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 الخالصة:

(لجملػػملمػػفلا اػػارلايتارلتلػػملايتػػ لتيػػدلإ ػػا ملطلقػػملـلُُٓٗىػػػل/لُّّّتػػرؾلايدػػلدلايقيرا ػػ ل لتل
أغنػػتلايمبتقػػملاييرقلػػملكا دػػمململ ػػ لمك ػػك اتليػػـللدػػقكولإيليػػالايػػدل ل بػػافلايرا ػػدل ليػػال لت ك ػػالأنػػول
أغنىلمؤيفاتول لقتدكلفلأيداثل  رهلممالاللنجدهل  لايم ادرلكايمراجعل ل بافليم نفاتولايمتطكطػملػػػػػػػل

ململتا مليمال دمتولمفلميلكماتليكؿلتكارلخلمدفلاييلرةلكايبك ملكاينجؼلكبرقمءل لكى لقاييشراتلػػػلأى
لبتاقاتلىذهلايشت لملايبقلػرةلقاالىتمػاـلايبػا  ل   مل فلمك ك اتلأترللبالرةلل.لكرغـلذيؾليـلتيضى
ككػػػتلاييدلػػػدلمػػػفلمتطكطاتػػػولكطقيػػػتل لإاللافلا،غلػػػبلالزاؿلمتطكطػػػال إالل ػػػ لايفتػػػرةلا،تلػػػرةل ليلػػػثليي
كلنتظرلجيكدلايميتملفلكايقايالفل.لكمفلجململايجكانبلايت ليـلتدرسل  لبتاقاتلىذهلايشت لمل:لمكاردهل
كمنيجول  لايتدكلفلايتارلت ل لك  ل كءلذيؾلجػاءلقيانػالىػذاليل طػ لجانقػالميمػالمػفلجكانػبلجيػكدلىػذال

قمال دمولمفلجيكدلاللتكدرلايمؤرخلايذمليـللين ؼليكولالل  ليلاتول لكاللقيدلمماتولإاللقيدليلفل لجيمل
شػػػقاعلرغقػػملجاميػػمللتكيػػدتل ػػػ لنفدػػول ػػ ل شػػػؽل قػػامفل ليػػـللبػػفللدػػػيىلمػػفلكرا يػػالإاللمر ػػاةلابلل لكاة

لايتارلخلكتدكلنول.

 :المقدمة

لأت لىذالايقيثل مفليكؿلايدراداتلايتارلتلملايت لتيتـلقايبشؼل فلجيكدلايمؤرتلفل لكتقلفل
إذلبافللَتناكؿلا،يداثلايت لشيدىالتارلخلاييراؽلكاييربلكايمدلملفمنيجيـل  لايتأيلؼل لكأدايلقيـل  ل

ل ل لايمؤرخ لمؤيفات لايقيرا  يبارة لايمد لقف ليدلف لايدلد لت لُّّّ  ل/ للُُٓٗىػ لايمتطكط منيالل(ُ ـ(
 لأارهلايكا حل  لإاارةلرغقتناليدرادملمنيجولكمكاردهللل(ِ كايمطقكعل ل  مل فل دـلكجكدللدراداتلداقكمل

ل  لايبتاق لللؽلمؤرتنا ليـ لإذ لايتارلتلمل. لقايمدتكلللايقيرا  م لايبا لملمفل قؿلايقايالفلكايميتملفل ايينالم
ايذمللدتيكول لأكللكازملجيكدهلايت لقذييال  لايينالملقتدكلفلتكارلخلمدفلاييلرةلكايبك ملكاينجؼلكبرقمءل



 
التدوين التاريخي                                   & م. باحث: إسراء عباس عبدأ.م.د.عبد الستار شنين 

   ... البراقي المؤرخعند 

 

383 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/0211التاسع عشر: العدد 

يولايرلادةل ليال لىلغلرهلمفلل ل  مل فلتكارلتولكمؤيفاتولا،ترللمماليـللدقكولإيليالايدل للكلدجؿ
للَايمؤرتلفل

كبمالىكلايميركؼل لأفليدرادملايتارلخلكأيدااول لكاييكامؿلايمؤارةل لولكرجايول لملزةنلالللير يالإالل
لبافليلمؤرتلفلايف ؿلايبقلرل  لتدكلفلأيداثل لإذ ل  لاي ربلمفلايميارؼلكاييلكـ مفلاشت ؿل  لىذا

قرازلتفالاىالكاييبـلييالأكل لليالايما  ل لكايتيللؽل لليالكتيللليا يذيؾليرملقنالافلنيتـللَكادتكرا يالكاة
لك ر يال لقتيكلكيا لييـ لقايف ؿلكايدقؽلمفلتمؿلك ا نا لميتر لفلييـ لايت لك لتلإيلنا لكقجيكدىـ قيـ

ليتبكفل  لمتناكؿلبؿل ارئل.للل

يلدلدليدلفلقفلايمدللاشتمؿلايقيثل لىلاماملمقايثلر لدلمل لتناكؿلاالكؿلمنيالايدلرةلايذاتلم
لامال ل. لكك اتو لمنيا لىجرتو لاـ لاينجؼل  ل  لمدلنم لكنشأتولكيلاتو لكالدتو لاـ ايقيرا  لمفلتدململكندبل 
ل ل ليم نفاتو لتيرلفو لتمؿ لمف لايتارلت  لايتدكلف ل   ليمنيجو لاييامم لدرسلايدمات ل كد لاياان  ايمقيث

لكنكؿليكل ل،تقارىا دناده لكاة ل  لكتدكلنيا ل  لتقكلقيا لايتارلتلمل لكأدلكقو لكأدايلقول  ل رضلايمادة ل  ادايا
ل  ل لكبافلايمقيثلاياايثليمكارده ل. لكاة دارليبمول لليا ل  لييا لاكلنكده ليلركالاتل    مل فلترجليو
ايبتاقملايتارلتلملايت لبافل  لمكدمتيال:لايكرآفلايبرلـل لكاييدلثلاينقكملايشرلؼلكأ كاؿلا، مملكاي ياقمل

ل لكايمشاىدةلكايميا رةل لكا،تذل فلايشلكخلكايركاةل لكايم نفاتلايداقكمليول.لل ل  مل فلايشيرلاييرق 

بافلايدلدلايقيرا  ل لريمولابل(لكايدالمفلأكي ؾلايمؤرتلفلايبقارلممفلأ نىليلاتولل  لتدممل
لايمتطكطمل لىل ل ل بافلينالشرؼلتتقعلآااره ايتارلخل لىلايرغـلمفلشظؼلاييلشلكنبدلا،لاـلكنيديا

تيال لكدرادملمكاردهل  لم نفاتول لكتيللؿلأدايلقول  لتدكلنيال ل بافلقيانالىذال ل يدىلافللبكفلبارل
لمك لالقاي رضل لك لانل  لجيدهل.

 أوال : السيرة الذاتية :
 اسمه ونسبه :

ىكلايدلدليدلفلايميركؼلقػل لايدلدليٌدكفلايقيرا  ل(لقفلايدلدلايمدلل لقفليدلف لقفلإدما لؿل ل
 لقفل ل ل لقفلليلىل لقفلأق لاي نا ـل لقفلميمد لقفل  ا ؿ لقفلايمد لقفلل(ّ  لقفلميمدقفلزلن ل

ايمرجأل لقفلايمدل لقفلميمدل لقفل ل لاييايـل لقفلاييدلفل لقفلميمدل لقفل ل ل لقفلاييدلفلايقرد ل
قفلا ماـل لقفل قدلايريمفل لقفلايكادـل لقفلميمدلايقطيان ل لقفلايكادـل لقفلاييدفل لقفلزلدل ل

ل.ل(ْ اييدفل لقفلأملرلايمؤمنلفل ل لقفلأق لطايبل ع(ل
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ل يناؾلمفل لايشرلؼل  لايقيرا  ليكؿلندقًو ليلدلد اتتلؼلايقاياكفلكايميتمكفلقا،ندابلممفلترجـ
أنيىلدلدلملندقولإيىلا ماـلاييدلفلقفل ل لقفلأق لطايبل ع(ل لبمالكردليدللأ.لد.ل مادل قدلايدمـل

رلآتركفل لإيىلأفلايدلدلملايت لذبرىالايدلدلايقيرا  لنفدول ليالتأمؿل،فلمفلاي يبل.ل  ليلفلأشال(ٓ 
االت اؿلقا ماـل ل لقفلأق لطايبل ع(ل فلطرلؽل لأرقيملك شرلف(لجدال لكايمدةلايزمنلملايفا لملقلنيـل

ل.ل(ٔ طكللمل لكافل حلىذالايندبل فلول طع
لملايمتكا رةلا فليـلت ؿلينالمكاكملقايتدكلفل لإذلكمفلايجدلرلقايذبرلىنالأفلميظـلايدمدؿلايندق

افلقي يالميررلكا،ترلنكؿلشفاىالغلرلتاؿلمفلا رداؿل ل دكنتل لىلمالك ؿلمفلايركالملايشفيلمل.ل
نمالىذالىكلايكدرلايمتلكفلايمكجكدلكالل لرل  لذيؾل.لأمال كىذالالللين ل دـل يملندقولايشرلؼل لكاة

.لك  مل فلذيؾلتكجدل ا دةلل(ٕ  طيلملاي دكرل يذالمفل لـلابلتيايىمدأيملأفلتبكفلىذهلايدلدلمل
ل لكا طراؼل( ل ل  ل ا  ياد لك اداتلايقلدافل  لايزكاجلل(ٖ  ر تلقػ لقاتتمؼلايقل اتل  لكى لميبكمم  

كايتقبلرلقول لىلك ؽلأ را يـلكللميلطيـلاالجتما  ل.لك لىلبؿلياؿل افلايندبلنرجيولىكلمالذبرهل
لا  لقنفدول لكمالأاقتتولم ادرلا،ندابلايمكاكمل لكاللتمؼلميتقرل ليا.لللايدلدلايقيرل

ل لايقىٌراؽ لميمد لايدلد لايراقع لجده لقلكب لايقيرا   ليدلف لايدلد لايدلدلللللللللل(ٗ اشتير ليفلده لأشار لك د .
الافل لبمل(َُ  قاسليدلفلايقيرا  لإيىلأفلأ ؿلايلكبلليكدلإيىلافلكجيولبافلمشر الك اءنلقراؽلايلكفل

ذيؾلماقتالقكلـل ايبلايترجممل  لقيضلم نفاتول لبمال  لآترلمتطكطل ايقكيملايقيلمل لمالكردل  ل
لايزبلم( لايبك م لمفلطرؽل(ُُ مقدأ لايدمـ لا،طيارل لليـ ل  ل  ؿلا، مم لردايم لك  لأكؿلمتطكطل   

فليكقال،درتولكأجدادهل لك  مل فلذيؾل كدلااقتلايدلدلايقيرا  لانولبال(ُِ أ مـلأىؿلايدنملكايجما م(
.لك  لإشارةليلدلدليدلفلل(ُّ أقناءلايدلدلميمدلايقىٌراؽل  لمك ك اتل دلدةلمفلمشجراتول  لا،نداب

ايقىٌرا لمل لكىـلل ل اؿ:لأقر  لاكلا،قر لمل لىـل(ُْ يكؿليكقولتمؿلتيللكول لىلبتابلايدلدلميدملايكزكلن 
لقفلاييدف لاييدفلقفلزلد لمفلدبفللداداتلميرك كفلمفلذرلم لمنيـ ل  لايمؤمنلفل ع( ايزب لقفلأملر

ل.(ُٓ ايمشيدلاي ركمل لكمنيـلايدلدليدلفلايميركؼلقػل ايدلدليٌدكفلايقيرا  ل(ل
إيىلأفلتدملتولقايقيرا  لتيكدل  لا، ؿلإيىلدبناهلكأجدادهلل(ُٔ   ليلفلأشىارتلاغلبلايم ادرل

لطملقاي يفلاييلدرملايشرلؼلكلى :لايقراؽ ل  لميلمل ايقراؽ(ل لإيدللايميمتلايتارلتلملا،رقيملايمي
فلأي رلىذاللكايمشراؽ لكاييمارةل لكاييكلش  لايت لبانتلتشبؿلمدلنملاينجؼلايكدلمملايمدكرةل.لك دلدقؽلكاة

(ل لقيدلافلُِٕٖ-ُٖٗٔايتكدلـلردملالمفل قؿلا دارةلاييامانلمل  ل يدلايكاي لاييامان لمديتلقاشال 
ل.لل(ُٕ ل(للُْٖٔ درلنظاـلايكاللاتلدنمل 
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لافلايداليمل لىل دـلميلمل لايقيراؽل(لقايندقمليكالدةلايدلدليدلفلايقيرا  لل كمفلايجدلرلقايذبرلىنا
ـ(ل لكندقتولييال لكغلقملذيؾل لىليكبلجدهلايدلدلميمدل لتيأشرلمفلتمؿلكجكدلكاا ؽلُْٖٗىػػ/ُِٔٔ 

 بكؾلأترللتشلرلإيىلك فلاتللـل(ل ل  مل فُّّٖىػػل/للُِْٗ دلممل لمنيالاي ؾلايمؤرخل  ل لل
ـل(لك دل ير تلىذهلايميلملَُّٕىػػل/لُُْٗدكرل لكقناءلدكؽل  لىذهلايميلمل لليكدلأ دميالإيىلدنمل 

.لكىذاللين ل دـلميلمل ايقيراؽ(لككجكدىال قؿلكالدتول.لل(ُٖ ةل(ليكجكدلمدتكىليلماءل ليالگ دلمالقادـل لايقر
راهلليتزلقايلكبلايذمللندقولإيىلميلتولكمدكطلرأدول لكليرصلك لىلايرغـلمفلندقولايشرلؼلكر يتول لن

ليدلفل لايدلد ل: لقيقارة لمتطكطاتو ل   لكرد لألنما لادمو لقيد ل ل ايقيرا  ( ليكب لتاقلت ل لى لشدلدا ير ا
لايميركؼلاكلايمشيكرلقػ لايدلدليٌدكفلايقيرا  ل(لل.ل

 والدتو :    
لُِٔٔقمدلنملاينجؼل لدنمل ل(ُٗ ميلملايقيراؽللكيدَّلايدلدليدلفلقفلايمدلايقيرا  ل  لدارلكايدهل  

ـ(ل لك دلااقتلذيؾلقتطول  لترجمتولينفدول لإذل اؿلانيالبانتل  لايدنملايداددملكايدتلفللُْٖٗىػل/ل
.ل  لل(َِ قيدلا،يؼلكايمأتللفليليجرةل لكبذيؾل  لتيللكاتول لىلمتطكطلايمجدمل  لاندابلايطايقللف

ىػل/لُُِٔإيىلأفلتارلخلكالدتولبافلدنمل ل ليجملاكلديلؿل اقطيلفلأشارتلقيضلايم ادرلمفلدكفل
 ل  ليلفلذىبلميقكقملل(ِِ لـل(لأكلقيدىالقدنوُْٖٓىػ/ُُِٔ.لاكلأنيالبانتلدنمل ل(ُِ ـ(للُْٖٓ

.لك  لتكدلرنالافلايدقبل  ل دـلل(ِّ ـ(لُٖٗٓىػ/ُِٕٔإيىلاقيدلمفلذيؾلك اؿلأفلكالدتولبانتلدنمل 
لايتتملفل لاكلاينكؿل فلا ترلفلمفلدكفلايرجكعلإيىلأ كؿلمتطكطاتول.لل قطلتارلخلكالدتولليكدلإيى

أمالأدرتول كدلىاجرتلإيىلاينجؼلمفل ايلملبرادةلمرلـل  لق دادل  لأكاترلايكرفلاياان ل شرل
 لإذلدقؽليجدهلا، لىلايدلدلإدما لؿلقفلايدلدلزلدلايدلفلقفلايدلدلميمدلافلىاجرلإيىلل(ِْ لاييجرم

كاالدتكرارل ليال لإذلأ قحلآؿلايقيرا  لمفلا،درلايميرك مل  لل(ِٓ ل  لمدردتيالاييلململللاينجؼليلدرادم
لايمدلنمل لكممفلبافلييـلا،ارلايطلبل ليال لكبافلايدلدليدلفلايقيرا  لمفلأ مـلىذهلا،درةلل.

 نشأتو  :
يراقيملمفل مرهل لكيـللقلغلال(ِٔ ـ(ُْٖٓىػ/َُِٕنشألايدلدلايقيرا  للتلمال لإذلتك  لكايدهلدنمل 

ل لكادتمرتلتينكل للولكتر اهليتىلك اتيا(لِٖ معلأتكاتول لزلنبل لكتدلجمل لك اطممل(لل(ِٕ  بفلتولكايدتول

ل  لايدلدل ل لقفلايدلدلل لبفلولاقفل مو ل  لكمياناتيا لاييلاة لكقايرغـلمفل يكقم لا،قكلفل.  أ يىللتلـ
رشادهليطرلؽلاييلـلكايمير مللدلمافل لايذملبافليولايدكرلايبقلرلكايمؤارل  لتكجليو  ل أ قحلتيتل(لِٗ كاة

دكرلكا حلل  للل(َّ ر التول لكأشرؼل لىلتيللممل.لك  منل فلذيؾل كدلبافلالقنمل مًول اييىلىكلملمرلـل(ل
 ل بافلايدلدلايمذبكرلإذالترجلمفلايدارل،جؿلمتاقيملدردول(ُّ تيللمولايكراءةلكايبتاقملكيفظلايكرآفلايبرلـل
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يتلى لأمرهلقكراءةلايكرآفلايبرلـلكادتظيارهل ل إذال ادلايدلدل ل لتكيىلأمرهلل لك دلأشارلكأقيااول لتكل
لكاللقلشل(ل لكاللزلرو قؿلا رأهل لق ٌمولك تيملكبدرةل(ل لل(ِّ ايدلدلايقيرا  لإيىلافلاقفل موليـللكرأهل لقزقرو

رهلقايبتاقمل لكىبذاليتىلتتـلممالبانتلتيرصل للولايبالرلمفلايقلكتلاييرقلمل ل إذال رغلمفلايكراءةلأم
ايكرآفلايبرلـل.لكبافلايدلدل ل لير المنول لىلتيللمول ليـللبفللدمحليولقايتركجللإيىلايز اؽلكايليبل
معلأتراقولممالدرجل للولا،طفاؿل  لايميلمل ل إذالاتفؽلافلترجل لبانتلايدنلالتككـلكاللتكيدل لاكلبأفل

ليفكل نولقنفدول.لقيدلتتـلايكرآفلايبرلـلقدألايدلدلايقيرا  لقدرادمللايقمءل دلنزؿل لكالللنجلولايدلإاللأف
لاييرقلمل لإذلا رأهلايدلدل ل لبتابلاالجركملم  لكليـللبفل  لنفدولملؿلإيىليدلاتذلاييلـل لىلل(ّّ لل لـك

لألدملاييلماءلقايطرلكملايمنيجلملايدا دةل  ل  رهل لايت لتدت رؽل شراتلايدنلفل لكايت لتتتصلقيلـك
إيىلمجايسلايميمرلفلمفلأىؿلاييلـلكايتقرةل لل–لا يالل–ايفكولكا، كؿل.ليذيؾلبافلايدلدلايقيرا  للتتلؼل

ك دلاشتيرتلاينجؼل يدلذاؾلقبارةلمجايديالاياكا لملكرك ملتكايلدىالكغنىلمالللكىل ليالمفل لـلكأدبل ل
إتقارلكذبرلاتلما لمل لكأدرؾلكمايتلنفدولململ طرلال لإيىلمالبافللدميولمفلأكي ؾلايميمرلفلمفل

 لمملتلؾلا،تقارلكايذبرلاتلقك فيالتماؿلمكاٌدلتارلتلملذاتلشأفل ل شرعلقتدكلنيالقد اترلتا مل لكيـل
نمالم ىلالدتل احلميدالولقا،د لملايمييٌدةل ليلزلدهلايجكابل يماليتفا لؿل لبتًؼلقدكرهلمتلكلاليلتقرل لكاة

قأدلكبل"لايمكاقمتلايشت لمل"ل.لكيـللكؼل ندلذيؾلقؿل مدلإيىلاييدثل لكىكللكربليمالنير ولايلكـل
إتقاعلكدا ؿلايقيثلا،ترللإذلشرعلقمطاييملايبتبل لكايقيثل  لقطكنيال فلبؿلشاردةللمبفلافلتشقعل

.ليتىلأتذتلميطايياتولتتتذلشبؿلايقيثلايمنتظـل ل اتذللدتيلرلايبتبل لكأبارىاللللاىتماماتولايتارلتلمل
فلتزا فلأ ياقيال.لكبافللدتترجلمنيالمكادلتارلتلملقي يالنادرل  لقاقول لادتيافلقيالمتطكطاتل لم

 لىلانجازلمشارليولاييلململ.لدا دتولرغقتول  لايترياؿل لىلتيكلؽلىد لفلأكييمالانولبافللكتن ل لاكل
الاتللدتندخلتمييالبؿلمالل ؿلإيىللدهلمفلم ادرلكميلكماتل لكلكلدلبؿلمالل ؿلإيىلدميولمفلركل

لراىالمفلدةل لكاانليمالانولبافللتكٌ دلايتطكاؼل  لايمدفلكايكرلل ل لشاىدلآاارىالكلطقؽل لىلتلؾلا اارل
لتؿلاارملىناؾل لك دل ل لكلكؼل ند لاينيرلايمندرسلىنا ل لتاقعلىذا ل  لايبالرة ايشات ملميطلاتل راءاتو

ل.ل(ّْ بلبقلرلإيىلميلكماتلبافليل يمل ليالن لل–تكٌ ؿل_لقيذالا،دلكبلاييلم ل
قيدلإفلقلغلايدلدلايقيرا  لايشقابلتزكجلمفل بدارة(لمفلآؿلدقلغلل أنجقتليولتديملمفلا،قناءلمنيـل

كأرقعلقناتلىف:ل ىاشململ لبلاكـل لزىراءلل (لّٓ لتمدملأكالدلىـ:ل ايمد لىاشـل لدلمافل ليدفل ل ل ل(
ل.لل(ّٔ ل لي لمل(

لمفلايظركؼلاييامملل اشلايدلدليدلفلايقيرا  لظرك ال يقملك ادلم  لكى ل  لمي لتيالجزءن
لايذمل اناهليـلتاقطلمفلىمتولك زمول لل(ّٕ ايت لبانتلتيلشيالمدلنملاينجؼل ـى .لإاللإفلىذهلايظركؼلكايليٍت
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قؿلبانتليا زاليوليإل رارل لىلمكابقملاىتماماتول لكشؽلايطرلؽلايذملاتتارهلييلاتول.لبمالانياليـلتؤارل
لاهل ل لـللبفلذالشت لملتكيدلولأكلميكدةل لقؿلبافلذبلال ل لىلجانبلبقلرل لىلطقليملشت لتولكمزا

مؤبدالل(ّٖ ايمقبرةل لك دلأشارلإيىلذيؾلايشلخلآغالقزرؾلايطيران لمفلايفطنملكاييذؽلمنذلمرايؿليلاتو
الػلايذملبافلميا رل(لَْ امالاييممملايشلخلميمدلر الايشقلق لل.(للّٗ قأنولبافلشدلدلايذباءلمتك دلايذىف

يولػػػل كدلأشارلإيىلانول دلا دلنفدولييلاةل ليالمفلايمشكملأبارلممال ليالمفلايديادةل لكتبفؿلنفدولقنفدول
 ل لـللمزمولايلأسلايذمللتيرضليولقي يـل ندللتميـل  لمريلملايطفكيمل ل تبكفلمفلا،دقابلايت ل

افلمتداميال لطلبلايتاطر لر لؽلتؤدملقيـلإيىلايدلقلملكاييزيملكاالنطكاءل لقؿل لىلاييبسلتمامال لب
ايكلبل ل زلزلاينفسل لقارالقأىلول ل لىلدرجمل ايلملمفلا،تمؽلكايمركةل ل  مل مالتملزلقولمفل كةل

لايتتقعلكاالدتكراء لكبارة لايقاؿل  لايتذبرلكي كر لكجكدة ليمجايسلل(ُْ لاييا ظم ل لايتردد لبافلبالر لبما .
مدتفادةلمفلتقرتيـلكتجارقيـلقاالدتماعلكايدؤاؿلكاالدتفدارلاييلماءلكأىؿلاييلـلكايمير مل  ل  رهل لي

قطرلكملميققملقيلدةل فلايملؿل.لبمالبافلبالرلاالت اؿلقايميمرلفلكايشلكخلمفلذكملايتقرةلكا طمعل ل
 ادتفادلمنيـلكدمعلييـلكدٌكفلبؿلماللدكرل لىلأيدنتيـل لتا مل لماللتيلؽلقايتارلخل لقأد لملتيققولإيىل

ل.ل(ِْ تدؿل لىلشدةلك لولكانتقاىولنفكديـلكل
 ىجرتو من النجف :

ترؾلايدلدلايقيرا  لمدلنملاينجؼلميؿلكالدتولكنشأتولمياجرالإيىلإيدلل رللاييلرةل لقيدلافل اؽل
قمممحلايت للرلايذملاتذللطرأل لىلمجتميولأقافلذيؾلايييدل لكىكلت للرلدققول لقايدرجملا،كيىل لبارةل

لاييرق لايكا دلفل لىلاينجؼلمفل لايمدلنم لمجتمع ل لـ للتتلؼل ف لما لايكلـ لليملكفلمف لايذلف ل  اي رقاء
ا، لؿل.لكلشلرلايشقلق لإيىلذيؾل لككؿلافلىجرتولبانتلقدقبل لؽلنفدولقأتمؽلميا رلول لكمفل
انتظـل  لدلبيـل لمؤبدالقأنولبافلر لؽلايكلبلجـلايمركةلمنفا ال لىل لايولايبالرلفلممتي المتقرمالمفل

ميا رلول لالدلمالايطقكملايت لانتظـل  لدلبيال لكطايمالشبال  لمؤيفاتولممالتدربلإيىلقل تولإذللأتمؽ
ذاؾلمفلمداكئلغرلقملاللتتفؽلمعلمالطقعل للولاييرق لاي رلحلمفلشلـلميمكدةلكأتمؽل ا لمل ليتىل

ل.لل(ّْ ليملولذيؾل لىلا،نتزاحلإيىل رلملمفل رللايدكادل
يالفلكايميتملفليكؿلدقبلانتكايولمفلاينجؼل لل لشلرلا،دتاذل مادل قدلك دلاتتلفتلتفدلراتلايقا

ل لايمدلنم ل   لايكقاء لانتشار لايتماؿ لإيى لايدمـ لْْ  لاييلماءل( لدلؾ ل   لايقيرا   لايدلد لانتظاـ لييدـ لأك .
.ل  ليلفلأبدلايدلدلميمكدلاي رلف لإفل(لْٓ لكاتت ا ولقايتارلخل لبماللشلرلا،دتاذلميفليمدافل ل 

بل  لذيؾلبافل رارالقأكالدهلايتمدملمفلايتجنلدلا جقارملايت ل ر تولاييبكمملاييامانلمل لىلأقناءلايدق
ل.ل(ْٔ لايمدفلآنذاؾل
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ل ل رلم لإيى لاينجؼ لمف لايقيرا   لايدلد ل لىجرة ل(ْٕ ل"ايليلقات"بانت لدنملل لقيدكد ل  لاييلرة   
 ليال لىلنبدلمفلاييلشلك لؽلل لكبافللناىزللكمذاؾلايدتلفلمفل مرهل ل أ اـل(ْٖ لـ(لَُِٗىػ/َُِّ 

ايمبدبل لمتيمملمفار ملا تكافل ل لىلافلليلال  لكدطليـلليدللر لول.لكلظيرلانولملؾل  لىذهل
ل لايكرلملقدتانا لْٗ   ربلأ يارهلمفللايليلقاتلل لادت ليالىكلكأكالدهلتفادلالمفلمدايملايل اـل لإيىلافلل(

هل  لاينجؼل كدلتلؼل  لجزءلمنيالاقنتول ىاشملم(ل لب لأمالدارللتك  لريمولابل  ل ليتولايمذبكرةل.
 ل لامالجز يالاياان ل كدلأجرهليإل انمل لىل لملذاتلايلدل(لَٓ لتدتمرل  لتيفلظلايكرآفلايبرلـليقناتلايميلمل

.لك  لمدتكرهلايجدلدلتفرغلايقرا  ليلقيثلكايتأيلؼل لتيلنول  لذيؾلمبتقتولاي نلملايت لكٌر يالينفدول لل(لُٓ
لقم لايبتبلكاينكادر لمف لكادتندتو لا تناه لد اترهلل(ِٓ ا لايميلكماتلايت ليكتيا لمف لكاتت ره لجميو لكما  

اييدلدةل ل ك عل دةلمؤيفاتلأبارىال  لمجاؿلايتارلخلاكلييالتيلؽلقول.لكيقثلمشت ملقذيؾلإيىلافليك ل
جؼل لمشليالمفل قؿل(لل نكؿلجامانولإيىلاينُُٓٗآلارللِٓىػل/لُّّّرجبلللُُرقول  للكـلايامااءل 

 لتاربالتلفولمجمك ملل(ّٓ لميقلولك ار  ل  لول لكد فلقيدبلك لتول  لدردابلدارهل  لميلملايقيراؽل
ل  لمجايسلاينجؼل لظؿللتردد لمما ل  لايناسلكتكدلرىـ ل  مل فلاناء ل  لمفلايمؤيفاتلايمتطكطم بقلرة

لليالجلؿلقيدلجلؿليتىللكمنالىذاكميا 
 وفاتو  : 

  ل ليتولمفلأىؿلاييلـلكايمير مليإل ادةلمنولكايمذابرةلميول  لقيضلايمدا ؿللبافلآترلمفلزاره
ىػل/لُِّّايتارلتلملىكلايشلخلميمدلر الايشقلق ل لايذملأشارلإيىلأنولتك  ل  ل ليتول  ل لشيقافل

لُُْٗىػ/لتمكزلُِّّ امالايشلخلايطيران ل كدلذبرل  لايذرليملإنيالبانتلدنمل لل(ْٓ ـل(للُُْٗتمكزل
 لك  لطقكاتلأ مـلايشليمل لنكقاءلايقشرل  لايكرفلايراقعل شر(ل اؿلأفلايدلدلايقيرا  لتك  ل  ل(لٓٓ ل(لـل

قلنمالبافلايدلدلميدفلقفل قدلايبرلـل للك  لىذالتنا ضل.ل(لٔٓ لـل(للُُٓٗىػ/ليزلرافلُّّّ لشيقافل
للا،ملف لٕٓ  ل لىػ(للُّّّرجبلأكلشيقافلدنملَُأبارلد مل كاؿلانولتك  للكـلايجميمل ( لٖٓ  .لبمالنكؿل(

 لاكلدنملل(ٗٓ مػ(لُُْٗىػ/ُِّّايقاياكفلكايميكككفلايميككفل مفلدقكيـلك ايكالأفلك اتولبانتلدنمل 
.لأمالايشا رلايشلخل ل لايقازمل كدلأرخلك اتول ا ملل(َٔ لـ(لمفلدكفلذبرلايلكـلكايشيرلُُْٗىػ/ُّّّ 
ل:

للكـلايجزاءلتر ػػاهيلغابليدلفلكذملأ مايولايػلللللللللللللغرللللللل
ل.ل(ُٔ للنػػػجكـلآاارهلتنياهيللللللتقب ل للولبػمالأرتتيا:لللللللللللللللللل

لآاارهلتنياهل(للظيرلافلتارلخلايك اةلىكل  لـل(لل.ُُْٗقل/لُِّّك ندليدابل لنجـك
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إاللأنولكمفلتمؿلمتاقيتنالم نفاتلايدلدلايقيرا  لايمتطكطمل ارنال لىلتيللكولكردتل  لآترل
لرد لكقيضلاييلماء لايتدترم لايكا   ليترجمم لايتو لِٔ  ل ل تارلخل( لبتاب ل ايب ل  لاييطلم لكٌدام يلياج

(للكن يال:ل"لُُٓٗآلارللِٓىػل/لُّّّرجبلللُُايدلكانلم(لأشارل ليالإيىلانولتك  ل  لللكـلايامااءل 
ل.لل(ّٔ للبل"شيرلرجبلتك  لدلدليٌدكفلايقيرا  لريمولالُُىػل  لُّّّقدـلابلايريمفلايريلـلدنمل

لكايدل لكىذال لكايشيرلكايدنمل لمعل ارؽللـك كىذاللتفؽلكتارلخلايدلدلميدفلا،ملفلايذملذبرهلقايلـك
رجبلللُُكاردل  لايتأرلخلاييجرمل ليذيؾل افلايتارلخلايذملنرجيوليك اةلايدلدلايقيرا  لىكللكـلايامااءل 

ل(ل.لللُُٓٗآلارللِٓىػل/لُّّّ
 راقي في التدوين التاريخي :ثانيا : منيج السيد البُ 

لمنيجانلأتدـل لانظرلايجدكؿلايمؤيفاتلػػػػػػ لػػػػػػ أتقعلايدلدلايقيرا  ل  لمؤيفاتول لايت لتـلايك كؼل لليا
قايقداطملكايك كحلك دـلايتيكلدل  لا،يفاظل لمياكالنل رضلايميتكلل  لأقدطل كرةلق لملإل اؿلايفبرةل

اييلم ليلدلدلايقيرا   لتـلر دل دةلدماتل اممليمنيجولايتارلت ل للإيىلايكارئل لكمفلتمؿلتتقيناليلجيد
لكى لبماللأت ل:

 ـ تعريفو بالكتاب :ٔ
أىتـلايدلدلايقيرا  ل  لم نفاتول  لايتميلدليلكارئلمفلتمؿل رضل كرةلمكجزةليبتاقول لكىذال

"لايت لل ييال لكايت لمفلدماتلايمنيجلاير لفل لكىكلمالكجدناهل  لمؤيفاتولمفلتمؿل"ل اتيملايبتابل
لقدأىالقايقدململ لاـليمدلابلكاياناءل لىلًنيىمًولكاي مةل لىلردكيولميمدلكآؿلقلتولكأ ياقولايطاىرلفل.ل
اـللذبرلأدمولمؤبدانلشيرتول لايقيرا  ل(لايت ل يرؼلكاشتيرلقيال لكقيدىاللشلرلإيىلأىململايبتابلكقكا ثل

 ل م دلايدرلكايمرجافل لماللللبككيول  ل اتيمللبتاقولايمتطكطلتأيلفول لاـل نكافلايبتابلايذملأيفول 
ل لاييايملفلجرلل  لايدنلفلمفلطكارؽلايزمافل( لكقولندتيلفلاييمدلبلرٌب لابلايريمفلايريلـ لقدـ ل" :

ك لىلابل لىلجملعلا،نقلاءلنقلنالكىادلنالكشفلينالميمدلكأىؿلقلتولايطلقلفل...لأمالقيدل أ كؿلكأنالا، ؿل
لايقيرا  ي ليٌدكف لقايدلد لايشيلر لأيمد...اييدن  لايدلد لقف لجاميانللدلف لنا يان لمتت ران لتارلتان لأجمع أف

مفلدانلمفلزمافلىجرةلنقلنالإيىل  رلايذملنيفل لولكأفللبكفلإشارةلمفلدةلمفلغلرلإطنابل جميتلمال
مرجافل لمالجرلل  لايدنلفلديؿلابل ل لمفلايتكارلخلكانتتقتلمنيالمالأردتل...لكدملتولقكم دلايدرلكاي

لكلل(ْٔ لمفلطكارؽلايزمافل" لايمتطكط. لبتاقو ل ل  لايقكيملل  ل اتيم لاينجفلم لكايتيفم لاي ركلم لايلتلمم  
ايمقاربملايزبلمل(ل لذبرلقيدلايقدململكاييمدلبلكاي مةل لىلنقلولميمدلكآيولك يقولكدلـل لكذبرلادمول

لان ل   ليلبتابل لقكا ثلتأيلفو ل  لشيرتو لاينجؼلكدقبلكتأبلد لمدلنم ل ف لمفلد لردايم لل ع لأيبلاف و
تدملتيالقاينجؼلكاي رمل لككادملايدمـلكمفلد فل لولمفلا،نقلاءلكايملكؾلكاييلماءلكاي اييلفل لتبكفل
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جاميملنا يمليمفللنظرل ليالكلطلعل لليال لكافلجيدهلىذاليكجولابللتاي انلكاللطمعل لولإاللا ااقمل للول
لقػايلتلمملاي ركٌلملكايتيفملاينجفلمل  لايقكيملايمقاربمل لامال فلايتدململ  لككؿل  لذيؾل:ل"ل...لكدملتيا

ل(ل.لٓٔ لايزبلملكايرك ملايمشر ملايكددلمل لىلدابنيالكمشر يالأيؼل مةلكدمـلكتيلمل...لل"
كل  لمتطكطل لاينتقملايجٌللمل  لأيكاؿلايكىاقلمل(ل اؿلمير القنفدولكقايم نؼلكقكا ثلايتأيلؼل
كايمدةلايزمنلمليإليداثلكايينكافل لككؿل:ل"لقدـلابلايريمفلايريلـلكقولندتيلفلاييمدلبلرا علايدمكاتلقمل
أ مدةلكداطعلا،ر لفل لىلكجولماءلجمدل لكمبكفلايبكفل...لكجيؿلأ  ؿلممفلتلؽلتاتميـلاـلقيدهل

لا،يكرليدل لأ كؿلكأنا لقيد لأما فلقفلأيمد...اييدن لاينجف لتلفا ولايراشدلفلأ  ليـل لىلابل لليـ
ايشيلرلقايدلدليٌدكفلايقيرا  ل ليمالرألتلقيضلا، رابلايذلفللدلنكفلقدلفلايكىاقلملكىـل كـل مؿلالل
لاينادتمل لقندا خل ككييـ لقايكرآفلكلفدركنو لكلتيجدكف لقآرا يـ لليبمكف لقؿ لابلش ء لأيباـ لمف لير كف

ك  لأملدنملبانتلاقتداءلد كتيـلكأن لأٌدملتيالاينتقملأيققتلأفلأذبرل  لذيؾلردايمل  لاقتداءلظيكرىـل
ل.ل(لٔٔ لايجٌللمل  لأيكاؿلايكىاقلمل"

ليلثل ل  ل ناكلفلم نفاتو لادتكرار ل دـ لايقيرا  لاليظنا لايك كؼل لىلمؤيفاتلايدلد كمفلتمؿ
كافل للذبرىالقأدماءلمتتلفمل لكدجياتلمتكارقمل ندلا شارةلإيليال ل لىلأفلذيؾليـللبفل  لتماـلايين

ل  ليؽلبتاقول ل نمال  لقيضلأيفاظولت ك ال  لايينكاناتلايطكللمل ل يلىلدقلؿلايمااؿل لمالكردَّ كاة
بشؼلاينكابل  ل  ؿلايداداتلا،نجابلمفلذرلملا، مملا،طلابل(ل لايذملذبرهل  لترجمتولقينكافل:ل ل

ل لا،طلاب( لا، مم لٕٔ   ؿلايتطابل  ل  ؿلايداداتلا،نجابلمفلذرلم لأما(   لأ ؿلايمتطكطلل 
ل ل بشؼلاينكابل  ل  ؿلايداداتلا،نجابلمفلذرلملا، مملا،طلاب( لقينكافل: ل  لل ل(ٖٔ  نجده كبذا

ردايتولايمدماةلقػل لإرشادلا،ممل  لجكازلنكؿلا،مكاتلإيىلمشاىدلا، مملعل(ل لذبرىال  لبتاقول لايدٌرةل
إرشادلا،ممل  لجكازلنكؿلايجنا زلإيىلمشاىدلايم لمل  لذبرلاييٌنانملكاياكٌلمل(لك  لترجمتولقادـل:ل 

 لأل انل  لبتابل ايلتلمملاي ركلملكايتيفملاينجفلمل  لا،رضلايمقاربملايزبلم(ل لبتبل  لل(ٗٔ لا، مملعل(
لايتيفم ل(إيىلجانبلبلمم لجكىرة ل  لايني لل(َٕ لىامشلايبتابل درة ل   لايمبنكف ل ايدر لك  لمتطكط  

(لُٕ لتولقادـل:ل لايدرلايمبنكفل  لايني ليمفلك تلليل ا بلايم كفل(يل ا بلايم كف(ل لذبرهل  لترجم

ك  لمذبراتول ل اؿل:ل"لايدرلايم كفل  لايني ليمفلك تليل ا بلايم كف"ل كبتبل كؽل ايم كف(للل 
ذبرهل  لمذبراتو لقادـل:ل لإدمـلايرم لاي ا بل  لبقدلاياايبل،ق لطايب(ل لأمال ل(ِٕ بلممل ايمبنكف(ل

لّٕ مفلأيكاؿلا، مملمفلطرؽلايياممل(لأق لطايبل  لك  لترجمتولقينكافل:ل ايديـلاي ا بل  لبقدل(
ل.اياايبل،ق لطايبلعل(ل
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ك  لتكدلرنالافلقدقبل  لذيؾلليكدلإيىلافلقيضلايينكاناتلايت لبافلل يياليـلتبفلنيا لمل لإذل
قرل فلميتكللايمتكفل.لبمالبافلليدؿل لليالقماللجدهلمنادقالمفلا،يفاظلكايبلماتلايمدجك ملايت لتي

لمبفلافللبكفلذيؾلناتجل فلتيددلايندخلايت لبافللدكنياليلمي نؼلايكايدل.لأكل،نولبافلليتمدل لىل
ذابرتول ندلا شارةلييال لكايذابرةل دلتتكفلا ندافلأيلانال لت ك المعلتكادـلدنكاتلاييمرل ل لدكفل

ا،تذلقنظرلاال تقارلأفلايينكافل  لشبلولاياان ليـلايينكافلقلفظملمشاقيملأكلقزلادةليرؼلأكلبلمملمعل
للبفليلترجل فلايمينىلايياـلايداؿليلينكافل  لا، ؿل.ل

كي رضلتكالؽلايم نؼلقادـلمؤيفول لبافلايدلدلايقيرا  للتتـلايمتطكطلقيقارةل"لتـل لىللدلمؤيفول
يلرلقايقيرا  لاينجف لأ منلايدلدليدلفلقفلايدلدلأيمدلقفلايدلدليدلفلقفلايدلدلإدما لؿلاييدن لايش

كمكيدانلكمد نال"ل.لك  لأيلافلأترللكيلمقاي ملقايتكا عللتتـلايمتطكطلقيقارةلل"لأ ؿلايناسل ممنلكأبارىـل
ذالغابليـللفكدليٌدكفلقفلأيمد...اييدن لايقيرا  لاينجف لأ منلكمكيدانلكمد نال" لزيمنلإذالي رليـلليدلكاة

لاييجرملقايلكـل لكايشير للكايدنمل. لكمفلاـللليكيالقايتأرلخل(لْٕ 
 ـ اختصار المصنفات واألحداث التاريخية :ٕ

لبافلليمؿل لىل لما لقإل اؿلتم ملايميتكللكا،يداثل لبالران ك  لإطارلاىتمامول ريمولاب(
اتت ارلايم نفاتلايتارلتلملايقارزةل لاكلتك لييالافلكجدل ليالا طايملأكلا قياـل لل لبكفلاتت ارهل

 لكمااؿلذيؾلمالنراهليلفلدكفلدةليلتك لحل ل  مل مال دلل لفولمفلايميلكماتلايت لادتجدتليدلولزلا
متطكطول  كدلايلؤيؤلكاييكلافل  لتيدلدلارضلبك اف(ل ل اؿل  لأكيول فلقكا ثلايتأيلؼل لانولا ردل

 رىال لكمفلتيقدليلبك مل لولماللشلرلإيىل دميال لكبـلى لمدايتيالكيدكدىاليلت حليلناظرلبقرىالمفل 
 ليال لكماليؿل ليالمفلا،نقلاءل ل  مل فليكادايال لكانولدماىال كدلايلؤيؤلكاييكلافل  لتيدلدلارضل

 لك دلتتميالقا شارةلإيىلافلردايتولىذهلبا لملكمتت رةل لكانولانتتقيالممالدقؽلافلبتقول فل(لٕٓ بك افل
 لشلرلإيىلذيؾل ا مل:ل"...لأيققتلل(ٕٔ ىالكتراقيالايبك ملك فلتأدلديالكلمدجدىالايبقلرلكيكادايالك را

أفلأجمعل  لذيؾلردايملمتت رةليتبكفلجاميملنا يمليمفلنظرلإيليالكمفلدةليمفلأطلعل لليالكزلادةلرغقمل
ل(ل.لٕٕ يمفلياٌدلك ٌدل...لل"ل

لتجنقانل ل  لايركالاتلكا،يداثلايتارلتلم لتفا لؿ ل   لايدرد لايقيرا  لملؿلالتت ار ليلدلد لباف لبما
يإلطايملايت ل دلتيقيدلايكارئل فلمياكرلاييدثل  ل كرةلا،دادلملمفلدكفلا تمؿلقول لك دل رحل فل
لك يمل لكأما ل... ل" ل: ل اؿ لارضلمياربيا لكتيدلد لايكاددلم لكا يم ل يف ل  لمباف لمف لأبار ل   لقنفدو ذيؾ

ل ل لأطنب لقي يـ لأف لإال لبتقيا لايتارلخ ل   لبتب لمف لكجملع ل ظلمم لك يم ل ي  لكقي يـلايكاددلم يا
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نمالنشلرلمنيالالدتلزاميال تحلاييراؽل...ل يذهلك يملايكاددلمل لىل اتت رلكالللدعلذبرىال لىلايترتلبلكاة
ل.ل(ٖٕ لدقلؿلاالتت ارل...ل"

ل...لكيكاللمتا ملايتطكلؿليذبرتيال،نيالجلدةل  ل ك  لاييدلثل فلآؿلأ لفل  لايبك مل اؿل:ل"
ل(ل.ٕٗ ذبرل كارىـلقايبك مل  لميلملقن لأ لفل...ل"لأيكاؿلآؿلأ لفلكآقا يـلكذرلاتيـلك ليال

لا فل لاشتير لأنو لإال لقاي رللف لايتدملم ل   لا، ؿ لىك ل"...كىذا ل: ل اؿ لاي رم لاييدلثل ف ك  
ل.ل(َٖ قاي رملأ كؿلك لولأتقارلبالرةليذ ناىاليطكييال"ل

الرةليذ تيالك  ليدلاول فلا،شيثلقفل لسل اؿل:ل"ل اؿلايمؤيؼلايقيرا  لك  لا،شيثلأتقارلب
ل.ل(ُٖ يطكييالك لمالذبرناهلبفالمل"ل

كمعلملؿلايقرا  لالتت ارلا،يداثلبافلليتـلقإيايملايكارئلإيىلايتفا لؿل  لأىـلايم ادرلايت ل
أتذلمنيال لاكلايت لتتتصلقاييدثل ل يفلكا يملدلرلايجماجـلمامل اؿل:ل"لك  ملك يملدلرلايجماجـل

كأطنبل ليالاقفلا،الرل  لايبامؿلكاقفلأق لاييدلدل  لشريول...ل ظلمملك دلذبرىالجملعلايمؤرتلفل ل
كقكلتلايجماجـلإيىلمدةلىناؾلبايقلضليبارتيالكلكاؿلتدمىلدلرلايجماجـليذيؾل ملنطكؿلإذلاللياجمل

نمالأردنالا شارةليتدملتول"ل ل.(ِٖ قذبرهلكاة
ل"...لاـلا لـل لقكيملمقاربمل ل اؿل: أليالا،خلأفلأرضلك  ليدلاول فلأرضلاينجؼل لىلأنيا

اينجؼلكردتل  لأتقارلبالرةلكالللمبفلي رىاليبفلأذبرلطر انلمنيالإذلالللترؾلايملدكرلقايميدكرل منيال
ل ليالمفلذبرلمدجدلايبك مللإاللأن ليـلأذبرلا،تقارليطكييالقؿلآتذلمنيالمك علايياجمل مفل مالكردَّ

ل.ل(ّٖ بمال  لايبا  لكايقيار...ل"لأرادىال للراجعلايبتبلايت لنشلرلايلياللجدىالقتماميال
ك  لقيضلا،يلافلبافلليلؿلايكارئلإيىلقيضلمؤيفاتولايداقكمليلنماللجدل  لذيؾلياجملأكالل ل
ليداامل لمزلم لايمي نؼلايجدلد للفكد ل د لمما ل  لأترللاانلا لمرة لاييكادثلذاتيا لايميلكماتلاك لتبرار كييدـ

لاي ل  لتيدلد لايم لم ل ف لمتطكطل ايدٌرة ل. لإيىلت انلفولمادتو لإياالتلبالرة لماملنجد لكاياكلم( ينانم
ايداقكملبػل لايلتلمملاي ركلملكايتيفملاينجفلمل(ل لكل لإرشادلا،ممل  لجكازلنكؿلايجنا زلإيىلمشاىدلا، ممل
(ل لكل لميدفلا،نكارل  لندبلاينق لكآيولا،طيارل(ل لكغلرىال ل لشلرلإيىلذيؾل لككؿل:ل"ل اؿلايقيرا  ل

ذبرتلذيؾل  لبتق لبايلتلمملاي ركلملك  لإرشادلا،مملك  لميدفلا،نكارلك  لبشؼلاينكابل...لك دل
ك  لبتابلايبك ملإيىلغلرلذيؾل  لبتق ل إفلايككؿل ليالأقدطلكأكدعلكمفلأرادلايزلادةل لىلذيؾل للراجعل

ل.ل(ْٖ مالذبرناهلمفلبتق ل إفلا،تقارل ليالأكدعلكأبارلممالذبرناهلىنالقبالرلجدانل"ل
بمال مؿلايدلدلايقيرا  ل  مل فلاتت ارلاييدلدلمفلايم نفاتلايتارلتلملايميمملاكلاينادرةلايت ل
أنتتقيالينفدول لايردل لليالميتجالقايم ادرلايمكاكمل لكايتيللؽل لليال لبمالىمشلك يحل لىلقيضل
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فلتمؿلميلكماتولاي زلرةلمنيالقتيايلؽلمنول لأكلأغناىالقإ ا ملرأمل لأكلكا يمل لأكلركالمل.لكلأت لذيؾلم
ليدلولاكل  لمبتقاتلاينجؼلايتا ملكايياممل.ل ليلبتبلكايم ادرلايتارلتلملايمتكا رة  لكمطايياتولايبالرة
 ف ل لايدلرةلايقيرا لملردانل لىلاينفيملايينقرلمل(لمامل لبافليلدلدلايقيرا  لتيللكاتلبالرةلجاءتلردانل لىل

لدلأقكلايف لؿلميمدلايباظـلقفلأق لايفتكحلا،كدطلايمكدكملايلمان لمالذبرهل ايبلاينفيملايينقرلملايد
 لمنيالمالجاءليكؿلا ماـلايباظـل ع(لكأكالدهلك دـلادتلفاءلايمؤيؼلييـل يكبل ا منل:ل"...لإفلايم نؼل
يـللدتكًؼلقكلملأكالدلايباظـلعلايميكقلفلك دلأنكصلمنيـلزلدلكاييدفلكيدلايباظـلعلكأنيمالبانالميكقلفل
ك كقيمالمذبكرل  ليدا ؽلا،يقابلك  لقيرلا،ندابلك  لتيفملا،زىارلكدقؾلايذىبلك مدةلايطايبل

ل.لل(ٖٓ لإيىلغلرلذيؾلمفلبتبلا،ندابل"
كأشارل ندل راغولمفلايردا ؿلا،رقيملايت لأممىال للولايشلخلرا  لايطرلي ل ل ا منل:ل"لكأيققتل

لخلرا  لمفلمبملأفلأييكيالقمالأتمبفلكمفلا،تقارلايدايمل ندل راغ لمفلىذهلايردا ؿلايت لجاءلقيالايش
 لاـلأ اؼل ا منل:ل"لإن ليمالجميتلمال(لٖٔ ل لىل  ؿلا، مملا،طيارلمفلطرؽلأىؿلايدنملكايجما مل"

لاييدلثلمفلأىؿلايدنملكايجما مل أردتلجميولمفل  ؿلا، مملكمنا قيـلمفلطرؽل يليمل فلأ مم
لٕٖ ايذلفلىـلمفل ترةلا، مملايمد كنلفل  لم ر"للأيققتلأفلأ كبلردايملأترللمف ل .لبمالجاءل  ل(

مذبراتول فلإ ا اتوليكؿلإدمـلأق لطايبل ل ا منل:ل"ل  لإدمـلأق لطايبلمفلأيكاؿلا، مملمفلطرؽل
ل.لل(ٖٖ لاييامملك لولزلاداتلمن ل"

ل لىلبتابلامراتلا،كراؽ لايت لدكنيا لاييمكملكمفلتيكلقاتو لللالقفليجم ل ا من لإن ليمال: ل... "
 رغتلممال دمتلأيققتلأفلأ كبلقذبرلا،ن ارلكدقبلدبناىـلقايمدلنملايطاىرةلايمنكرةلكذيؾلبمالذبرل
تك لايدلفلاقفلأق لقبرلقفل ل لايميركؼلقاقفليجملاييمكملايمنف ل  لبتاقولايمدمىلقامراتلا،كراؽل

ل.ل(ٖٗ لمالىذاليفظول...ل"
 ـ أسموبو في التبويب :ٖ

لانوليـلليتمدلمنيجلااقتل  للتقكلبلمفلتمؿلك كل لايقيرا  لايمتطكطلكجدنا  نال لىلنتاجلايدلد
ليلمك ك اتل لا،غلبلمرتقمل لىلشبؿل نكاناتلر لدم ل  لا، ـ لجاءتلت انلفو لإذ ل  متكفلم نفاتو

:ل"لايت للدتك ليال مفلايينكافلايكايدل لكغايقانللبكفلايينكافل  لمكدمملايكر مل لاـللقدألاييدلثلقايككؿل
ل ل أ كؿلأنال  لايمكدممل ف ل...ل" لأردنا لقيكفلابلقما لأ كؿلأ دـلمكدمملمتت رةل  لل(َٗ كنقدأ .لاكل:ل"

ل.ل(ُٗ أيكاؿل...ل"ل
كمعلذيؾلنراهل  لأيلافلأترللليتمدلايتقكلبلكلجيلول لىلمكدمملكأقكابلاـل  كؿلاـل نكاناتل

ناىجلايقيثلايتارلت ل لكبمااؿليذيؾلمال ر لملكلتتميالقتم ملاكلتاتممل لبمالىكلميتمدل  لا كؿلم
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نجدهلمفلتقكلبل  لمتطكطل بشؼلاينكابل  ل  ؿلايداداتلا،نجاب(ل لإذلرتقول لىلمكدمملكأرقيمل
ل.(ِٗ أقكابل لكبؿلقابلمفلا،قكابلا،رقيمللشتمؿل لىل  كؿل لاـل نكاناتل ر لملكتم مل

لايدل لادتتدامو ل كد ل  لايتقكلبلقيدبلاييركؼلا،قجدلم لايت لاما لقيضلم نفاتو ل   لايقيرا   د
ت  ياليلمدفلكايمك عل لكىكلقذيؾل دلأ ابلإ اقملمك كمل لكنجدلذيؾلجللال  لمتطكطللللللللل ل

 لايلذافلل(ْٗ  لكمتطكطل لأتقارلجمللمل فلأدماءلايمدفل(ل(لّٗ أمابفلايمدفلك اداتلأىليالكتكايلدىـل(ل
لقذبرلاييرؼل  لأ لىلرتقيمالك كانلييركؼلايميجـلاييرق ل لأيؼل لقاءل  لتاءل ل...ل(ل لإذلبافللقدأ

ايكر ملمشلراليولقيقارةل ليرؼلا،يؼل ليرؼلايقاءل ل...ل(ل لاـللدرجلايمدفلايت لتقدألأدما يالقول لاـل
لأت ل لىلايشرحلييالقمالتكا رليدلولمفلأتقارلكيكادثل فلطرلؽلايتك  لكايدمعلكايميالنمل ل  مل فل

لايم ادرلل.
 لؤلخبار: ـ إسنادهٗ

ليأليادلثل ل  لركالتو لبقلرةه لأىملمه لاب( لايقيرا  ل ريمو لايدلد لا،تقارلكايركالاتل ند بافل دناد
اينقكلملايشرلفملكأ كاؿلا، مملمفلآؿلايقلتل ع(ل لكىكلاىتماـلللنـل فلاييرصل  لتكالؽلايتقر.لكمفل

 مالى ل للولايركالاتلايمردلمل(ٓٗ يمدندةلتمؿلمتاقيملم نفاتولقدالأنولبافلأبارلملمنل لرادلايركالاتلا
.لبمالانولبافللملؿلإيىليذؼلا دنادلإذلبافلطكلملتجنقانليإلطايمل ل  مل فلإشارتوليلركالاتلغلرل

لمدندهلافلكجدتل.ل
لمااؿل لىلذيؾ:

ل.ل(ٔٗ ك ليمالقا دنادل اؿلاينق ل ص(:ل...لل
ل.(ٕٗ ..ل"كقإدنادهل فلا، قغلقفلنقاتولأفلأملرلايمؤمنلفل اؿ:ل.

ل.ل(ٖٗ ك لولقا دنادلإيىلايٌ دكؽل فلاي ادؽل ع(ل ل اؿ:ل...ل"ل
ل(ل.ٗٗ"ل لك لولقا دنادل فل ل لقفلاييدلفل ع(ل ل اؿ:ل...ل

لكمرةلأترلللكردىالمردلم لمااؿل لىلذيؾ:
ل.(لََُ ل كيول:ل"...لكركاهلاي دكؽلقإدنادهلمردمنل"ل

ل.ل(َُُ  اؿل:لكركاهلايشلخلمردمنلمفل كيول:ل...ل
لمردلمل  لقيضلكل لإيىلكجكدىا لإذللشلرلأيلانان بذيؾلايياؿل  لأ كاؿلا، مملمفلآؿلايقلتل ع(

ايبتبل لك ندماللجدلا دنادلطكلمنل أنولليمدلإيىليذ ولكلبتف لقر يولإيىلايدلاي ياقملأكلايتاقيلفل ل
لأن لأيذؼلايدندليطكيولكمااؿلذيؾلمالدا ول ا منل:ل"ل...لكىالأنالذابرانلأدماءلايبتبلايت لأركمل نيالإال

لَُِ تشلملقذبرلأدماءلايركاةللطكؿلايمكاـل"ل .لبمالأشارلإيىلذيؾل  لمتطكطلآترلقككيول:ل"ل...ل دل(
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لمفلايطكؿل اؿلايمجلد لرضل فلاي ادؽل لق لرلدندليذران لأذبرىا لكبذيؾلا،تقارلا تلم يذ تلدنده
 اؿل:ل"لكنقدألقذبرلأ ماؿلمدجدلل.لك  لمك علآترل(َُّ  للولايدمـل  ليدلثل اؿل  لآترهل...ل"ل

ايبك ملبمالركاهلاييممملايمجلد ل  لايمجلدلاياان لكاييشرلفلمفلايقيارل  لايجلدلايمدمىلقمجلدلايمزارل
ن ليذ تلا دنادليمتت ارل" .لكل  لمتطكطلاايثل اؿ:ل"لك  ليدلثلطكلؿلل(َُْ لمالىذاليفظول...لكاة

ل.ل(َُٓ إيىلأفل اؿل...لايدندلجدانلذبرهلاقفلطاككسل  ل ريملاي رمل
 ص( لكممالركلللميمدلكليتمدلأيلانانل لىلايركالملايمشيكرةلكايركالملايمأاكرةلممالركلل فلاينق 

ذالبافلىناؾلزلاداتل  ل  فلاي ياقملكايتاقيلفل لمتقيانلطرلكملا دنادلايد لكمل  لدمدؿلايركالاتل لكاة
قلافلاالتتمؼليلتك لحل لكمااؿلذيؾلأشارلإيىلإيدللايركالملاكلت للرل  لأيفاظيال إنوللكردىالباململمعل

نمالذبرتلركالملايمجلد لقأدرىالمعلأنولذبرتيالمفلايكدا ؿل ايركالاتلايت للكردىالايمجلد ل ا مل:ل"لكاة
ل.لل(َُٔ كذيؾليت للرلقيضلا،يفاظل ليالمعلايزلادةل أكردتياليذيؾل

لركا ل لرجح لايركالم ل   لقرألو للدي  لقيضلا،يلاف ل   لكجولكباف ليو لتقلف لما لاذا لأترل ل لى لم
لايياؿل  لدقبل لىك لبما لايجكابلا،ك حل  ليلفللرلل ليا لدكفلغلرىا للرجحلركالم لكأيلانان يلترجلحل 
إتفاءل قرلأملرلايمؤمنلفل ل لقفلأق لطايبل ع(لإذلرجحلركالملاقفلطاككسليكؿلايمك كعل لمشلرالإيىل

ل.ل(َُٕ لاتللانيالا،قدطلكا،ك حلكا،جمعلمفلغلرىالمفلايركا
 ـ أساليب عرض المادة التاريخية :٘

نماللكردلمتتلؼلايركالاتلايت ل بافلايدلدلايقيرا  لالللكؼل ندليدلركالملكايدةلييادثلميلفل لكاة
لطم فلإيىل يتيالك دؽلأ ياقيال لكييذال يكللزكدلايكارئلقمادةلمتيددةلايم ادر للدتطلعلقكادطتيال

لانانل لكلمااؿلذيؾلمالذبرهل فلمك علاياكلمل  لظيرلايبك مل لإذلأشارلتككلـلايركالاتلايت ل دلتتقالفلأي
إيىلمالذبرهلأىؿلايل ملكايككاملسلكايميجماتل  لميناهلايل كملبمجمعلايقيرلفلكايكامكسلايميلطلك...ل ل
تلاـللنتكؿلإيىلبتبلايج را لملكا،مبنملكايقكاعلبميجـلايقلدافل لكمرا دلا طمعليلا كتلاييمكمل ل لاق

مالكردل ليالمفلشركياتل نيالك فلتيدلدلمك ييال لاـلليبؼلإيىلبتبلا،دبلكايتارلخلبا،غان ل،ق ل
ايفرجلا، فيان ل لكايشركياتلبشرحلاقفلأق لاييدلدلينيجلايقمغمل ل ل لدكفلمالكردل ليالمفلركالاتل

متتلؼلايميلكماتلايت لتارلتلمليكؿلاياكلملكمالكردل ليالمفلأيداثل.لكىكلقذيؾلل ط لجكانبلاييدثلق
ل.لل(َُٖ تكا رتليولكمفلم ادرلمتتلفمل

لايمجلد ل  ل لإذلذبره ل  لكردل لولأتقارلبالرةلجدان ك فلنيرلايفراتلك  لولل لأشارلإيىلافلما
ل.ل(َُٗ ايقيارل...ل لكاييرلاييامل ل  لايكدا ؿل...ل لك  لمرا دلاالطمعليلا كتلاييمكم..ل
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نالمالذبرهلايبللن ل لكلاي دكؽل لكايطكد ل لكايطقرد ل لك فلأكؿلمفلدي فلقأرضلاينجؼلنكؿلي
ك ل لقفلإقراىلـل لكاقفلطاككسل لكايتدترمل لكايكاشان ل لكايشلخلايمفلدل لكايشيلدل لكايمجلد ل لقدندل

ل.ل(َُُ  يلحلمر كعل فلأ مملأىؿلايقلتل ع(ل
 لكذيؾلقدقبلاينشأةلايدلنلمللكبافلايدلدلايقيرا  ل للمنلماللكاقؿلايتأرلخلاييجرملقايتارلخلايملمدم

لايمدردمل لجرتل للو ل  مل ما لاال تمادل لىلايتأرلخلاييجرمل كطل  لايت لتيتـل للو ل لليا ايت لنشأ
لايكللؿلإشارتولإيىلتبللؼلايدلطافلاييامان ل اييلململ  لاينجؼلمفلايتأرلخلقايتككلـلاييجرمل لكمفلىذا

تردادىالمفلايكىاقللفل لككؿل:ل"...لبلؼلميمدل ل ليميمدل ل لكاي لم رلقتجيلزليململإيىليجازلالد
قاشالكاي لم رلقميارقتيالكادترجاعلمبملايمشر ملكايمدلنملمفلألدملز ما يالكأردؿلإيلول رمانالقذيؾل  ل

ل.(لُُُ ل"لَُٕٖىجرلملايمكا ؽلددمقرلدنمللُِِِذملايكيدةلدنمل
لكايق لكا،مبنم لايمكا ع لميان  لقتك لح لايقرا   لايدلد لأىتـ لقيضلايمفرداتلبما ل ف ل  من ل  كاع

كايم طلياتلكميانليال لممال دلتيتاجلإيىلتك لحل لاكلممالتتتلؼلميانلولقاتتمؼليرباتليرك ول ل
 لايقكيملايقيلمل لمالكرردل  لمقدألايبك مللك دلجاءلذيؾل  لايبالرلمفلمؤيفاتول لكمنيالمالكردل  لمتطكط

قايفتحل"للايمكا علكايمدفلكايبلماتلإذللككؿل فلاياىًكٌلملمامل:لايزبلمل(لايذملأشارل لولإيىلميان لبالرةلمف
ل.لكل ايدىكادلملقايفتحل رلمل لاـلقايبدرلكلاءلمشددةل لكلكاؿلقلفظلايت  لر لمك عل رلبلمفلايبك مل"
قَّانملقايفتلقايبك مل لكايدَّكىادىلملميلملقايبك ملمندكقملإيىلدكادلقفلزلدلقفل دملقفلزلدلاييقادم حلاـل.لكايجى

لايدبكفل ل لاـ ل  لكًملطاطلقايبدر ل  ٌقانم لجى لايمكقرة للدمكف لايبك م لكأىؿ ل  لاي يراء ل  لا، ؿ ايتشدلد
ل.ل(ُُِ كتبرلرلايطاءلايميململ ل لؿ:لبافللكاؿليظيرلايبك ملايلدافل لكمالكي لايفراتلمنيالايًملطاطل

ل ليلشلكخ لكايتيظلـ لايتفتلـ ل قارات لادتتداـ لايقيرا   لايدلد ل ند لشاع لاييلـلبما لأىؿ لمف كاييلماء
كرجاؿلايدلفل ل  مل فلايمقاي مل ليال لك  لقيضلا،يلافللقلغل لياليدلايتفرلطلممالالل ركرةليول ل
كىذال  لتكدلرنالممالبافلمأيك انل  ل  رهل لبمالىكلايياؿل  لترجمتوليلشلخل يدلفلتللؿ(ل لكممالجاءل

جؿلكاييايـلا،  ؿلكاييقرلا،بمؿلايقيرلايكمكاـلكاييزقرل ليال:ل"لايياجلايملرزاليدلفلريمولابلايشلخلا،
لتاتممل لا،دلب لكايفيامم لايلقلب لكاييممم لايزب  لكايلكذ   لاينك  لايتك  لايبامؿ لايفا ؿ لاييايـ اي رغاـ
ايمجتيدلفلكأدكةلا، ا ؿلايميتمدلفلكيام لقل ملايمدلملفلكماي لآاارلايمفددلفل لـلا، مـلك مممل

ل.(لُُّ ك دكةلا،ناـلشلتنالايشلخلملرزاليدلفلنجؿلايملرزالتللؿلايطيران لاينجف ل"لاييلماءلايبراـل
امالنيالملاييدلثل  لتتاـلم نفاتول انولبافللتتـليدلاولقيقارةل"لتـل لىللدلمؤيفولايدلدليدلفل

د نال"لقفلايدلدلأيمدلقفلايدلدليدلفلقفلايدلدلإدما لؿلاييدن لايشيلرلقايقيرا  لاينجف لأ ملكمكيدالكم
ذالغابليـللفكدليٌدكفلقفلأيمد...اييدن ل  لأكلقيقارةل"لأ ؿلايناسل ممنلكأبارىـلزيمنلإذالي رليـلليدلكاة
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كمفلاـللليكيالقايشير لكايلكـل للكايدنملاييجرلمل.لكىكلقذيؾلل(ُُْ ايقيرا  لاينجف لأ منلكمكيدانلكمد نال"ل
لايتارلتلملايبقلرةلاانلال.للكاؽل ملولأكالل لكليقرل فلتكا يولايشدلدلرغـلجيكده

 ـ الترجيح :ٙ
لايت ل لكايركالاتلايشفكلم لايمدكنم لايم ادر لمف لايبالر ل لى لا تمد لايقيرا   لايدلد لاف ل   لشؾ ال
لقلنياليكؿلياداملتارلتلملميلنمل ل لايركاةل ل كجدلأمامولبٌمانلمفلايركالاتلايت ل دلتت اربل لما تنا ليا

ت ا ياليمكاللسلايتيكلؽل لكمياللرلايجرحلكايتيدلؿل ل  لإمبانلمل بافلالقيدَّلكاييايملىذهلمفلادتل ياقيالكاة
 قكييالأكلإىماييال ل  مل فلنكدىالكمكارنتيالق لرىالكترجلحلمالىكلمكقكؿلمنيال لكمفلتمؿلذيؾلقرزتل
شت لتولبمؤرخليولمبانتولايتا مل  لزمفلندرل لوللبيتٌابلايتارلخل لكشييتل لولايمدكناتل.لمفلاجؿل

يؾلديىلايدلدلايقيرا  لإيىلدرادملاين كصلكايركالاتلكادتكرا يالال تمادلايركالملايت لتبكفلا ربلإيىلذ
اييكلكمل.لكىكلقذيؾلديىلجاىدانل ظيارلاييكلكملايتارلتلمل لملتزمالقفطرتولقأ كؿلايقيثلايتارلت لايت ل

رلأكلايتطلعلإيىلم نـلشت  لتفرضل للولاالقتيادل فلا،ىكاءلكايدكا علايشت لملبيبلايشيرةلكايظيكل
لل ل يذهلبليالأمكرلمؤ تملزا لمل لكالللقكىلدكلل دؽلايمؤرخلكمال دمولمفلاييكا ؽلايتارلتلمل.

كقناءل لىلىذهلاال تقاراتل لبافلايدلدلايقيرا  للدي لقرألول لكلرجحلركالمل لىلأترللإذالمالتقلفل
لفللدتكرأل ليالتبامؿل نا رلاييدثل لبمالىكليولكجوليلترجلحل لكأيلاناللرجحلركالملمفلدكفلغلرىالي

ايياؿل  لدقبلإتفاءل قرلأملرلايمؤمنلفل ل لقفلأق لطايبل ع(ل لإذلإنولرجحلركالملاقفلطاككسل ل
مشلرالإيىل:ل"لإفلايدلدلاقفلطاككسلريمولابلقٌلفلكأك حلمالذبرهلمفلايطرلكلفل  لقلافل قرلدلدنالأملرل

بؿل ايبلمكاؿل لـللقؽل،ملمجاؿليك كحلمالأك يولكيقلافلماللايمؤمنلفلعلك طعل  لقلانوليداف
ل.ل(لُُٔ ميلملذيؾلقافلركالملاقفلطاككسل"لأقدطلكأك حلكأجمعلمفلغلرهل"لل(ُُٓ قلنو..."ل

يماللقيدلادتيرا ول  لآترىا لأشارلل لماللتصليادامل تؿلاينيمافلقفلايمنذركل  لمك علآترل
ان ل  لبتاقول نزىملايناظرلف(ليكؿلاييادثل ا مل:ل"لأ كؿلكافلنكلولايشلخلايمدلقفلدلمافلقفل ل لايقيرل

قي يـلأ ردلبتاقانل  ل تؿلاينيمافلكافلاقفلظقلملذبرل  ملأترلل  لدقبل تلولكافلتقرهلىنالأفلبدرلل
لأفللبتبلايباتبلأفل مرلقفلايتطابل لأفللبكفلدكطل  لاييدلثلأكلأراد لمياؿلأما أردؿلديدلكىذا

ل(لل.ُُٕ درلل دقيافلمفلالللندىلكالللديكل"لأردؿلديدل ديالك اؿلب
كل  لمتطكطل لايدٌرةلايم لمل  لتيدلدلايينانملةلكاياكلمل(ل لد ـلايدلدلايقيرا  لركالملايمجلد ل
 لىلايرغـلمفلتكاطييالمعلايكا عل  ل  رهل لمفلتمؿلإ ادةلتيدلدلمك علاياكلملايذملاتتلؼلكا يول

طرؽلكتيكييال لممالأدللإيىلاتتمؼلايك ؼل لك دلأشارل  لذيؾل مالكردل  لايركالاتل لنتلجملت لرلاي
يمالذبرهلايمجلد ل  ل كيول:ل"ل إذالنزيتلاياكلملكى لا فلتؿلقكربلايينانمل فللدارلايطرلؽليمفللك دل
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لإيىل ل لالفلايطرلؽلايكادمم لانول دؽل  ل كيولك  لك فو ل ل" ل... لاينجؼل[ ل] لإيىلايمشيد مفلايبك م
لبانت لتبكفل لىللدارلايكادـلإيىللاينجؼلداقكا ل اؿل  لانيا طرلؽلمدجدلايديلمل لبكفلايمك علبما

اينجؼل لكأمالا فلػػػػل  رلايمؤيؼلػػػػلل تبكفل لىللملفلمفللك دلاينجؼلمفلايبك مل لإذلافلايطرلؽل
ل.لل(ُُٖ لايكادـلمفلايبك ملإيىلاينجؼلتيكؿلإيىلمك يولايجدلدلايمكازمليطرلؽلايترامكمل

ل:لػلايتيللؿٕ
لايقيرا  ل  لايبالرلمفلا،يلافلإيىلتيللؿلكجياتلاينظرلايت لتتبررلأمامول لقدقبل لايدلد  ىمىدى
لقايدماعلمفل لشفاىا للتلكىلايركالم ليلنما لت ك ا لإيىلاييدثل  لا،دقابلايمؤدلم لاك لايركالاتل  تيدد

را ؽلتلؾلايركالاتلمفلايشلكخلكايميمرلفلايميا رلفليوليكربلاييدثلمنيـل لآتذالقنظرلاال تقارلمال دلل
ل ل لكايمقاي م لكيبلايذاتل  ل  لمفل فاتلبايندلاف لايقشرلم ليلطقليم ل  مل ما ل  لاينك اف لاك ايزلادة
ل ل لليلليا لاـ ل  لايركالاتلككجياتلاينظرليكييا لإيىلجمع ليذيؾلبافلليمد ل. لايز اماتلكايرمكز كتمجلد

ؿلايمااؿلتيددتلايركالاتليكؿلمك كعلكليددلاالتتمؼل ليلفا ؿلقلنيالاكلقلفلتفا لليال.ل يلىلدقل
 لممالل(ُُٗ إل اؿلماءلايفراتلإيىلاينجؼلك يكقملذيؾلقدقبلارتفاعلايمدلنمل فلايفراتلكقيدىال نول

.لل(َُِ لدتد  لايكلاـلقمشركعلبقلرللتطلبلأمكاؿلطا لملكجيكدلادتانا لمل لممالزادلمفلمياناتلدبانيال
 لاييندلايذملأردؿلكزلرهلآ ؼلايدكيمليتنفلذهل لكتـلقأ  ؿلك دلتـلايمشركعلقمقادرةلمفلدلطافلايقيرةل 

 كرةلممبنمل  ليلنول.لك لىلاارلذيؾلتيددتلايركالاتليكؿلمفلرادؿلايدلطافلكرٌغقوليلكلاـلقايمشركعل
 أشارل ا مل:ل"ل..لكيدان لمفلقيضلمفليدان ل  لذيؾلايشلخلايدندلايشلخل قاسلايمتكدـل  لايذبرل

ـلايبامؿلايشلخلجكادلاقفلايشلخلميمدلاييبلـلكأنول دلتجاكزلايامانلفلدنملإفلآ ؼلكايشلخلايفا ؿلكايياي
ايدكيملكزلرلدلطافلاييندليمالقل ول فلأىاي لاينجؼلكمالىـل لولمفلايشدةلك لملايملاهلك لؿلإنمالقل ولذيؾل

ـل...ل"ل لاـلقكادطملرجؿلمفلايدراكلشل...لكقي يـللككؿلإفلاييلماءلىـلايذلفلبتقكال  ؼلقذيؾل أجاقي
لدتيرضلينالايركالاتلمقلنالينالاتتمؼلكجياتلاينظرل  ل لملاييدثلمدتير الجملعلا،دقابلقايتيللؿلل

ل.لل(ُُِ كلكررلينالافلاالتتمؼلكا عل  لأ ؿلايدقبلالل  لايركالاتل
ل ر ال للكدـ لاك ل  لقيا للدتيلف لايت  لايم ادر لمف ليقي ان لتيللم لأيلانان لايقيرا   لايدلد للكدـ بما
متت رالييال ليلتزكلدلايكارئلق كرةلكا يمل نيال ل يلىلدقلؿلايمااؿلأشارلإيىلبتابل جكامعلايبلـ(ل
نمالدم لقذيؾليلثلجمعل لول يلشلخلايمدلقفلايدلفلا،يدا  ل ا مل:ل"ل...لبتاقولايمدمىلقجكامعلايبلـلكاة

لاي لزلف لايشلخلايمد لاي لرلكجكابلمف لدؤاؿلمف لكبؿلردايم لكأرقيكفلردايم ل  لدتم لايردايم دلفلكأكؿ
لايمم بمل لأدماء لمف لذيؾ لغلر لإيى لايجنم ل   لاـ لاي لقم ل   لاـ لا مامم ل   لاـ لاينقكة ل   لاـ ايتكيلد
كايطلدماتلك لـل راءةلايكرآفل...لكبافلايبتابلايمذبكرل طعلمطقكعلقمطقيملاييجـلك ددلا،كراؽلالاما مل
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كيـللطقعلإاللمرةلكايدةلكى لك ؼل اـللكر ملك شرةلأكراؽلتشتمؿل لىلدتما مل فيملك شرلفل فيم
ل.ل(ُِِ لكايذملقذؿلييالكق ميالدللمافلتافلتمدما ملندتملأك فيال...ل"

 ـ النقل : ٛ
 يرؼل فلايدلدلايقيرا  ل د ول  لنكؿلاييدثلكن ول لك دليمدنالذيؾلقك كحلمفلتمؿلاطم نال

للندتولينفدولاكلي لرهلمفلايردا ؿ إذلكايبتبلايت لتلكىلاىتمامول.لل لىلم نفاتولايمتطكطمل لاكلما
لبافل لبما ل لايتارلتلمل  لمادتو لبأيدلمكارد ا تمدل  لايبالرلمفلم نفاتول لىلاينكؿليتدكلفلا،يداثل 
ليتمدلاينكؿلايير  ليلنصل  لايبالرلمفلايمك ك اتل ليإلشارةليأل ؿل لكلك حلذيؾلقيقارةل:ل"لمالىذال

لٖٕٔ يفظول"ل قملايدلدلايقيرا  ل  لايتزاـلا،مانمل  لإلرادلاييدثلأكالل ل.لكليكدلذيؾل  لتكدلرنالإيىلرغ(
كايىلشيملايم ادرلا،كيلملكتكا رىال ل  مل فل يكقملايك كؿلإيليالييمكـلايكٌراءل  ل  رهلاانلال ل
يذيؾل مدلإيىلإلرادلايبالرلمفلاين كصليتديلؿلاالطمعل لليالبماليكلبانتل  لا، ؿل.ل جمعلقذيؾل

للاتلكا،يداثل لكأ كاؿلاييلماءلايمتكدملفل لكا،يادلثلكايدنفل.لايبالرلمفلايركا
 مامنلأشارل  لمك كعلتفاكضلتايدلقفلايكيلدللمعلأىؿلاييلرةل ا منلل:ل"لكذبرلايدلدلايمرت ىل
...ل  لبتاقولغررلايفكا دلكدررلايكم دلمالىذاليفظولإفلتايدلقفلايكيلدليمالنزؿلإيىلاييلرةلكتي فلمنول

ؿلإيليـلأقياكالإيٌ لرجمنلمفل كم بـلكذكملأنداقبـل قياكالإيلولقيقدلايمدلحلقفلقكللملاي دان لأىليالأرد
ل.(لُِْ ...ل"ل

كأيلانانلآترللشلرلييمللملاينكؿلقلفظمل لكجدتل لرألتل(ل لبمال  لمتطكطل لركحلايمناظرةل  ل
لايميركؼلقاقفلشينم لميمد لقف لميمد لايكيلد ل،ق  ل( لكا،كاتر لا،كا ؿ ل"للتارلخ ل: ل ا من لايينف  اييلق 

لق دادلمفلدنملامافلكأرقيلفل لقمطقيملق دادلكىكل  لرلترب لك لولأدماءلكالة ككجدتلتارلتانلمطقك ان
كأيؼلإيىلدنملدقيملكاماما ملكأيؼلكبـلبافليبـلبؿلكايدلمنيـل أيققتلنكلول نكلتولبمالذبرلكىبذال

لردمول...لل"ل  لايندبل(لكى لمجيكيملايمؤيؼل:ل"لكجدتل.لك اؿلأل ال  لمتطكطل لبرارلسل (لُِٓ 
برارلدانل  لقيضلايبتبلايكدلمملكى لشجرةلإاللأفلايبرارلسلأكييالمكطكعلككدطيالبذيؾل أيققتلنكليال
 لىلمالى ل للولإذليـلأ ارل لىلمؤيفيالكييلولقيكفلابلقيدلىذالأ ارل للولكابلايمك ؽلكىالأنالأذبرل

لللللللل.(لُِٔ لقكلملايبرارلسل...لانتيىل"
اماليلنماللجدلاي ركرةليلتيللؽل لىلاينكؿلاكلا  ا مليولكايزلادةل للول ل انولل علذيؾلميزكالل
 فلاينصلا، ل لأمال  لاييكامشلاكل  لنيالملايمك كعلاكلايمتطكطلمعلا شارةلإيىلانيالتيكدليول

طقا  ل  لمكايلدلا، مملمفلآؿلكقادمول.لك لىلدقلؿلايمااؿلنكلوليردايملميمدلقفلايدلدل قدلايبرلـلايطقا
لايردايمل ل  لقيضلىامشلىذه لأذبر لكرقما لى لقملزلادة لبما ل أيققتلإلرادىا ل"... ل ا مل: ايقلتل ع(
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فلبافلمفل لمنولأملمفلأ ؿلايردايملكاة كأجيؿل للول ممملإفلبافلمفلأ ؿلايردايملأبتبل  لآتره
القلفلأ ؿلايردايملكمالقلفلايزلادةلايت لأييكناىالغلرىالأبتبل  لآترهلايقيرا  ليلت حل لىلايناظرلإيليالم

.لك  لتكدلرنالافلىذالاييرصل  لاييفاظل لىلاينصلايمنككؿل لك دـلايت رؼلقول لإاللمفلل(ُِٕ قيال"ل
لتكا رل فملأترللمفل فاتلايمؤرخل ندل تمؿلايتيللكاتلكاييكاش لايميزكيمل فلا، ؿل للؤشرلينا

لايدلدلايقيرا  ل.
ل لايمكاقمتلايشت لمل(ل ل بافلمؤرتناللنكؿلامال لماللتصلا يتارلخلايشفي لمماللدمىلايلكـلقػ

اييدلثلممفلشاىدلاييدثلاكل ا رهل لاكل فلايجلؿلاياان لييـل لمعلاشتراطلتكا رلاياكمل  لمفللنكؿل
أٌبدلقأنول دلل(ُِٖ ل نيـل ل ف لك فول،يدلركاتولممفلأتذل نيـلكىكلايشلخلميدملايميركؼلقايتكاجم

لاييقدللدمع لكلركمل فلأقلو لكلكاؽلقبممو ل لىلنكلو لممفللييتمد لكىك لاييامؿل  لاييايـ لاييدؿ مفلاياكم
ل.ل(لُِٗ لاي ايحلكايشلخلاييادؿل ادؽلايليجملايشلخلميمدلايتكاجملايذملأدربولكدمعلللللللليدلاو

صدار األحكام :ٜ  ـ النقد وا 

 رليدللجملعلايمؤرتلفل لكأداديالايشؾلرا يملكميممل لكى لاللتتكالاينكدلكاة دارلا،يباـل لمزلم
يدلولمزلملايشؾلكاينكدليب للتمبفلمفلتفدلرل لٌلملايذمللك ؿلإيىلايلكلفل ل ايمؤرخلايناقوللجبلافلتتكا رل

لمفل للٌطلعل للو لما لاك ل  لليؤدللإيلو لأفللكقؿلبؿلما ليو لالللجكز لإذ ل  لإ دارلا،يباـ اييدثلكمفلاـ
ذيؾل ندلايدلدلايقيرا  ل لإذلانولالللتكانىل فلتكجلولاينكدليتىلليركالاتل لك دلكجدناللايركالاتلكا،يداثل

ايمكركثلايدلن لكاديملاالنتشارل لايت ل دلت ؿلمراتقيال ندلاييامملكقيضلايبيتٌابلإيىلايميدٌلماتلايت لالل
ل.لللجرؤلايدل لىلايمسلقيال

ولمفلتتقياتولايد لكمليركالاتل ف لمتطكطل ل راءلايتيازمل(ل لايذملادتيرضل لولأىـلمالتك ؿلإيل
لايت لتيداتل مالجرللمفلأيداثلمؤيممل  لكا يملايطؼل  ل أرقيلفلمفلأمياتلايم ادرلايمكاك مل 
برقمءلكمالقيدىال ل أشارلإيىلافلجملعلمالأكردهلمفلركالاتل دلأجميتل للولايم ادرلايميتقرةلمفلدكفل

لكا ل  لايميكم لايم ادر لأكردتو لما لمنتكدا ل  لإيىلافلادتاناء لمشلرا لايت كصل  ل لىلكجو لمنيا يمتأترة
ل  لبتابلايدرقندمل لبما لكا تيلكىا لأيادلثلاتتلككىا ل زادكا لجاءكا لايمتأترلف لايت لل(َُّ مؤيفليا ل  كغلره

ك فيالقػإنيال"لجيللاتل"للكل"لأباذلبل رؼل"ل.لاـللشلرلإيىلافلدا رةلايبذبلتلؾلتكديتلقكادطملايكيراءل
إذال ىرىءىلايدىـلايتقرلايكاردلالقدلكافللىزلدل للولمالأمبفل لاكللييرؼلأيفاظول لىلمالايلذلفللر كفلايمنقر ل 

ل لكيلسل  لىمولإاللافلليقب لايناسلكيكلقايبذبلكاال تراءلكايقيتافل لىلابلكردكيول ص(ل لك لىل أىيىبَّ
يـللبتًؼلايدلدلايقيرا  ل.لكلل(ُُّ ا، مملا،طيارل ع(ل ل لتيمؿلايمي لمل،جؿلافللكاؿل لول"لنيـلايكارئل"ل
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ل لك اؿلافل لكانتكادلايمؤيفلفلممفللتقنكىا لقؿلتيمدلإيىلانتكادىا لايظاىرة لبافللجرمليكؿلىذه قيرضلما
ىؤالءللتنادكفلمالأ دهلابلدقيانولكتيايىليلباٌذاقلفل ل بلؼلقمفللبذبل لىلردكؿلابل ص(لكأىؿلقلتول

لل.ل(ُِّ ايبراـل ع(ل.لكاللليطاعلابلمفليلثلليي ىل

ك  لإشارتوليػمك عل ايينانمل(لكا ؿلتدملتيالكأتقارىالل لأشارلمقلنالإفل  لايينانملأتقارلبالرةل
لإاللأفلقيضلايناسلل ايطكفلأكللتيمدكفل ل  لمد كفل ليا لإفلرأسلاييدلفل ع( لايمكاـلكمنيا الللدييا

يينانملينانمل لأنوليمالج ءلا،باذلبليلكاؿلافل مفل اييالك،جؿلذيؾللتككيكفل لكممالليكاؿلإنمالدملتلا
لاينداءل ل ليال لكأتذكال  لدلتيال لنظرتلإيليا قرأسلاييدلفل ع(لكشيداءلايطؼلمفلبرقمءلك يكىا
مؿل ٍيتلكقبتل ل ألجؿلينلفلايندكةلدملتلقذيؾل.لكقي يـللككؿل:لإنمالدملتلقذيؾليٌماليي  ينَّتلك ىكَّ

لقولإيىل لايمكاـل يٌنتلاينا مل ألجؿلينلفلاينا ملدملتلجددلأملرلايمؤمنلفل لىلاينا مليد نولجاءكا ىذا
ٌفلا،تقارلقتمؼلذيؾلك دل دمنالمنيالمالأردنال... نمالى لأباذلبلكاة ل.(لُّّ لقذيؾل.لكيلسلبذيؾل لكاة

ك  لمك كعلايمياكالتلايت لتيددتل ل اؿلايماءلإيىلاينجؼلكتكارلتيال لاىتـلايدلدلايقيرا  لقيال
(ل لك دلدقؽليػل ايشلخل ل لقفلكايتيفملاينجفلمل  لا،رضلايمقاربملايزبلملايلتلمملاي ركلم  لمتطكطول ل
ل  لايبتاقمل نيالكأٌيؼل ليالبرادال لذبرل لولتفا لؿلقيضلايمشارلعلايت لل(ُّْ ايشلخلمناعل(ل افلجدَّ

ؼلبافلاييدؼلمنيالإل اؿلايماءلمفلنيرلاييلملإيىلاينجؼلل.لكبافلذيؾلممالليتـليولايدلدلايقيرا  لكليب
لتلؾل لم در ل ف لمنو ليمدتفدار ل ل  لايشلخ لمع ليكاء ليو ل باف ل. ل ليا لكايتك   لميلكماتو لجمع  لى
ايميلكماتلكا ليال لل أيايولايشلخل لىلبتابل ل أدتظفرهلايدلدلايقيرا  ل لـللجدل لولممالذبرل.لكيلنمال

ولايشلخلقأنول دلاشتقول لمالاجتمعلقولاانلملمؤبداليولقأنوليـللجدل  لايبتابلممالأشارليول  لبرادول لأجاق
نول  لبتابلآتر ل طلقولايدلدلايقيرا  ل ل لـلليارل لول لىلش ءلممالطلقول.ل ندلذيؾل رحل أيايول لكاة
مىيىول أتذتولمنول لأن لايتجأتلإيىلايبراسلايذملجى ايدلدلايقيرا  ل  ليدلاول فلايبراسلكمؤيفول ا مل:ل"

نمالىكل]لبمـل[لملفؽل"لكنكلتولبمالذبرلإاللأنول  ل يم لايكا رلي كممالديسلل.ل(ُّٓ ـلأرهلبمـلمؤٌرخلكاة
ل  لولمامل لأشارلايدلدلايقيرا  لإيىلانولك ؼل لىلايفكرةلايت لذبرىالايشلخل ل ل  لبرادولمفلأنول يًمؿى
ليلكناةلايما لملامثل نكاتل ر لملإيداىماليميلملايمشراؽل لكا،ترلليميلملاييمارةل لكاياايامليميلملايقراؽ
نولك ؼل للولشت لالكيلسليولإالل كميلملاييكلشل.ل أشارلايدلدلايقيرا  لإيىلافلذيؾلبذبلكتديلسل لكاة
طرلؽلكايدللدتؿل  لايمدلنملكلجرمل  لآقارىالكلترجلمفلايجيملاياانلملإيىلقيرلاينجؼل.لكيزلادةلايلكلفل

 لادتك حلا،مرلمفلل(ُّٔ (لمترالتيتلا،رضلَْ فلتفا لؿلايكناةلايت لتكعل لىل مؽلالللكؿل فل 
ايقنا لفلايكا ملفل لىل لانتيال لايلذلفلأبدكاليول دـلكجكدلايتفر اتل لكافليلسليلكناةلدكللمجرللكايدلل

ل.ل(ُّٕ 
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يـللبتًؼلايدلدلايقيرا  لقا،تذل مفلدقكولبنا ؿل كطل لبمالانوليـلليدٌلـلقبؿلمالنكلولمفلأيداثلاكل
اكلايركالاتلمعلمنطؽلاييكؿلايدللـل لاكلمعلمالاشتيرللركالاتل لت ك اليلنمالتتكاطعلتلؾلا،يداث

 نيال  لايم ادرلايمكاك مل.ليذيؾلنراهللمارسلاينكدلكايتيللؿلكايت يلحليمالالللكتنعلقولمفلاين كصل ل
ل(ُّٖ كىذالقيدلذاتولكايدةلمفلأىـلدماتلايمؤرخلايكا  لييكلكملايتارلخل.للل ف لإشارتول فلتندؽلايبك مل

ل لكلشيكفلايمكاـللك فلدقبلتدملتو للطللكفل  لذيؾلايبمـ لأنيـ ل"... ل اؿل: لمامل  لبرملديدل( ل  قػ
كلدتشيدكفلقايتدململكليتجكفلقذيؾلقأنولإنمالدمٌ لبرملديدلل،جؿلذيؾل دقيافلايكادرلكجٌؿلاي انعل

داطلرلممفليولايت رؼلايتاـل لىلمالأرادل للنظرلاييا ؿلاينا دلإيىلمالذبرناهلكيلتق رلقماليٌررناهلمفلأ
فلبنتليـلأ ارل للولإذليلسليلبتبلي رلإالل ايبمـلكزتارلؼلا،ناـلأكلييلوليكانلك لمال ايكهل د انلكاة
أن لقجيدملايكا رلطلقتلذيؾلطلقانليالاانليمالبنتلأدمعلىذهلاييبالملمفلا، كاهلكيدفلتدطلرىال...ل

لمشيكرلاللأ ؿليوللكيـلنجدل  لذيؾلدكللما ىكلمذبكرلمفلأنول ملكهليفظاللإاٌللأنولبمـلملفؽلكربَّ
قكفلأفللتبلمكفلقيالكالل فلا،باذلبلأملؿلإيىلطقعلا ندافلمفلاي يلحلكأنيـلليُّ يلبك ملمفلا، رابلكاة

ل.لل(ُّٗ لدتيلكفلمفلايبذبلكى لاللأ ؿلييال...ل يذالملتصلايككؿل  لتندؽلايبك مل"ل
 ـ أسموبو في التدوين التاريخي :ٓٔ

لايقيرا   لايدلد ل لليتمد لكيدبلليـ لمناىجلمتتلفم لقؿلادتتدـ ل  لقيلنو لمنيجا لايتارلتلم   لبتاقاتو
مرةل لل(َُْ ياجتوليتدكلفلا،يداثلكايمركلاتلايتارلتلملكترتلقيال لإذلبافللدتتدـلايمنيجلايمك ك  ل

مرةلأترلل لكلجتيدل  لايدمجلقلنيمالأيلانالأترللبمالىكلياؿلايمؤرتلفلايركادل.لل(ُُْ كايمنيجلاييكي ل
 كحلمنيجولاييمكدملمفلتمؿلاىتمامولايشدلدلق قطلاييكادثلكتأرلتيا ليتىلأنولبافللدجؿلكنرللكل

ا،يداثلقايدنمل لكايشيرل لكايلكـلل لكايدا ملأيلانال ل ف لإشارتول لىلدقلؿلايمااؿليشؽلنيرلجدلدل
نيرلايدنلمل(لللأتذلايماءلمفلايفراتلجنكبلايمناذرةلإيىلاينجؼلتمؿلكاللمل ل لر القاشالدم لقػلللللل 

 لكتـلا تتايولل(ُِْ  لانول دلتـلقمقاشرةلمدلرلاينايلمل قدلاي ن لأ ندمل لكقتشجلعلمفلايدلدلىادملزكلف
ـل(ل  لايدا ملايتامدملُٖٖٖبانكفلاياان للُٖىػل/لَُّٓجمادملا،كؿللٓ  لنيارللكـلايتملسل ل

.لل(لُّْ راغلمنول لدتلكأرقيلفل(للكمانلمفلايلكـلايمذبكر لبمالأشارلإيىلأفلأكؿلاقتداءلاييمؿلقولإيىلايف
ل نكانال لبافلل ع لإذ ل  لايتارلتلم ليمك ك اتو لاي ايبل  لتناكيو لايمك ك  ل يك ليلمنيج لادتتدامو اما
يلركالملاكلاييدثل لكلقدأل  لايتميلدليول لاـل ر ولمفلتمؿلمالتك رليولمفلمادةلتارلتلمل لدكاءلممال

جميولىكلقنفدولمفلركالاتلكميلكماتلشفيلمل لاكلقمالتك ؿلادتترجولمفلم ادرهلا،كيلمل لاكلقمال
إيلولمفلنتا جلمفلتمؿلمتاقياتولايملدانلملليمكا علكتططلايمدفلايكدلمملكآاارىال.لاـللككـللقايمكازنملقلفل
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لكذيؾل لىلأداسل لا ترل  ل لكلر ضلقي يا ل لكقؿلقي يا ل  اين كصلكا،تقارلكا،يداثلايتارلتلم
لللَ لكايكربلإيىلاييكؿلكايمنطؽلايد مل  لاالتتلار

لايدلدل ل ىمد لتيايلكو لك لايمؤيؼلكشركياتو لكبمـ لاينصلايمنككؿ لقلف لكايف ؿ كي رضلايتك لح
ايقيرا  لإيىلادتتدـلايك فملكبافللشلرلييالقبلممل"لانتيىل"ل لقيدلانتياءلاينصل لاكلنيالملايجململايتقرلمل

ل ل لانتيىل" ما ملكامانلمل شر(لمرةل  لمتطكطل لايلتلمملاي ركلمل ل يلىلدقلؿلايمااؿلادتتدـلبلممل"
كايتيفملاينجفلمل  لا،رضلايمقاربملايزبلم(ل لك لأرقيملكتمدكف(لمرةل  لمتطكطل لايقكيملايقيلمل لمال
لايم لمل لكايجكىرة لايقيلم لايدرة ل  ل  لمتطكط ل لمرة ل( لكأرقيكف لامام لك  لايزبلم(  لايبك م لمقدأ ل   كردَّ

ليمدماةلقبرقمءلكاي ا رلملكنلنكللك مكرلملكاييراءلايجللمل(ل.لكايرك ملاييدلنلملا
امالادتتداـلايفارزةليفكا ؿلايجمؿلايك لرةل مفلايفكرةلايكايدةل ل بافلنادرالماللدتتدميالميتمدال
ل  ل ل  ليلفلا تمد ل  لاي ايبلطكللم. ليذيؾلجاءتلجملو ل  ليتىلنيالتيا  لىلاالدترداؿل  لايجملم

لقبارةلايف ؿلقلفلايفكراتل لاىتـ لبما لكأترلل. لقلفل كرة لامام  لىلترؾل راغل  لرلقمكدارلير لفلاك
قايتأشلرل لىلقيضلايبلماتلاكلاييقاراتلايت لييالأىململمال لاكلت ك لملتدتد  لاالنتقاهلمفلايكارئل
ليتمللزىال ماليكييال  لايجململاكلايفكرةل لك دللتبررلذيؾل  لايكر ملايكايدةل د ةل لقك علتطلتيتيا

ل.لل(لُْْ مراتل
ليمدلايدلدلايقيرا  لأيلانانلإيىلاالجتيادل  لشرحلكتك لحلميان لا لاتلايكرآنلملكقيضلا،يادلثل
اينقكلملاكلأ كاؿلا، مملكاييلماءل لل ف لشريوليمالكردلمفلايككؿلايطلبل  ليؽلايبك مللقأنيال"لجمجممل

تجيؿلايرمحلبنالمل فلايد علكايمنعلكايذكدل لأشارلإيىلافلاييربلل(ُْٓ اييربلكرمحلابلكبنزلا لماف"ل
لايقملال فل لابلدقيانولكتيايىللد علقيا  فلاييلاضل لكافلايمينىلايمرادلقول لىليدل كيولىكل:لإفَّ
ا دمـلكايمدلملفل لأمالبكنيالبنزلا لمافل لبارةلمالنزييالمفلايمؤمنلفلمفلأ يابلردكؿلابل ص(ل

كمفلايتاقيلفلكتاقي لايتاقيلفلل ل بانكالبنزلا لمافلكر لدهلل لكقيـللمفلايقدرللفل لكأ يابلايشجرةل 
ل.(لُْٔ لانتشرتلشرا علا دمـل  لشرؽلا،رضلايىليدكدلاي لفل

ك  لشريوليقناءلمدجدلايبك مل لأشارلإيىلافلايظاىرلقا تكادهلمفلبمـلأملرلايمؤمنلف ع(لأفلل
لفترل لكقايدنافلأملاييقكبلكى لايبلزافل لاـلنكضللمدجدلايبك ملبافلمقنلانلقايطلفلكىكلايلقفلايذمليـ

ذيؾلمفلقيدهل ل قنكهلقا جرلكايجصل لكافلأكؿلمفلقناهلمفلقيدلأملرلايمؤمنلفلزلادلقفلأقلول  لألاـل
مياكلمل.لاـل رجلإيىلقلافلايتزؼليإلل احل كاؿلافلايتزؼلىكلايطلفلايميمكؿلآنلمل قؿلأفللطقخلكىكل

ارلايدنافل لكايدفلبيل ملاييبلإاللأنولأطكؿلمنولكأكدعلرأدانلكايجمعلدنافللاي ل اؿل ل إذالشكمل يكلا يفىتَّ
ل.ل(لُْٕ ماؿلديـلكدياـل
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كانطم المفلأىململايتم اتلايفر لمل لكايتاتممل لأدتتدميمالايدلدلايقيرا  لقبارةلتبادلافلتبكفل
ؿل...ل ل اؿلايقيرا  ل...ل ل اممل  لم نفاتول لإذلبافللشلرلقيدلاالنتياءلمفلبؿلمك كعلقبلممل"لأ كل

"ل.ل ف لمتطكطل لايقكيملل...لل لنتلصلإيىل...للكأيلانانللشلرلقيقارةل"لملتصلايككؿنلتصل...ل"ل ل
ايقيلمل لمالكردل  لمقدألايبك ملايزبلمل(لنجدلا،مالمل لىلذيؾلبالرةلكمنيالمالكردل  لقناءلمدجدلايبك مل ل

لرادلتفا لؿلايتتطلطلكايقناءلممال قيدلايشرحلايطكلؿلكايكا  ل فلايمدجدلكل أىملتولايتارلتلملكايدلنلمل لكاة
ل اؿل ل" ل: ل لككؿ ل قارات لق يم ل   لللٌتصلايمك كع ل  لايدلن  لكايمكركث لايتارلتلم لايم ادر ل   كرد
ايمؤيؼلايقيرا  ل فالابل نولل ملتصلايككؿل  لمدجدلايبك ملإٌفلأكؿللمفلتطولآدـلك لىل لولاـلأفل

لكقن ل لتل لولايطك افلترقو لاـ لنجرتلايدفلنم لايتنكرلك  لكدطو ل ار لكمفلكدطو لنكحلك لىل لو اه
لذبرهلاـلنقذهلا،بادرةلكأنك كهللكبذيؾلقنكهلآؿلاينيمافلكأنك كال ا،نقلاءلكا،ك لاءلمفلقيدلنكحلبمالمرَّ

ت لأدتل.لك  لشريوليألدقابلايل(ُْٖ منولاـلقناهلزلادلقفلأقلولكأنكصلمنولبذيؾلقنكلاييقاسلبذيؾل...ل"ل
إيىلترابلمدلنملايبك ملكانتكاؿلايناسل نيال  لمتطكطل  كدلايلؤيؤلكاييكلافل  لتيدلدلارضلبك افل(ل ل
أنيىلايمك كعلقتم مل  لرةلككا لمل اؿل ليال:ل"ل نتلصلمفلذيؾلأفلايبك مليمالأتذتلقايترابليتكاي ل

ل.(لُْٗ لكبافلايماءل دلانكطعل نيال"لايفتفل لليالأتذلايناسل نيالذاتلايلملفلكذاتلايشماؿلمتفر لفل نيا
كأتلرالاليظنال لىلقيضلبتاقاتولكجكدلقيضلا،تطاءلا مم لملأكلاينيكلمل لكممالاللشؾل إفل
لمادةل لقايشبؿلايذمللكلؿلمفلأىملتولبمؤرخلمقدعل لتٌلؼلينا ل  لا،تطاءلالللمبفلأفللؤاتذل لليا ىذه

ل ملتتقياتول.تارلتلملغزلرةلى لنتلجمليلاتولكامرةلأتياقولكتم
 
 

 ثالثا : موارده في الكتابة التاريخية 
لادتكىلايدلدلايقيرا  لمادتولايتارلتلملمفلمكاردلمتنك مل لكدنتيرضلييال لىلايشبؿلا ت ل:ل

 القرآن الكريم  : .ٔ

ل لول  صلا،نقلاءلكذبرل،يكاؿل لكأ ظـلمفلافللييٌرؼل  بتابلابلاييزلز لم درلبؿلاييلـك
قرةل لبككـلنكحلكىكدلكمدلفلكامكدلكماليباهل فلمكدىلكىركفلك ر كفلك اركفلك فلا،مـلكايشيكبلاي ا

ل ل. ل ع( قراىلـ لكاة لاينمركد لك ف لكاير لـ لايبيؼ للأ ياب
لللل

للللل
لللل
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للل
ل(لَُٓ 

لر لدانل  ليدلاول اتتذلايدلدلايقيرا  لمفلايكرآفلايبرلـلايذملك ؼلقأنولا دؽلاييدلثللم دران
لنكحل لك اد لكامكد لك كـلإقراىلـل لإذلأشارلإيىلافل  فلا، كاـلايكدلمملمفلأ داءلردؿلربلاييايملفلبكـك

ل: ل اؿ لإذ لايمقلف لبتاقو ل   ل نيـ لأتقر لتيايى للللاب
لللللل

للل
للللل

للللل
لللللل

للل
ل.للك  ل(ُُٓ ل

ل  لاييدلث لتيايى: لقككيو لأدتشيد ل ع( لقلتو لكآؿ لميمد ل  ؿ لقلاف لف
للللل
لللل

للل
لل

لل
للل

لللل
ل.(ُّٓ(ل ُِٓ لللل

ل لتيايى ل كيو   للل
لل

للل
لللنكؿلمال ايولأملرلايمؤمنلفل ع(للل(ُْٓ للل 

ل ل اؿل:ل"لايرقكةلايبك ملكايكرارلايمدجدلكايميلفل
ل.(لُٓٓ "لايفراتل

لتيايى لقككيو لأدتشيد ل ع( لقلتو لكآؿ لميمد ل  ؿ لقلاف لل  ك ف
للللل
لللل

للل
لل

لل
للل
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لللل
((ل ُٔٓ ل)ُٕٓ).ل

ك لىلايرغـلمفلبارةلادتشياداتلايدلدلايقيرا  للقاينصلايكرآن ل  لانالالركالاتولايتارلتلمل لكايتزامول
قاييرباتل لإاللأنول  لايبالرلمفلا،يلافل لالللشلرلإيىلادـلايدكرةلاكلر ـلا لمل لميتمدال لىلايشيرةل

  لايكلكبل.لكىذال  لتكدلرنالاللل ن ل فلتترلجلا لاتلكايدكرل لب ركرةلمنيجلمل  لتدكلفل لكاييفظل
لاينصلايتارلت ل ل بلؼلإذلبافلاينصلمكددال.لل

 ـ الحديث النبوي الشريف وأقوال األئمة والصحابة : ٕل
يبالرلمفل لكأ كاؿلا، مملكاي ياقمل ل كدلبافللردلذبرىمال  لال(ُٖٓ أمالاييدلثلاينقكملايشرلؼ

ايمكا عل لكتردلأيلانالمدندةل للكأيلانالأترللمفلدكفلدلدلملا دنادلايت لمفلتميياللمبفلقلافل كةل
اييدلثلأكل يفول.لبمالكلتتلؼليجـلاالدتيانملقيذهلايشكاىدلتقياليطقليملايمك كعلكايياجملإيىلد ـل

إيىلافلا،يادلثلايكاردةل ندلايدلدللايركالملقشكاىدلكن كصلييالأىملتيالايتا مل.لكىنالالقدلمفلا شارة
ايقيرا  لى ل  لبؿلا،يكاؿلاللتترجل فلت ك لملايمذىبلايشلي لايذملليتمدلا،يادلثلايكاردةل فل
طرلؽلأ مملأىؿلايقلتل ع(لكركاتيـل.لبمالكلجبلا شارةلأل الإيىلافلقي يالبافلآيادال لاكل مفل

،ىململايمنطكملك ددلملايبالرلمفلمكا ييال.لكيإلشارةلايمكركثلايدلن لايذمللد ـلىذهلايركالاتلكلؤشرل
لايبك مل  إفلا،يادلثلايت لأكردىاللايدلدلايقيرا  ل  لمتطكطولللللل لايقكيملايقيلمل لمالكردل  لمقدأ

ل لل(ُٗٓ ايزبلمل( لاينجفلمل( لايلتلمملاي ركلملكايتيفم لمكارنملمعلل(َُٔ  لكلمتطكطول  لبانتلبالرة مامل 
كطلا،كؿلبانتلأبارلمفلاياان ل؛لكليكدلدقبلذيؾلإيىلايياجمل  لتد لـلأىململىذهلغلرىال لك  لايمتط

لايمدفلكت ك لتيال ندلايشليملأكالل لكايمدلملفلمفلقا  لايمذاىبلاانلال.
ل لايبك ملجمجمملكمفلا،مالملايكاردة ل" لنكؿل فلردكؿلابل ص(لليكؿلأىململايبك مل ل اؿل: ما

لُُٔ ل"لاييربلكرمحلابلكبنزلا لماف لايبك مل.لكل( ل" لجاءل  ل ريملاي رمل ل فلاي ادؽل ع(ل اؿل: ما
قراىلـلك قكرلالاما ملنقلانلكدتٌما ملك  لك قرلدلدلا،ك لاءلأملرل رك ملمفلرلاضلايجنمل ليال قرلنكحلكاة

كمنيالمالركاهلايشلخليدفلقفلأق لاييدفلايدللم لكايدلدلاقفلطاككسل  ل ريمل .(لُِٔ ايمؤمنلفلعل...ل"ل
ل"لاي رل ل اؿل فلمك علاي رمل  لاينجؼل: لأنو لابل ع( ملكايمجلد ل  لايقيارلكغلرىـل فلأق ل قد

 .ل(ُّٔ اي رمل طيملمفلايجقؿلايذملبٌلـلابل للولمكدىلتبللمانلك دسل للول لدىلتكدلدال...ل"ل
 ـ الشعر :ٖ

لقيضلبتاقاتل ل   ليلزا لش ؿ ل كد للتصلايشير ل لما لاما لايقيرا   لتايدلد لإيى ل مد لإذ كظلؼل 
لأكلايك ؼل.ل لاكليلرااءل  ل  لمنيا ليقيضلايمكا ؼلايتارلتلمليليقرة لايشيرلمل،غراضلاالدتشياد ايشكاىد
 ماملأشارلإيىلادتقدادلاينيمافلقفلإمرلءلايكلسل  لمك فولمفلدنمارلايذملقنىليول  رلايتكرنؽل لإذل
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ىبلذيؾلمااالليمفللجزملقماليـلنظرلاينيمافلايىلايك رل أ جقولكبرهلأفلليمؿلي لرهلمالول ل كتلول ل ذ
للدتيؽلمفلدكءلايجزاءل ل كاؿلايشا ر:ل

ل.ل(ُْٔ كمالبافلذالذنًبللجزتنالقنكلديدلييدفل ياينالللللللللللجزاءلدنماروللللللل
ًر ىم(ليلنمالادتد اىالديدلقفلك اصليٌمالكٌيىلاييراؽل ي رتل ك  لمك ؼلآترليقنتلاينيمافل تى

لميقرال فلتقدؿلايزمافلكرجايول أنشدتلتككؿل:ل  لجمعلمفلجكارليالل كايتلشيرا
ل قلنالندػػكسلايناسلكا،مرلأمرنالللللللللإذالنيفل ليـلدك ملتنٌ ؼيللللللل
لدػلللللل للللللللركرىالللػػػػ أؼليدنلالالللدـك لتكٌلتلقأااراتيالكت ػػرؼي
ل.ل(لُٓٔ ليناسلأك فكالىـلايناسلمالدادكاللدلركفليكينالللللللللكافلنيفلأكمأنالإيىلالللللللللللل

ك  لايرااءلأكردلايقيرا  ل  ا دلبالرةليشت لاتل دةل لمنيال لىلدقلؿلايمااؿل:لمال ايولايشا رل
لاينيكملقيؽلايدلدلأيمدلايكزكلن ل لمقلنانلقأفلايك ا دل  لذيؾلبالرةل لكأنوليـللتمبفلمفل ميمدلر ا

لذبرىاليطكؿلايمكاـل لكممالجاءل  لآترىال:
لكدػػػٌلدلللللييزفل ـٌللقولايكرللللللللم ىلاللم ىلكال لكداءلايقرالالمدكدو
ل  لبؿلمل ل  لبؿلمشيدًلػػػتنكحل للولا نسي لكطًفلللللللللللللكتقب ل للولايجفُّ
ل.(لُٔٔ كأىؿلايبداءلايتمسلكا كال أرتكالللللللللللللللليكدلايلـلا دمـلمفلقيدلأيمًدلل

يال لىلايرغـلمفلبكنيالت ـل شراتلا،قلاتل ليجماييالكأيلاناللذبرلايدلدلايقيرا  لايك لدةلقطكي
ايفن ل لك،ىململمفل لؿل ليالل لبمال  ل  لدةلايشا رلجيفرلاييل ل  لرااءلاييايـلايبقلرلايدلدلجيفرل

نمالذبرتيالقطكييالييدنيالك ليالذبرلايدادةلل: قفلايدلدلميدملايكزكلن ل لإذالأشارلإيىلماؿلذيؾل ا م "لكاة
ل.ل(ُٕٔ لللفلىـلمرجعليليقادل"ا،مجادلايذ

 ـ المشاىدة والمعاصرة :ٗ
لإيىل للريؿ لباف لقؿ ل  لايتارلتلم لايبتاقم ل   لمكارده ليجمع لكايتتقع لقايكراءة لايقيرا   لايدلد للبتًؼ يـ
ايمكا علايتارلتلملايت لتتصلجململمفلا،يداثل لبايك كرلايكدلمملكآاارلايبنا سلكا،دلرةلايت لانتشرتل

لقلفلاييلرةلكل لايكدلمملكايمييدامل لكمشارلعلايرملل(ُٖٔ ايبك ملكاينجؼل لما لكايمرا د  ل  مل فلايمداجد
ل؛ل لتكا رل  لايم ادرليكييا ل لكايمكارنمل لما ايكدلممل ليلتك ىلاييكا ؽلكلاقتلمشاىداتولقايبتاقمل نيا

كايمكا علايت للتتارىالكقيذالاييمؿللبكفلايدلدلايقيرا  ل دل ن ل  لبتاقاتولقايمتاقيملايملدانلمل اارلايمدفل
لتأمؿل نما لكاة ل  لايبتب لقطكف ل   لاين كصلايتارلتلم لقتتقع للبتًؼ ليـ لأنو لقمينى ل  ليبتاقاتو مك ك ات
ميطلاتلتلؾلاين كص لكيددلماللشلرلايليالمفلمكا علميرك مل  ل  رهل ليتىلقلغلمريلملايميالنمل

الرلايتنكؿلقلفلمدفلاينجؼلكايبك ملكايك ؼلكايمكارنملمفلتمؿلمشاىداتولايشت لمل لتا ملكأنولبافلب
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 لكاييلرةل لكبرقمءل لكاييندلمل لكايدماكةل لكايشنا لملكغلرىال.ل يلىلدقلؿلايمااؿل ندمالأشارلإيىلنيرل
لكى ل ل  ل  لا،رضلقا لم ل ناتو لكأفلآاار ل  ل للولكى لبالرة لانولالزايتلايمزارعل ا مم ل قاسلقلفَّ ايشاه

مفلجيملايشرؽل لكتجرملإيىلغرقيا لكطكؿلتلؾلايكناةلمفلمدلنملايبك ملإيىلايفرعلمالتت ؿلقآقارلاينجؼل
ل.(ُٗٔ لكربلمفلأرقيملأملاؿلأكللزلدلقش ءللدلر

لمفل ل  ل  ره لايطقليلم لايج را لم لقمظاىر لمدتيلنا لكيدكدىا لايبك م لايقيرا  لمدايم لايدلد كقلف
اييلملايدلفلملإيىلأفلتتجاكزلشرلحل لكىكللتمؿلمشاىداتولايشت لمل لمك يالقأفلطكيياللقدألمفل رب

ايتؿلقكربلايشنا لملايميركؼلا فلقايكا  ل ل مال كؽلذيؾلقبالر.لأمال ر يال يدهلايتندؽلايميركؼلقػل
ل للل لاينجؼلإيىل ربلايفراتلشر ا لمما لايكلاسلل(َُٕ  برملديدة( لقكيدة لمدتيلنان لكأشارلإيىل لاداتو  

ل.(لُِٕ(ل ُُٕ ايميرك ملقػل ايفردخ(ل
لاينجؼلايت ل لجفاؼلقير لايقيرا  لكاؽل مللم لايدلد لايمك كعلاف ل  لىذا لايتارلتلم لاينكادر كمف
لأنولمفلايديملكاالتداعللبكفلايداتؿلإيلولتا فال لإذليدانال فلمشاىداتوليقيرلاينجؼلمقلنا ل.  ا رىا

ذالىقتل لولايرلحلأيداتلدكلالمفلشدةلايمكجل لك دلغر تل لولدففلكأركاحلبال رةل.لإاللأفلىذالكجمل لكاة
ايقيرلأتذلقاينكصلشل ال شل اليتىلجؼلك ارلأر المكيشمل لكلقلغلا،مرلافلايذمللدلرل لوللتشىل
 لىلنفدولايظمأل.لكأشارلإيىلأنول دلدتلول  ليايلول ليايملتاؼل لولمفلاي رؽل لكأترللمفلايظمأل ل

قتلينالمدايتولمؤبدالقافلطكيولمال.لبمالال(ُّٕ مقلنالقافلايذمللدلرل لولالللدلرليتىلليمؿلايماءلميول
لكربلمفلامالفلململأمل شرةل رادخلأكللزلدلقش ءللدلر لكافل ر ولماللكربلمفلأان ل شرلململأمل

.لبمالك حلنكاطليدكدهلايت ل لنيالقلفل  رلتكرنؽلاينيمافلقفلايمنذرلل(ُْٕ لماللكربلمفلأرقيمل رادخ
ل.(لُٕٓ كمدلنملاينجؼلإيىل لفلايريقمل

 فلاي رملمقلنالقأنول  لكادملايدمـل لمكقرةلاينجؼل(ل لكى ل بسل قلملاينجؼلمفللك  ليدلاو
نايلملايجدمل لكىكلقكربلايكقملايمشيكرةلقمكاـل ايبلايي رلكايزمافل لكنكؿلينالمفلمشاىداتوليلمك عل

لقأنولبافل للولقناءل؛لإاللأنولأندرسل لكآاارهلقا لمل لل دلأياطُّٖٔىػ/َُِٖدنمل  تلقولـ(ل لمؤبدا
ل.ل(ُٕٔ ايكقكر

بمالأشارلإيىلىكرلايشنا لملكجفا ول لمؤبدالأنولبافلكاديالمكيشالاللليرلليطر لولأارلمفلا،رضل
 لكبافلليتشىل لولمفلاي رؽل لك دلغر تل لولدففلبالرةلمعلمفل ليا.لاـللقلفليناليايتولا،ترللمشلرال

لأرضلزرا  لملمفلأكيولإيىلآترهلتنتشرل لولمزارعلا،رزلإيىلأنولجٌؼلكأ قحلا فلػػػػػػل  رلايمؤيؼلػػػػػػػ
كايينطملكايشيلرلكايذرةلكايماشلكايلكقلالكايدتفلكغلرىالمفلاييقكبلكايت رل ل دالطرلكال  لكدطول ارل

.لل(ُٕٕ باينيرلقتبرارلمركرلايدففل لول ظؿلممرلييال لك  لألاـلشيملايملاهلاللتدلرل لولدكللايزكارؽل
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رلمفلركالتولتدتندلإيىل ن رلايمشاىدةلايمدتندليلزمافلكايمبافليمال ا رهلك لىلاييمكـل كدلبانتلايبال
لمفلا،يداثلايتارلتلمل لكتلؾلملزةل ظلممليولل.

كأدرؾلايدلدلايقيرا  لقفطرتولأارلاييكامؿلايطقليلمل لىلا ندافل لكقايتاي ل  لايتارلخل لذيؾلأفل
لإاللتفا ؿلقلفلقل ملا نداف ك اقللتول.ليذيؾلنراهللكي لاىتمامالير دلايظكاىرللايي ارةلكايتارلخلمالىما

لايظكاىرل للر د لباف لإذ لمنيا  لايبالر لينا ل دكف ل  لايناسلكا ت ادلاتيـ ليلاة ل لى لتأار لايت  ايج را لم
ايطقليلمل لكا،يكاؿلايجكلمل لكلكاؽلمشاىداتولييا لبايفل اناتلكىقكبلاييكا ؼل لكلنزكؿلا،مطارل

لكارتفاعلدرجاتلا ل  ل لىلكندقتيا لاكل يلم لا ت ادلم لآاار لمف لييا لكما ل  لايشدلد لانتفا يا لاك ييرارة
لايدبافل.

ل  ل لاالنتفاضلايشدلدلايذمليـللدقؽليولمالؿل  لدرجاتلاييرارة لينا كمفلايظكاىرلايت لر دىا
ـل(لايذملادتمرل،بارلمفلشير لكقدققولتجمدلايماءل  لبؿلُٕٖٗىػل/لبانكفلأكؿلُُّٓآتر لرجبل

تلا،رضلقل اءلبأفل لليالايكطفلايمنفكشل؛لممالأدللإيىلىمؾلايت ركاتلكأشجارلمبافليتىلأ قي
ل شيتلايميا لؿلايزرا لملمعلشدةل ل؛ لبايددرلكايتلفلكايللمكفلكاينارنجلكايرمافلكاينتلؿلكغلرىا ايفكابو

ل.(ُٖٕ ايطلبل لليال  لرم افل ل  مل فلارتفاعلا،ديار
للـ األخذ عن الشيوخ والرواة : ٘

لدلايقيرا  لايركالمل  لم نفاتول فل ددلغلرل للؿلمفلايشلكخلكاييلماءلكايركاةل  ل  رهل.لأتذلايد
إذلادتيمؿلأيفاظالتشلرلإيىلأنولادتكىلايركالملقنفدولمفلشلكخلأجمءلقطرلؽلمقاشرلاكل مفلدمعلييـل

يتلمف..ل لمفلاياكاةلقطرلؽلغلرلمقاشرةل.لاكل مفلشاىدلاييدثلاكل ا رهلللبككيول:ل"ليدان ل..ل لدم
مالن طلحل للولايلكـلقػػلللللل لايمكاقمتلايشت لمل(ل.لبمالانول مدلإيىلايتارلخلايشفي لاكلدأيتل..ل"ل

كلقشبؿلممتازل  لقيضلم نفاتولايتارلتلمل للأقدعل  لتكظلفوليتلك لتفا لؿلا،تقارلاكلاييكادثل.لك دل
  لا،رضلايمقاربملايزبلمل(لايذمل ـل  لبمالىكلايياؿل  لمتطكطل لايلتلمملاي ركلملكايتيفملاينجف ل

 لجٌدلايدلدلايقيرا  ل  لتد لؽليكادثلركالاتيالمفلدكفلبلؿلل(ُٕٗ مكاقلملشت لمللانالاهل لدقيملك شركفل(
 قكلتل لىلاكلملؿلغلرل اقئلقمالليتر ولمفلايم ا بلكطكؿلايزمفل.لكىكل  لذيؾللككؿل:لل"ل...ل

ايطر لفلك ندلاييجزلجيلتلأدأؿلايشفلعلكايك لعلمفلأىؿلاييلـللطلبلذيؾلدنلفلأتقعلايٌدلرلكا،تقارلمف
ل.(َُٖ لكايف ؿلأكلمفلبانتليولأدنىلمير ملكركلمل فلذيؾل...ل"

ايمييداملك يملايمد كنلفل ليالمفلا،كيلاءلكاي اييلفل ف لإيدللتك لاتول فلايمكاماتلكايمرا دل
  لتد لؽل يملايكقرلايمندكبليػل لقبرللممالبارل  ل  رهل،غراضلايتبدبلمفلايقدطاءلكايياممل لجدٌل

قفل ل لقفلأق لطايبل(ل  لايطرلؽلقلفلاييلملكلذملايبفؿل.لكبافلممفليداول فلايمك كعلايشلخل
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ل"ل ل للكاؿلييا ل دلمملاللليرؼل ايقيا ل قمل  لرة ميمدليدلفلاييل لايذملأشارل  لركالتولإيىلكجكد
منيالايتدمملكلككيكفلانيالك ؼليػل"لا ماـل"ل.لاـل ارللا ماـل"لكبافليولتدمملكقجانقيالأرضلتزرعل لأبؿ

لتلؾل لكايمتدلطلف لايناس ل تجنب ل نو لذيؾ ل أشتير ل  لقلنم لشارة ل لو لتبكف لا،را   لتلؾ لل  ب يمف
ل لليـل لكأشار لايكزكلن لرأللقيضلتدمم لميدم لايدلد لاقف لميمد لايفا ؿ لايدلد لأف لكأتفؽ ل. ا،را  

بليول.لكقيدلاييدـلكبشؼلايترابل فلايمك علظيرلميرابلك للولقتيملرلايكقرليلبكفلأيدفلييـلكلأىل
 اؿلل.ل ترةل لليالبتاقملبك لملن يال"لىذال قرلقبرلقفل ل لقفلأق لطايبلايياشم لماتلدنملدتلفل"لل

ايشلخلميمدليدلفل:لتـلااليتفاظلقاي ترةل لكتـلايقناءلايجدلدلكترجلايدلدلكأنال  لتدمتولإيىلايكقر...ل
ترةلميفكظمل ندىـلإيىلا فل ل بؿلمفل  دىـلكطلقيالأترجكىالإيلول لكبافلذيؾل  لدنملكاللزايتلاي 

ل/للُِِّ ل ـل(ل.لكي رضلايتد لؽل  لايركالملكايمطاقكمل ل مدلايدلدلايقيرا  لإيىليكاءلايدلدللَُْٗىػ
قولايشلخلميمدلاقفلايدلدلميدملايكزكلن ليدماعلايركالمل فليدانولق فتولشاىدل لافل دأيول ماليداول

ل.ل(ُُٖ ميمدليدلفلاييل ل أجاقولق دؽلركالتولير القيرؼلك يملايمكاـلكندقتولإيىل ايقول
ك فلمك كعلإرداؿلايتزنملايتا ملقمر دلا،ماـل ل ل ع(لمفلايتيؼلكاينكادرلكايذىبلإيىلق دادل

درهل  لـ(لكأدقابلذيؾل لذبرلايدلدلايقيرا  لافلم ُِّٖىػ/ُِّٗ لاـل كدتيالإيىلاينجؼل  لدنمل 
لقايدؤاؿل لقولكذىبللتك ىلقنفدو للبتًؼ ليـ لإاللأنو ل  لبقو ليلشلخلميمد ل  ل( لاييللم لتارلخلايدكيم ذيؾل 

لاييبلـ لُِٖ كاالدتفدارلمفلايميمرلفل ل م ىلإيىلايشلخلجكاد لايتزنملإيىلاينجؼل ل( كدأيول فل كدة
لقايتلقمليكجكدلايد كرلكمكاكمملأىليال لكبافل أجاقولقأنوليمالتيرضلايكىاقلكفليلنجؼلكيا ركىالرجيكا

ذيؾل قؿلاي ارةل لىلبرقمءلإذل تؿلأىليال تملذرليالكنيبلمال ليال ل تاؼلأىؿلاينجؼل كدتيـلكايفتؾل
قايمدلنملكايرك ملاييلدرلملكنيقيال ل يملكالجملعلمال  لتزانملأملرلايمؤمنلفل ع(لمفلايتيؼلكلايدلكؼل

لال لمما ل قكلتلكايمجكىراتلكأكان لايذىبلكايف ملكغلرىا لإيىلق داد لكأردلكىا ل ليا لما ليبارة لييا لإي اء
ل(ُّٖ ىناؾلإيىلافلزاؿلتطرلايكىاقللفل ج ءلقيال  لىذهلايدنمل لكبافلايشلخلجكادل لمفلترجلالدتكقاييال

ل.
 ـ المصنفات السابقة لو :  ٙ

لفلقيال لبافلممالاليظناهل لىلمؤرتنالايدلدلاايقيرا  لانولبافلأملنال  لنكؿلايميلكمملايت للدتي
ل يكللشلرلإيىلايركالملمفلتمؿلايمفرداتلايدايمل لىل لأاناءلنكلول  لإيىلم درىا ل لىلا شارة كيرل ا
اينكؿل لايت لتبررتلبالرال  لانالالم نفاتولماؿل:لل اؿ..ل ل اال..ل ل ايكا..ل لذبر.. لذبرهل.. لركم..ل ل

 ل يلىلدقلؿلايمااؿلذبرىالأبارلمفل لما ملمرةلل..لإاللأفلبلممل ل اؿ(لى للا،بارلشلك انل  لبتاقاتولركاه
لذيؾل للتمـ لانو لبما ل. لايزبلم( لا،رضلايمقاربم ل   لاينجفلم لكايتيفم لاي ركلم ل ايلتلمم ل: لمتطكطو ل   )
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قا شارةلإيىل نكافلايبتابلاكلادـلمؤيفولاكلاالانافلميالميتمدال لىلايشيرةل ليمال ل  مل ماللتكا رليول
لشلرلإيىلبتابل لل يكلمامل  لمتطكطول لاينتقملايجللمل  لأيكاؿلايكىاقلمل(مفلميلكماتلأترللل لل

تارلخلايدكيملاييللملاييامانلمل(ليميمدل رلدلقؾل ل لككؿل:ل"لكذبرلميمدل رلدلقؾلكبلؿلاينا بلاييمكم ل
لايتدلكلمل  لتارلتولايمدمىلقتارلخلايدكيمل اييللمليدللايميابـلا،ىللملكأيدلأ  اءلايجميلملايج را لم

ل اييامانلملايمطقكعللقمطقيملميمدلأ ندملم طفىلقم رل إنول اؿل  لتارلتولايمذبكرلكأمالايكىاقلكفل ـك
لُْٖ لمفلاييربلاتقيكالطرلكمل قدلايكىاب...لل" .لك دلدرجلايدلدلاايقيرا  ل لىلذبرلم ادرهل  لمتكفل(

ايدرلكايمرجافل لمالجرلل  لايدنلفل ل م دللم نفاتول قؿلدردلايركالملاكلقيدىال ليبنولانفردل  لمتطكط
لايزماف( لطكارؽ لإيىللمف لأشار لإذ ل  لايمتتار( لاينق  لمف لتدلجم لأكالد ل   ل بشؼلا،درار لكمتطكط  

لل لل ا مملايبتبلايت لا تمدل لليا  ل ف لايمتطكطلاالكؿلل(ُٖٓ م ادرهل  ل اتيملايبتابل ل ذبرل ليا
 ايبامؿل  لايتارلخل،قفلا،الر(ل لك لشرحلنيجل:لأشارلإيىلمجمك ملايم ادرلايت لا تمدل لليالكمنيال

القفلايقمغملالقفلأق لاييدلد(ل لك لتارلخلأقفلتلباف(ل لك تارلخلاقفلايجكزمل(ل لك لرك ملايمناظرل
(ل لك لا مامملكايدلادمل لكايميارؼل،قفل تلقول(ل لك لكاييلكافليدملرمل(ل لك لريلملقفلقطكطمل(لشينم

 اييكدلايفرلدل،قفل قدلرقول(ل لك  يلحلمدلـلل لل لمجلد (ل لك لايبا  ليلبللن ل( لك لقيارلا،نكارليل
ل ل  لإدياؼلايراغقلفليلشلخلاي قاف( لك  ل ل  لنكرلا،ق ارليلشقلنج ل( لك  ل  لكايترمذم( ك لكلايقتارمل 

ل(ل لك يقلبلايدلريميمدليدفلتافلاينا رمايمنتظـلايبفيم ل،قراىلـلقفل ل لايجيق ل(ل لك تارلخل
لتكاندلملر .لكتبررلا،مرل  ل(ل ل...لإيىلغلرلذايؾلمفلايتكارلخلللي لاثلايدلفلقفلىماـلايميركؼلقػ

ايمتطكطلاياان ل لبشؼلا،درارل  لأكالدلتدلجملمفلاينق لايمتتار(لإذلأشارلإيىلاييدلدلمفلايم ادرل
ل.ل(ُٖٔ ايت لادتيافلقيالكى لبالرةلكاللمجؿليذبرىال

تتقيوليأليداثلايتارلتلمل لىلايم ادرلاييرقلمل كطل لقؿل مدلإيىلتيلـليـللكؼلايدلدلايقيرا  ل  ل
لالل لمما لتتصلاييراؽل  لميلكماتل لمم لمنيا ل أدتترج ل  لبتبلايفرسلايتارلتلم لكتتقع ل  لايفاردلم ايل م
ل  لبتابل لبما ل  لاييرقلم لإيى لكترجميا ل انتتبلميلكماتلكأيداثل رلدة ل  ل لو لاييرقلم ليلم ادر م نم

لاياايثلمفلتارلخلايم) لانتتقتلمفلايجلد ل" ل أشارلإيىلذيؾلقككيول: ليميمدليدفلتافل  لاينا رم( نتظـ
لايمكاـلا ت لقاييرقلمل ايبتابلايمدمىلقتارلخلمنتظـلاينا رملكبافلتارلتالجلدال اردلال ترجمتلمنولىذا

لف(ليليدفلقفلتارلخل ـلكمفلدبفل ليالمفلايطايق ل.لكبذيؾل(ُٕٖ كبافلمؤيفولمفلاييلماءلايمطليلفل..."ل
.لكادتيافلأل انلقبتابل يقلبلايدلر(لي لاثلايدلفلقفلل(ُٖٖ ميمدلقفلاييدفلقفلايدا بلا،شيرملايكم 

ىماـلايميركؼلقػل تكاندلملر(ل لكبتابل لرك ملاي فال(ليملرلميمدلقفلدلدلقرىافلايدلفلتكاندشاهل ل
ل نملرلتكاند(ل لكلشلرلإيىلذيؾلقككيول:ل"...لكمفل جلبل االتفاؽلإذلك علقلدملرك ملاي فالايشيلرلقػ
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لقفلميمكدلكبافلمفلأ مملايجما مل رألتلاييدلثلايذمل لقفلتكاكندلشاه ل ارد ليميمد كىكلتارلخلجلد
ل.ل(لُٖٗ يدان ل لولايشلخلايمذبكرل]لايشلخليدلفلقفلتللؿ[لقملزلادةلكذيؾل...ل"ل

لليا لادتفادلمفلاين كصلايكدلممليأل كؿلا،كيلملغلرلاييرقلملمما رل للول  لايمتطكطاتلبما
لايىلقذيؾلقككيولانولل ل لمشلرا ل  لردايملتا مل نيا لايتطكطلكتارلخلتطكرىا لمتتقيا لينا ل نكليا ايكدلممل 
كجدىال لىلظيرلبتابل دلـلكى لنصلقتطلايكقط ل لكآترلقتطلاييقرمل لكنصلأغرلك لل ـل لامانلمل

 لدقيملك شرلفلير ال(ل لكنصللك شرلفلير ال(ل لكنصلىندملل ـل لتديملأيرؼل(ل لكمالولل ـ
ل. (َُٗ ليفكرمل لكنصلايمكيدةل

بمالتتقعلايدلدلايقيرا  لبتاقاتلايريايملكايج را للفلاييربلكايمدلملفل ل أدتمدلمنيالميلكماتلبالرةل
 ل بافللنكؿلقيدبلياجتولمنيال لببتابل ميجـلايقلداف(ليلا كتلاييمكمل لكلل لمرا دلا طمعل(ل،قفل

دادمل لكأشارلإيىلاقفلجقلرل  لريلتول لكايقمذرمل  لللل ل تكحلايقلداف(ل لكايمديكدمل  ل قدلاييؽلايق 
 ايتنقلولكا،شراؼ(ل لكايليككق ل  ل بتابلايقلداف( لكا، طترمل  ل ايمدايؾلكايممايؾ(ل لكاقفلايكردمل

ل ايقلد ل   لايفكلو لكاقف ل  ل( لاينفلدم ل ا، مؽ ل   لردتم لكاقف ل  لاييجا ب( ل ترلدة لابل   لكيمد ل  اف(
ايمدتك  ل  ل نزىملايكلكب(ل لبمالأشارلإيىلاقفليك ؿلكايكزكلن ل لك دلأشادلقاقفلقطكطمل لمشلراليول

ل.(ُُٗ قأنول"لايشلخلاييايـل"ل
كأ تمدلأل ال  لم ادرهل لىلمالذبرهلأىؿلايل مل لماللتيلؽلقميان لا،شلاءل لدكاءل  لايل ملاـلل

ل احلل ل لشلرلإيىلمالذيبرل ليالمفلايميان لايت لتتتلؼلل  لاال طمحل لممال دلليتاجلإيى شرحلكاة
، قاتتمؼلاييرباتل لكمنيال:لمجمعلايقيرلفل لكم قاحلايمنلر لكمتت رلاي ياحل لكايكامكسلايميلطل

ل.  كغلرىا
لجدكؿلمؤيفاتلايدلدلايقيرا  لايمتطكطم

لامابفلكجكدىال ددلا،كراؽل نكافلايمتطكطلت

ميمدل لىلابلأيادلثل فلاينق للُ
ل للولكآيولكدلـل

ل
 امثلكر اتل

 

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

أتقارلجمللمل فلأدماءلايمدفلمرتقمللِ
لقيدبليركؼلايميجـلاييرق 

ل
لامثلكاماكف

لكر ملل

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لافأد لملكأ ماؿلشيرلرم لّ
ل

دقعلكامالفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ
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لأرجكزةلإيىلايدلدل درلايدلفلايشلرازملْ
ل

امان ل شرةل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

أرشادلا،ممل  لجكازلنكؿلا،مكاتلإيىللٓ
لمشاىدلا، مم

ل
ل

تدعلكأرقيلفل
لكر م

فكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿلمي
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ََِر ـل 

لأ مارلا، ممل لليـلايدمـلٔ
ل

لكر ملكايدة
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

أمابفلايمدفلك اداتلأىليالكتكايلدىـللٕ
لمرتقملقيدبليركؼلايميجـلاييرق 

ل
ايدللك شركفل

لكر مل

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

أكا ؿلايبتاقملكايتطل ندلا، كاـلكأنكا وللٖ
لكأشبايو

ل
أرقعلك شركفل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(ِِْٔاينجؼلا،شرؼلتيتلر ـل 

لأكالدلا ماـل ل ل للولايدمـلٗ
ل

لكر تاف
يفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  لم

لاينجؼلا،شرؼ
ُ

لَ
إل احلايدال ؿل  لمينىلايشيكبل

لكاييما رلكايكقا ؿ

ل
امثلكدقيلفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

ايقكيملايقيلمل لمالكردل  لمقدألايبك مللُُ
لايزبلم

دلفلايمظفرل  لميفكظمل  لمبتقملد.ل قدلاييل
لاينجؼلا،شرؼ

قيجملايمؤمنلفل  لأيكاؿلا،كيلفللُِ
لكا ترلفلتمدملمجلداتل تمم

ل
دقيما مل
لكتمدكفل

ل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لترجمملأيكاؿلقيضلاييلماءلُّ
ل

ايدلل شرةل
لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(ِِْٔجؼلا،شرؼلتيتلر ـل اين

لترجمملايدلدلايقيرا  لقكلمولُْ
ل

لامثلكر ات
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ
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ترجمملايمكيىلايتدترم لكايدلدلايمدن للُٓ
لكاييدلفلا،  ر

ل
لدتل شرةلكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(ِِْٔ لاينجؼلا،شرؼلتيتلر ـ

ترجممل  لأيكاؿلايملرزالايشلخليدلفللُٔ
لايتللل 

ل
اانتلفلك شرلفل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(ِْٗٔاينجؼلا،شرؼلتيتلر ـل 

تبللـلايشمسلييل لأملرلايمؤمنلفل للوللُٕ
لايدمـ

ل
لدتلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لللاينجؼلا،شرؼ

لكاظلاينا ملفلمفل كابللُٖ تنقلولاي ا للفلكاة
لايدلف للـك

ل
اماما ملكتمسل
لكتمدكفلكر مل

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لتكيلمل لسلقفلديدلقفل قادةلم رلُٗ
ل

لكر تافللللللل
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

ةلاييلفل  لا،ك اتلجمءلايكلبلك رللَِ
لايمت ك ملقزلارةلاييدلفل للولايدمـ

ل
ايدللكامانكفل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٖٖر ـل 

لليدلثليكؿلا دراءلكايميراجلُِ
لكر ملكايدة

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لا،شرؼاينجؼل

لليدلثل فلايكا ـل للولايدمـلِِ
لامان لكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسليدلفلايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

ليدلثل فلايكيكةلِّ
ل

لكر تاف
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

ليدلثل فليلؼلايف كؿلِْ
ل

لكر تاف
  للميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  

لاينجؼلا،شرؼ

ليدلثل فلمدجدلايديلملِٓ
ل

لأرقعلكر ات
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

يدلثلمندكبل،ملرلايمؤمنلفل للوللِٔ
لايدمـ

ل
لكر ملكايدة

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

اييدرةلايدا ممليلز راتل  ل ددلاييكاشـللِٕ
لايذلفلأ لقكاللقاي ا رلات

ل
لارقيكفلكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٖٖر ـل 

اييؽلايمقلفل  لايفرؽلقلفلايشليمللِٖ
كايمكايلفلييل لكأكالدهلايطاىرلفل لليـل

ل
ما ملكتديانل

  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  للميفكظم
لاينجؼلا،شرؼ
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لكأرقيلفلكر مل لكاتلربلاييايملف

يللمملايديدلملكأتقارلأترلل فللِٗ
لتدلجم

ل
لامثللكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لَّ

ايدرةلايقيلملكايجكىرةلايم لمل  ل
ايرك ملاييدلنلملايمدماةلقبرقمءل
اءلكاي ا رلملكنلنكللك مكرلملكاييرل

ايجللمل  لدابنيالأيؼل مةلكدمـل
لكتيلم

ل
ايدللكتمدكفل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٖٖر ـل 

لايدٌرةلايم ٌلمل  لتيدلدلايينانملكاياكلملُّ
ل

تدعلك شركفل
لكر م

  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿلباشؼل
ي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتلر ـلا
ل(ّٕٓ 

لدررلاي دؼل  ليبالاتلايدلؼلِّ
ل

دقعلكتديلفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

ردايملقرىافلشؽلايكمرلكردلاينلرلللّّ
لا،بقر

ل
تدعلكاماكفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لرؼاينجؼلا،ش

لردايمليكؿل راءلايتيازملّْ
ل

لاماكفلكر م
ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل

ل(ِِْٔاينجؼلا،شرؼلتيتلر ـل 

لّٓ
ردايمل  لادتيقابلزلارةل قكرلا،نقلاءل
كأقناءلا، مملكاييلماءلكتيللفلجململمفل

ل قكرىـ

ل
لدتلكر ات

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
اشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتلب

ل(ِٕٔر ـل 

ردايمل  لقيضلايك ا علكا،يداثل  للّٔ
لاينجؼلا،شرؼلتا ملكاييراؽل امم

ل
دتانلك شرلفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لردايمل  لقلافليدكدلايبك مللّٕ
ل

لأرقعلكر ات
ايشلخلميمدلاييدلفلآؿلميفكظمل  لتزانملمبتقمل

باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلتيتل
ل(ٔٗٔر ـل 

ردايمل  لترجمملايدلدةلزلنبلايبقرلللّٖ
ل لليالايدمـ

ل
لدتلكر ات

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٖٖر ـل 
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يضلردايمل  لذبرلأندابلكأيكابلقلّٗ
لايطايقللفلكأكالدلا، ممل لليـلايدمـ

ل
تديانلكامانلفل

لكر م

ل

لَْ
ردايمل  لذبرل قكرل
أكالدلا، ممل لليـل
 ايدمـل  لم ر

ل
لاانتال شرةلكر م

  لتزانملمبتقمللللايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ّْٖر ـل 

مفلردايمل  ل ا قملمفلآذللايدادةللُْ
لذرلمل ل لك اطممل لليـلايدمـ

ل
لدتلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لِْ
ردايمل  ل قكرلأكالدلا، ممل لليـل
ايدمـل  لاييراؽلكايشاـلكم رل

لكاييجازلك ارس

ل
لتدعل شرةلكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(ِِْٔ لاينجؼلا،شرؼلتيتلر ـ

ردايمل  لك لاتلقن لىاشـلك ددللّْ
لأزكاجيـلكأقنا يـلكقناتيـ

ل
لدقعلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

ردايمل  لك لاتلقن لىاشـلك ددللْْ
لأزكاجيـلكأقنا يـلكقناتيـل

ل
لدقعلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

للردايملمتت رةل  لايكقا ؿلكتفر يـلْٓ
لتدعلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

للايرلاحلكأنكا يالْٔ
لامثلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لزكاجلقكرافلْٕ
ل

لأرقعلكر ات
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل

لنجؼلا،شرؼاي

لزلارةلايمؤمنلفلْٖ
ل

لكر تاف
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

ايدرلايمبنكفل  لايني ليمفلك تللْٗ
 فاي ا بلايم كل

ل
ما ملكامثل

لكأرقيلفل
ل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

لر ـ

لدلؼلقفلذمللزفلَٓ
ل

لارقعلكر ات
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

طقكاتلا،نقلاءلكايردؿلكا، ممللُٓ
 كتكارلتيـ

ل
ارقعلكدقيكفل

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(ِِّٕتيتلر ـل لاينجؼللا،شرؼ
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لكر م

لاييركةلايكاكىل  لأ يابلأىؿلايبدالِٓ
ل
لمدكفلكر مت

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

 كدلايلؤيؤلكاييكلافل  لتيدلدلارضللّٓ
لبك اف

ل
امثلكامالفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

ل فلبرقمءلكزلارتيالْٓ
ل

لدقعل شرةلكر م
لميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  

لاينجؼلا،شرؼ

  ؿلا، مملا،طيارل لليـلايدمـلمفللٓٓ
لطرؽلأ مـلأىؿلايدنملكايجما م

ل
اانتافلكاماكفل

لكر م

  لتزانملمبتقمللللايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ّْٖر ـل 

ل  ل كالدل لـلا،ندابلٔٓ
ل

لتدعلكر ات
يدلفلللايقيرا  لميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسل

ل  لاينجؼلا،شرؼ

ل  صلا،نقلاءللٕٓ
ل

ل شركفلكر م
ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل

ل(ِِّٕتيتلر ـل لاينجؼللا،شرؼ

 م دلايدرلكايمرجافل لمالجرلل  للٖٓ
لايدنلفلمفلطكارؽلايزماف

ل
اماما ملكامافل

ل فيات

ميفكظمل  لمبتقملايياجلكداملاييطلمل  ل
لا ظملايكاددلممي

بتابلايتمسلكقيضلا،يادلثللٗٓ
لكا رشاد

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  لل
لاينجؼلا،شرؼ

بشؼلا،درارل  لأكالدلتدلجملمفللَٔ
لاينق لايمتتارلص

ل
امثلكاماكفل

لكر م

ميفكظػػػمل ػػػ لتزانػػػملمبتقػػػملايشػػػلخلميمػػػدلاييدػػػلفلآؿل
يتلر ـلتلللباشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼ

ل(ِٖٖ 

لُٔ
بشؼلاينكابل  ل  ؿلايداداتل
ا،نجابلمفلذرلملا، مملا،طلابل

ل لليـلاي مةلكايدمـ

ل
ما ملكأانتلفل
لكتمدلفلكر م

ميفكظملل  لتزانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  ل
ل(َّْٖاينجؼلا،شرؼ لتيتلر ـل 

لبشبكؿلِٔ
ل

ما تلفلكدتل
لكامانلفلكر م

لخلميمدلاييدلفلآؿلميفكظمل  لتزانملمبتقملايش
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٕٖر ـل 

لمجمك ملأد لمليل قاحلكايمداءللّٔ
ل

امافلكتمدلفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ
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مجمك ملأد لملكأيادلثلكطمدـليكؿللْٔ
لرؤلملاييمؿ

ل
دقعلكامالفل

لكر م

ايدلدل قاسلللايقيرا  ل  لميفكظمل  لمبتقمل
لاينجؼلا،شرؼ

لمجمك مل  لا،د لملكا،يرازلٓٔ
ل

امثلكامالفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لميا رةلا،كا ؿلكمدامرةلا،كاترلٔٔ
ل

ايدللكدتكفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

  لأ ممللرلاييدا ؽلايكردلممتت لٕٔ
لايزلدلم

ل
دتلكارقيكفل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٕٔر ـل 

لمتت رلايشجرةل  لا،ندابلٖٔ
ل

دتانلكأرقيلفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لٗٔ
  لأيكاؿلأملرلايمؤمنلفل ل لمتت رل

  للولايدمـ(لكمالجرلل للولمفليلفل
لكالدتولإيىلك تلك اتو

ل
لاماكفلكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لَٕ
متت رل  لأيكاؿل اطممل ل لليال
ايدمـ(لكمالجرلل لليالمفليلفل

لكالدتيالإيىلك تلك اتيا

ل
ارقعللك شركفل

لكر م

يفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل  لم
لاينجؼلا،شرؼ

لمتت رلمكاتؿلايطايقللفللُٕ
ل

ايدلل شرةل
لكر ملل

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٕٔر ـل 

لِٕ
مدةلتم ملأق لقبرلكملكؾلا،مكللفل

كرلأيفادلكاييقادللفلكقيدىالأمابفل ق
لأىؿلايقلتل لليـلايدمـ

ل
لدتلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لقكلمولايدلدلايقيرا  لمذبراتلّٕ
ل

ل شرلكر ات
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

مدا ؿلايدلدلايقيرا  لإيىلايشلخلميمدللْٕ
لطولنجؼ

ل
لتدعل شرةلكر م

فكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  لمي
لاينجؼلا،شرؼ
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لمشجراتلتا ملقذبرلأندابلا،نقلاءلٕٓ
ل

دتلكتمدلفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

ميدفلا،نكارل  لندبلاينق لكآيوللٕٔ
 لكجدلقاماملأ داـلا،طيار

 ل  لميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا ل
لاينجؼلا،شرؼ

لميربلتارلخلايمنتظـلاينا رملٕٕ
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  للتمدلفلكر م

لاينجؼلا،شرؼ

مفلشيرل قدلايقا  لايفارك  للٖٕ
لايمك ل لمفلايقا لاتلاي ايياتل

ل
لدتلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

 ـلكمفلدبفل ليالمفلمنتتب تارلخلللٕٗ
لايطايقللف(

ل
اانتافلكاماكفل

لكر م

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٕٔر ـل 

منتتبلأ داءلاملرلايمؤمنلفل ل لللَٖ
ل للولايدمـ

ل
تمدانلكأرقيلفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لؼلا،شرؼاينج

منتتبلايف كؿلايمتتارةلمفلاييلكفللللُٖ
لكايميادف

ل
ما ملكتدعل

لك شركفلكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لمنتتبلبتابلأيكاؽلاييؽلللِٖ
ل

دقعلكتمدكفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لّٖ
اارلايقا لملالق لمنتتبلبتابلا للل

 ايرليافلايقلركن 

ل

ل
لكر تاف

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لمنتتبلبتابلايميارؼللْٖ
ل

لكامانكفلكر م
ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل

لاينجؼلا،شرؼ

منتتبلبتابلايمكا ظلكا، تقارللللٖٓ
لقذبرلايتططلكا اار

ل
لامافلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لٖٔ
منتتبلبتابلدارلايدمـل لماللتيلؽللل

 قايرؤلالكايمناـ

ل

ل
دقعلكاماكفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼلل
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منتتبلبتابلدلكةلاي رلبلكأدكةللللٕٖ
لا،دلب

ل
ايدللكارقيكفل

لكر م

بتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل  لميفكظمل  لم
لاينجؼلا،شرؼ

 منتتبلبتابلنزىملايكلكبلللٖٖ

ل
ل
لامافلكر اتل

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  لل
لاينجؼلا،شرؼ

 منتتبلمفلامراتلا،كراؽلللٖٗ

ل
ل

لامثلكر ات
ميفكظمل  لتزانملمبتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل

ل  لاينجؼلا،شرؼ

مفلرجاؿلايدلدلميدملقيرلمنتتبللللَٗ
لايطقاطقا   لاييلـك

ل
دتلكاماكفل

لكر م

ميفكظمل  لللمبتقملايدلدل قاسللللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

منتتبلمفلبتابلايتدل لكايتككلللللُٗ
ليلنيمان 

ل
دقعلك شركفل

لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لمنتتقاتللمفلبتبلمتتلفملِٗ
ل

ايدللكدتكفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

مكايلدلكتكارلخلقيضلا، مملكرجاؿللّٗ
لاييلـلكأيداثل امملقايدنلف

ل
لتمسلكر ات

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسلللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لاينتقملايجلٌَّلمل  لأيكاؿلايكىاقلملْٗ
ل

ما ملكأرقعل
لفلكر مكامال

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ّٗٔر ـل 

لاينكركزلك  لولكمال لولٓٗ
ل

امان لك شرلفل
لكر م

ميفكظمل  لمبتقملايدلدل قاسللايقيرا  ل  ل
لاينجؼلا،شرؼ

لقيمرللٔٗ ىتؾلاييجابل  لزكاجلأـلبلاـك
لقفلايتطاب

ل
لتامافلكر ا

ميفكظمل  لتزانملمبتقملايشلخلميمدلاييدلفلآؿل
باشؼلاي طاءلايياممل  لاينجؼلا،شرؼلللتيتل

ل(ِٖٖر ـل 

لٕٗ

ايلتلمملاي ركلملكايتيفملاينجفلمل  ل
ايقكيملايمقاربملايزبلملكايرك ملايمشر مل

ايكددلمل لىلدابنيالكمشر يالأيؼل
ل مةلكدمـلكتيلم

ل
ما ملكدقعل
لكدقيلفلكر م

زانملمبتقملايدلدلاييبلـلايياممل  لميفكظمل  لت
لؼ(َُٔاينجؼلا،شرؼلتيتلر ـل 
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 :الخاتمة
ل  لتتاـلايقيثللمبفلافلنؤشرلأىـلاينتا جلايت لتك لنالإيليالكى لبا ت ل:للللللل
 ل لاييلـك لمف لقو لارتقط لما لإيى لامتد لقؿ ل  ل يدب لايتارلخ لمجاؿ ل   للبف ليـ لايقيرا   لايدلد لنتاج اف

 لكايرجاؿل لكتططلايمدفلايكدلمملباييلرةلكايبك ملكاينجؼلكبرقمءلكآاارىال لبا،ندابل لكايتراجـل
لكا،تمؽل لكايفكو لباييدلث لمتنك م لأترل لمك ك ات ل   لم نفات لمف لك يو ل ما   م

 كايتيزلزاتلكاييدكدلكا،د لمل.ل

 كيدبلياجتوليـلليتمدلايدلدلايقيرا  ل  لبتاقاتولايتارلتلملمنيجالقيلنول لقؿلادتتدـلمناىجلمتتلفمل
لكل ل  لمرة لايمك ك   لايمنيج للدتتدـ لباف لإذ لكترتلقيا  لايتارلتلم لكايمركلات لا،يداث يتدكلف

لاييمكدملمرةلأترلل لكلجتيدل  لايدمجلقلنيمالأيلانالأترلل.
 كازفلايدلدلايقيرا  لقلفلاين كصلكا،تقارلكا،يداثلايتارلتلمل ل كقؿلقي يال لكر ضلقي يالا ترل

ك،جلول كدلادتتدـلبلماتلللَايد مل  لاالتتلارل لكايكربلإيىلاييكؿلكايمنطؽل لكذيؾل لىلأداس
ك قاراتلتديؿل لىلترجلحلقيضلايركالاتل لىلغلرىال لأكل دلل فيالقايمقاي مل لقؿلك دلكلنيتيال

ل ك  لمكا لعلأترلللذبرلايقيرا  لركالاتلقيلدةل فلايمك ك لملكايت دلؽلكالللَقايبذبلأيلانا
ل ل لتملزتلا،تقارلكايمركلاتل  لليط لرألا لبما ل  لمركلاتلايمكركثلايدلن ل. لت ك ا ل  يا

م نفاتولقكلملإلرادلايدندلكرجايول لكييؿلذيؾلليكدليبكنولمؤرتالكيلسلميداالأكلمفدرال لأكلأنول
لرقمال  ؿليذؼلايدندلتم لاليإلطايمل.

 ايبرلـل لكاييدلثلاينقكملايشرلؼلا تمدلايقيرا  ل  لم نفاتول لىلم ادرلبالرةلكمتنك ملمنيالايكرآفل
لايداقكلفل لمف لكايميدالفلكغلرىـ لكاينياة لكايمؤرتلفلكا تقارللفلكا،دقاء لايركاة لمف لكبذيؾلاتذ  
كايميا رلفليول لمماللدؿل لىلتنكعلم ادرهلكمكاردهل لكلديؿلأل ال لىلديملكغزارةلميلكماتل

ق لمعلذبرل،دماءلايشيراءلأيلانال لكبذيؾل كؿل  لإدتشياداتول لىلايشيرلاييرللَىذالايمؤرخل
لَكقيذال كدليفظلينالمادةنلتارلتلمل دلاللنجدىال  لبتبلايتارلخلاالترل

 للت ؿلقتكارلخلايمدفل ل لما لملؿلايدلدلايقيرا  ل  ل ر ولإيىلا ديابلكا طايملأيلانال لت ك ا
يايملايكارئلمماللد يولإيىلبتاقململت اتلييال لكأيلانالأترلللملؿلإيىلاالتت ارلأكل اييذؼل لكاة

لإيىلت انلفولايكاديمل لاكلم ادرهلا،كيلمل.
 يددلايقيثلدنملك اةلايدلدلايقيرا  لايت لاتتلؼل ليالمفلترجـليولمفلايميا رلفليول لاكلايميكلفلييـل

 لكاينا للفل نيـل لادتنادلإيىلمال ارنال للولمفلإيدللايتيللكاتلايت لكردتليقايثلميتـل لىل
 تاتولايمتطكطمل.إيدللمدتند
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 الهوامش والمصادر 
                                                 

  انظر جدول المؤلفات . ما فاتنا . ، ولعل ىناك ةن مخطوطيوتسع ستا   منيا ( أحصينا(ٔ 
تزيـد عـن بةـعة بحـوث يـأتي  يـزال قمـيبل ، وىـي ال المؤرخ السيد حسين بن احمد الُبراقـي الجيود تب عن ُيعد ما كُ (  (ٕ

ــة  ــة  الموســومةفــي مقــدمتيا المقال ــي " لمعبلمــة الشــيض محمــد رةــا الشــبيبي ، المنشــورة فــي مجم ــا البراق " مؤرخن
إال انيـا ، وىـي لـم تتجـاوز الخمسـة صـفحات  ٖٖٜٔ، نيسـان  األولـ العـدد الثالـث مـن السـنة  االعتدال النجفية ،
الكبيـر أ.د. عمـاد  اسـتأذنالكل من ترجم لمبراقي من بعده . ثم بحـث  وقد أصبحت أساسا ومرجعا، أوسع ترجمة لو 

، ٜٜٛٔ،  ٙ٘عربـي ، العـدد مؤرخ الكوفة  " المنشـور فـي مجمـة المـؤرخ ال –عبد السبلم رؤوف " حّسون البراقي 
التــي بم ــت ثبلثــة عشــر كتابــا ، وفييـــا و . ومقــدمات المحققــين لمخطوطاتــو التــي حققــت وطبعــت  ٕٕ – ٖٔص

يــرادعمــ  الترجمــة لــو ،  اقتصــروا  أســاسعنــاوين مصــنفاتو ، كــل حســب جيــده واجتيــاده ، ومــع ذلــك فقــد كــان  وا 
وتسـعون  سـتفـي جـرد مصـنفاتو التـي بم ـت لـدينا  إليـومنا ما وص إل لم يصموا ، و  أعبلهمقدماتيم مقالة الشبيبي 

فـي  البراقـيال ريفـي فـي كتابـو " حيـاة قمـم لـم يمـت " المطبـوع فـي دار المقـدس د و مخطوطا .  وقدم لنا السيد محم
مسـيد الُبراقـي ، وىـي خبلصـة لمـا ورد مـن تـراجم سـابقة ، فةـبل عـن عـرض ل، ترجمـو وافيـة  ٕٓٔٓالنجف سـنة 

وىنـاك ترجمـة لـو عنـد السـيد محسـن األمـين فـي " أعيـان  من مؤلفاتـو واستنسـاخاتو . اطمع عميو اموجز لجميع م
، اغمبيــا مــن  ٓ٘ - ٛٗص    ٘( جٕٓٓٓ، ) بيــروت : دار التعــارف ،  ٘الشــيعة " تحقيــق حســن األمــين ، ط

)بيـروت : دار إحيـا   " طبقـات أعـبلم الشـيعة  فـي "أغـا أبـزرك الطيرانـي مقالة الشـبيبي المتقدمـة . وترجمـة عنـد 
. ومحمد ىادي األميني " معجم رجـال الفكـر واألدب  ٖٕ٘،  ص  ٗٔم( ، ج  ٜٕٓٓ/ ىـ  ٖٓٗٔالعربي ، التراث

،  ٘ ط األعـبلم ،،  خير الـدين الزركمـي.  ٕٙ، مطبعة اآلداب( ص ٜٗٙٔفي النجف خبلل ألف عام ، )النجف : 
مر رةـا كحالـة " معجـم المـؤلفين " ) بيـروت : دار إحيـا  . وعٖٖٗ، ص ٕ، ج  ( ٜٓٛٔ،  : دار العمم بيروت )

،  ٛمعـن حمـدان عمـي ، مـؤرخ الكوفـة الُبراقـي ، مجمـة الـذخائر، العـدد . ومقالـة   ٖٔ، ص٘التراث العربـي ( ، ج
" التاريض والمؤرخون في العصـر العثمـاني الثـاني ، ) ب ـداد  عماد عبد السبلم رؤوف. و  ٕٙ٘-ٜٕٗ، ص ٕٔٓٓ

بحــوث " كتابــة التــاريض فــي النجــف فــي العصــر العثمــاني : ،  عمــاد عبــد الســبلم رؤوف.  ٕٙٙص( ،  ٖٜٛٔ: 
 ٘ٛٔ-ٚٚٔ، ص( ٕٙٓٓ،  : دار الةيا  لمطباعة النجف جامعة الكوفة ، ) /كمية الفقو لالمؤتمر العممي األول 

فـي الكتابـة التاريخيـة ،  ده و ومـوار منيجـولم نعثر في جميع ما ُكتب عن السـيد الُبراقـي مقالـة او دراسـة تتنـاول  .
  وألجل ذلك جا  بحثنا ىذا . 

، ولـو أربعـة بطـون وقيـل خمسـة . أبـو  غيرىـا فـيراقيين( فـي النجـف و ( محمد الممقب بـ )اَلّبراق( ىو جد السادات )البُ ٖ)
ب )حــدائق األلبــاب( أو )لــ م( ، األنســاب المعروفــة بــــٕ٘ٚٔىـــ/ٖٛٔٔت  لعــاممي األفتــوني )االحســن الشــريف 

األلباب( ، الناسض : السـيد حسـين بـن أحمـد الُبراقـي ولبلختصـار سـأكتفي بالمقـب وادعـوه بـــ ) الُبراقـي ( ، مخطـوط 
 . أ ٜٖ، ورقة  (ٕٗٚمحفوظ في خزانة مكتبة الشيض محمد الحسين آل كاشف ال طا  العامة في النجف برقم )

اإلمـام الحسـن )ع( كمـا ورد فـي ) ترجمتـو بقممـو( ، أنظـر: ثَّبَت السـيد حسـين بـن أحمـد الُبراقـي نسـبو الشـريف إلـ  ٗ) )
( ،   كما أكد السـيد الُبراقـي نسـبة  أعـبله ٕ( . وفي مخطوط ) بحر األنساب( ، انظر الممحق رقم )ٔالممحق رقم )

سـيرة ، ال من خبلل تعميقو عم  مخطوط النفحة العنبرية في أنساب خير البرية رادا عمية . لمتفاصيل انظر: الُبراقـي
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الُبراقية ردا  عم  النفحة العنبرية ، مخطوط محفوظ في خزانـة الشـيض محمـد الحسـين آل كاشـف ال طـا  العامـة فـي 
 ب .  ٕٖ(، ىامش ورقة ٜٙٙالنجف ، برقم )

. وقـد اعتمـد فـي ذلــك عمـ  كتـاب المجموعــة ٖٔ، صالمصـدر الســابق ( عمـاد عبـد السـبلم ، الُبراقــي مـؤرخ الكوفـة ، ٘)
 . ٕٛٓٓاألنساب الطاىرة لمسيد عدنان عيس  القابجي المتوفي سنة المشجرة في 

 . ٕٓ٘، صالمصدر السابق ( معن حمدان عمي ، (ٙ
 ٕٗمكتبة أبي سعيدة الوثائقيـة العامـة فـي النجـف ، بتـاريض  ،السيد حسين أبو سعيدة الموسوي النسابة مقابمة مع  (ٚ)

 . ٕٗٔٓشباط 
بةــم األول وفــتح الثالــث وىــو مصــطمح يطمــق عمــ  مــن كــان اقــرب رجــال عشــيرتو  الُقعــُدد: بةــم األول والثالــث أو(ٛ) 

بالنســب إلــ  جــده األعمــ  المتفــرع منــو ، وىــو اممــك القرابــة فــي النســب وذلــك لقمــة الوســائط واآلبــا  لمجــد األعمــ  
و بالنسـب وأقعدىم إي أقربيم إل  الجد األكبر . اما اإلطراف: فيو مصطمح يطمق عمـ  مـن كـان ابعـد رجـال عشـيرت

إل  جده األعم  المتفرع منو وذلـك لكثـرة الوسـائط واآلبـا  إلـ  الجـد األعمـ  وأطـرفيم أنسـميم أي أبعـدىم مـن الجـد 
األكبــر، والطريــف نقــيض القعــدد ، وىمــا أصــبلن فــي معرفــة عمــم األنســاب . محمــد ال ريفــي ، معجــم مصــطمحات 

 .ٗٛو ص ٚٙم(، صٕٛٓٓىـ/ٜٕٗٔ، ) لبنان: الرافدين، ٖالنسابين ، ط
مجيول المؤلف ، بحر األنساب ، الناسض : السيد حسين بن أحمد الُبراقي، مخطوط محفوظ في مكتبـة الشـيض محمـد  (ٜ)

 .   ٕٖ( ، ورقة ٜٗٙالحسين آل كاشف ال طا  العامة في النجف ، برقم )
تشرين  ٔ)حي الفرات( ، في  ، النجف الُبراقيالمؤرخ  ، حفيدمقابمة مع السيد عباس حسين عمي حسين الُبراقي   (ٓٔ)

 .   ٖٕٔٓالثاني 
 أ.ٕٔنسخة مصورة لممخطوط محفوظ في مكتبة  السيد عباس الُبراقي في النجف ، ورقة  (ٔٔ)
، مخطـوط محفـوظ فـي مكتبـة  ، فةل األئمة األطيار عمييم السبلم مـن طـرق أعـبلم أىـل السـنة والجماعـة الُبراقي (ٕٔ)

 أ.     ٘(، ورقة ٖٗٛا  العامة في النجف ، رقم  )الشيض محمد الحسين آل كاشف الخط
، نسخة مصورة لممخطوط محفوظ في مكتبة السيد عباس الُبراقـي فـي النجـف  ، مختصر الشجرة في النسب الُبراقي (ٖٔ)

 أ . ٜ، ورقة 
ولـد  ، ( السيد محمد بن حسن بـن احمـد بـن محمـد بـن ميـر بـن قاسـم المـدعو بميـدي الحسـيني الشـيير بـالقزوينيٗٔ)

ـــ / ٕٕٕٔســنة ) ، تخــرج عميــو جمــع مــن العممــا    النجــف المعــروفين عممــامــن م( فــي النجــف ، كــان ٚٓٛٔىـ
عد من المتتبعين لآلثار واألخبار، لو العديد من المؤلفات منيا : القواعد الكميـة الفقييـة ، والمحدثين والفةبل  ، ويُ 

. محمــد حــرز الــدين ، معــارف  م(ٕٛٛٔىــــ /ٖٓٓٔ)، تــوفي ســنة ... ومواىــب اإلفيــام فــي شــرح شــرائع اإلســبلم 
،  ٖىـــ( ، ج ٘ٓٗٔ،  : عمي محمد حسين حرز الدين ، ) قـم : الواليـة ، تعميق الرجال في تراجم العمما  واألدبا 

 ٖٙ-ٕٙ، ص ٖ: مكتبة الصـدر لمنشـر، د.ت(، ج  ؛ عباس القمي ، الكن  واأللقاب ، ) طيران ٔٔٔ-ٓٔٔص 
. 

، مخطـوط محفـوظ فـي مكتبـة السـيد عبـاس  ، أسـما  القبائـل والعشـائر وبعـض الممـوك القزويني( محمد بن الحسن ٘ٔ)
 ب .                         ٕالُبراقي في النجف ، ورقة 
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، الـدرة البييـة  ؛ حسـين بـن احمـد الُبراقـي ٛٔٗص  ، ٘، جالمصـدر السـابق ، األمينـي (  محسن بـن عبـد الكـريم ٙٔ)
،  : انتشـــارات المكتبـــة الحيدريـــة إيـــران ، ) : عمـــي الياشـــمي الخطيـــب ، تحقيـــق وتعميـــق... والجـــوىرة المةـــية 

 التـراث: دار إحيـا   ، )بيـروت ؛ أغا أبزرك الطيرانـي، طبقـات أعـبلم الشـيعة  ٚ، ص ، ديباجة الكتاب ( ىـٕٗٗٔ
،  بـدأ الكوفـة الزكيـة، البقعة البيية فيمـا ورد فـي م ؛ الُبراقي ٖٕ٘، ص ٗٔ، ج  م( ٜٕٓٓ / ىـ ٖٓٗٔ، العربي

، مقدمـة المحقـق فـي ترجمـة المؤلـف ص  ( ، د.ت بيـروت: دار القـارئ ، ) : كامل سممان الجبوري تقديم وتحقيق
ــق ؛ الُبراقــي  ٔٔ ــا مــن الطــالبين، تحقي ــم ومــن ســكن فييم ــاريض ق ــريم المــدني ، ت ــد الك ــران ، ) : عب ــة  إي : المكتب

األعـبلم ،  خير الدين الزركمـي؛  ٘ٗ، ص  حقق في ترجمة المؤلف، مقدمة الم ( م ٜٕٓٓىــ / ٖٓٗٔ، الحيدرية
ـــروت ، ) ٘ ط ، ـــم بي ـــد، معجـــم مـــؤرخي الشـــيعة  ٖٖٗ، ص ٕ، ج  ( ٜٓٛٔ،  : دار العم ـــد الحمي ؛  صـــائب عب

، ج  م(ٕٗٓٓىـــ / ٕٗٗٔ، إيـران: مؤسسـة دائـرة معـارف الفقـو اإلسـبلمي اإلسـماعيمية ، ) –الزيديـو  –اإلمامية 
 .  ٕٚٙ ، ص ٔ

ان تأخر اإلقرار الرسمي لئلدارة العثمانية لتقسيم مدينة النجف لمحبلتيا القديمة األربعة ، ال يعنـي عـدم وجودىـا ، ( ٚٔ)
بل ان ةرورات اإلدارة والتنظيم فرةت ان تحدد مناطق كـل محمـة ، وتُبـين دورىـا وأزقتيـا ، وُيعـين ليـا مختـار مـن 

دارة المحمية . وعم  الرغم من أىمية ىذا التنظـيم إال انـو فـي الحقيقـة أىميا ، ليكون حمقة الوصل بين األىالي واإل
كــان ييــدف فيمــا ييــدف إليــو ، إحصــا  أعــداد الســكان ، وبيــان المشــمولين مــنيم بالتجنيــد اإلجبــاري ، فةــبل عــن 

مركـز  لممزيد من المعمومـات عـن التشـكيل اإلداري لمنجـف حتـ  إعبلنيـا تحصيل الةرائب والحد من التيرب منيا .
: ديمــوبرس  بيــروت ، )ٜٛٙٔ-ٕٖٜٔ االجتمــاعي، تــاريض النجــف  عبــد الســتار شــنين الجنــابيمحافظــة انظــر : 

 . ( ٕٓٔٓ،  لمطابعة
 ٕ٘، ص  ٔ( ، ج  ٜٛ٘ٔ، ) النجـف : مطبعـة اآلداب ، ٕ( جعفر باقر محبوبة ، ماةـي النجـف وحاةـرىا ، ط  (ٛٔ

- ٕٙ . 
 ن شارع الصادق ، مقابل سوق المسابك ، وال يزال مسكونا من قبل الورثة .( تقع ىذه الدار في الزقاق المتفرع م (ٜٔ

 الُبراقـي؛ تعميقـة  ٔ، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد عباس الُبراقي في النجف  ، ورقـة أ ، ترجمتو بقممو الُبراقي(ٕٓ)  
ــ   ــي انســاب الطــالبيينعم ــ مخطــوط المجــدي ف ــائم )ت ل ــي ال ن ــن أب ــو الحســن ب ــدين أب ،  م(ٔ٘ٓٔىـــ/ٖٗٗنجم ال

 . أٙ،  ورقة  المصدر السابق ، مخطوط
 /، بحـوث المـؤتمر العممـي األول  ؛ عمـاد عبـد السـبلم ٕٗ٘ ، صٗٔ، المصدر السـابق، ج  أغا أبزرك الطيراني (ٕٔ)

، مقدمـة المحقـق فـي ترجمـة  ، الدرة البيية ...، المصدر السـابق ؛ الُبراقي ٚٚٔ، صالمصدر السابق كمية الفقو 
 . ٖٖٗ، ص ٕ، المصدر السابق، ج خير الدين الزركمي ؛ ٖ، ص المؤلف

؛ محمـد عمـي جعفـر  ٖٔٔ، صالمصـدر السـابق ،  ، مجمـة االعتـدال النجفيـة محمد رةا الشبيبي، مؤرخنا الُبراقـي ٕٕ))
، ٕ، ج ( مٜ٘ٗٔىــــ/ٖٖٚٔ ال ـــري الحديثـــة ، : مطبعـــة )النجـــف ، أو مدينـــة النجـــف ، مشـــيد اإلمـــام التميمـــي

 . ٛٔٗ، ص ٘، ج ، المصدر السابقاألميني ن بن عبد الكريم ؛ محس ٓٚٔص
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فــي مكتبــة امتنــع قســم المخطوطــات  .مخطــوط ،  القســم الثــاني ا ،ماةــي النجــف وحاةــرىجعفــر بــاقر محبوبــة ،  ٖٕ))
مـن قبـل د. قيـد التحقيـق  ، بحجة كونـو طبلع عم  أصل المخطوط أو صورة منسوخة منوالاالروةة الحيدرية من 

 .ذي أفادنا بذلك عمي حجي ال
 مٜ٘ٗٔىـ/ٖٖٚٔ: مطبعة ال ري الحديثة ، النجف ) ، (  محمد عمي جعفر التميمي، مشيد اإلمام أو مدينة النجفٕٗ)

 . ٙٛٔ، صٕ، ج (
مركــزا  فأصــبحت  م ( ٚ٘ٓٔىـــ / ٜٗٗ)  مــع ىجــرة الشــيض الطوســي إلييــا ســنة العمميــةالنجــف  مدرســة( تأسســت ٕ٘)

ادت مكانتيا العممية ، وأصبحت احد المراكز الفكريـة اإلسـبلمية التـي يشـد الرحـال إلييـا متقدما  لمدراسة والبحث ، فز 
  لطمب العمم ، الزالت كذلك .

نســض  ، المجــدي فــي انســاب الطــالبين ، ( مٔ٘ٓٔىـــ/ٖٗٗت (  نجــم الــدين أبــو الحســن عمــي ابــن أبــي ال نــائم )ٕٙ) 
 ٖٕٔ: رقـم : مكتبة  السيد الحكيم  العامة، مخطـوط نجفال ، ) : حسين بن احمد حسين بن أحمد الُبراقي وتعميق

 أ.ٙ، ورقة  ف(
 أ. ٔ، ، ورقة  ، المصدر السابق ، ترجمتو بقممو الُبراقي ٕٚ))
 أ.ٔ، ورقة  ، مخطوط ، مختصر الشجرة...، المصدر السابق (  الُبراقيٕٛ)
 أ.ٔ، ورقة  ، مخطوط ، المصدر السابق ، ترجمتو بقممو الُبراقي ٜٕ))
 مـا مـن خـبلل ىـا، بـرز دور  بنت السيد سـممان بـن حسـين بـن إسـماعيل الُبراقـي مريمالسيدة الصالحة المقرئة  وىي( ٖٓ)

في تحفيظ القرآن الكريم وتعميم القرا ة والكتابة في دارىا، فةبل عمـا تقدمـو مـن محاةـرات من دروس  تعقدهكانت 
 رآن عم  يـدىا العبلمـة الشـيض محمـد رةـا الشـبيبي .النجفية  ، وكان ممن حفظ الق لمفتيات واألسرمواعظ دينية و 

تشـرين  ٔ، النجف )حـي الفـرات( ، فـي  الُبراقيالمؤرخ  ، حفيدمقابمة مع السيد عباس حسين عمي حسين الُبراقي 
 .   ٖٕٔٓالثاني 

 أ.ٔ، ورقة  ، مخطوط ، ترجمتو بقممو ، المصدر السابق ( الُبراقئٖ)
اتيـب بـتعمم الحـروف العربيـة مجـردة مـن الحركـات بحسـب تسمسـل الحـروف األبجديـة ) تبدأ عمميـة التعمـيم فـي الكتٕٖ) )

ــ  أســما   ــاد عم ــان االعتم ــا ك ــات وصــوتيا ، ولم ــم الحرك ــأتي دور تعم ــم ي أبجــد ، ىــوز ، حطــي ، كممــن ... ( ، ث
سـرة ) َزْيـر( ، الحركات يتم عم  ما يقابميـا مـن تسـميات ليـا بالم ـة الفارسـية ، فـحن الفتحـة أصـبحت ) َزبـر( ، والك

والةمة ) بيش( . اما التنوين في الحركات والذي يعنـي اسـتعمال الحركـة مـرتين اثنتـين ، وكممـة اثنتـين بالفارسـية 
ىي )دو( فيقولون ) دو َزبر( وتعني فتحتين أي تنوين فتح ، و ) دو بيش( تعني ةـمتين أي تنـوين ةـم ، وىكـذا 

بة مثل : ) ب  ، ٍب، ٌب ( يقول ) َب دو زبر بـن ، ِب دو زيـر بـين ، ُب . فمو اراد تعميم الحروف مع الحركات المرك
دو بــيش بــون ( ، واألطفــال يــرددون خمفــُو مــا يقــول مــن دون وعــي او فيــم لمــا يقولــون . أمــا إذا أراد ان يتيجــ  

و ) ألف الم َزْيـر أل الكممات فأول ما يبدأ بسورة الفاتحة و كمثال لجممة  ) الَحِمُد ِلمو ( فيقول الشيض واألطفال خمف
، َح ميم زبر َحْم ، دال بيش دو الَحِمُد ( وىكـذا بقيـة الكممـات واآليـات والسـور حتـ  إتمـام القـران وختمـو . لممزيـد 

 . ٛ - ٘الفصول ،  عبد الستار شنين الجنابي ، المصدر السابقمن المعمومات عن التعميم في النجف انظر : 
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ومـن الجـدير بالـذكر ىنـا ان عمـم النحـو ىـو أول  . أٔ، ورقـة  المصدر السابق، مخطوط، ترجمتو بقممو ،  الُبراقي ّّ))
عمم يدرسو الطالب في النجف ، وال يمكن االنتقال ل يره من دون إتقانو بشكل جيد . واىم الكتـب التـي يـتم تـداوليا 

ــن داود الصــنياجي الفاســ ــن محمــد ب ــد ام محمــد ب ــي عب ــة ( ألب ــاب ) االجرومي ي وىــو مــن النحــويين لدراســتو كت
م ( ، وكتـاب )قطـر النـدب وبـل الصــدب( لعبـد ام بـن يوسـف بـن احمـد بـن ىشــام  ٕٖٗٔىــ/ ٖٗٚالمشـيورين )ت

م ( ، وىو من أئمة الم ة العربية . ثـم كتـاب ) الفيـة ابـن مالـك ( وىـي أرجـوزة فـي النحـو فـي ٖٛ٘ٔىـ/ ٔٙٚ)ت 
م ( ، احــد أئمــة النحــو. وليــا عــدة ٖٔٓٔىـــ/ ٕٚٙت ألــف بيــت ناظميــا محمــد بــن عبــد ام مــن مالــك الطــائي )

شروحات مثل شرح ابن ىشام ، واالشموني، وابـن عقيـل . وبشـكل عـام ال يحتـاج الطالـب العربـي أكثـر مـن سـنتين 
إل  ثبلث سنوات لتعمم القواعد النحوية لم ة العربية وةبطيا ، فـي حـين يحتـاج الطمبـة األجانـب سـنتين إةـافيتين 

عبد الستار شنين الجنابي ، المصدر يتمكنوا من الم ة العربية ويستوعبوا دقائق جزئياتيا . انظر : عم  األقل لكي 
 .  ٕٖٖ- ٕٖٔص ،  السابق

 . ٗٔ( عماد عبد السبلم رؤوف ، حّسون البراقي مؤرخ الكوفة ، المصدر السابق ، ص (ٖٗ
؛  أ ٖٔ، ورقـة  حسـين بـن أحمـد الُبراقـي ، الناسـض ، مخطـوط ، بحـر األنسـاب ، المصـدر السـابق مجيول المؤلـفٖ٘) )

 أ. ٜ، مختصر الشجرة ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة  الُبراقي
 ٕٔ، النجــف )حــي الفــرات( ، بتــاريض  الُبراقــيالمــؤرخ  ، حفيــدمقابمـة مــع الســيد عبــاس حســين عمــي حســين الُبراقـي ٖٙ))

 .ٖٕٔٓكانون األول 
مـاني الثـاني ، حيـث انتشـار البطالـة ، وقمـة فـرص العمـل ، و تـردي األوةـاع ( عانت النجف  بشدة فـي العيـد العث (ٖٚ

االقتصادية واالجتماعية ، فةبل عن كثرة الةرائب ، وسوق الشباب فـي التجنيـد اإلجبـاري ليقتمـوا فـي معـارك لـيس 
ممـا كـان لـو األثـر ليم فييا ناقة او جمل ، أدب ذلك في جممتو إل  محدودية دخل الفرد وانتشار الفقـر والمعانـاة ، 
. لممزيـد مـن  ٜ٘ٔٔفي ان تكون النجف ىي أول مدينة عراقية تنتفض عم  األتراك وتطرد إدارتيم المحميـة سـنة 

: ديمـوبرس  بيـروت ، )ٜٔٗٔ- ٕٜٓٔالمعمومات انظر : عبـد السـتار شـنين الجنـابي ، تـاريض النجـف السياسـي 
 .  ( ٕٓٔٓ،  لمطابعة

ـــ ) لطيرانــيالشــيض محمــد محســن بــن عمــي ا ٖٛ)) ــد فــي )(  أغــا بــزركالمشــيور ب ـــ  ٖٜٕٔ ربيــع األول ٔٔ، ول  ٙ/ ىـ
( إلكمــال  أربعــة عشــر ســنة (  وأقــام فــي النجــف )ٜ٘ٛٔ، ىــاجر مــن طيــران إلــ  العــراق ســنة ) م(ٙٚٛٔنيســان

 ، ومحمــد محمــد كــاظم الطباطبــائيو ،  العبلمــة شــيض الشــريعة األصــفيانيك كبــار عممائيــاعمــ  يــد  العمميــةدراســتو 
،  : الذريعـة إلـ  تصـانيف الشـيعةمـن أشـير مؤلفاتـو الموسـوعية  ثم سافر إل  مدينـة سـامرا  ،حسين الخراساني 

؛ ٜٛٔ-ٙٛٔ، ص ٕ، المصـدر السـابق، ج  ( . محمد حرز الدينٜٜٙٔتوف  سنة )و ... طبقات أعبلم الشيعة 
، ص  ( ٜٗٙٔ،  : مطبعـة األدب ف، )النجـ عـام ألـف، رجال الفكر واألدب في النجـف خـبلل األمينيمحمد ىادي 

ٕٓ. 
 . ٕٗ٘، ص ٔ، المصدر السابق، ج  أغا بزرك الطيراني ٜٖ))
، وفييـا نشـأ  ٜٛٛٔ، ولد في النجف  سـنة  ( ىو محمد رةا بن محمد جواد بن شبيب بن إبراىيم الجزائري النجفيٓٗ) 

ن الشبيبي شـاعرا وأديبـا وسياسـيا ومصـمحا ، كا . ختم القرآن الكريم عم  يد السيدة )مريم الُبراقية(. ابتدأ تعميمو ب
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، وانتخـب رئيسـا  ٖٜ٘ٔتقمد الشبيبي وزارة المعرف العراقية خمسة مرات . واختيـر لعةـوية مجمـس األعيـان سـنة 
. انتخب عةـوا  ٜٗٗٔ. انتخب لعةوية المجمس النيابي عدة مرات وانتخب رئيسا لممجمس سنة  ٖٜٚٔلو سنة 

.  ٜٚٗٔ. وعةــوا فــي مجمــع الم ــة العربيــة فــي القــاىرة ســنة  ٖٕٜٔدمشــق ســنة فــي مجمــع الم ــة العربيــة فــي 
والمقـــاالت والبحـــوث  ت. لـــو ديـــوان شـــعر مـــع العديــد مـــن المؤلفـــا ٜٛٗٔورئيســا لممجمـــع العممـــي العراقـــي ســنة 

ف ، وقد ناىز عم  الثمانين عاما ، فحمل إلـ  النجـ ٜ٘ٙٔتشرين الثاني  ٕٙ . توفي في ب داد يوم والمحاةرات 
 .  ٜٕٓ - ٕٚٛ، ص  ٜمحسن األمين ، أعيان الشيعة ، ج.  ودفن فييا 

 .٘ٔٔ،  المصدر السابق ، ص  محمد رةا الشبيبي ٔٗ))
 .ٕٗ٘، صٔ، المصدر السابق ، ج أغا بزرك الطيراني  ٕٗ))
 .٘ٔٔ، المصدر السابق، ص (  محمد رةا الشبيبيٖٗ)
ال يمكن الركون إل  ىـذا االحتمـال لعـدم وجـود  .ٗٔ، ص لسابقالمصدر احسون البراقي ... ، ،  عماد عبد السبلم ٗٗ))

ما يشـير إلـ  حـدوث وبـا  فـي تمـك السـنة ، ال عنـد السـيد الُبراقـي وىـو الميـتم بأخبـار النجـف ، وال فـي غيـره مـن 
 المصادر . 

ي النجـف وىـذا مـا نؤيـده ، إذ جـرب العـرف التعميمـي لمدراسـة فـ .ٕٕ٘، المصـدر السـابق، ص معن حمدان عمي ٘ٗ)  )
عم  ان ىناك عموما  واجبة الدراسة كعمـوم الم ـة ، وعمـوم الفقـو ، واألصـول . وىنـاك عمـوم يتـزود بيـا الطالـب مـن 
دون دراســة تخصصــيو ليــا ، بمعنــ  ان الطالــب يتمقاىــا عرةــيا   مــن خــبلل دراســتو لعمــوم أخــرب ، مثــل التفســير، 

ستقل وال ييتم لتركيا ، كعمم الكبلم والفمسفة  والحسـاب . والحديث ، والرجال . و ىناك عموما  أخرب تدرس بشكل م
وأخيرا  ىناك عموم قد يعاتب الطالب عم  دراسـتيا كالتـاريض والييئـة    ) الج رافيـة ( والطـب والتشـريح والعـروض ، 
ألنيا تصرف الطالب عن دراسـة العمـوم األساسـية فـي مدرسـة النجـف ، وىـي الفقـو وأصـولو فةـبل عـن التخصـص 

 . فييا
  .ٕٙ،  صالمصدر السابق ،  ( محمود ال ريفيٙٗ)

 المييبات عشيرة واسعة ليا فروع عدة في الفرات األوسط ، وىم زراع وأصحاب نخيل وأراةي . ( (ٚٗ
 آ .ٔ، مخطوط محفوظ في مكتبة  السيد عباس الُبراقي في النجف ،  ورقة  ، مذكراتو بقممو الُبراقي ٛٗ))
، أما الربع  ، وجعل ثواب ذلك عائدا  إل  والدتو (عبلثة أرباع البستان إل  اإلمام الحسين )أوقف السيد الُبراقي ث  ٜٗ))

 /ىـ ٕٖ٘ٔشوال/ٓٔذلك في وصيتو التي كتبيا يوم ) جا إل  ابنتو الكبيرة ىاشمية ،  صرفاالرابع فقد جعمو ممكا  
 . (ٖممحق رقم ) الالوصية  صورة.  انظر:  م (ٜٚٓٔتشرين الثاني ٙٔ

 .ٕٗٔٓكانون الثاني ٕ٘، بتاريض  السيد عباس الُبراقيمع حفيده  مقابمة شخصيةٓ٘) )
 آ.ٔ،  ورقة المصدر السابق ،  ، مذكراتو بقممو الُبراقي ٔ٘))
 .ٕ٘٘، صٗٔ، ج ،  المصدر السابق أغا بزرك الطيرانيٕ٘) )
في النجف الذي اختطو لنفسو ن دفنو مكاإل  مخطوطاتو خواتيم  في  مرارايشير  ) رحمو ام ( السيد الُبراقي كان ٖ٘))

 الذي عاش ودفن فيوالبيت  زيارةا لنسبق  وقد . "ا ومدفن االسيد حّسون الُبراقي النجفي أصبل ومولد : " ، قائبل
شاخص القبر وكان إل  مكان الدفن في السرداب ،  نا، ونزل (ٕٗٔٓأذار ٕٓفي محمة الُبراق في النجف  بتاريض )
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السيد حسب ما أفادنا بو حفيده  من وفاتو ، توفيت بعد عامينالتي زوجتو فنت إل  جواره ود ا .ال زال موجود
 . عباس الُبراقي

 .ٔ٘ٔ، ص ،  المصدر السابق محمد رةا الشبيبي ٗ٘))
: ٓٔ؛ جٗٔ:  ٚ، ج ، )بيروت: دار األةوا  د.ت(ٕ، ط ، الذريعة إل  تصانيف الشيعة (   أغا بزرك الطيراني٘٘)

 .ٚ٘ٔ: ٕ٘؛ ج ٗٚ: ٚٔ؛ ج ٕٚ: ٖٔ؛ ج ٙ٘:ٔٔ؛ ج ٕٔٔ
  .ٕ٘٘، صٗٔ، طبقات أعبلم...، المصدر السابق، ج أغا بزرك الطيرانيٙ٘) )
 ىـو الســيد محسـن بــن السـيد عبــد الكـريم بــن عمـي بــن محمـد األمــين بـن أبــي الحسـن موســ  بـن حيــدر بـن أحمــدٚ٘) )

م( ونشا فييـا وأكمـل مقدماتـو ٙٙٛٔىـ/ٖٕٛٔ، ولد في قرية شقرا في  سنة ) مينيلعاممي المعروف باألاالحسني 
 غادرىـاخمـس سـنين ثـم  فييـا أقـام، ف ، ىاجر إل  العراق قاصدا  اإلقامة في مدينة النجف  لطمب العمـم العممية بيا

 ، والشيض محمد طو نجـف نخبة من العمما  منيم  (، قرأ في الفقو واألصول عم  يدٜٔٓٔتشرين االول ٗٔ)في 
،  ،... ، ديوان شـعره ، الرحيق المختوم : أعيان الشيعةالمؤلفات أشيرىا لو عدد من  من  مبل كاظم الخرساني ،ال

،  ٕ، المصــدر الســابق ، ج . محمــد حــرز الــدين (ٕٜ٘ٔاذار ٖٓىـــ/ٖٔٚٔرجــب عــام ٗتــوفي فــي بيــروت فــي )
 .ٙٛٔــــ٘ٛٔص

 .ٔٛٗ، ص٘، ج ، المصدر السابق األمينيمحسن بن عبد الكريم  ٛ٘))
،  ؛ معــن حمــدان عمــي ٖٔ، مقدمــة المحقــق فــي ترجمــة المؤلــف ص الُبقعــة الَبيّيــو ...، المصــدر الســابقالُبراقــي،  ٜ٘))

، مقدمـة المحقـق فـي ترجمـة المؤلـف،  ، الحـق المبـين...، المصـدر السـابق ؛ الُبراقـي ٕٙ٘، ص المصدر السابق
 .   ٔٔص

،  : انتشارات شريف الرةي ، )د.م العموم ، تحقيق: محمد صادق بحر ، سر السمسمة العموية أبي نصر البخاريٓٙ) )
 .ٖ، صٔ، ج ، المصدر السابق ؛ جعفر باقر آل محبوبة ٖ ، ص ىـ(ٖٔٗٔ

 .ٙٙ، ص ، المصدر السابق محمود ال ريفي ٔٙ))
، والسيد المدني والحسين األص ر، مخطوط محفـوظ فـي مكتبـة الحكـيم العامـة فـي  الُبراقي، ترجمة المول  التستريٕٙ)  )

 أ.ٛٚ(، ورقةٕٕٗٙرقم )النجف ، 
اي أخرب لمحاج ودّ  تعميقوالتي لم يذكر عمييا اسمو مع  أعبلهلتعميقة اومطابقة لخط  تدقيقمن خبلل إجرا  عممية  ٖٙ))

 ، وتعميقات أخرب أشار ليا في نياية مخطوط ) ب( ذكر فييا اسمو ٗ٘العطية وردت في نفس المخطوط ورقة )
اي ( . تبين بأن التعميقة قد ُكتبت بخط الحاج )ودّ  السنين من طوارق الزمانقبلئد الدر والمرجان فيما جرب في 

 العطية( صاحب كتاب )تاريض الديوانية( الذي كان من معاصري السيد الُبراقي .  
 أ .ٔ(  الُبراقي ، قبلئد الدر والمرجان... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٗٙ)
 ب.ٕب ــ ٔ، مخطوط ، ورقة  المصدر السابق (  الُبراقي ، اليتيمة ال روية ...،٘ٙ)
 أ .ٕب ـ ٔمخطوط ، ورقة ، ، النخبة الجمية ...، المصدر السابق  (  الُبراقيٙٙ)
 أ.ٕ، ورقة  ، مخطوط ، المصدر السابق بقممو ترجمتو،  الُبراقي  (ٚٙ)
 ب. ٗ، ورقة  ، مخطوط ، كشف النقاب...، المصدر السابق الُبراقي ٛٙ) )
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،  ، المصـدر السـابق بقممو و، ترجمت ؛ الُبراقي إٔٔ، ورقة  ، مخطوط ، الدرة المةية ...، المصدر السابق الُبراقيٜٙ) )
 أ .ٕ، ورقة مخطوط

 أ.ٕ، ورقة  ، مخطوط ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق الُبراقي ٓٚ) )
 أ.ٕ، ورقة  ، المصدر السابق، مخطوط بقممو ترجمتو،  ( الُبراقئٚ)
 أ.ٙورقة  ، ، مخطوط ، المصدر السابق ، مذكراتو بقممو قي( الُبرإٚ)
 أ.٘، ورقة المصدر نفسو ٖٚ))
، منتخـب الفصـول  ب ؛  الُبراقـيٕٕٓ، ورقـة  ، مخطوط ، المصدر السابق : أبو صادق العامري الكوفي نظر مثبلأ (ٗٚ)

 أ.ٗٛٔ،  ورقة طوطخ، م المختارة ...، المصدر السابق
 ب.ٕب ـٔورقو ، لؤ والعقيان ...، المصدر السابق،  مخطوط ، عقد المؤ  (  الُبراقي٘ٚ)
 أ.ٖٔب ـٖٓ( المصدر نفسو ، ورقةٙٚ)
 ب .ٕب ـ ٔ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة (  الُبراقيٚٚ)
 ب .ٗٔب ـ ٖٔ، مخطوط ، ورقو ، البقعة البيية ...، المصدر السابق ( الُبراقيٛٚ)
 أ.ٕٖ، ورقونفسو  ، المصدر ( الُبراقيٜٚ)
 . بٛٔ، ورقة (المصدر نفسوٓٛ)
 . بٕٔٔ، ورقة  (المصدر نفسؤٛ)
 ، البقعة البيية ...، المصدر السابق، مخطوط ، ورقو  (  الُبراقيٕٛ)
 ب .ٙ،  إرشاد األمة ...، المصدر السابق، مخطوط ، ورقة  ( الُبراقيٖٛ)
 ب .ٕٛورقة الُبراقي ، الدّرة المةّية ... ، المصدر السابق ،   (ٗٛ)
 ب .ٕٖ، السيرة الُبراقية ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ىامش ورقة  (  الُبراقي٘ٛ)
 أ .   ٖٙ( الُبراقي ، رسالة في فةل األئمة األطيار عمييم السبلم...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٙٛ)
 أ. ٜٙطوط ، ورقة ( الُبراقي ، رسالة في ذكر قبور أوالد األئمة...، المصدر السابق ، مخٚٛ)
 أ. ٘مذكراتو بقممو ، المصدر السابق ، مخطوط، ورقة ، (  الُبراقي ٛٛ)
 أ. ٚٗٔ( الُبراقي ، منتخب من ثمرات...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٜٛ)
 أ . ٕ( الُبراقي ، اليتيمة ال روية...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٜٓ)
 ب .  ٚٛالمصدر نفسو ، مخطوط ، ورقة ( الُبراقي ، البقعة البيية ...، ٜٔ)
 أ . ٗالنسخة الثانية( ، ورقة )(  الُبراقي ، كشف النقاب ...، المصدر السابق ، مخطوط ٕٜ)
 . ، مخطوط نظر:  الُبراقي ، أماكن المدن...، المصدر السابقأ (ٖٜ)
 . ، مخطوط نظر:  الُبراقي ، أخبار جميمة عن أسما ...، المصدر السابقأ (ٜٗ)
المســند: ىــو عبــارة عمــا اتصــل ســنده ولــم يســقط منــو احــد ، وأىــل الســنة ال تســتعممو إال فيمــا اتصــل بــالنبي )ص( ( ٜ٘)

النحصـــار المعصـــوم عنـــدىم بـــو ، امـــا عنـــد الشـــيعة فيـــو مـــا اتصـــل بالمعصـــوم نبيـــا  كـــان أو إمامـــا  مـــن األئمـــة 
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يـروت: دار األةـوا  لمطباعـة والنشـر، ب في عمم الدراية ، ) وأحكاموالحديث  أصولالمعصومين. جعفر السبحاني، 
 .  ٙٙـ ٘ٙ، ص ( مٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ

 . أٜٛالمصدر نفسو ، ورقة  (ٜٙ)
 . ٓٗٔ ، ورقة ، مخطوط ، البقعة البيية ...، المصدر السابق ( الُبراقيٜٚ)
 أ.ٕٔ( الُبراقي، اليتيمة ال روية...، المصدر السابق، مخطوط ، ورقة ٜٛ)
 . ب ٕٔالمصدر نفسو ، ورقة  (ٜٜ)
 . ٗٗٔو( الُبراقي ، البقعة البيية ...، المصدر السابق ، مخطوط ، ٓٓٔ)
 . ٜٗٔوالمصدر نفسو ،  (ٔٓٔ)
 أ .ٙٔ( الُبراقي ، السيرة الُبراقية...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٕٓٔ)
 أ .ٖٗ( الُبراقي ، البقعة البيية ...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقةٖٓٔ)
 أ.ٗٚ( المصدر نفسو  ، ورقة ٗٓٔ)
 أ .ٕٓ( الُبراقي ، الدرة المةية... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٘ٓٔ)
 ب .ٓٙ( الُبراقي ، البقعة البيية ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقةٙٓٔ)
 أ .  ٖٖ( الُبراقي ، اليتيمة ال روية ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٚٓٔ)
 أ .٘أـ ٕ، ورقة  ، مخطوط ابق، الدرة المةية...، المصدر الس ( الُبراقيٛٓٔ)
 .أ ٛٚٔو ،  ، مخطوط ، البقعة البيية ...، المصدر السابق ( الُبراقيٜٓٔ)
 ب.   ٛ٘ ، ورقة  ، مخطوط ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق ( الُبراقيٓٔٔ)
 أ . ٙٓٔ، ورقة  ، مخطوط ، النخبة الجمية ...، المصدر السابق ( الُبراقئٔٔ)
 .  أ ٖالمصدر السابق ، مخطوط   ،   و   لبقعة البيية...،ا ، ( الُبراقئٕٔ)
 أ .ٔ، رسالة في أحوال الميرزا الشيض حسين...، المصدر السابق، مخطوط، ورقة  الُبراقي ٖٔٔ) )
أ . أبـو صــادق ٗٛٔنظـر مـثبل : الُبراقـي ، منتخـب الفصـول المختـارة ...، المصـدر السـابق ، مخطـوط ،  ورقـة أ( ٗٔٔ)

 . بٕٕٓ، ورقة  ، المصدر السابق، مخطوطالعامري الكوفي 
 أ.ٜٖ، ورقة  ( الُبراقي، اليتيمة ال روية...، المصدر السابق٘ٔٔ)
 أ .  ٖٖ، مخطوط، ورقة  ( الُبراقي، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابقٙٔٔ)
 .ٛٚٗ، مطبوع، ص  ( الُبراقي، البقعة البيية ...، المصدر السابقٚٔٔ)
 ب.ٖٔ، مخطوط ، ورقة  مةّية...، المصدر السابق، الدّرة  ال ( الُبراقيٛٔٔ)

 . ( مترا   ٖٙ( كيمو متر ، وترتفع عنو بـ )  ٛ( تبعد مدينة النجف عن نير الفرات بمسافة )  (ٜٔٔ
،  ( عانت النجف بسبب ىذا الموقع وارتفاعو من شحة الما  وانعدامو . وجرت محاوالت كثيـرة إليصـال المـا  ليـا (ٕٓٔ

مـع الـزمن حتـ  ا يود كبيره ، لكن من دون جدوب ألنيا كانـت حمـول مؤقتـة تنتيـي تـدريجيوصرفت مبالغ طائمة وج
( حينما نصبت مةخة كبيرة عم  نير الفـرات فـي مدينـة الكوفـة لـدفع المـا  بوسـاطة األنابيـب إلـ   ٕٜٛٔسنة ) 
 النجف .
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 ب.  ٕٓٔ ـــ إٔٓٔ، ورقة  ، مخطوط ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق ( الُبراقئٕٔ)
 ب.ٛٔٔ، ورقة ، مخطوط ، المصدر السابق ، كشكول ( الُبراقئٕٕ)

( كمثال عم  ذلك نرب ان ىذه العبارة تكررت في كتابو ) البقعة البيية فيما ورد في مبدأ الكوفة الزكية ( ستة 123)
 وثبلثون مرة . 

.ٕٗٗ، ص ، مخطوط اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق، (  الُبراقي124)  
 ب.  ٓٙٔ، ورقة  ، مخطوط ، روح المناظرة ...، المصدر السابق بي الوليد محمد بن محمد الحمبي( إٔ٘ٔ)
 ب .ٜٙ، ورقة ، مخطوط ، كراريس في ...، المصدر السابق مجيول المؤلف (ٕٙٔ)
،  وط، مخطـ ، رسالة في مواليد األئمة عمييم السـبلم...، المصـدر السـابق محمد بن السيد عبد الكريم الطباطبائي ٕٚٔ))

 ب . ٚٔورقة 
( الشيض ميدي بن محمد الخواجة النجفـي : عـالم فقيـي ، كـان مـن األبـرار األتقيـا  وأىـل الصـبلح ، عـرف بأخبلقـو ٕٛٔ)

ذي الحجــة  ٕٗالعاليــة ، تتممــذ فــي النجــف وأتــم دراســتو فييــا عمــ  الشــيض محمــد حســين الكــاظمي ، تــوفي فــي )
الجنوبية منو . محمد حسين حـرز الـدين ، المصـدر السـابق ىـ( ودفن بالصحن الشريف في الجية الشرقية ٕٖٚٔ
 .       ٓٚٔ، صٕ، المصدر السابق، ج ؛ جعفر باقر آل محبوبة ٖٙٔ، ص ٖ، ج 

 ب .ٜٔٔالُبراقي ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق ، ورقة  ٜٕٔ) )
وعنوانــو "  م (  ٛٙٛٔىـــ /  ٕ٘ٛٔآغــا بــن عابــد الشــيرواني المعــروف بـــ ) الفاةــل الدربنــدي () ت ( الكتــاب لـــ  (ٖٓٔ

، تحقيـق محمـد جمعـة بـادي وعبـاس مــبل  المقتـل الممـم بمأســاة الحسـين)ع( الشـيادات أسـرارالعبـادات فـي  إكسـير
 أجزا  كبيرة .ىـ ، دار ذوي القرب  لمنشر( وىو في ثبلثة  ٕٛٗٔ عطية ، ) قم :

 .   ٕٛ٘ - ٕٚ٘و لُبراقي ،  ( الُبراقي ، قرا  التعازي مخطوط محفوظ لدب السيد عباس ا (ٖٔٔ
 . ٕٕٓ( المصدر نفسو ، و  (ٕٖٔ

 ب.ٙٙالمصدر نفسو، ورقةٖٖٔ) )
الشــيض عمــي بــن الشــيض مــانع بــن درويــش بــن يحيــ  بــن عبــد ام بــن حســن المعــروف بــــ )المحــاويمي( ، ولــد فــي  (ٖٗٔ)

لعممــا  . م(، ونشــأ ودرس مبــادئ العمــوم فييــا وحةــر دروس عــدد مــن اٗ٘ٛٔىـــ/ٕٔٚٔالنجــف األشــرف ســنة )
م( ، واســطنبول حيــث اجتمــع بالســمطان عبــد ٜٜٛٔىـــ/ٖٚٔٔســافر إلــ  بعــض األقطــار اإلســبلمية كــحيران ســنة )

الحميد ، ثم الحجاز . لو رسالة في تـاريض ميـاه النجـف ومـا يتعمـق بيـا ، ورسـالة فـي أصـول الـدين ، ورسـالة فـي 
،  ٕحمــد حــرز الــدين ، المصــدر الســابق ، جم ( . مٜٕٜٔىـــ/ أيمــول ٖٛٗٔالعقائــد ، تــوف  فــي ) ربيــع الثــاني 

 . ٖٙٔـــ ٖٗٔص
 ب. ٚٓٔ( الُبراقي، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق، مخطوط، ورقة ٖ٘ٔ)

لممزيد من التفاصيل عن القنوات واآلبار في النجف انظر : عبد المحسن شبلش ، آبار النجف ومجارييا ، ) (  (ٖٙٔ
 م (   .ٜٚٗٔىـ /  ٖٙٙٔالنجف : مطبعة الراعي ، 

 أ .ٛٓٔ( الُبراقي، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق، ورقة ٖٚٔ)
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خنــدق الكوفــة او كــري ســعدة : يقــع ىــذا الخنــدق غربــي الكوفــة ، وقــد اختمــف البــاحثون فــي تحديــد طولــو وبدايتــو  (ٖٛٔ)
ق السـيمة وينتيـي فـي ونيايتو ، فياقوت الحموي أشار إل  انو يبدأ من ىيت ويخترق البادية ال ربية ألراةي العـرا

كاظمـة ممـا يمــي البصـرة ، ويصـبح طولــو بيـذا التحديــد مـا يقـرب مــن تسـعمائة كيمـومتر . يــاقوت الحمـوي ، معجــم 
في الوقت الحاةر فقـد اندرسـت  أما.  ٕٜٖ، صٕ، ج( ٜٜٚٔ، احيا  التراث العربي لمنشر :  بيروت البمدان ، )

الممتــدة مــن جنــوب خــان الحمــاد ) ناحيــة الحيدريــة ( إلــ  جنــوب  معالمــو وال يوجــد مــا يشــير إليــو إال فــي المنطقــة
 مدينة الكوفة خصوصا في منطقة مزارع حي ميسان وشماليا .

 ب .ٖٓ ــأ ـٖٓ، ورقة  ، مخطوط ، المصدر السابق ، اليتيمة ال روية... ( الُبراقئٜٖ)
 .يما طالت سنواتيا م( المنيج الموةوعي : ىو المنيج الذي يعتمد سرد األحداث كموةوع واحد ٓٗٔ)
المنيج الحولي : ىو المنيج الذي يعتمد التسمسل الزمني لؤلحداث ، وفيو يتم سرد الحوادث الكبـرب بحسـب سـنين  (ٔٗٔ)

 . وقوعيا ، ويسم  أيةا بـ )المنيج العمودي(
ة فـي ( ىو السيد ىادي بن السيد محمد بـن حسـن المشـيور بــ ) زويـن ( : مـن الشخصـيات االجتماعيـة المشـيور ٕٗٔ)

الفرات األوسط ، كان مطاع لدب السمطات العثمانية ورؤسا  القبائل الفراتية ، كان لـو دور فـي ترغيـب المسـؤولين 
األتراك عم  حفر نير السنية إليصال الما  الحمو ال  سكان مدينة النجف ، كما كـان لـو دور  فـي الثـورة العراقيـة 

ــاني  ٓٔ  الشــامية فــي ) ( ، انتخــب عةــوا  فــي مجمــس لــوا ٕٜٓٔالكبــرب ســنة ) ــو ٕٜٓٔكــانون الث ( ، اعتقمت
( ، ٕٜٔٔآيـار  ٖٓالسمطة البريطانية المحتمة عند احتبلليا لمنجف ولم يفرج عنو إال بعد إعبلن العفو العام فـي )

ـــي ) ـــوفي ف ــــ /ٖٕٖٔشـــوال ٛٔت ـــانون األول ٚٔى ـــدين ، المصـــدر الســـابق ، ج ٜ٘ٓٔك ،  ٖ( . محمـــد حـــرز ال
 .ٖٕٔـــ  ٕٕٛص

 ب .  ٖٛٔ...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة  ، اليتيمة ال روية ُبراقي( الٖٗٔ)
 .نفسو من  مخطوط اليتيمة ال روية ...، المصدر  ٔٔ( مثبل ىناك عشرة تأشيرات في الورقة  (ٗٗٔ

 أ .ٜٔالمصدر نفسو ، مخطوط ، ورقة  (٘ٗٔ)
 ب.ٜٔ، ورقة  المصدر نفسو (ٙٗٔ)
 أ.٘ٗ، ورقة  در السابق، مخطوط( الُبراقي، البقعة البيية ...، المصٚٗٔ)
 ب .ٗٗ، مخطوط ، ورقة  المصدر نفسو (ٛٗٔ)
 ب.ٕٚ، ورقة ( الُبراقي، عقد المؤلؤ والعقيان ...، المصدر السابق، مخطوطٜٗٔ)
 . ٕٓٔ( القرآن الكريم ، سورة ىود ، اآلية :ٓ٘ٔ)
  .ٛٔ( القرآن الكريم ، سورة يونس ، اآلية :ٔ٘ٔ)
 .  ٔٙان ، اآلية ( القرآن الكريم ، سورة آل عمر ٕ٘ٔ)
 . إٔ٘( الُبراقي، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقةٖ٘ٔ)
  .ٓ٘(القرآن الكريم : سورة المؤمنين ، اآلية : ٗ٘ٔ)
أ ؛ الُبراقي ، البقعة البيية ...، المصدر ٕ٘( الُبراقي ، اليتيمة ال روية ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة٘٘ٔ)

 أ.ٙ٘، ورقة  السابق ، مخطوط
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 . ٔٙالقرآن الكريم ، سورة آل عمران ، اآلية  (ٙ٘ٔ)
 ب . ٔ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة  ( الُبراقيٚ٘ٔ)
( الحــديث النبــوي الشــريف : ىــو مــا صــدر عــن النبــي )ص( مــن قــول او فعــل او تقريــر، أو جــا  موةــحا وشــارحا ٛ٘ٔ)

 التشريعية .  و يأتي بالدرجة الثانية بعد  القرآن الكريم في القوة ألحكام ومجمل القرآن الكريم ، وى
 نظر: الُبراقي ، البقعة البيية ... ، المصدر السابق ، مخطوط .أ( ٜ٘ٔ)
 ، مخطوط . ، اليتيمة ال روية...، المصدر السابق (  ينظر: الُبراقيٓٙٔ)
 أ .ٜٔ، ورقة  ( المصدر نفسؤٙٔ)
 ب . ٕٕ ــأ ـ ٕٕ، مخطوط  ورقة  قيان  ...، المصدر السابق، عقد المؤلؤ  والع ( الُبراقيٕٙٔ)
 ب . ٓٛ، ورقة  ...، المصدر السابق ( الُبراقي، اليتيمة ال رويةٖٙٔ)
 أ .٘ٗ،  ورقة  ، مخطوط (  الُبراقي، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابقٗٙٔ)

 . ٓٗ( المصدر نفسو ، ورقة (٘ٙٔ
 أ .ٓٛ،  ورقة  لمصدر السابق، مخطوط، اليتيمة ال روية ...، ا (  الُبراقيٙٙٔ)
 أ. ٗٚٔ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق، مخطوط ،  ورقة  (  الُبراقيٚٙٔ)

( انتشرت في ىذه المنطقة أديرة وقصور تعود في تاريخيا إل  فترة حكـم المنـاذرة وانتشـار المسـيحية فـي المنطقـة . (ٛٙٔ
دل عمييـا ، او يفيـد فـي تعيـين مواقعيـا . ومـن ىـذه األديـرة : ديـر وقد اندثرت ىذه األديـرة والقصـور ولـم يبـق مـا يـ

كيـراح ، وسـرجس ، و حنـو ، سـكون ، واأل سقافو ، وىند الص رب ، وىند الكبرب ، ومارت مريم ، والعـذارب ، واألاأل
وابـن عريـف ، وبنـي مقاتـل ،  وأمبـيض ، والرىبـان ، ، واأل الخصـيب أبـيالقصور فمنيـا : قصـر  إماوالجماجم ... 

 ٖٖٛمازن ، وسندان ، والدكاكين ، وحنين ،  ...  لمتفاصيل انظر : ابو الحسن عمي بـن محمـد الشابشـتي ) ت  
؛ يوسـف غنيمـة ، الحيـرة ، )  ٜٙٙٔ، )ب ـداد : مطبعـة المعـارف ،  ٕ( ، الديارات ، تحقيق كوركيس عـواد ،  ط 

 (  . ٕٜٙٔب داد : 
 أ .ٚٔٔمصدر السابق، مخطوط ، ورقة ، اليتيمة ال روية ...، ال (الُبراقيٜٙٔ)
 أ.ٖ(  الُبراقي ، عقد المؤلؤ  والعقيان ... ، المصدر السابق، مخطوط ، ورقة ٓٚٔ)
         تقريبا . كيمومتر ) ٛ,٘ وىو يعادل )( الفرسض : مقياس قديم لمطول ُُٕ)
 أ . ٕ(  الُبراقي ، عقد المؤلؤ  والعقيان ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ٕٚٔ)
 ب. ٖ٘ٔ، ورقة  (المصدر نفسوٖٚٔ)
 ب.  ٕٔٔأ  ــــــ ٕٔٔ، مخطوط ، ورقة  (  الُبراقي ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابقٗٚٔ)
 أ .ٖ٘ٔ، ورقة  (  المصدر نفسو٘ٚٔ)
 ب.  ٕٔ، ورقة  ، مخطوط ، البقعة البيية...، المصدر السابق الُبراقي(  ٙٚٔ)
 أ.  ٖٛٔ، ورقة  ، مخطوط ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابق (  الُبراقيٚٚٔ)
 أ .ٙٓٔ، ورقةٖ٘ٔٔ، قبلئد الدر والمرجان ...، المصدر السابق ، مخطوط ، حوادث سنة  (  الُبراقيٛٚٔ)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
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-ب  ٖٛو؛ أ ٚٚو؛ ب ٕٙ-أ ٕٙو؛ ب  ٜ٘و؛ ب  ٖٓمة ال روية...، المصدر السابق ، مخطوط ، و نظر الُبراقي ، اليتيأ( ٜٚٔ)
 و ؛ب  ٖ٘ٔ و ؛ب ٖٕٔ و ؛ب ٕٕٔ و ؛ بٕٔٔ و ؛أ ٕٓٔ و ؛ب ٜٔٔ و ؛أ ٜٔٔو؛ أ ٚٔٔ و ؛أ  ٜٛ؛ ب  ٗٛ

 .ب . . .   ٛ٘ٔ و ؛ب  ٔ٘ٔ و ؛أ  ٖٙٔ
 ب .ٖٓمخطوط ، ورقة  (  الُبراقي ، اليتيمة ال روية...، المصدر السابق ،ٓٛٔ)
 ب.ٕٙٔ ــأ ـٔٙٔ، ورقة  ، مخطوط ، بيان حدود الكوفة...، المصدر السابق (  الُبراقئٛٔ)
( الشيض جواد بن الشيض محمد الحكيم النجفي ، عـرف بـالعمم والفةـل والتتبـع ألحـوال العممـا  والرؤسـا  وكـان أديبـا  ذا أخـبلق ٕٛٔ)

، ٔ، ج ، المصـدر السـابق م( ودفن في النجف . محمد حـرز الـدينٜٛٛٔـ/ىٖٙٔٔفاةمة ، و من المعمرين ، توفي سنة )
 .ٖٛٚ، ص ٙ، ج ؛ محسن األميني ، المصدر السابق ٜٓٔ ــــٚٛٔص

 ب.  ٕٕٔ، ورقة  ، مخطوط (  الُبراقي ، اليتيمة ال روية ...، المصدر السابقٖٛٔ)
 أ.ٙٓٔب ـ ٘ٓٔ ، ورقة ، مخطوط ، النخبة الجمية ...، المصدر السابق (  الُبراقيٗٛٔ)
أ ؛ كشــف األســرار...، المصــدر الســابق ، ٔانظــر: الُبراقــي ، قبلئــد الــدر والمرجــان ...، المصــدر الســابق ، مخطــوط ، ورقــة ٘ٛٔ))

 ب .  ٕأ ــــ ٔمخطوط ، ورقة 
 ب . ٕأ ـــٔ(  لبلطبلع انظر : الُبراقي ، كشف األسرار...، المصدر السابق ، مخطوط ،  ورقة ٙٛٔ)
 .ب ٖ٘ٔمعرب تاريض المنتظم ... ، المصدر السابق ، مخطوط ، ورقة ( الُبراقي ،ٚٛٔ)
 ( انظر: الُبراقي ، تاريض قم ...، المصدر السابق ، مخطوط .ٛٛٔ)
 أ .ٜٜ، مخطوط ، ورقة  ، اليتيمة ال روية...، المصدر السابق ( الُبراقيٜٛٔ)
 ب. ٜٛأ و ٘ٙب ـــ ٗٙطوط ، ورقة ( الُبراقي ، رسالة في أوائل الكتابة والخط...، المصدر السابق ، مخٜٓٔ)
 ب .  ٙٔ، ورقة  ، النخبة الجمية...، المصدر السابق، مخطوط نظر: الُبراقيأ( ٜٔٔ)

Abstract 

Behind Mr AlBuraqi number of historical monuments which are in addition a good 

enriched library Arab and Islamic topics preceded by the single, was leading them, especially 

as it was the richest writings, write down the events of his time, which is not found in the 

sources and references, was for his works manuscript which dozens of special importance for 

providing information about the dates and cities of Kufa and confusion of Najaf, as well as 

many other topics. Although it did not incite the writings of these personal big enough 

attention only in the recent period, which achieved many of his manuscripts and printed, but 

that is still mostly manuscripts and waits for the efforts of researchers and interested. Among 

the aspects that have not been studied in the writings of this character: its resources and its 

method in blogging history, and on this account came this research to cover an important 

aspect of the efforts of this historian, who did not do justice to the right is not in his life, and 

after his death, but after a while, ignorance, including his efforts are invaluable, not from 

behind, seeks only to please God and satisfy the desire generated in the same love of history 

and its codification. 
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أ .1، ورقة  ، مخطوط محفوظ في مكتبة السيد عباس الُبراقي ، ترجمته بقلمه الُبراقي  

 

 

( 2ملحق رقم )  

اقي طل لقيرلا،نداب(متطكل  للنسب السيد حسني بن امحد الُبر  
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