
 

المجلد                                                             نسانية     للعلوم اإلمجلة القادسية 
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

711 

 ألبن عساكر المرويات الحديثية عن االمام الرضا )ع(

 
 د. كاظم المنذري 

 كمية التربية /جامعة القادسية 

 المقدمة : 
ابنننساكننهورسلننبساأنن سبنننسأبنن سن ننندساأ كنننسبنننسلبنن س سأبنن ساأ كنننسبنننسابنندس سبنننساأ كنن نس

ن  سب نسذب هسبأفنىس  هتهسف سلنس(س,سوهنساهأنهثس هفظهثسأأ د ثسنتقنهثس,سنشأسنشأةساأ5;9-==8اأدنشق س)س
طأبساأعأمسبجنعساأ د ثس,سفقدسكنعسف سدنشقسببغدادسباأوبف سبن كهببرسبغ رلنهس تنىسبأندسانددسنننسكننعس
نننن مساأننالسبائانهجنن سرجننلسبانننهن نسانننرأةس,سفننتنونسننننسجنننعسنننهسأننمس ننتنونسغ ننر سننننسجنعننهسننننسا  هد ننثس

أوننلسننننس أ ننهسأبساجتننهزسبنبا   ننهسننننسبارد  ننهسسببضننعسوتهبننهساأشنن  رستننهر لسدنشننقساأوب ننرساأننذتستننرجمسف ننه
بألأ هس,سانهسوتهبسف ساأتهر لسإالسأنساأ د ثسقندسغأنبساأ نهس,سفقندسأبردسأ هد نثسنننسنكنهن دسنجتأ ن سبجننعس
ننسا  هد ثسسنهسلبسص  حسبنهسلبسننكببس,سبوهنسنننساكندسإأ هساأ ند ثسلنبسااننهمساأن سبننسنبكنىس

اك سنبجز س بلستأكسا  هد ثسنننسجنئلسنقهبأت نهسننعسوتنبساأ ند ثساأرضهساأ هساأكئمس,سفقنتسببضعسدرس
بشننرب  هسأنجتأننالسنننذالبساأنكننأن نسأوشننالسنننهسلننبسصنن  حسنن ننهسبنت ننقساأ ننهسبنننهسأننمس ت ننقساأ ننهسبنعرفنن س

سا  هد ثساأنشوبكسب هسباأننكبب سإأىساانهمساأرضهساأ هساأكئمس.س
اأك رةساأذات  سالبنساكهورسبوأن سنبجزةسسباتنهمسلذ ساأدراك سبضعتساأب ثسف سنب ا نسا بلسف 

انننسوتننهبستننهر لسدنشننقس,سباأنب ننثساأاننهن سأدرجننتسف ننهساأنرب ننهتساأ د ا نن ساأتنن سأكننندلهسابنننساكننهورسإأننىس
اانهمساأرضهساأ هساأكئمسبوهنساددلهسائا ساشرس د اهثسنعساأدراك ساأت سسسأشرتسإأ  هس,سبتروتساأ د ثس

ساأ هساأكئمسأوارةسننسوتبسب هسبت دثسان هسبالس هج سأنهسف سإاهدت هس.سسانساأك رةساأذات  سأإلنهمساأرضه
لذاسبقدسرجعتسإأىسنصهدرساد دةسف سوتهبن ساأب نثسنن نهسوتنبساأ ند ثسنانلسوتنهبسصن  حسنكنأمس
بونزساأعنهلسأأنتق ساأ ندتسبا نهأ سأأطبك سبنكندساأرضنهسأندابدسبننسكنأ نهنسبأنعرفن ساأدالأن ساأتن س شن رس

رجعننتساأننىسشننربحساأ نند ثسو نن ضساأقنند رسبنكننتدركساأبكننهجلسبغ رلننهسبقنندسجرجننتسننننسلننذ سإأ  ننهساأ نند ثس
اأدراكنن سبنتننهجهسنن ننهسنعرفنن ساأ نند ثساأصنن  حسباأنت ننقساأ ننهسننننساأ نند ثساأنبضننبعساأننكننببسإأننىساانننهمس

ساأرضهسبغ رلهسننساأنتهجهس.س
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نبكننىساأرضننهس ن ننمسسبفنن ساأجتننهمسأتقنندمسبهأشننورساأجز ننلسإأننىساأقننهجن نساأننىسنننؤتنرساانننهمساأنن سبننن
 شننوأبنساأنندافعساأرج كنن سباأنشننجعساأننىست ر ننكسقأننن سبهتجننه ساانننهمساأرضننهساأ ننهساأكننئمسفجننزالمس سأفضننلس

ساأجزاءس.س
 المبحث األول

 ابن عساكر ) السيرة الذاتية (
سس(1)اأ سبنساب سن ندساأ كنسبنسلب س ساب ساأ كنسبنسابدس سبنساأ ك نسساسمو ونسبو :

سس(3)بننساأقهبهسا ضهث:ساأدنشق سباأشهفع سس(2)اأ هفظساأوب رس,ساق ساأد نسسالقابو :
 ( 4) اببساأقهكمس,ساأنعربالسبهبنساكهورسكناه :

سس(5)بأدسابنساكهورسف سابلسكن ستكعسبتكع نسباربعنهج سسوالدتو :
كنننعساأننىسابنن سابنندس سن ننندسبنننساأ ضننلساأ ننرابتسصنن  حسنكننأمس,سباأننىسلبنن س سبنننسسشيييو و :

بوذأكسكنعسف سدنشقسبهفهدةساج هساالوبرسف سكن س( 6) لساأك دتساأنبطأسأنهأكساأىسربا  ساب سنصعبسك
جننسسبجنكننهج سبونذأكسكننعسابنهساأقهكنمساأنكن بسبابننهساأنب شسكنب عسبننسق نراطساأنقنرئسبابنهسطنهلرساأ نننهج س

لساأنذ نسكننعسننن مسلذاسبقدسوتبسابنساكهورسنعجمسترجمسف نهسأجن نعساأنشنه س(7)بكنعسلبسبن كهسننسباأد س
ساأ د ثس.

ر ننلسكننن ساشننر نسبجنكنننهج ساأننىسبغنندادسبكنننعسابننهساأقهكننمسبنننساأ صنن نسبابننهسسرحالتييو العممييية :
اأ كنننساأنند نبرتسبقهضنن ساأنركننتهنسبطبقننت مس,سبكنننعسابنندس سبنننسن ننندساأغننزالسبنونن س,سبانننرسبنننسابننرال مس

بكننع دسبنننسابنن سس(8) رتسبطبقننت مسبن كننهببرساأز نندتسبهأوبفنن س,سبلبنن س سبنننساأكننب دتسبابنندساأننننعمسبنننساأقشنن
اأرجهءسباأ ك نسبنسابدساأنأكساأجئلسبطبقت نهسبهصب هنس,سب بكالسبنسا ببساأ نذان سبنربس,سبتنن مسبننس

بونهنسرف قنهس( 11)ببأدساددسش بجهسائانهج سشن لسبن نالسباننهنبنساننرا سس(9)اب سكع دساأجرجهن سبطبقتهسب راةس
س.س(11)نساأكنعهن سف ساأر أ سأأ هفظساب سكعدسابدساأور مسب

بوهنسنننسكنعسننهس عنرسبنساأ هجرسباببساأعئءساأ نذان سباببسكعدساأكننعهن سباأوبنهرسستالميذه :
 .(  12),سب دثسانهسبأد ساأقهكمسباببسجع رساأقرطب سباجب ساأش لسفجرساأد نس

نسجنعسب نسنعرف ساأنتنسقهلسانهساأكنعهن س:س)ساببساأقهكمس هفظساق سنتقنسد  سساقوال العمماء فيو :
س(13)باالكنهدسبوهنسوا رساأعأمسغز رساأ ضلسص  حساأقراءةسنابتهس.س(س

قننهلسانننهسابنننسجأوننهنس:س)سوننهنسن نندثساأشننهمسفنن سبقتننهسبننننسأا ننهنساأ ق ننهءساأشننهفع  سغأننبساأ ننهساأ نند ثس
سس(14)شه لس(سفهشت رسبهسببهأدسف سطأبهساأىسأنسجنعسننهسنهسأمس ت قسأغ ر سبر لسبطهالساأبئدسبأق ساأن
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بقهلسابننسوا نرس:س)سونهنسأ ندسأونهبرس  نهظساأ ند ثسبنننسانن سبنهسكننهاهسبجنعنهسبتصنن  هسب  ظنهس كنهن د س
س(15)بنتبنهسباتقهنهس كهأ بهسبفنبنهس

بقهلسش جهساأجط بسأببساأ ضلساأطبك س:س)سنهسنعرالسننس كت قسلذاساأأقبسكبا س عنن سأ ظن س))ساأ نهفظس
سس(16)((س(س

تنننهسفننن ساأ نننهدتساشنننرسنننننسرجنننبسبأنننهسنننننساأعننننرساانننن نسبكنننبع نسكنننن سب ضنننرسوهننننتسبفهسوفاتيييو :
اأكننأطهنسصننئحساأنند نسجنهزتننهسبدفنننسبنقننهبرسبننهبساأصننغ رس,سبوننهنساأننذتسصننأىساأ ننهساأشنن لسقطننبساأنند نس

س(17)اأن كهببرتس
ب ننذورسابننبساأط ننبساأ هكنن س:سانسبفهتننهسوهنننتسكننن سا نندةسبكننبع نسبجنكنننهج سفنن سشنن رسرجننبسانننساننئثس

س(18)بكبع نسكن س
 تضحسننهستقدمسانسابنساكهورسوهنسقدسنشأسف ساهجأ ساأن  سبكأكسطر قساأعأمسف سدنشقسبفنىس  هتهسف س
اأتر هلس جأهس,سبأصبحسذاسل ب سبنقهمسن ننبدسبونئمسنكننبعسببق نتسل بتنهس تنىسبفهتنهسفقندس ضنرسجنهزتنهس

س.سأا هنسبأدتهس,سببق تسآاهر سإأىس بننهسلذاستوشالسانسلب  سذأكساأصرحساأوب رس
تركسابنساكهورسنؤأ هتساد دةسالن هستهر لسدنشنقساأوب نرسب عنرالسبتنأر لسابننساكنهورس,سباننهسبق ن سسآثاره :

اأنؤأ هتسفنن هس:س)سااشراالساأنىسنعرفن سا طنراالس(سفن ساأ ند ثس,سبس)ستب ن نسونذبساأن تنرتسفن سننهسنكنبس
ننهنسفن سا ننرسبهاجتتنهنسإأىساب ساأ كنسا شعرتس(سبس)سوشالساأنغطىسف سفضلساأنبطأس(سب)ستب نساالنت

سس(19)(سبغ رلهسننساأوتبس
 تاريخ مدينة دمشق

اشت رساأوتهبسب ذاساالكمساالسانسابننساكنهورسونهنسقندسكننه س:س)ستنهر لسند نن سدنشنقسبذونرسفضنأ هس
سبتكن  سننس أ هسننسا نهالسابساجتهزسبنبا   هسننسبارد  هسبألأ هس(س.س

ورس سكنننب هنهسبتعنننهأىسباأاننننهءساأ نننهسباأنننداهءسأند نننن س بننندأساأوتنننهبسبنقدنننن ساأنؤأنننالساأتننن س بننندألهسبنننذ
دنشنقسانمسبننذورساننهساننزمساأنىسانجننهزساأوتنهبسبقبأننهس:س)سفبندأتسبننهساهزننهساأننىساالنجنهزسأننهسبااتننهمسفعهقننتس

تنهنهساباجقسا  همس...س(س امستروهسندةسنننساأنزننس تنىسبأندساأجبنرساأنىساأنأنكسن ننبدسبننسس(21)انسانجهز سبا 
ورستشنبقهسإأنىسإتنهننهسفعنهدتساأعز نن سأنهسبنهأجنعسبااوننهلس,سنئ نظسفن سلنذ ساأنقدنن سزنون سفبأندسابننساكنه

وهنسقدسأطنبسف سندحساأنأكسن نبدسبنسزنو س.سبننسانمس نذورسننهس شنتنلساأ نهساأوتنهبسنننسذونرسنننس نلس
 هج نهسف سدنشقسننسأنهالساأبر  سأبساجتهزسب هسابسبأانهأ هسننسذبتساأ ضلسباأنز دسننسأنب هج هسبلدات هسبجأ

ببالت ننهسبفق هج ننهسبقضننهت هسباأنهج ننهسبدرات ننهسبقراج ننهسبن هت ننهسبشننعراج هسبربات ننهسباننهج ننهسبابنهج ننهسبضننع هج هس
سباقهت ه...س
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اننمس بنندأساأبننهبساالبلسفنن سذوننرساصننلساشننتقهقستكننن  ساأشننهمسانننساأعننهأن نسبهأنقننلسباأعننهرف نسبهصننبلس
 ننهسننننسنباضنن عس.سبعندسلننذاساأت صنن لس بنندأسبتننراجمساأونئمسبننننساننمس نتقننلساأنىسبنننهءسند ننن سدنشننقسبنننهس تعأنقسب

اأرجهلس كبساأ ربالساأ جهج  سب بدأسبهكمسا ندستبروهثسبركبلس سصسف بدأسبكن رتهسابالسبنننسانمساأنىسبنهق س
اأتنننراجمس.س عتبنننرسلنننذاساأوتنننهبسنننننسوتنننبساأتنننهر لساالسانساأ ننند ثسقننندسغأنننبساأ نننهسبظ نننرسباضننن هسفننن سط هتنننهس

 جب س.سبنجتأالساالكهن دسبننسجن عساأبس

 المبحث الثاني : المرويات الحديثية
أبردسابنننساكننهورسفنن ستهر جننهسأ هد ننثسأكننندلهساأننىساانننهمساأنن سبنننسنبكننىساأرضننهساأ ننهساأكننئمس,س
أ ص تسائا ساشرس د اهسب ذاسااكنهدسنن هسنتشهب هسننس  ثساأنعنىسبأون هستجتأالسف سبعضسا أ هظس,س

سبف نهس أ سدراك سأ ذ سا  هد ثس:س
جرجسابنساكهورس د اهثسأكند سإأنىساأقهكنمساأطنهج س,سقنهلس:س ندانهسابن ساننساأن سبننسنبكنىسأسأوال :

اأرضننهس,سقننهلس:س نندان سابنن سنبكننىسبنننسجع ننرس,سقننهلس:س نندان سابنن سجع ننرسبنننسن ننندس,سقننهلس:س نندان سابنن س
ن ندسبنساأ س,سقهلس:س دان ساب ساأ سبننساأ كن نسقنهلس:س ندان سابن ساأ كن نسبننساأن س,سقنهلس:س ندان س

:ساأنن سبنننسابنن سطهأننبس,سقننهلس:سقننهلسركننبلس سصننأىس ساأ ننهسبكننأمس,سقننهلس:ساجبرننن سجبر ننلسانننس سابنن س
س(21)تبهركسبتعهأىس:س))سالساأهساالس س صن سننسدجلس صن سأننساذاب س((س

ببننن سساأنعنننىساجننرجسابنننساكننهورس نند ثسأكننند ساأننىسابنندس سبنننسا ننندسبنننساننهنرساأونننهن سقننهلس:س
سدانهس:ساأ سبنسنبكىساأرضهس)سبن سساالكنهدساأكهبقس(س دان ساب سقهلس:س 

بفن س(22)قهلسركنبلس سصس:س))س قنبلس س:سالساأنهساالس س صنن سفنننسدجأنهسانننسنننسانذاب س((س
س(23)نبضعساجرسذورسابنساكهورساأ د ثسبن سساالكنهدسباالأ هظس

أن سبننسنبكنىساأرضنهسبف سنبضعساجرساكندساأ د ثساأىساب ساأصأتساأ ربتس,سقهلس:سونتسننعسا
فدجلسن كهببرسبلبسراوبسبغأ سش بهءسابساش بسبقدسادباسف سطأبهسفتعأقباسبأجهنهسبف  مس هك نسبنساأنضنرس
,سقهأباس:س هسبنسركبلس سب قسآبهجكساأطهلر نس دانهسب د ثسكنعتهسننسأب نكس,سفنأجرجسرأكنهسنننساأعنهر ن سس

رسن نسسكأكنأ ساأكنندساننساأن سبننسابن سطهأنبس,سفقهلس:س دان ساب ساأرجلساأصهأحسنبكىسبنسجع رسامسذون
قهلس:سكنعتسركبلس سصس قبلس:))سكنعتسجبر لس قبلس:سقهلس سازسبجلس:سانهس ساأذتسالساأهساالساننهس
 ننهسابننهدتسفننننسجننهءسننننومسبشننهلدةسانسالساأننهساالس سبننهالجئصسدجننلسفنن س صننن سبننننسدجننلسفنن س صننن س

سس(24)اننساذاب س((س
لننننس(ساننننساالننننهمساأرضننهسعسبعننندسذونننر سكأكنننأ س8:4هبسا ننننهأ سأأطبكنن س)ستسبردساأ نند ثسفننن سوتننن

اأكننندسانننسركننبلس سصسقننهلس:س)ساجبرننن سجبر ننلساأننربحسا ننن نسانننس سقننهلس:ساننن سانننهس سالساأننهساالسانننهس
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ب ندتس,سابننهدتسفهابندبن سبأنن عأمسنننسأق ننن سنننومسبشنن هدةسالساأنهساالس سنجأصننهثسب نهسانننهسقندسدجننلس صننن س
دجلس صنن سانننسانذاب س(سقنهأباس:س نهسابننسركنبلسركنبلس سبننهساجنئصساأشن هدةساسةسقنهلس:سطهان سسبنن

سس(25) سبركبأهسببال  ساللسب تهس.س
بف سنكتدركساأبكهجلسذورساأ د ثسبن سساالكنهدسبااقبهسبه هد ثستعتبرسدالأ ساأنىسن نسساأ ند ثس

ب سنبهرو سننسقهأ هسنجأصهثسنجهسنن سبدجلساأجن سبنننسنن هسقبلسركبلس سصس:س)سالساأهساالس سوأن سط 
سقهأ هسغ رسنجأصسنجهسنن سبدجلساأنهر.

بقهلسنبكىساأ نهساأكنئمس:سس)س نهسربسدأنن ساأنىساننلسادجنلسبنهساأجنن س,سفقنهلس:سقنلس:سالساأنهساالسس
س سفهنهسأبسبضعتساأىساأكنباتسأقنصت نس(س

س(26)هدةسالساأهساالس س(سبانسركبلس سصس:س)سنهستوأمساأنتوأنبنسبنالسش 
لننذاسبقنندسبردساأ نند ثسفنن سوتننبساأنتننبنساالجننرةسناننلسونننزساأعنننهلس,سبوننهنسقنندساكننند ساأننىسانننسسبنننس

س(27)نهأكسبقبأهس:سقهلسركبلس سصس:س)سقهلس سالساأهساالس س صن سننسقهأ هساننساذاب س(س
:س)س نندان سجبر ننلسبقننبلسسبفنن سوتننهبسفنن ضساأقنند رسبردسذوننرساأ نند ثسبشننر هس,سقننهلسركننبلس سص

 ستعهأىس:سالساأهساالس س صن س(سنوهنسالس قدرساأ هسالرت هاهسباأ ص نساأنن نعسبت صننسدجنلساأ صننس
با تنىسبهس,س)سفننسدجأهسانننسانذاب س(سقنهلساأغزاأن س:سفنننسارادسدجنبلسذأنكساأ صننسفأ جننعسادابساأنطنقس

فن سفنؤاد سونلسجهر ن سب نطنقسبأكنهنهساننسجن نعسبوأن ساأش هدةسبنهنس جننعسجن نعس باكنهساأنىسقأبنهسب  ضنرس
ذاتسبا بالسن سسبجنبارجسبندنس تنىس هجنذسونلساضنبسنننهسبونلسجهر نهسنننهسقكنطهسنن نهسفأنمس نطنقسنننسأنمس

س(28) ونس هأهسذأكسف  هس
 تضحسننهسكنبقسانساأ ند ثسونهنسقندسات نقساأ نهسنجنبان سنننساأننهءساأنكنأن نسبرباةساأ ند ثسنننس

نساالجننتئالسفنن سبعننضساأ ننهظساأ نند ثسبجن ع ننهستصننبسفنن سنعنننىسبا نندس,سنننذالبساكننئن  سنجتأ نن س,ساالسا
سوذأكسانسأأ د ثساكنهدسغ رساأكندساأذتسذور سابنساكهورسننهس دلساأىسص تهس.س

 ثانيًا : 
ربةسابنساكهورس د اهثسأركبلس سصساكند ساأىسدابدسبنسكأ نهنساأقهرتس,سقنهلس:س ندانهساأن سبننس

جع رس,س دانهساب سجع رسبنسن ندس,س دانهساب سن ندسبنساأن ساننسسنبكىساأرضهس,س دانهساب سنبكىسبن
اب هساأ سبنساأ ك نسانساب هساأ ك نسبنساأ سبنساب هساأ سبنساب سطهأبسقهلس:سقنهلسركنبلس سصس:س)س
ت شرسابنت سفهطن سباأ  هس أهسقدساجنتسبنهءساأ  بانسف نظرساأجئجقساأ  هسف تعجببنسنن هسبتوكىسا ضهثس

أنلساأجنن سنوتننببساأنىسونلس أنهسنن نهسبجنطساجضننرس:سأدجأنباسابنن سنب ن ساأجنن ساأنىسا كنننساأنالس أنهسنننس 
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صبرةسبا كنساأوران سبا كنساأننظرسفتزالسونهستزالساأعربسسبتتبجسبتهجساأعنزسب ونبنسنع نهسكنبعبنساأنالس
س(29)جهر  س بر  سا ن  سف س دسولسجهر  سنند لسننساكتبرقسبقدسز نسأكستأكساأجبارتسننذسجأق نس س

ردساأ د ثسف سنكندساالنهمساأرضهساأ هساأكئمست ق قساأك دساأجئأ سبقدسااقبساأ ند ثسبعبنهرةس)سبس
س(31)بلبسروبكساأأ ظس(س

وننذأكسبردساأ نند ثسفنن سوتننهبستنز ننهساأشننر ع سبقنندسأاقبننهساأنؤأننالسبعبننهرةس)سانننهسننننسطر ننقسدابدسبنننس
س(31)ابهجهس.سسكأ نهنساأغهزتسبلبسننسنكجتهساأت سبضع هساأىساأ سبنسنبكىساأرضهسان

س(32)انهسصه بسب هرساالنبارسفوهنسقدسأبردساأ د ثسانساأرضهسعسدبنساتستعق بس
نكتدلسانساأ د ثسغ رسنت قساأ هسبقدس وبنسننساال هد نثساأننكنبب ساأنىساالننهمساأن سبننسنبكنىس

ساأرضهساأ هساأكئمسبلذاسنهس دلساأىسانسابنساكهورسأمس ت  صساأربا  سقبلسا رادلهس.س
ربةسابنننساكننهورس نند اهثسانننسابنن ساأقهكننمسابنندس سبنننسا ننندسبنننساننهنرساأطننهج س نندان سابنن سسثالثييًا :

بكرسننسرأةسف ساأ بمساأذتسنهتسف هساأ كنسبنساأ سبنسن ندسبنساأ سبنسنبكىساأرضنهس,سقنهلس:س ندانهس
اببساأ كنساأ سبنسنبكىساأرضهس,س دان ساب سنبكىسبنسجع رسانساب هسجع رسبنسن ندسانساب هسن ندس

اأنن سانننساب ننهساأنن سبنننساأ كنن نسانننساب ننهساأ كنن نسبنننساأنن سانننساب ننهساأنن سبنننسابنن سطهأننبسقننهلس:سقننهلسبنننس
سجبر لسباأ هسقبهءساكبدسبانهنهسكنبداءسفقأنتس:سننهسلنذ ساأصنبرةساأتن سأنمساركس ركبلس سصس:س)سلبطساأ  
سف  ننهسقننطسةسقننهلس:سلننذ سصننبرةساأنأننبكسننننسبأنندساأعبننهسسانننكس,سقأننتس:سبلننمساأننىس ننقسةس قننهلسلبطننتساأنن  

جبر ننلس:سنعننمس,سقننهلساأنبنن سصس:ساأأ ننمساغ ننرسأأعبننهسسبأبأنند س  ننثسوننهنباسبا نننسوننهنباس,سقننهلسجبر ننلس:سأ ننأت نس
سةسقننهلس:سنننننسبأنندساأعبنننهسس,سقأنننتس:س اأننىسانتنننكسزنننهنس عنننزس ساالكننئمسب نننذاساأكننبادس,سقأنننتسرجهكننت مسنننننن 

هلس:س نأوبنساالص رسباالجضرسباتبها مس,سقهلس:سننساللسجراكهنس,سقأتس:سباتسش س نأكسبأدساأعبهسسةسق
س(33)باأ جرسباأندرسباأكر رسباأننبرسباأدن هساأىساأن شرس(س

بردسذورسلذاساأ د ثسف ساأنبضباهتسالبنساأجبزتسباجرجهسبجن عسطرقهساأباردةسفن سوتنبساأتنراثس
ساالكئن سباقبساأىسذأنكسبنهأقبلس)سانسا نندسبننسانهنرسالس تنهبعساأنىسلنذاساأ ند ثس,سبلنبسن نلساأت نن س(

س(35)وذأكسبردسذور سف ساأئأئساأنصنبا سف ساال هد ثساأنبضبا سأأك بط سس(34)
ربةسابنساكهورس د اهثسأكند ساأنىساالننهمساأن سبننسنبكنىساأرضنهساننسابهجنهساننسركنبلس سسرابعًا :

 مسصأىس ساأ هسباأهسبكأمسانهسقهلس:س)ساذاسوهنس بمساأق هن سنبد تسننسبطنهنساأعرشسنعمسا بسأببكسإبنرال
س(36)بنعمسا خسأجبكساأ سبنسأب سطهأبس(س
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لننس(سنكننداثساأنىساالننهمس5>7بردسلذاساأ د ثسف سوتنهبسا نبنساجبنهرساأرضنهسأأشن لساأصندبقس)ستس
وننذأكسبردسفنن سوتننبس( 37)اأرضننهساأ ننهساأكننئمسبننن سساالكنننهدسبانننسركننبلس سصننأىس ساأ ننهسباأننهسبكننأمس.س

س.س(38)دتساأ د ثساالجرةسنالسونزساأعنهلسأأنتق ساأ ن
 دلسلذاساأ د ثساأىسنوهن سان رساأنؤنن نساأ سبنساب سطهأبساأ هساأكنئمسنننسركنبلس سصنأىس

س ساأ هسباأهسبكأمسبلبس د ثسات قساأ هساأنهءسبرباةسننسنجتأالسنذالبساأنكأن نس.س
س
س
  امسًا : 

رساننسأب نهسربةسابنساكهورس د ثسأكنند ساأنىسااننهمساأرضنهساأ نهساأكنئمساننسأب نهساننسجند سجع ن
سانسجد ساأ سبنساأ ك نسبنساأ سانسانهسفهطن سقهأتس:س

بفننن سنبضنننعساجنننرسربةساأ ننند ثسس(39)قنننهلسركنننبلس سصسأعأننن س:س)سنننننسوننننتسبأ نننهسفعأننن سبأ نننهس(س
)سنننسوننتسننبال سابهجنهساننسركنبلس سصساننهسقنهلس:سبص غ ساجرةسنكنداثساأىساأ سبننسنبكنىساأرضنهسانن

س(41)باهدسننساهدا سبانصرسننسنصر سباجذلسننسجذأهس(سفعأ سنبال ساأأ مسبالسننسنباال س
ربةساأنكهج سف ساأكننساأوبرةسربا ن ثساننسز ندسبننسأرقنمسقبأنهس:س)سأننهسرجنعسركنبلس سصنأىس ساأ نهسبكنأمس
ننس ج ساأبداعسبنزلسغد رسجمسانرسبدب هتسفقنننسامسقهلس:سوأن سقدسدا تسفأجبتس,سإن سقدستروتسف ومس

ننساآلجرسوتهبس سباترت ساللسب ت سفهنظرباسو نالستجأ نبن سف  ننهسفهن ننهسأننس  ترقنهساأاقأ نسا دلنهساوبرس
ساأ بض,سامسقهلس:سانس سنبالتسبانهسبأ سولسنؤننس,سامساجذسب دساأ سفقهلسننسونتسبأ هس  تىس رداساأ  

سف ذاسبأ هس,ساأأ مسبالسننسباال سباهدسننساهدا س.س
فق ننلسأز نندسكنننعتهسننننسركننبلس سصننأىس ساأ ننهسبكننأمس,سقننهلس:سنننهسوننهنسفنن ساأنندب هتسرجننلساالسرآ سبع نننهس

س(41)بكنعسبأذنهس(س
بف سنكندسا ندسربا  سانسكع دسبننسبلنبسباننسز ندسبننس شن عسقنهالس:سنشندساأنىساأننهسسفن ساأر بن س

كنت سبنننسقبنلسز ندسكنت سفشن دباسننسكنعسركبلس سصس قبلس بمسغد رسجمسإالسقهمسفقهمسننسقبلسكع دسس-:
ان مسكنعباسركنبلس سصس قنبلسأعأن سرضن س ساننهس نبمسغند رسجنمس:سأأن سس سابأنىسبنهأنؤنن نس,سقنهأباس:س

س(42) بأىس,سقهلس:ساأأ مسننسونتسنبال سفعأ سنبال س,ساأأ مسبالسننسباال سباهدسننساهدا س.
 سادسًا : 

ونامساأقهضن سقنهلس:س ندانهساأننأنبنسان نرساأننؤنن نس,سربةسابنساكهورس د اهثساكند ساأىس   نىسبننسا
 دان ساأ سبنسنبكىساأرضهسانساب هسانسجع رسبننسن نندساننساب نهساننساأن سبننساأ كن نساننساأ كن نس
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بنننساأننن سانننسابننننسابنننهسسانننساأننن سبننننسابنن سطهأنننبسبانننساأعبنننهسساننننسركننبلس سصسقنننهلس:س)ساذاسبب نننعس
س(43)أجأ  ت نسفأقتأباساآلِجرسنن نهس(س

س(44) ثسف سص  حسنكأمسبهكنهد ساأىساب سكع دساأجدرتسبردساأ د
لنننس(سفنن ست كنن رساأ نند ثسانننهساذاساكننتقرسانننرساأجأ  نن سبانعقنندساالجنننهعس;=9 ننرةسابنننساأجننبزتس)ستس

اأ هسفبب عسآلجرسبنبعستهب لسوهنسبهغ هثسبوهنسانصهر سبغهةس قهتأبنسقتهلساأبغهةسبقبأهس)سفنهقتأباساالجنرسنن ننهس
س(45)قدمسف قتلسباننهساأنرادسقهتأب سفهنسآلساالنرساأىسقتأهسجهزس(سأ سساأنرادسبهسانس 

وذأكسبردساأ د ثسف سوتهبساأعندةسبهكنهد ساأىساب سكع دساأجندرتس,سذونر سااننهءس د انهساننس ر نقس
اأوعبنن سبفنن سن ننسساأنب ننثستعأ ننقسانننسافعننهلسنعهب نن سننننهس نندلساأننىسانندمسااتقننهدسصننه بساأعننندةسفنن سلننذاس

س(46)اأ د ثس
دسف ستهر لسابنساكهورس د ثساكند ساأىساأ سبنسنبكىساأرضهسانسابهجهسبن سساأكنندسبرسسسابعًا :

انننساأنن سبنننسابنن سطهأننبسانننهسقننهلس:سقننهلسركننبلس سصس:س)ساال نننهنسإقننرارسسبهأأكننهنسبنعرفننهسبهأقأننبسبانننلس
س(47)بهالروهنس(س

قننهلس:سببردسفنن سانننهأ ساأطبكنن س نند ثسانننسان ننرساأنننؤنن نساأنن سبنننسابنن سطهأننبساأ ننهساأكننئمسانننهس
وننذأكسبردسفننن س(48)كننأأتساأنبنن سصسانننساال نننهنسفقننهلس:ستصنند قسبهأقأننبسباقننرارسبهأأكننهنسبانننلسبهالروننهنس

صننن  حسابننننس بنننهنسقنننبلسركنننبلس سصس:س)سابنننهدةس سجنننلسبانننئسإقنننرارسبهأأكنننهنسبتصننند قسبهأقأنننبسباننننلس
س(49)بهالروهنس(س

اأ نهساأكننئمسنكنننداثساأننىسابهجننهسسسسابردسابنننساكنهورس نند اهثسانننساالنننهمساأن سبنننسنبكننىساأرضننهسس:سثامنيياً 
)سبن سساأكندساأكهبقس(سانساأ سبنساب سطهأبسانهسقهلس:سكنعتسركبلس سصسبلبس قبلس:سس)سنننسافتنىس

س(51)بغ رساأمسأعنتهسنئجو ساأكنهءسباالرضس(س
س(51)بردساأ د ثسف سنكندساالنهمساأرضهساأ هساأكئمس
ابن سدابدسبوننهس أن ساننسابن سلر نرةسقنهلس:سقنهلسسوذأكسبردساأ د ثسبكندسباكأببسنجتأ  نسفن سكننن

 ( 52)ركبلس سصس:س)سننسأفتىسبغ رساأمسوهنساانهساأىسننسأفته س(س

ابردسابنساكنهورس ند اهثسفن سكن رةساالننهمساأن سبننساأ كن نساأ نهساأكنئمساكنند ساأنىساالننهمسس:ستاسعاً 
لس:سوهنساأن سبننساأ كن نساذاساأرضهس  ثسقهلس:س دان ساب سنبكىسبنسجع رسانساب هسجع رسبنسن ندسقه

كهرساأىسبغأتهسف سكوكساأند ن سأمس قلسال دساأطر قسبوهنس قبلساأطر قسنشتركسأن سسأن سانساجأن سا نداثس
س(54)بردسلذاساأ د ثسف سنكندساأرضهساأ هساأكئمس(53)انساأطر قس

 ال اتمة : 
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أكئمسب هنلساأن نمس,سانساالنهمساأ سبنسنبكىساأرضهساأ هساأكئمساهننسأجن سأللساأب تساأ  مسا
وهنسقدسربةسا هد نثساننسركنبلس سصنأىس ساأ نهسباأنهسبكنأمسبأنمستغ نلسوتنبساأتنراثساالكنئن ساننسلنذ س

لننس(س,سذأنكساأعنهأمساأنذتس عندسأب ندس5;9اال هد ثس,سننسلذ ساأوتبستهر لسدنشقساأوب رسالبنساكنهورس)ستس
هسفن سدنشنقسببغندادسباأوبفن سبغ رلنهسنننساأبأندانسزنهنهسف ساأذوهءسباأ  ظسباأتأأ السفقدسكنعسننساأنهءسزنهن

 تىسبأدساددسننسكنعسنن مساأالسبسائانهج سرجلسبانهن نسانرا س,سوتبستهر لسدنشقسبانهن نسنجأداثس,سوهنس
وتهبننهثسفننن ساأتننهر لساالسانساأ ننند ثسقننندسغأننبساأ نننهس,سفقنندسابردسأئننننهمساأننن سبنننسنبكنننىساأرضننهساأ نننهساأكنننئمس

رس ند اهثس,سقننتسبدراكنت هسنننس  نثساأكنندسباأننتنسباأدالأن سبذأنكسبنقهبأت نهسا هد ثسا ص تسنن هسائان ساشن
ننننعسوتنننبساال هد نننثسبشنننر  هسأنجتأنننالساأننننهءساأننننذالبساالكنننئن  س,سبقننندسجرجنننتسنننننسلنننذ ساأدراكننن سبعننندةس

س-اكتنتهجهتسنن هس:
نق ن سباأنمسس شغلساالنهمساأرضهساأ هساأكئمس  زاثسن نهثسف سوتنبساأتنراثساالكنئن سأننهس نتأنكسنننسكن رةس-5

سباضحساأنبرس.س
ونهنساالنننهمساأرضنهساأ ننهساأكننئمس كنندساأ نند ثساأنىسابهجننهسبكننندسنتصنلسبركننبلس سصنأىس ساأ ننهسباأننهسس-6

سبكأمس.س
  تلساالنهمسنوهنهسد ن  سباأن  ساهأ  سبنصداق  سف سربا  ساأ د ثسب  نثسانساأننهءسزنهننهسونهنباسابلسس-7

سبنساأعبهك س.سننس ربتسانهسبنهسف  مساأجأ   ساأنهن
بعضساأنرب هتساأ د ا  سقدسبردتسف سوتبساأ د ثسأنذالبساأنكأن نساأنجتأ  سننهس دلسان هسا هد نثسس-8

سنشترو س.س
وهنسابنساكهورسقدسان ردسف ساكنهدسبعضساأنرب هتساأ د ا  ساأىساالننهمساأرضنهساأ نهساأكنئمسباأتن سأنمسس-9

البنننساأجننبزتسباأاأننئساأنصنننبا سأأكنن بط سستننردسفنن سوتننبساأ نند ثسباننننهسبردتسفنن سوتننبساأنبضننباهت
سبلبساكنهدسجهطئس.س

ذورسابنساكهورسربا هتس د ا ن ستت نقسنننس  نثساأنعننىسننعساأنرب نهتساأ د ا ن ساأتن سبردتسفن سوتنبسس-:
ساأ د ثس.س

ابردسابننساكنهورس ند اهثسفنن سكن رةساالننهمساأن سبنننساأ كن نساأ نهساأكنئمس نندلساأنىسجأنقسب كننسكننأبكسس-;
ساأ  مساأكئمس.سساجن ساللساأب ت

 الهوامش:
مس(سبف هتساالا هنسبانبهءسابنهءس5>56لن/س4>:ابنسجأوهنس,ساببساأعبهسسشنسساأد نسا ندسبنسن ندسبنساب سبورس)ستس .5

سس=74/سس7اأزنهنس,ست ق قسا كهنسابهسس,س)سدارسصهدرس,سب ربتس(س
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(سذ ننلساأتق  نندسفنن سرباةساأكننننسسم=586لنننس/س76>ابننبساأط ننبساأقهكنن س,سن ننندسبنننسا ننندسبنننساأنن ساأنونن ساأ كننن س)ستس .6
سس>>5/سس6مس(س,س4==5لنس/5854,سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس,سس5باالكهن دس,ست ق قسونهلس بكالساأ بتس,س)ط

مس(ستنذورةساأ  نهظس,س)سنطبعن سداجنرةس>578لننس/>8;اأذلب س,ساببسابدس سشنسساأد نسن ندسبنسا نندسبننسااننهنس)ستس .7
سس>8/55لنس(س5778,سساأنعهرالساأنظهن  س,س  درسابهد

سس=74/سس7ابنسجأوهنس,سبف هتساالا هنس,س .8
سس>55/سس8اأذلب س,ستذورةساأ  هظس,س .9
سس>>5/سس6اأقهك س,سذ لساأتق  دسف سرباةساأكننسباالكهن دس,س .:
مس(ساأنكنت هدسنننسذ نلستنهر لسبغندادسالبننساأنجنهرس,ست ق نقس>578لننس/س=8;اأدن هط س,ساببساأ ك نسا ندسبنسا بكس)ستس .;

سس5/585دساأقهدرساطهس)سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس(سنصط ىساب
ن كهببرس:سند ن ساظ نن سذاتسفضنهجلسجكن ن سبننبنعساأعأننهءس,سبقندسجنرجسنن نهساأننهءسوا نربنسبلن سنشن برةسب ن نهسببن نس .>

سنربسكبع نسفركلس.س
س9,سب نربتس(س,سسمس(سنعجنمساأبأندانس,س)سدارساأ ونر=566لننس/س:6:اأ نبتس,ساببسابدس س هقبتسبنسابندس س)ستس

سسس775/س
سس:=7/سس9لراةس:سند ن سوب رةسننسان هتسندنسجراكهنس,سن شب سبهأعأنهءس.ساأنصدرسن كهس,س .=
سس=55/س8اأذلب س,ستذورةساأ  هظس,س .54
سس=7/74ابنسجأوهنس,سبف هتساالا هنس,س .55
سس=8/55اأذلب س,ستذورةساأ  هظس,س .56
سس8/564اأنصدرسن كهس,س .57
سس=7/74بف هتساالا هنس,س .58
مس(ساأبدا نن سباأن ه نن س,س)سنوتبنن س7;57لنننس/س8;;ابننبساأ ننداءس:ساكنننها لسبنننسانننرسبنننسوا ننرساأدنشننق س)ستسسابنننسوا ننرس, .59

سس8=56/6اأنعهرالس,سب ربتس(س
,سس5مس(ستهر لسدنشقس,ست ق قساأ سش رتس,س)سط:;55لن/5;9ابنساكهورس,ساأ سبنساأ كنساأشهفع ساأدنشق س)ستس .:5

سس69/سس5(س,سسم:==5لنس/س;585دارساأ ورسأأطبها س,سب ربتس,س
سس8=6/سس56ابنسوا رس,ساأبدا  سباأن ه  س,س .;5
سس>>6/5اأ هك سذ لساأتق  دس,س .>5
سس7;8/6 نظرس:ساأزروأ س,سج رساأد نس,ساالائمس,س)دارساأعأمسأأنئ  نس,سب ربتس(س .=5
سس5/8 نظرس:سابنساكهورس,ستهر لسدنشقس,س .64
سس9/8:6ابنساكهورس,س .65
سس8:6/س9اأنصدرسن كهس,س .66
سس;:7/>8اأنصدرسن كهس,س .67
سس::7-7:9/>8اأنصدرسن كهس,س .68
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لننس(س5858مس(ساالنهأ س,س)سدارساأاقهف س,سقنمس,سس;:54لنس/س8:4اأطبك س,ساببسجع رسن ندسبنساأ كنسبنساأ س)ستس .69
سس5;6/5,س
,سنؤككن سالساأب نتسال  نهءسس5مس(سنكتدركساأبكهجلسبنكتنبطس,س)ط>6=5لن/5764اأطبرك س,سن رزاس ك نساأنبرتس)ت .:6

سس7;7-6;6/7مس(س;>=5نس/ل>584اأتراثس,سب ربتس,س
مس(سونننزساأعنننهلسفنن سكننننساالفعننهلسباالقننبالس,س)سنؤككنن س5989لنننس/س96=اأنتقنن ساأ ننندتس,ساأنن سبنننس كننهمساأنند نس)تس .;6

سس>:5رقمساأ د ثسس7:/5مس(س,س=>=5اأركهأ س,سب ربتس,س
لننس(س:579صنرس,س,ساأنوتبن ساأتجهر ن ساأوبنرةس,سنس5اأننهبتس,سابدساأرؤبالس,ف ضساأقند رسشنرحساأجنهنعساأصنغ رس,س)سط .>6

سس>;7/7
سس57/778ابنساكهورس,س .=6
مس(س,سنكننندساالنننهمساأرضننهس,ست ق ننقسن ننندسجننبادساأ كنن ن س56>لنننس/س647اأغننهزتس,سدابدسبنننسكننأ نهنسبنننس بكننالس)ستس .74

سس576(س,سصس>585,سنطبع سنوتبساالائمساالكئن س,س5اأجئأ س,س)سط
م(ستنز هساأشر ع س,ست ق قسابدس سبنسن ندسبنس:599لنس/س7:=ابنساأعراقس,ساببساأ كنساأ سبنسن ندساأونهن س)ستس .75

سس;>6/7(س,سس5>=5,سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس,سس6اأصد قساأعنهدتس,س)سط
سس87/665مس(س,سب هرساالنبارس,س)سنؤكك ساأبفهءس,سب ربتس(س,س44;5لنس/س5555اأنجأك س,سن ندسبهقرس)ت .76
سس797/:6ابنساكهورس,س .77
مس(ساأنبضنننباهتس,ست ق نننقسابننندساأنننر ننسن نننندس5645لننننس/س;=9اأقرشننن س)ستسسابننننساأجنننبزتس,سابننندساأنننر ننسبننننساأننن  .78

سس:7-6/77مس(س::=5لنس/س:>57,سدارساأ ورس,سب ربتس,سس5اانهنس,س)ط
مس(ساأاأئساأنصنبا سف ساال هد ثساأنبضبا س,س5949لنس/س55=اأك بط س,سجئلساأد نسابدساأر ننسبنسونهلس)ستس .79

سس9=5/7دارساأوتبساأعأن  س
سس>9-;86/9,سابنساكهورس .:7
مس(سا ننبنساجبننهرساأرضننهس,ست ق ننقس كنن نس5==5لننن/5>7اأصنندبقس,سابننبسجع ننرسبنننساأنن سبنننساأ كنن نسبنننسبهبب ننهس)ستس .;7

سس5/76مس(س,س8>=5لن/5848االاأن س,س)سنؤكك ساالاأن سأأننشبراتسب ربتس,س
سس:;:/55اأنتق ساأ ندتس,سونزساأعنهلس,س .>7
سس;>86/5ابنساكهورس,س .=7
سس86/656اأنصدرسن كهس,س .84
مس(ساأكننننساأوبننرةس,ست ق ننقسابنندساأغ ننهرس59=لنننس/س747ج س,سابننبسابنندساأننر ننسا ننندسبنننساأنن سبنننسشننع بس)ستساأنكننه .85

سكأ نهنسبك دسوربتس)سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس(س
مس(سنكننندساالنننهمسا ننندسبنننس نبننلس,س)سنؤككنن س99>لنننس/س685ابنننس نبننلس,سابننبسابنندس سا ننندسبنننس نبننلساأشنن بهن س)ستس .86

سس94=رقمساأ د ثسس>5/55سقرطب س,ساأقهلرةس(
سس87/595ابنساكهورس,س .87
مس(سصنن  حسنكننأمس,س)سدارسصننهدرس,س9;>لنننس/س6:5نكننأمس,سابننبساأ كنن نسنكننأمسبنننساأ جننهجسبنننسنكننأمساأن كننهببرتس)ستس .88

سس64>8رقمساأ د ثس=5;ب ربتس(سص
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لننس>585ابنساأجبزتس,سوشالساأنشولسانس د ثساأص    نس,ست ق قساأ س ك نسنبابس,س)سدارساأبطنس,ساأر نهضس,س .89
سس9=;مس(سص;==5/س
مس(س,ساننندةسا ننبنسصنن هحساالجبننهرسفنن س5648لنننس/س44: نظنرس:سابنننساأبطر ننقس   ننىسبنننساأ كنننساالكنندتساأ أنن س)ستس .:8

سس768-;75لنس(س,سصس;584ننهقبسانهمساالبرارس,س)سنؤكك ساأنشرساالكئن س,سقمس,س
سس7>87/5ابنساكهورس,س .;8
سس765/س5اأطبك س,ساالنهأ س,س .>8
مس(سصنن  حسابنننس  ننهنس,ست ق ننقس9==لنننس/س798هنسبنننسا ننندسابننبس ننهتمساأتن ننن ساأكننبت س)ستسابنننس  ننهنسن ننندسبنننس  نن .=8

سس654رقمسس884/س5(سس7==5لنس/س5858,نؤكك ساأركهأ س,سب ربتس,س6شع بساالرنؤبطس,س)سط
سس96/64ابنساكهورس,س .94
سس=8اأغهزتس,سنكندساأرضهس,سص .95
,سكننساب سدابدس,سس)سدارساأوتهبساأعرب س,سب ربتسمس(س=>>لنس/س9;6اببسدابدس,سكأ نهنسبنساالشعثساأكجكتهن س)ستس .96

سس=7:9رقمساأ د ثسس=7/79(س,س
سس>=85/7ابنساكهورس,س .97
سس586نكندساأرضهس,سص .98

 قائمة المصادر والمراجع 
 اواًل : قائمة المصادر 

 سمس(س5648لنس/س44:ابنساأبطر قس,س   ىسبنساأ كنساالكدتساأ أ س)ستس
سلنس(س;584مساالبرار.)سنؤكك ساأنشرساالكئن س,سقمس,ساندةسا بنسص هحساالجبهرسف سننهقبسانه .5
 سمس(س5645لنس/س;=9ابنساأجبزتس,ساببساأ رجسابدساأر ننسبنساأ ساأقرش س)ستس
سمس(س;==5لنس/س>585وشالساأنشولسننس د ثساأص    نس,ست ق قساأ س ك نسنبابس,س)سدارساأبطنس,ساأر هضس,س .6
سمس(س::=5لنس/س:>57,سدارساأ ورس,سب ربتس,سس5طاأنبضباهتس,ست ق قسابدساأر ننسن ندساانهنس,س)س .7
 سمس(س9:=لنس/س798ابنس  هنس,سن ندسبنس  هنسبنسا ندساببس هتمساأتن ن ساأبكت س)ستس
سمس(س7==5لنس/س5858,سنؤكك ساأركهأ س,سب ربتس,سس6ص  حسابنس  هنس,ست ق قسشع بساالرنؤبطس,س)سط .8
 سمس(س=566/سلنس:6:اأ نبتس,ساببسابدس س هقبتسبنسابدس س)ستس
سنعجمساأبأدانس,س)سدارساأ ورس,سب ربتس(س .9
 سمس(س99>لنس/س685ابنس نبلس,ساببسابدس سا ندسبنس نبلساأش بهن س)ستس
سنكندساالنهمسا ندسبنس نبلس,س)سنؤكك سقرطب س,ساأقهلرةس(س .:
 سمس(س4>56لنس/س4>:ابنسجأوهنس,ساببساأعبهسسا ندسبنسن ندسبنساب سبورس)ست
سابنهءساأزنهنس,ست ق قسا كهنسابهسس)سدارسصهدرس,سب ربتس(سسبف هتساالا هنسبانبهء .;
 سمس(س=>>لنس/س9;6اببسدابدس,سكأ نهنسبنساالشعثساأكجكتهن س)ست
سكننساب سدابدس,س)سدارساأوتهبساأعرب س,سب ربتس(س .>
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 سمس(س>578لنس/س=8;اأدن هط س,ساببساأ ك نسا ندسبنسا بكس)ستس
ست ق قسنصط ىسابدساأقهدرساطهس)سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس(ساأنكت هدسننسذ لستهر لسبغدادسالبنساأنجهرس,س .=
 تنذورةساأ  نهظس,س)سنطبعن سس-54م(س>578لننس/س>8;اأذلب س,ساببسابدس سشنسساأد نسن ندسبننسا نندسبننسااننهنس)تس

سلنس(س5778داجرةساأنعهرالساأنظهن  س,س  درسابهدس,س
 مس(س5949لنس/س55=اأك بط س,سبئلساأد نسابدساأر ننسبنسونهلس)ستس 

ساأاأئساأنصنبا سف ساال هد ثساأنبضبا س,س)سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس(س .54
 سمس(س5==لنس/س5>7اأصدبقس,ساببسجع رسن ندسبنساأ سبنساأ ك نسبنسبهبب هس)ستس
سمس(س8>=5لنس/س5848ا بنساجبهرساأرضهس,ست ق قس ك نساالاأن س,س)سنؤكك ساالاأن س,سب ربتس,س .55
 سمس(س;:54لنس/س8:4بنساأ كنسبنساأ س)ستساأطبك س,ساببسجع رسن ندس
سلنس(س5858االنهأ س,س)سدارساأاقهف س,سقمس,س .56
 سمس(س:599لنس/س7:=ابنساأعراقس,ساببساأ كنساأ سبنسن ندساأونهن س)ستس
س(سس5>=5,سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربتس,سس6تنز هساأشر ع س,ست ق قسابدس سبنسن ندسبنساأصد قساأغنهرتس)سط .57
 سمس(س:;55لنس/س5;9 سبنساأ كنساأشهفع ساأدنشق س)ستسابنساكهورس,ساأ
سمس(س:==5لنس/;585,سدارساأ ورس,سب ربتس,سس5تهر لسدنشقس,ست ق قساأ سش رتس,س)سط .58
 سمس(س56>لنس/س647اأغهزتس,سدابدسبنسكأ نهنسبنس بكالس)ستس
س(سس>585,س,سنطبع سنوتبساالائمساالكئن سس5نكندساأرضهس,ست ق قسن ندسجبادساأ ك ن ساأجئأ س,س)سط .59
 سمس(س=586لنس/س76>اأقهك س,سن ندسبنسا ندسبنساأ ساأنو ساأ ك ن س)سس
لننس5854,دارساأوتنبساأعأن ن س,سب نربتس,سس5ذ لساأتق  دسف سرباةساأكنننسباالكنهن دس,ست ق نقسوننهلس بكنالساأ نبتس,س)سط .:5
سمس(س4==5/

 سمس(س7;57لنس/س8;;ابنسوا رس,ساببساأ داءس,ساكنها لسبنسانرسبنسوا رساأدنشق س)ستس
ساأبدا  سباأن ه  س,س)سنوتب ساأنعهرالس,سب ربتس(س .;5
 سمس(س5989لنس/س96=اأنتق ساأ ندتس,ساأ سبنس كهمساأد نس)ستس
س(سس=>=5ونزساأعنهلسف سكننساالفعهلسباالقبالس,س)سنؤكك ساأركهأ س,سب ربتس,س .>5
 سمس(س44;5لنس/س5555اأنجأك س,سن ندسبهقرس)ستس
ستس(سب هرساالنبارس,س)سنؤكك ساأبفهءس,سب ربس .=5
 ص  حسنكأمس,س)سدارسصهدرسس-65مس(س9;>لنس/س6:5نكأمس,ساببساأ ك نسنكأمسبنساأ جهجسبنسنكأمساأن كهببرتس)ستس

س,سب ربتس(س
 سمس(س59=لنس/س747اأنكهج س,ساببسابدساأر ننسا ندسبنساأ سبنسشع بس)ست
ستس(ساأكننساأوبرةس,ست ق قسابدساأغ هرسكأ نهنسبك دسوكربتس,س)سدارساأوتبساأعأن  س,سب ربس .64

 ثانيًا : المراجع 
 ساأزروأ س,سج رساأد نس
ساالائمس,س)سدارساأعأمسأأنئ  نس,سب ربتس(س .65
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 سمس(س>6=5لنس/س5764اأطبرك س,سن رزاس ك نساأنبرتس)ستس
سمس(س;>=5لنس/س>584,سنؤكك سالساأب تسال  هءساأتراثس,سب ربتس,سس5نكتدركساأبكهجلسبنكتنبطساأنكهجلس,س)سط .66
 ساأننهبتس,سابدساأرؤبالس
سلنس(سس:579,ساأنوتب ساأتجهر  ساأوبرةس,سنصرسس5 ضساأقد رسبشرحساأجهنعساأصغ رس,س)سطف .67
س

 


