَيهي تط نؤبوْةوةو تواْيإ َريْؿيٓو يةْاونةنة زامبةظضَيٓٔ و 

 (122)فةضَإ ِضةوايي تةواوي ْاونةناْي زةوضبةضيؿيإ بهةٕ .
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تطيـ بِطوايةني تةواو و ئةوةى يَيطةزا ططْطة بطوتطَيت ئةوةية ، نة اليةْططاْي ؾيذ عوزةي و ؾيدةناْي زوا  
ِضةٖايإ بة ؾَيدةناْي خؤيإ ٖةبوو ، بؤية بةتةواوي طوَيِطايةَيي ٖةَوو فةضَاْةناْيإ بووٕ و ٖةضنيةى ؾَيذ 

 طوتباي ئةوإ ِضاغتةوخؤ جَيبةجَييإ زةنطز.
خوزا ،  ئةّ باوةِض بووْة بة ؾَيدةنإ غةضئةجناّ غةضي نَيؿا بؤ بة ثريؤظ نطزْيإ ، نة زواجاض ية بطي

ثةضغتؿي ؾَيذ بةئةجناّ بطةيةْٔ و طؤضةنةيؿي بهةٕ بة ؾوَيين ظياضةت و تةْاْةت بِطياضياْسا نة نعبةيةني 
 .(123)تايبةتي بؤ زوضغت بهةٕ ، يةبطي ئةو نعبةى نة ية جيٗاْي ئيػالَيسا خةَيو بؤ ثةضغتـ ِضووي تَيسةنةٕ  

نة ْووغةض ِضةنةَيةني ؾيذ عوزةي و بٓةَاَيةنةى بؤ  ية نؤتايي ئةّ باغةزا ثَيويػتة ئاَاشة بؤ ئةوة بهةئ
ٖؤظي قوضيـ و ) َعاوية بٔ ابو غفيإ( طَيِطاوةتةوة ، بَي ئةوةى ٖيض بةَيطةيةى خباتة ِضوو ، بؤية ية ِضاغتيسا 

ى ئةّ تَيِطواْيٓة ٖيخ بٓةَايةني ظاْػيت ْيية ، وزوضة يةِضاغتييةوة ، نوْهة ئةو ية زاْيؿتواْي ِضةغةْي ْاونة
 ٖةناضية و ٖيض ثةيوةْسيةني زووضو ْعيهي ْة بةٖؤظي قوِضةيـ و ْة بة ابو غفياْةوة ْيية .

 يةاليةني تطيـ ْاونةى )بيت فاض(ي ؾوَيين يةزايو بووْي ظؤضبةي زاْيؿتواْةنةي نوضزٕ .
 ايهطزي(: اخلهط)ؾيذ  ؾٝذ املًو ايعاٖط -4

( بوو ، بةٖؤي  َٛغ٢ ابٛ ايعباؽ املٗطاْٞ ، ايعسٟٚايؿٝذ خهط بٔ ابٞ بهط بٔ ْاوي تةواوي )            
( ثَي بةخؿطابوو ، بةٖةَإ ؾَيوة بة يةنَيو ؾٝذ املًو ايعاٖطٟبيربؽ(ةوة ْاظْاوي)  )املًو ايعاٖطْعيهييةوة ية 

 ية ِضَيبةضاْي ِضةوتي غؤفيطةضي يةقةَيةّ زةزضَيت .
عيطةية و زواتط طةؾيت َكطي نطزووة و ية بةِضةنةَيةى خةَيهي طوْسي )احملُسية( ي ْاونةى ج خهطؾيذ 

 (124)قاٖطة طريغاوةتةوة .
بةاَلّ بةٖؤي ية خواتطغإ و ثياونانييةنةي بة )قالح( باْط زةنطا ، ْاوبطاو بةوة ْاغطا بوو ثَيـ بيين 

( ببَيتة زةغةاَلت زاضي َةَاييو ثَيي ِضاطةياْسبوو ،  ايعاٖط ايبٝربؽزاٖاتوي زةنطز ، بؤية ؾيذ ثَيـ ئةوةى ) 
نة زةبَيتة غةضنطزة و فةضَإ ِضةوايي َكط و ؾاّ زةنات ، ئةوةف بةتةواوى ٖاتةزي و ثَيـ بيٓيةنةى ِضاغت 

(ي يةخؤي ْعيو نطزةوةو و يةٖةَوو ناضةناْيسا ثطؽ و ِضاوَيصي ثَي )ؾٝذ اخلهط؛ بؤية ئةويـ  (125)زةضنوو
ثَيؿبيٓييةناْيؿي زةض ْةزةنوو، بةتايبةتي ئةوى ثةيوةْسي بة ناضوباضي غةضباظي ٖةبوو ، ٖةضني  زةنطز  و ية

طوتباي بةطوَيي زةنطز، ٖةض بؤ ئةّ َةبةغتةف و ٖةفتةي جاضَيو تا غَي جاض غةضزاْي نطزووة و يةخعَةت ئةو 
 . (126)(املًو ايهاٖطذ زابووة ، ٖةض يةبةض  ْعيهايةتييإ ية يةنرت خةَيو بة ؾَيديإ وتووة ) ؾي

بيربؽ( ْياظي ٖةض جويةيةني غةضباظي ٖةبوواية ِضاي ؾَيدي وةضزةططت ، ؾَيديـ ثِيؿبيين  )ايعاٖط ئيرت ناتَيو
خؤي ثَي زةطوت و ٖةَوو جاضيـ ثَيـ بيٓيةناْي ِضاغت زةضزةنووٕ ، بؤية تا زةٖات بيربؽ خؤؾةويػيت الي 

ةتا ية ناتي َٖيطؾي بؤغةض ) اضغوف و قيػاضة و قفس( ثَيي طوت ظيازي زةنطز و يةخؤي ْعيو زةنطزةوة ، ئةو
غةض زةنةوي غةضنةوت ، ثاؾإ يةناتي َٖيطؾي بؤ ْاونةى )نطى( ؾيذ ئاَؤشطاضي نطز ؾةِضْةنات ، نوْهة 

 (127)غةض ْانةوَيت ، بةاَلّ ئةو ؾةِضةنةى بةئةجناّ طةياْسو ؾهػتيؿي خواضز.
( بةضظ بوويةوةو زةغيت يةٖةَوو ْاونةناْي شَيط )املًو ايعاٖطثايةي الي  ئيرت زواي ئةَاْة ؾَيذ ثًةو         

زةغةاَلتي واَيانطز  ، ؾَيديـ نةْسئ ظاويةي ية زَؿل و اغهةْسضية و قسؽ ، بؤ خؤي زضوغت نطزو نةْسئ 
يٓية و خؤيؿي نةْس ظاوييةني ية ) احلػ ايعاٖط(ثاضنة ظةويؿي بؤ ئةّ ظاوياْة وقف نطز، نطة يةوةى )املًو 

 . (128)قسؽ و َعة بعبو و محل و ( ْاونةناْي تطي بؤ زضوغت نطز  
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بةاَلّ زواتط بةٖؤي ثيالْي ٖةْسَيو ية ناضبةزةغتاْي َةَاييهةوة  ثةيوةْسي َْيوإ ؾيذ و املًو  تَيو        
ةنين ثَيؿوويإ نوو ، غةضئةجناّ ؾَيذ زازطايي نطا و بِطياض زضا ية غَيساضة بسضَيت ، بةاَلّ بةٖؤي ثةيوةْسي

( ي ِضاطةياْس بوو ، نة َْيواْي َطزْي َٔ و تؤ )املًو ايعاٖطيةاليةى ، ويةاليةني تطيـ يةبةض ئةوةى ؾيذ بة 
( ية تطغي َطزْي خؤي بِطياضيسا يةؾوَيٓو بةتةْيا ظيٓساْي بهات و )املًو ايعاٖطتةْٗا بيػت ِضؤشة ، بؤية 

 . (129)ظ( ية ظيٓسإ نؤني زوايي نطز 1277ى/676َيي )خعَةتي باؾيؿي بهات ، ئةوة بوو ؾَيذ ية غا
 عًي ايػكباوي : -5

ْاوي تةواوي )عًي ذػٔ ايػكباْي ايهوضزي (، يةنَيهي تطة ية قوفية بةْاوباْطةناْي نوضزغتإ ،و ية        
ة ، زةضغي خوَيٓسووة و ٖةض يةوَيؿسا َاوةتةو (130) زَؿل ْيؿتةجَي بووة و ية قوتاخباْةى ) ايععيعي( ية

بةيةنَيو يةو ؾَيداْة ٖةشَاض زةنطَيت ، نة خاوةٕ نةضاَات بووة ،و خةَيهي ظؤض خؤؾيإ ويػتووةو ثطؽ و 
 (132)ظ(يةتةَةْي ٖةؾتاو يةنػاَييسا نؤني زوايي نطزووة .1311ى/712، و ية غاَيي ) (131)ِضايإ ثَي نطززوة

 (:ايكطا٤اتٖـ: ظاْػيت خوَيٓسْةوة) عًِ 
ئةّ ظاْػتة بةيةنَيو ية ظاْػتة ثط بايةخةنإ غةيط زةنطَيت ، نوْهة ظاْػتَيهة تايبةتة بة            

َةبةغتيـ يَيي جوإ و  (133)خوَيٓسْةوةى قوضئإ و ؾَيوة و ؾَيواظي زةضبِطيين ثيتةنإ و وؾةناْي ِضَيو زةخات ،
ةوةيةى ٖةية و جياواظيـ ية ؾَيواظي ضَيو خوَيٓسْةوةيةتي ، نوْهة وةى ظاْطاوة نةْس جؤضة خوَيٓسْ

خوَيٓسْةوةو زةض بِطيٓةناْسا بةزي زةنطَيت ، ئةوة جطة يةوةى يةزواي فطاوإ بووْي زةوَيةتي ئيػالَي و ٖاتٓة 
ْاوةوةى خةَيهاَْيهي تطي ْا عةضةب بؤ َْيو ئةّ ؾاضغتاْيةتيية ، ئةو خةَيهاْة ؾاضةظاي ظَاْي عةضةبي ْةبووٕ و 

قوضئإ خوَيٓسْةوةف اليإ ئاغإ ْةبوو  ، بؤية زواجاض ئةّ ظاْػتة باَلو بووْةوةى بووة ناضَيهي ؾَيوةو ؾَيواظي 
ظؤض ثَيويػت ، نوْهة ئةّ ظاْػتة ٖةوَيي ِضَيو خػنت و نانطزٕ و ِضاغت نطزْةوةى ٖةَية ظَاْةواْيةنإ  زاية 

ت نطزْى ئةّ اليةْة بَيبةف ْةبووة ، .  بؤية طةيَيو ظاْا يةّ بواضة بةزياض نةوتوٕ و نوضزيـ ية خعَة (134)
يةنَيو ية ظاْا ْاغطاوةناْي ئةّ بواضة )ذػٔ ايهطزي( ية نة ْاوي تةواوي) ذػٔ بٔ عُط بٔ عيػى بٔ خًيٌ بٔ 

ٍَ باوني نؤتة َكط و ية جيعة 1235ى/630ابطٖيِ ايهطزي(ية و ية غاَيي ) ظ( ية زايو بووة ، ثاؾإ يةطة
 (135)ثَيؿةواياْي ظاْػيت خوَيٓسْةوةى قوضئإ ٖةشَاض زةنطَيت .ْيؿتةجَي بووٕ و بةيةنَيو ية 

ْاوبطاو  غةضةتا بةناضي فطؤؾتين ناغةظ )وةضقة( و يةبةضط ططتٓةوةي زةغتٓووغةنإ خةضيو زةبَيت        
ة ، ظ( زةغيت بة خوَيٓسْةوةى ظاْػيت قوضئإ و ثَيطةياْسْي قوتابياْي ئةّ بواضة نطزوو1312ى/712زواتط يةغاَيي ) 

ئيرت يةو غانةوة وةى نةغايةتييةني زياض و بةضناو يةّ بواضة خعَةتي نطزووة و  ْاوباْطي ثةيسا نطزووة ، تا 
 . (136)ظ( ٖةض ية َكط نؤني زوايي زةنات1319ى / 720يةغاَيي ) 

 و : ظاْػيت وتاض بَيصي :
بةظاْػتَيهي ئايين ثوخت ٖةشَاض ئةّ ظاْػتة بةيةنَيو ية ظاْػتة ثِط بايةخةنإ غةيط زةنطَيت ،            
، نوْهة ثةيوةْسييةني ِضاغتةوخؤي بة خةَيو و شياْي خةَيهةوة ٖةية ،  نةغاَْيو زةبووْة وتاض (137)زةنطَيت 

، نة ية  يةغةضيإ ثَيويػتبوو (138)بَيص ، نة ظَإ ثاضاوو قػةظإ و خاوةٕ ثاؾداَْيهي ظاْػيت بةضظو باف بووٕ 
هةاَلوي شياْيإ بٔ و ببٓة ناضةغةض بؤ ططفتةناْي ْاو نؤَةَيطا ، بؤية ئةّ ظاْػتة ئاَؤشطاضي خةَيو بهةٕ و تَي

الى خةَيو بةٖاي تايبةتي خؤي ٖةبووة ، بؤية نةْسإ نةؽ يةّ بواضة ْاوباْطيإ ثةيسا نطزبوو ، ية َْيو 
 نوضزيـ خةَيهاَْيو يةوتاضبَيصي ْاوباْطيإ ثةيسا نطزبوو  ، ططْطرتيٓيإ :
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 ْبات١ اخلطٝبابٔ -1
ظ( ية 946ى/335، ية غاَيي )(139))ابو حييى عبسايطذيِ بٔ حمُس بٔ امساعيٌ ( ْاغطاو بة ابٔ ْباتة        

َيافاضقني يةزايو بووة ، وتاض بَيصي َيافاضقني بووة ، ئةّ ظاْاية جطة ية وتاض بَيصي يةطةيَيو بواضي تطي ؾيعط و 
ٕ  ِضوو زةناتة ؾاضي ذًب و يةوَي زةبَيتة وتاضبَيص و ْاوباْطي ظياتط ، ثاؾا (140)ثةخؿإ و ئةزةب يَيٗاتوو بووة 

( ْاوباْطي خطٝب اخلطبا٤ثةيسا زةنات  بة وتاضة ثطجؤف و خطؤؾةناْي  ْاو باْطي زةضنطزبوو  بؤية بة ) 
 .(142)ظ( ٖةض ية َيافاضقني نؤني زوايي زةنات 984ى/374،  ْاوبطاو ية غاَيي )(141)زةضنطزبوو  

  خلالطٞعثُإ ا -2
ية زايو  خالطظ( ية 1264ى/ 644، ية غاَيي ) (143)( ية اخلالطْٞاوي )مشؼ ايسئ حمُس بٔ امحس بٔ عجُإ        

و حنو فةضَووزةْاغي( نطزووة ، ثاؾإ  فك٘بووة  ، ٖةض ية غةضةتاوة الي باوني زةغيت بة خوَيٓسْي ظاْػيت ) 
ةوَيؿسا الي نةْسئ ظاْاي ئةو غةضزةَة واْةى زةخوَيَٓيت ، بةطةؾتَيهي ظاْػيت زةنَيتة واَلتي ؾاّ و َكط و ي

زواجاض زةبَيتة يةنَيو ية وتاضبَيصة غةضنةوتوةنإ ، ثاف َكط زةغةاَلتساضإ وتاضبَيصي ؾاضي زَؿكي ثَي 
 . (144)زةغجَيطٕ  يةبةض ئةوة ظؤض جاض بة )ايسَؿل(ي يـ زةْاغطَيت

نةى و ظؤضي ثةضغتؿةنةى بةيةنَيو ية ثياوة نانةناْي ْاوبطاو بةٖؤي ِضةوؾت بةضظي و ئةخالقة جواْة 
غةضزةَي خؤي زةْاغطا، ، ئةوة جطة يةوةى بة بةيةنَيو ية ثَيؿةواياْي ؾافيعي ٖةشَاض زةنطا ، بؤية ظؤضجاض 

 . (146)ظ( ٖةض ية زَؿل نؤني زوايي زةنات 1307ى/706،ئةّ ظاْاية ية غاَيي ) (145)ْاظْاوي )ايؿافعي(يـ  يَيٓطاوة 
 : جةْس ظاْػتيهي تط  :زووةّ

 :أ : ظاْػيت فةيػةفة
ظاْػيت فةيػةفة و فيهطي فةيػةيف ية ََيصووي ئيػالَيسا ، ظاْػتَيهي تا ِضازةيو ْوَي بووة ، ية زواي         

بعوتٓةوةى وةضطَيِطإ غةضي ٖةَيساوة ، بؤية ظؤضَيو ية ظاْا ئيػالَييةنإ ٖاتٓة َةيساْي ئةّ ظاْػتة و ِضَيو 
ٍَ بة فيهط و بريوباوةِضي ئيػالَي نطزووة، بةّ ِضَيههةى ظاْا يؤْاْييةناْيإ وةضططت و ئةّ ظاْػتةيا ٕ تَيهة

ٖةْطاوةؾيإ ٖةّ فةيػةفةى يؤْاْي ثاضاغت و ٖةَيـ ظيٓسويإ نطزةوة ، ثاؾإ جؤضَيهي تط ية زيسطاي ْوَي 
غةباضةت بة فةيػةفة ٖاتة بووٕ ، نة زواجاض زووباضة خؤضاواييةنإ غووزيإ يةّ ْوَي بووْةوةيةي فةيػةفة 

 نة ظاْاياْي ئيػالَي بةٖةضَيإ َٖيٓا بوو. وةضططتةوة
بةاَلّ بةو ثَييةى فةيػةفة بطيتية ية برينطزْةوة بؤ طةيؿنت بة زةضئةجناَي ِضاغتييةنإ ، بةتايبةت        

برينطزْةوة يةو ؾتاْةى نة ية زةضةوةى تواْا و ويػيت َطؤظٔ ، بؤية ئةّ جؤضة تَيِطاَإ و برينطزْةواْةف 
ٖ ٍَ  ةْسَيو بٓةَاي ئايين زش بةيةى زةوةغتٓةوة .  ظؤضجاض يةطة

بةتايبةت ٖةْسَيو طوفتاض و برينطزْةوة ية نؤْييةتي زضوغتبووْي زوْيا و ، نؤْييةتي زابةظيين وةذي  و 
ناضو ناضزاْةوةناْي َطؤظ ية نييةوة غةضيإ ٖةَيساوة ، نؤٕ َطؤظ بةضثطغة يةو ناضاْةى نة بةِضوويسا 

 ٖةَيسَيٓةوة.
اض ناضنطزٕ ية َةجايي فةيػةفةزا ية ؾاضغتاْيةتي ئيػالَي ثاْتاييةني نةَي ٖةبووة ، ظاْاناْي ئةّ بؤية ظؤضج

ٍَ ظاْػتةناْي زيهة شَاضةيإ ظؤض نةَة و يةّ َْيوةْسةؾسا ظاْاياْي نوضزيـ ثؿهي خؤيإ   بواضة بةبةضاوضز يةطة
 ٖةبووة ، ية زياضتطيٓيإ : 
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 ابٔ ايكائغ :-1
، ية ؾاضي جعيطة ية (147)حمُس بٔ حمُس بٔ اجملًي اجلعضي (ة ، نة بة )ابو ايوييس( ْاغطا بوو  ْاوي تةواوي)       

زايو بووة ، جطة يةبواضي فةيػةفة يةطةَيو بواضي تطي وةى)ئةزب و ؾيعطو ،ثعيؿهيسا( ؾاضةظايي تةواوي 
ََِصٖةبووة ، وةى ابٔ ابي اقيبعة زةَيَيت : )) ُٗٛضا ٚعاملا  ََِؿ َٕ َطِبٝبا  ُنٛضا ذػٔ املعاجل١ جٝس ايتَِّسِبري ٚافط َنا

 .(148)((اِيفهٌ فًٝػٛفا َتُٝعا ِفٞ عًِ اِيَأَزب
ابٔ قائغ ، ْاوباْطي بة )ايعٓرتي( زةضنطزبوو ، نوْهة ية تةَةْي الويةتيسا ظؤض ؾيت يةغةض )عٓرتة ايعبػي( 

، ْاوبطاو يةنَيو بوو ية ظاْا ذةنيِ و  (149)خوَيٓسبويةوةو ْووغيبويةوة ، بؤية بة )ايعٓرتي( باْط زةنطا 
فةيًةغوفةناْي غةضزةَي خؤي ، طةيَيو نتَييب ْووغيوة  ية ططْطرتيٓيإ ))اخباض عٓرتة ايعبػي (( نة ْاوباْطي 

ًَا٤ احلهُا )و( َٔ ضٚض ايٓسَا ايٓٛض اجملتيبثَيسةضنطز بوو، ) َٝا)ٚ(تصناض اِيُفَه ِْ َٝا٠ ايسُّ  ي يةبواضي ئةزةب(ْع١ٖ اِيَر
و وةضظةناْي غاَيسا ْووغيوة ، )اجلُاْة( تايبةتة بة ظاْػيت غطوؾت و ئيالٖيات ، تايبةت بة فًػةفة و 
يَيهؤييٓةوة و تَيِطاَإ و وضزبووْةوة يةغةضوؾيت بوْةوةضو نؤْييةتي زضوغت بووْييةتي ،  ثةضتونَيهي تطي 

( ية ، يطبٝعٞةْاوي ) ايعؿل االهلي واتايبةتة بة خؤؾةويػيت خوزاو غطوؾيت َعطيفةي َطؤظ بؤ خوزا ، نة ب
( نة تايبةتة بة زةضَإ و نؤْييةتي بةناض َٖيٓإ و ؾَيواظي بةناض االقط باشٜٔثةضتونَيهي تطيـ ٖةية بةْاوي) 

ِٖط َٖيٓاْي زةضَاْةنإ يةخؤي زةططَيت ، نتَيبَيهي تطي ية بواضي فةيػةفةزا بةْاوي) ََا َبني ايسَّ ِضَغاَي١ اِيِفَطام 
َٚاِيِإمَيإَٚايعَّ َٚاِيهِفط  ِضَغاَي١ ايؿعط٣ ايُٝا١ْٝ ِإَي٢ ( ْووغيوة ، نتَيبَيهيؿي يةبواضي ؾيعط و ٖؤْطاوةزا بةْاوي)ََإ 

( ْووغيوة ، نة وةاَلّ زاْةوةى ؾاعريإ و ٖةَيبةغت ظاْاْي زؤغت و ٖاوةاَلْي خؤيةتي ايؿعط٣ ايؿا١َٝ
، بةاَلّ غةباضةت بةَطزْي ِضاوبؤنوْي جياواظي ٖةية ، ، ْووغيوة (031)،ثةضتونَيهي تطيؿي بةْاوي)احلُاية(
، ٖةية ثَيي واية ية غاَيي (030)ظ( نؤني زوايي نطزووة1175ى/570ٖةْسَيو ثَييإ واية ية غاَيي )

 . (036)ظ(نؤني زوايي نطزووة1165ى/560)
 غيف االَسي :-2

احلػٔ ايتغًيب االَسي(ية ، ية غاَيي  ْاوي تةواوي)عًي بٔ ابي عًي بٔ حمُس بٔ غامل بٔ غيف ايسئ ابو        
ظ( ية ؾاضي اَس )زياض بهط( ية زايو بووة، ثاؾإ بةَةبةغيت خوَيٓسٕ غةضزاْي ؾاضي بةغساي 1156ى/ 551)

نطزووة و َاوةيةى يةوَيسا َاوةتةوة ، زواتط بؤ تةواونطزْي خوَيٓسْةنةى نؤتة واَلتي ؾاّ و زواجاض ية قاٖطة 
 . (153)زةضنطزووة طريغاوةتةوة و ْاوباْطي 

ْاوبطاو يةنَيو بووة ية ظيطةنرتئ نةغايةتييةناْي غةضزةَي خؤي ،  ؾاضةظايي ظؤضي ية بواضي  فةيػةفة و 
ظاْػتة عةقًيةناْيسا ٖةبووة ، ٖيض نةغَيو ْةيتواْيوة ٖاوؾَيوةي ئةو بَيت وةى ْووغةضإ غتايؿيإ نطزووة و 

ََاْ٘ زةَيَئ : )) َٕ أشن٢ أٌٖ َظ ١َّ ٚاملبازئ ايطب١َٝنا ١َّ ٚاملصاٖب ايؿَِّطِع ُِ بٗٞ ايكَُّٛض٠  ََٚأِنَثطِٖ َعطَف١ بايعًّٛ اِيره
 (154)((جٝس ايتكٓٝف ايًػإ فكٝح

بةاَلّ بةٖؤي ِضؤنووْي بةَْيو فةيػةفة و ظاْػتة عةقًَييةناْسا ، ظؤضجاض بة نةغَيهي طوَِطاو و غةضيَيؿَيواو 
وؾتين زضاوة ، بؤية غيف ايسئ االَسي بة َْٗيين َكطي جَي َٖيؿت و تؤَةت باضنطاوة ، زواجاض فةتواي ن

 . (155)يةواَلتي ؾاّ طريغايةوة 
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بةاَلّ زةتواْني بًََيني بةٖؤي ظيطةنييةنةيةوة الى خةَيو خؤؾةويػت بووة ، ية اليةٕ زةغةاَلتساضاْيؿةوة        
ِضَيعي يَي طرياوة ، بؤية بةٖؤي ئةو ثًة و ثاية بةضظةى نة ٖةيبووة ، ظاْاياْي تطي ٖاوثيؿةى خؤي ْةيإ تواْيوة 

بهةٕ و زووضى خبةْةوة ، زياضة ئةوةؾيإ بؤ نؤتة غةضو ثةي ثَي ببةٕ ، بؤية ٖةوَيياْساوة تؤَةت باضي 
ْاوبطاويإ ْاناض نطزووة واَلتي َكط جَيبَٗيًَيت ، ئةويـ ية تطغي ئةو ثيالْاْة واَلتي َكطي جَيٗيؿت و ية 
ؾاّ طريغايةوة ؛ جطة ية ؾاضةظايي ية بواضي فةيػةفة و عًوَة عةقًَيةنإ ية طةيَيو بواضي تطي وةى )ثعيؿهي 

 (156)و ئةزةب( و طةيَيو بواضي تطيـ ؾاضةظابووة . فك٘و اقوٍ ٘ فكو 
 غيف االَسي طةيَيو بةضٖةَي ثِط بايةخي ْووغيوة ية  ططْطرتيٓيإ 

ُٓٛظ (،) نتاب زقا٥ل اِيَرَكا٥ِل)  (أبهاض األفهاض ِفٞ اِيُأُقٍٛ (،) يباب اِيَأِيَباب (،)ضَٛظ اِيُه
ًَاّ ) ١َٜ املطاّ ِفٞ عًِ اِيَه َٗات نؿ ( ،)َغا ِِٓبٝ ١َٜ األٌَ ِفٞ عًِ اجلسٍ (،)ف ايتُٜٛٗات ِفٞ ؾطح ايتَّ َٗاب  ()ؾطح ، َغا ؾ

َُِعُطٚف بايؿطٜف املطاغٞ ِفٞ اجلسٍ َِٓت٢ٗ ايػايو ِفٞ ضتب املػايو ( )ايّسٜٔ اِي َُا٤ ( )َُ َََعاْٞ َأِيَفاظ اِيُرَه ُُبني ِفٞ  اِي
 (ٚاملتهًُني

ُِٝع ) َُترس اال٥تالف ٚجاز ِفٞ َج  () املؤاخصات ِفٞ اِيدالف (،) ايرتجٝرات ِفٞ اِيدالف (،) ََػا٥ٌِ اِيدالفَزِيٌٝ 
ًَاَق١ اإلبطٜع، ايتعًٝك١ اِيَهِبرَي٠ () ايتعًٝك١ ايكَِّػرَي٠  (عكٝس٠ تػ٢ُ ُخ

َِٓت٢ٗ ايػٍٛ ِفٞ عًِ اِيُأُقٍٛ ) ( تصنط٠ اِيًُو اِيَعِعٜع بٔ َقًَاح ايّسٜٔ)  (157).( َٓا٥ح ايكطا٥ح ( ،)َُ
ؾَيذ وةى َاَؤغتايةنيـ ية قوتاخباْةناْي ؾاّ و َكط نةْسإ نةغايةتي ْاوزاض يةغةض زةغيت ثَيطةيؿتووٕ   

 (158)ظ( ية زَؿل نؤني زوايي نطزووة .1233ى/ 631؛ ثاؾإ يةغاَيي )
 
 ابٔ االنفاْي :-3 

يػٓحاضي ( ية و ية غٓحاض ية ْاوي تةواوي)حمُس بٔ ابطاٖيِ بٔ غاعس االْكاضي ، مشؼ ايسئ ابو عبساهلل ا        
 (159)زايو بووة و ثَيطةيؿتووة  و بة )ابٔ االنفاْي(  ْاوباْطي زةضنطزبوو.

زواي َاوةيةى غٓحاض بةجَي زةَٖيًَيت و بؤ فَيطبوْي ظاْػت وةى فَيطخواظةناْي تطي ثَيـ خؤي بةجيٗاْي 
ظاْاياْي بواضي فةيػةفة زازةْطَيت ، جطة  ئيػالَيسا زةططَيت و ثاؾإ ية قاٖرية ْيؿتةجَي زةبَيت ، بةيةنَيو ية

يةو ظاْػتة ية طةيَيو بواضي تطي وةى ثعيؿهي و بريناضي و ئةْساظياضي ؾاضةظايي ٖةبووة ، نؤَةيَيو بةضٖةَي 
رمب ايصخا٥ط يف ) ، (ايًباب يف احلػاب(،) املكاقس ٢إضؾاز ايكاقس إىل أمسيةّ بواضةزا ْووغيوة ية ططْطرتيٓيإ )

)ايسض يف اذٛاٍ ايعًّٛ ٚايتعًِٝ (، )ْٗا١ٜ ايككس يف قٓاع١ ( ، غ١ٝٓ ايًبٝب عٓس غٝب١ ايطبٝب) (،َعطف١ اجلٛاٖط 
 نؿف ايطٜٔ يف اذٛاٍ ايعني (، ) ايفكس( ، )ايٓعط ٚايتركٝل يف تكًٝب ايطقٝل (، )ايطٚن١ االبا٤ يف اخباض االطبا٤(

ظ( ية َكط نؤني 1348ى/749يةزواي خؤي جَيَٗيؿتووة ، ْاوبطاو ية غاَيي ) ئةَاْة و نةْسإ بةضٖةَي تطيؿي
 (160)زوايي نطزووة .

 ب: ظاْػيت ثعيؿهي : 
ظاْػيت ثعيؿهي بةيةنَيو ية ظاْػتة ثط بايةخةنإ ٖةشَاض زةنطَيت و ََيصوويةني زَيطيين ٖةية ، بةاَلّ           

ئةّ ظاْػتة الي َوغًَُاْإ تا غةضزةَي خةالفةتي عةبباغي بةتةواوي طةؾةى ْةنطزووةو وةى ثَيويػت بايةخي 
ظؤضي خةَيهاَْيهي ْاَوغًَُإ بووٕ ، بةاَلّ ثَي ْةزةضاوة ، ئةواْةؾي ناضيإ يةّ ظاْػتةزا زةنطز بة

يةغةضزةَةناْي زواتط بةتايبةتي ية غةضزةَي ئةيوبي و َةَاييهسا ئةّ ظاْػتة بايةر و ططْطييةني ظؤضي ثَيسضا 



 اهلل ايعُطي ابٔ فهٌِضؤَيي ظاْػتيي نوضز ية نتَييب َػايو االبكاض ي 
 

 

 (6102)(، كانونى يةكةمى 5ذمارة )سالَى سيَيةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِين                                                           933 

و نةْسئ ْةخؤؾداْة و بيُاضغتاْي تايبةت ، ية ؾاضو ؾاضؤنةنةناْي جيٗاْي ئيػالَيسا نطاْةوة ، نةْسئ 
 بةزياض نةوتٔ ، يةزياضتطيٓيإ :ظاْا يةّ بواضةزا 

 
 فدط ايسئ املاضزيين :-1

،  ية غاَيي  (161)ْاوي تةواوي )ابو عبساهلل حمُس بٔ عبسايػالّ بٔ عبسايطمحٔ بٔ عبس ايػاتط ( ة             
ظ( ية َاضزئ ية زايو بووة و ٖةض يةوَيـ ثَيطةيؿتوة ،  بؤ زةغت خػتين ظاْػيت ثعيؿهي طةيَيو 1118ى/512)

ؾاضو ئاوةزاْي طةِضاوة ، الي نؤَةيَيو ظاْاي ئةّ بواضة ية ؾاضةناْي بغساز و ذًب و زَؿل خوَيٓسوويةتي ، ثاؾإ 
ٍَ ئةوةف بة فَيطنطزْي فَيطخواظاْي ئةّ بواضة  طةِضاوةتةوة َاضزئ و يةوَيسا ناضي ثعيؿهي خؤي نطزووة ،يةثا

 . (162)ووة ، يةنَيو بووة ية ثعيؿهة ْاو زاضةناْي َاضزئخةضيو بووة ،  طةيَيو نتَييب يةّ بواضةزا بةزةغت خػت
فدط ايسئ املاضزيين جطة ية بواضي ثعيؿهي ية طةيَيو بواضي تط وةى ظَإ و ئةزةبسا ؾاضةظابووة، ْاوبطاو     

ٍَ َاضزئ بةجَي زَيًَيت و يةذًب خعَةت زةنات ، زواي زوو  يةغةض زاواناضي ناضبةزةغتاْي ذًب َاوةي زوو غا
ظ( ية َاضزئ نؤني 1198ى/ 594َيةنة زةطةِضَيتةوة َاضزئ و ية خعّ ةتةنةى بةضزةواّ زةبَيت ، تا   يةغاَيي )غا

ٍَ ئةواْةؾي نة  زوايي زةنات ؛ ئةّ ثعيؿهة ثَيـ َطزْي نةْسئ نتَييب زةغت ْووغي خؤي ٖةبوو ، يةطة
 . (163)بةزةغيت خػت بووٕ،  بةخؿيوةتة نتَيبداْةى َاضزئ

 ئ  ايسْيػطي :عُاز ايس-2
ظ( ية 1208ى/605)حمُس بٔ عباؽ بٔ امحس بٔ عبيسايطبعي، ابو عبساهلل( ية ْاونةى )ايسْيػطي( ية غاَيي)      

زايهبووة ، بةيةنَيو ية ثعيؿهة بةتواْاناْي غةضزةَي خؤي ْاغطا بوو ، بةَةبةغيت فَيط بووْي ظاْػت و 
 . (164)ساوة، زواجاض ية زَؿل ْيؿتةجَي  بووة ظاْياضي نةْسئ طةؾيت بؤ َكط واَلتي ؾاّ ئةجناَ

ية نةْسئ بيُاضغتاْي ئةّ ؾاضاْة خعَةتي ثَيـ نةف نطزووة و نةْسئ ثعيؿو يةغةض زةغيت ئةو فَيطبووٕ 
و َؤَيةتي ثعيؿهيإ وةضططتووة ، )عُاز ايسئ( جطة ية ظاْػيت ثعيؿهي ية طةيَيو ظاْػيت تطي وةى 

 (165)ؾيعط و ثةخؿإ(زا زةغيت بااَلي ٖةبووة . و ئةزةب وفك٘ )فةضَووزةْاغي و 
ظ(  ية زَؿل نؤني زوايي نطزووة و نةْسئ بةضٖةَي 1287ى/ 686زواجاض)عُاز ايسئ ايسْيػطي( ية غاًيي )

ٚ املكاي١ املطؾس٠ يف زضد األز١ٜٚ املفطز٠( ٚ )ْعِ َكس١َ املعطف١()ططْطي يةزواي خؤي جَيَٗيؿتووة ، ططْطرتيٓيإ 
 .(166) ايرتٜام ايفاضٚقٞ()ْعِ 

 :د : ظاْػيت َؤغيكا 
ٍَ ئةواْي تط ظاْػتَيهي تا ِضازةيةى تاظةية ،           ئةّ ظاْػتة ية ؾاضغتاْييةتي ئيػالَي بةبةضاوضز يةطة

ٍَ ئةوةؾسا بةؾَيو ية  يةٖةَإ ناتسا يةغةضةتاي بةزياضنةوتين بةناوَيهي طوَاْاوييةوة غةيطزةنطا ، بةاَلّ يةطة
ةّ ظاْػتة نطزووة و ٖةوَييإ بؤ زاوة ، بة تايبةت نةغايةتيية زياضةناْي ؾاضغتاْييةتي ئيػالَي ذةظيإ ب

ناضبةزةغتإ بؤ ِضاظاْسْةوةى ؾةواْي نؤؾو و ثَيـ واظي نطزٕ ية َيواْةناْيإ ذةظيإ بة َؤغيكا و طؤضاْي 
نِطئ بووة ، بؤية طةيَيو نةغيإ بةثاضة َٖيٓاوةتة شَيط باَيي خؤياْةوة بؤ ئةوةى َؤغيكايإ بؤ بصةْٔ و 

ؤ بهطٕ ، تةْاْةت ثاضةى ظؤضيؿيإ بؤ ئةّ بواضة تةضخإ نطزووة ، بؤية ئةّ ظاْػتة بووة ظاْػتَيهي طؤضاْيإ ب
ناضا و ية ٖةْسَيو ْاونة زةخوَيٓسضا وخةَيهاَْيهي ظؤضيـ خويياي فَيطبووْيإ ٖةبووة و خؤيإ ثَيوة خةضيو 

 ا و طؤضاْي نِطيٓسا ظؤض يَيٗا توو نطزووة. ية َْيو  نوضزاْيـ نؤَةَيَيو نةؽ بةزياض نةوتٔ نة ية َؤغيك
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 بووٕ وْاوباْطيإ ثةيسا نطزبوو ، ْاوزاضتطيٓيإ:
 ابو ايرب االضبًي : -1

)قسقة بٔ حمُس بٔ ايكاغِ بٔ حمُس بٔ عًي ( بةيةنَيو ية ظيطةنرتئ و زةْط خؤؾرتئ ئاواظ نطةناْي        
،  (167)(٢ٓ اٌٖ ايػٓا٤ ، ٚاشنٝا٤  اقراب االعتٓا٤ َٔ اغٖةويَيط ٖةشَاض زةنطَيت ، وةى ْووغةض زةَيَيت : )) 

ؾاضةظاظييةني ظؤض باؾي ية زةْطةنإ و نؤْييةتي بةناض َٖيٓاْياْسا ٖةبووة ، ئاواظي ظؤض ناني زازةَٖيٓا نة 
زواتط خةَيهاْي تطيـ غووزيإ يَي وةضزةططت ، قسقة جطة ية بواضي َؤغيكا زةغيت ؾيعط  ْووغيٓيؿي ٖةبووة 

  (169)ظ( نؤني زوايي نطزوة 1211ى/608ْاوبطاو  ٖةض ية ٖةويَيط ية غاَيي) (168)ٖةَي ؾيعطي ْووغيوة ونةْسإ بةض
 ايهتيًة : -2

ْاوي تةواوي) بسضايسئ حمُس اجلٓهي املاضزيين( ية ، بةيةنَيو ية ظاْاناْي بواضي َؤغيكا ٖةشَاض زةنطَيت ، ٖةض 
ضزئ و َكطةوة باْط َٖيؿت  نطاوة و ثًة و ثايةي بةضظي يةبةض ظيطةنييةنةى بووة يةاليةٕ زةغةاَلتساضاْي َا

.ئةّ ظاْاية جطة ية بواضي َؤغيكا ية طةيَيو بواضي تطيي وةى) حنو قطف و ظَاْةواْي  (170)ثَي بةخؿطاوة 
 (ؾاضةظا بووة ؾيعطي ظؤضَيو ية ؾاعرياْي ثَيـ خؤي يةبةض بووة .

ةف بووة ، نة ية نؤؾو و تةالضي زةغةاَلتساضاْي َكط ئةو وةى َاَؤغتايةنيـ ناضي فَيطنطزْي ئةو نةْيعةناْ
زةَاْةوة و خعَةتيإ زةنطز ، ْاوبطاو ظؤض يَيٗاتواْة ئةَاْةى فَيطي تةواوي ئاواظ و َؤغيكا و نؤْييةتي 

ٍَ زةغةاَلتساضاْي َكط خؤف  (171)بةناضَٖيٓاْي تؤْةنإ زةنطز  . ئةّ َؤغيكاضة بةٖؤي ثيؿةنةيةوة َْيواْي يةطة
ؤضيـ يةوَيسا َاوةتةوةو ثاضةي ظؤضيؿي زةغتهةوتووة ، ثاؾإ طةِضاوةتةوة َاضزئ و يةوَيؿسا يةاليةٕ بووة و ظ

 زةغاَلتساضاْةوة ثؤغيت ثَي غجَيطزضاوة .
نتيًة ية زواي َطزْي خؤي زوو نوِضي بة ْاوةناْي ) َػعوز و حمُس( جَيَٗيؿت نة ٖةضزوونيإ يةغةض ِضَيههةى 

 .(172)وةى ئةو ية طؤضاْي و ئاواظزا ؾاضةظايي باؾيإ ٖةبووة باونيإ بةضزةواّ زةبٔ ،
 ايبسض ايسئ االضبًي: -3

ظ( ية 1287ى/ 686ايؿافعي االضبًي( ية غاَيي ) اخلطٝب) بسض ايسئ ابو املعايي حمُس بٔ عًي بٔ امحس بٔ       
ي خؤي طةؾيت بؤ َوقٌ و َكط ٖةويَيط ية زايو بووة  غةضةتا ية ٖةويَيط خوَيٓسويةتي ، ثاؾإ بؤ ثَيطةياْسْ

و َوغيكا و ثةخؿإ ( خوَيٓسووة ، زواجاض ية   فك٘نطزووة و  يةوَيسا َاوةتةوةو  طةيَيو ظاْػيت وةى )حنو و 
 (173).ظاْػيت َؤغيكازا بةٖةضةَةْس زةبَي و  بةضٖةَي زاْػكةى زةبَيت 

ططْطرتئ بةضٖةَةناْي )ؾطح ايهافية ( و) ؾطح ايؿافية( و) ؾطح ايتػٗيٌ(ٕ ْاوبطاو ئةو بةضٖةَاْةي نة )ابٔ 
َايو( ْووغيوْي ظؤضي ؾي نطزووْةتةوة بةتايبةت ئةواْةى تايبةتٔ بة بواضي حنو ، نتَيبَيهي تطي بةْاوي) 

ٍَ نةْسئ بةضٖ جٛاٖط ايٓعاّ يف َعطف١ االْػاّ  . (174)ةَي تط ( ْووغيوة  يةطة
،  زواتط يةغاَيي  (175)ْووغةض ثَيي واية ٖيض نةغَيو بةقةز ئةو ؾاضةظاي بواضي َؤغيكا و طؤضاْي ْةبووة  

 . (176)ظ( ية َاضزئ بةزةغيت ْاذةظاْي زةنوشضَيت1375ى/755)
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 ئةجناَةنإ
 يةئةجناَي  ئةّ توَيصيٓةوةية طةيؿتيٓة نةْس زةض ئةجناََيهي ططْط نة ئةَاْةٕ :

اهلل وةى ْووغةضَيهي غةضزةَي َةَاييو بة ِضاغت طؤيي و وضزبيين ية ِضووزاوةناْي غةضزةَةنةى فهٌ  بٔا -1
خؤي زةْاغطَيت ، ئةوة جطة يةوةى ْاوبطاو ٖةوَيي تةواوي خؤي خػتؤتة طةِض بؤ ئةوةى بتواَْيت ِضووزاوةنإ بة 

ت ، بؤية بؤ غةضزةَي خؤي زةتواْني باؾرتئ ؾَيوة ، بة ثؿت بةغنت بةغةضناوةي باوةِض ثَيهطاو ِضَيٓووؽ بها
ْووغةض ية ْوغيٓةوةى غةضطوظةؾتةى ئةّ نةغايةتيياْة  -1بًََيني ِضاغت طؤتطئ و زةغت ثانرتئ ْووغةض بووة 

ؾَيواظَيهي تايبةتي ثةيِطةو نطزووة ، نة ٖيض زووباضة بووْةوةيةى ية ْاغاْسْةناْسا بةزي ْانطَيت ، نوْهة ٖةض 
ؾاضةظاييةنةى ية يةنَي ية ظاْػتةناْسا ِضَيٓووؽ نطزووة ،  ية ْووغيٓةوةى غةضطوظةؾتةى  نةغايةتييةني بةثَيي

ظاْايإ تةْيا ططْطي بةو نةغايةتيياْة زاوة ، نة ظؤض ْاوباْطيإ ٖةبووة و يةجيٗاْي ئيػالَيسا ْاغطا بوووٕ و 
 ثًةو ثؤغتيإ ٖةبووة .

اليةْي ظاْػيت ، بةؾي ظؤضي ئةو ظاْاياْةى ْاغاْسووة نة ْووغةض بةؾي ظؤضي نتَيبةنةي تايبةت نطزووة بة  -2
يةيةنَيو ية بواضةناْسا خعَةتي ثَيؿهةؾي ؾاضغتاْيةتي ئيػالَي نطزووة ، غةباضةت بةظاْا و ْاوزاضاْي 
ٍَ ئةو خعَةتة  نوضزيـ ، ْاوبطاو ئاَاشةى بؤ ظؤضَيو ية نةغايةتيية نوضزييةنإ زاوة ، بةاَلّ بةبةضاوضز يةطة

 ة نوضز يةو َاوةزا ثَيؿهةؾي نطزووة ، ْاوَٖيٓاْيإ نةَرت بووة ية خةَيهاْي تطظؤضي ن
ْووغةضاْي ثَيـ خؤي  يا بة ذطويف ئةظةزي ْاوي ظاْاياْيإ تؤَاض نطزووٕ ، يا باغهطزْيإ    ية  -3

) ٍَ ٍَ ية زواي غا بووة ، بةاَلّ  نواضنَيوةي ِضووزاوة غياغيةناْسا بووة ، ئةويـ بة ؾَيوةي ذةويي ) واتا غا
 ئةوةى ْووغةض نطزويةتي ٖيض ناّ يةّ ِضَيطاياْةي ثَيوة زياض ْيية ، 

ثَيُإ واية ْووغةض ظؤضجاض ية تؤَاض نطزٕ و ْاغاْسْي نةغايةتييةنإ نةوتؤتة ٖةَيةى زةغتٓيؿإ نطزْةوة ،  -4
بووة و  قها٤(اْاية ثػجؤضي ) بؤمنووْة ٖةْسَيو نةغي ية بواضي فيكٗسا باغههطزووة ، نةني ية بٓهيٓةزا ئةو ظ

ٍَ بووة.  بؤمنووْة ابٔ خًهاْي وةى فةقيَٗيو ْاغاْسووة  ظؤضتط يةّ بواضةزا ؾاضةظابووة و  ئةّ ضؤَيةي بةغةضزا ظا
 ْاغطاوة ، ية بواضي فيكٗسا ْاباْطي ْةبووة . قان٢، نةني ية بٓةِضةتسا ئةوةْسةى وةى 

ٍَ ئةواْي تط ظؤض بةنةَي باغي ية نوضز و ظاْاياْي ْووغةض ية باغهطزْي نةغايةتييةناْسا بةب -5 ةضاوضز يةطة
، ٚ ) االعالم اخلطري٠ ()  ابٛ ايفسا٤( ))املدتكط( ٟ نوضز نطزووة ، ئةوة جطة يةوةي نة ْووغةض غوزي ظؤضي 

 . وةض ططتووة ، نةني ية نتَيبةنةيسا بةٖيض جؤضَيو ئةواْي ْةْاغاْسووة)ابٔ ؾساز ( ي  تاضٜذ املو ايعاٖط(
ْاو َٖيٓاْي نةغايةتيية نوضزييةنإ و ْاغاْسْيإ ية نةْس زَيطَيو تَيجةِض ْانات ، نة ئةَةف بةضناوِضووْي -6

بةخوَيٓةض ْابةخؿَيت و ْاتواَْيت بةئاغاْي ئاؾٓاي ئةو نةغايةتيياْة بَيت ، نة َةبةغتيةتي  ، بؤية  ئةّ جؤضة 
 تؤَاضنطزْة ْاِضؤؾين  بؤ خوَيٓةض زضوغت زةنات .

زةنطَيت بًََيني ْووغةض يةو َاوة نةَةى تةَةْيسا ئةّ نتَيبةى ْووغيوة ناتَي ية ثؤغيت بااَلي زةوَيةتي  -7
ٍَ ئةو زةغةاَلتة ظؤض جاض خطاوةتة ظيٓساْةوة ، نة يةواْةية ئةَةف  َةَاييهسا بووة ، بةٖؤي نَيؿةى يةطة

وبَيت بؤ ثرت ْاغاْسْي تةواوي ئةو ناضيطةضي ٖةبوو بَيت يةغةض ْووغيٓةناْي و نةَرت زةضفةتي ٖةبو
 نةغايةتيياْةى نة باغي نطزووٕ .
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 ناوة و بةضاويعةنإ: غةض

                                                
ابٔ ذبٝبب ، تبصنط٠ ايٓبٝب٘ يف اٜباّ      بة )امحس بٔ حمي ايسئ( يـ تؤَاض نطاوة ، يةواْة يةاليةٕ ظؤضَيو ية ْووغةضإ ْاوي11

، اببٔ تػبطٟ ببطزٟ ، ايٓحبّٛ ايعاٖبط٠ يف ًَبٛى َكبط         125، م 3( د1986املٓكٛض ٚبٓٝ٘ ذكك٘ حمُس حمُس اَبني ، )ايكباٖط٠ :   
ٚ    234، م 11( د1949ٚايكاٖط٠ ، )ايكاٖط٠ :  ٍ املًبٛى ، ذبكٝبل حمُبس عببسايكازض عطبا ، )يبٓبإ :       ، املكطٜبعٟ ، ايػبًٛى ملعطفب١ ز

   .94، م 4( د1997
، ايكببفسٟ ، احلببإ  177، م 4ابببٛ ايفببسا٤ ، املدتكببط يف اخببباض ايبؿببط ، ذبكٝببل حمُببس ظٜببِٓٗ عببعب ، ) ايكبباٖط٠ : ز . ت(، د   2

ٝببإ ايعكببط ٚاعببٛإ ايٓكببط  ،  ،  اع 147، م 1( ، د2117ايػببٛاجع  بببني ايبببازٟ ٚ املطاجببع ، ذبكٝببل حمُببس عبباٜـ ، )بببريٚت :   
، ايٛايف بايٛفٝبات ، ذبكٝبل امحبس االضْبا ط ٚ تطنبٞ َكبطف٢ ،        417، م 1( ، د1998ذبكٝل عًٞ ابٛ ظٜس ، زاض ايفهط ،)زَؿل : 

 . 157، م 1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، ذبكٝل اذػإ عباؽ ،) بريٚت : ز. ت( د 163، م 8( ، د2111،) بريٚت : 
اببٔ قانبٞ ؾبٗب١ ، طبكبات ايؿبافع١ٝ ،        41 4ُبإ يف تباضٜذ اٖبٌ ايعَبإ ، ذبكٝبل حمُبس حمُبس اَبني ، م        ايعٝين ، عكبس اجل  3

اببٔ ايعُباز ، ؾبصضات ايبصٖب يف اخبباض َبٔ شٖبب ، ) ببريٚت :          98، م  2( ، د 1417ذبكٝل ذافغ عببسايهطِٜ خبإ )ببريٚت :    
 2(م  ، عُط ضنا نراي١ ، َعحِ املؤيفني، )بريٚت : ز. ت161، م6ز.ت ( د

؛ اببٔ ذحبط ، ايبسضض     157، م 1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝبات ، َبخ   417، اعٝإ ايعكط ، م 146، م 1ايكفسٟ ، احلإ ايػٛاجع ، د 4
   352، م  1ايها١َٓ ، د

 
تبباضٜذ ازاب ايًػبب١   ؛جطجببٞ ظٜببسإ ،  157، م  1، ايهببتيب ، فببٛات ايٛفٝببات ، َببخ   163، م 8ايكببفسٟ ، ايببٛايف بايٛفٝببات ، د  5

   237، م  3( د1967، )بريٚت : ايعطب١ٝ 
املكطٜبعٟ ، املكفب٢ ايهببري ، ذبكٝبل حمُبس عثُبإ ، )        352، م  1، ابٔ ذحبط ، ايبسضض ، د  157،م  1ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، د 6

 .25، م  2( د2111بريٚت : 
 352، م  1؛ ابٔ ذحط ، ايسضض ، د 163، م 8ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ، د 7
، املهٓاغبٞ ، شٜبٌ ٚفٝبات االعٝبإ ،      234،  11؛ ابٔ تػطٟ بطزٟ ، ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ، د 125، م  3ابٔ ذبٝب ، تصنط٠ ايٓبٝ٘ ، د 8

؛ اببٔ ايعُباز ، ؾبصضات ،     18، م  1املػ٢ُ زض٠ احلحاٍ يف امسا٤ ايط جاٍ ، ذبكٝبل حمُبس امحبسٟ اببٛ ايٓبٛض ، ) ايكباٖط٠:ز.ت( د      
  214، م  2ضنا نراي١ ، َعحِ املؤيفني ، د ؛  عُط 161، م  6ر
؛ذاجٞ خًٝف١ ، نؿبف ايعٓبٕٛ عبٔ اغباَٞ ايهتبب       157، م  1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، َخ 417ايكفسٟ ،اعٝإ ايعكط ،م  9

ريٚت ، ابٔ ايػعٟ ، زٜٛإ االغالّ ، ذبكٝل غبٝس نػبطٟٚ ذػبٔ ، )بب     1662، م 1ٚايفٕٓٛ ، َهتب١ املث٢ٓ ، ) بػساز : ز.ت ( َخ 
 5(َبخ   2118، ناضٍ بطٚنًُإ ، تاضٜذ االزب ايعطبٞ ، ْكًب٘ اىل ايعطبٝب١ ، ذػبٔ حمُبٛز امساعٝبٌ ، )ز.ّ :      441، م  3(، د1991: 

  24، م 1( د 113 2241بريٚت : ) ، 2112، ناٌَ غًُٝإ اجلبٛضٟ ، َعحِ ايؿعطا٤ َٔ ايعكط اجلاًٖٞ ذت٢ غ١ٓ  593،م
  1662، م  1ذاجٞ خًٝف١ ، نؿف ايعٕٓٛ ، َخ10
 234، م 11،ابٔ تػطٟ بطزٟ ، ايٓحّٛ ايعاٖط٠ ، د 125، م  3ابٔ ذبٝب ، تصنط٠ ، د 11
(تـةْيا يةبـةض ئـةوة بووبَيـت ، نـة  وا بـاو بـووة و ٖيحـي تـط ،          خطابزوض ْيية خؤ طةِضاْسْةوةيإ بؤ خةييفة )عُط بٔ  12

ــة        ــةنإ بــوو ، ئــةطيٓا ِضةْطــة ئــةوة زووض بَيــت ي نــوْهة ئــةونات ئــةو خــؤ طةضاْسْةوةيــة تــةْيا بــؤ ثــريؤظ نطزْــي بٓةَاَي
 (ةوة ْةبووبَيتخطابضاغتييةوة و ٖيض ثةيوةْسيةنيإ بة )عُط بٔ 

، ابببٔ ذبٝببب ،   159، م  1، ايهببتيب ، فببٛات ايٛفٝببات، د  164، م  8 بايٛفٝببات ، د، ايببٛايف 421ايكببفسٟ ، اعٝببإ ايعكببط ، م 13
؛ اببٔ ذحبط ، ايبسضض     98،م 2،ابٔ قانٞ ؾٗب١ ، طبكبات ايؿبافع١ٝ ، د   94، م  4، املكطٜعٟ ، ايػًٛى ، د  126، م 3تصنط٠ ، د

ٍ   441،  1؛  ايػٝٛطٞ ، ذػٔ احملانبط٠ ،د   352، م  1، د ، م  6، اببٔ ايعُباز ، ؾبصضات ، د    18، م  1، د ،املهٓاغبٞ ، زض٠ احلحبا
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؛   ؾبٛقٞ   161، م  1ضفني امسبا٤ املبؤيفني ٚارباض املكبٓفني ، )اغبتٓبٍٛ : ز. ت( َبخ       ا،امساعٌٝ باؾا ايبػبسازٟ ، ٖسٜب١ ايعب    161
كبببط ؛ حمُببس ظغًببٍٛ ، االزب يف ايع   421،م  3نببٝف ، عكببط ايببسٍٚ ٚاالَببباضات َكببط ، َطبعبب١ زاض املعببباضف ، )ز.ّ . ت( ط     

، حمُس امحس زضْٝك١ ، َعحبِ اعبالّ ايؿبعطا٤ املبسح ايٓببٟٛ ،       67ايًًُٛنٞ ايسٚي١ االٚىل ، َطبع١ زاض املعطف ، )ز . ّ . ت ( م 
  87( ، م  2113زاض ٚ َهتب١ اهلالٍ ، ) بريٚت : 

، ذبكٝبل حمُبس حمُبس اَبني ،      ، ابٔ تػطٟ بطزٟ ، املٌٓٗ ايكايف ٚاملػبتٛيف بعبس ايبٛايف    26، م 2املكطٜعٟ ، املكف٢ ايهبري ، د 14
 265،م  2( ، د1984اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتب، ) ايكاٖط٠ : 

 174، م  8ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ، د 15
، ٜباقٛت احلُبٟٛ ، َعحبِ ايبًبسإ ، زاض اذٝبا٤       ؾاضؤنهةيةنة يةغةض ضووباضي ْيٌ يةْعيو زةضيا بةالي ئةغهةْسةضييةوة 16

 319، م  2( د2118: ايرتاث ايعطبٞ ، )بريٚت 
، تعطٜبف باملكبطًح ايؿبطٜف ، َكسَب١ املؤيبف ،       6ابٔ ايفهٌ اهلل  ، َػايو االبكاض يف ممايو االبكاض ، َكسَب١ املؤيبف ،م    17

 4م 
يةنَيهة ية و ثؤغتاْةى نة خاوةٕ قةَيةّ ية زةوَيةتي َةَاييو وةضيـإ زةطـطت،  ْووغـطاوة ٖاتووةنـاْي بـؤ غـوَيتإ        (18) 18

زةخوّيٓسةوة و ية )زاض ايعسٍ()خاْةى زاز( زازةْيؿت، جـريؤى و غـةض طوظةؾـتةناْي ثَيؿيٓاْيؿـي بـاؽ زةنـطز ، و واشوؾـي         
ايكًكؿبٓسٟ ، قببح االعؿب٢ يف قبٓاع١ االْؿبا٤، ذبكٝبل عًبٞ         ساض زةبـوو ، يةغةض زةنـطزٕ و يـة ناضةنـاْى )ايـسوازاض(يـ بةؾـ     

 .226، م 4(،د1987ٜٛغف ايطٌٜٛ ، َطبع١ زاض ايفهط )زَؿل:
ى( فــةضَإ ضةوايــةتي َــةَاييهي نــطزووة  و ظؤض بــةالي  741-684حمُــس بــٔ قــالووٕ بــٔ عبــساهلل ايكــاحلي ابــٔ املٓكــوض )  19

 251، م 4، ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ، د ي ية زةوضي خؤي نؤنطز بويةوةظاْػت و ظاْياضييةوة بووة بؤ ظاْاياْ
 
، حمُببس ظغًببٍٛ ، االزب يف ايعكببط  241، م  9، ابببٔ تػببطٟ بببطزٟ ، دمببّٛ ايعاٖببط٠ ، ، د  83، م  2ابببٔ ذبٝببب ، تببصنط٠ ، د 20

 64،م  2ايًًُٛنٞ ، د
عُط عبسايػبالّ ايتبسَطٟ ، زاض ايهتبب ايعطببٞ  ، ) يبٓبإ :       ايصٖيب ،شٌٜ تاضٜذ االغالّ ٚٚفٝات املؿاٖري ٚ االعالّ ، ذبكٝل 21

 334،م  746-711ز.ت( ذٛازث 
 63، م  2حمُس ظغًٍٛ : االزب يف ايعكط املًُٛنٞ ، د  22
، اببٔ اٜباؽ ، ببسا٥ع ايعٖبٛض يف ٚقبا٥ع        334، م  711، ايصٖيب ، تباضٜذ االغبالّ ، ذبٛازث     291، م 2ابٔ ذبٝب ، تصنط٠ ، د 23

 475، م  1( د1982كٝل حمُس َكطف٢ ، َطبع١ اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ ، )ايكاٖط٠: ايسٖٛض ، ذب
 711، ايبصٖيب ، تباضٜذ االغبالّ ، ذبٛازث      317، م  2، ابٔ ايٛضزٟ ، تاضٜذ ابٔ ايبٛضزٟ ، د  143،م  4ابٛ ايفسا٤ ، املدتكط ، د 24

 334، م 
 265، م  2ابٔ تػطٟ بطزٟ ، املٌٓٗ ايكايف ، د 25
 353، م  1، ابٔ ذحط  ، ايسضض ايها١َٓ ، د  28، م  2املكف٢ ايهبري ، د املكطٜعٟ ، 26
 174، م 8ايكفسٟ ، ايٛايف ، د 27
 354، م 1ابٔ ذحط ، ايسضض ايها١َٓ ، د 28
؛ ابببٔ تػببطٟ  28،م  2؛ املكطٜببعٟ ، املكفبب٢ ايهبببري ، د 125، م 3؛ ابببٔ ذبٝببب ، ايتببصنط٠ ،د174، م 8ايكببفسٟ ، ايببٛايف ، د 29

 235، م11حّٛ ايعاٖط٠ ، دبطزٟ ، ايٓ
 ( 1988تعطٜف باملكطًح ايؿطٜف ، َكس١َ املؤيف ،ذبكٝل ، حمُس ذػٞ مشؼ ايسٜٔ ، ) يبٓإ : 30
 8ايتعطٜف باملكطًح ، َكس١َ ، م 31
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 268، م  1االعالّ ، د 32
 161م ، 1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، َخ  164، م 8؛ ايٛايف بايٛفٝات ، د 421ايكفسٟ ، اعٝإ ايعكط ، م 33
 161، م 1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، َخ  165-164، م م  8، ايٛايف بايٛفٝات ، د 421ايكفسٟ ، اعٝإ ايعكط ، م  34
 26، م  2املكطٜعٟ ، املكف٢ ايهبري ، د 35
 .265، م 2؛ ابٔ تػطٟ بطزٟ ، املٌٓٗ ايكايف ، د 161، م  1ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، َخ  36
 161، م 1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، َخ  165-164، م م  8، ايٛايف بايٛفٝات ، د 421ط ، م يكفسٟ ، اعٝإ ايعكا 37
 18،  1؛ املهٓاغٞ ، زض٠ احلحاٍ ، د 161، م  1ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، َخ  38
 26،  2د، املكطٜعٟ ، املكف٢ ،  161، م 1، ايهتيب ، فٛات ، َخ 165، ايٛفٝات ،  421ايكفسٟ ، اعٛإ ايعكط ، م  39
 422، م )ز.ّ.ت(يػداٟٚ، االعالٕ بايتٛبٝذ ملٔ شّ ايتاضٜذ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ا 40
، ع٢ً حمُس عًٞ ، ؾعط ابٔ فهٌ اهلل ايعُطٟ،، ضغاي١ َاجػبتري غبري َٓؿبٛض٠ ، َكسَب١ اىل      268، م  1ايعضنًٞ ، االعالّ ،د 41

 35، م  2118جاَع١ خًٌٝ ، 
 26، م  2املكطٜعٟ ، املكف٢ ، د 42
 385، ض  1ذاجٞ خًٝف١ ، نؿف ايعٕٓٛ ، د 43
 521؛ تاضٜذ االزب ايعطبٞ ، م  71، م  2؛ حمُس ظغًٍٛ ، ازب يف عكط املًُٛنٞ ، د 533، م  1بسا٥ع ايعٖٛض ، د 44
 596-553، م م 11، د 5، ناضٍ بطٚنًُإ ، تاضٜذ االزب ، َخ 268،م  1ايعضنًٞ ، االعالّ ، د 45
   46 442، ٖاَـ  3، د ابٔ ايػعٟ ، زٜٛإ االغالّ 46
 
 239، م  3جطجٞ ظٜسإ ، تاضٜذ االزب ،د 47
 421اعٝإ ايعكط ، م 48
 26، م 2املكف٢ ايهبري ، د 49
 159، م 1فٛات ، د  50
 161، م6ؾصضات ايصٖب ، د 51
 413، م 1نطاتؿهٛفػهٞ ، تاضٜذ االزب اجلػطايف ، قػِ  52

 26-25، م م  1(د1417قتٝب١ ْعط حمُس ايفاضاْٞ ،)بريٚت :تسضٜب ايطاٟٚ يف ؾطح تكطٜب ايٟٓٛٚ ، ذكك٘ ابٛ  (53)
 331-329، م م  5ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د(54)
  245-243، م م  3ابٔ خًهإ ،ٚفٝات االعٝإ، د بؤ ظياتط ظاْياضي غةباضةت بة َاَؤغتاناْي بِطواْة (55)
، بطٚاْب١ ، ايٓعُٝبٞ ، ايبساضؽ يف     يـة ْاوةنةى بـؤ قـالح ايـسئ     بٓياتي ْا و َةبةغتيـ يةئةّ قوتاخباْة ْوضايسئ حمُوزي ظْطي  (56)

  251، م 1(د1991تاضٜذ املساضؽ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،)بريٚت:
(57)       ٟ ،  ئـةّ قوتاخباْـةى بيٓـات ْـاوةو ْاوةنةؾـي بـؤ ئـةو زةطةِضَيتـةوة         ايعنٞ أبٛ ايكاغِ ٖب١ اهلل ببٔ عببس ايٛاذبس اببٔ ضٚاذب١ احلُبٛ

 211 199م م ،  1ايٓعُٝٞ ، ايساضؽ ، د
 331، م  5ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (58)
 36، م  1، ايٓعُٝٞ ، ايساضؽ ، د 331، م  5املكسض ْفػ٘ ، د (59)
 243، م 3ابٔ خًهإ ، ٚفٝات ، د (61)
 455، م  14؛ ايصٖيب ، تاضٜذ االغالّ ، د 26، م  21دايكفسٟ ، ايٛايف ،  (61)
 331-331، م م 5ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (62)
 346، م 27ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (63)
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 71( م 1418، ذبكٝل  حمُس احلبٝب اهل١ًٝ ، َهتب١ ايكسٜل ، )طا٥ف: سرنيايصٖيب ، َعحِ احمل (64)
 168، م 1(، د1418ايصٖيب ، َعحِ ايؿٝٛر ايهبري ، ت ذبكٝل  حمُس احلبٝب اهل١ًٝ ، َهتب١ ايكسٜل ، )طا٥ف:  (65)
 281 - 481، م م  1( د1991ايكٝٝس يف ضٚا٠ ايػٓٔ ٚاالغاْٝس ، ذبكٝل نُاٍ ٜٛغف احلٛت ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )يبٓإ: ايفاغٞ ، شٌٜ  (66)
 346، م 27ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (67)
 .482، م2ذاجٞ خًٝف١، نؿف ايعٕٓٛ، د(68)

  (69) 217-216، م م 6ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د

  (70)321-321، م م  ١1 ، دابٔ قانٞ ؾٗب١ ، طبكات ايؿافعٝ

)217، م  6ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د
71

)  

 211، م  6، د املكسض ْفػ٘ (72)
 567، م  2د ،ابٔ املػتٛيف ، تاضٜذ اضبٌ  (73)
 237 -236، م م 2ابٔ خًهإ ، ٚفٝات ، د (74)
 211، م6َػايو ، د (75)
 211، م  6، دابٔ فهٌ اهلل ، َػايو (76)
  211، م  6د ، ابٔ فهٌ اهلل ،َػايو(77)
ةنإ ، بةاَلّ زضوغرت ئةوةية نة نوضزة ، خؤيؿي ئاَاشةى بـؤ ئـةوة نـطزووة    ييسة خؤيؿي خؤي طةِضاْسؤتةوة غةض بةضَةنٖةضنةْ (78)

-271( م م 1976، حمػبٔ حمُبس ، اضبٝبٌ يف عٗبس االتبابهٞ ،)بػبساز :        طة ، بؤ ظياتط ظاْياضي ، بِطواْةنة ية نوضزة ظضظاضيةناْي ٖةويَي
 85-84( م م 1979؛ ظبري بالٍ امساعٌٝ ، ابٔ خًهإ ذٝات٘ ٚاراضٙ )بػساز:  272

اَلو نطزْـةوةى  ِطاْةوةى َافـة بـؤ خاوةْةنـةى و بـ    يةنَيهة ية ثؤغتة ئايٓيةنإ و تايبةتة بة ناضةغةض نطزْي نَيؿةى َْيوإ نةغةنإ و طَي (79)
نؿبف املُايبو ٚبٝبإ    ،ايهاٖطٟ ، ظبس٠  بةضظتطئ ثؤغتة ئايٓيةنإ ٖةشَاض زةنطَيتزازثةضوةضية ية ْاو خةَيهسا ، بؤية ئةّ ثؤغتة بة نانرتئ و 

٤ ، ذبكٝل حم٢ ايسٜٔ ٖبالٍ غبطذإ،   ازّ ، ازب ايكها؛ابٔ ابٞ  91(م١1948 ، )باضٜؼ:ٜايططم ٚاملػايو، تكرٝح بٛيػطاٜٚؼ، َطبع١ اجلُٗٛض
 297، م  4( د1318ط:(؛ ابٔ ذحط اهلٝثُٞ ، ايفتا٣ٚ ايهرب٣ ايفك١ٝٗ، )َك1984)بػساز:

 221-219، م م 6، د ابٔ فهٌ اهلل ،َػايو (81)
 32، م  8د (1413،)ز.ّ:ٖحط يًطباع١، زاض  حمُٛز حمُس ايطٓاذٞ ز. عبس ايفتاح حمُس احلًٛ ايػبهٞ ، طبكات ايؿافع١ٝ ايهرب٣ ، (81)
 221، م  6ػايو ، دابٔ فهٌ اهلل ، َ (82)
 221، م 6، داملكسض ْفػ٘ (83)
 63، م  5، ٜاقٛت احل٣ُٛ ، َعحِ ايبًسإ ، د وةة طؾاضَيهي بةْاوباْط و ْاغطاوة بة)حمًة زقال( زةنةوَيتة َْيوإ قاٖطة و زَيا (84)
 221، م  6ػايو ، دابٔ فهٌ اهلل ، َ (85)
ٟ ، ) املدتاض َٔ تاضٜذ ابٔ اجلبعض عضٟ ، ؛ ابٔ اجل 293، م  3، د(1954،زا٥ط٠ املعطف ايعثُا١ْٝ )ايسنٔ : ايْٝٛٝين ، شٌٜ َطا٠ ايعَإ  (86)

 89، م 2؛ابٔ تػطٟ بطزٟ ، ٌَٓٗ ايكايف ،د296( م 1998يبٓإ: 
ذحط ، تٓبب٘ املٓتبب٘ بترطٜبط املؿبتب٘     ؛ ابٔ 167، م  2دؾٗب١ ، طبكات ايؿافع١ٝ ، ؛ابٔ قانٞ 221، م  6ػايو ، دابٔ فهٌ اهلل ، َ (87)

 ،   1413، م  4، د()ز.ّ.ت،ذبكٝل حمُس عًٞ دماض ،َهتب١ ع١ًُٝ بريٚت 
، م م  2طبكات ايؿبافع١ٝ ، د  ٘،بٗؾ؛ ابٔ ايكانٞ 111، م  1فٝات ، د؛ ايهتيب ، فٛات اي151ٛ، م  4ايْٝٛٝين ، شٌٜ َطا٠ ايعَإ ، د (88)

167-168 
؛ 39، م 1االغالَٞ ،دابٔ َايو ايطا٥ٞ ، ؾطح ايهاف١ٝ ايؿاف١ٝ، ذبكٝل ، عبساملٓعِ امحس ٖطٜسٟ ، َطنع حبث ايعًُٞ ٚذٝا٤ ايرتاث  (89)

 113، م  4( د 1975دمِ ايسٜٔ اغرتاباشٟ ،ؾطح ؾاف١ٝ ابٔ ذاجب ،ذبكٝل حمُس ْٛض ذػٔ ٚاخطٜٔ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )يبٓإ:

)147، م7بٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، دا 
90

)  

  (91)277-276، م م  2يػٝٛطٞ ، بػ١ٝ ايٛعا٠ ، دا
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 181، م  7ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (92)
ظ(يـة زَؿـل بٓيـات ْـطاوة ،     1198ى/596ئةّ قوتاخباْةية يةاليةٕ فًو ايسئ غًيُاْي ظِض بطاي ًَو ناٌَ غيف ايسيٓةوة يـة غـاَيي )   (93)

 327، م 1ايٓعيُي ، ايساضؽ يف تاضيذ املساضؽ ، د
ايسئ ايكوقـي زةطةِضَيتـةوة ،    ئةّ قوتاخباْةية ية َْيو َعطةوتي ئةَةوي ية زَؿل زةضغي تَيسا زةخوَيٓطا ، و ْاوةنةيؿي بؤ ؾٗاب (94)

 333، م  1ٓعُٝٞ ، ايساضؽ ، دي، ا بؤ ظياتط ظاْياضي بِطواْة
 333-327، م م  1ايٓعُٝٞ ، ايساضؽ ، د (95)
 181، م  7ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (96)
 181، م 7املكسض ْفػ٘ ، د (97)
 1شَاضة ، ٖاَـ  413، 1ذاجٞ خًٝف١ ، نؿف ايعٕٓٛ ، د (98)
 38-28(م م 2118؛اذػإ اهلٞ ظٗري ، ايتكٛف ، زاض ابٔ ذعّ،) ايكاٖط15:٠، م 8، َػايو، دابٔ فهٌ اهلل  (99)
( 1416؛ حمػٔ عبساحلُٝبس ، دبسٜبس ايفهبط االغبالَٞ ، )ايكباٖط٠ :      13( م 2111صٖب اٌٖ ايتكٛف ، )بريٚت:ايهالباشٟ ، ايتعطٜف مب (111)

 ؛  149( م 1981َٞ ) بريٚت : حمُس جالٍ ؾطف ، زضاغات يف ايتكٛف االغال56م 
 72-71، م  م 8ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (111)
؛ اببٔ فهبٌ اهلل ، َػبايو ،     242، م 1(د1989ايػًُٞ ، طبكات ايكٛف١ٝ ، ذبكٝل َكطف٢ عبسايكازض، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،) بريٚت :  (112)
 72، م 8د
 244( م 1994طبكات االٚيٝا٤، ْٛضزٜٔ اؾطٜب١ ، َهتب١ اخلٓاجٞ ) ايكاٖط٠ :؛ ابٔ املًكٔ ،  72، م 8ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (113)

 
 154؛ ايصٖيب ، تاضٜذ االغالّ ، د 96، م  8، د ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو(114)
 316ابٔ املًكٔ ، طبكات االٚيٝا٤ ، م (115)
 96، م  8ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (116)
 97، م  8املكسض ْفػ٘ ، د (117)
 96، م8ْفػ٘ ، داملكسض  (118)
 317؛ابٔ املًكٔ ، طبكات االٚيٝا٤ ، م  314، م 12ايصٖيب ، غري اعالّ ايٓبال٤، د (119)
 221، م4د ؛ ظضنًٞ ، االعالّ ،113، م  8، ابٔ فهٌ اهلل ايعُطٟ ، َػايو ، د طوْسَيهي ْاونةى بعًبهي غةض بةواَلتي ؾاّ بووة (111)
 114، م  8، َػايو ، د ابٔ فهٌ اهلل  (111)
 113، م 8املكسض ْفػ٘ ،د (112)
 369، م  6املكطٜعٟ ، ايػًٛى ، د (113)
 113، م 8،د، َػايو  ابٔ فهٌ اهلل (114)
، )َكبط:   َهتب١ حمُس املًٝحٞ طبكات ايهرب٣،اي، املعطٚف بح األْٛاض يف طبكات األخٝاضقيٛاايؿعطاْٞ ،  ؛113 ، م  8، د املكسض ْفػ٘ (115)

 117، م 1(د1969
 113، م  8َػايو ، د، ابٔ فهٌ اهلل  (116)
 113، م  8، د املكسض ْفػ٘ (117)
 412، م 3،ٜاقٛت احلُٟٛ ، َعحِ ايبًسإ ، د ْاونةيةنة ية ْعيو محل و ئةو ْاونةية ْعيهة ية يبٓاْةوة:قفس  (118)
 113، م  8، َػايو ، د ابٔ فهٌ اهلل  (119)
،  24بيربؽ نةْسئ جاض ثؤغيت بااَلي ثَي غجَيطزضاوة ، ايكـفسي ، ايـوايف بايوفيـات ، د    ظاٖط يةنَيو بوو ية َرية بةَٖيعةناْي َري (121)

 190م 
 114، م  8ابٔ فهٌ اهلل، َػايو، د (121)
 114، م  8املكسض ْفػ٘ ، د (122)
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 369م ،6د ، املكطٜعٟ ، ايػًٛى (123)
 175-174، م م 8، َػايو، دابٔ فهٌ اهلل  (124)
(125)   ٕ اغبٗاَات ايهبطز يف    ؛ قبازض حمُبس ذػبٔ ،   175، م 8د ، ، اببٔ فهبٌ اهلل، َػبايو   265 -264، م م  2، د ايْٝٛٝين، شٌٜ َبطا٠ ايعَبا

 256( م 2119ع،)زٖٛى:ٜاحلهاض٠ االغال١َٝ ، زاض غبري
اببٔ عبباؽ ، ذػبٔ املٓاقبب ، ايػبط١ٜ املٓتععب١ َبٔ ايػبري٠ ايعاٖطٜب١، ذبكٝبل عببسايععٜع             ؛59ابٔ ؾساز ،تاضٜذ ًَو ايعاٖط ، م  (126)

 175، م8(؛ ابٔ فهٌ اهلل، َػايو، د1411اهلل اخلٜٛطط،) ايطٜاض:عبس
  175، م 8ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو،د (127)
 177-176، م م  8د املكسض ْفػ٘،  (128)
زاض ، ، ذبكٝل ذػٔ حمُبس ايؿبُاح  ؛ ابٔ ايفطات ، تاضٜذ ابٔ ايفطات 415، م 1؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات، د177، م 8املكسض ْفػ٘ ، د (129)

 112، م 7د(  1971ايطباع١ احلسٜث١ ، )ايبكط٠: 
 291م ،1،ايٓعُٝٞ ، ايساضؽ، د ئةيوبي زوضغت نطاوةعثُإ ععٜعٟ نٛضٟ قالح ايسٜٔ  ئةو قوتاخباْةية ية زَؿل ية اليةٕ ًَو (131)
 196-195، م م 8ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو، د (131)
 121( م 746-711ايصٖيب ، شٌٜ تاضٜذ االغالّ، غٓٛات) (132)
 ، َطبع١ زا٥ط٠ املعاضف ايعثُا١ْٝ ،)ذٝسض ابازطاف نربٟ ظاز٠ ، َفاتح ايػعاز٠ َٚكباح ايػٝاز٠ يف َٛنٛعات ايعًّٛ(133)
 257( م 1977؛ قبرٞ  قاحل ،  َباذث يف عًّٛ ايكطإ ، )بريٚت:  374، م  1،د  (1329:
 88( م 1998ْصٜط امحس ) بريٚت:ّٚ ايتعًِ ٚايتعًِٝ ، ؾطح ، عبساهلل يف ، ايًؤيؤ ايٓعِ  االْكاضٟ(134)

َُاٍايبهحطٟ ،  (135) ِِٗصَٜب ايَه َُاٍ َت ِٔ ِنَتاِب ِإِن َِ ُِ ايػَّاِقَط١ُ  زاض ، حمُس ببٔ عببس اهلل ايبٖٛٝيب   ٚ  َعًِٞ بٔ عبس اهلل ايكٝاح، ذبكٝل ، ايتَّطاِج
  25 ( م1426،) ايػعٛز١ٜ :  احملسث يًٓؿط ٚايتٛظٜع

 137، م  2ذحط، ايسضض ايها١َٓ ، د؛ ابٔ  341، م 27 ، َػايو ، دفهٌ اهلل ابٔ (136)
 41، م 4ايكًكؿٓسٟ، قبح االعؿ٢ ، د (137)
 2-1-99( م م 1983اجلطجاْٞ ، ايتعطٜفات ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،)يبٓإ:  (138)
 182، م  27ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (139)
 389، م 1املكطٜعٟ ، ايػًٛى، د؛ 156، م  3ابٔ خًهإ ، ٚفٝات االعٝإ ، د (141)
 315، م 13ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (141)
 183، م  27، داملكسض ْفػ٘  (142)
 329 -328، م م  27، دابٔ فهٌ اهلل ،َػايو (143)
 216ى( م 1418ايصٖيب ، َعحِ املدتل باحملسرني ،، ذبكٝل حمُس ذبٝب اهل١ًٝ ، َهتب١ قسٜل )ز.ّ:  (144)
 13، م  6؛ ابٔ ايعُاز ، ؾصضات ايصٖب ، د216احملسرني ، م  ِٖيب ، َعحص؛ اي 329، م  27يو ، دابٔ فهٌ اهلل ، َػا (145)
 329، م 27ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د(146)
 68، م 9ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو، د (147)
 389،زاض املهتب١ احلٝا٠،) بريٚت:ز.ت(معٕٝٛ األْبا٤ يف طبكات األطبا٤ (148)
 272، م4؛ ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛفٝات ، د68، م 9د ، ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو(149)
 215، م 12؛ ايصٖيب ، تاضٜذ االغالّ ،د399ابٔ ابٞ اقٝبع١ ، عٕٝٛ االْبا٤، م (151)
 19، م7د ، ظضنًٞ ، االعالّ (151)
 399االْبا٤ ، مابٔ ابٞ اقٝبع١ ، عٕٝٛ  (152)
 156، م  2ابٔ ايٛضزٟ ،د؛ ابٔ ايٛضزٟ ، تاضٜذ 117-116م م 9ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ؛ د (153)
 117، م 9، َػايو ،د ؛ ابٔ فهٌ اهلل  651با٤ ، مابٔ ابٞ اقٝبع١ ، عٕٝٛ االْ (154)
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 294-293، م م  3ابٔ خًهإ ٚفٝات االعٝإ ، د ؛ 651-651، م م ملكسض ْفػ٘ا (155)
 319-318، م م 8؛ ايػبهٞ ، طبكات ايؿافع١ٝ ايهرب٣، د 117، م 9ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ،د (156)
 229، م 21ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛفٝات، د (157)
 185(، م 2115، ذمكٝل ابطاِٖٝ مشؼ ايسٜٔ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت:أخباض ايعًُا٤ بأخٝاض احلهُا٤طٞ ، فايك (158)
  159، م9ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (159)
 4-3، م م5ذحط ، ايسضض ايها١َٓ ، د، ابٔ 229، م4، اعٝإ ايعكط، د ؛ ايكفس163ٟ، م 9، داملكسض ْفػ٘  (161)
 253،  9، دابٔ فهٌ اهلل ، َػايو (161)
 211 -211، م م  3؛ ايكفسٟ ، ايٛايف بايٛقفٝات ، د 412ابٔ ابٞ اقٝبع١ ، عٕٝٛ االْبا٤ ، م  (162)
 253، م 9،َػايو ، د ابٔ فهٌ اهلل 163)
 299، م 9، داملكسض ْفػ٘  (164)
 311، م 9، دابٔ فهٌ اهلل ، َػايو (165)
 183، م 6؛ ايعضنًٞ ، االعالّ ، د392، م 3؛ ايهتيب ، فٛات ايٛفٝات ، د311، م  9املكسض ْفػ٘ ، د (166)
 345، م  11، َػايو ، دابٔ فهٌ اهلل  (167)
  259، م2ابٔ املػتٛيف ، تاضٜذ اضبٌ ، د (168)
، م 3( د2115ابٔ ؾعاض ، قال٥س اجلُإ يف فطا٥س ؾعطا٤ ٖصا ايعَإ ، ذبكٝل ناٌَ غًُٝإ اجلببٛضٟ، زاض ايهتبب ايعًُٝب١ ، )يبٓبإ:      (169)

 . 127-125م 
 375، م  11ابٔ فهٌ اهلل ، َػايو ، د (171)
 357 -356، م م  11، د املكسض ْفػ٘ (171)
  381، م م  11، د املكسض ْفػ٘ (172)
 175؛ ايػٝٛطٞ ، بػ١ٝ ايٛعا٠ ، م 319 -318، م م  5ض ايها١َٓ ، دذحط ، زضابٔ  (173)
؛عباؽ ايعبعاٟٚ ، ايٛغبٝكا ايعطاقٝب١    312، م  11يهراي١ ، َعحِ املؤيفني ، د؛  عُط ضنا ا 319، م  ١َٓ5 ، د ذحط ، ايسضض ايهاابٔ  (174)

املسضؽ، عًُا٤ْا يف خس١َ ايعًبِ ٚايبسٜٔ ، )بػبسا: ز.ت( ، م م    ؛ عبس ايهطِٜ  39-37( ، م م  1951يف عٗس املػٍٛ ٚايرتنُإ ، )بػساز: 
483-484 

 411، م  11َػايو ، د (175)

 416، م  1؛ ذاجٞ خًٝف١ ، نؿف ايعٕٓٛ ، د411، م  11املكسض ْفػ٘ ، د (176)
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 املًدل   
ٜعس نتاب )َػايو االبكاض يف ممايو االَكاض( ملؤيف٘ ابٔ فهٌ اهلل ايعُطٟ ، َكسضا )َٛغٛعٝا( رطا ال ٜٓاظطٙ      

بعهٗا جسٜس٠ –اخط يف عكطٙ ، ٚشيو ملا حيٜٛ٘ َٔ َعًَٛات ذهاض١ٜ ٚاخباض ٚضٚاٜات تاضخي١ٝ ٖا١َ ٚزقٝك١ 
كازض اييت ضجع ايٝٗا يف تكٓٝف ايهتاب َٔ َؿاٖس٠ خبكٛم ايهطز ، انف اىل شيو ٚفط٠ ٚتٓٛع امل–ٚزقٝك١ ْٚازض٠ 

بطَٛظ ٚاقطاب –حبهِ َٛقع٘ االزاضٟ –ٚ َؿاف١ٗ َٚس١ْٚ ، خاق١ اشا َا عًُٓا نثط٠ اضتباطات قاذب ايهتاب 
ٚخباق١ يف  –ايػًط١ ، مما ٜهٝف ي٘ َعًَٛات اغعض ٚانثط زق١ ، يصا الميهٔ يًباذث يف تاضٜذ ايهطز االغالَٞ 

 االغتػٓا٤ عٓ٘. –عكط املُايٝو 
ٚبٓا٤ ع٢ً َا شنط اعالٙ ، فإ ٖصٙ ايٛضق١ ايبرث١ٝ خمكك١ يسضاغ١ )ايسٚض ايعًُٞ ٚ ايثكايف يًهطز ( نُا ٚضز يف 
نتاب )َػايو االبكاض يف ممايو االَكاض(البٔ فهٌ اهلل ايعُطٟ ، ٚتتهٕٛ َٔ َبرثني ؛ يف االٍٚ َُٓٗا ايكٞ ايه٤ٛ 

ٚاملفاقٌ اهلا١َ َٔ َػريت٘ ايع١ًُٝ ٚاالزاض١ٜ ، باالناف١ اىل تعطٜف خمتكط ع٢ً بعض اجلٛاْب َٔ غري٠ ايعُطٟ 
 بايهتاب َٛنٛع ايسضاغ١.

اَا املبرث ايثاْٞ فٝتٓاٍٚ ابطظ ايعًّٛ اييت بطع ايهطز فٝٗا ٚ ٚضز شنط بعض ايٓابػني فٝٗا يف ايهتاب املصنٛض ؛ٚ قس 
ايهطز يف ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ٚ ايًػ١ٜٛ ممٔ اٚضز شنطِٖ ابٔ قػِ املبرث اىل حمٛضٜٔ:خكل االٍٚ َُٓٗا الؾٗط ايعًُا٤ 

فهٌ اهلل ايعُطٟ يف نتاب٘ َثٌ عًّٛ احلسٜث ٚ ايفك٘ ٚ ايتكٛف ٚ ايٓرٛ ٚ غريٖا ،اَا احملٛض ايثاْٞ فكس تططم اىل 
تٛقًٓا ايٝٗا بعض ايعًّٛ االخط٣ اييت بطظ فٝٗا بعض ايعًُا٤ ٚ املٗتُني ايهطز ،،ٚ يف اخلتاّ خلكت اِٖ ايٓتا٥خ اييت 

 يف ْكاط َٛجع٠  
 
 

Abstract 
 

         This research is about kurdish cultural and scientific role in the book 
"Masolik Al-Amsar fi Mamalik Al-Amsar" which is wrote by Ibn Fadhlulla Al-
Omery. It consists of three sections: the first section is devoted to a brief of the 
author's book and introducing the book and the approach in classification, so and 
so defined the book's name and what was said about it and the systemic style and 
the approach taken in classification. Other sections devoted to emphasize the role 
of the kurdish individual and its effectiveness in the pattern of islamic civilization, 
specially the role of dozens of kurdish figures, who excelled in the areas of science 
of the holy Quran, Al-Hadeeth, mysticism, literature and other reflecting the 
contribution of kurds in suppling the human civilization in the broad contest. 
 


