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 انخالصـــــــــت  

 ارجن اَٛــٰ٪ؿٮ ُٮ هوػ٦ ٠ٛ٪ػ٪هبد ٟظ٦ِ٤ ا٨٤٠ٛظ ا٠ٛ٪ػ٪هٮ، ٩ثبٍــٜ٪ة ٤ٟلٞ ٩ؽَــت 

 ٓاٛزََٜـٚ اٛي٤ٟٮ ٛألؽلاس اٛزبهٯقٰخ ٟؾبُلب ه٬ٜ ٩ؽلح ا٠ٛ٪ػ٪م  

 ُٔل أك٨ود اٛلهاٍـخ أ١ اَٛـٰ٪ؿٮ ئٍـزش٨ل ث٘ضٰو ٢ٟ اٱٯبد اٛٔوآ٣ٰخ ٩األؽبكٯش ا٤ٛج٪ٯخ ئم عــبء 

 ؽلاس اٛزبهٯقٰخ ث٠ب رؼ٤٠ب٥ ٢ٟ أفجبه األٟٞ ٩اٛشوــ٪ة  ٩هالٟــــبد ٗٚ ٠٨٤ٟب ث٤لوح هب٠ٰٛخ ٛأل

  ٣ٓي٩ٙ ه٬َٰ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ اٛزٮ ر٘٪١ ٓجٚ ٯ٪ٝ اٰٛٔبٟـخ   

 ٢ٟ٩ ٟياٯب ٨٤ٟغ٦ أ٦٣ أفؼن ٟظبكه٥ اٛزٮ ئهـز٠ل ه٨ٰٜب ُٮ رل٩ٯ٢ ٟظ٦ِ٤ ٤ٜٛٔل َٟـزقـلٟب ُـــٮ

 ش ٟ٪ػؾب ُٮ مٖٛ ٟل٫ طؾخ اَٛــ٤ل ٢ٟ ٍـــ٦٠ٔ مٖٛ هجبهاد ا٤ٛٔل ا٠ٛوو٩ُـخ ه٤ل ه٠ٜبء اٛؾلٯـ

  .، ُ٘ب٣ذ ًبٯزـ٦ ٧٪ اٛزٔ٪ٯٞ ٩اٛزظ٪ٯت ٩ئٯؼبػ ٟ٪آن اٛقٜٚ 

 ٩روعٰؾٰخ ٩اؽز٠بٛـٰخ ، ؽٰش هعؼ اَٛـٰ٪ؿٮ  اعز٨بكٯخشقظذ اٛلهاٍـخ آهاء اَٛـٰ٪ؿٮ ألؽ٘بٝ 

 أٓ٪اٙ ثوغ اٛو٠ٜبء ٢ٟ ٤ٟل٪ه ُـ٨ٔٮ ُٮ ر٪صْٰ ٟبكر٦ اٛو٠ٰٜخ ، ٩ُٮ ثوغ األؽٰب١ ٣غل٥ ٟزِوكا 

 ُٮ ئعز٨بك٥ ه٬ٜ ٣ؾ٪ ٯلٛٚ ه٬ٜ ئٍزٰوبث٦ ٠ٛغوٯبد األؽلاس اٛزبهٯقٰخ ُؼال ه٢ أ٦٣ ٗب١ ٯِبػٚ 

 .ث٢ٰ اٛو٩اٯبد ٩ٯوـٮ أٗضو ٢ٟ ئؽز٠بٙ ٜٛو٩اٯخ اٛ٪اؽلح ٠ٟب ٯؼِٮ ه٨ٰٜب ٟيٯلا ٢ٟ اٛلٓخ  
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 انًقـــذيـــت

 ٓ    ()اٛـؾ٠ــــل ٜٛــــ٦ هة اٛوـب٠ٰٛــــ٢ ٩اٛظـالح ٩اَٛـــالٝ هٜــ٬ ٣ج٤ٰـــب ٟؾ٠ـــل 

 ٓأٟـــب ثوـــــــل 

 ئ١ كهاٍـــخ ٨٤ٟــــظ ٟإِٛـبد ا٠ٛظـ٤ِٰــ٢ ٩رؾ٨ٰٜٜـــب ٣٩ٔـل٧ــب ٢ٟ أ٧ـٞ األثؾـــبس اٛو٠ٰٜــخ ، ئ م

 ا٤ٛزــبط اٛو٠ٜــٮ ٩اِٛـ٘و٭ هـجو اٛوظــ٪ه ا٠ٛقزــِٜخ ،٩ٛـنٛـٖ ئم ٢ٟ فـال٨ٛـب ٯزـٞ اٛزوـوٍ هٜــ٬

 ُٯـَوـْل اَٰٛـــ٪ؿٮ ٢ٟ أثـوى اٛوـ٠ٜـبء ٩ا٠ِٛ٘ـوٯ٢ اٛجـبهىٯ٢ ُـٮ رأهٯق٤ـب اٛوـوثٮ االٍــالٟٮ اٛن٭

   ٓ  أٛزأِٰٛٮئرَـــوذ ٟوـبهُــ٦ ، ٩رقظظــبر٦ ُلفٚ ُــٮ ٣ـبّ أطؾـبة اٛغ٠ـن 

٩ٗب١ ٗزـبة
 أؽـل ا٠ٛظ٤ـِبد ُٮ ٓؼبٯب األٯ٠ب١ ثبٛـٰ٪ٝ ((ـ٬ ث٢ ٟوٯــٞ آفـو اٛيٟـب٣١ي٩ٙ هَٰ))  

 ثب٠َٛــزٔجٚ ٩آفــو اٛيٟـــب١ ثـــبة  اإلفجبهاألفـو ٩أشــواؽ اَٛــبهخ ، ٩اٛجوش ٩ا٤ٛشـ٪ه ، ٩أ١ 

 ، ٩اٛ٘زــبة ٟـجــ٪م ُــــٮ() هلٰـٞ ٢ٟ ئهـالٝ ا٤ٛجـ٪ح ٩اٛن٭ أفجـو ه٨٤ــب اٛظبكّ ا٠ٛظل٩ّ

 ٓ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜــخ ٩ٓـبٝ ثزؾٰٔٔـ٦ األٍزبم ٟـؾ٠ـل هجل اٛٔبكه هــب ثٰو٩د 

  -٩ٛيٝ ٤ٟٮ اٛجؾش أ١ أػن ٛـ٦ فـخ اثزلأر٨ب ث٠ٔـلٟــخ صـٞ أهـٔجز٨ب ثِظٜـ٢ٰ ٩ٗـ٠ـــب ٯٜـــــــٮ :

 ٓاَٛـــٰ٪ؿٮ ٩ٍـــٰور٦ اٛنارٰــخ انفصـم األٔل : 

 ٓهظــو٥ انًبحج األٔل : 

 ٓ، ٣َج٦ ، ٛٔج٦ ، ٟ٪ٛل٥ ، ٣شأر٦ ، ٩ُبر٦  ئ٦٠ٍانًبحج انخاًَ : 

 ٓشـــٰ٪ف٦ ٩رالٰٟــــن٥ انًبحج انخانج : 

 ٓاٛ٪كبئَ اٛزـٮ رٜٔل٧ب انًبحج انزابع : 

 ٟٓإِٛبرـــ٦ ٩ص٤بء اٛو٠ٜبء هٰٜــــ٦ انًبحج انخايش: 

 ا٨٤٠ٛـــظ أٛزأهٯقٮ َٜٛــــٰ٪ؿٮ ُـــٮ ٗـزبثـــ٦ انفصــم انخـاَــً : 

 ٓ ((٣ي٩ٙ هَٰــــ٬ ث٢ ٟوٯــٞ آفـو اٛيٟــب١  ))                    

 ٟٓـ٨٤غـ٦  ُٮ ا٤ٛٔٚ ٢ٟ ا٠ٛ٪اهك انًبحج األٔل : 

 ُٓـٮ ا٤ٛٔٚ  ٩األٟب٣خاٛـلٓــخ انًبحج انخاًَ : 
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 ٓاٛـ٬ ثـلاٯخ ا٤ٛٔٚ ٩ا٣ز٨بؤ٥  اإلشبهحانًبحج انخانج : 

  ٩ٓرـورٰج٨ب ٨٤ٟغـــ٦ ُٮ ئفزٰبه٥ ٜٛـؾ٪اكس انًبحج انزابع : 

  ٨٤ٟٓغــ٦ ُٮ ر٠ؾٰظـ٦ ٜٛو٩اٯبد ٣٩ٔل٧ب  انًبحج انخايش :

  ٩ٓاٛزوعٰؼ ٩االؽز٠بٙ  االعز٨بك٨٤ٟغـ٦ ُٮ انًبحج انضادس : 

 انـخالصـــــــــت  

 0انضــــــٍٕطً ٔصـــــٍزتّ انذاتٍـــــــــت انفصــم األٔل : 

 0انًبحــج األٔل : عصــز انضـــٍٕطً 

 ٛـجبؽض٪١ هـ٤ل كهاٍـــز٨ٞ ٛشـــقظٰخ ٢ٟ اٛشـــقظٰبد اٛـو٠ٰٜخ ٩اٛــزٮ ٨ٛـب أصـــــوئهـزبك ا       

 ُــــٮ اٛوٗــت اٛو٠ٜــــٮ أ١ ٯٔلٟــ٪ا ث٢ٰ ٯـل٭ رٜٖ اٛلهاٍــــخ ٣جنح ٟ٪عيح هـ٢ اٛلــو٩ٍ اٛــزٮ

 رأصٰــــو ٗـجٰـــــــوأؽبؿذ ثزٜٖ اٛشقظٰـــــــخ ، أل١ األؽـلاس اٛزـــٮ رؾٰــؾ ثبٛشقظٰـــــخ ٛـ٨ب 

 هٜـ٬ ئرغب٧برــ٦ اِٛـ٘ـوٯــخ ،  أل١ اٛشــقظٰـبد رجـوى ٟـ٢ فالٙ األؽ٪اٙ ٩اٛـلو٩ٍ ا٠ٛؾٰـــخ

 ثـ٨ب ٩ث٢٠ ؽ٪٨ٛــب ٟـ٢ اٛو٠ٜــبء ٩ا٠ِٛ٘ـوٯ٢ ، ٩اَٛــٰ٪ؿٮ أؽــــــل رٜـٖ اٛشـــقظٰبد اٛجــبهىح  

 ٩ٓاٛوٜ٪ٝ اٛزــٮ ٛـ٨ب شـــأ١ هلٰـــٞ ُـــٮ ٟغـبٙ ا٠ٛوـبهٍ  

 ٧ـ( ٗـب٣ذ رزظــَ ثبالػــواثبد٧8ٔٔـ  ـــ 9ٗ8ئ١ اٛؾٔجـخ اٛزٮ هبشــ٨ب اَٛــٰ٪ؿٮ ٟـب ث٢ٰ )

 ٩ؽـّلح اٛظواهبد ٩هـلٝ االٍــــزٔواه ، ٩مٛـٖ ثَـــجت اٌٛي٩ ا٠ٌٛـ٪ٛــــــــٮ ٩ئؽـزالٙ ثـٌـــــلاك

 ـــوح اٛـوجبٍـــٰخ اٛـ٬ ٟـظوٝ( ، ٩ٛغإ آفـو ٟـ٢ ثٔــٮ ٟـ٢ االٍـــــ٧ٕٔ٘9ـ  ـــ ٤ٟٙ٘ٙن هـبٝ )

 ٩ٟجبٯوزــــ٦ ثبٛقالُــــخ ٧٩٪ اٛقِٰٜــــخ ا٠َٛــــز٤ظو ثبٜٛـــ٦ أثــــــــ٪ اٛـٔبٍــٞ أؽـ٠ل ث٢ اٛلب٧ــو

 ، ُؼال هـ٢ ٧غوح أًٜت اٛو٠ٜــــبء ٩اٛـ٠ِ٘وٯ٢ ئ٨ٰٛـب ، ئم ٛـٞ ٯـجـــْ(ٔ)ٝ( ٧ٕٔ٘8ـ  ـــ8٘ٙ)د 

 ٍـــ٠وذ شـــٰق٤ب االٟـبٝ  ٓٓٓٓٓهعـت ٣ٔال ه٢ اث٢ اِٛـ٪ؿــٮ   ُـٮ ثٌــــلاك أؽــــل ٛٔــ٪ٙ اث٢

 أثب ؽبٟـل ث٢ ا٠ٛـوى٭ ٠ٛـب ٓـلٝ ٟـ٢ ثٌـــــــلاك ئٛـ٬ ٟـواًـخ ٩ٓـل ٍـــئٚ هـ٢٠ ثٔٮ ثجٌـــلاك ٟـ٢

 ، ( ٕ)األئ٠ـــخ ُٔبٙ:"  ٛـٞ أهـوٍ ث٨ـب ٨ُٰٔـب هـب٠ٛـــًب ثبالطــ٪ٙ ًـٰو رـٔــٮ اٛـلٯ٢ اٛـغ٪ٍـــٔٮ "

 ، ٩ٓـ٪ٙ اَٛــــٰ٪ؿٮ : " ( ٖ)٩ٓـ٪ٙ اَٛـــقب٩٭ :" ٛـٞ ٯجـــــْ ٨ُٰــب ٢ٟ ٯـووٍ شـــٰئب ٢ٟ اٛوٜٞ "

 ُقوع٪ا ٟـ٢ ثٌـــلاك ُؼوثذ  أهـ٤ب٨ٓــٞٓٓٓٓٓصـٞ كفـٚ اٛ٪ىٯو ُبٍـزلهـ٬ ا٨ِٔٛـبء ٩االٟـبصـٚ 
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َٚ ع٠ٰــــن ٟـ٢ ٤٧بٕ ٟــ٢                                    ُِٓز             ، ٩طبه ٗـنٖٛ رقــوط ؿبئِــخ ثوـل ؿبئِــخ ُزؼوة أهـ٤ب٨ٓٞ ؽزـ٬ 

  ( ٗ)٩ٛـٞ ٯَـــٜٞ ئال ٢ٟ ئفزِــ٬ ُٮ ثـئو أ٩ ٤ٓــبح "ٓٓٓٓٓاٛو٠ٜــبء ٩االٟــواء ٩اٛـؾغبة ٩اٛ٘ـجبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ، ٩ثنٖٛ أطجؾذ ٟظو ٟـوٗي اٛقالُــخ االٍـــالٰٟـخ ٢ٟ ا٤ٛبؽٰـخ اٛشــٰٜ٘ـخ ، أٟب ىٟبٝ اٛؾ٘ــــٞ                                  

 ٧ــ9ٗٙــبٝ ) ٩اَٛـــٜـخ اِٛوٰٜــخ ُ٘ب٣ذ ثٰل ا٠٠ٛــبٰٖٛ اٛـنٯ٢ ئٟزلد ٍـــ٤٪اد ؽ٨٠٘ــــٞ ٟــ٢ هــ

  ٓ ( ٘)٧ـ (8ٕٖـــ

 هـبطـو اَٛــٰ٪ؿٮ فالٙ رٜٖ اٛؾٔجـــخ صالصــخ هشــو ٍـــٜـب٣ب ٢ٟ ٍـــالؿ٢ٰ ك٩ٛــخ ا٠٠ٛـبٰٛـــٖ

 هَـ٘و٭ ٓـبٝ ثـ٦ األرـبثــٖ ثوٓـــ٪ّ           ا٣ٔالة، اٛنٯ٢ ٩طٜ٪ا اٛـ٬ اٛؾ٘ـٞ ه٢ ؿوٯْ ( ٙ)اٛغواَٗــخ

 ٓ   (4)ٝ(٧ٖٔ9ٕـ ـــ 49ٍٗــــ٤خ )

 ٩اٛزأَٰٛثوى اَٛــٰ٪ؿٮ ُــٮ كٚ رٜٖ االؽـلاس ٩اٛظواهـبد ، ٩ٟؼـ٬ ٓـلٟــب ُـٮ اٛزؾظٰــٚ 

 ٩االُـبكح ٩اال٣زـبط اٛو٠ٜٮ ، ٩مٖٛ ٟـ٢ فالٙ شـو٩ه٦ ثبالشــزٌبٙ ثبٛوٜـٞ ٢ٟ َٟـز٨ٚ ٍــ٤خ أهثـن

 ٓ، ُأطجــؼ هب٠ٛب ٟ٪ٍــ٪هٰب ثوٜ٪ٝ ٩ٟوبهٍ ٗـضٰوح ( 9)٩ٍــز٢ٰ

 ، ٩هىٓذ اٛـزجؾو ُــٮ ٍــــجوخ هــٜــ٪ٝ :  (8) ٪ؿٮ هـ٢ اٛوٜ٪ٝ ٩ا٠ٛوبهٍ ثٔ٪ٛــ٦ُٔـل مٗـو اَٛـــٰ

 " اٛزَِــٰو ، ٩اٛؾـلٯش ، ٩اِٛٔــ٦ ، ٩ا٤ٛؾـ٪ ، ٩ا٠ٛوب٣ــٮ ، ٩اٛجٰـب١ ، ٩اٛجلٯــن ، هٜـ٬ ؿوٯٔــــخ

 ٓاٛووة ٩اٛجٌٜبء ، الهٜــ٬ ؿوٯٔــخ اٛوغٞ ٩أ٧ٚ اَِٜٛــِخ " 

 هـالٓــخ ثبٛؾٰبح اَٛــٰبٍـــٰخ ؛ ٤٘ٛ٩ــ٦ ٗب١ ٯؾلـ٬ ثبؽـزواٝ اٛقِٰٜـــــــخ ٛـٞ ٯ٘ـ٢ َٜٛــــٰ٪ؿٮ أ٭

 ٝ( ٩ٓـل ٣ض هٜـ٬ مٛـ٧ٖٔ٘ٓٓـ ـــ8ٖٓاٛوجبٍـٮ ا٠ٛز٪ٗٚ ه٬ٜ اٜٛـ٦ هجل اٛويٯي ث٢ ٯؤ٪ة )د 

 ٓ" ٩ٓـل ٍــبهل٥ اٛقِٰٜـخ ؽزــ٬ ئٍـــزٔو ُــٮ ٟشٰقخ اٛجٰجوٍـــــخ "  (ٓٔ)اَٛــقب٩٭ ٓبئال

 ا٤ٛبؽٰـخ اٛضٔبُٰـخ ٩اٛو٠ٰٜـخ ، ُٔـل شـ٨لد ٟظو ٩ثالك اٛشــبٝ ؽوٗـخ ه٠ٰٜخ ٩مٖٛ ثب٧ز٠ـبٝأٟـب ٢ٟ 

 ا٠٠ٛبٰٖٛ ، ُٔـل أٗـضو ٍـــالؿ٨٤ٰـٞ ٩أٟواء ك٩ٛز٨ـٞ ٩أ٩الك٧ـٞ ٩ى٩عبر٨ـٞ ٟــ٢ ئ٣شـــــبء اٛـ٠لاهً

 فبص                                       ا٧ز٠ـبٰٝـٖ ، ٩ٗـنٖٛ ٗب١ ٛجوغ اَٛــــالؿ٢ٰ ا٠٠ٛــبٛ(ٔٔ)٩ا٠َٛــبعل ٩اٛي٩اٯب ٩اٛقب٣ٔب٧ـبد

 ، ٠ٛ٩ب أ٣شــأ ٟـلهٍــــز٦ ٩اإلٓواءثجوغ اٛوٜـ٪ٝ ٨٤ٟ٩ـٞ اَٛــٜـب١ ثوٓ٪ّ اٛن٭ رظله ٜٛزلهٯٌ 

 ٓ( ٕٔ) ٧ـ( عوٚ ٣َِـــ٦ ٣بكوا ه٨ٰٜـب ُـــٮ ؽـٰبرــ489٦اٛلب٧وٯخ ٍــــ٤خ )

 ـٞ ٩اٛـو٠ٜبء ، ٩ر٤شـــٰؾ اٛؾوٗخ اٛـو٠ٰٜخ ٣ؾـ٪ اٛـزـ٪ه٣٩ـلوا ٛزشـــغٰن ٍـــالؿ٢ٰ اٛـ٠٠بٰٖٛ ٜٛوٜ
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 ٩اٛـغلك ، ُٔـل ك٨و ُٮ ٧ـنا اٛٔو١ اٛولٯل ٢ٟ اٛو٠ٜـبء ٩ا٠ٛإهفٰــ٢ ٩ا٠ٛؾلصٰــ٢ ، ٢ٟ٩ أشـ٨و٧ـٞ 

 ، أؽـ٠ل ث٢ هٜـٮ ث٢ هـجل اٛٔبكه ث٢ ٟؾ٠ل ث٢ ئثوا٧ـٰـٞ ،هـ٠لح ا٠ٛإهفـــــــ٢ٰ (ٖٔ)ا٠ٛٔوٯي٭  ــٔ

 ٝ( ٟزجؾــوا ُـٮ اٛزبهٯــــ هٜـ٬ ئفــــزال٧ٖٔ٘9ٍـ ـــ ٩4ٙٓاٛ٪ُبح ،٩ٛل ٍـــ٤خ )ٓب٧ـو٭ ا٠ٛ٪ٛل 

 أ٣٪اهـ٦ ،٩ٛـ٦ اٛوـلٯل ٢ٟ ا٠ٛظ٤ِـبد ٨٤ٟب: " اَٛـــٜ٪ٕ ث٠ووُخ ك٩ٙ ا٠ٛـٜ٪ٕ" ٩ " هـٔل عـ٪ا٧ـــو

 ٓٝ( ٧ٔٗٗٔـ ــ 9ٗ٘االٍـِبؽ ُـٮ ٟٜ٪ٕ ٟظو ٩اَِٛــبؽ " ٩ًٰو٧ب ر٪ُــ٬ ٍــ٤خ )

 أث٪ ا٠ٛؾبٍــ٢ ٯ٪ٍـَ ث٢ هـجل اهلل اٛلب٧و٭ اٛؾ٤ِٮ أع٠ـن ا٠ٛإهفــ٪١  (ٗٔ)رٌو٭ ثوك٭ اث٢ ــ2

 ٝ( ،ٛـ٦ ٗضٰـو ٢ٟ ا٠ٛإِٛبـذ اٛؤٰٜـــخ٧ٔٗٓ8ـ ــ 9ٕٔه٬ٜ ئ٦٣ ٓب٧ـو٭ ا٠ٛ٪ٛل ٩اٛ٪ُبح ٩ٛل ٍـــ٤خ )

 ٟـل٢ٟ٩،٫ أشـ٨و٧ب " ا٨٤٠ٛٚ اٛظبُٮ ٩ا٠َٛز٪ُٮ ثول اٛ٪اُٮ " ٩ " ؽـ٪اكس اٛل٧٪ه ُٮ  ٩ا٤ٰٜٛٔخ

 ٓٝ( ٧ٔٗٙ8ـ ـــ 94ٗاألٯبٝ ٩اٛش٨٪ه " ٩ًٰو٧ب ر٪ُـــ٬ ٍــــ٤خ )

 شــ٨بة اٛلٯ٢ أؽ٠ل ث٢ هٜٮ ا٤٘ٛب٣ٮ اٛوَــٔال٣ٮ ٓبػٮ اٛٔؼــبح ، ا٠ٛـظـــو٭ (٘ٔ)ؽغـو اث٢ــ 3

 ٝ( طبؽـت اٛزظب٣ٰـَ اٛ٘ضٰــوح ٨٤ٟ٩ــــــــب ٧ٖٔ4ٔـ ــ 44ٖا٠ٛ٪ٛل ٩ا٤ٛشـأح ٩اٛ٪ُـبح ٩ٛل ٍـــ٤خ )

 ٠ٌٛو ثأث٤بء اٛو٠و " ٩ " االٯضبه ٠ٛووُخ ه٩اح اٱصبه" ٩" اٛلهه اٛ٘ب٤ٟـخ ُـٮ أهٰــب١ ا٠ٛئــخ"أ٣جبء ا

 ٓٝ( ٧ٔٗٗ9ـ ــ 9ٕ٘اٛضب٤ٟخ " ٩ًٰو٧ب ر٪ُـــ٬ ٍـــ٤ـخ )

 ٧ــ 9ٖٔشــ٠ـٌ اٛـلٯ٢  أث٪ اٛقٰـو ٟؾ٠ل ث٢ هـجل اٛوؽ٢٠ ، ٩ٛــــل ٍـــــ٤خ ) ( ٙٔ)اَٛــــقب٩٭ ــ4

 ا٠ٛ٪ٛل ٣يٯٚ اٛؾوٰٟـ٢ اٛشــوٯِٰـ٢ ٟؾـلس، ُٰٔــــ٦، ٟـإهؿ، ٛــــ٦ ٟـــــــ٢ ٝ( اٛٔب٧ـو٭4ٕٗٔـــ 

 ا٠ٛظ٤ِبد " ُزؼ ا٠ٌٰٛش ثشــوػ أِٰٛخ اٛـؾلٯـش " ٩ " اٛؼ٪ء اٛالٟــن أل٧ٚ اٛٔــو١ اٛزـبٍـــــن "

 ـــ٪اهٝ( ٩كُـ٢ ثبٛجٰٔـــــن ثغــــ٧ٔٗ8ٙــ ـــ٩8ٕٓ" اٛزبهٯـ ا٠ٛؾٰؾ " ٩ًـٰو٧ب ر٪ُـــ٬ ٍـــــ٤خ )

 ٟٓشـــ٨ل األٟبٝ ٟـبٖٛ 

 انًبحـج انخـاَــً :ـ ئصـًّ، َضـبّ، نقبـّ، يٕنذِ، َشـأتـّ، ٔفاتـّ 

 ئصـــًّ َٔضـــبّ ٔنقبــّ : 

 ث٢ أثٮ ث٘ـو ث٢ ٟؾ٠ـل ث٢ ٍــبثْ اٛلٯ٢ ث٢ اِٛقـو هـض٠ب١ ثـ٢ ٣بكو اٛلٯـ٢ (4ٔ)٧ـ٪ هـجـل اٛوؽ٢٠

 اٛظالػ أٯ٪ة ث٢ ٣بطو اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ اٛشــــٰـٟؾ٠ل ث٢ ٍـَٰ اٛلٯ٢ فؼو ث٢ ٣غٞ اٛلٯ٢ أثٮ 

 ٓ (ٕٓ)، األٍٰ٪ؿٮ ا٠ٛظو٭ اٛشــبُوٮ (8ٔ)، اٛقؼٰو٭(9ٔ)٠٧بٝ اٛلٯ٢
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 ٩ٛٔـــت أٯـؼــــــب( ٕٔ) أٟب ٛٔت اَٛــٰ٪ؿٮ ثغالٙ اٛلٯ٢ ُٔـل ٛٔج٦ أث٪٥ ثوــل ئٍــــج٪م ٟـ٢ ٩الكرـــ٦

( ٕٕ)ثبٛـ٪ٛ٪٣ٮ اٛشـــبُـوٮ 
 ٥ ؿٜت ٟـ٢ أٟــ٦ أ١ رـأر٦ٰ ثـ٘زـبة ُأعبء٧ــــــب٩ثبث٢ اٛـ٘زت ، أل١ أثب 

 ٓ( ٖٕ) اٛـ٠قبع، ُـ٪ٛـلرـــ٦ ٧٩ـــٮ ث٢ٰ اٛ٘ـزت

 يٕنـــذِ َٔشـــأتـــّ ٔٔفاتـــّ :ــ

 ٝ( ٧ٔٗٗ٘ـ ــ ٩9ٗ8ٛـل عـالٙ اٛـلٯ٢ اَٛــٰ٪ؿٮ َٟــبء ٯـ٪ٝ األؽــل ٢ٟ شـــ٨و هعــت ٍــــ٤خ )

 ٠ٚ اٛـ٬ اٛشــٰـ ٟؾ٠ل ا٠ٛـغـن٩ة هعـٚ ٢ٟ ٗجـبه األ٩ٰٛــبء ، ٩ُـٮ ؽٰبح ٩اٛـل٥ ؽ(ٕٗ) ُٮ اٛٔب٧ـوح

 ٓ (ٕ٘) ثغــ٪اه ا٠ٛشـــ٨ل ا٤ٌِٰٛ ُجوٕ هٰٜـــ٦

 أٟـب ٣شــأرـ٦ ُٔـل ٣شـأ اَٛــٰ٪ؿٮ ٯز٠ٰب ُؾِق اٛٔوآ١ ٧٩ـ٪ ك١٩ ص٠ـب١ ٍـــ٢ٰ٤ ،صـٞ ؽِق اٛو٠ـــلح ،

 االشــزٌبٙ ثبٛوـٜـــٞ ٢ٟ َٟــــــز٨ٚ  ٟبٖٛ ، ٩شـــوم ُـٮ اث٨٤ٟ٩٢ـبط اِٛٔــ٦ ٩األطـــ٪ٙ ، ٩أِٰٛخ 

 ، ٩ٓـل أٛــَ ُــــٮ(ٕٙ) ٍـــ٤خ أهثــن ٩ٍــز٢ٰ ، ٩أعٰـي ثزـلهٯـٌ اٛووثٰـــخ ٍــــ٤خ ٍـــذ ٩ٍــز٢ٰ

 ٓ ( 4ٕ) ٧ـن٥ اَٛـــ٤خ ُ٘ـب١ أ٩ٙ شـــٮء أِٛـــ٦ شـــوػ األٍـــزوبمح ٩اٛجَـــ٠ٜـخ

 ٔفــاتــــّ :ــ

 ثوـل آما١ اِٛغـو ا٠َٛـِو هـ٢ ٯـ٪ٝ اٛغـ٠وخ اٛزبٍـــن هشــــو ٟـ٢ ع٠ــــبك٭أٟـب ٩ُـبرـــ٦ ُ٘ـب٣ذ 

        ٓ (9ٕ)ٝ(٧ٔ٘ٓ٘ـ ـــ 8ٔٔاأل٩ٙ ٍــ٤ـخ )

 انًبحـج انخـانج :ــ شـــٍٕخــّ ٔتاليٍـــذِ

 رٜـ٬ٔ اَٛــٰ٪ؿٮ اٛوٜٞ ٢ٟ أثوى ه٠ٜـبء هـظو٥ ُٮ ٟقزـَٜ أ٣ـ٪ام اٛوٜـ٪ٝ ، ٩ٗب١ ٛــ٦ ا٤ٛظٰــت

 و ٢ٟ ٧ـنا اٛقٰـو ٨ُ٪ ُٯـَوـْل ٢ٟ ا٠ٛ٘ـضوٯ٢ ٢ٟ اٛشـٰ٪ؿ ، ٩ا٣ـ٦ ٍــ٠ن ٟج٘ـوا ُــٮ ثـلاٯـــــخ األ٩ُـ

 " ٩ٓـل ع٠وــذ(8ٕ)ؽٰبرـ٦ اٛو٠ٰٜخ ، ٩ٓـل ثٜي هـلك اٛنٯ٢ أفن هـ٨٤ٞ ٍــز٠بئخ ٣ٌِ ، ٓـبٙ اَٛـٰ٪ؿٮ

 ـ٪ا ٣ؾـ٪ ٍــــز٠بئـخٟوغ٠ب ٗجٰوا ُٮ أٍـ٠بء ٟـ٢ ٍـ٠وذ ه٦ٰٜ أ٩ أعبى٣ٮ أ٩ أ٣شـل٣ٮ شــوـوا ُجٌٜ

 ٣ِــٌ" ،٩ٓـبٙ أٯؼب " ٩أٟب ٟشـبٯقٮ ُـٮ اٛو٩اٯـخ ٍــ٠بهب ٩ئعبىح ُ٘ـضٰوأ٩هكر٨ـٞ ُـٮ ا٠ٛوغــــٞ 

 ، ٩أٟب ٓواءرــ٦ ٩ه٩اٯبرــ٦ ُــٮ ا٠ٛوـٔـــ٪ٙ (ٖٓ)اٛن٭ ع٠وز٨ٞ ُٰـ٦ ٩هـل٧ـٞ ٣ؾـ٪ ٟبئـخ ٩ف٠َــ٢ٰ "

 ٝ( ثٔ٪٦ٛ " ُٔـل ئ٣ز٨ذ اٛـ٬ ع٠بهـخ ٗضٰـو٧ٔ98٘ـ ــ ٩ٖٖٔٔا٤٠ٛٔـ٪ٙ ُٔل مٗـو اٛق٪ا٣َـبه٭ )د

 ، أٟب أ٧ـٞ شـٰ٪ف٦ ٨٤٠ُـٞ :  (ٖٔ)ئم ثٜي ٟوغـٞ شـٰ٪ف٦ ٣ؾ٪ صـٜض٠بئخ شــٰـ " 
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 ، ٗب١ ئٟبٟب ُٮ اِٛوائـغ( ٕٖ)شـ٨بة اٛلٯ٢ أؽ٠ل ث٢ هٜٮ ث٢ أثٮ ث٘و اٛشـبُـوٮ اٛشبهَٟبؽٮــ 1

 بٙ اَٛـٰ٪ؿٮ " أكهٗز٦ ُٮ آفو ه٠و٩٥اٛؾَبة ، ثٜي ٢ٟ اَٛـ٢ٰ٤ ٟبئخ ٣٩ِٰب ٩هشـوٯ٢ ٍــ٤خ ، ٓـ

 ٓ( ٖٖ) ٝ(٧ٔٗٙٓـ ــ ٩9ٙ٘ٓوأد هٰٜـ٦ ُـٮ اِٛوائغ " ، رـ٪٬ُ ُـٮ هعت ٍـ٤خ )

 هـٜـٞ اٛلٯ٢ طبٛؼ ث٢ هـ٠و ث٢ هٍـال١ ث٢ ٣ظٰو طبٛؼ اٛوـَٔال٣ٮ اٛجٜـ٤ٰٔٮ ، ٓبػٮ اٛٔؼبح ــ2

 اٛجقبه٭ ، ٦ٛ٩ ٣لٞ ٩شوـو، اٛٔب٧ـو٭ اٛشـبُوٮ ، ٗب١ ئٟبٟب ٨ُٰٔـب ،ط٤َ رَِـٰوا ٩شـوؽب ه٬ٜ 

 ، الى٦ٟ اَٛــٰ٪ؿٮ ُــٮ (ٖٗ)ٝ(٧ٔٗٙٗـ ــ 9ٙ9، ر٪٬ُ ٯ٪ٝ األهثوبء اٛقبٟـٌ ٢ٟ هعت ٍـــ٤خ )

 ، ٩ٓبٙ ه٤ـ٦: " ئٟبٝ ا٨ِٔٛـبء ُـٮ هظو٥ ٩ؽبٟٚ ٛـ٪اء ٟـن٧ت اٛشـبُوٮ ُـٮ (ٖ٘)اِٛٔـ٦ ئ٬ٛ أ١ ٟبد

 ٓ(   ٖٙ) هـوآــ٦ ، ٩ؽغبى٥ ، ٩شـــبٟـ٦ ، ٩ٟظـو٥ "

 ؽ٠ل ث٢ ٟـؾ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل ث٢ ؽَــ٢ ث٢ هٜٮ ث٢ ٯؾٮ ث٢ ٟؾ٠ل األٟبٝ اٛوالٟــخ ، اٛٔب٧ــــو٭أ ــ3

 ا٠ٛ٪ٛل ا٠ٛـبٛ٘ـٮ ا٤٠ٛشـأ صـٞ اٛؾ٤ِٮ ، ٩ٯـووٍ ثبٛشـ٤٠ٮ ، ٣َـجخ ٠ٛيههـخ ثجوغ ثالك ا٠ٌٛــوة ،

 ل اَٛبثــن ٟـ٢ٗب١ ئٟبٟب َه٠َٜـًب ، ٟبد ث٤٠ي٦ٛ ٢ٟ روثخ ٓبٯزب٭ شــوٓٮ ٓـٜوـخ اٛغجٚ ُٮ ٰٜٛـخ األؽــ

 " أفـند ه٤ـ٦ اٛؾـلٯـش ، (9ٖ) ، ٓـبٙ ه٦٤ اَٛــٰ٪ؿٮ : (4ٖ)ٝ(٧ٔٗٙ9ـ ــ 94ٕم٭ اٛؾغـخ ٍـــ٤خ )

 ٩ٛــٞ  ٧ٓٓٓٓشـبٝ  اث٩٢اٛووثٰخ، ٩ا٠ٛوب٣ٮ، ٩ٍـ٠وذ هٰٜـ٦ ٓــوخ ٗجٰوح ٢ٟ ا٠ٛـ٪ٙ، ٩ر٪ػٰؼ 

  ٓأ٣ِٖ هـ٢ اٛشـــٰـ ئ٬ٛ أ١ ٟـبد 

 ٟؾ٠ل ث٢ ٍــ٠ٰٜب١ ث٢ ٍـوٰل ث٢ َٟـو٪ك ا٠ٛؾٰ٪٭ اٛو٩ٟٮ اٛؾ٤ِـٮ اٛ٘بُـٰغــٮ، أٗـضو ٟــــــ٢  ــ4

 ٓـواءح اٛ٘بُٰخ ألث٢ اٛؾبعت ٩أٓوأ ث٨ـب ؽز٬ ٣َـت ئ٨ٰٛب ، ر٪ُـ٬ طجٰؾخ ٯ٪ٝ اٛغ٠وخ اٛواثـن ٟــ٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             شٰـق٤ب اٛـوالٟخ" ٩ٛيٟذ (   ٓٗ)، ٓبٙ ه٦٤ اَٛـٰ٪ؿٮ: (8ٖ)ٝ(٧ٔٗ4ٗـ ــ 948ع٠بك٭ اٛضب٣ٰخ ٍــ٤خ )

 ٩األط٪ٙن هشوح ٍـ٤خ، ُأفند ه٦٤ ا٤ِٛ٪١ ٢ٟ اٛزَِٰو، أٍـزبم اٛ٪ع٪ك ٟؾٮ اٛلٯ٢ اٛ٘بُٰغٮ أهث

 ٓ، ٩اٛووثٰخ، ٩ا٠ٛوب٣ٮ، ٩ًٰو مٖٛ، ٩ٗـزت ٛــٮ ئعبىح هل٠ٰــخ " 

 تاليـــــــــٍذِ :

 ؽلـٮ اَٛـٰ٪ؿٮ ث٠٘ب٣ـخ ه٠ٰٜـخ ٟوٟ٪ٓـخ ث٢ٰ هـ٠ٜـبء هـظو٥ ، ُؼال هـ٢ اٛزـلهٯٌ ٩اإلُزــــبء

 ٦، أٟب رالٰٟــن٥ اٛنٯ٢ ؽؼوا ٟغ٦َٜ ٩أفـن٩ا هـ٤ـــ٦ ٩اإلٟالء اٛزٮ ؽظٚ ه٨ٰٜب ٢ٟ أٗبثو ٟشبٯق

ُُٗضْو ُٔل ٓـبٙ اَٛـٰ٪ؿٮ :  ٮ شــ٪اٙ ٍــ٤خ ئؽـل٫ ٩ٍـــجوٰـ٢ ،  ــٜٛزلهٯٌ ُ ا٣زظجذ" (ٔٗ)اٛوٜٞ ٨ُٞ 
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                                                                                                                                                                                               ٩ؽؼو كه٩ٍٮ اِٛؼالء ، ٩ٓوأ هَٜٮ ٢ٟ ٟظ٤ِبرٮ ٩ًٰو٧ب ، أٟب أثوى رالٰٟن٥ ٨ُٞ :     

 " ٟــلهً  (ٕٗ)ش٨بة اٛلٯ٢ أؽ٠ل ث٢ أؽ٠ل ث٢ هـٜٮ ث٢ ىٗوٯب اٛشـبُوٮ، ٓـبٙ هـ٦٤ اَٛـٰ٪ؿٮ: ــ1

 ٩ِٟز٨ٰب، ث٨ب ٍـ٠ن ٤ٟٮ هـشـبهٯبرٮ، ٩اٛغيء األ٩ٙ ٢ٟ ٣٪ه اٛؾلٯٔخ ٢ٟ ٣ل٠ٮ ٟن ع٠بهخكٰٟبؽ 

 ٓٝ( ٧ٕٔ٘9ـ ــ 999أفو ٢ٟ كٰٟبؽ " ، ر٪ُــ٬ ٍـــ٤خ )

 هـجل اٛٔبكه ث٢ ٟؾ٠ل ث٢ أؽ٠ل ا٠ٛإم١ ا٠ٛظو٭ اٛشــبُوـٮ اٛشـــبمٛٮ ، رـ٠ٰٜـن عالٙ اٛـلٯـــ٢ ــ 2

 ٛـ٦ روع٠خ ، ث٨غخ اٛوبثلٯ٢ ثزوع٠خ اٛؾبُق عالٙ اٛـلٯـــ٢ ، ٩ٛـ٦ ٟظ٤ِبد ، ٩ٗزت (ٖٗ)اَٛـٰ٪ؿٮ

 ٓ (ٗٗ)ٝ(٧ٕٔ٘9ـ ــ 8ٖ٘، رـ٪ُــ٬ ٍـــ٤خ )

 شـ٠ـٌ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ هـجل اٛوؽ٢٠ ث٢ هـٜٮ اٛؤٜـ٠ٮ ا٦ِٰٔٛ اٛشـبُوٮ ، أفن هـ٢ اَٛـٰ٪ؿٮــ 3

 االى٧ــو ر٪ُــــــ٬ ،أعٰي ثبٛزلهٯٌ ٩االُزـبء ، ٦ٛ٩ ٟإِٛبد هـلح ،٩ٗب١ أؽـل ا٠ٛلهٍــ٢ٰ ثغبٟــن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ٓ  ( ٘ٗ)ٝ( ٧ٔ٘٘٘ـ 8ٍٖٙـــ٤خ )

 شــ٠ٌ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ هٜـٮ ث٢ ٟؾ٠ل ث٢ ؿ٪ٛ٪١ اٛلٟشــٔٮ اٛظبٛؾـٮ اٛؾ٤ِـٮ ، أفــن هــ٢ ــ4

 ٨٪ها  ُــــــٮاَٛــٰ٪ؿٮ ئعبىح ٟ٘برجـخ ُٮ ع٠بهـخ ٢ٟ ا٠ٛظوٯ٢ٰ ، ٗب١ هاّلٟـخ ُٮ اِٛٔـ٦ ، ٟشــ

 اٛؾلٯش ، ٩ٛٮ رلهٯٌ اٛؾ٤ِٰـخ ث٠لهٍــخ شـٰـ اإلٍالٝ أثٮ ه٠و ، ٛـ٦ ٟظ٤ِبد هــــلح ، ٨٤ٟــب

 ٓ ( ٙٗ) ٝ (٧ٔ٘ٗٙـ ــ 8ٖ٘ٗضٰو ٢ٟ رأٛـَٰ شــٰق٦ اَٛـٰ٪ؿٮ ، ر٪٬ُ ٍـ٦٤ )

 

 انًبحج انزابــع : انٕظائف انـــتً تقهـذْا 

 ٟبهً اَٛــٰ٪ؿٮ اٛزـلهٯٌ ٩اإلٟالء ٩اإلُزبء ثبٛغ٪اٟن ٩ا٠ٛغبٛــٌ ٩ا٠ٛـلاهً ثوــل ؽظ٪ٛـــــ٦ 

  ٓهٜـ٬ اإلعبىاد ٢ٟ ٓجٚ شــٰ٪ف٦ اٛـنٯ٢ الى٨ٟـٞ ٟـلح ؿ٪ٯٜــــخ 

 ُٔل الىٝ اَٛـٰ٪ؿٮ هـٜٞ اٛلٯ٢ اٛجٜٔـ٤ٰٮ ُٮ ا٦ِٔٛ ئ٬ٛ أ١ ٟبد ، صـٞ الىٝ ٩ٛـل٥ ٩أعبى٥ ثبٛزلهٯــٌ 

 ، ٩ٛـيٝ ُٮ اٛؾلٯش ٩اٛووثٰـخ شـــٰق٦ اٛواّلٟـخ رٔــٮ اٛلٯــــ٢ ( 4ٗ)ٍـــ٤خ ٍـــذ ٩ٍـــجو٩٢ٰاإلُزبء 

 ، صـٞ ٛيٝ اٛشــٰـ أٍـــزبم اٛ٪ع٪ك ٟؾٮ اٛـلٯ٢ اٛ٘ـبُـٰغــٮ أهثـن هشـوح ٍـ٤خ ٩أفــــن(9ٗ)أٛشجٜٮ

 اَٛـٰ٪ؿٮ ثـزلهٯـٌ، ئم أعٰـي ( 8ٗ) ٤ُ٪١ اٛزَِـٰو ٩األط٪ٙ ٩اٛووثٰـخ ، ٩ٗـزت ٛـ٦ ئعبىح هل٠ٰخ

 ، ٠ٗب شـوم ُٮ اٛزظ٤َٰ ُٮ ٍـ٤خ ٍــذ ٩ٍــــزٰـ٢( ٓ٘)اٛووثٰـخ ُٮ َٟـز٨ٚ ٍــ٤خ ٍــذ ٩ٍــز٢ٰ
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 (ٔ٘)٩أُز٬ ُٮ َٟـز٨ٚ ٍـ٤خ ئؽـل٫ ٩ٍـجو٢ٰ، ٩هـٔل ئٟالء اٛؾلٯش ٢ٟ َٟز٨ٚ ٤ٍخ اص٤ز٢ٰ ٩ٍجو٢ٰ

 ا كّهً ع٠وـب ٢ٟ اٛوــــ٪اٝ ، ٩ٗـن(ٕ٘)٢ٟ٩ اٛ٪كبئَ اٛزٮ ر٪ال٧ب رـلهٯٌ ا٦ِٔٛ ثبٛغبٟن اٛشـٰق٪٣ٮ

 ، ٢ٟ٩ اٛ٪كبئـــَ ( ٗ٘) ، ثٚ طبه ٯ٠ٜٮ هٜـ٬ ثوؼ٨ـٞ ٢٠ٟ الٯؾَـ٢ شـــٰئب (ٖ٘)ثغبٟن اث٢ ؿ٪ٛ٪١

 االفو٫ اٛـزٮ ر٪ال٧ب اَٛـٰ٪ؿٮ ٧ٮ ٟشـٰقخ اٛزظ٪ٍ ثزوثـخ األٰٟو ثوٓ٪ّ ٣بئت اٛشــــبٝ اٛـزــٮ

 ث٠َـبهـلح اٛقِٰٜخ اٛوجبٍــٮ اٛـ٠ز٪ٗـٚ هٜــــ٬، ٩ر٪٬ٛ أٯؼب ٟشـٰقخ اٛجٰجوٍـٰخ ( ٘٘) ثجبة اٛٔواُـخ

  ٓ (ٙ٘) ٝ (٧ٔٗ8ٙـ ــ 8ٖٓاٜٛـ٦ ) 

 ٝ( أ١ اٛقِٰٜخ ا٠ٛز٪ٗٚ ه٬ٜ اهلل هـجل اٛويٯـي٧ٔٗ8٘ـ ــ ٩8ٕٓٓــبٙ اث٢ ئٯبً ُٮ ؽـ٪اكس ٍــ٤خ)

 ه٨ل ٛغالٙ اٛـلٯ٢ اَٛـٰ٪ؿٮ ٩كِٰخ أ١ عو٦ٜ ٓبػٰب ه٬ٜ ٍــبئو اٛٔؼبح ٯ٪ٛٮ ٢ٟ ٯشــبء ٩ٯوــيٙ

                                                                                                                                                                                                          ٢ٟ ٯشــبء ُٮ ٍـــبئو ٠ٟبٖٛ اإلٍالٝ ، ٠ُٜب ثٜي اٛٔؼبح مٖٛ شــْ ه٨ٰٜٞ ٩اٍــزقِ٪ا هٔٚ اٛقِٰٜخ                                   

 ه٬ٜ مٖٛ ٩ٓبٛـ٪ا : " ٰٛــٌ ٜٛقِٰٜـخ ٟن ٩ع٪ك اَٛــٜـب١ ؽـٚ ٩ال هثؾ ٩ال ٩الٯخ ٩ٛ٘ــ٢ اٛقِٰٜخ 

 ٠ُٜب ٓبٟذ اٛلائوح ه٬ٜ اٛقِٰٜخ هعن هـــ٢ مٛــٖٓٓٓاٍــزقَ ثبَٛــٜـب١ ٛ٘ـ٪٦٣ ؽلٯش اَٛــ٢  

   ٓ ( 4٘) ـٞ أشـ٨ل٩ا ه٬ٜ اٛقِٰٜـخ ثبٛـوع٪م هـ٢ مٖٛص ٓٓٓ 

 انًبحج انخايش : يإنفاتـــّ ٔحُاء انعهًـاء فٍـّ 

 فَٜ اَٛـٰ٪ؿٮ هـلكا ٗجٰوا ٢ٟ ا٠ٛإِٛـبد ، ٩اٛزٮ شـ٠ٜذ عـ٪ا٣ت ٟزوـلكح ٢ٟ اٛوٜ٪ٝ ٩ا٠ٛوبهٍ

 زٮ أثـلم ٨ُٰب َٟـزؾٔـب٣٩ِبئـٌ اٛ٘زت ئم ك٨ود ثظ٠برـ٦ اٛوـ٠ٰٜـخ ا٠ٛز٤٪هـخ رجوب ٛز٤٪م اٛوٜ٪ٝ اٛـ

 اٛض٤بء ٟـ٢ ٓـجٚ شــٰ٪فـ٦ ٩ٟإهفٮ هـظو٥ ٩رالٰٟن٥ ٠ٛب رؾٜـ٬ ث٦ ٟـ٢ ٟ٪ا٧ت هـٰٜٔـخ ٩ٟإ٧الد

 هـ٠ٰٜخ ُؾِق ٤ٛب رواصب ٗجٰوا ٩اهصب هل٠ٰب ، ئم ٓـبٙ ُٮ مٖٛ: "٩شـوهذ ُٮ اٛزظ٤َٰ ُـٮ ٍــــ٤خ 

 (9٘)ٟب ًـَٜزـ٦ ٩هعوذ ه٤ــ٦ "  ٍــذ ٩ٍــز٢ٰ ، ٩ثٌٜذ ٟإِٛبرٮ ئ٬ٛ اٱ١ صالص٠بئخ ٗزبة ٍــ٪٫

 ،٩مٗــو( 8٘)ٝ( ئ١ ٟإِٛبرـ٦ ثٌٜذ ٍــز٠بئخـ ٟظ٧َٕٖٔ٘٤ـ ــ8ُٖٓٔـل مٗـو رـ٠ٰٜن٥ اث٢ ئٯبً )د

 ،٩ٗــــب١ (ٓٙ)ٝ( ئ١ هـلرـ٨ب ُبٓـذ هٜـ٬ ف٠َـ٠بئـخ ٟإ٧ٔٙ49َٛـ ــ98ٓٔاث٢ اٛو٠بك اٛؾ٤جٜٮ )د

 اٛلا٩٩ك٭: " هـبٯ٤ذ اٛشـٰـ ٩ٓـل ٗزت ُٮ ٯ٪ٝآٯخ ٗجو٫ ُٮ ٍوهخ اٛزأَٰٛ ؽز٬ ٓـبٙ هـ٦٤ ر٠ٰٜن٥ 

 ،٩ٓـبٙ اٛش٪ٗب٣ٮ: "ُب١ ٟإِٛبرــ٦ ا٣زشـود ُـٮ األٓـبه،(ٔٙ)٩اؽـل صالصخ ٗواهٯٌ رأِٰٛب ٩رؾوٯوا "

 ٩األًـ٪اه ٩هُن اهلل ٦ٛ ٢ٟ اٛنٗو اٛؾَـ٢ ٩اٛض٤بء اٛغ٠ٰٚ ٟب ٛــٞ اإل٣غبك٩ٍـبهد ث٨ب اٛوٗجب١ ئ٬ٛ 
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  ( ٖٙ)،أٟب اٛلٓبّ ُٔـبٙ: " ٩ٓـل هـوٍ ثٌياهح ٣زبعـ٦ ٩ٗـضوح ٟإِٛبرـ٦"(ٕٙ)ٯ٢٘ ألؽـل ٢ٟ ٟوبطوٯ٦ "

 ،ٛنٛـٖ ؽظٚ اَٛـٰ٪ؿٮ هٜـ٬ شــ٨وح ٩اٍــوخ ،٩ص٤بء ٩اٍـزؾَـب١ هـ٠ٜبء هـظو٥ ٢ٟ ٟإهفــ٢ٰ

 ، ٩ٓـبٙ اثــ٢(ٗٙ)٩ٟؾـلص٢ٰ ٩ُـ٨ٔبء ،ُٔـل أص٬٤ هٰٜـ٦ اٛوٰله٩ٍٮ ٓبئال: " اٛشــٰـ اٛوالٟـخ اٛؾبُق "

 ؾ٤جٜـٮ : " ٗب١ أهـٜـٞ ىٟب٣ـ٦ ثوٜـٞ اٛؾـلٯش ٤ُ٩٪٣ـ٦ هعبال ٩ًـوٯجب ٩ٍـــ٤لا ٩اٍــــز٤جبؿب اٛو٠بك اٛ

 ٛألؽ٘بٝ ٤ٟـ٦ ،٩افجو هـ٢ ٣َِــ٦ ا٣ـ٦ ٗب١ ٯؾِق ٟبئزـٮ أٛـَ ؽلٯـش ٓـــبٙ ٩ٛـ٪ ٩عـلد اٗضــــــو 

 ،٣٩لوا ٛ٘ضوح ٟإِٛبد اَٛــٰ٪ؿٮ ٍـــ٪ٍ ٣زـوّ اٛــ٬ مٗـو ثوـغ ٟـإِٛبرـــــــــ٦  (٘ٙ)ٛؾِلزـ٦ "

 ا٠ٛـج٪هـخ هٜـ٬ ا٤ٛؾ٪ اٱرـــــٮ :

 ٧ٓـ ( ٖٔٗٔرـوع٠ب١ اٛٔـوآ١ ، ) ٟـظو ، ــ 1

 ٓاالرـٔــب١ ُــٮ هٜـ٪ٝ اٛٔـوآ١ )ثـٰو٩د ، كاه ا٤ٛـل٩ح اٛغـلٯلح ، كد (  ــ 2

 ٧ٓـ ( َٖٔٗٔــٰو ثب٠ٛأصـ٪ه ) اٛٔب٧ـوح ، اٛـله ا٤٠ٛض٪ه ُــٮ اٛزِ ــ3

 ٧ٓـ ( 98ٖٔئٍـــوبٍ ا٠ٛـجـأ ثـوعبٙ اٛـ٠٪ؿأ ) ٟـظو ، ــ 4

  ٓٝ ( 8ٙٙٔرـبهٯـــ اٛـقِٜبء ) ٟظــو ،  ــ 5

  ٧ٓـ ( 4ٔٗٔرـلهٯـت اٛـوا٩٭ ثشــوػ رٔوٯت ا٤ٛ٪ا٩٭ ) ثٰو٩د ، ــ 6

  ٓ(  8ٕ4ٔاٛو٠ٰٜخ، ٣لٞ اٛؤٰب١ ُــٮ أهٰب١ االهٰب١ ) ثٰو٩د ، ا٠ٛ٘زجخ ــ 7

  ٧ٓــ ( ٙٔٗٔاٛلٯـجبط هٜـ٬ طؾٰؼ َٟــٜٞ ث٢ اٛؾغبط ) ا٠٠ٜٛ٘خ اٛووثٰخ اَٛـو٪كٯخ ، ــ 8

  ٧ٓـ ( 8ٖٙٔؿجٔـبد ا٠َِٛــوٯ٢ ) اٛـٔب٧وح ، ــ 9

 ٧ٓـ ( 9ٖٙٔؽَــ٢ ا٠ٛؾبػوح ُـٮ ربهٯـ ٟظـو ٩اٛـٔب٧وح ) كاه ئؽٰبء اٛ٘زت اٛووثٰخ ــ 10

 ٢٠ هبُ ٢ٟ اٛـظؾبثـخ ٟبئخ ٩هشـــوٯـ٢ ) ا٠٠ٛـٜ٘ـــخ اٛووثٰـــــخ هٯـــؼ ا٤َٛــوٯـ٢ ٛـــ 11

  ٧ٓـ ( ٘ٓٗٔاَٛـــو٪كٯــخ ، 

  ٓٛـت االٛجبة ُـٮ رـؾوٯو اال٣َــبة ) ثٰو٩د كاه طبكه ، كد ( ــ 12

  ٓاٛشــ٠بهٯـ ُـٮ هٜٞ اٛزأهٯـ ) اٛٔب٧وح ، ٟ٘زجخ االكاة ، كد ( ــ 13

  ٓٝ ( 89ٓٔٚ ) اٛٔب٧وح ، اٛ٪ٍــبئٚ اٛـ٬ ٟووُخ األ٩ائــ 14

  ٓ) ٟظـو، ا٠ٛـجوخ ا٠ٛؾ٠٪كٯخ (  األِٰٛخاٛج٨غخ ا٠ٛوػٰخ ُٮ شــوػ ــ 15
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 انفصم انخاًَ :ـ انًُٓج انتأرٌخً نهضــٍٕطً فً كتابّ ) َزٔل عٍضـى بٍ يزٌى آخـز انزيـاٌ(

  0ج األٔل : ئصـهٕبـّ فـً انـُقم يٍ انـًٕارد انًبح

 ئرجـن اَٛــٰ٪ؿٮ ٨٤ٟغـب ٟز٠ٰـيا ُـٮ رـل٩ٯـ٢ ٟبكرـ٦ اٛـزأهٯقٰـخ اٛزـٮ ئهـز٠ل ٨ُٰـب هٜــ٬ هــلك ٢ٟ

 اٛـ٠ظبكه ُٮ شـز٬ اٛـوٜ٪ٝ ٩اٛـ٠ووُـخ ٗبٛزَِـٰو ، ٩اٛـظؾبػ ، ٩اٛـ٠َـب٣ٰـل ، ٩اٛـ٠وبعــٞ ، ه٬ٜ

 ظبكه٥ ُـٮ ثـلاٯـخ ٟظ٤ِـ٦ ثقالٍ ٟب ُوٜـ٦ ُـٮ ٟـٔلٟبد ثوـغ ٗـزجــــــ٦اٛـوًـٞ ئ٣ـ٦ ٛٞ ٯـنٗو ٟ

 ٩فبطخ اٛـ٠ـ٪ٛـخ أ١ ٯ٪هك ٟظبكه٥ ٢ٟ اٛ٘زت اٛزـٮ ئهـز٠ل ه٨ٰٜب ٩أٍـ٠بء ٟإ٨ِٰٛـــب ، ُوٚ مٛـٖ

 ُـٮ ٗزبة " ثٌٰـخ اٛ٪هـبح ُٮ ؿجٔبد اٌٜٛـ٪ٯ٢ٰ ٩ا٤ٛؾـبح " ٩ٗزبـت " االرٔـب١ ُـٮ هـٜـ٪ٝ اٛـٔوآ١ "

 ، ئال ئ٣ـ٦ ؽـوص هٜـ٬ مٗـو٧ب ٢ٟ فالٙ رـل٩ٯ٤ـ٦ ٛالؽـلاس اٛزأهٯقٰــخ ، ٧٩ـــــــنا  (ٙٙ) و٧ـب٩ًـٰ

 اٛـ٨٤٠ظ ُٮ رأٛـَٰ اٛـ٠ظ٤ِبد ٧ـ٪ هـ٤ل أًـٜت اٛـ٠ؾلصٰـ٢ ٩اٛـ٠إهفــ٢ٰ ، ُؼال هـــ٢ رـ٠زــــــن 

 اَٛــٰ٪ؿٮ ثِ٘و ه٠ٰـْ ُبرجن ٨٤ٟظ ا٠ٛؾـلصـ٢ٰ ٠ٟب ٍـبهـل٥ هٜـ٬ ئفزٰبه ٟ٪اهك٥ اٛـــزٮ ئٍــزوـب١ 

 ث٨ب ، ُبٍــز٬ٔ ٟ٪اهك٥ ٢ٟ هـ٠ٜبء ٩ٟإهفٰـ٢ ٛـ٨ٞ ٤ٟيٛـخ ٟـ٪ص٪ٓـخ ُـٮ ؽٔـ٪٨ٛـــــــٞ اٛـوـٜـ٠ٰـخ أ٩ 

 ٟـ٪اهك٥ ٟـــ٢  ٟشــــــب٧ـٰوئم ئ١ اَٛــٰ٪ؿٮ ٛٞ ٯَــزْ  (4ٙ) ُـٮ اٛـ٠٪ػ٪هبد اٛـزٮ ٗـزج٪ا هـ٨٤ـب

 ٝ(٧ٔٗٙٗــ ــ 9ٙ9شــٰ٪فـ٦ اٛنٯـ٢ رز٠ٜن هـ٨ٰٜٞ أٟضبٙ شـــٰـ االٍــالٝ هـٜـٞ اٛلٯـ٢ اٛج٤ٰٜٔٮ ) د

 ٝ( هٜـ٬ ًـواه ٟب ُوٜـــ٦ اٛـ٠ؾـلس ، ٩اٛــ٠إهؿ ٧ٔٗ4ٗـ ــ 984، ٩ٟؾٮ اٛـلٯ٢ اٛ٘بُـٰغــٮ )د

 ٓ ( 9ٙ) ـخ ُـٮ اِٛز٢ ٩ا٠ٛالؽــٞ "ٝ( ُـٮ ٗزبث٦ " اٛـ٨٤بٯ٧ٖٔ4ٕـ ــ 44ٗٗضٰو ) اث٢

 ٧ـ4ٕ9ُـٔـل ئٍــز٬ٔ ٟـ٪اهك٥ ٢ٟ ٟشــب٧ٰو شـــٰ٪فـ٦ اٛـنٯ٢ رز٠ٜن هـ٨ٰٜـٞ أٟضـــبٙ ئثـ٢ ر٠ٰٰـخ )د

 ٝ( ٧ٖٔٗ4ـ ــ 4ٗ9ٝ( ، ٩اٛـن٧جـــــٮ )د ٧ٖٔٗٔـ ــ 4ٕٗٝ( ٩أثـٮ اٛؾغبط اٛـ٠ي٭ )د4ٕٖٔــ

 ٰٔـ٢ ، ٛـنا ؽـوص ٟولـٞ اٛـ٠إهفٰـ٢ ه٬ٜ االرظـبٙ رـٰٜٔـل ٛ٘جـبه اٛو٠ٜـبء اَٛــبث ئ٨٣بُؼال هـ٢ 

 ٓ( 8ٙ)ثبٛشــٰ٪ؿ ٩االٓوا١ ٩االفـن ه٨٤ٞ ٟب أ٢ٟ٘ ٢ٟ اٛوٜـ٪ٝ ٩ا٠ٛوبهٍ ٩ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩األفجبه

 انـًبحج انـخاًَ :ـ انـذقـت ٔاأليــاَـت فـً انـُقم 

 بد ثظ٪هح طؾٰؾــخاٛلٓـخ ُٮ ا٤ٛٔـٚ ٰٛـٌ ٟو٤ب٥ ا٤ٛٔـٚ اٛؾوُٮ ٤ٜٛظ٪ص ، ٩ئ٠٣ـب ٣ٔـٚ ا٠ٛوـٜ٪ٟ

 ، ئم أ١ ٤٧بٕ شـجـ٦ ئرِــــبّ (4ٓ) ٩كٰٓٔـخ ثؾٰش الٯ٘٪١ ٤٧بٕ ئفزالُب ُـٮ ا٠ٛبكح اٛزبهٯقٰخ ا٠ٛل٣٩ـخ

 ٟولٞ األفجبه اٛزبهٯقٰـخ ٩فبطخ رٜٖ األفجــبه ا٠ٛزؤٜــــخ ثبِٛزـــــــ٢  اهزجبهث٢ٰ اٛـ٠إهف٢ٰ ُـٮ 
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 أل٨٣ب َٟـزٔبد ٢ٟ اٛٔوآ١ اٛ٘وٯـٞ ٩اَٛــــــ٤ـخ ((٩ا٠ٛالؽـٞ ٩اٛزٮ أفجو ه٨٤ب اٛظبكّ ا٠ٛظل٩ّ

 ا٤ٛج٪ٯـخ ، ؽٰش أ١ اٛو٩اٯبد اٛزأهٯقٰـخ اٛزٮ أ٩هك٧ب اٛـٔوآ١ اٛ٘وٯٞ ٩ٗزت اٛظؾـــبػ ٩اَٛــــــ٢٤

 ر٠ٰيد ثنٗو كٓبئـْ اٛزِبطٰٚ ُـٮ اٛوـلٯـل ٢ٟ األفجبه ٩األؽلاس ٩اٛزـٮ أك٨ود أٗـضـــو كٓــــــخ 

 ، ٛنٖٛ ُٔل أشــبهأؽـــل ا٠َٛزشـوٰٓــــ٢( 4ٔ)ٟظبكه رأهٯقٰـخ أفو٫ ٩٩ػ٪ػ ثو٘ـٌ ٟب ٣غـل٥ ُٮ

 ثٔ٪ٛـــ٦: " ٗب١ اٛو٠ٜبء ٯشلك١٩ ه٬ٜ ػو٩هح األٟب٣خ ٩اٛلٓـخ ُٮ ا٤ٛٔٚ ٍـ٪اء أٗب١ ا٤٠ٛٔـ٪ٙ ؽٔــب 

 أٝ ثبؿال ؛ ُب١ اٛظلّ ُٮ ئٯواك٥ ٠ٗب ٯٔ٪ٙ ٯبٓ٪د اٛؾ٠٪٭: " ٛـ٦ أ٠٧ٰخ ُٮ اٛجؾش اٛو٠ٜـٮ هـ٤ــل

 ، ُ٘ب١ اَٛــٰ٪ؿٮ ٢ٟ ث٢ٰ أ٩ٛئـٖ اٛو٠ٜبء ٟزضجزب ٩كٰٓٔب ُٮ ٣ٜٔـ٦ ٜٛو٩اٯبد اٛزأهٯقٰــــخ (4ٕ)اٛو٠ٜبء"

 (4ٖ) ٟإٗلا ُٮ مٖٛ ثبألِٛبف اٛلاٛخ ه٨ٰٜب ٣ؾـ٪ ٓ٪٦ٛ: " ٩ٓل هأٯذ ُٮ هجبهح َٜٛج٘ٮ ُٮ رظ٤َٰ ٦ٛ

 ، صٞ ٓبٙ ُـٮ ٨٣بٯـخ ٟبمٗو٥ اَٛـج٘ٮ ٠ٟب ٯـلٙ ه٬ٜ كٓزـ٦ ُٮ ا٤ٛٔـٚ ثٔ٪ٛـ٦: " ٧ــنا ٗالٝ اَٛــــج٘ٮ  

 ، ٩ئما ٛـٞ ٯ٢٘ ٛـ٦ ٟظلها ٤ٜٛٔـٚ ٦٤ٟ ثظ٪هح كٰٓٔـخ أشـــبه اٛـ٬ مٖٛ ثٔ٪ٛـ٦: "٩ٓــل  (4ٗ)ثؾو٩ُـ٦ "

 ٧ـن٥ االٟـخ ٢ٟ أؽــلاس ٩ُزـــــ٢ ٩هكد ُٮ اٱصبه ثأ١ اهلل ث٢ّٰ أل٣جٰبئـ٦ ُٮ ٗزج٨ٞ ٟب ٧ـ٪ ٩آن ُٮ

 ، ٢ٟ٩ ٟياٯب ٨٤ٟغـ٦ ُٮ ٣ٜٔـ٦ ٜٛو٩اٯـبد ُب٣ـ٦ ٯنٗـو ٜٛو٩اٯــــخ  (4٘)، ٩أفجبه فِٜبئ٨ــٞ ٩ٟٜ٪٨ٗـٞ "

 اٛ٪اؽلح ؿوّ هـّلح ٠ٟب ٯؼَٰ ه٨ٰٜب ٟيٯلا ٢ٟ اٛلٓخ ٩األٟب٣خ ، ٩مٖٛ ُٮ َٟــأٛـخ ؽ٘ـٞ هٰـــ٬َ

 (4ٙ)ٝ ثشوه٦ ُٰٔ٪ٙ: " ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔبٙ ُٮ مٖٛ صالس ؿوّ"أ()اث٢ ٟوٯٞ هـ٤ل ٣ي٦ٛ٩ ثشوم ٣ج٤ّٰب 

 ، ٩ا٣ـالٓب ٢ٟ ٨٤ٟغـ٦ ُب٣ـ٦ ٗب١ ؽوٯظب هٜـ٬ هـلٝ اٍزقلاٝ هجبهاد اٛغيٝ هـ٤ل هـلٝ رأٗــــــل٥ 

 ، ٩اٛــزٮ رــلٙ ٧ـن٥ اٛزوبثٰـو (44)٩كٓز٦ ٢ٟ اٛو٩اٯخ ُٰ٪هك٧ب ٩ٯٔـ٪ٙ ُٮ ٨٣بٯخ اٛ٘الٝ " ٩اهلل أهٜٞ "

          ٓ (49)اٛغيٝ ثبٛوأ٭ ه٢ اٛـزؾِق ٩هـلٝ

 انًبحج انخانج : االشـارة ئنى بـذاٌت انُقم ٔاَتٓاؤِ 

 ه٨ٰٜب ُٮ رل٩ٯــ٢ ٟظ٤ِــــ٦ اهز٠لروك ئشـبهاد اَٛـٰ٪ؿٮ ٩اػؾـخ ه٢ ٣ٜٔـ٦ ٢ٟ ا٠ٛظبكه اٛزٮ 

 ٟــــ٢ثوجبهاد كاٛخ ه٬ٜ ثلاٯخ ا٤ٛٔٚ ٩ا٣ز٨بؤ٥ ٣ؾ٪ ٓ٪٦ٛ : " ٓـــــبٙ، ٩أفوط، ٩ه٫٩ " ٩ًٰو مٖٛ 

 اٛوجبهاد ا٠ٛزوبهٍ ه٨ٰٜب ٛـل٫ اٛو٠ٜــبء ُٮ ٟظ٤ِبر٨ٞ ، أ١ ٠ٜٗخ )أفـوط، ٩ٓـبٙ( ٧ٮ االًـٜـــت

 ُٮ ٟظ٤ِـ٦، ٧٩ـٮ كالٛخ ٗبُٰخ ه٬ٜ ثلء ا٤ٛٔٚ ٩االٓزجبً ٩ُـٮ أًـٜت األؽٰب١ ٯجلأ ٦ٜٔ٣ ٤ٜٛظ٪ص

 ج٨ٰٔــٮ ُٮ)كالئـــــــٚثبإلشبهح ئ٬ٛ ٟإ٨ِٛب صـٞ ا٠ٛظله اٛن٭ ٯ٤ٔٚ ه٦٤ ٣ؾــ٪ ٓ٪ٛـــ٦ : " ٩أفوط اٛ
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 ، ٩ُٮ ثوغ االؽٰـب١ ٯشــٰو اٛـ٬( 9ٓ)أ٩ ٓ٪ٛـ٦ : " ٩ٓــبٙ اٛن٧جٮ ُٮ)رغوٯل اٛظؾبثخ( (48)ا٤ٛج٪ح (

 ثلاٯخ ٦ٜٔ٣ ا٬ٛ ٟظبكه٥ ثوجبهاد رلٙ ه٬ٜ ا٠ٛشـب٧ـلح ٩االؿالم ا٠ٛجبشـــو ٛـ٠ٜظله اٛـن٭ ٯ٤ٔــــٚ 

 صٞ ٩ِٓذ ه٬ٜ ؽلٯـش آفو ٦ُٰ ٣ي٩ٙ عجوٯـٚ ه٦٤ ىٯبكح ُٮ اٛز٪صْٰ ه٬ٜ ٟظبكه٥ ٣ؾـ٪ ٓ٪ٛـ٦ : "

 ، أٟب ُٮ ؽبٛـخ هـلٝ ٩ع٪ك األِٛبف اٛلاٛـخ ه٬ٜ ا٤ٛٔـٚ ُٔـل ئٍــزو٠ٚ اَٛــــٰ٪ؿٮ (9ٔ)ئ٬ٛ األهع "

 أِٛبكب رلٙ ه٬ٜ ا٤ٛٔـٚ ًٰو ا٠ٛظوػ   ث٦ ٗأ١ ٯ٤ٔـٚ هـ٢ ٟغب٧ـٰٚ ٣ؾـ٪ ٓ٪٦ٛ : " ُٔـل ٓـبٙ ثوـغ

 أٟب ٨٣بٯخ ا٤ٛٔٚ ٩اٛزؤٰت هٰٜـ٦ ُـٔــل (9ٖ)ؽ٬٘ ه٢ ثوغ األ٩ٰٛبء "، أ٩ ٓ٪٦ٛ : " ٩ٓل  (9ٕ)اٛو٠ٜبء "

 ئٍـزو٠ٚ اَٛـٰ٪ؿٮ هجبهاد كاٛخ ٣ؾ٪ ٓ٪ٛـ٦ : " ٜٓذ ، ٤ٜٓب ، ع٪اث٦ " ٧٩٪ اٛزوجٰو االٟضـــٚ هـــ٢

 ٓٓٓٓ، ٟضبٙ مٖٛ ، " ٓبٙ اٛياهــٞ  (9ٗ) ٨٣بٯخ ٣ٔٚ ا٤ٛظ٪ص ،٩ئ١ ٟب ٯأرٮ ثول٧ب ٢ٟ ٗالٝ ٨ُ٪ ٦ٛ

 ، أٟب ئ٣زـ٨بء ا٤ٛض ُب١ اَٛــٰ٪ؿٮ ٛـٞ ٯٜــٮ أ٠٧ٰــخ ٛ٪ػـن هـجــــبهاد   (9٘)" ٤ٜٓٓٓٓٓب  ٓٓٓٓ

 كاٛـخ ه٨ٰٜب ٣ؾـ٪ )ئ٣ز٨ـ٬( ٜٛلالٛـخ هٜـ٬ ٨٣بٯـخ ا٤ٛض ا٤٠ٛٔـ٪ٙ ٦٤ٟ ، ٩ٛوٜــ٦ رـوٕ مٛـٖ ٛزٔلٯــــــو 

 ٨٤ب ٗزبثـــــــــ٦اٛٔبه٫ء ٩فبطخ ئما ٟب ٓ٪ه٣ذ هٜـ٬ ٗضٰو ٢ٟ ا٤ٛٔـ٪ٙ اٛشــبئوـخ ُٮ ٟإِٛبرــــ٦ ٩ٟ

 " ثٌٰخ اٛ٪هبح ُٮ ؿجٔبد اٌٜٛ٪ٯ٢ٰ ٩ا٤ٛؾبح " ُب٣ـ٦ ٗب١ ٯَـزو٠ٚ ٠ٜٗـخ )ئ٣ز٬٨( ٜٛلالٛــــخ هٜـــــــ٬

 ، ُؼال ه٢ أ٦٣ ٗب١ ٟأٛ٪ُب ه٤ل اٛو٠ٜبء أ١ ٯؼوـ٪ا أشــبهح أ٩ كالٛـــخ هٜــــــ٬ (9ٙ)" ئ٣ز٨بء ا٤ٛض

  ٓ ( 94) ئ٣ز٨بء ا٤ٛٔٚ "

 انًبحج انزابـــع : يُٓجــّ فً ئختٍارِ نهحٕادث ٔتزتٍبٓا 

 ؽوص اَٛـٰ٪ؿٮ ه٬ٜ ٩ػن رظ٪ه٥ اٛوبٝ ٨٤٠ٛغ٦ ُٮ ئفزٰبه٥ ٛألؽلاس ، ٩مٖٛ ػ٢٠ أالؿــــو

 اٛوبٟخ ٜٛ٘زبثخ اٛـزبهٯقٰخ ٤َٟـغ٠ب ٟن ٨٤ٟظ ا٠ٛؾلصـ٢ٰ ، ئم ئهز٠ل ه٬ٜ اٛ٘ضٰو ٢ٟ ا٠ٛإِٛبد ُـــــٮ 

  ٓٛؾلٯش ٩اٛزبهٯـ ٩ا٠ٛوبعٞ ٩ًٰو٧ب ٟقزَٜ اٛوٜ٪ٝ ٗبٛزَِـٰو ٩ا

 اَٛـٰ٪ؿٮ ا٨٤٠ٛظ ا٠ٛ٪ػ٪هٮ ُٮ ٗزبث٦ " ٣ي٩ٙ هَٰـ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفـو اٛيٟـب١ " ، ٩ؽــب٩ٙ    ارجن

 اٛز٪ُْٰ ث٢ٰ ٧نا ا٨٤٠ٛظ ٩ث٢ٰ اٛزورٰت اٛي٤ٟٮ ٛألؽلاس ٟواهـٰب اٛلٓـخ ٩اٛزؾٰٜٚ ٩اٛـزوعٰـــــــؼ  ، 

 ُؼال ه٢ ئٯواك٥ ٟو٩ٯبد أ٧ٚ اٛؾـلٯش ٠ٟب عوٜـ٦ ٟظلها رـ٠ئ٢ اٰٛـ٦ ٣ِ٪ً اٛجبـؾضٰـــــــ٢ ، ئم 

  ٓ (99)ئم رإصو األ٧٪اء ا٠ٛز٤٪هـخ ُٮ ر٪ع٦ٰ اٛو٩اٯبد ا٠ٛز٤٪هـخ ٩ا٣زٔبئ٨ب

 ُبألؽلاس اٛزبهٯقٰـخ ك١٩ ٨ُٞ أ٩ رؾٰٜٚ ٯوـل ه٠ــٚ ٟؾل٩ك ا٤ِٛـــن ، ٩رؾٰٜٚ ؽـلس ٩اؽـــــل ك١٩ 
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 ، ٧٩٪ ث٨نا ٯجوى أ٠٧ٰـخ اٛزورٰت اٛي٤ٟـــــٮ ٛألؽــــــلاس  ( 98) ـ٦ ثبٛز٪ٰٓذ اٛ٘بٟٚ ًٰو ٗبٍػجـ

  ٓاٛزبهٯقٰـخ ٟؾبُلب هٜـ٬ ٩ؽلح ا٠ٛ٪ػ٪م 

 ماد اٛـغ٪ا٣ـــت  ()أٟب ٨٤ٟغٰزـ٦ اٛزٮ ئرجو٨ب ُٮ ٟظ٤ِـ٦ عبءد ٩ُٔب إلفجبه ٩أؽبكٯش اٛوٍـــ٪ٙ

 خ ، ٩ٟب ٯ٘٪١ ُٮ ٨٣بٯـخ اٛيٟب١ ٢ٟ ُزــ٢ ٩اؽـلاس، ٩ٟــــــــب  اٛزبهٯقٰـخ اٛزٮ ٍـــزإ٩ٙ ا٨ٰٛب االٟـ

 ٯظبؽج٨ب ٢ٟ ُز٤ـخ اٛلعبٙ، ٣٩ي٩ٙ هَٰـ٬ ث٢ ٟوٯٞ ،٩ٟب ا٬ٛ مٖٛ ٢ٟ اٟــ٪ه اٛـجوش ٩اٛؾَــــبة 

 ، ٢ٟ٩ ٟياٯب ٨٤ٟغـ٦ ا٦٣ ه٠ل ا٬ٛ االٍـزشـ٨بك ثبٱٯبد اٛٔوآ٣ٰـخ ، ٩األؽبكٯش ا٤ٛج٪ٯـخ ٛـٜزـلٰٛــــــٚ 

 ـخ ه٩اٯبرـ٦ ، ُؼال ه٢ رَِـٰو٥ ٛجوغ اٱٯبد ٣ؾ٪ ٓ٪ٛـ٦ : ٢ٟ٩ مٛـٖ ٓ٪ٛــ٦ روبٛــــــ٬هٜـ٬ طؾ

ًَا فً ُصُحِف ُيَٕصى} َُبَّْأ ِب َٔفَّىا٤ٛغٞ( ٖٙ) َأْو َنْى ٌُ ٍَِْى انَِّذي   ٓـــــــبٙ: "كٙ مٛـٖ{ا٤ٛغٞ( 4ٖ)َِٔئْبزا

 ، أ٩   (8ٓ)اٛزٮ أ٣ي٨ٛب هٜـ٬ أ٣جٰبئ٦ "٩أٟضب٦ٛ ٢ٟ اٛٔوآ١ ه٬ٜ أ١ ٟوب٣ٮ اٛٔوآ١ ٟ٪ع٪كح ُٮ ٗزت اهلل 

 (٣ٔٚ أٓ٪اٙ اٛو٠ٜبء ٟن ٟب رالىٝ ٟو٨ب ٢ٟ ؽلس ربهٯقٮ ٣ؾ٪ ٓ٪ٛـ٦ : " ٩ٓبٙ اإلٟبٝ اٛـشـبُوٮ )

  ٓ  (8ٔ)ئ١ ع٠ٰن ٟب رٔ٪٦ٛ األئ٠خ شــوػ َٜٛــ٤خ ، ٩ع٠ٰن اَٛــ٤خ شـــوػ ٜٛٔوآ١ "

 ح ٰٛلٛٚ ه٬ٜ ئرِبّ اٛو٩اح ه٬ٜ اٛـقجو٢ٟ٩ عب٣ت آفو ٯنٗو اَٛــٰ٪ؿٮ ؿوّ هـلح ٜٛو٩اٯخ اٛ٪اؽل

 ، ٢ٟ٩ اٛالُذ ٤ٜٛلو أ١ اَٛـٰ٪ؿٮ أؽـٰب٣ـــب(8ٕ)٣ؾ٪ ٓ٪٦ٛ : " ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔبٙ ُٮ مٖٛ صالس ؿوّ "

 ٯلٟظ أٗضو ٢ٟ ٟظله ٜٛؾـلس اٛزبهٯقٮ اٛ٪اؽل ُٮ ر٪صْٰ ٟوٜ٪ٟبرـ٦ ، ٩مٖٛ ٜٛزقٜض ٢ٟ رـ٘ـواه  

 " ٩ٓل ه٫٩ اإلٟبٝ أؽ٠ل ُٮ ٤َٟل٥ ، ٩اٛجياى  االٍـ٤بك ٩ٟؾبُلب ه٬ٜ ٩ؽلح ا٠ٛ٪ػ٪م ٣ؾ٪ ٓ٪٦ٛ :

  ٓ ( 8ٖ)، ٩اٛـجوا٣ٮ ، ٩أث٪ ٣وٰٞ ، ٩اٛؾبٗٞ ُٮ َٟزله٦ٗ ث٤َل طؾٰؼ "

 ٩ٯل٨و ٢ٟ فالٙ صٔبُز٦ اٛو٠ٰٜخ أ٦٣ ٯَزؾؼو ه٦٠ٜ ا٨ِٔٛٮ ُٮ اٛوك أ٩ اٛز٪ػٰؼ ه٬ٜ ثوغ آهاء

 ٓهَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ  اٛو٠ٜبء ، ٟضبٙ مٖٛ ُٮ اٛوك ه٬ٜ أٓ٪اٙ اٛو٠ٜبء ُٮ َٟـأٛخ ِٰٰٗخ ؽ٘ٞ

 ُٔل ٓبٙ ثوغ اٛو٠ٜبء " اٛوجبكح ُٮ اٛٔوآ١ ٜٛوبٟخ ، ٩االشـبهح ٜٛقبطخ " ، ُأعبة اَٰٛ٪ؿٮ ثٔ٪٦ٛ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ٦ٰ ، ٩ٯؾ٘ٞ ث٦ ٩ئ١ فبَٛ اإل٣غٰٚ ، ٧٩نا ٟو٤ـ٬ ٗـ٪٣ــــ٦ ٯؾ٘ــٞ: " ٯ٨ِٞ ٢ٟ اٛٔوآ١ ٟبا٣ـ٪٫ هٜ

 ()أ٣٘و طالح ه٬َٰ ث٢ ٟوٯٞ فَٜ ا٨٠ٛـل٭  ، أ٩ ٓ٪٦ٛ ُٮ اٛوك ه٬ٜ ٢ٟ (8ٗ)ثشــوم ٣ج٤ّٰب "

 ٓ ( ٧٩8٘٪ اٛظبكّ ا٠ٛظل٩ّ ))صبثزخ ُٮ هلح أؽبكٯش طؾٰؾخ ثأفجبه اٛوٍـ٪ٙ 
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 ٩طِ٪ح اٛٔ٪ٙ أ١ ٨٤ٟظ اَٛـٰ٪ؿٮ ُٮ مٗو٥ ٛألفجبه ٩اٛو٩اٯبد اٛزبهٯقٰخ ُٮ ٟظ٤ِـ٦ ٯــلٙ هٜـ٬

 اٛلٓـخ ٩اٛؼجـؾ ، ٩ا٣زٔبئــــــ٦ ٟل٫ ه٠ْ صٔبُزـ٦ اٛزبهٯقٰـخ ٩اٛلٯ٤ٰـخ ٩ا٨ِٰٔٛـخ ٩ٟل٫ ؽوط٦ ه٬ٜ

   ٓاٛو٩اٯبد ا٠ٛوجوح ه٢ اٛؾلس أٛزبهٯقٰـــــٮ 

 انًبحج انخايــش : يُٓجّ فً تًحٍصّ نهزٔاٌاث َٔقذْا  

 ٢ٟ ا٠ٛوو٩ٍ أ١ اٛلهاٍـبد اٛزبهٯقٰخ ئهرجـذ ئهرجبؿب ٩صٰٔب ثلهاٍـخ اٛؾـلٯش ا٤ٛج٪٭ اٛشـوٯــَ

 ٩اُوبٛـ٦ ٛال٧زلاء ث٨ـب أ٩ ٛالهز٠بك ه٨ٰٜب ُـٮ اٛزشـوٯــن  ()، ٛنٖٛ ٗب١ اال٧ز٠بٝ ثأٓ٪اٙ اٛوٍـ٪ٙ 

 ، ٛنٖٛ ٛٞ ٯش٘ٚ ا٨٤٠ٛظ ( 8ٙ)٩اٛز٤لٰٞ اإلكاه٭ ٩ُٮ شــإ١٩ اٛؾٰبح ػو٩هح ٟجبشـوح ٛل٫ أ٧ٚ اٛوٜٞ

 ا٤ٛٔل٭ ا٧ز٠بٟب هبٟب ٛل٫ ع٠ٰن ا٠ٛإهف٢ٰ ا٠َٛـ٢ٰ٠ٜ ، ُب٤ٛٔل اٛزبهٯقٮ ٧٪ ُٮ أٍبٍــ٦ ه٠ٰٜــــــخ

  ٓ ( 84)رو٠ٰٰٟخ ٛألفجبه

 ُٔل أفؼن اَٛــٰ٪ؿٮ ٟظبكه٥ اٛزٮ أهز٠ل ه٨ٰٜب ُٮ رل٩ٯ٢ ٟظ٤ِـ٦ ٤ٜٛٔل َٟــزقلٟب ُٮ مٛـــــــٖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      هجبهاد ا٤ٛٔل ا٠ٛوو٩ُخ ه٤ل ه٠ٜبء اٛؾلٯش ٟ٪ػؾب ُٮ مٖٛ ٟل٫ طؾخ اَٛـ٤ل ٢ٟ ٍــ٦٠ٔ ٣ـؾــ٪                                          

 أ٩ ٓ٪ٛـــــ٦: " ؽلٯـش ( 89)ٓ٪٦ٛ : " ٩أفوط اٛـجوا٣ٮ ُٮ اٛ٘جٰو ٩اٛج٨ٰٔٮ ُٮ اٛجوش ، ثَـ٤ل عٰل "

 ، ٩ٛــٞ( ٓٓٔ)،أ٩ ٓ٪٦ٛ : " ٩أفوط أؽ٠ل ُـٮ َٟـ٤ل٥ ثَــ٤ل عٰل "(88)طؾٰؼ ه٬ٜ شـوؽ اٛشـٰق٢ٰ "

 ، أ٩ ٓ٪٦ٛ : " ُـ٨ـ٪ (ٔٓٔ)ٯ٠٨ٚ عب٣ت ا٤ٛٔل ٛجوغ اٛو٩اٯبد ٣ؾ٪ ٓ٪٦ٛ : " ٧٩نا ٓ٪ٙ ٍبٓؾ ٠٨ٟٚ "

 ، ٢ٟ٩ عب٣ت آفـو ُب١ اَٛـٰ٪ؿٮ ُـــٮ( ٕٓٔ)ٓ٪ٙ الكٰٛٚ ه٦ٰٜ ، ٩ٯجـ٦ٜ صج٪د اٛلٰٛٚ ه٬ٜ فال٦ُ "

 هوػ٦ ٜٛو٩اٯبد اٛزبهٯقٰخ ؽب٩ٙ أ١ ٯوثؾ اٛؾ٪اكس اَٛــبثٔخ ثبٛؾـــ٪اكس اٛالؽٔخ ٣ؾ٪ ٓ٪ٛــــ٦ :

 ٓ( ٗٓٔ) ٩ًٰو٥ "، أ٩ ٓ٪٦ٛ : " ٠ٗب رٔلٝ ٢ٟ طؾٰؼ َٟــٜٞ ( ٖٓٔ)" ٠ٗب رٔلٝ "

 ئرجن اَٛــٰ٪ؿٮ ٨٤ٟظ ٍــبث٦ٰٔ ٩ٟوبطوٯ٦ ٢ٟ ا٠ٛؾلص٢ٰ ٢ٟ ؽٰش اال٧ز٠بٝ ثب٤ٛٔل ُ٘ب٣ــذ ًبٯـزـــ٦

 ٧ـ٪ اٛزٔ٪ٯٞ ٩اٛزظ٪ٯت ، ٩ئٯؼبػ ٟ٪آن اٛقٜٚ ٩اٛ٪٧ٞ ٣زٰغـخ اٛقـأ ُٮ ا٨ِٛـٞ أ٩ ا٤ٛٔـــٚ ، ئم أ١

 ، ٛنٛـٖ ُــــــا١ اٛـلهاٍـبد ( ٘ٓٔ)اٛ٪اعت االٍـبً ٠ٜٛإهؿ ٌٰٛ اٛزَـغٰٚ ُؾَـت ثٚ اٛزٔ٪ٯٞ أٯؼب

 ٧ـ                                                                                             8ٕٓاٛزبهٯقٰخ ئهرجـذ ئهرجبؿب ٩صٰٔب ثلهاٍخ اٛؾلٯش ا٤ٛج٪٭ اٛشـوٯَ ؽز٬ هل٥ اَٛقب٩٭ )د

  ٓ ( ٙٓٔ) ٝ ( ٤ُب ٢ٟ ٤ُ٪١ اٛؾلٯش ا٤ٛج٪٭8ٙٗٔــ 
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 انًبحج انضــادس : يُٓجـّ فً االجتٓاد ٔانتزجٍح ٔاالحتًال 

 أفؼن اَٰٛ٪ؿٮ األفجبه ٩اٛو٩اٯبد اٛزٮ رزوْٜ ث٠٪ػ٪هبد ٟظ٦ِ٤ ٛ٪ٍبئٚ ٟوو٩ُخ ُٮ اٛ٘زبثـخ  

 اٛزبهٯقٰخ ألؽ٘بٝ ئؽز٠بٰٛخ أ٩ روعٰؾٰخ، ٩ٛنٖٛ هجو ه٨٤ب ثوجبهاد كاٛخ ه٬ٜ االؽز٠بٙ ٩اٛزوعٰــؼ 

  ٩ٓاٛزوٰٜٚ ٨٤ٟ٩ب " ٩اٛلٰٛٚ ، ٩اٛلب٧و، ٩ؽ٤ٰئن " ٩ًٰو٧ب ٢ٟ اٛوجبهاد 

 ُِٮ ه٩اٯخ ؽ٪ٙ ٣ي٩ٙ ه٬َٰ ث٢ ٟوٯٞ ٩ٓز٦ٜ اٛلعبٙ ٩اٛق٤يٯو ٓبٙ اَٛـٰ٪ؿٮ: " ٦ُٰ كٰٛٚ ٩ع٪ة

 ٓزٚ اٛق٤يٯو، ٩ثٰب١ أ١ أهٰب٨٣ب ٣غَـخ ، ٩مٖٛ ال١ هَٰـ٬ ه٦ٰٜ اَٛــالٝ ئ٠٣ب ٯٔزـــــٚ اٛق٤ـيٯــــو

 ،٩ُٮ ثوغ األؽٰب١ ٣غل٥ ٟزِوكا ُٮ ئعز٨بك٥ ه٬ٜ ٣ؾـــ٪( 4ٓٔ)" ()وٯوخ ٣ج٤ّٰب ٟؾ٠له٬ٜ ؽ٘ٞ شـ

 ٯلٛٚ ه٬ٜ ه٦٠ٜ اٛ٪اٍن ٠ٛغوٯبد األؽلاس اٛزبهٯقٰخ ُٮ اٛوك ه٬ٜ ٢ٟ ىهـٞ ثولٝ ٣ي٩ٙ عجوٯــٚ

 ثول ٟب مٗو ه٩اٯخ اٛـجوا٣ٮ ُٮ ا٠ٛوغٞ اٛ٘جٰو،ه٢ ٠ٰٟ٪٣خ ث٤ذ ٍول ،ٓبٛــذ ( )ثول ٟ٪د ا٤ٛجٮ 

 " ٟب أؽت أ١ ٯوٓل ؽز٬ ٯز٪ػأ ُب٣ٮ أفبٍ أ١ ٯز٪ُــ٬( ): ٯبهٍـ٪ٙ اهلل ٧ٚ ٯوٓل اٛغ٤ت؟ ٓبٙ: 

 ٓبٙ اَٰٛ٪ؿٮ: " ٨ُنا اٛؾـلٯش ٯلٙ هٜـ٬ أ١ عجوٯٚ ٯ٤يٙ اٛـ٬ األهع (9ٓٔ)ُال ٯؾؼو٥ عجوٯٚ "

 ، ٢ٟ٩ عب٣ت آفو ٯوعـؼ، ٢ٟ٩ (8ٓٔ)٩ٯؾؼو ٟ٪د ٗٚ ٟإ٢ٟ ؽؼو٥ ا٠ٛ٪د ٧٩٪ ه٬ٜ ؿ٨بهح "

 ثوغ اٛو٠ٜبء ٢ٟ ٤ٟل٪ه ٨ُٔٮ، ُِٮ هجـبهح  َٜٛــج٘ٮ ٓ٪ٛـ٦ : أٓ٪اٙٯوعؼ اَٛـٰ٪ؿٮ  عب٣ت آفو

 ثبٛٔوآ١ ٩اَٛـ٤خ " ٓبٙ اَٰٛــ٪ؿٮ : " ٩ؽ٤ٰئن ٯوعـؼ ((" ئ٠٣ب ٯؾ٘ٞ ه٬َٰ ثشـوٯوخ ٣ج٤ّٰب ٟؾ٠ل 

 ٦، ٩ا٣ـالٓب ٢ٟ ٨٤ٟغـــ( ٓٔٔ)ثـوٯْ ا٠ٛشـبُـ٨خ ٢ٟ ًٰو ٩اٍــــخ "( )أ١ أفن٥ َٜٛـ٤خ ٢ٟ ا٤ٛجٮ 

 ُٮ ر٪صْٰ ٟبكر٦ اٛو٠ٰٜخ، ُب٦٣ ٯوـٮ أٗضو ٢ٟ ئؽز٠بٙ ٜٛو٩اٯخ اٛ٪اؽـــــلح ٣ؾـ٪ ٓ٪ٛــ٦ : " ُـ٨ــنا١

 ؿوٯٔب١ ٗٚ ٠٨٤ٟب ٯؾز٠ٚ ُٮ ٟووُخ هَٰــ٬ ه٦ٰٜ اَٛــالٝ ثأؽـ٘ـــــــــبٝ اٛشـوٯوخ ، ٩ٟبفن٠٧ـــب 

 أ١ اَٛــٰ٪ؿٮ ٗب١ أ٤ٰٟـــــــب  ، ٢ٟ٩ مٖٛ ٣َــزـٰن أ١ ٣ٔـــــــــــ٪ٙ :( ٔٔٔ)ٓ٪٭ ُٮ ًبٯخ االرغب٥ "

 ٩كٰٓٔب ٩ؽوٯظب ُٮ أ١ ٯِبػٚ ٩ٯوعؼ ث٢ٰ اٛو٩اٯبد ٩ٯِظؼ هـــــــــ٢ رؤٰٜبرــ٦ ٩اعز٨بك٥ هٜـ٬

 ا٤ٛظ٪ص ٟب ٯوا٥ ٤ٟبٍــجب ٩ُْ ٨٤ٟظ ا٠ٛؾلصـ٢ٰ ، ٩اٛزـــٮ أك٨ــــــود ه٢ رـ٤٪م صـٔبُزــــــــــــ٦

  ٩ٍٓــوخ ه٦٠ٜ 
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 ْـٕايــش انـبحج : 

ٝ( ، 8ٓ4ٔٝ( ، أ٠ٛقزظو ُٮ أفجبه اٛجشــــــو ، )اٛٔب٧وح ـ ٧ٖٖٔٔـ/4ٖٕ( أث٪ أِٛلاء ، ئٍـ٠بهٰٚ ث٢ هٜٮ )د ٔ)

                          ٓ ٕ٘ٔ/ صٖط

ٝ( ، اٛنٯٚ ه٬ٜ ؿجٔبد اٛـؾ٤بثٜـخ ، )ثـٰــــو٩د ، ٧ٖٔ8ٖـ /48٘هعـت اٛؾ٤جٜٮ ، هـجل اٛوؽ٢٠ ث٢ أؽ٠ل ) اث٢( ٕ)

  ٓ ٕٖٔــ  ٖٔٔ/ ص ٕ( ، طا٠ٛووُـخ ، ك د 

ٝ( اإلهالٝ ثبٛز٪ثٰـــ ٢٠ٛ مٝ أٛزأهٯــــ ، ٧ٔٗ84ـ /8ٕٓ( اَٛــقب٩٭ ، شـ٠ٌ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ هجل اٛوؽ٢٠ )د ٖ)

  ٓ 8ٖٔٝ ( ، ص 89ٙٔ،  ٔرووٯت : ُوا٣ي ه٩ى٣ضبٙ ، ) ثٰو٩د ، اٛوٍـبٛخ ، ؽ

ٝ( ، رأهٯـ أٛقِٜبء ، رؾْٰٔ     ٧ٔ٘ٓ٘ـ /8ٔٔ( أَٛـٰ٪ؿٮ ، عالٙ اٛلٯ٢ هجل اٛوؽ٢٠ ث٢ أثٮ ث٘و ث٢ ٟؾ٠ل ) دٗ)

  ٓ 4ٕٗٝ( ، ص ٧ٔ8ٕ٘ـ ــ 4ٖٔٔ،  ٟٔؾ٠ل ٟؾٮ اٛـلٯ٢ هـجل اٛؾ٠ٰل )ثٌـــلاك ، ٟـجوخ ٤ٰٟو ، ؽ

  ٓ ٖ٘ـ  ٕ٘ٝ( ، ص 8ٙٓٔ،  ( ؿوفب١ ، ئثوا٧ٰٞ هٜٮ ، ٟظو ُٮ هظو ك٩ٛخ أ٠٠ٛبٰٖٛ أٛغواَٗخ ) أٛٔب٧وح٘)

( ٍــ٠٪ا ثبٛغواٗـَخ ٣َـجخ ئ٬ٛ ثالك أٛغوٗــٌ ، ٧٩ٮ ِٛلخ ه٩ٍـٰخ رو٤ٮ أٛٔ٪ٓبى ، ثغ٪اه ثؾو ٓي٩ٯ٢ ، ٩ئ١ ٙ)

ٝ( ، أٛـ٠٪اهــــق ٧ٔٗٗٔـ/ 9ٗ٘أٗضو أ٠٠ٛبٰٖٛ ٧ٞ ٢ٟ أطٚ عوٗـَٮ ؛ ٯ٤لو : ا٠ٛٔوٯي٭ ، أؽـ٠ل ث٢ هٜــٮ )د

  ٓ 9ٙ/ ص  ٌٖــلاك ، ٟ٘زجخ ا٠ٛض٬٤ ، ك د ( ط٩االهزجبهثنٗو أٛقـؾ ٩آٱصبه ، ) ث

ٝ( ، ا٤ٛغ٪ٝ اٛيا٧ـوح ُٮ ٟٜــ٪ٕ ٟظـــو ٧ٔٗٙ8ـ / 94ٗرٌو٭ ثوك٭ ، ع٠بٙ اٛلٯ٢ أث٪ ا٠ٛؾبٍــ٢ )د  اث٢( 4)

/ ص ٗٔٝ( ط٧ٔ88ٕـ ــ ٩ٖٔٗٔاٛٔب٧ـوح ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠لؽَٰـ٢ شــ٠ـٌ اٛـلٯ٢ ) ثٰو٩د ، كاه اٛ٘ـزت اٛو٠ٰٜـخ ، 

ٔٙ9  ٓ  

ـٰ٪ؿٮ ، ؽَـ٢ ا٠ٛؾبػوح ُٮ ربهٯـ ٟظو ٩اٛٔب٧وح ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠ل أث٪ اِٛؼٚ ئثوا٧ٰٞ )كاه ئؽٰــــــبء ( ا9َٛ)

  ٓ ٖٖٙ/ ص ٔٝ( ، ط8ٙ4ٔ،  ٔاٛ٘زت اٛووثٰخ ، ؽ

  ٓ 9ٖٖ/ صٔ( ا٠ٛـظله ٣َِـــ٦ ، ط8)

  ٓ 8ٙ/ ص ٗٝ( ط٧ٔ8ٗٓـ ــٖٗ٘ٔ( اٛؼ٪ء اٛالٟن ُٮ أهٰب١ اٛٔو١ أٛزبٍــن ) اٛٔب٧وح ، ٟ٘زجخ اٛٔلٍـٮ ، ٓٔ)

ٍـوٰل هجل اِٛزبػ ، ٟظو ٩اٛشـبٝ ُٮ هظو أالٯ٪ث٢ٰٰ ٩ا٠٠ٛبٰٛــٖ ) ثٰو٩د ، كاه ا٨٤ٛؼـــخ ،  ٓ( هبشـ٪ه ، كٔٔ)

  ٓ    9ٕٓــ 4ٕٗٝ( ص84ٕٔ

ٝ( ، رأهٯـــــ اث٢ اِٛواد ، رؾٰٔــــْ : ٧ٔٗٓٗـ /٠9ٓ4ل ث٢ هجل اٛوؽٰٞ )داِٛواد ، ٣بطو اٛلٯ٢ ٟؾ اث٢( ٕٔ)

 ٓ   4ٓٗــ  ٙٓٗ/ صٕ، ط 8ٝ ( 8َٖٙٝٔٓــ٤ـ٢ٰ ىهٯْ )ثٰو٩د ، ا٠ٛـجوخ االٟوٯ٘ب٣ٰخ ، 

ٝ( ، اٛجله اٛـبٛـن ث٠ؾبٍـ٢ ٢ٟ ثوـل ٧ٔ9ٖٗـ /ٕٓ٘ٔ( اٛشـ٪ٗب٣ٮ ، ٟؾ٠ل ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ل ث٢ هجل اهلل )دٖٔ)

ٝ ( ، ٧ٔ889ـ ــ 9ٔٗٔ،  ٔـبثن ، ٩ػـن ؽ٪اشـ٦ٰ ، فٰٜٚ ا٤٠ٛظ٪ه ، )ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ، ؽاٛٔو١ اَٛـ

  ٓ  4٘ــ  ٙ٘/ صٔط

  ٓ    ٖ٘ٓ/ صٓٔ( اَٛــقب٩٭ ، اٛؼ٪ء اٛالٟن أل٧ٚ اٛٔو١ اٛزبٍـن ، طٗٔ)

ٚ ؿجٔبد اٛؾِبف ، ٝ( ، ٛؾق األٛؾبف ثنٯ٧ٔٗٙٙـ /٨ُ94ٔل ، رٔٮ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل ا٨ٛبشـ٠ٮ )د اث٢( ٘ٔ)

، اَٛــــــقب٩٭ ،   ٕٙٓٝ( ،ص٧ٔ8٘٘ـ ــ 4ٖٗٔرؾْٰٔ : ؽَــبٝ اٛلٯ٢ اٛٔلٍـٮ )ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ، 

 ٓ  ٔٙ/ ص ٔ،  اٛشـ٪ٗب٣ٮ ، اٛـجله اٛـبٛــن ، ط  ٖٙ/ صٕاٛؼ٪ء اٛالٟن ، ط
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، شــنهاد اٛن٧ت ُٮ أفجبه ٢ٟ ٝ( ٧ٔٙ49ـ /98ٓٔاٛو٠بك ، هجل اٛؾٮ ث٢ أؽ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل اٛؾ٤جٜٮ )د اث٢( ٙٔ) 

ٝ( ، ٧ٔ88ٖـ ــٗٔٗٔ، ٔٗضٰو ، ؽ اث٢م٧ت ، رؾْٰٔ : هجل اٛٔبكه االه٣بؤ٩ؽ ٩ ٟؾ٠٪ك أأله٣بؤ٩ؽ )ثٰو٩د ، كاه 

 ٓ    ٖٕ/ صٓٔط

ٟؾ٠ل ٠ٗبٙ هي اٛلٯ٢ )ثٰو٩د ، هبٛــــــٞ  ٓاَٛـٰ٪ؿٮ ، ٗشـَ اٛظٜظٜخ ه٢ ٩طَ اٛيٛيٛخ ، رؾْٰٔ : ك( 4ٔ)

  ٓ  ٕٔٝ ( ص894ٔــ  ٧ـ4ٓٗٔ،  ٔاٛ٘زت ، ؽ

ُٰٰٜت ؽزٮ ) ثٰو٩د ، اٛـ٠٘زجــــخ اٛـو٠ٰٜـــــــخ ،  ٓ( اَٛـــٰ٪ؿٮ ، ٣لٞ اٛؤٰب١ ُٮ أهٰب١ أألهٰب١ ، رؾوٯو : ك9ٔ)

  ٓ  8٘ٝ ( ، ص8ٕ4ٔ

( ٧ٮ ٟؾٜخ ثجٌـلاك ر٤َـت ئ٬ٛ فؼٰو ٟ٪٬ٛ طبٛؼ طبؽت ا٠ٛ٪طٚ ، ٩ٗب٣ذ ثبٛغب٣ت اٛشـوٓٮ ٨ُٰب ٍـــ٪ّ 8ٔ)

٨ب ٟؾ٠ل ث٢ اٛـٰت ث٢ ٍـول اٛظجبى ٤َُـت ئ٨ٰٛب ُٰٔٚ اٛقؼٰو٭ ٩ٗب١ صٔخ : ٯ٤لو : اٛـؾ٠ـــ٪٭ ، اٛغواه ، ٍـ٤٘

ٝ ( ، ٟوغٞ اٛـجٜلا١ )ثٰو٩د ، ٧ٕٕٔ9ـ / ٕٙٙش٨بة اٛلٯ٢ أثٮ هجل اهلل ٯبٓ٪د اث٢ هجل اهلل اٛو٩ٟٮ اٛجٌـلاك٭ )د 

  ٓ  49ٖــ  44ٖ/ ص  ٕٝ ( ، ط88٘ٔكاه طبكه ، 

ٝ( ، ٧ـلٯخ اٛوبه٢ُٰ ، ) ثٰو٩د ، كاه ٧ٔ8ٕٓـ / 8ٖٖٔبهٰٚ ث٢ ثبشـب ث٢ ٟؾ٠ل أ٢ٰٟ )د( اٛـجٌلاك٭ ، ئٍـ٠ٕٓ)

 ٓ  ٖٗ٘/ ص  ٔٝ ( ط8٘ٔٔئؽٰبء اٛزواس اٛووثٮ ، 

ٝ( ، ثلائن اٛي٧٪ه ُٮ ٩ٓبئن اٛل٧٪ه ، ٧ٕٖٔ٘ـ / 8ٖٓئٯبً ، أث٪ اٛجوٗبد ٟؾ٠ل ث٢ أؽ٠ل اٛؾ٤ِٮ ) د  اث٢( ٕٔ)

  ٓ 4ٔٗ/ صٖٝ( ، ط٧ٔ8ٖ٘ـ ــ 9ٖٖٔاه ئؽٰبـء اٛ٘زت اٛووثٰـــخ ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠ل ٟظـ٬ِ ، )اٛٔب٧ـوح ، ك

 ٓ  8ٕٕ/ ص  ٔ( اٛشــ٪ٗب٣ٮ ، اٛـجله اٛـبٛــن ، طٕٕ)

/ ٖٝ( طٕٕٓٓ،  ٘ٔٓبٟ٪ً رواعٞ ، )ثٰو٩د ، كاه اٛوٜٞ ٠ٜٛالٯٰــ٢ ، ؽ أإلهالٝ( اٛيهٜٗٮ ، فٰو اٛـلٯ٢ ، ٖٕ)

  ٓ  ٖٔٓص

 ٓ  ٖٖٙ/ ص  ٔ( اَٛـــٰ٪ؿٮ ، ؽَـــ٢ اٛـ٠ؾبػوح ، طٕٗ)

 ٓ  ٖٖٙ/ ص  ٔ( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، طٕ٘)

  ٓ  ٖٖٙ/ ص  ٔ( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ٝ طٕٙ)

  ٖ/ صٔ( اَٛـٰ٪ؿٮ ، اٛغبٟن اٛظٌٰو ُٮ أؽبكٯش اٛجشـٰو ا٤ٛنٯو ) ثٰو٩د ، كاه اِٛ٘و ٜٛـجبهخ ، ك د ( ط4ٕ)

 ٓ  ٖٖٕ/ ص ٔ( اٛشـــ٪ٗبثٮ ، اٛجله اٛـبٛن ، ط9ٕ)

  ٖٝ( ص84ٕٔ، رؾْٰٔ : ئٰٛياثٰش ٟبه٭ ٍـبهر٢ٰ )اٛٔب٧وح ، ا٠ٛـجوخ اٛووثٰخ اٛؾلٯضخ ،  ( اٛزؾلس ث٤و٠خ اهلل8ٕ)

 ٓ  8ٖٖ/ ص ٔ( ؽَـــ٢ ا٠ٛؾبػوح ، طٖٓ)

( ا٠ٛ٪ٍــ٪٭ ، ٟؾ٠ل ثبٓو ، ه٩ػـبد اٛغ٤ب١ ُٮ أؽ٪اٙ اٛو٠ٜــبء ٩اَٛـــبكاد ، )ثٰو٩د ، اٛلاه االٍـــالٰٟخ ، ٖٔ)

  ٓ ٕ٘/ ص  ٘ٝ ( ، ط٧ٔ88ٔـ ــ ٔٔٗٔ،  ٔؽ

( شـــبهَٟــبػ ، ثٜل ٓوة كٰٟبؽ، ٯ٤لو اَٰٛــ٪ؿٮ ، ٛت اٜٛجبة ُٮ رؾوٯو اال٣َـبة )ثٰو٩د ، كاه طــبكه ، ٕٖ)

  ٓ  9ٗٔك د ( ص 
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       ٓ  ٗٗــ  ٖٗ( ٣لٞ اٛؤٰب١ ، ص ٖٖ) 

  

   ٓ  88ٔ/ ص  ٔ( اٛشـــ٪ٗب٣ٮ اٛجله اٛــبٛــن ، طٖٗ)

 ٓ  44ٖ/ ص  ٔ( اَٛـــٰ٪ؿٮ ، ؽَـــ٢ اٛـ٠ؾؼوح ، طٖ٘)

  ٓ 8ٔٔ( ٣لٞ اٛؤٰب١ ، ص ٖٙ)

  ٓ  49ٔــ  4ٗٔ/ ص  ٕ( اَٛــقب٩٭ ، اٛؼ٪ء اٛالٟــن ، ط4ٖ)

 ٓ  ٕٙٗاهلل ، ص ( اٛـزؾلس ث٤و٠ــخ 9ٖ)

  ٓ  ٕٔٙــ  8ٕ٘/ ص  4( اَٛـــقب٩٭ اٛؼـ٪ء اٛالٟــن ، ط8ٖ)

  ٓ  ٖٕٗ،  اٛزؾـلس ث٤و٠ــخ اهلل / ص   9ٖٖ/ ص  ٔ( ؽَـــ٢ اٛـ٠ؾبػوح ، طٓٗ)

  ٓ  99( اٛـزؾـلس ث٤و٠ــخ اهلل ، ص ٔٗ)

 ٓ 9ٖ( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، ص ٕٗ)

ٝ ( ، ٗشَ اٛل٤٪١ ه٬ٜ أٍـبٟٮ اٛ٘زت ٩ا٤ِٛ٪١ ،) ٥ٔٙ٘ٙ /4ٙٓٔ( ؽبعٮ فِٰٜخ ، ٟظـ٬ِ ث٢ هجل اهلل ) د ٖٗ)

    ٓ  ٙ٘ٓٔ/ ص  ٕثٰو٩د ، كاه ئؽٰبء اٛزواس اٛووثٮ ، ك د ( ، ط

  ٓ  89٘/ ص  ٔ( اٛـجٌـــلاك٭ ، ٧لٯـخ اٛـوبه٢ُٰ ، طٗٗ)

ـــــوح ،    ٝ( اٛ٘٪اٗت اَٛـبئوح ثأهٰــب١ ا٠ٛئـخ اٛوبش٧ٔٙ٘ٓـ /ٔٙٓٔ( أٌٛي٭ ، ٣غٞ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل )د٘ٗ)

 ٓ ٓٗ/ صٕٝ( ط٧ٔ884ـ ــ 9ٔٗٔ، ٔرؾْٰٔ: فٰٜٚ ا٤٠ٛظ٪ه )ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ، ؽ

 ٓ ٕ٘( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، ص ٙٗ)

  ٓ 4ٖٖ/ ص  ٔ( اَٛـــٰ٪ؿٮ ، ؽَـــ٢ اٛـ٠ؾبػوح ، ط4ٗ)

  ٓ 4ٖٖ/ ص  ٔ( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، ط 9ٗ)

  ٓ  9ٖٖ/ ص ٔ( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، ط 8ٗ)

  ٓ  4ٖٖ/ ص  ٔٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، ط ( آ٘)

  ٓ 9ٖٖ/ ص  ٔ( اٛـ٠ظله ٣َِــــ ، ط ٔ٘)

ٝ( ، ثَ٪ٯٔـخ ٤ٟوٞ ، ٧ٖٔ٘٘ـ / 4٘ٙ( عبٟن شـٰق٪١ ، أ٣شـأ٥ أألٰٟو اٛ٘جٰو ً[ٍ اٛلٯ٢ شـٰق٪ ا٤ٛبطو٭ )دٕ٘)

ٟؾ٠ـــل  ْٰٓ : ك٠ُٰب ث٢ٰ اٛظٰٜجٰخ ٩اٛوٰٟٜخ ، رؾذ ٜٓوخ اٛغجٚ ، ٯ٤لو : ا٠ٛٔوٯي٭ ، ا٠ٛ٪اهق ٩االهزجبه ، رؾٔ

  ٓ ٖٗٔ/ ص  ٖٝ( ط889ٔ،  ٔىٯ٨٤ٞ ٩ٟلٯؾخ اٛشـــوٓب٩٭ )اٛٔب٧وح ، ٟ٘زجخ ٟلث٪ٛٮ ، ؽ

( عبٟن اث٢ ؿ٪ٛ٪١ ث٤ب٥ األٰٟو أث٪ اٛوجبً أؽ٠ل ث٢ ؿ٪ٛ٪١ ٍــ٤خ صالس ٩ٍـز٢ٰ ٩ٟبئز٢ٰ ، ٯ٤لو : ا٠ٛٔوٯي٭       ٖ٘)

                        ٓ  8ٖٔ/ ص  ٖ: ا٠ٛ٪اهق ٩االهزجبه ، ط
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  ٓ  8ٕٕ/ ص  ٔ( اٛشـــ٪ٗب٣ٮ ، اٛـجله اٛـبٛــن ، طٗ٘)

   ٓ  4ٙ/ ص  ٗ( اَٛــقب٩٭ ، اٛؼ٪ء اٛالٟــن ، ط٘٘) 

 ٓ  8ٙ/ ص  ٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، طٙ٘)

    ٓ   88ٖ/ ص  ٖ( ثـلائــن اٛي٧ـ٪ه ، ط4٘)

  ٓ  9ٖٖ/ ص  ٔ( اَٛـــٰ٪ؿٮ ، ؽَــ٢ اٛـ٠ؾبػوح ، ط9٘)

  ٓ  9ٖ/ ص  ٗ( ثـلائــن اٛي٧ـ٪ه ، ط8٘)

:         ثبٍٞ، ٩ٓل ط٤َ ُٮ روـلاك ٟإِٛبر٦ ٟظ٤َ فبص ؿجن ُٮ اٛ٘٪ٯذ  4ٙ/ ص  ٓٔ( شــنهاد اٛن٧ت ، طٓٙ)

اَٛــٰ٪ؿٮ ٩أٟب٢ٗ ٩ع٪ك٧ب ( أألٍزبما١ أؽ٠ل اٛقبى٣لاه ٩ٟؾ٠ل ئثوا٧ٰٞ اٛشـٰجب٣ٮ ٩ٓـل ثٌٜذ    ) كٰٛٚ ٟقـ٪ؿبد 

   ٓ( ٟـإِٛب  89ٔهـلح ٟإِٛبر٦ )

 ٓ  4ٙ/ ص  ٓٔ( اٛـ٠ظله ٣َِـــ٦ ، طٔٙ)

 ٓ  9ٕٕ/ ص  ٔ( اٛجله اٛـبٛــن ، طٕٙ)

٩اٛزواعٞ ، )ؽٜت ، ا٠ٛ٘ـزجخ اٛووثٰــخ ، ( اٛلٓبّ ، ه٠و ، ٟظبكه اٛزواس اٛووثٮ ُٮ اٌٜٛخ ٩ا٠ٛوبعٞ ٩األكة ٖٙ)

 ٓ   9ٗٔٝ( ، ص ٧ٔ8ٙ9ـ ــ 99ٖٔ

ٝ( رأهٯـ ا٤ٛ٪ه اَٛــبُو ه٢ أفجبه ا٤ٛ٪ه اٛوبشـو ٧ٔ٘4ٓـ / 849( اٛوٰله٩ٍـٮ ، ٟؾٮ اٛلٯ٢ هجل اٛٔبكه )دٗٙ)

 ٕ٘ــ ٔ٘ٝ( ص 89٘ٔ،  ٔ)ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ، ؽ

 ٓ  4ٙ/ ص  ٓٔ( شــنهاد اٛن٧ت ، ط٘ٙ)

 ٓ  ٘/ ص  ٔ( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ؽَــ٢ ا٠ٛؾبػوح ، طٙٙ)

( اٛل٩ه٭ ، هجل اٛويٯي ، ٣شـأح هٜٞ اٛزأهٯـ ه٤ل اٛووة ، ) ثٰو٩د ، ٟوٗي  كهاٍــبد اٛ٪ؽـلح اٛووثٰــــــخ ، 4ٙ)

 ٓ  4ٗٝ( ، ص 4ٕٓٓ

٢ ٩ا٠ٛالؽـٞ ، ٝ ( ، ا٨٤ٛبٯخ ُٮ اِٛز٧ٖٔ4ٕـ / 44ٗ( اث٢ ٗضٰو ، ئٍــ٠بهٰٚ ث٢ ه٠و أثٮ اِٛلاء اٛلٟشــٔٮ )د9ٙ)

 ٓ  4ٕٔ، ص  ٕٔٔٝ( ص ٧ٖٔ4ٕـ ــ ٕٗٗٔرؾْٰٔ : هظبٝ اٛلٯ٢ اٛظجب ثـٮ ) اٛٔب٧وح ، كاه اٛؾلٯش ، 

 ٓ  99ٖٝ ( ص 84ٙٔ( ٟوو٩ٍ ، ثشــبه ه٪اك ، اٛن٧جٮ ٨٤ٟ٩غ٦ ُٮ ٗزبث٦ رأهٯـ أإلٍالٝ ) اٛٔب٧وح  ، 8ٙ)

ٝ ، أؿو٩ؽـخ كٗـز٪ها٥ ، ٰٜٗـــــخ اٱكاة ـــ  ( ثشـبه ه٪اك ٟوو٩ٍ ، اٛن٧جٮ ٨٤ٟ٩غ٦ ُٮ ٗزبث٦ ربهٯـ االٍــال4ٓ)

 ٓ  ٖ٘ٗٝ ( ص 84٘ٔعبٟوخ ثٌـــلاك ، 

( ٩ائٚ ٟؾ٠ل ٍــوٰل ، اٛغ٪ا٣ت اٛزبهٯقٰخ ُٮ ٗزت اَٛــ٢٤ ، أؿو٩ؽخ كٗزـ٪ها٥ ، ٰٜٗــخ اٱكاة ــ عبٟوـــــخ 4ٔ)

  ٓ  ٖٖٗ/ ( ص ٧ٕٓٓ4ـ ــ 9ٕٗٔثٌـــلاك ، 

طبٛؼ أؽ٠ل اٛوٜــٮ ، )ثٌــلاك ، ٟ٘زجخ ا٠ٛض٬٤ ،  ٠ٜٓبء ا٠َٛـ٢ٰ٠ٜ ، رووٯت ، ك( ه٩ى٣ضبٙ ، ُوا٣زي ، ٤ٟب٧ظ هـ4ٕ)

 ٓ  ٕٔٔٝ ( ص 8ٖٙٔ

  ٓ  ٖٗ( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ٣ي٩ٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، ص 4ٖ)
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          ٓ  ٖ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 4ٗ) 

  ٖ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 4٘)

       ٓ  8ٕ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 4ٙ)

              ٓ  ٙ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 44)

  ٓ  4ٔٔ( ه٩ى٣ضبٙ ، ٤ٟب٧ظ ه٠ٜبء ا٠َٛــ٢ٰ٠ٜ ، ص 49)

  ٓ  ٕٖ( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ٣ي٩ٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، ص 48)

  ٓ   ٖٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 9ٓ)

  ٓ   ٔ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 9ٔ)

  ٓ   ٔٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 9ٕ)

   ٓ   ٙٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 9ٖ)

  ٓ  9ٓٔ( ه٩ى٣ضبٙ ، ٤ٟب٧ظ ه٠ٜبء ا٠َٛــ٢ٰ٠ٜ ، ص 9ٗ)

  ٓ  ٖ٘( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ٣ي٩ٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، ص 9٘)

( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ثٌٰخ اٛ٪هبح ُٮ ؿجٔبد اٌٜٛ٪ٯ٢ٰ ٩ا٤ٛؾبح ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠ل أث٪ اِٛؼٚ ئثوا٧ٰٞ ) كاه اِٛ٘ـــو ، 9ٙ)

  ٓ ٖٖٗ،  8ٕٗ،  9ٗ،  ٕٗ/ ص  ٕ، ط 8ٖٖ،  ٕٓٔ،  4ٕٔ،  4ٔٔ/ ص  ٔٝ( ط٧ٔ848ـ ــ 88ٖٔ،  ٕؽ

  ٓ  4ٓٔ( ه٩ى٣ضبٙ ، ٤ٟب٧ظ ه٠ٜبء ا٠َٛــ٢ٰ٠ٜ ، ص 94)

أٗوٝ ػٰبء ، هظو اٛقالُخ اٛواشـلح ُٮ ٣ٔل اٛو٩اٯخ اٛزبهٯقٰــخ ٩ُْ ٨٤ٟـظ ا٠ٛؾلص٢ٰ ، )  ٓ( اٛـو٠و٭ ، ك99)

  ٓ   ٧ٔٙـ ( ص ٗٔٗٔد ، ا٠ٛلٯ٤خ ا٤٠ٛ٪هح ، ٟ٘زجخ اٛوجٰ٘ب

( اٛويا٩٭ ، هجل اٛوؽ٢٠ اٛؾَــ٢ٰ ، اٛزبهٯـ ٩ا٠ٛإهف٪١ ُٮ اٛوواّ ) ثٌــلاك ، كاه اٛشــإ١٩ اٛضٔبُٰـــــــخ ، 98)

  ٓ   ٕ٘ٗٝ ( ، ص 88ٖٔ

  ٓ   9ٖ( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ٣ي٩ٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، ص 8ٓ)

  ٓ  8ٖ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 8ٔ)

  ٓ  ٣ٕ8َِــ٦ ، ص ( اٛـ٠ظله 8ٕ)

  ٓ  ٘٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 8ٖ)

  ٓ  ٔٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 8ٗ)

  ٓ  ٙ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص 8٘)

  ٓ  9ٔ( اٛـل٩ه٭ ، ٣شــأح هٜٞ اٛزبهٯـ ه٤ل اٛووة ، ص 8ٙ)
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،  ٔاٛزبهٯـ ، )ثٰو٩د ، ؽ( اٛول٠خ ، هيٯي ، اٛ٘زبثخ اٛزبهٯقٰخ ٩ا٠ٛووُخ اٛزبهٯقٰخ ٟٔلٟخ ُٮ أط٪ٙ ط٤بهخ 84) 

 ٓ   ٕٕٝ( ص 89ٖٔ

  ٓ  ٕٗ( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ٣ي٩ٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، 89)

 ٓ   ٕ٘( اٛـ٠ظله ٦َِ٣ ، ص 88)

          ٓ   ٘٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص ٓٓٔ)

  ٓ   ٔ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص ٔٓٔ)

  ٓ   ٕ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص ٕٓٔ)

  ٓ   ٗٗص ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ٖٓٔ)

  ٓ   ٔ٘( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص ٗٓٔ)

،  ٕىٯ٤ت ٟؾ٠٪ك ، َُٜــِخ اٛزبهٯـــــ هـ٤ل ئث٢ فٜــل١٩ )ثٰو٩د ، كاه اٛز٤٪ٯــو ، ؽ ٓ( اٛقؼٰو٭ ، ك٘ٓٔ)

  ٓ   ٓٙٝ( ص 89٘ٔ

  ٓ   ٕٝ ( ص 89ٙٔ( اَٛــقب٩٭ ، اٛزجو ا٠َٛــج٪ٕ ُٮ مٯٚ اَٛــٜ٪ٕ )ث٪الّ ، ٙٓٔ)

  ٓ    ٖٕــ  ٕٕٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، ص ( اَٛــٰ٪ؿٮ ، ٣ي4٩ٓٔ)

 ، ٩اٛـجوا٣ـــــٮ ،  ٕٗــ  ٖٕ، ٩َٟــٜٞ ، ٗزبة اٛؾٰغ ،  ٕٙــ ٕ٘( أفـوع٦ اٛجقبه٭ ، ثبة اٌَٛــٚ ، 9ٓٔ)

 ٓ( ٕٓٙ) ٓٗٔ/ ص  ٔ، شوػ اَٛـٰ٪ؿٮ َٛـ٢٤ ا٤َٛبئٮ ، ٗزبة اٛـ٨بهح ، ط ٖٙ/ ص  ٕ٘ا٠ٛوغٞ اٛـ٘جٰو ، ط

  ٓ   ٣٘ٔي٩ٙ هَٰــ٬ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، ص ÷ ( اَٛــٰ٪ؿٮ ،8ٓٔ)

  ٓ   ٖٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص ٓٔٔ)

     ٓ   ٔٗ( اٛـ٠ظله ٣َِــ٦ ، ص ٔٔٔ)
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 انـقزآٌ انـكزٌى 

 أٔال أنـًصــادر : 

 ٝ( ٧ٕٖٔ٘ـ /8ٖٓ* اث٢ ئٯبً ، أث٪ اٛجوٗبد ٟؾ٠ل اٛؾ٤ِٮ )د

٧ـ  9ٖٖٔاٛل٧٪ه ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠ل ٟظـ٬ِ ، )اٛٔب٧وح ، كاه ئؽٰبء اٛ٘زت اٛووثٰخ ، ــ ثلائن اٛي٧٪ه ُٮ ٩ٓبئن ٔ

 ٓٝ(  8ٖ٘ٔــ

 ٓٝ (  ٧9ٙ8ـ / ٕٙ٘* اٛجقبه٭ أثٮ هجل اهلل ث٢ ئ٠ٍبهٰٚ ث٢ ئثوا٧ٰٞ ) د

 ٓٝ (  ٧ٕٓٓ9ـ ــ 8ٕٗٔ،  ٔــ طؾٰؼ اٛجقبه٭ ، ) ٟظو ، ٟ٘زجخ أِٛب ، ؽٕ

  ٓٝ (  ٧ٔٗٙ8ـ / 94ٗب٢ٍ ) د * اث٢ رٌو٭ ثوك٭ ، ع٠بٙ اٛلٯ٢ أث٪ ا٠ٛؾ

ــ ا٤ٛغ٪ٝ اٛيا٧وح ُٮ ٟٜ٪ٕ ٟظو ٩اٛٔب٧وح ، رؾْٰٔ ٕ ٟؾ٠ل ؽ٢َٰ ش٠ــٌ اٛلٯ٢ ، )ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زـــــت ٖ

  ٓٝ ( ٧ٔ88ٕـ ــٖٔٗٔاٛو٠ٰٜخ ، 

  ٓٝ (  ٧ٕٕٔ9ـ / ٕٙٙ* اٛؾ٠٪٭ ، ش٨بة اٛلٯ٢ ، ٯبٓ٪د اٛو٩ٟٮ اٛجٌـلاك٭ ) د 

  ٓٝ (  88٘ٔه طبكه ، ــ ٟوغٞ اٛجٜلا١ ، ثٰو٩د ، كاٗ

 ٝ ( ٧ٔٙ٘ٙـ / 4ٙٓٔ* ؽبعٮ فِٰٜخ ، ٟظـ٬ِ ث٢ هجل اهلل )د

 ٓــ ٗشـَ اٛل٤٪١ ه٢ أٍبٟٮ اٛ٘زت ٩ا٤ِٛ٪١ ، )ثٰو٩د ، كاه ئؽٰبء اٛزواس اٛووثٮ ، ك د ( ٘

 ٝ ( ٧ٖٔ8ٖــ /48٘* اث٢ هعت ، هجل اٛوؽ٢٠ ث٢ أؽ٠ل اٛؾ٤جٜٮ )د

  ٓاٛـ٠ووُخ ، ك د (   ــ اٛنٯٚ ه٬ٜ ؿجٔبد اٛؾ٤بثٜخ ، ) ثٰو٩د ،ٙ

 ٓٝ (  ٧ٔٗ84ـ / 8ٕٓ* اَٛــقب٩٭ ، ش٠ٌ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ هجل اٛوؽ٢٠ ) د 

 ٓٝ ( 89ٙٔ،  ٔــ اإلهالٝ ثبٛز٪ثٰـ ٢٠ٛ مٝ اٛزبهٯـ ، رووٯت : ُوا٣ي ه٩ى٣ضبٙ ) ثٰو٩د  ، اٛوٍـبٛخ ، ؽ4

  ٓٝ (  ٧ٔ8ٗٓـ ــ ٖٗ٘ٔــ اٛؼ٪ء اٛالٟن ُٮ أهٰب١ اٛٔو١ اٛزبٍن ، )اٛٔب٧وح ، ٟ٘زجخ اٛٔلً ، 9

  ٓٝ ( 89ٙٔــ اٛـزجو اٛـ٠َـج٪ٕ ُٮ مٯٚ اٛـ٠ٜ٪ٕ ) ث٪الّ ، 8

 ٓٝ (  ٧ٔ٘ٓ٘ـ / 8ٔٔ* اَٛــٰ٪ؿٮ ، عالٙ اٛـلٯ٢ هجل اٛوؽ٢٠ ث٢ أثٮ ث٘و ث٢ ٟؾ٠ل ) د 

 ٝ( ٧ٔ8ٕ٘ـ ــ 4ٖٔٔ،  ٠ٔل ٟؾٮ اٛلٯ٢ هجل اٛؾ٠ٰل) ثٌلاك ، ٟـجوخ ٤ٰٟو ،ؽــ  ربهٯـ اٛقِٜبء ، رؾْٰٔ : ٟؾٓٔ

ــ ؽ٢َ ا٠ٛؾبػوح ُٮ ربهٯـ ٟظو ٩اٛٔب٧وح ، رؾْٰٔ / ٟؾ٠ل أث٪ اِٛؼٚ ئثوا٧ٰٞ ) كاه ئؽٰبء اٛ٘زت اٛووثٰخ ، ٔٔ

 ٝ(  8ٙ4ٔ،  ٔؽ

،  ٔهبٛــٞ اٛ٘زـــت ، ؽٟؾ٠ل ٠ٗبٙ هي اٛلٯ٢ )ثٰو٩د ،  ٓــ ٗشَ اٛظٜظٜخ ه٢ ٩طَ اٛيٛيٛخ ، رؾْٰٔ : كٕٔ

 ٝ ( ٧ٔ894ـ ــ 4ٓٗٔ

 ــ ٛت اٜٛجبة ُٮ رؾوٯو األ٣َبة ) ثٰو٩د ، كاه طبكه ، ك د ( ٗٔ
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ُٰٰٜت ؽزٮ )ثٰو٩د ، ا٠ٛ٘زجخ اٛو٠ٰٜخ ،  ٓــ ٣لٞ اٛؤٰب١ ُٮ أهٰب١ األهٰب١ ، رؾوٯو : ك٘ٔ

ٔ8ٕ4 ) ٝ 

 ِ٘و ٜٛـجبهخ ، ك د ( ــ اٛغبٟن اٛظٌٰو ُٮ أؽبكٯش اٛجشــٰو ا٤ٛنٯو ) ثٰو٩د ، كاه اٛٙٔ

ــ اٛزؾلس ث٤و٠خ اهلل ، رؾْٰٔ : ئٰٛياثٰش ٟبه٭ ٍبهر٢ٰ) اٛٔب٧وح ، ا٠ٛـجوخ اٛووثٰخ اٛؾلٯضخ، 4ٔ

ٔ84ٕ)ٝ 

ــ ٣ي٩ٙ ه٬َٰ ث٢ ٟوٯٞ آفو اٛيٟب١ ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠ل هجل اٛٔبكه هـب)ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت 9ٔ

 اٛو٠ٰٜخ ،ك د( 

 ٕح ، رؾْٰٔ : ٟؾ٠ل أث٪ اِٛؼٚ ئثوا٧ٰٞ)كاه اِٛ٘و ، ؽــ ثٌٰخ اٛ٪هبح ُٮ ؿجٔبد اٌٜٛ٪ٯ٢ٰ ٩ا٤ٛؾب8ٔ

 ٧ـ( 88ٖٔ، 

 ٝ (٧ٔ9ٖٗـ / ٕٓ٘ٔ* اٛـشـ٪ٗب٣ٮ ، ٟؾ٠ل ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ل ث٢ هجل اهلل ) د

ــ اٛجله اٛـبٛن ث٠ؾب٢ٍ ٢ٟ ثول اٛٔو١ اَٛبثن ، ٩ػن ؽ٪اش٦ٰ ، فٰٜٚ ا٤٠ٛظ٪ه)ثٰو٩د ، كاه ٕٓ

  ٓٝ (   ٧ٔ889ـ ــ 9ٔٗٔ،  ٔاٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ، ؽ

 ٝ ( ٧ٔ٘4ٓـ / 849* اٛوٰله٩ٍــٮ ، ٟؾٮ اٛلٯ٢ هجل اٛٔبكه ) د

ٝ (  89٘ٔ،  ٔــ ربهٯـ ا٤ٛ٪ه اَٛبُو ه٢ أفجبه ا٤ٛ٪ه اٛوبشو )ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ، ؽٕٔ

ٓ  

 ٝ ( ٧ٔٙ49ـ / 98ٓٔ* اث٢ اٛو٠بك ، هجل اٛؾٮ ث٢ أؽ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل اٛؾ٤جٜٮ ) د 

رؾْٰٔ : هـجل اٛٔبكه أأله٣بء٩ؽ ٩ ٟؾ٠٪ك أأله٣بء٩ؽ )  ــ شــنهاد اٛن٧ت ُٮ أفجبه ٢ٟ م٧ت ،ٕٕ

  ٓٝ (   ٧ٔ88ٖـ ــ ٗٔٗٔ،  ٔثٰو٩د ، كاه اث٢ ٗضٰو ، ؽ

 ٝ ( ٧ٔٙ٘ٙـ / ٔٙٓٔ* أٌٛي٭ ، ٣غٞ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل ) د 

ــ اٛ٘٪اٗت اَٛبئوح ثأهٰب١ ا٠ٛبئخ اٛوبشوح ، رؾْٰٔ : فٰٜٚ ا٤٠ٛظ٪ه ، ) ثٰو٩د ، كاه اٛ٘ـزت ٖٕ

 ٓٝ (   ٧ٔ884ـ ــ 9ٔٗٔ،  ٔؽ اٛو٠ٰٜـخ ،

 ٝ ( ٧ٖٖٔٔـ / 4ٕٖ* أث٪ اِٛلاء ، ئٍــ٠بهٰٚ ث٢ هٜٮ ) د 

  ٓٝ (   8ٓ4ٔــ اٛـ٠قزظو ُٮ أفجبه اٛجشــو ، ) اٛٔب٧وح ، ٕٗ

 ٝ ( ٧ٔٗٓٗـ / 9ٓ4* اث٢ اِٛواد ، ٣بطو اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ هجل اٛوؽٰٞ ) د

ٝ (  8ٖٙٔ، ا٠ٛـجوخ األٟوٯ٘ب٣ٰخ ، ــ رأهٯـ اث٢ اِٛواد ، رؾْٰٔ : َٓـ٤ـ٢ٰ ىهٯْ )ثٰو٩د ٕ٘

ٓ  
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 ٝ ( ٧ٔٗٙٙـ / 94ٔ* اث٢ ٨ُل ، رٔٮ اٛلٯ٢ ٟؾ٠ل ث٢ ٟؾ٠ل ا٨ٛبشــ٠ٮ ) د 

ــ ٛؾق األٛؾبف ثنٯٚ ؿجٔبد اٛؾِبف ، رؾْٰٔ : ؽَبٝ اٛلٯ٢ اٛٔلٍٮ)ثٰو٩د ، كاه اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ٕٙ

 ٧ـ ( 4ٖٗٔ، 

 ٝ ( ٧ٖٔ4ٕـ / 44ٗ* اث٢ ٗضٰو ، ئ٠ٍبهٰٚ ث٢ ه٠و أثٮ اِٛلاء اٛلٟشـٔٮ ) د 

ــ ا٨٤ٛبٯخ ُٮ اِٛز٢ ٩ا٠ٛالؽٞ ، رؾْٰٔ : هظبٝ اٛلٯ٢ اٛظجبثـٮ )اٛٔب٧وح ، كاه اٛؾلٯش ، 4ٕ

 ( ٧ٕٖٓٓـ ــ ٕٗٗٔ

 ٝ ( ٧ٔٗٗٔـ / 9ٗ٘* ا٠ٛٔوٯي٭ ، أؽ٠ل ث٢ هٜٮ ) د 

 ٓــ ا٠ٛ٪اهق ٩االهزجبه ثنٗو اٛقـؾ ٩اٱصبه ، ثٌـلاك ، ٟ٘زجخ ا٠ٛض٬٤ ، ك د (  9ٕ
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 انًـزاجع :حاٍَا 

 ٝ ( ٧ٔ8ٕٓـ / 8ٖٖٔ* اٛجٌــلاك٭ ، ئٍـ٠بهٰٚ ث٢ ثبشب ث٢ ٟؾ٠ل أ٢ٰٟ ) د

 ٓٝ (   8٘ٔٔــ ٧لٯخ اٛوبه٢ُٰ ، ) ثٰو٩د ، كاه ئؽٰبء اٛزواس اٛووثٮ ، 8ٕ

 ىٯ٤ت ٟؾ٠٪ك  ٓ* اٛقؼٰو٭ ، ك

 ٓٝ (   89٘ٔــ َُٜـِخ اٛزبهٯـ ه٤ل اث٢ فٜل١٩ ) ثٰو٩د ، كاه اٛز٤٪ٯو ، ٖٓ

 هجل اٛويٯي  ٓ* اٛل٩ه٭ ، ك

 ٝ ( 4ٕٓٓــ ٣شـأح هٜٞ اٛزبهٯـ ه٤ل اٛووة)ثٰو٩د ، ٟوٗي كهاٍبد اٛ٪ؽلح اٛووثٰخ ، ٖٔ

 * ه٩ى٣ضبٙ، ُوا٣زي 

ٝ ( 8ٖٙٔطبٛؼ أؽ٠ل اٛوٜٮ ثٌـلاك ، ٟ٘زجخ ا٠ٛض٬٤ ،  ٓــ ٤ٟب٧ظ ه٠ٜبء ا٢ٰ٠َٜ٠ٛ ، رووٯت ٕ كٕٖ

ٓ 

 * اٛيهٜٗٮ ، فٰو اٛلٯ٢ 

 ٓٝ ( ١ٕٕٓٓ  ٘ٔ، كاه اٛوٜٞ ٠ٜٛالٯ٢ٰ ، ؽــ اإلهالٝ ٓبٟ٪ً رواعٞ ) ثٰو٩د ٖٖ

 ٍـوٰل هجل اِٛزبػ  ٓ* هبشـ٪ه ، ك

  ٓٝ (  84ٕٔــ ٟظو ٩اٛشبٝ ُٮ هظو األٯ٪ث٢ٰٰ ٩ا٠٠ٛبٰٖٛ )ثٰو٩د ، كاه ا٨٤ٛؼخ ، ٖٗ

 أٗوٝ ػٰبء  ٓ* اٛو٠و٭ ، ك

هح ، ــ هظو اٛقالُخ اٛواشلح ُٮ ٣ٔل اٛو٩اٯخ اٛزبهٯقٰخ ٩ُْ ٨٤ٟظ ا٠ٛؾلص٢ٰ ) ا٠ٛلٯ٤خ ا٤٠ٛ٪ٖ٘

  ٧ٓـ (   ٟٗٔٗٔ٘زجخ اٛوجٰ٘بد ، 

 * اٛويا٩٭ ، هجل اٛوؽ٢٠ اٛؾَـ٢ٰ 

  ٓٝ (   88ٖٔــ اٛزبهٯـ ٩ا٠ٛإهف٪١ ُٮ اٛوواّ ) ثٌـلاك ، كاه اٛشـإ١٩ اٛضٔبُٰخ ، ٖٙ

 هيٯي  ٓ* اٛول٠خ ، ك

 ٔــ اٛ٘زبثخ اٛزبهٯقٰخ ٩ا٠ٛووُخ اٛزبهٯقٰخ ٟٔلٟخ ُٮ أط٪ٙ ط٤بهخ اٛزبهٯـ اٛووثٮ)ثٰو٩د ، ؽ4ٖ

 ،ٔ89ٖ )ٝٓ 
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 أألطا رٌح:

* ثشــبه ه٪اك ٟوو٩ٍ                                                                                           

ــبٛن٧جٮ ٨٤ٟ٩غ٦ ُٮ ٗزبث٦ رأهٯـ أإلٍالٝ  ) أؿو٩ؽخ كٗز٪ها٥ ، ٰٜٗخ اٱكاة ــ عبٟوخ ثٌــلاك ، 9ٖ

ٔ84٘  ) ٝٓ 

 * ٩ائٚ ٟؾ٠ل ٍــوٰل 

ــ اٛغ٪ا٣ت اٛزبهٯقٰخ ُٮ ٗزت اَٛـ٢٤)أؿو٩ؽخ كٗز٪ها٥ ، ٰٜٗخ اٱكاة ، عبٟوخ ثٌـلاك ، 8ٖ

ٕٓٓ4 ) ٝٓ 
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ABSTRACT  

Follow suyuti in his presentation of the subjects classified 

objective 

approach , and in orderly manner and according to the chronology 

of historical events on the govemor unit  topic . 

it has study showed that much of  suyuti cited koranic verses and  

hadith there came each world view of historical events including  

Tdmnah news of nations and peoples marks the descent of jesus 

son of Mary the last decade that are before Day of judgment   . 

one advantage of his approach that  he subjected  his sources  

relied upon  in writing his work for cash , using the cash- known  

phrases when modem schdars explaiming the extent of the health 

of the bond  he falls sick , he was that the calendar and the  

correction and clarification of malfunction locations   .      

 

   

 


