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 ًانكنًي ًانؼرب اؾبٍرنثـح ينيا، ٌهّح لاخ انٍالٌم

 ػكَاٌ ٌٌّف ؼٍنيو.و 

 ذهتْح َْنٌٍ

 (6/3/8918ثم نهنشه يف ق،  94/9/8198)قكو نهنشه يف 

 
 -0 اؾبهفض

و( اىل يشـانف انشـاو تاْـاقج ػًـهً تـٍ       629ىــ /   8ىكف انثؽس 0 ىٌ انرؼهف ػهَ انٍهّح انيت تؼصيا نٌٌل اهلل فبًك )طهَ اهلل ػهْو ًٌهى( يف ٌنح )

ْــح تـأؿهاف   ًقك لبؽد ىمه انٍهّح تأـؼاع ًاقناع  اناثائم احمل ,انؼاص )نػِ اهلل ػنو( ؾبا فْيا يٍ اؼكاز ذانخيْح ًقنًي ٌْاٌْح ًػٍكهّح ًفايْح 

 انشاو تأٌ اؾبٍهًني قٌج قاقنج ػهَ َشه االٌالو يف امباء اػبىّهج انؼهتْح.
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Abstract:- 

The research aims at the study of the Al-Salasil company which was sent by prophet Muhammad 

(PBUH) in (8H/ 629 A.C) to the outskirts of Al-Sham led by Amr Bin Al-Aas due to the 

historical, political, military and jurisprudence lessons. This company has succeeded to subject 

the tribes surrounding Al-Sham and persuade them that the Muslims are a power able to spread 

Islam in Arab Peninsula. 
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 حـاكيــــاؾب

اؼبًك هلل نب انؼاؾبني ًانظالج ًانٍالو ػهَ ٌْكَا فبًـك       

( )  َفكـــاٌَا  ًطـــؽثو انـــمٍّ اٌرتدـــكًا ذبكّـــو نـــوًػهـــ

 ًتؼك0  ,أقًاخ انكػٌج نهناي أطبؼني

ــثني أٌ انهٌــٌل فبًــك )       ــا   ( ناــك ذ ــال ًال مل ّكــٍ فبث نهار

ناغثا  فْو ًإمنا أػـه إنْو تؼك أٌ فاك كم انٌٌائم نهرفاىى يغ 

أػكائو يٍ انْيٌق ًاؾبنافاني ًػثكّج األطناو نهكفاع ػـٍ انـنفً   

 اؾبرتتظــحًػـٍ انؼاْـكج ًذـأيني ؼــكًق اؾبكّنـح ًإدـؼان اناثائـم       

ــى  ــح ذبـ ــٍ     ًاحملْــ ــكفاع ػـ ــَ انـ ــهًني ًياـــكنصبى ػهـ ــٌج اؾبٍـ تاـ

َ  أيـه اؾبٍـهًني   ًيـا أٌ اٌـراه   ,كػاْكصبى ًًؿنيى اػبكـّ   ؼرـ

 ألػــكاء تئنٌــال ٌــهاّا ربــٌب انظــؽهاء نٌػــغ ؼــك       تــكأًا

فثـكأخ ىـمه اؾبؼـانني تـني      ,ًاؾبرـميهٍّ ػهْيـا  انكػٌج اإلٌـاليْح  

 ( ًأػكائو. اننيب فبًك )

ًانٍــهّح ىــِ   ,فكاَــد تؼؼــيا ٌــهاّا ًتؼؼــيا غــىًاخ        

ػهْيــا أؼــك ّكــٌٌ ً يــا سبــهض أليــهًيــا  يــٍ اؾباــاذهني ـبًٌػــح

ــٍ ّــٌؿبيبى انــنيب )  ( فــئلا كــاٌ ىــٌ قائــكىا )  ,(انظــؽاتح كبّ

ًمل ّشـم يـٍ لنـال إال غـىًج      ,ًـهض يغ اؾبااذهني طـانخ غـىًج  

فاك أؿهـ  ػهْيـا اٌـى انةـىًج يـغ       ,لاخ انٍالٌم ًغىًج يؤذح

 . (1)اًيرظًألمهْريًا ًػا؛ ً( مل ّكٍ فْيكٌٌ اننيب )

       ً  ,إٌ انكراتــح يف ـبــال انرــانّؿ أيــه يشــٌّف ًفبثــة نهــنف

ًيـا   ,الًٌْا ذانّؿ اإلٌالو انمُ حيكِ أـباق اؾبٍهًني األًائم

إال أٌ قًـح   ,ؼااٌه يٍ اَرظـاناخ أذبـهخ انؼـامل قـكديا  ًؼـكّصا      

لنـال انرـانّؿ ًأػظـى ذهـال االَرظـاناخ ىـٌ يـا كـاٌ يف يةــاوُ         

اٌ انٍهف انظـا  نظبيـى اهلل   ( ًتؼٌُشو ًٌهاّاه انيت كاننيب )

إل لكـهخ تؼـغ    ,ذؼاىل ّرٌاطٌٌ ترؼهًيـا ًذكانٌـيا ًقناٌـريا   

( ًـهفـاهه  ) اؾبظاقن اؾبيًح يف اؾبةاوُ انيت ـاػيا انهٌٌل

انهادكًٌ )نػِ اهلل ػنيى( ًأذثاػيى إىل ٌّو انكٍّ ػهـَ أاـا   

 .(2) ))يف ػهى اؾبةاوُ ػهى آـهج ًانكَْا((

ًقك تهغ يٍ ؼهطيى ػهَ ذؼهْى أًالقىـى يةـاوُ انهٌـٌل         

(    ًٌــهاّاه أاــى ظؼهٌىــا قهّنــح اناــه ٌ انكــهّى يــٍ ؼْــس )

إل ّاٌل وٍّ انؼاتكٍّ تـٍ اؼبٍـني تـٍ ػهـِ ))كنـا       ,أًنٌّح انرؼهْى

ًػٍ  ,(3) ( ًٌهاّاه كًا َؼهى يٍ اناه ٌ((َؼهى يةاوُ اننيب )

قـال0 ))كـاٌ أتـِ     ,صإغباػْم تٍ فبًك تٍ ٌؼك تـٍ اتـِ ًقـا   

ًّاٌل ّا تين ىـمه يـمشه    ,ًّؼكىا ػهْنا ًٌهاّاه ,ّؼًهنا اؾبةاوُ

 . (4) أتائكى فال ذؼْؼٌا لكهىا((

( ًغىًاذـو ًٌـهاّاه   ًيٍ ـالل قناٌيت نٍريج انهٌٌل )    

انــيت تؼصيــا إىل يشــانف   انٍــهاّاًقــغ اـرْــانُ نكناٌــح أؼــك  

ًظكخ يف ىـمه  ؾبيبا  ًلنال (انشاو تاْاقج ػًهً تٍ انؼاص )

 انٍهّح يٍ أؼكاز ذانخيْح ىايح يف ػيك انهٌانح. 



 (، نٍنح ، انؼكق )األٌاٌْح ، اجملهك ـبهح أحباز كهْح انرتتْح 

- 959 - 

 

ــح يثاؼــس  ىــمه انكناٌــح  دذؼــًن      ػــىا اؾبثؽــس   ,أنتؼ

يف ؼـــني ذؼـــًٍ اؾبثؽـــس انصـــا0َِ   ,األًل0 انرٍـــًْح ًيكااـــا

أيا اؾبثؽس انصانـس فاـك ذيـم0 ٌـري      ,أٌثاب انٍهّح ًذانخييا

انـكنًي  اؾبثؽس انهاتـغ تـمكه    أـرضيف ؼني  ,أؼكاز انٍهّح

إل ؼــكشد ػــكج قنًي   ,ًانؼــرب اؾبٍــرنثـح يــٍ ىــمه انٍــهّح   

ًيــٍ أىــى ىــمه انــكنًي ىــٌ لبــاغ  ,ػٍــكهّح ًذهتٌّــح ًفايْــو

( يف إنظــاع ىْثــح اؾبٍــهًني يف أؿــهاف تــٍ انؼــاص ) ًػًــه

انشاو ًقـٌل قثائم أــهٍ يف ؼهـف اؾبٍـهًني ًإٌـالو انكـصري      

  اؾبٍهًٌٌ األقٌٍ يف ذيال تالق انؼهب. ًأطثػ ,ينيا

فاــك  ,ًال ذكــاق سبهــٌ أّّــح قناٌــح يــٍ يشــاكم ًطــؼٌتاخ      

ًاظيد انثاؼس تؼغ اؾبشـاكم اؽباطـح تانثؽـس يـٍ ػـًنيا      

كصهج اؾبظاقن انيت ذناًنـد ٌـهّح لاخ انٍالٌـم ًانـيت ذرـهـة      

ــٍ أظــم        ــ  ي ــا  يف انكناٌــح ًانرؽاْ ــكا  ًًقر ــٍ انثاؼــس ظي ي

ىًج ًالٌــًْا يــا ّرؼهــ  ذٍــًْح انةــ ,انٌطــٌل إىل َرْعــح ًاؼــكج

فؼــالع ػــٍ اـــرالف تؼــغ احملــكشني ؼــٌل اؾبٍــائم      ,ًيكااــا

 انفايْح انيت ؼكشد يف انةىًج. 

ناك مت االػرًاق ػهـَ انؼكّـك يـٍ اؾبظـاقن ًاؾبهاظـغ ينـيا            

فؼـالع   ,ًكرة انرتاظـى ًاألٍَـاب   ,انرانخيْح ًاألقتْح ًانفايْح 

ــح   ــة اػبةهافْـ ــٍ كرـ ــيًدػـ ــس    ًأٌـ ــاء انثؽـ ــا يف أغنـ طبْؼيـ

 . قًْح دبؼهٌياخ

ًكـمنال يــٍ ـــالل ىــمه انكناٌــح مت انرؼــهف ػهــَ يــمشه        

ـالو     ًىـٌ   ,انؼهب اؾبٍهًني ًظياقىى يٍ أظـم إػـالء ناّـح اإلٌم

ــاىل ًيٍــامهح يرٌاػــؼح يف       ــو اهلل ذؼ ــك يرٌاػــغ نظــٌخ ت ظي

  ِ ًإٌ  ,فـأٌ أطـثد فههــو انفؼـم ًاؾبنــح    ,ـكيـح انثؽـس انؼهًــ

 ٌفْ . ًيٍ اهلل انر ,أــأخ فمنال تٍثة ػٌايم اناظٌن

 

 اؾبثؽس األًل

 أٌثاب انرًٍْح ًيكااا

ةـىًج لاخ  ت ذاف ًناء ذًٍْرياّظيهُ أٌ ىناني ػكج أٌثاب    

أٌ ىنــاني يــاء تــأنع ًانظــػ االقــٌال يف لنــال ىــٌ  ,انٍالٌــم

 ,(6)ّاال نـو انٍهٍـم   ,(5)ًىِ يٌػغ يٍ يشانف انشاو ,ظماو

ــا ًاؼــكىا ٌهٍــم     ــِ  ,ًانٍالٌــم طبــغ ٌهٍــهح ًيْاىي ًغبّ

 ,(7)ال؛ ألَو كاٌ تو نيم تؼؼو ػهَ تؼغ كانٍهٍهحاؾبكاٌ تمن

ــمنال غبْــد غــىًج لاخ انٍالٌــم   ,(8)أُ نيــال يناـؼــح   ,(9)ن

ٍَـثح إىل اناثائـم    تةىًج ؽبى ًظماو ىمه انةىًج كًا اؿه  ػهَ

 .(10)انااؿنح يف تالق انشاو

ــماو         ــى ًظـ ــم ؽبـ ــِ قثائـ ــى     ,ًىـ ــىًج ؽبـ ــد تةـ ــمنال غبْـ نـ

تـٍ ٌـثأ تـٍ دـعة تـٍ      مها اتنـاء ػـكُ تـٍ ػًـه      ,(11)ًظماو

ًكاٌ ٌثة ذًٍْريى تهفى ًظـماو؛ ألٌ   ,(12)ّؼهب تٍ قؽـاٌ

فؼهب ؽبى أـاه ظماو  ,ؽبى ًظماو كاَا أـٌٍّ فاقررال ٌّيا  يا
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ًغبّـِ آــه ؽبًـا؛ ألٌ أــاه      ,فعمو أطـثؼو فٍـًِّ ظـمايا    

  ,(13)ًانهفًح ىِ انهـًح ,ظماو نـًو

 

نج ًتـين  ًدبهًن انىيٍ أطؽثد لاخ انٍالٌـم تـالق تهـِ ًػـم    

كاٌَا ٍّـكنٌٌ تـني انشـاو    ً ,(15)ًىى يٍ تـٌٌ قؼاػح (14) اناني

 ,(16)ًاؾبكّنح

ًظهخ غىًج لاخ انٍالٌم ًناء ًاقُ اناهٍ انيت تْنيا ًتني  

ًًاقُ اناهٍ  (18) كهى( 484ًيا ّؼاقل ) (17)اؾبكّنح ػشهج أّاو

ًغبِّ تٌاقُ اناهٍ؛ ألٌ انٌاقُ يـٍ   ,(19)ًاقٍ تني انشاو ًاؾبكّنح

 ًىمه اناهٍ ىِ ينـاول تـين   ,إىل  ـهه قهٍ كثريج ينظٌيحأًنو 

ًىِ تني انشـاو ًاؾبكّنـح كًـا     ًىِ تهِ ًػمنج ًاناني ,قؼاػح

 .(20)لكهَاىا  َفا 

إل  ,يكاٌ غىًج لاخ انٍالٌم تانؼثؾٌ ٌمل حيكق اؾبؤنـ      

 ,ػهَ أاـا ًقؼـد يف تـين ػـمنج     ,ادانخًنقخ ػكج َظٌص 

 ,يف يـاء تـأنع ظـماو   ػهـَ أاـا ًقؼـد     قند اـهٍ َظٌصً

فكّان ػمنج كاَد يـٍ   ,ػمنج ًظماو قثْهراٌ يرعاًنذاٌ ٌفثن

ًذاهب يٍ  ,ًإىل ذثٌني إىل ذًْاء ,ًاقُ انؼُال انٌْو ,ًاقُ اناهٍ

 ًقل لنـال  ,ًقّـان ظـماو كاَـد تـني ذثـٌني ًانثؽـه       ,ـْرب ذياال 

 ,(21)ػهَ ػكو زبكّك يكاٌ انةىًج تانؼثؾ

ــثالقًُنظــػ   ــين     ان ــٌع لاخ انٍالٌــم يف ت ــال ًق ــَ اؼرً ػه

ــٌق    (22)ػــمنج ــا ظــهاٌ انؼ ــكيا لكهى ــال ػن يف دــؼهه يف  (23)ًلن

ُ ))ًمل ٍّـرـغ أؼـك    قإل قال انـثال  ,(24)ًطف لاخ انٍالٌم

كبـا ّـكل ػهـَ     ,غري أاا ًنقخ يف دؼه ظهاٌ انؼٌق ,زبكّكىا

أاا يٌػغ تؼْنو ًاألكصه اؼرًاال  أاا يـٍ أنع ػـمنج؛ ناهذبـا    

ــالق  ــٌق ؼْــس لكهىــا((   يــٍ ت ــَ أاــا    ,(25) انؼ ــكل ػه ًىــما ّ

ًقؼد يف تالق ػمنج؛ ناهذبا يٍ تالق ظهاٌ انؼـٌق انـيت لكهىـا    

 ,ًاالؼرًـال االــه يف ًقـٌع انةـىًج يف تـين ػـمنج       ,(26)يف دؼهه

كٌاــا يــٍ تـــٌٌ قثْهــح   ,ىــٌ اٌ ذهــال اناثائــم كاَــد يرعــاًنج  

ؾبٍـهًني  ندبا زبانفد فًْا تْنيا حملانتـح ا  ,ًاؼكج ًىِ قؼاػح

ًىـٌ انظـػ االقـٌال يف يكـاٌ انةـىًج.       (27)يف ينـاح تين ػمنج

ــٌو   ــال( انْ ــني ًاقُ اناــهٍ ًًاقُ )انؼُ ــيت ذاــغ ت أاــا ًقْــم  (28)ان

ــالق اؼبعــاو ًقؼــد يف ذيــال   ــٌني  ت ــح ذث ــال   ,يف ينـا ــني انؼُ أً ت

 .(29)ًانشاو

 

 اؾبثؽس انصاَِ

 أٌثاب انٍهّح ًذأنخييا

تؼك اٌراهاء اؾبظاقن ًاؾبهاظغ انيت ذناًند لاخ انٍالٌـم اٌ  

ىناني انؼكّك يٍ االٌثاب انيت كاَد ذاف ًناء اَـالف ٌـهّح  

ينيا أَـو ػنـكيا تهـغ نٌـٌل      ,انٍالٌم إىل يشانف انشاولاخ 
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ــيت      اهلل ) ــَ يشــانف انشــاو ان ــح ػه ــم انااؿن ــف اناثائ ( دبٌق

ًج يؤذـح ٌـنح   كاَد قك اذفاد يـغ انـهًو ػهـَ اؾبٍـهًني يف غـى     

قٌُ  انيت ,(30)اناني ػمنج ًتين و( ًىِ قثائم تين629ىــ/ 8)

تاْــاقج ـانــك تــٍ انٌنْــك   ٍــهًٌٌػؼــكىا تؼــك أٌ أٍَــؽة اؾب

(  يٍ غـىًج يؤذـح ),  كٌَ يـٍ  ذـ أٌ  ذهـال اناثائـم   نـمنال أناقخ

 . (31)أؿهاف اؾبكّنح اؾبنٌنج

أيا انٍثة آـه ًىٌ األىى يف ـهًض ىمه انٍهّح تاْاقج      

( إىل تـين قؼـاػح   ( تأيه يٍ انهٌٌل )ػًهً تٍ انؼاص )

ىٌ اٌرنفان انؼهب تانشاو ًقػٌصبى إىل اإلٌالو يٍ ـالل ىمه 

 (33)(( ػًـهً تـٍ انؼـاص)   فثؼس نٌـٌل اهلل )  ,(32)انٍهّح

 .(34)ػهَ نأي ظْش إىل لاخ انٍالٌم يٍ أنع انشاو

( يف اـرْان أٌ األٌثاب انيت قػد نٌٌل اهلل ) ّظيهً     

( نةىًج لاخ انٍالٌم يٍ تني انظؽاتح؛ ػًهً تٍ انؼاص )

ًىــِ ٌــهًَ أو أتْــو  (35)ألٌ أو انؼــاص تــٍ ًائــم ايــهأج يــٍ تهــِ

فكاَد  (37)ًىى أـٌال انؼاص تٍ ًائم (36)انؼاص كاَد يٍ تهِ

ــح؛ ألَــو كــاٌ ّؼــغ     ( )ٌْاٌــح نٌــٌل اهلل   ٌْاٌــح ؼكًْ

انهظم اؾبناٌة يف اؾبكاٌ اؾبناٌة فاـرـان ػًـهً تـٍ انؼـاص     

(       ــى ــَ يشــانف انشــاو فؼه ــو ػه ــاٌ ّاظــك أـٌان ــو ك (؛ ألَ

ــك   ــٌل اهلل فبًـ ــريه     )نٌـ ــٌٌ غـ ــاال ّـْؼـ ــو يـ ــى ّـْؼٌَـ ( أاـ

 .(38)نهاهاتح

( )ػًـــــهً تـــــٍ انؼـــــاص  () فثؼـــــس نٌـــــٌل اهلل      

( ٌـثثا  إلٌـالييى   )ًنْكٌٌ ػًهً تـٍ انؼـاص    ,(39)ٍّرأنفيى

ــو ينــيى  ــيت ن ــح ان  ًانٍــثة آـــه يف اـرْــان انهٌــٌل   ,(40)نهاهات

()  نؼًهً تٍ انؼاص( ٌى ) قـكنج ػًـهً تـٍ     اقناكو انرـاو

ال اَـو   ,ظـف ذبـا  اذًـربذو ًلكائو ًقىائـو انـيت    ()انؼاص 

ىــٌ اؼــكىى  (41)ًقىـاج انؼــهب انتؼــح   ,كـاٌ يــٍ اقىــَ انؼــهب 

( يٍ )فؼالع ػًّا ديرهكو ػًهً تٍ انؼاص  (42)ا انقفو ًؿبم

يف ىـما0   ()ؼرـَ قـال نٌـٌل اهلل     (43)فنٌٌ اؼبهب ًيكاّكه

أيهُ انهظم ػهَ اناٌو ًفـْيى يـٍ ــري ينـو؛ ألَـو أّاـق        ))إَِ ألُ

 .(44) ًأتظه تاؼبهب((

( كاَد ٌْاٌح )ّرثني ننا أٌ ٌْاٌح نٌٌل اهلل فبًك      

ًانثؽس ػٍ  ,اـرْان انااقج نهةىًاخ ًانٍهاّاندْكج يف كْفْح 

يف زبًــــم  (لًُ اؽبــــرباخ ًانكفــــاءاخ ًإدــــهاكيى يؼــــو ) 

( اـرـانه  نمنال ػنكيا اـران ػًهً تٍ انؼاص ) ,اؾبٍؤًنْح

( نمنال كاٌ نٌٌل اهلل ) ,اٌرؼـافا  ألقانتو انمٍّ تؼصو إنْيى

يغ ٍّرؼًم انهظم يف قْاقج انةىًاخ ًانٍهاّا ؾبظهؽح اؾبٍهًني 

( يــٍ ىــٌ أَــو قــك ّكــٌٌ يــغ انظــؽاتِ ػًــهً تــٍ انؼــاص ) 

 .(45)أفؼم ينو يف انؼهى ًاإلدياٌ
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ــ    ,أيا خبظٌص ذانّؿ غىًج لاخ انٍالٌم ٌ ٌفاـك أطبـغ اؾبؤن

ػهَ أٌ غىًج لاخ انٍالٌم ؼـكشد يف طبـاقٍ آــهج ٌـنح     

تاٌـرصناء يـٍ لكـه أاـا      (46)و( تؼـك غـىًج يؤذـح   629ىـــــ/  8)

 . (47)ًقؼد قثم غىًج يؤذح

 اؾبثؽس انصانس

 ٌري أؼكاز انةىًج

أَـه  ظْش اؾبٍهًني يٍ ّصهب إىل يشانف انشاو تاْاقج      

 () ًلنال ػنكيا تهـغ نٌـٌل اهلل   (48) ()ػًهً تٍ انؼاص 

أ0ٌ طبؼا  يـٍ تــٌٌ قؼـاػح قـك ربًؼـٌا ّهّـكًٌ أٌ ّـكٌَا يـٍ         

( ػًـهً تـٍ انؼــاص   ) فـكػا نٌــٌل اهلل  ,(49)كّنـح أؿـهاف اؾب 

(     ًػاك نو نٌاء أتـْغ ًظؼـم يؼـو ناّـح ٌـٌقاء )(50),   ًقـك

إل إٌ انهٌاء  ,أطبغ أىم انهةح أٌ انهٌاء ًانهاّح يرتاقفح يف اؾبؼنَ

ًانهاّـــح ىـــٌ انؼهـــى انـــمُ حيًـــم يف اؼبـــهب ًّؼـــهف يف يٌػـــغ  

ؾباـكو   ؼبًهـو  ًقـك ّـكفغ   ,ًقك حيًهو أيري اػبْش َفٍو ,اػبْش

( تٍ انؼـاص )  ً( يغ ػًه) ًتؼس نٌٌل اهلل (51)ٍكهانؼ

  .(52)شالضبائح يااذم يٍ اؾبياظهٍّ ًاألَظان

( أٌ ٍّــرؼني ( ػًــهً تــٍ انؼــاص )) أيــه نٌــٌل اهلل    

ًكـاٌ   ,(53)دبٍ يه تو يٍ انؼهب يٍ تهِ ًػمنج ًاناني يف ظياقه

 ()يغ ػًهً تٍ انؼاص 

 .(54)شالشٌٌ فهٌا  

أٌ ٍّـري ظـْش اؾبٍـهًني     (55) ()أيه ػًهً تٍ انؼـاص       

ــاء      ــْالع ًٍّــرتاغ اــانا  ؼرــَ ًطــم إىل أنع انؼــكً ًىــِ ي ن

ًػنكيا اٌراه ىنـاني تهةـو    ,(56)تأنع ظماو ّاال ؿبا انٍالٌم

 . (57)أٌ تين قؼاػح قك طبؼٌا طبٌع كصريج نارانو

 () ( نٌـٌال  إىل نٌـٌل اهلل  )تؼس ػًهً تـٍ انؼـاص       

خيربه أٌ طبـٌع يـٍ تـين قؼـاػح      ,(58)ىٌ نافغ تٍ يكْس اػبيين

 (59)قك طبؼٌا طبؼا  كصريا  ؾبااذهح ظْش اؾبٍهًني ًأٌ ديـكه دبـكق  

( )أتــا ػثْــكج ػــايه تــٍ اػبــهاغ      ()فثؼــس نٌــٌل اهلل  

ًتؼس يؼو ـريج اؾبياظهٍّ كأتِ تكه ًػًـه تـٍ    ,ًػاك نو نٌاء

ن )نػــِ اهلل اؽبـــاب )نػــِ اهلل ػنــيًا( ًػــكق يــٍ االَظــا

ًٌـان اتــٌ   ,(61)يااذــمًكــاٌ ػـكقىى يـ يت    ,(60) ػنـيى أطبؼـني(  

ًؼبـ    ,جبْش اؾبٍهًني يٍ اؾبكّنـح اؾبنـٌنج  ( )ػثْكج اػبهاغ 

( يف أؿـهاف انشـاو يـٍ    )تؼك لنال جبْش ػًهً تٍ انؼـاص  

 .(62)تالق قؼاػح

ــك      ً     ــيت أنٌــهيا نٌــٌل اهلل فبً ــكاقاخ ان ــك ًطــٌل اإلي تؼ

(    ٍأطثػ يـغ ػًـهً تـ ) ( انؼـاص  عبٍـًائح يااذـم )(63), 

 ,فٍان ظْش اؾبٍهًني ؼرَ َىنٌا دبكاٌ قهّة يٍ أنع انؼكً

فهًا ًطم ػًهً تٍ انؼاص  ,(64)ًكاَد انةىًج يف فظم انشراء

(ًأنع انؼك )    فٍـان ػًـهً    ,اٍَـؽثد طبـٌػيى ًذفهقـد

فاطــكو فْيـا تاـٌج     ,( إىل أقظَ تالق قؼـاػح تٍ انؼاص )
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فاقررهٌا ٌاػح ًظبـم اؾبٍـهًٌٌ ػهـْيى     ,اـهٍ يٍ اتناء اناثائم

 ,ه ىنـاني ء( اػكافيىيٌىى ًذفهقٌا ًقًؾ ػًهً تٍ انؼاص )

ــا  ال ٍّـــًغ ؿبـــى طبؼـــا  ًال يكـــاٌ طـــانًا فْـــو إال    ًأقـــاو أّايـ

( ػهــَ تــالق ًتؼــك ٌــْـهج ػًــهً تــٍ انؼــاص )  ,(65)قاذهــيى

َ    ,قؼـاػح  يــانقج قثائـم قؼـاػح ًاناؼـاء      اظـربخ قٌاذـو ػهـ

 .(66)( نفغ لنالػًهً تٍ انؼاص )  اٌاال ,ػهْيا اائْا 

( ىــٌ  ًندبــا كــاٌ ٌــثة نفــغ ػًــهً تــٍ انؼــاص )           

يالؼاـــح ظـــْش انؼـــكً  اشنـــاءػهـــَ أنًاغ اؾبٍـــهًني  ـشـــْرو

 ًيكهىى جبْش اؾبٍهًني. 

ًاَفهق انثاللنُ ػٍ تاْح اؾبظـاقن خبظـٌص انارـال انـمُ          

قان تــني ظــْش اؾبٍــهًني ًقثائــم قؼــاػح فاــال0 أٌ ػًــهً تــٍ   

( ))ناـِ انؼـكً يـٍ قؼـاػح ًػايهـح ًؽبـى ًظـماو        انؼاص )

 . (67) ًكاٌَا ـبرًؼني ففؼيى ًقرم ينيى يارهو ػظًْح ًغنى((

 (68) ()اؾبٍـهًني تؼـس ػًـهً تـٍ انؼـاص       اَرظانًتؼك      

ــٌل اهلل (69) ()ػـــٌف تـــٍ يانـــال االدـــعؼِ    () إىل نٌـ

ــاٌ يف غــىائيى     ــا ك  ,(70)ّثشــهه تاَرظــان اؾبٍــهًني ًٌــاليريى ًي

ًقــك لبــػ  (71)يــغ ظْشــو إىل اؾبكّنــح اؾبنــٌنج  ػــاقًتؼــك لنــال 

يف ذاكْك قٌج االٌالو يف اؿـهاف انشـاو   ( )ػًهً تٍ انؼاص 

ــم  ,ًانظــاع اؼــالف اؾبٍــهًني يــغ اناثائــم انؼــهب   ًقـــٌل قثائ

ً  ًقـٌل ,أـهٍ يف ؼهف اؾبٍهًني ًتـين   ,انكصري يٍ تين ػـث

تىػايـح   (72)ًكمنال قـهـد فـىانج   ,يف االٌالو ًتين لتْاٌ ,يهج

   ٍ ًكــاٌ  ,يف ؼهــف اؾبٍــهًني  (73)ٌــْكىى ػْْنــــــــو تــٍ ؼظــ

ػْْنو تـٍ ؼظـٍ ٍّـكٍ يف ينـاـح اؼبًـاخ ًىـِ أنع قثائـم        

 ًتؼك لنال ذثؼيى يف قــٌل اإلٌـالو قثائـم تـين     ,(74)ػمنج ًتهِ

ًيؼظى يـٍ   ,أدعغ ًتين (75)نأٌيى انؼثاي تٍ يهقاي ًٌهْى 

ًأطثػ  ,ًنج نهًكّنحمل ّكٍ قك ؼانف اؾبٍهًني يٍ اناثائم اجملا

ًإٌ مل  ,اؾبٍـهًٌٌ أقـٌٍ ػنظـه ٌْاٌــِ يف ذيـال تـالق انؼــهب     

 . (76)ّكٍ يف تالق انؼهب طبْؼيا

 اؾبثؽس انهاتغ

 انكنًي ًانؼرب اؾبٍرنثـح يٍ انٍهّح 

( ًظْشـو ػنـكيا   )ؿاػح انظؽاتِ ػًهً تٍ انؼـاص   -1

ــصيى نٌــٌل اهلل   ــىًج لاخ انٍالٌــم إىل أؿــهاف    ()تؼ يف غ

فؼٍ إتهاىْى اننفؼـِ قـال0 ػاـك نٌـٌل      ,انشاو؛ ننشه اإلٌالو

فاـال   ,( ًأطـؽاتو ( نٌاء نؼًهً تٍ انؼـاص ) )اهلل فبًك 

ًنًُ ػٍ ػًهً تٍ  ,انصٌنُ أناه قال0 يف غىًج لاخ انٍالٌم

ــِ ألدــك اننــاي ؼْــاء يــٍ     انؼــاص ) ــال0 فــٌ اهلل إَ ــو ق ( أَ

ًقال0 تؼس  ,ًا يألخ ػْين ينو ًال ناظؼرو( فنٌٌل اهلل )

0 ))ــــم ػهْـــال شْاتـــال (77)فاـــال (إيل نٌـــٌل اهلل فبًـــك )

ــرين  ,ًٌــالؼال ــى أئ ــو ًىــٌ ّرٌػــأ فظــؼّك يف انثظــه    ,ش  ,فأذْر

ًطٌتو فاـال0 إَـِ أنّـك أٌ أتؼصـال ػهـَ ظـْش فٍْـهًال اهلل        
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قهـد0 ّـا نٌـٌل     ,ًأنغة نال نغثح طاؼبح يٍ اؾبال ,ًّةنًال

ًنكـين أٌـهًد نغثـح يف     ,يٍ أظم اؾبال ( يا أٌهًد)اهلل 

ــغ نٌــٌل اهلل )  اً ,اإلٌــالو ــٌٌ ي ــال    ,( ٌ أك ــا تاؾب ــال0 َؼً ق

ًىمه األقنح ًاػؽح ػهَ ؿاػـح   ,(78) انظا  نههظم انظا ((

( ًوىــكه يف ( نهٌــٌل اهلل فبًــك ) ػًــهً تــٍ انؼــاص )  

ًلنال ػنكيا دهفو اهلل تأٌ ّكٌٌ أقاج َشه قٍّ اإلٌـالو  انكَْا 

 انؼامل.  إىل تااع

ًّظيـه لنـال يـا لكهَـاه  َفـا        ,ذٌنْو اؾبفؼٌل ػهـَ انفاػـم   -2

( إىل )خبظــٌص اؾبــكق انــمُ ًطــم إىل ػًــهً تــٍ انؼــاص   

فهًـا ًطـم    ,(79)()يشانف انشاو تاْاقج اتـٌ ػثْـكج اػبـهاغ   

ــٌ ػثْــكج اػبــهاغ   ــؤو اننــاي يف انظــالج   )ات ( ىنــاني أناق أٌ ّ

هــِ يــكق يل ( إمنــا قــكيد ػ)فاــال0 نــو ػًــهً تــٍ انؼــاص  

ًقال0 اؾبياظهًٌ كال تم أَد  ,(80)ًنًْ نال أٌ ذؤيين ًأَا أيري

فاـال ػًـهً تـٍ انؼـاص      ,(81)أيري أطؽاتال ًىٌ أيـري أطـؽاتو  

(ال تم أَرى يكق ننا)(82). 

( االــرالف ًكـاٌ نظـالع    )ًؾبا نأٍ أتٌ ػثْكج اػبـهاغ       

نْنا  ؼٍٍ اؽبه  ٌيالع ىْنا  ػهْو أيه انكَْا ٍّؼَ أليه نٌٌل 

( ًطْح انهٌـٌل  ( فرمكه أتٌ ػثْكج اػبهاغ ))اهلل فبًك 

(      ــح جبــْش اؾبٍــهًني إىل يٍــاَكج ــٍ اؾبكّن ــو ي ــم اَـالق ( قث

ًـ   ,( يف يشـانف انشـاو  ظْش ػًهً تٍ انؼـاص )   حفؼهـى قْ

فاـال ّــا   (83)( يف ىـما االـــرالف ًطـْح نٌـٌل اهلل فبًــك )  

( ذؼهًٍ أٌ  ــه دـِء ػيـك إىل نٌـٌل اهلل فبًـك      ػًهً )

(ؼْس قال يل0 إلا قكيد ػهَ طاؼثال )(84) ((  فرـاًػا

ــا(( ــكج اػبــهاغ )    (85) ًال سبرهف ــٌ ػثْ ــٍ  ًأؿــاع أت ــهً ت ( ػً

ًقــال0 فــأَِ  ,( ّظــهِ تاننــاي( ًقــاو ػًــهً )انؼــاص )

 ُ ــٌ ػثْــكج )  (86)األيــري ػهْــال ًأَــد يــكق ــو ات ( أٌ فاــال ن

ــِ أٌ أؿاًػــال فــأٌ ػظــْرين أؿؼ نٌــٌل اهلل )  ,الرــ( أيهَ

( فـأَِ أػظـْال فـأناق ػًـهً تـٍ      فاال0 ػًهً تٍ انؼاص )

فأدان ػهْو أتٌ تكه انظكّ   ,( أٌ ّناوػو يف لنالانؼاص )

(أٌ ال ّفؼم ), فكاٌَا ّظهٌٌ ـهف  ,ًأٌ لنال أطهػ نأليه

م يٍ أتِ تكه انظكّ  ًػًه ( يغ ػهى كػًهً تٍ انؼاص )

تٍ اؽبـاب ًأتِ ػثْكج اػبـهاغ )نػـِ اهلل ػنـيى( أفؼـم يـٍ      

ًألٌ  ,( ًكـاٌ لنـال نفؼـهيى ًطـالؼيى    ػًهً تٍ انؼـاص ) 

( كاَد أيانذو قـك ذاـكيد ألظـم يـا يف     ػًهً تٍ انؼاص )

ًجيـٌو   ,لنال يٍ ذمنف قٌيو انمٍّ أنٌم إنـْيى؛ نكـٌاى أقانتـو   

 . (87)ؾبظهؽح ناظؽحذٌنْو اؾبفؼٌل ػهَ انفاػم 

ًّثــــكً لنــــال يــــٍ ـــــالل  ,انــــهأُ ًاؽبكّؼــــح يف اؼبــــهب -3

غــىًج اشنــاء  (اإلظــهاءاخ انــيت اسبــمىا ػًــهً تــٍ انؼــاص )

ــم ــْالع      ,لاخ انٍالٌـ ــري نـ ــو أٌ ٍّـ ــه ظْشـ ــكيا أيـ ــال ػنـ ًلنـ
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؛ ؼرــَ ال ذهطــكه ػْــٌٌ    (88)ًٍّــرتاغ اــانا  إىل أنع انؼــكً  

 انؼكً إٌ كاَد ػهَ انـهّ . 

( ىـٌ  ًاإلظهاء آـه انمُ اسبمه ػًـهً تـٍ انؼـاص )        

ينغ اػبْش أٌ ٌّقكًا َانا  يف انهْم؛ ًلنال ػٍ ػًهً تٍ انؼاص 

(( أٌ نٌٌل اهلل ) تؼصو إىل غـىًج لاخ انٍالٌـم   ( ))ؾبا

ــا   ــانا  شالش قــال0 ذكهــى اننــاي أتــا تكــه   ,ينــغ اننــاي أٌ ٌّقــكًا َ

 ,قال0 قـك أنٌـهٌني أيل   ,اه)نػِ هلل ػنو( قانٌا0 كهًوُ ننا0 فأذ

ًيف نًاّـح أــهٍ قـال0     ,(89)ال ٌّقك أؼك َانا  إال قمفرو فْيا((

( يف غـىًج لاخ  )ػًـهً تـٍ انؼـاص     ()نٌـٌل اهلل   ستؼ

انٍالٌم ًفْيى اتٌ تكه ًػًـه )نػـِ اهلل ػنـيى( فهًـا اَرـيٌا      

فةؼـة   ,( أٌ ال ّنـٌنًا َـانا   )يكاٌ اؼبـهب أيـهىى ػًـهً    

( ًىى أٌ ّنال ينو فنياه اتٌ تكه انظكّ  ػًه تٍ اؽبـاب )

(    ًأـربه أٌ مل ٍّـرؼًهو نٌـٌل اهلل فبًـك )( )  إال نؼهًـو

 .(90) ()فيكأ ػنو ػًه تٍ اؽبـاب  ,تاؼبهب

ػًـهً   ايراو ذباأٌ ىناني ػكج أيٌن نئٍْح يٍ لنال ًّثكً     

َ      ( )تٍ انؼـاص   ٌـاليح   ػـٍ غـريه ًيكنرـو يـٍ اؼبفـاف ػهـ

ًىــٌ ؼهطــو انشــكّك ػهــَ ًؼــكج انظــف    ,ظــْش اؾبٍــهًني

ًٌــاليح ظْشــو ًّرعهــَ لنــال ػنــك إقناني ػًــهً تــٍ انؼــاص   

()       أٌ انؼكً ديكٍ أٌ ٍّـؼَ إىل يؼهفـح أـثـانه قثـم انهاـاء

تْنــيًا فٍْــرؼك نهاــاء ظــْش اؾبٍــهًني ًؿبــما نأٍ ػًــهً تــٍ    

ٌب ( أٌ انٍري نْالع ًاالـرفاء اانا  ىٌ أفؼم اٌـه )انؼاص 

نهًؽافظـــح ػهـــَ قٌاذـــو ًؼاـــ  أيـــهٍّ ييًـــني ًمهـــا0 إـفـــاء  

ــح   كبــا ػــًًٍتــمنال  ,زبهكاذــو ػــٍ ػــكًه  ٌــاليح قٌاذــو ًظباّ

َشاؿيى فْظهٌٌ اىل يكاٌ  ًحيافق ػهَ ,اػبنك يٍ دكج اؼبه

ــَ ـباذبــح أػــكائيى     ــاء ػه ــح ًىــى أقٌّ ــه  (91)اؾبٌاظي ــا األي . ًأي

نـان  ( خبظـٌص اّاـاق ان  )آـه يف ػثاهّح ػًهً تٍ انؼـاص  

ــح يف انشـــراء نـــْالع ؽبٌفـــو        ــو ؼباظرـــو اؾباٌـــح اىل انركف ـ ػبْشـ

ًؼهطــو انشــكّك ًػًــ  فكــهه انؼٍــكهُ يــٍ ًقــٌع يفٍــكج   

أػظى يٍ ذهال اؾبظهؽح ًىِ أٌ ديرك انؼٌء فْكشف ظـْش  

ــنيب فبًــك     ,(92)اؾبٍــهًني ــكيٌا اىل ان فهًــا نظؼــٌا اىل اؾبكّنــح ق

()   دـــكٌا لنـــال إنْـــو فاـــال0 ّـــا نٌـــٌل اهلل( ) كـــاٌ يف

 .(93)اطؽاتِ قهح ًـشْد أٌ ّهٍ اناٌو قهريى

ًلنـال ػنـكيا    ,ينغ ظْش اؾبٍهًني يـٍ يــانقج االػـكاء    -4

فـأناقًا يــانقصبى ًذرثـغ     ,ىىو اؾبٍهًٌٌ أػكائيى ؿًؼـٌا فـْيى  

( نفـغ لنـال نـ ال ّرتذـة     )فهٌؿبى ًنكـٍّ ػًـهً تـٍ انؼـاص     

ػهَ ىمه اؾبـانقج يفٍكج أػظى ينـيا ًىـِ أٌ ّاـغ اؾبٍـهًٌٌ     

ــم  يف كًــني ــٍ ًناء اػبث ــٌل     ,(94)ي ــربج يف ق ــَ يف ىــمه انؼ ًّرعه

ــٍ انؼـــاص   ــٌل فبًـــك)ػًـــهً تـ 0 ًكهىـــد أٌ ()( نههٌـ

ػهَ ىما ( )فأقهه اننيب فبًك  ,(95)ّرثؼٌىى فْكٌٌ ؿبى يكق

 .(96)انرظهف اؼبكْى انمُ ؼا  نهعْش األيٍ ًاؼبًاّح



 ح ...رنثـػكَاٌ ٌٌّف ؼٍني 0 ٌهّح لاخ انٍالٌم ، ًانكنًي ًانؼرب اؾبٍ
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تؼك ـؼٌع قثائم قؼـاػح   ,َشه اإلٌالو يف أؿهاف انشاو -5

ًىكما فاك اٌرـاع انهٌٌل فبًك  ,(97)اؾبٍهًنيزبد ٌْـهج 

()      أٌ ّشؼه اناثائم انؼهتْح اؾبرٌاظـكج يف ذيـال دـثو اػبىّـهج

كبـا   ,انؼهتْح ًتالق انشاو تٌظٌق انكًنح انؼهتْح اإلٌاليْح ًقٌصبا

 ,ٌـــْكٌٌ نـــو ذأشرياذـــو ػهـــَ يـــٌاقفيى ًزبانفـــاصبى يف اؾبٍـــراثم

ٌـْاقج اإلٌـالو    ًالًٌْا تؼك أٌ ؼا  البـاوه انكـثري يف تٍـؾ   

ح يف دـــثو اػبىّـــهج انؼهتْـــح ًوػًْـــ انٌشنْـــحػهـــَ يكـــح قاػـــكج 

فكْـــف ّرٍـــنَ نـــو زباْـــ       ,اؾبؼانػـــح نهـــكػٌج اإلٌـــاليْح   

 . (98)لنال

إل  ,( يف غـىًج لاخ انٍالٌـم  )فاو ػًهً تـٍ انؼـاص    -6

( )اظريك فْيا ػًهً تٍ انؼـاص   ,ؼظهد ػكج أيٌن فايْح

ػــٍ ػثــك  ,ًينــيا يف تــاب انرــًْى  ,نهًظــهؽح اؽباطــح ًانؼايــح 

     ً قـال0 ))أٌ ػًـهً تـٍ انؼـاص      ,انهظبٍ تـٍ ظٍـه تـٍ أتـِ قـْ

كاٌ ػهـَ ٌـهّح0 قـال اؼرهًـد يف نْهـح تـانقج ًلنـال يف غـىًج         

لاخ انٍالٌــم فأدــفاد إٌ اغرٍــهد أٌ أىهــال فرًًْــد شــى 

فاـال0 ّـا    ()طهْد تأطـؽاتِ انظـثػ فـمكهًا لنـال نهـنيب      

( )فــأـرب ػًــهً  ,( طــهْد تأطــؽاتال ظنثــا) ػًــهً

ٍال ًاٌرشيك ػًهً ( انمُ ينؼو يٍ االغر)انهٌٌل فبًك 

(تاٌنــوت ذؼــاىل )(99)  0 ))ًال ذارهــٌا أَفٍــكى أٌ اهلل كــاٌ تكــى

ــٌل اهلل فبًــــك   ,(100) نؼًْــــا(( ــم )فؼــــؽال نٌــ ( ًمل ّاــ

( أَـو ذـهني   )ًىما قنْم ظٌاو ًاػػ ػٍ انهٌٌل  ,(101)دْ ا 

 ,( يف طالذو ظنثـا  ؾبا فؼهو ػًهً تٍ انؼاص )( إَكانه )

( ال ًانـنيب )  ,( ًأيهه تاإلػـاقج ًنٌ كاٌ غري ظائى نؼهيبًو )

 .(102)ٍّهُ إال تاؼب 

ًٍَــركل يــٍ ىــمه اؼباقشــح أّؼــا  ػهــَ ظــٌاو انرــًْى تــكل        

االغرٍـال ـــٌف اؿبــالني ٌــٌاء يـٍ انــربق أً قهــح اؾبــاء ًٌــٌاء   

يف اػبناتـــح ًاؼبـــكز   ًكـــمنال ,كـــاٌ يف انٍـــفه أً يف اؼبؼـــه  

ًّرثني ننا يٍ ىما األيه ىٌ ظـٌاو اظرـياق ػًـهً     ,(103)األطةه

ــٍ انؼــاص )  ــياقه  ,(104)( يف األيــٌن انفايْــح ت  ,ًذظــؽْػ اظر

ًالًٌْا أٌ يؼظى انؼهًاء اذفاٌا ذبما اؼبكّس ظـٌاو انرـًْى يف   

ًنكٍ اـرهفـٌا   ,دكج انربق إلا أـاف انرهف يٍ اٌرؼًال اؾباء

 .(105)ًلنال سبرهف تاـرالف ؼانو ,ظالجيف يٍأنح إػاقج ان

ــكنًي ًانؼــرب يف ىــمه انةــىًج   -7 ىــٌ أٌ أىــم انشــاو   ,يــٍ ان

 .(106)ّفرفهًٌ يف غىًج لاخ انٍالٌم انيت قايد يف تالقىى

يىّح اتِ تكه انظـكّ  ًتنرـو ػائشـح )نػـِ اهلل ػنـيًا(       -8

ــٍ ػفــاٌ )نػــِ اهلل ػنــيى(        ــه تــٍ اؽبـــاب ًػصًــاٌ ت  ,ًػً

ػـٍ أتـِ ػصًـاٌ قـال0 ؼـكشين       ,اؾبفرـان ؼكشنا ػثك انؼىّى تـٍ  

( ))تؼس ػًهً تٍ انؼاص ( أٌ اننيب )ػًهً تٍ انؼاص )

( ػهَ ظْش لاخ انٍالٌم قال0 فأذْرو فاهد أُ انناي )

 ,قـال0 اتٌىـا   ,شـى قهـد يـٍ انهظـال     ,أؼةُ إنْال قـال0 ػائشـح  



 (، نٍنح ، انؼكق )األٌاٌْح ، اجملهك ـبهح أحباز كهْح انرتتْح 
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( فؼـك نظـاال  فٍـكد قبافـح أٌ     قهد شى يـٍ قـال0 ػًـه )   

ًندبا كـاٌ ٌـثة انٍـؤال انـمُ ًقـغ       ,(107)جيؼهين يف  ـهىى((

( ػهـَ  ( ملَ أيّـهه نٌـٌل اهلل )  يف َفً ػًهً تٍ انؼاص )

اػبــْش ًفــْيى أتــٌ تكــه ًػًــه )نػــِ اهلل ػنــيى( ًأَــو ياــكو   

 ٌ ًيف ىـــما  ,(108)ػنـــكه يف اؾبنىنـــح ػهـــْيى فٍـــأنو نـــمنال انشـــأ

اؼبــكّس انــمُ لكهَــاه  َفــا  ظــٌاو ذــأيري اؾبفؼــٌل ػهــَ ًظــٌق   

ؾبفؼٌل تظفح ذرؼه  ترهال انٌالّح فأَو كاٌ يف إلا أيراو ا االفؼم

ىــما اػبــْش اتــٌ تكــه ًػًــه )نػــِ اهلل ػنــيًا( فــال ّارؼــِ  

( إال إلا كـاٌ األيـه اقرؼـاه نٌـٌل     ذأيري ػًهً تٍ انؼاص )

 .(109)( يف لنالاهلل )

يىّـح أىـم انثْـد     ػهـى  ( ًحيرًم أٌ ػًهً تٍ انؼاص )     

( ػـٍ  يف احملثح ػهَ طبْغ اننـاي فكـاٌ ٌـؤانو نٌـٌل اهلل )    

( يـهاقه فأظاتـو   أؼةّ انناي يٍ ٌٌٍ أىـم انثْـد ًػهـى )   

إل كاٌ طةان انظؽاتح )نػِ اهلل ػنيى( ّفاػهٌٌ  ,(110)ػهْو

شـى   ,( فْاـكيٌٌ اتـا تكـه   تني انظؽاتح تني ّـكُ نٌـٌل اهلل )  

 ػنـيى( فـال ّنكـه ػهـْيى     شى ػهِ )نػـِ اهلل  ,شى ػصًاٌ ,ػًه

ًقك لكه انثفانُ ػٍ ػثـك اهلل تـٍ ػًـه     ,(111)(نٌٌل اهلل)

(     ( كنـا َُفـري اننـاي يف ويـٍ انـنيب(( قال0 )   فـنفري أتـا )

ًَام انثْايِ ػٍ انشافؼِ أَـو   (112) شى ػصًاٌ(( ,شى ػًه ,تكه

شــى  ,قــال0 ))أطبــغ انظــؽاتح ًأذثــاػيى ػهــَ أفؼــهْح أتــِ تكــه  

 .(113) ( ((ـــــــــــــهِ )شى ػ ,شى ػصًاٌ ,ػًه

ًّثكً لنال يٍ ــالل قْـاو    ,(ًنع أتِ تكه انظكّ  ) -9

( تاؼبظــٌل ػهــَ ؼبــى تؼــري أذــَ تــو ػهــَ ػــٌف تــٍ يانــال )

ًينيى اتٌ تكـه انظـكّ  ًػًـه تـٍ      ,طباػح يٍ ظْش اؾبٍهًني

اؽبـاب ًاتٌ ػثْكج اػبهاغ )نػِ اهلل ػنيى( ًلنال يٍ ـالل 

فكـاٌَا ال   ,انشاو ّهّكًٌ لتػ تؼريا يالؼظرو ػبًاػح يٍ أىايل 

( ظىانا  فاال فكاٌ ػٌف تٍ يانال ) ,ٍّرـْؼٌٌ أٌ ّمحبٌا

 ,( أَــا ألحبــو تشــهؽ أٌ ذؼـــٌَِ قٍــًا  ينــو  ؿبــى0 ػــٌف )

ًقـاو طباػـح تـثفـو ًذٌوّؼـو ػهـَ       ,فٌافاٌا ػهَ لنـال فمحبـو  

ٌأل أتٌ تكـه انظـكّ  ًػًـه تـٍ      ,فهًا أكهٌه  ,ظْش اؾبٍهًني

( ػــٍ ػــٌف تــٍ يانــال ) (114)هلل ػنــيًا(اؽبـــاب )نػــِ ا

ــْيى اناظــح   ,يظــكن انهؽــى  ــا    ,فاــض ػه ــد ًي ــاال0 ))ذؼعه فا

 .(115) أؼٍند ؼني أؿؼًرنا ((

 

شــى قــاو أتــٌ تكــه انظــكّ  ًػًــه تــٍ اؽبـــاب )نػــِ اهلل        

فشهغ اتٍ ؼىو0 ًنع أتِ تكه انظكّ  ًػًـه   ,ػنيًا( ّراْ اٌ

تٍ اؽبـاب )نػِ اهلل ػنـيًا( فاـال0 ًلنـال ألاـى ال ّهّـكًٌ      

تــم ّهّــكًٌ  ,انـؼــاو اؾبــأـٌل تةــري ؼــ  يهكــا  ٓـــمه ًإٌ أكهــو

ػهْو إـهاظو ًأٌ ال ّثاْو يف ظٍـًو يـا قاو ّاـكن ػهـَ لنـال      
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ال فًا قاو اؾبهء ّاكن أٌ ّراْـأه ففـهع ػهْـو لنـ     ,ًأٌ اٌريهكو

فأٌ ػعـى ػـٍ لنـال فـال ّكهـف       ,ًال حيم إيٍاني اؼبهاو أطالع

 .(116)اهلل َفٍا  إال ًٌؼيا

 

 اؽباشبح

يٍ ـالل يا ٌث  ّرثني أٌ ٌهّح لاخ انٍالٌم كاَد يٍ     

( تاْاقج ػًهً تٍ انؼاص )انيت تؼصيا نٌٌل اهلل اؾبيًح انٍهاّا

(  إىل يشانف انشاو نهفغ انهًغ اؾبؼنٌّح ًاالػـكاق )  ٌُانرتتـ

ًتنظـهج ػايـح إٌ ىـمه     ,ًاننفٍِ نهظؽاتح )نػِ اهلل ػنـيى( 

 هٌ يٍ ػكه َرائط0 انٍهّح ال سب

 ػنك انظؽاتح هخ ىمه انٍهّح ؼاظىا  َفٍْا  كاٌناك كٍ -1

تنفٍْاخ ٍَثْا  كٌٌْهح يركنظح نهظؼٌق )نػٌاٌ اهلل ػهْيى( 

ــح اال    ــٍ ؼان ــيى( ي ــح  ٌــركاَحانظــؽاتح )نػــِ اهلل ػن إىل ؼان

ًيــٍ ؼانــح انظــرب ػهــَ ػــكو انــكفاع إىل  ,االٌــرنفان ًاننــيٌع

ناك َاهـد ىـمه انٍـهّح ظْـم      ,ؼانح انظرب ػهَ ذثؼاخ اؿبعٌو

انظؽاتح )نػِ اهلل ػنيى( يٍ كٌاى ـبـهق طباػـح يؼــيكج    

ؿبا ظـْش ّنفـم ـــيـا ًحيـافق ػهـَ       ,إىل كٌاى قًنح كبكنح

ك كاَـد َاهـح َفٍـْح    ناـ  ,أينيا ًّهىة أػكائيا ًحيفق كهايرـيا 

 نائؼح.

( انؼٍـكهّح يف ىـمه انٍـهّح    ػثاهّح ػًهً تٍ انؼاص ) -2

ظــهؽح ظــْش  ؾبــا قــاو تــو يــٍ إظــهاءاخ اؼرتاوّــح ًأينْــح ؾب      

يؼهفرــو انكاينــح يف أيــٌن ؼنكرــو ً ًىــما ّــكل ػهــَ ,اؾبٍـهًني 

 اؼبهب قثم أٌاليو. 

( يف إنظـاع ىْثـح اإلٌـالو يف    لباغ ػًهً تٍ انؼـاص )  -3

ــىًج    أؿــهاف ان ــٍ ـــالل اَرظــانه يف ىــمه انة ًإنظــاع  ,شــاو ي

ــم انااؿنــح ىنــاني   ًإٌــالو انكــصري  ,زبانفــاخ اؾبٍــهًني يــغ اناثائ

 ينيى. 

 ,ًيٍ اننرائط اؾبيًح يف ىمه انةىًج انيت ذٌطم إنْيا انثؽس -4

اناثائم انؼهتْـح يف   ّشؼه( اٌرـاع أٌ ىٌ أٌ انهٌٌل فبًك )

فؼًهد نهًٍهًني ؼٍاتا  ًأقنكٌا  ,أؿهاف انشاو تاٌج اؾبٍهًني

 أٌ يٌاوٍّ اناٌٍ يف اؾبنـاح يف ؿهّايا نهرةْري. 

 

 اؾبظاقن ًاؾبهاظغقائًح 

 اناه ٌ انكهّى.  -

 اؾبظاقن األًنْح0 -

ُ تهقُ ذةهطبال انكٍّ اتِ احملاٌٍ ٌٌّف تٍ  ,األذاتكِ -

 ,و(1474ىــ/344)خ

قان انصاافح  ,اننعٌو انىاىهج يف يهٌني يظه ًانااىهج  -1

 ق.خ(.  ,)انااىهج ,ًاالنداق اناٌيِ
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ػى انكٍّ اتِ اؼبٍٍ تٍ ػهِ تٍ فبًك اػبىنُ  ,األشرياتٍ  -

 ,و(1213ىـ/634)خ

زباْ 0 ػاقل أظبك  ,تحأٌك انةاتح يف يؼهفح انظؽا -2 

 و(. 1996 ,)تريًخ ,قان إؼْاء انرتاز انؼهتِ ,انهفاػِ

ىـ/ 256فبًك تٍ إغباػْم أتٌ ػثك اهلل )خ ,انثفانُ -

 ,و(879

قائهج ,فبًك تٍ يؼْك ـاٌزباْ 0  ,انرانّؿ انكثري -3

 . 2/624ق . خ( 0  ,)ؼْكن اتاق ,اؾبؼانف االٌاليْح

 , زباْ 0 فبًك فؤاق ػثك انثاقِ ,طؽْػ انثفانُ  -4

 و(. 2441 ,)ق.و

انرهًٍاَِ )خ فبًك تٍ اتِ تكه تٍ ػثك اهلل يٌٌَ  ,انثُهُ -

  ,و(1247ىـ/645تؼك 

زباْ 0 فبًك  ,و انؼشهجاػبٌىهج يف تْد اننيب ًأطؽات -5

 و(. 1982 ,)انهّاع ,قان انهفاػِ ,انرٌلبِ

/ ىـــ1493)خ  ,ػثك انااقن تٍ ػًه ,انثةكاقُ -

 ,(و1682

زباْ 0 فبًك  ,ـىاَح األقب ًنة أنثاب نٍاٌ انؼهب  -6

 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,َثْم ؿهّفِ ًأيْم تكّغ ّؼاٌب

 و(. 1998

أتٌ ػثْك اهلل تٍ ػثك اهلل تٍ ػثك انؼىّى فبًك  ,انثكهُ -

 ,و(1494ىـ/487األَكنٍِ )خ

زباْ 0  ,يؼعى يا اٌرؼعى يٍ أغباء انثالق ًاؾبٌاػغ -7

 و(. 1983 ,)تريًخ ,ػامل انكرة ,3ؽ ,يظـفَ انٍاا

ىـ/ 279أظبك تٍ حيَْ تٍ طاته تٍ قاهق )خ ,انثاللنُ -

 ,و(892

 ,اْ 0 ٌيْم وكان ًنّاع انىنكهِزب ,أٍَاب األدهاف -8

 و(.  1996 ,)تريًخ ,قان انفكه

ىــ/ 739ػالء انكٍّ ػهِ انفانٌِ )خ ,تهثاٌاتٍ  -

 ,و(1338

زباْ 0 دؼْة  ,طؽْػ اتٍ ؼثاٌ ترتذْة اتٍ تهثاٌ -9

 و(. 1993 ,)تريًخ ,يؤٌٍح انهٌانح ,2ؽ ,األنَؤًؽ

أظبك تٍ اؼبٍني تٍ ػهِ يٌىل اتٌ تكه  ,انثْياِ -

 ,و(1466ىـ/458)خ

قان انكرة  ,زباْ 0 ػثك اؾبؼـِ قهؼعِ ,قالئم اننثٌج -14

 و(. 1988 ,)ق.خ ,انؼهًْح

اؼبهْى اؼبهاَِ أظبك تٍ ػثك  ,ذًْْحاتٍ  -

 ,و(1328ىـ/728)خ
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ًوانج  ,انٍْاٌح انشهػْح يف إطالغ انهاػِ ًانهػْح  -11

 ,)انهّاع ,انشؤًٌ االٌاليْح ًاالًقاف ًانكػٌج ًاالنداق 

 . و( 1997

 ,1ؽ ,زباْ 0 فبًك نداق ٌامل ,ينياض انٍنح اننثٌّح -12

 (. 1982 ,)ق.و ,يؤٌٍح قهؿثح

ِ تٍ فبًك اتٌ انفهض ػثك انهظبٍ تٍ ػه ,اػبٌوُاتٍ  -

 ,و(1241ىـ/ 597)خ

 و(. 1939 ,)تريًخ ,قان طاقن ,اؾبنرظى  -13

فبًك تٍ ػثك اهلل أتٌ ػثك اهلل اننٍْاتٌنُ  ,اؼباكى -

 ,و(1424ىـ/ 445)خ

زباْ 0 يظـفَ ػثك  ,اؾبٍركنني ػهَ انظؽْؽني -14

 و(. 1994 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,1ؽ ,انااقن ػـا

ًك تٍ أظبك أتٌ ؼامت انرًًِْ انثٍيت فب ,ؼثاٌاتٍ  -

 ,و(965ىـ/354)خ

 ,قان انفكه ,زباْ 0 انٍْك دهف انكٍّ أظبك ,انصااخ -15

 و(. 1975 ,)ق.و

أتٌ فبًك ػهِ تٍ أظبك تٍ ٌؼْك األَكنٍِ  ,ؼىواتٍ  -

 ,و(1463ىـ/456اناهؿيب )خ

قان  ,زباْ 0 ػبنح يٍ انؼهًاء ,طبيهج أٍَاب انؼهب -16

 و(. 1983 ,)تريًخ ,انكرة انؼهًْح

قان آفاف  ,زباْ 0 ػبنح إؼْاء انرتاز انؼهتِ ,احملهَ -17

 ق.خ(. ,)تريًخ ,اػبكّكج

زباْ 0 ؿو ػثك  ,اػالو اؾبٌقؼني ػٍ نب انؼاؾبني -18

 و(. 1973 ,)تريًخ ,قان اػبْم ,انههًف ٌؼك

 ,و(1228ىـ/ 626ّاقٌخ تنب ػثك اهلل )خ ,اؼبًٌُ -

 ق.خ(.  ,)تريًخ ,قان انفكه ,يؼعى انثهكاٌ -19

أتٌ ػثك اهلل فبًك تٍ ػثك اهلل تٍ ػثك اؾبنؼى )خ  ,اؼبًريُ -

 ,و(1415ىـ/944

زباْ 0 نْفِ  ,انهًع اؾبؼـان يف ـري األقـان -24

 و(. 1988 ,)تريًخ ,قان اػبْم ,2ؽ ,تهًفنظال

أتٌ ػثك اهلل أظبك تٍ فبًك تٍ ىالل تٍ أٌك  ,ؼنثماتٍ  -

 ,و(855ىـ/241ْثاَِ )خانش

اؿِ زباْ 0 انٍْك اتٌ اؾبؼ ,يٍنك أظبك تٍ ؼنثم -21

 و(. 1998,)تريًخ ,ػامل انكرة ,اننٌنُ

أظبك تٍ فبًك فبًٌق تٍ أظبك تٍ يٌٌَ تٍ أتٌ,اؼبنفِ -

 ,و(1451ىـ/855تكنانكٍّ)خ ؼٍني

قان إؼْاء  ,ػًكج اناانا دهغ طؽْػ انثفانُ -22

  ق.خ(. ,)تريًخ ,انرتاز انؼهتِ

 ,ػامل انكرة ,اؾبارظه يٍ اؾبفرظه يٍ يشكم آشان -23

 ق.خ(.  ,)تريًخ
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ٍ شاتد تٍ اتٌ تكه أظبك تٍ ػهِ ت ,اؽبـْة انثةكاقُ -

 ,و(1472ىـ/463أظبك تٍ ييكُ )خ

زباْ 0 فبًٌق  ,اػبايغ ألـالف انهاًُ ً قاب انٍايغ -24

 ق.خ(.  ,)انهّاع ,يكرثح اؾبؼانف ,انـًاٌ

 ,و(854ىـ/ 244انهْصِ انؼظفهُ )خـهْفح  ,ـْاؽاتٍ  -

 ,زباْ 0 أكهو ػْاء انؼًهُ ,ذانّؿ ـهْفح تٍ ـْاؽ -25

 و(. 1976 ,)تريًخ ,قان انؼهى ,2ؽ

ٌهًْاٌ تٍ االدؼد انٍعٍراَِ االوقُ  ,قاهقأتِ  -

 ,و(888ىـ/ 275)خ

 ,زباْ 0 فبًك فبِ انكٍّ ػثك اؼبًْك ,ٌنٍ اتِ قاهق -26

 .ق . خ( ,)تريًخ ,قان انفكه

ذيً انكٍّ فبًك تٍ أظبك تٍ ػصًاٌ  ,انمىيب -

 ,و(1347ىـ/748)خ

 ,زباْ 0 طالغ انكٍّ ينعك ,انؼرب يف ـري يٍ غرب -27

 و(. 1984 ,)انكٌّد ,يـثؼح ؼكٌيح انكٌّد ,2ؽ

زباْ 0 ػًه  ,ذانّؿ اإلٌالو ًًفْاخ اؾبشاىري ًاألػالو -28

 ,)تريًخ ,قان انكراب انؼهتِ ,ػثك انٍالو ذكيهُ

 و(. 1987

فبًك تٍ ينْغ أتٌ ػثك اهلل انثظهُ انىىهُ  ,ٌؼكاتٍ  -

 ,و(785ىـ/ 168)خ

 ق.خ(. ,)تريًخ ,قان طاقن ,انـثااخ انكربٍ -29

اتٌ انااٌى ػثك انهظبٍ تٍ ػثك اهلل تٍ أظبك  ,انٍيْهِ -

 ,و(1185ىـ/581)خ

 ,انهًع االَف يف دهغ انٍريج اننثٌّح التٍ ىشاو -34

 ,قان إؼْاء انرتاز انؼهتِ ,يِزباْ 0 ػًه ػثك انٍالو انٍال

 و(. 2444 ,)تريًخ

فبًك تٍ فبًك تٍ أظبك انهتؼِ  ,ٌْك انناياتٍ  -

 ,و(1334ىـ/ 734)خ

زباْ 0  ,ػٌٌْ األشه يف فنٌٌ اؾبةاوُ ًانشًائم ًانٍري -31

 و(. 1993 ,)ق.خ ,قان اناهى ,فرػ انكٍّ

ىـ/ 942فبًك تٍ ٌٌّف انظاؼبِ )خ ,انشايِ -

 ,و(1536

زباْ 0  ,اؿبكٍ ًانهداق يف ٌريج ـري انؼثاقٌثم  -32

قان انكرة  ,ػاقل أظبك ػثك اؾبٌظٌق ًػهِ فبًك ػٌطف

 و(. 1993 ,)تريًخ ,انؼهًْح

ىـ/ 262اتٌ وّك ػًه انثظهُ )خ ,دثو اننًريُاتٍ  -

 ,و(876

زباْ 0 ػهِ فبًك ًَكل ًّاٌني ٌؼك  ,أـثان اؾبكّنح -33

 و(. 1996 ,)تريًخ ,قان  انكرة انؼهًْح ,انكٍّ تْاٌ
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ىـ/ 287أظبك تٍ ػًهً تٍ انؼؽاني )خ ,انشْثاَِ -

 ,و(944

 ,زباْ 0 تاٌى فْظم أظبك اػبٌاتهج ,االؼاق ًاؾبصاَِ -34

 و(.1991 ,)انهّاع ,قان انهاّح

ىـ/ 235اهلل تٍ فبًك )خ أتٌ تكه ػثك ,دْثواتٍ أتِ  -

 ,و(854

 ,زباْ 0 كًال ٌٌّف اؼبٌخ ,يظنف اتٍ اتِ دْثو -35

 و(. 1988 ,)انهّاع ,يكرثح انهدك

فبًك تٍ ظهّه تٍ ّىّك تٍ كصري تٍ غانة األيهِ  ,انـربُ -

 ,و(922ىـ/ 314)خ

 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,ذانّؿ انهٌم ًاؾبهٌني -36

 ق.خ(. 

ػًه ٌٌّف تٍ ػثك اهلل تٍ فبًك تٍ  أتٌ ,ػثك انرباتٍ  -

 ,و(1471ىـ/ 463ػاطى اننًهُ اناهؿيب )خ

قان  ,زباْ 0 إتهاىْى االتْانُ ,األَثاه ػهَ قثائم انهًاه -37

 و(. 1989 ,)تريًخ ,انكراب انؼهتِ

زباْ 0 ػهِ فبًك  ,االٌرْؼاب يف يؼهفح االطؽاب  -38

 و(. 1993 ,)تريًخ ,قان اػبْم ,انثعاًُ

كًال انكٍّ أظبك تٍ فبًك تٍ ظهاٌ ظهاقه  ,كّىانؼاتٍ  -

 ,و(1262ىـ/664)خ

قان  ,زباْ 0 ٌيْم وكان ,تةْح انـهة يف ذانّؿ ؼهة -39

 . ق . خ( ,)تريًخ  ,انفكه

أتٌ انااٌى ػهِ تٍ اؼبٍٍ تٍ ىثو اهلل تٍ ػثك  ,ػٍاكهاتٍ  -

 ,و(1176ىـ/571اهلل انشافؼِ )خ

كٍّ اتِ ٌؼْك زباْ 0 فبة ان ,ذانّؿ قيش  انكثري -44

 و(. 1995 ,)تريًخ ,قان انفكه ,ػًه تٍ غهايو انؼًهُ

أظبك تٍ ػهِ تٍ ؼعه اتٌ انفؼم انشافؼِ  ,انؼٍاالَِ -

 ,و(1983ىـ/852)خ

 ,)تريًخ ,قان انفكه ,1ؽ ,صبمّة انريمّة -41

 و(. 1984

زباْ 0 فبة انكٍّ  ,فرػ انثانُ دهغ طؽْػ انثفانُ -42

 ق.خ(.  ,)تريًخ ,قان اؾبؼهفح ,اؽبـْة

ػثك اؾبهال تٍ ؼٍني تٍ ػثك اؾبهال انشافؼِ  ,انؼظايِ -

 ,و(1699ىـ/ 1111)خ

زباْ 0  ,غبؾ اننعٌو انؼٌايل يف أتناء األًائم ًانرٌايل -43

قان انكرة  ,ػاقل أظبك ػثك اؾبٌظٌق ًػهِ فبًك ػٌع

 و(.1998 ,)تريًخ ,ؼهًْحان

ىـ/ 821أتٌ انؼثاي أظبك تٍ ػهِ )خ ,اناهاشنكُ -

 ,و(1418
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زباْ 0 إتهاىْى  ,ااّح األنب يف يؼهفح أٍَاب انؼهب -44

 و(. 1984 ,)تريًخ ,قان انكراب انهثناَِ ,2ؽ ,االتْانُ

فبًك تٍ أتِ تكه اٌّب تٍ ٌؼك ذيً  ,اناْى اػبٌوّحاتٍ  -

 ,و(1354ىـ/ 751انكٍّ )خ

زباْ 0 دؼْة  ,واق اؾبؼاق يف ىكٍ ـري انؼثاق -45

 ,يؤٌٍح انهٌانح ,14ؽ ,األنَاهًؽ ًػثك انااقن األنَاهًؽ

 و(. 1986 ,)تريًخ

أتٌ انفكاء إغباػْم تٍ ػًه تٍ انكيشاِ  ,كصرياتٍ  -

 ,و(1372ىـ/ 774)خ

قان  ,زباْ 0 يظـفَ ػثك انٌاؼك ,انثكاّح ًاننياّح -46

 (.و1976 ,)تريًخ ,اؾبؼهفح

اتٌ انهتْغ ٌهًْاٌ تٍ يٌٌَ األَكنٍِ  ,انكالػِ -

 ,و(1237ىـ/ 634)خ

ًانصالشح  ()االكرفاء دبا ذؼًنو يٍ يةاوُ نٌٌل اهلل  -47

ػامل  ,ًك كًال انكٍّ ػى انكٍّ ػهِزباْ 0 فب ,اؽبهفاء

 و(. 1996 ,)تريًخ ,انكرة

ىـ/ 244ؼٍاو أتٌ اؾبنمن تٍ فبًك تٍ انٍائة )خ ,انكهيب -

 ,و(819

ن انْاظح قا ,زباْ 0 ٌيْم وكان ,طبيهج أٍَاب انؼهب -48

 و(.1939,)قيش  ,نهرأنْف ًاننشه

ػهِ تٍ فبًك تٍ ؼثْة انثظهُ انشافؼِ  ,اؾباًنقُ -

 ,و(1458ىـ/454)خ

 ,زباْ 0 انشْؿ ػهِ فبًك ػٌع ,اؼباًُ انكثري -49

 و(. 1999 ,)تريًخ

أتٌ اؼبٍٍ ػهِ تٍ اؼبٍني تٍ ػهِ  ,اؾبٍؼٌقُ -

 ,و(957ىـ/346)خ

 ,زباْ 0 ػثك اهلل إغباػْم انظاقف ,انرنثْو ًاإلدهاف -54

 و(. 1938 ,)ق.و

ه  261)خ 0  ,اننٍْاتٌنُ  تٍ ؼعاض اتٌ اؼبٍني ,يٍهى  -

 و(. 875/

قان  ,زباْ  0 فبًك فؤاق ػثك انثاقِ ,طؽْػ يٍهى -51

 ق .خ(. ,)تريًخ,اؼْاء انرتاز انؼهتِ

انااقن أظبك تٍ ػهِ تٍ ػثك  ,اؾباهّىُ -

 ,و(1441ىـ/845)خ

يٍ االيٌال ًاالؼٌال  ()ايراع االغباع دبا نهنيب  -52

قان انكرة  ,زباْ 0 فبًك ػثك اؼبًْك ,ًاؼبفكج ًااليراع

 و(. 1999 ,)تريًخ ,انؼهًْح

ىــ/ 711فبًك تٍ يكهو األفهّاِ اؾبظهُ )خ ,ينظٌناتٍ  -

 ,و(1311

 ق.خ(.  ,)تريًخ ,قان طاقن  ,نٍاٌ انؼهب -53
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زباْ 0 نًؼْو اننؽاي  ,قبرظه ذانّؿ قيش  -54

 و(. 1994 ,)قيش  ,قان انفكه ,ً ـهًٌ

اتٌ وكهّا حيَْ تٍ دهف تٍ يىُ  ,اننًٌُ -

 ,و(1278ىـ/676)خ

قان إؼْاء انرتاز  ,3ؽ ,طؽْػ يٍهى تشهغ اننًٌُ -55

 و(. 1973 ,)تريًخ ,انؼهتِ

ىـ/ 733دياب انكٍّ أظبك تٍ ػثك انٌىاب )خ ,اننٌّهُ -

 ,و(1333

زباْ 0 يفْك قًْؽح  ,ااّح األنب يف فنٌٌ األقب -56

 و(. 2444 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,ً ـهًٌ

أتٌ تكه فبًك تٍ اتهاىْى تٍ اؾبنمن  ,اننٍْاتٌنُ -

 ,و(931ىـ/ 319)خ

زباْ 0 أتٌ  ,األًٌؾ يف انٍنٍ ًاإلطباع ًاالـرالف -57

 ,)انهّاع ,قان ؿْثح ,ظباق ـؼه أظبك تٍ فبًك ػْف

 و(. 1985

ىـ/ 213ػثك اؾبهال تٍ أٌّب اؼبًريُ )خ ,ىشاواتٍ  -

 ,و(828

قان  ,زباْ 0 ؿو ػثك انههًف ٌؼك ,انٍريج اننثٌّح -58

 و(. 1994 ,)تريًخ ,اػبْم

ؾبراِ تٍ ؼٍاو انكٍّ ػالء انكٍّ ػهِ ا ,اؿبنكُ -

 ,(1567ىــ/ 975)خ

زباْ 0 فبًٌق  ,كنى انؼًال يف ٌنٍ األقٌال ًاالفؼال -59

 و(. 1998 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,ػًه انكيْاؿِ

 ,و(1445ىـ/ 847ػهِ تٍ اتِ تكه )خ ,اؿبْصًِ -

 ,قان انكراب انؼهتِ ,ـبًغ انىًائك ًينثغ انفٌائك -64

 و(.  1986 ,)انااىهج

ىـ/ 247أتٌ ػثك اهلل فبًك تٍ ػًه )خ ,انٌاقكُ -

 ,و(823

قان  ,زباْ 0 فبًك ػثك انااقن أظبك ػـا ,اؾبةاوُ -61

 و(. 2444 ,)تريًخ ,انكرة انؼهًْح

أظبك تٍ اتِ ّؼاٌب تٍ ظؼفه تٍ ًىة تٍ  ,انْؼاٌتِ -

 ,و(945ىـ/292ًاػػ )خ

 ق.خ(.  ,)تريًخ ,قان طاقن ,ذانّؿ انْؼاٌتِ -62

 
  انصاٌَّح0اؾبهاظغ  -

ػاذ  تٍ غْس تٍ وًّه تٍ واّه تٍ ظبٌق تٍ  ,انثالقُ  -

 ػـْح تٍ طا .

قان يكح نهنشه  ,يؼعى اؾبؼامل اػبةهافْح يف انٍريج اننثٌّح -1

 و(. 1982,)يكح انكهيح ,ًانرٌوّغ
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 ,ـري انكٍّ تٍ فبًٌق تٍ فبًك تٍ ػهِ انكيشاِ ,انىنكهِ -

 1984 ,)تريًخ  , قان انؼهى نهًالّني ,15ؽ ,األػالو -2

 . و(

 ,فبًك تٍ فبًك ,دهاب -

 ,)ق.خ ,قان اناهى ,1ؽ ,انثهكاٌ ًاػبةهافْا ًانهؼالخ -3

 و(. 1994

 ,فبًك تٍ فبًك تٍ ٌٌّهى ,ديثوأتٌ  -

 ,قان انؼهى ,انٍريج اننثٌّح ػهَ ػٌء اناه ٌ ًانٍنح -4

 و(. 2447 ,)قيش 

 ,ػهِ فبًك ,انظالتِ -

 و(. 2442 ,ٌكنكنّح)اال ,قان االدياٌ ,انٍريج اننثٌّح -5

 ,فبًك تهّال أتٌ ياّهو ,انؼًهُ -

كهو ازباْ 0  ,انٍهاّا ًانــثؼٌز اننثٌّح ؼٌل اؾبكّنح ًيكح -6

 و(.1996 ,)ق.و ,قان اتٍ اػبٌوُ ,انؼًهُ ػْاء

ػًاقج  ,غىًج يؤذح ًانٍهاّا ًانثؼٌز اننثٌّح انشًانْح -7

 و(.2444 ,)انهّاع ,انثؽس انؼهًِ

 ,اتهاىْى ,انؼهِ -

 ,)ق.و ,قان اننفائً ,3ؽ ,انٍريج اننثٌّحطؽْػ  -8

 و(. 1998

 ,فبًك تٍ فبًك ,انؼٌاظِ -

 (. 2444 ,)ق.و  ,يهًّاخ اإلياو انىىهُ يف اؾبةاوُ -9

 ,ىادى حيَْ ,اؾبالغ -

قان  ,2ؽ ,انٌٌْؾ يف انٍريج اننثٌّح ًاؽبالفح انهادكج-14

 و(. 2411,)تريًخ ,انكرة انؼهًْح

 ,فبًك انـْة ,اننعان -

 ,قان اننكًج اػبكّكج ,اناٌل اؾبثني يف ٌريج ٌْك اؾبهٌهني-11

 ق.خ(.  ,)تريًخ

 .فانرت ,ىنرً  -

 اؾبكاّْم ًاالًواٌ االٌاليْح ًيا ّؼاقؿبا يف اننظاو اؾبرتُ-12

)ػًاٌ  ,ينشٌناخ اػبايؼح االنقَْح  ,ذهطبح 0 كايم انؼٍهِ  ,

 و(. 1974 ,
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 ,اناٌل اؾبثني يف ٌريج ٌـْك اؾبهٌـهني   ,فبًك انـْة ,؛ اننعان844/ 8(0 8114 ,)ق.و  ,يهًّاخ اإلياو انىىهُ يف اؾبةاوُ  ,فبًك تٍ فبًك ,انؼٌاظِ( 1)

 .  899/ 9ق.خ(0  ,)تريًخ ,قان اننكًج اػبكّكج

ُ    ,ؼٌل اؾبكّنح ًيكحغىًج يؤذح ًانٍهاّا ًانــثؼٌز اننثٌّح  ,فبًك تهّال اتٌ ياّهو ,انؼًهُ (2) ُ   ,زباْ 0 أكـهو ػـْاء انؼًـه و(0 9996 ,)ق.و ,قان اتـٍ اػبـٌو

9 /94  .   

ٌ    ,اػبايغ ألــالف انـهاًُ ً قاب انٍـايغ    ,أتٌ تكه أظبك تٍ ػهِ تٍ شاتد تٍ أظبك تٍ ييكُ ,اؽبـْة انثةكاقُ( 3)  ,يكرثـح اؾبؼـانف   ,زباْـ 0 فبًـٌق انـًـا

 .  995/ 8ق.خ(0  ,)انهّاع

 .  995/ 8اػبايغ الـالف انهاًُ 0  ,ثةكاقُ اؽبـْة ان( 4)

و(0 9988 ,)تـريًخ  ,قان اػبْم ,8ؽ ,زباْ 0 نْفِ تهًفنظال ,انهًع اؾبؼـان يف ـرب األقـان ,أتٌ ػثك اهلل فبًك تٍ ػثك اهلل تٍ ػثك اؾبنؼى ,اؼبًريُ( 5)

9 /488  . 

ٌ  ,ّاقٌخ تٍ ػثك اهلل ,اؼبًٌُ( 6) ُ      ,؛ اتـٍ ينظـٌن  836/ 31ق.خ(0  ,)تـريًخ  ,قان انفكـه  ,يؼعى انثهـكا قبرظـه ذـانّؿ    ,فبًـك تـٍ يكـهو االفهّاـِ اؾبظـه

 . 957/ 9و(0 9994 ,)قيش  ,قان انفكه ,زباْ 0 نًؼْح اننؽاي ً ـهًٌ  ,قيش 

ػـامل   ,3ؽ ,زباْـ 0 يظــفَ انٍـاا    ,يؼعى يـا اٌـرؼعى يـٍ أغبـاء انـثالق ًاؾبٌاػـغ       ,أتٌ ػثْك اهلل تٍ ػثك اهلل تٍ ػثك انؼىّى فبًك األَكنٍِ ,انثكهُ( 7)

 ,شـاو انـهًع االَـف يف دـهغ انٍـريج اننثٌّـح التـٍ ى       ,أتٌ انااٌى ػثك انهظبٍ تٍ ػثـك اهلل تـٍ أظبـك    ,؛ انٍيْه744ِ/ 3و(0 9983 ,)تريًخ ,انكرة

 .  534/ 7و(0 8111 ,)تريًخ ,قان إؼْاء انرتاز انؼهتِ ,زباْ 0 ػًه ػثك انٍالو انٍاليِ

 . 453/ 3ق.خ(0  ,)تريًخ ,قان طاقن ,نٍاٌ انؼهب ,اتٍ ينظٌن( 8)

ُ 35/ 6و(0 9991 ,)تـريًخ  ,قان اػبْـم  ,زباْ 0 ؿـو ػثـك انـههًف ٌـؼك     ,انٍريج اننثٌّح ,ػثك اؾبهال تٍ ىشاو تٍ أٌّب اؼبًريُ ,اتٍ ىشاو( 9)  ,؛ انــرب

 . 947/ 81ق.خ(0  ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,ذانّؿ انهٌم ًاؾبهٌني ,فبًك تٍ ظهّه تٍ ّىّك تٍ كصري تٍ غانة األيهِ

 .  917/ 9و(0 9996 ,)تريًخ ,قان انفكه ,زباْ 0 ٌيْم وكان ًنّاع انىنكهِ ,أٍَاب األدهاف ,أظبك تٍ حيَْ تٍ طاته تٍ قاهق ,انثاللنُ( 10)

 .  965/ 5و(0 8119 ,)ق.و ,زباْ 0 فبًك فؤاق ػثك انثاقِ ,طؽْػ انثفانُ ,فبًك تٍ إغباػْم أتٌ ػثك اهلل ,انثفانُ( 11)

ُ    ,األَثاه ػهَ قثائم انهًاه ,أتٌ ػًه ٌٌّف تٍ ػثك اهلل تٍ فبًك تٍ ػاطى اننًهُ اناهؿيب ,اتٍ ػثك انرب( 12) ِ   ,زباْـ 0 إتـهاىْى االتْـان  ,قان انكرـاب انؼهتـ

 .  98/ 9و(0 9989 ,)تريًخ

 .  99/ 9اؾبظكن َفٍو0  ,اتٍ ػثك انرب( 13)

 .  744/ 3يؼعى يا اٌرؼعى0  ,؛ انثكه584ُ/ 4طؽْػ انثفان0ُ  ,انثفانُ( 14)



 (، نٍنح ، انؼكق )األٌاٌْح ، اجملهك ـبهح أحباز كهْح انرتتْح 

- 969 - 

 

                                                                                                                                                             

ًايـا ػـمنج ًىـى ّنرٍـثٌٌ اىل ػـمنج تـٍ ٌـؼك اؼبـانز تـٍ           ,تهِ ّنرٍثٌٌ اىل تهـِ تـٍ ػًـهً تـٍ اؼبـانز تـٍ قؼـاػح        فايا ,ًىى يٍ ظبري يٍ قؽـاَْح ( 15)

طبيـهج اٍَـاب    ,ؼٍـاو اتـٌ اؾبنـمن تـٍ فبًـك تـٍ انٍـائة         ,ّنظـه0 انكهـيب    ,ايا اناني فيِ قثْهح كثريج ّنرٍثٌٌ اىل اناني تٍ ظٍـه تـٍ قؼـاػح     ,قؼاػح 

ااّـح   ,اتـٌ انؼثـاي اظبـك تـٍ ػهـِ      ,؛ اناهاشـنكُ   38-9/87و(0  9939 ,)قيشـ    ,قان انْاؼـح نهرـأنْف ًاننشـه    ,زباْ  0 ٌـيْم وكـان   ,انؼهب 

 .9/939و(0  9981 ,)تريًخ  ,قان انكراب انثناَِ ,8ؽ ,زباْ  0 اتهاىْى االتْانُ ,االنب يف يؼهفح اٍَاب انؼهب

 ,)تـريًخ  ,قان انكرـة انؼهًْـح   ,9ؽ ,زباْـ 0 ػبنـح يـٍ انؼهًـاء     ,طبيـهج أٍَـاب انؼـهب    ,يبأتٌ فبًك ػهِ تٍ أظبك تٍ ٌؼْك األَكنٍـِ اناـهؿ   ,اتٍ ؼىو( 16)

 . 338/ 4يؼعى انثهكا0ٌ  ,؛ ّنظه0 اؼب8ًٌُ/ 9و(0 9983

 . 98/ 9و(0 9938 ,)ق.و ,زباْ 0 ػثك اهلل اغباػْم انظاقف ,انرنثْو ًاالدهاف ,أتٌ اؼبٍٍ ػهِ تٍ اؼبٍني تٍ ػهِ ,اؾبٍؼٌقُ( 17)

ذهطبـح 0   ,اؾبكاّم ًاالًواٌ االٌاليْح ًيـا ّؼاقؿبـا يف اننظـاو اؾبـرتُ      ,فانرت ,ّنظه 0 ىنرً  ,كهى(  x48 ( 1 )481  91) ,كهى(  84ٍّاًُ ) انٌْو( 18)

 .  75( ص9971,)ػًاٌ  ,ينشٌناخ اػبايؼح االنقَْح ,كايم انؼٍهِ 

 . 939/ 8ق.خ(0  ,)تريًخ ,قان طاقن ,انـثااخ انكربٍ ,فبًك تٍ ينْغ أتٌ ػثك اهلل انثظهُ انىىهُ ,اتٍ ٌؼك(19)

 .  4/338يؼعى انثهكا0ٌ  ,اؼبًٌُ ( 20)

)يكــح ,قان يكــح نهنشـه ًانرٌوّـغ   ,يؼعـى اؾبؼـامل اػبةهافْــح يف انٍـريج اننثٌّـح     ,تـٍ ظبــٌق تـٍ ػـْـح تـٍ طــا      ػـاذ  تـٍ غْــس تـٍ وًّـه تــٍ واّـه      ,انـثالقُ  ( 21)

/  9و(0  8114,)انهّــاع ,ػًــاقج انثؽـس انؼهًــِ   ,غــىًج يؤذـح ًانٍــهاّا ًانثؼـٌز اننثٌّــح انشـًانْح    ,ّنظــه0 انؼًـهُ   ,959/ 9و(0 9988,اؾبكهيـح 

395. 

 .  9/959يؼعى اؾبؼامل اػبةهافْح0 ( 22)

 ًناة0 جبهاٌ انؼٌق ناٌنو0  ,ًاقرثً ينو كهًاخ ًنقخ يف دؼهه ,ًغبغ اناه ٌ ,أقنني اإلمٌالو ,ؼْس كاٌ داػها  ًطافا  ,ًىٌ ػايه تٍ اؼبهز اننًريُ (23)

ــو  ــد ظهاَــــــــــــــــ ــٌق فانرؽْــــــــــــــــ ــكخ نؼــــــــــــــــ  ػًــــــــــــــــ

 

ــػ    ــٌن ًألبــــــــــ ــَ يف األيــــــــــ ــًُْ أيؼــــــــــ  ً نهكــــــــــ

ِ 478/ 91قان انفكـه0   ,زباْـ 0 ٌـيْم وكـان    ,تةْـح انـهـة يف ذـانّؿ ؼهـة     ,ظـهاقه ظهاٌ كًال انكٍّ أظبك تٍ فبًك تٍ  ,ّنظه0 اتٍ انؼكّى  ــري   ,؛ انىنكهـ

ـىاَـح األقب ًنـة نثـاب نٍـاٌ      ,ػثك انااقن تٍ ػًـه  ,؛ انثةكاق851ُ/ 3قان انؼهى نهًالّني0  ,95ؽ ,األػالو ,انكٍّ تٍ فبًٌق تٍ فبًك تٍ ػهِ انكيشاِ

 .  81/ 91و(0 9998 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,كّغ ّؼاٌبزباْ 0 فبًك َثْم ؿهّفِ ًايْم ت ,انؼهب

 .  883/ 3يؼعى انثهكا0ٌ  ,اؼبًٌُ( 24)

 .  959/ 9يؼعى اؾبؼامل اػبةهافْح0 ( 25)

 .  395/ 9غىًج يؤذح0  ,انؼًهُ( 26)
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 .  9/396اؾبهظغ َفٍو0 ( 27)

 .  9/959يؼعى اؾبؼامل0  ,انثالقُ ( 28)

 .  948/ 9و(0 9991 ,)ق.خ ,قان اناهى ,انثهكاٌ ًاػبةهافْا ًانهؼالخ ,فبًك تٍ فبًك ,دهاب( 29)

ٌ  897/ 8و(0 8114 ,)تـريًخ  ,قان انكرة انؼهًْح ,زباْ 0 فبًك ػثك انااقن أظبك ػـا ,اؾبةاوُ ,أتٌ ػثك اهلل فبًك تٍ ػًه ,انٌاقكُ( 30)  ,؛ اتـٍ ؼثـا

 .  34/ 8و(0 9975 ,)ق.و ,قان انفكه ,9ؽ ,زباْ 0 انٍْك دهف انكٍّ أظبك ,نصااخا ,فبًك تٍ أظبك أتٌ ؼامت انرًًِْ انثٍيت

ِ  ,اؾباًنقُ( 31) و(0 9999 ,)تـريًخ  ,قان انكرـة انؼهًْـح    ,زباْـ 0 انشـْؿ ػهـِ فبًـك ػـٌع      ,اؼبـاًُ انكـثري   ,ػهِ تٍ فبًك تٍ ؼثْة انثظهُ انشـافؼ

زباْـ 0 دـؼْة األنَـاهًؽ ًػثـك اناـاقن       ,واق اؾبؼاق يف ىكٍ ـري انؼثـاق  ,ذيً انكٍّفبًك تٍ أتِ تكه اٌّب تٍ ٌؼك  ,؛ اتٍ اناْى اػبٌوّح69/ 98

ِ           ,؛ اتٍ ػٍاكه387/ 3و(0 9986 ,)تريًخ ,يؤٌٍح انهٌانح ,94ؽ ,األنَاهًؽ  ,أتـِ انااٌـى ػهـِ تـٍ اؼبٍـٍ تـٍ ىثـو اهلل تـٍ ػثـك اهلل انشـافؼ

 . 88/ 8و(0 9995 ,)تريًخ ,قان انفكه ,انؼًهُزباْ 0 فبة انكٍّ أتِ ٌؼْك ػًه تٍ غهايو  ,ذانّؿ قيش  انكثري

ِ  ,قالئم اننثٌج ,أظبك تٍ اؼبٍني تٍ ػهِ يٌىل أتٌ تكه ,انثْياِ( 32) ؛ 399/ 4و(0 9988 ,)ق.خ ,قان انكرـة انؼهًْـح   ,9ؽ ,زباْ 0 ػثك اؾبؼـِ قهؼعـ

 . 744/ 3يؼعى يا اٌرؼعى0  ,انثكهُ

 .  939/ 8انـثااخ انكرب0ٍ  ,اتٍ ٌؼك( 33)

 . 75/ 8ق.خ(0 ,)تريًخ ,قان طاقن ,ذانّؿ انْؼاٌتِ ,أظبك تٍ أتِ ّؼاٌب تٍ ظؼفه تٍ ًىة تٍ ًاػػ ,ٌتِانْؼا( 34)

ُ   ,اتٍ األشري( 35) ِ     ,أٌـك انةاتـح يف يؼهفـح انظـؽاتح     ,ػى انكٍّ أتِ اؼبٍٍ تٍ ػهِ تٍ فبًـك اػبـىن ِ    ,زباْـ 0 ػـاقل أظبـك انهفـاػ  ,قان إؼْـاء انـرتاز انؼهتـ

 .861/ 4و(0 9996 ,)تريًخ

 .  416/ 4انهًع األَف0  ,انٍيْهِ( 36)

ٌ    ,انمىيب( 37) ُ      ,ذـانّؿ اإلٌـالو ًًفْـاخ اؾبشـاىري ًاالػـالو      ,ذيً انكٍّ فبًك تٍ أظبـك تـٍ ػصًـا ِ   ,زباْـ 0 ػًـه ػثـك انٍـالو ذـكيه  ,قان انكرـاب انؼهتـ

 .  593/ 8و(0 9987 ,)تريًخ

 .  916/ 9و(0 9973 ,)تريًخ ,قان اػبْم ,ف ٌؼكزباْ 0 ؿو ػثك انههً ,اػالو اؾبٌقؼني ػٍ نب انؼاؾبني ,اتٍ ؼىو( 38)

 .  35/ 6انٍريج اننثٌّح0  ,اتٍ ىشاو( 39)

 .  499/ 5(0 9988 ,)ق.و ,يؤٌٍح قهؿثح ,زباْ 0 فبًك نداق ٌامل ,ينياض انٍنح اننثٌّح ,أظبك تٍ ػثك اؼبهْى اؼبهاَِ اتٌ انؼثاي ,اتٍ ذًْْح( 40)

 .8/439ذانّؿ االٌالو 0  ,ّنظه0 انمىيب ,ًوّاق تٍ اتِ ٌفْاٌ ,ًػًه تٍ انؼاص ,دؼثحًاؾبةريج تٍ  ,( ًىى يؼاًّح تٍ اتِ ٌفْا4ٌ)



 (، نٍنح ، انؼكق )األٌاٌْح ، اجملهك ـبهح أحباز كهْح انرتتْح 

- 979 - 

 

                                                                                                                                                             

 ,)انكٌّـد  ,يـثؼـح ؼكٌيـح انكٌّـد    ,8ؽ ,زباْـ 0 طـالغ انـكٍّ ينعـك     ,انؼـرب يف ــرب يـٍ غـرب     ,؛ ّنظـه0 انـمىيب  916/ 9أػالو اؾبـٌقؼني0   ,اتٍ ؼىو( 5)

 .  59/ 9و(0 9984

ِ    ,اننعٌو انىاىهج يف يهٌني يظـه ًاناـاىهج   ,طبال انكٍّ اتِ احملاٌٍ ٌٌّف تٍ ذةهُ تهقُ ,األذاتكِ( 6) / 9ق.خ(0  ,)اناـاىهج  ,قان انصاافـح ًاالندـاق اناـٌي

 ,زباْـ 0 ػثـك اناـاقن األنَـؤًؽ ًفبًـٌق األنَـؤًؽ       ,دمناخ انمىة يف أـثان يٍ لىة ,ػثك اؼبِ تٍ أظبك تٍ فبًك انؼٍكهُ ,؛ ّنظه0 اؼبنثه69ِ

 .  53/ 9و(0 9995 ,)قيش  ,ان اتٍ كصريق

  

ِ     ,كنى انؼًال يف ٌنٍ األقـٌال ًاألفؼـال   ,ػالء انكٍّ ػهِ اؾبراِ تٍ ؼٍاو انكٍّ ,اؿبنكُ( 44)  ,)تـريًخ  ,قان انكرـة انؼهًْـح   ,زباْـ 0 فبًـٌق ػًـه انـكيْاؿ

 .  38/ 6و(0 9998

 .  96/ 9( 0 9997 ,)انهّاع  ,نشؤًٌ االٌاليْح ًاالًقاف ًانكػٌج ًاالنداق ًوانج ا ,انٍْاٌح انشهػْح يف إطالغ انهاػِ ًانهػْح ,اتٍ ذًْْح( 45)

(46 ) ُ ُ   ,؛ اتـٍ ـْـاؽ  939/ 8انـثاــاخ0  ,؛ اتـٍ ٌـؼك  95/ 9اؾبةـاو0ُ   ,انٌاقـك زباْـ 0 أكـهو ػــْاء    ,ذـانّؿ ـهْفـح تــٍ ـْـاؽ    ,ـهْفـح انهْصــِ انؼظـفه

 . 85/ 9و(0 9976 ,)تريًخ ,قان انؼهى ,8ؽ ,انؼًهُ

ُ 89/ 8ذـانّؿ قيشـ 0    ,اتٍ ػٍـاكه ( 47) ُ        ,؛ اننـًٌ ُ     ,أتـٌ وكهّـا حيْـَ تـٍ دـهف تـٍ يـى ِ    ,3ؽ ,طـؽْػ يٍـهى تشـهغ اننـًٌ  ,قان إؼْـاء انـرتاز انؼهتـ

ُ     ,أظبك تٍ ػهِ تٍ ؼعه أتٌ انفؼم انشافؼِ ,؛ انؼٍاال953َِ/ 95و(0 9973 ,)تريًخ زباْـ 0 فبـة انـكٍّ     ,فرػ انثـانُ دـهغ طـؽْػ انثفـان

 . 74/ 8ق.خ(0  ,خ)تريً ,قان اؾبؼهفح ,اؽبـْة

 .  51/ 8و(0 9984 ,)تريًخ ,قان انفكه ,صبمّة انريمّة ,؛ انؼٍاال85َِ/ 95ذانّؿ ـهْفح0  ,اتٍ ـْاؽ( 48)

 .  84/ 9قبرظه ذانّؿ قيش 0  ,اتٍ ينظٌن( 49)

 .  898/ 8اؾبةاو0ُ  ,انٌاقكُ( 50)

زباْـ 0 ػـاقل أظبـك ػثـك اؾبٌظـٌق ًػهـِ        ,نؼٌايل يف أتناء األًائم ًانرٌايلغبؾ اننعٌو ا ,ػثك اؾبهال تٍ ؼٍني تٍ ػثك اؾبهال انشافؼِ اؾبكِ ,انؼاطًِ( 51)

 .  87/ 8و(0 9998 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,فبًك ػٌع

 .  947/ 8ذانّؿ انهٌم0  ,انـربُ( 52)

ٌ     ,ااّـح األنب يف فنـٌٌ األقب   ,دياب انكٍّ أظبك تٍ ػثـك انٌىـاب   ,اننٌّهُ( 53) و(0 8114 ,)تـريًخ  ,انكرـة انؼهًْـح  قان  ,زباْـ 0 يفْـك قًْؽـح ً ــهً

97 /999  . 
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؛ 389/ 3و(0 9939 ,)تـريًخ  ,قان طـاقن  ,اؾبنـرظى  ,ػثك انهظبٍ تٍ ػهِ تٍ فبًك أتٌ انفـهض  ,؛ اتٍ اػبٌو939ُ/ 8انـثااخ انكرب0ٍ  ,اتٍ ٌؼك( 54)

ِ  ,انشايِ قان  ,أظبـك ػثـك اؾبٌظـٌق ًػهـِ فبًـك ػٌطـف      زباْـ 0 ػـاقل    ,ٌـثم اؿبـكٍ ًانهدـاق يف ٌـريج1 1 ــري انؼثـاق       ,فبًك تٍ ٌٌّف انظـاؼب

 .967/ 6و(0 9993 ,)تريًخ ,انكرة انؼهًْح

 .  44/ 9قبرظه ذانّؿ قيش 0  ,اتٍ ينظٌن( 55)

زباْـ 0 فبًـك كًـال انـكٍّ ػـى انـكٍّ        ,ًانصالشح اؽبهفاء ()االكرفاء دبا ذؼًنو يٍ يةاوُ نٌٌل اهلل  ,أتٌ انهتْغ ٌهًْاٌ تٍ يٌٌَ األَكنٍِ ,انكالػِ( 56)

 .  314/ 8و(0 9996 ,)تريًخ ,ػامل انكرة ,ػهِ

 .  999/ 97ااّح األنب0  ,اننٌّهُ( 57)

ٌ    ,نافغ تٍ يكْس تٍ ػًهً تٍ ظهاق تٍ ّهتٌع تٍ ظيْنح( 58) ًكـاٌ نافـغ    ,يٍ انظؽاتح انمُ ديكًا اؼبكّثْح يغ نٌٌل اهلل ًتاّغ زبد انشـعهج تْؼـح انهػـٌا

 ,ػهـَ طـكقاخ ظيْنـح    ()ًتؼصو نٌٌل اهلل فبًك  ,ٌّو فرػ يكح ()تٍ يكْس أؼك األنتؼح انمٍّ ظبهٌا أنٌّح ظيْنح األنتؼح انيت ػاكىا نٌٌل اهلل 

 . 345/ 4انـثااخ انكرب0ٍ  ,نهًىّك ّنظه0 اتٍ ٌؼك ,ًكاَد نو قان تاؾبكّنح

 .  898/ 8اؾبةاو0ُ  ,انٌاقكُ( 59)

ُ     ,االٌرْؼاب يف يؼهفـح االطـؽاب   ,؛ اتٍ ػثك انرب947/ 8ذانّؿ انهٌم0  ,؛ انـرب35ُ/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,اتٍ ىشاو( 60)  ,زباْـ 0 ػهـِ فبًـك انثعـاً

 .  986/ 3و(0 9993 ,)تريًخ ,قان اػبْم

 .  898/ 8اؾبةاو0ُ  ,انٌاقكُ( 61)

 .  386/ 3واق اؾبؼاق0  ,؛ اتٍ اناْى اػبٌوّح811/ 97ااّح األنب0  ,اننٌّهُ( 62)

 .  939/ 8انـثااخ0  ,؛ اتٍ ٌؼك898/ 8اؾبةاو0ُ  ,انٌاقكُ( 63)

 .  419/ 4قالئم اننثٌج0  ,انثْياِ( 64)

 .  44/ 9قبرظه ذانّؿ قيش 0  ,اتٍ ينظٌن( 65)

ٌ   طؽْػ اتٍ ؼثا ,ػالء انكٍّ ػهِ انفانٌِ ,اتٍ تهثاٌ( 66) و(0 9993 ,)تـريًخ  ,يؤٌٍـح انهٌـانح   ,8ؽ ,زباْـ 0 دـؼْة األنَـؤًؽ    ,ٌ ترتذْـة اتـٍ تهثـا

91 /414  . 

 .  968/ 6ٌثم اؿبكٍ ًانهداق0  ,؛ ّنظه0 انشاي388ِ/ 3أٍَاب األدهاف0 ( 67)

 .  388/ 3أٍَاب األدهاف0  ,انثاللنُ( 68)

 .  381/ 3انصااخ0  ,ّنظه0 اتٍ ؼثاٌ ,و(799ىــ/ 93ػٌف تٍ يانال األدعؼ0ِ كنْرو أتٌ ػثك انهظبٍ ًىٌ يٍ انظؽاتح ٌكٍ انشاو ًذٌيف ٌنح )( 69)
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 .  968/ 6ٌثم اؿبكٍ ًانهداق0  ,انشايِ( 70)

ُ   8/681ق.خ( 0 ,اتـاق  )ؼْـكن   ,قائهج اؾبؼـانف االٌـاليْح    ,زباْ  0 فبًك ػثك اؾبؼْك ـاٌ  ,انرانّؿ انكثري ,انثفانُ( 71) أتـٌ وّـك    ,؛ اتـٍ دـثو انـنًري

 .  889/ 9و(0 9996 ,)تريًخ ,قان  انكرة انؼهًْح ,زباْ 0 ػهِ فبًك ًَكل ًّاٌني ٌؼك انكٍّ تْاٌ ,أـثان اؾبكّنح ,ػًه انثظهُ

 .  433/ 8و(0 8117 ,)قيش  ,قان انؼهى ,انٍريج اننثٌّح ػهَ ػٌء اناه ٌ ًانٍنح ,فبًك تٍ فبًك تٍ ٌٌّهى ,اتٌ ديثح( 72)

ًّكنـَ أتـَ يانـال ًظـكه ؼمّفـح تـٍ تـكن ٌـْك          ,فأطاترو ناٌهُ فعؽظد ػْنـاه فًٍـِ ػْْنـو    ,كاٌ اغبو ؼمّفح ,ػْْنو تٍ ؼظ0ٍ تٍ ؼمّفح تٍ تكن( 73)

 ,ظـغ إىل اإلٌـالو  ًأنذك ؼني أنقخ انؼهب يف ػيـك أتـٌ تكـه انظـكّ  )نػـِ اهلل ػنـو( ًتؼـك لنـال ن         ,أٌهى تؼك انفرػ ,ًكاٌ يٍ اؾبؤنفح قهٌذبى ,غـفاٌ

ٌ   ,فاثم ينو ًياخ يف  ـه ـالفح ػصًاٌ تٍ ػفاٌ )نػِ اهلل ػنو( ًنو ػاة ُ 398/ 3انصاـاخ0   ,ّنظه0 اتـٍ ؼثـا فبًـك تـ1ٍ 1أتـِ تكـه تـٍ       ,؛ انثُـه

 .   358/ 9و(0 9988 ,)انهّاع ,قان انهفاػِ ,زباْ 0 فبًك انرٌلبِ ,اػبٌىهج يف تْد اننيب ًأطؽاتو انؼشهج ,ػثك اهلل يٌٌَ انرهًٍاَِ

 .  398/ 3انصااخ0  ,اتٍ ؼثاٌ( 74)

ًكـاٌ كبـٍ لو    ,ًكـاٌ يـٍ اؾبؤنفـح قهـٌذبى     ,أقنني اػباىهْح ًاإلٌـالو ًأٌـهى قثْـم فـرػ يكـح      ,يٍ يؼه ,انؼثاي تٍ يهقاي0 تٍ اتِ ػايه انٍهًِ أتٌ اؿبْصى( 75)

 .  867/ 3األػالو0  ,انىنكهِّنظه0  ,ًذٌيف يف ـالفح ػًه تٍ اؽبـاب )نػِ اهلل ػنو( ,اؽبًه ًؼهييا يف اػباىهْح

 .8/813و(0 8118 ,)االٌكنكنّح ,قان االدياٌ  ,انٍريج اننثٌّح ,ػهِ فبًك ,؛ انظالتِ 433/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,أتٌ ديثح( 76)

 .  7/ 8طؽْػ اتٍ ؼثا0ٌ  ,اتٍ ؼثاٌ( 77)

 ,)تـريًخ  ,ػـامل انكرـة   ,زباْ 0 انٍْك أتٌ اؾبؼـاؿِ اننـٌنُ    ,يٍنك أظبك تٍ ؼنثم ,أتٌ ػثك اهلل أظبك تٍ فبًك تٍ ىالل تٍ أٌك انشْثاَِ ,اتٍ ؼنثم( 78)

 .  997/ 4و(0 9998

 .  398/ 4قالئم اننثٌج0  ,انثْياِ( 79)

 .  686/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,اتٍ اٌؽاف( 80)

   .771/ 8اؾبةاو0ُ  ,انٌاقكُ( 81)

 .  684/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,اتٍ ىشاو( 82)

 . 896/ 3و(0 9976 ,)تريًخ ,قان اؾبؼهفح ,زباْ 0 يظـفَ ػثك انٌاؼك ,انثكاّح ًاننياّح ,أتٌ انفكاء اغباػْم تٍ ػًه تٍ كصري انكيشاِ ,اتٍ كصري( 83)

زباْـ 0 فـرػ    ,ػٌٌْ األشه يف فنـٌٌ اؾبةـاوُ ًانشـًائم ًانٍـري     ,فبًك تٍ فبًك تٍ أظبك انهتؼِ ,؛ اتٍ ٌْك انناي686/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,اتٍ اٌؽاف( 84)

 .  818/ 8و(0 9993 ,)ق.خ ,قان اناهى ,انكٍّ
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ــٌ اؼبٍــني اننٍْــاتٌنُ    ,يٍــهى ( 7) ــٍ ؼعــاض ات ــكانثاق   ,طــؽْػ يٍــهى   ,ت ــؤاق ػث ــ  0 فبًــك ف ِ  ,ِ زباْ ــ ــرتاز انؼهت ــاء ان ــريًخ  ,قان اؼْ ق. خ( 0  ,)ت

3/9958  . 

 .  8/813انٍريج اننثٌّح 0  ,؛ ّنظه 0 انظالتِ  686/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,اتٍ اٌؽاف( 86)

 .  498 – 499/ 8ينياض انٍنح0  ,اتٍ ذًْْح( 87)

 .  8/814انٍريج اننثٌّح 0  ,؛ انظالتِ  419/ 4قالئم اننثٌج0  ,انثْياِ( 88)

 .  399/ 5و(0 9986 ,)انااىهج ,قان انكراب انؼهتِ ,ـبًغ انىًائك ًينثغ انفٌائك ,ػهِ تٍ اتِ تكه ,اؿبْصًِ( 89)

ُ   ,اؼباكى( 90)  ,)تـريًخ  ,قان انكرـة انؼهًْـح   ,زباْـ 0 يظــفَ ػثـك اناـاقن ػــا      ,اؾبٍـركنني ػهـَ انظـؽْؽني    ,فبًك تٍ ػثك اهلل أتٌ ػثـك اهلل اننٍْـاتٌن

 .  45/ 3و(0 9991

 .  814/ 8انٍريج اننثٌّح 0   ,تِانظال( 91)

 .   815/ 8اؾبهظغ َفٍو0 ( 92)

 .  539/ 6و(0 9988 ,)انهّاع ,يكرثح انهدك ,زباْ 0 كًال ٌٌّف اؼبٌخ ,يظنف اتٍ أتِ دْثو ,أتٌ تكه ػثك اهلل تٍ فبًك ,اتٍ أتِ دْثو( 93)

 .  539/ 6يظنف تٍ اتِ دْثح 0  ,اتٍ اتِ دْثح  (94)

؛ ّنظـه0  913/ 8و(0 9999 ,)انهّـاع  ,قان انهاّـح  ,9ؽ ,زباْ 0 تاٌى فْظم أظبك اػبـٌاتهج  ,االؼاق ًاؾبصاَِ ,ػًهً تٍ انؼؽانيأظبك تٍ  ,انشْثاَِ( 95)

 . 519و(0 ص 9998 ,)ق.و ,قان اننفائً ,3ؽ ,طؽْػ انٍريج اننثٌّح ,اتهاىْى ,انؼهِ

 . 878/ 8انٍريج اننثٌّح0  ,انظالتِ( 96)

 .  399/ 4قالئم اننثٌج0  ,انثْياِ( 97)

 . 879و(0 ص8199 ,)تريًخ ,قان انكرة انؼهًْح ,8ؽ ,انٌٌْؾ يف انٍريج اننثٌّح ًاؽبالفح انهادكج ,ىادى حيَْ ,اؾبالغ( 98)

/ 9ق . خ ( 0  ,)تـريًخ   ,قان انفكـه  ,زباْـ 0 فبًـك فبـِ انـكٍّ ػثـك اؼبًْـك       ,ٌنٍ أتـِ قاهق  ,ٌهًْاٌ تٍ االدؼد انٍعٍراَِ االوقُ ,أتِ قاهق( 99)

98  . 

 . 89آّح0  ,ٌٌنج اننٍاء (100)

 .98/ 9ٌنٍ أتِ قاهق0  ,اتِ قاهق( 101)

 ,قان ؿْثـح  ,زباْ 0 أتٌ ظباق ـؼه أظبك تـٍ فبًـك ػـْف    ,األًٌؾ يف انٍنٍ ًاإلطباع ًاالـرالف ,أتٌ تكه فبًك تٍ اتهاىْى تٍ اؾبنمن ,اننٍْاتٌنُ( 102)

 .  87/ 8و(0 9985 ,)انهّاع
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 .  34/ 4ػًكج اناانا0  ,اؼبنفِ( 103)

 .  34/ 4اؾبظكن َفٍو0  (104)

 .  878/ 9اؼباًُ انكثري0  ,اؾباًنقُ( 105)

 .  75/ 8فرػ انثان0ُ  ,انؼٍاالَِ( 106)

 .  9886/ 4طؽْػ يٍهى0  ,؛ يٍهى9884/ 4طؽْػ انثفان0ُ  ,انثفانُ( 107)

 .  86/ 7فرػ انثان0ُ  ,انؼٍاالَِ( 108)

 .  93/ 98ػًكج اناانا0  ,اؼبنفِ( 109)

 .  896/ 8ق.خ(0  ,)تريًخ ,ػامل انكرة ,اؾبارظه يٍ اؾبفرظه يٍ يشكم آشان ,اؼبنفِ( 110)

 .  487/ 9غىًج يؤذح0  ,تهّال( 111)

 .  5/ 5طؽْػ انثفان0ُ ( 112)

 .  97/ 7فرػ انثان0ُ  ,انؼٍاالَِ( 113)

ِ  ,احملهــَ ,اتــٍ ؼــىو( 114) ؛ ّنظــه0 38/ 6قالئــم اننثــٌج0  ,؛ انثْياــ943ِ/ 8ق.خ(0  ,)تــريًخ ,قان آفــاف اػبكّــكج ,زباْــ 0 ػبنــح إؼْــاء انــرتاز انؼهتــ

قان  ,9ؽ ,زباْـ 0 فبًـك ػثـك اؼبًْـك     ,يـٍ االيـٌال ًاالؼـٌال ًاؼبفـكج ًااليرـاع      ()ايراع االغبـاع دبـا نهـنيب     ,أظبك تٍ ػهِ تٍ ػثك انااقن ,اؾباهّىُ

 . 366/ 93و(0 9999 ,)تريًخ ,انكرة انؼهًْح

 .943/ 8اؾبظكن َفٍو0  ,اتٍ ؼىو  (6)

 944-8/943( اؾبظكن َفٍو 0 7)
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