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 13فٍٖٕبِٗ ربهيـ اٍالَ ، ّّبهٖ 

........................................... 

 اتن كثيز دمشقي و تعصة مذهثي دركتاب الثداية و النهاية

 *ِٖطفي ِؼٍّي

ػّوثٓ وضيو كِْمي ها ِٛهفي أل رب اثٛاٌفلا اٍّبػيً ثٓ ثَيبهي اى ػٍّب ٚ ِؾممبْ، كه گنّزٗ ٚ ؽبي رالُ ووكٖ

ػبهي اى رؼٖت ِؼوفي وٕٕل، اِب ِؾزٛاي وزبة اٌجلايخ ٚإٌٙبيخ ْٔبْ كٕ٘لٖ رؼٖت ّليل ِن٘جي اٍٚذ وٗ هاٍزگٛ ٚ 

ٚي ها ثٗ ٍٛي وزّبْ ٚ رؾويف ؽمبيك ٚ ٔيي كٚهي اى اكة ٔٛيَٕلگي ٚ افالق اٍالِي ٚ ؽزي رٕبل٘ گٛيي ٍٛق كاكٖ 

٘بيِ ِٛعت ّل رب چْٛ اثٓ ريّيٗ كه  ثٗ أليْٗ هٚك پيوٚي اٚ اى اثٓ ريّيٗ ٚ ػاللٗ ىايل إٌٛف اؽزّبي آْ ِي. اٍذ

ٚؽلد اِذ . ِقبٌفذ ثب رْيغ ثٗ ٚيژٖ اِبِيٗ ِٕٖفبٔٗ ثوفٛهك ٔىٕل ٚ هاٖ رؾىُ ٚ اٍزجلاك هأي ها كه آصبه فٛيِ ثپيّبيل

 ٘بي غيو ِٕٖفبٔٗ ربهيقي پنيو ثٛكٖ ٚ َ٘ذ، اى ايٓ هٚ ّٕبفذ لٚبٚد ٘ب ثَيبه آٍيت اٍالِي كه ثواثو چٕيٓ رٕلهٚي

 .رٛأل ثٗ پو٘يي اى ِٛاهك ِْبثٗ كه آيٕلٖ وّه وٕل ِي

 .اثٓ وضيو كِْمي، ّيؼٗ، هٚاف٘، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، رؼٖت ِن٘جي: ٘بي وٍيليٚاژٖ

 ِملِٗ 

ْٖوي ثٗ ٍبي ( ق 777)ثٓ وضيو كِْمي اثٛاٌفلا اٍّبػيً ْغَلي اى ٔٛاؽي ّٙو ُث َِ پلهُ فطيت . ىاكٖ ّل. ق 703كه 

ٚ اثٓ ّؾٕٗ ( ق 729)گ پله ثٗ كِْك آِل ٚ كه آْ عب ٔيك وَبٔي چْٛ ّيـ ثو٘بْ اٌليٓ فياهي پٌ اى ِو. ِغلي ثٛك

ٚي . اٚ كه ؽليش، رفَيو ٚ ربهيـ ٕبؽت ٔظو ّل ٚ كه ايٓ ػٍَٛ آصبهي اى فٛك ثو عبي ٔٙبك[ 3.]ّبگوكي ووك( ق 710)

، ّيـ رمي اٌليٓ اثٓ (ق 772)يّي ، اثٛاٌؾغبط يٍٛف ِ(ق 778)ِؼبٕو ٚ ٔيي ّبگوك وَبٔي چْٛ ٌّّ اٌليٓ م٘جي 

 [2.]ثٛكٖ اٍذ( ق 719)ٚ ػٍُ اٌليٓ ثوىاٌي ( ق 728)ريّيّٗ 

 

 :٘بي ِضجزي كاهٔل، اى عٍّٗ ػٍّب ٚ ِؾممبْ گنّزٗ ٚ ِؼبٕو اً٘ ٍٕذ كهثبهٖ اثٓ وضيو كيلگبٖ

ٗ ٚ كاهاي فٚبيً اٚ اِبَ، فميٗ، ِفزي ٚ ِؾّلصي ثوعَز»: ٌّّ اٌليٓ م٘جي كه ٕٚف ّبگوكُ اثٓ وضيو آٚهكٖ اٍذ

ُُ أهثبةِ اٌزؤٚيً»: كهثبهٖ اٚ گفزٗ اٍذ( ق 779)اثٓ ؽجيت ؽٍجي [ 1.]«اٍذ ٌَ مٚي اٌزَجيؼ ٚ اٌزٍٙيً ٚ َىػي ٚ ... اِب

 [7.]«أزْٙذ اٌيٗ هئبٍخ اٌؼٍُ في اٌزبهيـ ٚ اٌؾليش ٚ اٌزفَيو

 

آىاك أليْي، . أل أل، ٚي ها ٍزٛكٖ رؾميك ووكٖ ِؾممبْ ِؼبٕو ٔيي وٗ كهثبهٖ اثٓ وضيو ٚ آصبه اٚ ثٗ ٚيژٖ اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ

. أل ٘بيي اٍذ وٗ آٔبْ كهثبهٖ اٚ اثواى كاّزٗ ٕواؽذ ٌٙغٗ، پو٘يي اى رؼٖت ٚ ٔيي كلذ ٔظو اى عٍّٗ ٚيژگي

َٙٛء »َِؼٛكاٌوؽّبْ فبْ ٔلٚي، اى ِؾممبْ ِؼبٕو ٕ٘ل، كه هٍبٌٗ كوزوي فٛيِ ثب ػٕٛاْ  كهاٍخ ألثٓ وضيو وّئهَّؿ في 

 :ٔٛيَل ، كهثبهٖ اثٓ وضيو ِي«اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ وزبثٗ

ََٕت اٌزُؾيُّي ٚ اٌّيً ِغ اٌٙٛي  [5.]ٚ لل ارٖف اثٓ وضيو ثزؾوي اٌٖلق ٚ اٌزيَ اٌزضُّجذ ِٓ اٌؾميمخ ٚ أْعَز
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 :ٚ ّ٘چٕيٓ كهثبهٖ ربهيـ اثٓ وضيو ّٔٛزٗ اٍذ

 َٓ ِٜ ثَْي ُٓ وضيو في ربهيقٗ لٛيَّ اٌّالؽظخ، َكليَك اٌَوث َْ اث أْعياء اٌؾٛاكسِ ٚ ٌٛ رجبػل ايبِٙب، فٍُ يزون ّبهكح ٚالٚاهكح ااّل  ٚ وب

 [6.]أْؽٖب٘ب

 

 :ِٖطفي ػجلاٌٛاؽل ٔيي كهثبهٖ اثٓ وضيو ّٔٛزٗ اٍذ

ُفُو ِٓ اٌقوافبدِ ٚ يّيً اٌي اٌوعٛع اٌي إٌَخ ٚ يؼزّل ػٍي اٌزؾميك ٚ  ْٕ ُٓ وضيو َوؤٍزبمٖ اثٓ ريّيخ يَ َفَمْل وبْ اث

 [7.]اٌزلليك

 

 :ٔٛيَل وثبٕي كهثبهٖ اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ ِياؽّل ّ

 [8.]اٌىضيوْٚ لليّبً ٚ ؽليضبً ٚ ٘نا اٌىزبة ِوعغ عٍيً ٌىً ثبؽش في ربهيـ اٌؼوة ٚ اٌٍَّّيٓ ٚ لل اٍزفبك ِٕٗ

 

يقي ٚ ٘بي ثبال اى ژهفب ٚ كلذ ٔظو ربه هٍل وٗ كيلگبٖ ثب اِىبْ ٔظو كه آصبه اثٓ وضيو ثٗ ٚيژٖ اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ثٗ ٔظو ِي

كه هاٍزبي رجييٓ . ػٍّي الىَ ثوفٛهكاه ٔيَزٕل، ثٗ ٛٛهي وٗ ثؼٚبً ػىٌ ايٓ كيلگبٖ كهثبهٖ اثٓ وضيو لبثً اصجبد اٍذ

ايٓ رؾميك ِجيّٓ وزّبْ ٚ رؾويف ثوفي ؽمبيك ربهيقي اى ٍٛي . ايُ ػٍّي َِئٍٗ، ثٗ ثوهٍي اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ پوكافزٗ

ب ثٗ ثقْي اى ّٛا٘ل ِٛعٛك كه ايٓ وزبة ِجٕي ثو وزّبْ، رؾويف ٚ أىبه ؽمبيك كه ايٓ ع. ِئٌف اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ اٍذ

 .پوكاىيُ ِي... ٚ

 وزّبْ ٚ رؾويف ؽمبيك

اّبهٖ ووكٖ ٚ كه ّوػ « ٚأنه ػْيوره االلوثيٓ»ثٗ ّؤْ ٔيٚي آيٗ ّويفٗ ( ٓ )اثٓ وضيو كه ثقِ ٍيوٖ هٍٛي اووَ . 3

فبيّىُ يٛاىهٔي ػٍي ٘نا االِو ... »: آٚهكٖ اٍذ وٗ آْ ؽٚود فوِٛك( ٓ )اووَِبعواي ثيُ كاكْ فٛيْبْ رٍٜٛ پيبِجو

ػجبهد (ٓ )ْٔبْ كٕ٘لٖ ِطٍجي ِؾنٚف اٍذ، اِب آيب پيبِجو« ونا ٚ ونا»ػجبهد [ 9.]«ػٍي أْ يىْٛ أفي ٚ ونا ٚ ونا

ٓ وضيو ثٗ ِؾّل ثٓ كه والَ فٛيِ ثٗ وبه ثوكٔل؟ يب هٚاد ؽليش كٍذ ثٗ چٕيٓ وبهي ىكٔل؟ اى آْ عب وٗ اث« ونا ٚ ونا»

كه ربهيـ ٛجوي ِٛهك ثوهٍي لواه ( ٓ )عويو ٛجوي ثَيبه رؤٍي ٚ ثلاْ ٔيي رٖويؼ ووكٖ اٍذ ايٓ ثقِ اى ٍيوٖ پيبِجو

[ 33.]ها آٚهكٖ اٍذ« ٕٚيّي ٚ فٍيفزي فيىُ»، ػجبهد «ونا ٚ ونا»ٛجوي كه ٔمً ّ٘يٓ فجو ثٗ عبي ػجبهد [ 30.]گوفذ

بكٖ اثٓ وضيو ثٛكٖ، ّ٘يٓ لٚيٗ ها كه ثقِ ٍيوٖ ٔجٛي ـ ٍٕٛاد هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ـ آٚهكٖ ٚ اثٓ اصيو ٔيي وٗ ثَيبه ِٛهك اٍزف

كه ؽبٌي وٗ اثٓ وضيو كهثبهٖ ايٓ هٚايذ ّٔٛزٗ [ 32.]كاهك« ٕٚيي ٚ فٍيفزي فيىُ»ػجبهد « ونا ٚ ونا»ثٗ عبي ػجبهد 

ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ وٗ فٛك اثٓ [ 31.]ْيغ اٍذاٍذ وٗ آٔٙب ها رٕٙب اثِٛويُ ػجلاٌغفبه ثٓ لبٍُ ٔمً ووك ٚ اٚ ِزُٙ ثٗ ر

أل، اى ايٓ هٚ رٚؼيف يه فجو رٕٙب ثٗ عٙذ  وضيو ٚ كيگو ػٍّبي اً٘ ٍٕذ اى هٚايبد اثِٛويُ كه ِٛاهكي اٍزفبكٖ ووكٖ

افيْٚ ثو ايٓ، هٚايذ ِنوٛه اى ٛويك كيگوي ٔيي ٔمً [ 37.]ارٙبَ رْيغ كٚه اى أٖبف ٚ ثوفبٍزٗ اى رؼٖت ِن٘جي اٍذ

 [35.]ٗ اثِٛويُ كه ٍٍٍَٗ ٍٕل آْ ٔيَذّلٖ و

 

پوكاىك وٗ كه وٛفٗ ٚ پٌ اى  ِي( ػٍيٗ اٌَالَ )اي اى اِبَ ػٍي ٘غوي ثٗ فطجٗ 17اثٓ وضيو كه ثيبْ ؽٛاكس ٍبي . 2

االّواف، ربهيـ ٛجوي، ّوػ ٔٙظ اٌجالغٗ ٚ ايٓ فطجٗ كه ِٕبثغ ِزملَ اى لجيً أَبة. ّٛهُ فٛاهط ايواك ّلٖ اٍذ

اِب رفبٚد گياهُ اثٓ وضيو ثب ِٕبثغ پيِ اى فٛكُ كه آْ اٍذ وٗ ػجبهري اى فطجٗ ؽبٚي [ 36]آِلٖ اٍذ؛ ربهيـ اٌىبًِ
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 [37.]كه اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ ؽنف ّلٖ اٍذ( ػّو ٚ ثٓ ػبٓ ٚ اثٛ ٍِٛي اّؼوي)رمجيؼ ٚ رٛثيـ ؽىّيٓ 

 

كه ايٓ هٚى اّبهٖ ووكٖ ٚ ( اٌَالَ  ػٍيٗ)٘غوي ثٗ فطجٗ اِبَ ؽَيٓ 63اثٓ وضيو كه ّوػ ٚلبيغ هٚى ػبّٛهاي ٍبي . 1

اِب ثب ِمبيَٗ ٔمً اثٓ وضيو اى اثي ِقٕف ٚ ٔمً ٛجوي اى اٚ [ 38.]وٕل ِلػي ّلٖ وٗ آْ ها اى ِمزً اثي ِقٕف ٔمً ِي

 .ّٛك رفبٚد ِّٙي آّىبه ِي

 

 :كه ػجبهد ربهيـ ٛجوي آِلٖ اٍذ

ْٓ ثَْؼِ٘ إٔؾبثٗ َٕف َػ ْق ِِ َِىُ ٚ أِّب : ...?لبي اٌؾَيٓ... لبي أثٛ  ُْٔف َُّ اهعؼٛا اٌي أ ْٓ أٔب؟ صُ َِ ثَْؼل فبَٔجٛٔي فبٔظوٚا 

ًُ ٌىُ َلْزٍيِ ٚ أزٙبن ُؽْوِزي، أٌَذ اثٓ ثٕذ ٔجيّىُ  ًْ يَّؾِ َ٘ -ٚ اثٓ ٕٚيٗ ٚ اثٓ ػّٗ ٚ اٚي ( ٓ )ػبرجٛا٘ب فبٔظوٚا 

 [39]«...اٌّئِٕيٓ ثبهلل ٚ اٌّٖلق ٌوٌٍٛٗ

 

 :اٍذ ٚ اِب ػجبهد اثٓ وضيو كهثبهٖ فطجٗ اِبَ ايٓ

َٕف ِِْق ُٓ ... لبي أثٛ  ٍَُؼ ٌىُ لزبي ِضٍي ٚ أب اثٓ ثٕذ ٔجيّىُ ٚ ٌيٌ ػٍي : لبي اٌؾَي ْٖ ًْ يَ َ٘ ُجٛ٘ب،  ٍِ ىُ ٚ ؽب ََ ُْٔف هاعؼٛا أ

 [20.]ٚعٗ االهٗ اثٓ ثٕذ ٔجي غيوي

 

وٗ ٚي ثب  وٕل؛ ؽبي ايٓ ٍئاي ِطوػ اٍذ اثٓ وضيو رٖويؼ ووكٖ وٗ ثٗ افجبه ٛجوي اػزّبك كاهك ٚ اى ٍجه اٚ پيوٚي ِي

 .اي چٕيٓ رغييواد ٚ رجليالري كه ػجبهاد ٛجوي أغبَ كاكٖ اٍذ چٗ أگييٖ

 

ٚگٛي ِيبْ اثٛاٌؼالي ِؼوّي ٚ ّويف ِورٚي كهثبهٖ اثٛاٌطيت ِزٕجّي ها ٔمً ووكٖ اٍذ؛ اِب ثٗ عبي موو  اثٓ وضيو گفذ. 7

اى الواه ٚ اػزواف ثٗ ُ٘ٛ ٚ موبٚد يه ػبٌُ  كه ايٓ عب اثٓ وضيو. ٔبَ ٍيل ِورٚي ٔبَ فٍيفٗ ها كه ِبعوا گٕغبٔلٖ اٍذ

 [23.]ّيؼي ٔبفوٍٕل ثٛكٖ اى ايٓ هٚ ٔبَ ٍيل ِورٚي ها ؽنف ٚ ٚاژٖ فٍيفٗ ها ثٗ عبي آْ لواه كاكٖ اٍذ

 

ػالِٗ اِيٕي كه ِغّٛػٗ گوأّبيٗ اٌغليو ّٛا٘ل ِزؼلكي ها اى وزبة اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ آٚهكٖ وٗ ْٔبْ كٕ٘لٖ رؼٖجبد . 5

وضيو اٍذ؛ اى عٍّٗ رؾويفبد ثَيبهي اٍذ وٗ كه ّوػ ؽبي اثٛمه غفبهي، ٕؾبثي عٍيً اٌمله، ثٗ أغبَ  ِن٘جي اثٓ

 [22.]هٍبٔلٖ اٍذ

 أىبه ؽمبيك ثلْٚ كٌيً

اٚ كه ّوػ . ها رقطئٗ ووكٖ اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )اثٓ وضيو ٔظو ثَيبهي اى ػٍّبي اً٘ ٍّٕذ كه ِٛهك فٚبيً ػٍي. 3

پوكافزٗ ٚ ثَيبهي اى ايٓ فٚبيً ٔمً ّلٖ ها ثٗ ٛوق ( ػٍيٗ اٌَالَ )يبْ فٚبيً ػٍيؽٛاكس ٍبي چٍُٙ ٘غوي ثٗ ث

أىبه ( ػٍيٗ اٌَالَ )ها كه ّؤْ ػٍي  ٍٛهٖ ِبئلٖ 55ثواي ِضبي ٔيٚي آيٗ . ِقزٍف ِٛهك فلّٗ ٚ روكيل لواه كاكٖ اٍذ

َْٚؼِف أٍبٔيلٖ»: ووكٖ ٚ ّٔٛزٗ اٍذ ٌِ ِٖ َٓ اٌٛعٛ ِِ  ٍٗ َْٛع  [21.]«ٚ ٘نا ال يَٖؼُّ ثِ

 

 :ّ٘چٕيٓ كه اكاِٗ آٚهكٖ اٍذ

ٍَ ٘بك  ْٛ ًٍّ َل ِنه ٚ ٌِى ْٕ ُِ َْٔذ  يٌء ِٓ اٌموآْ ثقٖٕٛيزٗ ٚ وً ِب يويلٚٔٗ في لٌٛٗ رؼبٌي ـ أّّب أ َّ يِْي فِي َػٍيَّ  ْٕ ُْ يَ هػل، )ٌَ
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 [27. ]ال يٖؼ ّيٌء ِٕٙبـ ( 8أَبْ، )، ٚ يطؼّْٛ اٌطؼبَ ػٍي ؽجٗ َِىيٕبً ٚ يزيّبً ٚ اٍيواً (7

 

 .اي ٔىوكٖ اٍذ جزٗ ٚي ثٗ ػٍذ ػلَ ٕؾذ هٚايبد ٚ ٙؼف ٍٕل آٔٙب اّبهٖاٌ

ٚ اثٓ ػَبوو ( ق 5لوْ : ك)، ؽبوُ ؽَىبٔي (ق 705: ك)ثوفالف ٔظو اثٓ وضيو، وَبٔي چْٛ ٛجوي، ؽبوُ ٔيْبثٛهي 

اي ثو آْ ٚاهك ٗ أل ثلْٚ آْ وٗ فلّ آٚهكٖ( ػٍيٗ اٌَالَ )هٚايبري كه اصجبد ٔيٚي آيٗ ِنوٛه كه ّؤْ ػٍي( ق 573: ك)

كه ٌجبة إٌمٛي ٛي چٕل هٚايذ، ِبعواي ٕللٗ كاكْ أگْزوي اى ٍٛي ( ق 933: ك)افيْٚ ثو ايٓ ٍيٛٛي [ 25. ]ٍبىٔل

ُٚٗ »: كه ؽيٓ هوٛع ها ّوػ كاكٖ ٚ كه پبيبْ ثواي ربييل ّؤْ ٔيٚي آٚهكٖ اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )ػٍي َّٛي ثَْؼ فٙنٖ ّٛا٘ل ُيمّ

 [26.]«ثؼٚبً 

ِخ »: ٔيي اثٓ وضيو ثلْٚ اهائٗ ٍٕل ٚ ِلاهوي ّٔٛزٗ اٍذ« ٛيو ِْٛيٗ»ليش ِؼوٚف كهثبهح ؽ. 2 ؾَّ ِٕ ٍْتِ فِي  َفِفي اٌَم

ْْ َوُضَوْد ُُٛوُلٗ اٌليٓ م٘جي، ِؼبٕو ٚ اٍزبك اٚ وٗ ثٗ ٙليذ ثب رْيغ  كه ؽبٌي وٗ ٌّّ[ 27.]«اٌَؾليَش ٘نا َٔظٌَو ٚ ا

 :ِؼوٚف اٍذ، كهثبهٖ ؽليش ٛيو ِْٛيٗ ّٔٛزٗ اٍذ

 ِّ ًْ أ ُٗ إٔ ٌَ َْ ْْ يىٛ ُٛػٙب ُيِٛعُت أ ُّ ْغ َِ ٍَّٕف ٚ  َٖ ُٗ ُُٛوٌق َوضيوٌح علاً َلْل أْفَوْكرُٙب ثّ  [28.]«ب َؽليُش اٌطَْيوِ َفٍَ

اٚ كهثبهح ؽليش . كٌيً أىبه ووكٖ اٍذ ها ٔيي ثي( ػٍيٗ اٌَالَ )ٚػٍي( ٓ )اثٓ وضيو ػمل ثواكهي ِيبْ هٍٛي اووَ . 1

َّْ ِٓ»: ِئافبح ّٔٛزٗ اٍذ ُٗ  فب َز ؾَّ ِٕ َُٕغ  ّْ ىُِو مٌه ٚ يَ ْٕ ْٓ ُي َِ كه ايٓ عب ٔيي ثلْٚ اهائٗ ٍٕل ٚ ِلهن ِؼزجو [ 29.]«اٌؼٍّبء 

ىِو ها ٔجوكٖ رب فٛإٔلگبْ ثٗ ٍجت هأي آْ ػبٌُ ثو ٍقٓ اثٓ  ْٕ ُِ ؽليضي ِؼوٚف ها أىبه ووكٖ اٍذ ٚ ؽزي ٔبَ آْ ػبٌُ 

 [10.]وضيو اػزّبك وٕٕل

 فملاْ ٔيا٘ذ ٚ ٔياوذ

 :ّٔٛزٗ اٍذ(ٓ )ٕٚبيذ هٍٛي اووَ كهثبهح . 3

ٕٚيّذ ووكٖ ( ػٍيٗ اٌَالَ )ثٗ ػٍي( ٓ )گٛيٕل وٗ هٍٛي اووَ آٔچٗ ٔبكأبْ ّيؼي ِن٘ت ٚ كاٍزبْ ٍوايبْ وٛكْ ِي

اٍذ كهٚؽ ٚ افزوا ٚ ثٙزبْ ثيهگي اٍذ ٚ ّ٘ٗ ايٓ ٍقٕبْ اى ٘نيبٔبد ثٗ ّّبه هفزٗ ٚ ٘يچ ٍٕل ٚ ِلهوي ٚعٛك ٔلاهك 

 [13.]بْ اٍذ ٚ وَي عي أؽّك ٚ ٔبكاْ فويت ايٓ افجبه ها ٔقٛا٘ل فٛهكثٍىٗ ٍبفزٗ كٍذ ّيؼي

 

 :كهثبهٖ ايٓ ٍقٕبْ كٚ ٔىزٗ لبثً موو اٍذ

رٛاْ ثب ِلهن ٚ ٍٕل  اكثي ٚ كٚهي اى ٔياوذ ٔيَذ ثٍىٗ ِي ٔقَذ آْ وٗ أىبه يه ِطٍت ػٍّي يب ربهيقي ٔيبىِٕل ثي

 .ِؼزجو ربهيقي ٚ يب ػمٍي آْ ها رىنيت ٚ أىبه ووك

 

أل وٗ كه ِيبْ آٔٙب غيو ّيؼي ٔيي  ّّبهي هٚايذ ووكٖ ٘بي ِقزٍف ربهيقي افواك ثي كَٚ آْ وٗ ؽليش ٕٚبيذ ها كه ثو٘ٗ

ٍٍّبْ فبهٍي، ػّوٚثٓ . عبي رؼغت اٍذ وٗ اثٓ وضيو ّ٘گي ها ّيؼٗ، ٔبكاْ ٚ وٛكْ پٕلاّزٗ اٍذ. ٚعٛك كاهك

عويو ٛجوي ثٓي فمٙبيي چْٛ ّبفؼي، اؽّل ثٓ ؽٕجً ٚ ِؾّل اثٍٛؼيل فلهي، اثٛمه غفبهي، ٘بهْٚ اٌوّيل، ٚ ٔي  ػبٓ،

 [12.]أل ؽليش ٕٚبيذ ها ٔمً ووكٖ ٚ ايواكي ثٗ آْ ٚاهك َٔبفزٗ

 

 :ٔٛيَل ٘غوي ثغلاك ِي 779اثٓ وضيو كه ّوػ ؽٛاكس ٍبي . 2

َْ ثِجَْغلاَك ٚ أَفنٚا األِٛاُي ِعٙبهاً ٚ َوجََٛا اٌُلَٚه ٌَْيالً  زَِىٍَُّ ٚ فيٙب َوُضَو اٌؼيبهٚ ُِ ْذ كاُه أثي َعؼفو اٌطٍٛي  ََ ٚ ٔٙبهاً ٚ ُوجِ
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ٍَّزِٗ ٚ ِْٔؾٍَ  ِِ  ًَ ْ٘ ٍُٙب في ٙالٌزٗ ٚ ثلػزٗ ٚ يلػٛا اٌيٙب أ ِّ َْ يَََزْؼ ُٗ ٚ ِآصوٖ ٚ كفبروٖ اٌّزي وب ِٗ ٚ أْؽوَِلْذ ُوُزج زِٗ ٚ هلل اٌْيؼ

 [11.]اٌؾّل

 

گياهي اى فلاٚٔل اٍذ، آْ ُ٘ اى ٍٛي وَي وٗ ثب ؽبي آيب ٘زه ؽوِذ يه ػبٌُ ٚ ثٗ غبهد ثوكْ وزت اٚ ِٛعت ٍپبٍ

ّ٘چٕيٓ اثٓ وضيو ػيّبهاْ ها َِئٛي ٘وط ٚ ِوط ّٙو ثغلاك . اى اٚ يبك ّلٖ اٍذ« اِبَ مٚ اٌزَجيؼ ٚ اٌزٍٙيً»ٔبَ 

. ّٔبيل ِؼوفي ووكٖ اٍذ، كه ؽبٌي وٗ ؽٍّٗ ثٗ فبٔٗ ػبٌُ ّيؼي ثلْٚ رؾويه ػبٌُ ّٔبيبْ ٍّٕي اِىبْ پنيو ّٔي

 :٘غوي آٚهكٖ اٍذ 778كه ّوػ ؽٛاكس ٍبي ( ق 598: ك)ثٓ اٌغٛىي اثٛاٌفوط

اٌطبق ٌّب وبْ يزظب٘و ثٗ ِٓ ٚ رملَ هئيٌ اٌوإٍبء اٌي اثٓ إٌَٛي ثمزً اثي ػجلهللا ثٓ اٌغالة ّيـ اٌجياىيٓ ثجبة 

 [17.]اٌغٍٛ في اٌوف٘ فمزً ٚ ٍٕت ػٍي ثبة كوبٔٗ ٚ ٘وة اثٛعؼفو اٌطٍٛي ٚ ٔٙجذ كاهٖ

 

٘غوي ثٗ كهگيوي ِيبْ ّيؼيبْ ٚ اً٘ ٍٕذ كه ِؾٍٗ ووؿ ثغلاك  771ٔيي كه ّوػ ؽٛاكس ٍبي ( ق 610: ك)اثٓ اصيو 

 :اّبهٖ ووكٖ ٚ كهثبهٖ رْليل كهگيوي ٚ ػٍذ فبرّٗ ٔيبفزٓ آْ ّٔٛزٗ اٍذ

ِٓ اٌؾٕبثٍخ فؤِو ؽيٕئن اٌقٍيفخ ٚ ٔٛاة اٌوؽيُ ثىف اٌمزبي فٍُ يمجٍٛا ٚ أزلة اثٓ اٌّن٘ت اٌمبٙي ٚ اٌي٘يوي ٚ غيوّ٘ب 

إٔؾبة ػجل اٌّٖل ثؾًّ اٌؼبِخ ػٍي اإلغواق في اٌفزٕخ فؤَِه ٔٛاة اٌٍّه اٌوؽيُ ػٓ وفُٙ غيظب ِٓ هئيٌ اٌوإٍبء 

 [15.]ٌّيٍٗ اٌي اٌؾٕبثٍخ ٚ ِٕغ ٘ئالء إٌَيخ ِٓ ؽًّ اٌّبء ِٓ كعٍخ اٌي اٌىوؿ

 

ّلٖ  وٚى چٕيٓ ؽٛاكس فْٛٔذ ثبه ِيك٘ل رؾويه ػبٌُ ّٔبيبْ ِٛعت ث ٘بي اثٓ عٛىي ٚ اثٓ اصيو ْٔبْ ِي گياهُ

 .اٍذ

 

٘بي ِن٘جي گب٘ي ِٕغو ثٗ فٛٔوييي  وٕل وٗ چوا ِقبٌفذ ّب٘ل كيگوي اى والَ فٛك اثٓ وضيو ثٗ فٛثي هّٚٓ ِي

 :آٚهكٖ اٍذ(ٓ )ّلٖ اٍذ ٚي كه ثؾش عبْٔيٕي پيبِجو  ِي

 

اٌزٛاٛي ػٍي ِؼبئلح اٌوٍٛي ٚ  مٌه فمل َٔجُٙ ثؤعّؼُٙ اٌي اٌفغٛه ٚ( هٙٛاْ هللا ػٍيُٙ)ٚ ِٓ ظٓ ثبٌٖؾبثخ

ِٚبكرُٙ في ؽىّٗ ٚ ٖٔٗ ٚ ِٓ ًٕٚ ِٓ إٌبً اٌي ٘نا اٌّمبَ فمل فٍغ هثمخ االٍالَ ٚ وفو ثبعّبع االئّخ االػالَ ٚ 

 [16.]وبْ أهالخ كِٗ أؽً ِٓ اهالخ اٌّلاَ

 

ييٓ ووكٔل ٌٚي إؾبة ها ثٗ عبْٔيٕي فٛيِ رؼ( ػٍيٗ اٌَالَ )ػٍي( ٓ )ثٗ ٔظو اٚ اگو وَي گّبْ وٕل وٗ پيبِجو 

 .رٛاْ هيقذ ، فوك كيگوي ها ثٗ فالفذ ثوگييلٔل، فْٛ چٕيٓ وَي ها ِي(ٓ )پٌ اى هؽٍذ پيبِجو

 رغبفً اى ؽٛاكس

اي گنها ثٗ آٔٙب كاّزٗ اٍذ؛ ثواي ِضبي اى إالؽبد  اثٓ وضيو ثوفي اى ؽٛاكس ثَيبه ُِٙ ها موو ٔىوكٖ ٚ يب اّبهٖ. 3

اٚ رالُ . اٍذ  ٍقٓ ٔگفزٗ( ٍالَ هللا ػٍيٙب)ثوگوكألْ اهاٙي فلن ثٗ فوىٔلاْ فبّٛٗ گَزوكٖ ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي ٔظيو

 :اثٓ وضيو كهثبهٖ ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي ّٔٛزٗ اٍذ. ووكٖ رب غٖت فلن ها ِْوٚع عٍٖٛ ك٘ل

ُٗ هللُا ـ َّ َل ـ َهِؽ َٙ َٕ  ٚ َلْل اِْعَز  ٚ َُ وِ٘ب ؽزّي َهكَّ اٌّظبٌ ْٖ َغ َل َِ  ِٗ ِح ٚاِليَزِ لَّ ُِ ُٗ فِي  ًِ مي ؽكٍ َؽمَّ  [17.]َوَف اٌي و
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اٌّبي ثبى گوكأل؛ كه ؽبٌي وٗ ثٗ ّٙبكد  ٚ كه ثيبْ ِٖلاق هكّ ِظبٌُ ٔيي گفزٗ اٍذ وٗ ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي فلن ها ثٗ ثيذ

 [18.]ثبى گوكألٔل( ٍالَ هللا ػٍيٙب)ربهيـ ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي ٚ كيگو فٍفب آْ ها ثٗ اٚالك فبّٛٗ

. ٗ، ىثيو ٚ ػبيْٗ ثب ػضّبْ، فٍيفٗ ٍَٛ، ثٗ فٛثي كه اٌجلايخ ٚإٌٙبيخ أؼىبً ٔيبفزٗ اٍذِبعواي ِقبٌفذ ٍٛؾ. 2

ّ٘چٕيٓ كهثبهٖ ػٍذ ّٛهُ ِوكَ ٛجوٍزبْ ٚ ليبَ ؽَٓ ثٓ ىيل ثَيبه ِقزٖو ٚ رب ؽّلي ِجُٙ رٛٙيؼ كاكٖ اٍذ؛ ثب 

 [19.]آْ وٗ ايٓ گٛٔٗ ؽٛاكس رؤصيواد ّگوفي كه ػٖو ٚ ىِبْ فٛك ثوعبي گناّزٕل

 

 

 

 ثوفٛهك كٚگبٔٗ

كٚگبٔٗ ػًّ ووكٖ اٍذ، اى يه ٍٛ وَبٔي ها وٗ ىثبْ ثٗ ٌؼٓ ٚ ٛؼٓ ( ٓ )اثٓ وضيو كه ِٛاعٙٗ ثب إؾبة هٍٛي فلا . 3

كأل ثب  ثؼٚي اى إؾبة گْٛكٔل وبفو، ىٔليك ٚ ٔغٌ كأَزٗ، ٌٚي اى ٍٛي كيگو ِؼبٚيٗ ها َِزٛعت ٌؼٓ ٚ ٛؼٓ ّٔي

گٛيب اثٓ وضيو فٛك ثٗ ايٓ كٚگبٔگي رٛعٗ كاّزٗ، اى [ 70.]ها ٍّٕذ لواه كاكٖ ثٛك( ػٍيٗ اٌَالَ )آْ وٗ ٌؼٓ ٚ ٍّت ػٍي

ٍَفبً ٚ »: ّٔٛزٗ اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )ايٓ هٚ كهثبهح ِؼبٚيٗ ٚ ِقبٌفزِ ثب فٍيفٗ ٚلذ ػٍي ٍَ َل عّٙٛهِ اٌؼٍّبِء  ْٕ ْؼُنٌٚه ِػ َِ

 [73.]«َفٍَفبً 

 

، ّٛهُ ووكٔل َِزٛعت ٌؼٓ ٚ ٔفويٓ كأَزٗ اٍذ ثب آْ وٗ اثٓ وضيو وَبٔي ها وٗ ثو ّٙل ػضّبْ، فٍيفٗ ٍَٛ. 2

ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ اثٓ وضيو إؾبة . وٕٕلگبْ ثو ٙل ػضّبْ ثٛكٔلكه ِيبْ ليبَ( ٓ )ثوفي اى إؾبة هٍٛي فلا 

َّ اٌّئِٕيٓ ػبيْٗ، ِؼبٚيٗ ٚ ٍپب٘يبِٔ ها وٗ كه ِمبثً فٍيفٗ ٚلذ ػٍي  ثي اثٓعًّ ٚ ّٕفيٓ ٍٛؾٗ ٚ ىثيو، ا

 [72.]كاهك كأل ٚ كيگواْ ها اى ٌؼٓ آٔٙب ثو ؽنه ِي ثٗ ّٛهُ ثوفبٍزٕل گٕب٘ىبه ّٔي( ػٍيٗ اٌَالَ )ٛبٌت

 

ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ اّبهٖ ّل، اثٓ وضيو ثي ٘يچ اغّبٙي كه ثواثو ِٕزملاْ ٚ ِقبٌفبْ ػضّبْ وَبٔي ها وٗ ثٗ كّّٕي . 1

ّّوك؛ اى عٍّٗ كه  ٚ ِقبٌفذ ثب آْ ؽٚود ها ٔبچيي ِيّٙوٖ ثٛكٔل رّغيل ووكٖ ( ػٍيٗ اٌَالَ )ثب ػٍي ثٓ اثي ٛبٌت

 :ٔٛيَل ِؼوٚف ثٛك ِي( ػٍيٗ اٌَالَ )وٗ ثٗ كّّٕي ثب ػٍي ثٓ اثي ٛبٌت( ق279)ِؼوفي ػٍي ثٓ عُٙ ٍبِي

 [71]« .ٚ وبْ فيٗ رؾبًِ ػٍي ػٍي ثٓ اثي ٛبٌت هٙي هللا ػٕٗ... اٌْؼوا اٌّْٙٛهيٓ ٚ أً٘ اٌليبٔخ اٌّؼزجويٓ»

 

 :كهثبهٖ اٚ ّٔٛزٗ اٍذ( ق 852)اثٓ ؽغو ػَمالٔي كه ؽبٌي وٗ 

ػٍيٗ اٌَالَ )ٚ اِب ػٍي ثٓ اٌغُٙ اٌْبػو في ايبَ اٌّزٛوً فىبْ ِْٙٛها ثبٌٕٖت، وضيو اٌؾٜ ػٍي ػٍّيِ ٚ اً٘ اٌجيذ»

.) »[77] 

 

 :ٔيي كه ّوػ ؽبي اٚ ّٔٛزٗ اٍذ( ق 778)ٌّّ اٌليٓ م٘جي 

« .ػٕٗ ٚال هٙي ػٓ ثبغٚٗني ٍّبٖ ػٍيبً ثغٚبً ِٕٗ ٌؼٍّيِ هٙي هللاٚ لل موو اٌَّؼٛكي ػٕٗ أٔٗ وبْ يَت أثبٖ اٌ»

[75] 
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ػٍيٗ )اٌْٙلاء ؽَيٓ ثٓ ػٍيرٛاْ ثٗ َِئٍٗ گويٗ ٚ ٔٛؽٗ ثو ّٙبكد ٍيّل اى ِٛاهك ثوفٛهك٘بي كٚگبٔٗ اثٓ وضيو ِي. 7

ثلػذ اٍذ ٚ ّ٘يٓ ثلػذ ٚي اى يه ٍٛ ِؼزمل ثٛك وٗ ثوگياهي ِواٍُ ٍٛگٛاهي كه هٚى ػبّٛها . اّبهٖ ووك( اٌَالَ 

٘بيي اى ثالك ٍَِّبٔبْ چيوٖ  ِٛعت ّلٖ رب ٍَِّبٔبْ كه ثواثو هِٚيبْ ٚ فؤگيبْ ّىَذ ثقٛهٔل ٚ اً٘ وزبة ثو ثقِ

( ػٍيٗ اٌَالَ )اٌْٙلاءها ٔيي ثٗ ٍجت كٍزٛه كاكْ ثٗ ثوگياهي ػياي ٍيّل( ق 156)اٚ ِؼياٌلٌٚٗ كيٍّي [ 76.]گوكٔل

( ػٍيُٙ اٌَالَ)ٚي ثواي رجوئٗ ثٕي اِيّٗ ٚ ِقفي ٍبفزٓ كّّٕي آٔبْ ثب اً٘ ثيذ اِب. ٌؼٓ ٚ ٔفويٓ ووكٖ اٍذ

ّٔٛزٗ اٍذ وٗ ىٔبْ ثٕي اِيّٗ پٌ اى ٚهٚك وبهٚاْ اٍواي آي أثي ٛبٌت ٍٗ هٚى ٔٛؽٗ ٚ ىاهي ٚ ِغٌٍ ِبرُ ثٗ پب 

 [77.]ووكٔل

 

افيْٚ ثو . كأل ٗ وٗ اعزٙبك ووكٖ ِْوٚع ِيها ثب ايٓ رٛعي( ػٍيٗ اٌَالَ )اثٓ وضيو ِقبٌفذ ٚ ٍزيي ِؼبٚيٗ ثب ػٍي . 5

ها كهثبهٖ اٍزٍؾبق ىيبك ثٓ اثيٗ ( اٌٌٛل ٌٍفواُ ٚ ٌٍؼب٘و اٌؾغو( )ٓ )ايٓ، ِقبٌفذ آّىبه ِؼبٚيٗ ثب ٍقٓ ٕويؼ پيبِجو 

َ ثو ِوك( ػٍيٗ اٌَالَ )كأل، اِب ٔظو ِؤِْٛ فٍيفٗ ػجبٍي كهثبهٖ ثوروي ػٍي ِٛعت وفو يب اثبؽٗ لزً ٚي ّٔي( ق 51)

كهثبهٖ ثوروي كاكْ ( ق 778)كه ؽبٌي وٗ ػبٌّي ٔظيو ٌّّ اٌليٓ م٘جي [ 78.]ّّوك ها ثلػزي فظيغ ثو ِي

 :ٔٛيَل ثو ػضّبْ ِي( ػٍيٗ اٌَالَ )ػٍي

 [79.]«ثوف٘ ٚال٘ٛ ثجلػخ ثً لل م٘ت اٌيٗ فٍك ِٓ اٌٖؾبثخ ٚ اٌزبثؼيٓ( ػٍيٗ اٌَالَ )ٌيٌ رفٚيً ػٍي: لٍذ

 

فوِبْ ؽىِٛذ اٌٚيٓ ثبه كه فالفذ ِؤِْٛ ػجبٍي كه ّوف أغبَ ثٛك وٗ ِْبٚهأِ ٍت ٚ ٌؼٓ ِؼبٚيٗ ثواٍبً . 6

كه ىِبْ فالفذ ِؼزٚل ػجبٍي ثبه كيگو فوِبْ ٌؼٓ ِؼبٚيٗ ثو ِٕبثو ٕبكه ّل ٚ پٌ اى [ 50.]ٚي ها اى ايٓ وبه ثبى كاّزٕل

يو اى ايٓ وبه فٍفبي ػجبٍي ثو اثٓ وض[ 53.]ِلد وٛرب٘ي كٚثبهٖ ثب اّبهٖ ِْبٚهاْ فٍيفٗ اى ايٓ وبه عٍٛگيوي ّل

اِب ٚي ِؼياٌلٌٚٗ كيٍّي ٚ [ 52.]«فىبْ ٘نا ِٓ ٘فٛاد اٌّؼزٚل». وٕل آّٛثل ٚ رٕٙب ثٗ موو ايٓ عٍّٗ ثَٕلٖ ِي ّٔي

 [51.]ك٘ل ّيؼيبْ ها ثٗ فبٛو ٌؼٓ ِؼبٚيٗ ثٗ ّلد ِٛهك ؽٍّٗ لواه ِي

 ٘بي افواٛي ِالن

گبٔٗ ّيؼيبْ ثغ٘ ٔلاهك، ٌٚي ّٛا٘ل ِزؼلك  ٚ اِبِبْ كٚاىكٖ( ٌَالَ ػٍيٗ ا)اثٓ وضيو گوچٗ ٚأّٛك ووكٖ وٗ ثٗ ػٍي 

ك٘ل اٚ پيٍٛزٗ رالُ ووكٖ رب فٚبيً آٔبْ ها أىبه ّٔبيل ٚ اؽبكيش ٚاهكٖ كه ّؤْ ٚ فٚيٍذ ايْبْ ها ٍبفزٗ  ْٔبْ ِي

 :اى عٍّٗ[ 57]هٚاف٘ ثلأل؛

أل وٗ عٕبة اثٛثىو ِؤِٛه فٛألْ آْ  ثوائذ آٚهكٖثَيبهي اى ِفَواْ ٚ ِؾلصبْ اً٘ ٍٕذ كهثبهٖ آيبد ٔقَزيٓ ٍٛهٖ . 3

ٔبىي ّل ٚ اى عبٔت فلاٚٔل كٍزٛه ( ٓ )ثو پيبِجو ( ػٍيٗ اٌَالَ )ثو ِْووبْ ّل ٌٚي لجً اى هٍيلْ اٚ ثٗ ِىٗ عجوئيً

ؼٗ ٚ ِواعؼٗ ثٗ وزت ِؼزجو ٚ ُِٙ رفَيو ٚ ٔيي عٛاِغ هٚايي ّي[ 55.]«ال يٛكّي ػٕه ااّل أٔذ أٚ هعً ِٕه»: آٚهك وٗ 

اِب اثٓ وضيو ثوفالف كيگواْ هاٙي ْٔلٖ اٍذ رب   ك٘ل وٗ ٚلٛع چٕيٓ ِبعوايي اى ٍَِّبد اٍذ، ٍٕي ْٔبْ ِي

ٚ ٘نا ٙؼيف االٍٕبك ٚ ِزٕٗ »: گيوي اى وٕبه ِبعوا ثگنهك، اى ايٓ هٚ پٌ اى موو عٍّٗ يبك ّلٖ، آٚهكٖ اٍذ ثلْٚ فوكٖ

 [56.]«فيٗ ٔىبهح ٚ هللا اػٍُ

 

اى ػٍّبي اً٘ ٍٕذ ها وٗ ٍّٕي ثٛكْ آٔبْ ِؼوٚف ٚ ٔيبىي ثٗ اصجبد ٔلاهك هافٚي يب ّيؼٗ غبٌي اثٓ وضيو ثؼٚي . 2

ػٍيٗ ) ها ثٗ عوَ ثيبْ فٚبيً اِبَ ػٍي( ق 658: ِمذ)وٕغي ثواي ِضبي اثٛ ػجلهللا ِؾّل ثٓ يٍٛف ِؼوفي ووكٖ اٍذ؛
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ٍبوٓ كِْك ثٛك وٗ وزبة وفبيخ اٌطبٌت كه ؽبٌي وٗ اٚ اى ػٍّبي ّبفؼي ِن٘ت [ 57]ّيـ هافٚي فٛألٖ،( اٌَالَ 

اثٓ وضيو ثب ارٙبَ هافٚي ثٗ اٚ فٛاٍزٗ رب اػزّبك [ 58.]ها ّٔٛزٗ اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )ٛبٌتفي ِٕبلت ػٍي ثٓ أثي

وَبٔي چْٛ اثٓ وضيو ثب ايٓ ارٙبِبد ِٛعجبد لزً ثَيبهي اى . اً٘ ٍٕذ ها ثٗ وزبة يه ػبٌُ ٍّٕي ِن٘ت اى ثيٓ ثجوك

كه ٔظو اثٓ وضيو، اثٓ . ووكٔل ثٛك فواُ٘ ِي( ػٍيٗ اٌَالَ )ٕٙب عوِْبْ ثيبْ فٚبيً ػٍي ثٓ اثي ٛبٌت ػٍّب ها وٗ ر

اثي اٌؾليل ِؼزيٌي ٔيي ّيؼٗ غبٌي اٍذ ٚ ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ ّيؼيبْ كٚاىكٖ اِبِي ُ٘ كه ٔظو اٚ ّيؼٗ غبٌي 

ػٍيٗ اٌَالَ )ٍذ وٗ ٘و وٌ ِقبٌفبْ ػٍيلٛي ِْٙٛه ٚ ِؼوٚف كه ِيبْ اً٘ ٍّٕذ رؼويف ّيؼٗ غبٌي آْ ا. َ٘زٕل

ِّب آيب اثٓ أثي اٌؾليل اى ّيقيٓ رجوّي ِي(  عَزٗ  ها وبفو ثلأل ٚ اى ّيقيٓ رجوّي عٛيل ّيؼٗ غبٌي اٍذ؛ ا

 [59!]اٍذ؟

 رٕبلٚبد

. اٍذ ثٛكٖ كچبه رٕبل٘ ّلٖ( ػٍيُٙ اٌَالَ)اى اً٘ اٌجيذ( ػٍيٗ اٌَالَ )اثٓ وضيو كه ايٓ وٗ آيب ػٍي ثٓ اثي ٛبٌت. 3

اِب [ 60.]ثٓ اثي ٛبٌت اى اً٘ اٌجيذ ٔيَذّٔٛزٗ اٍذ ػٍي( ػٍيٗ اٌَالَ )اٚ كه ثيبْ چگٛٔگي ّٙبكد اِبَ ؽَيٓ

كػب هٍٛي هللا »: ٔٛيَل اى ىثبْ ٍؼل ثٓ اثي ٚلبٓ ِي( ػٍيٗ اٌَالَ )ٛبٌتكه عبي كيگو كه ثيبْ فٚبيً ػٍي ثٓ اثي

ايٓ هٚايذ ها اثٓ وضيو اى َِٕل اؽّل، ٕؾيؼ [ 63.]«ٌٍُٙ ٘ٛالء أٍ٘يػٍيبً ٚ فبّٛخ ٚ ؽَٕبً ٚ ؽَيٕبً صُ لبي ا( ٓ )

 .اي ٔيي ثو آْ ٔگوفزٗ اٍذ ٍَُِ ٚ ٍٕٓ روِني ٔمً ووكٖ ٚ ٘يچ فوكٖ

 

لٛي اٚي ها ّٙٓ ثيبْ ٚ ّوػ . ٔيي اثٓ وضيو كٚ لٛي ِزٕبل٘ ها ٔمً ووكٖ اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )كهثبهٖ عبْٔيٓ ػٍي. 2

ٔٛيَل ػٍي ٕٚيذ ووك  اٚ كه آْ عب ِي. آٚهكٖ اٍذ( يىْٛ اصٕبػْو فٍيفخ وٍُّٙ ِٓ لويِ)ؽليش ٔجٛي كهثبهٖ اِبِبْ 

 :آٚهكٖ اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )اِب كه ّوػ فالفذ اِبَ ؽَٓ[ 62.]رب ؽَٓ عبْٔيٓ اٚ گوكك

ّْ ػٍيبً هٙي هللا ػٕٗ ـ ٌّب ٙوثٗ اثٓ ٍِغُ لبٌٛا ٌٗ اكػىُ وّب رووىُ  ال ٌٚىٓ: فمبي. اٍزقٍف يب اِيواٌّئِٕيٓ: لل موؤب ا

 [61.]يؼٕي ثغيو اٍزقالف( ٓ )هٍٛي هللا 

 گيوي ٔزيغٗ

يىي اى كاليً ػّلح . رٛاْ اثٓ وضيو ها ِٛهفي هاٍزگٛ، ػبهي اى رؼّٖت ٚ ِٕٖف كأَذ ثب رٛعٗ ثٗ آٔچٗ ثيبْ ّل ّٔي

ِؼبّود اثٓ وضيو ثب ّيـ رمي اٌليٓ اثٛاٌؼجبً ثٓ ريّيخ ثٛكٖ ( ػٍيُٙ اٌَالَ)ِقبٌفذ ٚ ػٕبك اٚ ثب ّيؼيبْ اً٘ ثيذ

اثٓ ريّيٗ ٚ ّبگوكاْ ٚ پيوٚأِ فٛك ها پيوٚ ٍٍف . ّيفزٗ ٚي ّل اٚ ِلري ٔيك اثٓ ريّيٗ ّبگوكي ووك ٚ ثَيبه. اٍذ

ك٘ل وٗ ٔٗ رٕٙب پيوٚ ٍٍف ٕبٌؼ ٔجٛكٔل ثٍىٗ ثَيبهي اى ػمبيل ِٛهك  كأَزٕل؛ اِب آها ٚ ػمبيل آٔبْ ْٔبْ ِي ٕبٌؼ ِي

 [67!]أل لجٛي ٍٍف ٕبٌؼ ها ِوكٚك ّّوكٖ

 

ٍقذ ّيؼيبْ اِبِيٗ ثٛك ٚوزبة ِٕٙبط إٌَخ إٌجٛيخ اٚ كه هكّ ٔىزٗ ّبيبْ موو ايٓ اٍذ وٗ اثٓ ريّيٗ اى ِقبٌفبْ ٍو

اي ثٗ  اثٓ وضيو چٕبْ ػاللٗ[ 65.]ػالِٗ ؽٍّي ْٔبْ كٕ٘لٖ ِيياْ ِقبٌفذ اٚ ثب رْيغ ثٗ ٚيژٖ رْيغ اِبِيٗ اٍذ

( ق 852)اثٓ ؽغو ػَمالٔي [ 66.]اٍزبكُ اثٓ ريّيٗ كاّذ وٗ ٕٚيّذ ووك پٌ اى ِوگِ كه وٕبه اٚ كفِٕ وٕٕل

ِٗ »: ّٛزٗ اٍذٔ جَجِ ََ َٓ ثِ ُزِؾ ِْ َٓ ُثّؾجٗ ٚ ا ِٓ ريّيٗ َفُفزِ ْٓ اث ُٓ وضيو َػ  :اثٓ ػّبك ؽٕجٍي ٔيي آٚهكٖ اٍذ[ 67.]«ٚ أفَن اث

 ُٗ ْٓ آهائٗ ٚ وبْ ُيفزي ثَِوأيٗ في َِؤٌخ اٌطاَلقِ ( اثٓ وضيو)وبَْٔذ ٌَ ِِ ُٗ في وضيوٍ  فٖٕٛيخ ثبثٓ ريّيٗ ٚ ِٕبٍٙخ ػٕٗ ٚ ارجّبٌع ٌَ



Historical Site of Mirhadi Hoseini 

http://m-hosseini.ir 

……………………………………………………………………………………… 

 

9 

 

 َٓ جَتِ مٌه ٚ أِمي ٚ اُِزِؾ ََ  [68.]ثِ

 

ٔٛيَل كه هٚى عّؼٗ ثيَذ ٚ چٙبهَ ّؼجبْ لبٙي اٌمٚبح عالي اٌليٓ  ٘غوي ِي 726اثٓ عيهي كه ّوػ ؽٛاكس ٍبي 

. اي اى ٛوفلاهاْ رمي اٌليٓ ثٓ ريّيٗ ها وٗ كه ؽجٌ ثٛكٔل ؽبٙو ووكٔل ثؼل اى ّٔبى كه ِلهٍٗ ػبكٌيٗ َْٔذ ٚ ػلٖ

ِِيّي وٗ اٚ گفزٗ اٍذ رٛهاد ٚ أغيً رؾويف ْٔلٖ اٍذ ٚ  ّٙبكد البِٗ ّل ثو ػّبكاٌليٓ اٍّبػيً كاِبك عالي اٌليٓ 

ِِيّياثٓ)كه ؽٚٛه اٚ . اوْٕٛ ثٗ ّ٘بْ ٕٛهري وٗ ٔبىي ّلٖ كه كٍزوً اٍذ پٌ كه . ايٓ اِو صبثذ ّل( وضيو كاِبك 

عياي وَي اٍذ وٗ گفذ ّ٘بٔب ّ٘بْ ِغٌٍ اٚ ها ّالق ىكٔل ٚ فبهط ووكٔل ٚ كه ّٙو گوكألٔل ٚ عبه ىكٔل وٗ ايٓ 

 [69.]رٛهاد ٚ أغيً رغييو كاكٖ ْٔلٖ اٍذ ٚ پٌ اى آْ اٚ ها ه٘ب ووكٔل

 

 :اثٛ ٖٔو ٍجىي كهثبهٖ اثٓ ريّيٗ ٚ فطواد اٚ ثواي كٍٚزبْ ٚ پيوٚأِ آٚهكٖ اٍذ

 ِٙ َ٘جي ٚ اٌجِوْىاٌي ٚ وضيواً ِٓ أرجبِػُٙ أٙوَّث ِّيَّي ٚ اٌَن َّْ ٘نٖ اٌوفمخ أػٕي اٌ َٚ ُْ أثٛٚ اػٍُ أ ًُ اثٓ ريّيّخ اٙواهاً ثَيّٕبً  اٌؼجب

ُ في َكوبِكنَ  ُٙ َلَف ْٚ ٌي ثُٙ ٚ أ ْٚ ُٗ أ ْٕ بً ٚ َعوَُّ٘ اٌي ِب وبْ اٌَزجبػُل َػ يَّٕ َ٘  ٌَ ُْ َػٍي َػظبئُِ االِٛهِ أِواً ٌَْي ُٙ ٍَ َّ ُّٛ َؽ ْوُع َّ ْٓ ٔبهٍ اٌ ِِ  

ُْ ٚ إلٕؾبثُِٙ ُٙ ْْ يَزغبٚى٘ب ٌَ  [70.]ِِٓ هللِا اَ

 

جىي  ٍُ ٘بي ِن٘جي لوْ ْ٘زُ كه ِٖو ٚ ّبَ ِزؤصو اى آها ٚ ػمبيل اثٓ  ك٘ل وٗ ثَيبهي اى رٕلهٚي ْٔبْ ِيوالَ 

 : ٔٛيَل كهثبهٖ اثٓ ريّيٗ ٚ عبيگبٖ اعزّبػي اٚ ِي( ق 767)ٕفلي . ريّيٗ ثٛكٖ اٍذ

ِي ػٍي اٌَيلِح ٔفيََخ فؤػْ  ْٛ ْْ أَفَن في اٌَم ُٗ اٌي أ َٔٛ ُّ َُ ثَّٖو يََؼظَّ ُْ يََيي اٌؼٛا ٌَ ٚ ُٗ ْٕ  [73.]َوٙٛا َػ

 

ك٘ل وٗ اٚ ثٗ ّّلد اى ٚي ٚ پيوٚأِ آىهكٖ ّلٖ ثٛك، ىيوا ػجبهاد اٚ كه ٔبِٗ  ّ٘چٕيٓ ٔبِٗ م٘جي ثٗ اثٓ ريّيٗ ْٔبْ ِي

 :ٚي كه آْ ٔبِٗ كهثبهٖ پيوٚاْ اثٓ ريّيٗ آٚهكٖ اٍذ. ثَيبه ّليل اٌٍؾٓ ثٛكٖ اٍذ

ْوُثٛٛ َففي َِ ُُ أْرجبِػَه االَّلؼيٌل  ْؼظَ ُِ  ًْ َٙ ٌُ َلّٛي اٌّىوِ أٚ ٔبٌّف ٕبٌٌؼ َف ْٚ َغويت ٚ اع َٓ أ ْ٘ ُف اٌؼمً أٚ ػبِّي َوّناٌة ثٍيُل اٌِن

ُ ثبٌؼليِ  ُٙ ْٔ َٚ ىِ  ُ ُٙ ْٕي َفَفزّْ ُْ رُِٖلل ٌَ ْْ ُِ فبِ ُُ اٌَفٙ  [ 72.]َػلي

 

ه ػٍّي آْ پنيوي اثٓ وضيو اى اثٓ ريّيٗ ىِيٕٗ ٍبى آٌٛكٖ ّلْ ربهيـ ٔگبهي اٚ ثٗ رؼٖجبد ِن٘جي ٚ وبِ٘ اػزجب رؤصيو

، فملاْ ٔيا٘ذ ٚ ٔياوذ كه ّٔٛزبه، رغبفً اى (ػٍيٗ اٌَالَ )وزّبْ ٚ رؾويف ؽمبيك، أىبه ثلْٚ كٌيً فٚبيً ػٍي. اٍذ

-٘بي ثَيبه رٕل ٚ افواٛي ٚ ٍقٕبْ ِزٕبل٘، اى عٍّٗ اّىبالد ُِٙ ربهيـ ؽٛاكس، ثوفٛهك٘بي كٚگبٔٗ ٚ كاّزٓ ِالن

ّٛك وٗ ِٛعت اي اى ٔٛيَٕلگبْ ّيؼٗ ٚ ٍٕي كٔجبي ِي ٖٛ رٍٜٛ ػلٖاِوٚىٖ ٔيي ايٓ ّي. ٔگبهي اثٓ وضيو اٍذ

ى٘ي . غجبهآٌٛكگي فٚبي ػٍّي ٚ فوٕ٘گي عٙبْ اٍالَ ٚ كه ٔزيغٗ ايغبك فبٍٕٗ ِيبْ ِنا٘ت اٍالِي ّلٖ اٍذ

 :ٍؼبكد اگو ٍقٓ ؽبفع ّيواى ها آٚييٖ گُٛ عبْ وٕيُ

 ك اىهق ٔىٕيُِب ٔگٛييُ ثل ٚ ِيً ثٗ ٔبؽك ٔىٕيُ عبِٗ وٌ ٍيٗ ٚ كٌك فٛ
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 .كأْغٛي كوزوي ربهيـ ٚ رّلْ اٍالِي ٚ ػٚٛ ٘يؤد ػٍّي كأْگبٖ آىاك ٍبهي*  :ّٔٛذپي

؛ ٌّّ اٌليٓ 775، ٓ 3ط( َ 3972ؽيله آثبك، ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف ػضّبٔيخ، )اثٓ ؽغو، اٌلهه اٌىبِٕٗ، . 3

، اثٛاٌّؾبٍٓ كِْمي، ميً رنووح اٌؾفبظ، 3508، 7ٓط ( رب ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، ثي)م٘جي، رنووح اٌؾفبظ، 

 . 57ٓ( رب ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، ثي)

، 37ٚ ط  293ٚ  379، ٕٔ 31، ط(ق 3708ثيوٚد، كاه اؽيبء اٌزواس، ) اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، رؾميك ػٍي ّيوي، . 2

 . 85، ٓ 1ط ( ق 3707ثيوٚد، ػبٌُ اٌىزت، )؛ اثٓ ّٙجٗ، ٛجمبد اٌْبفيؼخ، رؾميك ؽبفع ػجلاٌؼٍيُ، 325ٓ 

 . 776، ٓ 3؛ اثٓ ؽغو، پيْيٓ، ط 3508، ٓ 7ٌّّ اٌليٓ م٘جي، پيْيٓ، ط . 1

. «ٚ هيبٍذ ػٍُ ربهيـ، ؽليش ٚ رفَيو ثلٚ هٍيل... ه٘جوي رَجيؼ ٚ رٍٙيً گٛي ٚ پيْوٚي فلايبْ ربٚيً »: روعّٗ. 7

؛ اثٓ ػّبك ؽٕجٍي، ّنهاد 90، ٓ 1ط ( َ 3978اٌؼٍّيٗ، يوٚد، كاهاٌىزتث)لٕٛعي، اثغل اٌؼٍَٛ، رؾميك ػجلاٌغجبه ىوبه، 

 .213، ٓ 1ط ( رب ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، ثي)اٌن٘ت، 

٘بي اثٓ وضيو  ّ٘بٔب اى فٍٖذ»: ، روع128ّٗٓ ( َ 3999كِْك، كاه اثٓ وضيو، )َِؼٛك إٌلٚي، األِبَ اثٓ وضيو، . 5

گوايي ٚ هفزٓ ثٗ ٍٛي ِيً  بي ثٗ كٍذ آٚهكْ ؽميمذ ثٛك ٚ اى يه عبٔجٗاٚ ثٗ كٔج. ٚعٛي ؽميمذ ثٛكٖ اٍذ عَذ

 .«ووك ّقٖي اعزٕبة ِي

اثٓ وضيو كه ربهيـ فٛك ٔگبٖ ػّيمي كاهك ٚ كه ثولواهي اهرجبٛ ِيبْ اعياي ؽٛاكس ٌٚٛ ايٓ وٗ ِيبْٔبْ »: ّ٘بْ، روعّٗ. 6

 .«ُ ٔيٕلافزٗ اٍذووك ٚ ٘يچ چيي ها اى لٍ فبٍٕٗ افزبكٖ ثبّل ثَيبه ثب كلذ ػًّ ِي

ّ٘بٔب اثٓ وضيو ِبٕٔل »: روعّٗ. 7، ٓ 3ط ( ق 3708ثيوٚد، كاهاٌّؼوفخ، )ِٖطفي ػجلاٌٛاؽل، ِملِخ اٌَيوح إٌجٛيخ، . 7

 .«ووك ووك ٚ گوايِ اٚ ثٗ ٍٛي ٍٕذ ثٛك ٚ ثو رؾميك ٚ رلليك رىيٗ ِي اٍزبكُ اثٓ ريّيٗ اى فوافبد پو٘يي ِي

ّّٕل ثواي ٘و پژْٚ٘گو كه ربهيـ ػوة ٚ ٍَِّبٔبْ اٍذ ٚ ثَيبهي چٗ كه گنّزٗ ٚ ايٓ وزبة ِٕجؼي اهى»: روعّٗ. 8

 2330ِغٍٗ اٌؾظ، : ، ثٗ ٔمً اى113َِؼٛك إٌلٚي، پيْيٓ، ٓ . «ّٛٔل ِٕل ّلٖ ٚ ِي ٚ چٗ اِوٚىٖ اى آْ ثٙوٖ

 (.ق 3175ّؼجبْ، )

اثٓ وضيو، پيْيٓ، . «ٓ ٚ چٕيٓ ٚ چٕبْ ثبّلوٕل رب ايٓ وٗ ثواكه ِ ولاَ يه اى ّّب ِوا كه ايٓ وبه ٚىاهد ِي»: روعّٗ. 9

 .51، ٓ 1ط 

ِؾّل ثٓ عويو ٛجوي اٍزٕبك ووكٖ اثٓ وضيو ثَيبهي اى ِطبٌت ربهيـ فٛك ها اى ربهيـ ٛجوي افن ووكٖ ٚ ثبه٘ب ثٗ اِبَ. 30

اثٓ . اَ آٚهكٖگٛٔٗ آٚهكٖ ِٓ ثٗ پيوٚي اى اٚ ِطبٌت ها   ٛجوي ايٓكه عبيي ٔيي گفزٗ اٍذ چْٛ اثٛعؼفو ثٓ عويو. اٍذ

 .275ٚ  320، ٓ 7وضيو، پيْيٓ، ط 

 .61،ٓ 2ط ( رب ثيوٚد، ِئٍَخ اػٍّي، ثي)ِؾّل ثٓ عويو ٛجوي، ربهيـ األُِ ٚ اٌٍّٛن، رؾميك گوٚ٘ي اى ػٍّب، . 33

و اثٓ وضي. 586،ٓ 3ط ( ٖ 3735اٌؼٍّيٗ، ثيوٚد، كاهاٌىزت)اثٓ اصيو، اٌىبًِ في اٌزبهيـ، رؾميك ػجلهللا اٌمبٙي، . 32

ٚ ٘نا آفو ِب »: ؽزي كه عبيي آٚهكٖ اٍذ. وزبة اٌىبًِ في اٌزبهيـ ها كه افزيبه كاّزٗ ٚ ثَيبه اى آْ ٔمً ووكٖ اٍذ

 .352،ٓ 31اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط . «ٌٍؾبفع ػياٌليٓ اثي اٌؾَٓ ػٍي ثٓ ِؾّل ثٓ االصيوٚعل ِٓ اٌىبًِ في اٌزبهيـ

ثٛكٖ اٍذ ٚ ثٗ ّ٘يٓ ( ػٍيٙباٌَالَ)ٕبكقؾّل ثبلو ٚ اِبَ عؼفواثِٛويُ اى إؾبة اِبَ ِ. 51، ٓ 1ّ٘بْ، ط . 31

لُ، ٍَِٛٗ أزْبهاد )ٔغبّي، اٌوعبي؛ رؾميك ّجيوي ىٔغبٔي، . فبٛو اثٓ وضيو ٚ اٍالف اٚ، ٚي ها رٚؼيف ووكٖ

لُ، ٍَِٛٗ آي اٌجيزؼٍيُٙ اٌَالَ، )ٍٛٛي، افزيبه ِؼوفٗ اٌوعبي، رؾميك هعبيي، ّيـ. 277ٓ ( 3736اٍالِي 

هٙي هللا )اثِٛويُ ٌيٌ ثضمخ، وبْ يؾلس ثجاليب في ػضّبْ»: اؽّل ثٓ ؽٕجً كهثبهٖ اثِٛويُ آٚهكٖ وٗ. 361، ٓ 3ط( 3707

اثٓ ريّيٗ پب . 51، ٓ 6ط ( ق 3173اٌزواس اٌؼوثي،ثيوٚد، كاهاؽيبء)هاىي، اٌغوػ ٚ اٌزؼليً، . «ٚ ػبِخ ؽليضٗ ثٛاٛيً( ػٕٗ
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ّوة فّو ٔيي ِزُٙ ووكٖ اٍذ رب ثٍىٗ ِوكَ ثٗ اؽبكيش ِٕمٛي اى عبٔت اثِٛويُ ثي  ها اى ايٓ فوارو ٔٙبكٖ ٚ اثِٛويُ ها ثٗ

، 7ط ( ق 3706لب٘وح، ٍَِٛخ لوٛجخ، )إٌَخ، رؾميك ِؾّل هّبك ٍبٌُ، چبپ اٚي اثٓ ريّيٗ، ِٕٙبط. اػزّبك ّٛٔل

ٓ101. 

رؾميك ٔجيً ٍؼل اٌليٓ عواه، ، (االٕفٙبٔيِغٌٍ اثٓ فبفو)ػجّْي إفٙبٔي، ِغّٛع فيٗ ػْوح اعياء ؽليضٗ، . 37

؛ ٛجوأي، اٌّؼغُ األٍٜٚ، رؾميك ٛبهق ثٓ ػٛٗ هللا، 116، ٓ 3ط ( ق 3722ثيوٚد، ِىزجخ اٌجْبئو االٍالِيٗ، )

؛ ٛجوي، عبِغ اٌجيبْ، رؾميك ٕللي عّيً 239، ٓ 7ط ( ق 3735لب٘وٖ، كاهاٌؾوِيٓ، )ػجلاٌّؾَٓ ثٓ اثوا٘يُ، 

ِىٗ ِىوِخ، )؛ ثيٙمي، ٍٕٓ اٌىجوي، رؾميك ِؾّل ػجلاٌمبكه ػطب، 205، ٓ 31ط ( ق 3735ثيوٚد، كاهاٌفىو، )اٌؼطبه، 

؛ ّيجبٔي، االؽبك ٚ اٌّضبٔي، رؾميك ثبٍُ فيًٖ أؽّل اٌغٛاثوح، چبپ اٚي، 129، ٓ 2ط (. ق 3737ِىزجٗ كاهاٌجبى، 

يك ِؼظُ ؽَيٓ، ، ؽبوُ ٔيْبثٛهي، اٌَّزلهن ػٍي اٌٖؾيؾيٓ، رؾم126، ٓ 7ط (. ق 3733هيبٗ، كاه اٌوايخ، )

، ٓ 7ط (. ق 3703ثيوٚد، كاهاٌفىو، )، اثٓ وضيو، رفَيو اثٓ وضيو، 768، ٓ 3ط ( ق 3700ثيوٚد، كاه االفبق اٌغليلح، )

اٌمبهي، ِولبح اٌّفبريؼ ّوػ ِْىبح ٍٍطبْثٓ ِؾّل، ػٍي638ٚ  256، ٓ 2إٌٙبيخ، ط ، اثٓ وضيو، اٌجلايخ 228ٚ

 .531، ٓ 6ط ( ق 3722وٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، ثي)اٌّٖبثيؼ، رؾميك عّبي ػيزبٔي 

؛ اؽّل ثٓ ؽٕجً، 78، ٓ 72ط( ق 3735ثيوٚد، كاهاٌفىو، )اثٓ ػَبوو، ربهيـ ِليٕٗ كِْك، رؾميك ػٍي ّيوي، . 35

 . 167، ٓ 1؛ اثٓ وضيو، رفَيو، پيْيٓ، ط 333، ٓ 3ط ( رب ثيوٚد، كاهٕبكه، ثي)َِٕل،  

، اثٓ اثي 166، 3ٓط( ق3197ثيوٚد، ٍَِٛٗ اػٍّي، )ِؾّل ثبلو ِؾّٛكي، ثالمهي، أَبة االّواف، رؾميك . 36

، اثٓ اصيو، 259، ٓ 2ط ( ق 3178اٌؼوثيٗ، اٌىزتثيوٚد، كاهاؽيبء)اٌؾليل، ّوػ ٔٙظ اٌجالغٗ، رؾميك اثٛاٌفًٚ اثوا٘يُ، 

 . 313، ٓ 2ط  (ق 3197ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼوثي، )اِيٕي،اٌغليو، ػجلاٌؾَيٓ. ن. ه. 236، ٓ 1پيْيٓ، ط 

 . 137، ٓ 7، اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚإٌٙبيخ، ط 57، ٓ 7ٛجوي، پيْيٓ، ط . 37

 . 386، ٓ 8اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط . 38

اِب ثؼل پٌ َٔت ِوا ثٕگويل ٚ ثجيٕيل وٗ : فوِٛك? اثٛ ِقٕف گفذ ثٗ ٔمً اى ثؼٚي هاٚيبِٔ وٗ ؽَيٓ»: روعّٗ. 39

ا ػزبة وٕيل ٚ ثجيٕيل آيب وْزٓ ِٓ ٚ ّىَزٓ ؽوِذ ِٓ ثو ّّب ؽالي اٍذ؟ ويَزُ؟ آٔگبٖ ثٗ فٛك ثيبييل ٚ فٛيْزٓ ه

آيب ِٓ فوىٔل كفزو پيبِجو ّّب ٚ فوىٔل ٕٚي ٚ پَو ػّٛي پيبِجو ّّب ٚ فوىٔل ٔقَزيٓ ايّبْ آٚهٔلٖ ثٗ فلا ٚ ثبٚه وٕٕلٖ 

 .61، ٓ 2؟ ٛجوي، ربهيـ، پيْيٓ، ط «هٌٍِٛ ٔيَزُ

ثٗ فٛيْزٓ ثوگوكيل ٚ اى فٛك ؽَبة وْيل ٚ آيب ّبيَزٗ اٍذ ثب چْٛ : ِٛكفو? ؽَيٓ: اثٛ ِقٕف گفذ»: روعّٗ. 20

اثٓ وضيو، . «ِٕي پيىبه وٕيل كه ؽبٌي وٗ ِٓ فوىٔل كفزو پيبِجو ّّبيُ ٚ ثو هٚي ىِيٓ فوىٔل كفزو پيبِجوي عي ِٓ ٔيَذ

 .391، ٓ 8پيْيٓ، ط 

ٚ ٘نا ِٓ فوٛ موبء اٌقٍيفٗ »: ناّزٗ اٍذاثٓ وضيو ايٓ ِبعوا ها ثٗ ؽَبة ُ٘ٛ فٍيفٗ گ. 32، ٓ 8ّ٘بْ، ط . 23

أل ثٍىٗ ِبعوا ها ِيبْ ٍيل ِورٚي ٚ أثٛ  أل اى فٍيفٗ يبك ٔىوكٖ اِب ِٕبثؼي وٗ ايٓ ِبعوا ها ٔمً ووكٖ. «ؽيش ٔزجٗ ٌٙنا

يبلٛد  ؛68، ٓ 1ط ( ق3731لب٘وح، كاهاٌىزبة االٍالِي، )يبفؼي، ِوآح اٌغٕبْ ٚ ػجوح اٌيمظبْ، . أل اٌؼالء ِؼوي كأَزٗ

؛ ٕفلي، اٌٛافي ثبٌٛفيبد، رؾميك أؽّل أه 736، ٓ 3ط ( ق 3733ثيوٚد، كاهاٌىزبة اٌؼٍّيخ، )األكثبء، ؽّٛي، ِؼغُ

رغوي ثوكي، إٌغَٛ اٌيا٘وح في ٍِٛن ِٖو ؛ اث67ٓ، ٓ 7ط ( ق 3720ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس، )ٔبإٚٛ ٚ رووي ِٖطفي، 

؛ اثٓ ؽغخ ؽّٛي، فيأخ األكة، رؾميك ػٖبَ ّميٛ، 173، ٓ 1ط ( رب ِٛي، ثيٚىاهح اٌضمبفخ ٚ االهّبك اٌم)ٚ اٌمب٘وح، 

، اثٓ ػٕجٗ، ػّلح اٌطبٌت، رؾميك ِؾّل ؽَٓ آي اٌطبٌمبٔي، 709، ٓ 3ط ( َ 3987اٌٙالي، ثيوٚد، ِىزجخ)چبپ اٚي، 

 .205ٓ ( ق 3180ٔغف أّوف، ِطجؼخ اٌؾيلهيخ، )چبپ ٍَٛ، 
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: اى ّ٘يٓ عٍل كهثبهٖ اثٓ وضيو آٚهكٖ اٍذ 171ػالِٗ اِيٕي كه ٕفؾٗ . 112 ، 8ٓػجلاٌؾَيٓ اِيٕي، پيْيٓ، ط . 22

ٚ ِب اكهان ِب اثٓ وضيو ٚ ِب اكهان ِب وزبثبٖ في اٌزفَيو ٚ اٌزبهيـ، ِغبِيغ اٌفؾِ ٚ ٍِٛٛػبد اٌجٙذ ٚ وواهيٌ »

 .«اٌلعً

. 195، ٓ 7ٌجلايخ ٚإٌٙبيخ، ط اثٓ وضيو، ا. «ٚ ايٓ ثٗ ٘يچ هٚي كهٍذ ٔيَذ چْٛ إٍبك آْ ٙؼيف اٍذ»: روعّٗ. 21

اثٓ ؽغو كهثبهٖ اٚ . ػَمالٔي ِٛهك رْىيه لواه گوفزٗ اٍذِقفي ّٔبٔل وٗ لٛد اٚ كه ػٍُ ؽليش اى ٍٛي اثٓ ؽغو

ٚ ٌُ يىٓ ػٍي ٛويك اٌّؾلصيٓ في رؾٖيً اٌؼٛاٌي ٚ رّييي اٌؼبٌي ِٓ إٌبىي ٚ ٔؾٛ مٌه ِٓ فُٕٛٔٙ ٚ أّب ». آٚهكٖ اٍذ

 .776، ٓ 3اثٓ ؽغو، پيْيٓ، ط « ...ء٘ٛ ِٓ ِؾلصي اٌفمٙب

وٕٕل اى والَ فلاٚٔل رؼبٌي  اي اى لوآْ ٔبىي ْٔلٖ اٍذ ٚ ٘و آٔچٗ اهاكٖ ِي كه ِٛهك ّقٔ ػٍي ٘يچ آيٗ»: روعّٗ. 27

كٕ٘ل َِىيٓ ٚ يزيُ ٚ اٍيو ها كه  ٚ فٛهاوي ِي»ٚ « اي ٚ ثواي ٘و لِٛي ٘لايزگوي اٍذ ّ٘بٔب رٛ ثيُ كٕ٘لٖ»كه آيبد 

اثٓ وضيو اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ . «كهٍذ ٔيَذ(( ػٍيٗ اٌَالَ )كهثبهٖ ػٍي)٘يچ يه « ك ثٗ آْ اّزيبق كاهٔلؽبٌي وٗ فٛ

ِٛعت ّلٖ رب اثٓ وضيو ؽزي ثٗ رٕبل٘ فٛيِ پي ٔجوك؛ ثواي ِضبي اٚ كهثبهٖ ( ػٍيٗ اٌَالَ )إواه ثو أىبه فٚبيً ػٍي

ٚ لل اػٕزي ثبِو ٘نا اٌؾليش اثٛعؼفو »: چٕيٓ آٚهكٖأل  آٚهي ووكٖ ؽليش غليو فُ ٚ وَبٔي وٗ ايٓ ؽليش ها عّغ

ِؾّل ثٓ عويو اٌطجوي ٕبؽت اٌزفَيو ٚ اٌزبهيـ فغّغ فيٗ ِغٍليٓ اٚهك فيّٙب ٛوفٗ ٚ أٌفبظٗ ٚ ٍبق اٌغش ٚ اٌَّيٓ ٚ 

ؾٗ اٌٖؾيؼ ٚ اٌَميُ ػٍي ِبعود ثٗ ػبكح وضيو ِٓ اٌّؾلصيٓ يٛهكْٚ ِب ٚلغ ٌُٙ في مٌه اٌجبة ِٓ غيو رّييي ثيٓ ٕؾي

اٚ ايٓ عّالد ها كه عٍل پٕغُ وزبة فٛيِ آٚهكٖ ٌٚي كه عٍل يبىكُ٘، ايٓ چٕيٓ كهثبهٖ ٛجوي ٍقٓ . «ٚ ٙؼيفٗ

اثٓ . «ػبٌّب ثبٌَٕٓ ٚ ٛولٙب ٚ ٕؾيؾٙب ٚ ٍميّٙب ٚ ٔبٍقٙب ػبهفب ثبلٛاي اٌٖؾبثٗ ٚ اٌزبثؼيٓ ٚ ِٓ ثؼلُ٘»: گٛيل ِي

 .366، ٓ 33، ط 227، ٓ 5وضيو، پيْيٓ، ط 

، ؽبوُ ٔيْبثٛهي، ِؼوفٗ ػٍَٛ اٌؾليش، رؾميك ِؼظُ ؽَيٓ ٚ گوٖٚ 188، ٓ 6عبِغ اٌجيبْ، پيْيٓ، ط ٛجوي، . 25

ؽَىبٔي، ّٛا٘ل اٌزٕييً، رؾميك ِؾّل ثبلو ِؾّٛكي، ؛ ؽبو302ُٓ ( ق 3700ثيوٚد، كاه األفبق اٌؾليش، )رؾميك، 

 .101، ٓ 75ْيٓ، ط ؛ اثٓ ػَبوو، پي209، ٓ 3ط ( ق 3733رٙواْ، ِغّغ اؽيبء فوٕ٘گ اٍالِي، )

إٌمٛي، رؾميك اؽّل ٍيٛٛي، ٌجبة». وٕل پٌ ايٓ ّٛا٘لي اٍذ وٗ ٘و يه كيگوي ها رمٛيذ ِي»: روعّٗ. 26

 .83ٓ ( رب ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، ثي)ػجلاٌْبفي، 

، ٓ ّ٘بْ. «پنيوك وٗ ايٓ هٚايذ ٕؾيؼ ثبّل گوچٗ اى ٛوق ؽليضي ثَيبهي ٔمً ّلٖ اٍذ كي ِٓ ّٔي»: روعّٗ. 27

ثَيبه ِؼوٚف اٍذ رب آْ عب وٗ ِؼووٗ آهاي ثَيبهي اى ػٍّبي ؽليش ٚ ( پؤلٖ ثويبْ ّلٖ)ؽليش ٛيو ِْٛيٗ . 190

آٚهكٔل ؽٚود كػب فوِٛك وٗ  rاي ثويبْ ّلٖ ثواي پيبِجو فلا كه ايٓ ؽليش آِلٖ وٗ هٚىي پؤلٖ. ِزىٍّبْ ّلٖ اٍذ

 .ثفوٍزل رب ثب ايْبْ كه فٛهكْ پؤلٖ ّويه گوكك( اٌقٍكأؽّتِ )فلاٚٔل آْ وٌ ها وٗ اى ّ٘ٗ ثيْزو كٍٚذ كاهك 

وٕل وٗ فوك فوٍزبكٖ ّلٖ اى  صبثذ ِي( وٗ اٌجزٗ اى عبٔت اً٘ ٍٕذ ِٛهك رْىيه ٚالغ ّلٖ)ـ هٚايذ كه ٕٛهد ّٕؾذ 

ػٍيٗ )ػٍي rكه هٚايذ آِلٖ وٗ پٌ اى كػبي هٍٛي فلا. ثٙزويٓ فوك ٔيك فلاٚٔل اٍذ rعبٔت فلا پٌ اى هٍٛي اووَ

ٌٛ »اثٛ ػٍي عجبيي، ِزىٍُ ِْٙٛه، عٍّٗ ِؼوٚفي كاهك وٗ . ٚاهك ٚ ثب ايْبْ كه فٛهكْ آْ پؤلٖ ّويه ّل( َالَ اٌ

؛ اگو هٚايذ پؤلٖ كهٍذ ثبّل پٌ ػٍي ًْ َٚ ايٓ عٍّٗ ؽَبٍيذ . «ثورو اٍذ( ػٍيٗ اٌَالَ )َٕؼَّ فجو اٌطبئو َفَؼٌٍي أْف

ّٛك، اى ايٓ هٚ ثَيبه رالُ ّلٖ رب  ثو ّيقيٓ صبثذ ِي( ٌَالَ ػٍيٗ ا)وٕل وٗ ثوروي ػٍي َِئٍٗ ها ثَيبه هّٚٓ ِي

ثيوٚد، كاهاؽيبء )اٌجالغٗ، رؾميك ِؾّل أثٛاٌفًٚ اثوا٘يُ،  اثٓ اثي اٌؾليل، ّوػ ٔٙظ. كه ٍٕل هٚايذ فلّٗ ايغبك گوكك

 .178، ٓ 7اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ ، ط . 7، ٓ 3ط ( ق 3178اٌىزت اٌؼوثيخ، 

٘بي ثَيبهي ٔمً ّلٖ اٍذ وٗ ّ٘گي ها كه يه وزبة َِزمً گوك  ب ؽليش پؤلٖ ثويبْ ّلٖ اى هاٖاِ»: روعّٗ. 28
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 .3071، ٓ 1م٘جي، پيْيٓ، ط . «وٕل وٗ ِبعوا إبٌذ كاهك اَ ٚ ِغّٛع آْ صبثذ ِي ووكٖ

 .278، ٓ 1اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط . «كأل اى ِيبْ ػٍّب وَي َ٘ذ وٗ ِٕىو آْ ثٛكٖ ٚ آْ ها كهٍذ ّٔي»: روعّٗ. 29

إٌَٗ ؽليش ِٛافبح ها هكّ ، اثٓ ريّيٗ ثبّل، چوا وٗ اٚ كه ِٕٙبط«ِٓ اٌؼٍّبء»ك٘ل وٗ ِٕظٛه اى  ٔگبهٔلٖ اؽزّبي ِي. 10

 .100، ٓ 7ط ( ق 3706لب٘وٖ، ِئٍَخ لوٛجٗ، )رؾميك ِؾّل هّبك ٍبٌُ،  اثٓ ريّيٗ، ِٕٙبط إٌَخ،. ووكٖ اٍذ

 .252، ٓ 7اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ ، ط . 13

ثيوٚد، )؛ اثٓ ٍيلح، اٌّؾىُ ٚ اٌّؾيٜ األػظُ، رؾميك ػجلاٌؾّيل ٕ٘لاٚي، 779، ٓ 1ٛجوي، ربهيـ، پيْيٓ، ط . 12

ط ( رب عب، كاهاٌٙلايخ، ثي ثي)اٌؼوًٚ، رؾميك گوٚ٘ي اى پژٕٚ٘لگبْ، ، ىثيلي، ربط195، ٓ 8ط ( 2000َكاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

ِؾّل ٌؼٛاٌي في أٔجبء األٚائً ٚ اٌزٛاٌي، رؾميك ػبك أؽّل ػجلاٌّٛعٛك، ػٍيِىي، ٍّٜ إٌغَٛ ا؛ ػبّٕي230، ٓ 70

لُ، ِغّغ )ِورٚي ػَىوي، ِؼبٌُ اٌّلهٍزيٓ، . ن. ه. 33، ٓ 1ط ( ق 3739ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، )ِؼٛٗ، 

ثٗ ٚ ربثؼيٓ ثؾش اٌؾليل كهثبهٖ ٚعٛك ٌفع ّٕٚي كه اّؼبه ٕؾباثٓ اثي. 127ـ  288، ٕٔ 3ط ( ق 3736ػٍّي اٍالِي، 

ّّٓ ٘نٖ اٌٍفٍٚخ »: ٘بيي اى اّؼبه چٕيٓ آٚهكٖ اٍذ ِفٍٖي كاهك ٚ كه پبيبْ پٌ اى موو ّٔٛٔٗ ٚ االّؼبه اٌزي رزٚ

ِّب ( ٚ ِؼبٚيٗ( ػٍيٗ اٌَالَ ) ٛوفلاهاْ ػٍي)وضيوا علاً ٚ ٌىٕب موؤب ِٕٙب ٘بٕ٘ب ثؼ٘ ِب ليً في ٘نيٓ اٌؾيثيٓ ( ّٕٚي) فؤ

ٌؾٖو ٚ يؼظُ ػٓ االؽٖب ٚ اٌؼّل ٚ ٌٛ ال فٛف اٌّالٌخ ٚ االٙغبه ٌنوؤب ِٓ مٌه ِب يّالء اٚهالبً ِب ػلاّ٘ب فبٔٗ يغً ػٓ ا

اي اى آٔچٗ ها وٗ كهثبهٖ ايٓ كٚ گوٖٚ  وضيوح؛ ٚ اّؼبه كه ثو گيؤلٖ ٚاژٖ ٕٚي ثواٍزي ثَيبه اٍذ، ٌٚي كه ايٓ عب پبهٖ

اى ّّبهٖ ثيوْٚ اٍذ ٚ اگو ثيُ فَزگي ٚ هٔظ كاكْ ٔجٛك  ايُ ٚ عي ايٕٙب اّؼبه ثَيبهي ٚعٛك كاهك وٗ گفزٗ ّلٖ آٚهكٖ

 .350، ٓ 3اثٓ اثي اٌؾليل، پيْيٓ، ط . «ووكيُ ٘بي ثَيبه موو ِي ٘و آيٕٗ ثٗ ألاىٖ ثوگ

٘ب ها  ووكٔل ٚ ّجبٔٗ هٚى فبٔٗ ٚ كه ايٓ ٍبي كىكاْ كه ثغلاك فواٚاْ ّلٔل ٚ آّىبها اِٛاي ها رٖبؽت ِي»: روعّٗ. 11

٘ب، آصبه ٚ عيٚاري وٗ اى آْ كه وبه گّوا٘ي ٚ  ٚ فبٔٗ اثي عؼفو ٍٛٛي ػبٌُ ّيؼي غبهد ّل ٚ وزبة ّٔٛكٔل غبهد ِي

ا٘بٔذ اٚ . 9، ٓ 31اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط . «ثوك ثٗ ّىو فلا كه آرِ ٍٛفذ ثلػذ ٚ كػٛد ّ٘ىيْبْ فٛيِ ثٙوٖ ِي

أفياٖ هللا ٚ »: ّٔٛزٗ اٍذ( ق 716)ِورٚي ثٗ ػٍّبي ّيؼٗ كه اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ ِىوه اٍذ، ثواي ِضبي كهثبهٖ ٍيّل 

اثٓ . كهثبهٖ ػالِٗ ؽٍّي ٔيي وٍّبد ىّزي ثٗ وبه ثوكٖ اٍذ. «أِضبٌٗ ِٓ األهعبً األٔغبً، أً٘ اٌوف٘ ٚ األهرىبً

اٌجزٗ عّالد اثٓ وضيو ٚ ٔظبيو اٚ ثٗ ٍبؽذ ػٍّبي ّيؼٗ . 67، ٓ 32ٚ ط  377، ٓ 37ٚ ط  95، ٓ 6وضيو، پيْيٓ، ط 

٘غوي ٚ ٔيي لوْ ْ٘زُ ٘غوي ٔبّي اى لٛد يبفزٓ أليْٗ اِبِيٗ كه ايواْ ٚ گوايِ ِوكَ ثٗ ٍٛي ايٓ  كه لوْ ٘فزُ

وٕل وٗ ايٓ ّٛا٘ل رٕٙب ثواي  ثبى ٔگبهٔلٖ ربويل ِي. فولٗ ثٛكٖ اٍذ وٗ ثبيل كه ِغبٌي كيگو ثٗ ايٓ ِٛٙٛع پوكافزٗ ّٛك

كأيُ پٌ ٘و آيٕٗ ٔجبيل  وٕيُ ٚ اگو وبه كيگواْ ها ىّذ ِيآْ اٍذ وٗ ِب كه آيٕلٖ اى ثٗ وبهگيوي چٕيٓ رؼبثيوي پو٘يي 

 .فٛك ثٗ آْ ّيٖٛ ػًّ وٕيُ

ثب فوِبْ لزً اثٛ ػجلهللا اثٓ ( اثٛاٌمبٍُ ػٍي ثٓ ؽَٓ ٚىيو فٍيفٗ ػجبٍي اٌمبئُ ثبِوهللا)هئيٌ اٌوإٍب »: روعّٗ. 17

آِل، چوا وٗ اثٓ اٌغالة اظٙبه ( ثغلاك هئيٌ ّوٛخ)اٌغالة ّيـ پبهچٗ فوّٚبْ كه ِؾٍٗ ثبة اٌطبق ٔيك اثٓ إٌَٛي 

اُ ها غبهد  ووك، پٌ اٚ ها وْزٗ ٚ ثو كه كوبِٔ ثٗ كاه آٚيقزٕل ٚ اثٛعؼفو ٍٛٛي گويقذ ٚ فبٔٗ غٍٛ كه رْيغ ِي

 .186، 9ٓط ( ق 3735ثيوٚد، كاهاٌفىو، )اثٓ اٌغٛىي، إٌّزظُ، رؾميك ٍٙيً ىوبه، . «ووكٔل

اي  هّٚٓ ّلْ ايٓ ِطٍت وٗ ّيؼيبْ ِؾٍٗ ووؿ كه ثوط ثبة اٌَّبويٓ عٍّٗ پٌ اى)پٌ كه ايٓ ٕ٘گبَ »: روعّٗ. 15

فوِبْ ثٗ رٛلف عٕگ كاكٔل، ( ٍٍطبْ ثٛيٙي)اٌوؽيُ فٍيفٗ ٚ وبهگياهاْ اٌٍّه( أل عي ِؾّل ٚ ػٍي فيو اٌجْو ّٕٔٛزٗ

ٛكٔل ِوكَ ها ٚاكاه ثٗ اٌّن٘ت ٚ ى٘يوي ٚ كيگو إؾبة ػجلاٌّٖل وٗ اى ؽٕبثٍٗ ثٌٚي اً٘ ٍٕذ ٔپنيوفزٕل ٚ لبٙي اثٓ

٘ب گوايِ كاّذ  اكاِٗ كهگيوي ووكٔل، كه ٔزيغٗ وبهگياهاْ ٍٍطبْ ثٛيٙي ثب ػٖجبٔيذ اى هئيٌ اٌوإٍب وٗ ثٗ ؽٕجٍي
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، ٓ 8اثٓ اصيو، پيْيٓ، ط . «گوي ثوكاّزٕل ٚ اً٘ ٍٕذ اى ؽًّ آة ثٗ ِؾٍٗ ووؿ عٍٛگيوي ووكٔل كٍذ اى ِيبٔغي

103 . 

چٕيٓ گّبٔي ثوك ّ٘بٔب ايْبْ ّ٘گي ها ثٗ ىّزىبهي ٚ ! ثٗ وٗ هٙٛاْ فلا ثو ايْبْ ثبكٚ ٘و وٌ ثٗ ٕؾب»: روعّٗ. 16

اي  ٚ ٙليذ ثب ؽىُ ٚ كٍزٛه ٕويؾِ ِزُٙ ووكٖ ٚ ٘و وٌ اى ِوكَ وٗ ثٗ چٕيٓ ِورجٗ rرجبٔي كه ِقبٌفذ ثب هٍٛي فلا

اى هيقزٓ فْٛ كائُ اٌقّو ثوٍل ٛٛق اٍالَ اى گوكْ افىٕلٖ ٚ ثٗ اعّبع ػٍّبي ِْٙٛه هيقزٓ فِٛٔ ( كه ػميلٖ)

 . 272، ٓ 5اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط . «رو اٍذ ؽالي

٘ب ها  وٗ فلايِ ثيبِوىك كه ِلد وٛربٖ ؽبوّيزِ رالُ ووك رب ايٓ وٗ ٍزُ( ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي)ٚ ّ٘بٔب اٚ »: روعّٗ. 17

 . 255، ٓ 6ّ٘بْ، ط . «عجواْ ووك ٚ ثٗ ٘و ٕبؽت ؽمي ؽمِ ها ثبى گوكأل

؛ اثٓ اصيو، پيْيٓ، ط 219، ٓ 7ط ( ق 3199ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، )ّ٘بْ؛ يبلٛد ؽّٛي، ِؼغُ اٌجٍلاْ، . 18

 .260ٓ ( ػواق، كاهاٌوّيل، ثي رب)ؽَيٓ اٌيثيلي، ، للاِخ ثٓ عؼفو، اٌقواط ٚ ٕٕبػخ اٌىزبثخ، رؾميك ِؾّل379، ٓ 6

 . 9، ٓ 33اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط . 19

 . 277، ٓ 33 ّ٘بْ، ط. 70

 . 315، ٓ 8ّ٘بْ، ط . «اٍذ( گٕبٖ ثي)ٔيك ّ٘ٗ ػٍّب چٗ پيْيٕيبْ ٚ چٗ پَيٕيبْ ِؼنٚه ( ِؼبٚيٗ)اٚ »: روعّٗ. 73

َّ اٌّئِٕيٓ ػبيْٗ، عٕبة ٍٛؾٗ ٚ ىثيو اى ِؼوٚف. 72 رويٓ كّّٕبْ فٍيفٗ ٍَٛ ػضّبْ ثٛكٔل اِب اثٓ وضيو كفبٌذ ايْبْ  ا

اثٓ وضيو كهثبهٖ ِٖويبٔي . 396، ٓ 7ّ٘بْ، ط . يٗ عٕبة ػضّبْ رىنيت ووكٖ اٍذها كه ّٛهُ ػٍ rٚ ٕؾبثٗ هٍٛي فلا

أل ٚ ِوٚاْ  ِٕل ثٛكٔل ّٔٛزٗ اٍذ وٗ آٔبْ ثو اِبَ فوٚط ووكٔل ٚ ٍياٚاه لزً ثٛكٖ وٗ اى عٕبة ػضّبْ ٚ اٍزبٔلاهاْ اٚ گٍٗ

زً ٚ ثٗ ٍٕيت وْيلْ ٚ لطغ كٍذ ثٓ ؽىُ ُ٘ وٗ ٔبِٗ ِقفيبٔٗ ثٗ ػجلهللا ثٓ ٍؼل ثٓ اَثي ٍوػ ّٔٛذ ٚ كٍزٛه ل

ثبيل اى اثٓ وضيو پوٍيل آيب ِؼبٚيٗ ثو ٙل اِبَ ٚلذ . ٚ پبي ِٖويبْ ّٛهّي كاك وبه ثلي ٔىوك ثٍىٗ اعزٙبك ٚ رؤٚيً ّٔٛك

فوٚط ٔىوك؟ چگٛٔٗ ِؼبٚيٗ ؽك اعزٙبك ٚ رؤٚيً كاهك ٌٚي ِٖويبْ ٚ يب كيگواْ ؽك اعزٙبك ٚ رؤٚيً ٔلاهٔل؟ ايٓ رٕبل٘ ٚ 

 .208، ٓ 7ّ٘بْ، ط . رٛاْ پبٍـ كاك ثبَ ٚ كٚ ٘ٛا ها چگٛٔٗ ِي ٍيبٍذ يه

ٚ ألوي غوٗ ٚهىي َٔجذ ثٗ ػٍي اثٓ اثي ٛبٌت هٙي هللا ... يىي اى ّبػواْ ِؼوٚف ٚ كيٕلاهاْ ِؼزجو»: روعّٗ. 71

 .8، ٓ 33اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط . «ػٕٗ كه اٚ ٚعٛك كاّذ

ّٙود كاّذ ٚ ثَيبه ثو ( ػٍيٗ اٌَالَ )و هٚىگبه ِزٛوً ثٗ كّّٕي ثب اً٘ ثيذٚ اِب ػٍي ثٓ عُٙ ّبػ»: روعّٗ. 77

، 7ط ( ق 3190ثيوٚد، ٍَِٛخ اػٍّي، )اثٓ ؽغو، ٌَبْ اٌّيياْ، . «گوفذ فوكٖ ِي( ػٍيٗ اٌَالَ )ػٍي ٚ اً٘ ثيذ

 ٓ230 . 

پلهُ ها ( ػٍيٗ اٌَالَ )ػٍيگفزٗ وٗ اٚ ثٗ فبٛو كّّٕي ثب ( ػٍي ثٓ عُٙ)ٚ ّ٘بٔب َِؼٛكي كهثبهٖ اٚ »: روعّٗ. 75

ٌّّ . «!گفذ وٗ چوا ٔبِِ ها ػٍي ٔٙبكٖ اٍذ، فلا اى ػٍي هاٙي ثبّل ٚ اى كِّّٕ ٔبهاٙي ثبّل ٔبٍيا ِي

 .157، ٓ 38ط ( ق 3707ثيوٚد، كاهاٌىزبة اٌؼوثي، )اٌليٓ م٘جي، ربهيـ االٍالَ، رؾميك ػّو ػجلاٌَالَ رلِوي، 

اثٓ ريّيّٗ، وزت . ويٗ ها اثٓ ريّيّٗ اثلاع ووكٖ ٚ اثٓ وضيو اى اٚ پيوٚي ّٔٛكٖ اٍذاٌجزٗ ايٓ ٔظ. 277، ٓ 33ّ٘بْ، ط . 76

،ٓ 31ط ( عب، ِىزجخ اثٓ ريّيخ، ثي رب ثي)اٌؼبّٕي، ٚ هٍبيً ٚ فزبٚي اثٓ ريّيخ في اٌزفَيو، رؾميك ػجلاٌوؽّبْ

377 . 

اىٖ اثٓ وضيو كه رجوئٗ ثٕي اِيٗ ثَيبه ػغيت أل رالُ ثي. 231، ٓ 8ٚ ط  276،ٓ 33اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚإٌٙبيخ، ط . 77

ِٓ ثٓ ػٍي ... »: اٍذ؛ ثواي ِضبي كهثبهٖ ؽٛاكس كٚهاْ فالفذ يييل ثٓ ِؼبٚيٗ ّٔٛزٗ اٍذ ًَ اٌؾَي ْٓ أَٔىو٘ب َلْز ِّ َف

َٗ ثِٗ ُْ يَو ِِٕٗ ٚ ٌَؼٍَّٗ ٌَ  ٍُ ٍْ ْٓ ٌَُ يَُىٓ مٌه ِٓ ِػ كه ِٛهك ؽَيٓ ثٓ ّ٘چٕيٓ كهثبهٖ ٔظو يييل ثٓ ِؼبٚيٗ . «ثىوثالء ٚ ٌَىِ
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ْْ ُيْمَزً ٌََؼفب ػٕٗ»آٚهكٖ وٗ ( ػٍيٗ اٌَالَ )ػٍي َّْ يييل ٌٛ لله ػٍيٗ لجً أ كهثبهح ٚالؼٗ . «ٚاٌني يىبك يغٍت ػٍي اٌظٓ أ

چوا وٗ ثبى ُ٘ رالُ . ؽوّح ٔيي ٍقٕبْ ػغيجي آٚهك وٗ ْٔبْ اى رؼّٖت ٚ ٘ٛافٛا٘ي ّليل اثٓ وضيو اى ثٕي اِيّٗ كاهك

، ٚ ط 256، ٓ 8ٚ ط  256، ٓ 6ّ٘بْ، ط . قبٌف آٔچٗ كه ٚالؼٗ ؽوح كه ِليٕٗ ارفبق افزبكٖ ِؼوفي وٕلووكٖ رب يييل ها ِ

كه ٚالؼٗ ( ػٍيٗ اٌَالَ )ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ اثٓ وضيو كهثبهٖ اِبْ كاكْ ٍَُِ ثٓ ػمجخ ثٗ اِبَ ٍغبك. 205، ٓ 8

بَ كاكٔل يب ثٗ كٍزٛه يييل ثٛكٖ ٚ يب ثب اٛالع اٚ ك٘ل آٔچٗ ٍپبٖ ٍَُِ كه ِليٕٗ أغ ؽوح فجوي آٚهكٖ اٍذ وٗ ْٔبْ ِي

ِقفي ّٔبٔل وٗ اثٓ ريّيٗ ٔيي پيِ اى اثٓ وضيو ثٗ كفبع عبٔبٔٗ اى . 273، ٓ 8اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط. أغبَ ّلٖ اٍذ

 عب، ِىزجخ اثٓ ثي)اثٓ ريّيٗ، ِغّٛع اٌفزبٚي، رؾميك ػجلاٌوؽّبْ اٌؼبّٕي، . ػٍّىوك ِؼبٚيٗ ٚ يييل پوكافزٗ اٍذ

 .230، 1ٓٚ ط  780، ٓ 27ط ( رب ريّيخ، ثي

كه كيٓ ِجيٓ اٍالَ فوىٔلأي وٗ اى هاٖ ٕؾيؼ ّوػي ٔطفٗ آٔبْ ِٕؼمل ّلٖ ثبّل ثٗ پله فٛيِ َٔجذ كاكٖ . 78

ِؼبٚيٗ . ثبهلل اى هاٖ ىٔب فوىٔلي ثٗ كٔيب ثيبيل ىٔبوبه ٍٕگَبه ٚ فوىٔل ثٗ اٚ َٔجذ كاكٖ ٔقٛا٘ل ّل ّٛٔل ٌٚي اگو ٔؼٛم ِي

كأَذ اگو ُ٘ ىيبك اى  اٛالع اى ايٓ ؽىُ فالف آْ ػًّ ووك ٚ ىيبك ثٓ اثيٗ ها ثٗ اثي ٍفيبْ َٔجذ كاك ثب آْ وٗ ِيثب 

ثيوٚد، كاه )اٌجغب ثقبهي، ٕؾيؼ، رؾميك ِٖطفي كيت. ٍفيبْ ثٛكٖ اى هاٖ ٔىبػ ػوفي ٚ يب ّوػي ٔجٛكٖ اٍذٍٕت اثي

ٍيٛٛي اى ػٍّبي ثيهگ اً٘ ٍٕذ كه ايٓ . 2783، 6ٓٚ ط  3007 ، 1ٓٚ ط  771، ٓ 2ط ( ق 3707اثٓ وضيو ثبٌيّبِٗ، 

ٍيٛٛي، اٌليجبط ػٍي ٍَُِ، رؾميك . «ٚ ٘نٖ اٚي لٚيٗ غيو فيٙب اٌؾىُ اٌْوػي في االٍالَ»: ثبهٖ ّٔٛزٗ اٍذ

 .293، ٓ 30، اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط (ق 3736ػوثَزبْ، كاه اثٓ ػفبْ، )اثٛاٍؾبق اٌغٛيٕي 

أل اثٓ  ك ثٗ اثٍٛفيبْ ثٗ ٍٚيٍٗ ِؼبٚيٗ اى افجبه ٍَُِ ربهيقي اٍذ وٗ ِٕبثغ ثَيبهي ثٗ آْ اّبهٖ ووكٖاٍزٍؾبق ىيب

؛ اثٓ ػجلاٌجو، االٍزيؼبة، 556، ٓ 7، ٛجوي، پيْيٓ، ط 99، ٓ 7ط ( رب ثيوٚد، كاه ٕبكه، ثي)ٍؼل، ٛجمبد اٌىجوي 

 . 28، ٓ 8، اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط 526، 2ٓ؛ ط(ق 3732اٌغيً، ثيوٚد، كاه)رؾميك ػٍي ِؾّل اٌجغبٚي 

ٔٗ هف٘ ٚ ٔٗ ثلػذ اٍذ، ثٍىٗ گوٚ٘ي اى ٕؾبثٗ ٚ ربثؼيٓ ( ػٍيٗ اٌَالَ )ثٗ ٔظو ِٓ ثوروي كاكْ ػٍي»: روعّٗ. 79

، ٓ 36ط ( ق 3731ثيوٚد، ٍَِٛخ اٌوٍبٌخ، )م٘جي، ٍيو اػالَ إٌجالء، رؾميك اووَ اٌجّٛي . «أل چٕيٓ ٔظوي كاكٖ

758 . 

 (. ق 3185ثيوٚد، كاهاالٔلٌٌ، )، َِؼٛكي، ِوٚط اٌن٘ت، رؾميك يٍٛف اٍؼل كاغو 387، ٓ 7ٛجوي، پيْيٓ، ط . 50

 . 382، ٓ 8ٛجوي، پيْيٓ، ط . 53

 .٘فٛح يؼٕي ٌغيُ. 88، ٓ 33اثٓ وضيو، پيْيٓ، ط . 52

 . 277، ٓ 33ّ٘بْ، ط . 51

 53، 1ٓ، ّ٘ٛ، رفَيو، پيْيٓ، ط155، 7ٓٚ ط  86ٓ ، 6ٚ ط  331، ٓ 7ٚ ط  17، ٓ 1ٚ ط  351، ٓ 3ّ٘بْ، ط . 57

كه ايٓ ٍبي كه »٘غوي آٚهكٖ وٗ  670يبثل چوا وٗ كه ّوػ ؽٛاكس ٍبي عب فبرّٗ ّٔي كّّٕي اثٓ وضيو ثٗ ايٓ. 105ٚ 

ٍٛفذ ٚ فٍيفٗ ( ػٍيّٙب اٌَالَ)ٍٛىي ارفبق افزبك ٚ ٙويؼ َِٕٛة ثٗ ػٍي اٌٙبكي ٚ اٌؾَٓ اٌؼَىويٍبِوا آرِ

 . 359، 1ّٓ٘ٛ، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط. «ّل ٍياٚاهرو ثٛك ٚ اگو ثبىٍبىي ٚ رغليل ثٕب ّٔي... ثبىٍبىي ٙويؼ كاككٍزٛه ثٗ 

؛ 67، ٓ 30اٌجيبْ، پيْيٓ، ط ٛجوي، عبِغ. «ّٛك ِگو ٍٚيٍٗ فٛكد يب فوكي اى رٛ ايٓ اِو اى رٛ اكا ّٔي»: روعّٗ. 55

؛ 11، ٓ 2ط ( ق 3727ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، )اؽّل فويل، اثٛاٌؾَٓ اٌجٍقي، رفَيو ِمبرً ثٓ ٍٍيّبْ، رؾميك 

ثيوٚد، )؛ ٍيٛٛي اٌله إٌّضٛه، (رب ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، ثي)ىِقْوي، اٌىْبف، رؾميك ػجلاٌوىاق اٌّٙلي، 

ٍٕٓ،  ؛ َٔبيي،353، ٓ 3ط ( رب ِٖو، ٍَِٛٗ لوٛجٗ، ثي)؛ اؽّل ثٓ ؽٕجً، َِٕل، 322،ٓ 7ط ( 3991َكاهاٌفىو، 

 . 318، ٓ 5ط ( ق 3733ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ، )رؾميك ػجلاٌغفبه ٍٍيّبْ اٌجٕلاهي ٚ ٍيل ؽَٓ وَوٚي، 
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اثٓ وضيو، اٌجلايخ . «ٚ ايٓ هٚايذ ٙؼيف اٍذ ٚ ِزٓ آْ ٔيي ِطٍت غيو لبثً پنيوّي كاهك ٚ فلا كأبرو اٍذ»: روعّٗ. 56

 . 76، ٓ 5ٚ إٌٙبيخ، ط 

َٔبيي كه كِْك كه پبٍـ ثٗ ايٓ پوٍِ وٗ چوا اى فٚبيً ِؼبٚيٗ . ٍؤّٛذ ِْبثٗ ّلٔلَٔبيي ٚ وٕغي كچبه . 57

ِوكَ پٌ ! ال اّجغ هللا ثطٕٗ: كهثبهٖ اٚ گفذ rگٛيل، اثواى كاّذ وٗ ِؼبٚيٗ چٗ فٚيٍزي كاهك عي آْ وٗ پيبِجو چييي ّٔي

٘بي ّيؼٗ پَٕلُ  وٕغي ها ٔيي ثٗ فبٛو وزبة. اى ّٕيلْ ايٓ ٍقٓ اٚ ها چٕبْ ٌگلوٛة ووكٔل وٗ كه اصو آْ اى كٔيب هفذ

؛ اثٓ 270، ٓ 2اثٓ ػّبك ؽٕجٍي، پيْيٓ، ط. ٚ ٔيي ثٗ ارٙبَ ّ٘ىبهي ثب ِغٛالْ كه َِغل عبِغ كِْك ثٗ لزً هٍبٔلٔل

 . 169، ٓ 78؛ م٘جي، ربهيـ االٍالَ، پيْيٓ، ط373، ٓ 33يو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط وض

؛ اثٓ وضيو اٌجلايخ ٚ 335ٓ( ق 3731لُ، ٍَِٛخ كاهاٌىزبة عيائوي، )ٍيل ثٓ ٛبًٚٚ، اٌيميٓ، رؾميك أٖبهي . 58

 .256،ٓ 31إٌٙبيخ، ط 

 

كأَذ ٌٚي ِؼزمل ثٛك وٗ كه فالفذ اثٛثىو،  ة اثٛثىو ِيها أفًٚ اى عٕب( ػٍيٗ اٌَالَ )اثٓ اثي اٌؾليل گوچٗ ػٍي. 59

اٚ كه ثَيبهي اى عٙبد اٍبٍي ّ٘بٕٔل . ٍِٖؾزي ٔٙفزٗ ثٛك وٗ ِٛعت ِْوٚػيذ رمليُ ِفٚٛي ثو فبًٙ ّلٖ اٍذ

اٚ كه ّوػ ثو ٔٙظ اٌجالغٗ . أليْيلٖ اٍذ ٚ ثَيبه ٍقذ اٍذ وٗ اٚ ها ّيؼٗ غبٌي ثلأيُ عّٙٛه أً٘ ٍّٕذ ِي

اثٓ اثي اٌؾليل، : ن. ه. فٛك ها كه ثواثو ّيؼيبْ ثٗ ٚيژٖ اِبِيٗ لواه كاكٖ اٍذ ّوػ فطجخ ّمْميٗ،  فٖٕٛبً كه

اِب كهثبهٖ ٔظو اً٘ ٍٕذ كهثبهٖ غٍٛ كه رْيغ ثٗ گّبْ ٔگبهٔلٖ موو ايٓ ػجبهد اى م٘جي وبفي . 360ٚ  7، ٓ 3پيْيٓ، ط 

ٍُ في ػضّبْ ٚ اٌيثيو ٚ ٍٛؾخ ٚ ِؼبٚيخ ٚ ٛبئفخ ِّٓ فبٌْيؼي اٌغبٌي في ىِبْ اٌٍَف ٚ ػوفُٙ ُ٘ ِٓ رى: ثبّل وٗ

ؽبهة ػٍيب ـ هٙي هللا ػٕٗ ـ ٚ رؼوٗ ٌَجُٙ ٚ اٌغبٌي في ىِبٕٔب ٚ ػوفٕب ٘ٛ اٌني يىفو ٘ٛالء اٌَبكح ٚ يزجوأ ِٓ 

ثيوٚد، )م٘جي، ِيياْ االػزلاي، رؾميك ػٍي ِؾّل ِؼٛٗ ٚ ػبكي اؽّل ػجلاٌّٛعٛك، . «اٌْيقيٓ ايٚب فٙنا ٙبي ِفزو

 .339، 3ٓ، ط(َ 3995كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ، 

 . 260، ٓ 6اثٓ وضيو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، ط . 60

ها فوا فٛأل ( ػٍيُٙ اٌَالَ)هٍٛي فلا ـ وٗ كهٚك ٚ ٍالَ فلا ثو اٚ ثبك ـ ػٍي، فبّٛٗ، ؽَٓ ٚ ؽَيٓ»: روعّٗ. 63

 . 197، ٓ 7ّ٘بْ، ط ! آٔبْ اً٘ ِٓ َ٘زٕل! اي فلا: آٔگبٖ فوِٛك

 . 279، ٓ 6ط ّ٘بْ، . 62

ػٍيٗ )ػٍي)ّ٘بٔب گفزيُ ٕ٘گبِي وٗ اثٓ ٍِغُ ػٍي وٗ فلايِ اى اٚ فْٕٛك ثبك ها ٙوثذ ىك ثٗ اٚ »: روعّٗ. 61

ثٍىٗ ّّب ها آْ گٛٔٗ وٗ هٍٛي فلا وٗ كهٚك ٚ ٍالَ ! پٌ فوِٛك فيو! گفزٕل اي اِيو ِِٕٛبْ عبْٔيٕي ثگّبه(( اٌَالَ 

 . 36، ٓ 8ّ٘بْ، ط . «ٕي ثلْٚ عبْٔيٓوُٕ يؼ فلا ثو اٚ ثبك ثبى گناّذ ه٘ب ِي

؛ اثٓ ؽغو ، فزؼ اٌجبهي، 71ـ  67ٓ ( ق 3737لُ، ِووي اٌغليو، )ٕبئت ػجلاٌؾّيل، اثٓ ريّيٗ ؽيبرٗ ػمبئلٖ، . 67

٘بي اثٓ ريّيٗ ثب فمٙبي ػٖو فٛيِ كه َِئٍٗ ٛالق، ىيبهح لجٛه أجيب  ِقبٌفذ. 335، ٓ 8ط ( رب ثيوٚد، كاهاٌّؼوفٗ، ثي)

عيهي ِؼبٕو اثٓ ريّيٗ ثب آْ وٗ اى اٚ رغٍيً ُ٘ ووكٖ ِغ مٌه كهثبهٖ ٚي ّٔٛزٗ اثٓ. رب اٚ ها ىٔلأي وٕٕلِٛعت ّل 

ِٗ »: اٍذ ِِٓ َػْمٍِ ِٗ أْوضو  ثيوٚد، )ربهيـ ؽٛاكس اٌيِبْ ٚ أجبئٗ، رؾميك ػّو ػجلاٌَالَ رلِوي،  اثٓ عيهي، . «ٚ وبْ ػٍّ

 .109، ٓ 2ط( ق3726اٌّىزجخ اٌؼٖويخ، 

اػالَ ِن٘ت اصٕي ػْوي اى ٍٛي . ريّيٗ ِؼبٕو ٍٍطبْ ِؾّل فلاثٕلٖ اٌغبيزٛ ايٍقبْ ِغٛي ثٛكٖ اٍذاثٓ . 65

٘بي فالفذ ػجبٍي ثٛك  ٘بي رؾذ ؽىِٛذ ايٍقبٔبْ وٗ رمويجبً ّ٘بْ ٍوىِيٓ اٌغبيزٛ ثٗ ػٕٛاْ ِن٘ت هٍّي ٍوىِيٓ

رٛاْ ٚاوْٕي كه  بثً اٚ ثب ػالِٗ ؽٍّي ها ِياى ايٓ هٚ رم. ِٛعت فُْ اثٓ ريّيٗ ٚ ثَيبهي اى رٕل هٚاْ اً٘ ٍٕذ گوكيل
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 . ثواثو عٕجِ گوايِ ثٗ أليْٗ كٚاىكٖ اِبِي كه ايواْ كأَذ

 . 28َِؼٛك اٌوؽّبْ فبْ إٌلٚي، پيْيٓ، ٓ . 66

اثٓ ؽغو، اٌلهه . «اثٓ وضيو ٔيك اثٓ ريّيٗ ّبگوكي ووك ٚ ّيفزٗ اٚ ّل ٚ ثٗ فبٛو اٚ ثٗ كهك ٍو افزبك»: روعّٗ. 67

 . 775، ٓ 3، پيْيٓ، ط اٌىبِٕٗ

ووكٚ كه ثَيبهي اى آها پيوٚ اٚ ثٛك ٚ كه َِئٍٗ  اي ثب اثٓ ريّيٗ كاّذ ٚ اى اٚ كفبع ِي اثٓ وضيو اهرجبٛ ٚيژٖ»: روعّٗ. 68

 .212، ٓ 1اثٓ ػّبك ؽٕجٍي، پيْيٓ، ط . «كاك اى ايٓ هٚ ثٗ كهك ٍو افزبك ٚ ِٛهك اميذ ٚالغ ّل ٛالق ّ٘بٕٔل اٚ هأي ِي

 .332، ٓ 2هي، پيْيٓ، ط اثٓ عي. 69

ٚثلاْ وٗ اثٛاٌؼجبً ثٓ ريّيٗ ٌطّبد آّىبهي ثو ايٓ ٍٗ كٍٚذ يؼٕي ِيّي، م٘جي ٚ ثوىاٌي ٚ ثَيبهي »: روعّٗ. 70

رٛاْ آْ ها ٍجه ّّوك ٚ ثٗ ٍٛي چييي وْبٔل وٗ  اى پيوٚأْبْ ٚاهك ووك ٚ آٔبْ ها ثٗ وبه٘بي ثيهگي ٚاكاّذ وٗ ّٔي

اثٖٛٔو . «!و ثٛك ٚ كه ٚاكيي اى آرِ افىٕل وٗ اِيل اٍذ فلاٚٔل اى آٔٙب ٚ پيوٚأْبْ كه گنهككٚهي اى آْ ثوايْبْ ٍياٚاهر

ٌٍطجبػخ ٚ عب، ٘غو ثي)ٍجىي، ٛجمبد اٌْبفؼيٗ اٌىجوي، رؾميك ِؾّٛك ِؾّل اٌطٕبؽي، ػجلاٌفزبػ ِؾّل اٌؾٍٛ، 

 . 700، ٓ 30ط ( ق 3731إٌْو، 

. 37، ٓ 7ط ( ق 3720اٌزواس، ثيوٚد، كاهاؽيبء)بإٚٛ ٚ رووي ِٖطفي، ٕفلي، اٌٛافي ثبٌٛفيبد، رؾميك أؽّل أهٔ. 73

كاّزٕل رب آْ وٗ ّوٚع ثٗ أزمبك اى ىيبهد ٍيلٖ ٔفيَٗ ووك پٌ اى  پيٍٛزٗ رٛكٖ ِوكَ كه ِٖو اٚ ها ثيهگ ِي»: روعّٗ

 . «آْ ِوكَ اى اٚ هٚي ثوگوكألٔل

پٌ آيب ثيْزو پيوٚاْ رٛ گّٛٗ »: روعّٗ. 238ٓ ( رب ِٖو، ِىزجٗ ى٘واْ، ثي)اثٛاٌؾَٓ ٍجىي، اٌَيف اٌٖميً، . 72

ٍٛاك كهٚغگٛي وٛكْ ٚ يب ٍوفٛهكٖ پوؽيٍٗ ٚ يب فْىٗ ِملً ٔبفُٙ  ْٔيٓ ٚ كٍذ ٚ پب ثَزٗ ٍجه ِغي ٚ يب ثي

 . «عٛ وٓ ٚ كهثبهٖ آٔبْ ثب ػلاٌذ هفزبه وٓپٕلاهي، كهثبهٖ ايْبْ پؤًيَزٕل اگو ٍقٓ ِوا كهٍذ ّٔي

 ِٕبثغ

اٌجالغٗ، رؾميك ِؾّل أثٛاٌفًٚ اثوا٘يُ، ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌىزت  ؾليل، ػجلاٌؾّيل ثٓ ٘جخ هللا، ّوػ ٔٙظاثٓ أثي اٌ -

 .ق 3178اٌؼوثيخ، 

اثٓ أصيو، ػي اٌليٓ أثي اٌؾَٓ، اٌىبًِ في اٌزبهيـ، رؾميك ػجلهللا اٌمبٙي، چبپ كَٚ، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ،  -

3735 ٖ. 

اٌضمبفخ ٚ االهّبك اٌمِٛي، ٓ يٍٛف، إٌغَٛ اٌيا٘وح في ٍِٛن ِٖو ٚ اٌمب٘وح، ِٖو، ٚىاهحاثٓ رغوي ثوكي، أثٛ اٌّؾبٍ -

 .رب ثي

اثٓ ريّيّخ، رمي اٌليٓ أثٛ اٌؼجبً، ِٕٙبط إٌَخ إٌجٛيخ، رؾميك ِؾّل هّبك ٍبٌُ، چبپ اٚي، لب٘وح، ِئٍَخ  -

 .ق 3706لوٛجٗ، 

 .رب عب، ِىزجخ اثٓ ريّيخ، ثي ، چبپ كَٚ، ثي، ِغّٛع اٌفزبٚي، رؾميك ػجلاٌوؽّبْ اٌؼبّٕي_______ -

اٌؼبّٕي، چبپ كَٚ، ثي عب، ِىزجخ اثٓ ، وزت ٚ هٍبيً ٚ فزبٚي اثٓ ريّيخ في اٌزفَيو، رؾميك ػجلاٌوؽّبْ_______ -

 .رب ريّيخ، ثي

ثٕبئٗ، رؾميك ػّو اثٓ َعَيهي، ٌّّ اٌليٓ أثٛ ػجلهللا، ربهيـ ؽٛاكس اٌيِبْ ٚ أٔجبئٗ ٚ ٚفيبد األوبثو ٚ األػيبْ ِٓ أ -

 .ق 3726ػجلهللا اٌَالَ رلِوي، ثيوٚد، اٌّىزجخ اٌؼٖويٗ، 

اثٓ اٌغٛىي، اثٛاٌفوط ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػٍي، إٌّزظُ في رٛاهيـ اٌٍّٛن ٚ االُِ، رؾميك ٍٙيً ىوبه، ثيوٚد، كاهاٌفىو،  -
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 .ق 3735

ٗ، رؾميك ِؾّل ػجلاٌّؼيل فبْ، ؽيله آثبك، اثٓ ؽغو ػَمالٔي، أؽّل ثٓ ػٍي، اٌلهه اٌىبِٕٗ في أػيبْ اٌّبئخ اٌضبِٕ -

 .َ 3972ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف ػضّبٔيخ، 

 .رب ، فزؼ اٌجبهي، ثيوٚد، كاه اٌّؼوفخ، ثي_______ -

 .ق 3190، ٌَبْ اٌّيياْ، ثيوٚد، ٍَِٛٗ اػٍّي، _______ -

 .َ 3987َ ّميٛ، چبپ اّٚي، ثيوٚد، ِىزجخ اٌٙالي، اثٓ ؽغخ ؽّٛي، رمي اٌليٓ أثٛثىو ػٍي، فيأخ األكة، رؾميك ػٖب -

اثٓ ٍيلح، أثٛ اٌؾَٓ ػٍي ثٓ اٍّبػيً اٌّوٍي، اٌّؾىُ ٚ اٌّؾيٜ األػظُ، رؾميك ػجلاٌؾّيل ٕ٘لاٚي چبپ اّٚي،  -

 .َ 2000ثيوٚد، كاه اٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

 .ق 3707د، ػبٌُ اٌىزت، اثٓ ّٙجٗ، لبٙي أؽّل ثٓ ِؾّل، ٛجمبد اٌْبفؼيخ، رؾميك ؽبفع ػجلاٌؼٍيُ، ثيوٚ -

 .ق 3732اثٓ ػجلاٌجو، يٍٛف ثٓ ػجلهللا، االٍزيؼبة، رؾميك ػٍي ِؾّل اٌجغبٚي، ثيوٚد، كاهاٌغيً،  -

 .ق 3735اثٓ ػَبوو، أثٛاٌمبٍُ ػٍي ثٓ ؽَٓ، ربهيـ ِليٕخ كِْك، رؾميك ػٍي ّيوي، ثيوٚد، كاهاٌفىو،  -

 .رب ، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ، ثياثٓ ػّبك ؽٕجٍي، ػجلاٌّؾي ثٓ أؽّل، ّنهاد اٌن٘ت -

اٌطبٌمبٔي، چبپ ٍَٛ، ٔغف اثٓ ػٕجٗ، عّبي اٌليٓ أؽّل ثٓ ػٍي اٌؾَيٕي، ػّلح اٌطبٌت، رؾميك ِؾّل ؽَٓ آي -

 .ق 3180أّوف، ِطجؼخ اٌؾيلهيخ، 

 .ق 3708اٌزواس، اثٓ وضيو، اٍّبػيً ثٓ ػّو، اٌجلايخ ٚ إٌٙبيخ، رؾميك ػٍي ّيوي، ثيوٚد، كاهاؽيبء -

 .ق3708كاهاٌّؼوفخ،   ، اٌَيوح إٌجٛيخ، رؾميك ِٖطفي ػجلاٌٛاؽل، ثيوٚد،_______ -

 .ق 3703، رفَيو اثٓ وضيو، ثيوٚد، كاهاٌفىو، _______ -

 .رب اؽّل ثٓ ؽٕجً، إٌَّل، ِٖو، ٍَِٛخ لوٛجخ، ثي -

 .ق 3179اِيٕي، ػجلاٌؾَيٓ، اٌغليو، ثيوٚد، كاهاٌىزبة اٌؼوثي،  -

 .ق 3707اثٓ وضيو ثبٌيّبِخ، هللا ِؾّل ثٓ اٍّبػيً، اٌٖؾيؼ، رؾميك ِٖطفي كيت اٌجغب، ثيوٚد، كاهثقبهي، اثٛػجل -

 .ق 3727اٌؼٍّيخ، ثٍقي، اثٛاٌؾَٓ ِمبرً ثٓ ٍٍيّبْ، رفَيو ِمبرً، رؾميك اؽّل فويل، ثيوٚد، كاهاٌىزت -

 .ق 3737ِخ، ِىزجٗ كاهاٌجبى، ثيٙمي، أؽّل ثٓ ؽَيٓ، ٍٕٓ اٌىجوي، رؾميك ِؾّل ػجلاٌمبكه ػطب، ِىٗ ِىو -

ؽبوُ ؽَىبٔي، ػجلهللا ثٓ أؽّل، ّٛا٘ل اٌزٕييً، رؾميك ِؾّل ثبلو ِؾّٛكي، رٙواْ، ِغّغ اؽيبء فوٕ٘گ اٍالِي،  -

 .ق 3733

ؽبوُ ٔيْبثٛهي، ِؾّل ثٓ ػجلهللا، اٌَّزلهن ػٍي اٌٖؾيؾيٓ، رؾميك ِؼظُ ؽَيٓ، ثيوٚد، كاه اآلفبق اٌغليلح،  -

 .ق 3700

 .ق 3700، ِؼوفخ ػٍَٛ اٌؾليش، رؾميك ِؼظُ ؽَيٓ ٚ گوٖٚ رؾميك، ثيوٚد، كاهاألفبق اٌؾليش، _______ -

 .رب ؽَيٓ كِْمي، اثٛاٌّؾبٍٓ، ميً رنووح اٌؾفبظ، ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، ثي -

 .ق 3733ؽّٛي، يبلٛد، ِؼغُ األكثبء، چبپ اٚي، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ،  -

 .ق 3199جٍلاْ، ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، ، ِؼغُ اٌ_______ -

 .ق 3733فٛاهىِي، أؽّل ثٓ ِؾّل، إٌّبلت، رؾميك ِبٌه ِؾّٛكي، لُ، ِئٍَٗ أزْبهاد اٍالِي،  -

 .رب فٛاهىِي، أثٛ ػجلهللا ِؾّل ثٓ أؽّل، ِفبريؼ اٌؼٍَٛ، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ، ثي -

اٌؾفبظ، رؾميك ػجلاٌوؽّبْ ثٓ يؾيي، ثيوٚد، كاه اؽيبء اٌزواس اٌؼوثي، م٘جي، ٌّّ اٌليٓ ِؾّل ثٓ أؽّل، رنووح  -

 .رب ثي
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 .ق 3707، ربهيـ االٍالَ، رؾميك ػّو ػجلاٌَالَ رلِوي، ثيوٚد، كاهاٌىزبة اٌؼوثي، _______ -

 .ق3731، ٍيو اػالَ إٌجالء، رؾميك اووَ اٌجّٛي، ثيوٚد، ٍَِٛخ اٌوٍبٌخ، _______ -

 .َ 3995ػزلاي، رؾميك ػٍي ِؾّل ِؼٛٗ ٚ ػبكي اؽّل ػجلاٌّٛعٛك، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ، ، ِيياْ اال_______ -

 .ق3173هاىي، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ أثي ؽبرُ، اٌغوػ ٚ اٌزؼليً، ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس اٌؼوثي،  -

 .رب ثي عب، كاهاٌٙلايخ، ىثيلي، ِؾّل ِورٚي اٌؾَيٕي، ربط اٌؼوًٚ، رؾميك گوٚ٘ي اى پژٕٚ٘لگبْ، ثي -

اٌّٙلي، ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس ىِقْوي، اثٛاٌمبٍُ ِؾّٛك ثٓ ػّو، اٌىْبف ػٓ ؽمبئك اٌزٕييً، رؾميك ػجلاٌوىاق -

 .رب اٌؼوثي، ثي

ىٔغفيً، ِٖو، ِىزجٗ ى٘واْ، ٍجىي، اثٛاٌؾَٓ رمي اٌليٓ ػٍي ثٓ ػجلاٌىبفي، اٌَيف اٌٖميً في اٌوك ػٍي اثٓ -

 .رب ثي

ػٍي ثٓ ػجلاٌىبفي، ٛجمبد اٌْبفؼيٗ اٌىجوي، رؾميك ِؾّٛك ِؾّل اٌطٕبؽي، ػجلاٌفزبػ  ٍجىي، ربط اٌليٓ ثٓ -

 .ق 3731عب، ٘غو ٌٍطجبػخ ٚ إٌْو،  ِؾّل اٌؾٍٛ، ثي

 .رب ٍيٛٛي، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ أثي ثىو، ٌجبة إٌمٛي، رؾميك اؽّل ػجلاٌْبفي، ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ، ثي -

 .ق 3736اثٓ ػفبْ، يك اثٛ اٍؾبق اٌغٛيٕي، اٌقجو ـ ػوثَزبْ، كاه، اٌليجبط ػٍي ٍَُِ، رؾم_______ -

 .ق 3731عيائوي، ٍيل ثٓ ٛبًٚٚ، ػٍي ثٓ ٍِٛي، اٌيميٓ، رؾميك أٖبهي، لُ، ٍَِٛٗ كاهاٌىزبة -

اٌغٛاثوح، چبپ اٚي، هيبٗ، كاهاٌوايخ، ّيجبٔي، اؽّل ثٓ ػّو ٚ ثٓ ٙؾبن، االؽبك ٚ اٌّضبٔي، رؾميك ثبٍُ فيًٖ أؽّل -

 .ق 3733

ٕفلي، ٕالػ اٌليٓ فٍيً ثٓ أثيه، اٌٛافي ثبٌٛفيبد، رؾميك أؽّل أه ٔبإٚٛ ٚ رووي ِٖطفي، ثيوٚد، كاهاؽيبء اٌزواس،  -

 .ق 3720

ٛجوأي، اثٛاٌمبٍُ ٍٍيّبْ ثٓ أؽّل، اٌّؼغُ األٍٜٚ، رؾميك ٛبهق ثٓ ػٛٗ هللا، ػجلاٌّؾَٓ ثٓ اثوا٘يُ، لب٘وٖ،  -

 .ق 3735كاهاٌؾوِيٓ، 

 .رب ِؾّل ثٓ عويو، ربهيـ األُِ ٚ اٌٍّٛن، رؾميك گوٚ٘ي اى ػٍّبء، ثيوٚد، ِئٍَٗ اػٍّي، ثيٛجوي،  -

 .ق 3705، عبِغ اٌجيبْ، ثيوٚد، كاهاٌفىو، _______ -

آي اٌجيذ ػٍيُٙ اٌَالَ، ٍٛٛي، ِؾّل ثٓ ؽَٓ، افزيبه ِؼوفخ اٌوعبي، رؾميك ٍيل ِٙلي هعبيي، لُ، ِئٍَٗ -

 .ق 3707

األٚائً ٚ اٌزٛاٌي، رؾميك ػبك أؽّل ٌٍّه ثٓ ؽَيٓ ثٓ ػجلاٌٍّه، ٍّٜ إٌغَٛ اٌؼٛاٌي في أٔجبءػبّٕي ِىي، ػجلا -

 .ق 3739اٌؼٍّيٗ، ػجلاٌّٛعٛك، ػٍي ِؾّل ِؼٛٗ، ثيوٚد، كاه اٌىزت

 .ق 3737ػجلاٌؾّيل، ٕبئت، اثٓ ريّيٗ ؽيبرٗ، ػمبئلٖ، لُ، ِووي اٌغليو،  -

األٕفٙبٔي، رؾميك ٔجيً فبفوّٛع فيٗ ػْوح أعياء ؽليضخ، ِغٌٍ اثٓػجّْي إفٙبٔي، ِؼّو ثٓ ػجلاٌٛاؽل، ِغ -

 .ق 3722ٍؼل اٌليٓ عواه، ثيوٚد، ِىزجخ اٌجْبئو االٍالِيخ، 

 .ق 3736ػَىوي، ٍيل ِورٚي، ِؼبٌُ اٌّلهٍزيٓ، لُ، ِغّغ ػٍّي اٍالِي،  -

بي ػيزبٔي، ثيوٚد، كاه اٌىزت ػٍي ثٓ ِؾّل ٍٍطبْ اٌمبهي، ِولبح اٌّفبريؼ ّوػ ِْىبح اٌّٖبثيؼ، رؾميك عّ -

 .ق 3722اٌؼٍّيٗ، 

 .رب للاِخ ثٓ عؼفو، اٌقواط ٚ ٕٕبػخ اٌىزبثخ، رؾميك ِؾّل ؽَيٓ اٌيثيلي، ػواق، كاهاٌوّيل، ثي -

 .َ 3978اٌؼٍّيٗ، فٕٛعي، ٕليك ثٓ ؽَٓ، أثغل اٌؼٍَٛ، رؾميك ػجلاٌغجبه ىوبه، ثيوٚد، كاهاٌىزت -
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اٍؼل كاغو، ثيوٚد، كاه ٓ، ِوٚط اٌن٘ت ٚ ِؼبكْ اٌغٛ٘و، رؾميك يٍٛفَِؼٛكي، اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ اٌؾَي -

 .ق 3185االٔلٌٌ، 

 .ق 3736ٔغبّي، اؽّل ثٓ ػٍي، اٌوعبي، رؾميك ٍيل ٍِٛي ّجيوي ىٔغبٔي، لُ، ِئٍَٗ أزْبهاد اٍالِي،  -

 .َ 3999ٔلٚي، َِؼٛك اٌوؽّبْ فبْ، األِبَ اثٓ وضيو، كِْك، كاه اثٓ وضيو،  -

اٌجٕلاهي ٚ ٍيل ؽَٓ وَوٚي، ثٛػجلاٌوؽّبْ اؽّل ثٓ ّؼيت، ٍٕٓ إٌَبئي، رؾميك ػجلاٌغفبه ٍٍيّبَْٔبئي، ا -

 .ق 3733ثيوٚد، كاهاٌىزت اٌؼٍّيٗ، 

 .ق 3731االٍالِي، يبفؼي، أثٛ ِؾّل ػجلهللا ثٓ أٍؼل ثٓ ػٍي، ِوآح اٌغٕبْ ٚ ػجوح اٌيمظبْ، لب٘وح، كاهاٌىزبة -

 


