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 .7 آ٠س: ئذرج١ُ٘ ضٛرز (1)
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 (.331/ 2) اإل٠ّاْ شمب فٟ ٚجٌر١ٙمٟ ؛(136/ 9) اٌىب١س اٌّمجُ فٟ جٌهررجٟٔ: أخرؾٗ (1)

ٟ : ضرؾّةس . جألٌٚٝ جٌهرُس. اٌمسآْ تفع١س فٟ اإلظال١ِّة اٌّرا٘ب جؾٕطص، ؾٌٛدز٠ٙر، (2) ٓ  ٍَة  جٌٍُةَٛ،  ِهرُةس . )جٌمةحرر  َرةد  قطة

 .4-3ؼ ،(1944َ- ٘ـ1363
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ّّد ذٓ ِىةرَ ذةٓ ًِٕةٛر جألفر٠مةٟ جٌّؿةرٞ،       (1) ِرفةك ذكٛجغةٟ ج١ٌةحزؾٟ ٚؾّحَةس ِةٓ جٌٍ،ة١٠ٛٓ،        ٌعااْ اٌماس   جذٓ ًِٕٛر، ِك

 .121، ؼ1ؾسءج. )ذ١رٚش: رجر ؾحرر(، ؼ15

ّّةحر،       (2) أؾةسجء. جٌهرُةس جٌرجذُةس، ضكم١ةك: أقّةد َرةد       6، اٌصااا  تااا اٌٍ اة ٚحااا  اٌمس ١ّاة     جًٔةر: جٌؿةٛ٘رٞ، ئضةّح١ًَ ذةٓ ق

 .121، ؼ1، ؼٌعاْ اٌمس ؛ ٚجذٓ ًِٕٛر، 65، ؼ6َ(، ؼ1991ٌ،فٛر َّهحر )ٌرٕحْ: رجر جٌٍُُ ٌٍّال١٠ٓ، ج

ّّةد،       (3) ْ    جًٔر: جٌرجغد جألؾفٙحٟٔ، أذةٛ جٌمحضةُ جٌكطة١ٓ ذةٓ ِك ، ؾةسءجْ. ضكم١ةك: ِروةس جٌدرجضةحش     اٌّفاساا  فاٟ يس٠اب اٌماسا

 .521، ؼ2، ؼٚجٌركٛظ ذّىطرس ِؿهفٝ ٔسجر جٌرحز )ِىطرس ِؿهفٝ ٔسجر جٌرحز(

(4)  ،ّٟ ّّد ذٓ ٠ٛضف جألٔدٌط أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: َحري أقّد َرد جٌّٛؾٛر ٍَٟٚ 1، تفع١س اٌباس اٌّا١ػأذٛ ق١ّحْ، ِك

ّٟ جٌؿّةً )ٌرٕةحْ: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس،      ّّد ُِٛـ، ٚغحرن فٟ جٌطكم١ك زور٠ح َرد جٌّؿ١د جٌٕٛلٟ، ٚأقّد جٌٕؿةٌٛ -٘ةـ  1422ِك

 .121، ؼ1َ(، ؼ2111

ّٟ جألؾً، ٌٚد ضٕس  (5) ّّد ذٓ ذٙحرر ذٓ َرد جهلل، ضرو ٘ـ. جًٔةر: جذةٓ قؿةر، أقّةد ذةٓ ٍَةٟ       794٘ـ، ِٚحش ضٕس 745ذدر جٌد٠ٓ ِك

ّّد َرد ج١ٌُّةد قةحْ )جٌٕٙةد: ِؿٍةص رجتةرز جٌُّةحر        6 اٌدزز اٌىإِة فٟ أل١اْ اٌّائة اٌثإِة،جٌُطمالٟٔ،  أؾسجء. ضكم١ك: ِك

 .134، ؼ5َ(، ؼ1972 -٘ـ1392جٌُػّح١ّٔس، 

ّّد ذةٓ َرةد جهلل ذةٓ ذٙةحرر،      (6) ْ    جٌسروػٟ، ذدر جٌد٠ٓ ِك ّّةد أذةٛ       4، اٌبس٘ااْ فاٟ لٍاَٛ اٌماسآ أؾةسجء. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ِك

 .311، ؼ1َ(،ؼ1957٘ـ ،1376جٌفكً ئذرج١ُ٘ )ِؿر: رجر ئق١حء جٌىطد جٌُرذ١ّس ١َطٝ جٌرحذٟ جٌكٍرٟ ٚغروحتٗ، 

ّّد ذٓ ٍَٟ (7) ّّد ذٓ ِك ّّد ذٓ ِك جٌؿسرٞ، أذٛ جٌخ١ر، وةحْ لحرتةحم ِكةّدغحم، ِٚةح٘رجم فةٟ جٌُّةحٟٔ ٚجٌر١ةحْ ٚجٌطفطة١ر، ضةٛفٟ ضةٕس            ِك

ّّةد،   133 ٓ  ٘ـ. جًٔر: جألرٔرٚٞ، أقّد ذةٓ ِك ، جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ضة١ٍّحْ ذةٓ ؾةحٌف جٌخةسٞ )جٌّد٠ٕةس         ؼبماا  اٌّفعاس٠

 .321َ(، ؼ1997جٌّٕٛرز: ِىطرس جٌٍَُٛ ٚجٌكىُ، 

(1) ّّ ّّد،  جذٓ جٌؿسرٞ، ِك ّّد َّرجْ، ؼِٕجد اٌّمسئ١ٓ ِٚسشد اٌؽاٌب١ٓد ذٓ ِك  . 49، َٕح٠س: ٍَٟ ذٓ ِك
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ّّد جٌمحقٟ، جٌُةحٌُ جألز٘ةرٞ جٌػة١ٙر فةٟ ٍَةُ جٌمةرجءجش، ٌٚةد ذةدِٕٙٛر فةٟ           (1) ٘ةـ، ٚضةٛفٟ   1325َرد جٌفطحـ ذٓ َرد جٌ،ٕٟ ذٓ ِك

ش جٌطرٍ"، ٚ"جٌفرجتد جٌكطحْ فٟ َدر آٞ جٌمرآْ". ٘ـ، ِٓ ِإٌفحضٗ: "جٌٛجفٟ فٟ غرـ جٌػحنر١س فٟ جٌمرجءج1413ذحٌمح٘رز ضٕس 

 . http://www.islamweb.netجًٔر: 

ٜ   جٌمحقةةٟ، َرةةد جٌفطةةحـ،  (2) ، )ٌرٕةةحْ: رجر جٌىطةةحخ اٌباادٚز اٌصا٘ااس  فااٟ اٌمااسارا  اٌماااس اٌّطااٛاتس  ِاآ ؼس٠ااك اٌااااؼب١ّة ٚاٌاادّز

ّٟ(، ؼ  .7جٌُرذ

 .5-3ٕؿُ: آ٠س ضٛرز جٌ (3)

(4)  ،ّٞ  .21، ؼ1، ؼإٌاس فٟ اٌمسارا  اٌماسجذٓ جٌؿسر

َّ وٍػَٛ، لطً ذحٌّد٠ٕس ضٕس  أقد جٌُػرز جٌّرػر٠ٓ ذحٌؿّٕس، ضسٚؼ جذٕطٟ جٌرضٛي  (5) ُّ أ ٘ـ. جًٔر: جذٓ َرةد جٌرةّر، ٠ٛضةف    35رل١س غ

ّّةد جٌرؿةحٚٞ )ذ١ةرٚش: رجر جٌؿ١ةً،      أؾةسجء. ضكم١ةك  4، االظط١ما  فٟ ِمسفة األحااا  ذٓ َرد جهلل جٌّٕرٞ جٌمرنرٟ،  : ٍَةٟ ِك

 .1134-1137، 3َ(، ؼ1992-٘ـ 1412

ّٟ ذٓ وُد ذٓ ل١ص جألٔؿحرٞ، ِٓ ألرأ جٌؿةكحذس ِٚةٓ أؾةكحخ جٌمكةحء، ضةٛفٟ فةٟ خالفةس َّةر. جًٔةر: جذةٓ جألغ١ةر،             (6) أظاد  أذ

 .11-71، ؼ1، ؼاٌ ا ة

ّٟ جضطةُ ذحٌ   (7) ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ َرةد جٌرةّر،      32فمةٗ ٚجٌكىّةس، ِةحش ذحٌػةحَ ضةٕس      ٠َّٛر ذٓ َحِر ذٓ ِحٌه ذٓ ز٠د جألٔؿحرٞ، ؾةكحذ

 .1227، ؼ3، ؼاالظط١ما 

٘ةةـ. جًٔةةر: جذةةٓ َرةةد جٌرةةّر،  32أذةةٛ َرةةد جٌةةرقّٓ جٌٙةةأٌٟ، ِةةٓ أٍَةةُ جٌؿةةكحذس ذىطةةحخ جهلل، ٚأقةةد جٌّرّػةةر٠ٓ ذحٌؿّٕةةس، ِةةحش ضةةٕس     (1)

 .994-917، ؼ3، ؼاالظط١ما 

٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ    45جٌؿةكحذس فةٟ جٌمكةحء ٚجٌفطةٜٛ ٚجٌفةرجتف ٚجٌمةرجءز ِةحش ضةٕس         أذٛ ض١ُد جألٔؿحرٞ جٌخسرؾٟ، ِٓ ٍَّحء  (9)

ّّد ٍَةٟ جٌرؿةحٚٞ )ذ١ةرٚش:    1، اإلحا ة فٟ ت١١ّص اٌصاا ةقؿر، أقّد ذٓ ٍَٟ ذٓ قؿر،  أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ِك

 .594-592، ؼ2٘ـ(، ؼ1412رجر جٌؿ١ً، 

-211، ؼ4، ؼاإلحاا ة ٌٕحش ؾٛضحم فٟ لرجءز جٌمةرآْ. جًٔةر: جذةٓ قؿةر،     َرد جهلل ذٓ ل١ص، ؾكحذٟ َحٌُ فم١ٗ، ِٓ أقطٓ ج (11)

213. 

ّّد ذٓ أقّد ذٓ َػّحْ، ٌٚد ضٕس  (11) ّٓ جٌكد٠ع، ٚضٛفٟ ضٕس 673ِك اٌادزز  ٘ـ. جًٔر: جذٓ قؿر، 741٘ـ، غحلد جٌأ٘ٓ، ِٙر فٟ ف

 .61، ؼ5، ؼاٌىإِة

http://www.islamweb.net/
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ّّد ذٓ أقّد ذةٓ َػّةحْ ذةٓ لح٠ّةحز،      (1) ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس   مسفاة اٌماسار اٌىبااز لٍاٝ اٌؽبماا  ٚاأللصااز      ِجٌأ٘رٟ، أذٛ َرد جهلل ِك

، 1٘ةـ(، ؼ 1414جألٌٚٝ، ضكم١ك: ذػحر َٛجر ُِرٚ , ٚغ١ُد جألرٔحؤٚل, ٚؾحٌف ِٙدٞ َرحش )ذ١رٚش: ِإضطةس جٌرضةحٌس    

 .39ؼ

ّّد َرد ج١ًٌُُ،  (2) ّٟ، ِك ْ   جًٔر: جٌسرلحٔ ك: فةٛجز أقّةد زِرٌةٟ    ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ة    ِٕاً٘ اٌمسفاْ فاٟ لٍاَٛ اٌماسآ

 ،ّٟ  .413، ؼ1َ(، ؼ1995-٘ـ 1415)ٌرٕحْ: رجر جٌىطحخ جٌُرذ

(3)  ،ّٞ  .16،11، ؼ1، ؼإٌاس فٟ اٌمسارا  اٌماسجًٔر: جذٓ جٌؿسر

(4)    ،ّٟ ِمسفاة  ٠ك١ٝ ذٓ ٠ُّر جٌُدٚجٟٔ أذٛ ض١ٍّحْ جٌرؿرٞ، ٘ٛ أٚي ِٓ ٔمم جٌّؿكف، ٚوحْ فؿ١كحم ِفٛ٘حم َحٌّحم. جًٔةر: جٌةأ٘ر

 .76، ؼ1ؼ ،اٌمّسار

ّرؿيةر ٠ٓ: جٌرؿةرز ٚجٌىٛفةس.        (5) ٚجضم: ِد٠ٕس ضمٍ ٍَٝ ؾحٔرٟ رؾٍس، ٟٚ٘ ِٓ أَّر ذالر جٌُرجق، ٚض١ّّص ذٛجضةم ٌطٛضةهٙح ذة١ٓ جٌ

ّٞ، ِكّد ذٓ َرد جٌُُّٕ،  ، جٌهرُةس جٌػح١ٔةس، ضكم١ةك: ئقطةحْ َرةحش )ذ١ةرٚش:       اٌسٚض اٌّمؽااز فاٟ رباس األلؽااز    جًٔر: جٌكر١ّر

 .599َ(، ؼ1911ِإضطس ٔحؾر ٌٍػمحفس، 

(6)     ،ّٟ ّّد َرد جٌكك ذٓ غحٌد ذةٓ َه١ّةس جألٔدٌطة أؾةسجء. جٌهرُةس   5، اٌّااّسز اٌاٛز١ص فاٟ تفعا١س اٌىطاا  اٌمص٠اص      جذٓ َه١ّس، أذٛ ِك

ّّد )ٌرٕحْ: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس،   .46، ؼ1َ(، ؼ1993-٘ـ 1913جألٌٚٝ، ضكم١ك: َرد جٌطالَ َرد جٌػحفٟ ِك

ّّةد ذةٓ   أذٛ ضُد، ٠ٚمحي: أذٛ أ١ِّس جٌى (7) ّّد ذٓ ِك ّٞ، غّص جٌد٠ٓ ِك ٛفٟ جٌٕكٛٞ، لرأ ٍَٝ َحؾُ، ٚجألَّع. جًٔر: جذٓ جٌؿسر

، ؾةسءجْ. جٌهرُةةس جألٌٚةةٝ، ضكم١ةةك: ؼ ذرؾطةطرجش )ذ١ةةرٚش: رجر جٌىطةةد ج١ٌٍُّّةةس،   يا٠ااة إٌٙا٠اة فااٟ ؼبمااا  اٌمااّسار ذةٓ ٍَةةٟ،  

 .11، ؼ1َ(، ؼ2116-٘ـ 1427

ّّد ذٓ ئضكحق أذٛ جٌفرؼ جٌٕد (1)  .311َ(، ؼ1971-٘ـ 1391، )ذ١رٚش: رجر جٌُّرفس، اٌفٙسظت٠ُ، جذٓ جٌٕد٠ُ، ِك

ّٟ ذحٌرؿةرز. جًٔةر ضرؾّطةٗ: جذةٓ قؿةر، غةٙحخ         (9) ّٟ، ِٓ أَالَ جٌّفطر٠ٓ، وحْ ِطرٚن جٌكد٠ع، ضةٛف أذٛ جٌكطٓ جٌرٍخٟ جٌخرجضحٔ

ُ     4، تٙر٠ب اٌطٙار٠ب جٌد٠ٓ أقّد ذٓ ٍَٟ ذٓ قؿر جٌُطمالٟٔ،  جٌس٠رةك، َٚةحري ِرغةد     أؾةسجء. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ئذةرج١٘

 .146-143، ؼ4)ِإضطس جٌرضحٌس(، ؼ

٘ـ، ٚٔػأ ذحٌرؿرز، ِٚحش ذحٌىٛفس، ٚئ١ٌٗ جٔطٙةص جمِحِةس فةٟ    61ِمرب أً٘ جٌرؿرز، جضّٗ زّذحْ ٍَٝ جألؾّف، ٌٚد ذّىس ضٕس  (11)

؛ 42، ؼاٌفٙسظات ُ، جٌمرجءز ذحٌرؿرز، أخأ جٌمرجءز َٓ أً٘ جٌكؿحز، ٚأً٘ جٌرؿةرز، لةرأ ١ٍَةٗ خٍةك وػ١ةر. جًٔةر: جذةٓ جٌٕةد٠        

 ،ّٟ  .115، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازٚجٌأ٘ر
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ّٞ،     11وحْ ئِحِحم قَؿس غمس غرطحم رق١حم، ل١ِّحم ذىطحخ جهلل، قحفًحم ٌٍكد٠ع،  َحرفحم ذحٌُرذ١ّس، ٌٚةد ضةٕس    (1) يا٠اة  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسر

 .236، ؼ1، ؼإٌٙا٠ة

ّٞ،         ٠ىّٕٝ أذح جٌؿٍص، وحْ غمس ؾحقد ُضّٕ س، ِةٓ أؾةد   (2) يا٠اة  ق جٌٕةحش،   ٠كةّدظ لةدير٠ّحم ٚ  ؾةحقد ذدَةس. جًٔةر: ٚجذةٓ جٌؿةسر

 .262، ؼ1، ؼإٌٙا٠ة

(3)  ،ّٞ ّٟ، َالِس ؾدٚق ٔر١ً، وحْ غمس ِأِٛٔح. جًٔر: جذٓ جٌؿسر  .313، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةأذٛ َرد جهلل جألَٛر جٌُطى

، اٌفٙسظاات٠ةةٓ ٚضةةطر ِٚةةأ٘د قطةةٓ. جًٔةةر: جذةةٓ جٌٕةةد٠ُ،  أذةةٛ َر١ةةد جٌمحضةةُ ذةةٓ ضةةالَ وةةحْ ةج ٚلةةحر ١٘ٚثةةس، ٚوةةحْ ةج فكةةً ٚر   (4)

 .116ؼ

غ١خ جمضالَ أذٛ ئضكحق، وحْ َحٌّحم ِطمٕحم فم١ٙح، جضطٛنٓ ذ،دجر، ٌٟٚٚ لكحء٘ح ئٌٝ أْ ضةٛفٟ، ٚضمةدَ قطةٝ ؾةحر ٍَّةح، ٚٔػةر        (5)

ّٞ، أذٛ ئضكحق،  ّّة   ؼبما  اٌفمٙارِأ٘د ِحٌه ذحٌُرجق. جًٔر: جٌػ١رجز د ذةٓ ؾةالي جٌةد٠ٓ جٌّىةرَ     ، جٌهرُس جألٌٚةٝ، ضٙةأ٠د: ِك

      ،ّٟ ّٟ، ؾةةالي جٌةةد٠ٓ َرةةد   164َ(، ؼ1971)جذةةٓ ًِٕةةٛر(، ضكم١ةةك: ئقطةةحْ َرةةحش )ذ١ةةرٚش: رجر جٌرجتةةد جٌُرذةة ؛ ٚجٌطةة١ٛن

ّّةد أذةٛ جٌفكةً ئذةرج١ُ٘ )ذ١ةرٚش: رجر        ١ة اٌٛلا  فٟ ؼبما  اٌٍ ١٠ٛٓ ٚإٌاا جٌرقّٓ،  ، ؾسءجْ. جٌهرُس جٌػح١ٔس، ضكم١ك: ِك

 .433، ؼ1، ؼَ(1979-٘ـ 1399جٌفىر، 

ّّد ذٓ ؾر٠ر، أقد جألَالَ، ِٓ أً٘ آِةً نررضةطحْ، وةحْ قحفًةح ٌىطةحخ جهلل، ذؿة١رج ذحٌُّةحٟٔ، ضةٛفٟ ضةٕس           (6) ٘ةـ. جًٔةر:   311ِك

ّّد ذٓ أقّد ذٓ َػّحْ،  ّٟ، ِك ِؿٍدجش. ررجضس ٚضكم١ك: زور٠ةح ١َّةرجش )ذ١ةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس،      4، تروس  اٌافاؾجٌأ٘ر

 .214-211ؼ، 2َ(، ِؽ1991-٘ـ 1419

(7)           ،ّٞ ، يا٠اة إٌٙا٠اة  أذٛ ذىر ِٓ رٍِس ٌد، ٠ُر  ذحٌدجؾٟٛٔ جٌىر١ر، ئِةحَ ِػةٙٛر غمةس، ِةأِْٛ قةحفى قةحذم. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسر

 .71، ؼ2ؼ

ّٟ جٌكةةحفى، ٚوةةحْ ٚجقةةد َؿةةرٖ غ١ةر ِةةدجفٍ، ٚوةةحْ ِةةٍ فكةةٍٗ ٍَّٚةةٗ ٚر٠حٔطةةٗ      (1) أقّةد ذةةٓ ِٛضةةٝ ذةةٓ جٌُرةةحش ذةةٓ ِؿح٘ةد جٌط١ّّةة

٘ةـ.  324٘ةـ، ٚضةٛفٟ ضةٕس    245ٍََٚٛ جٌمرآْ قطٓ جألرخ، رل١ك جٌخٍةك، غحلةد جٌفهٕةس، ؾةٛجرج، ٌٚةد ضةٕس       ُِٚرفطٗ ذحٌمرجءجش 

 ،ّٞ  .131-121، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر: جذٓ جٌؿسر

 .46، ؼ1، ؼإٌاس فٟ اٌمسارا  اٌماسجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (9)

 .39، ؼِمّدِا  فٟ لٍُ اٌمسارا جًٔر: غىرٞ ٚآخرْٚ،  (11)

، جٌهرُةس جألٌٚةٝ،   اٌّسشد اٌٛز١ص إٌٝ لٍَٛ تطمٍك  اٌىطاا  اٌمص٠اص  ٛ غحِس، غٙحخ جٌد٠ٓ َرد جٌرقّٓ ذٓ ئضّح١ًَ، جًٔر: أذ (11)

 .114َ(، ؼ2113-٘ـ 1424ضمد٠ُ ٚض١ٍُك: جذرج١ُ٘ غّص جٌد٠ٓ )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس،



 
 

ٙ
 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 



                                                           
ّٓ جٌهّكةةحْ )رجر جٌّٕةةحرز ٌٍٕػةةر ٚجٌطٛز٠ةةٍ،  ، جٌهرُةةس جألٌٚةةٝ، ضكم١ةةك: َرةةد جٌّٙةة١ األحااسا اٌعاابمةجٌةةدجٟٔ، َػّةةحْ ذةةٓ ضةة١ُد،   (1)

 .46َ(، ؼ1997-٘ـ 1411

 .11-11، ؼاإل أة لٓ ِمأٟ اٌمسارا جًٔر: جٌم١طٟ،  (2)

 .71-69، ؼ1، ؼإٌاس فٟ اٌمسارا  اٌماسجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (3)

ّٞ، 273، ؼ5، ؼٌعاْ اٌمس جًٔر: جذٓ ًِٕٛر،  (4)  . 331، ؼ14ؼ، تاا اٌمسٚض ِٓ زٛا٘س اٌماِٛض؛ ٚجٌسذ١د

ئٌةٝ   ُِٕٝ ِهٍمح: أٞ ٌٚٛ ذٛؾٗ ِٓ جمَرجخ، ُِٕٚٝ أقد جٌّؿحقف جٌُػّح١ّٔس: ٚجقد ِةٓ جٌّؿةحقف جٌطةٟ ٚؾٙٙةح َػّةحْ       (5)

 ،ّٞ  . 79، ؼِٕجد اٌّمسئ١ٓجألِؿحر، ُِٕٚٝ ٌٚٛ ضمد٠رج: ِح ٠كطٍّٗ رضُ جٌّؿكف. جًٔر: جذٓ جٌؿسر
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2. 

3. 

                                                                                                                                                                                
ّٞ، 133، ؼسشد اٌٛز١صاٌّ؛ ٚأذٛ غحِس، 51، ؼاإل أةجًٔر: جٌم١طٟ،  (1)  .11، ؼِٕجد اٌّمسئ١ٓ؛ ٚجذٓ جٌؿسر

ّّد، أذٛ جٌمحضُ، ِكّد جٌد٠ٓ ج٠ٌٕٛرٞ: فم١ٗ ِةحٌىٟ َةحٌُ ذةحٌمرجءجش، وةحْ ٠طىطةد ذحٌطؿةحرز، ِطةط،١ٕح َةٓ          (2) ّّد ذٓ ِك ّّد ذٓ ِك ِك

ّٟ، خ١ر جٌد٠ٓ، 157٘ـ، ٚضٛفٟ ذّىس ضٕس 111ٚيحتف جٌفمٙحء، ٌٚد ضٕس  أؾسجء. جٌهرُس جٌخحِطس، 1، َاأللال٘ـ. جًٔر: جٌسروٍ

 .47، ؼ7َ(، ؼ2112)ذ١رٚش: رجر جٌٍُُ ٌٍّال١٠ٓ، 

ّّةد،   (3) ّّد ذٓ ِك ّّد ذٓ ِك ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس   شاس  ؼ١باة إٌااس فاٟ اٌماسارا  اٌمااس      جًٔر: ج٠ٌٕٛرٞ، أذٛ جٌمحضُ ِكّد جٌد٠ٓ ِك

ّّد ضرٚر ضُد ذحضةٍَٛ )ذ١ةرٚش: رجر ج   ، 1َ(، ؼ 2113 -٘ةـ   1424ٌىطةد ج١ٌٍُّّةس،   جألٌٚٝ، ضمد٠ُ ٚضكم١ك: جٌدوطٛر ِؿدٞ ِك

 .121-117ؼ

ّّد جٌٕٛرٞ،  (4) ّٟ ذٓ ضحٌُ ذٓ ِك أؾسجء. ررجضةس ٚضكم١ةك:   3، "ي١ث إٌفك فٟ اٌمسارا  اٌعبك"جًٔر: جٌؿفحلطٟ، أذٛ جٌكطٓ ٍَ

ّّد ئضةّح١ًَ )رضةحٌس روطةٛرجز، لطةُ جٌ     ّٟ، ئغرج : أ. ر. غُرحْ ذٓ ِك ّّد جٌس٘رجٔ درجضةحش ج١ٌٍُةح، و١ٍةس    ضحٌُ ذٓ غرَ جهلل ذٓ ِك

َّ جٌمرٜ، جٌٍّّىس جٌُرذ١ّس جٌطُٛر٠ّس،   .271-269، ؼ1٘ـ(، ؼ1426جٌدَٛز ٚأؾٛي جٌد٠ٓ، ؾحُِس أ

 .91، ؼاإل أةجًٔر: جٌم١طٟ،  (5)

 .11، ؼِٕجد اٌّمسئ١ٓجذٓ جٌؿسرٞ،  (6)

ّٟ، ٚجٌرضُ: ٘ٛ ضؿ٠ٛر جٌىٍّس ذكرٚ  ٘ؿحتٙح ذطمد٠ر ج ذطدجء ذٙ (7) ّٟ: ٘ٛ جٌأٞ رضةُ  أٞ: جٌرضُ جٌُػّحٔ ح ٚجٌٛلف ١ٍَٙح، ٚجٌُػّحٔ

 ،ّٟ  .421، ؼ1، ؼِٕاً٘ اٌمسفاْفٟ جٌّؿحقف جٌُػّح١ّٔس. جٌسرلحٔ

 .23-21، ؼ1، ؼإٌاس فٟ اٌمسارا  اٌماسجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (1)
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 .21، ؼ1، ؼإٌاس فٟ اٌمسارا  اٌماسجذٓ جٌؿسرٞ،  (1)

ّّد جٌٙةحرٞ،   (2) ، ئغةرج  ٚضمةد٠ُ: ِؿةهفٝ    ارا  اٌمسآ١ّٔاة تاز٠هٙاا وبٛتٙاا حج١طٙاا ٚأحىاِٙاا     اٌماس جًٔر: لحذس، َرد جٌك١ٍُ ذٓ ِك

ّٟ(، ؼ ّٓ )رجر جٌ،رخ جمضالِ  .161ض١ُد جٌخ

ّّةد ذةٓ زٔؿٍةس،         (3) ّٟ      حّجاة اٌماسارا   جًٔر: جذٓ زٔؿٍس، أذٛ زرَةس َرةد جٌةرقّٓ ذةٓ ِك ، جٌهرُةس جٌخحِطةس، ضكم١ةك: ضة١ُد جألف،ةحٔ

 .12(، ؼ1997َ-٘ـ 1411)ذ١رٚش: ِإضطس جٌرضحٌس، 

 .71، ؼِمّدِا  فٟ لٍُ اٌمسارا جًٔر: غىرٞ ٚآخر٠ٓ،  (4)

ّّد،  (5)  .24٘ـ(، ؼ1422)ررجضس فٟ جٌرالغس جٌمرآ١ّٔس(، جٌهرُس جألٌٚٝ، )غر١ٓ جٌىَٛ،  شرزا  اٌر٘بضُد، ِكّٛر ضٛف١ك ِك

ّٟ, ئذةرج١ُ٘ قّةدٞ جٌّةدٟٔ     ، ضكم١ةك: أذةٛ َرةدجهلل   اٌىفا٠اة فاٟ لٍاُ اٌسٚا٠اة    جٌر،دجرٞ، أقّد ذٓ ٍَٟ ذةٓ غحذةص أذةٛ ذىةر،      (6)  جٌطةٛرل

 .16)جٌّد٠ٕس جٌّٕٛرز: جٌّىطرس ج١ٌٍُّّس(، ؼ

 .72، ؼ1، ؼاإلتاااجًٔر: جٌد١ِحنٟ،  (7)
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 .114-111، ؼِٕجد اٌّمسئ١ٓجذٓ جٌؿسرٞ،  (1)

ضةةٛفٟ  ٘ةةـ،727َرةةد جٌٛ٘ةةحخ ذةةٓ ٍَةةٟ ذةةٓ َرةةد جٌىةةحفٟ جٌُطةةريىرٟ، لحقةةٟ جٌمكةةحز، وةةحْ نٍةةك جٌٍطةةحْ، لةةٛٞ جٌكؿةةس. ٌٚةةد ضةةٕس       (2)

ّّةد جٌُطةمالٟٔ،      771ضٕس اٌادزز اٌىإِاة فاٟ أل١ااْ اٌّائاة      ٘ـ. جًٔر: جذٓ قؿر، غٙحخ جٌد٠ٓ أذٛ جٌفكً أقّد ذةٓ ٍَةٟ ذةٓ ِك

ّّةةد َرةةد ج١ٌُّةةد قةةحْ )جٌٕٙةةد: ِؿٍةةص رجتةةرز جٌُّةةحر  جٌُػّح١ٔةةس،       6، اٌثإِااة ، 3َ(، ؼ1972 -٘ةةـ1392أؾةةسجء. ضكم١ةةك: ِك

 .235-232ؼ

ّ٘حخ ذٓ ٍَٟ، جٌُطريىٟ، لحقٟ جٌمكحز ضح (3) ٗ     ؼ جٌد٠ٓ َرد جٌٛ ، جٌهرُةس جٌػح١ٔةس، ض١ٍُةك: َرةد جٌّةُُٕ      زّاك اٌجٛاِاك فاٟ أحاٛي اٌفما

 .21َ(، ؼ2113-٘ـ 1424خ١ًٍ جذرج١ُ٘ )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 

ّّد أ١ِٓ ذٓ َّر جٌدِػمٟ، (4) ، ٗ أ ٟ ح١ٕفةحاش١ة زّا اٌّاطاز لٍٝ اٌدّز اٌّهطاز شس  ت٠ٕٛس األ صاز فم جًٔر: جذٓ َحذد٠ٓ، ِك

 .416، ؼ1َ(، ؼ2111 -٘ـ 1421أؾسجء. )ذ١رٚش: رجر جٌفىر ٌٍهرحَس ٚجٌٕػر، 1، ح١ٕفة

ّّد،  (5) ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس جألٌٚةٝ،    إتااا فعاالر اٌبااس فاٟ اٌماسارا  األز ماة لااس      جًٔر: جٌد١ِحنٟ، غٙحخ جٌد٠ٓ أقّد ذٓ ِك

 .71، ؼ1َ(، ؼ1917-٘ـ 1417جٌى١ٍّحش جألز٘ر٠ّس،  ضكم١ك: جٌدوطٛر غُرحْ ئضّح١ًَ) ذ١رٚش: َحٌُ جٌىطد/ جٌمح٘رز: ِىطرس

ّّةد ذةٓ أذةٟ ذىةر ذةٓ خٍىةحْ،                 (6) ٚف١ّاا  األل١ااْ ٚأٔباار أ ٕاار     جًٔر ضرؾّطةٗ: جذةٓ خٍىةحْ، أذةٛ جٌُرةحش غةّص جٌةد٠ٓ أقّةد ذةٓ ِك

-117ؼ  1، ؼِمسفاة اٌماّسار اٌىبااز   ؛ ٚجٌةأ٘رٟ،  369-361، ؼ5، ضكم١ك: ئقطحْ َرحش )ذ١رٚش: رجر ؾحرر(، ؼاٌصِاْ

 .291-211، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 111

 .543-542، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 156-155، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (7)

 .447-446، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 155-152، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .397-396، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةًٔر ضرؾّطٗ: جذٓ جٌؿسرٞ، ج (9)

 .111-119، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 171-173، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (11)
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 . 147-146، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 231، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .263-262، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر ضرؾّطٗ: جذٓ جٌؿسرٞ،  (2)

 .231-231، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 192-191، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (3)

 .312، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 193، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (4)

 .311-311، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 16-12، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازًر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ، جٔ (5)

 .319-311، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 191-195، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (6)

 .364-363، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةٚجذٓ جٌؿسرٞ،  ؛211-191، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (7)

 .317-315، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة، ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 94-19، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .296-295، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 131-134، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (9)

 .231-231، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 131-134، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازّطٗ: جٌأ٘رٟ، جًٔر ضرؾ (11)
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 .237-236، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 111-111، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .247-246، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةٓ جٌؿسرٞ، ؛ ٚجذ211-211، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (2)

 .241، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 211، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (3)

 .471-474، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 121-121، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (4)

 .33، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 211، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازٟ، جًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘ر (5)

 .334-333، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 76-72، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (6)

 .543، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 111، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (7)

 .215،ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر ضرؾّطٗ: جذٓ جٌؿسرٞ،  (1)

 .336، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 151-157، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (9)

 .216، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 216، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (11)
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 .259، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 214، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .141، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر ضرؾّطٗ: جذٓ جٌؿسرٞ،  (2)

 .141-141، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر ضرؾّطٗ: جذٓ جٌؿسرٞ،  (3)

تاا اٌماسٚض ِآ   ؛ ٚجٌسذ١دٞ، 427، ؼاٌماِٛض اٌّا١ػٞ، ؛ ٚجٌف١رٚزأذحر494، ؼ3، ؼٌعاْ اٌمس جًٔر: جذٓ ًِٕٛر،  (4)

 .424، ؼ9، ؼِٓ زٛا٘س اٌماِٛض

ّٞ، 137، ؼ اٌّسشد اٌٛز١صجًٔر: أذٛ غحِس،  (5)  .19،  ؼ1، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسر

 .271، ؼ1، ؼي١ث إٌفكجًٔر: جٌؿفحلطٟ،  (6)

 .135، ؼاٌّسشد اٌٛز١صجًٔر: أذٛ غحِس،  (7)
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 .27-24، ؼ1، ؼإٌاسجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (1)

 .14، ؼِٕجد اٌّمسئ١ٓجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (2)

ٌػةةُرحْ  اٌمااسارا  أحىاِٙااا ِٚصاادز٘ا ؛ ٚوطةةحخ 73ألقّةةد غةةىرٞ ٚآخةةر٠ٓ، ؼ  ِمااّدِا  فااٟ لٍااُ اٌمااسارا   ِػةةً: وطةةحخ   (3)

 .114ئضّح١ًَ، ؼ

 .351، ؼ 1، ؼِٕاً٘ اٌمسفاْ؛ ٚجٌسرلحٟٔ، 211، ؼ1، ؼاإلتماْجًٔر: جٌط١ٛنٟ،  (4)

 .42، ؼاإل أة لٓ ِمأٟ اٌمسارا ، جٌم١طٟ (5)

أذٛ َحؾُ ِٓ وٕحٔس، وحْ َحٌّحم ٚجًَحم، ور١ر جٌمدر، رٜٚ َٓ نحتفس ِٓ جٌؿةكحذس، ٚررش َٕةٗ جٌرٚج٠ةس فةٟ قةرٚ  جٌمةرآْ،        (6)

ّّد ذٓ قّرحْ ذٓ أقّد أذٛ قحضُ جٌرططٟ، 74ِحش ضٕس  ٌطة١ّد  أؾسجء. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ج   9، اٌثما ٘ـ. جًٔر: جذٓ قّرحْ، ِك

ّّةد ذةٓ أقّةد ذةٓ َػّةحْ،       132، ؼ5َ(، ؼ1975-٘ةـ  1395غر  جٌةد٠ٓ أقّةد )رجر جٌفىةر،     ، تاروس  اٌافااؾ  ؛ ٚجٌةأ٘رٟ، ِك

؛ ٚجذةٓ  41، ؼ1َ(، ِةؽ 1991-٘ةـ  1419ِؿٍدجش. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: زور٠ح ١َّرجش )ذ١ةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس،    4

 .442-441، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجٌؿسرٞ، 

يا٠اة  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     75ذٓ ٠س٠د ذٓ ل١ص جٌٕخُٟ ضةحذُٟ، فم١ةٗ، ِةٓ جٌكفةحو، وةحْ َةحٌُ جٌىٛفةس، ضةٛفٟ ضةٕس          جألضٛر  (7)

 .155، ؼ1، ؼإٌٙا٠ة

، 1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىباز٘ـ. جًٔر: ٚجٌأ٘رٟ، 95ض١ُد ذٓ ؾر١ر ذٓ ٘ػحَ جألضدٞ، لطٍٗ جٌكؿحؼ ذٓ ٠ٛضف ذّد٠ٕس ٚجضم ضٕس  (1)

 .61، ؼ1ؼ

، جٌهرُس جٌػح١ٔس، ضكم١ك: َسش قطٓ )رِػك: رجر جٌفىر، اٌّاىُ فٟ ٔمػ اٌّصاحفٟ، أذٛ َّرٚ َػّحْ ذٓ ض١ُد، جًٔر: جٌدجٔ (9)

 .21٘ـ(، ؼ1417جٌفىر، 

 .313، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (11)
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 .232-231، ؼ1، ؼفطاٜٚ ا ٓ اٌصال جًٔر: جذٓ جٌؿالـ،  (1)

 .242-241، ؼ1، ؼزّاي اٌمّسار ٚوّاي اٌمّسارجٌطخحٚٞ،  (2)

ّّةد جٌكؿةحر )ذ١ةرٚش:       اٌطب١اْ فٟ آاا  حٍّة اٌمسآْجًٔر: جٌٕٛٚٞ، أذٛ زور٠ح ذٓ غر ،  (3) ، جٌهرُس جٌػحٌػةس، ضكم١ةك ٚض١ٍُةك: ِك

 .97، ؼ1َ(، ؼ1994-٘ـ 1414رجر جذٓ قسَ، 

ّّد جٌمرنرٟ،  (4) ؾسءج. 24، ِٓ اٌّمأٟ ٚاألظا١ٔداٌط١ّٙد ٌّا فٟ اٌّٛؼأ جًٔر: جذٓ َرد جٌرّر، أذٛ َّر ٠ٛضف ذٓ َرد جهلل ذٓ ِك

ّّد َرد جٌىر١ر جٌرىرٞ )ِإضطس لرنرس(، ؼ  .293، ؼ1ضكم١ك: ِؿهفٝ ذٓ أقّد جٌٍُٛٞ، ِٚك

ّّد،  (5) ّٟ ذٓ ِك ، ؾسءجْ. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ةك: ٍَةٟ قطة١ٓ جٌرةٛجخ )ِّىةس      زّاي اٌمّسار ٚوّاي اإللسارجٌطخحٚٞ، ٍَُ جٌد٠ٓ ٍَ

 .234، ؼ1َ(، ؼ1917- ٘ـ1914جٌّىّرِس: ِىطرس جٌطرجظ، 

ّٟ، اٌمسارا  اٌااذ  ٚتٛز١ٙٙا ِٓ ٌ ة اٌمس جٌمحقٟ، َرد جٌفّطحـ،  (6)  .11َ( ؼ1911-٘ـ 1411، )ذ١رٚش: رجر جٌىطحخ جٌُرذ

 أفدضٗ ِٓ جٌدوطٛر قحضُ ؾالي جٌط١ّّٟ فٟ أغٕحء ِٕحلػطٗ ٌرضحٌطٟ. (7)

 .141، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةٚجذٓ جٌؿسرٞ، ؛ 99-91، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر ضرؾّطٗ: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .52-49، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 279-276، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (9)

 .329-327، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 152-151، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (11)
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 .213، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 194، ؼ1، ؼاٌىباز ِمسفة اٌمّسارجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (1)

 .91-19، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 194، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (2)

 .213، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 65، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (3)

 .294-293، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 162، ؼ1، ؼٌمّسار اٌىبازِمسفة اجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (4)

 .216، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 96-95، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (5)

 .196-195، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 319-317، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘رٟ،  (6)

 .41-47، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 334-333، ؼ1، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازًر: جٌأ٘رٟ، جٔ (7)

ّٞ، 555، ؼ13، ؼٌعاْ اٌمس جًٔر: جذٓ ًِٕٛر،  (1)  .546-545، ؼ36، ؼتاا اٌمسٚض ِٓ زٛا٘س اٌماِٛض؛ ٚجٌسذ١د

، جٌهرُةس جألٌٚةٝ، )جٌر٠ةحـ: رجر    فٟ اٌفمٗ ٚاٌمس ١ّةاٌمسارا  اٌااّذ  ٚظٛا ؽٙا ٚاالحطجاا  ٙا جًٔر: جٌّطثٛي، َرد جٌٍُٟ،  (9)

 .162َ(، ؼ2111-٘ـ 1429جذٓ جٌم١ُّ/ جٌمح٘رز: رجر جذٓ َّفحْ، 

(11)  ،ّٟ ّٟ، 339، ؼ1، ؼاٌبس٘اْ فٟ لٍَٛ اٌمسآْجٌسروػ  .221، ؼ1، ؼاإلتماْ؛ ٚجٌط١ٛن
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ّّحر، (1) ّٞ، أذٛ جٌُّرحش أقّد ذٓ َ ٘ةـ(،  1415ضة١ُد ق١ةدر )جٌر٠ةحـ: ِىطرةس جٌرغةد،     ، ؾسءجْ. ضكم١ك: قةحزَ  شس  اٌٙدا٠ةجٌّٙدٚ

ّّد، أقّد ضُد، 11،ؼ1ؼ ّٟ ٌٍمسارا  اٌمسآ١ّٔة؛ ٚ ِك  .23، )جٌمح٘رز: ِىطرس ج٢رجخ(، ؼاٌطٛز١ٗ اٌبالي

ّّد، 143، ؼ1، ؼإتماْ اٌبس٘اْ فٟ لٍَٛ اٌمسآْجًٔر: فكً َّرحش،  (2) ّٟ؛ ِٚك  .23، ؼٌٍمسارا  اٌمسآ١ّٔة اٌطٛز١ٗ اٌبالي

ّّد، جًٔر: ِ (3) ّٟ ٌٍمسارا  اٌمسآ١ّٔةك  .17،  ؼاٌطٛز١ٗ اٌبالي

ّّد َرد جهلل ذٓ ِطةٍُ،   (4) ْ   جًٔر: جذٓ لط١رس، أذٛ ِك ، جٌهرُةس جٌػح١ّٔةس، ضكم١ةك: جٌطة١ّد أقّةد ؾةمر )جٌمةح٘رز: رجر        تأ٠ٚاً ِااىً اٌماسآ

 .131، ؼ1، ؼاإلتماْ؛ ٚجٌط١ٛنٟ، 71-74، ؼاإل أة؛ ٚجٌم١طٟ، 31-36َ(، ؼ1973-٘ـ 1393ِىطرس جٌطرجظ، 

 أٞ: جٌرضُ، ٚجٌىطحذس. (5)

 .41، ؼتأ٠ًٚ ِاىً اٌمسآْجًٔر: جذٓ لط١رس،  (6)

(7)      ،ّٟ ّٟ ذةٓ ٍَة ّٟ، َرد جٌُس٠س ذةٓ ٍَة ، ئغةرج :  تٛز١اٗ ِااىً اٌماسارا  اٌمااس٠ّة اٌفسشا١ّة ٌ اة ٚتفعا١ساب ٚإلسا اا        جًٔر: جٌكرذ

ّّةةد ضةة١دٞ جٌكر١ةةد )رضةةحٌس ِحؾطةةط١ر، لطةةُ جٌدرجضةةحش ج١ٌٍُةةح، و١ٍّةةس جٌةةد    َّ جٌمةةرٜ،  ِك ٘ةةـ( 1417َٛز ٚأؾةةٛي جٌةةد٠ٓ، ؾحُِةةس أ

ْ ؛ ٚفكةةً َّرةةحش، 63ؼ ّّةةد، 143، ؼ1، ؼإتماااْ اٌبس٘اااْ فااٟ لٍااَٛ اٌمااسآ ّٟ؛ ِٚك ، اٌمسآ١ّٔااة ٌٍمااسارا  اٌطٛز١ااٗ اٌبالياا

 .22ؼ
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(1)  ،ّٞ  .11، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ةجٌّٙدٚ

ّٟ فاٟ وطا اٗ اٌاجاة ٌٍماّسار اٌعابك      اٌطٛز١ٗ إٌااٛٞ ٌٍماسارا  اٌمسآ١ّٔاة لٕاد أ اٟ لٍا      جًٔر: رجقٟ، ضكر ض٠ٍُٛ،  (2) ، ٟ اٌفازظا

 .31َ(، ؼ2111-٘ـ 1429جٌهرُس جألٌٚٝ، )ِؿر: ذٍٕط١ّس ٌٍٕػر ٚجٌطٛز٠ٍ، 

ّّد،  (3) ّٟ ٌٍمسارا  اٌمسآ١ّٔةجًٔر: ِك  .24، ؼاٌطٛز١ٗ اٌبالي

 .259ضٛرز جٌرمرز: آ٠س  (4)

 .22ضٛرز َرص: آ٠س (5)

، 1َ(، ؼ1913-٘ةـ  1413أؾسجء. جٌهرُةس جٌػحٌػةس، )ذ١ةرٚش: َةحٌُ جٌىطةد،      3، اٌمسآِْمأٟ جٌفّرجء، أذٛ زور٠ح ٠ك١ٝ ذٓ ز٠حر،  (6)

 .173ؼ

(7)  ،ّٞ  .25، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ةجًٔر: جٌّٙدٚ

ّٟ ذةحٌٛ ء، أذةٛ ذػةر، جٌٍّّمةد ضة١ر٠ٛٗ، ُِٕٚح٘ةح ذحٌفحرضة١ّس رجتكةس جٌطفةحـ: ئِةحَ جٌٕكةحز، ؾةّٕف              (1) َّرٚ ذٓ َػّحْ ذٓ لٕرر جٌكحرغ

ّّٝ ض ْ  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ خٍّىةحْ،     ١111ر٠ٛٗ فٟ جٌٕكٛ، جٌأٞ ٌُ ٠ؿٍٕ لرٍٗ ٚ  ذُدٖ ِػٍٗ، ضٛفٟ ضٕس جٌىطحخ جٌّط ، ٚف١ّاا  األل١اا

 .463، ؼ3ؼ

(9)    ،ّٞ أ ااٛ لٍااٟ  ؛ ٚغةةٍرٟ، 31، جٌهرُةةس جٌػح١ٔةةس، )جٌمةةح٘رز: َةةحٌُ جٌىطةةد(، ؼ  ظاا١ب٠ٛٗ إِاااَ إٌاااا  جًٔةةر: ٔحؾةةف، ٍَةةٟ جٌٕؿةةد

ّٟ  .161، ؼ1، ؼاٌفازظ

 .27، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 161، ؼ1، ؼلٍٟ اٌفازظٟ أ ٛجًٔر: غٍرٟ،  (11)
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ّٟ فةٟ ِمّدِةس    161، ؼ1، ؼأ ٛ لٍٟ اٌفازظٟجًٔر: غٍرٟ،  (1)  شاس  اٌٙدا٠اة  . ٚلد رضرص ٘أٖ جٌّإٌّفحش قطد جٌططٍطً جٌطةحر٠خ

ّٞ، ؼ  .31-27، ؼ1ٌٍّٙدٚ

 .21-19، ؼحّجة اٌمسارا جًٔر: جذٓ زٔؿٍس،  (2)

 .2ضٛرز ٠ٛضف: آ٠س  (3)

ّٟ جٌِّٛقةف ٚغةرـ                 (4) ّٟ وطةحذ ًّ ِةٓ ِكممة ٘أج رأٞ جٌدوطٛر َرد جٌفطحـ غةٍرٟ فةٟ ذكػةٗ ج قطؿةحؼ، ٌةُ ألةف ١ٍَةٗ، ٚضحذُةٗ ١ٍَةٗ وة

 ،ّٞ ّٟ جٌػ١رجز أؾةسجء. ضكم١ةك:   3، اٌّّٛظح فٟ ٚزٖٛ اٌماسارا  ٚلٍٍٙاا  جٌٙدج٠س. جًٔر: جذٓ أذٟ ِر٠ُ، أذٛ َرد جهلل ٔؿر ذٓ ٍَ

ّٞ،  21، ؼ1َ(، ؼ1993-٘ـ 1414س جٌخ١ر٠ّس ٌطكف١ى جٌمرآْ، َّر قّدجْ جٌىر١طٟ )ؾّدز: جٌؿّحَ ، شاس  اٌٙدا٠اة  ؛ ٚجٌّٙةدٚ

 .22ؼ

، جٌهرُس جألٌٚةٝ، ضرؾّةس: ٍَةٟ َرةد جٌمةحرر )ِهرُةس جٌٍُةَٛ،        اٌّرا٘ب اإلظال١ِّة فٟ تفع١س اٌمسآْجًٔر: ؾٌٛدز٠ٙر، جؾٕطص،  (5)

 .4َ(، ؼ1944-٘ـ 1363

ّّد،  (6) ّٟ ٌٍمساراجًٔر: ِك  .21-25، ؼ  اٌمسآ١ّٔةاٌطٛز١ٗ اٌبالي

 .174-173، ؼ1، ؼأ ٛ لٍٟ اٌفازظٟجًٔر: غٍرٟ،  (7)

 .117َ(، ؼ2111، )ئرذد: َحٌُ جٌىطد جٌكد٠ع، اإل٠عا  فٟ لٍُ اٌمسارا جًٔر: جٌّطثٛي، َرد جٌٍُٟ،  (1)



 
 

ٔ9
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

                                                           
 .172، ؼ1، ؼأ ٛ لٍٟ اٌفازظٟجًٔر: غٍرٟ،  (1)

، ؾةسءجْ. )ٚزجرز  عاب فاٟ تب١ا١ٓ ٚزاٖٛ شاٛاّذ اٌماسارا  ٚاإل٠عاا  لٕٙاا        اٌّاطجًٔر: جذٓ ؾّٕٟ، أذٛ جٌفطف َػّةحْ ذةٓ ؾّٕةٟ،     (2)

 .11، ؼ1َ(، ؼ1999-٘ـ 1421جألٚلح : جٌّؿٍص جألٍَٝ ٌٍػإْٚ جمضال١ِّس، 

 .172، ؼ1، ؼأ ٛ لٍٟ اٌفازظٟجًٔر: غٍرٟ،  (3)

ِإضطةةس ٍَةةٟ ؾةةرجـ ؾةةرحـ(،   ، )جٌى٠ٛةةص:أوااس اٌمااسارا  اٌمسآ١ّٔااة فااٟ اٌدزاظااا  إٌا٠ّٛااة  جًٔةةر: ِىةةرَ، َرةةد جٌُةةحي ضةةحٌُ،    (4)

 .111ؼ

 .121، ؼاإل٠عا  فٟ لٍُ اٌمسارا جًٔر: جٌّطثٛي،  (5)

(6)  ،ّٟ  .67، ؼتٛز١ٗ ِاىً اٌمسارا  اٌماس٠ّةجًٔر: جٌكرذ

 .117، ؼاإل٠عا  فٟ لٍُ اٌمسارا جًٔر: جٌّطثٛي،  (7)



 
 

ٕٓ
 

                                                           
(1)  ،ّٞ  .51، ؼ6، ؼأل١اْ اٌّائة اٌثإِة اٌدزز اٌىإِة فٟ؛ ٚجذٓ قؿر، 249، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر: جذٓ جٌؿسر

 .112، ؼ1، ؼاٌباس اٌّا١ػجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

ّٞ، ؾةةالـ جٌةةد٠ٓ خ١ٍةةً ذةةٓ أ٠رةةه ذةةٓ َرةةد جهلل،   (3) ؾةةسءج. ضكم١ةةك: أقّةةد جألرٔةةحؤٚل، ٚضروةةٟ 29، اٌااٛافٟ  اٌٛف١ّااا جًٔةر: جٌؿةةفد

ّٟ، ضةحؼ جٌةد٠ٓ ذةٓ ٍَةٟ ذةٓ َرةد جٌىةحفٟ،        ؛ ٚجٌُطةريىر 175، ؼ5َ(، ؼ2111 -٘ةـ 1421ِؿهفٝ )ذ١رٚش: رجر ئق١ةحء جٌطةرجظ،   

ّّد جٌكٍةٛ )٘ؿةر ٌٍهرحَةس    11، ؼبما  اٌاافم١ّة اٌىبسٜ ّّد جٌهٕحقٟ، َٚرد جٌفطحـ ِك أؾسجء. جٌهرُس جٌػح١ٔس، ضكم١ك: ِكّٛر ِك

 .275، ؼ9٘ـ(، ؼ1413ٚجٌٕػر ٚجٌطٛز٠ٍ، 

(4)  ،ّٟ ّّد جٌّىٕحض ّّةد جألقّةدٞ     3، فٟ أظاّار اٌسزااي  از  اٌاجاي جًٔر: جذٓ جٌمحقٟ، أذٛ جٌُّرحش أقّد ذٓ ِك أؾةسجء. ضكم١ةك: ِك

 .122، ؼ2َ(، ؼ1971 -٘ـ1391أذٛ جٌٕٛر ) ضٛٔص: جٌّىطرس جٌُط١مس/ جٌمح٘رز: رجر جٌطرجظ، 

(5)    ،ّٟ ّٞ جٌدِػةةم ّٟ ذةةٓ أقّةةد جٌُىةةر أؾةةسجء. ضكم١ةةك: َرةةد جٌمةةحرر  11، شاارزا  اٌاار٘ب فااٟ أرباااز ِاآ ذ٘ااب  جذةةٓ جٌُّةةحر، َرةةد جٌكةة

 .145، ؼ6٘ـ(، ؼ1416رٔحؤٚل  )رِػك: رجر جذٓ وػ١ر، جألرٔحؤٚل، ِٚكّٛر جأل

ّٟ، 63، ؼ6، ؼاٌدزز اٌىإِةجًٔر: جذٓ قؿر،  (6) ٜ  ؛ ٚجٌُطريىر . ٚؾ١ّةحْ: ِد٠ٕةس ٌٙةح وةٛرز     275، ؼ9، ؼؼبما  اٌااافم١ّة اٌىباس

ّٞ، أذٛ َرد جهلل ٠حلٛش ذٓ َرد جهلل،  أؾةسجء.  5، مجُ اٌبٍداِْٚجضُس ذحألٔدٌص، ٚل١ً أ٠كح: ٟ٘ ِٓ لرٜ أؾرٙحْ. جًٔر: جٌكّٛ

 .195،ؼ2)ذ١رٚش: رجر جٌفىر(، ؼ

(7)  ،ّٟ  . 13، ؼ1، ؼتروس  اٌاّفاؾجًٔر: جٌأ٘ر

ّٟ،     145، ؼ6، ؼشارزا  اٌار٘ب  ؛ ٚجذةٓ جٌُّةحر،   59، ؼ6، ؼاٌادزز اٌىإِاة  جًٔر: جذٓ قؿةر،   (1) ّّةد ذةٓ ٍَة ّٟ، ِك ؛ ٚجٌػةٛوحٔ

ّّةد قطةٓ قٍّةحق )رِػةك/ ذ١ةرٚش: رجر جذةٓ وػ١ةر،         ، جٌهرُةس جألٌٚةٝ،   اٌبدز اٌؽاٌك  ّااظٓ ِآ  ماد اٌماسْ اٌعاا ك     ضكم١ةك: ِك

 .144َ(، ؼ2116-٘ـ 1427

(9)   ،ّٞ ِمجااُ غ رئحنةةس ألةةدَ ِةةدْ وةةٛرز جٌر١ةةرز ِةةٓ أَّةةحي جألٔةةدٌص، ٚأقؿةةٕٙح، ٠ػةةّمٙح ٔٙةةر لٍةةسَ، ُِٕٚح٘ةةح رِحٔةةس. جًٔةةر: جٌكّةةٛ

 .195، ؼ4، ؼاٌبٍداْ

(11)  ،ّٞ  .115، ؼ5، ؼاٌٛافٟ  اٌٛف١ّا جٌؿفد

ّٟ، جٌُطري (11)  .276، ؼ9، ؼؼبما  اٌاافم١ّة اٌىبسٜى

ِؿٍةدجش. جٌهرُةس جٌػح١ٔةس ضكم١ةك:     4، اإلحاؼة فٟ أربااز يسٔاؼاة  جًٔر: جذٓ جٌخه١د، ٌطحْ جٌد٠ٓ ذٓ جٌخه١د ةٚ جٌٛزجرض١ٓ،  (12)

ّّد َرد جهلل َٕحْ )جٌمح٘رز، ِىطرس جٌخحٔؿٟ،   .93، ؼ1َ(، ِؽ1973-٘ـ 1393ِك

، 2، ِؽاإلحاؼة فٟ أرباز يسٔاؼةٛر جٌؿأج١١ِٓ، ٌمد ذحٌّطّٛوً ٍَٝ جهلل. جًٔر: جذٓ جٌخه١د، أذٛ َرد جهلل، ِٓ أَمحخ ذٕٟ ٘ (13)

 .129-121ؼ



 
 

ٕٔ
 

                                                           
ّّد ذٓ خٍدْٚ،  (1) ّٟ(، ؼ7، تاز٠خ ا ٓ رٍدْٚجًٔر: جذٓ خٍدْٚ، َرد جٌرقّٓ ذٓ ِك ، 4أؾسجء. )ذ١رٚش: رجر ئق١حء جٌطرجظ جٌُرذ

ّّةد َرةد جهلل    171-161، ؼ4ؼ ٓ    ٔٙا٠اة األٔادٌط  ؛ َٕٚةحْ، ِك ، جٌهرُةس جٌرجذُةس، )جٌمةح٘رز: ِىطرةةس    ٚتااز٠خ اٌماس  إٌّطصاس٠

 .35-31َ(، ؼ1997-٘ـ 1417جٌخحٔؿٟ، 

ّٟ، َرد جٌرقّٓ ٍَٟ،  (2) ّٟ ِآ اٌفاطح حطاٝ ظامٛغ يسٔاؼاة      جًٔر: جٌكؿ ، جٌهرُةس جٌػح١ٔةس، )رِػةك/ ذ١ةرٚش: رجر     اٌطاز٠خ األٔدٌعا

 .522-519َ(، ؼ1912-٘ـ 1412جٌمٍُ، 

ّٟ،   ِٓ آي ٔؿر جذٓ جأل (3) ّٟ، ٌُّمد جٌ،حٌد ذحهلل، ٌٚد ذأرؾٛٔس، ٚٔػأ ذٙح ؾٕد٠ّح ِطمّػفح ِمدجِح. جًٔةر: جٌسروٍة َ قّر جٌخسرؾ ، األلاال

 .151، ؼ7ؼ

ٓ     ؛ َٕٚةحْ،  99-91، ؼ2، ِةؽ اإلحاؼاة فاٟ أربااز يسٔاؼاة    جًٔر: جذةٓ جٌخه١ةد،    (4)  ٔٙا٠اة األٔادٌط ٚتااز٠خ اٌماس  إٌّطصاس٠

 .45-37ؼ

 .363، ؼٚتاز٠خ اٌمس  إٌّطصس٠ٓٔٙا٠ة األٔدٌط جًٔر: َٕحْ،  (5)

ّٟ، رجغد،  (6)  .665َ(، ؼ2111-٘ـ 1432، جٌهرُس جألٌٚٝ، )جٌمح٘رز: ِإضطس جلرأ، لصة األٔدٌطجًٔر: جٌطرؾحٔ

(7)  ،ّٟ ّٟ جٌ،رٔحن ّٟ جٌُحؾّ ِالن اٌطأ٠ٚاً اٌمااؼك  ارٚٞ اإلٌاااا ٚاٌطمؽ١اً فاٟ       جًٔر: جذٓ جٌسذ١ر، أقّد ذٓ ئذرج١ُ٘ ذٓ جٌسذ١ر جٌػمف

ّٟ،       ِطاا ٗ اٌٍفؿ ِٓ آٞ اٌطٕص٠ًتٛز١ٗ  ، 1َ( ؼ1913-٘ةـ  1413، ؾسءجْ. ضكم١ةك: ضة١ُد فةالـ )ٌرٕةحْ: رجر جٌ،ةرخ جمضةالِ

 .59-51ِمّدِس جٌّكّمك ؼ

(1)  ،ّٞ ًّ ِدٔٗ. جًٔر: جٌكّٛ ْ  ِد٠ٕس ِػٙٛرز ور١رز ٍَٝ ذّر جٌّ،رخ ِٓ ذالر جٌررذر، ٟٚ٘ قحقرز جٌركر، ٚأؾ ، 4ؼ ِمجاُ اٌبٍادا

 .231، ؼ4ؼ

ّ َمرٞ، جًٔر: جٌ (9) ّّد جٌ ّٟ، أقّد ذٓ ِك ّرط حٔ أؾسجء. ضكم١ك: ئقطةحْ َرةحش )ذ١ةرٚش:    7، ٔفح اٌؽ١ب ِٓ يصٓ األٔدٌط اٌسؼ١بطٍ

 .514، 543، ؼ2َ(، ؼ1961رجر ؾحرر، 



 
 

ٕٕ
 

                                                           
(1)          ،ّٞ ِمجاُ  ِد٠ٕس ذحألٔدٌص َحِرز، ِٓ أَّحي ر٠س، ضٛر٘ح ٍَٝ غةحنة جٌركةر ذة١ٓ جٌؿس٠ةرز جٌخكةرجء ٚجٌّر٠ةس. جًٔةر: جٌكّةٛ

 .43، ؼ5ؼ، اٌبٍداْ

(2)  ،ّٞ  .414، ؼ1، ؼِمجُ اٌبٍداْذحٌفطف ٚضػد٠د جٌالَ ٚجٌػ١ٓ ُِؿّس، ذٍد ذحألٔدٌص. جًٔر: جٌكّٛ

(3)  ،ّٞ ُّ جٌىطر، ِد٠ٕس ور١رز ِٓ وٛرز ئٌر١رز ِٓ أَّحي جألٔدٌص. جًٔر: جٌكّٛ  .119ؼ 5، ؼِمجُ اٌبٍداْذحٌفطف غ

ُّ جٌطىْٛ، ٚجٌْٕٛ ضكُّ ٚضفطف ٚضىطر، ِد٠ (4) ٕس ذأرـ جٌّ،رخ، لؿرس ذالر جفر٠م١س، أؾٍف ذالر٘ح ٘ةٛجء، ٚأن١رٙةح ِةحء،    ذحٌكُّ غ

 ،ّٞ ّّد ذٓ ِكّٛر، 61، ؼ2، ؼِمجُ اٌبٍداِْحء، ٚأوػر٘ح خ١رجم. جًٔر: جٌكّٛ ّٟ، زور٠ح ذٓ ِك آواز اٌبالا ٚأرباز ؛ ٚجٌمس٠ٕٚ

 .173، )ذ١رٚش: رجر ؾحرر(، ؼاٌمباا

ّٟ، ٟ٘ جٌّد٠ٕس جٌّػٙٛرز ذّؿّر، ٍَٝ ضحقً جٌركر. ج (5)  .143، ؼآواز اٌبالا ٚأرباز اٌمباأًر: جٌمس٠ٕٚ

(6)  ،ّٟ  .561، ؼ2، ؼٔفح اٌؽ١ب ِٓ يصٓ األٔدٌط اٌسؼ١بجًٔر: جٌطٍّطحٔ

ّّد ضحٌُ،  (7) َ(، 1992-٘ةـ  1412، ِؿٍةدجْ. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، )ذ١ةرٚش: رجر جٌؿ١ةً،      ِمجُ حّفاؾ اٌمسآْ لبس اٌطاز٠خِك١طٓ، ِك

 .137، ؼ2ِؽ

، ضكم١ةك: ِؿةهفٝ جٌطةمح،    اٌفعاائً اٌباا٘س  فاٟ ِااظآ ِصاس ٚاٌماا٘س       ذر٘ةحْ جٌةد٠ٓ ئذةرج١ُ٘ ذةٓ ٍَةٟ،       ،جًٔر: جذٓ ي١ٙرز (1)

 .194-111َ(، ؼ1969ٚوحًِ جٌّٕٙدش )ٍِطمٝ أً٘ جألغر، 

 -٘ـ  649جٌّّح١ٌه جٌركر٠س: أغٍرُٙ ِٓ جٌطرن ٚجٌّ،ٛي، ؾٍرُٙ جأل٠ٛذ١ّْٛ، ٚأضىُٕٛ٘ ذؿس٠رز جٌرٚقس ذح١ًٌٕ، قىّٛج ِٓ ضٕس  (9)

ّٟ، ٔؿُ جٌد٠ٓ ئذرج١ُ٘ ذٓ ٍَٟ،  714ضٕس  - ، جٌهرُةس جٌػح١ٔةس، ضكم١ةك:    تافة اٌطسن ف١ّا ٠جب أْ ٠مًّ فاٟ اٌٍّاه  ٘ـ. جٌَهر ُضٛض

ّّد جٌكّدجٚٞ، ؼ  .71َرد جٌىر٠ُ ِك

(11)  ،ّٟ جٌطةرجظ  ؾةسءج. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ٍَةٟ غة١رٞ )رجر ئق١ةحء        14، اٌبدا٠ة ٚإٌٙا٠اة جًٔر: جذٓ وػ١ر، أذٛ جٌفدجء جٌدِػم

 ،ّٟ ّٟ، رجغةةد، 256-253، ؼ13َ(، ؼ1911-٘ةةـ  1411جٌُرذةة ، جٌهرُةةس لصااة اٌططاااز ِاآ اٌبدا٠ااة إٌااٝ إٌٙا٠ااة؛ ٚجٌطةةرؾحٔ

 .243َ(، ؼ2116-٘ـ 1427جألٌٚٝ، )جٌمح٘رز: ِإضطس جلرأ، 

ّٟ جٌةةد٠ٓ،    (11) ٓ جذةةٓ لحقةةٟ غةةٙرس، ضمةة ُّةةحْ(، ، ضكم١ةةك: ِكطةةٓ غ١ةةحـ )جٌٕؿةةف جألغةةر : ِهرُةةس جٌٕ   ؼبمااا  إٌاااا  ٚاٌٍ اا١٠ٛ

 .219ؼ

ّّد ذٓ ٍَٟ ذٓ جٌكطٓ،  (12) ّٟ، أذٛ جٌّكحضٓ ِك  -٘ةـ  1419، جٌهرُس جألٌٚٝ، )رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّةس  ذ٠ً تروس  اٌافاؾجًٔر: جٌكط١ٕ

 .14َ(، ؼ1991

(13)  ،ّٟ ّٟ، 724، ؼ2، ؼِمسفة اٌمّسار اٌىبازجًٔر: جٌأ٘ر  .276، ؼ9، ؼؼبما  اٌاافم١ّة اٌىبسٜ؛ ٚجٌُطريى



 
 

ٕٖ
 

                                                           
ُّ ذٕحءٖ  (1) ّٟ جٌػحٌةع جٌكةحوُ ذةأِر جهلل، فةٟ قة١ٓ وةحْ جٌرةدء ذرٕحتةٗ ضةٕس          أض ٘ةـ ذةأِر ِةٓ جٌخ١ٍفةس جٌُس٠ةس ذةحهلل ٚجٌةد        311جٌخ١ٍفس جٌفةحنّ

ّّد،  أؾسجء. )ِؿر: جٌّؿٍص جألٍَٝ ٌٍػإْٚ جمضال١ِّس(، 5، ِعازد ِصس ٚأ١ٌٚاؤ٘ا اٌصاٌاْٛجٌكحوُ. جًٔر: ضُحر ِح٘ر ِك

 .235، 221، ؼ1ؼ

 .314، ؼ1، ؼِعازد ِصس٘ـ. جًٔر: ضُحر، 915جهلل ضٕس أٔػأٖ ج٢ِر ذأقىحَ  (2)

ّّٗ ضٕس  (3) ِطؿد أقّد ذٓ نٌْٛٛ، ٔطرس ئٌٝ ِإضص جٌدٌٚس جٌه١ٌّٔٛٛس فٟ ِؿر، ألحِٗ ٍَٝ ؾرً ٠ػىر ذ١ٓ ِؿر ٚلرس جٌٙٛجء ٚأض

ّٞ جٌك265ضٕس  ّٟ،  ٘ـ. جًٔر: جذٓ ض،رٞ ذررٜ، أذٛ جٌّكحضٓ ؾّحي جٌد٠ٓ ٠ٛضف ذٓ ض،رٞ ذررٜ ذٓ َرد جهلل جًٌح٘ر إٌجاَٛ  ٕفة

 .141، ؼ1، ؼِعازد ِصس؛ ٚضُحر، 1، ؼ3ؾسءج. )ِؿر: رجر جٌىطد(، ؼ 16، اٌصا٘س  فٟ ٍِٛن ِصس ٚاٌما٘س 

٘ـ، ٟٚ٘ لّرس غح٠س فٟ جٌدلس ٚجمذدجٌ، ٚوةحْ ٌٙةح أ١ّّ٘طٙةح جٌخحّؾةس. جًٔةر:  ضةُحر،       614أٔػأ٘ح جٌطٍهحْ جٌّٕؿٛر لالْٚٚ ضٕس  (4)

 .73، ؼ3، ؼِعازد ِصس

ّٟ، جًٔر: جٌ (5)  .212، ؼ1، ؼشرزا  اٌر٘ب؛ ٚجذٓ جٌُّحر، 14، ؼذ٠ً تروس  اٌافاؾكط١ٕ

(6)  ،ّٞ ، شارزا  اٌار٘ب  ؛ ٚجذةٓ جٌُّةحر،   62، ؼ6، ؼاٌادزز اٌىإِاة  ؛ ٚجذةٓ قؿةر،   176، ؼ5، ؼاٌٛافٟ  اٌٛف١ّا جًٔر: جٌؿفد

 . 145، ؼ6ؼ

ّٞ، ؾالـ جٌد٠ٓ خ١ًٍ ذٓ أ٠ره،  (7) أؾسجء. ضكم١ك: ٍَٟ أذٛ ز٠د، ٚٔر١ً أذٛ َّػس، 6، أل١اْ اٌمصس ٚألٛاْ إٌصسجًٔر: جٌؿفد

ّّد، ؼ ّّد َِٛد، ِٚكّٛر ضحٌُ ِك ّٟ، 334، ؼ5َّػس، ِٚك  .146، ؼاٌبدز اٌؽاٌك؛ ٚجٌػٛوحٔ

ّٞ، َرد جٌرق١ُ ذٓ جٌكطٓ ذٓ ٍَٟ،  (1) ، ؾسءجْ. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: وّحي ٠ٛضف جٌكٛش )رجر ؼبما  اٌاافم١ةجًٔر: جألضٕٛ

 .219، ؼ1َ(، ؼ2112)رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 
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ّّةد ذةٓ َرةد جٌةرقّٓ،       (1) ّٞ، ِك أؾةسجء. )ِإضطةس جٌرضةةحٌس/ رجر   4، اٌّفّعاسْٚ  ا١ٓ اٌطأ٠ٚاً ٚاإلوباا  فاٟ آ٠اا  اٌصافا        جٌّ،ةرجٚ

 . 1111، ؼ3َ(، ؼ2111-٘ـ 1421جٌمرآْ، 

(2)    ّ ٍمةةد ٘ةةٟ جٌّد٠ٕةةس جٌّػةةٙٛرز ذؿٕةةد جٌفطةةهحل ذّؿةةر ٠ؿُّٙةةح ضةةٛر ٚجقةةد، أقةةدغٙح ؾةةٛ٘ر غةةالَ جٌُّةةس ضةةُد ذةةٓ ئضةةّح١ًَ جٌ

          ،ّٟ ًّ ِد٠ٕس ذّؿر  ؾطّحٌ أضرحخ جٌخ١ةرجش، ِٕٙةح ضؿٍةد جٌهرجتةف جٌّٕطةٛذس ئٌةٝ ِؿةر. جًٔةر: جٌمس٠ٕٚة ذحٌّٕؿٛر، ٟٚ٘ أؾ

 .241، ؼآواز اٌبالا ٚأرباز اٌمباا

دا٠اة  اٌبذٕحٖ ذدِػك أ١ِر جٌّةإ١ِٕٓ ج١ٌٌٛةد ذةٓ َرةد جٌٍّةه، ٚوةحْ قة١ٓ ضىحِةً ذٕةحؤٖ ٌة١ص ٌةٗ فةٟ جٌةد١ٔح ِػ١ةً. جًٔةر: جذةٓ وػ١ةر،                   (3)

 .173، 163، ؼ9، ؼٚإٌٙا٠ة

(4)  ،ّٞ ّٟ،  146،  ؼ6، ؼشارزا  اٌار٘ب  ؛ ٚجذةٓ جٌُّةحر،   115، ؼ5، ؼاٌٛافٟ  اٌٛف١ّا جًٔر: جٌؿفد ، ٔفاح اٌؽ١اب  ؛ ٚجٌطٍّطةحٔ

 .531، ؼ2ؼ

 .111-99، ؼ1، ؼاٌباس اٌّا١ػجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّّد قط١ٓ،  (6) ْ جًٔر: جٌأ٘رٟ، ِك َ(، 2113-٘ةـ  1424ٌهرُةس جٌػحِٕةس، )جٌمةح٘رز: ِىطرةس ٚ٘رةس،      أؾةسجء. ج  3، اٌطفع١س ٚاٌّفّعاسٚ

 .227، ؼ1ؼ
 .114ؼ ،1ؼ ،اٌّا١ػ اٌباس ق١ّحْ، أذٛ: جًٔر (7)
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اسرقرائٍّحتذراسحأتذأانقرآٍَّحانقراءاخعرضفًحٍّاٌأتًيُهطعهىانىقىفيٍونًسٌذ

.وانُساءعًراٌآلسىرذًخالليٍانًحٍطانثحرذفسٍرفًوذىظٍههانهقراءاخ





                                                           
ّٟ ِٕٚٙجااٗ فااٟ تفعاا١سٖ اٌباااس اٌّااا١ػجًٔةةر: غةةىرٞ، أقّةةد خحٌةةد،  (1) ّّةةحر، أ ااٛ ح١ّاااْ األٔدٌعاا ّّةةحْ: رجر َ ، جٌهرُةةس جألٌٚةةٝ، )َ

 .212-195َ(، ؼ2117-٘ـ 1421



 
 

ٕ7
 



 
 

ٕ8
 

 . أ

. خ

. ش



 
 

ٕ9
 











                

    

                                                           
(1)  ٟ ٟ  اٌب١اااْ َّةةرٚ، أذةةٛ ،جٌةدجٔ  جٌّخهٛنةةحش ِروةةس جٌى٠ٛةةص،) جٌك ّةد  لةةدٚرٞ غةةحُٔ: ضكم١ةةك جألٌٚةٝ،  جٌهرُةةس ،اٌمااسآْ آٞ لااّد فا

 .143ؼ ،(1994َ -٘ـ1414 ٚجٌٛغحتك، ٚجٌطرجظ

؛ ٚجذةةٓ وػ١ةةر، أذةةٛ جٌفةةدجء ئضةةّح١ًَ ذةةٓ وػ١ةةر  319، ؼ2، ؼاٌباااس؛ ٚأذةةٛ ق١ّةةحْ، 395، ؼ1، ؼاٌّاااّسزجًٔةةر: جذةةٓ َه١ّةةس،  (2)

ُ  جٌدِػةةمٟ، ّّةةد ضةةالِس )رجر ن١رةةس ٌٍٕػةةر ٚجٌطٛز٠ةةٍ،      1، تفعاا١س اٌمااسآْ اٌمفاا١ أؾةةسجء. جٌهرُةةس جٌػح١ٔةةس، ضكم١ةةك: ضةةحِٟ ذةةٓ ِك

ٟ    ؛ ٚجألٌٛضٟ، أذٛ جٌفكً ِكّٛر، 5، ؼ2َ(، ؼ1999 -٘ـ 1421 ، زٚ  اٌّمأٟ فٟ تفع١س اٌماسآْ اٌمفا١ُ ٚاٌعابك اٌّثاأ

ّٟ(، ؼ 31  .73، ؼ3ؾسءج. )ذ١رٚش: رجر ئق١حء جٌطرجظ جٌُرذ

ّّد ذٓ أقّد ذٓ ٍَٟ جٌكطٓ أذٛ جٌٛجقدٞ، (3)  زغٍةٛي  ذط١ٟٛٔ وّحي: ضكم١ك جألٌٚٝ، جٌهرُس ،اٌمسآْ ٔصٚي أظبا  ج١ٌٕطحذٛرٞ، ِك

 .111-99ؼ ،(٘ـ1411 ج١ٌٍُّّس، جٌىطد رجر: ذ١رٚش)

 .216 آ٠س: جٌرمرز ضٛرز (4)
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 .215 آ٠س: جٌرمرز ضٛرز (1)

ٛ : جًٔةر  (2) ٔفااُ اٌادزز فاٟ تٕاظاب ا٠٢ااا     ٚجٌرمةحَٟ، ذر٘ةحْ جٌةةد٠ٓ ئذةرج١ُ٘ ذةٓ َّةر،       ؛319ؼ ،2ؼ ،اٌّاا١ػ  اٌباااس ق١ّةحْ،  أذة

 .4ؼ ،2ؼ ،َ(1995-٘ـ 1415أؾسجء. ضكم١ك: َرد جٌرّزجق غحٌد جٌّٙدٚٞ )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 1، ٚاٌعٛز

 .197، ؼ2(، ؼ1911أخرؾٗ ِطٍُ: وطحخ ؾالز جٌّطحفر٠ٓ، ذحخ فكً جٌمرآْ ٚضٛرز جٌرمرز، قد٠ع رلُ ) (3)

 .197، ؼ2(، ؼ1912أخرؾٗ ِطٍُ: وطحخ ؾالز جٌّطحفر٠ٓ، ذحخ فكً جٌمرآْ ٚضٛرز جٌرمرز، قد٠ع رلُ ) (4)
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 .145ؼ ،3ؼ ،ٚاٌط٠ٕٛس اٌطاس٠س َحغٛر، جذٓ: جًٔر (1)
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ٔ.                 

                                                           
ُس . جٌهراٌعبمة فٟ اٌمسارا ؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، أذٛ ذىر أقّد ذٓ ِٛضٝ جٌط١ّّٟ جٌر،دجرٞ، 319، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ  (1)

؛ ٚجذةٓ ِٙةرجْ، أقّةد ذةٓ جٌكطة١ٓ جألؾةرٙحٟٔ،       211٘ـ(، ؼ1411جٌػح١ٔس، ضكم١ك: ر. غٛلٟ ق١ف )جٌمح٘رز: رجر جٌُّحر ، 

 .161، ضكم١ك: ضر١ٍ قّسز قحوّٟ )رِػك: ِؿٍّ جٌٍ،س جٌُرذ١ّس(، ؼاٌّبعٛغ فٟ اٌمسارا  اٌماس

ّّةةد ٘ةةحرْٚ )جٌمةةح٘رز: ِىطرةةس  أؾةةسجء. جٌهرُةةس جٌػح١ٔةة4، اٌىطااا ضةة١ر٠ٛٗ، َّةةرٚ ذةةٓ َػّةةحْ ذةةٓ لٕرةةر،   (2) س، ضكم١ةةك: َرةةد جٌطةةالَ ِك

 .153، ؼ4َ(، ؼ1912-٘ـ 1412جٌخحٔؿٟ/ جٌر٠حـ: ِىطرس جٌرفحَٟ، 

ْ      ؛ ٚجٌطة١ّٓ، أقّةد ذةٓ ٠ٛضةف،     319، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3) ؾةسءج.   11، اٌادّز اٌّصاْٛ فاٟ لٍاَٛ اٌىطاا  اٌّىٕاٛ

ّّد جٌخّرجل )رِػك: رجر جٌمٍُ  .6، ؼ3(، ؼضكم١ك: أقّد ِك

 .72؛ ٚضٛرز ٠ٛٔص: آ٠س 15٘حضحْ ج٠٢طحْ ٍَٝ جٌطرض١د ِٓ ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س   (4)

أؾسجء. جٌهرُةس جٌػح١ٔةس، ضكم١ةك: ذةدر جٌةد٠ٓ لٙةٛؾٟ،       7، اٌاّجة ٌٍمّسار اٌعبمةجًٔر: جٌفحرضٟ، جٌكطٓ ذٓ أقّد ذٓ َرد جٌ،فحر،  (5)

، اٌّّٛظااح؛ ٚجذةٓ أذةةٟ ِةةر٠ُ،  9-1، ؼ3َ(، ؼ1993 -٘ةةـ  1413ٚذػة١ر ؾ٠ٛؿةةحذٟ )رِػةةك/ذ١رٚش: رجر جٌّةأِْٛ ٌٍطةةرجظ،   

 .361، ؼ1ؼ

 .391، ؼ2، ؼاٌباس أذٛ ق١ّحْ، (6)

٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ    712ضٛفٟ ضٕس  وحْ أذرٌ جٌىٛف١١ِٓ ٚأٍَُّٙ ذحٌٕكٛ ٚجٌٍ،س ٚفْٕٛ جألرخ، ٠ك١ٝ ذٓ ز٠حر ذٓ َرد جهلل أذٛ زور٠ح، (7)

 .333، ؼ2، ؼ  ١ة اٌٛلا ؛ ٚجٌط١ٛنٟ، 176، ؼ6، ؼٚف١ا  األل١اْخٍّىحْ، 

ْ  جٌفّرجء، أذٛ زور٠ح ٠ك١ٝ ذٓ ز٠ةحر،   (1)  ،1ؼ َ(1913-٘ةـ  1413أؾةسجء. جٌهرُةس جٌػحٌػةس، )ذ١ةرٚش: َةحٌُ جٌىطةد،       3، ِماأٟ اٌماسآ
 .9ؼ
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 .363، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 319، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

، جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك:    ا٠اٛاْ حعاااْ  آ وا ات    رغحء َػّحْ ذٓ َفحْ. جًٔر:  ٘أج جٌر١ص ِٓ جٌرط١م، لحٌٗ قَطحْ ذٓ غحذص فٟ (2)

 .271َ(، ؼ2116-٘ـ 1427َرد جهلل ضٕدٖ )ذ١رٚش: رجر جٌُّرفس، 

 .391، ؼ2، ؼاٌباس اٌّا١ػأذٛ ق١ّحْ،  (3)

ٟ          1، ؼ3، ؼاٌاّجةجًٔر: جٌفحرضٟ،  (4) ّّةد ذةٓ جٌكطة١ٓ ذةٓ ذٕةدجر جٌٛجضةه إزشااا اٌّبطادٞ ٚتاروس     ، ؛ ٚجٌمالٔطةٟ، أذةٛ جٌُةّس ِك

َّ  إٌّطٙااٟ فااٟ اٌمااسارا  اٌماااس ، ضكم١ةةك ٚررجضةةس: َّةةر قّةةدجْ جٌىر١طةةٟ )رضةةحٌس ِحؾطةةط١ر، لطةةُ جٌدرجضةةحش ج١ٌٍُةةح، ؾحُِةةس أ

 .641، ؼ1، ؼاإلتااا؛ ٚجٌد١ِحنٟ، 174٘ـ(، ؼ1414-٘ـ 1413جٌمرٜ، جٌٍّّىس جٌُرذ١ّس جٌطُٛر٠ّس، 

 .51، ؼا٘س اٌبدٚز اٌصجًٔر: َرد جٌفطحـ جٌمحقٟ،  (5)

ّّد ضحٌُ، 371، ؼ1، ؼاإلتاااجًٔر: جٌد١ِحنٟ،  (6) ُّٙر  فٟ اٌمسارا  اٌمااس ٚتٛز١ٙٙاا ِآ ؼس٠اك ؼ١باة      ؛ ِٚك١طٓ، ِك اٌ

 .46، ؼ1َ(، ؼ1997-٘ـ 1417، ؾسءجْ. )جٌّىطرس جألز٘ر٠ّس ٌٍطرجظ، إٌاس

 .9، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْجًٔر: جٌفّرجء،  (7)

ّّةةد ذةةٓ ئذةةرج١ُ٘، 319ؼ ،2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (1) أؾةةسجء.  11، اٌىاااف ٚاٌب١اااْ؛ ٚجٌػٍُرةةٟ، أذةةٛ ئضةةكحق أقّةةد ذةةٓ ِك

ّّةد ذةٓ َحغةٛر، ِرجؾُةس ٚضةدل١ك: جألضةطحة ١ًٔةر جٌطةحَدٞ )ذ١ةرٚش: رجر ئق١ةحء جٌطةرجظ جٌُرذةٟ،               -٘ةـ  1422ضكم١ك: أذةٟ ِك

 .7، ؼ3َ(، ؼ2112

ّٟ ذةٓ أذةٟ نحٌةد،      ؛ ٚجٌم١طةٟ، 9، ؼ3، ؼاٌاّجة ٌٍمّسار اٌعابمة جًٔر: جٌفحرضٟ،  (9) ، اٌىااف لآ ٚزاٖٛ اٌماسارا  ٚلٍٍٙاا     ِىة

؛ ٚجذةٓ  335، ؼ1َ( ؼ1997-٘ـ 1411ؾسءجْ. جٌهرُس جٌخحِطس، ضكم١ك: ِك١ٟ جٌد٠ٓ رِكحْ )ذ١رٚش: ِإضطس جٌرضحٌس، 

 .361، ؼ1، ؼاٌّٛظحأذٟ ِر٠ُ، 

ُّ جٌُّطسٌةٟ، وةحْ فؿة١كح فم١ٙةح ٚرَةح. جًٔةر           (11) ّٟ ذةٓ قؿةر        َرد جٌرقّٓ ذٓ ور١طرةحْ، أذةٛ ذىةر جألؾة : جذةٓ قؿةر، أقّةد ذةٓ ٍَة

أؾةةسجء. جٌهرُةةس جٌػحٌػةةس، ضكم١ةةك: رجتةةرز جٌُّةةحر  جًٌٕح١ِّةةس/ جٌٕٙةةد )ذ١ةةرٚش: ِإضطةةس جألٍَّةةٟ    7، ٌعاااْ ا١ٌّااصاْجٌُطةةمالٟٔ، 

 .427، ؼ3َ(، ؼ1916-٘ـ 1416ٌٍّهرَٛحش، 

 .335، ؼ1، ؼاٌىافجًٔر: جٌم١طٟ،  (11)
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ّّر جٌُةأ  (1) ّّةد ذةٓ ٠س٠ةد،            جٌر١ص ِٓ جٌه٠ًٛ لحتٍٗ ؾ١ًّ ذٓ ُِ رٞ، ُِٕٚةٝ ٔةّع: ٔػةر، ٚلّة١ٓ: قم١ةكد، ٚؾةد٠ر. جًٔةر: جٌّرةرر، ِك

ّّد أذٛ جٌفكً ئذةرج١ُ٘ )جٌمةح٘رز: رجر جٌفىةر جٌُرذةٟ،     4، اٌىاًِ فٟ اٌٍ ة ٚاألا  -٘ةـ  1417أؾسجء. جٌهرُس جٌػحٌػس، ضكم١ك: ِك

. ٌٚمةة١ص ذةةٓ 45َ(، ؼ1912-٘ةةـ 1412، )ذ١ةرٚش: رجر ذ١ةةرٚش،  ا٠ااٛاْ ز١ّااً  ث١ٕااة؛ ٚجٌُةأرٞ،  231، ؼ2َ(، ؼ1997

 جٌخه١ُ ذ١ص ١ًٔرٖ:

 ئةج ؾحٚز جمغ١ٕٓ ضٌر فأّٗ  ذرٕ ٍع        ٚضىػ١ر جٌكد٠ع ل١ّٓ

َ(، 1971-٘ةـ  1391أؾسجء. )ذ١ةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس،    3، األِاٌٟ فٟ ٌ ة اٌمس جًٔر: جٌمحٌٟ، أذٛ ٍَٟ ئضّح١ًَ ذٓ جٌمحضُ،  

 .179، ؼ2ؼ

 .217، ؼ2، ؼاٌباس (2)

 .74ؼ 3، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 539، ؼ2، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 217، ؼ2، ؼاٌباسًٔر: أذٛ ق١ّحْ، ج (3)

ْ  جًٔر: جٌسؾحؼ، أذٛ جضكحق ئذةرج١ُ٘ ذةٓ جٌطةرٞ ذةٓ ضةًٙ،       (4) أؾةسجء. ضكم١ةك: ئذةرج١ُ٘ جألذ١ةحرٞ )جٌمةح٘رز: رجر      3، إلاسا  اٌماسآ

 .111جٌىطحخ جٌّؿرٞ/ ذ١رٚش: رجر جٌىطحخ جٌٍرٕحٟٔ(، ؼ

 .314، ؼ1، ؼاٌثما ٘ـ. جًٔر: جذٓ قّرحْ، 213جٌككرِٟ، ِٓ أً٘ قّؽ، ضٛفٟ ضٕس  غر٠ف ذٓ ٠س٠د (5)

ّٞ، رٜٚ َٕةٗ جٌىطةحتٟ ٚجٌفةرجء. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،           (6) ّٟ جٌٕكةٛ ّّد ذٓ جٌكطٓ ذٓ أذٟ ضحرز أذٛ ؾُفةر جٌىةٛف ، يا٠اة إٌٙا٠اة  ِك

 .114، ؼ2ؼ

، يا٠اة إٌٙا٠اة  ٘ـ. جًٔر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،   144طٓ جٌرؿرٞ ٚضٍّ ِٕٗ، ِحش ضٕس أذٛ َػّحْ جٌرؿرٞ، رٜٚ جٌكرٚ  َٓ جٌك (7)

 .531، ؼ1ؼ

 .25، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْ؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 319، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ُّؿ حغرةةُٟ ذةةحٌٛ ء جٌٕكةةٛٞ جٌُّةةرٚ  ذةةحألخفع جألٚضةةم؛ ضةةٛفٟ ضةةٕس    (9) ُ د ز جٌ ِ طيةة ٚف١ااا  ىةةحْ، ٘ةةـ. جًٔةةر: جذةةٓ خ215ٍضةة١ُد ذةةٓ 

 .211-311، ؼ2، ؼاألل١اْ
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ٕ.                        

  

                                                           
 .363، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 319، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

، )جٌمح٘رز: ِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْ ِٓ وطا  اٌبد٠ك؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، جٌكط١ٓ ذٓ أقّد، 217، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .25)جٌمح٘رز: ِىطرس جٌّطٕرٟ(، ؼ

ٓ ؛ ٚجٌُىررٞ، أذٛ جٌرمحء َرد جهلل ذٓ جٌكط١ٓ، 317، ؼ2، ؼاٌباس، جًٔر: أذٛ ق١ّحْ (3) ّٓ  ٗ اٌاسحّ ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس   إِالر ِا ِ

 .116، ؼ1َ(، ؼ1979-٘ـ 1399جٌهرُس جألٌٚٝ، )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 

ٛ ُٔة١ُ أقّةد ذةٓ َرةد     ٍَمّس ذٓ ل١ص جٌٕخُٟ أذٛ غرً جٌّٙدجٟٔ أٚضٟ فمٙح َٚرحرز ٚقطٓ ضالٚز ٚز٘ةحرز. جًٔةر: جألؾةرٙحٟٔ، أذة     (4)

ّٟ،  11، ح١ٍة األ١ٌٚار ٚؼبما  األحف١ارجهلل،   .91، ؼ2٘ـ(، ؼ1415أؾسجء. )ذ١رٚش: رجر جٌىطحخ جٌُرذ

ّّةد ذةٓ ؾر٠ةر ذةٓ ٠س٠ةد ذةٓ وػ١ةر ج٢ٍِةٟ،         392، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5) زااِك اٌب١ااْ لآ تأ٠ٚاً آٞ     ؛ ٚجٌهررٞ، ِك

ّّةد     24، اٌمسآْ . ٚ٘ةٟ أ٠كةح لةرجءز    155، ؼ6َ(، ؼ2111-٘ةـ  1421غةحور )ِإضطةس جٌرضةحٌس،    ؾةسءج. ضكم١ةك: ِكّةٛر ِك

ّّد، ٚأذٟ رؾحء. جًٔر: جذٓ ؾِٕٟ،   .151، ؼ1، ؼاٌّاطعبئذرج١ُ٘ جٌٕخُٟ، ٚجألَّع، ٚؾُفر ذٓ ِك

 .151، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 191، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْجًٔر: جٌفّرجء،  (6)

 .151، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 155، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 392ؼ، 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ظتتسءا.انعث تتحانصاٍَتتحلذحقٍتتجفستتًٍرظتتاتر)تٍتتروخفدارٕٗلاألغااي  انثٍتدنححتتىص.اَ تترفانيتتفهاًَلأتتتىانفتترضل(8)
ًّتذظتسءا.ٖٔلر خزا ات األب  لبا ل بباي  ب ايى اب ا     ؛وانثغذاديلعثذانقادرتٍعًرلٕٗٗلصٗانفكر(لض ذحقٍتجفيح

 .7ٔلصٕو(لض998َٔثٍمطرٌفًلوايٍمتذٌعٌ قىب)تٍروخفدارانكرةان هًٍّحل
 .152، ؼ1، ؼاٌّاطعبجذٓ ؾّٕٟ، (9) 

، ٌعاااْ اٌمااس ؛ ٚجذةةٓ ًِٕةةٛر،  161-151، ؼ6، ؼزاااِك اٌب١اااْ؛ ٚجٌهرةةرٞ، 217، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (11)

 .496، ؼ12ؼ
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ٖ.                            

  

                                                           
 .7، ؼ3، ؼاٌىاف ٚاٌب١اْػٍُرٟ، جًٔر: جٌ (1)

 .227ؼ 1، ؼشرزا  اٌر٘ب٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌُّحر، 152ئذرج١ُ٘ ذٓ أذٟ َرٍس أقد جألغرج  ٚجٌٍُّحء ذدِػك، ضٛفٟ ضٕس  (2)

اٌّبٙج فٟ اٌماسارا  اٌثّااْ ٚلاسار     ؛ ضرم جٌخ١حل، َرد جهلل ذٓ ٍَٟ ذٓ أقّد، "364، ؼ1، ؼاٌىّاااجًٔر: جٌسِخػرٞ،  (3)

، ضكم١ك ٚررجضس: َرد جٌُس٠س ذٓ ٔحؾر جٌَطرر )رضحٌس روطٛرجٖ لطةُ جٌمةرآْ   ا ٓ ِا١صٓ ٚارط١از رٍف ٚا١ٌص٠دٞ"األلّش ٚ

ّّد ذٓ ضُٛر جمضال١ِّس، جٌّّىٍس جٌُرذ١س جٌطُٛر٠ّس،   .425٘ـ(،  ؼ1415ٍَِٚٛٗ، ؾحُِس جمِحَ ِك

 .392، ؼ2، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  (4)

ْ  ٌٗ د رر،جٌؿ  فٟ ٠ُٕرُص ٔ رحٌش: جمخير٠م (5) ْ  ُلةُرٚ ٗ  جٌٍُٛذ١ةحء،  وُمةرٚ ٓ  أ ؾة،ر  ٚٚرلة ْ  ٚرق ِة ِّةح .  جٌَر٠كةح ٝ  جمرؾيةٍر١صي  أ  ِٕؿةرر : ذُّٕة

ـد،  .53ؼ ،2ٚؼ ؛211ؼ ،7ؼ ،اٌمس  ٌعاْ ًِٕٛر، جذٓ. غّدٖ ِٓ جٌّؿرر ٌٍط١ف ؾفس ٟٚ٘ ِح

 .461، ؼ1، ؼاإلتااا؛ ٚجٌد١ِحنٟ،  364، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 393، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ّّةد،     152، ؼ1، ؼاٌّاطعبجًٔر: جذٓ ؾّٕٟ،  (7) ، شاا اٌّعا١س فاٟ لٍاُ اٌطفعا١س    ؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، َرد جٌرقّٓ ذةٓ ٍَةٟ ذةٓ ِك

 .349، ؼ1٘ـ(، ؼ1414أؾسجء. جٌهرُس جٌػحٌػس، )ذ١رٚش: جٌّىطد جمضالِٟ، 9

ّّةد    إحال  إٌّؽككحق، لحتً جٌر١ص جألَػٝ. جًٔر: جذٓ جٌطّى١ص، أذٛ ٠ٛضف ٠ُمٛخ ذٓ ئض (1) ، جٌهرُس جٌرجذُس، ضكم١ةك: أقّةد ِك

ّّد ٘حرْٚ )جٌمح٘رز: رجر جٌُّحر ،   .222،  ؼ1، ؼاٌصاا ؛ ٚجٌؿٛ٘رٞ، 51َ(، ؼ1949غحور، َٚرد جٌطالَ ِك

، ٠اة يا٠اة إٌٙا ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     116نحٚٚش ذٓ ور١ط حْ، أذٛ َرد جٌرقّٓ، ج١ٌّحٟٔ، ضحذُٟ ِػٙٛر، ِحش ذّىةس ضةٕس    (9)

 .319، ؼ1ؼ

؛ ٌٍطخف١ف ٚ٘ةٟ ٌ،ةس أضةد    ُٚرٚٞ َٓ ج١ٌس٠دٞ أّٔٗ لرأ٘ح ذطىْٛ جٌرجء .25، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (11)

ًد      غ١ر ِططكمدد أغرخيفح١ٌَٛ  ٚذٕٟ ض١ُّ ٚذُف ٔؿد، ِٚٓ غٛج٘دٖ جٌػُر٠ّس لٛي جِرب جٌم١ص: . ق١ةع  ئغّحم ِةٓ جهلل ٚ  ٚجغة

أؾةسجء.  3، اٌهصاائ  ؛ ٚجذةٓ ؾِٕةٟ، أذةٛ جٌفةطف َػّةحْ،      214، ؼ4، ؼاٌىطاا  )أغرخ(. جًٔر: ض١ر٠ٛٗ، ضّىٓ جٌفًُ جٌّرفٌٛ 

ّّد ٍَٟ جٌٕؿحر )ذ١رٚش: َحٌُ جٌىطد(، ؼ  .144، ؼإزشاا اٌّبطدٜ؛ ٚجٌمالٔطٟ، 96-95، ؼ3ضكم١ك: ِك

 .23، ؼ3، ؼّز اٌّصْٛاٌد؛ ٚجٌط١ّٓ،  364، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 395، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)
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ٗ.                           

                                    

                                    

                 





٘.                               

   

                                                           
 .416، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .29، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ جٌكٍرٟ،  (2)

. ٔطةةرص ٘ةةأٖ جٌمةةرجءز ألذةةٟ َرةةد جٌةةرقّٓ    367، ؼ1، ؼاٌىااااا؛ ٚجٌسِخػةةرٞ، 413، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (3)

 .26، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْٚجٌؿكدرٞ، َّٚرٚ ذٓ فح٠د. جًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ، جٌطٍّٟ، ٚجذٓ ٠ُّر، 

 .413، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .31، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 413، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (5)

َّ ٌٍٕحذ،ةس جٌةأذ١حٟٔ، ٚضطّطةٗ:          (6) ّْ أذىحر٘ةح ُٔةحُؼ    جٌر١ةص ِةٓ جٌركةر جٌرطة١م جٌطةح . ُِٕٚةٝ جٌرذةرخ: جٌمه١ةٍ ِةٓ جٌرمةر. جًٔةر:       رٚجرروةأ

ٟ   جٌأذ١حٟٔ، ز٠حر ُِح٠ٚس ذٓ قةرحخ،   ّّةد أذةٛ جٌفكةً ئذةرج١ُ٘ )جٌمةح٘رز: رجر         ا٠اٛاْ إٌا  اة اٌار ١أ ، جٌهرُةس جٌػح١ٔةس، ضكم١ةك: ِك

 .75جٌُّحر (، ؼ



 
 

ٖ8
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7.                              

          

                                                           
 .154، ؼ1، ؼاٌّاطعبجًٔر: جذٓ ؾِٕٟ،  (1)

 .125، ؼ1، ؼاإلِالر ُىررٞ،؛ ٚج414ٌ، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .211، ؼ5، ؼاٌباس (3)

ْ    . ٚٔطرٙح جذٓ خح٠ٌٛٗ ئٌٝ ِطٍُ ذٓ ؾٕدخ، ٚجٌكطٓ. جًٔر: 414، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4) ، ِهطصاس فاٟ شاٛاّذ اٌماسآ

 .26ؼ

ً       ؛ ٚجٌّٕكةحش،  165، ؼ1، ؼاٌىطاا  جًٔر: ضة١ر٠ٛٗ،   (5) ّّةد ذةٓ ئضةّح١َ ْ  ، أذةٛ ؾُفةر أقّةد ذةٓ ِك ضكم١ةك: ز١٘ةر   ، إلاسا  اٌماسآ

 .351، ؼ1َ(، ؼ1911-٘ـ 1419)ذ١رٚش: َحٌُ جٌىطد،  غحزٞ زج٘د

 .125، ؼ1، ؼاإلِالرجًٔر: جٌُىررٞ،  (6)

 .125، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 415، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ّّد ذٓ ٍَٟ، 415، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)  ا١ٓ فٕاٟ اٌسٚا٠اة ٚاٌدزا٠اة ِآ لٍاُ       فطح اٌمد٠س اٌجاِك ؛ ٚجٌػٛوحٟٔ، ِك

 .361، ؼ1٘ـ(، ؼ1414أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، )رِػك: رجر جٌىٍُ جٌه١ّد/ ذ١رٚش: رجر جذٓ وػ١ر، 6، اٌطفع١س



 
 

ٖ9
 

8.                        

           

                                                           
 . 415، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .125، ؼ1، ؼاإلِالرجًٔر: جٌُىررٞ،  (2)

 .ٕٔلصٗلضابجيهعاَ رفانقرطثًل(ٖ)
، 1، ؼاٌىّااااا؛ ٚجٌسِخػةةرٞ، 26، ؼِهطصااس فااٟ شااٛاذ اٌمااسآْ؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ، 415ؼ 2، ؼاٌباااسق١ّةةحْ، جًٔةةر: أذةةٛ  (4)

 .367ؼ

 .415، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّّٓ جضطػٙد ذٗ جٌػٍُرٟ فٟ  (6) ؛ ٚجٌمرنرٟ 11، ؼ3، ؼٚاٌب١اْ اٌىافٚوحْ قمٗ أْ ٠مٛي وحف١ح. ٌُ ٠أور أذٛ ق١ّحْ ٘أج جٌر١ص، ِٚ

. ٌُ أضطهٍ جٌٛلٛ  ٍَٝ لحتً ٘أج جٌر١ص، ٌٚرػر ذٓ أذٟ خحزَ ذ١ص ِػحذٗ ٠مٛي ف١ٗ: و فةٝ  22، ؼ 4، ؼكاٌجاِٚجٌمرنرٟ فٟ 

ِرٓ أ ضّحء  وحفٟ  ٞر  ٞ   ٚ ٌ ١ص  ٌرُكِرٙح ئرة نحي  غحفٟ. جًٔر: جألضدٞ، ذػر ذٓ أذٟ خحزَ،  ذرحٌٕ أ ، ا٠ٛاْ  اس  ٓ أ اٟ رااشَ األظاد

 .113َ(، ؼ1994-٘ـ 1415ٚش: رجر جٌىطحخ جٌُرذٟ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضمد٠ُ ٚغرـ: ِؿ١د ن رجر )ذ١ر

 .417، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 415، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

. ِٚأ٘د أذٟ ﴾و د جخر﴿. وّح ٚلرأ أذٛ َّرٚ، ٚجألَػٝ، ٚٚرظ، ٚأذٛ ؾُفر: ذطرن جٌّٙس 195، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (1)

ُي ﴿قروس جٌكر  جٌأٞ لرٍٗ ق١ػّح ٚلٍ، ذحضطػٕحء ِٛق١ُٓ، ّ٘ح:  أذٟ ؾُفر ئذدجي جٌّٙس ذكر  ِّد قطد ُٙ ٔيررةثي [، 33]جٌرمةرز:   ﴾أ 

ُي﴿ٚ ُٙ ٔ ِرثي ّّد ذٓ جٌكط١ٓ ذٓ ذٕدجر، 21[ ٚ]جٌمّر: 51]جٌكؿر:  ﴾ٚ  اٌىفا٠اة اٌىباسٜ فاٟ اٌماسارا      [. جًٔر: جٌمالٔطٟ، أذٛ جٌُّس ِك

 ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ،    131ّّد غر  )نٕهح: رجر جٌؿكحذس ٌٍطةرجظ(، ؼ ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ِرجؾُس ٚض١ٍُك: ؾّحي جٌد٠ٓ ِكاٌماس

 .443، ؼ1، ؼإٌاس

، ؾةسءجْ. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ٘ةدٜ ِكّةٛر لرجَةس )جٌمةح٘رز: ِىطرةس          ِمأٟ اٌمسآْجألخفع، أذٛ جٌكطٓ ض١ُد ذٓ ِطُدز،  (9)

 .219، ؼ1َ(، ؼ1991-٘ـ 1411جٌخحٔؿٟ، 
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 إلاسا  ؛ ٚجٌٕكةحش،  416، ؼ2، ؼاٌبااس ح َٕةٗ ض١ٍّةأٖ أذةٛ قةحضُ. جًٔةر: أذةٛ ق١ّةحْ،        ٘أٖ جٌمةرجءز   ضؿةّف َةٓ ٠ُمةٛخ ةور٘ة      (1)

 .22، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 359، ؼ1، ؼاٌمسآْ

 .195، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (2)

ّٟ ذٓ أذٟ نحٌد، 153، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 419، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3) ٌمسارا  اٌطبصس  فٟ ا؛ ٚجٌم١طٟ، ِى

ّّد غٛظ جٌٕدٚٞ )جٌٕٙد: جٌدجر  جٌطٍف١ّس، اٌعبك . ٚلةرأ ذحٌ،١رةس أ٠كةحم    456َ(، ؼ1912-٘ةـ  1412، جٌهرُس جٌػح١ٔس، ضكم١ك: ِك

 .469، ؼ1، ؼاإلتاااخٍف، ٚجألَّع. جًٔر: جٌد١ِحنٟ، 

 .31ضٛرز جألٔفحي: آ٠س  (4)

؛ ٚجذةٓ أذةٟ   335، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  19-11ؼ، 3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 419، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .214، ؼ2، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 362، ؼ1، ؼاٌّّٛظحِر٠ُ، 

اٌط١عا١س فاٟ   ؛ ٚجٌدجٟٔ، أذةٛ َّةرٚ َػّةحْ ذةٓ ضة١ُد،      211، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 419، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .72َ( ؼ1996-٘ـ 1416ي )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضؿك١ف: أٚضٛ ٠رضساٌمسارا  اٌعبك

؛ ٚجذةٓ أذةٟ   335، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  11-17، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 419، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .362، ؼ1، ؼاٌّّٛظحِر٠ُ، 

 .361، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 419، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (1)
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 .369، ؼ1، ؼفطح اٌمد٠س؛ ٚجٌػٛوحٟٔ، 411، ؼ2، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ، جًٔر:  (1)

 .47، ؼ 3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

، اٌط١عا١س ؛ ٚجٌةدجٟٔ،  456، ؼ اٌطبصاس  ؛ ٚجٌم١طةٟ،  212، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .131، ؼاٌىفا٠ةأ٠كح ٠ُمٛخ، ٚجذٓ غحٟ٘، ٚأذحْ. جًٔر: جٌمالٔطٟ، . ٚلرأ ذحٌطحء 72ؼ

؛ ٚجذٓ أذٟ ِةر٠ُ،   36، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 21، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .362، ؼ1، ؼاٌّّٛظحِر٠ُ، 

؛ ٚجٌةةد١ِحنٟ،  456، ؼ اٌطبصااس ٟ، ؛ ٚجٌم١طةة212، ؼاٌعاابمة؛ ٚجذةةٓ ِؿح٘ةةد،  411، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،    (5)

 .471، ؼ1، ؼاإلتااا

 .412، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .44ضٛرز جألٔفحي: آ٠س  (7)

 .417،  ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 214، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 337، ؼ1، ؼاٌىافجًٔر: جٌم١طٟ،  (1)

ّّد ذٓ ِطٍُ ذٓ َر١د جهلل ذٓ غٙحخ، قّد (9) تاروس   ٘ةـ. جًٔةر: جٌةأ٘رٟ،    126ظ َٓ ؾ،حر جٌؿكحذس، ٚورحر جٌطحذ١ُٓ، ضٛفٟ ضٕس ِك

 .16-14، ؼ1، ؼاٌافاؾ

ّ ١يد ذٓ ل١ص جألَرؼ أذٛ ؾفٛجْ جٌّىٟ جٌمحرب غمس، ضٛفٟ ضٕس  (11)  .239ؼ 1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 131ُق

 .45، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 192، ؼ1، ؼٟٔاٌّما؛ ٚجٌفّرجء، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)
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ـ  ؾٍّ ،لص  وث١ّس ا٠ٛاْ جألضٛر، ذٓ جٌرقّٓ َرد ذٓ وػ١ّر جٌخسجَٟ،. َسز وػ١ّر لحتٍٗ جٌه٠ًٛ جٌركر ِٓ جٌر١ص  (1) ْ : ٚغةر  ئقطةح

 .99ؼ ،(1971َ - ٘ـ1391 جٌػمحفس، رجر: ذ١رٚش) َرحش ئقطحْ

ّّر ذٓ جٌّػّٕٝ،  (2) ّّد فإجر ضسو١ٓ )جٌمح٘رز: ِىطرس جٌخحٔؿٟ(، ؼٌمسآِْجاش اجًٔر: أذٛ َر١دز، ُِ -17ؼ 1، ؾسءجْ. ضكم١ك: ِك

 .232، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 11-17ؼ

 .25، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 417، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .371، ؼ1، ؼاٌىّاااجًٔر: جٌسِخػرٞ،  (4)

 .45، ؼ 3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 411، ؼ2، ؼاٌباسق١ّحْ، جًٔر: أذٛ  (5)

 .47، ؼ 3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ٛ ٠يٓ جٌهحتٟ. جًٔر: ض١ر٠ٛٗ،  (7)  .46، ؼ2، ؼاٌىطا لحتً جٌر١ص َحِر ذٓ ُؾ

 .411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّّد، 411، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (9) أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: 6، ِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌٕكحش، أذٛ ؾُفر أقّد ذٓ ِك

َّ جٌمرٜ،  ّّد ٍَٟ جٌؿحذٟٛٔ )ِّىس جٌّىّرِس: ؾحُِس أ  .361، ؼ1٘ـ(، ؼ1419ضكم١ك: ِك

 .239، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْجًٔر: جٌهررٞ،  (11)

ْ    ٌهٍكس ذٓ ِؿر . جًٔةر: جذةٓ خح٠ٌٛةٗ،    . ٚٔطرص أ٠كح 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11) ، ِهطصاس فاٟ شاٛاذ اٌماسآ

 .26ؼ
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 .43ضٛرز جألٔفحي: آ٠س  (1)

 .155-154، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 412، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .21، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 413، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .411، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 413ؼ، 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ُِك ١يؿرٓ، ٚجٌكّكحن. جًٔر: جذٓ ؾِٕٟ 413، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5) ، اٌّاطعب. ٚ٘أٖ جٌمرجءز ِٕطٛذس ٌّؿح٘د، ٚجذٓ 

، اإلتااا؛ ٚجٌد١ِحنٟ، 21، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 371، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 155، ؼ1، ؼاٌّاطعب

 .471، ؼ1ؼ

 .155، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾّٕٟ، 413، ؼ2، ؼاٌباس . جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،121ٛرز جٌٕطحء: آ٠س ض (6)

 .65، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 417، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٗٗ
 

        

ٖٔ.                             

             

                                                           
ِّح قفؽ َٓ َحؾُ فرحٌىطر. جًٔر: أذٛ ق١ّةحْ،   (1) ٓ 416، ؼ2، ؼاٌبااس ٘ٛ غُرس ذٓ ١َّحظ لد ضرمص ضرؾّطٗ. أ ِؿح٘ةد،   ؛ ٚجذة

 .212، ؼاٌعبمة

 .161، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجألؾرٙحٟٔ، 73، ؼاٌط١ع١س؛ ٚجٌدجٟٔ، 212، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (2)

؛ ٚجذةٓ زٔؿٍةس،   116، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ خح٠ٌٛةٗ،   337، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  417، ؼ2، ؼاٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّةحْ،   (3)

 .157، ؼاٌاّجة

ّّةد ٘ةحرْٚ       6، ِمجاُ ِماا١٠ط اٌٍ اة   قّد ذٓ فحرش ذٓ زور٠ح، جًٔر: جذٓ فحرش، أذٛ جٌكط١ٓ أ (4) أؾةسجء. ضكم١ةك: َرةد جٌطةالَ ِك

 .412، ؼ2َ(، ؼ1979-٘ـ 1399)رجر جٌفىر، 

. فٟ ٘أٖ ج٠٢س خال  َٓ أذٟ ذىر؛ ففٟ ذُف جٌهرق َٕٗ ذكُّ جٌرجء، ٚفٟ ذُكٙح ذىطر جٌرجء. جًٔر: 16ضٛرز جٌّحتدز: آ٠س  (5)

؛ ٚجذٓ جٌرةحةظ، أذةٛ ؾُفةر    72، ؼاٌط١ع١س؛ ٚجٌدجٟٔ، 212، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د 417، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، 

، ؾسءجْ. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: َرد جٌّؿ١د لهحِع )رِػك: رجر جٌفىر، اإللٕاق فٟ اٌمسارا  اٌعبكأقّد ذٓ ٍَٟ ذٓ خٍف، 

 .272، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ،  611، ؼ2٘ـ(، ؼ1413

؛ ٚجذةةٓ 116، ؼاٌاّجااة؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ،  337، ؼ1، ؼاٌىاااف؛ ٚجٌم١طةةٟ، 417-416، ؼ2، ؼباااساٌجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ   (6)

 .157، ؼاٌاّجةزٔؿٍس، 

 .26، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْ؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 417، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .127، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 417، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .72، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  121، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 419، ؼ2، ؼاٌباسق١ّحْ،  جًٔر: أذٛ (9)

 .74، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (11)
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 .211، ؼ1، ؼاٌّمأٟجًٔر: جٌفّرجء،  (1)

 .75، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 421، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .51-57، ؼ1، ِؽتروس  اٌافاؾ٘ـ. جًٔر: جٌأ٘رٟ، 93رٞ جٌرؿرٞ، ضحذُٟ فم١ٗ، ضٛفٟ ضٕس ؾحذر ذٓ ز٠د جألز (3)

 .73، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 421، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .73، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  155، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾّٕٟ، 421، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .ٕٗٔلص7لضتهذي  ابتهذي ًاٌتٍََهٍكانزديانفراهٍذيياحةانقراءاخ.اَ رفاتٍحعرلعص(ٙ)
 .73، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 421، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .73، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  373، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 421، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .27، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْ؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 421، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

ّّد جذةٓ   (11) ّْ( ضىطر فٟ َّدز ِٛجقٍ، ِٕٙح: جٌؿٍّس جٌّكى١ّس ذحٌمٛي. جًٔر: جٌؿ ٛؾ رٞ، غّص جٌد٠ٓ ِك ّْ ّ٘سز )أ ِٓ جٌُّرٚ  أ

ّّد،  ّٛج  ذةٓ ؾةسجء جٌكةحرغٟ       ، ؾسءجشس  شرٚز اٌر٘ب فٟ ِمسفة والَ اٌمس َرد جٌُُّٕ ذٓ ِك ْ. جٌهرُس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ٔة

 .411، ؼ1َ(، ؼ2114-٘ـ 1423)جٌٍّّىس جٌُرذ١ّس جٌطُٛر٠ّس: َّحرز جٌركع جٌٍُّٟ ذحٌؿحُِس جمضال١ِّس، 
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ّّةةد ذةةٓ أذةةٟ ٔؿةةر،    (1) ، ضكم١ةةك: غةةّرجْ جٌُؿٍةةٟ )ٌرٕةةحْ: ِإضطةةس جٌةةرالِ(،   شااٛاذ اٌمااسارا جًٔةةر: جٌىرِةةحٟٔ، رقةةٟ جٌةةد٠ٓ ِك

 .74، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصٌْٛط١ّٓ، ؛ ٚج119ؼ

 .74، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 421، ؼ 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .52ضٛرز جٌٕكً: آ٠س  (3)

 .372، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 422، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .362، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 211، ؼ1، ؼاٌّمأٟجًٔر: جٌفّرجء،  (5)

 .372، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 421، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (6)

 .117، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 424، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

. ٚذٙةح لةرأ جذةٓ ِطةُٛر، ٚأذةٛ      465، ؼاٌطبصس ؛ ٚجٌم١طٟ، 212، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 224، ؼ2، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ، (1)

، 1، ؼاإلتااااا؛ ٚجٌةةد١ِحنٟ، 361، ؼ1، ؼشاا اٌّعاا١سر زر٠ةةٓ، ٚلطةةحرز، ٚجٌَػةةٕ ُرٛةٞ. جًٔةةر: جذةةٓ جٌؿةةٛزٞ،    جٌُح١ٌةةس، ٚأذةةٛ

 .472ؼ

 .364، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 24، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 425ؼ 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)
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 .425ؼ 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

(2)  ّٟ  .373، ؼ1، ؼاٌىااا: ٌإلضالَ. جًٔر: جٌسِخػرٞ، ﴾َجمضال﴿لرأ أذ

. جٌمرجءجش جٌطفط١ر٠ّس ضدرؼ ضكص جٌػحة آخأز قىّٗ فال ضؿٛز لرجءضٙح   فٟ جٌؿالز ٚ  426، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ٝ شاس  اٌجاالي شاّط    حاشا١ة اٌمالِاة اٌبإاأٟ لٍا    ٚ  خحرؾٙح؛ ألّٔٙح ١ٌطص لرآٔح. جًٔر: جٌرٕحٟٔ، َرد جٌةرقّٓ ذةٓ ؾةحر جهلل،    

ّ٘ا  اٌُعبىٟ ٘ةـ  1412، ؾسءجْ. )رجر جٌفىر ٌٍهرحَس ٚجٌٕػةر  اٌد٠ٓ اٌّاٍٟ لٍٝ ِطٓ زّك اٌجٛاِك ٌإلِاَ تاا اٌد٠ٓ لبد اٌٛ

 .231، ؼ1َ(، ؼ1912-

ي١ث ؛ ٚجٌؿفحلطٟ  415، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 73، ؼاٌط١ع١س؛ ٚجٌدجٟٔ، 431، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ْ ﴿. ل١ً: لرأ جٌىطحتٟ 466، ؼ2، ؼٕفكي١ث اٌ ُّ رؾٍ َٕٙح ٚٚجفك لةرجءز جٌؿّٙةٛر. جًٔةر: جٌفةّرجء،      ﴾٠ُم حضرٍُٛ ٟ ر٘رج غ ، اٌّماأ

 .212، ؼ1ؼ

، 1،ؼشاااس  اٌٙدا٠اااة ؛ ٚجٌّٙةةةدٚٞ، 339-331، ؼ1، ؼاٌىااااف؛ ٚجٌم١طةةةٟ، 24-23، ؼ3، ؼاٌاّجاااةجًٔةةةر: جٌفحرضةةةٟ،   (5)

 .365، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 216-215ؼ

 .415، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 376، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 431، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)
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 .376، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 431، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .117، ؼ7، ؼ١بِفات١ح اٌ ؛ ٚجٌرجزٞ، 376، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 431ؼ 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .431، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ْ ؛ ٚجٌطةة١ّٓ،  421، ؼ1، ؼاٌّاااّسز؛ ٚجذةةٓ َه١ّةةس،  431، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (4) . 94، ؼ3، ؼاٌاادّز اٌّصااٛ

 .26، ؼِهطصس فٟ اٌاٛاذٚٔطرص ألذٟ ٚجفد، ٚأذٟ جٌؿّرجـ. جًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ، 

 . 61، ؼاٌبدٚز اٌصا٘س ؛ ٚجٌمحقٟ، 95، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 432ؼ ،2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)
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تضّىُتَقية﴾

.(ٕ)انراءوأنفت ذانقاف
                                                           

﴿ِػّدرج آ٠س  ﴾١ِّص﴿وّح لرأٚج  (1)          : [، ٚ﴿57﴾ ]جألَرج           ﴾  :[. ٚخّفةف قّةسز   9]فحنر

  ﴿: ٚجٌىطةةةحتٟ غ١ر٘ةةةح ِةةةٓ جٌكةةةرٚ . ٚضفةةةّرر ٔةةةحفٍ ذحٌطػةةةد٠د فةةةٟ      ﴾  :َ[، 122ٚ]جألُٔةةةح﴿     

        ﴾  :[، 33ٚ]٠ص﴿          ﴾  :[، ٚخّفةف فةٟ ضةحتر جٌمةرآْ. جًٔةر: جذةٓ       12]جٌكؿرجش

 .25، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 213ؼ اٌعبمةِؿح٘د، 

 .256، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 25، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 213، ؼاٌعبمةٓ ِؿح٘د، جًٔر: جذ (2)

 .341-339، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 117، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 439، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

َيالء ؾّةةٍ ف١ةةٗ ذة١ٓ جٌٍ،طةة١ٓ.   661، ؼ1أذةٛ ق١ّةةحْ، جٌركةر، ؼ   (4) ُٞ ذةةٓ جٌةَر ُ ةدر ، 2، ؼٌعاااْ اٌمااس جًٔةر: جذةةٓ ًِٕةٛر،    . جٌر١ةةص ٌ

 .91ؼ

ّّد ذٓ أقّد،  (5) ّٞ، أذٛ ِٕؿٛر ِك ّّةد َةٛـ ِرَةد )ذ١ةرٚش: رجر      15، تٙر٠ب اٌٍ ةجألز٘ر ؾسءج. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ةك: ِك

 ،ّٟ  .244، ؼ14َ(، ؼ2111ئق١حء جٌطرجظ جٌُرذ

 .9ؼ ،1ؼ ،اٌ ١ب ِفات١ح ٚجٌرجزٞ، ؛424ؼ ،1ؼ ،اٌّاسز َه١ّس، ٚجذٓ ؛71ؼ ،2ؼ ،اٌّهص  ض١دٖ، جذٓ: جًٔر (6)

 .441، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر:  (7)

ُٙأٌٟ،  (1) ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ؾّحي ذٓ اٌىاًِ فٟ اٌمسارا  اٌماس ٚاألز م١ٓ اٌصائد  ل١ٍٙاجًٔر: جٌٙأٌٟ، ٠ٛضف ذٓ ٍَٟ جٌ

 .514َ(، ؼ2117-٘ـ 1421ذٓ جٌط١د ذٓ رفحَٟ جٌػح٠د )ِإضطس ضّح ٌٍطٛز٠ٍ ٚجٌٕػر، 



 
 

٘ٓ
 

ُتَقية

ٕٓ.                            

                              





                                                                                                                                                                                
 .443، ؼ2، ؼاٌباسق١ّحْ، أذٛ  (1)

 .61ؼ ،اٌصا٘س  اٌبدٚز ٚجٌمحقٟ، ؛272ؼ ،2ؼ ،إٌاس جٌؿسرٞ، جذٓ (2)

 .57، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 425، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 443، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .367، ؼ1، ؼاٌّّٛظحجًٔر: جذٓ أذٟ ِر٠ُ،  (4)

ّّد، ئِحَ  (5) ُّف َكً ذٓ ِك  .261، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 161ِمرب ٔكٛٞ ئخرحرٞ، ضٛفٟ ضٕس جٌ

ً ٚر٠ٚص ٘أٖ جٌمرجءز َٓ ز٠د ذٓ ٍَٟ، ٚأقّد ذٓ قٕرةً، ٚجألؾةُّٟ َةٓ ٔةحفٍ. جًٔةر: جٌٙةأٌٟ،        (6) ٚجٌىرِةحٟٔ،   514، ؼاٌىاِا

 .111، ؼشٛاذ اٌمسارا 

 .131، ؼ1، ؼِالراإل؛ ٚجٌُىررٞ، 441، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .49، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 445، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .445، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .111، ؼشٛاذ اٌمسارا ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 447، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)

كٛر قّد جٌ،١رس، ٠ٚمةحي: أقك ةر ٌٍفةرش ئةج    . ٚجٌك51، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 445، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)

أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، )ذ١رٚش: َةحٌُ جٌىطةحخ،   3، وطا  األفمايؾرٜ َٚدج ذػّدز. جًٔر: جذٓ جٌمهحٌ، ٍَٟ ذٓ ؾُفر جٌطُدٞ، 

 .213، ؼ1َ(، ؼ1913

 .311، ؼ1ؼ، اٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 217، ؼ1، ؼاٌّمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 447، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (12)
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 .311، ؼ1، ؼاٌىّااا ؛ ٚجٌسِخػرٞ،447، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .421، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 311، ؼ1، ؼاٌىّاااجًٔر: جٌسِخػرٞ،  (2)

 .111، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (3)

 .447، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .125، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 441، ؼ2ؼ، اٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .126، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (6)

ٜ  جٌٙؿرز لرً ٌٚد جٌىر١ر، جٌطحذُٟ جٌرؿرٞ ض١ُ ذٓ َّرجْ (7) ٟ  ضةٕس،  َػةر  ذاقةد ٓ : جًٔةر . ٘ةـ 115 ضةٕس  ٚضةٛف  يا٠اة  جٌؿةسرٞ،  جذة

 .533ؼ ،1ؼ ،إٌٙا٠ة

ّّد جٌط١ّد أقّد َّسٚز )ذ١رٚش: َةحٌُ  را  اٌاٛاذإلسا  اٌمساجًٔر: جٌُىررٞ، أذٛ جٌرمحء،  (1) ، ؾسءجْ. جٌهرُس جألٚي، ضكم١ك: ِك

 .312، ؼ1َ(، ؼ1996-٘ـ 1417َحٌُ جٌىطد، 

ألذٟ رؾحء.  ِهطصس ا ٓ را٠ٌٛٗ. ٚٔطرص فٟ 312، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 441، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .26رؾحء. جًٔر: ؼ

 .126، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (11)
 .11 آ٠س: جألُٔحَ ضٛرز (11)

 .126، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 441، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (12)
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 .132، ؼ3، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 454، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ٟ  اٌطفعا١س٠ّة  اٌسٚا٠ا  جٌرحرٞ، َرد جٌػ١خ جٌّؿ١د َرد جٌرحرٞ، َرد :جًٔر (2) ٞ  حفاط  فا ٝ  جٌهرُةس . أؾةسجء 3 ،اٌبااز  جٌر٠ةحـ، ) جألٌٚة

 .219ؼ ،1ؼ ،(2115َ- ٘ـ1426 جٌخ١رٞ، جٌطالَ ٚلف
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ٕٖ.              



ٕٗ.                          

                                   



                                                           
ُ  جٌيىرط حخر فرٟ ٚ جةيُوري﴿: ضُحٌٝ لٌٛٗ ذحخ جألٔر١حء، وطحخ: جٌرخحرٞ أخرؾٗ (1) ٔيط ر أ شي ئرةر ِ ري٠  ٓي ج ٙ ح ِر ٘يٍر  ،3ؼ ،[16: ِر٠ُ] ﴾غ ريلر١ًح ِ ى حٔمح أ 

 .1263ؼ

 . 423، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 454، ؼ2، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  جًٔر: (2)

 .376، ؼ1، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 111، ؼ2، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (3)

، 1، ؼيا٠ااة إٌٙا٠ااة٘ةةـ. جًٔةةر: جذةٓ جٌؿةةسرٞ،  115جٌكةكحن ذةةٓ ِةةسجقُ جٌرٍخةٟ جٌخرجضةةحٟٔ، أذةةٛ جٌمحضةُ: ِفطةةر، ضةةٛفٟ ضةٕس      (4)

 .316ؼ

 .156، ؼ1، ؼاٌّاطعب. ٚلرأ٘ح ز٠د أ٠كح ذفطف جٌأجي. جًٔر: جذٓ ؾِٕٟ، 454، ؼ2، ؼاٌباسًر: أذٛ ق١ّحْ، جٔ (5)

ّّةد جٌّؿةرٞ،        (6) اٌّىاّسز ف١ّاا تاٛاتس ِآ اٌماسارا       لرأ ٔحفٍ ذفطف ج١ٌحء، ٚجٌرحلْٛ ذحٌطىْٛ. جًٔر: جٌّٕػحر، َّةر ذةٓ لحضةُ ذةٓ ِك

ِ اٌعبك ٚتاّسز -٘ةـ  1422كّةٛر َرةد جٌطة١ٍّ جٌػةحفُٟ جٌكف١ةحْ )ذ١ةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍَُّةس         ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: أقّةد 

 .69َ(، ؼ2111

؛ ٚجٌم١طةةٟ،  32، ؼ3، ؼاٌاّجااة ؛ ٚجٌفحرضةةٟ،  111، ؼاٌاّجااة ؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ،   457، ؼ2، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،     (7)

 .24، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 411، ؼ1، ؼاٌىاف

؛ ٚجٌم١طةٟ،  33-32، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضةٟ،  111، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ خح٠ٌٛةٗ،   457، ؼ2، ؼساٌباا جًٔر: أذةٛ ق١ّةحْ،    (1)

 .24، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 411، ؼ1، ؼاٌىاف
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 .24، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 314، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 457،  ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ِمجاُ ِصاؽٍاا  لٍاُ اٌماسارا  اٌمسآ١ّٔاة ِٚاا ٠طمٍاك        تٟ، ٚجٌرّسجر. جًٔر: جٌّطثٛي، َرد جٌٍُةٟ،  ُ٘: َحؾُ، ٚقّسز، ٚجٌىطح (2)

 .214َ(، ؼ2117-٘ـ 1421، جٌهرُس جألٌٚٝ، )جٌمح٘رز: رجر جٌطالَ ٌٍهرحَس ٚجٌٕػر ٚجٌطٛز٠ٍ،  ٗ

 .ٕ٘ٓلصاب ب ت؛واتٍيعاهذلٓٙٗلصٕلضاببحراَ رفأتىحٍّاٌل(ٖ)
 .341، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 34، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 111، ؼاٌاّجةٗ، جًٔر: جذٓ خح٠ٌٛ (4)

 .214، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 461، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .44ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (6)

 .341، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 161، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 111، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (7)

ْ  ؛ ٚجٌطة١ّٓ،   71، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 461، ؼ2، ؼاٌباسر: أذٛ ق١ّحْ، جًٔ (1) . ٚأ٘ةً  142، ؼ3، ؼاٌادّز اٌّصاٛ

 .372، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسآْٔؿد ٠كأفْٛ جألٌف ف١مٌْٛٛ: زورٞ. جًٔر: جٌّٕكحش، 

ْ ؛ ٚجٌّٕكةةحش، 461، ؼ2، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،    (9) ، 1، ؼاٌّعاا١س  شاا؛ ٚجذةةٓ جٌؿةةٛزٞ،  372، ؼ1، ؼإلااسا  اٌمااسآ

 .71، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 132، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 371ؼ
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 .111، ؼاٌاٛاذ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 461، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .71، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 426، ؼ1، ؼاٌّاّسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (2)

 .74، ؼ4، ؼاٌثما ٘ـ. جًٔر: جذٓ قّرحْ، 116، ِحش ضٕس ذىر ذٓ َرد جهلل ذٓ َّرٚ جٌّسٟٔ، وحْ َحذدج فحقال (3)

 .313، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 426، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 461، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

؛ ٚضةرم جٌخ١ةحل،   619، ؼ2، ؼاإللٕااق ؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 451، ؼاٌطبصس ؛ ٚجٌم١طٟ، 464، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ  (5)

 .273، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 431، ؼٌّبٙجا

 .31ضٛرز ٠ٛضف: آ٠س  (6)

ٗ  ؛ ٚجٌسَؾحؼ، أذٛ ئضكحق ئذرج١ُ٘ ذٓ جٌطّرٞ، 464، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7) أؾةسجء. جٌهرُةس   5، ِمأٟ اٌماسآْ ٚإلسا ا

، اٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ خح٠ٌٛةٗ،   415ؼ ،1َ(، ؼ1911-٘ةـ  1411جألٌٚٝ، ضكم١ك: َرد جٌؿ١ًٍ َرةدٖ غةٍرٟ )ذ١ةرٚش: َةحٌُ جٌىطةد،      

 .342، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 31-37، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 111ؼ

ّّةةد ذةةٓ غةةر٠ف جٌر١َٕةةٟ،  73، ؼاٌط١عاا١س؛ ٚجٌةةدجٟٔ، 465، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (1) اٌىااافٟ فااٟ ؛ ٚجذةةٓ غةةر٠ف، ِك

؛ 93-92َ(، ؼ2111-٘ةـ  1421رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس،   ، ضكم١ك: أقّد ِكّٛر َرد جٌط١ٍّ جٌػحفُٟ )ذ١ةرٚش:  اٌمسارا  اٌعبك

 .273، ؼ2، ؼإٌاسٚجذٓ جٌؿسرٞ، 
؛ 343، ؼ1، ؼاٌىااااف؛ ٚجٌم١طةةةٟ، 415، ؼ1، ؼِماااأٟ اٌماااسآْ؛ ٚجٌسّؾةةةحؼ، 465، ؼ2، ؼاٌبااااسجًٔةةةر: أذةةةٛ ق١ّةةةحْ،  (9)

 .129ؼ  ِفات١ح األيأٟٚجٌىرِحٟٔ، 
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﴿فٟ جٌمرآْ وٍّةٗ ذحضةطػٕحء آ٠ةس     ﴾٠ُر ّػُرن ﴿ذحٌطػد٠د . لرأ جذٓ وػ١ر، ٚأذٛ َّرٚ 45ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (1)           

   ﴾  :ِّٜح قّسز فخفف فٟ جٌمرآْ ﴾٠ ريُػر﴿[ لرأ٘ح 23]جٌػٛر . ٚلرأ ٔحفٍ، ٚجذٓ َحِر، َٚحؾُ ذحٌطػد٠د فٟ جٌمرآْ وٍّٗ. أ

﴿وٍّٗ ِح َدج      ﴾  :جٌػةٛرٜ:  45، 39ٟ خّفةف فةٟ خّطةس ِٛجقةٍ، ٘ةٟ: ]آي َّةرجْ:       [. ٚجٌىطحت54]جٌكؿر[ٚ ،]

23ٚ ،]﴿        ﴾  :[، 9ٚ]جمضةةةرجء﴿        ﴾  :؛ 216[. جًٔةةةر: جذةةةٓ ِؿح٘ةةةد، جٌطةةةرُس، ؼ2]جٌىٙةةةف

 .73ٚجٌدجٟٔ جٌط١ط١ر، ؼ
، اٌطبصااس  ؛ ٚجٌم١طةةٟ،  163، ؼعااٛغ فااٟ اٌمااسارا  اٌماااس   اٌّب؛ ٚجذةةٓ ِٙةةرجْ،  465، ؼ2، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ    (2)

 .459-451ؼ
 .219ؼ   1، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ جٌّٙدٚٞ، 119، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 415، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْجًٔر: جٌسّؾحؼ،  (3)

 .436، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 364، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 464، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .366، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْ؛ جٌهررٞ، 211، ؼ1، ؼاٌّمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 465، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .111، ؼشٛاذ اٌمسارا ٘أٖ جٌمرجءز ِٕطٛذس أ٠كح ٌك١ّد ذٓ ل١ص، ِٚؿح٘د. جًٔر: جٌىرِحٟٔ،  (6)

؛ 371، ؼ1، ؼاٌّّٛظاح ؛ ٚجذةٓ أذةٟ ِةر٠ُ،    161، ؼ1، ؼاٌّاطعاب ؛ ٚجذةٓ ؾِٕةٟ،   465، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .317، ؼ1، ؼفطح اٌمد٠س؛ ٚجٌػٛوحٟٔ، 75، ؼ4، ؼاٌجاِكٚجٌمرنرٟ، 

 .76، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 315، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 466، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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 .164ؼ ،3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 432، ؼ1، ؼاٌّاسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (1)

 .161، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 452،473، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .19ضٛرز نٗ: آ٠س  (3)

 .164، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  133، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 471، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .521، ؼ5، ؼاٌثما ٘ـ. جًٔر: جذٓ قّرحْ، 113ِحش ضٕس  ٠ك١ٝ ذٓ ٚغحخ جٌىحٍٟ٘ ِٓ جٌُّرحر. رٜٚ َٓ جذٓ َّر، (5)

؛  133، ؼ1، ؼاإلِاالر ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  162-161، ؼ1، ؼاٌّاطعاب ؛ ٚجذةٓ ؾِٕةٟ،   471ؼ  2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ّّٟ، ًٔحَ جٌد٠ٓ جٌكطٓ ذٓ جٌكط١ٓ ج١ٌٕطحذٛرٞ،  ١ك: زور٠ةح  أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ ضكم6، يسائب اٌمسآْ ٚزيائب اٌفسلاْٚجٌم

 . 156، ؼ2َ(، ؼ1996-٘ـ ١َّ1416رجش )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 

 .319، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 133، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 472، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .161ؼ  3، ؼصْٛاٌدّز اٌّ؛ ٚجٌط١ّٓ،  319، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 473، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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 .169، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 476، ؼ2، ؼاٌباس. جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، 39ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (1)

 ِٓ آي َّرجْ. ٠42ًٕر فٟ آ٠س  (2)

 ِٓ آي َّرجْ. 39فٟ آ٠س  ﴾ذىٍّس﴿ٚ ﴾٠رِػرن﴿لدي ضرك ذ١حْ جٌمرجءجش ٚضٛؾ١ٙٙح ف١ّح ٠طٍُّك ذـ:  (3)

[، ٚضحذُٗ جٌىطحتٟ فةٟ آ٠ةس   61[، ٚ]غحفر: 12[، ٚ]٠ص: 35[، ٚ]ِر٠ُ: 41[، ٚ]جٌٕكً: 117]جٌرمرز:  ٚأ٠كح ٔؿد جٌْٕٛ فٟ (4)

 .251،  ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ،  65، ؼاٌط١ع١س؛ ٚجٌدجٟٔ، 536، ؼ1، ؼاٌباسآ٠س جٌٕكً ٠ٚص. جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، 

ّّةد ذةٓ ئذةرج١ُ٘،    ؛ ٚجٌطّرلٕدٞ، أذٛ ج١ٌٍع ٔؿر ذٓ 536، ؼ1، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5) َ  ِك أؾةسجء. ضكم١ةك:   3،  ااس اٌمٍاٛ

 .136، ؼ1، ؼشاا اٌّع١س؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، 114، ؼ1ِكّٛر ِهرؾٟ )ذ١رٚش: رجر جٌفىر(، ؼ

 .17، ؼ2، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 199، ؼ1، ؼاٌّمأٟجًٔر: جٌسّؾحؼ،  (6)

 .117، ؼ1، ؼاٌّاّسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (7)

 .17، ؼ2، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 536، ؼ1، ؼاساٌبجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .211، ؼ2، ؼاٌاّجةجًٔر: جٌفحرضٟ،  (9)

ّٟ ذةةٓ أذةةٟ نحٌةةد،  11، ؼاٌاّجااة؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ، 536، ؼ1، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (11) ِاااىً إلااسا  ؛ ٚجٌم١طةةٟ، ِىةة

؛ ٚأذةٛ  119، ؼ1٘ةـ(، ؼ 1415ضةحٌس،  ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس جٌػح١ٔةس ضكم١ةك: قةحضُ ؾةحٌف جٌكةحِٓ )ذ١ةرٚش: ِإضطةس جٌر         اٌمسآْ

ٟ  غحِس، غٙحخ جٌد٠ٓ َرد جٌرقّٓ جذٓ ئذرج١ُ٘ جٌّمدضٟ،  ، 1، )ذ١ةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس(، ؼ   إ ساش اٌّمأٟ ِٓ حاسش األِاأ

 .339ؼ
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 .217ؼ ،اٌعبمة ِؿح٘د، جذٓ: جًٔر. ُٚ٘ ذأّٔٙح: لحي (1)

 .536، ؼ1، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .31آ٠س ضٛرز ئذرج١ُ٘:  (3)

 .216، ؼ2، ؼاٌاّجةجًٔر: جٌفحرضٟ،  (4)

(5)  ،ّّٟ  .371، ؼ1، ؼيسائب اٌمسآْجًٔر: جٌم

ّّد ذٓ َرد جهلل ذٓ ِحٌه جٌهحتٟ،  (6) أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: َرد جٌُُّٕ أقّةد  5، شس  اٌىاف١ة اٌااف١ةجًٔر: جذٓ ِحٌه، ِك

َّ جٌمرٜ(، ؼ  .91، ؼ2ؼ اٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 1555، ؼ3أقّد جٌٙر٠دٞ )ِّىس جٌّىّرِس: ؾحُِس أ

 . 216، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 414، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

؛ ٚجذةٓ خح٠ٌٛةٗ،   334، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  43، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضٟ، 414، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .119، ؼاٌاّجة

ّّد جٌهةح٘ر،   ؛415، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9) ؾةسءج. )ضةٛٔص: رجر ضةكْٕٛ،     31، اٌطاس٠اس ٚاٌطٕا٠ٛس  ٚجذٓ َحغٛر، ِك

 .249، ؼ3َ(، ؼ1997
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ُّ جٌرةةحء ٚرظ، ٚأذةةٛ َّةةرٚ، ٚأذةةٛ ؾُفةةر، ٠ُٚمةةٛخ، ٚوطةةر جٌرةةحء جٌرةةحلْٛ. جًٔةةر: جٌؿفحلطةةٟ،        (1)  2، ؼي١ااث إٌفااك لرأ٘ةةح ذكةة

 .411، ؼ1، ؼاإلتااا؛ ٚجٌد١ِحنٟ، 472ؼ

 .417، ؼ2، ؼاساٌبجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

. لرأ٘ح ٔحفٍ، 273، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ،  216، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 417، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ٟ  أخٍةك  ﴿ٔحفٍ، ٚجذٓ وػ١ر، ٚأذةٛ َّةرٚ، ٚأذةٛ ؾُفةر ذفةطف ٠ةحء جمقةحفس         ؛ 471، ؼ2، ؼي١اث إٌفاك  . جًٔةر: جٌؿفحلطةٟ،   ﴾أّٔة

 .479، ؼ1، ؼاإلتاااٚجٌد١ِحنٟ، 

 .373، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 417، ؼ2، ؼاٌباسًٔر: أذٛ ق١ّحْ، ج (4)

 .44-43، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 417، ؼ2، ؼاٌباس. جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، 59ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (5)

، 3ؼ، ٚاٌطٕاا٠ٛس  اٌطاس٠ااس ؛ ٚجذةةٓ َحغةةٛر،  379، ؼ1، ؼاإللااسا ؛ ٚجٌّٕكةةحش،  417، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،    (6)

 .511، ؼ4، ؼٌعاْ اٌمس . ٚجٌه١ر: جضُ ؾٍّ، ٠ٚططخدَ ٌٍٛجقد، ٠ٚؿٍّ ٍَٝ ن١ٛر ٚأن١حر. جًٔر: جذٓ ًِٕٛر، 251ؼ

﴿ٚ٘ٛ لٌٛٗ ضُحٌٝ:  (7)         ﴾ :111آ٠س. 

؛ ٚجذٓ جٌؿةسرٞ،  621، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 93، ؼاٌىافٟ؛ ٚجذٓ غر٠ف، 411، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (1)

 .274، ؼ2، ؼإٌاسجٌؿسرٞ، 

 .251، ؼ3، ؼاٌطاس٠س ٚاٌط٠ٕٛسجًٔر: جذٓ َحغٛر،  (9)

 .197، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (11)
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 .379، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 491، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .119،  ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  392، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 416، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .417، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

؛ ِٚماأٟ اٌماسآْ   411، ؼ2، ؼاٌبااس اٌّاا١ػ  ٌُ ألف ٍَٝ ِؿّٕف ةور جضُ ؾحقد جٌر١ص، ِٚٓ جٌىطد جٌطٟ جضطػٙدش ذٗ:  (4)

س جألٚي، ضكم١ةك: خ١ٍةً ئذةرج١ُ٘    أؾةسجء. جٌهرُة  5ألذٟ جٌكطٓ ٍَٟ ذٓ ئضّح١ًَ ذٓ ض١دٖ،  اٌّهص ؛ 215ٚ، ؼ1، ؼٌٍفّسار

 .274، ؼ4َ(، ؼ1996-٘ـ 1417ؾفحي )ذ١رٚش: رجر ئق١حء جٌطرجظ جٌُرذٟ، 

؛ ٚجٌسِخػةرٞ،  214، ؼ1، ؼاٌّمأٟ: ٟ٘ لرجءز َرد جهلل. جًٔر: جٌفّرجء، ﴾فأٔفخٙح﴿. 411، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .194، ؼ1، ؼاٌىّاااٚجٌسِخػرٞ، 

٘ةـ. جًٔةر:   131ٌرؿةرٞ، وةحْ قّؿةس غمةس، ِةٓ ؾٙحذةأز جٌٍُّةحء، ِٚةٓ قفةحو جٌكةد٠ع، ضةٛفٟ ضةٕس             أ٠ٛخ ذٓ أذٟ ض١ّّةس ور١ط ةحْ ج   (6)

 .99-91، ؼ1، ؼتروس  اٌافاؾجٌأ٘رٟ، 

 .211، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  73، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 491، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ّْ جٌس٘رٞ ِٚؿح٘دجم لرآ 211، ؼ 3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ، ؛ ٚجٌط491ٓ١ّ، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1) . ٚةور جذٓ خح٠ٌٛٗ أ

 .27، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْ. جًٔر: ﴾ض ديخ رْٚ﴿لرآ ذحٌدجي جٌّخّففس 
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 .215ؼ ،3ؼ ،اٌّصْٛ اٌدّز جٌط١ّٓ،: جًٔر (1)

 ،(جٌُّةةحر  رجر) جٌػحٌػةةس سجٌهرُةة ،األشزق ا اآ ِٚعااائً ٌٍمااسآْ اٌب١ااأٟ اإللجاااش ٍَةةٟ، ِكّةةد َحتػةةس جٌػةةحنة، ذٕةةص: جًٔةةر (2)

 .242ؼ

 .392، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 491، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .96، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 491، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ٕيُرً ذحٌط١ٓ  (5)  .71، ؼ1، ؼّمأٟإ ساش اٌ، ل١ً: جٌط١ٓ جألؾً، ٚجٌؿحر ذدي ِٕٙح. جًٔر: أذٛ غحِس، ﴾ضرجل﴿لرأ٘ح ُل

 .441، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 441، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْجًٔر: جٌهررٞ،  (6)

 .215، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 491، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .216، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 492-491، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (1) 
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ٖ7.                           

                             

           

                                                           
. ٚجٌٕطةةد فةةٟ جٌٍ،ةةس ٠ىةةْٛ ذس٠ةةحرز ٠ةةحء ِػةةّدرز   136، ؼ1، ؼاإلِااالر؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 495، ؼ2، ؼٌباااساجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

، ضكم١ك: فةحتس  فٟ اٌمس ١ّة اٌٍّكِىطٛر ِح لرٍٙح  فٟ آخر ج ضُ جٌّرجر جٌٕطرس ئ١ٌٗ. جًٔر: جذٓ ؾِٕٟ، أذٛ جٌفطف َػّحْ ذٓ ؾّٕٟ، 

 .213َ(، ؼ1972فحرش )جٌى٠ٛص: رجر جٌىطد جٌػمحف١ّس، 

 .27، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْٔطرص ئٌٝ جذٓ َحِر فٟ رٚج٠س َٕٗ. جًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (2)

 .495، ؼ2، ؼاٌباس؛ ٚأذٛ ق١ّحْ، 162، ؼ2، ؼاٌّاطعبجًٔر: جذٓ ؾِٕٟ،  (3)

 .56ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (4)

 .216، ؼ3، ؼدّز اٌّصْٛاٌ؛ ٚجٌط١ّٓ، 445، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 499، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .162، ؼ1، ؼِاىً إلسا  اٌمسآْ؛ ٚجٌم١طٟ، 516، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)
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 ﴾وٍّةةس َةةديي﴿. ٚلةةرأ َرةةد جهلل ذةةٓ ِطةةُٛر 231، ؼ3، ؼاٌاادّز اٌّصااْٛ؛ ٚجٌطةة١ّٓ، 516، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (1)

ٚجٌط١ّٓ،  116، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 221، ؼ1، ؼاٌّمأٟ ٚة٘د جٌط١ّٓ ئٌٝ أّٔٙح ضفط١ر   لرجءز. جًٔر: جٌفّرجء،

 .232، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ

ًّ ِٕٚٗ 522، ؼ12، ؼٌعاْ اٌمس جًٔر: جذٓ ًِٕٛر،  (2) . ٚجٌىٍّس: جٌمؿس ف١ٙح غرـ، ٟٚ٘ ِٓ ذحخ ئنالق جٌؿسء ٚئرجرز جٌى

ُيُرةد  ئر  ﴿ضط١ّّس جٌمؿ١دز لحف١س ٟٚ٘ ؾسء ِٕٙةح. ٚلٌٛةٗ ضُةحٌٝ:     ٗر غ ة١يثمح      أ ٌَةح ٔ  ٚ ٌ ةح ُٔػيةررن  ذرة   ٗ ذة١ّٓ ِكةّْٛ ٘ةأٖ جٌىٍّةس. جًٔةر:       ﴾ٌَةح جٌٍَة

 .231، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 417، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْجٌّٕكحش، 

فٟ جٌمرآْ ؾحءش ٍَٝ خّطس أٚؾٗ، ٟ٘: جٌُّحرٌس ٚجٌّّحغٍس، ٚجٌمؿد، ٚجٌٛضةم، ٚجألِةر جٌرة١ّٓ، ٚجٌُةدي وّةح فةٟ        ﴾ضٛجء﴿وٍّس  (3)

ٔص٘اة األلا١ٓ إٌاٛاـس فاٟ لٍاُ اٌٛزاٖٛ       جٌّٛقٍ. جًٔر: جذٓ جٌؿٛزٞ، ؾّحي جٌد٠ٓ أذٛ جٌفرؼ َرد جٌرقّٓ ذٓ جٌؿةٛزٞ،   ٘أج

ّّةد َرةد جٌىةر٠ُ وةحيُ جٌرجقةٟ )ذ١ةرٚش: ِإضطةس جٌرضةحٌس،         ٚإٌفائس ، 1َ(، ؼ1914-٘ةـ  1414، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ِك

 .361ؼ

 .516، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .512، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

َّحي. جًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (6)  .115، ؼاٌاٛاذ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 27، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآُْٔطررص ألذٟ جٌَط

ّّةد،     399، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 512، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7) ؛ ٚجذٓ جٌػؿرٞ، ٘رس جهلل ذةٓ ٍَةٟ ذةٓ ِك

ّّةد جٌهٕةحقٟ )جٌمةح٘رز: ِىطرةس جٌخةحٔؿٟ(، ؼ       3 ،أِاٌٟ ا ٓ اٌاجسٞ زٚ  ؛ ٚجألٌٛضةٟ   432، ؼ2أؾسجء. ضكم١ةك: ِكّةٛر ِك

 .197، ؼ3، ؼاٌّمأٟ

 .243، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ. جًٔر: جٌط١ّٓ، 62ضٛرز جٌطٛذس: آ٠س  (1)
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 .244، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (1)

ْ ﴿ٚلرأ٘ح أ٠كح ذح١ٌحء جٌّفطٛقس:  (2)  .27، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  .﴾٠ ٍير طٛ

 .12، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 399، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 515، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .91، ؼ3، ؼزٚ  اٌّمأٟجًٔر: جألٌٛضٟ،  (4)

ّ ١يةةد جٌطدٚضةةٟ، ضةةحذُٟ ٚررش َٕةةٗ جٌرٚج٠ةةس فةةٟ قةةرٚ  جٌمةةرآْ، ِةة (5) يا٠ااة ٘ةةـ. جًٔةةر: جذةةٓ جٌؿةةسرٞ، 111حش ضةةٕس  قةةك ذةةٓ ُق

 .316، ؼ2، ؼإٌٙا٠ة

 .12، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 399، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 515، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

٘ةإ ء، لةحي جذةٓ    . ٔطرص جٌمرجءز ذحٌطػد٠د ألذٟ ق١ٛز، ٠ٚك١ةٝ جٌةِأِحرٞ، ٚج١ٌس٠ةدٞ، ٚلةد ٌُكٕةص لةرجءز       41ضٛرز جٌمؿؽ: آ٠س  (7)

ُٙةأ ٌٟ: "   ُِٕةٝ ٌةٗ ". جًٔةر: جذةٓ خح٠ٌٛةٗ،                  ـد، ٚئّٔةح ٠ُػ ةَدر فةٟ جٌّكةحرٌ ". ٚلةحي جٌ ًٌ ِةح ٌٓ؛ ألٔةٗ فُة خح٠ٌٛٗ: " ضػةد٠ُدٖ ٌ كية

ُٙأٌٟ، 114، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسارا   .614، ؼاٌىاًِ؛ ٚجٌ

 .247، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصٌْٛط١ّٓ، ؛ ٚج 91، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 516، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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 .413ؼ ،1ؼ ،إٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ،  217، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 521، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .92، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 111، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (2)

؛ ٚجٌط١ّٓ،  341-347، ؼ1، ؼاٌىاف١طٟ، ؛ ٚجٌم55، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 521ؼ 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .257، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛٚجٌط١ّٓ، 

-162، ؼ1، ؼتاروس  اٌافااؾ  ٘ـ. جًٔر: جٌأ٘رٟ، 162غ١ُد ذٓ أذٟ قّسز ر٠ٕحر جٌكّؿٟ، جمِحَ جٌكّؿس جٌّطمٓ، ضٛفٟ ضٕس  (4)

 .163-162ؼ

 .114، ؼ4، ؼجاِكاٌ؛ ٚجٌمرنرٟ، 456، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 521، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .114، ؼ4، ؼاٌجاِك ؛ ٚجٌمرنرٟ،163، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 521، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .412، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 521، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)
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ُّف ؾ١ّةٍ جٌُةةرخ وحٔةةص ضُةةر  وطةةر قةر  جٌّكةةحرَس ضةةٜٛ ج١ٌةةحء فةةٟ جٌػالغةةٟ ئ  أ٘ةً جٌكؿةة    (1) حز، ٚوةةأج فةةٟ جٌّػةةحي، ٚجٌّكةة

ّّد ذٓ جٌكطٓ،  ّّةد    3، شس  شاف١ّة ا ٓ اٌاازبٚجٌٕحلؽ، ٚجألؾٛ . جًٔر: جألضطرجذحةٞ، رقٟ جٌد٠ٓ ِك أؾةسجء. ضكم١ةك: ِك

ّٟ جٌد٠ٓ )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس،  ّّد ِك ّّد جٌسفرج ، ِك  .141،  ؼ1َ(، ؼ1912-٘ـ 1412ٔٛر جٌكطٓ، ِٚك

 .115، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 95، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 521، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 . 47، ؼ1، ؼتروس  اٌافاؾ٘ـ. جًٔر: جٌأ٘رٟ، 73َرد جهلل ذٓ قر١د ذٓ رذ١ُس ِمرب جٌىٛفس َٚحٌّٙح، ِحش ضٕس  (3)

، 2، ؼيا٠اة إٌٙا٠اة  ٌؿةسرٞ،  ف١حـ ذٓ غسٚجْ جٌكرٟ جٌىٛفٟ، ِمرب غمس، أخأ جٌمرجءز َٓ نٍكس ذةٓ ِؿةر . جًٔةر: جذةٓ ج     (4)

 .13ؼ

ِّح ُرِص أرجَ ِٓ جٌدٚجَ ٍَٝ جٌػٟء. جًٔر: جٌسّؾحؼ،  (5) ِيص ض دجَ رر٠ُ ذفالْ، أٞ: رر٠ر ذٗ ٚأر٠ر ذٗ، أ  . 433ؼ 1، ؼاٌّما٠ٟٔمحي: رر

 . 433ؼ

 .525 -524، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (6)

ي١اث  ، ذفةطف جٌطة١ٓ، ٚجٌرةحلْٛ ذحٌىطةر. جًٔةر: جٌؿفحلطةٟ،       ﴾رٌٖٛطكط ﴿لرأ٘ح جذٓ َحِر جٌػحِٟ، َٚحؾُ، ٚقّسز، ٚأذٛ ؾُفر:  (7)

 .67، ؼاٌبدٚز اٌصا٘س ؛ ٚجٌمحقٟ، 411، ؼ2ؼ إٌفك،

 .461، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 527، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .292، ؼ3، ؼزٚ  اٌّمأٟجًٔر: جألٌٛضٟ، (9)

َّ ضةٍّس، ضةٛفٟ ضةٕس        غ١رس ذٓ ٔؿحـ ذٓ ضرؾص ذٓ ٠ُمٛخ ئِةحَ غمةس    (11) َّ جٌّةإ١ِٕٓ أ ٘ةـ، ٚل١ةً: ضةٕس    131ِمةرب جٌّد٠ٕةس ِةٌٛٝ أ

 .291، ؼ1، ؼإٌٙا٠ة يا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 131

 .414ؼ ،1ؼ ،اٌىااا: جًٔر (11)

؛ 141، ؼ1، ؼاإلِااالر؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 391-319، ؼ1، ؼاإللااسا ؛ ٚجٌّٕكةةحش، 527، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (12)

 . 121، ؼ4، ؼاِكاٌجٚجٌمرنرٟ، 
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ٖٗ.                        

                              

  

                                                           
 .414، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 521، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .529، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .16، ؼاٌط١ع١سٔحفٍ، ٚجذٓ وػ١ر. جًٔر: جٌدجٟٔ،  (3)

 .274، ؼ2ؼ، إٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ،  213، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 531، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

؛ 226، ؼ1، ؼشاااس  اٌٙدا٠اااة؛ ٚجٌّٙةةةدٚٞ، 167، ؼاٌاّجاااة؛ ٚجذةةةٓ زٔؿٍةةةس، 531، ؼ2، ؼاٌبااااسجًٔةةةر: أذةةةٛ ق١ّةةةحْ،   (5)

 . 123، ؼ4، ؼاٌجاِكٚجٌمرنرٟ، 

ًّ أؾكحخ جذٓ وػ١ر، ضٛفٟ ضةٕس   (6) ّٟ، ِمرب غمس قحذم، ِٓ أؾ ، يا٠اة إٌٙا٠اة  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     161غرً ذٓ َّرحر جٌّى

  .293ؼ 1ؼ

ّّد ذٓ جٌكطٓ جٌمٛجر٠رٞ،  (7) رٜٚ جٌمرجءز َٓ ئضّح١ًَ ذٓ ِطٍُ جٌّىٟ ؾحقد جذٓ وػ١ر، ٚرٜٚ قرٚفحم َةٓ أذةٟ َّةرٚ    ٘ٛ ِك

 .113، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، َّرٚ ٌٚىٓ ذمٍّس

 .91، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 529، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

، 4، ؼاٌجااِك ؛ ٚجٌمرنرةٟ،  331، ؼ1، ؼإلاسا  اٌماسارا  اٌااٛاذ   ؛ ٚجذةٓ خح٠ٌٛةٗ،   531، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (9)

 .123ؼ

 .531، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)

 . 271، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ، (11)
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ٗٗ.                               

      



                   

      



                                                           
 .463، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 531، ؼ2، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،(1)

 .163، ؼ1، ؼاٌّاطعب ؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ،99، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 531، ؼ2، ؼاٌباسْ، جًٔر: أذٛ ق١ّح(2)

. ضكم١ةك:  اٌمٕٛاْ فٟ اٌماسارا  اٌعابك  ّ٘ح أذٛ َّرٚ، ٚجٌىطحتٟ. جًٔر: جذٓ خٍف، أذٛ جٌهح٘ر ئضّح١ًَ ذٓ خٍف جألٔؿحرٞ،  (3)

َّ  َرةةد جٌّٙةة١ّٓ َرةةد جٌطةةالَ نّكةةحْ )رضةةحٌس ِحؾطةةط١ر، لطةةُ جٌدرجضةةحش جٌ  ١ٍُةةح، و١ٍّةةس جٌػةةر٠ُس ٚجٌدرجضةةحش جمضةةال١ِّس، ؾحُِةةس أ

 .136٘ـ(، ؼ1413جٌمرٜ، جٌٍّّىس جٌُرذ١ّس جٌطُٛر٠ّس، 

 .274ؼ ،1ؼ ،إٌاس جٌؿسرٞ، جذٓ؛ 531ٚ، ؼ2، ؼاٌباس ق١ّحْ، أذٛ: جًٔر (4)

جٌٍّةه ذةٓ ٘ػةحَ ذةٓ أ٠ةٛخ       ؛ ٚجذٓ ٘ػحَ، َرد539، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْأخرؼ ٘أٖ جٌرٚج٠س َٓ أذٟ رجفٍ جٌمريٟ: جٌهررٞ،  (5)

، ؾسءجْ. جٌهرُس جٌػح١ٔس، ضكم١ك: ِؿهفٝ جٌطمح، ٚئذرج١ُ٘ جألذ١حرٞ، َٚرد جٌكفة١ى جٌػةٍرٟ )ِؿةر:    اٌع١س  إٌب٠ٛةجٌك١ّرٞ، 

؛ ٚجٌر١ٙمةٟ، أقّةد ذةٓ جٌكطة١ٓ ذةٓ      554، ؼ1َ(، ؼ1955-٘ةـ  1375غروس ِىطرس ِٚهرُس ِؿهفٝ جٌرحذٟ جٌكٍرٟ ٚأٚ رٖ، 

أؾسجء. جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: َرد جٌُّهٟ لٍُؿٟ )رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس/ رجر جٌر٠ّحْ ٌٍطةرجظ،  7، إٌبٛ  االئًٍَٟ جٌخرجضحٟٔ، 

 .314، ؼ5َ(، ؼ1911-٘ـ 1411

؛ 351، ؼ1، ؼاٌىاااف؛ ٚجٌم١طةةٟ، 51-57، ؼ3، ؼاٌاّجااة؛ ٚجٌفحرضةةٟ، 531-531، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (6)

 .227، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ةٚجٌّٙدٚٞ، 

 .546، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 531، ؼ2، ؼاٌباسق١ّحْ،  أذٛ: جًٔر (7)
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ٗ٘.                          

                              

                            





                                                           
 .416، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 532، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .167، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 532، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .125، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 416، ؼ1، ؼاٌىّاااجًٔر: جٌسِخػرٞ،  (3)

 .353، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 112، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 535، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .416، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 532، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

، 1، ؼشاا اٌّعاا١س؛ ٚجذةةٓ جٌؿةةٛزٞ، 417، ؼ1، ؼاٌىّااااا؛ ٚجٌسِخػةةرٞ، 535-534، ؼ2، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ، (6)

 .126ؼ 4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 415ؼ

 .535، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،   (7)
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ٗٙ.                      

            

                  

ٗ7.                          



                                                                                                                                                                                
 .536، ؼ2، ؼاٌباس؛ ٚأذٛ ق١ّحْ، 71، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 214، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (1)

 .274، ؼ2، ؼإٌاسسرٞ، ؛ ٚجذٓ جٌؿ214، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 539، 531، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .12ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (3)

؛ 353، ؼ1، ؼاٌىااااف ؛ ٚجٌم١طةةةٟ،  112، ؼاٌاّجاااة ؛ ٚجذةةةٓ خح٠ٌٛةةةٗ،   539، 531، ؼ2، ؼاٌبااااس جًٔةةةر: أذةةةٛ ق١ّةةةحْ    (4)

 .126، ؼ4، ؼاٌجاِكٚجٌمرنرٟ، 

 .126، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 112، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 539، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .539، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

﴿. ِٚةةٓ جٌى ةةرٖ لٌٛةةٗ ضُةةحٌٝ:  539، ؼ2، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (7)                           

   ﴾  [، ِٚٓ جٌُىريٖ لٌٛٗ ضُحٌٝ: 11]ضٛرز فؿٍص: آ٠س﴿                 ﴾  [. 15]ضٛرز جألقمح : آ٠س 

ْ جًٔةةر: جٌرجغةةد جألؾةةفٙحٟٔ،  (1) ؛ 534، ؼ13، ؼٌعاااْ اٌمااس ؛ ٚجذةةٓ ًِٕةةٛر، 554، ؼ2، ؼاٌّفااساا  فااٟ يس٠ااب اٌمااسآ

ّّد ذٓ ٍَٟ جٌّمرٞ، ٚجٌف١ِٟٛ،  ٟ       أقّد ذٓ ِك ٚ  اٌّصابا  ا١ٌّٕاس فاٟ يس٠اب اٌااس  اٌىب١اس ٌٍسافما ش: جٌّىطرةس  ، ؾةسءجْ. )ذ١ةر

 .532، ؼ2ج١ٌٍُّّس(، ؼ
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ٗ8.                         

           

ٗ9.                        

                           



                                                           
 .635، ؼ1، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .541، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .29، ؼ2، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 635، ؼ1، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .471، ؼ1، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 536، ؼ21، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .316، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 543، ؼ21، ؼاٌباس١ّحْ، جًٔر: أذٛ ق (5)

ٌٚةٛ جفطةدٜ   ﴿. ٚل١ً: ِفحر جٌػرل فةٟ لٌٛةٗ:   317، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 543، ؼ21، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ّْ جٌػرل ٕ٘ح ؾ ﴾ذٗ حء جضطثٕحفحم ذ١ح١ّٔحم ؾٛجذةحم ٌطةإجي   ِؿرر جٌطأو١د ٚضمر٠ر جٌُّٕٝ ٚضػر١طٗ فال ٠ىْٛ غح٠س ٌٍكىُ؛ ٘أج ٍَٝ جَطرحر أ

 . 317، ؼ3، ؼاٌطاس٠س ٚاٌط٠ٕٛسِكأٚ . جًٔر: جذٓ َحغٛر، 



 
 

7ٖ
 

٘ٓ.                            

    



٘ٔ.                      



                                                           
 . 116، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١بجًٔر: جٌرجزٞ،  (1)

 .316، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 543، ؼ21، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .411، ؼ1، ؼاااٌىّا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 543، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .115، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 411، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 543ؼ 2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (4)

 .317، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 543، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .546، ؼ2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

؛ 111، ؼ1، ؼِفاات١ح اٌ ١اب  ؛ ٚجٌةرجزٞ،  412، ؼ1، ؼاٌىّاااا ؛ ٚجٌسِخػةرٞ،  546ؼ 2، ؼاٌبااس جًٔر: أذةٛ ق١ّةحْ،   (7) 

ّْ ٘أٖ ضفط١ر ٌُّٕٝ ج٠٢ةس   لةرجءز. جًٔةر:    413، ؼ1، ؼفطح اٌمد٠سٚجٌػٛوحٟٔ،  ْ  . ةور جٌط١ّٓ جٌكٍرٟ أ ، 3ؼ اٌادّز اٌّصاٛ

 .311ؼ

 .7، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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ٕ٘.                          

                                   



                                                           
 .414، ؼ1، ؼاٌىّاااجٌسِخػرٞ، ؛ 7ٚ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّْ            9، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذةٛ ق١ّةحْ،    (2) ّْ جٌّمةحَ ٚأِةٓ جٌةدجخً ئ١ٌةٗ ّ٘ةح جٌّمؿةٛرجْ ذح٠٢ةحش؛ أل . ٚأؾةحزٚج ٚؾٙةحم آخةرجم ٚ٘ةٛ أ

 .426، ؼ1، ؼشاا اٌّع١س؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، 415، ؼ1، ؼاٌىّاااجمغ١ٕٓ ٌٔٛ ِٓ جٌؿٍّ. جًٔر: جٌسِخػرٞ، 

 .139، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 475، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 21، 26، ؼ6، ؼٌجاِكاجًٔر: جٌهررٞ،  (3)

 . 275، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 214، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 12، ؼ3، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (4)

. جألؾةً جٌٍ،ةٛٞ   354ؼ، 1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  171، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ زٔؿٍةس،   12، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذةٛ ق١ّةحْ،    (5)

ُّ ٘ةٟ جٌرر٘ةحْ                   ٌٍك ّؽ ٘ةٛ جٌمؿةد ٚأوػةر ِةح ٠ؿةٟء ِفطٛقةح، ٚأنٍمةص جٌكرؿ ةس ذحٌىطةر ٍَةٝ جٌّةرز، ٍَٚةٝ جٌطةٕس، ٚجٌُكؿ ةس ذحٌكة

ٓ   ؛ ٚج29، ؼ2، ؼِماا١٠ط اٌٍ اة  ٚجٌد١ًٌ. جًٔر: جذٓ فحرش،  ، ؾةسءجْ.  اٌّ اس  فاٟ تست١اب اٌّماس     ، ٌّهةرزٞ، ٔحؾةر جٌةد٠

 .111، ؼ1َ(، ؼ1979 ،ر فحخٛرٞ، َٚرد جٌك١ّد ِخطحر )قٍد: ِىطرس أضحِس ذٓ ز٠دجٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ِكّٛ

ّّد ذٓ جٌكط١ٓ، 235َّرٚ ذٓ َّرحش أذٛ َػّحْ جٌرؿرٞ، ضٛفٟ ضٕس  (6) ٚاإلزشااا فاٟ    اٌٙدا٠ة٘ـ. جًٔر: جٌىالذحةٞ، أقّد ذٓ ِك

، 2٘ةةـ( ؼ1417)ذ١ةةرٚش: رجر جٌُّرفةةس، ، ؾةةسءجْ. جٌهرُةةس جألٌٚةةٝ، ضكم١ةةك: َرةةد جهلل ج١ٌٍػةةٟ   فااٟ ِمسفااة أ٘ااً اٌثمااة ٚاٌعااداا 

 .547ؼ

 .26، ؼ6، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 227، ؼ1، ؼاٌّمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 9، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)
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ٖ٘.                     

                     

٘ٗ.                      

             

٘٘.                              

             

                                                           
 .154ؼ ،4ؼ ،اٌجاِك ٚجٌمرنرٟ، ؛16، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 . 411، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 421، ؼ1ؼ ،اٌىّااا ؛ ٚجٌسِخػرٞ،16، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .11، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .11، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .23، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّّد ذٓ ضًٙ،  (6) )ذ١رٚش: ِإضطس  أؾسجء. جٌهرُس جٌػحٌػس، ضكم١ك: َرد جٌكط١ٓ جٌفطٍٟ 3، األحٛي فٟ إٌاٛجًٔر: جذٓ جٌطرجؼ، ِك

، اٌٍباا  فاٟ لٍاً اٌبٕاار ٚاإللااسا     ؛ ٚجٌُىرةرٞ، أذةٛ جٌرمةحء َرةد جهلل ذةٓ جٌكطة١ٓ،       219، ؼ2َ(، ؼ1911ِإضطةس جٌرضةحٌس،   

ذدر جٌد٠ٓ قطٓ ذةٓ لحضةُ ذةٓ    ؛ ٚجٌّرجرٞ، 49، ؼ2َ(، ؼ1995ؾسءجْ. ضكم١ك: غحزٞ ِخطحر ن١ٍّحش )رِػك: رجر جٌفىر، 

ّٟ ً       ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك:ٌّمأٟاٌجٕٝ اٌدأٟ فٟ حسٚا ا، َرد جهلل ذٓ ٍَ ّّةد ٔةد٠ُ فحقة )ذ١ةرٚش:   فخةر جٌةد٠ٓ لرةحٚز، ِٚك

 .111َ(، ؼ1992-٘ـ 1432رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 



 
 

7ٙ
 



٘ٙ.                            

                                

      

٘7.                          



                                                           
 .541، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 156أذٛ َّر جٌّٙدجٟٔ جٌىٛفٟ جٌمحرب، غمس ؾحٌف، ضٛفٟ ضٕس  (1)

 .23، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .49، ؼ2،ؼاٌٍبا  فٟ لًٍ اٌبٕار ٚاإللسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 219، ؼ2، ؼاألحٛي فٟ إٌاٛجًٔر: جذٓ جٌطرجؼ،  (3)

 .165، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 91، ؼ7، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 24، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .1657، ؼ4، ؼاالظط١ما ذٓ َرد جٌرّر، ٌم١م ذٓ َحِر ذٓ ؾررز، ٌٗ ؾكرس، رٜٚ َٕٗ ٚو١ٍ ذٓ َدش. جًٔر: ج (5)

؛ ٚجٌمرنرةٟ،  124، ؼ3، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌػٍُرةٟ،  417، ؼ1، ؼاٌّااّسز ؛ ٚجذٓ َه١ّس، 25، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ   (6)

 .167، ؼ4، ؼاٌجاِك

، اٌثماا  ًةر: جذةٓ قّرةحْ    أٚش ذٓ َرد جهلل ذٓ خحٌد جٌرذُٟ جٌرؿرٞ، وحْ َحذدجم فحقالم، لطً فٟ جٌؿّحؾُ ضٕس غالظ ٚغّةح١ٔٓ. جٔ  (7)

 .24، ؼ4ؼ

؛  435، ؼ1، ؼشاا اٌّعاا١س؛ جذةةٓ جٌؿةةٛزٞ، 417، ؼ1، ؼاٌّااّسز ؛ ٚجذةةٓ َه١ّةةس، 25، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

 .165ؼ 4، ؼاٌجاِك ٚجٌمرنرٟ،

 .341، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (9)

 .436، ؼ1، ؼاٌّع١س شاا؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، 21، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)

 .79،461، ؼ1، ؾسءجْ. ضكم١ك: ِؿٍّ جٌٍ،س جٌُرذ١س )رجر جٌدَٛز(، ؼاٌّمجُ اٌٛظ١ػ، جٌس٠حش، أقّد ٚآخرْٚجًٔر:  (11)

 .21، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (12)
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٘8.                      

                  

    

                        

٘9.                         

                          

   

                                                           
 .411، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 21، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

؛ ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ،    161، ؼاٌّبعاٛغ ؛ ٚجذٓ ِٙةرجْ،  215، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 21، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .275، ؼ2، ؼإٌاس

 .113؛ ٚضٛرز آي َّرجْ: آ٠س 111ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (3)

، اٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  171، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ زٔؿٍةس،   113، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛةٗ،  21، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .231، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 354، ؼ1ؼ

 .361، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (5)
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ٙٓ.                       

                                

        



ٙٔ.                     

                      

               

                                                           
، 5، ؼاٌثمااا ٘ةـ. جًٔةةر: جذةٓ قّرةةحْ،   117َرةد جٌةةرقّٓ ذةٓ ٘رِةةس، رٜٚ َةٓ أذةةٟ ٘ر٠ةرز، ٚرٜٚ َٕةةٗ جٌس٘ةةرٞ، ِةحش ضةةٕس       (1)

 .117ؼ

 .495، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 431، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 41، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .171، ؼ1، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 431، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 41، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ِ ٕاٟ  ٌ،س جٌّطٕد ئٌٝ جٌّإٔع جٌّؿحزٞ ٠ؿةٛز ضةأو١رٖ ٚضأ١ٔػةٗ. جًٔةر: جذةٓ ٘ػةحَ، ؾّةحي جٌةد٠ٓ َرةد جهلل ذةٓ ٠ٛضةف ذةٓ ٘ػةحَ،               (4)

ّّد ٍَٟ قّد جهلل )ذ١رٚش: رجر جٌفىر، وطب األلاز٠ب اٌٍب١ب لٓ  .161َ(، ؼ1915، ضكم١ك: ِحزْ جٌّرحرن، ِٚك

 . 211، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 435، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 42، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

، إٌااس ؛ ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ،   75، ؼاٌط١عا١س  ؛ ٚجٌةدجٟٔ، 215، ؼاٌعابمة ؛ ٚجذةٓ ِؿح٘ةد،   46، ؼ3ؼ اٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .275، ؼ2ؼ

 .495، ؼ4، ؼٌعاْ اٌمس ذُّٕٝ قّرٖ، ٚجٌك١ر ٚجٌكٛر ذُّٕٝ ٚجقد. جًٔر: جذٓ ًِٕٛر،  (7)

 .51ضٛرز جٌػُرجء: آ٠س  (1)



 
 

79
 

         

     

ٕٙ.                          

 

                                                           
ُ اٌّاىُ ٚاٌّاا١ػ ا جٌَكّر ٚجٌُكّر، قّد جٌٕفٍ، ل١ً: ّ٘ح ٌ،طحْ. جًٔر: جذٓ ض١دٖ، ٍَٟ ذٓ ئضّح١ًَ جٌّرضٟ،  (1) ؾةسءج.  11، أللفا

، 4، ؼٌعاااْ اٌمااس  ؛ ٚجذةةٓ ًِٕةةٛر،  141، ؼ1َ(، ؼ2111ضكم١ةةك: َرةةد جٌك١ّةةد ٕ٘ةةدجٚٞ )ذ١ةةرٚش: رجر جٌىطةةد ج١ٌٍُّّةةس،     

 . 412ؼ

 .11ضٛرز ٠ٛٔص: آ٠س  (2)

ُّف ٠ؿٛز ف١ٗ جٌكُّ، ٚجٌفطف، ٚجٌىطر، ٚفّه جمرغحَ. ٚةٌه ئةج وحْ ِكَّٛ جٌفحء، فحٌكُّ جضرحَحم ٌكروس ج (3) ٌفحء ٚجٌفطف جٌفًُ جٌّك

ّّةد جٌفحرضةٟ،      اٌّفطاا   ٚجٌفطف ٌٍخفس، ٚجٌىطر ٍَٝ أؾً جٌطمحء جٌطحو١ٕٓ. جًٔر: جٌؿرؾحٟٔ، َرد جٌمح٘ر ذٓ َرد جٌةرقّٓ ذةٓ ِك

 .71َ(، ؼ1917-٘ـ 1417، ضكم١ك: ٍَٟ ضٛف١ك جٌكّد )ذ١رٚش: ِإضطس جٌرضحٌس، فٟ اٌصسا

؛ ٚجذةٓ أذةٟ   355، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  75-74، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضةٟ،  46، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّةحْ،   (4)

 .311، ؼ1، ؼاٌّّٛظحِر٠ُ، 

 .113، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 46، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .499، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 436، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 46، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .114، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 414، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسآْ؛ ٚجٌّٕكحش، 46، ؼ3ؼ ،اٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .371، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 114، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 46، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .171، ؼ1، ؼ ١بِفات١ح اٌ؛ ٚجٌرجزٞ، 499، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 46، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .49، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)
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ٖٙ.                           

    

          

          

ٙٗ.                       

       

                                                           
 .233، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 49، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .311، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 49، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .437، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 233، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 49، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .49، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .9ضٛرز جٌكؿرجش: آ٠س  (5)

 .169، ؼ7، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 233، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 51، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .275، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ،  215، ؼمةاٌعب ؛ ٚجذٓ ِؿح٘د،53، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .355، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 172، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 113، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (1)

 .513، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 53، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)
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ٙ٘.                          

              

ٙٙ.                    

                                                           
 .513، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 53، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .214، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (2)

 . 21، ؼِهطصس فٟ شٛاذ اٌمسآْ، ٍَٝ جمفرجر. جًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ، ﴾ذخّطسر أٌف﴿، ٚ﴾ذػالغسر أٌف﴿لرأ جٌكطٓ أ٠كح:  (3)

 .125ضٛرز آي َّرجْ: آ٠س  (4)

؛ ٚجألٌٛضةٟ،  141، ؼ1، ؼاإلِالرٚجٌُىررٞ، ؛ 513، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 53، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .44، ؼ4، ؼزٚ  اٌّمأٟٚجألٌٛضٟ، 

 .53، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .439، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 143، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 53، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

(1)      َ ّ ةس، جٌكطةةٓ ذةٓ  تٍها١  اٌمبااازا   ٍؽ١اف اإلشااازا  فااٟ   رةةد جهلل ذةٓ خٍةةف،  جألخةٛجْ ّ٘ةةح: قّةسز، ٚجٌىطةةحتٟ. جًٔةر: جذةةٓ ذ ١ٍِ

، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ضر١ٍ قّسز قحوّٟ )ؾدز: رجر جٌمرٍس ٌٍػمحفس جمضال١ِّس/ رِػك: ِإضطس ٍََٛ جٌمرآْ، اٌمسارا  اٌعبك

 .21َ(، ؼ1911-٘ـ 1419

ّ ةس،  ؛ ٚجذةٓ ذ ٍِ 75، ؼاٌط١عا١س ؛ ٚجٌةدجٟٔ،  54، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9) ؛ ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ،   77، ؼتٍها١  اٌمباازا   ١

ّّد ذٓ ٍَٟ،  ّّد ذٓ ِك ّّةد ِفٍةف جٌمكةحز       تاب١س اٌط١ع١س فٟ اٌمسارا  اٌماسغّص جٌد٠ٓ ِك ، جٌهرُس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: أقّةد ِك

ّّحْ: رجر جٌفرلحْ،   .327َ(، ؼ2111-٘ـ 1421)َ

 .232-231، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ةٚجٌّٙدٚٞ،  ؛173، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 54، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (11) 
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ٙ7.                        

  



ٙ8.                       

     

            

                                                           
 .55، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 . 391، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 145، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 55، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .51، ؼ4، ؼاٌّمأٟ زٚ ؛ ٚجألٌٛضٟ، 391، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 56، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .393، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 516، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 56، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

؛ ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ،   356، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  71، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضٟ، 61، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .275، ؼ2، ؼإٌاس



 
 

8ٖ
 

      

                           



ٙ9.                            

                              



                                                           
. ٚضحذمٛج ِٓ جٌطرك ُِٕٚحٖ: جٌُمديِةس فةٟ جٌؿةرٞ    422، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 61، ؼ3، ؼاٌباسحْ، جًٔر: أذٛ ق١ّ (1)

ًّ أِةر. جًٔةةر: جٌفرج١٘ةدٞ، جٌخ١ٍةةً ذةٓ أقّةةد،     ٓ  ٚفةٟ وةة أؾةةسجء. ضكم١ةك: ِٙةةدٞ جٌّخسِٚةٟ، ٚئذةةرج١ُ٘ جٌطةةحِرجتٟ )رجر   1، اٌما١

 . 115، ؼ11، ؼٌعاْ اٌمس ؛ ٚجذٓ ًِٕٛر، 15، ؼ5ِٚىطرس جٌٙالي(، ؼ

 . 21ضٛرز جٌكد٠د: آ٠س  (2)

(3)  ،ّّٟ  .454، ؼ7، ؼٔفُ اٌدزز فٟ تٕاظب ا٠٢ا  ٚاٌعٛزٚجٌرمحَٟ،  215، ؼ6، ؼيسائب اٌمسآْجًٔر: جٌم

؛ ٚجٌمحقةٟ،   622، ؼ2، ؼاإللٕااق ؛ ٚجذةٓ جٌرةحةظ،   216، ؼاٌعابمة ؛ ٚجذةٓ ِؿح٘ةد،   61، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .71،  ؼاٌبدٚز اٌصا٘س 

ّّةةد ذةةٓ قر١ةةد،   356، ؼ1، ؼاٌىاااف؛ ٚجٌم١طةةٟ، 114، ؼاٌاّجااةجًٔةةر: جذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ،   (5) إٌىاات ؛ ٚجٌّةةحٚررٞ، ٍَةةٟ ذةةٓ ِك

؛ ٚجٌرجغةد  426، ؼ1أؾسجء. ضكم١ك: جٌط١ّد ذٓ َرد جٌّمؿةٛر ذةٓ َرةد جٌةرق١ُ )ذ١ةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةس(، ؼ       6، ٚاٌم١ْٛ

ّّد ذٓ جٌفكً،   . 234، ؼ2، ؾسءجْ. )رِػك: رجر جٌمٍُ(، ؼاٌمسآِْفساا  أٌفاؾ جألؾفٙحٟٔ، جٌكط١ٓ ذٓ ِك

 .151، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 61، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .412، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 446، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 61، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .413، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 513، ؼ1، ؼاٌّاّسزس، ؛ ٚجذٓ َه61١ّ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .151، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 61، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)
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7ٓ.                       

      

7ٔ.                          

 

                                                           
 .411، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 72، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّّٝ َٕد جٌىٛف١١ٓ ٚجٚ جٌؿر . جألز٘رٞ، ٚجٚ جٌؿٍّ: ٟ٘ جٌدجخٍس ٍَٝ جٌفًُ جٌّكحرٌ جٌّطرٛق ذٕفٟ أٚ نٍد  (2) ِكك١ٓ، ٚضط

، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: َرد جٌىر٠ُ ِؿح٘د )ذ١رٚش: ِإضطس ِٛحً اٌؽال  إٌٝ لٛالد اإللسا جألز٘رٞ، خحٌد ذٓ َرد جهلل، 

 .144َ( ؼ1996جٌرضحٌس، 

ّْ ُِٕةٝ     ٚجٚ جٌؿر : ٘ٛ أْ ضأضٟ جٌٛجٚ ُِهٛفس ٍَٝ والَ فةٟ أٌٚةٗ قحرغةس   ضطةطم١ُ ئَحرضٙةح ٍَةٝ ِة        (3) ح َهةف ١ٍَٙةح؛ ٚةٌةه أ

ّْ جٌػحٟٔ ٚجؾد ٚجألٚي غ١ر ٚجؾةد خٌٛةف ذ١ّٕٙةح فةٟ جمَةرجخ فؿةر  ئَةرجخ جٌػةحٟٔ          َّح وحْ ِخحٌفح ٌُّٕٝ جألٚي فا جٌػحٟٔ ٌ

؛ ٚجذةةٓ و١ىٍةةدٞ، ؾةةالـ جٌةةد٠ٓ خ١ٍةةً ذةةٓ و١ىٍةةدٞ ذةةٓ َرةةد جهلل    526، ؼ41، ؼتاااا اٌمااسٚض. جٌسذ١ةةدٞ، َةةٓ ئَةةرجخ جألٚي

ّّحْ: رجر جٌرػ١ر، ١د  فٟ اٌٛاٚ اٌّص٠د اٌفصٛي اٌّفجٌُالتٟ،   .211َ(، ؼ1991، ضكم١ك: قطٓ ِٛضٝ جٌػحَر )َ

 .515، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 72، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .441، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 72، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ٟ     لط١رس، َرد جهلل ذةٓ ِطةٍُ جٌةد٠ٕٛرٞ،    جٌر١ص ٌأل قير م ذٓ ُلر ٠يٍ. جًٔر: جذٓ  (6) أؾةسجء. جٌهرُةس   3، اٌّماأٟ اٌىب١اس فاٟ أ ١اا  اٌّماأ

٘ـ 1361جألٌٚٝ ضكم١ك: ضحٌُ جٌىرٔىٛٞ، َٚرد جٌرقّٓ ذٓ ٠ك١ٝ ذٓ ٍَٟ ج١ٌّحٟٔ )ق١در آذحر: ِهرُس رجترز جٌُّحر  جٌٕٙد٠ّس، 

 .122، ؼ21، ؼتاا اٌمسٚض؛ ٚجٌسذ١دٞ، 495، ؼ1َ(، ؼ1949-

٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ    111٘ةـ، ٚضةٛفٟ ضةٕس    112ٌٛجرظ ذٓ ض١ُد ذٓ ةوٛجْ جٌُٕررٞ جٌرؿرٞ، ئِحَ قحفى ِمرب غمس، ٌٚد ضةٕس  َرد ج (7)

 .426-425، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجٌؿسرٞ، 

 .72، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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7ٕ.                             

                                  

  





7ٖ.                                

                    

                                                           
 .151، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 73، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     112ذٓ َّرٚ، ٠ىّٕٝ ذأذٟ َرد جهلل جٌّٙدجٟٔ ج١ٌحِٟ، وٛفٟ ضحذُٟ غمس، ِةحش ضةٕس    نٍكس ذٓ ِؿر  (2)

 .311-311، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة

 .74، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .151، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 167، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 73، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .169، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 74، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .169-161، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 74، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .75، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .169، ؼّبعٛغاٌ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 217، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 71، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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7ٗ.                                

                   

                                                           
-233، ؼ1، ؼشاس  اٌٙدا٠اة  ؛ ٚجٌّٙةدٚٞ،  361-359، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  71، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

234. 

 .71، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .521، ؼ1، ؼاٌّاّسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (3)

، 1، ؼإلااسا  اٌمااسارا  اٌاااٛاذ؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 173، ؼ1، ؼاٌّاطعااب؛ ٚجذةةٓ ؾِٕةةٟ، 79، ؼ3ؼ اٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (4)

 .341ؼ

 .455، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 136أذٛ ز٠د جٌىٛفٟ جٌػمفٟ، أقد جألَالَ، ِحش ضٕس  (5)

. ٚل١ةً فةةٟ ُِٕةةٝ ررذ١ة١ٓ َةةّدز ألةةٛجي: جألٌةةٛ    173، ؼ1، ؼاٌّاطعااب؛ ٚجذةةٓ ؾِٕةةٟ، 11، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (6)

ٚجذٓ  421، ؼ1، ؼإٌىت ٚاٌم١ْٛحَحش جٌىػ١رز، جٌفمٙحء ٚجٌٍُّحء، جٌّطأٌّْٙٛ جٌُحرفْٛ ذحهلل، جألضرحٌ. جًٔر: جٌّحٚررٞ، جٌؿّ

 .427، ؼ1، ؼشاا اٌّع١سجٌؿٛزٞ، 

 .174، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 11، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ْ  ، ؛ ٚجٌّٕكةحش 11، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔةر: أذةٛ ق١ّةحْ،     (1) ٘يٓ: ج ٔىطةحر ذةحٌخٛ ، ٚجٌَكةةُف:    411، ؼ1، ؼإلاسا  اٌماسآ  ٛ . ٚجٌة

ّٛز، ٚج ضطىحٔس: جٌخكٌٛ. جًٔر: جٌّحٚررٞ،   .421، ؼ1، ؼإٌىت ٚاٌم١ْٛٔمؿحْ جٌم

 .432، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ،  411، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسآْ؛ ٚجٌّٕكحش، 11، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)
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7٘.                         



7ٙ.             

77.                     

                      

                                                           
 .231، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 522، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 11، ؼ3، ؼاٌباسق١ّحْ،  جًٔر: أذٛ (1)

ّّحر ذٓ ضٍّس ذٓ ر٠ٕحر أذٛ ضٍّس جٌرؿرٞ جمِحَ جٌىر١ةر، رٜٚ جٌمةرجءز َرقةح َةٓ َحؾةُ، ٚجذةٓ وػ١ةر، ِةحش ضةٕس           (2) ٘ةـ.  167ق

 .233، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 

 .231، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 522، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 11، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .231، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 497، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 13، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .522، ؼ1، ؼاٌّاّسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (5)

 .232، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 522، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 12، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .13، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)
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78.                      

                            

                            

        

79.                   

                            

      

                                                           
 .246،  ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 217، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 13، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

، اٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  176، ؼّجاة اٌا؛ ٚجذةٓ زٔؿٍةس،   114، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ خح٠ٌٛةٗ،   13، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ  (2)

 .361، ؼ1ؼ

 .552، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 13، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .14، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

، 15، ؼتاااا اٌمااسٚض ؛ ٚجٌسذ١ةةدٞ، 49، ؼ6، ؼٌعاااْ اٌمااس  جمقطةةحش: جٌٍُةةُ ٚجمررجن ذةةحٌكٛجش. جًٔةةر: جذةةٓ ًِٕةةٛر،     (5)

 .451ؼ

ُي. 14، ؼ3، ؼاٌباسًر: أذٛ ق١ّحْ، جٔ (6) ُٙ ٓ  ِٓ جٌك ّص: جٌمطً جٌأر٠ٍ ٚج ضطثؿةحي. جًٔةر: جٌفرج١٘ةدٞ،     ض ُكُطٛٔ  ، 3، ؼوطاا  اٌما١

 .49، ؼ6، ؼٌعاْ اٌمس ؛ ٚجذٓ ًِٕٛر، 15ؼ

 .525، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 19، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)
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8ٓ.                        

                             

                                

                                       

                              

         

                                                           
 .33، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 19، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .253، ؼ3، ؼٌعاْ اٌمس ؛ ٚجذٓ ًِٕٛر، 7، ؼ2ؼ تٙر٠ب اٌٍ ة٠محي: أؾُد فٟ جٌٛجرٞ ئةج جٔكدر ف١ٗ. جًٔر: جألز٘رٞ،  (2)

 .239، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 454، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 19، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .526، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 495، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌّٕكحش، 19، ؼ3، ؼاٌباسْ، جًٔر: أذٛ ق١ّح (4)

 .33، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 454، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 19، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .239، ؼ4، ؼاٌجاِكنرٟ، ؛ ٚجٌمر526، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 19، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ٙ ةص لةرجءز:   154، ؼ1، ؼاإلِاالر ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  91، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7) ُِٚؾ  ٚ ّْ جٌّمؿةٛر لةدي ٠ىةْٛ     ﴾ُأُقةد ﴿.  ، ذةأ

 .91، ؼ4، ؼزٚ  اٌّمأٟأؾكحخ أقد، أٚ ِىحْ جٌٛجلُس. جًٔر: جألٌٛضٟ، 

؛ ٚجٌم١طةةٟ، 176، ؼاٌاّجااة؛ ٚجذةةٓ زٔؿٍةةس،  11، ؼ3، ؼّجااةاٌا؛ ٚجٌفحرضةةٟ، 94-93، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

 .276، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 361، ؼ1، ؼاٌىاف
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8ٔ.                              

                                    

                    

                                                           
؛ ٚجذةةٓ ِٙةةرجْ، 115، ؼاٌاّجااة؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ، 91، ؼ3، ؼاٌاّجااة؛ ٚجٌفحرضةةٟ، 95، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

 .171، ؼاٌّبعٛغ

. جٌر رجز ِةٓ جألرـ ُِٕةحٖ جٌّىةحْ جٌفكةحء جٌر١ُةد      529، ؼ1، ؼاٌّاّسزَه١ّس، ؛ ٚجذٓ 97، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

، 5ؼ ٌعاااْ اٌمااس  ؛ ٚجذةةٓ ًِٕةةٛر، 364، ؼ7، ؼاٌماا١ٓجٌٛجضةةٍ ٚذةةرٚز جٌػةةٟء يٙةةٛرٖ ذُةةد جٌخفةةحء. جًٔةةر: جٌفرج١٘ةةدٞ،    

 .319ؼ

 .97، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .37، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 174، ؼ1، ؼاٌّاطعبٟ، ؛ ٚجذٓ ؾ92ِٕ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .234، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 413، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسآْ؛ ٚجٌّٕكحش، 97، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .97، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .529، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ جذٓ َه١ّس، 465، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 97، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

؛ ٚجذٓ جٌؿةسرٞ،  361، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 91، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 112، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .276، ؼ2، ؼإٌاسجٌؿسرٞ، 

 .246، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 531، ؼ1، ؼاٌّاّسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (9)



 
 

9ٔ
 

8ٕ.                              

                  

 

8ٖ.                        

                                 

         

                                                           
 .111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .531، ؼ1، ؼاٌّاسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 175، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

، إٌااس ؛ ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ    146، ؼاٌىفا٠اة ؛ ٚجٌمالٔطةٟ،  76، ؼاٌط١عا١س ؛ ٚجٌةدجٟٔ،  112، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .276، ؼ2ؼ

، 1، ؼاٌّّٛظااح؛ ٚجذةٓ أذةٟ ِةر٠ُ،    236-235، ؼ1، ؼشااس  اٌٙدا٠اة ؛ ٚجٌّٙةدٚٞ،  112، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔةر: أذةٛ ق١ّةحْ     (5)

 .319-311ؼ

 .276، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 213، ؼاٌمٕٛاْ؛ ٚجذٓ خٍف، 211، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (6)

 .94، ؼ3، ؼةاٌاّج؛ ٚجٌفحرضٟ، 113، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)
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8ٗ.                      

                

8٘.                                  

          

                                                           
 .115، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .251، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 176، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 115، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

(3)    ّ ّٟ َػر َٕةد جمِح١ِّةس، ٌٚةد ذحٌ َّس ج غٕ ّّد ذٓ ٍَٟ أذٛ َرد جهلل، ِٓ أؾالء جٌطحذ١ُٓ، ٚضحرش جألت ٘ةـ،  11د٠ٕةس ضةٕس   ؾُفر ذٓ ِك

 .126، ؼ2، ؼاأللالَ؛ ٚجٌسروٍٟ، 179، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 141ٚضٛفٟ ذٙح ضٕس 

انَ تْسو  .ٕٕ٘لصٗلضابجايهع ؛وانقرطثتًل7ٙٔلصٔلضابوحت  ؛واتٍظًُِل٘ٓٔلصٖلضاببحراَ رفأتىحٍّاٌل(ٗ)
لواخرهفىافًظىازَسثرههللتٍٍانًُعواإلشثاخلفًٍأشثتدان تسوهللأشثرتهفًحِجانًخهىقٍٍعقذانقهةعهىإيضاءانير

لتانضّىلوإنىانحذٌسعٍأّوسهًحف"شتّىعتسواهللنتً".اَ ترف﴾َعَسْيد ﴿عهىوظهٌهٍجتعالنهوع ًرهليسرُذًاإنىقراءج
نعث تتحانصانصتتحل)انستت ىدٌّحفدارانهعتترجنهُ تترلاصااتيث اا ابااةافبة لاا  اباتااي  لاب اا ت انستتّقافلعهتتىيتتتٍعثتتذانقتتادرل

 .ٕٔ٘-ٕٓ٘و(لصٕ٘ٓٓ-هـٕٙٗٔوانرىزٌع/انذررانسٍُّحل
 .116، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .124، ؼشٛاذ اٌمسارا جًٔر: جٌىرِحٟٔ،  (6)

 .461، ؼ1، ؼااٌىّاا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 195، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 116، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .171-171، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 211، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 116، ؼ3ؼ اٌباس،جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)
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8ٙ.             

87.                         

                                  

 

-رضي اهلل عنها –-رضي اهلل عنها – 

88.                               

         

                                                           
٠ةرٜ   .391، ؼ1، ؼاٌّّٛظاح ؛ ٚجذةٓ أذةٟ ِةر٠ُ،    363، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 116، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّْ جٌُ،ٍُٛي ٠ىْٛ ِٓ جٌّ،ُٕ خحّؾس،  ًّ ِٚةٓ            أ ذٛ َر١د: أ ًَ ٠ُ،رة   ِٓ جٌخ١حٔس ٚ  ِةٓ جٌكرميةد. ٚ ٠رة١ّٓ ةٌةه أ ّٔةٗ ٠مةحي ِةٓ جٌخ١حٔةس: أ غة

ًّ ذحٌكُّ ،ُ ٠ ًَ ًّ ذحٌىطر ِٚٓ جٌ،ٍٛي: غ  ًّ ٠ ،ر  .145، ؼ4، ؼ صائس ذٚٞ اٌط١١ّص. جًٔر: جٌف١رٚز أذحرٞ، جٌكمد: غ 

 .463، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .463، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

َٓ﴿َٓ ١َطٝ ذٓ ض١ٍّحْ:  ِهطصس ا ٓ را٠ٌٛٗفٟ  (4) ٓي ِ  ّ  .31ذفطف ج١ٌُّ. جًٔرٖ: ؼ ﴾ٌ 

 . 471، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 119، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّٟ 11٘، ضٛف١ص ضٕس ذٕص جٌرضٛي  (6)  .132، ؼ5، ؼاأللالَذططس أغٙر. جًٔر: جٌسروٍٟ،  ـ ذُد ٚفحز جٌٕر

(7)  ّٟ َّ رِٚةحْ ذٕةص               َحتػس ذٕص أذٟ ذىر جٌؿّد٠ك زٚؼ جٌٕرة ِّٙةح أ ّٟ ٚ٘ةٟ ذٕةص ضةرٍ ٚذٕةٝ ذٙةح ٚ٘ةٟ ذٕةص ضطةٍ، أ ، ضسٚؾٙةح جٌٕرة

 .1115-1111، ؼ4، ؼاالظط١ما ٘ـ. جًٔر: جذٓ َرد جٌرّر، 57َحِر، ضٛف١ّص ضٕس 

، 1، ؼإلاسا  اٌماسارا  اٌااٛاذ   ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  463، ؼ1، ؼاٌىّاااا ؛ ٚجٌسِخػرٞ، 119، ؼ3ؼ اٌباس: أذٛ ق١ّحْ، جًٔر (1)

 . 355ؼ



 
 

9ٗ
 

89.                             

   



9ٓ.                      



                                                           
؛ ٚجٌمحقةةٟ، 496ؼ 2، ؼي١ااث إٌفااك؛ ٚجٌؿفحلطةةٟ، 76، ؼاٌط١عاا١س؛ ٚجٌةةدجٟٔ، 116، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (1)

 .72، ؼاٌبدٚز

 .794ؼ ،ٚاألحىاَ ساٌطفع١ فٟ ٚأوس٘ا اٌمسارا  جٌرحزِٛي، (2)

 .541، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 466، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 117، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .364، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .76، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١بٞ، ؛ ٚجٌرجز541، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّٓ، ٚفةةٟ ج١ٌمةة١ٓ ل١ٍةةً، ٚفةةٟ ٘ةةأٖ ج٠٢ةةس جٌُّٕةةٝ ٍَةةٝ ج١ٌمةة١ٓ. جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،       (6) ، 3، ؼاٌباااسجضةةطخدجَ أقطةةد فةةٟ جٌ،حٌةةد ًٌٍةة

 .76، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 541ؼ 1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 111ؼ

 .111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

9٘
 



9ٔ.                            

 





9ٕ.                           

                   

                                                           
؛ ٚجٌم١طةةٟ،  99، ؼ3، ؼاٌاّجااة ؛ ٚجٌفحرضةةٟ،  115، ؼاٌاّجااة ؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ،   121، ؼ3، ؼاٌباااس ٛ ق١ّةةحْ،  جًٔةةر: أذةة   (1)

 .365-364، ؼ1، ؼاٌىاف

 .276، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 122، ؼ3، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  :جًٔر (2)

ْ ٓ، ؛ ٚجٌطةة١ّ  517، ؼ1، ؼشاا اٌّعاا١س ؛ ٚجذةةةٓ جٌؿةةٛزٞ،  125، ؼ3، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،     (3) ، 3، ؼاٌاادّز اٌّصاااٛ

 .493ؼ

 .177، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 125، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ْ ؛ ٚجٌطةة١ّٓ،   517، ؼ1، ؼشاا اٌّعاا١س ؛ ٚجذةةةٓ جٌؿةةٛزٞ،  125، ؼ3، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،     (5) ، 3، ؼاٌاادّز اٌّصاااٛ

 .493ؼ
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9ٖ.                          

              



                                                           
 .113ضٛرز جألٔر١حء: آ٠س  (1)

ًّ جٌمةرآْ ِةح َةدج ٘ةأج جٌّٛقةٍ ِةٓ ضةٛرز              ﴾ٚ  ٠ كيُسٔه﴿؛ ق١ع لرأ َٚىص ةٌه لرأ أذٛ ؾُفر (2) ُّ جٌةسجٞ فةٟ وة ، ذفةطف ج١ٌةحء ٚقة

ُي جٌف س ٌ جألورر﴿جألٔر١حء لرأٖ:  ُٙ ٔي ، اٌط١عا١س ؛ ٚجٌةدجٟٔ  171، ؼاٌّبعاٛغ ، ذكُّ ج١ٌحء ٚوطر جٌسجٞ. جًٔر: جذٓ ِٙةرجْ،  ﴾  ٠ُكيسر

 .279، ؼ2، ؼاسإٌ؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 146، ؼاٌىفا٠ة؛ ٚجٌمالٔطٟ، 76ؼ

 .365، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 111، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 126، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

، 6، ؼاٌثماا  قّر ذٓ َرد جٌرقّٓ جٌمحرٞ، رٜٚ َةٓ أذةٟ جألضةٛر جٌةدؤٌٟ، ٚرٜٚ َٕةٗ جٌكطة١ٓ ذةٓ ٚجلةد. جًٔةر: جذةٓ قّرةحْ،              (4)

 .239ؼ

 .177، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾّٕٟ، 126، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ٓ  و ف ةُرٚج    ﴿لرأ جذٓ وػ١ر، ٚأذٛ َّرٚ، ٚٔةحفٍ، ٚجٌىطةحتٟ ذىطةر جٌطة١ٓ فةٟ ٘ةأٖ جٌّٛجقةٍ:         (6) َٓ جٌَةأر٠ ٓ     ﴿، ﴾ٚ ٌ ةح ٠ كيط ةر  َٓ جٌَةأر٠ ٌ ةح ض كيط ةر 

 ْ ُي﴿ ﴾٠ فير ُقةةٛ ُٙ ْ  ﴿، ﴾ف ٍ ةةح ض كيط ةةر َٕ ٓ  ٠ ريخ ٍُةةٛ َٓ جٌَةةأر٠ [ ، ذ١ّٕةةح لةةرأ جذةةٓ َةةحِر، ٚقّةةسز   111، 111، 171َّةةرجْ:  ، ]آي﴾ٚ ٌ ةةح ٠ كيط ةةر 

 .141، ؼ1، ؼاٌّٙر ؛ ِٚك١طٓ، 221، ؼاٌعبمةَٚحؾُ، ٚأذٛ ؾُفر ذفطف جٌط١ٓ، ّٚ٘ح ٌ،طحْ. جًٔر: جذٓ ِؿح٘د، 

 . 624، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 171، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 121-127، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ّّةد ذةٓ أقّةد،    121-127، ؼ3، ؼاٌباسًٔر: أذٛ ق١ّحْ، ج (1) أؾةسجء. جٌهرُةس   3، ِماأٟ اٌماسارا   ؛ ٚجألز٘رٞ، أذٛ ِٕؿٛر ِك

، اٌاّجاة ؛ ٚجذٓ زٔؿٍةس،  213، ؼ1َ(، ؼ1994-٘ـ 1412جألٌٚٝ، ضكم١ك: ١َد ِؿهفٝ رر٠ٚع َٚٛـ ذٓ قّد جٌم ٛزٞ )

ّّةد    اٌّاىال  ٚإ٠عا  اٌّمعاال   واف؛ ٚجٌرحلٌٟٛ، أذٛ جٌكطٓ ٍَٟ ذٓ جٌكط١ٓ جألؾرٙحٟٔ، 112ؼ ، ؾةسءجْ. ضكم١ةك: ِك

ّّةد جٌؿةحرق    276، ؼ2َ(، ؼ1994 -٘ةـ  1415أقّد جٌدجٌٟ )رِػك: ِهرُةس جٌؿةرحـ،    ؼالئاك اٌبااس فاٟ    ؛ ٚجٌمّكةحٚٞ، ِك

 .41َ(، ؼ2116-٘ـ 1427، جٌهرُس جألٌٚٝ، )جمضىٕدر٠س/ جٌمح٘رز: رجر جٌُم١دز، تٛز١ٗ اٌمسارا  اٌماس
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9ٗ.                            

                                

                   

9٘.                           

                                     

         



                                                           
، 4، ؼاٌجاااِك؛ ٚجٌمرنرةةٟ، 351، ؼ1، ؼإلااسا  اٌمااسارا  اٌاااٛاذ ؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 121ؼ 3، ؼاٌباااسحْ، جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةة  (1)

 .462، ؼ1، ؼفطح اٌمد٠س؛ ٚجٌػٛوحٟٔ، 211ؼ

 .444، ؼاٌّبٙج؛ ٚضررم جٌخ١حل، 172، ؼاٌّبعٛغجًٔر: جذٓ ِٙرجْ،  (2)

 .96، ؼاٌىافٟذٓ ُغر ٠ف، ؛ ؛ ٚج221، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 131، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 . 369، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 111، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 111، ؼ3، ؼاٌاّجةجًٔر: جٌفحرضٟ،  (4)

 .519، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 473، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 131، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (5)

؛ ٚجذةةٓ جٌؿةةسرٞ 624، ؼ2، ؼاإللٕاااق؛ ٚجذةةٓ جٌرةةحةظ، 77، ؼاٌط١عاا١سٟ، ؛ ٚجٌةةدج221ٔ، ؼاٌعاابمةجًٔةةر: جذةةٓ ِؿح٘ةةد،   (6)

 .331، ؼاٌطاب١س



 
 

98
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شس  ؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 367، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 114، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 133، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .394، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 239، ؼ1، ؼاٌٙدا٠ة

 .369، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 114، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 134، ؼ3، ؼباساٌجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .474، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 133، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

؛ ٚجذةٓ ُغةر ٠ف،   172، ؼاٌّبعاٛغ ؛ ٚجذةٓ ِٙةرجْ،   221، ؼاٌعابمة ؛ ٚجذةٓ ِؿح٘ةد،   136، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .624، ؼ2، ؼاإللٕاقجٌرحةظ  ؛ ٚجذ96ٓ، ؼاٌىافٟ

 .396، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 115، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 136ؼ 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .96، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 475، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 136، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .341، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 136، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)
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 .295، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 475، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 136، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .136، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .549، ؼ1، ؼّاّسزاٌ؛ ٚجذٓ َه١ّس، 171، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 131، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .499، ؼ2، ؼي١ث إٌفك؛ ٚجٌؿفحلؿٟ، 211، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 77، ؼاٌط١ع١سجًٔر: جٌدجٟٔ،  (4)

اٌّمٕاك فاٟ    ؛ ٚجٌدجٟٔ، أذٛ َّرٚ َػّةحْ ذةٓ ضة١ُد،   371، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 136، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّّد ؾحرق جزظُ ِصاحف األِصاز . ٚجخطٍفةٛج فةٟ ئغرةحش    116ٌمّكحٚٞ )جٌمةح٘رز: ِىطرةس جٌى١ٍةحش جألز٘ر٠ةس(، ؼ    . ضكم١ك: ِك

ِّةح ضىةرجر جٌُحِةً ف١ةدّي          جٌرحء ٚنرقٙح، فم١ً: ذُّٕٝ ٚجقد ٚل١ً: َدَ ضىرجر جٌُحًِ ٠دّي ٍَٝ قدٚظ جٌفُةً فةٟ قحٌةس ٚجقةدز، أ

ً ذةٓ و١ىٍةدٞ ذةٓ َرةد جهلل جٌُالتةٟ،      ٍَٝ قدٚظ جٌفًُ فٟ قحٌط١ٓ ِٕفؿٍط١ٓ. جًٔر: جذٓ و١ىٍدٞ، ؾةالـ جٌةد٠ٓ أذةٛ ضة١ُد خ١ٍة     

ّّحْ: رجر جٌرػ١ر، اٌفصٛي اٌّف١د  فٟ اٌٛاٚ اٌّص٠د   .63َ(،  ؼ1991، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: قطٓ ِٛضٝ جٌػحَر )َ



 
 

ٔٓٓ
 

و

ٔٓٓ.                           

                      

  

           

                                                           
 .297، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 224، ؼ3، ؼاٌىافجًٔر: جٌػٍُرٟ،  (1)

 . 11، ؼ5، ؼٌعاْ اٌمس ٛر، ؛ ٚجذٓ 361ًِٕ، ؼ5، ؼاٌّاىُ ٚاٌّا١ػجًٔر: جذٓ ض١دٖ،  (2)

 ﴾جٌّةٛشر ﴿ٚؾٛر جٌالَ ٚجألٌف ذُد جضُ جٌفحًَ ِحٍٔ ِٓ جمقحفس ٚ٘أج ٘ٛ جألؾً، ٌٚىٓ ٠ؿٛز جمقحفس وّح فٟ لرجءز جٌؿّٙٛر  (3)

ِّةح جٌٕؿةد ٠ُطةطخدَ ئْ أر٠ةد ذةحٌُّٕٝ جٌكةحي        ّْ جمقحفس ٚجؾرس ئْ وحْ جٌُّٕٝ ِحق١ح، أ ذحٌؿّر، ٚجٌفرق ذ١ٓ جمقحفس ٚجٌٕؿد أ

ّّد ذٓ َرد جهلل،  ّٛأٚ ج ضطمرحي. جًٔر: جٌّٛرجق، ِك ّّد جٌةدر٠ٚع )جٌر٠ةحـ/   لًٍ إٌا ، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ِكّٛر ؾحضُ ِك

؛ ٚجٌطة١ٛنٟ، ؾةالي جٌةد٠ٓ َرةد     441، ؼ1، ؼاٌٍباا  ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  311َ(، ؼ1999-٘ةـ  1421جٌطُٛر٠ّس: ِىطرةس جٌرغةد،   

، 3أؾةسجء. ضكم١ةةك: َرةد جٌك١ّةد ٕ٘ةةدجٚٞ )ِؿةر: جٌّىطرةس جٌطٛل١ف١ّةةس(، ؼ     3، ّ٘اك اٌٙٛاِااك فاٟ شاس  زّااك اٌجٛاِاك    جٌةرقّٓ،  

 .262ؼ

؛ 297، ؼ4، ؼاٌجااااِك؛ ٚجٌمرنرةةةٟ، 476، ؼ1، ؼاٌىّاااااا؛ ٚجٌسِخػةةةرٞ، 139، ؼ3، ؼاٌبااااسجًٔةةةر: أذةةةٛ ق١ّةةةحْ،   (4)

ُٗ جٌُّٛش﴿. ٚةور جٌُىررٞ أّٔٗ لرب فٟ جٌػٛجة أ٠كح: 522، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛٚجٌط١ّٓ،  ًّ ﴿ٚجٌٙحء ق١ّر ، ﴾ة جترُم ٍَةٝ   ﴾وة

ّْ جٌٕفص ٟ٘ جٌطٟ ض ُأٚق جٌّٛش ٌٚة١ص جٌّةٛش ٠ ةُأٚلٙح. جًٔةر: جٌُىرةرٞ،       جٌٍفى، ٚقٍّٗ جٌط١ّٓ ٍَٝ أّٔٗ ِٓ جٌمٍد فٟ جٌىالَ؛ أل

 .521، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 161، ؼ1، ؼاإلِالر

(5)   ُ ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ َرةد جٌرةّر،      73ٍةُ ٚجٌةٛرٌ، ِةحش ضةٕس     َرد جهلل ذٓ َّر ذٓ جٌخهحخ جٌمرغٟ جٌُدٚٞ ؾكحذٟ ؾ١ًٍ ِةٓ أ٘ةً جٌ

 .953-951، ؼ3، ؼاالظط١ما 

 . 522، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 141، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .211، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 221، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 143، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .11آ٠س ضٛرز آي َّرجْ:  (1)

 .371، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 116، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 143، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)



 
 

ٔٓٔ
 





ٔٓٔ.                           

                 



                                                           
. ٚزجر جٌهرةرٞ لةرجءز َةٓ َرةد جهلل ذةٓ ِطةُٛر:       315، ؼ4، ؼاٌجااِك ؛ ٚجٌمرنرةٟ،  143، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ٓ  ُأُٚضٛج جٌيىر﴿ ٓ  جٌَأر٠ ِر ُيٚ ئرةي أ خ أ  ر ُذه    ٙ ِر١ػ حل   .462، ؼ7، ؼزاِك اٌب١اْ. جًٔر: جٌهررٞ، ﴾ط حخ  

 .143، ؼ3، ؼاٌباس؛ ٚأذٛ ق١ّحْ، 315، ؼ4، ؼاٌجاِكجًٔر: جٌمرنرٟ،  (2)

؛ ٚجٌةةدجٟٔ، 171، ؼاٌّبعااٛغ؛ ٚجذةةٓ ِٙةةرجْ،  221، ؼاٌعاابمة؛ ٚجذةةٓ ِؿح٘ةةد،  144، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (3)

 .625، ؼ2، ؼٕاقاإلل؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 77، ؼاٌط١ع١س

؛ 393، ؼ1، ؼاٌّّٛظاح ؛ ٚجذٓ أذٟ ِةر٠ُ،  361-367، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 143، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

، ؼالئاك اٌبااس  ؛ ٚلّكةحٚٞ،  141-147، ؼ1، ؼاٌّٙار  ؛ ِٚك١طةٓ،  241، ؼ1ؼ  شاس  اٌٙدا٠اة،  ؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 393ؼ

 .51-51ؼ



 
 

ٕٔٓ
 

ٕٔٓ.                             

    

ٖٔٓ.                            

                                

                                 

         

                                                           
. ٔطرٙح جٌمرنرٟ ٌٍككحن، ١َٚطٝ ذةٓ َّةر.   479، ؼ1، ؼاٌىّااارٞ، ؛ ٚجٌسِخػ144، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .317، ؼ4، ؼاٌجاِكجًٔر: 

(2)  ّٟ ّٟ ٌٚد ٍَٝ فٟ ق١حز جٌٕر ٌُٚ ٠رٖ، ٌٟٚ ئِرز جٌػحَ ِٚؿر ِدز غّح١ٔس أغةٙر،   ِرٚجْ ذٓ جٌكىُ ذٓ أذٟ جٌُحؼ ذٓ أ١ِس، ضحذُ

ّّةد ذةٓ      ٘ـ ٍَٝ ٠د جِرأضٗ أَ خحٌد ذٕص أذ65ِٟحش خٕمح ذٛضحرز ضٕس  ٘حغُ ذٓ َطرس ذٓ رذ١ُس. جًٔر: جذٓ ضُد، أذةٛ َرةد جهلل ِك

 .43-35، ؼ5أؾسجء. )ذ١رٚش: رجر ؾحرر(، ؼ1، اٌؽبما  اٌىبسٜضُد ذٓ ١ٍِٕ، 

؛ 553، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 479، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 144-143، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 . 311، ؼ4، ؼاٌجاِكٚجٌمرنرٟ، 

 .144، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .411، ؼ1، ؼاٌىافجًٔر: جٌم١طٟ،  (5)

 .317، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 556، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 149، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .316، ؼ1، ؼزٚ  اٌّمأٟجًٔر: جألٌٛضٟ،  (7)



 
 

ٖٔٓ
 

                                                           
 .531، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجٌط١ّٓ، ؛ 151ٚ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)



 
 

ٔٓٗ
 

ٔٓٗ.               

                                                           
، ِما١٠ط اٌٍ ة. ق ١ ٍ أؾً ٠دّي ٍَٝ ة٘حخ جٌػٟء ٚفٛجضٗ ٚ٘الوٗ. جًٔر: جذٓ فحرش، 151، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .291، ؼ3ؼ

 ؛ ٚجذٓ خٍةف، 211، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 173، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 221، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (2)

 .216، ؼاٌمٕٛاْ

؛ ٚجذةٓ  373، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  117-116، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضةٟ،  152، ؼ3، ؼاٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .391، ؼ1ؼ اٌّّٛظحأذٟ ِر٠ُ، 

 .315، ؼ4، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 427، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 151، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .415، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 151، ؼ3، ؼاٌباسحْ، جًٔر: أذٛ ق١ّ (5)

َّر ذٓ َرد جٌُس٠س ذٓ ِرٚجْ ذٓ جٌكىُ أذٛ قفؽ جألِٛٞ أ١ِر جٌّإ١ِٕٓ، ٚررش جٌرٚج٠س َٕٗ فٟ قةرٚ  جٌمةرآْ، ٌٚةد ضةٕس      (6)

 .523، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 151، ؼ5، ؼاٌثما ٘ـ. جًٔر: جذٓ قّرحْ، 111٘ـ، ٚضٛفٟ ضٕس 61

 .551، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 235، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 152، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .41ؼ ،2ؼ ،إٌٙا٠ة يا٠ة جٌؿسرٞ، جذٓ: جًٔر. جٌٍُّحء ورحر ِٓ وحْ جٌمحقٟ، جٌىٛفٟ جٌطدٚضٟ رغحر ذٓ ِكحرخ (1)

 .152، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)



 
 

ٔٓ٘
 

ٔٓ٘.                           

                     

                                                           
؛ ٚجذةةٓ 173، ؼاٌّبعااٛغ؛ ٚجذةةٓ ِٙةةرجْ،  421، ؼ1، ؼاإللااسا ؛ ٚجٌّٕكةةحش، 154، ؼ3، ؼاٌباااسحْ، جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةة   (1)

 .75، ؼاٌبدٚز اٌصا٘س ؛ ٚجٌمحقٟ، 211، ؼ2، ؼإٌاسجٌؿسرٞ، 

 .67، ؼ2، ؼاٌٍبا  فٟ لًٍ اٌبٕار ٚاإللسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 519، ؼ3، ؼاٌىطا جًٔر: ض١ر٠ٛٗ،  (2)

 .75، ؼاٌبدٚز اٌصا٘س ؛ ٚجٌمحقٟ،  173، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 154، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ٍْستتاَُحانُتتىٌفهتتًحتترفاترتتذاءٌفٍتتذ(ٗ) ٍ فحتترفٌُالتتةارستتىوٌرفتتعانخثتترٌفٍتتذارستترذرا وانرىٍَتتذأٌضتتا.أّيتتاَنِكتت َنِكتت
 .ٕ٘ٔلصٖٙلضتيج اب رلس؛وانستٍذيل8ٖ٘-8ٖٖلصهغ   ابلبي ارسرذرا .اَ رفاتٍه اول

، اٌطاس٠س ٚاٌطٕا٠ٛس ؛ ٚجذٓ َحغٛر 172، ؼ4، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 46، ؼ9، ؼاٌّاىُ ٚاٌّا١ػجًٔر: جذٓ ض١دٖ،  (5)

 .311، ؼ27، ؼٚاٌط٠ٕٛس

 .125، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 551، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 154، ؼ3، ؼٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، ج (6)

 .421ؼ، 1، ؼاإللسا جًٔر: جٌّٕكحش،  (7)



 
 

ٔٓٙ
 



 
 

ٔٓ7
 





                                                           
 .146ؼ ،اٌمسآْ آٞ لّد فٟ اٌب١اْ جٌدجٟٔ، (1)

ٍ  ٌٍٕػةر  جٌفكة١ٍس  رجر) ،اٌمسآْ تست١ب أظساز جٌرقّٓ، َرد جٌد٠ٓ ؾالي جٌط١ٛنٟ،: جًٔر (2)  زٚ  ٚجألٌٛضةٟ،  ؛71ؼ ،(ٚجٌطٛز٠ة

 .179-171ؼ ،4ؼ ،اٌّمأٟ

 تفعاا١س إٌّاااز،؛ ٚجٌمٍّةةٟٛٔ، 214-211، ؼ4، ؼاٌطاس٠ااس ٚاٌطٕاا٠ٛس؛ ٚجذةةٓ َحغةةٛر، 1، ؼ5، ؼاٌجاااِكجًٔةةر: جٌمرنرةةٟ،  (3)

 .264، ؼ4ؼ

 (.6/12(؛ ٚجذٓ قٕرً فٟ جٌّطٕد )211/ 2رٚجٖ جذٓ رج٠ٛ٘ٗ فٟ جٌّطٕد ) (4)



 
 

ٔٓ8
 

                       

                                                           
 .41 آ٠س: جٌٕطحء ضٛرز (1)

ٗ  ذةحخ  جٌمةرآْ،  فكحتً وطحخ: جٌرخحرٞ أخرؾٗ (2) ُ  قةد٠ع  قطةره،  ٌٍّمةرب  لٌٛة ٗ  ؛1925ؼ ،4ؼ ،(4763: )رلة ُ  ٚأخرؾة : ِطةٍ

ٓ  جٌمةرجءز  ٚنٍد جٌمرآْ جضطّحٌ فكً ذحخ جٌّطحفر٠ٓ، ؾالز وطحخ ٗ  ِة ٌ  قحفًة  قةد٠ع  ٚجٌطةدذر،  جٌمةرجءز  َٕةد  ٚجٌرىةحء  ٌالضةطّح

 .195ؼ ،2ؼ ،(1913) رلُ



 
 

ٔٓ9
 

 

ٔ.                          

                                   

       







                                                           
، اٌىفا٠اة ؛ ٚجٌمالٔطٟ، 91، ؼاٌىافٟ؛ ٚجذٓ غر٠ف، 71، ؼاٌط١ع١س؛ ٚجٌدجٟٔ، 165-164، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .175، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 149ؼ

 .412-411، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 111، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 111، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (2)

؛ ٚجٌىرِةةحٟٔ، 375، ؼ1، ؼاٌىاااف؛ ٚجٌم١طةةٟ، 111، ؼاٌاّجااة؛ ٚجذةةٓ خح٠ٌٛةةٗ، 165، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،  (3)

 .215، ؼ1، ؼواف اٌّاىال ؛ ٚجٌرحلٌٟٛ، 131-137، ؼِفات١ح األيأٟ

 .167، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ّّد ذحزِٛي،: جًٔر (5)  رضحٌس) ض١ُد جهلل فطف جٌططحر َرد: ئغرج  ،"ٚاألحىاَ اٌطفع١س فٟ ٚأوس٘ا اٌمسارا " ضحٌُ، ذٓ َّر ذٓ ِك

َّ ؾحُِس جٌطُٛر٠ّس، جٌُرذ١ّس جٌٍّّىس روطٛرجز،  .423ؼ ،(٘ـ1413 -٘ـ1412 جٌد٠ٓ، ٚأؾٛي جٌدَٛز و١ٍس جٌمرٜ، أ

 .479، ؼ1، ؼفطح اٌمد٠س؛ ٚجٌػٛوحٟٔ،  2، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 162، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)



 
 

ٔٔٓ
 





ٕ.                                    

                  

ٖ.                        

                                      

    

                                                           
 .492، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 165، 164، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

رٚ  َٓ ٔحفٍ َٚةٓ جٌرؿةر١٠ٓ. ٌٚةٗ    أذٛ َرد جٌرقّٓ جٌمرغٟ جٌّمرب ئِحَ ور١ر فٟ جٌكد٠ع ِٚػٙٛر فٟ جٌمرجءجش، رٜٚ جٌك (2)

 .413، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 213جخط١حر فٟ جٌمرجءز، ضٛفٟ ضٕس 

 .242، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 179، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 165، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .165، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .5، ؼ2، ؼشاا اٌّع١س؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، 433، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 161، ؼ3، ؼاٌباس١ّحْ، جًٔر: أذٛ ق (5)

 .11، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 139، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 169، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .76، ؼٚز اٌصا٘س اٌبد؛ ٚجٌمحقٟ، 212، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 175، ؼاٌّبعٛغجذٓ ِٙرجْ،  (7)



 
 

ٔٔٔ
 





                                                           
؛ ٚجٌرجزٞ، 7، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 499، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 172، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ  (1)

 .226، ؼ4، ؼاٌطاس٠س ٚاٌط٠ٕٛس؛ ٚجذٓ َحغٛر،  143، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب

 .171، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

، 1، ؼاٌىّاااااا؛ ٚجٌسِخػةةةرٞ، 111، ؼ1، ؼاٌّاطعاااب؛ ٚجذةةةٓ ؾِٕةةةٟ،  171-171ؼ ،3، ؼاٌبااااسجًٔةةةر: أذةةةٛ ق١ّةةةحْ،   (3)

 .491ؼ

 .535، ؼ1، ؼاإلتماْجًٔر: جٌط١ٛنٟ،  (4)

 .15، 12، ؼ5، ؼاٌجاِكجًٔر: جٌمرنرٟ،  (5)

 .15، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 111، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 171، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

غالظ ٚرذحٌ أضّحء   ضؿر  ُِةدٚي ذٙةح َةٓ جغٕة١ٓ ٚغالغةس ٚأرذُةس، ٚجٌُةدي فةٟ جٌٍ،ةس: ٘ةٛ أْ ضٍفةى ذٕةحء ٚأٔةص ضر٠ةد               ِػٕٝ ٚ (7)

 .156-155، ؼاٌٍّك فٟ اٌمس ١ّةآخرج. جًٔر: جذٓ ؾِٕٟ، 

 .499، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 172، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّّة    (9) ّّةد ذةٓ ِك ُ       د جٌُّةحرٞ،  جًٔر: أذٛ جٌطُٛر، ِك أؾةسجء. )ذ١ةرٚش: رجر ئق١ةحء    9، إزشااا اٌمماً اٌعا١ٍُ إٌاٝ ِصا٠اا اٌىطاا  اٌىاس٠

ّٟ(، ؼ  .143، ؼ2جٌطرجظ جٌُرذ

 . 214، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 173، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)



 
 

ٕٔٔ
 

﴿

ٗ.                                

      

٘.                               

           

                                                           
ّْ َحي ٠ُٛٚ ج٠٢س، ٘أٖ ضفط١ر فٟ جٌػحفُٟ ئ١ٌٗ ة٘د ِح ٘أج (1) ي ُضمحي ٌّٓ ؾةحر، ٚأَةحي ٌّةٓ وػةر ١َحٌةٗ      جٌّػٙٛر فٟ ٌ،س جٌُرخ أ

ُ ١ٍ س فٟٙ جٌفمر، ؾحءش فٟ لٌٛٗ ضُحٌٝ:  ِّح جٌ ٗر       ﴿أ ٓي ف كيةٍر ِرة  ُٗ ُُ جٌٍَة ٛي   ٠ُ،يٕرة١ُى َ ١يٍ ةسم ف ط ة ُي  ْي خرفيةُط [. جًٔةر:  21]ضةٛرز جٌطٛذةس: آ٠ةس    ﴾ٚ ئر

، ضكم١ةك: َرفةحش   َ اٌهاٛا  اّز  اٌ اٛا  فاٟ أٚ٘اا   ؛ ٚجٌكر٠ةرٞ، جٌمحضةُ ذةٓ ٍَةٟ،     124، ؼ3، ؼتٙر٠ب اٌٍ اة جألز٘رٞ، 

 .191٘ـ(، ؼ 1411-َ 1991ِهرؾٟ )ذ١رٚش: ِإضطس جٌىطد جٌػمحف١ّس، 

 .197، ؼ4، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ،  214، ؼ3، ؼاٌىاف؛ ٚجٌػٍُرٟ، 173، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .174، ؼ3، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  (3)

ّّس فٟ قرٚ  جٌمرآْ، ضٛفٟ ضةٕس  ُلطحرز ذٓ ررَحِس أذٛ جٌخهحخ جٌطدٚضٟ جٌ (4) يا٠اة  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     117ّفّطر أقد جألت

 .24، ؼ2، ؼإٌٙا٠ة

 .24، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 511، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 174، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ل س، ٚجٌُؿُدل س ٌ،حش فٟ ؾ دجق جٌّرأز. جًٔر: جألٔرحرٞ، أذٛ . جٌَؿُدلس، ٚجٌَؿديل س، ٚجٌُؿدي174، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ّّد ذٓ جٌمحضُ،  ، ؾةسءجْ. جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: قةحضُ ؾةحٌف جٌكةحِٓ )ذ١ةرٚش:         اٌصا٘س فٟ ِمأٟ وٍّا  إٌااض أذٛ ذىر ِك

 .119، ؼ1َ(، ؼ1992-٘ـ 1412ِإضطس جٌرضحٌس، 

 .511، ؼ3، ؼاٌّصْٛ ٌدّزا؛ ٚجٌط١ّٓ، 171-177، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .119، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 131، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 171، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)



 
 

ٖٔٔ
 

ٙ.                             

                                    

                                 

 





7.                         

          

                                                           
ْ ؛ ٚجٌفةةّرجء،  171-177، ؼ3، ؼاٌباااس جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،    (1) ْ  اٌاادزّ ؛ ٚجٌطةة١ّٓ،  257، ؼ1، ؼِمااأٟ اٌمااسآ  3، ؼاٌّصااٛ

 .511ؼ

 .112، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 171ؼ، 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .513، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 171، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .111ؼ 3، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (4)

 .154، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 257، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 111ؼ 3، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (5)

 .541،  ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 149ٝ ذٓ َّر أذٛ َّر جٌٕكٛٞ جٌمحرب جٌرؿرٞ، ضٛفٟ ضٕس ١َط (6)

 .155، ؼ9، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 111، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ٟ  ٚجٌَرغ ةد  جٌُرغيةد  .371-369، 1، ؼإلاسا  اٌماسارا  اٌااٛاذ   جًٔر: جٌُىررٞ،  (1) ٛ  رأٞ فة ْ  رجٌؿّٙة ٝ  ٌ،طةح ٚفةرق   ،ٚجقةد  ذُّٕة

 .457، ؼ5، ؼاٌدّز اٌّصْٛذ١ّٕٙح أذٛ َّرٚ ذٓ جٌُالء فمحي: جٌُرغيد جٌَؿالـ فٟ جًٌٕر، ٚجٌَرغ د جٌِد٠ٓ. جٌط١ّٓ، 



 
 

ٔٔٗ
 

نهااهلل ع رضي

8.                               

      

        

   

9.                         

                                      

                                                           
 .116-115، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .371، 1، ؼإلسا  اٌمسارا  اٌاٛاذ؛ ٚجٌُىررٞ، 115، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .13، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 116، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

؛ 11، ؼتٍهاا١  اٌمبااازا  ؛ ٚجذةةٓ ذ ١ٍّةةس،  167، ؼاٌّبعااٛغ؛ ٚجذةةٓ ِٙةةرجْ،   117، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،    (4)

ّّد جٌّؿةرٞ جألٔؿةحرٞ،    ، جٌهرُةس جألٌٚةٝ   ٚتااساز اٌّىاساز فاٟ ِاا تاٛاتس ِآ اٌماسارا  اٌعابك        ٚجٌٕػحر، َّر ذٓ لحضُ ذٓ ِك

 .17َ(، ؼ2111-٘ـ 1422ضكم١ك: أقّد ِكّٛر َرد جٌط١ٍّ جٌكف١حْ )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، 

 .1؛ ٚضٛرز جٌّؿحرٌس: آ٠س 56؛ ٚضٛرز ؼ: آ٠س 29ضٛرز ئذرج١ُ٘: آ٠س  (5)

 .415، ؼ1، ؼِٛظحاٌّ؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 245، ؼ1، ؼشس  اٌٙدا٠ة. جًٔر: جٌّٙدٚٞ، 56ضٛرز جٌٕطحء: آ٠س  (6)

 .196، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 439، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 117، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٔٔ٘
 

                                  

                                 

                             

                        

                              

                     

                                

                               

                                

           

                                                           
 .293، ؼ1، ؼاٌّاىال  واف؛ ٚجٌرحلٌٟٛ، 371، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 191، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

﴿ُةةحٌٝ: وةأٌه وطةةر قّةةسز، ٚجٌىطةةحتٟ جٌّٙةسز فةةٟ لٌٛةةٗ ض   (2)            ﴾   :[، ٚفةةٟ لٌٛةةٗ ضُةةحٌٝ: 59]جٌمؿةؽ

﴿           ﴾  : ؛ ٚجذةٓ  11، ؼتٍها١  اٌمباازا   ؛ ٚجذةٓ ذ ١ٍّةس،   91، ؼاٌىافٟ[. جًٔر: جذٓ غر٠ف، 4]جٌسخر

 .335، ؼاٌطاب١سجٌؿسرٞ، 

 .192، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 121، ؼاٌاّجة ٓ خح٠ٌٛٗ،؛ ٚجذ193، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .193، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)



 
 

ٔٔٙ
 



                                                                                                                                                                                
. ٚلةةرأ جٌكطةةٓ:  91، ؼاٌىااافٟ؛ ٚجذةةٓ غةةر٠ف،  221، ؼاٌعاابمة؛ ٚجذةةٓ ِؿح٘ةةد،  194، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

 .441، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسآْ، ٍَٝ جٌطىػ١ر. جٌّٕكحش، ﴾٠ُِٛؾٟ﴿

ٟ ؛ ٚجٌى رِةةحٟٔ، 141، ؼ3، ؼاٌاّجااةٌفحرضةةٟ، جًٔةةر: ج (2) ، 1، ؼاٌّّٛظااح؛ ٚجذةةٓ أذةةٟ ِةةر٠ُ،  141-141، ؼِفااات١ح األيااأ

 .417ؼ

 .197، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .19، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 191، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .561، ؼ1/ ؼ191، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

، يا٠اة إٌٙا٠اة  ٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 174أذٛ َّرٚ جٌٕكٛٞ جٌىٛفٟ، غمس، ٠رٜٚ َٕٗ قرٚ  غٛجة ِٓ جخط١حرٖ، ِحش ضٕس  (6)

 .291، ؼ2ؼ

 .196، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 513، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 191، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .191، ؼ3، ؼاٌباسق١ّحْ،  ؛ ٚأذ169ٛ، ؼ1، ؼاإلِالرجًٔر: جٌُىررٞ،  (1)

 .77، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 197، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)
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-616، ؼ2، ؼاالظاط١ما  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ َرةد جٌرةّر،      51أقد جٌُػرز جٌّرػر٠ٓ ذحٌؿَٕةس، وةحْ ضةحذٍ ضةرُس ئضةالِحم، ِةحش ضةٕس         (1)

611. 

 .513، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 271، ؼ3، ؼٌىافا؛ ٚجٌػٍُرٟ، 191، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .613، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 113، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 199، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .621، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 91، ؼاٌىافٟ؛ ٚجذٓ غر٠ف، 171، ؼاٌّبعٛغجًٔر: جذٓ ِٙرجْ،  (4)

 .52، ؼؼالئك اٌباس؛ ٚلّكحٚٞ، 141، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 121، ؼاٌاّجة٠ٌٛٗ، جًٔر: جذٓ خح (5)

 .11، ؼ1، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 251، ؼ1، ؼاٌّمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 214، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)
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ٖٔ.                               

                             

                        

                                                                                                                                                                                
ّّد،: جًٔر (1)  .314ؼ ،اٌمسآ١ّٔة ٌٍمسارا  اٌباليٟ اٌطٛز١ٗ ِك

؛ ٚضةٛرز جٌكةّؽ:   25؛ ٚضةٛرز ِةر٠ُ: آ٠ةس    75؛ ٚضٛرز آي َّرجْ: آ٠ةس  195ض١د ِٓ: ضٛرز جٌرمرز: آ٠س ٘أٖ جٌّٛجقٍ ٍَٝ جٌطر (2)

 .15آ٠س 

ُّةطّىٓ ج ضةُ جٌُّةرخ. جًٔةر: جذةٓ َم١ةً، ذٙةحء            (3) ّّٝ أ٠كح ذ،١ر جٌّةطّىٓ. ٠ٚةرجر ذح ضةُ جٌ ٠رجر ذح ضُ جٌّرُٙ ج ضُ جٌّرٕٟ، ٠ٚط

ّّد ِك١ٟ جٌد٠ٓ َرد جٌك١ّةد )رِػةك: رجر   4، م١ًشس  ا ٓ لجٌد٠ٓ َرد جهلل ذٓ َم١ً جٌُم١ٍٟ،  أؾسجء. جٌهرُس جٌػح١ٔس، ضكم١ك: ِك

 .36، ؼ1َ(، ؼ1915جٌفىر، 

 .312-311، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 141، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 217، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .519ؼ ،1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 217، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .217، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)
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ٔٗ.                        

                           

                                 

                                                           
 .177، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 11-11، ؼتٍه١  اٌمبازا ؛ ٚجذٓ ذ ١ٍّّس، 79، ؼاٌط١ع١سجًٔر: جٌدجٟٔ،  (1)

 .241، ؼ2، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 196، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 213-212، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .213ؼ 3، ؼاٌباسق١ّحْ،  جًٔر: أذٛ (3)

 .524، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 212، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .11، ؼ11، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 259، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 213ؼ 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ؾسءج. 17، اٌدّز إٌّثٛز فٟ اٌطفع١س  اٌّأوٛزرد جٌرقّٓ، ؛ ٚجٌط١ٛنٟ، ؾالي جٌد٠ٓ 213َ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

ؾسءج. جٌهرُس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: َرةد جهلل ذةٓ َرةد جٌّكطةٓ جٌطروةٟ )جٌمةح٘رز: ِروةس ٘ؿةر ٌٍركةٛظ ٚجٌدرجضةحش جمضةال١ِّس،              17

 .219، ؼ4َ(، ؼ2113-٘ـ 1424

 .242، ؼ4، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 213، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

ر  جٌؿّر )ٍَٝ( ٠ططخدَ قم١مس ٌٍد ٌس ٍَٝ ج ضطُالء، ِٚٓ ُِح١ٔٗ جألخرٜ: جٌّؿحٚزز، ٚجٌّؿحقرس، ٚجٌط١ًٍُ ٚج ضةطدرجن  ق (1)

، 2ؼ اٌّاىاُ ٚاٌّاا١ػ  ٚج ضطدرجن ٚجمقرجخ، ٠ٚططخدَ أ٠كح فٟ جألفُحي جٌػحلس ةجش جٌُىٍفس ٚجٌّططىر٘س. جًٔر: جذٓ ض١دٖ، 

 .471-476، ؼ1، ؼاٌجٕٝ اٌدأٟ؛ ٚجٌّرجرٞ، 243ؼ
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ٔ٘.                         

                               

                            

               



                                                           
 .32، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 219، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 . 219، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

ّّد جٌدجٌٟ )ذ١رٚش: ِإضطس جٌرضحٌس(، ؼأا  اٌىاتبجذٓ لط١رس، َرد جهلل ذٓ ِطٍُ،  (3)  .551، ضكم١ك: ِك

 .171، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 231، ؼةاٌعبم؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 224، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .142-141، ؼِفات١ح األيأٟ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 151، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 122، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (5)

 . 171، ؼ1، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 226-225، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

يا٠اة  ؛ ٚجذةٓ جٌؿةسرٞ   455، ؼ5، ؼاٌثماا  رٜٚ َٓ ُِحة ذٓ ؾرً. جًٔر: جذٓ قّرحْ،  ٠ س٠د ذٓ ل ه ١يد جٌَطُىٛٔرٟ جٌػحِٟ، غمس (7)

 .333، ؼ2، ؼإٌٙا٠ة

 .35، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 222، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .36، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 115، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 223، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .529، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 223، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)



 
 

ٕٔٔ
 





ٔٙ.                      

                              

                            

                        

                             

      

                                                           
 . 171، ؼ1، ؼزاِك اٌب١اْ؛ ٚجٌهررٞ، 61، ؼ2، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 226-225، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّٓ رْٚ جٌُف١فةحش، ٚفةٟ ضةحتر جٌّٛجقةٍ      . ئة جٌّرجر ذحٌّكؿ ٕحش ف١ٙح جٌّطسٚؾحش؛ ألّٔةٗ ُقةِرَ جٌطةسٚؼ    24ضٛرز جٌٕطحء: آ٠س  (2) ِةٕٙ

ْ  أٌفااؾ  ِفاساا  ٠كطًّ جٌٛؾ١ٙٓ. جًٔر: جٌرجغةد جألؾةرٙحٟٔ،    ،  صاائس ذٚٞ اٌط١١ّاص  ؛ ٚجٌف١رٚزأذةحرٞ،  241، ؼ1، ؼاٌماسآ

 .473، ؼ1ؼ

 .99، ؼاٌىافٟ؛ ٚجذٓ غر٠ف، 231، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 222، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ٓ   156، ؼ1، ؼاٌّٙار  ؛ ِٚك١طةٓ،  411، ؼ1، ؼاٌّّٛظاح ؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 122، ؼاٌاّجة٠ٛٗ، جًٔر: جذٓ خحٌ (4) . ق ُؿة

أؾةً ٠ةةدّي ٍَةٝ جٌكر١حنةةس، ٚجٌكةةرز، ٚجٌكرفةى، ٚجٌُّٕةةس، ٚجٌك ؿ ةةحْ ٘ةٟ جٌّةةرأز جٌّطُِففةس جٌكحفًةةس فرؾٙةةح. جًٔةر: جذةةٓ فةةحرش،       

 .69، ؼ2، ؼِما١٠ط اٌٍ ة

 .171ؼ ،اٌّبعٛغ ِٙرجْ، ٚجذٓ ؛236، ؼ3، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  (5)

. ة٘ةةد أوػةةر 191، ؼاٌاّجااة؛ ٚجذةةٓ زٔؿٍةةس، 151، ؼ3، ؼاٌاّجااة؛ ٚجٌفحرضةةٟ، 234، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (6)

ّٓ ٚؾةّٕٙح َةٓ جٌكةرجَ      َٓ(: أضٍّٓ فكفًٓ َفةطٙ َٓ ف١ىْٛ جٌسٚؼ قحفًح ٌٙح ٌُٚفطٙح، ٚ)أ قيؿ  َٓ(: ض س ٚؾ ّْ )ُأقؿ جٌّفّطر٠ٓ ئٌٝ أ



 
 

ٕٕٔ
 

ٔ7.                              

    

ٔ8.               



ٔ9.                         

                        

                                                                                                                                                                                
، ٔفااُ اٌاادزز؛ ٚجٌرمةةحَٟ، 553، ؼ1، ؼٔص٘ااة األلاا١ٓ؛ ٚجذةةٓ جٌؿةةٛزٞ، 473، ؼ1، ؼإٌىااتًةةر: جٌّةةحٚررٞ، ذحمضةةالَ. جٔ

 .236، ؼ2ؼ

 .236، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

، اٌّص٘اس فاٟ لٍاَٛ اٌٍ اة ٚأٔٛالٙاا     ؛ ٚجٌطة١ٛنٟ، َرةد جٌةرقّٓ ذةٓ أذةٟ ذىةر،       319-311، ؼاٌىاتاب  أا جًٔر: جذٓ لط١رةس،   (2)

 .257، ؼ2َ(، ؼ1991جألٌٚٝ، ضكم١ك: فإجر ٍَٟ ِٕؿٛر )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس،  ؾسءجْ. جٌهرُس

 .533، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 236، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .41، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 236، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .257، ؼ2، ؼاٌّص٘س فٟ لٍَٛ اٌٍ ة ٚأٔٛالٙاٚجٌط١ٛنٟ، ؛ 319-311، ؼاٌىاتب أا جًٔر: جذٓ لط١رس،  (5)

 .135، ؼ1، ؼاٌّاطعبجًٔر: أذٓ ؾّٕٟ،  (6)

 .149، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 533، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 237، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .79، ؼاٌط١ع١س ؛ ٚجٌدجٟٔ،171، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 232، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (1)
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ٕٓ.                            

 



ٕٔ.                        

     

                                                           
 .413، ؼ1، ؼاٌّّٛظح؛ ٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ، 316، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 241، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .156، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 42، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 242، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .664، ؼ3، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (3)

 .464، ؼ14، ؼٌعاْ اٌمس ًٔر: جذٓ ًِٕٛر، ج (4)

 .534، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 243، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّّةةد،  (6) ّّااة اٌٍ ااة جًٔةةر: جٌؿةة،حٟٔ، جٌكطةةٓ ذةةٓ ِك ، جٌهرُةةس جألٌٚةةٝ، ضكم١ةةك ٚضمةةد٠ُ: ِؿةةهفٝ اٌاااٛازا أٚ ِااا تفااّسا  ااٗ  مااط أئ

ّّد ِٙدٞ َالَ )جٌمح٘ر ِّس ٌػإْٚ جٌّهحذٍ جأل١ِر٠ّس، قؿحزٞ، ِٚرجؾُس: ِك  .7َ(، ؼ1913-٘ـ 1413ز: ج١ٌٙثس جٌُح

 .534، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 243، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .263، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْجًٔر: جٌفّرجء،  (1)

 .244، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .416، ؼإ ساش اٌّمأٟ؛ ٚأذٛ غحِس، 251، ؼ2، ؼشس  اٌٙدا٠ةٚٞ، ؛ ٚجٌّٙد244، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)
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ٕٕ.                          

                     

ٕٖ.                               

                                

                      

               

                                                           
 .531، ؼ7، ؼرصأة األا جًٔر: جٌر،دجرٞ،  (1)

 .534، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 244، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .43، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 244، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .232، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 244، ؼ3، ؼاٌباسْ، جًٔر: أذٛ ق١ّح (4)

 .79، ؼاٌط١ع١س؛ ٚجٌدجٟٔ، 179، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 241، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

، ؼالئااك اٌباااس؛ ٚلّكةةحٚٞ، 252-251، ؼ2، ؼشااس  اٌٙدا٠ااة؛ ٚجٌّٙةةدٚٞ، 319-311، ؼ1، ؼاٌىااافجًٔةةر: جٌم١طةةٟ،  (6)

 .54ؼ

(7)  ْ ، 5،ؼاٌجاااِك؛ ٚجٌمرنرةةٟ، 313، ؼ1، ؼإلااسا  اٌمااسارا  اٌاااٛاذ ؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 241، ؼ3، ؼاٌباااس، جًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةح

 .167ؼ
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ٕٗ.                             

                                   

                       

                                                           
 .179، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 251، ؼ3ؼ اٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .111، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 251، ؼ3ؼ اٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .531، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 117، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 251، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .171، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 252، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .112، ؼ5، ؼاٌجاِكجًٔر: جٌمرنرٟ،  (5)

 .233، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 254، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 . 317، ؼ1، ؼاٌمسارا ِمأٟ جًٔر: جألز٘رٞ،  (7)

، 1، ؼإلااسا  اٌمااسارا  اٌاااٛاذ ؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 112، ؼ5، ؼاٌجاااِك؛ ٚجٌمرنرةةٟ، 254ؼ 3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

 .314ؼ

 .71، ؼ11، ؼِفات١ح اٌ ١ب؛ ٚجٌرجزٞ، 267، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 255، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)



 
 

ٕٔٙ
 

ٕ٘.                        

                 

ٕٙ.                            

  

                                                           
 .254، ؼ3، ؼٌباساجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 . 317، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسارا جًٔر: جألز٘رٞ،  (2)

 .179، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 257، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .252، ؼ2، ؼشس  اٌٙدا٠ة؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 213، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 257، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .261ؼ، 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .179، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 111، ؼاٌىافٟ؛ ٚجذٓ غر٠ف، 233، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (6)

 .143، ؼِفات١ح األيأٟ؛ ٚجٌى ريِحٟٔ، 161، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 262، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .53، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 543ؼ، 1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 261، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

. لرأ٘ةح جٌكطةٓ،   213، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجذةٓ زٔؿٍةس،   161، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضٟ، 262، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

ٙ ح﴿ٚجذٓ ٘رِس:  َرفي  .195، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 544، ؼ1، ؼاٌىّااا، ذْٕٛ جًٌُّس. جًٔر: جٌسِخػرٞ، ﴾ُٔك ح



 
 

ٕٔ7
 



ٕ7.                        

       

ٕ8.                               

                                  

                                    

               

                                                           
 .53، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 543، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 261، ؼ3، ؼاٌباسٛ ق١ّحْ، جًٔر: أذ (1)

 .179، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 479، ؼاٌطبصس ؛ ٚجٌم١طٟ، 233، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (2)

 .144، ؼأليأِٟفات١ح ا؛ ٚجٌى رِحٟٔ، 214، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 263، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .56، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 263، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .341، ؼاٌطاب١س؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 631، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 479، ؼاٌطبصس جًٔر: جٌم١طٟ،  (5)



 
 

ٕٔ8
 



ٕ9.                            

    

ٖٓ.                        

                                 

                                                           
، 1، ؼاٌّٛظااحٟ ِةةر٠ُ، ؛ ٚجذةةٓ أذةة311، ؼ1، ؼِمااأٟ اٌمااسارا ؛ ٚجألز٘ةةرٞ، 269، ؼ3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (1)

 .411ؼ

 .416، ؼ1، ؼاٌب١اْ زاِكجًٔر: جٌهررٞ،  (2)

 .261ؼ 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .319، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسارا  اٌاٛاذ؛ ٚجٌُىررٞ، 266ؼ 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ٓي  ﴿ٓ ؾِٕٟ َةٓ جذةٓ ِطةُٛر، ٚجٌس٘ةرٞ:     . زجر جذ221، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 269، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5) ِرة

 .191، ؼ1، ؼاٌّاطعبذدْٚ أي جٌطُر٠ف. جًٔر:  ﴾غ ١يمد

 .541، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 272، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .272، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .356، ؼ3، ؼِما١٠ط اٌٍ ة؛ ٚجذٓ فحرش، 1، ؼ7، ؼاٌم١ٓجًٔر: جٌفرج١٘دٞ،  (1)



 
 

ٕٔ9
 

                              



ٖٔ.                              

                                   

 

ٖٕ.                            



                                                           
 . 99، ؼ2، ؼشاا اٌّع١س؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، 291، ؼ7، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 . 52، ؼ2، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 275، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

ٚ   . جٌى ٍرُ: ٠هٍك ٍَٝ غالظ وٍّةحش فّةح فةٛق   549، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 274، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ّّةد ذةٓ ضة١ُد       ِّح جٌى الَ ٠هٍك ٍَٝ جٌم١ًٍ ٚجٌىػ١ر ٠ٚػطرل ف١ٗ جٌفحتدز. جًٔر: جٌخفحؾٟ، َرةد جهلل ذةٓ ِك ٠ػطرل ف١ٗ ئفحرز ُِٕٝ، أ

، 1ؼ  ّ٘ااك اٌٙٛاِااك ؛ ٚجٌطةة١ٛنٟ، 32َ(، ؼ1912-٘ةةـ 1412، )ذ١ةةرٚش: رجر جٌىطةةد ج١ٌٍُّّةةس،  ظااّس اٌفصاااحة ذةةٓ ضةةٕحْ،  

 .54ؼ

. ٚجًٌٕةر فةٟ جٌمةرآْ ؾةحء ٍَةٝ أرذُةس ٚؾةٖٛ:        52، ؼ2، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 275، ؼ3ؼ، اٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .519، ؼٔص٘ة األل١ٓجٌرؤ٠س، ٚجٌّػح٘دز، ٚج ٔطًحر، ٚجٌطفىر ٚج َطرحر، ٚجٌرقّس. جذٓ جٌؿٛزٞ، 

 .271، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .324، ؼ3، ؼىافاٌ؛ ٚجٌػٍُرٟ، 271، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)



 
 

ٖٔٓ
 

ٖٖ.                  



ٖٗ.                      





ٖ٘.                          

                           



                                                           
 .212، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .212، ؼ3، ؼاٌباسأذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .454، ؼ1، ؼاٌىّاااجٌسِخػرٞ،  (3)

ْ  ؛ ٚجٌفّرجء، 214ؼ 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4) . 116، ؼ11، ؼِفاات١ح اٌ ١اب  ؛ ٚجٌةرجزٞ،  273، ؼ1، ؼِماأٟ اٌماسآ

ج ٚلٍ ذُد جٌٛجٚ أٚ جٌفحء ؾحز ف١ٙح جٌٛؾٙحْ: جمَّحي ٚ٘ٛ جألؾٛر ٚجمٌ،ةحء. جًٔةر: جذةٓ    ئةجم: قر  ٔحؾد ٌٍفًُ جٌّكحرٌ، ٚئة

 .361، ؼاٌجٕٝ اٌدأٟ؛ ٚجٌّرجرٞ، 32، ؼِ ٕٟ اٌٍب١ب٘ػحَ، 

ُّف 112، ؼ2، ؼشاا اٌّع١س؛ ٚجذٓ جٌؿٛزٞ، 215، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5) . جألؾً َٕد ذٕحء جٌفًُ جٌػالغٟ جٌّك

ُّدغُ ٌٍ ُّف جٌ ّؿٙٛي قُّ أٌٚٗ، ٚأؾحزٚج وطر أٌٚٗ ٍَٝ أّٔٗ ٌ،س ذٕٟ ق ةَرس ٚذُةف ضّة١ُ. جًٔةر: جذةٓ ٘ػةحَ جألٔؿةحرٞ،        جٌّك

ّّد َردجهلل ؾّحي جٌد٠ٓ ذٓ ٠ٛضف ذٓ أقّد،  أؾةسجء. جٌهرُةس جٌخحِطةس، )ذ١ةرٚش:     4، أٚظح اٌّعاٌه إٌٝ أٌف١ّة ا ٓ ِاٌهأذٛ ِك

 .151، ؼ2َ(، ؼ1979رجر جٌؿ١ً، 



 
 

ٖٔٔ
 

ٖٙ.                              

                           



ٖ7.                           

                                 

       

                                                                                                                                                                                
 .61، ؼ5، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 217، ؼ3، ؼٌباساجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

-191، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 291، ؼ3، ؼاٌباسٚةور َٓ أذٟ َّرٚ أّٔٗ لرأ ذحخطالش قروس ج١ٌُٓ. جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 . 269، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 191

، اٌّفّصً فٟ حٕمة اإللاسا  ذٓ َّر ذٓ أقّد،  ؛ ٚجٌسِخػرٞ، ؾحر جهلل ِكّٛر2142، ؼ5، ؼاٌصاا جًٔر: جٌؿٛ٘رٞ،  (3)

 .361َ(، ؼ1993جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: ٍَٟ ذٛ ٍِكُ )ذ١رٚش: ِىطرس جٌٙالي، 

 .392، ؼ1، ؼإلسا  اٌمسارا  اٌاٛاذ؛ ٚجٌُىررٞ، 219، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .111َ(، ؼ2111ٌُػرْٚ، )رجر جٌٍُُ ٌٍّال١٠ٓ، ، جٌهرُس جٌرجذُس ٚجِباحث فٟ لٍَٛ اٌمسآْجًٔر: جٌؿحٌف، ؾركٟ،  (5)

  .292، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .551، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 292، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .43، ؼ6، ؼاٌّاىُ ٚاٌّا١ػ؛ ٚجذٓ ض١دٖ، 617، ؼأا  اٌىاتبجًٔر: جذٓ لط١رس،  (1)



 
 

ٖٕٔ
 

ٖ8.                              

   

ٖ9.                         

              

ٗٓ.                           

                           

                                                           
 .512ؼ ،2، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .191، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 292، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .294، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .461، ؼ1، ؼاٌمسآْ إلسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 297، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .234، ؼاٌعبمة؛ ٚجذٓ ِؿح٘د، 297، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

ّّٟ، 116، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 92، ؼاٌاّجةًر: جذٓ خح٠ٌٛٗ، جٔ (6)  .432، ؼ2، ؼاٌمسآْ يسائب؛ ٚجٌم



 
 

ٖٖٔ
 

ٗٔ.                          

                     

ٕٗ.                        



ٖٗ.                              

     

                                                           
 .479، ؼاٌطبصس ؛ ٚجٌم١طٟ، 111، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 291، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .392، ؼ1، ؼاٌىاف ؛ ٚجٌم١طٟ،217-216، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 291، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .311، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .469، ؼ1، ؼاإللسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 311، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .312، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

، 1، ؼٛاذاٌاا  اٌماسارا   إلاسا  ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  564، ؼ1، ؼاٌىّاااا ؛ ٚجٌسِخػرٞ، 312، ؼ3ؼ اٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .395ؼ

 .312، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٖٔٗ
 

ٗٗ.                        

              

ٗ٘.                           

                   

                                                           
 .77، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 564، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 312، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .213، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 12، ؼاٌمبازا  تٍه١ ، ٚجذٓ ذ١ٍّّس، 313، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .171، ؼ3، ؼاٌُاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 125، ؼاٌاّجةجًٔر: جذٓ خح٠ٌٛٗ،  (3)

 .313، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

، 1، ؼاٌااٛاذ  اٌماسارا   إلاسا  ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  192، ؼ1، ؼاٌّاطعاب ؛ ٚجذةٓ ؾِٕةٟ،   313، ؼ3ؼ اٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .396ؼ

 .276، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 192، ؼ1، ؼاٌّاطعبٟ، ؛ ٚجذٓ ؾ313ِٕ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٖٔ٘
 

ٗٙ.                          

                                 

             



ٗ7.                                 

                                     

                                       

         

                                                           
 .277، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

، 1ؼ، اٌاااٛاذ اٌمااسارا  إلااسا ؛ ٚجٌُىرةةرٞ، 71، ؼ2، ؼاٌّاااّسز؛ ٚجذةةٓ َه١ّةةس، 317ؼ 3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،   (2)

 .396ؼ

 .41، ؼاٌااذ  اٌمسارا ؛ ٚجٌمحقٟ، 317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .37، ؼ4، ؼاٌّصْٛ اٌدّز؛ ٚجٌط١ّٓ، 317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .341، ؼاٌطاب١سذٓ جٌؿسرٞ، ؛ ٚج631، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 235، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (6)

 .254، ؼ2، ؼاٌٙدا٠ة شس ؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 125، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 311، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٖٔٙ
 

ٗ8.                         

                            

                       

ٗ9.                              

             





-رضي اهلل عنها –

                                                           
 .311-311، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .319، ؼ1، ؼ٠ةإٌٙا يا٠ةنٍكس جٌطّحْ، أخأ جٌمرجءز َٓ جذٓ غسٚجْ، ٌٚٗ غٛجة ضرٜٚ َٕٗ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (2)

 .193، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 311، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .17، ؼ5، ؼاٌّمأٟ زٚ ، ذفطف ج١ٌُّ. جًٔر: جألٌٛضٟ، ﴾ِ ػر١دز﴿. ٚلرأ ِؿح٘د: 312، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

ّّةد،    ؛ ٚجٌؿ١حٟٔ، غٙحخ جٌد٠ٓ أقّةد 313، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5) ْ     ذةٓ ِك ، جٌهرُةس  اٌطب١ااْ فاٟ تفعا١س يس٠اب اٌماسآ

 .171َ(، ؼ1992جألٌٚٝ، ضكم١ك: فطكٟ أٔٛر جٌدجذٌٟٛ ) جٌمح٘رز: رجر جٌؿكحذس ٌٍطرجظ ذهٕهح، 

 .139-131، ؼاٌمسارا  شٛاذ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 314-313، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)



 
 

ٖٔ7
 

٘ٓ.                          

                              













٘ٔ.                             

 

ٕ٘.                              

                              

         

                                                           
َ ﴿لرأ ٔؿر ذٓ َحؾُ، ٚجٌؿكدرٞ، ٚجٌكطٓ:  (1)  .211ؼ 5، ؼاٌجاِكِٕؿٛذس، أٞ: ٔه١ٍ نحَس. جًٔر: جٌمرنرٟ،  ﴾سمن ح

 .317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .279، ؼ1، ؼاٌمسآْ ِمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .51، ؼ4، ؼاٌّصْٛ اٌدّز؛ ٚجٌط١ّٓ، 139، ؼاٌمسارا  شٛاذ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 317، ؼ3، ؼاٌباسذٛ ق١ّحْ، جًٔر: أ (6)

 .114، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْجًٔر: جألخفع،  (7)



 
 

ٖٔ8
 

ٖ٘.                         

                  



٘ٗ.                             

                    



٘٘.                       

                                 

                              

                                                           
 .14، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 319، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ّّد ذ319، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2) ٟ  اٌطمس٠اف  إ٠جااش ٓ َرةد جهلل ذةٓ ِحٌةه جٌهةحتٟ،     ؛ ٚجٌؿ١حٟٔ، ِك ُ  فا ، اٌطصاس٠ف  لٍا

ّٛرز: َّةحرز جٌركةع جٌٍُّةٟ ذحٌؿحُِةس جمضةال١ِس،                  ّّةحر ضةحٌُ )جٌّد٠ٕةس جٌّٕة َ ّٟ ّّةد جٌّٙةدٞ َرةد جٌكة جٌهرُةس جألٌٚةٝ، ضكم١ةك: ِك

 .214َ(، ؼ2112-٘ـ 1422

 .321، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .55-54، ؼ4، ؼاٌّصْٛ اٌدّز؛ ٚجٌط١ّٓ، 321، ؼ3، ؼساٌباجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .469، ؼ1، ؼاٌّهص ؛ ٚجذٓ ض١دٖ، 36، ؼ11، ؼاٌٍ ة تٙر٠ب؛ ٚجألز٘رٞ، 324، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 . 7، ؼ1، ؼاٌب١اْ زاِك؛ ٚجٌهررٞ، 153، ؼ2، ؼاٌمسآْ ِمأٟ؛ ٚجٌّٕكحش، 326، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 . 191، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 211، ؼ1، ؼاٌمسآْ ِمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 326، ؼ3، ؼاٌباسًٔر: أذٛ ق١ّحْ، ج (7)



 
 

ٖٔ9
 



٘ٙ.                              

                                 

                    

                                                           
 . 214، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .64، ؼ4، ؼْاٌّصٛ اٌدّز؛ ؛ ٚجٌط١ّٓ، 579، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 321، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 . 331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

ّٟ أ٠كةح جٌمةرجءز ذةدْٚ     331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4) ُي ﴿. ٚرٚٞ َٓ أذة ٚي ؾ ةحُءُٚو ْ  إلاسا  . جًٔةر: جٌّٕكةحش،   ﴾أ  ، اٌماسآ

 .319، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 479ؼ 1ؼ

 . 579، ؼ1، ؼىّااااٌ؛ ٚجٌسِخػرٞ، 329، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 . 579، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 . 191، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .579، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .411، ؼ1، ؼاٌاٛاذ اٌمسارا  إلسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 331، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (9)

 .62، ؼ2، ؼاٌمسآْ إلسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 332، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)



 
 

ٔٗٓ
 



٘7.                             

                                 

                           

                                   

         



                                                           
 .194، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 332، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .337-336، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .117، ؼ11، ؼ ١بِفات١ح اٌجًٔر: جٌرجزٞ،  (3)

 .42، ؼاٌااذ  اٌمسارا ؛ ٚجٌمحقٟ، 334، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

، 1، ؼاٌااٛاذ  اٌماسارا   إلاسا  ؛ ٚجٌُىرةرٞ،  194، ؼ1، ؼاٌّاطعاب ؛ ٚجذةٓ ؾِٕةٟ،   334، ؼ3ؼ اٌبااس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .411ؼ

 . 323ؼ، 5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 337، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .325، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 411، ؼ1، ؼاٌمسآْ إلسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 337، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٔٗٔ
 

٘8.                             

                              

                           

   

                                                           
 .214، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 13، ؼاٌمبازا  تٍه١ ؛ ٚجذٓ ذ١ٍّّس، 342، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ُِة         لحي جٌٕطةفٟ فةٟ جٌفةرق ذة١ٓ جٌطرة١ّٓ ٚجٌطػرةص: "ج       (2) ٚ جٌَطأ  ٚ جٌرحضيةطرػير حُش جٌَطةأ ِٟٔ  ٚ جٌَطػ ُرةُص   ، ُ ُيٍ  ٚ جٌةَطف ُكُؽ ٌرة١ُ ُ ةُرُ   ٚ جٌرحضيةطرر حٔ ُس جٌَط  ُٓ ًُ ٌَطر ة١ُ

ّّد،  ٙ ر ". جٌٕطفٟ، ٔؿُ جٌد٠ٓ أذٛ قفؽ َّر ذٓ ِك ًي ٍْباةٌر١  ، جٌهرُس جألٌٚةٝ، قةرم ٚض١ٍُةك    اٌفم١ّٙة االحؽالحا  فٟ اٌؽاٍابة ِؼ

 .133َ(، ؼ1995 -٘ـ1416: خحٌد َرد جٌرقّٓ جٌُه )ذ١رٚش: رجر جٌٕفحتص، ٚضخر٠ؽ

 . 174، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 126، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 341، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .632، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 111، ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 236، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (4)

 .255، ؼ2، ؼاٌٙدا٠ة شس ؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 219، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 342، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .214، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 342، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .191، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 514، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚ جٌسِخػرٞ، 342، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 . 344، 342، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .141، ؼاٌمسارا  شٛاذ؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 342، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .513، ؼ1، ؼٚاٌّا١ػ اٌّاىُ؛ ٚجذٓ ض١دٖ، 151، ؼ2، ؼاٌٍ ة زّٙس جًٔر: جذٓ رر٠د،  (11)

 . 344، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)



 
 

ٕٔٗ
 

٘9.                            

                                     

                             

ٙٓ.                          

                               

            

                                                           
 .214، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 111، ؼاٌّبعٛغ؛ ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 344، ؼ3، ؼاٌباسْ، جًٔر: أذٛ ق١ّح(1) 

؛ 396، ؼ1، ؼاٌىااف ؛ ٚجٌم١طةٟ،  111-171، ؼ3، ؼاٌاّجاة ؛ ٚجٌفحرضةٟ،  245-344، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .256، ؼ2ؼ اٌٙدا٠ة، شس ٚجٌّٙدٚٞ، 

 .347، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .77، ؼ4، ؼاٌّصْٛ اٌدّز؛ ٚجٌط١ّٓ، 192، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 347، ؼ3، ؼاٌباسًر: أذٛ ق١ّحْ، جٔ (4)

 .343، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 413، ؼ1، ؼاٌمسآْ إلسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 245-344، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .343ؼ

 .173، ؼ2، ؼإلسا  اٌمسآْ؛ ٚجٌٕكحش، 341، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .11، ؼ11، ؼِفات١ح اٌ ١بجًٔر: جٌرجزٞ،  (7)



 
 

ٖٔٗ
 

ٙٔ.                               

                                  

   



ٕٙ.                      

                           

                                                           
 .341، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .194، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 341، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

، اٌٍ اة  تٙار٠ب ر: جألز٘رٞ، أؾٍٙح ِٓ جٌرغُ ٚف١ٗ غالظ ٌ،حش: ُرغيُ، ٚر غيُ، ٚررغيُ ِٚٓ ُِح١ٔٗ: جٌأّي ٚجٌمطر، ٚجٌطرجخ. جًٔ (3)

 .1935، ؼ5، ؼاٌصاا ؛ ٚجٌؿٛ٘رٞ، 131، ؼ1، ؼاٌٍ ة

 .112، ؼ2، ؼاٌّاسزجًٔر: جذٓ َه١ّس،  (4)

، 6ؼ اٌثماا  أذٛ َرد جهلل جٌُطمالٟٔ، رٜٚ َٓ ِىكٛي، َٚه١َس ذةٓ لة١ص، ٚرٜٚ َٕةٗ غةُرس ٚأ٘ةً جٌػةحَ. جًٔةر: جذةٓ قّرةحْ،           (5)

 .162ؼ

 .195، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 351، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .197، 195، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 351-351، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)

 .13، ؼ4، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (1)

 .353، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)



 
 

ٔٗٗ
 





ٖٙ.                          

                             

                       

                                   

                            

  

ٙٗ.                                

                     

                                                           
 .13ؼ  4، ؼاٌّصْٛ اٌدّز؛ ٚجٌط١ّٓ، 14ؼ ،11، ؼاٌ ١ب ِفات١ح؛ ٚجٌرجزٞ، 353، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

جٌم ؿير، ٚجٌمرؿ ر خال  جٌهٛي، ِٚٓ ُِح١ٔٗ أ٠كح: جٌىّف، ٚجٌكرص، ٚجٌؿٙد، ٚجٌ،ح٠س، ٠ٚمةحي ٌّةٓ ضةرن أِةرج ٚ٘ةٛ لةحرر ١ٍَةٗ         (2)

 ،اٌمس  ٌعاْ؛ ٚجذٓ ًِٕٛر، 212 -271، ؼ1، ؼاٌٍ ة تٙر٠بألؿر َٕٗ، ٌّٚٓ ضروٗ َؿسج ل ؿ ر َٕٗ. جًٔر: جألز٘رٞ، 

 .95، ؼ5ؼ

 .121، ؼ9، ؼاٌب١اْ زاِك؛ ٚجٌهررٞ، 171، ؼ2، ؼاٌمسآْ إلسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 353ؼ 3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .417-416، ؼ1، ؼاٌاٛاذ اٌمسارا  إلسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 354، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .592، ؼ1ؼ، اٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 355، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .61، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)



 
 

ٔٗ٘
 

ٙ٘.                         

                



ٙٙ.                                 

  

                                                           
ّٟ ِٓ جٌكفحو جٌُّرحر، ِحش ضٕس  (1)  .275، ؼ2، ؼيا٠ة إٌٙا٠ة٘ـ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ، 133أذٛ َطحخ جٌطٍّٟ جٌىٛف

 .16، ؼ4، ؼاٌّصْٛ اٌدّز؛ ٚجٌط١ّٓ، 354، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

ّ س: جٌفٟء، ٚجٌخرجؼ   (3) ُي ْ ؛ ٚجذةٓ ًِٕةٛر،   15، ؼ33، ؼاٌمسٚض تااٚجٌرزق، ٚٚؾٗ جٌّىطد. جًٔر: جٌسذ١دٞ، ٌ،س جٌُه  ٌعاا

 .363، ؼ12ؼ اٌمس 

ُّ جضُٙ ذطرلطٙح فكٍف أّٔٗ  (4) ّٞ، غ ُيّس ذٓ ُأذ ١يررق ٘أج أقد ذٕٟ ي ف ر جذٓ جٌكحرظ ضرق ررَح ٚخرأ٘ح َٕد ٠ٙٛر ّْ ُن ٍِخؽ جٌمؿس: أ

 ّٞ ّْ ُنُّةس ِةٓ رفُٙةح ئ١ٌةٗ ذػةٙحرز ٔفةر ِةٓ ج١ٌٙةٛر، ق١ٕٙةح  جٔهٍةك  ذٕةٛ            أّٔٗ ٌُ ٠أخأ٘ح، فٛؾدٚ٘ح ذُد ةٌه َٕد ج١ٌٙٛر فأخررُ٘ أ

 ٔصٚي أظبا نحٌر١ٓ ِٕٗ أْ ٠ؿحري َٓ ؾحقرُٙ خػ١س جفطكحـ أِرٖ. جًٔر: جٌٛجقدٞ، ٍَٟ ذٓ أقّد،  يفر ئٌٝ رضٛي جهلل 

 .113٘ـ( ؼ1411، جٌهرُس جألٌٚٝ، ضكم١ك: وّحي ذط١ٟٛٔ زغٍٛي )ذ١رٚش: رجر جٌىطد ج١ٌٍُّّس، اٌمسآْ

 .361، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .31، ؼ11، ؼاٌ ١ب ِفات١ح؛ ٚجٌرجزٞ، 355، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .469،  ؼأا  اٌىاتب؛ ٚجذٓ لط١رس، 74، ؼ4، ؼاٌىطا جًٔر: ض١ر٠ٛٗ،  (7)

جٌكةرجَ، وةحْ ق١ٍّةح ق١١ةح ضةخ١ّح ؾّة١ال ٚضة١ّح. ضةٛفٟ         أذٛ َرد جٌرقّٓ جألٔؿحرٞ جٌخسرؾٟ ئِحَ فم١ٗ أٍَُ جٌؿكحذس ذحٌكالي ٚ (1)

 .136، ؼ6، ؼاإلحا ة٘ـ. جًٔر: جذٓ قؿر، 17ذحٌهحَْٛ فٟ جٌػحَ ضٕس 

 .411، ؼ6، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .35ؼ اٌمسآْ، شٛاذ فٟ ِهطصس؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 362، ؼ3،  ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)



 
 

ٔٗٙ
 

ٙ7.                             

                         





ٙ8.                                 

                   

ٙ9.                      



                                                           
 .211، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 126، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 366، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .599، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 367، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .411، ؼ1، ؼاٌاٛاذ اٌمسارا  إلسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 367، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .113، ؼ2، ؼاٌّاّسزس، ؛ ٚجذٓ َه367١ّ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .367، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)



 
 

ٔٗ7
 

-رضي اهلل عنها –







7ٓ.                        

                              

  



7ٔ.                 

7ٕ.                         

                             

                                                           
ًّ غةٟء جٌطةًٙ جٌٍة١ّٓ، ِٕٚةٗ ُضة١ّّص جألٔػةٝ ١ٌٍٕٙةح، ٚجأل١ٔةع ِةٓ جٌرؾةحي            (1) ٠محي: أَٔع  فٟ جألِر ئةج  ْ ٌُٚ ٠طػدر، ٚجأل١ٔع ِٓ و

 .112، ؼ2، ؼاٌمس  ٌعاْ، ؛ ٚجذٓ ًِٕٛر112، ؼ11، ؼٚاٌّا١ػ اٌّاىُجٌّطػِرٗ ذحٌٕطحء. جًٔر: جذٓ ض١دٖ، 

، 5، ؼاٌثمااا ٘ةةـ. جًٔةةر: جذةةٓ قّرةةحْ،  116أذةةٛ َرةةد جهلل جٌٙةةأٌٟ، رٜٚ َةةٓ جذةةٓ َّةةر، ٚوةةحْ لحقةةٟ أ٘ةةً جٌّد٠ٕةةس، ِةةحش ضةةٕس     (2)

 .393ؼ

 .199-191، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 361، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .44، ؼ3، ؼاٌبس٘اْ فٟ لٍَٛ اٌمسآْجًٔر: جٌسروػٟ،  (4)

 .114، ؼ1، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 371، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .195، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 199، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 371، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)



 
 

ٔٗ8
 

7ٖ.                              

              

7ٗ.                        

          





7٘.                           

                              

                                  

       

                                                           
 .371، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .15، ؼاٌصا٘س  اٌبدٚز؛ ٚجٌمحقٟ، 241، ؼ2، ؼإٌاسٌؿسرٞ، ؛ ٚجذٓ ج371، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .49، ؼ1، ؼِمأٟ اٌمسآْ؛ ٚجٌفّرجء، 436، ؼ1، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .215، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 372، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .427، ؼ1، ؼاٌّّٛظحٚجذٓ أذٟ ِر٠ُ،  ؛397، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 372، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .614، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 211، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 371، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)
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7ٙ.                            

                         

       



77.                              

                          





                                                           
 .614، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 371، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .149، ؼاأليأٟ ِفات١ح؛ ٚجٌىرِحٟٔ، 113، ؼ3، ؼاٌاّجةجٌفحرضٟ، ؛ 379ٚ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

، يا٠اة إٌٙا٠اة  ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     72َر١دز ذٓ َّرٚ جٌطٍّحٟٔ جٌّرجرٞ جٌطحذُٟ، أضٍُ ذح١ٌّٓ أ٠حَ فطف ِّىةس، ِةحش ضةٕس     (3)

 .433، ؼ1ؼ

 .311- 379، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .417، ؼ5، ؼاٌجاِكمرنرٟ، ؛ ٚج375ٌ، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .411، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 121، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 311، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)



 
 

ٔ٘ٓ
 

78.                          

79.                              

                                    

                        



8ٓ.                              

                                   

                   

                                 

                              

                                                           
 .617، ؼ1، ؼاٌىّااا؛ ٚجٌسِخػرٞ، 312، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ٟ  اٌّس٠اد  ٌب ١اة  اٌطجس٠اد َط١ةك ذةٓ خٍةف جٌؿةمٍٟ،     ؛ ٚجذةٓ جٌفّكةحَ، َرةد جٌةرقّٓ ذةٓ      316، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)  فا

ّّد ئ١ٌحش )رضحٌس ِحؾطط١ر، لطُ جٌدرجضةحش ج١ٌٍُةح، جٌؿحُِةس جمضةال١ِّس     اٌعبك اٌمسارا  ، ضكم١ك ٚررجضس: ِطُٛر أقّد ض١ّد ِك

ّٛرز، جٌٍّّىس جٌُرذ١ّس جٌطُٛر٠ّس،   .632، ؼ2، ؼاإللٕاق؛ ٚجذٓ جٌرحةظ، 394٘ـ(، ؼ1411ذحٌّد٠ٕس جٌّٕ

، 1، ؼاٌِّٛظاااح؛ ٚجذةةةٓ أذةةةٟ ِةةةر٠ُ، 327، ؼ1، ؼاٌّااااىال  وااااف؛ ٚجٌرةةةحلٌٟٛ، 127، ؼاٌاّجاااةجًٔةةةر: جذةةةٓ خح٠ٌٛةةةٗ،  (3)

 .429-421ؼ

، 11، ؼاٌ ١ااب ِفااات١ح؛ ٚجٌةةرجزٞ، 619، ؼ1، ؼاٌىّااااا؛ ٚجٌسِخػةةرٞ، 316-315ؼ 3، ؼاٌباااسجًٔةةر: أذةةٛ ق١ّةةحْ،    (4)

 .59ؼ



 
 

ٔ٘ٔ
 





8ٔ.                           

                            

                        



8ٕ.                             

               

                                                           
 .216، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 239، ؼاٌعبمة٘د، ؛ ٚجذٓ ِؿح317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

ٟ جًٔةةر: جألز٘ةةرٞ،    (2)  1، ؼاٌٙدا٠اااة شااس  ؛ ٚجٌّٙةةدٚٞ،  411، ؼ1، ؼاٌىاااف ؛ ٚجٌم١طةةةٟ، 321، ؼ1، ؼاٌمااسارا   ِمااأ

 .251ؼ

 .212، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 319، 317، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .145، ؼاٌمسارا  شٛاذ؛ ٚجٌىرِحٟٔ ، 319ؼ ،3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .191، ؼ1، ؼاإلِالر؛ ٚجٌُىررٞ، 391، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .123، ؼ4، ؼاٌدّز اٌّصْٛجًٔر: جٌط١ّٓ،  (6)

 .126، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 391، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (7)



 
 

ٕٔ٘
 

8ٖ.                                

   





8ٗ.                    

                                                           
 .393، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .261، ؼ2، ؼإٌٙا٠ة يا٠ةأذٛ ِكحرخ جٌٕكٛٞ ِٓ ٍَّحء جٌُرذ١ّس، ٌٗ جخط١حر فٟ جٌمرجءز. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (2)

 .497، ؼ1، ؼاٌمسآْ إلسا ؛ ٚجٌّٕكحش، 393، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .415، ؼ1، ؼاٌاٛاذ اٌمسارا  إلسا ؛ ٚجٌُىررٞ، 393، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .127، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 212، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 393، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .127، ؼ4، ؼاٌدّز اٌّصْٛ؛ ٚجٌط١ّٓ، 424، ؼ5، ؼاٌجاِكجًٔر: جٌمرنرٟ،  (6)

 .532، ؼ1، ؼإٌٙا٠ةيا٠ة أذٛ ٍَٟ جألضٛجرٞ جٌرؿرٞ، ٚررش َٕٗ جٌرٚج٠س فٟ قرٚ  جٌمرآْ. جًٔر: جذٓ جٌؿسرٞ،  (7)

 .424، ؼ5، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 394، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .61، ؼ11، ؼاٌ ١ب ِفات١ح؛ ٚجٌرجزٞ، 394، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)



 
 

ٖٔ٘
 

8٘.                              





8ٙ.                              

             

                                                           
ًّ غٟء ةٞ َّك، أٚ ألؿٝ لُرٖ، ٚجٌةدَ  :ِٓ ُِحٟٔ جٌَدر ن (1) ر ن ِةٓ ؾٙةُّٕ جٌهرةك    جٌٍكحق، ١ًٔٚ جٌكحؾس ٚجٌِهٍرس، ٚأ٠كح أضفً و

 .65، ؼ11، ؼاٌطٙر٠ب؛ ٚجألز٘رٞ، 327، ؼ5، ؼاٌم١ِٓٓ أنرحلٙح. جًٔر: جٌفرج١٘دٞ، 

 .413، ؼاٌطبصس ؛ ٚجٌم١طٟ، 113،  ؼاٌّبعٛغ؛ ٚجذٓ ِٙرجْ، 241-239، ؼاٌعبمةجًٔر: جذٓ ِؿح٘د،  (2)

 .411، ؼ1، ؼاٌىاف١طٟ، ؛ ٚجٌم111، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 396، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .129، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 391، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 يا٠اة ٘ةـ. جًٔةر: جذةٓ جٌؿةسرٞ،     136أذٛ ز٠د جٌػمفٟ جٌىٛفٟ أقد جألَالَ، أخأ جٌمرجءز َٓ أذٟ َرد جٌرقّٓ جٌطٍّٟ، ِحش ضٕس  (5)

 .455، ؼ1، ؼإٌٙا٠ة

ّّةد ذةٓ أقّةد،         111ٌرؿةرٞ جٌفم١ةٗ جٌُحذةد، ِةحش ضةٕس      ِطٍُ ذٓ ٠طةحر أذةٛ َرةد جهلل ج    (6) ْ ٘ةـ. جًٔةر: جٌةأ٘رٟ، غةّص جٌةد٠ٓ ِك  ١ِاصا

ٟ  االلطاداي  ّّةةد ُِةٛـ، َٚةحري أقّةةد َرةد جٌّٛؾةٛر )ذ١ةةرٚش: رجر جٌىطةد ج١ٌٍُّّةةس        1، اٌسزااي  ٔمااد فا أؾةسجء. ضكم١ةةك: ٍَةٟ ِك

 .421، ؼ6َ(، ؼ1995

٘ةةـ. جًٔةةر: جذةةٓ 136جٌرٚج٠ةةس فةةٟ قةةرٚ  جٌمةةرآْ، ضةةٛفٟ ضةةٕس   ، ٚررش َٕةةٗأذةةٛ أضةةحِس جٌّةةدٟٔ، ِةةٌٛٝ َّةةر ذةةٓ جٌخهةةحخ   (7)

 .269، ؼ1، ؼيا٠ة إٌٙا٠ةجٌؿسرٞ، 

 .212، ؼ1، ؼاٌّاطعب؛ ٚجذٓ ؾِٕٟ، 391، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (1)

 .5، ؼ6، ؼزٚ  اٌّمأٟ؛ ٚجألٌٛضٟ، 119، ؼ3، ؼاٌاّجة؛ ٚجٌفحرضٟ، 411، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)



 
 

ٔ٘ٗ
 

87.        
(1)

                   

                                  

                                      



88.                              

                

                                                           
ْي﴿: ٠ُٚمٛخ َّرٚ، ٚأذٛ وػ١ر، جذٓ لرأ (1) ٕيسري  أ ْ  ٚلرأ ذحٌطخف١ف، ﴾ُض ْي﴿: جٌرةحلٛ  ،2ؼ ،إٌفاك  ي١اث  جٌؿ فحُلطرةٟ، . ذحٌطػةد٠د  ﴾ُضٕ ةِسي   أ

 .524ؼ ،1ؼ ،اإلتااا ٚجٌد١ِحنٟ، ؛533ؼ

 .111، ؼ2، ؼاٌصاا جًٔر: جٌؿٛ٘رٞ،  (2)

 .221، ؼ1، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .135، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 221، ؼ1/ ؼ412، ؼ3، ؼٌباساجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .112، ؼ11، ؼتٙر٠ب اٌٍ ة؛ ٚجألز٘رٞ، 314، ؼ5، ؼاٌم١ٓجًٔر: جٌفرج١٘دٞ،  (5)

 .135، ؼ2، ؼاٌّاّسز؛ ٚجذٓ َه١ّس، 412، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)

 .416، ؼ4، ؼاٌىاااجًٔر: جٌسِخػرٞ،  (7)

 .216، ؼ2، ؼإٌاس؛ ٚجذٓ جٌؿسرٞ، 14، ؼاٌمبازا  تٍه١ ؛ ٚجذٓ ذ١ٍّّس، 413، ؼ3، ؼاٌباس جًٔر: أذٛ ق١ّحْ، (1)

 .261، ؼ1، ؼاٌٙدا٠ة شس ؛ ٚجٌّٙدٚٞ، 121، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ خح٠ٌٛٗ، 413، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (9)

 .7، ؼ6، ؼاٌّمأٟ زٚ ؛ ٚجألٌٛضٟ، 413، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (11)



 
 

ٔ٘٘
 

89.                               

    





9ٓ.                             

     



9ٔ.                                

                                 

            

                                                           
 .295، ؼ1، ؼاٌمسآْ ِمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 411، ؼ3، ؼاٌباسر: أذٛ ق١ّحْ، جًٔ (1)

 .295، ؼ1، ؼاٌمسآْ ِمأٟ؛ ٚجٌفّرجء، 411، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (2)

 .411، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (3)

 .467، ؼ2، ؼاٌمف١ُ اٌمسآْ تفع١س؛ ٚجذٓ وػ١ر، 411، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (4)

 .411، ؼ1، ؼاٌىاف؛ ٚجٌم١طٟ، 219، ؼاٌاّجة؛ ٚجذٓ زٔؿٍس، 413، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (5)

 .13، ؼ6، ؼاٌجاِك؛ ٚجٌمرنرٟ، 411، ؼ3، ؼاٌباسجًٔر: أذٛ ق١ّحْ،  (6)
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