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  هةبةشلةر
  
  

  : اظئنعقلعم
  

لةر« ذص،  » هةبةش ة بول ازغذن تاظعص ر ظ ذص بع ة مةنس ابدذلاله ظةلهةبةشعيض ظ
ارلعق     ةللعك قات ادانلعق، آةمبةغ ةن ن تعن نةتعجعلةنض ع ظذرذش ع ظعحك لعؤاندعك
ايتعدعن     اتعنعيالرنعث مئتودلعرعنع ق عزم ؤة ب ايدعلعنعص، آاالمعزم، سذص ظامعلالردعن ص

اقع  قا ح ةقعدعلعرعنع   جانالندذرذش ارحعالص، ظ رلعكعنع ص ذلمانالرنعث بع رعش، مذس
ندا        عتعدة يئقع تذرذش مةقس علعلعرعدعن يعراقالش عي مةس ع ظاساس رعتعش، ظذالرن حع

  . ظوتتذرعغا حعققان هةرعكةتتذر
  

  : قذرذلذشع ؤة ظاساسلعق آعشعلعرع
  

عي  ي ظةلهةبةش ابدذلاله هذرةرع ةد  :  ظ نع مذهةمم ابدذلاله ظعب مع ظ ذق ظعس  تول
ظةششةيبعي ظةلظةبدذهرعي بولذص، هةبةشعستاننعث هذرةر شةهرعدة ياشايدعغان بةنعي         

ا آةلضةن  ةرةب قةبعلعسعدة دذنياغ هذرةردة تذغذلغانلعقع ظىحىن . شةيبة ظعسعملعك ظ
ان ي، دةص ظاتالغ ان   . هذرةرع ةيخ ظابدذرراهم رعص ش عغا بئ ث سةهراس ذ هذرةرنع ظ

امعظذ     ذس ج ةد يذن ةيخ مذهةمم ةننذرعي، ش ع ؤة   ظ ةرةب تعل ارلعقالردا ظ لفذنذن قات
ةن   عنع ظأضةنض افعظعي فعقهئس ةيخ     . ش رعص، ش ا بئ ة رايذنعغ ةردعن جذمم ظذي
ان دا ظوقذغ ةرعيفنعث قولع ة  . ظةشش ة تةرعقعتعض ع تعيجانعيي ع، ظئزعش ث ظئغعش ظذنع

بعر مةزضعلدعن آئيعن، داؤعظنعث        . بةيظةت قعلعشع بعلةن جذممةدة مةيدانغا آةلضةن         
دا سةهعهذل بذخارعي ؤة                ظةرمذ رايذ  نعغا بئرعص، هاجع ظةهمةد ظةلكةبعيرنعث هذزذرع

ظارقعدعن داؤعظقا يئقعن بعر يئزعغا  . قذرظان ظعلعملعرع بويعحة ظعلعم تةهسعل قعلغان   
ناملعق آعتابنعث ظاصتذرع    » אאאא«يأتكةلضةن ؤة ظذ يةردة     

عرت  ةبهانعينعث شاض قان ؤة   شةيخ يذسذف ن ةن ظذحعراش تع ظةسسعراج بعل ع شةيخ مذف
ظذ بذ يةردعن باشالص سذصعزمغا باشحعالص آعرعص     . ظذنعث هذزذرعدا هةدعس ظوضةنضةن   

ان    ةت قعلغ ة بةيظ ة تةرعقعتعض ةن ؤة رعفاظعيي ذ . آةتك افرعقعنعث  -1969ظ ع ظ يعل
اندعن لعؤانغا آةلضةن         علعرع ظةمما ظةضةشكىح   . هةبةشعستان ظعقلعمعدعن سىرعيةضة، ظ

هذرةر شةهرعدعكع قذرظان      ) يعلع -1948معالدع   (يعلع   -1367ظذنعث هعجعرعيةنعث   
ةرنعث    ةن شذغذللعنعدعغان ظعسالم جةمظعيةتلعرعضة قارشع شذ ي ادلعتعش بعل ةرعم ي آ
ذلمانالرنعث        عص، مذس ةن هةمكارلعش عي بعل ةيال سةيالس عهر ه ندراجع س اآعمع ظع ه

ا  ع«زعيعنعغ ع صعتنعس تالر ظعقلعم ا» ظع اندعن   ملعقن قا حعقارغ عتنعنع رذياص ر ص بع
ن،  العدذ  -1950آئيع ا ظ ة آةلضةنلعكعنع تعلغ ذ تةرةصلةرض رع ب تعملعق . يعللع شذ قئ

صعتنعدة قذرظان آةرعم يادلعتعدعغان مةدرعسعنعث مذدعرع ظعبراهعم هةسةنضة سىرضىن          
لعقع ظةصسذسلعنار .  يعللعق قاماق جازاسع هأآىم قعلعنغان       23قعلعنعش بعلةن بعرضة    
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ةر قعلغان  اهعغا سةص الالهنعث دةرض . جذرعي رايذنعغا سىرضىن قعلعنغاندعن آئيعن، ظ
عدة         ع نةتعجعس ةن هةمكارلعشعش ع بعل عي رعجعم ةيال سةيالس ث ه ابدذلاله هذرةرعينع ظ

ةن      ذرذص بعرعلض ا تاصش ةر ظذنعثغ ةيخلةر، دةؤةتحعل ان ش ئلع  . نذرغذنلعغ ث خ ظذالرنع
شذنعث . ة سةظذدع ظةرةبعستانعغا قئحعص آةلضةن    آأص ساندعكع مةنسذصلعرع معسعر ؤ    

علةر     ا آعش ىن ظذنعثغ عتنعخور «ظىح اآع » ص ةيخع  «ي عتنة ش ذص  » ص ةم قوي دةص لةق
  .قويغان
ئرعك   - ال، ش ة ظوخشاش أز يذرتعدعكعض ويا ظ نمذ ض ةندعن آئيع ا آةلض ذ لعؤانغ  ظ

ةتلعرعنع بور     االنعث سىص الاله تاظ ارقعتعش، ظ عنع ت ان ظةقعدعس ةن بولغانغ الش، بعل مع
جةبعر، تةسةؤؤذص، باتعنعيية ؤة رافزعيلعقنع تةشؤعق قعلعش جةهةتتة جةهمعيالرنعث             
ةنهانع    ةلالهذ ظ ة رةزعي ش، ظاظعش ارةت قعلع ة هاق ايعنعش، ساهابعلةرض ة ت مةزهعصعض
ات، يىحىن                ارلعقالردعن باشقا ي ظالالهنعث ظةمرعضة ظعسيان قعلعش بعلةن ظةيعصلةش قات

  .ظعشلعرعنع توختاتمعغانصةتعؤالعرعنع تارقعتعش 
عللةردة، - نكع مةزض عي آئيع اندا ح  هةبةش ةيخعنعث ظعم الاله ئش نعش، ظ كع

راص     ةتلعرعنع ظئتع الالهنعث سىص اراش ؤة ظ ار، دةص ق ذق ب ةفظاللعرعدا زورل االنعث ظ تاظ
انداق       ان هئحق ذل قعلمعغ ععنع قوب ةن ظةقعدعس ارلعقالردعن شةآعللةنض لعق قات قعلماس

آعشعلةرنع   ةيدعغان خئلع آأص ساندعكع مذتةظةسسعص، جعدةلخور     مذسذلماننع آأرةلم 
كةن عقعيةتكة ظئرعش عدا مذؤةصص ش ظعش ةص حعقع علةرنعث . تةربعيل ذالر آعش ظ

اهعللعق        ص ج ةص قعلع عنع تةل عنع ظأضعنعش عي ظةقعدعس ئقعص، هةبةش عكلعرعنع ق ظعش
  .بعلةن تذرعؤالعدذ، شةيخعنعث آعتابلعرعنع ظذالرغا هةقسعز تارقعتعدذ

ةبعي ةززار ظةلهةل عالن:  ن الم ص ارع ؤة ظعس عينعث ظعزباس ة -هةبةش  الهعي
ع ةمظعيعتعنعث رةظعس كىحعلعرع . ج ع ظةضةش ةيخ«ظذن ةتلعك ش دةص » مةرهةم

ع         ك مذفتعس رع دةرعجعلع عنعنعث يذقع رعش ظورض ةتعؤا بع ذص، ص عدعغان بول ظاتعش
أرعدذ    اش آ ةن ظوخش ع بعل ان آعش عنع تذتعدعغ ذالر يولالرد. مةنسعص ا  ظ ع تامالرغ عك

ةززار        « تع ن ايمعز، مذف ذل قعلم تعلعقعنع قوب العدنعث مذص ةن خ تع هةس عر مذف آاص
العمعز ع ظ ةبعينع قارش اتتع» ظةلهةل زعص قويذش ذظاالرنع يئ ةن ش نكع . دئض ذ آئيع ظ

  .مةزضعلدة باشقعالر تةرعصعدعن ظألتىرىلدع
ار                اؤام ظعحعدعمذ قانحعلعغان مةشهذر آعشعلعرع ب مةسعلةن  .  ظذالرنعث يةنة ظ

ةدنان ظةتتةرابلعسعي، ظعككعنحع نامزاتع تاها ناجع؛ بذ آعشع               صارالمعنت ظةزاسع ظ
قان  ةرآعص تاص تعيانالردعن ت ع خعرعس اؤاز 1700آأصعنحعس ذ ظ كةن، ظ ا ظئرعش  ظاؤازغ

توصالش جةريانعدا ظعسالم ظةسلعيةتحعلعضعنع يوقعتعدعغانلعقعغا ؤةدة بةرضةن، بعراق              
عالن.نةتعجة قازعنالمعغان اؤعن رةظعسع هةسسان - ظعسالم ص ة جةمظعيعنعث مذظ  الهعي

ارلعقالر بولذص،            قةراقعرا، آامال ظةلهذت، ظعماددذدين هةيدةر، ظابدذلاله ظةلبارذدعي قات
ةتعقات          بذالر خةلعققة خعزمةت سذنذش مةدةنعي مذظةسسةسةسع ؤة خةلق خعزمعتع ؤة ت

ا يادع     وث يازم ةث ح عغان ظ ة ظوخش ةرآعزع، دئضةنض ةتقعقات  م ارلعقالر ؤة ت ك
دذ    ةآحعلعك قعلع لعرعغا يعت دارة ظعش اراتلعرعنعث ظع عللةردة  . ظاصص نكع مةزض آعيع

نع      ة تةهقعقالش تودع بويعح ةرنعث مئ ظةرعي ؤة جةهمعييةل ابالرنع ظةش ارعخعي آعت ت
ات  ةيدعغان ي ىحعلةرمذ بعلةلم م ظعضةللعض ةتتا ظعلع ذص، ه لعغان بول ذن -باش  يذح

ةلذم غةر عمالرنع م ان ظعس ىن قولالنغ ةر ظىح علةن . ةزل ةبدذهرعي «مةس افعز ظةلظ ه
داق دئضةن  دة مذن أزعنعث دةلعلع ة ظوخشعغان سأزلةرنع ظعشلعتعدذ » ظ دة، -دئضةنض
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اآع    نع هةجةر ي افعز ظعب دذ، آعشعلةرنعث هافعزنعث ه ايمذقتذرذص قويع آعشعلةرنع ق
رع ظوخ العرعنعث بع هذر ظألعم ذلمانالرنعث مةش اش مذس ةؤةؤعيغا ظوخش ايدذ، دةص ن ش

هالبذآع ظةلظةبدذهرعي ظةمةلعيةتتة ظأزلعرعنعث شةيخع بولذص، ظذنعث          . ظويالص قالعدذ 
  .ناملعق آعتابعدعن ظالغان نةقعللعرعدذر» دذرذس قولالنما«

  
  :صعكعر ؤة ظئتعقادالر

ةنلعكعنع   عدة ظعك افعظعينعث مةزهعص ام ش ا ظعم ي ؤة ظئتعقادت لةر فعقهع  هةبةش
عدذ افعظعي ظةمةل. دةؤا قعلعش ام ش ا، ظعم ة بولس ةت (عيةتت ا رةهم الاله ظذنعثغ ظ

ذن ا)قعلس ذ يعراقت عدعن تولعم ث مةزهعص ةتلعرعنع . نع االنعث سىص الاله تاظ ذالر ظ ظ
سىصعتعنع » ظعستعؤا«شةرظعي بةلضىمعلةردعن يعراق هالدا تةؤعل قعلعدذ، ظالالهنعث        

  .عحة تةؤعل قعلعدذدةص مذظتةزعلة ؤة جةهمعييةلةرنعث ظةقعدعسع بوي» ظعستعيالظ«
ا                  الاله تاظاال ظةمةس، جعبرعظعل ؤذجذدق  هةبةشعي قذرظان آةرعمنعث لةصزعنع ظ
الاله تاظاالنعث آاالمع            حعقارغان، دةص بعلجعراليدذ؛ ظذنعث قارعشعحة قذرظان آةرعم ظ

ارةتتذر  االمعدعن ظعب رعظعلنعث آ ةس، جعب املعق » אא«. (ظةم ن
  .)ئتعدة بذالرنع زعكعر قعلعدذب-591آعتابعنعث 

اش  ةن ظوخش ةهمعيالر بعل ي ؤة ج عدة مذرجعظع ان مةسعلعس لةر ظعم  هةبةش
عرع   ةننع ظعلض دذ، دئض عمذ بولع ةل قعلمعس عال، ظةم ان بولس ذص، ظعم ةقعدعدة بول ظ

ىرعدذ ان       . س ةرك قعلغ ةرآانالرنع ت ارلعق ظ از ؤة ب ع نام اندا بعرس ة بولغ ظذالرح
ذص ةقدعردعمذ مأمعن بول رعدذت ، »א«/ بةت-7، » אא«. ( قئلعؤع

  .)بةت-51
ةن هأآىم قعلعش   - انذنالر بعل االنعث هأآىملعرعضة قارشع بةشةرعي ق الاله تاظ  ظ

ايدذ    ةتلعك دةص قارعم ةندةك ظةهمعي علعلعرعنع دئض دذ  . مةس داق دةي عي مذن : هةبةش
أآىم ق« ةن ه انذنلعرع بعل االنعث ق الاله تاظ عنعث ظ الالهنعث بعرس لعقع ظ علماس

ذص          ع تذس تعن ظذن ارام ظعش رةر ه اآع بع ايدذ ي ادا قعلم ة ظ ر نةرس ةرزلعرعدعن بع ص
ايدذ تعم  . قالم ر قئ اتعدا بع وق  ”آعمكع هاي اله ي قا ظع الالهدعن باش ر ظ ذ “ بع دئسة، ظ

ذلماندذر  ذ مذس أمعندذر، ظ ة . م ع يةن أمعن”ظذن ذناهكار م ن “ ض يعش مذمكع » .دئ
)»אبةت-9،10، »א /»א« ،51-بةت(.  

الاله                هةبةشلةر قةدةر مةسعلعسعدة جةبةرعيةنعث ظازغذن ظةقعدعسعدة بولذص، ظ
ان      ع قوللعمعغ اال ظذن الاله تاظ ةر ظ ةن، ظةض ارعدةم بةرض ذرلعقعغا ي عرنعث آذص اال آاص تاظ

عر بولذشع مذمكعن ظةمةس ظعدع، دةص بعلجعراليدذ  عرنعث آاص א«. (بولسا، آاص
بةت-71، »א(.  

ةش،       ةدةت تعل ن م كة، ظذالردع ة يىزلعنعش علةرنعث قةبرعلةرض لةر آعش  هةبةش
ةندىرعدذ؛        قا رعغبةتل ا قعلعش ا ظعلتعج ىن ظذالرغ لعرع ظىح ةتلعرعنع راؤا قعلعش هاج
حىنكع قةبعردعكع ظألىآلةر ظذالرنعث قارعشعحة آشعلةرنعث هاجةتلعرعنع راؤا قعلعص           

الاله  . حعقعدذ ؤة ظعشلعرعنع تىضعتعص بولذص قايتعص آئتعدذ   بعرعش ظىحىن قةبرعدعن     ظ
تاظاالدعن باشقعالردعن مةدةت تةلةص قعلعشنع جاظعز، دةص قارايدذ، تاشالرنع تةؤةررذك           
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«/ بةت-« ،8א«/ بةت -173،»אא«. (بعلعشكة حاقعرعدذ  
ةر-57،62، »א الالهنعث ). بةتل ةن ظ ةر بعرةيل ةمدعن  ظةض ةن جةهةنن ذلع بعل  رةس

  .صاناهلعق تعلةيمةن، دئسة ظذالرنعث مةزهعصع بويعحة هئحقانداق مةسعلة يوق
لةرنع   ةؤزذظ هةدعس اجعز، م ةندىرعدعغان ظ لعرعنع آىحل لةر مةزهةص  هةبةش
ةهعه  ةن س ةيدعغان آأصلعض را آةلم ة توغ دذ، مةزهعصعض ا قويع الدعنقع قاتارغ ظ

» אא«بذ مةسعلعلةر     . اتارعغا حعقعرعؤئتعدذ   هةدعسلةرنع ظاجعز هةدعسلةر ق    
  .ناملعق آعتابعدا روشةن آأزضة حئلعقعدذ

ذفيان،         ةبذ س نع ظ ة ظعب ةن مذظاؤعي اهابعلةرنع، خذسذس عنحة س عي آأص  هةبةش
خالعد ظعبنع ؤةلعيد ؤة    . مأمعنلةرنعث ظانعسع ظاظعشة رةزعيةلالهذ ظةنهاالرنع تعلاليدذ   

قعالرنعث ساالهعي تعدذ  باش ل ظذزع ة تع ع   . عتعض ةنهذغا قارش ةلالهذ ظ ةلع رةزعي  ظ
ةننع ظعلضعرع سىرعدذ   ةن، دئض ألىمعدة ظألض ةت ظ انالرنع جاهعلعي زعيالرنع . حعقق رافع

ع     ةن ظعكك اهابعلةرنعث، خذسذس ةن س عص آةتك ىن آاصعرلعش ش ظىح ةمنذن قعلع م
العدذ       ا ظ م ظئغعزغ ةر داظع نع ه ةزةر ظةيلةش رعدعن ه ةيخنعث آذص א«. (ش

بةت-182، »א(.  

ةيغةمبةرنعمذ        ان، ص عز ياراتق اتنع هئكمةتس االنعث آاظعن الاله تاظ عي، ظ  هةبةش
دذ اد قعلع رةر ظعشعنع هئكمةت  . هئكمةتسعز ظةؤةتكةن، دةص ظئتق االنعث بع الاله تاظ ظ

  .بعلةن باشلعغان دئضةن آعشعنع مذشرعك، دةص قارايدذ
مةسعلةن شةيخذل ظعسالم      . رنع آاصعرغا حعقارغان     هةبةشعي آأصلعضةن ظألعماال    

ظعبنع تةيمعييةنع آاصعرغا حعقارغان ؤة باالغةتكة يةتكةن آعشعنعث ظذنع آاصعر، دةص               
اد قعلعشعنع ؤاجعبالرنعث بعرعنحعسع قعلعص بعكعتكةن، شذنعث ظىحىن ظذنعث   ظئتعق

اهالندذرغان  اتتعق ظاض تعن ق ابلعرعنع ظوقذش ام ز . آعت ة، ظعم ذ يةن ل، ظ ةبعي رةزع ةه
شةيخ مذهةممةد ظعبنع ظابدذلؤاههابنع ضذناهكار، قاتعل ؤة آاصعر، دةص هئساباليدذ،              

انعينعمذ آاصعر، دةيدذ         شةيخ سةييعد ظةسسابعقنع      . شةيخ مذهةممةد ناسعرذددين ظالب
اباليدذ عر، دةص هئس عي آاص اؤارعجالرنعث  . مةجذس عر خ نع آاص ةييعد قذتذب تاز س ظذس

ةتتعكع  -234سان،   -3آذرنعلع،   » א«هةبةشلةرنعث   (.آاتتعؤئشع، دةيدذ  ب
سةييعد قذتذب ؤة ظةضةشكىحعسع فةيسال مةؤلعؤعضة رةددعية بعرعشتعكع مأتعدعل               «

ول اراث  » ي ة ق املعق ماقالعض ةن    ). ن اهعدلعق بةرض عرلعقعغا ش االر آاص ةمما، ظألعم ظ
ةزعرعيعلعرعن    اد ن ذل ؤة ظعتتعه ع، هذل ذد مةزهعص ذل ؤذج ا ؤةهدةت عث ظوتتذرعغ

اباليدذ      الم، دةص هئس ةيخذل ظعس عي ش ةرةبعنع هةبةش نع ظ ع ظعب عي . قويغذحعس هةبةش
  .يةنة سذصعزمنعث نةقشعبةندعيية ؤة رعفاظعيية تةرعقةتلعرعضة حاقعرعدذ

اراش،   ا ق ات ظايالالرغ اظعزلعقع، ي نعث ج ة ظعشلعتعش ندا هعل عينعث دع  هةبةش
تة هئح   عص آأرىشىش ول ظئلعش عش، ق ةنلعكع،   ظارعلعش وق ظعك علة ي انداق مةس ق

ةرلعرعنعث رذخسعتعسعزال يئرعم يالعثاح هالدا                ةرنع ظعشلعتعص، ظ ظايالالرنعث ظةتعرل
سعرتالرغا حعقعشعنع يوللذق، دئيعشلعرعضة ظوخشعغان داظعرة سعرتعدعكع تذترذقسعز      

  .صةتعؤالعرع بار
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ارايدذ   اه، دةص ق ئلعص سئتعشنع مذب ور سةبعلةرنع ظ اتنعث .  ه ذل زاآ ةز ص قةغ
بعلةن ظاالقعسع يوق، ظذ صةقةت ظالتذن ؤة آىمىش ظىحىن ؤاجعبتذر، دئضةن دةؤا بعلةن                

ارايدذ         شذنعثدةك  . آعشعلةرنعث قةغةز صذللعرعغا زاآات ظايرعماسلعقعنع جاظعز، دةص ق
اظعز       نعث ج از ظوقذش عمذ نام ان بولس عص قالغ ةت ظارلعش نعث، نعجاس ىم يئيعش ظأس

  .)بةت-« ،99א«.(رعدذظعكةنلعكعنع ظعلضعرع سى

ا   عنع ظوتتذرعغ ةرتعش صعتنعس نع ظأزض اداالردا قعبلع ا، آان لةر ظامئرعك  هةبةش
 ظأزضةرتعص،   º90هةتتا ظذالرنعث مةخسذس بعر مةسحعتع بولذص، قعبلعنع          . حعقارغان

ان  ان بولغ ةر  . مذسذلمانالرنعث قعبلعسعنعث دةل ظةآسعضة يىزلعنعدعغ ذالر ي حىنكع ظ
اد قعلعدذ     شارعنع ايرعم بعر     . يئرعم ظاصلعسعن شةآلعدة يومعالق، دةص ظئتعق دا ظ لعؤان

جاماظةت بولذص، مةسحعتنعث جاماظعتع نامازلعرعنع ظوقذص بولغاندعن آئيعن، ظايرعم         
عدذ  از قعلعش ش،      . نام ذق قعلع ا زورل ذرذش، ظذالرغ املعرعنع ظ حعت ظعم ذالر مةس ظ

ارقعتعش ظىحىن  عكعرلعرعنع ت أزلعرعنعث ص خالعمعغانلعرعغا قارعماي مةسحعتلعرعدة ظ
ام حعقارغان         مةسحعتلةردة قوتراتقذلذق قعلعش      . دةرعس سأزلةشتةك ظعشلعرع بعلةن ن

بذالرنعث هةممعسع مذسذلمانالرنعث دىشمةنلعرعنعث ظذالرغا        . ظىحىن هةرعكةت قعلعدذ  
  .سذنغان يارعدةم ؤة قولالشلعرع ظارقعسعدا ظئلعص بئرعلعدذ

  
  : دعلةرنعث يعلتعزلعرعصعكعر ؤة ظةقع

اندةك، هةبةشلةرنعث صعكعر ؤة ظةقعدعلعرعنعث               يذقعرعقعالردعن ظوتتذرعغا حعقق
  :يعلتعزلعرع تأؤةندعلةردة ظأز ظعصادعسعنع تاصعدذ

نكع    - ان آئيع ا يئقعنلعشعص آعتعدعغ ة مئتودعغ علعلعرعدة جةهمعيي ةت مةس  سىص
  .دةؤرلةردعكع ظةشظةرعيلةر

  .جةهمعيية ؤة مذرجعظةلةرنعث يولع ظعمان مةسعلعلعرعدة -
  . رعفاظعيية، نةقشعبةندعييةضة ظوخشعغان ظازغذن سذصعزم تةرعقةتلعرع-
ع   - ةبعر ظةقعدعس اتعنع ج ةجبذرع    ( ب الالهنعث م لعرعنع ظ ارلعق ظعش انالر ب ظعنس

  ).ت-قعلعشع ظارقعسعدا ظئلعص بارعدذ، دةيدعغان ظةقعدة
ذلمانال - ش، مذس مةنلعك قعلع المغا دىش ع  ظعس ألىش غايعس عنع ب رنعث سئص

لعمع  تودالر توص عكعر ؤة مئ ازغذن ص ار ظ ر قات النغان بع ة توص ر يةرض عدا بع . ظاساس
ةلمذرابعتعيغا     ذفعي، ظ ادعر ظةسس ايالردعكع ظابدذلق قا ج علعية ؤة باش انعية، ظةنض ظعسص
ظوخشاش، هةبةشعي ؤة ظةضةشكىحعلعرعنعثمذ بعر قعسعم سعرتقع آىحلةر تةرعصعدعن              

الرنعث ظارعسعغا بألضىنحعلعك سئلعش غةرعزع بعلةن ظعشلعتعلضةن بولذشع      مذسذلمان
  . ظئهتعمالدعن يعراق ظةمةس

  
  :تارقعلعشع ؤة تةسعر داظعرعسع
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. هةبةشلةر لعؤاندا ظادةمنعث ضذمانعنع قوزغاص قويغذدةك دةرعجعدة ظولتذراقالشقان       
قذ        ةهةرنع توش علعرع، ش وث مةدرعس ايعتع ح ث ناه ةردة ظذالرنع ذ ي زغذدةك ظ

ة      ة ظعشلعضةنلةرض ان، بعرض ة قئتعلغ ث سئصعض ذص، ظذالرنع ار بول لعرع ب ظاصتذبذس
قا،       تعن باش رع ماظاش ذدةك يذقع ةلعص قعلغ ة ج عنع ظأزعض ان آعش بعرعلعدعغ

. مةدرعسعلعرعنعث داظعرعسع هأآىمةت مةدرعسلعرعنعث داظعرعسعدعن ظئشعص حىشعدذ          
دعغان، مةزهعصعضة حاقعرعدعغان بعر   بذنعثدعن باشقا ظذالرنعث صعكعرلعرعنع تارقعتع   

ار   ع ب و ظعستانسعس امئرعكعالرغعمذ     . رادعظ ا، ظ قا ياؤرذص ن باش لةر لعؤاندع هةبةش
ان ةردة    . تارقالغ ارلعق ظةلل ة قات عية ؤة دانعي تعرالعية، شعؤعتس ادا، ظاؤعس آان

 ظذالر يةنة لعؤاندعمذ شةيخعنعث قعبلعنع شعمال تةرةصكة        . ظةنسعزلةرضة سةؤةص بولغان  
ةلتىرىص      ظ عتنع آ ذ ص ةؤةبلعك لعؤاندعم ع س ةن صةتعؤاس عدا بةرض ةرتعش توغرعس أزض

  .حعقارغان
بىضىنكع آىندة، بذ ظازغذن مةزهةصنعث ظةضةشكىحعلعرع باشتا لعؤانلعقالر تذرغان            
عم    ر قعس ةن بع ن تةسعرلةنض عينعث دةؤعتعدع رعدة ؤة هةبةش ة يئ ر قانح انعث بع دذني

  . اشلعدعظازغذنالر ظارعسعدا تارقعلعشقا ب
هةبةشلةر ظازغذن بعر تاظعصة بولذص،        : يذقعرعقعالردعن شذ نةرسة ظايدعثلعشعدذآع   

سعرتقع جةهةتتعن ظعسالمغا مةنسذصتةك آأرعنعدذ، ظةمما ظعحكع جةهةتتعن ظعسالمنع         
دذ ةت قعلع ىن هةرعك ش ظىح ران قعلع ذح . ؤةي ران قعلغ أزعنعث ؤةي ة ظ ذ تاظعص ب

نعث بعلةن ظأتىشع بعلةن ظذنتذلذص آةتكةن قذرظان           صرعنسعصلعرعغا حاقعرعش، زامانالر  
انالندذرذش،     ةقعدعلعرعنع ج عكعر ؤة ظ اتعل ص اش ب ة ظوخش ةخلذق مةسعلعلعرعض م
ذرذص         ع ت العرع قارش ة ظألعم ىننة ؤةلجاماظ ةهلع س اندعكع ظ ازعرقع زام أتمىش ؤة ه ظ

االش ةن ت ذص آةتك لذق بول ة تونذش اظعت هةممعض ةتكة ظ ةن سىص الرغا-آةلض   تارتعش
ئلعص     ارلعقع، لعؤاندعكع ظعحكع ظذرذشتعن ق ةتنعث ناح ادعي ؤةزعي حاقعرعشتا ظعقتعس

دع  ةت بعل امراتلعقنع غةنعم ادانلعق ؤة ن ان ن ا . قالغ ةيخ ظالبانعيغ ذناس ش هةدعسش
ظةهلع سىننةت ؤةلجاماظةنعث ظألعمالعرع ظذالرغا    ظوخشعغان زامانعمعزدعكع بعر قاتار  

ةلدع   ذرذص آ ع ت نع   .قارش ةيخ ظعب ة  ش از هعجعرعي ع -1406ب اينعث -10يعل -30ظ
دذ-2392آىنعدعكع  ازغذن «: نومذرلذق صةتعؤاسعدا مذنداق دةي هةبةش تاظعصعسع ظ

ن         را يولدع ازغذنلعقع، توغ عينعث ظ ابدذلاله ظةلهةبةش لعقع ظ ث باش ةدذر، ظذالرنع تاظعص
ةلذم  ة م انلعقع هةممعض ا . ظازغ ةقعدعلعرعنع ظعنك اتعل ظ ش، ب ذت قعلع ع بويق ر ظذالرن

قعلعش ؤاجعب، آعشعلةرنع ظذالرغا قذالق سئلعشتعن، دئضةن سأزلعرعنع قوبذلعشتعن     
  ».ظاضاشالندذرش الزعم

  
  :ظةتراصلعق مةلذمات ظىحىن صايدعلنعش مةنبةلعرع

  
  :  هةبةشلةرنعث آعتاب ؤة رعسالعلعرع

  .אאא: ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .אא: هةبةشعيظابدذلاله ظةل -
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 .אאא: ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .אאאאא: ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .אאאא: ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .אאאא: ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .אא :ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .א: ظابدذلاله ظةلهةبةشعي -

 .אאאא): آامال ظةلهذت(آامال ظةبذلمعنا  -

 .אאאאאא): آامال ظةلهذت(آامال ظةبذلمعنا  -

 .א: ذلاله ظةلهةبةشعيظابد -

- "א "آذرنعلع. 

  : ظذالرغا رةددعية قايتذرغان آعتاب ؤة رةددعيةلةر
  .אאא: شةيخ ظوسمان ظةسسافعي -

 .אאאא: ظذسامة ظةلقةسساس -

 .אאאא: ظذستاز ظئؤةز مةنسذر -

 .א :شةيخ ظةلهاشعمعغا -

אאא: ظةدنان ياسعن ظةننةقشعبةندعي   -
. 

 .Wאא: ظابدذرراهمان دةمةشقعيية -

 .אאא: ظابدذرراهمان دةمةشقعيية -

 .אא: ظابدذرراهمان دةمةشقعيية -

قعيية - ان دةمةش ا ؤة . אא: ظابدذرراهم قوليازم
 .ظذنظالغذ لعنتعسع

ادعر ظةسسافعي      - אאא:شةيخ ظوسمان ظعبنع ظابدذلق
?אאאא?אאK 

م، ظعسالم مةدةنعي   1993/ه1413سان،  -23آذؤةيت،  » فذرقان آذرنعلع « -
 . آذؤةيت-معراسلعرعنع جانالندذرذش جةمظعيتع نةشعر قعلغان
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ةظ« - ع، » مذجتةم اخعرنعث   -1029آذرنعل ادعظذل ظ ان، جام ع -20س آىن
ابعر، -15/ ه1413 ان   1992دعك عر قعلغ ةمظعيعتع نةش الهات ج اظعي ظعس  -م، ظعجتعم
 .آذؤةيت

 .1993/2/10سان، -679آذرنعلع، » مذجتةمةظ« -
عراظ« - ع» ش ةدنان     -آذرنعل ع ظ ارالمعنت رةظعس اؤعن ص ؤان، مذظ  لع

 .1994/8/1سان، -639، 574ظةتتعرابلعسع بعلةن ظأتكىزىلضةن سأهبةت، 
لعمذن« - ئزعتع، » ظةلمذس ان، -407ض ان، -410 -1992/1/20س س
1992/12/11. 
 .1992/12/1سان، -5117ضئزعتع، » ظوتتذرا شةرق« -

 .، ؤعديو لعنتعسعאא: البانعيشةيخ مذهةممةد ناسعرذددين ظةلظ

  


