
 أ.م.د. االء نافع جاسم

 

حتلول منهج وموارد طبقات املفسرون 

 هـ (199للسووطي )ت

 

)151 ) 
 

هـ( 199طبقات املفسرين للسيىطي )تحتليل هنهج وهىارد            
 أ.م.د. االء نافع جاسن

 هركز إحياء الرتاث العلوي العربي -جاهعة بغذاد 
 املستخلص

ٍال٤ٓخ ٖٓ ٓشب٤ٛو ػِٔبء االٓخ اال، ٝاؽل ٣ُؼل اُؾبكع عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢         

اُن٣ٖ أٍٜٔٞا ثؼِْٜٔ ، ٝكٌوْٛ ك٢ ٤َٓورٜب اُضوبك٤خ ٝاٗغبىارٜب اُؼو٤ِخ ، ٝهل ٓ٘ؾُٚ هللا رؼب٠ُ 

ؽبهخ ك٢ اُجؾش ٝاُزله٣ٌ ، ٝاُزؤ٤ُق ، ٝاٌُزبثخ ، كؤػبف ثنُي ا٠ُ رواس أٓز٘ب هط٤لاً ػقٔبً 

 ك٢ أًضو ٖٓ ٍجؼٔبئخ ٝف٤َٖٔ ػ٘ٞاٗبً . ٖٓ أُؼوكخ ك٢ كٕ٘ٞ اُؼِْ، ٝكوٝع أُؼوكخ ، رٔضِذ

ٝهل رؼٖٔ ًزبة ؽجوبد أُلَو٣ٖ رواعْ أُلَو٣ٖ ٝاُظؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ ٝربثؼ٢ 

اُزبثؼ٤ٖ ، ٝػ٠ِ ؽِل هٍٞ ا٤َُٞؽ٢ "ُْ أعل ٖٓ أػز٠٘ ثبكواكْٛ " ًـ٤وْٛ ٖٓ أُؾلص٤ٖ ُنا 

 أكوك ُْٜ ٛنا اٌُزبة .

ورُٚ ٝٗشؤرُٚ  ٝٓئُلبرُٚ ٝٝكبرُٚ ( رطوهذ ثبُجؾش ا٠ُ ٓجؾض٤ٖ : أُجؾش االٍٝ : )٤ٍ

 ٝأُجؾش اُضب٢ٗ :  ٣شَٔ )ٜٓ٘غُٚ ٝ ٓٞاهكُٙ( .

 الكلوات الوفتاحية : السيْطي ، هٌِجَُ ، هْاردٍُ .

Summary Analysis of the Methodology and Resources of the 

Interpretive Layers of Sioubi 

Dr. Alaa Nafie Jassim 

Center of revival heritage- University of Baghdad  

                             Alaanafia66@gmail.com                                     

Abstract: 

Therefore, Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti, one of the most famous 

scholars of the Islamic nation who contributed their knowledge and 

thought in their cultural journey and their mental achievements. God 

gave him energy in research, teaching, writing and writing, adding to 

the heritage of our nation a huge asset of knowledge in the arts of 

science, And branches of knowledge, were in more than seven hundred 

and fifty titles. 
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 :الوقذهة 

اُؾٔل هلل هة اُؼب٤ُٖٔ ٝاُظالح ٝاَُالّ ػ٠ِ هٍُٞٚ فبرْ اُ٘ج٤٤ٖ ٝأُو٤ٍِٖ ٝػ٠ِ أُٚ 

. رؼُل اُلهاٍبد اُزبه٣ق٤خ ٖٓ اُلهاٍبد اُز٢ أٛزٔذ  اُط٤ج٤ٖ اُطبٛو٣ٖ ٝطؾجٚ أُ٘زغج٤ٖ

ٍال٢ٓ، كبُلهاٍبد ػٖ أُئهف٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ ؼوث٤خ ، ٝأػالّ اُلٌو اُؼوث٢ ٝاالثزواس ا٧ٓخ اُ

ٍٜبْٜٓ ك٢ رولّ اُؼوة ٤ٔخ ك٢ هؼب٣ب اُلٌو االٍال٢ٓ ، ٝاأًضو اُلهاٍبد اُزبه٣ق٤خ أٛ ٖٓ

 ٝا٤َُِٖٔٔ ػ٠ِ ؿ٤وْٛ ٖٓ ا٧ْٓ ٝاُشؼٞة .

ػِْ اُزبه٣ـ ٣ٌشق ػٖ ؽِوخ ٜٓٔخ ٖٓ ؽِوبد أُٞهٝس اُلٌو١ ٨ُٓخ ٝك٢ رؾل٣ل ٝ

ٍٔبد اُزبه٣ـ اُؼوث٢ االٍال٢ٓ ، ٝرو٤ٍـ أٌٍ ٜٓ٘ظ اُجؾش اُزبه٣ق٢ اُؼوث٢ االٍال٢ٓ 

mailto:Alaanafia66@gmail.com


 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 9العدد )

 1091( آذار)

 

  (151(  

 

كٔضَ ٛنٙ اُلهاٍبد رَزٞعت اُزؼو٣ق ثٔ٘بٛظ أُئهف٤ٖ ٝأٍب٤ُجْٜ ٝٓٞاهكْٛ ٝثؼلٛب ٤ٍِٝخ 

ػٖ ٓظبكه ٓؼِٞٓبرْٜ ٝث٤بٕ اٍٜبٓبد أُئهف٤ٖ ٝاُؼِٔبء ك٢ ٖٓ اٍُٞبئَ اُز٢ رئك١ ٌُِشق 

 اُؾ٤بح اُلٌو٣خ ػجو اُؼظٞه .

اُؼوث٢ االٍال٢ٓ اُن٣ٖ  ٤ٔٛ٧ٝخ ٛنٙ اُلهاٍبد كول ػلد كهاٍخ أػالّ ٝٗٞاثؾ اُلٌو

ؽِٔٞا ٓشؼَ اُضوبكخ ُٝٞاء اُلٌو اُؾو ٖٓ أْٛ اُلهاٍبد اُزبه٣ق٤خ كبالْٓ أُزؾؼوح ٜٓٔب 

٣ٌٖٔ إٔ ر٠َ٘ ػِٔبءٛب ٝٓلٌو٣ٜب ا٧كنام ٝرغؼَ ُْٜ ٗظ٤جبً ػظ٤ٔبً  ؾؼبهح الأهروذ ك٢ ٍِْ اُ

 ك٢ ؽبػوٛب َٝٓزوجِٜب.  

ٝهل رؼٔ٘ذ اُلهاٍخ ر٤َِؾ اُؼٞء ػ٠ِ أؽل ػِٔبء اُووٕ اُؾبك١ ػشو ٝٛٞ 

ك٢ اُؾ٤بح اُلٌو٣خ ٝاُضوبك٤خ ، ٝإٔ ًزبثٚ ؽجوبد  ٛـ( ٖٓ اُن٣ٖ أٍٜٔٞا911ا٤َُٞؽ٢ )د

 أُٜٔخ اُز٢ ر٘بُٝذ أُلَو٣ٖ ، ٝاُلوٜبء ، ٝأُؾلص٤ٖ .أُلَو٣ٖ ٖٓ اٌُزت 

ٛزٔبّ ًج٤و ٗظواً ٤ٔٛ٧زٜب ُٝٔب رز٘بُُٝٚ ٖٓ اُطجوبد ثٔقزِق اُؼظٞه ثبؽظ٤ذ ًزت 

هٝاح اُؾل٣ش ٝاُ٘ؾ٤٣ٖٞ  رواعْ ٓشب٤ٛو أُلَو٣ٖ ٝاُظؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ ٝربثؼ٢ اُزبثؼ٤ٖ ٖٓ

 ٝاُِـ٤٣ٖٞ  ٝاالكثبء ٝاُٞػبظ   .

ٝأُلَوٕٝ ْٛ هٝاك ٛنا اُؼِْ ٝهعبُٚ اُن٣ٖ ٣ؼٍٞ ػ٤ِْٜ ك٢ رج٤بٕ اُؾن ٝٗشوٙ ث٤ٖ 

ً ك٢ ص٘ب٣ب ًزت ا٧كة ، اُ٘بً ، ٝهل ًبٕ اال ِٚ ٓجضٞصب ٛزٔبّ ثزواعْ هعبُٚ ٝرظ٤٘ق ؽجوبر

 ٝاُزبه٣ـ ، ًٝزت اُطجوبد .

ًٔب ط٘ق اُؼالٓخ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ رواعْ أُلَو٣ٖ ٝثؼغ أفجبهْٛ ، ٝأٍٔبء 

 ٓئُلبرٚ ٝش٤ٞفْٜ ٝرال٤ٓنْٛ ٝٝكبرْٜ اُـ . 

 الوثحث األّل 

 سيزتَ ًّشأتَ أّالً :

أثٞ اُلؼَ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أٌُبٍ أث٢ ثٌو ثٖ ٗبطو اُل٣ٖ دمحم ثٖ ٍبثن اُل٣ٖ        

ثٖ اُلقو ػضٔبٕ ثٖ ٗبطو اُل٣ٖ دمحم ثٖ ٤ٍق اُل٣ٖ فؼو ثٖ ٗغْ اُل٣ٖ أث٢ اُظالػ  أث٢ ثٌو

ُٛٔبّ اُل٣ٖ أُٜبّ اُُقؼ٤و١ اال٤ٍٞؽ٢* )أ٣ٞة ثٖ ٗبطو اُل٣ٖ  دمحم ثٖ اُش٤ـ 
1

.) 

ٝؽٍٞ ُوت "اُُقؼ٤و١" ٣وٍٞ ا٤َُٞؽ٢ ك٢ ًزبثٚ ؽجوبد أُلَو٣ٖ "....ٝأٓب َٗجز٘ب 

٣ٌٕٞ ا٤ُٚ ٛنٙ اَُ٘جخ أال اُُقؼ٤و٣خ ٓؾِخ ثجـلاك ٝهل ؽلص٢٘ ٖٓ أصن ثٚ  اُُقؼ٤و١ كال أػِْ ٓب

ا٧ػ٠ِ ًبٕ أػغ٤ٔبً أٝ ٖٓ اُشوم كبُظبٛو إٔ اَُ٘جخ  أٗٚ ٍٔغ ٝاُل١ هؽُٔٚ هللا ٣نًو إٔ علُٙ 

ا٠ُ أُؾِخ أُنًٞهح ")
1
) 

ُٝل ٓئهف٘ب ك٢ ٓل٣٘خ اُوبٛوح ثؼل أُـوة ٤ُِخ ا٧ؽل َٓزَٜ هعت ٍ٘خ رَغ ٝأهثؼ٤ٖ 

ٝصٔبٗٔبئخ ُِٜغوح .)
3
) 

هلّ ٝاُلُٙ أثٞ ثٌو ًٔبٍ اُل٣ٖ ثٖ دمحم ثٖ ٍبثن اُل٣ٖ أث٢ ثٌو اُقؼ٤و١ ا٤َُٞؽ٢ ا٠ُ 

روٖ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝالىّ ش٤ٞؿ اُؼظو ، ٝا بٛوح ثؼل ٍ٘خ ػشو٣ٖ ٝصٔبٗٔبئخ ٝمُي هجَ ٝالكحاُو

ً عٔخ ٝثوع ك٢ ًَ ٖٓ اُلوٚ ، ٝاُوواءاد ، ٝاُ٘ؾٞ ، ٝاُظوف ، ٝأُؼب٢ٗ ٝؿ٤وٛب  ػِٞٓب

(.
4

أ٤ٍٞؽ( ، ًٝٔب ر٠ُٞ رله٣ٌ اُلوٚ (ٝؽِت اُؼِْ ػ٠ِ ٣ل اٌُض٤و ٖٓ اُش٤ٞؿ إٔ ٣ز٠ُٞ هؼبء )

ٛوح )ٗناى ك٢ اُوبآ
5

( ، ٝرٞك٢ ٝاُلُٙ ثٔوع )ماد اُغ٘ت( ٝهذ أمإ اُؼشبء ٤ُِخ ا٧ص٤ٖ٘ 

فبٌٓ طلو ٍ٘خ ف٤َٖٔ ٝف٤َٖٔ ٝصٔبٗٔبئخ ٝػٔوُٙ صٔبٕ ٝأهثؼٕٞ ٍ٘خ ، ًٝبٕ ػٔو 

ا٤َُٞؽ٢ آٗناى ٍذ ٍ٘ٞاد )
6

. ) 

شبهاد ا٤ُٜب ه٤ِِخ ، ٢ٛٝ رو٤ًخ أٍٜٔب )هطِٞثب١ ًَِزبٕ( ، ٝهل أؽَ٘ذ أٓب ٝاُلرُٚ كب٩

ِٚ ػ٘ل ٝكبرٚ ، كٜٞ ٖٓ أَٛ  روث٤زُٚ  ُٛٔبّ اُل٣ٖ ؽَت ٝط٤خ أث٤ ِٚ ا٠ُ اُؼالٓخ  ، ٝػٜلد ثوػب٣ز
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ِٙ ٝهل ػبُ ثؼل  ً ُٞاُل اُؾو٤وخ ٖٝٓ ٓشب٣ـ اُطو٣ن ٝٛٞ أؽل ٓشب٣ـ اُظٞك٤خ ، ، ًٝبٕ طل٣وب

ٝكبح ا٤َُٞؽ٢ ىٓ٘بً .)
7
) 

ِٙ ، ٝٝعُٜٚ روث٠ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ روث٤خ ك٤٘٣خ ، ٝٗشؤ ٗشؤح ػ٤ِٔخ ٓ٘نُ ٗؼٞٓخ أظل به

ِٙ ، ٣ٝظطؾجُٚ ٓؼُٚ ٓقزِق  ٝاُلُٙ ٝعٜخ ٍل٣لح طبُؾخ ، ًبٕ ٣ؾلظُٚ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٖٓ طـو

أُغبٌُ اُؼ٤ِٔخ ، ٝاُوؼبئ٤خ ، ٝهثٔب ًبٕ ثؼؼٜب ُِزجوى ، كؤؽؼوُٙ ٝاُلُٙ ٓوح ا٠ُ ٓغٌِ أثٖ 

ؽغو ٝٛٞ ػٔوُٙ صالس ٤ٍٖ٘ ػ٠ِ إٔ ٣لػٞ ُُٚ ثبُجوًخ ٝاُزٞك٤ن .)
8
) 

خ اُؼالٓخ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ثؼل ٝكبح ٝاُلٙ ا٠ُ اُؼالٓخ اثٖ أُٜبّ ٗزوِذ هػب٣ٝ

ٛـ(كوػبُٙ هػب٣خ فبطخ ُٔب هأُٙ ٣زٔزغ ٖٓ اُنًبء ٝاُلط٘خ .)861)د
9
) 

ِٚ ؽجوبد أُلَو٣ٖ " ٗشؤُد ٣ز٤ٔبً كؾلظُذ اُووإٓ ٢ُٝ  ِٚ ك٢ ًزبث ٣ٝوٍٞ ٓئهف٘ب ثزوعٔز

ِٕ ٤ٍٖ٘ صُْ ؽلظُذ اُؼُٔلح ، ٜٝٓ٘بط اُل ٝأُل٤خ آثٖ ٓبُي ، ٝشوػُذ ك٢  وٚ ٝا٧طٍٞ ،كٕٝ صٔب

 شزـبٍ اال

ثبُؼِْ ٖٓ َٓزَٜ ٍ٘خ أهثغ ٍٝز٤ٖ كؤفنُد اُلوٚ ٝاُ٘ؾٞ ػٖ عٔبػخ ٖٓ اُش٤ٞؿ ، 

ِٚ ك٢  ٝأفنُد اُلوائغ ػٖ اُؼالٓخ كوع ىٓبٗٚ اُش٤ـ شٜبة اُل٣ٖ اُشبهَٓبؽ٠ ، هوأُد ػ٤ِ

ِٚ ػ٠ِ أُغٔٞع ٝأعوُد ثزله٣ٌ اُؼوث٤خ ك٢ َٓزَٜ ٍ٘خ ٍذ ٍٝز٤ٖ " ) شوؽ
11)
 

 ِٚ ٝهل ًبٕ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ طبؽت ُفِن كبػَ ٝهعَ ػبكٍ ، ٖٝٓ أفاله

اُوعٞع ا٠ُ اُؾن 
(11)

، ٣ٝوٍٞ ػُ٘ٚ اَُقب١ٝ )اُٗٚ عبك٢ اُطجغ ، فشٖ اُؼشوح ، كول كبههُٚ  

ُٚ اُغلبء اُيائل ( أُؾ١ٞ٤ ُٔب هأٟ ٓ٘
(11)

 . 

ِٚ أُضَ ك٢ ا٧ٓبٗخ اُؼ٤ِٔخ ، ؿؼٞة ؽ٤٘ٔب رٌٔ ًوآزُٚ ، ٝٛنا شؤٕ  ُول ًبٕ ٣ُؼوة ث

اُؼِٔبء اُن٣ٖ ٝصوٞا ك٢ أٗلَْٜ ٓبكاّ اُؾن ٓؼْٜ . )
13
) 

ِٙ ، كؤفن ثبُزغوك ؼالً ػٖ اُٗٚ ًبٕ ىاٛلاً ػٖ ًَ ش٢ك ء ػ٘لٓب ثِؾ ا٧هثؼ٤ٖ ٖٓ ػٔو

٣ؼوف أؽلاً ٖٓ اُ٘بً . )ُِؼجبكح ، ًٝؤُٗٚ ُْ 
14
) 

ٝر٘وَ ٓئهف٘ب ك٢ ٓظو ، كَبه ا٠ُ اُل٤ّٞ ، ٝاالٌٍ٘له٣خ ، ٝك٤ٓبؽ ، ٝأُؾِخ ، ٝا٠ُ 

اُشبّ ، ٝا٤ُٖٔ ، ٝاُؾغبى ، ٝاُٜ٘ل ، ٝثالك أُـوة ، ٝثالك اُزٌٞه* )
15

( ، ٝك٢ ًَ ٜٓ٘ب ٗيٍ 

زولّ اُؼ٢ِٔ ، كوبٍ ٝأفن اُؼِْ ٖٓ أًبثو ػِٔبئٜب ، ٝؽظَ ػ٠ِ اعبىح ػ٤ِٔخ رشٜل ُُٚ ثبُ

)ٝأعبى ٢ُ فِن ٖٓ اُل٣به أُظو٣خ( )
16

ٛـ( ٍبكو ا٠ُ ٌٓخ ؽبعبً ػٖ ؽو٣ن 869(،ٝك٢ ٍ٘خ )

اُجؾو )
17

.) 

ؾجبً ُِؼِْ . ٓٔب أطَ ػ٘لُٙ هٝػ اُزؾون ُٓ اُؼ٢ِٔ أُزؾوه ، كؤًضو ٖٓ  ًٝبٕ ا٤َُٞؽ٢ 

هواءح اٌُض٤و ٖٓ اٌُزت ٤ٌُٕٞ ِٓٔبً ثغٞاٗت أُٞػٞع اُن١ ٣جؾضُٚ .)
18
) 

ك٢ اُجالك االٍال٤ٓخ ، رلَو ُ٘ب عبٗجبً ٜٓٔبً ٖٓ  ٝاٗزشبهْٛا٤َُٞؽ٢  ًٔب إ ًضوح ش٤ٞؿ

ِٚ ، ٝشُٜٔٞب ُِلٕ٘ٞ أُقزِلخ ، ًٝضوح  ِٚ اُز٢ أٍٜٔذ ك٢ ًضوح ٓئُلبر عٞاٗت ارَبع صوبكز

ك٢ اُؼبُْ االٍال٢ٓ .) اٗزشبهٛب
19
) 

ِٚ ث٤ٖ اُجِلإ ، ٝثوؽبة ًزت اُؼِّٞ ٝأُؼوكخ ، ٝٓال ِٚ ُْٜ ُٝز٘وِ ِٚ ُوعبٍ اُؼِْ ٓؾجز ىٓز

 ِٚ ِٚ ك٤وٍٞ )ش٤ٞف٢ أٝهكرْٜ ك٢ أُؼغْ اُن١ عٔؼزْٜ ك٤ ، ًبٕ ؽو٣ظبً ػ٠ِ أفن اُؼِْ ٖٓ ش٤ٞف

، ٝػلكرْٜ ٗؾٞ ٓبئخ ٝف٤َٖٔ ()
11

.) 

ٝهل ٍغَ ا٤َُٞؽ٢ أٍٔبء ٓشب٣قُٚ اُن٣ٖ أفن ػْٜ٘ اُؼِْ كٞػغ ْٜٓ٘ فَٔخ ٓظ٘لبد 

٠ كٜوً أُو٣ٝبد )٢ٛ : )أٗشبة اٌُزت ك٢ أَٗبة اٌُزت ٍٝٔ
11

( ، ٝؽبؽت ٤َُ ٝعبهف 

٤ٍَ ٠َٔ٣ٝ أُؼغْ اٌُج٤و )
11)

، ٝأُ٘زو٠ ٠َٔ٣ٝ أُؼغْ اُظـ٤و ) 
13

(، ٝىاك ا٤َُٔو ك٢ 

اُلٜوٍذ اُظـ٤و )
14

(، ٝأُ٘غْ ك٢ أُؼغْ )
15)
 . 
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ٝر٤ٔي اُؾبكع عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ثٌضوح اُش٤ٞؿ ٝاُش٤قبد اُن٣ٖ رزِٔن ػ٤ِْٜ ، 

ْ ٝأفن ػْٜ٘ ، ًبُؾبكع ثٖ ؽغو أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم اٌُ٘ب٢ٗ ٝٛ٘بى ٖٓ ربصو ثٜ

ٛـ851اُؼَوال٢ٗ)د
()16)

 

ِٚ ، ًٝبٕ ػٔوُٙ صالس  ِٚ ، ٝأؽؼوُٙ ٝاُلُٙ ا٠ُ ٓغَِ ِٙ ثش٤ق ِٚ ٓ٘نُ طـو شـق ا٤َُٞؽ٢ ث

ٍ٘ٞاد ، ٝؽِت ٖٓ اثٖ ؽغو إٔ ٣لػٞ ُُٚ ثبُجوًخ ٝاُزٞك٤ن )
17

( ، ٝاثٖ أُٜبّ ، ًٔبٍ اُل٣ٖ 

ٛـ( 861اُل٣ٖ اُؾ٘ل٢ )د دمحم ثٖ ٛٔبّ
(18)

، ًٝبٕ ٣زبثؼُٚ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أثوا٤ْٛ  

ٛـ( )864ا٧ٗظبه١ أُؾ٢ِ اُشبكؼ٢ )د
19

( ، ًبٕ ٣ؾؼو ٓغبَُُٚ ٍ٘خ ًبِٓخ ك٢ ًَ أٍجٞع 

٤ٓٞ٣ٖ ، ػَٔ رل٤َواً ، ُْٝ ٣ٌُِٔٚ ، ٝهل أًُِٔٚ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝػوف ثزل٤َو اُغال٤ُٖ اُن١ ػٔذ 

شٜورُٚ ا٥كبم .)
31

( ٝشٜبة اُل٣ٖ أُشبهَٓبؽ٢ ،أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌو أُشبه َٓبؽ٢ 

ٛـ( ، أفن ػُ٘ٚ ا٤َُٞؽ٢ اُلوائغ ٝاُؾَبة .)865اُشِلؼ٢ )د
31

( ،ٝشٌٔ اُل٣ٖ أُوىثب٢ٗ، 

ٛـ( ، أفن 867دمحم ثٖ ٍؼل ثٖ ف٤َِ ثٖ ٤ٍِٔبٕ أُؼوٝف ثبثٖ ٍؼل اُل٣ٖ اُؾ٘ل٢ اُقبىٕ )د

أُقزِلخ .)ػُ٘ٚ ا٤َُٞؽ٢ اٌُض٤و ٖٓ اُؼِّٞ 
31

(، ٝػِْ اُل٣ٖ اُجِو٢٘٤ ، طبُؼ ثٖ ػٔو ثٖ 

ٛـ( ،)868هٍالٕ ثٖ ٗظ٤و )د
33

ِٚ ش٤ق٘ب ش٤ـ ا٧ٍالّ ػِْ  ( ٣ٝوٍٞ ا٤َُٞؽ٢" ٝأٝهلُذ ػ٤ِ

ِٚ ٖٓ أٍٝ  ً ٝالىٓزُٚ ك٢ اُلوٚ ا٠ُ إٔ ٓبد كووأُد ػ٤ِ ِٚ روو٣ظب اُل٣ٖ اُجِو٢٘٤ كٌزت ٢ُ ػ٤ِ

ِٙ ا٠ُ اًُٞبُخ ، ٍٝٔؼُذ  ِٚ ٖٓ أٍٝ اُؾب١ٝ اُظـ٤و ا٠ُ أُلك ٢ٛٝ أٍٝ اُزله٣ت ُٞاُل ػ٤ِ

أُٜ٘بط ا٠ُ اُيًبح ... ٝأعبى ٢ُ ثبُزله٣ٌ ٝا٧كزبء ك٢ ٍ٘خ ٍجغ ٍٝز٤ٖ ٝؽؼو رظل٣و١ 

("
34

(،ٝشوف اُل٣ٖ أُ٘ب١ٝ ، ٣ؾ٠٤ ثٖ دمحم ثٖ دمحم ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ٓقِٞف اُشبكؼ٢ 

ً ٖٓ اُزل٤َو  .)أُ٘ب١ٝ ، أفن ػُ٘ٚ ا٤َُٞؽ٢ اُ٘ؾٞ ٝش٤ئب
35

( ، ٝاثٖ ٓوجَ اُجـلاك١ ، دمحم ثٖ 

ٛـ( ، 871ٓوجَ ثٖ ػجلهللا ثٖ ػجلاُوؽٖٔ اُجـلاك١ )د
(36)

، أثٞ اُؼجبً اُش٢٘ٔ ، رو٢ اُل٣ٖ  

ٛـ( ، 871أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ دمحم ثٖ ؽَٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ؾ٠٤ اثٖ دمحم اُؾ٘ل٢ االٓبّ اُؼالٓخ )د

أفن ػُ٘ٚ ا٤َُٞؽ٢ اُؾل٣ش ٝاُؼوث٤خ ٝأُؼب٢ٗ )
37

ًٝٔبٍ اُل٣ٖ اُشبكؼ٢ ، دمحم ثٖ  ( ،

ٛـ( )874ػجلاُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجلهللا أُظو١ )د
38

(، هبٍ ا٤َُٞؽ٢ "ٍٔؼُذ ُٓ٘ٚ أش٤بء 

ُٝجَذ ُٓ٘ٚ فوهخ اُزظٞف
(39،)

ٝٛبعو اُول٢ٍ، أّ اُلؼَ ٛبعو ث٘ذ أُؾلس دمحم ثٖ دمحم ثٖ 

ٛـ( )874أث٢ ثٌو ثٖ ػجلاُؼي٣ي شوف اُل٣ٖ اُول٢ٍ )د
41

ا٧ٗظبه١ ، أثٞ  (،ٝشٜبة اُل٣ٖ

ٛـ( )875اُط٤ت أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽَٖ اثٖ اثوا٤ْٛ ا٧ٗظبه١ اُقيهع٢ )د
41

 ، )

٣ٝوٍٞ ا٤َُٞؽ٢ " ٝعبىا٢ٗ ػ٠ِ مُي ثؤٕ ًزت ٢ُ روو٣ظبً ػ٠ِ شوػ ا٧ُل٤خ رؤ٤ُل٢ " )
41

 ، )

ٖ دمحم ٝػٖ اُش٤قخ أّ ٛب٢ٗ ، ٓو٣ْ اث٘خ اُوبػ٢ أث٢ اُوبٍْ شوف اُل٣ٖ ثٖ أث٢ اُؼجبً أؽٔل ث

ٛـ( ، أفن ػٜ٘ب ا٤َُٞؽ٢ ًزت أث٢ اُوكبء اُؼٌجو١ ، )879ثٖ ػجل أُؼط٢ ا٧ٗظبه١ )د
43

 )

، ٝػٖ ٓؾ٢ اُل٣ٖ اٌُبك٤غ٢ ، دمحم ثٖ ٤ٍِٔبٕ ثٖ ٍؼل ثٖ َٓؼٞك اُو٢ٓٝ أُجوػ٢ٔ اُؾ٘ل٢ 

ٛـ()789)د
44

ً ٖٓ اُزل٤َو ٝاُؾل٣ش  (، ٣وٍٞ ا٤َُٞؽ٢ "أفنُد ػُ٘ٚ اُلٕ٘ٞ هواءح ٍٝٔبػب

ٝاُؼوث٤خ ٝأُؼب٢ٗ ٝؿ٤و مُي ، ًٝزت ٢ُ ثقطٚ اعبىح ػظ٤ٔخ " )ٝا٧ط٤ِٖ 
45

( ٝاُش٤ـ أ٤ٖٓ 

ٛـ( ، أفن ػُ٘ٚ ا٤َُٞؽ٢ أػواة أث٢ 881اُل٣ٖ االهظوا٢ٗ ، ٣ؾ٠٤ ثٖ دمحم ثٖ اثوا٤ْٛ )د

اُجوبء اُؼٌجو١ ٍٝبئو ًزجٚ )
46

( ،ٝرزِٔن ػ٠ِ ٤ٍق اُل٣ٖ اُجٌزٔو١ ، دمحم ثٖ ػٔو ثٖ هطِٞثـب 

ٛـ( 881جٌزٔو١ )دثٖ شغبع اُل٣ٖ اُ
(47)

، أفن ػُ٘ٚ كهًٝ ك٢ اُزٞػ٤ؼ ٝاٌُشبف) 
48

 ، )

ٛـ( ، هوأ 885ٝػٖ شٌٔ اُل٣ٖ اُجب٢ٗ ، دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل اُشبكؼ٢ أُقي٢ٓٝ )د 

ػ٤ِٚ ا٤َُٞؽ٢ ًزبة أُٜ٘بط ، ًٝزبة اُجٜغخ هواءح ٍٝٔبػبً)
49)
 . 

ً ، ٝاٗزلغ ً ٝش٤قب ِٚ عٌِ ا٤َُٞؽ٢ ٓؼِٔب ِٚ ػلك ًج٤و ٖٓ ؽالة اُؼِْ  ُٝـياهح ػِٔ ث

ً ٝال ِٙ ٣ٝوٍٞ " أٗزظجُذ ُِزله٣ٌ ٝمُي ٖٓ شٞاٍ ٍ٘خ ٍجؼ٤ٖ ، كِْ أهك ؽبُجب  ٝأػ٤بٕ ػظو
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ً ٝال ً ٖٓ  ٓجزلئب كبػالً ، ٝك٢ ٍ٘خ اؽلٟ ٍٝجؼ٤ٖ ؽؼو كه٢ٍٝ اُلؼالء ٖٝٓ ًبٕ ٓلهٍب

٤ٍٖ٘ ٝهوإا ػ٠ِ رظب٤ٗل٢ ٝؿ٤وٛب 
("51)

اُشبكؼ٢ ، أؽٔل  ،ُنا رزِٔن ػ٤ِٚ ًَ ٖٓ ، شٜبة اُل٣ٖ 

ٛـ( ، ٣ٝوٍٞ ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ " ٓلهً 888ثٖ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ىًو٣ب شٜبة اُل٣ٖ اُشبكؼ٢ )د

ك٤ٓبؽ ٝٓلز٤ٜب ٝش٤ـ اُقبٗوبٙ أُؼ٤٘٤خ ، ثٜب ٍٔغ ٢٘ٓ ػشبه٣بر٢ ٝاُغيء ا٧ٍٝ ٖٓ ٗٞه 

اُؾل٣وخ ٖٓ ٗظ٢ٔ ٓغ عٔبػخ أُفو ٖٓ ك٤ٓبؽ" )
51

ؽٔل ( ، ٝاثٖ ا٣بً ، أثٞ اُجوًبد دمحم ثٖ أ

ٛـ( )931ى٣ٖ اُل٣ٖ اُؾ٘ل٢ )د
51

( ، ٝػجل اُوبكه أُئمٕ ، ػجل اُوبكه اُشبم٢ُ أُظو١ 

ٛـ(أفن ػٖ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝالىُٓٚ كزوح ؽ٣ِٞخ )935اُشبكؼ٢ )د
53

( ، ٝػٔو ثٖ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ 

ٛـ( )936ثٖ ٓؾٔٞك )د
54

ٛـ( 938(، ٝدمحم ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل شٌٔ اُل٣ٖ اُؼغ٢ٔ٤ )د

ٛـ( 941ُؾبكع اُشب٢ٓ شٌٔ اُل٣ٖ أُظبُؾ٢ )د(،ٝدمحم ثٖ ٣ٍٞق ا55)
(57)

،ٝأثٞ اُؾَٖ دمحم  

ٛـ( 945ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل اُلاٝٝك١ )د
(59،)

ٝدمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽُٕٞٞ شٌٔ اُل٣ٖ أُظو١  

ٛـ( 953)د
(61)

ٛـ( )958، ٝدمحم ثٖ ػجلاُوؽٖٔ هطت اُل٣ٖ اُظلٞه١ )د 
61

(، ٤ٍِٝٔبٕ 

ٛـ( 961أُظو١ اُشبكؼ٢ اُقؼ٤و١ )د
(61)

دمحم ثٖ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌو ، ٝ 

ٛـ( 961اُشبكؼ٢ شٌٔ اُل٣ٖ اُؼِو٢ٔ )د
(63)

، ٝدمحم ثٖ ٍبُْ ٗبطو اُل٣ٖ اُطجال١ٝ )د  

ٛـ( 966
(64،)

ٝأفن ُٓ٘ٚ أثٞ أُٞاٛت ػجلاُٞٛبة ثٖ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ اُؼ١ِٞ هطت اُل٣ٖ 

ٛـ()973اُشؼوا٢ٗ )د
65

ً دمحم ثٖ ػجلهللا ثٖ ػ٢ِ اُشبكؼ٢ اُش٘ش ٞه١ أُظو١ (،ٝأ٣ؼب

ٛـ( 983)د
(66)

 ...اُـ . 

 ثاًياً  : هؤلفاتَ  

اُن١ ًوً عٜلُٙ ُِؼِْ ٝروٛت  اُؾبكع عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ٖٓ اُؼِٔبء أٍُٞٞػ٤ٕٞ

ِٚ " ٝهىهذ  ِٙ ثوُٞ ك٢ ٓؾواثٚ ، ًزت ك٢ ٓقزِق اُلٕ٘ٞ ٝأُؼوكخ ، ٝاُٗٚ أؽبؽ ثؼِّٞ ػظو

اُزجؾو ك٢ ٍجؼخ ػِّٞ ، اُزل٤َو ، ٝاُؾل٣ش ، ٝاُلوٚ ، ٝاُ٘ؾٞ ، ٝأُؼبٗت ، ٝاُج٤بٕ ، ٝاُجل٣غ ، 

" )ػ٠ِ ؽو٣وخ اُؼوة اُجِـبء ال ػ٠ِ ؽو٣وخ اُؼغْ ٝأَٛ اُلَِلخ 
67

.) 

ٝإٔ ٛنٙ اُؼِّٞ اَُجؼخ اُز٢ رؾلس ػٜ٘ب ا٤َُٞؽ٢ ًبٗذ ػ٠ِ ؽو٣وخ اُؼوة ، ٢ٛٝ 

اُٜ٘ظ االٍال٢ٓ اُظؾ٤ؼ ، ٝٛنا اُٜ٘ظ ٛٞ اُن١ ٣ووة ا٤ُٚ اُلْٜ ك٢ أػٔبم أَُبئَ اُل٤٘٣خ ٖٓ 

اُظٞاة ٜٝٓ٘ب اَُالٓخ ٝاُلهخ أكؼَ ٓٔب ٣وٞكُٙ ا٤ُٚ اُٜ٘ظ ا٧فو .)
68
) 

غ ثٔقزِق اُؼِّٞ ٣وٍٞ " ُٞ شئذ إٔ أًزت ك٢ ًَ َٓؤُخ إ اؽالع ا٤َُٞؽ٢ اُٞاٍ

ً ثؤهٞاُٜب ، ٝأكٝارٜب اُ٘و٤ِخ ، ٝاُو٤ب٤ٍخ ٝٓلاهًٜب ٝٗوٞػٜب ٝأعٞثزٜب أُٞاى٣خ ث٤ٖ  ٓظ٘لب

 ثوٞر٢ ، كال ؽٍٞ ٝال ثؾ٢ُٞ ٝال أفزالف أُناٛت ك٤ٜب ُولهد ػ٠ِ مُي ٖٓ كؼَ هللا رؼب٠ُ ال

ال ثبهلل " )هٞح ا شبء هللا ال هٞح اال ثبهلل، ٓب
69
) 

ٛٞ ٓطٍٞ ٝأفو ٓٞعي  أُق ا٩ٓبّ اُغ٤َِ ا٤َُٞؽ٢ أًضو ٖٓ ٍجؼٔبئخ ٓئُق ٜٓ٘ب ٓب

ك٢ ٓقزِق أُؼبهف ٝاُلٕ٘ٞ اُؼوث٤خ ا٩ٍال٤ٓخ ، ًبُلوٚ ٝاُؾل٣ش ٝاُؼوث٤خ ٝاُزل٤َو ٝاُزؤه٣ـ 

ِٚ ، ٝاٍغ ا٧ؽالع ما هلهح ٛبئِخ ، ٣زٔزغ ث ً ك٢ ٓئُلبر بٌٓبٗبد ، ٝٛنا ٣ؼ٢٘ اُٗٚ ًبٕ ٍٓٞٞػ٤ب

٣ؾزبط ا٤ُٚ ثجلاٛخ  ٗل٤َخ ٝٓؼ٣ٞ٘خ ًج٤وح ٣َزؾؼو ًَ ٓب
(.71)

 

ٝٝطِذ ٓئُلبد ا٤َُٞؽ٢ ك٢ ًزبثٚ اُزؾلس ث٘ؼٔخ هللا ا٠ُ فَٔٔبئخ ٝصالصٕٞ ٓئُلبً 
(71،)

ٝك٢ ؽَٖ أُؾبػوح هبٍ : " ٝثِـذ ٓئُلبر٢ ا٠ُ ا٥ٕ صالصخ ٓئخ ًزبة "  
(71)

 

 ٌُٝضوح ٓئُلبرٚ ٍٞف ٗزطوم ُجؼغ ٜٓ٘ب : 

ا٩روبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ )  ـ1
73
) 

ـ ثـ٤خ اُٞػبح ك٢ ؽجوبد اُِـ٤٣ٖٞ ٝاُ٘ؾبح . 1
(74)

 

ـ اُجٜغخ أُوػ٤خ ك٢ شوػ ا٧ُل٤خ . )3
75
) 
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ـ ربه٣ـ اُقِلبء .)4
76
) 

ـ اُزؾج٤و ك٢ ػِْ اُزل٤َو . )5
77)
 

ـ رؾن٣و اُقٞاص ٖٓ أًبم٣ت اُوظبص .)6
78
) 

ـ رله٣ت اُوا١ٝ ك٢ شوػ روو٣ت اُ٘ٞا١ٝ . )7
79
) 

ـ اُؾب١ٝ ُِلزب١ٝ .)8
81
) 

ـ ؽَٖ أُؾبػوح ك٢ ربه٣ـ ٓظو ٝاُوبٛوح 9
(.81)

 

ـ اُقظبئض اٌُجوٟ 11
(.81)

 

ـ اُله أُ٘ضٞه ك٢ اُزل٤َو ثبُٔؤصٞه .)11
83
) 

ـ  ؽجوبد اُؾلبظ . )11
84
) 

ـ ؽجوبد أُلَو٣ٖ . ٝٛٞ ٓٞػٞع ثؾض٘ب )13
85
) 

ـ ُجبة اُ٘وٍٞ ك٢ أٍجبة اُ٘يٍٝ . )14
86
) 

ك٢ رؾو٣و ا٧َٗبة .) ـ ُت اُِجبة15
87
) 

ـ أُيٛو ك٢ ػِّٞ اُِـخ ٝأٗٞاػٜب . )16
88)
 

ـ أُ٘غْ ك٢ أُؼغْ ، ٓؼغْ ش٤ٞؿ ا٤َُٞؽ٢ . )17
89
) 

ـ ٗظْ اُؼو٤بٕ ك٢ أػ٤بٕ ا٧ػ٤بٕ .)18
91
) 

ـ ٛٔغ اُٜٞآغ ٓغ شوػ عٔغ اُغٞآغ . 19
(91)

 

اُؼِْ ،  ٝإ ٛنٙ أُئُلبد اُجؼغ ٜٓ٘ب هل أفزظوٙ ُجؼغ ًزت ٖٓ ٍجوُٚ ٖٓ أَٛ

ٝاُجؼغ ٜٓ٘ب أػبف ػ٤ِٜب ًٝبٗذ ثواػخ ا٤َُٞؽ٢ ٝاػؾخ ػ٤ِٜب كبػلذ ا٤ُٜب أ٤ٔٛخ ًج٤وح ، 

كٜٔ٘ب أُلوٞك ٜٝٓ٘ب ٓقطٞؽ .)
91
) 

 ثالثاً :ّفاتَ 

ّ()1515ٛـ ـ 911مًو اُن٣ٖ روعٔٞا ُغالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ثؤٕ ٝكبرٚ ًبٗذ ػبّ )
93

 )

. 

ًٝبٗذ ٝكبرٚ )هؽٔٚ هللا( ك٢ ٍؾو ٤ُِخ اُغٔؼخ اُزبٍغ ػشو ٖٓ عٔبك١ ا٠ُٝ٧ ك٢ 

ِٚ ثوٝػخ أُو٤بً ك٢ اُوبٛوح  ٓ٘يُ
(.94)

 

كِٔب ثِؾ فجو ٝكبرٚ أَٛ اُشبّ أٍلٞا ػ٤ِٚ ، ٝطِٞا ػ٤ِٚ طالح اُـبئت ثبُغبٓغ ا١ٞٓ٧ 

ٓٔب ٣وبهة ٖٓ ، ٣ّٞ اُغٔؼخ اُضبٖٓ ٖٓ هعت ٍ٘خ اؽلٟ ػشوح ٝرَؼٔبئخ ، أ١ ثؼل ٝكبرٚ 

ِٚ ، كبشزوٟ  ً ، ٝه٤َ إٔ اُـبٍَ اُن١ ؿَُِٚ أفن ه٤ٔظُٚ ٝهجؼزُٚ اُز٢ ػ٠ِ هأٍ ػشو٣ٖ ٣ٞٓب

ثؼغ اُ٘بً ه٤ٔظٚ ثقَٔخ كٗب٤ٗو ، ٝثبع ثؼؼْٜ هجؼزٚ ثضالس كٗب٤ٗو ُِزجوى ثٚ . )
95
) 

 

 ـ تزتية الكتاب :

رؤ٤ُق اٌُزبة ،  أرَْ اُؼِٔبء ػ٘ل رؤ٤ُلْٜ ٓئُلبرْٜ ثؤٕ ٣نًوٝا ك٢ ٓولٓخ اٌُزبة ٍجت

 ٗزلبع ٜٓ٘ب .ْٜ ، ٝمُي ٖٓ أعَ ر٤ََٜ ػ٤ِٔخ االٝأُٜ٘ظ اُن١ ٍبهٝا ػ٤ِٚ ك٢ رور٤ت ٓئُلبر

 ِٚ أٓب ثبَُ٘جخ ٌُزبة )ؽجوبد أُلَو٣ٖ ( ٤َُِٞؽ٢ هؽُٔٚ هللا ُْ ٣نًو ك٢ ٓولٓخ ًزبث

ِٚ ٌُِزبة " ثبُجَِٔخ ٝ ِٚ ، ٝأًزل٠ ك٢ ٓولٓز ِٚ ك٢ رور٤ت ًزبث اُظالح أُٜ٘ظ اُن١ ٍبه ػ٤ِ

ِٚ " اُؾٔل  ِٚ ٍِْٝ " ٝثؼلٛب اُؾٔل ٝاُض٘بء هلل ٝاُشٜبكح ثوُٞ ٝاَُالّ ػ٠ِ ٗج٤٘ب دمحم ط٠ِ هللا ػ٤ِ

هلل اُن١ أٍجؾ ػ٤ِ٘ب عي٣َ اُ٘ؼْ ، ٝأشٜلُ إٔ الاُٚ االّ هللا ٝهٍُُٞٚ ٤ٍّل اُؼوة ٝاُؼغْ ، ط٠ِ 

ِٚ أ٠ُٝ اُلؼَ ٝاٌُوّ " ) ِٚ ٝطؾجّ هللا ٍِْٝ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُ
96
) 
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)157 ) 
 

ِٚ " ... ٝثؼل  ِٙ ُِٔلَو٣ٖ كٕٝ ؿ٤وْٛ ثوُٞ ٣ٝنًو ثؼلٛب ٍجت رؤ٤ُلُٚ ٌُِزبة ٖٓ ؽ٤ش مًو

كٜنا أُغٔٞع ك٤ٚ ؽجوبد أُلَو٣ٖ ام ُْ أعل ٖٓ أػز٠٘ ثبكواكْٛ ، ًٔب أػز٠٘ ثبكواك أُؾلص٤ٖ 

َِّق ٝاُظؾبثخ  َّوٕٝ ٖٓ اُ ٝاُلوٜبء ، ٝاُ٘ؾبح ٝؿ٤وْٛ ، ٝأػِْ أْٜٗ أٗٞاع : ا٧ٍٝ : أُل

َّوٕٝ ٖٓ أُؾلّص٤ٖ ، ْٝٛ اُن٣ٖ ط٘لٞا اُزلب٤ٍو ٝاُ زبثؼ٤ٖ ، ٝأرجبع اُزبثؼ٤ٖ ، اُضب٢ٗ : أُل

ٞهكاً ك٤ٜب أهٞاٍ اُظؾبثخ ، ٝاُزبثؼ٤ٖ ثب٧ٍ٘بك ، ٝٛنإ اُ٘ٞػبٕ رواعْٜٔ ٓنًٞهح ك٢  ُٓ َ٘لح  ُٓ
  َ َّو٣ٖ ٖٓ ُػِٔبء أَٛ اُ ٞا ا٠ُ اُؽجوبد اُلوٜبء ، اُضبُش : ثو٤ّخ أُل ّٔ ٣َٝ زل٤َو اُزؤ٘خ اُن٣ٖ ػ

ِٚ ك٢ ٛنٙ  ِٚ ٝؿ٤و مُي . ٝٛٞ اُن١ ا٧ػز٘بء ث ِٚ ٝاػواث ٝاٌُالّ ػ٠ِ ٓؼب٢ٗ اُووإٓ ٝأؽٌبٓ

جزلػخ ًبُٔؼزيُخ ٝاُش٤ؼخ ٝأػواثْٜ ، ٝاُن١  ُٔ ا٧ىٓبٕ أًضو ، اُواثغ : ٖٓ طّ٘ق رل٤َواً ك٢ اُ

َّو٣ٖ ٖٓ ٛئالء اُوَْ ا٧ٍٝ ٝاُوَْ اُضب٢ٗ ػ٠ِ إٔ ا٧ َّزؾن إٔ ٠َٔ٣ ثبُٔل ًضو ك٢ ٛنا اُوَْ ٣

ٍّزِٞف أَٛ اُوَْ اُواثغ  َّٕٔٞ ًزجْٜ ؿبُجبً ثبُزؤ٣َٝ ، ُْٝ أ ُخ ، ُٜٝنا ٣ ّٝ ٗوُِٚ ، ٝأٓب اُضبُش : كٔٞ

ٝاٗٔب مًود ْٜٓ٘ أُشب٤ٛو ًبُيٓقشو١ ٝاُّوٓب٢ٗ ....ٝاُُغجبئ٢ ٝأشجبْٜٛ " )
97
) 

 الوثحث الثاًي 

 أّالً  :  هٌِجَُ 

اَُبثوخ ثبٛزٔبّ ًج٤و ٗظواً ٤ٔٛ٧خ ٛنا اُ٘ٞع ُول ؽظ٤ذ ًزت اُطجوبد فالٍ اُؼظٞه 

ٖٓ اُلهاٍخ ٝاُز٢ رِو٠ ا٧ػٞاء ػ٠ِ روعٔخ ٓشب٤ٛو اُؼِٔبء ، ٝاُجبؽض٤ٖ ، ٝا٧كثبء ، 

 ٝأُلَو٣ٖ ٝٝػؼْٜ ك٢ اؽبه ٣زؼٖٔ اُجبهػ٤ٖ اُن٣ٖ ٣َو هللا ُْٜ .

ّٕ ظٜٞه اُزؤ٤ُق ػ٠ِ اُطجوبد هل٣ْ ٣ؼٞك ربه٣قٚ ا٠ُ ظٜٞه ربه٣ـ اُزل٣ٖٝ  ٝا

ِٚ 131اُزظ٤٘ق ، ٝٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ أُق ًزت اُطجوبد ْٜٓ٘ : دمحم ثٖ ٍؼل )دٝ ٛـ( ك٢ ًزبث

ٛـ( ، ٝف٤ِلخ ثٖ ف٤بؽ شجبة 133)اُطجوبد اٌُجوٟ( ، ٝأثٞ ىًو٣ب ٣ؾ٠٤ ثٖ ٓؼ٤ٖ )د

ِٚ )اُطجوبد( ، ٝاُش٤واى١ )د141اُؼظلو١ )د ِٚ )ؽجوبد 476ٛـ( ك٢ ًزبث ٛـ( ك٢ ًزبث

ِٚ ُِؾ٘بثِخ )ؽجوبد أث٢ ٣ؼ٢ِ ( ، ٝاُوبػ٢ 516)د اُلوٜبء( ، ٝأث٢ ٣ؼ٢ِ اُلواء ٛـ( ك٢ ًزبث

ِٚ )رور٤ت أُلاهى ٝروو٣ت أَُبُي ا٠ُ ٓؼوكخ أطؾبة ٓبُي ( 544ػ٤بع )د ٛـ( ك٢ ًزبث

ِٚ رواعْ ُِٔب٤ٌُخ ، ٝاَُج٢ٌ )د ِٚ )ؽجوبد اُشبكؼ٤خ اٌُجوٟ( ، 771اُن١ ر٘بٍٝ ك٤ ٛـ( ك٢ ًزبث

ِٚ )ؽجوبد اُؾ٘ل٤خ( ، ٝآثٖ هبػ٢ شٜجخ 775ٝػجل اُوبكه ثٖ أث٢ اُٞكبء اُووش٢ )د ٛـ( ك٢ ًزبث

ِٚ )ؽجوبد آثٖ هبػ٢ شٜجخ (.851)د  ٛـ( ك٢ ًزبث

ٝاُلبئلح ٖٓ ًزت اُطجوبد ُز٤ََٜ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُظؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ ٝأرجبع اُزبثؼ٤ٖ ، 

َ٘ل ٝك٢ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ا٧ٍٔ ُٔ بء ٝمُي ُٔؼوكخ اُؾل٣ش أُوٍَ أٝ أُ٘وطغ ٝر٤٤ٔيُٙ ػٖ اُؾل٣ش اُ

أُزلوخ ٝأُزشبثٜخ )
98

. ) 

ً ػ٠ِ ا٧ؽوف  ِٙ ٖٓ أُئهف٤ٖ ك٢ رور٤ت رواعٔٚ ٓورجب ً ًـ٤و أرجغ ا٤َُٞؽ٢ ٜٓ٘غب

ِٚ ثزوعٔخ " اثوا٤ْٛ ثٖ أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ  ِٚ ا٧ٍْ ٝا٤ٌُ٘خ ٝاُِوت ٝاُشٜوح ًوُٞ ا٧ثغل٣خ ماًواً ك٤

َِّٔبً اُٞاػع  أؽٔل أثٞ ؽبٛو اُ
("99)

ِٚ ثزوعٔخ " ػ٢ِ ثٖ   ػجلهللا ثٖ ٓٞٛت اُُغنا٢ٓ ، ٝهُٞ

أثٞ اُؾَٖ " 
(111)

ِٚ ثزوعٔخ " اُؾَٖ ثٖ   أ١ اٗٚ ٣نًو أٍْ اُغل اُقبٌٓ ٝاَُبكً آؽ٤بٗبً ًوُٞ

ػجلهللا ثٖ ٍَٜ ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٜٓوإ اُِـ١ٞ ا٧ك٣ت أثٞ ٛالٍ اُؼٌَو١ " )
111

 ، )

ِٚ ثزوعٔخ " ػجلاٌُو٣ْ ثٖ ٛٞاىٕ ثٖ ػجلأُِي ثٖ ؽِؾخ ثٖ دمحم  ا٧ٓبّ أثٞ اُوبٍْ اُوش٤و١ ٝهُٞ

ا٤َُ٘بثٞه١")
111)

ً ا فوٟ ٣ظَ ا٠ُ اُغل اُواثغ ػشو ؽَت أ٤ٔٛخ اُشقظ٤بد اُز٢ ٝآؽ٤بٗب

ِٚ ثزوعٔخ " ػٔو ثٖ أثوا٤ْٛ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ  ر٘بٍٝ روعٔزٜب ًوُٞ

ثٖ ؽٔيح ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ ى٣ل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ أث٢ ؽبُت أثٞ اُجوًبد اُؾ٤َٖ 

اٌُٞك٢ اُؾ٘ل٢ اُي٣ل١ " )
113

. ) 
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ر٘بٍٝ ا٤َُٞؽ٢ ا٧ػالّ أُشٜٞه٣ٖ ثبُزل٤َو ٣ٌٕٞ ثلهخ ٝثشٌَ ٓقزظو ٖٓ ـ إ 

فالٍ مًو ٍٔبػبرْٜ ، ٝش٤ٞفْٜ ، ٝرال٤ٓنْٛ ، ٝٓظ٘لبرْٜ ، ْٜٜٝٓ٘ ، ٝهؽالرْٜ ، ٝٝالكرْٜ 

ِٚ ثزوعٔخ " أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أثوا٤ْٛ أثٞ أٍؾبم ا٤َُ٘بثٞه١ اُزُـِج٢ " ) ، ٝٝكبرْٜ ًوُٞ
114

 )

 ٣وٍٞ "هٟٝ 

ِٚ ثزوعٔخ " أؽٔل ػٖ أث٢ ؽ بٛو دمحم ثٖ اُلؼَ ثٖ ُفي٣ٔخ ٝأث٢ دمحم أُقِل١ " ، ٝهُٞ

ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ أكِؼ ثٖ ىههٕٞ ..." )
115

( ٣وٍٞ " ... ٍٔغ ٖٓ أث٢ ػجلهللا ثٖ 

اُلوط اُطالػ٢ ، ٝأث٢ ػ٢ِ اُـَب٢ٗ ٝأفن اُوواءاد ػٖ أث٢ اُؾَٖ ثٖ اُغواه اُؼو٣و ..." 

ً ثزوع ِٚ أ٣ؼب ٔخ " أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ ٣ٍٞق أثٞ اُق٤و اُطبُوب٢ٗ ، ٝهُٞ
("116)

٣وٍٞ "  

 ٝكهً ثجِلح ٣ٝج٘ناٝ ، ٝؽلس ثبٌُزت اٌُجبه ٠ُٝٝ رله٣ٌ اُ٘ظب٤ٓخ " .

 ِٚ ِٚ أص٘بء هؽالر ٝك٢ ثؼغ ا٧ؽ٤بٕ ٣نًو ا٤َُٞؽ٢ ٌٓبٕ ٍٔبع طبؽت اُزوعٔخ ُش٤ٞف

ِٚ ثزوعٔخ "أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ػجلهللا ثٖ أث٢ ػ٠َ٤ ثٖ ٣ ؾ٠٤ ثٖ ػٔو أُؼبكو١")ًوُٞ
117

( ٣وٍٞ 

" ... أفن اُوواءح ػٖ أثٖ ؿ٤ِٕٞ ، ٝأفن ثٔظو ػٖ أث٢ ثٌو ا٧كك١ٞ ، ٝأث٢ اُوبٍْ اُغٞٛو١ 

قِل ثٖ ٣ي٣ل ") ُٓ ِٚ ثزوعٔخ " ثو٠ ثٖ  ، ٝثبكو٣و٤ّخ ػٖ أثٖ أث٢ ى٣ل " ، ٝهُٞ
118

( ٣وٍٞ " أفن 

ُٓظؼت اُيٛو١ ػٖ ثٖ ٣ؾ٠٤ ا٤ُِض٢ ٝهؽَ ا٠ُ أُشوم ُٝو٠ اٌُجبه ٣َٔغ ثبُ ؾغبى أثب 

٘نه اُؾيا٢ٓ ٝثٔظو ٣ؾ٠٤ ثٖ ث٤ٌو ٝأثب اُطبٛو أثٖ اَُوط ٝثلٓشن ٛشبّ ثٖ  ُٔ ٝأثوا٤ْٛ ثٖ اُ

ب٢ٗ ، ٝأثب ثٌو ثٖ أث٢  ّٔ ػٔبه ٝثجـلاك أثٖ أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ ، ٝثبٌُٞكخ ٣ؾ٠٤ ثٖ ػجلاُؾ٤ٔل اُِؾ

ً ال ِٙ " ٓزياؽْ ػ٤ِٚ ٣نًو رال٤ٓن طبؽت اُزوعٔخ ثَ ٣وزظو ػ٠ِ مً ؽ٤جخ .." ، ٝأؽ٤بٗب و

 ِٚ رالٓنرُٚ ك٢ ا٥كبم .." ) ٝاٗزشوداُطِجخ ٝرقوعٞا ث
119)
 

ِٚ ثزوعٔخ " أؽٔل  ِٚ ًوُٞ ـ أٓب ثبَُ٘جخ ُٔظ٘لبد طبؽت اُزوعٔخ كبؽ٤بٗبً ٣نًو ٓظ٘لبر

ُٔغَٔ " ) ثٖ كبهً ثٖ ىًو٣بء اُِـ١ٞ طبؽت اُ
111

( ٣وٍٞ " ...ُُٝٚ ٖٓ اُزظب٤ٗق عبٓغ 

هثغ ٓغِلاد ًزبة ٤ٍوح اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ًزبة أفالم اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ًزبة اُزؤ٣َٝ ك٢ رل٤َو اُووإٓ أ

ُٔغَٔ ك٢ اُِـخ ، ًزبة كوٚ اُِـبد ، ًزبة ؿو٣ت أػواة اُووإٓ ، ًزبة كاهاد اُؼوة ،  اُ

به أثٞ اُؼجبً أُٜ٘ل١ٝ " ) ّٔ ِٚ ثزوعٔخ " أؽٔل ثٖ ػ ًزبة ا٤َُِ ٝاُٜ٘به ...." ، ٝهُٞ
111
٣وٍٞ  (

َّل٢  ِٚ أ٣ؼبً ثزوعٔخ " ػٔو ثٖ أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ ُؤبٕ اُ٘ ًُزجبً ٓل٤لح " ٝهُٞ " أُق 

صْ أَُوه٘ل١ "  )
111

 ( ٣وٍٞ " ٝثِـذ رظب٤ٗلٚ أُبئخ .." 

 ِٚ ِٙ ًوُٞ ً ا٠ُ ا٧عبىح اُز٢ ٣ٔ٘ؾٜب طبؽت اُزوعٔخ ُـ٤و ـ ٝرطوم ا٤َُٞؽ٢ أ٣ؼب

لاُغ٤َِ .."  ثزوعٔخ "ػجلاُغ٤َِ ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ػج
(113)

٣وٍٞ " ٝأعبى ٧ث٢ دمحم ثٖ ؽٞؽ هللا  

زَبٛالً ًزت ا٢ُ  ثب٧عبىح " ) ُٓ ِٚ " ... ًبٕ ٓغبىكبً  .." ٝهُٞ
114

(، ًٝٔب ٛٞ ك٢ روعٔخ " ػجلهللا 

ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل .." )
115

( ٣وٍٞ " هٟٝ ػُ٘ٚ أثٞ اُٞهذ ػجل ا٧ٍٝ ٝفالئن 

 .."  أؽلْٛ ثب٧عبىح أثٞ اُلزؼ

 ِٚ ِٚ ًوُٞ ِٚ ا٠ُ ٓغبٌُ ا٧ٓالء ٝاُوواءاد ُجؼغ رواعٔ ـ ٝأشبه ا٤َُٞؽ٢ ك٢ ًزبث

ثزوعٔخ " أٍبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ اُلؼَ ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ؽبٛو اُؾبكع " )
116

( ٣وٍٞ " .. 

ِٚ ٗؾٞا ٖٓ صالصخ ا٥ف  َُٔلٕٝ ٝثِؾ ػلك آٓب٤ُ ِٚ ا٧ئٔخ ٝاُؾلبظ ٝاُ ًٝبٕ ٣ؾؼو ٓغٌِ آالئ

٢َِّٔ ٝفَٔٔبئخ ٓ ِٚ ثزوعٔخ " دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ ٠ٍٞٓ أثٞ ػجلاُوؽٖٔ اُ غٌِ .." ٝهُٞ

اُلٓشو٢ 
("117)

ِٚ أ٣ؼبً ثزوعٔخ "ػ٢ِ   ٣وٍٞ " ٝؽلّس أًضو ٖٓ أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ آالءاً ٝهوأح " ٝهُٞ

ثٖ دمحم ثٖ ػجلاُظٔل اُؼالٓخ ػِْ اُل٣ٖ أثٞ اُؾَٖ أُٜلا٢ٗ اَُقب١ٝ ")
118

( ٣وٍٞ " ...ٝهوأ 

ٔبػخ ٝرظله ٦ُهواء ثغبٓغ ا٧ٓبّ أثٞ اُوبٍْ اُشبؽج٢ ٝأث٢ اُؾ٤َٖ اٌُ٘ل١ ٝعػ٠ِ اُوواءاد 
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ىكؽْ ػ٤ِٚ اُطِجخ ٝهظلُٝٙ ٖٓ اُجالك ًٝبٕ ٣لز٢ ػ٠ِ ٓنٛت اُشبكؼ٢ أفن ػُ٘ٚ اُوواء كٓشن ٝا

 أػِْ أؽلاً ك٢ اُل٤ٗب ٖٓ اُوواء أًضو اطؾبثبً ُٓ٘ٚ " رُؾظ٠ ٝال عٔبػخ ال

 

ِٚ ُوثٔب ٣وعغ ا٠ُ زؼل٣َ هِٔب ٣َزؼُِٔٚ اـ  أٓب ثبَُ٘جخ ا٠ُ اُغوػ ٝاُ ٤َُٞؽ٢ ُزواعٔ

ِٚ ثزوعٔخ " ػ٢ِ ثٖ أَُِْ ثٖ دمحم ثٖ ا ِٙ اُغ٤ل ُِٔلَو٣ٖ اُن٣ٖ ر٘بٍٝ ٤ٍوْٛ ًٔب عبء هُٞ فز٤به

٢َِّٔ اُلٓشو٢ اُلو٤ٚ اُشبكؼ٢ اُلوػ٢ "  ػ٢ِ ثٖ اُلزؼ أثٞ اُؾَٖ اُ
(119)

٣وٍٞ " ًٝبٕ صوخ  

 صجزبً ٓٞكوبً ك٢ اُلزب١ٝ ..."

  ٖٓ ِٙ ٝؽٍٞ اُٞالكح ٝاُٞكبح ُظبؽت اُزوعٔخ كجؼؼٜب ٣ؾلكُٙ ا٤َُٞؽ٢ ًـ٤و

 ِٙ ِٚ ُجؼغ ا٧ُلبظ ػ٘ل ػلّ رؤًل أُئهف٤ٖ ثبَُ٘خ كوؾ ٝاُجؼغ ا٥فو ثبُشٜو ٝاَُ٘خ أٝ اٍزؼٔبُ

ِٚ " ُٝل ٍ٘خ أص٘ز٢ ػشوح ٝفَٔٔبئخ "  َُِ٘خ اُز٢ ٝهك مًوٛب ًوُٞ
(111)

ِٚ " ُٝل ك٢ ُٝل   ٝهُٞ

ٖ ٝأهثؼٔبئخ " ك٢ ؽلٝك اَُجؼ٤
(111)

ِٚ أ٣ؼبً " ُٝل روو٣جبً ٍ٘خ صٔبٕ أٝ ػشوح ٝفَٔٔبئخ   ٝهُٞ

("
111

. ) 

ًٝٔب ٛٞ اُؾبٍ ُٞكبح طبؽت اُزوعٔخ ٣وٍٞ " ٝٓبد ث٘ؾ١ٞ ك٢ عٔبك١ ا٥فوح ٍ٘خ 

ٍذ ٝرَؼ٤ٖ ٝأهثؼٔبئخ " )
113

 " ِٚ (  ، ٝك٢ ا٥ؽ٤بٕ ٣ؾلك اُٞهذ ٝاُشٜو ٝاَُ٘خ ٝاُؼٔو ًوُٞ

اُلغو ك٢ م١ اُوؼلح ٍ٘خ صالس ٝصالص٤ٖ ٝفَٔٔبئخ " )ٓبد ٍبعلاً ك٢ طالح 
114

 " ِٚ ( ٝهُٞ

ِٚ فِن ال  ٝٓبد ػش٤خ ٣ّٞ ا٧ؽل ٤ٓٞ٤ُٖ ثو٤ب ٖٓ شٞاٍ ٍ٘خ ػشو ٝصالصٔبئخ ٝأعزٔغ ك٢ ع٘بىر

ِٙ ػلح شٜٞك ٝهصبُٙ فِن .." ) ٣ؾُظٕٞ ٝط٠ِ ػ٠ِ هجو
115

ً " ٓبد ك٢  ِٚ أ٣ؼب ( ، ٝعبء هُٞ

ٝٛٞ ك٢ ػشو اُزَؼ٤ٖ " ) أُؾوّ ٍ٘خ ٍجغ ٝػشو٣ٖ ٝصالصٔبئخ
116

. ) 

ِٙ ٖٓ أُئهف٤ٖ اُن٣ٖ  ِٙ ثبُشؼو اُٗٚ ٍبه ػ٠ِ ٜٗظ ؿ٤و ـ َُٝؼخ اؽالع ا٤َُٞؽ٢ ٝرجؾو

ٍجوُٞٙ ٨ٍُزشٜبك ثبُشؼو ٝاُن١ أػزجو طلخ ٓالىٓخ ٧ًضو أُئُلبد اُزبه٣ق٤خ اُز٢ ؿبُجبً 

َُٓزو٠ ٖٓ  ٓب٣ُووٕ اُؾلس ثب٧ٍزشٜبك ثبُشؼو ، ٜٝٓ٘ب ٣ٌٕٞ اُشؼو ُظبؽت اُزوعٔخ أٝ ٣ٌٕٞ 

ِٚ ثزوعٔخ " أؽٔل ثٖ  ِٙ اُشؼو٣خ ًوُٞ أؽل أُظبكه اُز٢ أػزٔل ػ٤ِٜب ا٤َُٞؽ٢ ٓغ مًو ثؾٞه

كبهً ثٖ ىًو٣بء اُِـ١ٞ")
117

 ( ٣وٍٞ :  اُج٤َؾ  :

ث٢ ٝثَبػال٢ٗ ٝاٍواه١ َٝ ٕ  مُٗٞث٢ هل أُؽطذ ثٜب        ِػِٔ٘ب   ٣َبهة ، ا

ِوو ثٜب       أَٗب ا  ُٔ ؽل ٠ٌُّ٘ اُ ُٞ  كَٜت مُُٗٞث٢ ثزٞؽ٤ل١ ٝاهواه١      ُٔ

ِٚ ثزوعٔخ " أٍٔبػ٤َ ثٖ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ أثٞ ػضٔبٕ اُظبث٢ٗٞ  ٝهُٞ

ا٤َُ٘بثٞه١ " ٣وٍٞ " ٝهصبُٙ ا٧ٓبّ أثٞ اُؾَٖ اُلّاٝٝك١ ")
118

 : ِٚ  ( ثوُٞ

 َُ ِٚ ٤ٌُ ُٓ٘ٚ ثَل٣ ُّ اُؾجُو أٍبػ٤َ          ُٜل٢ ػ٤ِ  اٌُبَٓ :  أٝكٟ ا٧ٓب

ٖ ا٢ٍٔ      ك٢ِ٤ ك٢ اُؾَبة ٣ُؼَلُ ػشوا          ِٓ ٍَوطذ   أػِل ٣آئ٠ اُز٢ 

ٝكؼالً ػٖ مُي أٍزشٜل ا٤َُٞؽ٢ ثؤث٤بد شؼو٣خ ُظبؽت اُزوعٔخ ٖٓ أُظبكه اُز٢ 

ِٚ ثزوعٔخ " اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ؽج٤ت ثٖ أ٣ٞة أثٞ اُوبٍْ ا٤َُ٘بثٞه١ " ) أٍزو٠ ٜٓ٘ب ًوُٞ
119

 )

 ٣وٍٞ " شؼو أٝهكُٙ ٣بهٞد " 

ِٚ َعٔغ ٝػ٤لُ     اُٞاكو : ِهػ٠ ثبُلٛو ٤ًق َعوٟ َٝطجوٙ       كل٢ أ٣بٓ

 ُْٝ رقش٠ ػ٤ِي هُؼ٤ذ ُػٞكّ           ٖٓ ا٣٧بّ االّ ٧ٕ َػوكُ            

ِٚ أ٣ؼبً ثزوعٔخ " دمحم ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ًض٤و ثٖ ؿبُت اُطجو١ .."  ٝهُٞ
(131)

٣وٍٞ  

 ٖ ا٧ػواث٢ " ٣وٍٞ :"ٝهصبُٙ فِن ك٢ مُي هٍٞ أث٢ ٍؼ٤ل ث

ِٚ أططجبُه اُظجُٞهِ  َُ       كُم ػٖ ٓضِ لظُغ َٝفطُت ع٤ِ ُٓ  اُقل٤ق :  ؽلَُس 

َّ َٗبػو ٓؾٍٔل ثٖ عو٣ٍو              ب         هب َٔ َغ ُ َٔ ِّ أع َّ ّٗبػو اُؼُِٞ  هب
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ٝأفزِلذ اُزواعْ ك٢ ًزبة ا٤َُٞؽ٢ ٖٓ ؽ٤ش اُؾغْ كٜ٘بى رواعْ ٖٓ ثؼؼخ أٍطو   

ِٚ ثزوعٔخ " دمحم ثٖ ػجلهللا ثٖ ٣قٞع اُزل ٝال ِٚ ًوُٞ ِٚ ٝٝكبر بط٤َ ػْٜ٘ ، ثَ ٣ش٤و ا٠ُ أٍ

ػٔو ٝأثٞ عؼلو اُٜوٟٝ اُلو٤ٚ طبؽت اُزل٤َو ... ٓبد ٍ٘خ اؽلٟ ٝصٔب٤ٖٗ ٝصِضٔبئخ " 
(131)

  ،

ِٚ ثزوعٔخ " دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ أٍٔبػ٤َ ا٧ٓبّ أثٞ ثٌو  ٝٛ٘بى رواعْ ٣نًو ك٤ٜب رلبط٤َ أًضو ًوُٞ

و٤ٚ اُشبكؼ٢ أُؼوٝف ثبُولبٍ اٌُج٤و .." )اُشبش٢ اُل
131

.) 

ٝؽٍٞ ا٧ؽبُخ ُْ َٗزلٍ ا٠ُ ٝعٞك ا٩ؽبُخ ٝاٗٔب ٣ٌزل٢ ا٤َُٞؽ٢ ث٘وَ أُؼِٞٓبد كوؾ  

ِٙ ُِوٝا٣بد ُْ َٗزلٍ ا٠ُ ٝعٞك ٗول ، ٝاٗٔب ٣ٌزل٢ ث٘وَ أُؼِٞٓبد  ،. ِٚ ٝٗول ٝثبَُ٘جخ ا٠ُ أهائ

 كوؾ . 

ُ ِٚ ِٙ ٝأشبه ا٤َُٞؽ٢ أ٣ؼبً ػ٘ل اٍزوبئ ِٙ ٖٓ أُظبكه ًبٕ اٍِٞثُٚ ًـ٤و ِٔؼِٞٓبد ُـ٤و

ِٚ " هبٍ اُلاههط٢٘ ك٢ ًزبة اُزظؾ٤ق "  ٖٓ أُئهف٤ٖ كبؽ٤بٗبً ٣نًو أٍْ أُئُق ٝاٌُزبة ًوُٞ

(
133

ً آفوٟ ٣نًو أٍْ أُئُق كوؾ  ِٚ ُِ٘ض ، ٝأؽ٤بٗب ( ٝٛنا ٣ََٜ ػ٠ِ اُجبؽش ػ٘ل رقو٣غ

ِٚ " هبٍ ٣بهٞد " ) ًوُٞ
134

( ، ٝ " هبٍ اثٖ ؽيّ
("135)

  ِٚ ، ٝٛنا ٣ظؼت ػ٠ِ اُجبؽش ك٢ افواع

 اُ٘ض .

 ِٚ ّٕ ا٤َُٞؽ٢ مًو ك٢ ٜٗب٣خ ًزبث ٝكؼالً ػٖ رواعْ أُلَو٣ٖ اُن٣ٖ مًوْٛ ، االّ ا

ِٚ " ٝا ؼِالً ُنُي ثوُٞ ُٓ  ِٚ ِٚ ، ُٝٔئُلبر هزلاءاً ٗٔب مًوُد روعٔز٢ ك٢ ٛنا اٌُزبة اروعٔخ ٤َُور

ً ا َّ إٔ أُق أؽل ْٜٓ٘ ربه٣قب ؾلص٤ٖ كو ُٔ ِٚ ٖٝٓٔ ٝهغ ُُٚ مُي ا٧ٓبّ ػجلثبُ ِٚ ك٤  الّ ٝمًو روعٔز

اُـبكو اُلبه٢ٍ ك٢ ربه٣ـ ٤َٗبثٞه ، ٣ٝبهٞد اُؾ١ٞٔ ك٢ ٓؼغْ ا٧كثبء ، َُٝبٕ اُل٣ٖ ثٖ 

اُقط٤ت ك٢ ربه٣ـ ؿوٗبؽخ ، ٝاُؾبكع رو٢ اُل٣ٖ اُلب٢ٍ ، ك٢ ربه٣ـ ٌٓخ ، ٝاُؾبكع أثٞ اُلؼَ 

ز٤ٖ .." ثٖ ؽغو ك٢ هُؼبح ٓظو ، ٝأثٞ شبٓخ ك٢ اُوٝػ
(136)

 

 ثاًياً  : هْاردٍُ  

رقزِق ٗٞػ٤خ أُٞاهك اُز٢ ٣ؼزٔل ػ٤ِٜب أُئهفٕٞ ك٢ ًزبثخ رٞاه٣قْٜ ، كٌَ ٓئهؿ 

ِٚ ٍٞاء أًبٗذ ٛنٙ أُؼِٞٓبد ٓلٝٗخ  ِٚ ٝهٝا٣بر ٣ؾلك ٓٞاهكُٙ ٝٓظبكهُٙ اُز٢ ٜٓ٘ب ٣َزو٢ ٓؼِٞٓبر

ِٙ  أٝ ؿ٤و ٓلٝٗخ ً٘وَ اُوٝا٣بد شلبٛخً  ٖٓ ا٧شقبص أٝ هل ٣ٌٕٞ أُئهؿ شبٛل ػ٤بٕ ُؼظو

ِٚ ُٜنٙ ا٧ؽلاس ػ٠ِ هله ًج٤و ٖٓ اُٞصٞه٤خ ٝاُظلم  كؼ٘لئٍن رٌٕٞ هٝا٣بر
(.137)

 

ِٚ  ٝٛ٘بى ػلك ٤ٌُ ثو٤َِ ٖٓ أُئهف٤ٖ ٖٓٔ ُْ ٣ؼبطو أٝ ٣ٞاًت ٓب ٣ٌزت ثَ ٗوِذ ا٤ُ

ِٙ ػ٠ِ أُظبكه أُزٞكوح ِٚ أٝ اػزٔبك ِٙ ، ٝعالٍ اُل٣ٖ  ا٧ؽلاس أٓب ػٖ ؽو٣ن ش٤ٞف ك٢ ػظو

 ا٤َُٞؽ٢ ٝاؽل ٖٓ ٛئالء أُئهف٤ٖ .

ّٕ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢  ِٚ اُؼ٤ِٔخ ٛٞ ا ٝٓٔب ىاك ك٢ أ٤ٔٛخ )ؽجوبد أُلَو٣ٖ( ٝه٤ٔ٘

ّٕ ٓب أٍزوبُٙ ٖٓ ٓبكح رزؼِن ثٌزت اُلؼبئَ أٝ ا٧كة  اػزٔل ػ٠ِ ٓظبكه ٓٞصٞهخ ٝماد ه٤ٔخ ٝا

ٍّ أٝ اُزبه٣ـ ٝا٤َُو ٝاُزواعْ ٝؿ٤وٛب ٖٓ  ّٕ ًضوح اٌُزت إ ك أكؼَ أُظبكه ٝأٝكبٛب ، ٝا

ِٚ ػ٠ِ ٓظبكه اُضوبكخ اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ، ٝر٤ٔيُٙ ثبُلهخ  ػ٠ِ ش٢ء كؤٗٔب ٣لٍ ػ٠ِ ٍؼخ اؽالػ

ِٚ )ؽجوبد أُلَو٣ٖ( ، مًو  ِٚ ُِ٘ظٞص ٝاُوٝا٣بد ٝا٧فجبه . ٝمُي ٌُزبثخ ًزبث اُؼ٤ِٔخ ك٢ ٗوِ

ِٚ أُلَو٣ٖ ٝاُظؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ ٝرب ٣ز٘بٍٝ ع٤ٔغ أُلَو٣ٖ  ثؼ٢ اُزبثؼ٤ٖ ، ٌُُٝ٘ٚ ُْك٤

 .ٝاُزبثؼ٤ٖ

ِٙ ُِقجو ٝاُوٝا٣خ اُٗٚ أػزٔل ػ٠ِ ًض٤و ٖٓ  ٣ٌٕٝٞ اٍ٘بك ا٧فجبه ػ٘ل ا٤َُٞؽ٢ ك٢ مًو

ِٙ ٖٓ أُئهف٤ٖ ُ ِٚ االّ اُٗٚ ًـ٤و ْ ٣ِزيّ ثٜٔ٘غ٤خ ٝاؽلح أُظبكه اُز٢ أٍزو٠ ٜٓ٘ب ٓؼِٞٓبر

  ًب٥ر٢ : 
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ِٚ ثزوعٔخ " ػ٢ِ ا٧ٍ٘بك ا٠ُ أُظله ٓظو  ؽبً ثؤٍْ أُئُق ٖٓ كٕٝ ر٤َٔخ ًزبثٚ ًوُٞ

٢َِّٔ اُلٓشو٢ اُلو٤ٚ اُشبكؼ٢ اُلوػ٢ عٔبٍ  ثٖ أَُِْ ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُلزؼ أثٞ اُؾَٖ اُ

ِٚ أ٣ؼبً " هبٍ  ِٚ " ٝؽ٠ٌ إ اُـيا٢ُ هبٍ ..."  ٝهُٞ ا٧ٍالّ " ٣وٍٞ " هبٍ اثٖ ػَبًو " ٝهُٞ

اُنٛج٢ " 
(138)

 . 

     ّٕ ِٚ أؽ٤بٗبً ُِزوعٔخ اُٞاؽلح ػ٠ِ أًضو ٖٓ اٍ٘بك  أ١ ا ا٤َُٞؽ٢ ٣ؼزٔل ثؤٍزوبء ٓؼِٞٓبر

 .ُِٚ ا٧ػزٔبك ػ٠ِ أًضو ٖٓ اٍ٘بكٝمُي ُزٌٕٞ أًضو رٞص٤ن . ُٝوثٔب ٌُٔبٗخ طبؽت اُزوعٔخ ٣غؼ

ٝهُٞٚ ثزوعٔخ "أٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ اُلؼَ ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ؽبٛو " ٣وٍٞ " هبٍ 

 ِٚ ِٚ ..."  اثٖ أَُؼب٢ٗ " ٝهُٞ ِٚ أ٣ؼبً " هبٍ أثٞ ٠ٍٞٓ ك٢ ٓؼغٔ " هبٍ اَُِل٢ ..." ٝهُٞ
(139)

 . 

ٌٝٛنا ًبٗذ اشبهاد ا٤َُٞؽ٢ ا٠ُ أُظبكه هل اٗؾظود ك٢ مًو أٍْ أُئُق ، 

ِٚ ٝهل أؽظ٤ذ ػلك ا٧شبهاد اُٞاهكح ػٖ  ٢ٛٝ ا٧ًضو اٍزؼٔبالً ،ٌُٖٝ كٕٝ مًو ػ٘ٞإ ًزبث

ِٚ ثلٕٝ مًو   أٍْ اٌُزبة أ١ مًو أٍْ أُئُق كوؾ .ٓظبكه أُؼِٞٓبد ك٢ ًزبث

 ِٚ ً ثؤٍْ أُئُق ٓغ ر٤َٔخ اٍْ ًزبث ً آفوٟ ٣ٌٕٞ ا٧ٍ٘بك ا٠ُ أُظله ٓظوؽب ٝأؽ٤بٗب

ِٚ ثزوعٔخ " اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ؽج٤ت ثٖ أ٣ٞة أثٞ اُوبٍْ ا٤َُ٘بثٞه١ اُٞاػع أُلَو "  ًوُٞ

 ٣وٍٞ " 

ٝهبٍ اُج٤ٜو٢ ك٢ شؼت ا٧صٔبٕ ..." )
141

ِٚ ثزوع ٔخ " دمحم ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ( ، ٝهُٞ

ًُض٤و ثٖ ؿبُت اُطجو١ ا٧ٓبّ أثٞ عؼلو " ٣وٍٞ "..ًٔب مًوُٙ اُؼِٔبء هبؽجخً ْٜٓ٘ ا١ُٝٞ٘ ك٢ 

 ِٚ رٜن٣ج
("141)

ِٚ أ٣ؼبً ثزوعٔخ " دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ى٣بك ثٖ ٛبهٕٝ أُٞط٢ِ صْ   ، ٝهُٞ

ق " )اُجـلاك١ ..." ٣وٍٞ "  ٝهبٍ اُلاههط٢٘ ك٢ ًزبة اُزظؾ٤
141

ِٚ ثزوعٔخ " ػ٢ِ  ( ، ٝهُٞ

ثٖ أؽٔل ثٖ اُؾَٖ ثٖ أثوا٤ْٛ اُزغ٤ج٢ " ٣وٍٞ " ... ٓبد ٍ٘خ ٍجغ ٝصالص٤ٖ ٍٝزٔبئخ ٛنا ًالّ 

ِٚ ٝمًوُٙ ك٢ ا٤ُٔيإ ..." ) اُنٛج٢ ك٢ ربه٣ق
143

. ) 

 .ٗظٞص (6ٌُزبة ٝأُئُق هل ثِـذ ) ُنا كب٧شبهاد اُز٢ مًو ك٤ٜب ا٤َُٞؽ٢ أٍْ ا

ٝأٓب ثبَُ٘جخ ا٠ُ ؽو٣وخ ا٧هزجبً ٖٓ أُظبكه أُؼزٔلح ك٢ اٌُزبة كؤٕ ا٧شبهح ا٤ُٜب 

ًبٗذ ه٤ِِخ ٝٓزجب٣٘خ ٛنا ٖٓ عٜخ ٖٝٓ عٜخ آفوٟ ُٔب ًبٕ عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ٣ؼزٔل ك٢ 

ِٚ ػٖ  ً كَٞف أر٘بٍٝ ؽو٣وخ ا٧هزجبً ٝؽغٔ ِٚ ُِ٘ظٞص ػ٠ِ ا٧شبهح ُِٔئُق ؿبُجب أهزجبٍ

   ٍ٘ٞاد اُٞك٤بد ٌَُ ٝاؽل ْٜٓ٘ :  ٤ٖ ٓواػ٤خ ك٢ رور٤جْٜ رَََِؽو٣ن أٍٔبء أُئُل

 ـ الحويذي : 1

ّ( )834ٛـ ـ 119ػجل هللا ثٖ اُيث٤و ثٖ ػ٠َ٤ أثٞ ثٌو ا٧ىك١ ا٢ٌُٔ )د
144

 ٖٓ ، )

أُؾلص٤ٖ هبٍ ػُ٘ٚ أثٖ ٍؼل : "ٛٞ صوخ ًض٤و اُؾل٣ش " )
145

.) 

أفن  ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗظ٤ٖ( 
(146)

ِٚ ر٘بٍٝ ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧  شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ثوك ا٧ٗل٢َُ أثٞ ؽلض اٌُبرت ")
147

ِٚ "هبٍ اُؾ٤ٔل١  ( ثوُٞ

: ٤ِٓؼ اُشؼو ث٤ِؾ اٌُزبثخ ٖٓ أَٛ ث٤ذ أكة " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " اُوبٍْ ثٖ اُلزؼ ثٖ ٣ٍٞق أثٞ 

دمحم ثٖ اُوك٠ُٝ ا٧ٗل٢َُ" 
(148)

ِٚ "هبٍ اُؾ٤ٔل١ : ٛٞ كو٤ٚ ٓشٜٞه ػبُْ ىاٛل ٣زلوٚ   ثوُٞ

 .ثبُؾل٣ش" 

 ـ أتي ُخشيوة  : 2

٢َِّٔ أثٞ ثٌو ا٤َُ٘بثٞه١  ـ٤وح ثٖ طبُؼ ثٖ ثٌو اُ ُٓ دمحم ثٖ أٍؾبم ثٖ ُفي٣ٔخ أثٖ 

ّ( 913ٛـ ـ 311)د
(149،)

 اُؾبكع اٌُج٤و اُضجذ ش٤ـ االٍالّ اُلو٤ٚ . هبٍ ػُ٘ٚ اثٖ ؽجبٕ : ٓب 

ٝعٚ ا٧هع ٖٓ ٣ؾَٖ ط٘بػخ اَُٖ٘ ٣ٝؾلع أُلبظٜب اُظؾبػ ٝى٣بكارٜب ، ُُٚ " هأ٣ُذ ػ٠ِ 

أَُبئَ أُظ٘لخ " 
(151)

 . 
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أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
151

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ ًزبث

روعٔخ "دمحم ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ًض٤و ثٖ ؿبُت اُطجو١ ا٧ٓبّ أثٞ عؼلو " )
151

ِٚ "...ٓب  (ثوُٞ

 أػِْ ػ٠ِ أك٣ْ ا٧هع .." .

 ـ أتي يًْس :3

ا٧ػ٠ِ اُظلك٢ أُظو١  أثٞ ٍؼ٤ل أثٖ ٣ٌٞٗ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أؽٔل ثٖ ٣ٌٞٗ ثٖ ػجل

ّ( 958ٛـ ـ 347)د
(153)

، اُؾبكع اُضجذ طبؽت " ربه٣ـ ٓظو" ) 
154

.) 

أفن  ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
155

( ثظ٤ـخ )هبٍ( ٓظوؽبً ثبٍْ ًزبثٚ ر٘بٍٝ روعٔخ 

دمحم ثٖ ٠ٍٞٓ أثٞ ػ٢ِ اُٞاٍط٢ " )" 
156

ِٚ " هبٍ أثٖ ٣ٌٞٗ ك٢ ربه٣ـ ٓظو ًبٕ ػبئٔبً  ( ثوُٞ

 ثبُلوٚ ٝاُزل٤َو ٣ٝزلوٚ ػ٠ِ ٓنٛت أَٛ اُظبٛو .." 

 ـ أتي درستْيَ :4

ّ( 958ٛـ ـ 347أثٞ دمحم ػجلهللا ثٖ عؼلو ثٖ كهٍز٣ٞٚ ثٖ أُوىثبٕ اُلبه٢ٍ )د

ك٣ش ، ٝرظب٤ٗلُٚ ك٢ ؿب٣خ اُغٞكح ٝا٧روبٕ .)( ًبٕ ػبُٔبً ٗؾ٣ٞبً ها٣ٝبً ٨ُؽب157)
158
) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( 
(159)

ِٚ ر٘بٍٝ   ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "دمحم ثٖ ػجلاُٞٛبة ثٖ ٍالّ أثٞ ػ٢ِ اُُغجبئ٢ اُجظو١ " )
161

ِٚ " اعزٔؼُذ ٓغ  ( ثوُٞ

َؤُخ ٖٓ ؿو٣ت اُ٘ؾ َٓ  ٞ ٓبًُ٘ذ أؽلع .." .أث٢ ٛبشْ كؤُو٠ ػ٢ِّ صٔب٤ٖٗ 

 

 أتْ دمحم الفزغاًي : .5

ّ( 971ٛـ ـ  361ػجلهللا ثٖ أؽٔل ثٖ عؼلو ثٖ ُفن٣بٕ اُزو٢ً )د
(161)

ٓئهؿ ٝٓؾلس  

ِٙ اُزبه٣ـ أُن٣َ ػ٠ِ ربه٣ـ دمحم ثٖ عو٣و  ِٙ ، ٖٝٓ أصبه ؽلس ثلٓشن ػٖ أثٖ عو٣و ٝؿ٤و

(.
161
) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
163

ِٚ ر٘بٍٝ ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ  ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "دمحم ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ًض٤و ثٖ ؿبُت اُطجو١ " )
164

ِٚ "هبٍ أثٞ دمحم اُلوؿب٢ٗ  ( ثوُٞ

 ًبٕ ثٖ عو٣و ٖٓٔ الرؤفنُٙ ك٢ هللا ُٞٓخ الئْ .." .

 ـ الذارقطٌي : 6

ّ( 995ٛـ ـ 385أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ػٔو ثٖ أؽٔل ثٖ ٜٓل١ اُجـلاك١ )
(165)

ش٤ـ  

 ِٚ ا٧ٍالّ ؽبكع اُيٓبٕ اُش٤ٜو ، هبٍ ػُ٘ٚ اُقط٤ت : ًبٕ كو٣ل ػظوٙ ، ٝآبّ ٝهزٚ ٝأٗز٠ٜ ا٤ُ

ػِْ ا٧صو ٝأُؼوكخ ثبُؼَِ ٝأٍٔبء اُوعبٍ ٓغ اُظلم ٝاُضوخ طبؽت " اَُٖ٘ ٝاُؼَِ ٝا٧كواك 

( "
166
) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
167

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( ٓغ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

  .روعٔخ

"دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ى٣بك ثٖ ٛبهٕٝ " )
168

ِٚ " هبٍ اُلاههط٢٘ ك٢ ًزبة  ( ثوُٞ

 اُزظؾ٤ق .." 

 أتي الفزضي : . 7

ّ( 1111ٛـ ـ 413أثٞ ا٤ُُٞل ػجلهللا ثٖ دمحم ثٖ ٣ٍٞق ثٖ ٗظو اُووؽج٢ )د
(169)

ًبٕ  

ً ك٢ كٕ٘ٞ اُؼِْ ٝاُؾل٣ش ٝاُوعبٍ ٝٓئهؿ ٝؽبكع أٗلَُ ً ػبُٔب ٢ ، ٝهل أُق ػلكاً ٖٓ كو٤ٜب

اٌُزت ٜٓ٘ب " ربه٣ـ ػِٔبء ا٧ٗلٌُ ٝأُئرِق ٝأُقزِق " )
171

. ) 
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أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
171

 ِٚ ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ اٌُزبث

ُٓغبٛل ثٖ ػٞاٗخ أثٞ ثٌو اُلواه١ ا٧ٗل٢َُ ا٧ُج٤و١ " ) ر٘بٍٝ روعٔخ " ٣ؾ٠٤ ثٖ 
171

 " ِٚ ( ثوُٞ

 وػ٢ ػ٢٘ ثؼِْ اُووآآد ٝاُزل٤َو ٝأفن ٗظ٤جبً .." .هبٍ أثٖ اُل

 ـ الحاكن :8

ا٤َُ٘بثٞه١  أثٞ ػجلهللا دمحم ثٖ ػجلهللا ثٖ دمحم ثٖ ؽٔل٣ٝٚ ثٖ ٗؼ٤ْ اُؼج٢ اُطٜٔب٢ٗ

ِٚ 1114ٛـ ـ 415)د ِٙ ك٢ اُؾل٣ش ، اُؼبهف ث ّ( ، اُؾبكع اٌُج٤و ، آبّ أُؾلص٤ٖ ٝآبّ ػظو

ِٚ اُؾل٣ش طبُؾبً صوخ " طبؽت أَُزلهى ٝاُزبه٣ـ ٝػِّٞ اُؾل٣ش ٝا٤ًِ٧َ "  ؽن ٓؼوكز
(173.)

 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
174

ِٚ ر٘ب ٍٝ ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ أٍٔبػ٤َ ا٧ٓبّ أثٞ ثٌو اُشبش٢ اُلو٤ٚ " 
(175)

ِٚ " هبٍ اُؾبًْ ًبٕ   ثوُٞ

 أػِْ ٓبٝهاء اُٜ٘و ثب٧طٍٞ ٝأًضوْٛ " .

 أتْ حاهذ األسفزائيٌي :.9

ّ( 1115ٛـ ـ 416أؽٔل ثٖ أث٢ ؽبٛو دمحم ثٖ أؽٔل ا٧ٍلوائ٢٘٤ اُلو٤ٚ اُشبكؼ٢ )د

٢ ا٧كة ٝاُل٣ٖ ، ًٝبٕ ٣ؾؼو ٓغَِٚ أًضو ٖٓ صِضٔبئخ كو٤ٚ اُن١ ًبٕ ٖٓ ػِٔبء ثـلاك ك
(.176)

 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
177

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ االشبهح ا٠ُ ًزبث

روعٔخ " دمحم ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ًض٤و ثٖ ؿبُت اُطجو١ ا٧ٓبّ أثٞ عؼلو " )
178

 " ِٚ ( ثوُٞ

 ُشبكؼ٤خ .." .هبٍ اُش٤ـ أثٞ ؽبٓل ا٧ٍلوائ٢٘٤ ش٤ـ ا

 ـ الثزقاًي : 11

ّ( )1133ٛـ ـ 415أثٞ ثٌو أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ؿبُت اُقٞاهى٢ٓ )د
179)
اُؾبكع ش٤ـ  

اُلوٜبء ٝأُؾلص٤ٖ . هبٍ ػُ٘ٚ اُقط٤ت اُجـلاك١ "ًبٕ صوخ ٝهػبً صجزبً ُٖ َٗو ك٢ ش٤ٞف٘ب أصجذ ُٓ٘ٚ 

ػبهكبً ثبُلوٚ ًض٤و اُؾل٣ش " )
181

.) 

( )أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل
181

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ى٣بك ثٖ ٛبهٕٝ أُٞط٢ِ صُْ اُجـلاك١ " 
(181)

ِٚ "هبٍ   ثوُٞ

 اُجوهب٢ٗ ك٢ ًَ ؽل٣ش اُ٘وبُ ٌٓ٘و .."

 الذاًي : ـ 11

ٛـ ـ 444أثٞ ػٔوٝ ػضٔبٕ ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ػٔو ا١ٞٓ٧ اُووؽج٢)د

1151()ّ
183

( ا٩ٓبّ اُؾبكع أُووٟء اُؾبمم ػبُْ ا٧ٗلٌُ ُُٚ ػلك ًج٤و ٖٓ أُظ٘لبد ك٢ 

ػِّٞ شز٠"اُز٤َ٤و ك٢ اُوواءاد اَُجغ ٝعبٓغ اُج٤بٕ ك٢ اُوواءاد اَُجغ "ٝؿ٤وٛب)
184
) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل()
185

ِٚ ر٘بٍٝ روعٔخ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ مًو أٍْ ًزبث

"دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ اثوا٤ْٛ أثٞ اُلوط اُّش٘جٞم١ " 
(186)

ِٚ "هبٍ اُلا٢ٗ ٓشٜٞه ػبثؾ ٗج٤َ   ثوُٞ

 ؽبكع ٓبٛو .." .

 

 

 ـ أتي حشم : 12

أثٞ دمحم ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ؽيّ ثٖ ؿبُت ثٖ طبُؼ ثٖ فِق اُلبه٢ٍ ا٧طَ 

ّ( 1164ٛـ ـ 457ا٤ُي٣ل١ ا١ٞٓ٧ )د
(187)

اُؼالٓخ اُؾبكع اُلو٤ٚ ، ًبٕ طبؽت كٕ٘ٞ ٝٝهع  

ٝىٛل ُُٚ "أُغ٢ِ ك٢ اُلوٚ ٝأَُِ ٝاُ٘ؾَ " )
188

. ) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( 
(189)

ِٚ ر٘بٍٝ روعٔخ   ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ مًو أٍْ ًزبث

قِل ثٖ ٣ي٣ل"  ُٓ "ثو٠ ثٖ 
(191)

ِٚ "هبٍ أثٖ ؽيّ أهطغ اُٗٚ ُْ ٣ئُق ك٢ ا٧ٍالّ " .   ثوُٞ
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 ـ الثيِقي : 13

ّ( 1165ٛـ ـ 458أثٞ ثٌو أؽٔل ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٠ٍٞٓ اُقَوٝعوك١ )د

(
191

( اُؾبكع اُؼالٓخ ش٤ـ فواٍبٕ ، ًزت اُؾل٣ش ٝؽلظُٚ ٖٓ طجبٙ ٝثوع ٝأفن ك٢ ا٧طٍٞ 

ِٚ "اَُٖ٘ اٌُجوٟ ٝاَُٖ٘ اُظـوٟ") ،ٝأٗلوك ثب٧روبٕ ٝاُؼجؾ ٝاُؾلع ٖٓ ٓظ٘لبر
191

.) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل()
193)

ِٚ ر٘بٍٝ روعٔخ   ثظ٤ـخ )هبٍ( ٓغ مًو أٍْ ًزبث

"اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ؽج٤ت " 
(194)

ِٚ "هبٍ اُج٤ٜو٢ ك٢ شؼت ا٧صٔبٕ : أٗشلٗب أثٞ اُوبٍْ   ثوُٞ

 ِٙ  .." . اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ؽج٤جخ ك٢ رل٤َو

 ـ الخطية الثغذادي :14

ٛـ ـ 463أثٞ ثٌو أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ صبثذ ثٖ أؽٔل ثٖ ٜٓل١ اُجـلاك١ )د

1171()ّ
195)
، اُؾبكع اٌُج٤و ٓؾلس اُشبّ ٝاُؼوام ٖٓ ًجبه اُشبكؼ٤خ آفو ا٧ػ٤بٕ ، ٓؼوكخ  

ِٚ "اُزبه٣ـ ٝا ِٚ ٝأٍب٤ٗلٙ ٖٝٓ ٓظ٘لبر ً ك٢ ػِِ ً ُِؾل٣ش ٝرل٘٘ب ً ٝػجطب ً ٝاروبٗب ُغبٓغ " ٝؽلظب

ٝؿ٤وٛب .)
196)
 

ٗظٞص( )3أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )
197

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ " دمحم ثٖ اُؾَٖ " )
198

ِٚ ٓ٘ب٤ًو ثبٍب٤ٗل ٓشٜٞهح "   ِٚ " هبٍ اُقط٤ت : ك٢ ؽل٣ض ( ثوُٞ

ٝروعٔخ "دمحم ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ ًض٤و ثٖ ؿبُت اُطجو١ ا٧ٓبّ أثٞ عؼلو" 
(199)

ِٚ " هبٍ   ثوُٞ

اُقط٤ت : ُْ أَه ٓضُِٚ ك٢ ٓؼ٘بٙ االّ أُٗٚ ُْ ٣زٔٚ .." ٝروعٔخ "دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ أثوا٤ْٛ أثٞ اُلوط 

اُش٘جٞم١ " )
111

ِٚ ٍٝؤُُذ ػُ٘ٚ .." . ِٚ " هبٍ اُقط٤ت : رٌِْ اُ٘بً ك٢ هٝا٣ز  ( ثوُٞ

 

ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ٝهل رطبثوذ اُ٘ظٞص أُوزجَخ ٓغ ًزبة ربه٣ـ ثـلاك ُِقط٤ت اُجـلاك١ 

 ا٥ر٢ :
 اُقط٤ت اُجـلاك١ /  ربه٣ـ ثـلاك ا٤َُٞؽ٢  /   ؽجوبد أُلَو٣ٖ

 

 

 31ص

 

 595/ 1ط

 

 31ص

 

 163/ 1ط

 

 37ص

 

 171/  1ط

 ـ أتْ إسحاق الشيزاسي :15

ّ( )1983ٛـ ـ 476أثٞ اٍؾبم أثوا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ٍٞق )د
111

 ( ش٤ـ ا٧ٍالّ

ِٚ ط٘ق اُزظب٤ٗق أُل٤لح ٜٓ٘ب " ؽجوبد اُلوٜبء ٝأُٜنة ك٢  ٝٓلاه اُؼِٔبء ا٧ػالّ ك٢ ىٓبٗ

أُنٛت " 
(111) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( 
(113)

ِٚ ر٘بٍٝ   ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ " دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ أٍٔبػ٤َ ا٧ٓبّ أثٞ ثٌو اُشبش٢ اُلو٤ٚ " 
(114)

  " ِٚ هبٍ أثٞ اٍؾبم ثوُٞ

 اُش٤واى١ ُُٚ ٓظ٘لبد ًض٤وح ٤ٌُ ُٜب ٓض٤َ .."

 

 

 

 



 أ.م.د. االء نافع جاسم

 

حتلول منهج وموارد طبقات املفسرون 

 هـ (199للسووطي )ت

 

)165 ) 
 

 ٝهل رطبثن اُ٘ض أُوزجٌ ٓغ ًزبة ؽجوبد اُلوٜبء ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :
 

 ا٤َُٞؽ٢ /   ؽجوبد أُلَو٣ٖ

 

 أثٞ أٍؾبم اُش٤واى١ /   ؽجوبد اُلوٜبء

 

 36ص

 

 

 111ص

 

 

ا٧ٍالّ ى٣ٖ اُل٣ٖ اُط٢ٍٞ اُشبكؼ٢ أثٞ ؽبٓل دمحم ثٖ دمحم ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل أُِوت ؽغخ 

ّ( .)1111ٛـ ـ 515)د
115

( أشزـَ ك٢ ٓجلأ أٓوٙ ثطًٞ ػ٠ِ أؽٔل اُوامًب٢ٗ ،ٝعل ك٢ 

ا٧شزـبٍ ؽز٠ رقوط ك٢ ٓلح هو٣جخ ، ٝطبه ٖٓ ا٧ػ٤بٕ .)
116)
 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
117

 ِٚ ( ثظ٤ـخ )ُؽ٢ٌ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

٢َِّٔ اُلٓشو٢ ") ر٘بٍٝ روعٔخ "ػ٢ِ ثٖ أَُِْ ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُلزؼ أثٞ اُؾَٖ اُ
118)
 

ِٚ "ُٝؽ٢ٌ إ اُـيا٢ُ هبٍ فِّلذ ثبُشبّ شبثبً إ ػبُ ًبٕ ُُٚ شؤٕ كٌبٕ ًنُي " .  ثوُٞ

 ـ أثٞ اُـ٘بئْ اُ٘و٢ٍ : 17

ّ( )1116ٛـ ـ 511أثٞ اُـ٘بئْ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٤ٕٓٔٞ ثٖ دمحم اُ٘و٢ٍ اٌُٞك٢ )د
119)
 

ِٚ .)أُووٟ ُٓؾلس أَٛ اٌُٞكخ أُِوت ثؤث٢ اُ٘و٢ٍ ُغٞكح هواءر ء 
111) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
111)
ِٚ ر٘بٍٝ  ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح  ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "ػٔو ثٖ أثوا٤ْٛ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾَٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽٔيح ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ 

اُؾ٤َٖ ثٖ ى٣ل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ أث٢ ؽبُت أثٞ اُجوًبد اُؾ٢٘٤َ اٌُٞك٢ اُؾ٘ل٢ اُي٣ل١ 

ِٚ " هبٍ اُؾبكع أثٞ اُـ٘بئْ اُّ٘و٢ٍ ٝٛٞ عبهٝك١ أُنٛت .." 111" )  .( ثوُٞ

 ـ  السوعاًي : 18

ٛـ 511أثٞ ثٌو دمحم ثٖ أث٢ أُظلو ٓ٘ظٞه ثْ دمحم ثٖ ػجلاُغجبه اُز٢ٔ٤ٔ أُوٝى١ )د

ِٚ ثؼِْ اُؾل٣ش ، 113ّ()1116ـ  ( ، اُؾبكع ا٧ٝؽل ثوع ك٢ ا٧كة ٝاُلوٚ ٝىاك ػ٠ِ أهواٗ

ٝٓؼوكخ اُوعبٍ ، ٝا٧َٗبة ، ٝاُزبه٣ـ .)
114)
 

ٗظٞص() 7أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )
115)
( ٗظٞص ، 7خ )هبٍ أَُؼب٢ٗ ( ٝثِـذ )ثظ٤ـ 

ِٚ ر٘بٍٝ روعٔخ "أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ عؼلو طبُؼ ا٧ٓبّ أثٞ عؼلو  كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

اُج٤ٜو٢ 
("116)

ِٚ )هبٍ أَُؼب٢ٗ ًبٕ آبٓبً ك٢ اُوواءح ٝاُزل٤َو ٝاُ٘ؾٞ ٝاُِـخ ُُٚ ٓظ٘لبد   ثوُٞ

ػجلهللا ثٖ ػجلاٌُو٣ْ ثٖ ٛٞاىٕ ")أُشٜٞهح ٜٓ٘ب ًزبة ربط أُظبكه .." ، ٝروعٔخ"
117)
 

ثوُٞٚ " هبٍ أَُؼب٢ٗ ًبٕ هػ٤غ أث٤ٚ ك٢ اُطو٣وخ ٝكقو م٣ٝٚ " ٝروعٔخ " ػجل اَُالّ ثٖ دمحم 

ثٖ ٣ٍٞق ثٖ ث٘لاه ")
118)

ثوُٞٚ "هبٍ أَُؼب٢ٗ ًبٕ أؽل أُؼٔو٣ٖ ٝاُلؼالء أُول٤ٖٓ "  

ٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽٔيح ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٝروعٔخ ػٔو ثٖ اثواْٛ ثٖ دمحم ثٖ اؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َ

اُؾ٤َٖ ثٖ ى٣ل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ أث٢ ؽبُت أثٞ اُجوًبد اُؾ٢٘٤َ اٌُٞك٢ اُؾ٘ل٢ 

اُي٣ل١
( "119)

ثوُٞٚ " هبٍ أَُؼب٢ٗ ش٤ـ ًج٤و كبػَ ُٚ ٓؼوكخ ثبُلوٚ ٝاُؾل٣ش ٝاُِـخ ٝاُزل٤َو  

(  111االك٣ت" )ٝاُ٘ؾٞ" ٝروعٔخ "ػٔو ثٖ ػضٔبٕ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ شؼ٤ت أثٞ ؽلض اُغ٘ي١ 

ثوُٞٚ " هبٍ أَُؼب٢ٗ الىّ أثب أُظلو االث٤ٞهك١ ٓلح ٝماًو اُلؼالء ٝثوع ك٢ اُؼِْ" 

( ثوُٞٚ" هبٍ 111ٝروعٔخ "دمحم ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ اؽٔل اُؼالٓخ أثٞ ػجل هللا اُجقبه١ ")

"  أَُؼب٢ٗ ًبٕ آبٓب ٓل٘٘ب ه٤َ اٗٚ ط٘ق ك٢ اُزل٤َو " ٝروعٔخ "اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ؽج٤ت

ِٚ " ًبٕ أٝالً ًوا ٖٓ أُنٛت صْ رؾٍٞ شبكؼ٤بً "111)  (  ثوُٞ
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 ـ عثذ الغافز : 19

ػجل اُـبكو ثٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ أث٢ اُؾ٤َٖ ػجل اُـبكو ثٖ دمحم أثٞ اُؾَٖ اُلبه٢ٍ 

( اُؾبكع أُل٤ل اُِـ١ٞ ، ًبٕ ٖٓ أػ٤بٕ أُؾلص٤ٖ ُُٚ 113ّ( )1134ٛـ ـ 519ا٤َُ٘بثٞه١ )د

 (114"ربه٣ـ ٤َٗبثٞه" )

ِٚ ر٘بٍٝ 115أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗظ٤ٖ( ) ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

ِٙ ك٢ ٓؼب٢ٗ اُووإٓ 116روعٔخ "اُؾَٖ ثٖ ؽج٤ت " ) ِٚ " هبٍ ػجلاُـبكو آبّ ػظو ( ثوُٞ

ِٚ .." ، ٝروعٔخ "ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم " ) ِٚ "هبٍ ػجلاُـبكو ًبٕ 117ٝػِٞٓ ( ثوُٞ

 ك٢ اُزل٤َو .." . آبٓبً ًبٓالً 

 ـ أتي السوعاًي :21

أثٞ ٍؼل أَُؼب٢ٗ ػجلاٌُو٣ْ أثٖ ٓؼ٤ٖ اُل٣ٖ أث٢ ثٌو دمحم ثٖ أُظلو ٓ٘ظٞه ثٖ دمحم 

ّ( )1166ٛـ ـ 561ثٖ ػجلاُغجبه اُز٢ٔ٤ٔ أُوٝى١ )د
118)

، اُؾبكع اُجبهع اُؼالٓخ ربط  

ِٚ " ا٧َٗبة ٝاُن٣َ ٝربط ٓوٝ" ) ا٧ٍالّ ُُٚ ٓظ٘لبد ًض٤وح ، ٖٓ ًزج
119)
 . 

ِٚ  (ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح131ٗظٞص ( ) 8أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ ) ا٠ُ أٍْ ًزبث

ِٚ )هبٍ 131ر٘بٍٝ روعٔخ "أٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ اُلؼَ ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ؽبٛو " ) ( ثوُٞ

ِٚ " 131أثٖ أَُؼب٢ٗ ٛٞ أٍزبم١ ك٢ اُؾل٣ش .." ، ٝروعٔخ " ػجلاٌُو٣ْ ثٖ ٛٞاىٕ " ) ( ثوُٞ

ِٚ .." ، ٝروعٔخ "ػجلهللا ثٖ أثوا٤ْٛ ثٖ  هبٍ أثٖ أَُؼب٢ٗ ُْ ٣َو أثٞ اُوبٍْ ٓضَ ٗلَٚ ك٢ ًٔبُ

أث٢ ثٌو ا٧ٓبّ أثٞ ثٌو")
133

 ، " ً ُٓؾلصب ً ٓلَواً  ً ٓل٘٘ب ِٚ "هبٍ أثٖ أَُؼب٢ٗ ًبٕ آبٓب ( ثوُٞ

َّل٢ صُْ أَُوه٘ل١ " ) ٝروعٔخ " ػٔو ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ ُؤبٕ اُ٘
134)
 

 ، ".. ً ً كبػالً ٓجوىاً ٓزو٘ب ِٚ "هبٍ أثٖ أَُؼب٢ٗ ًبٕ آبٓب ٝروعٔخ "دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ ثوُٞ

ِٚ كالئَ اُ٘جٞح ٝٓؾبٍٖ اُشو٣ؼخ " ، 135أٍٔبػ٤َ " ) ِٚ "هبٍ أثٖ أَُؼب٢ٗ ٖٓ ٓظ٘لبر ( ثوُٞ

َّـل١ اَُبؿوع٢ "  َّٔوه٘ل١ اُ ٝروعٔخ "ٓؾٔٞك ثٖ أؽٔل ثٖ اُلوط ا٧ٓبّ أثٞ أُؾبٓل اُ

(
136

ِٚ "أٓبّ ثبهع ٓجّوى ك٢ أٗٞاع اُلظَ ٝاُزل٤َو ٝاُؾل٣ش ٝا٧طٍٞ .." ، ٝروعٔخ "  (ثوُٞ

ِٚ 137ٓؾٔٞك ثٖ ػٔو ثٖ دمحم ثٖ ػٔو اُؼالٓخ أثٞ اُوبٍْ اُيٓقشو١ اُقٞاهى٢ٓ " ) ( ثوُٞ

 "هبٍ أثٖ أَُؼب٢ٗ ًبٕ ٖٓٔ ثوع ك٢ ا٧كة ٝاُ٘ؾٞ ٝاُِـخ ُو٠ اٌُجبه .." .

 ـ  أتي عساكز : 21

 ٛـ ـ571أثٞ اُوبٍْ ػ٢ِ ثٖ اُؾَٖ ثٖ ٛجخ هللا ثٖ اُؾ٤َٖ اُلٓشو٢ اُشبكؼ٢ )د

(ؽبكع اُشبّ ثَ ؽبكع اُل٤ٗب اُضوخ اُضجذ اُؾغخصوخ اُل٣ٖ ُُٚ "ربه٣ـ كٓشن 138ّ()1175

 ( .139ٝأؽواف اَُٖ٘ ا٧هثؼخ")

ِٚ 141ٗظٞص( )3أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ ) ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

قِل ثٖ ٣ي٣ل  " ) ُٓ ِٚ " هبٍ أثٖ ػَبًو ُْ ٣وغ ا141ُر٘بٍٝ روعٔخ " ثو٠ ثٖ  ٠ ؽل٣ش ( ثوُٞ

 ٢َِّٔ ِٚ " ٝر٘بٍٝ روعٔخ " ػ٢ِ ثٖ َِْٓ ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُلزؼ أثٞ اُؾَٖ اُ َٓ٘ل ٖٓ ؽل٣ض

ً ثبُزل٤َو ٝا٧طٍٞ ٝاُلوٚ ٝاُزن٤ًو 141اُلٓشو٢ " ) ِٚ " هبٍ أثٖ ػَبًو ًبٕ ػبُٔب ( ثوُٞ

ِٚ 143ٝاُلوائغ " ، ٝروعٔخ " ػٔو ثٖ أثوا٤ْٛ ") ٍُئَ ػٖ ٓنٛج ِٚ " هبٍ أثٖ ػَبًو   ( ثوُٞ

 ك٢ اُلزٟٞ " .

 ـ السلفي  :22

ٛـ ـ 576أثٞ ؽبٛو ػٔبك اُل٣ٖ أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ أثوا٤ْٛ ا٧طجٜب٢ٗ )د

1181()ّ
144

 ِٚ ً ك٣٘بً ، ف٤واً اٗز٠ٜ ا٤ُ ً ٗبهلاً ٓزو٘ب ( ، اُؾبكع اُؼالٓخ ش٤ـ ا٧ٍالّ ، ًبٕ ؽبكظب

ػِّٞ ا٧ٍ٘بك ُُٚ " ٓؼغْ ش٤ٞؿ أطجٜبٕ ٝٓؼغْ ش٤ٞؿ ثـلاك " )
145)
 . 
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)167 ) 
 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
146)
ِٚ ر٘بٍٝ   ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ " أٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ اُلؼَ " )
147

ِٚ " هبٍ اَُِل٢ ًبٕ كبػالً ك٢ اُؼوث٤خ  ( ثوُٞ

 ٝٓؼوكخ اُوعبٍ ؽبكظبً ُِؾل٣ش .."

 أتي اآلتار : ـ 23

ثٖ ػجلهللا ثٖ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢  أثٞ ػجلهللا دمحم ثٖ ػجلهللا ثٖ أث٢ ثٌو    

  .ثٌو

٘ش٠ء )د  ُٔ ّ( )1159ٛـ ـ 658اُوؼبػ٢ ا٧ٗل٢َُ اُج٢َِ٘ اٌُبرت اُ
148)
ُٓؾلس    ،

ثبهع ؽبكع ًٝبرت ث٤ِؾ ٝأك٣ت ٝأػز٠٘ ثبُوٝا٣خ ٓزو٘بً ك٢ اُؾل٣ش ٝا٥كاة 
(.149)

  

ٗظٞص( ) 3أفن ا٤َُٞؽ٢ ػ٘ٚ )
151

ِٚ ر٘بٍٝ ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍ ْ ًزبث

روعٔخ " ػجل اَُالّ ثٖ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أث٢ اُوؽبٍ .." )
151

ِٚ "هبٍ أثٖ ا٥ثبه: ًبٕ ٖٓ  ( ثوُٞ

أَٛ أُؼوكخ ثبُووآآد ٝاُؾل٣ش ٝاٌُالّ .." ٝر٘بٍٝ روعٔخ " ػجل اُظٔل ثٖ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ 

ٌضواً ٝاػظبً ػبُٔبً ث151أث٢ هعب") ُٓ ِٚ "هبٍ أثٖ ا٥ثبه : ًبٕ ها٣ٝخ  بُووآآد " ، ٝر٘بٍٝ ( ثوُٞ

ً ؽبكظبً 153روعٔخ "ػجلاٌُج٤و ثٖ دمحم ثٖ ػ٠َ٤ ") ِٚ " هبٍ أثٖ ا٥ثبه : ًبٕ كو٤ٜب ( ثوُٞ

 ٓشبهًبً ك٢ اُؾل٣ش " . 

 ـ ياقْت الحوْي : 24

( اُو٢ٓٝ ا٧طَ 154ّ( )841ـ 616أثٞ ػجلهللا ٣بهٞد ثٖ ػجلهللا اُجـلاك١ أُ٘شؤ )د

 ( 155.)اُؾ١ٞٔ ا٠ُُٞٔ ٣ٝلػ٠ ٓٞالُٙ ػٌَوا 

ٗظٞص( )7أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )
156)

ثظ٤ـخ )هبٍ ، ٝأٝهكُٙ ، ٝمًوٙ( ربهحً ٣نًو  

ِٚ ٝربهحً آفوٟ ال٣نًوُٙ ًٔبٛٞك٢ روعٔخ "أؽٔل ثٖ كبهً ثٖ ىًو٣بء  ا٤َُٞؽ٢ أٍْ ًزبث

اُِـ١ٞ ")
157

َّٖ٘ ُِقطبث٢( "  َِّل٢ ك٢ )شوػ ٓولٓخ ٓؼبُْ اُ ِٚ مًوُٙ اُ ِٚ "هبٍ ك٢ ٓؼغٔ ( ثوُٞ

(
158)
ِٚ أ٣ؼبً "هبٍ 159ِٚ أ٣ؼبً " هبٍ ٣بهٞد : ٝٛٞ ًزبة ع٤َِ ُْ ٣ظ٘ق ٓضُِٚ " )ٝهُٞ  ( ٝهُٞ

ِٚ ث٤ٓٞ٤ٖ " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "ػ٢ِ ثٖ ػجلهللا ثٖ ٓٞٛت اُُغنا٢ٓ أثٞ  ٣بهٞد : ٝهبٍ هجَ ٝكبر

اُؾَٖ 
("161)

ِٚ " هبٍ ٣بهٞد : ُُٚ رؤ٤ُق ػظ٤ْ ك٢ رل٤َو اُووإٓ " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم   ثوُٞ

َّؼل١ " )ثٖ ػج لهللا ثٖ ٤ٍِٔبٕ أثٞ ٤ٍِٔبٕ اُ
161

ِٚ " هبٍ ٣بهٞد : مًُو ك٢ ًزبة اُشبّ  ( ثوُٞ

َّو"ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم ثٖ ػجلهللا ثٖ دمحم ثٖ أث٢ اُلؼَ أُو٢ٍ أثٞ ػجلهللا "  ٝهبٍ ٛٞ أُل

(
161

 ) 

ِٚ " هبٍ ٣بهٞد : أؽل أكثبء ػظوٗب ٖٝٓ أفن ٖٓ اُ٘ؾٞ ٝاُشؼو ثؤٝكو ٗظ٤ت "  ثوُٞ

ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم ثٖ ٤ٍِٔبٕ ثٖ اُؾَٖ ثٖ اُؾ٤َٖ اُؼالٓخ عبٙ اُل٣ٖ أثٞ ػجلهللا اُجِق٢ " 
(163)

ِٚ " ٝمًوُٙ ٣بهٞد : كوبٍ أثٞ أُؾبٓل أُِوت شٌٔ اُؼبهك٤ٖ روعُٔٚ اُج٤ٜو٢ ك٢   ثوُٞ

 ٝهك ُُٚ" .اُٞشبػ ٝأ

 

 

 

 

 

 

 

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 9العدد )

 1091( آذار)

 

  (168(  

 

ٝهل رطبثوذ ثؼغ اُ٘ظٞص ٓغ ًزبة ٓؼغْ ا٧كثبء ٤ُبهٞد اُؾ١ٞٔ ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ 

 ا٥ر٢ :

 

 ا٤َُٞؽ٢ / ؽجوبد أُلَو٣ٖ       

 

 ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ / ٓؼغْ ا٧كثبء     

 81/ ص4ط              4ص                 

 84/ ص4ط               4ص                 

  81ـ 81/ ص4ط              4ص                 

 5/ ص14ط              14ص                

 ال٣ٞعل                  33ص                

 111ـ 119/ ص18ط               35ص                

 ال٣ٞعل                 31ص                

 

 ـ أتي أتي طي : 25

ؽ٤ٔل ثٖ ظبكو ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ طبُؼ ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ 

ّ( )1113ٛـ ـ 631ػ٢ِ ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ أث٢ اُق٤و اُطبئ٢ اُـَب٢ٗ اُؾِج٢ أثٞ اُلؼَ )د
164)
 

ً ثؤفجبه اُظؾبثخ ٝاُؼوة ٝؿ٤وْٛ ،  ً ، ػبهكب ً ٓئهفب ً ٗؾ٣ٞب ػبُْ ٖٓ أَٛ ؽِت ، ًٝبٕ كو٤ٜب

 ِٚ " ؽجوبد اُؼِٔبء ٝؽٞاكس اُيٓبٕ ٝٓقزبه ربه٣ـ أُـوة " )أك٣جبً ٓئُلبً ٖٝٓ ٓئُلبر
164

. ) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
165

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

َّٜوٝه١ أُبهٗلها٢ٗ ") ٍُوة ثٖ أث٢ ٗظو أثٞ عؼلو اُ روعٔخ "دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ شٜوا
166

 )

ِٚ "ٝهبٍ أثٖ أث٢ ؽ٢ : ٓبىاٍ اُ٘بً   رقِت .." .ثوُٞ

 أتي ًقطة :  .26

أثٞ ثٌو دمحم ثٖ ػجل اُـ٢٘ ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ شغبع ثٖ أث٢ ٗظو اُجـلاك١ اُؾ٘ج٢ِ 

ّ( )1131ٛـ ـ 619)د
167

( ا٧ٓبّ اُؼبُْ اُؾبكع أُزوٖ اُوؽبٍ ٝط٘ق ًزبة " اُزو٤٤ل ك٢ 

ٓؼوكخ هٝاح اٌُزت ٝأَُب٤ٗل " )
168

 ) 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
169)
ِٚ ر٘بٍٝ   ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ "دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػجلهللا أثٞ ثٌو اُطبئ٢ اُؾبر٢ٔ ")
171

ِٚ "هبٍ  ( ثوُٞ

 أثٖ ٗوطخ ُُٚ ًالّ ٝشؼو ؿ٤و اُٗٚ ال٣ؼغج٢٘ .."  

 ـ  أتي الذتيثي : 27

اُؾغبط اُٞاٍط٢ اُشبكؼ٢ أثٞ ػجلهللا دمحم ثٖ أث٢ أُؼب٢ُ ٍؼ٤ل ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ػ٢ِ ثٖ 

ّ( )1139ٛـ ـ 637)د
171)
، اُضوخ أُووٟء ٓئهؿ اُؼوام ، ُُٚ ٓؼوكخ ثبُؾل٣ش ُُٝٚ "ربه٣ـ  

ٝاٍؾ ٝ ربه٣ـ ثـلاك " )
171

. ) 

ِٚ 173أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( ) ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

)ر٘بٍٝ روعٔخ "أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ ٣ٍٞق أثٞ اُق٤و " 
174

 ) 

 ـ أتي الٌجار : 28

ٓؾت اُل٣ٖ أثٞ ػجلهللا دمحم ثٖ ٓؾٔٞك ثٖ اُؾَٖ ثٖ ٛجخ هللا ثٖ ٓؾبٍٖ اُجـلاك١ 

ّ( )1145ٛـ ـ 643)د
175)
، اُؾبكع اُجبهع ٓئهؿ اُؼظو ٓل٤ل اُؼوام ، ُُٝٚ ًزبة " اُزبه٣ـ  

أُغلك ُٔل٣٘خ اَُالّ ٝاُلهح اُض٤ٔ٘خ ك٢ أفجبه أُل٣٘خ " )
176)
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)169 ) 
 

ٗظٞص( ) 5ػُ٘ٚ ) أفن ا٤َُٞؽ٢
177

( ثظ٤ـخ )هبٍ ٝمًوُٙ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ 

ِٚ ر٘بٍٝ روعٔخ "أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ ٣ٍٞق أثٞ اُق٤و اُطبُوب٢ٗ اُوي٢٘٣ٝ اُشبكؼ٢  ًزبث

("
178

ِٚ "هبٍ أثٖ 179( ٝر٘بٍٝ روعٔخ "ػجل اَُالّ ثٖ دمحم ثٖ ٣ٍٞق ثٖ ث٘لاه " ) ( ثوُٞ

ً .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ  اُ٘غبه : ًبٕ ؽ٣ٞالً اَُِبٕ ُْٝ ٣ٌٖ ٓؾووب

٣ٌٞٗ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ دمحم ثٖ ػج٤لهللا ثٖ ٛج٤وح أثٞ اُوػ٠ اَُ٘ل٢ " )
181)
ِٚ "ٓبد ك٢   ثوُٞ

ٓؾوّ ٍ٘خ ػشوٝفَٔٔبئخ مًوُٙ أثٖ اُ٘غبه " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " َٓؼٞك ثٖ ٓؾٔٞك ثٖ أؽٔل 

ثٖ ػجلأُ٘ؼْ ")
181

ِٚ " هبٍ أثٖ اُ٘ ً ثبُٔنٛت ٝاُقالف ( ثوُٞ ً ه٤ٔب ً ؽبكظب غبه : ًبٕ آبٓب

ٝاُزل٤َو " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم ثٖ أث٢ اُوبٍْ اُقؼو ثٖ دمحم ثٖ اُقؼو ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجلهللا 

ا٧ٓبّ كقو اُل٣ٖ أثٞ ػجلهللا ثٖ ر٤ٔ٤خ اُؾوا٢ٗ " )
181)

ِٚ " ...ٝر٤ٔ٤خ أّ علح دمحم ًبٗذ   ثوُٞ

 ثٖ اُ٘غبه " .ٝاػظخ كَ٘ت ا٤ُٜب ُٝػوف ثٜب هبٍ أ

 ـ القفطي : 29

عٔبٍ اُل٣ٖ أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ٍٞق ثٖ أثوا٤ْٛ ثٖ ػجلاُٞاؽل ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ أؽٔل 

ّ( )1148ٛـ ـ 646ثٖ دمحم اُش٤جب٢ٗ )د
183

( ، ًبٕ ٝى٣واً ٝاؽل اٌُزبة أُجوى٣ٖ ك٢ اُ٘ضو 

ً ثبُِـخ ٝاُ٘ؾٞ ٝاُلوٚ ٝاُؾل٣ش ٝػِّٞ اُووإٓ ٝا٧طٍٞ  ٝأُ٘طن ٝاُ٘ظْ ، ًٝبٕ ػبهكب

ٝاُؾٌٔخ ٝاُ٘غّٞ ٝاُٜ٘لٍخ ٝاُزبه٣ـ .)
184

 ) 

ِٚ 185أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ ))ٗض ٝاؽل( ) ( ثظ٤ـخ )مًوُٙ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

ر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم ثٖ ٤ٍِٔبٕ ثٖ اُؾَٖ ثٖ اُؾ٤َٖ اُؼالٓخ عٔبٍ اُل٣ٖ أثٞ ػجلهللا اُجِق٢ 

ِٚ "...ُُٚ رل٤َو ؽَٖ ًٝزبة ػَِ ا186ُ") ووآآد ًٝزبة اُٞهق ٝا٧ثزلاء مًوُٙ اُولط٢ (  ثوُٞ

 ُٓقزظواً ٝهبٍ ك٢ ٍٝؾ أُبئخ " .

 ـ  أتي ُهسّذٓ :31

أثٞ ثٌو دمحم ثٖ ٣ٍٞق ثٖ ٠ٍٞٓ ثٖ ٣ٍٞق ا٧ى١ اُِٜج٢ ا٧ٗل٢َُ اُـوٗبؽ٢ 

( اُؾبكع اُؼالٓخ اُوؽبٍ ًبٕ ٖٓ ثؾٞه اُؼِْ ٖٝٓ ًجبه اُُؾلبظ 187ّ( )1164ٛـ ـ 663)د

(.188) 

ِٚ 189أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( ) ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

ِٚ 191ر٘بٍٝ روعٔخ "دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػجلهللا أثٞ ثٌو اُطبئ٢ اُؾبر٢ٔ ") ( ثوُٞ

ُٓو٣ت ًٝبٕ ظبٛو١ " . َلّىُِٚ ًالّ  ُٓ  "ٝهبٍ أثٖ 

 ـ أتْ شاهة : 31

ٛـ ـ 665ٖ أٍٔبػ٤َ ثٖ أثوا٤ْٛ أُول٢ٍ )دشٜبة اُل٣ٖ أثٞ اُوبٍْ ػجلاُوؽٖٔ ث

1166()ّ
191)
، اُلٓشو٢ اُؼالٓخ مٝ اُلٕ٘ٞ أُووٟء اُ٘ؾ١ٞ اُلو٤ٚ أُؾلس .) 

191.)
 

أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗض ٝاؽل( )
193

ِٚ ر٘بٍٝ  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ ا٧شبهح ا٠ُ أٍْ ًزبث

روعٔخ " ٣ؾ٠٤ ثٖ اُوث٤غ ثٖ ٤ٍِٔبٕ ثٖ ؽواه اُؼالٓخ ٓغل اُل٣ٖ " )
194

ِٚ "هبٍ أثٞ شبٓخ  ( ثوُٞ

 : ًبٕ آبٓبً ػبُٔبً ثبُٔنٛت اُشبكؼ٢ ٝاُقالف ٝاُؾل٣ش ٝاُزل٤َو " .

 ـ أتي خلكاى : 32

شٌٔ اُل٣ٖ أثٞ اُؼجبً أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أثوا٤ْٛ ثٖ أث٢ ثٌو اُجو٢ٌٓ ا٧هث٢ِ 

ّ( )1181ٛـ ـ 681)د
195

 ( هبػ٢ هؼبح اُشبّ ، ٖٝٓ ث٤ذ ٓؼوٝف ثبُؼِْ ٖٓ م١ٝ أُ٘بطت

اُل٤٘٣خ هبٍ ػُ٘ٚ ا٢٘٤ٗٞ٤ُ " ًبٕ كو٤ٜبً آبٓبً ػبُٔبً ثبهػبً ٓزو٘بً ، ٓؼلّٝ اُ٘ظ٤و ك٢ ػِّٞ شز٠ ، 

ؽغخ ك٤ٔب ٗوُِٚ، ٓؾووبً ُٔب ٣ٞهكُٙ ، ٓزلوكاً ك٢ ػِْ ا٧كة ٝاُزبه٣ـ " )
196

.) 
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أفن ا٤َُٞؽ٢ ػُ٘ٚ )ٗظ٤ٖ ( )
197

ِٚ ر٘بٍٝ روعٔخ "  ( ثظ٤ـخ )هبٍ( كٕٝ مًو أٍْ ًزبث

ػٔو ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ اُؾَٖ ثٖ ا٧ٓبّ كقو اُل٣ٖ اُواى١ اُووش٢ اُجٌو١ دمحم ثٖ 
("198)

  ِٚ ثوُٞ

ِٙ ٤َٗٝظ ٝؽلٙ شٜورُٚ رـ٠٘ .." ٝر٘بٍٝ روعٔخ " ٓؾٔٞك ثٖ  ِٚ كو٣ل ػظو "هبٍ أثٖ فٌِبٕ : ك٤

ػٔو ثٖ دمحم ثٖ ػٔو اُيٓقشو١ " 
(199

ِٚ " هبٍ أثٖ فٌِبٕ : ًبٕ آبّ ػظوٙ ًٝبٕ  ( ثوُٞ

 زياٍ كاػ٤خ " .ٓزظبٛواً ثب٧ػ

ٝهل رطبثوذ اُ٘ظٞص أُوزجَخ ٓغ ًزبة ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ٧ثٖ فٌِبٕ ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ 

 ا٥ر٢ :

 

 ا٤َُٞؽ٢ / ؽجوبد أُلَو٣ٖ      

 

 أثٖ فٌِبٕ / ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ   

 149/ ص4ط              39ص             

 168/ ص5ط               41ص             

 

 ـ الذُثي : 33

شٌٔ اُل٣ٖ أثٞ ػجلهللا دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ثٖ هب٣ٔبى اُزؤًب٢ٗ صُْ اُلٓشو٢ 

ّ( )1347ٛـ ـ 748أُووٟء )د
311

(، اُؾبكع ٓؾلس اُؼظو ، ٝفبرٔخ اُُؾلبظ ، ٝٓئهؿ 

ا٧ٍالّ ، ُُٝٚ ٓظ٘لبد "ربه٣ـ ا٧ٍالّ ٝٝك٤بد أُشب٤ٛو ٝا٧ػالّ ، ٤ٍٝو أػالّ اُ٘جالء " 
(311

. ) 

ٗض ( 11ػُ٘ٚ ) أفن ا٤َُٞؽ٢ 
(311)

  ِٚ ثظ٤ـخ )هبٍ ٝمًوُٙ( كبؽ٤بٗبً ٣ش٤و ا٠ُ أٍْ ًزبث

ٝأؽ٤بٗبً آفوٟ ال٣ش٤و ا٤ُٚ ٢ٛٝ اُـبُجخ ك٢ ٗوٞالد ا٤َُٞؽ٢ ر٘بٍٝ روعٔخ "أؽٔل ثٖ أٍٔبػ٤َ 

ثٖ ٣ٍٞق أثٞ اُق٤و اُطبُوب٢ٗ " )
313)
ٝر٘بٍٝ روعٔخ " أؽٔل ثٖ كبهً ثٖ ىًو٣بء " ) 

314)
 

 ِٚ  ثوُٞ

ٝرَؼ٤ٖ ٝصالصٔبئخ " ٝر٘بٍٝ روعٔخ "أٍٔبػ٤َ ثٖ دمحم ثٖ اُلؼَ " "ٓبد ٍ٘خ فٌٔ 

(
315

ِٚ "...ُٜٝنا رٌِق ىا٣ل ثٖ أث٢ ٠ٍٞٓ كؤُٗٚ ُْ ٣شزٜو ..." ٝر٘بٍٝ روعٔخ "اُؾَٖ ثٖ  ( ثوُٞ

دمحم ثٖ ؽج٤ت " )
316

ِٚ "ٍٔغ أثب ؽ٤ّبٕ ٝعٔبػخ ٝهٟٝ " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "ػجلاُوؽٖٔ  ( ثوُٞ

ػج٤لهللا " )ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ 
317

جوىاً ك٢ اُزل٤َو ٝك٢ اُٞػع ٝك٢  ّٓ ِٚ " ًبٕ  ( ثوُٞ

اُزبه٣ـ ..." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ اُؾَٖ ثٖ أثوا٤ْٛ اُزغ٤ج٢ " 
(318)

  " ِٚ ثوُٞ

ِٚ ٝمًوُٙ ك٢ ا٤ُٔيإ .." ، ٝر٘بٍٝ  ...ٓبد ٍ٘خ ٍجغ ٝصالص٤ٖ ٍٝزٔبئخ ٛنا ًالّ اُنٛج٢ ك٢ ربه٣ق

 ثٖ ػجلاُظٔل اُؼالٓخ ػِْ اُل٣ٖ أثٞ اُؾَٖ أُٜلا٢ٗ اَُقب١ٝ أُظو١ روعٔخ " ػ٢ِ ثٖ دمحم

 "
(319)

ِٚ " هبٍ اُنٛج٢ : ًبٕ آبٓبً ػالٓخ ٓووئبً ٓؾووبً ثظ٤واً .." ، ٝر٘بٍٝ اُزوعٔخ "   ، ثوُٞ

ػ٢ِ ثٖ أَُِْ ثٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُلزؼ أثٞ اُؾَٖ ا٢َُِٔ اُلٓشو٢ " 
(311)

ِٚ "هبٍ اُنٛج٢   ثوُٞ

أثٖ ػجلاُؼي٣ي اٌُ٘ب٢ٗ ٝاُلو٤ٚ ٗظو ٝعٔبػخ " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "ػٔو ثٖ ػضٔبٕ ثٖ : ٍٔغ 

اُؾ٤َٖ ثٖ ُشؼ٤ت .." )
311

ِٚ " اُوبٍْ ثٖ اُلزؼ ثٖ ٣ٍٞق أثٞ دمحم ثٖ اُوك٢ُٝ ا٧ٗل٢َُ "  ( ثوُٞ

(
311

ِٚ " هبٍ اُنٛج٢ : ًبٕ ػبُٔبً ثبُؾل٣ش ػبهكبً ثبفزالف ا٧ئٔخ .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "  ( ثوُٞ

 ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ كوط ا٧ٗظبه١ اُقيهع٢ أُب٢ٌُ أثٞ ػجلهللا اُووؽج٢")دمحم
313)
 

ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ : آبّ ٓزلٖ٘ ٓزجّؾو ك٢ اُؼِْ ُُٚ رظب٤ٗق .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "دمحم ثٖ  ثوُٞ

اُؾَٖ ثٖ دمحم ثٖ ى٣بك ثٖ ٛبهٕٝ ")
314

 ِٚ ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ : ٓزوٝى ٤ٌُ ثضوخ ػ٠ِ عالُز ( ثوُٞ

.. ٢َِّٔ " دمحم ثٖ اُؾَٖ ثٖ ٠ٍٞٓ أثٞ ػجلاُوؽٖٔ اُ
("315)

  ِٚ ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ :ك٢ ربه٣ق ثوُٞ

ِٚ ؽوبئن اُزل٤َو ٤ُزُٚ ُْ ٣ظ٘لُٚ كؤُٗٚ رؾو٣ق .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "دمحم ثٖ أث٢ اُوبٍْ  ًزبث
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اُؾوا٢ٗ " اُقؼو ثٖ دمحم ثٖ اُقؼو ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػجلهللا ا٧ٓبّ كقو اُل٣ٖ أثٞ ػجلهللا ثٖ ر٤ٔ٤خ 

(
316)
ِٚ " هبٍ اُنٛج٢ : ًبٕ آبٓبً ك٢ اُزل٤َو آبٓبً ك٢ اُلوٚ آبٓبً ك٢ اُِـخ .." ، ٝر٘بٍٝ   ثوُٞ

روعٔخ " دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ا٧ٓبّ أثٞ ثٌو ا٧كك١ٞ " )
317)
ِٚ " هبٍ اُنٛج٢ :ُٓ٘ٚ َٗقخ   ثوُٞ

ٞ ثٌو أُلَو .." ثٔظو رٞهق اُوبػ٢ اُلبػَ .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم ثٖ اُلؼَ أث
(318)

 

ِٚ "ًنا مًوُٙ اُنٛج٢ صْ هبٍ ثؼل مُي دمحم ثٖ اُلؼَ ثٖ دمحم .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "دمحم ثٖ  ثوُٞ

ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػجلهللا أثٞ ثٌو اُطبئ٢ اُؾبر٢ٔ " )
319

ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ : ُٝل ك٢  ( ثوُٞ

 ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ هٓؼبٕ ٍ٘خ ٍز٤ٖ ٝفَٔٔبئخ ثٔو٤ٍخ " ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " دمحم

ػجلهللا أثٞ ثٌو اُطبئ٢ اُؾبر٢ٔ" )
311

ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ : ًؤُٗٚ   ( ثوُٞ

 

ِٙ ٖٓ االرؾبك .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل  ٣ش٤و ا٠ُ ٓبك٢ شؼو

ثٖ ػجلهللا أثٞ ثٌو اُطبئ٢ اُؾبر٢ٔ " )
311

ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ : ك٢ ا٧ػزناه ػُ٘ٚ ًب ٕ هعالً هن ( ثوُٞ

رّظٞف ٝأٗؼيٍ .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ " ٣ؾ٠٤ ثٖ دمحم ثٖ ٠ٍٞٓ أثٞ ىًو٣بء اُزُغ٤ج٠ اُزَِٔب٢ٗ 

("
311

ِٚ "هبٍ اُنٛج٢ : ؽّظ ٝعبٝه ٍٝٔغ ثٌٔخ .." ، ٝر٘بٍٝ روعٔخ "٣ؾ٠٤ ثٖ اُوث٤غ ثٖ  ( ثوُٞ

٤ٍِٔبٕ ثٖ ؽواه اُؼالٓخ ٓغلاُل٣ٖ 
("313)

ً ثب  ِٚ " هبٍ اُنٛج٢ : ًبٕ ػبُٔب بكؼ٢ ُٔنٛت اُشثوُٞ

 ٝاُقالف ٝاُؾل٣ش ٝاُزل٤َو "

  :الخاتوة

ً ًج٤واً ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ  ً ؽؼبه٣ب ّٕ ا٧ٓخ اُؼوث٤خ ا٧ٍال٤ٓخ أٓخ ػظ٤ٔخ رٔزِي اهصب ا

اُزلٛٞه ا٤َُب٢ٍ ٝا٧عزٔبػ٢ ٝا٧هزظبك١ اُن١ ػبٗزُٚ ٝؽبُخ اُزٔيم ٝاُزلٌي اُز٢ ػبشزٜب ، 

لٞم اُؼ٢ِٔ ٝاٗغبة اُؼِٔبء اُجبهػ٤ٖ ك٢ شز٠ االّ اٜٗب ظِذ هبكهح ػ٠ِ اُؼطبء اُلٌو١ ٝاُز

٤ٓبك٣ٖ أُؼوكخ اُن٣ٖ أٍٜٔٞا ك٢ فلٓخ اُضوبكخ اُؼوث٤خ االٍال٤ٓخ ٝاُزؼو٣ق ث٘زبعبرْٜ اُؼ٤ِٔخ 

 أُ٘ٞػخ اُز٢ أؿ٘ذ اُلٌو اُؼبُْ ا٧َٗب٢ٗ .

ّٕ اُؾبكع عالٍ اُل٣ٖ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝاؽل ٖٓ ٓشب٤ٛو ػِٔبء ا٧ٓخ ا٧ٍال٤ٓخ اُن٣ٖ  ُنا ا

أٍٜٔٞا ثؼِْٜٔ ، ٝكٌوْٛ ك٢ ٤َٓورٜب اُضوبك٤خ ٝاٗغبىارٜب اُؼو٤ِخ ، ٝهل ٓ٘ؾُٚ هللا رؼب٠ُ ؽبهخ 

ك٢ اُجؾش ٝاُزله٣ٌ ، ٝاُزؤ٤ُق ، ٝاٌُزبثخ ، كؤػبف ثنُي ا٠ُ رواس أٓز٘ب هط٤لاً ػقٔبً ٖٓ 

 ٗبً .أُؼوكخ ك٢ كٕ٘ٞ اُؼِْ، ٝكوٝع أُؼوكخ ، رٔضِذ ك٢ أًضو ٖٓ ٍجؼٔبئخ ٝف٤َٖٔ ػ٘ٞا

ٝهل رؼٖٔ ًزبة ؽجوبد أُلَو٣ٖ رواعْ أُلَو٣ٖ ٝاُظؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ ٝربثؼ٢ 

اُزبثؼ٤ٖ ، ٝػ٠ِ ؽِل هٍٞ ا٤َُٞؽ٢ "ُْ أعل ٖٓ أػز٠٘ ثبكواكْٛ " ًـ٤وْٛ ٖٓ أُؾلص٤ٖ ُنا 

 أكوك ُْٜ ٛنا اٌُزبة .

ِٙ ٖٓ أُئهف٤ٖ ك٢ ًزبثخ اُزواع ِٚ ًـ٤و ْ ٝاُن١ أٓب أُٜ٘ظ اُن١ ارجؼُٚ ا٤َُٞؽ٢ ك٢ ًزبث

 ِٙ أػزٔلٝا ثٚ ػ٠ِ ا٧ؽوف ا٧ثغل٣خ ٣ٌٕٝٞ رور٤جٜب  ا٧ٍْ ٝا٤ٌُ٘خ ٝاُِوت ، كؼالً ػٖ أٍزشٜبك

 ثب٧ث٤بد اُشؼو٣خ ٢ٛٝ طلخ ٓالىٓخ ٌُِزت اُزبه٣ق٤خ .

ِٙ كٜٞ ٣وعغ ا٠ُ ًزت اُؾل٣ش ، ٝاُزبه٣ـ ،  ِٚ ُٔٞاهك ًٝبٕ ا٤َُٞؽ٢ ٓٞكوبً ك٢ افز٤بهار

ِٚ ٖٓ ٓظله ٝا٤َُو ٝاُزواعْ  ، ٝاُِـخ ، ٝا ٧كة ، ٝاُ٘ؾٞ ، ٝا٧َٗبة أ١ اُٗٚ ُْ ٣ؤفن ٓؼِٞٓبر

ِٚ ًٝضوح  ٝاؽل كول أفن ٓٞاهكُٙ ٖٓ ٓظبكه ٓقزِلخ ٝر٘ٞع أُٞاهك شبٛلاً ػ٠ِ ٍؼخ اؽالػ

ِٚ ٝثنُي ؽلع   ُ٘ب صوٝح ػظ٤ٔخ رزؼِن ثبُٔلَو.هٝا٣بر

 :االحاالت 
ٛـ( ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، 911أث٢ ثٌو )دـ أٗظو روعٔزٚ : ا٤َُٞؽ٢ ، أثٞ اُلؼَ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أٌُبٍ 1

ٛـ( اُؼٞء اُالٓغ ٧َٛ اُووٕ اُزبٍغ ، 911، اَُقب١ٝ ، دمحم ثٖ ػجلاُوؽٖٔ )د4، ص 1961ؽٜوإ ، 
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ٛـ( ، ثلائغ اُيٛٞه 931،  أثٖ ا٣بً ، دمحم ثٖ أؽٔل )د71ـ 65، ص4ٓطجؼخ كاه ٌٓزجخ اُؾ٤بح ، ث٤وٝد ، ط

ٛـ ـ 1379، 1، اُوبٛوح ، ٓطجؼخ كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ، ؽ ك٢ ٝهبئغ اُيٛٞه ، رؾو٤ن ، دمحم ٓظطل٠

ٛـ( ، شنهاد اُنٛت ك٢ 1189، اثٖ اُؼٔبك ، أث٢ اُلالػ ػجل اُؾ٢ ثٖ أؽٔل )د84ـ 83، ص4ّ ، ط1959

، اُشًٞب٢ٗ ، دمحم ثٖ 55ـ 51، ص8ّ، ط1979ٛـ ـ 1411أفجبه ٖٓ مٛت ، ث٤وٝد ، ٓطجؼخ كاه ا٤َُوح ، 

له اُطبُغ ثٔؾبٍٖ ٖٓ ثؼل اُووٕ اَُبثغ ، ث٤وٝد ، ٓطجؼخ كاه أُؼوكخ ُِطجبػخ ٛـ( ، اُج1151ػ٢ِ )د

، 4ّ، ط1917ٛـ ـ 1389، 3، اُيه٢ًِ ، ف٤و اُل٣ٖ ، ا٧ػالّ ، ث٤وٝد ، ؽ335ـ 318، ص1ٝاُ٘شو، ط

، 5ّ، ط1971ٛـ ـ 1377، .ًؾبُخ ، ػٔو هػب ، ٓؼغْ أُئُل٤ٖ ، كٓشن ، ٓطجؼخ اُزوه٢ ، 73ـ 71ص

 .131ـ 118

*ا٤َُٞؽ٢ : ٣ؼٞك ا٠ُ أُل٣٘خ أُشٜٞهح ثٔظو ٝاُز٢ أٍزوود ك٤ٜب أٍورُٚ هجَ ُٓٞلٙ ثؼشوح أع٤بٍ ػ٠ِ ا٧هَ 

 .31ـ 17، ص13ثؼل إٔ ًبٗذ ثـلاك ٓٞؽٜ٘ب ، اُش٘ب١ٝ ، كائوح أُؼبهف ا٧ٍال٤ٓخ ، ط

 .4ـ ص1

 .318، 1، اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط65، ص4ـ اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط3

ٛـ( ،ؽَٖ أُؾبػوح ك٢ ربه٣ـ ٓظو 911ـ ا٤َُٞؽ٢ ، أثٞ اُلؼَ ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أٌُبٍ أث٢ ثٌو )د4

ّ،              1967، اُوبٛوح ، 1ٝاُوبٛوح ، رؾو٤ن : دمحم أثٞ اُلؼَ اثوا٤ْٛ ،ٓطجؼخ كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ، ؽ

 .441، ص1ط

 .71، ص6ـ اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط5

 .441، ص1ؽَٖ أُؾبػوح ، طـ ا٤َُٞؽ٢ ، 6

 .336، ص1ـ ّ ، ٕ ، ط7

 .51، ص8ـ اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط8

 ـ ّ ، ٕ .9

 .4ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص11

 .67، ص3ـ  اُؼٞء اُالٓغ ، ط11

 ـ ّ ، ٕ.11

 ـ ّ ، ٕ .13

 .111، ص8ـ اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط14

 .18، ص1ؿبٗب ، ٝٓبعبٝهٛب ، اُؾ١ٞٔ ، ٣بهٞد ، ٓؼغْ اُجِلإ ، ط*ثالك اُزٌٞه : ٢ٛٝ ثالك رشبك ، ٝ

 .338، 1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط15

 .16ّ، ص1983ٛـ ، 1414ـ اُقبىٗلاه ، أؽٔل ، ك٤َُ ٓقطٞؽبد ا٤َُٞؽ٢ ، ٓطجؼخ ٌٓزجخ ثٖ ر٤ٔ٤خ ، 16

 ـ ّ ، ٕ .17

)ؽجوبد اُؾلبظ( ، أؽوٝؽخ كًزٞهاح ، ثـلاك ـ ػجل اُوػب ػجبً ػجلاُوؽٖٔ ، ا٤َُٞؽ٢ ٝٓٞاهكٙ ك٢ ًزبثٚ 18

 .44ّ ، ص1116، ٓؼٜل اُزبه٣ـ اُؼوث٢ ٝاُزواس اُؼ٢ِٔ ُِلهاٍبد اُؼ٤ِب ، 

 ـ ّ ، ٕ .19

 .339ـ 338، ص1ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط11

ٛـ( ، ًشق اُظٕ٘ٞ ػٖ أٍب٢ٓ اٌُزت ٝاُلٕ٘ٞ ، أُطجؼخ 1167ـ ؽبع٢ ف٤ِلخ ، ٓظطل٠ ثٖ ػجلهللا )د11

 .181، 1، ط1967، ؽٜوإ ،  ٧3ٍال٤ٓخ ، ؽا

 .948، ص 1، ؽبع٢ ف٤ِلخ ، ًشق اُظٕ٘ٞ ، ط344، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط11

 .344، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط13

 .947، ص1ـ ؽبع٢ ف٤ِلخ ، ًشق اُظٕ٘ٞ ، ط14

 .131، ص3، ط1957ُوبٛوح ، ـ ى٣لإ ، عوع٢ ، ربه٣ـ آكاة اُِـخ اُؼوث٤خ ، ٓطجؼخ اُٜالٍ ، ا15

 .87، ص1، اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط36، ص1ـ ٣٘ظو روعٔزُٚ : اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط16

 .344، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط17

 .111، ص1، اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط117، ص8ـ ٣٘ظو روعٔزٚ : اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط18

 .443، 1َٖ أُؾبػوح ، طـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽ19

 .311، ص7ـ ٣٘ظو روعٔزٚ : اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط31
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ٛـ( ، ٝطٍٞ ا٧ٓب٢ٗ ثؤطٍٞ اُزٜب٢ٗ ، رؾو٤ن ، ك. هبٍْ 911ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ػجلاُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌو )د31

 .39ـ 38ّ ، ص1111ٛـ ـ 1431عٞاك اُغ٤يا٢ٗ ٝ ك. أٍٔبء ػٞاك اُلٝه١ ، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧ ، 

 .311، ص1، ًؾبُخ ، ٓؼغْ أُئُل٤ٖ ، ط16، ص1ب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، طـ اَُق31

 .149ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ٗظْ اُؼو٤بٕ ، ص33

 .311، ص3ـ اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط34

 .141ـ ا٤َُٞؽ٢ ، اُزؾلس ث٘ؼٔخ هللا ، ص35

 .5ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص36

، ث٤وٝد 1ٝرؾو٤ن ، اثوا٤ْٛ ثبعٌ ػجلأُغ٤ل ، كاه اثٖ ؽيّ ، ؽـ ا٤َُٞؽ٢ ، أُ٘غْ ك٢ أُؼغْ ، كهاٍخ 37

 .117ّ، ص1995، 

ـ  اٌُزب٢ٗ ، كٜوً اُلٜبهً ٝاالصجبد ٝٓؼغْ أُؼبعْ ٝاُش٤قبد ٝأََُِالد ، أػز٘بء ، اؽَبٕ ػجبً ، 38

 .549، 1كاه اُـوة ا٧ٍال٢ٓ ، ث٤وٝد ، ط

ح ، رؾو٤ن : دمحم أثٞ اُلؼَ اثوا٤ْٛ ، ٓطجؼخ ػ٠َ٤ ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ثـ٤خ اُٞػبح ك٢ ؽجوبد اُِـ٤٣ٖٞ ٝاُ٘ؾب39

 .375، ص1ّ  ، ط1964، اُوبٛوح ، 1أُجبث٢ اُؾِج٢ ، ؽ

 .146، ص1ـ اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط41

 .115ـ ا٤َُٞؽ٢ ، أُ٘غْ ك٢ أُؼغْ ، ص41

 .69ـ ا٤َُٞؽ٢ ، اُزؾلس ث٘ؼٔخ هللا ، ص41

ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح  ك٢ ربه٣ـ ٓظو ٝاُوبٛوح ، رؾو٤ن : دمحم أثٞ اُوؼَ اثوا٤ْٛ ، ٓطجؼخ كاه 43

 .119، ص1، ًؾبُخ ، ٓؼغْ أُئُل٤ٖ ، ط573، ص1ّ ،  ط1967، اُوبٛوح ، 1اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ، ؽ

 .63ـ ا٤َُٞؽ٢ ، اُ٘غْ ك٢ أُؼغْ ، ص44

 .158، ص11ـ اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط45

 .159، ص7ـ ّ ، ٕ ، ط46

 .6ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص47

ـ ا٤َُٞؽ٢ ، اُزؾلس ث٘ؼٔخ هللا ، رؾو٤ن :  ا٤ُياث٤ش ٓبه١ ٍبهر٤ٖ ، أُطجؼخ اُؼوث٤خ اُؾل٣ضخ ، اُوبٛوح ، 48

 .69ّ  ، ص1971

 .88ـ ّ ، ٕ ، ص49

 . 83ـ ّ ، ٕ ، ص51

 .131، 1ـ  اُجـلاك١ ، ٛل٣خ اُؼبهك٤ٖ ، ط51

 .598، ص1، اُجـلاك١ ، ٛل٣خ اُؼبهك٤ٖ ، ط419، ص1ـ ؽبع٢ ف٤ِلخ ، ًشق اُظٕ٘ٞ ، ط51

 .118، ص8ـ اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط53

 ـ ّ ، ٕ .54

 .151، ص8ـ ّ ، ٕ ، ط55

 .164، ص8ـ ّ ، ٕ ، ط56

 .53، ص1ـ ّ ، ٕ ، ط57

 .197، 8ـ ّ ، ٕ ، ط58

 .319، ص 8ـ ّ ، ٕ ، ط59

 .311، ص 8ـ ّ ، ٕ ، ط61

 .415، ص1ـ اٌُزب٢ٗ ، كٜوً اُلٜبهً ، ط61

 .395، ص8ـ اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط61

 .338، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط63

 .47ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝطٍٞ ا٧ٓب٢ٗ ثبطٍٞ اُزٜب٢ٗ ، ص64

 .338، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط65

 .49صـ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝطٍٞ ا٧ٓب٢ٗ ثؤطٍٞ اُزٜب٢ٗ  ،  66

 .136ـ 115، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط67

 .341، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط68
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 .338، 1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط69

 .49ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ٝطٍٞ ا٧ٓب٢ٗ ثؤطٍٞ اُزٜب٢ٗ ، ص71

 .136ـ 115، ص1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽَٖ أُؾبػوح ، ط71

 .341، 1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ط71

 ّ.1986 أثٞ اُلؼَ أثوا٤ْٛ ، ٓطجؼخ أٌُزجخ اُؼظو٣خ ، ث٤وٝد ، ـ  رؾو٤ن ، دمحم73

 ّ.1965ـ  رؾو٤ن ، دمحم أثٞ اُلؼَ أثوا٤ْٛ ، كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ، 74

 ـ أُطجؼخ أُؾٔٞك٣خ اُزغبه٣خ ، ٓظو .75

 ّ.1951، اُوبٛوح ، 1ـ رؾو٤ن ، دمحم ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ػجلاُؾ٤ٔل ، ٓطجؼخ اَُؼبكح ، ؽ76

 ّ .1995ـ رؾو٤ن ، ى٤ٛو ػضٔبٕ ، ٓطجؼخ ٝىاهح ا٧ٝهبف ٝاُشئٕٝ ا٧ٍال٤ٓخ ، هطو ، 77

 ّ.1971ـ رؾو٤ن ، دمحم اُظجبؽ ، ٓطجؼخ أٌُزت ا٧ٍال٢ٓ ، ث٤وٝد ، 78

 ّ.1967، اُوبٛوح ، 1ـ رؾو٤ن ، ػجلاُٞٛبة ػجل اُِط٤ق ، ؽ79

 ـ ثوًبد هػبء اُٜ٘ل .81

 ّ.1976ا٤ْٛ ، كاه اؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ، ـ رؾو٤ن ، دمحم أثٞ اُلؼَ أثو81

 ـ ثوًبد هػبء اُٜ٘ل .81

 ّ.1983، ث٤وٝد ، 1ـ ٓطجؼخ كاه اُلٌو ، ؽ83

 ٛـ .1347ـ ٓطجؼخ اُزٞك٤ن ، كٓشن ، 84

 6ّ.1983، 1ـ هاعؼُٚ ٝػجطُٚ ، ُغ٘خ ٖٓ اُؼِٔبء ، ٓطجؼخ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ؽ85

 ّ.1969ـ ػجطُٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ، فبُل اُؾٔظ٢ اُغٞعبء ، ٓطجؼخ ٌٓزجخ أُالػ ، كٓشن ، 86

 ّ ، أػبكد رظ٣ٞوٙ ثؤٝكَذ ٌٓزجخ أُض٠٘ ، ثـلاك .1881ـ ٓطجؼخ ٤ُلٕ ، 87

 ّ.1986ـ رؾو٤ن ، دمحم عبك اُؾن ا٠ُُٞٔ ٝآفوٕٝ ، ٓطجؼخ أٌُزجخ اُؼظو٣خ ، 88

 ّ.1995، 1، كاه اثٖ ؽيّ ، ث٤وٝد ، ؽـ رؾو٤ن ، أثوا٤ْٛ ثبعٌ ػجل أُغ٤ل 89

 ّ.1917ـ  رؾو٤ن ، ك٤ِ٤ت ؽز٢ ، أُطجؼخ اَُٞه٣خ ا٤ٓ٧و٤ًخ ، ٣ٞ٤ٗٞهى ، 91

 ٛـ .1317ـ ٓطجؼخ اَُؼبكح ، اُوبٛوح ، 91

 .333، 1ـ  اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط91

أثٖ اُؼٔبك ، شنهاد  ،16، ص1، اَُقب١ٝ ، اُؼٞء اُالٓغ ، ط83، ص4ـ أثٖ ا٣بً ، ثلائغ اُيٛٞه ، ط93

 .335، ص1، اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط55، ص8اُنٛت ، ط

 .335، 1ـ اُشًٞب٢ٗ ، اُجله اُطبُغ ، ط94

 .83، ص4ـ أثٖ ا٣بً ، ثلائغ اُيٛٞه ، ط95

 .1ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص96

 ـ ّ ، ٕ .97

وبد ، عبٓؼخ ثـلاك ، ٤ًِخ اُزوث٤خ )اثٖ هشل ( ، ـ كاٝك ، ٗج٤ِخ ػجلأُ٘ؼْ ، كهاٍخ ك٢ ا٤َُو ٝاُزواعْ ٝاُطج98

 .11ّ ، ص1918ٛـ ـ 1419

 .3ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص99

 .14ـ ّ ، ٕ ، ص111

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص111

 .11ـ ّ ، ٕ، ص111

 .16ـ  ّ ، ٕ، ص113

 5.5ـ ّ ، ٕ ، ص114

 . 4ـ 3ـ ّ ، ٕ ، ص115

 .3ـ ّ ، ٕ ، ص116

 .5ـ ّ، ٕ، ص117

 .9ص ـ ّ ، ٕ،118

 .18ـ  ّ ، ٕ، ص119

 .4ـ ّ ، ٕ، ص111

 .5ـ  ّ ، ٕ، ص111
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 .17ـ ّ ، ٕ ، ص111

 11ـ  ّ، ٕ ، ص113

 .36ـ ّ ، ٕ ، ص114

 .15ـ ّ ، ٕ ، ص115

 .31ـ ّ ، ٕ ، ص116

 19ـ ّ ، ٕ ، ص117

 .15ـ ّ ، ٕ ، ص 118

 16ـ ّ ، ٕ ، ص 119

 .3ـ ّ ، ٕ ، ص 111

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص 111

 .8ـ ّ ، ٕ ، ص 111

 .3ـ ّ ، ٕ ، ص113

 .16ـ ّ ، ٕ ، ص114

 . 31ـ ّ ، ٕ، ص 115

 . 18ـ ّ ، ٕ ص116

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص117

 . 7ـ ّ ، ٕ ، ص118

 .18ـ ّ ، ٕ ، ص119

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص131

 . 37ـ ّ ، ٕ، ص131

 .36ـ ّ ، ٕ، ص131

 . 31ـ ّ ، ٕ، ص133

 . 4ـ ّ ، ٕ، ص134

 .9ـ ّ ، ٕ ، ص135

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص136

 .44ّ، ص1955ـ 1375، ٗٞه١ ، اُزبه٣ـ ٓغبُُٚ ٝكَِلزُٚ ، ثـلاك ، ٓطجؼخ أُؼبهف ،  ـ عؼلو137

 .16ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص138

 .8ـ ّ ، ٕ ، ص139

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص141

 . 31ـ ّ ، ٕ ، ص141

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص141

 .16ـ ّ ، ٕ ، ص143

ٛـ( ، اُطجوبد اٌُجوٟ ، كاه طبكه ، ث٤وٝد 131ـ أثٖ ٍؼل ، دمحم ثٖ ٍؼل ثٖ ٤٘ٓغ اُيٛو١ اُجظو١ )د144

 .616، ص11، اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط511، ص5، ك، د، ط

 ـ ّ ، ٕ .145

 .18، ، 6ـ ا٤َُٞؽ٢ ،ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص146

 .6ـ ّ ، ٕ ، ص147

 . 18ـ ّ ، ٕ ، ص148

اُضوبد ، أُطجؼخ كائوح أُؼبهف ٛـ( ، 354ـ ٣٘ظو : أثٖ ؽجبٕ ، أث٢ ؽبرْ دمحم ثٖ ؽجبٕ اُجَز٢ )د149

، 9ّ ، ط1973ٛـ ـ 1393، 1اُؼضٔب٤ٗخ ثؾ٤له آثبك اُلًٖ ـ اُٜ٘ل ، أػبك رظ٣ٞوٙ ٓطجؼخ كٓشن ، كاه اُلٌو ، ؽ

 .365، ص14، اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط156ص

 .156، ص9ـ اُضوبد ، ط151

 .3ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص151

 ـ ّ ، ٕ.151
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ٛـ( ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ٝأٗجبء أث٘بء اُيٓبٕ ، 681فٌِبٕ ، شٌٔ اُل٣ٖ أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ أث٢ ثٌو )د ـ أث153ٖ

 .137، ص3ّ ، ط1948، اُوبٛوح ، 1رؾو٤ن : دمحم ٓؾ٢ اُل٣ٖ ػجلاُؾ٤ٔل ، ٌٓزجخ اُٜ٘ؼخ أُظو٣خ ، ؽ

 ـ ّ ، ٕ. 154

 .39ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص155

 ـ ّ ، ٕ .156

 .44، ص3بٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، طـ أثٖ ف157ٌِ

 ـ ّ ، ٕ.158

 .33ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص159

 ـ ّ ، ٕ.161

 .11، ص6، ًؾبُخ ، ػٔو هػب ، ٓؼغْ أُئُل٤ٖ ، ط 177، ص 11ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط161

 ـ  ّ ، ٕ .161

 .31ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص163

 ـ ّ ، ٕ .164

، اُنٛج٢ ،أثٞ ػجلهللا دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ ، ٤ٍو 34، ص٤11ت اُجـلاك١ ، ربه٣ـ ثـلاك ، طـ اُقط165

ّ 1994، ث٤وٝد ، 1أػالّ اُ٘جالء ، رؾو٤ن : شؼ٤ت االٗبإٝؽ ٝدمحم ٗؼ٤ْ اُؼوه٢ٍٞ ، ٓئٍَخ اُوٍبُخ ، ؽ

 .449، ص 16ط

 ـ ّ ، ٕ .166

 .31ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص167

 ـ ّ ، ٕ .168

 .179، 17ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط169

 ـ ّ ، ٕ .171

 .41ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، 171

 ـ  ّ ، ٕ.171

 .473، ص5ـ  اُقط٤ت اُجـلاك١ ، ربه٣ـ ثـلاك ، ط173

 .36ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص174

 ـ  ّ ، ٕ.175

 .111، ص 6ـ اُقط٤ت اُجـلاك١ ، ربه٣ـ ثـلاك ، ط176

 . 31ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص177

 ـ  ّ ، ٕ.178

 .464، ص17، اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط373، ص4ـ  اُقط٤ت اُجـلاك١ ، ربه٣ـ ثـلاك ، ط179

 .373، ص4ـ ربه٣ـ ثـلاك ، ط181

 .31ـ 19ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص181

 ـ ّ ، ٕ .181

 .83ـ78، ص18طـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، 183

 ـ ّ ، ٕ.184

 .37ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص185

 ـ  ّ ، ٕ .186

 .184، ص18، اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط315، 3ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط187

 ـ ّ ، ٕ .188

 .9ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص189

 ـ ّ ، ٕ .191

 .163، ص18، اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط75ص ،1ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط191

 ـ ّ ، ٕ .191

 .11ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص193

 ـ ّ ، ٕ.194
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 .171، ص8، اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط91، ص1ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط195

 ـ ّ ، ٕ.196

 .31ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص197

 .31ـ ّ ، ٕ ص198

 .37ـ ّ ، ٕ ص199

ٛـ( ، طلٞح اُظلٞح ، رؾو٤ن : ٓؾٔٞك كبفٞه١ ، ك دمحم 597ـ اثٖ اُغٞى١ ، ػجلاُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ )د111

 .66، ص4ّ، ط1979ٛـ ـ 1399، كاه أُؼوكخ ، 1هٝاً ، ؽ

 ـ ّ ، ٕ .111

 ـ ّ ، ٕ.111

 .36ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص113

 ـ ّ ، ٕ .114

 .119ـ 116، ص4ا٧ػ٤بٕ ، طـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد 115

 ـ ّ ، ٕ .116

 .16ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص117

 ـ ّ ، ٕ .118

 .175ـ 174، ص19ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط119

 ـ ّ ، ٕ .111

 .16ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، 111

 ـ ّ ، ٕ.111

 .371، ص19ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط113

 ـ ّ ، ٕ.114

 .11، 14، 36، 17، 16، 19.، 4ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص115

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص116

 .19ـ ّ ، ٕ ، ص117  

 .16ـ ّ ، ٕ ، ص118

 .17ـ ّ ، ٕ ، ص119

 .36ـ ّ ، ٕ ، ص111

 .14ـ ّ ، ٕ، ص111

 11ـ ّ ، ٕ ، ص111

 .115، ص3ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط113

 ـ ّ ، ٕ.114

 .15،  11ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ـ ا٤َُٞؽ٢ ، 115

 .15ـ ّ ، ٕ ، 116

 .15ـ ّ ، ٕ ، ص117

ٛـ( ، 774، أثٖ ًض٤و ، أثٞ اُللء أٍبػ٤َ ثٖ ػٔو )د456، ص11ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط118

 .175، ص11ّ، ط1966، ث٤وٝد ، 1اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ، ٓطجؼخ أُؼبهف ، ؽ

 ـ ّ ، ٕ .119

 .41، 41، 36، 17، 16، 11، 11، 8أُلَو٣ٖ ، ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد 131

 .8ـ ّ ، ٕ ، ص131

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص131

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص133

 .16ـ ّ ، ٕ ، ص134

 .17ـ ّ ، ٕ ، ص135

 .36ـ ّ ، ٕ ، ص136
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 .41ـ ّ ، ٕ ، ص137

 .139، ص4، اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط319، ص3ـ اثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط138

 ٕ .ـ ّ ، 139

 .16، 16، 11ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص141

 .11ـ ّ  ، ٕ ، ص141

 .16ـ ّ ، ٕ ، ص141

 ـ ّ ، ٕ .143

 .155، ص4، اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط151، ص1ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط144

 ـ ّ ، ٕ.145

 .8ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص146

 ـ ّ ، ٕ، .147

 .175، ص5، اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط336، ص٤13و أػالّ اُ٘جالء ، طـ اُنٛج٢ ، 148ٍ

 ـ ّ ، ٕ ، 149

 .11،  11. ، 11ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص151

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص151

 ـ ّ ، ٕ .151

 .117ـ 116، ص6ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط153

 ـ ّ ، ٕ .154

 .35، 33، 31، 14، 4، 4، 4ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، 155

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص156

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص157

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص158

 .14ـ ّ ، ٕ ، ص159

 .31ـ ّ ، ٕ ، ص161

 . 33ـ ّ ، ٕ ، ص161

 .35ـ ّ ، ٕ ، ص161

،  ٛـ( ، َُبٕ ا٤ُٔيإ ، ٓئٍَخ ا٧ػ851٢ِٔـ أثٖ ؽغو اُؼَوال٢ٗ ، شٜبة اُل٣ٖ أؽٔل ثٖ ػ٢ِ )د163

 .163، ص6ّ، ط1971، ث٤وٝد ، 1ؽ

 ـ ّ ، ٕ .164

 .37ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص165

 ـ ّ ، ٕ .166

 .349ـ  347، ص11ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط 167

 .38ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص168

 ـ ّ ، ٕ.169

 .394، ص4ـ أثٖ فٌِبٕ ، ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ ، ط171

 ـ ّ ، ٕ .171

 .3ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص ـ171

 ـ ّ ، ٕ .173

 ـ ّ ، ٕ .174

 .169، ص13، اثٖ ًض٤و ، اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ، ط131، ص13ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط175

 ـ ّ ، ٕ .176

  41،  41، 39، 31، 19، 3ـ  ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، 177

 .3ـ ّ ، ٕ ، ص178

 .19ـ ّ ، ٕ ، ص179

 .31، ٕ ، صـ ّ 181
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 .39ـ ّ ، ٕ ، ص181

 .41ـ ّ ، ٕ ، ص181

 .136، ص3ـ أثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط183

 ـ ّ ، ٕ .184

 .31ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص185

 ـ ّ ، ٕ .186

 .111ـ 197، ص11ـ اُنٛج٢ ، ٤ٍو أػالّ اُ٘جالء ، ط187

 ـ ّ ، ٕ .189

 .38ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص 191

ٛـ ( ، ٓوآح اُغ٘بٕ ٝػجوح ا٤ُوظبٕ ك٢ 768ـ ا٤ُبكؼ٢ ، أثٞ دمحم ػجلهللا ثٖ أٍؼل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٤ٍِٔبٕ )د191

، 4ّ، ط1971ٛـ ـ 1391، ٓ٘شٞهاد ٓئٍَخ ا٧ػ٢ِٔ ُِٔطجٞػبد 1ٓؼوكخ ٓب٣ؼزجو ٖٓ ؽٞاكس اُيٓبٕ ، ؽ

 .164ص

 ـ ّ ، ٕ .191

 .43ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص193

 ـ ّ ، ٕ .194

ٛـ( ، م٣َ ٓوآح اُيٓبٕ 716ـ ا٢٘٤ٗٞ٤ُ ، هطت اُل٣ٖ أثٞ اُلزؼ ٠ٍٞٓ ثٖ دمحم ثٖ أؽٔل اُجؼِج٢ٌ اُؾ٘ج٢ِ )د195

 .149، ص4ّ ، ط1961ٛـ ـ 1381، ؽ٤له آثبك اُلًٖ ، اُٜ٘ل ، 

 ـ ّ ، ٕ .196

 .41،  39ـ ا٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص197

 .39ـ ّ ، ٕ ، ص198

 .41ـ ّ ، ٕ ، ص199

 .153، ص6، اثٖ اُؼٔبك ، شنهاد اُنٛت ، ط115، ص14ض٤و ، اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ، طـ أثٖ 311ً

 ـ ّ ، ٕ .311

، 31، 31، 31، 18، 17، 17، 16، 15، 11، 17، 11، 8، 4، 3ـب٤َُٞؽ٢ ، ؽجوبد أُلَو٣ٖ ، ص311

38 ،38 ،38 ،38 ،38 ،41 ،43. 

 .3ـ ّ ، ٕ ، ص313

 .4ـ ّ ، ٕ ، ص314

 .8ـ ّ ، ٕ ، ص315

 .11، ٕ ، ص ـ 316ّ

 .17ـ ّ ، ٕ ، ص317

 .11ـ ّ ، ٕ ، ص318

 .15ـ ّ ، ٕ ، ص319

 .16ـ ّ ، ٕ ، ص311

 .17ـ  ّ ، ٕ ، ص311

 .17ـ ّ ، ٕ ، ص311

 .18ـ ّ ، ٕ ، ص313

 .31ـ ّ ، ٕ ، ص314

 .31ـ ّ ، ٕ ، ص315

 .31ـ ّ ، ٕ ، ص316

 .38ـ ّ ، ٕ ، ص317

 .38ـ ّ ، ٕ ، ص318

 .38ـ ّ ، ٕ ، ص319

 .38ٕ ، صـ ّ ، 311

 .38ـ ّ ، ٕ ، ص311



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 9العدد )

 1091( آذار)

 

  (181(  

 

 .41ـ ّ ، ٕ ، ص311

 .43ـ ّ ، ٕ ، ص313

 

 


