
 

 

 ایکِٗؾشٚػیدخالفداتٛتکشسالثٛئذاؽرٕذصذاتٗ

  :     ٦ٗس٦ٯ

     پبسد

  ! ؟     است       ار٧بو    ثٯ      ٪ٷبظ   ،       ا٦ب٦ت      ثطاٴ     است      ٞٓتٯ     ٚسٵ    چٯ  :        تٷ٧ٷٯ     اث٩  .  1

   !!   ٪طس      حبغ١        اث٭ثٛط    ثط     يٗس   ٬    ح١     ا١ٰ      ر٧ٷى       ار٧بو  :      س٫ت     ا١ٰ       ي٧٣بٴ  .  2

   ضس       ٦طط٬و        حبؾطٶ٩      ثٷًت    ثب   ،        اث٭ثٛط      ذالْت  :       ٶ٣ًٵ     اث٭   ٬        ٦ب٬ضزٴ  -   ة    ؤ،

   ضس       ٦طط٬و     ٪ٓط    ٶٙ      ثٷًت    ثب      ت٫ٱب        اث٭ثٛط      ذالْت  :        ٖطقجٵ  -   د

  !     ض٭ز    ٦ٵ       ٦طط٬و     يٗس   ٬    ح١     ا١ٰ    اظ     ٶٛٵ      ثٷًت    ثب      ذالْت  :        ر٭ٶ٫ٵ  - ز

  !    ضس       ٦طط٬و     ٪ٓط    ٶٙ      ثٷًت    ثب      ت٫ٱب       يخ٧ب٨   ٬        اث٭ثٛط      ذالْت  :       اٶزٵ   ٩ ٶ   ا٢س   ٴ   يؿس  - ٮ

  :       ٪تٷزٯ

    يٗس   ٬    ح١     ا١ٰ   ٴ    ايؿب    اظ        ثسٷبضٴ     ٪عز    زض        اث٭ثٛط         ٦ٗج٭٢ٷت     يس٤  .  3

تیؼدػذَ.1 دضشخ   فاعّٗ   ػٍیٙا اٌغالَ  ِخاٌفدٚ  ايؾاْ  اتٛتىشتا   

    است    ظ٤ ال     ٪ٷع      ظ٪ب٨    ثط      ثٷًت

ـ     اظ       ٶٛتٵ    ٬       ثت٭ز         ظ٪تب٨         ثٷًتت       ضط٬ـ     قجٕ      ٬ز٤٬     ا٠٬      يٗجٯ    زض       ٦طزا٨      ثٷًت        ثحتج     آ٨        ضتط٬
  :   است      ذالْت

     ظ٪ب٨      ثٷًت    اظ        ٦٭اضزٴ

  :   ز٤٬      يٗجٯ    زض      ظ٪ب٨      ثٷًت

   (: ظ )        پٷب٦جط    ثب     ٦ٛٯ       زضْتح      ظ٪ب٨      ثٷًت

  :    ٞطْت      ثٷًت      ظ٪ب٨    اظ     ي٧ط

    ( : ظ )      پٷب٦جط    ثب      ظ٪ب٨      ثٷًت        چٟ٭٪ٟٵ

  :    ضٷًٯ       ٫٦بثى    زض  (  و )     ي٣ٵ      حؿطت    ثب    ذ٥      َسٶط    زض      ظ٪ب٨      ثٷًت

  :  ضس       ٞطْتٯ       ٦ط٭ضت      ظ٪ب٨    اظ     حتٵ       يخ٧ب٨      ثٷًت    زض

      ٪تٷزٯ

اِیشِؤِٕاْ.2      ػٍي تٓ اتي عاٌة ػٍیٗ اٌغالَ   

  .       ٚطز٪س        ٦رب٢ٓت        اث٭ثٛط      ثٷًت    ثب          اقطاْٷب٨   ٬      ظثٷط   ٬    ب٨        ا٦ٷط٦ا٫٦   ٬       ا٪ػبض  :        ثربضٴ      غحٷح



 

 

     ٪ٛطز      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب     ٦بٮ    ضص    تب            ا٦ٷط٦ا٫٦ب٨  :      ثربضٴ      غحٷح

       ٪ٛطز٪س      ثٷًت     ٦بٮ    ضص    تب      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ    ٶٙ     ٰٷچ  :       غحٷح     س٫س    ثب        ا٢طظأ     يجس

    ٚطز        ا٦ت٫بو        اث٭ثٛط    ثب      ثٷًت    اظ       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت  :       غحٷح     س٫س    ثب      ٪ًٷ٥     اث٭

    ٚطز        ا٦ت٫بو        اث٭ثٛط    ثب      ثٷًت    اظ       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت  :        ضبًْٵ       ا٣٧٢ٙ     يجس

         تًٷتٷ٩         ثتطاٴ    ،            قطْتساضا٨    ٬          ثستتٟب٨    ٬        يجتب     ،    ال٤     ا٢ست         ي٣ٷتٯ      ي٣ٵ      حؿطت  :      آثٵ     سًس     اث٭
     ضس٪س     ر٧ى      زٶٟط    اٴ       ذ٣ٷٓٯ

     ٪ٛطز      ثٷًت    ٥ٰ      ٢حهٯ    ٶٙ     حتٵ       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت  :       ضٷًٯ        ٦حٗٗٷ٩     ٪هط

    س٫ت     ا١ٰ     ٚتت    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت      ثٷًت       قطٶٗٯ

         اٚتطاٮ     ثٯ    ضا    ت٭   ،      ذ٣ٓب    ثب      ثٷًت       ٦٭اضز     ٧ٰٯ    زض  :        ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ            ا٦ٷط٦ا٫٦ب٨    ثٯ      ذكبة        ٦ًب٬ٶٯ
  !       ثطز٪س    ٦ٵ

    ش٤      ثتط         زال٢تت    ،        ثٷًتت         ثتطاٴ     ٩٦      ثطز٨       اٚطاٮ    ثٯ  :         ٦ًب٬ٶٯ    ثٯ      پبسد    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ            ا٦ٷط٦ا٫٦ب٨
     زاضز      ذ٣ٓب

      ثطز٪س      ثٷًت      ثطاٴ     ظ٬ض    ثٯ    ضا       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ            ا٦ٷط٦ا٫٦ب٨  :         ا٢حسٶس     اثٵ     اث٩

     ثٷًت    ثٯ       ارجبض   ٬     ٖت١    ثٯ  (  و )            ا٦ٷط٦ا٫٦ب٨       تٱسٶس  :        ٖتٷجٯ     اث٩

  :      ٚطٷس     زست       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت     زست     ض٬ٴ        اث٭ثٛط  :         ٦سً٭زٴ

    است       ٣٦ً٭٨       ٪جبضس    آ٨    زض  (  و )   ي٣ٵ    ٚٯ        ار٧بيٵ  :      حع٤     اث٩

اِاَ.3ٚ4 دغٓ  اِاَٚ دغیٓ  ػٍیّٙا  اٌغالَ   

    ث٭ز       ؾط٬ضٴ   ٬       ٦طط٬و   ،    ٥ٚ    س٩      ٬ر٭ز    ثب       ا٢سال٤        ي٣ٷٱ٧ب       حس٫ٷ٩      ثٷًت

  :       زضٚ٭زٚٵ  (  ظ )        پٷب٦جط    ثب      رًٓط    ث٩       يجساهلل   ٬       ا٢سال٤        ي٣ٷٱ٧ب       حس٫ٷ٩      ثٷًت

  :     ث٭ز٪س      ثب٢ٍ       زضح٥ٛ  (      ا٢سال٤        ي٣ٷٱ٧ب )     حس٫ٷ٩

جّاػري.5   اص تٕي ٘اؽُ  

  :      اث٭ثٛط    ثب      ٰبض٥     ث٫ٵ       ٪ٛطز٨      ثٷًت       ٦ساض٘

  :   732        ٦ت٭ْبٴ           اث٭ا٢ٓساء

    749        ٦ت٭ْبٴ       ا٢٭ضٴ     اث٩

     ٰبض٥     ث٫ٵ       ٫٦ع٢ت   ٬      ٦ٗب٤

    ذسا     ٪عز      ٰبض٥     ث٫ٵ      ث٭ز٨         ثطٞعٶسٮ



 

 

  :     ٖجبٶ١        ثٱتطٶ٩      ٰبض٥     ث٫ٵ

  :    ظ٦ٷ٩     ض٬ٴ       اْطاز        ثطتطٶ٩      ٰبض٥     ث٫ٵ

  :      ٖطٶط٫س          ثطتطٶ٩      ٰبض٥     ث٫ٵ     س٫ت     ا١ٰ       ار٧بو     قجٕ  :        تٷ٧ٷٯ     اث٩

جٕاب.6 عٍّاْ  فاسعي   سضٛاْ   اهلل ػٍیٗ  

      س٧٣ب٨      ر٫بة       ٪ٛطز٨      ثٷًت       ٫٦بثى

    292        ٦ت٭ْبٴ        ٶًٗ٭ثٵ

    421        ٦ت٭ْبٴ     آثٵ     سًس     اث٭

    623        ٦ت٭ْبٴ        ٖع٬ٶ٫ٵ       ضاًْٵ

    732        ٦ت٭ْبٴ        ا٢ٓساء     اث٭

    749        ٦ت٭ْبٴ        ا٢٭ضزٴ     اث٩

     1111        ٦ت٭ْبٴ       ضبًْٵ       يبغ٧ٵ       ا٣٧٢ٙ     يجس

  :      ضٷًٯ        ض٬اٶبت    زض       س٧٣ب٨    بة  ر٫      ثٷًت     يس٤

      ْبضسٵ       س٧٣ب٨       ٫٦ع٢ت   ٬      ٦ٗب٤

  :       ا٢جٷت     ا١ٰ     ٫٦ب       س٧٣ب٨

  :   س٫س       ثطضسٵ

  :    زاضز      ز٬ست    ضا       س٧٣ب٨     ذسا

  :     ض٬اٶت     اٶ٩     س٫س       ثطضسٵ

  :     است       س٧٣ب٨       ٦طتبٔ      ثٱطت

  :   است       س٧٣ب٨       ٦طتبٔ       ا٢ًٷ٩     ح٭ض

  :     است      ي٣٭٤       زضٶبٴ       س٧٣ب٨

  :    زاضت    ضا        ٬آذطٶ٩       ا٢٬ٷ٩     ي٥٣   ٨    س٧٣ب

  :      زاضت        ا٢ٛتبة     ي٥٣       س٧٣ب٨

  :   ث٭ز      ظاٰس   ٬      يب٥٢       ْبؾ١،       س٧٣ب٨

  :   ث٭ز      ح٧ٛت   ٬     ي٥٣         سطضبضاظ       س٧٣ب٨

  :   است      حٛٷ٥       ٧ٗ٢ب٨    ٫س   ٦ب٪       س٧٣ب٨

    ث٭ز      ا٢ٱٵ      ٦ٗب٤       زاضاٴ   ٬       ا٢ٗسض      ر٣ٷ١         غحبثٯ    اظ       س٧٣ب٨



 

 

  :     است       اظ٪٭ض      ٣٧٦٭       س٧٣ب٨     ٣ٖت

  :     است     زٶ٩        ر٭ٶ٫سٮ       س٧٣ب٨

  :   ث٭ز  (  و )      پٷب٦جط       ٦رػ٭ظ        ٫٧ٰطٷ٩     ٧ب٨  س٣

  :   است        اغٓٱب٨     ا١ٰ      ظٶ٫ت       س٧٣ب٨

  :   است        ٦حسحٷ٩   ٬       ْٗٱبء    اظ       س٧٣ب٨

جٕاب.7 اتٛرس  سضٛاْ   اهلل ػٍیٗ  

       اث٭ثٛط      ذالْت    ثب       اث٭شض        ٦رب٢ٓت     بثى  ٫٦

    292        ٦ت٭ْبٴ        ٶًٗ٭ثٵ

    421        ٦ت٭ْبٴ     آثٵ      ْبؾ١

    732        ٦ت٭ْبٴ           اث٭ا٢ٓساء

    749        ٦ت٭ْبٴ        ا٢٭ضزٴ     اث٩

     1111        ٦ت٭ْبٴ       ضبًْٵ       ا٣٧٢ٙ     يجس

  :      ضٷًٯ       ٦ساض٘

      اث٭شض       ْؿبئ١   ٬       ٫٦بٖت

  :   ث٭ز      ٦طٶ٥    ث٩      يٷسٵ       ٦ب٪٫س       اث٭شض     ذ٭ٴ   ٬     ذ٣ٕ

  :    زاضز        ْطا٬ا٨       ٫٦بٖت       اث٭شض

  :     است       غحبثٯ      ْؿالء       ٚجبض٬    اظ       اث٭شض

  :       ذ٭است    ٦ٵ     ٪ٷع       س٧٣ب٨      ثطاٴ       ذ٭است    ٦ٵ     ذ٭ز      ثطاٴ        ٰطآ٪چٯ  (  ظ )      پٷب٦جط

  :   ث٭ز  (  ظ )      پٷب٦جط     ي٥٣       غ٫س٬ٔ       اث٭شض

  :   ث٭ز       غحبثٯ      ظٰبز   ٬      ايال٤    اظ       اث٭شض

  :      ظ٦ٷ٩     ض٬ٴ     ْطز            ضاستٟ٭تطٶ٩       اث٭شض

جٕاب.8 سضٛاِْمذاد   اهلل ػٍیٗ  

      ٦ٗساز      ر٫بة      ثٷًت     يس٤       ٦ساض٘

    292        ٦ت٭ْبٴ        ٶًٗ٭ثٵ

    421        ٦ت٭ْبٴ     آثٵ     سًس     اث٭

    732        ٦ت٭ْبٴ        ا٢ٓساء     اث٭



 

 

    749        ٦ت٭ْبٴ        ا٢٭ضزٴ     اث٭

     1111        ٦ت٭ْبٴ       ضبًْٵ       يبغ٧ٵ

  :    ضٷًٯ        ض٬اٶبت    زض        اث٭ثٛط      ثٷًت    ثب       ٦ٗساز      ر٫بة        ٦رب٢ٓت

      ٦ٗساز      ر٫بة        ٫٦٬عات      ٦ٗب٤

  :      زاضز      ز٬ست    ضا       ٦ٗساز     ذسا

  :   ث٭ز       غحبثٯ           ثطٞعٶسٞب٨   ٬      ْؿالء    اظ       ٦ٗساز

  :     ٚطز       انٱبض    ضا      اسال٤    ٚٯ     ث٭ز       ٚسب٪ٵ       ا٢٬ٷ٩    اظ       ٦ٗساز

  :   است       ٦ٗساز       ٦طتبٔ      ثٱطت

جٕاب.9 ػّاس  سضٛاْ   اهلل ػٍیٗ  

       اث٭ثٛط      ثٷًت    ثب      ي٧بض      حؿطت        ٦رب٢ٓت       ٦ساض٘

    292        ٦ت٭ْبٴ        ٶًٗ٭ثٵ

    732        ٦ت٭ْبٴ        ا٢ٓساء     اث٭

    749        ٦ت٭ْبٴ        ا٢٭ضزٴ     اث٩

     1111        ٦ت٭ْبٴ       ضبًْٵ       ا٣٧٢ٙ     يجس

     ضٷًٯ       ي٧٣بٴ     ٚتت    زض    ٬ٴ      ثٷًت     يس٤

     ي٧بض      حؿطت       ٫٦ع٢ت   ٬      ٦ٗب٤

  :       ي٧بضاست       ٦طتبٔ      ثٱطت

  :       ي٧بضاست       ٦طتبٔ       ا٢ًٷ٩     ح٭ض

  :     است      ْت٫ٯ       ٫ٰٟب٤    زض    حٕ     ٦ال٘      ي٧بض

  :     ذساست     ذط٥   ٬       زض٫٧ٵ       ي٧بض،     ذط٥   ٬       زض٫٧ٵ

  :    ي٧بض    ٦ى      ا٢حٕ   ٬      ا٢حٕ    ٦ى      ي٧بض

  :   ٫ٚس    ٦ٵ        اذتٷبض    ضا     ا٦ط        ثٱتطٶ٩      ي٧بض

  :   ث٭ز        ٪زٷجب٨        ي٧بضاظ

  :   ٫ٚس    ٦ٵ    ست    ضا    ا٬     ٪ٷع     ذسا     ٫ٚس    ست    ضا      ي٧بض      ٰطٚس

  :    ٞٷطز    ٦ٵ      ٖطاض        ذسا٬٪س     ٩ً٢      ٦٭ضز     ٫ٚس     ٩ً٢    ضا      ي٧بض    ٚٯ     ٚسٵ

  :   ٫ٚس    ٦ٵ       تحٗٷط    ضا    ا٬     ٪ٷع     ذسا     ٫ٚس       تحٗٷط    ضا      ي٧بض    ٚٯ     ٚسٵ



 

 

  :    زاضت       ذ٭اٰس    ضا    ا٬        ٪ٷعثُؽ     ذسا      ثبضس       زاضتٯ    ضا      ي٧بض     ثُؽ    ٚٯ     ٚسٵ

  :   ٫ٚس    ٦ٵ       سٓٷٱص     ذسا       ثسا٪س      سٓٷٯ    ضا      ي٧بض    ٚٯ     ٚسٵ

  :   است      حطا٤     آتص    ثط      ي٧بض      ٞ٭ضت   ٬     ذ٭٨

  :     است       اٶ٧ب٨    اظ       سطضبض      ي٧بض      ٬ر٭ز

  :   است     آتص    زض      ي٧بض      زض٩٧   ٬      ٖبت١

  :    زاضز        ْطا٬ا٨       ْؿبئ١      ي٧بض

11 تٓعؼذ.  ػثادج

     ثٷًت    اظ     سًس        ٦رب٢ٓت       ٫٦بثى

    313        ٦ت٭ْبٴ      قجطٴ

    728        ٦ت٭ْبٴ       تٷ٧ٷٯ     اث٩

     ٪ٛطز      ثٷًت   ط  ي٧    ثب     حتٵ       يجبزٮ    ث٩     سًس

      يجبزٲ    ث٩     سًس    ثط      ٰز٭٤

        يجبزٲ    ث٩     سًس       ٦طٛ٭٘     ٦طٜ

      يجبزٮ    ث٩     سًس       ٫٦بٖت

  :      اسال٤    ثٯ         ٦تٗس٦ٷ٩   ٬       غحبثٯ        ٦طبٰٷط    اظ

  :   ث٭ز        زضيٗجٯ         ٫٫ٚسٞب٨      ثٷًت   ٬     ثسض       اغحبة    اظ

  :  ٰب     ر٫ٝ   ط ٶ  سب   ٬     ثسض     ر٫ٝ    زض       ا٪ػبض     ثٷ٩    زض  (  ظ )        پٷب٦جط         پطچ٧ساض

  :      ثرطص   ٬     ر٭ز     ا١ٰ

11 اتٛعفیاْ.   تٓ دشب   

     ثٷًت    اظ          اث٭سٓٷب٨      تر٣ّ       ٫٦بثى

    313      ٦ت٭ْبى        ٶًٗ٭ثٵ

    279      ٦ت٭ْبى       ثالشضٴ

       ا٢٭ضزٴ     اث٩   ٬           اث٭ا٢ٓساء

    421        ٦ت٭ْبٴ     آثٵ     سًس     اث٭

12 فشٚج.  تٓ ػّش   

  :   ث٭ز  (  ظ )        پٷب٦جط      ضٚبة    زض         ٦زبٰسا٨    اظ      ْط٬ٲ

  :   ث٭ز        ثعضٞب٨    اظ      ْط٬ٮ



 

 

13 .ُْ ُأَتا َُٓ ُت َعؼیذ تَٓ اٌؼاؿ اتٓ أِیح   

 :      اث٭ثٛط      ثٷًت    اظ      اثب٨      تر٣ّ       ٦ساض٘

    433      ٦ت٭ْبى      ٪ًٷ٥     اثٵ

    463        ٦ت٭ْبى         يجسا٢جط     اث٩

    571      ٦ت٭ْبى       يسبٚط     اث٩

  ٮ   633      ٦ت٭ْبى          احٷطرعضٴ     اث٩

    932      ٦ت٭ْبى       سرب٬ٴ

14 تٓخاٌذ. تٓعؼیذ اٌؼاؿ  

  :      اث٭ثٛط    ثب        اظثٷًت      ذب٢س      تر٣ّ       ٫٦بثى

    292      ٦ت٭ْبى        ٶًٗ٭ثٵ

    313      ٦ت٭ْبى      قجطٴ

    395        ٦ت٭ْبٴ       يسٛطٴ     ٰال٠     اث٭

    433        ٦ت٭ْبٴ      ٪ًٷ٥     اثٵ

  ٮ   463        ٦ت٭ْبى         يجسا٢جط     اث٩

    571      ٦ت٭ْبى         يسبٚط     اث٩

  ٮ   633      ٦ت٭ْبى      احٷط     اث٩

    634      ٦ت٭ْبى        ا٪س٢سٵ      ٚاليٵ         اث٭ضثٷى

    655      ٦ت٭ْبى        ا٢حسٶس     اثٵ     اث٩

    732      ٦ت٭ْبى        ا٢ٓساء     ؤث٭

    749      ٦ت٭ْبى        ا٢٭ضزٴ     اث٩

    838      ٦ت٭ْبى         ذ٣س٨٬     اث٩

     1111      ٦ت٭ْبى       ا٧٢ٛٵ       يبغ٧ٵ

     ضٷًٯ      ٫بثى   زض٦        اث٭ثٛط      ثٷًت    اظ      ذب٢س      تر٣ّ

ِ     اظ   ٬      آ٬ضز        استال٤         اث٭ثٛط    اظ     ٖج١    ٬ٴ  :        ا٢ًبظ    ث٩      سًٷس    ث٩      ذب٢س        ربٶٟبٮ   (  ظ )          پٷتب٦جط        قتط
    ث٭ز          استب٪ساض

15 ػّشٚ.   تٓ  عؼیذ

  :  ٛط    اث٭ث      ثٷًت    اظ      سًٷس        ي٧ط٬ث٩      تر٣ّ       ٦ساض٘



 

 

  ٮ   433      ٦ت٭ْبى      ٪ًٷ٥     اثٵ

    463        ٦ت٭ْبى         يجسا٢جط     اث٩

    571      ٦ت٭ْبى       يسبٚط     اث٩

      ا٢ًبظ    ث٩      سًٷس    ث٩      ي٧ط٬        ربٶٟبٮ

    ث٭ز      حجطٯ    ثٯ         ٦ٱبرطٶ٩    اظ    ٬ٴ

    ث٭ز          ْط٦ب٪ساض  (  ظ )     ذسا      ضس٭٠     قطِ    اظ

16 اٌذثاب.  تٓ إٌّزس   

  :      اث٭ثٛط        ٫٦صضثب    ث٩      حجبة      ثٷًت     يس٤       ٫٦بثى

    256      ٦ت٭ْبى       ثربضٴ

    313      ٦ت٭ْبى      قجطٴ

     ٫٦صض    ث٩      حجبة        ربٶٟبٮ

  :   ث٭ز      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط       ٪هب٦ٵ       ٦طب٬ض       حجبة،

  :   ث٭ز    بض   ا٪ػ       ذكجبٴ    اظ

17 ػرثح. تٓ اتي ٌٙة   

  :    ضس       ذط٫٭ز       اسال٦ص    اظ   ٬      ٚطزٮ     زيب    ٬ٴ      ثطاٴ        پٷب٦جط  :      ٢ٱت     اثٵ    ث٩      يتجٳ       ٫٦بٖت

18 دغاْ.  تٓ ثاتد : 

     حبثت    ث٩      حسب٨     ٟبٮ   ربٶ

  :      ٦ططٚب٨     ٰز٭    زض      حسب٨    ثب   ١ ٷ    رجطئ   ٵ     ٧ٰطاٰ

  :   ث٭ز       ا٢ٗس      ض٬ح    ثٯ      ٦اٶس       حسب٨،

  :   ث٭ز      ٪ج٭ت        زضاٶب٤     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط      ضبيط

19 تشاء.  تٓ ػاصب   

       اث٭ثٛط      ثٷًت    اظ      يبظة    ث٩      ثطاء      تر٣ّ

    292      ٦ت٭ْبى        ٶًٗ٭ثٵ

    732      ٦ت٭ْبى           اث٭ا٢ٓساء

    749      ٦ت٭ْبى        ا٢٭ضزٴ     اث٩

     يبظة    ث٩      ثطاء       ٫٦بٖت

  :   ث٭ز      ثعضٜ      ْٗٷٯ



 

 

  :   است      ٚطزٮ     ٪١ٗ      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ          اظپٷب٦جط    ضا         ْطا٬ا٪ٵ        ض٬اٶبت    ٚٯ      ر٣ٷ١       غحبثٵ

  :   ث٭ز    ثٯ   غحب       ايٷب٨    اظ

21 اتي. تٓ وؼة  

  :        اث٭ثٛط    ثب     ًٚت    ث٩     اثٵ      ثٷًت     يس٤       ٦ساض٘

    292      ٦ت٭ْبى        ٶًٗ٭ثٵ

    732      ٦ت٭ْبى        ا٢ٓساء     ؤث٭

    749      ٦ت٭ْبى        ا٢٭ضزٴ     اث٩

     ضٷًٯ         زض٫٦بثى        اث٭ثٛط      ثٷًت    اظ     ًٚت    ث٩     اثٵ      تر٣ّ

    ًٚت    ث٩     اثٵ       ٫٦بٖت

  :        ا٢ٗطاء     سٷس

  :   ث٭ز     ٬حٵ      ٚبتت

  :   ث٭ز          ٦س٧٣ب٪ب٨      سط٬ض

  :   ث٭ز     ًٚت    ث٩       ثطاثٵ      ٖطآ٨       ٖطائت       ٦إ٦٭ض    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط

  :   است         ْطا٬ا٪ٵ       ٫٦بٖت       زاضاٴ     ًٚت    ث٩     اثٵ

  :   ٚطز      يطؾٯ      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط    ثط   ٬     ٚطز     ر٧ى    ضا      ٖطآ٨     اثٵ

  :     ث٭ز      ٬ي١٧     ي٥٣       سطآ٦س   ٬      رب٦ى

21 ػثاط. ػّٛي   پیاِثش   (ؿ)

  :      اث٭ثٛط    ثب      يجب       ثٷًت     يس٤       ٦ساض٘

  ٮ   292      ٦ت٭ْبى        ٶًٗ٭ثٵ

  ٮ   328  :       ٦ت٭ْبى         يجسا٢جط     اث٩

    421      ٦ت٭ْبى     آثٵ        اث٭سًس

     1111      ٦ت٭ْبى     ٦ٛٵ       يبغ٧ٵ

     ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل    ٣ٵ       پٷب٦جطغ      ي٧٭ٴ      يجب        ٫٦بٖت

  :   ٫٦ٯ      ٬ا٪ب     ٫٦ٵ      يجب 

  :     ذساست      ضس٭٠      آظاض      يجب       آظاض

  :   است      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط       زض٫ب٤      يجب        زض٫ب٤

22 فشصٔ.  ذاْ ػثاط  



 

 

23 صتیش.  

  :      اث٭ثٛط    ثب      ظثٷط      ثٷًت     يس٤   ٬        ٦رب٢ٓت       ٦ساض٘

    256      ٦ت٭ْبى       ثربضٴ      غحٷح

    292      ٦ت٭ْبى        ٶًٗ٭ثٵ

    328  :       ٦ت٭ْبى      ا٢جط     يجس     اث٩

    421      ٦ت٭ْبى     اثٵ        اث٭سًس

    732      ٦ت٭ْبى           اث٭ا٢ٓساء

  :      ا٢٭ضزٴ     اث٩

  ٮ    1111      ٦ت٭ْبى     ٦ٛٵ       يبغ٧ٵ

    س٫ت     ا١ٰ     ٚتت    زض      ظثٷط       ٫٦بٖت

  :   ث٭ز  (  ظ )      پٷب٦جط       ح٭اضٴ      ظثٷط

  :     ث٭ز       ٪زجبء    اظ      ظثٷط

24 عٍذح.  تٓ اهللػثیذ  

    س٫ت     ا١ٰ     ٚتت    زض      ق٣حٯ     بٖت  ٫٦

  :   ث٭ز       ٦جططٮ      يططٮ    اظ      ق٣حٯ

  :   ث٭ز  (  ظ )      پٷب٦جط       اغحبة       ذكجبٴ    اظ      ق٣حٯ

  :   ث٭ز        ٖطٶص       ذكجبٴ    اظ      ق٣حٯ

25 تٓػثادج. صاِد   

      يجبزٮ       ٫٦بٖت

  :   ث٭ز       غحبثٯ       سبزات    اظ       يجبزٮ

  :   ث٭ز      ثسضٴ       ايٷب٨    اظ       يجبزٮ

  :   ث٭ز      يٗجٯ    زض         ٫٫ٚسٞب٨        اظثٷًت

  :   ث٭ز     زٶ٩    زض      ْٗٷٯ       يجبزٮ

26 دزيفح. تٓ يّاْ   

  :     ث٭ز      ر٣ٷ١       غحبثٵ       حصٶٓٯ

  :   ث٭ز      ٬ا٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط    سط      غبحت

  :   ث٭ز       غحبثٯ      ٚجبض    اظ       حصٶٓٯ



 

 

27 ػثذاهلل. تٓ ِغؼٛد  دس) ِٕاتغ ؽیؼٗ ) 
28 تشيذٖ. عٍّي  دس) ِٕاتغ ؽیؼٗ ) 
29 خضيّح.   تٓ ثاتد دس) ِٕاتغ ؽیؼٗ ) 
31 عًٙ.  تٓ دٕیف ِٕاتغ) ؽیؼٗ ) 
31 أتٛ. أيٛب  األٔصاسي    ِٕاتغ) ؽیؼٗ ) 

  :       ٦سٶ٫ٯ    ثٯ      ٬ض٬ز       ٫ٰٟب٤      ٬ا٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل           پٷب٦جطغ٣ٵ        ٦ٷعثب٨         اث٭اٶ٭ة

32 أتٛ. اٌٙیثُ  تٓ اٌریٙاْ   

       اث٭ثٛط        اظثٷًت           اث٭ا٢ٱٷخ٥      تر٣ّ       ٦ساض٘

    655      ٦ت٭ْبى        ا٢حسٶس     اثٵ     اث٩

  :    ضٷًٯ         زض٫٦بثى        اث٭ثٛط        اظثٷًت        ا٢ٱٷخ٥     اث٭      تر٣ّ

    ث٭ز        زضيٗجٯ      ٫٫ٚس      ثٷًت       ٪ٗجبء        ز٬اظزٮ    اظ  :            اث٭ا٢ٱٷخ٥        ربٶٟبٮ

33 تٓصيذ. ٚ٘ة  ِٕاتغ) ؽیؼٗ ) 
34 ذّاَ. أصاس   
35 عايفٗ. اي اص خضسجیاْ     
36 عايفٗ. تٕي اعذ  
37 لثیٍٗ. فضاسٖ   
38 گشٚ٘ي.    اص لشيؼ   
39 ِأؼیٓ. صکاخ  

  :      اث٭ثٛط    ثب      ظٚبت        ٦ب٪ًٷ٩        ٦رب٢ٓت

    211  :         ٦ت٭ْبٴ        غ٫ًب٪ٵ        ا٢طظأ    جس ي

    313      ٦ت٭ْبى        ٪٭ثرتٵ

  ٮ   314      ٦ت٭ْبى      ايخ٥     اثٵ

    435        ٦ت٭ْبى          ٪ٷطبث٭ضٴ      حب٥ٚ

    732      ٦ت٭ْبى           اث٭ا٢ٓساء

    774      ٦ت٭ْبى      ٚخٷط     اث٩

    911        ٦ت٭ْبٴ       سٷ٭قٵ

       اث٭ثٛط    ثٯ      ظٚبت       ٪ساز٨     ي٣ت

  :     ٪ساضز    ضا       ا٦٭ا٠       تعٚٷٯ   ٬       تكٱٷط         ضبٶستٟٵ        اث٭ثٛط

  :    ٪ٷست       آضا٦ص      ٦بٶٯ        اث٭ثٛط      زيبٴ

  !      ثبضس      ٚطزٮ       تًٷٷ٩       ذ٣ٷٓٯ      ثبٶس        پٷب٦جط



 

 

  :      ٪ٷست     ثٷت     ا١ٰ     رع٬        اث٭ثٛط   ٬      ثبضس     ثٷت     ا١ٰ    اظ      ثبٶس       ذ٣ٷٓٯ

   (:    ظٚبت        ٦ب٪ًٷ٩     ح٥ٛ )         ٦س٧٣ب٨؟    ٶب       ث٭ز٪س      ٦طتس      ظٚبت        ٦ب٪ًٷ٩

       ٚطز٪س؟      چٛبض      ظٚبت        ٦ب٪ًٷ٩    ثب

     ظٚبت        ٦ب٪ًٷ٩    ثب       ضاثكٯ    زض  (    آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ )      اٚط٤        پٷب٦جط      سٷطٮ

  :   احس   ٬     ثسض     ر٫ٝ    ز٬    زض       ح٣ًجٯ      حؿ٭ض

  :    ظٚبت        پطزاذت    اظ        ا٦ت٫بو   ٬       ح٣ًجٯ

     ث٭ز؟       ثٷًتٵ       چٟ٭٪ٯ        اث٭ثٛط      ذالْت   ٬      ثٷًت

  (    ٣ْتٳ )         ٪بٞٱب٪ٵ   ٬         ٪س٫زٷسٮ      ثٷًت  .  1

     ٣ْتٳ      ٫ً٦ٵ

  ( و )     ي٣ٵ    حٕ    ثٯ        ايتطاِ   ٬      ٪بحٕ      ثٷًت  .  2

      ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ        حٗب٪ٷت    ثط     ي٧ط   ٬        اث٭ثٛط        ايتطاِ

      ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ    حٕ    ثط       ا٪ػبض   ٬         ٦ٱبرطٶ٩      يب٦ٯ        ايتٗبز

      ضٷرٷ٩      ذالْت      ث٭ز٨      َػجٵ    ثط        ٦ًب٬ٶٯ        ايتطاِ

      ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت    حٕ      ٚطز٨       ثطَػت      ٶعٶس        ايتطاِ

       ارجبضٴ      ثٷًت  .  3

       زٶٟطا٨      حٗ٭ٔ        ٦طايبت   ٬       ٦ط٭ضت      ثس٨٬      ذالْت  .  4

   حٕ     َػت    ثب      ذالْت  .  5

  :    ب٦جط ٷ پ    ثٯ       اْتطا         اث٭ثٛط،      ذالْت  .  6

        ْبرطا٪ٯ      ذالْت  .  7

         استجسازٴ      ذالْت  .  8

    ض٩ٛ     ٧ٚط      ذالْت   ٬      ثٷًت  .  9

     ثٷًت      ثطاٴ         ضبٶستٟٵ     يس٤    ثٯ        اث٭ثٛط       اٖطاض  .   13

      ٬ذالْت              اث٭ثٛطاظثٷًت         پطٷ٧ب٪ٵ  .   11

      زاز٪س       ا٪زب٤        اث٭ثٛط      ذالْت      ثطاٴ       سٗٷٓٯ     ا١ٰ    ٚٯ          اٖسا٦بتٵ

  (    ٫٦ػت   ٬      ٦ٗب٤         پٷط٫ٱبز   ٬      ضض٭ٮ  )       ٦طز٤       تك٧ٷى  .  1

  :      ٦طز٤    ثٯ      ضض٭ٮ



 

 

  :        ٬ا٪ػبض         ٦ٱبرطٶ٩      ظ٪ب٨    ثٯ      ضض٭ٮ

  :    ضض٭ٮ      ٫ً٦ٵ

  :    ضض٭ٮ     ح٥ٛ

   (: ظ )      پٷب٦جط      ي٧٭ٴ      يجب     ثٯ      ٦ٗب٤   ٬     پست         پٷط٫ٱبز

  (      اس٥٣     ث٫ٵ        ٧ٰٛبضٴ    ثب  )       ٦طز٤     ثٷ٩    زض      ٬حطت   ٬     ضيت       اٶزبز  .  2

   ز٤  ٦ط    اظ        ارجبضٴ       ٞطْت٩      ثٷًت     رٱت       ايطاة         استرسا٤  .  3

      غحبثٯ     ضت٥   ٬     ؾطة   ٬        تٱسٶس  .  4

  :      حؿطت    آ٨      تط٬ض      ٪ٗطٯ   ٬     ٖت١    ثٯ       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ      حؿطت       تٱسٶس

  :     ا٢سال٤       ي٣ٷٱب       ظٰطاء      حؿطت      ذب٪ٯ       ٚطٷس٨     آتص    ثٯ       تٱسٶس

  :    ظثٷط     ضت٥   ٬     ؾطة

  :    ذعضد       ٖجٷ٣ٯ      ثعضٜ     سًس      ٚطز٨     ٦ب٠     ٢ٟس

  :    ثعضٜ       غحبثٵ      ٫٦صض      حجبة     ضت٥   ٬     ؾطة

  :       سٗٷٓٯ    زض       ٦ٗساز     ضت٥   ٬     ؾطة

  :       ثطٶسٮ     ضت٥   ٬     ؾطة

      س٧٣ب٨       ي٧طثٯ        ذبضٟطٴ    پط  .  5

     ٦سزس    اظ  (       پٷب٦جط   ٯ ٶ  زا )    اٶ٩٧    ا٤       اذطاد  .  6

     ٦سزس    اظ      س٧٣ٯ    ا٤       اذطاد  .  7

  (     ذب٪ٟٵ         ثبظزاضت  )        ٦سٶ٫ٯ    اظ       غحبثٯ      ذط٬د    اظ   ٴ      ر٣٭ٞٷط  .  7

        ٦رب٢ٓب٨       ٚطتبض   ٬     ٖت١  .  8

  :   سًس       ٦طٛ٭٘     ٖت١

  :     ٧ٰسطش    ثٯ       تزب٬ظ   ٬       ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ     ٖت١

  :     سٗٷٓٯ     حعة      ت٭سف       ٖجبٶ١      ر٧ًٵ      زستٯ   ض    ٚطتب

     ثبق١      از٢ٯ         تطاضٷس٨   ٬      حسٶج     ر١ً  .  9

      ظٶسا٨      رطرٵ        زٶسٞبٮ    اظ      حسٶج     اٶ٩     ر١ً    اظ       ذ٣ٓبء     ٰسِ

  :   الْت ذ   ٬      ٪ج٭ت     ر٧ى     يس٤    ثٯ       ذ٣ٓبء        استسال٠    اظ      ر٭اة

  ( ظ )        پٷب٦جط        ض٬اٶبت     ٪١ٗ    اظ         ر٣٭ٞٷطٴ



 

 

   ٶٵ   ٪ٱب   ٴ ط ٷٞ     زٯ ٷ  ٪ت

 

ِمذِٗ:

ضٷًٷب٨ ٬ پٷط٬ا٨ ا١ٰ ثٷت ي٣ٷٱ٥ ا٢سال٤ ٦ًتٗس ٰست٫س ٚٯ ا٦ب٦ت ٫٦ػجٵ است ا٢ٱٵ ٬ ا٪تػبثٵ ٚٯ 
ضا ا٪تربة ٬ اظ قطٶٕ ضس٭٠ ذتسا غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬آ٢تٯ ثتٯ      ذسا٬٪س تٙ تٙ رب٪طٷ٫ب٨ آذطٶ٩ پٷب٦جطش 

 ٦طز٤ ٦ًطْٵ ٚطزٮ است.
اظ زٶسٞبٮ ا١ٰ س٫ت، ذالْت ٬ ا٦ب٦ت ثًس اظ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ، ٶٙ ٦ٗتب٤ ا٢ٱتٵ   ا٦ب 

ز٪ٷ٭ٴ ٬ يطْٵ ٚٯ ٫٦طإ ٦طط٬يٷت چ٫ٷ٩ حٛ٭٦تٵ، ا٪تربة  سٷبسٵ، ٬ ا٪تػبثٵ ٪ٷست؛ ث٣ٛٯ ٦ٗب٦ٵ است
٪ب٨ ٬ ٶب ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬ يٗتس استت ٚتٯ ثتطاٴ تكجٷتٕ ضتطٶًت، حٓتم ٦ػتب٢ح         و ٦س٧٣ب٦طز٤ ٬ ار٧ب

 ض٭ز. ٦س٧٣ب٪ب٨ ٬ زْبو اظ حطٶ٥ ٚط٭ض اسال٦ٵ اٶزبز ٦ٵ
اٴ زض ٖطآ٨ ٚتطٶ٥ ٪ٷتب٬ضزٮ    ٰب ٦ًتٗس ٰست٫س ٚٯ ذسا٬٪س زض ثبضٮ ذالْت ثًس اظ پٷب٦جط، ٰٷچ آٶٯ آ٨

اٴ زض ثتبضٮ ذالْتت ثًتس اظ ذت٭زش ٪ٛتطزٮ       بضٮاست . ٧ٰچ٫ٷ٩ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٰٷچ اض
 است.

ٰب ثطاٴ احجبت ٦طط٬يٷت ذالْت اث٭ثٛط، ار٧بو غحبثٯ ٬ ٶب ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬ يٗس  ت٫ٱب ز٢ٷ١ آ٨
 است.

                           ضتطـ استت، ٦ًتٗتس استت                                   ثطاٴ ذالْت، ار٧بو ٧ٰٯ ٦س٧٣ب٪ب٨ ٞ٭ٶس  اث٩ تٷ٧ٷٯ ثًس اظ اٶ٫ٛٯ ٦ٵ
                 ثب ا٬ثٷًت ٚطز٪س                                           ذالْت اث٭ثٛط ت٭سف ر٧ٱ٭ض ا٦ت اتٓبٔ اْتبز ٬

٫ٚس ٚٯ ار٧بو ٦س٧٣ب٪ب٨ ٬ ا١ٰ ح١ ٬ يٗس ثتب   زض ٚتبة ٫٦ٱبد ا٢س٫ٳ ثط اٶ٩ ٪ٛتٯ پبْطبضٴ ٦ٵ٬ٴ 
 ت ٬ س٣ك٫ت ضسب٪س٪س :ا٬ ضا تخجٷت ٚطزٮ ٬ ا٬ ضا ثٯ ٖسضاث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ثب ثٷًت ذ٭ز ا٦ب٦ت 

      ٞ٭ٶس:                                                             زض ٫٦ٱبد ا٢س٫ٳ ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬يٗس ضا زض ذالْت ضطـ زا٪ستٯ ٬ ٦ٵ   ٬ٴ 

                               ٧ٰچ٫ٷ٩ ر٧تبيتٵ ٚتٯ ث٭ستٷ٣ٯ                     ا١ٰ ض٭ٚت ٬ رال٠ ٬  ٧ٰٯ                                         ٧ٰب٪ب زض ذالْت ضطـ ٪ٷست ٦ٟط اتٓبٔ ٬ ار٧بو
    .                   ٭سٷ٣ٯ آ٪ٱب ٩ٛ٧٦ است                          ٫ٚس ثك٭ضٴ ٚٯ ٦ٗبغس ا٦ب٦ت ث                       آ٪ٱب ا٦ط ٖ٭ا٤ پٷسا ٦ٵ

                          تحم٘ـك: .. هحوـد ادـب.         ،   336 ص     ، 8 د                    هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 



 

 

              زا٪تس ث٣ٛتٯ                      ثٷًت ٚتبْٵ ٪٧تٵ                                                                 زض اٶ٫زب اث٩ تٷ٧ٷٯ ثٷًت تًساز چٱبض ٪ٓط، ٶٙ ٪ٓط ٬ ز٬٪ٓط ضا ثطاٴ 
     ض٭ز                                                      ٖبئ١ است ٚٯ ثب ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬يٗس پٷ٧ب٨ ذالْت ثستٯ ٦ٵ
                                    ثٷًت ضطـ است، ثٷًت اثبثٛط ضا ار٧بيٵ                                                 ٬ٴ ثًس اظ اٶ٩ ٚٯ حبثت ٚطز ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬يٗس زض

       ٞ٭ٶس:              زا٪ستٯ ٬ ٦ٵ

٦ٱبرطٶ٩ ٬ ا٪ػبضٴ ٚٯ ٶب٬ض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ث٭ز٪س ٬ اسال٤ ث٭سٷ٣ٯ آ٪ٱب ٖ٭ت ٬ يعت ٞطْتت ٬ ثتٯ   
ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ت٧ب٤ ٚسب٪ٵ ٚٯ ثب ضس٭٠ غت٣ٵ ا٢تٯ   ٣ُ٭ة ضسٮ ٬ رعٶطٲ ا٢ًطة ْتح ضس، آ٪ٱب ٦ططٚٷ٩ ٬٦سٷ٣ٯ 

  .ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت ٚطزٮ ث٭ز٪س ثب اث٭ثٛط ٪ٷع ثٷًت ٚطز٪س
                 .. هحوـد ادـب.             تحم٘ـك:   ،    531 ص   ، 1 د                    هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،

  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

                                                      ٫ٚس ٚٯ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ت٧ب٤ ث٫ٵ ٰبضت٥ ٬ ت٧تب٤                                    ٬ زض ربٴ زٶٟط اظ ٚتبثص  ازيب ٦ٵ
                           ٦طز٤ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س:

 

                                                                                                      ب ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ث٫ٵ ٰبض٥ ثٯ ٧ٰطاٮ ر٧ٷى ٦طز٤، ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ٰتٷچ ٚتس اظ آ٪ٱتب اظ ز٪ٷتب         ٬ ا٦
    .                                       ٪طْت٫س ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ثط اٶ٩ ثٷًت حبثت ث٭ز٪س

                           تحم٘ـك: .. هحوـد ادـب.     ،      330 ص   8 د                    هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
   ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

       ٞ٭ٶس:                                                                   اظ ٚتبثص ار٧بو ا٦ت ثط ذالْت اث٭ثٛط ضا ثعضٞتطٶ٩ ارت٧بو زا٪ستٯ ٬ ٦ٵ   8       زض ر٣س   ٬ 

 است  ٮاظ ارت٧بو ا٦ت ثط ثٷًت ثب ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ث٭ز ض٭ز ٚٯ ار٧بو ا٦ت ثط ذالْت اث٭ثٛط، ثعضٞتط ٞٓتٯ ٦ٵ
                        تحم٘ك: .. هحوـد ادـب.     ،    338 ص    ،  8 د                    هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،

   ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

س٨ ضا ثٷًت ت٧ب٤ ا١ٰ ح١ ٬يٗس ٬ ار٧بو ا٦ت زا٪ستتٯ ٬  ث٫بثطاٶ٩ اث٩ تٷ٧ٷٯ ضطـ ثٯ ذالْت ضسٷ
  .زٰس ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضا ٪ٷع ثٯ اتٓبٔ ا١ٰ ح١ ٬يٗس ٬ ار٧بو ٦س٧٣ب٪ب٨، ٪سجت ٦ٵ

ًتت  است ٚٯ ت٧ب٤ ٦تطز٤ ثتب اثت٭ثٛط ثٷ    ٮذ٭اٰٷ٥ ثسا٪ٷ٥ ٚٯ آٶب ٬اًٖب چ٫ٷ٩ ث٭ز حب٠ ثب اٶ٩ ثٷب٨ ٦ٵ
 ٯ اظ ذ٭زش اذتطاو ٚطزٮ است؟تٷ٧ٷ است ٚٯ اث٩ ٚطز٪س؟ٶب اٶ٫ٛٯ اٶ٩ ٶٙ ازيبٶٵ



 

 

اٴ ثٷص ٪ٷست ٬ ثعضٞب٨ اغحبة ثتب   ٦ب زض اٶ٩ ٦ٗب٢ٯ حبثت ذ٭اٰٷ٥ ٚطز ٚٯ چ٫ٷ٩ ار٧بيٵ، اْسب٪ٯ
ذالْت اث٭ثٛط ٦رب٢ّ ث٭زٮ ا٪س؛ ث٫بثطاٶ٩ ت٫ٱب ز٢ٷ١ ذالْت اث٭ثٛط ٪ٷع اظ ايتجبض سبٖف ٬ يس٤  ٦طط٬يٷت 

 ض٭ز. ذالْت ا٬ حبثت ٦ٵ

پاعخ

.اتٓذیّیٗ:چٗوغي1       گفرٗاعدتشاياِاِد،ٔیاصتٗاجّاعاعد؟!               

            ٚتطز ٢٬تٵ                                                                               ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٖجال شٚط ضس اث٩ تٷ٧ٷٯ ذالْت ٬ ا٦ب٦ت اث٭ثٛط ضا ثب ار٧بو ا٦ت حبثت ٦ٵ
                                                          ٰبٴ ٖج٣ٷص، ار٧بو ضا زض ٫٦ًٗس ٚطز٨ ا٦ب٦تت اثت٭ثٛط ٬ ٰتط                                    ذط ٚتبة ٫٦ٱبد ا٢س٫ٳ ثط ذالِ حطِ    زض آ

  .                     پبٶٟٵ حطِ ٰبٴ ا٬ زاضز                      زا٪سٚٯ اٶ٩ ٪طب٨ اظ ثٵ                   ٚس زٶٟط، ضطـ ٪٧ٵ
       ٞ٭ٶس :       ٬ٴ ٦ٵ

ٷت ار٧بو ثب از٢ٯ ٦جس٭ـ زض َٷط اٶ٩ ٦ٗب٤ اضبضٮ ذ٭اٰٷ٥ ٚطز ، ٬ ٰتط ٦٭ؾت٭يٵ رتبٴ ذت٭ز ضا     ٦ب ثٯ از٢ٯ حز
٦ب زض حج٭ت ا٦ب٦ت اث٭ثٛط ٬ ٚسٵ زٶٟط ٪ٷبظٴ ثٯ ار٧بو ٪ساضٶ٥ ٬ اٶ٩ ار٧بو ضا زض ا٦ب٦تت احتسٴ ضتطـ    ذ٭اٰس ا٦ب  ٦ٵ
 .زا٪ٷ٥  ٪٧ٵ

                          تحم٘ـك: .. هحوـد ادـب.      ،    344 ص  ،  8 د                    هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
   ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

ضت٭ز ذت٭ز ا٬ ٪ٷتع زض ٬رت٭ز      ض٭ز، ٣ً٦٭٤ ٦تٵ  ث٫بثطاٶ٩ ثب تًبضؾٵ ٚٯ زض ٚال٤ اث٩ تٷ٧ٷٯ زٶسٮ ٦ٵ
  .چ٫ٷ٩ ار٧بيٵ زض ثٷًت اث٭ثٛط ضٙ زاضتٯ است

ّاعجّیغاً٘دًٚػمذتشاتٛتىشداصًٔؾذ!!.ػٍّاياً٘عٕد:اج2

ثب زٶسٞبٮ ثعضٞب٨ ا١ٰ ست٫ت زض تؿتبز    ٚٯ ذالْت ٪ٷبظ٫٦س ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬ يٗس است، اٶ٩ ازيب
ٰتت، اثت٭ حب٦تس َعا٢تٵ     458ٰت، اث٭ٶ٣ًٵ ح٫ج٣ٵ ٦ت٭ْبٴ453است؛ ٦طبٰٷطٴ ٦خ١: ٦ب٬ضزٴ ضبًْٵ، ٦ت٭ْبٴ

ٰتت، يؿتس ا٢تسٶ٩    671ط ث٫٣سآ٬اظٮ ا١ٰ س٫ت ٦ت٭ْتبٴ ، ٖطقجٵ ٦ٓس478زا٪ط٫٧س ٪ب٦ساض ا١ٰ س٫ت ٦ت٭ْبٴ
ٰتت ٬ ثستٷبضٴ اظ ثعضٞتب٨ ست٫ٵ     543ٰت اث٩ يطثٵ ٦تب٢ٛٵ ٦ت٭ْتبٴ  756بٶزٵ ٦ت٥٣ٛ س٫ٵ ٦صٰت ٦ت٭ْبٴ



 

 

٧ٰچ٫تٷ٩ ض٬اٶتبتٵ   ا٪س ٚٯ زض ا٪تربة اث٭ثٛط ار٧بيٵ زض ٚبض ٪ج٭زٮ استت.   ٦صٰت ٚٯ ٧ٰٟٵ غطاحتب ٞٓتٯ
 اٶ٩ ٦ك٣ت ٬ر٭ز زاضز! ٪ٷع ثط

اتٛيؼٍي:خالفداتٛتىش،تاتیؼدداضشيِٓؾشٚعؽذِاٚسديٚ-أ،ب

ثتٯ                            ٚتبثٵ ثب ٧ٰٷ٩ ٪ب٤ زاض٪س(       يب٥٢                                                        ٦ب٬ضزٴ ضبًْٵ ٬ اث٭ٶ٣ًٵ ح٫ج٣ٵ زض ؤحٛب٤ ا٢س٣كب٪ٷٳ )ٰط ز٬
 ٦حس٬زٴ ث٭زٮ است  ا٪س ٚٯ ٦طط٬يٷت ذالْت اث٭ثٛط ثربقط ثٷًت يسٮ اٶ٩ ٪ٛتٯ اضبضٮ ٚطزٮ

     ا٪س:           ثبضٮ ٞٓتٯ        زض اٶ٩   

.

ثتط   ٗبز ا٦ب٦ت ٪ٗص زاضز، اذتالِ ٚطزٮ ا٪س ٚٯ ثًؿٵ اظ آ٪ٱبثٯ تحٗٷٕ ي٧٣بء زض تًساز ثٷًت ٫٫ٚسٞب٨ ٚٯ زض ا٪ً
ا٪س ٚٯ ا٦ب٦ت رع ثب ار٧تبو اٚخطٶتت اٰت١ حت١ ٬ يٗتس اظ ٰتط ضتٱطٴ ٫٦ًٗتس          اٴ ٞٓتٯ ٦صاٰت ٞ٭٪بٞ٭٪ٵ ٰست٫س قبٶٓٯ

ثٯ ض٭ز؛ تب اٶ٩ ضؾبٶت ي٧٭٤ ٦طز٤ اظ آ٨ است٫جبـ ض٭ز ٬ ٧ٰٯ ٦طز٤ تس٣ٷ٥ ا٦ب٦ت ا٬ ثبض٫س، اٶ٩ زٶسٞبٮ ٦طز٬ز است  ٪٧ٵ
 ٬اسكٯ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ثط ذالْت ٚٯ ت٫ٱب حبؾطا٨ ثب ا٬ ثٷًت ٚطز٪س ٬ اغال ٫٦تهط آ٦س٨ ٬ ثٷًت َبئجب٨ ٪طس٪س.

  .   117   ص                ّ                                ٍاألحىبم السلـبًّ٘ٔ ألثٖ ٗعلى هحود ثي الحسي الفراء:   ص  33  : ٕ                ّ         األحىبم السلـبًّ٘ٔ للوبٍا.

                             ٚطز٪س ٬ اغتال ٫٦تهتط زٶٟتط                                                                   ٶ٫ًٵ ت٫ٱب حبؾطا٨ زض سٗٷٓٯ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ا٬ ضا ا٪تربة
                                              ٰب زض رٷص اسب٦ٯ ٶب زض ربٰبٴ زٶٟط حؿ٭ض زاضت٫س،            ٚٯ ٧ٰٯ آ٨                  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ               اغحبة ضس٭٠ ذسا 

                                  ٪٧ب٪س٪س ٬ اث٭ثٛط ضا ا٪تربة ٚطز٪س.

لشعثي:خالفداتٛتىشذٕٙاتاتیؼديهٔفشِؾشٚعؽذ-ج                  

       ٪٭ٶسس:    ٦ٵ         زا٪ستٯ ٬      ط(                                           ، ٦طط٬يٷت ذالْت اث٭ثٛط ضا ثب ثٷًت ٶٙ ٪ٓط)ي٧         ٖطقجٵ ٪ٷع



 

 

                      ٚٯ آ٨ ضا ٖج٭٠ ٫٫ٚس ثط                   ط زٶٟطا٨ الظ٤ است ث   ،            يٗس ٫٦ًٗس ضس                              ذالْت ت٭سم ٶٙ ٪ٓط اظ ا١ٰ ح١ ٬             اٞط ا٦ب٦ت ٬
                                                 ض٭ز ٦ٟط ثب ر٧بيت ا١ٰ ح١ ٬يٗس ٢٬ٵ ز٢ٷ١ ٦تب اٶت٩                                 ٞ٭ٶ٫س ذالْت ٬ ا٦ب٦ت ٫٦ًٗس ٪٧ٵ                 اٴ اظ٦طز٤ ٚٯ ٦ٵ         ذالِ يسٮ

    .                                             است ٚٯ ي٧ط)ٚٯ ٶٙ ٪ٓط ث٭ز ( ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز
  .                       ًبدر: .اا الشعت المبّرٓ، 269 ص   ،1 د             ىبم المرآى،         الزبهع ألح   ،   ّـ(   671      هتَفبى                     عجد اهلل هحود ثي أحود )   اثَ                  األًظبإ المرؿجٖ،

                                                       ٫ٚس ٚٯ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ت٭ستف ر٧ٷتى اٰت١ حت١ ٬ يٗتس                                           زض اٶ٫زب ٖطقجٵ ثط اٶ٩ ٦ك٣ت اضبضٮ ٦ٵ
  .زا٪سٚٯ ٞط٬ٰٵ ٪ج٭زٮ است ٛط ٦ٵثز٢ٷ١ اٶ٩ ٦ك٣ت ضا ْٗف ثٷًت ي٧ط ثب اث٭   ،    ٪ج٭ز

ؽٛد!ِيجٛيٕي:خالفدتاتیؼديىياصاً٘دًٚػمذِؾشٚع-د

                           ظ ا١ٰ ٬ ح١ ٬ يٗتس ٦طتط٬و                                  ذالْت اث٭ثٛط ضا ثب ثٷًت ٶٙ ٪ٓط ا                 ر٭ٶ٫ٵ زض االضضبز          يجس ا٣٧٢ٙ 
      ٞ٭ٶس:    ٦ٵ          زا٪ستٯ ٬

      ثستٯ       ا٦ب٦ت       پٷ٧ب٨                  ٦طز٤ ار٧بو ٪٫٫ٛس،     چٯ     اٞط   ٬      ٪ٷست      ٦طز٤       ار٧بو    ثٯ       ٪ٷبظى   ،     ا٦ب٦ت       پٷ٧ب٨      ثست٩    زض    ٚٯ        ثسا٪ٷس
      ثتٯ       تإ١٦   ٬               ضا ثٯ زست ٞطْت        اسال٦ى       احٛب٤       ارطاى   ضس       ثستٯ       ث٭ثٛط ا     س٭ز    ثٯ       ا٦ب٦ت         پٷ٧ب٨     چ٭٨    ٚٯ     اٶ٩        ؛ ز٢ٷ٣ص    ض٭ز    ٦ى
     ضؤى         ث٭ز٪تس        ٦رت٣ّ       ربٰبى    زض    ٚٯ       اغحبة   ٬      ٦طز٤   ّ  ٣ّٷٯٚ     ٚٯ     ٪طس       ٫٦تهط     ثٛط     اث٭      ٶ٫ًى  .     ٪ٛطز    رب     ٧ٰٯ    زض          ا٪تربثبت        ا٪تطبض
       يٗتس     زض         ار٧تبو      اٞط    پس       ٪ط٧طز        ٪بپس٫س    ا٬    ثط    ضا     ٚبض     اٶ٩    ٥ٰ    ٚس     ٰٷچ   .   ٚطز       اٚتٓب       ٬ضٶب٨     ز٬ض    اظ    اى    ّ يسّٮ      ثطؤى     ْٗف       ثس٫ٰس
      ٚتٯ       زاضز         ا٦ٛتب٨       ض٭٪س      زاز٨     ضؤى      ٬اضز      ثبٶس        ٦حس٬زى    ّ حسّ    ٶٙ   ٬        ٦ًس٬زى    ّ يسّٮ    ٶٙ    ٚٯ      ٪ط٭ز      حبثت   ٬       ٪جبضس     ضطـ       ا٦ب٦ت
      ثبضس      يٗس   ٬    ّ ح١ّ     ا١ٰ    اظ     ٪ٓط    ٶٙ          ثٯ ذ٭است    ٦ت   ا٦ب

ٖ        األ.لٔ       لَاؿع     إلى        اإلادب.     ، ق     478        هتَفبٕ     ،     الوله     عجد ،      رٌَٗى  ٔ          الىتـت      .اا  ،          ث٘ـرٍ     ،   168  ص    ،         االعتمـب.      أٍل      فـ    ،   ق      1416  :    ،         العلو٘ـ
      اٍل  :    چبح

  .                                                            زٰس ٚٯ  ار٧بو ا٦ت ٬ ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬ يٗس ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز٪س                   اٶ٩ يجبضت ٪طب٨ ٦ٵ

ػضذیاٌذيٓ-ٖ   ايجي:خالفداتٛتىشٚػثّاْذٕٙاتاتیؼديهٔفشِؾشٚعؽذ!                     

                                   ٯ ثٷًتت اثت٭ثٛط ار٧تبيٵ ٪جت٭زٮ                                                              يؿس ا٢سٶ٩ بٶزٵ زض ٚتبة ا٧٢٭اّٖ ثط اٶ٩ ٪ٛتٯ تبٚٷس زاضز ٚت 
  :   است



 

 

 ثتٯ  ا٦تط،  اٶ٩ ٚٯ زاضت    ّ ت٭ر ٯ ثبٶس ،پصٶطز ٦ى غ٭ضت ٦طز٤ ثٷًت ٬ ا٪تربة قطٶٕ اظ ا٦ب٦ت ضس حبثت ٚٯظ٦ب٪ٵ 
ٙ  ٬ر٭ز ث٣ٛٯ. ٪ساضز ٬ر٭ز ٦٭ضز اٶ٩ زض ٪٣ٗى ٶب ي٣ٗى ز٢ٷ١ ٰٷچ ظٶطا ٪ساضز؛ ٪ٷبظ يٗس ٬   ّح١  ا١ٰ ت٧ب٤ ار٧بو  ز٬ ٶتب  ٶت
 آ٨ ثتب  غتحبثٯ  زا٪ٷ٥ ٦ى ٦ب ٚٯ چطا ٫ٚس؛ ٦ى ٚٓبٶت ا٬ اظ ٦طز٤ پٷط٬ى ٬ر٭ة ٬ ا٦ب٦ت حج٭ت ثطاى يٗس ٬   ّح١  ا١ٰ اظ ت٩

 . يخ٧ب٨ ثب ي٭ِ ث٩ ا٢طح٩٧ يجس ثٷًت ٬ ثٛط اث٭ ثب ي٧ط ثٷًت س٦ب٪٫ ا٪س، ٚطزٮ ثس٫سٮ ت٩ ز٬ ٶٛى ثٯ،  زٶ٩ زض است٭اضى
                                   ًبدر: .اا الز٘ل، لجٌـبى، ث٘ـرٍ ،                             تحم٘ك: عجد الرحوي عو٘رٓ،  ، 591 ص ، 3 د              وتبة الوَالف،      ّـ(،   756      هتَفبى                  اإلٗزٖ، عؼد الدٗي )

   م.    1997    ّـ،     1417               الـجعٔ: األٍلى، 

 ٞ٭ٶس: تب آ٨ ربئٵ ٚٯ ٦ٵ

 ي٧٣تب  ت٧ب٤ ثٟ٭ٶ٫س اٶ٫ٛٯ ثٯ ضسس چٯ تب ا٪س ٪ٛطزٮ ضطـ ضا ٦سٶ٫ٯ يٗس ٬ ح١ ا١ٰ ت٧ب٤ ارت٧بو ا٦ب٦ت، يٗس زض ٬
 ٫ٚت٭٨  تب پس آ٨ اظ. ٪ٛطز ا٪ٛبض ٬ ٪ٓى ضا ا٬ ٚس ٰٷچ حب٠ اٶ٩ ثب ض٭٪س، ر٧ى ثبٶس اسال٦ى ٦رت٣ّ ٧٦ب٢ٙ ٦زتٱسا٨ ٬
 .است ضسٮ ي١٧ -ا٦ب٦ت يٗس زض ت٩ ز٬ ٶب ٶٙ ثٯ ٪٧٭ز٨ اٚتٓب ٶ٫ًى -اسب  ٧ٰٷ٩ ثط ٪ٷع

                                     ًبدر: .اا الز٘ـل، لجٌـبى، ث٘ـرٍ ،                              تحم٘ك: عجد الرحوي عو٘رٓ،، 591 ص ، 3 د              وتبة الوَالف،      ّـ(،   756      هتَفبى                  اإلٗزٖ، عؼد الدٗي )
   م.    1997    ّـ،     1417               الـجعٔ: األٍلى، 

ریجٗ:ٔ  

اٶ٩ ايتٗبز ثٯ اٶ٫ٛٯ ار٧بو ٦س٧٣ب٪ب٨ ٬ ا١ٰ ح١ ٬يٗس زض ثستت٩ پٷ٧تب٨ ذالْتت ٬ ا٦ب٦تت     ث٫بثط    
اث٭ثٛط ٪ٗص زاضت است، اٶ٩ ازيبٶٵ ثٷص ٪ٷست ٚٯ ٦طٱ٭ض ي٧٣بٴ ا١ٰ س٫ت اٶ٩ ضا ضز ٚطزٮ ٬ ثط اٶت٩  

ثٛط ضا ثٯ  ذبقط ٬ ٦طط٬يٷت ذالْت اث٭ ت٫٫ٚس ٚٯ ار٧بيٵ زض ثٷًت اث٭ثٛط ضخ ٪سازٮ اس ٪ٛتٯ تبٚٷس ٦ٵ
ٞ٭ٶ٫س ٬ٴ ثٯ ذبقط ٧ٰٷ٩ ٶٙ ٶب ز٬ ٪ٓتط ٦طتط٬و ضتس ٬     زا٪٫س . ٬ ٦ٵ ثٷًت ٚطز٨ ٶٙ ٶب ز٬ ٪ٓط ثب ا٬ ٦ٵ

 زٶٟطا٨ ٪ٷع ٦زج٭ض ثٯ ثٷًت ثب ا٬ ٬ اقبيت ا٬ا٦ط ٬ٴ ضس٪س . 

ػذَِمثٌٛیداتٛتىشدسٔضدتغیاسياص.3           اػضای   اً٘دًٚػمذ      

                    ٮ ٬ اظ ثٷًت ثتب ا٬                                      ٯ ث٭ز٪س ٚٯ ثب ذالْت اث٭ثٛط ٦٭إْ ٪ج٭ز                   اْطاز ظٶبزٴ اظ غحبث               ر٭اة س٭٤ اٶ٫ٛٯ 
  ؛            ضخ ٪سازٮ است                                          ٪طب٨ اظ اٶ٩ زاضز ٚٯ ار٧بيٵ زض ذالْت اث٭ثٛط    ٚٯ              ا٦ت٫بو ٚطز٪س 



 

 

 تااتٛتىشِٚخاٌفدايؾاْاٌغالَاػذَتیؼددضشخفاعّٗػٍیٙ.1

 ثٷًت ٪ٛطز  ثٛط٭ثا٢سال٤ تب آذط ي٧ط ثب ا بي٣ٷٱ حؿطت ظٰطا
يتس٤ حؿت٭ض    اثٵ رع٤ زض ا٢طب١٦ ْٵ ا٢ػ٫بيٳ ا٢كٷجٯ زضثتبضٮ ٦رب٢ٓتت ٬  ٧ٷ٩ ٬ ٢ًب٢سطاَعا٢ٵ زض 

 س:٫٪٭ٶس ٢سال٤ زض ثٷًت ثب اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵحؿطت ْبق٧ٯ ي٣ٷٱب ا

.

ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ٧ٰستطش  ْطظ٪سا٪ص، ي٣ ٚٯ ٧ٰب٪ب اث٩ يجب  ٬ اٶبت حبثت ضسٮ()ثب ض٬ اٶ٩ ٪ٷع ٫٦ػ٭ظ است
اغحبة سٗٷٓٯ ٪ٷع ثب ض٧ب ٦رب٢ٓت ٚطز٪س )٬ ذ٭استبض ذالْتت َٷتط اثتٵ    زض ح٣ٗٯ ثٷًت حبؾط ٪طس٪س ٬  ظ٪سا٪صط٬ ْ

 .ثٛط ث٭ز٪س(
                           تحم٘ك: هحود حسي هحود حسـي    18   ص   ، 1   د                              العبلو٘ي ٍوشف هب فٖ الدااٗي،    ّ سرّ   ،   ّـ(   505       )هتَفبى                   حبهد هحود ثي هحود            الغسالٖ، اثَ

     م.    2003   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                 ث٘رٍ  / لجٌبى،  -                    : .اا الىتت العلو٘ٔ     ًبدر                             إسوبع٘ل ٍأحود فرٗد الوسٗدٕ،
 4 ص ،1 د، الـج٘ٔ الظٌبعٔ فٖ الشبهل ( ّـ687:  الوتَفى)،الٌف٘س اثي الدٗي عالء، المردٖ الحسم أثٖ

ي٧ط اظ اث٭ثٛط ٬  اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز ث٣ٛٯ تب آذط ت٫ٱب تب آذطي٧ط ثب٪ٯ  ا٢سال٤ بحؿطت ْبق٧ٯ ي٣ٷٱ
  .ذط٫٧ب٘ ث٭ز ٬ ثب اٶ٩ حب٢ت ٪بضؾبٶتٵ ٥ٰ اظ ز٪ٷب ضْت٫س ٪بضاؾٵ ٬ ي٧ط

 ٭ٶس: ٞ ثبضٮ ٦ٵ زضاٶ٩زض غحٷح ذ٭ز ثربضٴ 

.

      تتب      ٚطز     ٖٱط    ٬ى    اظ   ٬      ٪٧٭ز     َؿت        اث٭ثٛط    ثط                   غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ       اٚط٤        پٷب٦جط      زذتط       ا٢سال٤   ب    ي٣ٷٱ       ْبق٧ٯ      حؿطت
  . ت  ضْ      ز٪ٷب    اظ    ٚٯ      ض٬ظى

      ًبدر:                فٖ .ٗت الجغب،            تحم٘ك .. هظـ  ، 1126 ص ،3 د              طح٘ح الجخبإ،   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
   .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

        ٪٭ٶسس:                                  يس٤ ت٥٣ٛ حؿطت ثب اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵ                          ٬ٴ زض ربٴ زٶٟط ٪ٷع زضثبضٮ 

     حطِ    ا٬    ثب   ٬      ٦ب٪س        َؿج٫ب٘        ٧ٰچ٫ب٨    ا٬    ثط   ٬       ٪٧٭زٮ     تط٘    ضا     ثٛط     اث٭     َؿت   ٬     ذط٥     حب٠    زض            ي٣ٷٱب ا٢سال٤        ْبق٧ٯ
  .    ٪٧٭ز      ٬ْبت    تب     ٪عز

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،  ،     1549   ص   ، 4   د               طح٘ح الجخبإ،   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
   .    1987  -      1407    خٔ،                     ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبل  -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 



 

 

                ٪ٯ ت٫ٱب ٪طب٨ اظ    ،                                                                   ث٫بثطاٶ٩ يس٤ ثٷًت ٬ ذط٥ زائ٧ٵ حؿطت ْبق٧ٯ ي٣ٷٱب ا٢سال٤ اظ ذالْت اث٭ثٛط
                           ٫ٚس ٚتٯ ار٧تبيٵ زضثتبضٮ             حبثت ٦ٵ          اٴ است ٚٯ              ٶٛٵ اظ از٢ٯ       ، ث٣ٛٯ                                 َٷط ٦طط٬و ث٭ز٨ حٛ٭٦ت اث٭ثٛط زاضز

    .             ضخ ٪سازٮ است        ١ است،                        ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ اث٩ تٷ٧ٷٯ ٖبئ            ثٷًت اث٭ثٛط 

ؼدتی تش صٔأْیضالصَاعد      

                                  ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ثٷًت زضاسال٤ ثط٦طزا٨ الظ٤         ٞ٭ٶٷ٥ :                                             اٞط ازيب ض٭ز ٚٯ ثٷًت ثط ظ٪ب٨ الظ٤ ٪ٷست ، ٦ٵ
        ْط٦بٶس:         ثبضٮ ٦ٵ                                                              است ثطظ٪ب٨ ٪ٷع الظ٤ است ٧ٰچ٫ب٪ٛٯ ذسا٬٪س زض س٭ضٮ ٧٦تح٫ٯ زض اٶ٩

.

   ٬      زظزى        ٪س٫ٰس،      ٖطاض     ذسا      ضطٶٙ    ضا      چٷعى    ٚٯ      ٫٫ٚس      ثٷًت    ت٭    ثب   ٬      آٶ٫س    ت٭     ٪عز      ٦ا٩٦      ظ٪ب٨    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ى  !       پٷب٦جط    اى
          ٦رب٢ٓتت     اى        ضبٶستٯ     ٚبض     ٰٷچ    زض   ٬         ٪ٷب٬ض٪س     ذ٭ز     پبى   ٬     زست     پٷص         اْتطاٶى   ٬      تٱ٧ت        ٪ٛط٫س،    ضا     ذ٭ز         ْطظ٪سا٨        ٪٫٫ٛس،     ظ٪ب
  .   است        ٦ٱطثب٨   ٬         آ٦طظ٪سٮ        ذسا٬٪س    ٚٯ      ثك٣ت       آ٦طظش        ذسا٬٪س       زضٞبٮ    اظ      آ٪ب٨      ثطاى   ٬    ٩ٚ     ٷًت ث      آ٪ٱب    ثب        ٪٫٫ٛس،    ت٭       ْط٦ب٨

   12     آِٗ        هوتحٌٔ     سَاُ 

تیؼدِشداْدسػمثٗ       اٚيٚدَٚ    عثكؽشٚطتیؼدصٔاْتٛدٚيىياصؽشٚطآْتذثخالفداعد:                        

        غحبثٯ ،                                                        تطٛٷ١ حٛ٭٦ت اسال٦ٵ زض ٦سٶ٫ٯ ث٭ز ؛ زض اٶ٩ ثٷًت ، ثٯ ٞٓتٯ           ح٣ٗٯ اغ٣ٵ           ثٷًت يٗجٯ 
                           اقبيت اظ حب٥ٚ اسال٦ٵ است .                                                         ٧ٰب٨ ضط٬ـ ثٷًت ثب ظ٪ب٨ ٦كطح ضسٮ است ، ٬ ٶٛٵ اظ اٶ٩ ضط٬ـ 

     ثتط                                    حٛ٭٦ت اسال٦ٵ ، ٧ٰب٨ چٷعٴ است ٚتٯ                                            اٶ٩ ثسا٨ ٫ً٦ٵ است ٚٯ اغ١ ثٷًت ، ثطاٴ تطٛٷ١ 
                                         ٦طزا٨ الظ٤ است ، ثط ظ٪ب٨ ٪ٷع الظ٤ است . 

       ٪٭ٶسس:                     ٵ ثب ثٷًت ا٫٢سبء ٦ٵ                                            اث٩ ٚخٷط زضثبضٮ ضجبٰت ثٷًت ٦طزا٨ زض يٗجٯ ا٢٬

 .يجبزٮ ٞ٭ٶس: ٦ب ز٬اظزٮ ٪ٓطث٭زٶ٥ ٚٯ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ زض يٗجٯ ا٢٬ٵ قجٕ ثٷًت ظ٪ب٨ ثٷًت ٚطزٶ٥ 
  –                          ًبدـر: هىتجـٔ الوعـبا       ،    150   ص   ، 3   د                       الجداٗـٔ ٍالٌْبٗـٔ،         ّــ(،     774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 

  .     ث٘رٍ 

       ٪٭ٶسس:                 اث٩ ٰطب٤ ٪ٷع ٦ٵ



 

 

اش٨ زض ر٫تٝ   آ٢تٯ  ٬ ي٣ٷتٯ     ّت  ا٣٢ ٯ     ّ   غت٣ ى  اهلل ضست٭٠  ثٯاث٩ اسحبٔ ٞٓت: ثٷًت حطة )يٗجٯ ز٤٬( ظ٦ب٪ٵ ث٭ز ٚٯ 
 ًت ظ٪ب٨ ث٭ز ٬ آ٨ اٶ٩ ثت٭ز ٚتٯ  ث٭ز ٬ يٗجٯ ا٢٬ٵ قجٕ ثٷ طسٮ ث٭ز، ضط٬قٵ زاضت َٷط اظ ضطقٵ ٚٯ زض يٗججٯ ا٢٬ٵ زازٰ
 . ث٭ز ٪طسٮ زازٮ ٰب ذ٭٨ ض٧طز٨ حال٠ ٬ ر٫ٝ ثٯ اش٨ز٤٬  يٗجٯ ثٷًت اظ ٖج١

                      تحم٘ك ؿِ عجد الـرءٍ        ،    302   ص   ، 2   د                 الس٘رٓ الٌجَٗٔ،   ،   ّـ(   213      هتَفبى                                   اثَهحود عجد الوله ثي ّشبم ثي أَٗة )                    الحو٘رٕ الوعبفرٕ، 
    ّـ.    1411  –                                        ًبدر: .اا الز٘ل، الـجعٔ: األٍلى، ث٘رٍ      سعد،

                      زض ربٴ زٶٟط ٪ٷع ٞ٭ٶس:

 

 يٗجتٯ  زض ضا (غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬آ٢تٯ   ) ذسا ضس٭٠ ٬آ٦سٮ  ا٪ػبض ظا ٦طزز٬اظزٮ  حذ ٦٭ٖى زض ضس آٶ٫سٮ سب٠ چ٭٨
 ٞطزز ٬ارت اٶطب٨ ثط ر٫ٝ ٚٯ ث٭ز آ٨ اظ پٷص اٶ٩ ٬ زاز٪س ْط٦ب٪جطى زست ا٬ ثب ٪سبء ثٷًت ثٯ ٬ ٚطزٮ زٶساض ٪رست

                      م٘ك ؿِ عجـد الـرءٍ      تح   ،   279   ص   ، 2   د                 الس٘رٓ الٌجَٗٔ،   ،   ّـ(   213      هتَفبى                                   اثَهحود عجد الوله ثي ّشبم ثي أَٗة )                    الحو٘رٕ الوعبفرٕ، 
    ّـ.    1411  –                                      ًبدر: .اا الز٘ل، الـجعٔ: األٍلى، ث٘رٍ        سعد،

        ٞ٭ٶس :                 اث٩ حزط ٪ٷع ٦ٵ

 .ز٪س ثٷًت ٚطزٶ٥ٚطثٷًت آ٪چٯ ٚٯ ظ٪ب٨  رطٶط ٞٓت: ٦ب ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثط ٦خ١
             تحم٘ك: هحـت    ،   67 ص   ، 1 د                              فتح الجبإ درح طح٘ح الجخبإ،      ّـ(،     852      هتَفبى                                               العسمالًٖ الشبفعٖ، أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )

      ث٘رٍ   –                  ًبدر: .اا الوعرفٔ                الدٗي الخـ٘ت،

                                                                                  ٶٛٵ اظ ضط٬ـ ثٷًت ظ٪ب٨ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ٚتٯ زض ثٷًتت يٗجتٯ ٬ ٖجت١ اظ                 ٬ ٞٓتٷ٥ ٚٯ
                                                                                           ر٭ة رٱبز ، ٧ٰٷ٩ ضطـ ثب ٦طزا٨ ٪ٷع ٦كطح ضسٮ است اٶ٩ است ٚتٯ زض ا٦تط ا٦تبضت ٬ حٛ٭٦تت ثتب       ٬

                                                   ٬ ٧ٰٷطٯ ٦كٷى ْط٦ب٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثبض٫س                            ضرع ضبٶستٯ ذالْت ٪عاو ٪٫٫ٛس

 ٫ٚس: اح٧س ث٩ ح٫ج١ زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ
 



 

 

 

٫ٚس: يجبزٮ ٚٯ ٶٛٵ اظ ٪ٗجبء ث٭ز ٞ٭ٶس: ثب ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢تٯ زضثٷًتت    ٢٬ٷس اظ رسش چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ
 ٚٯحطة )يٗجٯ ز٤٬( ثٷًت ٚطزٶ٥ ٬ يجبزٮ اظ ر٣٧ٯ ز٬اظزٮ ٪ٓطٴ ث٭ز ٚٯ زض يٗجٯ ا٢٬ٵ ثطقجٕ ثٷًت ا٫٢سبء ثٷًت ٚطز٪س 

 ا٦تط  سط ثط ٬ ثبضٷ٥ ْط٦ب٨ ثٯ ٞ٭ش ٦ب، ثط زٶٟطا٨ ٶبْت٩ ثطتطى ٟب٫ٰ٤ ثٯ ٬ ٪بذطس٫سى، ٬ ذطس٫سى آسب٪ى، ٬ سرتى زض
 ٪ٛ٭ٰص اظ ذسا ضاٮ زض ٬ آ٬ضٶ٥ ظثب٨ ثط حٕ سر٩ رب، ٧ٰٯ زض ٬ ثط٪رٷعٶ٥ ستٷع ثٯ است آ٨ ضبٶستٯ ٚٯ آ٨ ثب( ضٰجطى)

 .٪سٰٵ ضاٮ ز٠ ثٯ ٰطاسى ٪ٛ٭ٰطٟطى ٰٷچ

  .   هظر  –                در: هؤسسٔ لرؿجٔ   ًب   ، 22752ش    ،   316   ص   ، 5   د               أحود ثي حٌجل،     هسٌد       ّـ(،   241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،

     ٫ٚس:                                   ٬ٴ ٧ٰچ٫ٷ٩ زض ربٴ زٶٟط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

 ٬ ذطست٫سى  آستب٪ى،  ٬ سترتى  زض: ٚتٯ ب ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬ا٢تٯ چ٫تٷ٩ ثٷًتت ٚتطزٶ٥      يجبزٮ ٞ٭ٶس: ث
 آ٨ ضبٶستتٯ  ٚتٯ  آ٨ ثتب ( ضٰجطى) ا٦ط سط ثط ٬ ثبضٷ٥ ْط٦ب٨ ثٯ ٞ٭ش ٦ب، ثط زٶٟطا٨ ٶبْت٩ ثطتطى ٫ٰٟب٤ ثٯ ٬ ٪بذطس٫سى،

 ثتٯ  ٰطاسى ٪ٛ٭ٰطٟطى ٰٷچ ص٪ٛ٭ٰ اظ ذسا ضاٮ زض ٬ آ٬ضٶ٥ ظثب٨ ثط حٕ سر٩ رب، ٧ٰٯ زض ٬ ثط٪رٷعٶ٥ ستٷع ثٯ است
 .٪سٰٵ ضاٮ ز٠

  .   هظر  –      لرؿجٔ            در: هؤسسٔ  ًب  ،    319   ص     ، 5   د   ،                 هسٌد أحود ثي حٌجل      ّـ(،   241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،

       ذالْت ٬    «                     ٬ؤ٨ ال ٪٫بظو األ٦ط ؤ٣ٰٯ   »               ا٪س ٚٯ ٦ٗػ٭ز اظ            اضبضٮ ٚطزٮ    ٪ٷع                           ي٧٣بءا١ٰ س٫ت ثٯ اٶ٩ ٦سئ٣ٯ 
      :          ٬ ٪ػطت است      حٛ٭٦ت 
      ٞ٭ٶس:          ضٖبثٵ ٦ٵ ظ

 .٦ٗػ٭ز اظ ا٦ط، ٣٦ٙ ٬ ا٦بضت است
                    ًبدـر: .اا الىتـت     ، 12ص ،3 د                                        درح السالبًٖ علٖ هَؿـ  اإلهـبم هبلـه،       ّـ(     1122      هتَفبى                            هحود ثي عجد الجبلٖ ثي َٗسف )  ،         السالبًٖ

    ّـ.    1411   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -        العلو٘ٔ 

      ٞ٭ٶس:             ثط ٪سبئٵ ٦ٵ                  س٫سٴ ٪ٷع زض حبضٷٯ 



 

 

  .٬اٶ٫ٛٯ زض ا٦ط ٪عاو ٪٫ٛٷ٥ ٶ٫ًٵ زض ا٦بضت ٬ ٰط ا٦طٴ
                           تحم٘ـك: عجـدالفتبح أثـَ    ، 138 ص ،7 د                          حبد٘ٔ السٌدٕ على الٌسبئٖ،   ،    ّـ(    1138       )هتَفبى                                 أثَ الحسي ًَا الدٗي ثي عجدالْب.ٕ   ،        السٌدٕ 

  . م    1986  ـ     ّـ    1406                       حلت ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -      ساله٘ٔ                      در: هىتت الوـجَعب  اإل    ، ًب     غدٓ

        ، ثحتج                      ا٪س ٬ ٶٛٵ اظ ضط٬ـ آ٨           ثٷًت ٚطزٮ                             ض٭ز ٚٯ ظ٪ب٨ ثب ضس٭٠ ذسا )ظ(                  ث٫بثطاٶ٩ ٦طرع ٦ٵ
                              ، ٬ ْطٔ اسبسٵ ثٷًتت ظ٪تب٨ ٬      است                                    ٬ ٫٦بظيٯ ٪ٛطز٨ ثب ضرع ضبٶستٯ حب٧ٚٷت       حب٥ٚ              اقبيت ٦ك٣ٕ اظ 

                                        ٦طزا٨ ، زض يس٤ ٬ر٭ة رٱبز ثط ظ٪ب٨ است . 

ِٛ اسدي  اصتیؼدصٔاْ    

                       ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ           ٰبٴ ٦رت٣ّ                    ز٬ش ٦طزا٨ زض ظ٦ٷ٫ٯ                              تبضٶد حجت ضسٮ است ٚٯ ظ٪ب٨ ز٬ضب   ض ز
    :    ٫ٚٷ٥                             ٚطز٪س ٚٯ ثٯ ٦٭اضزٴ اضبضٮ ٦ٵ    ٦ٵ      ثٷًت       ٬ آ٢ٯ
تیؼد صٔاْدسػمثٗدَٚ     :

        ع ٚٯ زض   ٪ٷ       ظ٪ب٪ٵ،                              ا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت ٚطز٪س                                    ثٷًت يٗجٯ ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٦طزا٨ ثب ضس٭٠ ذس    زض
  .                                       آ٨ يٗجٯ ضطٚت زاضت٫س، ثب حؿطت ثٷًت ٚطز٪س

                             ٫ٚس، ز٬ ٪ٓط اظ ظ٪ب٨ ضا ٪تب٤                                                                     اث٩ ٰطب٤ ثًس اظ اٶ٫ٛٯ ٪ب٤ ٦طزا٨ ثٷًت ٫٫ٚسٮ زض ثٷًت يٗجٯ ضا شٚط ٦ٵ
                                                                ٦ٵ ثطز ٚٯ زض ثٷًت يٗجٯ ثب ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ثٷًت ٚطز٪س

        ٪٭ٶسس:                                          ٬ٴ زضثبضٮ ثٷًت ٪سٷجٯ زذتط ًٚت ث٩ ي٧ط ٦ٵ

٦تطز ٬ ز٬ ظ٨   73اث٩ اسحبٔ ٞٓتٯ است ٦ز٧٭و ٚسب٪ٵ ٚٯ اظ ز٬ ٖجٷ٣ٯ ا٬  ٬ ذعضد زض يٗجٯ حبؾط ث٭ز٪تس ،  
زاز ٬ ت٫ٱب اظ آ٪ٱب پٷ٧ب٨ ٦ٵ ٞطْت ؛  ث٭ز٪س ؛ ٬ حؿطت ثب ظ٪ب٨ زست ٪٧ٵ  ب٦جط )ظ( ثٷًت ٚطزٮث٭ز٪س ٚٯ آ٨ ز٬ ٪ٷع ثب پٷ

 ْط٦٭ز : ثط٬ٶس ٚٯ ٩٦ ثب ض٧ب ثٷًت ٚطز٤ .  ٚطز٪س ، ٦ٵ ٬ٖتٵ ٚٯ اٖطاض ٦ٵ
 ٪زتبض  ثت٩  ٦تبظ٨  ث٫ى ٖجٷ٣ٯ اظ ًٚت زذتط ٪سٷجٳ ٶٛى ٚٯ ث٭ز٪س حبؾط ٦عث٭ض ثٷًت زض ضت آ٨ زض ٪ٷع ظ٨ ز٬ ٬

 . طش ٪ٷع زض ثٷًت حبؾط ث٭زذ٭اٰ ٬ رست، ٦ى ضطٚت آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ غ٣ى ذسا ضس٭٠ ر٫ٟٱبى ضز ٬ ث٭ز،



 

 

                  ؿِ عجـد الـرءٍ       :     تحم٘ك  ،  2  31   ص     ، 2   د                 الس٘رٓ الٌجَٗٔ،   ،   ّـ(   213                                         اثَهحود عجد الوله ثي ّشبم ثي أَٗة )هتَفبى                   الحو٘رٕ الوعبفرٕ،
   ّـ    1411  –                                      ًبدر: .اا الز٘ل، الـجعٔ: األٍلى، ث٘رٍ        سعد،

       ٪٭ٶسس:    ٦ٵ      ٫٦ٷى    ا٤                  چ٫ٷ٩ زضثبضٮ ثٷًت  ٧ٰ

  .   ث٭ز      ي٧ط٬      زذتط       اس٧بء      ٪ب٦ص    ٚٯ      ٫٦ٷى    ا٤                  اظ ٖجٷ٣ٯ ث٫ٵ س٧٣ٯ 
                    تحم٘ك ؿِ عجد الرءٍ    ، 313 ص ،2 د        لٌجَٗٔ،        الس٘رٓ ا   ،   ّـ(   213      هتَفبى                                   اثَهحود عجد الوله ثي ّشبم ثي أَٗة )                    الحو٘رٕ الوعبفرٕ،   

   ّـ    1411  –                                      ًبدر: .اا الز٘ل، الـجعٔ: األٍلى، ث٘رٍ        سعد،

                                                ضجٷٯ ٧ٰٷ٩ يجبضت زض آزض  ٰبٴ شٶ١ ٪ٷع آ٦سٮ است : 
          ع الىج٘ر.                ؿجك ثرًبهِ الزبه     اسن،    212   ص   ، 2   د                 الس٘رٓ الٌجَٗٔ،     ّـ(،    774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
  –                          ًبدـر: هىتجـٔ الوعـبا        ،   168   ص   ، 3   د                       الجداٗـٔ ٍالٌْبٗـٔ،         ّــ(،     774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 

      ،     ث٘رٍ 

تیؼدصٔاْدسفرخِىٗتاپیاِثش)ؿ(          :

      ضتص                                                                                   ثًس اظ ْتح ٦ٛٯ ظ٪ب٨ ثٯ حؿ٭ض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضسٷسٮ ٬ ثب حؿتطت زضثتبضٮ آ٨   
      ٚطز٪س                               ٚٯ زض آٶٯ ْ٭ٔ شٚط ضس، ثٷًت ٦ٵ  ـ   ضط

                                زضثبضٮ ثٷًت ظ٪ب٨ ثًس اظ ْتح ٦ٛٯ    «       ٶجبٶ٫ًٙ          ا٧٢ا٫٦بت      ربء٘     بشا       ا٫٢جٵ      ؤٶٱب    ٶب »                 ٖطقجٵ زض شٶ١ آٶٯ 
     ٫ٚس:             چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

ط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٦ٛٯ ضا ْتح ٚطز ظ٪ب٨ ٦ٛٯ آ٦س٪س ٬ ثب حؿطت ثٷًت ٚطز٪س پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ظ٦ب٪ٵ ٚٯ پٷب٦ج
 .ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪ٷع اظ آ٪ٱب پٷ٧ب٨ ٞطْت ٚٯ ضط٘ ٪٭ضظ٪س

            ًبدـر: .اا     ،  71 ص   ،  18 د   ،                       الزبهع ألحىـبم المـرآى     ،   ّـ(   671      هتَفبى )     فرح    ثي     ثىر     أثٖ    ثي      أحود    ثي      هحود       عجد اهلل    اثَ                  األًظبإ المرؿجٖ،
  .       المبّرٓ  –    شعت   ال

                  شٶت١ آٶتٯ ْت٭ٔ       زض                                                                           ثربضٴ ٪ٷع ض٬اٶتٵ ضا اظ ا٤ يكٷٯ زضثبضٮ ثٷًتطب٨ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ 
     ٫ٚس:             چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                حؿطت ٥ٰ اٶ٩ آٶٯ ضا ٖطائت ٚطز٪س.                                                          ا٤ يكٷٯ ٞ٭ٶس: ٦ب ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت ٚطزٶ٥ ٬



 

 

        ًبدـر:                               ، تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب، 6   185   ص   ، 4   د              طح٘ح الجخبإ   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

                                                                                        ٬ٴ ٧ٰچ٫ٷ٩ زض ربٴ زٶٟط اظ يبٶطٯ زضثبضٮ ثٷًت ظ٪ب٨ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫تٷ٩ ٪ٗت١   
        ٦ٵ ٫ٚس:

 َ   ٔ ْ ِ ْ ٓ  ِ   ه       ٢َب ٶٔطْتط٩ِْٚٓ ثِب٣٢هتٯ    ٫ٚس ٚٯ ٞٓت : پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثب ظ٪ب٨ ثب ٚال٤ قجٕ اٶت٩ آٶتٯ)   ٪١ٗ ٦ٵيط٬ٮ اظ يبٶطٯ 
  .ثٷًت ٚطز٪س  (  ئب  ضٷ

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،  ،     2637 ص    ،  6     د              طح٘ح الجخبإ   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
     1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

    :   ٫ٚس    ٦ٵ          چ٫ٷ٩ ٪١ٗ                                                      ٦ح٧س ث٩ ٫٦ٛسض زضثبضٮ اٶ٩ ثٷًت اظ ظثب٨ ا٦ٷ٧ٯ ث٫ت ضٖٷٗٯ 

      ثتٯ         ٚتطز٨         ثٷًتت         ثتطاى           ثتب٪٭ا٨     اظ     چ٫س     ت٫ى       ٧ٰطاٮ    ٞٓت     ٚٯ    ٫ٚس         ٪١ٗ ٦ٵ         ضٖٷٗٯ      زذتط       ا٦ٷ٧ٳ    اظ       ٫٦ٛسض    ث٩      ٦ح٧س
      زظزى   ٬         ٪تسٰٷ٥         ٖتطاض      ذسا      ضطٶٙ    ضا     چٷع     ٰٷچ    ٚٯ      ٫ٚٷ٥    ٦ى      ثٷًت       ضطقٱب     اٶ٩    ثب    ت٭    ثب       ٞٓتٷ٥   ٬       ضْتٷ٥  (  ظ )        پٷب٦جط      حؿ٭ض
    اظ      ٶتى          پس٫سٶسٮ     ٚبض     ٰٷچ      ٦٭ضز    زض   ٬        ٪ج٫سٶ٥     ٚسى    ثط       تٱ٧تى   ٬      زض٬ٌ     ٰٷچ   ٬       ٪ٛطٷ٥    ضا     ذ٭ز         ْطظ٪سا٨   ٬       ٪سٰٷ٥     ظ٪ب   ٬       ٪٫ٛٷ٥
       اٶت٩     زض        ٞ٭ٶتس     ٦ى       ا٦ٷ٧ٯ        ثبضٷس،       زاضتٯ    ضا    آ٨       ٶبضاى   ٬      ت٭ا٨    ٚٯ      آ٪چٯ    زض       ا٢جتٯ       ْط٦٭ز  (  ظ )        پٷب٦جط        ٪٫ٛٷ٥،       سطٚطى    ت٭       ْط٦ب٨
        ظ٪ٱتب     ثب    ٩٦       ْط٦٭ز      ٫ٚى؟     ٪٧ى        ٦ػبْحٯ    ٦ب    ثب     آٶب       ٞٓتٷ٥     سپس       تط٪س،        ٦ٱطثب٨    ٦ب     ذ٭ز    اظ    ٦ب    ثط     ذسا      ضس٭٠   ٬     ذسا       ٞٓتٷ٥       ٫ٰٟب٤
  .     است    ظ٨    غس      ثطاى    ٩٦     سر٩       ٧ٰچ٭٨    ظ٨    ٶٙ    ثٯ    ٩٦     سر٩       ٧ٰب٪ب   ٬     ٥٫ٚ     ٪٧ى          ٦ػبْحٯ
                    ًبدـر: .اا إح٘ـبء                                تحم٘ك هحود فؤا. عجد الجبلٖ،  ،    982   ص   ، 2   د                 هَؿ  اإلهبم هبله،    ،   ّـ(   179      هتَفبى                           له ثي أًس اثَعجداهلل األطجحٖ ) ب ه

  .   هظر  –              التراث العرثٖ 

       ٫ٚس:                                                             اثٵ حٷب٨ ا٪س٢سٵ ٪ٷع زضثبضٮ ثٷًت ظ٪ب٨ اظ اس٧بء چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ



 

 

    ت٭    ثب    تب      ثٟطب     ذ٭ز     زست       ٚطز٪س                                                                       اس٧بء ٞ٭ٶس ٩٦ ثب ظ٪ب٨ ثٷًت ٫٫ٚس ث٭ز٤ ٚٯ ثٯ پٷب٦جط )ظ( ٞٓت٥ : ٶبضس٭٠ اهلل 
    .   ز٥ٰ     ٪٧ى     زست      ظ٪ٱب  ٯ  ث    ٩٦       ْط٦٭ز           ثٷًت ثسٰٷ٥      زست

  -                                   تحم٘ك: الش٘خ عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،    255 ص   ، 8   د                    تفس٘ر الجحر الوح٘ؾ،      ّـ(،    745      هتَفبى )             هحود ثي َٗسف                    أثٖ ح٘بى األًدلسٖ،
         / ث٘رٍ ،      لجٌبى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ    ،                      ( ..أحود الٌزَلٖ الزول 2                            ( ..زورٗب عجد الوز٘د الٌَلٖ  1                                     الش٘خ علٖ هحود هعَع، دبان فٖ التحم٘ك 

    م .    2001-   ّـ     1422               الـجعٔ: األٍلى، 

       ٪٭ٶسس:                                                           آ٢٭سٵ زض تٓسٷط ض٬ح ا٧٢ًب٪ٵ زضثبضٮ ثٷًت ظ٪ب٨ ٬ ٫ٰس چ٫ٷ٩ ٦ٵ

                                 ٭سٓٷب٨ ث٭ز ٬ زض حسٶخٵ اظ است٧بء                                هلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت ٚطز ٫ٰس ظ٨ اث                                       اظ ر٣٧ٯ ظ٪ب٪ٵ ٚٯ زض ٦ٛٯ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ ا
                                          ٚٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اٶت٩ آٶتٯ ضا                                                                          ٰست ٚٯ ٞ٭ٶس: ٦ب اظ ر٣٧ٯ ظ٪ب٨ ثٷًت ٫٫ٚسٮ ث٭ز٤ ٬ ٫ٰس ٪ٷع زض ثٷ٩ ظ٪ب٨ ث٭ز 

  .        تال٬ت ٚطز
                                       اٍح الوعبًٖ فٖ تفس٘ر المـرآى العيـ٘ن      ، (  ّـ    1270      هتَفبى )          ثي عجد اهلل                              الفؼل دْبة الدٗي الس٘د هحوَ.   َ   أث   ،      الحٌفٖ               لَسٖ الجغدا.ٕ  اٙ
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ   ،   81 ص       ،  28   د           الوعبًٖ     اٍح                 ٍالسجع الوخبًٖ،

      ٞ٭ٶس:                                       احٷط ٪ٷع زضثبظٮ ثٷًت ظ٨ غٓ٭ا٨ چ٫ٷ٩ ٦ٵ    اث٩ 

                                                          ٨ ضس ٬ ثٯ ٧ٰطاٮ ظ٪ب٨ زٶٟط ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت                                           ْبذتٯ زذتط ٢٬ٷس ث٩ ٦ُٷطٮ ض٬ظ ْتح ٦ٛٯ ٦س٧٣ب
  .   ٚطز

        تحم٘ـك     232   ص   ، 7   د   ،                           أسد الغبثٔ فٖ هعرفٔ الظحبثٔ   (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر 
  . م      1996  -   ّـ       1417       األٍلى،                         ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ:  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ                     عب.ل أحود الرفبعٖ،

ػّشاصصٔاْتیؼدگشفد        : 

       ٪٭ٶسس:                                                        اث٩ يبض٭ض زضثبضٮ ثٷًت ٞطْت٩ ي٧ط اظ ظ٪ب٨ زض ٦ٛٯ چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

ٞطْت ٬ اظ ٚسب٪ٵ ٚٯ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت ٚطز٪س ٫ٰس زذتط يتجٯ  ثٷًت ٦ٵي٧ط٪طست ٬ اظ ظ٪ب٨ 
  .٬ ظ٨ اث٭سٓٷب٨ ث٭ز ٧ٰچ٫ٷ٩ ٚجطٯ

  م    1997  -      تًَس  -          ٍالتَزٗع       للٌشر       سحٌَى     .اا  :     در  ًب  ،    166   ص   ،  28   د   ،          ٍالتٌَٗر         التحرٗر     ّـ(،     1284       )هتَفبى      عبدَا     ثي        الـبّر      هحود

چگٛٔگيتیؼدصٔاْتاپیاِثش)         :ؿ(

                                                                                          ثب ت٭رٯ ثٯ اٶ٫ٛٯ زض اٶ٩ ثٷًت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثب ظ٪ب٨ ٦ػبْحٯ ٪ٛطز پس چٟ٭٪ٯ ثب آ٪ٱب 
           ثٷًت ٚطز؟ 

     ٫ٚس:                                                                  ا٪س٢سٵ زض تٓسٷط ا٧٢حطض ا٢٭رٷع چٟ٭٪ٟٵ ثٷًت ثب ظ٪ب٨ ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

       ْتط٬     آ٨    زض    ضا        زستطب٨      ظ٪ٱب     سپس     ثطز     ْط٬                 نطْٵ ٚٯ آة زاضت  زض    ضا        ٦جبضٚص     زست                        پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ 
    .     ثطز٪س

           م٘ك: عجـد    تح  ،    300   ص   ، 5 د                                  ا الَر٘س فٖ تفس٘ر الىتبة العسٗس،     الوحر   ،   ّـ(   546       )هتَفبى                                  اثَهحود عجد الحك ثي غبلت ثي عـ٘ٔ   ،       األًدلسٖ
   م.    1993  -  ّـ    1413                      لجٌبى، الـجعٔ: االٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                         السالم عجد الشبفٖ هحود،

تیؼدصٔاْدسغذيشخُتادضشخػٍي)ع(              دسِٕاتغؽیؼٗ     :

     ٫ٚس:                ذ٥ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                                            يال٦ٯ ٦ز٣سٵ زضثبضٮ ثٷًت ظ٪ب٨ ثب حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زض َسٶط

     ٞ٭ى      اشا٨   ٬    ضس     نٱط       آ٬ضزٮ     ثزب      ٪٧بظ      ضًٚت    ز٬                         پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آٰر١     پس      ث٭ز،     نٱط       ٪عزٶٙ     ٬ٖت    آ٨   ٬
  ٯ    ثت    ٬        ٪طستت        ذت٭ز       چبزض   ٬      ذٷ٧ٯ    زض   ٬   ٮ     ذ٭ا٪س    ضا     نٱط      ٪٧بظ       اٶطب٨    ثب      حؿطت       ثٟٓت،      اشا٨     نٱط      ٪٧بظ      ثطاى      حؿطت    آ٨
    ا٬       ٪تعز         زستتٯ       زستٯ  :      ْط٦٭ز       زست٭ض          ٦س٧٣ب٪ب٨  ٯ  ث     سپس         ث٫طٷ٫س،    ا٬      چبزض       ثطاثط       چبزضى    زض  :      ْط٦٭ز       زست٭ض     ّ  ا٢سّال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى
       ٚتبض      اٶ٩        ٦طز٦ب٨    پس        ٞ٭ٶ٫س،     سال٤    ا٬    ثط        ٦ا٫٦ٷ٩            ْط٦ب٪ط٬ائى   ٬       ا٦بضت       ي٫٭ا٨  ٯ  ث   ٬      ز٫ٰس      ٦ژزٮ    ضا    ا٬      رسٶس      ٫٦ػت   ٬       ثط٬٪س
         ا٦تبضت   ٯ    ثت    ٬         ثط٬٪تس     ا٬     پٷص       ْط٦٭ز       زست٭ض       ث٭ز٪س    ا٬       ٧ٰطاٮ    ٚٯ          ٦س٧٣ب٪ب٨      زٶٟط      ظ٪ب٨   ٬     ذ٭ز        ٧ٰسطا٨  ٯ  ث     سپس        ٚطز٪س،    ضا

  .     زاز٪س       ا٪زب٤     ٪ٷع      آ٪ٱب      ٫٫ٚس     سال٤    ا٬    ثط        ٦ا٫٦ٷ٩
                           ، تحم٘ـك: هحوـد الجـبلر       388   ص   ،  21   د                                         الزبهعٔ لـداا أبجـبا األئوـٔ األؿْـبا                 ثحبا األًَاا     ّـ(،     1111        هتَفبى                    الوزلسٖ، هحود ثبلر )

  . م    1983  -    ّـ    1403  ،                  : الخبً٘ٔ الوظححٔ      الـجعٔ        لجٌبى،  -      ث٘رٍ    -                   ًبدر: هؤسسٔ الَفبء   ،       جْجَ.ٕ  ال



 

 

دستیؼدػثّاْدرياصصٔاِْؾٛسخگشفرٗؽذ                  :

        ٪٭ٶسس:     ٦ٵ                                 ٦ط٭ضت ثب ٦طز٤ زضذػ٭ظ ذالْت يخ٧ب٨      ثبضٮ             ٚخٷط زض اٶ٩     اث٩

 ٦س٧٣ب٪ب٨ ٪هط  ٬ ضس  ٦ط٭ضت٦٭ضز آ٪ٱب) حؿطت ي٣ٵ ٬يخ٧ب٨ (  ثب ٦طز٤ يجسا٢طح٧ب٨ ث٩ ي٭ِ ثطذبست ٬ زض 
      ظ٪ب٨اظ  ٵحتر٧ى ضس   ،آضٛبضا ٬ ب٪ٯٷ٦رٓ ،ٵر٧ً ٬ ٴْطز ضا ثط سط ضاٴ ض٬سبٴ ٦طز٤ ٬ ْط٦ب٪سٰب٨ آ٪ٱب، ز٬ ٪ٓط ز٬٪ٓط،

                       ٦تست ستٯ ضتجب٪ٯ ض٬ظ                ضس٪س، ثتٯ                                 ٨ ٬ ايطاثٵ ٚٯ ثٯ ٦سٶ٫ٯ ٬اضز ٦ٵ           ٰب  ٬ س٭اضا      ذب٪ٯ                       ٬ اظ ٚ٭زٚب٨ زض ٦ٛتت             پس پطزٮ ٥ٰ 
   .       ساا٠ ضس

  –                          ًبدـر: هىتجـٔ الوعـبا          ،   146   ص   ، 7   د                       الجداٗـٔ ٍالٌْبٗـٔ،       ّـ(،    774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
  .     ث٘رٍ 

             ب.ل أحود عجد         تحم٘ك: ع  ،    277 ص   ،  11   د                                       سجل الْدٕ ٍالردب. فٖ س٘رٓ ب٘ر العجب.،   ، (  ّـ   942      هتَفبى              هحود ثي َٗسف )                 الظبلحٖ الشبهٖ،
   ّـ    1414                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                          الوَرَ. ٍعلٖ هحود هعَع،

ٔریجٗ  

                                                                                 ٧ٰچ٫ب٪ٛٯ ٦طزا٨ ٬نٷٓٯ زاض٪س ثب حب٥ٚ اسال٦ٵ ثٷًت، ظ٪ب٨ ٪ٷع ثٯ ي٫ت٭ا٨ ٶتٙ ضتٱط٬٪س       ،        ث٫بثطاٶ٩
          ضٰجط است.                        ًت ظ٪ب٨، اقبيت ٦ك٣ٕ اظ                ٬ ٶٛٵ اظ ضط٬ـ ثٷ   ؛                         ثب حب٥ٚ اسال٦ٵ ثٷًت ٫٫ٚس      ثبٶس

                                                                              ْبق٧ٯ ظٰطاء ي٣ٷٱب ا٢سال٤ ثب اث٭ثٛط ٚٯ ذ٭ز ضا ذ٣ٷٓٯ پٷب٦جط )ظ( ٬ حتب٥ٚ استال٦ٵ        حؿطت     ا٦ب 
           ال٦ٵ ٖجت٭٠                                                         زٰس ٚٯ اٶطب٨ اث٭ثٛط ضا ثٯ ي٫ت٭ا٨ ذ٣ٷٓتٯ ٬ حتب٥ٚ است        ٦ٵ         اٶ٩ ٪طب٨                    زا٪ست، ثٷًت ٪ٛطز.    ٦ٵ

     است.       اث٭ثٛط                ضطيٵ ث٭ز٨ ذالْت                               اٶ٩ يس٤ ثٷًت حؿطت ز٢ٷ١ ثط َٷط                          ٪ساضت ٬ ٢صا ثٷًت ٪ٛطز. 

ػٍيتٓاتيعاٌةػٍیٗاٌغالَِؤِٕاْاِیش.2

زْت٩   ٚٓت٩ ٬  ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٚٯ ٫ٰٟب٤ ضح٣ت پٷب٦جط غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬آ٢تٯ، ٦طتُ٭٠ َست١ ٬     
٪ٷتع تر٣تّ    ث٣ٛٯ اظ ثٷًت ثب ا٬ ؛٬ زض ارت٧بو ازيبٶٵ اث٩ تٷ٧ٷٯ ثطاٴ ثٷًت اث٭ثٛط ٪ج٭ز٪سحؿطت ث٭ز٪س 

  .ٚطز٪س

ٚصتیشٚاعشافیاْتاتیؼداتٛتىشِخاٌفدوشدٔذ.ِؤِٕاْاِیشصذیختخاسي:أصاسٚ

 ٪١ٗ ضسٮ است: ٫ٷ٦٩رب٢ٓت حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ چ زض ٚتبة غحٷح ثربضٴ يس٤ حؿ٭ض ٬



 

 

 

                                                                                            ثًس اظ ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ، ا٪ػبض ثب ٦ب زض ا٦ط ذالْت اث٭ثٛط ٦رب٢ٓت ٚطز٪تس ٬ ٧ٰتٯ      3         ي٧ط ٞ٭ٶس:
  .                                                                                     آ٪ٱب زض سٗٷٓٯ ر٧ى ضس٪س ٬ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ظثٷط ٬ ٧ٰطاٰب٨ آ٨ ز٬ ٪ٷع ثب ٦ب ٦رب٢ٓت ٚطز٪س

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،   ،    2505   ص   ، 6   د              طح٘ح الجخبإ،    ،   ّـ(   256      هتَفبى )                         اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل                  الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

صذیختخاسي     :اِیش  ِؤِٕاْ   ذاؽؼِاٖتااتٛتىشتیؼدٔىشد       

        ظٰتطا         حؿتطت       ٚتٯ    ٵ      ظ٦تب٪     تب   ٬        اث٭ثٛط      ذالْت     ا٠٬     ٦بٮ    ضص    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ    ٷ٩ ٫     ا٧٢ا٦      ا٦ٷط      اٶ٫ٛٯ 
    آ٨       ٪ٷتع       ٦س٥٣   ٬       ثربضٴ     حتٵ    ٚٯ     است       تبضٶد       ٖكًٷبت     اظ       ٪ٛطز،      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب   ،     ث٭ز      ظ٪سٮ       ي٣ٷٱب    اهلل     سال٤
 :   ٫ٚس        ٪١ٗ ٦ٵ       ثربضٴ  .      ا٪س      ٚطزٮ     ٪١ٗ    ضا

 

   ،       ضْتت         ز٪ٷتب     اظ      ٬ٖتٵ   ،     ث٭ز      ظ٪سٮ     ٦بٮ    ضص     س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ        پٷب٦جط    اظ     ثًس       ي٣ٷٱب    اهلل     سال٤      ظٰطا      بق٧ٯْ
       ي٣تٵ    ،       ثت٭ز       ظ٪سٮ             ي٣ٷٱب ا٢سال٤       ْبق٧ٯ    تب  .        ذ٭ا٪س      ٪٧بظ    ا٬    ثط     ذ٭ز   ٬      ٪ٛطز     ذجط    ضا        اث٭ثٛط   ٬     ٚطز     ز٩ْ       ضجب٪ٯ    ضا    ا٬       ض٭ٰطش
    رب     اٶ٩   ٬          ٞطزا٪س٪س     ض٬ٴ    ا٬   ا      ٦طز٤      ضْت،      ز٪ٷب    اظ             ي٣ٷٱب ا٢سال٤       ٖبق٧ٯ      ٬ٖتٵ     ا٦ب   ؛      زاضت        احتطا٤      ٦طز٤      ٦ٷب٨    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ
      ظ٪سٮ             ي٣ٷٱب ا٢سال٤       ْبق٧ٯ    ٚٯ     ٦بٮ    ضص     اٶ٩    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ٵ  .      ٫ٚس      ثٷًت   ٬        ٦ػب٢حٯ        اث٭ثٛط    ثب            ي٣ٷٯ ا٢سال٤     ي٣ٵ    ٚٯ     ث٭ز
  .   ث٭ز       ٪ٛطزٮ      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب   ،     ث٭ز

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،   ،1549 ص ،4 د              طح٘ح الجخبإ،    ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

ػثذاٌشصاقتاعٕذصذیخ:٘یچيهاصتٕي            ٘اؽُذ اؽؼِاٖتیؼدٔىشدٔذ     

                                                   ، ا٦ٷط ٦ا٫٦ب٨ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ٰٷچ ٶٙ اظ ث٫تى ٰبضت٥             استبز ثربضى   ،                     ث٫ب ثٯ ٪١ٗ يجس ا٢طظأ       ٧ٰچ٫ٷ٩ 
                                   تب ضص ٦بٮ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز٪س:

 

                   ي٣تٵ ٬ ٰٷچٷتٙ اظ      :        پبسد زاز   ؟             ٦بٮ ثٷًت ٪ٛطز    ضص      ض ق٭٠                      آٶب زضست است ٚٯ ي٣ٵ ز   :                ٦طزى ثٯ ظٰطى ٞٓت
  .   ز٪س  ٛط                              ث٫ى ٰبض٥ زض ق٭٠ اٶ٩ ٦ست ثٷًت ٪



 

 

                 ًبدـر: الوىتـت                                  تحم٘ك حج٘ت الـرحوي األعيوـٖ،     ،   472    ، ص  5    ، د       الوظٌف   ،   ّـ(   211      هتَفبٕ                            أثَ ثىر عجد الرزاق ثي ّوبم )           الظٌعبًٖ،
    ّـ؛    1403                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -       اإلسالهٖ 

    ؛     ث٘رٍ   –                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ    ،   236    ، ص  2                تباٗخ الـجرٕ، د    ،   ّـ(   310      هتَفبٕ                ر هحود ثي ررٗر )       أثٖ رعف         الـجرٕ،
  .     ث٘رٍ   –                    : ًبدر: .اا الوعرفٔ   ،    251     ، ص 4                  هسٌد أثٖ عَأً، د    (،   ّـ   316        هتَفبٕ:                                 اإلهبم أثٖ عَأً ٗعمَة ثي إسحبق )  ،          االسفرائٌٖ

اتٛٔؼیُتاعٕذصذیخ:دضشخػٍيػٍیٗاٌغالَاصت                یؼدتااتٛتىشاِرٕاعوشد      

      ٞ٭ٶس:                                ضٮ تر٣ّ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٦ٵ     زض ثب    ٪ٷع         اغٓٱب٪ٵ          اث٭ ٪ًٷ٥ 

    .                                              ٫ٚس ٚٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ اظ ثٷًت اثب ثٛط تر٣ّ ٚطز                       يبٶطٯ اظ پسض ش ٪١ٗ ٦ٵ
    261   ٍ ص    55 ص   ، 1   د   ،        الخالفٔ        ٍترت٘ت        اإلهبهٔ       تخج٘ت  ،   (   ّـ   430  :          الوتَفى )          االطجْبًٖ      أحود    ثي    اهلل     عجد    ثي      أحود  ،       ًع٘ن     أثَ

ػثذاٌٍّهؽافؼي:دضشخػٍيػٍیٗاٌغالَاصتیؼدتااتٛتىشاِرٕاعوشد                     

 ٪٭ٶسس:  يجسا٧٢ب٢ٙ ضبًْٵ زضثبضٮ تر٣ّ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٦ٵ

يجتب  ي٧ت٭ٴ پٷتب٦جط غت٣ٵ اهلل       ظثٷط، ٬ پسطا٪ص ،  سًس ث٩ يجبزٮ، ٞط٬ٰٵ اظ ذعضرٷب٨ ، ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، زض آ٨ ض٬ظ
ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ، ث٫ٵ ٰبض٥، ق٣حٯ ، س٧٣ب٨، ي٧بض، اث٭شض، ٦ٗساز ٬ َٷط آ٪ٱب ٬ ذب٢س اظ ثٷًت  اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز٪س سپس ٧ٰٯ 

اٴ ثب تبذٷط ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س  ٦ٟط سًس ثت٩ يجتسٮ ٚتٯ تتب ٫ٰٟتب٤       ٪ٱب ثٷًت ٚطز٪س ٬يسٮ اٴ اظ آ٪ٱب ثب يز٣ٯ ٬يسٮآ
   .٦طٞص ثب اث٭ثٛط ٬ي٧ط ثٷًت ٪ٛطز

  ،  2   د                                              سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
  م    1998  -  ّـ    1419   .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ        ث٘رٍ  ،                 علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332 ص

ٗ اتٛعؼذآتي:دضشخػٍيػٍیٗاٌغالَ،ػثاطٚتغرگاْٚعشفذاساْ،ترشايذؼیریٓخٍیفر                                ايديگرشجّرغ      
ؽذٔذ

                        ٯ حػتطت ثتب يجتب ، ٬                                                                  زض ٦رب٢ٓت حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ اض ثٷًت اثت٭ثٛط ٧ٰتٷ٩ ثتس ٚت    
                                                                                           ٞط٬ٰٵ اظ ٪٭ازٞب٨ ٬قطْساضا٨ آ٪ٱب  ثطاٴ تجبز٠ ٪هط زضثبضٮ ثط ٞطزا٪س٨ حٛ٭٦ت ٬ ذالْت زض ذب٪ٯ ٶٛٵ 

                                                            اظ ا٪ػبض ر٧ى ضس٪س ٚٯ اث٭سٓٷب٨ ٬ ظثٷط ٪ٷع ثٯ آ٪ٱب ٣٦حٕ ضس٪س 
     زٰس:                                    اث٭سًس اٶ٩ ارت٧بو ضا چ٫ٷ٩ ٞعاضش ٦ٵ



 

 

                                               ٫س، ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، يجب ، ٬ٞط٬ٰٵ اظ ٪٭ازٞتب٨                                                          ٞٓتٯ ضسٮ ٚٯ ظ٦ب٪ٵ ٚٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ ز٪ٷب ضْت
                      اث٭سٓٷب٨ سط ضسٷس ٬ زض                                                                                        آ٪ٱب ٦٬٭ا٢ٵ آ٪ٱب زض ٫٦ع٠ ٦طزٴ اظ ا٪ػبض ارت٧بو ٚطز٪س ثطاٴ ثط ٞطزا٪س٨ ذالْت زض اٶ٩ ٫ٰٟب٤

  س            ثكتٯ ٫ٚٷت                                     س ٚٯ اظ ْطظ٪سا٨ يجس ٫٦تبِ ٖكتى ضا                       ذ٭اٰٷس ا٢٬ٷ٩ ٚسٵ ثبضٷ          ٥ آٶب ٦ٵٰ  ز                        : ض٧ب ضا ثٯ ذسا ٖس٥ ٦ٵ        ظز ٬ ٞٓت



 

 

             ٚٯ ا٬ حبؾتط                     ٰب ٬زا٦بزٰب  ظ٦ب٪ٵ              ز٥ٰ اٴ زاٶٵ                                                                 سپس ظثٷط ثب غساٴ ٢طظا٨  آ٦س ٬ زض ظز ٬ٞٓت : ض٧بض ا ثٯ ذسا ٖس٥ ٦ٵ
                                                                                                   ٭٤ سبٚت ضس٪س ٬ حطْٵ ٪عز٪س ٫ٰٟب٦ٵ ٚٯ اث٭سٓٷب٨ اٶ٩ غح٫ٯ ضا زٶتس ٞٓتت: اٶت٩ ثعضٞتٵ ٚٱ٫تٵ ٬ اغت١                ضس ت٧ب٤ ٖ

                                   اظ اٶ٫ٛٯ تبد ٚطا٦ت ضا ضٰب ٫ٚٷس ذسا        ٰٷعٶس   ثپط       ٪ٷس ٬                                                    ٦سطت ثرطٵ است اٴ يجس ٫٦بِ ثعضٞٵ ٬يه٧ت ذ٭ز ضا ثط ٞطزا
  ٨                                الْت ز٪جب٢ٯ ٪ج٭ت است ٚسٵ ٚٯ اظ آ                                                                     اٶ٩ ٢جب  ذالْت ضا ثط ض٧ب ثپ٭ضب٪س ٬ض٧ب ضا ثٯ ٬سٷ٣ٯ آ٨ ْؿٷ٣ت زٰس ٧ٰب٪ب ذ

  ٬                                                                                     ض٭ز ظثٷطٞٓت : ثٯ تحٗٷٕ ٞٓتبض ا٬ ضا ض٫ٷسٶس پس ٦طبضٚت ٫ٚٷس ٬ ٪ٷت ذ٭زتب٨ ضا ٪ٷٛ٭ ٫ٚٷس                     ٚ٭تبٰٵ ٫ٚس پٷط٬ٴ ٦ٵ
                                                                                                       ٚسٵ ٚٯ ٦ستحٕ اٶ٩ ا٦ط ذالْت است ثٵ ٪ٷبظ اظ ر٫ٟز٭ٶب٨ ٪ٷست تب ثٯ  ٧ٰطاٮ ا٬ ر٫ٝ ٫٫ٚس ٬ پ٫بٰٟبٰٵ ٚٯ تٛٷٯ ٞبٮ 
                                                                                                        زاضتٯ ثبضس ٬ ر٫ٝ ثب ض٧ب ثٱتط است اظ اٶ٫ٛٯ ثط ٪ٓى ض٧ب ر٫ٝ ض٭ز يجب  ٞٓت : ٞٓتبض ض٧ب ضا ض٫ٷسٶ٥ ٬ ٧ٚٙ ٦ب اظ 

         ذت٭اٰٷ٥                                       ٫ٚٷ٥  ٩ٛ٢ ٦ب اظ ض٧ب حٗٷٗتت ضا ٦تٵ                   ض٧ب ضا تط ٘ ٪٧ٵ                                               ض٧ب ثربقط ٧ٚٵ ٶبض ٪ٷست ٬ ثربقط ثس ٧ٞب٪ٵ ٪هطات
                   ٬ زستت٧ب٨ ضا ثتٯ           ضْتتٷ٥                                                                                           پس ثٯ ٦ب ٦ٱ٣ت ثسٰٷس تب ْٛط ٫ٚٷ٥ اٞط ضاٮ ذط٬رٵ اظ اٶ٩ ٫ٞبٮ ثبضس ٰط آ٨ اظ آ٨ ثٷتط٨٬ ٦تٵ  

             ٩ ٬ ثٯ ذتسا                      ٬ ٪ٯ ثربقط ٧ٚٵ ٦تٓٗٷ       تًساز    زض                                   ثستٷ٥ تب ٦ست ت٧ب٤ ض٭ز ٪ٯ ثربقط ٧ٚٵ                                 ضٛ٭ٮ ثبظ ٦ٵ ٚطزٶ٥  ٬ آ٨ ضا ٪٧ٵ
                                        ٬ غساٴ اغكٛب٘ آ٨ اظاحٷ١ ) ٦حت١ ٪عزٶتٙ         ضس٪س    ٦ٵ       ٦تالضى   ٰب                                               ٖس٥ اٞط اسال٤ ٚطت٩ ثٯ ٣َٓت ٦ٗٷس ٪ٛطزٮ ث٭ز ٚ٭ٮ

  .  ضس                 ٦سٶ٫ٯ (ض٫ٷسٮ ٦ٵ
   ٬    -      ٪طستت         ظا٪ت٭     ز٬      ثتط    ٬      ٞط٭ز   ضا      ضزا       زا٦ب٨      سال٤        ي٣ٷٯ ا٢          ا٧٢ا٫٦ٷ٩      ا٦ٷط  (      سٓٷب٨     اث٭   ٬    ّ  يجّب        سر٫ب٨    اظ )    پس

   ٬        ٬رت٭ز  )      ٞ٭ٶب     حزت   ٬           تٗ٭ا زٶب٪ت    ٬        ظٶجبست       ظٶ٭ضى         ثطزثبضى  :    ٞٓت   ٬    -   ث٭ز      ٞٓت٩    ر٩ س       ٫ٰٟب٤    ثٯ    ا٬      يبزت     ٚبض     اٶ٩
ذسا        است         ٪٭ضزٶسٮ    زض   ٬       ٧ٰ٭اض        ٦ستٗٷ٥      ٦سٷط  (    ٰسِ    ثٯ         ضسب٪٫سٮ      زضست )     ضاٮ   ٬      آ٢ٯ،   ٬      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ    ّ غ٣ّى     ّ ٦ح٧ّس  (    ي١٧      ضٷ٭ٮ

ِ  ضاٮ اظ ٬ ثطتٛبْٷس  ٪زبت ٚطتٷٱبى ثب ضا ٰب ْت٫ٯ ا٦٭ادثٯ ض٧ب ضح٥ ٫ٚس    ٬ آٶٷتس  ٫ٚتبض  زضت٫٧ى  ٬ پطا٫ٚتسٞى  ٬ اذتتال
 غت٭ضت  زض ٶتب  ٫ٚتس  ٖٷتب٤ ( ٶتب٬ض  ٬ ٶتبض ) پط ٬ ثب٠ زاضت٩ ثب ٚٯ ٚس آ٨! ث٫ٱٷس سط اظ ضا ر٭ٶى ثطتطى ٬ تٓبذط تبرٱبى
 ٬     ّ   ٦تتًٓ ٩  آثى( ٦طز٤ ثط ظ٦ب٦ساضى) اٶ٩. است ضسٮ ضستٟبض ض٭ز ضاحت ٬ ٞٷطز پٷص ٦سب٧٢ت ضاٮ ٚبْى، ٪ٷط٬ى ٪ساضت٩
 اظ پتٷص  ضا ٦ٷت٭ٮ  ٚتٯ  ٚستى ( ثسا٪ٷتس  ٪ٷع ضا اٶ٩(! )ز٥ٰ ٪٧ى زض آ٨ ثٯ ت٩ ٪جبضس ا٢ٱى ْط٦ب٨ ٞطا ٬) است ٣ٞ٭ٞٷط اى ٧ٗ٢ٯ
 ٪ٷتط٬ى  ٬ ستط٦بٶٯ  ٚٯ) ثپبضس ظاض ض٭ضٮ ٬ ٚ٭ٶط ٧ٰچ٭٨ ٪ب٫٦بست، ظ٦ٷ٩ زض ضا ثصض ٚٯ است ٚسى ٧ٰب٪٫س ثچٷ٫س ضسٷس٨
 .ض٭ز ٪٧ى ٬ى يبٶس اى ٪تٷزٯ ٬ ٚطزٮ ت٣ّ ضا ذ٭ز

٦طٜ تطسٷسٮ. ٰطٞع، آ٨ ٥ٰ ثب آ٨ ٧ٰٯ ٦جبضظات ٬ ر٫ٟٱب! ثٯ ذسا ٖس٥ يطٕ پسط ٞ٭ٶ٫س اظ  اٞط سبٚت ث٧ب٪٥ ٦ى
اث٭ قب٢ت ثٯ ٦طٜ اظ يالٖٯ ٚ٭ز٘ ضٷطذ٭اض ثٯ پستب٨ ٦بزض ثٷطتط است. سٛ٭ت٥ ٦حؽ اسطاضى است ٚٯ زض ستٷ٫ٯ زاض٤  

 .ٚٯ اٞط ثٟ٭ٶ٥ ٧ٰٯ ض٧ب ٦طز٤ ٧ٰچ٭٨ ضٶس٧ب٪ٱبى ثستٯ زض ز٢٭ زض اي٧بٔ چبٮ ثٯ ٢طظٮ ذ٭اٰٷس آ٦س
        ًبدـر:     ،                             تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفـَؽ    ،276 ص ،1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،   ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ

  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -                  .اا الىتت العلو٘ٔ 

ٔظشِذممیٓؽیؼٗ:دضشخػٍي             ػٍیٗاٌغالَ   درييهٌذظُٗ٘تیؼدٔىشد        

     ٷتس                                                                                  زٶسٞبٮ ضٷًٯ، ا٦ٷط٦ا٫٦ب٨ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٰٷچٟبٮ ثب ذ٣ٓب ثٷًت ٪ٛتطز؛ چ٫ب٪چتٯ ضتٷد ٦ٓ             ا٢جتٯ اظ
      ٞ٭ٶس:         ثبضٮ ٦ٵ                            ضؾ٭ا٨ اهلل تًب٢ٵ ي٣ٷٯ زض اٶ٩



 

 

      اٰت١           آ٨ ٦تست                                                                                   و ا٦ت است ٚٯ ا٦ٷط ا٧٢ا٫٦ٷ٩ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زض آ٨ ضص ٦بٮ ثٷًت ٪ٛطزٮ استت . ٬ ثًتس اظ       ار٧ب
                                                                                               ٞ٭ٶ٫س ٚٯ ثٷًت ٚطزٮ است . ٦حٗٗٷ٩ اظ ضٷًٯ ثط اٶ٩ يٗٷسٮ ٰست٫س ٚٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ حتٵ ٶٙ سبيت ٥ٰ ثب         س٫ت ٦ٵ

                      ذ٣ٓب ثٷًت ٪ٛطزٮ است .

         تحم٘ـك   ،   56                     الفظـَل الوختـبآ،      ، (ـ ّ      413      هتَفبى          الجغدا.ٕ )                           الوعلن أثٖ عجد اهلل العىجرٕ    اثي                         هحود ثي هحود ثي الٌعوبى                الش٘خ الوف٘د،
  م    1993  ـ   ـ ّ       1414   ،       الخبً٘ٔ   :      الـجعٔ          ـ ث٘رٍ ،        الوف٘د     .اا        ، ًبدر:        درٗفٖ     ه٘ر     علٖ       الس٘د

عشيمٗتیؼددضشخػٍيػٍیٗاٌغالَدسورةاً٘عٕد

ض٭ز ٚٯ ثٷًت  ثى زٶٟط ثٯ ٬ؾ٭ح ٣ً٦٭٤ ٦ٵ٫٦ب ثب ٪ٟبٮ ثٯ ٧٣ٚبت ذ٭ز حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬
٬ تٱسٶتس   اٶطب٨ ثب )ا٢جتٯ ٞٓتٯ ضسٮ ٚٯ قجٕ زٶسٞبٮ ضٷًٯ حؿطت ٰٷچٟبٮ ثٷًت ٪ٛطز( اث٭ثٛط ثب ارجتبض ٬ 

  .تث٭زٮ اسٰز٭٤ 
تشدٔذ!ػٍيػٍیٗاٌغالَ:دسِّ٘ٗٛاسدتیؼدتاخٍفا،ذٛساتٗاوشاِٖيِؤِٕاِْؼاٚيٗخغابتٗاِیش

    اٴ        ٪ب٦تٯ      ٫ٚس    ٦ٵ       تبٶٷس    ضا                    حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤    ٴ      ذب٪ٯ    ثٯ      ٰز٭٤    ٚٯ       زالئ٣ٵ   ٬       ٦ساض٘    اظ     ٶٛٵ
   ٴ        ٪ب٦تٯ     زض    ا٬  .      استت          ْطستبزٮ  -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -   ي٣ٵ      حؿطت      ثطاٴ        ا٪تٗبز   ٬     ق٩ً       ي٫٭ا٨    ثٯ        ٦ًب٬ٶٯ    ٚٯ     است
        چ٫تٷ٩       ا٠٬،   ٴ       ذ٣ٷٓٯ    ثب       ٪ٛطز٨      ثٷًت    زض  -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -   ي٣ٵ        سطسرتٵ   ٬        ٦ٗب٦٬ت         ٶبزآ٬ضٴ    اظ    پس     ذ٭ز
   :   سس   ٪٭ٶ    ٦ٵ

  .     زاز٪س     س٭ٔ      ثٷًت      ثطاٴ      سطٚص     ضتط      ثسب٨   ٬     ٚطز      ٦ٱبض    ضا    ت٭      ذالْت        زستٟبٮ

ـ          ث٘رٍ  /  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ   ،    312   ص   ، 4   د              العمد الفرٗد،    (،   ّـ   328   :      هتَفبى            ثي عجد اثِ )              احود ثي هحود  ،        األًدلسٖ     بى،      لجٌ
   م.    1999  -   ّـ     1420   ،               الـجعٔ: الخبلخٔ

اِیش  ِؤِٕاْ   ػٍیٗاٌغالَدسپاعختِٗؼاٚيٗ:تٗاوشاٖتشدِْٓتشايتیؼد،دالٌدتشرَخٍفاداسد                        

   ٬        ٚتطزٮ          اضتبضٮ          ت٣ت٭ٶح         ثكت٭ض     ضا         ٦٭ؾت٭و    ،        ٦ًب٬ٶتٯ    ٴ        ٪ب٦تٯ       پبسد    زض  -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -            ا٦ٷطا٧٢ا٫٦ٷ٩
  :      ْط٦٭زٮ      ثٷب٨      چ٫ٷ٩     اٶ٩    ضا     ذ٭ز         ٦ه٣٭٦ٷت

 



 

 

    اظ        ذ٭استٵ       س٭٫ٞس     ذسا    ثٯ  .    ضس٤      زازٮ     س٭ٔ      ثٷًت      ثطاٴ      سطٚص     ضتط      ثسب٨    ٩٦    ٚٯ      ث٭زٴ       ٪٭ضتٯ     ذ٭ز   ٴ      ٪ب٦ٯ    زض
          ٦ست٧٣ب٨       ثتط         ٰطٞتع        ٚطزٴ،      ضس٭ا    ضا     ذ٭ز     ا٦ب      ٫ٚٵ،      ضس٭ا     ٦طا        ذ٭استٵ   ٬       ٚطزٴ،       ستبٶص     ٦طا      ٬اٖى    زض     ٢٬ٵ      ٫ٚٵ،        ا٪تٗبز    ٩٦

  .      ٪٧٫بٶس    ضٙ     ذ٭ز      ٶٗٷ٩    زض   ٬   ،        ٪ساضتٯ       تطزٶس     ذ٭ز     زٶ٩    زض    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ى    تب   .   ض٭ز      ٬اٖى       ٦ه٣٭٤    ٚٯ      ٪ٷست        اٶطازٴ
                        : إحسـبى عجـبس، ثىـر           تحم٘ـك   ،    166   ص   ، 7   د  ،                    ، التذورٓ الحودًٍ٘ٔ (  ّـ   608        هتَفبى                              هحود ثي الحسي ثي هحود ثي علٖ )  ،        ي حودٍى  اث

  م    1996               الـجعٔ: األٍلى،     ،،     ث٘رٍ   -              ًبدر:.اا طب.ا        عجبس،
ـ    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ    ص   ،  15   د                   رح ًْـذ الجالغـٔ،      د

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،    106

     ثتٯ      ضا    ا٬     ظ٬ض      ثتٯ       ٚتٯ        استت         ثت٭زٮ      حسى    زض      ثٷًت    اظ      حؿطت        ا٦ت٫بو                        اٶ٩ ر٣٧ٯ ٪طب٨ ٦ٵ زٰس ٚٯ 
                 ثٷًت ٬ازاض ٚطز٪س

اتٓاتياٌذذيذ:اِیش     ِؤِٕاْ   ػٍیٗاٌغالَساتٗصٚستشايتیؼدتشدٔذ            

         ي٣ٷٱتب        ْبق٧ٯ      ذب٪ٯ   ثٯ      ذ٭ز       اي٭ا٨    اظ        ر٧بيتى    ثب     ي٧ط                                  اثٵ ا٢حسٶس زض ربٴ زٶٟط رطٶب٨ ٰز٭٤     اث٩ 
  :   ٫ٚس                  ضا چ٫ٷ٩ تطسٷ٥ ٦ٵ       ا٢سال٤

          ْط٦ت٭زٮ          ذ٭ززاضى      حؿطت     ٩ٚ،      ثٷًت   ٬       ثطذٷع  :    ٞٓت           ي٣ٷٯ ا٢سال٤          اثٷكب٢ت    ث٩     ي٣ى    ثٯ   ٬    ضس      زاذ١     ي٧ط     سپس
       ٪٧٭ز،         ذ٭ززاضى         ثطذبست٩    اظ      حؿطت     ٩ٚ،      ثٷًت   ٬       ثطذٷع  :    ٞٓت   ٬      ٞطْت    ضا      حؿطت     زست     ي٧ط         ٪٧٭ز٪س،        ا٦ت٫بو   ٬     اثب   ٬
   ٬        ذب٢تس    ٬           ٪٧٭ز٪تس،        زْتى      ضست    ثٯ   ٬       ٞطْتٯ    ضا         اثٷكب٢ت    ث٩     ي٣ى       ث٭ز٪س       ٞطْتٯ    ضا      ظثٷط    ٚٯ         ٧ٰب٪ك٭ض      ٧ٰٟى    ا٬       ٶبضا٨   ٬     ي٧ط
      ٦طز٤        ثطز٪س،      ٦سزس    ثٯ    ضا      آ٪ٱب    تط      ت٧ب٤    چٯ    ٰط       ٣َهتى   ٬     ضست    ثب       ْزٷًى   ٬      ْهٷى       ثسٷبض     ٬ؾى    ثب            ٧ٰطاٰب٪طب٨      ر٧ٷى    ثب     ي٧ط
      ٪ب٢ٯ      زٶس،     ي٧ط    اظ    ضا     ذط٩        ي٣٧ٷبت     اٶ٩       ْبق٧ٯ     چ٭٨ .     ٚطز٪س    ٦ى   ٮ   ٪ٟب   ٬     ضسٮ     ر٧ى       ٦سٶ٫ٯ     ٰبى      ٚ٭چٯ   ٬       ض٭اضو      ت٧ب٤    زض     ٪ٷع
      ثتب         ٰبضت٥        ث٫تى         ظ٪تب٨     اظ       ثسٷبض        ر٧بيتى   ٬    ضس      ذبضد      ٦سزس     س٭ى    ثٯ      ٫٦ع٠    اظ     ي٣ى       ز٪جب٠    ثٯ   ٬      ٪٧٭ز       ٢٬٭٢ٯ     ظز،       ْطٶبز      ٚطز،
     اث٭    اى   :   ٞٓت       اْتبز     ثٛط     اث٭    ثط      ٪هطش     چ٭٨   ٬        اٶستبز      ٦سزس    زض     ذ٭ز      حزطٮ    زض    تب     آ٦س       ْبق٧ٯ .     ضْت٫س      ٦سزس     س٭ى    ثٯ       ْبق٧ٯ
           تبذتٷتس،    ٬         ثطزٶتس         ٶت٭ضش      ذسا      ضس٭٠     ثٷت     ا١ٰ    ثط        ٪ٓسب٪ى      ح٧ٷت   ٬      ٪ر٭ت   ٬       رب٣ٰى       يػجٷت     ض٬ى    اظ     ظ٬ز      چٗسض     ثٛط

  . «     ٥٫ٚ       ٦الٖبت    ضا     ذ٭ز      ذساى    ٚٯ    آ٨    تب      ٞ٭ٶ٥     ٪٧ى     سر٩     ي٧ط    ثب    ٩٦      زٶٟط    ٚٯ     ذسا    ثٯ       س٭٫ٞس
  ،   31 ص  ،  6   د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى     حود )                                    حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي ه             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                               حم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ، ت



 

 

اتٓلریثٗ:  ذٙذيذ اِیشِؤ    ِٕاْ )ع( تٗلرًٚاجثاستٗتیؼد       

       ٪٭ٶسس:                                ٯ ا٢سال٤ ثطاٴ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ٦ٵ ٷ                 تٱسٶس حؿطت ي٣ٵ ي٣                زضثبضٮ ارجبض ٬        زٶ٫٭ضٴ          اث٩ ٖتٷجٯ 

     ٖس٥  :        ٞٓت٫س   ؟     ض٭ز    ٦ٵ    چٯ   ،      ٪٥٫ٛ      ثٷًت    ٩٦     اٞط   :       ْط٦٭ز               ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤       حؿطت  .     ٩ٚ      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب       ٞٓت٫س  
  .        اٶتس         ٚطتتٯ     ضا          پٷتب٦جط        ثطازض   ٬     ذسا      ث٫سٮ       ٫ٰٟب٤     اٶ٩    زض  :        ْط٦٭ز      حؿطت  .       ظ٪ٷ٥    ٦ٵ    ضا       ٞطز٪ت   ،       ٪ساضز      ضطٶٙ    ٚٯ      ذساٴ    ثٯ

  .      ٪ٟٓت      چٷعٴ   ٬    ضس      سبٚت        اث٭ثٛط
            ًبدـر: .اا                              تحم٘ـك: بل٘ـل الوٌظـَا،      ،  16   ص   ، 1   د  ،                اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )

  م    1997  -   ّـ     1418  -      ث٘رٍ    -              الىتت العلو٘ٔ 

ِغؼٛدي:   اتٛتىشسٚيدعددضشخ           دعدوؾیذػٍيػٍیٗاٌغالَ     :

        ٚطتب٨     ضا                        حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤       ٚٯ                       ثًؿٵ اظ ٫٦بثى آ٦سٮ است    زض     ٚٯ     اٶ٩    تط          ٧ٰٯ رب٢ت    اظ   ٬
        ت٧تب٤   ؛        ثت٭ز        ٦طتت          ا٢ستال٤         ي٣ٷتٯ        ي٣تٵ      زست  .      ٫ٚٵ      ثٷًت      ثبٶس   ٯٚ        ٞٓت٫س   ٬        اث٭ثٛط     قطِ    ثٯ       ثطز٪س      ٚطب٨
  .            ٪ت٭ا٪ستت٫س      ا٦ب       ز٫ٰس،      ٖطاض        اث٭ثٛط     زست      زض٨٬    زض   ٬      ٫٫ٚس     ثبظ    ضا      حؿطت    آ٨     ٦طت    تب      ضس٪س     ر٧ى         ٦رب٢ٓٷ٩
  .    ٚطٷس      ثٷًت       ي٫٭ا٨    ثٯ       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ          ا٧٢ا٫٦ٷ٩      ا٦ٷط      ثستٯ     زست     ض٬ٴ    ثط    ضا     ذ٭ز     زست   ٬     آ٦س     ر٣٭        اث٭ثٛط

     ٫ٚس:        ٪١ٗ ٦ٵ      چ٫ٷ٩     ثبضٮ        زضاٶ٩   ٴ     ٦سً٭ز

                  ّ                                                                                  آ٪ٟبٮ آ٨ ٦طز٤ ٦ت٭ر ٯ ٫٦ع٠ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضسٮ ٬ ثط آ٨ ثعضٞ٭اض ٰز٭٤ ٚطز٪س، زضة ذب٪ٯ ا٬ ضا ست٭ظا٪ٷس٪س،  
آ٨ ثطٞعٶسٮ ذسا ضا ثس٨٬ ضؾبٶت ا٬ اظ ٫٦ع٠ ذبضد ٚطز٪س، ْبق٧ٯ ظٰطاء ضا ث٭سٷ٣ٯ ٫٢ٟٯ زضة ق٭ضى ْططز٪س ٚٯ ٦حس٩ 

 ذ٭ز ضا سٗف ٚطز.

                                  ّ                                                            اٶ٩ ر٫بٶبت ذ٭است٫س اظ ي٣ى ي٣ٷٯ ا٢س ال٤ ثٷًت ثٟٷط٪س ٢٬ى ي٣ى ٖج٭٠ ٪ٛطز ٬ ْط٦٭ز: ٩٦ اٶت٩ ٚتبض ضا   پس اظ 
                                                                                       ّ                         ٪٧ٷ٥٫ٛ، ٞٓت٫س: تطا ذ٭اٰٷ٥ ٚطت، ْط٦٭ز: اٞط ٦طا ثٛطٷس ٩٦ ث٫سٮ ذسا ٬ ثطازض ضس٭٠ ا٬ غ٣ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷتٯ ٬ آ٢تٯ ٰستت٥،    

ذ٭ز ضا ثست ٬ آ٪ب٨ ٪ت٭ا٪ست٫س آ٨ ضا ثبظ ٫٫ٚس پتس                          ّ                               ذ٭است٫س ٦طت ي٣ى ي٣ٷٯ ا٢س ال٤ ضا ثبظ ٫٫ٚس ٢٬ى آ٨ حؿطت ٦طت 
 اظ ض٬ى ٪بچبضى ثب پطت زست آ٨ ثعضٞ٭اض زض غ٭ضتى ٚٯ ثستٯ ث٭ز ثٷًت ٬ ٦سح ٚطز٪س.

                                          ث٘ـرٍ  ، .اااالطـَل ، الـجعـِ الخبً٘ـِ            155-   154   ،ص     ؿبلت     أثى    ثي     على       لإلهبم        الَط٘ٔ       إحجب    ،   346         ،هتَفبٕ       حس٘ي     ثي     على   ،      هسعَ.ى
      ّزرٕ       1409



 

 

  :                             ت زض ثحبض اال٪٭اض ٪ٷع آ٦سٮ است        اٶ٩ يجبض
  ،                            تحم٘ك: هحود الجبلر الجْجَ.ٕ     ،   309    ، ص   28 د ،                               الزبهعٔ لداا أبجبا األئؤ األؿْبا             ثحبا األًَاا     ّـ(،     1111        هتَفبى                    الوزلسٖ، هحود ثبلر )

  . م    1983  -    ّـ    1403  ،                  : الخبً٘ٔ الوظححٔ      الـجعٔ        لجٌبى،  -      ث٘رٍ    -                   ًبدر: هؤسسٔ الَفبء 

اتٓدضَ:اجّاػيوٗػٍ         )ع(ي دسآْٔثاؽذٍِؼْٛاعد        

   :                  اث٩ حع٤ ٞٓتٯ است 

                             اى ٚٯ زض ذس٦ت ا٬ ٰستت٫س، زض                                                                       ٫ً٢ت ذسا٬٪س ثط ٰط ار٧بيى ٚٯ ي٣ٵ ث٩ اث٭قب٢ت ثٷط٨٬ اظ آ٨ ثبضس ٬ غحبثٯ
             ر٧بو ٪جبض٫س.    آ٨ ا

ٖ       :     تحم٘ك   ،   345     ، ص 9  د    ،      الوحلى   ،   ّـ(   456       )هتَفبٕ                             علٖ ثي أحود ثي سع٘د أثَ هحود    ،              ثي حسم اليبّرٕ إ    ،                                لزٌـٔ إح٘ـبء التـراث العرثـ
       ث٘رٍ .  -                  .اا اٙفبق الزدٗدٓ        ًبدر:

 ٪٭ٶسس: ٧ٰچ٫ٷ٩ زض ربٴ زٶٟط اظ ٚتبثص ٦ٵ ٬ٴ

                 ثٷط٨٬ اظ آ٨ ثبضس  اث٭ ٦ح٧س ٞٓت: اِ ثط ٰط ار٧بيٵ ٚٯ ٚٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤
ٖ     :     تحم٘ك  ،    127     ص    ،  5   د    ،       الوحلى   ،   ّـ(   456       )هتَفبٕ                             علٖ ثي أحود ثي سع٘د أثَ هحود    ،              ثي حسم اليبّرٕ إ    ،                            لزٌٔ إح٘بء التـراث العرثـ

      ث٘رٍ   –                  .اا اٙفبق الزدٗدٓ        ًبدر:

                                      ص ٦تبٮ ٦ت٭ضز ٫ً٢تت ذسا٬٪تس ثت٭زٮ                                           جٕ ٪هط ا١ٰ س٫ت ، ار٧بو ثب اث٭ثٛط تب ض                  ث٫ب ثط اٶ٩ ، حتٵ ق
    .     است

اِاَدغٓ.3ٚ4    ٚاِاَدغیٓ    ػٍیٙ اٌغالَّا  

                 ٛتٯ زض ض٬اٶتبت                                             ٪ٷع اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط سط ثبظ ظز٪س ثتب اٶ٫                                   ا٦ب٤ حس٩ ٬ ا٦ب٤ حسٷ٩ ي٣ٷٱ٧ب ا٢سال٤ 
                                        ٷجٯ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢تٯ چ٫تٷ٩        اثٵ ض    اث٩        چ٫ب٪چٯ       ا٪س؛                           سط٬ضا٨ ا١ٰ ثٱطت ٦ًطْٵ ضسٮ        ا١ٰ س٫ت 

                          ٪١ٗ ٚطزٮ ٚٯ حؿطت ْط٦٭ز٪س:

  .حسٷ٩ سط٬ضا٨ ا١ٰ ثٱطت٫س حس٩ ٬
         تحم٘ـك:     ،   378   ص      ،  6   د                                        الىتبة الوظٌف فـٖ األحب.ٗـج ٍاٙحـبا،        ّـ(،      235      هتَفبى                    ثىر عجد اهلل ثي هحود )   اثَ              د٘جٔ الىَفٖ،     اثٖ   ثي  إ
    ّـ.    1409                       الرٗبع، الـجعٔ: األٍلى،   -                           ف الحَ ، ًبدر: هىتجٔ الردد         ووبل َٗس

       ٪٭ٶسس:                  ثبضٮ زض ٚتبثص ٦ٵ        زض اٶ٩             يبغ٧ٵ ضبًْٵ    ٣ٙ    سا٧٢  يج    



 

 

  ،  2   د                                        لٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،      سوؾ ا   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.  ،    332   ص

تیؼددغٕیٓػٍیّٙااٌغالَتاٚجٛدعٓوُ،ِؾشٚعٚضشٚسيتٛد                          

٭ثٛط ثربقط اٞط ٚسٵ اضٛب٠ ٫ٚس ٚٯ ي٣ت يس٤ ثٷًت ا٦ب٤ حس٩ ٬ ا٦ب٤ حسٷ٩ ي٣ٷٱ٧ب ا٢سال٤ ثب اث
اٶ٩ ث٭ز ٚٯ آ٪ٱب ٫ٰ٭ظ ثٯ س٩ ت٣ٛٷّ ٪طسٷسٮ ث٭ز٪س، زض ر٭اة ٦ٵ ٞ٭ٶٷ٥ اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪ٷست چ٭٨ ٰطچ٫تس  

 اضربظ غب٢ح ثطاٴ ثٷًتت حس٫ٷ٩ ي٣ٷٱ٧ب ا٢سال٤ ثب٢ٍ ٪ج٭ز٪س ٢٬ٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثب آ٪ٱب ٦ب٪٫س 
  ا٪س : ثطذ٭ضز ٚطزٮ ٬ اظ آ٪ٱب ثٷًت ٞطْتٯ

تیؼددغٕیٓػٍیّٙ       غالَٚػثذاهللاٌا    تٓجؼفشتاپیاِثش)ؿ(دسوٛدوي:         

        ٞ٭ٶس :     ٦ٵ            زض اٶ٩ ثبضٮ             اث٩ يجس ضثٯ 

يجسااهلل ث٩ رًٓط زض حتب٢ٵ ٚتٯ ٚت٭ز٘ ث٭ز٪تس ثتب      ٫ٚس ٚٯ حس٩ ٬ حسٷ٩ ٬  رًٓط ث٩ ٦ح٧س اض پسضش ٪١ٗ ٦ٵ
پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ثٷًت ٚطز٪س ٬ ٬ زضٰٷچ ٚس زض حب٠ ٚ٭زٚٵ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷًت ٪ٛطز  ٦ٟتط  

 .آ٪ٱب 
       لجٌبى،          ث٘رٍ  /  -         ث العرثٖ                      ًبدر: .اا إح٘بء الترا  ،    359   ص   ، 4   د               العمد الفرٗد،   (،   ّـ   328   :      هتَفبى            ثي عجد اثِ )              احود ثي هحود  ،        األًدلسٖ

   م.    1999  -   ّـ     1420   ،               الـجعٔ: الخبلخٔ

:دسدىُتاٌغتٛدٔذ(ٍیّٙااٌغالَ)ػدغٕیٓ

زض رطٶب٨ ٦جب٣ٰٯ ثب ٪ػبضٴ ٪زطا٨ ٦طٱ٭ز است ٚٯ حؿطت آ٨ ز٬ ضا ٪ٷع ثٯ ٧ٰطاٮ ذ٭ز ثطز ٬ زض 
 .ٚتبثٱبٴ ٦ٱ٥ ا١ٰ س٫ت زض شٶ١ آٶٯ ٦جب٣ٰٯ ثٯ اٶ٩ ا٦ط اضبضٮ ضسٮ است

 بة غحٷحص ٦ٵ ٪٭ٶسس:٦س٥٣ زض ٚت



 

 

ٶ٫تب٨  پس اظ ٪ع٠٬ اٶ٩ آٶٯ ضس٭٠ ذسا ي٣ٵ، ْبق٧ٯ، حس٩ ٬ حسٷ٩ ضا غسا ظز، آ٪ٟبٮ چ٫ٷ٩ زيب ٚطز: ذسا٬٪سا ا
 ذب٪سا٨ ٩٦ ٰست٫س.
                           : هحود فؤا. عجد الجـبلٖ،      تحم٘ك    ،     1871   ص   ،   4   د       هسلن،     طح٘ح   ،    ّـ(   261      هتَفبى )                         اثَالحس٘ي هسلن ثي الحزبد            المش٘رٕ ،            الٌ٘سبثَإ

      ث٘رٍ   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

   ،                                   حم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى     ت    ،    225   ص  ،  5   د            سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

     ٫ٚس:                                   سٷ٭قٵ رطٶب٨ ٦جب٣ٰٯ ضا چ٫ٷ٩ شٚط ٦ٵ

                                                ّ                       ّ                        ز٬ ٪ٓط اظ چٱطٮ ٰبٴ سطض٫ب  ٦سٷحٵ ثٯ ٪ب٤ يبٖت ٬ سٷ س ٦حؿط ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ ا٣٢ ٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ضسٷس٪س، ثٯ 
ٞ٭ئٷس، اٞط ثٯ ذ٭اٰٷس حبثت ٦ٵ ٥٫ٚ ٚٯ ض٧ب ٦س٧٣ب٨  آ٨ ز٬ ْط٦٭ز: ٦س٧٣ب٨ ض٭ٶس، ٞٓت٫س: ٦ب ٦س٧٣ب٪ٷ٥ ، ْط٦٭ز: زض٬ٌ ٦ٵ

ط٦٭ز: يالٖٯ ض٧ب ثٯ غ٣ٷت ٬ ضطاة ٪٭ضٷس٨ ٬ ذ٭ضز٨ ٞ٭ضتت ذت٭٘، ستپس آ٪تب٨ ضا ثتٯ      ٪ٷستٷس. ٞٓت٫س: حبثت ٩ٚ، ْ
ْطا ذ٭ا٪س، ٬ ٖطاض ضس غجح ض٬ظ ثًس حبؾط ض٭٪س، ٫ٰٟب٤ غجح ضس٭٠ ذسا زض حب٢ٵ ٚٯ زست ي٣ٵ ضا ٞطْتٯ ث٭ز   ٦جب٣ٰٯ

٢٬ٵ ٪پصٶطْت٫س ٬ تست٣ٷ٥   ٬ ْبق٧ٯ ٬ حس٫ٷ٩ ثب ٬ٴ ث٭ز٪س اظ ٦سٶ٫ٯ ثٷط٨٬ ضْت ٬ سٷس ٬ يبٖت ضا زي٭ت ثٯ ٦جب٣ٰٯ ٪٧٭ز
ضس٪س، ضس٭٠ ذسا ْط٦٭ز: ٖس٥ ثٯ آ٪ٛٯ ٦طا ثٯ حٕ ٦جً٭ث ٚطزٮ است اٞط زي٭ت ثٯ ٦جب٣ٰٯ ضا ٦تٵ پصٶطْت٫تس اظ آست٧ب٨    
آتص ثط آ٪ب٨ ٦ٵ ثبضٶس، ربثط ٦ٵ ٞ٭ٶس: اٶ٩ آٶٯ زض ضإ٨ ذب٪سا٨ پٷب٦جط ٪بظ٠ ضتس:   تًتب٢٭ا ٪تسو ؤث٫بء٪تب ٬ؤث٫تبء٥ٚ . . .        

 ٓس٫ب ضس٭٠ ذسا ٬ ي٣ٵ است ٬ ٦طاز اظ اث٫بء٪ب حس٩ ٬ حسٷ٩ ٬ اظ ٪سبء٪ب ْبق٧ٯ است.سپس ٞٓت: ٦طاز اظ ا٪
  –        ث٘ـرٍ     -                  ًبدر: .اا الفىـر    ،    231 ص  ، 2  د                الدا الوٌخَا،      ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،

1993    .  

                                ٦ت٭ضز حست٫ٷ٩ ي٣ٷٱ٧تب ا٢ستال٤        زض   «      ٪تسو  »                                ٫ٚس ٚٯ  پٷب٦جط )ظ( ثتب يجتبضت                       اٶ٩ ض٬اٶبت حبثت ٦ٵ
       تت٭ا٨                                       زٰتس ٬ ضترع َٷتط ٧٦ٷتع ضا ٪٧تٵ                                                    ٫ٚس ؛ ٶ٫ًٵ آ٪ٱب ضا ٦ربقت ح٥ٛ ضطيٵ ٖتطاض ٦تٵ           غحجت ٦ٵ

                                                                 ٧ٰچ٫ٷ٩ ٦جب٣ٰٯ ٚٯ ٶٙ حٛت٥ ضتطيٵ استت ، ت٭ستف حست٫ٷ٩ ي٣ٷٱ٧تب                                  ٦ربقت ح٥ٛ ضطيٵ ٖطاض زاز .



 

 

                               ٧ٷتع ث٭ز٪تس ، ث٣ٛتٯ ٢ٷبٖتت                                            حس٫ٷ٩ ي٣ٷٱ٧ب ا٢سال٤ زض آ٨ ظ٦ب٨ ٪ٯ ت٫ٱب ٦         ث٫بثطاٶ٩        ٞٷطز .                ا٢سال٤ غ٭ضت ٦ٵ
   .                                ٷع زاض٪س ٬ زيبٴ آ٪ٱب ٦ستزبة است                      احجبت حٗب٪ٷت اسال٤ ضا ٪

    .                                                                         ث٫بثطاٶ٩ يس٤ ثٷًت حس٫ٷ٩ ي٣ٷٱ٥ ا٢سال٤، ٪طب٨ اظ يس٤ ٦طط٬يٷت ذالْت اث٭ثٛط زاضز

ؽُاجّاػرياصتٕي٘.5

ِذاس نتیؼدٔىشدْتٕي    ٘اؽُتااتٛتىش   :

 :732اتٛاٌفذاءِرٛفاي

 ٪٭ٶسس: ٦ٵ ٰبض٥ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضٮ ٦رب٢ٓت ٞط٬ٮ ثسٷبضٴ اظ ث٫ٵاث٭ا٢ٓساء زض ثب

       ث٫تٵ     اظ       ٪ٷتع    ٬      ٦طز٤    اظ       ٞط٬ٰٵ  .      ٚطز٪س      ثٷًت    ا٬    ثب   ٬       آ٦س٪س        اث٭ثٛط     قطِ    ثٯ    ٥ٰ      ٦طز٤   ٬     ٚطز      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب     ي٧ط
      ثت٩      اثٵ   ٬      يبظة    ث٩      ثطاء   ٬      ي٧بض   ٬    شض     اثٵ   ٬       س٧٣ب٨   ٬     ي٧ط    ث٩       ٦ٗساز   ٬     يبظ    ث٩      سًٷس    ث٩      ذب٢س   ٬      يتجٯ   ٬      ظثٷط   ٬     بض٥ٰ 

        يتجتٯ        رٱتت       ٧ٰٷ٩    ثٯ   ٬      ضس٪س     ر٧ى        ايتطاؼ   ٬      تحػ٩       ي٫٭ا٨    ثٯ  -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -   ي٣ٵ   ٴ      ذب٪ٯ    زض   ٬        ٪ٛطز٪س      ثٷًت      ًٚت،
  :   است      ٞٓتٯ     ضًط     چ٫س     ٢ٱت     اثٵ

  -       ا٢ستال٤         ي٣ٷتٯ   -   ي٣ٵ       ا٢حس٩     اثٵ    اظ    آ٨    اظ     ثًس   ٬       ثطٞطت      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ      طٷ٫ٵ   رب٪   ٬      ذالْت     ا٦ط     چطا      زا٪٥     ٪٧ٵ  
        ٖتطآ٨       ثتٯ       ٦طز٤          زا٪بتطٶ٩    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ   ٬     ث٭ز       اٶطب٨        سبثٗٷ٩   ٬      ٦طز٤     ثٷ٩    اظ      اسال٤    ثٯ   ٴ        آ٬ض٪سٮ       اٶ٧ب٨       ا٢٬ٷ٩    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ     ٦ٟط
    ا٬   ٬       ثت٭ز   -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬        ي٣ٷتٯ     اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط    ثٯ     ضرع      تطٶ٩       ٪عزٶٙ    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ     ٦ٟط       ثبضس؟    ٦ٵ        پٷب٦جط     س٩٫   ٬     ذسا
        ي٣ٷتٯ   -     ي٣تٵ     رع     ٦ٟط      ث٭ز،    ا٬   ٴ       ٫٫ٚسٮ     ٧ٚٙ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط     ٩ٓٚ   ٬     َس١    زض       رجطٶ١    ٚٯ     ث٭ز     ٚسٵ
  .     ٪ساضز      ٬ر٭ز      ٦طز٤      ثبٖٵ    زض     است     ضسٮ     ر٧ى    ا٬    زض    ٚٯ      ٧ٚب٠   ٬       ا٬غبِ      آ٪چٯ       ٚٷست؟       ٧ٚبالت   ٬       ا٬غبِ      ٦ز٧ى  -     ا٢سال٤

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر   ،107ص ،1 د  ،                      الوختظر فٖ أبجبا الجشر  ،    ّـ(   732      هتَفبى        ثي علٖ )                               أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل



 

 

اتٓاٌٛسيِرٛفاي       749  

 ٞ٭ٶس: ا٢٭ضزٴ زضاٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ اث٩

ِ     ثٯ    ٥ٰ      ٦طز٤   ٬     ٚطز      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب     ي٧ط     سپس        ٚطز٪س،        ٦جبزضت       سبيسٮ     ث٫ٵ   ٴ       سٗٷٓٯ       تطٛٷ١    ثٯ   ٬           اثت٭ثٛط        قتط
      ثت٩          ٦ٗتساز    ٬       يتبظ     ث٩      سًٷس    ث٩      ذب٢س   ٬      يتجٯ   ٬      ظثٷط   ٬      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ     ٪ٷع   ٬      ٦طز٤    اظ       ٞط٬ٰٵ  .      ٚطز٪س      ثٷًت    ا٬    ثب   ٬       آ٦س٪س
      ثتٯ   -       ا٢ستال٤         ي٣ٷتٯ   -     ي٣تٵ    ٴ      ذب٪ٯ    زض   ٬        ٪ٛطز٪س      ثٷًت      ًٚت،    ث٩     اثٵ   ٬      يبظة    ث٩      ثطاء   ٬      ي٧بض   ٬    شض     اثٵ   ٬       س٧٣ب٨   ٬     ي٧ط
  :   است      ٞٓتٯ     ضًط     چ٫س     ٢ٱت     اثٵ      يتجٯ     رٱت      ٧ٰٷ٩    ثٯ   ٬      ضس٪س     ر٧ى        ايتطاؼ   ٬      تحػ٩       ي٫٭ا٨

  -       ا٢ستال٤         ي٣ٷتٯ   -   ي٣ٵ       ا٢حس٩     اثٵ    اظ    آ٨    اظ     ثًس   ٬       ثطٞطت      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ         رب٪طٷ٫ٵ   ٬      ذالْت     ا٦ط     چطا      زا٪٥     ٪٧ٵ  
        ٖتطآ٨       ثتٯ       ٦طز٤          زا٪بتطٶ٩    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ   ٬     ث٭ز       اٶطب٨        سبثٗٷ٩   ٬      ٦طز٤     ثٷ٩    اظ      اسال٤    ثٯ   ٴ        آ٬ض٪سٮ       اٶ٧ب٨       ا٢٬ٷ٩    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ     ٦ٟط
    ا٬   ٬       ثت٭ز   -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬        ي٣ٷتٯ     اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط    ثٯ     ضرع      تطٶ٩       ٪عزٶٙ    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ     ٦ٟط       ثبضس؟    ٦ٵ        پٷب٦جط     س٩٫   ٬     ذسا
        ي٣ٷتٯ   -     ي٣تٵ     رع     ٦ٟط      ث٭ز،    ا٬   ٴ       ٫٫ٚسٮ     ٧ٚٙ  -  ٥٣ س   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط     ٩ٓٚ   ٬     َس١    زض       رجطٶ١    ٚٯ     ث٭ز     ٚسٵ
  .     ٪ساضز      ٬ر٭ز      ٦طز٤      ثبٖٵ    زض     است     ضسٮ     ر٧ى    ا٬    زض    ٚٯ      ٧ٚب٠   ٬       ا٬غبِ      آ٪چٯ       ٚٷست؟       ٧ٚبالت   ٬       ا٬غبِ      ٦ز٧ى  -     ا٢سال٤

       ٘ـرٍ            لجٌبى / ث  -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب    ، 134 ص، 1 د                 تباٗخ اثي الَا.ٕ    ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،                ، الـجعٔ : األٍلى

ِمإَِٚضٌدتٕي٘اؽُ       

  .     ٫ٚٷ٥                                                                                زض ض٬اٶبت ٦رت٣ّ، ثطاٴ ٖجٷ٣ٯ ث٫ٵ ٰبض٥ ٫٦بٖجٵ شٚط ضسٮ است ٚٯ ثٯ ٦٭اضزٴ اضبضٮ ٦ٵ
تشگضيذٖتٛدْتٕي٘اؽُٔضدخذا         

     ٫ٚس:                                                                  ٦س٥٣ ض٬اٶتٵ ضا زضثبضٮ ذب٪سا٨ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ



 

 

طٞٷعٶتس ٬  ٬اح٣ٯ ٞ٭ٶس اظ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ض٫ٷس٤ ٚٯ ْط٦٭ز: ذسا ٫ٚب٪ٯ ضا اظ ْطظ٪تسا٨ است٧بيٷ١ ث  
 .ٖطٶص ضا ٪ٷع اظ ٫ٚب٪ٯ ٬ ث٫ٵ ٰبض٥ ضا اظ ٖطٶص ٬ ٩٦ ضا اظ ث٫ٵ ٰبض٥ ثطٞعٶس

                                  تحم٘ك: هحود فؤا. عجـد الجـبلٖ،    ،     1782   ص   ، 4   د            طح٘ح هسلن،  ،    ّـ(   261      هتَفبى )                         اثَالحس٘ي هسلن ثي الحزبد            المش٘رٕ ،            الٌ٘سبثَإ
      ث٘رٍ   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

     ٫ٚس:      ١ ٦ٵ                        ٧ٰچ٫ٷ٩ تط٦صٴ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪ٗ

      ًبدر:    ،                           حم٘ك: أحود هحود دبور ٍآبرٍى   ، ت   583 ص   ، 5   د             سٌي الترهذٕ،    ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -         ث العرثٖ                .اا إح٘بء الترا

    :    ٞ٭ٶس                     ٬ٴ زض ازا٦ٯ حسٶج ٦ٵ

      ًبدر:    ،                            تحم٘ك: أحود هحود دبور ٍآبرٍى  ،    583   ص   ، 5   د             سٌي الترهذٕ،    ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                 الترهذٕ السلوٖ،
      ث٘رٍ   -                        .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

                                                            ٢حب٬ٴ ٣٢ٓتب٬ٴ ض٬اٶتٵ زضاٶ٩ ذػ٭ظ ثب تٓػٷ١ ثٷطتط چ٫تٷ٩ ٪ٗت١                         ٧ٰچ٫ٷ٩ سٷ٭قٵ زض ٚتبة ا
     ٫ٚس:    ٦ٵ

                                                            الحـبٍٕ للفتـبٍٕ فـٖ الفمـِ ٍعلـَم التفسـ٘ر ٍالحـدٗج              ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
                   ث٘ـرٍ ، الـجعـٔ:     -                              ًبدـر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ                         ـ٘ف حسي عجد الرحوي،                ، تحم٘ك: عجد الل   200   ص   ، 2   د                                    ٍاالطَل ٍالٌحَ ٍاالعراة ٍسبئر الفٌَى

  . م    2000  -   ّـ     1421       األٍلى، 



 

 

تٕي٘اؽُتٙرشيٓلثايً       :

     ٫ٚس:                                                                                    اح٧س ث٩ ح٫ج١ ض٬اٶتٵ ضا زضثبضٮ ْؿٷ٣ت ذب٪سا٨ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

         ٚطز٪س ٚٯ                                                                                            يجب  ٞ٭ٶس ثٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٞٓت٥ : ٖطٶص ٪طستٯ ث٭ز٪س ٬ زضثبضٮ ٪سجٱبٶطب٨ ٦صاٚطٮ ٦ٵ  
                                                                           ٦خ١ ت٭ ٦ب٪٫س ٦خ١ زض ذت ذط٦بٶٵ است ٚٯ ثطض٬ٴ ثط ظ٦ٷ٩ اْتبزٮ است پٷب٦جط غت٣ٵ                                   ٦ب٪٫س ت٭ضا اٶ٩ ق٭ض ٖطاض زاز٪س ٚٯ 

                  ٖجبئت١ ضا ٖتطاض        سپس  .    زاز      ٖطاض      ٞط٬ٮ    ز٬        ثٱتطٶ٩    زض     ٦طا       آْطٶس    ضا          ٦ر٣٭ٖبتص         ظ٦ب٪ٵ ٚٯ         ذسا٬٪س                          اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : 
              ا٪ٱتب ٖتطاض           ثٱتطٶ٩                          ٩ ذب٪سا٨ ٖطاض زاز ٩٦٬ زض                                                                        زاز ٬ضا اظ ثٱتطٶ٩ ٖجٷ٣ٯ ٖطاض زاز سپس ذب٪سا٨ ضا ٖطاض زاز ٬ ٩٦ ضا اظ ثٱتطٶ

  .                                             زاز ٬ ٩٦ اظ ٪هط ٪ٓس ثٷت ٬ ذب٪سا٨ ثٱتطٶ٩ ٰست٥ 
              ًبدر: هؤسسـٔ                              تحم٘ك .. ٍطٖ اهلل هحود عجبس،   ،   937   ص   ، 2   د               فؼبئل الظحبثٔ   ،   ّـ(   241      هتَفبى                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل )             الش٘جبًٖ،

    م    1983  –    ّـ    1403                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -        الرسبلٔ 

تٕي٘اؽُتشذشيٓافشادسٚيصِیٓ             :

    :   ٫ٚس                                                                          اث٩ ٚخٷط ض٬اٶتٵ ضا اظ يبٶطٯ زضثبضٮ ثطتطٴ ث٫ٵ ٰبض٥ زض ١ٚ ظ٦ٷ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                                                             ٫ٚس ٚٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: رجطئٷ١ ثٯ ٦ت٩ ٞٓتت : ضتطٔ ٬ َتطة                               اثٵ س٧٣ٯ اظ يبٶطٯ ٪١ٗ ٦ٵ
                                                                         اظ ٦ح٧س اْؿ١ ٪سٶس٤ ٬ ثبظ ٦طبضٔ ٬ ٦ُبضة ظ٦ٷ٩ ضا ظٶط٬ ض٬ ٚطز٤ ٢٬ٵ ٚستٵ ضا                                  ظ٦ٷ٩ ضا ظٶطض٬ ٚطز٤ ٬ ٢ٵ ٦طزٴ ضا 
  .                            اْؿ١ اظ ث٫ٵ ٰبض٥ پٷسا ٪ٛطز٤ 

  .     ث٘رٍ   –                      ، ًبدر: هىتجٔ الوعبا     257   ص   ، 2   د                  الجداٗٔ ٍالٌْبٗٔ     ّـ(،    774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
                                                            الحـبٍٕ للفتـبٍٕ فـٖ الفمـِ ٍعلـَم التفسـ٘ر ٍالحـدٗج              ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )          جد الرحوي  ع           أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،

                   ث٘ـرٍ ، الـجعـٔ:     -                              ًبدـر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ                                      حم٘ك: عجد اللـ٘ف حسي عجد الرحوي،   ، ت   201 ص   ، 2  د                                 ل ٍالٌحَ ٍاالعراة ٍسبئر الفٌَى،     ٍاالطَ
  . م    2000  -   ّـ     1421       األٍلى، 



 

 

اتٓذیّیٗ:عثكاجّاعاً٘          عٕدتٕي٘اؽُتشذشيٓلشيؾٕذ         :

     ٫ٚس:                                                            اث٩ تٷ٧ٷٯ زض ٚتبة ٫٦ٱبد ا٢س٫ٳ زضثبضٮ ْؿٷ٣ت ث٫ٵ ٰبض٥ ٪١ٗ ٦ٵ

طٶ٩ ٖتطٶص ٰستت٫س ٬ ٖتطٶص    ٞ٭ٶ٫س ث٫ٵ ٰبض٥ اْؿت١ تت   اٶ٩ ٦صٰت ا١ٰ س٫ت ٬ ر٧بيت است ٚسب٪ٵ ٚٯ ٦ٵ
 .اْؿ٣تطٶ٩ يطة ٬ يطة ٥ٰ اْؿ٣تطٶ٩ ث٫ٵ آز٫٦س

                       حم٘ك: .. هحوـد ادـب.     ،    244   ص  ،  7   د                     هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،      ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

ضٛاْاهللػٍیٗسعٍّاْفاسعيجٕاب.6

تر٣ّ ز ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط س٧٣ب٨ ْبضسٵ غحبثٵ ثعضٜ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظٚسب٪ٵ ث٭
 ٚطز

ِٕاتغتیؼدٔىشدْجٕابعٍّاْ

يؼمٛتيِرٛفاي     292  

     زٰس:                                                            ٶًٗ٭ثٵ ٪ٷع ٦رب٢ٓت س٧٣ب٨ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضا چ٫ٷ٩ ٞعاضش ٦ٵ

 

  .     ث٘رٍ                 بدر: .اا طب.ا ً   ،124ص ، 2د                تباٗخ ال٘عمَثٖ،      ّـ(،    292      هتَفبى                             عمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )             أحود ثي أثٖ ٗ           ال٘عمَثٖ،

اتٛعؼذآتيِرٛفاي      421   

              ، ٰٷتخ٥ ثت٩                           ب ، ثطاء، ٦ٗساز، اثت٭شض                                              غحبثٯ سطض٫ب  پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٦ب٪٫س يج       اٴ اظ     يسٮ
                                         ذالْت ثٯ ي٫٭ا٨ ض٭ضا ثٷ٩ ٦ٱبرطٶ٩ ثتب ٰت٥                                                        تٷٱب٨، حصٶٓٯ ٬ س٧٣ب٨ ضجب٪ٯ زضثبضٮ ثطٞطزا٪س٨ حٛ٭٦ت ٬

      .                                                                     ٚطز٪سٚٯ اٶ٩ ٪طب٨ اظ ٦رب٢ٓت ٬ ٪بضؾبٶتٵ ثعضٞب٨ غحبثٯ اظ ذالْت اث٭ثٛط است          ٦ط٭ضت ٦ٵ
      ٫٫ٚس:                                                                اث٭سًس ٬ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس اٶ٩ رطٶب٨ ضا ثٯ ق٭ض تٓػٷ١ چ٫ٷ٩ ثٷب٨ ٦ٵ



 

 



 

 

پٷ٭ستٯ ز٬ستساض ث٫ى ٰبض٥ ث٭ز٤. چ٭٨ پٷب٦جط زضٞصضت، تطسٷس٤ ٚتٯ ٖتطٶص ثتٯ ضز    »ٞ٭ٶس:  ثطاء ث٩ يبظة ٦ى 
اْع٬ز. پٷ٭ستٯ ٦ٷتب٨ ث٫تى    ذالْت اظ ث٫ى ٰبض٥ آ٫ٰٝ ٫٫ٚس، اٶ٩ احت٧ب٠ ثط سطٞطتٟى ٬ پطٶطب٪ى ٩٦ اظ ٦طٜ پٷب٦جط، ٦ى

٬ سطا٨ ٖطٶص آ٦س ٬ ضس زاضت٥ ٚٯ ٪بٞبٮ اث٭ ثٛط ٬ ي٧تط ٪بپسٶتس    -٠ ذسا زض حزطٮ ث٭ز٪سٚٯ ٪عزٶٙ پٷٛط ضس٭ -٥ ضٰب
ا٪س. زٶطى ٪پبٶٷس ٚٯ اث٭  ا٪س. زٶٟطى ٞٓت: ثب اث٭ ثٛط ثٷًت ٚطزٮ اى ذجط زاز ٚٯ ٖ٭٤ زض سٗٷٓٯ ث٫ى سبيسٮ ضس٪س ٬ ٞ٭ٶ٫سٮ

ٚطٷس٪س  ضس٪س ا٬ ضا ثٯ رجط ٦ى ٚس ض٬ٶبض٬ ٦ى ٰبى غ٫ًب٪ى ثط ت٩ ٚطزٮ ث٭ز٪س ٬ ثب ٰط ثٛط ٪عز حبؾطا٨ سٗٷٓٯ آ٦س. رب٦ٯ
٪ٱبز٪س، ذ٭استٯ ٶب ٪بذ٭استٯ ٬ٖتى چ٫ٷ٩ زٶس٤ اظ ضست ا٪س٬ٮ ٬ ثب ت٭رٯ ثٯ  ٬ زستص ضا ثطاى ثٷًت ثط زست اث٭ ثٛط ٦ى

                             ّ      ه                                                                     ٥َ حبغ٣ٯ اظ زضٞصضت ضس٭٠ ذسا غ٣ ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ٬ س٥٣، ث٣ٛى ٰ٭ش اظ سط٤ ضْت. ثتب ستطيت اظ ٦ٷتب٨ ر٧تى     
                                                                                ّ               س٤ تب ٚٯ ثٯ ٦سزس ضسٷس٤، سپس ٪عز ث٫ى ٰبض٥ آ٦س٤، زض ذب٪ٯ ثٯ ض٬ٶطب٨ ثستٯ ث٭ز، ثٯ ضس ت زض ظز٤ ٬ ْؿ١ ثٷط٨٬ پطٶ

آٮ! تب اثس زستٱبتب٨ ثط ذب٘ ثتبز، ثطت٧ب   »ث٩ يجب  زض ضا ثط٬ٶ٥ ٞط٭ز، ٞٓت٥: ٦طز٤ ثب اث٭ ثٛط ثٷًت ٚطز٪س. يجب  ٞٓت: 
ض٪ٝ ٚطز٤ تب زضزى ٚٯ زض رب٪٥ ث٭ز تح١٧ ٪٧بٶ٥. چ٭٨ ضت زض آ٨ ح٭ا٢ى ز«. زست٭ض زاز٤ چٯ ٫ٚٷس ٢٬ى ٦رب٢ٓت٥ ٚطزٶس

ضا                  ، ٰٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨  ٬ ظثٷط ث٩ ي٭ا٤   ضس ٦ٗساز ٬ اث٭ شض ٬ س٧٣ب٨ ٬ ي٧بض ث٩ ٶبسط ٬ يجبزٲ ث٩ غب٦ت ٬ حصٶٓٳ ث٩ ٶ٧ب٨
  .زٶس٤ ٚٯ ٦ٵ ذ٭ا٫ٰس ا٦ط ذالْت ثٯ ي٫٭ا٨ ض٭ضا ثٷ٩ ٦ٱبرطٶ٩ ثط ٞطزز

                                   ّ                                      ٛط ٬ ي٧ط ضسٷس. سطاٌ اث٭ يجٷسٲ ث٩ رط اح ٬ ٦ُٷطٲ ث٩ ضًجٳ ْطستبز٪س ٬ اظ آ٪ب٨ ٞ٭ٶس: اٶ٩ ذجط ثٯ اث٭ ث ثطاء ٦ى
٪هط ذ٭است٫س. ٦ُٷطٮ ٞٓت: ٪هط ٩٦ اٶ٩ است ٚٯ ثب يجب  ث٩ يجس ا٧٢ك٣ت ٦الٖبت ٫ٚٷس ٬ ا٬ ضا ثٯ ق٧ى ثٷ٫ساظٶس ٚٯ زض 

ثسٶ٩ ٬سٷ٣ٯ ْٛط ذت٭ز ضا زض ثتبضٮ   اٶ٩ ا٦ط ذالْت ا٬ ضا ٪ػٷجى ثبضس ٬ ثطاى ا٬ ٬ ٪س١ ا٬ ثًس اظ ذ٭زش ثبٖى ث٧ب٪س. ٬ 



 

 

ي٣ى ث٩ اثى قب٢ت ضاحت ٫ٚٷس، چطا ٚٯ اٞط يجب  ث٩ يجس ا٧٢ك٣ت ثب ض٧ب ثبضس ز٢ٷ٣ى ثطاى ٦طز٤ ذ٭اٰس ث٭ز ٬ ٚبض ي٣ى 
 ض٭ز. ث٩ اثى قب٢ت ثٯ ت٫ٱبئى ثط ض٧ب آسب٨ ٦ى

ز٤٬ اظ ٬ْتبت پٷتب٦جط                                        ّ                                       ٞ٭ٶس: اث٭ ثٛط ٬ ي٧ط ٬ اث٭ يجٷسٲ ث٩ رط اح ٬ ٦ُٷطٲ ث٩ ضتًجٳ آ٦س٪تس ٬ زض ضتت     ثطاء ٦ى
        ه                                              غ٣ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ٪عز يجب  ث٩ يجس ا٧٢ك٣ت ٬اضز ضس٪س.

 اث٭ ثٛط سر٩ آَبظ ٚطز ٬ ذسا٬٪س يع ٬ ر١ ضا ح٧س ٬ ح٫ب ٪٧٭ز، ٬ سپس چ٫ٷ٩ ٞٓت:

          ّ                                                                                    ّت       ذسا٬٪س ٦ح٧ س ضا ثطاى ض٧ب ث٫ً٭ا٨ پٷب٦جط ٬ ثطاى ٦ا٫٦ٷ٩ ث٫ً٭ا٨ غبحت اذتٷبض ٦جً٭ث ٪٧٭ز ٬ ثتط آ٪تب٨ ٫٦ ت     
ضا زض ٦ٷب٨ اٶطب٨ ٖطاض زاز. تب آ٪ٛٯ ثطاى ا٬ پٷطٟبٮ ذ٭ز ضا اذتٷبض ٚطز ٬ ا٦ط ٦طز٤ ضا ثتٯ ذ٭زضتب٨ ستپطز تتب      ٪ٱبز ٚٯ ا٬

ثطاى ذ٭ز ا٪تربة ٫٫ٚس. ٦طز٤ ٥ٰ ٦تطا ث٫ًت٭ا٨ حتب٥ٚ ثتط ذت٭ز ٬ ٦ستئ٭٠        -٪ٯ ثبذتالِ -                   ّ   ٦ػ٣حت ذ٭ٶص ضا ثب ات ٓبٔ
ٙ ذسا٬٪س اظ سستى ٬ حٷطت ٬ ٬حطت، تطسى ٪تساض٤  ٬ ثٯ ٧ٚ   ا٦٭ضضب٨ ا٪تربة ٚطز٪س. ٩٦ ٥ٰ آ٨ ضا ثط يٱسٮ ٞطْت٥

 ٬ ت٭ْٷٕ ٩٦ رع اظ ذسا٬٪س ٪ٷست.
ٞ٭ٶس ا٬ ض٧ب ضا پ٫بٰٟتبٮ ذت٭ز    ضسس ٬ ثط ذالِ ي٧٭٤ ٦طز٤ سر٩ ٦ى اى زاض٤ ٚٯ ذجطش ثٯ ٩٦ ٦ى ٢٬ى ٩٦ ق٩ً ظ٪٫سٮ

ا٪تس   زض آ٪چٯ ثط آ٨ ارت٧بو ٚطزٮاٶس. ض٧ب ثبٶس ٧ٰطاٮ ٦طز٤  ٖطاض زازٮ، ٬ ض٧ب ٥ٰ ٣ًٖٯ ٦ح٥ٛ ا٬ ٬ ضإ٨ ٬ ٦ٗب٤ تبظٮ ا٬ ضسٮ
 ا٪س ٫٦ػطِ ٫ٚٷس. زاذ١ ض٭ٶس ٬ ٶب آ٪ٱب ضا اظ آ٪چٯ ثسا٨ ت٧بٶ١ ٪طب٨ زازٮ

ذ٭اٰٷ٥ ثطاى ت٭ زض اٶ٩ ا٦ط ذالْت ٪ػٷجى ٖطاض زٰتٷ٥ ٚتٯ ثتطاى تت٭ ٬ ٪ست١ ثًتس اظ        اٶ٥ ٬ ٦ى ٦ب ٪عز ت٭ آ٦سٮ
ْٷٗت ضا زٶس٪س ٬ ثب اٶ٩ حب٠ ا٦ط ذالْتت ضا اظ  ذ٭زت ثبضس، چطا ٚٯ ت٭ ي٧٭ى پٷب٦جط ٰستى! اٞط چٯ ٦طز٤ ٦ٗب٤ ت٭ ٬ ض

 ض٧ب ز٬ ٪ٓط ٫٦ػطِ ٚطز٪س.

ض٧ب اى ث٫ى ٰبض٥ آضا٤ ثبضٷس ٚٯ پٷب٦جط اظ ٦ب ٬ اظ ض٧ب است، ٬ ٦ب اظ اٶ٩ رٱتت ٚتٯ ثتٯ              ّ اى ٬ ا٣٢ ٯ»ي٧ط ٞٓت: 
ا٪س ٦رتب٢ٓتى   رت٧بو ٚطزٮاٶ٥، ث٣ٛٯ ٚطاٰت زاضتٷ٥ ٚٯ زض آ٪چٯ ٦س٧٣ب٪ب٨ ثط آ٨ ا ض٧ب احتٷبد زاضتٯ ثبضٷ٥ ٪عز ض٧ب ٪ٷب٦سٮ

 سپس ي٧ط سبٚت ضس.«. ثبضس ٬ زض ٪تٷزٯ ٚبض ثٷ٩ ض٧ب ٬ آ٪ب٨ ثبال ثٟٷطز. پس ثٯ غالح ذ٭ز ٬ ي٧٭٤ ٦طز٤ ْٛط ٫ٚٷس

ثٯ  -٧ٰب٨ ق٭ض ٚٯ ٞٓتى -                                                          ه               يجب  سر٩ آَبظ ٚطز ٬ ٞٓت: ذسا٬٪س تجبض٘ ٬ تًب٢ى ٦ح٧س غ٣ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ضا
                                                              ه               بحت اذتٷبض ٖطاض زاز. اٞط اٶ٩ ا٦ط ذالْت ضا ث٫ً٭ا٨ پٷب٦جط غ٣ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢تٯ  پٷب٦جطى ٦جً٭ث ٚطز ٬ ثطاى ٦ا٫٦ٷ٩ غ

ٕ  ٦ب ضا ٞطْتٯ ق٣ت ٪٧٭زٮ اى پتس ٦تب ٰت٥ اظ ٦تا٫٦ٷ٩ ٰستتٷ٥ ٬ زض ثتبضٮ        اى، ٬ اٞط ث٫ً٭ا٨ ٦ا٫٦ٷ٩ ق٣ت ٪٧٭زٮ         ّ            اى ٚٯ ح
زاضٶ٥، چتطا   طاى ت٭ ز٬ست ٪٧ىذالْت ت٭ ٪هطى ٪سازٶ٥ ٬ ٦٭ضز ٦ط٭ضت ٬ ٪هطذ٭اٰى ٖطاض ٪ٟطْتٷ٥، ٬ ٦ب ذالْت ضا ث

 ٚٯ ٦ب ٥ٰ اظ ٦ا٫٦ٷ٩ ث٭زٶ٥ ٬ ٪سجت ثٯ ت٭ ٚطاٰت زاضتٷ٥.

، اٞط اٶ٩ ا٦ط ْٗف ثطاى ت٭ست آ٨ ضا ثطاى «زض اٶ٩ ا٦ط ذالْت ثطاى ٩٦ ٪ػٷجى ٖطاض زٰى»    ّ              ٬ ا٦ ب اٶ٩ سر٫ت ٚٯ 
                              ت٫ٱتبٶى زض حتٕ آ٪تب٨ حٛت٥                ّ           است ت٭ حّٕ ٪ساضى ثتٯ  ذ٭ز زاضتٯ ثبش ٚٯ ٦ب ثٯ ت٭ احتٷبرى ٪ساضٶ٥، ٬ اٞط حٕ ٦ا٫٦ٷ٩
                        پٷب٦جط اظ ٦ب ٬ اظ ضت٧ب   »    ّ                   ٬ ا٦ّب سر٩ ت٭ اى ي٧ط ٚٯ    !        ض٭ٶ٥                                                         ٪٧بئى، ٬ اٞط حٕ ٦ب است ٦ب اظ ت٭ ثٯ ٖس٧تى اظ آ٨ ضاؾى ٪٧ى

                                                     ٰبى آ٨ ٬ ض٧ب ٧ٰسبٶٟب٨ آ٨ ٰستٷس. پس ٦ب اظ ض٧ب ثتٯ ا٬                    ه                                 ، پٷب٦جط غ٣ى ا٣٢هٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زضذتى است ٚٯ ٦ب ضبذٯ «   است
            سعا٬اضتطٶ٥.



 

 

، اٶ٩ ٚبضى ٚٯ ضت٧ب ا٪زتب٤ زازٶتس آَتبظ ٧ٰتب٨      «تطسٷ٥ ٚبض ثٷ٩ ض٧ب ٬ ٦ب ثبال ثٟٷطز ٦ب ٦ى» ّ             ٦ ب آ٨ سر٫ت ٚٯ ٬ ا
                  ّ               ض٭ز.سپس اظ ٪عز يج ب  ثٷط٨٬ آ٦س٪س. اذتالِ است. ٬ ذسا است ٚٯ اظ ا٬ ٧ٚٙ ذ٭استٯ ٦ى

          ًبدر: .اا    ،                          حم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ ت، 277 ص، 1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 
 137 ص ،1 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ     ٕ،                           تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌور، 138ٍ

623سافؼيلضٚيٕيِرٛفاي

 ٞ٭ٶس: ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٦ٵ اٶ٩ ٖع٬ٶ٫ٵ زض ٚتبة تبضٶرص زضضاًْٵ  

ثٯ ٞٓت٫س اٴ اثب يجساهلل ت٭ س٫ت ، ي٣٧تت ،٬ ٧ٰطاٰٷتت ثتب     ٨ ر٧ى ضس٪س ٬ض٬ظ سٗٷٓٯ غحبثٯ ثط اقطاِ س٧٣ب
 اٞتط  ٞت٭ٶ٥ پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷطتط ث٭ز زض ٦٭ضز اٶ٩ ا٦ط ) َؿت ذالْت( ٚال٦ٵ رب٬ٶسا٨ ثٟ٭ ست٧٣ب٨ ٞٓتت   

 سپس اٶ٩ ضًط ضا سط٬ز: ثطٶس ثٛبض اٞط ٞٓت٥  سپس ثب ٦ساز آ٦س اغحبة ٞٓت٫س چٛبض ٚطزٴ اٴ اثب يجساهلل ٞٓت: ض٫٭ٶس
     ٦ٟط  -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -   ي٣ٵ       ا٢حس٩     اثٵ    اظ    آ٨    اظ     ثًس   ٬       ثطٞطت      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ         رب٪طٷ٫ٵ   ٬      ذالْت     ا٦ط     چطا      زا٪٥     ٪٧ٵ

                ٪چتٯ اظ غت٫٭ِ    آ   ٬       ثبضس؟    ٦ٵ        پٷب٦جط     س٩٫   ٬      احٛب٤     ثٯ      ٦طز٤          زا٪بتطٶ٩    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ                      ٪٧بظ ٞصاض ثٯ ٖج٣ٯ ث٭ز        ا٢٬ٷ٩    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٪ٯ
    .                                        ٪ٱب ر٧ى است ٬ زض ٰٷچ ٖ٭٦ٵ چ٫ٷ٩ ٪ٷٛٵ ٪ٷست    زض آ     ْؿ١

         ًبدر:.اا    ،                      تحم٘ك: عسٗس اهلل العـبإ  ،78 ص، 1 د                          ، التدٍٗي فٖ أبجبا لسٍٗي، (  ّـ     623        هتَفبى                    عجد الىرٗن ثي هحود )  ،                 الرافعٖ المسٌٍٖٗ
   م.    1987  -    رٍ    ث٘  -              الىتت العلو٘ٔ 

اتٛاٌفذاءِرٛفاي     732  

 ٞ٭ٶس: اث٭ا٢ٓساء ، س٧٣ب٨ ضا اظ ٦رب٢ٓٷ٩ ذالْت شٚط ٚطزٮ ٬ چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر، 19 ص ،1 د       الجشر،                 الوختظر فٖ أبجبا   ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

اتٓاٌٛسديِرٛفاي       749  

 ٦٭ؾ٭و ٪ٷع اٶ٩ ٞ٭٪ٯ ٪١ٗ ضسٮ است: تبضٶد اث٩ ا٢٭ضزٴ اٶ٩زض 

                لجٌبى / ث٘ـرٍ     -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ، 134 ص ،1 د  ،                تباٗخ اثي الَا.ٕ   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،                ، الـجعٔ : األٍلى

ثب اٶ٩ ٞعاضش تبضٶرٵ ٚٯ شٚط ضس، س٧٣ب٨ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز ٚٯ ٪تٷزٯ آ٨ يس٤ اتٓبٔ 
   .٬يٗس زض ثٷًت ثب اث٭ثٛط استا١ٰ ح١ 



 

 

ػثذاٌٍّهػاصّيؽافؼيِرٛفاي           1111   

 ض٧بضز: چ٫ٷ٩ ٦ٵ ،ث٭ز تر٣ّ ٫٫ٚسٞب٨ اظ ثٷًت ٚٯ س٧٣ب٨ ٪ٷع اظ آ٪ٱب يجس ا٣٧٢ٙ ضبًْٵ

ي٧ت٭ٴ پٷتب٦جط    يجتب   ظثٷتط،  ٬ پسطا٪ص ،  ٣ٷٯ ا٢سال٤ ،زض آ٨ ض٬ظ سًس ث٩ يجبزٮ ، ٞط٬ٰٵ اظ ذعضرٷب٨ ، ي٣ٵ ي
اثت٭ثٛط تر٣تّ ٚطز٪تس     ٬ َٷط آ٪ٱب ٬ ذب٢س اظ ثٷًتت ، ٦ٗساز  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ، ث٫ٵ ٰبض٥ ، ق٣حٯ، س٧٣ب٨، ي٧بض، اث٭ش

ٮ ٚٯ تب سپس ٧ٰٯ آ٪ٱب ثٷًت ٚطز٪س ٬يسٮ اٴ اظ آ٪ٱب ثب يز٣ٯ ٬يسٮ اٴ ثب تبذٷط ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س  ٦ٟط سًس ث٩ يجس
  .ي٧ط ثٷًت ٪ٛطز ٫ٰٟب٤ ٦طٞص ثب اث٭ثٛط ٬
   ، 2   د                                              سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،

  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص

 :ابعٍّاْدسسٚاياخؽیؼٗػذَتیؼدجٕ

                                  ثتطز ٚتٯ ثتب ضتزبيت ت٧تب٤ زض                                                                 ضٷد غس٬ٔ )ضٮ( ز٬اظزٮ ٪ٓط اظ غحبثٯ اظ ر٣٧ٯ س٧٣ب٨ ضا ٪ب٤ ٦ٵ
                                                                                            ٦ٗبث١ اث٭ثٛط ي٥٣ ٦رب٢ٓت ثطزاضتٯ ٬ ا٬ ضا َبغت ذالْت حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زا٪ست٫س ٬ ثتب ثٷتب٨   

                                      ٪زب ٚٯ تب سٯ ض٬ظ اظ  ذب٪ٯ ذ٭ز ثٷتط٨٬                                                           از٢ٯ زضثبضٮ ذالْت حؿطت ي٣ٵ )و( ، اث٭ثٛط ضا ضس٭ا ٚطز٪س تب آ
       ٪ٷب٦س:



 

 



 

 



 

 



 

 

 

                                                               ٫ٚس ٚٯ ٞٓت: ٚسب٪ى ٚٯ ٪طست٩ اث٭ ثٛتط زض ٦ٗتب٤ ذالْتت ٬ پٷطتى                                         يخ٧ب٨ ث٩ ٦ُٷطٮ اظ ظٶس ث٩ ٬ٰت ٪١ٗ ٦ى
ا٪ٛبض ٚطز٪س، ز٬اظزٮ ٪ٓط اظ ٦ٱبرطا٨ ٬ ا٪ػبض ث٭ز٪س، اظ ٦ٱبرطا٨ ذب٢س ثت٩ ستًٷس   ٞطْت٩ ا٬ ثط ي٣ى ث٩ اثى قب٢ت )و( ضا 

                              ّ            ّ                                                 ه               ث٩ ا٢ًبظ ٬ ٦ٗساز ث٩ اس٭ز ٬ ؤثٵ  ث٩ ًٚت ٬ ي٧ بض ث٩ ٶبسط ٬ اث٭ شض َٓبضى ٬ س٧٣ب٨ ْبضسى ٬ يجس ا٣٢ ٯ ث٩ ٦ستً٭ز ٬  
اٶ٭ة ا٪ػبضى ٬ اث٭ ا٢ٱٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨  ثطٶسٲ االس٧٣ى، ٬ اظ ا٪ػبض ذعٶ٧ٳ ث٩ حبثت ٬ ش٬ ا٢طٱبزتٷ٩ ٬ سٱ١ ث٩ ح٫ٷّ ٬ اث٭

٬ رع آ٪ٱب. چ٭٨ اث٭ ثٛط ثٯ ٫٦جط ضْت ثب ذ٭ز ٦ط٭ضت ٚطز٪س، ثًؿى اظ آ٪ٱب ٞٓت٫س: ثٱتتط استت ثتط٬ٶ٥ ٬ ا٬ ضا اظ ٫٦جتط     
اٶس ٬ ذسا٬٪تس ْط٦ت٭زٮ استت:     پٷب٦جط ذسا )ظ( پبٶٷ٩ ثٛطٷ٥، زٶٟطا٨ ٞٓت٫س: اٞط چ٫ٷ٩ ٫ٚٷس ذ٭ز ضا ثٯ ظح٧ت ا٪ساذتٯ

ث٣ٛٯ ٦ب ضا ٪عز ي٣ى ث٩ اثى قب٢ت )و( ثجطٶتس تتب ثتب ا٬ ٦طت٭ضت ٫ٚتٷ٥ ٬ اظ        «زست ذ٭ز ثٯ ٰالٚت ٪ٷ٫ساظٶسذ٭ز ضا ثب »
ْط٦ب٨ ا٬ اقالو حبغ١ ٫ٚٷ٥، آ٪ٱب ٪عز ي٣ى )و( ضْت٫س ٬ ٞٓت٫س: ٶب ا٦ٷط ا٧٢ا٫٦ٷ٩، ذ٭ز ضا ؾبٶى ٚطزى ٬ حٗى ضا ٚتٯ تت٭   

آ٨ ٦طز ضا اظ ٫٦جط پٷب٦جط ذسا )ظ( پبٶٷ٩ ثٛطٷ٥، ظٶطا ٚٯ حٕ، اٶ٥ ٚٯ  تط ث٭زى ضٰب سبذتى ٬ ٦ب اضازٮ ٚطزٮ ثٯ آ٨ ضبٶستٯ
 تطى، ٢٬ى ٪بذ٭ش زاضتٷ٥ ٚٯ ثس٨٬ ٦ط٭ضت ت٭ ا٬ ضا پبٶٷ٩ ثٛطٷ٥. حٕ ت٭ست ٬ ت٭ ثٯ اٶ٩ ٚبض اظ ا٬ ضبٶستٯ

ي٣ى )و( ثٯ آ٪ب٨ ْط٦٭ز: اٞط چ٫ٷ٩ ٫ٚٷس ثطاى آ٪ٱب رع زض٩٧ زض حب٠ ر٫ٝ ٪ر٭اٰٷس ث٭ز ٬ چٷتعى رتع ٦ب٪٫تس    
                                                                    ّ                              ٶب ٪٧ٙ ت٭ضٯ ٪ر٭اٰٷس ث٭ز )ٶ٫ًى تًساز ض٧ب زض ثطاثط آ٪ٱب ا٪س٘ است( ٬ ا٦ ت ٚٯ سر٩ پٷب٦جط ضا ضٰب ٚتطزٮ  سط٦ٯ چط٥ 

ا٤ ٬ آ٪ٱب رع ستٛ٭ت   ا٪س، ٬ ٩٦ ثب ا١ٰ ثٷت٥ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ط٭ضت ٚطزٮ ٬ ثٯ ذسا زض٬ٌ ثستٯ است، ثط اٶ٩ ٚبض اتٓبٔ ٚطزٮ
ٶ٩ ٖ٭٤ است ٬ ثب ذسا زض٫٧ى ٬ ا١ٰ ثٷت پٷب٦جطش زضت٫٧ى  ٰبى ا ا٪س ٬ اٶ٩ ثٯ رٱت ذط٧ى است ٚٯ زض سٷ٫ٯ ٪ر٭استٯ

٫٫ٚس، ثٯ ذسا س٭٫ٞس اٞط چ٫ٷ٩ ٫ٚٷتس، آ٪تب٨ ض٧طتٷطٰبى ذت٭ز ضا يطٶتب٨       ٰبى رب٣ٰٷت ضا ٦كب٢جٯ ٦ى زاض٪س ٬ آ٪ب٨ ذ٭٨
٫س ض٭٪س، ٧ٰب٨ ٞ٭٪ٯ ٚٯ اٶ٩ ٚبض ضا ٚطز٪س ٬ ٦طا ٦ٗٱ٭ض ٬ ٣ُ٦٭ة سبذت٫س ٬ ايتطاِ ٦طا ذ٭است ٫٫ٚس ٬ آ٦بزٮ ر٫ٝ ٦ى ٦ى

اى ٪ٷبْت٥ رع اٶ٫ٛٯ اٶ٩ ٖ٭٤ ضا اظ ذ٭ز٤ زْتى ٚت٥٫، ٬ اٶت٩     ٚطٷ٥ ٬ ٩٦ چبضٮ ٬ ثٯ ٩٦ ٞٓت٫س: ثٷًت ٩ٚ ٬ ٞط ٪ٯ ت٭ ضا ٦ى
ثسا٨ رٱت ث٭ز ٚٯ سر٩ پٷب٦جط )ظ( ضا ثٯ ٶبز آ٬ضز٤ ٚٯ ْط٦٭ز: ٶب ي٣ى، ٖت٭٤ ا٦تط تت٭ ضا ضٛستت٫س ٬ ثتس٨٬ تت٭ زض آ٨       

٪س، ثط ت٭ ثبز غجط تب ا٦ط ذسا ْط٬ز آٶس، آٞبٮ ثبش ٚٯ آ٪ب٨ ثٯ ظ٬زى ٬ حت٧تب  استجساز ٚطز٪س ٬ زض ثبضٮ ت٭ ٦طا ٪بْط٦ب٪ى ٚطز
                            ّ                                ٚطت٩ ت٭ ضاٮ پٷسا ٫٫ٚس، چ٭٨ ا٦ ت پس اظ ٦ت٩ ثتب تت٭ ٪ٷط٪تٝ      ثٯ ت٭ ٪ٷط٪ٝ ذ٭ا٫ٰس ٚطز، ٪ٟصاض آ٪ٱب ثٯ ذ٭اض ٚطز٨ ت٭ ٬



 

 

٬ٶس ٬ آ٪چٯ ضا ٚٯ اظ پٷب٦جطتب٨ ذ٭ا٫ٰس ٚطز، رجطئٷ١ ثٯ ٩٦ اظ رب٪ت پط٬ضزٞبض٤ چ٫ٷ٩ ذجط زازٮ است. ض٧ب ٪عز آ٨ ٦طز ثط
اٶس ثٯ ا٬ ثٟ٭ٶٷس ٬ ا٬ ضا زض ٚبضش زض ضجٱٯ ثبٖى ٪ٟصاضٶس، تب اٶ٩ ٚبض حزت ثعضٞى ثتطاى ا٬ ثبضتس ٬ ٚٷٓتط ا٬ ضا     ض٫ٷسٮ

 ٬ٖتى ٪عز پط٬ضزٞبضش ضْت زض حب٢ى ٚٯ پٷب٦جطش ضا يػٷب٨ ٚطزٮ ٬ ْط٦ب٨ ا٬ ضا ٦رب٢ٓت ٪٧٭زٮ، ثٷطتط ٫ٚس.

ض٬ظ ر٧ًٯ ز٬ض ٫٦جط پٷب٦جط رب ٞطْت٫س ٬ ثٯ ٦ٱبرطا٨ ٞٓت٫س: ٧ٰب٪ب ذسا٬٪س زض ٖطآ٨ ثتب  ضا٬ى ٞٓت: آ٪ٱب ضْت٫س ٬ 
 پس ثب ض٧ب ضط٬و ٚطزٮ است.« ٧ٰب٪ب ذسا٬٪س اظ پٷب٦جط ٬ ٦ٱبرطا٨ ٬ ا٪ػبض زضٞصضت»ض٧ب ضط٬و ٚطزٮ ٬ ْط٦٭ز: 

ٯ زاضتت. پتس   ٪رستٷ٩ ٚسى ٚٯ ضط٬و ٚطز ٬ ثطذبست، ذب٢س ث٩ سًٷس ث٩ يبظ ث٭ز ٚٯ ٪سجتى ثب ث٫ى ا٦ٷ -1
زا٪ى ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( پٷطتط زض ثتبضٮ ي٣تى )و( چتٯ ٞٓتتٯ استت، آٶتب        ٞٓت: اى اث٭ ثٛط اظ ذسا ثتط ، ت٭ ذ٭ز ٦ى

زا٪ى ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ثٯ ٦ب ٚٯ زض ض٬ظ ث٫ى ٖطٶهٯ ز٬ض آ٨ حؿطت ث٭زٶ٥ ٬ ثٯ ٦طزا٨ غبحت ٫٦ع٢ت ٦تب ْط٦ت٭ز:    ٪٧ى
ضستب٪٥، آ٨ ضا ثپصٶطٶتس،    ٥٫ٚ آ٨ ضا حٓم ٫ٚٷس ٬ ٩٦ چٷعى ضا ثٯ ض٧ب ٦تى  اى ٞط٬ٮ ٦ٱبرطا٨ ٬ ا٪ػبض، ثٯ ض٧ب ٬غٷتى ٦ى

آٞبٮ ثبضٷس ٚٯ ي٣ى )و( ا٦ٷط ض٧ب پس اظ ٩٦ ٬ رب٪طٷ٩ ٩٦ زض ٦ٷب٨ ضت٧ب استت، پط٬ضزٞتبض٤ اٶت٩ ٦٭ؾت٭و ضا ثتٯ ٦ت٩        
تالِ سٓبضش ٚطزٮ ٬ اٞط ض٧ب ٬غٷت ٦طا زض ثبضٮ ا٬ حٓم ٪٫ٛٷتس ٬ ا٬ ضا ٶتبضى ٪٫ٛٷتس، زض احٛتب٤ زٶ٫تتب٨ زچتبض اذت       

ض٭٪س، آٞبٮ ثبضٷس ٚٯ ا١ٰ ثٷت ٩٦  ٰبى ض٧ب ثط ض٧ب حب٥ٚ ٦ى ض٭ز ٬ ثستطٶ٩ ض٭ٶس ٬ ٚبض زٶ٫تب٨ ثط ض٧ب ٦ؿكطة ٦ى ٦ى
٫٫ٚسٞب٨ ثٯ ا٦ط ا٦ت ٩٦ ٰست٫س، ذسا٬٪سا، ٰط ٚس زض ثبضٮ آ٪ب٨ ستٓبضش ٦تطا حٓتم ٫ٚتس، ا٬ ضا زض      ٬اضحب٨ ا٦ط ٩٦ ٬ ٖٷب٤

اى زٮ ٚٯ ثب آ٨ سًبزت آذطت ضا زضٶبثس، ذسا٬٪سا، ٰط ٚس پس اظ ٩٦  طٮرطٞٯ ٩٦ ٦حط٭ض ْط٦ب ٬ اظ ضْبٖت ٩٦ ا٬ ضا ثٱ
 ٰب ٬ ظ٦ٷ٩ است، ثط ٬ى حطا٤ ٩ٚ. زض ثبضٮ ا١ٰ ثٷت٥ ثسى ٫ٚس، ثٱطت ضا ٚٯ پٱ٫بٶى چ٭٨ آس٧ب٨

ي٧ط ث٩ ذكبة ٞٓت: سبٚت ثبش اى ذب٢س، ٚٯ ت٭ ا١ٰ ٦ط٭ضت ٪ٷستى ٬ سر٩ ت٭ ٖبث١ ٖجت٭٠ ٪ٷستت، ذب٢تس    
زا٪ى ٚٯ ثب ظثب٪ى رع ظثب٨ ذت٭زت ستر٩    اى پسط ذكبة، ٚٯ ثٯ ذسا س٭٫ٞس ٚٯ ت٭ ذ٭ز ٦ى ٞٓت: ث٣ٛٯ ت٭ سبٚت ثبش

زا٪تس ٚتٯ ٦ت٩ اظ ٪هتط ضتطاْت       اى، ٬ ثٯ ذسا س٭٫ٞس ٚتٯ ٖتطٶص ٦تى    ٞ٭ٶى ٬ ثٯ اْطازى رع اْطاز ذ٭زت تٛٷٯ ٚطزٮ ٦ى
٪ٷبظى ثٯ ذتسا ٬   ٪ٱب ٬ اظ ٪هط ثىتطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط ٪ب٤ ٬ ٪طب٨ ٪ٷٛ٭تطٶ٩ آ تطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط ازة ٖ٭ى ذب٪٭ازٞى ثعضٜ

تطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط تًساز ٧ٚتطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هتط ٪تب٤ ٬    ضس٭٢ص ٧ٚتطٶ٩ آ٪ٱب ٰست٥ ٬ ت٭ اظ ٪هط ضطاْت ذب٪٭ازٞى پست
تطٶ٩ آ٪ٱب ٰستى ٬ ثب ذسا ٬ ضس٭٢ص ضاثكٯ ٧ٚتطى زاضى ٬ ت٭ ٦٭ٖى ر٫ٝ تطست٭ ٬ زض ٖحتف ستب٢ى ثرٷت١      ٪طب٨ ٫٧ٞب٤

 ٞ٭ٶس: ذب٢س ا٬ ضا سبٚت ٚطز ٬ ٪طست. ٬ زض ٖطٶص اْتربضى ٪ساضى، ضا٬ى ٦ى ٰستى ٬ ٪ژاز پستى زاضى

٬ ا٪ػتبض ضت٧ب             ٦ٱتبرطا٨                                                                           سپس اث٭ شض )ضٮ( ثطذبست ٬ پس اظ ح٧س ٬ ح٫بى ا٢ٱى ٞٓت: ا٦ب ثًس، اى ٞتط٬ٮ   - 2
حسٷ٩،  زا٪٫س ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ْط٦٭ز: ٚبض ذالْت پس اظ ٩٦ ٦ب٠ ي٣ى )و( سپس حس٩ ٬ زا٪ٷس ٬ ٪ٷٛب٨ ض٧ب ٦ى ٦ى

سپس زض ذب٪سا٨ ٩٦ اظ ٪س١ حسٷ٩ ٖطاض زاضز، ض٧ب سر٩ پٷب٦جط ذ٭زتب٨ ضا ٫ٚبض ٞصاضتٷس ٬ زض آ٪چٯ ثٯ ض٧ب تإٚٷس ٚطزٮ 
ٰبى آذطت ضا تط٘ ٚطزٶس. ٧ٰب٨ ربٶى ٚٯ ستطاى رب٬ٶتسا٨    ث٭ز ذ٭ز ضا ثٯ ْطا٦٭ضى ظزٶس؟ ٬ تبثى ز٪ٷب ضسٶس ٬ ٪٧ًت

ٰبٶى ٚتٯ پتس    ٦ٷط٪س، ٬ چ٫ٷ٩ ث٭ز٪س ا٦ت ٟٷ٩ ٪ٟطزز ٬ سب٫ٚب٨ آ٨ ٪٧ىض٭ز ٬ ا١ٰ آ٨ ا٪س٬ٰ است ٬ ث٫ٷب٨ آ٨ ذطاة ٪٧ى
اظ پٷب٦جطا٪طب٨ ٚبْط ضس٪س ٬ )زٶ٩ ذسا ضا( تجسٶ١ ٚطز٪س ٬ تُٷٷط زاز٪س ٬ ض٧ب زٖٷٗب ٧ٰب٪٫س آ٪ٱب ضتسٶس، ثتٯ ظ٬زى ٬ثتب٠    

 ٚبضتب٨ ضا ذ٭اٰٷس چطٷس ٬ ذسا٬٪س ثط ث٫سٞب٪ص ست٧ٛبض ٪ٷست، سپس ٞٓت:



 

 

ضٮ( ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! ٬ٖتى ٖؿب٬تى ثطاى ت٭ ضسٷس، ثٯ چتٯ ٚستى ٚتبض    آ٪ٟبٮ س٧٣ب٨ ْبضسى ) -3
زا٪ى پطسٷسٮ ضسى، ثٯ چٯ ٚسى پ٫بٮ ذ٭اٰى ثطز؟ زض حتب٢ى ٚتٯ زض ٦ٷتب٨     ٫ٚى؟ ٬ ٬ٖتى اظ آ٪چٯ ٪٧ى ذ٭ز ضا ٬اٞصاض ٦ى

٬ ذ٭ٶطتب٬٪سى ثتٯ ضست٭٠ ذتسا     ٖ٭٤، زا٪ط٫٧ستط اظ ت٭ ٬ زض ٚبض ذٷط، ٚبضاتط اظ ت٭ ٬ سطاْطاظتط اظ ت٭، ٬ اظ ٪هط پٷطتٷ٫ٯ  
تط اظ ت٭ ٬ر٭ز زاضز؟ ا٬ ثٯ ض٧ب تإٚٷس ٚطز ٬ ض٧ب سر٩ ا٬ ضا ضٰب ٚطزٶتس ٬ ستٓبضش ا٬ ضا اظ ٶتبز ثطزٶتس،      )ظ(، ٪عزٶٙ

ٰتب ست٫ٟٷ٩    ثع٬زى ٫ٰٟب٦ى ٚٯ ٖجطٰب ضا ظٶبضت ٚطزٶس ٚبض ثط ض٧ب ض٬ض٩ ذ٭اٰس ضس، زض حب٢ى ٚٯ پطت ت٭ اظ ست٫ٟٷ٫ى 
٭ز ح١٧ ٫ٚى ثٯ پٷطٷ٫ٯ ذ٭ز ثطٞطزى، پس اٞط ثٯ س٭ى حٕ ثطٞطتى ٬ زض ثبضٮ ا١ٰ آ٨ ثب ضسٮ است. اٞط آ٨ ضا ثٯ ٖجط ذ

ا٪ػبِ ضْتبض ٪٧٭زى، اٶ٩ ٚبض ثبيج ٪زبت ت٭ ذ٭اٰس ث٭ز زض ض٬ظى ٚٯ ثٯ ي٧ت١ ذت٭ز ٪ٷبظ٫٦تسى ٬ زض ٞت٭زى ٖجتط ثتب       
زٶسى ٚٯ ٦ب زٶسٶ٥ ٢٬ى اٶ٩ ٚبض  اى ت٫ٱب ٦ب٪سى، ت٭ ٧ٰب٨ ضا ض٫ٷسى ٚٯ ٦ب ض٫ٷسٶ٥ ٬ ٧ٰب٨ ضا ٫ٞبٰب٪ت اظ آ٪چٯ ا٪زب٤ زازٮ

 ٫ٚى ثبظ ٪ساضتٯ است، زض ثبضٮ ذ٭ز اظ ذسا ثتط  ٚٯ ٚسى ٚٯ ثٷ٥ زازٮ ضس، يصض ا٬ پصٶطْتٯ ٪ٷست. ت٭ ضا اظ آ٪چٯ ٦ى

سپس ٦ٗساز ث٩ اس٭ز )ضٮ( ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! اظ ربٶٟبٮ ذ٭ز تزب٬ظ ٩ٛ٦ ٬ ٬رت ذت٭ز ضا ثتب    -4
ثٯ ٦ٗبٶسٯ ٩ٚ )ٶ٫ًى اظ حس ذ٭ز تزب٬ظ ٩ٛ٦( ٬ ثٯ ذكبى ذ٭ز ٞطٶتٯ ٚت٩ ٚتٯ اٶت٩ زض     ا٪ساظٮ ٦ٷب٨ ا٪ٟطت اثٱب٤ ٬ سجب
تط است ٬ اٶ٩ ٚبض ضا ثٯ آ٪زب ٚٯ ذسا ٬ ضس٭٢ص ٖطاض زازٮ ثبظٞطزا٨، ثٯ ز٪ٷب تٛٷٯ ٩ٛ٦ ٬  ظ٪سٞى ٬ ٦طٜ ثطاى ت٭ ٫٦بست

٬ ثتٯ ست٭ى پط٬ضزٞتبضت    ثٷ٫ى، ثٯ ذ٭ز ٦ُط٬ض ٦جبش، ثتٯ ظ٬زى ز٪ٷتبى تت٭ ذتطاة ذ٭اٰتس ضتس        ثب ْط٦٬بٶٟب٪ى ٚٯ ٦ى
زا٪ى ٚٯ اٶ٩ ٚبض اظ آ٨ ي٣ى )و( است ٬ ا٬ پس  ثبظذ٭اٰى ٞطت ٬ ا٬ ٦كبثٕ ثب ي٣٧ت ثٯ ت٭ رعا ذ٭اٰس زاز، ت٭ ذ٭ز ٦ى

 اظ پٷب٦جط غبحت آ٨ است، ٧ٰب٪ب ت٭ ضا ٪ػٷحت ٚطز٤، اٞط ت٭ ٪ػٷحت ٦طا ثپصٶطى.

ب ذت٭زت ضا ثتٯ ْطا٦٭ضتى ظزى ٶتب     سپس ثطٶسٲ األس٧٣ى ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! ْطا٦٭ش ٚطزى ٶت  -5
ذسا )ظ( ثٯ ٦ب ْط٦ب٨ زاز ٚٯ ثٯ ي٣تى )و( ثتٯ ي٫ت٭ا٨     آ٬ضى ٫ٰٟب٦ى ضا ٚٯ پٷب٦جط ذ٭زت ضا ْطٶت زازى؟ آٶب ثٯ ٶبز ٪٧ى

ا٦ٷط ٦ا٫٦ب٨ سال٤ ثسٰٷ٥ زض حب٢ى ٚٯ پٷب٦جط زض ٦ٷب٨ ٦ب ث٭ز؟ اظ پط٬ضزٞبضت ثتط  ٬ پٷص اظ آ٪ٛٯ ٪ت٭ا٪ى، ٪ٓس ذت٭ز ضا  
تتط اظ ت٭ستت ٬اٞتصاض، ٬ ثتٯ      اظ ٰالٚت ٪زبت ثسٮ ٬ اٶ٩ ا٦ط ضا ضٰب ٩ٚ ٬ آ٨ ضا ثٯ ٚستى ٚتٯ ضبٶستتٯ   زضٶبة ٬ آ٨ ضا 

ت٭ا٪ى ثطٞطزى، ثٯ تحٗٷٕ ٚٯ ٩٦ ت٭ ضا ٪ػٷحت ٚطز٤ ٬ آ٪چٯ ٪عز ٩٦ ث٭ز ثتٯ   ٧ٞطاٰى ذ٭ز اغطاض ٦٭ضظ، ٬ ثطٞطز ٚٯ ٦ى
 ٶبثى. ض٭ى ٬ ٰساٶت ٦ى                           ّ    ت٭ ٞٓت٥، پس اٞط ثپصٶطى ٦٭ْ ٕ ٦ى

زا٪٫س ٚتٯ اٰت١    زا٪ٷس ٬ ٪ٷٛب٨ ض٧ب ٦ى   ه                                             ٣٢ ٯ ث٩ ٦سً٭ز ثطذبست ٬ ٞٓت: اى ٞط٬ٮ ٖطٶص! ض٧ب ٦ىسپس يجس ا -6
ثٷت پٷب٦جطتب٨ ثٯ آ٨ حؿطت اظ ض٧ب ٪عزٶٛتط٪س، ٬ اٞط ض٧ب اٶ٩ ٚبض ضا ثتٯ ستجت ٪عزٶٛتى ثتٯ پٷتب٦جط ذتسا )ظ( ازيتب        

زاضتط٪س ٬ ي٣ى  تط ٬ اظ ٪هط ض٧ب سبثٗٯ جط ٪عزٶٙزاض ٰستٷ٥، ذب٪سا٨ پٷب٦جطتب٨ اظ ض٧ب ثٯ پٷب٦ ٞ٭ٶٷس: ٦ب سبثٗٯ ٫ٚٷس ٬ ٦ى ٦ى
ث٩ اثى قب٢ت )و( غبحت اٶ٩ ا٦ط پس اظ پٷب٦جطتب٨ است، پس آ٪چٯ ضا ٚٯ ذسا ثتطاى ا٬ ٖتطاض زازٮ ثتٯ ا٬ ثسٰٷتس ٬ ثتٯ      

 ٰبى رب٣ٰى ثط٪ٟطزٶس ٚٯ اظ ظٶب٪ٛبضا٨ ذ٭اٰٷس ضس. ٞصضتٯ

ضا ٖطاض ٦سٮ ٚٯ ذسا آ٨ ضا ثٯ َٷط تت٭ زازٮ         ّ                                              سپس ي٧ بض ٶبسط ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! ثطاى ذ٭ز حٗى -7
است ٬ ٪رستٷ٩ ٚسى ٦جبش ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ضا ٪بْط٦ب٪ى ٚطز ٬ زض ثبضٮ ذب٪سا٨ ا٬ ثٯ ٦رب٢ٓت ثطذبستت ٬ حتٕ ضا   
ثٯ ا١ٰ آ٨ ثطٞطزا٨ تب ثبض ت٭ سجٙ ض٭ز ٬ ٬ثب٠ ت٭ ٥ٚ ٞطزز ٬ زض حب٢ى ثب پٷب٦جط ٦الٖبت ٫ٚى ٚٯ ا٬ اظ ت٭ ضاؾى استت،  

 اى اظ ت٭ ثپطسس. س٭ى ذسا٬٪س ضح٧ب٨ ثبظٞطزى، ٬ ا٬ ت٭ ضا ٦كبثٕ ي٣٧ت ٦حبسجٯ ٫ٚس ٬ اظ آ٪چٯ ٚطزٮسپس ثٯ 



 

 

زا٪تى ٚتٯ پٷتب٦جط ذتسا )ظ(      سپس ذعٶ٧ٳ ث٩ حبثت ش٬ ا٢طٱبزتٷ٩ ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! آٶتب ٪٧تى   -8
ٞٷتط٤   ٞٓت: ذسا ضا ضبٰس ٦ىزا٪٥.  ضٱبزت ٦طا ثٯ ت٫ٱبٶى ٖج٭٠ ٚطز ٬ ٚس زٶٟطى ضا رع ٩٦ ٪ر٭است؟ ٞٓت: آضى ٦ى

ا٪ساظ٪س ٬ آ٪ب٨ پٷط٭اٶب٪ى ٰست٫س، ٚٯ  ْط٦٭ز: ذب٪سا٨ ٩٦ ٦ٷب٨ حٕ ٬ ثبق١ رساٶى ٦ى ٚٯ اظ پٷب٦جط ذسا )ظ( ض٫ٷس٤ ٚٯ ٦ى
 ثبٶس ثٯ آ٪ب٨ اٖتسا ض٭ز.

زٰٷ٥ ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ي٣تى )و(   سپس اث٭ ا٢ٱٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨ ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط ٦ب ضٱبزت ٦ى -9
ٰب ٞٓت٫س: ا٬ ضا ث٫٣س ٪ٛطز ٦ٟط ثتطاى اٶ٫ٛتٯ    ث٫٣س ٚطز ٬ ا٪ػبض ٞٓت٫س: ا٬ ضا رع ثطاى ذالْت ث٫٣س ٪ٛطزٮ است ٬ ثًؿىضا 

                     ّ                                                                                      ٦طز٤ ثسا٪٫س ٚٯ ا٬ ٢٬ى  ٰط ٚسى است ٚٯ پٷب٦جط ٦٭الى ا٬ست، پس ْط٦٭ز: ٧ٰب٪ب ا١ٰ ثٷت ٩٦ ٦ب٪٫تس ستتبضٞب٨ ٰستت٫س    
 آ٪ٱب ضا پٷص ثٷ٫ساظٶس ٬ اظ آ٪ب٨ پٷطى ٪ٟٷطٶس.

ز٥ٰ ٚٯ اظ ضس٭٠ ذتسا )ظ( ثتط ٫٦جتط ضت٫ٷس٤ ٚتٯ       سپس سٱ١ ث٩ ح٫ٷّ ثطذبست ٬ ٞٓت: ضٱبزت ٦ى -13
 تطٶ٩ ٚس ثطاى ا٦ت ٩٦ است ْط٦٭ز: پٷط٭اى ض٧ب پس اظ ٩٦ ي٣ى ث٩ اثى قب٢ت است، ٬ ذٷطذ٭اٮ

آ٪تب٨  سپس اث٭ اٶ٭ة ا٪ػبضى ثطذبست ٬ ٞٓت: زض ثبضٮ ذب٪سا٨ پٷب٦جطتب٨ اظ ذسا ثتطسٷس ٬ اٶ٩ ٚبض ضا ثٯ  -11
تط اظ ض٧ب ٰستت٫س، ستپس    اٶس ٚٯ پٷب٦جط ْط٦٭ز: آ٪ٱب ثٯ ذالْت ا٢٬ى ثبظٞطزا٪ٷس، ض٧ب ٥ٰ ٦ب٪٫س ٦ب زض ربٰبى ٦تًسز ض٫ٷسٮ

 ٪طست
آ٪ٟبٮ ظٶس ث٩ ٬ٰت ثطذبست ٬ سر٩ ٞٓت ٬ ٞط٬ٰتى پتس اظ ا٬ ثطذبستت٫س ٬ ٦ب٪٫تس ا٬ ستر٩ ٞٓت٫تس،        -12

ّ                   اش ٪طستت، ض٬ظ ست٭ ٤ ٦ح٧تس ثت٩      سٯ ض٬ظ زض ذب٪تٯ  ضرع ٦٭حٗى اظ اغحبة ضس٭٠ ذسا )ظ( ذجط زاز ٚٯ اث٭ ثٛط               
ذكبة ٬ ق٣حٯ ٬ ظثٷط ٬ يخ٧ب٨ ث٩ يٓب٨ ٬ يجس ا٢طح٩٧ ث٩ يطِ ٬ سًس ث٩ اثى ٬ٖبظ ٬ اث٭ يجٷسٮ رتطاح ٰتط ٚتسا٤    

ضب٨ زض حب٢ى ٚٯ ض٧طٷطٰب ضا ثط٫ٰٯ ٚطزٮ ث٭ز٪س، آ٦س٪س ٬ اث٭ ثٛط ضا اظ ٫٦ع٢ص ثٷط٨٬ آ٬ضز٪س  ٧ٰطاٮ زٮ ٪ٓط اظ ٦طزا٨ ٖجٷ٣ٯ
اى اظ آ٪ب٨ ٞٓت: ثٯ ذسا س٭٫ٞس اٞط اظ ض٧ب ٚسى ثطٞطزز ٬ ز٬ثبضٮ آ٨ ستر٫ب٨ ضا ثٟ٭ٶتس،    ٯ ٫٦جط ثبال ثطز٪س ٬ ٞ٭ٶ٫سٮ٬ ث

 ٰبٶطب٨ ٪طست٫س ٬ پس اظ آ٨ ٚسى سر٩ ٪ٟٓت. ٫ٚٷ٥، پس آ٪ٱب زض ذب٪ٯ ض٧طٷطٰبى ذ٭ز ضا اظ ا٬ پط ٦ى
ٖ       حم٘ك:    ، ت   465  -   461 ص  ،       الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى                                       الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي ) ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ

  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

ِمإَِٚضٌدعٍّاْفاسعي

 ض٭ز: اٴ است ٚٯ زض ٫٦ٗجت ٬ ْؿٷ٣ت ا٬ ض٬اٶبت ْطا٬ا٨ زٶسٮ ٦ٵ س٧٣ب٨ اظ ر٣٧ٯ ٦ًس٬ز غحبثٯ

 :عٍّإِْااً٘اٌثید

       ٫٦تب        س٧٣ب٨  :    است        ْط٦٭زٮ       ٦رت٣ّ           ٫٦بسجتٱبى    ثٯ   ٬        ْطا٬ا٨       ٦٭اضز    زض                 غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ      ذسا      ضس٭٠
   ٬        پتبٚى       ثتط          حؿتطت،     آ٨       ضٱبزت   ٬       ٞ٭اٰى                          پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ،     س٭ى    اظ             ٚٯ اٶ٩ تًجٷط    «     ا٢جٷت     ا١ٰ

    :   است       س٧٣ب٨يه٧ت ٫ً٦٭ٴ        قٱبضت



 

 

   ص   ، 1   د                                                ؿجمب  الوحـدح٘ي ث طـجْبى ٍالـَاا.ٗي علْ٘ـب،           ّـ (،      369        هتَفبى )                                      عجداهلل ثي هحود ثي رعفر ثي ح٘بى اثَهحود    ،       األًظبإ
   م.    1992  –    ّـ    1412                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ                                        حم٘ك: عجدالغفَا عجدالحك حس٘ي الجلَدٖ،   ، ت 5  20

تشسعيعٕذ     :

                                                                                    ض٬اٶت اس٫بز ظٶبزٴ زاضز ٚٯ ٦ب ز٦٬ٷ٩ س٫سٴ ٚٯ زض قجٗبت ا٧٢حسحٷ٩ آ٦سٮ است ضا ٦٭ضز ثطضسٵ 
        زٰٷ٥ :          ٖطاض ٦ٵ
  :    حٷب٨    ث٩      رًٓط    ث٩      ٦ح٧س    ث٩    اهلل     يجس   ا. 
      ٞ٭ٶس:                           ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ زضثبضٮ ا٬ ٦ٵ    اث٭ 

  .                                    يجساهلل ث٩ ٦ح٧س ٶٛٵ اظ حٗبت ٬ ايال٤ است
                   دـر : .اا الىتـت       ، ًب                       تحم٘ك : س٘د وسرٍٕ حسي  ،   51 ص   ، 2   د    ى ،            تباٗخ أطجْب   ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،

  .  م     1990-  ّـ      1410                         ث٘رٍ  ، الـجعٔ : األٍلى ،   -        العلو٘ٔ 

                     شٰجٵ زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

    .                        ٬ غبزٔ ٬ ٦حسث اغٓٱب٨ ث٭ز               ٦ح٧س ا٦ب٤ حبْم      اث٭
  :          تحم٘ـك    ،   276   ص   ،  16 د   ،        الٌـجالء         أعـالم        سـ٘ر       ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ      دع٘ت

       ٪٭ٶسس:       ا٬ ٦ٵ                 غٓسٴ ٪ٷع زضثبضٮ

  .ا٬ حبْم ٬ يبضِ ثٯ ضرب٠ ٬ اث٭اة ث٭ز
                                        تحم٘ك أحود األاًـبؤٍؽ ٍتروـٖ هظــفى،     ،    263   ص   ،  17   د                  الَافٖ ثبلَف٘ب ،   ،   ّـ(   764      هتَفبى                        طالح الدٗي بل٘ل ثي أٗجه )         الظفدٕ،

   م.    2000  -  ّـ    1420  -      ث٘رٍ    -                       ًبدر: .اا إح٘بء التراث 

  :      ا٢طاظٴ      ٦ح٧س    ث٩    اهلل     يجس   ة. 
                                   اث٭ ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ زض ت٭غٷّ ا٬ ٞ٭ٶس:



 

 

                 در : .اا الىتـت      ، ًب                       تحم٘ك : س٘د وسرٍٕ حسي  ،   37   ص   ، 2   د               تباٗخ أطجْبى ،    ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،
  .  م     1990-  ّـ      1410                         ث٘رٍ  ، الـجعٔ : األٍلى ،   -        العلو٘ٔ 

      ٞ٭ٶس:                       س٧ًب٪ٵ زض ت٭حٷٕ ا٬ ٦ٵ

  .يجساهلل ث٩ ٦ح٧س حٗٯ ٬ ٚخٷط ا٢حسٶج ٬ غبحت اغ٭٠ ث٭ز
ـ    562         )هتَفـبى          التو٘وٖ       هٌظَا     اثي      هحود    ثي        الىرٗن     عجد      سع٘د  َ   أث  ،          السوعبًٖ         عوـر     اهلل       عجـد   :         حم٘ـك    ، ت  24   ص   ، 3   د   ،          األًسـبة    ،   (    ّـ

    م    1998   ،       األٍلى  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -       الفىر     .اا  :     در    ، ًب          الجباٍ.ٕ

                                             شٰجٵ زضثبضٮ ا٬ ٢ٓم ا٦ب٤ ضا ثٛبض ثطزٮ ٬ ٞ٭ٶس:

 .ا٬ ا٦ب٤ ٦حسث ٬ حٗٯ ث٭ز
  :          تحم٘ـك  ،   233   ص     ،  15 د  ،         الٌـجالء         أعـالم        سـ٘ر       ّـ(،     748        هتَفبى                       هحود ثي أحود ثي عخوبى )          اثَعجد اهلل           دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ      دع٘ت

  :    ظضيٳ     ؤث٭   د. 
                     شٰجٵ زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .اث٭ظضيٯ حبْم ٬ ٶٛٵ اظ ايال٤ ث٭ز
                                             الىبدف فٖ هعرفٔ هي لِ اٍاٗٔ فٖ الىتت الستٔ،     ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

   م.    1992  -    ّـ    1413         : األٍلى،            ردٓ، الـجعٔ  -                                            ًبدر: .اا المجلٔ للخمبفٔ اإلساله٘ٔ، هؤسسٔ علَ                    تحم٘ك هحود عَاهٔ،  ،    683 ص   ، 1 د

                                         اث٩ حزط يسٗال٪ٵ ٪ٷع زضثبضٮ ٬حبٖت ا٬ ٞ٭ٶس:

      : .اا       ًبدـر    ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ   ،   373 ص  ،  1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                          اث٭ا٢ٓطد زض ذػ٭ظ ا٬ ٞ٭ٶس:

  .اث٭ظضيٯ اظ ٚجبض ٬ حٓبل ٬ اظ سبزات ا١ٰ تٗ٭ٴ ث٭ز



 

 

         تحم٘ـك:   ،    88 ص   ، 4 د                 طـفٔ الظـفَٓ،         ّــ(،       597          هتَفـبى                          د الرحوي ثي علٖ ثي هحود )        الفرد عج              روبل الدٗي اثَ   ،       الحٌجلٖ           ثي الزَزٕ ا
   م.    1979  –    ّـ    1399                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                  ًبدر: .اا الوعرفٔ                       ..هحود اٍاس للعِ رٖ،  -             هحوَ. فببَإ 

  :             )ْؿ١ ث٩ زٚٷ٩(        ؤث٭ ٪ًٷ٥   ز. 
                                                  اث٩ حزط يسٗال٪ٵ ا٬ ضا ت٭حٷٕ ٚطزٮ ٬ زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .اث٭ ٪ًٷ٥ حٗٯ ٬ اظ ٚجبض ضٷ٭خ ثربضٴ است
            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ  ،    446 ص  ،  1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )   ،                العسمالًٖ الشبفعٖ

   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                           شٰجٵ ٪ٷع زضثبضٮ ا٬  ٞ٭ٶس: 

  .ْؿ١ ث٩ زٚٷ٩ حبْم ثعضٜ ٬ ضٷد االسال٤ ث٭ز
  :          تحم٘ـك   ،    142 ص  ،   10 د  ،         الٌـجالء         أعـالم        سـ٘ر         ّــ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ      دع٘ت

                              اث٭حبت٥ زض ت٭غٷّ ا٬ ٦ٵ ٪٭ٶسس:

 .٦ت٩ٗ ٬ حبثت است ،اث٭٪ًٷ٥ حبْم
    در  ًب           فالٗشْور ،  .  م  :       حم٘ك  ،ت   174 ص   ، 1 د   ،        األهظبا       علوبء        هشبّ٘ر      ّـ(،     354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،

   م.    1959   ،       ث٘رٍ   ـ          العلو٘ٔ       الىتت     .اا  : 

      ٞ٭ٶس:                            اث٩ حزط زض ٢سب٨ ا٧٢ٷعا٨ ٦ٵ

  -               عر  الٌيبه٘ـٔ                  تحم٘ك: .ائرٓ الو  ،    335 ص  ،  7   د               لسبى الو٘ساى،     ّـ(،      852      هتَفبى                                               العسمالًٖ الشبفعٖ، أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )
   م.    1986  –    ّـ    1406                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                             ًبدر: هؤسسٔ األعلوٖ للوـجَعب          الٌْد،

                                        اث٩ حجب٨ ا٬ ضا زض حٗبت شٚط ٚطزٮ ٬ ٞ٭ٶس:



 

 

 .ضٶ٩ ا١ٰ ظ٦ب٪ص ث٭ز ْؿ١ ث٩ زٚٷ٩ ٦ت٩ٗ
        ًبدـر:                                   تحم٘ك الس٘د در  الـدٗي أحوـد،    ،    319   ص   ، 7   د     ب ،    الخم     ّـ(،      354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،
   م.    1975  –    ّـ    1395                          .اا الفىر، الـجعٔ: األٍلى، 

     ٫ٚس:                                         ٦عٴ اظ اح٧س زضثبضٮ ٬حبٖت ا٬ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

 .اث٭ ٪ًٷ٥ غس٬ٔ ٬ حٗٯ است
                                  تحم٘ك: .. ثشـبا عـَا. هعـرٍ ،     ،    208   ص     ،  23   د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742 ى     هتَفب                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،

   م.    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ 

  :      ا٢خ٭ضٴ      غب٢ح    ث٩       ا٢حس٩   ٮ. 
                        اث٩ حزط زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .حس٩ ث٩ غب٢ح حٗٯ ْٗٷٯ ٬ يبثس ث٭ز
            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ  ،    161 ص  ،  1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،

       1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                         شٰجٵ ٪ٷع زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .اث٩ غب٢ح ا٦ب٤ ٚجٷط ٬ ٶٛٵ اظ ايال٤ ٬ ْٗٷٯ ٬ يبثس ث٭ز
      دع٘ت  :        تحم٘ك  ،    361 ص  ،  7 د   ،      الٌجالء      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

                         يز٣ٵ ٪ٷع زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .حس٩ ث٩ غب٢ح ٚ٭ْٵ حٗٯ، ا١ٰ زٶبت ٦٬طز غب٢ح ث٭ز
                                                                هعرفٔ الخمب  هي اربل أّل العلن ٍالحـدٗج ٍهـي الؼـعفبء ٍ وـر        ، (  ّـ   261        هتَفبى                                  أثٖ الحسي أحود ثي عجد اهلل ثي طبلح )         العزلٖ،
      1405                           السعَ.ٗٔ، الـجعٔ: األٍلـى،    -                الودٌٗٔ الوٌَآ   -                  ًبدر: هىتجٔ الداا    ،                                    تحم٘ك: عجد العل٘ن عجد العي٘ن الجستَٕ  ،    294 ص    ،  1 د                   هذاّجْن ٍأبجباّن،

  . م    1985  –

                                            حبت٥ ٪ٷع ا٬ضا اظ ر٣٧ٯ حٗبت شٚط ٚطزٮ ٬ ٞ٭ٶس:     اثٵ



 

 

 .اث٩ غب٢ح ْٗٷٯ ٬ ثب٬ضو ث٭ز
            ًبدـر: .اا                               تحم٘ك الس٘د در  الدٗي أحود،  ،    165 ص  ،  6 د         الخمب ،     ّـ(،      354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،
   م.    1975  –    ّـ    1395                      الفىر، الـجعٔ: األٍلى، 

                               ثبضٮ ٬حبٖت ا٬ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:          ٦عٴ ٪ٷع زض

        ًبدـر:                              تحم٘ك: .. ثشبا عَا. هعرٍ ،   ،   186 ص  ،  6 د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742      هتَفبى                         َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )           اثَالحزبد          الوسٕ،
   م.    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              هؤسسٔ الرسبلٔ 

     ٫ٚس:               ٧ٰچ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

٫ٚس ٚٯ ا٬ حٗتٯ ٬   ٫ٚس ٚٯ حس٩ ث٩ غب٢ح حٗٯ ث٭ز اثطاٰٷ٥ ث٩ يجساهلل ٪ٷع اظ ٶحٷٵ ٪١ٗ ٦ٵ اث٭ثٛط اظ ٶحٷٵ ٪١ٗ ٦ٵ
 .ا٬ حٗٯ ٬ ٦ستٗٷ٥ ا٢حسٶج ث٭ز٫ٚس ٚٯ  ٦ب٦٭٨ است اح٧س ٪ٷع اظ ٶحٷٵ ٪١ٗ ٦ٵ

                         حم٘ـك: .. ثشـبا عـَا.       ، ت   187  -       186 ص  ،  6 د                   تْـذٗت الىوـبل،     ،     ّــ(    742      هتَفبى                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،
   م.    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ         هعرٍ ،

  :    ا٪س                     غب٢ح ضا ت٭حٷٕ ٚطزٮ                                                      ٬ٴ اظ اث٭ حبت٥ ٬ ٪سبئٵ ٪ٷع ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ آ٪ٱب حس٩ ث٩

                                    تحم٘ـك: .. ثشـبا عـَا. هعـرٍ ،      ،    187-     ص  ،  6 د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742      هتَفبى                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،
   م.  80  19  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ 

  :                ؤثٵ ضثٷًٳ ا٢جػطٴ  ٬.
                            اث٩ حزط زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .اث٭ضثٷًٯ ٦ٗج٭٠ است 



 

 

            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ   ،   639 ص   ، 1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                                      ٫ٚس ٚٯ ا٬ اثٵ ضثٷًٯ ضا ت٭حٷتٕ ٚتطزٮ                                                            اثٵ حبت٥ ٪ٷع زض ٚتبة ا٢زطح ٬ ا٢تًسٶ١ اظ اثٵ حبت٥ ٪١ٗ ٦ٵ
      است :

٫ٚتس زضرت٭اة    ثٷًٯ پطسٷس٤ ٚٯ اظ ضطٶٙ اظ ا٬ ٪ٗت١ ض٬اٶتت ٦تٵ   يخ٧ب٨ ث٩ سًٷس ٞ٭ٶس: اظ ٶحٷٵ زضثبضٮ اثٵ ض
  .ٞٓت: ا٬ ٚ٭ْٵ ٬ حٗٯ است

  ،    109   ص  ،  6 د                الزرح ٍالتعدٗل،    ،   ّـ(   327        هتَفبى                                           هحود عجد الرحوي ثي أثٖ حبتن هحود ثي إ.اٗس )   اثَ                 الرازٕ التو٘وٖ،             اثي أثٖ حبتن 
   م.    1952  ـ     ّـ    1271   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                             ادر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

  :    ٶسبض    ث٩     حس٩   ظ. 
                                         اث٩ حزط ٬ٴ ضا چ٫ٷ٩ ت٭غٷّ ٬ ت٭حٷٕ ٦ٵ ٫ٚس:

 ٚطز. ٷطتط٦طسالت زاضز ٬ تس٢ٷس ٦ٵحس٩ حٗٯ، ْٗٷٯ، ْبؾ١ ٦طٱ٭ض ث٭ز ٬ ث
            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ  ،   16   ص   ، 1   د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                سمالًٖ الشبفعٖ،   الع

   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                                   ٫ٚس ٚٯ زضثبضٮ حس٩ ث٩ ٶستبض ٞٓتتٯ           ٪١ٗ ٦ٵ      يجٷس    ث٩      ٶ٭٪س                                ٬ٴ زض ٚتبة تٱسٶت ا٢تٱصٶت ٪ٷع اظ 
     است:

         ث٘ـرٍ ،    -                    ًبدـر: .اا الفىـر     ،    235   ص     ، 2   د                تْذٗت التْذٗت،   ،   ّـ(   852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
   م.      1984  -      1404   ،             الـجعٔ: األٍلى

      ٞ٭ٶس:                   شٰجٵ زضثبضٮ ا٬ ٦ٵ

                                                                                                  حس٩ ث٩ ٶسبض ٦٭٢ٵ ا٪ػبض ٬ سٷس تبثًٷ٩ زض ظ٦ب٪ص زض ثػطٮ ث٭ز ٬ ا٬ حٗٯ ث٭ز ٬ سطآ٦س ي٥٣ ٬ ي٧ت١ ٬ زاضاٴ  
    .                    ٖسض ٬ ٫٦ع٢ت يهٷ٥ ث٭ز

  ،    281 ص  ،  2 د                             االعتدال فـٖ ًمـد الررـبل،          ه٘ساى      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
   م.    1995                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                                         حم٘ك: الش٘خ علٖ هحود هعَع ٍالش٘خ عب.ل أحود عجدالوَرَ.، ت



 

 

      ٞ٭ٶس:                                ٬ٴ زض ٚتبة ا٢ٛبضّ زضثبضٮ ا٬ ٦ٵ

 .ط ٬ سطآ٦س ي٥٣ ٬ ي١٧ ث٭زا٬ ٚجٷط ا٢طب٨ ٬ ضْٷى ا٢صٚ
                                               الىبدف فٖ هعرفٔ هـي لـِ اٍاٗـٔ فـٖ الىتـت           ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

   م.    1992  -    ّـ    1413                    ردٓ، الـجعٔ: األٍلى،   -                                            ًبدر: .اا المجلٔ للخمبفٔ اإلساله٘ٔ، هؤسسٔ علَ                    تحم٘ك هحود عَاهٔ،  ،      322 ص  ،  1 د      الستٔ،
                                             اث٭حبت٥ اٶ٩ ضا٬ٴ ضا زض حٗبت شٚط ٚطزٮ ٬ ٞ٭ٶس:

 ٴ ظٶجب ٬ يبثستطٶ٩ ا١ٰ ثػطٮ ث٭ز.ا حس٩ اظ ْػٷحتطٶ٩ ا١ٰ ثػطٮ ٢سب٪ب ٬ زاضاٴ چٱطٮ
        ًبدـر:                                حم٘ك الس٘د در  الدٗي أحوـد،    ، ت   123   ص     ، 4   د    ،      الخمب     ّـ(،      354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،
   م.    1975  –    ّـ    1395                          .اا الفىر، الـجعٔ: األٍلى، 

                                                   زض ٚتبة قجٗبت ا٢ٓٗٱبء ٪ٷع زضثبضٮ ا٬ چ٫ٷ٩ آ٦سٮ است:

e

اث٭ ٖتبزٮ زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس: حس٩ ث٩ ٶسبض ضا زضٶبثٷس ٚٯ ٩٦ ٚسٵ ضا اظ ٢حبل ضاٴ ضجبٰت ثٯ ي٧ط ٪سٶ٥ ٬ ثتال٠  
تط ثتٯ   ٞٓت: ثٯ ذسا ٖس٥ اغحبة ٦ح٧س ضا زض٘ ٚطز ٢٬ٵ  ٚسٵ ضا َٷط اظ ا٬ ضجٷٯ ٫ٚس اظ پسض٤ ض٫ٷس٤ ٚٯ ٦ٵ ٪ٷع ٪١ٗ ٦ٵ

اغحبة ٦ح٧س ٪سٶسٶ٥ ٬ ي٣ٵ ث٩ ظٶس ٪ٷع ٞ٭ٶس: ٩٦ يطضٮ، سًٷس ، ٶحٷٵ ث٩ رًسٮ، ٖبس٥ ٬ ستب٥٢ ضا زض٘ ٚتطز٤ ٢٬تٵ    
٦خ١ حس٩ ضا ٪سٶس٤ ٬ اٞط حس٩ اغحبة ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضا زض٘ ٦ٵ ٚطز ا٬ ٚسٵ ث٭ز ٚٯ اغتحبة ثتٯ   

 .ضاٴ ا٬ ضر٭و ٦ٵ ٚطز٪س
                      تحم٘ك : بل٘ل الوـ٘س    ،  92-      91   ص  ،  1   د                 ؿجمب  الفمْبء ،   ،   ّـ(   476                    علٖ ثي َٗسف )هتَفبى                      اثَإسحبق إثراّ٘ن ثي   ،       الشبفعٖ          الش٘رازٕ

  .      ث٘رٍ    -               در : .اا الملن     ، ًب

                   ٪ٷع چ٫ٷ٩ آ٦سٮ است:          ا٧٢طاسٷ١       ؤحٛب٤    ْٵ         ا٢تحػٷ١      رب٦ى        زض ٚتبة 

    .        ايال٤ ث٭ز                              حس٩ ث٩ اثٵ ا٢حس٩ ٶٛٵ اظ ائ٧ٯ



 

 

ٖ          التحظ٘ل      ربهع   ،   ّـ(   761  :       هتَفبى                بل٘ل ثي و٘ىلدٕ )            أثَ سع٘د ثي         العالئٖ،  ٕ   :         حم٘ـك    ، ت   162 ص   ، 1   د   ،            الوراسـ٘ل          أحىـبم       فـ         حوـد
    م    1986  ـ     ّـ    1407   ،         الخبً٘ٔ  :         الـجعٔ   ،         ث٘رٍ   -       الىتت      عبلن  :     در    ، ًب        السلفٖ           عجدالوز٘د

  :           ؤ٪س ث٩ ٦ب٢ٙ   ح. 
        ا٢ٯ است                                ٬ٴ اظ اغحبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬

     ٫ٚس:                                         حب٥ٚ ٪ٷطبث٭ضٴ ٪ٷع ض٬اٶتٵ ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

        ثت٭ز،         ٚتطزٮ    و   شضا     چٱ١     حٓط        ٦بء٦٭ض    ضا     ٪ٓط    زٮ    ٰط      اٚط٤        پٷب٦جط   ٬       ث٭ز٪س      ذ٫سٔ     حٓط       ٦طُ٭٠          ٦س٧٣ب٪ب٨    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ى
                                ٪ٷع ٞٓت٫س: س٧٣ب٨ اظ ٦بستت تتب          ا٪ػبض   ٬                                  احتزبد ٚطزٮ ٬ ٞٓت٫س س٧٣ب٨ اظ ٦بست          ٦ٱبرطا٨     ث٭ز     ٖ٭ى     ٚبض    زض       س٧٣ب٨     چ٭٨

    .                                                             اٶ٫ٛٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  ْط٦٭ز٪س : س٧٣ب٨ اظ ا١ٰ ثٷت است
                       تحم٘ـك: هظــفٖ عجـد       ،   691   ، ص 3 د            لٖ الظح٘ح٘ي،          الوستدان ع   ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،

   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

                                    ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٚطزٮ است:    ٦عٴ 

         احتزتبد             ٦ٱتبرطا٨      ث٭ز     ٖ٭ى     ٚبض    زض       س٧٣ب٨     چ٭٨      ث٭ز،      ٚطزٮ      شضاو     چٱ١     حٓط     ٦٭ض   ٦بء    ضا     ٪ٓط    زٮ    ٰط      اٚط٤        پٷب٦جط   ٬
                                                                           ٪ٷع ٞٓت٫س: س٧٣ب٨ اظ ٦بست تب اٶ٫ٛٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  ْط٦٭ز٪س : س٧٣ب٨        ا٪ػبض   ٬                           ٚطزٮ ٬ ٞٓت٫س س٧٣ب٨ اظ ٦بست 

  .              اظ ا١ٰ ثٷت است
                         حم٘ـك: .. ثشـبا عـَا.       ، ت   251-   250   ص   ،  11   د             ت الىوـبل،       تْـذٗ    ،     ّــ(    742      هتَفبى                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،

   م.    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ         هعرٍ ،
               دـر : هؤسسـٔ     ًب  ،   40   ص  ،  3   د                                         الزَاّر الحسـبى فـٖ تفسـ٘ر المـرآى ،        ،     ّـ(   875      هتَفبى )                            عجد الرحوي ثي هحود ثي هخلَ    ،          الخعبلجٖ 
  .     ث٘رٍ   –                 األعلوٖ للوـجَعب  

                                          اظ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٚطزٮ است:    ٪ٷع          ض٬اٶت ضا     اٶ٩             زض ٧ٰب٨ ر٣س    ٴ ٬



 

 

س٧٣ب٨ ثطاٶ٧ب٨ ثٟ٭ ْط٦٭ز: آ٨ ٦طزٴ اظ ا١ٰ ثٷت است ٚٯ ي٥٣ ا٠٬ ٬اذط ضا زض٘ ٚطزٮ اظ  :ٞٓت٫س ٦ا٫٦ب٨ثٯ ا٦ٷط 
 ضجٷٯ ثٯ ٧ٗ٢ب٨ حٛٷ٥ است ؟) ٫ٚبٶٯ اظ ضجبٰت س٧٣ب٨ ثٯ ٧ٗ٢ب٨ است( است چٯ ٚسٵ
                                   حم٘ـك: .. ثشـبا عـَا. هعـرٍ ،       ، ت   251   ص  ،  1 1   د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742      هتَفبى                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،

   م.    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ 

                                                                             اٶ٩ ض٬اٶت ضا زض زٖبئٕ ا٢تٓسٷط آ٬ضزٮ است ٚٯ پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س:               اث٩ تٷ٧ٷٯ ٪ٷع

  .٦ب ا١ٰ ثٷت است س٧٣ب٨ اظ
   ،   256   ص   ، 2   د                                                 .لبئك التفس٘ر الزـبهع لتفسـ٘ر اثـي ت٘و٘ـٔ ،          ّـ(،     728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )        حٌجلٖ،                    اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ ال
     ّـ .    1404                          .هشك ، الـجعٔ : الخبً٘ٔ ،   -                       در : هؤسسٔ علَم المرآى     ، ًب                               تحم٘ك : .. هحود الس٘د الزلٌ٘د

                                        يال٦ٯ ٫٦ب٬ٴ زض ت٭ؾٷح اٶ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٪٭ٶسس:

؛ ظٶطا ٦ػكٓٵ غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬آ٢تٯ ث٫تسٮ ٦حتؽ ٬      اٶ٩ زال٢ت ثطاٶ٩ زاضز ٚٯ ذسا س٧٣ب٨ ضا پب٘ ٚطزٮ است 
   .پب٘ ٚطزٮ ٬ پ٣ٷسٴ ضا اظ آ٪ٱب ز٬ض ٚطزٮ استضا ٬ ا١ٰ ثٷتص ذب٢ػٵ است ٚٯ ذسا ا٬ 

        ًبدـر:    ،    106   ص   ، 4   د                                     ف٘غ المدٗر دـرح الزـبهع الظـغ٘ر،      ، (  ّـ    1031        هتَفبى                               الرؤٍ  ثي علٖ ثي زٗي العبثدٗي )          هحود عجد  ،        الوٌبٍٕ
    ّـ.    1356   ،                  هظر، الـجعٔ: األٍلى  -                        الوىتجٔ التزباٗٔ الىجرٕ 

         ضس٭٠ ذسا                                         ي٣ت ا١ٰ ثٷتٵ ث٭ز٨ س٧٣ب٨ ضا اقبيت ذسا ٬                                 اثٵ ثٛط ذٓبِ زض ٚتبة س٣٭ٲ االذ٭ا٨ 
      ٫ٚس :    ٦ٵ                       غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٷب٨

  .                          ذبقط اقبيت اظ ذسا ٬ ضس٭٢ص   ٯ                       س٧٣ب٨ اظ ا١ٰ ثٷت است ث



 

 

  (   ّـ    1167     ثعد  :          الوتَفى )    لٖ      الوشتَ      حو٘د    ثي       لوحود     أًِ         ٍاليبّر    ،   40   ص   ، 1   د   ،  (   ّـ     543 :         الوتَفى  )         األحساى      سلَٓ  ،         الخفب      ثىر     ألثٖ
    :         الٌشر     .اا   ،      1167  :       الَفبٓ

                  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ                                                ٦ح٧سٴ ٚٯ ٚطزاض٬ ٬ ضْتبض ا٬ ٦٭ضز تبٶٷس پٷب٦جط                            ث٫بثطاٶ٩ آٶب يس٤ ثٷًت س٧٣ب٨ 
                         ح٥ٛ ذسا ٬ ضس٭٠ ذساست ؟ ٬                                                          ث٭زٮ است ، ز٢ٷ١ ثطاٶ٩ ٪ٷست ٚٯ ذالْت َؿجٵ ا١ٰ سٗٷٓٯ ثط ذالِ 

                                        زض حٗٷٗت اقبيت ذسا ٬ ضس٭٢ص ضا ٚطزٮ است؟              ثب حعة سٗٷٓٯ،         ٦رب٢ٓتص     ثب
خذاعٍّاْسادٚ     عدداسد:  

                                                                                     زض چ٫س ض٬اٶت اظ ٫٦بثى ا١ٰ س٫ت، تػطٶح ضسٮ است ٚٯ ذسا چٱتبض تت٩ اظ غتحبثٯ ضا ز٬ستت     
  .    زاضز

     ٫ٚس:                   ثبضٮ  چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                            تط٦صٴ ض٬اٶتٵ ضا ٚٯ س٫سش ٪ٷع حس٩ است زض اٶ٩

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل  ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ذساثط٩٦ ا٦ط ٚطز ٚٯ چٱبض ٪ٓط اظ اغحبث٥ ضا ز٬ست زاض٤ ٬ ذجط زاز ٚٯ ا٬ 
ضا ثطاٶ٧ب٨ ثٟ٭؟ حؿطت سٯ ثبض ْط٦٭ز ي٣ٵ اظ آ٪ٱب ست ٬ اثت٭شض،   ٥ٰ آ٪ٱب ضا ز٬ست زاضز ٞٓتٯ ضس ٶبضس٭٠ اهلل ٪ب٦طب٨ 

  .٦ٗساز ٬ س٧٣ب٨ ٚٯ ذسا ٩٦ ضا ٦أ٦٭ض ٚطزٮ ٚٯ آ٪ٱب ضا ز٬ست ثساض٤ ٬ ذجط ٥ٰ زاز ٚٯ ذ٭ز ذسا آ٪ٱب ضا ز٬ست زاضز
   ،                      هحوـد دـبور ٍآبـرٍى               تحم٘ك: أحود   ، 636 ص   ،5 د             سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

 تط٦صٴ زض پبٶب٨ ض٬اٶت ضا حس٩ زا٪ستٯ ٬ ٞ٭ٶس: 

 .ض٫بس٥  اٶ٩ حسٶج حس٩ است ٬ت٫ٱب اظ قطٶٕ حسٶج ضطٶٙ ٦ٵ
   ،                                    تحم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى      ، 636 ص ،5 د             سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279   ى     هتَفب                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

                       ذ٭ز چ٫ٷ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٫ٚس:      ٦س٫س     زض       ح٫ج١    ث٩      ؤح٧س

    هظر  –                در: هؤسسٔ لرؿجٔ   ًب  ،      356   ص   ، 5   د                    هسٌد أحود ثي حٌجل،      ّـ(،   241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،



 

 

تشسعيعٕذايٓسٚايد         :

  :    يب٦ط    ث٩      ؤس٭ز   ا. 
                              اث٩ حزط زضثبضٮ ٬حبٖت ا٬ ٞ٭ٶس:

ٔ    1  11 ص   1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،             ًبدـر: .اا     ،                   تحم٘ك: هحود عَاهـ
   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                                                         ٬ٴ زض تٱصٶت ا٢تٱصٶت ٪ٷع زضثبضٮ ٬حبٖت ا٬ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

اث٩ ٦ًٷ٩ ٞٓتٯ است زض اس٭ز ث٩ يب٦ط اضٛب٢ٵ ٪ٷست اث٩ ٦سٶ٫ٵ ٪ٷع ٞٓتٯ است ا٬ حٗٯ است ٬ اثتٵ حتبت٥ ٪ٷتع    
 .ٞٓتٯ است ا٬ غب٢ح ا٢حسٶج ث٭ز ٬ اث٩ حجب٨ ٪ٷع ا٬ ضا زض حٗبت شٚطٚطزٮ است

                 ث٘رٍ ، الـجعـٔ:    -               بدر: .اا الفىر ً    297 ص   1 د               تْذٗت التْذٗت،    ،   ّـ(   852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
   م.      1984  -      1404   ،     األٍلى

                                         اث٩ حجب٨ ٪ٷع ا٬ ضا زض حٗبت شٚط ٚطزٮ است:
            ًبدـر: .اا                                 تحم٘ك الس٘د در  الدٗي أحوـد،      130 ص   8 د         الخمب ،     ّـ(،      354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،
   م.    1975  –    ّـ    1395                      الفىر، الـجعٔ: األٍلى، 

  :ٙ    ضطٶ   ة. 
                          اث٩ حزط زض ٦ًطْٵ ا٬ ٞ٭ٶس:

ْٯ ضس حبْهتٯ اش تُٷٷتط پٷتسا    ٚطز ٢٬ٵ ظ٦ب٪ٵ ٚٯ ٦ت٭٢ٵ ٖؿب٬ت زض ٚ٭ ضطٶٙ غس٬ٔ ث٭ز ٢٬ٵ ظٶبز ذكبء ٦ٵ
 .ٞٷط ث٭ز ٚطز٬ ا٬ يبز٠ ، ْبؾ١، يبثس، ٬ ٪سجت ثٯ ا١ٰ ثسيت سرت

            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ  ،    266 ص  ،  1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

            ضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:         شٰجٵ زضثب



 

 

ث٭ز ٬ ٶحٷٵ ث٩ ٦ًٷ٩ ت٭ٖٷٕ ٚطزٮ است ٬ َٷط ا٬ ٞٓتٯ است ٚٯ ثس حبْهٯ ث٭ز ٬ ٪سبئٵ زضثبضٮ  ضطٶٙ اظ ايال٤
  .ا٬ ٞ٭ٶس: چٷعٴ زض ا٬ ٪ٷست ٬ ا٬ اظ يب٧٢تطٶ٩ اْطاز ثٯ ٪١ٗ حسٶج ٚ٭ْٗب٨ اظ ح٭ضٴ ث٭ز

                               ٔ هي لِ اٍاٗٔ فٖ الىتت الستٔ،              الىبدف فٖ هعرف     ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
   م.    1992  -    ّـ    1413                    ردٓ، الـجعٔ: األٍلى،   -                                            ًبدر: .اا المجلٔ للخمبفٔ اإلساله٘ٔ، هؤسسٔ علَ                    تحم٘ك هحود عَاهٔ،  ،    485 ص    ،  1 د

       ٪٭ٶسس:                             شٰجٵ زض تصٚطٲ ا٢حٓبل ٪ٷع ٦ٵ

        الىتـت               ًبدـر: .اا   ،    232 ص  ،  1 د               تذورٓ الحفبف،     ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
                     ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  –        العلو٘ٔ 

  : ٓ ِ  ٓ َ ضٓثِٷًٓٳَ     ؤثٵ   د. 
                        اث٩ حزط زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

 .اث٭ ضثٷًٯ ٦ٗج٭٠ است
            ًبدـر: .اا     ،         حود عَاهٔ        تحم٘ك: ه  ،    639 ص  ،  1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،

   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

                                      ٫ٚس ٚٯ ا٬ اثٵ ضثٷًٯ ضا ت٭حٷتٕ ٚتطزٮ                                                            اثٵ حبت٥ ٪ٷع زض ٚتبة ا٢زطح ٬ ا٢تًسٶ١ اظ اثٵ حبت٥ ٪١ٗ ٦ٵ
      است :

 .است ا٬ ٚ٭ْٵ ٬ حٗٯ استٶحٷٵ ٞٓتٯ 
  ،  6 د                    الزـرح ٍالتعـدٗل،      ،     ّــ(    327          هتَفـبى                                                    هحود عجد الرحوي ثي أثٖ حـبتن هحوـد ثـي إ.اٗـس )       اثَ                 الرازٕ التو٘وٖ،             اثي أثٖ حبتن 

   م.    1952  ـ     ّـ    1271   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                             بدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ   ،ً   109 ص

  :     ثطٶسٲ    ث٩ ا   ز. 
                        اث٩ حزط زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:

            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ  ،    297 ص   ، 1 د                تمرٗت التْذٗت،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

     ٫ٚس:                                  ٬حبٖت يجساهلل ث٩ ثطٶسٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                        ٦عٴ اظ چ٫س ٪ٓط اظ ي٧٣بٴ ا١ٰ س٫ت زضثبضٮ



 

 

      ًبدر:                            حم٘ك: .. ثشبا عَا. هعرٍ ،   ، ت   331 ص   ،  14 د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742      هتَفبى                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،
   م.    1980  –    ّـ    1400     ٍلى،                  ث٘رٍ ، الـجعٔ: األ  -              هؤسسٔ الرسبلٔ 

               يز٣ٵ ٪ٷع ٞ٭ٶس:

                                                                هعرفٔ الخمب  هي اربل أّل العلن ٍالحـدٗج ٍهـي الؼـعفبء ٍ وـر        ، (  ّـ   261        هتَفبى                                  أثٖ الحسي أحود ثي عجد اهلل ثي طبلح )        العزلٖ، 
  –      1405                           السعَ.ٗٔ، الـجعٔ: األٍلـى،    -                الودٌٗٔ الوٌَآ   -                 بدر: هىتجٔ الداا ً    ،                                    تحم٘ك: عجد العل٘ن عجد العي٘ن الجستَٕ  ،   21 ص  ،  2 د                   هذاّجْن ٍأبجباّن،

 . م    1985

       ٪٭ٶسس:                                 اثٵ حبت٥ ٪ٷع زضثبضٮ ٬حبٖت ا٬ ٦ٵ

است يجساهلل ث٩ ثطٶسٮ حٗٯ است يجسا٢طح٧ب٨ ٪ٷع ٞ٭ٶس اظ پسض٤ زضثبضٮ يجساهلل س٭ا٠ ضتس   ٶحٷٵ ث٩ ٧٦ًٷ٩ ٞٓتٯ
 .ا٬ ٞٓت حٗٯ است

 ٞ٭ٶس: شٰجٵ ٪ٷع زضثبضٮ ا٬ ٦ٵ

 .ي٥٣ ظٶبزٴ ضا ٫٦تطط ٚطز
                   بدـر: .اا الىتـت      ، 102ًص، 1د     فبف،          تذورٓ الح     ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

  .                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  –        العلو٘ٔ 
  ،   13 ص  ،  5 د                    الزـرح ٍالتعـدٗل،      ،   ّـ(   327        هتَفبى                                           هحود عجد الرحوي ثي أثٖ حبتن هحود ثي إ.اٗس )   اثَ                 الرازٕ التو٘وٖ،             اثي أثٖ حبتن 

   م.    1952  ـ     ّـ    1271   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

  :      األس٧٣ٵ        ا٢حػٷت    ث٩    سٲ   ثطٶ   ٮ. 
                                                         ٬ٴ ٚٯ اس٧ص يب٦ط است اظ غحبثٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز

    .                                               اٶ٩ ض٬اٶت حس٩ ث٭ز ٬ ٦٭ضز ٖج٭٠ ي٧٣بٴ ا١ٰ س٫ت است   ،        ث٫بثطاٶ٩
 رب٦ى االحبزٶج اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ْط٦٭ز٪س:

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز: رجطئٷ١ ثط٩٦ ٪بظ٠ ضس ٬ اظ حسا ثط٩٦ حتسٶج ٚتطز ٚتٯ ْط٦٭ز٪تس : ذسا٬٪تس      
 .٤ ، س٧٣ب٨ ، اث٭شض ٬ ٦ٗساز چٱبض ت٩ اظ اغحبة ضا ز٬ست زاضز ؛ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال



 

 

                                                       ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع الىج٘ـر(،       ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ، 479 ص ، 7 د

                                   يز٣ٵ ٥ٰ ا٬ ضا چ٫ٷ٩ ت٭حٷٕ ٚطزٮ است:

  .ضطٶٙ ٚ٭ْٵ حٗٯ ٬ ا٬ حس٩ ا٢حسٶج ث٭ز
                                                                هعرفٔ الخمب  هي اربل أّل العلن ٍالحـدٗج ٍهـي الؼـعفبء ٍ وـر        ، (  ّـ   261        هتَفبى                                  أثٖ الحسي أحود ثي عجد اهلل ثي طبلح )        العزلٖ، 
      1405                           السعَ.ٗٔ، الـجعٔ: األٍلـى،    -                الودٌٗٔ الوٌَآ   -    داا               ًبدر: هىتجٔ ال   ،                                   حم٘ك: عجد العل٘ن عجد العي٘ن الجستَٕ   ، ت   453 ص   ، 1 د                  هذاّجْن ٍأبجباّن، 

  . م    1985  –

 ٫ٚس:   اث٭ ٪ًٷ٥ ٪ٷعزض ح٣ٷٳ اال٢٬ٷبء اٶ٩ ض٬اٶت ضا اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ 

  -                              ًبدـر: .اا الىتـبة العرثـٖ       ،   190   ص   ، 1   د                                  ، حل٘ٔ األٍل٘بء ٍؿجمب  األطـف٘بء،    ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،
    ّـ.    1405   ،                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: الراثعٔ

 اث٩ تٷ٧ٷٯ زض ٫٦ٱبد ا٢س٫ٯ ٦ٵ ٪٭ٶسس:

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل  ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ذساثط٩٦ ٬حٵ ٚطز ٚٯ چٱبض ٪ٓط اظ اغحبث٥ ضا ز٬ست زاض٤ ٞٓتٯ ضس آ٪ٱب 
 .چٯ ٚسب٪ٵ ٰست٫س آٖبٶطب٨ ثٯ آ٪ٱب ْط٦٭ز: ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، س٧٣ب٨ ، ٦ٗساز ٬ اث٭شض

                      تحم٘ك: .. هحود ادـب.    ، 183 ص ،6 د                     هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

 اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض ضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ اٶ٩ ض٬اٶت ضا اظ اث٩ ثطٶسٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  ْط٦٭ز٪س : ذسا ٩٦ ضا ٦ب٦٭ض ٚطزٮ است تب چٱبض ٪ٓط ضا ز٬ست زاضتتٯ ثبضت٥ ؛ ي٣تٵ    
  .ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، اث٭شض ، ٦ٗساز ٬ س٧٣ب٨

 ص ،18 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )َ             الوعتسلٖ، اث                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                               حم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، ت19



 

 

:تٙؾدِؾراقعٍّاْاعد

اظ اغحبة ٚتٯ ست٧٣ب٨ ٪ٷتع اظ آ٪تب٨ استت، ضا ٪تب٤        زض ض٬اٶتٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫س ت٩
 ثطز ٚٯ ثٱطت ٦طتبٔ ٬ زض ا٪تهبض آ٪ٱب است ٦ٵ

 اثٵ ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

 ثٱطت ٦طتبٔ چٱبض ٪ٓطاست : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، ٦ٗساز، ي٧بض٬ س٧٣ب٨ 
                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ، 1329 ص، 3 د  ،         الظحبثٔ       هعرفٔ   ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،

     ٫ٚس:                                                              اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٪ٷع زضضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ چ٫ٷ٩ اظ اث٩ ي٧ط ض٬اٶت ٦ٵ

٦٭ز٪س: ثٱطت ٦طتبٔ چٱبض ٪ٓط است : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢ستال٤ ،  ا٪س اظ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ْط 
 .ي٧بض، س٧٣ب٨ ٬ ٦ٗساز 

 ص  ،10 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                            رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   ث٘  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                               حم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، ت61

 اث٩ ٫٦ه٭ض ٧ٰٷ٩ ض٬اٶت ضا اظ حصٶٓٯ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س:

 

 ربهع الىج٘ر   ،338 ص ،3 د .هشك تباٗخ هختظر ، ( ّـ711:  الوتَفى) هىرم ثي هحود ، الوظرٕ األفرٗمٖ هٌيَا ثي 

                                                    ٬ ٪ٷع اظ اث٭ٰطٶطٮ زض ض٬اٶت زٶٟط چ٫ٷ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٫ٚس: 

      ثتٯ        س٧٣ب٨      آ٪چٯ    اظ     ثٷصزٰس ٚٯ  پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: اٶ٩ رجطائٷ١  است ٚٯ اظ قطِ ذسا ذجط٦ٵ
  .   است       س٧٣ب٨      يبضٕ      ثٱطت       ٬ضظز،   ٵ ٦     يطٕ      ثٱطت

 ربهع الىج٘ر   ،339 ص ،3 د .هشك تباٗخ هختظر ، ( ّـ711:  الوتَفى) هىرم ثي هحود ، الوظرٕ األفرٗمٖ هٌيَا ثي



 

 

                                                                                     اث٩ ٫٦ه٭ض ٦ػطٴ ، ٦تٗٵ ٫ٰسٴ ٬  ٰٷخ٧ٵ زضٶٙ حسٶج  ق٭ال٪ٵ زٶٟتط،  اٶت٩ ض٬اٶتت ضا اٶت٩     
      ٫٫ٚس:             چ٫ٷ٩ شٚط ٦ٵ

 ٦طتبٔ ثٱطت! ٦ح٧س اى: ٞٓت زاضت، آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ ضس٭٠ ثب «رجطئٷ١» ٚٯ اضٰبئىزٶس اظ ٶٛى زض
ٙ  ثت٩  ا٪س» آ٦س، ٦ٷب٨ ثٯ ٞٓتٟ٭ اٶ٩ ٚٯ ٫ٰٟب٦ى. ٰست ت٭ اغحبة اظ ت٩ سٯ زٶساض  رطٶتب٨  اظ ٬ زاضتت  حؿت٭ض  «٦ب٢ت
 تػت٧ٷ٥  ٫ٚتس  حبغ١ اق٧ٷ٫ب٨ ذ٭ز ا٦ٷس ٯث اٶ٫ٛٯ ثطاى. آٶس ض٧بض ثٯ آ٪ٱب اظ ا٪ػبض اظ ٶٛى ٚٯ ث٭ز ا٦ٷس٬اض ٬ ٶبْت اقالو
 ٢تٷ٩ٛ  ٰست٫س؟ ٚسب٪ى چٯ است، اٶطب٨ ٢ٗبى ٦طتبٔ ثٱطت ٚٯ آ٪ٱبئى ثپطسس آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى ذسا ضس٭٠ اظ ٞطْت
 ٬ ٚطز «ثٛط اث٭» ثب ٦الٖبتى. ٫ٚس ٦كطح ضا ذ٭ز ساا٠ ٬ى ٚٯ ث٭ز آ٨ اظ ٦ب٪ى آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ ضس٭٠ ٦ٗب٤    ّ اثٱ ت
 ٬ ضتس  ٪بظ٠ «رجطئٷ١» ٚٯ ث٭ز٤ ضطْٷبة آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط حؿ٭ض: زاز اقالو ا٬ ثٯ ضطح اٶ٩ ثٯ ضا رطٶب٨
 ٚٯ ثبض٫س ثٱطتٷب٪ى ٧ٰب٨ اظ ا٪ػبض اظ ثًؿى ٚٯ ٚطز٤ ٦ى آضظ٬ ٩٦. ض٧بست غحبثٯ اظ ت٩ سٯ زٶساض ٦طتبٔ ثٱطت:ٞٓت
 ستاا٠  اٶ٩ ٚٯ ضس آ٨ اظ ٦ب٪ى آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ ٠ضس٭ ٦ٗس  ٦ٗب٤    ّ اثٱ ت ٢٬ٷ٩ٛ. است زٶساضضب٨ ٦طتبٔ ثٱطت
 ٬ ٫ٚى ٦الٖبت آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط ثب آٶس ثط٦ى ت٭ اظ آٶب ٪٧بٶ٥، ٦كطح آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط ثب ضا

 آ٢تٯ  ٬ ي٣ٷتٯ     ّت  ا٣٢ ٯ     ّ   غت٣ ى  ط٤اٚ پٷ٧ُجط حؿ٭ض ٰطٞبٮ ٚٯ زاض٤ آ٨ ثٷ٥: ٞٓت «ثٛط اث٭» ٰست٫س؟ ٚسب٪ى چٯ آ٪ب٨ ٫ٚى ساا٠
! ٞطز٤؟ ذ٭ز ٖ٭٤ ٦ال٦ت ٦٭ضز ٧ٰٷطٯ ثطاى ٪ٷبٶ٥، ثط٧بض آ٪ٱب اظ ٥ٰ ٩٦ ذ٭ز ٬ ٥٫ٚ ٦كطح ساا٢ى چ٫ب٨ ٬ ض٭٤ ضطْٷبة

 ٚتٯ  «ا٪س. »ث٭ز ٚطزٮ انٱبض «اث٭ثٛط» ٚٯ زاز ضا پبسرى ٧ٰب٨ ٥ٰ ا٬ ٬ ٚطز ٦الٖبت «ي٧ط» ثب ضس، ٪با٦ٷس ٬ى اظ ٚٯ «ا٪س»
 ي٣تى . زاضت تٗسٶ٥ ٦جبض٘ يطؼ ثٯ ضا رطٶب٨ ٬ ٚطزٮ ٦الٖبت    ّ  ا٢س ال٤ ي٣ٷٯ ي٣ى ثب ٪ج٭ز، ثطزاض زست ذ٭ٶص ذ٭استٯ اظ
 سپبستٟعاضى  ذتسا  اظ آ٦تس٤،  ثطت٧بض  آ٪ٱب اظ ذ٭ز٤ اٞط ٚٯ ٚطز ذ٭ا٥ٰ حؿطت اظ ضا ساا٠ اٶ٩ ا٢جتٯ: ْط٦٭ز    ّ  ا٢س ال٤ ي٣ٷٯ



 

 

    ّت   ا٢س ال٤   ي٣ٷتٯ  ي٣تى  حؿتطت  ٚتٯ  ثت٭ز  رٱتت  ثسٶ٩! سپبسٟعاض٤ ذسا اظ ٥ٰ ثبظ ٪ٷب٦س٤، حسبة ثٯ آ٪ٱب اظ اٞط ٬ ٥٫ٚ ٦ى
 حؿت٭ض  تتبظٞى  ثتٯ  ٚٯ است  زازٮ اقالو چ٫ٷ٩ ٩٦ ثٯ «ا٪س! »اهلل ضس٭٠ ٶب: زاضت يطؾٯ ٬ ضس ضطْٷبة ٦جبض٘ ثحؿ٭ض
 ض٧بستت،  اغتحبة  اظ ت٩ سٯ زٶساض ٦طتبٔ ثٱطت ٚٯ ٞٓتٯ ٬ ضسٮ ٪بظ٠ «رجطئٷ١» ٢حهٯ ٧ٰب٨ زض ٬ ث٭زٮ ضطْٷبة ض٧ب
 ٶٛتى  ٬ ٰستتى  ت٩ سٯ آ٨ اظ ٶٛى ت٭: ْط٦٭ز آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى پٷ٧ُجط ْط٦ب؟ ٦ًطْى ٦ب ثطاى اض آ٪ٱب!    ّ ا٣٢ ٯ ٪جى ٶب اٶ٫ٙ،
 ٬ ذٷتط  ٬ استت  آضتٛبض  رٱبزٰتب  آ٨ ْؿ١ ٚٯ ٪٧بٶس ٦ى ٧ٰطاٰى ضا ت٭ ٚبضظاضٰب زض ثع٬زى ٚٯ است «ٶبسط ث٩   ّ  ي٧ بض» ٥ٰ
 پس است ذٷطذ٭اٰى ضرع ا٬ ٬ ثبضس ٦ى ثٷت ا١ٰ ٦ب اظ ٚٯ است «س٧٣ب٨»   ّ س٭ ٤ ٪ٓط ثبضس؛ ٦ى ثعضٜ ثسٷبض آ٪ٱب ثطٚت
 .٪ٟٱساض ذ٭زت ثطاى ضا ا٬

 ربهع الىج٘ر   ،339 ص ،3 د .هشك تباٗخ هختظر ، ( ّـ711:  الوتَفى) هىرم ثي هحود ، الوظرٕ األفرٗمٖ هٌيَا ثي
               تحم٘ك: هحوـَ.     ،   112 ص  ،   13 د                                 وٌس العوبل فٖ سٌي األلَال ٍاألفعبل،   ، (  ّـ   975      هتَفبى                                    عالء الدٗي علٖ الوتمٖ ثي حسبم الدٗي )         الٌْدٕ،

  م    1998  -  ـ ّ     1419                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                                      عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 
                            ًبدر: .اا الرٗبى للتراث/  ،    117   ص     ، 9   د                             هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد،     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي

    ّـ.    1407  –        ، ث٘رٍ         المبّرٓ  -                  .اا الىتبة العرثٖ 

                                                                                      تط٦صٴ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا ٪١ٗ ٚطزٮ ٬ آ٨ ضا حس٩ َطٶت ٦ٵ زا٪س ؛ ٬ حست٩ َطٶتت قجتٕ ٪هتط     
                          تط٦صٴ ثٯ ٫ً٦ٵ غحٷح است : 

   ،                             : أحود هحوـد دـبور ٍآبـرٍى        تحم٘ك  ،    667   ص     ، 5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

          ا٦ٯ ٞ٭ٶس:     زض از

  .ض٫بس٥ اٶ٩ حسٶج حس٩ َطٶت است ٚٯ ْٗف اظ حسٶج حس٩ ث٩ غب٢ح ٦ٵ
   ،  ٍى                           : أحود هحوـد دـبور ٍآبـر        تحم٘ك  ،    667   ص  ،    5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

دٛساٌؼیِٓؾراقعٍّاْاعد           :

                                                                                     ٪ٯ ت٫ٱب ثٱطت ٦طتبٔ زٶساض س٧٣ب٨ ْبضسٵ است ث٣ٛٯ ح٭ض ا٢ًٷ٩ ٪ٷع ثطاٴ زٶساض ا٬ ٢حهٯ ض٧بضٴ 
     ٫٫ٚس    ٦ٵ

     ٫ٚس:                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                         ٰٷخ٧ٵ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ زض اٶ٩



 

 

 .پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ْط٦٭ز٪س: ح٭ض ا٢ًٷ٩ ٦طتبٔ سٯ ٪ٓط است : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، ي٧بض ٬ س٧٣ب٨ 
                       اا الرٗبى للتـراث/        ًبدر: .  ،    344   ص   ، 9   د                             هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد،     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي

    ّـ.    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

                              ٬ٴ ثًس اظ ٪١ٗ اٶ٩ ض٬اٶت ٞ٭ٶس:

       زا٪ستٯ                                                                                       اٶ٩ ضا قجطا٪ٵ ٪١ٗ ٚطزٮ است ٬ ضرب٢ص ٧ٰٯ غحٷح است ٦ٟط اثٵ ضثٷًٯ ٚٯ تط٦صٴ حسٶج ا٬ضا حس٩
    .   است

                              ًبدر: .اا الرٗبى للتـراث/   ،    344   ص  ،  9   د                             هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد،     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي
    ّـ.    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

                                                                اثٵ ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ زض ٦ًطْٳ ا٢ػحبثٯ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت چ٫ٷ٩ آ٬ضزٮ است:

             زبهع الىج٘ر.             ؿجك ثرًبهِ ال  ، 1329 ص ،3 د  ،         الظحبثٔ       هعرفٔ   ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،

عٍّاْدسيايػٍَٛاعد        :

     ٫ٚس:                                                                            اث٩ اثٵ ضٷجٯ ض٬اٶتٵ ضا اظ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زضثبضٮ ي٥٣ س٧٣ب٨ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

      ٦تى     ضا       آذتط    ٬     ا٠٬       ي٣ت٥         ست٧٣ب٨  اثٵ ثرتطٴ ٞ٭ٶس : اظ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زضثبضٮ س٧٣ب٨ پطسٷسٶ٥ ٚتٯ ْط٦ت٭ز:    
    .                     ٬ا٬ اظ ٦ب ا١ٰ ثٷت است     ث٭ز       پبٶب٨    ثى         ،زضٶبٶى       زا٪ست

           حم٘ك: ووبل    ، ت   395   ص     ، 6   د      حبا،                            الىتبة الوظٌف فٖ األحب.ٗج ٍاٙ     ّـ(،      235      هتَفبى                    ثىر عجد اهلل ثي هحود )   اثَ                     ثي أثٖ د٘جٔ الىَفٖ، إ
  ش   ّـ.    1409                       الرٗبع، الـجعٔ: األٍلى،   -                              َٗسف الحَ ، ًبدر: هىتجٔ الردد 

عٍّاْػٍُاٌٚیٓٚآخشيٓساداؽد            :

     ٫ٚس:                                       اظ پٷب٦جط غٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                      ٵ ضا زضثبضٮ ي٥٣ س٧٣ب٨           شٰجٵ ض٬اٶت  

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ْط٦٭ز: اٴ س٧٣ب٨ ت٭ اظ ٦ب ا١ٰ ثٷت ٰستٵ  ٬ ذتسا ي٣ت٥ ا٠٬ ٬ آذتط ضا ثتٯ تت٭ زازٮ      
  .است



 

 

      دع٘ت  :        تحم٘ك  ،    142   ص   ، 1 د   ،      الٌجالء      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,     ٍؽ      األاًبؤ

عٍّاْػٍُاٌىرابداؽد      :

     ٞٓت:                                                    شٰجٵ اظ ٖتبزٮ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ٬ٴ زضثبضٮ ي٥٣ س٧٣ب٨ ٦ٵ

  .ٚسٵ ٚٯ ي٥٣ ٚتبة ٪عز ا٬ست، س٧٣ب٨ است
  ،  3   د        عـالم،                   ٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاأل ٬            تباٗخ اإلسالم      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )     لدٗي      دوس ا   ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

   م.    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتبة العرثٖ                          .. عور عجد السالم تدهرى،      تحم٘ك   ،      516   ص

عٍّاْفاضً،ػاٌُٚصا٘ذتٛد         :

     ٫ٚس:                                 ٥٣ س٧٣ب٨ اظ اث٭ ي٧ط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                زضثبضٮ ْؿبئ١ ٬ ي               اث٩ اثٵ ا٢حسٶس 

    .                                                       س٧٣ب٨ ا١ٰ ذٷط، ْبؾ١، زا٪ط٫٧س، ي٥٣ ، ظاٰس ٬ پطٰٷعٚبض ث٭ز
   ص   ،    18   د          الجالغـٔ،            درح ًْـذ     ، (  ّـ     655      هتَفبى     حود )                                    حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي ه             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                          هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،      تحم٘ك    ،  18

عٍّاْعشؽاساصػٍُٚدىّدتٛد             :

       ٯ است:                                    ٫ٚس ٚٯ ٬ٴ زضثبضٮ ح٧ٛت ٬ ي٥٣ چ٫ٷ٩ ٞٓت                                     اث٩ اثٵ ا٢حسٶس اظ ًٚت االحجبض ٪١ٗ ٦ٵ

 .س٧٣ب٨ سطضبض اظ ي٥٣ ٬ ح٧ٛت ث٭ز
   ص    ،   18   د                ًْـذ الجالغـٔ،       درح    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

  . م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -        العلو٘ٔ                 ًبدر: .اا الىتت                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،   19

عٍّاِْإٔذٌمّاْدىیُاعد        :

                                                                                زض ضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ اظ ظثب٨ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٪١ٗ ضسٮ است ٚٯ حؿتطت ست٧٣ب٨   
       زا٪ست:                        ضا ٦ب٪٫س ٧ٗ٢ب٨ حٛٷ٥ ٦ٵ

 

  .ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ْط٦٭ز٪س :س٧٣ب٨ ٦ب٪٫س ٧ٗ٢ب٨ حٛٷ٥ است
   ص   ،  18   د                ًْـذ الجالغـٔ،         دـرح     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

  م    1998  -   ّـ     1418               الـجعٔ: األٍلى،                 ث٘رٍ  / لجٌبى،  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،   ،  19
ٕ         هحوـد      علٖ  :        تحم٘ك   ،   637   ص  ،  2   د        األطحبة       هعرفٔ    فٖ          االست٘عبة   ،     463  :       الَفبٓ      هحود    ثي    اهلل     عجد    ثي      َٗسف   ،    الجر     عجد    ثي    ،         الجزـبٍ

      ،       األٍلى  :         الـجعٔ   ،      1412  -       ث٘رٍ   -       الز٘ل     .اا  :        الٌشر     .اا



 

 

عٍّاْاصصذاتٗجٍیًاٌمذسٚداسايِماَاٌٙيتٛد                

     ٫ٚس:                ضا چ٫ٷ٩ ٬غّ ٦ٵ      س٧٣ب٨        ٫٦٬ع٢ت      ٦ٗب٤     ٪ٷع      يطثٵ           ٦حٵ ا٢سٶ٩ 

            ض ز٪ٷب ث٭ز.                     ٪س  زاضاٴ ٦ٗب٤ ا٢ٱٵ ز                                                         س٧٣ب٨ غحبثٯ ر٣ٷ١ ا٢ٗسض ث٭ز ٬ ا٬ زضاٶ٩ ٦٭ًٖٷت ٚٯ غحبثٯ ث٭ز
ٔ           االسـراا        هعرفٔ    فٖ        الوى٘ٔ          الفتَحب    (،   ّـ   638       )هتَفبى      هحود    ثي     علٖ    ثي       الدٗي      هحٖ٘  ،         الخبتوٖ         الـبئٖ           اثي العرثٖ     ص   ، 3   د   ،           الولى٘ـ

  . م    1998  ـ     ّـ    1418       األٍلى  :         الـجعٔ   ،       لجٌبى  -        العرثٖ        التراث       إح٘بء     .اا  :     در  ًب  ،   38

لٍةعٍّاٍِّْٛاصٔٛساعد            :

     ٫ٚس:                                                           ض٬اٶتٵ ضا اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل زضثبضٮ ْؿٷ٣ت س٧٣ب٨ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                       ٦ح٧س ث٩ ٦ٛط٤ ث٩ ٫٦ه٭ض

  -     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ى  -    اهلل      ضس٭٠      ٦ز٣س    زض      ٖطٶص    ٚٯ      حب٢ى    زض  :      ٞٓت    ٚٯ      ٚطزٮ       ض٬اٶت          اث٭ٰطٶطٮ    اظ      ٦ب٢ٙ     ٪ٷع
   ٬   ؟      چٷست    ت٭     ٪ست   ٬     حست  :      ٞٓت      ٚطزٮ     ثس٬    ض٬         ٖطٶطٷب٨    اظ     ٶٛى    ضس      آ٪ٱب     ر٧ى      ٬اضز       ْبضسى       س٧٣ب٨       ث٭ز٪س      آ٦سٮ   ز  ٞط

      ثتٯ    ٬     ٚطز      ٞطٶٯ   ٬        ا٪ساذت       پبٶٷ٩     چط٥     سپس   ٬       ا٫ْٛس     ٪هط    ا٬    ثٯ       س٧٣ب٨   ؟       زضآٶى      ٖطٶص      ٦ز٧ى    ثٯ      ٚطزى       رطاءت       چٟ٭٪ٯ
        يجتطت    ٬       ٚت٥٫           ا٪سٶطتٯ         ثبٶتس          ا٦تط٬ظ    ٬     ضس٤        آْطٶسٮ     ٪زس    اى      ٪كٓٯ    اظ   ،        پطسٷسى      ٪سج٥   ٬     حست    اظ    : ))     ٞٓت     ضرع    آ٨

          ٞطز٪تس،        ٪ػتت            تطاظ٬ٰتب        ض٭٪س،     ثبظ       اي٧ب٠     ٰبى      ٪ب٦ٯ    ٚٯ       ٫ٰٟب٤    ٚٯ       ٫ٰٟب٤    آ٨    پس  .    ث٭ز       ذ٭ا٥ٰ      ثسث٭        ٦طزاضى      ْطزا   ٬       ثٟٷط٤
       استت        اٶت٩        ثت٭ز        ذ٭ا٥ٰ      ظٶبز     اٞط       ٞٷطز،      ٖطاض      س٫زص        تطاظ٬ى    زض    ٩٦       اي٧ب٠   ٬      ض٭٪س        ذ٭ا٪سٮ     ْطا     ح٥ٛ      غس٬ض      ثطاى      ٦طز٤
    ((.    ب٨   ٧ٰٟ   ٬    ٩٦     ٪ست   ٬     حست

      ٚتٯ          ث٫ٟتطز       ٦طزى    ثٯ       ذ٭اٰس    ٦ى    ٚٯ    ٰط     ٞٓت      ضاست       س٧٣ب٨    : ))     ْط٦٭ز  -     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ى  -      اٚط٤        پٷب٦جط       آ٪ٟبٮ
  .     ث٫ٟطز       س٧٣ب٨    ثٯ      ٞطتٯ        ٪٭ضا٪ى     ز٢ص

   الٌشر .اا، 338 ص ،3 د .هشك تباٗخ هختظر( ّـ711:  الوتَفى) الوظرٕ األفرٗمٖ هٌيَا ثي هىرم ثي هحود



 

 

عٍّاْ  جٛيٕذٖ ديٓ اعد  :

     ٫ٚس:             چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ                                 ضا زضثبضٮ زٶ٩ س٧٣ب٨ اظ ضس٭٠ ذسا   ٵ              يجس ا٢جط ض٬اٶت

                    ٬ زض ض٬اٶتت زٶٟتط          ضستس     ٦ى      ثسا٨       س٧٣ب٨      ثبضس      حطٶب      ضٞب٨   ستب     ٪عز     زٶ٩     اٞط٦٭ز٪س: آ٢ٯ ْطپٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬
    .                                            چ٫ٷ٩ است: ٦طزا٪ٵ اظْبض  ثٯ آ٨ ) زٶ٩( ٦ٵ ضس٫س

   ، 2   د                              االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،      (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
  .  ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -          .اا الز٘ل       ًبدر:                      : علٖ هحود الجزبٍٕ،     تحم٘ك  ،    636   ص

عٍّاْ  ّٕ٘ؾیٓ   ِخصٛؿ    پیاِثش  )ع( تٛد :

     ٫ٚس:                                                             زضثبضٮ ٫٧ٰطٷ٫ٵ س٧٣ب٨ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                        اث٩ اثٵ ا٢حسٶس اظ يبٶطٯ 

                         ر٣سٯ زاضت ٬ ضجٱبٶٵ پتٷص       آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ى    اهلل      ضس٭٠    ثب       س٧٣ب٨   :     است      ٞٓتٯ    ٚٯ     ضسٮ       ض٬اٶت       يبٶطٯ    اظ   ٬
    .    ٞطْت                                                 حؿطت ث٭ز تب آ٪زب ٚٯ زض ٫٧ٰطٷ٫ٵ ثب ثط ٦ب پٷطٵ ٦ٵ

   ص   ،  18   د                       دـرح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                           ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )              حبهد عس الدٗي              الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،   19

عٍّاْصيٕداً٘اصفٙاْاعد           :

     ٫ٚس:    ٦ٵ                                                     اث٭ ٦ح٧س ا٪ػبضٴ قجٗبت ا٧٢حسحٷ٩، س٧٣ب٨ ضا چ٫ٷ٩ ت٭غٷّ

         طاض زازٮ                       س٧٣ب٨ ضا اظ آ٪ٱتب ٖت                                                                        اظ چٷعٰبٴ ٚٯ ذسا٬٪س ثب آ٨ اغٓٱب٨ ٬ا٣ٰص ضا ظٶ٫ت ثرطٷسٮ است اٶ٩ است ٚٯ
                                                                                                  ض٬ظٴ غحبثٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ضا ض٬ظٴ ا٬ ٚطزٮ است تب آ٪زب ٚٯ حؿطت ْط٦٭ز٪س س٧٣ب٨ اظ ٦ب اٰت١     ٬     است

    .       ثٷت است
   ص   ، 1   د                                                 ؿجمب  الوحـدح٘ي ث طـجْبى ٍالـَاا.ٗي علْ٘ـب،          ّـ (،      369        هتَفبى )                                      عجداهلل ثي هحود ثي رعفر ثي ح٘بى اثَهحود    ،       األًظبإ

  م    1992  –    ّـ    1412                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هؤسسٔ الرسبلٔ                            فَا عجدالحك حس٘ي الجلَدٖ،             تحم٘ك: عجدالغ  ،    203

   عة                ٦ب٪تس ٚتٯ حت                           ت، آٶب ثبظ ضٛٵ ثبٖٵ ٦ٵ                                                 ثب ٬ر٭ز تر٣ّ س٧٣ب٨ اظ ثٷًت اث٭ثٛط ثب اٶ٩ ٧ٰٯ ٫٦بٖ
              ضخ ٪سازٮ است؟      ثٷًت    زض            ؟ ٬ ار٧بيٵ                                              سٗٷٓٯ ثط حٕ ٪ج٭زٮ ٬ ٚبضضب٨ ثط ذالِ زٶ٩ ث٭زٮ است



 

 

عٍّاْ  اصفمٙاءِٚذذثیٓاعد         :

     ٫ٚس:                                                                    ظٰطٴ زض ٚتبة قجٗبت ا٢ٛجطٴ اظ ٦ح٧س ث٩ ي٧ط زض ثبضٮ س٧٣ب٨ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

٦ح٧س ث٩ ي٧ط ٞ٭ٶس س٧٣ب٨ زض ظ٦ب٨ ذالْت يخ٧ب٨ زض ٦سائ٩  اظ ز٪ٷب ضْت زض حب٢ٵ زض ٦تسائ٩ اظ ٦حتسحٷ٩ ٬   
  .ْٗٱبء ث٭ز

       ث٘رٍ .  -  ا              ًبدر: .اا طب.   ،   318 ص  ،  7 د               الـجمب  الىجرى،   ،   ّـ(   230      هتَفبى                                     هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         السّرٕ،

سضٛاْاهللػٍیٗاتٛرسجٕاب.7

                                 ٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ٦رب٢ٓت ٚطز .                                       ٶٛٵ اظ غحبثٵ پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٚ      اث٭شض 

تغِخاٌفداتٛرستاخالفداتٛتىشِٕا           

يؼمٛتيِرٛفاي     292  

     ٫ٚس:                                                ٶًٗ٭ثٵ ٪ٷع ثٯ يس٤ ثٷًت اثبشض اٶ٩ چ٫ٷ٩ اضبضٮ ٦ٵ

 

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا   ، 124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،         ّــ(،     292      هتَفبى                                    ي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )      أحود ث           ال٘عمَثٖ،
  .     ث٘رٍ 

فاضًآتيِرٛفاي      421  

         ٪٭ٶسس :          ثبضٮ ٦ٵ                 ْبؾ١ آثٵ زض اٶ٩



 

 



 

 

          ًبدر: .اا    ،                           تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ، 277 ص، 1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 
 ص  ،1 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، 138ٍ 137

اتٛاٌفذاءِرٛفاي     732  

 زض ٚتبة ا٧٢رتػط ْٵ اذجبض ا٢جطط، چ٫ٷ٩ ٪٭ضتٯ ضسٮ است: 

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر   ،19 ص ،1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )



 

 

اتٓاٌٛسديِرٛفاي       749  

ثتب اثت٭ثٛط ثٷًتت ٪ٛطز٪تس ،     زض ٫ٚبض اْطاز زٶٟتطٴ ٚتٯ اظ ثٷًتت     زض تبضٶد اث٩ ا٢٭ضزٴ ٪ٷع اث٭شض
 شٚطضسٮ است :

          لجٌـبى /    -                             دـر : .اا الىتـت العلو٘ـٔ      ًب   ،134 ص ،1 د                       تباٗخ اثـي الـَا.ٕ ،     ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،                      ث٘رٍ  ، الـجعٔ : األٍلى

ػثذاٌٍّهؽافؼيِرٛفاي       1111   

           ثبضٮ ٞ٭ٶس:                        يجس ا٣٧٢ٙ ضبًْٵ زض اٶ٩

يجتب  ي٧ت٭ٴ پٷتب٦جط      ظثٷط،  ٬ پسطا٪ص ،  ا٢سال٤ ،زض آ٨ ض٬ظ سًس ث٩ يجبزٮ ، ٞط٬ٰٵ اظ ذعضرٷب٨ ، ي٣ٵ ي٣ٷٯ 
غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ، ث٫ٵ ٰبض٥ ، ق٣حٯ، س٧٣ب٨، ي٧بض، اث٭ش ، ٦ٗساز ٬ َٷط آ٪ٱب ٬ ذب٢س اظ ثٷًتت اثت٭ثٛط تر٣تّ ٚطز٪تس     
ٚٯ تب سپس ٧ٰٯ آ٪ٱب ثٷًت ٚطز٪س ٬يسٮ اٴ اظ آ٪ٱب ثب يز٣ٯ ٬يسٮ اٴ ثب تبذٷط ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س  ٦ٟط سًس ث٩ يجسٮ 

 .٫ٰٟب٤ ٦طٞص ثب اث٭ثٛط ٬ ي٧ط ثٷًت ٪ٛطز
   ، 2   د                                              سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،

  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص



 

 

ِذاسنؽیؼٗ    :

       ٪٭ٶسس:                                                          ٷد غس٬ٔ ٪ٷع زضثبضٮ ٦رب٢ٓت ٬ ايتطاؼ اث٭شض ثٯ حعة سٗٷٓٯ ٦ٵ ض

زا٪ٷس  ٬ ا٪ػبض ض٧ب ٦ى        ٦ٱبرطا٨                                                                        سپس اث٭ شض )ضٮ( ثطذبست ٬ پس اظ ح٧س ٬ ح٫بى ا٢ٱى ٞٓت: ا٦ب ثًس، اى ٞط٬ٮ
٦٭ز: ٚبض ذالْت پس اظ ٩٦ ٦ب٠ ي٣ى )و( سپس حس٩ ٬ حستٷ٩، ستپس   زا٪٫س ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ْط ٬ ٪ٷٛب٨ ض٧ب ٦ى

زض ذب٪سا٨ ٩٦ اظ ٪س١ حسٷ٩ ٖطاض زاضز، ض٧ب سر٩ پٷب٦جط ذ٭زتب٨ ضا ٫ٚبض ٞصاضتٷس ٬ زض آ٪چٯ ثٯ ض٧ب تإٚٷس ٚتطزٮ ثت٭ز   
ا٨ استت  ٰبى آذطت ضا تط٘ ٚطزٶس. ٧ٰب٨ ربٶى ٚٯ سطاى رب٬ٶس ذ٭ز ضا ثٯ ْطا٦٭ضى ظزٶس؟ ٬ تبثى ز٪ٷب ضسٶس ٬ ٪٧ًت

ٰتبٶى ٚتٯ پتس اظ     ٦ٷط٪س، ٬ چ٫ٷ٩ ث٭ز٪تس ا٦تت   ض٭ز ٬ ا١ٰ آ٨ ا٪س٬ٰٟٷ٩ ٪ٟطزز ٬ سب٫ٚب٨ آ٨ ٪٧ى ٬ ث٫ٷب٨ آ٨ ذطاة ٪٧ى
پٷب٦جطا٪طب٨ ٚبْط ضس٪س ٬ )زٶ٩ ذسا ضا( تجسٶ١ ٚطز٪س ٬ تُٷٷط زاز٪س ٬ ض٧ب زٖٷٗب ٧ٰب٪٫س آ٪ٱب ضسٶس، ثٯ ظ٬زى ٬ثب٠ ٚبضتب٨ 

 .ست٧ٛبض ٪ٷست ضا ذ٭اٰٷس چطٷس ٬ ذسا٬٪س ثط ث٫سٞب٪ص
ٖ         حم٘ـك:    ،ت     465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى                                       الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي ) ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ

  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

                                                                                     زض ٦رب٢ٓت اث٭شض ثب حعة سٗٷٓٯ ٧ٰٷ٩ ثس ٚٯ ٬ٴ ثٯ رٱت ثطٞطزا٪س٨ ذالْتت اظ اثت٭ثٛط  ثتب    
    .         ٦ط٭ضت ٚطز      غحبثٯ 

ِٕالةٚفضائًاتٛرس

:خٍكٚخٛياتٛرسِإٔذػیغيتِٓشيُتٛد

زض ض٬اٶبت ظٶبزٴ اذالٔ اث٭شض ثٯ يٷسٵ ث٩ ٦طٶ٥ تطجٷٯ ضسٮ است ٚٯ ٪طب٨ اظ ٦ٗب٤ ث٫٣س ٬ زضرتٯ ٬الٴ  
 ٬ٴ است  

 قجطا٪ٵ ض٬اٶتٵ ضا زضثبضٮ ٫٦ع٢ت اث٭شض چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:



 

 

                                               ثٯ ضجٷٯ يٷسٵ ث٩ ٦طز٤ زض ذ٣ٕ ٬ ذ٭ٴ ٪ٟتبٮ ٫ٚتس                                                      پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ٚسٵ ٚٯ ذ٭ش زاضز 
  .                     پس ثٯ اث٭شض ٪ٟبٮ ٫ٚس 

                                    تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د السـلفٖ،    ،388 ص ،2 د              الوعزن الىج٘ر     ّـ(،    360      هتَفبى                                  اثَالمبسن سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗة )             الـجراًٖ،
  . م    1983  –    ّـ    1404                         الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هىتجٔ السّراء 

                                                                     ٷع ض٬اٶتٵ ضا ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ت٭اؾى اث٭شض ثٯ ت٭اؾى يٷسٵ تطجٷٯ ضسٮ است :         اث٩ سًس ٪

                                                            ْط٦٭ز: آس٧ب٨ سبٶٯ ٪ٷ٫ٛٓسٮ ٬ ظ٦ٷ٩ ح١٧ ٪ٛتطزٮ غتبحت ظثتب٪ى                    ه                             پٷب٦جط غ٣ى ا٣٢هٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زضثبضٮ اث٭ شض ٦ى  
        اثت٭شض                                                                                                        ضاستٟ٭تط اظ اث٭شض ٬ ٪ٷٛ٭ٚبضتط ٪عز ذسا٬٪س ٬ ٚسٵ ٚٯ ز٬ست زاضز ثٯ ت٭اؾى يٷسٵ ث٩ ٦طٶ٥ )و( ٪ٟبٮ ٫ٚتس ثتٯ   

  .     ث٫ٟطز
      ث٘رٍ   –               ًبدر: .اا طب.ا   ،    228   ص   ، 4   د   ،              الـجمب  الىجرى   ،   ّـ(   230      هتَفبى                                     هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         السّرٕ،

        ٪٭ٶسس :                   يال٦ٯ ٫٦ب٬ٴ ٪ٷع ٦ٵ

          ، ًبدـر:  388 ص  ،6 د                                   ف٘غ المدٗر دـرح الزـبهع الظـغ٘ر      ، (  ّـ    1031        هتَفبى                        ثي علٖ ثي زٗي العبثدٗي )                 هحود عجد الرؤٍ   ،        الوٌبٍٕ
    ّـ.    1356   ،                  هظر، الـجعٔ: األٍلى  -                        الوىتجٔ التزباٗٔ الىجرٕ 

      ٞ٭ٶس:                            ٬ٴ ثًس اظ ٪١ٗ اٶ٩ ض٬اٶت ٦ٵ

      .                       ضرب٢ص ٧ٰٯ اظ حٗبت ٰست٫س
          ، ًبدـر:  388 ص ،6 د                                     ف٘غ المـدٗر دـرح الزـبهع الظـغ٘ر       ، (  ّـ    1031        هتَفبى                       ي علٖ ثي زٗي العبثدٗي )                 هحود عجد الرؤٍ  ث  ،        الوٌبٍٕ

    ّـ.    1356   ،                  هظر، الـجعٔ: األٍلى  -                        الوىتجٔ التزباٗٔ الىجرٕ 

:اتٛرسِٕالةفشاٚاْداسد

تتب آ٪زتب ٚتٯ     ا٪تس  ٫ت ثٯ ْطا٬ا٪ٵ آ٨ ايتطاِ ٚتطزٮ ٫٦بٖت اث٭شض آ٪ٗسض ْطا٬ا٨ است ٚٯ ذ٭ز ا١ٰ س
 : ٫ٚس ٚٓ٭ضٴ چ٫ٷ٩ اٖطاض ٦ٵ٦جبض



 

 

  .               رسا ْطا٬ا٨ است              ٫٦بٖت اث٭شض
ٕ       ،     ّـ(    1353       )هتَفبى                                       أثَ العال هحود عجد الرحوي ثي عجد الرح٘ن   ،            الوجباوفَإ   ، 259 ص، 2 د                                      تحفٔ األحـَ ٕ ثشـرح رـبهع الترهـذ

      ث٘رٍ   –                  .اا الىتت العلو٘ٔ       ًبدر: 

:اعدصذاتٗٚفضالءاصوثاساتٛرس

 ٫ٚس:  اسس ا٢ُبثٯ اظ اث٭شض چ٫ٷ٩ ٶبز ٦ٵاحٷط زض اث٩ 

                                                            ٬ اسال٤ ا٬ ٥ٰ ٖسٶ٧ٵ است ٚٯ ٞٓتٯ ضسٮ است ثًس اظ چٱبض ٪ٓط اسال٤                                 ض اظ ثعضٞب٨ ٬ ْؿالء غحبثٯ ث٭ز٪س    اث٭ش
  .                                                                                                      آ٬ضز ٚٯ ا٬ پ٫ز٧ٵ ث٭ز٪س ثًس ثٯ ٬ق٩ ذ٭ز ثطٞطت تب ظ٦ب٪ٵ ٚٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ثٯ ٦سٶ٫ٯ تططٶّ آ٬ضز٪س

ٔ                      أسـد الغبثـٔ فـٖ       (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر  ، 107 ص  ،6 د   ،                 هعرفـٔ الظـحبث
  . م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ                           تحم٘ك عب.ل أحود الرفبعٖ،

:عٍّأْیضِيخٛاعدتشايِيخٛاعدچٗتشايخٛدٔ٘شآ)ؿ(پیاِثش

 ض٬اٶتٵ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ چ٫ٷ٩ ٦ٵ ْط٦بٶس: شٰجٵ زض

ثٷ٥٫ زض حب٢ٵ ٚٯ ٩٦ ٰط چٷعٴ ضا ٚٯ ثطاٴ ذ٭ز٤ ز٬ست ثساض٤  ْط٦بٶس: اٴ اثبشض ت٭ضا ؾًٷّ ٦ٵ ٦ٵضس٭٠ ذسا 
 .ثطاٴ ت٭ ٪ٷع ز٬ست زاض٤  

  ،3 د                                      تباٗخ اإلسالم ٍٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاألعـالم،      ّـ(،      748        هتَفبى            د ثي عخوبى )                     اثَعجد اهلل هحود ثي أحو          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
   م.    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتبة العرثٖ                                تحم٘ك .. عور عجد السالم تدهرى،  ، 406 ص

:تٛداتٛرسصٕذٚقػٍُپیاِثش)ؿ(

 شٰجٵ زض ض٬اٶت چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس :

حبقت ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ اث٭شض ٞٓت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٰتٷچ ضتٷٵ ضا رجطئٷت١ ٬ ٦ٷٛبئٷت١ ثتط غتسضش       
 ٯ حؿطت آ٨ ضا سٷ٫ٯ ٩٦ سطاظٶط ٚطز.ٟط اٶ٫ٛسطاظٶط ٪ٛطز ٦
 ، 3 د                                     تباٗخ اإلسالم ٍٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاألعـالم،      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

   م.    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتبة العرثٖ                               حم٘ك .. عور عجد السالم تدهرى،، ت408 ص



 

 

اتٛرساصاػالَٚص٘ادصذاتٗتٛد            :

                                        غٓسٴ زض ٚتبة ا٢٭اْٵ ثب٢٭ْٷبت ٦ٵ ٞ٭ٶس : 

  .ا٬ اظ اي٧٣تطٶ٩ غحبثٯ ٬ ظاٰستطٶ٩ ٦ٱبرطٶ٩ ث٭ز
                                    م٘ك أحود األاًبؤٍؽ ٍتروـٖ هظــفى،    تح  ، 149 ص  ،11 د                 الَافٖ ثبلَف٘ب ،   ،   ّـ(   764      هتَفبى                        طالح الدٗي بل٘ل ثي أٗجه )         الظفدٕ،

   م    2000  -  ّـ    1420  -      ث٘رٍ    -                       ًبدر: .اا إح٘بء التراث 

اتٛرسساعرگٛذشيٓفشد         سٚيصِیٓ     :

                                                                                      زض ض٬اٶبت ْطا٬ا٨ اظ ٫٦بثى ا١ٰ س٫ت ٪١ٗ ضسٮ است ٚٯ اث٭شض غبزٖتطٶ٩ اْطاز زض ض٬ٴ ظ٦ٷ٩ ث٭ز
     ٫س :ٚ                               غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                          اث٩ اثٵ ضٷجٯ اظ ضس٭٠ ذسا

                                                            ْط٦٭ز: آس٧ب٨ سبٶٯ ٪ٷ٫ٛٓسٮ ٬ ظ٦ٷ٩ ح١٧ ٪ٛتطزٮ غتبحت ظثتب٪ى                            ٬ آ٢ٯ زضثبضٮ اث٭ شض ٦ى              ه       پٷب٦جط غ٣ى ا٣٢هٯ ي٣ٷٯ 
                                                        ز٥ٰ ٚٯ اٶ٩ ز٬ رع ثتٯ حتٕ ضتٱبزت ٪ساز٪تس، ٬ تت٭ )اى                                                              ضاستٟ٭تط اظ اث٭شض ٬ ٪ٷٛ٭ٚبضتط ٪عز ذسا٬٪س ٬ ٩٦ ضٱبزت ٦ى

                            ٵ ث٩ ٦طٶ٥ )و( ٪ٟبٮ ٫ٚس ثتٯ                                         تط ٰستى ٬ ٚسٵ ٚٯ ز٬ست زاضز ثٯ ت٭اؾى يٷس                                      ّ ي٣ى( ٪عز ٩٦ اظ اٶ٩ ز٬ ضاستٟ٭تط ٬ ٦ٗس٤ّ
  .           اث٭شض ث٫ٟطز
            تحم٘ك: ووبل   ،    388   ص     ، 6   د                                  الىتبة الوظٌف فٖ األحب.ٗج ٍاٙحبا،     ّـ(،      235      هتَفبى                    ثىر عجد اهلل ثي هحود )   اثَ                     ثي أثٖ د٘جٔ الىَفٖ، إ

    ّـ.    1409                       الرٗبع، الـجعٔ: األٍلى،   -                              َٗسف الحَ ، ًبدر: هىتجٔ الردد 
      ث٘رٍ   –               ًبدر: .اا طب.ا   ،    228   ص   ،   4   د   ،              الـجمب  الىجرى   ،   ّـ(   230      هتَفبى             جداهلل الجظرٕ )                        هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَع         السّرٕ،

                                               اح٧س ث٩ ح٫ج١ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

    هظر  –   جٔ              در: هؤسسٔ لرؿ  ًب  ،175 ص ،2 د                    هسٌد أحود ثي حٌجل،     ّـ(،    241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،
 يجسا٢حٵ ٪ٷع زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ ٪٭ٶسس:



 

 

ثٯ اث٭شض ٶٓط٦٭ز: آست٧ب٨                                                                ّ          ق٣حٯ ٞٓت: ثٯ ذسا س٭٫ٞس ٚٯ ٩٦ اظ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٬س٣ ٥ ض٫ٷس٤ ٚٯ
ثط ٚسٵ سبٶٯ ٪ٷب٫ْٛس ٬ ظ٦ٷ٩ ثٯ ظٶط پبٴ ٚسٵ ٞستطزٮ ٪طس ٚٯ غبزٔ تط ٬ غطٶح ا٢ٱزٯ تتط اظ اثت٭شض ثبضتس. ٦ت٩ ٪ٷتع      

ٕ  ضٱبزت زازٮ ضٱبزت ٦ٵ  !ا٪س. ٬ ت٭ ٶب ي٣ٵ اظ آ٨ ز٬ ٪ٓط ٪ٷع غبزٔ تطٴ                       ّ           ز٥ٰ ٚٯ آ٨ ز٬ ٪ٓط ثٯ ح
               تحم٘ـك: عجـد     ، 39 ص ،1 د                                  دذاا  الذّت فٖ أبجبا هـي  ّـت،     ، (  ّـ    1089       هتَفبى                           عجد الحٖ ثي أحود ثي هحود )                 العىرٕ الحٌجلٖ،

    ّـ.    1406        األٍلٖ،              .هشك، الـجعٔ:   -                  ًبدر: .اا ثي وخ٘ر    ،              هحوَ. األاًبؤٍؽ   ،              المب.ا األاًؤٍؽ

      ٫ٚس؟                                                                               آٶب تر٣ّ ضاستٟ٭تطٶ٩ غحبثٯ اظ ثٷًت اث٭ثٛط زال٢ت ثط زض٬َٷ٩ ث٭ز٨ ذالْت اث٭ثٛط ٪٧ٵ

اهللػٍیٗسضٛاِْمذادجٕاب.8

                                                                     غحبثٵ است ٚٯ ثب يس٤ ثٷًت ذ٭ز، ار٧بيٵ ث٭ز٨ ذالْت اث٭ثٛط ضا ثتب چتب٢ص    ا     ر٣٧ٯ           ٦ٗساز اظ
           ٦٭ارٯ ٚطز 

ِذاسنػذَتیؼدجٕابِمذاد       

يؼمٛتيِرٛفاي     292  

                                                                                      زض تبضٶد ٶًٗ٭ثٵ، ٦ٗساز اظ ٦ٱبرطٶ٫ٵ شٚطضسٮ ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطزٮ ٬ ثٯ قطِ ي٣ٵ 
   :                      ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٦ت٧بٶ١ ضس 

 

ٖ         ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،   –                   ًبدـر: .اا طـب.ا   ، 124ص ، 2   ، د                  تـباٗخ ال٘عمـَث
  .     ث٘رٍ 

اتٛعؼذ  آتيِرٛفاي    421  

         ٪٭ٶسس :          ثبضٮ ٦ٵ                  ْبؾ١ آثٵ  زض اٶ٩



 

 

          ًبدر: .اا    ،                           تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ، 277 ص، 1 د         وحبػرا ،               ًخر الدا فٖ ال   ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 
 137 ص ،1 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                          هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،       تحم٘ك، 138ٍ

اتٛاٌفذاءِرٛفاي     732  

       ٞ٭ٶس:                   اث٭ا٢ٓساء ٪ٷع ٦ٵ

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر ،19 ص ،1 د                         الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى             بع٘ل ثي علٖ )                         أثَ الفداء عوب. الدٗي إسو

اتٛاٌٛسديِرٛفاي       749  

 زاضز:  اث٩ ا٢٭ضزٴ زضثبضٮ يس٤ حؿ٭ض ٦ٗساز زض سٗٷٓٯ ثطاٴ ثٷًت ثب اث٭ثٛط اٶ٩ چ٫ٷ٩ پطزٮ ثط ٦ٵ



 

 

      ث٘رٍ           لجٌبى /  -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ،    134  ص ،1 د                   تباٗخ اثي الَا.ٕ ،   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،                ، الـجعٔ : األٍلى

ػاصّيؽافؼيِرٛ       فاي 1111   

                                            زض ٚتبة س٧ف ا٫٢ز٭٤ اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٞعاضش ضسٮ است: 

يجتب  ي٧ت٭ٴ پٷتب٦جط     ظثٷتط،  ٬ پسطا٪ص ،  زض آ٨ ض٬ظ سًس ث٩ يجبزٮ ، ٞط٬ٰٵ اظ ذعضرٷب٨ ، ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ،
ب٨، ي٧بض، اث٭ش ، ٦ٗساز ٬ َٷط آ٪ٱب ٬ ذب٢س اظ ثٷًتت اثت٭ثٛط تر٣تّ ٚطز٪تس     غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ، ث٫ٵ ٰبض٥ ، ق٣حٯ، س٧٣

سپس ٧ٰٯ آ٪ٱب ثٷًت ٚطز٪س ٬يسٮ اٴ اظ آ٪ٱب ثب يز٣ٯ ٬يسٮ اٴ ثب تبذٷط ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س  ٦ٟط سًس ث٩ يجسٮ ٚٯ تب 
 .٫ٰٟب٤ ٦طٞص ثب اث٭ثٛط ٬ ي٧ط ثٷًت ٪ٛطز

   ، 2   د                                             سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،    ، (  ّـ    1111      هتَفبى             وله الشبفعٖ )                           عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد ال                العبطوٖ الوىٖ،
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص

ِخاٌفدجٕابِمذادتاتیؼداتٛتىشدسسٚاياخؽیؼٗ              :

       ٪٭ٶسس:           اث٭ثٛط ٦ٵ                                          غس٬ٔ ٪ٷع زضثبضٮ ايتطاؼ ٬ ٦رب٢ٓت ٦ٗساز ثب          ٦طح٭٤ ضٷد 



 

 

٬رت ذ٭ز ضا ثب ا٪ساظٮ سپس ٦ٗساز ث٩ اس٭ز )ضٮ( ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! اظ ربٶٟبٮ ذ٭ز تزب٬ظ ٩ٛ٦ ٬ 
٦ٷب٨ ا٪ٟطت اثٱب٤ ٬ سجبثٯ ٦ٗبٶسٯ ٩ٚ )ٶ٫ًى اظ حس ذ٭ز تزب٬ظ ٩ٛ٦( ٬ ثٯ ذكبى ذ٭ز ٞطٶٯ ٩ٚ ٚٯ اٶ٩ زض ظ٪تسٞى ٬  

تط است ٬ اٶ٩ ٚبض ضا ثٯ آ٪زب ٚٯ ذسا ٬ ضس٭٢ص ٖتطاض زازٮ ثتبظٞطزا٨، ثتٯ ز٪ٷتب تٛٷتٯ ٦ٛت٩ ٬ ثتب         ٦طٜ ثطاى ت٭ ٫٦بست
٦ُط٬ض ٦جبش، ثٯ ظ٬زى ز٪ٷبى ت٭ ذطاة ذ٭اٰس ضس ٬ ثٯ س٭ى پط٬ضزٞبضت ثتبظذ٭اٰى  ثٷ٫ى، ثٯ ذ٭ز  ْط٦٬بٶٟب٪ى ٚٯ ٦ى

زا٪ى ٚٯ اٶ٩ ٚبض اظ آ٨ ي٣ى )و( است ٬ ا٬ پس اظ پٷتب٦جط   ٞطت ٬ ا٬ ٦كبثٕ ثب ي٣٧ت ثٯ ت٭ رعا ذ٭اٰس زاز، ت٭ ذ٭ز ٦ى
 غبحت آ٨ است، ٧ٰب٪ب ت٭ ضا ٪ػٷحت ٚطز٤، اٞط ت٭ ٪ػٷحت ٦طا ثپصٶطى.

ٖ          تحم٘ـك:    ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى                      حود ثي علٖ ثي الحس٘ي )                 الظدٍق، اثَرعفر ه ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

                                                                                           ٦ٗساز اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ث٭ز ٚٯ ثب غحبثٯ رٱت ثطٞطزا٨ ذالْت اظ اثت٭ثٛط، ثتب غتحبثٯ ثتٯ ضت٭ض      
       ٪طست  

ِمذادجٕابِمإَِٚضاخ

خذاِم ذادسادٚعدداسد     :

                                                                                  زض چ٫س ض٬اٶت اظ ٫٦بثى ا١ٰ س٫ت، تػطٶح ضسٮ است ٚٯ ذسا چٱبض ت٩ اظ غحبثٯ ضا ز٬ست زاضز

     ٫ٚس:                   ثبضٮ  چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                            تط٦صٴ ض٬اٶتٵ ضا ٚٯ س٫سش ٪ٷع حس٩ است زض اٶ٩

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل  ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ذساثط٩٦ ا٦ط ٚطز ٚٯ چٱبض ٪ٓط اظ اغحبث٥ ضا ز٬ست زاض٤ ٬ ذجط زاز ٚٯ ا٬ 
ست ٬ اثت٭شض،   ٥ٰ آ٪ٱب ضا ز٬ست زاضز ٞٓتٯ ضس ٶبضس٭٠ اهلل ٪ب٦طب٨ ضا ثطاٶ٧ب٨ ثٟ٭؟ حؿطت سٯ ثبض ْط٦٭ز ي٣ٵ اظ آ٪ٱب 

  .٦ٗساز ٬ س٧٣ب٨ ٚٯ ذسا ٩٦ ضا ٦أ٦٭ض ٚطزٮ ٚٯ آ٪ٱب ضا ز٬ست ثساض٤ ٬ ذجط ٥ٰ زاز ٚٯ ذ٭ز ذسا آ٪ٱب ضا ز٬ست زاضز



 

 

   ،                                  تحم٘ك: أحود هحوـد دـبور ٍآبـرٍى     ،636 ص  ،5 د             سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                               ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ

 تط٦صٴ زض پبٶب٨ ض٬اٶت ضا حس٩ زا٪ستٯ ٬ ٞ٭ٶس: 

   ،                                  تحم٘ك: أحود هحوـد دـبور ٍآبـرٍى     ، 636 ص  ،5 د             سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
      ٘رٍ . ث  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

                       ذ٭ز چ٫ٷ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٫ٚس:      ٦س٫س     زض       ح٫ج١    ث٩      ؤح٧س

    هظر  –                در: هؤسسٔ لرؿجٔ   ًب  ،    356   ص   ، 5   د                    هسٌد أحود ثي حٌجل،      ّـ(،   241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،

                               ثطضسٵ س٫س اٶ٩ ض٬اٶت ٖجال شٚط ضس
 ط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ْط٦٭ز٪س:سٷ٭قٵ زض رب٦ى االحبزٶج اظ پٷب٦ج

٠ ضس ٬ اظ حسا ثط٩٦ حتسٶج ٚتطز ٚتٯ ْط٦٭ز٪تس : ذسا٬٪تس      پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز: رجطئٷ١ ثط٩٦ ٪بظ
  .چٱبض ت٩ اظ اغحبة ضا ز٬ست زاضز ؛ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، س٧٣ب٨ ، اث٭شض ٬ ٦ٗساز

                                                       ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع الىج٘ـر(،       ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ، 479 ص  ،7 د

 ٫ٚس:   اث٭ ٪ًٷ٥ ٪ٷعزض ح٣ٷٳ اال٢٬ٷبء اٶ٩ ض٬اٶت ضا اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ 

ـ    ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،   -                              ًبدـر: .اا الىتـبة العرثـٖ       ،   190   ص   ، 1   د       ف٘بء،                           ، حل٘ٔ األٍل٘بء ٍؿجمب  األط
    ّـ.    1405   ،                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: الراثعٔ

 اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض ضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ اٶ٩ ض٬اٶت ضا اظ اث٩ ثطٶسٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس



 

 

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  ْط٦٭ز٪س : ذسا ٩٦ ضا ٦ب٦٭ض ٚطزٮ است تب چٱبض ٪ٓط ضا ز٬ست زاضتتٯ ثبضت٥ ؛ ي٣تٵ    
  .ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، اث٭شض ، ٦ٗساز ٬ س٧٣ب٨

 ص  ،18 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى         ثي هحود )                                حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود              الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، 19

ضسٷ٥ ٚٯ ار٧بيٵ زض  ث٫بثطاٶ٩ ثب يس٤ حؿ٭ض ٦ٗساز زض سٗٷٓٯ ثطاٴ ثٷًت ثب اث٭ثٛطثٯ اٶ٩ ٪تٷزٯ ٦ٵ
 ثٷًت ثب اث٭ثٛط ٪ج٭زٮ است سٗٷٓٯ ثطاٴ

:ِمذاداصفضالءٚتشگضيذگاْصذاتٗتٛد

                                                                                 اث٩ يجسا٢جط زض االستٷًبة ض٬اٶتٵ اظ اث٩ ٦سً٭ز زض ثبضٮ ْؿٷ٣ت ٦ٗسازچ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس :

اٴ ٚٯ اسال٤ ضا آضٛبض ٚط٪س ٦ٗساز ث٭ز ٬ اظ ْؿالء ٬ ٚجبض ٬  اث٩ ٦سً٭ز ٞ٭ٶس: اظ ر٣٧ٯ ا٢٬ٷ٩ اْطازٴ ٰٓت ٪ٓطٮ
  .اظ ثطٞعٶسٮ ضسٞب٨ اظ اغحبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز

 ،4 د                              االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،     (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ  ر            اثي عجد الج
  .  ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،  ،1481 ص

ٕ       ، (  ّـ   855        هتَفبى                                 ثدا الدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )                         العٌٖ٘ الغ٘تبثٖ الحٌفٖ،   ،   85   ص   ،  20   د                                      عودٓ المـبإ دـرح طـح٘ح الجخـبا
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

ِمذاداصاٌٚیٓوغأيتٛدوٗاعالَسااظٙاسوشد              :

                               يٷ٫ٵ اظ اث٩ ٦سً٭ز ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس :

                                                                             ا٢٬ٷ٩ ٚسب٪ٵ ٚٯ اسال٦طب٨ اض آضٛبض ٚطز٪س ٰٓت ٪ٓط ث٭ز٪سٚٯ ٦ٗساز ٪ٷع رعء آ٪ٱب ث٭ز                        اث٩ ٦سً٭ز ٞ٭ٶس : ٧ٰب٪ب 
.    

ٕ      ، (  ّـ   855        هتَفبى                                 ثدا الدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )                         العٌٖ٘ الغ٘تبثٖ الحٌفٖ،    ،  85   ص   ،  20   د   ،                                  عودٓ المبإ دـرح طـح٘ح الجخـبا
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 



 

 

:تٙؾدِؾراقِمذاداعد

ثطز ٚٯ  زض ض٬اٶتٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫س ت٩ اظ اغحبة ٚٯ ٦ٗساز ٪ٷع اظ آ٪ب٪ج٭ز ، ضا ٪ب٤ ٦ٵ
 ثٱطت ٦طتبٔ ٬ زض ا٪تهبض آ٪ٱب است

 اثٵ ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

  .ثٱطت ٦طتبٔ چٱبض ٪ٓطاست : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، ٦ٗساز، ي٧بض٬ س٧٣ب٨
                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ،1329 ص ،3 د  ،         الظحبثٔ       هعرفٔ   ،   ّـ(   430      هتَفبى )                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل     اثَ           األطجْبًٖ،

سضٛاْاهللػٍیٗػّاسجٕاب.9

                         اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ٦رب٢ٓت    ،                                                   ي٧بض اظ ر٣٧ٯ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ ثٯ ٧ٰطاٮ ث٫ٵ ٰبض٥ ٬ اغحبة     حؿطت 
    ٚطز

ِذاسنِخاٌفددضشخػّاستاتیؼداتٛتىش               

يؼمٛتيِرٛفاي     292  

٫ٚتس ٚتٯ زض    ثٵ زض ثبة سٗٷٓٯ ث٫ٵ سبيسٮ ٬ ثٷًت اثبثٛط، ٞط٬ٮ ظٶبزٴ ضا شٚتط ٦تٵ  زض ٚتبة ٶًٗ٭
 ثبضٮ ٞ٭ٶس:   سٗٷٓٯ ثطاٴ ثٷًت حبؾط ٪طس٪س اظ ر٣٧ٯ آ٪ٱب ي٧بض است ٚٯ ٶًٗ٭ثٵ زض اٶ٩

 

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا    ،124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،          ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
  .     ث٘رٍ 

اتٛاٌفذاءِرٛفاي     732  

                                                        زض ٚتبة ا٧٢رتػط ٪ٷع يس٤ ثٷًت ي٧بض اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ضسٮ است:



 

 

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ، 19 ص ، 1 د               ٖ أبجبا الجشر،         الوختظر ف  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

اتٓاٌٛسديِرٛفاي       749  

 تر٣ّ ي٧بض ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٚطزٮ است : ،ا٢٭ضزٴ ٦٭ضخ ٦طٱ٭ض ا١ٰ س٫تاث٩ 

          لجٌـبى /    -                             دـر : .اا الىتـت العلو٘ـٔ      ًب ،134 ص ، 1 د                       تباٗخ اثـي الـَا.ٕ ،      ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،                      ث٘رٍ  ، الـجعٔ : األٍلى

ػثذاٌٍّهؽافؼيِرٛفاي       1111   

       ٞ٭ٶس:          ثبضٮ ٦ٵ                         يجس ا٧٢ب٢ٙ ضبًْٵ زض اٶ٩



 

 

   ، 2   د                                              سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.     ،   332   ص

َتیؼدػذ ٚي دسورةػٍّايؽیؼٗ       

       ٪٭ٶسس:         غس٬ٔ ٦ٵ          ٦طح٭٤ ضٷد 

      ّ                                                                                           سپس ي٧ بض ٶبسط ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! ثطاى ذ٭ز حٗى ضا ٖطاض ٦سٮ ٚٯ ذسا آ٨ ضا ثٯ َٷط ت٭ زازٮ است 
٬ ثٯ ٦رب٢ٓت ثطذبست ٬ حٕ ضا ثٯ ا١ٰ ٬ ٪رستٷ٩ ٚسى ٦جبش ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ضا ٪بْط٦ب٪ى ٚطز ٬ زض ثبضٮ ذب٪سا٨ ا

آ٨ ثطٞطزا٨ تب ثبض ت٭ سجٙ ض٭ز ٬ ٬ثب٠ ت٭ ٥ٚ ٞطزز ٬ زض حب٢ى ثب پٷب٦جط ٦الٖبت ٫ٚى ٚٯ ا٬ اظ ت٭ ضاؾى است، سپس ثٯ 
 اى اظ ت٭ ثپطسس. س٭ى ذسا٬٪س ضح٧ب٨ ثبظٞطزى، ٬ ا٬ ت٭ ضا ٦كبثٕ ي٣٧ت ٦حبسجٯ ٫ٚس ٬ اظ آ٪چٯ ٚطزٮ

ٕ         أوجـر      علٖ       تحم٘ك:   ،    465    -   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى              لٖ ثي الحس٘ي )                         الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي ع ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

ػّاسدضشخِمإَِٚضٌد

:تٙؾدِؾراقػّاساعد

ثطز  ا ٪ب٤ ٦ٵزض ض٬اٶتٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫س ت٩ اظ اغحبة ٚٯ ي٧بض  ٪ٷع اظ آ٪ب٨ است، ض
 ٚٯ ثٱطت ٦طتبٔ ٬ زض ا٪تهبض آ٪ٱب است

                                      ثبضٮ ٪١ٗ ٚطزٮ ٬ آ٨ ضا حس٩ زا٪ستٯ است:           ضا زض اٶ٩  ٵ           تط٦صٴ ض٬اٶت

   ،                         ود هحوـد دـبور ٍآبـرٍى       : أح     تحم٘ك  ،    667   ص    ،  5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
      ث٘رٍ   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

 اثٵ ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:



 

 

  .ثٱطت ٦طتبٔ چٱبض ٪ٓطاست : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، ٦ٗساز، ي٧بض٬ س٧٣ب٨
   ر.                       ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘  ، 1329 ص ،3 د  ،         الظحبثٔ       هعرفٔ   ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،

     ٫ٚس:                                                              اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٪ٷع زضضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ چ٫ٷ٩ اظ اث٩ ي٧ط ض٬اٶت ٦ٵ

ط است : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢ستال٤ ،  ا٪س اظ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ْط٦٭ز٪س: ثٱطت ٦طتبٔ چٱبض ٪ٓ 
 ي٧بض، س٧٣ب٨ ٬ ٦ٗساز 

 ص ،10 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418  ،                             ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، 61

 اث٩ ٫٦ه٭ض ٧ٰٷ٩ ض٬اٶت ضا اظ حصٶٓٯ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س:

 

 ربهع الىج٘ر   ،338 ص  ،3 د .هشك تباٗخ هختظر ، ( ّـ711:  الوتَفى) هىرم ثي هحود ، رٕالوظ األفرٗمٖ هٌيَا ثي ا

                                               ٶٙ حسٶج  ق٭ال٪ٵ زٶٟتط،  اٶت٩ ض٬اٶتت ضا اٶت٩                                             اث٩ ٫٦ه٭ض ٦ػطٴ ، ٦تٗٵ ٫ٰسٴ ٬  ٰٷخ٧ٵ زض
      ٫٫ٚس:             چ٫ٷ٩ شٚط ٦ٵ



 

 

 ٦طتبٔ ثٱطت! ٦ح٧س اى: ٞٓت زاضت، آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ ضس٭٠ ثب «رجطئٷ١» ٚٯ زٶساضٰبئى اظ ٶٛى زض
ٙ  ثت٩  ا٪س» آ٦س، ٦ٷب٨ ثٯ ٞٓتٟ٭ اٶ٩ ٚٯ ٫ٰٟب٦ى. ٰست ت٭ اغحبة اظ ت٩ سٯ زٶساض  رطٶتب٨  اظ ٬ زاضتت  حؿت٭ض  «٦ب٢ت
 تػت٧ٷ٥  ٫ٚتس  حبغ١ اق٧ٷ٫ب٨ ذ٭ز ا٦ٷس ثٯ اٶ٫ٛٯ ثطاى. آٶس ض٧بض ثٯ آ٪ٱب اظ ا٪ػبض اظ ٶٛى ٚٯ ث٭ز ا٦ٷس٬اض ٬ ٶبْت واقال
 ٢تٷ٩ٛ  ٰست٫س؟ ٚسب٪ى چٯ است، اٶطب٨ ٢ٗبى ٦طتبٔ ثٱطت ٚٯ آ٪ٱبئى ثپطسس آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى ذسا ضس٭٠ اظ ٞطْت
 ٬ ٚطز «ثٛط اث٭» ثب ٦الٖبتى. ٫ٚس ٦كطح ضا ذ٭ز ساا٠ ٬ى ٚٯ ث٭ز آ٨ ظا ٦ب٪ى آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ ضس٭٠ ٦ٗب٤    ّ اثٱ ت
 ٬ ضتس  ٪بظ٠ «رجطئٷ١» ٚٯ ث٭ز٤ ضطْٷبة آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط حؿ٭ض: زاز اقالو ا٬ ثٯ ضطح اٶ٩ ثٯ ضا رطٶب٨
 ٚٯ ثبض٫س ثٱطتٷب٪ى ٧ٰ٨ب اظ ا٪ػبض اظ ثًؿى ٚٯ ٚطز٤ ٦ى آضظ٬ ٩٦. ض٧بست غحبثٯ اظ ت٩ سٯ زٶساض ٦طتبٔ ثٱطت:ٞٓت
 ستاا٠  اٶ٩ ٚٯ ضس آ٨ اظ ٦ب٪ى آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ ضس٭٠ ٦ٗس  ٦ٗب٤    ّ اثٱ ت ٢٬ٷ٩ٛ. است زٶساضضب٨ ٦طتبٔ ثٱطت
 ٬ ٫ٚى ٦الٖبت آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط ثب آٶس ثط٦ى ت٭ اظ آٶب ٪٧بٶ٥، ٦كطح آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط ثب ضا

 آ٢تٯ  ٬ ي٣ٷتٯ     ّت  ا٣٢ ٯ     ّ   غت٣ ى  اٚط٤ پٷ٧ُجط حؿ٭ض ٰطٞبٮ ٚٯ زاض٤ آ٨ ثٷ٥: ٞٓت «ثٛط اث٭» ٰست٫س؟ ٚسب٪ى چٯ ٪ب٨آ ٫ٚى ساا٠
! ٞطز٤؟ ذ٭ز ٖ٭٤ ٦ال٦ت ٦٭ضز ٧ٰٷطٯ ثطاى ٪ٷبٶ٥، ثط٧بض آ٪ٱب اظ ٥ٰ ٩٦ ذ٭ز ٬ ٥٫ٚ ٦كطح ساا٢ى چ٫ب٨ ٬ ض٭٤ ضطْٷبة

 ٚتٯ  «ا٪س. »ث٭ز ٚطزٮ انٱبض «اث٭ثٛط» ٚٯ زاز ضا پبسرى ٧ٰب٨ ٥ٰ ا٬ ٬ ٚطز ٦الٖبت «ي٧ط» ثب ضس، ٪با٦ٷس ٬ى اظ ٚٯ «ا٪س»
 ي٣تى . زاضت تٗسٶ٥ ٦جبض٘ يطؼ ثٯ ضا رطٶب٨ ٬ ٚطزٮ ٦الٖبت    ّ  ا٢س ال٤ ي٣ٷٯ ي٣ى ثب ٪ج٭ز، ثطزاض زست ذ٭ٶص ذ٭استٯ اظ
 ضىسپبستٟعا  ذتسا  اظ آ٦تس٤،  ثطت٧بض  آ٪ٱب اظ ذ٭ز٤ اٞط ٚٯ ٚطز ذ٭ا٥ٰ حؿطت اظ ضا ساا٠ اٶ٩ ا٢جتٯ: ْط٦٭ز    ّ  ا٢س ال٤ ي٣ٷٯ
    ّت   ا٢س ال٤   ي٣ٷتٯ  ي٣تى  حؿتطت  ٚتٯ  ثت٭ز  رٱتت  ثسٶ٩! سپبسٟعاض٤ ذسا اظ ٥ٰ ثبظ ٪ٷب٦س٤، حسبة ثٯ آ٪ٱب اظ اٞط ٬ ٥٫ٚ ٦ى

 حؿت٭ض  تتبظٞى  ثتٯ  ٚٯ است  زازٮ اقالو چ٫ٷ٩ ٩٦ ثٯ «ا٪س! »اهلل ضس٭٠ ٶب: زاضت يطؾٯ ٬ ضس ضطْٷبة ٦جبض٘ ثحؿ٭ض
 ض٧بستت،  اغتحبة  اظ ت٩ سٯ زٶساض ٦طتبٔ ثٱطت ٚٯ ٯٞٓت ٬ ضسٮ ٪بظ٠ «رجطئٷ١» ٢حهٯ ٧ٰب٨ زض ٬ ث٭زٮ ضطْٷبة ض٧ب
 ٶٛتى  ٬ ٰستتى  ت٩ سٯ آ٨ اظ ٶٛى ت٭: ْط٦٭ز آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى پٷ٧ُجط ْط٦ب؟ ٦ًطْى ٦ب ثطاى ضا آ٪ٱب!    ّ ا٣٢ ٯ ٪جى ٶب اٶ٫ٙ،
 ٬ ذٷتط  ٬ استت  آضتٛبض  رٱبزٰتب  آ٨ ْؿ١ ٚٯ ٪٧بٶس ٦ى ٧ٰطاٰى ضا ت٭ ٚبضظاضٰب زض ثع٬زى ٚٯ است «ٶبسط ث٩   ّ  ي٧ بض» ٥ٰ
 پس است ذٷطذ٭اٰى ضرع ا٬ ٬ ثبضس ٦ى ثٷت ا١ٰ ٦ب اظ ٚٯ است «س٧٣ب٨»   ّ س٭ ٤ ٪ٓط ثبضس؛ ٦ى ثعضٜ ثسٷبض آ٪ٱب ثطٚت
 .٪ٟٱساض ذ٭زت ثطاى ضا ا٬

 ربهع الىج٘ر   ،339 ص ،3 د .هشك تباٗخ هختظر ، ( ّـ711:  الوتَفى) هىرم ثي هحود ، الوظرٕ األفرٗمٖ هٌيَا ثي
                 تحم٘ـك: هحوـَ.        112 ص    13 د                                 وٌس العوبل فٖ سٌي األلَال ٍاألفعبل،   ، (  ّـ   975      هتَفبى                     لوتمٖ ثي حسبم الدٗي )               عالء الدٗي علٖ ا         الٌْدٕ،

  م    1998  -  ـ ّ     1419                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                                      عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 
                              ًبدر: .اا الرٗبى للتـراث/   ،    117   ص   ، 9   د   ،                          هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي

    ّـ.    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 



 

 

دٛساٌؼیِٓؾراق      ػّاس  اعد  :

                                                                                     ٪ٯ ت٫ٱب ثٱطت ٦طتبٔ زٶساض س٧٣ب٨ ْبضسٵ است ث٣ٛٯ ح٭ض ا٢ًٷ٩ ٪ٷع ثطاٴ زٶساض ا٬ ٢حهٯ ض٧بضٴ 
     ٫٫ٚس    ٦ٵ

     ٫ٚس:       ١ٗ ٦ٵ           ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪                                         ٰٷخ٧ٵ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ زض اٶ٩

 پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ْط٦٭ز٪س: ح٭ض ا٢ًٷ٩ ٦طتبٔ سٯ ٪ٓط است : ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ، ي٧بض ٬ س٧٣ب٨ 
                              ًبدر: .اا الرٗبى للتـراث/  ،   344   ص     ، 9   د                     ٍائد ٍهٌجع الفَائد،        هزوع الس     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي

    ّـ.    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

                              ٬ٴ ثًس اظ ٪١ٗ اٶ٩ ض٬اٶت ٞ٭ٶس:

                                               ست ٦ٟط اثٵ ضثٷًٯ ٚٯ تط٦صٴ حسٶج ا٬ضا حس٩ زا٪ستٯ                                              اٶ٩ ضا قجطا٪ٵ ٪١ٗ ٚطزٮ است ٬ ضرب٢ص ٧ٰٯ غحٷح ا
     است 

                            ًبدر: .اا الرٗبى للتراث/  ،    344   ص     ، 9   د                             هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد،     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي
    ّـ.    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

                                ٯ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت چ٫ٷ٩ آ٬ضزٮ است:                                اثٵ ٪ًٷ٥ اغٓٱب٪ٵ زض ٦ًطْٳ ا٢ػحبث

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،1329 ص ،3 د  ،         الظحبثٔ    فٔ   هعر   ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،

ػّاسِالندكدسٕ٘گاَفر          ٗاعدٕ  :

     ٫ٚس:                                                                     قجطا٪ٵ ض٬اٶتٵ ضا زضثبضٮ ي٧بض اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

حٕ  پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ٰطٞبٮ ٦طز٤ زض چٷعٴ اذتالِ ٚطز٪س سطاٌ پسط س٧ٷٯ ثط٬٪س ٚٯ ا٬ ثب
 است

                                  تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د السلفٖ،  ،   76   ص   ،  10   د   ،             الوعزن الىج٘ر     ّـ(،    360      هتَفبى                                  اثَالمبسن سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗة )             الـجراًٖ،
  . م    1983  –    ّـ    1404                         الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هىتجٔ السّراء 



 

 

      ٪٭ٶسس                    اث٩ يجسا٢جط ٪ٷع ٦ٵ

اث٩ ٦سً٭ز ٬ قبئٓٯ اٴ ٫ٰٟب٤ احتؿبض حصٶٓٯ ثٯ ا٬ ٞٓت٫س ٫ٰٟب٤ ْت٫ٯ ٬ اذتالِ ثٷ٩ ٦طز٤ ثٯ چتٯ ٚستٵ ٦تب ضا    
سط س٧ٷٯ؛ ظٶطا ا٬ اظ حٕ رسا ٪٧ٵ ض٭ز تب ٦بزا٦ٵ ٚٯ ث٧ٷطز ٶب ٞٓت ٧ٰب٪ب ا٬ ثٯ ز٬ض زٰٵ ٞٓت: ثط ض٧ب ثبز ثٯ پ اضربو ٦ٵ
  .چطذس ٰط ٚزب ٚٯ حٕ ثچطذس حٕ ٦ٵ

   ، 3   د                               االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،     (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
   ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل          لجزبٍٕ،                 تحم٘ك: علٖ هحود ا   ،    1139   ص

  ،   62 ص   ،  10  د                 درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418         : األٍلى،                      ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

دؽّٕيٚخؾُػّاس،دؽّٕيٚخؾُخذاعد                  :

                  ، ٦ال٘ ذط٥ ٬ َؿتت  ا٬                                                        ٶٛٵ اظ ٬ٶژٞٵ ٰبٴ ٫٦حػط ثٯ ْطز ي٧بض، اٶ٩ است ٚٯ ذط٥ ٬َؿت 
                                                                                              ذسا ٖطاض ٞطْتٯ ضسٮ است ٚٯ اٶ٫زب پٷط٬ا٨ سٗٷٓٯ ثبٶس پبسد ثس٫ٰس ٚٯ ذط٥ ٬ يس٤ ثٷًت ي٧بض ثب اث٭ثٛط 

              ٰست ٶب ٪ٷست؟                        آٶب ٧ٰب٨ ذط٥ ٬ َؿت ذسا 
     ٫ٚس:                                 ثٵ ضٷجٯ زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ا    اث٩ 

. ٚتطز٤  پطذتبش  ا٬ ثتٯ  ٬ ضتس  ٞٓتٟ٭ئى «ي٧بض» ٬ ٩٦ ٦ٷب٨ ا٬ٖبت، اظ ٶٛى زض ٚٯ ٫ٚس ٦ى ض٬اٶت ٢٬ٷس ث٩ ذب٢س
٘  ثحؿت٭ض ثتٯ   ٪ٛطٷس ق٭٢ى .ٚطز ضٛبٶت ٩٦ اظ ٬ ضس ضطْٷبة آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى ذسا ضس٭٠ ثحؿ٭ض «ي٧بض»  ٦جتبض

ضتس ٬   ٚطز ثط ذط٧ص ٥ٰ اْع٬زٮ ٦تٵ  ٯ زاضت ضٛبٶت ٩٦ ضا ٦ٵ٤ ي٧بض ٚضس ضطْٷبة آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى ذسا ضس٭٠
ٚتٯ ي٧تبض ٞطٶتٯ ٚتطز ٬ ٞٓتت ٶتب ضست٭٠ اهلل آٶتب غتساٴ ا٬ ضا           ثت٭ز  سبٚت ٧ٰچ٫ب٨ آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ   ّ غ٣ ى اٚط٤ پٷ٧ُجط
ض٫٭ٴ؟ زضاٶ٫زب حؿطت سطش ضا ثبال ٞطْت ٬ ْط٦٭ز٪س ٰطٚٷس ي٧بض ضا زض٩٧ ثتساضز ذتسا ضا زضت٩٧ زا٪ستتٯ ٬      ٪٧ٵ

ي٧بض ذط٥ ٫ٚس ذسا ضا ثٯ ذط٥ آ٬ضزٮ است ذب٢س ٞ٭ٶس پس اظ ٦حؿط ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ هلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ذبضد  ٰطٚس ثط



 

 

ضس٤ زضحب٢ٵ ٚٯ ٰٷچ چٷع ٪عز ٩٦ اظ اٶ٩ ٦جُ٭ؾتط ٪ج٭ز ٚٯ ٚسٵ ثط ي٧بض ذط٥ ٫ٚس ٢صا ي٧بض ضا زٶس٤ ) ضؾبٶت ٞتطْت٥  
  .( ا٬ ٥ٰ ضاؾٵ ضس

            تحم٘ك: ووبل   ،    386   ص   ، 6   د                                  الىتبة الوظٌف فٖ األحب.ٗج ٍاٙحبا،     ّـ(،      235      هتَفبى   د )                 ثىر عجد اهلل ثي هحو   اثَ                     ثي أثٖ د٘جٔ الىَفٖ، إ
    ّـ.    1409                       الرٗبع، الـجعٔ: األٍلى،   -                              َٗسف الحَ ، ًبدر: هىتجٔ الردد 

                                                حب٥ٚ ٪ٷطبث٭ضٴ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

                   تحم٘ك: هظـفٖ عجـد    ،    441   ص   ، 3   د                        الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،   ، (  ّـ     405        هتَفبى      جداهلل )               عجداهلل هحود ثي ع     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،
  م    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

                                 حب٥ٚ ثًساظ ٪١ٗ اٶ٩ حسٶج ٦ٵ ٞ٭ٶس:

                   تحم٘ك: هظـفٖ عجـد    ،    441   ص   ، 3   د                        الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،   ، (  ّـ     405        هتَفبى              حود ثي عجداهلل )       عجداهلل ه     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،
  م    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

                                                          اث٩ اثٵ ا٢حسٶس اظ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

                                                                                                ذب٢س ٞ٭ٶس پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: ٚسٵ ٚٯ ي٧بضثٯ ذط٥ آ٬ضز ذسا اض ثٯ ذط٥ آ٬ضزٮ است ثربقط 
    .                                                            ٧ٰٷ٩ ٩٦ ا٬ ضا اظ ا٨ ض٬ظٴ ٚٯ حؿطت اٶ٩ ر٣٧ٯ ضا ٞٓت٫س ز٬ست زاض٤

   ص   ،  10   د                       دـرح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،   61

   ، 3   د                               االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،     (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،     وبلىٖ  ال                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
   ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،  ،     1138   ص

     ٫ٚس:                                          اث٩ احٷط ٪ٷع زض اسس ا٢ُبثٳ چ٫ٷ٩ ض٬اٶت ٦ٵ



 

 

      تحم٘ك   ،    142   ص   ، 4   د   ،                           أسد الغبثٔ فٖ هعرفٔ الظحبثٔ   (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر 
  . م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ                     عب.ل أحود الرفبعٖ،

                 چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:          شٰجٵ ٪ٷع  

   ،   3   د                                     تباٗخ اإلسالم ٍٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاألعالم،     ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
   م.    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتبة العرثٖ                                تحم٘ك .. عور عجد السالم تدهرى،   ،   574   ص

                                                       س اح٧س ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا ثبس٫س غحٷح چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٚطزٮ است :   ٦س٫

        المبّرٓ  -       لرؿجٔ       هؤسسٔ   :        الٌبدر    ،   89   ، ص 4   ،د     حٌجل    ثي      أحود       اإلهبم      هسٌد  ،     حٌجل    ثي      أحود  ،         الش٘جبًٖ       عجداهلل     أثَ

      ٮ است                                       ضٷًٷت اض٪٭ئـ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا تػحٷح ٚطز



 

 

        المبّرٓ  –       لرؿجٔ       هؤسسٔ   :        الٌبدر   ،  89   ، ص 4   ،د     حٌجل    ثي      أحود       اإلهبم      هسٌد  ،     حٌجل    ثي      أحود  ،         الش٘جبًٖ       عجداهلل     أثَ

:ٚاٌذكِغػّاسذكاٌػّاسِغ

                  حٕ ٦ساض ث٭ز٨ ي٧بض    ،                     ثطاٴ ي٧بض شٚط ضسٮ است       ْطا٬ا٨               ٚٯ زض ض٬اٶبت                       ٶٛٵ اظ ثعضٞتطٶ٩ ْؿٷ٣ت
                             ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٪١ٗ ٪طسٮ است                                     ثطاٴ ٰٷچ ٶٙ اظ اغحبة ثٯ َٷط اظ حؿطت     ثًس     غٓت     اٶ٩        است ٚٯ 

                                                              خٷط زض اٶ٩ ثبضٮ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٫ٚس:     اث٩ ٚ

ت٭ ضا ْئتٯ ثبَٷتٯ   ٫ٚس ٚٯ ض٫ٷس٤ حؿطت ثٯ ي٧بض ْط٦٭ز :  ٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪١ٗ ٦ٵضا٬ٴ ٞ٭ٶس اظ ضس٭
 ٦ٵ ٚط٫س زض حب٢ٵ ت٭ زض ا٨ ظ٦ب٨ ثط حٗٵ ٬ حٕ ٪ٷع ثبت٭ست اٴ ي٧بض 

ٔ          الجداٗٔ      ّـ(،   774      هتَفبى                              الفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )   اثَ                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ،    –        ث٘ـرٍ     -                      ، ًبدـر: .اا الفىـر      307 ص  ،  7 د            ٍالٌْبٗـ
   ّـ    1401

  :     در    ، ًب      زوبا      سْ٘ل  .  .  :        تحم٘ك   ،   292   ص  ،  1   د     حلت       تباٗخ    فٖ       الـلت      ثغ٘ٔ   ،     ّـ(   660       )هتَفبى       ررا.ٓ     أثٖ    ثي      أحود    ثي     عور       الدٗي      ووبل
            ـ ث٘رٍ        الفىر     .اا

                                                 ٫ٰٟتب٤ ٚطتتٯ ضتس٨ ي٧تبض ا٢ستال٤ چ٫تٷ٩ ٪ٗت١                                زضثبضٮ اظ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ   ٩      زض اٶ          سٷ٭قٵ ٪ٷع 
    :   ٫ٚس    ٦ٵ

 ضا آ٨ ٬ ٪طت٭ز  اْستطزٮ  ٬ ٦تتإحط  ي٧تبض  ٦طٜ اظ ٚٯ ٦س٧٣ب٪ى ٰط: ْط٦٭زي٣ٷٯ ا٢سال٤  ي٣ى ضس، ٚطتٯ ي٧بض چ٭٨
 ض٬ظى زض ٫ٚبز ضح٧ت ذساٶص ٬ آ٬ضز اسال٤ ٚٯ ٬ظىض آ٨ زض ٫ٚس ضح٧ت ضا ي٧بض ذسا٬٪س ٪ٷست، ضضٷس ٪ط٧طز ثعضٜ
 اظ ت٩ چٱبض اٞط ٚٯ زٶس٤ ٫ٰٟب٤ آ٨ زض ضا ي٧بض ٩٦. ض٭ز ٦ى ثطا٪ٟٷرتٯ ٚٯ ض٬ظى زض ٫ٚبز ضح٧ت ذساٶص ٬ ضس ٚطتٯ ٚٯ

ٙ  ٰتٷچ  ث٭ز، پ٫ز٥ ٪ٓط ا٬ ضس٪س ٦ى ٶبز ت٩ پ٫ذ اٞط ٬ ث٭ز چٱبض٤ ٪ٓط ا٬ ضس٪س ٦ى ٶبز ذسا ضس٭٠ اغحبة  اغتحبة  اظ ٶت



 

 

 ثط ثٱطت ٚٯ ٪ج٭زٮ ٦٭ضز ز٬ ٬ ٦٭ضز ٶٙ زض ٬ ٪ساضز تطزٶس است ٬ارت ي٧بض ثطاى ثٱطت اٶ٫ٛٯ زض( ظ) پٷب٦جط ٖسٶ٧ى
 ي٧تبض  ٬ است ي٧بض ثب حٕ ٬ حٕ ثب ٧ٰ٭اضٮ ي٧بض ٚٯ است ضسٮ ٞٓتٯ ٬.   ثبز ٞ٭اضا ا٬ ثط ثٱطت ٬ است، ضسٮ ٬ارت ا٬
 .تاس آتص زض ي٧بض ٚط٫سٮ ٬ است آ٨ ٧ٰطاٮ ٥ٰ ا٬ ثبضس حٕ ٚٯ رب ٰط

                                                        ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع الىج٘ـر(،       ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ،   61   ص   ،  21   د

                                        اظ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:        األضطاِ       ؤ٪سبة         ثالشضٴ زض 

 ثٱطت ٞ٭اضاٴ ي٧بض ثبز ، ي٧بض ثبحٕ است ٬ٰطٚزب ٚٯ ثچطذس ٬ ٖبت١ ي٧بض زض آتص است حؿطت ْط٦٭ز٪س: 
                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ،   76   ص    ،  1   د   ،            أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،

                                      ٷع زض ا٧٢ز٥ ا٢ٛجٷط ٪١ٗ چ٫ٷ٩ ٦ٵ ٪٭ٶسس:        قجطا٪ٵ ٪

٦طز٤ زض چٷعٴ اذتالِ ٚطز٪س سطاٌ پسط س٧ٷٯ ثط٬٪س ٚٯ ا٬ ثب حٕ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ٰطٞبٮ 
 .است

        لسلفٖ،                          تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د ا   ،  76   ص  ،   10   د   ،             الوعزن الىج٘ر     ّـ(،    360      هتَفبى                                  اثَالمبسن سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗة )             الـجراًٖ،
  . م    1983  –    ّـ    1404                         الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هىتجٔ السّراء 

                                                اث٩ احٷط ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا اث٩ ٦سً٭ز ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

    .                                                                         پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: ظ٦ب٪ٵ ٚٯ ٦طز٤ اذتالِ ٚطز٪س حٕ ثب ي٧بض است
  –        ث٘ـرٍ     -                    ، ًبدر: .اا الفىـر     271   ص     ،   7   د       ٌْبٗٔ   ٍال         الجداٗٔ      ّـ(،   774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 

   ّـ    1401

ػّاستٙرشيٓاِشسااخریاسِيوٕذ            :

                   ، چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:                               ٬اٶت غحٷحٵ ٚٯ يبٶطٯ ضا٬ٴ آ٨ است         شٰجٵ زض ض



 

 

    .                                                                                     ٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س : ز٬ چٷع ثط ي٧بض يطؾٯ ٪ط٭ز ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ثٱتطٶ٩ ضا ثطٞعٶ٫س               يبٶطٯ اظ ٞ٭ٶس پ
   ، 3   د                                       تباٗخ اإلسالم ٍٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاألعـالم،      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

   م.    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                  .اا الىتبة العرثٖ       ًبدر:                                تحم٘ك .. عور عجد السالم تدهرى،  ،    575   ص

       ٪٭ٶسس:                     ٬ٴ زض ازا٦ٯ حسٶج ٦ٵ

   ، 3   د                                       تباٗخ اإلسالم ٍٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاألعـالم،      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
   م.    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتبة العرثٖ                                تحم٘ك .. عور عجد السالم تدهرى،  ،    575   ص

ػّاساص   ٔجیثاْ  تٛد :

                  ٪ػت ا٬ ثٯ ي٫ت٭ا٨             ٚٯ ٪طب٨ اظ                    ْطستبز زض ٪ب٦ٯ اٴ                              ي٧بض ضا ثٯ ي٫٭ا٨ ا٦ٷط ثٯ ٚ٭ْٯ                ٫ٰٟب٦ٵ ٚٯ ي٧ط
                                             اغحبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٶبز ٚطزٮ است                 اظ ا٬ ثٯ ٪زجبئ      ث٭ز،          ا١ٰ ٚ٭ْٯ      ٬ا٢ٵ    ثٯ 

                     زضاٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ ٪٭ٶسس:     ظٰطٴ 

 ثت٩  ي٧تط  ٪ب٦تٯ * استت  ٞٓتتٯ  ٦ى ٚٯ ٫ٚس ٦ى ٪١ٗ ٦ؿطة ث٩ حبضحٯ اظ اسحبٔ، اث٭ اظ سٓٷب٨، اظ رطاح ث٩ ٬ٚٷى
 ٬ ٬ظٶتطى  ثتٯ  ضا ٦ستً٭ز  اثت٩  ٬ ا٦ٷتطى  ثتٯ  ضا ٶبسط ث٩ ي٧بض ٩٦ ث٭ز، ضسٮ ٪٭ضتٯ آ٨ زض ٚٯ ذ٭ا٪س٪س ٦ب ثطاى ضا ذكبة
( ظ) ذتسا  ضس٭٠ ٪زٷت اغحبة اظ ز٬ اٶ٩ ٬ ٧ٞبضت٥ ٥ٰ ض٧ب ا٧٢ب٠ ثٷت ثط ضا ٦سً٭ز اث٩. ْطستبز٤ ض٧ب ثطاى ٧٣ً٦ى
 .٫ٚٷس اٖتسا آ٪ٱب ثٯ ٬ ٫ٚٷس اقبيت ز٬ آ٨ اظ ٬ ثط٫٭ٶس ضا ز٬ آ٨ سر٩ ثسض٪س، زض ٫٫ٚسٞب٨ ضطٚت اظ ٬

       ث٘رٍ .  -                 ، ًبدر: .اا طب.ا    255   ص   ، 3   د                الـجمب  الىجرى   ،   ّـ(   230      هتَفبى              عجداهلل الجظرٕ )                       هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَ         السّرٕ،

  :                                       اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٪ٷع زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ ٪٭ٶسس

   ص   ،  10   د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -  ٔ                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘                               تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،   62



 

 

٘شوظ  ػّاس  :وٕذخذأیضاٚساعةِيوٕذعةسا

                                                     زض٫ب٤ زاز٨ ثٯ ي٧بض ضا يٷ٩ زض٧٫ب٤ زاز٪تس  ثتٯ ذتسا                            پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ        ْطا٬ا٨           زضض٬اٶبتٵ 
            زا٪ستٯ است 

                 چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:   ٵ                           حب٥ٚ ٪ٷطبث٭ضٴ زض ض٬اٶت غحٷح

                                                                                                  ذب٢س ٞ٭ٶس ثٷ٩ ٩٦ ٬ ي٧بض اذتالْٵ اْتبز پس ٩٦ ثٯ حؿطت ضٛبٶت ٚطز٤ ٚتٯ پٷتب٦جط غت٣ٵ اهلل ي٣تٵ ٬آ٢تٯ      
         زضت٫٧ى     ا٬      ثتب        ذتسا       ٬ضظز         زضت٫٧ى         ي٧تبض     ثب    ٚٯ    ٰط  ٬      زاز       ذ٭اٰس       زض٫ب٤    ضا    ا٬     ذسا     زٰس       زض٫ب٤      ي٧بض    ثٯ    ٚس    ٰط         ْط٦٭ز٪س: 

  ز   ٬ضظ     اٰس  ذ٭
                                                      ؿجعٔ هسٗدٓ ثفْـرس األحب.ٗـج الشـرٗفٔ، .ااالوعرفـٔ،       ،      439   ص   ، 3   د                                ٍ ثذٗلِ التلخ٘ض للحبفق الذّجٖ،                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي

    ّـ.    1342      ث٘رٍ ،
                    ٬ زض ازا٦ٯ ٦ٵ ٞ٭ٶس:

                                           ثفْـرس األحب.ٗـج الشـرٗفٔ، .ااالوعرفـٔ،                   ؿجعٔ هسٗـدٓ   ،    439   ص   ، 3   د                                ٍ ثذٗلِ التلخ٘ض للحبفق الذّجٖ،                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي
    ّـ.    1342      ث٘رٍ ،

     ٫ٚس:                       زض ض٬اٶتٵ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ     ٪ٷع       ٪سبئٵ

٬ضظٶتس   ذ٭اٰس زض٫٧ى ا٬ ثب   ّر١  ٬   ّيع  ذساى ٬ضظز زض٫٧ى ي٧بض ثب ٚٯ ٰطپٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: 
 .زاز ذ٭اٰس زض٫ب٤ ضا ا٬ ذسا زٰس زض٫ب٤ ي٧بض ثٯ ٚس ٰط

                                   تحم٘ـك: ..عجـد الغفـبا سـل٘وبى       ،   74   ص  ،  5   د                   السـٌي الىجـرى،         ّــ(،       303      هتَفبى )        ثي علٖ              أحود ثي دع٘ت               اثَعجد الرحوي          الٌسبئٖ،
  .    1991  -      1411   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                           الجٌداإ، س٘د وسرٍٕ حسي،

     ٫ٚس:        ٪١ٗ ٦ٵ     چ٫ٷ٩      ٪ٷع     قجطٴ 



 

 

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ثٯ ذب٢س ْط٦٭ز٪س: ي٧بض ضا زض٫ب٤ ٪سٮ ظٶطا ٰطٚس ا٬ ضا زض٫ب٤ ٞ٭ٶس ذسا ا٬ ضا زض٫ب٤ 
  .٫ٚس ٞ٭ٶس ) ٫ٚبٶٯ اظ يصاة ٬ ذط٥ ( ٬ ٰطٚس ي٧بض ضا ٩ً٢ ٫ٚس ذسا ٫ً٢ص ٦ٵ

    .اا       ًبدر:   ،    148   ص     ، 5 د                                ربهع الج٘بى عي ت ٍٗل إٓ المرآى،    ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
   ّـ    1405  –             الفىر، ث٘رٍ  

       ٪٭ٶسس:               قجطا٪ٵ ٪ٷع ٦ٵ

                                    تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د السـلفٖ،    ،   112   ص   ، 4   د               الوعزن الىج٘ر     ّـ(،    360      هتَفبى   ة )                               اثَالمبسن سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗ             الـجراًٖ،
  . م    1983  –    ّـ    1404                         الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هىتجٔ السّراء 

                      ٬ٴ ٧ٰچ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

                                    تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د السـلفٖ،    ،   112   ص   ، 4   د               الوعزن الىج٘ر     ّـ(،    360      هتَفبى                                  اثَالمبسن سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗة )             الـجراًٖ،
  . م    1983  –    ّـ    1404                         الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -              هىتجٔ السّراء        ًبدر:

                           ح٣ًجٵ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:

                                                                                                پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ثٯ ذب٢س ْط٦٭ز٪س: زست اظ ي٧بض ثطزاض ظٶطا ٰطٚس ي٧بض ضا ست ٫ٚس ذسا سجص ٦ٵ 
                                                                                                       ٫ٚس ٬ ٚسٵ ٚٯ ٪سجت ثٯ ي٧بض ثُؽ  زاضتٯ ثبضس ذسا ٪ٷع ٦جُ٭ؼ ا٬ست زض اٶ٫زب ث٭ز ٚٯ ي٧بض ث٫٣س ضس ضْت ٬ ذب٢تس  

    .  ٌ                   ٢ٷٌت ٚطز ا٬ ٥ٰ ضاؾٵ ضس                                                  ٪ٷع پطت سطش ضْت ٬ ٢جبسص ضا ٞطْت ٬ اظ ا٬ زضذ٭است حال
                        تحم٘ك: اإلهبم أثٖ هحوـد    ،      335   ص   ،   3   د                الىشف ٍالج٘بى،   ، (  ّـ   427      هتَفبى )                              إسحبق أحود ثي هحود ثي إثراّ٘ن    اثَ   ،                  الخعلجٖ الٌ٘سبثَإ

  . م 2   200-  ّـ    1422                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                          : .اا إح٘بء التراث العرثٖ       ، ًبدر                                           ثي عبدَا، هرارعٔ ٍتدل٘ك األستب  ًي٘ر السبعدٕ

   :              زض شٶ١ اٶ٩ آٶٯ                                   ٬ٴ اٶ٩ رطٶب٨ ضْتبض ذب٢س ثب ي٧بض ضا 



 

 

  :     ٞ٭ٶس         ثًس ٦ٵ            ٪١ٗ ٚطزٮ ٬

  .بيت اظ ا٢٬ٵ اال٦ط ٚطزٮ استذسا اٶ٩ آٶٯ ضا ٪بظ٠ ٚطزٮ ٬ا٦ط ثٯ اق
                        تحم٘ك: اإلهبم أثٖ هحوـد    ،      335   ص   ،   3   د                الىشف ٍالج٘بى،   ، (  ّـ   427      هتَفبى )                              إسحبق أحود ثي هحود ثي إثراّ٘ن    اثَ   ،                  الخعلجٖ الٌ٘سبثَإ

  م    2002-  ّـ    1422                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                          : .اا إح٘بء التراث العرثٖ       ، ًبدر                                           ثي عبدَا، هرارعٔ ٍتدل٘ك األستب  ًي٘ر السبعدٕ

وغيوٗػّاسساٌؼٓوٕذ        ِٛسدٌؼٓخذاٚٔذلشاسِي         گیشد : 

                           ٩ً٢ ي٧بض چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس :                     قجطٴ زض تٓسٷط زضثبضٮ 

پب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٯ ذب٢س ْط٦٭ز٪س: ي٧بض ضا زض٫ب٤ ٪سٮ ظٶطا ٰتطٚس ا٬ ضا زضت٫ب٤ زٰتس ذتسا زضت٫ب٦ص      
زٰس ٬ ٚسٵ ٚٯ ٪سجت ثٯ ي٧بض ٚٷ٫ٯ ٬ ثُؽ ٫ٚس ذسا اظ ا٬ ٦جُ٭ؼ است ٬ ٚسٵ ٚتٯ ا٬ ضا ٢ًت٩ ٫ٚتس ذتسا ٢ًت٫ص       ٦ٵ
 .٫ٚس ٦ٵ

    .اا       ًبدر:   ،    148   ص   ، 5 د                                 ربهع الج٘بى عي ت ٍٗل إٓ المرآى،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت              هحود ثي ررٗر      رعفر  َ           الـجرٕ، أث
   ّـ    1405  –             الفىر، ث٘رٍ  

      ٫ٚس :                          اث٩ ٚخٷط ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

        ث٘ـرٍ     -                ًبدر: .اا الفىر   ،    519 ص   ، 1   د                      تفس٘ر المرآى العي٘ن،     ّـ(،    774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
   ّـ    1401  –

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب       ،    ّـ(   571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ   ،   401   ص   ،  43   د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

وغيوٗػّاسسا       ذذمیش  وٕذخذأیضاٚساذذمیشِيوٕذ        :

     ٫ٚس:        ٪١ٗ ٦ٵ                                       ثبضٮ چ٫ٷ٩ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ               قجطا٪ٵ زض اٶ٩



 

 

                                                                               ٩٦ ضا زض ظ٦ب٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زض٫ب٤ زاز آ٦س٤ ثٯ ٦حؿط حؿطت ٬ ٞٓت٥ اٴ                ذب٢س ٞ٭ٶس ي٧بض 
    ٚس    ٰط                                                          زاز پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س اٶ٩ ق٭ض ٪ٷست اٴ ذب٢س                                            ضس٭٠ اهلل اٞط ت٭ ٪ج٭زٴ ي٧بض ٩٦ ضا زض٫ب٤ ٪٧ٵ

    .     ٪٧بٶس       تحٗٷط    ضا    ا٬     ذسا    ضا      ي٧بض  (      ط٧بضز ث      ٚ٭چٙ )       ٪٧بٶس       تحٗٷط    ٚس    ٰط   ٬     زٰس       زض٫ب٤    ضا    ا٬     ذسا    ضا      ي٧بض     زٰس       زض٫ب٤
                                    تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د السـلفٖ،    ،   113   ص   ، 4   د               الوعزن الىج٘ر     ّـ(،    360      هتَفبى                                  اثَالمبسن سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗة )             الـجراًٖ،
  . م    1983  –    ّـ    1404                         الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -                    ًبدر: هىتجٔ السّراء 

     ٫ٚس                              سٷ٭قٵ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ض٬اٶت ٦ٵ

                                                                                              ذب٢س ٞ٭ٶس ي٧بض ٩٦ ضا زض ظ٦ب٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زض٫ب٤ زاز آ٦س٤ ثٯ ٦حؿط حؿطت ٬ ٞٓت٥ اٴ 
    ٚس    ٰط                                                          زاز پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س اٶ٩ ق٭ض ٪ٷست اٴ ذب٢س                                            ضس٭٠ اهلل اٞط ت٭ ٪ج٭زٴ ي٧بض ٩٦ ضا زض٫ب٤ ٪٧ٵ

   ٬         ٪٧بٶتس          تحٗٷتط     ضا    ا٬     ذسا    ضا      ي٧بض  (       ثط٧بضز      ٚ٭چٙ )       ٪٧بٶس       تحٗٷط    ٚس    ٰط   ٬     زٰس       زض٫ب٤    ضا    ا٬    سا ذ    ضا      ي٧بض     زٰس       زض٫ب٤
  .   ٫ٚس         )٪بزا٨(     تسٓٷٯ    ضا    ا٬     ذسا     زٰس      ٪سجت        ثسٓبٰت    ضا      ي٧بض    ٚس    ٰط

           لىج٘ـر(،                                              ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع ا      ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،    402   ص   ،  19   د

وغيوٗ   تغضػّاسساداؽرٗتاؽذخذأیض          تغضاٚساخٛا٘ذداؽد        :

      ٫ٚس :                                                          قجطٴ زض تٓسٷط زضثبضٮ ثُؽ ٬ ٚٷ٫ٯ ٪سجت ثٯ ي٧بض چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

    .اا       ًبدر:    ،   148   ص   ، 5 د                                 ربهع الج٘بى عي ت ٍٗل إٓ المرآى،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
   ّـ    1405  –             الفىر، ث٘رٍ  

      ٫ٚس :            ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ              اث٩ ٚخٷط ٪ٷع چ



 

 

        ث٘ـرٍ     -          .اا الفىر       ًبدر:    ،   519 ص   ، 1   د                      تفس٘ر المرآى العي٘ن،     ّـ(،    774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
   ّـ    1401  –

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    401 ص   ،  43   د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

وغيوٗػّاس      ساعفیٗتذأذ  خذاعفیٙؼِي     :وٕذ

     ٫ٚس:                                                         سٷ٭قٵ ض٬اٶتٵ ضا اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                                                                              ذب٢س ٞ٭ٶس ي٧بض ٩٦ ضا زض ظ٦ب٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زض٫ب٤ زاز آ٦س٤ ثٯ ٦حؿط حؿطت ٬ ٞٓت٥ اٴ 
    ٚس    ٰط                                                          زاز پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س اٶ٩ ق٭ض ٪ٷست اٴ ذب٢س                                   ٞط ت٭ ٪ج٭زٴ ي٧بض ٩٦ ضا زض٫ب٤ ٪٧ٵ         ضس٭٠ اهلل ا
   ٬         ٪٧بٶتس          تحٗٷتط     ضا    ا٬     ذسا    ضا      ي٧بض  (       ثط٧بضز      ٚ٭چٙ )       ٪٧بٶس       تحٗٷط    ٚس    ٰط   ٬     زٰس       زض٫ب٤    ضا    ا٬     ذسا    ضا      ي٧بض     زٰس       زض٫ب٤
  .   ٫ٚس         )٪بزا٨(     تسٓٷٯ    ضا    ا٬     ذسا     زٰس      ٪سجت        ثسٓبٰت    ضا      ي٧بض    ٚس    ٰط

                                                        ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع الىج٘ـر(،       ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي            أثَ الفؼل          رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر   ،   402   ص   ،  19   د

خْٛ  ٚگٛؽد   ػّاستش   ذؼدشاَاعدآ     :

                          ضت ٬ ذ٭٨ ي٧تبض زض آتتص                       زضثبضٮ حطا٤ ث٭ز٨ ٞ٭                                      شٰجٵ زض ض٬اٶتٵ اظ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ 
     ٫ٚس:             چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

    .                                                               پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: ذ٭٨ ٬ٞ٭ضت ي٧بض ثط آتص حطا٤ است
  ،  3   د                                      تباٗخ اإلسالم ٍٍف٘ب  الوشبّ٘ر ٍاألعـالم،       ّـ(،     48 7        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

    م    1987  -   ّـ     1407                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتبة العرثٖ                                تحم٘ك .. عور عجد السالم تدهرى، ،   575   ص

                                          ض٬اٶتٵ زض اٶ٩ ٦ؿ٧٭٨ اٶ٩ چ٫ٷ٩ آ٬ضزٮ است:           ٰٷخ٧ٵ ٪ٷع

                                ، ًبدر: .اا الرٗبى للتـراث/    295   ص   ، 9   د                            هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي
      ّـ.    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

                                 ٬ٴ ثًس اظ ٪١ٗ اٶ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٞ٭ٶس:



 

 

 .ظ٪س ضرب٢ص اٶ٩ حسٶج اظ حٗبت ٰست٫س ٬ ؾًّ ثًؿٵ اظ ضا٬ٶب٨ ؾطضثٯ غحت ض٬اٶت ٪٧ٵ

:ٚجٛدػّاسعشؽاساصايّاْاعد

 اظ پٷب٦جط زض ثبضٮ اٶ٧ب٨ ي٧بض چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس: ٰٷخ٧ٵ زض ض٬اٶت غحٷحٵ   

يبٶطٯ ٞ٭ٶس: احس اظ غحبثٯ ٪ج٭ز ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ٦ب زضثبضٮ ا٬ چٷعٴ ٦ٵ ٞٓتٷ٥ ٦ٟط ي٧بض ٚٯ ض٫ٷس٤ پٷب٦جطغت٣ٵ اهلل  
  .: سطضت ٬ ٬ر٭ز ي٧بض پطاظ اٶ٧ب٨ استي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  زضثبضٮ ا٬ ٦ٵ ْط٦٭ز

                                ، ًبدر: .اا الرٗبى للتـراث/    295   ص   ، 9   د                            هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي
    ّـ    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

 ٬ٴ زض ازا٦ٯ حسٶج ٦ٵ ٞ٭ٶس:

                                ، ًبدر: .اا الرٗبى للتـراث/    295   ص   ، 9   د                            هزوع السٍائد ٍهٌجع الفَائد     ّـ(،      807        هتَفبى )               علٖ ثي أثٖ ثىر            ًَا الدٗي                   الْ٘خوٖ، اثَالحسي
    ّـ    1407  –               المبّرٓ، ث٘رٍ    -                  .اا الىتبة العرثٖ 

لاذًٚدؽّٓػّاسدسآذؼاعد            :

                                 ض٩٧ ي٧بض زض اتص است چ٫تٷ٩ ٪ٗت١                                                    حب٥ٚ زض ض٬اٶت غحٷحٵ زض ثبضٮ اٶ٩ ٦٭ؾ٭و ٚٯ ٖبت١ ٬ ز
              ض٬اٶت ٦ٵ ٫ٚس:

 ي٧ط٫ٚ٬س ز٬ ٪ٓط زضثبضٮ ذ٭٨ ٬ س٣ت ) حست ٬ ٪ست( ي٧بض ثٯ ٪عاو ثط ذ٭استٯ ٬ ثٯ پٷص   اث٩ ي٧ط٬ ٪١ٗ ٦ٵ
 پط٬ضزٞبضا: ْط٦٭ز ٦ٵ آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ    ّ ا٣٢ ٯ غ٣ى ذسا ضس٭٠ٚٯ  ض٫ٷس٤ ضْت٫س ي٧ط ٞٓت اظ ي٧بض زست ثطزاضٶس ظٶطا  يبظ ث٩

 .است آتص زضس٣ت ٫٫ٚسٮ ا٬  ٬   ّ  ي٧ بض ٚط٫سٮ ٧ٰب٪ب است، حطٶع   ّ  ي٧ بض( آظاض زض) ٖطٶص
                  حم٘ك: هظـفٖ عجـد     ، ت   437   ص   ، 3   د                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،    ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،

   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ           ب.ا عـب،   الم

                            ٬ٴ ثًساظ ٪١ٗ ض٬اٶت ٦ٵ ٞ٭ٶس:



 

 

                   تحم٘ك: هظـفٖ عجـد    ،    437   ص   ، 3   د                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،    ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،
  م    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

:ػّاسفضائًفشاٚاْداسد

ٶس زض ضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ اظ اث٭ ي٧ط زضثبضٮ اٖتطا ا٬ ثتٯ   ْؿبئ١ ي٧بض چ٫ب٨ ْطا٬ا٨ است ٚٯ اثٵ ا٢حس
 ٫ٚس: ٫٦بٖت ي٧بض چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

 .ٚطس ْؿبئ١ ي٧بض حٗٷٗتب ْطا٬ا٨ است ٚٯ شٚط آ٨ ثٯ زضاظا ٦ٵ
  ،   61 ص  ،   10 د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى      هحود )                                    حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

            چطذتس ٬ ا٬                                                                   تر٣ّ چ٫ٷ٩ غحبثٯ ر٣ٷ١ ا٢ٗسض اظ ثٷًت اث٭ثٛط ٚٯ ٧ٰٷطٯ ثٯ ز٬ض حٕ ٦ٵ   ،        ث٫بثطاٶ٩
                                           ٫ٚس ٚٯ اث٭ثٛط ٬ رعثطب٨ ثط ثبق١ ثت٭زٮ ٬ اظ                                اٴ ضا زض ش٩ٰ ا٪سب٨ اٶزبز ٪٧ٵ        ، ضجٱٯ                   ٦ال٘ حٕ ث٭ز، آٶب اٶ٩

 ثطز؟ آٶب تر٣ّ ا٬، ازيبٴ ار٧بيٵ ث٭ز٨ ذالْت اث٭ثٛط ضا ظٶط ساا٠ ٪٧ٵ              حٕ رسا ث٭ز٪س؟

11 عؼذتٓػثادج.  

             ٯ ثتب ي٧تط                                              سًس ث٭ز ٚٯ تب آذط ي٧ط ٪ٯ ت٫ٱب ثب اث٭ثٛط ث٣ٛ  ،                                     اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ٚٯ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز
               ٪ٷع ثٷًت ٪ٛطز 

ِٕاتغِخاٌفدعؼذاصتیؼد       

عثشيِرٛفاي     311  

        ٪٭ٶسس:                                      قجطٴ زضثبضٮ تر٣ّ سًس اظثٷًت چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

  .   ا٪س      ٚطزٮ      ثٷًت      ٦طز٤     ٧ٰٯ    ٚٯ    ٩ٚ      ثٷًت     ثٷب    ٚٯ          ْطستبز٪س    ا٬     پٷص    ٚس     ثًس     ض٬ظ     چ٫س   ٬       ثطز٪س    اش      ذب٪ٯ    ثٯ    ضا    سًس   
        ٚت٥٫،        ذ٭٪ٷ٩    ضا    ا٤      ٪ٷعٮ    سط   ٬         ثٷ٫ساظ٤      زاض٤        تٷطزا٨    زض     تٷط    چٯ    ٰط    تب      ٪٥٫ٛ      ثٷًت      ثرسا   : »  ٚٯ     ث٭ز      چ٫ٷ٩     سًس      ر٭اة

   ٬         ر٫ٷتب٨        اٞتط         ثرتسا         ٚت٥٫،      ر٫ٝ     ض٧ب    ثب      ذ٭ٶص        پٷط٬ا٨   ٬        ذب٪سا٨     ٧ٚٙ    ثٯ   ٬      ثع٪٥    ضا     ض٧ب       ض٧طٷط    ثب       ت٭ا٪٥ ث    ٚٯ       چ٫سا٨   ٬
   .«     ثسا٪٥      ذ٭ٶص      حسبة   ٬     ض٤٬     ذسا        پٷطٟبٮ    ثٯ    تب      ٪٥٫ٛ      ثٷًت      ض٭٪س       ٧ٰسست     ض٧ب    ثب        ا٪سٷب٨

   .«   ٫ٚس        ثٷًت    تب    ٩ٛ ٪     ٢٬ص   : »   ٞٓت     ي٧ط        ثٟٓت٫س     ثٛط     اث٭    ثب    ضا    ٬ى      ر٭اة     چ٭٨   ٬
        ٚستب٨    ٬         ْطظ٪سا٨      آ٪ٛٯ     ٦ٟط      ٪ط٭ز      ٚطتٯ   ٬     ض٭ز      ٚطتٯ   ب ت     ٫ٚس     ٪٧ى      ثٷًت   ٬      ٚطزٮ    ٢ذ    ٬ى   : »   ٞٓت     سًس    ث٩      ثطٷط     ا٦ب

   .«    ٪ٷست       ثٷطتط     ٶٛى    ٚٯ       ٪ساضز      ؾطضى     ض٧ب      ثطاى    ٚٯ       ثبضٷس        ٪ساضتٯ      ٚبضش       ض٭٪س،      ٚطتٯ    ٬ى     ٖ٭٤    اظ      ر٧ًى   ٬
        آ٪ٱتب        ر٧تى     زض   ٬        ٶبْتت        ٪٧تى         حؿت٭ض        ر٧بيت      ٪٧بظ    زض    ا٬   ٬       ٪طس٪س     سًس       ٦تًطؼ   ٬          پصٶطْت٫س    ضا      ثطٷط       ٦ط٭ضت

  .    ث٧طز    اهلل      ضح٧ٯ     ثٛط     اث٭    تب     ث٭ز      چ٫ٷ٩   ٬  .   ضس     ٪٧ى       ٧ٰطاٮ     ٖ٭٤    ثب      ٭اّٖ ٦    زض     ضْت    ٦ى    حذ    ثٯ     چ٭٨   ٬  .    آ٦س     ٪٧ى
  -                            ًبدر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ     ،    244   ص   ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث

       ث٘رٍ .

اتٓذیّیٗ   ِرٛفاي  728  

        ٞ٭ٶس :               ٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵ             اظ ثٷًت ثب اث     سًس       ٦رب٢ٓت       ثبضٮ      ٪ٷع زض          اث٩ تٷ٧ٷٯ 

 

                        سًس ث٩ يجبزٮ ضا ٚتٯ اظ       ث٣ٛٯ    ؛    ٪ٛطز      ظثٷط                  ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬                 اٖسا٦ٵ ثطاٴ اشٶت                 زا٪ٷ٥ ٚٯ اثبثٛط                ٦ب ثٯ ٶٗٷ٩ ٦ٵ   ٬
      .                طز ٪ٷع اشٶت ٪ٛطز           ثٷًت تر٣ّ ٚ

                      تحم٘ك: .. هحود ادـب.     ،   291 ص   ،   8   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

  :    ٞ٭ٶس          ٫ٚس ٬ ٦ٵ                                 ٥ٰ ثٯ تر٣ّ سًس اظ ثٷًت اضبضٮ ٦ٵ            زض ربٴ زٶٟط 

 

اظ آ٨ تر٣تّ ٪ٛتطز    احتسٴ  س٭٤ اٶ٫ٛٯ ثٯ ت٭اتط ٣ً٦٭٤ است ٚٯ ٦س٧٣ب٪ب٨ زض ثٷًت ثب يخ٧ب٨ اتٓتبٔ زاضتت٫س ٬  
اظ ز٪ٷب ضْت ٬ثب اث٭ثٛط٬ي٧ط ثٷًت ٪ٛطز ٬زض ظ٦ب٨ ذالْت ي٧ط اظ  ٰطچ٫س زض ثٷًت اث٭ثٛط سًس ث٩ يجبزٮ تر٣ّ ٚطز ٬

  .ز٪ٷب ضْت



 

 

                      تحم٘ك: .. هحود ادـب.    ،    314 ص   ،   8   د                     هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،      ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                       بلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى،  س

       ٞ٭ٶس :          ٧چ٫ٷ٩ ٦ٵ  ٬ٰ

ٯ سًس اظ ثٷًت ثب تر٣ّ ٚطز ظٶطا ا٪ػبض ا٬ ضا ثطاٴ ا٦بضت ٦ًٷ٩ ٚطزٮ ث٭ز٪س ٢٬ٵ اٶت٩  ا٦ب زض ثبضٮ اث٭ثٛط اٶ٩ ٚ
  .ثط ثبق١ ٪ٷع ٧ٚٙ ٪ٛطز ٩ٛ٢٬ اث٭ثٛط ثب اٶ٩ حب٠ ثب حٗص ضا زْى ٪ٛطز ٬آضظ٬ ٦ب٪٫س آضظ٬ٰبٴ ثططٴ زض ز٠ سًس ٦ب٪س 

                    تحم٘ك: .. هحود ادب.       ،   536 ص   ،   1   د                    ْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،  هٌ     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

                              ٫س ٚٯ اثتبثٛط اظ اٶت٩ ٚتبض    ٚ                               اظ ثٷًت ثٯ اٶ٩ ٪ٛتٯ اضبضٮ ٦ٵ               ثبضٮ تر٣ّ سًس      ٵ زض ٶ               اث٩ تٷ٧ٷٯ زض رب
                         ضا ٦زج٭ض ثٯ ثٷًت ٪ٛطز :     ا٬   ٬                سًس ٪بضاحت ٪طس

                   ٢صا ٬ٖتٵ ٚٯ ستًس                              ٚسٵ ضا ٦زج٭ض ثٯ ثٷًت ٪ٛطز ٬                                                   ٧ٰب٪ب اث٭ثٛط ثب احسٴ زضثبضٮ اقبيت ذ٭زش ر٫ٝ ٪ٛطز ٬
    .                                          اظ ثٷًتص تر٣ّ ٚطز اظ اٶ٩ ٚبض سًس ثسش ٪ٷب٦س

                    تحم٘ك: .. هحود ادب.       ،   495   ص   ، 4   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )          الحٌجلٖ،                  اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ 
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

                                 ٫ٚس ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط سط پٷچٵ                                        ٫٦ٱبد ا٢س٫ٳ، سًس ضا ت٫ٱب ٚسٵ ٦ًطْٵ ٦ٵ   7               ٧ٰچ٫ٷ٩ زض ر٣س
     ٚطز:

 

                                     سبٶط ث٫ٵ ٰبض٥ ضٛٵ زض ثٷ٩ ٦طز٤ ٪ٷستت    ٬                                                        اظ ثٷًت اث٭ثٛطٚسٵ تر٣ّ ٪ٛطز ٦ٟط سًس ا٦ب ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ 
      .                                                ًس ثربقط اٶ٫ٛٯ آضظ٬ٴ ذالْت ضا زض سط زاضت تر٣ّ ٚطز                   ٚٯ ثٷًت ٚطز٪س ٢٬ٵ س

                      تحم٘ك: .. هحود ادـب.      ،    450 ص   ، 7   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

      ٫ٚس :         ثٷب٨ ٦ٵ                                ٬ٴ ز٬ثبضٮ يس٤ ثٷًت سًس ضا چ٫ٷ٩



 

 

 

                                                     اٶ٩ ٚبضش ٚسٵ ا٬ ضا ٪ٯ ٢سب٪ب ٬٪ٯ ي٧ال اشٶت ٪ٛطز ٞٓتتٯ                                  اظ ثٷًت اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز ٬ ثربقط               ثٯ تحٗٷٕ سًس
                                       اٶ٩ ٚبضضب٨ ٚسٵ آ٪ٱب ضا ٪بضاحت ٪ٛطزٮ ٬   ط                                          َٷط ا٬ ضص ٦بٮ اظ ثٷًت ا٦ت٫بو ٚطز٪س ٬ثٯ ذبق                         ضسٮ ٚٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬

    .                        زٰس ٚٯ اشٶت ٦طز٤ ٪٧ٵ ٚطز                                 اظ ٧ٚب٠ تٗ٭اٴ اث٭ثٛط ضا ٪طب٨ ٦ٵ                                     ٦زج٭ض ثٯ ثٷًت ٪ٛطز٪س آٶب اٶ٩ ٚبض َٷط 
                    تحم٘ك: .. هحود ادب.      ،   270 ص   ،   8   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                           ثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ، ا

  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

                   ضا ٪ٷتع ٶتبز آ٬ض                   ي٣تت ٖتت١ ا٬        سٮ ٬                                 تر٣ّ سًس اظ ثٷًتت ضا ٦تتصٚط ضت                   زٶٟط اث٩ تٷ٧ٷٯ       زض ربٴ 
      ض٭ز :    ٦ٵ

 ضْت٫س ٬ ٞتطٶ٩ ٶب٬ضا٨ اث٭ثٛط ثٯ ض٧بض ٦ٵ اظ ثعض ٦ٱبرطٶ٩ ث٭ز٪س ٬ ٞب٨ ا٦خب٠ آ٨ ز٬ اظ ثط ٞعٶسٮ ث٭يجٷسٮ ٬ا ي٧ط ،
ضا زض ض٬ظ ْتح ٦ٛتٯ اظ   ا٬ تط ث٭ز٪س ٬ زضثبضٮ ا١ٰ اْٙ ٖٷب٤ ٪ٛطز ، اْؿ١ ظسًس ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطزٮ ٬آ٪ٱب ا

  .اظ سبثٗٷ٩ ا١ٰ ثٱطت است طتٯ ضس ٢٬ٵ ثب ٧ٰٯ اٶ٫ٱب ا٬ر٩ ٚض٬اٶت ضسٮ ٚٯ سًس ت٭سف  ْط٦ب٪سٰٵ يع٠ ٚطز ٬
                      تحم٘ك: .. هحود ادـب.     ،   581 ص   ،   8   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،

  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

                                        ضا ٦رت١ ثتٯ اٶت٩ ار٧تبو ٪سا٪ستتٯ ٬         آ٨                   ت ضا پصٶطْتتٯ ٬                  تر٣ّ سًس اظ ثٷًت         ٧ٰچ٫ٷ٩           اث٩ تٷ٧ٷٯ
      ٞ٭ٶس:    ٦ٵ

ثٗٷٯ غحبثٯ اظ ثٷًت ا٦ت٫بو ٚطز٪س اٶ٩ ٦٭رت  ٞط٬ٰٵ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ي٧ط ٬ اٞط٦ٗسض ثط اٶ٩ ث٭ز ٚٯ ٬
اٴ ٚتٯ اظ اٰت١    ت ٚٯ اث٭ثٛط ثب ثٷًت ار٧تبو غتحبثٯ  ٯ رعء اٶ٩ ٪ٷسض٭ز زض حب٢ٵ ٚ ذالْت اث٭ثٛط ٪٧ٵ حج٭ت ا٦ب٦ت ٬
ظ٪تس ٬   ٪٧ٵ حٛ٭٦ت ضسٷس ٢صا تر٣ّ سًس ث٩ يجبزٮ ثٯ اٶ٩ ا٦ب٦ت ؾطضٴ ثٯ ا٦ب٦ت ٬ثعضٞٵ ث٭ز٪س  ض٭ٚت ٬ ٫٦ع٢ت ٬



 

 

 اٶ٩ ٥ٰ ٫ٚس ٬ ست ٚٯ ٦ػب٢ح ا٦ب٦ت ضا ثطآ٬ضزٮ ٦ٵض٭ٚت ا ظٶطا ٰسِ، حػ٭٠ ٖسضت ٬ ؛ثب ٰسِ ٬الٶت ٫٦بْبت ٪ساضز
 ثب ٦٭اْٗت ار٧بو حبغ١ ضس 
                    تحم٘ك: .. هحود ادب.      ،     530 ص   ، 1   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،

  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

٘ يٗت  ض٭ٚت )اٰت١ حت١ ٬   اث٩ تٷ٧ٷٯ ٚٯ ار٧بو ا١ٰ ٖسضت ٬ حجت٭ت ا٦ب٦تت اثت٭ثٛط     س( ضا ٦تال
قبٶٓٯ زض ٦سٶ٫ٯ  ٞتطٶ٩ٚٯ آٶب سًس ث٩ يجبزٮ ٚٯ ضئٷس ثعضحب٠ س٭ا٢ٵ ٚٯ اظ ٬ٴ زاضٶ٥ اٶ٩ است  ،زا٪س ٦ٵ

ثٷًتت اثت٭ثٛط تر٣تّ    ث٭زٮ پس ثب اٖطاض ذ٭زتتب٨ ٚتٯ اظ    ض٭ٚت ث٭زٮ ٶب ٪ٯ ؟ اٞط ت ٬ث٭ز رعء ا١ٰ ٖسض
 ض٭ز زض ثٷًت اث٭ثٛط ضز ٦ٵ سيٗ ار٧بو ا١ٰ ٬احجبت  ٚطزٮ،

                         ٪جبٶس اظ آ٨ ٣َٓت ٚطز اٶ٩         ذ٭ضز ٬                         ثبضٮ ثٷًت سًس ثٯ چط٥ ٦ٵ       ٷ٧ٷٯ زض                    اٴ ٚٯ زض ٞٓتبض اث٩ ت     ٛتٯ ٪ 
                                سًس ٥ٰ ٚٯ اظ ثٷًت تر٣تّ ٚتطز،                                                              است ٚٯ ٬ٴ ازيب ٚطزٮ است ٚٯ ثٷًت ارجبضٴ زض ٚبض ٪ج٭زٮ است ٬

          ف ر٫ٷتب٨               ا٬ زض آذط ت٭س   ٬                                  اظ يس٤ ثٷًت سًس ٪ٷع ٪بضاحت ٪طس٪س         ٪طس٪س ٬                   اقطاْٷب٨ ٦تًطؼ ا٬          اثبثٛط ٬
                                                                           ذ٭اٰٷ٥ ثسا٪ٷ٥ آٶب حٗٷٗت ٧ٰٷ٩ است ٚٯ اثت٩ تٷ٧ٷتٯ ٞٓتتٯ استت ٶتب چٷتع                               ٚطتٯ ضس ثب اٶ٩ ت٭ؾٷح ٦ٵ

     ٫ٚس؟                                زٶٟطٴ است ٚٯ ٬ٴ آ٨ ضا پ٫ٱب٨ ٦ٵ

عؼذتٓػثادٖدريتاػّشتیؼدٔىشد         

                                                                                          اث٩ تٷ٧ٷٯ، ثٷًت ي٧ط ضا ٪ٷع ار٧بيٵ زا٪ستٯ ٬ ت٫ٱب ٚسٵ ضا ٚٯ اظ ثٷًت ي٧ط تر٣تّ ٚتطز، ستًس    
        ٬ ٞ٭ٶس:       زا٪ستٯ 

                                                                                                          ا٦ب ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ت٧ب٤ ث٫ٵ ٰبض٥ ثٯ اتٓبٔ ٦طز٤ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ٰٷچ ٚس اظ آ٪ٱتب اظ ز٪ٷتب ٪طْتت    
                                                                                                             ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ثٷًت اث٭ثٛط ضا ثط ٞطز٨ زاضت ٩ٛ٢ ٞٓتٯ ضسٮ ٚٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضتص ٦تبٮ ثٷًتت ضا تتبذٷط ا٪تساذت ٬      

                                               جبض ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س سپس ار٧بو ٦طز٤ ثب ي٧ط                                                        ٞٓتٟ٭ ضسٮ ٚٯ زض ض٬ظ ز٤٬ ثٷًت ٚطز ٢٬ٵ زض ٰط غ٭ضت ثس٨٬ ار
  .                                                                                    ثٷًت ٚطز٪س َٷط اظ سًس ث٩ يجبزٮ ٬ ٚسٵ اظ اٶ٩ ثٷًت ٪ٯ ث٫ٵ ٰبض٥ ٬ ٪ٯ زٶٟطا٨ تر٣ّ ٪ٛطز٪س

                     تحم٘ك: .. هحود ادب.   ،   0  33 ص   ،   8   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
  .  ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 



 

 

٘جَٛتشعؼذتٓػثادج      

                                                                                        ثًس اظ اٶ٫ٛٯ يسٮ اٴ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ سًس تر٣ّ ٚطز، ثٯ قطِ سًس ٶت٭ضش ثتطزٮ ا٬ ضا   
    .                     ظٶط زست ٬ پب ٢ٯ ٚطز٪س

                          ثربضٴ ثٯ ٪١ٗ اظ ي٧ط ٞ٭ٶس:

 

      ثٱتط      ٚبضى     ٰٷچ    ٦ب      ثرسا      ثٛطس    ضا     سًس     ذسا  :     ٞٓت٥    ٩٦ .     ٚطتٷس    ضا     سًس  :    ٞٓت      آ٪ٱب    اظ     ٶٛى        ثطزٶ٥،      ٰز٭٤       يجبزٮ ث٩ سًس ثط
       ٪سٶسٶ٥     ثٛط     اثى      ثٷًت    اظ           ٪ٷط٫٦٬ستط   ٬

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،     ،    2506   ص   ، 6   د               طح٘ح الجخبإ،   ،   ّـ(   256      هتَفبى   ل )                       اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘                 الجخبإ الزعفٖ،
     1987  -      1407                     ، الـجعٔ: الخبلخٔ،     ث٘رٍ  -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

                           قجطٴ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ ٪٭ٶسس:

    ضا    ا٬  :    زاز      پبسد     ي٧ط  !      ٪٫ٛٷس        ٢ٟس٦ب٠    ضا     سًس    ٚٯ       ثبضٷس       ٦٭انت  :     ظز٪س       ْطٶبز       ث٭ز٪س       يجبزٮ       سًسث٩       اقطاِ    ٚٯ      ر٧ًى
      ٰت٥   زض          ايؿتبٶت     ٚٯ     ٥٫ٚ        پبٶ٧ب٠    ضا    ت٭      چ٫ب٨       ذ٭ا٥ٰ    ٦ى  :    ٞٓت   ٬        اٶستبز     سًس         ثطثب٢ٷ٩     ٞبٮ    آ٨  .     ثٛطس    ضا    ا٬     ذسا    ٚٯ       ثٛطٷس
  .    ض٫ٛس

  -                            ًبدر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ      ،   244 ص   ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
       ث٘رٍ .

      ٫ٚس:                    ثبضٮ  چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                           اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٪ٷع زض اٶ٩       ٧ٰچ٫ٷ٩ 

  .٦طز٤ سًس ضا ظٶط پب ٢ٟس ٦ب٠ ٚطز٪س ثٯ آ٪ٱب ٞٓتٯ ضس سًس ضا ٚطتٷس ي٧طٞٓت : ذسا سًس ضا ٚطت
   ،  26   ، ص 6 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

                              تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

       ٪٭ٶسس:           ٩ ثبضٮ ٦ٵ              قجطٴ ٪ٷع زض اٶ



 

 

        ثٷًتت     ا٬    ثب    ٩٦   ٬     زاز     زست    ٥ٰ    ا٬     ٥٫ٚ      ثٷًت    ت٭    ثب    ٚٯ    ٩ٚ      زضاظ    ضا     ذ٭ز     زست  :     ٞٓت٥     ثٛط     اثى  ٯ  ث    ٩٦ي٧ط ٞ٭ٶس: 
  .     ٚطتٷس    ضا     سًس  :    ٞٓت      آ٪ٱب    اظ     ٶٛى        ثطزٶ٥،      ٰز٭٤       يجبزٮ    ث٩     سًس    ثط     سپس  .      ٚطز٪س      ثٷًت    ٥ٰ      ٦طز٤   ٬       ٪٧٭ز٤

    آ٨    اظ        تطسٷس٤      ظٶطا        ٪سٶسٶ٥     ثٛط     اثى      ثٷًت    اظ           ٪ٷط٫٦٬ستط   ٬      ثٱتط      ٚبضى     ٰٷچ    ٦ب      ثرسا      ثٛطس    ضا     سًس     ذسا  :     ٞٓت٥    ٩٦
      ٚتٯ          ثچٷتعى      ث٭ز        ذ٭اٰٷ٥        ٪بٞعٶط    ٦ب       آ٪ٟبٮ      ز٫ٰس       ا٪زب٤    ضا       زٶٟطى      ثٷًت      آ٪ٱب       ٪٫ٛٷ٥       ٶٛسطٮ    ضا      ثٷًت     ٚبض   ٬      ض٭ٶ٥     رسا      ٦طز٤
  .     ٦ٷط٭ز      َب٢ت   ٬      نبٰط      ْسبز   ٬    پب    ثط      ْت٫ٯ     ٬ٖت    آ٨   ٥      ثستٷعٶ      آ٪ٱب    ثب    ٶب      ٫ٚٷ٥       پٷط٬ى      آ٪ٱب    اظ       ٪جبضس    ٦ب      پس٫س

  -                            ًبدر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ     ،    235   ص   ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
       ث٘رٍ .

   ،  15 ص  ،  2 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655  بى    هتَف                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

                                                                                         ث٫بثطاٶ٩، ازيبٴ اث٩ تٷ٧ٷٯ ٚٯ ثٷًت ارجبضٴ زض ٚبض ٪ج٭زٮ ٬ ٚسٵ ثربقط يس٤ ثٷًت ٦ت٭ضز آظاض ٬  
                            زٶس٪س ث٣ٛتٯ ٧ٰٷطتٯ ٦ت٭ضز                                            ست؛ ظٶطا ٪ٯ ت٫ٱب ٦رب٢ٓٷ٩ حٛ٭٦ت آظاض ٦ٵ                             اشٶت ٖطاض ٪ٟطْت، ٦٭ضز ٖج٭٠ ٪ٷ
                                                    ٯ آ٨ سًس است ٚٯ ثربقط يس٤ ثٷًت، ثط ا٬ ٰز٭٤ ثطز٪س.                        پٷٟطز حٛ٭٦ت ث٭ز٪س ٬ ٪٧٭٪

ِشگِؾىٛنعؼذتٓػثادج         

      ٞ٭ٶس:                                            ثالشضٴ زض ثبضٮ ٚطتٯ ضس٨ سًس ث٩ ٦ًبش چ٫ٷ٩ ٦ٵ

ضسٚٯ ا٬ اظ ثٷًتت ثتب اثت٭ثٛط     سًس زض ح٭ضا٨ ثٯ ق٭ض ٪بٞٱب٪ٵ ثًس اظ ٶٙ سب٠ اظ ذالْت ي٧ط ٦طز ٬ ٞٓتٯ ٦ٵ
تبز٪س زض حب٢ٵ ٚٯ ا٬ زض ح٭ضا٨ ٚٯ سطظ٦ٷ٫ٵ اظ ضب٤ ثت٭ز  ا٦ت٫بو ٚطز ي٧ط ٦طزٴ ضا ثطاٴ ٞطْت٩ ثٷًت ثٯ س٭ٴ سًس ْطس

    .٢٬ٵ ا٬ اظ ثٷًت ا٦ت٫بو ٚطز زض اٶ٩ حب٠ آ٨ ٦طز ثب تٷطٴ ا٬ ضا ثٯ ٖت١ ضسب٪س
                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.   ،   108   ص   ، 1   د              أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،

      ٫ٚس :                                 ثٷطتطٴ ٖت١ سًس ضا چ٫ٷ٩ تططٶح ٦ٵ                                ٬ زض ربٴ زٶٟط اظ ٚتبثص ثب ت٭ؾٷح 



 

 

                                   قطِ ضب٤ ذبضد ضس ٬ زض آ٪زب ٚطتٯ ضس                            اثٵ غب٢ح ٞ٭ٶس ٧ٰب٪ب سًس ثٯ 
                                ٫ٚس ٚٯ سًس ثتب اثت٭ثٛط ثٷًتت                                                                               ٬ ٦سائ٫ٵ اظ اث٩ رًسٮ ا٬ اظ غب٢ح ٬ اظ اثٵ ٦ر٫ّ ٬ا٬ ٥ٰ اظ ٣ٚجٵ ٬.....٪١ٗ ٦ٵ

                 ٞط ا٦ت٫بو ٚطز اظ  ا                                                                                           ٪ٛطز تب اٶ٫ٛٯ ثٯ ضب٤ ضْت ي٧ط ٦طزٴ ضا ْطستبز ٬ ٞٓت ا٬ ضا ثٯ ثٷًت زي٭ت ٩ٚ ٬ ا٬ ضا ْطٶت ثسٮ ٬ 
                                             زض ح٭ضا٨ است ا٬ ضا ثٯ ثٷًت ْطا ذ٭ا٪تس ٢٬تٵ            زض ثبَٵ                                 ذ٭ا٥ٰ ٦طز ثٯ ضب٤ ضسٷس زٶس ٚٯ سًس           ٬ ٧ٚٙ ٦ٵ            ذسا ثطي٣ٷٯ ا

                                      ٚط٥ سًس ٞٓت اٞط ٩٦ ضا ثٛطٵ ثبظ ثٷًتت                                   ٥٫ٚ ْطستبزٮ ي٧ط ٞٓت: پس ت٭ضا ٦ٵ                                  سًس ٞٓت: ثب ٖطٶص تب اثس ثٷًت ٪٧ٵ
                                      سٴ ؟ سًس ٞٓت اظ ثٷًت ث٣ٯ ذتبضد ضتس٤                                             ٞٓت ت٭ اظآ٪چٯ ٚٯ ا٦ت زض آ٨ زاذ١ ضسٮ ذبضد ض   س                ٥٫ٚ آ٨ ٦طز ثٯ سً     ٪٧ٵ

                                                                                                          زض اٶ٫زب آ٨ ٦طز ثب تٷطٴ سًس ضا ٚطت ٬ ض٬اٶت ضسٮ ٚٯ زض ح٧ب٤ تٷط ثٯ ا٬ ذ٭ضز ٬ قجٕ ٖ٭٢ٵ ٞٓتٯ ضسٮ ٚٯ ا٬ زض حب٠ 
                                                                                               ٚطز ٚٯ زض اٶ٩ حب٠ ر٩ ا٬ ضا ٚطت ٬ ٖبئ٣ٷ٩ ثب اٶ٩ ٖ٭٠ اظ ظثب٨ ر٫ٷب٨ اٶ٩ ضًطضا زض ثبضٮ سًس ستط٬زٮ                  اٶستبزٮ ث٭٠ ٦ٵ

  .        ٞطْتٷ٥       ٪طب٪ٯ      ذ٭ثى    ثٯ    ضا    ٬ى     ٣ٖت   ٬      ظزٶ٥     تٷط    ز٬    ثب    ضا    ا٬   ٬       ٚطتٷ٥    ضا       يجبزٮ    ث٩     سًس       ذعضد،      سط٬ض    ٦ب »      ا٪س:
   :                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر   ،   254   ص   ، 1   د              أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،

       ٪٭ٶسس:                                            اث٩ يجس ضثٯ ا٪س٢سٵ زض ثبضٮ ٖت١ سًس چ٫ٷ٩ ٦ٵ

ٞ٭ٶس ٚٯ ي٧ط ضرػٵ ضا ثٯ ضب٤ ْطستتبز ٬ ٞٓتت ا٬ ضا ثتٯ     ٫٧صض ٣ٚجٵ ٦ٵا٦ب سًس ث٩ يجبزٮ ثٯ ضب٤ ضْت ، اث٭ا٢
 ثٷًت زي٭ت ٩ٚ ؛ ٬ ٰط آ٪چٯ ت٭ا٪ستٵ ثط ؾس ٬ٴ ثٯ ٚبض ٞٷط ؛ اٞط ٖج٭٠ ٪ٛطز اظ ذسا ثط ؾس ا٬ ٧ٚٙ ثٟٷط !

٬ زض ح٭ضا٨ ، سًس ضا زض ثبَٵ زٶس ٬ ا٬ ضا ثٯ ثٷًت ْطاذ٭ا٪تس . ا٦تب پبستد زاز ٦ت٩       آ٨ ضرع ثٯ ضب٤ ضْت ،
 ٞبٮ ثب ٖطٶطٷب٨ ثٷًت ٪ر٭ا٥ٰ ٚطز ؛ ٞٓت ٩٦ ت٭ ضا ذ٭ا٥ٰ ٚطت ؛ ٞٓت حتٵ اٞط ٩٦ ضا ثٛطٵ !  چٰٷ

ض٭ٴ ؟! )سًس( ٞٓت ٦ت٩   )سٓٷط ي٧ط( ٞٓت : آٶب ت٭ اظ چٷعٴ ٚٯ ت٧ب٤ ا٦ت ثٯ آ٨ ٬اضز ضسٮ است ، ذبضد ٦ٵ
 ت٫ٱب ثٷًت ٪٧ٵ ٥٫ٚ ! )سٓٷط ي٧ط( ٪ٷع ثٯ ا٬ تٷطٴ ا٪ساذتٯ ٬ ا٬ ضا ٚطت !



 

 

 تٵ رسس ا٬ ضا ض٬ٴ ظ٦ٷ٩ پٷسا ٚطز٪س ! ثًس اظ آ٪ٛٯ ٦طز ، ر٫ٷب٨ ثطاٴ ا٬ ٞطٶٯ ٚطز٪س ٬ ٞٓت٫س : ثًس اظ ٦س
.٦ب سط٬ض ذعضد سًس ث٩ يجبزٲ ضا ٚطتٷ٥ ٬ ثٯ ا٬ ز٬ تٷط ا٪ساذتٷ٥ ٬ ٣ٖجص ضا ٪طب٪ٯ ضْتٷ٥   

       لجٌبى،          ث٘رٍ  /  -                        .اا إح٘بء التراث العرثٖ       ًبدر:    ،   247   ص     ، 4   د               العمد الفرٗد،   (،   ّـ   328   :      هتَفبى            ثي عجد اثِ )              احود ثي هحود  ،        األًدلسٖ
   م.    1999  -   ّـ     1420   ،               الـجعٔ: الخبلخٔ

تٓػثادِٖٕالةعؼذ

                    ٫تبٖجٵ شٚتط ضتسٮ                                    اقبيت ٬ ثٷًت اث٭ثٛط ت٧طز ٚتطز ٦                                     زضٚتت ا١ٰ س٫ت ثطاٴ اٶ٩ غحبثٵ ٚٯ اظ
    :                    است ٚٯ ٖبث١ ت٭رٯ است

اصِؾا٘یشصذاتِٗٚرمذِیٓتٗاعالَ               : 

      ٫ٚس :                  ٶ٩ چ٫ٷ٩ ٦ًطْٵ ٦ٵ                      اث٩ ضرت سًس ث٩ يجبزٮ ا
….

  .                                                                                            ا٬ ٶٛٵ اظ ٦طبٰٷط غحبثٯ ،ثعضٜ ذعضد ٬ اظ ٦طٱ٭ضٶ٩ ثٯ ٚط٤ ٬ ثرطص  ٬ اظ ٦تٗس٦ٷ٩ ثٯ اسال٤ ثط٧بض ث٭ز
   ، 7   د                                  ، فتح الجبإ فٖ درح طح٘ح الجخبإ ،   (  ّـ   795      هتَفبى )                     لرحوي اثي دْبة الدٗي                          زٗي الدٗي أثٖ الفرد عجد ا  ،                  اثي ارت الجغدا.ٕ 

  .   ّـ     1422                                       السعَ.ٗٔ / الدهبم ، الـجعٔ : الخبً٘ٔ ،   -                    در : .اا اثي الزَزٕ     ، ًب                                   : أثَ هعب  ؿباق ثي عَع اهلل ثي هحود       تحم٘ك  ،    126   ص

                       سٶ٩ يٷ٫ٵ ٪ٷع ٦ٵ ٪٭ٶسس:  ا٢   ثسض

  .٫ٚٷٯ ا٬ اثب٢حبضث ٬ پسض ٖٷس است ٚٯ اظ ٦طبٰٷط غحبثٯ ث٭ز
   ،   270 ص   ،  16   د                   طـح٘ح الجخـبإ،                    عودٓ المبإ دـرح     ، (  ّـ   855        هتَفبى                                 ثدا الدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )                         العٌٖ٘ الغ٘تبثٖ الحٌفٖ،
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

اص اصذابتذسٚ     :تیؼدوٕٕذگاْدسػمثٗتٛد

        يٗجٷتب   »                                                                                 ٬ٴ اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ است ٚٯ زض يٗجٯ ثب پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ آ٢ٯ ثٷًت ٚطز ٢صا ٦طٱ٭ض ثٯ 
      است   «     ٪ٗٷجب

       ٪٭ٶسس:                     اث٩ سًس زض قجٗبت ٦ٵ

 .(، ا١ٰ ثسض ٬ اظ  ا٪ػبض ث٭زيجبز اظ يٗجٯ)ثٷًت ٫٫ٚسٞب٨ يٗجٯ(، ٪ٗٷت)ضئٷس ٖ٭٤ 
       ث٘رٍ .  -               ًبدر: .اا طب.ا   ،    546   ص   ، 3   د                 الـجمب  الىجرى،   ،   ّـ(   230                                           هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )هتَفبى         السّرٕ،

                                 زض تبضٶد ز٦طٕ ٪ٷع چ٫ٷ٩ آ٦سٮ است:



 

 

    .                                                         ٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ْط٦٭ز٪س سًس اظ ثطظضٞب٨ يٗجٯ ٬ سٷس ٖ٭٤ ٬ ٚطٶ٥ ث٭ز               پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي
                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 

  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،      العورٕ                                   : هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ       ، تحم٘ك   241   ص   ،  20   د                          ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل

پشچّذاسپیاِثش)ؿ(دس        تیٓأ صاسدسجٕگتذسٚعايشجٕگ          :٘ا

      ٫ٚس :                                                                   اح٧س ث٩ ح٫ج١ ض٬اٶتٵ ضا زضثبضٮ پطچ٧ساض ث٭ز٨ سًس زض ر٫ٝ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                                                                         ظٰطٴ ٞ٭ٶس: سًس حب١٦ پطچ٥ ا٪ػبض زض ٫ٚبض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ زض ض٬ظ ثسض ٬ َٷط ثسض ث٭ز 
            ًبدر: هؤسسٔ             هحود عجبس،           .. ٍطٖ اهلل       تحم٘ك   ،     825   ص   ، 2   د                فؼبئل الظحبثٔ،   ،   ّـ(   241      هتَفبى                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل )             الش٘جبًٖ،

    م    1983  –    ّـ    1403                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -        الرسبلٔ 
اً٘جٛدٚتخؾؼ        :

                                                           ٬ٴ اظ ر٣٧ٯ اغحبثٵ است ٚٯ ثٯ غٓت ر٭ز ٬ ثرطص ٦طٱ٭ض ث٭زٮ است 
        ٪٭ٶسس:          ثبضٮ ٦ٵ                      ثسضا٢سٶ٩ يٷ٫ٵ زض اٶ٩

٫ٚٷٯ ا٬ اثب٢حبضث ٬ پسض ٖٷس است ٚٯ اظ ٦طبٰٷط غحبثٯ ث٭ز ٬ ثعضٜ ٖجٷ٣ٯ ذعضد ث٭ز ٬ ٧ٰٷطٯ اٰت١ رت٭ز ٬   
 ٚط٤ ث٭ز 

ٕ                  عودٓ المبإ درح    ، (  ّـ   855        هتَفبى                                 ثدا الدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )                         العٌٖ٘ الغ٘تبثٖ الحٌفٖ،   ،    270 ص     ،  16   د   ،                طـح٘ح الجخـبا
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

      ٞ٭ٶس:                اث٩ ضرت ٪ٷع ٦ٵ
….

  .   ث٭ز                                                                  ثعضٜ ذعضد ٬ اظ ٦طٱ٭ضٶ٩ ثٯ ٚط٤ ٬ ثرطص  ٬ اظ ٦تٗس٦ٷ٩ ثٯ اسال٤ ثط٧بض   ،                      ا٬ ٶٛٵ اظ ٦طبٰٷط غحبثٯ
   د                                      ، فتح الجبإ فٖ درح طح٘ح الجخـبإ ،    (  ّـ   795      هتَفبى )                                              زٗي الدٗي أثٖ الفرد عجد الرحوي اثي دْبة الدٗي   ،                  اثي ارت الجغدا.ٕ 

  .   ّـ     1422                                       السعَ.ٗٔ / الدهبم ، الـجعٔ : الخبً٘ٔ ،   -                    در : .اا اثي الزَزٕ     ، ًب                                   : أثَ هعب  ؿباق ثي عَع اهلل ثي هحود       تحم٘ك  ،    126   ص   ، 7

                                                                                 يس٤ ثٷًت چ٫ٷ٩ غحبثٵ ثعضٞٵ ثب اث٭ثٛط ٪طب٨ ٦ٵ زٰتس ٚتٯ اثت٭ثٛط ضا ثتطاٴ ذالْتت                ث٫بثطاٶ٩
    .      زا٪ست             ضبٶستٯ ٪٧ٵ



 

 

11 اتٛعفیاْتٓدشب.        

اٴ ثٯ ذالْت ضستٷسٮ ٪تٯ ت٫ٱتب ثتب اثت٭ثٛط       ٫ٛٯ ثبذجط ضس ٚٯ اث٭ثٛط ت٭سف يسٮاث٭سٓٷب٨ ثًس اظ اٶ
 ا٪ست ز ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضا ضبٶستٯ ذالْت ٦ٵ ًت ٪ٛطز ث٣ٛٯ ت٫ٱب ي٣ٵٷث

ِٕاتغذخٍفاتٛعفیاْاصتیؼد

ِرٛفاٜيؼمٛتي  311  

 ٪٭ٶسس : ٶًٗ٭ثٵ ٦ٵ

      ٫٦بِ     يجس     ث٫ى    اى  :    ٞٓت   ٬          ٬ضظٶس٪س،        ا٦ت٫بو     ثٛط     اثى    ثب      ثٷًت    اظ    ٚٯ    ٭ز ث       ٚسب٪ى      ر٣٧ٯ    اظ     ٪ٷع     حطة    ث٩       سٓٷب٨     اث٭
       پتٷص     ضا     ذ٭ز     زست  :    ٞٓت           ي٣ٷٯ ا٢سال٤       قب٢ت     اثى    ث٩     ي٣ى    ثٯ   ٬      ٫ٚس؟          ظ٦ب٦ساضى     ض٧ب    سط    ثط       زٶٟطى    ٚٯ      ضسٶس      ضاؾى     آٶب
  :   ٞٓت       آ٪ٟبٮ       ث٭ز ؛        ٦ا٫٦ب٨                     ٖػٵ ٪ٷع ثٯ ٧ٰطاٮ ا٦ٷط   ٬     ٥٫ٚ      ثٷًت    ت٭    ثب    تب    آض

  (         ظ٦ب٦ساضى )     ا٦ط    چٯ       ٫٫ٚس،     ق٧ى     ض٧ب  (   حٕ )    زض     يسى    ٶب     ٦طٮ    ث٩     تٷ٥       ث٭ٶژٮ   ٬      ٦طز٤    ٚٯ        ٪جبضٷس      چ٫ب٨       ٰبض٥،     ث٫ى    اى
           ٪ٷط٫٦٬تس    ٬        ٚبضزا٨      زستى    ثب       ا٢حس٩     اث٭    اى        ٪ساضز،      آ٪طا         ضبٶستٟى       ا٢حس٩     اث٭    رع   ٬      ٪ٷست     ض٧ب      ثسست   ٬     ض٧ب      ٦ٷب٨    زض    رع

ٕ        استت     ا٬           پطتتٷجب٨        ٖػتى     ٚٯ      ٦طزى       ا٢جتٯ   ٬          ت٭ا٪بٶى،   ٬         ٪ٷط٫٦٬س     ض٬ز    ٦ٵ      ا٦ٷس      آ٪چٯ    ثط    ت٭    چٯ    ٩ٚ      ٖجؿٯ    ضا      ذالْت     ا٬      حت
  " .   ا٪س      َب٢ت     ٪س١    اظ       ٦طز٦ى     ٖػى      ت٫ٱب   ٬       ٪ٷست،      ضس٪ى       پب٦ب٠

  -                          ًبدر: .اا الىتت العلو٘ـٔ       ،   126   ص   ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
       ث٘رٍ .

تالرسي   ِرٛفاٜ  279  

        ٞ٭ٶس :          چ٫ٷ٩ ٦ٵ       ث٭ثٛط                         ثبضٮ ٦رب٢ٓت اث٭سٓٷب٨ ثب ا        ثالشضٴ زض



 

 

        ٣تٯ اظ   ٷ                      ٚطزٶس ٚتٯ اظ ٪كتط ٖج                       ب ٦طزٴ )اث٭ثٛط( ثٷًت                                     ٦س ثٯ ذس٦ت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ٞٓت آٶب ث          اث٭سٓٷب٨ آ       ٧ٰب٪ب
    ٥٫ٚ              پٷبزٮ پط ٦ٵ                         اٶ٩ ٪بحٷٯ ضا اظ س٭اضٮ ٬   ٬                                ت٧ب٤ اٶ٩ ٫٦كٗٯ ضا ثٯ آتص ٚطٷسٮ                             تط٪س ثرسا ٖس٥ اٞط ت٭ ثر٭اٰٵ      ش٢ٷ١     ٖطٶص 

     ثتٯ                       ا٦ب اٶ٩ ٚبض ت٭ ؾطضٴ     ٚطزٴ     ٦ٵ       ذٷب٪ت          ٬ اسال٤       ضس٭٢ص                                                   ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ْط٦٭ز: ثسضستٵ ٚٯ ت٭ ٧ٰٷطٯ ثٯ ذسا ٬
                                                   ٧ٰب٪ب ٦ب ثب اث٭ثٛط ثٷًتت ٚتطزٶ٥ ظٶتطا ا٬ ا٣ٰتص                                                               ظز ؛ ٦٭٫٦ٷ٩ حتٵ اٞط ثٯ ر٫ٝ آ٪ٱب ثٷبٶٵ پطتٷجب٨ ٥ٰ ٰست٫س ؛          ا٬ ٪٧ٵ
    .   است

                                ٚسٵ ْطستتبزٮ ضتس تتب ثتٯ ا٬                    حبؾط ٪ج٭ز ٬ٖتٵ                  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ                                       ٦سائ٫ٵ ٞ٭ٶس اث٭سٓٷب٨ ٫ٰٟب٤ ٬ْبت پٷب٦جط    
                  ؟ ٞٓتٯ ضس اث٭ثٛط                                 ٞٓت ثًس اظ ا٬ چٯ ٚسٵ ذ٣ٷٓٯ ضسٮ                    ٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٬ْبت ٚطزٮ                       زضٶبْت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي                 ثٟ٭ٶس ظ٦ب٪ٵ ٚٯ 

    .   ثطز                                 ٷ٥٫ ٚٯ رعء ذ٭٨ آ٨ ضا اظ ثٷ٩ ٪٧ٵ                                                  ٞٓت اث٭ا٢ٓؿٷ١ ؟ ٩ٓٞ ٧ٰب٪ب ٩٦ ضٛبِ ٬ْت٫ٯ اٴ ضا ٦ٵ ث
  .                                         ٟب٤ ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ حبؾط ث٭ز    ٨ ٫ٰ                ٞٓتٯ است اث٭سٓٷب      ٬اٖسٴ 
                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.     ،   254   ص   ، 1   د   ،            أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى   ر )                   أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربث          الجال إ،

اتٛاٌفذاءٚاتٓاٌٛسدي       

                ظ ر٣٧تٯ آ٪ٱتب                                             ثط٪سٚٯ اظثٷًت ثب اثت٭ثٛط تر٣تّ ٚطز٪تس ا                         ضزٴ ٪ب٤ اْطازٴ ضا ٦ٵ       اث٩ ا٢٭            اث٭ا٢ٓساء ٬ 
        ٪٭ٶس٫س:              ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٦ٵ                     اث٭سٓٷب٨ است زض اٶ٩

  .   ٚطز        ٦رب٢ٓت        اث٭ثٛط      ثٷًت    ثب     ث٭ز      ا٦ٷٯ     ث٫ٵ    اظ    ٚٯ          اث٭سٓٷب٨        ٧ٰچ٫ٷ٩    ... 

 :                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر   ،107 ص ،1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )
                لجٌبى / ث٘رٍ  ،   -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ،    134 ص  ،  1 د   ،                باٗخ اثي الَا.ٕ  ت   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 

  م    1996  -   ّـ     1417   ،              الـجعٔ : األٍلى

  .     ٚطز٪س                              زا٪س ٚٯ ثط ي٣ٷٯ اث٭ثٛط ٦ط٭ضت       زٴ ٦ٵ                        اث٭سٓٷب٨ ضا اظ ر٣٧ٯ اْطا



 

 

اتٛعؼذآتيِرٛفاي      421  

        ٪٭ٶسس:          ثبضٮ ٦ٵ               اث٭سًس زض اٶ٩

        ًبدـر:     ،                             تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفـَؽ    ،276 ص ،1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،   ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -                  .اا الىتت العلو٘ٔ 

      زا٪ست        ب٨ ٦ٵ                ضٛبْٵ ثٷ٩ ٦س٧٣ب٪           ضا ْت٫ٯ ٬                                                      ث٫بثطاٶ٩ اث٭سٓٷب٨ ٪ٯ ت٫ٱب ثب اث٭ثٛط٪ٛطز ث٣ٛٯ ذالْت ا٬
    .                                     ٬ ثط ي٣ٷٯ ا٬ زض ارت٧بو غحبثٯ ضطٚت ٚطز               ذ٭٨ اظ ثٷ٩ ثطز       ٫ٝ ٬ر               ٚٯ ْٗف ثبٶس ثب 

12 فشٚجتٓػّش.      

          ٦ا٫٦تب٨            ظ٦تب٨ ا٦ٷط    ٬         غسض اسال٤               اظ ٦زبٰسٶ٩                                             ْط٬ٮ ٶٛٵ اظ اغحبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٬
        ٞ٭ٶس:         ثبضٮ ٦ٵ     اٶ٩   ض                اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ز  .                                 ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط سطپٷچٵ ٚطز                 ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ث٭ز

                                                                                                   ْط٬ٮ ث٩ ي٧ط اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز ٬اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض ضٚبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ 
                  زض ٰطستب٠ غتسٖٯ                                      اظ ٰطزضذت ذط٦تبٶص ٰتعاضا٨ ثتبض                                                            ٬آ٢ٯ رٱبز ٚطزٮ ث٭ز ٬زض ضاٮ ذسا ز٬تب است ثٯ ٧ٰطاٮ زاضت ٬

       ......                                                                 اظ اغحبة ي٣ٵ ي٣ٷٯ ي٣ٵ ا٢سال٤ ث٭ز ٚٯ زض ر٫ٝ ر١٧ ثب حؿطت ضطٚت ٚطز                 ثعض ٞ٭اض ث٭ز ٬    ا٬       زاز ٬    ٦ٵ
  ،   19   ص  ،  6   د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،



 

 

فشٚج  اصِجا٘ذاْدسسوابپیاِثش)ؿ(           تٛد :

 ٫ٚس ٚٯ ا٬ اظ ٦زبٰسٶ٩ ث٭زٮ است  ٫ٚس اضبضٮ ٦ٵ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٬ٖتٵ ٚٯ تر٣ّ ْط٬ٮ ضا ٪١ٗ ٦ٵ
        ٪٭ٶسس :       ٬ٴ ٦ٵ

                                                                                                    ٬اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض ضٚبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ رٱبز ٚطزٮ ث٭ز ٬زض ضاٮ ذسا ز٬تب است ثٯ ٧ٰطاٮ زاضتت  
  .                     زاز ٬ ا٬ ثعض ٞ٭اض ث٭ز                                                ٬ اظ ٰطزضذت ذط٦بٶص ٰعاضا٨ ثبض زض ٰطسب٠ غسٖٯ ٦ٵ

  ،   19   ص  ،  6   د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                          ي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )               حبهد عس الدٗي ث             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
  م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

فشٖٚاصتضسگاْتٛد       :

       ٪٭ٶسس:                               اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

                                                                                                    ٬اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض ضٚبة پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ رٱبز ٚطزٮ ث٭ز ٬زض ضاٮ ذسا ز٬تب است ثٯ ٧ٰطاٮ زاضتت  
  .                     زاز ٬ ا٬ ثعض ٞ٭اض ث٭ز                                                ٬ اظ ٰطزضذت ذط٦بٶص ٰعاضا٨ ثبض زض ٰطسب٠ غسٖٯ ٦ٵ

  ،   19   ص  ،  6   د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى     حود )                                    حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي ه             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
  م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

               ث٣ٛتٯ اتٓتبٔ      ؛   ثطز                ضا ظٶط س٭ا٠ ٦ٵ                 ٪ٯ ت٫ٱب ذالْت ا٬                                      پس تر٣ّ چ٫ٷ٩ غحبثٵ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط
      .   ٫ٚس                             ٚطز ضا ٪ٷع ثب چب٢ص ٦٭ارٯ ٦ٵ                               ثب اث٭ثٛطٚٯ اث٩ تٷ٧ٷٯ ازيب ٦ٵ            يٗس زض ثٷًت           ا١ٰ ح١ ٬

13 َُٓعؼیذتٓاٌؼاؿاتٓأِیح. ُْت أَتا      َ ُ ُ َ

    .                                       زض ٦طح٣ٯ ا٠٬ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز    ٚٯ    ث٭ز                 اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ       ث٩ سًٷس      اثب٨



 

 

ذاسنِ  ذخٍفاتاْاصتیؼداتٛتىش       :

اتئؼیُ ِرٛفاٜ  431  

    ٫ٚس     ٦ٵ                            ا٨ ا٬ اظ زست٭ض اث٭ثٛط اضبضٮ      ثطازض               سطپٷچٵ اثب٨ ٬   ثٯ         ا٢ػحبثٳ               ب٪ٵ زض ٦ًطْٳ ٱ            اثٵ ٪ًٷ٥ اغٓ
                                             ٚٯ اٶ٩ ٪طب٨ اظ يس٤ ثٷًت آ٪ٱب ثب اث٭ثٛط است :

٩٦ ث٭ز٪سٮ ٚٯ ي٧٭ٰبٴ  ذب٢س ، اثب٨ ٬ ي٧طْطظ٪سا٨ سًس، :ٞٓت ٫ٚس ٚٯ پسضش ثٯ ا٬ اث٩ سًٷس اظ پسضش ٪١ٗ ٦ٵ
٫ٰٟب٤ ض٫ٷس٨ ذجط ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ پست ٰبٴ ذ٭ز ا٪ػطاِ زاز٪س اث٭ثٛط ثٯ آ٪ٱب ٞٓت : ٰٷچ ٚس اظ 
ض٧ب ٚٯ ٚبضٞعاضا٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭زٶس ثط اٶ٩ پست ضبٶستٟٵ ٪ساضز ٢صا ثطٞطزٶس سط ٚبضتتب٨ زض اٶت٩   

اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطاٴ ٚسٵ ٚبض ٪٧ٵ ٫ٚتٷ٥ پتس اظ ٦سٶ٫تٯ ثٷتط٨٬ ضْت٫تس      ٦٭ًٖٯ پسط اثٵ احٷٯ ٞٓت : ٦ب ثًس اظ پٷب٦جطغ٣ٵ 
  .٬ٰطسٯ زض ضب٤ ٚطتٯ ضس٪س

                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ،    940   ص  ،  2   د  ،          الظحبثٔ       هعرفٔ   ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ     ًٖ،  ْب    األطج

اتٓػثذاٌثش   ِرٛفاٜ  463  

        ٫ٚس:            ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                      ك٣ت ضا ثب ٧ٚٵ اؾبْٯ چ٫     ٧ٷ٩ ٦              اث٩ يجس ا٢جط ٰ

٪سا٨ سًس، ي٧٭ٰبٴ ٩٦ ث٭ز٪سٮ ٚٯ ٞٓت ذب٢س ، اثب٨ ٬ ي٧طْطظ ٫ٚس ٚٯ پسضش ثٯ ا٬ اث٩ سًٷس اظ پسضش ٪١ٗ ٦ٵ
 ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ پست ٰبٴ ذ٭ز ا٪ػطاِ زاز٪س اث٭ثٛط ثٯ آ٪ٱب ٞٓت : ٰٷچ ٚس اظ ٫ٰٟب٤ ض٫ٷس٨ ذجط ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل

ض٧ب ٚٯ ٚبضٞعاضا٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭زٶس ثط اٶ٩ پست ضبٶستٟٵ ٪ساضز ٢صا ثطٞطزٶس سط ٚبضتتب٨ زض اٶت٩   



 

 

٫ٚٷ٥ پتس اظ ٦سٶ٫تٯ ثٷتط٨٬     ٚبض ٪٧ٵٷٯ ٬آ٢ٯ ثطاٴ ٚسٵ تب اثس ٦٭ًٖٯ پسطا٨ اثٵ احٷٯ ٞٓت٫س : ٦ب ثًس اظ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣
  .سٯ زض ضب٤ ٚطتٯ ضس٪س ٰط ضْت٫س ٬

 ،2 د                              االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،     (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
   ّـ    1412   ى،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍل  -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،  ،422 ص

اتٓػغاوش    ِرٛفاٜ  571  

         اٶ٩ ٪ٛتٯ          ٫ٚس ث٣ٛٯ                    ثطازضا٪ص اضبضٮ ٦ٵ                                              زض تبضٶد ٦سٶتٯ ز٦طٕ ٪ٯ ت٫ٱب ثٯ ٦رب٢ٓت اثب٨ ٬          اث٩ يسبٚط 
   اظ        ٢٬تٵ                   تٷ٧تبء زاضتت٫س                          ٣ٚٷسٴ زض ٶ٩٧ ، ثحطٶ٩ ٬           ٰبٴ ٦ٱ٥ ٬      پستٵ                  ض٭ز ٚٯ آ٪ٱب زاضاٴ               ع ٶبز آ٬ض ٦ٵ     ضا ٪ٷ

        زاز٪س :               ث٭ثٛط استًٓبء ا                 ثربقط ٦رب٢ٓت ثب   ٰب          اٶ٩ پست

ي٧طْطظ٪سا٨ سًس، ي٧٭ٰبٴ ٩٦ ث٭ز٪س ، اثب٨ ٬ ذب٢س :٫ٚس ٚٯ پسضش ثٯ ا٬ٞٓت ث٩ سًٷس اظ پسضش ٪١ٗ ٦ٵ ي٧ط٬
: ٰٷچ ٚتس  ب ٞٓتا٪ػطاِ زاز٪س اث٭ثٛط ثٯ آ٪ٱٰبٴ ذ٭ز  ٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ پست٫ٰٟب٤ ض٫ٷس٨ ذجط ٬ْبت پٚٯ 

زٶس سط ٚبضتب٨ زض اٶ٩ اظ ض٧ب ٚٯ ٚبضٞعاضا٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭زٶس ثط اٶ٩ پست ضبٶستٟٵ ٪ساضز ٢صا ثطٞط
٫ٚتٷ٥ پتس اظ ٦سٶ٫تٯ ثٷتط٨٬      ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطاٴ ٚسٵ تب اثس ٚبض ٪٧ٵپسطا٨ اثٵ احٷٯ ٞٓت٫س : ٦ب ثًس اظ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ ٦٭ٖى
  .ٯ ضس٪سسٯ زض ضب٤ ٚطت ٰط ضْت٫س ٬
  .ض٬ستبٰبٴ يطثٵ ٚبضٞعاض ث٭ز٪س ي٧ط٬ ثط تٷ٧بء ٬ذٷجط اثب٨ زض ثحطٶ٩ ٬ ذب٢س زض ٶ٩٧ ٬ ٬

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                      هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ       تحم٘ك:   ،56 ص ،29 د                          ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

 ٖتسضت ث٭ز٪تس )اٰت١ حت١ ٬يٗتس( اظ ثٷًتت ٬       ثطازضا٪ص ٚٯ اظ ا١ٰ ضت٭ٚت ٬  اثب٨ ٬اٶ٩ ثٷب٨  ثب
ثتب ذتبضد ضتس٨ اظ     ضا ثط ذ٭ز رتبٶع ٪سا٪ستتٯ ٬   اقبيت اثبثٛط تر٣ّ ٚطز٪س ٬ ٚبض ٚطز٨ زض حٛ٭٦ت ا٬

 .ضا آضٛبض ٚطز٪س ٦رب٢ٓت ذ٭ز ،٦سٶ٫ٯ



 

 

اتٓاثیشجضسي      ِرٛفاٜ  631  ٖ

           ثبضٮ ٞ٭ٶس:          ٬ زض اٶ٩

٫٫ٚتس ٬ٖتتٵ آ٪ٱتب     اثب٨ ٶٛٵ اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ اظ ثٷًت اثبثٛط سطپٷچٵ ٚطز ٬ ثٯ ث٫ٵ ٰبض٥ ٪ٟبٮ ٚطز ٚٯ چٯ ٦تٵ 
  .٪ٷع ثٷًت ٚطزثٷًت ٚطز٪س ا٬ 

        تحم٘ـك     ،  60   ص   ، 1   د   ،                           أسد الغبثٔ فٖ هعرفٔ الظحبثٔ   (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر 
  . م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ                     عب.ل أحود الرفبعٖ،

                   ٬ زض ربٴ زٶٟطٞ٭ٶس:

ٰبٴ  ذب٢س ٬ ثطازضش اثب٨ زض ثٷًت اث٭ثٛطتبذٷط ٚطز٪س ٬ ثٯ ث٫ٵ ٰبض٥ ٞٓت:ض٧ب زضذتب٨ ث٫٣سٴ ٰستٷس ٚٯ ٦ٷ٭ٮ
  .ٰبض٥ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ذب٢س ٬ اثب٨ ٪ٷع ثٷًت ٚطز٪س پبٚٵ زاضٶس.٦ب پٷط٬ ض٧ب ٰستٷ٥ ظ٦ب٪ٵ ٚٯ ث٫ٵ

        تحم٘ـك    ،121 ص،2 د  ،ِ                           أسد الغبثٔ فٖ هعرفٔ الظحبث   (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر 
  . م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -              التراث العرثٖ                 ًبدر: .اا إح٘بء                     عب.ل أحود الرفبعٖ،

عخاٚي   ِرٛفاٜ  912  

                                                         سرب٬ٴ زض تبضٶد ٦سٶ٫ٯ زضثبضٮ تر٣ّ اثب٨ اظ ثٷًت چ٫ٷ٩ ٞ٭ٶس:

                                                                                                اثب٨ آ٦س زض ٦سٶ٫ٯ ٬ ٦س٧٣ب٨ ضس سپس ثب ز٬ ثطازض ذ٭ز ذب٢س ٬ ي٧ط٬ زض ر٫ٝ ذٷجط پٷص پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ 
                  ب ظ٦ب٨ ٬ْبت  ضس٭٠                                                                                            ٬آ٢ٯ آ٦س٪س ٬ ا٬ ت٭سف پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ا٬ ضا زض ا٬اذط سب٠ ٪ٱ٥ ثط ثحطٶ٩ ٚبضٞعاض ضس ٬ ت

                                                                                                                     ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ زض اٶ٩ ٚبض ث٭ز تب اٶ٫ٛٯ آ٦س ثٯ ٦سٶ٫ٯ اث٭ثٛط ذ٭است ا٬ ضا ز٬ثبض ٮ ثٯ ثحتطٶ٩ ثٓطستتس اثتب٨ ثتٯ     
                                            ٥٫ٚ ٬ ٞٓتٯ ضسٮ ٚٯ ا٬ ٚبضٞعاض اث٭ثٛط زض ثًؿٵ                                                                  اث٭ثٛط ٞٓت : ٩٦ ثًس اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطاٴ ٚسٵ ٚبض ٪٧ٵ

                                                                                            ٬ ا٬ اظ ر٣٧ٯ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ اظ ثٷًت اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز ٬ زض اٶ٩ ٦٭ضز ٪ٟبٰص ثٯ ث٫تٵ ٰبضت٥ ثت٭ز                     اظ ٫٦بقٕ ٶ٩٧ ث٭ز 
                                 آ٪ٱب ثٷًت ٚطز٪س ا٬ ٪ٷع ثٷًت ٚطز.     ٬ٖتٵ 



 

 

            ًبدـر: .اا    ،   59   ص  ،  1 د                                                 التحفٔ اللـ٘فٔ فـٖ تـباٗخ الودٌٗـٔ الشـرٗفٔ،           ّـ(،   902      هتَفبى )                    هحود ثي عجد الرحوي          دوس الدٗي           السخبٍٕ،
  م    1993    ّـ/     1414   ،                  رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  ث٘  -              الىتت العلو٘ٔ 

خاٌذتٓعؼیذتٓاٌؼاؿ.14

     ث٭ز.                         ذب٢س ث٩ سًٷس ثطازض اثب٨   ،                       ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز    اظ                  اظ ر٣٧ٯ ٚسب٪ٵ ٚٯ

ِٕاتغذخٍفخاٌذاصتیؼدتااتٛتىش        :

يؼمٛتي  ِرٛفاٜ  292  

      ٞ٭ٶس:                                                   ٶًٗ٭ثٵ زضثبضٮ تر٣ّ ذب٢س اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵ

 

ٞط٬ٰٵ اظ٦ٱبرطٶ٩ ٬ ا٪ػبض اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز٪س ٬ ثس٭ٴ ي٣تٵ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤ ٦ت٧بٶت١ ضتس٪س ٚتٯ       
   .اٴ اظ آ٪ٱب يجبضت٫س اظ: يجب ، ْؿ١، ظثٷط ، ذب٢س، ٦ٗساز، س٧٣ب٨ ، اث٭شض ، ي٧بض، ثطاء ٬ اثٵ ث٩ ًٚت يسٮ

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا    ،124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،          ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
  .     ث٘رٍ 

       ٪٭ٶسس:               زضربٴ زٶٟط ٦ٵ

     ٖس٥      ثرسا    پس     ٥٫ٚ      ثٷًت    ت٭    ثب    تب     ثٷب  :    ٞٓت       آ٦س ٬       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى     ٪عز           َبئت ث٭ز،    ٚٯ     يبظ    ث٩      سًٷس    ث٩      ذب٢س
                     ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ر٧ى ضس٪س      قب٢ت     اثى    ث٩     ي٣ى     ٪عز       ٞط٬ٰى .    ٪ٷست      ٦ح٧س         رب٪طٷ٫ى  ٯ  ث          سعا٬اضتط    ت٭    اظ     ٚسى      ٦طز٤      ٦ٷب٨    زض    ٚٯ
      ستٯ     رع      ٢ٷ٩ٛ   "    آٶٷس    ٩٦     ٪عز         تطاضٷسٮ    سط       ٫٦ه٭ض      ٧ٰٷ٩  ٯ  ث      ْطزا        ثب٦ساز  :    ٞٓت       اٶطب٨  ٯ  ث    پس       ث٭ز٪س    ٬ى    ثب      ثٷًت         ذ٭استبض   ٬
  .            س ٦ٟط سٯ ٪ٓط      ٪ٷب٦س٪    ٬ى     ٪عز        ثب٦ساز    زض     ٪ٓط

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا      ،   126   ص     ، 2   د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،        ّـ(،    292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
  .     ث٘رٍ 

عثشي  ِرٛ فاٜ 311  

 ٪٭ٶسس: قجطٴ زضثبضٮ انٱبض ٪بضؾبٶتٵ ذب٢س اظ ذالْت اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

      پتس     ٬ى    ٚٯ     ث٭ز      چ٫ب٨   ،    آ٦سٮ     ثٛط     اثى    ث٩    اهلل     يجس   ت    ض٬اٶ    زض        چ٫ب٪ٛٯ      سًٷس    ث٩      ذب٢س     يع٠     سجت  :     ٞ٭ٶس      رًٓط     اث٭
      زازٮ        ا٦ٷطٴ      ٦طا       پٷ٧جط   : »   ٞٓت    ٦ى  ٬      ٚطز      زض٪ٝ      ثٷًت     ٚبض    زض     ٦بٮ    ز٬   ٬     آ٦س     ٶ٩٧    اظ     آ٢ٯ ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ى      ب٦جط  پٷ      ٞصضت    زض    اظ
      ٞٓتٯ   ٬    ٭ز ث      زٶسٮ    ضا      يٓب٨    ث٩       يخ٧ب٨   ٬           ي٣ٷٯ ا٢سال٤       قب٢ت     اثى    ث٩     ي٣ى    ا٬    ٥ٰ   ٬   «     ٪ٛطزٮ       ٦ًع٠٬     ٦طا       ٶبْتٯ      ٬ْبت      ٬ٖتى    تب   ٬
         ا٧ٰٷتت     ٬ى       ٚتبض       ثتٯ         اث٭ثٛط  :     ٞ٭ٶس   «     اْتس؟       زٶٟطى     زست    ثٯ     ض٧ب     ٚبض    ٚٯ     اٶس      زازٮ       ضؾبٶت     چطا      ٫٦بِ     يجس       پسطا٨    اى   : »   ث٭ز
    ...      ٞطْت    ز٠    ثٯ    ضا    ا٬      ٚٷ٫ٯ     ي٧ط     ا٦ب      ٪ساز

  –                الىتت العلو٘ـٔ            ًبدر: .اا   ،      331   ص  ،  2   د              تباٗخ الـجرٕ،    ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
      ث٘رٍ 

اتٛ٘اليػغىشيِرٛفاي           395   

 ٪٭ٶسس:  اث٭ٰال٠ يسٛطٴ ٦ٵ

               ؿجـك ثرًبهـِ        ،  88   ص     ، 1   د                    األٍائل للعسـىرٕ ،   ،    ّـ(   395                                                               أثَ ّالل الحسي ثي عجد اهلل ثي سْل ثي سع٘د ثي ٗح٘ى ثي هْراى )هتَفبى  
              الزبهع الىج٘ر

اتئؼیُِرٛفاي    431  

     ٫ٚس:                                                                  اثٵ ٪ًٷ٥ اظ يس٤ ضؾبٶت ذب٢س ٬ ثطازضا٪ص اظ ذالْت اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٶبز ٦ٵ



 

 

        عـب.ل   ،    940   ص   ، 2   د           الظحبثٔ       هعرفٔ   (     430        )هتَفبٕ        هْراى    ثي      هَسى    ثي       إسحبق    ثي      أحود    ثي    اهلل     عجد    ثي           ًع٘ن أحود     أثٖ   ،         األطجْبًٖ 
 م      1998  -    ّـ      1419       األٍلى  :         الـجعٔ ،      الرٗبع  –     للٌشر       الَؿي     .اا  :         الٌبدر   ،       العسازٕ      َٗسف    ثي

اتٓػثذاٌثش   ِرٛفاٜ  463  ٖ

       ٞ٭ٶس :                                     اث٩ يجسا٢جط ٪ٷع زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٦ٵ

   ، 2   د                              االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،      (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر َ   اث   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
  .  ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،   ،   422   ص

اتٓػغاوش    ِرٛفاٜ  571  

                 ٧ت٩ ، ثحتطٶ٩ ٬                                                                    زض تبضٶد ٦سٶ٫ٯ ز٦طٕ زضثبضٮ استًٓبء ذب٢س ٬ ثتطازضا٪ص اظ ا٦تبضت ٶ             اث٩ يسبٚط
       ٪٭ٶسس:                                         تٷ٧بء زض ايتطاؼ ثٯ حٛ٭٦ت اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،56 ص  ،29 د          ي األهبحل،                ٍتسو٘ٔ هي حلْب ه

اتٓاثیش  ِرٛفاٜ  631  ٖ

      ٞ٭ٶس:         ثبضٮ ٦ٵ                 اث٩ احٷط زض اٶ٩

ذتب٨ ث٫٣سٴ ٰستٷس ٚتٯ  ض٧ب زض   :                                                               ثطازضش ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضا ثٯ تبذٷط ا٪ساذت٫س ذب٢س ثٯ ث٫ٵ ٰبض٥ ٞٓت   ٬      ذب٢س
  .          ثٷًت ٚطز٪س          اثب٨ ٪ٷع        ذب٢س ٬   ،                                                          ٦ب پٷط٬ا٨ ض٧ب ٰستٷ٥ ظ٦ب٪ٵ ٚٯ ث٫ٵ ٰبض٥ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س  ٰبٴ پبٚٵ زاضٶس ٦ٷ٭ٮ

ٔ        (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر   ،121 ص  ،2 د   ،                                     أسـد الغبثـٔ فـٖ هعرفـٔ الظـحبث
  . م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ                           تحم٘ك عب.ل أحود الرفبعٖ،

اتٛستیغوالػي      أذٌغي  رٛفاِٜ  634  

      ٞ٭ٶس:                                                                   اث٭ضثٷى ٚاليٵ زض ثبضٮ يس٤ ثٷًت ذب٢س زض ض٬ظٰبٴ ا٢٬ٷٯ ذالْت اث٭ثٛط ٦ٵ

                                                                                                 ذب٢س اظ ي٧ب٠ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ زض ٶ٩٧ ث٭ز ظ٦ب٪ٵ ٚٯ حؿطت اظ ز٪ٷب ضْت آ٦س ثٯ ٦سٶ٫ٯ زض حب٢ٵ 
                                ٬ ٞٓتت : ضت٧ب نتبٰط ٬ ثتبق٩                                                                                      ٚٯ اث٭ثٛطذ٣ٷٓٯ ٦طز٤ ضسٮ ث٭ز اظ ثٷًت اثبثٛط ا٦ت٫بو ٚطز ٬ آ٦س ثٯ ذس٦ت ث٫تٵ ٰبضت٥   

    .     ٰستٷس
                               ذط٫٭زٴ ض٧ب ذ٭ض٫٭زٴ ٦تب ٬ذطت٥      (      ثٷٟب٪ٯ )    ض٬      ٢جب   (    چ٭٨ )    ٪ٯ        ٰستٷس،  (     ذ٭زى )       ظٶطٶ٩      ٢جب   (    چ٭٨ )     ض٧ب

                                                                                                         ض٧ب ذط٥ ٦بست ثٯ ٩٦ ثٟ٭ٶٷس آٶب ثباٶ٩ ٦طز ثٷًت ٦ٵ ٫ٚٷس ٞٓت٫س ث٣ٯ ٞٓت آٶب ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ اظ ارت٧بو ض٧ب ضاؾٵ 



 

 

                                                                          ٯ ض٧ب ضاؾٵ ثبضٷس ضاؾٷ٥ ٬ثٷًت ٦ٵ ٥٫ٚ ظ٦ب٪ٵ ٚٯ ض٧ب ثٷًت ٫ٚٷس ا٦ب ثٯ ذسا ٖس٥                               است ٞٓت٫س ث٣ٯ ٞٓت : ٩٦ ظ٦ب٪ٵ ٚ
                  اٴ ث٫ٵ ٰبض٥ .....

   ص   ، 3   د                                                        اإلوتفبء ثوب تؼوٌِ هي هغبزٕ اسَل اهلل ٍالخالحـٔ الخلفـبء،      ، (  ّـ   634      هتَفبى                       الرث٘ع سل٘وبى ثي هَسٖ )     ، اثَ              الىالعٖ األًدلسٖ  
    ّـ.    1417                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                 ًبدر: عبلن الىتت    ،                                     تحم٘ك .. هحود ووبل الدٗي عس الدٗي علٖ  ،    114

ِرٛفاٜاتٓاتياٌذذيذ  655  

اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض ضطح ٪ٱذ ا٢جالَٯ، ٧٦ب٪ًت ذب٢س ث٩ سًٷس اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضا چ٫ٷ٩ ت٭غٷّ 
 ٫ٚس : ٦ٵ

  .٥٫ٚ ذب٢س ٚسٵ است ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ا٦ت٫بو ٚطز ٬ ٞٓت ٩٦ ثب ٚسٵ َٷط ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ثٷًت ٪٧ٵ
، 21 ص ،6 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                          هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،       تحم٘ك

أتٛاٌفذاء  ِرٛفاٜ  732  

اث٭ا٢ٓساء زض ٚتبثص ثٯ ٞط٬ٰٵ اظ ث٫ٵ ٰبض٥ ٬ غحبثٯ ٚٯ ذب٢س ٪ٷع رعء آ٪ٱب است اضبضٮ ٚطزٮ ٚتٯ  
 آ٪ٱب ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز٪س :

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ، 19 ص ،1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

ِرٛفاٜاتٓاٌٛسدي  749  

زض تبضٶد اث٩ ا٢٭ضزٴ ٪ٷع ٧ٰٷ٩ رطٶب٨ يس٤ ثٷًت ذب٢س زض ٦طح٣ٯ ا٠٬ ثب اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ شٚط ضتسٮ  
 است :



 

 

              لجٌبى / ث٘رٍ    -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ،134 ص ،1 د                   تباٗخ اثي الَا.ٕ ،   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،                ، الـجعٔ : األٍلى

اتٓ خٍذْٚ  ِرٛفاٜ  818  

 ٪٭ٶسس: ثٷًت اث٭ثٛطچ٫ٷ٩ ٦ٵ ثبضٮ ٦رب٢ٓت ذب٢س اظزض اث٩ ذ٣س٨٬

 ثٯ ضب٤ ْطستتبز ٬  ضا زض سب٠ ا٠٬ سٷعز٥ٰ ثب ٢طٟطٴ اظ ثطٞطت٩ اظ حذ اٶ٩ ث٭ز ٚٯ ذب٢س ا٢٬ٷ٩ ٚبض اث٭ثٛط ثًس
يع٢ص ٚطز ظٶطا ٫ٰٟتب٦ٵ   ضا ثٯ يطأ ْطستبزٮ ث٭ز ٖج١ اظ ضسٷس٪ص ضا ثٯ ضب٤ ْطستبز ظ٦ب٪ٵ ٚٯ ا٬ ا٬ٞٓتٯ ضسٮ ٚٯ ٧ٰب٪ب 

  .٫ٰٟب٤ ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطٞطت چ٫س ض٬ظٴ اظ ثٷًت اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز ٚٯ اظ ٶ٩٧
داس ،514 ص ،2 د بلدٍى اثي تباٗخ   ،   ّـ(     808 ى     هتَفب                                      ثي بلدٍى الحؼرهٖ، عجد الرحوي ثي هحود ) إ إٌؾش  داس: اٌمٍُ   -       ث٘رٍ -

        الخبهسٔ  :         الـجعٔ   ،      1984

ػاصّياٌّىي     ِرٛفاٜ  1111   

ٷًت اثت٭ثٛط  ٚٯ اظ ثثطز  ٦ٵضا غحبثٯ  اظ ثعضٞب٨ ٬يجس ا٧٢ب٢ٙ زض س٧ف ا٫٢ز٭٤ ا٢ً٭ا٢ٵ ٪ب٤ اْطازٴ 
 ٞ٭ٶس: ٮ ٬ ٦ٵٱب ذب٢س ث٩ سًٷس ضا ٪ب٤ ثطزاظ ر٣٧ٯ آ٪ ٬تر٣ّ ٚطز٪س 

يجب  ي٧٭ٴ پٷب٦جط غ٣ٵ  ظثٷط،  ،پسطا٪ص ٬  ، ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ،ث٩ يجبزٮ ، ٞط٬ٰٵ اظ ذعضرٷب٨ سًس زض آ٨ ض٬ظ
س اظ ثٷًت  اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز٪س ستپس  َٷط آ٪ٱب ٬ ذب٢ ٬ س٧٣ب٨ ، ي٧بض، اث٭شض ، ٦ٗساز، هلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ، ث٫ٵ ٰبض٥، ق٣حٯا

٦ٟط سًس ث٩ يجسٮ ٚٯ تب ٫ٰٟتب٤   ٴ ثب تبذٷط ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪سا اٴ اظ آ٪ٱب ثب يز٣ٯ ٬يسٮ يسٮ ٧ٰٯ آ٪ٱب ثٷًت ٚطز٪س ٬
  .ي٧ط ثٷًت ٪ٛطز ٦طٞص ثب اث٭ثٛط ٬

   ، 2   د                                     م العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،         سوؾ الٌزَ   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.     ،   332   ص



 

 

ذخٍفخاٌذاص    تیؼداتٛتىشدسِٕاتغؽیؼٗ        

       ٪٭ٶسس:                                        زضثبضٮ ٦رب٢ٓت ذب٢سث٩ سًٷس ثب اث٭ثٛط ٦ٵ     غس٬ٔ     ضٷد 

٪رستٷ٩ ٚسى ٚٯ ضط٬و ٚطز ٬ ثطذبست، ذب٢س ث٩ سًٷس ث٩ يبظ ث٭ز ٚٯ ٪سجتى ثتب ث٫تى ا٦ٷتٯ زاضتت. پتس      
سا )ظ( پٷطتط زض ثتبضٮ ي٣تى )و( چتٯ ٞٓتتٯ استت، آٶتب       زا٪ى ٚٯ پٷب٦جط ذ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط اظ ذسا ثتط ، ت٭ ذ٭ز ٦ى

زا٪ى ٚٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ثٯ ٦ب ٚٯ زض ض٬ظ ث٫ى ٖطٶهٯ ز٬ض آ٨ حؿطت ث٭زٶ٥ ٬ ثٯ ٦طزا٨ غبحت ٫٦ع٢ت ٦تب ْط٦ت٭ز:    ٪٧ى
ضستب٪٥، آ٨ ضا ثپصٶطٶتس،    ٥٫ٚ آ٨ ضا حٓم ٫ٚٷس ٬ ٩٦ چٷعى ضا ثٯ ض٧ب ٦تى  اى ٞط٬ٮ ٦ٱبرطا٨ ٬ ا٪ػبض، ثٯ ض٧ب ٬غٷتى ٦ى

بٮ ثبضٷس ٚٯ ي٣ى )و( ا٦ٷط ض٧ب پس اظ ٩٦ ٬ رب٪طٷ٩ ٩٦ زض ٦ٷب٨ ضت٧ب استت، پط٬ضزٞتبض٤ اٶت٩ ٦٭ؾت٭و ضا ثتٯ ٦ت٩        آٞ
سٓبضش ٚطزٮ ٬ اٞط ض٧ب ٬غٷت ٦طا زض ثبضٮ ا٬ حٓم ٪٫ٛٷتس ٬ ا٬ ضا ٶتبضى ٪٫ٛٷتس، زض احٛتب٤ زٶ٫تتب٨ زچتبض اذتتالِ        

ض٭٪س، آٞبٮ ثبضٷس ٚٯ ا١ٰ ثٷت ٩٦  ض٧ب حب٥ٚ ٦ىٰبى ض٧ب ثط  ض٭ز ٬ ثستطٶ٩ ض٭ٶس ٬ ٚبض زٶ٫تب٨ ثط ض٧ب ٦ؿكطة ٦ى ٦ى
٫٫ٚسٞب٨ ثٯ ا٦ط ا٦ت ٩٦ ٰست٫س، ذسا٬٪سا، ٰط ٚس زض ثبضٮ آ٪ب٨ ستٓبضش ٦تطا حٓتم ٫ٚتس، ا٬ ضا زض      ٬اضحب٨ ا٦ط ٩٦ ٬ ٖٷب٤

اى زٮ ٚٯ ثب آ٨ سًبزت آذطت ضا زضٶبثس، ذسا٬٪سا، ٰط ٚس پس اظ ٩٦  رطٞٯ ٩٦ ٦حط٭ض ْط٦ب ٬ اظ ضْبٖت ٩٦ ا٬ ضا ثٱطٮ
 ٰب ٬ ظ٦ٷ٩ است، ثط ٬ى حطا٤ ٩ٚ. ثبضٮ ا١ٰ ثٷت٥ ثسى ٫ٚس، ثٱطت ضا ٚٯ پٱ٫بٶى چ٭٨ آس٧ب٨ زض



 

 

ي٧ط ث٩ ذكبة ٞٓت: سبٚت ثبش اى ذب٢س، ٚٯ ت٭ ا١ٰ ٦ط٭ضت ٪ٷستى ٬ سر٩ ت٭ ٖبث١ ٖجت٭٠ ٪ٷستت، ذب٢تس    
٨ ذت٭زت ستر٩   زا٪ى ٚٯ ثب ظثب٪ى رع ظثب ٞٓت: ث٣ٛٯ ت٭ سبٚت ثبش اى پسط ذكبة، ٚٯ ثٯ ذسا س٭٫ٞس ٚٯ ت٭ ذ٭ز ٦ى

زا٪تس ٚتٯ ٦ت٩ اظ ٪هتط ضتطاْت       اى، ٬ ثٯ ذسا س٭٫ٞس ٚتٯ ٖتطٶص ٦تى    ٞ٭ٶى ٬ ثٯ اْطازى رع اْطاز ذ٭زت تٛٷٯ ٚطزٮ ٦ى
٪ٷبظى ثٯ ذتسا ٬   تطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط ٪ب٤ ٬ ٪طب٨ ٪ٷٛ٭تطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط ثى تطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط ازة ٖ٭ى ذب٪٭ازٞى ثعضٜ

تطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هط تًساز ٧ٚتطٶ٩ آ٪ٱب ٬ اظ ٪هتط ٪تب٤ ٬    ضطاْت ذب٪٭ازٞى پستضس٭٢ص ٧ٚتطٶ٩ آ٪ٱب ٰست٥ ٬ ت٭ اظ ٪هط 
تطٶ٩ آ٪ٱب ٰستى ٬ ثب ذسا ٬ ضس٭٢ص ضاثكٯ ٧ٚتطى زاضى ٬ ت٭ ٦٭ٖى ر٫ٝ تطست٭ ٬ زض ٖحتف ستب٢ى ثرٷت١      ٪طب٨ ٫٧ٞب٤

 .ٞ٭ٶس: ذب٢س ا٬ ضا سبٚت ٚطز ٬ ٪طست ٰستى ٬ ٪ژاز پستى زاضى ٬ زض ٖطٶص اْتربضى ٪ساضى، ضا٬ى ٦ى
ٖ          تحم٘ـك:    ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى                                       الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي ) ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ

  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

جايگاٖخاٌذتٓعؼیذتٓاٌؼاؿ      :ٚيلثًاصاتٛتىشاعالَآٚسدٚاصعشفپیاِثش)ؿ(اعرأذاستٛد                     

     ٫ٚس:                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ            ٷجٯ زض اٶ٩      اث٩ ٖت

                                                                          ٢س ٞ٭ٶس: ذب٢س ٖج١ اظ اث٭ثٛط اسال٤ آ٬ضز ٬ آ٪ٱ٥ ثربقطذ٭اثٵ ث٭ز ٚٯ زٶسٮ ث٭ز ٬                             اث٭ ٶٗهب٨ ٬ زٶٟطا٨ زضثبضٮ ذب
    .                                                                     پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ا٬ ضا ثطاٴ ٞطْت٩ غسٖبت زض ثٷ٩ ث٫ٵ ظثٷس ٧ٞبضت

          دـر: .اا    ًب                                  تحم٘ـك: .وتـَا حـرٍ  عىبدـٔ،     ،   296   ص   ، 1   د          الوعبا ،   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )
          المبّرٓ .  -        الوعبا  

 ي٧ب٠ پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز ثب ذالْت اث٭ثٛط ٦٭إْ ٪ج٭ز ٬ ٞب٨ ٬ذب٢س ٚٯ اظ ثعض ،ث٫بثطاٶ٩
ٔ    اٶ٩ يس٤ ٓبء اظ پست ٦ٱ٥ ذ٭ز اثطاظ ٚطز ٦٬رب٢ٓت ذ٭ز ضا ثب استً  ثٷًت ا٬ ٪طب٪ٯ اٶ٩ استت ٚتٯ اتٓتب

  .ض ٪ج٭زٮ استيٗسٴ زض ثٯ ذالْت ضسٷس٨ اث٭ثٛط زض ٚب ا١ٰ ح١ ٬

ػّشٚتٓعؼیذ.15

                                                                                        ي٧ط٬ ثطازض ذب٢س ٬ اثب٨ ث٭ز ٚٯ زض ظ٦ب٨ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ زاضاٴ پست حٛ٭٦تٵ ث٭ز ٬ اظ 
  .                                                  ضْت . ا٬٪ٷع ٦خ١ ثطازضا٨ ذ٭ز ٦٭إْ ذالْت اث٭ثٛط ٪ج٭ز                           ضرػٷت ٰبٴ ثعضٜ ثٯ ض٧بض ٦ٵ

ِذاسنذخٍفػّشٚتٓعؼیذاصتیؼداتٛتىش:

اتئؼیُ ِرٛفاٜ  4 31 ٖ

     ٫ٚس:               چ٫ٷ٩ ثبظٞ٭ ٦ٵ                  ي٧ط٬ ثب اث٭ثٛط ضا    ت                    اثٵ ٪ًٷ٥ رطٶب٨ ٦رب٢ٓ



 

 

سًس، ي٧٭ٰبٴ ٦ت٩ ث٭ز٪تسٮ     ْطظ٪سا٨ ٞٓت ذب٢س ، اثب٨ ٬ ي٧ط ٫ٚس ٚٯ پسضش ثٯ ا٬ اث٩ سًٷس اظ پسضش ٪١ٗ ٦ٵ
ٰبٴ ذ٭ز ا٪ػطاِ زاز٪س اث٭ثٛط ثٯ آ٪ٱب ٞٓت : ٰٷچ ٚس  ٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ پست٫ٰٟب٤ ض٫ٷس٨ ذجط ٬ْبت پٚٯ 

٨ زض اٶ٩ اضا٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭زٶس ثط اٶ٩ پست ضبٶستٟٵ ٪ساضز ٢صا ثطٞطزٶس سط ٚبضتباظ ض٧ب ٚٯ ٚبضٞع
 ٰتط  ٫ٚٷ٥ پس اظ ٦سٶ٫ٯ ثٷط٨٬ ضْت٫س ٬ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطاٴ ٚسٵ ٚبض ٪٧ٵغ٣ٵ  : ٦ب ثًس اظ پٷب٦جط٦٭ٖى پسط اثٵ احٷٯ ٞٓت
 .سٯ زض ضب٤ ٚطتٯ ضس٪س

                            ، ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.   940   ص   ، 2   د         الظحبثٔ       هعرفٔ   ،   ّـ(   430      هتَفبى    اهلل )                 ًع٘ن أحود ثي عجد      اثَ           األطجْبًٖ،

اتٓػثذاٌثش   ِرٛفاٜ  463  

 :آ٬ضزٮ استاالستٷًبة چ٫ٷ٩  ٪ًٷ٥ ضا زض  اثٵ ٦ب٪٫س يجبضتيجسا٢جط 

 ،2 د                              االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،     (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
   ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ، ،422 ص

اتٓػغاوش    ِرٛفاٜ  571  

 ايتطاؼ ضسٶس ذب٢س اظ اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ شٚط ضسٮ است :زض ٚتبة تبضٶد ٦سٶ٫ٯ ز٦طٕ 



 

 

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
     1995  –      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ، 56 ص، 29 د                          ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل، 

پس ي٧ط٬ ٪ٷع ٦ب٪٫س ثطازضا٪ص، ثٷًت ثتب اثت٭ثٛط ٬ٚتبض ٚتطز٨ زض زاذت١ حٛ٭٦تت ا٬ ضا ٪بپست٫س        
  .زا٪ست ٦ٵ

جايگاٖػّشٚتٓعؼیذتٓاٌؼاؿ         

ٚياصِٙاجشيٓتٗدثؾٗتٛد            

       ٪٭ٶسس:            اث٩ سًس ٦ٵ

ث٩ ستًٷس   ث٩ يخ٧ب٨ ٞ٭ٶس: ي٧ط٬ ث٩ سًٷس ٦س٧٣ب٨ ضس ٬ ثطازضش زض سطظ٦ٷ٩ حجطٯ ٣٦حٕ ضس ٬ ي٧ط٬ ي٧ط
  .ثًس اظ ذب٢س ٦س٧٣ب٨ ضس ٬ زض ٰزطت ز٤٬ اظ ٦ٱبرطٶ٩ حجطٯ ث٭ز ٚٯ ظ٪ص ْبق٧ٯ ث٫ت غٓ٭ا٨  ٪ٷع ثب ا٬. ٧ٰطاٮ ث٭ز

       ث٘رٍ .  -               ًبدر: .اا طب.ا   ،    101   ص    ،  4   د                 الـجمب  الىجرى،   ،   ّـ(   230      هتَفبى                            عد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         هحود ثي س         السّرٕ،      

اصعشفسعٛيخذا)ؿ(فشِأذاستٛد              

            ثبضٮ ٞ٭ٶس:                يسٗال٪ٵ زض اٶ٩

ا٢ٯ ا٬ ضا ثٯ ي٫٭ا٨ ْط٦ب٪ساض ثطاٴ ٬ازٴ ا٢ٗطٴ ٬ ربٰبٴ زٶٟط ثطٞعٶس ٬ زض ٧ٰتب٨ ٫٦كٗتٯ   پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬
  .ْ٭ت ٚطز

                      تحم٘ـك: علـٖ هحوـد     ،   638 ص   ، 4 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظحبثٔ،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
  . م    1992  -    ّـ 2   141                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

 



 

 

اٌذثابتٓإٌّزس.16

         ايتتطاؼ                                   ي٧ط ثطاٴ اثت٭ثٛط ث٫٣تس ضتس ٬      ٩                                             حجبة اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ است ٚٯ زض ٫ٰٟب٤ ثٷًت ٞطْت
    ضس                              ٦ب٪ى ثٷًت ٦طز٤ ثب اث٭ثٛط ٦ٵ      زٮ ٬              ذ٭ز ضا ايال٨ ٚط

ِٕاتغػذَتیؼددثابتِٕٓزس        تااتٛتىش:  

تخاسي   ِرٛفاٜ  256  

       ٪٭ٶسس:    ٦ٵ     ثبضٮ               ثربضٴ زض اٶ٩

 يتصٶٗٱب  ٬ ا٧٢حٛٙ رصٶ٣ٱب ا٪ب» پط٦بٶٯ ذ٭ضٯ آ٨ ٥٫٦ ٬ پ٫بٰٟبٮ آ٨ ٥٫٦: ٞٓت ٬ ثطذبست( ا٪ػبض) آ٪ٱب اظ ٶٛى
 ٦ب٢ٷتسٮ  چت٭ة  ثتسا٨  حطتطات  ٶتب  رتطة  اظ ضا ذ٭ز ت٩ آ٪ٱب ٬ ض٭ز ٦ى ٪ػت ٦٭اضى ثطاى ٚٯ چ٭ثى رصٶ١) «ا٧٢طرت
 ٬ ست٫ٟٷ٩  ذ٭ضتٯ  ٩٦ ٬. ٖ٭٤ سبظ چبضٮ ٬ پ٫ب٫ٰسٞب٨ پ٫بٮ ٬ اْتبزٞب٨ ٞبٮ تٛٷٯ ٩٦ ٬ زضزٰب زض٦ب٨ ٩٦» ٦ٗػ٭ز. ذبض٪س ٦ٵ
 ٬ ذطز٫٦تس  ٦زتطة  ٦تطز  ٦ت٩  ٚٯ است اٶ٩ اظ ٫ٚبٶٯ ز٬ ٰط «سبظ٪س ٦ى ٞبٮ تٛٷٯ آ٨ ٪ٟٱساضى ثطاى ٚٯ ٰست٥ ذط٦ب پط٦بٶٯ
 ٬ تًجٷط ثتٓػٷ١ ٚٯ است يطة ٦ٷب٨ ٦ًط٬ِ ٦خ١ ر٣٧ٯ آ٨ ٬ ذ٭ا٫ٰس ٦ٵ ٩٦ اظ ضا ذ٭ز ٚبض چبضٮ ٦طز٤ ٚٯ ٰست٥ سطْطاظ
 چ٭٨ ثطذبست َ٭َب ٬ ْطٶبز. ض٭ز ثطٞعٶسٮ ا٦ٷط ض٧ب اظ ٬ ا٦ٷط ٦ب اظ: ٞٓت( ث٭ز ث٣ٷٍ ٚٯ) ر٣٧ٯ آ٨ اظ ثًس ض٭ز ٦ى تٓسٷط
 ا٬ ثتب  ٦ت٩  ٬ زاز زستت  ٥ٰ ا٬ ٥٫ٚ ثٷًت ت٭ ثب ٚٯ ٩ٚ زضاظ ضا ذ٭ز زست: ٞٓت٥ ثٛط اثىٯ ث ٩٦ ضس آضا٤ ٞٓتٟ٭ ٬ ٰٷبٰ٭
 ٦ت٩   .ٚطتتٷس  ضا ستًس : ٞٓتت  آ٪ٱب اظ ٶٛى ثطزٶ٥، ٰز٭٤ يجبزٮ ث٩ سًس ثط سپس. ٚطز٪س ثٷًت ٥ٰ ٦طز٤ ٬ ٪٧٭ز٤ ثٷًت
 رتسا  ٦تطز٤  آ٨ اظ تطسٷس٤ ظٶطا ٪سٶسٶ٥ ثٛط اثى ثٷًت اظ ٪ٷط٫٦٬ستط ٬ ثٱتط ٚبضى ٰٷچ ٦ب ثرسا ثٛطس ضا سًس ذسا: ٞٓت٥
 ٦تب  پست٫س  ٚتٯ  ثچٷتعى  ث٭ز ذ٭اٰٷ٥ ٪بٞعٶط ٦ب آ٪ٟبٮ ز٫ٰس ا٪زب٤ ضا زٶٟطى ثٷًت آ٪ٱب ٪٫ٛٷ٥ ٶٛسطٮ ضا ثٷًت ٚبض ٬ ض٭ٶ٥
 .ض٭ز ٦ٵ َب٢ت ٬ نبٰط ْسبز ٬ پب ثط ْت٫ٯ ٬ٖت آ٨ ثستٷعٶ٥ آ٪ٱب ثب ٶب ٫ٚٷ٥ پٷط٬ى آ٪ٱب اظ ٪جبضس

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،  ، 2506ص  ،6د     إ،          طح٘ح الجخب   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 



 

 

عثشي  ِرٛفاٜ  311  

ٚتطز، چ٫تٷ٩ ثتبظٞ٭     ثٷًت ثتب اثت٭ثٛط تطت٭ٶٕ ٦تٵ    ثٯ يس٤ قجطٴ ٪ٷعرطٶب٨ حجبة ضا ٚٯ ا٪ػبض ضا 
 ٫ٚس: ٦ٵ

 ا٬ ستر٩ . ثبضتٷس  زاضتتٯ  ضا ٚتبض  اٶت٩ . ٪ٟٱساضٶس زست ٬ ٫ٚٷس ذ٭ززاضى ا٪ػبض ٖ٭٤ اى: ٞٓت ٫٦صض ث٩ حجبة
 اٶ٩ اظ ضا آ٪ٱب ٫٫ٚس ا٦ت٫بو اٞط. ٫٫ٚس تَػ ٚبض اٶ٩ اظ ضا ض٧ب حٕ ذ٭ا٫ٰس ٦ٵ اٶ٫ٱب(. ٪پصٶطٶس) ٭ٶسط٪ ضا ا٬ ٶبضا٨ ٬( ي٧ط)
 اٶ٩ زض ض٧ب( س٭٫ٞس) ثرسا ض٭ٶس ٦س٣ف ا٦٭ض اٶ٩ ثط ٬ ثٟٷطٶس زست زض ضا( ذالْت) ٚبض اٶ٩ ذ٭ز آ٪ٟبٮ ٫ٚٷس قطز ثالز
 ٞط٬ٶس٪س ض٧ب ٰبى تٷٍ ثسجت ٦طز٤ ٬ ضْت پٷص ض٧ب ض٧طٷطٰبى ثب( اسال٤) ٚبض اٶ٩ ظٶطا ٰستٷس ا٢٬ى ٬ احٕ  آ٪ٱب اظ ٚبض
   «        ا٧٢طرتت         يصٶٗٱب   ٬        ا٧٢حٛٙ        رصٶ٣ٱب »    ٚٯ       ت٭ؾٷح   ٬       تٓسٷط    ثب       يجبضت     اٶ٩ )   ٰست٥ زا٪ب ٬ ٦زطة ٦طز ٩٦ ٪ٱبز٪س ٞطز٨ ٬
       ثچتٯ          ح٧بٶتت     زض      ٚتٯ      زاض     ثچٯ     ضٷط )      ٰست٥       ضٷطا٨      ٫ٚب٤    زض  (   ا٬      ٫ٚٷٯ  -   ثچٯ     ضٷط     پسض )     ضج١     اث٭    ٩٦   (   ض٭ز     ٪٧ى       تٛطاض    ٚٯ     ث٭ز

   ٬        استال٤          تجتبٰى     اظ       ٫ٚبٶٯ )           ثطٞطزا٪ٷ٥      ٪رست       ٦ب٪٫س    ضا  (  ٤   اسال )     ٚبض     اٶ٩    ٦ب    ٚٯ         ثر٭اٰٷس     اٞط      ثرسا   (.    است      ز٢ٷط   ٬        ذط٧ٟٷ٩
  (      استت          ضٛستتٯ    ٬       ثطٶسٮ     ٞ٭ش       يجبضت  (    است       ضٛستٯ   ٬       ثطٶسٮ     ٞ٭ش       يجبضت    ٪ع   ٬     ؾًّ     حٷج    اظ     ا٠٬      ثط٬ظ        ثطٞطت٩
  .    ثٛطس     تطا     ذسا     ٞٓت   .   ٚطت       ذ٭اٰس     تطا     ذسا    ٚٯ     ٫ٚى      چ٫ٷ٩     اٞط  :    ٞٓت     ي٧ط

  -                            ًبدر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ     ،243ص ، 2د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
        ث٘رٍ 

جايگاٖدثابتِٕٓزس

:ِؾاٚسٔظاِيپیاِثشصٍياهللػٍیٗٚآٌٗتٛد،دثاب

         ى ، ثتٯ   ؤ                               ثٯ ستجت ثطذت٭ضزاضى اظ زٖتت ض                      ذكٷت ٦طٱ٭ضٴ ث٭ز ٚٯ        زال٬ض ٬     ب٨              حتجتبة اظ ضزبي
          طذتتى اظ                                           تٷتب٦تجتتط)ظ (، حتؿتت٭ض زاضتتت ٬ زض ثت                                          )غبحت ٪هط( ٣٦ٗت ضس. حجبة زض ر٫ٝ ٰتبى پ 

    .        حؿطت ث٭ز  ٵ                        آ٪تٱتب، ٦تطتب٬ض ٪تهتب٦ت
               ثبضٮ ٦ٵ ٪٭ٶسس:     اٶ٩            يجسا٢حٵ زض



 

 

حجبة ٦طب٬ض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل  ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زض ر٫ٝ ثسض ث٭ز ٚٯ حؿطت ٪هطش ضا ثطٞعٶس ٬ رجطئٷ١ ٰت٥ ٪تبظ٠   
   .ضس ٬ ٞٓت  ضاٴ ٧ٰب٨ ضاٴ حجبة است ٬ ا٬ زض رب٣ٰٷت زاضاٴ آضاء ٦طٱ٭ضٮ ث٭ز تب آ٪زب ٚٯ ثٯ غبحت ٪هط ٣٦ٗت ضس

            ًبدـر: .اا    ،    384   ص     ، 2   د            اإل.ااٗـٔ،                                              ًيبم الحىَهـٔ الٌجَٗـٔ الوسـوٖ الترات٘ـت        ،     ّـ(    1383       )هتَفبى             ي عجد الىج٘ر           عجد الحٖ ث  ،         الىتبًٖ 
  .     ث٘رٍ   –              الىتبة العرثٖ 

               غٓسٴ ٪ٷع ٞ٭ٶس:

 .حجبة غبة ٪هط ث٭ز
                                        تحم٘ك أحود األاًـبؤٍؽ ٍتروـٖ هظــفى،    ،   216   ص   ،  11   د           ثبلَف٘ب ،       الَافٖ    ،   ّـ(   764      هتَفبى                        طالح الدٗي بل٘ل ثي أٗجه )         الظفدٕ،

   م.    2000  -  ّـ    1420  -      ث٘رٍ    -                       ًبدر: .اا إح٘بء التراث 

اصخغثايأصاستٛد       :

         ٪٭ٶسس:              زضثبضٮ ا٬ ٦ٵ      األ٦ػبض       ي٧٣بء        ٦طبٰٷط                 اث٩ حجب٨ زض ٚتبة 

 .حجبة زض ثسض ضطٚت زاضت زضحب٢ٵ ٚٯ سٵ ٬ سٯ سب٠ زاضت ٬ ا٬ ذكٷت ا٪ػبض زض ٦سٶ٫ٯ ث٭ز
      دـر   ًب           فالٗشْور ،  .  م  :        تحم٘ك   ،  25   ص   ، 1   د        األهظبا       علوبء        هشبّ٘ر      ّـ(،     354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،

   م.    1959   ،       ث٘رٍ   ـ          العلو٘ٔ       الىتت     .اا  : 

ػرثحتٓاتيٌٙة.17

       ثتبضٮ                             ٚتٯ اث٭ا٢ٓتساء زض اٶت٩                 ثٛط تر٣ّ ٚطز                      سبٶط غحبثٯ اظ ثٷًت اث٭            ث٫ٵ ٰبض٥ ٬         زض ٫ٚبض     ٪ٷع     يتجٯ 
       ٞ٭ٶس:     ٦ٵ

     ٪ٷع   ٬      ٦طز٤    اظ       ٞط٬ٰٵ  .      ٚطز٪س      ثٷًت    ا٬    ثب   ٬       آ٦س٪س        اث٭ثٛط     قطِ    ثٯ    ٥ٰ      ٦طز٤   ٬     ٚطز      ثٷًت        اث٭ثٛط    ثب     ي٧ط     سپس     ...
  .     ...     يبظ    ث٩      سًٷس    ث٩      ذب٢س   ٬      يتجٯ   ٬      ظثٷط   ٬      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،19 ص ،1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،  (  ّـ   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )



 

 

 زض ٚتبة تبضٶد ا٢٭ضزٴ ٪ٷع ٖؿٷٯ ٦رب٢ّ يتجٯ ث٩ اثٵ ٢ٱت اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ضسٮ است :

                لجٌبى / ث٘رٍ  ،   -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ، 134 ص ،1 د                 تباٗخ اثي الَا.ٕ   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،              الـجعٔ : األٍلى

ِٕالةػرثحتٓاتيٌٙة:پیاِثشتشايٚيدػاوشدٖٚا                صاعالِؼخؾٕٛدؽذ:        

                  اث٩ يجسا٢جط ٞ٭ٶس:

يتجٯ ٬ ثطازضش ٬ٖتٵ ٚٯ ٦س٧٣ب٨ ضس٪س پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ اسال٤ ا٬ضز٨ آ٪ٱب ذ٭ضحب٠ ضتس  ٬ ثتطاٴ   
  .ّ ضطٚت زاضت٫سآ٪ٱب زيب ٚطز ٬ آ٨ ز٬ زض ر٫ٝ ح٫ٷ٩ ٬ قبئ

     ، 3   د                               االست٘عبة فٖ هعرفـٔ األطـحبة،     (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
  .  ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،   ،    1030   ص

دغاْتٓثاتد:.18

      سطاٶس                               اظ ذالْت اث٭ثٛط زض ٖب٢ت ضًط ٦ٵ                 ٪بضؾبٶتٵ ذ٭ز ضا   ،       سض اسال٤                 حسب٨ ضبيط ٦ًط٬ِ غ
                                                            ٚٯ زض تٓسٷطْرط ضاظٴ ٬ تٓسٷط َطائت ا٢ٗطآ٨ چ٫ٷ٩ شٚط ضسٮ است: 

 .ثطٞطزز    ّ  ا٢س ال٤ ي٣ٷٯ ي٣ى ا٢حس٩ اث٭ اظ آ٪ب٨ ثٷ٩ اظ سپس ٬ ٰبض٥ ث٫ى اظ ا٦ط ظ٦ب٤ پ٫ساضت٥ ٪٧ى 
 ٬ ٖتطآ٨  ثتٯ  ٦تطز٤  آضت٫بتطٶ٩  ٬ استت  ضث٭زٮ ضا سجٗت ٞ٭ى ٬ ثبضس ٦ى اٶ٧ب٨ زض ٪ٓط ٪رستٷ٩ ٚٯ     ّ  ضرػٷ تى اظ
 .ث٭ز پٷب٦جط زست٭ضات

، 169ص  18ٍ د  195ص ،2 د                                  التفس٘ر الىج٘ر أٍ هفبت٘ح الغ٘ـت،     ،   ّـ(   604      هتَفبى         التو٘وٖ )                      فخر الدٗي هحود ثي عور                  الرازٕ الشبفعٖ،
  م    2000  -   ّـ     1421   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 
         فرلـبى،                             تفس٘ر غرائت المرآى ٍاغبئت ال   ، (  ّـ     728        هتَفبى )                                                       ًيبم الدٗي الحسي ثي هحود ثي حس٘ي الوعرٍ  ثبلٌيبم األعرد   ،           الٌ٘سبثَإ

    م .    1996  -   ّـ     1416                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                      در: .اا الىتت العلو٘ٔ     ، ًب                         تحم٘ك: الش٘خ زورٗب عو٘راى   ،240ص ،1 د



 

 

جايگاٖدغاْتٓثاتد      

ّ٘شا٘یجثشئیًتادغاْدس٘جِٛؾشکاْ                  :

    بيط    ضت  »                                                                           حسب٨ ث٩ حبثت، ٧ٰب٨ ٚسى است ٚٯ زض ظ٦ب٨ رب٣ٰٷت ضبيط ا٪ػبض ث٭ز ٬ زض ظ٦ب٨ اسال٤ 
          ٢ٗت ٞطْت.  «        ضس٭٠ اهلل

       ٪٭ٶسس:                      ثربضى زض غحٷح ذ٭ز ٦ى

         ّ                                                     ذسا ثٯ حسّب٨ ٞٓت: ٰز٭ ٩ٚ )ر٭اة ٚسب٪ى ضا ٚتٯ ضتًطٰبى ظضتت زض                                   ثطاء ث٩ يبظة ٞٓتٯ است ٚٯ ضس٭٠
                                     سط٬ز٪س ثب ضًط ثسٮ( رجطئٷ١ ثب ت٭ است.                  ثبضٮ ضس٭٠ ذسا ٦ى

 ٓ    ِ ْ ِ   ثٓبة  ِوْـرِ    ،  ِ َ    ٓ ْ ِ   ْ َ ْ ِ وِتَبة ثٓدْءِ الْخَلْكِ  ،     3041   ، ح    1176   ، ص 3 د               طح٘ح الجخبإ،   ،   ّـ(   256                                اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )هتَفبٕ                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  ـ       1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   ـ                              ًبدر: .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ                          حم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب، ت   ،  ْ ٓ َ  ِ َ ِ الْوٓلَبئِىَِٔ

     ٫ٚس:                         زا٬ز زض ٦س٫س ذ٭ز ٪١ٗ ٦ى       ٬ ؤث٭
دغاْ  ِؤيذتٗسٚحاٌمذط،      تٛد :

  :                                                                           زض ض٬اٶبتٵ اظ ٫٦بثى ا١ٰ س٫ت ٪١ٗ ضسٮ است ٚٯ حسب٨ ثٯ ض٬ح ا٢ٗس  تبٶٷس ضسٮ است 

ّ                                                        يط٬ٮ اظ يبئطٯ ٪١ٗ ٚطزٮ است ٚٯ ضس٭٠ ذسا ثطاى حسّب٨ ٫٦جتطى زض ٦ستزس ٪ٱتبزٮ ثت٭ز؛ پتس ا٬ ض٬ى ٫٦جتط                                                     
                                              ٚطز. پس ضست٭٠ ذتسا )ظ( ْط٦ت٭ز: ض٬ح ا٢ٗتس                             ز٭ ٚطزٮ ث٭ز٪س، ٰز٭ ٦ى                                  ٪طست ٬ ٚسب٪ى ضا ٚٯ پٷب٦جط ذسا ضا ٰ    ٦ى

     ٚطز.                ّ                                        )رجطئٷ١( ثب حسّب٨ است، ظ٦ب٪ى ٚٯ اظ ضس٭٠ ذسا پطتٷجب٪ى ٦ى
                           تحم٘ك: هحود هح٘ـٖ الـدٗي     ،     5015   ، ح   304   ، ص 4 د               سٌي أثٖ .اٍ.،   ،   ّـ(   275           ٍ. )هتَفبٕ                      سل٘وبى ثي األدعج اثَ.ا                  السزستبًٖ األز.ٕ،

  ؛     الفىر          ًبدر: .اا              عجد الحو٘د،
        ًبدـر:                                  تحم٘ك: .. ثشبا عـَا. هعـرٍ ،     ،  21   ، ص 6 د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742                                         اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )هتَفبٕ        الوسٕ،
   م؛    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   ـ                هؤسسٔ الرسبلٔ

                      تحم٘ـك: علـٖ هحوـد      ،   64   ، ص 2 د       حبثٔ،                   اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظ     ّـ(،    852                                   أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )هتَفبٕ                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
  . م    1992  ـ     ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   ـ                در: .اا الز٘ل  ًب   ،       الجزبٍٕ

     ٫ٚس:                      اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                ض٬اٶت غحٷحٵ زض          تط٦صٴ زض



 

 

 ْؿتبٶ١  ٬ اٶستتبز  ٦تى  ٫٦جط ثط ا٬ ٬ ٞصاضز ٦ٵ حسب٨ ثطاى ٦سزس زض ٫٦جطى( ظ) پٷ٧ُجط ؿطتيبٶطٯ ٞ٭ٶس: ح
             ثب ض٬ح ا٢ٗس       ٫ٚس    ٦ٵ      زْبو    ٦ب    اظ         ٦٭ًٖٷٛٯ    تب    ضا    ّ  حسّب٨        ذسا٬٪س   : »  ٚٯ       ْط٦٭ز       ٥ٰ ٦ٵ   اذس ضس٭٠ ثبظ ٬ ٚطز؛ ٦ٵ ثبظٞ٭ پٷ٧ُجط
  . «   ٫ٚس    ٦ٵ       تإٶٷس

   ،                                    تحم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى      ،    138   ص   ، 5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

                                                                                       ٦صٴ ثًس اظ ٪١ٗ حسٶج، س٫س زٶٟطٴ ضا ثطاٴ اٶت٩ حتسٶج شٚتط ٚتطزٮ ٬ زضثتبضٮ تػتحٷح آ٨         تط
      ٞ٭ٶس:    ٦ٵ

  .ا٬ يٷسٵ ٞ٭ٶس: اٶ٩ حسٶج حس٩ ٬ غحٷح ٬ َطٶت است
   ،                                  تحم٘ك: أحود هحوـد دـبور ٍآبـرٍى     ،    138   ص   ،   5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 

       ث٘رٍ .  -                      ا إح٘بء التراث العرثٖ         ًبدر: .ا

  :    ٞ٭ٶس                                           حب٥ٚ ٪ٷطبث٭ضٴ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا ٪١ٗ ٚطزٮ ٬

٦ب٪٫س اٶ٩ ض٬اٶت اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ قطٶٕ يبٶطٯ ٪١ٗ ضسٮ است ٚٯ غحٷح االس٫بز ث٭زٮ ٢٬ٵ ٦س٥٣ 
 .ا٪س ٬ ثربضٴ ٪١ٗ ٪ٛطزٮ

                   تحم٘ك: هظـفٖ عجـد     ،   554   ص   ، 3   د                        الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،   ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،
   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ      ـب،        المب.ا ع

     ٫ٚس:                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                   اث٩ اثٵ ضٷجٯ ٪ٷع ض٬اٶتٵ ضا زض اٶ٩



 

 

                                                                                                   ضًجٵ ٞ٭ٶس زض پٷص يبٶطٯ اظ حسب٨ سر٩ ثٯ ٦ٷب٨ آ٦س ٚٯ ٩٦ ٞٓت٥ ا٬ ثط ي٣ٷٯ ض٧ب چٯ ٚبضٰتبٶٵ ا٪زتب٤ زازٮ   
                                                                                                    است يبٶطٯ ٞٓت اٶ٫ك٭ض ٪ٷست ث٣ٛٯ ض٫ٷس٤ اظ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٚٯ ْط٦٭ز٪س: حسب٨ زض ضًطش ثتٯ ض٬ح  

    .                 تبٶٷس ضسٮ است    ا٢ٗس
            تحم٘ك: ووبل    ،   273   ص     ، 5   د                                ىتبة الوظٌف فٖ األحب.ٗج ٍاٙحبا،  ال     ّـ(،      235      هتَفبى                    ثىر عجد اهلل ثي هحود )   اثَ                     ثي أثٖ د٘جٔ الىَفٖ، إ

    ّـ.    1409  ،                      الرٗبع، الـجعٔ: األٍلى  -                              َٗسف الحَ ، ًبدر: هىتجٔ الردد 

                      ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ضسٮ است:      ز٦طٕ       ٦سٶ٫ٳ       تبضٶد             اث٩ يسبٚط زض 

ْط٦ت٭ز: ذسا٬٪تس    زاز ٬ ستپس ٦تٵ   يبٶطٯ ٞ٭ٶس: پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطاٴ حسب٨ ٫٦جطٴ زض٦سزس ٖطاض ٦ٵ
 .٫ٚس سا زْبو ٫ٚسِ ذسا ا٬ ضا ثٯ ض٬ح ا٢ٗس  تبٶٷس ٦ٵ٦بزا٦ٵ ٚٯ حسب٨ اظ ضس٭٠ ذ

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
     1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    388   ص   ،  12   د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

       ٪٭ٶسس:                اث٩ حزط ٪ٷع ٦ٵ

 پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ْط٦٭ز: ض٬ح ا٢ٗس  ثب حسب٨ است ٦بزا٪ٵ ٚٯ اظ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ زْبو
 .٫ٚس

                      تحم٘ـك: علـٖ هحوـد      ،   64 ص  ،  2 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظـحبثٔ،      ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
  . م    1992  -    ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

    ٫ٚس             چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ         ٫٣٢سبئٵ         ا٢ػحبثٳ       ْؿبئ١                  ٪سبئٵ ٪ٷع زض ٚتبة 



 

 

ٔ  ا   ،      1405  -         ث٘ـرٍ    -         العلو٘ٔ       الىتت     .اا  :        الٌشر     .اا  ،  7 5 ص   ، 1   ، د         الظحبثٔ         ، فؼبئل        الرحوي     عجد     أثَ      دع٘ت    ثي      أحود   ،       الٌسبئٖ   :          لـجعـ
      األٍلى

ؽاػشپیاِثشصٍياهللػٍیٗٚآٌٗدسايأَثٛخ              تٛد :

                                    ا٪س، اٶ٩ است ا٬ ضتبيط ضست٭٠ ذتسا                                                       ٶٛٵ اظ ْؿبئ٣ٵ ٚٯ ي٧٣بٴ ا١ٰ س٫ت ثطاٴ حسب٨ ٪١ٗ ٚطزٮ
  .                    غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ث٭ز

       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ                       اث٩ حزط يسٗال٪ٵ زض اٶ٩

اث٭يجٷسٮ ٞٓت: ْؿٷ٣ت حسب٨ ثط ضًطاء ثٯ سٯ چٷع ث٭ز، ضبيط ا٪ػبض زض ظ٦ب٨ رب٣ٰٷت ٬ ضبيط پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل 
 .ٰب زض اسال٤ ث٭ز ٢٬ٵ ثب ٧ٰٯ اٶ٫ٱب ْطز تطس٭ٶٵ ث٭ز ٫٧ٵي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ زض اٶب٤ ٪ج٭ت ٬ ضبيط ت٧ب٤ ٶ

                      تحم٘ـك: علـٖ هحوـد      ،   63 ص  ،  2 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظحبثٔ،     ّـ(،    852                                   أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )هتَفبى                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
  . م    1992  -    ّـ    1412         : األٍلى،              ث٘رٍ ، الـجعٔ  -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

     ٫ٚس:                          اث٩ احٷط ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

ٔ               أسد الغبثٔ فٖ    (،   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر          تحم٘ـك    ،    9   ص  ،  2   د   ،               هعرفٔ الظـحبث
  . م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ                     عب.ل أحود الرفبعٖ،

19 تشاءتٓػاصب.

اصتیؼداتٛتىشذخٍفتشاءتٓػاصب

ِرٛفاٜيؼمٛتي  292  

      ٫ٚس:            ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                      ظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضا چ٫                                  ٶًٗ٭ثٵ زض ثبضٮ تر٣ّ ثطاء ث٩ يبظة ا

 



 

 

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا     ، 124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،         ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
      ث٘رٍ 

ِرٛفاٜاتٛاٌفذاء  732  

٫ٚس ثٯ تر٣ّ ٫٫ٚسٞب٨  ط ضا شٚط ٦ٵا٧٢رتػطذ٭ز ٬ٖتٵ ٚٯ رطٶب٨ ثٷًت ي٧ط ثب اث٭ثٛ اث٭ا٢ٓساء زض
 ٫ٚس: آ٪ٱب ثطاء ث٩ يبضة است اضبضٮ ٦ٵ اظ ثٷًت ٚٯ اظ ر٣٧ٯ

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،19 ص ،1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

ِرٛفاٜاتٓاٌٛسدي  749  

   اٶ٩ چ٫ٷ٩ آ٦سٮ است:اظ ثٷًت زض ٚتبة تبضٶد اث٩ ا٢٭ضزٴ زض ثبضٮ تر٣ّ ثطاء 

                لجٌبى / ث٘رٍ  ،   -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ، 134 ص ،1 د                 تباٗخ اثي الَا.ٕ   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،              الـجعٔ : األٍلى

ِٕالةتشاءتٓػاصب       

                                 ا٪تس ٚتٯ ثتٯ ٦ت٭اضزٴ اضتبضٮ                ٪١ٗ ٚطزٮ                                                ثعضٞب٨ ا١ٰ س٫ت زض ٚتت ذ٭ز ثطاٴ اٶ٩ غحبثٵ ْؿبئ٣ٵ 
  .    ٫ٚٷ٥    ٦ٵ

فمیٗتضسگتٛد     :

              ثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس:         شٰجٵ زض

 .ثطاء ْٗٷٯ ثعضٞٵ ث٭ز
        دـع٘ت   :        تحم٘ك ،   194 ص   ، 3 د   ،      الٌجالء      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

  .    ّـ    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ



 

 

صذاتيجٍیًوٗسٚاياخفشاٚأيسا            اص پیاِثشصٍياهللػٍیٗٚآٌٗٔمًوشدٖاعد             :

       ٪٭ٶسس:                           اث٩ ٚخٷط زض ضطح حب٠ ا٬ ٦ٵ

ث٩ يبظة غحبثٵ ر٣ٷ٣ٵ است ٚٯ ض٬اٶت ْطا٬ا٪ٵ ضا اظ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪ٗت١ ٚتطزٮ استت     ثطاء
٧ٰچ٫ٷ٩ اظ اث٭ثٛط، ي٧ط، ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ زٶٟطا٨ ض٬اٶت ٪١ٗ ٚطزٮ است ٬ ثًؿٵ اظ غحبثٯ ٬ تبثًٷ٩ ظٶبزٴ ٪ٷتع اظ  

  .ا٬ ٪١ٗ ض٬اٶت زاضت٫س
  .     ث٘رٍ   –              هىتجٔ الوعبا         ًبدر:  ،    328   ص     ، 8           ٍالٌْبٗٔ،        الجداٗٔ      ّـ(،    774      هتَفبى           ور المردٖ )                      اثَالفداء إسوبع٘ل ثي ع                   اثي وخ٘ر الدهشمٖ،

اصاػیاْصذاتٗتٛد       :

        ٪٭ٶسس:          شٰجٵ ٦ٵ

 .ا٬ اظ سطض٫بسب٨ غحبثٯ ث٭ز
      دع٘ت  :        تحم٘ك   ،   195 ص  ،  3 د  ،  ء     الٌجال      أعالم     س٘ر     ّـ(،      748                                        اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )هتَفبى           دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

اتيتٓوؼة.21

  .     ت ث٭ز         اثٵ ث٩ ًٚ                                                      ٣ٯ اْطازٴ ٚٯ زض سٗٷٓٯ حبؾط٪طس تب ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٫ٚس ،  ٧    اظ ر

ِذاسنػذَتیؼداتي     تٓوؼة  تااتٛتىش:  

يؼمٛتي  رٛفاِٜ  292  

      ٞ٭ٶس:         ثبضٮ ٦ٵ               ٶًٗ٭ثٵ زض اٶ٩

 

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا    ،124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،         ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
      ث٘رٍ 



 

 

أتٛاٌفذاء  ِرٛفاٜ  732  

  :ٷ٩ آ٦سٮ استاٶ٩ چ٫رطٶب٨ يس٤ ثٷًت اثٵ ث٩ ًٚت اظ اث٭ثٛط زض ٦رتػط ْٵ اذجبض ا٢جطط 

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،19 ص ،1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

ِرٛفاٜاتٓاٌٛسدي  749  

 : ٫ٚس ٚٯ اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز ٷع اثٵ ضا زض ٫ٚبض اْطازٴ شٚط ٦ٵاث٩ ا٢٭ضزٴ ٪

                لجٌبى / ث٘رٍ  ،   -                       در : .اا الىتت العلو٘ٔ   ًب  ، 134 ص ،1 د                 تباٗخ اثي الَا.ٕ   ،   (  ّـ   749       )هتَفبى                      زٗي الدٗي عور ثي هيفر   ،            اثي الَا.ٕ 
  م    1996  -   ّـ     1417   ،              الـجعٔ : األٍلى

ذخٍفاتيتٓوؼةاصتیؼداتٛتىشدسِٕاتغؽیؼٗ              

       ٪٭ٶسس:           ث٩ ًٚت ٦ٵ                      غس٬ٔ زضثبضٮ تر٣ّ اثٵ    ضٷد 

ٖ        تحم٘ك:   ،    465  -   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى                                       الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي ) ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي



 

 

ِٕالةاتيتٓوؼة    

اٌمشاءعیذ  :

                                                         اث٩ حزط زض ٚتبة تٗطٶت ا٢تٱصٶت زض ضطح حب٠ اٶ٩ غحبثٵ ٞ٭ٶس:

 .اثٵ ث٩ ًٚت سٷسا٢ٗطاء ٬ اظ ْؿالٴ غحبثٯ ث٭ز
ٔ   ،   96 ص  ،  1 د     ٗت،           تمرٗت التْذ     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،             ًبدـر: .اا     ،                   تحم٘ك: هحود عَاهـ

   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

               شٰجٵ ٪ٷع ٞ٭ٶس:

      دع٘ت  :        تحم٘ك  ،    390 ص  ،  1 د   ، ء     الٌجال      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

      ٞ٭ٶس:              اث٩ يسبٚط ٦ٵ

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل           ٖ الشبفعٖ،                 اثي عسبور الدهشم
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    308 ص  ،  7 د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

واذةٚديتٛد     :

       ٪٭ٶسس:                        ٥ زضثبضٮ ضطح حب٠ ا٬ ٦ٵ                       اث٩ ر٭ظٴ زض ٚتبة ا٫٧٢ته

ا٬ ثب ٰٓتبز ت٩ اظ ا٪ػبض زض يٗجٯ ضطٚت ٚطز ٬ زضر٫ٝ ثسض ٬ ٧ٰٯ ر٫ٝ ٰبٴ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ حؿ٭ض 
٪٭ضت ٬ ٶٛٵ اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض ظ٦ب٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢تٯ  ٖتطآ٨ ضا حٓتم ٚتطز ٬      زاضت ٬ ٬حٵ ضا ٦ٵ

ٯ ا٦ط ٚطز ٚٯ ٖطآ٨ ضا ثطاٴ اثٵ ث٩ ًٚت ٖطائت ٫ٚس ٬ ي٧ط ٥ٰ زض حٗص ٦ٵ ٞٓتت  ذسا٬٪س ثٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢
  .سٷس ا٬ آٖبٴ ٦س٧٣ب٪ب٨ است

   ، 5 د                                    الوٌتين فٖ تباٗخ الولـَن ٍاألهـن،       ّـ(،      597        هتَفبى                                 الفرد عجد الرحوي ثي علٖ ثي هحود )              روبل الدٗي اثَ   ،       الحٌجلٖ           ثي الزَزٕ ا
  .    1358   ،  لى                  ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍ  -               ًبدر: .اا طب.ا    ، 8 ص



 

 

عشٚسِغٍّأاْتٛد        :

  .                                                           ي٧ط زضثبضٮ اثٵ ث٩ ًٚت چ٫ٷ٩ يٗٷسٮ زاضت ٚٯ ا٬ آٖبٴ ٦س٧٣ٷ٩ ث٭ز
       ٪٭ٶسس:                        اث٩ حزط زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

ٖ     ،  27 ص  ،  1 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظحبثٔ،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،        هحوـد                  تحم٘ـك: علـ
  . م    1992  -    ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

      ٞ٭ٶس:                 اث٩ ر٭ظٴ ٪ٷع ٦ٵ

   ، 5 د                                    الوٌتين فٖ تباٗخ الولـَن ٍاألهـن،       ّـ(،      597        هتَفبى                                 الفرد عجد الرحوي ثي علٖ ثي هحود )              روبل الدٗي اثَ   ،       الحٌجلٖ           ثي الزَزٕ ا
  .    1358   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -         .اا طب.ا        ًبدر:   ، 8 ص

پیاِثشصٍياهللِأِٛسلشائدلشآْتشاتيتٓوؼةتٛد                  :

     ٫ٚس:                                  اث٩ حزط زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩  ٪١ٗ ٦ٵ

اثٵ ث٩ ًٚت سٷس ا٢ٗطاء ٬ اظ اغحبة يٗجٯ ز٤٬ ث٭ز ٬زض ثسض ٬ ت٧ب٤ ر٫ٝ ٰبٴ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ 
اٴ اثب٫٦صضثًتس   ثتبز  تت٭  ٞت٭اضاى  اى ْطاٞطْتتٯ  ٚٯ ي٧٣ىؿ٭ض زاضت  ٬ ضس٭٠ ذساغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ثٯ ا٬  ْط٦٭ز٪س ح

 .است   ْط٦٭ز٪س:  ذسا ٩٦ ضا ا٦ط ٚطزٮ ٚٯ ثط ت٭ اٴ ثطاء ٖطآ٨ ضا ٖطائت ٥٫ٚ ٬ ي٧ط٪ٷع ا٬ ضا سٷس ا٧٢طس٣ٷ٩ ٪ب٦ٷسٮ
                      تحم٘ـك: علـٖ هحوـد      ،   27 ص  ،  1 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظحبثٔ،     ّـ(،    852      هتَفبى )                            أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل                    العسمالًٖ الشبفعٖ،

  . م    1992  -    ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

       ٪٭ٶسس:                                 اث٩ ر٭ظٴ ٪ٷع زض ٚتبة ا٫٧٢ته٥ ٦ٵ

حؿ٭ض  ا٬ ثب ٰٓتبز ت٩ اظ ا٪ػبض زض يٗجٯ ضطٚت ٚطز ٬ زضر٫ٝ ثسض ٬ ٧ٰٯ ر٫ٝ ٰبٴ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ
٪٭ضت ٬ ٶٛٵ اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض ظ٦ب٨ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢تٯ  ٖتطآ٨ ضا حٓتم ٚتطز ٬      زاضت ٬ ٬حٵ ضا ٦ٵ



 

 

ذسا٬٪س ثٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ا٦ط ٚطز ٚٯ ٖطآ٨ ضا ثطاٴ اثٵ ث٩ ًٚت ٖطائت ٫ٚس ٬ ي٧ط ٥ٰ زض حٗص ٦ٵ ٞٓتت  
  .سٷس ا٬ آٖبٴ ٦س٧٣ب٪ب٨ است

   ، 5 د                                    الوٌتين فٖ تباٗخ الولـَن ٍاألهـن،       ّـ(،      597        هتَفبى                                 الفرد عجد الرحوي ثي علٖ ثي هحود )              روبل الدٗي اثَ   ،       الحٌجلٖ           ثي الزَزٕ ا
  .    1358   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -               ًبدر: .اا طب.ا   ،  8 ص

اتيتٓوؼةداسايِٕالةفشاٚأياعد            :

       ٪٭ٶسس:         شٰجٵ ٦ٵ

  .                                   ٥ ٬ي١٧ ر٧ى ٚطز ٬ ٫٦بٖجص ْطا٬ا٨ است                   اثٵ ث٩ ًٚت، ثٷ٩ ي٣
                    ًبدـر: .اا الىتـت      ،  17 ص  ،  1 د                 تذورٓ الحفـبف،      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

  .                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  –        العلو٘ٔ 

      ٞ٭ٶس:    ٦ٵ        ا٢ٛجبض        ا٢ٗطاء       ٦ًطْٳ        شٰجٵ زض 

        عـَا.       ثشبا  :        تحم٘ك   ،  29 ص   ، 1 د         ٍاألعظبا         الـجمب      على        الىجبا        المراء       هعرفٔ  ،    اهلل      عجد     أثَ        لبٗوبز    ثي       عخوبى    ثي      أحود    ثي      هحود  ،        الذّجٖ 
       1404     ،       األٍلى  :       الـجعٔ       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :        الٌشر     .اا  ،     عجبس      هْدٕ      طبلح  ,           األاًبؤٍؽ      دع٘ت  ,        هعرٍ 

اتيلشآْساجّغوشدٚتشپی          اِثشصٍياهللػٍیٗٚآٌٗػشضٗوشد              :

       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ             شٰجٵ زض اٶ٩

٨ ضا زض حٷبت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ر٧تى ٚتطزٮ ٬   اثٵ ث٩ ًٚت زض يٗجٯ ٬ ر٫ٝ ثسض حؿ٭ض زاضت ٬ ٖطآ
 حٓم ٚطز ٬ ا٬ سطآ٦س ي٥٣ ٬ي١٧ ث٭ز.ثط حؿطت يطؾٯ ٚطز ٬ ي٣٭٤ ٦جبضٚٵ ضا حؿطت 

        دـع٘ت   :        تحم٘ك ،   390 ص   ، 1 د  ،       الٌجالء      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

جاِغٚعشآِذػٍُٚػًّتٛد            :

       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ             شٰجٵ زض اٶ٩

اثٵ ث٩ ًٚت زض يٗجٯ ٬ ر٫ٝ ثسض حؿ٭ض زاضت ٬ ٖطآ٨ ضا زض حٷبت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ر٧تى ٚتطزٮ ٬   
 .ثط حؿطت يطؾٯ ٚطز ٬ ي٣٭٤ ٦جبضٚٵ ضا حؿطت حٓم ٚطز ٬ ا٬ سطآ٦س ي٥٣ ٬ي١٧ ث٭ز 



 

 

      دع٘ت  :       حم٘ك   ، ت   390   ص  ،  1 د  ،       الٌجالء      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748       تَفبى ه                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ
     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

       ٪٭ٶسس:           ٧ٰچ٫ٷ٩ ٦ٵ

    .                                                    اثٵ ث٩ ًٚت، ثٷ٩ ي٥٣ ٬ي١٧ ر٧ى ٚطز ٬ ٫٦بٖجص ْطا٬ا٨ است
                    ًبدـر: .اا الىتـت     ،   17 ص   ، 1 د                 تذورٓ الحفـبف،      ّـ(،      748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

  .                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  –        العلو٘ٔ 

)ؿ(ػثاطػّٛيپیاِثش.21

      ظٰطاء            ذب٪ٯ حؿطت                        اظ ر٣٧ٯ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض   ٬                                             يجب  اظ ٦رب٢ٓٷ٫ٵ ث٭ز ٚٯ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز 
    .        تحػ٩ ٚطز   ،      اث٭ثٛط   ثب                                       ربقط ح٧بٶت اظ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ٦رب٢ٓت              ي٣ٷٱب ا٢سال٤ ث

ِذاسنػذَتیؼدػثاطتااتٛتىش:        

يؼمٛتي  ِرٛفاٜ  292  ٖ

                           زض تبضٶد ٶًٗ٭ثٵ آ٦سٮ است :

 

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا     ،124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،         ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
  .     ث٘رٍ 

اتٓػثذاٌثش   ِرٛفاٜ  :328  ٖ

       ٞ٭ٶس:          ثبضٮ ٦ٵ             ا٢جط زض اٶ٩     يجس

    ّ ا٦ّب  .      يجبزٮ    ث٩     سًس   ٬      ظثٷط    ّ   يجّب ،   ،           ي٣ٷٯ ا٢سال٤      ي٣ى  :   اظ         يجبضت٫س        ٚطز٪س،         ذ٭ززاضى     ثٛط     ؤث٭    ثب      ثٷًت    اظ    ٚٯ       ٚسب٪ى
        آ٪تب٨        ز٪جب٠    ثٯ    ضا    ّ  ذكّبة    ث٩     ي٧ط   ،   ثٛط     ؤث٭       اٶ٫ٛٯ    تب       ث٭ز٪س       ٪طستٯ              ي٣ٷٱب ا٢سال٤        ْبق٧ٯ      ذب٪ٯ    زض      آ٪ب٨       ظثٷط،   ٬    ّ  يجّب    ٬     ي٣ى
ٝ        اٶطب٨    ثب       ٚطز٪س         ذ٭ززاضى     اٞط  :    ٞٓت    ا٬    ثٯ   ٬  .     ٬ض٪س آ       ثٷط٨٬      ا٢سال٤    ب    ي٣ٷٱ       ْبق٧ٯ      ذب٪ٯ    اظ    تب        ْطستبز         ٰٷتع٤     ٬ى  !     ٚت٩        ر٫ت



 

 

    ضا      ٦تب       ذب٪ٯ    ٚٯ    اى      آ٦سٮ  !     ذكبة     پسط    اى  :    ٞٓت   ٬      ٞطْت    ضا    ا٬     ر٣٭            ي٣ٷٱب ا٢سال٤        ْبق٧ٯ  .    ظ٪س     آتص    ضا      ذب٪ٯ    تب       ق٣جٷس      ٬آتص
      ثتب    ٬     ضْت     ثٛط     اث٭     ٪عز     آ٦س       ثٷط٨٬      ذب٪ٯ    اظ     ي٣ى     ٬ٖت     اٶ٩    زض      ض٭ٶس     ثٛط     اث٭      ثٷًت      زاذ١      آ٪ٛٯ    ٶب   .     آضى  :    ٞٓت       ثع٪ى؟     آتص
   ..   ٚطز      ثٷًت    ا٬

         لجٌـبى،           ث٘رٍ  /  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ   ،    248  ص    ، 4  د               العمد الفرٗد،    (،   ّـ   328   :      هتَفبى            ثي عجد اثِ )              احود ثي هحود  ،        األًدلسٖ
   م.    1999  -   ّـ     1420   ،               الـجعٔ: الخبلخٔ

اتٛعؼذ  ِرٛفاٜيآت  421  

             ض٧طزٮ ٬ٞ٭ٶس:                                                  اث٭سًس، يجب  ضا اظ ارت٧بو ٫٫ٚسٞب٨ ثطي٣ٷٯ اث٭ثٛط 

        ًبدـر:     ،                             تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفـَؽ    ،276 ص ،1 د                 دا فٖ الوحبػرا ،      ًخر ال   ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -                  .اا الىتت العلو٘ٔ 

يجب  ٚٯ ي٧٭ٴ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز ٪ٯ ت٫ٱب زض سٗٷٓٯ حؿ٭ض ٪ساضت ث٣ٛٯ ثتٯ   ،ث٫بثطاٶ٩
  .٪ٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ تحػ٩ ٚطزٴ ٦رب٢ٓت اظ ذالْت اث٭ثٛط زض ذب ٪طب٪ٯ

ػاصّيِىي     ِرٛفاٜ  1111   

                            ٓٷ٩ حٛ٭٦تت اثت٭ثٛط شٚتط    ٢                                                           يجسا٣٧٢ٙ ضبًْٵ، يجب  ي٧٭ٴ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضا اظ ٦رب
            ٚطزٮ ٬ٞ٭ٶس:

     ، 2   د                                             سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،    ، (  ّـ    1111      هتَفبى           ه الشبفعٖ )                             عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الول                العبطوٖ الوىٖ،
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص

ِٕالةػثاطػّٛيپیاِثشصٍياهللػٍیٗٚآٌٗ

:ػثاطِٕيٚأإِٗ

يجب  ٬ر٭ز زاضز ٚٯ ٪طتب٨  ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ زضثبضٮ ض٬اٶبت ْطا٬ا٨ ٬ر٭ز زاضز اظ ٢سب٨ پٷب٦جط غ٣
  .غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ است ا٬ ٪عز ضس٭٠ ذسااظ ٦ٗب٤ ث٫٣س 
 ٪٭ٶسس: ٷطبث٭ضٴ زض ض٬اٶت غحٷح ٦ٵحب٥ٚ ٪



 

 

  .پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٦ٵ ْط٦بٶس: يجب  اظ ٩٦ ٩٦٬ اظ يجب  ٰست٥
                   تحم٘ك: هظـفٖ عجـد    ،367 ص ،3 د     ح٘ي،                  الوستدان علٖ الظح٘   ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،

   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

 ٞ٭ٶس: حب٥ٚ زض ازا٦ٯ ٦ٵ

 .حسٶج اس٫بزش غحٷح است ٢٬ٵ ٦س٥٣ ٬ ثربضٴ ثٯ آ٨ اضبضٮ ٪ٛطزٮ است
                   تحم٘ك: هظـفٖ عجـد    ،367 ص ،3 د                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،   ، (  ّـ     405        هتَفبى          ثي عجداهلل )           عجداهلل هحود      اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،

   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

     ٫ٚس:                                    تط٦سٴ ٪ٷع اٶ٩ ض٬اٶت ضا چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

  .پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٦ٵ ْط٦بٶس: يجب  اظ ٩٦ ٩٦٬ اظ يجب  ٰست٥
   ،                                    تحم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى      ،    652   ص   ، 5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ( 9  27        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

                           تط٦سٴ زض تػحٷح ض٬اٶت ٞ٭ٶس:

   ،                                    تحم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى       ،   652   ص   ، 5   د              سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

                              ثًس اظ ٪١ٗ ض٬اٶت اظ تط٦تصٴ ٬          ا٢ًجبز     ذٷط      سٷطٲ    ْٵ         ٬ا٢طضبز       ا٢ٱسى     سج١                   غب٢حٵ ضب٦ٵ زض ٚتبة 
     ٫ٚس:                                                            حب٥ٚ ٬ زٞطا٨، اظ اث٩ ٫٦سٮ زضثبضٮ س٫س اٶ٩ ض٬اٶت چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

  .س٫س اٶ٩ ض٬اٶت ٦تػ١ ٬ ٦طٱ٭ ضاست ٬ آ٨ قجٕ ضطائف ر٧بيت حبثت است
                     تحم٘ك: عب.ل أحود عجد   ،    100 ص   ،  11   د                                      سجل الْدٕ ٍالردب. فٖ س٘رٓ ب٘ر العجب.،    ، (  ّـ   942      هتَفبى              هحود ثي َٗسف )                 الظبلحٖ الشبهٖ،
   ّـ    1414                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                  .اا الىتت العلو٘ٔ        ًبدر:                         الوَرَ. ٍعلٖ هحود هعَع،

        حم٘ـك:    ،    322   ص     ،  11 د                                            وٌس العوـبل فـٖ سـٌي األلـَال ٍاألفعـبل،         ، (  ّـ   975      هتَفبى                                    عالء الدٗي علٖ الوتمٖ ثي حسبم الدٗي )         الٌْدٕ،
   م.    1998  -  ـ ّ     1419                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                                            هحوَ. عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 



 

 

                                  ٭ضٴ ٪ٷع ض٬اٶت ضا ٪١ٗ ٚطزٮ ٬ ٞ٭ٶس:      ٦جبضٚٓ

   ،   178   ص   ،  10   د                                     تحفٔ األحَ ٕ ثشرح رـبهع الترهـذٕ ،     ،     ّـ(    1353       )هتَفبى                                       أثَ العال هحود عجد الرحوي ثي عجد الرح٘ن   ،            الوجباوفَإ
  .     ث٘رٍ   –                  .اا الىتت العلو٘ٔ       ًبدر: 

     ٭ٶس:                              ٦ال ي٣ٵ ٖبضٴ زض ضطح اٶ٩ ض٬اٶت ٞ

 .اٶ٩ ٚٯ ضس٭٠ ذسا ْط٦٭ز٪س: يجب  اظ ٩٦ است ٶ٫ًٵ ا٬ اظ اٖطثبء ٬ اظ ا١ٰ ثٷت ٩٦ است ٬ ثٯ ٩٦ ٦تػ١ است
 ، 11 د            ٓ الوظبث٘ح،                       هرلبٓ الوفبت٘ح درح هشىب  ،    ّـ(    1014      هتَفبى )       الْرٍٕ                   علٖ ثي سلـبى هحود                                    هال علٖ المبإ، ًَا الدٗي أثَ الحسي    .

    م .    2001  -   ّـ     1422                             لجٌبى/ ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                      تحم٘ك: روبل ع٘تبًٖ،  ،311 ص

                                 ٫٦ب٬ٴ ٪ٷع زض شٶ١ اٶ٩ ض٬اٶت ٞ٭ٶس:

 .ٚطز٪س غحبثٯ يجب  ضا ثب ٪ٱبٶت ت٧ب٤ تًهٷ٥ ٦ٵثربقط اٶ٩ ض٬اٶت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ 
                ًبدـر: هىتجـٔ     ،    106 ص   ، 2   د                               الت٘س٘ر ثشرح الزبهع الظـغ٘ر،    ، (  ّـ    1031        هتَفبى                                        هحود عجد الرؤٍ  ثي علٖ ثي زٗي العبثدٗي )  ،        الوٌبٍٕ
   م.    1988  ـ    ّـ     1408   ،                       الرٗبع، الـجعٔ: الخبلخٔ  -              اإلهبم الشبفعٖ 

آصاسػثاطآصاسسعٛيخذاعد             :

     ٶتت                                   ضسٮ است ٚٯ حؿطت اشٶت يجتب  ضا اش      ٪١ٗ                                 ا٬ا٪ٵ اظ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ         ض٬اٶبت ْط  زض
  .              ذ٭ز زا٪ستٯ است

      ٫ٚس:                           تط٦صٴ زض اٶ٩ ثبضٮ ٪١ٗ ٦ٵ

   ،                                    تحم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى      ، 652 ص ،5 د             سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

    :                                        ٬ٴ زض ازا٦ٯ حسٶج ضا حس٩ ٬غحٷح زا٪ستٯ است



 

 

      ًبدر:    ،                            تحم٘ك: أحود هحود دبور ٍآبرٍى  ، 652 ص ،5 د             سٌي الترهذٕ،   ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                 الترهذٕ السلوٖ،
      ث٘رٍ   –                        .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

     ٫ٚس:                                         قجطٴ ٪ٷعزض ٚتبة شذبئطا٢ًٗجٵ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

     در :   ًب  ،193 ص ،1 د                                    ببئر العمجى فٖ هٌبلت  ٍٕ المرثى ،   ،   ّـ(   694      هتَفبى                        أحود ثي عجد اهلل ثي هحود )          هحت الدٗي         اثَرعفر          الـجرٕ،
    هظر  –                  .اا الىتت الوظرٗٔ 

 ٫ٚس:  اث٩ يسبٚط ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ْط٦٭ز٪س: يجب  اظ ٩٦ است ٬ ٩٦ اظ ا٬ ا٬ ضا اشٶت ٪٫ٛٷس ٚٯ ٩٦ اشٶتت ٦تٵ ٫ٚٷتس ٬    
 .ٰطٚس ا٬ ضا زض٫ب٤ زٰس ٩٦ ضا زض٫ب٤ زازٮ است

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
     1995  –      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ، 305 ص ، 26 د                          ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

دؽٕاَػثاطدؽٕاَپیاِثشصٍياهللػٍیٗٚآٌٗاعد               :

       ٪٭ٶسس:   ٵ                                            اث٩ سًس زض ٚتبة ا٢كجٗبت ا٢ٛجطٴ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦

اث٩ يجب  ٞ٭ٶس: پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٫٦جطضْت ٬ ح٧س ٬ ح٫بٴ ذسا ضا ٞٓت ستپس ْط٦ت٭ز: اٴ ٦تطز٤ زض    
زاضاٴ ٚطا٦ت است ٞٓت٫س: ض٧ب حؿطت ْط٦٭ز: يجب  اظ ٩٦ ٬ ٩٦ اظ ا٬ ٰست٥ اشٶتص ٪٫ٛٷس ٚٯ ٦ت٩ ضا  ظ٦ٷ٩ چٯ ٚسٵ 

 .ت ٫ٚس ٩٦ ضا ست ٚطزٮ است٫ٚٷس ٬ ٰطٚس ا٬ ضا س اشٶت ٦ٵ
       ث٘رٍ .  -               ًبدر: .اا طب.ا   ،   24   ص   ، 4   د                الـجمب  الىجرى،    ،   ّـ(   230      هتَفبى                                     هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         السّرٕ،

 ٫ٚس:  اث٩ يسبٚط ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ



 

 

است ٬ ٩٦ اظ ا٬ ا٬ ضا اشٶت ٪٫ٛٷس ٚٯ ٩٦ اشٶتت ٦تٵ ٫ٚٷتس ٬    پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ْط٦٭ز٪س: يجب  اظ ٩٦ 
 .ٰطٚس ا٬ ضا زض٫ب٤ زٰس ٩٦ ضا زض٫ب٤ زازٮ است

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
     1995  –      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ، 305 ص  ،26 د                          ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

     ٫ٚس:                                         قجطٴ ٪ٷعزض ٚتبة شذبئطا٢ًٗجٵ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

     در :   ًب  ، 193 ص ،1 د                                    ببئر العمجى فٖ هٌبلت  ٍٕ المرثى ،   ،   ّـ(   694      هتَفبى                        أحود ثي عجد اهلل ثي هحود )          هحت الدٗي         اثَرعفر          الـجرٕ،
    هظر  –                  .اا الىتت الوظرٗٔ 

ػثاطفشصٔذاْ.22

                                                              ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز، ْطظ٪سا٨ ٬ٴ ٪ٷع ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز٪س                  ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ يجب  اظ 
      ٞ٭ٶس:         ثبضٮ ٦ٵ              ضبًْٵ زض اٶ٩         يجسا٣٧٢ٙ 

   ، 2   د                                             سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،    ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ           حود هعَع،     علٖ ه  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص

صتیش.23

    .                                                    ظثٷط ٶٛٵ اظ غحبثٵ ث٭ز ٚٯ ثب اثبثٛط ثٯ ٦رب٢ٓت ثطذ٭است



 

 

ِذاسنِخاٌفد     ٚػذَتیؼد  صتیشتااتٛتىش   :

صذیختخاسي     ِرٛفاٜ  256  

                                                             ٚٯ زض غحٷح ثربضٴ ٦رب٢ٓت ظثٷط اظ ظثب٨ ي٧ط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ضسٮ است : 

 

        ًبدـر:                               تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغـب،    ،  26  ص   ،    8  د                طح٘ح الجخبإ،   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                لـجعٔ: الخبلخٔ،         ث٘رٍ ، ا  -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

يؼمٛتي  ِرٛفاٜ  292  

 ٪٭ٶسس: ثٷًت ظثٷط ثب اث٭ثٛط ٦ٵ                 ٶًٗ٭ثٵ زض ذػ٭ظ

 

  –                   ًبدـر: .اا طـب.ا     ،124ص ، 2د                    تـباٗخ ال٘عمـَثٖ،         ّــ(،     292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
 . .     ث٘رٍ 

ِرٛفاٜاتٓػثذاٌثش  :328  

ستال٤ زض ٦رب٢ٓتت اظ   زض ذب٪ٯ حؿطت ْبق٧ٯ ي٣ٷٱب ا٢ زٶٟطا٨ ٬ ثبضٮ ارت٧بو ظثٷطيجس ا٢جط، زضاث٩ 
 ٪٭ٶسس: حٛ٭٦ت چ٫ٷ٩ ٦ٵ

           ث٘ـرٍ  /   -                                    ًبدر: .اا إح٘ـبء التـراث العرثـٖ        ،    248  ص      ، 4  د                العمد الفرٗد،   (،   ّـ   328   :      هتَفبى            ثي عجد اثِ )              احود ثي هحود  ،        األًدلسٖ
   م.    1999  -   ّـ     1420   ،                      لجٌبى، الـجعٔ: الخبلخٔ

اتٛعؼذاتي   ِرٛفاٜ  421  

                  چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ضسٮ است:                              زضثبضٮ ٦رب٢ٓت ظثٷط ثب اث٭ثٛط              ْٵ ا٧٢حبؾطات          ٪خط ا٢سض        زض ٚتبة 



 

 

                                                                                           طٞٓت : ثٯ تحٗٷٕ ٞٓتبض ا٬ ضا ض٫ٷسٶس پس ٦طبضٚت ٫ٚٷس ٬ ٪ٷت ذ٭زتب٨ ضا ٪ٷٛ٭ ٫ٚٷس ٬ ٚسٵ ٚٯ ٦ستحٕ       ...ظثٷ
                                                                                                           اٶ٩ ا٦ط ذالْت است ثٵ ٪ٷبظ اظ ر٫ٟز٭ٶب٨ ٪ٷست تب ثٯ  ٧ٰطاٮ ا٬ ر٫ٝ ٫٫ٚس ٬ پ٫بٰٟبٰٵ ٚٯ تٛٷٯ ٞبٮ زاضتتٯ ثبضتس ٬   

                                            تبض ض٧ب ضا ض٫ٷسٶ٥ ٬ ٧ٚٙ ٦ب اظ ضت٧ب ثرتبقط                                                                ر٫ٝ ثب ض٧ب ثٱتط است اظ اٶ٫ٛٯ ثط ٪ٓى ض٧ب ر٫ٝ ض٭ز يجب  ٞٓت : ٞٓ
                        ذت٭اٰٷ٥ پتس ثتٯ ٦تب                                        ٫ٚٷ٥  ٩ٛ٢ ٦ب اظ ض٧ب حٗٷٗت ضا ٦تٵ                                                      ٧ٚٵ ٶبض ٪ٷست ٬ ثربقط ثس ٧ٞب٪ٵ ٪هطات ض٧ب ضا تط ٘ ٪٧ٵ

  .     ضْتٷ٥                                                                            ٦ٱ٣ت ثسٰٷس تب ْٛط ٫ٚٷ٥ اٞط ضاٮ ذط٬رٵ اظ اٶ٩ ٫ٞبٮ ثبضس ٰط آ٨ اظ آ٨ ثٷط٨٬ ٦ٵ
        ًبدـر:     ،                             تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفـَؽ    ،276 ص ،1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،   ، (  ّـ   421   فبى   هتَ                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ

  م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -                  .اا الىتت العلو٘ٔ 

ِرٛفاٜاتٛاٌفذاء  732  

ا٢ٓساء ٦٭ضخ ثعضٜ ا١ٰ س٫ت يس٤ حؿ٭ض ظثٷط زض سٗٷٓٯ ٬ تر٣ّ ا٬ اظ ثٷًت ثتب  اثت٭ثٛط ضا    اث٭
 ٫ٚس: ثٷب٨ ٦ٵچ٫ٷ٩ 

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر   ،19 ص، 1 د                        الوختظر فٖ أبجبا الجشر،  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

اتٓاٌٛسدي    :

 ٧ٰچ٫ٷ٩ زض تبضٶد ا٢٭ضزٴ چ٫ٷ٩ آ٦سٮ است :

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،107ص ،1 د  ،                      الوختظر فٖ أبجبا الجشر  ،    ّـ(   732      هتَفبى          ل ثي علٖ )                            أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘

ػاصّي   ِىي ِرٛفاٜ  1111   ٖ

               ٶبز ضسٮ است :                                                            زض ٚتبة س٧ف ا٫٢ز٭٤ ا٢ً٭ا٢ٵ ظثٷط اظ ٦تر٣ٓٷ٩ اظ ثٷًت اث٭ثٛط



 

 

   ، 2   د                                             سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،    ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص

ٕالةصتیشدسورةاً٘عٕدِ         

صتیشدٛاسيپیاِثش)ؿ(تٛد         :

                                                                                          زض ٫٦بثى ا١ٰ س٫ت زضثبضٮ ح٭اضٴ ٬ ٶبض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز٨ ا٬ ض٬اٶبت ظٶتبزٴ آ٦تسٮ   
      است  

     ٫ٚس:                                       ٦س٥٣ ٪ٷطبث٭ضٴ زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

.....

    .                                                                                        پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز٪س: ثطاٴ ٰط پٷب٦جطٴ ح٭اضٴ ) ٶب٬ضا٨( ٰست ٬ ح٭اضٴ ٩٦ ظثٷط است
                                تحم٘ك: هحود فؤا. عجد الجـبلٖ،    ،    1879   ص       ، 4   د            طح٘ح هسلن،  ،    ّـ(   261      هتَفبى )                   س٘ي هسلن ثي الحزبد       اثَالح           المش٘رٕ ،            الٌ٘سبثَإ

           ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

     ٫ٚس:                          اثٵ ضٷجٯ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                ثتطاٴ ٰتط پٷتب٦جطٴ حت٭اضٴ )               ْط٦ت٭ز:                                                                     ظض اظ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس ٚٯ  پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢تٯ ٦تٵ  
    .                               ٶب٬ضا٨( ٰست ٬ ح٭اضٴ ٩٦ ظثٷط است

            تحم٘ك: ووبل    ،   377   ص     ، 6   د                                 الىتبة الوظٌف فٖ األحب.ٗج ٍاٙحبا     ّـ(،      235      هتَفبى                    ثىر عجد اهلل ثي هحود )   اثَ                     ثي أثٖ د٘جٔ الىَفٖ، إ
    ّـ.    1409                       الرٗبع، الـجعٔ: األٍلى،   -                              َٗسف الحَ ، ًبدر: هىتجٔ الردد 

صتیشاصٔجثاءتٛد     :

     ٫ٚس:                                          شٰجٵ اظ سٓٷب٨ ح٭ضٴ زض اٶ٩ ثبضچ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

  .               اظ ٪زٷجب٨ ٰست٫س                                             ح٭ضٴ ٞ٭ٶس ٶٯ ٪ٓط ح٧عٮ، ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ ظثٷط 
        دـع٘ت   :        تحم٘ك  ،   52   ص   ، 1 د        الٌجالء      أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

تٓػثیذاهللعٍذح.24

                            اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز    ،                                                  ٚٯ اظ ر٣٧ٯ اغحبة ٦طٱ٭ض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز     ق٣حٯ 



 

 

       ٞ٭ٶس:          ثبضٮ ٦ٵ                         يجس ا٧٢ب٢ٙ ضبًْٵ زض اٶ٩

   ، 2   د                                             سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،    ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،
                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.   ،   332   ص

ِٕالةعٍذٗدسورةاً٘عٕد          

عٍذٗاصػؾشِٖثؾشٖتٛد          :

                                                                                           زض ٪عز ا١ٰ س٫ت ٶٛٵ اظ ٚسب٪ٵ ٚٯ پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ثطتبضت ثٱطتت ثتٯ ا٬ زازٮ استت،     
                      ق٣حٳ ث٩ يجٷس اهلل است  
        ٪٭ٶسس:               ٦جبضٚٓ٭ضٴ ٦ٵ

ٕ     ،     ّـ(    1353       )هتَفبى                                       أثَ العال هحود عجد الرحوي ثي عجد الرح٘ن   ،            الوجباوفَإ   ،    165   ص     ،  10   د                                   تحفٔ األحَ ٕ ثشرح رـبهع الترهـذ
      ث٘رٍ   –                  .اا الىتت العلو٘ٔ       ًبدر: 

عٍذٗاصخغثاياصذاب         پیاِثش)ؿ(تٛد    :

      ٫ٚس :                                           قجطٴ زض تبضٶد ذ٭ز زضثبضٮ ق٣حٯ چ٫ٷ٩ ٶبز ٦ٵ

  .٢ٯ ث٭زآ غحبة ضس٭٠ اهلل غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ق٣حٯ اظ ذكجبٴ ا
  -                          ًبدر: .اا الىتت العلو٘ـٔ    ،    523   ص   ،   2   د              تباٗخ الـجرٕ،    ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث

          ث٘رٍ 

عٍذٗاصخغثايلشيؼتٛد         :

                                            اث٭ ٪ًٷ٥ ٪ٷع زض تبضٶد اغجٱب٨ چ٫ٷ٩ ٦ٵ ٪٭ٶسس:

  .اظ ذكجبٴ ٖطٶص ث٭زق٣حٯ 
                   دـر : .اا الىتـت       ، ًب                         تحم٘ك : س٘د وسرٍٕ حسـي    ،  40 ص   ، 1   د             تباٗخ أطجْبى    ،   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،

  0 .  م     1990-  ّـ      1410                         ث٘رٍ  ، الـجعٔ : األٍلى ،   -        العلو٘ٔ 

2 ػثادجتٓصاِد.5    

    سس    ٪٭ٶ                                               اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زضثبضٮ ٦رب٢ٓت يجبزٲ ث٩ غب٦ت ٦ٵ



 

 

زض آ٨ ح٭ا٢ى زض٪ٝ ٚطز٤ تب زضزى ٚٯ زض رب٪٥ ث٭ز تح١٧ ٪٧تبٶ٥. چت٭٨ ضتت ضتس     ... ٞ٭ٶس: ثطاء ث٩ يبظة ٦ى
ضا زٶس٤                 ، ٰٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨  ٬ ظثٷط ث٩ ي٭ا٤  ٦ٗساز ٬ اث٭ شض ٬ س٧٣ب٨ ٬ ي٧بض ث٩ ٶبسط ٬ يجبزٲ ث٩ غب٦ت ٬ حصٶٓٳ ث٩ ٶ٧ب٨

  .٫س ا٦ط ذالْت ثٯ ي٫٭ا٨ ض٭ضا ثٷ٩ ٦ٱبرطٶ٩ ثط ٞطززذ٭اٰ ٚٯ ٦ٵ

 ص  ،1 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418         : األٍلى،                      ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ، ،138ٍ 137

        ًبدـر:     ،                             تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفـَؽ  ، 277 ص، 1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -                  .اا الىتت العلو٘ٔ 

ِٕالةػثادٖ  

:ػثادٖاصعاداخصذاتٗتٛد

       ٪٭ٶسس:                            ٮ ضطح حب٠ يجبزٮ ث٩ غب٦ت ٦ٵ         ٦عٴ زضثبض

ٞب٪ٯ زض ضت يٗجٯ ث٭ز ٬ زض ثسض ٬ احس ٬ ثٷًتت  بء ز٬اظزؾط ث٭ز ٬ ا٬ ٶٛٵ اظ ٪ٗجيجبزٮ زض يٗجٯ ا٢٬ٵ ٬ز٦٬ٵ حب
  .ضؾ٭ا٨ حؿ٭ض زاضت ٬ زض ت٧ب٤ ر٫ٝ ٰبٴ ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضطٚت زاضت ٬ اظ ثعضٞب٨ غحبثٯ ث٭ز

     بدر: ً                             تحم٘ك: .. ثشبا عَا. هعرٍ ،   ،   184 ص   ،  14 د               تْذٗت الىوبل،   ،   ّـ(   742      هتَفبى                                   اثَالحزبد َٗسف ثي السوٖ عجدالرحوي )          الوسٕ،
   م.    1980  –    ّـ    1400                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              هؤسسٔ الرسبلٔ 

       ٪٭ٶسس:                          سٷ٭قٵ ٪ٷع زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

       هظـر   -        الىجرى          التزباٗٔ         الوىتجٔ  :        الٌشر     .اا  ،   15 ص   ، 1 د   ،        الوَؿ        ثرربل        الوجـ        اسعب    ،       الفؼل     أثَ     ثىر     أثٖ     اثي           عجدالرحوي  ،        السَ٘ؿٖ
-  1389      –  1969     



 

 

:تٛدتذسيػثادٖاصاػیاْ

 ٪٭ٶسس: ٦ٵشٰجٵ 

 .ٷت ا٧٢ٗس  سب٩ٚ ضسيجبزٮ ٶٛٵ اظ ٪ٗجبء ضت يٗجٯ ث٭ز ٬ اظ ثعضٞب٨ ر٫ٝ ثسض ث٭ز ٚٯ زض ث
        دـع٘ت   :          تحم٘ـك    ، 5 ص  ،  2 د   ،        الٌـجالء       أعالم     س٘ر      ّـ(،     748        هتَفبى                                 اثَعجد اهلل هحود ثي أحود ثي عخوبى )          دوس الدٗي    ،       الشبفعٖ        الذّجٖ

     ّـ .    1413   ،         التبسعٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الرسبلٔ       هؤسسٔ  :     در    ، ًب           العرلسَسٖ      ًع٘ن      هحود  ,           األاًبؤٍؽ

اصتیؼدوٕٕذگاْدسػمثٗتٛد       :

       ٪٭ٶسس:                                                اث٩ يسبٚط زضثبضٮ ثٷًت يجبزٮ ث٩ غب٦ت زض يٗجٯ ٦ٵ

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571  بى    هتَف )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
        ث٘ـرٍ     -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    181 ص  ،   26 د      .هشك       هدٌٗٔ       تباٗخ                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

-  1995    .  

       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ                    اث٩ حزط ٪ٷع زض اٶ٩

                    تحم٘ك: علـٖ هحوـد     ،    626 ص  ،  3 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظحبثٔ،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،
  . م    1992  -    ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

ػثادٖفمیٗدسديٓتٛد    :

     ٫ٚس:                                                     اث٩ حزط زض ض٬اٶت غحٷحٵ زضثبضٮ زٶ٩ يجبزٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ



 

 

  .ٚطز ٬ اٶ٩ س٫سش غحٷح است ر٫بزٮ ٞ٭ٶس: ثط يجبزٮ زاذ١ ضس٤ ٚٯ زض زٶ٩ تٓٗٯ ٦ٵ
                      تحم٘ـك: علـٖ هحوـد     ،   626 ص  ،  3 د                          اإلطبثٔ فٖ تو٘٘س الظحبثٔ،     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،

  . م    1992  -    ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -              در: .اا الز٘ل   ًب   ،       الجزبٍٕ

دزيفحتٓيّاْ.26

اظ ذالْتت   زض ٫ٚبض زٶٟط غحبثٯ ثطاٴ ثطٞطزا٪تس٨ حصٶٓٯ اظ ٚسب٪ٵ ث٭ز ٚٯ زض ٦رب٢ٓت اظ اث٭ثٛط 
 ٪طست   ثٯ ض٭ضاث٭ثٛط 

 ٪٭ٶسس: اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٦ٵ

 ص  ،1 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ            ٗد الودائٌٖ     الحد        ثي أثٖ إ
  م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ، ،138ٍ 137

     ٫ٚس:                  ٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                    ضٷد غس٬ٔ زضثبضٮ ٦رب٢ٓت اث٭ٰٷخ٥ ثب اث



 

 

ذتسا )ظ( ي٣تى )و( ضا    زٰٷ٥ ٚٯ پٷب٦جط سپس اث٭ ا٢ٱٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨ ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط ٦ب ضٱبزت ٦ى
ٰب ٞٓت٫س: ا٬ ضا ث٫٣س ٪ٛتطز ٦ٟتط ثتطاى اٶ٫ٛتٯ      ث٫٣س ٚطز ٬ ا٪ػبض ٞٓت٫س: ا٬ ضا رع ثطاى ذالْت ث٫٣س ٪ٛطزٮ است ٬ ثًؿى

                     ّ                                                                                      ٦طز٤ ثسا٪٫س ٚٯ ا٬ ٢٬ى  ٰط ٚسى است ٚٯ پٷب٦جط ٦٭الى ا٬ست، پس ْط٦٭ز: ٧ٰب٪ب ا١ٰ ثٷت ٩٦ ٦ب٪٫تس ستتبضٞب٨ ٰستت٫س    
 آ٪ب٨ پٷطى ٪ٟٷطٶس.آ٪ٱب ضا پٷص ثٷ٫ساظٶس ٬ اظ 

ٖ        تحم٘ك:   ،    465  -   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381                                             الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )هتَفبى ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

:دزيفٗصذاتيجٍیًتٛد

 اث٩ حزط زضثبضٮ ا٬ ٞ٭ٶس: 

  .حصٶٓٯ غحبثٵ ر٣ٷ١ ٬ اظ سبثٗٷ٩ ث٭ز
            ًبدـر: .اا     ،                 تحم٘ك: هحود عَاهٔ،   154 ص   ، د   ،             تمرٗت التْذٗت     ّـ(،    852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،

   .     1986  -      1406               الـجعٔ: األٍلى،         سَاٗب،  -       الرد٘د 

صادةعشپیاِثشصٍياهللػٍیٗٚاٌٗتٛد              :

     ٫ٚس:                                        اظ يز٣ٵ زضثبضٮ ضطح حب٠ ا٬ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ  ٦ٵ         اث٩ حزط

 .حسٶٓٯ، غبحت سط ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٬ زاضاٴ ٫٦بٖت ْطا٬ا٨ ٬ ٦طٱ٭ض ث٭ز
         ث٘ـرٍ ،    -                    ًبدـر: .اا الفىـر     ،    193 ص  ،  2 د         تْـذٗت،            تْـذٗت ال    ،   ّـ(   852      هتَفبى                             أحود ثي علٖ ثي حزر اثَالفؼل )                   العسمالًٖ الشبفعٖ،

   م.      1984  -      1404   ،             الـجعٔ: األٍلى

      ٞ٭ٶس:               اث٩ يسبٚط ٪ٷع

 حصٶٓٯ غبحت سط ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ ٦ٱبرطٶ٩ ث٭ز
                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571  بى    هتَف )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 

  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    259 ص   ،  12 د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

:دزيفٗاصوثاسصذاتٗتٛد

 .٬ا٢ٯ ث٭زحصٶٓٯ اظ ٚجبض غبحجٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ 
   ، 1 د                                 االست٘عبة فـٖ هعرفـٔ األطـحبة،      (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 

  .  ّـ    1412                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،  ،    334 ص



 

 

)دسِٕاتغؽیؼٗ(ػثذاهللتِٓغؼٛد.27

ث٩ ٦سً٭ز غحبثٵ ٦طٱ٭ض پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ث٭ز ٚٯ ثب اثت٭ثٛط ثتٯ   يجساهلل 
 .٦رب٢ٓت ثطذ٭است
 ٪٭ٶسس: غس٬ٔ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵضٷد 

زا٪٫س ٚٯ ا١ٰ ثٷتت   زا٪ٷس ٬ ٪ٷٛب٨ ض٧ب ٦ى        ه                                             يجس ا٣٢ ٯ ث٩ ٦سً٭ز ثطذبست ٬ ٞٓت: اى ٞط٬ٮ ٖطٶص! ض٧ب ٦ىسپس 
٫ٚٷتس ٬   پٷب٦جطتب٨ ثٯ آ٨ حؿطت اظ ض٧ب ٪عزٶٛتط٪س، ٬ اٞط ض٧ب اٶ٩ ٚبض ضا ثٯ سجت ٪عزٶٛى ثٯ پٷب٦جط ذسا )ظ( ازيب ٦تى 

زاضتط٪س ٬ ي٣تى ثت٩ اثتى     تط ٬ اظ ٪هط ض٧ب سبثٗٯ پٷب٦جط ٪عزٶٙ زاض ٰستٷ٥، ذب٪سا٨ پٷب٦جطتب٨ اظ ض٧ب ثٯ ٞ٭ٶٷس: ٦ب سبثٗٯ ٦ى
ٰتبى   قب٢ت )و( غبحت اٶ٩ ا٦ط پس اظ پٷب٦جطتب٨ است، پس آ٪چٯ ضا ٚٯ ذسا ثطاى ا٬ ٖطاض زازٮ ثٯ ا٬ ثسٰٷس ٬ ثٯ ٞصضتٯ

 رب٣ٰى ثط٪ٟطزٶس ٚٯ اظ ظٶب٪ٛبضا٨ ذ٭اٰٷس ضس.
ٖ        تحم٘ك:   ،      465-   461   ، ص      الخظبل  ،    ّـ(   381      هتَفبى                                       الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي ) ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ

  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

28 تشيذٖعٍّي.    )دسِٕاتغؽیؼٗ(     

 ٫ٚس: غس٬ٔ زضثبضٮ ٦رب٢ٓت ٬ ايتطاؼ ثطٶسٮ س٧٣ٵ ثٯ اث٭ ثٛط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵضٷد 



 

 

ٶب ذ٭زت ضا ثٯ ْطا٦٭ضى ظزى ٶب ذ٭زت  سپس ثطٶسٲ األس٧٣ى ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! ْطا٦٭ش ٚطزى...
ذسا )ظ( ثٯ ٦ب ْط٦ب٨ زاز ٚتٯ ثتٯ ي٣تى )و( ثتٯ ي٫ت٭ا٨ ا٦ٷتط        آ٬ضى ٫ٰٟب٦ى ضا ٚٯ پٷب٦جط ضا ْطٶت زازى؟ آٶب ثٯ ٶبز ٪٧ى

٦ا٫٦ب٨ سال٤ ثسٰٷ٥ زض حب٢ى ٚٯ پٷب٦جط زض ٦ٷب٨ ٦ب ث٭ز؟ اظ پط٬ضزٞبضت ثتط  ٬ پتٷص اظ آ٪ٛتٯ ٪تت٭ا٪ى، ٪ٓتس ذت٭ز ضا      
تتط اظ ت٭ستت ٬اٞتصاض، ٬ ثتٯ      ا اظ ٰالٚت ٪زبت ثسٮ ٬ اٶ٩ ا٦ط ضا ضٰب ٩ٚ ٬ آ٨ ضا ثٯ ٚستى ٚتٯ ضبٶستتٯ   زضٶبة ٬ آ٨ ض

ت٭ا٪ى ثطٞطزى، ثٯ تحٗٷٕ ٚٯ ٩٦ ت٭ ضا ٪ػٷحت ٚطز٤ ٬ آ٪چٯ ٪عز ٩٦ ث٭ز ثتٯ   ٧ٞطاٰى ذ٭ز اغطاض ٦٭ضظ، ٬ ثطٞطز ٚٯ ٦ى
 ٶبثى. ض٭ى ٬ ٰساٶت ٦ى                           ّ    ت٭ ٞٓت٥، پس اٞط ثپصٶطى ٦٭ْ ٕ ٦ى

ٖ          تحم٘ـك:    ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381      هتَفبى                             َرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )          الظدٍق، اث ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

29 خضيّحتٓثاتد.     )دسِٕاتغؽیؼٗ(     

       ظ حتٕ                                                                                      ذعٶ٧ٯ ٚٯ ثٯ ش٬ ا٢طٱبزتٷ٩ ٦ًط٬ِ ث٭ز اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ث٭ز ٚتٯ زضثطاثتط رتعة ستٗٷٓٯ ا    
                                                                    َػت ضسٮ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زْبو ٚطزٮ ٬ ثب اث٭ثٛط ثٯ ٦رب٢ٓت ثطذ٭است

        ٪٭ٶسس:                           ضٷد غس٬ٔ ضح٧ٯ اهلل ي٣ٷٯ ٦ٵ



 

 

زا٪تى ٚتٯ پٷتب٦جط ذتسا )ظ(      ش٬ ا٢طٱبزتٷ٩ ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط! آٶتب ٪٧تى  سپس ذعٶ٧ٳ ث٩ حبثت  ....
ٞٷتط٤   زا٪٥. ٞٓت: ذسا ضا ضبٰس ٦ى ضٱبزت ٦طا ثٯ ت٫ٱبٶى ٖج٭٠ ٚطز ٬ ٚس زٶٟطى ضا رع ٩٦ ٪ر٭است؟ ٞٓت: آضى ٦ى

ب٨ پٷط٭اٶب٪ى ٰست٫س، ٚٯ ا٪ساظ٪س ٬ آ٪ ْط٦٭ز: ذب٪سا٨ ٩٦ ٦ٷب٨ حٕ ٬ ثبق١ رساٶى ٦ى ٚٯ اظ پٷب٦جط ذسا )ظ( ض٫ٷس٤ ٚٯ ٦ى
 ثبٶس ثٯ آ٪ب٨ اٖتسا ض٭ز.

ٖ          تحم٘ـك:    ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381                                             الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )هتَفبى ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

31 عًٙتٓدٕیف.     )ِٕاتغؽیؼٗ(    

       ٪٭ٶسس:                              ٢ٓت سٱ١ ث٩ ح٫ٷّ ثب اث٭ثٛط ٦ٵ          زضثبضٮ ٦رب      )ضٮ(        ضٷد غس٬ٔ

)ظ( ثط ٫٦جط ض٫ٷس٤ ٚتٯ ْط٦ت٭ز:   ز٥ٰ ٚٯ اظ ضس٭٠ ذسا  سپس سٱ١ ث٩ ح٫ٷّ ثطذبست ٬ ٞٓت: ضٱبزت ٦ى...
 .تطٶ٩ ٚس ثطاى ا٦ت ٩٦ است پٷط٭اى ض٧ب پس اظ ٩٦ ي٣ى ث٩ اثى قب٢ت است، ٬ ذٷطذ٭اٮ

ٖ          تحم٘ـك:    ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381                                             الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )هتَفبى ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش  62  13      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

31 أتٛأيٛباألٔصاسي.       )ِٕاتغؽیؼٗ(    

                                                                                   اث٭اٶ٭ة اظ ر٣٧ٯ غحبثٵ ثعضٜ پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ث٭ز ٚٯ ذالْت اث٭ثٛط ضا ٖج٭٠ ٪ساضت
       ٪٭ٶسس:             ضٷد غس٬ٔ ٦ٵ

سپس اث٭ اٶ٭ة ا٪ػبضى ثطذبست ٬ ٞٓت: زض ثبضٮ ذب٪سا٨ پٷب٦جطتب٨ اظ ذتسا ثتطستٷس ٬ اٶت٩ ٚتبض ضا ثتٯ آ٪تب٨       
اظ ض٧ب ٰستت٫س، ستپس    تط اٶس ٚٯ پٷب٦جط ْط٦٭ز: آ٪ٱب ثٯ ذالْت ا٢٬ى ثبظٞطزا٪ٷس، ض٧ب ٥ٰ ٦ب٪٫س ٦ب زض ربٰبى ٦تًسز ض٫ٷسٮ

 .٪طست
ٖ          تحم٘ـك:    ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381                                             الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )هتَفبى ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ

  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

اتٛايٛبِیضتاْپیاِثشصٍياهللػٍیٗٚإٌٗ٘گاَٚسٚدتِٗذيٕٗ                       :

    :      ٪٭ٶسس          ثبضٮ ٦ٵ       ض اٶ٩             ذكٷت ثُسازٴ ز



 

 

  .٫ٰٟب٤ ٪ع٠٬ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثٯ ٦سٶ٫ٯ زض ظ٦ب٨ ٰزطت ثٯ ٫٦ع٠ اث٭اٶ٭ة ضْت٫س
      اثـَ           ث٘ـرٍ    –                       بدر: .اا الىتت العلو٘ٔ ً   ،    153 ص   ، 1 د             تباٗخ ثغدا.،    ،   ّـ(   463      هتَفبى        الخـ٘ت )         ثي حبثت                    اثَثىر أحود ثي علٖ   ،        الجغدا.ٕ

       ًَٗسد:         ثباُ هٖ             حبتن .ا اٗي

       ٪٭ٶسس:                ا٨ حجب٨ ٪ٷع ٦ٵ

      دـر   ًب           فالٗشْور ،  .  م  :        تحم٘ك  ،   26 ص   ، 1 د   ،        األهظبا       علوبء        هشبّ٘ر      ّـ(،     354      هتَفبى                      هحود ثي حجبى ثي أحود )         اثَحبتن                 التو٘وٖ الجستٖ،
   م.    1959   ،       ث٘رٍ   ـ          العلو٘ٔ       الىتت     .اا  : 

32 أتٛاٌٙیثُتٓاٌریٙاْ.     

    .                                                               اث٭ا٢ٱٷخ٥ اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ث٭ز ٚٯ زض ر٣سٯ ٦رب٢ٓٷ٩ اث٭ثٛطضطٚت زاضت

ذخٍفاتٛاٌٙیثُاِذاسن    تیؼداتص ٛتىش 

اتٓاتياٌذذيذ   ِرٛفاٜ  655  

       ٪٭ٶسس:               زضاٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ               اث٩ اثٵ ا٢حسٶس 

 137 ص ،1 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
  م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، 138ٍ

          ًبدر: .اا    ،                           تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ، 277 ص، 1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 

ذخٍفاتٛاٌٙیثُ    اصتیؼداتٛتىش    دسِٕاتغؽیؼٗ     :

     ٫ٚس:                         ٥ ثب اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                             ضٷد غس٬ٔ زضثبضٮ ٦رب٢ٓت اث٭ٰٷخ



 

 

زٰٷ٥ ٚٯ پٷب٦جط ذتسا )ظ( ي٣تى )و( ضا    سپس اث٭ ا٢ٱٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨ ثطذبست ٬ ٞٓت: اى اث٭ ثٛط ٦ب ضٱبزت ٦ى
ٰب ٞٓت٫س: ا٬ ضا ث٫٣س ٪ٛتطز ٦ٟتط ثتطاى اٶ٫ٛتٯ      ست ٬ ثًؿىث٫٣س ٚطز ٬ ا٪ػبض ٞٓت٫س: ا٬ ضا رع ثطاى ذالْت ث٫٣س ٪ٛطزٮ ا

                     ّ                                                                                      ٦طز٤ ثسا٪٫س ٚٯ ا٬ ٢٬ى  ٰط ٚسى است ٚٯ پٷب٦جط ٦٭الى ا٬ست، پس ْط٦٭ز: ٧ٰب٪ب ا١ٰ ثٷت ٩٦ ٦ب٪٫تس ستتبضٞب٨ ٰستت٫س    
 آ٪ٱب ضا پٷص ثٷ٫ساظٶس ٬ اظ آ٪ب٨ پٷطى ٪ٟٷطٶس.

ٖ         حم٘ـك:     ، ت   465-   461   ، ص ل     الخظب     ّـ(،    381                                             الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )هتَفبى ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ
  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

جايگاٖاتٛاٌٙیثُ:   اصدٚاصدٖٔمثاءتیؼدوٕٕذدسػمثٗتٛد         

       ٪٭ٶسس:                       اث٩ سًس زض ثبضٮ ا٬ ٦ٵ

حس ٬ ت٧ب٤ اث٭ٰٷخ٥ اظ ٶٛٵ اظ  ٪ٗجبء ز٬اظزٮ ٞب٪ٯ اظ ا٪ػبضث٭ز ٚٯ زض يٗجٯ ا٠٬ ٬ ز٤٬ حؿ٭ض زاضت  ٬ زض ثسض ٬ ا
 .ر٫ٟٱبٴ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضطٚت زاضت

      ث٘رٍ   -               ًبدر: .اا طب.ا    ،   607 ص  ،  3 د                 الـجمب  الىجرى،   ،   ّـ(   230      هتَفبى                                     هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         السّرٕ،

33 صيذتٓٚ٘ة.    )ِٕاتغؽیؼٗ(    

  .     ذ٭است                           ثطاثط اث٭ثٛط ثٯ ٦رب٢ٓت ثط                                 ٬ٰت ٪ٷع اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ث٭زٚٯ زض   ث٩     ظٶس 
       ٪٭ٶسس:                         ضٷد غس٬ٔ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

 ٬ ثطذبست٫س ٬ ٦ب٪٫س ا٬ سر٩ ٞٓت٫س.آ٪ٟبٮ ظٶس ث٩ ٬ٰت ثطذبست ٬ سر٩ ٞٓت ٬ ٞط٬ٰى پس اظ ا
ٖ        م٘ـك:    تح  ،    465-   461   ، ص      الخظبل     ّـ(،    381                                             الظدٍق، اثَرعفر هحود ثي علٖ ثي الحس٘ي )هتَفبى ٕ         أوجـر        علـ ٔ            ، ًبدـر:          الغفـبا          روبعـ

  ش    1362      ّـ ـ    1403  ،   لن  ـ          العلو٘ٔ        الحَزٓ    فٖ          الوداس٘ي

ٚٯ اظ ثعضٞب٨ ث٭ز٪تس   زض ذالْت ٬ ثٷًت اث٭ثٛط ار٧بيٵ ضخ ٪سازٮ است ٬ ثٷطتط غحبثٯ ،ث٫بثطاٶ٩
  .ذالْت ضسٷس٨ اث٭ثٛط ٪بضاحت ث٭ز٪ساظ 

أصاسذّاَ.34

    .                                     ثبضٮ ذالْت اث٭ثٛط ثٯ ٦رب٢ٓت ثط ذ٭است٫س ض         ثب آ٪ٱب ز      ا٪ػبض      ت٧ب٤               قجٕ ٞٓتٯ ي٧ط، 
  :     ٪٭ٶسس         ثبضٮ ٦ٵ              ثربضٴ زض اٶ٩



 

 

 

      ٧ٰتٯ                                                           ٬آ٢ٯ، ا٪ػبض ثب ٦ب زض ا٦ط ذالْت اث٭ثٛط ٦رب٢ٓتت ٚطز٪تس ٬                                            ي٧ط ٞ٭ٶس :ثًس اظ ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ 
    .                                    ٧ٰطاٰب٨ آ٨ ز٬ ٪ٷع ثب ٦ب ٦رب٢ٓت ٚطز٪س                        ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬ظثٷط ٬                          آ٪ٱب زض سٗٷٓٯ ر٧ى ضس٪س ٬

       بدـر:  ً                              تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغـب،   ،   26  ص   ،    8  د               طح٘ح الجخبإ،    ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

                    تحم٘ك: .. هحود ادب.   ،      474   ص   ،   5   د                      هٌْبد السٌٔ الٌجَٗٔ،     ّـ(،      728        هتَفبى                           اثَالعجبس أحود عجد الحل٘ن )                            اثي ت٘وِ٘ الحراًٖ الحٌجلٖ،
   ّـ    1406                                        سبلن، ًبدر: هؤسسٔ لرؿجٔ، الـجعٔ: األٍلى، 

 ٪٭ٶسس: ٧ب٪ٵ ا٪ػبض اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ٦ٵثبضٮ پطٷاث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض

 ثتب  آ٪تب٨ . ٞطتت٫س  پطٷ٧ب٨ ا٬ ثب ثٷًت اظ ا٪ػبض اظ ثسٷبضى اث٭ثٛط ثب ثٷًت ٚبض استٗطاض ٬ ضسٷس٨ ا٪زب٤ ثٯ اظ پس
  .ضا٪س٪س ٦ى ظثب٨ ثط ضا ا٬ ٪ب٤ ٬ ٚطز٪س ٦ى ٶبز ي٣ٷٯ ا٢سال٤  قب٢ت اثى ث٩ ي٣ى اظ ٶٛسٶٟط سطظ٪ص
، 15 ص ،6 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ             دٗد الودائٌٖ    الح        ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

      .     ٮ است  ٭ز      ٪ػبض٪ج              ثٛط ثٯ ار٧بو ا              ذالْت ضسٷس٨ اث٭            ث٫بثطاٶ٩ ثٯ 

سجیاْضاصخايعايفٗ.35

      اٴ اظ          قبئٓتٯ    ،       ضْت٫تس             ثط٧بض ٦تٵ            ٬ اظ ا٪ػبض             ٱ٥ زض ٦سٶ٫ٯ                                     ذطرٷب٨ ٚٯ ثٯ ي٫٭ا٨ ٶٙ  ٖجٷ٣ٯ ثعضٜ ٦٬
      .                                 آ٪ٱب اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط تر٣ّ ٚطز٪س

        ٪٭ٶس٫س:                                 قجطٴ ٬ اث٭ا٢ٓساء زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

        تحم٘ـك   ،214 ص ،2د                                     الرٗبع الٌؼرٓ فـٖ هٌبلـت العشـرٓ،      ،   ّـ(   694      هتَفبى                        أحود ثي عجد اهلل ثي هحود )          هحت الدٗي         اثَرعفر          الـجرٕ،
   م.    1996                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                       ًبدر: .اا الغرة اإلسالهٖ   ،                              ع٘سٖ عجد اهلل هحود هبًع الحو٘رٕ

   ، 2   د                                              سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )     ىٖ،           العبطوٖ الو
  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.     ،   332   ص



 

 

ْت٫س، ازيبٴ ار٧بيٵ ض ثط٧بض ٦ٵ آ٨ ظ٦ب٨ پط ٪ٓ٭ش ٬ رٷب٨ اظ ثٷًت ٚٯ اظ ٖجبٶ١ ٦ٱ٥ثب تر٣ّ ذعض
   .حٗٷٗت تب ٶٙضجبٰت زاضز  اْسب٪ٯس٨ اث٭ثٛط، ثٷطتط ثٯ اث٩ تٷ٧ٷٯ زض ثٯ ذالْت ضسٷ

عايفٗتٕياعذ.36

 .اسس ٖس٥ ذ٭ضز٪س ٚٯ  ٰطٞع ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪٫٫ٛس ٖجبٶ١ ٬ ق٭اٶٓٵ ٦ب٪٫س ث٫ٵ
        ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ            قجطٴ زضاٶ٩

  .   ٚطز         ٪ر٭اٰٷ٥      ثٷًت         اث٭ْػٷ١    ثب      ٰطٞع     ٖس٥     ذسا    ثٯ        ٞٓت٫س:                      ٖجٷ٣ٯ اسس ٬ ْعاضٮ ٦ٵ
  -                            ًبدر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ    ،261 ص ،2 د              تباٗخ الـجرٕ،    ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث

       ث٘رٍ .

 ٞ٭ٶس: چ٫ٷ٩ ٦ٵ٪ٷع اٶ٩ اث٩ حجب٨ 

        ًبدـر:                                 تحم٘ك الس٘د در  الدٗي أحوـد،  ، 166 ص ،2 د        الخمب ،      ّـ(،      354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،
  م    1975  –    ّـ    1395                          .اا الفىر، الـجعٔ: األٍلى، 

37 لثیٍٗفضاسٖ.

  .٫٫ٚس، ٖجٷ٣ٯ ْعاضٮ است ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪٧ٵ قبٶٓٯ زٶٟطٴ ٚٯ ٖس٥ ذ٭ضز٪س
 ٞ٭ٶس: اث٩ حجب٨ زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٦ٵ

        ًبدـر:         وـد،                           تحم٘ك الس٘د در  الـدٗي أح  ،166 ص ،2 د        الخمب ،      ّـ(،      354      هتَفبى                              اثَحبتن هحود ثي حجبى ثي أحود )                 التو٘وٖ الجستٖ،
  م    1975  –    ّـ    1395                          .اا الفىر، الـجعٔ: األٍلى، 

   :     ٞٓت٫س    ٦ٵ       ذعاضٮ   ٬     اسس       ٖجٷ٣ٯ    ز٬    ٚٯ     ٫ٚس    ٦ٵ     ٪١ٗ         اث٭٦ر٫ّ          قجطٴ اظ 

  .   ٚطز         ٪ر٭اٰٷ٥      ثٷًت         اث٭ْػٷ١    ثب      ٰطٞع     ٖس٥     ذسا    ثٯ  
  -                          ًبدر: .اا الىتت العلو٘ـٔ  ، 261 ص  ،2 د              تباٗخ الـجرٕ،    ، (   310      هتَفبى )             خ٘ر ثي غبلت            ثي ٗسٗد ثي و                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث

       ث٘رٍ .

38 گشٚ٘ياصلشيؼ.

 :٪٭ٶسٷس ط٬ٰٵ اظ ٖطٶص اظثٷًت ثب اث٭ثٛط٦ٵثبضٮ تر٣ّ ٞ٪٭ٶطٴ زض



 

 

ستپس ثٷًتت    ثٷًت ثب اثت٭ثٛط تر٣تّ ٚطز٪تس ٬    ٞط٬ٰٵ اظ ٖطٶص اظ ، ٩٬ يجبزٮ، قبٶٓٯ اٴ اظ ذعضرٷب٨سًسث
 .ٚطز٪س َٷط اظ سًس
                       تحم٘ـك هف٘ـد لوح٘ـٔ      ، 23 ص، 19 د                               ًْبٗـٔ األاة فـٖ فٌـَى األ.ة،      ، (  ّـ   733      هتَفبى                               دْبة الدٗي أحود ثي عجد الَّبة )          الٌَٗرٕ،

   م.    2004  -   ّـ     1424              لـجعٔ: األٍلى،         ث٘رٍ ، ا  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ          ٍروبعٔ،

ِأؼیٓصکاخ.39

                    ٪سا٪ستتٯ ٬ اظ زاز٨            ضا ضتطيٵ     ا٬            حٛ٭٦تت                     اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطزٮ ٬     ثب   ٚٯ       ث٭ز٪س                  ٖ٭٦ٵ اظ ٦س٧٣ب٪ب٨ 
                                 ؛ ظٶطا اث٭ثٛط ضا ثطاٴ ذالْت غالحٷت           زاضٴ ٚطز٪س ز                                          ظٚبت ثٯ ي٧ط ٚٯ ٦ب٦٭ض ر٧ى آ٬ضٴ ظٚبت ث٭ز، ذ٭

         زا٪ست٫س      ٪٧ٵ

ِخاٌفدِأؼیٓصواختاا      تٛتىش:  

ػثذاٌشصاق   211:ِرٛفايصٕؼأي

     ٫ٚس:                         ثبضٮ چ٫ٷ٩ اظ ي٧ط ٪١ٗ ٦ٵ                  يجس ا٢طظأ زضاٶ٩  

     ّ ا٣٢ّٯ    ّ غ٣ّى     ذسا      ضس٭٠    اظ       ٦٭ؾ٭و    سٯ    اظ  ث٭ز٤ ٩٦ اٞط آٶ٫ٯ ٰط ٫ٚس ٚٯ ا٬ ٞٓت : ٪١ٗ ٦ٵ ذكبة ث٩ ي٧ط اظ ق٣حٯ
             ٞ٭ٶ٫تس ٚتٯ                                   اظ ٚال٢ٯ) ٚال٢ٯ ثتٯ ٦تطزٴ ٦تٵ        ٶٛى  :   ٦٭     سطخ       ضتطا٨    اظ   ؛   ث٭ز      ثٱتط    ٩٦      ثطاى   ٤   ٚطز    ٦ى      ساا٠    ّ س٥ّ٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ

      زٶٟط   ٬       ٚٷست؟    ا٬    اظ     ثًس       ذ٣ٷٓٯ                                                                                ث٧ٷطز ٬ ٬اضحٵ چٯ پسض ٦٬بزض ٬ ْطظ٪س ثطاٴ اضث ثطز٨  ٦ب٢ص  ٪ساضتٯ ثبضس ( ٬ اٶ٫ٛٯ 
      ٚطت٩     آٶب       زٰٷ٥،     ٪٧ى    ت٭    ثٯ      ٢ٷ٩ٛ   ٬        زاضٶ٥،  ِ      ايتطا   ٬       بٖطاض          ذ٭ز٦ب٨       ؤ٦٭ا٠    زض      ظٚبت      زاز٨    ثٯ    ٦ب  :      ٞ٭ٶ٫س    ٦ى    ٚٯ      ٖ٭٦ى        زضثبضٮ
  .     ذ٭است                                 ٶب٪ٯ ؟ ٬ اث٭ثٛط ٚطت٩ آ٪ٱب ضا ٦ٵ       است      ربٶع       ر٧بيت     اٶ٩

تحم٘ـك : حج٘ـت الـرحوي     ،19185ش  302ص ، 10د  ،هظٌف عجـد الـرزاق  ،  211: هتَفبٕ  أثَ ثىر عجد الرزاق ثي ّوبم، الظٌعبًٖ 
 ، الـجعٔ : الخبً٘ٔ ،  1403 -ث٘رٍ   -.اا الٌشر : الوىتت اإلسالهٖ  ،األعيوٖ

ٔٛتخريِرٛفاٜ      311  

ثطز ٚٯ ثربقط يس٤ ٖج٭٠ اث٭ثٛط ثٯ ي٫٭ا٨ ذ٣ٷٓتٯ اظزاز٨   اٴ ضا ٪ب٤ ٦ٵ ٪٭ثرتٵ زض ْطٔ ا٢طٷًٯ ْطٖٯ
  .ظٚبت ثٯ ا٬تر٣ّ ٚطز٪س



 

 

 ٞ٭ٶس: ثبضٮ ٦ٵ ٬ٴ زض اٶ٩

    ٦ب      ثطاٴ       ا٦بضت   ٬      ٬الٶت   ٴ       ٦سب٢ٯ       اٶ٫ٛٯ    تب      زٰٷ٥     ٪٧ٵ    ا٬    ثٯ    ضا    ا٬      ظٚبت    ٦ب       ٞٓت٫س   ٬       ٚطز٪س      ز٬ضٴ        اث٭ثٛط    اظ    اٴ     يسٮ
       ثتٷ٩     ضا        ظٚتبت       ٪تٯ      اٞط   ٬      ٚطزٮ      ٦ًٷ٩       ذ٣ٷٓٯ  -   س٥٣   ٬    ٢ٯ آ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا      ضس٭٠    ضا     ٚسٵ    چٯ        ثسا٪ٷ٥   ٬     ض٭ز      ض٬ض٩
  .    زٰٷ٥     ٪٧ٵ        اث٭ثٛط    ثٯ   ٬      ٫ٚٷ٥    ٦ٵ       تٗسٷ٥        ذ٭ز٦ب٨           ٪ٷبظ٫٦سا٨   ٬      ْٗطا

  م    1984  -    ّـ    1404   ،       ث٘رٍ   -        األػَاء     .اا  :     در  ًب  ،4 ص ،1 د  ،        الش٘عٔ     فرق   ،     ّـ(   310       )هتَفبى      هَسى    ثي       الحسي  ،         الٌَثختٖ

ِرٛفاٜاتياػثُ  31  4ٖ

٭ز٪س ٚٯ اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ ٪٧بٶ٫سٮ اث٭ثٛط ٶ٫ًٵ ظٶبز ث٩ ٢٬ٷس ا٦ت٫بو ٚطز٪س؛ قبٶٓٯ اٴ اظ ث٫ٵ ت٧ٷ٥ ث
 زا٪ستس: ظٶطا اث٭ثٛط ضا ثطاٴ حٛ٭٦ت ا٣ٰٷت ٪٧ٵ
 ٞ٭ٶس:  ثبضٮ ٦ٵ اثٵ ايخ٥ زض ٚتبة ا٢ٓت٭ح زض اٶ٩

      ثتب    ٬       ثت٭ز         آ٦تسٮ       ظٚبت      آ٬ضٴ     ر٧ى      ثطاٴ    ٚٯ      ٢جٷس    ث٩      ظٶبز    ثٯ   ٬     ث٭ز      ت٧ٷ٥     ث٫ٵ        ثعضٞب٨    اظ     ٶٛٵ         ٦ًب٬ٶٯ،    ث٩      حبضث
         ٞطْتتٯ         پٷ٧ب٪ٵ   ٬      تًٱس     ٰٷچ    ا٬    ثٯ      ٪سجت     ض٧ب   ٬    ٦ب    اظ    ٚٯ       ذ٭ا٪ٵ    ٦ٵ     ٚسٵ       اقبيت    ثٯ    ضا    ٦ب    ت٭  :    ٞٓت     ٚطز    ٦ٵ      غحجت      ٦طز٤
        ذالْتت      چطا     ثٟ٭    ٩٦    ثٯ  :    ٞٓت      حبضث      اٶ٥،      ٚطزٮ        ا٪تربة   ز  ذ٭      ثطاٴ    ضا    ا٬    ٦ب     ا٦ب       ٞ٭ٶٵ،    ٦ٵ      ضاست  :    ٞٓت      ظٶبز  .    است      ٪طسٮ
  :      ٞٓتت         ظٶتبز   .        ث٭ز٪تس           سعا٬اضتط        زٶٟطا٨    اظ     ا٦ط     اٶ٩    ثٯ      آ٪ٱب      ٖطآ٨      ٞٓتٯ    ثٯ    ٚٯ      حب٢ٵ    زض      اٶس؟      ٚطزٮ     ز٬ض        پٷب٦جط     ثٷت     ا١ٰ    اظ    ضا

     ض٬ٴ    اظ       ضت٧ب         ث٣ٛتٯ          ٪ٷستت،       ٞ٭٪ٯ     اٶ٩     ٖس٥     ذسا    ثٯ    ٪ٯ  :    ٞٓت      حبضث       تط٪س،      آٞبٮ    ت٭    اظ     ذ٭ز      ا٦٭ض    ثٯ      ٪سجت       ا٪ػبض   ٬       ٦ٱبرط



 

 

    اظ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا      ضس٭٠    ٚٯ       پصٶط٤     ٪٧ٵ      ٰطٞع    ٩٦   ٬  .      ٚطزٶس      يس٠٬      آ٪ٱب    اظ     ثٷت     ا١ٰ    ثٯ      ٪سجت       حسبزت
       َٷتط       ثتٯ     ضا      ٦تب       تت٭     ٚٯ    ض٭     ز٬ض       اٶ٫زب    اظ   ٬       ثطذٷع      ظٶبز    اٴ  .     ٪٫ٛس       ٫٦ػ٭ة     ذ٭ز        رب٪طٷ٩       ي٫٭ا٨    ثٯ    ضا     ٚسٵ   ٬      ثط٬ز      ز٪ٷب     زاض

     ٦طز     اٶ٩       ٞ٭ٶس،    ٦ٵ      ضاست      حبضث    ٚٯ     ٖس٥     ذسا    ثٯ  :    ٞٓت   «      ا٢ص٣ٰٵ       يجساهلل    ث٩       يطْزٯ »       ٫ٰٟب٤     اٶ٩    زض        ذ٭ا٪ٵ،    ٦ٵ    حٕ      ضؾبٴ
    اظ        ثٷ٫بتط     ٪ٷع       ا٪ػبض   ٬       ٦ٱبرط   ٬       ٪ساضز    ضا      ذالْت      ثطاٴ       ا٣ٰٷت     ٬رٯ     ٰٷچ    ثٯ        اث٭ثٛط    ا٬      ضْٷٕ    ٚٯ        ثطا٪ٷس     ذ٭ز      ٦ٷب٨    اظ    ضا  (     ظٶبز )

   ٬       آ٢تٯ    ٬        ي٣ٷتٯ     اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط    ٚٯ     ض٭ز    ٦ٵ      چك٭ض      ٶ٫ًٵ )        ٪ٷست٫س     ذ٭ز     ا٦ت    ثط  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط     ذ٭ز
   ٬  .         ضا٪س٪تس          ثٷتط٨٬       آ٪زب    اظ        زاضت٫س    ا٬     ٖت١    ثٯ       تػ٧ٷ٥    ٚٯ    ضا      ظٶبز       آ٪ٟبٮ  (      ٪٫ٛس؟       تًٷٷ٩     ذ٭ز        رب٪طٷ٩      ثطاٴ    ضا      ضرػٵ  -   س٥٣
            ر٭اثٱتبٶٵ     ثب    ضا    ا٬      آ٪ٱب     ٢٬ٵ       ذ٭ا٪س    ٦ٵ        اث٭ثٛط    اظ       اقبيت    ثٯ    ضا      آ٪ٱب      آ٪ٛٯ     ٦ٟط       ٪ٟصضت      ٫ٚسٮ       ٖجبٶ١    اظ    اٴ       ٖجٷ٣ٯ     ٰٷچ    ثط      ظٶبز
  .        ٞصاضتت      ث٭ز      آ٦سٮ     پٷص    ٚٯ      آ٪چٯ       رطٶب٨    زض    ضا        اث٭ثٛط   ٬      ضسٷس       ٦سٶ٫ٯ    ثٯ        ثبالذطٮ    تب         ضا٪س٪س،    ٦ٵ     ذ٭ز    اظ       ٪ساضت     ذ٭ش    ٚٯ

  .      ْطستبز      آ٪ٱب     قطِ    ثٯ      ٪ٓطٴ      ٰعاض      چٱبض      سپبٮ    ثب    ضا      ظٶبز   ٬    ضس        ٪بضاحت     ضست    ثٯ        اث٭ثٛط
  ،                                  د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (            تحم٘ك: علٖ  ،   48   ، ص 1  د    ،            وتبة الفتَح      ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 

   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                                            ًبدر : .اا األػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع

                                                      حبضث اظ ٚجبض تبثًٷ٩ ث٭ز ؛ يز٣ٵ زض ضطح حب٠ ا٦٬ٵ ٪٭ٶسس:

    .                 ثعضٞب٨ تبثٷ٩ً ث٭ز                               حبضث تبثًٵ حٗٯ ٬ ا١ٰ ضب٤ ٚٯ اظ 
                                                                هعرفٔ الخمب  هي اربل أّل العلن ٍالحـدٗج ٍهـي الؼـعفبء ٍ وـر        ، (  ّـ   261        هتَفبى                                  أثٖ الحسي أحود ثي عجد اهلل ثي طبلح )        العزلٖ، 
ـ    -                    الودٌٗـٔ الوٌـَآ     -                  ًبدر: هىتجٔ الداا    ،                               : عجد العل٘ن عجد العي٘ن الجستَٕ     تحم٘ك  ،    278   ص   ، 1   د                   هذاّجْن ٍأبجباّن،             ٔ: األٍلـى،                     السـعَ.ٗٔ، الـجع

 . م    1985  –      1405

                                                               ٫ٚسٮ ٪ٷع اظ زاز٨ ظٚبت ٬ يس٤ اقبيت آ٪ٱتب اظ اثت٭ثٛط اظ ظثتب٨                                      اثٵ ايخ٥ زضثبضٮ ٧٦ب٪ًت قبٶٓٯ ث٫ٵ
       ٪٭ٶسس:                             حبضحٯ ثعضٜ ٫ٚسٮ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٦ٵ

     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا      ضس٭٠    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ٵ    ٦ب       ٧ٰب٪ب  :    ٞٓت      ٢جٷس    ث٩      ظٶبز    ثٯ     ث٭ز      ٫ٚسٮ        ثعضٞب٨    اظ     ٶٛٵ    ٚٯ       حبضحٯ
    ٥ٰ     ثبظ     ض٭ز     زاض      يٱسٮ    ضا      ذالْت    ا٬     ثٷت     ا١ٰ    اظ     ٚسٵ     اٞط    ٥ٰ     حب٠   ٬       ٚطزٶ٥    ٦ٵ       اقبيت    ضا    ا٬     ث٭ز      حٷبت     ٖٷس    زض  -   س٥٣   ٬
        ٬ارتت       ٦تب     ثط    ا٬       اقبيت    ٪ٯ   ٬      زاضز     حٗٵ    ٦ب        ثطٞطز٨    ٪ٯ     ذسا    ثٯ     ٖس٥       ٖحبْٯ     اثٵ     پسط     ا٦ب   ٬      ٫ٚٷ٥    ٦ٵ       پٷط٬ٴ   ٬        ٦تبثًت    ضا    ا٬

       ثت٭ز       ٦تب         ٦ٷتب٨     زض      ٚتٯ     ضا  -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا    جط    پٷب٦  :    ٞٓت   ٬      ٚطزٮ     ضًط       ا٪طبز     سر٩     اٶ٩    اظ     ثًس   ٬     است
   !!   ٫ٚس       اقبيت    ضا        اث٭ثٛط    ٚٯ     ٚسٵ    اظ      يزجب   ٬       ضٟٓتب    پس  .      ٚطزٶ٥       پٷط٬ٴ   ٬       اقبيت



 

 

  ،                                             تحم٘ك: علٖ د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (  ،   47   ، ص 1  د   ،             وتبة الفتَح      ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 
   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                               ػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع             ًبدر : .اا األ

     ٫ٚس:                                                                        اثٵ ايخ٥ ٧ٰچ٫ٷ٩ ٧٦ب٪ًت اضًج اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط ضا اٶ٩ چ٫ٷ٩ ثٷب٨ ٦ٵ
 

        ضاؾتٵ       ٰطٞع       ٰبض٥،     ث٫ٵ      ث٭ز٨    ثب     يطة    ٚٯ      زاض٤         اق٧ٷ٫ب٨   ٬      ٶٗٷ٩    ٩٦                                 ٭ٶس: ظٚبت ا٦٭ا٢تب٨ ضا ٫٦ى ٫ٚٷس ٬       اضًج ٞ
  .   ض٭ز     ٪٧ٵ     ٦طٮ    ث٩      ت٧ٷ٥     ث٫ٵ    اظ       اقبيت    ثٯ

  ،                                             تحم٘ك: علٖ د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (   ،  47 ص   ، 1  د   ،             وتبة الفتَح      ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 
   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                                 األػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع            ًبدر : .اا

ِرٛفاٜداؤُیؾاتٛسي  415  

     ٫ٚس:                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                      حب٥ٚ ٪ٷطبث٭ضٴ زض اٶ٩

                     تحم٘ك: هظــفٖ عجـد      ،   332 ص   ، 2   د                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي،    ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،
   م.    1990  -   ّـ     1411   ،        ٔ: األٍلى           ث٘رٍ  الـجع  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

اتٛاٌفذاء  ِرٛفاٜ  732  

    :   ٫ٚس    ٦ٵ     ثٷب٨                                  ٙ ث٩ ٪٭ٶطٮ اظ زاز٨ ظٚبت ضا چ٫ٷ٩        ب٪ًت ٦ب٢                  اث٭ا٢ٓساء رطٶب٨ ٧٦



 

 

      ٚتٯ        ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ      آ٪ٱب      ضئٷس   ٬       ٚطز٪س        ا٦ت٫بو       ذ٣ٷٓٯ    ثٯ    بت  ظٚ      زاز٨    اظ       ٶطث٭و     ث٫ٵ       ٖجٷ٣ٯ        اث٭ثٛط      ذالْت      ظ٦ب٨    زض
       ٦ت٭٢ٵ    ضا    ا٬    ٥ٰ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط   ٬     ٚطز        اذتٷبض      اسال٤     ذسا      ضس٭٠      ظ٦ب٨    زض      ث٭ز،      ضبيط   ٬     است ط   ثبْ     آز٤
         ذ٣ٷٓتٯ     ثٯ      ظٚبت   ٨   زاز    اظ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط      ضح٣ت    اظ     ثًس       اٶ٫ٛٯ    تب  :      ْط٦٭ز    اش       ٖجٷ٣ٯ      ظٚبت      آ٬ضٴ     ر٧ى
ِ     ثٯ     ا٠٬      ذب٢س         ْطستبز،       زاز٪س     ٪٧ٵ      ظٚبت    ٚٯ       ٚسب٪ٵ   ٬      آ٪ٱب     قطِ    ثٯ    ضا      ٢٬ٷس     اث٩      ذب٢س        اث٭ثٛط  .      ٚطز٪س        ا٦ت٫بو           ستطظ٦ٷ٩        قتط
    ٦ب    ٚٯ       ٞٓت٫س    ا٬    ثٯ      ذب٢س          اقطاْٷب٨      ضْت،      ثكبح     قطِ    ثٯ       ذ٣ٷٓٯ   ٴ       اربظٮ      ثس٨٬     ثًس   ٬     ٚطز     ر٧ى    ضا      آ٪زب      ظٚبت   ٬     ضْت       ثعاذٯ
  :    ٞٓت      ٚطز،        ثطذ٭ضز       ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ    ثب      ٬ٖتٵ      ضْت،      ٦ب٢ٙ   ٴ       ٖجٷ٣ٯ    ثٯ   ٬      ٪ساز     ٞ٭ش      ذب٢س     ٢٬ٵ   ،     ثط٬ٶ٥      آ٪زب    ثٯ        ٪ساضٶ٥       زست٭ض
        ذب٢تس       ز٥ٰ،     ٪٧ٵ     ض٧ب       حٛ٭٦ت      ضئٷس   ٬     ض٧ب    ثٯ    ضا      ظٚبت     ٢٬ٵ       ذ٭ا٪٥    ٦ٵ      ٪٧بظ      ٰست٥        ٦س٧٣ب٨    ٩٦  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ  !    ثسٮ      ظٚبت
ِ      اٶ٩     ض٧ب      ضئٷس   ٬      غبحت     آٶب  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ       ٪ٷست،      ٖج٭٠       زٶٟطٴ      ثس٨٬     ٶٛٵ   ٬     است    ٥ٰ    ثب      ظٚبت   ٬      ٪٧بظ  :    ٞٓت     ضا       حتط
         ذت٭ا٥ٰ       ٦تٵ         آٶ٫تٯ       ٰتط      ذسا    ثٯ     ٖس٥       زا٪ٵ؟     ٪٧ٵ      ضئٷس   ٬      غبحت     ذ٭ز      ثطاٴ    ضا    ا٬    ت٭     آٶب  :    ٞٓت      ر٭اة    زض      ذب٢س       ٞ٭ٶس؟    ٦ٵ

       ٦تطا       ٚتٯ        استت       زازٮ         زستت٭ض     ا٬       آٶتب   :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ       ر٥ٟ٫،    ٦ٵ    ت٭    ثب  :    ٞٓت      ذب٢س  .      ٚطز٪س        ٦زبز٢ٯ    ز٬    ٰط     ثًس       ثع٪٥،    ضا       ٞطز٪ت
         يجتساهلل    (.      استت     ٥ٰ    ثب      ظٚبت   ٬      ٪٧بظ      ٞٓتٯ    ت٭      ضئٷس     آٶب    ٚٯ )     است      ا٢٬ٵ     حطِ    آ٨    اظ      ثستط      حطْت     اٶ٩  :    ٞٓت      ذب٢س       ثٛطٵ،
        ٪ٷب٦س،      ذ٭ضص      آ٪ٱب     حطِ    اظ      ذب٢س     ٢٬ٵ         ضا٪ٛطس،      ٦ب٢ٙ    ٚٯ       ٚطز٪س      غحجت      ذب٢س    ثب   ٬       ث٭ز٪س      حبؾط        ا٪ػبضٴ          اث٭ٖتبزٮ   ٬     ي٧ط
  .    است      ٧ٰب٨     ح٥ٛ   ،   ٫ٚس      ح٧ٛٵ    ٰط    ا٬   ٬        اث٭ثٛط       پٱ٣٭ٴ       ٦سٶ٫ٯ    ثٯ       ثٓطست     ٚسٵ      ثٛطٵ       ذ٭اٰٵ    ٦ٵ     ٦طا    ٚٯ     حبال  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ
ٙ         ٞتطز٨      ظز٨        ثتطاٴ     ضا      اظ٬ض      ثت٩         ؾتطاض        ثًتس    ٬  (    ٥٫ٚ     ضٰب       اٶ٫ٛٯ    ٶب   ٬ )      ٪ٛط٥    ضا    ت٭     اٞط         ٪ٷب٦طظز     ٦طا     ذسا  :    ٞٓت      ذب٢س         ٦ب٢ت

      ض٭٤،    ٦ٵ      ٚطتٯ     اٶ٩      ذبقط    ثٯ    ٩٦  :    ٞٓت   ٬     ضسٮ       ٦ت٭رٯ  (    ث٭ز      ظٶجب       ثسٷبض    ظ٨ )    ٚٯ       ذب٪٧ص    ثٯ      ٦ب٢ٙ       ٫ٰٟب٤     اٶ٩    زض        ذ٭است،
       زاض٤،        ٖجت٭٠     ضا        استال٤    ٬      ٰست٥        ٦س٧٣ب٨    ٩٦  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ  !    است      ٚطتٯ    ضا    ت٭     ذسا         ٞطزا٪سٴ    ض٬      اسال٤    اظ       اٶ٫ٛٯ  :    ٞٓت      ذب٢س



 

 

    ضا       ستطش    ٬     ٚطت    ضا  ( -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -   ي٣ٵ         ز٬ستساض   ٬        ٦س٧٣ب٨ )      ٦ب٢ٙ    ٥ٰ      ؾطاض   ٬     ثع٨    ضا    ا٬      ٞطز٨  :    ٞٓت      ؾطاض    ثٯ      ذب٢س
       اثت٩    ٬       ٚتطز      ظ٪ب    ا٬    ثب       ٞطْت،     ث٭ز    ٥ٰ        ٦بٰب٪ٯ      يبزت    زض    ٚٯ    ضا      ٦ب٢ٙ      ذب٪٥      ذب٢س  .      ٞصاضت      نطْٵ    زض      زاضت       ظٶبزٴ     ٦٭ٴ    ٚٯ
    زض         ٪ٛتبحٵ        ا٢جتٯ )      ض٭٪س      حبؾط    ٬ٴ      ٪ٛبح      ٦ز٣س    زض       ذ٭است      آ٪ٱب    اظ      ذب٢س   ٬       ث٭ز٪س        ٪بضاحت    ا٬     ٚبض     اٶ٩    اظ          اث٭ٖتبزٮ   ٬     ي٧ط
    ظ٨         رطٶتب٨     اظ    ضا    ا٬   ٬          ث٫٭ٶست٥           اثت٭ثٛط       ثتٯ       ٚت٩      غجط  :    ٞٓت     ي٧ط       يجساهلل   ٬  !      ٚطز٪س        ا٦ت٫بو     ٪ٓط    ز٬    آ٨     ٢٬ٵ  (    است       ٪ج٭زٮ     ٚبض
          ٧ٰجستتط    ٬     ٚطز        اظز٬اد      ٦ب٢ٙ    ظ٨    ثب   ٬      ٪ٛطز      ٖج٭٠    ضا     ي٧ط     اث٩     حطِ      ذب٢س     ٢٬ٵ     ٩ٚ،       ظز٬اد ا    ا٬    ثب    ت٭     ثًس   ٬     ٥٫ٚ      آٞبٮ      ٦ب٢ٙ
        س٫ٟسبض    ضا    ا٬  :    ٞٓت        اث٭ثٛط     ٩ٚ،        س٫ٟسبض    ضا    ا٬       ٚطزٮ،     ظ٪ب      ذب٢س    ٚٯ     ٞٓت        اث٭ثٛط    ثٯ     ي٧ط       ضسٷس،        اث٭ثٛط    ثٯ    ٚٯ     ذجط     اٶ٩     ضس،
      ٚت٩       ٖػبظ    ضا    ا٬     است      ٚطتٯ    ضا       ٧٣ب٪ٵ  ٦س    ا٬      ٞٓت،     ي٧ط   !!    است      ٚطزٮ     ذكب     ذ٭ز        ارتٱبز    زض   ٬       ٪٧٭زٮ        ارتٱبز    ا٬      ٥٫ٚ،     ٪٧ٵ
       ٚتبض     اظ    ضا    ا٬        الاٖت١       پتس   :    ٞٓت     ي٧ط  !    است       ٪٧٭زٮ     ذكب   ٬      ٚطزٮ         ارتٱبزٮ    ا٬      ٚط٥،     ٪٧ٵ    ضا    ا٬  :    ٞٓت        اث٭ثٛط    ٥ٰ     ثبظ  !    ثٛص   ٬

  .   ٥٫ٚ     ٪٧ٵ        زض٪ٷب٤     است           ثطاْطاضتٯ     ذسا    ٚٯ    ضا        ض٧طٷطٴ  :    ٞٓت        اث٭ثٛط  !   ٩ٚ        ثط٫ٚبض
                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،108  ص   1 ،   د   ،                      الوختظر فٖ أبجبا الجشر  ،  (  ّـ   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

ِرٛفاٜاتٓوثیش  774  

     ٫ٚس:                                ا٢جساٶٯ ٬ا٫٢ٱبٶٯ چ٫ٷ٩ ثبظٞ٭ ٦ٵ                          اث٩ ٚخٷط اٶ٩ رطٶب٨ ضا زض

                                 زاز٪س ٬ آ٪ٱب اظ زاز٨ ظٚتبت ثتٯ                         ذ٭ا٪س٪س ٢٬ٵ ظٚبت ٪٧ٵ                                        يطة ٬اضز ٦سٶ٫ٯ ضس٪س زض حب٢ٵ ٚٯ ٪٧بظ ٦ٵ          ٖجبٶ٣ٵ اظ 
     آ٨،          ث٭ستٷ٣ٯ     تب       ثٟٷط،  (     ظٚبت        ث٫ً٭ا٨ )    اى      غسٖٯ      آ٪ٱب       ا٦٭ا٠    اظ  »                  ط آ٪ٱب ثٯ اٶ٩ آٶٯ                                       اث٭ثٛط ا٦ت٫بو ٚطز٪س ٬ ٬ٖتٵ  احتزبد ضس ث

   ٬          آ٪ٱبستت          آضا٦تص         ٦بٶتٯ        تت٭،       زيبى    ٚٯ    ٩ٚ     زيب      آ٪ٱب    ثٯ  (      ظٚبت،       ٞطْت٩       ٫ٰٟب٤    ثٯ )   ٬  !    زٰى       پط٬ضش   ٬      سبظى     پب٘    ضا      آ٪ٱب
                          ٦بٶٯ آضا٦ص ٦ب ثبضس ٬ ثًؿٵ                           زٰٷ٥ ٦ٟط ثٯ ٚسٵ ٚٯ زيبٶص                           ٞٓت٫س : ٦ب ظٚبت٧ب٨ ضا ٪٧ٵ   133     ت٭ثٯ  «      زا٪بست   ٬      ض٫٭ا        ذسا٬٪س

                               اظ آ٪ٱب ٪ٷع اٶ٩ ضًط ضا سط٬ز٪س 
                                                          ٫ٚٷ٥ اٞط زض ثٷ٩ ٦ب ثبضس ٬ايزجب ٚٯ اث٭ثٛط ٦ب٢ٙ س٣كب٨ ٫ٚس ؟                                        ٦ب اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اقبيت ٦ٵ

                                                                                                       غحبثٯ ثب اث٭ثٛط غحجت ٚطز٪س ٬ٞٓت٫س آ٪ٱب ضا ضٰب ٩ٚ ٬٪٧ٵ ض٭ز ٞٓت ٚٯ ا٪ٱب ٦ب٪ى ظٚبت٫س ٬ٞٓت٫س ٚٯ آ٪ٱتب ضا 
                                                                                                              ضٰب ٩ٚ تب رصة ض٭٪س زٶ٩ ض٭٪س تب اٶ٧ب٨ زض ٣ٖ٭ة ا٪ٱب ضس٭خ ٫ٚس ثًس اظ آ٨ ذ٭زضب٨ ٦ب٢طب٨ ضا پتب٘ ٦تٵ ٫٫ٚتس ا٦تب     

    .                            اث٭ثٛط اظ اٶ٩ ٚبض ا٦ت٫بو ٚطز



 

 

  –                          ًبدـر: هىتجـٔ الوعـبا       ،311ص  ،6د                       الجداٗـٔ ٍالٌْبٗـٔ،         ّــ(،     774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
  .      ث٘رٍ

  :     ٪٭ٶسس                                           ٬ٴ زض تٓسٷط ا٢ٗطآ٨ ا٢ٛطٶ٥ ٪ٷع اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٦ٵ

       ثت٭ز       ثٱتط    ٩٦      ثطاى      ٚطز٤    ٦ى      ساا٠    ّ س٥ّ٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ    ّ غ٣ّى     ذسا      ضس٭٠    اظ       ٦٭ؾ٭و    سٯ    اظ    ٩٦     اٞط          ي٧ط ٞ٭ٶس: 
         ؤ٦ت٭ا٠     زض        ظٚتبت       زاز٨      ثتٯ     ٦ب  :      ٞ٭ٶ٫س    ٦ى    ٚٯ      ٖ٭٦ى        زضثبضٮ      زٶٟط   ٬       ٚٷست؟    ا٬    اظ     ثًس       ذ٣ٷٓٯ      آ٪ٛٯ     ٶٛى  :   ٦٭     سطخ       ضتطا٨    اظ

   .«    ٚال٢ٯ    اظ      س٭٦ى   ٬      است؟      ربٶع       ر٧بيت     اٶ٩      ٚطت٩     آٶب       زٰٷ٥،     ٪٧ى    ت٭    ثٯ      ٢ٷ٩ٛ   ٬        زاضٶ٥،        ايتطاِ   ٬       بٖطاض        ذ٭ز٦ب٨
    .                  آ٪ٱب ٪١ٗ ٪ٛطزٮ ا٪س           است ٰطچ٫س       االس٫بز                                     اٶ٩ حسٶج قجٕ ٦ج٫بٴ ٦س٥٣ ٬ثربضٴ غحٷح               حب٥ٚ ٞٓتٯ است  ٬

        ث٘ـرٍ     -                ًبدر: .اا الفىر   ،   596 ص   ، 1   د                      تفس٘ر المرآى العي٘ن،     ّـ(،    774      هتَفبى                                 اثَالفداء إسوبع٘ل ثي عور المردٖ )                    اثي وخ٘ر الدهشمٖ، 
    ّـ.    1401  –

عیٛعيِرٛفاي      911  

       ٪٭ٶسس:          سٷ٭قٵ ٦ٵ

  –        ث٘ـرٍ     -                  ًبدر: .اا الفىـر     ،   754   ص   ، 2   د               الدا الوٌخَا،      ّـ(،   911      هتَفبى            ثي أثٖ ثىر )           عجد الرحوي        الفؼل    أثَ           رالل الدٗي           السَ٘ؿٖ،
1993    .  

 ػٍدٔذادْصواختٗاتٛتىش

                                               ٚطز٪س، زالئ١ ذ٭ز ضا  زض٦ٗبث١ ْطستبزٞب٨ اثت٭ثٛط                                             ٚسب٪ٵ ٚٯ اظ زاز٨ ظٚبت ثب اث٭ثٛط ٧٦ب٪ًت ٦ٵ
       ٚطز٪س:              چ٫ٷ٩ شٚط  ٦ٵ



 

 

اتٛتىش  ؽايغرگيذغٙیشٚ       ذضویٗاِٛايسأذاسد       :

             ضا ٪ساضز، اظ                                 رب٪طٷ٫ٵ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ       غالحٷت           اث٭ثٛط           ثطاٴ اٶ٫ٛٯ                اٴ اظ ٦س٧٣ب٪ب٨      يسٮ
    .         ٚٷٯ ٪ساضز                               ٞٓت٫س اث٭ثٛط ت٭ا٪بٶٵ تكٱٷط ٬ تع                                 زاز٨ ظٚبت ثٯ ا٬ ر٣٭ٞٷطٴ ٚطز٪س ٬

      ٫ٚس:                                  ب٨ اٶ٩ رطٶب٨ ضا اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ        اث٭ س٣ٷ٧

ط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  ض٭ز  ثٯ آ٪چٯ ٚٯ ذسا ثٯ آ٨ آٞبٮ ٚطزٮ اظ َٷجص ٬ ٬حٵ ٚطزٮ ثٯ پٷب٦ج ٞبٰٵ ي٥٣ حبغ١ ٦ٵ
آ٪ٱب زض ٧٦ب٪ًت اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ ضجٱٯ  ٫٫ٚ٬س  پطزاذت آ٨ ثٯ رب٪طٷ٫ص ٧٦ب٪ًت ٦ٵ اظ ثطاٶ٫ٛٯ يطة ٫٦ٛط ظٚبت ضسٮ ٬
 ١ٰ٬ ضزٮ زض ٪ساز٨ ظٚتبت ثتٯ اثت٭ثٛط    ثٯ ا ٫٫ٚس ٦ٵاحتزبد  ر٭ٶ٫س ٬ ت٧سٙ ٦ٵث٭ز  ٚٯ ثطاٴ ا١ٰ ضزٮ ) ٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت (
ت٭ا٪تس   ٰٷچٛس ثًتس اظ اٶطتب٨ ٪٧تٵ    طٜ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثطزاضتٯ ضسٮ است ٬ٞٓت٫س : ٬ر٭ة ظٚبت ثًس اظ ٦

٦ت٭٢ٵ اذص ظٚبت ض٭ز چ٭٨ ذكبة زض آٶٯ ٚٯ ْط٦٭ز اظ ا٦٭ا٢طب٨ ثٯ ي٫٭ا٨ غسٖٯ ثٟٷط اٶ٩ ذكبة ٦رػ٭ظ حؿتطت  
 ٧ٰٷ٩ ضبيط ٞ٭ٶس: طثربق تعٚٷٯ ٪ساض٪س ٬ زٶٟطا٨ اظ ا٦تص ت٭ا٪بٶٵ تكٱٷط ٬ ث٭ز ٬

                                                                                      ط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ اقبيت ٦ٵ ٫ٚٷ٥ اٞط زض ثٷ٩ ٦ب ثبضس ٬ايزجب ٚٯ اث٭ثٛط ٦ب٢ٙ س٣كب٨ ٫ٚس ؟           ٦ب اظ پٷب٦ج
 الىـرٗن  عجـد :  تحم٘ـك  ،566ص ،1د  للخـبثٖ الحدٗج غرٗت، 388هتَفبٕ  إثراّ٘ن ثي هحود ثي أحود،  سل٘وبى أثَ الجستٖ الخـبثٖ

  ، 1402 - وىرهٔال هىٔ - المرى أم ربهعٔ:  الٌشر .اا، العسثبٍٕ  إثراّ٘ن

دػاياتٛتىشِايٗآساِؼٔیغد           :

                        ٞٓت٫س زيبٴ َٷط پٷتب٦جط                              ٚطز٪س، ثربقط اٶ٩ ث٭ز ٚٯ ٦ٵ                                       يسٮ اٴ زٶٟط ٚٯ اظ زاز٨ ظٚبت ٧٦ب٪ًت ٦ٵ
      .                                        غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ٦بٶٯ آضا٦ص ٬ سٛ٭٨ ٪ٷست

      ٫ٚس:                                                                    ٧ٖٵ ٪ٷطبث٭ضٴ ٪ٷع زض ي٣ت ٧٦ب٪ًت اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                                                                                 ٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت ٞٓت٫س : ٦ب ا٦ط ضسٶ٥ ٚٯ ظٚبت ضاثٯ ٚسٵ ثسٰٷ٥ ٚٯ زيبٶص ثطاٴ ٦ب ٦بٶٯ آضا٦ص ثبضس ٢٬ٵ زيبٴ 
      .    آ٬ضز    ٧ٵ                                           َٷط پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ثطاٴ ٦ب آضا٦ص ٪



 

 

                                     تفس٘ر غرائت المرآى ٍاغبئت الفرلـبى،     ، (  ّـ     728        هتَفبى )                                                       ًيبم الدٗي الحسي ثي هحود ثي حس٘ي الوعرٍ  ثبلٌيبم األعرد   ،           الٌ٘سبثَإ
    م .    1996  -   ّـ     1416                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                      در: .اا الىتت العلو٘ٔ     ، ًب                         تحم٘ك: الش٘خ زورٗب عو٘راى، 163ص  ،6د 

       ٪٭ٶسس:                  ع زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ            اث٩ ٖسا٦ٯ ٪ٷ

   ٬        ي٣ٷتٯ     اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا     س٭٠   ٯ ث    ضا      ظٚبت    ٦ب  :   ٚٯ     است     ضسٮ     ٪١ٗ      آ٪ٱب    اظ       زاز٪س     ٪٧ٵ        اث٭ثٛط    ثٯ    ضا      ظٚبت    ٚٯ       ٚسب٪ٵ
      ٦تب       ثطاٴ        اث٭ثٛط      زيبٴ     ا٦ب   ٬      ث٭ز،    ٞط       ٰساٶت   ٬     ثرص       آضا٦ص    ٦ب      ثطاٴ        پٷب٦جط      زيبٴ       اٶ٫ٛٯ      ثطاٴ      چطا؟        زازٶ٥،    ٦ٵ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ

        ٖجت٭٠     ضا        ظٚتبت        اغت١                       ٫ٚتس ٦تب٪ًٷ٩ ظٚتبت            زالت ٦ٵ     سر٩     اٶ٩   .    زٰٷ٥     ٪٧ٵ    ا٬    ثٯ    ضا      ظٚبت    ٦ب     ٢صا   ٬      ٪ٷست     ثرص       آضا٦ص
          ٚطز٪س...                      ثٯ اث٭ثٛط ٧٦ب٪ًت ٦ٵ                ٢٬ٵ اظزاز٨ ظٚبت         زاضت٫س

   ،   229   ، ص 2 د                                              الوغٌٖ فٖ فمِ اإلهبم أحود ثي حٌجـل الشـ٘جبًٖ،     ،   ّـ(   620      هتَفبى                                 اثَهحود عجد اهلل ثي أحود ثي لداهٔ )   ،       الحٌجلٖ         الومدسٖ
    ّـ.    1405   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                ًبدر: .اا الفىر 

پیاِثشتايذخٍیفٗذؼییٓوشدٖتاؽذ!       

 ٪٭ٶسس :  ٪٭ثرتٵ ٦ٵ

      ٦تب         ثتطاٴ      بضت    ا٦ت    ٬      ٬الٶت   ٴ       ٦سب٢ٯ       اٶ٫ٛٯ    تب      زٰٷ٥     ٪٧ٵ    ا٬    ثٯ    ضا      ظٚبت    ٦ب       ٞٓت٫س   ٬       ٚطز٪س      ز٬ضٴ        اث٭ثٛط    اظ    اٴ     يسٮ
    ضا      ظٚبت    ٪ٯ     اٞط   ٬        است .       ٚطزٮ      ٦ًٷ٩       ذ٣ٷٓٯ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا      ضس٭٠    ضا     ٚسٵ    چٯ        ثسا٪ٷ٥   ٬     ض٭ز      ض٬ض٩
  .    زٰٷ٥     ٪٧ٵ        اث٭ثٛط    ثٯ   ٬      ٫ٚٷ٥    ٦ٵ       تٗسٷ٥        ذ٭ز٦ب٨           ٪ٷبظ٫٦سا٨   ٬      ْٗطا     ثٷ٩

  م    1984  -    ّـ    1404   ،       ث٘رٍ   -       ألػَاء ا     .اا  :     در  ًب  ،4 ص ،1 د  ،        الش٘عٔ     فرق   ،     ّـ(   310       )هتَفبى      هَسى    ثي       الحسي  ،         الٌَثختٖ

 ٞ٭ٶس:  ثبضٮ ٦ٵ اثٵ ايخ٥ زض ٚتبة ا٢ٓت٭ح زض اٶ٩

  ،                                    ٖ د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (         تحم٘ك: عل  ،   48   ، ص 1  د   ،             وتبة الفتَح      ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 
   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                                            ًبدر : .اا األػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع

                                                      حبضث اظ ٚجبض تبثًٷ٩ ث٭ز ؛ يز٣ٵ زض ضطح حب٠ ا٦٬ٵ ٪٭ٶسس:



 

 

    .                 ثعضٞب٨ تبثٷ٩ً ث٭ز                                حبضث تبثًٵ حٗٯ ٬ ا١ٰ ضب٤ ٚٯ اظ
                                                                هعرفٔ الخمب  هي اربل أّل العلن ٍالحـدٗج ٍهـي الؼـعفبء ٍ وـر        ، (  ّـ   261        هتَفبى                                  أثٖ الحسي أحود ثي عجد اهلل ثي طبلح )        العزلٖ، 
               عـٔ: األٍلـى،                   السـعَ.ٗٔ، الـج   -                    الودٌٗـٔ الوٌـَآ     -                  ًبدر: هىتجٔ الداا    ،                               : عجد العل٘ن عجد العي٘ن الجستَٕ     تحم٘ك  ،    278   ص   ، 1   د                   هذاّجْن ٍأبجباّن،

 . م    1985  –      1405

خٍیفٗ تايذاصاً٘تیدتاؽذٚاتٛتىشجضٚاً٘تیدٔیغد                :

                                                               ٫ٚسٮ ٪ٷع اظ زاز٨ ظٚبت ٬ يس٤ اقبيت آ٪ٱتب اظ اثت٭ثٛط اظ ظثتب٨                                      اثٵ ايخ٥ زضثبضٮ ٧٦ب٪ًت قبٶٓٯ ث٫ٵ
       ٪٭ٶسس:                             حبضحٯ ثعضٜ ٫ٚسٮ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٦ٵ

     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا      ضس٭٠    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ٵ    ٦ب       ٧ٰب٪ب  :    ٞٓت      ٢جٷس    ث٩      ظٶبز    ثٯ     ث٭ز      ٫ٚسٮ        ثعضٞب٨    اظ     ٶٛٵ    ٚٯ       حبضحٯ
    ٥ٰ     ثبظ     ض٭ز     زاض      يٱسٮ    ضا      ذالْت    ا٬     ثٷت     ا١ٰ    اظ     ٚسٵ     اٞط    ٥ٰ     حب٠   ٬       ٚطزٶ٥    ٦ٵ       اقبيت    ضا    ا٬     ث٭ز      حٷبت     ٖٷس    زض  -   س٥٣   ٬
        ٬ارتت       ٦تب     ثط    ا٬       اقبيت    ٪ٯ   ٬      زاضز     حٗٵ    ٦ب        ثطٞطز٨    ٪ٯ     ذسا    ثٯ     ٖس٥       ٖحبْٯ     اثٵ     پسط     ا٦ب   ٬      ٫ٚٷ٥    ٦ٵ       پٷط٬ٴ   ٬        ٦تبثًت    ضا    ا٬

       ثت٭ز       ٦تب         ٦ٷتب٨     زض      ٚتٯ     ضا  -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا        پٷب٦جط  :    ٞٓت   ٬      ٚطزٮ     ضًط       ا٪طبز     سر٩     اٶ٩    اظ     ثًس   ٬     است
   !!   ٫ٚس       اقبيت    ضا        اث٭ثٛط    ٚٯ     ٚسٵ    اظ      يزجب   ٬       ضٟٓتب    پس  .      ٚطزٶ٥       پٷط٬ٴ   ٬       اقبيت

  ،                                        : علٖ د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (     تحم٘ك    ،   47 ص  ،  1  د  ،            وتبة الفتَح      ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 
   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                                            ًبدر : .اا األػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع

     ٫ٚس:                                                                        اثٵ ايخ٥ ٧ٰچ٫ٷ٩ ٧٦ب٪ًت اضًج اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط ضا اٶ٩ چ٫ٷ٩ ثٷب٨ ٦ٵ
 

        ضاؾتٵ       ٰطٞع       ٰبض٥،     ث٫ٵ      ث٭ز٨    ثب     يطة    ٚٯ      زاض٤         اق٧ٷ٫ب٨   ٬      ٶٗٷ٩    ٩٦                                       اضًج ٞ٭ٶس: ظٚبت ا٦٭ا٢تب٨ ضا ٫٦ى ٫ٚٷس ٬ 
  .   ض٭ز     ٪٧ٵ     ٦طٮ    ث٩      ت٧ٷ٥     ث٫ٵ    اظ       اقبيت    ثٯ

  ،                                           م٘ك: علٖ د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (  تح   ،  47 ص  ،  1  د   ،             وتبة الفتَح      ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 
   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                                            ًبدر : .اا األػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع

:)دىُِأؼیٓصواخ(؟ِشذذتٛدٔذياِغٍّاِْأؼیٓصواخ

٧ٰچ٫تب٨ ٚتٯ ثُتسازٴ     ا٪س ثط٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت ثط چست اضتساز ظزٮٰبٴ ا١ٰ س٫ت  زض ثًؿٵ اظ ٚتبة
  زضا٢ٓطٔ ثٷ٩ ا٢ٓطٔ چ٫ٷ٩ ٚطزٮ است :



 

 

     .اا  :       دـر   ًب  ،221 ص ،1د  ،         الٌبر٘ٔ        الفرلٔ       ٍث٘بى       الفرق    ٘ي ث       الفرق   ،     ّـ(   429       )هتَفبى      هحود    ثي      ؿبّر    ثي        المبّر           هٌظَا عجد     أثَ  ،          الجغدا.ٕ 
  م    1977   ،       الخبً٘ٔ  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -         الزدٗدٓ       اٙفبق

        استال٤     اظ        ٰطٞتع    ٬     زٮ     ثت٭           ٦ست٧٣ب٨        اٶ٫ٱب  :     ٞ٭ٶس    ٦ٵ        ٦طتسٶ٩       احٛب٤       ٦سب٢ٯ    زض     حع٤     اث٩زض حب٢ٵ ٚٯ 
   ٬       ضس٪س،      ٚطتٯ      ز٢ٷ١   ٬      ٫ٞبٮ      ٧ٰٷ٩    ثٯ   ٬   ،             ٧٦ب٪ًت ٚطز٪س         اث٭ثٛط    ثٯ      ظٚبت        پطزاذت    اظ      ت٫ٱب   ٬       ٪طس٪س      ذبضد
        ٦طتتس     ضا        آ٪ٱتب        ٪جبٶس   ٬        ٪ساض٪س    ضا      ٦طتس     ح٥ٛ       اٶ٫ٱب    ٚٯ        ٦ت٫ٗٓس   ٬       ٦ًتٗس     ٧ٰٯ   ٬       ضبًْٵ   ٬      ح٫ٓٵ  :     ٞ٭ٶس    ٦ٵ     ثًس
  .     ٪ب٦ٷس

        ٪٭ٶسس :        ٫ٷ٩ ٦ٵ      ثبضٮ چ          ٬ٴ زضاٶ٩

ثرتبقط   ثًس اظ اسال٦طب٨ ٪ٷع ٚبْط ٪طس٪س ٢٬ٵ اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط ٧٦ب٪ًت ٚطز٪س ٬ ٤ آ٬ضز٪س ٬ٖ٭٦ٵ اسال
ًْٷب٨ اذتالِ ٪ساض٪س ٚٯ ح٥ٛ اضتساز زضثبضٮ آ٪ٱتب  ضب زض اٶ٩ ٦سئ٣ٯ ٰٷچ ٚس اظ ح٫ٓٷب٨ ٬ ٧ٰٷ٩ ٧٦ب٪ًت ٚطتٯ ضس٪س ٬

 .ٯ آ٪ٱب ا١ٰ ضزٮ اقالٔ ٚطزض٭ز ث ٪٧ٵ ب اظ ٚبض اث٭ثٛط ٦رب٢ٓت ٚطز٪س ٬ض٭ز ٬آ٪ٱ اغال ربضٴ ٪٧ٵ
                           تحم٘ك: لزٌٔ إح٘بء التـراث  ،    193   ص   ،  11   د، ،  لى    الوح     ّـ(،    456      هتَفبى )                            اثَهحود علٖ ثي أحود ثي سع٘د           اليبّرٕ،        األًدلسٖ        ثي حسم  إ
       ث٘رٍ .  -                        ًبدر: .اا اٙفبق الزدٗدٓ          العرثٖ،

         ثٯ اٶت٩       ا٪س     طزٮٚ       ظٚبت      ٦ب٪ى     ٚٓط    ثٯ     ح٥ٛ   ٚٯ       زٶٟط       ٚسب٪ٵ    اظ      ثًؿٵ   ٬      اح٧س     ٪هط    اظ     ثًس       ٖسا٦ٯ     اث٩
      اٶت٩        ذبقط                              ض٭ز ٬ ٪ساز٨ ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط ثٯ                                          ٫ٚس ٚٯ ٦ب٪ى ظٚبت ح٥ٛ ٚٓط ثط ا٬ ربضٴ ٪٧ٵ               ٪ٛتٯ اضبضٮ ٦ٵ

    .                                                     ث٭زٮ ٚٯ آ٪ٱب حٛ٭٦ت اث٭ثٛط ضا ٖج٭٠ ٪ساضت٫س ٪ٯ اغ١ ظٚبت
       ٞ٭ٶس :                        زض ٚتبة ا٫ُ٧٢ٵ چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

        ٦تب٪ى        ٚٓتط     ثٯ        ايتٗبز      آ٪ب٨     اٞط   ٬       ٚطز٪س    ٦ٵ         ذ٭ززاضٴ   ٬        ا٦ت٫بو      ظٚبت      ٦ب٪ى      ٚطت٩    اظ     ا٦ط        اثتساٴ    زض        زٶٟطا٨   ٬     ي٧ط
        ٦ك٣تت   .        ٚطز٪تس     ٦ٵ       اتٓبٔ    ا٬      ٚطت٩    ثط   ٬         ر٫ٟٷس٪س    ٦ٵ    ا٬    ثب   ٬        زاضت٫س    ٧ٵ ٪    ثط     زست      آ٪ٱب      ٚطت٩    اظ      آٶ٫ٯ    ٰط        زاضت٫س    ٦ٵ      ظٚبت
     ٶٛٵ      ظٚبت       اٶ٫ٛٯ      ثطاٴ      ٫ٚس،     ٪٧ٵ     ٪ٓٵ    ضا      ظٚبت      ٬ر٭ة     اغ١      ظٚبت      ٦ب٪ى   ٬      ثبضس    ٦ٵ     ٪ٓٵ     اغ١    ثط    ٥ٰ     ٚٓط      ثٗبٴ       اٶ٫ٛٯ      زٶٟط
      حتذ        ٢٬تٵ         ثبضتس           ٦ستتكٷى      اٞط     ٚسٵ )    حذ     ٦خ١      ض٭ز،     ٪٧ٵ      ٚبْط      ظٚبت     تط٘     ٦حؽ    ثٯ    آ٨      تبض٘    پس      است،     زٶ٩      ْط٬و    اظ

    آ٨        ٪طتس،         ٚٓتطش       ثتٯ      ح٥ٛ    آ٨     تط٘   ٴ       ٬اسكٯ    ثٯ      ظٚبت      ٦ب٪ى    ٚٯ      ٬ٖتٵ         ٫بثطاٶ٩ ث    (.   ض٭ز     ٪٧ٵ    ا٬     ٚٓط    ثٯ     ح٥ٛ     زٰس     ٪٧ٵ       ا٪زب٤
        آ٪ٱتب        ٚٓتط       ثتٯ        حٛت٥         ٖتتب٠    ٴ       ٬اسكٯ    ثٯ    ٚٯ     ثُٵ     ا١ٰ     ٦خ١      ض٭ز،     ٪٧ٵ    ا٬     ٚٓط    ثٯ     ح٥ٛ    ٥ٰ        ر٫ٟٷس٨   ٬      ٖتب٠       ٬اسكٯ    ثٯ     ٬ٖت
   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا     س٭٠    ثٯ    ضا      ظٚبت    ٦ب  :   ٚٯ     است     ضسٮ     ٪١ٗ      آ٪ٱب    اظ       زاز٪س     ٪٧ٵ        اث٭ثٛط    ثٯ    ضا      ظٚبت    ٚٯ       ٚسب٪ٵ .   ض٭ز     ٪٧ٵ
      ٦تب       ثطاٴ        اث٭ثٛط      زيبٴ     ا٦ب   ٬      ث٭ز،    ٞط       ٰساٶت   ٬     ثرص       آضا٦ص    ٦ب      ثطاٴ        پٷب٦جط      زيبٴ       اٶ٫ٛٯ      ثطاٴ      چطا؟        زازٶ٥،    ٦ٵ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ

        ٖجت٭٠     ضا   ت     ظٚتب        اغت١                       ٫ٚتس ٦تب٪ًٷ٩ ظٚتبت            زالت ٦ٵ     سر٩     اٶ٩   .    زٰٷ٥     ٪٧ٵ    ا٬    ثٯ    ضا      ظٚبت    ٦ب     ٢صا   ٬      ٪ٷست     ثرص       آضا٦ص
          ٚطز٪س...                                      ٢٬ٵ اظزاز٨ ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط ٧٦ب٪ًت ٦ٵ        زاضت٫س

  ،229ص  ،2د                                            الوغٌٖ فٖ فمِ اإلهبم أحود ثي حٌجل الش٘جبًٖ،   ،   ّـ(   620      هتَفبى                                 اثَهحود عجد اهلل ثي أحود ثي لداهٔ )   ،       الحٌجلٖ         الومدسٖ
    ّـ.    1405   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                ًبدر: .اا الفىر 

        ٖجت٭٠     ضا      ظٚبت     اغ١     ضسٮ     شٚط       ٖجبٶ١                   ثط اٶ٩ ٦ك٣ت است ٚٯ      است      ٞ٭اٮ     ذ٭ز           اث٩ ٖسا٦ٯ     سر٩    ٶ٩ ا
                             ذالْت اث٭ثٛط ٬ تطٛٷالت آ٪ٱب ضا      اغ١   ٬      ز٫ٰس      ظٚبت       حٛ٭٦ت        زستٟبٮ    ثٯ    ٚٯ        ٪ج٭ز٪س      ضاؾٵ     ٢٬ٵ        زاضت٫س

    .            ٖج٭٠ ٪ساضت٫س
                                                       ٞ٭ٶس آ٪ٱب ٖبئ١ ثٯ ظٚبت ث٭ز٪س ا٦تب آ٨ ضا ثتٯ اثت٭ثٛط                                          ٧ٰچ٫ٷ٩ زض ض٬اٶبت ٞصضتٯ آ٦س ٚٯ ي٧ط ٦ٵ

      ٪س .        ٪٧ٵ زاز

؟تاِأؼیٓصواخچىاسوشدٔذ

ِ     اظ   ٬       ثت٭ز   -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬        ي٣ٷتٯ     اهلل       غت٣ٵ   -   ذسا      ضس٭٠       اغحبة    اظ    ٚٯ       ٪٭ٶطٮ    ث٩     ب٢ٙ ٦     آ٨       قتط
        آ٪ٱتب       ثتٯ     ضا        ظٚتبت    ٬         زا٪ستت      ٪٧ٵ    حٕ    ضا       سٗٷٓٯ      سطا٨    ٚٯ      آ٪زب    اظ      ث٭ز،      ظٚبت      آ٬ضٴ     ر٧ى       ٦ب٦٭ض      حؿطت
    .     ٚطت٫س   ٬      ظز٪س    ضا    ا٬       ٪ساز،

       ٪٭ٶسس:                        ٩ ٪٭ٶطٮ ثب س٫س غحٷح ٦ٵ                      ّ زض ثبضٮ رطٶب٨ ٦ب٢ٙ ث                              يجسا٢طظأ غ٫ًب٪ٵ زض ٚتبة ا٧٢ػ٫



 

 

ٰتبٶٵ ضستٷسٶ٥، ٪ٷتعٮ ضا     ٖتبزٮ ٞ٭ٶس: ظ٦ب٪ٵ ٚٯ اظ ضزٮ ذبضد ضسٶ٥ ٬ ٫ٰٟب٤ َط٬ة ذ٭ضضٷس ثٯ اٰت١ ذب٪تٯ   اث٭
ثطآ٪ٱب چطب٪سٶ٥ ) آ٪ٱب ضا ثب ٪ٷعٮ تٱسٶس ٚطزٶ٥( ٚٯ آ٪ٱب ٞٓت٫س ض٧ب ٚٵ ٰستٷس؟ ٞٓتٷ٥ ٦ب ث٫سٞبٮ ذسا٬٪س ٰستٷ٥ آ٪ٱب ٪ٷتع  

٪ٱب ضا اسٷط ٚطز تب اٶ٫ٛٯ غجح ضس ٬ٖت غجح ا٦ط ٚطز ٚتٯ ٞتطز٨ آ٪ٱتب ضا    ٞٓت٫س: ٦ب ٪ٷع ث٫سٞب٨ ذسا ٰستٷ٥ . پس ذب٢س آ
ثتبضٮ زذب٢تت    ثع٪٫س اث٭ ٖتبزٮ ٞ٭ٶس: ٞٓت٥ اظ ذسا ثتط  اٴ ذب٢س اٶ٩ ٚبض ثط ت٭ حال٠ ٪ٷست ذب٢س ٞٓت ثطٷ٩ ت٭ زض اٶ٩

ٖت١ آ٪ٱب ثٯ رٱت ثتٯ   ٪٩ٛ . ٖتبزٮ ٪ٷع ٖس٥ ذ٭ز ٚٯ تب اثس ثب ذب٢س ثٯ ر٫ٝ ٪ط٬ز ٬ ٞٓت ايطاة ٚسب٪ٵ ٰست٫س  ٚٯ ثطاٴ
  .ض٭٪س ٬ اٶ٩ ضزبيت ثطي٣ٷٯ  ٦ب٢ٙ ث٩ ٪٭ٶطٮ ث٭ز زست آ٬ضز٨ ٫َبئ٥ ضزبو ٦ٵ

                 ًبدـر: الوىتـت                          حج٘ت الرحوي األعيوـٖ،        تحم٘ك  ،    174   ص   ،    10   د         الوظٌف،   ،   ّـ(   211            ّوبم )هتَفبى                               الظٌعبًٖ، اثَثىر عجد الرزاق ثي 
    ّـ.    1403                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -       اإلسالهٖ 

           ثبضٮ ٞ٭ٶس:            سٶس زض اٶ٩           اث٩ اثٵ ا٢ح

        اث٭ثٛط    ثٯ      ظٚبت      زاز٨    اظ    ا٬     ذ٭ز   ٬      ٦ب٢ٙ   ٴ       ٖجٷ٣ٯ     چ٭٨         ْطستبز،         ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ   ٴ       ٖجٷ٣ٯ     قطِ    ثٯ    ضا      ذب٢س        اث٭ثٛط
       رتسا        ثتس٨     اظ         ضتجب٪ٯ     ضا      ٦ب٢ٙ    سط       ضسٷس،      ٦ب٢ٙ       ٖجٷ٣ٯ    ثٯ      ذب٢س    ٚٯ      ٬ٖتٵ          زا٪ست٫س،     ٪٧ٵ      ٬الٶت        ضبٶستٯ    ضا    ا٬   ٬        زاضت٫س        ا٦ت٫بو
    اظ        ثت٭ز،         ذب٢تس       ٢طٛط    زض    ٚٯ        ا٪ػبضٴ   ٴ         ث٭ٖتبزٮ ا   .   ٚطز     ظ٪ب     ظ٬ض    ثٯ      ٦ب٢ٙ     رسس      ٫ٚبض    زض     ث٭ز        ظٶجبٶٵ    ظ٨    ٚٯ    ا٬      ذب٪٥    ثب   ٬     ٚطز
           ْط٦ب٪تسٮ         ذب٢تس     ٚٯ       ٢طٛطٴ    زض    ٚٯ      ذ٭ضز     ٖس٥   ٬         ضسب٪ٷس،        اث٭ثٛط    ثٯ    ضا     ذ٭ز     ضسٮ      س٭اض    ضا      اسجص     ضس،        ٪بضاحت       رطٶب٨     اٶ٩
     است؟     ضسٮ    چٯ     ٚطز    ا٠  س٭        اث٭ثٛط       ٪٫ٛس،      ذس٦ت      زٶٟط      ثبضس    آ٨



 

 

       تٱسٶس    ضا          اث٭ٖتبزٮ   ٬     ضسٮ      ٬اٖى     يطة       ٫َبٶ٥    ثٯ      ٪سجت    اٴ      ْت٫ٯ      آٶ٫ٯ    ٰط  :    ٞٓت        اث٭ثٛط     ثًس      ٞٓت،    ضا       رطٶب٨          اث٭ٖتبزٮ  
    زض      ٚتٯ        ي٧تط         استت،         ٚتطزٮ      تط٘      ث٭ز٤      زازٮ       ْط٦ب٨    ٩٦    ٚٯ    ضا      آ٪چٯ      ذب٢س  :    ٞٓت        حبؾطا٨    ثٯ   ٬      ثط٬ز      ذب٢س     قطِ    ثٯ    ٚٯ     ٚطز
        ستبٚت         اث٭ثٛط      زٰٵ،      ٖطاض      ْطبض     تحت   ٬      ٚطزٮ         ثبظزاضت    ضا      ذب٢س    ٚٯ      ت٭ست    ثط  :    ٞٓت        اث٭ثٛط    ثٯ      ذكبة     ث٭ز      حبؾط      غح٫ٯ
    تب    سٯ    اش       ي٧ب٦ٯ    زض   ٬      ث٭ز،     آ٩ٰ     ظ٪ٝ    آ٨    ثط    ٚٯ     ث٭ز        پ٭ضٷسٮ    اٴ      رب٦ٯ    ٚٯ      حب٢ٵ    زض    ضس      ٦سزس      زاذ١   ٬        ثبظٞطت      ذب٢س     ضس،
   ٬        ٚتطزٴ        زض٫٧ٵ      ب٪ٱب    ٦س٧٣    اظ      ٦طزٴ    ثب  !    ذسا      زض٩٧    اٴ   ٬        ضٶبٚبض    اٴ  :    ٞٓت     زٶس    ضا      ذب٢س     ي٧ط    ٚٯ      ٬ٖتٵ      ث٭ز،      زازٮ      ٖطاض     تٷط
     ثًس      ٥٫ٚ،    ٦ٵ        س٫ٟسبض    ضا    ت٭      آٶ٫ٯ    ٰط        ثطسب٪س    ت٭    ثٯ     ٦طا     زست     ذسا     اٞط     ذسا    ثٯ     ٖس٥       ٚطزٴ،     ظ٪ب     ظ٪ص    ثب   ٬       ٚطتٵ،    ضا    ا٬     ثًس
       ي٧تط       ٚتٯ         آ٪چتٯ        ٚتطز     ٦ٵ      ٧ٞب٨   ٬      زاز،     ٪٧ٵ      ر٭اة   ٬      ث٭ز،      سبٚت      ذب٢س  .     ضٛست    ضا      آ٪ٱب   ٬      ٞطْت    ا٬   ٴ       ي٧ب٦ٯ    اظ    ضا       تٷطٰب
    ضا    ا٬       سر٫ب٨        اث٭ثٛط   ٬     ٞٓت    ضا       رطٶب٨     ضس،      ٬اضز        اث٭ثٛط    ثط      ذب٢س    ٚٯ      ٬ٖتٵ       ا٬ست،       ٪هطات   ٬        اث٭ثٛط         زست٭ضات    اظ       ٞ٭ٶس،    ٦ٵ

      ٦تٵ         اث٭ثٛط    ثٯ   ٬     ٚطز    ٦ٵ       تحطٶٙ      ذب٢س    ؾس    ثط    ضا        اث٭ثٛط   ٬     ث٭ز    ٥ٰ     ي٧ط    ٚٯ      حب٢ٵ    زض         پصٶطْت،    ضا      يصضش   ٬     ٚطز       تػسٶٕ
      ٚتٯ      ٚسٵ     ا٠٬    ا٬  !    ثبش     بٚت س  :    ٞٓت     ي٧ط      ر٭اة    زض        اث٭ثٛط      ٫ٚس،      ٖػبظ      ثبٶس       ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ      ذبقط    ثٯ    ضا      ذب٢س    ٚٯ     ٞٓت
ٙ        زٶتٯ         اث٭ثٛط     ثًس        ثطزاض،    ا٬     ق٩ً    اظ    ضا       ظثب٪ت  (         ذكبٚبضٶ٥    ٦ب   ٴ     ٧ٰٯ   ٬    ٩٦   ٬    ت٭      ٶ٫ًٵ )      ٪ٷست      ٚطزٮ     ذكب        ثٷتت     اظ    ضا        ٦ب٢ت
    !!    زاز       ا٧٢ب٠

، 113ص،1د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

    :   ٫ٚس    ٦ٵ                         رطٶب٨ ٦ب٢ٙ ضا چ٫ٷ٫ٵ ثٷب٨     ٪ٷع     ساء       اث٭ا٢ٓ



 

 

      ٚتٯ        ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ      آ٪ٱب      ضئٷس   ٬       ٚطز٪س        ا٦ت٫بو       ذ٣ٷٓٯ    ثٯ      ظٚبت      زاز٨    اظ       ٶطث٭و     ث٫ٵ       ٖجٷ٣ٯ        اث٭ثٛط      ذالْت      ظ٦ب٨    زض
    ضا    ا٬      ٰت٥   -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬        ي٣ٷتٯ     اهلل       غت٣ٵ   -      پٷب٦جط   ٬     ٚطز        اذتٷبض      اسال٤     ذسا      ضس٭٠      ظ٦ب٨    زض      ث٭ز،      ضبيط   ٬     است      ثبْط     آز٤
      ثتٯ       ظٚبت      زاز٨    اظ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط      ضح٣ت    اظ     ثًس       اٶ٫ٛٯ    تب  :      ْط٦٭ز    اش       ٖجٷ٣ٯ      ظٚبت      آ٬ضٴ     ر٧ى       ٦ت٭٢ٵ
ِ       ثتٯ      ا٠٬        ذب٢تس            ْطستتبز،        زاز٪س     ٪٧ٵ      ظٚبت    ٚٯ       ٚسب٪ٵ   ٬      آ٪ٱب     قطِ    ثٯ    ضا      ٢٬ٷس     اث٩      ذب٢س        اث٭ثٛط  .      ٚطز٪س        ا٦ت٫بو       ذ٣ٷٓٯ        قتط
    ا٬      ثتٯ         ذب٢تس             اقطاْٷتب٨       ضْت،      ثكبح     قطِ    ثٯ       ذ٣ٷٓٯ   ٴ       اربظٮ      ثس٨٬     ثًس   ٬     ٚطز     ر٧ى    ضا      آ٪زب      ظٚبت   ٬     ضْت       ثعاذٯ        سطظ٦ٷ٩
ٙ    ٴ       ٖجٷ٣ٯ    ثٯ   ٬      ٪ساز     ٞ٭ش      ذب٢س     ٢٬ٵ        ثط٬ٶ٥،      آ٪زب    ثٯ        ٪ساضٶ٥       زست٭ض    ٦ب    ٚٯ       ٞٓت٫س ٙ       ثتب         ٬ٖتتٵ         ضْتت،         ٦ب٢ت          ٪ت٭ٶطٮ       ثت٩         ٦ب٢ت
         حٛ٭٦تت       ضئٷس   ٬     ض٧ب    ثٯ    ضا      ظٚبت     ٢٬ٵ       ذ٭ا٪٥    ٦ٵ      ٪٧بظ      ٰست٥        ٦س٧٣ب٨    ٩٦  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ  !    ثسٮ      ظٚبت  :    ٞٓت      ٚطز،        ثطذ٭ضز
      ضئٷس   ٬      غبحت     آٶب  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ       ٪ٷست،      ٖج٭٠       زٶٟطٴ      ثس٨٬     ٶٛٵ   ٬     است    ٥ٰ    ثب      ظٚبت   ٬      ٪٧بظ  :    ٞٓت      ذب٢س      ز٥ٰ،     ٪٧ٵ     ض٧ب
      ٰتط      ذسا    ثٯ     ٖس٥       زا٪ٵ؟     ٪٧ٵ      ضئٷس   ٬      غبحت     ذ٭ز      ثطاٴ    ضا    ا٬    ت٭     آٶب  :    ٞٓت      ر٭اة    زض      ذب٢س       ٞ٭ٶس؟    ٦ٵ    ضا     حطِ     اٶ٩     ض٧ب
  .     ٚطز٪س        ٦زبز٢ٯ    ز٬    ٰط     ثًس       ثع٪٥،    ضا       ٞطز٪ت       ذ٭ا٥ٰ    ٦ٵ      آٶ٫ٯ

        ثتستط       حطْت     اٶ٩  :    ٞٓت      ذب٢س       ثٛطٵ،     ٦طا    ٚٯ     است      زازٮ       زست٭ض    ا٬     آٶب  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ       ر٥ٟ٫،    ٦ٵ    ت٭    ثب  :    ٞٓت      ذب٢س  
        حبؾتط   [   28 ]          ا٪ػتبضٴ           اث٭ٖتبزٮ   ٬     ي٧ط       يجساهلل   (.    است    ٥ٰ    ثب      ظٚبت   ٬      ٪٧بظ      ٞٓتٯ    ت٭      ضئٷس     آٶب    ٚٯ )     است      ا٢٬ٵ     حطِ    آ٨    اظ

ٙ         ٪ٷب٦س،      ذ٭ضص      آ٪ٱب     حطِ    اظ   س   ذب٢     ٢٬ٵ         ضا٪ٛطس،      ٦ب٢ٙ    ٚٯ       ٚطز٪س      غحجت      ذب٢س    ثب   ٬       ث٭ز٪س        ٦تطا       ٚتٯ        حتبال   :      ٞٓتت         ٦ب٢ت
   .    است      ٧ٰب٨     ح٥ٛ      ٫ٚس،      ح٧ٛٵ    ٰط    ا٬   ٬        اث٭ثٛط       پٱ٣٭ٴ       ٦سٶ٫ٯ    ثٯ       ثٓطست     ٚسٵ      ثٛطٵ       ذ٭اٰٵ    ٦ٵ

        ٞتطز٨      ظز٨        ثتطاٴ     ضا      اظ٬ض      ثت٩         ؾتطاض      ثًس   ٬  (    ٥٫ٚ     ضٰب       اٶ٫ٛٯ    ٶب   ٬ )      ٪ٛط٥    ضا    ت٭     اٞط         ٪ٷب٦طظز     ٦طا     ذسا  :    ٞٓت      ذب٢س
    ٦ٵ      ٚطتٯ     اٶ٩      ذبقط    ثٯ    ٩٦  :    ٞٓت   ٬     ضسٮ       ٦ت٭رٯ  (    ث٭ز      ظٶجب       ثسٷبض    ظ٨ )    ٚٯ       ذب٪٧ص   ٯ ث      ٦ب٢ٙ       ٫ٰٟب٤     اٶ٩    زض        ذ٭است،      ٦ب٢ٙ
        ٖجت٭٠     ضا        استال٤    ٬      ٰست٥        ٦س٧٣ب٨    ٩٦  :    ٞٓت      ٦ب٢ٙ  !    است      ٚطتٯ    ضا    ت٭     ذسا         ٞطزا٪سٴ    ض٬      اسال٤    اظ       اٶ٫ٛٯ  :    ٞٓت      ذب٢س      ض٭٤،
   ٬       ٚطتت     ضا  ( -      ٢ستال٤  ا        ي٣ٷتٯ   -     ي٣تٵ          ز٬ستساض   ٬        ٦س٧٣ب٨ )      ٦ب٢ٙ    ٥ٰ      ؾطاض   ٬     ثع٨    ضا    ا٬      ٞطز٨  :    ٞٓت      ؾطاض    ثٯ      ذب٢س       زاض٤،
     ٚطز     ظ٪ب    ا٬    ثب       ٞطْت،     ث٭ز    ٥ٰ        ٦بٰب٪ٯ      يبزت    زض    ٚٯ    ضا      ٦ب٢ٙ      ذب٪٥      ذب٢س  .      ٞصاضت      نطْٵ    زض      زاضت       ظٶبزٴ     ٦٭ٴ    ٚٯ    ضا     سطش
         ا٢جتتٯ  )        ضت٭٪س         حبؾتط     ٬ٴ        ٪ٛتبح         ٦ز٣تس     زض       ذ٭است      آ٪ٱب    اظ      ذب٢س   ٬       ث٭ز٪س        ٪بضاحت    ا٬     ٚبض     اٶ٩    اظ          اث٭ٖتبزٮ   ٬     ي٧ط     اث٩   ٬

    اظ    ضا    ا٬   ٬          ث٫٭ٶست٥           اثت٭ثٛط       ثتٯ       ٚت٩        غتجط   :    ٞٓت     ي٧ط       يجساهلل   ٬  !      ٚطز٪س        ا٦ت٫بو     ٪ٓط    ز٬    آ٨     ٢٬ٵ  (    است       ٪ج٭زٮ     ٚبض    زض       ٪ٛبحٵ
     ٚطز        اظز٬اد      ٦ب٢ٙ    ظ٨    ثب   ٬      ٪ٛطز      ٖج٭٠    ضا     ي٧ط     اث٩     حطِ      ذب٢س     ٢٬ٵ     ٩ٚ،        اظز٬اد    ا٬    ثب    ت٭     ثًس   ٬     ٥٫ٚ      آٞبٮ      ٦ب٢ٙ    ظ٨       رطٶب٨
    ا٬  :    ٞٓت        اث٭ثٛط     ٩ٚ،        س٫ٟسبض    ضا   ٬ ا       ٚطزٮ،     ظ٪ب      ذب٢س    ٚٯ     ٞٓت        اث٭ثٛط    ثٯ     ي٧ط       ضسٷس،        اث٭ثٛط    ثٯ    ٚٯ     ذجط     اٶ٩     ضس،        ٧ٰجستط   ٬



 

 

    ضا    ا٬       استت         ٚطتتٯ     ضا         ٦س٧٣ب٪ٵ    ا٬      ٞٓت،     ي٧ط   !!    است      ٚطزٮ     ذكب     ذ٭ز        ارتٱبز    زض   ٬       ٪٧٭زٮ        ارتٱبز    ا٬      ٥٫ٚ،     ٪٧ٵ        س٫ٟسبض    ضا
    ا٬      الا١ٖ    پس  :    ٞٓت     ي٧ط  !    است       ٪٧٭زٮ     ذكب   ٬      ٚطزٮ         ارتٱبزٮ    ا٬      ٚط٥،     ٪٧ٵ    ضا    ا٬  :    ٞٓت        اث٭ثٛط    ٥ٰ     ثبظ  !    ثٛص   ٬    ٩ٚ      ٖػبظ
  .   ٥٫ٚ     ٪٧ٵ        زض٪ٷب٤     است           ثطاْطاضتٯ     ذسا    ٚٯ    ضا        ض٧طٷطٴ  :    ٞٓت        اث٭ثٛط  !  ٩ٚ         ثط٫ٚبض     ٚبض    اظ    ضا

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر  ،    108   ص   ، 1   د   ،                      الوختظر فٖ أبجبا الجشر  ،    ّـ(   732      هتَفبى                                      أثَ الفداء عوب. الدٗي إسوبع٘ل ثي علٖ )

     ث٭ز     اٶ٩    ا٬      ٫ٞبٮ   ٬     است        ٦س٧٣ب٨       ٪٭ٶطٮ    ث٩      ٦ب٢ٙ    ٚٯ        زاضت٫س        ايتطاِ       سٗٷٓٯ      سطا٨     ذ٭ز    ٚٯ      حب٢ٵ    زض
    زض         ٫٦تع٢ص     زض    ضا    ا٬   ٬       ٚتطز            ذت٭ززاضٴ        حٛ٭٦ت    ثٯ      ظٚبت      زاز٨    اظ     ٢صا   ٬        زا٪ست،     ٪٧ٵ    حٕ    ثط    ضا       ذ٣ٷٓٯ    ٚٯ
  .     ٚطت٫س          ٦ه٣٭٦ب٪ٯ    اش     ثچٯ   ٬    ظ٨      ٫ٚبض

       زاضز :                                                                          ضبًْٵ زض ٦رتػط ا٧٢عٴ زضثبضٮ ٚطت٩ ٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت ت٭سف اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ پطزٮ ثط ٦ٵ  

ط غت٣ٵ  ٚطٵ زض حب٢ٵ ٚٯ پٷتب٦ج  ٫ٚس ٚٯ ا٬ ثٯ اث٭ثٛط ٞٓت : ثط چٯ اسبسٵ ٦طز٤ ضا ٦ٵ ٰطٶطٮ اظ ي٧ط ٪١ٗ ٦ٵ اث٭
٥٫ٚ ثط ض٧ب ٚٯ ٦طز٤ ) ٚٓبض ( ضا ثٛطٷس ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ضٱبزت زاز٪تس ٚتٯ ذتساٶٵ ٪ٷستت ٦ٟتط       اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ْط٦٭ز: ا٦ط ٦ٵ

ذساٴ ٶٟب٪ٯ ٬ اٶ٫ٛٯ ٦ح٧س ضس٭٠ ذساست ظ٦ب٪ٵ ٚٯ اٶ٩ ضا ٞٓت٫س ذ٭٨ ٬ ٦ب٢طب٨ ٦ػ٭٨ است ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ثٯ حٕ ثبضتس  
زاز٪س آ٪ٱتب ضا ثرتبقط    ٫س  ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ثٯ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٦ٵاث٭ثٛط ٞٓت :اٞط ظٚبت ٶٙ سب٠ ضا اظ ٩٦ زضٶٍ ٫ٚ

ٚط٥ ؛ ظٶطا ظٚبت ٦ب٠ ذساست، ثٯ ذسا ٖس٥ ٦ٵ ٚط٥ ٚسٵ ضا ٚٯ ثٷ٩ ٪٧بظ ٬ ظٚبت ْطٔ ثٟصاضز ي٧تط   ٫٦ى اظ ظٚبت ٦ٵ
 است ٞٓت: اٶ٩ ٪ج٭ز ٦ٟط اٶ٫ٛٯ زٶس٤ ذسا ثٯ اث٭ثٛط ضطح غسض زازٮ است زض ٖتب٠ پس زا٪ست٥ ٚٯ ا٬ ثطحٕ 

  .٬اث٭ثٛط ٞٓت : ثٯ تحٗٷٕ تط٘ ٚطز٪س آ٪ٱب ال ا٢ٯ اال اهلل ضا پس ٦طط٘ ضس٪س

  :         الـجعٔ   ،      1393  -       ث٘رٍ   -         الوعرفٔ     .اا  :        الٌشر     .اا   ،   256   ص  ،  1   د   ،   األم          الوسًٖ       هختظر   ،     204       إ.اٗس    ثي      هحود   ،    اهلل     عجد     أثَ         الشبفعٖ
        الخبً٘ٔ

  ،                                             تحم٘ك: علٖ د٘رٕ ) هبرستر فٖ التباٗخ اإلسالهٖ (  ،     48 ص   ، 1  د    ،        ة الفتَح   وتب     ّـ(،  4  31       )هتَفبى                      أثٖ هحود أحود ثي أعخن   ،        الىَفٖ 
   ّـ    1411  ،      األٍلى                 ـ ث٘رٍ ، الـجعٔ:                                            ًبدر : .اا األػَاء للـجبعٔ ٍالٌشر ٍالتَزٗع

آٶس، اٶ٩ است ٚٯ ٦رب٢ٓت آ٪ٱب اظ زاز٨ ظٚبت  ٰبٴ تبضٶرٵ ثسست ٦ٵ ث٫بثطاٶ٩ آ٪چٯ ٚٯ اظ اٶ٩ ٪١ٗ
ج٭٠ اغ١ ظٚبت ٪ج٭زٮ است، ث٣ٛٯ ٦رب٢ٓت آ٪ٱب ثربقط يس٤ ٖج٭٠ ذالْتت اثت٭ثٛط   ثٯ اث٭ثٛط ثربقط يس٤ ٖ
                                                                         ظٚبت اظ قطِ ق٭اٶّ ٦رت٣ّ، ز٢ٷ١ ٦ح٧ٛٵ ثط يس٤ ٢ٷبٖت ٬ ضبٶستٟٵ اثت٭ثٛط ثتط   است ٬ اٶ٩ ٪ساز٨ 



 

 

٢صا ثب يس٤ پطزاذت ظٚبت ثٯ آ٪ٱب ايتطاؼ ٬ ٦رب٢ٓت ذت٭ز ضا ثتب حٛ٭٦تت ٬ٖتت ايتال٨               ذالْت است 
 .ٚطز٪س

عیشٖپیاِثش   اوشَ)صٍياهللػٍیٗٚآٌٗ(دسساتغٗتاِأؼیٓصواخ                 

                                                    ايتطاِ ثٯ ٶٟب٪ٟٵ ذسا٬٪س ٬ ٪جت٭ت پٷتب٦جط )غت٣ٵ اهلل      ٬                                   اظ ٪هط اسال٤ ٚسٵ ٚٯ ضٱبزتٷ٩ ثٟ٭ٶس
        . ثربقط                                                 ٦حٓ٭ل ٬ ٦حتط٤ است ٬ ٚسٵ حٕ تًطؼ ثٯ ا٬ ضا ٪ساضز  ص          رب٨ ٬ ٦ب٢   ،                      ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ( زاضتٯ ثبضس

                                                               ٬ ٶب ٪٧بظ ٪ر٭ا٪٫س ٢٬ٵ اٖطاض ثٯ ضٱبزتٷ٩ زاضتٯ ثبضس ٦س٧٣ب٨ استت                                 ٧ٰٷ٩٧ اٞط ٦س٧٣ب٪ٵ ٚٯ ظٚبت ٪سٰس 
    .   ض٭ز                  ٬ ٦طتس ض٧طزٮ ٪٧ٵ

      زاز٪س                                  اْطازٴ ٚٯ ٦س٧٣ب٪٫س ٢٬ٵ ظٚبت ٪٧ٵ            ٞ٭٪ٯ ث٭ز ثب     اٶ٩                                      سٷطٮ پٷب٦جط اٚط٤ )غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ( 
               ػبضٴ ٚٯ ظٚتبت                            ٧ٰچ٫ب٪ٛٯ زض رطٶب٨ ح٣ًجٯ ا٪      ٚطز٪س.                                     ٚطز٪س ٬ حسبثطب٨ ضا ثٯ ذسا ٬اٞصاض ٦ٵ            ثطذ٭ضز ٪٧ٵ

                                                             ٪ساز، ٦طٱ٭ز است ٬ ٰٷچ ٬ٖت زضثبضٮ ا٬ ح٥ٛ اضتساز ضا ربضٴ ٪ٛطز.

دضٛسثؼٍثٗدسدٚجٕگتذسٚادذ:           

       ٪٭ٶسس:                                اث٩ احٷط رعضى زض اسس ا٢ُبثٯ ٦ى

                                                                                           ٦ح٧س ث٩ اسحبٔ ٬ ٦٭سى ث٩ يٗجٯ ٞٓتٯ ا٪س: ح٣ًجٯ ا٪ػبضى زض ر٫ٝ ثسض حؿ٭ض زاضت ٬ ا٬ ٧ٰب٨ ٚسى است 
           ٠ زاض ض٭ز.                                                   ٚٯ اظ ضس٭٠ ذسا )ظ( تٗبؾب ٚطز، ثطاى ٬ى زيب ٫ٚس تب پ٭

               تحم٘ـك عـب.ل      ،   237  ص    ، 1  د    ،                           أسد الغبثٔ فٖ هعرفٔ الظحبثٔ   (،   ّـ   630      هتَفبٕ                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،
  م      1996  -   ّـ       1417                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                               ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ               أحود الرفبعٖ،

       ٪٭ٶسس:                             اث٩ يجس ا٢جط زض اإلستٷًبة ٦ى

                                                                                            ضس٭٠ ذسا )ظ( ثٷ٩ ح٣ًجٯ ٬ ٦ًتت ث٩ ي٭ِ ث٩ ح٧طاء يٗس ثطازضى ثست، ح٣ًجٯ زض ثسض حؿ٭ض زاضتت ٬ ا٬  
                                       ٚسى است ٚٯ اظ پطزاذت ظٚبت ا٦ت٫بو ٪٧٭ز.

                     تحم٘ـك علـٖ هحوـد       ،   210  ص    ، 1                                  االست٘عبة فـٖ هعرفـٔ األطـحبة، د       ، (  ّـ   463            هحود )هتَفبٕ                  َٗسف ثي عجد اهلل ثي               ثي عجد الجر، إ
    ّـ.    1412  ،                     ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -                ًبدر: .اا الز٘ل           الجزبٍٕ،

       ٪٭ٶسس:                                      ٦ح٧س ث٩ سًس ٪ٷع زض ا٢كجٗبت ا٢ٛجطى ٦ى



 

 

                                                                                         ضس٭٠ ذسا )ظ( ثٷ٩ ح٣ًجٯ ٦٬ًتت يٗس ثطازضى ثست، ح٣ًجٯ ٚسى است ٚٯ ثسض ٬ احس ضا زض٘ ٚطزٮ است.
           ث٘رٍ .  -               ًبدر: .اا طب.ا    ،   460  ص    ، 3  د    ،              الـجمب  الىجرى   ،   ّـ(   230       )هتَفبٕ                                      هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع أثَ عجداهلل الجظرٕ   ،      السّرٕ

       ٪٭ٶسس:                                                         ع يٷ٩ ٪١ٗ قجٗبت ا٢ٛجطى ضا زض ا٢٭اْى ثب٢٭ْٷبت آ٬ضزٮ ٬ ٦ى       غٓسى ٪ٷ

      ًبدر:                                     ، تحم٘ك أحود األاًبؤٍؽ ٍتروٖ هظـفى، 9  ص    ،  11                   الَافٖ ثبلَف٘ب ، د    ، (  ّـ   764                       ٗي بل٘ل ثي أٗجه )هتَفبٕ       طالح الد         الظفدٕ،
   م.   000 2  -  ّـ    1420  -      ث٘رٍ    -                 .اا إح٘بء التراث 

             ا٪س شٚط ٚطزٮ                                                                            ٧ٰچ٫ٷ٩ اث٩ ٚخٷط ز٦طٗى س٣ٓٵ، ٪ب٤ ٬ى ضا زض ظ٦طٮ اْطازى ٚٯ زض ثسض حؿ٭ض زاضتٯ
     است.

        ًبدـر:     ،                         ، ثبة اسوبء اّـل الجـدا     385  ص    ، 3                    الجداٗٔ ٍالٌْبٗٔ، د    ،   ّـ(   774      هتَفبٕ                           ثي عور ثي وخ٘ر أثَ الفداء )         إسوبع٘ل         الدهشمٖ،        المردٖ 
  ؛     ث٘رٍ   –              هىتجٔ الوعبا  

                       ، ثبة اسوبء اّل الجدا.   492  ص    ، 2                   الس٘رٓ الٌجَٗٔ، د    ّـ(    774      هتَفبٕ                                   إسوبع٘ل ثي عور ثي وخ٘ر أثَ الفداء )         الدهشمٖ،        المردٖ 

         اى ٪ٷست.                       اٶ٩ ضرع ٰٷچ ضٙ ٬ ضجٱٯ                       ث٫بثطاٶ٩ زض ثسضى ث٭ز٨

ثؼٍثٗٚاِرٕاعاصپشداخدصواخ:          

                                                                                        ظٚبت اظ ٬ارجبت ٬ احٛب٤ اٖتػبزى زٶ٩ اسال٤ است ٚٯ ايتٗتبز ثتٯ آ٨ ٧ٛ٦ت١ اغت٭٠ ايتٗتبزى      
                                                                                                    است، ٢٬صا زض ثًؿى اظ آٶبت ٖطآ٨ ثال ْبغ٣ٯ پس اظ زست٭ض ثٯ ٪٧بظ ٖتطاض ٞطْتتٯ ٚتٯ ثتٯ ٫ً٦تبى زضرتٯ       

                                                                طاٶف ذبظ ثط ٰط ْطز ٦س٧٣ب٪ى الظ٤ ٬ ٬ارت است، ٬ اظ قطْتى اْتطازى                            ا٧ٰٷت آ٨ ٬ پطزاذت آ٨ ثب ض
                                                                                   ٚٯ ٫٦ٛط ظٚبت ث٭زٮ ٬ ٶب زض پطزاذت آ٨ ٚ٭تبٰى ٚطزٮ ثٯ سرتى ٦٭ضز ٪ٛ٭ٰص ٖطاض ٞطْتٯ ا٪س.

        ْط٦بٶس:                                 زض س٭ضٮ ت٭ثٯ زض ثبضٮ ٫٦بْٗٷ٩ ٦ى

 .55_ 57التوبة /  

           ثٯ ق٭ض ٖكى    ،                                    اٞط ذسا٬٪س ٦ب ضا اظ ْؿ١ ذ٭ز ض٬ظى زٰس   :                          ثب ذسا پٷ٧ب٨ ثستٯ ث٭ز٪س ٚٯ          ]٫٦بْٗب٨[    ٰب             ثًؿى اظ آ٨
   !.                                                 غسٖٯ ذ٭اٰٷ٥ زاز ٬ اظ غب٢حب٨ )٬ ضبٚطا٨( ذ٭اٰٷ٥ ث٭ز



 

 

   !.        ثطتبْت٫س                                  ثر١ ٬ضظٶس٪س ٬ سطپٷچى ٚطز٪س ٬ ض٬ى   ،        ٰب ثرطٷس    ّ                                ا٦ّب ٫ٰٟب٦ى ٚٯ ذسا اظ ْؿ١ ذ٭ز ثٯ آ٨
            ذبقط آ٨ است   ٯ      اٶ٩ ث   .                       زض ز٢ٱبٶطب٨ ثطٖطاض سبذت   ،                            تب ض٬ظى ٚٯ ذسا ضا ٦الٖبت ٫٫ٚس   ،             )ض٬ح( ٪ٓبٔ ضا   ،       اٶ٩ ي١٧

  .     ٞٓت٫س                        ذبقط آ٨ است ٚٯ زض٬ٌ ٦ى  ٯ                     ّ           ٚٯ اظ پٷ٧ب٨ ا٢ٱى تر٣ّّ رست٫س ٬ ث
                                              آٶبت زض ثبضٮ ح٣ًجٯ ث٩ حبقت ثسضى ٪بظ٠ ضسٮ است.                                    ثٯ ضٱبزت اٚخط ٦ٓسطٶ٩ ا١ٰ س٫ت، اٶ٩ 

       ٪٭ٶسس:                                ٦ح٧س ث٩ رطٶط قجطى زض تٓسٷطش ٦ى  

                                                     ضسٮ است ٚٯ ٞٓت: ضرػى ثٯ ٪ب٤ ح٣ًجٯ زض حؿ٭ض ٞط٬ٰتى اظ                                            اظ اث٩ يجب  زض ضإ٨ ٪ع٠٬ اٶ٩ آٶٯ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ
                                                                                                            ٦طز٤ چ٫ٷ٩ ٞٓت ٬ آ٪ب٨ ضا ضبٰس ٞطْت ٚٯ اٞط ذسا ثٯ ٩٦ تٓؿ٣ى ٫ٚس ٬ حتط٬ت ٬ ٦تب٢ى ي٫بٶتت ٪٧بٶتس، حٗت٭ٔ ٰتط       
                                                                                                       غبحت حٗى ضا ذ٭ا٥ٰ پطزاذت، ظٚبت ٦ب٥٢ ضا ازاء ذ٭ا٥ٰ ٪٧٭ز، ثٯ ٪عزٶٛب٪٥ ضسٷسٞى ذ٭ا٥ٰ ٚطز، ذسا٬٪تس ستجحب٨   

                                                                                                ت ْطا٬ا٪ى ي٫بٶت ْط٦٭ز تب آظ٦بٶص ض٭ز؛ ا٦ب ا٬ ثٯ ٰٷچ ٶٙ اظ ٬يسٮ ٰبٶص ي٧ت١ ٪ٛتطز ٬ ذطت٥ ٬ َؿتت              ثٯ ٬ى حط٬
                                                      ا٢ٱى ضا ْطا٥ٰ ٪٧٭ز ٚٯ زض اٶ٩ آٶٯ زاستب٪ص ٪١ٗ ضسٮ است.

  .  ّـ    1405  –                 .اا الفىر، ث٘رٍ        ًبدر:   ،      13204    ، ح    241  ص    ،  10                                  ربهع الج٘بى عي ت ٍٗل إٓ المرآى، د           ثي ررٗر،     هحود          الـجرٕ،

      ٞ٭ٶس:                             اظى زض ثبضٮ ضإ٨ ٪ع٠٬ آٶٯ ٦ى     ْرط ض

                                  ٭٠ ذسا )ظ( يطؼ ٚطز: زيب ٩ٚ تب ذسا                                                             آ٪چٯ ٚٯ زض ضإ٨ ٪ع٠٬ اٶ٩ آٶٯ ضٱطت زاضز اٶ٩ است ٚٯ ح٣ًجٯ ثٯ ضس
                                                                                                             ثٯ ٩٦ حط٬تى ي٫بٶت ٫ٚس، ْط٦٭ز: اى ح٣ًجٯ! ٦ب٠ ا٪سٚى ٚٯ ضٛط آ٨ ضا ثٯ رب آ٬ضى ثٱتط اظ حط٬ت ْطا٬ا٪ى است ٚٯ ٪ت٭ا٪ى 

                      حٕ آ٨ ضا ازاء ٪٧بٶٵ..
                ًبدر: .اا الىتت    ،   138  ص    ،  16  د    ،                              التفس٘ر الىج٘ر أٍ هفبت٘ح الغ٘ت   ،   ّـ(   604      هتَفبٕ                               فخر الدٗي هحود ثي عور التو٘وٖ )                 الرازٕ الشبفعٖ،

   م.    2000  -   ّـ     1421   ،                    ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى  -        العلو٘ٔ 

      ٞ٭ٶس:                                 اث٩ ٚخٷط ز٦طٗى پس اظ شٚط آٶٯ ٦ى

                                               ا٪س: سجت ٪ع٠٬ اٶ٩ آٶٯ ٚطٶ٧ٯ ح٣ًجٯ ث٩ حبقت است.               حس٩ ثػطى ٞٓتٯ                                  ثسٷبضى اظ ٦ٓسطا٨ ٦ب٪٫س اث٩ يجب  ٬ 



 

 

        ث٘ـرٍ     -                ًبدر: .اا الفىر    ،   388 ص   ، 2  د                       تفس٘ر المرآى العي٘ن،   ،   ّـ(   774      هتَفبٕ                                   إسوبع٘ل ثي عور ثي وخ٘ر أثَ الفداء )         الدهشمٖ،        المردٖ 
    ّـ.    1401  –

                               زض ثتبضٮ ح٣ًجتٯ ٪تبظ٠ ضتسٮ                   ٞ٭ٶس: اٶ٩ آٶٯ                                                    اث٩ يطثى پس اظ آ٬ضز٨ سر٫ب٨ ٦ٓسطا٨ زض ثبضٮ آٶٯ، ٦ى
      زا٪س:             تطٶ٩ سر٩ ٦ى                  است ٬ آ٨ ضا غحٷح

                                    زض ضب٨ ٪ع٠٬ آٶٯ سٯ ٪هطٶٯ ٬ر٭ز زاضز:
                                          ظ ح٣ًجٯ ضا ٚطتٯ ث٭ز ٬ ٞٓتٯ ث٭ز ٚتٯ اٞتط                                                           . زض ضب٨ َال٦ى اظ َال٦ب٨ ي٧ط ٪ع٠ ضسٮ است ٚٯ ضتطى اضظض٫٧س ا 1

                                                                                زٶٯ ضتط ضا ثٟٷطز حٗ٭ٔ ا٢ٱى ضا ثٯ پطزاظز؛ ٢٬ى پس اظ ٞطْت٩ زٶٯ ثٯ تًٱسش ي١٧ ٪ٛطز؛
                                                                                                    . ٪هط ز٤٬ اٶ٩ است ٚٯ ح٣ًجٯ ٦ب٢ى زض ضب٤ زاضت ٬ ٪صض ٚطز ٚٯ اٞط ثٯ ضب٤ ثطٞطت، اظ آ٨ غسٖٯ ثسٰتس؛ ا٦تب    2

         بو ٚطز؛                                          ظ٦ب٪ى ٚٯ ثٯ ضب٤ ضسٷس، اظ ا٪زب٤ تًٱسش ا٦ت٫
                                                                            تطٶ٩ ٪هط است، اٶ٩ است ٚٯ ح٣ًٯ ث٩ حبقت ا٪ػبضى ٚٯ پٷص اظ اٶ٩ ٪ب٦ص شٚتط ضتس،                      . ٪هط س٭٤ ٚٯ غحٷح 3

                                                                       ثٯ ضس٭٠ ذسا يطؼ ٚطز: ثطاى ٩٦ زيب ٩ٚ ٚٯ ذسا٬٪س ٦ب٢ى ثسٰس تب غسٖٯ ز٥ٰ...
                    ًبدـر: .اا الفىـر                         هحود عجد المب.ا عـب،       تحم٘ك:   ،    547  ص    ، 2                أحىبم المرآى، د    ، (  ّـ   543      هتَفبٕ                        أثَ ثىر هحود ثي عجد اهلل )            ثي العرثٖ، إ

        لجٌبى.   -               للـجبعٔ ٍالٌشر 

      ٞ٭ٶس:                                                         اث٩ ر٭ظى زض ثبضٮ اٖ٭ا٢ى ٚٯ زض ضإ٨ ٪ع٠٬ آٶٯ ٬ر٭ز زاضز ٦ى



 

 

  -                        : ًبدر: الوىتت اإلسـالهٖ    ،    321  ص    ، 3                              زا. الوس٘ر فٖ علن التفس٘ر، د   ،   ّـ(   597      هتَفبٕ )                           عجد الرحوي ثي علٖ ثي هحود         الزَزٕ،    إثي 
    ّـ.    1404   ،                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ

                                                                                     قجٕ آ٨ چٯ اث٩ ر٭ظى ٪١ٗ ٚطزٮ است، زض ٰط چٱبض غ٭ضت آٶٯ زض ثبضٮ ح٣ًجٯ ٪بظ٠ ضتسٮ استت.   
  ى    ً            ضرتالً ٦ت٩ ث٫ت    »               ت٭ا٪س ٫٦ه٭ض اظ     ٦ى                                ً                               زض ٪هط ا٠٬، س٭٤ ٬ چٱبض٤ غطاحتبً اس٥ ا٬ آ٦سٮ ٬ زض ٪هطٶٯ ز٤٬ ٪ٷع

                 اظ ارساز ٬ى است.                                      ٪ٷع اظ ٧ٰٷ٩ ٖجٷ٣ٯ ث٭زٮ ٬ ي٧ط٬ ث٩ ي٭ِ  ى       ظٶطا ٬   ؛          ح٣ًجٯ ثبضس  «            ي٧ط٬ ث٩ ي٭ِ
                                                                                        سر٫ب٨ ٬ اٖ٭ا٠ زٶٟط ٦ٓسطا٨ اظ ثعضٞب٨ ا١ٰ س٫ت زض تٓسٷط اٶ٩ آٶٯ ٦ت٫٭و ٬ ْطا٬ا٨ است ٚٯ ثتٯ  

                                ا٪س اٶ٩ آٶتٯ زض ثتبضٮ ح٣ًجتٯ                        ى ٚٯ ثٯ غطاحت ٞٓتٯ                ْٗف ثٯ ٪ب٤ اْطاز                                   رٱت پطٰٷع اظ تٛطاض ٬ ق٭ال٪ى ضس٨،
      ٫ٚٷ٥:                                              ٪بظ٠ ضسٮ است ثس٫سٮ ٬ ثٯ شٚط آحبضضب٨ ثس٫سٮ ٦ى

ٖ    ،                       اإلتمبى فٖ علَم المـرآى   ٍ      170  ص    ،                  الَاحدٕ الٌ٘سبثَإ   ،                أسجبة ًسٍل اٙٗب     ،                           التسـْ٘ل لعلـَم التٌسٗـل     ٍ      387  ص    2  د    ،         السـَ٘ؿ
  ٍ      978  ص    4  د   -                       اثـي ّشـبم الحو٘ـرٕ      -                 الس٘رٓ الٌجَٗـٔ    ٍ      261  ص    ، 3  د    ،               ل الدٗي السَ٘ؿٖ  رال   ،            الدا الوٌخَا  ٍ     81  ص    2  د    ،               الغرًبؿٖ الىلجٖ

  ص    ، 2  د    ،                  تفس٘ر اثـي وخ٘ـر    ٍ       1847  ص    ، 6  د    ،                  تفس٘ر اثي أثٖ حبتن  ٍ     61  ص    ، 3  د    ،                اثي عـ٘ٔ األًدلسٖ   ،                                    الوحرا الَر٘س فٖ تفس٘ر الىتبة العسٗس
ٖ     ،  ٘ؾ                تفس٘ر الجحر الوح  ٍ     85  ص    ، 4  د    ،                تفس٘ر أثٖ السعَ.  ٍ      388 ٕ    ٍ      276  ص    8  د    ،                    أثٖ ح٘ـبى األًدلسـ         تفسـ٘ر    ٍ      312  ص    ، 2  د    ،                تفسـ٘ر الجغـَ

        تفسـ٘ر    ٍ      253  ص    ،       السَ٘ؿٖ   ،      الوحلٖ   ،             تفس٘ر الزالل٘ي  ٍ     72  ص    5  د    ،             تفس٘ر الخعلجٖ  ٍ      199  ص    3  د    ،              تفس٘ر الخعبلجٖ  ٍ      159  ص    ، 3  د    ،        الج٘ؼبٍٕ
          الف٘ـرٍز     ،                                       تٌَٗر الومجبس هـي تفسـ٘ر اثـي عجـبس      ٍ      100  ص    ، 2  د    ،            تفس٘ر الٌسفٖ  ٍ      331  ص    ، 2  د    ،              تفس٘ر السوعبًٖ  ٍ     75  ص    ، 2  د    ،         السورلٌدٕ

       ٍ...       235  ص    ، 3  د    ،      الٌحبس   ،            هعبًٖ المرآى  ٍ      385  ص    ، 2  د    ،        الشَوبًٖ   ،          فتح المدٗر  ٍ      162  ص    ،     آثب.ٕ

                               ٚٯ ح٥ٛ اضتتساز ضا زضثتبضٮ ا٬                                                          ٶ٩ سٷطٮ پٷب٦جط )غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ( زض ذػ٭ظ ٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت  ا  
                ٪ٷتع قجتٕ ض٬ش               ٬ يخ٧تب٨           ضتٷرٷ٩                                  ٦تٵ ٬ ٪هب٦ٵ ٪ٛطز٪س ٬ حتتٵ ذت٭ز                            ربضٴ ٪ٛطز ٬ ٶب ثط ذ٭ز حٛ٭
            ثتط ي٣ٷتٯ         ظٚبت                                   ٢٬ٵ اظ ٖجبٶ١ يطة ثربقط يس٤ پطزاذت             ثطذ٭ضز ٚطز٪س        ح٣ًجٯ                          پٷب٦جطغ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ثب 

        ثٛطت٫س               ض ح٣ًجتٯ ضا                                                                              آ٪ٱب ٢طٛط ٚطٵ ٚطز٪س اٞط ٖت١ ٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت ٬ارت ٦ٵ ث٭ز ثط آ٪ب٨ الظ٤ ث٭ز ا٠٬ ٚتب 
   ؟!           سپس ثٗٷٯ ضا

                                                                                   آٶب ٚطت٩ ٦ب٪ًٷ٩ ظٚبت ٚٯ ظٶبز ٥ٰ ث٭ز٪س، ٪طب٨ اظ سٷبست آ٪ٱب ثطاٴ سطٚ٭ة ٦رب٢ٓٷ٩ حٛ٭٦ت 
       ٪ٷست؟!

تیؼدٚخالفداتٛتىشچگٛٔٗتیؼريتٛد؟             

        ٰب ث٭ز:                             ثٷًت اث٭ثٛط زاضاٴ اٶ٩ ٬ٶژٞٵ

)فٍرح(تیؼدٔغٕجیذٖٚٔاگٙأي.1

    .   است   ٮ        ٱب٪ٵ ث٭ز                            ٫ٚس ٚٯ ثٷًت ا٬ ٪س٫زٷسٮ ٬ ٪بٞ       اِ ٦ٵ    ايتط   اٴ          قٵ ذكجٯ           ذ٭ز اث٭ثٛط 
         ٞ٭ٶس:          ثبضٮ ٦ٵ        زض اٶ٩       ثالشضٴ



 

 

          ٪ست٫زٷسٮ                                   آٞبٮ ثبضٷس ٚٯ ثٷًت ٩٦ ٪بٞٱب٪ٵ ٬         ٪ٷست٥     ض٧ب        ثٱتطٶ٩       اٶ٫ٛٯ    ثب    ا٤     ضسٮ     ض٧ب           ْط٦ب٪ط٬اى              آٞبٮ ثبضٷس ٩٦ 
    .   ث٭ز

                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.   ،   255 ص   ، 1 د   ،            أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،

        ٪٭ٶسس:     ٦ٵ     چ٫ٷ٩                اظ ظثب٨ اث٭ثٛط    ضا                                زض سج١ ا٢ٱسٴ ٬ ا٢طضبز اٶ٩ ر٣٧ٯ            غب٢حٵ ضب٦ٵ 

  .           ٪س٫زٷسٮ ث٭ز                   ثٷًت ٩٦ ٪بٞٱب٪ٵ ٬  ٬          ٪ٷست٥     ض٧ب        ثٱتطٶ٩       اٶ٫ٛٯ    ثب    ا٤     ضسٮ     ض٧ب           ْط٦ب٪ط٬اى   ٩         اٴ ٦طز٤ ٦
                     تحم٘ك: عب.ل أحود عجد    ،   315 ص   ،  12  د                                      سجل الْدٕ ٍالردب. فٖ س٘رٓ ب٘ر العجب.،   ، (  ّـ   942      هتَفبى              هحود ثي َٗسف )                 الظبلحٖ الشبهٖ،
    ّـ.    1414                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                          الوَرَ. ٍعلٖ هحود هعَع،

    .                                                          ز اث٭ثٛط ثٯ اٶ٩ ثٷًت، ٪طب٨ اظ يس٤ ٢ٷبٖت ٬ٴ ثٯ ذالْت ضا زاضز                 ث٫بثطاٶ٩ اٖطاض ذ٭
               ٚبضٴ ٪بٞٱتب٪ٵ       آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ى        پٷب٦جط      ٬ْبت    اظ     ثًس    ضا        اث٭ثٛط      ثٷًت ،اٴ زض ٶٙ ذكجٯ٪ٷع  ي٧ط

    .                  ٬ ٪پرتٯ زا٪ستٯ است
      ٫ٚس :                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ              ثربضٴ زض اٶ٩

       ثبضٷس      آٞبٮ        اْتبز،    رب       ٫٦تٱب     ث٭ز       تسثٷط   ٬     ْٛط    ثٵ   ٬       سطسطٴ        اث٭ثٛط      ثٷًت  :      ثٟ٭ٶس   ٬       ٪ر٭ضز      ْطٶت      ٦طزٴ       ٞ٭ٶس:   ي٧ط
  .   ٚطز     حٓم    ضا    ٦ب    آ٨    ضط    اظ     ذسا     ٢٬ٵ                    اٶ٩ سر٩ زضست است ؛    ٚٯ

           ٟطٴ ثتس٨٬                                                                                ٚسٵ اظ ض٧ب ٪جبضس ٚٯ ٦خ١ اث٭ثٛط ثٯ ذالْت ٬ حٛ٭٦ت چط٥ زاضتٯ ثبضس، ٰط ٚس ثب ضرع زٶ
                                                             ض٭ز، )ظٶطا( ٥ٰ ٚسٵ ٚٯ ثٷًت ٚطزٮ ٬ ٥ٰ ٚسٵ ثب ا٬ ثٷًتت ضتسٮ،                                                 ٦ط٭ضت ثب ٦س٧٣ب٪ب٨ ثًٷت ٫ٚس، اظ ا٬ اقبيت ٨ ٦ٵ

  .    ز٫ٰس                             ذ٭ز ضا زض ٦ًطؼ ٚطت٩ ٖطاض ٦ٵ
      ًبدر:                      .. هظـفٖ .ٗت الجغب،       تحم٘ك  ،     2505   ص   ، 6   د  ،             طح٘ح الجخبإ   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،

  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

                                                                       زٰس ٚٯ ثٷًت ثب اث٭ثٛط، ثس٨٬ ْٛط ٖج٣ٵ ٬ ثس٨٬ ٦ط٭ضت ثب ٦ست٧٣ب٪ب٨ ثت٭زٮ                      اٶ٩ ض٬اٶت ٪طب٨ ٦ٵ
     است.

 ٞ٭ٶس:  سطظ٪ص ثٷًت اث٭ثٛط زا٪ستٯ ٬ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس اٶ٩ ض٬اٶت ضا زا٠ ثط ق٩ً ٬



 

 

   اظ                                          ٪بٞٱب٪ٵ ث٭زٮ ذسا ضتطش ضا ٪ٟتٯ زاضز  ٬          اث٭ثٛط      ثٷًت٪چٯ ٚٯ اظ ٖ٭٠ ي٧ط ضبٶى ٬ ٦طٱ٭ض است ٚٯ سپس آ
      .                                            ٷسش، اٶ٩ ق٩ً ٬ سطظ٪طٵ زض يٗس ٬ ثٷًت اغ٣ٵ است                                         اٶ٩ ثٯ ثًس اٞط ٚسٵ ٦خ١ اٶ٩ ٚبض ضا ٚطز ثٛط

   ص     ،  20   د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418    لى،                           ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍ  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،   ،  12

آ٦سٴ ٪ٷع زض شٶ١ اٶ٩ ض٬اٶت، ٦ٗػ٭ز اظ ٣ْتٳ ضا ثٷًت ثس٨٬ ٦ط٭ضت زا٪ستٯ ٬ اٶ٩ قت٭ض تٓستٷط   
 ٫ٚس:  ٦ٵ

                                                                        ٪بٞٱب٪ٵ ث٭زٮ ذسا ضطش ضا ٪ٟٯ زاضز  ٬اظ اٶ٩ ثٯ ثًس اٞط ٚسٵ ٦خ١ اٶ٩ ٚبض ضا         اث٭ثٛط      ثٷًتٖ٭٠ ي٧ط ٚٯ ٞٓت: 
 زال٢ت ثطاٶ٩ زاضز ٚٯ ثٷًت اث٭ثٛط ثس٨٬ ٦ط٭ضت غ٭ضت ٞطْتٯ است ....            ٚطز ثٛطٷسش،
 عجـد  هحوـَ.  حسي:  تحم٘ك ،368 ص ،1 د الىالم علن فٖ الورام غبٗٔ،  631:  هتَفبس سبلن ثي هحود ثي علٖ أثٖ ثي علٖ، اٙهدٕ 

  ،1391 - المبّرٓ - اإلساله٘ٔ للشئَى األعلى الوزلس:  الٌشر .اا،اللـ٘ف 

                                                                               يٷ٫ٵ زض ضطح غحٷح ثربضٴ اظ زا٬زٴ ٪١ٗ ٚطزٮ ٚٯ ٫٦ه٭ض اظ ٣ْتتٳ زض ض٬اٶتت ، يتس٤             ثسضا٢سٶ٩ 
      ٞ٭ٶس:                     ٶستٟٵ ٦ط٭ضت زاض٪س ٬                                   ٦ط٭ضت زضا٦ط ثٷًت ثب ٚسب٪ٵ است ٚٯ ضب

زا٬زٴ ٞٓت : ٫ً٦ٵ ٣ْتٯ ٶ٫ًٵ اٶ٫ٛٯ آ٨ ثٷًت ثس٨٬ ٦ط٭ضت ثب ت٧ب٤ ٚسب٪ٵ ٚٯ ٢ٷبٖت ٦ط٭ضت ضا زاضت٫س ٬اٖتى  
 .ضس

  ،   10   ص     ،  24   د            الجخـبإ،                        عودٓ المبإ درح طـح٘ح     ، (  ّـ   855        هتَفبى                            لدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )     ثدا ا                         العٌٖ٘ الغ٘تبثٖ الحٌفٖ،
  .     ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

 ٫ٚس: ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ  اظ اث٩ حجب٨ ٪ٷع زض اٶ٩ ٬

  .حجب٨ ٞٓت: ٫ً٦ٵ ٚب٪ت ٣ْتٯ اٶ٩ است ٚٯ آَبظ اٶ٩ ذالْت اث٭ثٛط ثب اْطاز ظٶبز اتٓبٔ ٪ٷٓتبز اث٩
  ،   10   ص     ،  24   د            الجخـبإ،                        عودٓ المبإ درح طـح٘ح     ، (  ّـ   855        هتَفبى                                 ثدا الدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )                         العٌٖ٘ الغ٘تبثٖ الحٌفٖ،
      ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 



 

 

ِؼٕيفٍرح  

                          سٴ زض ثبضٮ اٶ٩ ٧٣ٚٯ ٞ٭ٶس:     ْطاٰٷ

 .٣ْتٯ ا٦ط آ٨ چ٫ب٪ٵ است ٚٯ ثس٨٬ استحٛب٤ ٬اٖى ضسٮ ثبضس

    در    ، ًب           السبهرائٖ         إثراّ٘ن   .  /           الوخسٍهٖ      هْدٕ   .  :        تحم٘ك  ، 122ص  ، 8د   ،     الع٘ي      وتبة   ،     ّـ(   175       )هتَفبى      أحود    ثي        الخل٘ل  ،           الفراّ٘دٕ 
      الْالل        ٍهىتجٔ     .اا  : 

                                 اث٩ ٖتٷجٯ زضثبضٮ ٢ُت ٣ْتٳ ٞ٭ٶس: 

ٚتٯ ثس٬٪تٯ   ٬ ٶب ٰط ٞٓتبضٴ ٬ سبٖف ضس٨ است ٬ ٰطٚبضٴ  اضتجبٮ٣ْتبت ر٧ى ْبتٯ است ٬آ٨ زض اٶ٫زب ثٯ ٫ً٦ٵ 
  .حٗٷٕ سبٖف ضسٮ استثٯ ت٬ استحٛب٤ ا٪زب٤ ض٭ز،  ض٬ٶٯ ٬ْٛط

  -                             .اا الٌشر : هـجعـٔ العـبًٖ      ،    506  ص    ، 1                        غرٗت الحدٗج الثي لت٘جٔ د    ،     276  :       هتَفبٕ         أثَ هحود                          عجد اهلل ثي هسلن ثي لت٘جٔ   ،        الدٌَٗإ    
                                             ، الـجعٔ : األٍلى ، تحم٘ك : .. عجد اهلل الزجَإ      1397  -      ثغدا. 

                    ٧٣ٚٯ چ٫ٷ٩ آ٦سٮ است:                                                  زض ٚتبة ا٧٢ح٥ٛ ٬ ا٧٢حٷف االيه٥ ٪ٷع زضثبضٮ ٫ً٦ٵ اٶ٩ 

  .٣ْتٯ ثٯ ا٦طٴ ٞ٭ٶ٫س ٚٯ ثس٬٪ٯ استحٛب٤ ٬اٖى ضسٮ ثبضس

   ،                        تحم٘ك: عجد الحو٘د ٌّدإٍ، 494ص ،9د                       الوحىن ٍالوح٘ؾ األعين،    ، (  ّـ  58 4      هتَفبى                                 اثَالحسي علٖ ثي إسوبع٘ل ثي س٘دُ )   ،      الورسٖ
   م.    2000                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 

تیؼدٔادك.2   ػٍي)ع(دكتٗٚاػرشاف

اٶ٫ٛٯ ذالْت حٕ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ث٭ز، حتٵ ضتٷرٷ٩ ٬ يب٦تٯ ٦ٱتبرطٶ٩ ٬ ا٪ػتبض      زض
 .ايتطاِ زاضت٫س

فاتٛتىشٚػّشتشدمأیدػٍيػٍیٗاٌغالَاػرشا

                                                                                         ضٷرٷ٩ اظ ر٣٧ٯ اْطازٴ ث٭ز٪س ٚٯ زض ٦طح٣ٯ ا٠٬ ثًس اظ ضح٣ت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢تٯ ثتط زض   
                                                                                        ذب٪ٯ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ آ٦س٪س تب ثب حؿطت ثٷًت ٫٫ٚس ٚٯ اٶ٩ ايتطاِ ثٯ حٗب٪ٷت ذالْت ثتطاٴ  

       حؿتطت                                             ؼ ز٪ٷ٭ٴ چط٥ اظ حٕ ْتط٬ ثستتٯ ٬ اظ ثٷًتت                                          حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ است ا٦ب ثربقط اَطا
  .              ثٯ سٗٷٓٯ ضْت٫س   ٬            ايطاؼ ٚطزٮ               ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ 



 

 

       ٪٭ٶسس:                                              ر٭ٰطٴ زض ٚتبة ا٢سٗٷٓٯ ٬ ا٢ٓس٘ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

       ٪طستٯ  -   آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ    ّ غ٣ّى  -   ذسا      ضس٭٠      ذب٪ٯ    زض    ثط      آ٪ب٨    ٚٯ      حب٢ى    زض      ٞصضت    ٦ى     ي٧ط   ٬     ثٛط     اث٭      ٫ٚبض    اظ       ٦ُٷطٮ
       اٶت٩          ٫٦تهتط   :        ٞٓت٫تس        ٫ٚٷس؟    ٦ى     ٚبض    چٯ       اٶ٫زب  :    ٞٓت      آ٪ب٨    ثٯ       ٦ُٷطٮ      ث٭ز،       ٪٧٭زٮ      ضح٣ت      ز٪ٷب    اظ      تبظٮ       ٦جبض٘      ٬ر٭ز    آ٨   ٬       ث٭ز٪س
  .    ٫ٚٷ٥      ثٷًت    ا٬    ثب      آ٦سٮ       ثٷط٨٬      ذب٪ٯ    اظ    تب       ٰستٷ٥  (         ا٧٢ا٫٦ٷ٩      ا٦ٷط )     ٦طز

     ث٫ى       سٗٷٓٯ    ثٯ   ٬         ثطذبستٯ      آ٪ب٨    پس  .     ٶبثس       ت٭سًٯ    تب      زٰٷس       ٞستطش      ٖطٶص      ٦ٷب٨    زض    ضا      ذالْت  :    ٞٓت      آ٪ب٨    ثٯ       ٦ُٷطٮ
  .     ضْت٫س       سبيسٮ

       سـبل          الخبً٘ٔ  :      چبح        األهٌٖ٘      ّب.ٕ      هحود       الش٘خ         الدوتَا  :         ٍتحم٘ك      ٍروع       تمدٗن  :        تحم٘ك  ،   70 ص      ٍفدن         السم٘فٔ  ،      323      هتَفبٕ         الزَّرٕ  
      لجٌبى  –       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ      درؤ  :       ًبدر       لجٌبى  –       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ       لىتجٖ ا      درؤ  :          چبپخبًِ   م      1993  -      1413  :      چبح

  :        ٚطزٮ است                            ا٢حسٶس ٪ٷع اٶ٩ رطٶب٨ ضا ٪١ٗ          اث٩ اثٵ
ٔ     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ    ،  28  ،ص 6  د                     درح ًْـذ الجالغـ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                             ٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،   تحم

                                                                                    ث٫بثطاٶ٩ اث٭ثٛط ٬ ي٧ط ثب ٪طست٩ ثط زض ذب٪ٯ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ رٱت ثٷًت، ثك٭ض ي٣٧تٵ  
    .                                                         ٪طب٨ زاز٪س ٚٯ ذالْت ْٗف اظ آ٨ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ث٭زٮ است

                                          زضثبضٮ ايتطاِ ي٧ط ثٯ ذالْت حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷتٯ                  ٦حبؾطات األزثبء            ب٪ٵ زض ٚتبة            ٧ٰچ٫ٷ٩ اغٓٱ
       ٪٭ٶسس:               ا٢سال٤ چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

  (    ي٧ط )      ٦٭ٖى     اٶ٩    زض        ث٭زٶ٥،      س٭اض      اسجى    ثط    ٩٦   ٬       ٖبقطى    ثط     ي٧ط   ٬       ضْت٥،    ٦ٵ       ثطاٰى     ي٧ط    ثب     ضجى  :  ت  ٞٓ      يجب      اث٩
       يجتس       ا٬الز    اى        ثرتسا          ست٭٫ٞس   :      ٞٓتت        ستپس       ضسٮ،     ٶبز     ّ  ا٢سّال٤      ي٣ٷٯ   ت   قب٢     اثٵ    ث٩     ي٣ى    اظ    آ٨    زض    ٚٯ     ٚطز       ٖطاءت    ضا    اى     آٶٯ

  :       ٞ٭ٶتس         يجتب         اثت٩   .    ثٛط     اثى   ٬    ٩٦    اظ     ث٭ز  (     ذالْت )     ا٦ط      ثبٶ٩      ا٢٬ى     ض٧ب      ٦ٷب٨    زض            ي٣ٷٯ ا٢سال٤     ي٣ى       تحٗٷٕ      ثك٭ض         ا٧٢ك٣ت،
      ا٦ٷط    ٶب  :     ٞٓت٥   ٬  ثب    پس   ، (     ثساض٤    ا٬    اظ     زست     اٞط      ٪٫ٛس     ضٰب     ٦طا     ذسا )       ثجرط٥    ضا    ا٬    ٩٦     اٞط       ٪جرطس     ٦طا     ذسا  :     ٞٓت٥     ذ٭ز    ثب    ٩٦

    ٪ٯ         ٪٧٭زٶس،     س٣ت    ٦ب    اظ     ض٧ب    ضا      ذالْت     ا٦ط   ٬         ثطرستٷس       ضْٷٗت   ٬    ت٭        حب٢ٷٛٯ    زض         ٦ٷٟ٭ئى؟    ضا      سر٫ى      چ٫ٷ٩    ت٭     آٶب          ا٧٢ا٫٦ٷ٩
      ثت٩      ي٧ط       ٶبضا٨     ض٧ب       ٧ٰب٪ب  :       ا٧٢ك٣ت     يجس      ا٬الز    اى  (     ٫ٚٷس      زاضى     ذ٭ز     سر٩     اٶ٩    اظ  -  ٶب )      ض٭ٶس     ز٬ض  :    ٞٓت     ي٧ط   !!     ٦طز٤      سبٶط
       ستپس          اْتتبز        ر٣ت٭       ا٪س٘       ظ٦ب٪ى    ا٬   ٬        ا٫ْٛس٤      ثًٗت    ضا     ذ٭ز    ٩٦     ا٬،     سر٩     اٶ٩    اظ   س پ  (     ٞ٭ٶس      يجب      اث٩ )        ٰستٷس،      ذكبة
     ضاٮ    اظ     ثٷب     ضاٮ  :    ٞٓت  (     ٪٧٭ز     ض٬ش    زض        ٧ٰطاٰى    ثٯ     ا٦ط       ٪ٛ٭ٰص   ٬     ّ تًطّؼ    ثب )     ٦طا  (     ٪٧٭ز       احسب      ضاٮ    قى    زض     ٦طا      ت١٣ً     چ٭٨ )
    ضز        آ٪تطا       پبسد    ٩٦   ٬      ضسى،   ض     ٶبزآ٬    ضا       ٦ك٣جى  :         ٶبزآ٬ض ٤    ضا       ٦ك٣جى  :     ٞٓت٥     ٩ٚ،       تٛطاض    ٩٦    ثط    ضا     ذ٭ز     سر٩  :    ٞٓت   ٬        ا٦ب٪ى،   ٬

     ض٬ى    اظ         ٚتطزٶ٥       ٚتٯ     ضا        آ٪چتٯ           ٪ٛتطزٶ٥     ٦ب     ٖس٥      ثرسا  :    ٞٓت     ي٧ط   .     ث٭زٶ٥      سبٚت     ٪ٷع    ٦ب       ٚطزى،    ٦ى      سٛ٭ت    ت٭     اٞط   ٬        ٪٧٭ز٤،
  ٯ    ثت         ٚتطزٮ         آ٪ٱتب     اظ  (        َتع٬ات     زض )      ٚتٯ              ٚطتتبضٰبئى       ثسجت     يطة    ٚٯ         تطسٷسٶ٥   ٬        ض٧طزٶ٥      ٚ٭چٙ    ضا    ا٬    ٦ب      ٢ٷ٩ٛ   ٬       يسا٬ت
       ذتسا         ضست٭٠   :      ثٟ٭ٶ٥  (   ا٬      پبسد    زض )        ذ٭است٥  (     ٞ٭ٶس      يجب      اث٩ )        ٪ط٭٪س،      ٦تحس   ٬   ٨     زاستب    ٥ٰ    ا٬    ثب   ٬       ٪س٫ٰس    ت٩    ا٬      ذالْت
ٝ             ٦ٷتسا٪ٱبى    ٬       يتطة           ثٗجبئت١  )          ٦ٷ٧٫ت٭ز          ايتعا٤     ضا    ا٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ     غ٣ى       ٰت٥     زض    ضا        آ٪ٱتب          ضئستبى    ٬          ثعضٞتب٨     ا٬   ٬  (      ر٫ت
ّ     ٦ى       ض٧طز،     ٪٧ى      ٚ٭چٙ    ضا     ي٣ى    ٰب         ٦إ٦٭ضٶت    آ٨    زض     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ     غ٣ى        پٷ٧ُجط   ٬      سبذت    ٦ٵ      ظث٭٨   ٬      ضٛست    ٦ٵ          ا٢٭غت
         ثٷ٫تى؟       ٦تٵ          چٟ٭٪تٯ       تت٭      حب٠     يٷ٩    زض     ضس،      آ٪چٯ    ضس  :    ٞٓت     ي٧ط     سپس  !        ض٧بضٶس؟    ٦ٵ      ٚ٭چٙ    ضا    ا٬  (    ثٛط     اث٭ )       ضْٷٗت   ٬    ت٭
    ا٬     اش٨        ثتس٨٬         ٚتبضى        ٰتٷچ    ٬         ٞٷتطٶ٥      ٪٧ٵ       تػ٧ٷ٥  (    ّ  ا٢سّال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى )    ا٬      ي٣ٷٯ     ي٣ى )    ا٬      ثس٨٬      ا٦طى     ٰٷچ    زض    ٦ب      ٖس٥،      ثرسا
  .    زٰٷ٥     ٪٧ٵ       ا٪زب٤

  ،                  تحم٘ك: عور الـجبع   ،   496 ص     ، 2   د  ،                                        هحبػرا  األ.ثبء ٍهحبٍاا  الشعرء ٍالجلغبء  ،                       حس٘ي ثي هحود ثي الوفؼل                      األطفْبًٖ، اثَالمبسن ال
   م.    1999  -  ّـ    1420  -      ث٘رٍ    -              در: .اا الملن   ًب

                                                                                 ي٧ط ثب ايتطاِ ثٯ اٶ٫ٛٯ ٫٦ػت ذالْت ت٫ٱب ضبٶستٯ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢ستال٤ استت، ذالْتت    
  .                                        تٯ ٬ َٷط ٦طط٬و ث٭ز٨ ذالْت ذ٭ز ضا حبثت ٚطز                                       اث٭ثٛط ٬ ثًسٰب ذالْت ذ٭ز ضا َبغجب٪ٯ زا٪س

اػرماد ػاِِٗٙاجشيٓٚأصاستشدكػٍيػٍیٗاٌغالَ                   

       ٪٭ٶسس:                                                               ثبضٮ ايتطاِ غحبثٯ ٦ٱبرط ٬ ا٪ػبض ثٯ حٕ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤  ٦ٵ                       اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩



 

 

  .          ٪ساضتت٫س        استت       ٫٦ػت     اٶ٩      غبحت        پٷب٦جط    اظ    پس     ي٣ى       اٶ٫ٛٯ    زض        تطزٶسى       ا٪ػبض   ٬         ٦ٱبرطا٨      ي٧٭٤    ٚٯ      حب٢ى    زض
    .   است      آ٦سٮ       اسحبٔ    ث٩      ٦ح٧س    اظ      ثٛبض    ث٩      ظثٷط       ض٬اٶت    اظ        ا٢جالَٯ     ٪ٱذ     ضطح    زض      ٦ك٣ت     اٶ٩    ٚٯ          ٧ٰب٪ٟ٭٪ٯ
  ،   14   ص   ، 6   د        الجالغٔ،         درح ًْذ    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

  . م    1998  -   ّـ     1418  ،                             ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

اػرشافِؼاٚيٗتشغصثيتٛدْخالفدؽیخیٓ

                                     ثبضٮ حٗب٪ٷت حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضز ٬                                        اٴ ٚٯ ثٷ٩ ٦ح٧س ث٩ اث٭ثٛط ثب ٦ًب٬ٶٯ زض         قٵ ٪ب٦ٯ    زض
                                                                                        ثس٠ ضسٮ است، ٦ًب٬ٶٯ ثٯ غطاحت ثٯ َػجٵ ث٭ز٨ ذالْت ضتٷرٷ٩ ايتتطاِ ٚتطزٮ ٬ ذالْتت ضا حتٕ      

    .     ٯ است                              ٦س٥٣ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ زا٪ست
           ٪٭ٶس٫س:            ثبضٮ ٦ٵ                                ٦سً٭زٴ ٬ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩



 

 

         ْؿتبئ١     اظ    ات        ٪ب٦تٯ     زض       ضسٷس،      زست٥    ثٯ    ت٭      ٪ب٦ٯ      ثًس؛     ا٦ب   : »     ٪ٟبضت      چ٫ٷ٩     ثٛط     اثى    ث٩      ٦ح٧س      ٪ب٦ٯ      پبسد    زض        ٦ًب٬ٶٯ
        ي٣ٷتٯ      ّ ا٣٢ّٯ    ّ غ٣ّى  -   ذسا      ضس٭٠    ثٯ      ٪سجت    ا٬        ٦٭اسبت  ٬      ٪ػطت   ٬       اسال٤،       تبضٶد    زض    ا٬        زضذطب٨       س٭اثٕ   ٬      قب٢ت     ؤثٵ    ث٩     ي٣ى
          ٦طايتبت         ٢تع٤٬    ٬       ث٭زٶ٥    ٥ٰ    ثب  -   آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ    ّ غ٣ّى  -   ذسا      ضس٭٠      حٷبت      ظ٦ب٨   ض ز    ت٭     پسض   ٬    ٦ب    ...       ث٭زى      ٚطزٮ     ٶبز  -   آ٢ٯ   ٬
   ٬        زيت٭ت          ات٧تب٤     اظ      پتس        ذتسا       ضس٭٠    ٚٯ     اٶ٩    تب     ث٭ز     ّ ٦س٥ّ٣   ٬      حبثت    ٦ب     ٧ٰٯ    ثط    ا٬       ثعضٞى   ٬       ْؿٷ٣ت   ٬      قب٢ت     ؤثٵ     پسط    حٕ
ٕ       ٚتٯ          ث٭ز٪تس        ٚسب٪ى       ا٢٬ٷ٩  (    ي٧ط )    ا٬       ْبض٬ٔ   ٬    ت٭     پسض       ٫ٰٟب٤    آ٨    زض    پس      ٞٓت،      حٷبت       ثسض٬ز        ضسب٢تص      اثالٌ         ا٦ٷتط  )    ا٬      حت

  .     ثست٫س       پٷ٧ب٨   ٬     يٱس        ٶٛسٶٟط    ثب      ثبضٮ     اٶ٩    زض          ثطذبستٯ،        ٦رب٢ٓت    ثٯ    ا٬    ثب      ذالْت     ا٦ط    زض   ٬       ٞطْتٯ    ا٬    اظ    ضا  (         ا٧٢ا٫٦ٷ٩
     ٖػس    ا٬    ثٯ      زازٮ      ٖطاض      ْطبض     تحت    ضا    ا٬    ٚٯ     اٶ٩    تب         ٪پصٶطْت    ا٬     ٢٬ى       ٪٧٭زٮ       ت٣ٛٷّ     ذ٭ز    ثب      ثٷًت    ثٯ    ضا    ا٬     سپس   ٬  
      ثتط    ٬          ٪س٫ٰتس،         ضتطٚت   (       ذالْتت  )     ذ٭ز     ٚبض    زض    ضا    ا٬    ٚٯ        ٞطْت٫س       تػ٧ٷ٥     ٢٬ى      ٚطز،      ثٷًت      آ٪ب٨    ثب        ث٫بچبض    پس        ٪٧٭ز٪س     س٭ء
ٕ        زاضٶ٥     زست    زض    ٦ب    ٚٯ       ٖسضتى     اٶ٩     اٞط     حب٠      ضسٷس     ْطا        ٦طٞطب٨    ٚٯ     اٶ٩    تب        ٪سبظ٪س    ّ  ٦ك٣ّى     ذ٭ز       اسطاض        استت         غت٭اة    ٬      حت
         ضتطٚبى    ٬         ٛتبضا٨   ٧ٰ     ٦ب،   ٬      ث٭زٮ    آ٨      اسب    ٬      ضٶطٯ    ت٭     پسض       ثبظ٥ٰ     است      ٪بحٕ   ٬      ثبق١     اٞط   ٬       ث٭زٮ،    آ٨        آَبظٞط    ت٭     پسض    پس
        ث٣ٛتٯ           ٚتطزٶ٥؛      ٪٧ى        ٦رب٢ٓت      قب٢ت     اث٭     پسط    ثب      ٰطٞع    ٦ب      ٪ج٭ز    ت٭     پسض       ضْتبض   ٬       اي٧ب٠    آ٨     اٞط   ٬  .    اٶ٥       ٪٧٭زٮ       پٷط٬ى    ا٬    اظ    ٚٯ     ا٬،
     اٞط           ث٫بثطاٶ٩،        ٚطزٶ٥،       اٖتسا    ا٬    ثٯ       ٪ٱبزٮ    ا٬     ٖس٤     ربى    ثط     ٖس٤    پس       زٶسٶ٥    ضا    ت٭     پسض        ٚبضٰبى    ٦ب     ٢٬ى        ث٭زٶ٥،    ا٬       تس٣ٷ٥   ٬      ٦كٷى
  . «     زضٞصض       ٬ٞط٪ٯ       سبظى،      ٬اضز      پسضت    ثط      ثبٶس     اضى ز         ا٪تٗبزى   ٬       اٶطاز

                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ،353ص ،1 د            هرٍد الذّت،   ،   ّـ(   346 ى ب                                الحسي علٖ ثي الحس٘ي ثي علٖ )هتَف     ، اثَ        الوسعَ.ٕ
ـ      655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ ٔ      ، (    ّـ    ص   ، 3   د  ،                     دـرح ًْـذ الجالغـ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                               حم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ، ت  ،    111

                                                                       يبغ٧ٵ ٣٦ٛٵ ٪ٷع اٶ٩ يجبضت ضا اظ ٦سً٭زٴ ٪١ٗ ٚطزٮ ٬ زض تبٶٷس حطِ ا٬ ٞ٭ٶس:

  .ظ ٚجبض ر٧بيت استاٶ٫چ٫ٷ٩ ٦سً٭زٴ شٚطٚطزٮ ٬ ا٬ ا
   ، 3   د                                              سوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍالتَالٖ،   ، (  ّـ    1111      هتَفبى                                        عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )                العبطوٖ الوىٖ،

  .                       ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                علٖ هحود هعَع،  -                            تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.  ،   15   ص

   ت:                                       ثالشضٴ ٪ٷع اٶ٩ ٦ك٣ت ضا اٶ٩ چ٫ٷ٩ آ٬ضزٮ اس



 

 

                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.  ،    359 ص  ،  1 د ،        ة األدرا     أًسب  ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،

                                                ٫ٚس ٚٯ ذالْت حٕ ي٣تٵ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤ ثت٭ز ٢٬تٵ                                                 ث٫بثطاٶ٩ ٦ًب٬ٶٯ ثٯ غطاحت ايتطاِ ٬اٖطاض ٦ٵ
    .                                                                     ضٷرٷ٩ ثٯ ارجبض حٕ حؿطت ضا ٞطْتٯ ٬ ثٯ ظ٬ض ٬ ارجبضاظ اٶطب٨  ثٷًت ٞطْت٫س
  .   ٫ٚس    ٦ٵ                ز٨ ذالْت ضا حبثت                                                        اٶ٩ ايتطاِ اظ قطِ زض٩٧ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ َٷط ٦طط٬و ث٭

اػرشافيضيذتشغصةوشدْدك            دضشخػٍيػٍیٗاٌغالَ         

            ت ٶعٶس ثتٯ                                                                       اٴ ٚٯ ثٷ٩ يجساهلل ث٩ ي٧طثب ٶعٶس زضثبضٮ ْزبٶى ض٬ظ يبض٭ضاء ضز ٬ثس٠ ضسٮ اس         زض ٪ب٦ٯ
  .   ٫ٚس                                                   ٦سئ٣ٯ َػت ٚطز٨ ذالْت حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ايتطاِ ٦ٵ

                     ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٚطزٮ است:                                  يال٦ٯ ٦ز٣سٵ زض اٶ٩ ثبضٮ اظ ثالشضٴ اٶ

        ٶعٶتس     ثٯ     ي٧ط    ث٩     ّ ا٣٢ّٯ     يجس      ضسٷس       ضٱبزت    ثٯ  -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -    حسٷ٩    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ى  :     آ٦سٮ       ثالشضى   «     ا٪سبة »      ٚتبة    زض
      حسٷ٩     ض٬ظ       ٦ب٪٫س      ض٬ظى     ٰٷچ   ٬      ث٭ز،      يهٷ٥    اى    حٯ   حبز   ٬      ثعضٜ        ٦ػٷجتى      حسٷ٩       ٦ػٷجت      ثًس؛    ّ ا٦ّب   : »    ٪٭ضت      چ٫ٷ٩        ٦ًب٬ٶٯ    ث٩

    آ٨      حطٶ٥    اظ    ٚٯ       ٰستٷ٥        حٛ٭٦تى   ٬      ٪هب٤      ٬اضث    ٦ب    ٚٯ      ثسا٨  !      ٪بزا٨     ٦طز    اى      ثًس؛    ّ ا٦ّب   : »    ٪٭ضت       پبسرص    زض      ٶعٶس . «   ث٭ز        ٪ر٭اٰس



 

 

ٕ        اٞتط    ٬      اٶ٥،       ٪٧٭زٮ      زْبو     ذ٭ز    حٕ    اظ    پس      ث٭زٮ    ٦ب    ثب    حٕ        ٦جبضظٮ     اٶ٩    زض     اٞط      اٶ٥،      ٚطزٮ      ٪جطز         زض٫٧ب٪ص    ثب       ٪٧٭زٮ      زْبو       ثتب       حت
  . «   است       ٞطْتٯ         غبحجب٪ص    اظ    ضا    حٕ   ٬       ٪٧٭زٮ       ضْتبض      ٞ٭٪ٯ     اٶ٩    ٚٯ      ث٭زٮ     ٚسى     ا٠٬    ت٭     پسض    پس      ث٭زٮ    ٦ب      زض٩٧

                         تحم٘ـك: هحوـد الجـبلر      ،    328  ص   ،   45 د  ،                                        الزبهعٔ لـداا أبجـبا األئوـٔ األؿْـبا                 ثحبا األًَاا     ّـ(،     1111        هتَفبى                    الوزلسٖ، هحود ثبلر )
  . م    1983  -    ّـ    1403  ،                  : الخبً٘ٔ الوظححٔ     لـجعٔ ا        لجٌبى،  -      ث٘رٍ    -                   ًبدر: هؤسسٔ الَفبء   ،         الجْجَ.ٕ

      .                              ذالْت ذ٭ز ٬ ثب٪ٷب٨ اٶ٩ ذالْت است          َػجٵ ث٭ز٨                     ايتطاِ ٶعٶس ٪طب٪ٟط

تیؼداجثاسي.3    

                 زست ٦رب٢ٓب٨ ثٷًت         ثب ظ٬ض   ٬   ٪س    ٚطز          ٬ازاض ٦ٵ                       ٦طز٤ ضا ثٯ ثٷًت اث٭ثٛط   ،               ثب ظ٬ض ٬ ارجبض          ا١ٰ سٗٷٗٯ 
    .      ٚطٷس٪س               زست اث٭ثٛط ٦ٵ       ضا ثط

        ٪٭ٶس٫س:         ثبضٮ ٦ٵ                  سًس ٫٦ػ٭ض زض اٶ٩                اثٵ ا٢حسٶس ٬ اث٭

 تطستٷس٤  زضٞصضتت،  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯپٷب٦جط چ٭٨. ث٭ز٤ ٰبض٥ ث٫ى ز٬ستساض پٷ٭ستٯ: »ٞ٭ٶس ٦ى يبظة ث٩ ثطاء
غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ پٷب٦جط ٦طٜ اظ ٩٦ پطٶطب٪ى ٬ سطٞطتٟى ثط احت٧ب٠ اٶ٩ ٫٫ٚس، آ٫ٰٝ ٰبض٥ ث٫ى اظ ذالْت ضز ثٯ ٖطٶص ٚٯ
 ٖتطٶص  سطا٨ ٬ -ث٭ز٪س) ٦سزس(  حزطٮ زض)ظ(  ذسا ضس٭٠ پٷٛط ٪عزٶٙ ٚٯ -ٰبض٥ ث٫ى ٦ٷب٨ ٷ٭ستٯپ. اْع٬ز ٦ى ،٬آ٢ٯ 
 زٶٟتطى . ا٪تس  ستبيسٮ  ث٫ى سٗٷٓٯ زض ٖ٭٤ ٚٯ زاز ذجط اى ٞ٭ٶ٫سٮ ٬ ضس٪س ٪بپسٶس ي٧ط ٬ ثٛط اث٭ ٪بٞبٮ ٚٯ زاضت٥ ضس ٬ آ٦س
 پٷص سٗٷٓٯ حبؾطا٨ اظ ٞط٬ٰى ٬ يجٷسٮ اث٭ ،ي٧ط ٧ٰطاٰى ثٯ ثٛط اث٭ ٚٯ٪ٟصضت  زٶطى. ا٪س ٚطزٮ ثٷًت ثٛط اث٭ ثب: ٞٓت



 

 

 ثٷًت ثطاى ضا زستص ٬ ٚطٷس٪س ٦ى رجط ثٯ ضا ا٬ ضس٪س ٦ى ض٬ٶبض٬ ٚس ٰط ثب ٬ ث٭ز٪س ٚطزٮ ت٩ ثط غ٫ًب٪ى ٰبى رب٦ٯ. آ٦س
 .٪بذ٭استٯ ٶب ذ٭استٯ ٪ٱبز٪س، ٦ى ثٛط اث٭ زست ثط

    ه ا٣٢ ٯ غ٣ى پٷب٦جط ثبضٮ زض ٚٯ ٦ػٷجتى ثط اؾبْٯ ث٭ز٤، زازٮ ّٚ اظ ي١ٗ ٪بضاحتى ضست اظ: ٞ٭ٶس ٦ى يبظة ث٩ ثطاء
 ٬ ظز٤   ّ   ضتس ت  ٯثت  ضا زضة .ث٭ز ثستٯ زضة ٚٯ حب٢ى زضضْت٥  ٰبض٥ ث٫ى ٪عزٮ آ٦س ثٷط٨٬ سطيت ثٯ ٢صا. زاضت٥ آ٢ٯ ٬ ي٣ٷٯ
 ض٧ب ٩٦. ضس آ٢٭ز َجبض آ٨ اظ ض٬ظٞبض آذط تب زستتب٨: »ٞٓت يجب ! ٚطز٪س ثٷًت ثٛط اث٭ ثب ٦طز٤ ! «ذب٪ٯ ا١ٰ اى: »ٞٓت٥
   زض   .ٚتطز٤     ّت  تح٧ ١   ٞصضتت  ٦ى زض٬٪٥ زض آ٪چٯ ٬ ٪٧٭ز٤ ٦ٛخى ٩٦ثطاء ٞ٭ٶس : . «٪٧٭زٶس سطپٷچى ض٧ب ٢٬ى ٪٧٭ز٤، ا٦ط ضا

 ضا ٦ستإ٢ٯ  ذ٭استت٫س  ٦تى  ٚٯ        اثبٰٷخ٥   ٬       ٶ٧ب٨    ث٩       حصٶٓٳ   ،    غب٦ت    ث٩       يجبزٲ  ،     ٶبسط    ث٩      ي٧بض   ،     س٧٣ب٨    ،  ش     اث٭   ،     ٦ٗساز        ضت زٶس٤ 
 .سثطٞطزا٪٫ ا٪ػبض ٬ ٦ٱبرطٶ٩ ثٷ٩ ض٭ضا ثػ٭ضت

          ًبدر: .اا    ،                           تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ، 277 ص ،1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 
 137 ص 1 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655    َفبى  هت                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

                                                                                         يال٦ٯ ٦ز٣سٵ)ضٮ( ٪ٷع زضثبضٮ ٦زج٭ض ٚطز٨ حؿطت ي٣تٵ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤ ثتٯ ثٷًتت، چ٫تٷ٩ ٪ٗت١        
     ٫ٚس:    ٦ٵ

        ّ                                                                                  طز٤ ٦ت٭ر ٯ ٫٦ع٠ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضسٮ ٬ ثط آ٨ ثعضٞ٭اض ٰز٭٤ ٚطز٪س، زضة ذب٪ٯ ا٬ ضا ست٭ظا٪ٷس٪س،  آ٪ٟبٮ آ٨ ٦
آ٨ ثطٞعٶسٮ ذسا ضا ثس٨٬ ضؾبٶت ا٬ اظ ٫٦ع٠ ذبضد ٚطز٪س، ْبق٧ٯ ظٰطاء ضا ث٭سٷ٣ٯ ٫٢ٟٯ زضة ق٭ضى ْططز٪س ٚٯ ٦حس٩ 

 ذ٭ز ضا سٗف ٚطز.

ٖج٭٠ ٪ٛطز ٬ ْط٦٭ز: ٩٦  ي٣ٷٯ ا٢سال٤  ًت ثٟٷط٪س ٢٬ى ي٣ى                                        ّ     پس اظ اٶ٩ ر٫بٶبت ذ٭است٫س اظ ي٣ى ي٣ٷٯ ا٢س ال٤ ثٷ
                                                                                    ّت            ٥٫ٚ، ٞٓت٫س: تطا ذ٭اٰٷ٥ ٚطت، ْط٦٭ز: اٞط ٦طا ثٛطٷس ٩٦ ث٫سٮ ذسا ٬ ثطازض ضس٭٠ ا٬ غ٣ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷتٯ ٬     اٶ٩ ٚبض ضا ٪٧ٵ

آ٨ ضا ثبظ                                    ّ                                                          آ٢ٯ ٰست٥، ذ٭است٫س ٦طت ي٣ى ي٣ٷٯ ا٢س ال٤ ضا ثبظ ٫٫ٚس ٢٬ى آ٨ حؿطت ٦طت ذ٭ز ضا ثست ٬ آ٪ب٨ ٪ت٭ا٪ست٫س
 زض غ٭ضتى ٚٯ ثستٯ ث٭ز ثٷًت ٬ ٦سح ٚطز٪س. حؿطت٫٫ٚس پس اظ ض٬ى ٪بچبضى ثب پطت زست آ٨ 

                         تحم٘ـك: هحوـد الجـبلر      ،    309    ، ص   28 د  ،                                        الزبهعٔ لـداا أبجـبا األئوـٔ األؿْـبا                 ثحبا األًَاا     ّـ(،     1111        هتَفبى                    الوزلسٖ، هحود ثبلر )
  م    1983  -    ّـ    1403  ،                  : الخبً٘ٔ الوظححٔ  عٔ    الـج        لجٌبى،  -      ث٘رٍ    -                   ًبدر: هؤسسٔ الَفبء   ،         الجْجَ.ٕ

      حؿطت     ٰبى      ٪ب٦ٯ    اظ     ٶٛى    اظ    ضا          ٴ ثٷًت     ٦برطا    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى    ثب        ثطذ٭ضز        چٟ٭٪ٟى       ٧ٰچ٫ٷ٩ 
    :     ٪٭ٶسس    ٦ى        ٦ًب٬ٶٯ    ثٯ    ٚٯ      آ٪زب    ظز     حس       ت٭ا٨    ٦ى        ٦ًب٬ٶٯ    ثٯ



 

 

 

 

      تت٭       ثتط     آ٨         ذ٭استت        ثتبظ     پس     است      چ٫ٷ٩     اٞط       ٚطز٤،     ست٥   ٬        ٬ضظٶس٤     حسس      ذ٣ٓب     ٧ٰٯ    ثط    ٩٦    ٚٯ      ٚطزى      ٧ٞب٨    ت٭
       ذت٭ز         ٪ب٦تٯ     زض        آ٪چتٯ     ّ ا٦ّب   ٬     است     ز٬ض     ت٭،    اظ      يبضش   ٬     ٪٫ٝ    ٚٯ     است        ضٛبٶتى    آ٨   ٬  -   ض٭ز          يصضذ٭اٰى    ت٭     پٷص    ٚٯ      ٪ٷست
          ٚطتٷس٪س       ٦تى         ثٷًتت         ثتطاى          ثبضت٫س       ٚطزٮ      ٦ٱبض    ضا    ا٬   ٬       ٪٧٭زٮ    ا٬      ثٷ٫ى      ر٭ا٨   است    زض     چ٭ة    ٚٯ      ضتطى       ٦ب٪٫س     ٦طا    ٚٯ    اى       ٪٭ضتٯ
     اى،        ٚتطزٮ        ت٧زٷس   ٬       ٪٧٭زٮ       ستبٶص     ٦طا         ٪ٓٱ٧ٷسٮ     ٩ٛ٢     ٫ٚى     يٷت   ٬     ّ ٦ص٦ّت        سطٞصضت      ثسٶ٩     ٦طا        ذ٭استى    ٚٯ     ذسا    ثٯ       س٭٫ٞس
        آ٪ٱبست     كال٨ ث    ثط      ز٢ٷ١         اذتٷبض،     ض٬ى    اظ    ٩٦      ثٷًت     يس٤     چ٭٨ )    اى      ٚطزٮ      ضس٭ا    ضا     ذ٭ز         ٪سا٪ستٯ   ٬     ٫ٚى      ضس٭ا     ٦طا        ذ٭استى   ٬
        ثتطاى       ٚتٯ         ثتسا٨    (.   اى      ٚطزٮ      ضس٭ا    ضا     ذ٭ز   ٬       ٪٧٭زٮ        ايتطاِ     ذ٭ز      سٷطٮ   ٬     ذ٭ز      ثكال٨    ثط      زا٪ى    ٦ى      آ٪ٱب      تبثى    ضا     ذ٭ز    ٚٯ    ت٭   ٬

    زض   ٬        ٪طت٭ز         پٷتسا     ا٬     زٶ٩    زض    ّ ضّٛى     ست٥    آ٨    اظ    ٚٯ        ٦بزا٦ى     ض٭ز      ٬اٖى       ٦ه٣٭٤       اٶ٫ٛٯ    زض      ٪ٷست       ذ٭اضى   ٬     ٪ٗع     ٰٷچ       ٦س٧٣ب٨ 
      ثتٯ         آذتطت     زض   ٬       قًت٩    ٬       ٢ًت٩       ثتٯ         ز٪ٷتب     زض     است      نب٥٢      ثطاى     ّ ٦ص٢ّت   ٬       ذ٭اضى      ث٣ٛٯ )       ٪ٟطزز      زاذ١    ّ ضّٛى   ٬     ضٶت    ا٬      ٶٗٷ٩
    .        ست٧ٛبضا٨      ٞط٬ٮ    اظ    ت٭     َٷط      ثطاى     است    ٩٦      ز٢ٷ١   ٬    ّ حزّت     اٶ٩   ٬   (.      يٗ٭ثت   ٬     رعا        ضس٭ائى

                  : إحسـبى عجـبس،        تحم٘ك  ،    166  -   165   ص   ، 7   د  ،                    ، التذورٓ الحودًٍ٘ٔ (  ّـ   608        هتَفبى                              هحود ثي الحسي ثي هحود ثي علٖ )  ،          اثي حودٍى
  م    1996               الـجعٔ: األٍلى،     ،،     ث٘رٍ   -              ًبدر:.اا طب.ا       جبس،     ثىر ع

   ص   ،  15   د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418      ألٍلى،                         ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: ا  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،    106

ـ    733      هتَفبى                               دْبة الدٗي أحود ثي عجد الَّبة )          الٌَٗرٕ،                        تحم٘ـك هف٘ـد لوح٘ـٔ      ،    184 ص  ،  7   د                               ًْبٗـٔ األاة فـٖ فٌـَى األ.ة،       ، (    ّـ
   م.    2004  -   ّـ     1424                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ          ٍروبعٔ،

                          تحم٘ك عجد المـب.ا زوـبا     ،    276   ص  ،  1   د                          طجح األعشٖ فٖ وتبثٔ اإلًشب،    ، (  ّـ   821      هتَفبى                     أحود ثي علٖ ثي أحود )                    الفساإ الملمشٌدٕ،
    .    1981  -     .هشك   -                    ًبدر: ٍزاآ الخمبفٔ 

    ثط       آ٦ٷعى       ذط٭٪ت       ضْتبض    ٚٯ      زاضز      زال٢ت    ا٬    ثٯ      حؿطت    آ٨      پبسد   ٬     ّ  ا٢سّال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى    ثٯ        ٦ًب٬ٶٯ      ٪ب٦ٯ
  .      آ٬ضز٪س       ثٷًت،      ثطاى     ظ٬ض    ثٯ    ضا    ا٬   ٬       ٞطْتٯ     ٚبض    ثٯ     ّ  ا٢سّال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى    ّ ؾسّ

ت٧ب٤  ٦طز٤ ثٯ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ٧ٰٷ٩ ثس ٚٯ ٖجٷ٣ٯ اس٥٣ )٥ٰ پٷ٧ب٪ب٨ حعة سٗٷٓٯ (زض ارجبضٚطز٨  
ضٱط ٦سٶ٫ٯ ضا تحت ٫ٚتط٠ ذ٭ز زاضت٫س تب ربٶٵ ٚٯ ي٧ط ثًس اظ آ٦س٨ اٶ٩ ٖجٷ٣تٯ ثتٯ ٦سٶ٫تٯ، ايتتطاِ ثتٯ      

  .٫ٚس  پٷط٬ظٴ ٦ٵ
          ٪٭ٶسس:                        قجطٴ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ



 

 

ٖجٷ٣ٯ اس٥٣ ٧ٰٟى زض ٦سٶ٫ٯ ٞطزآ٦س٪س تب ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٫٫ٚس، آ٪ٗسض ر٧ًٷت ظٶبز ثت٭ز ٚتٯ حتتى ثبظاضٰتب ٪ٷتع      
 ي٧ط ٞٓت: ٖجٷ٣ٯ اس٥٣ ضا ٚٯ زٶس٤ ٶٗٷ٩ ثٯ پٷط٬ظى پٷسا ٚطز٤. ٫ٞزبٶص اٶطب٨ ضا ٪ساضت.

 ث٘رٍ ؛ -، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 244، ص 2(، تباٗخ الـجرٕ، د 310جرٕ، أثٖ رعفر هحود ثي ررٗر )هتَفبٕالـ
ّـ(، الحبٍٕ الىج٘ر فٖ فمِ هذّت اإلهبم الشبفعٖ ٍَّ درح هختظـر  450الوبٍا.ٕ الجظرٕ الشبفعٖ، علٖ ثي هحود ثي حج٘ت )هتَفبٕ

لجٌـبى، الـجعـٔ:    -ث٘رٍ   -الش٘خ عب.ل أحود عجد الوَرَ.، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ  -عَع ، تحم٘ك الش٘خ علٖ هحود ه99، ص 14الوسًٖ، د 
 م؛ 1999-ّـ  1419األٍلى، 

، تحم٘ـك هف٘ـد لوح٘ـٔ    21، ص 19ّـ(، ًْبٗـٔ األاة فـٖ فٌـَى األ.ة، د    733الٌَٗرٕ، دْبة الدٗي أحود ثي عجد الَّبة )هتَفبٕ
 م2004 -ّـ 1424الـجعٔ: األٍلى،  ٍ ،ث٘ر -ٍروبعٔ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 

 ٞ٭ٶس: اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ثب غطاحت ٚب١٦ چ٫ٷ٩ ٦ٵ

 .اس٥٣ آ٦س٪س ٬ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ثربقط آ٪ٱب رب٪ت اث٭ثٛط ٖ٭ت ٞطْت
، 25 ص ،2 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى              هحود ثي هحود )                            حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

                                                                                            ض٬ظ سٗٷٓٯ، ثٷًت ٫٫ٚسٞب٨ ثب اث٭ثٛط سًس ضا ٚٯ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٪ٛطز ، ٰز٭٤ ثطز٪س ٚتٯ ٪طتب٨ اظ   
      .         جبضٴ زاضز       ثٷًت ار

                          ثربضٴ ثٯ ٪١ٗ اظ ي٧ط ٞ٭ٶس:

 

 چٰتٷ  ٦تب  ثرتسا  ثٛطس ضا سًس ذسا: ٞٓت٥ ٩٦.ٚطتٷس ضا سًس: ٞٓت آ٪ٱب اظ ٶٛى ثطزٶ٥، ٰز٭٤ يجبزٮ ث٩ سًس ثط
  .٪سٶسٶ٥ ثٛط اثى ثٷًت اظ ٪ٷط٫٦٬ستط ٬ ثٱتط ٚبضى

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب، ،      2506   ص   ، 6   د               طح٘ح الجخبإ،   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

       ٪٭ٶسس:                     قجطٴ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ



 

 

        ثٷًتت     ا٬    ثب    ٩٦   ٬     زاز     زست    ٥ٰ    ا٬     ٥٫ٚ      ثٷًت    ت٭    ثب    ٚٯ    ٩ٚ      زضاظ    ضا     ذ٭ز     زست  :     ٞٓت٥     ثٛط     اثى  ٯ  ث    ٩٦ي٧ط ٞ٭ٶس: 
  .     ٚطتٷس    ضا     سًس  :    ٞٓت      آ٪ٱب    اظ     ٶٛى        ثطزٶ٥،      ٰز٭٤       يجبزٮ    ث٩     سًس    ثط     سپس  .      ٚطز٪س      ثٷًت    ٥ٰ      ٦طز٤   ٬       ٪٧٭ز٤

    اظ          تطستٷس٤       ظٶطا        ٪سٶسٶ٥     ثٛط     اثى      ثٷًت    اظ           ٪ٷط٫٦٬ستط   ٬      ثٱتط      ٚبضى     ٰٷچ    ٦ب     ذسا  ٯ  ث      ثٛطس    ضا     سًس     ذسا  :     ٞٓت٥    ٩٦
         ثچٷتعى        ثت٭ز         ذ٭اٰٷ٥        ٪بٞعٶط    ٦ب       آ٪ٟبٮ      ز٫ٰس       ا٪زب٤    ضا       زٶٟطى      ثٷًت      آ٪ٱب       ٪٫ٛٷ٥       ٶٛسطٮ    ضا      ثٷًت     ٚبض   ٬      ض٭ٶ٥     رسا      ٦طز٤    آ٨
  .     ٦ٷط٭ز      َب٢ت   ٬      نبٰط      ْسبز   ٬    پب    ثط      ْت٫ٯ     ٬ٖت    آ٨         ثستٷعٶ٥      آ٪ٱب    ثب    ٶب      ٫ٚٷ٥       پٷط٬ى      آ٪ٱب    اظ       ٪جبضس    ٦ب      پس٫س    ٚٯ

  -                            ًبدر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ     ،    235   ص   ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
       ث٘رٍ .

ـ    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ   ،   15 ص   ، 2 د            ذ الجالغـٔ،          درح ًْ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

    :   ٫ٚس                   ثبضٮ  چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ        زض اٶ٩     ٪ٷع                اث٩ اثٵ ا٢حسٶس

  .پب ٢ٟس ٦ب٠ ٚطز٪س ثٯ آ٪ٱب ٞٓتٯ ضس سًس ضا ٚطتٷس ي٧طٞٓت : ذسا سًس ضا ٚطت٦طز٤ سًس ضا ظٶط 
   ،  26 ص  ،  6 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                      لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،          ث٘رٍ  /  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

خالفد.4  تذِْٚؾٛسخِٚشاػاخدمٛقديگشاْ                  

                                                                                       ٦سً٭زٴ زض ٦ط٬د ا٢صٰت زضثبضٮ َبغجب٪ٯ ث٭ز٨ ذالْتت اثت٭ثٛط اظ ظثتب٨ حؿتطت ي٣تٵ ي٣ٷتٯ       
     ٫ٚس:                   ا٢سال٤ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                                                            اظ ذب٪ٯ ثٷط٨٬ ضس ٬ ثٯ ا٬ ْط٦ت٭ز: زض ا٦تط ذالْتت ثتط ٦تب ن٣ت٥ ٚتطزٴ، ٬          -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -                زض ض٬ظ سٗٷٓٯ ي٣ٵ
                                                                  ٪ٟطْتٵ! اث٭ثٛط زض ر٭اة ٞٓت: ث٣ٵ اظ ْت٫ٯ تطسٷس٤ ٬ اٶ٩ ٚبض ضا ٚطز٤.                               ٦ط٭ضت ٪ٛطزٴ ٬ حٕ ٦ب ضا زض ٪هط

                         ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر    ،    290   ، ص 1  د            هرٍد الذّت،   ،   ّـ(   346 ى ب        لٖ )هتَف                        الحسي علٖ ثي الحس٘ي ثي ع     ، اثَ        الوسعَ.ٕ

.خالفدتاغصةدك5        

                   زض ٪ٱذ ا٢جالَتٯ زض      ا٪س                          زا٪ست ٚٯ اظ ا٬ َػت ٚطزٮ    ٦ٵ               ذالْت ضا حٕ ذ٭ز                      ا٦ب٤ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤
    :      ْط٦بٶس             اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ



 

 

   ٬       ٦حط٤٬     ذ٭ز    حٕ    اظ        پٷ٭ستٯ      ظ٦ب٨     اٶ٩    تب      ٪٧٭ز     ٖجؽ    ضا         پٷ٧ُجطش     ض٬ح        ذسا٬٪س    ٚٯ       ظ٦ب٪ى    اظ    ٚٯ       س٭٫ٞس     ذسا   ٯث
  .   ا٪س       ٪٧٭زٮ       ٫٧٦٭و     ٦طا   ٬         ا٪ساذتٯ     ر٣٭    ضا     ذ٭ز       ضث٭زٮ     ٦طا    حٕ        زٶٟطا٨     ا٤،      ث٭زٮ     ضسٮ        ثط٫ٚبض

ـ      655      هتَفبى                                 الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )        حبهد عس              الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ  ص ،1 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (    ّـ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،، 139

  :     ْط٦٭ز      حؿطت    ٚٯ      آ٦سٮ        ا٢حسٶس     اثى     اث٩     ٪١ٗ    زض       ٧ٰچ٫ٷ٩    ٬

       ٚطز٪س     َػت     ٦طا    حٕ                                             ر٭ٶ٥  ظٶطا آ٪ٱب پٷ٭٨ ذ٭ٶطب٬٪سٴ ضا ٖكى ٚطزٮ ٬                                  ٶب ٩٦ زضثبضٮ ٖطٶص اظ ت٭ ٶبضٴ ٦ٵ   ذسا
  .          ثطذبست٫س      ٪عاو    ثٯ    ٩٦    ثب      ث٭ز٤    تط   ٯ     ضبٶست     ٧ٰٯ    اظ    ٚٯ      ذالْت     ا٦ط    زض   ٬

، 62، ص4د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

                   َبغتجب٨ ذالْتت ضا          ث٣ٛتٯ     ؛   ٫ٚس                                    ٪ٯ ت٫ٱب ثٯ حٕ َػت ضسٮ ذ٭ز اضبضٮ ٦ٵ                  زض ربٴ زٶٟط حؿطت
       ٫ٚس:            ٪ٓطٶ٩ ٦ٵ     ٪ٷع      چ٫ٷ٩

    .                                                                                 ذسا٬٪سا ٖطٶص ضا ذ٭اض ٬ ش٢ٷ١ ٩ٚ ظٶطا آ٪ٱب اظ حٕ ٩٦ ا٦ت٫بو ٚطزٮ ٬ ا٦ط٤ ضا َؿت ٚطز٪س  
ـ      655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ       ودائٌٖ          الحدٗد ال        ثي أثٖ إ     ، ص  9  د                       دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (    ّـ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،    176

    .   ٪ست  زا        ثٷت ٦ٵ     ا١ٰ      ذ٭ز ٬                      حؿطت ذالْت ضا ت٫ٱب حٕ      ث٣ٛٯ 
        ْط٦بٶس:              ذالْت چ٫ٷ٩ ٦ٵ                         زضثبضٮ سع٬اض ث٭ز٨ ذ٭ز ثٯ 

      ٦تى         ٞتطز٨      اٶس      زازٮ       ا٪زب٤      آ٪چٯ    ثٯ  !    ذسا    ثٯ       س٭٫ٞس       ٰست٥،    ٩٦      ذالْت    ثٯ        زٶٟطا٨    اظ          سعا٬اضتط    ٚٯ       زا٪ٷس    ٦ٵ       ٧ٰب٪ب
        ٞصضتت      اٶ٩       پبزاش   ٬       ٪ط٭ز،     ست٥       زٶٟطى    ثٯ    ٩٦    رع   ٬        ٪پبضس،    ٥ٰ    اظ   ٬       ثبضس،        ض٬ثطاٮ        ٦س٧٣ٷ٩       ا٬ؾبو    ٚٯ        ٫ٰٟب٦ى    تب      ٪ٱ٥،
  .   ٥٫ٚ    ٦ٵ       پطٰٷع         ٦ٷ٫ٛٷس،      حطٚت    آ٨        ثس٪جب٠    ٚٯ       ظٶ٭ضى   ٬    ظض     ٧ٰٯ    آ٨    اظ   ٬       زاض٤،        ا٪تهبض     ذسا    اظ    ضا       ْؿٷ٣ت   ٬      سٛ٭ت   ٬

   47                ًْذ الجالغِ بـجِ 

     ٫ٚس:                                ثٷت ث٭ز٨ ذالْت ٪ٷع چ٫ٷ٩ ثٷب٨ ٦ٵ             ثبضٮ حٕ ا١ٰ      ٬ زض



 

 

  .       ٰست٫س      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ     ّ ا٣٢ّٯ     غ٣ى      اٚط٤      ضس٭٠      ٬اضث   ٬     ٬غى    ٰب     اٶ٩   ٬   ،     است      ٦ح٧س    آ٠      ٦س٥٣    حٕ      ٬الٶت
    2                ًْذ الجالغِ بـجِ 

          ْط٦بٶس:                                                  ذبقط ٧ٰٷ٩ ث٭ز ٚٯ حؿطت ذ٭ز ضا ٦ه٣٭٤ زا٪ستٯ ٬ ٦ٵ  ٯ  ث

  .  ا٤      ث٭زٮ       ٦ه٣٭٤     ٚطز      ضح٣ت              ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ     غ٣ٵ      ذسا      ضس٭٠    ٚٯ      ض٬ظى    اظ    ٩٦        پٷ٭ستٯ   ٬
، 176ص،9د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.   998 1  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

  .   ٫ٚس                                                                    ا٦ب حؿطت ي٣ت سٛ٭ت ٬ ٖج٭٠ ٦ه٣٭٦ٷت ضا تٓطٖٯ، ٬ ثطٞطت ٚٓط چ٫ٷ٩ شٚط ٦ٵ
    :   ٫ٚس                                         ثبضٮ اظ ظثب٨ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ             ا٢جط زض اٶ٩     يجس

زاز٤ ٢٬تٵ ثتطاٶ٩ ٦ػتٷجبت     ط ٬ ٪بث٭زٴ زٶ٩ ٪ج٭ز، ٰطآٶ٫ٯ ٬ؾًٷت ضا تُٷٷط ٦ٵاٞط تط  تٓطٖٯ ٬ ثطٞطت ثٯ ٚٓ
   .غجط ٚطز٤

  ،  2 د                                 االست٘عبة فـٖ هعرفـٔ األطـحبة،      (،   ّـ   463        هتَفبى )                               عور َٗسف ثي عجد اهلل ثي عجد الجر    اثَ   ،       الوبلىٖ                الٌورٕ المرؿجٖ             اثي عجد الجر 
  .  ّـ    1412               الـجعٔ: األٍلى،         ث٘رٍ ،  -                ًبدر: .اا الز٘ل                           تحم٘ك: علٖ هحود الجزبٍٕ،   ،   497 ص

   ضا       آ٪ب٨   ٬      ٪ٷست      ٖبئ١          ٦طط٬يٷتى       ٞصضتٯ       ذ٣ٓبى      ذالْت      ثطاى                    حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤    ،        ث٫بثطاٶ٩
    .     زا٪ست    ٦ى     ذ٭ز    حٕ      ذالْت      َبغت

خالفد.6  اتٛتکش،افرشاتٗپیاِثش:       

  :       ا٬ٞٓت    ثٯ   ٬        ْطستبز  (      ا٢سال٤      ي٣ٷٯ )     ي٣ى     ٪عز    ضا      ٫ٖٓص     ثٛط     اث٭      ٬ٖتى

  .   است      ٚطزٮ       احؿبض    ضا    ت٭        پٷب٦جط       ذ٣ٷٓٯ
  :       ْط٦٭ز      پبسد    زض       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ     ي٣ى

  .       ٪ب٦ٷسٶس    ا٬       ذ٣ٷٓٯ    ضا     ذ٭ز   ٬       ثستٷس      زض٬ٌ  (  ظ )       ٞطا٦ى        پٷب٦جط    ثط     ظ٬ز    چٯ
                ًبدر: .اا الىتت                       تحم٘ك: بل٘ل الوٌظَا،   ،  16 ص  ،  1  د                 اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ،   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )

  م    1997  -   ّـ     1418  -      ث٘رٍ    -        العلو٘ٔ 

         ذتبئ٩ ٬             ٫ٞٱٛتبض،                ا٬ ضا زض٬َٟ٭،                                      اث٭ثٛط ٧ٰٷ٩ ثس ٚٯ ا٦ب٤ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤                 ٬ زض ذالْت زض٬ٌ
        زا٪ست:          َبزض ٦ٵ
  :       ٪٭ٶسس    ٦ٵ      چ٫ٷ٩             اظ ظثب٨ ي٧ط   ضا           اٶ٩ ٦٭ؾ٭و       ٦س٥٣      غحٷح    زض     س٥٣ ٦



 

 

                غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ        ذسا      ضس٭٠        رب٪طٷ٩    ٩٦     ٞٓت        اث٭ثٛط   ،     ضْت      ز٪ٷب    اظ      ٬س٥٣      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ     ذسا      ضس٭٠    ٚٯ       ظ٦ب٪ٵ
  (        ا٢ستال٤       ي٣ٷٯ     ي٣ٵ )     اٶ٩   ٬      ٚطزٴ     ق٣ت    ضا  (       پٷب٦جط )        ثطزاضت     پسط       ٦ٷطاث  (     يجب     اٴ    ت٭ )   ٬       آ٦سٶس     ٪ٓط    ز٬     ض٧ب   ،      ٰست٥      ٬آ٢ٯ
          ٞتصاضٶ٥      ٪٧ٵ     ربٴ    ثٯ     اضث    ٦ب "  :      است        ْط٦٭زٮ     ذسا      ضس٭٠    ٚٯ     ٞٓت        اث٭ثٛط  .      ٚطز    ٦ٵ     ق٣ت    ضا      پسضش    اظ       ٧ٰسطش       ٦ٷطاث
      ٦تٵ         ذتبئ٩    ٬       ضت٩ٛ          پٷ٧تب٨    ،       ٚتبض         ٫ٞتبٮ    ،    ٞ٭      زض٬ٌ    ضا        اث٭ثٛط     ٪ٓط    ز٬     ض٧ب   "     است      غسٖٯ      ٦ب٪س    ٦ٵ    ٖٵ    ثب    ٦ب    اظ      آ٪چٯ    ٰط   ،

  .         زا٪ستٷس
      ًبدر:                               تحم٘ك: هحود فؤا. عجد الجبلٖ،  ،     1378   ، ص 3 د          طح٘ح هسلن،  ،    ّـ(   261      هتَفبى )                         اثَالحس٘ي هسلن ثي الحزبد            المش٘رٕ ،            الٌ٘سبثَإ

      ث٘رٍ   -                        .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

خالفدفاجشأٗ.7

تٛجط ٬  ْس٭ٔ ٬ ٭ض،ت ا١ٰ سٗٷٓٯ ضا ْز٪تٷزٯ حٛ٭٦ ،اٴ زض قٵ ر٣٧ٯي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ حؿطت 
 ٰالٚت زا٪ستٯ است: 

 ٫ٚس: اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ اظ حؿطت ٪١ٗ ٦ٵ

  .     ٚطز٪س     زض٬      ٰالٚت   ٬      يصاة   ٬        ٚطز٪س،    اش        آثٷبضى      َط٬ض   ٬     ّ تٛجّط    آة    ثب   ٬         ٚبضت٫س،      ٫ٞبٮ     تر٥
  ،     89 ص ، 1 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )            لوعتسلٖ، اثَ ا                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

  .     ا٫ْٛس    ٦ى    ثط        َبغجٷ٩   ى      چٱطٮ    اظ      ٪ٗبة       چٟ٭٪ٯ    ٚٯ       ٫ٚٷ٥،      ت٭رٯ       حؿطتص     سر٩    اظ      ْطاظ     اٶ٩    ثٯ

اعرثذاديخالفد.8

        ث٣ٛتٯ    ؛       زا٪ستت        ٪٧تى             ز٦٭ٚطاستى         استب        ثتط          ٦جت٫تى     ضا      ذ٣ٓب      ذالْت  (      ا٢سال٤      ي٣ٷٯ )      ا٦ٷط      حؿطت
    :     ْط٦٭ز        اث٭ثٛط    ثٯ      ذكبة    زض    ٚٯ      ق٭ضى      ٧ٰب٨        ٚطز٪س؛      ٖجؿٯ         استجساز    ثٯ    ضا       حٛ٭٦ت    ٚٯ      زاضز       غطاحت

         ٖكتطات       ٚتٯ         ثت٭ز،       ٦ت٩       ٦س٥٣    حٕ      ذالْت   ، 6      اٚط٤      ضس٭٠    ثب    ٩٦        ربٶٟبٮ       ثربقط   ٬      ٚطزى         استجساز    ٩٦    حٕ    زض    ت٭
  .   ٞطت        سطاظٶط     ي٣ى     سر٩     اٶ٩       ض٫ٷس٨    ثب        اث٭ثٛط     اضٙ



 

 

        ًبدـر:                             تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،  ،     1549  ص   ،  4  د            ٘ح الجخبإ،  طح   ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

تیؼدٚخالفدوّشؽىٓ.9         

          زض ضتًطٴ              ثب٢حكٷئتٳ         ٦ًتط٬ِ                                           ؤث٭ ٣٦ٷٛٳ اث٩ ؤ٬  ث٩ ٦ب٢ٙ ٩٦ ث٫تٵ يتجس             ٦طٱ٭ض يطة    ط   ضبي
                               ٫ٚس ٚٯ ثٷًت ٬ ذالْت اثت٭ثٛط اظ           ثٷب٨ ٦ٵ           زض آ٬ضزٮ ٬      ضًطٴ                                    ٦رب٢ٓب٨ ثٷًت ثب اث٭ثٛط ضا زض ٖب٢ت      رطٶب٨ 

      .                            ٪كط ٦رب٢ٓب٨ ٧ٚط ض٩ٛ ث٭زٮ است
    .   ٫ٚس                                 ب٢٭ْٷبت چ٫ٷ٩ اظ اٶ٩ ضبيط ٪١ٗ ٦ٵ                غٓسٴ زض ا٢٭اْٵ ث

         حٛ٭٦تت       ظ٦ب٤        اث٭ثٛط    ٚٯ       ضٟٓتب    پس        ٚطزٶ٥،       پٷط٬ٴ   ٬        ٦تبثًت     ث٭ز      حٷبت     ٖٷس    زض    ٚٯ       ظ٦ب٪ٵ    تب    ضا     ذسا      ضس٭٠    ٦ب
      پتس        ٫ٚٷ٥؟        ٦تبثًت       ضسٷسٮ      ذالْت    ثٯ  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -      پٷب٦جط    اظ     ثًس    ٚٯ    ضا        اث٭ثٛط    ٦ب     آٶب       ٞٷطز،     زست    زض    ضا
  .   است        ٧ٚطض٩ٛ       ٦برطا     اٶ٩     ٖس٥     ذسا     شات    ثٯ

                                        تحم٘ك أحود األاًـبؤٍؽ ٍتروـٖ هظــفى،     ،     54   ص   ،  11   د                  الَافٖ ثبلَف٘ب ،   ،   ّـ(   764      هتَفبى                   لدٗي بل٘ل ثي أٗجه )     طالح ا         الظفدٕ،
    م    2000  -  ّـ    1420  -      ث٘رٍ    -                       ًبدر: .اا إح٘بء التراث 

11 الشاساتٛتىشتٗػذَؽايغرگي.          تشايتیؼد   

        ٦ست٥٣       ٶتب        ثربضى     ٬ات ض    اظ    آ٨        ضا٬ٶب٨      ت٧ب٤    ٚٯ        ض٬اٶتى    زض        ا٢عٰس،      ٚتبة    زض         سزستب٪ى      زا٬ز     ؤثى    ث٩ ا
  :  ٚٯ     است      ٚطزٮ     ٪١ٗ        ٰست٫س،

      ٚتٯ         حتب٢ٵ     زض        ٞطْت٥؛      يٱسٮ    ثط    ضا     ض٧ب     ا٦ط    ٩٦  :    ٞٓت   ٬       ذ٭ا٪س      ذكجٯ    ٦ب      ثطاٴ        اث٭ثٛط    ٚٯ     است     ضسٮ     ٪١ٗ     ٖٷس    اظ
        ٧ٰ٭اضٮ    ٚٯ      زاض٤        ضٷكب٪ٵ    ٩٦    ٚٯ     چطا         ثٟٷطٶس؛     ٦طا      ر٣٭ٴ     ز٤،  ٚط    ثس     اٞط       ٫ٚٷس؛       ٶبضٶ٥       ث٭ز٤،         زضستٛبض     اٞط        ٪ٷست٥،     ض٧ب        ثٱتطٶ٩
  .   ظ٪س    ٦ٵ     ٞ٭٠     ٦طا

ـ            الوشـىبٓ      .اا  :     ًبدر   ، 8 ح   ، 5 ص        السّد،   ، (  ّـ   275        هتَفبى )       األدعج    ثي        سل٘وبى         اثَ.اٍ.        األز.ٕ،           السزستبًٖ ٔ             المـبّرٓ،      ـ           األٍلـى،   :         الـجعـ
  . م    1993



 

 

            تبضٶرطتب٨     زض      ٚخٷط     اث٩   ٬    طى  قج         األذجبض،      يٷ٭٨    زض        زٶ٫٭ضى       ٖتٷجٯ     اث٩         األضطاِ،       ا٪سبة    زض       ثالشضى
          ٪رستتٷ٩     زض         ضستٷس،         ذالْتت       ثتٯ           اثت٭ثٛط         ٬ٖتتى     ٚٯ     ا٪س      ٚطزٮ     ٪١ٗ      س٫ت،     ا١ٰ        ثعضٞب٨    اظ      زٶٟط        ثسٷبضى   ٬

  :     ٪ٷست٥     ض٧ب        ثٱتطٶ٩    ٩٦    ٚٯ     ٚطز      ايال٤      ٦طز٤     ٧ٰٯ    ثٯ     ذ٭ز         سر٫طا٪ى

      ضٰجط    ٩٦      ٦طز٤    اٴ  :    ٞٓت      ا٢ٱٵ      ح٫بٴ   ٬     ح٧س    اظ    پس   ٬     ٚطز         سر٫طا٪ٵ      ٦طز٤      ثطاٴ      ضسٷس      ذالْت    ثٯ        اث٭ثٛط     چ٭٨   ٬
  .     ٪ٷست٥     ض٧ب        ثٱتطٶ٩     ٢٬ٵ     ا٤؛     ضسٮ     ض٧ب

  ؛   254 ص   ، 1 د         األدرا ،       أًسبة  (   ّـ   279      هتَفبٕ )      ربثر    ثي      ٗح٘ى    ثي    ود  أح          الجال إ،
  ؛  34 ص   ، 1 د         األبجبا،      عَ٘ى   ، (  ّـ   276      هتَفبٕ )       لت٘جٔ     اثي      هسلن    ثي    اهلل     عجد      هحود     أثَ           الدٌَٗإ،
  .     ث٘رٍ   -         العلو٘ٔ       الىتت     .اا  :     ًبدر   ،   238  ـ      237 ص         الـجرٕ،       تباٗخ   ، (  ّـ   310      هتَفبٕ )      ررٗر    ثي      هحود      رعفر     أثٖ         الـجرٕ،

      ٦تى       ذكجٯ     اٶ٩     ٪١ٗ    اظ     ثًس       س٣ٓى،       ز٦طٗى      ٚخٷط     اث٩      است؛     ضسٮ     ٪١ٗ      غحٷح     ٰبى     س٫س   ب ث      ذكجٯ     اٶ٩
  :     ٪٭ٶسس

  .   است      غحٷح      حسٶج     اٶ٩     س٫س
  .     ث٘رٍ   -         الوعبا        هىتجٔ  :     ًبدر   ،   301 ص   ، 6 د           ٍالٌْبٗٔ،         الجداٗٔ   ، (  ّـ   774      هتَفبٕ )        الفداء     أثَ      وخ٘ر    ثي     عور    ثي         إسوبع٘ل          الدهشمٖ،        المردٖ
  :     ٪ٷست٥      ثطتط       غحبثٯ    اظ    ٶٙ     ٰٷچ    اظ    ٩٦  :    ٞٓت        اث٭ثٛط    ٚٯ     ٫ٚس    ٦ى     ٪١ٗ       ٦ًتجط     س٫س    ثب     سًس    ث٩      ٦ح٧س

  .     ث٘رٍ   -      طب.ا      .اا،  :     ًبدر   ،   212 ص   ، 3 د         الىجرى،         الـجمب    ، (  ّـ   230      هتَفبى )        الجظرٕ          اثَعجداهلل      هٌ٘ع    ثي     سعد    ثي      هحود         السّرٕ،
ٔ          الىتـت      .اا  :       ًبدـر    ،   244 ص   ، 2 د         الـجرٕ،       تباٗخ   ، (   310      هتَفبى )      غبلت    ثي      وخ٘ر    ثي      ٗسٗد    ثي      ررٗر    ثي      هحود      رعفر     أثَ         الـجرٕ،   -           العلو٘ـ

  .     ث٘رٍ 
          الوىتـت   :       ًبدـر            األعيوـٖ،           الـرحوي         حج٘ـت        تحم٘ك   ،   336 ص   ،  11 د         الوظٌف،   ، (  ّـ   211      هتَفبى )      ّوبم    ثي        الرزاق     عجد        اثَثىر           الظٌعبًٖ،

  .  ّـ    1403          الخبً٘ٔ،  :       الـجعٔ        ث٘رٍ ،  -        اإلسالهٖ
   ، 4 د          ٍاألهـن،           الولـَن        تباٗخ    فٖ         الوٌتين   ، (  ّـ     597        هتَفبى )      هحود   ي ث     علٖ    ثي        الرحوي     عجد          اثَالفرد       الدٗي      روبل          الحٌجلٖ،        الزَزٕ     اثي

  .    1358        األٍلى،  :       الـجعٔ        ث٘رٍ ،  -      طب.ا      .اا،  :     ًبدر   ،  69 ص
        ادـب.         هحوـد   .  .  :      تحم٘ك   ،   266 ص   ، 8 د          الٌجَٗٔ،       السٌٔ       هٌْبد   ، (  ّـ     728        هتَفبى )        الحل٘ن     عجد      أحود           اثَالعجبس          الحٌجلٖ،         الحراًٖ       ت٘وِ٘     اثي

  .  ّـ    1406        األٍلى،  :       الـجعٔ   ،     لرؿجٔ       هؤسسٔ  :     ًبدر       سبلن،
     عجد       الدٗي     هحٖ      هحود  :      تحم٘ك   ،  71 ص   ، 1 د          الخلفبء،       تباٗخ   ، (  ّـ   911      هتَفبى )     ثىر     أثٖ    ثي        الرحوي     عجد       الفؼل     أثَ       الدٗي     رالل          السَ٘ؿٖ،

  . م    1952  -    ّـ    1371        األٍلى،  :       الـجعٔ      هظر،  -         السعب.ٓ       هـجعٔ  :     ًبدر         الحو٘د،



 

 

        الٶٕ اٶ٩       ز ضا    ٬ ذ٭     ٚطز              ٬ ٪بضاحتٵ ٦ٵ       طٷ٧ب٪ٵ  پ  ض                               ٚٯ ثطاٴ ا٬ ا٪زب٤ ضسٮ ث٭ز، انٱب   ٵ       اظ ثٷًت        اث٭ثٛط
      ٞ٭ٶس:        ثبض ٦ٵ                       اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩  .       زا٪ست      ٪٧ٵ     ثٷًت 

   ٥.    ٪ٷست     ض٧ب        ثٱتطٶ٩    ٚٯ      ٫ٚٷس     ضٰب     ٦طا      ٶ٫ًى       ٞٓت:  ظٶبزٴ اظ ٦طز٤ ض٬اٶت ٚطزٮ ا٪س ٚٯ اث٭ثٛط ٦ٵ يسٮ
  ،    106 ص  ،  1 د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )            لوعتسلٖ، اثَ ا                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

  :   ٫ٚس                  اٶ٩ چ٫ٷ٩ ثٷب٨ ٦ٵ           ٨ ثط ا٬ ضا          تس٣ف ضٷكب   ثٯ    ص               اث٭ثٛط ٬ ايتطاْ        پطٷ٧ب٪ٵ    ،                 يجس ا٢طظأ غ٫ًب٪ٵ

        زاضت٥،    ٦ى       ٪بذ٭ش    ضا         ربٶٟب٥ٰ     اٶ٩    ثط       ٪طست٩    ٩٦       ضاستى    ثٯ       ا٢جتٯ   ٬       ٪ٷست٥     ض٧ب        ثٱتطٶ٩    ٩٦        س٭٫ٞس،     ذسا    ثٯ     ٰب٨ »
          ثط٪ب٦تٯ     ثب     ض٧ب      ٦ٷب٨    زض    ٩٦         پ٫ساضٶس    ٦ى    ض٧ب       ث٭ز،    ٦ى       ثس٫سٮ     ٚبض     اٶ٩      ثطاى    ٩٦     ربى    ثٯ     ض٧ب      ٦ٷب٨    اظ     ٚسى       ذ٭است    ٦ى     ز٥٢   ٬

                           ضس٭٠ ذتسا غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ                                             زض حب٢ٵ ٚٯ ٩٦ استٗب٦ت ثطاٶ٩ ٚبض ضا ٪ساض٤      ٥٫ٚ    ٦ى       ضْتبض                           ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ  
        ذ٭ا٪تس              ْتطا ٦تٵ       ٦طا     ٚبض    ٚٯ      زاض٤         ضٷكب٪ٵ     ٩٦    ٢ى ٬     ث٭ز    اى       ْطضتٯ    ا٬    ثب   ٬      ٦ب٪س    ٦ى      ٫ٚبض    ثط    ٰب      ٢ُعش              ٬سٷ٣ٯ  ٬حٵ اظ     ثٯ     ٬آ٢ٯ 
                               ٞبٮ ثبضٷس ٚٯ ثبٶس ٦طاٖتت ٦ت٩    آ         ٪ٟصاض٤،      پبئى     ربى     ض٧ب     ٦٭ى   ٬      پ٭ست    ثط    تب      ٫ٚٷس      ز٬ضى    ٩٦    اظ      آ٦س٤     ذط٥    ثٯ     چ٭٨    پس
  .    آضٶس      ضاست     ضاٮ    ثٯ     ٦طا        اْتبز٤     پطت     اٞط   ٬      ٫ٚٷس    ا٤      ٶبضى      ضْت٥      ضاست     ضاٮ    ثٯ     اٞط

                 ًبدـر: الوىتـت                                    تحم٘ك حج٘ـت الـرحوي األعيوـٖ،     ،    336   ، ص  11  د         الوظٌف،    ،   ّـ(   211    َفبى  هت                                     الظٌعبًٖ، اثَثىر عجد الرزاق ثي ّوبم )
    ّـ.    1403                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -       اإلسالهٖ 

      ث٘رٍ   -               ًبدر: .اا طب.ا      212 ص   3  د                 الـجمب  الىجرى،    ،   ّـ(   230      هتَفبى                                     هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         السّرٕ،

                                                       ط ٬ ي٧ط ثٯ يس٤ ضبٶستٟٷطب٨ ثتط ذالْتت، ٖتجال اظ ٚتتبة                           ثبضٮ ايتطاِ ي٣٧ٵ اث٭ثٛ           ٧ٰچ٫ٷ٩ زض
                                                                                                        ا٢سٗٷٓٯ ٬ ا٢ٓس٘ ر٭ٰطٴ شٚط ضس ٚٯ آ٪ٱب ثط زض ذب٪ٯ پٷب٦جط غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬آ٢تٯ ٪طستتٯ ث٭ز٪تس تتب ثتب        

    .                             حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ثٷًت ٫٫ٚس

ٔ   :      چبح        األهٌٖ٘      ّب.ٕ      هحود       الش٘خ         الدوتَا  :         ٍتحم٘ك      ٍروع       تمدٗن   :       تحم٘ك  ،   70 ص      ٍفدن         السم٘فٔ  ،      323      هتَفبٕ         الزَّرٕ        سـبل            الخبً٘ـ
      لجٌبى  -       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ      درؤ  :       ًبدر       لجٌبى  –       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ      درؤ  :          چبپخبًِ   م      1993  -      1413  :      چبح

                      ٭ز ضا زاضز، ضبٶستتٟٵ                                                         ٚسٵ ٚٯ ٚٯ ايتطاِ ثٯ يس٤ ضبٶستٟٵ ٬ تس٣ف ضتٷكب٨ ثتط ذت       آٶب          ث٫بثطاٶ٩ 
  ؟                                  ذالْت ٬ ثطپبٶٵ حٛ٭٦ت اسال٦ٵ ضا زاضز 



 

 

11 پؾیّأي.   اتٛتىش  اص تیؼدٚخالفد     

          ٬ٴ ثتطاٴ           ٢ٷب٫ٖتت                       ٚٯ اٶ٩ ٪طب٨ اظ يتس٤                 اٖطاض ٚطزٮ است                 پطٷ٧ب٪ٵ اظ ثٷًت    ثٯ         اث٭ثٛط        ٦٭اضزى    زض
             ذالْت است  
  :    ٞ٭ٶس    ٦ٵ      ٣ٷٱب ي    اهلل     سال٤  -     ْبق٧ٯ            ثًس اظ اشٶت         اث٭ثٛط         پطٷ٧ب٪ٵ    ثب       ضاثكٯ    زض       ٖتٷجٯ   ٩  اث

      ٚتٯ         حتب٢ٵ     زض        اث٭ثٛط     سپس      است،      ٞٓتٯ  .    ٚطز       ذ٭ا٥ٰ   ٩    ٪ٓطٶ    ضا    ت٭      ٪٧بظ    ٰط    زض     ذسا    ثٯ     ٖس٥  :      ْط٦٭ز    ا٬    ثٯ      ذكبة
  :    ٞٓت      ٦طز٤    ثٯ      ذكبة        اث٭ثٛط  .     ضس٪س     ر٧ى    ٬ٴ       اقطاِ      ٦طز٤   ٬    ضس      ذبضد  -     ي٣ٷٱب    اهلل     سال٤  -     ْبق٧ٯ      ذب٪ٯ    اظ     ٚطز    ٦ٵ      ٞطٶٯ
      ٦ت٩    ٬       ٪ٷست٥    آ٨        سعا٬اض    ٩٦    ٚٯ      ٚبضٴ    زض     اٶس      ٚطزٮ     ضٰب     ٦طا   ٬        ذ٭اثٷس    ٦ٵ    ضا    ضت        ضبز٦ب٨     تب٨        ٧ٰسطا٨    ثب     ض٧ب    اظ      ٚسا٤    ٰط
   !.   ز٥ٰ    پس    ضا     ض٧ب      ثٷًت       ذ٭ا٥ٰ    ٦ٵ    ٩٦   ٬         ثٟٷطٶس،    پس    ضا     تب٨      ثٷًت   ٬      ٫ٚٷس     ضٰب     ٦طا        ٪ساض٤،     ض٧ب      ثٷًت    ثٯ    بظ  ٪ٷ

                ًبدر: .اا الىتت                       تحم٘ك: بل٘ل الوٌظَا،   ،  17 ص  ،  1  د                 اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ،   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )
  . م    1997  -   ّـ     1418  -      ث٘رٍ    -        العلو٘ٔ 

             ٫ٚس ٚٯ ٶٛتٵ                              ك٭ض غطٶح اظ سٯ چٷع ايال٨ ٦ٵ ث    ضا     ذ٭ز         پطٷ٧ب٪ٵ   ٬         ٪بضاحتٵ                ربٴ زٶٟط اث٭ثٛط    زض 
      :                          پطٷ٧ب٪ٵ اظ ثٷًت ٬ ذالْت است

ّ       ٚتٯ        زاضت٥      ز٬ست  :     زاز٤     ٪٧ٵ       ا٪زب٤     ٚبش    اٴ   ٬      زاز٤       ا٪زب٤    ٚٯ      ٚبضٴ    سٯ     ا٦ب     اهلل       ستال٤   -       ْبق٧تٯ    ٴ        ذب٪تٯ        ٚطت
ٝ    ٬        رتسا٠     ثٯ     ٚبض   ٬       ٚطز٪س    ٦ٵ        ٦حبضثٯ    ٩٦    ثب    چٯ     اٞط          ْطستبز٤،     ٪٧ٵ    ٬ٴ   ٴ      ذب٪ٯ    زض    ثط    ضا    سٵٚ    ٬       ث٭ز٤،       ٪ٛطزٮ  -     ي٣ٷٱب        ر٫ت
    ا٬       اٶ٫ٛٯ    ٶب   ٬      ٚطت٥    ٦ٵ    ضا    ا٬       ض٧طٷط    ثب          س٭ظا٪س٤،     ٪٧ٵ    ضا    ا٬        آ٬ضز٪س    ٩٦     ٪عز    ضا       يجساهلل    ث٩      اٶب       ٬ٖتٵ     ٚبش    اٴ   ،       ٚطٷس،    ٦ٵ
      ثتٯ       ذ٭ز٤   ٬        ٞصاضت٥    ٦ٵ    ٬ا  (      يجٷسٮ     اثٵ   ٬     ي٧ط )     ٪ٓط    ز٬    اظ     ٶٛٵ    ثٯ    ضا      ذالْت     ٚبض       سٗٷٓٯ     ض٬ظ    زض     ٚبش    اٴ   .    ٚطز٤    ٦ٵ      آظاز    ضا

  .    ٚطز٤    ٦ٵ     ٚبض      ٬ظٶط       ي٫٭ا٨
  -                              ًبدـر: .اا الىتـت العلو٘ـٔ       ،   353   ، ص 2 د             تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث

       ث٘رٍ .



 

 

٦تٳ ٬ا٢سٷبستٳ، اثت٩ يجتس ضثتٯ      اإل٦ب األ٦٭ا٠، اث٩ ٖتٷجتٯ زٶ٫ت٭ضى زض   اث٩ ظ٪ز٭ٶٯ زضاٶ٩ ض٬اٶت ضا 
األحبزٶتج ا٧٢رتتبضٮ،    ا٧٢ًز٥ ا٢ٛجٷط، ٦ٗسستى زض  ا٢ًٗس ا٢ٓطٶس، ٦سً٭زى زض٦ط٬د ا٢صٰت، قجطا٪ى زض زض

  :ا٪س ثب ا٪س٘ اذتالْى ٪١ٗ ٚطزٮ  تبضٶد اإلسال٤ ض٧س ا٢سٶ٩ شٰجى زض
 ؛387، ص 1، د األهَال ّـ(251َفبىالخرسبًٖ، أثَ أحود حو٘د ثي هخلد ثي لت٘جٔ ثي عجد اهلل الوعرٍ  ثبثي زًزَِٗ )هت

، تحم٘ك: بل٘ـل الوٌظـَا، ًبدـر: .اا    21، ص 1، د اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ ّـ(،276الدٌَٗإ، أثَ هحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )هتَفبٕ
 ؛24، ص1، ٍ ثب تحم٘ك، زٌٖٗ، د36، ص1م، ثب تحم٘ك د٘رٕ، د1997 -ّـ 1418 -ث٘رٍ   -الىتت العلو٘ٔ 

ث٘رٍ  / لجٌـبى،   -، ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 254، ص 4، د العمد الفرٗد ّـ(،328ود ثي هحود ثي عجد اثِ )هتَفبٕ: األًدلسٖ، اح
 م؛1999 -ّـ 1420الـجعٔ: الخبلخٔ، 

 ؛290، ص 1، د هرٍد الذّت ّـ(346الوسعَ.ٕ، أثَ الحسي على ثي الحس٘ي ثي على )هتَفبى
تحم٘ك: حودٕ ثي عجدالوز٘د السـلفٖ،    ،  62    ، ص  1  د  ،الوعزن الىج٘ر ّـ(،360)هتَفبٕ أثَ المبسن الـجراًٖ، سل٘وبى ثي أحود ثي أَٗة

 م؛1983 –ّـ 1404الوَطل، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،  -ًبدر: هىتجٔ السّراء 
، 2، د التَالٖسوؾ الٌزَم العَالٖ فٖ أًجبء األٍائل ٍ ّـ(،1111عجد الوله ثي حس٘ي ثي عجد الوله الشبفعٖ )هتَفبٕ  ،العبطوٖ الوىٖ

 م.1998 -ّـ1419 -ث٘رٍ   -علٖ هحود هعَع، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ  -، تحم٘ك: عب.ل أحود عجد الوَرَ.465ص 

زض ست٩٫ ذت٭ز    استت  اظ ثعضٞب٨ حسٶج زض ٖط٨ س٭٤ ٰزتطى ٚٯ  سًٷس ث٩ ٫٦ػ٭ضاٶ٩ ض٬اٶت ضا 
 است.« حس٩»٪١ٗ ٚطزٮ ٬ ٞٓتٯ ٚٯ اٶ٩ ض٬اٶت 
پس اظ ٪١ٗ          ّ  ٫ٚع ا٧ً٢ّب٠               ٬ ٦تٗى ٫ٰسى زض           ٦س٫س ْبق٧ٳ  ٬        األحبزٶج     رب٦ى    زضرال٠ ا٢سٶ٩ سٷ٭قى 

 ٞ٭ٶ٫س: اٶ٩ ض٬اٶت ٦ى

، اثت٩  ٦ًزت٥ ا٢ٛجٷتط   ، قجطا٪تى زض ْؿبئ١ ا٢ػحبثٯ ، يٗٷ٣ى، قطاث٣سى زضاأل٦٭ا٠ ةاٶ٩ ض٬اٶت ضا اث٭يجٷس زض ٚتب
ا٪س ٬ ستًٷس ثت٩ ٫٦ػت٭ض ٞٓتتٯ: اٶت٩ حتسٶج        ذ٭ز ٪١ٗ ٚطزٮ س٩٫ ٬ سًٷس ث٩ ٫٦ػ٭ض زض تبضٶد ٦سٶ٫ٯ ز٦طٕ يسبٚط زض

 است؛ ٦ٟط اٶ٩ ٚٯ زض آ٨ سر٫ى اظ ضس٭٠ ذسا ٪ٷست.« حس٩»
، ص 13، د ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع الىج٘ر( ّـ(،911ثىر )هتَفبٕ السَ٘ؿٖ، رالل الدٗي عجد الرحوي ثي أثٖ

 ؛48، ص 17ٍ د  101
، ًبدر: هؤسسـٔ الىتـت الخمبف٘ـٔ ـ ث٘ـرٍ ،      35ٍ  34ّـ( هسٌد فبؿوِ، ص911السَ٘ؿٖ، رالل الدٗي عجد الرحوي ثي أثٖ ثىر )هتَفبٕ

 األٍلٖ.  الـجعٔ
، تحم٘ك: هحوَ. 252، ص 5، د (، وٌس العوبل فٖ سٌي األلَال ٍاألفعبلّـ975تمٖ ثي حسبم الدٗي )هتَفبٕالٌْدٕ، عالء الدٗي علٖ الو
 م.1998 -ّـ 1419ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،  -عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 

ا٪تس، ٦ٗػت٭ز اظ )ظ( ستًٷس ثت٩                ّ              ّ               سٷ٭قى ٬ ٦ت ٗى ٫ٰسى زض ٦ٗس ٦ٯ ٚتبثطب٨ ٞٓتٯٚٯ قجٕ آ٨ چٯ 
 ٞ٭ٶس: ا٬ است؛ چ٫ب٪چٯ ٦ى س٩٫ ػ٭ض زض٫٦



 

 

، تحم٘ك: حسـي ثـي عج٘ـد ثبحج٘شـٖ،     16، ص 1، د الشوبئل الشرٗفٔ ّـ(،911السَ٘ؿٖ، رالل الدٗي عجد الرحوي ثي أثٖ ثىر )هتَفبٕ
 ًبدر: .اا ؿبئر العلن للٌشر ٍالتَزٗع؛

 -، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ـٔ  244، ص 1، د لَاعد التحدٗج هي فٌَى هظـلح الحدٗج ّـ(،1332المبسوٖ، هحود روبل الدٗي )هتَفبٕ
 م؛1979 -ّـ 1399ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى، 

، تحم٘ك: هحوـَ.  15، ص 1، د (، وٌس العوبل فٖ سٌي األلَال ٍاألفعبلّـ975الٌْدٕ، عالء الدٗي علٖ الوتمٖ ثي حسبم الدٗي )هتَفبٕ
 م.1998 -ّـ 1419ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلٖ،  -الىتت العلو٘ٔ عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا 

                                                    ت٭ا٨ ثٯ ي٫٭ا٨ حب٥ٚ زٶ٫ٵ ٖج٭٠ ٚتطز ؟ ٬ ٶتب اٶ٫ٛتٯ                     چ٫ٷ٩ ضرػٵ ضا ٦ٵ    آٶب    ،                   ثًس اظ اٶ٩ ايتطاْبت
               ٦كٷى ا٬ ث٭ز؟  

الذاِاذي  وٗ اً٘عمیف   تشايخالفداتٛتىشأجاَدادٔذٗ        

                ، اٖتسا٦بتٵ ضا                         ٣٭ٴ ض٭ضش ٦طز٤ ضا ثٟٷط٪س   ٬ ر                       حٛ٭٦ت ضا اظ زست ٪س٫ٰس                     ا١ٰ سٗٷٓٯ ثطاٴ اٶ٫ٛٯ 
         ٵ ٪ٷست      اسال٦      ز٢٬ت   ٶٙ                       ا٪زب٤ زاز٪س ٚٯ ضبٶستٯ 

)سؽٖٛٚپیؾٕٙادِمإَِٚصة(ِشدَذغّیغ.1

         ٦تطز٤ ٬       ثتٯ               ضضت٭ٮ زاز٨   ،                                  ثطاٴ حٓم ٦٭ًٖٷت ذ٭ز ا٪زب٤ زاز٪تس            ا١ٰ سٗٷٓٯ   ٚٯ                اظ ر٣٧ٯ ٚبضٰبٴ 
                     ٯ ٪ٓى ذ٭ز ثرط٪س         ٪ٱب ضا ث آ   تب    ،   ث٭ز                  ٫٦ػت ثطاٴ ٦رب٢ٓب٨              ٬يسٮ ٦ٗب٤ ٬
سؽٖٛتِٗشدَ     :

                                                                                      ٶٛٵ اظ ٚبضٴ ٰبٶٵ ٚٯ اث٭ثٛط ثطاٴ استٗطاض ٬ استحٛب٤ ذالْت ذ٭ز ٚطز، ضض٭ٮ زاز٨ ثتٯ ٦تطز٤   
   .      ث٭ز

                 ضس ٚٯ ٚسٵ َٷط اظ                                                                  اث٭ سٓٷب٨، ٶٛٵ اظ ٦رب٢ٓب٨ سطسرت ذالْت اث٭ثٛط ث٭ز ٬ ٰطٞع ضاؾٵ ٪٧ٵ
                                              ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ا٬ ضا ثتطاٴ ر٧تى آ٬ضٴ غتسٖٯ ثتٯ                                                      ث٫ٵ ا٦ٷٯ ذالْت ضا ثٯ زست ثٟٷطز . ضس٭٠ ذسا غ٣ٵ اهلل

                                                                                               ٶٛٵ اظ ٖجبٶ١ اقطاِ ٦سٶ٫ٯ ْطستبزٮ ث٭ز . ٬ٖتٵ ثطٞطت، ي٧ط ثٯ اث٭ثٛط پط٫ٱبز ٚطز ٚٯ ٰط چٯ اظ غتسٖٯ  
       ٪٭ٶسس:                                                               آ٬ضزٮ، ثٯ ا٬ ثجرص تب زست اظ ٦رب٢ٓت ثطزاضز . اث٩ ؤثٵ ا٢حسٶس ٦ٵ



 

 

٪١ٗ ٚطزٮ است ٚٯ اث٭سٓٷب٨ ٬ٖتٵ ثٯ ٦سٶ٫ٯ ثطٞطت، ٞٓت: ٩٦ آتطٵ  اح٧س ث٩ يجس ا٢ًعٶع اظ رًٓط ث٩ س٣ٷ٧ب٨
ت٭ا٪س آ٨ ضا ذب٦٭ش ٫ٚس. ضا٬ٴ ٞ٭ٶس: ي٧ط ثب اث٭ثٛط غحجت ٚطز ٬ ٞٓتت: اث٭ستٓٷب٨ ثطٞطتتٯ     ثٷ٫ٷ٥ ٚٯ ت٫ٱب ذ٭٨ ٦ٵ ٦ٵ

٬ اثت٭ ستٓٷب٨   است، ٦ب اظ ضط ا٬ زض ؤ٦ب٨ ٪ٷستٷ٥، پس ٰط آ٨ چٯ زض زست ا٬ است، ضٰب ٩ٚ . اث٭ثٛط ٧ٰٷ٩ ٚبض ضا ٚتطز  
 ضاؾٵ ضس.
، 27 ص ،2 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

                                                                              سٓٷب٨ ظ٦ب٪ٵ سبٚت ضس ٚٯ ضض٭ٮ ثعضٜ ؛ ٶ٫ًٵ حٛ٭٦ت ضب٤ ثٯ ْطظ٪س ا٬ ٶعٶس ثت٩ ؤثتٵ              ا٢جتٯ اث٭
               سٓٷب٨ زازٮ ضس.

       زاز٪س.                                             ضس ، حب٧ٚب٨ ٬ٖت ثٯ زٶٟط ٦رب٢ٓب٨ ٪ٷع ضض٭ٮ ٦ٵ                                       ضض٭ٮ زاز٨ ت٫ٱب ثٯ اث٭ سٓٷب٨ ٫٦حػط ٪٧ٵ
       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ              ثالشضٴ زض اٶ٩

 ضا ٪زتبض  ث٫تى  ٖجٷ٣تٯ  اظ پٷطظ٪تى  سٱ٥ چ٭٨ ٬ ٚطز تٗسٷ٥ ٦طز٤ ٦ٷب٨ پ٭٢ى ٚطز٪س، ثٷًت ثٛط اث٭ ثب ٦طز٤ چ٭٨ ٬
 استت،  زازٮ ا٪زب٤ ظ٪ٱب ثطاى ثٛط اث٭ ٚٯ است تٗسٷ٧ى: ٞٓت٫س چٷست؟ اٶ٩ پطسٷس ْطستبز٪س، ثطاٶص بثتح ث٩ ظٶس ٧ٰطاٮ
 ٥٫ٚ؟ ضٰب ٰست ٞطز٪٥ ثط ٚٯ ضا ثٷًتى تطسٷس ٦ى آٶب: ٞٓت ٪ٯ،: ٞٓت٫س پطزاظٶس؟ ٦ى ضض٭ٮ ٩٦ ثٯ ٩٦ زٶ٩ زض آٶب: ٞٓت

 ثطٞطت ثٛط اث٭ ٪عز ظٶس. پصٶط٤ ٪٧ى ضا آ٨ اظ چٷعى ٰطٞع س٭٫ٞس ذسا ثٯ غ٭ضت اٶ٩ زض پس: ٞٓت ٪ٯ،: ٞٓت٫س
 .ٞٷطٶ٥ ٪٧ى پس اٶ٥ ثرطٷسٮ ا٬ ثٯ ٚٯ ضا چٷعى ٰطٞع ٥ٰ ٦ب: ٞٓت ثٛط اث٭. زاز ذجط ا٬ ثٯ ث٭ز ٞٓتٯ پٷطظ٨ ضا آ٪چٯ ٬

                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.   ،  25   ، ص 1  د    ،            أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،
       ث٘رٍ .  -               ًبدر: .اا طب.ا      182   ص   ، 3   د                 الـجمب  الىجرى،   ،   ّـ(   230      هتَفبى                            عد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل الجظرٕ )         هحود ثي س         السّرٕ،

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                           م٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  تح  ،    275   ص   ،  30   د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

سؽٖٛتٗصٔاِْٙاجشيٓٚأصاس             :

  : س ٫   ٞ٭ٶ    ٦ٵ     چ٫ٷ٩                                  زضثبضٮ ضض٭ٮ زاز٨ اث٭ثٛط ثٯ ظ٪ب٨   ،      ا٢حسٶس         اث٩ اثٵ   ،     ضاثكٯ         زض ٧ٰٷ٩



 

 

   ضا                                                    ٦ٱبرط ٬ ا٪ػبض تٗسٷ٥ ٚطز، زض اٶ٩ ثتٷ٩ ٖتسضٴ پت٭٠         ظ٪ب٨                                              ٬ٖتٵ ٚٯ اث٭ثٛط ثط سط ٚبض آ٦س پ٭٢ٵ ضا زض ٦ٷب٨  
                                                                                                            ثطاٴ ظ٪ٵ اظ ا٪ػبض ثطز٪س. ظ٨ پطسٷس،: اٶ٩ پ٭٠ ثطاٴ چٷست؟ ٞٓت٫س: پ٭٢ٵ است ٚٯ اث٭ثٛط ثٯ ٧ٰٯ زازٮ ٬ سٱ٧ٵ ٥ٰ ثتٯ  

                                                                           ذ٭اٰٷس زض ا٦ط زٶ٩ ثٯ ٩٦ ضض٭ٮ زٰٷس؟! ثٯ ذسا س٭٫ٞس ٰطٞع چٷعٴ اظ آ٨ ضا ٪ر٭ا٥ٰ                 ظ٨ ٞٓت: آٶب ٦ٵ .            ت٭ ضسٷسٮ است
 .                        ٴ آ٨ ضا ثٯ اث٭ثٛط ضز ٚطز              پصٶطْت ٬ ٧ٰٯ

  ،   33 ص   ، 2 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ      أثٖ   ثي  إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

       ث٘رٍ .  -               ًبدر: .اا طب.ا   ،    182 ص   ، 3 د                الـجمب  الىجرى،    ،   ّـ(   230      هتَفبى          الجظرٕ )                            هحود ثي سعد ثي هٌ٘ع اثَعجداهلل         السّرٕ،

       ٪٭ٶسس:              ثالشضٴ ٪ٷع ٦ٵ

 ضا ٪زتبض  ث٫تى  ٖجٷ٣تٯ  اظ پٷطظ٪تى  سٱ٥ چ٭٨ ٬ ٚطز تٗسٷ٥ ٦طز٤ ٦ٷب٨ پ٭٢ى ٚطز٪س، ثٷًت ثٛط اث٭ ثب ٦طز٤ چ٭٨ ٬
 استت،  زازٮ ا٪زب٤ ظ٪ٱب ثطاى ثٛط اث٭ ٚٯ است تٗسٷ٧ى: ٞٓت٫س چٷست؟ اٶ٩ پطسٷس ْطستبز٪س، ثطاٶص حبثت ث٩ ظٶس ٧ٰطاٮ
 ٥٫ٚ؟ ضٰب ٰست ٞطز٪٥ ثط ٚٯ ضا ثٷًتى تطسٷس ٦ى آٶب: ٞٓت ٪ٯ،: ٞٓت٫س پطزاظٶس؟ ٦ى ضض٭ٮ ٩٦ ثٯ ٩٦ زٶ٩ زض آٶب: ٞٓت

 ثطٞطت ثٛط اث٭ ٪عز ظٶس. پصٶط٤ ٪٧ى ضا آ٨ اظ چٷعى ٰطٞع س٭٫ٞس ذسا ثٯ غ٭ضت اٶ٩ زض پس: ٞٓت ٪ٯ،: ٞٓت٫س
 .ٞٷطٶ٥ ٪٧ى پس اٶ٥ ثرطٷسٮ ا٬ ثٯ ٚٯ ضا چٷعى ٰطٞع ٥ٰ ٦ب: ٞٓت ثٛط اث٭. زاز ذجط ا٬ ثٯ ث٭ز ٞٓتٯ پٷطظ٨ ضا آ٪چٯ ٬

                          ؿجك ثرًبهِ الزبهع الىج٘ر.   ،   250   ، ص 1  د    ،            أًسبة األدرا   ،    ّـ(   279      هتَفبى                      أحود ثي ٗحٖ٘ ثي ربثر )          الجال إ،

                                اث٩ يسبٚط ٪ٷع زض اٶ٩ ثبضٮ ٞ٭ٶس:



 

 

                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                              أثٖ المبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 
  .    1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    276  -       275 ص  ،  3 د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

ِؼٕيسؽٖٛ    :

    :        ٪١ٗ حسٶج      ثًس اظ                       ٦تٗٵ ٫ٰسٴ زض ٫ٚعا٧ً٢ب٠ 

 .                          ثٷ٩ آ٨ ز٬ ضا ٫ً٢ت ٚطزٮ است          )٬اسكٯ (               ٴ ضض٭ٮ ٬ سبيٵ                         ذسا ضض٭ٮ ز٫ٰسٮ ٬ ٞٷط٪سٮ
      ٞ٭ٶس:    ٦ٵ

              ٴ ضض٭ٮ است، ٬                  تطٵ ٧ٰب٨ ٞٷط٪سٮ                                   ثرطس تب ا٬ ضا ثط ثبق١ ٧ٚٙ ٫ٚس، ٬ ٦ط                        ٶ٫ًٵ ٚسٵ ٚٯ چٷعٴ ضا ٦ٵ   ؛    ضاضٵ  
                                                   ٫ٚس تب اظ ٦ب٠ ضاضٵ ٥ٚ ٫ٚس ٬ ثٯ ٦ب٠ ٦طتطٵ ثٷٓعاٶس.                             ضائص ٶ٫ًٵ آ٨ ٚسٵ ٚٯ تالش ٦ٵ

               تحم٘ك: هحوـَ.   ،   243    ، ص  5 د                                  وٌس العوبل فٖ سٌي األلَال ٍاألفعبل،    ، (  ّـ   975      هتَفبى                                    عالء الدٗي علٖ الوتمٖ ثي حسبم الدٗي )         الٌْدٕ،
   م.    1998  -  ـ ّ     1419                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -        العلو٘ٔ                                عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا الىتت

دىُسؽٖٛ   :

       ط٪سٮ ٬                                                                                  زض ض٬اٶبتٵ ٚٯ اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ زضثبضٮ ضض٭ٮ ٪١ٗ ضسٮ است، ضض٭ٮ ز٫ٰسٮ ٬ ٞٷ
    .         ٞطْتٯ است                        ٬اسكٯ ضض٭ٮ ٦٭ضز ٩ً٢ ٖطاض

                      ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس:                         يجسا٢طظأ غ٫ًب٪ٵ زض اٶ٩

٫ٚس ٚٯ ْط٦٭ز٪س: ذسا٬٪س ضض٭ٮ ز٫ٰتسٮ ٬ ضضت٭ٮ ٞٷط٪تسٮ ضا ٢ًت٩      اث٩ ي٧ط اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪١ٗ ٦ٵ
  .٫ٚس ٦ٵ

                 ًبدـر: الوىتـت                                    تحم٘ك حج٘ـت الـرحوي األعيوـٖ،      ،   148 ص   ،   8   د         الوظٌف،   ،   ّـ(   211      هتَفبى                         َثىر عجد الرزاق ثي ّوبم )            الظٌعبًٖ، اث
   ّـ    1403                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،   -       اإلسالهٖ 

     ٫ٚس:                               ثسضا٢سٶ٩ يٷ٫ٵ ٪ٷع چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ



 

 

  ،    165   ص ،  23   د                                    عودٓ المبإ دـرح طـح٘ح الجخـبإ،       ، (  ّـ   855        هتَفبى                                 ثدا الدٗي اثَهحود هحوَ. ثي أحود )                 لغ٘تبثٖ الحٌفٖ،        العٌٖ٘ ا
  .     ث٘رٍ   –                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

  :                             ثب س٫س غحٷح چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٚطزٮ است   ،                                   حب٥ٚ ٪ٷطبث٭ضٴ ٪ٷع حسٶخٵ زضثبضٮ ضض٭ٮ

                     تحم٘ك: هظــفٖ عجـد      ،   115   ص   ، 4   د                  دان علٖ الظح٘ح٘ي     الوست   ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ                      الحبون الٌ٘سبثَإ،
   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

                         زض ازا٦ٯ حسٶج ٦ٵ ٞ٭ٶس : 

  .ا٪س اٶ٩ حسٶج غحٷح االس٫بز است ٢٬ٵ ثربضٴ ٬ ٦س٥٣ ٪١ٗ ٪ٛطزٮ
                     تحم٘ك: هظــفٖ عجـد      ،   115   ص   ، 4   د                       الوستدان علٖ الظح٘ح٘ي   ، (  ّـ     405        هتَفبى                     عجداهلل هحود ثي عجداهلل )     اثَ      ٕ،                الحبون الٌ٘سبثَا

   م.    1990  -   ّـ     1411   ،                   ث٘رٍ  الـجعٔ: األٍلى  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              المب.ا عـب،

     ٫ٚس:                                                       اح٧س ح٫ج١ ٪ٷع ض٬اٶتٵ غحٷح زض ٦س٫س ذ٭ز اٶ٩ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ
 

  .ٮ استپٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضض٭ٮ ز٫ٰس ٬ ضض٭ٮ ٞٷط٪سٮ زض ح٥ٛ ضا ٩ً٢ ٚطز
  .   هظر  –              : هؤسسٔ لرؿجٔ   در  ًب  ،    387   ص   ، 2   د      حٌجل             هسٌد أحود ثي       ّـ(،   241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،

   :                                ٧س ا٢عٶ٩  زض شٶ١ اٶ٩ ض٬اٶت ٞ٭ٶس                       ٦حٕٗ ٚتبة ٦س٫س، ح٧عٮ اح

                      حوـسُ احوـد الـسٗي    درحِ ٍ طٌع فْباسـِ  ،  80، ص9د      حٌجل             هسٌد أحود ثي       ّـ(،   241      هتَفبى )                        اثَعجد اهلل أحود ثي حٌجل             الش٘جبًٖ،
                   .اااحدٗج ، لبّرُ     ،

     ٫ٚس:                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                                تط٦صٴ ٪ٷع زض حسٶج غحٷحٵ زض اٶ٩



 

 

   ،                                    تحم٘ك: أحوـد هحوـد دـبور ٍآبـرٍى      ،    623   ص   ،   3   د             سٌي الترهذٕ،    ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                 الترهذٕ السلوٖ،
       ث٘رٍ .  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

   :                       ٪١ٗ اٶ٩ ض٬اٶت ٦ٵ ٪٭ٶسس         ٴ ثًس اظ  ٬

                                            اث٭ يٷسٵ ٞٓتٯ است اٶ٩ ض٬اٶت حس٩ ٬ غحٷح است 
   ،                                  تحم٘ك: أحود هحوـد دـبور ٍآبـرٍى     ،    623   ص     ، 3   د             سٌي الترهذٕ،    ،   ّـ(   279        هتَفبى                      اثَع٘سٖ هحود ثي ع٘سٖ )                  الترهذٕ السلوٖ، 
     رٍ .  ث٘  -                              ًبدر: .اا إح٘بء التراث العرثٖ 

             )ضض٭ٮ( ذت٭ز                                            ثبضٮ حط٦ت ٬ ٩ً٢ ضض٭ٮ زاز٨، حعة سٗٷٓٯ ٚبض                                ث٫بثطاٶ٩ ثب اٶ٩ ض٬اٶبت غحٷح زض
                                                                                               ضا چك٭ض ت٭رٷٯ ٦ٵ ٫٫ٚس ؟ آٶب اقبيت اظ اٶ٩ اْطاز ٚٯ ثب ضض٭ٮ زاز٨ ٦ػسأ ٩ً٢ ذسا ٬ پٷب٦جط غت٣ٵ اهلل  

                                ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ضسٮ ا٪س، ربٶع است ؟! 

پیؾٕٙادپغدِٚماَتٗػثاطػّٛيپیاِثش)ؿ(                :

اٴ اظ غحبثٯ ثًتس اظ ٦طت٭ضت ثتب ٰت٥ تػت٧ٷ٥       ثًس اظ اٶ٫ٛٯ اث٭ثٛط ٬ حعثص ذجطزاض ضس ٚٯ يسٮ
ا٪س ٚٯ ذالْت ضا ثٯ ٦ٱبرطٶ٩ ثطٞطزا٪٫س، ثٯ اٶ٩ ٪تٷزٯ ضسٷس٪س تتب ثتب پٷطت٫ٱبز پستت ٬ ٪ػتٷجٵ اظ       ٞطْتٯ

ز٨ ذالْت ذالْت ثٯ يجب  ٬ْطظ٪سا٪ص، ا٬ ضا اظ ح٧بٶت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٫٦ػطِ ٚطزٮ ٬ ثطاٴ حٕ ث٭
 آستب٪تط ثتط   ط ٬تت  ذ٭زضب٨ ز٢ٷ١ ٬ حزتٵ زض ثٷ٩ غحبثٯ ٬ ٦تطز٤ ثتطاضت٫س ٬ اٶ٫ٛتٯ اظ اٶت٩ ضاٮ، ضاحتت     

 .حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ َب٢ت ض٭٪س
       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ               ٶًٗ٭ثٵ زض اٶ٩



 

 

 

                                           ّ               ثٯ اث٭ ثٛط ٬ ي٧ط ضسٷس. ستطاٌ اثت٭ يجٷتسٲ ثت٩ رتط اح ٬       )ارت٧بو غحبثٯ زض ٦رب٢ٓت ثب ذالْت اث٭ثٛط ( ذجط
٦ُٷطٲ ث٩ ضًجٳ ْطستبز٪س ٬ اظ آ٪ب٨ ٪هط ذ٭است٫س. ٦ُٷطٮ ٞٓت: ٪هط ٩٦ اٶ٩ است ٚٯ ثب يجب  ث٩ يجس ا٧٢ك٣تت ٦الٖتبت   

الْت ا٬ ضا ٪ػٷجى ثبضس ٬ ثطاى ا٬ ٬ ٪س١ ا٬ ثًس اظ ذ٭زش ثبٖى ث٧ب٪تس.  ٫ٚٷس ٬ ا٬ ضا ثٯ ق٧ى ثٷ٫ساظٶس ٚٯ زض اٶ٩ ا٦ط ذ
٬ ثسٶ٩ ٬سٷ٣ٯ ْٛط ذ٭ز ضا زض ثبضٮ ي٣ى ث٩ اثى قب٢ت ضاحت ٫ٚٷس، چطا ٚٯ اٞط يجب  ث٩ يجس ا٧٢ك٣تت ثتب ضت٧ب ثبضتس     

 ض٭ز. ٢ت ثٯ ت٫ٱبئى ثط ض٧ب آسب٨ ٦ىز٢ٷ٣ى ثطاى ٦طز٤ ذ٭اٰس ث٭ز ٬ ٚبض ي٣ى ث٩ اثى قب

                   ّ                                                           ه           ط ٬ اث٭ يجٷسٲ ث٩ رط اح ٬ ٦ُٷطٲ ث٩ ضًجٳ آ٦س٪س ٬ زض ضت ز٤٬ اظ ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ى ا٣٢ ٯ ي٣ٷتٯ ٬  اث٭ ثٛط ٬ ي٧
 آ٢ٯ ٪عز يجب  ث٩ يجس ا٧٢ك٣ت ٬اضز ضس٪س.

          ّ            ذسا٬٪س ٦ح٧ س ضا ثتطاى   اث٭ ثٛط سر٩ آَبظ ٚطز ٬ ذسا٬٪س يع ٬ ر١ ضا ح٧س ٬ ح٫ب ٪٧٭ز، ٬ سپس چ٫ٷ٩ ٞٓت:
                                        ّ                                       ٫٭ا٨ غبحت اذتٷبض ٦جً٭ث ٪٧٭ز ٬ ثط آ٪ب٨ ٫٦ ت ٪ٱبز ٚٯ ا٬ ضا زض ٦ٷب٨ اٶطتب٨ ٖتطاض   ض٧ب ث٫ً٭ا٨ پٷب٦جط ٬ ثطاى ٦ا٫٦ٷ٩ ثً

ٯ ٪تٯ ثت   -                                                                                                 ّ   زاز. تب آ٪ٛٯ ثطاى ا٬ پٷطٟبٮ ذ٭ز ضا اذتٷبض ٚطز ٬ ا٦ط ٦طز٤ ضا ثٯ ذ٭زضب٨ سپطز تب ٦ػ٣حت ذ٭ٶص ضا ثب ات ٓبٔ
٭ضضب٨ ا٪تربة ٚطز٪س. ٦ت٩ ٰت٥ آ٨ ضا   ثطاى ذ٭ز ا٪تربة ٫٫ٚس. ٦طز٤ ٥ٰ ٦طا ث٫ً٭ا٨ حب٥ٚ ثط ذ٭ز ٬ ٦سئ٭٠ ا٦ -اذتالِ

 ٪س ٪ٷست.٬ ثٯ ٧ٚٙ ذسا٬٪س اظ سستى ٬ حٷطت ٬ ٬حطت، تطسى ٪ساض٤ ٬ ت٭ْٷٕ ٩٦ رع اظ ذسا٬   ثط يٱسٮ ٞطْت٥

ٞ٭ٶتس ا٬ ضت٧ب ضا    ضسس ٬ ثط ذالِ ي٧ت٭٤ ٦تطز٤ ستر٩ ٦تى     اى زاض٤ ٚٯ ذجطش ثٯ ٩٦ ٦ى ٢٬ى ٩٦ ق٩ً ظ٪٫سٮ
اٶس. ض٧ب ثبٶس ٧ٰطاٮ ٦تطز٤ زض آ٪چتٯ ثتط آ٨     ٥ ا٬ ٬ ضإ٨ ٬ ٦ٗب٤ تبظٮ ا٬ ضسٮپ٫بٰٟبٮ ذ٭ز ٖطاض زازٮ، ٬ ض٧ب ٥ٰ ٣ًٖٯ ٦حٛ

 ا٪س ٫٦ػطِ ٫ٚٷس. ا٪س زاذ١ ض٭ٶس ٬ ٶب آ٪ٱب ضا اظ آ٪چٯ ثسا٨ ت٧بٶ١ ٪طب٨ زازٮ ارت٧بو ٚطزٮ

ذ٭اٰٷ٥ ثطاى ت٭ زض اٶ٩ ا٦ط ذالْت ٪ػٷجى ٖطاض زٰتٷ٥ ٚتٯ ثتطاى تت٭ ٬ ٪ست١ ثًتس اظ        اٶ٥ ٬ ٦ى ٦ب ٪عز ت٭ آ٦سٮ
ضس، چطا ٚٯ ت٭ ي٧٭ى پٷب٦جط ٰستى! اٞط چٯ ٦طز٤ ٦ٗب٤ ت٭ ٬ ضْٷٗت ضا زٶس٪س ٬ ثب اٶ٩ حب٠ ا٦ط ذالْتت ضا اظ  ذ٭زت ثب

 ض٧ب ز٬ ٪ٓط ٫٦ػطِ ٚطز٪س.

ض٧ب اى ث٫ى ٰبض٥ آضا٤ ثبضٷس ٚٯ پٷب٦جط اظ ٦ب ٬ اظ ض٧ب است، ٬ ٦ب اظ اٶ٩ رٱتت ٚتٯ ثتٯ              ّ اى ٬ ا٣٢ ٯ»ي٧ط ٞٓت: 
ا٪س ٦رتب٢ٓتى   اٶ٥، ث٣ٛٯ ٚطاٰت زاضتٷ٥ ٚٯ زض آ٪چٯ ٦س٧٣ب٪ب٨ ثط آ٨ ارت٧بو ٚطزٮ ب٦سٮض٧ب احتٷبد زاضتٯ ثبضٷ٥ ٪عز ض٧ب ٪ٷ

 سپس ي٧ط سبٚت ضس.«. ثبضس ٬ زض ٪تٷزٯ ٚبض ثٷ٩ ض٧ب ٬ آ٪ب٨ ثبال ثٟٷطز. پس ثٯ غالح ذ٭ز ٬ ي٧٭٤ ٦طز٤ ْٛط ٫ٚٷس

  –               ًبدر: .اا طب.ا    ،   126-   124   ص   ، 2   د       مَثٖ،          تباٗخ ال٘ع     ّـ(،    292      هتَفبى                                          أحود ثي أثٖ ٗعمَة ثي رعفر ثي ٍّت ثي ٍاػح )           ال٘عمَثٖ،
      ث٘رٍ 

 .ا٪س ٧ٰٷ٩ رطٶب٨ ضا اث٩ اثٵ ا٢حسٶس ٬ اث٩ ٖتٷجٯ زٶ٫٭ضٴ ٪ٷع آ٬ضزٮ



 

 

 137 ص ،1 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ             ٗن الٌورٕ،                   تحم٘ك هحود عجد الىر، 138ٍ

            ًبدـر: .اا                          تحم٘ك: بل٘ل الوٌظـَا،   ،   19-  18  ص   ،  1 د                اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ،   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )
    . م    1997  -   ّـ     1418  -      ث٘رٍ    -              الىتت العلو٘ٔ 
          ًبدر: .اا    ،                           تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ، 277 ص، 1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                     سعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   اثَ   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 

             ضستب٪س ٚتٯ                           زاضز؟ ٬ اٶت٩ ضا ٪٧تٵ                                                             آٶب اٶ٩ رطٶب٨ پطزٮ اظ َٷط ٦طط٬و ث٭ز٨ ذالْت اث٭ثٛط ثط ٪٧تٵ 
                                                     ٌ   ٚطز٪س تب ٰط ق٭ضٴ ضسٮ ذالْت َػجٵ ضا حٓم ٫٫ٚس ؟ ٬ آٶتب ضزٌ                                 رعة سٗٷٓٯ ثب چ٫ٝ ز٪سا٨ تالش ٦ٵ

                                                                                                 ضس٨ پٷط٫ٱبز آ٪ب٨ ت٭سف يجب  ي٧٭ٴ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ، ز٢ٷ١ ثط اٶ٩ ٪ٷست ٚٯ اث٭ثٛط ٪تٯ ت٫ٱتب   
                                                      ٢ٷبٖت ذالْت ضا ٪ساضز، ث٣ٛٯ ذالْتص َٷط ضطيٵ ٬ حطا٤ است؟ 

ايجادسػةٚٚدؾ.2        ددستیِٓشدَ)تاّ٘ىاسيتٕياعٍُ(          

                                                                                        زض اٶزبز ضيت ٬ ٬حطت ثٷ٩ ٦طز٤ ٫ٰٟب٤ ثٷًت ٞطْت٩ ثطاٴ اثت٭ثٛط ٧ٰتٷ٩ ثتس ٚتٯ ي٧تط ثتٯ       
  .   ٫ٚس                                                                    پٷط٬ظٴ زض ثٷًت اث٭ثٛط ثب آ٦س٨ ٖجٷ٣ٯ اس٥٣ )٥ٰ پٷ٧ب٪ب٪طب٨( ايتطاِ ٦ٵ

          ٪٭ٶسس:            ثبضٮ ٦ٵ               قجطٴ زض اٶ٩

ٖجٷ٣ٯ اس٥٣ ٧ٰٟى زض ٦سٶ٫ٯ ٞطزآ٦س٪س تب ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٫٫ٚس، آ٪ٗسض ر٧ًٷت ظٶبز ثت٭ز ٚتٯ حتتى ثبظاضٰتب ٪ٷتع      
 ي٧ط ٞٓت: ٖجٷ٣ٯ اس٥٣ ضا ٚٯ زٶس٤ ٶٗٷ٩ ثٯ پٷط٬ظى پٷسا ٚطز٤. ٫ٞزبٶص اٶطب٨ ضا ٪ساضت.

 ث٘رٍ ؛ -، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 244، ص 2(، تباٗخ الـجرٕ، د 310فر هحود ثي ررٗر )هتَفبٕالـجرٕ، أثٖ رع
ّـ(، الحبٍٕ الىج٘ر فٖ فمِ هذّت اإلهبم الشبفعٖ ٍَّ درح هختظـر  450الوبٍا.ٕ الجظرٕ الشبفعٖ، علٖ ثي هحود ثي حج٘ت )هتَفبٕ

لجٌـبى، الـجعـٔ:    -ث٘رٍ   -عب.ل أحود عجد الوَرَ.، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ  الش٘خ -، تحم٘ك الش٘خ علٖ هحود هعَع 99، ص 14الوسًٖ، د 
 م؛ 1999-ّـ  1419األٍلى، 

، تحم٘ـك هف٘ـد لوح٘ـٔ    21، ص 19ّـ(، ًْبٗـٔ األاة فـٖ فٌـَى األ.ة، د    733الٌَٗرٕ، دْبة الدٗي أحود ثي عجد الَّبة )هتَفبٕ
 م2004 -ّـ 1424األٍلى،  الـجعٔ: ث٘رٍ ، -ٍروبعٔ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 

تبٶٷس اٶ٩ حطِ ٚٯ رعة سٗٷٓٯ ثب ٧ٚٙ ٖجٷ٣ٯ ث٫ٵ اس٥٣ ت٭ا٪ست٫س ثط ٦طز٤ ٣َجٯ ٫٫ٚس ٬ اٶزتبز   زض
 ضيت ٬ ٬حطت ٫٫ٚس، اٶ٩ حطِ است ٚٯ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس٪١ٗ ٦ٵ ٫ٚس: 

 .ط آ٪ٱب رب٪ت اث٭ثٛط ٖ٭ت ٞطْتذبقٯ اس٥٣ آ٦س٪س ٬ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س ٬ ث
، 25 ص ،2 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

   م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،



 

 

 اعرخذاَاػشابجٙدتیؼدگشفرٓاجثاسياصِشدَ.3

                                                          ثبضٮ ضض٭ٮ زاز٨ ي٧ط ثٯ ايطاة ٬ استرسا٤ آ٪ٱب رٱت ثٷًت ٞطْت٩                            ضٷد ٦ٓٷس زض ٚتبة ا٢ز١٧ زض
   :      ٪٭ٶسس                          ٦طز٤ ثطاٴ اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٦ٵ    اظ

 

                                                             هت   تب ٢٭اظ٤ ظ٪سٞى ثطاى ذ٭ز ثرط٪س. ٦طز٤ ثربقط ٬ْبت پٷب٦جط غ٣ى ا٣٢ ٯ    اى اظ ايطاة ٬اضز ٦سٶ٫ٯ ضسٮ ث٭ز٪س يسٮ
 ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ اظ ٦ًب٣٦ٯ ثب آ٪ٱب ٦طُ٭٠ ثٯ اٶ٩ ا٦٭ض ضس٪س. آ٪ب٨ ٥ٰ زض ثٷًت ٬ ٦سإ٢ٯ ذالْت حؿ٭ض ٶبْت٫س.

اٌ ٦طز٤ ٦ج٣ُى ثطاى ثٷًت ذ٣ٷٓٯ پٷب٦جط ثطزاضٶس ٬ ثٯ سط»ي٧ط سطاٌ آ٪ب٨ ْطستبز ٬ اٶطب٨ ضا ْطا ذ٭ا٪س ٬ ٞٓت: 
ضا٬ى «. ثٷط٨٬ ض٬ٶس ٬ آ٪ب٨ ضا زست ر٧ًى ثٓطستٷس تب ثٷًت ٫٫ٚس، ٬ ٰط ٚس ا٦ت٫تبو ٬ضظٶتس ثتٯ ستط ٬ پٷطتب٪ى ثع٪ٷتس      

زٶس٤ ٚٯ ٢جبسٱبى غ٫ًب٪ى ثٯ ٧ٚط ثستٯ ث٭ز٪س ٬ ٦س٣ح ضتسٮ ث٭ز٪تس ٬ چت٭ة ثسستت      ٞ٭ٶس: ثرسا ٖس٥ ايطاة ضا ٦ى ٦ى
 ثٷًت آ٬ضز٪س. ٞطْتٯ ثٷط٨٬ آ٦س٪س ٬ ٦طز٤ ضا ظز٪س ٬ ثٯ ارجبض ثطاى

 اٗراى – لن - الداٍإ هىتجٔ:  ًبدر ،59، صالزول( 413:  ٍفب  ،)الوف٘د الش٘خ 

 ٫ٚس: ٧ٰچ٫ٷ٩ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زضثبضٮ ثٷًت ٞطْت٩ ارجبضٴ اظ ٦طز٤ ثطاٴ اث٭ثٛط چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ



 

 

ٚتٯ ٖتطٶص ثتٯ ضز     پٷ٭ستٯ ز٬ستساض ث٫ى ٰبض٥ ث٭ز٤. چ٭٨ پٷب٦جط زضٞصضت، تطسٷس٤»ٞ٭ٶس:  ثطاء ث٩ يبظة ٦ى 
اْع٬ز. پٷ٭ستٯ ٦ٷتب٨ ث٫تى    ذالْت اظ ث٫ى ٰبض٥ آ٫ٰٝ ٫٫ٚس، اٶ٩ احت٧ب٠ ثط سطٞطتٟى ٬ پطٶطب٪ى ٩٦ اظ ٦طٜ پٷب٦جط، ٦ى

٬ سطا٨ ٖطٶص آ٦س ٬ ضس زاضت٥ ٚٯ ٪بٞبٮ اث٭ ثٛط ٬ ي٧تط ٪بپسٶتس    -ٚٯ ٪عزٶٙ پٷٛط ضس٭٠ ذسا زض حزطٮ ث٭ز٪س -٥ ضٰب
 ا٪س. سٗٷٓٯ ث٫ى سبيسٮاى ذجط زاز ٚٯ ٖ٭٤ زض  ضس٪س ٬ ٞ٭ٶ٫سٮ
ٰبى غ٫ًب٪ى ثط  ا٪س. زٶطى ٪پبٶٷس ٚٯ اث٭ ثٛط ٪عز حبؾطا٨ سٗٷٓٯ آ٦س. رب٦ٯ زٶٟطى ٞٓت: ثب اث٭ ثٛط ثٷًت ٚطزٮ 

ٚطتٷس٪س ٬ زستتص ضا ثتطاى ثٷًتت ثتط زستت اثت٭ ثٛتط          ضس٪س ا٬ ضا ثٯ رجط ٦ى ت٩ ٚطزٮ ث٭ز٪س ٬ ثب ٰط ٚس ض٬ٶبض٬ ٦ى
                                                                  ّ  چ٫ٷ٩ زٶس٤ اظ ضست ا٪س٬ٮ ٬ ثب ت٭رٯ ثٯ ٥َ حبغ٣ٯ اظ زضٞصضت ضس٭٠ ذسا غ٣ ى ٪ٱبز٪س، ذ٭استٯ ٶب ٪بذ٭استٯ ٬ٖتى  ٦ى

   ه                                                                                                      ا٣٢ ٯ ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ٬ س٥٣، ث٣ٛى ٰ٭ش اظ سط٤ ضْت. ثب سطيت اظ ٦ٷب٨ ر٧ى ثٷط٨٬ پطٶس٤ تب ٚٯ ثٯ ٦سزس ضسٷس٤، سپس ٪عز 
٬ٶ٥ ٞط٭ز، ٞٓت٥: ٦طز٤ ثب اث٭                                                 ّ                               ث٫ى ٰبض٥ آ٦س٤، زض ذب٪ٯ ثٯ ض٬ٶطب٨ ثستٯ ث٭ز، ثٯ ضس ت زض ظز٤ ٬ ْؿ١ ث٩ يجب  زض ضا ثط

 ثٛط ثٷًت ٚطز٪س.
زض آ٨ حت٭ا٢ى  «. آٮ! تب اثس زستٱبتب٨ ثط ذب٘ ثبز، ثط٧ب زست٭ض زاز٤ چٯ ٫ٚٷس ٢٬ى ٦رب٢ٓت٥ ٚطزٶس»يجب  ٞٓت:  

زض٪ٝ ٚطز٤ تب زضزى ٚٯ زض رب٪٥ ث٭ز تح١٧ ٪٧بٶ٥. چ٭٨ ضت ضس ٦ٗساز ٬ اث٭ شض ٬ س٧٣ب٨ ٬ ي٧بض ث٩ ٶبسط ٬ يجبزٲ ث٩ 
ذ٭ا٫ٰس ا٦ط ذالْتت ثتٯ ي٫ت٭ا٨ ضت٭ضا ثتٷ٩       ضا زٶس٤ ٚٯ ٦ٵ                 ، ٰٷخ٥ ث٩ تٷٱب٨  ٬ ظثٷط ث٩ ي٭ا٤   صٶٓٳ ث٩ ٶ٧ب٨غب٦ت ٬ ح

  .٦ٱبرطٶ٩ ثط ٞطزز

 137 ص ،1 د                درح ًْذ الجالغٔ،    ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                    جد الىرٗن الٌورٕ،            تحم٘ك هحود ع ،138ٍ

          ًبدر: .اا    ،                           تحم٘ك: ببلد عجد الغٌٖ هحفَؽ، 277 ص، 1 د                       ًخر الدا فٖ الوحبػرا ،    ، (  ّـ   421      هتَفبى                        اثَسعد هٌظَا ثي الحس٘ي )   ،    اٙثٖ
  . م    2004  -   ّـ     1424               الـجعٔ: األٍلى،                ث٘رٍ  /لجٌبى،  -              الىتت العلو٘ٔ 

ذٙذيذ.4 ؽرُصذاتٗٚٚضشب 

         اْتطاز        ضتت٥   ٬       ؾتطة     ٬         تٱسٶتس       زاز،       ا٪زب٤         ٦رب٢ٓٷ٩    ثب       سٗٷٓٯ     حعة    ٚٯ      ٰبٶٵ        ثط٪ب٦ٯ    اظ      زٶٟط     ٶٛٵ  
       ٫ٚٷ٥:                        ٚٯ ثٯ ٦٭اضزٴ اضبضٮ ٦ٵ   ث٭ز



 

 

ذٙذيذدضشخػٍيػٍیٗاٌغالَتٗلرً             ٚٔمؾٗذشٚسآْدضشخ          :

                                ا٦ٷط ا٧٢٭٫٦ٷ٩ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤ زض                     ٰبٶطب٨ ٦٭ر٭ز است،      ٚتبة    زض                               اظ زٶسٞبٮ ا١ٰ س٫ت ، آ٨ ق٭ض ٚٯ 
                                                                                              ضص ٦بٮ ا٠٬ حٛ٭٦ت اث٭ثٛط ثب ا٬ ثٷًت ٪ٛطز٪س ٬ ت٫ٱب ظ٦ب٪ٵ ٚٯ حؿتطت غتسٶٗٯ قتبٰطٮ ثتٯ ضتٱبزت      

                 غ٭ضت ٞطْتٯ است .              تٱسٶس ثٯ ٖت١   ٬                                              ضسٷس٪س ، اٶ٩ ثٷًت آ٨ ٥ٰ اظ ض٬ٴ ارجبض ٬ اٚطاٮ
 ٪٭ٶسس: اث٩ ٖتٷجٯ زٶ٫٭ضٴ زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

                                                                                      ا٧٢ا٫٦ٷ٩ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٬اضز ٦سزس ضس ، ٞٓت٫س ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٩ٚ . حؿطت ْط٦٭ز : اٞط ٩٦ ثٷًت              ٬ٖتٵ آٖب ا٦ٷط
   ٲ                                      ظ٪ٷ٥ . حؿطت ْط٦٭ز : زض اٶ٩ ٫ٰٟب٤ ث٫تس                                                  ٞٓت٫س : ٖس٥ ثٯ ذساٴ ٚٯ ضطٶٙ ٪ساضز ، ٞطز٪ت ضا ٦ٵ      ض٭ز ؟          ، چٯ ٦ٵ      ٪٥٫ٛ
  .      ٪ٟٓت      چٷعٴ   ٬    ضس      سبٚت        اث٭ثٛط  .      اٶس      ٚطتٯ    ضا        پٷب٦جط       ثطازض   ٬     ذسا

                ًبدر: .اا الىتت                بل٘ل الوٌظَا،        تحم٘ك:   ،  16 ص  ،  1  د                 اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ،   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )
    . م    1997  -   ّـ     1418  -      ث٘رٍ    -        العلو٘ٔ 

                    زاضتتٯ استت ٢٬تٵ                                             اث٭ثٛطٖػس  تط٬ض حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضا                       ٧ٰچ٫ٷ٩ ٪١ٗ ضسٮ است ٚٯ     
      .                   ٦٭ْٕ ثٯ اٶ٩ ٚبض ٪طس

 ٪٭ٶسس :  س٧ًب٪ٵ اظ ي٧٣بٴ ثعضٜ ا١ٰ س٫ت ٦ٵ

ذب٢س آ٪چٯ ضا ثتٯ ا٬ زستت٭ض   »ٚٯ ٞٓت :  اظ ا٬ ) ٶًٗ٭ة ض٬ار٫ٵ استبز ثربضٴ( ٚال٤ اث٭ ثٛط ض٬اٶت ضسٮ است
اظ ي٧ط ث٩ اثطاٰٷ٥ حسٷ٫ٵ زض ٚ٭ْٯ پطسٷس٤ ٚٯ ٫ً٦ٵ اٶ٩ ض٬اٶت چٷست ؟ ا٬ ٞٓتت : ثتٯ   « زازٮ ضسٮ است ا٪زب٤ ٪سٰس 
 ضا ثٛطس ؛ ا٦ب اظ اٶ٩ ٚبض پطٷ٧ب٨ ضسٮ ٬ اظ آ٨ ٪ٱٵ ٚطز ي٣ٷٯ ا٢سال٤  ذب٢س زست٭ض زازٮ ث٭ز ٚٯ ي٣ٵ

          الجباٍ.ٕ     عور    اهلل     عجد  :        تحم٘ك   ،  95   ، ص 3   ، د        األًسبة   ،   (  ّـ   562       )هتَفبى         التو٘وٖ       هٌظَا     اثي      هحود    ثي      ىرٗن  ال     عجد      سع٘د  َ   أث  ،          السوعبًٖ 
    م    1998   ،       األٍلى  :         الـجعٔ   ،       ث٘رٍ   -       الفىر     .اا  :     در    ، ًب

          حسٶتس اظ                                                                               احت٧ب٠ تط٬ض ٬ ٚطتٯ ضس٨ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ چ٫ب٨ ٦طٱ٭ز ث٭ز ٚتٯ اثت٩ اثتٵ ا٢   
                                                   ي٣ت رب٨ سب٥٢ ثسض ثطز٨ ي٣ٵ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤ ضا ر٭ٶتب                  ٬ اظ استبزش   س   ٫ٚ                         ظ٪سٮ ٦ب٪س٨ حؿطت تًزت ٦ٵ

    .   ض٭ز    ٦ٵ
      پطسس:                                               اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩ ضاثكٯ چ٫ٷ٩ اظ استبزش ٦ٵ



 

 

 

                            ٪طٷ٩ ضس، ت٭ا٪ست اظ ٚطتٯ ضس٨              سب٠ ٚٯ ذب٪ٯ    25       زض ٦ست   -     ا٢سال٤      ي٣ٷٯ  -         چٟ٭٪ٯ ي٣ٵ٩٦ زض تًز٥ اظ اٶ٩ ٚٯ 
            س: اٞتط ا٬     ٞ٭ٶ                                                                                                    ٬ تط٬ض رب٨ سب٥٢ ثسض ثجطز؟! ا٬ ٚطتٯ ٪طس ٬ زض ٫٦ع٠ ثبٖٵ ٦ب٪س، ثب اٶ٫ٛٯ ٣ٖجٱب ٦ت٭رٯ ا٬ ث٭ز. استبزش ٦ٵ

                                                                 ٞطزٶس. ا٬ اظ حؿ٭ض زض ٦حب١ْ سٷبستٵ ٬ ضٖت٥ ظز٨ ٦ٗتسضات ٚطت٭ض ٬                   ٚطز، ٚطتٯ ٦ٵ          ٞٷطٴ ٪٧ٵ             آ٦س ٬ ٫ٚبضٮ           ٚ٭تبٮ ٪٧ٵ
                                                                                                         ز٢٬ت، ذ٭ززاضٴ ٚطز ٬ ثٯ ٪٧بظ ٬ ٖطآ٨ ض٬ٴ آ٬ضز ٬ ثٯ آثبز ٚطز٨ ٪ر٣ستب٪ٱب پطزاذت ٬ اظ ض٬ش ٞصضتٯ ذ٭ز زض ظ٦تب٨  

                                                             اضت ٬ اس٣حٯ ٬ ض٧طٷطش ضا ثٯ ٫ٚبض ٞصاضت ٬ ذ٭ز ضا سٷبح ظ٦تٷ٩ ٬         زست ثطز  -                       غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ٬ س٥٣  -      پٷب٦جط
                                                           ٚطز، ٢صا آ٪ٱب اظ ا٬ زست ثطزاضت٫س ٬ زض ٦٭ضز ا٬ سٛ٭ت ٚطز٪س ٬                                                   يجبزتٟط زض ٚ٭ٰٱب ٪طب٨ زاز ٬ حتٵ اظ ذ٣ٓب اقبيت ٦ٵ

  .  ضس                                                                               زٶٟط ز٢ٷ١ ٬ ي٣تٵ ثطاٴ ٚطت٩ ا٬ ٪ساضت٫س ٬ اٞط ضْتبض ا٬ َٷط اظ اٶ٫ٱب ث٭ز ٚطتٯ ٦ٵ
ـ      655        هتَفـبى                                              حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثـي هحوـد )               الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ   ،   13 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (    ّـ

   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،     ،   182 ص  

           ٫ٚتس ٚتٯ                            ثطزاضتتٯ ٬ حبثتت ٦تٵ                                اظ ر٭ ذٓٗب٨ آ٨ ظ٦تب٨ پتطزٮ                                      زض اٶ٫زب استبز اث٩ اثٵ ا٢حسٶس پطزٮ 
     ضس٪س               ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٦ٵ        ٦ا٫٦ب٨    ا٦ٷط                                                    حٛ٭٦ت اث٭ثٛط ثطاٴ پبٶساضٴ ذالْت، ٦ت٭س١ ثٯ ٖت١ ٬ تط٬ض 

                               ثتٯ تٱسٶتس ٬ اشٶتت ٬ تتط٬ض                                                                   ثب اٶ٩ حسبة آٶب ٚسٵ ٚٯ ثتطاٴ پبٶتساضٴ ٬ حجتبت ذالْتت ذت٭ز      
                            ، ٢ٷبٖت ح٧ٛطا٪ٵ ضا زاضز ؟٪سپطزاظ ٵ                                ٰب ثٯ ٬ٶژٮ حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ٦       ضرػٷت

ذٙذيذ تٗآذؼوؾیذْ    خأٗدضشخص٘شاءػٍیٙ           اٌغالَا  :

                  ٛ٭٦تت ٚطز٪تس ٬   ح    ٷ٩     ٦رب٢ٓ              ثٷًت ٞطْت٩ اظ                                  اظ ات٧ب٤ ٚبض زض سٗٷٓٯ ، ضط٬و ثٯ        ٓٯ ثًس ٷ      حعة سٗ
       ٦ت٭ضز     ،     ٚطز٪س           ا٦ت٫بو ٦ٵ            ٬ اظ ثٷًت              ٩ ٚطزٮ ث٭ز٪س                                  ٌ زض ذب٪ٯ حؿطت ْبق٧ٯ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ تحػٌ             ٚسب٪ٵ ضا ٚٯ

  .       ٞطْت٫س      ٖطاض                          ٱسٶس ٬ ٶب ٦٭ضز ؾطة ٬ ضت٥  ت
 ٪٭ٶسس: اث٩ ؤثى ضٷجٯ زض ا٧٢ػ٫ّ ٦ى



 

 

. 

        ، اٶت٩           ٯ ث٭ز٪تس                                                                                       ٫ٰٟب٦ى ٚٯ ٦طز٤ ثب اث٭ثٛط ثٷًت ٚطز٪س، ي٣ٵ ٬ ظثٷط زض ذب٪ٯ ْبق٧ٯ ثٯ ٞٓتٟ٭ ٬ ٦طب٬ضٮ پطزاذت  
   ست            ٦ب پسض ت٭ ا     ٪عز         تطٶ٩ ْطز                                                                            ثٯ ي٧ط ث٩ ذكبة ضسٷس. ا٬ ثٯ ذب٪ٯ ْبق٧ٯ آ٦س، ٬ ٞٓت: اى زذتط ضس٭٠ ذسا! ٦حج٭ة   ذجط

                                                                                              !!! ٢٬ى س٭٫ٞس ثٯ ذسا اٶ٩ ٦حجت ٦ب٪ى اظ آ٨ ٪ٷست ٚٯ اٞط اٶ٩ اْطاز زض ذب٪ٯ تت٭ ر٧تى ضت٭٪س ٦ت٩      ت   ذ٭ز   ا٬         ٬ پس اظ 
             ٰب ثس٭ظا٪٫س.                         زست٭ض ز٥ٰ ذب٪ٯ ضا ثط آ٨

                                                            ي٣ٵ )ي٣ٷٯ ا٢سال٤( ٬ ظثٷط ثٯ ذب٪ٯ ثبظٞطت٫س، زذت ٞطا٦ى پٷب٦جط   ٚٯ                                     اٶ٩ ر٣٧ٯ ضا ٞٓت ٬ ثٷط٨٬ ضْت، ٫ٰٟب٦ى 
                                                                                                سال٤( ٬ ظثٷط ٞٓت: ي٧ط ٪عز ٩٦ آ٦س ٬ س٭٫ٞس ٶبز ٚطز ٚٯ اٞط ارت٧بو ض٧ب تٛتطاض ضت٭ز، ذب٪تٯ ضا ثتط                     ثٯ ي٣ٵ )ي٣ٷٱ٥ ا٢

  «                                                                     ض٧بٰب ثس٭ظا٪س، ثٯ ذسا س٭٫ٞس! آ٪چٯ ضا ٚٯ ٖس٥ ذ٭ضزٮ است ا٪زب٤ ٦ى زٰس!
  ،      37045   ، ح   432    ، ص  7  د    ،                                   الىتبة الوظٌف فٖ األحب.ٗـج ٍاٙحـبا       ّـ(،      235       )هتَفبٕ                       أثَ ثىر عجد اهلل ثي هحود    ،                  ثي أثٖ د٘جٔ الىَفٖ إ

ٔ    ،        الرٗـبع   -                هىتجـٔ الردـد            ، ًبدر:               ووبل َٗسف الحَ    :     تحم٘ك   ،                                          ثبة هب ربء فٖ بالفٔ اثٖ ثىر ٍس٘رتِ فٖ الر.ُ   ،            وتبة الوغبزٕ    ،       األٍلـى    :        الـجعـ
      ّـ.    1409

  .   267    ، ص  3 1    ، د                                                    ربهع االحب.ٗج )الزبهع الظغ٘ر ٍزٍائدُ ٍالزبهع الىج٘ر(            ثي أثٖ ثىر،                      رالل الدٗي عجد الرحوي           السَ٘ؿٖ،
             تحم٘ك: هحوَ.   ،    259    ، ص  5    ، د                                 وٌس العوبل فٖ سٌي األلَال ٍاألفعبل   ، (  ّـ   975                                          عالء الدٗي علٖ الوتمٖ ثي حسبم الدٗي )هتَفبٕ         الٌْدٕ،

   م.    1998  -  ـ ّ     1419                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                                      عور الده٘بؿٖ، ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ 

       ٪٭ٶسس:                          ثالشضٴ زض ا٪سبة األضطاِ ٦ٵ

       اث٭ثٛط    ،                                         )ي٣ٷٯ ا٢سال٤( اظ ثٷًت ثب اث٭ثٛط سطپٷچى ٚطز     ي٣ٵ                 تب ثٷًت ٫ٚس؛ ا٦ب      ستبز             ز٪جب٠ ي٣ٵ ْط       ٚسى ضا         اث٭ ثٛط 
         )ي٣ٷٱتب           ْبق٧تٯ    .                 )ي٣ٷٱب ا٢سال٤( ضْت            ذب٪ٯ ْبق٧ٯ      ٯ قطِ                                                           ثٯ ي٧ط زست٭ض زاز ٚٯ ثط٬ز ٬ ا٬ ضا ثٷب٬ضز، ي٧ط ثب ض٣ًٯ آتص ث



 

 

   :                ي٧تط پبستد زاز     ؟                 ب٪ٯ ضا آتص ثع٪تى                        ِ  آٶب ت٭ٶى ٚٯ ٦ى ذ٭اٰى زضِ ذ   !         ّ  اى پسط ذكّبة   :                     پطت زض ذب٪ٯ آ٦س ٬ ٞٓت        ا٢سال٤(
                                               اٶ٩ ٚبض آ٪چٯ ضا ٚٯ پسضت آ٬ضزٮ ٦ح٥ٛ تط ٦ى سبظز.   !   آضى

  .   252   ، ص 1 د               أًسبة األدرا ،  ،    ّـ(   279  بٕ                          أحود ثي ٗح٘ى ثي ربثر )هتَف          الجال إ،

       ٪٭ٶسس:                      قجطٴ زض تبضٶد ذ٭ز ٦ٵ

                    ثٯ آ٪ب٨ ٞٓتت: ثتٯ      .                                                      آ٦س زض حب٢ى ٚٯ ٞط٬ٰى اظ ٦ٱبرطا٨ زض آ٪زب ٞطز آ٦سٮ ث٭ز٪س     ي٣ٵ                    ي٧ط ث٩ ذكبة ثٯ ذب٪ٯ 
                                         ظثٷط اظ ذب٪ٯ ثٷط٨٬ آ٦س زضحب٢ى ٚٯ ض٧طتٷط     .                                ٦ٟط اٶ٫ٛٯ ثطاى ثٷًت ثٷط٨٬ ثٷبٶٷس   ؛                               ذسا س٭٫ٞس ذب٪ٯ ضا ثٯ آتص ٦ى ٚط٥

                                 ٰز٭٤ آ٬ضز٪س ٬ ض٧طٷط ضا اظ زست ا٬                     زض اٶ٩ ٦٭ٖى زٶٟطا٨   ،                                         ٪بٞٱب٨ پبى ا٬ ٢ُعٶس ٬ ض٧طٷط اظ زستص اْتبز   ،         ٚطٷسٮ ث٭ز
  .      ٞطْت٫س

       ث٘رٍ .  –                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ    ،   233   ، ص 2               تباٗخ الـجرٕ، د   ،   ّـ(   310                   حود ثي ررٗر )هتَفبٕ ه         أثٖ رعفر    ،      الـجرٕ

    ٫ٚس                  ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                       اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩

      ثتٯ        ٞٓت     ي٧ط              زض آ٪زب ث٭ز٪س         ٬ ا٪ػبض          ٦ٱبرطٶ٩    اظ    اى     يسٮ   ٚٯ      آ٦س                  ْبق٧ٯ ي٣ٷٱب ا٢سال٤       ٫٦ع٠    ثٯ      ذكبة    ث٩     ي٧ط
         ثٷتط٨٬       ذب٪ٯ    اظ   ٬     ث٭ز     ي٣ٵ   ٴ      ذب٪ٯ    زض      ظثٷط      ض٭ٶس    ٦ى      ذبضد      ثٷًت     رٱت       اٶ٫ٛٯ    ٶب        س٭ظا٪٥    ٦ى     ض٧ب    ثط    ضا      ذب٪ٯ    ٶب     ٖس٥     ذسا
     اث٩     آذط    زض  .       ٞطْت٫س    ضا        ض٧طٷطش   ٬      ظز٪س     ٚتٙ    ضا    ا٬       زٶٟطٴ     ٦طز    ثب        ا٪ػبضٴ      ٢جٷس    ث٩      ظٶبز       زاضت،     زست    ثٯ       ض٧طٷط   ٬     آ٦س
  .     ثطز٪س        اث٭ثٛط     قطِ    ثٯ     ٚتٙ   ٬     ظ٬ض   ٬     ؾطة    ثٯ    ضا    ا٬  :     ٞ٭ٶس    ٦ٵ        ا٢حسٶس     اثٵ

   ،  31 ص  ،  6 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ      دائٌٖ           الحدٗد الو        ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

                                            ثٯ  ذب٪ٯ ظٰطاء ي٣ٷٱب ا٢ستال٤ ضا ثتٯ ٬ٶتژٮ                               ثبضٮ تٱسٶس ي٧ط، پ٫ب٫ٰسٞب٨                          ٧ٰچ٫ٷ٩ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض
        ٪٭ٶسس:                      ث٫ٵ ٰبض٥ ضا چ٫ٷ٩ ٦ٵ



 

 

      ضا زض                                                               ٥ ٚطز ٬ ٦رب٢ٓٷ٩ اث٭ثٛط ضا ٥ٰ ثٯ ثٷًت ٚطتب٪س ٬ ض٧طتٷط ظثٷتط                                   ط ٚسٵ ث٭ز ٚٯ ثٷًت اث٭ثٛط ضا ٦حٛ  ي٧
                                                                                                     ٬ٖتٵ ٚٯ آ٨ ضا اظ َالِ ثٷط٨٬ آ٬ضزٮ ث٭ز ضٛست ٬ ٦ٗساز ضا زض سٗٷٓٯ ثٯ ض٧ٛص ظز ٬ ٞٓت: سًس ضا ثٛطٷس، ذسا ا٬ 
                                                                                                          ضا ثٛطس، ٬ ٪ٷع ز٦بٌ حجبة ث٩ ٫٦صض ضا ثٯ ذب٘ ٦ب٢ٷس ٬ زٰب٪ص ضا پط اظ ذب٘ ٪٧٭ز، حجبة ٚسٵ ث٭ز ٚٯ زض سٗٷٓٯ ٞٓتٯ 

                                             ٰتب ٦خت١ زضذتت ذط٦تب ٦حٛت٥ ٰستت٥، ٬ اظ                             ا٤، ٬ زض ٦ٗبث١ ق٭ْب٨      زٶسٮ       ٰب ضا                                      ث٭ز ٩٦ ٦طز ثب تزطثٯ ٰست٥ ٬ سطز ٬ ٞط٤
                                                                      پ٫بٮ ثطزٮ ث٭ز٪س ثٯ آ٪ٱب ٬يسٮ ٬ ٬يٷس زاز ٬ آ٪ٱتب ضا اظ ذب٪تٯ ثٷتط٨٬      -     ي٣ٷٱب    اهلل     سال٤  -                            ٰبض٥ ٚسب٪ٵ ٚٯ ثٯ ذب٪ٯ ْبق٧ٯ      ث٫ٵ

  .  ضس                     ٰبٴ حٛ٭٦تص ٦ح٥ٛ ٪٧ٵ                ضسٷس ٬ است٭ا٪ٯ                                         آ٬ضز، ٬ اٞط ي٧ط ٪ج٭ز ذالْت ثٯ اث٭ثٛط ٪٧ٵ
ـ      655        هتَفـبى                                            حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحوـد )              الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ   ،   17  د                       دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (    ّـ

  م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،     ،   130 ص  

ضشبٚؽرُصتیش      :

                                                 ٚطز٪س ث٣ٛٯ پب ضا ْطاتط ٞصاضتٯ ٬ آ٪ٱب ضا ٦٭ضز ؾطة                                  ثٛط ٪ٯ ت٫ٱب ٦رب٢ٓٷ٩ ضا تٱسٶس ٦ٵ            اقطاْٷب٨ اث٭
    .           ضس ظثٷط ث٭ز                       ٚٯ ٦٭ضز ٚتٙ ٚبضٴ ٬اٖى              اظ ر٣٧ٯ غحبثٵ        زاز٪س               ٬ ضت٥ ٖطاض ٦ٵ

       ٪٭ٶسس:         ثبضٮ ٦ٵ                      اث٩ ٖتٷجٯ ٪ٷع زض اٶ٩

            ًبدـر: .اا                              تحم٘ـك: بل٘ـل الوٌظـَا،      ،  15   ص   ، 1   د                  اإلهبهٔ ٍالس٘بسٔ،   (،   ّـ   276      هتَفبى                                            الدٌَٗإ، اثَهحود عجد اهلل ثي هسلن اثي لت٘جٔ )
    م    1997  -   ّـ     1418  -      ث٘رٍ    -              الىتت العلو٘ٔ 

   ت:                             ٯ اث٩ اثٵ ا٢حسٶس چ٫ٷ٩ آ٦سٮ اس                زض ضطح ٪ٱذ ا٢جالَ

      ثتٯ        ٞٓت     ي٧ط                      ٬ ا٪ػبض زض آ٪زب ث٭ز٪س          ٦ٱبرطٶ٩    اظ    اى     يسٮ   ٚٯ      آ٦س                  ْبق٧ٯ ي٣ٷٱب ا٢سال٤       ٫٦ع٠    ثٯ      ذكبة    ث٩     ي٧ط
         ثٷتط٨٬       ذب٪ٯ    اظ   ٬     ث٭ز     ي٣ٵ   ٴ      ذب٪ٯ    زض      ظثٷط      ض٭ٶس    ٦ى      ذبضد      ثٷًت     رٱت       اٶ٫ٛٯ    ٶب        س٭ظا٪٥    ٦ى     ض٧ب    ثط    ضا      ذب٪ٯ    ٶب     ٖس٥     ذسا



 

 

     اث٩     آذط    زض  .       ٞطْت٫س    ضا        ض٧طٷطش   ٬      ظز٪س     ٚتٙ    ضا    ا٬    طٴ   زٶٟ     ٦طز    ثب        ا٪ػبضٴ      ٢جٷس    ث٩      ظٶبز       زاضت،     زست    ثٯ       ض٧طٷط   ٬     آ٦س
  .     ثطز٪س        اث٭ثٛط     قطِ    ثٯ     ٚتٙ   ٬     ظ٬ض   ٬     ؾطة    ثٯ    ضا    ا٬  :     ٞ٭ٶس    ٦ٵ        ا٢حسٶس     اثٵ

     ،  31   ، ص 6 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ              رٗن الٌورٕ،                  تحم٘ك هحود عجد الى  

ٌگذِايوشدْعؼذ      تضسگلثیٍٗخضسج        :

           ثبضٮ  چ٫ٷ٩         زض اٶ٩ثربضٴ   .             پب ٢ٯ ٚطز٪س                   سًس ضا ظٶط زست ٬   ،                      ثٷًت ٫٫ٚسٞب٨ ثب اث٭ثٛط   ،         ض٬ظ سٗٷٓٯ
    :   ٫ٚس        ٪١ٗ ٦ٵ

      ًبدر:                            تحم٘ك .. هظـفٖ .ٗت الجغب،     ،    1341   ص     ، 3   د              طح٘ح الجخبإ،    ،   ّـ(   256      هتَفبى                          اثَعجداهلل هحود ثي إسوبع٘ل )                 الجخبإ الزعفٖ،
  .    1987  -      1407                        ث٘رٍ ، الـجعٔ: الخبلخٔ،   -                      .اا اثي وخ٘ر، ال٘وبهٔ 

        ٪٭ٶسس :         ثبضٮ ٦ٵ             ٭ٰطٴ زض اٶ٩ ر

           ثٯ ٦طزٴ اظ ٦طز٤ سًس ضا ظٶط پب ٢ٟس ٦ب٠ ٚطز٪س ثٯ آ٪ٱب ٞٓتٯ ضس سًس ضا ٚطتٷس ي٧طٞٓت : ذسا سًس ضا ٚطت 
                   ا٤، ا٬ ضا ٞطْتتٯ،                ْتب٨ زٶتسٮ                                               ٞٓت: ٩٦ ٦طز ٚبض آظ٦٭زٮ ٬ سطز ٬ ٞط٤ چطٷسٮ ٬ ق٭                                  ا٪ػبض)حجبة ٫٦صض(  ثطذ٭ضز٪س ٚٯ ٦ٵ

  .                                          ٢ٟس ٚ٭ثص ٚطز٪س ٬ زٰب٪ص ضا پط اظ ذب٘ ٪٧٭ز٪س
ٔ   :      چبح        األهٌٖ٘      ّب.ٕ      هحود       الش٘خ         الدوتَا  :         ٍتحم٘ك      ٍروع       تمدٗن  :        تحم٘ك  ،   66 ص      ٍفدن         السم٘فٔ  ،      323      هتَفبٕ         الزَّرٕ        سـبل            الخبً٘ـ

      لجٌبى  -       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ      درؤ  :       ًبدر    بى   لجٌ  –       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ      درؤ  :          چبپخبًِ   م      1993  -      1413  :      چبح

       ٪٭ٶسس:                       قجطٴ ٪ٷع زض تبضٶرص ٦ٵ



 

 

       ض٧طٷط     ي٧ط    پس        اْتبز،        ض٧طٷطش    ٚٯ    ظز    اى      ؾطثٯ    ا٬       ثطزست      ثطز،      ح٣٧ٯ      ٫٦صض    ث٩      حجبة      رب٪ت    ثٯ     ي٧ط     ٞبٮ    آ٨  
     ض٬ى    اظ       ٪ٷتع           زٶٟتطا٨       زاز،        اث٭ثٛط    ثٯ      ثٷًت     زست   ٬      پطٶس  (    ث٭ز       ٪طستٯ        ثطظ٦ٷ٩    ٚٯ )       يجبزٮ       سًسث٩     ض٬ى    اظ   ٬        ثطزاضت    ضا    ا٬
  .    طز٪سٚ     ٦ى      چ٫ٷ٩   ٬        پطٶس٪س    ٦ى       يجبزٮ    ث٩     سًس

  -                          ًبدر: .اا الىتت العلو٘ـٔ    ،    244   ص     ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ           الـجرٕ، أث
       ث٘رٍ .

  .ا ٚطتٷس ي٧طٞٓت : ذسا سًس ضا ٚطت٪ٱب ٞٓتٯ ضس سًس ضثٯ آ ضا ظٶط پب ٢ٟس ٦ب٠ ٚطز٪س ٦طز٤ سًس
  ،   26   ، ص 6 د                    درح ًْـذ الجالغـٔ،      ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ

  . م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

ضشبٚؽرُدثابِٕزسصذات          تضسگي   :

       رتط٤       ثتٯ           زضذطتب٨    ٴ         ستبثٗٯ      ٧ٰٯ    آ٨    ثب    ضا     ثسض     ر٫ٝ       ٦زبٰس   ٬     ثعضٜ        غحبثٵ    آ٨      ٫٦صض    ث٩      حجبة
    ضا    ا٬       سٗٷٓٯ      ٧ٰب٨    زض   ،   ث٭ز       ٪ٛطزٮ      ٖج٭٠    ضا    ا٬      ذالْت   ٬     ث٭ز       ٚطٷسٮ       ض٧طٷط        اث٭ثٛط       ثطاثط    زض       سٗٷٓٯ    زض       اٶ٫ٛٯ
  .     ٚطز٪س     ذب٘    اظ    پط    ضا       زٰب٪ص   ٬       ٞطْتٯ

        ٪٭ٶسس :         ثبضٮ ٦ٵ              ر٭ٰطٴ زض اٶ٩

           ثٯ ٦طزٴ اظ ٦طز٤ سًس ضا ظٶط پب ٢ٟس ٦ب٠ ٚطز٪س ثٯ آ٪ٱب ٞٓتٯ ضس سًس ضا ٚطتٷس ي٧طٞٓت : ذسا سًس ضا ٚطت 
                 ، ا٬ ضا ٞطْتتٯ،    ا٤                                                           ٞٓت: ٩٦ ٦طز ٚبض آظ٦٭زٮ ٬ سطز ٬ ٞط٤ چطٷسٮ ٬ ق٭ْتب٨ زٶتسٮ                                    ا٪ػبض)حجبة ٫٦صض(  ثطذ٭ضز٪س ٚٯ ٦ٵ

  .                                          ٢ٟس ٚ٭ثص ٚطز٪س ٬ زٰب٪ص ضا پط اظ ذب٘ ٪٧٭ز٪س
ٔ   :      چبح        األهٌٖ٘      ّب.ٕ      هحود       الش٘خ         الدوتَا  :         ٍتحم٘ك      ٍروع       تمدٗن  :        تحم٘ك  ،   66 ص      ٍفدن         السم٘فٔ  ،      323      هتَفبٕ         الزَّرٕ        سـبل            الخبً٘ـ

      لجٌبى  -       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ     رؤ د  :       ًبدر       لجٌبى  –       ث٘رٍ   -        ٍالٌشر         للـجبعٔ        الىتجٖ      درؤ  :          چبپخبًِ   م      1993  -      1413  :      چبح

       ٪٭ٶسس:                       قجطٴ ٪ٷع زض تبضٶرص ٦ٵ



 

 

       ض٧طٷط     ي٧ط    پس        اْتبز،        ض٧طٷطش    ٚٯ    ظز    اى      ؾطثٯ    ا٬       ثطزست      ثطز،      ح٣٧ٯ      ٫٦صض    ث٩      حجبة      رب٪ت    ثٯ     ي٧ط     ٞبٮ    آ٨  
     ض٬ى    اظ       ٪ٷتع           زٶٟتطا٨       زاز،        اث٭ثٛط    ثٯ      ثٷًت     زست   ٬      پطٶس  (    ث٭ز       ٪طستٯ        ثطظ٦ٷ٩    ٚٯ )       يجبزٮ       سًسث٩     ض٬ى    اظ   ٬        ثطزاضت    ضا    ا٬
  .     ٚطز٪س    ٦ى      چ٫ٷ٩   ٬        پطٶس٪س    ٦ى       يجبزٮ    ث٩     سًس

  -                          ًبدر: .اا الىتت العلو٘ـٔ     ،   244   ص     ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت                   رعفر هحود ثي ررٗر  َ      ٕ، أث     الـجر
       ث٘رٍ .

  :    ٞ٭ٶس    ٦ٵ        ا٢حسٶس     اثٵ     اث٩  

                                                     ٞٓت: ٩٦ ٦طز ٚبض آظ٦٭زٮ ٬ سطز ٬ ٞط٤ چطتٷسٮ ٬ ق٭ْتب٨                                            طزٴ اظ ا٪ػبض ثطذ٭ضز٪س )حجبة ٫٦صض( ٚٯ ٦ٵ    ثٯ ٦  
                                                              ا٤، ا٬ ضا ٞطْتٯ، ٢ٟس ٚ٭ثص ٚطز٪س ٬ زٰب٪ص ضا پط اظ ذب٘ ٪٧٭ز٪س!!      زٶسٮ

    ،   26   ، ص 6 د               ْـذ الجالغـٔ،        درح ً   ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

        ٪٭ٶسس:                                اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض ربٴ زٶٟط ٦ٵ

                                                                                                    ي٧ط ٚسٵ ث٭ز ٚٯ ثٷًت اث٭ثٛط ضا ٦حٛ٭٤ ٚطز ٬ ٦رب٢ٓٷ٩ اث٭ثٛط ضا ٥ٰ ثٯ ثٷًت ٚطب٪س ٬ ض٧طتٷط ظثٷتط ضا زض   
                                                                                                     ٬ٖتٵ ٚٯ آ٨ ضا اظ َالِ ثٷط٨٬ آ٬ضزٮ ث٭ز ضٛست ٬ ٦ٗساز ضا زض سٗٷٓٯ ثٯ ض٧ٛص ظز ٬ ٞٓت: سًس ضا ثٛطٷس، ذسا ا٬ 

                                                       زٰب٪ص ضا پط اظ ذب٘ ٪٧٭ز، حجبة ٚسٵ ث٭ز ٚٯ زض سٗٷٓٯ ٞٓتٯ                                                     ضا ثٛطس، ٬ ٪ٷع ز٦بٌ حجبة ث٩ ٫٦صض ضا ثٯ ذب٘ ٦ب٢ٷس ٬
                                             ٰتب ٦خت١ زضذتت ذط٦تب ٦حٛت٥ ٰستت٥، ٬ اظ                             ا٤، ٬ زض ٦ٗبث١ ق٭ْب٨            ٰب ضا زٶسٮ                                      ث٭ز ٩٦ ٦طز ثب تزطثٯ ٰست٥ ٬ سطز ٬ ٞط٤

                     ضا اظ ذب٪تٯ ثٷتط٨٬                                                    پ٫بٮ ثطزٮ ث٭ز٪س ثٯ آ٪ٱب ٬يسٮ ٬ ٬يٷس زاز ٬ آ٪ٱتب    -     ي٣ٷٱب    اهلل     سال٤  -                            ٰبض٥ ٚسب٪ٵ ٚٯ ثٯ ذب٪ٯ ْبق٧ٯ      ث٫ٵ
  .  ضس                     ٰبٴ حٛ٭٦تص ٦ح٥ٛ ٪٧ٵ                ضسٷس ٬ است٭ا٪ٯ                                         آ٬ضز، ٬ اٞط ي٧ط ٪ج٭ز ذالْت ثٯ اث٭ثٛط ٪٧ٵ

  ،    110   ، ص 1 د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                 اا الىتت العلو٘ٔ        ًبدر: .                               تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،



 

 

ضشبٚؽرُِمذاد     دسعمیفٗ   :

                          ثب ٧ٚب٠ ثٵ احتطا٦ٵ ض٥ٛ ا٬                                                             ٦ٗساز ٚٯ اظ اغحبة ٦ًط٬ِ ٬ ثعضٜ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ ث٭ز، 
    .                                   ضا ثب ٢ٟس ٦٭ضز ؾطة ٬ ضت٥ ٖطاض زاز٪س
        ٪٭ٶسس:                                اث٩ اثٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩ ثبضٮ ٦ٵ

                                                                                                    ي٧ط ٚسٵ ث٭ز ٚٯ ثٷًت اث٭ثٛط ضا ٦حٛ٭٤ ٚطز ٬ ٦رب٢ٓٷ٩ اث٭ثٛط ضا ٥ٰ ثٯ ثٷًت ٚطب٪س ٬ ض٧طتٷط ظثٷتط ضا زض   
                                           ٷٓٯ ثٯ ض٧ٛص ظز ٬ ٞٓت: سًس ضا ثٛطٷس، ذسا ا٬                                                           ٬ٖتٵ ٚٯ آ٨ ضا اظ َالِ ثٷط٨٬ آ٬ضزٮ ث٭ز ضٛست ٬ ٦ٗساز ضا زض سٗ

                                                                                                          ضا ثٛطس، ٬ ٪ٷع ز٦بٌ حجبة ث٩ ٫٦صض ضا ثٯ ذب٘ ٦ب٢ٷس ٬ زٰب٪ص ضا پط اظ ذب٘ ٪٧٭ز، حجبة ٚسٵ ث٭ز ٚٯ زض سٗٷٓٯ ٞٓتٯ 
                                             ٰتب ٦خت١ زضذتت ذط٦تب ٦حٛت٥ ٰستت٥، ٬ اظ                             ا٤، ٬ زض ٦ٗبث١ ق٭ْب٨            ٰب ضا زٶسٮ                                      ث٭ز ٩٦ ٦طز ثب تزطثٯ ٰست٥ ٬ سطز ٬ ٞط٤

                                                                      پ٫بٮ ثطزٮ ث٭ز٪س ثٯ آ٪ٱب ٬يسٮ ٬ ٬يٷس زاز ٬ آ٪ٱتب ضا اظ ذب٪تٯ ثٷتط٨٬      -     ي٣ٷٱب    اهلل     سال٤  -                           بض٥ ٚسب٪ٵ ٚٯ ثٯ ذب٪ٯ ْبق٧ٯ ٰ      ث٫ٵ
  .  ضس                     ٰبٴ حٛ٭٦تص ٦ح٥ٛ ٪٧ٵ                ضسٷس ٬ است٭ا٪ٯ                                         آ٬ضز، ٬ اٞط ي٧ط ٪ج٭ز ذالْت ثٯ اث٭ثٛط ٪٧ٵ

  ،    110  ،ص 1 د                  درح ًْذ الجالغـٔ،     ، (  ّـ     655      هتَفبى              هحود ثي هحود )                           حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي              الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

ضشبٚؽرُتشيذٖ     :

                              طت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ت٭سف ي٧تط                                                      س٣ٷ٥ ث٩ ٖٷس زضثبضٮ ٚتٙ ظز٨ ثطٶسٮ ثًس اظ زْبو اظ حٕ حؿ
     ٫ٚس:          ٩ ٪١ٗ ٦ٵ   چ٫ٷ

  :   ٞٓت     ض٧ب    ثٯ     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ه ا٣٢هٯ     غ٣ى        پٷب٦جط    ٚٯ        ٪ٷستٷس     ٪ٓط    ز٬    آ٨     ض٧ب     آٶب  !    ي٧ط    اى  :    ٞٓت   ٬        ثطذبست       ثطٶسٮ
   ٬       ذتسا          زستت٭ض     اظ       اٶت٩        آٶتب   :  س      ٞٓتٷت      ٪ٓط    ز٬     ض٧ب   ٬   ، «    ٫ٚٷس     سال٤    ا٬    ثط          ا٧٢ا٫٦ٷ٩      ا٦ٷط       ي٫٭ا٨    ثٯ   ٬       ثط٬ٶس     ي٣ى     ٪عز »
  .   آضى  :      ْط٦٭ز      حؿطت    آ٨   ٬      است؟         پٷب٦جطش       زست٭ض



 

 

         ٦ستإ٢ٯ     ٰط    اظ     ثًس   ٬        ث٭زٶ٥،      حبؾط    ٦ب   ٬     ضسى      َبٶت    ت٭     ٢٬ى      است؛      زضست       رطٶب٨     اٶ٩  !      ثطٶسٮ    اى  :    ٞٓت     ثٛط     اث٭
        ذب٢تت  ز         ٦ستإ٢ٯ      اٶ٩    زض     چطا   ٬      است؟     ٚبض    چٯ       ٦٭ؾ٭و     اٶ٩    ثٯ    ضا    ت٭  !      ثطٶسٮ    اى  :    ٞٓت     ي٧ط  !     ٦ىٷس     پٷص       زٶٟطى       ٦سإ٢ٯ    اى
  . «   ٚطز        ٪ر٭ا٥ٰ       سٛ٭٪ت       ثبضٷس        ح٧ٛطا٨    آ٨    زض     ض٧ب    ٚٯ      ضٱطى    زض     ٖس٥      ثرسا »  :    ٞٓت       ثطٶسٮ  !     ٫ٚى؟    ٦ى

  !     ٚطز٪س       ثٷط٨٬   ٬      ظز٪س    ضا    ا٬     زاز       زست٭ض     ي٧ط
      هـب         .ل٘ـل   :         ًبدـر        ًگباش  :          چبپخبًِ            السًزبًٖ         األًظبإ      ثبلر      هحود  :        تحم٘ك  ،    388     ل٘س    ثي      سل٘ن      وتبة  ،       الىَفٖ        الْاللٖ     ل٘س    ثي      سل٘ن

  ش      1380  -      1422  :      چبح     سبل    لى   األٍ  :      چبح

پشخاؽگشي.5      ػّش  تٗعٍّاْ    

                         س٧٣ب٨ اٶ٩ چ٫تٷ٩ ض٬اٶتت                                      ثٵ احتطا٦ٵ ٬ پطذبضٟطٴ حعة سٗٷٓٯ ثٯ                        س٣ٷ٥ زضٚتبة ذ٭ز زضثبضٮ 
     ٫ٚس:    ٦ٵ

      ثطاى    ضا    آ٨   ٬        ثطذٷع،    اى       ٪طستٯ    ٚٯ      ربٶى     اٶ٩    اظ   ٬      ثتط      ذسا    اظ      ثٛط،     اث٭    اى »  :    ٞٓت   ٬        ثطذبست       س٧٣ب٨     سپس
  . «     ٪٫٫ٛس       اذتالِ     ا٦ت     اٶ٩    سط    ثط       ض٧طٷط    ز٬   ٬       ٫٫ٚس،         استٓبزٮ    آ٨    اظ         ٞ٭اضائى    ثٯ       ٖٷب٦ت     ض٬ظ    تب    ٚٯ        ٬اٞصاض      ا٣ٰص

٬ ٞٓت: ت٭ ضا                      ثط سط س٧٣ب٨ زاز ٚطٷس    ي٧ط  .    ٚطز       تٛطاض    ضا     سر٩      ٧ٰب٨      ثبضٮ    ز٬       س٧٣ب٨  .     ٪ساز       پبسرى    ا٬    ثٯ     ثٛط     اث٭
       ٪طستٯ    ٚٯ      ربٶى     اٶ٩    اظ  !    ثٛط     اث٭    اى      ٬ ٞٓت   !     ثٟٷط      آضا٤     ي٧ط    اى  :    ٞٓت       س٧٣ب٫ٚ٨ى؟ ثٯ اٶ٩ ٚبض چٯ، چطا زاضى زذب٢ت ٦ى

    اظ         ٪٫ٛٷتس       ٖج٭٠     اٞط   ٬  .     ٫٫ٚس         استٓبزٮ    آ٨    اظ       ٖٷب٦ت     ض٬ظ    تب      ذ٭ضى    ثٯ     ٖس٥     ذسا    ثٯ    تب        ٬اٞصاض      ا٣ٰص      ثطاى    ضا    آ٨   ٬       ثطذٷع    اى
     اٞط  !    ٖس٥      ثرسا .   ٚطز        ذ٭ا٫ٰس     ق٧ى      ذالْت    زض         ٫٦بْٗٷ٩   ٬          قطزضسٞب٨   ٬           آظازضسٞب٨   ٬       ز٬ضٷس        ذ٭اٰٷس     ذ٭٨      قطٶٕ      ٧ٰٷ٩
      ثتب    ٬        ٞصاضز٤    ٦ى     ز٬ش    ثط    ضا        ض٧طٷط٤     ز٥ٰ    ّ يعّت        ذسا٬٪س      ثطاى    ضا     زٶ٩    ٶب     ٥٫ٚ     زْى    ضا      ن٧٣ى       ت٭ا٪٥    ٦ى    ٚٯ        زا٪ست٥    ٦ى    ٩٦

  .    ثبضٵ        ٪با٦ٷس       آسبٶص    اظ   ٬    ثال    ثط    ضا     ض٧ب     ثبز       ثطبضت  !      ٫ٚٷس؟    ٦ى      ح٣٧ٯ     ذسا        پٷب٦جط        رب٪طٷ٩    ثط     آٶب  .    ظز٤    ٦ى    آ٨    ثب       ضزبيت
      هـب         .ل٘ـل   :         ًبدـر          ًگـباش   :          چبپخبًِ            السًزبًٖ         األًظبإ      ثبلر      هحود  :        تحم٘ك  ،    389   ل٘س    ثي      سل٘ن      وتبة  ،       الىَفٖ        الْاللٖ     ل٘س    ثي      سل٘ن

  ش      1380  -      1422  :      چبح     سبل       األٍلى  :      چبح



 

 

اخشاج.6   ايّٓاَ  )دايٗ پیاِثش(  اص ِغجذ  

                                                                             ٶب٨ ثٯ ذالْت ضسٷس٨ اث٭ثٛط ٪ٯ ت٫ٱب ثب ٦طزا٨ غحبثٵ ٚٯ اظ حٕ حؿتطت ي٣تٵ ي٣ٷتٯ            ي٧ط زضرط
                                     ٬ ٦٭ضز احتطا٤ پٷب٦جط غٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ                                                         ا٢سال٤ زْبو ٦ٵ ٚطز٪س ثط ذ٭ز ت٫سٴ زاضت ث٣ٛٯ ثٯ ظ٪ب٨ غحبثٵ 

  .   ٚطز            ٥ٰ ضح٥ ٪٧ٵ
     ٫ٚس:                              س٣ٷ٥ زض اٶ٩ ثبضٮ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

    اى  :      ٞٓتت    ٬      آ٦سٮ     پٷص      س٧٣ٯ    ّ ا٤ّ     ٪ٷع   ٬  -      ث٭زٮ     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ه ا٣٢هٯ     غ٣ى        پٷب٦جط        پطستبض       ٚ٭زٚى    زض    ٚٯ  -      ّ ٪٭ثٷّٯ      اٶ٩٧    ا٤
  . «      سبذتٷس       آضٛبض     ّ  ا٢سّال٤       ي٣ٷٱ٥     ّ ٦ح٧ّس    آ٠    ثٯ      ٪سجت    ضا     ذ٭ز     حسس     ظ٬ز    چٯ  !     يتٷٕ

  ! «   است     ٚبض    چٯ      ظ٪ب٨    ثب    ضا    ٦ب »  :    ٞٓت   ٬      ٫٫ٚس      ذبضد      ٦سزس    اظ    ضا    ز٬    آ٨     زاز       زست٭ض     ي٧ط
      هـب         .ل٘ـل   :         ًبدـر        ًگباش  :          چبپخبًِ            السًزبًٖ         األًظبإ      ثبلر      هحود  :        تحم٘ك  ،    389     ل٘س    ثي      سل٘ن      وتبة  ،    َفٖ   الى        الْاللٖ     ل٘س    ثي      سل٘ن

  ش      1380  -      1422  :      چبح     سبل       األٍلى  :      چبح

اخشاجاَعٍّٗاصِغجذ.7          

     ٫ٚس:                                                          ثبضٮ اذطاد ا٤ س٧٣ٯ ثربقطايتطاؼ ثٯ حعة سٗٷٓٯ  چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ                س٣ٷ٥ ث٩ ٖٷس زض

    اى  :      ٞٓتت    ٬      آ٦سٮ     پٷص      س٧٣ٯ    ّ ا٤ّ     ٪ٷع   ٬  -      ث٭زٮ     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ     ه ا٣٢هٯ     غ٣ى        پٷب٦جط        پطستبض       ٚ٭زٚى    زض    ٚٯ  -      ّ ٪٭ثٷّٯ      اٶ٩٧    ا٤
  . «      سبذتٷس       آضٛبض     ّ  ا٢سّال٤       ي٣ٷٱ٥     ّ ٦ح٧ّس    آ٠    ثٯ      ٪سجت    ضا     ذ٭ز     حسس     ظ٬ز    چٯ  !     يتٷٕ

  ! «   است     ٚبض    چٯ      ظ٪ب٨    ثب    ضا    ٦ب »  :    ٞٓت   ٬      ٫٫ٚس      ذبضد      ٦سزس    اظ    ضا    ز٬    آ٨     زاز       زست٭ض     ي٧ط
      هـب         .ل٘ـل   :         ًبدـر        ًگباش  :          چبپخبًِ            السًزبًٖ         األًظبإ      ثبلر      هحود  :        تحم٘ك  ،    389     ل٘س    ثي      سل٘ن      وتبة  ،       الىَفٖ        الْاللٖ     ل٘س    ثي      سل٘ن

   ش      1380  -      1422  :      چبح     سبل       األٍلى  :      چبح

جٍٛگیشياصخشٚجصذاتٗاصِذيٕٗ.7              )تاصداؽدخأگي(      

        پتس اظ         ثت٭ز           سطضت٫ب           اْتطاز    ٬       غحبثٯ      زاز٨      ٖطاض        ا٢رط٬د       ٫٧٦٭و                         ٶٙ اظ ٚبضٰبٴ حعة سٗٷٓٯ ، 
   زض   -                             غ٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬ آ٢تٯ ٬ ست٥٣     -                   تطس٥ اغحبة ضس٭٠ ذسا             ٴ اٶ٩ ٚٯ ٦ٵ            ، ثٯ ثٱب٪ٯ    ي٧ط    ،            ثط٪ب٦ٯ سٗٷٓٯ

        ٚتٯ زض                            اظ ٦سٶ٫تٯ ٫٧٦ت٭و ٚتطز      ضا       غحبثٯ      ذط٬د                                                    ٦ٷب٨ ٦طز٤ پطا٫ٚسٮ ض٭٪س ٬ ثبيج ٧ٞطاٰٵ ٦طز٤ ٞطز٪س!!
  .     ث٭ز٪س              ثبظزاضت ذب٪ٟٵ    زض       ٦سٶ٫ٯ          اغحبة زض       حٗٷٗت 

  :     ٪٭ٶسس         ثبضٮ ٦ٵ                 ٵ ا٢حسٶس زض اٶ٩      اث٩ اث



 

 

           پطا٫ٚتسٮ         ٦تطز٤        ثتٷ٩     زض  (       ٦ح٧تس  )       ذتسا         ضست٭٠        اغحبة    تب      ث٫س٤    ٦ٵ    ضا     ضٱط     اٶ٩    زض    ٩٦       ٧ٰب٪ب        ثسا٪ٷس  :    ٞٓت     ي٧ط
  .   ي٧ط     سر٩      ٫٫ٚس     ٪٧ٵ       ا٪ٛبض      ضٷًٯ  :     ٞ٭ٶس    ٦ٵ        ا٢حسٶس     اثٵ     اث٩       اٶ٫ٛٯ    تب     ...     ٪٫٫ٛس       ٧ٞطاٮ    ضا      ٦طز٤   ٬       ٪ط٭٪س

ٔ            درح ًْذ الج   ، (  ّـ     655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ    ،  12   ،ص   20  د        الغـ
   م.    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،

  :    ٞ٭ٶس    ٦ٵ    ٪ٷع         ثُسازٴ      ذكٷت

     ٭اة   رت     زض       ي٧تط         ضت٭ز،       ذبضد       ٦سٶ٫ٯ    اظ     ذسا     ضاٮ    زض     ر٫ٝ      ثطاٴ    تب       ذ٭است       اربظٮ    ا٬    اظ   ٬     ي٧ط       پٱ٣٭ٴ     آ٦س      ظثٷط  
       استت     ثس    اٴ      زازٮ       ا٪زب٤  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -   ذسا      ضس٭٠      ٫ٚبض    زض     ذسا     ضاٮ    زض    ٚٯ         ر٫ٟٱبٶٵ       ٦ٗساض      ٧ٰب٨  :    ٞٓت
      ٚٷست  :    ٞٓت     ي٧ط     ثًس       ٞطْت،       ْبغ٣ٯ   ٬     ضْت     ي٧ط       پٱ٣٭ٴ    اظ     ث٭ز        ٪بضاحت    ٚٯ      حب٢ٵ    زض      ظثٷط  (    ز٥ٰ     ٪٧ٵ       اربظٮ       اٶ٫ٛٯ      ٶ٫ًٵ )
      آٶ٫ٯ    ٰط      ٪٥٫ٛ        ٦طاٖجت   ٬       ٪ج٫س٤    ضا  (      ٦سٶ٫ٯ )     ضًت     اٶ٩       زضٰبٴ    ٩٦    ٞط ا   ٬       زاضز؟       ٦ًص٬ض     ذسا      ضس٭٠       اغحبة      ذط٬د    اظ     ٦طا    ٚٯ
  .   ض٭ز    ٦ٵ     ٰال٘  -   س٥٣   ٬     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -    ٦ح٧س     ا٦ت

      ث٘رٍ   –                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ   ،    453   ، ص 7 د             تباٗخ ثغدا.،    ،   ّـ(   463      هتَفبى        الخـ٘ت )         ثي حبثت                    اثَثىر أحود ثي علٖ   ،        الجغدا.ٕ
                                    تباٗخ هدٌٗـٔ .هشـك ٍ وـر فؼـلْب          ّـ(،    571      هتَفبى )                                        مبسن علٖ ثي الحسي إثي ّجٔ اهلل ثي عجد اهلل      أثٖ ال                           اثي عسبور الدهشمٖ الشبفعٖ، 

     1995  -      ث٘رٍ    -                ًبدر: .اا الفىر    ،                                             تحم٘ك: هحت الدٗي أثٖ سع٘د عور ثي غراهٔ العورٕ  ،    403   ، ص  18 د                           ٍتسو٘ٔ هي حلْب هي األهبحل،

       پتٷص     زض    ضا       آظازٴ     س٣ت   ٬     ٫بٔ   اذت     ض٬ش       سٗٷٓٯ       حٛ٭٦ت               ٣ً٦٭٤ است ٚٯ        سر٫ب٨     اٶ٩    ثٯ      ت٭رٯ    ثب
      ذت٭ز          ذب٪تٯ     زض  -     ست٥٣    ٬       آ٢تٯ    ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ  -    اسال٤        پٷب٦جط       ٶبضا٨   ٬       اغحبة     حتٵ    ٚٯ     است      ث٭زٮ       ٞطْتٯ

       ٪هتط        تحتت            ثٟ٭ٶ٫تس،         ٦تطز٤       ثتٯ     ضا       حٗبٶٕ       اٶ٫ٛٯ   ٬      ث٭زٮ       ٫٧٦٭و      ٦طز٤    ثب       ٞطْت٩      ت٧ب     اظ   ٬       ث٭ز٪س         ثبظزاضت
    .     ٞٓت٫س    ٦ٵ      ٦طز٤    ثٯ    ضا     بٶٕ  حٗ        ثبالذطٮ   ،    ٚطز                     ي٧ط اٶ٩ ٚبض ضا ٪٧ٵ   اٞط   ٬  .    ا٪س       زاضتٯ

لرًٚوؾراسِخاٌفاْ.8       

      زض ز٠        ٚتبض                  ٚتٯ ثتب اٶت٩                      ، ٚطتبض آ٪ٱب ثت٭ز         ٦رب٢ٓٷ٩                              ٰبٴ رعة سٗٷٓٯ ثطاٴ ٦ٗبث٣ٯ ثب            ٶٛٵ اظ ض٬ش
    :    ثطٶ٥                                   ٰبٶٵ اظ ٚطتبض حعة سٗٷٓٯ ضا ٪ب٤ ٦ٵ       ٪٧٭٪ٯ .     ٚطز٪س                           اٶزبة ضيت، تط ، ٬ ٬حطت ٦ٵ          ي٧٭٤ ٦طز٤ 



 

 

لرًِؾىٛنعؼذ      :

                               ثٯ زستت٭ض اثت٭ثٛط ثتٯ ٖتت١        ،         ثٷًت ٪ٛطز       ٬ ي٧ط                          ضٜ ٖجٷ٣ٯ ذعضد ٚٯ ثب اث٭ثٛط  ثع   ٚٯ              سًس ث٩ يجبزٮ 
    .    ضسٷس

       ٞ٭ٶس:            ا٢حسٶس ٦ٵ                       زض ٧ٰٷ٩ ضاثكٯ اث٩ اثٵ

                                                    ٞٓتٯ است: ٧ٰب٪ب ا٬ )اث٭ثٛط( ثٯ ذب٢س ث٩ ٢٬ٷس ٚتٯ زض    «                 ا٢ك٩ً ا٢خب٢ج يطط »                       ا٢حسٶس زض ثحج ٦كبي٩ زض          اث٩ اثٵ
                                ٴ ذب٢س ٥ٰ ثب ٶٙ ٪ٓتط زٶٟتط زض                                                                               ث٭ز ٪ب٦ٯ ٪٭ضت ٬ ا٬ ضا ٦ب٦٭ض ٚطز ٚٯ سًس ث٩ يجبزٮ ضا ثٛطس، ثًس اظ ضسٷس٨ ٪ب٦ٯ    ضب٤ 

                                       ٚطز ا٬ ضا ثب تٷط ظز٪س ٬ ٚطت٫س ٬ زض چبٮ                                                                           ٧ٚٷ٩ سًس ث٭ز٪س، تب اٶ٫ٛٯ زض ضت ٬ٖتٵ ٚٯ سًس ث٩ يجبزٮ اظ ٫ٚبض آ٪ٱب يج٭ض ٦ٵ
                                                                ضٶٛٵ ضت ثًس اظ آ٨ ٚٯ سًس ضا زض چبٮ آة ا٪ساذت ز٬ ثٷت ضًط ضا ثتٯ                                           آة ا٪ساذت٫س ٬ ْطزٴ ٚٯ ٧ٰطاٮ ذب٢سث٭ز زض تب

                                                                                                        غساٴ ر٩ ا٪طبء ٚطز: ٦ب سٷس ٬ ثعضٜ ٖجٷ٣ٯ ذعضد ضا ٚطتٷ٥ ٬ ز٬ تٷط زضست ثٯ ٣ٖت ا٬ ظزٶ٥، ٧ٰٯ ٧ٞب٨ ٚطز٪س ٚٯ آ٨ 
          س ٬ اٶت٩                                                                               ثبضس ٬ ٧ٰب٪ب ر٩ ا٬ ضا ٚطتٯ است، ٬ٖتٵ ٚٯ غجح ضس ٦تطز٤ ستًس ضا پٷتسا ٪ٛطز٪ت                          ز٬ سكط ضًط ضًط ر٩ ٦ٵ

                                                                                                            ٰبتّ ٬ غسا ضا ض٫ٷس٪س ٬ ثٯ سطاٌ سًس ثطآ٦س٪س ٬ ثًس اظ سٯ ض٬ظ ا٬ ضا زض چبٮ آة پٷسا ٚطز٪س، زض حب٢ٵ ٚٯ ٪بث٭ز ضسٮ 
    «.                              ث٭ز ٬ ٞٓت٫س ٚٯ اٶ٩ ٚبض ر٩ است

ـ      655        هتَفـبى                                            حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحوـد )              الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ   ،   17  د       غـٔ،                  دـرح ًْـذ الجال     ، (    ّـ
  م    1998  -   ّـ     1418               الـجعٔ: األٍلى،                 ث٘رٍ  / لجٌبى،  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                                تحم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،    130 ص

                                ٦ساض٘ زٶٟط اٶ٩ ٦ك٣ت ٖجال ٞصضت . 



 

 

لرًِاٌهتٓٔٛيشٖٚذجاٚصتّٗ٘غشػ                :

                آ٨ حؿطت ٦تب٦٭ض                                  غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ث٭ز ٬ اظ قطِ-                             ث٩ ٪٭ٶطٮ ٚٯ اظ اغحبة ضس٭٠ ذسا      ٦ب٢ٙ
                                               زا٪ست ٬ ظٚبت ضا ثٯ آ٪ٱب ٪تساز، ا٬ ضا ظز٪تس ٬                                                   آ٬ضٴ ظٚبت ث٭ز، اظ آ٪زب ٚٯ سطا٨ سٗٷٓٯ ضا حٕ ٪٧ٵ     ر٧ى
       ٚطت٫س.

                ثبضٮ  ٦ٵ ٪٭ٶسس:                                            يجسا٢طظأ غ٫ًب٪ٵ ٪ٷع زض ٚتبة ا٧٢ػ٫ّ زض اٶ٩

                 ًبدـر: الوىتـت                            حج٘ت الـرحوي األعيوـٖ،         تحم٘ك  ،    174   ص  ،   10   د         الوظٌف،   ،   ّـ(   211            ّوبم )هتَفبى                               الظٌعبًٖ، اثَثىر عجد الرزاق ثي 
    ّـ.    1403                     ٍ ، الـجعٔ: الخبً٘ٔ،    ث٘ر  -       اإلسالهٖ 

                                                                     زاضت٫س ٚٯ ٦ب٢ٙ ث٩ ٪٭ٶطٮ ٦س٧٣ب٨ است ٬ ٫ٞبٮ ا٬ اٶ٩ ث٭ز ٚتٯ ذ٣ٷٓتٯ ضا           ايتطاِ    ٚٯ            سطا٨ سٗٷٓٯ
                      زض ٫٦ع٢ص زض ٫ٚبض ظ٨ ٬          اٶ٩ چ٫ٷ٩       ا٬ ضا    ،                                          زا٪ست، ٬ اظ زاز٨ ظٚبت ثٯ حٛ٭٦ت ذ٭ززاضٴ ٚطز           ثط حٕ ٪٧ٵ

              آٶتب اقبيتت     !                            ٬ استٛجبضٴ ٬ نب٧٢ب٪ٯ ٪ٷست ؟                              آٶب اٶ٩ ٦ػسأ حٛ٭٦ت استجسازٴ                  اش ٦ه٣٭٦ب٪ٯ ٚطت٫س.     ثچٯ
    !                      اظ اٶ٩ حٛ٭٦ت ربٶع است؟

وؾراسدعرٗجّؼي       لثايًذٛعظ    دضبعمیفٗ    :

             ي٣تت آ٪ٱت٥        ٚتٯ       ث٭ز      س٣ٷ٥     ث٫ٵ       ٖجٷ٣ٯ        ر٧ًٵ      زستٯ      ٚطتبض                 حعة سٗٷٓٯ،          ٚطتبضٰبٴ    اظ      زٶٟط    ٶٛٵ 
     ث٭ز                                 ثربقط يس٤ پطزاذت ظٚبت ثٯ اث٭ثٛط 

  :    ٞ٭ٶس    ٦ٵ      احٷط     اث٩

             س٫ٟسبضضتب٨    ٬       ٚتطز         ذتطاة        سطضب٨    ثط    ضا    ٰب      ذب٪ٯ   ٬        س٭ظا٪س     آتص    زض      ظ٪سٮ      ظ٪سٮ     ٚطز      ٦خ٣ٯ    ٚٯ    آ٨    اظ     ثًس    ضا      آ٪ٱب
ِ       ثتٯ     اٴ       يتسٮ       ثتب     ضا       ٰجٷطٮ    ث٩     ٖطٮ        اث٭ثٛط   ٬     ٚطز      ايال٤        اث٭ثٛط    ثٯ    ضا       رطٶب٨         ا٪ساذت،       سطضب٨    ثط    ضا       ٚ٭ٰٱب   ٬      ٪٧٭ز     ا٬       قتط
  .      ْطستبز



 

 

                 تحم٘ـك عجـد اهلل    ،   211   ص  ،  2   د ،                    الىبهل فٖ التـباٗخ،   (   ّـ   630      هتَفبى                                         عس الدٗي ثي األح٘ر أثٖ الحسي علٖ ثي هحود )         الزسإ،         اثي أح٘ر 
   ّـ    1415  ،        الخبً٘ٔ             رٍ ، الـجعٔ  ث٘  -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ          المبػٖ،

                       تحم٘ـك هف٘ـد لوح٘ـٔ        ،   45   ص   ،  19   د                                ًْبٗـٔ األاة فـٖ فٌـَى األ.ة،      ، (  ّـ   733      هتَفبى                               دْبة الدٗي أحود ثي عجد الَّبة )          الٌَٗرٕ،
   م.    2004  -   ّـ     1424                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ          ٍروبعٔ،

جؼًدذيث.9   ٚذشاؽیذْادٌٗتاعً      

         زست ثتٯ      ،            ذالْت اث٭ثٛط       زضثبضٮ      ٦طز٤           ٪ٟٯ زاضت٩      ضاؾٵ                      اٴ پطجطز اٰساِ ذ٭ز ٬             ا١ٰ سٗٷٓٯ ثط
    :    ٫ٚٷ٥                    اٴ اظ آ٨ ضا شٚط ٦ٵ             ٪س ٚٯ ٪٧٭٪ٯ            ر١ً ض٬اٶت ظز
        حؿتطت       ّ   ٦حبرّتٳ     زض     ٫ٚس    ٦ٵ     شٚط     َّ ً ٦ٓػَّالً    ضا        ض٬اٶتٵ   «     ٖٷس    ث٩      س٣ٷ٥ »      ٚتبة    اظ        ثحطا٪ٵ      ٰبض٥     سٷس
          اثت٭ثٛط    ،      ذالْتت                           ؿطت پس اظ احجبت َػجٵ ث٭ز٨  ح         ٫ٚس ٚٯ         شٚط ٦ٵ        اث٭ثٛط      ثب       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ              ا٦ٷطا٧٢٭٫٦ٷ٩

        ٞٓتتٵ       تت٭         آ٪چتٯ   :       ٞ٭ٶتس     ٦ٵ        اث٭ثٛط    ٚٯ     ضسس    ٦ٵ       اٶ٫زب    ثٯ    تب      ذ٭ز،    حٕ   ٬     ذ٭ز    ّ   ّ حّٗب٪ٷّت    ثط      ٫٫ٚس    ٦ٵ      ٣٦ع٤    ضا
    :   ٞٓت    ٦ٵ    ٚٯ       ض٫ٷس٤     ذسا      ضس٭٠    اظ    ٩٦   ،    آ٨    اظ    پس       ٢٬ٷ٩ٛ     است    حٕ    اش     ٧ٰٯ

          اذتٷتبض         ز٪ٷتب       ثتط     ضا      آذطت    ٦ب      ثطاٴ   ٬   ،     است         ثطٞعٶسٮ    ضا    ٦ب       تًب٢ٵ      ذساٴ    ٚٯ       ٰستٷ٥      ثٷتٵ     ا١ٰ    ٦ب    ٚٯ       زضستٵ    ثٯ »
  « !     ٪٧بٶس     ر٧ى    ٥ٰ    ثب    ضا      ذالْت   ٬     ّ ٪ج٭ّت     ثٷت     ا١ٰ    ٦ب      ثطاٴ    ٚٯ      ٪ٷست      چ٫ٷ٩        ذسا٬٪س      ّ ا٢جتّٯ   ٬   ،     است      ٚطزٮ

  :     ٞٓت٫س        اث٭ثٛط    ثٯ       ا٢سال٤      ي٣ٷٯ              ا٦ٷطا٧٢٭٫٦ٷ٩

  !     ثبضس؟       ض٫ٷسٮ    ضا      حسٶج     اٶ٩    ت٭    ثب    ٥ٰ    ا٬    ٚٯ   ! ؟      زاضٴ     ذسا      ضس٭٠       اغحبة    اظ      حسٶج     اٶ٩    ثط       ضبٰسٴ     آٶب
 ي٧ط ٞٓت:

       پستط         ستب٥٢    ٬   ٓ ه  حٓصهاء       ٔ ٓ ٕ  ٬اث٭ئجٓٷٕسٲ  .      ٞٓت      چ٫ٷ٩     ذسا      ضس٭٠    ٚٯ       ض٫ٷس٤    ٥ٰ    ٩٦       ٞ٭ٶس،    ٦ٵ      ضاست     ذسا      ضس٭٠       ذ٣ٷٓٳ
  !        ض٫ٷسٶ٥      ٧ٰٟٵ     ذسا      ضس٭٠    اظ    ٥ٰ    ٦ب  :      ٞٓت٫س    ٥ٰ   ٓ ٓ رٓج١ٓ    ث٩      ٦ًبش   ٬   ،       حصٶٓٯ        ذ٭ا٪سٲ

  :     ْط٦٭ز      حؿطت         تب اٶ٫ٛٯ 



 

 

        ٚطتتٯ       ٶتب    ٬         ث٧ٷتطز     ٧س  ٦ح     اٞط  :     ٚٯ     اٶس      ثستٯ     يٱس    آ٨    ثط   ٬      اٶس،       ٪٭ضتٯ      ًٚجٯ    زض    ٚٯ     ذ٭ز       غحٷٓٳ    ثٯ     ض٧ب          ث٫بثطاٶ٩
  !   اٶس      ٚطزٮ     ٬ْب      ٞٷطز      ٖطاض    ا٬     ثٷت     ا١ٰ    زض      ذالْت     ا٦ط    ٚٯ        ٞصاضٶ٥     ٪٧ٵ    ٦ب     ض٭ز

ٔ         الورام      غبٗٔ     ّـ(،     1107       )هتَفبى         إسوبع٘ل       الس٘د    ثي        سل٘وبى       الس٘د    ثي      ّبدن      الس٘د          الوىبام     أثَ  ،         الوَسَٕ           الجحراًٖ ٖ           الخظـبم         ٍحزـ       فـ
  .     عبدَا     علٖ       الس٘د        العالهٔ    ٘ك   تحم  ،    318   ، ص 5  د   ،         ٍالعبم       الخبص      ؿرٗك    هي       اإلهبم       تع٘٘ي

                                                                                         ٬زض ٫٦بنطٮ ٦ٓػ٣ٵ ٚٯ ثٷ٩ اث٩ يجب  ٬ ي٧ط زض ثبضٮ ذالْت اتٓبٔ اْتبز، ي٧طثتطاٴ ت٭رٷتٯ ٚتبض    
                     ض٭ز، ت٧سٙ ٚطز ٬ ٞٓت:                                                            ذالْتطب٨ ثٯ اٶ٩ حسٶج ر٣ًٵ ٚٯ ٪ج٭ت ٬ ذالْت زض ا١ٰ ثٷت ر٧ى ٪٧ٵ

          غتبحجب٨        ضت٧ب     تب      آٶ٫س       ٦زت٧ى    ٥ٰ    ثب      ذالْت   ٬     ّ ٪ج٭ّت     ض٧ب        ذب٪سا٨    زض  :     ٚٯ        زاضت٫س        ٪بپس٫س     ض٧ب     ٖ٭٤  :      ٞٓت     ي٧ط
   ٬    ّ طٶّٯ  ٪ه     اٶ٩    زض   ٬   ؛     ٚطز      تًٷ٩       ذ٣ٷٓٯ     ذ٭ز      ثطاٴ      ذ٭زش      ٖطٶص          ث٫بثطاٶ٩   ٬   ؛      ٫ٚٷس        ٦جبٰبت   ٬      ّ ْرطٶّٯ     ذ٭ز     ٖ٭٤    ثط   ،      ذالْت
  . «   آ٦س     ّ ٦٭ّْٕ   ٬      ضسٷس     ٰسِ    ثٯ   ،       تًٷٷ٩

  :        چ٫ٷ٩ ث٭ز      ذالْت   ٬      ٪ج٭ت     ثٷ٩     ر٧ى     يس٤    زض     ي٧ط    ثٯ      يجب      اث٩      ٖبقى         ا٦ب پبسد 

   ٬   َ َ   ََؿَتت    ٬   ،       زٰتٵ       ٦تٵ          ارتبظٮ       ٦ت٩       ثتٯ       ٞٓت٩     سر٩    زض     اٞط  !         ٦ا٫٦ب٨      ا٦ٷط    اٴ  :       ٞٓت٥    ٩٦  :     ٞ٭ٶس    ٦ٵ    ّ  يجّب      اث٩
      ر٭اة    ّ ا٦ّب  :       ٞٓت٥    ٩٦   ٬  .    ثٟ٭     سر٩  !     ّ  يجّب      پسط    اٴ  :      ٞٓت     ي٧ط  !       ٞ٭ٶ٥     سر٩    ٩٦   ،      زاضٴ    ٦ٵ     ٪ٟٯ   ض  ز٬    ٩٦    اظ    ضا   َ  ٓ ذَط٧ٓت
  :    ٚٯ       اٶ٫ست    س،   ضسٷ     ٰسِ    ثٯ   ٬    ضس     ّ ٦٭ّْٕ   ٬     ٚطز        اذتٷبض       ذ٣ٷٓٯ     ذ٭ز      ثطاٴ      ٖطٶص  :       ٞٓتٵ    ٚٯ        ٦ا٫٦ب٨      ا٦ٷط    اٴ    ت٭       ٞٓتبض

       اٶت٩     زض   ،       استت         ٚتطزٮ         اذتٷبض    ا٬      ثطاٴ    ّ   ّ يع٬ّر١ّ        ذسا٬٪س    ٚٯ    ضا     ٚسٵ      ٧ٰب٨     ٚطز    ٦ٵ        اذتٷبض     ذ٭ز      ثطاٴ   ُ َ  ُٖطَٶص     اٞط
   ٓ ٓ   حٓسٓتس       ٦٭ضز   ٬     ضس،     ٪٧ٵ     اٖى   ٬       اٶطاز   ٬   ٓ ّ ضٓزّ      ٦٭ضز     ي١٧     اٶ٩        ٰٷچٟبٮ   ٬      ث٭ز،      ٖطٶص     زست    زض        ضاستٷ٩   ٬      زضست     ٚبض      غ٭ضت
  .      ٞطْت     ٪٧ٵ      ٖطاض     ٪ٷع

          ذسا٬٪تس   :     ٚٯ      آ٪ست       ثبضس،    ٦ب    ِ آ٨ِ    اظ    ز٬    ٰط      ذالْت   ٬     ّ ٪ج٭ّت    ٚٯ      زاضت        ٪بپس٫س      ٖطٶص  :       ٞٓتٵ       اٶ٫ٛٯ      ر٭اة    ّ ا٦ّب   ٬
     َ ٔ ا٣٢َٯٔ     َ َ ؤ٪ع٠ََ   ٓ ٦ٓب   َ ِ ٔ  َٚطِٰٔ٭ا   ِ َ ه ٔ ٕ ثِإَ٪هٱ٥ٕٔ   َ   ٓ ش٢َ ٙٓ  :       ٞ٭ٶس    ٦ٵ   ٬      ٫ٚس،    ٦ٵ       ت٭غٷّ            ٪بذ٭ضبٶ٫سٴ   ٬         ٪بپس٫سٴ     اٶ٩    ثٯ    ضا       ٞط٬ٰٵ       ٦زٷس،      ٖطآ٨    زض

      ثتٯ        اٶت٩    ٬  (        ٪تبث٭ز    ٬      ٞت٥             ٚطزاضضتب٨    ٬      ثبز،      آ٪ٱب    ثط      ٰالٚت   ٬  ٜ   ٦ط    پس     ا٪س     ضسٮ      ٚبْط    ٚٯ    اٴ      زستٯ    آ٨ ) » .    ٕ ٓ  َ ٔ ؤي٧ٕٓب٢َٱ٥ٔ   َ َ ٕ ٓ َ َْإَحٕجٓفَ
    ضا            ؤي٧ب٢طتب٨        ٧ٰتٳ             ث٫تبثطاٶ٩       پتس    ؛       استت         ٚتطزٮ       ٪بظ٠      آ٪ٱب    ثط        ذسا٬٪س    ٚٯ    ضا      آ٪چٯ        زاضت٫س        ٪بپس٫س       اٶطب٨    ٚٯ      آ٪ست     رٱت
  « .   ٚطز       ٪بث٭ز   ٬     حجف        ذسا٬٪س



 

 

          ي٧ط ٞٓت :

      زاض٤          ٪بپست٫س     ٩٦    ٚٯ     است     ضسٮ     ٪١ٗ    ٩٦      ثطاٴ         ٖؿبٶبئٵ   ٬        ٦كب٢جٵ    ت٭    اظ     ذسا    ثٯ       س٭٫ٞس   ،    ّ  يجّب      پسط    اٴ  !    ٓ    ٰٓٷٱبت
  !   ض٭ز      سبٖف    ٩٦     ٪عز    زض    ت٭       ٫٦ع٢ت    تب          ثطزاض٤    آ٨     ض٬ٴ    اظ      پطزٮ

                اث٩ يجب  ٞ٭ٶس :

  !      ٫ٚتس       سبٖف    ت٭     ٪عز    زض     ٦طا       ٫٦ع٢ت    ٚٯ      ٪ٷست        سعا٬اض   ،     است    ّ حّٕ     اٞط  !  ؟        ٦ا٫٦ب٨      ؤ٦ٷط    اٴ   ،      چٷست      آ٪ٱب  :       ٞٓت٥    ٩٦
  .      ٞطزا٪س    ٦ٵ     ز٬ض     ذ٭ز    اظ    ضا      ثبق١      ّ ا٢جتّٯ     ٫٦ٵ      ٧ٰچ٭   ،    پس   ،     است      ثبق١     اٞط   ٬

          ي٧ط ٞٓت :

       حستس    ٬       ن٣ت٥      ض٬ٴ    اظ        ٰبضت٥        ث٫تٵ         ذب٪سا٨    ٦ب    اظ    ضا      ذالْت       اٶطب٨  :       ٞ٭ئٵ    ٦ٵ    ت٭    ٚٯ     است       ضسٷسٮ      چ٫ٷ٩    ٩٦    ثٯ
  !           ثطٞطزا٪ٷس٪س

               اث٩ يجب  ٞ٭ٶس:

   ٬        ربٰت١     اظ     ّ   ؤيت٥ّ          ٰتٷچٛس     ثط    ٚٯ     است      ا٦طٴ     اٶ٩   ؛     ن٥٣     ض٬ٴ    اظ  :       ٞٓتٵ       اٶ٫ٛٯ    ّ ا٦ّب  !         ٦ا٫٦ب٨     ٦ٷط ا    اٴ  :       ٞٓت٥    ٩٦
   ٓ ٓ حٓسٓس     آز٤    ثٯ       اث٣ٷس    ٚٯ       اٶ٫ست     رٱت    ثٯ      حسس؛     ض٬ٴ    اظ  :       ٞٓتٵ       اٶ٫ٛٯ    ّ ا٦ّب   ٬  !      است       آضٛبض   ٬      ٬اؾح   ٬      ٪ٷست        پ٭ضٷسٮ      يب١ٖ
  !        ٞطْتٷ٥      ٖطاض     حسس      ٦٭ضز    ٚٯ       ٰستٷ٥     آز٤         ْطظ٪سا٨     ٪ٷع    ٦ب   ٬      ثطز؛

          ي٧ط ٞ٭ٶس:

   ٬          پتصٶطز،        ٪٧تٵ        تُٷٷط    ٚٯ      حسسٴ    رع      ٪ٷست      چٷعٴ      ٰبض٥     ث٫ٵ    اٴ     ض٧ب     ٰبٴ    ز٠    زض    ٚٯ     ذسا    ثٯ       س٭٫ٞس   ؛       ٰٷٱبت
  !   ٫ٚس     ٪٧ٵ      پٷسا      ظ٬ا٠    ٚٯ    ّ َطّٵ   ٬      ٚٷ٫ٯ    رع

                اث٩ يجب  ٞ٭ٶس :



 

 

    آ٨    اظ    ضا         پ٣ٷتسٴ    ٬       ضرتس           ٰطٞ٭٪تٯ           ذسا٬٪تس       ٚتٯ     ضا      ٖ٭٦ٵ       ز٢ٱبٴ   ؛        ٦ا٫٦ب٨      ا٦ٷط    اٴ      ثبضس      آضا٤      ٖسضٴ  :       ٞٓت٥   ٩ ٦
       ذتسا         ضست٭٠     ز٠      ٚتٯ       ظٶطا  .    ٩  ٦ٛ       ت٭غٷّ      ٚٷ٫ٯ   ٬    َص   ٬   ٓ ٓ حٓسٓس    ثٯ     است         ضسب٪ٷسٮ       ٦ك٣ٗٯ       قٱبضت      ٦ٗب٤    ثٯ   ٬   ،     است       ظز٬زٮ
  !     است      ٰبض٥     ث٫ٵ       ز٢ٱبٴ    اظ    ّ س٥ّ٣  (       ٬آ٢ٯ )      ي٣ٷٯ    اهلل    ّ غ٣ّٵ

          ي٧ط ٞ٭ٶس:

   ٬       ٚتطز        ضتط٤       ٦ت٩     اظ   ،          ثطذٷتع٤         ذ٭است٥    ٚٯ      ٧ٰٷ٩   ٬   ،     ض٭٤    ٦ٵ     ز٬ض  :       ٞٓت٥    ٩٦  !     ّ  يجّب      پسط    اٴ    ٩٦    اظ    ض٭     ز٬ض
      تت٭       آ٪چٯ         ز٬ستساض   ٬   ،      ٰست٥    ت٭    ّ حّٕ       ٫٫ٚسٲ        ٦طايبت    ٩٦    ٚٯ     ذسا    ثٯ       س٭٫ٞس  !     ّ  يجّب      پسط    اٴ       ث٫طٷ٩     ذ٭ز     ربٴ    سط  :      ٞٓت
  !   ٫ٚس       ذط٫٭ز    ضا

              اث٩ يجب  ٞٓت:

    ضا    ّ   حتّٕ     آ٨      ٚتس       ٰتط   !       زاض٤    ّ حّٗٵ         ٦س٧٣ب٪ٵ    ٰط    ثط   ٬      زاض٤    ّ حّٗٵ    ت٭    ثط    ٩٦    ٚٯ       زضستٵ    ثٯ        ٦ا٫٦ب٨      ا٦ٷط    اٴ  :       ٞٓت٥  
  .        استت           اْتتبزٮ      ذكب    ثٯ      ذ٭زش      ٫ٚس،      ذطاة   ٬      ؾبٶى    ضا    آ٨    ٚس    ٰط   ٬   ؛       ضسٷسٮ     ذ٭ز      ٪ػٷت   ٬      ثٱطٮ    ثٯ      ذ٭زش      ٫ٚس،     حٓم
  .   ضْت   ٬        ثطذبست     ي٧ط     سپس

  –                      : .اا الىتت العلو٘ـٔ      ًبدر    ،    578   ص   ، 2   د               تباٗخ الـجرٕ،   ، (   310      هتَفبى )                         ثي ٗسٗد ثي وخ٘ر ثي غبلت   ر                رعفر هحود ثي ررٗ  َ           الـجرٕ، أث
      ث٘رٍ 

  :    ٞ٭ٶس      ضٷًٯ      ز٢٬ت      ٦جسؤ     ثحج    زض    ٪ٷع    َ    ذ٣َس٨٬     اث٩

 

     ض٧ب     ٖ٭٤  :      ٞٓت    ّ  يجّب      اث٩    ثٯ     ي٧ط      ض٬ظٴ  :     ٚٯ     است      آ٦سٮ      چ٫ٷ٩      ا٪س،      ٚطزٮ       ض٬اٶت      آحبض   ٬       اذجبض       ٪بٖال٨      آ٪چٯ    زض   ٬
   ٬      ٫ٚٷس     َؿت         ثطاٶطب٨     ض٧ب       اٶ٫ٛٯ    تب       ٫٫ٚس،     ر٧ى      ذالْت   ٬     ّ ٪ج٭ّت     ثٷ٩      ٰبض٥     ث٫ٵ      ٶ٫ًٵ     ض٧ب    زض    ٚٯ          ٪ر٭است٫س   ُ َ  ُٖطَٶص      ٶ٫ًٵ
      ثٷب٨      چ٫ب٨      پبسد    زض   ٬   ؛       ذ٭است     سر٩   ٬      ر٭اة    زض       اربظٮ    ا٬    اظ   ٬   ،       ض٧طزٮ   ٔ  َ ٫ٔ٦َٛط    ضا     ي٧ط     سر٩    ّ  يجّب      اث٩   ٬  !      ٶبثٷس      س٣كٯ
     ثٷت     ا١ٰ  :     ٚٯ     ا٪س        زا٪ستٯ    ٦ٵ       اٶطب٨  :     ٚٯ        پٷساست   ٔ  ي٧ٔط    ثب    ّ  يجّب      اث٩        ٞٓتٟ٭ٴ   ٬        ٦حب٬ضٮ    اظ   ٬  .    آ٦س     َؿت   ٯ ث   ٔ  ي٧ٔط    ٚٯ     ٚطز
  . «         ثطٞطزا٪٫س        َبغجب٨    اظ    ضا    آ٨    ٚٯ       زاض٪س     ٖػس   ٬       زاض٪س      ذالْت    ثٯ     ّ ت٭رّٯ



 

 

  ،     1984  -      ث٘رٍ    -  ن           : .اا المل    ًبدر  ،    215   ص  ،  3   د                همدهٔ اثي بلدٍى،   ،   ّـ(     808      هتَفبى                                      ثي بلدٍى الحؼرهٖ، عجد الرحوي ثي هحود ) إ
                الـجعٔ: الخبهسٔ

٘ذفخٍفاء   اصجؼًايٓدذيث      اصديذگاٖجشجيصيذاْ       

     ٫ٚس:                                                 ٦سٷحٵ ، حطْٱبٴ ي٧ط زضثبضٮ ذالْت ضا چ٫ٷ٩ تٓسٷط ٦ٵ       ظٶسا٨      رطرٵ

      ثتٯ         ٰبضت٥        ث٫تٵ       ٚتٯ        زٶس٪س      آ٪ٱب  :     ٚٯ     است    آ٨     ض٭ز    ٦ٵ      نبٰط       ٦رت٣ّ       ربٰبٴ    زض    ا٬     َٷط   ٬   ٔ ٓ ي٧ٔٓط       ٧٣ٚبت    اظ      آ٪چٯ »
     ض٬ٴ    ثٯ      آ٪ٱب      ثطاٴ    ٥ٰ    ضا      ذالْت    ٚٯ         ٪ط٧طز٪س    ٛ٭  ٪ٷ       ٣ْٱصا      ث٭ز؛      ٰبض٥     ث٫ٵ    اظ        پٷ٧ُجط     چ٭٨   ؛     ٚطز٪س      پٷسا    ّ يعّت     ّ ٪ج٭ّت       ٬اسكٳ
  . «    ٫٫ٚس       اؾبْٯ     ّ ٪ج٭ّت

                             ، ث٘رٍ  ، .ااالوىتجٔ الح٘بٓ   58    ، ص  1                                  رررٖ زٗداى ، تباٗخ التودى السالهٖ د

جٛاباصاعرذاليخٍفاءتٗػذَجّغٔثٛخٚخالفد                   :

ر٧ى ٪ج٭ت ٬  ٧ٰچ٫ب٨ ٚٯ ٞٓتٯ ضس حعة  سٗٷٓٯ ثطاٴ ت٭رٷٯ ذالْت، ثٯ ٢سب٨ ث٫ٵ ٰبض٥ زضثبضٮ يس٤ 
  .اٶ٩ حطِ ثطذالِ ٖطآ٨ ، س٫ت ، است ؛ ظٶطا  سذالْت  زض ٶٙ رب ، زض٬ٌ ٦ٵ ثست٫

  :ٴ است ٚٯ ذسا٬٪س ٪ج٭ت ٬ ذالْت ضا زض آ٠ اثطاٰٷ٥ ر٧ى ٚطزٮ است زض ٖطآ٨ آٶٯ

    آ٠      ثتٯ       ٦تب     ٚٯ       تحٗٷٕ    ثٯ    پس   ؛     است      زازٮ       اٶطب٨    ثٯ     ذ٭ز     ْؿ١    اظ        ذسا٬٪س      آ٪چٯ    ثط      ٦طز٤    ثط      ثط٪س    ٦ٵ     حسس      ث٣ٛٯ »
  « .     اٶ٥      زازٮ    ضا       يهٷ٧ٵ       ا٦بضت   ٬       حٛ٭٦ت       اٶطب٨    ثٯ   ٬   ؛     اٶ٥      زازٮ    ضا      ح٧ٛت   ٬      ٚتبة         اثطاٰٷ٥

   54              سَاُ ًسبء آِٗ 

      ٚتٯ     ضا        ح٧ٛتت    ٬        ٚتتبة            اثتطاٰٷ٥     آ٠      ثتٯ         ذسا٬٪س  :                              ثٯ اٶ٩ ٦ك٣ت اضبضٮ ضسٮ است ٚٯ      آٶٯ     اٶ٩    زض
    است        ثرطٷسٮ   ،       حٛ٭٦ت   ٬      ذالْت    اظ     است       يجبضت    ٚٯ    ضا      يهٷ٥   ٔ  ٣ٔ٦ٙ        ٧ٰچ٫ٷ٩   ٬   ،     ّ ٪ج٭ّت    اظ     است       يجبضت

    .                                                                        ٧ٰچ٫ٷ٩ اٶ٩ حطِ اث٭ثٛط ٬ ي٧ط ثب س٫ت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪ٷع ٦رب٢ّ است
    :   ٞٓت    ا٬    ٚٯ       آ٬ضزٮ       ٶ٧ب٪ٵ   ٔ َ   حٔصَٶٓٳ    اظ     ذ٭ز     س٫س    ثب        غٓٱب٪ٵ ا   ُ   ٪ًُٷ٥     ؤث٭  

      ٫ٚٷس      ٬الٶت      ٬ا٢ٵ    ضا     ي٣ٵ     اٞط  :      ْط٦٭ز     ذسا      ضس٭٠  !  ؟     ٫ٚٵ    ٦ٵ      ذ٭ز٨       ذ٣ٷٓٳ    ضا     ي٣ٵ    ت٭     آٶب      ذسا،      ضس٭٠    اٴ  :      ٞٓت٫س »
  ! «   زٰس    ٦ٵ      حطٚت        ٦ستٗٷ٥     ضاٮ    زض    ضا     ض٧ب    ٚٯ      ٶبْت        ذ٭اٰٷس     ضسٮ       ٰساٶت       ٫٫ٚسٲ       ٰساٶت    ضا    ا٬



 

 

  -                        : .اا الىتـبة العرثـٖ         ًبدـر   ،   64   ص     ، 1   د   ،                               ، حل٘ٔ األٍل٘بء ٍؿجمب  األطـف٘بء    ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،
    ّـ.    1405   ،            جعٔ: الراثعٔ          ث٘رٍ ، الـ

  :     ٞٓت    ا٬    ٚٯ     است       آ٬ضزٮ   ٔ َ   حٔصَٶٓٯ    اظ     ذ٭ز      زٶٟط     س٫س    ثب                   ٧ٰچ٫ٷ٩ زض ربٴ زٶٟط 

     اٶ٩     ض٧ب    ٚٯ      ثٷ٥٫     ٪٧ٵ    ٩٦   ٬   ت         ث٧٫بئٷس     ذ٭ز       ذ٣ٷٓٳ    ضا     ي٣ٵ     ض٧ب     اٞط  :      ْط٦٭ز     ّ ٬س٥ّ٣      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل    ّ غ٣ّٵ     ذسا   ٠   ضس٭
  « .   ٫ٚس    ٦ٵ     ح١٧      سٓٷس   ٬      ض٬ض٩   ٲ´   ربز    ثط    ضا     ض٧ب    ٚٯ      ٶبْت        ذ٭اٰٷس     ضسٮ       ٰساٶت       ٫٫ٚسٲ       ٰساٶت    ضا    ا٬   ت       ث٫ٛٷس    ضا     ٚبض

  -                        : .اا الىتـبة العرثـٖ         ًبدـر    ،  64   ص     ، 1   د   ،                       ألٍل٘بء ٍؿجمب  األطـف٘بء         ، حل٘ٔ ا   ّـ(   430      هتَفبى                     ًع٘ن أحود ثي عجد اهلل )     اثَ           األطجْبًٖ،
   ّـ    1405   ،                      ث٘رٍ ، الـجعٔ: الراثعٔ

   َ َ َ  ح٣َََٗٷ٩      حسٶج   ٬      َٷط،      حسٶج   ٬   ،   ٓ   ٬ٓالٶت     آٶٳ       ٦ب٪٫س   ،      ٖكًٵ      ٪ػ٭ظ                              ث٫بثطاٶ٩ قجٕ اٶ٩ ز٬ ض٬اٶت ٬ 
            زضثبضٮ ذالْت     ٚٯ   ،        ؤٖطثٷ٩       يطٷطٲ   ٓ   زٓي٭ت      حسٶج   ٬   ،       سٓٷ٫ٯ      حسٶج   ٬   ،       ٫٦ع٢ت      حسٶج   ٬   ٓ ّ حّٕٓ،       ٬حسٶج   ،

                                                                                          حؿطت ي٣ٵ )و( است،آٶب ٦ٵ ض٭ز ٞٓت ٪ج٭ت ٬ ذالْت زض ث٫ٵ ٰبضت٥ ر٧تى ٪٧تٵ ضت٭ز ؟ آٶتب اٶت٩       
                                                                                                 ٦رب٢ٓت ثب سٷطٮ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٪ٷست ٚٯ ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضا ٚٯ اظ ث٫ٵ ٰبض٥ ث٭ز ثتٯ ي٫ت٭ا٨   

                   ذ٣ٷٓٯ ا٪تربة ٚطز ؟
                                      ٯ ٚتٯ اظ حؿتطت ي٣تٵ ي٣ٷتٯ ا٢ستال٤                                                     ٧ٰچ٫ٷ٩ يس٤ ر٧ى ٪ج٭ت ٬ ذالْت زض ث٫ٵ ٰبض٥ ، ثب آ٪چ
      .                                                     زضثبضٮ ٦ستحٕ ث٭ز٨ ثٯ ذالْت ، ٪١ٗ ضسٮ است، زض تًبضؼ است

      ٫ٚس :                                    اث٩ اثٵ ا٢حسٶس اظ حؿطت چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

         آضا٦تص        ٦ٛ٭رت    ٚٯ           اَتطاضضب٨   ٬     ٪ٓس       ب٦ٱب٠    ثب   ٬         ٚبضت٫س،    ضا    ٰب      ظضتٵ   ٬      ْز٭ض     تر٥      ذ٭ز،      ض٫ٷى   ٬      ٖجٷح       ٚطزاض
    آ٨    اظ        ح٧تطٮ          ي٫ت٭ا٨       ثتٯ     ضا          ٪تبث٭زٴ    ٬        ٰالٚتت    ،      ذط٩٦    ِ سطِ    زض   ٬        ٚطز٪س،       سٷطاة    ضا     ظضو    آ٨     ضس،         ٚطزاضٰب      ثسٶ٩         ٪ٓ٭سطب٨
         ٰتٷچٛس    ٬   ،      ٪ٷست      ٖٷب       ٖبث١     ّ ٬س٥ّ٣      ٬آ٢ٯ      ي٣ٷٯ    اهلل    ّ غ٣ّٵ     ّ ٦ح٧ّس    آ٠    ثب    ّ ا٦ّت     اٶ٩    اظ     ٪ٓط    ٶٙ  .      ٚطز٪س        ثطزاضت     ذ٭ز     ٚطت
  .       ٪ٷست      س٫زص   ٬        ثطاثطٴ      ٖبث١     ّ ٦ح٧ّس    آ٠    ثب   ،     است      ربضٴ    ا٬    ثط     ّ ٦ح٧ّس    آ٠     ْٷؽ   ٬      ٬ر٭ز      ٪٧ًت        پٷ٭ستٯ    ٚٯ       ٚسب٪ٵ    آ٨    اظ

        زٶت٫ص     زض      ٚتٯ        ٚستٵ        ٣ْٱصا     است        ٦ستٗٷ٥      غطاـ    ثط     چ٭٨     ثٷت     ا١ٰ    آ٨     ض٬ش   ٬      سٷطٮ   ؛      ٶٗٷ٩      ست٭٨   ٬   ،     زٶ٩      پبٶٳ         اٶطب٪٫س
        ستبٶٳ     اظ   ٬           ثطٞتطزز،      ّ   ٦ح٧ّتس     آ٠      سٷطٲ    ثٯ    ٚٯ      آ٪ست    زض       ٪زبتص   ،     ٫ٚس       اْطاـ   ٬     ّ تًسّٴ         استٗب٦ت     ّ ربزّٲ      حس٬ز    اظ   ٬      ٫ٚس،   ُ ُ ّ ٣َُُ٭ّ



 

 

     ضاٮ       ٰتٷچ           ث٧ب٪تس،        يٗتت      ّ   ٦ح٧ّتس     آ٠     ض٬ش    اظ   ٬        ٫ٚتس،           ٚ٭تتبٰٵ       ض٬ضص   ٬     سٷط    زض    ٚٯ     ٚسٵ   ٬  .    ض٭ز          ثطذ٭ضزاض      آ٪ٱب      ٬ر٭ز
  .   ٫ٚس      حطٚت       اٶطب٨       ز٪جب٠    ثٯ   ٬       ثٛ٭ضس     ّ ٦ح٧ّس    آ٠     ض٬ش    ثٯ      ٬غ٭٠      ثطاٴ      ٖٷب٤   ٬      ٪ٱ٭ؼ    زض      آ٪ٛٯ     ثزع       ٪ساضز      چبضٮ   ٬     ذالظ

    زض    اهلل        ضست٭٠          ٬ضاحتت    ٬     ّ   ٬غتٷّت    ٬   ،     است       اٶطب٨    آ٨    اظ        زاضاست      ٬الٶت      ٦ٗب٤    ّ حّٕ،    ثٯ    ٚٯ        ذػبئػٵ   ٬          ا٦تٷبظات
          ٦طارًتت      ث٭ز      ضْتٯ      آ٪زب    اظ    ٚٯ          ٧ٰب٪زبئٵ    ثٯ   ٬      ٚطز،        ثبظٞطت      ا٣ٰص     س٭ٴ    ثٯ    ّ حّٕ    ٚٯ     است      ٬ٖتٵ    آ٨   ،   ٨  اال  .      است       اٶطب٨
  . «   ٚطز

ـ      655      هتَفبى                                         حبهد عس الدٗي ثي ّجٔ اهلل ثي هحود ثي هحود )             الوعتسلٖ، اثَ                الحدٗد الودائٌٖ         ثي أثٖ إ  ص ،1 د                      دـرح ًْـذ الجالغـٔ،       ، (    ّـ
  م    1998  -   ّـ     1418                              ث٘رٍ  / لجٌبى، الـجعٔ: األٍلى،   -                        ًبدر: .اا الىتت العلو٘ٔ                               حم٘ك هحود عجد الىرٗن الٌورٕ،  ،ت89

                ض٭ز ٚٯ ار٧تبيٵ                                                         ٰبٶٵ ٚٯ اظ قطِ غحبثٯ زضثبضٮ ثٷًت اث٭ثٛط ث٭ز، ٣ً٦٭٤ ٦ٵ                    ث٫بثطاٶ٩ ثب ٦رب٢ٓت
    بٖٵ ٫ت                        ضٙ ثربقط تٱسٶس ٬ ر٭ اذت                       اٴ ثًسا ثٷًت ٚطز٪س ثٵ    سٮ                                      زض ثٷًت اث٭ثٛط ضخ ٪سازٮ است ٬ اٞط ٥ٰ ي

         ٚطز٪س ٚٯ                                       ٬ ثطاٴ ت٭رٷٯ ذالْت ذ٭ز احبزٶخٵ ر١ً ٦ٵ                                            ث٭زٮ است ٚٯ حعة سٗٷٓٯ ثٯ ضاٮ ا٪ساذتٯ ث٭ز٪س
      .                          ثب ٖطآ٨ ٬ض٬اٶبت تًبضؼ زاضز

  ٯ                                                                                 اٴ ٚٯ ثبٶس ثٯ آ٨ اضبضٮ ض٭ز، اٶ٩ است ٚٯ اٞط اٶ٩ ض٬اٶت ضا ي٧ط ذ٭زش ٖج٭٠ زاضت ٬ ثت       ٪ٛتٯ
             ٌ                                                                                ي١٧ ثٯ آ٨ ٦ٗٷٌس ث٭ز چطا حؿطت ي٣ٵ ي٣ٷٯ ا٢سال٤ ضا ٚٯ اظ ث٫ٵ ٰبض٥ ث٭ز، رعء ض٭ضاٴ ضتص ٪ٓتطٮ ثتٯ    

                                  ي٫٭ا٨ ذ٣ٷٓٯ پٷط٫ٱبزٴ ٦ًطْٵ ٚطز ؟!

جٍٛگیشياصٔمًسٚاياخپیاِثش)ؿ(           

                                        غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ ا٢ٯ ثطاٴ استحٛب٤ ذالْت ذ٭ز       پٷ٧ُجط        اضتحب٠    اظ     ثًس                         ٶٛٵ اظ ٚبضٰبٶٵ ٚٯ اث٭ثٛط 
    .   ٚطز                                               اظ ٪١ٗ ض٬اٶت پٷب٦جط غ٣ٵ ا٢ٯ ي٣ٷٯ ٬ آ٢ٯ ٫٦ى ٦ٵ    ضا      ٦طز٤           اٶ٩ ث٭ز ٚٯ    ،         ا٪زب٤ زاز

                   ثبضٮ اظ ٚتبة تصٚطٲ                                                                        يجسا٢طح٧ب٨ ث٩ ٶحٷٵ ٣ً٦ٵ ٶ٧ب٪ٵ زض ٚتبة اال٪٭اض ا٢ٛبضٓٯ ض٬اٶتٵ ضا زض اٶ٩
      ٫ٚس:                          ا٢حٓبل شٰجٵ چ٫ٷ٩ ٪١ٗ ٦ٵ

                                                                       اث٭ثٛط ٦طز٤ ضا ثًس اظ ٬ْبت پٷب٦جط غت٣ٵ اهلل ي٣ٷتٯ ٬آ٢تٯ ر٧تى ٚتطز ٬                                         اظ ٦طاسٷ١ اث٩ اثٵ ٣٦ٷٛٯ اٶ٩ است ٚٯ 
      زچبض      ٦طز٤     ض٧ب    اظ    پس   ٬  !      زاضٶس       اذتالِ      آ٪ٱب    زض    ٚٯ      ٫ٚٷس    ٦ٵ      ثٷب٨     آ٢ٯ   ٬      ي٣ٷٯ    اهلل     غ٣ٵ     ذسا      ضس٭٠    اظ         احبزٶخٵ     ض٧ب     ٞٓت: 
         پطستٷس     اٴ         ٦ستئ٣ٯ        ضت٧ب     اظ    ٚس    ٰط   ٬  !        ٪٧٫بئٷس      حسٶج     ذسا      ضس٭٠    اظ    ضا      چٷعٴ   ،        ث٫بثطاٶ٩  .   ضس        ذ٭ا٫ٰس         ضسٶستطٴ       اذتالِ
  !       ثط٧بضٶس      حطا٤    ضا    آ٨      حطا٤   ٬   ،     حال٠    ضا    آ٨     حال٠   ،     است       ٦٭ر٭ز    اهلل      ٚتبة     ض٧ب      ٦ٷب٨   ٬    ٦ب      ٦ٷب٨    زض  :       ثٟ٭ئٷس



 

 

ٔ        علـى          أػـَاء  "        وتـبة     فٖ     لوب         الىبدفٔ        األًَاا   (  ّـ    1386  :      هتَفى )     علٖ    ثي      ٗح٘ى    ثي        الرحوي     عجد  ،        ال٘وبًٖ         الوعلوٖ          السلـل       هـي    "       السـٌ
  م      1986  /     ّـ      1406  :      الٌشر     سٌٔ       ث٘رٍ   –       الىتت      عبلن  /           ٍهىتجتْب         السلف٘ٔ         الوـجعٔ  :    بدر   الٌ  ،   53   ، ص          ٍالوزبزفٔ           ٍالتؼل٘ل

                  ١ اٶ٩ ض٬اٶت ٞ٭ٶس:            ٬ٴ ثًس اظ ٪ٗ

                            ثٯ ثًتس اظ ٬ْتبت پٷتب٦جط                                                  اسبسٵ زاضتٯ ثبضس، اٶ٩ ٦سئ٣ٯ )٫٦ى حسٶج (٦طث٭ـ                 اثٵ ٣٦ٷٛٯ اغ١ ٬             اٞط ٦طس١ اث٩ 
                      ثب ٥ٰ اذتالِ زاضت٫س ٚٯ          ثب ذ٣ٷٓٯ                                                        ثبضس ٚٯ اضبضٮ ثٯ ٦سئ٣ٯ ذالْت زاضز ٞ٭ٶب ٦طز٤ زضثبضٮ ثٷًت                       غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ ٦ٵ 

              ٞٓت: پٷتب٦جط                                                                                       ٞٓت: اث٭ثٛط ا٣ٰٷت ذالْت زاضز؛ ظٶطا پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ا٢ٯ چ٫ٷ٩ ٬ چ٫ب٨ ٞٓت، زٶٟطٴ ٦ٵ        ٶٛٵ ٦ٵ
    ٰب                                                                                       آ٢ٯ ثٯ ْال٪ٵ چ٫ٷ٩ ٬ چ٫ب٨ ٞٓت ٚٯ زض اٶ٫زب اث٭ثٛط ز٬ست زاضت ٦طز٤ اظ ْط٬ ضْت٩ ثٯ اٶ٩ غحجت              غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ 

    .   ٰست   «     ثٷ٫ٱ٥      ض٭ضى        ٬ؤ٦ط٥ٰ »                                                              )ض٬اٶت پٷب٦جط( ٫٦ػطِ ٫ٚس ٬ آ٪ٱب ضا ثٯ ٖطآ٨ ٦ت٭رٯ ٫ٚس ٚٯ زض آ٨ 
ٔ        علـى          أػـَاء  "        وتـبة     فٖ     لوب         الىبدفٔ        األًَاا   (  ّـ    1386  :      هتَفى )     علٖ    ثي      ٗح٘ى    ثي        الرحوي     عجد  ،        ال٘وبًٖ         الوعلوٖ          السلـل       هـي    "       السـٌ

  م      1986  /     ّـ      1406  :      الٌشر     سٌٔ       ث٘رٍ   –       الىتت      عبلن  /           ٍهىتجتْب         السلف٘ٔ         الوـجعٔ  :       الٌبدر  ،  4 5   ، ص         ٍالوزبزفٔ          ٍالتؼل٘ل

                                                       ثبضٮ ذالْت ثًس اظ پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬ آ٢تٯ ض٬اٶتبتٵ                         ٬ٖتٵ ْٱ٧ٷس ٚٯ ٦طز٤ زض        اث٭ثٛط   ،        ث٫بثطاٶ٩
          ٚتٯ ثتط                                 ض٬اٶت پٷب٦جط غ٣ٵ اهلل ي٣ٷٯ ٬آ٢ٯ     اٶ٩         اظ ٪١ٗ      ٫٫ٚس،         ٪١ٗ ٦ٵ           طٷ٫ٵ ذ٭زش                     ضا اظ حؿطت زضثبضٮ رب٪

    .   زاز                                                             ذالِ ٦ٷ١ اث٭ثٛط ث٭ز، ر٣٭ٞٷطٴ ٚطزٮ ٬ آ٪ٱب ضا ثٯ ٖطآ٨ اضربو ٦ٵ

ٔریجٗگیشیٔٙايی      

                                                                                         ا٪تربة اث٭ثٛط ثٯ ي٫٭ا٨ ذ٣ٷٓٯ، ثب ار٧بو ٦س٧٣ب٪ب٨ ٬ حتٵ ثب ار٧بو ا١ٰ ح١ ٬ يٗس ٪ج٭زٮ استت.  
                                                                                 ٩ ٚٯ ار٧بو غحبثٯ ٶب ا١ٰ ح١ ٬ يٗس، ت٫ٱب ز٢ٷ١ ٦طط٬يٷت ذالْتت اثت٭ثٛط ثتٯ  حستبة                  ثب ت٭رٯ ثٯ اٶ

                  ض٬ز ٬ ٰٷچ ز٢ٷ٣تٵ                                                                         آٶس، احجبت ٪ج٭ز٨ چ٫ٷ٩ ار٧بيٵ، اغ١ ٦طط٬يٷت ذالْت اث٭ثٛط ٪ٷع ظٶط ساا٠ ٦ٵ    ٦ٵ
                                  ثطاٴ ٦طط٬يٷت اٶ٩ ذالْت ٬ر٭ز ٪ساضز.

           ٦٭ْٕ ثبضٷس
 ٞط٬ٮ پبسد ثٯ ضجٱبت

 )يذ( ٦اسسٯ تحٗٷٗبتٵ حؿطت ٢٬ٵ يػط


