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 املستخلص
ًحٕ ٧ػالّ ٖوٌٞز ئْٜحٓحش ك٢ جُك٤حز جُؼ٤ِٔس ، جذطىأش ًٓ٘ ٓطِغ جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ ، 

ّ( . ضؿَِّص ضِي 9ٕٗٔٛ/398ٝجٓطىَّش ئ٠ُ ٜٗح٣س جُىُٝس جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس ك٢ ج٧ٗىُّ ك٢ ْ٘س )

ْٛ جُكِوحش جُؼ٤ِٔس ك٢ جُٔٓحؾى ، ٝك٢ ٓ٘حَُْٜ ، ٖٝٓ ج٩ْٜحٓحش ٖٓ نالٍ ذّعِ جُؼِْ ، ٝض ٛىٌُّ

نالٍ ُػٌٞكْٜ ػ٠ِ جُطأ٤ُق ٝجُط٤٘ٛق ، ٝضوُِّىْٛ ج٧ػٔحٍ ج٩وج٣ٌس ، ٝال ٤ْٔح و٣ٞجٕ ج٩ٗٗحء 

ٍ( . ُوى ضؼىوش كٕ٘ٞ جُؼِْ ٝجُٔؼٍكس جُط٢ َػ٢ِ٘ ذٜح  ِّٓ ٠ أق٤حٗحً: ًطحذس جُ ّٔ )و٣ٞجٕ جٍُْحتَ، ٣ُٝٓ

ػِْ جُطل٤ٍٓ ، ٝجُوٍجءجش ، ٝجُكى٣ع ، ٝجُِلوٚ ، ٝجُٗؼٍ ، ٝجَُّ٘ػٍْ ، ٝػِّٞ ػِٔحء ٖوٌٞز ، ٜٓ٘ح 

ئ٠ُ  ؾى٣ىزً  جُِـس جُؼٍذ٤س ، ٝجُطح٣ٌم ، ٝجُطد. ٝذًُي كوى أْْٜ ٛإالء ج٧ػالّ ذاٞحكس ُر٘حشٍ 

 جُر٘حء جُكٟح١ٌ جُؼٍذ٢ ج٩ْال٢ٓ .

Abstract 

The flags of Shaqoura have contributed to the scientific life, beginning 

from the beginning of the sixth century AH, and extended to the end of 

the Arab Islamic State in Andalusia in the year (897 AH / 1492 AD). 

These contributions were manifested through the transmission of 

science, led by scientific seminars in mosques, in their homes, through 

their eruditions on authorship and classification, and their 

administrative work, especially the Office of Letters, sometimes called 

secret writing. There have been many arts of science and knowledge by 

the scientists Shaqoura, including the science of interpretation, 

readings, Hadith, jurisprudence, poetry, prose, and the sciences of 

Arabic, history, and medicine. Thus, these flags contributed to the 

addition of new building blocks to the Arab-Islamic civilization. 

 التوهيد

ٖوٌٞز ٓى٣٘س ذح٧ٗىُّ ، ٖٓ أػٔحٍ َؾ٤ّحٕ
(ٔ)

٤َس  ِْ ٍ ُٓ ، ضوغ ٖٔحٍ 
 

. ٝذٜح ًحٕ ٓوٍ ئٓحٌز ئذٍج٤ْٛ 

ذٖ ٛٔٗي
(ٕ)

٤َس أٌذغ ٍٓجقَ ، ٝٛٞ ًحُٔى٣٘س   ِْ ٍ ُٓ ٖ ٣رؼى ػٖ  ْٛ  َٛ ذحٌُٓحٕ ، ٣وغأ. ُٜح ق

ٍْ  جُكٖٛ َّٖٛ قٖٓ جُر٘حء ، ٣٘رغ ٖٓ أْلِٚ ٍٜٗجٕ ًر٤ٍجٕ ،  ك٢ هٔس ؾرَ ػظ٤ َ ، ٓك طَّٛ ُٓ
٤َس . ٝأًػٍ  ِْ ٍ ُٔ ٍ ذ ُٔ ٠ّٔ ذحٍُٜ٘ جٌُر٤ٍ، ٝجُػح٢ٗ جٍُٜ٘ ج٧ذ٤ٝ ج١ًُ ٣ ٓ ُٔ أقىٛٔح ٍٜٗ ه٠ٍرس جُ

ٌْحٕ ٖوٌٞز ٣٘طٓرٕٞ ئ٠ُ هر٤ِس ؿحكن جُؼٍذ٤س
(ٖ)

    . 

 ً ً ػ٤ِٔح جُلطف جُؼٍذ٢ ج٩ْال٢ٓ ٨ُٗىُّ ، ئاّل ذؼى ٓىز ٖٓ  ،ُْ ٣ٌُطَد ُٗوٌٞز إٔ ضٜٗى ٗٗح٠ح

ًُر٣ٍحش ٓىٕ جُرالو أٓػحٍ  ٝقط٠ ًٛج جُ٘ٗح٠ ًحٕ ٓكىٝو ج٧غٍَ ئيج ه٤ِّ ذحُ٘ٗح٠ جُؼ٢ِٔ ك٢ 
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 ًَ ٕ ٖوٌٞز ٓى٣٘س ٚـ٤ٍز ك٢ يُي جُٞهص ، ُْٝ ضٌٖ ٓوٍجً ئٖر٤ِ٤س ٝه٠ٍرس ؛ ٝيُي ٣ٍؾغ ئ٠ُ  ْٞ
 ك٢ جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ ٝٓح ضالٙ .٤ْح٤ْحً أٝ ئوج٣ٌحً ؛ ًُُٝي ُْ ضٟطِغ ذىٌٝٛح جُؼ٢ِٔ ئاّل 

ػٛلص جُػٌٞجش ٝجُلطٖ جُىجن٤ِس ذحُرالو ، ٛ( ٕٕٗذؼى ْو٠ٞ جُهالكس ك٢ ج٧ٗىُّ ك٢ ْ٘س )

ِْرَع ه٠ٍرس إٔ  ٝكُوى ج٧ٖٓ ٝجالْطوٍجٌ؛ ذٓرد جُُ٘جػحش جُىجن٤ِس ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ جُِٓطس . ُْٝ ض

ُص جُرالو ئ٠ُ ٓٔحُي ٠ٝٞجت َّٞ ق ضط٘حَع ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ، ذ٤َْى أَّٗٚ ػ٠ِ كوىش ِْطحٜٗح ج٤ُٓح٢ْ ، ٝضك

َّ ِٓي  جٍُؿْ ٖٓ يُي َػ٢ِ٘ ِٓٞى جُطٞجتق ذحُؼِْ ٝجُؼِٔحء ٝأُٝٞٛٔح جٛطٔحٓحً ػظ٤ٔحً ، ئْي ًحٕ ً

ْٜٓ٘ ٣كحٍٝ إٔ ٣ؿؼَ ٖٓ ٌِٓٔطٚ ًٍُٓ جْطوطحخ ُطِرس جُؼِْ ٝجُؼِٔحء
(ٗ)

؛ ٝيُي ضأ٤ًىجً ٤ُٜرس  

َّٕ أؿِ ز ٌِٓٔطٚ ؛ كٟالً ػٖ أ َّٞ ُِْ هىٌْٙ ، ُِٝؼِْ ِْطحٗٚ ٝه كٕٞ ُِؼح ٍِ د ٛإالء جُِٔٞى ُػِٔحء ٣َْؼ

س . َّٓ  أ٤ٔٛطٚ ك٢ ق٤حز ج٧ُ

ُِٔح ًحٕ ُٜح ٖٓ جضٛحٍ ٝغ٤ن ذك٤حز  ضؼىوش جُؼِّٞ جُط٢ قِظ٤َص ذؼ٘ح٣س ٝجٛطٔحّ أػالّ ٖوٌٞز؛ 

ُٝوى ض٘حُٝص ئْٜحٓحش  جُ٘حِ، ٢ٛٝ جُؼِّٞ جٍُٗػ٤س ، ٝج٥وجخ ، ٝجُؼِّٞ ج٩ٗٓح٤ٗس ٝجُططر٤و٤س .

ُِْ ج١ًُ ُْ أهق ػ٠ِ ضح٣ٌم ٝكحضٚ يًٍش جُوٍٕ ج١ًُ ػحٔ ك٤ٚ.  جُؼِٔحء ذكٓد ٝك٤حضْٜ ، ٝجُؼح

 ك٢ جُٔرحقع ج٥ض٤س : أضطٍم ئ٠ُ ئْٜحٓحضْْٜٝٞف 

 

 العلىم الشرعية :الوثحث األول

 

جُؼِّٞ جٍُٗػ٤س ٢ٛ جُؼِّٞ جُط٢ ٣ُطِن ػ٤ِٜح أق٤حٗحً ض٤ٔٓس جُؼِّٞ جُى٤٘٣س ، ٝضأض٢ ك٢ جُٛىجٌز 

ح ٍٓضرطس جٌضرح٠حً ٝغ٤وحً ذك٤حز جُلٍو ٖٓ  ق٤ع ج٤ٔٛ٧س ٖٓ ذ٤ٖ جُؼِّٞ ٝجُٔؼحٌف ج٩ٗٓح٤ٗس ؛ ٧َِّٜٗ

 ٝجُٔؿطٔغ ، ٝأٜٛٔح :

 

 :أوالً : علىم القرآى الكرين

َّ ٓح ٣طؼِّن ذٚ ٖٓ ػِّٞ ٓػَ  ى ذؼِّٞ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ً َٛ ٝأْرحخ  ،ٝجُوٍجءجش ،جُطل٤ٍٓ،٣ُو

ٝؿ٤ٍٛح. ًحٕ ٧َٛ ٖوٌٞز ٗٗح٠ ٝجٞف  ،جُوٍإٓ ٝئػٍجخ ،ٝجُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل ،جٍُُ٘ٝ

ِِٝٓٔٞ ك٢ ضِو٢ِّ ذؼٝ ًٛٙ جُؼِّٞ ٝذػِّٜح، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جَوٛحٌ جُك٤حز جُؼ٤ِٔس ك٢ جُرالو ، 

 ٜٝٓ٘ح : 

ٍ جُؼِّٞ جٍُٗػ٤س جُط٢ ًحٗص ٓٞٞغ ػ٘ح٣س ج٤ُِٖٔٓٔ علن التفسير -1 َّٝ : ٣ُؼَى ػِْ جُطل٤ٍٓ أ

 َّٕ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ أَٚ ٝٓ٘رغ جُط٣ٍٗغ ج٩ْال٢ٓ ؛ ًُُٝي ٝجٛطٔحْٜٓ ًٓ٘ ػٍٛ جٍُْحُس ؛ ٧

ـ٤ْس جُطَلَوُّٚ ك٢ أٌُٓٞ و٣ْٜ٘ ٝو٤ٗحْٛ . ًحٕ أذٍَ ػِٔحء  قٍ٘ جُِٕٔٓٔٞ ػ٠ِ كْٜ ٓؼح٢ٗ آ٣حضٚ ؛ ذُ

 ٖوٌٞز ج٣ًُٖ ػ٘ٞج ذطل٤ٍٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٌٝقِٞج ك٢ ٠ِرٚ :

٠ِد جُؼِْ ك٢ ٛ(، ٗٗ٘شأذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٤ِْٔحٕ ذٖ أقٔى جٍُٔجو١ جُو٠ٍر٢ جُٗو١ٌٞ )-ٔ

ً٘ص آّٗ ذٚ ًػ٤ٍجً ، ًٝحٕ أقى ػرحو ٛ(: )) ٕٙ٘ذِىٙ ، غْ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم. هحٍ جُٓٔؼح٢ٗ )ش

هللا جُٛحُك٤ٖ ، نٍؾ٘ح ؾِٔس ئ٠ُ ُٗٞهحٕ
(٘)

ْكص ٓ٘ٚ أنالهحً ٝأقٞجالً   َٔ ُٓٔحع ضل٤ٍٓ جُػؼِر٢ ، كِ

ػ٤ٖ ، ٝػَِّْوُص ػ٘ٚ (( ٌِ ح ضؿطٔغ ك٢ أقى ٖٓ جُٞ هَِّٔ
(ٙ)

   . 

وٌِ جُطل٤ٍٓ ٛ( ، ٙٔٙأذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ػ٢ِ جُـحكو٢ جُو٠ٍر٢ جُٗو١ٌٞ )ش-ٕ

أَّٗٚ  حًٔٛ( ، ٔٗ٘ػ٠ِ ٓٗح٣م ج٧ٗىُّ . ًحٕ آنٍ ٖٓ ٌٟٝ ذح٩ؾحَز ػٖ أذ٢ دمحم ػرىجُكن )ش

ٛ(ٖٗ٘ػٖ أذ٢ ذٌٍ جذٖ جُؼٍذ٢ )شٛ( ٙٔٙآنٍ ٖٓ ٌٟٝ ذح٩ؾحَز ك٢ ْ٘س )
(8)

 . 

َّٕ ػ٘ ح ضوىَّّ أ ّٔ ذىأش ًٓ٘ ٓطِغ جُوٍٕ جُٓحوِ   ،ح٣س ػِٔحء ٖوٌّٞز ذطل٤ٍٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ضر٤َّٖ ٓ

 جُٜؿ١ٍ ، ٝجْطٍٔش ئ٠ُ جٍُذغ جُػح٢ٗ ٖٓ جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ .
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ٍ ػ٠ِ ٌُْٞٚ دمحم  علن القراءات -2 َُّ ، ػ٠ِ ٠ٍم  : جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٛٞ ًالّ هللا ضؼح٠ُ جُٔ٘

ي ئ٠ُ إٔ جْطوٍش ٜٓ٘ح ْرغ ٠ٍجتن ، كٛحٌش ٓهطِلس ك٢ ذؼٝ أُلحظٚ ، ٝض٘حهََ جُِٕٔٓٔٞ يُ

٣ىَش ك٤ٔح ذؼى هٍجءجش أُنٍٟ َِ ًٛٙ أُٚٞال ُِوٍجءز ، غْ 
(3)

 . 

َػ٢ِ٘ ػِٔحء ج٧ٗىُّ ذؼِْ جُوٍجءجش ، ٝال ٤ْٔح ذؼى ونٍٞ هٍجءز ٗحكغ
(9)

ئ٤ُٜح  
(ٔٓ )

. ًٝٛج ٤ٗ٣ٍ 

َّٕ هٍجءز ٗحكغ ٢ٛ جُط٢ ًحٗص ْحتىز ك٢ ج٧ٗىُّ ػ٠ِ ْٞجٛح ٖٓ جُوٍج ءجش . ٝك٢ ٖوٌٞز ئ٠ُ أ

 َػ٢ِ٘ ًػ٤ٍ ٖٓ جُؼِٔحء ذحُوٍجءجش ػ٘ح٣س ٝجٞكس ، ْٜٝٓ٘ : 

ِٚكد أذح ذٌٍ ٛ( ، ٓٙ٘أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أقٔى ذٖ أذ٢ ٣ىجِ جُٜٛ٘حؾ٢ جُؿ٤ّح٢ٗ )ش

٣َّس ٍِ َّٙ ذٚ ، ٝهٍأ ػ٤ِٚ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ . غْ ٌقَ ك٢ ٠ِد جُؼِْ كىنَ جُٔ ذٖ ٓٓؼٞو ، ٝجنط
 

 ،

ٍُٖح٢٠ ٝأذ٢ جُكؿحؼ  جُوٟحػ٢ ٝأذ٢ جُكؿحؼ ذٖ ٣ٓؼٕٞ ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ ٝأنً ػٖ أذ٢ دمحم ج

؛ ذٓرد جُلطٖ ٛ( ٓٗ٘ٓٗح٣هٜح ، ٝػحو ئ٠ُ ذِىٙ ، غْ ُْ ٣ِرَع إٔ نٍؼ ٜٓ٘ح ذؼى ْ٘س )

ٝجالٞطٍجذحش جُىجن٤ِس ، جُط٢ أْلٍش ػٖ ْو٠ٞ وُٝس جٍُٔجذط٤ٖ ك٢ جُٓ٘س جًًٌُٔٞز ، كٍُ٘ 

ٖح٠ِرَس
 

ْ ، غْ جٗطوَ ئ٠ُ ٖوٌٞز ، ٝأهٍأ ذٜح ك٢ ٓٓؿىٛح جُؿحٓغ ، ٝضٛىٌَّ ُطى٣ٌّ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُ

ئ٠ُ إٔ أوًٌطٚ ج٤َُّ٘ٔس
(ٔٔ)

ٖ قَٔ ػ٘ٚ جُوٍجءجش أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ػ٠ٓ٤   َّٔ ٓٝ .

ٛ(ٙٔٙجُٗو١ٌٞ )ش
(ٕٔ)

  . 

أذٞ جُكٖٓ ػرىجُكن ذٖ دمحم جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ(
 

، ٌٟٝ جُوٍجءجش 

ٛ(ٓٗ٘رىجٍُقٖٔ ذٖ ػ٢ِ جُهٌُؾ٢ جُو٠ٍر٢ )ش ك٢ قىٝو ْ٘س ػٖ ه٣ٍرٚ أذ٢ ٣َى ػ
(ٖٔ)

 . 

ُِىَ ك٢ ْ٘س ) ُٝ ٠ِد ٛ( ، ٖٙ٘أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ػ٢ِ جُـحكو٢ جُو٠ٍر٢ جُٗو١ٌٞ ، 

جُؼِْ ًٓ٘ ٚـٍٙ ، كطأوَّخ ػ٠ِ أذ٢ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أذ٢ ٣ىجِ ذٗوٌٞز .  ْٝٔغ ٖٓ أذ٤ٚ 

ٚ أذ٢ جُكٖٓ دمحم ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ، ٝػٖ أذ٢ ػرىهللا ٝأنً ػ٘ٚ جُوٍجءجش جُٓرغ ، ٝػٖ جذ ّ ِٔ ٖ ػ

دمحم ذٖ أقٔى جُو٠ٍر٢ جُٔوٍب ، أنً ػ٘ٚ هٍجءز ٗحكغ ، ٝػٖ أذ٢ ٣َى ػرىجٍُقٖٔ ذٖ ػ٢ِ 

ًحٗص قِوحضٜٔح جُؼ٤ِٔس ذحُؿحٓغ جٌُر٤ٍ ٛ( ، 3ٖ٘جُهٌُؾ٢ جُو٠ٍر٢ ، ٝأؾحَ ُٚ ك٢ ْ٘س )

ذو٠ٍرس
 

غالظ ٤ْٖ٘ أذٞ ذٌٍ جذٖ جُؼٍذ٢ ٝجُوح٢ٞ ػ٤حٜ ٝٛٞ جذٖ ٛ( 9ٖ٘. أؾحَ ُٚ ك٢ ْ٘س )

. جٗطوَ ئ٠ُ ه٠ٍرس ، ٝضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ ٝج٩هٍجء ، ٝيجع ٤ٚطٚ ك٢ ج٥كحم ؛ كٍقَ ئ٤ُٚ جُطِرس ، 

 . ً ً ُِوٍإٓ ج٣ٌٍُْ غوسً ػىالً ٚحُكح ٗٚ قحكظح ْٞ ًَ ِ جْ٘حوٙ ، كٟالً ػٖ  ّٞ ُِؼُُِ ًٝحضرٞٙ ٖٓ جُرِىجٕ ؛ 

 ًُ ٍ أذٞ جُكٖٓ ٣ٞ٠الً ، ٝ ِّٔ ٍَٛٙ ك٢ آنٍ ُػٍٔٙ ، ذ٤َْى أَّٗٚ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ذو٢ ٓالَٓحً ُػ قَّ ذ

ٛ(ُِٙٔٙٔٓؿى جُؿحٓغ ؛ ُطالٝز جُوٍإٓ . ًحٗص ٝكحضٚ ذو٠ٍرس ك٢ ْ٘س )
(ٔٗ)

  . 

ُؿ١٤ِ  ٍْ أذٞ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ ػرىهللا ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ ، ٖٓ أَٛ كُ
(ٔ٘)

ُِىَ ك٢  ُٝ  ،

ٌْٖٝ ه٤َْٗح٠َسٛ( ْٖ٘٘٘س )
(ٔٙ)

ٚ أذ٢ ػٍٔٝ .  ِّٓ ُ ٧ِ ٙ ًِْٔ ػ٠ِ ٓٗح٣م ػٍٛٙ ، كوى ْٔغ ٖٓ ؾىِّ ضط

ذ١ً ٝأذ٢ جُكٖٓ ٍٗٛ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػ٠ٓ٤ جُٗو١ٌٞ ٝأذ٢ جُكٖٓ قٕ٘ٞ ذٖ قٌْ ج٤ُؼ١ٍٔ ج٥

دمحم ذٖ ٓلٍؼ جُٔوٍب. ْٝٔغ ذو٠ٍرس ٖٓ أذ٢ جُكٖٓ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ أقٔى ذٖ ذو٢ ٝأذ٢ جُوحْْ 

٤َس ٖٓ أذ٢ ػرىهللا  ِْ ٍ ُٔ ذٖ ػرىجٍُق٤ْ ٝأذ٢ ذٌٍ ذٖ أذ٢ ؾٍٔز ، ٝأنً جُوٍجءجش ذٖ ذٌٗٞجٍ ، ٝذ

ػٖ ذؼْٟٜ ، ٝأؾحَ ُٚ أذٞ جُكٖٓ ذٖ ٣ًَٛ ٝأذٞ جُكٖٓ ذٖ جَُّ٘ؼٔس ، ٖٝٓ أَٛ ج٩ٌْ٘ى٣ٌس أذٞ 

ََّٛ ُِطى٣ٌّ ضٛىٌَّ ٩هٍجء جُوٍإٓ  َِل٢ ٝأذٞ جُطحٍٛ ذٖ ػٞف ٝؿ٤ٍٛٔح . ٝذؼى إٔ ضأ ِّٓ ٠حٍٛ جُ

جُؼ٤ِٔس قل٤ِس ذطِرس جُؼِْ . جْطٍٔ أذٞ ػٍٔٝ ك٢ ذّعِ جُؼِْ ئ٠ُ ج٣ٌٍُْ ذو٤َْٗح٠َس ، ًٝحٗص قِوطٚ 

ٛ(ٖٖٙإٔ ضُٞك٢ِّ ك٢ ْ٘س )
(ٔ8)

   . 

أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ دمحم جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ(
 

، ٌقَ ك٢ ٠ِد جُؼِْ ، 

ج١ًُ ٛ( ، 3ٖ٘كىٌِ جُوٍجءجش ػ٠ِ أذ٢ ٣َى ػرىجٍُقٖٔ ذٖ ػ٢ِ جُهٌُؾ٢ جُٔوٍب )ش

وطٚ جُؼ٤ِٔس ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ذو٠ٍرسًحٗص قِ
(ٔ3)

 . 
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أذٞ دمحم ػرىجُِٔي ذٖ ػرىجُٜٔى١ جُٗو١ٌٞ جُوحٌب )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ( ، ضطًِٔ 

ٛ(ٕٕٙػ٠ِ أذ٢ ػ٢ِ ػٍٔ ذٖ ذىٌ جُك٘ل٢ )ش
(ٔ9)

. 

أنً جُوٍجءجش ٛ( ، 8٘ٙأذٞ ؾؼلٍ أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ أقٔى جُك١ٍ٤ٔ جُٗو١ٌٞ جُـٍٗح٢٠ )ش

ٖوٌٞز ، ْٜٝٓ٘ أذ٢ ذٌٍ دمحم ذٖ دمحم ذٖ ن٤َِ ج٢ٌُٗٞٓ ٝجُوح٢ٞ أذ٢ ػحٍٓ ذٖ أذ٢ ػٖ ػِٔحء 

ػرىهللا ذٖ ٌذ٤غ جُٔحُو٢. غْ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ُالْطُجوز ٖٓ جُؼِْ ، كوٍأ ػ٠ِ جُطحؼ جُلحًٜح٢ٗ 

 ُٝؾَِّس ٖٓ أَٛ جُؼِْ ذح٩ٌْ٘ى٣ٌس ، غْ ونَ جُوحٍٛز ، كوٍأ ػ٠ِ جذٖ ٤ِّْى جُ٘حِ ٝػ٠ِ أذ٢ ػرىهللا

ج١ٍُٛٔ جُٔؼٍٝف ذحذٖ جٍُٓجؼ ٝػ٠ِ أذ٢ ق٤ّحٕ ج٧ٗى٢ُٓ ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝجْطُىِػ٢ ُطى٣ٌّ 

جُوٍجءجش ذٔىٌْس جُِٓطحٕ ، كحػطًٌ ػٖ يُي
(ٕٓ)

  . 

أذٞ ػرىهللا جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُطحْغ جُٜؿ١ٍ( ، ضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ ٝج٩هٍجء . ًحٕ ٖٓ 

ٛ(٢3ٙ9 جُٔح٢ٌُ )شٗؿرحء ضالًٓضٚ أذٞ جُؼرحِ أقٔى ذٖ ًك٤َ جُطٞٗٓ
(ٕٔ)

  . 

َّٕ ْرؼس ػِٔحء ٖٓ أػالّ ٖوٌٞز ًحٗص ُْٜ ػ٘ح٣س كحتوس ذؼِْ جُوٍجءجش ،  ح ْرن أ ّٔ ف ٓ ُوى جضَّٟ

ح ك٢  ْٓد ، ٝئَّٗٔ ًٝٛج ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ أ٤ٔٛس ًٛج جُؼِْ ٝجٌضرح٠ٚ ذك٤حز ًَ ِْٓٓ ، ٤ُّ ك٢ جُى٤ٗح كك

 جُك٤حز ج٥نٍز أ٣ٟحً .

 ثانياً : علن الحديث الشريف 

ػِْ جُكى٣ع ٖٓ أْٛ جُؼِّٞ ٝأٗلؼٜح ٝأًػٍٛح جُطٛحهحً ذحُؼِّٞ ج٧نٍٟ ، ٝال ٤ْٔح ػِْ جُِلوٚ ؛  ٣ُؼَى

َّٕ )) ػ٘ح٣س جُلو٤ٚ ذٔح ٣طؼَِّن ذح٧قٌحّ أٖى ٖٓ ػ٘ح٣س ؿ٤ٍٙ ذًُي (( ٝيُي ٧ِ
(ٕٕ)

. ًٝٛج ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ  

ُِٔحً ذحُكى٣ع كٟالً ػٖ جُِلوٚ . َّٕ آُس جُلو٤ٚ ال ضٌطَٔ ئاّل ئيج ًحٕ ػح   أ

َّٕ أَٛ جُؼِْ ك٢ ج٧ٗىُّ  كىِّظ ػ٘ى ج٧ٗى٤٤ُٖٓ ٌك٤ؼس ؛ ًُُٝي ٗؿى أ ُٔ قٍٚٞج  ،ًحٗص ُُٓ٘س جُ

ػ٠ِ ٠ِد جُكى٣ع ٝضك٤ِٛٚ ، كْٜٔ٘ ٖٓ ًحٗص ٌقِطٚ وجنَ جُرالو ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٌقَ ئ٠ُ 

 ِ ّٞ ـ٤ْس ضِو٢ِّ جُكى٣ع ٖٓ ٓظحِّٗٚ ؛ ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ ُػُِ جٍُٔٗم ٠ٝحف ك٢ ٍٓجًُٙ جُؼ٤ِٔس ؛ ذُ

 َّٓ ٘ىجُ
(ٕٖ)

   . 

غ٤ٖ ج٣ًُٖ أْٜٔٞج ك٢ ٠ِد جُؼِْ ٝذػِّٚ ، ٝأذٍَ ٛإالء :   كىِّ ُٔ  قلِص ٖوٌٞز ذٌػ٤ٍ ٖٓ جُ

ٙ ، أٝ ذؼىٛح ذو٤َِ( ، 3ٕ٘أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش

ًٍَ جذٖ ج٧ذحٌ جْط٠ٖٞ ه٠ٍرس . ضطًِٔ ػ٠ِ أذ٤ٚ ٝذؼٝ ػِٔحء ػٍٛٙ . ي
(ٕٗ )

َؾى ْٔحع أذ٢  َٝ أَّٗٚ 

٤س ِْ ٍٓٝجٕ ٖٓ أذ٤ٚ ك٢ ٗٓهس ٖٓ ٌْحُطٚ جُط٢ ٌوَّ ك٤ٜح ػ٠ِ جذٖ ؿٍ
(ٕ٘)

 ٛ(. 3ٕ٘ك٢ ْ٘س ) 

جٗطوَ ئ٠ُ ه٠ٍرس ٛ(، 9ٖ٘أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش 

 كحْط٠ٜٞ٘ح . ٌٟٝ ػٖ أذ٢ ذكٍ ج٧ْى١ ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ٓٗح٣م ه٠ٍرس ٝقىَّظ ػْٜ٘ . ٝضٛىٌَّ ُرعَّ 

جُكى٣ع ، ًحٕ ٖٓ ُٗؿرحء ضالًٓضٚ أذٞ ػرىهللا ذٖ جُؼ٣ٞٝ
(ٕٙ)

   . 

كىنَ       ،  جُؼِْ ٌقَ ك٢ ٠ِدٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش

أْذًز
 

، ُٝو٢ أذح جُك٤ٖٓ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ أقٔى ج٤ُؼ١ٍٔ ؛ كالَٓٚ ٝقَٔ ػ٘ٚ ِػِٔحً ًػ٤ٍجً 
 

، غْ  

ط٠ٜٞ٘ح ٓىز ، غْ ٌقَ ػٜ٘ح ٝأُو٠ ػٛحٙ ك٢ ؿٍٗح٠س ، ٝضطًِٔ ػ٠ِ ٌقَ ئ٠ُ ه٠ٍرس كحْ

ٓٗح٣هٜح ، ككىَّظ ٌٟٝٝ ػٖ أذ٢ ػ٢ِ جُٛىك٢ ٝأذ٢ جُكٖٓ ذٖ جُرحئ ٝأذ٢ ذٌٍ ذٖ ػط٤س 

ٙ ك٢ ػىز ػِّٞ ٍِّ ُٝؾَِّس ٖٓ أَٛ جُؼِْ ، قط٠ ٚحٌ ٓلهٍز ٝهطٚ ؛ ُطرُك
 

، ٝال ٤ْٔح جُكى٣ع ، كوى 

ؿ٣ٍرًٚحٕ ٓطو٘حً ُٚ ػحٌكحً ذٍؾحُٚ ٝ
(ٕ8 )

. ضٛىٌَّ أذٞ ػرىهللا ُرّعِ جُكى٣ع ، ًٝحٗص أًػٍ ٓؿحُٓٚ 

جذٖ ذٌٗٞجٍ ٝجذٖ ٟٓحء ٝجذٖ قر٤ٕ ٝجُوح٢ٞ أذ٢  جُؼ٤ِٔس ك٢ ُُٓ٘ٚ . ضطًِٔ ػ٤ِٚ ٌٟٝٝ ػ٘ٚ

جُوحْْ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ دمحم
 

، ٝأذٞ ػٍٔٝ أقٔى ذٖ نحُى ذٖ ٣ُ٣ى ، ٌٟٝ ػ٘ٚ ًطحخ ٍٖـ ؿ٣ٍد 

الّ هٍجءز ػ٤ِٚ ك٢ ُُٓ٘ٚ ، ًٔح ضطًِٔ ػ٤ِٚ جذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ جُكى٣ع ٧ذ٢ ػر٤ى جُوحْْ ذٖ ْ

ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ٓإُلحضٚ ًِّٜح
(ٕ3)

   . 
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٠ِد جُؼِْ ك٢ ذالوٙ ، غْ ٛ( ، ٗٗ٘أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٤ِْٔحٕ ذٖ أقٔى جٍُٔجو١ جُٗو١ٌٞ )ش

ٚ ئ٠ُ نٍجْحٕ ك٢ ْ٘س ) ٝأهحّ ذ٤ْ٘ٓحذٌٞٛ( ، ٌٕ٘٘قَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ، كىنَ ذـىجو ، غْ ضٞؾَّ
 

٤َِّّٓى١ ٚك٤ف ذؼ ٝ جُٞهص ، كٓٔغ ٖٓ أذ٢ ػرىهللا جُلٍج١ٝ ٝػرىجُٔ٘ؼْ ذٖ جُو١ٍ٤ٗ ٝٛرس هللا جُ

ِْٓٓ ٝٓإَُّلحش جُر٤ْٜو٢ ، ْٝٔغ ٖٓ أذ٢ جُٔؼح٢ُ جُلح٢ٌْ ٝأذ٢ جُوحْْ جُٗكح٢ٓ ٝأذ٢ ذٌٍ أن٤ٚ 

ٚ ئ٠ُ ٌٓس جٌٍُٔٓس ٧وجء  ٚ. غْ ٌؾغ ئ٠ُ ذـىجو ، ٝضٞؾَّ ك٣ٍٟس ، ًٝطَد ًػ٤ٍ ٖٓ ج٧قحو٣ع ذهّطِ

ٚ ئ٠ُ وٓٗن ، كىنِٜح ذؼى ْ٘س ) قحٓالّ ٓح ٝػ٠ ٛ( ، ٓٗ٘جُكؽ ، غْ ػحو ئ٠ُ ذـىجو ، ٜٝٓ٘ح ضٞؾَّ

ِك٤َك٢ّ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ٝذرؼٝ  َٛ ٝٓح ًطَد ، كأهحّ ذٜح ٓىز ضٛىٌَّ نالُٜح ُرّعِ جُؼِْ ، ككىَّظ ذ

أذٞ جُوحْْ  ضٛح٤ٗق جُر٤ْٜو٢ . ٝكٍـ ذوىُٝٓٚ ٚى٣وٚ ٝض٤ًِٔٙ جذٖ ػٓحًٍ . ٌٟٝ ٝقىَّظ ػ٘ٚ

ٚ ئ٠ُ قِد ،  ػرىجُٛٔى جُكٍْطح٢ٗ ٣ٝك٠٤ ذٖ ٌٓ٘ٛٞ ج٤ُْهِل٢ . ُْٝ ٣ِرْع أذٞ جُكٖٓ إٔ ضٞؾَّ

ًَطٚ ج٤َُّ٘ٔس كطكَِّن قُٞٚ ٠ِرس جُؼِْ ، ُْٝ ٣٘لي ػٖ جُىٌِ ٝجًُٔجًٍز ئ٠ُ إٔ أوٌ
(ٕ9)

    . 

، ٛ( ٓٙ٘-ٔ٘٘ٞك٢ ٓح ذ٤ٖ ْ٘ط٢ أذٞ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػ٠ٓ٤ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )ض

ٝأؾحَ ُٚ أذٞ ٛ( . 3ٓ٘ضطًِٔ ػ٠ِ أذ٢ ػ٢ِ  جُٛىك٢ ،ْٔغ ٓ٘ٚ ؾحٓغ جُط١ًٍٓ ك٢ ْ٘س )

غ٤ٖ . ٌٟٝ ػٖ    جُكٖٓ  كىِّ ُٔ ُؿ٤ِط٢ ، ٖٝٓ نٍجْحٕ أذٞ  ػرىهللا جُلٍج١ٝ ُٝؾَِّس ٖٓ جُ ٍْ جُلُ

، ٝػٖ أذ٢ جُوحْْ َجٍٛ جُٗكح٢ٓ ٝأن٤ٚ ٝؾ٤ٚ ذٖ  –ٖٓ ضأ٤ُلٚ  -جُر٤ْٜو٢ ًطحخ جُٖٓ٘ جٌُر٤ٍ

ذٖ ٛٞجَٕ ٝؿ٤ٍْٛ . ضطًِٔ ػ٤ِٚ ٝقىَّظ ػ٘ٚ جذٖ أن٤ٚ أذٞ جُكٖٓ  جُٗكح٢ٓ ٝأذ٢ جُٔظل٠ٍحٍٛ 

دمحم ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػ٢ِ جُٗو١ٌٞ ٝجذٖ جذ٘طٚ أذٞ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ ػرىهللا ذٖ ذ٤ٍٗ ٝؿ٤ٍٛٔح . 

ضوَِّى أذٞ ػٍٔٝ هٟحء ٖوٌٞز
 (ٖٓ)

 . ذ٤َْى أ٢٘ٗ ُْ أهق ػ٠ِ ضح٣ٌم ٝال٣طٚ ًٛٙ . 

ٌقَ ك٢ ٠ِد جُؼِْ ، كىنَ ه٠ٍرس ، ٝوٌِ ٛ( ، ٓٙ٘أذٞ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ ئو٣ٌّ جُطؿ٤ر٢ )ش

ػ٠ِ ػِٔحتٜح ٌٟٝٝ ػْٜ٘، ْٜٝٓ٘ أذ٢ ذكٍ ج٧ْى١ ٝأذ٢ جُكٖٓ ذٖ ٓـ٤ع ٝأذ٢ ػرىهللا ذٖ 

جُكحؼ
(ٖٔ)

 . 

ٖٓ أَٛ ٛ( ، ٗٙ٘أذٞ جُؼرحِ أقٔى ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ دمحم ج٧َو١ ، جُٔؼٍٝف ذحذٖ ج٧ٚلٍ )ش

ٚ ٓىز ًٝطَد  ٖوٌٞز َٓ ٤َس ٝجْط٠ٜٞ٘ح . ضطًِٔ ػ٠ِ جُوح٢ٞ أذ٢ دمحم ذٖ ػحٍٖ ، ٝالَ ِْ ٍ ُٔ ، ٗٗأ ذ

ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ ، ٝأًػٍ ػ٘ٚ . ْٝٔغ ٖٓ أذ٢ جُكٖٓ ذٖ ٣ًَٛ
(ٖٕ)

 . 

جْط٠ٖٞ ٛ(، 89٘أذٞ جُكٖٓ دمحم ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػ٠ٓ٤ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )ش

ِٚ ٖٓ أكٞجٙ جٍُؾحٍ ، كٓٔغ ج٠َُّٞٔأ ٖٓ َػ٢ِ٘ ذطِد جُكى٣ع ، ٌٝقَ ٖٓ أؾَ ضك٤ٛ .ه٠ٍرس

أذ٢ ؾؼلٍ جُرطٍٝؾ٢  جُكحكع ، ْٝٔغ ٖٓ أـر٢ ػرىهللا ذٖ ج٧قٍٔ جُو٢ٍٖ ٝأذ٢ ذٌٍ جذٖ 

س جُكى٣ع . أؾحَ ُٚ أذٞ ج٤ُُٞى ذٖ ن٤ٍز ٝق٤ىٌ ذٖ  َّٔ جُؼٍذ٢ ٝأذ٢ أقٔى ذٖ ٌَم ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ أت

٤ُِّٔٓجً ٍُِؾحٍ ذ٤ٍٛجً ذطٍم جُكى٣ع ٣ك٠٤ جُؿ٢ِ٤ ٝجذٖ جُىذحؽ . ٝضوىَّّ ك٢ جٍُٝج٣س قط٠ ٚحٌ 

ىَش ٤ٍْضٚ ؛ ُؼىُٚ ُٝٗجٛطٚ . ٝضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ ٝذّعِ جُكى٣ع  ِٔ ٞحذطحً ُٚ . ضوَِّى هٟحء ٖوٌٞز كُك

ٚ أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ػ٢ِ ٝأذٞ ٤ِْٔحٕ  ِّٔ ، كططًِٔ ػ٤ِٚ ؾَِّس ٖٓ أَٛ جُؼِْ ، ْٜٓ٘ جذٖ ػ

٠ هللا ْٞ وجٝو ذٖ ٤ِْٔحٕ ذٖ ق
(ٖٖ)

  . 

ج٧ٚرؾ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ذ٤ٍٗ جُـحكو٢ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ( ، َػ٢ِ٘ ذطِد  أذٞ

جُكى٣ع . أؾحَ ُٚ أذٞ جُوحْْ ئْٔحػ٤َ ذٖ أقٔى جٍُٓٔه٘ى١ ٝأذٞ جُكٖٓ ْؼى جُه٤ٍ ج٧ٗٛح١ٌ 

ٝجُك٤ٖٓ جذٖ ج٩ٓحّ جُر٤ْٜو٢ ٝؿ٤ٍْٛ
(ٖٗ)

   . 

ٖ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ(أذٞ ج٧ٚرؾ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ٓ
 

 ،

جْط٠ٖٞ ه٠ٍرس . أنً جُكى٣ع ػٖ أذ٢ دمحم ذٖ ػطّحخ . قىَّظ ػ٘ٚ أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ دمحم ذٖ 

قلٙ جُو٠ٍر٢
(ٖ٘)

  . 
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      أذٞ ذٌٍ ػط٤ن ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػرىهللا جُطؿ٤ر٢ جُالٌو١ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ( ، 

٢ٗ٤ِِ . قىَّظ ػ٘ٚ جذ٘ٚ أذٞ ػرىهللا دمحم ٌقَ ئ٠ُ ٖوٌٞز كحْط٠ٜٞ٘ح . ضطًِٔ ػ٠ِ  أذ٢ جُؼرحِ ج٧ُْه

ذٖ ػط٤ن ج٧و٣د
(ٖٙ)

ٙ ذٚ .    . ًٝٛج ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جهطلحء جالذٖ أغٍَ أذ٤ٚ ، ٝضأغٍُّ

ٌقَ ئ٠ُ ه٠ٍرس كحْط٠ٜٞ٘ح ٛ( ، ٙٔٙأذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ػ٢ِ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )ش

ٚ أذ٢ جُكٖٓ دمحم ذٖ ِّٔ ػرىجُؼ٣ُُ . أؾحَ ُٚ ٝٛٞ جذٖ ْ٘ط٤ٖ ك٢ ْ٘س  . ْٔغ ٖٓ أذ٤ٚ ٖٝٓ جذٖ ػ

أذٞ ػر٤ى هللا دمحم ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُؿًج٢ٓ جُو٠ٍر٢. ٝأؾحَ ُٚ ٝٛٞ جذٖ غالظ ٤ْٖ٘ أذٞ ٛ( 3ٖ٘)

ذٌٍ جذٖ جُؼٍذ٢ ٝجُوح٢ٞ ػ٤حٜ  ٝأذٞ دمحم ذٖ ػط٤س ٝؾٔحػس ٖٓ أَٛ جُؼِْ . ٌٟٝ ًػ٤ٍ 
ِ جْ٘حوٙ ؛ ٝغوطٚ ٝػىُٚ . ُِطى٣ٌّ ، كٍقَ ئ٤ُٚ جُطِرس       ذح٩ؾحَز ، ٝضٛىٌَّ ّٞ ُِٓٔحع  ٓ٘ٚ ؛ ُؼُُِ

ّٗلح ُِوح٢ٞ ػ٤حٜ ، ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جُٔٛ٘لحش . ًٝحٕ آنٍ ٖٓ قىَّظ ك٢ ج٧ٗىُّ  قىَّظ ذٌطحخ جُ

ذح٩ؾحَز ػٖ أذ٢ ذٌٍ جذٖ جُؼٍذ٢ . أؾحَ ُػَِّس ٖٓ أَٛ جُؼِْ ، ْٜٓ٘ أذ٢ دمحم ػرىهللا ذٖ ٤ِْٔحٕ 

ًُقَّ ذٍٛٙ ك٢ آنٍ أ٣حٓٚ . ضُٞك٢ِّ ذو٠ٍرس ذٖ وجٝو ج٧ٗٛح١ٌ . ػحٔ أذٞ جُكٖٓ غٔح ٤ٖٗ ْ٘س ، ٝ

، ٝجٗىغٍ ذٞكحضٚ ئْ٘حو ًػ٤ٍ
(ٖ8)

 . 

-ٖٓ أػٔحٍ ٖوٌٞز -ٖٓ أَٛ ٖوٞذٕٛ(، ٕ٘ٙأذٞ دمحم ػرىهللا ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػطرس جُِٞجض٢ )ش ذؼى 

. ٌقَ ُطِو٢ِّ جُكى٣ع ، كىنَ ؿٍٗح٠س ٝوٌِ ػ٠ِ أذ٢ جُكٖٓ ذٖ ًٞغٍ ، غْ ػحو ئ٠ُ ذِىٙ 

ى٣ٌّ كأهٍأ ٝقىَّظ . قىَّظ ػ٘ٚ أذٞ دمحم ذٖ ذ٠ٍِسٝؾِّ ُِط
(ٖ3 )

 . 

جٗطوَ ئ٠ُ ٛ( ،  ٖٖٙأذٞ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ ػرىهللا ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ذ٤ٍٗ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )ش

ٚ أذ٢ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ  ِّٓ ُ ٧ِ ٙ ٌَٜ٘ح . ضطًِٔ ػ٠ِ ٓٗح٣م ػٍٛٙ ، ئْي ْٔغ ذرِىٙ ٖٓ ؾىِّ ه٤َْٗح٠َس كٓ

ذ١ً ٝأذ٢ دمحم ػرىهللا ذٖ ٖٓ قٕ٘ٞ ذٖ جُكٌْ ج٤ُؼ١ٍٔ ج٥ػ٢ِ ذٖ ػ٠ٓ٤ جُٗو١ٌٞ ٝأذ٢ جُك

َْٜ جٌُل٤ق ٝأهٍجْٜٗ. ٝذو٠ٍرس ٖٓ أذ٢ جُكٖٓ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ أقٔى ذٖ ذو٢ ٝأذ٢ جُوحْْ جذٖ 

٤َس  ِْ ٍ ُٔ ٖٓ أذ٢ ػرىهللا ذٖ ػرىجٍُق٤ْ ٝأذ٢ ذٌٍ ذٖ أذ٢ قُٔز . أؾحَ ُٚ أذٞ     ذٌٗٞجٍ . ٝذ

َِل٢ ٝأذٞ  ذٖ       جُكٖٓ ذٖ ٣ًَٛ ٝأذٞ جُكٖٓ ِّٓ جَُّ٘ؼٔس ، ٖٝٓ ػِٔحء ج٩ٌْ٘ى٣ٌس أذٞ ٠حٍٛ جُ

ٍَ ػ٘ى  ِْ ُ َف أذٞ ػٍٔٝ ذحُُٛى ٝجُلَٟ ٝئؾحذس جُىػٞز . أ ٍِ جُطحٍٛ ذٖ ػٞف ٝآنٍٕٝ . ُػ

غْ ضهَِّٙ ٖٓ ج٧ٍْ ٝػحو ئ٠ُ ه٠ٍرس ، ٛ( ، ٕٔٙجْط٤الء جٍُّٝ ػ٠ِ ه٤َْٗح٠َس ك٢ ْ٘س )

ٖ جُط ْٛ ًَطٚ ٝضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ ، غْ جٗطوَ ئ٠ُ ق ْٕ أوٌ ٍجخ، ٝػَٔ ػ٠ِ ذّعِ جُؼِْ ٛ٘حى ئ٠ُ أ

ج٤َُّ٘ٔس
(ٖ9)

 . 

ُِىَ ك٢ ْ٘س ) ُٝ            ك٢ ٖوٌٞز . ٛ( ٖٙ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػط٤ن ذٖ ػ٢ِ جُطؿ٤ر٢ جُالٌو١ ، 

٤َس ؛ ُطِو٢ِّ جُؼِْ ، كٓٔغ ٖٓ ػرىهللا ذٖ ق٤ٔى ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ٓٗح٣م  ِٓ ضطًِٔ ػ٠ِ أذ٤ٚ، غْ ٌقَ ئ٠ُ ذِ٘

ؿحوٌٛح ئ٠ُ ؿٍٗح٠س ، كحْط٠ٜٞ٘ح ، ٢ُٝٝ جُوٟحء ذٜح ، ٝذٜح ضُٞك٢ِّ ك٢ ْ٘س  ػٍٛٙ . غْ

ذٍع أذٞ ػرىهللا ك٢ ٚ٘حػس جُكى٣ع ٝجُؿىٍ ٝجُهالف ، قط٠ ُػىَّ ٖٓ جُؼِٔحء ٛ( . 8ٖٙ)

غ٤ٖ جُؿى٤٤ُٖ ج٣ًُٖ ٣ُٗحٌ ئ٤ُْٜ ذحُر٘حٕ كىِّ ُٔ ػٌَق أذٞ ػرىهللا ػ٠ِ جُطأ٤ُق ، ئْي أُّق ًطحخ   .جُ

ك٢ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٓطَّس جُٛكحـ ، ًٝطحخ ٜٓ٘حؼ جُؼَٔ ك٢ ٚ٘حػس جُؿىٍ ، ًٝطحخ  أٗٞجٌ جُٛرحـ

جٌُّ٘طس جٌُحك٤س ٝجُّ٘ـرس جُٗحك٤س ك٢ جالْطىالٍ ػ٠ِ ٓٓحتَ جُهالف ك٢ جُكى٣ع
(ٗٓ)

. 

ف ٖٓ ٓإُلحش أذ٢ ػرىهللا أَّٗٚ ًحٕ ي ٓؼٍكس ٝجْؼس ٝئقح٠س ًر٤ٍز ك٢ ػىز ػِّٞ ، ًٝٛج  ج٣طَّٟ

َِّٛٚ ُِطأ٤ُق ٝجُطٛ  ٤٘ق . أ

ُِىَ ك٢ ْ٘س ) ُٝ ف أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ ،  ٍِّ ك٢ ٖوٌٞز ، ٛ( 3ٕ٘أذٞ جُٔط

َْٖوٍ ٣ٝوحٍ: ك٢ ؾ٣ٍُز 
(ٗٔ)

. جْط٠ٖٞ ذ٤ِٓ٘س ٓىز ٖٓ جُُٖٓ . ٠ِد جُؼِْ ًٓ٘ ٚـٍٙ ، ٝأًػٍ  

ٖٓ ْٔحع جُكى٣ع ٖٓ ٓٗح٣م ػٍٛٙ ، ْٜٝٓ٘ أذ٢ جُهطحخ ذٖ ٝجؾد ٝأذ٢ ػرىهللا ذٖ كٍؼ 

ذٖ جُِٗٞذ٤ٖ ٝأهٍجْٜٗ ، ٝأؾحَٝج ُٚ . ٝأؾحَ ُٚ ذؼٝ ػِٔحء جٍُٔٗم ، ْٜٝٓ٘ أذٞ  ٝأذ٢ ػ٢ِ
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ق ذأَّٗٚ أػِْ جُؼِٔحء .  ِٚ ُٝ ف ك٢ جٍُٝج٣س قط٠  ٍِّ جُلطٞـ ٍٗٛ ذٖ أذ٢ جُلٍؼ . ضوىَّّ أذٞ جُٔط

١ ٝجُكٖٓ ذٖ  ٍّ ضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ كططًِٔ ػ٤ِٚ جذ٘ٚ ٝأذٞ ئْكحم جُرِو٢٘٤ جُكل٤ى ٝأذٞ ػرىهللا جُر

ٍ جُٗو١ٌٞ ٝؿ٤ٍْٛ . قىَّظ ػ٘ٚ أذٞ ؾؼلٍ ذٖ جُُذ٤ٍ ٝجذٖ ج٧ذحٌ ٝجذٖ ٌذ٤غ ٝجذٖ غو٤ق ٠حٛ

ٝؾٔحػس ًػ٤ٍٕٝ
(ٕٗ  )

 . 

ف ئ٠ُ جُؼىٝز جُٔـٍذ٤س ٝجْط٠ٖٞ ذِؿح٣س ٍِّ ٌقَ أذٞ جُٔط
(ٖٗ)

، ٝضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ، غْ جٗطوَ ئ٠ُ 

ٛ(3٘ٙضّٞٗ ، ٝذٜح ضُٞك٢ِّ ك٢ ْ٘س )
(ٗٗ)

ف ْٓٞٞػ٢ جُؼ  ٍِّ ِْ ٝجُٔؼٍكس ، ؿ٤ٍ . ًحٕ أذٞ جُٔط

ش  ًٍَ أَّٗٚ ضـ٤ٍَّ ََّ ك٢ ػو٤ىضٚ؛ ًُُٝي ٣ًُ أَّٗٚ ٣ُإَنً ػ٤ِٚ ٖـلٚ ذحُؼِّٞ جُؼو٤ِس، ٝضؼح٠٠ ٜٓ٘ح ٓح أن

قحُٚ ك٢ آنٍ ُػٍٔٙ ٝجكططٖ
(ٗ٘)

  . 

أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ دمحم جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ( ، ٠ِد جُكى٣ع كٍٟٝ ػٖ 

ػَٔ ػ٠ِ ذّعِ جُكى٣ع ٖٓ نالٍ جُطى٣ٌّ ٛ( . 3ٖ٘جُو٠ٍر٢ )شأذ٢ ٣َى ػرىجٍُقٖٔ ذٖ ػ٢ِ 

. ٌٟٝ ػ٘ٚ أذٞ جُوحْْ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ ٣ك٠٤ ج٧ٖؼ١ٍ ٝأذٞ جٍُُٛ ٌذ٤غ ذٖ ٣ك٠٤  ج٧ٖؼ١ٍ 

ٝأذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ٣ك٠٤ ج٧ٖؼ١ٍ . أؾحَ ٧ذ٢ جُك٤ٖٓ دمحم ذٖ ٣ك٠٤ ذٖ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ ٌذ٤غ 

ٛ(8ٖٙجُو٠ٍر٢ )ش
(ٗٙ)

َّٕ أذح جُكٖٓ ضُٞك٢ِّ ك٢ جُ٘ٛق جُػح٢ٗ  ح ْرن أ ّٔ .  ٣ٌٖٔ إٔ ٗٓطٗق ٓ

 ٖٓ جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ . 

أذٞ دمحم ػرىجُِٔي ذٖ ػرىجُٜٔى١ جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحذغ جُٜؿ١ٍ( ، َػ٢ِ٘ ذطِد    

 ٛ(ٕٕٙجُكى٣ع ، كٍقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ، ٝضطًِٔ ػ٠ِ أذ٢ ػ٢ِ ػٍٔ ذٖ ذىٌ ذٖ ْؼ٤ى جُك٘ل٢ )ش

. ٝونَ ذ٤ص جُٔوىِ ، كطٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ ٝذّعِ جُؼِْ
(ٗ8)

 . 

أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ ػرىجُِٔي ذٖ جُى٤َُ جُٗو١ٌٞ جُوحٌب )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحذغ 

جُٜؿ١ٍ( ، ضٛىٌَّ ُرّعِ جُكى٣ع ، كأنً ػ٘ٚ ُؾَِّس ٖٓ أَٛ جُؼِْ ، ْٜٓ٘ أذٞ دمحم جُهال٢ْ 

ٛ(98ٙ)ش
(ٗ3 )

. 

ُِىَ ك٢ ْ٘س  ػرىهللا ذٖ دمحم ذٖ دمحم ُٝ ذٖ ٤ِْٔحٕ جُٗو١ٌٞ جُٔح٢ٌُ ، جُٔؼٍٝف ذحذٖ َن٤ٍْ، 

٠ِد جُؼِْ ًٓ٘ ٗؼٞٓس أظلحٌٙ . ئْي ضطًِٔ ٝٛٞ ك٢ جٍُجذؼس ٖٓ ػٍٔٙ ػ٠ِ جٍُٗف جذٖ ٛ(. 8ٖ9)

جُٔٛل٢ ٝجُؿالٍ ػ٢ِ جذٖ جُلٍجش ، ْٔغ ٜٓ٘ٔح ْىج٤ْحش جٍُج١َ
(ٗ9)

. ْٝٔغ ٖٓ جٍُٗف جذٖ  

٤َهس جٍُج١َ ، ْٝٔغ ْٗ ً ٖٝٓ جُٜٗحخ أقٔى ذٖ دمحم ذٖ ٓٓؼٞو جُطؿ٤ر٢  جُٔٛل٢ ٓ ٓ٘ٚ أ٣ٟح

ً . ٝك٢ ٜٗح٣س  جُؿُء ج٧ٍٝ ٖٓ ج٧ٓح٢ُ ٧ذ٢ جُٔظلٍ جذٖ جُٓٔؼح٢ٗ . ْٝٔغ ٖٓ ؿ٤ٍْٛ أ٣ٟح

جُٓ٘س جُهحٓٓس ٖٓ ػٍٔٙ ْٔغ ٖٓ ٝجُىٙ ٖٝٓ جُطو٢ ذٖ ػٍجّ ًطحخ جُىػحء ُِٔكح٢ِٓ ، غْ وٌِ 

ٓ٘ٚ جُؿُء ج٧ٍٝ ٖٓ جُهِؼ٤حش ػ٠ِ دمحم ذٖ ػػٔحٕ ذٖ ػٍٔ جُرِر٢ٓ٤ ، ْٔغ
(٘ٓ)

. ْٝٔغ ٖٓ دمحم  

ٌَْٔ جذٖ ن٤ٍ آُس جُكى٣ع ضٛىٌَّ  ّٗلح . ٝذؼى إٔ جْط ذٖ ؾحذٍ جُٞجو١ آ٢ٖ ذؼٝ ًطحخ جُ

ٍ ً ًػ٤ٍجً . غْ جٗطوَ ئ٠ُ جُػَـّ ُِطى٣ٌّ ذٗوٌٞز ، ككَٔ جُطِرس ػ٘ٚ ػِٔح
(٘ٔ )

، كِو٤ٚ جذٖ ٠ْٞٓ 

٢ ٝؿ٤ٍٛٔح . ٝك٢ ْ٘س ْٝٛ( 3ٔ٘جٍُٔج٢ًٗ ٝجُٔٞكن ج٥ذ٢ ك٢ ْ٘س ) ِّٛ ٔؼح ٓ٘ٚ ج٠َُّٞٔأ، ٝجُطو

ّٗلح ٛ( 3ٔ9) ٌقَ ئ٠ُ جُوحٍٛز ، ٝضٛىٌَّ ُرّعِ جُؼِْ ك٢ جُؿحٓغ ج٧ٍَٛ ، ئْي قىَّظ ذٌطحخ جُ

ًُطرحً أنٍٟ . قَٔ ػِٔٚ ٌٟٝٝ ػ٘ٚ نِن ًػ٤ٍ ٖٓ أَٛ جُؼِْ ، ْٜٓ٘ جُرٜحء جُٜٔٗى١ ٝج٣ُُٖ  ٝ

ً ػ٠ِ جُىٌِ جُط٢ٓ٘ ٝأذٞ قحٓى جذٖ  ٌٞٞجٕ  ٝجُرىٌ جذٖ ج٤ُٟح . جْطٍٔ جذٖ ن٤ٍ هحتٔح

ٛ(3ٕٓٝجًُٔجًٍز ئ٠ُ إٔ ٝجكطٚ ج٤َُّ٘ٔس ك٢ ْ٘س )ذٟغ ٝ
(ٕ٘)

 . 

دمحم ذٖ أقٔى جُٗو١ٌٞ جُؼْؿ٢ٔ جُرح٣ُ٣ى١ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُطحْغ جُٜؿ١ٍ( ، ضطًِٔ ػ٠ِ 

ػِٔحء ذِىٙ ، غْ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ، كٓٔغ ذٌٔس جٌٍُٔٓس ٖٓ جُٓهح١ٝ
(ٖ٘ )

ح  ّٔ َّٕ . ٣رىٝ ٓ ْرن أ

ٌقِس جُرح٣ُ٣ى١ ئ٠ُ جٍُٔٗم ًحٗص ُـٍٜ جُكؽ ، ًٝحٕ جُْْٔٞ كٍٚس ُِو٤ح جُٔٗح٣م ٖٓ أَٛ 

ً ػ٤ِْٜ .  ُٔ  جٍُٔٗم ٝجُططِ
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َّٕ ئْٜحٓحش ػِٔحء ٖوٌٞز ك٢ ٠ِد جُكى٣ع جُ٘ر١ٞ ٝذػِّٚ ًحٗص ًر٤ٍز ، ئْي  ح ِْق أ ّٔ ٣طر٤َّٖ ُ٘ح ٓ

غ٤ٖ  غحً ، ْٜٓ٘ ٖٓٝجذِؾ ػىو جُٔكىِّ ٠ِد جُكى٣ع ذرِىٙ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٌقَ ئ٠ُ  قى ٝػٍٕٗٝ ٓكىِّ

ً ػ٠ِ أًرٍ ػىو  ُٔ ـ٤َْس جُططِ جٍُٔجًُ جُؼ٤ِٔس جُٔ٘رػس ذح٧ٗىُّ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ؛ ذُ

 ٖٓ جُٔٗح٣م .

 ثالثاً : علن الِفْقه

ٔس جُلو٤ٚ ػ٘ىْٛ ٖٓ أٌكغ جُٓٔحش  ِْ ًحٕ ُِِلوٚ ُُٓ٘س ْح٤ٓس ػ٘ى ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ج٧ٗىُّ . ًٝحٗص 

 ٢ جُلوٜحء ذحُطوى٣ٍ ٝجُطؼظ٤ْ ػ٘ى جُهحٚس ٝجُؼحٓس . ؛ كَكظِ 

 قلِص ٖوٌٞز ًـ٤ٍٛح ٖٓ ٓىٕ ج٧ٗىُّ ذٌػ٤ٍ ٖٓ جُلوٜحء ، أذٍَْٛ :

جٗطوَ ئ٠ُ ه٠ٍرس    ٛ( ، ٖٔ٘أذٞ ج٧ٚرؾ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػ٠ٓ٤ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )ش

كحْط٠ٜٞ٘ح ، ٠ِد جُؼِْ كرٍع ك٢ جُِلوٚ ، أغ٠٘ ػ٤ِٚ جذٖ ذٌٗٞجٍ
(٘ٗ)

ً ك٢   كًًٍَ أَّٗٚ ٓطل٘٘ح

ُِٔحً ، ػحٌكحً ذح٠ٍُٝٗ ، غوسً كحٞالً .                                                                                           جُٔؼحٌف كو٤ٜحً ػح

ضطًِٔ ػ٠ِ ٓٗح٣م ػٍٛٙ قط٠ ٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش

لٖ٘ ك٢ ػِّٞ ًػ٤ٍز ٝال ٤ْٔح جُِلوٚ . ضلوَّٚ ػ٠ِ جًُٔٛد جُٗحكؼ٢أضوٖ ٝض
(٘٘)

لٚ   َٚ ٝ .

ج٢٠ٞ٤ُٓ
(٘ٙ)

ِْٔحً ٝكَٜٔحً ٝيًحًء ٝضل٘٘حً ك٢ جُؼِّٞ (( .    كوحٍ : )) ًٝحٕ آنٍ ٌؾحٍ ج٧ٗىُّ ِػ

ٖـق ذطِد جُؼِْ ًٓ٘ ٛ(، ٗٗ٘)ش أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٤ِْٔحٕ ذٖ أقٔى جٍُٔجو١ جُٗو١ٌٞ

ح جٖطى ْحػىٙ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم كىنَ ذـىجو ، ٝك٢  ّٔ َ ذًٔٛد ج٩ٓحّ جُٗحكؼ٢ ، ُٝ ٚـٍٙ، ٝضلوَّٚ

ونَ نٍجْحٕ ، ٌْٖٝ ٤ْٗٓحذٌٞ ٓىز ، كطلوَّٚ ذٜح ػ٠ِ ج٩ٓحّ دمحم ذٖ ٣ك٠٤ جُؿ١ُ٘ ٛ( ْٕ٘٘٘س )

ٚ ئ٠ُ  ػرىجٍُقٖٔ ج٧ًحف جُُجٛى ٝضأوَّخ ذٚ ،ح ، ٝٚكد ج٤ُٗم أذ غْ ػحو ئ٠ُ ذـىجو ، ٜٝٓ٘ح ضٞؾَّ

ٚ ئ٠ُ وٓٗن ، ٝضٛىٌَّ ٛ( ٌٓٗ٘ٓس جٌٍُٔٓس ُِكؽ ، غْ ٌؾغ ئ٠ُ ذـىجو. ٝذؼى ْ٘س ) ضٞؾَّ

ُِطى٣ٌّ. ٝجٗطُِىخ ُِطى٣ٌّ ذكٔحز
 

ِ ذٜح. غْ جْطُىِػ٢ ُِطى٣ٌّ ذكِد كوَِىٜٓح  ٌَّ ٚ ئ٤ُٜح ٝو ، كطٞؾَّ

ِ ذٜح كِوٚ جًُٔٛد جُٗحكؼ٢ ، ًحٗص قِوطٚ جُ ٌَّ ؼ٤ِٔس ذٔىٌْس جذٖ جُؼْؿ٢ٔٝو
 (٘8)

قل٤ِس ذطِرس  

َُّّٓ٘س ، ضُٞك٢ِّ ذكِد ٝٛٞ ٣ط٠َُّٞ  ُّٓي ذحُ ق جٍُٔجو١ ذحُٛالـ ٝجٌُٞع ٝجُطوٟٞ ٝجُطٔ ِٚ ُٝ جُؼِْ. 

جُطى٣ٌّ ذٜح
(٘3)

  . 

ضطًِٔ ػ٠ِ ٤ٖٞل ػٍٛٙ ، كرٍع ك٢ جُِلوٚ ٛ( ، ٓٙ٘أذٞ ػٍٔٝ ٍٗٛ ذٖ ئو٣ٌّ جُطؿ٤ر٢ )ش

ف ذكٖٓ  ٍِ ٢ُِّ ُنطَّس ج٧قٌحّ ذٗح٠ِرَسٝػوى ج٠ٍُٝٗ ، ُٝػ ُٝ ٤ٍْضٚ ؛ ًُُٝي 
(٘9 )

   . 

وٌِ ٛ( ، ٗٙ٘أذٞ جُؼرحِ أقٔى ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ دمحم ج٧َو١ ، جُٔؼٍٝف ذحذٖ ج٧ٚلٍ )ش

ٚ ٓىز ًٝطَد ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ ، ٝأًػٍ ػ٘ٚ .  َٓ ػ٠ِ ػىز ٓٗح٣م ، ْٜٓ٘ جُوح٢ٞ أذ٢ دمحم ذٖ ػحٍٖ ، الَ

ق ذحُلَْٜ ٝجُط٤وع ْٝٔغ ٖٓ أذ٢ جُكٖٓ ذٖ ٣ًَٛ . َٝػ٢ِ٘  ِٚ ُٝ ذىٌجْس جُِلوٚ ، ككَٔ ِػِٔحً ًػ٤ٍجً. 

ٚ أذٞ ػرىهللا ذٖ ضك٤ح ٝأذٞ دمحم ػرىجٌُر٤ٍ ذٖ دمحم ٓ٘ٝجًًُحء ٝجُىٛحء. ضٛىٌَّ ُرّعِ جُؼِْ ، كطلوَّٚ 

٢ُِّ جُوٟحء ٝجٌُٟٗٞ ٝج٧قٌحّ ك٢ ػىز  ُٞ ٝغَُِّس ٖٓ أَٛ جُؼِْ. يجػص ٍٖٜضٚ ك٢ ج٧ٗىُّ ، ك

ٓىٕ
(ٙٓ)

 . 

ؼلٍ ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ( ، ٌقَ ٓغ أذٞ ؾ

أن٣ٞٚ أذ٢ ػرىهللا دمحم ٝأذ٢ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ئ٠ُ ه٠ٍرس كحْط٠ٜٞ٘ح . ؾىَّ ك٢ ٠ِد جُؼِْ ، كرٍع 

ى ئ٤ُٚ ذط٢ُِّٞ نطَّس ج٧قٌحّ ذو٠ٍرس ،  ِٜ ك٢ جُِلوٚ ، قط٠ ٚحٌ ٖٓ ُؾَِّس كوٜحء ػٍٛٙ ؛ ًُُٝي ُػ

 َٗ ىَش ٤ٍْضٚك ِٔ َف ذٚ جُٔ٘ٛد ، ُٝق ٍُ
(ٙٔ)

 . 

أٝ ٗكٞٛح( ، ٖٓ أَٛ ٖوٌٞز ،  8ٓٙأذٞ ئْكحم ئذٍج٤ْٛ ذٖ ئْٔحػ٤َ ذٖ أذ٢ ػػٔحٕ جُو٢ٓ٤ )ش

َف ذحُُٛى ٝجُٛالـ . جٗطوَ ئ٠ُ ه٠ٍرس كحْط٠ٜٞ٘ح، ٝضوَِّى جُوٟحء  ٍِ ٥ِٝذحتٚ ٌتحْس ذٜح ، ُػ
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)9ٔ ) 
 

ٛح ٌِ َٞ ًُ ذرؼٝ 
(ٕٙ )

. ًٝٛج ٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ جُٔٓطٟٞ جُؼ٢ِٔ جٍُك٤غ ج١ًُ ًحٕ ػ٤ِٚ أذ٢ ئْكحم ، 

 ٝئقح٠طٚ ذح٧قٌحّ جُلو٤ٜس . 

ف أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )ش ٍِّ ٌقَ ئ٠ُ ذ٤ِٓ٘س كحْط٠ٜٞ٘ح ٛ(، 3٘ٙأذٞ جُٔط

ُٚ ، ٓىز. أنً جُؼِْ ػٖ ٓٗح٣م أِٛٚ ٝػِٔحء ػٍٛٙ ، كرٍع ك٢ ػِّٞ ًػ٤ٍز ، ٜٝٓ٘ح جُِلوٚ ٝأُٚٞ

ضى٣ٌٓحً ٝضأ٤ُلحً ٝضؼ٤ِوحً قط٠ ٗحٍ ٍٓضرس جالؾطٜحو
 

. أَُّق ًطحذحً ك٢ جُِلوٚ ػَِّن ك٤ٚ ػ٠ِ ًطحخ  جُٔؼحُْ 

ٛ(ٙٓٙك٢ أٍُٚٞ جُِلوٚ ُلهٍ جُى٣ٖ دمحم ذٖ ػٍٔ جٍُج١َ )ش
(ٖٙ)

 . 

٣َُٞس ٖٝح٠ِرَس ، غْ ٌقَ ئ٠ُ  ٌِ ف ك٢ ج٧ٗىُّ ٝجُٔـٍخ ، ك٢ُِّٞ جُوٟحء ذأُٝ ٍِّ ٠حف أذٞ جُٔط

ٚ ئ٠ُ ذِؿح٣س كحْط٠ٜٞ٘ح ٓىز ٣ٞ٠ِس جُؼ ىٝز   جُٔـٍذ٤س ، ٝضوَِّى جُوٟحء ك٢ ػىز ٓىٕ ، غْ ضٞؾَّ

ِ ، ٝضكَِّن قُٞٚ ٠ِرس جُؼِْ ٣وٍؤٕٝ ػ٤ِٚ ضِك٤وحش  ٌَّ ضٛىٌَّ نالُٜح ُرّعِ جُؼِْ ، كأهٍأ ٝو

ْٜح ئاّل  ٌِّ ُِْ إٔ ٣ُىَ  جٖٓ ًحٕ ي جٌٍُٜٓٝو١ ، ٢ٛٝ ٓـِوحش ك٢ ػِْ أٍُٚٞ جُِلوٚ ، ال ٣ٌٖٔ ١ّ٧ِ ػح

ٍ ك٢ جُِلوٚ ٝأُُٚٞٚ يٖٛ غحهد ، ُٝٚ ضركُّ
 

٢ُِّ جُوٟحء ك٢  ُٝ ف ئ٠ُ ضّٞٗ ، ٝ ٍِّ . غْ ٌقَ أذٞ جُٔط

ًَطٚ ج٤َُّ٘ٔس ػىز ٓىٕ ، ُٝرع ك٢ ضّٞٗ ئ٠ُ إٔ أوٌ
(ٙٗ)

 . 

أذٞ ؾؼلٍ أقٔى جذٖ ج٤ُٗم ج٢ُُٞ أذ٢ جُرٍٗ آوّ جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُطحْغ جُٜؿ١ٍ( ، 

ُِٔح ًذحُلِ  وٚ ٝجُ٘كٞ ؛ ًُُٝي ُُوِّد ذـح٤ُٗم جُلو٤ٚ جَُّ٘ك١ٞ . ضٛىٌَّ ذرِىٙ ُطى٣ٌّ جُِلوٚ . ٖٓ ًحٕ ػح

ٞج ػ٤ِٚ جُٔؿح١ٌ ج٧ٗى٢ُٓ ، ْٔغ ٓ٘ٚ ذحخ جُلٍجتٝ ٖٓ ًطحخ  ٗؿرحء ضالًٓضٚ ج٣ًُٖ ضلوَّٜ

جُطَِو٤ٖ
(ٙ٘)

ٗس جٌُرٍٟ  َّٝ ، ًٝطحخ جُٔى
(ٙٙ)

  . 

ح ْرن  ّٔ َّٕ أذح ؾؼلٍ جُٗو١ٌٞ ،٣ٌٖٔ إٔ ٗٓطٗق ٓ َّٕ ٓإَُّلحش أ ٖٓ أػالّ جًُٔٛد جُٔح٢ٌُ ، ٝأ

طىجُٝس ذ٤ٖ أ٣ى١ أَٛ جُؼِْ ج٧ٗى٤٤ُٖٓ  ُٓ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ،جُؼِٔحء جُٔح٤ٌُس جُٔٗحٌهس ال َجُص 

ٍُٖٜز ٓإُِّل٤ٜح .  ٌٍٓٝ ػىز هٍٕٝ ػ٠ِ ضأ٤ُلٜح ، ًٝٛج ٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ ٌٚحٗطٜح جُؼ٤ِٔس ، ٝ

َّٕ ػ٘ح٣س أػالّ ٖوٌٞز ذحُلِ  ح ضوىَّّ أ ّٔ وٚ ًحٗص ٝجٞكس ؛ ٖٓ نالٍ ضٛىٌُّ جُلوٜحء ٣رىٝ ُ٘ح ٓ

أٗؿرص ئي ُِطى٣ٌّ ٝجُطأ٤ُق ٝضوُِّى جُوٟحء ٝج٧قٌحّ ٝجٌُٟٗٞ ٝذؼٝ جُٔ٘حٚد ج٩وج٣ٌس . 

ٖوٌٞز ضٓؼس كوٜحء ػ٠ِ ٓىٟ أٌذؼس هٍٕٝ . ْٜٓ٘ ٖٓ ضر٠ّ٘ جًُٔٛد جُٗحكؼ٢ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ضر٠ّ٘ 

َٔص ذٜح ج٧ٗىُّ ، ٝئ٠ُ ٌػح٣س جُىُٝس  جًُٔٛد جُٔح٢ٌُ . ًٝٛج ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جُك٣ٍس جُل٣ٌٍس جُط٢ َِٗؼ

جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس ُِؼِْ ، ٝجُؼِٔحء ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جنطالف ًٓجٛرْٜ ٝآٌجتْٜ ، ٝػىّ جُط٤٤ُٔ 

ذ٤ٖ أٚكحخ ًٛج جًُٔٛد أٝ يجى ، أٝ ٓكحُٝس ض٤ٜٕٔ ج٥ن٣ٍٖ، كوى ًحٕ أٌذحخ جُىُٝس ٣ولٕٞ 

 ز ك٢ ج٧ٗىُّ.ػ٠ِ ٓٓحكس ٝجقىز ٖٓ ؾ٤ٔغ جًُٔجٛد جُِلو٤ٜس جُٓحتى

 

 اآلداب : الوثحث الثاني

ََّ أٍُٓجء ٝنِلحء  ٕ ُؾ ْٞ ٌَ َػ٢ِ٘ أَٛ ج٧ٗىُّ ذح٥وجخ ػ٘ح٣س ذحُـس ، ٝهى ؾحءش ًٛٙ جُؼ٘ح٣س ؛ ُ

كٕٞ ُُٓ٘س جُؼِْ ٝجُؼِحُْ ، ٝض٘حكٓٞج ك٢ ضوى٣ْ جُىػْ  ٍِ ِٝٓٞى ٌٝؾحٍ جُىُٝس أُوذحء ٝػِٔحء ، ٣ؼ

ع ٓٞج٤ٞؼٜح جُٔحو١ ٝجُٔؼ١ٞ٘ ٨ُُوذحء ؛ كأْْٜ يُي  ُّٞ ك٢ جَوٛحٌ جُك٤حز ج٧وذ٤س ك٢ جُرالو ، ٝض٘

 ٖٓ ٖؼٍ َٝٗػٍْ ٝػِّٞ جُِـس جُؼٍذ٤س . ْٝٞف ٗط٘حٍٝ ًٛٙ جُٔٞج٤ٞغ ًح٥ض٢ :

 أوالً : الشعر 

ٍِّ جُؼٌٛٞ ٝج٧ؾ٤حٍ ؛ ٧َِّٗٚ ٣ُكح٢ً  َٓ ُِٗؼٍ أ٤ٔٛس ًر٤ٍز ك٢ ق٤حز جُؼٍخ ٝج٤ُِٖٔٓٔ ػ٠ِ 

ؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ٝجُػوحك٤س ٝجُى٤٘٣س ٝج٤ُٓح٤ْس ؛ ٖٝٓ ٣ٝؼٌّ ٝجهغ جُك٤حز ذٌَ ؾٞجٗرٜح جال

ٛ٘ح ًحٕ ُِٗؼٍ ٝجُٗؼٍجء ك٢ ج٧ٗىُّ ٌٓحٗس ْح٤ٓس . أٖحٌ ئ٠ُ يُي جُٔو١ٍ
(ٙ8)

ذوُٞٚ : ))  

ٝجُٗؼٍ ػ٘ىْٛ ُٚ قعٌّ ػظ٤ْ ، ُِٝٗؼٍجء ٖٓ ًِْٜٓٞ ٝؾحٛس ، ُْٜٝ ػ٤ِْٜ ٝظحتق ، 
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 2028( حزيران)

 

  (9ٕ(  

 

ؿ٤ىٕٝ ْٜٓ٘ ٣ُ٘ٗىٕٝ ك٢ ٓؿحُّ ػظٔحء ًِٓٞ ُٔ الش ػ٠ِ ٝجُ ِّٛ هَّغ ُْٜ ذحُ َٞ ْٜ جُٔهطِلس ، ٣ُٝ

ََّ أؿٍجٜ جُٗؼٍ ، ٢ٛٝ :         أهىجٌْٛ ...(( . قلِص ٖوٌٞز ذػَُِّس ٖٓ جُٗؼٍجء ٠ٍهٞج ُؾ

: ٣ُؼَى ٖؼٍ جُٔى٣ف أقى ج٧ؿٍجٜ جُٗؼ٣ٍس جُط٢ ٠لف ذٜح ج٧وخ ج٧ٗى٢ُٓ ؛ ئْي  شعر الوديح -1

حٌٓٚ ؛ ٠ِرحً ٍُٞحٙ . ًٝٛج جُـٍٜ ٣ُؼرٍِّ ػٖ ًحٕ ٤ِْٝس ٌُِٓد ؛ ٝئذٍجَ كٟحتَ جُٔٔىٝـ ٌٝٓ

ه٤ْ جؾطٔحػ٤س ٝغوحك٤س ٝو٤٘٣س ٤ْٝح٤ْس ٓٓطٔىز ٖٓ ٝجهغ جُٔؿطٔغ ج٧ٗى٢ُٓ
(ٙ3 )

. ًحٕ أذٍَ 

 ٖؼٍجء ٖوٌٞز ج٣ًُٖ أْٜٔٞج ك٢ ًٛج جُـٍٜ ٝٗظَّٔٞج جُٗؼٍ : 

رحً قٌْ ذٖ جُهِٞف ، جٌُٜٔٗٞ ذحُِؼْؿَ )ٖٓ ٖؼٍجء جُوٍٕ جُهحّٓ جُٜؿ١ٍ( ، ًحٕ ٖحػٍ ِٜ ٓ ُٓ جً 

َّٙ ذهىٓس ج٤ٓ٧ٍ ػطحو جُىُٝس ذٖ َْٜ  ٍَ ٖٓ ٓىقٚ -أ٤ٍٓ ٖوٌٞز   -، جنط ػ ًْ ، ٝأ
(ٙ9)

، ذ٤َْى أَّٗٚ  

 ضـ٤ٍَّ ػ٤ِٚ ٝأنً ٣ٜؿٞٙ ، ًٔح ٍْٟ٘ ذؼى ه٤َِ .

   ضطًِٔ ػ٠ِ ٓٗح٣م ػٍٛٙ ،ٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش        

هحٍ جذٖ ذٓحّ
(8ٓ)

طْرِكٍجً ك٢ ج٥وجخ ٝجُِـحش ػحُٔحً ذح٧نرحٌ  :  ْٓ ُٓ )) قط٠ أٚرف ٓطل٘٘حً ك٢ جُؼِّٞ 

الً (( . ُؾٔغ ٖؼٍٙ َٝٗػٍْٙ ك٢ نٔٓ ِّْ  ٓؿِىجش . ُٚ ٖؼٍ ًػ٤ٍ ك٢ جُٔى٣ف ، ٓ٘ٚ : سٖحػٍجً ٓطٍ

ٝك٢ ٗٓرٚ ج٣ٍُٗق ، أْٔحٛح ٓؼٍجؼ جُٔ٘حهد ٜٝٓ٘حؼ جُكٓد  ه٤ٛىز ك٢ ٓىـ جٍٍُْٞ دمحم 

جُػحهد . ٝهٛحتى أُنٍٟ ك٢ ٓ٘حهد ذؼٝ جُٛكحذس 
(8ٔ)

. 

ُٝٚ ه٤ٛىز ٣ُِّٜ٘ة ك٤ٜح ج٣ٍَُٞ أذ٢ ذٌٍ ذٖ ٌق٤ْ ؛ ذٔ٘حْرس ض٤ُِّٞٚ ُنطَّس ج٩ٍٖجف ذاٖر٤ِ٤س ك٢     

 ٗوططق ٜٓ٘ح هُٞٚ :ٛ( ، ْ٘ٔ٘٘س )

   ْٞ ٍْٖجف ه ف ج٩ ٍَّ َٖ كٞٙئيج ٓح  ٍَّ َّٕ ذ٢َ٘ ٌق٤ْ ٖ  ٓحً         كا

كٞٙ   ٍَّ َٔص أٗٞف ػ ِؿ ٌَ ٖ ٣َؼٍف ذٚ ُْٜ هى٣ٔحً           ٝإٔ  َٓ ٝ 

كٞٙ   ٍَّ ِٖ ٤ٛٗكس ٓح ق  ًُلحز ُِِٔٞى ػ٠ِ ْر٤َ             ٝو٣

كٞٙ ٍَّ َِّ ًلح٣س ئْي ٚ أذٞ ذٌٍ ُٚ ُْٜٝ ًل٤َ               ذٌ
  (8ٕ)

 . 

ٛ(، ٣ٞ٠ِٖٖ٘س نح٠د ذٜح ٚى٣وٚ جُٗحػٍ جذٖ نلحؾس )شٖٝٓ ُٗظٔٚ ك٢ ج٩نٞج٤ّٗحش ه٤ٛىز 

 ٓطِؼٜح :  

َٜٟٞ ذَؿ٘حِقٚ جَُهلّحم   ُٛرٞخ ي١ ئٖلحم          ٣ًُْٛرٖ جُ  ُْ ٤  ٛدَّ جَُّ٘ٓ

ّٗحم   ٍَْجتٍ جُؼُ ْٗٞز          ذحَقْص ُٜح  ُٚرف جُـُٕٛٞ ذَ٘ ح  ًٝأَّٗٔ
(8ٖ )

. 

ح ْٓد ، ئَّٗٔ ٌٟٝ ٝقىَّظ ذٗؼٍ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُٗؼٍجء ،  ُْ ٣وطٍٛ أذٞ ػرىهللا ػ٠ِ ُٗظْ جُٗؼٍ كك

حّ جُطحت٢ )ش ْٜٞٝٓ٘ جُٗحػٍ أذ ّٔ ٝأؾحَ ٌٝج٣طٚ ُرؼٝ ضالًٓضٚ، ْٜٝٓ٘ جذٖ ن٤ٍ ٛ(، ٖٕٔض

ج٩ٖر٢ِ٤
(8ٗ)

ٍّ ػ٠ِ ضٛىٌُّ أذ٢ ػرىهللا ُِطى٣ٌّ ٝذّعِ جُٗؼٍ ، كٟالً ػٖ ذع كٕ٘ٞ   . ًٝٛج ٣ى

 جُؼِْ ج٧نٍٟ . 

حّ ٓػِٔح ضأغٍَّ ذؼٝ ٖؼٍجء ج٧ٗىُّ ذٗؼٍجء ضأغٍَّ جُٗحػٍ جذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ذحُٗحػٍ أ ّٔ ذ٢ ض

حّ  ّٔ جٍُٔٗم ج٩ْال٢ٓ ؛ ًُُٝي ٍٗجٙ ٣٘كٞ ٓ٘كحٙ ك٢ ُٗظْ ذؼٝ جُوٛحتى ، ٜٝٓ٘ح ه٤ٛىز أذ٢ ض

٣س ٌِ ٞ ّٔ ك٢ كطف َػ
(8٘ )

، ئْي ذ٠٘ ه٤ٛىزً ُٚ ػ٠ِ أٖطحٌ ًٛٙ جُو٤ٛىز
(8ٙ )

. 

 –ٖٓ أَٛ كٍضٕ ٛ( ، 33٘أٝ 38٘أذٞ ذٌٍ ٣ك٠٤ ذٖ ػرىجُؿ٤َِ ذٖ ػرىجٍُقٖٔ جُل١ٍٜ )ش

٤َس ، ٝوٌِ ػ٠ِ ٓٗح٣هٜح ٝضأوَّخ ذْٜ ، ك٘رؾ ك٢ ُٗظْ جُٗؼٍ .  -ٖٓ أقٞجَ ٖوٌٞز  ِْ ٍ ُٔ ، ٗٗأ ذ

أغ٠٘ ػ٤ِٚ جذٖ ج٧ذحٌ
(88)

كوحٍ : )) ًحٕ ك٢ ٝهطٚ ٖحػٍ ج٧ٗىُّ ، ذَ ٖحػٍ جُٔـٍخ ج٩ْال٢ٓ  

٘حَع ، ًٝحٕ ٣ٔطىـ ج٧ٍُٓجء ٝجٍُؤْحء ، ٌٝذٔح ً ُٓ ىجكغ  ٝال  ُٓ طد ُرؼْٟٜ ، ُْٝ ٣ٌٖ ؿ٤ٍ 

٣ؿ١ٍ ٓؿٍجٙ ٖٓ ككٍٞ جُٗؼٍجء ك٢ ٝهطٚ ، ٣ؼطٍف ُٚ ذًُي ج٧ًحذٍ ٖٓ أَٛ ج٧وخ ، ٣ٜٝٗى ُٚ 

ز ػحٌٞطٚ ْٝالْس ٠رؼٚ هٛحتىٙ جُط٢ ْحٌش أٓػحالً ، ٝذؼُىش ػ٠ِ هٍُذٜح ٓ٘حالً ،  ٖٝؼٍٙ  َّٞ ذو

ٕ ٓطىجٍٝ (( .  َّٝ  ٓىَ
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٢٘ ػرىجُٔإًٖٓحٕ أًػٍ ٖؼٍ أذ٢ ذٌٍ ك٢ ٓىـ جٍُؤْحء ٖٓ وُٝس ذ
 

. ٌقَ أذٞ ذٌٍ ئ٠ُ جُؼىٝز  

جُٔـٍذ٤س ، ٌْٖٝ ٍٓجًٕ ، ٝذٜح ضُٞك٢ِّ ػٖ ػٍٔ ٗحُٛ غالظ ٝن٤ٖٓٔ ْ٘س
(83)

  . 

ُِٔح ُٚ ٖٓ وٌٝ شعر الحكوة :  -2  س ؛ ٝيُي  َّٓ ٣ُؼَى ٖؼٍ جُكٌٔس ٖٓ ٍٞٝخ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ جُٜح

ُّٗق ٝجُو٘حػس . ُّٛى ٝجُطو  ًر٤ٍ ك٢ جُٔٞجػع ٝجُىػٞز ئ٠ُ جُطُ

و ذحُطوٟٞ ٝضو٣ٞس جُػوس ذحهلل  ُّٝ ،  ًحٕ ذؼٝ ٖؼٍجء ٖوٌٞز ٣ِؼظٕٞ جُ٘حِ ٣ٝىػْٜٞٗ ئ٠ُ جُطُ

ٞج ٗٛحتف ٝئٌٖحوجش ػظ٤ٔس ٧ذ٘حء ٓؿطٔؼْٜ . ٝأذٍَ ٛإالء جُٗؼٍجء:  ًٔح هىَّٓ

٣ُؼَى ٖٓ أٝجتَ ٛ( ، 33٘أٝ 38٘أذٞ ذٌٍ ٣ك٠٤ ذٖ ػرىجُؿ٤َِ ذٖ ػرىجٍُقٖٔ جُل١ٍٜ )ش

ُّٛى ٝأًػٍٝج ٓ٘ٚ . ٖٝٓ ٖؼٍٙ هُٞٚ :ٖؼٍجء ٖوٌٞز ج٣ًُٖ أذىػ  ٞج ك٢ ُٗظْ ٖؼٍ جُكٌٔس ٝجُطُ

َكٚ      ِٞ َْؿح٣حٙ ٝضٞ  َ ْٟ ـ٠ْٗ ج٣ٌٍُْ ٧َِٕ         ضُر٤ِّٖ ك َّٗىجتى هى ض َّٕ جُ  ئ

َِِكٚ     ْٛ ُ٤ ُِ ًُُِٚ ئاّل  َّ ٣أ ٤َُْٝ           ِٚ و جُو٤َْٖ ئْي ٣َْؼِٞ جَُكى٣ى ذِ ٍَ ْر ِٔ ًَ
(89 )

. 

          ٍِّ ؿ٤ى١ ٛ( ، 3٘ٙف أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )شأذٞ جُٔط ُٓ ًحٕ ٖٓ ًرحٌ 

جُُ٘ظْ
 

غ ٖؼٍٙ  ِٔ . ُٚ ٌْحتَ ًػ٤ٍز جٖطِٔص ػ٠ِ ٖؼٍ َٝٗػٍْ، ًطرٜح ئ٠ُ جُِٔٞى ٝجٍُؤْحء . ُؾ

ف ٖٓ ًالّ ئٓحّ جٌُطحذس جذٖ  ٍِّ ف ُٝؿ٤٘س جُٔطط ٍِ َٝٗػٍْٙ ك٢ ًطحخ ذِؾ ٓؿِىجٕ ذؼ٘ٞجٕ ذُـ٤س جُٔٓطط

فػ٤ٍٔز أذ٢ جُ ٍِّ ٔط
 

 . ٖٓ ٖؼٍٙ ك٢ جُكٌٔس هُٞٚ :

ر١ٍ٤    ٌْ ُٜٗٞوٙ ض ٍْٟٗ أضَص ْٝٔحػٜح       ػ٤ى١ ج١ًُ ُ ُش ُِرُ  ًرٍَّ

ر٤ٍ    ٌْ س ذ٣ُحوَز جُط َّٛ هطَ ُٓ ٜٓح         ْٞ َُّْ٘س ٣ ًًُٝي ج٧ْػ٤حو 
(3ٓ)

 . 

ً ٛ( ، 8ٗ9أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػرىهللا جُِه٢ٔ ، جُٔؼٍٝف ذحُٗو١ٌٞ )ش ذؼى  ًحٕ و٣ِّ٘ح

 ػل٤لحً كحٞالً ٣ًٍْ جُ٘لّ ، قٖٓ جُٔؼطوى ، ٓطٌِِّٔحً ك٢ ٣ٍ٠وس جُٛٞك٤س. ٖٓ ٖؼٍٙ هُٞٚ :

َّْ ٌوَّ ؾٞجذ٢     ًحذ٢          كأْذىٟ ِػ٘حوجً غ ٌِ ُِّ أ٣ٖ   ْأُُص ًٌحخ جُؼ

ِْص ذؿ٘حذ٢     ًْ قِ ُٓ ًحذي ٓغ ١ٍ٤ْْ ٤َٓ٣ٍ ذ٤ٍْٓٙ          ذـ٤ٍْ ُقٍِٞ  ٌِ 

ح              ض٤ٍَٓ ذٜح ٤ٍْْجً ُـ٤ٍْ يَٛحخ    ٤ٍَْجً ًُجضي ئَّٗٔ كال ضِطْلص 
(3ٔ )

. 

جُٞٚق : ٛٞ يًٍ ج٢ُٗء جُٔٞٚٞف ًٔح ٛٞ ػ٤ِٚ ٖٓ جُكحٍ ٝج٤ُٜثس ؛ شعر الىصف :  -3

ًَّد ٜٓ٘ح جُٔٞٚٞف ًُُٝي كإ أذٍع  جُٗؼٍجء ٖٓ ٗظَّْ ذأًػٍ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ٣طٍ
(3ٕ)

. أٗؿرص  

 جُٗؼٍجء ج٣ًُٖ ًحٗص ُْٜ ئْٜحٓحش ك٢ ًٛج ج٤ُٔىجٕ ، ْٝٛ : ٖوٌٞز ػىوجً ٖٓ

ُٚ ػىز هٛحتى ك٢          ٛ( ، 9ٖ٘أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش

 جُٞٚق ، ٜٓ٘ح ه٤ٛىز ك٢ ٝٚق جُ٘حٌ ، ٣وٍٞ ك٤ٜح :

ج١ٌ ك٢ وُؾ٠ جُظَّ      ٍ           ًحُىٌَّ ْٔ ٌَٞج٤ٖٗ َؾ ْٗى ك٢ جُ َُّ  ِْٔحء٧َِْذ٘س جُ

٤حء ؟    ْٔ ٘حػس ج٤ٌُ ِٚ ط٢ُٗٞٔ              أُى٣َْٜح  ٌْ  َنر٢ٍِّٗٝ َػٜ٘ح ٝال ض

س جُر٤ْٟحء    َّٟ ؼطْٜح ذحُِل َّٚ ٌَ لحتف ضْرٍ               َٚ ٜح  َٔ ٌَص كَْك  ْرَ

ٍجء .    ْٔ َٛص ك٢ ِؿالُس َق هَ ٌَ ُْ َػ٤ِْٜح                 ٤ ف جَُّ٘ٓ ٍَ ْك ٌَ ح  ًَِّٔ 

ش ، ٝج٤ُٓق ،   ُٝٚ هٛحتى أنٍٟ ك٢ ٝٚق ْٞ ج٤َُِ ، ٝجٍُٗٝم ٝجُـٍٝخ ، ٝجٍُٜ٘ ، ٝجُٔ

ٝؿ٤ٍٛح
(3ٖ)

 . 

ٌَِس جُٗؼٍ ًٓ٘ ٚرحٙ ٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش       َٓ أُٝض٢ِ 

 . ٖٓ ٌٝجتغ ٖؼٍٙ ك٢ جُٞٚق ه٤ٛىز ٓطِؼٜح :

 ٌٍُّٝٓ ٣ْص ك٤ٜح جُ َٝ م٤ُِْٝس َػ٘ر٣ٍَّس ج٧ُكن             ٌ ٍَ ٠ُ ٖٓ 

ِص ٖٓ جَُكىَم ِّٛ َٓص      ِؿالُس كُ ُِر  ٝجكْص ذ٘ح ػح٠ِالً ٝهى 

َٓن رحـ ك٢ َٗ َّٛ ٍ ٖٓ ذ٤َ٘ٚ وُؾ٠      ذِلط٤ْس ًحُ كأؾحذَٜح جُىَّٛ
(3ٗ)

 . 
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َّٕ جُٗحػٍ أذ ح ْرن أ ّٔ ٍ ٓغ أٚىهحتٚ  ح٣طر٤َّٖ ُ٘ح ٓ َٔ َْ ق ٤ُِس  ْٚ ػرىهللا هحٍ ًٛٙ جُو٤ٛىز ك٢ ٝ

 ٝنالّٗٚ .

ف أقٔى ٍِّ ؿ٤ى٣ٖ ك٢ ٛ( ، 3٘ٙذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )ش أذٞ جُٔط ُٔ ٖٓ جُٗؼٍجء جُ

ق قحُٚ ػ٘ى ض٤ُِّٞٚ ٓ٘ٛد جُوٟحء : ِٛ  جُٞٚق . هحٍ ٣

طحذس ِق٤٘حً            ٝأضْص ُنطَّس جُوٟحء ض٤َِٜح ٌِ  هى ػٌْل٘ح ػ٠ِ جُ

٣ٜح ٍِ ًَ ُ٘الً ٗحذ٤ِحً َٝػ٤ْٗحً  َٓ َِّ ُْ ٣ْرن ُُِؿٜى ئاّل                  ٝذٌ

ُِ ك٤ٜح ٜ٘ى ُٔ ُػْ جُ ُْ ػَْ ٓح ٣ ِٓ ص ُْٝ ضطـ٤ٍَّ                   رَس ذُىَُّ ْٓ ِٗ
(3٘)

 . 

َّٕ جُٗحػٍ أذ ف ُ٘ح أ ف ضوَِّى ُنطَّس جٌُطحذس ٓىز ٖٓ جُُٖٓ هرَ ضوُِّىٙ ٓ٘ٛد جُوٟحء.  حجضَّٟ ٍِّ جُٔط

ل ٤ٍُٓضٚ جًُجض٤س . ٌِّ  ًٝأ٢ِّٗ ذٚ ٣إ

ٍ : ٛٞ جُٔؼ٠٘ ج١ًُ شعر الغََزل :  -4 َُ َّٖ جُـَ رٞز ئ٠ُ جُ٘ٓحء ٝجُُٞٞع ذٜ َّٛ ٣ْؼطِوىٙ جٍُؾَ ك٢ جُ

 َّٖ ٝجُطٞوو ئ٤ُٜ
(3ٙ)

َّٕ جُٓرد جٍُت٤ّ ج١ًُ ٣ؿِد جٗطرحٙ جٍُؾَ ئ٠ُ جٍُٔأز ، ٣ْٝؼَِن   . ٣ٝرىٝ ٢ُ أ

 هِرٚ ذٜح ؛ ٛٞ ؾٔحُٜح ٝقٖٓ ٤ٛثطٜح . 

ٝج ذٜح ػٖ ؿ٤ٍْٛ  ٖٓ أَٛ ًحٕ ٨ُٗى٤٤ُٖٓ ٗظٍجش ٠ٍٝم ٝأْح٤ُد ُِـٍُ ٝجُكد ، ٌذٔح ض٤َُّٔ

ٌْْ ٠ر٤ؼس ذالوْٛ ، ٤ٓٗٝؿٜح جالؾطٔحػ٢ .  جُرِىجٕ ج٧ُنٍٟ ؛ ذُك

ف أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )ش ٍِّ و أذٞ جُٔط ٍَّ ٖٓ ذ٤ٖ ٖؼٍجء ٖوٌٞز ك٢ ٛ( 3٘ٙضل

 ُٗظْ هٛحتى ٌجتؼس ك٢ جُـٍُ جُؼل٤ق . ٗوططق ٜٓ٘ح هُٞٚ :

ؿط٢                    ْٜ ُٓ  ْ٤ِ ْٓ ٠ص ػ٤ِْْٜ ػ٘ى ضَ ٍَ َٖ      َُ ِٚ ذحً ٣ٞج ٍْ  ٝػ٘ى جِٗؼوحو جُر٤َْغ هُ

            َُ ٠ٍَّٗ ذح٠ِ فُّ جُر٤ْغ ٝجُ ِٛ ٠ٍَّٗ أْػٍٞٞج             ٝهحُٞج ٣ وش ج٧ْنً ذحُ ٌَ كٔح أ
(38)

 . 

ف ٖٓ ذٍجػس أذ٢  ْٟ ح ض٘حُٝص ٓٓأُس كِو٤ٜس ، ًٝٛج َٗ ٣رىٝ ُ٘ح ٖٓ ًٛٙ جُٔوطٞػس جُٗؼ٣ٍس أَّٜٗ

ف ك٢ جُِلوٚ ٝجْط٘رح٠  ٍِّ  ج٧قٌحّ ُِٔٓحتَ جُِلو٤ٜس ، كٟالً ػٖ ذٍجػطٚ ك٢ ُٗظْ جُٗؼٍ .جُٔط

٣ُؼَى ٖؼٍ جُٜؿحء أقى أؿٍجٜ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ جُط٢ ٗظَّْ ك٤ٜح جُٗؼٍجء شعر الهجاء :  -5

ْ ٣طلحٝضٕٞ ك٢ أْح٤ُرْٜ ٝأُلحظْٜ . جُرحػع ػ٠ِ جُٜؿحء ٛٞ جُـٟد ػ٠ِ  هٛحتىْٛ . ؿ٤ٍ أَّٜٗ

ؿٞ . ْٜ َٔ  جُٗهٙ جُ

 ٣ًُٖ ٗظَّٔٞج ك٢ جُٜؿحء : ٖٓ ٖؼٍجء ٖوٌٞز ج

َّٙ ذهىٓس  قٌْ ذٖ جُهِٞف ، جٌُٜٔٗٞ ذحُِؼْؿَ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُهحّٓ جُٜؿ١ٍ( ، جنط

، ٝٗظَّْ هٛحتى ًػ٤ٍز ك٢ ٓىقٚ ، ذ٤َْى أَّٗٚ ضـ٤ٍَّ  -أ٤ٍٓ ٖوٌٞز  –ج٤ٓ٧ٍ ػطحو جُىُٝس ذٖ َْٜ 

حٌ )ش ّٔ ّٕ ج٣ٍَُٞ جذٖ ػ ٠ِ ج٤ٓ٧ٍ جُٔؼطٔى ػ٠ِ هللا هى غحٌ ػٛ( 89ٗػ٤ِٚ ٝأنً ٣ٜؿٞٙ ؛ ٝيُي أ

ََْؿَ٘ٚ ، كأنً جُِؼْؿَ ٣طٍوو ئ٤ُٚ ٛ( ، 33ٗجذٖ ػرّحو )ش كأُو٠ ػطحو جُىُٝس جُورٝ ػ٤ِٚ ، ٝ

حٌ الذٖ ػرّحو ؛  ّٔ َّٕ ػطحو جُىُٝس ذحع جذٖ ػ ٍَّ ػ٘ٚ ، غْ أ ٣ٝإجٗٓٚ ، كحْطىػحٙ ػطحو جُىُٝس ، كل

 كحٗرٍٟ جُِؼْؿَ ُٜؿحء ػطحو جُىُٝس ، هحتالً :

ٍٍ ٣ُرحعذِ        حٌ ذٔح ّٔ َْ          ٓػَْ جذٖ ػ ٛٝ ٍٍ حٌ ذٔح ّٔ  ْؼَص جذٖ ػ

َُ جُطَّٔحع        َُ أٛ  ُػ١ٍٔ ُوى ضحذَْؼص ك٤ٚ ج١ًُ          هى ؾحءُٙ ٖٓ هْر

َّٓٔحع       ْٜ٘ح جُ ًٍَ َػ َُّْ٘س             ٣َ٘رٞ ئيج ضًُ ٖ جَُّْ٘لّ ػ٠ِ  ِ٠ّ َٞ ك
(33 )

. 

ٍّٖ َجٌٙ ذؼى ٛ( . ٓٗ٘ؼٞو جُـحكو٢ )شأذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓ ـَ ُٓ هحٍ ك٢ ٚى٣ٍن ُٚ 

 جٗوطحع ٝؿ٤حخ :

هى َػُظٔص َػ٢َِّ يٗٞذٚ            ك٢ َؿ٤ْرس هُرَِّكص ذِٜح آغحٌٙ         َٝ  ٝجك٠ 

ضحٌٙ         ْٝ ش ًُُُٗٞذٚ أ ٍَ ـْلَ كح ئْحءضٚ ذِٜح ئْقٓحٗٚ                 ٝجْط َٔ كَ
(39)

 . 



 م. د. غازي ػيصل صاحل ذياب الدليمي

 

 إسهامات أعالم شقورة يف احلياة العلمية
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ٜ٘ٔح ؿ٤ٍٖٞ ك٢ إٓ ٝجقى، ٛٔح جُٜؿحء  َّٔ َّٕ جُٗحػٍ هى ٞ ف ُ٘ح ٖٓ جُر٤ط٤ٖ جُٓحذو٤ٖ أ ٣طَّٟ

 ٝجُٔى٣ف. ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ ذٍجػطٚ ، ٝقٖٓ نِوٚ ٝٗوحء ٣ٍٍْضٚ . 

ثاء :  -6 غحء ِيًٍ ٓكحْٖ ج٤ُِّٔص ٝكِٟٚ ٝٓ٘حهرٚ ، ٝج٧ْق ػ٠ِ كوىٙ شعر الر ِ ٍِّ َّٖٔ ٖؼٍ جُ ٣طٟ

َّٕ أ رسً . ٣ٍٟٝ ذؼٝ جُ٘وّحو أ ْٛ َّٕ جُٗحػٍ ال ٣ؼِٔٚ ٌْؿرسً ٝال ٌ غحء ؛ ٧ِ ٍِّ هَ جُٗؼٍ ٛٞ ٖؼٍ جُ
(9ٓ)

  .

ْٓد ؛ ٝذًُي ال ٣رطـ٢ جُٗحػٍ جُكٍٛٞ ػ٠ِ  َّٕ ٖؼٍ جٍُغِّحء ٣وطٍٛ ػ٠ِ ٓىـ ج٤ُِّٔص كك أ١ ئ

. ٍٙ ٍٍ أٝ ؾح  ٓح

و أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش ٍَّ ٖٓ ذ٤ٖ ٖؼٍجء ٖوٌٞز ك٢ ٛ( ٓٗ٘ضل

ٛ(ٔٙ)ش ظْ جٍُٔجغ٢ ، ٜٝٓ٘ح ه٤ٛىض٤ٖ ك٢ ٌغحء ج٩ٓحّ جُك٤ٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ُٗ 
(9ٔ)

 

ً : ه٤ٛىز ػ٠ِ هحك٤س جُؿ٤ْ ك٢ ٌغحء جُلو٤ٚ  ، ٌٟٝ ٝجقىز ٜٓ٘ح جذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ . ُٝٚ أ٣ٟح

و ، قِٜٔح جذٖ ن٤ٍ  ٍَّ ٗحٌٝ أذ٢ ذٌٍ ذٖ ٚحقد جُ ُٔ ١ ؛ ك٤ٜح جُ ُِّ جُوح٢ٞ أذ٢ ٍٓٝجٕ جُرحؾ٢ ٣ُؼَ

٩ٖر٢ِ٤ ٖٓ ه٠ٍرس ئ٠ُ أذ٢ ذٌٍ . ه٤ٛىز ػ٠ِ هحك٤س جُىجٍ ك٢ ٌغحء جُٔوٍب جُ٘ك١ٞ أذ٢ جُكٖٓ ج

ٍوَكس ذح٧ُق ك٢ ٌغحء جذ٘ٚ جُكحؼ أذ٢ ٍٓٝجٕ  ُٔ ػ٢ِ جذٖ جُرحؤ . ه٤ٛىز ػ٠ِ هحك٤س جٍُجء جُ

٣َّس .  ه٤ٛىز ػ٠ِ هحك٤س ج٤ُْٔ جٌٌُٔٓٞز ك٢ ٌغحء ه٤َِ٘س . ه ٍِ َٔ ٤ٛىز ػ٠ِ ػرىجُِٔي ، ج١ًُ هُطَِ ذحُ

طِوس ك٢ ٌغحء جُلو٤ٚ أذ٢ جُكٖٓ ٣ّٞٗ ذٖ دمحم ذٖ  ٓـ٤ع .  ه٤ٛىز ػ٠ِ هحك٤س  ُٔ هحك٤س جُٕ٘ٞ جُ

و٤َّىز ك٢ ٌغحء جُٔوٍب أذ٢ جُكٖٓ ذٖ و١ٌِّ . ٌٟٝ ًَ ًٛٙ جُوٛحتى ػ٘ٚ ض٤ًِٔٙ جذٖ ن٤ٍ  ُٔ جُٕ٘ٞ جُ

ج٩ٖر٢ِ٤
(9ٕ)

. 

غحء هى ٖحع ك٢ ج٧ٗىُّ ٝجَوٛ ٍِّ َّٕ ٖؼٍ جُ ح ْرن أ ّٔ -3ٍٗٗ ك٢ ػٍٛ جٍُٔجذط٤ٖ )٣رىٝ ٓ

َّٕ جُىُٝس ٛ(ٔٗ٘ ف أ ٍِ ً ك٢ ُٗظْ جٍُٔجغ٢ ، ٝٗكٖ َْٗؼ ً ه٣ٞح َّٕ ٌٝـ جُطى٣َُّٖ أٚركص وجكؼح ؛ ٧ِ

َِّٓق جُٛحُف  ججٍُٔجذط٤س ًحٗص ي ُّٓي ذحُى٣ٖ ج٩ْال٢ٓ جُك٤٘ق ٝٛى١ْ جُ ُٗػس و٤٘٣س ، ٝجُطٔ

ح كٕ٘ٞ جُٗؼٍ ج٧نٍٟ كوى ًحٗص جُؼٍخ ضُ  ّٓ ً ُو٤حٜٓح . أ ؿ٤ىٛح ًٓ٘ جُِوىَّ ؛ ًُُٝي َػ٢ِ٘ ذٜح أْحْح

وحٌٗس ٓغ ػ٘ح٣س  ُٓ َّٕ أػىجوْٛ ه٤ِِس ،  ْْالكْٜ . ذ٤َْى أ٢٘ٗ أٌٟ أ ٖؼٍجء ٖوٌٞز ، ٓػِٔح َػ٢ِ٘ ذٜح أ

س أَٛ ج٧ٗىُّ ذحُٗؼٍ ، ئْي ُْ ضَْكلَ ٖوٌٞز ئاّل ذٓطَّس  َّٓ ٖؼٍجء ؛ ُٝؼَ يُي ٣ٍؾغ ئ٠ُ    ػح

 ٖٓ ؿ٤ٍٛح .  جٖطـحٍ أَٛ جُؼِْ ذحُؼِّٞ جٍُٗػ٤س أًػٍ

 ثانياً : النَّثْر

ذٍع جُؼٍخ ك٢ جْطهىجّ جَُّ٘ػٍْ ٓكَ جُٗؼٍ ك٢ ػىز أؿٍجٜ ، ٜٓ٘ح جُٔى٣ف ٝجُٞٚق ٝجُكٌٔس 

َّٕ ػىّ ضو٤ُّى ج٧و٣د ذحَُٕٞ  ٝج٧ٓػحٍ ٝجٍُْحتَ ج٧وذ٤س ٝج٤ُٓح٤ْس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُؼ٤ِٔس ؛ ٧ِ

ٍ ٣ُٝػْرص جٌُِٔس جُط٢ ٣ٍجٛح ٓ٘حْرس ُط٣ٍوطٚ ك٢ جٌُطحذس  ٝجُوحك٤س ٣لٓف جُٔؿحٍ أٓحٓٚ إٔ ٣ـ٤ٍِّ ٣ٝرىِّ

. 

ضُؼَى جٍُْحتَ ٖٓ أهىَّ كٕ٘ٞ ج٧وخ ك٢ جَُّ٘ػٍْ جُؼٍذ٢ ًٓ٘ إٔ ٚحٌ ٚ٘حػس ػ٠ِ ٣َى ػرىجُك٤ٔى 

ًٝحٕ ُٜح أغٍ ًر٤ٍ ك٢ ضح٣ٌم جُكٟحٌز جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس ؛ ئْي ٗرؾ ك٤ٜح ٛ( ، ٕٖٔجٌُحضد )ش

ِْْٜٔ إٔ ٣طوَِّىٝج ٓ٘ٛد جَُٞجٌز، غْ ٚحٌ و٣ٞجٕ ُؾَِّس ٖٓ أًحذٍ ج٧وذحء ، ضٌٔ٘ٞج ذٜٔ حٌضْٜ ِٝػ

ج٩ٗٗحء ال ٣طوَِّىٙ ئاّل ج٧و٣د جُرحٌع جُٔطلٖ٘ ك٢ ًطحذس جٍُْحتَ
(9ٖ )

أُوذحء ٠ٍهٞج  . ذٍَ ك٢ ٖوٌٞز

ش أًػٍ ج٧قٞجٍ ػ٠ِ ٣ٍ٠وس  ٍَ أذٞجخ جَُّ٘ػٍْ، كٜٔ٘ح جٍُْحتَ ٝجُُهَطد جٌُٔطٞذس ٝجُٔوحٓحش ، ٝؾ

ٔحش ٝجٞكس  َٛ َّٓؿغ ، كٌحٗص ُْٜ ذَ ال ٣ُجٍ أغٍَٛح ك٢ ج٧وخ جُؼٍذ٢ ج٩ْال٢ٓ ئ٠ُ جُٞهص    جُ

 جُكحٍٞ ، ْٝٛ : 

لٚ جذٖ ج٧ذحٌٛ( ، 9ٖ٘أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش َٚ ٝ
(9ٗ )

ٝأغ٠٘ 

ً (( . ُٚ ٌْحتَ ذى٣ؼس ئنٞج٤َّٗس ،  ً ك٤ٛكح ىًٌح ُٓ  ً ً ذ٤ِـح ً قحكالً ًحضرح ػ٤ِٚ هحتالً : )) ًحٕ أو٣رح

ٖ َٗػٍْٙ ٖؼٍجً ، ٖٝٓ ج٧ٓػِس ػ٠ِ يُي هُٞٚ ك٢ ٌْحُس ًطرٜح ئ٠ُ أقى ئنٞجٗٚ :                                    َّٔ                          ٝو٣ٞج٤َّٗس . ٞ
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  (9ٙ(  

 

    ْْ ٍَّ ّنحوز جُ َٞ طوَ ذٜح جُ ْٓ قِس        ال ضَ ٍْ ٓ ََّ ً ٢٘٤ ِٟ ٟ ضوطَ  )) أٌٟ جَُّ٘ٞ

ٔس ، َٝٓح٢ٗ ذٌلِّٜح ضوٞوٙ ٝأضْرُغ ٖٓ  ٌِ ْكط ُٓ  ٟ ٔس ، ٝأ٣ى١ جَُّ٘ٞ ٌِ ٍض ُٓ ًْ ٝجُِٞػس  َُّ ًطْرُص أوجّ هللا ِػ

ًٛد ...  َٓ ٤طٜح أٗوِد ، ٤ُّٝ ٌٝجءٛح  ْٗ ((نِلَٜح ػ٠ِ ٓ
(9٘)

  . 

ٝػ٘ىٓح يجع ٤ٚص أذ٢ ٍٓٝجٕ ك٢ جُٔـٍخ ج٩ْال٢ٓ هَِّىٙ جٍُٔجذطٕٞ ُنطَّس جٌُطحذس ك٢ ٍٓجًٕ 

َّْ ك٢ كحِ ٖٝٓ غَ
 

-ُٓٓ٘ٚ ٌْحُس ٌٜٓٗٞز ػٖ أ٤ٍٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ػ٢ِ ذٖ ٣ْٞق ذٖ ضحٖل٤ٖ )، 

ح ئ٠ُ ػٓحًٍٙ ج٣ًُٖ جُٜٗٓٞج ك٢ ئقىٟ جُٔؼحٌى ٓغ ج٧ْرحٕ ، ٗوططق ٜٓ٘ح هُٞٚ : )) أٛ( 8ٖ٘ ّٓ
ح ذَْكٍٛح ، كوى إٓ  ىَّٛ َٓ ٍجتٍٛح  ... ٝؿح٘ ػ٠ِ ق٤ٖ  َٓ ذَؼى ٣ح كٍهس َنرُػص ٍْجتٍٛح ، ٝجٗطٌػَص   

هٌْ ... (( ٌِ لح َٓ ُِِّ٘ؼْ إٔ ضُلحٌهٌْ ، ٨ُٝهىجّ إٔ ضطأَ 
(9ٙ )

. 

ف ُ٘ح ٖٓ ًٛٙ جٍُْحُس جُط٢ ًطرٜح أذٞ ٍٓٝجٕ ػ٠ِ ُٓحٕ ج٤ٓ٧ٍ ػ٢ِ جُٞػى ٝجُٞػ٤ى  ٣طَّٟ

ى قط٠ّ ٣طكون جٍُ٘ٛ . ُِؼٓحًٍ جُط٢ جٜٗ ُٔ ٤٠ّ ُْٝ ضٛ َٞ ٢ جُ ِٔ  ُٓص ػ٘ىٓح َق

وٌِ ػ٠ِ ػِٔحء ٝٓٗح٣م ٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش

طَْرِكٍجً ك٢ ج٥وجخ ، ذِؾ َٗػٍْٙ ُٝٗظٔٚ  ْٓ ُٓ ً ك٢ جُؼِّٞ ٝجُٔؼحٌف ،  ػٍٛٙ، قط٠ أٚرف ٓطل٘٘ح

ٓؿِىجش سنٔٓ
 

لٚ ػٔحو جُى٣ٖ جٌُحضد . ًحٕ ًحضرحً ذ٤ِـحً ي٤ًحً  َٚ ، ٝق٤ى ػٍٛٙ ٝٓلهٍز ٝهطٚ ، ٝ

ج٧ٚرٜح٢ٗ
(98)

  ٞ ْٜ ٔطٚ ػرحٌجضٚ ، ٝذِـَص ذٚ ذ طٚ ذٍجػطٚ ، ٝكهَّ كأ٠ٍٟ ٤ٍْضٚ هحتالً : )) ٝهىَّٓ

طٚ ُِٔ٘حٚد    ِنالُٚ ، ٝأٌٝو ٖٓ ذىجتؼٚ ٓح  ْٛ طٚ ٍُِٔجضد ِنٛحُٚ ، ٝأنِ َّٛ جُرٜحء ذالؿطٚ ، ٝن

َْ٘ح ئقٓحٗٚ ... (( .  ذىج ذٚ 

ػرىهللا ذـ ) ي١ جَُٞجٌض٤ٖ جٌُحضد ( ؛ ئي جْطٌَٞٙ أ٤ٍٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ػ٢ِ ذٖ ٣ْٞق ذٖ  ُُٞوِّد أذ

ق ئ٤ُٚ ٓح ٣ُٓطَؼًَخ ٖٓ جٌُالّ ، كٌطد ئ٤ُٚ ٛ( ، 8ٖ٘-ٓٓ٘) ضحٖل٤ٖ ِٛ ٠ِٝد ٓ٘ٚ يجش ٣ّٞ إٔ ٣َ

وُ ٜٓ٘ح هُٞٚ : )) جَُكًٌ  ٌِ ى هللا  –هطؼس َٗػ٣ٍْس ٌجتؼس ، ٗٞ َُّ ٣ُإض٠ ٖٓ جُػِّوس ، ٝجُكر٤د ٣ُإيٟ  –أػ

كس ... ٝأٗح ذ٘ل٢ٓ أػِْ ، ٝ ْٔ ى ، ٝٛٞ جُٛك٤ف ذَِ ػ٠ِ ٖٓ جُٔوس ، ٝهى ً٘ص أ٠ٌٞ ٖٓ ٝوِّ

)) ّ َُ ٠ ٝأْق َٞ وىج١ٌ أْق ِٓ
(93)

 . 

َّٕ أذح ػرىهللا هى أُٝض٢ِ ػوالً ٌجؾكحً ٝكَٜٔحً ِٝػِٔحً ٝقٌٔسً ؛  ٣ٌٖٔ إٔ ٗٓطٗق ٖٓ ًٛٙ جٍُْحُس أ

ّ ُٚ ج٤ُٛ٘كس  ًٝٛج ؾؼَ أ٤ٍٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ػ٢ِ ذٖ ٣ْٞق ٣ػن ذٚ ًػ٤ٍجً ، ٣ٝطِد ٓ٘ٚ إٔ ٣ُوىِّ

 ٝجٌُٔٗٞز .

ٝجٌُطحذس ٖٓ أَٛ جٍُٔٗم . ٝذٍع ك٢ كٕ٘ٞ ج٧وخ ًِِّٜح. ُٚ ضأغٍَّ أذٞ ػرىهللا ذأٌذحخ ج٧وخ 

ٙ ، ٖٝٓ ًالٓٚ ك٤ٜح هُٞٚ : ))  ٍْ ٍَّٓجؾ٤َّس أػ٠ِ َٗػ ٌْحتَ ذى٣ؼس ُٝنَطد ٝٓوحٓحش . ٝضُؼَى ٌْحُطٚ جُ

رٍ ٓح ٗلَغ ج٩كٍجؼ ، أُْػق ٚى٣وي ٖٓ ٣ٌف جُِؼطحخ  َٛ ٍَّٓجؼ ، ُٝٞال جُ ُٞال جُظالّ ٓح ْطَغ جُ

َٓٔحً، ٤ْٔحً ... ((  ٝئٕ ًحٗص َٗ َٝ ٞح ْٝؾٜحً  ٍَّ ٝأهرِٚ ٖٓ جُ
(99)

. ٗك٠ ك٤ٜح ٓ٘ك٠ أذ٢ ػ٢ِ جُـح٢ُ  

ك٢ ٛ( ، ٖٔٗك٢ ًطحخ جُ٘ٞجوٌ ، ٝٓ٘ك٠ أذ٢ ئْكحم جُك١ٍٛ )شٛ( ، ٖٙ٘جُرـىجو١ )ش

ًٝٛج ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جٗطوحٍ جُٔإغٍِّجش جُكٟح٣ٌس جٍُٔٗه٤س ئ٠ُ ذِىجٕ جُٔـٍخ  ، ًطحخ ٍَٛ ج٥وجخ

 ج٩ْال٢ٓ . 

ًَُّ ػ٠ِ هللا ٣طر٤َّٖ ٓ َّٕ أذح ػرىهللا ٣ىػٞ ئ٠ُ جُطٞ ح ضوَىَّّ أ ّٔ  ٝج٣٩ٔحٕ ذحُوٟحء ٝجُوىٌ ، ٝئ٠ُ ،

َُّس  ََ جُطؼحَٓ ٓغ جُ٘حِ ذحُُك٠٘ٓ ، ٝجُؼَْلٞ ػٖ ٛلٞجش جُٛى٣ن ٝجُطِٔحِ جُؼًٌُ ُٚ ئيج ذىٌَش ٓ٘ٚ 

ٝئٕ ضؼلٞج ٝضٛلكٞج ٝضـلٍٝج كإ هللا ؿلٌٞ ٌق٤ْ  ؛ جٓطػحالً ُوُٞٚ ضؼح٠ُ : 
(ٔٓٓ)

 . 

ْٚق  ٧ٝذ٢ ػرىهللا ٌْحتَ ك٢ ضؼ٣ُس ذح٣ٍَُٞ ، ٝذح٧ل ، ٝذحُُٝؾس ، ٝذحُرِ٘ص . ٌْٝحتَ ك٢ ٝ

ؾَ . ٌْٝحُس ك٢ ج٩نرحٌ ػٖ َُُجٍ ػظ٤ْ ٝهغ ك٢ ه٠ٍرس ،  ٍْ َّٓل ِْد ، ٝجُ ٌَ ٤ُِس ذحٌوز ، ٝجُ

ٌحض    ٌْٝحُس أؾحخ ذٚ ُٓ ّٓحّ ،  ٌْٝحُس ك٢ جُطٜ٘ثس ذحُوىّٝ ٖٓ جُٓلٍ ، ُٝٚ  رس ك٢ ٓؼ٠٘ جذٖ ذ

ىجَػرس ُٔ جُ
(ٔٓٔ)

 . ًٝٛج ٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ جٛطٔحّ جٌُحضد ذحُؿٞجٗد جالؾطٔحػ٤س ٝضلحػِٚ ٓغ أذ٘حء ٓؿطٔؼٚ .   
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َّٕ ضأغٍُّ أذ٢ ػرىهللا ذح٧وذحء جُٔٗحٌهس هى ذىج ٝجٞكحً ك٢ ٜٓ٘ؿٚ ك٢ ًطحذحضٚ ُٝنَطرٚ ٝٓوحٓحضٚ .  ئ

َّٕ ًٛج جُطأغٍُّ ال ٣ؼ٢٘ ضو٤ِىٙ ُِٔٗحٌهس ضو٤ِىجً  أْػ٠ٔ ، ئّٗٔح جْطوَ ك٢ جُؿُت٤حش ، ٝقحٍٝ  ذ٤َْى أ

جُطؿى٣ى ك٢ جنط٤حٌ جُٔٞٞٞػحش
 

؛ ذٔح ٣طالءّ ٓغ ٝجهغ جُك٤حز ج٤ُٓح٤ْس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ك٢ 

 ج٧ٗىُّ .

١ )ش ٍّ ٙ ذأذ٢ جُؼالء جُٔؼ ك٢ ٓؼحٌٞطٚ ُـِٔو٠ جُٓر٤َ ، ٢ٛٝ ٖٓ ٌْحتَ ٛ( 9ٗٗضؿ٠ِّ ضأغٍُّ

١ جُط٢ ُٓؼ ك٤ٜح ذ٤ٖ جَُّ٘ػْ  ٍّ ٍضَّرس ذكٓد جُكٍٝف ج٧ذؿى٣سجُٔؼ ُٓ ٍ ٝجُٗؼٍ ، 
(ٕٔٓ)

. ٢ٛٝ ٌْحُس  

ََّ َٝػال .  ٙ هللا ؾ ٞح ذٔح هىٌَّ ٍِّ  ك٣ٌٍس ، ٣ىٌٝ ٓٞٞٞػٜح قٍٞ جُكٌٔس ٝجُٛرٍ ٝجُو٘حػس ٝجُ

ٍَ أذٞ ػرىهللا ذحذٖ ٗرحضس جُلحٌه٢ )ش ئْي ػحٌٞٚ ك٢ ػىز ُنطد ٛ( ، 8ٖٗٝك٢ ٓؿحٍ جُِهطحذس ضأغّ

ٌٍُٖ هللا ، ٜٓ٘ح ُنطرس ك٢ جُكّعِ  ػ٠ِ ٍُٗٝ  ػ٠ِ جُؿٜحو ك٢ ْر٤َ هللا ، ُٝنطرس ك٢ 

جُـ٤ع
(ٖٔٓ )

. 

ٙ ذحُك١ٍ٣ٍ )ش ح ضأغٍُّ ّٓ كِٚ ك٢ ٓؼحٌٞطٚ ٓوحٓس ، ُْ ٣ـ٤ٍِّ ك٤ٜح أْٔحء جُٗه٤ٛحش جُط٢ ٛ( ٙٔٗأ

أغْرطٜح جُك١ٍ٣ٍ ك٢ ٓوحٓطٚ ، ٝال جُر٤ثس جُط٢ ًحٗص ضىٌٝ ك٤ٜح جُكٞجوظ
(ٔٓٗ)

. 

ْٓد ، ئّٗٔح ًحٕ ٌج٣ٝس  ُْ ضوطٍٛ ؾٜٞو أذ٢ ػرىهللا ػ٠ِ ًطحذس جٍُْحتَ ٝجُُهَطد ٝجُٔوحٓحش كك

ًٍَ ض٤ًِٔٙ  ؼِِّٔحً ؛ ئْي ضٛىٌَّ ُِطى٣ٌّ ، ٤ٍَّٚٝ ُُٓ٘ٚ ٓىٌْس أوذ٤س ضكلَ ذطِرس جُؼِْ . يَ ُٓ ٦ُوجخ ٝ

جذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤
(ٔٓ٘)

ح ٌٝجٙ   ّٔ أَّٗٚ ٌٟٝ ؾ٤ٔغ ًالّ ٤ْٖهٚ أذ٢ ػرىهللا ٖٓ َٗػٍْ ٖٝؼٍ ، كٟالً ػ

 ػرىهللا ػٖ ٓٗح٣هٚ .أذٞ 

ٖ أًػٍ  َّٔ ح ضوىَّّ ضؼىو جُٔؼح٢ٗ ٝكٕ٘ٞ جَُّ٘ػٍْ جُط٢ ٠ٍهٜح جذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ، ٝأَّٗٚ ٞ ّٔ ٣طر٤َّٖ ُ٘ح ٓ

 ك٢ أِْٞخ جٌُطحذس ٝجُُ٘ظْ . جً ًطحذحضٚ ٌْٝحتِٚ ٖؼٍجً ، ًٝٛج ٣ُؼَى ضؿى٣ى

ؼىٝو ك٢ ؾِٔس ٓٛ( ، ٓٙ٘أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أقٔى ذٖ أذ٢ ٣ىجِ جُٜٛ٘حؾ٢ جُؿ٤ّح٢ٗ )ش

َّٙ ذٚ ، ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ٝػٖ ذؼٝ ٓٗح٣م  أوذحء ج٧ٗىُّ . ضطًِٔ ػ٠ِ أذ٢ ذٌٍ ذٖ ٓٓؼٞو ، ٝجنط

ػٍٛٙ . ضُٞك٢ِّ ذٔى٣٘س ٖوٌٞز ٝٛٞ ٣ط٠ُّٞ جُُهطرس ذٔٓؿىٛح جُؿحٓغ
(ٔٓٙ )

  . 

ِْر٢ )ش ِّٗ ٙ أٝ ٗكٞٛح( ، ٓؼىٝو ك٢ ؾِٔس ٘ٙ٘أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ نِق ذٖ ؿحُد جُو٢ٍٖ جُ

س . ض٠ُّٞ جٌُطحذس ذى٣ٞجٕ ج٩ٗٗحء ذٗوٌٞز ٓىز ٖٓ جُُٖٓػِٔحء جُٛٞك٤
(ٔٓ8)

. ذ٤َْى أ٢٘ٗ ُْ أهق  

 ػ٠ِ ضح٣ٌم ٝال٣طٚ ًٛٙ .

ٖو١ٌّٞ ج٧َٚ ، ٛ( ، 33٘أٝ 38٘أذٞ ذٌٍ ٣ك٠٤ ذٖ ػرىجُؿ٤َِ ذٖ ػرىجٍُقٖٔ جُل١ٍٜ )ش

٤َس ، ٝوٌِ ػ٠ِ ٓٗح٣هٜح ٝضأوَّخ ذْٜ . ذٍع ك٢ ج٧وخ ، ُٝػٍف ذٓالْس أُْ ِْ ٍ ُٔ ِٞذٚ ٗٗأ ذ

ٝهٞز ػحٌٞطٚ ُٝقٖٓ    ذ٤حٗٚ ، ٖٜى ُٚ ذًُي ًرحٌ ج٧وذحء ؛ ًُُٝي جْطٌطرٚ ذؼٝ جٍُؤْحء 

ٝج٧ٍُٓجء ذح٧ٗىُّ
(ٔٓ3)

 . 

ٙ أٝ ٗكٞٛح( ، ٌقَ ُرّعِ جُؼِْ 8ٓٙأذٞ ئْكحم ئذٍج٤ْٛ ذٖ ئْٔحػ٤َ ذٖ أذ٢ ػػٔحٕ جُو٢ٓ٤ )ش

، كطٛىٌَّ ُطى٣ٌّ ج٥وجخ ك٢ ه٠ٍرس َٝؾ٤َّحٕ
(ٔٓ9)

 . 

ٖٓ أَٛ ٖوٌٞز ، ٌقَ ئ٠ُ ٛ(، 8ٖٙأذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػط٤ن ذٖ ػ٢ِ جُطؿ٤ر٢ جُالٌو١ )ش

ؿٍٗح٠س كحْط٠ٜٞ٘ح . ًحٕ أو٣رحً قل٤الً ، ُٚ ػىز ٓإُلحش ، ٜٓ٘ح ًطحخ جالػطٔحو ك٢ ٍٖـ ُنطرس 

ج٩ٌٖحو . ًٝطحخ جُٔٓحُي ج٣ٌُٞ٘س ئ٠ُ جُٔوحٓحش جُٛٞك٤س
(ٔٔٓ)

 . 

ف أقٔى ذٖ ػرىهللا  ٍِّ ً . ذٍع ك٢        ٛ( ، 3٘ٙذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )شأذٞ جُٔط ً ٓطل٘٘ح ُِٔح ػح

ًُطّحخ ػٍٛٙ َّ أؿٍجٞٚ ، ٝٚحٌ ئٓحٓحً ك٢ جٌُطحذس ال ٣ُؿح٣ٌٚ أقى ٖٓ  ج٧وخ ، كطٍم ً
 

. ٖٜى 

ذرٍجػطٚ أٌذحخ ج٧وخ ٝجُؼِْ ، ْٜٝٓ٘ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د
  (ٔٔٔ )

ح جٌُطحذس  ّٓ ئْي هحٍ : )) ٝأ

ٜح جٌُٜٔٗٞ  َٔ هح٠رس ج٩نٞجٕ كٜٞ ػَِ ُٓ ، ٝٝجقىٛح ج١ًُ ػؿُش ػٖ غح٤ٗٚ جُىٌٛٞ ، ٝال ٤ْٔح ك٢ 
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ف ػٖ ؿ٤ٍٙ ٖٓ          ... ٝضر٣ٍُ جَُّ٘ػٍْ ػ٠ِ  ٍِّ جُُ٘ظْ ... (( . ُٝؼَ أْٛ ْرد ٤َُّٓ أذ٢ جُٔط

غ ذ٤ٖ أُِْٞخ جُؼِٔحء ٝأُِْٞخ ج٧وذحء . َٔ َّٕ ٜٓ٘ؿٚ ؾ  ًطُّحخ ػٍٛٙ أ

ف ٝضل٘٘ٚ ك٢ ٍِّ َّٕ ذٍجػس أذ٢ جُٔط كٕ٘ٞ ج٧وخ هى ُلطص أٗظحٌ ٌؾحٍ جُىُٝس ئ٤ُٚ ؛ كحْطٌطرٚ  ئ

ج٧ٍُٓجء ك٢ ذ٤ِٓ٘س
 

. ٝنىَّ ذحٌُطحذس ك٢ ذال٠ جٍُت٤ّ أذ٢ ؾ٤َٔ ٣َحٕ ذٖ ْؼى ذٖ ٍٓو٤ٕٗ . غْ 

-ٖٓٙدمحم ػرىجُٞجقى ج٤ٍُٖى ) ٌٞقَ ئ٠ُ جُؼىٝز جُٔـٍذ٤س ، كحْطٌطرٚ جُه٤ِلس جُٔٞقى١ أذ

٤ِْحٗسذٍٔجًٕ ٓىز ه٤ٍٛز ، غْ ٍٚكٚ ٛ( ٓٗٙ ِٓ ػٖ جٌُطحذس ٝهَِّىٙ هٟحء 
 

، ٝضوَِّرص ذٚ ج٧قٞجٍ
 

 ،

ػرىهللا جذٖ ج٤ٓ٧ٍ أذ٢ ٣ًٍَح جُكل٢ٛ  ٞغْ ٌقَ ئ٠ُ ئك٣ٍو٤َّس ، كحْطٌطرٚ جُه٤ِلس جُٔٓطٍ٘ٛ أذ

ذطّٞٗ، ٝؾؼِٚ ٖٓ نٞج٘ ٓؿِٓٚ
(ٕٔٔ)

 . 

ٜ٘ح ٖؼٍجً ، ًطد ذٜح ئ٠ُ جُِٔٞى ٝج٧ٍُٓجء ٝجٍُؤ َّٔ ف ٌْحتَ ذى٣ؼس ٞ ٍِّ ْحء ، جٖطِٔص ٧ذ٢ جُٔط

ػ٠ِ جُطُجٓحش أوذ٤س ٌجتؼس . ُٝؼَ ٖٓ أٌٝع ٌْحتِٚ ضِي جُط٢ ًطرٜح ػٖ جُه٤ِلس جُٔٓطٍ٘ٛ أذ٢ 

ُِْ أذ٢ ػرىهللا جذٖ ج٧ذحٌ ٖٓ ٓى٣٘س ذِؿح٣س ،  ػرىهللا جذٖ ج٤ٓ٧ٍ أذ٢ ٣ًٍَح جُكل٢ٛ ذحْطىػحء جُؼح

 ٗوططق ٜٓ٘ح هُٞٚ :  

ض٢            ٌَ ض٢  )) ػ٠ِ هْىٌ ُقر٢َّ أضطي ذِٗح ٌَ ِطٚ ٖٓ ِػرح َٔ رُي ٓح أْؾ ْٓ  َٝق

ص جُهالكس جُؼ٣ُُز جُؼ٤ِح   َٔ ٠٘ ذأكهٍ ِٓرِٞ ، أؾَٔ ئٖحٌز أٗؼَ ُٔ ِْص ٖٓ جُ كَ ٌَ ً هى  ً ٤٘ٛثح               ٤٘ٛثح

جٌُٔ٘ٛٞز أ٣َّى هللا أٝجٍٓٛح ، ٝأنِى ٓلحنٍٛح ، ذوىٌْٝٓ ػ٠ِ قٍٟضٜح جُٓؼ٤ىز جُٔرحًٌس جُط٢ 

... ((جُكن            ٢ٛ ٌُٓ ٌج٣س 
(ٖٔٔ)

  . 

ٜ٘ح ٖؼٍجً ، ًٝٛٙ جُط٣ٍوس  َّٔ َّٓؿغ ، ٝٞ َّٕ جٌُحضد هى ضؼح٠٠ ٗظحّ جُ ف ٖٓ ًٛٙ جٍُْحُس أ ٣طَّٟ

 ًحٗص ٓؼٜٞوز ك٢ يُي جُؼٍٛ .

٘حْس ٌْ ِٓ ف ًطحخ ذ٤َْؼس أَٛ  ٍِّ ًطد أذٞ جُٔط
 

٤ٓ٨ٍُ أذ٢ ٣ًٍَح ٣ك٠٤ ذٖ ػرىجُٞجقى ذٖ أذ٢ 

٘حْس، ًٝحٕ ٣ٜٞٓح ٣طوَِّى ه -أ٤ٍٓ ئك٣ٍو٤س  –قلٙ ٌْ ِٓ ٟحء 
(ٔٔٗ )

َّٕ جُىُٝس  . ًٝٛج ٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ أ

حش ؾ٤ِِس ، ٝال ٤ْٔح ك٢ جُٔؿحٍ ج٤ُٓح٢ْ ،  َّٔ َٜ َٔ جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس ًحٗص ضؼٜى ئ٠ُ جُوٟحز ذ

 كٟالً ػٖ ض٤٤ٍٓ ٖإٕٝ جُوٟحء . 

ف ك٢ ًطحذس جٍُْحتَ جُى٣ٞج٤َّٗس ، كوى ذٍع ك٢ ًطحذس جٍُْحتَ ج٩نٞج٤َّٗس.  ٍِّ ٓػِٔح ذٍع أذٞ جُٔط

ٜٝٓ٘ح ٌْحُس ك٢ ؿٍٜ جُط٣ٌٞس أؾحخ ذٜح ٚى٣وٚ جُؼرحِ ذٖ أ٤َّٓس؛ ػ٘ىٓح أنرٍٙ ذحقطالٍ جٍُّٝ 

كٞ ، ٝهى  ذ٤ِٓ٘س، ؾحء  ْٔ ْ٘كٞ ، أٝ ٓٓطٌٞ ُٗػْرِص أٝ ٗ ًِف ج٧َٚ ك٤ٜح : )) ذحهلل أ١ّ ْٗكٞ ٗ ُق

غ جُوَِّس ، ٝظٍٜش ػالٓس جُهلٝ ، ٝؾحء ذىٍ  ْٔ ٗح ؾ ٍْ ِٚ ٝجُُجتى ، ٝيٛرص جُِٛس ٝجُؼحتى ... ٝ

َِّ ٖٓ جُرؼٝ (( جٌُ
(ٔٔ٘)

 . 

ف ػٖ جُكٍٓز ٝج٧ُْ جًُِ ٍِّ ُِٔح أٚرف ػ٤ِٚ ٣ُوى ًٗلص ٌْحُس أذ٢ جُٔط ٖ ٣ؿ٤ٗحٕ ك٢ ٗلٓٚ ؛ 

س ك٢ جُرالو هى ضىٌٛٞش ، ٝضٌحُد ػ٤ِٜح َّٕ ج٧ٝٞحع ج٤ُٓح٤ْقحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ج٧ٗىُّ ؛ ٩ِ 

ِِد ٖٓ أٌج٤ٜٞح ، ٝجُٞهٞف ذوٞز ذٞؾٚ  ُْ ج٧ػىجء ، ُْٝ ضَؼُى جُىُٝس هحوٌز ػ٠ِ ضك٣ٍٍ ٓح 

 ج٧نطحٌ جُهحٌؾ٤س جُط٢ أنًش ضُكىم ذحُرالو .     

ح ضٛىٌَّ ُِطى٣ٌ ْٓد ، ئَّٗٔ ف ػ٠ِ ًطحذس جٍُْحتَ ٝجُطؼح٤ُن ٝجُٔوحالش كك ٍَّ ّ ُْ ٣وطٍٛ أذٞ جُٔط

ٌَق ػ٠ِ جُطأ٤ُق . أذٍَ ٓإُلحضٚ ًطحخ ضو٤٤ى جٍُْحتَ . ًٝطحخ جُط٘ر٤ٚ ػ٠ِ جُٔـحُطس  ، ٝػ

ٝجُط٣ٞٔٚ
 

. ًٝطحخ جُط٘ر٤ٜحش ػ٠ِ ٓح ك٢ جُطر٤حٕ ٖٓ جُط٣ٜٞٔحش ، ٌوَّ ك٤ٚ ػ٠ِ ًٔحٍ جُى٣ٖ أذ٢ دمحم 

ح٢ً )ش َّٔ ٠ جُطر٤حٕ ك٢ ػِْ جُر٤حٕٛ( ، ٔ٘ٙػرىجُٞجقى جُٓ ّٔ ك٢ ًطحذٚ جُٔٓ
(ٔٔٙ )

   . 

ف ٍٖٜز ٝجْؼس ك٢ ج٧ْٝح٠ جُؼ٤ِٔس ، ٝال ٤ْٔح ك٢ ذِىجٕ جُٔـٍخ  ٍِّ ٗحُص ٓإُلحش أذ٢ جُٔط

ح هحُٚ جُـر٢٘٣ٍ ّٔ ف يُي ٓ ج٩ْال٢ٓ ، ٣طَّٟ
(ٔٔ8 )

ًُطرٚ ٣ٝٓطكٜٓ٘ٞٗح (( .   : )) ٝجُ٘حِ ٣طىجُٕٝٞ 
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َّٕ ٖوٌٞز أٗؿرص غٔح٤ٗس أُوذحء   ح أِْل٘ح أ ّٔ ذ٢ ٍٓٝجٕ ذٖ أذ٢ ، ذىءجً ٖٓ أ -ًُطّحخ ُٝنطرحء  -ضر٤َّٖ ٓ

ف جذٖ ػ٤ٍٔز )شٛ( ، 9ٖ٘جُهٛحٍ )ش ٍِّ  ٖٓ ضؿَِّص ئْٜحٓحضْٜٛ( . 3٘ٙٝجٗطٜحًء ذأذ٢ جُٔط

نالٍ ًطحذس جٍُْحتَ جُى٣ٞج٤َّٗس ٝج٩نٞج٤َّٗس ، ٝضوُِّى و٣ٞجٕ ج٩ٗٗحء ، ٝجُِهطحذس ك٢ جُٔٓحؾى ، 

 ٝذؼٝ ج٧ػٔحٍ ج٩وج٣ٌس .  

 ثالثاً : علىم اللغة العرتية 

س جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس           َّٓ ُؼ٘ح٣س ذحُِـس جُؼٍذ٤س ٝجُطأ٤ُق ك٢ جضٛىٌَّ ػىو ًر٤ٍ ٖٓ ػِٔحء ج٧ُ

ـ٤ْس نىٓطٜح ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ ْالٓطٜح ٖٓ أ١ نَِ هى ٣ططٍم ئ٤ُٜح ، ٝكٟالً ػٖ يُي  ػِٜٞٓح ؛ ذُ

ٍ ِّٓ َّٕ جُٔؼٍكس ذحُؼٍذ٤س ٝجُ٘كٞ ٌٍٞٝز الذى ٜٓ٘ح ُِؼِٔحء ، ٝال ٤ْٔح جُٔل جء  ٕٝأ ٍّ ٝجُو

غ كىِّ ُٔ َّٕ جنطالف جُكًٍحش ٣طٍضد ػ٤ِٚ جنطالف جُٔؼح٢ٗ ٝجُٔلح٤ْٛ . ٞٝجُ ٕ ٝجُلوٜحء ٝج٧ُوذحء ؛ ٧ِ

 ًحٕ ٧ػالّ ٖوٌٞز ئْٜحٓحش ك٢ ٓؿحٍ جُىٌجْحش جُِـ٣ٞس ٝجُ٘كٞ ، ٝأذٍَْٛ :

ً ك٢ ٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش -ٔ ًحٕ ٓطل٘٘ح

ً ػِّٞ ًػ٤ٍز ،  طْرِكٍجً ك٢ جُِـس ٝجُ٘كٞ ، ذ٤ِـحً ك٤ٛكح ْٓ ُٓ
 

ل أذ ٌِّ ؾؼلٍ أقٔى ذٖ  ٞ. أغ٠٘ ػ٤ِٚ جُٔإ

س ... ٝجُٔؼٍكس ذحُؼٍذ٤س ٛ( ، 8ٓ3ئذٍج٤ْٛ جذٖ جُُذ٤ٍ )ش َّٔ كوحٍ : )) ًحٕ ٖٓ أَٛ جُٔؼحٌف جُؿ

ٓحً ك٢ يُي  طوىِّ ُٓ ًِّٚ ((   ٝجُِـس ... 
(ٔٔ3)

 . 

ٛ( ، ٓٙ٘جُٜٛ٘حؾ٢ جُؿ٤ح٢ٗ )ش أذٞ ٍٓٝجٕ ػرىجُِٔي ذٖ أقٔى ذٖ أذ٢ ٣ىجِ -ٕ

َّٙ ذٚ ، ٝوٌِ جُ٘كٞ ػ٠ِ ٣ى٣ْٚ . ٌقَ ئ٠ُ ٖح٠ِرَس ، كطٛىٌَّ  ِٚكد أذح ذٌٍ ذٖ ٓٓؼٞو ، ٝجنط

ذٜح ُطى٣ٌّ جُِـٞ جُؼٍذ٤س . غْ ٌقَ ئ٠ُ ٖوٌٞز ؛ ُرّعِ جُؼِْ ، كٌحٗص قِوطٚ جُؼ٤ِٔس ك٢ ٓٓؿىٛح 

جُؿحٓغ قل٤ِس ذطِرس جُؼِْ
(ٔٔ9)

 . 

ٗٗأ ك٢ ٛ( ، 89٘ىجُؼ٣ُُ ذٖ ػ٢ِ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )شأذٞ جُكٖٓ دمحم ذٖ ػر -ٖ

أقٟحٕ أٍُْز ػ٤ِٔس ُٜح ػ٘ح٣س ذحُؼِّٞ جٍُٗػ٤س ٝػِّٞ جُِـس جُؼٍذ٤س ، كىٌِ ػ٠ِ ٓٗح٣م 

ُِٔحً ذحُؼٍذ٤س ٓحً ػح ػٍٛٙ ، قط٠ أٚرف ٓطوىِّ
(ٕٔٓ)

  . 

ٙ أٝ ٗكٞٛح( ، 8ٓٙأذٞ ئْكحم ئذٍج٤ْٛ ذٖ ئْٔحػ٤َ ذٖ أذ٢ ػػٔحٕ جُو٢ٓ٤ )ش -ٗ

ه٠ٍرس كحْط٠ٜٞ٘ح . ًحٗص ُٚ ػ٘ح٣س ذحُِـس جُؼٍذ٤س ؛ ًُُٝي ضٛىٌَّ ضى٣ٌٜٓح ذو٠ٍرس ٌقَ ئ٠ُ 

َٝؾ٤ّحٕ
(ٕٔٔ).

  

 –ٖٓ أَٛ ٖوٞذٕ ٛ( ، ٕ٘ٙأذٞ دمحم ػرىهللا ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػطرس جُِٞجض٢ )ش ذؼى -٘

؛ ٌقَ ئ٠ُ ؿٍٗح٠س ُطِد جُؼِْ ، كِو٢ جُٔٗح٣م ٝقَٔ ػْٜ٘ ِػِٔحً  -ٖٓ أػٔحٍ         ٖوٌٞز 

ْ ػحو ئ٠ُ ذِىٙ ذؼى إٔ جٓطِي آُس جُؼِْ ، كؼَٔ ػ٠ِ ضى٣ٌّ جُِـس جُؼٍذ٤سًػ٤ٍجً ، غ
(ٕٕٔ)

 . 

ٖٓ أَٛ ٛ( ، 8ٖٙأذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػط٤ن ذٖ ػ٢ِ جُطؿ٤ر٢ جُالٌو١ )ش -ٙ

ف يُي ٖٓ ٓإُلحضٚ ،  ٖوٌٞز ، ٌقَ ئ٠ُ ؿٍٗح٠س كحْط٠ٜٞ٘ح . ُٚ ػ٘ح٣س ذؼِّٞ جُؼٍذ٤س ، ٣طَّٟ

ٌِٗس ُٔ ٜٝٓ٘ح ًطحخ جُىٌٌ جٌُِِٔس ك٢ جُلٍم ذ٤ٖ جُكٍٝف جُ
(ٕٖٔ)

 . 

أذٞ ؾؼلٍ جذٖ ج٤ُٗم ج٢ُُٞ أذ٢ جُرٍٗ آوّ جُٗو١ٌٞ )ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُطحْغ  -8

ً ذحُ٘كٞ ٝجُؼٍ ُطى٣ٌّ ، كأنً ػ٘ٚ ُؾَِّس ٖٓ جذ٤س ، ضٛىٌَّ جُٜؿ١ٍ( ، ًحٕ ٌجؾف جُؼوَ ، ػحُٔح

ٛ(3ٕٙػرىهللا جُٔؿح١ٌ ج٧ٗى٢ُٓ )ش ٞأَٛ جُؼِْ . ق٠ٌ ض٤ًِٔٙ أذ
 (ٕٔٗ )

أَّٗٚ ْٔغ ػ٤ِٚ جُ٘ٛق 

ج٧ٍٝ ٖٓ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ . ٝهٍأ ػ٤ِٚ جُ٘ٛق ج٧ٍٝ ٖٓ ًطحخ ِٓهٙ جُوٞج٤ٖٗ الذٖ أذ٢ جٍُذ٤غ 

ض٤َٜٓ جُلٞجتى الذٖ ٓحُي جُؿ٤ح٢ٗ ًٔح هٍأ ػ٤ِٚ ٖٓ أٍٝ ًطحخ ٛ( . 33ٙج٩ٖر٢ِ٤ )ش

ئ٠ُ ذحخ أْٔحء ج٩ٖحٌز . ٝهٍأ ػ٤ِٚ ًطحخ جُطِه٤ٙ ك٢ جُكٓحخ الذٖ جُرّ٘ح ٛ( ، 8ٕٙ)ش

ز أُنٍٟ ئ٠ُ آنٍ يٝجش ج٧ْٔحء ٝجُٔ٘لٛالش ، ٝذؼٝ أُل٤س جذٖ ٛ( . 8ٕٔ)ش ٍَّ ْٝٔغ ػ٤ِٚ ٓ

رحقػس . ُٔ َّ يُي ذحُطلَوُّٚ ٝجُ  ٓحُي جُؿ٤ح٢ٗ . ًحٕ ً
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ح   ّٔ َّٕ ْرؼس أػالّ ٖٓ ٖوٌٞز ًحٕ ُْٜ ذحٌع ٣ٞ٠َ ك٢ جُؼ٘ح٣س ذحُِـس جُؼٍذ٤س ضر٤َّٖ ٓ ً أ يًٍٗح آٗلح

ً ، ُٝٔىز جٓطىش ًٓ٘ ٓطِغ جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ ئ٠ُ ٜٗح٣س جُوٍٕ  ً ٝضأ٤ُلح ٝػِٜٞٓح ضى٣ٌٓح
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 العلىم اإلنسانية والتطثيقية :الوثحث الثالث

 أوالً : التاريخ

ل جُكٞجوظ جُط٢ ضوغ ك٢ ٣ُؼَى ػِْ  ٌِّ س ك٢ ق٤حز ج٧ُْٓ ٝجُٗؼٞخ ؛ ٧َِّٗٚ ٣إ ّٓ جُطح٣ٌم ٖٓ جُؼِّٞ جُٜح

ف ٤ٍٓٓضٜح ٝضطؿحَٝ ج٧نطحء جُٓحذوس  طَ٘ر١ِ جُؼرٍ ٝجُٔٞجػع ٝجُىٌِٝ ؛ ُطُّٛكِ ْٓ ق٤حضٜح ، ٝٓ٘ٚ ضَ

َّٕ جُؼالّٓس جذٖ نِىٕٝ ؛ ًُُٝي ٗؿى أ
(ٕٔ٘)

  َّٕ ٓطٚ ج٤ٍُٜٗز : )) جػِْ أ ٌٖ  ٣وٍٞ ك٢ ٓوىِّ َّٖ جُطح٣ٌم ك ك

ُّْ جُلحتىز ، ٣ٍٖق جُـح٣س ؛ ئْي ٛٞ ٣ٞهِل٘ح ػ٠ِ أقٞجٍ جُٔح٤ٖٞ ... (( . ًٛد ، ؾ َٔ  ػ٣ُُ جُ

 َػ٢ِ٘ ػِٔحء ٖوٌٞز ذحُىٌجْحش جُطح٣ٌه٤س ٝج٧نرحٌ ٝج٧ٗٓحخ ، ُٝؼَ أذٍَْٛ :

وٌِ ػ٠ِ ٛ( ، ٓٗ٘أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أذ٢ جُهٛحٍ ٓٓؼٞو جُـحكو٢ )ش -ٔ

ُِٔحً ٓٗح٣م ػٍٛٙ ، ٝضل لٚ جُٔإٌنٕٞ ذأَّٗٚ ًحٕ ػح َٚ ٖ٘ ك٢ ٠ِد جُؼِّٞ ، ٝجضوٖ ًػ٤ٍجً ٜٓ٘ح . ٝ

٤ٍَ ٝج٧ٗٓحخ ِّٓ ذح٧نرحٌ ٝج٥غحٌ ٝجُ
(ٕٔٙ)

. ٝهى ْرن إٔ يًٍٗح أَّٗٚ ضوَِّى ُنطَّط٢ جَُٞجٌز ٝجٌُطحذس ،  

حً ذٔؼِٞٓحش ضح٣ٌه٤س ٝك٤ٍز . ٝك٢ يُي ٣وٍٞ جُوِو ّٔ ِِ ُٓ ُِٖٔ ٣طوَِّىٛٔح إٔ ٣ٌٕٞ  ٗ٘ى٣ٝ١٘رـ٢ 
(ٕٔ8)

  :

َّٕ جٌُحضد ٣كطحؼ ئ٠ُ ٓؼٍكس ٝهحتغ جُطح٣ٌم ، ٝضلح٤ِٜٚح ، ٝال ٣ٌحو ٣ٓطـ٢٘ ػٖ جُؼِْ  )) جػِْ أ

 ذ٢ٗء ٜٓ٘ح ؛ ٧ٌٓٞ : ٜٓ٘ح جُؼِْ ذأَٓ٘س جُٞهحتغ ... ٝأقٞجٍ جُِٔٞى ٝج٧ػ٤حٕ ٝجُكٞجوظ ...(( .

ىَّظ ذ٤ٍٓز جذٖ ئْكحم ضٛىٌَّ أذٞ ػرىهللا ُِطى٣ٌّ ، ٝال٤ْٔح ضى٣ٌّ ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ئْي ق

ًحٗص قِوطٚ جُؼ٤ِٔس ك٢ ُُٓ٘ٚ قل٤ِس ذطِرس جُؼِْٛ( . ٔ٘ٔ)ش
(ٕٔ3)

  . 

َػٌق أذٞ ػرىهللا ػ٠ِ جُطأ٤ُق كأؾحو ٝأكحو . أ٠ٍٟ ٤ٍْضٚ ٝأغ٠٘ ػ٠ِ ٓإُلحضٚ جذٖ ذٌٗٞجٍ ك٢ 

ِٚطٚ
(ٕٔ9 )

لحضٚ ، كوحٍ : )) ُٝٚ ضٞج٤ُق ِقٓحٕ ظٍٜ ك٤ٜح ُٗرِٚ ، ٝجْطرحٕ ذٜح كَٜٔٚ (( . ٖٓ ٓإُ

ًْف جُٔحٌم ، ٌوَّ ك٤ٚ ػ٠ِ جذٖ ؿ٤ٍْس ك٢ ٌْحُطٚ ك٢ ضل٤َٟ جُؼؿْ  ًطحخ نْطق جُرحٌم ٝه

ػ٠ِ جُؼٍخ
(ٖٔٓ )

ل جُؼٍذ٢  .  ٌِّ َّٕ ٤٘ٚغ أذ٢ ػرىهللا ذطأ٤ُق ًٛج جٌُطحخ ٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ وٌٝ جُٔإ ئ

جُِْٔٓ ك٢ جُطٛى١ ٨ُكٌحٌ جُٗؼٞذ٤س جُط٢ ضكحٍٝ ج٤َُْ٘ ٖٓ جُؼٍخ ج٣ًُٖ ْٛ ٓحوز ج٩ْالّ 

ِس ٌْحُطٚ .  َٔ  َٝق

َّٛٚ ٌٍْٞ هللا  ٖٓ ٚكحذطٚ  ُٝٚ أ٣ٟحً ًطحخ ظَ جُـٔحٓس ٠ٝٞم جُكٔحٓس ك٢ ٓ٘حهد ٖٓ ن

ٓسذحٌٍُج
(ٖٔٔ)

٢َّٔ ٌٍْٞ هللا   . ًٝطحخ ٓ٘حهد جُؼٍٗز ٝػ
(ٖٕٔ)

ى ذًُي جُٛكحذس جُؼٍٗز   َٛ . هَ

٣ٍَّٖٗ ذحُؿ٘س ، ٝجُكُٔز ٝجُؼرحِ   .   جُٔر

ًحٕ ٛ( ، 89٘أذٞ جُكٖٓ دمحم ذٖ ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػ٢ِ جُـحكو٢ جُٗو١ٌٞ )ش -ٕ

٣ٌم ٝجُكٞجوظ ، ٝال ٤ْٔح جُرى٤ٜ٣س ، ػحٌكحً ذحٍُؾحٍ ٝضٍجؾْٜٔ ، قحكظحً ُِطٞج       ي٤ًّحً ٣ٍْغ 

أنرحٌ ج٧ٗىُّ ٌٝؾحُٜح
 

حً ك٢ يُي ػ٠ِ أهٍجٗٚ ٖٓ أَٛ جُؼِْ وىَّٓ ُٓ ؛ ًُُٝي ًحٕ 
(ٖٖٔ)

 . 

ُٚ ػ٘ح٣س ٛ( ، 8ٖٙأذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػط٤ن ذٖ ػ٢ِ جُطؿ٤ر٢ جُالٌو١ )ش -ٖ

٤ٍَ؛ ٣رىٝ يُي ٖٓ ٓإُلحضٚ ؛ ئْي أَُّق ًطحخ ج٧ٗٞجٌ ٝٗلكحش ج٧َٛحٌ ك٢  ِّٓ ٖٔحتَ ذحُطح٣ٌم ٝجُ

جُ٘ر٢ّ جُٔهطحٌ. ًٝطحخ جُٔٓحُي ج٣ٌُٞ٘س ئ٠ُ جُٔوحٓحش جُٛٞك٤س
(ٖٔٗ)

 . 

ف أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )ش -ٗ ٍِّ ُِٔحً ٛ(، 3٘ٙأذٞ جُٔط ًحٕ ػح

ٖ ٖؼٍٙ َٝٗػٍْٙ  ِّٔ ٓطل٘٘حً ك٢ ػِّٞ ًػ٤ٍز، ُٚ ٓؼٍكس ٝجْؼس ك٢ جُطح٣ٌم ٝج٧نرحٌ ؛ ًُُٝي ٗؿىٙ ٣ٟ

س َّٓ ٓؼِٞٓحش ضح٣ٌه٤س ٛح
(ٖٔ٘ )

طٌطرٚ ج٧ٍُٓجء ٝجٍُؤْحء ك٢  ْٓ َِّٛطٚ ًلحءضٚ جُؼ٤ِٔس إٔ ٣ . ُوى أ

ٌُطّحخ ، ٝال ٤ْٔح ف أّٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُ ٍِ  جٌُطّحخ جُؼىٝض٤ٖ ج٧ٗى٤ُٓس ٝجُٔـٍذ٤س . ٝٗكٖ ْٗؼ
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)ٔٓٔ ) 
 

ج ذػوحكس ػح٤ُس ٝٓؼٍكس ٝجْؼس ذحُكٞجوظ جُطح٣ٌه٤س ك٢ ذالوْٛ ٝك٢ جُرِىجٕ  جُى٣ٞج٤٤ٖٗ إٔ ٣طكُِّٞ

ٌّحّ ضِي جُرِىجٕ . ج٧نٍٟ ، ٝذأنرح  ٌ ِٓٞى ُٝق

ف ػ٠ِ جُطأ٤ُق ، كأَُّق ًطحخ ك٢ غٌٞز ج٣ٍُٔى٣ٖ ٍِّ َػٌق أذٞ جُٔط
(ٖٔٙ )

، جُط٢ جٗىُؼص ك٢ أٝجنٍ 

ك٢ ؿٍخ ج٧ٗىُّ ٞى جٍُٔجذط٤ٖ . ُٝؼَ ٛ( ، ٙٗ٘ذو٤حوز أقٔى ذٖ ه٢ٓ )شٛ( ، 3ْٖ٘٘س )

أذُ ٓإَُّلحضٚ جٌُطحخ ج١ًُ أَُّلٚ ك٢ ًحت٘س ٤ٌٓٞهس
(ٖٔ8)

ٝجقطالٍ جٍُّٝ ُٜح. ٗك٠ ك٤ٚ ٓ٘ك٠ ػٔحو  

٢ِّ ك٢ جُلطف جُوُى٢ِّْ ٛ( ، 98٘جُى٣ٖ جٌُحضد ج٧ٚرٜح٢ٗ )ش ِّٓ ك٢ ًطحخ جُلطف جُو
(ٖٔ3)

. ًٝٛج ٤ُٗ٣ٍ 

ن٤ٖ جُٔٗحٌهس ك٢ جُطأ٤ُق ٝجُط٤٘ٛق. ٌِّ ن٤ٖ ج٧ٗى٤٤ُٖٓ ذٜٔ٘ؽ جُٔإ ٌِّ  ئ٠ُ ضأغٍُّ جُٔإ

َّٕ أٌذؼس أػالّ ٖٓ ٖوٌٞ  ح ْرن أ ّٔ ز هى َػ٘ٞج ذحُىٌجْحش جُطح٣ٌه٤س ، ضى٣ٌٓحً ٝضأ٤ُلحً . ضر٤َّٖ ُ٘ح ٓ

ٝقظ٤ص ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ذ٤ٛ٘د ٝجكٍ ٖٓ ضِي جُؼ٘ح٣س . ًٔح قظ٤ص ذؼٝ ج٧قىجظ جُؿ٤ِِس جُط٢ 

ن٤ٖ جُٔؼح٣ٍٖٚ ُٜح . ٌِّ ش ج٧ٗىُّ ذؼ٘ح٣س جُٔإ َُّ ٛ 

 ثانياً : الطة

ٌَٗ ٓرحٍٖ ؛ ًُُٝي َػ٢ِ٘ ذٚ ٣ُؼَى جُطد ٖٓ جُؼِّٞ ج٣ٌٍُٟٝس ؛ ٧َِّٗٚ ٣طؼِن ذك٤حز جُ٘حِ ذ

جُِٕٔٓٔٞ ػ٘ح٣س كحتوس ، ٝقٍٚٞج ػ٠ِ ضؼُِّْ أْح٤ُرٚ ، ٠ٍٝم ضٗه٤ٙ ج٧ٍٓجٜ ٝٓؼحُؿطٜح ، 

 ْٝٝحتَ جُٞهح٣س ٜٓ٘ح . ًحٕ ُؼِٔحء ٖوٌٞز ئْٜحّ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ، ْٜٝٓ٘ : 

ف أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػ٤ٍٔز جُٔه٢ُٓٝ )ش -ٔ ٍِّ ُِٔحً ٛ( ، 3٘ٙأذٞ جُٔط ًحٕ ػح

 ً ، ذٍع ك٢ جُؼِّٞ جُؼو٤ِس ، ٝك٢ ُٓجُٝس ٚ٘ؼس جُطد ْٓٞٞػ٤ح
(ٖٔ9)

. ٌُٖٝ ٣رىٝ أَّٗٚ ُْ ٣طهًٛح  

َّٓد ٜٓ٘ح .  ٜٓ٘س ٣طٌ

حّ ؿحُد ذٖ ػ٢ِ ذٖ دمحم جُِه٢ٔ جُٗو١ٌٞ )ش -ٕ ّٔ جْط٠ٖٞ ٛ( ، 8ٔٗأذٞ ض

ؿٍٗح٠س . ٠ِد جُؼِْ ك٢ ذِىٙ ، غْ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ؛ ٧وجء ك٣ٍٟس جُكؽ ، ٝػ٘ى ػٞوضٚ ونَ 

ٝوٌِ جُطد ػ٠ِ ػِٔحتٜح ك٢ جُر٤ٔحٌْطحٕ ج١ٌُٞٛ٘ٔجُوحٍٛز ، 
(ٔٗٓ )

، كأظٍٜ ذٍجػس كحتوس ك٢ 

َٛد ُٔؼحُؿس ج٠ٍُٞٔ ك٢ جُر٤ٔحٌْطحٕ ٗلٓٚ . غْ ٌقَ ئ٠ُ  جُطَِو٢ِّ ٝجُكلع ، غْ ُْ ٣ِرع إٔ جٗط

٢ُِ ذٜح جُكٓرس ٓىز ٖٓ جُُٖٓ ، غْ نىَّ ذطرِّٚ ج٤ٓ٧ٍ أذ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ أذ٢  حٓى٣٘س كحِ ، كٞ

حّ ذْٓرطس ك٢ أغ٘حء ٍٓجكوطٚ ج٤ٓ٧ٍ ٛ( . 8ْٕ٘ؼ٤ى ج٢٘٣ٍُٔ )ش ّٔ ُٚ ٓإُلحش ك٢ جُطد . ضُٞك٢ِّ أذٞ ض

ٚ ئ٠ُ ج٧ٗىُّ ُـٍٜ جُؿٜحو أذ٢ جُكٖٓ ج٢٘٣ٍُٔ ػ٘ىٓح ضٞؾَّ
(ٔٗٔ)

ًٝٛج ٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ ئْٜحّ .  

 ج٠٧رحء ك٢ جُكٔالش جُؼ٣ٌٍٓس ٞى ج٧ػىجء .

ٗٗأ ك٢ ٛ( ، ٢8ٗ9 ذٖ ػرىهللا جُِه٢ٔ جُٗو١ٌٞ )ش ذؼى أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػِ -ٖ

أٍُْز ػ٤ِٔس أؿِد أكٍجوٛح أ٠رحء ، كطِد جُؼِْ ًٓ٘ ٗؼٞٓس أظلحٌٙ . وٌِ ػ٠ِ ٓٗح٣م أَٛ 

ٙ ٧ذ٤ٚ  ٝجُطر٤د ج٣ٍَُٞ نحُى ذٖ نحُى  ٝجُطر٤د أذ٢ ٣ًٍَح ذٖ ٣ًَٛ ،  جُطد ، ْٜٝٓ٘ ؾىِّ

ٚ ٓىز ٝجٗطلغ ذٚ ٝجُطر٤د جُٛٞك٢ أذ٢ ٜٓ َٓ ًخ جذٖ ج٣ُُحش ٝجُطر٤د أذ٢ ؾؼلٍ جذٖ ج٣ُُحش الَ

ٍ ٖٓ ٖرحذٚ . غْ نىّ  ٌِّ ر ُٓ َٛد أذٞ ػرىهللا ُٔؼحُؿس ج٠ٍُٞٔ ًٓ٘ ٝهص  ، كحًطٓد ِػِٔحً ًػ٤ٍجً . جٗط

ُِٗل٢َ  ذٛ٘حػس جُطد ك٢ وجٌ ج٩ٓحٌز ذـٍٗح٠س ؛ ئي جْطىػحٙ جُِٓطحٕ ٣ٞٓثً ؛ ُٔؼحُؿطٚ ، كؼحُؿٚ ك

 َُ ُٗ ّ ٍَ ذٚ ٝأً ٍَّ ٙ ك٢ أ٠رحء جُرال٠ . أ٠ٍٟ ٤ٍْضٚ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ ػ٠ِ ٣ى٣ْٚ ، كو ٍَّ٤ٚٝ ، َُٚ

جُهط٤د
(ٕٔٗ)

كوحٍ ًحٕ: )) ق٤ٔى ج٤ٍُٓز ، ه٣ْٞ جُط٣ٍوس ، ٚك٤ف جُؼَوى ، َقٖٓ جُطىذ٤ٍ ... كِطٖ  

ًجًٍز ... ػى٣ْ جُ٘ظ٤ٍ ك٢  ُٔ ر٤ٖ جُؼرحٌز ، ٓؼطىٍ ك٢ جُركع ٝجُ ُٓ ٘ؼس ،  َّٛ جُٔوحٚى ، هحتْ ػ٠ِ جُ

َ ًٍّٝ جُ٘لّ ْٟ  ((. جُل

َّٕ هٍجءز ٓطأ٤َّٗس َُِّ٘ٙ أػالٙ ضُؼط٤٘ح ٌٚٞز ٝجٞكس ػٖ ػ٘ح٣س أ٠رحء ٖوٌٞز ذط٣ًٜد أُِْٞذْٜ  ئ

ٝجٌُٗق ػٖ ٓؼحٌكْٜ جُؼ٤ِٔس ذأٝٞف ذ٤حٕ ، كٟالً ػٖ ضؼحِْٜٓ ٓغ جُ٘حِ ذحُُك٠٘ٓ ، ٝال ٤ْٔح 
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  (ٕٔٓ(  

 

َّْس ئ٠ُ جٌُِٔس جُط٤رس جُط٢ َّٕ ج٣ٍُٔٝ ٣ٌٕٞ ذكحؾس ٓح ف أ ٍِ ضُْٜٓ ك٢  ٓغ ج٠ٍُٞٔ . ٝٗكٖ َْٗؼ

ّٗلحء ُى٣ٚ .  ئٖحػس ٌٝـ ج٧َٓ ٝجُ

َ ك٢ ٚ٘ؼس جُطد ِّٚ َػٌق أذٞ ػرىهللا جُٗو١ٌٞ ػ٠ِ جُطأ٤ُق ، كأَُّق ًطحخ ضُكلس جُٔطٞ
(ٖٔٗ)

 .

ًٝطحخ ضكو٤ن جَُ٘رح ػٖ أٍٓ جُٞذَح
(ٔٗٗ )

ذّحش جُٗو١ٌٞ . ٝٓوحُس ك٢ جُطد ٍَ ؿ ُٓ . ًٝطحخ 
(ٔٗ٘)

 . 

َّٕ غالغس ػِٔحء ٖٓ ٖوٌٞ ح ْرن أ ّٔ ف ٓ ز ٓحٌْٞج ٚ٘ؼس جُطد . جغ٘حٕ ْٜٓ٘ نىٓٞج  ك٢ ذال٠ جضَّٟ

 ج٧ٍُٓجء ، ُٜٝٔح ٓإُلحش ٠ر٤س ضُ٘رِة ػٖ ٓوىٌضْٜ ك٢ ٓٔحٌْس جُٜٔ٘س ًٝلحءضْٜ جُؼ٤ِٔس .

 

 النتائج والتىصيات

ٝجضٟكص ٖٓ وٌجْس ًٛج  ،ضر٤َّٖ ُ٘ح ٖٓ ًٛج جُركع ئْٜحٓحش أػالّ ٖوٌٞز ك٢ جُك٤حز جُؼ٤ِٔس 

 جُٔٞٞٞع ؾِٔس ٖٓ جُكوحتن ، أذٍَٛح :

ٍ ُِطك٣ٍٍ جُؼٍذ٢ ج٩ْال٢ٓ  -ٔ ٌِّ ُْ ضظٍٜ قًٍس ػ٤ِٔس ك٢ ٖوٌٞز ًٓ٘ ٝهص ٓر

ٕ ٖوٌٞز ٓى٣٘س  ْٞ ح ضأنٍش ئ٠ُ ٓطِغ جُوٍٕ جُٓحوِ جُٜؿ١ٍ؛ ٝيُي ٣ٍؾغ ئ٠ُ ً ٨ُٗىُّ ، ئَّٗٔ

ح ٗٔص ٝضطٌٞش ذٌٍٔٝ جُٞهص ، قط٠ ٚحٌش ٓى٣٘س ػحٍٓزً  ٚـ٤ٍز ك٢ ضِي جُكورس ، ؿ٤ٍ أَّٜٗ

 ًٍُٝٓجً ػ٤ِٔحً . ًحٗص جُكِوحش جُؼ٤ِٔس ضُْؼوى ك٢ جُٔٓحؾى ، ٝك٢ ٓ٘حٍَ جُؼِٔحء .

ُِٔحً ٖٓ ٓؿٔٞع غالغس ٝغالغ٤ٖ  -ٕ ذٍَش أٌذغ ػٞجتَ ػ٤ِٔس أٗؿرص جغ٢٘ ػٍٗ ػح

ُِٔحً قلِص ذْٜ ٖوٌٞز . ٝض٘ٞػص ٓؼحٌكْٜ جُؼ٤ِٔس ، ئي جَوٍٛش  ضٓؼس ػِّٞ ، ًحٕ جُ ٤ٛ٘د ػح

 ج٧ٝكٍ ُِؼِّٞ جٍُٗػ٤س .

ضأغٍُّ ذؼٝ ػِٔحء ٖوٌٞز ذحُؼِٔحء جُٔٗحٌهس ، كؼٌلٞج ػ٠ِ وٌجْس ٓإُلحضْٜ ،  -ٖ

ـ٤ْس  ٝهَِّىْٝٛ ك٢ ٓ٘حٛؿْٜ ٠ٍٝجتوْٜ ك٢ جُركع ٝجُطأ٤ُق . ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٌقَ ئ٠ُ جٍُٔٗم ؛ ذُ

َّٓ٘ى . ً ػ٤ِْٜ ، ٝجالْطُجوز ٖٓ جُؼِْ ، ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ ػُِٞ ِّ جُ ُٔ  جُططِ

٘ٞج ٌْحتِْٜ  ظٌٜٞ -ٗ َّٔ قًٍس ضؿى٣ى ك٢ أِْٞخ ٜٝٓ٘ؽ ج٧ُوذحء جُٗو٤٣ٌٖٞ؛ ئي ٞ

 ُٝنَطرْٜ ٖؼٍجً .

ع ك٢ جُلٌٍ ج٩ْال٢ٓ ، كوى ذٍَ ك٤ٜح كوٜحء ٖحكؼ٤س ٝٓح٤ٌُس  -٘ ُّٞ ٖٜىش ٖوٌٞز ض٘

. ٝقِظ٢ جُؼِٔحء ذٍػح٣س جُِٔٞى ٝجُهِلحء ٝج٧ٍُٓجء ٝجٌَُٞجء . ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ جُك٣ٍس جُل٣ٌٍس 

َٔص   ذٜح جُرالو ك٢ ظَ جُكٌْ جُؼٍذ٢ ج٩ْال٢ٓ .جُط٢ َِٗؼ

 ٢ٚٞ٣ٝ جُرحقع ذٔح ٣أض٢ :     

هحٓس ٗىٝجش غوحك٤س ٣طْ ٖٓ ئ ،ػ٠ِ جٍُٔجًُ جُؼ٤ِٔس ٝجُػوحك٤س جُؼٍذ٤س ٝج٩ْال٤ٓس -ٔ

ٛح  ٞٙ ؛ ذِؼَىِّ قىٟ ٍٓجًُ جُكًٍس جُؼ٤ِٔس ك٢ جُوحٌز ئنالُٜح جُطؼ٣ٍق ذأػالّ ٖوٌٞز ، ٝذٔح هىَّٓ

ُِّ جُىُٝس جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس .   ج٧ٌٝذ٤س أ٣حّ ػ

 ،٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُرحقػ٤ٖ ج٧ًحو٤٤ٔ٣ٖ جُو٤حّ ذىٌجْحش ٓٔحغِس ػٖ جُٔىٕ ج٧ٗى٤ُٓس -ٕ

 جُط٢ ُْ ضكع ذؼ٘ح٣س ًحك٤س ٩ذٍجَ وٌٝ جُؼِٔحء ك٢ جُكٟحٌز جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس .

 

 الهىاهش
َٓ٘س ، ُٜح ًٌٞز ٝجْؼس ضطَٛ ذٌٌٞز جُر٤ٍز ، ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ ه٠ٍرس ْرؼس ػٍٗ كٍْهحً ،  َؾ٤ّحٕ -ٔ : ٓى٣٘س ًق

ّ( ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، وجٌ ٚحوٌ ، 3ٕٕٔٛ/٣ٕٙٙحهٞش جُك١ٞٔ ، أذٞ ػرىهللا ٣حهٞش ذٖ ػرىهللا ، )ش

، ٚلس ؾ٣ٍُز ّ( 9ٗٗٔٛ/9ٓٓجُك١ٍ٤ٔ ، أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػرىهللا ، )ش   ؛  9٘ٔ/ّٕ( ،99٘ٔ)ذ٤ٍٝش،

 ٝٓح ذؼىٛح. 8ّٓ( ، 933٘ٔ ، وجٌ جُؿ٤َ ، )ذ٤ٍٝش ، ٕج٧ٗىُّ ، ٠

ً غْ أِْْ .  -ٕ ؼ ذٖ ٛٔٗي ، ًحٕ ؾىَّٙ ٍٗٛج٤ٗح ٍّ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٛٔٗي : أذٞ ئْكحم ئذٍج٤ْٛ ذٖ دمحم ذٖ ٓل

٤ى ذح٧ٗىُّ ، ٝػ٘ىٓح ٗٗرص جُلط٘س ك٢ ج٧ٗىُّ ك٢ ْ٘س ) َّٛ ٛ( 9ٖ٘نىّ ئذٍج٤ْٛ ذؼٝ أٍُٓجء جُٔٞقى٣ٖ ك٢ جُ
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ٖ ٖوٞذٕ  ْٛ جْط٠ُٞ ػ٠ِ ؿٍٗح٠س ، غْ ونَ ك٢ نىٓس ٛ( ٙ٘٘غْ ػ٠ِ ٖوٌٞز ، ٝك٢ ْ٘س )       ضـَِّد ػ٠ِ ق

َْس ك٢        ٛ( ، ٘ٙ٘جُٔٞقى٣ٖ ك٢ ْ٘س ) ٌ٘ح ِٓ ٚ ئ٠ُ  ى١ ذحُطٞؾُّ ٝٙ ػ٠ِ ٓح ك٢ ٣ىٙ ، غْ أٍٓٙ جُه٤ِلس جُّٔٞقِ ٍُّ كأه

ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ ػرىهللا ٛ( ، 8ٕ٘)  كأهحّ ذٜح ئ٠ُ إٔ ٓحش ك٢ ْ٘سٛ( ، 8ْٔ٘٘س  )

، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،  )ذ٤ٍٝش  ّٕ( ، ج٩قح٠س ك٢ أنرحٌ ؿٍٗح٠س ، 8ٗ٠ٖٔٛ/88ٙجُـٍٗح٢٠ ، )ش

 ٝٓح ذؼىٛح . ٔ٘ٔ/ٔٛ( ، ٕٗٗٔ،

كحم ُٗٛس جُٔٗطحم ك٢ جنطٍجم ج٥ٛ( ، ٗٙٔٔٛ/ٓٙ٘ج٩و٢ٓ٣ٌ ، دمحم ذٖ دمحم ذٖ ػرىهللا جُك٢٘ٓ ، )ش -ٖ

؛  ٖ٘٘/ٖ؛ ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ،  ٔٙ٘،  ٓٙ٘/ٕٛ( ، 9ٓٗٔ، ػحُْ جٌُطد ، )ذ٤ٍٝش ، ٔ، ٠

 . ٓ٘ٔجُك١ٍ٤ٔ ، ٚلس ؾ٣ٍُز ج٧ٗىُّ ، ٘ 

ّ(، ٗلف جُط٤د ، ضكو٤ن: ئقٓحٕ ػرحِ ، وجٌ ٖٔٙٔٛ/ٔٗٓٔجُٔو١ٍ، أقٔى ذٖ دمحم ،)ش -ٗ

 . 9ٕٗ/ّٔ( ، 9ٓٓٔٚحوٌ،)ذ٤ٍٝش ،

ٝال٣س ٠ِٞ ، ك٤ٜح ضُٛ٘غ جُوىٌٝ جُرٍجّ ، ًحٗص ٖٓ ٍٓجًُ جُكًٍس جُؼ٤ِٔس ك٢ ُٗٞهحٕ: جقىٟ هٛرط٢َ  -٘

 . ٖٔٔ/٘جٍُٔٗم ج٩ْال٢ٓ  ،  ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 

ّ( ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ، ضكو٤ن : ذٗحٌ 8ٖٗٔٛ/8ٗ3جًُٛر٢ ، أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أقٔى ذٖ ػػٔحٕ، )ش -ٙ

؛ ٣٘ظٍ : ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، وجٌ  3٘9/ّٔٔ( ، ٖٕٓٓذ٤ٍٝش ،، وجٌ جُـٍخ ج٩ْال٢ٓ، )ٔػٞجو ٓؼٍٝف ، ٠

 . 8ٖ/ّ٘ٔ( ، ٕٙٓٓ جُكى٣ع ، )جُوحٍٛز ،

ّ( ،  ٠روحش جُٔل٣ٍٖٓ جُؼ٣ٍٖٗ ، ضكو٤ن : ٘ٓ٘ٔٛ/9ٔٔج٢٠ٞ٤ُٓ ، ػرىجٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌٍ ، )ش -8

 . ٙٓٔ،  ٔٙ/ٔٛ( ، 9ٖٙٔ، ٌٓطرس ٝٛرس ، )جُوحٍٛز ، ٔػ٢ِ دمحم ػٍٔ ، ٠

ّ( ، ٓوىٓس جذٖ نِىٕٝ ، ضكو٤ن : قحٓى أقٔى ٘ٓٗٔٛ/3ٓ3ٍُقٖٔ ذٖ دمحم ، )شجذٖ نِىٕٝ ، ػرىج -3

 . 8ٕ٘،  ّٕٙ٘( ، ٘ ٕٗٓٓ، وجٌ جُلؿٍ ُِطٍجظ ، )جُوحٍٛز ، ٔجُطحٍٛ ، ٠

جء جُٓرؼس ، ٝئٓحّ أَٛ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ك٢     -9 ٍّ ٣ْ ٗحكغ ذٖ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ٗؼ٤ْ ، أقى جُو َٝ ٌُ ٗحكغ : أذٞ 

ٔ ٝه٘رَ . ضُٞك٢ِّ ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ك٢ ْ٘س) جُوٍجءز ، ُٚ ٌج٣ٝحٕ ٌْ جذٖ نٌِحٕ ، أذٞ جُؼرحِ أقٔى ٛ( ، 9ٙٔٛٔح ٝ

ّ( ،  9ّٓٓٔ(، ٝك٤حش ج٧ػ٤حٕ، ضكو٤ن : ئقٓحٕ ػرحِ، وجٌ ٚحوٌ،)ذ٤ٍٝش ،3ٕٕٔٛ/3ٔٙذٖ دمحم ، )ش

٘/ٖٙ9  ،ٖ8ٓ . 

، ضكو٤ن:  ّ(، ضٍض٤د جُٔىجٌى9ٗٔٔٛ/ٗٗ٘جُوح٢ٞ ػ٤حٜ، أذٞ جُلَٟ ذٖ ٠ْٞٓ ج٤ُكٛر٢ ، )ش -ٓٔ

 . ٗٔٔ/ّٖ( ، 9ٕٓٓ، ٌٓطرس جُػوحكس جُى٤٘٣س ، )جُوحٍٛز ، ٔػ٢ِ ػٍٔ، ٠

ّ( ، جُطٌِٔس ، ضكو٤ن: 3ٕ٘ٔٛ/3٘ٙجذٖ ج٧ذحٌ ، دمحم ذٖ ػرىهللا ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُوٟحػ٢ ، )ش -ٔٔ

أذٞ ؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز ، ضكو٤ن : دمحم  3ٕ،  3ٔ/ّٔ( ، 99٘ٔػرىجُٓالّ جٍُٜجِ ، وجٌ جُلٌٍ ، )ُر٘حٕ ، 

 . 3ٓٔ/ٕجُلَٟ ئذٍج٤ْٛ ، )٤ٚىج ، و . ش( ، 

 . 89ٗ/ٖٔجًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  -ٕٔ

ّ( ، ؿح٣س جُٜ٘ح٣س ك٢ ٠روحش 9ٕٗٔٛ/3ٖٖجذٖ جُؿ١ٌُ، أذٞ جُه٤ٍ دمحم ذٖ دمحم ذٖ ٣ْٞق ، )ش -ٖٔ

جء، ٌٓطرس جذٖ ض٤ٔ٤س ، )و . ّ ، و . ش( ،  ٍّ  . ٕٔ٘/ٔجُو

؛ جذٖ  9ٓٔ/ٙٔ؛ جًُٛر٢ ، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء ،  ٖٕٓ، 9ٕٕ، ٕٔ/ٖ،  8ٓ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٗٔ

َّٓٔحع ٝجٍُٝج٣س ذح٩ؾحَز ٝج٩ؾحَز ُِطلَ ٓٞٞغ نالف  ٕٔ٘/ٔجُؿ١ٌُ ، ؿح٣س جُٜ٘ح٣س ،  س جُ كَّ ِٚ  َّٕ ؛ هِص : ئ

َٛح جُؿٌٜٔٞ . ُِٝطلح٤َٚ ٣٘ظٍ : جُهط٤د جُرـىجو١ ، أذٞ ذٌٍ أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ غحذص  َّٞ ذ٤ٖ أَٛ جُؼِْ ، ٝهى ؾ

ٝٓح  ّٗ٘( ، جٌُلح٣س ك٢ ػِْ جٍُٝج٣س ، جٌُٔطرس جُؼ٤ِٔس ، )جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ، و . ش( ، 8ٓ٘ٓٔٛ/ٖٙٗ، )ش

 ذؼىٛح . 

١٤ِِ : ه٣ٍس ٖٓ ٗٞجق٢ ٖوٌٞز ، ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ،  -٘ٔ ُؿ ٍْ  . ٕٗ٘/ٗكُ

حّ ٌٝذٝ ػحٍٓ، ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ َؾ٤ّحٕ ٍٓ -ٙٔ ّٔ ٖ ًحُٔى٣٘س ، ك٤ٚ أْٞجم ٝك٘حوم ٝق ْٛ قِطحٕ ، ه٤َْٗح٠َس : ق

 . ٘ٙٔ؛ جُك١ٍ٤ٔ ، ٚلس ؾ٣ٍُز ج٧ٗىُّ ، ٘ 9ٙ٘/ٕج٩و٢ٓ٣ٌ ، ُٗٛس جُٔٗطحم ،

 . ٕٗٔ/  ٗٔ؛ جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ، ٕٗٔ،  ٖٕٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -8ٔ

 .                            3٘ٙ/ٔٔجًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  -3ٔ

ّ( ، ذٍٗحٓؽ جُٞجو١ آ٢ٖ ، ضكو٤ن : دمحم 3ٖٗٔٛ/8ٗ9جُٞجو١ آ٢ٖ ، دمحم ذٖ ؾحذٍ ذٖ دمحم ، )ش -9ٔ

 . 8ّٕٗ( ، 93ٓ٘ٔ، وجٌ جُـٍخ ج٩ْال٢ٓ ، )ذ٤ٍٝش ، ٠ٔ   ٓكلٞظ ،
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  (ٔٓٗ(  

 

؛ جذٖ قؿٍ ، أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ دمحم جُؼٓوال٢ٗ ،  3ٕ٘،  ٕٙ٘/ٕجذٖ جُؿ١ٌُ ، ؿح٣س جُٜ٘ح٣س ،  -ٕٓ

جُٔؼحٌف جُؼػٔح٤ٗس ، )ق٤ىٌ ، ٓؿِّ وجتٍز  ّٕ(، جُىٌٌ جٌُحٓ٘س ك٢ أػ٤حٕ جُٔحتس جُػحٓ٘س ، 3٠ٗٗٔٛ/3ٕ٘)ش

 . 9ّٖٕ( ، 98ٕ٘ٔجُٜ٘ى ، –آذحو 

ّ( ، جُٟٞء جُالٓغ ٧َٛ جُوٍٕ جُطحْغ ، 9ٙٗٔٛ/9ٕٓجُٓهح١ٝ ، دمحم ذٖ ػرىجٍُقٖٔ ذٖ دمحم ، )ش -ٕٔ

 . 8ٖٔ،  ٖٙٔ/ٕوجٌ ٌٓطرس جُك٤حز ، )ذ٤ٍٝش ، و . ش( ، 

 . ٖٙٗجُهط٤د جُرـىجو١ ، جٌُلح٣س ك٢ ػِْ جٍُٝج٣س ، ٘ -ٕٕ

١َ ك٤َٛ ٚحُف ي٣حخ ، جُٔىٌْس جُٔح٤ٌُس ك٢ جُؼٍجم قط٠ ٜٗح٣س جُوٍٕ جُهحّٓ جُى٢ٔ٤ُ ، ؿح -ٖٕ

 . ّٖ٘٘( ، ٕ٘ٗٔٓؾحٓؼس ج٧ٗرحٌ، )جٍُٓحو١ ،  –جُٜؿ١ٍ ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ، ٤ًِس ج٥وجخ 

 . 8ٗ،  8ٖ/ٖجُطٌِٔس ،  -ٕٗ

ف ذحذٖ -ٕ٘ ٍَ ف ػرىجٍُقٖٔ ذٖ أقٔى ذٖ ْؼ٤ى ، ٣ُؼ ٍِّ ٠ جذٖ ػٍْس ، أذٞ جُٔط ّٔ  جذٖ ؿ٤ٍْس : ٣ٝٓ

ً ٓطل٘٘حً، ٢ُِّٝ هٟحء جُؿٔحػس ذو٠ٍرس، جذٖ ذٌٗٞجٍ، أذٞ جُوحْْ نِق ذٖ  ً ذحٌػح ً ي٤ًح جُكٛحٌ ، ًحٕ ػحُٔح

؛  ٖٗٔ،  ٖٖٔ/ّٔ( ، 9٘٘ٔ، ٌٓطرس جُهحٗؿ٢ ، )و . ّ ، ّٕ( ، جُِٛس ، 3ٖ٠ٔٔٛ/83٘ػرىجُِٔي، )ش

 . ٙٙٔ،  ٘ٙٔ/ٖٔجًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء ، 

 . 8٘/ٖجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٕٙ

ّ(، جًُن٤ٍز، ضكو٤ن: ئقٓحٕ ٙٗٔٔٛ/ٕٗ٘جذٖ ذٓحّ ، أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ذٓحّ جُٗ٘ط٢٘٣ٍ ، )ش -8ٕ

؛ ُٓحٕ  3ٔٔ/ٖ؛ جذٖ ج٧ذحٌ، جُطٌِٔس ،  ٖٔٙ/ّٙ(، 983ٔضّٞٗ ، -، جُىجٌ جُؼٍذ٤س ٌُِطحخ، )٤ُر٤ح  ٔػرحِ ، ٠

 . 9ٕٙ/ٕجُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ، 

،  ٔجذٖ ن٤ٍ ، ٠ صّ( ، ك89ٍْٜٔٔٛ/8٘٘ن٤ٍ ذٖ ػٍٔ ، )ش جذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ ، أذٞ ذٌٍ دمحم ذٖ -3ٕ

 . 8٘٘/ٔ؛ جذٖ ذٌٗٞجٍ ، جُِٛس ،  ٘ٓٗ،  99ٖ،  8ّ٘ٔ( ، ٘ 993ٔوجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، )ذ٤ٍٝش ،

ّ( ، ضح٣ٌم وٓٗن ، وجٌ جُلٌٍ 8٘ٔٔٛ/8ٔ٘جذٖ ػٓحًٍ، أذٞ جُوحْْ ػ٢ِ ذٖ جُكٖٓ ذٖ ٛرس هللا ، )ش -9ٕ

 . 9ٖٔ/ٖ؛ جذٖ ج٧ذحٌ، جُطٌِٔس ،  ٘ٔ٘/ّٔٗ( ، 99٘ٔ،ُِطرحػس ،               )و . ّ 

ّ( ، 9ٖٙٔٛ/88ٔ؛ جُٓر٢ٌ ، ػرىجُٞٛحخ ذٖ ضو٢ جُى٣ٖ ، )ش ٖٕٔ،  ٕٕٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖٓ

 . ٕٕ٘،  ٕٕٗ/8ٛ( ، ٖٔٗٔ، ٛؿٍ ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ، )و . ّ ، ٠ٕروحش جُٗحكؼ٤س جٌُرٍٟ ، ٠

 . 3ٓٔ/ٕٔضح٣ٌم ج٩ْالّ ، ؛ جًُٛر٢ ،  ٖٕٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖٔ

 . ٙٙ/ٔجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٕٖ

؛  ٕٖٙ/ٕٔ،  3ٓٓ/ٔٔ؛ جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  9ٕٕ،  ٗ٘،  ٖ٘/ ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖٖ

 . 33ٕ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ، 

 . 9ٔ/ٖجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖٗ

 . 9ٖ/ٖجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖ٘

 . ٖٕ/ُٗطٌِٔس ، جذٖ ج٧ذحٌ ، ج -ٖٙ

 . 89ٗ/ٖٔ؛ جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  ٖٕٓ،  9ٕٕ،  ٕٔ/ٖجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -8ٖ

 . 9ٕٗ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -3ٖ

 . ٕٗٔ/ٗٔ؛ جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  ٕٗٔ،  ٖٕٔ/ ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -9ٖ

ّ( ، ٛى٣س 9ٕٓٔٛ/99ٖٖٔ ، )ش؛ جُرـىجو١ ، ئْٔحػ٤َ ذٖ دمحم أ٤ٓ ٔ٘ٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٓٗ

ٌٝو ك٤ٚ جنطالف ك٢ جُِلع ؛ ج٢ًٌُُِ ،  ٕٗٔ/ّٔ( ، 9٘ٔٔجُؼحٌك٤ٖ ، ًٝحُس جُٔؼحٌف جُؼػٔح٤ٗس ، )جْطحٗرٍٞ ،

ّ( ٕٕٓٓ، وجٌ جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، )و . ّ ، ّ٘ٔ(، ج٧ػالّ ، 98٘٠ٔٛ/9ٖٙٔن٤ٍ جُى٣ٖ ذٖ ٓكٔٞو ذٖ دمحم ، )ش

 ،ٙ/ٕٙٓ  . 

َْٖوٍ: ؾ٣ٍُز ك٢ ٍٖ -ٔٗ ه٢ ج٧ٗىُّ ، ٢ٛٝ ٖٓ أُٗٙ جُرالو ، ٝك٤ٍز ج٤ُٔحٙ ًػ٤ٍز جُرٓحض٤ٖ ؾ٣ٍُز 

 .   ٖٗ٘/ٖٝج٧ٖؿحٌ ،  ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 

ّ( ، ػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ضكو٤ن : ٖٗٔٔٛ/8ٔٗجُـر٢٘٣ٍ ، أذٞ جُؼرحِ أقٔى ذٖ أقٔى ذٖ ػرىهللا ، )ش -ٕٗ

ٝٓح ذؼىٛح ؛ جذٖ كٍقٕٞ ، ئذٍج٤ْٛ  93ٕ، ّ٘( 989ٔ، وجٌ ج٥كحم جُؿى٣ىز ، )ذ٤ٍٝش ، ٕػحوٍ ٣ٜٞٗٝ ، ٠

َّٛد ، ضكو٤ن : دمحم ج٧قٔى١ ، وجٌ جُطٍجظ ، )جُوحٍٛز ، و . 9ٖٙٔٛ/899ذٖ ػ٢ِ ذٖ دمحم ، )ش ّ( ، جُى٣رحؼ جًُٔ

 ، )ّٔ/ٕٓٙ . 

٤َِ٘ص جُٔى٣٘س -ٖٗ  ذِؿح٣َس : ٓى٣٘س ػ٠ِ ْحقَ ذكٍ جٍُّٝ ، ضوغ ذ٤ٖ ئك٣ٍو٤َّس ٝجُٔـٍخ ، ًحٗص هى٣ٔحً ٤ٓ٘حء غْ ذُ

 . 9ٖٖ/ٔ، ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 
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)ٔٓ٘ ) 
 

 ٝٓح ذؼىٛح . ٕٙ/ٔ؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  ٖٔٓجُـر٢٘٣ٍ ، ػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ٘ -ٗٗ

، وجٌ جُرٗحتٍ ج٩ْال٤ٓس ، )و . ّ ،  ٔجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، ضكو٤ن : ػرىجُلطحـ أذٞ ؿىز ، ٠ -٘ٗ

ٕٕٓٓ ، )ّٔ/٘ٔٓ . 

؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  8ٕٙ،  8ٕٙ،  ٔٗٔ،  ٕٖ/٘ٔ،  جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ -ٙٗ

ٕ/ٔٓٗ . 

 . 8ٕٗ/ٔجُٞجو١ آ٢ٖ ، ذٍٗحٓؽ جُٞجو١ آ٢ٖ ،  -8ٗ

 . ٓ٘/ٔجُٞجو١ آ٢ٖ ، ذٍٗحٓؽ جُٞجو١ آ٢ٖ ،  -3ٗ

ى ذٜح ج٧قحو٣ع جُ٘ر٣ٞس جُط٢ ٌٝجٛح أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ أقٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ  -9ٗ َٛ ْىج٤ّْحش جٍُج١َ : ٣ُو

 ْطَّس ٌٝجز . ٝذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُ٘ر٢ ٛ( ، ٕ٘٘جٍُج١َ ، جُٔؼٍٝف ذحذٖ جُكطحخ )ش

جُهِؼ٤ّحش : ٢ٛ ج٧قحو٣ع جُ٘ر٣ٞس جُط٢ ٌٝجٛح أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ دمحم جُهِؼ٢  -ٓ٘

 ٛ( .9ٕٗجُٗحكؼ٢ )ش

ـٍْ جُؿ٣ٍُز ،  -ٔ٘ ـٍْ جُٗحّ ٝغَ ـٍْ : ض٤ٔٓس ضُطَِن ػ٠ِ ًَ ٓ٘طوس ه٣ٍرس ٖٓ أٌٜ جُؼىٝ ، ٜٝٓ٘ح غَ جُػَّ

 . 3ٓ،  ٣ٕ/89ٗطٔالٕ ػ٠ِ ٓىٕ ًػ٤ٍز ، ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 

 . ٖٙ/٘جُٓهح١ٝ ، جُٟٞء جُالٓغ ،  -ٕ٘

 . ٖٓٔ/8جُٓهح١ٝ ، جُٟٞء جُالٓغ ،  -ٖ٘

 . ٖٙ٘/ٔجُِٛس ،  -ٗ٘

 .  99ٖجذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ ، كٍْٜس جذٖ ن٤ٍ ، ٘ -٘٘

 . ٖٕٗ/ٔذـ٤س جُٞػحز ،  -ٙ٘

جذٖ جُؼْؿ٢ٔ : ػرىجٍُقٖٔ جذٖ جُكٖٓ ذٖ ػرىجٍُقٖٔ جُكِر٢ ، ٖٓ كوٜحء جُٗحكؼ٤س ، ًحٕ ٓكرّحً ُِؼِْ  -8٘

كَص ذٚ ، )ش ٍِ جذٖ ػٓحًٍ ، ضح٣ٌم وٓٗن ، ٛ( ، ٔٙ٘ٝجُؼِٔحء ، جذط٠٘ ٓىٌْس ٧ٚكحخ جًُٔٛد جُٗحكؼ٢ ؛ كؼُ

ٖٗ/ٖٕٙ . 

؛ جًُٛر٢ ، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء  9ٖٔ/ٖ؛ جذٖ ج٧ذحٌ، جُطٌِٔس ،  ٘ٔ٘/ٔٗجذٖ ػٓحًٍ ، ضح٣ٌم وٓٗن ،  -3٘

 .  ٕٕ٘،  ٕٕٗ/8؛ جُٓر٢ٌ ، ٠روحش جُٗحكؼ٤س ،   8ٖ/٘ٔ، 

 . 3ٓٔ/ٕٔ؛ جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  ٖٕٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -9٘

 . ٓٙ/ٔجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٓٙ

 .  ٓٗ/ٔج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ، جذٖ  -ٔٙ

 . 9ٖٔ/ٔجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٕٙ

ٝٓح  ٕٙ/ٔٝٓح ذؼىٛح ؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ، 93ٕجُـر٢٘٣ٍ ، ػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ٘ -ٖٙ

َّٛد ،  َّٕ  ٖٖٔ/ ٔ؛ جُٔو١ٍ ، ٗلف جُط٤د ،  8ٕٓ،  ٕٙٓ/ٔذؼىٛح ؛ جذٖ كٍقٕٞ ، جُى٣رحؼ جًُٔ ؛ هِص : ٣رىٝ أ

 َْ َٛ ف جذٖ ػ٤ٍٔز ، ٣٘ظٍ : ًكحُس ، ػٍٔ ٌٞح ،  ًكحُس هى ٝ ٍِّ َٓد ًٛج جٌُطحخ ئ٠ُ أذ٢ جُٔط ، كَ٘

 . 99ٕ/ّٔ( ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ، ٌٓطرس جُٔػ٠٘ ، )ذ٤ٍٝش ، و . ش( ، 938ٔٛ/3ٓٗٔ)ش

؛ جذٖ كٍقٕٞ  ، ٖٙ/ٔ؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،   ٖٔٓجُـر٢٘٣ٍ ، ػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ٘ -ٗٙ

َّٛد ،  . 8ٕٓ،  ٕٙٓ/ٔ جُى٣رحؼ جًُٔ

و٤ٖ : ُٚ ض٤ٔٓحش أنٍٟ ، ٜٓ٘ح ضِو٤ٖ جُٔرطى١ ، ٝضِو٤ٖ جُٔرطى١ ٝضًًٍز جُٔ٘ط٢ٜ ، ٝٛٞ ك٢  -٘ٙ ًطحخ جُطَِّ

ٌت٤ّ ٓىٌْس جُؼٍجم جُٔح٤ٌُس ٛ( ٕٗٗكٍٝع جًُٔٛد جُٔح٢ٌُ ، أَُّلٚ جُوح٢ٞ ػرىجُٞٛحخ جُرـىجو١ جُٔح٢ٌُ )ش

، جُٔىٌْس جُٔح٤ٌُس ك٢ جُؼٍجم قط٠ ٜٗح٣س جُوٍٕ  ، ٣ُُٔٝى ٖٓ جُطلح٤َٚ ػٖ ًٛج جٌُطحخ، ٣٘ظٍ: جُى٢ٔ٤ُ

 . ٖٖٗ،  8ٕٕجُهحّٓ جُٜؿ١ٍ، ٘

ّ( ، ذٍٗحٓؽ جُٔؿح١ٌ ، 3٘ٗٔٛ/3ٕٙجُٔؿح١ٌ ج٧ٗى٢ُٓ ، أذٞ ػرىهللا دمحم ذٖ دمحم ذٖ ػ٢ِ ، )ش -ٙٙ

 . ّٕ٘ٔ( ، 93ٕ٘ٔ، وجٌ جُـٍخ ج٩ْال٢ٓ ، )ذ٤ٍٝش ، ٔضكو٤ن : دمحم أذٞ ج٧ؾلحٕ ، ٠

 . ٕٕٕ/ٔٗلف جُط٤د ،  -8ٙ

هٟح٣حٛح جُٔٞٞٞػ٤س ٝجُل٤٘س ك٢ ػٍٛ جُطٞجتق  –جُ٘ؿحو ، أٍٖف دمحم ، ه٤ٛىز جُٔى٣ف ك٢ ج٧ٗىُّ  -3ٙ

 .  ٕٓٓ،  99ّٔ( ، ٖٕ٘ٓٓ، وجٌ جُٞكحء ، )ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ،  ٔ، ٠
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  (ٔٓٙ(  

 

ُٔـٍخ ك٢ ُق٠ِ 3ٕٙٔٛ/3٘ٙجذٖ ْؼ٤ى ، أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٠ْٞٓ جُٔـٍذ٢ ج٧ٗى٢ُٓ ، )ش -9ٙ ّ( ، جُ

ـٍخ ،  َٔ ؛ هِص: ُْ أهق ػ٠ِ  3ٙ/ّٕ( ، 9٘٘ٔ، وجٌ جُٔؼحٌف ، )جُوحٍٛز ، ٤ٖق ، ٠ضكو٤ن : ٖٞه٢ ٞ  جُ

 ٢ٖء ٖٓ ٖؼٍٙ .

 . 8٘٘/ٔ؛ ٣٘ظٍ : جذٖ ذٌٗٞجٍ ، جُِٛس ،  ٖٔٙ/ٙجًُن٤ٍز ،  -8ٓ

؛ جذٖ وق٤س جٌُِر٢ ، أذٞ جُهطحخ ػٍٔ ذٖ قٖٓ ج٧ٗى٢ُٓ ،  ٖٔٙ/ٙجذٖ ذٓحّ ، جًُن٤ٍز ،  -8ٔ

ُٔطٍخ ٖٓ أٖؼحٌ أَٛ جُٔـٍٖٕ٘ٔٛ/ٖٖٙ)ش خ ، ضكو٤ن: ئذٍج٤ْٛ ج٧ذ٤ح١ٌ ٝآن٣ٍٖ ، وجٌ جُؼِْ ُِؿ٤ٔغ ّ( ، جُ

 . 3ٔ/ٕٔ؛ ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ،  ٖٔٙ؛  33ّٔ( ، 9٘٘٘ٔ، )ذ٤ٍٝش ،

ّ( ، هالتى جُؼو٤حٕ ، )ٍٓٛ ، ٖٗٔٔٛ/3ٕ٘جُلطف ذٖ نحهحٕ ، أذٞ دمحم ذٖ أقٔى ذٖ ؿ٠ٍٞؼ ، )ش -8ٕ

ٔ9ٙٙ٘ ، )ّٔ89 . 

 . 8ٕٓ/ُٕٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -8ٖ

 . ٕٖٙجذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ ، كٍْٜس جذٖ ن٤ٍ ، ٘ -8ٗ

٘س ق٤ٛ٘س ، كطكٜح جُه٤ِلس جُٔؼطْٛ ذحهلل ك٢ ْ٘س ) -8٘ ِٓ ٣س : ٓى٣٘س ك٢ ذالو جٍُّٝ ، َق ٌِ ٞ ّٔ ٛ( ، َٖٕٕػ

 . 3٘ٔ/٣ٗحهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 

ػٍٛ جُطٞجتق ٝجٍُٔجذط٤ٖ ،   –ّ( ، ضح٣ٌم ج٧وخ ج٧ٗى٢ُٓ ٖٕٓٓٛ/ٕٗٗٔػرحِ ، ئقٓحٕ ، )ش -8ٙ

 . 8ٕٗ/ّٔ( ، 938ٔجُػوحكس ، )ذ٤ٍٝش ،    ، وجٌ  ٠٘

؛ هِص : ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٍٖٜز جُٗحػٍ أذ٢ ذٌٍ جُل١ٍٜ ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أهق ػ٠ِ ٢ٖء  3ٖٔ/ٗجُطٌِٔس ،  -88

 ٖٓ ٖؼٍٙ ك٢ جُٔى٣ف . 

؛ هِص: ؿ٤ٍ  ٓ٘ٔ؛ جُك١ٍ٤ٔ ، ٚلس ؾ٣ٍُز ج٧ٗىُّ ، ٘ 3ٗٔ،  3ٖٔ/ٗ،  جذٖ ج٧ذحٌ، جُطٌِٔس -83

 أ٢٘ٗ ُْ أهق ػ٠ِ ٢ٖء ٖٓ ٖؼٍٙ .

 . 3ٗٔ،  3ٖٔ/ٗجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -89

 . 9٘ٔ/ٔ؛  ج٢ًٌُُِ ، ج٧ػالّ ،  ٓٔ٘/ٔجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ،  -3ٓ

 . 8ٖٔ،  ٖٙٔ/ُٖٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،   -3ٔ

، ٓطرؼس جُؿٞجتد، ّٔ(، ٗوى جُٗؼٍ ، 9ٗ3٠ٛ/8ٖٖجذٖ هىجٓس ذٖ ٣َحو ، )شهىجٓس ذٖ ؾؼلٍ،  -3ٕ

 . ٔٗ٘ٛ( ، ٕٖٓٔ )جُوٓط٘ط٤٘٤س،

ّ( ، ٜٗح٣س ج٧ٌخ ك٢ كٕ٘ٞ ٕٖٖٔٛ/8ٖٖج١ٍ٣ُٞ٘، ٖٜحخ جُى٣ٖ أقٔى ذٖ ػرىهللا ذٖ ػرىجُٞٛحخ ، )ش -3ٖ

،  ٖٓٔ،  ٓٔٔ/ٔ،  ّ(ٕٗٓٓ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، )ذ٤ٍٝش ، ٔج٧وخ ، ضكو٤ن : ٓل٤ى هٔك٤س ٝؾٔحػس ، ٠

ٖٔٙ  ،ٕٖٙ  ،٘/ٕٕٕ  ،ٙ /ٔ3ٓ . 

ُٔـٍخ ،  -3ٗ  . 8ٙ،  ٙٙ/ٕجذٖ ْؼ٤ى ، جُ

 . ٘ٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -3٘

؛ جذٖ ٤ٌٖن جُو٤ٍٝج٢ٗ ، أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٤ٌٖن ،  ٕٗهىجٓس ذٖ ؾؼلٍ ، ٗوى جُٗؼٍ ، ٘ -3ٙ

، وجٌ  ٘ ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرىجُك٤ٔى ، ٠ّ( ، جُؼٔىز ك٢ ٓكحْٖ جُٗؼٍ ٝآوجذٚ ، ضكو٤ن : دمحم8ٔٓٔٛ/ٖٙٗ)ش

 . 8ٔٔ/ّٕ( ، 93ٔٔجُؿ٤َ ، )و . ّ ،

 . ٘ٙ،  ٗٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -38

ُٔـٍخ ،  -33  . 3ٙ/ٕجذٖ ْؼ٤ى ، جُ

ُٔطٍخ ، ٘ 8٘ٔجُلطف ذٖ نحهحٕ ، هالتى جُؼو٤حٕ ، ٘ -39  . 38ٔ؛ جذٖ وق٤س جٌُِر٢ ، جُ

 . 8ٗٔ/ٕ،  ٖٕٔ/ٔجذٖ ٤ٌٖن جُو٤ٍٝج٢ٗ ، جُؼٔىز ،  -9ٓ

 . 9ٙٔ/ٔػرحِ ، ضح٣ٌم ج٧وخ ج٧ٗى٢ُٓ ،  -9ٔ

 . 88ٖ،  8ٖٙكٍْٜس جذٖ ن٤ٍ ، ٘ -9ٕ

 . ٕ٘ٔ/ٖٝٓح ذؼىٛح ؛ جُٔو١ٍ ، ٗلف جُط٤د ،  ٖٕٔ/ٔجُوِوٗ٘ى١ ، ٚرف ج٧ػ٠ٗ ،  -9ٖ

 . 8٘/ٖجُطٌِٔس ،  -9ٗ

ّ( ، ن٣ٍىز جُوٍٛ ٕٓٓٔٛ/98٘ػٔحو جُى٣ٖ جٌُحضد ج٧ٚرٜح٢ٗ، دمحم ذٖ دمحم ذٖ ٚل٢ جُى٣ٖ، )ش -9٘

، جُىجٌ جُط٤ٓٗٞس ٍُِ٘ٗ ، )ضّٞٗ  ٕهْٓ ٖؼٍجء جُٔـٍخ ٝج٧ٗىُّ ، ضكو٤ن : آيٌٗٞٔ ، ٠ –ٝؾ٣ٍىز جُؼٍٛ 

،ٔ93ٙ ، )ّٕ/٘ٙٔ . 

ُٔـٍخ ،  -9ٙ  . 3ٙ/ٕجذٖ ْؼ٤ى ، جُ

 . 9ٗٗ/ٕن٣ٍىز جُوٍٛ ،  -98
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)ٔٓ8 ) 
 

 . ٓ٘ٗ/ٕجٌُحضد ج٧ٚرٜح٢ٗ ، ن٣ٍىز جُوٍٛ ،  ػٔحو جُى٣ٖ -93

ُٔـٍخ ،  -99 ؛ ٌٝٝوش  ٘ٔٔ/ٔ؛ أٌٝو هٓٔحً ٜٓ٘ح ، ج١ٍ٣ُٞ٘ ، ٜٗح٣س ج٧ٌخ ،  8ٙ،  ٙٙ/ٕجذٖ ْؼ٤ى ، جُ

ن٤ٖ ذحْْ ًطحخ ٍْجؼ ج٧وخ ، ٣٘ظٍ ٌِّ ؛ جُرـىجو١ ، ٛى٣س  ٖٔٙ/ٙجذٖ ذٓحّ ، جًُن٤ٍز ، : ػ٘ى ذؼٝ جُٔإ

 . 3ٔ/ٕٔٔإُل٤ٖ، ؛ ًكحُس، ٓؼؿْ جُ 39/ٕجُؼحٌك٤ٖ ، 

 .ٌْٗٔٞز جُطـحذٖ ، ج٣٥س  -ٓٓٔ

؛ جُوِوٗ٘ى١ ، أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ  ٗٔٔ/ٔٔ،  ٕٕ٘/8،  3ٙٔ،  ٖٗٔ/ٔج١ٍ٣ُٞ٘ ،  ٜٗح٣س ج٧ٌخ ،  -ٔٓٔ

، وجٌ  ٔ، ٠ ّ( ، ٚرف ج٧ػ٠ٗ ك٢ ٚ٘حػس ج٩ٗٗحء ، ضكو٤ن: ٣ْٞق ػ٢ِ 3َٔ٣ٞ٠ٗٔٛ/3ٕٔأقٔى ، )ش

 ذؼىٛح .ٝٓح  8ٖ/9،  ٓٗٗ/ّٕ( ، 938ٔ )وٓٗن ،  ، جُلٌٍ

 . 38ٕ/ٔػرحِ ، ضح٣ٌم ج٧وخ ج٧ٗى٢ُٓ ،  -ٕٓٔ

 . 38ٕ/ٔػرحِ ، ضح٣ٌم ج٧وخ ج٧ٗى٢ُٓ ،  -ٖٓٔ

 . ٖٙٔ/ٔػرحِ ، ضح٣ٌم ج٧وخ ج٧ٗى٢ُٓ ،  -ٗٓٔ

 ٝؿ٤ٍٛح . 99ٖ،  8ٖٙ،  ٖ٘ٗ،  9ٖٕ،  39ٕ،  8٘ٔكٍْٜس جذٖ ن٤ٍ ، ٘ -٘ٓٔ

 . 3ٓٔ/ٕ؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز ،  3ٕ،  3ٔ/ٖجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٙٓٔ

 .   ٕٔٗ/ٕٔ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،جًُٛر٢  -8ٓٔ

 . 3ٗٔ،  3ٖٔ/ٗجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -3ٓٔ

 . 9٘ٔ/ٗ؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  9ٖٔ/ٔجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -9ٓٔ

ٌوَش ك٤ٚ ذحنطالف ك٢ جُِلع ؛  ٕٗٔ/ٕ؛ جُرـىجو١ ، ٛى٣س جُؼحٌك٤ٖ ،  ٔ٘ٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٓٔٔ َٝ
 . ٕٓٙ/ٙج٢ًٌُُِ ، ج٧ػالّ ، 

 . ٖٙ – ٕٙ/ٔج٩قح٠س ،  -ٔٔٔ

؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ،  ٖٙ/ٔ؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  99ٕجُـر٢٘٣ٍ ، ػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ٘ -ٕٔٔ

 . 9ٖٔ/ٔذـ٤س جُٞػحز ، 

 . 99ٕجُـر٢٘٣ٍ ، ػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ٘ -ٖٔٔ

ّ( ، جالْطوٛح ٧نرحٌ وٍٝ جُٔـٍخ 39ٙٔٛ/ٖ٘ٔٔجُٓال١ٝ ، أقٔى ذٖ نحُى ذٖ دمحم جُ٘ح١ٍٚ ، )ش -ٗٔٔ

 .  ٕٔ/٠ٖٛ ، وجٌ جٌُطحخ ، )جُىجٌ جُر٤ٟحء ، و . ش( ، ج٧ه

 . ٗٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -٘ٔٔ

َّٛد ،  ٘ٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -ٙٔٔ ؛ ج٢ًٌُُِ ،  8ٕٓ/ ٔ؛ جذٖ كٍقٕٞ ، جُى٣رحؼ جًُٔ

 . 99ٕ/ٔ؛ ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ،  9٘ٔ/ ٔج٧ػالّ ، 

 . 99ٕػ٘ٞجٕ جُىٌج٣س ، ٘ -8ٔٔ

 . 9ٕٙ/ُٕٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -3ٔٔ

 . 3ٓٔ/ٕ؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز ،  3ٕ،  3ٔ/ٖجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -9ٔٔ

 .   ٕٖٙ/ٕٔ؛ جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم ج٩ْالّ ،  ٘ٗ،  ٖ٘/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٕٓٔ

 . 9ٖٔ/ٔجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٕٔٔ

 . 9ٕٗ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٕٕٔ

 . ٔ٘ٔ/ٕجُطٌِٔس ،  جذٖ ج٧ذحٌ ، -ٖٕٔ

 . ٕ٘ٔ/ٔذٍٗحٓؽ جُٔؿح١ٌ ،  -ٕٗٔ

ٕٔ٘- ٕ٘ٔ . 

؛ ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س  8٘٘/ٔ؛ جذٖ ذٌٗٞجٍ ، جُِٛس ،  ٖٔٙ/ٙجذٖ ذٓحّ ، جًُن٤ٍز ،  -ٕٙٔ

 .                                               ٖٕٗ/ٔ؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز ،  9ٕٙ/ٕ، 

 . 9ٙٗ/ٔٚرف ج٧ػ٠ٗ ،   -8ٕٔ

 ٝٓح ذؼىٛح . ٕٓٓن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ ، كٍْٜس جذٖ ن٤ٍ ، ٘جذٖ  -3ٕٔ

ٕٔ9- ٔ/٘٘8 . 

 . 3ٔ/ٕٔ؛ ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ،  39/ٕجُرـىجو١ ، ٛى٣س جُؼحٌك٤ٖ ،  -ٖٓٔ

م ج٩ٓحٓس ك٢ ...  ٖٔٙ/ٙجذٖ ذٓحّ ، جًُن٤ٍز ،  -ٖٔٔ ْٞ ؛ ٌٝٝو ػٖ جذٖ ن٤ٍ ج٩ٖر٢ِ٤ ذحْْ ٠َ جَُكٔحٓس ٠ٝ

 . ٖ٘ٗ، كٍْٜس جذٖ ن٤ٍ ، ٘
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 . 8/9٘،  ج٢ًٌُُِ ، ج٧ػالّ -ٕٖٔ

 . ٗ٘،  ٖ٘/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖٖٔ

ٌٝو ك٤ٚ ػ٘ٞجٕ جٌُطحخ ج٧ٍٝ  ٕٗٔ/ٕ؛  جُرـىجو١ ، ٛى٣س جُؼحٌك٤ٖ ،  ٔ٘ٔ/ٕجذٖ ج٧ذحٌ ، جُطٌِٔس ،  -ٖٗٔ

 . ٕٓٙ/ٙٓطحُغ ج٧ٗٞجٌ ك٢ ٖٔحتَ جُٔهطحٌ ؛ ج٢ًٌُُِ ، ج٧ػالّ ، 

 . ٖٙٔ/ٔ، ذـ٤س جُٞػحز ،  ٝٓح ذؼىٛح ؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ٕٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -ٖ٘ٔ

 . ٘ٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -ٖٙٔ

 . ٕٙٗ/٤ٌٓ٘ٞهس : ؾ٣ٍُز ك٢ ٍٖه٢ّ ج٧ٗىُّ ، ٣حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ،  -8ٖٔ

َّٛد ،  ٘ٙ/ُٔٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س،  -3ٖٔ ؛  8ٕٓ،  ٕٙٓ/ٔ؛  جذٖ كٍقٕٞ، جُى٣رحؼ جًُٔ

ف ػ٘ى  ٍِّ ذحْْ  99ٕ/ٔ؛ ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ،  9٘ٔ/ٔ: ج٢ًٌُُِ ، ج٧ػالّ ، ٌٝٝو ػ٘ٞجٕ ًطحخ أذ٢ جُٔط

ف أَُّق ًطحذٚ ك٢ جقطالٍ جٍُّٝ ٤ٌٓٞهس ك٢ ْ٘س  ٍِّ ل أذ٢ جُٔط ٌِّ َّٕ جُٔإ ٣َّس ؛ هِص : ٝجٍُجؾف ػ٘ى١ أ ٍِ َٔ كحؾؼس جُ

٣َّس ٝٓح ٚحقد يُي ٖٓ أػٔحٍ جُوطَ ٝجُطه٣ٍد ؛ ٧َِّٗٚ ًحٕ ٓؼحٍٚجً ُطِي جُكٞجوظ . أٛ( ، ٖٓٙ) ٍِ َٔ ح ْو٠ٞ جُ ّٓ
٣َّس أ٣ٟحً . ٛ( ، ٙ٘٘كٌحٕ ك٢ ْ٘س ) ٍِ َٔ ف ذٓطَّس ٝػ٣ٍٖٗ ْ٘س . ُٝؼِٚ أَُّق ك٢ كحؾؼس جُ ٍِّ  أ١ هرَ ٝالوز أذ٢ جُٔط

 .  ٖٙٔ/ٔ؛ ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز ،  ٓ٘ٔ/ٔجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ،  -9ٖٔ

٤س ٝجُططر٤و٤س ، ٌٓ٘ٗٞجش ق٤ٔىجٕ، ٤ٍَٛ، أػالّ جُكٟحٌز جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس ك٢ جُؼِّٞ ج٧ْحْ -ٓٗٔ

 . 3ٖٔ/ّ٘ ( ، 99َٙٔٝجٌز جُػوحكس ، )وٓٗن ، 

؛ ًكحُس ، ٓؼؿْ ٗٔٔ/٘؛ ج٢ًٌُُِ ، ج٧ػالّ ،  ٖٔٔ/ُٖٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩قح٠س ،  -ٔٗٔ

 ؛ هِص : ذ٤َْى أ٢٘ٗ ُْ أهق ػ٠ِ ٢ٖء ٖٓ ٓإُلحضٚ . 8ٖ/3جُٔإُل٤ٖ ، 

 .  8ٖٔ/ٖج٩قح٠س ،  -ٕٗٔ

َ  8ٖٔ،  ٖٙٔ/ٖقح٠س ، ُٓحٕ جُى٣ٖ جذٖ جُهط٤د ، ج٩ -ٖٗٔ ِّْ ؛ ٌٝٝو ًٛج جٌُطحخ ذؼ٘ٞجٕ ضكلس جُٔطٞ

ً آنٍجً ٛٞ جُؿٜحو ج٧ًرٍ ، َّٚ٘لٚ ٣ٍُِٗق جُوح٢ٞ جُـٍٗح٢٠ أذ٢ جُوحْْ  ً ػ٘ٞجٗح َ . ٝقَٔ أ٣ٟح ِّٓ ٌٝجقس جُٔطأ

يًٍ ك٤ٚ ج٧ٍٓجٜ جُط٢ ض٤ٛد جُٔؼىز ٤ًٝل٤س ٓؼحُؿطٜح ٛ(، 8ٙٓدمحم ذٖ أقٔى جُك٢٘٤ٓ هح٢ٞ ؿٍٗح٠س )ش

 .  3ٙٗ/ٍ٘م جُٞهح٣س ٜٓ٘ح ،  ق٤ٔىجٕ ، أػالّ جُكٟحٌز جُؼٍذ٤س ج٩ْال٤ٓس ، ٠ٝ

جُهطحذ٢ ، دمحم جُؼٍذ٢ ، جُطد ٝج٠٧رحء ك٢ ج٧ٗىُّ ج٩ْال٤ٓس ، وجٌ جُـٍخ ج٩ْال٢ٓ ، )ذ٤ٍٝش ،  -ٗٗٔ

ًٍَ أَّٗٚ ٖٓ جٌُطد جُٔلوٞوز ، ٝك٤ٚ ٗٛحتف ُِٞهح٣س ٖٓ ٍٜٓ جُطحػٕٞ . 8ّٙ( ، ٘ 933ٔ  ، ٝيَ

 . 3ٕ٘/ٙج٧ػالّ ،  ج٢ًٌُُِ ، -٘ٗٔ

 


