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اثر علواء هدينة اسفرايني يف احلركة الفكرية يف 

الدولة اإلسالهية يف القرنني 

 العاشر واحلادي عشر ادليالديني/ الرابع واخلاهس اذلجريني 

 (*)دعبد القادر أحن. د. م

تىطئة 

ّٙل اٌّْوق اإلٍالِٟ ؽووخ ػ١ٍّخ ٚاٍؼخ إٌطبق ؽ١ش أزْود ف١ٗ اٌؼٍَٛ 

ٚاٌفْٕٛ ٚا٢كاة ٚوضود ف١ٗ اٌّإٍَبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٍبػلد ػٍٝ اىك٘به اٌؼٍَٛ 

ٚاٍفوا١٠ٓ ٟ٘ ئؽلٜ ِلْ اٌّْوق اإلٍالِٟ اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ اىك٘به . ٚاٌّؼبهف

. ٘نٖ اٌؼٍَٛ ثّب للِٗ ػٍّبؤ٘ب ِٓ أغبىاد ػ١ٍّخ

اْ اٌْؼٛه اٌؼبَ ثٛؽلٖ اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ آٔنان ٘ٛ اٌنٞ وبْ ٚهاء أزمبي 

اٌؼٍّبء ٚهؽالرُٙ ث١ٓ ئهعبئٗ اٌٛاٍؼخ ٍٛجب ٌٍؼٍُ ٚاٌّؼوفخ ٚ٘ىنا فمل أزمً ػٍّبء 

اٍفوا١٠ٓ ٚٛبفٛا فٟ ك٠به اإلٍالَ فمبِٛا ثبٌلهاٍخ ٍٚٛت اٌؼٍُ ٚلبَ اٌجؼ٘ ُِٕٙ 

ثبٌزله٠ٌ فلهً اٌجؼ٘ ُِٕٙ فٟ ًٛٛ أٚ ثٍـ أٚ ١َٔبثٛه أٚ ثغلاك ثؼل اْ رٍمٝ 

اٌؼٍُ فٟ اٌىض١و ِٓ اٌّلْ وّب ث١ٕذ ألؽل ػٍّبء ١َٔبثٛه ِلهٍخ فٟ اٍفوا١٠ٓ ١ٌمَٛ 

                                                           
. عبِؼخ إًٌّٛ/ و١ٍخ ا٢كاة -  لَُ اٌزبه٠ـ  (*)
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ثبٌزله٠ٌ ف١ٙب
(1)

 (1092َ/٘ـ 485د )، وّب ّغغ اٌٛى٠و ٔظبَ اٌٍّه اٌٍَغٛلٟ 

اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ فمل أزلة اٌؼبٌُ اٌىج١و ّب٘فٛه ثٓ ٛب٘و االٍفوا١٠ٕٟ ئٌٝ ِل٠ٕخ 

ًٛٛ ١ٌلهً ف١ٙب فمبَ ثبٌزله٠ٌ فٟ ّزٝ أٔٛاع اٌؼٍَٛ ٚاٍزفبك إٌبً ِٕٗ وض١واً 

ؽ١ش وبْ ػبٌّب فٟ اٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ ٚاٌزف١َو ٚػٍُ اٌىالَ
(2)

 .

ٚوبٔذ صّوح ٘نٖ اٌغٙٛك اٌّزٛإٍخ اْ ٍبُ٘ ػٍّبء اٍفوا١٠ٓ فٟ هفل اٌؾووخ 

اٌفىو٠خ اإلٍال١ِخ ثْىً ػبَ ِٚٓ فالي ِب لبَ ثٗ ػٍّبؤ٘ب ِٓ رله٠ٌ ٚرأ١ٌف 

اٌىزت فٟ ِقزٍف اٌؼٍَٛ وبٌزف١َو ٚاٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ ٚػٍُ اٌىالَ ٚػٍَٛ اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

. ٚآكاثٙب ٚغ١و٘ب، ٚ٘نا ِب ٍٕمَٛ ثز١ٙٛؾٗ فٟ صٕب٠ب ٘نا اٌجؾش

 

 

                                                           
: ث١وٚد) 3ئؽَبْ ػجبً، ٛ:  أثٛ اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ئثوا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٍٛف، ٛجمبد اٌفمٙبء، رؾم١ك(1)

ػجل : ؛ اٌَّؼبٟٔ، ػجل اٌىو٠ُ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٕٖٛه، األٍجبة، رؾم١ك124كاه اٌوائل اٌؼوثٟ  (1981

؛ اٌؾّٛٞ، 1/206ِؾّل أ١ِٓ كِظ، : إٌبّو (1980: ث١وٚد) 2اٌوؽّٓ ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌّؼٍّٟ ا١ٌّبٟٔ، ٛ

كاه ئؽ١بء اٌزواس  (1963: ث١وٚد) 2ّٙبة اٌل٠ٓ أثٟ ػجل هللا ٠بلٛد ثٓ ػجل هللا، ِؼغُ األكثبء، ٛ

؛ اٌَجىٟ، أثٟ ٖٔو ػجل اٌٛ٘بة ثٓ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌىبفٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ 13/273 ط7اٌؼوثٟ، ِظ

٘غو ٌٍطجبػخ  (1992: ِٖو) 2ػجل اٌفزبػ ِؾّل اٌؾٍٛ ِٚؾّٛك ِؾّل اٌطٕبؽٟ، ٛ: اٌىجوٜ، رؾم١ك

ِطجؼخ اٌّغّغ  (1973: ثغلاك)؛ ِؼوٚف، ٔبعٟ ، ِلهً لجً إٌظب١ِخ، 64، 5/11ٚاٌزٛى٠غ ٚإٌْو، 

 .     46، 45اٌؼٍّٟ اٌؼوالٟ، 

   االٍفوا١٠ٕٟ، ّب٘فٛه ثٓ ٛب٘و ثٓ ِؾّل، اٌزج١ٖو فٟ اٌل٠ٓ ٚر١١ّي اٌفولخ إٌبع١خ ػٓ اٌفوق اٌٙبٌى١ٓ، (2)

؛ اٌن٘جٟ ،ٌّّ اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ 10( 1955: ِٖو)ِؾّل ىا٘ل ثٓ اٌؾَٓ اٌىٛصوٞ : رمل٠ُ

( 1986: ث١وٚد) 3ّؼ١ت االهٔإٚٛ ِٚؾّل ٔؼ١ُ اٌّولٍَٟٛ، ٛ: ػضّبْ، ١ٍو ئػالَ إٌجالء، رؾم١ك

 . 5/11؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 18/401ِإٍَخ اٌوٍبٌخ، 
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الوىلع والتسوية 

رمغ اٍفوا١٠ٓ فٟ فواٍبْ فٟٙ ِل٠ٕخ أٚ ثٍلح أٚ ث١ٍلح ؽ١ٖٕخ فٟ ٔٛاؽٟ 

١َٔبثٛه
(3)

(4) (*) ٚرجؼل ػٕٙب فَّخ ِواؽً
 أِب اٍّٙب فمل ٚهك اْ اٍّٙب اٌمل٠ُ 

ِٙوعبْ ٍّب٘ب ثنٌه ثؼ٘ اٌٍّٛن ٚمٌه ٌقٚورٙب ٚٔٚبهرٙب، اِب إًٔ اٌىٍّخ 

اٍفوا١٠ٓ فٙٛ ِٓ اٍجوا١٠ٓ ٚاٍجو ثبٌفبه١ٍخ ٘ٛ اٌزوً ٚآ١٠ٓ ٘ٛ اٌؼبكح فىأُٔٙ 

 ٘ٛ اٌنٞ ثٕب٘ب ف١َّذ ثبٍّٗ صُ (**)ػوفٛا لل٠ّب ثؾًّ اٌزواً وّب ل١ً اْ اٍفٕل٠به 

رغ١و االٍُ ثّوٚه اٌيِٓ
(5)

 فٟ ؽ١ٓ ٚهك اْ اٌّٙوعبْ ِل٠ٕخ غ١و اٍفوا١٠ٓ ٟٚ٘ 

أ٠ٚب ِٓ ِلْ ١َٔبثٛه
(6)

، ٚلل رُ فزؾٙب فٟ ػٙل اٌق١ٍفخ اٌواّلٞ ػضّبْ ثٓ ػفبْ 

                                                           
ِؾّل عبثو ػجل اٌؼبي اٌؾ١ٕٟ، :  االٕطقوٞ، أثٛ اٍؾك ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل، اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه، رؾم١ك(3)

؛ اٌؾّٛٞ، ِؼغُ 1/235 اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، 146ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاإلهّبك اٌمِٟٛ،  (1961: ِٖو)

؛ اثٓ فٍىبْ؛ ٌّّ اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ ِؾّل 1/177كاه ٕبكه ٌٍطجبػخ ٚإٌْو،  (1957: ث١وٚد )اٌجٍلاْ،

ِطجؼخ اٌغو٠ت،  (1968: ث١وٚد)ئؽَبْ ػجبً : ثٓ أثٟ ثىو، ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌيِبْ، رؾم١ك

1/74      . 

 
وُ  (60 - 42)وُ رمو٠جب، أٞ اْ اٌّوؽٍخ رَبٚٞ  (6)فوٍـ، ٚاٌفوٍـ ٠َبٚٞ  (10-7)رَبٚٞ : اٌّوؽٍخ (*)

 ٘بِِ 4/51، ع(1990: ثغلاك)، (ِغٍخ االٍزْواق)فٖجبن، ّبوو، هٚاك اٌغغواف١خ اٌؼوث١خ، . رمو٠جب

(8 .)

.  377، ِْٕٛهاد كاه ِىزجخ اٌؾ١بح، (1979: ث١وٚد)ؽٛلً ا١ٌٖٕجٟ، أثٛ اٌمبٍُ، ٕٛهح األهٗ  اثٓ (4)

اٌَّؼٛكٞ، أثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ .  اٍفٕل٠به ثٓ وْزبٍت ثٓ ثٙواٍت اؽل ٍِٛن اٌفوً فٟ اٌؼٙل االٍطٛهٞ    (**)

، (1965: ث١وٚد) ٠1ٍٛف اٍؼل كاغو، ٛ: ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ، ِوٚط اٌن٘ت ِٚؼبكْ اٌغٛ٘و، رؾم١ك

 .   1/249كاه األٔلٌٌ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، 

. 1/235؛ ٚموو اٌَّؼبٟٔ أ٠ٚب أٗ لجً ٌٙب اٌّٙوعبْ األَٔبة، 1/177ِؼغُ اٌجٍلاْ،  اٌؾّٛٞ، (5)

 .363؛ اثٓ ؽٛلً، ٕٛهح األهٗ، 146 االٕطوفٟ، اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه، (6)



  عجدالمبدر أحود. د. م...................  أثر علوبء هديٌة اسفراييي في الحركة الفكرية في الدولة اإلسالهية

 262 

 ٚػٍٝ ٠ل اٌٖؾبثٟ اٌغ١ًٍ ػجل هللا ثٓ ػّو ثٓ (650َ/ ٘ـ 30)هٟٙ هللا ػٕٗ ٍٕخ 

وو٠ي
(7)

، اِب ٍىبٔٙب فُٙ ِٓ اٌؼوة ٚاٌؼغُ
(8)

 .

: ػوفذ ِل٠ٕخ اٍفوا١٠ٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٍَٛ ٟٚ٘

علن التفسير 

ِٓ اٌطج١ؼٟ اْ ٠ٙزُ ػٍّبؤٔب ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ٚرف١َوٖ فٙٛ اٌّٖله األٚي 

اٌنٞ ٠َزّل ِٕٗ اٌٍَّْٛ وبفخ رؼب١ٌُّٙ اٌزٟ رقٔ ك٠ُٕٙ ٚك١ٔبُ٘ ِٚٓ اعً فُٙ 

ِؼبٟٔ آ٠برٗ ِٚؼوفخ أٍجبة ٔيٌٚٙب ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اٌؼجو ِٓ لٖٖٗ ٚر١ٙٛؼ ِب 

ٚلل ىاه . اّىً ِٕٗ وٟ ٠ىْٛ ِٕٙغب ١ٌٍٍَّّٓ فٟ ع١ّغ ؽووبرُٙ ٍٚىٕبرُٙ

: اٍفوا١٠ٓ أؽل اٌّفَو٠ٓ ٚ٘ٛ

o علي ثي عجد هللا ثي احود أثى الحسي الوعروف ثبثي أثي الطيت الٌيسبثىري 

، ٌٚل فٟ ١َٔبثٛه ٚأْأ ٌٗ ر١ٍّنٖ أثٛ اٌمبٍُ ػٍٝ (1065َ/ ٘ـ 458)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

ثٓ ِؾّل ثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػّو ٚ٘ٛ اؽل اٌل٘بل١ٓ ِلهٍخ فٟ اٍفوا١٠ٓ ٍٕخ 

ٚػوفذ ٘نٖ اٌّلهٍخ ثّلهٍخ اثٓ أثٟ اٌط١ت ا١ٌَٕبثٛهٞ  (1019َ/ ٘ـ 410)

ٚلبَ ثبٌزله٠ٌ ف١ٙب
(9)

 ؽ١ش ٚهك ػٕٗ أٗ وبْ ٌٗ ِؼوفخ ربِخ ثبٌمواْ ٚرف١َوٖ 

هأٍبً ف١ٗ ٚرزٍّن ػ١ٍٗ اٌىض١و ِٓ ٛالة اٌؼٍُ ُِٕٙ ِْٕٝ اٌّلهٍخ أثٛ اٌمبٍُ 
                                                           

هٙٛاْ ِؾّل هٙٛاْ                : أثٟ اٌؾَٓ، فزٛػ اٌجٍلاْ، ػٕٟ ثّواعؼزٗ ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٗ اٌجالمهٞ، (7)

؛ ا١ٌؼمٛثٟ، اؽّل ثٓ أثٟ ٠ؼمٛة ثٓ ٚاٙؼ، اٌجٍلاْ 395، 394كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،  (1978: ث١وٚد)

.  278( 1892: ثو٠ً)

 . 278   ا١ٌؼمٛثٟ، اٌجٍلاْ، (8)

؛ اٌلاؤكٞ، ٌّّ اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ اؽّل، ٛجمبد 13/273، ط7 اٌؾٛٞ، ِؼغُ األكثبء، ِظ(9)

؛ ِؼوٚف 1/405ِطجؼخ االٍزمالي اٌىجوٜ،  (1972: اٌمب٘وح) 1ػٍٟ ِؾّل ػّو، ٛ: اٌّفَو٠ٓ، رؾم١ك

 .   45،46ٔبعٟ، ِلاهً لجً إٌظب١ِخ، 
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ٕٕٚف اثٓ أثٟ اٌط١ت فٟ رف١َو اٌمواْ ػلح ِٖٕفبد ٟٚ٘، اٌزف١َو اٌىج١و 

ٚوزبة  (اؽل ػْو ِغٍلا)، ٚوزبة اٌزف١َو األٍٜٚ (٠زىْٛ ِٓ صالص١ٓ ِغٍلا)

ٚوبْ ١ٍّ٠ٙب ِٓ ؽفظٗ ٚوبْ ٌٗ فيأخ وزت ئال  (صالس ِغٍلاد)اٌزف١َو اٌٖغ١و 

أٗ ػٕلِب رٛفٟ ٌُ ٠غلٚا ف١ٙب ٍٜٛ أهثغ ِغٍلاد، ٚوبْ َِزغبة اٌلػٛح
(10)

 ،

ٚرٛفٟ ٚكفٓ فٟ ِمجوٖ ٍب٠يٚاه فٟ ١َٔبثٛه
(11)

.
 

: ٚٚعل فٟ اٍفوا١٠ٓ اؽل اٌّفَو٠ٓ ٚ٘ٛ

o اٌّزٛفٟ ٍٕخ شبهفىر ثي طبهر ثي هحود أثى الوظفر االسفراييٌي الشبفعي 

ٚ٘ٛ اٌؼالِخ اٌّفزٝ، ؽغخ اٌّزى١ٍّٓ ؽ١ش وبْ ِٓ وجبه أئّخ  (1078َ/ ٘ـ 471)

إٔٛي اٌل٠ٓ ٚوبْ ئِبِب وبِال ػبٌّب ثبٌفمٗ ٚاٌزف١َو ٚاٌؾل٠ش، هؽً ٛبٌجب ٌٍؼٍُ 

ٚؽًٖ اٌىض١و
(12)

 صُ رزٍّن (*)، ٚوبْ لل ٕب٘و األٍزبم أثٛ ِٕٖٛه اٌجغلاكٞ

                                                           
، ِؼوٚف ٔبعٟ، 1/405؛ اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ،  13/273، ط7  اٌؾٛٞ، ِؼغُ األكثبء، ِظ(10)

٠ٚنوو اْ اٌزف١َو األٍٜٚ ٠زىْٛ ِٓ ػْو ِغٍلاد ٚاٌزف١َو اٌٖغ١و فٟ ، 46ِلاهً لجً إٌظب١ِخ، 

. 1/405فٌّ ِغٍلاد، اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، 

. 46ِلهً لجً إٌظب١ِخ،    ِؼوٚف، (11)

؛ 5/11؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 18/401؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 10  االٍفوا١٠ٕٟ، اٌزج١ٖو فٟ اٌل٠ٓ، (12)

 .  1/12اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، 

 ػجل اٌمب٘و ثٓ ٛب٘وثٓ ِؾّل اٌز١ّّٟ أثٛ ِٕٖٛه اٌجغلاكٞ اإلِبَ اٌىج١و ٚاألٍزبم اٌْبفؼٟ وبْ ِٓ إٌغبه  (*)

ٚم٘ت ِغ ٚاٌلٖ ئٌٝ ١َٔبثٛه ٚوبْ ١َِٛه اٌؾبي أفك أِٛاٌٗ ػٍٝ أً٘ اٌؼٍُ ٚوبْ ِزفٛلب فٟ اٌفمٗ ٚإٌٔٛٗ 

ٚػٍُ اٌىالَ ٚاٌفوائ٘ ٚاٌؾَبة وّب وبْ ػبهفب ثبٌؼوٚٗ أكث١ب ٔؾ٠ٛب ّبػوا رٛفٟ ٍٕخ 

وزبة اٌزف١َو، وزبة فٚبئً اٌّؼزيٌخ، ٚوزبة اٌفوق ث١ٓ اٌفوق، ٚوزبة : ِٚٓ ِٖٕفبرٗ (1037َ/٘ـ429)

؛ 330-327اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، . اًٌٍّ ٚإٌؾً، ٚوزبة اٌزؾ١ًٖ فٟ إٔٛي اٌفمٗ ٚغ١و٘ب

(            1976: ثغلاك)، 1ِؼوٚف، ٔبعٟ، ػوٚثخ اٌؼٍّبء إٌَّٛث١ٓ ئٌٝ اٌجٍلاْ األػغ١ّخ فٟ فواٍبْ، ٛ

.  1/243كاه اٌؾو٠خ ٌٍطجبػخ، 
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ػ١ٍٗ
(13)

 ٚٔبي ّٙوح وج١وح ٚٔظوا ٌّىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ اٌجبهىح فمل أزلثٗ           

اٌٛى٠و اٌٍَغٛلٟ ٔظبَ اٌٍّه ٌٍزله٠ٌ فٟ ِل٠ٕخ ًٛٛ فلهً ف١ٙب ١ٍٕٓ فٟ  

ّزٝ أٔٛاع اٌؼٍَٛ ٚاٍزفبك إٌبً ِٕٗ وض١وا
(14)

 ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٗ ٌُ ٠وك            

ثْىً ٚاٙؼ أٗ كهً ػٍُ اٌزف١َو فٟ ِل٠ٕخ ًٛٛ ئال أٗ ٠ّىٓ اْ ٠فُٙ            

ِٓ ِب ٚهك أٗ كهً ػلح ػٍَٛ أٗ كهً اٌزف١َو ف١ٙب، فبٕخ ٚأٗ ٌٗ               

وزبثٗ اٌّْٙٛه اٌزف١َو اٌىج١و أٚ ربط اٌزواعُ فٟ                     : ِٖٕف ف١ٗ ٚ٘ٛ

رف١َو اٌموآْ ٌألػبعُ، وّب ٕٕف فٟ األٕٛي
(15)

 ٚوبٔذ ٚفبرٗ فٟ                  

ِل٠ٕخ ًٛٛ
(16)

 
 

علن الحديث 

عبء ا٘زّبَ ا١ٌٍَّّٓ ثبٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌْو٠ف ٌىٛٔٗ ٠ّضً اٌّٖله اٌضبٟٔ فٟ 

اٌزْو٠غ اإلٍالِٟ ثؼل اٌمواْ اٌىو٠ُ، ٌنٌه ػٕٟ ثٗ ػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ، ُِٕٙ ػٍّبء 

: اٍواف١١ٓ، ِٚٓ أػالَ اٌّؾلص١ٓ ف١ٙب

 

                                                           
. 18/401؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 12اٌزج١ٖو فٟ اٌل٠ٓ، اٌّملِخ،  االٍفوا١٠ٕٟ، (13)

 .   1/212؛ اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، 5/11 اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (14)

؛ ؽبعٟ ف١ٍفخ، ِٖطفٝ ثٓ ػجل 1/212؛ اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، 5/11  اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (15)

ِؾّل ّوف اٌل٠ٓ ثبٌزمب٠ب ٚهفؼذ : هللا، وْف اٌظْٕٛ ػٓ اٍبِٟ اٌىزت ٚاٌفْٕٛ، ػٕٟ ثزٖؾ١ؾٗ ٚٛجؼٗ

؛ ٚلل أٚهكٖ اٌىٛصوٞ فٟ ِملِخ وزبة اٌزج١ٖو اٌّنوٛه أػالٖ  1/286 (د.ك: اٍطٕجٛي)ث١ٍىخ اٌى١ٍَٟ 

ثبٍُ رف١َو اٌىزبة اٌىو٠ُ، ٚ٘ٛ ِطجٛع فٟ ئ٠واْ ثبٌٍغخ اٌفبه١ٍخ ثؼٕب٠خ ثؼ٘ اٌَّزْول١ٓ،               

 . 11اٌزج١ٖو، 

..   213/ 1 اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، (16)



 م 2008–هـ 1429(                                                                    50) العدد –آداة الرافديي 

 265 

o أثٛ ػٛأخ يعمىة ثي إسحبق ثي إثراهين ثي يسيد االسفراييٌي الٌيسبثىري 

ٚ٘ٛ اؽل ؽفبظ اٌل١ٔب، وّب وبْ فم١ٙب ٚاٍغ اٌوؽٍخ  (928َ/ ٘ـ 316)اٌّزٛفٝ ٍٕخ 

فٟ ٍٛت اٌؼٍُ ٚاٌؾل٠ش ؽ١ش ٛبف فٟ فواٍبْ ٚفبهً ٚإجٙبْ ٚعوعبْ 

ٚاٌؼواق ٚاٌؾو١ِٓ ٚاٌْبَ ِٖٚو ٚا١ٌّٓ ٚاٌضغٛه ٚاٌغي٠وح اٌفوار١خ ٍّٚغ ِٓ 

ِؾّل ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌنٍٟ٘، ٍَُِٚ ثٓ اٌؾغبط، ٚاثٟ ىهػخ : اٌىض١و ِٓ اٌؼٍّبء ُِٕٙ

اٌواىٞ، ٚػّو ثٓ ّجخ، ٠ٌٚٛٔ ثٓ ػجل االػٍٝ اٌٖلفٟ ٠ٚؼمٛة ثٓ ٍف١بْ 

اٌفَٛٞ ٚغ١وُ٘
(17)

اؽّل ثٓ ػٍٟ اٌواىٞ ٚأثٛ ػٍٟ ا١ٌَٕبثٛهٞ :  ؽلس ػٕٗ

اٌؾبفع ٠ٚؾ١ٝ ثٓ ِٕٖٛه اٌمبٟٙ ٚغ١وُ٘ ٚوبْ ىا٘لا ػف١فب ِزؼجلا ِزمٍال
(18)

 

ٚوبْ ِٓ صّوح ٘نٖ اٌوؽٍخ اٌط٠ٍٛخ اْ لبَ ثز١ٕٖف وزبثٗ إٌَّل اٌٖؾ١ؼ اٌنٞ 

فوعٗ ػٍٝ ٕؾ١ؼ اإلِبَ ٍَُِ وّب ىاك ف١ٗ ثؼ٘ األؽبك٠ش فٟ أٚافو األثٛاة 

ٚوبٔذ ٚفبرٗ فٟ اٍفوا١٠ٓ
(19)

.
 

                                                           
؛ 490، ػبٌُ اٌىزت، (1987: ث١وٚد) 4ئثوا١ُ٘، ربه٠ـ عوعبْ، ٛ   ا١ٌَّٟ، ؽّيح ثٓ ٠ٍٛف ثٓ (17)

ؽ١له اثبك )؛ رنووح اٌؾفبظ، 420، 418، 14/417؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 236، 235، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، 

؛ اثٓ 3/487؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 3/779، ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّب١ٔخ، (1957: اٌلوٓ

؛ اثٓ رغوٞ ثوكٞ، 11/159، ِىزجخ اٌّؼبهف، (1977: ث١وٚد) 2وض١و، أثٛ اٌفلا، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، ٛ

ِطبثغ  (د.ك: ِٖو)عّبي اٌل٠ٓ أثٟ اٌّؾبٍٓ ٠ٍٛف، إٌغَٛ اٌيا٘وح فٟ ٍِٛن ِٖو ٚاٌمب٘وح، 

.   3/222وٍٛزبرَِٛبً، 

؛ اٌَجىٟ، 3/779 ، رنووح اٌؾفبظ،419، 418/ 14؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 236، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (18)

 .   3/487ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 

؛ اثٓ 11/159؛ اثٓ وض١و، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، 780-3/779 ، رنووح اٌؾفبظ،419، 417/ 14اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (19)

: ث١وٚد) 1ػجل اٌؼ١ٍُ فبْ، ٛ: لبٟٙ ّٙجخ، أثٛ ثىو ثٓ اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػّو، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، رؾم١ك

. 3/222؛ اثٓ رغوٞ ثوكٞ، إٌغَٛ اٌيا٘وح، 2/104ػبٌُ اٌىزت،  (د.ك
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o  الحسي ثي هحود ثي إسحبق ثي إثراهين ثي األزهر أثى هحود االسفراييٌي

ٚ٘ٛ اثٓ افذ اٌؾبفع أثٟ ػٛأخ  (957َ/ ٘ـ 346) اٌّزٛفٝ ٍٕخ (*)األزهري

االٍفوا١٠ٕٟ، ٕٚف ثىٛٔٗ ِؾلس ػٖوٖ ِٚٓ أؽَٓ إٌبً ٍّبػب ٚإٔٛال 

ٚوبْ ٌقبٌٗ كٚه ُِٙ فٟ ؽٌٖٛٗ ػٍٝ اٌؼٍُ ؽ١ش وبْ ٠أفنٖ ِؼٗ أ٠ّٕب هؽً 

فؼٕلِب هؽً ٍٕخ ٍجغ ٚصّب١ٔٓ ِٚبئزٓ أفنٖ ِؼٗ ٚمٌه ثؼل اْ ٍّغ فٟ اٍفوا١٠ٓ 

ِٓ أثٟ ثىو ثٓ هعبء، ٚاؽّل ثٓ ًٍٙ ثٓ ِبٌه، فأفنٖ ِؼٗ ئٌٝ َٔب فَّغ ف١ٙب 

ِٓ اٌؾَٓ ثٓ ٍف١بْ ٚاٌفو٘بمأٟ ٚفٟ اٌوٞ ِٓ ِؾّل ثٓ أ٠ٛة ٚفٟ ثغلاك ِٓ 

ػجلا هللا ثٓ اؽّل ثٓ ؽٕجً ٚأثب ٍَُِ ئثوا١ُ٘ ثٓ ػجل هللا اٌىغٟ صُ أؾله ئٌٝ 

اٌجٖوح ٍّٚغ ف١ٙب ِٓ اٌؾَٓ ثٓ ًٍٙ اٌّغٛى صُ ٍّغ فٟ االؽٛاى ِٓ اؽّل ثٓ 

ًٍٙ ثٓ أ٠ٛة ٚاٌؾ١َٓ ثٓ كاؤك اٌٖٛاْ ٚعّبػخ وض١وح غ١وُ٘
(20)

 وزت ػٕٗ أثٛ 

ػجل هللا اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ ِٓ ٍٕخ فٌّ ٚصالص١ٓ ئٌٝ ٍٕخ ١ٔف ٚأهثؼ١ٓ ؽ١ش 

وبْ األى٘وٞ ٠ن٘ت ئٌٝ ١َٔبثٛه فٟ وً ٍٕخ ِوح ٚاؽلح ٠ٍٚمٟ اٌؾل٠ش ِٓ 

إٌٔٛٗ ٠ٚىزت ػٕٗ أٍ٘ٙب
(21)

 ٚ٘نٖ ّٙبكح وج١وح ِٓ أثٛ ػجل هللا اٌؾبوُ اٌنٞ وبْ 

.ِٓ أػالَ ػٖوٖ
 

                                                           
. 1/205َٔجخ ئٌٝ علٖ األى٘و، اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، : األى٘وٞ   (*)

؛ اثٓ اٌؼّبك اٌؾٕجٍٟ، أثٟ اٌفالػ، ّنهاد 15/535؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 205،206، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (20)

 .2/273كاه ا١ٌَّوح،  (1979: ث١وٚد) 2اٌن٘ت فٟ أفجبه ِٓ م٘ت، ٛ

   .206، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (21)
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 ٌٚلٖ أثٛ ٔؼ١ُ ػجل اٌٍّه األى٘وٞ ٚػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ: وّب هٜٚ ػٕٗ

االٍفوا١٠ٕٟ
(22)

 ٚلل اٍزّود ػاللزٗ اٌؼ١ٍّخ ِغ فبٌٗ اٌنٞ عّغ ٌٗ ؽل٠ش ِبٌه ثٓ 

أٌ هؽّٗ هللا ٚغ١وٖ
(23)

 .

o  اٌّزٛفٟ هحود ثي علي ثي الحسيي أثى علي االسفراييٌي الوعروف ثبثي السمب

فٟ اٍفوا١٠ٓ، ٚ٘ٛ ر١ٍّن اٌؾبفع اثٟ ػٛأخ االٍفوا١٠ٓ،  (982َ/ ٘ـ 372)ٍٕخ 

وبْ ٕبؽت هؽٍخ ٚاٍؼخ، ٚاّزٙو ثىضوح ؽفظٗ ٌٍؾل٠ش إٌجٛٞ ٕٚؾجخ 

اٌٖبٌؾ١ٓ فٚال ػٓ وٛٔٗ ٚاػطب ِٚٓ وجبه اٌفمٙبء اٌْبفؼ١خ
(24)

، ؽلس ػٓ أثٟ 

ػوٚثخ اٌؾوأٟ ٚاثٟ ِؾّل ثٓ ٕبػل ٚأثٟ ػٛأخ االٍفوا١٠ٕٟ ٚغ١وُ٘، هٜٚ 

ػٕٗ ٌٚلٖ ػٍٟ ثٓ ِؾّل، ٚأثٛ ٍؼ١ل اؽّل ثٓ ِؾّل اٌّوٚىٞ، ٚاثٛ ػجل هللا 

                 اٌؾبوُ ٚموو اْ ٌٗ ِٖٕفبد ئال أٗ ٌُ روك أٍّبئٙب فٟ اٌّٖبكه اٌزٟ

ث١ٓ أ٠ل٠ٕب
(25)

.
 

o  عجد الولك ثي الحسي ثي هحود ثي إسحبق ثي األزهر األزهري أثى ًعين

ٚ٘ٛ َِٕل فواٍبْ، وبْ ٠َّغ ِٓ  (1009َ/ ٘ـ 400)اٌّزٛفٟ ٍٕخ االسفراييٌي 

أثٟ ػٛأخ ِغ إٌبً ٚٚؽلٖ ١ٌال ٚٔٙبها ٚوبْ مٌه فٟ ٕغوٖ ؽ١ش وبْ أثٛ 

ػٛأخ فبي أث١ٗ ٚلل ٍّغ وزبثٗ إٌَّل اٌٖؾ١ؼ ِٓ ٚاٌلٖ صُ لبَ ثوٚا٠زٗ ٠ٚزٚؼ 

ِٓ مٌه اْ ٌٛاٌلٖ كٚه فٟ رؾ١ٍٖٗ اٌؼٍّٟ فبٕخ ٚاْ ٚاٌلٖ وبْ ِٓ اٌؼٍّبء، اِب 

ػبٌّٕب ػجل اٌٍّه فمل اّزٙو وض١وا ٚٛبي ػّوٖ ٚافن اٌّؾلصْٛ ٠غزّؼْٛ ػ١ٍٗ 

                                                           
 .15/535،536اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (22)

 .206، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (23)

؛ االٍٕٛٞ، عّبي اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّٓ، ٛجمبد 3/1002، رنووح اٌؾفبظ، 351، 350/ 16اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (24)

   . 2/39ِطجؼخ اإلهّبك،  (1971: ثغلاك) 1ػجل هللا اٌغجٛهٞ، ٛ: اٌْبفؼ١خ، رؾم١ك

 .2/39 ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، ؛ االٍٕٛٞ،3/1002؛ رنووح اٌؾفبظ، 351/ 16اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (25)
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٠َّٚؼْٛ ِٕٗ فؼٕلِب كفً ١َٔبثٛه ػمل ٌٗ ِغٍَب ٌٍؾل٠ش ٌُ ٠ؼوف ِضٍٗ            

ثؼلٖ، ٚػوف ثأٔٗ هعال ٕبٌؾب صمخ
(26)

 صُ ػبك ئٌٝ اٍفوا١٠ٓ ٍٕخ رَغ                

ٚرَؼ١ٓ ٚصالس ِئخ ٚوبْ ٌٗ كٚه فٟ هٚا٠خ إٌَّل اٌٖؾ١ؼ ألثٟ ػٛأخ               

أثٛ اٌمبٍُ             : ؽ١ش هٚاٖ ػٕٗ اٌىض١و ِٓ اٌؼٍّبء ٚاألئّخ ٚاّزٙو ثٗ ُِٕٙ

اٌم١ْوٞ ٚىٚعزٗ فبّٛخ ثٕذ أثٟ ػٍٟ اٌللبق ٚػجل اٌؾ١ّل ٚػجل هللا اثٕب             

ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل اٌجؾ١وٞ ٚأثٛ اٌمبٍُ ػٍٟ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػ١ٍه            

وّب هٜٚ اٌىزبة أٚ ثؼٚٗ ػضّبْ ثٓ ِؾّل اٌّؾّٟ ّٚج١ت ثٓ اؽّل اٌجَز١غٟ 

ٚاثٛ اٌؾَٓ ػٍٟ ثٓ ػجل هللا اٌغ٠ٕٟٛ ٚػٍٟ ثٓ ِبٍوعٌ اٌقبىْ ٚػٍٟ ثٓ             

ػجل اٌؼي٠ي اٌقْبة ٚآفوْٚ
(27)

 ِٚٓ اٌغل٠و ثبٌنوو اْ اٌؾبفع أثٛ ػٛأخ          

أعبى ألثٟ ٔؼ١ُ ٌٚغّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء ع١ّغ وزجٗ ٍٕخ فٌّ ػْوح ٚصالس ِئٗ         

أعيد ٌُٙ ): فٟ وزبة وزجٗ فٟ ١ٕٚزٗ ألثٟ ٔؼ١ُ  ٌٚغّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء فمبي

 ٚأؽبك٠ش (*)ع١ّغ وزجٟ اٌزٟ ٍّؼزٙب ِٓ ع١ّغ اٌّْب٠ـ ِٕٙب وزت اثٓ أثٟ اٌل١ٔب

                                                           
اٌّْب١٘و  ٚاألػالَ، ؛ ربه٠ـ اإلٍالَ ٚٚف١بد 73، 71/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو،236، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (26)

-381ٍٕخ )كاه اٌىزت اٌؼوثٟ، ؽٛاكس ٚٚف١بد  (1988: ث١وٚد) 1ػّو ػجل اٌَالَ رلِوٞ، ٛ: رؾم١ك

؛ ا١ٌبفؼٟ، أثٟ ِؾّل ػجل هللا ثٓ اٍؼل ثٓ ػٍٟ ثٓ ١ٍٍّبْ، ِواح اٌغٕبْ ٚػجوح 385، 384 (٘ـ400

ِإٍَخ االػٍّٟ ٌٍّطجٛػبد،  (1970:ث١وٚد) 2ا١ٌمظبْ فٟ ِؼوفخ ِب ٠ؼزجو ِٓ ؽٛاكس اٌيِبْ، ٛ

2/452 .

  .17/72اٌن٘جٟ، ١ٍو،    (27)

 ػجل هللا ثٓ ِؾّل ثٓ ػج١ل ثٓ ٍف١بْ ثٓ ل١ٌ اٌموّٟ أثٛ ثىو ثٓ أثٟ اٌل١ٔب اٌجغلاكٞ اٌؾبفع اٌٛاػع  (*)

َ ثٍغذ 194/ ٘ـ 281ٕبؽت اٌزٖب١ٔف اٌّْٙٛهح ِٚإكة أٚالك اٌقٍفبء ٚوبْ صمخ ٕلٚق رٛفٟ ٍٕخ 

وزبثب ِٕٙب ِىبهَ األفالق، ٚا١ٌم١ٓ ٚاٌْىو، ٚلٖو األًِ، ٚأفجبه لو٠ِ، اثٓ ؽغو  (164)ِٖٕفبرٗ 

( 1326: ؽ١له اثبك اٌلوٓ)، 1اٌؼَمالٟٔ، ّٙبة اٌل٠ٓ أثٟ اٌفًٚ اؽّل ثٓ ػٍٟ، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت، ٛ

: ث١وٚد) 3، اٌيهوٍٟ، ف١و اٌل٠ٓ، االػالَ، 13ٛ، 6/12ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح اٌّؼبهف اٌؼضّب١ٔخ، 

1969 )4/260    .
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 ِٚبٌه ٚاالٚىاػٟ ٚاٌزفب١ٍو ٚاٌمواءاد ١ٌوٚٚ٘ب ػٕٟ ػٍٝ   ّٚؼجخ(*)ٍف١بْ

(000ٍج١ً اإلعبىح 
(28)

، ٚثنٌه ٠ىْٛ أثٛ ٔؼ١ُ لل أٍُٙ فٟ ْٔو اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ 

ٚؽمك اٌزٛإً اٌؼٍّٟ ْٚٔو ِب ؽًٖ ػ١ٍٗ ِٓ ػٍُ فبٕخ َِٕل أثٟ ػٛأخ 

فٚال ػٓ ؽًّ وزت أثٟ ػٛأخ اٌزٟ ؽًٖ ػ١ٍٙب فٟ هؽٍخ ػّوٖ اٌط٠ٍٛخ ٘ٛ 

.ٚاٌؼٍّبء ْٚٔو٘ب فلِخ ٌٍؼٍُ ٚرؼ١ّّب ٌٍفبئلح
 

o  اٌّزٛفٟ ٍٕخ العالهة شيخ اإلسالم احود ثي هحود ثي احود أثى حبهد االسفراييٌي

ثجغلاك ٚ٘ٛ ١ّـ اٌفمٙبء اٌْبفؼ١خ فٟ ثغلاك (1015َ/ ٘ـ 406)
(29)

 للَ ئٌٝ ثغلاك 

ٍّٚغ اٌؾل٠ش ِٓ ٚػّوٖ ػْو٠ٓ ٍٕخ ٚرٍمٝ ف١ٙب اٌؼٍُ ٚثوى ٚرفٛق ٚاّزٙو، 

ػجل هللا ثٓ ػلٞ ٚاؽّل ثٓ ئثوا١ُ٘ أثٟ ثىو االٍّبػ١ٍٟ ٍّٚغ إٌَٓ ِٓ 

                                                           
 ٘ٛ أثٛ ػجل هللا ٍف١بْ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ َِوٚق اٌضٛهٞ اٌىٛفٟ وبْ ئِبِب فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش                :سفيبى (*)

، اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، (778َ/ ٘ـ 161)ٚغ١وٖ ِٓ اٌؼٍَٛ، اؽل األئّخ اٌّغزٙل٠ٓ رٛفٟ ٍٕخ 

2/386 .

 ٚ٘ٛ ّؼجخ ثٓ اٌؾغبط ثٓ اٌٛهك اٌؾغخ اٌؾبفع ١ّـ اإلٍالَ أثٛ ثَطبَ اٌٛاٍطٟ ٔي٠ً اٌجٖوح :شعجة

ِٚؾلصٙب ٚوبْ اٌْبفؼٟ ٠مٛي ٌٛال ّؼجخ ٌّب ػوف اٌؾل٠ش فٟ اٌؼواق ٚوبْ ٌٗ ِؼوفخ وج١وح ثبٌوعبي، 

.  ِٚب ثؼل٘ب1/193اٌن٘جٟ، رنووح اٌؾفبظ،  (776َ/ ٘ـ 160)رٛفٟ ٍٕخ 

، (795َ/ ٘ـ 119) أثٛ ػجل هللا ِبٌه ثٓ أٌ اٌّلٟٔ ئِبَ كاه اٌٙغوح ٚاؽل أػالَ األِخ اٌّزٛفٝ ٍٕخ :هبلك

. 137، 4/135اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، 

/ ٘ـ 157)١ّـ اإلٍالَ أثٛ ػّوٚ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػّوٚ ثٓ ِؾّل اٌلِْمٟ اٌّزٛفٝ ٍٕخ : االوزاعي

ٚ٘ٛ ٕبؽت اٌّن٘ت االٚىاػٟ اٌّؼوٚف اٌنٞ اػزٕمٗ أً٘ اٌْبَ ٚاألٔلٌٌ ِلح ِٓ اٌيِٓ لجً  (773َ

 .  ِٚب ثؼل٘ب1/178اٌن٘جٟ، رنووح اٌؾفبظ، . اّٙؾالٌٗ
 .72/ 17اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (28)

؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،              194، 193/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 238، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،   (29)

1/57 ،58 .
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، ؽلس ػٕٗ رال١ِنٖ ُِٕٙ ألٚٝ اٌمٚبح أثٛ اٌؾَٓ اٌّبهٚكٞ ٚاٌفم١ٗ (*)اٌلاهلطٕٟ

١ٍٍُ اٌواىٞ ٚاثٛ ػٍٟ إٌَغٟ ٚأثٛ اٌؾَٓ اٌّؾبٍِٟ ِٚؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ّؼ١ت 

اٌو٠ٚبٟٔ
(30)

. ٍٕٚفًٖ روعّزٗ فٟ ػٍُ اٌفمٗ ؽ١ش وبْ فم١ٙب وج١وا
 

o هحود ثي احود ثي عجد الىهبة أثى ثكر االسفراييٌي
(31)

 اٌوؽبي اٌؾل٠ضٟ  

ػوف ثأٔٗ ِٓ فوٍبْ اٌؾل٠ش ٚفٟ مٌه            (1015َ/ ٘ـ 406)اٌّزٛفٟ ٍٕخ 

ئّبهح ٚاٙؾخ ػٍٝ رّىٕٗ ٚرفٛلٗ ف١ٗ فمل ا٘زُ ثززجغ ٚعّغ أؽبك٠ش اٌؼٍّبء 

اٌّْب١٘و اٌىجبه ٠ٚزٚؼ ٌٕب مٌه ِٓ فالي هؽٍزٗ اٌزٟ ّوع ف١ٙب ٍٕخ أهثغ 

ٚف١َّٓ ٚصالصّبئخ ؽ١ش اٌزمٝ ثبٌؼٍّبء اٌىجبه ؽزٝ اْ أثٛ ػجل هللا اٌؾبوُ لبي            

أٗ ؽفع أوضو ِٓ ػْو٠ٓ اٌف ؽل٠ش ِٓ ؽل٠ش ِبٌه ّٚؼجخ                     

 ٚاٌضٛهٞ(**)َِٚؼو
(32)

.
 

o  علي ثي هحود ثي علي ثي حسيي ثي شبذاى ثي السمب أثى الحسي االسفراييٌي

اٌؾبفع إٌبلل اٌمبٟٙ، وبْ ٚاٌلٖ ِؾلصب ِؼوٚفب  (1023َ/ ٘ـ 414)اٌّزٛفٟ ٍٕخ 

ٚوبْ ٌٗ كٚه فٟ رؼ١ٍُ ٌٚلٖ ٚرؾ١ٍٖٗ اٌؼٍّٟ فمل ٚهك ػٕٗ أٗ ٍّغ اٌىزت اٌىجبه 

٠ٚجلٚا اْ مٌه ثؼٕب٠خ ٚاٌلٖ ٌٗ وّب ٍّغ فٟ ١َٔبثٛه ّٚ٘ناْ ٚثغلاك                

ؽلس ػٓ أثٟ اٌؼجبً األُٕ ٚػٍٟ ثٓ ؽّْبم ِٚؾّل ثٓ ػجل هللا اٌٖفبه             

                                                           
(*) 

ٚ٘ٛ ِطجٛع  (995َ/ ٘ـ 385)ٌإلِبَ ػٍٟ ثٓ ػّو اٌلاه لطٕٟ اٌجغلاكٞ اٌّزٛفٟ ٍٕخ : ٍٕٓ اٌله لطٕٟ

. ا١ٌَل ػجل هللا ٘بُّ ٠ّبٟٔ اٌّلٟٔ، ٚ٘ٛ أهثؼخ أعياء:  ثزؾم١ك1966فٟ اٌمب٘وح ٍٕخ 

 .194/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 238، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (30)

  .3/1064؛ رنووح اٌؾفبظ، 245/ 17اٌن٘جٟ، ١ٍو،   (31)

(**)
 
 َِؼو ثٓ ولاَ اإلِبَ اٌؾبفع أثٛ ٍٍّخ اٌىٛفٟ اؽل األػالَ، عّغ ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌٛهع، لبي اؽّل ثٓ ؽٕجً  

. 190-188/ 1ووح اٌؾفبظ، م٘جٟ، دماي. 771َ/ ٘ـ155ػٕٗ اٌضمخ ِضً َِؼو، رٛفٝ ٍٕخ 

  .3/1064؛ رنووح اٌؾفبظ، 246/ 17اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (32)
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ٚأثٟ اٌط١ت ِؾّل ثٓ ػجل هللا اٌْؼ١وٞ ٚغ١وُ٘
(33)

 ؽلس ػٕٗ أثٛ ثىو             

اٌج١ٙمٟ ٚؽى١ُ ثٓ اؽّل ٚعّبػخ، وّب أٍِٝ ٕٕٚف ٌُٚ رنوو                      

اٌّٖبكه ِإٌفبرٗ
(34)

.
 

o  اإلهبم العالهة األوحد األستبذ شيخ خراسبى إثراهين ثي هحود ثي إثراهين ثي

 اٌّزٛفٟ ههراى أثى اسحك الوهرجبًي االسفراييٌي الشبفعي الولمت ثركي الديي

ٚ٘ٛ اؽل اٌؼٍّبء اٌىجبه ِّٓ ًٕٚ ئٌٝ هرجخ االعزٙبك فٟ  (1027َ/ ٘ـ 418)

اٌل٠ٓ ِٚٓ اٌّزجؾو٠ٓ فٟ اٌؼٍَٛ ٚاإلِبَ فٟ اٌفمٗ ٚاٌىالَ ٚاألٕٛي ٚاٌؼٍَٛ 

اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌؾل٠ش ٚفٟ ِؼوفخ اٌىزبة ٚإٌَخ فٚال ػٓ ِؼوفزٗ ثبٌؼٍَٛ اٌؼم١ٍخ 

اٌفم١خ اٌْبفؼٟ ٚاٌّزىٍُ األّؼوٞ للَ ئٌٝ اٌؼواق ٛبٌجب ٌٍؼٍُ ٚؽًٖ ِب ٌُ ٠ؾًٖ 

ػ١ٍٗ غ١وٖ
(35)

 صُ أٖوف ِٓ اٌؼواق ٚلل الو ٌٗ أً٘ اٌؼٍُ ف١ٗ ثبٌزملَ ٚاٌفًٚ 

وّب ٔبي اٌْٙوح مارٙب فٟ فواٍبْ فقوط ئٌٝ اٍفوا١٠ٓ فن٘ت ئ١ٌٗ أً٘ ١َٔبثٛه 

ٍٚٛجٛا ِٕٗ أْ ٠أرٟ ئ١ٌٙب فٛافك ػٍٝ مٌه فجٕٛا ٌٗ ِلهٍخ ٌُ ٠جٓ ِضٍٙب لجٍٙب فٟ 

                                                           
  .306، 17/305اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (33)

  .  306، 17/305 اٌّٖله ٔفَٗ، (34)

؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو،                   237، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، ؛ 126   أثٛ اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ٛجمبد اٌفمٙبء، (35)

: ث١وٚد)ك٠له٠ٕغ، اٌٛافٝ ثبٌٛف١بد، . ً: ؛ اٌٖفلٞ، ٕالػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ أث١ه، ثبػزٕبء354، 353/ 17

؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد 258، 256/ 4؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 105، 6/104ِطبثغ كاه ٕبكه،  (1972

؛ اثٓ ٘لا٠خ هللا اٌؾ١َٕٟ، أثٟ ثىو، ٛجمبد 2/170؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 1/59اٌْبفؼ١خ، 

، مووٜ اٌٖفلٞ ثبٍُ 135كاه األفبق اٌغل٠لح،  (1979: ث١وٚد) 2ػبكي ٠ٛٔٙ٘، ٛ: اٌْبفؼ١خ، رؾم١ك

. 6/104ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٙواْ، اٌٛافٟ، 
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١َٔبثٛه فلهً ف١ٙب ٚؽلس
(36)

 ٠ٚزٚؼ ِٓ مٌه ِىبٔٗ ٘نا اٌؼبٌُ اٌغ١ًٍ وّب 

.٠ٛٙؼ اال٘زّبَ اٌىج١و ألً٘ ١َٔبثٛه ثبٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء
 

ٍّغ اٌؾل٠ش ِٓ كػٍظ اٌَغيٞ ٚػجل اٌقبٌك ثٓ هٚثب، ٚأثٟ ثىو ِؾّل          

ثٓ ػجل هللا اٌْبفؼٟ، ٚاثٟ ثىو االٍّبػ١ٍٟ ٚغ١وُ٘ ٚأٍِٝ ِغبٌٌ، ؽلس ػٕٗ           

أثٛ ثىو اٌج١ٙمٟ ٚاثٛ اٌمبٍُ اٌم١ْوٞ، ٚأثٛ اٌط١ت اٌطجوٞ ٚغ١وُ٘
(37)

 ٚأزقت 

ػ١ٍٗ أثٛ ػجل هللا اٌؾبوُ ػْوح أعياء ٚأزمٝ ٌٗ اٌؾبفع اؽّل ثٓ ػٍٟ اٌواىٞ أٌف 

ؽل٠ش ٚوبْ صمخ صجزب فٟ اٌؾل٠ش ٚػمل ٌٗ ِغٌٍ اإلِالء فٟ َِغل ػم١ً فٟ 

(1020َ/ ٘ـ 411)١َٔبثٛه ٚ٘ٛ أٚي ئِالء ٌٗ ٚوبْ ٍٕخ 
(38)

 ٚفوط ٌٗ اٌؾبفع 

االٕجٙبٟٔ أثٛ ثىو ثٓ ِٕغ٠ٛٗ اٌف ؽل٠ش
(39)

 ٚرٛفٟ ث١َٕبثٛه صُ ٔمً                  

ئٌٝ اٍفوا١١٠ٓ فلفٓ ف١ٙب
(40)

 .

o  عجد هللا ثي شبهفىر ثي طبهر ثي هحود ثي شبهفىر أثى المبسن االسفراييٌي

ثجٍـ ٚ٘ٛ ٔي٠ٍٙب ٚثٓ اإلِبَ              (1095َ/ ٘ـ488)اٌّزٛفٟ ٍٕخ التويوي 

ّب٘فٛه ١ٍٜٚ اإلِبَ اثٟ ِٕٖٛه ػجل اٌمب٘و ثٓ ٛب٘و اٌجغلاكٞ، رزٍّن ػٍٝ أث١ٗ 

ٚافن ػٕٗ اٌؼٍُ، ٍّٚغ اٌؾل٠ش ِٓ أث١ٗ ِٚٓ علٖ الِٗ األٍزبم أثٛ                   

ِٕٖٛه اٌجغلاكٞ ِٚٓ أثٟ ؽَبْ ِؾّل ثٓ اؽّل اٌّيوٝ ٚٔبٕو اٌؼّوٞ 

ٚغ١وُ٘ وّب ٍّغ ٕؾ١ؼ ٍَُِ، ٚهٜٚ ثجٍـ ٍّٚغ ِٕٗ أثٛ اٌؾ١َٓ ػجل اٌغفبه 

                                                           
 ٛجمبد                     ؛ االٍٕٛٞ،4/256ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، ؛ اٌَجىٟ، 354،355/ 17اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (36)

 . 1/60اٌْبفؼ١خ، 

 .4/256ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، ؛ اٌَجىٟ، 353/ 17اٌن٘جٟ، ١ٍو،    (37)

 .354/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 237، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (38)

 .1/237اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، (39)

 .6/105 اٌٖفلٞ، اٌٛافٟ، (40)
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اٌفبهٍٟ، فىبْ أثٛ اٌمبٍُ االٍفوا١٠ٕٟ، ئِبَ أً٘ ثٍـ ِٚنووُ٘ ٚفم١ُٙٙ               

ٚلبَ ثبٌزله٠ٌ فٟ ٔظب١ِخ اٌّل٠ٕخ ٚىاه ِل٠ٕخ ١َٔبثٛه ٚٔظب١ِزٙب
(41)

، فإٔجؾذ 

ٌٗ ِىبٔٗ وج١وح، فبٕخ ٚأٗ وبْ ٕبؽت ِوؤح ٚئؽَبْ ٠زفمل اٌغوثبء ٠ٚٙزُ           

ثُٙ فىبْ ِؾزوِب ِىوِب ِمجٛي اٌمٛي، فٚال ػٓ عٛكٖ ٚووِٗ ؽ١ش وبْ  

ٕبؽت صوٚح
(42)

.
 

الفمه وأصىله 

اٌؼٍُ ثبألؽىبَ اٌْوػ١خ اٌؼ١ٍّخ )٠ؼوف اٌفمٗ ػٕل اٌؼٍّبء إطالؽب ثأٔٗ 

ٚل١ً ٘ٛ اإلٕبثخ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌقفٟ اٌنٞ : اٌّىزَت ِٓ أكٌزٙب اٌزف١ٍ١ٖخ

٠زؼٍك ثٗ اٌؾىُ ٚ٘ٛ ػٍُ َِزٕجٜ ثبٌوأٞ ٚاالعزٙبك ٠ٚؾزبط ف١ٗ ئٌٝ                  

(إٌظو ٚاٌزأًِ
(43)

 

ئكهان اٌمٛاػل اٌزٟ ٠زًٕٛ ثٙب ئٌٝ اٍزٕجبٛ اٌفمٗ، ): اِب ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ فٙٛ

ِٚؼٕٝ مٌه اْ إٔٛي اٌفمٗ ٘ٛ اٌؼٍُ ثبٌمٛاػل اٌزٟ روٍُ إٌّب٘ظ الٍزٕجبٛ          

األؽىبَ اٌؼ١ٍّخ ِٓ أكٌزٙب اٌزف١ٍ١ٖخ، فٙٛ اٌمٛاػل اٌزٟ رج١ٓ ٛو٠مخ اٍزقواط األؽىبَ 

(ِٚٓ األكٌخ
(44)

 .

                                                           
 .   1/288؛ ِؼوٚف، ػوٚثخ ، 5/64 اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (41)

 .1/288؛ ِؼوٚف، ػوٚثخ ، 5/63 اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (42)

اٌّطجؼخ اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌز١َٔٛخ،  (1971: رٌٛٔ) اٌغوعبٟٔ، ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ، اٌزؼو٠فبد، (43)

 .  90اٌلاه اٌز١َٔٛخ ٌٍْٕو، 

. 7ى٘وح، ِؾّل، إٔٛي اٌفمٗ، كاه اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٌٍطجبػخ، أثٛ (44)
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٠ؼل اٌّن٘جبْ اٌؾٕفٟ ٚاٌْبفؼٟ أوضو اٌّنا٘ت اإلٍال١ِخ أزْبه فٟ اٌّْوق 

اإلٍالِٟ
(45)

 ٚفٟ اٍفوا١٠ٓ أزْو اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ فمٜ ٚؽَت ِبٚهك ِٓ رواعُ 

اٌؼٍّبء فٟ اٌفزوح ِٛٙٛع اٌجؾش، ٌٚؼً أٍجبة أزْبهٖ فٟ اٌّْوق                

اإلٍالِٟ ػبِخ ٚفٟ اٍفوا١٠ٓ فبٕخ الْ اٌْبفؼٟ هؽّٗ هللا كْٚ إٌٔٛٗ ٚموو 

اٌمٛاػل اٌزٟ ٠وعغ ئ١ٌٙب فٟ اٍزٕجبٛ ِن٘جٗ ٌُٚ ٠إصو ػٓ غ١وٖ ِٓ االئّخ إٔؾبة 

اٌّنا٘ت اْ ث١ٓ لٛاػلٖ وّب ث١ٕٙب اٌْبفؼٟ
(46)

 وّب لبي ثؼ٘ اٌفمٙبء اٌْبفؼ١خ أُٙ 

ارجؼٛا اٌْبفؼٟ كْٚ غ١وٖ ألُٔٙ ٚعلٚا لٌٛٗ إؼ األلٛاي ٚأػلٌٙب ١ٌٌٚ                 

رم١ٍلا ٌٗ
(47)

 فٚال ػٓ رٕبفٌ اٌْبفؼ١خ ٚغ١وُ٘ فٟ ْٔو ِن٘جُٙ
(48)

 وّب وبْ ٌٍٛى٠و 

كٚها فٟ ْٔوٖ ِٓ فالي ئلبِزٗ              (1092َ/ ٘ـ 485)اٌٍَغٛلٟ ٔظبَ اٌٍّه 

ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌّلاهً اٌقبٕخ ٌٙنا اٌّن٘ت فٟ اٌموْ اٌقبٌِ اٌٙغوٞ فٟ ِٕبٛك 

ِزؼلكح ِٓ ك٠به اإلٍالَ
(49)

 .

: ٚلل وبْ فٟ اٍفوا١٠ٓ ثؼ٘ اٌفمٙبء ُِٕٙ

o                 يعمىة ثي إسحبق ثي إثراهين ثي يسيد االسفراييٌي الٌيسبثىري أثى

هؽً أثٛ ػٛأخ ٛبٌجب        - اٌّبه مووٖ– (928َ/ ٘ـ 316) اٌّزٛفٝ ٍٕخ عىاًة

                                                           
اٌزبه٠ـ اٌضمبفٟ ٌقوٍبْ ٚثالك ِب ٚهاء إٌٙو فٟ )اٌضبِوٞ، ئؽَبْ مْٔٛ، اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ىِٓ اٌَبِب١١ٔٓ  (45)

، إًٔ اٌىزبة هٍبٌخ 145كاه اٌط١ٍؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ْ ( د.ك: ث١وٚد)، (اٌموْ اٌضبٌش ٚاٌواثغ ٌٍٙغوح

. ػجل اٌؼي٠ي اٌلٚهٞ: ِبعَز١و ثاّواف اٌلوزٛه

كاه اٌؾّبً                       (1948: ِٖو) 2 آهائٗ ٚفمٙٗ، ٛ–أثٛ ى٘وح، اٌْبفؼٟ ؽ١برٗ ٚػٖوٖ  (46)

. 357ٌٍطجبػخ، 

 .364، 363   اٌّوعغ اٌَبثك، (47)

. 377اٌَبثك،  اٌّوعغ (48)

. 1009؛ ِؼوٚف، ِلاهً لجً إٌظب١ِخ، 129، 2/128فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ،  اثٓ (49)
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ٌٍؼٍُ ئٌٝ اٌىض١و ِٓ اٌجٍلاْ ٚلل اّؤب ئٌٝ مٌه فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش
(50)

 اِب فٟ اٌفمٗ  

 ثٓ ١ٍٍّبْ                 (*)فمل م٘ت ئٌٝ ِٖو ١ٌأفن اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ِٓ اٌوث١غ

 صُ ػبك ئٌٝ اٍفوا١٠ٓ ٚوبْ أٚي ِٓ اكفً اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ (**)اٌّواكٞ ٚاٌّئٟ

ٚوزجٗ ئ١ٌٙب ٚلل ٔبي أثٛ ػٛأخ ِٕيٌخ ػ١ٍّخ هف١ؼخ فٟ ثٍلٖ، ٚرٛفٟ                     

فٟ اٍفوا١٠ٓ
(51)

.
 

o اٌّزٛفٟ هحود ثي علي ثي الحسيي أثى علي االسفراييٌي الوعروف ثبثي السمب 

 وبْ ر١ٍّنا ألثٟ ػٛأخ االٍفوا١٠ٕٟ ِٚٓ – اٌّبه مووٖ – (982َ/ ٘ـ 372)ٍٕخ 

وجبه اٌفمٙبء اٌْبفؼ١خ ٌُٚ رْو اٌّٖبكه ئٌٝ أوضو ِٓ مٌه ػٕٗ ٠ٚجلٚا أٗ لل افن 

                                                           
؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 3/487؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 14/417،419 اٌن٘جٟ، ١ٍو، (50)

 .   11/159؛ اثٓ وض١و، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، 2/104

أثٛ ِؾّل اٌوث١غ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل اٌغجبه ثٓ وبًِ اٌّواكٞ اٌّٖوٞ ر١ٍّن اإلِبَ اٌْبفؼٟ ٚ٘ٛ اٌنٞ هٜٚ   (*)

أوضو وزجٗ ٚوبْ اٌْبفؼٟ ٠مٛي فٟ ؽمٗ اٌوث١غ ها٠ٚزٟ ٚلبي ِب فلِٕٟ اؽل فلِٕٟ اٌوث١غ هٜٚ ػٕٗ وزت 

هؽً ئ١ٌٗ اٌؼٍّبء ١ٌأفنٚا ػٕٗ ػٍُ اٌْبفؼٟ  (883َ/٘ـ270)األٕٛي ٠َّٚٝ ِب هٚاٖ ثبٌّجَٛٛ رٛفٟ ٍٕخ 

هٙب رغلك٠ٓ ػٍٟ ثٓ ى٠ٓ : ٚوزجٗ، اثٓ إٌل٠ُ، أثٛ اٌفوط ِؾّل ثٓ أثٟ ٠ؼمٛة اٍؾك، اٌفٙوٍذ، رؾم١ك

االٍٕٛٞ، . 292، 2/291اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، . 264، (1971:ٛٙواْ)اٌؼبثل٠ٓ اٌّبىٔلأٟ 

.  1/39ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 

 ٘ٛ أثٛ ئثوا١ُ٘ ئٍّبػ١ً ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ئٍّبػ١ً ثٓ ػّوٚ ثٓ ئٍؾبق اٌّئٟ اٌّٖوٞ ر١ٍّن                  (**)

اإلِبَ اٌْبفؼٟ لبي ػٕٗ اٌْبفؼٟ اٌّئٟ ٔبٕو ِن٘جٟ وبْ ىا٘لا ػبٌّب ِغزٙلا ِؾغبعب غٛإب ػٍٝ 

اٌّؼبٟٔ اٌلل١مخ ٕٕف اٌؼل٠ل ِٓ اٌىزت فٟ ِن٘ت اإلِبَ اٌْبفؼٟ ِٕٙب اٌغبِغ اٌىج١و، ٚاٌَّبئً اٌّؼزجوح 

ِٚٓ أّٙو ِٖٕفبرٗ اٌّقزٖو اٌّؼوٚف ثّقزٖو اٌّئٟ ٚ٘ٛ إًٔ اٌىزت اٌّٖٕفخ فٟ ِن٘ت اٌْبفؼٟ 

اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، . (877َ/٘ـ264)ٚػٍٝ ِضبٌٗ هرجٛا ٌٚىالِٗ فَوٚا ّٚوؽٛا رٛفٝ ٍٕخ 

1/217 ،218 .

؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،             3/780؛ رنووح اٌؾفبظ، 420، 419/ 14اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (51)

2/104 .
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اٌفمٗ ِٓ اثٟ ػٛأخ اٌنٞ وبْ أٚي ِٓ اكفً اٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ٚوزجٗ ئٌٝ اٍفوا١٠ٓ 

وّب اّؤب ئٌٝ مٌه ِٓ لجً
(52)

.
 

o اٌّزٛفٟ ٍٕخ                     احود ثي هحود ثي احود أثى حبهد االسفراييٌي الفمية 

 ٔي٠ً ثغلاك، ٚ٘ٛ اٌؼالِخ ١ّـ اإلٍالَ – اٌّبه مووٖ –ثجغلاك  (1015َ/٘ـ 406)

١ّٚـ اٌْبفؼ١خ فٟ ثغلاك، ٌٚل ٍٕخ أهثغ ٚأهثؼ١ٓ ٚصالس ِئخ
(53)

 فٟ اٍفوا١٠ٓ 

ٚللَ ئٌٝ ثغلاك ٍٕخ أهثغ ٍٚز١ٓ ٚصالس ِئخ ّٚوع ثلهاٍخ اٌفمٗ اٌْبفؼٟ ِٓ ٍٕخ 

ٚاٍزّو ػٍٝ مٌه ؽزٝ ٚفبرٗ (980َ/٘ـ370)
(54)

 ئم ػٕلِب للَ ئٌٝ ثغلاك وبْ 

ػّوٖ ػْوْٚ ٍٕخ ٚافن ٠لهً اٌفمٗ ػٍٝ أثٟ اٌؾ١َٓ ثٓ اٌّوى٠بْ صُ ػٍٝ 

اٌمبٍُ اٌلاهوٟ ٚرفٛق ٚثوى ػٍٝ اٌفمٙبء فٟ ِؼوفزٗ ثبٌّن٘ت اٌْبفؼٟ ؽزٝ 

إٔجؼ ِؼوٚفب ػٕل إٌبً ٚهعبي اٌلٌٚخ ٚلل ػًّ أثٛ ؽبِل ػٍٝ رله٠ٌ اٌفمٗ فٟ 

أزٙذ ئ١ٌٗ هئبٍخ اٌل١ٔب ٚاٌل٠ٓ ثجغلاك، ٚػٍك ػٕٗ رؼب١ٌك فٟ ): ثغلاك ؽزٝ موو أٗ

 ٚػٍك ػٕٗ إٔٛي اٌفمٗ، ٚٛجك األهٗ ثبألٕؾبة ٚعّغ ِغٍَٗ (*)ّوػ اٌّئٟ

صالصّبئخ ِزفمٗ، ٚارفك اٌّٛافك ٚاٌّقبٌف ػٍٝ رف١ٍٚٗ ٚرمل٠ّٗ فٟ عٛكح اٌفمٗ 

(ٚؽَٓ إٌظو ٚٔظبفخ اٌؼٍُ
(55) 

                                                           
  ..2/39؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼٟ، 3/1002؛ رنووح اٌؾفبظ، 351، 350/ 16اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (52)

؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼٟ،              194، 193/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 238، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (53)

1/57 ،58. 

 .194/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 238، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،    (54)

 .11   اّؤب ئٌٝ اٌفم١ٗ اٌىج١و اٌّئٟ ٚاٌٝ أّٙو ِٖٕفبرٗ ٚ٘ٛ ِقزٖو اٌّئٟ، هاعغ ٓ  (*)

 .   124 أثٛ اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ٛجمبد اٌفمٙبء،  (55)
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ٚلل ها٠زٗ غ١و ِوح ٚؽٚود رله٠َٗ فٟ َِغل )ٚلبي اٌقط١ت اٌجغلاكٞ 

(*)ػجل هللا ثٓ اٌّجبهن ٚ٘ٛ اٌَّغل اٌنٞ فٟ ٕله لط١ؼخ اٌوث١غ
  ٍّٚؼذ ِٓ ٠نوو  

(000أٗ وبْ ٠ؾٚو كهٍٗ ٍجؼّبئخ ِزفمٗ 
(56)

 ٍٚٛ ا١ٔٚو ِغٍَٗ صالصّبئخ أٚ 

ٍجؼّبئخ ِزفمٗ فبْ مٌه ٠لي ػٍٝ ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ اٌىج١وح ِٚٓ رال١ِنٖ اٌن٠ٓ رفمٙٛا 

ألٚٝ اٌمٚبح أثٛ اٌؾَٓ اٌّبٚهكٞ ٚاٌفم١ٗ ١ٍٍُ اٌواىٞ ٚأثٛ اٌؾَٓ : ػ١ٍٗ

اٌّؾبٍِٟ ٚأثٛ ػٍٟ إٌَغٟ ٚغ١وُ٘
(57)

، ٌٚٗ كٚه وج١و فٟ ْٔو اٌّن٘ت 

اٌْبفؼٟ
(58)

 (ٌٛ هآٖ اٌْبفؼٟ ٌفوػ ثٗ) ٚٔظوا ٌٙنٖ اٌْٙوح فمل لبي إٌبً ػٕٗ أٗ 

وّب ػلٖ أثٛ ػجل هللا ا١ٌّٖوٞ اٌمبٟٙ أظو ع١ّغ اٌفمٙبء اٌن٠ٓ هآُ٘
(59)

 ٚوبْ صمٗ 

. ِٚٓ ِٖٕفبرٗ فٟ اٌّن٘ت

لبي ػٕٗ ؽبعٟ ف١ٍفخ أٗ وزبة ػظ١ُ ػٍٝ ِن٘ت اٌْبفؼٟ : اٌزؼ١ٍمخ اٌىجوٜ .1

ٚ٘نٖ اٌزؼ١ٍمخ ِْٙٛهح ٟٚ٘ رزىْٛ ِٓ ٔؾٛ ف١َّٓ ِغٍلا موو ف١ٙب ِنا٘ت 

اٌؼٍّبء ٚثَٜ أكٌزٙب ٚاٌغٛاة ػٕٙب
(60)

 ٚلبي االٍٕٛٞ أٙب رلي ػٍٝ ٔجٛغٗ 

ٚػٍّٗ
(61) 

                                                           
ٟٚ٘ اهٗ َِٕٛثخ ئٌٝ اٌوث١غ ثٓ ٠ٌٛٔ ؽبعت إٌّٖٛه ِٚٛالٖ ٚ٘ٛ ٚاٌل اٌفًٚ ٚى٠و : لط١ؼخ اٌوث١غ (*)

اٌق١ٍفخ إٌّٖٛه ٚوبٔذ ثبٌىوؿ ّٚ٘ب لط١ؼزبْ فبهعخ ٚكافٍخ ٚوبْ إٌغبه ٠َىٕٛ٘ب ؽزٝ ٕبهد ٍِىب 

 .4/377ٌُٙ كْٚ ٌٚل اٌوث١غ ٍٚىٕٙب ثؼ٘ اٌؼٍّبء، اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، 
.  1/238؛ اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، 4/369كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ،  (د.ك: ث١وٚد)ربه٠ـ ثغلاك،   (56)

. 1/58؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 7/357اٌٖفلٞ، اٌٛافٟ، ؛ 17/194اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (57)

 .17/194اٌن٘جٟ، ١ٍو،  (58)

 .  17/195اٌّٖله ٔفَٗ،  (59)

 .   17/194؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 424، 1/423 وْف اٌظْٕٛ، (60)

. 1/58اٌْبفؼ١خ،  ٛجمبد (61)
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وزبة اٌجَزبْ فٟ إٌٛاكه ٚاٌغوائت .2
(62)

 ٚوبْ ٚفبح ٘نا اٌؼبٌُ اٌغ١ًٍ                      

 ؽ١ش كفٓ فٟ كاهٖ صُ ٔمً ثؼل أهثغ ١ٍٕٓ ٚكفٓ              – وّب اّؤب –فٟ ثغلاك 

فٟ ثبة ؽوة ٚوبْ ٠َٛ ٚفبرٗ ٠ِٛب ِْٙٛكا ٚؽيْ إٌبً ػ١ٍٗ ٚثىٛا  

وض١وا
(63)

.
 

o             إثراهين ثي هحود ثي إثراهين ثي ههراى أثى اسحك االسفراييٌي الولمت

 وبْ ئِبِب              – اٌّبه مووٖ – (1027َ/ ٘ـ 418)اٌّزٛفٟ ٍٕخ ثركي الديي 

فٟ إٔٛي اٌفمٗ ٚاٌفمٗ اٌْبفؼٟ
(64)

، اّؤب ئٌٝ اْ أً٘ ١َٔبثٛه ثٕٛا ٌٗ               

ِلهٍخ ػظ١ّخ ٚكهً ف١ٙب ؽزٝ ٚفبرٗ
(65)

 ٌُٚ رنوو اٌّٖبكه اٌؼٍَٛ اٌزٟ                                                                          

ئال أٗ ِٓ اٌّوعؼ أٗ              (ِب ػلا ػٍُ اٌؾل٠ش)كهٍٙب فٟ ٘نٖ اٌّلهٍخ 

كهً اٌفمٗ ٚإٌٔٛٗ ئٌٝ عبٔت اٌؼٍَٛ األفوٜ اٌزٟ اّزٙو ثٙب ِضً ػٍُ              

اٌىالَ ٚاٌؼٍَٛ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌؼم١ٍخ، وّب موو اْ ا١ٌْـ أثٛ اٌط١ت اٌطجوٞ               

(66)(*)كهً ػ١ٍٗ إٔٛي اٌفمٗ فٟ اٍفوا١٠ٓ ٚرقوط ثٗ فٟ إٌّبظوح
                   

                                                           
؛ ٚمووٖ اٌٖفلٞ فمبي وزبة اٌجَزبْ ٚ٘ٛ ٕغ١و ٚموو ف١ٗ 1/244ف١ٍفخ، وْف اٌظْٕٛ،  ؽبعٟ (62)

. 7/358غوائت، اٌٛافٟ، 

،؛ اثٓ ٘لا٠خ 1/58؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼٟ، 196/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 58، 1اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة،  (63)

. 128هللا، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 

؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، ٛجمبد 354، 353/ 17؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 126اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ٛجمبد اٌفمٙبء،  أثٛ (64)

. 170/ 2اٌْبفؼ١خ، 

.  أظو ِب موؤبٖ فٟ ػٍُ اٌؾل٠ش ػٕٗ(65)
 

 ػٍُ إٌّبظوح؛ ِٓ فوٚع ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ ٚ٘لف ػٍُ إٌّبظوح رٕظ١ُ إٌّبظوح ث١ٓ اٌّزٕبظو٠ٓ ِٓ اعً  (*)

ٛبُ وجوٜ ىاكٖ، اؽّل ِٖطفٝ ِفزبػ اٌَؼبكح ِٖٚجبػ ا١ٌَبكح، . إٌٛٛي ئٌٝ اٌؾم١مخ ثجَبٛخ ٌٍٚٙٛخ

.   2/599كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ،  (د.ك: اٌمب٘وح)وبًِ وبًِ ثىوٞ، ٚػجل اٌٛ٘بة أثٛ إٌٛه : رؾم١ك

. 4/256،257؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 355، 17/353؛ اٌن٘جٟ، ١ٍو، 126اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ٛجمبد اٌفمٙبء،  أثٛ (66)
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رؼ١ٍمخ فٟ إٔٛي اٌفمٗ، َِٚبئً فٟ اٌلٚه: ِٚٓ ِٖٕفبرٗ
(67)

، وّب ّوػ فوٚع 

(68 )(*)اثٓ اٌؾلاك
.

 

o  األستبذ العالهة عجد الججبر ثي علي ثي هحود ثي حسكبى أثى المبسن االسفراييٌي

وبْ ػبٌّب  (1060َ/ ٘ـ 452)اٌّزٛفٝ ٍٕخ األصن الوتكلن الوعروف ثبالسكبف 

 ِزجؾوا فٟ (**)وج١وا فٟ ػٍُ اٌىالَ ػٍٝ ِن٘ت األّؼوٞ، هأٍب فٟ اٌفمٗ ٚإٌظو

اٌفزٜٛ، ٚهك ػٕٗ أٗ ػًّ فٟ اٌزله٠ٌ ٚوبْ ثبهػب ف١ٗ، ٚهثّب كهً اٌفمٗ ألٔٗ 

وبْ ِزّىٕب ف١ٗ أ٠ٚب ٕٚٚف ثبٌي٘ل ٚاٌٛهع  ٚاٌزَّه ثّٕٙظ اٌٍَف
(69)

 ٕٕٚف 

(70) (***)فٟ إٔٛي اٌفمٗ ٚاٌغلي
.

 

                                                           
 . 2/170؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 4/257 اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼٟ، (67)

(*)
 (956َ٘ـ، 345)ٟٚ٘ ألثٟ ثىو ِؾّل ثٓ اؽّل اٌّؼوٚف ثبثٓ اٌؾلاك اٌّٖوٞ اٌْبفؼٟ اٌّزٛفٟ ٍٕخ   

وض١وح اٌفبئلح كلك فٟ َِبئٍخ غب٠خ اٌزلل١ك ٚرَّٝ أ٠ٚب ثبٌٌّٛلاد -  ٟٚ٘ فٟ اٌفمٗ–ٟٚ٘ ٕغ١وح اٌؾغُ 

ألٔٗ ٘ٛ اٌنٞ اثزىو٘ب ٟٚ٘ ِٓ ػغبئت اٌزأ١ٌف رؾ١و اٌؼمٛي فٟ رمو٠و٘ب فٚال ػٓ افزواػٙب اػزٕٝ ثٙب 

األئّخ ٚرٕبفَٛا فٟ ّوؽٙب ٚٚلف وض١و ُِٕٙ ػٓ اٌىالَ ف١ٙب ٌللزٙب ٚغّٛٙٙب، ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف 

 .1257، 2/1256اٌظْٕٛ، 
 .1/60   االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (68)

(**)
٘ٛ ِٓ فوٚع ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ الْ ػٍُ األٕٛي ثبؽش ػٓ أؽٛاي األكٌخ اٌَّؼ١خ، ِٓ ؽ١ش : ػٍُ إٌظو  

. اٍزٕجبٛ األؽىبَ اٌْوػ١خ ِٕٙب ٚاألكٌخ اِب ٍّؼ١خ ٟٚ٘ اٌىزبة ٚإٌَخ ٚاإلعّبع أٚ ػم١ٍخ ٟٚ٘ اٌم١بً

 .  2/598ٛبُ وجوٜ ىاكح، ِفزبػ اٌَؼبكح، 
 . 1/91،92؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 5/99؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 18/117   اٌن٘جٟ، ١ٍو، (69)

(***) 
٘ٛ أ٠ٚب ِٓ فوٚع ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ ٚ٘لفٗ ِؼوفخ آكاة إٌّبظوح اٌزٟ رغوٞ ث١ٓ أً٘ : ػٍُ اٌغلي

. 1/579ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف اٌظْٕٛ، . اٌّنا٘ت اٌفم١ٙخ ٚغ١وُ٘

. 1/91ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،  االٍٕٛٞ، (70)
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o                   شبهفىر ثي طبهر ثي هحود أثى الوظفر االسفراييٌي ثن الطىسي

 وبْ ػبٌّب ثبٌفمٗ               – اٌّبه مووٖ – (1078َ/ ٘ـ 471)اٌّزٛفٟ ٍٕخ 

اٌْبفؼٟ ِفز١ب
(71)

.
 

o  ٘ـ 488)اٌّزٛفٟ ٍٕخ يعمىة ثي سليوبى ثي داؤد أثى يىسف االسفراييٌي /

ٚ٘ٛ ٔي٠ً ثغلاك، وبْ فم١ٙب أ١ٌٕٛب، هؽً وض١وا ٍّٚغ، ػًّ فبىٔب فٟ  (1095َ

 ف١ٙب، ٚرفمٗ ػٍٝ اٌمبٟٙ أثٟ اٌط١ت (*)ِىزجخ اٌّلهٍخ إٌظب١ِخ
(72)

 ٕٕٚف 

  فٟ اإلِبِخ، ٚوزبة ّوائٜ اٌقالفخ(**)اٌَّزظٙوٞ
(73)

.
 

o  عجد هللا ثي شبهفىر ثي طبهر ثي هحود ثي شبهفىر أثى المبسن االسفراييٌي

 افن اٌفمٗ ػٓ أث١ٗ اإلِبَ – اٌّبه مووٖ – (1095َ/ ٘ـ 488)اٌّزٛفٟ ٍٕخ 

 ٚوبْ أثٛ – وّب اّؤب ئٌٝ مٌه –ّب٘فٛه اٌنٞ وبْ ػبٌّب فٟ اٌفمٗ اٌْبفؼٟ 

                                                           
؛ اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ،                        5/11؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، ١ٍ18/401و،  اٌن٘جٟ، (71)

1/212 ،213 .

(*)
 

٘ـ 459)ٚفزؾذ ٍٕخ  (1064َ/٘ـ 457)اٌّلهٍخ إٌظب١ِخ ثجغلاك أْٔأ٘ب ٔظبَ اٌٍّه اٌٛى٠و اٌٍَغٛلٟ ٍٕخ 

 .10؛ ِؼوٚف، ِلهً لجً إٌظب١ِخ، (1066َ/
. 97، 96/ 1؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 5/359ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،  اٌَجىٟ، (72)

٘ـ ِٚؼٕٝ ٘نا أٗ اٌفٗ فٟ ٍٕخ 512اٌَّزظٙوٞ هثّب اٌفٗ ٌٍَّزظٙو ثبهلل اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ اٌّزٛفٝ ٍٕخ   (**)

االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، اٌّؾمك ٘بِِ، . ٘ـ487٘ـ الْ اٌَّزظٙو رٌٛٝ اٌقالفخ ثؼل ٚفبح أث١ٗ ٍٕخ 487

1/97. 

. 1/97ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،  االٍٕٛٞ، (73)
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اٌمبٍُ االٍفوا١٠ٕٟ لل ٔيي ثٍـ  ٚوبْ ١ّـ اٌجٍل ٚفم١ٙٙب، ؽ١ش وبْ ئِبِب فٟ 

 ٚاألٕٛي، ٚكهً فٟ ِلهٍخ ثٍـ إٌظب١ِخ اٌفمٗ اٌْبفؼٟ(*)اٌفوٚع ٚاٌقالف
(74)

.
 

اللغة العرثية وآداثهب 

اىك٘ود ػٍَٛ اٌؼوث١خ ثفوٚػٙب اٌّقزٍفخ فٟ ِلْ اٌّْوق اإلٍالِٟ ٌّب ٌٙب 

ِٓ ارٖبي ِجبّو ثبٌموآْ ٚاٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌْو٠ف ٚاألكة
(75)

 ٚٚعل فٟ اٍفوا١٠ٓ 

: ثؼ٘ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ػٕٛا ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚآكاثٙب ُِٕٙ

o اٌّزٛفٟ احود ثي هحود ثي عجد هللا أثى عور السردي االسفراييٌي الٌيسبثىري 

اٌؼالِخ األك٠ت اٌٍغٛٞ (949َ/ ٘ـ 338)ٍٕخ 
(76)

 وبْ ٚاؽل رٍه اٌل٠به فٟ ىِٕٗ 

ثالغخ ٚثواػخ ِزفٛلب فٟ ِؼوفزٗ ثإٔٛي األكة، ٚػٕلِب ٠زىٍُ ٠ؾ١و ٠ٚلِ٘ 

اٌؼٍّبء ِٓ ثواػزٗ
(77)

.
 

o إثراهين ثي هحود ثي إثراهين ثي ههراى
 

اٌّزٛفٟ ٍٕخأثى اسحك االسفراييٌي 
 

 الزٖود اٌّٖبكه            – اٌّبه مووٖ –اٌٍّمت ثووٓ اٌل٠ٓ  (1028َ/ ٘ـ 418)

                                                           
(*)

ِٓ فوٚع ػٍُ إٔٛي اٌفمٗ ٚ٘ٛ ٠جؾش ػٓ االٍزٕجبٛبد اٌّقزٍفخ ِٓ األكٌخ اٌزف١ٍ١ٖخ ٌلفغ : اٌقالف  

؛ ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف اٌظْٕٛ، 1/307ىاكح، ِفزبػ، . اٌْىٛن ػٓ اٌّن٘ت اٌفالٟٔ ٙل اٌّن٘ت اٌّمبثً

1/721. 
.  288/ 1؛ ِؼوٚف، ػوٚثخ، 64، 5/63اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،  (74)

 . 130  اٌضبِوٞ، اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ، (75)

؛ اٌمفطٟ، عّبي اٌل٠ٓ أثٟ اٌؾَٓ ػٍٝ ثٓ ٠ٍٛف، 210، 209/ 4، ط2   اٌؾّٛٞ، ِؼغُ األكثبء ، ِظ(76)

ِطجؼخ كاه اٌىزت  (1950: اٌمب٘وح)ِؾّل أثٛ اٌفًٚ ئثوا١ُ٘، : ئٔجبٖ اٌوٚاح ػٍٝ ئٔجبٖ إٌؾبح، رؾم١ك

 .1/105اٌمفطٟ، ئٔجبٖ، . ِٓ لوٜ اٍفوا١٠ٓ: ؛ اٌيهك106ٞ، 105/ 1اٌؼ١ٍّخ، 

؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،                106/ 1؛ اٌمفطٟ، ئٔجبٖ، 210/ 4، ط2  اٌؾّٛٞ، ِؼغُ األكثبء، ِظ(77)

 . 614/ 1٘ـ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 383وو االٍٕٛٞ ٚفبرٗ ٍٕخ م؛ ٚلل 614/ 1
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ػٍٝ اإلّبهح ئٌٝ أٗ وبْ ػبٌّب ثبٌؼٍَٛ اٌٍغ٠ٛخ كْٚ اْ رنوو ١ّئب مٚ أ١ّ٘خ          

فٟ ٘نا اٌٖلك
(78)

.
 

o ٘ـ 488) اٌّزٛفٟ ٍٕخ يعمىة ثي سليوبى ثي داود أثى يىسف االسفراييٌي /

 ٚ٘ٛ ٔي٠ً ثغلاك، وبْ ػبٌّب ثبٌٍغخ ٚإٌؾٛ ّبػوا ؽَٓ – اٌّبه مووٖ – (1095َ

 األكة(*)اٌقٜ ٕٕٚف وزبثب ٍّبٖ ِؾبٍٓ
(79)

 ٚوزبة ثلائغ األفجبه                

ٚهٚائغ األّؼبه، ٚوزبة لالئل اٌؾىُ ٚفوائل اٌىٍُ ِٓ والَ ػٍٟ ثٓ اثٟ ٛبٌت 

ووَ هللا ٚعٙٗ
(80)

.
 

علن الكالم 

٘ٛ ػٍُ ٠زّٚٓ اٌؾغبط ػٓ اٌؼمبئل اإل٠ّب١ٔخ ثبألكٌخ اٌؼم١ٍخ ٚاٌوك ػٍٝ )

(اٌّجزلػخ ٚإٌّؾوف١ٓ فٟ االػزمبكاد ػٍٝ ِنا٘ت اٌٍَف ٚإٌَخ
(81)

 ، ٚ٘نا اٌؼٍُ ِب 

ِٚٓ ػٍّبء اٍفوا١٠ٓ فٟ . ٘ٛ ئال اِزلاك ٛج١ؼٟ ٌؼٍُ إٔٛي اٌل٠ٓ اٌنٞ ٌٗ ٔفٌ اٌغ١خ

: ػٍُ اٌىالَ

                                                           
؛ اثٓ ٘لا٠خ هللا، ٛجمبد 171/ 2؛ اثٓ لبٟٙ ّٙجخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ ، 354، 353/ 17٘جٟ، ١ٍو، م   اي(78)

 .135اٌْبفؼ١خ، 

   ِؾبٍٓ األكة، ِقزٖو ػٍٝ صّب١ٔخ أثٛاة، األٚي فٟ إطٕبع اٌّؼوٚف ٚاٌَقبء، ٚاٌضبٟٔ فٟ آكاة  (*)

ة، ٚاٌقبٌِ فٟ اٌٖجو ٚاٌغيع، ٚاٌَبكً مإٌفٌ، ٚاٌضبٌش فٟ اٌؾٍُ ٚاٌغٚت، ٚاٌواثغ فٟ اٌٖلق ٚاٌه

ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف اٌظْٕٛ،              . فٟ وزّبْ اٌَو، ٚاٌَبثغ فٟ اٌّوؤح، ٚاٌضبِٓ فٟ ا٢كاة اٌّْٙٛهح

. 97/ ٠ٚ1َّٝ أ٠ٚب ِؾبٍٓ األكة ٚاعزٕبة اٌو٠ت، االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، ٘بِِ، . 1608/ 2

 .359/ 5؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 97، 96/ 1   االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (79)

(           1955: اٍزبٔجٛي)   اٌجغلاكٞ، ئٍّبػ١ً ثبّب، ٘ل٠خ اٌؼبهف١ٓ ٚأٍّبء اٌّإٌف١ٓ ٚأصبه اٌّٖٕف١ٓ، (80)

 .6/545ٛجغ ثؼٕب٠خ ٚوبٌخ اٌّؼبهف اٌغ١ٍٍخ ثّطجؼزٙب اٌج١ٙخ، 

 .363/ 1كاه اٌؼٛكح،  (1981: ث١وٚد)   اثٓ فٍلْٚ، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل، اٌّملِخ، (81)
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o  (1078َ/ ٘ـ 417)ٍٕخ شبهفىر ثي طبهر ثي هحود أثى الوظفر االسفراييٌي – 

 وبْ ؽغخ اٌّزى١ٍّٓ ثبهػب فٟ ػٍُ اٌىالَ–اٌّبه مووٖ 
(82)

 ٚوبْ لل رزٍّن ػٍٝ  

أثٛ ِٕٖٛه ػجل اٌمب٘و ثٓ ٛب٘و اٌز١ّّٟ اٌجغلاكٞ ٚ٘ٛ ِٓ وجبه ػٍّبء اٌىالَ 

اٌنٞ وبْ أثٛ اٌّظفو لل ٕب٘وٖ ٚونٌه أفبك ِٓ األئّخ اٌىجبه فٟ ٘نا اٌؼٍُ            

ِضً أثٛ اٍؾك االٍفوا١٠ٕٟ ٚاثٓ فٛهن األٕفٙبٟٔ
(83)

:                ِٚٓ ِٖٕفبرٗ

وزبة اٌزج١ٖو فٟ اٌل٠ٓ ٚر١١ّي اٌفولخ إٌبع١خ ػٓ اٌفوق اٌٙبٌى١ٓ ٚموو          

 اْ ٘نا اٌىزبة إٔجؼ ِٛٙغ ػٕب٠خ – ٚ٘ٛ اٌنٞ للَ ٌىزبة اٌزج١ٖو –اٌىٛصوٞ 

وج١وح ث١ٓ أً٘ اٌؼٍُ ػٍٝ افزالف اٌيِٓ ٚمٌه ٌجواػخ االٍفوا١٠ٕٟ فٟ ػٍُ إٔٛي 

اٌل٠ٓ
(84)

 ٠ٚؼوف وزبة اٌزج١ٖو ٘نا ثىزبة اًٌٍّ ٚإٌؾً أ٠ٚب
(85)

 ٚلل موود 

اٌّٖبكه أٗ كهً فٟ ِل٠ٕخ ًٛٛ ػٕلِب اٍزلػبٖ ٔظبَ اٌٍّه ٌنٌه فلهً ف١ٙب 

١ٍٕٓ فٟ ّزٝ اٌؼٍَٛ ٚأفبك إٌبً وض١وا كْٚ اإلّبهح ئٌٝ أٞ ػٍُ ِٕٙب              

ِٚٓ اٌّوعؼ أٗ كهً ػٍُ اٌىالَ ف١ٙب ٌىٛٔٗ وبْ ثبهػب ِْٙٛها ف١ٗ
(86)

             

ٚرٛفٟ فٟ ًٛٛ
(87)

.
 

 

 

                                                           
/ 1؛ اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، 5/11؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 10   االٍفوا١٠ٕٟ، اٌزج١ٖو، اٌّملِخ، (82)

212 ،213. 

 .12   االٍفوا١٠ٕٟ، اٌزج١ٖو، اٌّملِخ، (83)

 .12   اٌّٖله اٌَبثك، اٌّملِخ، (84)

 .11   اٌّٖله اٌَبثك، اٌّملِخ، (85)

 .212/ 1؛ اٌلاؤكٞ، ٛجمبد اٌّفَو٠ٓ، 11/ 5؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 10   اٌّٖله اٌَبثك، (86)

 .401/ 18٘جٟ، ١ٍو، م   اي(87)
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o                 العالهة األوحد األستبذ إثراهين ثي هحود ثي إثراهين ثي ههراى أثى

 اٌّزٛفٟ ٍٕخ                  اسحك الوهرجبًي االسفراييٌي الولمت ثركي الديي

 وبْ أّؼو٠ب ِٚٓ وجبه اٌؼٍّبء فٟ ػٍُ – اٌّبه مووٖ – (1027َ/ ٘ـ 418)

اٌىالَ، ٚ٘ٛ اِبَ أً٘ فواٍبْ
(88)

 ٚلل اّؤب ئٌٝ اْ أً٘ ١َٔبثٛه ثٕٛا  ٌٗ ِلهٍخ 

ػظ١ّخ ٚكهً ف١ٙب ؽزٝ ٚفبرٗ
(89)

 ٠ٚجلٚ أٗ كهً ػٍُ اٌىالَ ف١ٙب ؽ١ش ٚهك أٗ 

افن ػٕٗ ػٍُ اٌىالَ أٚ األٕٛي أوضو ١ّٛؿ ١َٔبثٛه
(90)

 ٚلل أٚهك اٌَجىٟ               

ٌٗ ِٕبظوح ِغ اٌمبٟٙ ػجل اٌغجبه اٌّؼزيٌٟ
(91)

وزبة :  ِٚٓ رٖب١ٔفٗ فٟ ٘نا اٌؼٍُ

(فٌّ ِغٍلاد)عبِغ اٌؾٍٟ فٟ إٔٛي اٌل٠ٓ ٚاٌوك ػٍٝ اٌٍّؾل٠ٓ 
(92)

             

ٚوزبة أكة اٌغلي
(93)

.
 

o  األستبذ العالهة عجد الججبر ثي لي ثي هحود ثي حسكبى أثى المبسن االسفراييٌي

 اٌّبه – (1060َ/ ٘ـ 452) اٌّزٛفٟ ٍٕخ األصن الوتكلن الوعروف ثبالسكبف

 وبْ ١ّقب ع١ٍال ِٚٓ اٌؼٍّبء اٌجبهى٠ٓ فٟ ػٍُ اٌىالَ ػٍٝ ِن٘ت –مووٖ 

 أثٛ اٍؾك االٍفوا١٠ٕٟ ١ّٚـ ئِبَ اٌؾو١ِٓ ػجل اٌٍّه ثٓ ماألّؼوٞ ٚ٘ٛ رٍّٟ

                                                           
؛ 353/ 17٘جٟ، ١ٍو، م؛ اي237/ 1؛ اٌَّؼبٟٔ، األَٔبة، 126  أثٛ اٍؾك ا١ٌْواىٞ، ٛجمبد اٌفمٙبء، (88)

 .170/ 2؛ اثٓ لبٟٙ ّجٙخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 105، 6/104اٌٖفلٞ، اٌٛافٟ، 

 .1/60؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 1/28  اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، (89)

 .171/ 2؛ اثٓ لبٟٙ ّجٙخ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 4/257  اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (90)

 .4/261   ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (91)

٘جٟ ثبٍُ عبِغ اٌقٍٟ فٟ مووٖ ايم؛6/105ٚ؛ اٌٖفلٞ، اٌٛافٟ، 1/28 اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، (92)

؛ اِب اٌَجىٟ فَّبٖ اٌغبِغ فٟ إٔٛي اٌل٠ٓ ٚاٌوك ػٍٝ 17/353إٔٛي اٌل٠ٓ ٚاٌوك ػٍٝ اٌٍّؾل٠ٓ، ١ٍو، 

وو ثبٍُ عبِغ اٌغٍٟ ٚاٌقفٟ فٟ إٔٛي اٌل٠ٓ ٚاٌوك ػٍٝ م؛ وّب 4/257ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، . اٌٍّؾل٠ٓ

 .1/539اٌٍّؾل٠ٓ، ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف اٌظْٕٛ، 

 .45/ 1  ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف اٌظْٕٛ، (93)
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ػجل هللا اٌغ٠ٕٟٛ فٟ ػٍُ اٌىالَ
(94)

 ؽ١ش لوأ ػ١ٍٗ فٓ األٕٛي ٚرقوط 

ثطو٠مزٗ
(95)

 ألٔٗ وبْ ثبهػب فٟ اٌزله٠ٌ ؽزٝ موو أٗ وبْ ٌٗ اٌٍَبْ فٟ إٌظو 

ٚاٌزله٠ٌ
(96)

 ٚوبْ ػل٠ُ إٌظ١و فٟ ىِٕٗ ػبُ ػبٌّب ػبِال
(97)

 ٚموو أٗ ٕٕف 

فٟ ػٍُ اٌىالَ ئال إٟٔ ٌُ ألف ػٍٝ ِٖٕفبرٗ
(98)

.
 

علن التبريخ 

ٌُ رْو اٌّٖبكه ئٌٝ ٚعٛك ِإهف١ٓ فٟ اٍفوا١٠ٓ ٍٜٛ ػبٌُ ٚاؽل ٚ٘ٛ 

o  اٌّزٛفٟ ٍٕخ                    يعمىة ثي سليوبى ثي داؤد أثى يىسف االسفراييٌي

 ٚهك ػٕٗ أٗ ٕٕف وزبثب فٟ – اٌّبه مووٖ – اٌّبه مووٖ – (1095َ/ ٘ـ 488)

اٌزبه٠ـ ٚ٘ٛ ١ٍو اٌقالفخ
(99)

.
 

٠ٚزٚؼ ِّب رملَ كٚه ػٍّبء اٍفوا١٠ٓ فٟ اٌؾووخ اٌفىو٠خ ٚاٍٙبُِٙ فٟ ثٕبء 

اٌؾٚبهح اإلٍال١ِخ ٍٔه اٌؾٚبهح اٌزٟ اّزٙود ثىضوح ػٍّبئٙب اٌن٠ٓ للِٛا 

. ٌإلَٔب١ٔخ ِٕبفغ ٚػٍَٛ وض١وح

 

                                                           
؛ 91/ 1؛ االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 99/ 5؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 117/ 18٘جٟ، ١ٍو، م   اي(94)

 .42ِؼوٚف، ِلاهً لجً إٌظب١ِخ، 

 .5/99؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 117/ 18٘جٟ، ١ٍو، م   اي(95)

 .99/ 5   اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، (96)

 .92/ 1االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،    (97)

 .91/ 1اٌّٖله ٔفَٗ،    (98)

؛ ؽبعٟ ف١ٍفخ، وْف 5/359؛ اٌَجىٟ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ، 97، 1/96االٍٕٛٞ، ٛجمبد اٌْبفؼ١خ،    (99)

 2/1013اٌطْٕٛ،
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Abstract 

The Impact of the Isfarayeen Town 

Scholars on the Ideological Movement 

during the 4
th

 & the 5
th

 Centuries 

Dr. Abd Al-Kadir Ahmad
(*) 

Isfarayeen town had participated significantly in supporting 

the scientific movement in the Islamic homeland through its 

scholars' achievements in various fields of knowledge; law, 

linguistics. 

Hadith, interpretation jurisprudence and theology. 

The scholars of this town have studied linguistic, religious and 

other sciences. Some of them have left their homes for its sake to 

several Islamic towns seeking knowledge. They were the most 

famous scholars and were able to acquire knowledge. Some of them 

became famous in these sciences. They started to teach their 

students in order to fulfill their splendid scientific mission and 

accomplish scientific and civilization communication among 

Islamic nation. Thus that nation which was known with a large 

number of eminent scholars and the great benefit they offered for 

humanity. 

                                                           
(*) Dept. of History - College of Arts / University of Mosul. 


