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ُعنذُانشٍخٌٌُطفُتاديُيُفًُانتعهٍمُاننحٌيُّانٌادُُِتُْيَزجُُ

ًُّ ُدراطحُفًُكتاتوُانتقذٌىًُانتأخٍزُفًُاننحٌُانعزت

ُد.ُعًزُعهًُانثارًنً

 ١ٌgmail.com @ omaralbarouni2018ج١ب  -عبِؼخ ِظشارخ -و١ٍخ اٌزشث١خ

 

ُ:انًهخص   انكهًاخُانًفتاحٍح:

 
اٌزؼ١ًٍ، إٌؾٛٞ، 

اٌزمذ٠ُ، اٌزأخ١ش، 

 .ثبدٞ

٠ٙذف ٘زا اٌجؾش إٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ رٛظ١ف ظب٘شح اٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ ػٕذ األعزبر اٌش١خ  

٠ٛعف ؽغ١ٓ ثبدٞ ِٓ خالي وزبثٗ اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش إٌؾٛٞ، ٚأصش ٘زا اٌزؼ١ًٍ فٟ فُٙ اٌزمؼ١ذ 

ٚدلزٗ، ٚ٘ٛ ِّب ٠ؼٕٝ ثٗ ػٍُ أطٛي إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ٚرٌه فٟ ِجؾض١ٓ: خظظذ  إٌؾٛٞ

ػٕذ إٌؾٛٞ ، ٚٔشأرٙب، ٚأٔٛاػٙب، ٚعّبد اٌزؼ١ًٍ إٌؾ٠ٛخ األٚي ٌٍزؼش٠ف ثبٌّؤٌف، ٚثبٌؼٍخ

، صُ ر١ٍّٙب اٌّؤٌف، ٚخظظذ اٌضبٟٔ ٌززجغ اٌؼًٍ إٌؾ٠ٛخ فٟ اٌىزبة اٌّخظض ثبٌذساعخ

 .ب اٌجبؽشثؼغ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙ

 

 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

ُُ:ًقذيحان

اٌؾّذ هلل اٌزٞ ال شج١ٗ ٌٗ ٚال ِض١ً، خٍك اإلٔغبْ فٟ أؽغٓ رم٠ُٛ ٚرؼذ٠ً، ٚاٌظالح ٚاٌغالَ اٌزبِبْ 

اٌذائّبْ ػٍٝ اٌّٛطٛف ثظفبد اٌغّبي ٚاٌزجغ١ً، ع١ذٔب ِؾّذ طبؽت اٌُخٍك ٚاألدة اٌشف١غ اٌغ١ًّ، ٚػٍٝ آٌٗ 

 أششلذ شّظ اٌظجبػ ٚغشثذ شّظ األط١ً، صُ أِب ثؼذ.ٚطؾجٗ ٚأرجبػٗ ِب 

ب، فُش١ذ طشؽٙب رش١١ًذا ِزمًٕب، ِٚٓ ٚعبئً  ًّ فئْ ٌغخ اٌؼشة ٌغخ راد لٛاػذ ٚأطٛي ث١ُٕذ ػ١ٍٙب ثٕبًء ِؾى

٘زا اإلؽىبَ ٚاإلرمبْ ِب ػًٍ ثٗ اٌؼٍّبء أؽىبِٙب ِٚغبئٍٙب ِٓ رؼ١ٍالد رفغش ِجب١ٔٙب ٚرشاو١جٙب اٌٍغ٠ٛخ، ٚ٘ٛ ِب 

 ِجضٛصًب فٟ أثٛاة ِظٕفبد اٌؼٍّبء، وىزت اٌظشف ٚإٌؾٛ ٚغ١ش٘ب.ٔشاٖ 

 -ٚلذ وبْ ِٓ ث١ٓ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ ػٕٛا ثظب٘شح اٌزؼ١ًٍ فٟ ِؤٌفبرُٙ: اٌش١خ األعزبر ٠ٛعف ؽغ١ٓ ثبدٞ

، ٚرٌه فٟ وزبثٗ )اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ(، اٌزٞ ثشصد ف١ٗ ٘زٖ اٌظب٘شح ثشىً الفذ، ٚ٘ٛ -سؽّٗ هللا

دػب اٌجبؽش إٌٝ وزبثخ ٘زٖ اٌٛس٠مبد، فغبء ٘زا اٌؼًّ ؽبِاًل ػٕٛاْ )ثٙشح اٌٛادٞ ِب
(1)

فٟ اٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ ػٕذ  

 اٌش١خ ٠ٛعف ثبدٞ، دساعخ فٟ وزبثٗ اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ(. 

ٚال أدػٟ أْ أؽطذ ثىً ِب فٟ اٌىزبة ِٓ ػًٍ، ٌٚىٕٟ ؽبٌٚذ ثغٙذ اٌّمً أْ أرزجغ ٘زٖ اٌؼًٍ، 

 أػشع ٚاؽذح ِٕٙب، صُ أش١ش إٌٝ اٌّٛاػغ األخشٜ فٟ اٌٙبِش.ٚ

ٚلذ اخزشد ٘زا اٌىزبة رؾذ٠ًذا ألعجبة ػذح، ِٕٙب: أٔٗ وزبة أعزبرٞ ٚش١خٟ سؽّٗ هللا، ٚأٔٗ أٚي وزبة 

ف أعزبرٞ ػجذ اشٚثئش ٠ٕشش ٌٗ، ٚأْ أطً اٌىزبة سعبٌخ ِبعغز١ش ثزؾم١ك ر١ٍّزٞ ٚطذ٠مٟ ِؾّذ أثٛ غٌٛخ

ِٕٚبلشزٟ ٌٍطبٌت ثّؼ١خ أعزبرٞ ِؾّذ ثش١ش، ٚوزٌه أسدد اٌغجك إلخشاط ػًّ ؽٛي وزبة  اٌؾ١ّذ اٌضسِٛػ

 ، ٚأط ٘زٖ األعجبة ِٚمذِٙب: ٚفشح اٌزؼ١ٍالد فٟ اٌىزبة.-سؽّٗ هللا -ش١خٟ

 ػٍٝ ِجؾض١ٓ:  -ثؼذ اٌّمذِخ -ٚلذ رأعظ اٌجؾش

ؼٍخ، ٚأٔٛاػٙب، ٚعّبد اٌزؼ١ًٍ ٌٍزؼش٠ف ثبٌّؤٌف ثئ٠غبص، ٚثبٌؼٍخ، صُ اٌؾذ٠ش ػٓ ٔشأح اٌ -اٌّجؾش األٚي

 ػٕذ اٌّؤٌف.

 خظظزٗ ٌززجغ اٌؼًٍ إٌؾ٠ٛخ فٟ اٌىزبة اٌّخظض ثبٌذساعخ. -اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 صُ خبرّخ ٌزوش أُ٘ إٌزبئظ، ٠ؼمجٙب فٙشط ثبٌّظبدس ٚاٌّشاعغ اٌزٟ اػزّذ ػ١ٍٙب اٌجبؽش.                       

 ٚهللا اٌّٛفك 

ُ

ُ

                                                           
(1)

وبْ ٠غىٓ  -سؽّٗ هللا -ثٙشح اٌٛادٞ: خ١شٖ ٚفؼٍٗ. ٠ٕظش: ٌغبْ اٌؼشة، )ثٙش(. ٚأِب اخز١بس )اٌٛادٞ( دْٚ غ١شٖ فألْ اٌش١خ اٌّؤٌف 

ب ٌٍش١خ، سؽّٗ هللا سؽّخ ٚاعؼخ. ًّ   فٟ ؽٟ ٠مبي ٌٗ: اٌٛادٞ؛ فأؽججذ أْ أروشٖ فٟ اٌؼٕٛاْ رىش٠
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ُانًثحثُاألًل

ُ)انتعزٌفُتانًؤنف،ًُانتعزٌفُتانعهحًُنشأتياًُأنٌاعيا،ُ

ًُطًاخُانتعهٍمُعنذُانًؤنف(

1-ُُ ُتانًؤنِّف: ٘ٛ أعزبرٞ ٚش١خٟ اٌؼبٌُ اٌؼالِخ ٠ٛعف ؽغ١ٓ ٠ٛعف ثبدٞ اٌّظشارٟ، ٌٚذ عٕخ انتعزٌف

(1940.)َ 

َسط فٟ ِؼٙذ ٔشأ فٟ ِذ٠ٕزٗ ِظشارخ، فؾفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ِغغذ ػجذ اٌؾ١ٍُ ثمش٠زٗ اٌشٍِخ، ٚد

اٌم٠ٛشٞ اٌذ٠ٕٟ ثّظشارخ، ٚفٟ اٌّؼٙذ األعّشٞ ثّذ٠ٕخ ص١ٌزٓ، ٚرخشط فٟ اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ثبٌج١ؼبء عٕخ 

َ(، ٚاشزغً ِذسًعب ثّؼٙذ اٌم٠ٛشٞ اٌذ٠ٕٟ، صُ ثبٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ثبٌج١ؼبء، صُ رؾظً ػٍٝ دسعخ 1969)

 َ( رمش٠جًب. 1974اٌّبعغز١ش ِٓ اٌغبِغ األص٘ش عٕخ )

خالي رؾظ١ٍٗ اٌؼٍّٟ أخز ػٓ وض١ش ِٓ اٌؼٍّبء، ُِٕٙ: اٌش١خ إثشا١ُ٘ ػجذ هللا سف١ذح، ٚاٌش١خ ِؾّذ ٚفٟ 

 ؽغ١ٓ ثبدٞ )أخٖٛ(، ٚاٌؼالِخ ِؾّذ ػجذ اٌخبٌك ػؼ١ّخ، ٚاٌؼالِخ ِؾّذ ِفزبػ لش٠ٛ، ٚغ١شُ٘.

ٟٔ ػٍٝ اٌّششف اٌضب -سؽّٗ هللا -أِب رال١ِزٖ فُٙ وضش، ٚال ٠غغ اٌّغبي ٌؼذُ٘ ٚؽظشُ٘، ٚلذ وبْ

 سعبٌزٟ فٟ ِشؽٍخ اٌّبعغز١ش.

ٚلذ رشن اٌّؤٌف ٌٕب ثؼغ اٌّظٕفبد ٚاٌزؾم١مبد، ِٕٙب: رؾم١ك وزبة إًٌّٙ اٌظبفٟ فٟ ششػ اٌٛافٟ 

 ٌٍذِب١ِٕٟ، ٚاٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ٚٔظشاد فٟ اٌزأ٠ًٚ ٚاٌزمذ٠ش ػٕذ إٌؾبح.

ٖ= 1433عّبدٜ األٌٚٝ، عٕخ  29ٚثؼذ ٘زا اٌؼطبء رذس٠ًغب ٚرأ١ٌفًب ٚرؾم١مًب، رٛفٟ ِغبء اٌغجذ )

َ(، ٚدفٓ فٟ ِمجشح )ع١ذٞ ػج١ذ( ثمش٠خ لشاسح ثّظشارخ، سؽّٗ هللا رؼبٌٝ سؽّخ ٚاعؼخ21/4/2012
(1)

           . 

ّٕٝ ػ١ٍٗ، ٚاٌؼٍخ: اٌؾذس ٠َشغً طبؽجٗ اٌؼٍخ فٟ اٌٍغخ: اٌّشع، ٚاػزٍٗ: رغانتعزٌفُتانعهحُنغحًُاصطالًحا:ُُ-2

ػٓ ؽبعزٗ، ٚ٘زا ػٍخ ٌٙزا، أٞ: عجت ٌٗ
(2)

 . ٌٚؼً آخش٘ب ٘ٛ ِب ٠ٕبعت ِمبَ اٌجؾش اٌزٞ ٔش٠ذٖ.

ٚاططالًؽب: ػشفٙب اٌشِبٟٔ ثأٔٙب: "رغ١١ش اٌّؼٍٛي ػّب وبْ ػ١ٍٗ"
(3)

، ٚروش اٌشبؽجٟ أٔٙب "ٟ٘ اٌجبػش ػٍٝ 

اٌؾىُ"
(4)

"رمش٠ش صجٛد اٌّؤصش إلصجبد األصش". أٚ ٟ٘ اٌزؼ١ًٍ اٌزٞ ٠ؼٕٟ: 
(5)

. 

٘زٖ اٌزؼش٠فبد ٌٍؼٍخ ٟ٘ ثٛعٗ ػبَ، أِب ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص )اٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ( فمذ ػشف ؽغٓ اٌٍّخ 

اٌزؼ١ًٍ فٟ إٌؾٛ ثأٔٗ: "رفغ١ش الزشأٟ ٠ج١ٓ ػٍخ اإلػشاة أٚ اٌجٕبء ػٍٝ اإلؽالق ٚػٍٝ اٌخظٛص ٚفك أطٌٛٗ 

اٌؼبِخ"
(6)

. 

 زؼش٠فبد رؼٕٟ: رفغ١ش ؽبٌخ اٌشٟء ٚإلشاس عجت ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ، عٍجًب أٚ إ٠غبثًب.  فبٌؼٍخ ِٓ خالي ٘زٖ اٌ

                                                           
(1)

 ، )اٌمغُ اٌذساعٟ ٌٍّؾمك(.27 -٠15ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاألخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(2)

 ٠ٕظش: ٌغبْ اٌؼشة، )ػًٍ(.   
(3)

 .67سعبٌخ اٌؾذٚد، ص: 
(4)

 .  9/120اٌّمبطذ اٌشبف١خ فٟ ششػ اٌخالطخ اٌىبف١خ  
(5)

 .  86اٌزؼش٠فبد، ص: 
(6)

 .  29ٔظش٠خ اٌزؼ١ًٍ فٟ إٌؾٛ ث١ٓ اٌمذِبء ٚاٌّْؾَذص١ٓ، ص: 
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إْ اٌزؼ١ًٍ ثظفخ ػبِخ ِٓ األِٛس اٌزٟ ٠ؾزبعٙب اإلٔغبْ فٟ وً ِٕبؽٟ اٌؾ١بح، فّب ِٓ شٟء خفٟ  نشأجُانعهح:ُ-3

زٟ ٠غأي ػٓ ِغ١ّبرٙب وٕٙٗ ِٚظذسٖ ِٚشادٖ إال ٠ُٚغأي ػّب خفٟ ِٕٗ، ٚاٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ ِٓ ث١ٓ رٍه األش١بء اٌ

إّٔب ٠ؾ١ٍْٛ ػٍٝ اٌؾظ، ٠ٚؾزغْٛ ف١ٗ ٚأؽىبِٙب ِٚب ٠ٕطٛٞ رؾزٙب ِٓ إشىبي أٚ غّٛع. ٚإٌؾبح فٟ رؼ١ٍٍُٙ "

ثضمً اٌؾبي أٚ ِخفَزٙب ػٍٝ إٌفظ"
(1)

ٚثزظفؼ اٌىزت اٌزشاص١خ ٔغذ أْ ػجذ هللا ثٓ أثٟ إعؾبق اٌؾؼشِٟ وبْ "أٚي  ،

ِٓ ثؼظ إٌؾٛ، ِٚذ اٌم١بط ٚاٌؼًٍ"
(2)

، ٚأْ اٌخ١ًٍ ثٓ أؽّذ اٌفشا١٘ذٞ لذ عئً ػٓ اٌؼًٍ إٌؾ٠ٛخ، ً٘ أخز٘ب ػٓ 

إْ اٌؼشة ٔطمذ ػٍٝ عغ١زٙب ٚؽجبػٙب، ٚػشفذ ِٛالغ والِٙب، ٚلبَ فٟ اٌؼشة أَ اخزشػٙب ِٓ ٔفغٗ؟ فأعبة: "

ذ اٌؼٍخ فٙٛ اٌزٞ ػمٌٛٙب ػٍٍٗ، ٚإْ ٌُ ٠ُٕمً رٌه ػٕٙب، ٚاػزٍٍذ أٔب ثّب ػٕذٞ أٔٗ ػٍخ ٌّب ػٍٍزٗ ِٕٗ. فئْ أوٓ أطج

"اٌزّغذ، ٚإْ... عٕؼ ٌغ١شٞ ػٍخ ٌّب ػٍٍزٗ ِٓ إٌؾٛ ٘ٛ أ١ٌك ِّب روشرٗ ثبٌّؼبٚي ف١ٍأد ثٙب
(3)

. 

ب وج١ًشا، ؽزٝ ل١ً: إْ وزبثٗ وزبة ػًٍ ًِ ٚأِب ع١ج٠ٛٗ فمذ ا٘زُ ثبٌزؼ١ًٍ ا٘زّب
(4)

   . 

ُانعهح:ُ-4 لغُ اٌضعبعٟ اٌؼًٍ إٌٝ صالصخ ألغبَ: ػٍخ رؼ١ّ١ٍخ، ٚػٍخ ل١بع١خ، ٚػٍخ عذ١ٌخ ٔظش٠خ، فأِب  أنٌاع

اٌزؼ١ّ١ٍخ فىبٌغؤاي ػٓ سفغ ص٠ذ فٟ لٌٕٛب: عبء ص٠ذ، ف١مبي: ألٔٗ فبػً اشزغً فؼٍٗ ثٗ فشفؼٗ، ٚأِب اٌم١بع١خ فىغؤاي 

 ، ٌُ مٛي: ٌُ ٔظجزٗ ثئْ؟ فبٌغٛاة فٟ رٌه أْ ٠مبي ثُ ٔظجذ ص٠ًذا؟ ف١مبي ٌٗ: ثئْ، ف١ِٓ ٠مٛي: لٌٛه: إْ ص٠ًذا وش٠

ٌٗ: ألٔٙب أشجٙذ اٌفؼً اٌّزؼذٞ إٌٝ ِفؼٛي، فُؾٍّذ ػ١ٍٗ فأػٍّذ إػّبٌٗ، فبٌّٕظٛة ثٙب ِشجٗ ثبٌّفؼٛي ٌفظًب، 

ٚاٌّشفٛع ثٙب ِشجٗ ثبٌفبػً ٌفظًب، فٟٙ رشجٗ ِٓ األفؼبي ِب لُذَ ِفؼٌٛٗ ػٍٝ فبػٍٗ، ٔؾٛ: ػشة أخبن ِؾٌّذ، 

ٌغذ١ٌخ إٌظش٠خ وأْ ٠ضاد ػٓ اٌغٛاة اٌضبٟٔ فٟ اٌؼٍخ اٌم١بع١خ: ِٓ أٞ عٙخ شبثٙذ ٘زٖ اٌؾشٚف ٚأِب اٌؼٍخ ا

األفؼبي؟ ٚثأٞ األفؼبي شجٙزّٛ٘ب؟ أثبٌّبػ١خ، أَ اٌّغزمجٍخ، أَ اٌؾبدصخ فٟ اٌؾبي، أَ اٌّزشاخ١خ، أَ إٌّمؼ١خ؟ إٌٝ 

آخشٖ
(5)

. 

بئظٗ ٌٙب ثبثًب ٚروش ف١ٗ فبئذرٙب فمبي: "ثبة ٠ٚشٜ اثٓ عٕٟ أْ فٟ اٌؼًٍ ِٕفؼخ ػظ١ّخ، فمذ ػمذ فٟ خظ

فٟ أْ اٌؼشة لذ أسادد ِٓ اٌِؼًٍَ ٚاألغشاع ِب ٔغجٕبٖ إ١ٌٙب ٚؽٍّٕبٖ ػ١ٍٙب: اػٍُ أْ ٘زا ِٛػغ فٟ رضج١زٗ 

ْغىخ ِٚػْظّخ؛ ألْ ف١ٗ رظؾ١ؼ ِب ّٔذػ١ٗ ػٍٝ اٌؼشة ِٓ أّٔٙب أسادد وزا ٌىزا،  ُِ ٚرّى١ٕٗ ِٕفؼخ ظب٘شح، ٌٍٕٚفظ ثٗ 

ا ٌىزا، ٚ٘ٛ أؽضَ ٌٙب ٚأعًّ ثٙب، ٚأدّي ػٍٝ اٌؾىّخ إٌّغٛثخ إ١ٌٙب ِٓ أْ رىْٛ رّىٍفذ ِب رىٍّفزٗ ِٓ ٚفؼٍذ وز

ً ٌزٌه ِشبلَّٗ ُٚوٍَفٗ ٚرؼززس ِٓ  َّّ ٠ٙب ًِٕٙغب ٚاؽًذا رشاػ١ٗ ٚرالؽظٗ ٚرزؾ ر١ٍِشح ٚاؽذح، ٚرمشِّ َٚ اعزّشاس٘ب ػٍٝ 

رمظ١ش إْ عشٜ ٚلزب ِٕٙب فٟ شٝء ِٕٗ"
(6)

 ، إٌٝ آخشٖ.

ذ ٘ت اثٓ ِؼبء اٌمشؽجٟ ِز٘جًب ػغ١جًب ٌُ ٠غجمٗ ثٗ أؽذ ِٓ اٌٍغ١٠ٛٓ، فشأٜ إٌغبء اٌؼٍخ اٌم١بع١خ ٚل

ٚاٌغذ١ٌخ، ٚاالوزفبء ثبٌؼٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٠ٚٚشٜ أٔٗ إْ عأي عبئً ػٓ غ١ش اٌؼٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ أْ ٠مبي ٌٗ: وزا ٔطمذ ثٗ 

ْ اٌغًٙ ثبٌم١بع١خ ٚاٌغذ١ٌخ ال ٠ؼشاٌؼشة، ٚصجذ رٌه ثبالعزمشاء ِٓ اٌىالَ اٌّزٛارش ػُٕٙ، ٠ٚشٜ أ
(7)

. 

                                                           
(1)

 .  66 -65اإل٠ؼبػ فٟ ػًٍ إٌؾٛ، ص: 
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ٌٚؼً رٌه ثغجت رأصشٖ ثبٌّز٘ت اٌظب٘شٞ اٌزٞ ٠شٜ إٌغبء اٌؼًٍ فٟ اٌّغبئً اٌششػ١خ، فشأٜ اثٓ ِؼبء 

إٌغبء٘ب فٟ إٌؾٛ أ٠ًؼب
(1)

  . 

ا أِب أٔٛاع اٌؼًٍ اٌزٟ رٕذسط رؾذ األلغبَ اٌشئ١غخ اٌغبثمخ فٟٙ وض١شح عّذً
(2)

؛ إر وً ِؤٌف أٚ ثبؽش 

ِب ٌؾظٗ ِٓ ػًٍ ثّب ظٙش ٌٗ ِٓ اٌزؼ١ًٍ ٠غّٟ
(3)

. 

اٌّمظٛد ثٙزٖ اٌغّبد ِب الػ ِٓ ثؼغ عّبد اٌزؼ١ًٍ ٚخظبئظٗ ػٕذ اٌش١خ طًاخُانتعهٍمُعنذُانًؤنف:ُُ-5

ِٓ خالي وزبثٗ )اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ(، ٌٚؼً ِٓ أثشص ٘زٖ اٌغّبد  -سؽّٗ هللا -٠ٛعف ثبدٞ

ُٚاٌخظبئض ِب ٠أرٟ:

فّٓ رٌه ِب ػًٍ ثٗ ٚعٛة رمذ٠ُ اٌفؼً ػٍٝ فبػٍٗ ادهُعهىُتعهٍمُتعضُانعهًاءُانظاتقٍن،اعتًُ-أ
(4)

، فمذ لبي: 

"لبي األشّٟٛٔ:... ألْ اٌفؼً ٚاٌفبػً وغضأٞ وٍّخ، ٚال ٠غٛص رمذ٠ُ ػغض اٌىٍّخ ػٍٝ طذس٘ب"
(5)

. ٚوٕمٍٗ رؼ١ًٍ 

 األػٍُ ٚاثٓ ػظفٛس فٟ لٛي اٌشبػش:

ٌِْذ اٌظ   َٛ ُذِٚد ٠َُذَُٚ َطَذْدِد فَأَْؽ َِٚطبٌي َػٍَٝ ؽُِٛي اٌظ  ب **  َّ لٍََّ َٚ ُذَٚد 
(6)

 

ِٓ أْ )ٚطبي( فبػً ٌٍفؼً اٌّزوٛس )٠ذَٚ( ال اٌّؾزٚف، ٚاٌؼٍخ فٟ رمذ٠ُ اٌفبػً ػٍٝ فؼٍٗ ٕ٘ب ٟ٘ اٌؼشٚسح
(7)

   . 

اٌؼشٚسح
(7)

   . 

ُ ّ٘ضح فّٓ رٌه رؼ١ٍٍٗ ػذَ ٚعٛة إ٠الء اٌفؼً أٚ االع اطتعًانوُتعضُانًصطهحاخُانًنطقٍحُفًُتعهٍهو،ُ-ب

االعزفٙبَ فٟ ؽبي وٛٔٙب ٌطٍت اٌزظذ٠ك؛ "ألْ اٌزظذ٠ك ٔغجخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ، ١ٌظ أؽذّ٘ب أٌٚٝ ثٗ ِٓ ا٢خش
(8)

 ،

ٚاٌزظذ٠ك أِش ِؼٕٛٞ ١ٌظ ٌٗ ٌفع ٠ذي ػ١ٍٗ، ثً ٠ٕجغٟ أْ ٠ؤرٝ ثبٌغٍّخ ػٍٝ أطٍٙب لجً االعزفٙبَ: فزمٛي: أص٠ذ 

لبئُ؟ ٚأفٟ اٌذاس سعً؟"
(9)

اٌّغزفُٙ ثـ)ً٘(، ٚوزٌه األِش فٟ 
(10)

  . 

( تصحٍحُتعهٍمُغٍزهُينُانعهًاء،ُ-ج ّْ ( اٌّفزٛؽخ ػ١ٍٙب ٚ٘ٛ ؽٍّٙب ػٍٝ )إ ّْ فّٓ رٌه سدٖ ػٍخ رمذ٠ُ خجش )أ
(11)

 ،

فمبي: "ٚػٕذٞ أْ اٌزؼ١ًٍ اٌظؾ١ؼ ٌّٕغ رمذ٠ُ خجش٘ب ػ١ٍٙب ٘ٛ ػؼفٙب ػٓ اٌؼًّ؛ ألٔٙب إّٔب ػٍّذ ٌىٛٔٙب فشًٚػب 

شف ف١ٙب، فٟٙ ػبٍِخ ثؾك اٌفشػ١خ، ٚإرا وبٔذ وزٌه ال ٠غٛص رمذ٠ُ خجش٘ب ػ١ٍٙب؛ ِٓ األفؼبي فٟ اٌؼًّ؛ فال ٠زظ

ٌؼؼفٙب ثبٌفشػ١خ"
(12)

. 
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 ، ِٚب ثؼذ٘ب.219ص:
(4)

 .٠120ٕظش: رٛع١ٗ اٌٍّغ، ص: 
(5)

 . 197 -196. ٠ٕٚظش ِضً ٘زا االػزّبد فٟ ص:108اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
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فّٓ رٌه رؼ١ٍٍٗ رشع١ؼ اٌىٛف١١ٓ فٟ رمذ٠ش اٌؼبًِ فٟ اٌجغٍّخ فؼاًل  تأثزهُفًُتعضُتعهٍهوُتتحصٍهوُانذٌنً،ُ-د

ب ًِّ ب ال ػب "خبّطً
(1)

؛ ٌزؾظً اٌجشوخ ٌغ١ّغ أعضاء اٌفؼً"
(2)

وزٌه األِش فٟ رمذ٠ش رشع١ؾٗ ِؤخًشا ػٕذُ٘، فمذ ، ٚ

ب روًشا وزمذَ ِغّبٖ -رؼبٌٝ -روش ِٓ ٚعٖٛ رٌه "أْ رمذ٠ُ اٌظشف ٠ف١ذ اال٘زّبَ ثبعّٗ ًِ ، ١ٌٚىْٛ اعّٗ ِمذ

ٚعًٛدا"
(3)

 . 

ٖ فّٓ رٌه رؼ١ٍٍٗ ِٕغ ثؼغ إٌؾبح رمذَ خجش )داَ( ػ١ٍٙب ٚرأخش انتعهٍمُتأكثزُينُعهحُفًُانًظأنحُانٌاحذج،ُ-ه

ب داَ ص٠ذ ًّ ػٍٝ )ِب(، فٟ ٔؾٛ: ِب لبئ
(4)

 -أ٠ًؼب -؛ "ألْ )ِب( ِٛطً ؽشفٟ؛ فال ٠فظً ث١ٕٗ ٚث١ٓ طٍزٗ، ٚألٔٙب

غ١ش ِزظشفخ؛ فال ٠غٛص رمذ٠ُ ِؼٌّٛٙب ػ١ٍٗ"
(5)

   . 

ٚرٌه وّب فٟ ؽذ٠ضٗ ػٓ رمذ٠ُ ثؼغ اٌّفبػ١ً ػٍٝ ثؼغ عٛاًصا، فبألطً فٟ  تفظٍزهُنهعهحُفًُتعضُاأليثهح،ُ-ً

أْ ٠زمذَ ِب وبْ فٟ األطً ِجزذأ أٚ فبػاًل فٟ اٌّؼٕٝ، أٚ ِب رؼذٜ إ١ٌٗ اٌفؼً ثال ٚاعطخ رشر١جٙب
(6)

، ففٟ ِضً: 

أػط١ذ ِؾًّذا د٠ٕبًسا، فئْ رمذ٠ُ )ِؾًّذا( أٌٚٝ؛ ألٔٗ فبػً فٟ اٌّؼٕٝ؛ ألٔٗ آخز ٌٍذ٠ٕبس، أِب إرا ارظً ثبٌّفؼٛي 

ّٗ فٟ ِضً: أػط١ذ ِبٌَىٗ اٌّبَي؛ ألْ اٌّبٌه ٘ٛ ا٢خزاٌضبٟٔ ػ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ ِزأخش ٌفظًب ٚسرجخ ف١ّزٕغ رمذ٠
(7)

  . 

ُتانقٍاص،ُ-س ُانتعهٍم فمذ روش أْ اٌىٛف١١ٓ ٠غٛصْٚ رمذ٠ُ اٌز١١ّض ػٍٝ ػبٍِٗ اٌّزظشف تٌضٍحو
(8)

، ٚأْ ِٓ 

ؽغغُٙ: اٌم١بط؛ ألْ اٌؼبًِ فؼً ِزظشف؛ ف١غٛص رمذ٠ُ ِؼٌّٛٗ ػ١ٍٗ وغبئش األفؼبي اٌّزظشفخ، فبٌؼبًِ 

فٟ اٌز١١ّض وبٌّزظشف فٟ األفؼبياٌّزظشف 
(9)

. 

ُتعضُتعهٍمُغٍزه،ُ-ح فمذ روش أْ اٌجظش١٠ٓ ٠غٛصْٚ رمذ٠ُ اٌخجش ِطٍمًب ؽ١ش ال ػشس تزجٍحو
(10)

، ٚأُٔٙ 

اعزذٌٛا ػٍٝ رٌه ثبٌغّبع، ٚأْ اثٓ ٠ؼ١ش سعؾٗ ٌىضشح اعزؼّبٌٗ فٟ والَ اٌؼشة، صُ لبي اٌّؤٌف: ٚ٘زا ٘ٛ 

اٌؾك
(11)

  . 

فٟ ٘زا اٌىزبة، ٟٚ٘ عّبد رذي  -سؽّٗ هللا -ٟ ٌؾظزٙب فٟ رؼ١ٍالد اٌّؤٌف٘زٖ ٟ٘ أُ٘ اٌغّبد اٌز

ػٍٝ الزفبئٗ أصش أعالفٗ ِٓ إٌؾبح، ٚرذي أ٠ًؼب ػٍٝ أِبٔزٗ فٟ ٔمً رؼ١ٍالد غ١شٖ ثؼضٚ٘ب إٌٝ أطؾبثٙب، ٚرذي 

ٚأٚػؾذ  وزٌه ػٍٝ رّىٕٗ ِٓ ػٍُ إٌؾٛ ٚػٍٍٗ ثشدٖ ثؼغ رؼ١ٍالد ِٓ عجمٖٛ أٚ رأ١٠ذ٘ب ٚإثذاء سأ٠ٗ ف١ٙب،

 رؼ١ٍالرٗ شخظ١زٗ اٌّزّغىخ ثّجبدا د٠ٕٗ اٌؾ١ٕف.
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ُانًثحثُانثانً

ُ)انعهمُاننحٌٌحُفًُانكتاب(

ِٓ اٌزؼ١ًٍ فٟ عً اٌّغبئً اٌزٟ ػشػٙب، ؽزٝ إٔٗ ٠ّىٓ أْ ٠ٛطف وزبثٗ  -سؽّٗ هللا -ٌمذ أوضش اٌّؤٌف

دػبٟٔ إٌٝ اػزّبد رمغ١ُ اٌؼًٍ ٚرظ١ٕفٙب ثأٔٗ وزبة رؼ١ًٍ ٔؾٛٞ، فّب ِٓ ِغأٌخ إال ٠ٚؼٍٍٙب ثؼٍخ أٚ أوضش، ٚ٘ٛ ِب 

ٚرمش٠جٙب ِّب عبء فٟ وزبة اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ
(1)

، ٚعأوزفٟ ثزوش ِٛػغ ٚاؽذ ِٓ وً ٔٛع، ِٚٓ صُ 

 فٟ اٌٙبِش، ٚرٌه ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ: -إْ ٚعذد -صُ اإلؽبٌخ إٌٝ اٌّٛاػغ األخشٜ

ُالطتعًانٍح:ُ-أًًلُ د اٌؼشة اٌٍغ٠ٛخ، ِٚب ٠خؼغ ف١ٙب اٌزؼ١ًٍ إٌٝ ث١ئخ اٌٍغخ ٟٚ٘ ِب رزؼٍك ثبعزؼّبال انعهم

ِٚؾ١طٙب
(2)

 ، ٠ٕٚذسط رؾذ ٘زا إٌٛع اٌؼًٍ ا٢ر١خ: 

ِٚٓ رٌه رأ١٠ذٖ سأٞ اٌىغبئٟ فٟ عٛاص رمذ٠ُ اٌفبػً اٌّؾظٛس ثـ)إال(؛  عهحُكثزجُالطتعًال،ُأًُكثزجُانٌرًد،ُ-1

ٚرؼ١ٍٍٗ رٌه ثؼذَ اٌٍجظ ٚوضشح اٌٛسٚد ػٓ اٌؼشة
(3)

مبي: "ٚاؽزظ اٌىغبئٟ ٌٍغٛاص ثأْ اٌّؾظٛس ثـ)إال( ال ٌجظ ، ف

: ِب أوً ِؾّذ إال سغ١فًب، أٚ: ِب أوً إال -ِضاًل  -ٌجظ ف١ٗ؛ إر ِؼٍَٛ أْ اٌٛالغ ثؼذ إال ٘ٛ اٌّمظٛس ػ١ٍٗ... فئرا لٍذ

١ئٗ فٟ سغ١فًب ِؾّذ، وبْ ٚاػًؾب أْ اٌشغ١ف ٘ٛ اٌّؾظٛس ف١ٗ، ٚإرْ فال ٌجظ ثبٌزمذ٠ُ...، ِّٚب ٠ؤ٠ذ عٛاصٖ ِغ

والُِٙ"
(4)

، صُ لبي: "ٚاٌزٞ أساٖ أْ ِز٘ت اٌىغبئٟ ٘ٛ األٌٚٝ ثبٌمجٛي؛ إر إْ رمذ٠ّٗ ال ٠ٛلغ فٟ ٌجظ، ِغ وضشح 

ٚسٚدٖ فٟ اٌىالَ اٌفظ١ؼ"
(5)

 ، أٞ: وضشح اعزؼّبٌٗ.  

ٍٗ، ِٓ ٚٔؼٕٟ ثٙب ِب ٠زؼٍك ثبٌؼبًِ ٚاٌّؼّٛي، ِٚٓ رٌه ِب أٚسدٖ فٟ ؽىُ رمذ٠ُ اٌفبػً ػٍٝ فؼ عهحُاإلعًال،ُ-2

ٚعٛة رمذ٠ُ اٌفؼً ٚرأخ١ش اٌفبػً
(6)

؛ ألْ اٌفؼً ػبًِ فٟ اٌفبػً
(7)

  . 

فّٓ رٌه ِب لبٌٗ فٟ ِغأٌخ رمذ٠ُ اٌفبػً ػٍٝ اٌفؼً، ٚأْ ف١ٙب صالصخ ِزا٘ت: ِٕغ رمذ٠ّٗ  عهحُاننقمًُانظًاع،ُ-3

ِطٍمًب، ٚ٘ٛ ٌغّٙٛس اٌجظش١٠ٓ
(8)

، ٚعٛاص رمذ٠ّٗ ِطٍمًب، ٚ٘ٛ ِز٘ت اٌىٛف١١ٓ
(9)

ٚعٛاص رمذ٠ّٗ ٌٍؼشٚسح فمؾ، ، 

فمؾ، ٚ٘ٛ ِز٘ت ثؼغ إٌؾ١٠ٛٓ
(10)

، صُ لبي: ٚاألٌٚٝ ثبٌمجٛي اٌّز٘ت األٚي؛ ألٔٗ إٌّمٛي ػٓ اٌؼشة 

اٌفظؾبء
(11)

  . 

ُانكزاىٍح،ُ-4 ٌُٚ أس٘ب ػٕذٖ إال فٟ ِٛػغ ٚاؽذ، ٟٚ٘ ِب روشٖ فٟ ِجؾش اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش ث١ٓ اٌفبػً  عهح

أْ ٠زظً ثبٌفؼً؛ ألٔٗ وبٌغضء ِٕٗ؛ ٌٚزٌه ُعّىٓ آخش اٌفؼً إرا ارظً ثٗ ٚاٌّفؼٛي، ِٓ أْ "األطً فٟ اٌفبػً 

ػ١ّش سفغ ِزؾشن، وـ)ػشْثذ(؛ وشا١٘خ رٛاٌٟ أسثغ ِزؾشوبد
(12)

، ُٚ٘ ٠ىشْ٘ٛ رٌه فٟ وٍّخ ٚاؽذح"
(1)

. 

                                                           
(1)

 . 311 -٠247ٕظش: اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ص: 
(2)

 . ٠247ٕظش: اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ص: 
(3)

 .2/134، ٚششػ اٌزغ١ًٙ ٠2/590ٕظش: ششػ اٌىبف١خ اٌشبف١خ  
(4)

 .120اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(5)

 .156، 141، 112، 108. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:122اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(6)

 .٠1/397ٕظش: ششػ اٌزظش٠ؼ  
(7)

 .226، 201، 193، 109. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص: ٠108ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(8)

 .466 -٠1/465ٕظش: ششػ اثٓ ػم١ً  
(9)

 .٠1/576ٕظش: ّ٘غ اٌٙٛاِغ  
(10)

 .٠1/394ٕظش: ششػ اٌزظش٠ؼ  
(11)

 .220، 180، 174، 156، 122. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:112 -111اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(12)

 .4/14، ٠1/191ٕظش: ششػ اٌشػٟ ػٍٝ اٌىبف١خ  
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ٝ فٟ ِغأٌخ رمذ٠ُ اٌّفؼٛي ػٍ -سؽّٗ هللا -ٚٔؼٕٟ ثٙب رٛلف اٌشٟء ػٍٝ غ١شٖ، فمذ روش اٌّؤٌف عهحُانهشًو،ُ-5

ه أوً إال ص٠ٌذ؟  َِ ه إال ص٠ٌذ، فًٙ ٠غٛص: ِب ؽؼب َِ اٌفؼً اٌّمظٛس خالفًب ث١ٓ إٌؾبح فٟ رٌه، ٚرٌه ٔؾٛ: ِب أوً ؽؼب

فبٌجظش٠ْٛ ٠غ١ضٚٔٗ، ٚاٌىٛف١ْٛ ٠ّٕؼٛٔٗ، ِّٚب اؽزظ ثٗ اٌىٛف١ْٛ أْ اٌفبػً ِؾزٚف، ٚرمذ٠شٖ: ِب أوً أؽٌذ 

ه إال ص٠ٌذ، إال أٔٗ اوزفٟ ثبٌفؼً ِٓ )أؽذ( َِ ؽؼب
(2)

، ِّٚب روشٖ اٌّؤٌف فٟ اٌشد ػ١ٍُٙ: أْ ٘زا االوزفبء ال ِؼٕٝ ٌٗ؛ 

ألْ اٌفؼً ال ثذ ٌٗ ِٓ فبػً، ٚ٘ٛ االعُ اٌٛالغ ثؼذ أداح االعزضٕبء
(3)

. 

فمذ عبء فٟ ِغأٌخ رمذ٠ش ػبًِ اٌجغٍّخ ِؤخًشا أْ رمذ٠ُ اٌظشف ٠ف١ذ اٌؾظش، ٚػًٍ رٌه ثأْ  عهحُانتغهٍة،ُ-6

ٝ اٌؼبًِ أْ ٠ىْٛ ٌٍؾظشاٌغبٌت فٟ رمذ٠ُ اٌّؼّٛي ػٍ
(4)

، ٚ٘ٛ ٠ف١ذ لظذ اٌزجشن فٟ اٌزأ١ٌف ػٍٝ اعُ هللا 

رؼبٌٝ
(5)

  . 

ٟٚ٘ ِب رخزض ثـ"رٍه اٌؼًٍ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ فىشح األطً ٚرغززجغ إعشاءاد ٌغ٠ٛخ ػٍٝ  انعهمُانتحٌٌهٍح:ُ-ثانًٍا

خطٛاد رؾ١ٍ٠ٛخ"
(6)

 ، ٠ٕٚذسط رؾذ ٘زا إٌٛع اٌؼًٍ ا٢ر١خ:   

روش اٌّؤٌف ٘زٖ اٌؼٍخ فٟ وض١ش ِٓ اٌّغبئً، ٚإْ ٌُ ٠زوش أؽ١بًٔب ٌفظًب ٠ف١ذ اٌزؼ١ًٍ، ٌىٓ ٠فُٙ ِٓ  عهحُاألصم:ُ-1

والِٗ ألْ األطً وزا ٚوزا، خبطخ فٟ ِغبئً اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش، ٚاالرظبي ٚاالٔفظبي، ٚاٌظذاسح، فّٓ رٌه 

جغٍّخ فؼاًل رؼ١ٍٍٗ رشع١ؼ ِز٘ت اٌىٛف١١ٓ ػٍٝ ِز٘ت اٌجظش١٠ٓ فٟ رمذ٠ش اٌؼبًِ فٟ اٌ
(7)

فٟ أؽذ  -، فمذ ػًٍ

: ثـ"أْ األطً فٟ اٌؼًّ ٌألفؼبي، ِٚب ػًّ ِٓ األعّبء وبعُ اٌفبػً ٚاعُ اٌّفؼٛي ٚاٌّظذس، -أعجبة اٌزشع١ؼ

فٙٛ ثطش٠ك اٌؾًّ ػٍٝ اٌفؼً"
(8)

، ٚأؽ١بًٔب ٠ؼجش ػٓ ٘زٖ اٌؼٍخ ثب١ٌٕخ، وّب فٟ اِزٕبع رمذ٠ُ اٌفبػً اٌّؾظٛس، أِب 

ٛس فغبئضرمذ٠ُ اٌّفؼٛي اٌّؾظ
(9)

؛ "ألٔٗ فٟ ١ٔخ اٌزأخ١ش"
(10)

 ، أٞ: فٟ أطً رشر١جٗ.

( ػٍٝ اعّٙب، ِٓ أٔٗ إرا وبْ خجش٘ب غ١ش ظشف أٚ  عف،عهحُانضُ ُ-2 ّْ فّٓ رٌه ِب روشٖ فٟ ِغأٌخ رمذَ خجش )إ

ٌُ ص٠ًذا؛ صُ ػ ّْ لبئ ّْ ٚأخـً رٌه ثؼؼـٍـعبس ِٚغشٚس فال ٠غٛص رمذِٗ؛ فال ٠مبي: إ ثغجت ػٓ اٌؼًّ  ٛارٙبـف إ

فشػ١زٙب
(11)

، أِب اٌظشٚف ف١زٛعغ ف١ٙب دْٚ غ١ش٘ب
(12)

    . 

ٌُ أَس ٘زٖ اٌؼٍخ إال فٟ ِٛػغ ٚاؽذ ِٓ اٌىزبة، ٚرٌه فٟ ِجؾش رمذ٠ُ ثؼغ اٌّفبػ١ً ػٍٝ ثؼغ،  عهحُانقٌج،ُ-3

ففٟ ِضً: اخزشد ص٠ًذا ِٓ اٌمَٛ، األٌٚٝ ثبٌزمذ٠ُ )ص٠ًذا(
(13)

لٜٛ ِٓ ؛ "ألْ ػاللخ ِب ٠زؼذٜ إ١ٌٗ اٌؼبًِ ثٕفغٗ أ

ػاللخ ِب ٠زؼذٜ إ١ٌٗ ثٛاعطخ"
(1)

. 

                                                                                                                                                                      
(1)

 .113اٌؼشثٟ، ص: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ 
(2)

 .174 -٠1/173ٕظش: اإلٔظبف  
(3)

 .229، 181، 162. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:133 -٠132ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(4)

 .٠1/25ٕظش: رفغ١ش اٌج١ؼبٚٞ  
(5)

 .210. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:105 -٠104ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(6)

 . 262ٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ص:اٌزؼ١ًٍ ا 
(7)

 .٠1/14ٕظش: إػشاة اٌمشآْ ٌٍٕؾبط  
(8)

، 195، 168، 159، 146، 142، 136، 135، 124، 113. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:103اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 

 ، ٚغ١ش٘ب. 230 -229، 222، 204
(9)

 .٠3/1349ٕظش: اسرشبف اٌؼشة  
(10)

 . 119اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(11)

 .٠4/109ٕظش: اٌّمزؼت  
(12)

، 209، 203، 193، 191، 167، 149، 142. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص: 183 -٠182ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 

216 ،226. 
(13)

 .335 -٠1/334ٕظش: ششػ اٌشػٟ ػٍٝ اٌىبف١خ  
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ٟٚ٘ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ االعزؼّبي اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼشة، ٚث١ٓ ِب ٠زجؼٗ ِٓ  عهمُتٍنُالطتعًانٍحًُانتحٌٌهٍح:ُ-ثانثًا

رؾٛي فٟ ٘زا االعزؼّبي
(2)

 ، ٠ٕٚذسط رؾذ ٘زا إٌٛع اٌؼًٍ ا٢ر١خ:   

ًؾب -٠ٚؼُ إ١ٌٙب ٕ٘ب عهحُانحذف،ُ-1  ّ ػٍخ اإلػّبس ٚػٍخ ػذَ اٌزوش، ٚػٍخ اٌزمذ٠ش. ِٚٓ رٌه رؼ١ٍٍٗ رشع١ؼ  -رغ

ِز٘ت اٌىٛف١١ٓ ػٍٝ اٌجظش١٠ٓ فٟ رمذ٠ش اٌؼبًِ فٟ اٌجغٍّخ فؼاًل 
(3)

: "ثمٍخ -فٟ أؽذ أعجبة اٌزشع١ؼ -، فمذ ػًٍ

زش، ٚأِب ػٍٝ ِز٘ت اٌجظش١٠ٓ فبٌّؾزٚف وٍّزبْ: اٌفؼً ِغ فبػٍٗ اٌّغز -ػٍٝ رمذ٠شٖ فؼاًل  -اٌؾزف؛ ألْ اٌؾزف

ػذح وٍّبد: اٌّؼبف، ٚاٌّؼبف إ١ٌٗ، ِٚزؼٍك اٌغبس ٚاٌّغشٚس"
(4)

  . 

ٟٚ٘ خشٚط ػٓ األطً ثطش٠ك اٌغٛاص، فّٓ رٌه أْ األطً فٟ سرجخ اٌّفؼٛي أْ ٠غٟء ثؼذ  عهحُانتٌطع،ُ-2

اٌفبػً؛ ألٔٗ فؼٍخ
(5)

ٟ  ، ٌٚؼشة ِٓ اٌزٛعغ عبص أْ ٠مبي: فُٙ اٌّغأٌخَ  ػٍ
(6)

  . 

ٔؾ١٠ٛٓ ب١ٌٓ أٚ ؽى١ّّٓٓ اعزؼٟٚ٘ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ ِالؽظخ أدٔٝ ِشبثٙخ ث١ انعهمُانقٍاطٍح:ُ-راتًعا
(7)

، ٠ٕٚذسط 

 رؾذ ٘زا إٌٛع اٌؼًٍ ا٢ر١خ:   

فمذ روش ِٓ ِٛاػغ ٚعٛة رأخ١ش اٌؾبي ػٍٝ ػبٍِٙب "أْ ٠ىْٛ اٌؼبًِ طفخ رشجٗ  عهحُانشثوُأًُانًشاتيح،ُ-1

اٌغبِذ، ٚ٘ٛ اعُ اٌزفؼ١ً
(8)

، ٔؾٛ: أٔذ أفؼً إٌبط خط١جًب، فـ)خط١جًب( ؽبي ِٓ اٌؼ١ّش اٌّغززش فٟ )أفؼً( 

ػ١خ، وبٌزأ١ٔش، اٌزفؼ١ً، ٚال ٠غٛص رمذ٠ّٙب ػٍٝ ػبٍِٙب؛ ٌّشبثٙزٙب ٌٍفؼً اٌغبِذ، ثؼذَ لجٌٛٗ ٌٍؼالِبد اٌفش

ٚاٌزض١ٕخ، ٚاٌغّغ"
(9)

. 

روش اٌّؤٌف فٟ ِغأٌخ رمذ٠ُ خجش )ِب( اٌّشجٙخ ثـ)١ٌظ( ػٍٝ اعّٙب خالفًب ث١ٓ إٌؾبح فٟ رٌه، ٚأْ  عهحُانحًم،ُ-2

اٌظؾ١ؼ إٌّغ ِطٍمًب، ِٚب عّغ ِٕٗ فٙٛ ِؤٚي
(10)

، ٚػًٍ رٌه ثأْ ")ِب( إّٔب ػٍّذ ثبٌؾًّ ػٍٝ )١ٌظ(؛ ألٔٙب 

ا؛ ألٔٙب فشع اٌفشع"ِضٍٙب ٌٕفٟ اٌؾب ي، ٚ)١ٌظ( ِؾٌّٛخ فٟ اٌؼًّ ػٍٝ )وبْ(، فٟٙ ػؼ١فخ عّذً
(11)

       . 

ٟٚ٘ "رٍه اٌؼًٍ اٌزٟ رؼطٟ ل١ّخ دال١ٌخ العزؼّبي ِب ِٓ االعزؼّبالد، أٚ رمذَ رجش٠ًشا  انعهمُانذلنٍح:ُ-خايًظا

ٌخشٚط ػٓ اعزؼّبي ِب ثئػبفخ ل١ّخ دال١ٌخ ٌٙزا اٌخشٚط"
(12)

 ا إٌٛع اٌؼًٍ ا٢ر١خ: ، ٠ٕٚذسط رؾذ ٘ز

فّٓ رٌه ِب روشٖ ِٓ أْ إٌؾ١٠ٛٓ ارفمٛا ػٍٝ ػذَ عٛاص رمذ٠ُ اٌفبػً اٌّؾظٛس  عهحُانزجٌعُإنىُانًعنى،ُ-1

ثـ)إّٔب(، فٟ ِضً: إّٔب ػشة ص٠ٌذ خبًٌذا
(13)

؛ ألٔٗ ٌٛ لذَ أؼىظ اٌّؼٕٝ
(14)

 . 

                                                                                                                                                                      
(1)

 .135اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(2)

 . ٠273ٕظش: اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ص: 
(3)

 .٠1/14ٕظش: إػشاة اٌمشآْ ٌٍٕؾبط  
(4)

 .206، 201، 133 -132، 109. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:104اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(5)

 .٠2/584ٕظش: ششػ اٌىبف١خ اٌشبف١خ  
(6)

 .189، 182، 175، 168، 140. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:113ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص:٠ 
(7)

 . ٠278ٕظش: اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ص: 
(8)

 .٠2/26ٕظش: ششػ اٌشػٟ ػٍٝ اٌىبف١خ  
(9)

، 150، 139، 113، 108فٟ ص: -١بًٔبثّظطٍؼ لش٠ت ِٓ اٌشجٗ أؽ -. ٠ٕٚظش ِضٍٙب203اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 

161 ،173 ،175 ،194 ،222. 
(10)

 .2/187. ٠ٕٚظش فٟ ٘زٖ اٌّغأٌخ: ششػ اٌشػٟ ػٍٝ اٌىبف١خ 189 -٠186ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(11)

 .222، 172 -171، 160، 103. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:191اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(12)

 . 295اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ص: 
(13)

 .135 -٠2/134ٕظش: ششػ اٌزغ١ًٙ  
(14)

، 228، 212، 210، 199، 197، 195، 181، 135. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:٠117ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 

229. 
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ٟٚ٘ ِٓ اٌؼًٍ اٌش١ٙشح ػٕذ إٌؾبح ػبِخ، ٚلذ عبءد ٘زٖ اٌؼٍخ ػٕذ ؽذ٠ش اٌّؤٌف ػٓ  عهحُخٌفُانهثض،ُ-2

ٚعٛة رمذ٠ُ اٌفبػً ٚرأخ١ش اٌّفؼٛي، ٚرٌه إرا خ١ف اٌٍجظ ث١ّٕٙب، ثغجت خفبء اإلػشاة، ٚال لش٠ٕخ رج١ّٕٙب
(1)

 ،

ٔؾٛ: أوشَ ِٛعٝ ػ١غٝ
(2)

 . 

ْ اٌزؼ١ًٍ ثخٛف اٌٍجظ ٠ىْٛ أ٠ًؼب ثأِٓ اٌٍجظ، ٚرٌه ٚ٘زٖ اٌؼٍخ ػىظ اٌغبثمخ، فّضٍّب ٠ىٛ عهحُأينُانهثض،ُ-3

ػٕذ والِٗ ػٍٝ ٚعٛة رمذ٠ُ اٌفبػً ٚرأخ١ش اٌّفؼٛي إرا وبْ اٌّفؼٛي ِؾظًٛسا ثـ)إال(، فمذ روش اٌّؤٌف اخزالف 

إٌؾبح فٟ رمذ٠ّٗ، ٚأٚسد أْ اٌىغبئٟ ٠غ١ض اٌزمذ٠ُ ِطٍمًب، فبػاًل وبْ أٚ ِفؼٛاًل، ٚأٔٗ اؽزظ ثأٔٗ ال ٌجظ ف١ٗ
(3)

؛ إر 

ِؼٍَٛ أْ اٌٛالغ ثؼذ إال ٘ٛ اٌّؾظٛس ػ١ٍٗ، عٛاء رمذَ ِؼٙب أٚ رأخش
(4)

 . 

فّٓ رٌه ٚعٛة رمذ٠ُ اٌخجش فٟ ِضً: فٟ اٌذاس سعً عهحُانٌىى،ُ-4
(5)

، ٚلذ ػًٍ رمذ٠ّٗ ثمٌٛٗ: "ٌٛ أخش اٌخجش 

بعزٙب إٌٝ اٌخجش؛ ٌٚٙزا : سعً فٟ اٌذاس، ألُٚ٘ وٛٔٗ ٔؼزًب؛ ألْ ؽبعخ إٌىشح إٌٝ اٌٛطف أشذ ِٓ ؽ-ِضاًل  -ٚل١ً

أعّؼذ إٌؾبح ػٍٝ ِٕغ رأخ١ش اٌخجش فٟ ٘زا"
(6)

  . 

ُخاتًح

ثؼذ ٘زا اٌززجغ ٌّٛاؽٓ اٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ ػٕذ اٌش١خ ٠ٛعف ثبدٞ فٟ اٌىزبة اٌّخظض ثبٌذساعخ، ٠ّىٓ 

 روش أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙب اٌجبؽش ِٓ خالي دساعزٗ، ٟٚ٘ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

 ِطٍت إٔغبٟٔ فطشٞ، ِٚطٍت ػمٍٟ ٌفُٙ اٌمٛاػذ اٌٍغ٠ٛخ.أْ اٌؼٍخ  -1

 أْ اٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ ٠ىشف ػٓ ػّك اٌؼم١ٍخ اٌؼشث١خ فٟ اٌزمؼ١ذ ٚدلزٗ. -2

 أْ اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ وبْ ِٛعًٛدا ِٕز ثذا٠بد اٌزمؼ١ذ ٌٍغخ ٚػٍِٛٙب. -3

 أْ اٌّؤٌف وبْ ًٌِٛؼب ثبٌزؼ١ًٍ إٌؾٛٞ فٟ اٌىزبة اٌّخظض ثبٌذساعخ. -4

 اٌّؤٌف وبْ أ١ًِٕب فٟ ٔمٌٛٗ ٚروشٖ ٢ساء غ١شٖ ِٓ إٌؾبح فٟ اٌؼًٍ ٚغ١ش٘ب. أْ -5

أْ اٌّؤٌف رٚ شخظ١خ ػ١ٍّخ فزح، ٌُٚ ٠ىٓ ِغشد ٔبلً فؾغت؛ ثً وبْ ٠أخز ِٓ غ١شٖ ٠ٚشد، ٠ٚجذٞ سأ٠ٗ فٟ  -6

 وبًِ االؽزشاَ ٚاٌزأدة ِغ اٌؼٍّبء اٌغبثم١ٓ.

١خ، أِب اٌغذ١ٌخ إٌظش٠خ فٍُ ٠أد ثٙب فٟ ٘زا اٌىزبة؛ ألْ غب٠زٗ أْ اٌّؤٌف أوضش ِٓ اٌؼًٍ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌم١بع -7

 االخزظبس ٚػذَ اإلؽبٌخ.  

أْ اٌجبؽش ٌُ ٠ىٓ ػٍّٗ ؽظش اٌؼًٍ فٟ وً اٌّٛاػغ ِٓ اٌىزبة؛ ثً روُش ِٛػغ ٚاؽذ ٌىً ٔٛع، ٚاإلشبسح  -8

 ٌّب ٚعذ ِٓ ٘زٖ األٔٛاع فٟ اٌٙبِش.   

 ٚهللا اٌّٛفك

                                                           
(1)

 .3/1348، ٚاسرشبف اٌؼشة ٠2/133ٕظش: ششػ اٌزغ١ًٙ  
(2)

، 196، 151، 145، 142، 136، 127، 122، 117. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:115ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص:٠ٕظش: اٌزمذ٠ُ  

229. 
(3)

 .2/134، ٚششػ اٌزغ١ًٙ ٠2/590ٕظش: ششػ اٌىبف١خ اٌشبف١خ  
(4)

 .145، 122، 15. ٠ٕٚظش ِضٍٙب فٟ ص:120 -٠119ٕظش: اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
(5)

 .261 -1/260، ٚششػ اٌشػٟ ػٍٝ اٌىبف١خ 1/301غ١ًٙ ٠ٕظش: ششػ اٌز 
(6)

  . 151اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، ص: 
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ُانًصادرًُانًزاجع

اسرشبف اٌؼشة ِٓ ٌغبْ اٌؼشة، رأ١ٌف: أثٟ ؽ١بْ األٔذٌغٟ، رؾم١ك: سعت ػضّبْ ِؾّذ، ِشاعؼخ:  -1

 َ.1998(، 1سِؼبْ ػجذ اٌزٛاة، ِىزجخ اٌخبٔغٟ ثبٌمب٘شح، ؽ)

بط، ٚػغ ؽٛاش١ٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ػجذ إٌّؼُ خ١ًٍ إثشا١ُ٘، داس اٌىزت  -2 إػشاة اٌمشآْ، رأ١ٌف: أثٟ عؼفش إٌَّؾَّ

 ٖ.1421(، 1شٚد، ؽ)اٌؼ١ٍّخ، ث١

االلزشاػ فٟ أطٛي إٌؾٛ ٚعذٌٗ، رأ١ٌف: عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ، ؽممٗ ٚششؽٗ: ِؾّٛد فغبي، ٚعّٝ ششؽٗ  -3

 َ.1989 -1409ٖ(، 1)اإلطجبػ فٟ ششػ االلزشاػ(، داس اٌمٍُ، دِشك، ؽ)

جذ اٌشؽّٓ األٔجبسٞ، اإلٔظبف فٟ ِغبئً اٌخالف ث١ٓ إٌؾ١٠ٛٓ اٌجظش١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ، رأ١ٌف: أثٟ اٌجشوبد ػ -4

 رؾم١ك: ِؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ، داس اٌفىش، دِشك.

بعٟ، رؾم١ك: ِبصْ اٌّجبسن، داس إٌفبئظ، ث١شٚد، ؽ) -5 عَّ (، 5اإل٠ؼبػ فٟ ػًٍ إٌؾٛ، رأ١ٌف: أثٟ اٌمبعُ اٌضَّ

1406ٖ- 1986.َ 

(، 1داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ث١شٚد، ؽ) اٌزؼش٠فبد، رأ١ٌف: ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌغشعبٟٔ، رؾم١ك: إثشا١ُ٘ األث١بسٞ، -6

1405 .ٖ 

(، 1اٌزؼ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، رأ١ٌف: شؼجبْ ػٛع اٌؼج١ذٞ، ِٕشٛساد عبِؼخ لبس٠ٛٔظ، ثٕغبصٞ، ؽ) -7

1999.َ 

رفغ١ش اٌج١ؼبٚٞ )أٔٛاس اٌزٕض٠ً ٚأعشاس اٌزأ٠ًٚ(، رأ١ٌف: أثٟ عؼ١ذ ٔبطش اٌذ٠ٓ ػجذ هللا اٌج١ؼبٚٞ، رؾم١ك:  -8

 ٖ.1418(، 1اٌشؽّٓ اٌّشػشٍٟ، داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد، ؽ) ِؾّذ ػجذ

اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ إٌؾٛ اٌؼشثٟ، رأ١ٌف: ٠ٛعف ؽغ١ٓ ثبدٞ، دساعخ ٚرؾم١ك: ِؾّذ أثٛ إٌبطش أثٛ غٌٛخ،  -9

 (.١ٌ1ج١ب، ؽ) -ِىزجخ اثٓ ٔظش، ِظشارخ

رؾم١ك: فب٠ض صوٟ ِؾّذ د٠بة، داس اٌغالَ، رٛع١ٗ اٌٍّغ، رأ١ٌف: أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ اٌخجبص، دساعخ ٚ -10

 َ.2007 -1428ٖ(، 2ِظش، ؽ)

ػٍٝ ششػ األشّٟٛٔ ألٌف١خ اثٓ ِبٌه، رأ١ٌف: أثٟ اٌؼشفبْ ِؾّذ اٌظجبْ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،  ؽبش١خ اٌظجبْ -11

 .1997َ-1417ٖ(، 1ٌجٕبْ، ؽ) -ث١شٚد

 غبس، ػبٌُ اٌىزت، ث١شٚد.اٌخظبئض، رأ١ٌف: أثٟ اٌفزؼ ثٓ عٕٟ، رؾم١ك: ِؾّذ ػٍٟ إٌ -12

 دساعبد فٟ وزبة ع١ج٠ٛٗ، رأ١ٌف: خذ٠غخ ػجذ اٌشصاق اٌؾذ٠ضٟ، ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد، اٌى٠ٛذ. -13

َؼبء اٌمشؽجٟ، دساعخ ٚرؾم١ك: ِؾّذ إثشا١ُ٘ اٌجٕب، داس  -14 َِ اٌّشد ػٍٝ إٌّؾبح، رأ١ٌف: أثٟ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ 

 َ.1979 -1399ٖ(، 1االػزظبَ، ؽ)

 َ.1261ٍّخ، رأ١ٌف: أثٟ عؼ١ذ اٌخبدِٟ، داس اٌطجبػخ اٌؼبِشح، سعبٌخ اٌجغ -15
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 سعبٌخ اٌؾذٚد، رأ١ٌف: أثٟ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ػ١غٝ اٌشِبٟٔ، رؾم١ك: إثشا١ُ٘ اٌغبِشائٟ، داس اٌفىش، ػّبْ. -16

ششػ رغ١ًٙ اٌفٛائذ، رأ١ٌف: أثٟ ػجذ هللا عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِبٌه، رؾم١ك: ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ذ، ِٚؾّذ  -17

 َ.1990 -1410ٖ(، 1ثذٚٞ اٌّخزْٛ، داس ٘غش، ؽ)

ششػ اٌزظش٠ؼ ػٍٝ اٌزٛػ١ؼ، رأ١ٌف: خبٌذ ثٓ ػجذ هللا األص٘شٞ، رؾم١ك: ِؾّذ ثبعً ػ١ْٛ اٌغٛد، داس  -18

 َ.2000 -1421ٖ(، 1ٌجٕبْ، ؽ) -اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد

ػم١ً اٌؼم١ٍٟ اٌّٙذأٟ، رؾم١ك:  ششػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه، رأ١ٌف: ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ -19

(، 20ِؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ، داس اٌزشاس، اٌمب٘شح، داس ِظش ٌٍطجبػخ، عؼ١ذ عٛدح اٌغؾبس ٚششوبٖ، ؽ)

1400ٖ- 1980.َ 

رظؾ١ؼ ٚرؼ١ٍك: ٠ٛعف ؽغٓ ػّش، ِٕشٛساد عبِؼخ عزشاثبرٞ، األ سػٟ اٌذ٠ٓششػ اٌىبف١خ، رأ١ٌف:  -20

 َ.1996(، 2ؽ)١ٌج١ب،  -لبس٠ٛٔظ، ثٕغبصٞ

ششػ اٌىبف١خ اٌشبف١خ، رأ١ٌف: أثٟ ػجذ هللا عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِبٌه، رؾم١ك: ػجذ إٌّؼُ أؽّذ ٘ش٠ذٞ،  -21

عبِؼخ أَ اٌمشٜ، ِشوض اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚإؽ١بء اٌزشاس اإلعالِٟ، و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٚاٌذساعبد اإلعال١ِخ، ِىخ 

 (.1اٌّىشِخ، ؽ)

 ثٟ ػجذ هللا ِؾّذ اٌغّؾٟ، رؾم١ك: ِؾّٛد ِؾّذ شبوش، داس اٌّذٟٔ، عذح.ؽجمبد فؾٛي اٌشؼشاء، رأ١ٌف: أ -22

اٌىزبة، رأ١ٌف: أثٟ ثشش ػّشٚ ثٓ ػضّبْ ثٓ لٕجش، اٌّؼشٚف ثغ١ج٠ٛٗ، رؾم١ك ٚششػ: ػجذ اٌغالَ ِؾّذ  -23

 .1991َ(، 1٘بسْٚ، داس اٌغ١ً، ث١شٚد، ؽ)

، ِز٠ً ثؾٛاشٟ ا١ٌبصعٟ ٚعّبػخ ِٓ ٌغبْ اٌؼشة، رأ١ٌف: أثٟ اٌفؼً عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِٕظٛس -24

 ٖ.1414(، 3اٌٍغ١٠ٛٓ، داس طبدس، ث١شٚد، ؽ)

اٌّؼبٟٔ اٌّغٍّخ فٟ إػشاة اٌجغٍّخ، رأ١ٌف: ػجذ اٌشؽ١ُ اٌغ١ٛؽٟ اٌّبٌىٟ اٌغشعبٚٞ، اٌّطجؼخ اٌؾ١ّذ٠خ،  -25

1322.ٖ 

ثٓ ِٛعٝ اعؾبق إثشا١ُ٘ اٌّمبطذ اٌشبف١خ فٟ ششػ اٌخالطخ اٌىبف١خ )ششػ أٌف١خ اثٓ ِبٌه(، رأ١ٌف: أثٟ إ -26

ٚػجذ اٌّغ١ذ لطبِش، ٚع١ٍّبْ اٌؼب٠ذ،  ِٚؾّذ اٌجٕب، ٚػ١بد اٌضج١زٟ، اٌشبؽجٟ، رؾم١ك: ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼض١ّ١ٓ،

 -1428ٖ(، 1ٚاٌغ١ذ رمٟ، ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚإؽ١بء اٌزشاس اإلعالِٟ ثغبِؼخ أَ اٌمشٜ، ِىخ اٌّىشِخ، ؽ)

2007.َ 

ػبٌُ اٌىزت،  أثٟ اٌؼجبط ِؾّذ ثٓ ٠ض٠ذ اٌّجشد، رؾم١ك: ِؾّذ ػجذ اٌخبٌك ػؼ١ّخ،، رأ١ٌف: اٌّمزؼت -27

 ث١شٚد.

بْ -28 ّّ  -ٔظش٠خ اٌزؼ١ًٍ فٟ إٌؾٛ ث١ٓ اٌمذِبء ٚاٌّْؾَذص١ٓ، رأ١ٌف: ؽغٓ ؽغ١ٓ عؼ١ذ اٌٍّخ، داس اٌششٚق، ػ

 َ.  2000(، 1األسدْ، ؽ)

اٌغ١ٛؽٟ، رؾم١ك: ػجذ اٌؾ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ، اٌّىزجخ  ّ٘غ اٌٙٛاِغ فٟ ششػ عّغ اٌغٛاِغ، رأ١ٌف: عالي اٌذ٠ٓ -29

 اٌزٛف١م١خ، ِظش.
********* 


