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السيذعثذالضُشاءالخطية ّجِْدٍ في دساسح 
 هصادسًِج الثالغح ّاساًيذٍ

 عثذالكشين عض الذيي االعشجي: االستار الوساعذ الذكتْس
 (جاهعح تغذاد / كليح التشتيح للثٌاخ)

 هقذهح الثحج:

تت١ّق ص١اة ا١ِـ اٌّؤ١ِٕٓ عٍيٟ نيٓ انيٟ ٕاٌي         
، نؤٔٙيييا ١ٍِبييير ناٌيييؼؿٚك ٚاٌ  يييـ  )ع١ٍيييٗ اٌنييي َ 

اٌّييٛاع، ، ٚنييؾٌه اٍيي ضه ص١اتييٗ ِييٕٙ  حييـا      ٚ
ٌ ٔنييا١ٔر رّ ييا  يييٟ ١ِيياػ٠ٓ اٌق٘ييؼ ٚاٌتْييض١ر     

 ٚاٌ ٖا .
ٚوأيييييه عٖ يييييٗ ٚوٍّاتيييييٗ، ٔ ـاميييييا ِْييييي١با      

ٌٍّنييي١ٍّٓ ييييٟ تٍيييه اٌ َيييٛؿ اٌتاؿ٠غ١ييير ٚاٌتيييٟ    
رّ ه ي١ّا ن ؼ نىتيا  ٔٙيذ اٌ  ،ير، ٚاٌيؾٞ ٠ يؼ      
ِٓ انـف اٌىٕٛف اٌ  ،١ر ٚاٌفىـ٠ر ٚاالٔنا١ٔر يٟ 

 ـاث االم ِٟ ٚاالٔنأٟ عٍٝ صؼ مٛا .اٌت
ٚليييؼ رّيييي اٌييييـ٠ط اٌـّيييٟ عٖييي  ٚوٍّيييا     

ِييٓ عيي ي اٌَّيياػؿ  عٍييٟ )ع١ٍييٗ اٌنيي َ االِيياَ 
ٚاٌىتيي  اٌّتييٛيـة ٌؼ٠ييٗ ،ٔييؾان ، يييٟ وتييا  مييّاٖ    
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)ٔٙييييذ اٌ  ،يييير ، يؤٍيييي ش َِييييؼؿا ِّٙييييا ٌييييؼٜ 
 اٌ اصخ١ٓ ٚاٌّفىـ٠ٓ.

ٕاٌي   ٚالْ أ١ِـ اٌّؤ١ِٕٓ االِاَ عٍٟ نٓ انٟ    
، لّير ىياِغر ني١ٓ اٌمّيُ االعيـٜ،      ١ٍيٗ اٌني َ   )ع

ٚلؼٚة ِت١ّقة التْا١٘ٙا ليؼٚة، ي ييمٗ اٌىخ١يـْٚ    
ٚتّنييىٛا نييٗ، ِّييا ػيييي نيياٌ  ِ ِييٓ إٌّيياٚ ١ٓ       
ٚاٌضالؼ٠ٓ عٍٝ ِٕٙزٗ اٌؼ٠ٕٟ ٚاٌيؼ١ٔٛٞ، ناٌ ضيج   
عيييٓ ويييً ىييياؿػة ٚٚاؿػة ييييٟ ىغَييي١ر االِييياَ      
ٚم١ـتٗ، يٛرؼٚا أفنيُٙ اِياَ رياؿ ٍيٍؼ ال٠ّىيٓ      

ٛا اٌييٝ اٌٖ ييٓ ن ا ؼ٠يير وتييا  ٔٙييذ     عـلييٗ، يييؾ٘  
ٕاٌيي  )ع١ٍييٗ  اٌ  ،يير اٌييٝ االِيياَ عٍييٟ نييٓ انييٟ    

، ِّا ػيي نؤ٘يً اٌفىيـ ٚاٌمٍيُ، نياٌـػ عٍيٝ      اٌن َ 
٘ييؤال ، ٚن١يياْ نٙتيياْ انييا١ٍُٕٙ، ٠ٚ ييؼ اٌنيي١ؼ ع ييؼ  
اٌق٘ييـا  اٌغ١ٖيي  اٌضنيي١ٕٟ، ِييٓ انييـف اٌـريياي     
اٌييؾ٠ٓ ػاي ييٛا عييٓ عا ؼ٠يير وتييا  اٌييٕٙذ اٌييٝ ا١ِييـ  

، ٚػصيييِ اؿا  )ع١ٍيييٗ اٌنييي َ  عٍيييٟ اٌّيييؤ١ِٕٓ 
َِييياػؿ ٔٙيييذ  )اٌّغييياٌف١ٓ، ِٚيييٓ عييي ي وتانيييٗ    

، ٚأيييه ٌيييٛ اتّّيييه ليييـا ة    ٘ييي  اٌ  ،ييير ٚاما١ٔؼ
اٌىتييا  ، ال٠مٕييه ناٌىاِييً اٌييٝ ٍييٛا  ِييا ؽ٘يي    
ا١ٌييٗ اٌنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  يييٟ وتانييٗ،ِٓ عيي ي اػٌتييٗ       
ٚن١أاتيييٗ اٌّنيييتّؼة ِيييٓ اٌَّييياػؿ ٚاٌىتييي  ؽا     
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ٌّٕٙزيٟ  اٌٍَر، يْ  عٓ لؼؿتيٗ ييٟ اٌتٛف١يط ا   
اٌ ضخييٟ االويياػ٠ّٟ يييٟ وتانيييٗ ١ٌز ٍييٗ اوخييـ ػلييير      

 ٚم ِر.

 السيذعثذالضُشاءالخطية:

ٌٚؼ اٌن١ؼ اٌضن١ٕٟ اٌغ١ٖي  ييٟ ِؼ٠ٕير إٌاٍيـ٠ر     
َ ، ٚأتمييً يييٟ ٕفٌٛتييٗ اٌييٝ ِؼ٠ٕيير     0491عيياَ )

اٌغْيييـ اٌتان ييير اٌيييٝ اٌنيييّاٚة، ٚٔييييؤ ييييٟ وٕيييط 
اعٛاٌٗ اٌي١غ١ٓ امؼ ص١ؼؿ )ٍاص  وتيا  االِياَ   

 1ا٘  االؿن ر ، ٕٚاٌ  ص١ؼؿ.اٌَاػق ٚاٌّؾ

َ ، 0491ٚن ؼ اْ اوًّ ػؿامتٗ االنتؼا ١ير عياَ )  
أتمييً اٌييٝ ِؼؿميير االِيياَ ِضّييؼ صنيي١ٓ واىييط      
اٌغٖيييييا ، اؽ ٚاٍيييييً ػؿاميييييتٗ ٌٍ ٍيييييَٛ اٌ ـن١ييييير 
ٚاالم ١ِر اٌتٟ واْ لؼ نؼ نؼأ٘ا ِٕؾ ٍغـٖ عٍٝ 

 ٠ؼ اعٛاٌٗ اٌي١غ١ٓ امؼ ص١ؼؿ ٕٚاٌ  ص١ؼؿ.  
ِيياَ واىييط اٌغٖييا  ٚن ييؼ ػؿامييتٗ يييٟ ِؼؿميير اال

يٟ إٌزط االىـف، عياػ ِيـة اعيـٜ اٌيٝ ِؼ٠ٕير      
اٌغْـ، ٚنيؼأ نتٕف١يؾ ميفـٖ اٌغاٌيؼ )َِياػؿ ٔٙيذ       

، حييييُ لييييـؿ االؿتضيييياي اٌييييٝ ٘يييي  اٌ  ،يييير ٚاما١ٔؼ

                                                 
. يٌظش : كْسكيس عْاد ، هعجن الوؤلفيي العرشايييي ، تغرذاد ،    1

 . 274:  2م ، ج1161
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وـن   يٟ ِٕتَط اٌنيت١ٕا  ١ٌٚىيْٛ لـ٠ يا ِيٓ     
إٌزيييط اؽ ٕ  يييه اٌٖ  ييير االٌٚيييٝ ِيييٓ وتانيييٗ،      

ؾٌه ٚوأه ٌٗ ؿصٍر ١ِٛ٠ر ن١ٓ وـن   ٚإٌزيط ٌي  
اٌغييـُ، ٚن ييؼ أزيياف ٕ اعتييٗ ويياْ ِتييـػػا يييٟ    
اٌ ٛػة اٌٝ اٌغْـ، ي قَ عٍٝ اٌ ما  ٚاٌنىٓ يٟ 

 ِؼ٠ٕر وـن   اٌّمؼمر.
ٌٛال أتماٌٗ ٚعا ٍتٗ ن ؼ عاَ اٌٝ نٍؼ، ٚن ؼ ؿص١ٍيٗ  
عٓ اٌغْـ تفـق اٌىخ١ـْٚ ِٓ ٍض ٗ يٟ ٔيٛاس  
ىييتٝ ِييٓ اٌ يياق ٚوييؤُٔٙ ٌييُ ١ٖ٠مييٛا اٌ يي١و يييٟ        

ىا  اهلل اْ تىْٛ اٌٛرٙير  اٌغْـ ِٓ ػٚٔٗ، ٌٚمؼ 
)نٍؼ   يمؼ ٍٕ  اٍ٘ٙا امتْايتٗ يٟ ؿِْاْ عاَ 

(0931  ٘(،0411 َ1  . 

ٚتييييٛيٟ اٌنيييي١ؼ ع ييييؼ اٌق٘ييييـا  اٌضنيييي١ٕٟ ٠ييييَٛ      
َ  يٟ ػِيك، اؽ ػييٓ ٕ٘يان ييٟ    92/09/0449)

ِم ييـة اٌنيي١ؼة ف٠ٕيي  ع١ٍٙييا ف٠ٕيي  ع١ٍٙييا اٌنيي َ،  
ٚع يييـ اٌيييي١ظ اصّيييؼ اٌيييٛا ٍٟ ؿصّيييٗ اهلل نىٍّيييا  

ٌمؼ أعؾ اٌم يـ انيا ِٛميٝ    )ل ـٖ ِٕٙا ِـتزٍر عٍٝ 
رييييؼا ٌٚييييُ ٠ؤعييييؾٖ ِييييٓ ِييييياعـٔا، ٌٚمييييؼ عيييياه   

                                                 
عذد خاص لولف حياج السيذ عثذ  (22. هجلح الوْسن، العذد ) 1

 .243م، ص: 1114الضُشاء الخطية الحسيٌي، 
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نّياعـٔا نّا صًّ ِٓ ٍِىا  وـ٠ّر اٌٚٙيا ٔفيل   

 .  1و ١ـة 

اِيييا ا٘يييُ ِؤٌفاتيييٗ، يؤٔيييٗ ييييٟ اٌخّا١ٕ١ٔيييا  اٍيييؼؿ  
اٌييايٟ  :)اٌ ؼ٠ؼ ِٓ اٌىت  اٌتٟ اٌفٙا ٚصممٙا ٟٚ٘

اؿن يير ارييقا  )اٌغيياؿا   ٌٍخمفيييٟ،      يييٟ االِاِيير  
ِيييٓ ِٕييياؿ اٌٙيييؼٜ، ِا ييير ىيييا٘ؼ ٚىيييا٘ؼ،    اىييي ر 

)ىييييـا ي االميييي َ  ىييييـس ٚتضم١ييييك يييييٟ حّا١ٔيييير 
اريييقا ، ٚاْ اٌفيييـٚف اٌمامييي١ر ر ٍتيييٗ ػْٚ اْ    
٠ٕزق اٌ  ِر اٌضن١ٕٟ االُ٘ يٟ ِياؿ٠ ٗ االػن١ير  

، ٌىيً ِيا ٚليي     اٌتضـ٠ط ٚاٌتَض١ط)ٚ٘ٛ وتا  
يييٟ اٌتييـاث اٌ  ييٟ اٌّغٖييٛٓ ٚاٌّٖ ييٛ ، ٚاٌييؾٞ  

ٟ عييييـ ِزٍيييؼا ،  وييياْ ِميييؼؿا ٌيييٗ اْ ٠ىيييْٛ يييي  
عّيً ِنيـصٟ عيٓ    )، ٚ عّـ نيٓ ع يؼ اٌ ق٠يق   )ٚ

 . وـن  
، ٘يي  ٠ٚ ييؼ وتييا  )َِيياػؿ ٔٙييذ اٌ  ،يير ٚاما١ٔؼ  

َ  يييٟ اؿن يير ارييقا   0411ٚاٌَيياػؿ يييٟ عيياَ ) 
ِييٓ ا٘ييُ ِؤٌفاتييٗ، ٚامييتغـق يييٟ وتانتييٗ عّيييل       

 . 2عيـة مٕر

                                                 
 . 266-263. م.ى، ص: 1
 . 243. م.ى، ص: 2
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 الششيف الشضي ّكتاب ًِج الثالغح: 

عٖي   ٠ ؼ اٌن١ؼ اٌيـ٠ط اٌـّٟ، ٘ٛ ِيٓ رّيي   
ٕاٌ  )ع١ٍيٗ  ٚوٍّا  ا١ِـ اٌّؤ١ِٕٓ عٍٟ نٓ انٟ 

ٚرّ ٙا يٟ وتيا  ميّاٖ )ٔٙيذ اٌ  ،ير ،      اٌن َ 
    ٗ اؽ :)ٍٚفٗ اٌن١ؼ اٌيـ٠ط ٌٙيؾٖ اٌتني١ّر ليا   ي١ي

وييياْ ٠فيييتش ٌٍٕيييافـ ي١يييٗ انيييٛا ، ة٠ميييـ  ع١ٍيييٗ       
ٕ نٙا، ٚي١ٗ صارر اٌ اٌُ ٚاٌّيت ٍُ، ٚنغ١ير اٌ ١ٍي     

ىيي َ ٚاٌقا٘ييؼ، ٠ّْٚييٟ يييٟ احٕا ييٗ ِييٓ عز١يي  اٌ 
يييٟ اٌتٛص١ييؼ ٚاٌ ييؼي، ٚتٕق٠ييٗ اهلل ميي ضأٗ ٚت يياٌٝ 
عٓ ى ٗ اٌغٍك، ٚ٘ٛ ىفا  ويً عٍير، ٚري   ويً     

 .1ى ٙر 

  و ِيييا ٠ٚ992يييؾوـ اْ اٌىتيييا  ّيييُ ِغتييياؿ )   
  ن١ٓ وتا  ١ٍٚٚر ٚعٙيؼ،  24ٚعٖ ر تمـ٠ ا، ٚ)

 .2  ِٓ اٌىٍّا  اٌمَاؿ231ٚ)

ٚواْ اٌن١ؼ اٌيـ٠ط اٌـّٟ ِيٓ اٌق٘يؼ ٚاٌ  ياػة    
ٚاٌييؾٞ رّييي و ِييٗ ا١ِييـ اٌّييؤ١ِٕٓ    ٚاالمييتماِر،

                                                 
. ششح ًِج الثالغح، اتي اتي الحذيذ عض الذيي اترْ حاهرذ عثرذ     1

ُرر ( داس احيرراء 656الحويررذ ، قحقيررم هحوررذ اتررْ الفيرر) اتررشاُين )خ  
 . 53:ص 1م ج1165، تيشّخ 2التشاث العشتي ط

. هصادس ًِج الثالغح ّاساًيذٍ السيذ عثرذ الضُرشاء الخطيرة،     2
 . 1:99م ج1195تيشّخ،  3داس االضْاء ط
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  ييٟ وتيا  ٔٙيذ اٌ  ،ير، ِّيا ػييي       ١ٍيٗ اٌني َ  )ع
ناالعتمييييياػ ٚنَّيييييؼال١تٗ ييييييٟ ِزييييياي اٌتيييييؤ١ٌط     
ٚاٌتضم١ك، يْ  عٓ مي١ـتٗ اٌضنيٕر ٌيؼٜ رّيٛ      
اٌّنيي١ٍّٓ، يٙييٛ انييٛ اٌضنييٓ ِضّييؼ نييٓ انييٟ اصّييؼ  
اٌضنييي١ٓ نيييٓ ِٛميييٝ نيييٓ ِضّيييؼ نيييٓ ِٛميييٝ نيييٓ  

)ع١ٍيييٗ  انيييـا١ُ٘ نيييٓ ِٛميييٝ نيييٓ ر فيييـ اٌَييياػق
 ، ٌِٛؼٖ تني ٚعّن١ٓ ٚحٍخّا ر.   اٌن َ 

ٚويياْ انييٖٛ إٌم١يي  انييٛ اصّييؼ ر١ٍييً اٌمييؼؿ، عفيي١ُ 
إٌّقٌيير يييٟ ػٌٚيير نٕييٟ اٌ  يياك ٚػٌٚيير نٕييٟ ن٠ٛييٗ، 
ٌٚم  ناٌٖا٘ـ ؽٞ إٌّال ، ٚعإ ٗ نٙيا  اٌؼٌٚير   
اٌ يي٠ٟٛٙ انييٛ َٔييـ نييٓ ن٠ٛييٗ ناٌٖييا٘ـ االٚصييؼ،       
ٌٚٚٝ ٔمانر اٌٖاٌ ١١ٓ عّيل ػي يا ، ِٚيا  ٚ٘يٛ     
ِتمٍؼ٘ا ن ؼ اْ صاٌفتٗ االِـاُ، ٚؽ٘ي  نَيـٖ،   
ٚتيييٛيٟ عيييٓ مييي ي ٚتنييي ١ٓ ميييٕر، ٚتيييٛيٟ ميييٕر    

(211  ٘1. 

ٚاتَييط اٌنيي١ؼ اٌـّييٟ نؼِاحيير عٍمييٗ، ٍٚييؼق       
و ِييٗ، ٚ،ييقاؿة عٍّييٗ، ٕٚاٌ ييا صم١م١ييا ٍٚيياػلا    
ٌٍ ٍييَٛ ٚاٌّ يياؿف، يضفيي، اٌمييـاْ ن ييؼ اْ ريياٚف    
ح حيي١ٓ مييٕر يييٟ ِييؼة ٠نيي١ـة، ٚعييـف ِييٓ اٌفمييٗ     

                                                 
 . 1:31. ششح الٌِج اتي اتي الحذيذ ج 1
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ل٠ٛا، ٚواْ عاٌّا ٚاػ٠ ا ٚىاعـا،  ٚاٌفـا ِ ٕفا
عف١ط ىـ٠ط إٌفل، عياٌٟ اٌّٙير ٍِتقِيا ناٌيؼ٠ٓ     
ٚلٛا١ٕٔييٗ، ٌٚييُ ٠م ييً ِييٓ اصييؼ ٍييٍر ٚالرييا قة، اؽ  

  ان١ٗ، يؤِا نٕٛ ن٠ٛيٗ ييؤُٔٙ ارتٙيؼٚا    أٗ ؿػ ٍ 

 .٠1م ً عٍٝ ل ٌٛٗ ٍ تُٙ يٍُ

ٚعٕيؼ ٚياتييٗ، صْييـ اٌيٛف٠ـ اٌييؼ٠ٍّٟ يغييـ اٌٍّييه   
ٚاٌمْييياة رٕافتيييٗ  ٚر١ّيييي االع١ييياْ ٚاالىيييـاف   

ٚاٌَيي ة ع١ٍييٗ، ٚػيييٓ نييؼاؿٖ نّنييزؼ االٔ يياؿ١٠ٓ    
ناٌىـط، ِْٚٝ اعٖٛ اٌّـتْٝ ِيٓ رقعيٗ اٌيٝ    

،  ع١ٍّٙيا اٌني َ  ) ـِيٙؼ االِاَ ِٛميٝ نيٓ ر في   
 .2الٔٗ ٌُ ٠نتٖي اْ ٠ٕفـ اٌٝ تانٛتٗ ٚػيٕٗ

٠ٕٚتّييٟ اٌنيي١ؼ اٌيييـ٠ط اٌـّييٟ اٌييٝ عا ٍتييٗ ِييٓ  
 ٓ  ا  ٚاَ عٍييي١٠ٛٓ، يؤِيييٗ اَ اٌـّيييٟ انيييٟ اٌضنييي
يإّر نٕه اٌضن١ٓ نٓ اصّيؼ نيٓ اٌضنيٓ إٌاٍيـ     
ُ ، ٍيياص  اٌييؼ٠ٍُ، ٚ٘ييٛ انييٛ ِضّييؼ اٌضنييٓ   االٍيي
نٓ عٍٟ نٓ اٌضنٓ نٓ عٍٟ نٓ عّـ نٓ عٍيٟ نيٓ   

، ىييي١ظ اٌٖييياٌ ١١ٓ    عٍييي١ُٙ اٌنييي َ  )انيييٟ ٕاٌييي   

                                                 
 . 33. م . ى، ص  1
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ٚعاٌُّٙ ٚفا٘ؼُ٘، ٚاػ٠ ُٙ ٚىاعـُ٘، ٍِه ني ػ  

 .1اٌؼ٠ٍُ ٚاٌز ً

ٟ رّيي  ٌمؼ نؾي اٌيـ٠ط اٌـّيٟ رٙيؼام ِت١ّيقام يي    
ٔٙيييذ اٌ  ،ييير ِيييٓ َِييياػؿ ِتٕٛعييير ِٚغتٍفييير،     

 )ع١ٍييٗ اٌنيي َ ِّ ت ييـام اْ ويي َ أ١ِييـ اٌّييؤ١ِٕٓ  
يٟ ر١ّي يٕٛٔٗ، ِٚتي  ا  ،َٛٔٗ، ِيٓ عٖي    
ٚوت  ِٚٛاع، ٚاػ ، عٍّا اْ ؽٌه ٠تْيّٓ ِيٓ   
عزا يي  اٌ  ،يير، ٚ،ـا يي  اٌفَيياصر، ٚرييٛا٘ـ    
اٌ  ١ر، ٚحٛال  اٌىٍُ اٌؼ١ٕ٠ر ٚاٌؼ١ٔا٠ٚر، ِاال٠ٛريؼ  

ّ ا يٟ و َ، ٚالرّٛ  االٕـاف يٟ وتيا ،  ِزت
ٚنى ِييٗ امييت اْ وييً ٚاعيي، ن١ٍيي ، ِٚييي ؽٌييه يمييؼ 
ميييي ك ٚلَييييـٚا، ٚتمييييؼَ ٚتييييؤعـٚا، الْ و ِييييٗ 

اٌى َ اٌؾٞ ع١ٍيٗ ِنيضر ِيٓ اٌ ٍيُ      )ع١ٍٗ اٌن َ 
 .2االٌٟٙ، ٚي١ٗ ع مر ِٓ اٌى َ إٌ ٛٞ

 هصادس الششيف الشضي في ًِج الثالغح:  

يييٟ وتانييٗ اٌّـارييي   ٌييُ ٠ييؾوـ اٌيييـ٠ط اٌـّييٟ    
ٚاٌَّاػؿ اٌتٟ ؿري ا١ٌٙيا، ٚميٕؤتٟ اٌيٝ تفَي١ً     
ؽٌييه الصمييا، اٚ اٌييي١ٛط اٌييؾ٠ٓ ٔمييً عييُٕٙ، ٠ٚ يي١ٓ   
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االمييتاؽ ِضّييؼ انييٛ اٌفْييً انييـا١ُ٘ ِضمييك وتييا    
ىييـس ٔٙييذ اٌ  ،يير النييٓ انييٟ اٌضؼ٠ييؼ اٌّ تقٌييٟ،   
نؤْ اٌن١ؼ اٌـّٟ ٔمً ِٓ تْاع١ط اٌىتا ، ٔمً 

    ٚ اٌت ١ييي١ٓ ييييٟ ن يييِ ِأميييً عيييٓ وتيييا  اٌ ١ييياْ 
ٌٍزيياص،، ٚاٌّمتْيي  ٌٍّ ييـػ، ٚوتييا  اٌّغييافٞ     
ٌن ١ؼ نٓ ٠ضٟ االِيٛٞ، ٚوتيا  اٌزّيً ٌٍٛاليؼٞ،     

 فيـ  ٚاٌّماِا  يٟ ِٕال  ا١ِيـ اٌّيؤ١ِٕٓ النيٟ ر   
االميىايٟ، ٚتيياؿ٠ظ انييٓ رـ٠يـ اٌٖ ييـٞ، ٚصىا٠يير   

، )ع١ٍيٗ اٌني َ   انٟ ر فـ ِضّؼ نيٓ عٍيٟ اٌ يالـ    
انيٟ   ٚؿٚا٠ر ا١ٌّأٟ عٓ اصّؼ انٓ لت١ ير، ٚؿٚا٠ير  

ص١ٕفر، ٚصىا٠ر ح ٍ  عٓ انٟ االعـانٟ، ٌٚيٗ ييٟ   
،١ـ ِأمً عٓ ٘ؤال ، ٔمً ِٓ َِاػؿ أعـٜ ٌُ 

 .٠1 ـد نٙا

 السيذ عثذالضُشاءالخطية ّكتاب ًِج الثالغح:

نؾي اٌن١ؼ ع ؼ اٌق٘ـا  اٌغ١ٖ  رٙٛػٖ اٌّت١ّيقة  
يٟ م ١ً ػؿامر وتا  ٔٙذ اٌ  ،ر، يٟ َِاػؿٖ 

ؾٖ اٌؼؿاميير ٚامييا١ٔؼٖ، ٚاٌغييـُ االميياك ِييٓ ٘يي   
ٌ ١اْ َِؼال١ر عا ؼ٠ر ِضت٠ٛيا  اٌيٕٙذ اٌيٝ ا١ِيـ     

 . )ع١ٍٗ اٌن َاٌّؤ١١ِٕٓ 
                                                 

 . 1م ج. ششح الٌِج، اتي اتي الحذيذ هقذهح الوحق 1
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  ،،ٗ ٚن١ٓ اٌن١ؼ ؿصّر اهلل يٟ رق ٖ االٚي ِٓ وتاني
ِٕٙزييٗ، ٚا٘ؼايييٗ ِييٓ وتانييٗ، يْيي عٓ اٌ ضييٛث     

 اٌم١ّر ٚاٌّت ٍمر نؼؿامتٗ.
٠ٚمييَٛ اٌنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  ن ييـُ َٔييًٛ عٖيي     

، ِيٓ  ٌني َ  )ع١ٍيٗ ا ٚوٍّا  ا١ِـ اٌّؤ١ِٕٓ عٍيٟ  
وتييا  ٔٙييذ اٌ  ،يير، ِٚييٓ حييُ ػؿاميير وييً عٖ يير   
عٍييٝ صييؼة ِٚييٓ عيي ي عييـُ اٌغٖ يير واٍِيير اٚ  
ِزتيييقأٖ، ٠ٚميييَٛ اٌنييي١ؼ اٌغ١ٖييي  ٠ٚميييَٛ اٌنييي١ؼ      
اٌغ١ٖ  ن ١اْ اٌَّاػؿ اٌمؼ٠ّر اٌتيٟ ؽويـ  ٘يؾٖ    
اٌغٖ ييير ل يييً ٔٙيييذ اٌ  ،ييير اٚ ن يييؼٖ، ِيييي ل١اِيييٗ  
نؼؿامر ِماؿٔر ٌتٍه اٌَّياػؿ، ٚ٘يؾا ٠تٍٖي  ِيٓ     

صج اٌزٙؼ اٌّخيانـ ٚاٌَي ـ ٚاٌتيؤٟٔ، ٚاٌ ضيج     اٌ ا
اٌيييؼل١ك اٌزيييؼٞ نييي١ٓ اٌَّييياػؿ ٚاٌىتييي  اٌىخ١يييـة   
ٌٍٍٛييييٛي اٌييييٝ اٌضم١ميييير ٚاٌتييييٟ تَٕييييط أ١ِييييـ    

ٚصف١يييؼٖ اٌنييي١ؼ   )ع١ٍيييٗ اٌنييي َ  اٌّيييؤ١ِٕٓ عٍيييٟ  
 اٌيـ٠ط اٌـّٟ ؿّٛاْ اهلل ع١ٍٗ.

٠ٚمؼَ اٌن١ؼ اٌغ١ٖي  ىيىـٖ ٚتميؼ٠ـٖ اٌيٝ اٌ ٍّيا       
ٌىتيا  ٚ٘يُ اٌيي١ظ    اٌؾ٠ٓ ماعؼٖٚ يٟ أزياف ٘يؾا ا  

امييؼ ص١ييؼؿ، ٚاٌييي١ظ ع ييؼ اٌضنيي١ٓ اال١ِٕييٟ اٌييؾٞ   
اميييييؼاٖ ِيييييٓ َٔيييييا ش ح١ّٕييييير ٚاؿىييييياػا  ل١ّييييير 
ِٚ صفيييا  ِّٙييير، ٚويييؾٌه أ،يييانقؿن ٕٙـأيييٟ 
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اٌؾٞ ر ً ِىت تٗ تضه تَـيٗ يٟ اٞ ٚليه ِيٓ   
١ٌييً ٚٔٙيياؿ، ٚإٔ عييٗ عٍييٝ ِغٖٕٛاتييٗ، ٚوييؾٌه  

 . 1اٌي١ظ أصّؼ اٌٛا ٍٟ يٟ ػعّٗ اٌّاػٞ

ٚاٌّخمفيي١ٓ ٌىتييا  َِيياػؿ ٔٙييذ     ٚإٕيي  اٌ ٍّييا  
اٌ  ،يير ٚامييا١ٔؼٖ ٌٍنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  ِٚييُٕٙ اٌييياعـ  

أْ ح حير ألي َ   :)اٌن١ؼ َِٖفٝ رّاي اٌؼ٠ٓ ليا   
واْ ٌٙا اٌؼٚؿ ا١ٌّّق يٟ أ،ٕا  اٌّىت ر اٌ  ١ر ييٟ  
وتييييا  ٔٙييييذ اٌ  ،يييير، اٌيييييـ٠ط اٌـّييييٟ يييييٟ    
اعت١اؿٖ، ٚأنٓ أنٟ اٌضؼ٠ؼ يٟ ىـصٗ، ٚاٌن١ؼ ع ؼ 

 .  2ٗ ٟ يٟ ؿػ اٌي ٙر عٕاٌق٘ـا  اٌضن١ٕ

أِا اٌي١ظ ِـتْٝ ،ي ٠امي١ٓ، يؤٔيٗ أحٕيٝ ٚإٕي      
عٍييٝ اْ ٕ٘ييان ِييٓ :)عييٓ اٌىتييا  ِٚؤٌفاتييٗ، لييا  

اٌٛحييا ك اٌتاؿ٠غ١يير اٌّ تّييؼ ع١ٍٙييا ِيياٌٛؿري ا١ٌٙييا  
اٌّتت ي ألفػاػ أ٠ّأام ٠ٚم١ٕام نَضر إٌن ر ٚح ٛتٙيا  
نيىً ال٠م ً اٌزؼي ٚاالؿت١يا  ٚ٘يؾا ِيا ٔٙيؼ اٌيٝ      

ِ  رّ ييٗ ٚاال ؤٌفييٗ اٌنيي١ؼ ٌّيياَ نييٗ يييٟ ٕ٘ييا اٌىتييا  
اٌز١ٍييً اٌ ضاحيير اٌّتت ييي، ٚاٌغ١ٖيي  اٌ يياؿ  اٌنيي١ؼ   
ع ؼ اٌق٘يـا  اٌضني١ٕٟ، يؤٔيٗ أٚػعيٗ ِيٓ اٌٛحيا ك       
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اٌَض١ضر، ٚاٌيٛا٘ؼ اٌَـ٠ضر ِيا ر ٍيٗ ييؾام ييٟ     
ِّٛيييٛعٗ، ٚالىيييه ييييٟ أٔيييه أْ ؿر يييه ا١ٌيييٗ     
ينٛف التٕىفئ عٕٗ اال ٚأيه ِيؤِٓ ويً اال٠ّياْ     

ٟ ٔن  إٌٙذ ُ٘ أن ؼ إٌياك عيٓ   نؤْ اٌّـتان١ٓ ي

 . 1اٌَٛا   ٔٙذ

أِا اٌ  ِر اٌّـصَٛ اٌؼوتٛؿ َِٖفٝ رٛاػ، يمؼ 
إٕيييي  عٍييييٝ ٘ييييؾا اٌىتييييا ،     ٚنيييي١ٓ اٌزٙييييٛػ   
اٌّ ؾٌٚيير ٌَيياص ٗ اٌنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  ِٚخانـتييٗ يييٟ     
تت يييي اٌَّييياػؿ ٚاٌىتييي  ييييٟ مييي ١ً أعيييـاد ٘يييؾا 

 . 2اٌىتا  نضززٗ إٌاٍ ر

اٚي ِييٓ يييتش  ٠ٚ تييـف اٌنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  نؤٔييٗ ٌيي١ل
٘ؾا اٌ ا  يٟ ػؿامير َِياػؿ ٔٙيذ اٌ  ،ير ٚييٟ      
٘ييؾا اٌّّٛييٛ  ِ ١ٕييا نؤٔييٗ ٌييي١غٕا اٌٙيياػٞ ِييٓ ،ي 
واىييط اٌغٖييا ، يْييً اٌنيي ك اٌييٝ ن١يياْ )ِييؼاؿن  

ال ا١ٌنييي١ـ ٔٙيييذ اٌ  ،ييير ، ،١يييـ أٔيييٗ ٌيييُ ٠يييؾوـ ا   
نَٛؿة ِمتْ ر، ٚن١اْ ٚر١ق ٚت زً يٟ رّ ٙيا  
عيييٛف اٌييييتا ، ٚمييياؿ  اٌيييٝ أعـارٙيييا عيييي١ر    
اٌْيي١ا ، ٚوييؾٌه وتييا  األِيياَ اٌضزيير اٌنيي١ؼ ٘ يير  
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اٌؼ٠ٓ اٌيٙـمتأٟ ٔٛؿ اهلل ّـ٠ضٗ )ِيا ٘يٛ ٔٙيذ    
اٌ  ،ر؟ ، تغٕٟ ىٙـتٗ عٓ اٌت٠ٕٛٗ نٗ، يمؼ نضيج  

الػن١ر، تاؿ٠ظ )ٔٙذ اٌ  ،ر  ٚل١ّتٗ اٌ ١ٍّر ٚا ي١ٗ
نضييج ليي١ُ ت ييـُ ي١ييٗ  ٗ ٌٚ مييتاؽ )صنيي١ٓ ننييتأ

ٌٍيييي ٙا  اٌغا ّييير صيييٛي اٌيييٕٙذ، ٔييييـتٗ ِزٍييير      
األعتييؼاي إٌزف١يير اٌغييـا  يييٟ اٌ ييؼػ اٌـانييي ِييٓ       

 .1مٕتٙا اٌغاِنر

ِٚٓ اٌّ ـٚف اْ وتا  ٔٙيذ اٌ  ،ير ٚاٌيؾٞ لياَ     
نزّ ييٗ اٌنيي١ؼ اٌيييـ٠ط اٌـّييٟ، أّ٘ييً ِييٓ ؽوييـ  

    ٚ ٌٕيييا أْ  مٍنيييٍر اٌنيييٕؼ ٚؽويييـ اٌَّييياػؿ، ٠ٚ يييؼ
اٌميـْٚ اٌٙز١ير اٌّتييؤعـة ييٟ اٌتياؿ٠ظ االميي ِٟ،     
ٚىيييٙؼ  صـوييير ِخيييانـة ٌٍتيييؤ١ٌط ٚاٌىتانييير، ٚأْ   
اٌّيييٕٙذ ٚاالميييٍٛ  اٌنيييا ؼ ،ٔيييؾان ييييٟ اٌتيييؤ١ٌط      
ٚاٌىتانييير ٘يييٛ صيييؾف مٍنيييٍر اٌنيييٕؼ، يْييي م عيييٓ  
فٙٛؿ ِؤٌفا  تٍغٌ ي١ٙا اٌىت  اٌى ١يـة مي١ّه   
وت  اٌتٍغ١ٌ، ٚوً ؽٌه ِيٓ أريً تني١ًٙ ِّٙير     

 ة ٚاٌ ضج. اٌمـا 
ٚع١ٍييٗ يييؤْ اٌنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  ؿصّييٗ اهلل ٠ييـٜ نييؤْ    
اٌـّيييٟ ٌيييٛ ت يييـُ ٌيييؾوـ اٌَّييياػؿ، ٚاعتٕيييٝ  
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أىييت ً ن ييِ عٍّييا ُٙ  ) :ناألمييا١ٔؼ ٌميياي ن ْييُٙ 
اٌييي١ ر، ن ٍييُ اٌضييؼ٠ج ٚمييّ ٛا اٌخمييا  ٚصففييٛا    
االمييا١ٔؼ اٌَيييض١ضر، حيييُ ّٚيي ٛا نٙيييؾٖ االميييا١ٔؼ   

تفيك ِٚيؾ٘ ُٙ، ٚأّيٍٛا نٙيؾٖ االصاػ٠يج      أصاػ٠ج ت
ـ  ينيييٛا  ي يييً اٌـّيييٟ، ٌٚيييُ  ام ِيييٓ اٌ ٍّيييا ،وخ١يي

 . ٠1ف ً، يؤْ ِٛلفُٙ ِٓ اٌىتا  م١ىْٛ ٚاصؼام

٠ٚييـٜ اٌنيي١ؼ اٌغ١ٖيي  نييؤْ اٌييي١ط اٌْييٟ ويياْ      
عٍييٟ ٠تييٛعٝ أ٘ييؼاف ِ ١ٕيير ٌزّ ييٗ عٖيي  األِيياَ 

، ألٔيييٗ ٌيييُ ٠ز ٍيييٗ َِيييؼؿا ِيييٓ    )ع١ٍيييٗ اٌنييي َ  
َِاػؿ اٌفمٗ، أٚ ِؼؿوام ِٓ ِيؼاؿن األصىياَ، نيً    

ٌٍٕياك رأ يام ِيٓ وي َ      واْ رً لَيؼٖ أْ ٠غيـد  
، اٌيؾٞ ٠تْيّٓ ِيٓ    )ع١ٍٗ اٌني َ  أ١ِـ اٌّؤ١ِٕٓ 

عزا يي  اٌ  ،يير، ٚ،ـا يي  اٌفَيياصر، ٚرييٛا٘ـ    
اٌ ـن١ر، ٚحٛال  اٌىٍُ اٌؼ١ٕ٠ر ٚاٌؼ١ٔا٠ٚر، ٌؾا تـاٖ 
ٌُ ٠ؾوـ االما١ٔؼ، ٌُٚ ٠ت ـُ ٌٍَّياػؿ اال ي١ّيا   

 .   2ٔؼؿ

ٚاٌزييؼ٠ـ ناٌييؾوـ نييؤْ أنييٓ أنييٟ اٌضؼ٠ييؼ اٌّ تقٌييٟ     
وتا  ىـس ٔٙيذ اٌ  ،ير، ٚ٘يٛ ِيٓ أ٘يُ      ٍاص  
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وتييي  ىيييـٚس اٌيييٕٙذ ٌنييي تٗ ٚػلتيييٗ، أت يييٗ اٌيييٝ     
ِّٛٛ  عا ؼ٠ر أٚ ٔني  اٌيٕٙذ اٌيٝ األِياَ عٍيٟ      

أْ وتييا  ٔٙييذ  ) :، لييا  م يييٟ ؽٌييه )ع١ٍييٗ اٌنيي َ  
ويياْ ِخيياؿام   عٍييٟ )ع١ٍييٗ اٌنيي َ  اٌ  ،يير ٌاِيياَ  

ٌٍيييه عٍييٝ ِييـ اٌ َييٛؿ ٚاألفِيياْ عٕييؼ اٌ ٍّييا   
١ِٓ ٚاٌّتييؤعـ٠ٓ، ٠َٚييط نييؤْ ٚاٌ يياصخ١ٓ، اٌّتمييؼ

   ْ أْ وخ١ييـام ِييٓ   :وخ١ييـ ِييٓ أؿنييا  اٌٙييٜٛ ٠مٌٛييٛ
اٌيييٕٙذ اٌ  ،ييير وييي َ ِضيييؼث ٍيييٕ ٗ ليييَٛ ِيييٓ      
يَييييضا  اٌييييي١ ر، ٚؿنّييييا عييييقٚا ن ْييييٗ اٌييييٝ    
اٌـّٟ، ي١َط أنٓ أنٟ اٌضؼ٠ؼ ٘يؤال  نيؤُٔٙ ليؼ    
اعّييييه اٌ َيييي ١ر أع١ييييُٕٙ يْييييٍٛا عييييٓ اٌييييٕٙذ    

 اٌٛاّش.
ا أْ ٠ٚيييـٜ أْ وتيييا  ٔٙيييذ اٌ  ،ييير، ال٠غٍيييٛ أِييي  

٠ىيييْٛ ويييً ٔٙيييذ اٌ  ،ييير َِيييٕٛعام ِٕضيييٛالم، أٚ   
 ن ْٗ.

ٚاالػي نإييييً ناٌْييييـٚؿة، ألٔييييا ٔ ٍييييُ نيييياٌتٛاتـ 
)ع١ٍييٗ ٍييضر أمييٕاػ ن ْييٗ اٌييٝ أ١ِييـ اٌّييؤ١ِٕٓ     

، ٚاٌّؤؿعيييْٛ وخ١يييـام ِٕيييٗ، ١ٌٚنيييٛا ِيييٓ اٌنييي َ 
النؼ  :اٌي١ ر ١ٌٕن ٛا اٌٝ ،ـُ يٟ ؽٌه. ٚاٌخأٟ

 ٓ  أْ ٔفيييـق نييي١ٓ اٌىييي َ اٌـو١يييه ٚاٌفَييي١ش، ٚنييي١
 اٌف١َش ٚااليَش. 
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ٚأيه أؽا  ) :ٚع١ـ و َ أنٓ أنٟ اٌضؼ٠ؼ عٕؼِا لاي
تؤٍِه ٔٙذ اٌ  ،ر ٚرؼتٗ وٍٗ ِا  ٚاصيؼام، ٚٔفنيام   
ٚاصؼام، ٚامٍٛنام ٚاصؼام، واٌزنُ اٌ ن١ٔ اٌؾٞ ١ٌل 
ن ييِ ِييٓ أن اّييٗ ِغاٌفييام ٌ ييالٟ االن يياُ يييٟ     

 ق٠ييييق، اٌٚييييٗ وٛمييييٖٗ،   اٌّا١٘يييير، ٚويييياٌمـأْ اٌ 
ة ِٕٗ، ٚوً ،٠ر ِّاحٍير  ٚأٚمٖٗ وآعـٖ ٚوً مٛؿ

ييييٟ اٌّؤعيييؾ ٚاٌّيييؾ٘  ٚاٌفيييٓ ٚاٌٖـ٠يييك ٚاٌيييٕفُ  
ٌ يييالٟ ا٠٢يييا  ٚاٌنيييٛؿ، ٌٚيييٛ وييياْ ن يييِ ٔٙيييذ   
اٌ  ،ر ِٕضٛالم، ٚن ْٗ ٍض١ضام، ٌُ ٠ىٓ ويؾٌه،  
يمؼ فٙـ ٌه ناٌ ـ٘ياْ اٌٛاّيش ّي ي ِيٓ فعيُ      
اْ ٘ييييؾا اٌىتييييا  اٚ ن ْييييٗ ِٕضييييٛي اٌييييٝ ا١ِييييـ 

 .1)ع١ٍٗ اٌن َ اٌّؤ١ِٕٓ 

ٌغ١ٖيي  نييؤْ ٕ٘اٌييه أ٘تّيياَ ٌٍٕيياك ٠ٚييـٜ اٌنيي١ؼ اا
، ع ييـ )ع١ٍييٗ اٌنيي َ نىيي َ أ١ِييـ اٌّييؤ١ِٕٓ عٍييٟ 

اٌتيييا٠ظ، ٚإٍٔميييٛا تنييي١ّا  عٍيييٝ ن يييِ عٖ يييٗ      
ٌٍت ـ٠يييط نٙيييا، ٚاٌت١١ّيييق ن١ٕٙيييا ِخيييً )اٌتٛص١يييؼ،     
اٌيمييييم١ر، اٌٙؼا٠ييير، اٌّ عيييُ، اٌٍؤٌيييؤة، اٌغيييـا ،   

 اس، اٌيييؼؿة ا١ٌت١ّييير،  اٌماٍييي ر، االيتغييياؿ، االىييي  
اٌٖاٌٛت١يير، اٌمَيي ١ر، إٌغ١ٍيير،   االلييا١ٌُ، اٌٛميي١ٍر،
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 –اٌنٍّا١ٔر، إٌإمر، اٌؼاي ير، اٌق٘يـا ، اٌّٛٔمير    

 .1إٌمٖر عٓ –ٟٚ٘ اٌغا١ٌر ِٓ االٌط، ٚاٌ اؿ٠ر 

٠ٚمؼَ ٌٕا ػؿامرأصَا ١ر عٓ أ٘تّاَ اٌ ٍّا  ع يـ  
اٌتاؿ٠ظ األم ِٟ، نىتا  ٔٙذ اٌ  ،ر، ِٕٚٙيا أْ  

  وتييا ، 000وتيي  ىييـٚس ٔٙييذ اٌ  ،يير نٍغييه ) 
ِىت ر ٔٙذ اٌ  ،ر، ٟٚ٘ تٍه ِؤٌفيا  اٌيٕٙذ   ٚأْ 

يٟ ١ِاػ٠ٓ تـرّتٗ، أٚ ٔفّيٗ، أٚييٟ ىي١ئ ٠ت ٍيك     
نٗ واٌ ضج عيٓ َِياػؿٖ، ٚاالميتؼؿان ع١ٍيٗ، أٚ     

  99اٌييؼيا  عٕييٗ، أٚ اٌتييؤ١ٌط عٍييٝ ٔنييمٗ ي ٍيي  )     
وتييا ، ٠ٚ يي١ٓ أْ ِنييتؼؿوا  ٔٙييذ اٌ  ،يير، ٘ييٟ   

ذ ٌٖا فيير ِييٓ اٌىتييا  ٚاٌّييؤٌف١ٓ عٍييٝ ،ييـاؿ اٌييٕٙ
ؼٚا ناٌيييـ٠ط اٌـّييٟ يتـمييّٛا عٖيياٖ   اٌييؾ٠ٓ ألتيي

 .2ِؤٌفا  ٚات  ٛا ٕـ٠متٗ، ٟٚ٘ م  ر

)ع١ٍيييٗ ٠ٚيييؾوـ أْ عٖييي  أ١ِيييـ اٌّيييؤ١ِٕٓ عٍيييٟ   
، وأيييه ِتؼاٌٚييير ل يييً عَيييـ اٌييييـ٠ط   اٌنييي َ 

اٌـّٟ، ٚٔٙا ،ٍٝ م ١ً اٌّخاي ِا ؽوـٖ اٌزاص، 
وأييه ِؼٚٔيير   عٍييٟ )ع١ٍييٗ اٌنيي َ   )نييؤْ عٖيي   
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، ٚاصَيييٝ اٌّيييؤؿط 1ِضفٛفييير ِييييٙٛؿة ِزٍيييؼة 

عٍيييٟ اٌّنييي ٛػٞ ِيييا وييياْ ِضفٛفيييام ِيييٓ عٖييي   
ٚاٌييؾٞ صفيي، إٌيياك ِييٓ    ) :يميياي )ع١ٍييٗ اٌنيي َ  

عٖ ٗ يٟ ما ـ ِماِاتٗ اؿن ّا ير ١ٔٚيط ٚحّيأْٛ    
 .2عٖ ر 

أع ـٔيا اٌييـ٠ط    :ٚلاي م ٔ انٓ اٌزٛفٞ اٌضٕفٟ
اٌـّيييٟ أنيييٛ اٌضنيييٓ عٍيييٟ نيييٓ ِضّيييؼ اٌضنييي١ٕٟ 

ٚلي اٌٟ ِٓ :)نؤمٕاػٖ اٌٝ اٌيـ٠ط اٌّـتْٝ لاي
  اؿن ّا يير ١ٍييٗ اٌنيي َ اٌّييؤ١ِٕٓ )ععٖيي  أ١ِييـ  

 .3عٖ ر 

٠ٚؾوـ ٌٕا اٌن١ؼ اٌغ١ٖ  اٌضن١ٕٟ ٌما ّير ِؤٌفيا    
ل يً   )ع١ٍيٗ اٌني َ   ٚوت  يٟ عٖ  االِياَ عٍيٟ   

  91فٙٛؿ وتا  ٔٙذ اٌ  ،ر يىأيه اوخيـ ِيٓ )   

                                                 
. الثيرراى ّالتثيرريي، قحقيررم عثررذ السررالم هحوررذ ُرراسّى، هطثعررح  1

 . 1:93الخاًجي، القاُشج ج
. هررشّج الررزُة ّهعررادى الجررُْش، داس احيرراء التررشاث العشترري،   2

 . 1:431م، ج1192تيشّخ 
م، ص 1115يرررشّخ . قرررزكشج الخرررْاص، الرررذاس االسرررالهيح، ت   3
129 . 



 21 

، ٚنييياٌٖ ي ييييؤْ ٘يييؾٖ اٌغٖييي  ٚاٌىٍّيييا     1ِؤٌفيييام

 ِٛرٛػة ّّٕام يٟ وتا  ٔٙذ اٌ  ،ر.
  ٚاٌّؤٌفيييا  اٌتيييٟ أعتَيييه ٚويييؾٌه أنيييـف اٌىتييي

ن ييؼ  )ع١ٍييٗ اٌنيي َ  نىيي َ أ١ِييـ اٌّييؤ١ِٕٓ عٍييٟ    
 .2  ِؤٌفام23ٍؼٚؿ وتا  ٔٙذ اٌ  ،ر، يىأه )

ٚإٍٔيييي اٌنييي١ؼ اٌغ١ٖييي  ؿصّيييٗ اهلل عٍيييٝ وتييي       
َِٚاػؿ وخ١يـة ِٚتٕٛعير ييٟ مي ١ً أٔزياف وتانيٗ       
اٌّتىيييْٛ ِيييٓ أؿن ييير أريييقا  ٚاٌيييؾٞ نٍييي  عيييؼػ       

ٛليييٛف   ٍيييفضر، ِ ١ٕيييام نيييؤْ ا9321ٌٍيييفضاتٗ )
عٍييٝ ر١ّييي اٌَّيياػؿ اٌتييٟ اعييؾ عٕٙييا اٌيييـ٠ط     
اٌـّٟ ّـ  ِيٓ اٌّضياي، ٌٛريٛػ وتي  وخ١يـة      
يٟ عَـٖ، عاىيه نٙيا ٠يؼ االِياَ ٌٚيُ ٠ يك ِٕٙيا        
اال ا١ٌن١ـ ٌٚيُ ٔ يـف عٕٙيا االميّا  ن ْيٙا ييٟ       
وت  اٌفٙاؿك ٚاٌـرياي، ٠ٚضني ه اْ تميط عٍيٝ     
يٙيياؿك أنيييٓ إٌيييؼ٠ُ ٚإٌزاىييٟ ٚاٌٖٛميييٟ، ِٚيييا   

اٌضّييٛٞ يييٟ ِ زييُ األػنييا  ِٚييا أىيياؿا١ٌٗ ٠ييالٛ  
 ؽوـٖ ٍاص  ويط اٌفْٕٛ ٌ ١اْ ؽٌه نّٛٛس.  
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ٌٌُٚٛ ٠ىٓ يٟ ِتٕاٚي اٌيـ٠ط اٌـّٟ اال ِىت ير  
اع١ٗ عٍيُ اٌٙيؼٜ )اٌّـتْيٝ ، اٌّ ـٚيير، ٚاٌتيٟ      
صٛ  أوخـ ِيٓ حّيا١ٔٓ اٌيط ِزٍيؼ ٌىفيٝ، ِْيايام       
اٌييٝ اٌّىت ييا  اٌ اِيير اٌتييٟ وأييه يييٟ عٙييؼٖ ِخييً  

أٔييييؤ٘ا ميييانٛؿ نيييٓ   ِىت ييير ن١يييه اٌضىّييير اٌتيييٟ    
اؿػى١ـ ٚف٠ـ نٙا  اٌؼٌٚير نيٓ ن٠ٛيٗ اٌيؼ٠ٍّٟ ميٕر      

(930  ٘1  . 

٠ّٚىييٓ تمنيي١ُ اٌَّيياػؿ اٌتييٟ أعتّييؼ ع١ٍٙييا اٌنيي١ؼ 
ع ييؼ اٌق٘ييـا  اٌغ١ٖيي  يييٟ تضم١ييك ٔنيي ر ِييا يييٟ    

الثالغح الى االهام علي )عليَ السرالم( الرى استعرح    ٔٙذ 

 أيسام: 
 ٘ي   211اٌَّاػؿ اٌتيٟ تيُ تؤ١ٌفٙيا ل يً ميٕر )      -0

ٚ٘يييٟ ميييٕر ٍيييؼٚؿ )ٔٙيييذ اٌ  ،ييير ، ٚالتيييقاي      
 ِٛرٛػة، ٚلؼ ٔمً عٕٙا نَٛؿة ِ اىـة.

ٕ٘اٌيييه ِيييٓ اٌَّييياػؿ اٌتيييٟ تيييُ تؤ١ٌفٙيييا ل يييً     -9
ٍيييييؼٚؿ وتيييييا  )اٌيييييٕٙذ ، ٌٚىٕيييييٗ ٔميييييً عٕٙيييييا   

 ناٌٛامٖر.
اٌىتييي  ٚاٌّؤٌفيييا  اٌتيييٟ ٍيييؼؿ  ن يييؼ عٙيييؼ   -9

اٌنيي١ؼ اٌْييٟ، ٌٚىٕٙييا ٔمٍييه ويي َ أ١ِييـ اٌّييؤ١ِٕٓ  
                                                 

. قرراسيا التوررذى االسررالهي، جشجرري صيررذاى، داس هكتثررح الحيرراج،  1
 . 3:227م ج1193تيشّخ 
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ؿة تغتٍييط عّيييا ييييٟ  نَيييٛ عٍييٟ )ع١ٍيييٗ اٌنيي َ   
)اٌييٕٙذ ، ٌٚييُ تيييـ ا١ٌييٗ، ٠ٚ تمييؼ مييّاصر اٌنيي١ؼ        
ؿصّيييٗ اهلل اْ َِيييؼؿ٘ا ييييٟ إٌميييً ،١يييـ ٔٙيييذ      

 .1اٌ  ،ر

اٌىت  اٌتٟ تُ تؤ١ٌفٙا ن ؼ فِٓ اٌن١ؼ اٌييـ٠ط   -2
اٌـّييٟ، ٌٚىٕٙييا ؿٚ  عييٓ عٖيي  ٚويي َ أ١ِييـ    

نؤمٕاػ ِٚتٍَر ٌٚيُ   )ع١ٍٗ اٌن َ اٌّؤ١ِٕٓ عٍٟ 
ؼ اٌـّييٟ ٚال عٍييٝ تّييـ يييٟ  ٕـ٠مٙييا عٍييٝ اٌنيي١ 

 وتانٗ )ٔٙذ اٌ  ،ر . 
اِيييا عيييؼػ اٌَّييياػؿ اٌتيييٟ أعتّيييؼ٘ا اٌنييي١ؼ ع يييؼ     
اٌق٘ييـا  اٌغ١ٖيي  يييٟ ػؿامييتٗ ٚتضم١مييٗ ٌىتانييٗ،     

١ٍيٗ  ٚاٌتٟ اصتٛ  عٍيٝ عٖي  أ١ِيـ اٌّيؤ١ِٕٓ )ع    
 ، ٚاٌتييٟ أٌفييه ل ييً عٙييؼ اٌـّييٟ يىأييه   اٌنيي َ

  َِييييؼؿام ِّٙييييام، ِٚييييٓ ا٘ييييُ اٌَّيييياػؿ    002)
ٙييا عٍييٝ ميي ١ً اٌّخيياي ال  اٌ ـن١يير ٚاالميي ١ِر ِٕٚ

  :اٌضَـ
 .٘  911وتا  اٌ ١اْ ٚاٌت ١١ٓ ٌٍزاص، )  -0
وتا  االِاِر ٚاٌن١امير ألنيٓ لت١ ير اٌيؼ٠ٕٛؿٞ      -9
 (921  ٘  . 
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وتييييييييا  أنييييييييا  االىييييييييـاف ٌٍيييييييي  ؽؿٞ     -9
 (924  ٘  . 
 .  ٘  941وتا  األع اؿ اٌٖٛاي ٌٍؼ٠ٕٛؿٞ )  -2
 .  ٘  941وتا  اٌتاؿ٠ظ ١ٌٍ مٛنٟ )  -1
تييييياؿ٠ظ األِيييييُ ٚاٌٍّيييييٛن ٌٍٖ يييييـٞ    وتيييييا   -1
 (901  ٘  . 
وتييييييييا  االىييييييييتماق ٌييييييييافػٞ اٌ َييييييييـٞ     -2
 (990  ٘  . 
 . ٘  911وتا  ا٢ِاٌٟ ٌٍماٌٟ اٌ غؼاػٞ )  -3
وتيييييا  األ،يييييأٟ النيييييٟ ييييييـد األٍيييييفٙأٟ    -4
 (911  ٘  . 
 . ٘  929وتا  أعزاف اٌمـ،ْ ٌٍ ال ٟٔ )  -01
وتيييييا  األِتيييييا  ٚاٌّؤأنييييير ألنيييييٟ ص١ييييياْ  -00

 .  ٘  931ٞ ) اٌتٛص١ؼ
وتيييييا  اٌ َيييييا ـ ٚاٌيييييؾعا ـ ألنيييييٟ ص١ييييياْ  -09

 .  ٘  931اٌتٛص١ؼٞ ) 
وتيييييا  األٚا يييييً ألنيييييٟ ٘ييييي ي اٌ نيييييىـٞ   -09
 (941  ٘  . 

٘ييييؾا يْيييي م عييييٓ اٌىتيييي  ٚاٌَّيييياػؿ األعييييـٜ  
)ع١ٍييٗ اٌّتٕٛعيير اٌتييٟ ؽوييـ  عٖيي  األِيياَ عٍييٟ 

 نَٛؿة ِتفـلر.   اٌن َ 
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وّييا اْ اٌنيي١ؼ اٌيييـ٠ط اٌـّييٟ ٍييـس نيي  ِ     
)ع١ٍييٗ اٌتييٟ ؿٚ  عٖيي  االِيياَ عٍييٟ   اٌَّيياػؿ 
ل ييً وتانتييٗ ٌٍييٕٙذ، ٚاٌتييٟ أمييتغؼِٙا يييٟ   اٌنيي َ 

   َِؼؿام.   01وتانٗ، يىأه )

 خاقوح الثحج: 

٠تْييش ٌٕييا ِٚييٓ عيي ي ٘ييؾا اٌ ضييج، نييؤْ ٕ٘اٌييه     
رٙييٛػ ِت١ّييقة ِٚخييانـة ِييٓ ٌييؼْ مييّاصر اٌ  ِيير  
اٌن١ؼ ع ؼ اٌق٘يـا  اٌغ١ٖي  اٌضني١ٕٟ )١ٕي  اهلل     

ٌ ضج عٓ اٌَّياػؿ اٌّٛحٛلير   حـاٖ ، ِٚٓ ع ي ا
 عٍيييٟ )ع١ٍيييٗ اٌنييي َ اٌتيييٟ ؿٚ  عٖييي  األِييياَ 

ٚاٌٛاؿػة يٟ وتا  )ٔٙذ اٌ  ،ير ، ِٚيٓ اٌّ ٍيَٛ    
أْ ٘ؾا اٌ ّيً ٠تٍٖي  اٌَي ـ ٚاٌتيؤٟٔ ٚاٌّخيانـة،      
ٚاٌتٕم١  اٌّنتّـ ني١ٓ اٌَّياػؿ ٚاٌىتي ، يىأيه     

  ميييٕر ِيييٓ اٌزٙيييؼ ٚاٌت ييي  اٌتيييٟ     01صَييي١ٍر )
ع١ـ أْ ٠غيـد ٌٕيا   لْا٘ا مّاصتٗ، ١ٌتّىٓ يٟ األ

رٛا٘ـٖ اٌّتٍبٍبر ييٟ وتانيٗ َِياػؿ ٔٙيذ اٌ  ،ير      
ٚأمييييييا١ٔؼٖ، ١ٌْيييييي١ط اٌييييييٝ اٌّىت يييييير اٌ ـن١يييييير   
ٚاالمييي ١ِر ِنييياّ٘ر رييياػة، ال،ٕيييٝ عٕٙيييا ٌىيييً   

 ناصج ٚناصخر.

  


