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 يىظض انثحس

(  يٟ وزيبة َ 9ٖٗ٘ي//ٕٕٖ٘نا اٌجؾش ٠ٙلف اٌٝ كهاٍخ ِٕٙظ " أثٛ ى٠ل اٌجٍقيٟ اٌّزيٛ ٝ ٍيٕخ 

 اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ " .

ٚاٌزواعُ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌّو٠ٚبد ماد اٌطج١ؼخ اٌْقٖي١خ ٚرزّضيً أ١ّ٘زٙيب اٌزبه٠ق١يخ ِيٓ عٙيخ 

 وٛٔٙب رزؼٍك ثبألّقبٓ اٌن٠ٓ ٕٕؼٛا أؽلاس اٌزبه٠ـ أٚ ّبهوٛا  ١ٙب أٚ ؽٚوٚ٘ب . 

ػٕيلٖ ٚأٍيٌ ٚلل رىفً ٘نا اٌجؾش ثج١بْ ِيٕٙظ اٌّلٌيف  يٟ اٌزيواعُ ٚرفٖي١ً ػٕبٕيو اٌزوعّيخ 

 افز١به اٌزواعُ ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌؾٛاكس اٌزبه٠ق١خ . 

 

 

 

 

This paper is a part derived from a doctorate thesis titled ((Abu Zaid 

AL-Balkhi (died 322 A.H.) and his Course in the Book "the Beginning and 

History")). 

Translations is a kind of narratives which has a personal nature, its 

historical importance is represented in being related to persons who made or 

participated or witnessed historical events. 

This paper focuses on declaring the course of the author in translations, 

detailing the translation's elements, basics of choosing translations and the 

relation with the historical events. 

 

 

 

 :انًقذيح 

 ٚثؼل : ثَُ هللا ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ هٍٛي هللا ،

َ( ِٕٚٙغيٗ  يٟ وزيبة اٌجيلء 9ٖٗ٘ي//ٕٕٖى٠يل اٌجٍقيٟ  د أثيٛ ٍّب ويبْ ِٛٙيٛع أٛوٚؽزيٟ " 

أٔٗ ِٓ اٌُّٙ رق١ٖٔ ِجؾش ٌلهاٍيخ ريواعُ اٌىزيبة ٠ىيْٛ ٙيّٓ كهاٍيزٕب ٌطج١ؼيخ  هأ٠ٕبٚاٌزبه٠ـ"  مل 

 ١ٕخ ١ٍٚب١ٍخ ٚاعزّبػ١خ ٚالزٖبك٠خ ٚػ١ٍّخ ٚغ١و مٌه . ِو٠ٚبد وض١وح علاً ِٚزٕٛػخ ِب ث١ٓ ك٠



 اس نهعهىو االَغاَُحيعهح ظايعح االَث

 2102 -كاَىٌ أول  –انعذد انشاتع 

 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

ٚوييبْ ب ثييل ِييٓ ا ييواك اٌزييواعُ ثجؾييش فييبٓ ٌىٛٔٙييب ماد ٛج١ؼييخ ِقزٍفييخ ٔٛػييبً ِييب ػييٓ ثييبلٟ 

اٌزبه٠ق١يخ أٚ ّيبهوٛا  ١ٙيب أٚ ويبٔٛا ّيٙٛكاً  األؽيلاساٌين٠ٓ ٕيٕؼٛا  ثبألّقبٓاٌّو٠ٚبد ، ؽ١ش رزؼٍك 

 ١ٙب ػيبكح  ١ٙيب ، ْ ِٕٙظ اٌّلٌف  ٟ اٌزوعّخ ٚاٌؼٕبٕو اٌزٟ ٠َزٛاٌزف١ًٖ  ١ٙب ثج١ب اٌٝػ١ٍٙب ،ٌٍٚؾبعخ 

 ٚاألُ٘ ِٓ مٌه  ٟ ٔظو اٌجبؽش اٌزبه٠قٟ اٌؼاللخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌؾٛاكس ٚٚعٖٛ رٍه اٌؼاللخ ٕٚٛه٘ب . 

 ٚلل رّٕٚذ كهاٍزٕب  ٟ ٘نا اٌجؾش اٌغٛأت اٌزب١ٌخ ِٓ ِٛٙٛع اٌزواعُ :

 به٠ـ . أٚبً : اٌّزوعُ ٌُٙ  ٟ وزبة اٌجلء ٚاٌز

 صب١ٔبً : ػٕبٕو اٌزوعّخ . 

 صبٌضبً : اٌزواعُ ٚاٌؾٛاكس . 

 افز١به٘ب .  ٚأٌٍهاثؼبً : ؽغُ اٌزواعُ 

 

 أوالً : انًرشظى نهى فٍ انكراب: 

 ٠ّىٓ رم١َُ اٌّزوعُ ٌُٙ ػٕل اٌّلٌف اٌٝ ل١َّٓ :   

 .  آٔفبً  أّوداٌفًٖ اٌنٞ فٖٖٗ ٌنٌه وّب  ٟ: ِٓ ٚهكد رواعُّٙ ِٓ اٌٖؾبثخ   األٚي

 ٚاٌضبٟٔ : اٌزواعُ اٌّزفولخ اٌّجضٛصخ  ٟ ثؼ٘  ٖٛي اٌىزبة : 

اٌيين٠ٓ افزييبهُ٘ اٌّلٌييف ١ٌزييوعُ ٌٙييُ  ييٟ اٌفٖييً اٌضييبِٓ ػْييو اٌيينٞ موييود  ُ: ٚ٘يي األٚياٌمَييُ 

لوة ، ٟ٘ أ١َ٠وح ٔجنحػٕٛأٗ وبِالً لجً مٌه ، ٚوٍُٙ ِٓ اٌٖؾبثخ ، ٚهثّب اّزٍّذ رواعُ ثؼُٚٙ ػٍٝ 

 أٌييَاٌّلٌيف  أْ،ٚاْ ٌيُ ٠ىٛٔيٛا ِيٓ اٌٖيؾبثخ ، ٚمٌيه  زؼٍيك ثيالٚبكُ٘ ٚثٕيبرُٙرٍزوعّيخ ٌٌٍزؼو٠ف ِٕٙب 

ْ ٌُ ٠ٍزيَ مٌه  يٟ اٌغ١ّيغ ، إُِٙ ِٚٓ ٌُ ٠ؼمت ، ٚ أػمت، ِٚٓ  أٚبكُ٘ٔفَٗ  ٟ ػٕٛاْ اٌفًٖ ثنوو 

ٌي١ٌ ِيٓ ػّيً اٌّيلهف١ٓ  –ػٕيٟ ريواعُ اٌوعيبي أ –٘ينا اٌجيبة  أْاٌفٖيً  أٚيٚلل اػزنه اٌّلٌيف  يٟ 

َِيزمً ليب ُ ثٕفَيٗ ، ٠ؾزيبط اٌيٝ عيٛكح اٌؾفي   ُ  ٍْئيٗ ػِ أاٌؾل٠ش  ٟ هأ٠ٗ ، ٚ إٔؾبةِٓ ػًّ  ٘ٛ ٚأّب،

اٌؼٍّيبء ليل ٚٙيؼٛا  ١يٗ وزجيبً وض١يوح ٍِٛيِٛخ ثَيّبد ِقزٍفيخ  ويبٌزٛاه٠ـ  أْٚٔجٗ اٌيٝ  ،ٚوضوح اٌوٚا٠بد

رَيؼذ ٚاْ غييه ػٍّيٗ ،ٚا ٔٗ ػٍيُ ب ٠ؾي١ٜ ثيٗ ّيقٔ ٚاؽيل ،أأ٠ٚبً اٌٝ  ٚأّبهٚاٌطجمبد ٚاٌّؼبهف ،

غ١و ِّىٓ ،  أِو ألٔٗ،  ٚأفجبهُ٘ أ٠بُِٙؽٖو  أٚاٌٖؾبثخ وٍُٙ  أٍّبءٔٗ ب ٠ؼٍُ أؽلاً ٙجٜ كها٠زٗ ،ٚأ

أْ  هأٜهعيً ، ٌٚٙينا  أٌيف،ٚ٘يٟ رجيٛن ، ليل ٕيؾجٗ  ١ٙيب صالصيْٛ  ْ آفو غيٚح غيا٘ب هٍٛي هللا  إ

 اٌّنوٛهح ، كْٚ ٍٛاُ٘ .  هٚا٢صبٚاٌٛب٠خ ٚاٌزملَ  ثبإلِبهح٠نوو اٌّْٙٛه٠ٓ ِٓ اٌٖؾبثخ ، اٌّؼوٚ ١ٓ 

ٚروعُ اٌّلٌف  ٟ ٘نا اٌفًٖ ٌّب ٠وثٛ ػٍٝ صّب١ٔٓ ٕؾبث١بً 
 ٔ )

، أيزٙظ  يٟ افز١يبهُ٘ ٚريور١جُٙ 

لَيي١ّٓ:  اٌييٝ،ٚلَييُّٙ  اإلٍييالَٚاٌَييبثمخ  ييٟ  ِٕٙغييبً ٠مييَٛ ػٍييٝ اٌغّييغ ثيي١ٓ اٌمواثييخ ِييٓ هٍييٛي هللا 

 .  ٚاألٖٔبهاٌّٙبعو٠ٓ ،

 أٌٚٙيٍُيٍُ ،  ميبي ثؼٚيُٙ : أِيٓ  أٚيثينوو اٌقيالف  يٟ أِب اٌّٙبعوْٚ  بٍزًٙ اٌؾيل٠ش ػيُٕٙ 

أيٗ ريوعُ  اٌيٝثىيو ،ٚل١يً : ى٠يل ثيٓ ؽبهصيخ ، ٚٔجيٗ ٕ٘يب  أثيٛػٍٟ ، ٚل١يً  أٌُٚٙفل٠غخ ، ٚلبي آفوْٚ : 

ٍؾك ثٓ ها٠ٛ٘يخا، ٚثبة ِٛا١ٌٗ صُ ٔمً ػٓ اثٓ لز١جخ ػٓ  إٌجٟ  أىٚاطٌقل٠غخ ٚى٠ل  ٟ ثبة 
 

اٌغّيغ 

ِٚٓ اٌّٛاٌٟ ى٠ل ثٓ ؽبهصخ ، ِٚٓ اٌٖج١بْ ػٍٟ ،  ،اٍٍُ ِٓ إٌَبء فل٠غخ ِٓ أٚيثبْ  األلٛاي ٘نٖث١ٓ 

ثىو أثِٛٚٓ اٌوعبي  
 ٕ) 

 . 

،ٚليلَ ِيُٕٙ ِيٓ ٌيٗ  اإلٍيالَ اٌيٝأ٠ٚبً  جلأ ثنوو اٌَبثم١ٓ  ألَبَٚهرت اٌّلٌف اٌّٙبعو٠ٓ ػٍٝ 

 ٠ك ثىيو اٌٖييل أثييٟٚلييل للِيٗ ػٍيٝ  ٛبٌيت  أثييٟاٌّيينوٛه٠ٓ ػٍيٟ ثيٓ   يالٚي لواثيخ ِيٓ اٌوٍييٛي 

 ػٍيٟ  أٚبكثىو ثبػزجبهُ٘  أثٟ،ٚروعُ رجؼبً ٌنٌه ٌٍؾَٓ ٚاٌؾ١َٓ لجً 
 ٖ)

 -وّيب مويود-ؽ١يش اٌزييَ ،

ْ ٌيُ ٠ىيٓ ِيٓ ٚا-وعّخ ِؾّل ثٓ ػٍٟ  اثٓ اٌؾٕف١يخ( ٌٚنا موو ر اٌّزوعُ ٌٗ  ٟ روعّزٗ ، أٚبك٠نوو  أْ

رؾذ ػٕٛاْ  ثٕبد ػٍٟ  ػٍٟ  اإلِب١َٓ ِٓ ثٕبد زٚموو اصٕ ، ػٍٟ  اإلِبَّٙٓ روعّخ  -اٌٖؾبثخ
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موو ٚى٠ٕت اٌىجوٜ ، ٚ ٔٗ ىٚعٙب ٌؼّو ثٓ اٌقطبة ّٚ٘ب : أَ وٍضَٛ اٌىجوٜ ، ٚموو أ ٛبٌت( أثٟثٓ 

ٚ  أ  ٛبٌت  أثٟعٙب ٌؼجلهللا ثٓ عؼفو ثٓ ٔٗ ى
 ٗ) 

 . 

ٚػضّيبْ ثيٓ ػفيبْ  ثىو اٌٖيل٠ك  ، أثٛ :ِّٚٓ مووُ٘  ٟ ٘نٖ اٌّغّٛػخ ثبلٟ اٌؼْوح اٌّجْوح 

 اٌغيواػثٓ ػج١لح  ٚأثٍٛٚؼ١ل ثٓ ى٠ل ، ٚلبٓ ، أثٟهللا ،ٚاٌيث١و ثٓ اٌؼٛاَ ، ٍٚؼل ثٓ ،ٍٚٛؾخ ثٓ ػج١ل

  ٚأَفو  ػُٕٙ ػّو ثٓ اٌقطيبة ،  ٓينووٖ ثؼيل مٌيه  يٟ اٌّغّٛػيخ اٌزب١ٌيخ اٌين٠ٓ ريالفو اٍيالُِٙ ػي 

اٌّنوٛه٠ٓ
 ٘) 

 . 

ٚأثيٛ مه  –غ١و ِٓ مويود  –( ٕؾبث١بً ُِٕٙ ِٖٔٚغّٛع ِب مووٖ ِٓ اٌٖؾبثخ  ٟ ٘نٖ اٌفئخ  

 ٚأثيٛٛبٌت ،ٚؽّيح ثٓ ػجيل اٌّطٍيت ، ٚػّيبه ثيٓ ٠بٍيو   أثٟػجلهللا ثٓ َِؼٛك ، ٚعؼفو ثٓ اٌغفبهٞ ٚ

 .  ؼْٛ ظ، ٚفزُّٙ ثؼضّبْ ثٓ ِ األّؼوٍِٞٛٝ 

( ٗٔ، ٚػيلكُ٘   ِٓ اٌٖؾبثخ اٍالِٗأِب اٌفئخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّٙبعو٠ٓ ،  مل ػْٕٛ ٌُٙ ثّٓ رالفو 

ْإٌؼّييبْ ثييٓ ٕييؾبث١بً ،ٚأٌٚٙييُ  ٚآفييوُ٘ ػّييوٚ ثييٓ اٌؼييبٓ ، ِٚييُٕٙ اٌؼجييبً ثييٓ ػجييل اٌّطٍييت   ِمييو 

ػىبّخ ثٓ ِؾٖٓ األٍلٞ،ٚاٌّغ١وح ثٓ ّؼجخ ، ٚعو٠و ثٓ ػجلهللا اٌجغٍٟ ،
 ٙ)

 . 

 ٚأثيٛ ،أٍي١لصُ ػمت مٌه ثّٓ اٍٍُ ػبَ اٌفزؼ ،ٚموو  ٟ ٘نٖ اٌفئخ اصٕي١ٓ  ميٜ ، ّ٘يب : ػزيبة ثيٓ 

ػجيلهللا ثيٓ  ٚأفيوُ٘ؽغو ثٓ ػلٞ ، أٌُُٚٙٚ٘ ٍزخ ٔفو ، ٍٍُ  ٟ اٌٛ ٛك ،أٚثؼل٘ب ِٓ  ،ٍف١بْ ثٓ ؽوة

١ٌقيزُ ثّٙيب ِيٓ ريوعُ  ٘و٠يوح  أثيٟ ٚاٍالٍٍَّبْ اٌفبهٍٟ ،  اٍالَػبِو ثٓ وو٠ي ، صُ موو ثؼل مٌه 

ِٓ اٌّٙبعو٠ٌُٓٙ 
 7) 

. 

اٌّل٠ٕيخ ، ٚ٘يُ  اٌيٝ ٍيٍُ لجيً ِميلَ إٌجيٟ ِيٓ أ األٌٚيٝ،  مل روعُ ُِٕٙ ٌفئزي١ٓ :  األٖٔبهأِب 

ث١ؼيخ اٌؼمجيخ  أً٘ٚ٘ٛ ِٓ ،ٍؼل ثٓ ىهاهح أ أٌُٚٙفَّخ : 
 

، ٚويبْ هأً إٌمجيبء ِيُٕٙ ، ٚآفيوُ٘  األٌٚيٝ

ٚ٘يُ ٍيزخ ثٚيُّٕٙ اٍيؼل ثيٓ ىهاهح  أٍيّبءُ٘،ٚمويو  األٌٚيٝث١ؼخ اٌؼمجخ  اٌٝ ٚأّبه عبثو ثٓ ػجلهللا 

ٚآفيوُ٘ ػجيبكح ثيٓ  ا١ٌٙضُ ثٓ اٌز١ٙبْ ، أثٛ أٌُٚٙث١ؼخ اٌؼمجخ اٌضب١ٔخ ُٚ٘ اصٕب ػْو  إٔؾبة أٍّبء،ٚموو 

 ٙيُ ٍيجؼْٛ هعيالً مويو ه ١َيُٙ اٌجيواء ثيٓ  اٌن٠ٓ للِٛا  ٟ اٌؼبَ اٌضبٌش ٌّجب٠ؼيخ إٌجيٟ  أِباٌٖبِذ ، 

األٌٚيٝث١ؼخ اٌؼمجيخ  أًٌَ٘زخ ُ٘  ابٌُٚ ٠زوعُ ِٓ ٘لبء  ِؼوٚه 
 8)

 األٖٔيبهأِيب اٌفئيخ اٌضب١ٔيخ ِيٓ .  

ّٟ ثٓ وؼت ، ٚآفيوُ٘  أٌٌُّٚٙلٌف ُِٕٙ ػْوح ، اٌّل٠ٕخ ، ٚموو ا ٍٍّٛا ثؼل ِملَ إٌجٟ  ُٙ اٌن٠ٓ أ أُث

 .   األٖٔبهِٞؾّل ثٓ ٍَِّخ 

أِب اٌمَُ اٌضبٟٔ ِٓ اٌّزوعُ ٌُٙ  ٟ اٌىزبة  ُٙ اٌن٠ٓ ٚهكد رواعُّٙ ّٙٓ اٌَيوك اٌزيبه٠قٟ ٚ

ٚاٌوٍييً اٌّيينوٛهْٚ  ييٟ اٌفٖييً اٌؼبّييو  األٔج١ييبء ١ٙييب ،ِٚييُٕٙ  أٍبٍييٟاٌزييٟ وييبْ ٌٙييُ كٚه  ٌألؽييلاس

عُّٙ رفبٚربً ث١ٕبً  ٟ ِّٚٛٔٙب ٚاٌؼٕبٕو اٌّْزٍّخ ػ١ٍٙب،ٚرزفبٚد روا
 9)

، ُِٕٚٙ اٌّنوٛهْٚ  ٟ اٌفٖيً 

ميل٠ُ ، ِضيً و١يِٛوس اٌينٞ ليبي  يٟ اٌ األهٗٚليلَ ِيُٕٙ ٍِيٛن  اٌؾبكٞ ػْو ِٓ ٍِٛن اٌؼوة ٚاٌؼغُ 

ٍيىٕلهإلٚا ،ن٠ْٚا و أٍِٚه ِٓ ثٕٟ آكَ ، ٚث١ٛهاٍت اٌٚؾبن  أٚئٗ ػٕٗ ا
 ٔٓ) 

ٛن ، ٚمويو  ١يٗ ِيٓ ٍِي

ٚ٘وِييي ٚثٙييواَ  ِييُٕٙ ٍييبثٛه ثييٓ اهكّيي١و ،اٌطٛا ييف اٌفييوً اٌَبٍييب١١ٔٓ ِييب ٠مييوة ِييٓ ػْييو٠ٓ ٍِىييبً 

،٠ٚيكعوك ابص١ُ األوزبف ٍٚٚبثٛه م
 ٔٔ) 

ٍيخ ل، ٚموو  ٟ آفو اٌفٖيً ٍِيٛن اٌيوَٚ اٌين٠ٓ ٠ميبي ٌٙيُ اٌٙوا

١ٍب ٌٔأٚاٌم١بٕوح ، ٚروعُ ُِٕٙ ٌمَطٕط١ٓ ٚ٘واكً ٚ
 ٕٔ)

 . 

ؼلك ِٓ ريوعُ ٌيٗ ِيُٕٙ ٠وثيٛ ػٍيٝ اٌؼْيو٠ٓ ، ثي١ٓ اق ٚاٌْبَ ٚا١ٌّٓ  اٌؼوة  ٟ اٌؼوأِب ٍِٛن 

ُِٕٙ لؾطبْ ثٓ ػبثو ، ٠ٚؼوة ثٓ لؾطبْ ، ّّٚو مٚ اٌغٕبػ ، ٚثٍمي١ٌ ٍِىيخ  ،ِمً  ٟ روعّزٗ ِٚىضو

 ،ِٚبٌيه ثيٓ  ٙيُ ٚإٌؼّيبْ ثيٓ إٌّينه ٍِيه اٌؾ١يوح ،  ىيوة ، ( ٚاثٕيٗ ٍِى١األوجيوٍجال ، ٚرجغ ثيٓ ابلوْ 

ّّو ، ٚعجٍخ ثٓ اب٠ُٙ أثٟٚاٌيثّبء ،ٚػّوٚ ثٓ ٕ٘ل ، ٚاٌؾبهس ثٓ ثوُ ألٚعن٠ّخ ا
 ٖٔ) 

 . 

اٌفٖيً اٌينٞ فٖٖيٗ اٌّلٌيف  ،ِٚٓ اٌفٖٛي اٌزٟ اّيزٍّذ ػٍيٝ ليله ب ثيالً ثيٗ ِيٓ اٌزيواعُ

اٌوٍيٛي  ثيبء٢ ٚاإل٠غبى ةٕٛبإلاٚ٘ٛ اٌفًٖ اٌَبثغ ػْو ، ٚ ١ٗ رواعُ ِزفبٚرخ ث١ٓ  ١ٌَوح اٌوٍٛي 

 ٗٚؽفلرٗ ِٚٛا١ٌٗ ِّٚب١ٌىٗ ٚػج١لٖ ٚأٚبكٖٚىٚعبرٗ ِٚوٙؼبرٗ ِٛزٗ ارٗ ٚػّٚعل ٚأِٙبر
 ٔٗ) 

 . 
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ِٕٚٙييب اٌفٖييً اٌيينٞ ػمييل ٌؼٙييل اٌقٍفييبء اٌواّييل٠ٓ ،ٚ٘ييٛ اٌفٖييً اٌؼْييوْٚ ، ٚ ١ييٗ رييواعُ ل١ٍٍييخ 

ِٓ اٌٖؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ األِٖبهٌوؤًٚ اٌّورل٠ٓ ِٓ اٌؼوة ،ٌٚمبكح اٌفزٛػ ،ٚٚبح 
 ٔ٘)

 . 

،ٚاٌضبٟٔ ٚاٌؼْوْٚ ،  ٟ ٚب٠يخ ثٕيٟ  أ١ِخْوْٚ ،  ٟ ٚب٠خ ثٕٟ ٚاّزًّ اٌفٖالْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼ

  ػٍييٝ رييواعُ ػل٠ييلح ٌٍقٍفييبء ٚاٌقييبهع١ٓ ػٍييٝ اٌقال ييخ ٚاٌييٛبح ٚلييبكح اٌغ١ييُٛ ٚغ١ييوُ٘ ،اٌؼجييبً أ٠ٚييبً 

 ِٚييوٚاْ ثييٓ اٌؾىييُ ، ٚػجييلهللا ثييٓ اٌيث١ييو  ٍييف١بْ  أثييٟ: ِؼب٠ٚييخ ثييٓ  األ٠ِٛييخِٚييُٕٙ  ييٟ اٌلٌٚييخ 

١ٍٍّٚبْ ثٓ ػجل اٌٍّه ،ٚػّو ثٓ ػجل اٌؼي٠ياٌٍّه ثٓ ِوٚاْ  ط ثٓ ٠ٍٛف ،ٚػجلٚاٌؾغب
 ٔٙ) 

 . 

 ٚأثيٛاٌّٙيلٞ اثٕٗ اٌّٙلٞ إٌّٖٛه ٚأثٛ عؼفو اٌَفبػ ٚأثٛ اٌؼجبً ُِٕٚٙ  ٟ ػٙل اٌؼجب١١ٍٓ : 

ٚ٘بهْٚ اٌو١ّل ،ٚاٌّالِْٛ ٍَُِ اٌقواٍبٟٔ ،
  ٔ7)

 . 

% مٌيه أْ اٌفٖيً اٌقيبٓ ِٓٔغّيٛع ِيبكح اٌىزيبة ثٕؾيٛ  اٌيٝ٘نا ٠ّٚىٓ رمل٠و َٔجخ اٌزواعُ 

ثؼيل  –اٌزيٟ موورٙيب رميله  األفيوٜٕفؾخ ،ٚاٌزواعُ اٌّجضٛصخ  يٟ اٌفٖيٛي  ٕٓثزواعُ اٌٖؾبثخ ٠مغ  ٟ 

ٕيفؾخ ،ٕٚيفؾبد اٌىزيبة  يٟ  ٕٓ٘فؾخ ،  ١ىْٛ اٌّغّٛع  ٖٓثٕؾٛ  –ِٓ ١ٍبق ؽٛاكصٙب  –اٍزالٌٙب 

 جبً . % رمو٠ٕٓٔفؾخ ،  زىْٛ إٌَجخ  ِٓٓ٘طجٛػزٗ اٌزٟ اػزّلرٙب رموة ِٓ 

ثينوو  األّيقبٓ يٟ رؼو٠يف  –ػوٙيبً  –ِيب ٠ينووٖ اٌّلٌيف  أِيبٚ٘نا  يٟ اٌزيواعُ اٌقبٌٖيخ ، 

ٌٍزوعّخ ،  ٍُ اػزل  األٍب١ٍخ ٟ ثؼ٘ اٌؾٛاكس كْٚ اٍز١فبء اٌؼٕبٕو  أكٚاهُ٘ أٚ،  أَٔبثُٙ أٚ أٍّب ُٙ

  ِغّٛع اٌىزبة اٌٝثٗ  ٟ رمل٠و َٔجخ اٌزواعُ 

  شاَُاً : عُاصش انرشظًح : 
بْ وزبة اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ وزبثبً ػبِبً  ٟ اٌزبه٠ـ ،  مل عبءد ػٕبٕو رواعّٗ ػبِيخ وينٌه ، ٌّب و 

، ٚب أل٘يً ٛجميخ ى١ِٕيخ  ٚاألٛجيبء ٙٛ ب ٠زوعُ ٌطجمخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌوعبي ، وبٌّؾلص١ٓ ٚاٌفمٙبء ٚاٌمٚبح 

ويبٌٍّٛن  األِيٛه ٚاٌٖؾبثخ ٚاٌزيبثؼ١ٓ ِٚيٓ ثؼيلُ٘ ، ٚب ٌفئيخ ِيٓ ٚبح ٚاإلٍال١١ِِٓؼ١ٕخ ، وبٌغب١١ٍ٘ٓ 

٠زيوعُ ٌّيٓ ٠ميغ مويوٖ ِيٓ ٘يلبء ع١ّؼيبً  يٟ كا يوح  ٚأّيبٚاٌمبكح ٚاٌَبٍخ ،  ٚاألِواءٚاٌٛىهاء ٚاٌٛبح 

ِٓ مٌه اٌزيواعُ اٌزيٟ ٍيبلٙب ٌٍٖيؾبثخ  َٝزض٠ُٕٚ  ،ٚاٌّو٠ٚبد اٌزٟ ٠َٛلٙب ٚ ك َٔمٙب اٌزبه٠قٟ اٌؾٛاكس

ٚهريجُٙ  ،خ َِيزمٍخُ ٌٙيُ ريواعُ ّقٖي١ ٟ اٌفًٖ اٌنٞ فٖٖٗ ٌنٌه ،  مل عؼٍُٙ ٛجمخ ٚاؽلح ، ٚريوع

خ ٙيّٓ ٍيوكٖ ٚالؼي أٚ،  ٍُ رىٓ ريواعُّٙ ػوٙي١خ  ٚاٌمواثخ ِٓ اٌوٍٛي  اإلٍالَ ٟ  أ١ٌٚزُٙثؾَت 

 ْ وبْ ٠وثٜ أؽ١بٔبً ث١ٓ اٌزوعّخ ٚاٌؾلس وّب ١ٍالرٟ.  ٌٍؾٛاكس اٌزبه٠ق١خ ، ٚا

 أٔٙيب،ٌىيٓ ٘ينا ب ٠ؼٕيٟ ٚػٍٝ ٘نا  بٌؼٕبٕو اٌزٟ اّزٍّذ ػ١ٍٙب رواعُ اٌىزبة وض١يوح ِٚزٕٛػيخ 

٘يٟ ِٛىػييخ ػٍيٝ اٌزيواعُ ، ٌٚىيً روعّييخ ِٕٙيب ٖٔي١ت ِؼيي١ٓ ،  ٚأّيبوييً روعّيخ ، يٟ ع١ّؼيبً ِٚيّٕخ 

 رٍه اٌؼٕبٕو :  أُ٘ثؾَت ٛج١ؼخ اٌزوعّخ ِٚىبٔخ اٌّزوعُ ٌٗ ، ٚ ١ّب ٠الرٟ 

 االعى وانكُُح وانهقة:  -0

 أٚي ألٔٙيبٓ اٌؼيوة اٌَّي١ٍّٓ ، ػٕبٕو اٌزوعّخ ػٕل اٌّلهف١ٓ ٚاٌّزوع١ّ أُ٘رؼل ٘نٖ اٌضالصخ 

ِب ٠طبٌغ اٌمبهئ ِٓ ثطبلخ رؼو٠ف اٌّزوعُ ، ٚػ١ٍٙب ِلاه اٌزؼو٠ف ثٗ ٚرؼ١١ٕٗ لجً اٌْوٚع  ٟ ػٕبٕيو 

 .  األفوٜاٌزوعّخ 

وبْ ؽو٠ٖبً ػٍٝ مويو ِيب ثٍغيٗ ػٍّيٗ ِيٓ ٘ينٖ اٌضالصيخ ِٚيب  –وغ١وٖ ِٓ اٌّزوع١ّٓ  -ٚاٌّلٌف 

ويبْ اٌّزيوعُ ِْيٙٛهاً ثبٍيّٗ مويوٖ   يإما،  اإلٛالق ٟ  األّٙوب ٚ٘ٛ ٠ملَ ِٕٙ ،ِٓ ابفزالف  ١ٙب  ومو

ثببٍيُ ، ٚاْ ويبْ ِْيٙٛهاً ثٍمجيٗ  ٚأػمجٙيبْ وبْ ِْٙٛهاً ثى١ٕزيٗ موو٘يب أٚبً اأٚبً ، ٚأػمجٙب ثبٌى١ٕخ ، ٚ

ا١ٌمظبْ( أثبىٕٝ ٠روعّزٗ ثنوو اٍّٗ صُ لبي :   ٕله ػّبه ثٓ ٠بٍو(  مل  األٚيللِٗ أٚبً ، ِضبي 
  ٔ8) 

، 

(األّؼوٍِٞٛٝ  أثِٛٚضبي اٌضبٟٔ  
 

 مل ٕيله روعّزيٗ ثى١ٕزيٗ صيُ ليبي :  ٚاٍيّٗ ػجيلهللا ثيٓ لي١ٌ(
  ٔ9) 

 ،

يي ُّ صييُ ػمجييٗ ثيينوو اٍييّٗ ٚو١ٕزييٗ  مييبي :  ثٍمجييٗ أٚبً  مييل موييوٖ  ِييٌٛٝ هٍييٛي هللا  مواْ( ِٚضييبي اٌضبٌييش  

ػجلهللا( أثب ٚاٍّٗ ٕبٌؼ صٛثبْ ،٠ٚىٕٝ 
 ٕٓ) 

 . 
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،ٚليل ٠مزٖيو ػٍيٝ ابٍيُ  األف١يواٌضالصيخ ٌٍّزيوعُ ، وّيب  يٟ اٌّضيبي ٠ٚغّغ اٌّلٌيف وض١يواً ٘ينٖ 

 امااٌٍميت   أٚاٌى١ٕيخ  أٚ األةػٍٝ ابٍُ  مٜ ،كْٚ مويو اٍيُ  أٚاٌنٞ لجٍٗ ،  اٌّضبيٚاٌى١ٕخ ، وّب رملَ  ٟ 

ٚؽفٖيخ  ،  ميل مويو ِيٕٙٓ ػب ْيخ ، وبْ اٌّزوعُ  ٟ اٌلهعخ اٌؼ١ٍب ِٓ اٌْٙوح ، ِضيً ىٚعيبد إٌجيٟ 

 خ ِٚلػُ ،ُٚ٘ ِٓ ِٛاٌٟ هٍٛي هللا َْ قَ ثْ أَبه ٚثالٍّب ٙٓ  مٜ ، ٚونٌه ٠َ ، حٍٚٛك،
 ٕٔ) 

 . 

ّٚ٘يب أ٠ٚيبً ِيٓ ِٛا١ٌيٗ  ،٠ِٛٙجخ ٚأثّٟٙوح ،  أثٟٚلل ٠مزٖو ػٍٝ موو اٌى١ٕخ وّب  ٟ روعّخ 

 
 ٕٕ) 

 . 

 ميٜ ، ِضيً  أٔيٌ ثيٓ ِبٌيه( فيبكَ  أث١ي٠ٚٗمزٖو اٌّلٌيف أؽ١بٔيبً ػٍيٝ مويو اٍيُ اٌّزيوعُ ٚاٍيُ 

ٚعلٖ ، ِضً   ١ٕٙت ثٓ ٍٕبْ ثٓ ِبٌه( أث١ٗػٍٝ اٍّٗ ٚاٍُ  أٚ،  ي اٌوٍٛ
  ٕٖ)

، ِّٚٓ اٍيزٛ ٝ  يٟ 

ٚ٘ٛ ِيٓ ِّب١ٌيه هٍيٛي  ثىوح(  أثٛٚاٌغل ِغ رمل٠ُ اٌى١ٕخ ٚرؼو٠ف اٌغل   ٚاألةروعّزُٙ موو ابٍُ 

لح ٛج١يت اٌؼيوة(ٍيغ ثيٓ ؽيبهس ثيٓ و١ْيفَ ثىوح َٔ  أثٛ مبي  ٟ َِزًٙ روعّزٗ :   هللا 
  ٕٗ)

٠ٚينوو أ٠ٚيبً ، 

 ٚأٍيلهللا  أٍيل ؽّييح ثيٓ ػجيل اٌّطٍيت  ٌٚمجٗ ِضيً لٌٛيٗ  يٟ ؽّييح ػيُ إٌجيٟ  أث١ٗاٍُ اٌّزوعُ ٚاٍُ 

ٛبٌت مٚ اٌغٕبؽ١ٓ( أثٟ( ِٚضً  عؼفو ثٓ  هٍٛي هللا 
  ٕ٘) 

 . 

ػج١لح ثٓ اٌغواػ  نوو أْ  أثِٟٓ اٌّزوع١ّٓ ، ِضً  أعلاكُ٘ ا٠ٌٕٚٝجٗ اٌّلٌف ػٍٝ إٌَّٛث١ٓ 

علٖ اٌٝثٓ ػجلهللا ثٓ اٌغواػ  َٕت اٍّٗ ػبِو 
 ٕٙ) 

 . 

 ميل مويو أْ  اٌّزوع١ّٓ ، ِضيً ٍٛؾيخ ثيٓ ػج١يلهللا  أِٙبد أٍّبء األؽ١ب٠ْٚنوو  ٟ وض١و ِٓ 

 بّٛيخ ثٕيذ  ٚأِيٗ ٛبٌيت  أثٟؽّبِخ ، ٚػٍٟ ثٓ  ٚأِٗاٌٖؼجخ ثٕذ اٌؾٚوِٟ ، ٚثالي ثٓ هثبػ  أِٗ

 ، ٚ٘يٟ ػّيخ هٍيٛي هللا  أِيٗروعّزٗ ػٍٝ اٍُ  ٚيأاٌنٞ ٔجٗ اٌّلٌف  ٟ  ، ٚاٌيث١و ثٓ اٌؼٛاَ  أٍل

ٍف١بْ أثٟى٠بك ثٓ  أ١ٍَّّخ  ٚأِٗ ثىوح  ٚأثٛ،ٕف١خ ثٕذ ػجل اٌّطٍت ،
 ٕ7) 

 ٚأِٗ، ٚػّوٚ ثٓ إٌّنه ،

  ١مبي  ػّوٚ ثٓ ٕ٘ل( .  أّٙو ا١ٌٙبٕ٘ل ثٓ اٌؾبهس ثٓ ػّوٚ اٌىٕلٞ ،َٚٔجزٗ 

 األٕيٍٟغ١و اٍيّٗ  بٖ ثٗ هٍٛي هللا ٠ٚنوو اٌّلٌف ٌجؼ٘ اٌّزوع١ّٓ ِٓ اٌٖؾبثخ اٍّبً ٍّ

ػجلهللا ٓ ،ٍّٚبٖ هٍٛي هللا ١ْ َٖ  مل موو أْ اٍّٗ اٌؾُ  و١ٕزٗ وٕبٖ ثٙب ِضً : ػجلهللا ثٓ ٍالَ  أٚ
 ٕ8) 

 ،

ؽّيح أثبوٕبٖ   مل موو أْ هٍٛي هللا  ٌٔ ثٓ ِبٌه أِٚضً ، 
 ٕ9) 

. 

 

 

  االَرًاء وانُغة :  -2
اٌيجطٓ  أٚاٌمج١ٍيخ  أٚأزَيبة اٌّزيوعُ ،  ١ينوو اٌؼْي١وح ٠ٕٔ اٌّلٌف  ٟ ِٛاٙغ وض١يوح ػٍيٝ   

 لج١ٍخ ِؼ١ٕخ ، ِضبي مٌه ٖٔٗ ػٍٝ أْ ى٠ل ثٓ اٌؾبهصخ  أثٟ ا٠ٌٝنوو ّغوح َٔجٗ  أٚ ،ا١ٌٗاٌنٞ ٠ٕزَت 

ّٟ ، ٚػٍييٝ أْ ػجييلهللا ثييٓ َِييؼٛك  ، ٚػٍييٝ أْ صمفييٟ ِييٓ ٘يين٠ً ، ٚػٍييٝ أْ ػّييوٚ ثييٓ اٌؼييبٓ  وٍجيي

ل ثٓ ى٠ل ِٕبحِٓ ثٕٟ ٍؼ  دهألابة ثٓ ج  فَ 
 ٖٓ)

 . 

ٚ٘يٛ  ميل َٔيجٗ ليب الً : "  ٚليبٓ  أثيِٟٕزٙيبٖ اٌّؼيوٚف ٍيؼل ثيٓ  اٌِّٝٚٓ موو َٔجٗ وبِالً 

ٍٚٛؾخ ثيٓ ػج١يلهللا ثيٓ ػضّيبْ ثيٓ  ، "ٍؼل ثٓ ِبٌه ثٓ ٚ٘ت ثٓ ػجل ِٕبف ثٓ ى٘وح ثٓ والة ثٓ ِوح 

ػّوٚ ثٓ ٍؼل ثٓ ر١ُّ ثٓ وؼت ثٓ ر١ُّ ثٓ ِوح
 ٖٔ)

 . 

اعزّيبع  يٟ إٌَيت ، ِضيً اٌيث١يو ثيٓ اٌؼيٛاَ  أ١ّٚٓ ِٓ لواثخ ب ث١ٓ اٌّزوعَ ٠ٕٚجٗ اٌّلٌف ػٍٝ ِ

  ٓفل٠غخ( ، ٚػجلهللا ثٓ ػبِو  أفٟلبي :  ٚ٘ٛ اث  ْاثٓ فبٌخ ػضّبْ ثٓ ػفب 
 ٖٕ )

 ا١ْ٠ٌٚٝو  ،

 اٌٌٝلٞ ثٓ غبٌت ،  اٌٝ مل ٔجٗ ثؼل ٍوك ّغوح َٔجٗ  ثَٕت إٌجٟ  اعزّبع َٔت ػّو ثٓ اٌقطبة 

ثبءآثىو ٚػضّبْ ثضّب١ٔخ  ٚأثٛ اٌْغوح اٌزٟ ِٕٙب إٌجٟ  اٌٝ ٔٗ ٠ٕزٟٙأ
 ٖٖ) 

 . 

 مل ٔمً  مووٖ اٌّلٌف ِضً ١ٕٙت ثٓ ٍٕبْ  ،أزّب ٗ فالف ِب أُٚ ٚاْ وبْ  ٟ َٔت اٌّزوعَ 

خٍ يثُ ألُ ويبْ غالِيبً ٌىَيوٜ ػٍيٝ ا أثيبٖآفيو٠ٓ أْ  َُ ْػيٜ ، ٚىَ ٍيىػُ ثؼ٘ إٌبً أٗ ِٓ إٌّو ثٓ لب
 ٖٗ)

  ،
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 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

 أثيٟٚاٌقالف  ٟ َٔجخ  إٌجٟ  اٌٝػبْ ٚثؼش ثٗ لْ َ ، ْٚٔال ػٕلُ٘ ، صُ اّزواٖ ػجلهللا ثٓ عُ اٌوٚ  الٍوٖ

اٌفوً أٚ األوواك أٚاٌؼوة  اٌٍَُِٝ اٌقواٍبٟٔ 
 ٖ٘) 

 . 

  والدج انًرشظى ووفاذه :  -2
ٍِيه  أٚثىٛٔٙيب  يٟ ػٙيل ف١ٍفيخ  أ٠ٚنوو اٌّلٌف ٚ بح اٌّزوعُ أؽ١بٔبً ثزؼ١١ٕٙب  ٟ ٍيٕخ ِؼ١ٕيخ ،   

 أٚٚليل ٠ؼي١ٓ ِىيبْ اٌيٛبكح   ْ ٌيُ ٠ىيٓ  يٟ اٌم١ٍيً إٌيبكه ،آِ مٌه ،  ثاللًؼ١ٓ ، ٠ٚنوو ٚبكح اٌّزوعُ ِ

 أٚٚاٌؼجبٍي١خ  األ٠ِٛيخِيٓ فٍفيبء اٌيلٌٚز١ٓ  أٚوبْ اٌّزوعُ ِٓ اٌٖيؾبثخ  امااٌٛ بح ، ٚغبٌجبً ِب ٠ىْٛ مٌه 

اٌىض١ييوح  ييٟ اٌزييبه٠ـ ٚاٌطجمييبد  ٚمٌييه بٔزْييبه اٌّؼو ييخ ثبٌوعييبي ثؼييلُ٘ ٚرييال١ٌف اٌىزييت،ٚبرٙييب ٚلبكرٙييب 

ثَيُ أٚ ثغ١يو مٌيه  أٚثّيوٗ  أٚاٍزْيٙبكاً  أٚٚاٌزواعُ ػِّٛبً ، ٠ٚنوو أ٠ٚبً ٍجت اٌٛ بح  ،اْ وبْ ليزالً 

  ِٓ األٍجبة اٌّلك٠خ اٌٝ اٌّٛد . 

ؽيبَ  أٚبكٚ٘ٛ اٌزبٍغ ِيٓ  ، و٠نْٚأ ٟ ىِٓ اٌٍّه   اثوا١ُٟ٘ هللا ٔجٚبكح  اٌٝ اّبهرٗمٌه 

ثَيٕخ صالصي١ٓ ِيٓ ٍِيه  -  اثيوا١ُ٘أٞ ٚبكح  –١ٓ مٌيه ١يءريٗ  يٟ ثؼي٘ ٍي١و اٌؼغيُ رؼٚلوا ،ثٓ ٔيٛػ

عؼفيو إٌّٖيٛه  أثيٟٚٚبكح  ، يٟ اٌَيٕخ اٌضبِٕيخ ِيٓ اٌٙغيوح ٕٗ ٚبكح اٌؾَٓ ثٓ ػٍيٟ ١ و٠نْٚ ٚرؼ١أ

اٌو١ّل أث١ٗا١ٌٌٛل ثٓ ػجل اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ ، ٚٚبكح اٌّالِْٛ ٠َٛ ث١ؼخ  أ٠بَاٌؼجبٍٟ  ٟ 
 ٖٙ) 

    

ػيلَ مويوٖ ، ٚ يبح  أٚثلٚٔٙب ، ٚثنوو ٍجت اٌٛ بح  أٚنوو ِىبْ اٌٛ بح ٕٗ ٌٍٛ ١بد ث١رؼ١ أِضٍخ ِٚٓ

اٌْييبَ ، كِْييك  ييٟ  ػج١ييلح ثييٓ اٌغييواػ  أثييٟ،ٚٚ ييبح  َ(7ٖٙ/٘يي/٘٘ ٍييٕخ ٚلييبٓ  أثييٍٟييؼل ثييٓ 

عؼفيو إٌّٖيٛه ِيٓ ٚعيغ اٌيجطٓ  أثٟٚٚ بح     َ(ٔٗٙ/٘/ٕٓ ٍٕخ  ػّو ثٓ اٌقطبة  أ٠بَثبٌطبػْٛ 

ٍٕخ  ٚأهثؼ١ٓ،ػٓ صّبْ  َ(8ٖٖ/٘/8ٕٔ ٚٚ بح اٌّالِْٛ ٍٕخ ْ ٠مبي ٌٗ ثئو ١ِّْٛ ثطو٠ك ِىخ ، ٟ ِىب

ٍٕخٖ٘،ِٚٛد اٌؾغبط ثٓ ٠ٍٛف ثّوٗ اًٌَ ػٓ 
 ٖ7) 

 . 

     انًرشظى وعقثه ويُشاشه :  أعشج -9
ٚوينا  ،ِيُٕٙ  األِيو ٚأٌٚيٟاٌٖيؾبثخ  أويبثو٠نوو اٌّلٌيف  يٟ ثؼي٘ اٌزيواعُ ٚثقبٕيخ ريواعُ  

ٔجيينح ػييٓ   ٚاٌييٛبح ٚاٌمييبكح ٚغ١ييوُ٘ ِييٓ اٌّْييٙٛه٠ٓ ٚاألِييواءٚاٌؼجبٍيي١خ ، األ٠ِٛييخاٌييلٌٚز١ٓ  اٌقٍفييبء  ييٟ

 ١ٙبع .  أٚ، ٚونا ِب فٍفٗ ِٓ ِبي  ٚأفٛارٗ ٚافٛأٗٚثٕبرٗ  ٚأٚبكٖٚري٠ٚغٗ ، َٔب ٗ  : أٍورٗ

ثىيو ٚػّيو ٚػضّيبْ ٚػٍيٟ   أثيِٛٓ مٌه ِب مويوٖ ِيٓ ريواعُ اٌؼْيوح اٌّجْيو٠ٓ ثبٌغٕيخ ،ٚ٘يُ : 

ػج١يلح ثيٓ اٌغيواػ  ٚأثيٛٚلبٓ ، ٍٚؼ١ل ثٓ ى٠ل ٚػجل اٌوؽّٓ ثيٓ ػيٛف  أثٟٚاٌيث١و ٍٚؼل ثٓ  ٍٚٛؾخ

  ٚثٕبرُٙ ،ٚونٌه  أٚبكُ٘ٝ  ٟ رواعُّٙ موو اٌىض١و ِّب ٍجك أْ موورٗ ٚثقبٕخ مه٠برُٙ ٖ مل اٍزم

 .  ،ٚلل ٠نوو افٛأُٙ ٚأفٛارُٙ .  ٓ روعّخ وً ُِٕٙ، ِغ ٔجنح ِٚثٕبرُٙ أٚبكُ٘ ِٓؽفلرُٙ 

 ٛبٌت ، ٚاٌؼجبً ثٓ ػجل اٌّطٍت  أثٟعؼفو ثٓ  أ٠ٚبً ِّٚٓ اٍزمٖٝ  ٟ رواعُّٙ ِضً مٌه 

ٍف١بْ ثٓ ؽيوة ، ٚػّيبه ثيٓ ٠بٍيو ، ٚػجيلهللا ثيٓ َِيؼٛك ، ٚػّيوٚ ثيٓ  ٚأثٛٚاثٕٗ ػجلهللا ثٓ ػجبً ، 

اٌؼبٓ
 ٖ8) 

 . 

 أثيٟثيٓ  ص١يبة ، وّيب  ؼيً  يٟ روعّيخ ِؼب٠ٚيخ أٚٙي١بع  أ٠ٚنوو ِب فٍفٗ اٌّزوعُ ِيٓ ِيبي لل ٚ

عؼفو إٌّٖٛه ٟٚأثاٌؼجبً اٌَفبػ ،  ٚأثٟ ٍف١بْ 
 ٖ9) 

 . 

 صفاخ انًرشظى انخهقُِح وانخهقُح :  -5

ٚػالِييبد  بهلييخ وض١ييوح ، ٚ٘ييٛ ٠ٍزيييَ موو٘ييب  ييٟ  ٚإٔٚييب بً ٠ييٛهك اٌّلٌييف  ييٟ رواعّييٗ ٔؼٛرييبً  

ك أ٠ٚيبً ٕيفبد ٚاٌّْب١٘و ِٓ اٌّزوع١ّٓ ٠ٚٚيغ ٌٙيب ػٕٛأيبً فبٕيبً ٘يٛ اٌؾ١ٍيخ ،٠ٚيٛه ٌألوبثواٌزوعّخ 

ػ١ٍيٗ  أٍٛيكِٚيب ، ٚٛجيب غ  ٚأفالقِؼ٠ٕٛخ رزؼٍك ثْق١ٖخ اٌّزوعُ ،ِٚب وبْ ػ١ٍٗ ِٓ ٕفبد  أٚخ م١  ٍُ فُ 

 اٌّلػ ٚاٌنَ .  أٌمبةثٗ ِٓ  ِٚب ٌمتٚلؼذ ٌٗ ،  ٚأؽلاس ٟ ِٕبٍجبد  ٚإٔٚبفِٓ ٔؼٛد 

 اٌزييٟ ٠يينوو٘ب ٌٍّزييوع١ّٓ ١٘ئييخ اٌغَييُ ِييٓ ٙييقبِخ ٚػظييُ ٚٛييٛي اٌغَيي١ّخٚرْييًّ اٌٖييفبد 

ٛٔخ ٚٔؼِٛخ ٚػ١ٛة اٌؼ١ٕ١ٓ ِٓ ّضِٓ  ٚاألٕبثغٓ هلخ ٚفْٛٔخ ،اٌجطٓ ،ٚؽبٌخ اٌجْوح ِٚػظُ ٚلٖو 

يي ًّ َٛ ػ يي ٚاألٔييفؾييٛ، ،ٚػ١ييٛة اٌفييُ عٔزييٛء ٚٚفييِ ي ٚفَ ٝ ٚػييٛه ٚؽيي َّ يي ك  ٚاٌْييفز١ٓ ِييٓ  َّ ٌ طَييٚ َ  قلٚ
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 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

اٌْيؼو  يٟ اٌيوأً  ٚإٔٚيبفت ٚػيوط ٚلطيغ ،ٚي،ٚػ١ٛة ا١ٌل٠ٓ ٚاٌوع١ٍٓ ِٓ ٛٛي ٚلٖو ٚكلخ ٚػ

ِيٓ ٍيٛاك  ٚاألٌيٛاْٚاٌٍؾ١يخ ِيٓ وضيوح ٚعؼيٛكح ٚرَيو٠ؼ ،ٚاٌغجٙيخ ِيٓ ثيوٚى ٚاهرفيبع ٚٔزيٛء ، ٚاٌغَيُ

ٚاٌؼ١ٛة  األٕٚبفٚث١بٗ ٚؽّوح ٍّٚوح ،ٚاٌٛعٗ ِٓ ؽَٓ ٕٚجبؽخ ٚٚٙبءح ٚثْو ،ٚغ١و مٌه ِٓ 

اإلَٔبْاٌزٟ رؼزوٞ ثٕٟ 
 ٗٓ)

 . 

 بريٗ ِٚيٓ اٌم١ٍيً ٠ينوو٘ب ِيغ ٚ أٚ ،أفيو اٌزوعّيخ اٌيِٝٚٓ ػيبكح اٌّلٌيف ريالف١و ؽ١ٍيخ اٌّزيوعُ 

ويبْ  "ثمٌٛيٗ :  ثيلأ٘ب ميل  إٌبكه أْ ٠جلأ ثٙب اٌزوعّخ وّب  ؼً  ٟ روعّخ ِٖؼت ثٓ ػ١ّو اٌٖيؾبثٟ 

"  زٝ لو٠ِ عّببً ّٚجبثبً ٚػطواً 
  ٗٔ)   . 

 ٟٙ وض١وح علاً  ٟ رواعُ اٌّلٌف ،  ّّيب  ،ِٓ ِؾبٍٓ ٚػ١ٛة ِؼ٠ٕٛخ  ،إٌؼٛد ٚاٌٖفبد  أِب

ت ؾج يٌْيغبػخ ،ٚعيٛكح اٌيوأٞ ٚاٌىّيبي ٚاٌفٚيً ، ٚاٌٖي١ٕؼخ  يٟ إٌيبً ٚاٌزمووٖ ِٓ مٌه  يٟ اٌّيلػ : ا

، ٚاٌييل٘بء ٚاٌَيي١بكح  ييٟ لِٛييٗ ،ٚاٌؼييلي ٚاٌٖييلق ٚؽَييٓ اٌزٖييوف ،ٚاٌٛلييبه ٚاٌؾٍييُ ، ٚاٌى١بٍييخ ،  اٌيي١ُٙ

،ٚٔفبم اٌوأٞ ،ٚؽَٓ اٌفؼبي ،ٚاٌفٖبؽخ ،ٚاٌؼٍُ ٚاٌفطٕخ ، ٚاٌغٍل
 ٕٗ) 

 . 

غْييُ ، ٚاٌجقييً ٚاٌْييؼ، ٚابؽز١ييبي ، ٚاكػييبء اٌّقييبهق ِٕٚييٗ  ييٟ اٌيينَ : اٌغييجٓ ،ٚاٌظٍييُ ، ٚاٌ

،ٚاٌفَك ،ٚلجؼ اٌفؼبي ، ٚفجش اٌط٠ٛخ ،ٚاٌغله ، ٚاٌىنة ٚاإلصُناءح ،ف ،ٚاٌجَ ٚاٌّؼغياد ، ٚاٌٍَٖ 
 ٖٗ) 

 . 

مويو  ،ٚرف١َو٘ب ٚهثطٙب ثبٌؾلس  يٟ اٌفٖيً اٌقيبٌِ ٚاألٌمبة األٍّبء١ٍٚوك ػٕل ؽل٠ضٕب ػٓ 

 ٌّلػ ٚاٌنَ . اٌلاٌخ ػٍٝ ا األٌمبةاٌىض١و ِٓ 

   عًم صاحة انرشظًح :  -6
ُ٘ ِيب ٚليغ  يٟ ػٙيٛكُ٘ أُٙ ،ِٚلح ؽىُّٙ ، ٚ ٠ًّْٚ ٘نا اٌؼٕٖو ث١ؼخ اٌقٍفبء ٚربه٠ـ اٍزقال

ىيواهاً  يٟ ٘ينا ػٕبٕو اٌزوعّخ رَ  أوضوِٓ ثٍلاْ ، ٚ٘نٖ ِٓ  ا ززؼ،ِٚب  أػّبيِٓ  أٔغي،ِٚب  أؽلاسِٓ 

 اٌىزبة ، ٚغ١وٖ ِٓ وزت اٌزبه٠ـ . 

 ،ِييٓ وزبثييخ اٌييٛؽٟ ٚغ١ييوٖ ػّييً ثؼيي٘ اٌّزييوع١ّٓ ِييٓ اٌٖييؾبثخ ػٕييل إٌجييٟ ِٚييٓ مٌييه 

 ٍوا٠بٖ ٚع١ّٛٗ .  ِوحٚا   ،ٚاٌؾظ ثبٌٕبً ١ٔبثخ ػٕٗ ٚاألِواءاٌٍّٛن  اٌٝٚاٌزوعّخ ٚؽًّ هٍب ٍٗ 

ٟ  ثؼ٘ اٌّزوع١ّٓ ل١بكح اٌغ١ُٛ   األهاٙيَِٟٚيؼ  األِٖيبهاٌجؼيٛس ٚٚب٠يخ  ٚآِيوحِٕٚٗ رٌٛ

ٚاٌؼجب١ٍخ األ٠ِٛخٌه  ٟ ىِٓ اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓ ٚاٌلٌٚز١ٓ ٚعجب٠خ اٌقواط ، ٚٔؾٛ م
 ٗٗ) 

 . 

 

 انًرشظى )إٌ كاٌ صحاتُاً( :  إعالو -7

ٚربه٠قيٗ  ِجب٠ؼزيٗ ، أٚ اٍيالِٗاٌٖؾبثٟ ،٠ًّْٚ ٍجت  اٍال٠َنوو اٌّلٌف  ٟ رواعُ اٌٖؾبثخ 

لٌيف اٌزميل٠ُ  ١يٗ  ميل عؼيً اٌّ اٌغٛأت  ٟ رواعُ اٌٖؾبثخ  أُ٘،ٚ٘نا ِٓ  األؽ١بْ،ِٚىبٔٗ  ٟ ثؼ٘ 

 ُ ػٍٝ غ١وٖ  ٟ اٌزوعّخ وّب رملَ . ٍججبً ٌزمل٠ُ اٌّزوعَ 

اٌٖؾبثخ اٌىواَ ٌٚىً ُِٕٙ لٖيخ  ِٓ اإلٍالَ اٌٝاٌَبثم١ٓ  اٍالَِٚٓ مٌه ِب مووٖ اٌّلٌف ِٓ 

 ميل  ثىو  أثٟ وإٍالَ، أٍورٗ،ٚو١ف١زٗ ِٚىبٔٗ ٚربه٠قٗ ،ٚأؼىبٍٗ ػٍٝ ؽ١برٗ ٚػٍٝ  اٍالِٗ ٟ ٍجت 

 يالفجوٖ ها٘يت ثٛليذ فيوٚط  ،ٔٗ وبْ  ٟ رغبهح ٌٗ ثبٌْبَأ األٌٚٝ ٟ ٍججٗ صالس هٚا٠بد :  موو اٌّلٌف

ييب هعييغ ٍييّغ هٍييٛي هللا  ثإرجبػييٗثّىييخ ،ٚأِييوٖ  إٌجييٟ  ّّ ٍ  ،  ٛغييبء ٚأٍييٍُ ،ٚىػييُ  ،هللا  اٌيي٠ٝييلػ 

ؼضُ كْٚ رٍ اعبثزٍٗٚوػخ  اٍالِٗ ٟ  ٔٗ هأٜ هؤ٠ب ، ٚل١ً :٘زف ثٗ ٘برف ، ٚلل ِلؽٗ إٌجٟ أ آفوْٚ

روكك أٚ
  ٗ٘) 

  . 

ٔيٗ ويبْ أ،ٚفالٕيخ مٌيه  اٍيالِٗ يٟ ٍيجت  ِٚٓ مٌه ِب هٚاٖ اٌّلٌف ػٓ ػضّبْ ثيٓ ػفيبْ 

َِ  اماِمجالً  ٟ رغبهح ِٓ اٌْبَ ؽزٝ  ْ إٛا  يج يا١ٌٕيبَ ُ٘  أ٠ٙيبِٕيبك  :  ٔيبكٞؼيبْ ٚاٌيهليبء ٚ٘يٛ ٔيب ُ وبْ ث١ٓ 

ب هعغ كفً ػٍٝ هٍٛي هللا  ّّ  بٍٍُ ِؾّلاً لل فوط ،  ٍ
 ٗٙ)

.
  

 

، ٚهٚا٠يخ  اٍيالٌِٗمٖيخ  –ٚ٘ٛ ِيٓ اٌؼْيوح اٌّجْيو٠ٓ ثبٌغٕيخ  –ِٕٚٗ هٚا٠خ ٍٛؾخ ثٓ ػج١لهللا 

ٟٚ٘ ِْٙٛهح ػّو ثٓ اٌقطبة  اٍالَٚلبٓ ونٌه ،ٚلٖخ  أثٍٟؼل ثٓ 
  ٗ7) 

 . 



 اس نهعهىو االَغاَُحيعهح ظايعح االَث

 2102 -كاَىٌ أول  –انعذد انشاتع 

 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

و ثيٓ ْغيؽِ  ٚاٍيالَػّوٚ ثٓ اٌؼبٓ ٚفبٌل ثيٓ ا١ٌٌٛيل ٍيٕخ ٍيذ ِيٓ اٌٙغيوح ،  اٍالَِٕٚٗ لٖخ 

ّٞ ػبَ اٌٛ ٛك ، ػَ  ثق١جو ٍٕخ ٍجغ ِٓ اٌٙغوح ٘و٠وح  أثٟ َٚاٍالل
 ٗ8) 

 . 

 :  انًشاهذ يع سعىل هللا  -8

ٌٚٙيينا اٌؼٕٖييو ِٛلييغ  ٚ٘ييٟ اٌٛلييب غ ٚاٌغيييٚاد ٚاٌؾييوٚة اٌزييٟ ّييٙل٘ب اٌّزييوعُ ِييغ إٌجييٟ 

ػٕييل اٌّؾييلص١ٓ  ٠ٓ١  اٌجييلهفييبٓ  ييٟ ػٍييٛ ِٕيٌييخ اٌّزييوعُ ٍٚييجت ٌفقييوٖ ٚرمل٠ّييٗ ، ٚب ٠قفييٝ ِٕيٌييخ 

ِٓ ِلؽُٙ ثٙنٖ اٌقٖٕٛي١خ ، ِٕٚيٌيخ اٌٖيؾبثٟ  ١ٍّٓ ، ِٚب ٚهك ػٓ إٌجٟ اٌَّػبِخ اٌّلهف١ٓ ٚٚ

ٚاٍزْيٙبك  ،ٚغييٚاد ِٚيٛاٛٓ ؽيوٚةِيٓ  اٌزيٟ ؽٚيو٘ب ِيغ إٌجيٟ وض١واً ِب رورجٜ ثىضوح اٌّْيب٘ل 

ث١ؼيخ  أّٚٚيٙٛكٖ ث١ؼيخ اٌؼمجيخ  ،اٌؾجْخ ٚاٌّل٠ٕخ إٌّيٛهح اٌٝثؼُٚٙ  ١ٙب ،٠ٍٚزؾك ثنٌه ٘غوح اٌٖؾبثٟ 

 ٘ب ِٓ اٌّْب٘ل . اٌوٙٛاْ ،ٚغ١و

ِّٚييب موييوٖ اٌّلٌييف ِييٓ مٌييه اٍزْييٙبك ِٖييؼت ثييٓ ػ١ّييو ثالؽييل
  ٗ9) 

، ّٚييٙٛك ؽّيييح ثييٓ ػجييل 

ؽيلأثلهاً ،ٚاٍزْيٙبكٖ  يٟ  اٌّطٍت 
  ٘ٓ) 

 اٌّقيِٚيٟ ّٚيٙٛكٖ ثيلهاً ، األهليُ أثيٟثيٓ  األهليُ، ٚ٘غيوح 

األ١١ٌٚٓاٌؾجْخ ِغ اٌّٙبعو٠ٓ  اٌٝ األّؼوٍِٞٛٝ  أثٟٚ٘غوح 
 ٘ٔ) 

 . 

، ومٌٛيٗ  األٌفيب،ٚعي الثي ١ّٓ اٌّْب٘ل اٌزٟ ؽٚيو٘ب ِيغ إٌجيٟ ٌف ٌجؼ٘ اٌّزوعَ ٠ٚغّغ اٌّل

لهٞ أُؽلٞ(جٟ ثَ :  َػمَ  اٌٖبِذروعّخ ػجبكح ثٓ  أٚي ٟ 
  ٕ٘) 

 . 

 :  يىقف َعًع انًرشظى تانُثٍ  أويُاعثح  -9

ٗ ، ِضيبي ِٕبٍجخ عّؼزٗ ث أٚ ْ اٌّلٌف لل ٠نوو ِٛلفبً ٌٗ ِغ إٌجٟ إُ ٕؾبث١بً  وبْ اٌّزوعَ  اما

،  -ٚويبْ ثيٗ هِيل –الويً ٠رّيو ،  ٛليغ ٕي١ٙت  ا١ٌٗ أ٘لٞاٌّل٠ٕخ  اٌٌّٝب ٘بعو  ٚهك أْ إٌجٟ  مٌه ِب

 ،  ٚؾه إٌجٟ  األفوٜ:  أرالوً اٌزّو ٚثه هِل؟( ، لبي : أّب اِٚغ ثبٌٕبؽ١خ   مبي إٌجٟ 
  ٖ٘) 

 . 

 األٖٔبهٞ أ٠ٛة أثٟثجبة  ثووذ ٔبلزٗ ،ؽ١ٓ عبء اٌّل٠ٕخ ِٕٚٗ ِب ٚهك ٚاّزٙو ِٓ أْ إٌجٟ 

  ث١ٛرٗ ثٕٟؽزٝ  أّٙو ٕيي ػ١ٍٗ ٍجؼخ
  ٘ٗ) 

 . 

 ،ٚ٘يٛ هاليل   بٔزجيٗ  اٌيٝ إٌجيٟ للَ ِىخ ٚأزٙٝ اممه  أثٟ اٍالَِٕٚٗ أ٠ٚبً ِب ٚهك  ٟ لٖخ 

: اليوأ ،  ميوأ  ي ميب ، اٌْيؼو،ٌٚىٕٗ ليوآْ أليوأٖ أليٛي :  ِيب أٔؼُ ٕجبؽبً ،  مبي إٌجيٟ  : مه أثٌٛٗ  مبي 

واد١َيؼِ ثيالكٖ ،  غؼيً ٠ؼزيوٗ ٌِ  اٌيٍٝيٍُ ٚهعيغ المه ّٙبكح اٌؾيك ،   أثٛٗ ٍٛهح ،  ْٙل ػ١ٍ
  ٘٘ ) 

ليو٠ِ 

ٍٍُ هك ػ١ٍٗ ِبٌٌُٗ رْٙلٚا ثبٌؾك  ، ّٓ أ ػ١ٍىُ ١ّئبً ِب أهك ١مطؼٙب ٠ٚمٛي : ٚهللا ب 
  ٘ٙ) 

 . 

ٚ٘ييٟ  ، اإلٍييال٠َو٠ييل  األهلييُؽيي١ٓ عييبء كاه  ِييغ إٌجييٟ   ِٕٚييٗ ِٛلييف ػّييو ثييٓ اٌقطييبة

ِْٙٛهح
  ٘7) 

 ؽيل ، ؽ١يش أزييع ٖٔيالً ِيٓ عجٙيخ إٌجيٟ أ يٟ  اٌغيواػ ثٓ ػج١لح  أثٟ، ِٕٚٗ ِٛلف 

 ٙيزُ ثالٍٕبٔٗ
  ٘8) 

ٌمي١ٌ ثيٓ ػبٕيُ إٌّميوٞ ٍي١ل ثٕيٟ رّي١ُ ، ؽي١ٓ ٚ يل ػ١ٍيٗ :  ، ِٕٚيٗ ليٛي اٌوٍيٛي 

(اٌٛثو( أ١ًٍ٘ل  أٔذ  
  ٘9) 

 . 

 سواَح انًرشظى نهحذَس :  – 01

وض١يوح هٚا٘يب اٌٖيؾبثخ  ثالؽبك٠يشبة ، ٚلل رملَ  ٟ ِٛاهك اٌىزبة اٌزّض١ً ٚ٘ٛ وض١و علاً  ٟ اٌىز

 ِّٓ روعُ ٌُٙ اٌّلٌف .  أوضوُ٘ أٚ،ٚثؼُٚٙ 

ّخ ػجلهللا ثٓ عك  ٟ روٚهٚلل ٚهك  ٟ رواعّٗ ٌُٙ ثؼ٘ ِب هٖٚٚ ِٓ ؽل٠ش ، ِٓ مٌه ِضالً ِب 

 ِيٓ لزيً كْٚ  ٚاؽلاً ٚ٘يٛ ؽل٠ضبً  ٔٗ هٜٚ ػٓ إٌجٟ أ فو٘بآ مل موو اٌّلٌف  ٟ  ػبِو ثٓ وو٠ي 

(ِبٌيٗ  ٙييٛ ّيي١ٙل(
 ٙٓ)

ؽييل٠ض١ٓ  أييٗ هٜٚ ػييٓ إٌجييٟ  ِٕٚييٗ ِييب موييوٖ  ييٟ روعّييخ اٌؾَييٓ ثييٓ ػٍييٟ  ،

،ٚوبْ اثٓ ٍجغ ١ٍٕٓ ٠َٛ لج٘ إٌجٟ 
 ٙٔ )

 . 

 

 

 يا َضل فٍ انًرشظى يٍ قشآٌ :  -00



 اس نهعهىو االَغاَُحيعهح ظايعح االَث

 2102 -كاَىٌ أول  –انعذد انشاتع 

 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

ب ْيخ ثٕيذ ػخ ٚ٘ٛ ِّب ٠ٕجٗ ػ١ٍٗ اٌّلٌف  ٟ ِٛاٛٓ ػل٠لح ِٓ اٌىزبة ، ِضً ِب مويوٖ  يٟ رجو ي

ڦ  چ   پچ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ :   يه ، ٚ٘يٛ لٌٛيٗ إلِيٓ ؽيل٠ش ا ىٚط إٌجيٟ  ثىو  أثٟ
 ٕٙ)

  .

اٌزب١ٌخ ٌٙب ،ٚاٌمٖخ ِؼوٚ خ ٚا٠٢بد،
 ٖٙ) 

 . 

چ ٱ      : ٔيي  ١ٙب ِٓ اٌميوآْ ،ٚ٘يٛ لٌٛيٗ أِٚب  ِٚب مووٖ  ٟ روعّخ  ؽفٖخ( ىٚط إٌجٟ 

ٺ  چ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ
 ٙٗ)

عٍٙبِٓ أ لبي : ٟٚ٘ اٌزٟ ؽوَ هٍٛي هللا  
 ٙ٘) 

 . 

 يا وسد فٍ انًرشظى يٍ حذَس :  -02

 رؼي١ِ  : ٚأٚهكٖ اٌّلٌيف  يٟ روعّزيٗ مه اٌغفيبهٞ  أثيٟ يٟ ؽيك  ِٓ مٌه ِيب لبٌيٗ إٌجيٟ 

(ٚؽلن ٚرّٛد ٚؽلن(
 ٙٙ) 

اٌغجيواء ٚب أ،ٍيذ اٌقٚيواء ػٍيٝ مٞ ٌٙغيخ ،  ألٍيذِب    :ٚلٌٛٗ  ١ٗ أ٠ٚبً  ،

((ثىو أثِٟٓ  إٔلق
  ٙ7) 

 مزٍيٖٛ :  اإلٍيالَ اٌيٝ ٟ ػوٚح ثٓ َِؼٛك اٌينٞ اٍيٍُ ٚكػيب لِٛيٗ  ، ٚلٌٛٗ 

(( ٚ٘ٛ ِٓ اٌَبثم١ٓ  
 ٙ8) 

. 

(ْ ِٛػلوُ اٌغٕخ(إ ٕجواً آي ٠بٍو    ٟ روعّخ ػّبه ثٓ ٠بٍو  ٚهكٖٚأ  ٟ آي ٠بٍو ٚلٌٛٗ 
 

 ٙ9)
  . 

  يا قُم فٍ انًرشظى يٍ شعش :  -02
غ١و مٌه ، ِيٓ مٌيه ِيب لبٌزيٗ  أٚهصبًء  أٚ٘غبءاً  أٟٚ رواعُ اٌىزبة ِل٠ؾبً ٚ٘ٛ ِّب ٠ىضو كٚهٖ  

 :   ٟ هصبء اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ  ٛبٌت  أثٟاثٕخ ػم١ً ثٓ 

 ياااااااارا ذقىناااااااىٌ إٌ قاااااااال  انًهُااااااا  نكاااااااى 

َ  يف  تعرشذااااااااٍ وتاااااااا ههٍ تعااااااااذ    قااااااااذٌد 

 

  خاااااااااش ا ياااااااااىِ آياااااااااارا فعهااااااااارى وأَااااااااارى  

اااايااااُ ظىا تااااذوِ ش  هى أعاااااسي وقرهااااً   
 7ٓ)  

 

  ٟ هصبء اٌٖؾبثٟ ل١ٌ ثٓ ػبُٕ  ٟ لٛي اٌْبػو :  ِٞٚٚب ه

ااااااه  ه هاااااا   واحااااااذ    ويااااااا كاااااااٌ قااااااُظ ه ه ك 

 

ونكُاااااااااااه  تُُااااااااااااٌ قاااااااااااىو ذهاااااااااااذ يا 
 7ٔ)  

 

 اٌؾغبط ثٓ ٠ٍٛف ِٓ لٛي ػّواْ ثٓ ؽطبْ  ١ٗ :  خ ٟ روعّ أٚهكِٖٚٓ مٌه أ٠ٚبً ِب 

 عهاااااااٍ وفاااااااٍ انحاااااااشوب َعاياااااااح   أعاااااااذ  

 

فرخااااااء  ذُفاااااش  ياااااٍ صااااافُش ان اااااافِش 
 7ٕ)  

 

 اِوأح اٌؾغبط  ١ٗ ونٌه:  أٍّبءٛي ٕ٘ل ثٕذ ٚل

ً أَهاااااااااااا انعغاااااااااااذَاااااااااااا أال    انًغاااااااااااع 

 وكُاااااااااااد قاااااااااااشٍَ شاااااااااااُطاٌ سظاااااااااااُى  

 

ٌ   خ  قاااااااااااذ قاااااااااااش  ن   تً اااااااااااشع  انعُاااااااااااى

  ٍ اااااااااااا ياااااااااااد  عاااااااااااهً   انقاااااااااااشَ  ً فه
 7ٖ)  

 

 :  أْبكٖ أٚعؼفو إٌّٖٛه  أثٍَُِٟ اٌقواٍبٟٔ ِٓ لٛي  أثِٟٚب مووٖ  ٟ روعّخ 

  َ  ضااااااااااااااًقر  ٍ  ال َ  صعًااااااااااااااد  أٌ انااااااااااااااذ 

ُااااااااد ذ    غااااااااقٍ تهااااااااااشااااااااشب تكاااااااا ط  ك 

 

 عاااااااااااشوِ ي   أتااااااااااااتانكُااااااااااام  فاعااااااااااارى ِ  

ٍ  انع   ىِ ق ااااااااه  أيااااااااش  فااااااااٍ انحهااااااااِ  ِياااااااا
 7ٗ)  

 

١ّٓ اٌزيٟ ٠ئٕ ػ١ٍٙيب اٌّزيوعَ  أ١ٌٚيبد أِيب٘نٖ أُ٘ اٌؼٕبٕو اٌزٟ اٍزمو٠زٙب  ٟ رواعُ اٌّلٌف ، 

  .اٌّلٌف  ٟ رواعُّٙ ثمٌٛٗ ِضالً :  ٚ٘ٛ أٚي ِٓ  ؼً ونا ٚونا( ،  ٟٙ وض١وح علاً 

 شانصاً: ان هح تٍُ انحىادز وانرشاظى : 

ٚؽم١مزيٗ  مٚ  إٔيٍٗٚؽم١مزٙيب ماد ٛيبثغ ّقٖيٟ ،ٚاٌؾيلس  يٟ  إٔيٍٙبّه أْ اٌزوعّيخ  يٟ  ب

ٛبثغ ػبَ ، ٌىٓ ٘نا ب ٠ؼٕٟ ابٔفٖبَ اٌزبَ ث١ٓ اٌزوعّيخ ٚاٌؾيلس ،  ج١ّٕٙيب ػالليخ ٚص١ميخ عيلاً ، ؽزيٝ ب 

 اموزيت اٌزيبه٠ـ اٌؼيبَ  ، ٚثبألفٔ ٟ وزت اٌزبه٠ـ ،  رىبك اٌزوعّخ رٕفه ػٓ اٌؾلس ، ٚمٌه ٚاٙؼ علاً 

 يٟ   ألؽيلْ اٌّيلهؿ ب ٠زيوعُ ألب ٔىبك ٔغل َِبؽخ رفًٖ اٌزوعّخ ػٓ اٌؾيلس ، ثيً ٚب ٠ّىيٓ مٌيه ، 
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 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

ٙييّٓ ٍيي١بق ِييب ٠ييوك موييوٖ ِييٓ ؽييٛاكس اٌىزييبة  ،ِْييبهوبً  ١ييٗ أٚوييبْ ٕييبٔؼبً ٌٍؾييلس  اما اب ،اٌؾم١مييخ

اٌزبه٠ق١ييخ ،ٚ٘يينٖ  األؽييلاساعُ  ييٟ وزييت اٌزييبه٠ـ ٚاهكح ٙييّٓ ٍيي١بق اٌزييو أوضييو، ٌٚٙيينا ٔغييل  خاٌزبه٠ق١يي

 يٟ مٌيه ٚ٘يٛ اٌينٞ  األٕيًاٌؾيلس ٘يٛ  ْ  ال،  ىي أفيوٜربه٠ق١يخ  ألؽيلاسِٚيّٕخ  أ٠ٚبً اٌزواعُ ثلٚه٘ب 

 ٓ ٚاهك ّٙٓ اٌؼبَ . ٌزوعّخ ٌٗ ،  بٌزوعّخ ػٍٝ ٘نا فبٖبؽت اٌزوعّخ ،٠ٚغوٞ اٌّلهؿ ثبث٠نوو 

ثي١ٓ اٌزوعّيخ   غ١يو وٍيٟ  ٚاْ وبْ ،عُ  ١ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن  ًٖ ٟ وزت اٌطجمبد ٚاٌزوا أِب

ِيٓ ٚبكح ٚٚ يبح ٕٚيفبد ٚٔؾيٛ مٌيه  ،ٌج١يبْ اٌغبٔيت اٌْقٖيٟ إٔالً ٚاٌؾلس ،  زىْٛ اٌزوعّخ َِٛلخ 

 اٌزبه٠ق١خ .  ثبألؽلاسِٛالفٗ اٌزٟ اّزٙو ثٙب ، ِّب ٌٗ ٍٕخ ٚاٌّزوعُ ،  أػّبيثؼ٘  اٌٝ اإلّبهح،ِغ 

نٞ ٔلهٍييٗ ٔغييل اٌؼاللييخ ٚاٙييؾخ ٚٚص١مييخ ثيي١ٓ اٌزوعّييخ ٚاٌؾييلس ، ٍييٛاء ٚ ١ّييب ٠قيئ وزبثٕييب اٌيي

 .  األؽلاسوبٔذ ٚاهكح ػوٙبً ّٙٓ ١ٍبق  َأاٌزوعّخ َِزمٍخ ِٚمٖٛكح ٌنارٙب ،  أوبٔذ

ِيب ٙيّٕٗ اٌفٖيً اٌينٞ فٖٖيٗ ٌزيواعُ  األٚيٚلل للِذ آٔفبً أْ رواعُ اٌّلٌف ػٍٝ ل١َّٓ : 

،ٚاٌضبٟٔ  اٌزواعُ اٌزٟ ٚهكد  ٟ غ١و ٘نا  ٚاألٖٔبهبعو٠ٓ ُِٕٙ ِٓ اٌّٙ األِو ٚأٌٟٚاٌٖؾبثخ  أ بًٙ

ػجيبهح ػيٓ ريواعُ  األٚياٌفًٖ ، ٟٚ٘ ِجضٛصيخ ٙيّٓ اٌؾيٛاكس  يٟ  ٖيٛي ػيلح ٍيجك موو٘يب ،  بٌمَيُ 

 رواعُ . ربه٠ق١خ رزّٚٓ  أؽلاسرزّٚٓ أؽلاصبً ، ٚاٌمَُ اٌضبٟٔ ػجبهح ػٓ 

 

 

 ِذٍ : صىس انعالقح تٍُ انحىادز وانرشاظى فٍ ا إظًالوًَكٍ 

 أِٚب رُ ػٍٝ ٠ل٠يٗ  أٚ،  أؽلاسّبهن  ١ٗ ِٓ  أٚ،  أػّبيِب لبَ ثٗ اٌّزوعُ ِٓ  اٌٝ اإلّبهح -ٔ

 اٌزبه٠ـ .  أؽلاس ٟ ػٙلٖ ِٓ  زٛػ ، ٚغ١و مٌه ِٓ ٚعٖٛ ِْبهوخ اٌّزوعُ  ٟ 

ِغوكح  ؼلاك٘ب ٚرَ  األػّبيٌّضً رٍه  اإلّبهح٠ٚمزٖو اٌّلٌف  ٟ اٌفًٖ اٌقبٓ ثبٌزواعُ ػٍٝ 

 األؽيلاسبرٗ  ١ٛهك٘ب  ٟ ِىبٔٙب اٌطج١ؼٟ ِيٓ ٍي١بق  ١،وٚف اٌؾلس ِٚالثَبرٗ ٚعي أِبف١ًٖ ، ػٓ اٌز

ِيٓ ريوعُ ٌٙيُ اٌّلٌيف  يٟ اٌفٖيً  أوضيو، ٚثؾَت ٚهٚك٘ب ِزٍٍََخ  ٟ  ٖٛي اٌىزبة ، ٌٚٙنا ٔغيل أْ 

وييبٔٛا  أٚاٌزييٟ ّييبهوٛا  ١ٙييب ،  األؽييلاساٌقييبٓ ثييبٌزواعُ لييل ٚهك ّييٟء ِييٓ رييواعُّٙ ؽيي١ٓ موييوٚا  ييٟ 

 ْ ٕؼ اٌزؼج١و . ا ثطبٌٙبأ

ثؼ٘ اٌٖؾبثخ ّٙٓ  ثإٍالَماد ػاللخ  أٚٚاٌظوٚف اٌزٟ وبٔذ ٍججبً  ٌألؽلاس ّٓ مٌه مووٖ 

 اّيبهرِٕٗٚٙيب  ،رواعُّٙ ، ٚلل رملَ موو مٌه ٚاٌزّض١ً ٌٗ  ٟ  موح فٖٖزٙب ٌنٌه  ٟ ػٕبٕيو اٌزوعّيخ

 ٚرملَ مٌه أ٠ٚبً .  هللا ِب ؽٚوٖ اٌٖؾبثٟ اٌّزوعُ ٌٗ ِٓ ِْب٘ل ٚؽوٚة ٚغيٚاد ِغ هٍٛي  اٌٝ

ِٚيب ٚليغ  يٟ  أ١ِيواً  أٚٚا١ٌيبً  أٚوبْ ف١ٍفيخ  ْْ أ ،اٌّزوعُ ٚأغبىارٗ اٌؼبِخ أػّبي إُِٔ٘ٚٙب موو 

اٌزّض١ً ٌٗ  اٌٝػٙلٖ ِٓ ؽٛاكس ٚ زٓ ٚؽوٚة ٚٔؾٛ مٌه .ٚ٘نا وض١و علاً  ٟ اٌىزبة ،ٚب أعلٟٔ ثؾبعخ 

 روعّخ ٚاؽل ِٓ ٘لبء .  ٗ،  ٙٛ ػٖت اٌىزبة ِٚؼظُ ِبكرٗ ،ٚب رىبك رقٍٛ ِٕ

 ١ييبد ٚ أٚ ٚبكاد أٚأؽييلاصبً  ٚاألِييواءلييل ٠يينوو اٌّلٌييف  ييٟ ثؼيي٘ رييواعُ اٌقٍفييبء ٚاٌييٛبح  -ٕ

ٌىٛٔٙيب ٚلؼيذ فيبهط ؽيلٚك  ِيبأ  ،كْٚ أْ ٠ىيْٛ ٌٙيُ كٚه  ١ٙيبِيٓ ٚب٠يزُٙ  أٚٚلؼذ  ٟ ىِٓ فال يزُٙ 

 ُٔٙ . رٛاه٠ـ ٚبكاد ٚٚ ١بد ٚلؼذ  ٟ ىِب ألٔٙب ِباِّٚبٌىُٙ ٚٚب٠برُٙ ،

ؽيل جيبم أ يٟ ىِيٓ اٌٍّيه اٌَبٍيبٟٔ لُ   ّٓ مٌه مووٖ ٌٛبكح ػجل اٌّطٍيت ثيٓ ٘بّيُ عيل إٌجيٟ 

ٚغٍجخ اٌوَٚ ٚاٌؾجْخ ػٍٝ ا١ٌّٓ  ٟ ػٙلٖ أ٠ٚبً  ،ٍِٛن اٌطٛا ف 
 7٘)

 

هك١ّوأن٠ّخ ابثوُ  ٟ ىِٓ ّبثٛه ثٓ ٚلزً اٌٍّىخ اٌيث بء ٌغَ 
 7ٙ)

ػٍيٝ ٠يل  األٔيلٌٌ، ِٕٚٗ  زؼ 

َ(777//٘ٓٙٔ ٍٕخ  ٟ فال خ إٌّٖٛه ب٠ٚخ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ػجل اٌٍّهػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؼ
 77) 

 . 

 أثيٟ٘و٠يوح ٍٚيؼل ثيٓ  ٚأثيٟ،  ِٚٓ مٌه رٕج١ٙٗ ػٍٝ ٚ بح ػب ْيخ ٚأَ ٍيٍّخ ىٚعيٟ اٌوٍيٛي 

 ٟ ىِٓ ِؼب٠ٚخ األٖٔبهٞ أ٠ٛة ٚأثٟ ،ٚػجلهللا ثٓ ػّو ،ٚلبٓ
  78) 

ثٓ اٌّٙلٞ  اثوا١ُ٘، ٚػٍٝ ِٛد 

 ٟ ىِٓ اٌّؼزُٖ
  79) 

ٚػٍٝ أفواك اٌجؾزوٞ ثبٌو بٍخ  ٟ اٌْؼو ىِٓ اٌٛاصك، 
 8ٓ)

 . 
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  انًضض تٍُ انرشاظى وانحىادز :  -2
ٚمٌه  ٟ اٌزواعُ اٌزٟ روك ّٙٓ ١ٍبق اٌؾلس اٌزبه٠قٟ ،ٟٚ٘ أوضو رواعُ اٌىزبة اٌيٛاهكح  يٟ 

٠مٙيب رفو اٌيٝٚٚلٛع اٌزوعّخ  ٟ ١ٍبق اٌؾلس لل ٠ٚطو اٌّلٌيف .غ١و اٌفًٖ اٌقبٓ ثزواعُ اٌٖؾبثخ 

اٌّلٌيف  ا١ٌٙيبِٓ ِٛٙغ ِٓ ِٛاٙغ ٍيوك اٌؾيلس اٌزيبه٠قٟ ،  زىيْٛ اٌزوعّيخ ِغييأح ٠ؼيٛك  أوضوػٍٝ 

وٍّييب كػييذ ،ييوٚف اٌؾييلس اٌّزٖييً ثييبٌّزوعُ ، ٚلييل ٚلييغ مٌييه  ييٟ رييواعُ وض١ييو ِييٓ اٌقٍفييبء ٚاٌييٛبح 

لٌيف ثي١ٓ  مل ِييط اٌّ ٍف١بْ  أثٟ،ٚلبكح اٌغ١ُٛ ٚاٌقبهع١ٓ ػٍٝ اٌلٌٚخ ، ِضً ِؼب٠ٚخ ثٓ  ٚاألِواء

روعّزٗ ، صُ ػوط ػٍٝ لٖيخ  س ِلح ؽىّٗ ،  جلأ اٌؾل٠ش ػٓ ٚب٠زٗ ثنوو ثؼ٘ ػٕبٕواروعّزٗ ٚأؽل

 ٚٚ بح اٌؾَيٓ ثيٓ ػٍيٟ  اٌزٟ رٛب٘ب ، ٚاألػّبيروعّخ ى٠بك اٍزٍؾبلٗ ٌي٠بك ثٓ أث١ٗ ، صُ موو ٔجنح ِٓ 

و ٍيٕخ ٚ بريٗ ،ٚػّيوٖ ػٕيل ثينو اٍيزىّبي روعّيخ ِؼب٠ٚيخ  اٌيٝٚأفن اٌج١ؼخ ١ٌي٠ل ثٓ ِؼب٠ٚخ ، صيُ ػيبك 

م١خٍُ م١خ ٚاٌقُ ٍْ اٌٛ بح ، ٚٔجنح ِٓ ٕفبرٗ اٌقُ 
 8ٔ) 

 . 

مٌيه  أػميت مل موو ثؼي٘ روعّزيٗ  صيُ  ِٚضً مٌه  ؼً اٌّلٌف  ٟ روعّخ ػجلهللا ثٓ اٌيث١و 

ٚلؼخ اٌؾوح ا١ٌْٙوح  أؽلاساٌْٛهٜ ، ٚموو  اٌٝثنوو فوٚعٗ ٚاِزٕبػٗ ثّىخ اٌّىوِخ ، ٚكػٛرٗ إٌبً 

 ،اٌّقزبه اٌضمفٟ بثٓ اٌيث١و ، صُ ِٛد ٠ي٠يل ثيٓ ِؼب٠ٚيخ ،ٚٚب٠يخ ِؼب٠ٚيخ ثيٓ ٠ي٠يل ثيٓ ِؼب٠ٚيخ ، صُ ث١ؼخ

ّ   اٌييي١ٌٝؼيييٛك ثؼيييل٘ب  رؾيييذ  اإلٍيييال١ِخ١ٗ ثبٌقال يييخ ، ٚكفيييٛي أوضيييو اٌٛب٠يييبد اٍيييزىّبي روعّزيييٗ ، ٚرَييي

ٛبػزٗ
 8ٕ)

 أِيوٖثزيلاء ٍَُِ اٌقواٍبٟٔ اٌزٟ  ولٙب  ٟ موو ؽٛاكس ػلح ، ِٕٙيب : ا أثِٟٚضٍٗ  ٟ روعّخ  .

ػيلح ،  أؽيلاصبً  ٟ فواٍبْ ، ٚاثزلاء فال خ ثٕٟ اٌؼجبً ، ٚمويو ِمزٍيٗ ، صيُ مويو  األ١٠ِٛٓٚفوٚعٗ ػٍٝ 

ٗ ػٕل ِمزٍيٗ ٍٕٚ   ،ٕٚفبرٗ موو فجوٖ ، ٚافزالف إٌبً  ٟ اٍّٗ ٚثٍلٖ ، ٚموو ؽ١ٍزٗ ١٘ٚالرٗ ، ا١ٌٌٝؼٛك 

جٗ ٍٕٚخ ٚ برٗمِ ،ٚػَ 
 8ٖ) 

 . 

 ُاسها : ساتعاً : حعى انرشاظى وأعظ اخر

 حعى انرشاظى :  -أ

ِييب ٠ييٛهكٖ اٌّلٌييف ِييٓ ّٙييب ثؾَييت أ١ّ٘ييخ اٌّزييوعُ ِٕٚيٌزييٗ ٚرزفييبٚد رييواعُ اٌىزييبة  ييٟ ؽغ

 .  ٚأػّبٌٗ أفجبهٖػٕبٕو روعّزٗ ، ِٚب ٠نووٖ ِٓ 

 يٟ  األهثؼيخريواعُ اٌقٍفيبء اٌواّيل٠ٓ  رٖلهد   فٟ اٌفًٖ اٌنٞ فٖٖٗ ٌزواعُ اٌٖؾبثخ 

 ميل ٚلؼيذ  ٛبٌيت  أثيٟروعّخ ػٍٟ ثيٓ   الٌٚٙبمٌه اٌفًٖ ، واعُ رؽغّٙب ٚاٍز١فبء ػٕبٕو٘ب ع١ّغ 

اٌؾييل٠ش ػٕٙييب كٍٚييج ،( ٍييطواً ِييٓ ٍييطٛه اٌّطجٛػييخ اٌزييٟ اػزّييلرٙبٓ٘ ييٟ  
 8ٗ) 

، ِييغ اٌؼٍييُ أْ ِؼييلي 

 يٟ  ( وٍّيخ ثؾيوف ٛجبػيخ كل١يك عيلاً ، ر١ٍٙيب روعّيخ ػّيو ثيٓ اٌقطيبة  8ٔوٍّبد اٌَيطو اٌٛاؽيل  

( ٍطواً 8ٗ 
 8٘) 

( ٍيطواً    ٟ ،ٕ9ثىو اٌٖل٠ك  ٟأث، صُ روعّخ 
 8ٙ) 

مه اٌغفيبهٞ  أثيٟ، صيُ روعّيخ  

  ٟ ٕٓ ًٍطوا )
 87)

 ( ٍيطواً ، وّيب  يٟ روعّيخ ػجيلهللا ثيٓ ٍيالَ ٔٔٚرزواٚػ ثبلٟ اٌزيواعُ ثي١ٓ   
 88) 

 ٍلٞ أل، ٚث١ٓ ٍطو ٚاؽل ، وّب  ٟ روعّخ ػىبّخ ثٓ ِؾٖٓ ا
 89) 

 . 

ػٕبٕييو  أوضييوّييل٠ٓ ٚثييبلٟ اٌؼْييوح اٌّجْييو٠ٓ رييواعُ اٌقٍفييبء اٌوا ييٟ ٚلييل اٍييزٛػت اٌّلٌييف 

ٚأزَيبثُٙ ،ٚاٌْيغوح اٌزيٟ  آثيب ُٙ بء،ٚاٍيّ ٚأٌميبثُٙٚوٕيبُ٘  أٍيّبءُ٘اٌزوعّخ اٌزٟ ٍجك موو٘ب ،  ينوو 

 ،ٚٚ برّٙب ، ٚؽ١ٍخ اٌّزوعُ ٕٚفبرٗ اٌقٍم١يخ ، ٚاألَ األةٚأزَبثٙٓ ، ٚٔجنح ػٓ  ٚأِٙبرُٙ، ا١ٌٙب٠ٕزّْٛ 

ٍٍّٛا ،ٚػّيوٖ ؽي١ٓ ريٛ ٝ ،ٍٚيٕخ ٚ بريٗ ّٚيٙو٘ب أاٌّزوعُ ث١ٓ اٌن٠ٓ  ٚربه٠قٗ ،ٚرور١ت اٍالِٗٚلٖخ 

،  ٚأِٙيبرُٙ اٌّزيوعُ ٚثٕبريٗ ، أٚبك ، صُ مووْ ٚعل افزالفا٠ِٚٛٙب ، ِغ موو ابفزالف  ٟ ع١ّغ مٌه 

وّب ٚلغ  ٟ روعّخ  األٚبك أٚبكىٚعبرُٙ ،ٚلل ٠نوو  ٚأٍّبء،ِٚٓ ريٚط ُِٕٙ األٚبكٚٔجنح ػٓ وً ِٓ 

،ٚٔجينح ِيٓ أٚبكُ٘ ٚأٚبك أٚبكُ٘ مل موو   ٛبٌت أثٟٚػّو ثٓ اٌقطبة ٚػٍٟ ثٓ  ٌٖل٠كاثىو  أثٟ

ْٓ ِٓ اٌقٍفبء وبٔذ، ٚأٍجبثٙبٚٚ ١برُٙ  أفجبهُ٘ َِ ٚ ٟ ػٙل 
 9ٓ)

 . 
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 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

٘نا اٌّجؾش ،  ٙيٟ أ٠ٚيبً ِزفبٚريخ  أٚيأِب اٌزواعُ اٌّجضٛصخ  ٟ  ٖٛي اٌىزبة اٌزٟ ٍجك رؼ١١ٕٙب 

و اٌزٟ ٠نوو٘ب  ١ٙب ،  زوعّيخ اٌّؼزيي ثيبث ِيضالً  يٟ ٍيطو ٚاؽيل  الزٖيو ثؾَت اٌؼٕبٕ ،ٛٛبً ٚلٖواً 

ػٍٝ موو ث١ؼزٗ ،ٚفٍؼٗ ،ِٚلح فال زٗ
 9ٔ) 

،  أ١ٌٚبريٗ، ٚروعّخ ٠ؼوة ثٓ لؾطبْ ، الزٖو  ١ٙب ػٍٝ مويو 

بً ٕيجبؽبً( ٌٚيُ ٠ينوو َٔيجٗ ، ِىزف١ي ُْ ٔؼِ أث١ذ اٌٍؼٓ( ٚ أِٓ ؽ١ بٖ اثٕٗ ث/  ٚأٚيٓ ٔطك ثبٌؼوث١خ ،ِ أٚي ٙٛ 

ه قْن ثٓ ٍبَ ثٓ ٔٛػألؾطبْ ثٓ ػبثو ثٓ ّبٌـ ثٓ  أث١ٗثّب رملَ ِٓ موو َٔت 
 9ٕ)

 . 

ِضيً ،اٌزيواعُ ،  ١ينوو ِيٓ ػٕبٕيو٘ب ِيب ٠يوٜ ؽبعيخ ٌينووٖ ٌٍميبهئ  أوضو٠ٚزٍٜٛ اٌّلٌف  ٟ 

روعّخ ِؼب٠ٚخ ثٓ ٠ي٠ل ثٓ ِؼب٠ٚخ،ِٚوٚاْ ثٓ اٌؾىُ ،ٚاثٕٗ ػجل اٌٍّه
 9ٖ)

ٚ ٟ رواعُ اٌؼجب١١ٍٓ اٌٙبكٞ  

،ٚاٌٛاصك  األ١ِٓٚ،
 9ٗ) 

 ٍطٛه  ٟ اٌغبٌت .  (ٓٔ -٘ ، ٚرزواٚػ اٌزواعُ اٌّزٍٛطخ ث١ٓ

 ميل  –أؽل ٍِٛن اٌطٛا يف ِيٓ اٌؼغيُ  –جبم ثٓ  ١وٚى ِٚٓ اٌزواعُ اٌط٠ٍٛخ  ٟ اٌىزبة روعّخ لُ 

اٌيلِبء ئيلاً ، ٠ىيوٖ ٔٗ هعالً ِلاه٠بً ِز  أ، ِٕٙب  ٚأفاللٗػٕبٕو اٌزوعّخ ، ٚاٌىض١و ِٓ ٕفبرٗ  أوضوموو ٌٗ 

ِيٓ  أ٠بِيّٗيب ٚليغ  يٟ ِ  ٚاٌّؼبلجخ ،ٚوبْ ؽَٓ ا١ٌَوح ،ِجبهن اٌٛب٠خ ، هؽ١ّبً ثبٌوػ١خ ، صُ ٍوك اٌىض١يو 

ؽٛاكس ، ِضً ٚبكح ػجل اٌّطٍت ثٓ ٘بُّ ، ٚأزٖبه اٌوَٚ ػٍٝ اٌؾجْخ
 9٘) 

 . 

 ٍييف١بْ  أثييٟٚاٍييزٛػت اٌّلٌييف أ٠ٚييبً وض١ييواً ِييٓ ػٕبٕييو اٌزوعّييخ  ييٟ رييواعُ ِؼب٠ٚييخ ثييٓ 

األ١٠ِٛٓٚاٌؾغبط ثٓ ٠ٍٛف ِٓ  ْ ثٓ اٌؾىُِٚوٚا
 9ٙ)

ٍَُِ اٌقواٍيبٟٔ  ٚأثٟ  عؼفو إٌّٖٛه  ٚأثٟ، 

،ٚ٘بهْٚ اٌو١ّل ،ٚاٌّالِْٛ ِٓ اٌؼجب١١ٍٓ
 97) 

 . 

 أصٕب ٙيبأْ اٌزواعُ اٌٛاهكح  ٟ ٘نٖ اٌفٖٛي ِّٕٚخ ٌٍؾٛاكس ِٚجؼضوح  يٟ  اٌٝاٌزٕج١ٗ ٕ٘ب  ٚأػ١ل

 اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ٠َوك٘ب اٌّلٌف .  األؽلاس ٟ ١ٍبق  ،  مل رزفوق ػٕبٕو اٌزوعّخ ػٍٝ ػلح ِٛاٙغ

 أعظ اخرُاس انرشاظى :  -ب

،  أٍييٌ أهثؼييخػٍييٝ  افزيبه اٌّلٌييف رواعّييٗ  يٟ اٌفٖييً اٌيينٞ فئ ثييٗ ٕييؾبثخ هٍيٛي هللا 

 : ٟ٘ األٌٍ،ٚ٘نٖ  ٚإٔؾبثٙب،ِٚٓ ٚالغ اٌزواعُ  أٌٚٗٚ ٟ  ،والِٗ  ٟ ػٕٛاْ اٌفًٖ اٍزٕزغزٙب ِٓ

 :  ا فضهُح -0

 ٟ اٌل٠ٓ ٚاٌزمٜٛ ٚلوة إٌّيٌخ ِٓ  األ ١ٍٚخطٍمخ ٌُ رم١ل ثٖفخ ،  الّه أْ اٌّواك ثٙب ٟٚ٘ ِ

 ٚأٌٚيٟ اٌٖيؾبثخ  أ بًٙ:   ٟ موو لٌٛٗ  ٟ ػٕٛاْ اٌفًٖ اٌضبِٓ ػْو ٟٚ٘ ِفِٙٛخ ِٓ هٍٛي هللا 

(ٚاألٖٔبهُِٕٙ ِٓ اٌّٙبعو٠ٓ  األِو
  98) 

 . 

اٌٖؾبثخ ،  ّيُٕٙ اٌؼْيوح اٌّجْيوح  أ بًٙاٌّلٌف  ٟ ٘نا اٌفًٖ ِٓ  ُٚب ّه أْ ِٓ روعُ ٌٙ

ٕٚي١ٙت ثيٓ ٍيٕبْ،ٚػضّبْ ثيٓ  ِٖٚيؼت ثيٓ ػ١ّيو ،ٚػّيبه ثيٓ ٠بٍيو ، ،ثبٌغٕخ ،ٚػجيلهللا ثيٓ َِيؼٛك

ِيٓ اٌّٙيبعو٠ٓ  األّؼوٍِٞٛٝ  ٚأثٛؼْٛ ،ٚثالي ثٓ هثبػ،ظِ
 99)

ث١ؼيخ اٌؼمجيخ  أ٘يً األٖٔيبه،ِٚيٓ 

ٟ  أٓ اٌٖييبِذ ، ٚعييبثو ثييٓ ػجييلهللا،ٚٚاٌضب١ٔييخ ، ٍٚييؼل ثييٓ ػجييبكح ٍيي١ل اٌقيهط،ٚػجييبكح ثيي األٌٚييٝ ثييٓ  ث

 وؼت،ِٚؼبم ثٓ عجً 
 ٔٓٓ)

  . 

 :  اإلعالو إنًانغث   -2

لأ ثينوو ِيٓ  نوو أٔٗ ٠جي اٌفًٖ اٌقبٓ ثزواعُ اٌٖؾبثخ  أٚيٚ٘نا ِب ٕوػ ثٗ اٌّلٌف  ٟ 

ٝ ٘ينا ػٍي ٚأويل، اإلٍيالَ اٌيٝ األٌٚي١ٓ، ٚليل اٍيزٛػجذ رواعّيٗ ع١ّيغ اٌَيبثم١ٓ  ا١ٌيٍٗٚيجك  ثبإلٍالَثلأ 

ػٓ اٌقٍفبء اٌضالصخ ٚػٓ ثبلٟ اٌؼْوح اٌّجْو٠ٓ ثبٌغٕيخ  اٌُّٙ رالف١و روعّخ ػّو ثٓ اٌقطبة األٍبً

،ٚللِزٗ  ٚيب ٍٗ ػيٓ كهعزيٗ ،ٚمٌيه  اإلٍالَرالف١وٖ  ٟ  أفوٖػٍُ أْ ػّو " أ، ٚاػزنه ػٓ مٌه ثمٌٛٗ : 

ٌ  اٍٍُ ٍٕخ ٍيذ  ألٔٗاٌؾجْخ ،  اٌٍٜٝٛ ِٓ ٘بعو  أهثؼ١ٓ اٍالٍٍَُ ثؼل أٔٗ أ ِيٓ إٌجيٛح ٚ٘يٛ اثيٓ فّي

"ٚػْو٠ٓ ٍٕخ
  ٔٓٔ)

ٔيٗ  يٟ اٌفٚيً ٚ يٟ اٌقال يخ اٌضيبٟٔ ، ل ثزيالف١وٖ مويوٖ ثؼيل اٌزَيؼخ ، ِيغ أ، ٚ٘ٛ ٠و٠ي

اٌّينوٛه٠ٓ ثؼيل  اإلٍيالَ اٌيٍٍّٝٛا لجٍٗ ،  ّيٓ اٌَيبثم١ٓ وض١و ِّٓ أ  ٟ اٌنوو ػٍٝرمل٠ّٗ ٠ٚو٠ل ثزمل٠ّٗ 

 ِجبّوح : ػّوٚ ثٓ ػج١َخ  ػّو ثٓ اٌقطبة 
 ٕٔٓ) 

ػٕيٗ لٌٛيٗ :  وٕيذ صبٌضيبً  يٟ  ٞٚ، ٚ٘ٛ اٌينٞ هُ 
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 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

هاثؼبً( أٚ اإلٍالَ
  ٖٔٓ) 

(اإلٍيالَٚليل هٜٚ ػٕيٗ أ٠ٚيبً لٌٛيٗ :  وٕيذ فبَِيبً  يٟ  مه اٌغفيبهٞ  ٚأثيٛ، 
 

 ٔٓٗ) 
(اإلٍالَ،ٚلل هٜٚ ػٕٗ أ٠ٚبً لٌٛٗ :  وٕذ فبَِبً  ٟ   ، ٚفبٌل ثٓ ٍؼ١ل ثٓ اٌؼبٓ 

  ٔٓ٘)
 . 

ٛبٌييت ،  أثييٟاٌؾّيييح ثييٓ ػجييل اٌّطٍييت ، ٚعؼفييو ثييٓ  :بء ٚموييو ثؼييل ٘ييل اٍييالِِّٗٚييٓ ٍييجك 

اٌّقيِٚيٟ ، ٚثيالي ثيٓ  األهليُ أثيٟثيٓ  ٚاألهلُثٓ ػجل اٌّطٍت ،ٚػّبه ثٓ ٠بٍو ،  األٍٛكٚاٌّملاك ثٓ 

األّؼوٍِٞٛٝ  ٚأثٛهثبػ ، 
 ٔٓٙ) 

 . 

 : ا يىسوالَح  -2

ػ ثيٗ اٌّلٌيف  يٟ ٕيو األٍيبًٚل١يبكح اٌجؼيٛس ٚاٌَيوا٠ب ٚاٌغ١يُٛ ، ٚ٘ينا  ٚاِيبهحِٓ فال خ  

ُِٕٙ( األِو ٚأٌٟٚاٌٖؾبثخ  أ بًٙػٕٛأٗ اٌنٞ ٍجك أْ موود ٖٔٗ :    ٟ موو 
  ٔٓ7) 

 . 

 األِييو أٌٚييِٝييٓ رييوعُ ٌٙييُ اٌّلٌييف وييبٔٛا ِييٓ  أوضييوٚثبٍييزؼواٗ رييواعُ ٘يينا اٌفٖييً رجيي١ٓ أْ 

 أثيٛثبٌغٕيخ ، ، ُِٕٚٙ ِٓ ثبلٟ اٌؼْيوح اٌّجْيو٠ٓ  األهثؼخ،  ُّٕٙ اٌقٍفبء اٌواّلْٚ  األِخٚاٌٖلاهح  ٟ 

ٚلبٓ  برؼ اٌؼواق ٚلب ل ع١ِ ا١ٌٍَّّٓ  أثٟٚ برؼ اٌْبَ ،ٍٚؼل ثٓ  األِخ٘نٖ  أ١ِٓػج١لح ثٓ اٌغواػ ، 

ٚ٘يٛ ِيٓ اٌَيزخ اٌّينوٛه٠ٓ  يٟ اٌْيٛهٜ بفز١يبه اٌق١ٍفيخ ثؼيل   ٟ اٌمبك١ٍخ ،ٚػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػٛف 

اٌّل٠ٕيخ إٌّيٛهح  اٌٝ ٟ ِٖؼت ثٓ ػ١ّو ، ٚوبْ ِجؼٛس إٌجِٚٓ غ١و ٘لبء :  ػّو ثٓ اٌقطبة 

. ٚاٌؼالء اٌؾجْخ اٌٝاٌّٙبعو٠ٓ  ٟ اٌٙغوح اٌضب١ٔخ  أ١ِو ١ٙب لجً اٌٙغوح ، ٚ٘ٛ  اإلٍالَٚ٘ٛ اٌنٞ ْٔو  ،

ٚػضّيبْ ثيٓ اٌؼيبٓ  ٕيبؽت اٌجؾيو٠ٓ إٌّينه ثيٓ ٍيبٚٞ  اٌيٝ ثٓ اٌؾٚوِٟ ،ٚ٘ٛ ِجؼٛس اٌوٍٛي 

اٌَّيي١ٍّٓ ٠ييَٛ ٔٙبٚٔييل ،  أ١ِييوِمييوْ  ٚاٍييزؼٍّٗ ػٍييٝ اٌطييب ف ،ٚإٌؼّييبْ ثييٓ وييبْ ٠ىزييت ٌوٍييٛي هللا 

ثالك  يبهً ٚفواٍيبْ ،  أوضو، ٚػجلهللا ثٓ ػبِو ثٓ وو٠ي  برؼ  ٚأ١ِو٘بٚػّوٚ ثٓ اٌؼبٓ  برؼ ِٖو 

 ػضّبْ ثٓ ػفبْ أ٠بَٚاٌٟ اٌّلا ٓ  ٍٍّٚبْ اٌفبهٍٟ 
 ٔٓ8) 

 . 

 :  انقشاتح وانقشب يٍ سعىل هللا  -9

ػيلح : ِٕٙيب روعّزيٗ  أِيٛهٌىٕيٗ ،يب٘و ِيٓ  – ًاألٍيبٚاْ ٌُ ٠ٖوػ ثّواػبح ٘ينا  –ٚاٌّلٌف 

، ٚػّبرييٗ ، ٚثٕيٟ ػّبرييٗ ،  أػّبِيٗ،ٚػِّٛزيٗ ،ٚثٕييٟ  ٚأىٚاعييٗ،ِٚوٙيؼبرٗ ،  ٚأِٙبرييٗ إٌجيٟ  ثيبء٢

 ٚؽفلرٗ ، ِّٚب١ٌىٗ ، ٚػج١لٖ ، ِٚٛا١ٌٗ ،  ٟ اٌفًٖ اٌَبثغ ػْو اٌنٞ فٖٖٗ ١ٌَورٗ 
 ٔٓ9) 

، ِٕٚٙب 

ػٍٝ رواعُ ٍب و اٌٖؾبثخ ،ِٕٚٙيب روعّزيٗ ٌؾّييح  ٚأٚبكٖ  ٛبٌت  أثٟثٓ  ٟػٍ اإلِبَرمل٠ّٗ روعّخ 

ثؼل اٌؼْوح اٌّجْوح ،ٚفَّخ ِٓ اٌٖؾبثخ اٌّينوٛه٠ٓ ثؼيلُ٘ ، ٚوينٌه روعّزيٗ ٌغؼفيو ثيٓ  ػُ إٌجٟ 

 ثؼلٖ ،ٚبثٓ ػّٗ ػجلهللا ثٓ اٌؼجبً  ٛبٌت اثٓ ػُ إٌجٟ  أثٟ
 ٔٔٓ) 

 . 

اٌٛب٠ييخ اٌٛؽ١ييل اٌيينٞ اػزّييلٖ اٌّلٌييف  ً بألٍييب ،أِييب  ييٟ ٍييب و اٌفٖييٛي اٌزييٟ رٚييّٕذ اٌزييواعُ

،  اٌلٚي ٚاٌّّبٌهٚل١بكح ع١ُٛ ، ٠ٍٚزؾك ثنٌه اٌقبهع١ٓ ػٍٝ  ٚاِبهحٚٚىاهح اٌؼبِخ ، ِٓ ٍِه ٚفال خ 

ٌينٌه ،  ميل رميلَ  أِضٍيخؽبعيخ ٌٚيوة  أهٜٚب   ،، ٚىػّبء اٌّنا٘ت ٚاٌطٛا يف ٚاٌفيوقاألِٖبهٚٚبح 

 ٟ اٌزبه٠ـ .اٌىض١و ِٕٗ ، ٚ٘ٛ ِّب ب ٠قٍٛ ِٕٗ وزبة  

 : اٌقبرّخ 

رّٚٓ ٘نا اٌجؾش كهاٍخ ٌّٕٙظ أثٟ ى٠ل اٌجٍقٟ  ٟ اٌزواعُ  ٟ وزبثٗ اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٚا٘يُ ِيب 

اٍييزٕزغٕبٖ  ١ييٗ أْ رييواعُ اٌجٍقييٟ ػٍييٝ لَيي١ّٓ ، لَييُ رٚييّٕٗ اٌفٖييً اٌقييبٓ ثزييواعُ اٌٖييؾبثخ ،ٚلَييُ 

 رّٚٓ ٍب و اٌزواعُ اٌّجضٛصخ  ٟ  ٖٛي اٌىزبة األفوٜ ِٚجبؽضٗ . 

لل اٍزقوعٕب ِٓ فالي كهاٍزٕب ٘نٖ األػالَ اٌن٠ٓ روعُ ٌُٙ ِمَي١ّٓ ػٍيٝ ِغّٛػيبد ٙيّٙب ٚ

 .  األفوٜاٌفٖٛي اٌزٟ اّزٍّذ ػٍٝ اٌزواعُ  ٟ اٌفٖٛي  اٌٝ اإلّبهحاٌفًٖ اٌقبٓ ثبٌزواعُ ، ٚونا 

ِب رُ اٍزٕزبعٗ  ٟ ٘نا اٌجؾش ؽٖو ػٕبٕو اٌزوعّخ ػٕيل اٌّلٌيف ،ٚهثطٙيب ثالِضٍزٙيب  أُِ٘ٚٓ 

 ثبألِضٍيخبٍجخ ،ٚونا هثٜ اٌزواعُ ثبٌؾٛاكس ٚاٌّو٠ٚبد اٌزبه٠ق١خ ،ٚث١بْ ٚعيٖٛ اٌٖيٍخ ث١ٕٙيب ِلػّيخ إٌّ

 .ٚونا أٚٙؾٕب أٌٍ افز١به اٌزواعُ ػٕل اٌّلٌف ٚؽغّٙب . 



 اس نهعهىو االَغاَُحيعهح ظايعح االَث

 2102 -كاَىٌ أول  –انعذد انشاتع 

 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

ٚٔظواً أل١ّ٘خ اٌزواعُ  ٟ وزت اٌزبه٠ـ ٚأصو٘ب  ٟ ِغو٠بد األؽيلاس اٌزبه٠ق١يخ ٕٔٛيٟ ثي٠يبكح 

ٛبه٠ؼ اٌغبِؼ١خ اٌزٟ رٙزُ ثلهاٍخ ِٕيب٘ظ اٌّيلهف١ٓ ،ٚكهاٍيزٙب ػٍيٝ ؽيلح اب٘زّبَ ثٙب  ٟ اٌوٍب ً ٚاب

ٚاثيواىاً ٌّٕيب٘غُٙ  يٟ ٌّب  ؼٍيٗ ػٍّبؤٔيب ِٚلهفٛٔيب  ٚرال١ٕال،  اإلٍالِٟوّب  ؼٍٕب فلِخ ٌزواصٕب اٌؼوثٟ 

 مٌه . 

 

 ٍٛاء اٌَج١ً . اٌٝٚهللا اٌّٛ ك ٚاٌٙبكٞ 

 
 

 اهلوامش :
 .   9ٖٓ- 7ٕٖ( ٕفؾخ 8ٔ ٚلل اٍزغولذ روعّبرُٙ  ٟ اٌىزبة       .ٔ

 .     7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ      .ٕ

 .     7ٖٖ- 7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ      .ٖ

 .     7ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ      .ٗ

اٌييٝ أٔييٗ أفييوٖ  ، ٚلييل ٔجييٗ اٌّلٌييف َِييزًٙ روعّييخ ػّييو ثييٓ اٌقطييبة  78ٖ- 7ٖٗاٌجييلء ٚاٌزييبه٠ـ ، ٓ .٘

ٚمٌه أٗ اٍٍُ ثؼل اٍالَ أهثؼي١ٓ ٕيؾبث١بً ،ٍيٜٛ ِيٓ رالف١وٖ  ٟ اإلٍالَ ، ٚللِزٗ  ٚب ٍٗ ػٓ كهعزٗ ،

 ٘بعو اٌٝ اٌؾجْخ .   

 .      8ٖ٘ – 8ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٙ

 .      88ٖ – 87ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7

 .     9ٖٓ – 89ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8

 .     ٕٗٔ،  8ٕٓ،  ٕٗٓ،  98ٔ، 9ٗٔ، 87ٔ، 7ٔٔ،  9ٌٙٔجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓا .9

 .  ٕٕٙ- ٕٕٓٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ،  .ٓٔ

 .     ٖٕٓ- ٕٕٙاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٔٔ

 . ٚالزٖو اٌّلٌف  ٟ رواعُ ٘لبء ػٍٝ ٔزف ١َ٠وح ِٓ أفجبهُ٘ ٚغيٚارُٙ .     8ٕٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٔ

 .  9ٕٕٗ- ٖٖٕاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٔ

 .     ٖٔ٘- ٖٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٗٔ

 .     ٗٔٗ- ٓٔٗ،  9ٓٗ- ٖٓٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .٘ٔ

 .     ٕ٘ٗ- 9ٗٗ،  ٙٗٗ،  ٘ٗٗ،  9ٖٗ- 8ٖٗزبه٠ـ، ٓاٌجلء ٚاٌ .ٙٔ

    8ٖٗ- 87ٗ،  77ٗ،  7ٗٗ،  7ٓٗ، 9ٙٗ، 7ٙٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٔ

 .     8ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٔ

 .  8ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٔ

 .  ٕٖ٘اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٓ

 .  ٕٖ٘، 7ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٔ

 .     ٕٖ٘اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٕ

 .     8ٕٖٓ اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، .ٖٕ

 .      ٖٔ٘اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٗ

 .     8ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕ٘

 .     78ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٙ

 .     ٕ٘ٗ،  ٖٔ٘،  ٖٗٗ،  8ٖٖ، 7ٖٙ،  7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٕ

 .     9ٖٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٕ

 .     89ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٕ

 .     8ٖ٘،   8ٖٖ،  8ٖٔ، ٖٔ٘اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٓ

 .     7ٖٙ، 77ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٔ



 اس نهعهىو االَغاَُحيعهح ظايعح االَث

 2102 -كاَىٌ أول  –انعذد انشاتع 

 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

 .     8ٖٙ،  7ٖٙاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٖ

 .      78ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٖ

األُثٍُ يخ: ِل٠ٕيخ ليوة اٌجٖيوح ،ٚ٘يٟ  يوط اٌجؾيو ِٚو يال اٌَيفٓ اٌمبكِيخ ِيٓ اٌٖي١ٓ ِٚيب كٚٔٙيب ،ٚليل ا ززؾٙيب  .ٖٗ

ٚ٘ييٛ ِلٍييٌ   ٘يي/  ييٟ فال ييخ ػّييو ثييٓ اٌقطييبة ٍٗٔييٕخ   ٌٖييؾبثٟ اٌغ١ٍييً ػزجييخ ثييٓ غيييٚاْ ا

اٌجٖوح أ٠ٚبً . ٚلل ُٚ٘ اٌّلٌيف  ينوو أْ  يبرؼ األثٍيخ ٚثيبٟٔ اٌجٖيوح ٘يٛ اٌٖيؾبثٟ ػضّيبْ ثّٕظؼيْٛ 

،ٍٚييٕنوو مٌييه  ييٟ ٔمييلٔب ٌٍّلٌييف آفييو اٌفٖييً اٌقييبٌِ ِييٓ األٛوٚؽييخ . ٠ٕظييو : اٌطجييوٞ ، اٌزييبه٠ـ 

  98/ٍٔزؼغُ ؛ اٌجىوٞ،ِؼغُ ِب ا 9ٕٕ/ٖ( ٖ٘ٔ٘؛ اٌؾبوُ ا١ٌَٕبثٛهٞ ، اٌَّزلهن   7ٖٔ- 8ٖٙ/ٖ

 .   7ٙٗ،  8ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖ٘

 .     8ٓٗ،  7٘ٗ،  7ٖٖ،  ٕٕٕاٌجل ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٙ

 .     8٘ٗ،  7ٙٗ،  ٘٘ٗ،  8ٖٖ،  8ٖٔ،  78ٖ،  77ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٖ

 .     8ٖ٘- 8ٖٔ، 79ٖ- 7ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٖ

 .     7ٙٗ،  7ٗٗ،  ٓٗٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٖ

،  ٙ٘ٗ،  ٓ٘ٗ،  9ٗٗ،  ٓٗٗ.  9ٖٗ،  8ٖٔ،  7ٖٙ، 7ٖ٘،  7ٖٖ، 7ٖٗ، 7ٕٕاٌجييييلء ٚاٌزييييبه٠ـ ، ٓ .ٓٗ

ٗٙٓ  ،ٗ7ٗ  ،ٗ7٘  ،ٗ78  ،ٗ8٘     . 

 .     8ٖٔاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٔٗ

 .     7٘ٗ،  ٓٙٗ،  8ٖٗ،  8ٖٙ،  8ٖ٘،  7ٖٙ،   7ٖٗ – ٖٙٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕٗ

 .     7٘ٗ،  7ٙٗ،  9ٗٗ،  7ٗٗ،  ٖٗٗ،  ٓٗٗ،  8ٖٗ،  9ٖٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٗ

 .     7ٖٗ- 8ٖٗ،  ٖٙٗ- 9ٓٗ، 7ٓٗ- ٖٓٗ، 8ٖٗ، 8ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٗٗ

 .     7ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .٘ٗ

.  ِٚؼبْ : ؽٖٓ وج١و ث١ٓ اٌؾغبى ٚاٌْبَ ، ػٍٝ ١َِوح فَّيخ ا٠يبَ ِيٓ كِْيك  7ٖ٘اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٙٗ

ٙيت  مزٍيٗ ، ثيلػٛح هٍيٛي هللا ،ٚاٌيهلبء : ِبء  ٟ ٍٛه٠خ ثبٌْبَ ،ٚ ١ٗ ػلا األٍل ػٍٝ ػز١جيخ ثيٓ أثيٟ ٌ

 ُ7ٕٔٔ/ٕ،  9ٙٙ/ٔ:  اٌٍُٙ ٍٍٜ ػ١ٍٗ وٍجبً ِٓ والثه ( . اٌجىوٞ ، ِؼغُ ِب اٍزؼغ    . 

 .     78ٖ، 77ٖ، 7ٖٙاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٗ

 .  88ٖ، 8ٖٙ، 8ٖ٘اٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ،  .8ٗ

 .     8ٖٔاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٗ

 .     8ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٓ٘

 .     8ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٔ٘

 .     89ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٕ٘

 .  8ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖ٘

 .  89ٕاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٗ٘

ػ١َواد : ثفزؼ ا١ٌبء عّغ ِػ١َو ، ٟٚ٘ اإلثً اٌزٟ رؾًّ ا١ٌّيوح ،ٚل١بٍيٗ رَيى١ٓ ا١ٌيبء . اٌغيٛ٘وٞ، اٌٖيؾبػ  .٘٘

 .  7ٙٗ/ٕ ػ١و( ، 

ٌيُ ٠يوك  يٟ اٌّٖيبكه اٌزيٟ  َ أثٟ مه . ٚثؼ٘ ِب مووٖ اٌّلٌف ِٓ لٖخ اٍال 8ٖٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٙ٘

ٌييٗ :  ب الييٛي اٌْيؼو ،ٌٚىٕييٗ لييوآْ  هٚد لٖيخ اٍييالِٗ ، ِضيً لٌٛييٗ :  أٔؼييُ ٕيجبؽبً( ،ٚلييٛي إٌجيٟ 

؛ اٌؾيييبوُ ،  ٕٙٔ/ٗ؛ اثيييٓ ٍيييؼل ، اٌطجميييبد اٌىجيييوٜ ،  9٘ٔ/ٖأليييواٖ( . ٠ٕٚظيييو : اٌٍلٌيييل ٚاٌّوعيييبْ 

؛ أثيٛ ٔؼي١ُ ،  ٘٘ٙٔ- ٖ٘ٙٔ/ ٗ،  ٕٕ٘/ٔ ؛ اثٓ ػجل اٌجيو ، ابٍيز١ؼبة ،8ٖٖ/ٖ( 8٘ٗ٘اٌَّزلهن  

 .  ٖٔ- 9ٕ/ٖ؛ اثٓ وض١و ، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ،  7ٕٕ/ٗؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ، 

 .  ٔٙٔ/ٔ. ٚرٕظو اٌمٖخ ثزّبِٙب  ٟ ١ٍوح اثٓ ْ٘بَ،  79ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7٘

اٌٖيؾبػ   ، ٚ٘زُ : أٞ ٍمطذ إٍٔبٔٗ األِب١ِخ ،ٚإٌٛف ِٕٗ ا٘يزُ . اٌغيٛ٘وٞ ، 78ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8٘

 ٕٚؾؾٗ.  7ٖٙ/ ٖ. ٚفجو أثٟ ػج١لح ٘نا ػٕل اٌؾبوُ  ٟ اٌَّزلهن،  ٕ٘٘ٓ/ ٘ ٘زُ( ، 

، ٚاٌٛثو : ٕٛف اإلثً ، ٚأً٘ اٌٛثو . أً٘ اٌجٛاكٞ ،٠مبثٍٗ أ٘يً اٌّيله أٞ أ٘يً  8ٖٙاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ  .9٘

اٌجييو  ييٟ  . ٚاٌقجييو موييوٖ اثييٓ ػجييل 8ٖ٘- 8ٖٗ/ٖاٌّييلْ ٚاٌمييوٜ . اثييٓ ِٕظييٛه  اٌٍَييبْ ،  ٚثييو( ، 

 .  ٕ٘ٗ/ٕ، ٠ٕٚظو : اثٓ فٍىبْ ، ٚ ١بد األػ١بْ ،  9ٕ٘ٔ/ٖابٍز١ؼبة ، 

، ٚابِيبَ أؽّيل  يٟ  ٕٙٗ/ٗ( 77ٕٗ. ٚاٌؾيل٠ش هٚاٖ أثيٛ كاٚك  يٟ ٍيٕزٗ ثيولُ   8ٖٙاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٓٙ

، ٕٚؾؾٗ ِؾممٗ ا١ٌْـ ّؼ١ت األهٔبؤٚٛ ،ٚهٚاٖ أ٠ٚبً أثٛ ٔؼي١ُ  يٟ ؽ١ٍيخ  79/ٔ( 9ٓ٘إٌَّل ثولُ  

 . ٖٖ٘/١ٌٖٚبء األ
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 و( فٍ انرشاظى فٍ كراته )انثذء وانراسَخ(929هـ/222يُهط أتى صَذ انثهخٍ )خ

 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

 .   7ٖٕاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٔٙ

 .     ٍٔٔٛهح إٌٛه، ِٓ ا٠٢خ ،   .ٕٙ

 .     7ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٖٙ

 .     ٍٔٛهح اٌزؾو٠ُ ، ِٓ ا٠٢خ   .ٗٙ

 .     7ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .٘ٙ

 .     ٗٙ/ ٗ. ٠ٕٚظو : اثٓ ؽغو ، اإلٕبثخ ، 8ٖٔاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٙٙ

،ٚلبي ٕؾ١ؼ ػٍٝ ّيوٛ  8ٖ٘/ٖ( ٓٙٗ٘ػٕل اٌؾبوُ  ٟ اٌَّزلهن  .ٚاٌؾل٠ش  8ٖٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٙ

 .     ٘٘ٙٔ/ٗ؛ ٚاثٓ ػجل اٌجو ، ابٍز١ؼبة ،  7ٕٔ/ٍَُِٗ .٠ٕٚظو : أثٛ ٔؼ١ُ ، ؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ، 

لبي  ٟ ؽمٗ ؽ١ٓ لزٍٗ لِٛيٗ :  .  ٌُٚ أعل ٖٔبً  ٟ روعّزٗ .ٌىٓ ٕؼ أْ إٌجٟ  8ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٙ

 .   7ٙٓٔ/ًٖ ٕبؽت ٠ٌ  ٟ لِٛٗ(. اثٓ ػجل اٌجو ، ابٍز١ؼبة،   ِضٍٗ  ٟ لِٛٗ ِض

    ٓٗٔ/ٔ؛ ٚؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ،  8ٖٗ/ٖ( ٙٗ٘ٗ.  ٚاٌؾل٠ش  ٟ َِزلهن اٌؾبوُ   8ٖٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٙ

      8ٙٔ/8؛ ٚاثٓ وض١و ، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ،  ٖ٘ٔ/٘. ٚاٌج١زبْ  ٟ اٌطجوٞ ، اٌزبه٠ـ  ٕٗٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٓ

.  ٚاٌج١ييذ ٌؼجييلح ثييٓ اٌطج١ييت ، ٚ٘ييٛ ِييٓ ّييٛا٘ل إٌؾييٛ اٌّْييٙٛهح ، ٚٔمييً ػييٓ  8ٖٙٚاٌزييبه٠ـ ، ٓ اٌجييلء .7ٔ

؛  9ٕٙٔ/ٖاألّٕؼٟ ٚأثٟ ػّوٚ ثٓ اٌؼال أٔٗ أهصٝ ث١ذ لبٌزيٗ اٌؼيوة . اثيٓ ػجيل اٌجيو ، ابٍيز١ؼبة ، 

 ؛ ػجييل اٌَييالَ ِؾّييل ٘ييبهْٚ ، ِؼغييُ ّييٛا٘ل اٌؼوث١ييخ ، ِىزجييخٕٓٔ/ٔاٌؼجبٍييٟ ، ِؼب٘ييل اٌزٕٖيي١ٔ ، 

 .    َٖٖٓ، 97ٕٓٔ٘//9ٕٖٔ، ٔاٌقبٔغٟ ثّٖو ، ٛ

ّيؼوُ٘ ،فطيجُٙ ،ٚهٍيب ٍُٙ ،  –. ٚاٌج١ذ ِٓ عٍّيخ أث١يبد  يٟ ك٠يٛاْ اٌقيٛاهط  ٕ٘ٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ  .7ٕ

. ٠ٕٚظيييو :  َ٘ٓٔ، 98ٖٓٔ،  ٔعّيييغ ٚرؾم١يييك ٔيييب٠ف ِؼيييوٚف ، ٛجيييغ كاه اٌَّييي١وح ، ث١يييوٚد ، ٛ

 .     9٘ٔ/ٖاٌَّؼٛكٞ ،ِوٚط اٌن٘ت ، 

ّيواف ٌٍَّيؼٛكٞ ، كاه اٌٖيبٚٞ ، اٌميب٘وح  ب.د( ، . ٚاٌج١زيبْ  يٟ اٌزٕج١يٗ ٚاأل ٘٘ٗ، ٓبه٠ـ اٌجلء ٚاٌزي .7ٖ

ٕٓ7ٗ     . 

 .    ٖٙٓ/ٖ.  ٚاٌج١زبْ  ٟ ١ٍو أػالَ إٌجالء ٌٍن٘جٟ،  7ٔٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٗ

 .     ٖٕٔاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7٘

 .     7ٕٕاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٙ

 .     7ٗٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .77

 .    ٓٗٗلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓاٌج .78

 .     8٘ٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .79

 .  88ٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٓ

 .     ٓٗٗ- 8ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٔ

 .     ٘ٗٗ- ٖٗٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٕ

 .     77ٗ- ٗٙٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٖ

 .     7ٖٗ- 7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .8ٗ

 .     8ٖٓ- 78ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ  .8٘

،  88ٖ- 87ٖ.ٚرييياؽُ روعّييخ ٍييٍّبْ اٌفبهٍييٟ ٚلٖييخ اٍييالِٗ ، ٓ 7ٖ٘- 7ٖٗـ ، ٓاٌجييلء ٚاٌزييبه٠ .8ٙ

 ٟ ؽغّٙب ثً ري٠ل ػ١ٍٙب ل١ٍالً، ٟٚ٘ ٠ٍٛٛخ وّب ٘يٛ ِؼٍيَٛ ، ِيغ ا زمبك٘يب  روعّخ أثٟ ثىو اٌٖل٠ك 

 أُ٘ ػٕبٕو اٌزوعّخ األفوٜ .    

 .     8ٖٔ- 8ٖٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .87

 .      8ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .88

 .     9ٖٓء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓاٌجل .89

 .     8ٖٓ- 7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٓ

 .     89ٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ٓ .9ٔ

 .     ٖٖٕاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٕ

 .     9ٗٗ، ٙٗٗ،  ٗٗٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٖ

 .     88ٗ – 87ٗ، 8ٖٗ،  79ٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٗ

 .     ٕٖٕ- ٖٕٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9٘

 .     ٘٘ٗ – 8ٖٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٙ
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 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

 .     8ٗٗ- ٗٙٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .97

 .      7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .98

 .     8ٖٗ، 8ٖٔ، 8ٖٓ- 7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .99

 .     89ٖ،  88ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٓٓٔ

 .     78ٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٔٓٔ

يٍَّٟ ، ٚ٘يٛ وين ٘ٔ/ٕ، ٚ٘ٛ  ٟ ؽ١ٍيخ األ١ٌٚيبء  8ٖٓونا مووٖ اٌّلٌف ، ٓ .ٕٓٔ َُ ٌه  يٟ ، ػّيوٚ ثيٓ ػجَيخ اٌ

 .     7ٕ/ ٖاٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ بثٓ وض١و ، 

 .     7ٕ/ٖ ٟ اٌّٛٙغ اٌَبثك ِٓ اٌؾ١ٍخ: ٌمل هأ٠زٕٟ ٚأٔب هثغ اإلٍالَ(،ٚونا  ٟ اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ،  .ٖٓٔ

، ٚهٜٚ ػٕٗ أثٛ ٔؼي١ُ ،:  وٕيذ هاثيغ اإلٍيالَ، أٍيٍُ لجٍيٟ صالصيخ ،ٚأٔيب اٌواثيغ( ،  8ٖٓاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٗٓٔ

 .     9ٕ/ٖ؛ ٠ٕٚظو : اثٓ وض١و ، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ،  7٘ٔ/ٔؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ، 

 .     8ٕ/ٖ، ٠ٕٚظو : اثٓ وض١و ، إٌٙب٠خ ٚاٌجلا٠خ ،  8ٖٔاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .٘ٓٔ

 .    ٕٙ٘، 7ٕٔ، 7ٗٔ،  9ٖٔ، ٗٔٔ/ٔ.٠ٕٚظو: أثٛ ٔؼ١ُ ، ؽ١ٍخ األ١ٌٚبء ،  8ٖٖ- 8ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٙٓٔ

 .     7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .7ٓٔ

 .     88ٖ- 7ٕٖٚاٌزبه٠ـ ، ٓاٌجلء  .8ٓٔ

 .     ٔ٘ٗ- ٖٗٗاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .9ٓٔ

 .    8ٖ٘، 8ٕٖ،  7ٕٖاٌجلء ٚاٌزبه٠ـ ، ٓ .ٓٔٔ

 اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ :

 اٌموآْ اٌىو٠ُ  -

 و(  855هـ/290ـ اتٍ حُثم : اإلياو أحًذ أتى عثذهللا )خ

اٌَييييييؼٛك٠خ  –اٌَّييييييٕل ، ٛجؼييييييخ ث١ييييييذ األ ىييييييبه اٌل١ٌٚييييييخ ٌٍْٕييييييو ٚاٌزٛى٠ييييييغ ، األهكْ  -ٔ

َ( . ٚٛجؼييييخ كاه اٌّؼييييبهف ثّٖييييو ، رؾم١ييييك : أؽّييييل ّييييبوو 999ٔ٘يييي//ٕٓٗٔ 

 ٖٔٙ٘//٘ٔ9ٗٙ . )َ 

 و(  0199هـ/987ـ انثكشٌ : أتى عثُذ عثذهللا تٍ عثذ انعضَض ا َذنغٍ ) خ 

ِؼغييُ ِييب اٍييزؼغُ ِييٓ أٍييّبء اٌييجالك ٚاٌّٛاٙييغ ،رؾم١ييك : ِٖييطفٝ اٌَييمب ، ػييبٌُ اٌىزييت،  -ٕ

 ث١وٚد  ب.د( . 

 و( 0109هـ/915 يحًذ تٍ عثذهللا انحافل انُُغاتىسٌ )خـ انحاكى : أتى عثذهللا

اٌَّزلهن ػٍٝ اٌٖؾ١ؾ١ٓ ، رؾم١ك : ِٖطفٝ ػجل اٌمبكه ػطب ، ٛجؼخ كاه اٌىزيت اٌؼ١ٍّيخ  -ٖ

 َ( . ٕٕٓٓ٘//ٕٕٗٔ، ث١وٚد ،  

 و( .  0998هـ/852ـ اتٍ حعش : شهاب انذٍَ أحًذ تٍ عهٍ تٍ يحًذ تٍ أحًذ انعغقالٍَ )خ

 َ( . 9ٓ9ٔ٘//8ٕٖٔ،  ٔاٌٖؾبثخ ، ِطجؼخ اٌَؼبكح ، ِٖو ٛ اإلٕبثخ  ٟ ر١١ّي -ٗ

 و(  0282هـ/680ـ اتٍ خهكاٌ : أتى انعثاط شًظ انذٍَ أحًذ تٍ يحًذ ا ستهٍ )خ

ٚ ١ييبد األػ١ييبْ ٚأٔجييبء أثٕييبء اٌيِييبْ ، رؾم١ييك : ِؾّييل ِؾ١ييٟ اٌييل٠ٓ ػجييل اٌؾ١ّييل ، ِطجؼييخ  -٘

 َ( . 9ٗ8ٔ٘//7ٖٙٔاٌَؼبكح ، ِٖو  

 و( . 888هـ/275تٍ ا شعس انغعغراٍَ )خ ـ أتى داود : عهًُاٌ

 ٍٕٓ أثٟ كاٚك،ْٔورٗ كاه اؽ١بء إٌَخ إٌج٠ٛخ،ٚكاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ،ث١وٚد ب.د(.  -ٙ

 و( 0297هـ/798ـ انزهثٍ : شًظ انذٍَ أتى عثذهللا يحًذ تٍ احًذ تٍ قاًَاص )خ

 ١ٍو أػالَ إٌجالء ، ْٔو اٌّىزجخ اٌزٛ ١م١خ ، اٌمب٘وح  ب.د( .  -7

 و( .  808هـ/221اتٍ ععذ : أتى عثذهللا يحًذ تٍ ععذ تٍ يُُع )خـ 

، ٔاٌطجميبد اٌىجييوٜ ، رؾم١ييك : ِؾّيل ػجييل اٌمييبكه ػطيب ، كاه اٌىزييت اٌؼ١ٍّييخ ، ث١ييوٚد ، ٛ -8

 ٔٗٓٔ//٘ٔ99ٓ . )َ 

 و( .   922هـ/ 201ـ انطثشٌ: أتى ظعفش يحًذ تٍ ظشَش )خ
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 و.و. ظُاٌ قحطاٌ ظًُم انعاٍَ    أ.د. ظهاد عثذ حغٍُ انعهىاٍَ         

ٌزواس اٌؼوثٟ ، ث١يوٚد ،ٛجؼيخ ِطبثميخ ربه٠ـ اٌطجوٞ  ربه٠ـ األُِ ٚاٌٍّٛن( ،كاه اؽ١بء ا -9

َ( .ٚٛجؼيخ كاه اٌّؼيبهف 8ٕٓٓ٘ي//9ٕٗٔ،  ٌٔطجؼخ ِؾّل أثٛ اٌفٚيً اثيوا١ُ٘ ، ٛ

 َ( 9ٙ7ٔ٘//87ٖٔثّٖو ، ثزؾم١ك : ِؾّل أثٛ اٌفًٚ اثوا١ُ٘   

 و( .  0555هـ/962انعثاعٍ : انشُخ عثذ انشحُى تٍ أحًذ )خ  ـ

: ِؾّيل ِؾ١يٟ اٌيل٠ٓ ػجيل اٌؾ١ّيل ،  ِؼب٘ل اٌز١ٖٕٔ ػٍيٝ ّيٛا٘ل اٌزٍقي١ٔ ، رؾم١يك  -ٓٔ

 َ(.9ٗ7ٔ٘//7ٖٙٔػبٌُ اٌىزت ، ث١وٚد 

 و(.0171هـ/962ـ اتٍ عثذ انثش : أتى عًش َىعف تٍ عثذهللا انًُشٌ انقشطثٍ )خ

ابٍز١ؼبة  ٟ ِؼو يخ األٕيؾبة ، رؾم١يك : ػٍيٟ ِؾّيل اٌجغيبٚٞ ، ْٔيو كاه اٌغ١يً ،   -ٔٔ

 َ( . 99ٕٔ٘//ٕٔٗٔ ٔث١وٚد ، ٛ

 هاسوٌ .  ـ عثذ انغالو يحًذ

 َ( . 97ٕٔ٘//9ٕٖٔ  ِٔؼغُ ّٛا٘ل اٌؼوث١خ ، ِىزجخ اٌقبٔغٟ ، ِٖو ، ٛ  -ٕٔ

 و( .0272هـ/779ـ اتٍ كصُش : انحافل عًاد انذٍَ أتى انفذاء إعًاعُم تٍ عًش انذيشقٍ )خ

 َ(. ٖٕٓٓ٘//ٖٕٗٔ  ٔاٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ ، ِىزجخ اٌٖفب ، اٌمب٘وح ، ٛ  -ٖٔ

 و( .  957هـ/296ٍ )خـ انًغعىدٌ : أتى انحغٍ عهٍ تٍ انحغُ

 اٌزٕج١ٗ ٚاألّواف ، كاه اٌٖبٚٞ ، اٌمب٘وح   ب.د( .   -ٗٔ

 ـ َاَف يعشو  .  

هٍييب ٍُٙ ، ٛجييغ كاه اٌَّيي١وح ، ث١ييوٚد ،  –فطييجُٙ  –ّييؼوُ٘  –ك٠ييٛاْ اٌقييٛاهط    -٘ٔ

ٛٔ ٕٔٗٓ//٘ٔ98ٖ  . )َ 

 و( .  0128هـ/921ـ أتى َ عُ ى ا صفهاٍَ : أحًذ تٍ عثذهللا )خ

 ٔٛجميييييبد األٕيييييف١بء ، ٛجؼيييييخ كاه اٌىزيييييت اٌؼ١ٍّيييييخ ، ث١يييييوٚد ٛؽ١ٍيييييخ األ١ٌٚيييييبء ٚ  -ٙٔ

 ٔٗٓ9//٘ٔ988 . )َ 

 و( . 822هـ/208ـ اتٍ هشاو : عثذ انًه  تٍ هشاو تٍ أَىب انحًُشٌ)خ

 ١ٍٔوح اثٓ ْ٘بَ ، رؾم١ك : ِؾّل ه٠بٗ اٌجغيب ٟ ، ْٔيو كاه األفجيبه ، اٌو٠يبٗ ، ٛ  -7ٔ

 ٕٔٗ٘//ٕ٘ٓٓٗ  . )َ 


