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 إصالح عهى انتفطري يف انتفطري احلذيث
 

 
 *نذكتىرعهي أضعذا

 
 

 ادلهخص
 

يهػػدؼ بحث ػػث بحػػ  ثيػػ ف ب ػػه ـ اءػػـ طػػف اءطػػ ا تء ػػطيف تػػا اءػػـ بح   ػػير كال ػػٌيط        
بحطر كزبت بأل   ية إلصبلح اءـ بح   ير، هذب بحعىءـ هك ط طد ازة دركزة طؤحؼ بح   ػير 

ثػػػب كثعصػػػرلي ح بءيػػػة اثػػػرز بحعكبطػػػؿ بح ػػػا  بح ػػػديث، تتصصػػػت بحطث ػػػث بألكؿ حء عريػػػؼ
كبعءت بحطث ث بحث نا طر كزبت بصػبلح اءػـ بح   ػير تػا  ا هطت تا  ككيف تكرل كآربئب،

ك شتيصػب حءثرػربت بح ػا بح ديثي حءكشؼ اف طكقؼ دركزة طف بح    ير بح ػ ثةة  بح   ير
ؾ بحثرػربت، كطػف ، كحثي ف بحتطػة بحطثءػ  ح هػـ بحةػرآف ك   ػيرل ثهػدؼ  بػ كز  ءػ كررت تيه 

ثـ بعءت بحطث ث بحث حث ط هـك بحطةصد ث ا ثػ رل اس كط ػكر بإلصػبلح حعءػـ بح   ػير تػا 
 بح   ير بح ديث.

 

                                                           
 ب طعة دطشؽ  -كءية بحشريعة   -ق ـ اءـك بحةرآف كبح ديث *
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 يقذيت:

 فتا بحةرف بح   ع اشر بح  رؽ بحكثيػر ثػيف طػ   صػؿ تػا اكركثػ  طػ ادرؾ بحطصء كف    
 حكب بحػ  بإلصػبلتػدا ،ُِّ  ت كطأ ب بحط ءطكف حثيف بحذم يرز ك  ،بك ش ت ت اءطية ةدـ ك 

ك نظػػػػػػػيـ  ،هػػػػػػػذل بحػػػػػػػداكبت بنشػػػػػػػ ا بحطػػػػػػػدبرس تبذ اثطػػػػػػػر  ي بحعطءػػػػػػػا حبحػػػػػػػدينا كبإلصػػػػػػػبل
نش ا بح .   كػ ف .ْك ث ت، تضبلن اف  شبيع بحطث اػة كبحنشػر ك أ ػيس بحصػ ؼطبح عءيـ،كب 

طػدبر بإلصػػبلح بحةػػرآف بحكػػريـ بحػػذم تػػا هػدبل صػػبلح بح  ػػ د رتػػ حةرآف   ػػ  طػػ  رآل ط طػػد 
، تػأيف بحيػد بح ػا  ةػر  طػف بحءط ػءطيف ططػ  هػـ تيػب كحكػنهـ ال ي ن كحكنػاثدل بحػدكبا بحشػ تا 

بح عءػػيـ بحصػػ يس حئل ػػبلـ  دنهػػ  حػػف  كػػكف بال يػػاهػػذب بحطػػريض دكبال ك ن كحػػب بيػػ ل ال بػػـر 
ر تأ ػػ س هػػذب بإلصػػبلح كطنطءةػػب بحةػػرآف بحكػػريـ ث ا ثػػ رل صػػ ح   ٓكبح   ػػير بح كػػيـ حءةػػرآف

ثثيػػ ف طػػ  نػػزؿ ثػػب طػػف بح كػػـ كبحطثػػ د  كبأل كػػ ـ،  حكػػؿ زطػػ ف كطكػػ ف، كحػػف يكػػكف ذحػػؾ بال
ك بءي ه  طف تبلؿ    ير آي  ب، ثعرضب ثأ ءك  اصرم، ك ب كز بحثرػربت بح ػا اصػ ثت 

، كطػف ٔاءـ بح   ير،بذ رال ثعض بحعءط ا اف ك ربن اص   هػذب بحعءػـ كال ثػد طػف بصػبل ب
طػػد اػػزة دركزةا كطػػ  هػػؤالا بألاػػبلـ ط طػػد اػػزة دركزة طؤحػػؼ بح   ػػير بح ػػديث،تطف هػػك ط 

طككن ت تكرل كطنهببا  كط  بحثرربت بح ا ن دل ث ب كزه ا كط  ها طر كػزبت بصػبلح اءػـ 
  .  ط كر هذب بإلصبلحابح   ير تا    يرل بح ديثا كط

 ادلبحث األول ـ دروزة وعصرِ: 
اف  كال ػٌيط ي  ػ ج بحػ  ث ػث ط ػ ةؿ  ،حعؿ   ثػع  ػيرة ط طػد اػزة دركزة كبح ػأرير حعصػرل  
اػدب  ٕصػ  ة ََْٓ ن ػكب بحطؤحؼ قد تص ن  ب ثطذكربت طثعت تا   ة طبءدبت، هذ

نطػ   ػأركز ٖبحث كث بح ا  ربطػت حعصػرل ك ي  ػب  ، حػذب حػف يكػكف هػدتا باػ دة طػ  ك ػ  كب 
  هطت تا  ككيف تكرل ك كبهب.ااء  ط  يطكف اف يثرز بأل ث   بح ا 
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 ـ عصر دروزة : ادلطهب األول 
بإل بلطا تػا اكبتػر بحةػرف بح   ػع اشػر كاكبئػؿ بحةػرف طرات اء  بحع حـ بحعرثا 

بحعشريف  ريربت ك ثدالت اءػ  بحصػعيد بح ي  ا،بنعك ػت ثػدكره  اءػ  طت ءػؼ بألصػعدة 
تةػد ثػدا   ػر   تء ػطيف طكحػد دركزة كال ػٌيط كحـ  كف ثبلد بحش ـ ثطنأل اػف هػذل بح ثػدالت 
بحضػعؼ كبالن ػبلؿ تػا ب ػد  اندط  د  ،بحن كذ بال  عط رم طع ثدبية بحةرف بح   ع اشر

ططػػػ   ػػػ اد اءػػػ  ظهػػػكر بحػػػداكة بحػػػ  بحةكطيػػػة بح ركيػػػة ططثءػػػة ثبطعيػػػ ت  ،بحدكحػػػة بحعثط نيػػػة
كث زديػػ د بحضػػعؼ تػػا بحدكحػػة بحعثط نيػػة تػػا    ػػ د كبح رقػػا،اديػػدة، طػػف اشػػهره  بطعيػػة بال

 ركػ ت كاتذت  ثرز تا بحثبلد بحعرثيػة بح ،ٗاكبتر بحةرف بح   ع اشر بزدبد بحن كذ بألكرثا
كػ ف ،بال   دييفكبحبطعي ت بح رية تا اكبئؿ بحةرف بحعشريف بح ا دات حءػ تءص طػف ظءػـ 

ـ، ُُِٗـ، كبحك ءػة بحني ثيػة اػ ـ َُٗٗبطعية بإلت ا كبحطن دل بألدثا اػ ـ  أ يس طنه  
، كػػ ف طػػف اهػػـ اهػػدبؼ هػػذل بحبطعيػػ ت ـ، كغيػػر ذحػػؾُُُٗرثيػػة بح  ػػ ة اػػ ـ كبحبطعيػػة بحع

 . َُعثط نييف طع بحطط حثة ث حبلطركزيةادـ بالن ص ؿ اف بح

كطػػػػ  بف بنهزطػػػػت بحدكحػػػػة بحعثط نيػػػػة تػػػػا بح ػػػػر  بحع حطيػػػػة بألكحػػػػ    ػػػػ   ك حػػػػ  
 .ُُبال  عط ر اء   ة يـ بحب د بحطريض

بألردف ك صػػػػػ رت بحعػػػػػربؽ  ،ـُُٕٗتثعػػػػػد اف ااطػػػػػا بحيهػػػػػكد كاػػػػػد ثء ػػػػػكر  ػػػػػنة 
  دب  بح رن ا.كحثن ف   ت بالن ةكتء طيف   ت بالن دب  بحثريط نا كص رت  كري

هػػذب ث حن ػػثة بحػػ  بحكضػػع بح ي  ػػا اطػػ  بح عءػػيـ تػػا اهػػد بحدكحػػة بحعثط نيػػة تكػػ ف 
ـ كزبرة بح رثيػة كبح عءػيـ تك نػت ُٕٖٓطع طدبن اء  بحك   ي  كبحط  بد بح  اف انشػئت  ػنة 

 ،بحطدبرس طؤح ة طف بالث دبئية طدة ثبلث  نكبت، كبحرشدية طثءه ، كبإلادبديػة ارثػع  ػنكبت
شػػ ا اف يكطػػؿ بحط حػػ  درب ػػ ب بح  ػػؽ ث أل ػػ  نة، كطػػ  كبػػد اػػدد طػػف بحطػػدبرس بح ػػا ثػـ بف 

ـ   ػعكف طدر ػة َُّٗن ثءس ط ةط راس دركزة ا ـ ا  ه  بحطثشركف. ك ف تا ط  تظة
بث دبئية، كط  ثءغ ادد بحطدبرس بح ثشيرية تيه  بثن ا اشػرة طدر ػة، اءطػ ن اف اػدد بح ػك ف 
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( ن ػػػطة، تػػػا  ػػػيف كػػػ ف اػػػدد بحطكبئػػػؼ ُّّْٗٓـ )َُٖٗط  تظػػػة نػػػ ثءس   ػػػ  اػػػ ـ 
 .ُِيةؿ اف ثبلث آالؼ ن طة غيرهـبألترل طف بحنص رل كبحيهكد ك 

 بػػدر بإلشػػ رة بحػػ  اف بإل ػػبلـ تػػا هػػذب بحعصػػر طػػر ثطرب ػػؿ اكحهػػ  بإل ػػبلـ تػػا 
ق ػص بال هػػ ـ، بنثػرل اءطػػ ا بحط ػػءطيف تػا هػػذل بحطر ءػة ث حػػدت ع اػػف بإل ػبلـ حيثث ػػكب اػػدـ 

ح ةػػدـ كال طع رضػػ ب حءعءػػـ كبحعةػػؿ، كتػػا بحطر ءػػة بحث نيػػة تػػرج بإل ػػبلـ طػػف طن ت  ػػب حءرقػػا كب
تطػػػ  كبػػػدل ب تػػػركف  ي ػػػب،يس غيػػػر طة يق صػػػب، حكػػػف حيءػػػثس اثػػػكب  غيػػػرل، كحييةػػػ س ثطةػػػ ي

اطػػ   تكػػ ف بإل ػػبلـ يةػػيـ ثةػػيـ غيػػرل. ،ك ػػث اءيػػب ،صػػ ح  ن ى حهػػـ ال ثػػد اف بإل ػػبلـ اطػػر ثػػب
ت إل بلـ حيس ص ح  ن ألنػب طكبتػؽ  ،إل بلـبح  ب حن ثة ها طر ءة بحذب ية ثتبحطر ءة بحث حثة 
ث ا ث ر اف هػذل بحط ػ هيـ طنثثةػة ،بح رية بح رديػة بحرا ط حية اك بالش ربكية اك حءديطةربطية اك

نطػػػ  صػػػبل ي ب  نثثػػػؽ طػػػف طة ي  ػػػب بحت صػػػة تػػػا بحتيػػػر كبحشػػػر، كطعػػػ ييرل ياػػػف ب تػػػريف كب 
 .ُّبحذب ية تا بح ؽ كبحث طؿ

 انُشأة وانتكىيٍ:ـ ادلطهب انثاَي 
هػػػ َُّٓكحػد ط طػػد اػػزة دركزة تػػا طدينػػة نػػ ثءس ث ء ػطيف تػػا شػػهر شػػكبؿ اػػ ـ 

تةػد اطػؿ كبحػدل تػا  ،، ك نػت ا ػر ب ط ك ػطة بح ػ ؿُْـُٖٖٖبحطكبتؽ حشهر  زيربف اػ ـ 
ططػ  اثػر تػػا  كػكيف شتصػػية  ،كطػ  ك نػػت ط ط ػكة ثػػدينه ، بػ رة بألقطشػة تػػا طدينػة ن ثءس

 .دركزة

تػػا بحطػدبرس بح ككطيػػة   ػ   صػؿ اءػػ  بحشػه دة بإلادبديػػة   ءةػ  دركزة  عءيطػب
ـ ث  ػكؽ، كهػا ااءػ  طر ءػة درب ػيب ط ػكترة تػا بحطدينػة آنػذبؾ، كح ػكا َُٔٗهػُُِّا ـ

شػأف  ب  ػ  نة، كطػ  هػك ظركؼ ا ر ب بحط دية حـ ي طكف طف ط  ثعة درب  ب تػا ثيػركت اك
 كػكطا  يػث اطػؿ ثػدبئرة بحثػرؽ اكالد ثعض بأل ر بحرنية، تدتع ثب كبحدل حبلح  ػ ؽ ثعطػؿ 
تةػد كػ ف دبئػـ بحشػكؽ بحػ  طزيػد  ،كبحثريد. طػع اف دركزة حػـ ي ػ طع  كطيػؿ   صػيءب بحعءطػا
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ت نك  اء  بحةرباة كبحطط حعة كبحدرب ة بحشتصية دكف بنةط ع، بذ كػ ف شػركت ن  ،طف بح عءـ
 .ة  نةاشر   تثط  ثعة كث ر بحك    كاطرل ال ي ب كز 

 طد اثػدل كرشػيد رضػ  كطصػط   صػ دؽ بحربتعػا كق  ػـ كطة الت ط ُٓتةرا ك  
اطيف، كقد شطءت قرباب ب ك   بألد  كبح  رير كبالب ط ع كبح   ير كبح ديث كبح ةػب كبحكػبلـ 

بحءرػػة بح ركيػػة بح ػػا كػػ ف  كبح ء ػػ ة كبح ةػػكؽ كبالق صػػ د كبحري ضػػي ت  ػػكبا ث حءرػػة بحعرثيػػة اك
د طكنػػب طػػف اف يطءػػع اءػػ  ثعػػض بحصػػ ؼ اطءػػب تػػا دبئػػرة بحثػػرؽ كبحثريػػ اف  ي ةنهػػ . كطػػ  

، تك ف طف  ءؾ بحصػ ؼ بحطؤيػد كبحطةطػـ كبألهػربـ، كثعػض كبحطببلت ططنكاة بحنشر كق ئذو 
 ػهـ كحعػب ثةػرباة بحك ػ  تػا  كػكيف ثة تػة اءطيػة ط عػددة أص ؼ بحطهػ بريف تػا اطيركػ ، ت

حػػـ  بالت ص صػػ ت، اءطػػ ن اف  ػػرص دركزة اءػػ  ط  ثعػػة   صػػيءب بحعءطػػا ثدرب ػػ ب حءك ػػ 
ـ   ػظ بحةػػرآف ُّٗٗي  ػر،   ػ  طػػع  ةدطػب تػػا بح ػف تةػػد ا ػـ تػػا  ػبنب تػػا دطشػؽ اػػ ـ 

 .ُٔبحكريـ اف ظهر قء 

حكث ر بحك    تا اصرل، ططػف  كال ٌيط طط  ال شؾ تيب اف هذب بح نكع تا بحةرباة 
ك طكب ثرب ؿ بإلصبلح،  ينعكس تػا طؤح   ػب، ثعػد اف  طثػؿ طػ  تػا هػذل بحك ػ ، حي ػ كؿ 

ديػػد تػػا    ػػيرل حػػـ يكػػف طأحكتػػ ن طػػف قثػػؿ، كتػػا هػػذب   ػػ  بحظػػ هر ب ػػ ب ثة طػػرح طػػنه  ب
ط ػػ كالن اف ال يكػػكف ن ػػتة اػػنهـ تػػا اتكػػ رل  ،حػػداكبت بحطصػػء يف تضػػبلن اػػف بق ن اػػب ثهػػ 

ف ك ،كآربئب ي  ػ ج بحػ  ث ػث ط ػ ةؿ  هذب بح ػأثرطدل بح كـ اء    فرغـ  أثرل ثهـ، هذب كب 
 تإنب ال يطكف بنك ر ذحؾ طثدئي ن.

قربا ػب حءطبػبلت كبحصػ ؼ ك نةبل ػب ثػيف اديػد بحكظػ ئؼ بح ككطيػة، كطػ   اف   كط 
صػ    ذحػؾ طػف بح ػ ر بحػ  ثعػض بحػثبلد، طػع بح ريػربت بح ي  ػية تيهػ ، كػؿ هػذل بألطػػكر 

 ، ك كبهب بح ي  ا.كطنا كبحديناا هطت تا صةؿ  برث ب تا بح ي ة ك ككيف   ب بح

رؽ كبحثريػػػد بحعثط نيػػػة طػػػف  ػػػنة تطػػػف بحكظػػػ ئؼ بح ػػػا شػػػرءه  اطءػػػب تػػػا دبئػػػرة بحثػػػ
ترضػػػت اءيػػػب كظي  ػػػب كقػػػد ـ،  ةءػػػ  تيػػػب ثػػػيف اديػػػد بحكظػػػ ئؼي ُُٖٗـ بحػػػ   ػػػنة َُٔٗ
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بح نةؿ تا ثعض بحثبلد تعػيف اكالن تػا نػ ثءس ثػـ طػأطكربن ثكاليػة ثيػركت تطػديربن ثػـ ط  شػ ن تػا 
  .ُٕةت كر يربن حديكبف بحطديرية بحع طة تا ثيركت ك كري ،ص ربا  ين ا كثئر بح ثع

شػهر  ػكر يربن تػا  طػدةـ قضػ  َُِٗثعد بن ه ا  كػـ بحدكحػة بحعثط نيػة تػا اػ ـ 
ثـ بن    طنب ثعد بالن دب  بحثريطػ نا تػا تء ػطيف  ،ديكبف بألطير اثد بهلل شرقا بألردف

، كطػػػػ  اطػػػػؿ تػػػػا طبػػػػ ؿ بح رثيػػػػة ت ػػػػكح  رئ  ػػػػة طدر ػػػػة بحنبػػػػ ح بحكطنيػػػػة ُٖـُِِٗاػػػػ ـ 
  .ُٗـ (ُِٕٗػ  ُِِٗ)  بحطدةبالث دبئية كبحث نكية تبلؿ 

ـ اطؿ تا طب ؿ بألكق ؼ بذ اصثس تا ا ـ ُّٕٗـ بح  ا ـ ُِٕٗا ـ  طفك 
ثػـ طػديربن بألكقػ ؼ تء ػطيف  ،َِـُِّٗطأطكربن ألكق ؼ ن ثءس بإل ػبلطية بحػ  اػ ـ  ُِٖٗ

كاندط  كضع بإلنكءيػز يػدهـ اءػ  بألكقػ ؼ  ،ُِـُّٕٗـ     ُِّٗبإل بلطية طف ا ـ 
اقػػ حكب ط طػػد اػػزة دركزة طػػف  ،بألاءػػ  ث ػػث  بحثػػكرة بحعرثيػػة بإل ػػبلطية كبحطبءػػس بإل ػػبلطا

طنصػػػثب ت ث عػػػد اػػػف  ػػػكحا بحكظػػػ ئؼ بح ككطيػػػة حي  ػػػرغ حءنشػػػ ط بحعءطػػػا كبح ي  ػػػا ثعػػػد اف 
 .ِِك نت يبطع طعهط  بحكظي ة

 ـ َشاطّ انطياضي وانعهًي: ادلطهب انثانث 
بحةػػػكطا تطػػػع ثػػػركز بح كبػػػب  ،بنتػػػرط دركزة ث حنشػػػ ط بحػػػكطنا طنػػػذ ثػػػدبي ت شػػػث ثب

هػدتت بحػ    ريػر  ،كط  بر ثط ثذحؾ طف  ػأحيؼ بطعيػ ت اديػدة ،ـَُٗٗبحعرثا طنذ ا ـ 
بح ط ع ثشكؿ طف بح كـ بحذب ا ضطف بحدكحة بحعثط نية، بن    بح   ػز   بحثبلد بحعرثية اك

ككػ ف  ،حكف ط  حثػث اف  ركػب،   د كبح رقا اطبلن تا بصبلح بألكض ع تا طدين ب ن ثءسبال
ال ي ب كز بحعشريف ا ط ن. كاندط  شعر ث ي  ػة بح  ريػؾ تػا بح عءػيـ ا ػس طػع  اطرل  ينئذو 

ثهػػدؼ نشػر بح عءػيـ بحعرثػػا  ،ـ بحبطعيػة بحعرثيػة بحعءطيػة ُُُٗثعػض ربػ الت نػ ثءس اػػ ـ
بحطن دبة ثبعؿ بحءرة بحعرثية ا    ن تا بح عءيـ. كط  كػ ف حػدركزة طػع ثعػض  كال ٌيط   بك ةكي

كر تػػا ب ثػػ ط طشػػركع بحيهػػكد تػػا بح صػػكؿ اءػػ  بط يػػ ز ربػػ ؿ نػػ ثءس تػػا ذحػػؾ بحكقػػت د
 . ِّث   ثط ر غكر ن ثءس
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تأصػثس ثعػد  ،ـ دياا دركزة حبلن     بح  بحبطعيػة بحعرثيػة بح  ػ ةُُٔٗتا ا ـ 
كثعػػد بن هػػ ا بح ػػر  بحع حطيػػة بألكحػػ   ،ثػػبلث  ػػنكبت  ػػكر يربن حءبن هػػ  بحطركزيػػة تػػا دطشػػؽ
 يرب حءبطعيػػػػػة بإل ػػػػػبلطية بحط ػػػػػي ية اػػػػػ ـ كب ػػػػػ بلؿ بإلنكءيػػػػػز ح ػػػػػ ئر تء ػػػػػطيف اػػػػػيف  ػػػػػكر 

ثيعػدبن اػف بال ػـ بحطػ ئ ا  ،كبح ا ك نت ا ػ س   ػطي ه  بحبطعيػة بحعرثيػة بحكطنيػة ،ـُُٗٗ
بحبطعيػػػة بإل ػػػبلطية بحط ػػػي ية   ػػػطية هػػػذل بح  ػػػطية ث هـحكػػػف  ػػػرص بإلنكءيػػػز اءػػػ  بثػػػدبح

ف اءػػ  ييطثػػرريف ذحػػؾ  ثػػأف بحطع رضػػة حءططػػ طع بحصػػهيكنية هػػا طػػف بحط ػػءطيف كبحط ػػي 
 .ِْبح كبا

كػػ ف طػػف طيثػػ ؽ هػػذل بحبطعيػػة بحطط حثػػة ث  ػػ ةبلؿ تء ػػطيف ك ػػكرية كرتػػض كاػػد 
ؿ دركزة طع ثعض رت قب تء ػطيف تػا بحطػؤ طر بح ػكرم بحعػ ـ ثٌ طى ، ِٓثء كر كبحهبرة بحيهكدية

بحذم ك ف طف اهدبتب بح عثير اف رغث ت اهػؿ بحشػ ـ  ،ـُُٗٗبحذم بنعةد تا دطشؽ ا ـ 
كط  شػػػ ربن حءػػػرئيس تػػػا  ،بن تثػػػب بحطػػػؤ طر  ػػػكر يربن ا طػػػ ن حػػػب يػػػث  ،ريكيػػػةاطػػػ ـ بحنتثػػػة بألط
 .ِٔاء  بألاض ا ه كبحط ؤكؿ اف  دثير بحطتصص ت ك كزيع ،بحبء  ت كبحطك  

بزدبد اػػدد بحبطعيػػػ ت كبأل ػػػزب  تػػػا ثػػػبلد بحشػػ ـ ح  ةيػػػؽ بال ػػػ ةبلؿ كقػػػد بشػػػ رؾ 
بحطػػؤ طر بح ػػكرم بحعػػ ـ تةػػد ا ػػس طػػع رت قػػب تػػا  ،ـ تػػا بحعديػػد طنهػػ َُِٗدركزة تػا اػػ ـ 

كط طػػػػد اػػػػزة دركزة  ،رئي ػػػػ ن حػػػػب ِٕ ػػػػز  بح ةػػػػدـ بحنيػػػػ ثا بحػػػػذم بت يػػػػر ط طػػػػد رشػػػػيد رضػػػػ 
كطػػ  بشػػ رؾ تػػا  أ ػػيس  ػػز  بال ػػ ةبلؿ بحعرثػػا بحػػذم  شػػكؿ تػػا دطشػػؽ اػػ ـ  ، ػػكر يربن 
كطػػ  كػ ف دركزة طؤ  ػػ ن ك ػػكر يربن حءبطعيػػة  ،ـ حيكػكف بحكببهػػة بحعءطيػػة حءعرثيػة بح  ػػ ةَُِٗ
كبشػ رؾ  ،ية بحعرثية تا دطشؽ حئلشربؼ اء   نظيـ بح ركة بحكطنيػة تػا تء ػطيفبح ء طين

ايضػػػ ن تػػػا  شػػػكيؿ بطعيػػػة ت ػػػ  تء ػػػطيف بح ػػػرية ثهػػػدؼ بحةيػػػ ـ ثػػػثعض بألاطػػػ ؿ بح دبئيػػػة 
  ِٖإلشع ر بإلنبءيز كبحصهيكنييف ثعـز بحعر  اء  بحك  ح بحع كرم ضد طتطط  هـ.

بحػػ  نػػ ثءس حيركػػز به ط طػػب اءػػ  ثعػػد  ػػةكط دطشػػؽ تػػا يػػد بح رن ػػييف اػػ د دركزة 
.تعػػػ د بحػػػ  نشػػػ طب تػػػا بحبطعيػػػة بإل ػػػبلطية ِٗبحنضػػػ ؿ بحػػػكطنا طػػػف ابػػػؿ   ريػػػر تء ػػػطيف
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ة اضػػػػكبن تػػػػا طػػػػدـ ككػػػػ ف تػػػػبلؿ هػػػػذل بحُِّٗبحط ػػػػي ية كثةػػػػا  ػػػػكر يربن حهػػػػ    ػػػػ  اػػػػ ـ 
 .بحطؤ طربت بح ء طينية كحب نه  بح ن يذية كاضكبن طؤ   ن تا بحطؤ طر ك كر يربن اكالن حب

ـ  زثػػػػ ن تء ػػػػػطيني ن   ي  ػػػػػي ن  ػػػػػطا ث ػػػػػز   ُِّٗا ػػػػػس طػػػػػع رت قػػػػػب اػػػػػ ـ  كطػػػػ 
بن ػػد  ايضػػ ن اػػف بحءبنػػة بحعرثيػػة بحعءيػػ  بحػػ  بحطػػؤ طر بحعرثػػا بحػػذم بنعةػػد تػػا ك بال ػػ ةبلؿ، 
ـ طف ابػؿ بح صػكؿ اءػ   أييػد ارثػا حػرتض بح ة ػيـ، ثػـ  ػ تر بحػ   ُّٕٗثءكدبف ا ـ 

اثن ا كبكدل تا ثردبد بن برت بحثػكرة تػا تا ك  .َّبحعربؽ إلنش ا حبنة بندت ع اف تء طيف
ػ  ُّٕٗ ػػهـ طػػع رت قػػب تػػا  طكيػػؿ بحثػػكرة طػػف دطشػػؽ تػػبلؿ اتء ػػطيف تعػػ د بحػػ  دطشػػؽ ك 

  .ـُّٗٗ

ـ ك كطػػت اءيػػب ث ح ػػبف طػػدة ُّٗٗحكػػف حػػـ  ثػػرح ترن ػػ  اف قثضػػت اءيػػب اػػ ـ 
دبر هػػ  طػػع  رريطػػب تط ػػة آالؼ حيػػرة قضػػ  طػػف  ،ُّتطػػس  ػػنكبت ث هطػػة  طكيػػؿ بحثػػكرة كب 

ـ ثط ػػ ادة َُْٗكاتػػرج انػػب بثػػر هزيطػػة ترن ػػ  تػػا اػػ ـ  ،كطي ػػب  ػػنة كارثعػػة اشػػهرط ك
ثعػػد -كطػػ  بف تػػرج طػػف بح ػػبف   ػػ  ن ػػ ل بإلنكءيػػز كبحػػديركحيكف  .بحػػرئيس شػػكرم بحةػػك ءا

  .ِّـ ثـ بح  بألن ضكؿُُْٗبح   ركي  ا ـ -غزكهـ ح كرية 

زبدت ط  نػػػة ـ، ترػػػ در دركزة بحيهػػػ  كقػػػد ُْٓٗن حػػػت  ػػػكرية ب ػػػ ةبلحه  تػػػا اػػػ ـ 
بشػػ د ثةػػؿ  ػػطعب  ،طػػع  ةػػدـ دركزة تػػا بح ػػفك  ،ابلق ػػب ثػػ حةك ءا رئػػيس بحبطهكريػػة بح ػػكرية

اضػع ت ثني ػب  ،ُْٖٗكابريػت حػب اطءيػة برب يػة اػ ـ  ،ـُِّٗاءيب بحذم ثدا تػا اػ ـ 
تػػػ ا كؼ تػػػا ثي ػػػب كبنصػػػرؼ بحػػػ  بحنشػػػ ط بحعءطػػػا  .كصػػػ ر بحنشػػػ ط بحب ػػػط نا ط عثػػػ ن حػػػب

 .ّّـ  ُْٖٗهػ َُْْدطشؽ ا ـ  بحك  ثا بح  اف  كتا تا

هذب تيط  ي عءػؽ ثنشػ طب بح ي  ػا اطػ  نشػ طب بحعءطػا   تطنػذ ططءػع شػث ثب كثعػد  
 تربػػػب طػػػف بحطدر ػػػػة بإلادبديػػػة ثػػػػدا دركزة ث حك  ثػػػة تػػػا طبػػػػ الت ط عػػػددة شػػػػطءت بألد  

ـ اشػػػريف طةػػػ الن تػػػا بريػػػدة بح ةيةػػػة َُٖٗكبألتػػػبلؽ كبالب طػػػ ع كبح ي  ػػػة، تك ػػػ  اػػػ ـ 
ـ كغيرهػػػ  طػػػف ُُُٗكطػػػ  احػػػؼ اكؿ ك ثػػػب بألدثيػػػة ركبيػػػة كتػػػكد بحنعطػػػ ف اػػػ ـ   بحثيرك يػػػة،
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اثنػػػ ا بدبر ػػػب حطدر ػػػة بحنبػػػ ح ككػػػ ف يرءػػػ  اءيهػػػ   تػػػا ، ك نػػػت هػػػذل بحركبيػػػ تّْبحركبيػػػ ت
اثن ا كبػكدل تػا  تا كط  ش رؾ ،ّٓبال ب ل بحةكطا، كط  كضع طؤح  ت طدر ية تا بح  رير

كك ػػ  تػػا طبءػػة بحعػػر  كطبءػػة بحب طعػػة تػػا  ،ثيػػركت تػػا   ريػػر بريػػدة بإلتػػ ا بحعثطػػ نا
 .ّٔكك ف ايض ن طف اكبئؿ ااط حب  ربطب ك    دركس تا تف بح رثية اف بح رن ية ،بحةدس

يةكؿ دركزة تا طةدطة هذب بحك    طثين ن ثكباثب ح ربط ب   ب ط ؿ بح ا نربكه  ال 
 نية ر  ػػثةن  بحرػػر     ةػػؽ ر بال ث ح رثيػػة بح ػػا   نػػ كؿ بطيػػع نػػكب ا بألتػػبلؽ كبحةػػكل بإلن ػػ

طػػف ذحػػؾ اف نن  ػػع  ، ػػذكل كن ػػير تػػا طريػػؽ بحنبػػ ح بحػػذم  ػػ ر تيػػب حػػذب ينثرػػا اف ن ػػذك
 .ّٕث أل  حي  بحط يدة بح ا كصءت هط ب حه 

  ضػػس طػػػف هػػذل بحكءطػػػ ت بألهػػػدبؼ بح ػػا  ػػػع  دركزة ح  ةيةهػػ  كبأل ػػػ حي  بح ػػػا 
 ينثرا ب ث اه  ح  ةيؽ هذل بألهدبؼ.

بحدينية تك نػت بحثدبيػة انػدط   كطػت اءيػب ترن ػ  ث ح ػبف  اط  تيط  ي عءؽ ثك  ث  ب
كثػػػدا ثك  ثػػػة ط ػػػكدبت ك ثػػػب بحػػػثبلث ) ػػػيرة  اػػػف ظهػػػر قءػػػ تػػػا  ػػػكرية،تأ ـ   ػػػظ بحةػػػرآف 

بحر كؿ( )اصر بحنثا كثيئ ب قثؿ بحثعثة( )كبحد  كر بحةرآنا تا شؤكف بح ي ة( بح ا نة ه  
تكضع ط كدة بح   ير كطةدط ػب  ،  نةتبلؿ كبكدل تا  ركي  كب    د ب تيه  طف طك ثة ب  

 . ّٖبحةرآف بحطبيد

 ،حيثػػدا ثطث اػػة ثعػػض ك ثػػب ،ثػػـ ثعػػد اكد ػػب طػػف  ركيػػ  قػػ ـ ث نةػػيس هػػذل بحط ػػكدبت
 .ّٗبال انب حـ يءثث اف بنةطع كءي ن حءك  ثة كبح أحيؼ ث ث  طرضب

ذكػر  ػ ثة ن ػ ك ثػ ن اءػ   تضػبلن اٌطػ بشػ طءت ػ ،ة اغءػ  ك ثبطػداحػؼ تػبلؿ هػذل بح
  .َْيد بحةكطا كبح ء طينا كبإل بلطابحصع

كثطػػػة ك ػػػ  اتػػػرل طػػػ   ،كط ردب هػػػ   ػػػثعكف ك  ثػػػ ن  ّٓتكػػ ف اػػػدد ك ثػػػب بحططثكاػػػة 
 .ُْزبحت طتطكطة حـ  طثع ثعد
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بألكثر ث حن ثة بح  بحطب الت بألترل طع اف  يبل ظ اف ادد ك ثب بإل بلطية هك
يظهػػػر ذحػػػؾ طػػػف  ،كػػػربركطػػػ  يرءػػػ  تيهػػ  بح  ،ة ط ػػػأترةطر ءػػك  ث  ػػب بإل ػػػبلطية بػػػ ات تػػػا 

 د  بحد ػػ كر بحةرآنػػا(  عػػ ، ػػيرة بحر ػػكؿ ،)اصػػر بحنثػػا ةتػػبلؿ ان كينهػػ  تطػػثبلن ك ثػػب بحثبلثػػ
انه  درب  ت طف تبلؿ بحةرآف، حكف ذحؾ ال ينكػر غػزبرة  كال ٌيط  ،بحرك ئز بأل   ية ح   يرل

   .طؤح   ب ك نكاه 

كبح ي  ػػػة  ، ح ػػ ريرايضػػ ن اف هػػػذب بح نػػكع تػػا بحك  ثػػػة تػػا طبػػ الت اديػػػدة ك يثػػدك
كػػػ ف طنعك ػػػػ ن اػػػػف ط ػػػيرة  ي  ػػػػب بح ػػػا  نةػػػػؿ تيهػػػػ  ثػػػيف كظػػػػ ئؼ اديػػػػدة  ،كبح رثيػػػة كبحػػػػديف

قربا ػب بحط ػ طرة حط كػرم اصػرل بح ػا  ءػ   تر تبلحه  بح  اديػد بحثءػدبف زيػ دة ا،كط نكاة
كبح ا ك ف يعػ نا طنهػ  اءػ  كبػب بحتصػكص  ،   كؿ طكبكثة بح ريربت بحطعرتية كبح ي  ية

ترضػػػت اءيػػػب هػػػذل بألكضػػػ ع اف ،ص تء ػػػطيف طػػػكطف دركزة كثشػػػكؿ تػػػ ،بحعرثػػػا بحػػػكطف
تأحؼ ك  ثػب طشػ كؿ بحعػ حـ  ،يككف ط ءبلن حه  ث  ث ن اف بح ءكؿ بحطن  ثة حطعضبلت اصرل

كط  احؼ  ،طف بحب طعة بحعرثية ةن ؿ اءيب ب ئز  ،بحعرثا بالق ص دية كبالب ط اية كبح ي  ية
كنػػ ؿ ايضػػ ن اءيػػب بحبػػ ئزة  .ركر ه  كاةث  هػػ  كطع حب هػػ ك ػػ   بحك ػػدة بحعرثيػػة، ثػػيف تيػػب ضػػ

حػػ   ِْـُُٔٗبح شػبيعية طػػف بحطبءػس بألاءػػ  حء نػكف كب دب  كبحعءػػـك بالب ط ايػة اػػ ـ  كب 
  .غير ذحؾ طف بحك  

ككاػ  بألزطػة  ،اء  ضكا ذحؾ ك ف طن ظربن طف ط كر ت ض بح ب ر  تا  ي  ػب
طػػف طؤح   ػػب بإل ػػبلطية اف  كػػكف ط  كيػػة  كػػ ف طن ظػػربن  ،كبحطشػػ كؿ بح ػػا يعػػ نا طنهػػ  كبقعػػب

بإلب ثػػة اػػف بشػػك حي ت قػػد  ثػػ ر ثػػيف بح ػػيف كب تػػر، كحعػػؿ  اك ،إلصػػبلحبحءكبقػػع، ثط  كحػػة 
 ،حكف حف يثث ب بال قرباة هذب بح   ير ك  ءيءب ،ك ـ    يرل ث ح ديث قد يؤكد هذب بالت ربض

 .بحب ن  بحط عءؽ ثهذب بحث ث كال ٌيط 

ــاَي ــث انث ــسي-ادلبح ــري  اثرتك ــري يف انتفط ــى انتفط ــالح عه إص
  43احلذيث
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ك ذكؽ ا ءكثب بحربئع بح كيـ  ،اتثر دركزة اف ن  ب ثأنب شرؼ طنذ شث ثب ث حةرآف
كبطءػػع اءػػ  بطءػػػة طػػف ك ػػ  بح   ػػػير  ،تػػا شػػ   طكبضػػػيعب كداك ػػب ك كبيه  ػػب ك ةريرب ػػػب

بألتبلقيػػػة كب ػػػ ظهر طنػػػب بحكثيػػػر طػػػف ركبئعػػػب بحبه ديػػػة ك  ،كغيرهػػػ  طػػػف بحدرب ػػػ ت بحةرآنيػػػة
حكػف حػـ  ،تك نػت حػب طنه بػ ن تػا ظػركؼ  ي  ػب بح عءيطيػة كبحبه ديػة ،كبالب ط اية كبحرك يػة

  ػػػػنس حػػػػب ترصػػػػة بالشػػػػ ر ؿ ثػػػػ حةرآف كتدط ػػػػب بال انػػػػدط   ػػػػبن ب بح ػػػػءط ت بح رن ػػػػية تػػػػا 
تك نػت ترصػة  ،ْْكبنك  اء  قرباة ك   بح   ػير كاحػؼ ك ثػب بحثبلثػة ،تأ ـ   ظب ،بح بف

حيةدـ ثعد ذحؾ اء     ير  ،ْٓطع ف بح  كير كبح دثر تا آي ت بحةرآف بحكريـإلدبطة بحنظر كب  
ثةصػد اػرض بحةػرآف ثك طءػػب ثعػد اف ارضػب تصػكالن   ػ  طكضػكا  ب تػػا  ،بحةػرآف بحكػريـ
حيظهػػر تيػػب  كطػػة بح نزيػػؿ كطثػػ د  بحةػػرآف كط ن كال ػػب ا طػػة ثأ ػػءك  ك ر يػػ   ،ك ثػػب بحثبلثػػة

ططػػ  ادل بحػػ   ،أل ػػءك  بح ةءيػػدم كبإلاػػربض انػػبح ػػذطر كثيػػر طػػف بحشػػث   طػػف ب ، ػػديثيف
الزديػػ د  ،بنث ػػ ت بحصػػءة ثيػػنهـ كثػػيف ك ػػ ثهـ بحطةػػدس،رغـ  زبيػػد هػػذل بح  بػػة يكطػػ ن ثعػػد يػػـك

 عػػرض بحشػػث   ح يػػ ربت ب رتػػة ا صػػ ة طػػف بإلح ػػ د كبح  ءػػؿ طػػف طت ءػػؼ بحةػػيـ كبحػػركبثط 
ت ػػن ت  .كبحتءػؽ كبحطػػركاة بألتبلقيػة كبالب ط ايػػة كبح ةءيػد بألاطػػ  حكػػؿ   تػب طتػػؿ ث حػػديف

 -ُُْٗحب بح رصة حكضع ط كدة    يرل اند ن يب بح   ركي ، قض  تيهػ  تط ػيف شػهربن )
كانػدط   ،ـ(   ادل اء  ذحؾ ط  كبدل تا طك ثة بأل   نة طف ك   ك    ير اديػدةُْٓٗ

ب ػ ررؽ تػػا  ،ْٔ  ػػ  بن هػ  طػف  ثيضػػب ،اػ د بحػ  دطشػػؽ، صػ ر ير ػنـ بح ػػرص حطرببع ػب
 .ْٕة ارثع اشرة  نة ب  ررقت اكثر اكق  ب   يرل طد

 ادلطهب األول ـ يىقف دروزة يٍ انتفاضري انطابقت:
اءػػػ  اف ال يكػػكف ك  طػػػ   ْٖ ػػرص دركزة تػػا ب ػػػ   د ب طػػف بح    ػػػير بح ػػ ثةة

حيؿ،ألنب ي صس اف طكق ػب طػف هػذل بح    ػير تػا ك  ثػب بحةػرآف بحطبيػد ر طةدطػة    ػيرلر بذ 
تهػا طػف  ، ت ك عءيةػ ت اءػ  ك ػ  بحط  ػريف كطنػ هبهـتصص بح صؿ بحربثع طنب حنظريػ

ي هػػػذل ْٗططػػػ  يػػػنةص طػػػف قيطػػػة بح كبئػػػد بح ػػػا ب  ك هػػػ  ،طػػػف بحثرػػػربت كبهػػػة نظػػػرل ال  تءػػػك
 بحثرربت ها  
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اكالنػ  شر بحط  ركف بحكثير طف ركبي ت ا ث   بحنزكؿ تا     يرهـ رغـ ط  تيه  طف  عدد 
طػػػع آيػػػػ ت اتػػػػرل  اك ، ت ك ػػػػي قه اػػػدـ بال  ػػػػ ؽ طػػػػع ركح ب يػػػ ك نػػػ قض كطرػػػػ يرة اك

تهػػذل بحركبيػػ ت ال  ثثػػت اءػػ   ،ا ط ػػة اءيهػػ  طكضػػ ة حهػػ  اك ط صػػءة ثطكضػػكاه  اك
  ػػ  بف بحن قػػد بحثصػػير حيػػدرؾ طػػ  تيهػػ  طػػف اثػػر بحتبلتػػ ت  ،بحنةػػد كبح ط ػػيص طػػكيبلن 

 .َٓبح ي  ية كبحطذهثية كبح ةهية كبحكبلطية تا بحةركف بحثبلثة بألكح 

ث حركبيػػػ ت بح   ػػيرية اػػػف كثػػػ ر بحصػػػ  ثة  ،بح   ػػير بطيعهػػػ   ةريثػػػ ن  ث ني نػػػ ب    ضػػػت ك ػػػ 
يةػػؼ انػػده  بحط  ػػر، كي ةيػػد ثهػػ ، ثػػؿ كي ػػ   ثهػػ   ،كاءطػػ ا بح ػػ ثعيف ك ػػ ثعا بح ػػ ثعيف

  ػ  بف طػ  بػػرح طنهػ  ظػػؿ ين ةػؿ طػػف  ،ث ػث  طك نػة بحطصػػدر بحػذم ن ػػثت بحيػب ثػػدابن 
ة بحػػ  بحصػػدر بألكؿ ال  ثثػػت دكر بحػػ  دكر طػػع اف بحكثيػػر طػػف هػػذل بحركبيػػ ت بحطن ػػكث

 .ُٓاء  بحنةد كبح ط يص حؤل ث   بحطذككرة تا بحنةطة بألكح 

 ،طػف بحط  ػريف ثػ ح عءيؽ اءػ   طػ  كرد تػا بحةػرآف طػف بحةصػص كحعػ ن كثيػربن  ث حث نػ كحع كثير
  ػ  حيةػع تػا  ،ب حكب تيه  تػا  ػ   ت بح تطػيف كبح تػريص كبح كءػؼ كبح زيػد كبحطث حرػة

كل اثػػػ رب هـ كا ػػػ حي  بيػػػربدهـ ا ي نػػػ ن انهػػػـ يعنػػػكف اف بحةصػػػص طػػػف ت ػػػ بحةػػػ ر ن ػػػس 
كثةصػػد بإلتثػػ ر كبحط هيػػ ت كبح ةػػ ئؽ اكثػػر طػػف  ،بحةرآنيػػة قػػد كردت تػػا بحةػػرآف حػػذب ه 

ككثيػػػر ططػػػ  اكردكل طػػػف هػػػذل بح عءيةػػػ ت ال ي  ػػػؽ طػػػع دالالت  ،قصػػػد بحعظطػػػة كبح ػػػذكير
اػف اف بحكثيػر طنهػ  دبتػؿ تػا  ب ي ت كال    طءب اهدبته  كال  ة ضيه  اث رب ه  تضبلن 

 .ِٓث   بحتربتة ثعيد اف بح ة ئؽ

ب حكب ،ربثع نػػػ كطػػ  كحػػع كثيػػر طػػف بحط  ػػريف ثػػ ح عءيؽ اءػػ  طشػػ هد بحكػػكف كبحبػػف كبحطبلئكػػة
  ػ  اف بحةػ ر  حي ػكهـ اف بحةػرآف طػ   ،تبلحه  تا     ت بإلغرب  كبح كءؼ كبح تطػيف
ال طػػف ابػػؿ بحػػداكة كبح ػػذكير  ،ح ةػػ ئؽذكػر هػػذل بحطشػػ هد بال ثةصػػد  ةريػػر بحط هيػ ت كب

تضبلن طػع اف طػ  اكردكل ال ي  ػؽ طػع دالالت ب يػ ت كال    طءػب اهػدبته   ،كبح دايـ ثه 
 .ّٓكال  ة ضيب اث رب ه  كثعده  اف بح ةيةة كبنضكبئه  تا ث   بحتربتة
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ـ تػا اءػ كال ػٌيط ت ط  نػ ب تذ ثعض بحط  ريف بح   ير ك يءة طػف ك ػ ئؿ بحبػدؿ بحطػذهثا 
كطػػػ  بػػػ ا اػػػف ااطػػػ ؿ  ،تطػػػ  كرد تػػػا بحةػػػرآف اػػػف ذبت بهلل كصػػػ   ب كاتع حػػػب ،بحكػػػبلـ

يط نب كك رل كثكبثب كاة ثب كؿ ذحؾ كػ ف طكضػكا ن حء شػ د بحطػذهثا  ،بإلن  ف ك ءككب كب 
 .ْٓط  كالن كؿ تريؽ اف يؤيد رايب ث ال  ب ج ث  ي ت بحةرآنية ،تا  ي ؽ بح   ير

ف بنطػػػكبا بحةػػػرآف اءػػػ  ا ػػػربر كرطػػػكز ت  ػػػ ررقكب تػػػا   د  نػػػػ كحػػػع ثعػػػض بحط  ػػػريف ث تطػػػي
بحكشػػػؼ انهػػػ  كب  ػػػع طبػػػ ؿ بح  ريػػػع كبح كءػػػؼ كبإلغػػػرب  تػػػا هػػػذب بحطبػػػ ؿ كثيػػػربن   ػػػ  

حعػؿ  ػث  هػذب بحكحػع يربػع بحػ  ثعػض ك  ،ةيػينصرؼ بحةءػ  اػف اهػدبؼ بحةػرآف بح ةية
بحركبيػػػػ ت تػػػػا بح ػػػػركؼ بحط ةطعػػػػة بحطن ػػػػردة بح ػػػػا بػػػػ ات تػػػػا ططػػػػ حع ثعػػػػض بح ػػػػكر 

 .ٓٓرآنيةبحة

  ثع نػػ كحػػع ثعػػض بحط  ػػريف تػػا بح  ريػػع كبال ػػ طربد بحػػ  بحث ػػكث بحط نكاػػة ب حيػػة كبحعةءيػػة 
كبحعءػػػـ بحثػػ رز تػػػا هػػذب  بحثػػػ   طػػػف  ،كبحككنيػػة كبحكبلطيػػػة كبحطثيعيػػة كبح ةهيػػػة كبح ء ػػ ية

تهػػػذب ربأل ػػػءك  طشػػػكش اءػػػ   ٔٓقػػػدط ا بحط  ػػػريف بحػػػربزم تػػػا    ػػػيرل رط ػػػ  يس بحريػػػ ر
آف كبحربغػػػ  تػػػا   هػػػـ طربطيػػػب كطث دئػػػب كب ػػػ ي  ا  كبيه  ػػػب كا ك طػػػب بحنػػػ ظر تػػػا بحةػػػر 

 .ٕٓك ءةين  ب ر تضبلن اط  تيب طف طآتذ بح كءؼ كبح تطيف كبإلغرب 

 دركزة طػػف بح    ػػير بح ديثػػة بح ػػا  ػػءكت هػػذب بحط ػػءؾ ر   ػػير بحطنػػ رري د  كطػػ  يعػػ
م اكثػر طػف ضػعؼ طنس تا  ي ة طؤح ة كا طب حثءرت ص    ب تطس اشرة اح  ن، ا ألنب حك

 .ٖٓكثذحؾ قد يككف اضتـ    ير تا بحةديـ كبح ديث ،   ير بحربزم

 ،كطػػ  ثػػيف دركزة بحعديػػد طػػف بحثرػػربت بألتػػرل بحط عءةػػة ثث ػػكث كآربا  ػػكؿ بحةػػرآف
 ا  أ بحطظ هر بحع طة بحطش ركة تا ط  ثينه ، كبح ا   ءتص ثط  ي ثطنزحةك نت 

بطءػة كب ػدة بحػ  بح ػط ا بحػدني ، ثػـ بنػب صػ ر ينػزؿ اكالنػ بحركبي ت بح ا  تثر ثنزكؿ بحةرآف 
طنبط ن اء  بحنثا تبلؿ طدة  ي  ب ثعد ثعث ب، ك ف حهػ  اثػر  ػكبا اكػ ف قءػيبلن اـ كثيػربن 

ث يػػث صػػ رت اػػ طبلن تػػا بغ ػػ ؿ صػػءة بح صػػكؿ بحةرآنيػػة  ،تػػا  كػػكيف بحثرػػربت بح ػػ ثةة
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ألح ػػ ظ كبأل ػػ حي  ط ػػ ةءة اءػػ  ب ت صػػة اك كاػػ طبلن تػػا ب ػػث غ طعػػ فو  ،ثعصػػر بحنػػزكؿ
اف طػ   ػ قب  د  ًعػطػع بحعءػـ اف دركزة يي  .ثيئ ب بحةرآنية  ث اد ثينن  كثيف نزكؿ بحةرآف كبك

بحةػػ ئءكف تػػا  كطػػة بنػػزبؿ بحةػػرآف بطءػػة كب ػػدة بحػػ  بح ػػط ا بحػػدني  تيػػب  تطػػيف ك كءػػؼ 
 .ٗٓك زيد

تػا  ،ا ػ نيد طكثةػةحـ يػكرد حهػ  ق ئءكهػ  ،اقػكبؿ  تطينيػة ،ث ني نػ ركبيػ ت نػزكؿ بحةػرآف ثػ حطعن 
اءطػػ ن اف بحنثػػا قػػد ثءػػغ  ، ػػيف انػػب اطػػر غيثػػا ال يصػػءس بحةػػكؿ تيػػب بال ثػػنص صػػريس

دكنػت ك  ظػت ثػ ح كب ر بحيةينػا تػبل يصػس اف يعػدؿ  ،بحةرآف بحطك   ثػب ثأح ػ ظ ارثيػة
ثطػػ   ػػذكرل طػػف كػػكف  َٔبحػػ  غيػػرل ثػػ حظف كبح تطػػيف تضػػبلن اػػف اف بحنصػػكص بحةرآنيػػة

ي  كم طف بحةربئف كبحدالئؿ بحةكية اء  ككف بألح ػ ظ  ،ءب ارثي ن  نزيؿ بحةرآف ارثي ن كبع
 .ُٔبحعرثية بح ا ثءره  بحنثا ها ط  نزؿ بحك ا ثب اء  قءثب

ط عءةػػة  ،كغيػػر طتءػػكؽ  ن ة بحتػػبلؼ بحكبلطػػا بحطشػػهكر تػػا كػػكف بحةػػرآف طتءكقػػأحث حث نػػػ ط ػػ
ثت تػػػا   ػػػ  كبهػػػة نظػػػر دركزة ث أل ػػػدبث بح ي  ػػػية كبحن ءيػػػة كبحط ئ يػػػة بح ػػػا  ػػػد

كقػػد  ،تػػبل ط ئػػؿ طػػف بحبػػدؿ كبحتػػبلؼ تيػػب كال ضػػركرة حػػب .بحةػػركف بإل ػػبلطية بألكحػػ 
 ككف بحط أحة بحتبلتية قد ادت بح  بغ ػ ؿ صػءة بحةػرآف بحكػريـ ثأ ػدبث بح ػيرة بحنثكيػة 

هػػػذب بحػػػذم قػػػد ادل بحػػػ  طػػػ  قيػػػؿ طػػػف اقػػػكبؿ  تطينيػػػة  ػػػكؿ ا ػػػربر بحةػػػرآف  ،كظركتهػػػ 
كقصػػص بح ػػ رير ططػػ  ال ي  ػػؽ طػػع  ةػػ ئؽ  ،د بحكػػكفك ركتػػب كرطػػكزل كطريث  ػػب كطشػػ ه

 .ِٔبألطكر كاهدبؼ بحةرآف

كطػػ  قيػػؿ طػػف كبػػك  ،ربثع نػػػ طػػف هػػذل بحركبيػػ ت طػػ  كرد تػػا بحنهػػا اػػف    ػػير بحةػػرآف ث حرام
طػع كب هػة هػذب  .بحكقكؼ اء   دكد بحركبي ت بحطركية اف بحنثا كبحصػ  ثة كبح ػ ثعيف

انػدط  ي عءػؽ بألطػر ث أل  ديػث  كال ػٌيط  ،ال ػببحرام ألنهػـ ااءػـ ثط هكطػ ت بحةػرآف كدال
بحنثكيػة صػػ ي ة بإل ػن د كبحط  ػػةة طػع ركح ب يػػ ت بحةرآنيػة كطضػػ طنيه ، تإنػب ال ريػػ  
اف هػػذل بحركبيػػ ت كبألقػػكبؿ ال يصػػس اف  ؤتػػذ كةضػػ ي  ط ػػءطة بال ثعػػد بح ط ػػيص ط نػػ ن 
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  ػكهؿ تػا هػذب بحثػ    تةػد ،ك ندبن ك طثيةػ ن كطة ي ػة اءػ  بحػدالالت كبحعثػ ربت بحةرآنيػة
كػ ف هػذب بح  ػ هؿ ،طع كركد ب  ط الت بحنةد كبحرد حهػذل بألقكبؿ كال ٌيط    هبلن اظيط ن 

غرب  تا ك   بح   ير  . ّٔا د ا ث   ط  كقع طف  شكيش كبضطرب  كب 

 عُذ دروزة: اخلطت ادلثهى نفهى انقرآٌ وتفطريِادلطهب انثاَي ـ 
كهػػا دـ دركزة تػػا ك  ثػػب ر بحةػػرآف بحطبيػػد ر قػػ ،بح ػػا ذكػػرت  ػػ ثة ن ءثرػػربت ح بػػ كزبن 

بحتطػػػة بحطثءػػػ  ح هػػػـ بحةػػػرآف بح صػػػؿ بحث حػػػث طنػػػب طػػػ  انكنػػػب ثػػػػ ر رطةدطػػػة    ػػػيرلر تػػػاايضػػػ ن 
كهػػا اف يبل ػػظ  ؽ ح هػػـ بحةػػرآف ك   ػػيرل،بئػػاػػرض تيػػب طػػ   ػػط ل ثأتضػػؿ بحطر ،ْٔك   ػػيرلر

 ا أ بحن ظر تيب ادة اطكر طب طعة،يطكف  ءتيصه  ثط  ي

 نُسول وانتفطري :أوالً ـ عصر ا
يػػرل دركزة اف طػػف بألطػػكر بأل   ػػية بح ػػا اءػػ  بحط  ػػر طبل ظ هػػ  انػػد    ػػير 

ح هػػـ طكبضػػيع بحةػػرآف ك ةريرب ػػػب  ،بحةػػرآف بحكػػريـ بحصػػءة ثػػيف اصػػر بحنػػػزكؿ كبحةػػرآف بحكػػريـ
كحطعرتػػة بح كطػػة طػػف بح ثػػديؿ كبح عػػديؿ كبحن ػػر كبح نكيػػع كبحشػػدة كبحءػػيف تػػا  ،كرك ػػب كطػػدبل

 ،عػػػؿ بحنػػػ ظر ينػػػدط  تػػػا بحكقػػػ ئع كطة ضػػػي  ه  كال يث عػػػد اػػػف  ةيةػػػة بحكبقػػػعكحب ،بحتطػػػ  
ألف بح طكر كبح نكع تا  ،ت حبدؿ ك  طيؿ بحعث ربت بحةرآنية ط  ال    طءب ال ط ئؿ طف كربئب

 .ٓٔبأل دبث كبحظركؼ ط  ة ف طع طث ئع بألطكر كنكبطي ه  بح ا تطر بهلل بحككف اءيه 

بحنثكيػة طػف بهػة اف بحػداكة بحةرآنيػػة  ٔٔث حثيئػةيكضػس دركزة صػءة بحػك ا بحةرآنػا 
ثكبػػب اػػ ـ بق ضػػ ه   كطػػة بهلل ث ػػث  طػػ  كػػ ف اءيػػب بحنػػ س طػػف ضػػبلؿ تػػا اطػػكر بحعةيػػدة 

اػػػف طػػػ  كػػػ ف طػػػف  ة حيػػػد كاػػػ دبت كاتكػػػ ر   ن كبن ػػػربؼ اػػػف طريػػػؽ بحتيػػػر ككػػػكف ذحػػػؾ ن شػػػئ
 .ٕٔبحط نكاةكطع رؼ كاهكبا ك أكيبلت كط  هيـ اش ر بحةرآف ايض ن بح  كثير طف صكره  

ال  ة صر ابلقة بحةػرآف بحكػريـ ث حثيئػة بحنثكيػة اءػ  بحصػكر كبأل ػدبث كبحعػ دبت ك 
نطػػ    عػػدبه  بحػػ  حرػػة بحةػػرآف تػػا ط ردب هػػ  ك ربكيثهػػ  كبصػػطبل   ه   ،كبألتكػػ ر كبحطعػػ رؼ كب 
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 ،تهػػػا حرػػػة بحثيئػػػة بحنثكيػػػة بحطأحكتػػػة ،كا ػػػ حيثه  كاطث حهػػػ  ك شػػػثيه  ه  كب ػػػ ع رب ه  كطب زب هػػػ 
هػػذب  ،تطبل ظػػة بحط  ػػر ذحػػؾ ي ػػ ادل اءػػ  تهػػـ بحءرػػة بحةرآنيػػة ،ط هكطػػة طػػف قثػػؿ اهءهػػ كبح

 بحذم يؤدم بح  بن   ا بنطكبا ثعض  ركؼ بحةرآف ككءط  ب كنظطػب اءػ  ا ػربر كاحرػ ز اك
طػع حرػ ت  هػ بطيع هـب  كبئػب اءػ  حهبػ ت بحعػر  كحرػ   اءكل اف بته ـ   طعيب ططءةػ ن اك

تهػػػ ـ كبألذهػػػ ف تػػػا طعةػػػدبن اءػػػ  ط ك ػػػط بأل رآف غ طضػػػ ن اكتءػػػـ يكػػػف بحةػػػ.ٖٔبألطػػػـ بألتػػػرل
 .ٗٔاصر نزكؿ بحةرآف

 يةكؿ دركزة طثين ن ت ئدة طبل ظة اف حرة بحةرآف ها حرة بحثيئة بحنثكية  

حر ػػب كا ػػ حيثب كبصػػطبل   ب بح ػػا هػػا  ر بعػػؿ بحنػػ ظر تػػا بحةػػرآف ينػػدط  تػػا بػػك
عهد تينبءا حب كثير طف بألطكر حرة اهد نزكحب كا  حيثب كبصطبل   ب كحرة ظركؼ هذب بح

كطػدل كط هكطػ ت ك زبيػدبت ك كء ػ ت  كال ينبػر بحػ  طعػ فو  ،كبحطع نا اء  كبهه  ك ةية هػ 
ك تطين ت كطعطي ت ال    طءهػ  نصػكص بحةػرآف كا ػ حيثب كدالال ػب كظػركؼ نزكحػب كطهطػة 

 .َٕطف انزؿ اءيب ر

كؿ بحكصػكؿ بحػ  داك ب بح  طبل ظة بحصءة ثػيف بحةػرآف كاصػر بحنػز ثاربد دركزة 
كاػػػدـ   طيػػػؿ آي  ػػػب طػػػ ال    طػػػؿ  ، ةيةػػػة بألطػػػكر كبحطعػػػ نا بح ػػػا بػػػ ا ثهػػػ  بحةػػػرآف بحكػػػريـ

دطػػػ ج بحنػػػ ظر تػػػا بحكقػػػ ئع كطة ضػػػي  ه  ل بحصػػػءة قصػػػر بحةػػػرآف اءػػػ  ذدكف اف  عنػػػا هػػػ ،كب 
نطػػ  بح هػػـ اءػػ  ضػػكا اصػػر بحنػػزكؿ حرػػ ا اطكطػػب كاثدي ػػب كب  ال ي  ػػأ  هػػكت ،اصػػر بحنػػزكؿ كب 

  حكػػف بح  ػػ ؤؿ بحػػذم ي ػػرض ن  ػػب .طػػدل بحط ػػ طر  يػػ ت بحةػػرآف كاطكطهػػ بإلشػػ رة بحػػ  بح
ا بحنػزكؿ كيؼ يكػكف بحةػرآف ت حػدبن كصػ ح  ن حكػؿ اصػر كزطػ ف طػع انػب ط صػؿ طػع اصػر

حعؿ بإلب ثة  كطف تا بحطبل ظػة بحث نيػة بح  حيػة طػف طبل ظػ ت بحتطػة بحطثءػ  ح هػـ بحةػرآف 
 .ك   يرل

 ثاَيًا ـ انقرآٌ أضص ووضائم :
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ف  ،دركزة اف ط  كيػػػ ت بحةػػػرآف  نة ػػػـ بحػػػ  نػػػكايف هطػػػ  بأل ػػػس كبحك ػػػ ئؿ يػػػرل كب 
ألنهػػ   نطػػكم اءػػ  راهػػدبؼ بح نزيػػؿ  ،بأل ػػس بحبػػكهرم تػػا بحةػػرآف طػػف هػػذيف بحة ػػطيف هػػك

بحةرآنػػا كبحر ػػ حة بحنثكيػػة طػػف طثػػ د  كقكباػػد كشػػربئع كا كػػ ـ ك ءةينػػ تر راطػػ  اػػدب ذحػػؾ ططػػ  
كبألطثػػػ ؿ كبحكاػػػد كبحكايػػػد كبح رهيػػػ  كبح رغيػػػ  ب  ػػػكبل بحةػػػرآف طػػػف طكبضػػػيع طثػػػؿ بحةصػػػص 

كبح نديد كبحبدؿ كبح ب ج كبألتذ كبحرد كبح ذكير كبحثرهنػة كبإلحػزبـ كح ػت بحنظػر بحػ  نػكبطيس 
ثءػػيس  بحكػػكف كطشػػ هد اظطػػة بهلل كقدر ػػب كطتءكق  ػػب بحت يػػة كبحعءنيػػة طثػػؿ بحبػػف كبإلنػػس كب 

بحػػػ   ءػػػؾ بأل ػػػس كبألهػػػػدبؼ  كبحشػػػيط ف كطشػػػ هد بحرؤيػػػة تهػػػا ك ػػػ ئؿ  دايطيػػػة ك أييديػػػة
ط صػؿ  ف طنهػ  طػ  هػكاكط   ،. بؿ هذل بحك  ئؿ حه  صءة ثعصر نزكؿ بحةرآفُٕكث ثيءه ر

ث أل ػػس كبحطثػػ د  طػػف ثعػػض بحنػػكب ا كن ػػ ئ  حهػػ  طثػػؿ بح يػػ ة بألتركيػػة كطشػػ هده  كططػػ  
 .يدتؿ تا بحريثي ت بإليط نية

بحةػػػػرآف انػػػػد اف يةػػػػؼ بحنػػػػ ظر تػػػػا  هػػػػدؼ دركزة طػػػػف بثػػػػربز هػػػػذل بحطبل ظػػػػة هػػػػك
كال  ،كال ي طػػؿ بحك ػػ ئؿ طػػ  ال ضػػركرة ح  طيءهػػ  بيػػ ل ،تيبءيهػػ  كيثرزهػػ  ،بألهػػدبؼ كبحطثػػ د 

كاف ال ير ػػؿ اػػف هػػدته  بحربطػػا بحػػ   ػػدايـ بأل ػػس  ،ي ػػ ررؽ تيهػػ  ك  ػػ رربقب تػػا بأل ػػس
 .كبألهدبؼ طط  يؤدم ثب بح  بهط ؿ بح دثر ث حبكهرم كبحكقكع تيط  ال ط ئؿ طف كربئب

كزة اف يثثػػػت صػػػ ة هػػػذب بح ة ػػػيـ ث ال ػػػ ن د بحػػػ  ركح بحةػػػرآف كا ػػػءكثب ي ػػػ كؿ در 
 يث يبػد انػب حػـ  ػرد بحك ػ ئؿ بح دايطيػة بال ثعػد  ةريػر بأل ػس كبألهػدبؼ كبحػداكة  ،كآي  ب
كطػػػػ  يبػػػػد اف هػػػػذل بأل ػػػػس  ،هػػػػذب طػػػػف ططيػػػػزبت بأل ػػػػءك  بحةرآنػػػػا كتصكصػػػػي  ب ،بحيهػػػػ 

تػػا  ػػيف اف بحك ػػ ئؿ  ،نثػػا ك نكاهػػ كبألهػػدبؼ  ثةػػ  ط كطػػة ث ث ػػة طػػع بتػػ بلؼ طكبقػػؼ بح
 د  يعػ ،كبح دايط ت   نػكع ك ت ءػؼ ا ػءكث ن كطػدل ك عثيػربن طػع بتػ بلؼ  ءػؾ بحطكبقػؼ ك نكاهػ 

ثؿ  ،حء  ريؽ ثيف بحة طيف بحةرآنييف،دركزة هذل ت صية طف شأنه  اف  ككف طةي   ن كض ثط ن 
 .ك  كبح عثيركطف شأنب اف ي ؿ ط  ي كهـ انب بشك الت قرآنية تا بحطدل كبأل ء
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ءىٍيػؾى بٍحًك ىػ  ى ًطٍنػبي  هيػكب  ءهـ  دركزة هػذب بح ة ػيـ طػف قكحػب  عػ ح    بح ػًذم اىٍنػزىؿى اى
ػػ ٍيػػغه تىيى  ًثعيػػكفى طى ـٍ زى ػػ  بح ػػًذيفى ًتػػا قيءيػػكًثًه ػػ ًثهى ته تىأىط  ػػري طي ىشى ػػ ته هيػػف  ايـ  بٍحًك ىػػ ً  كىايتى   آيىػػ ته طيٍ كىطى

ـي  ىٍأًكيءىبي ًبال  بحء بي كىبحر بً تيكفى ًتػا بٍحًعٍءػـً يىةيكحيػكفى   ىشى ثىبى ًطٍنبي بٍثً رى اى  طى  يىٍعءى بٍحً ٍ نىًة كىبٍثً رى اى  ىٍأًكيًءًب كى
ث نىػػػ  ن ػػػ  ثًػػػًب كيػػػؿن ًطػػػٍف ًاٍنػػػًد رى [ نزحػػػت هػػػذل ب يػػػة تػػػا  ػػػي ؽ بحػػػرد اءػػػ  كتػػػد ٕ]آؿ اطػػػربف  آطى

كبك  ػػ   ،بحط طثػػؿ تػػا اف بهلل كب ػػد، كـنصػػربنا حء نديػػد ثػػب ألنػػب  ػػرؾ بألصػػؿ بحةرآنػػا بحط
  .ِٕثةكؿ بحةرآف بف بحط يس كءطة بهلل كركح طنب

ي ػػػ ءهـ طػػػف ب يػػػة اف بحةػػػرآف ق ػػػط ف ط طػػػ يزبف ا ػػػدهط  ط كػػػـ ا   ػػػا ث ثػػػت ال 
كث نيهطػػػ  ط شػػػ ثب انػػػزؿ اءػػػ   ػػػثيؿ بح ةريػػػ  كبح طثيػػػؿ كي  طػػػؿ  ،ي  طػػػؿ  ػػػأكيبلن كال  نكاػػػ ن 

  .ّٕبح أكيؿ كبح نكع

حىٍت  يكرىةه تىػًإذىب اينًزحىػٍت  يػكرىةه ثةكحب  ع ح     ب  دؿ ايض ن  يىةيكؿي بح ًذيفى آطىنيكب حىٍكالى نيز  كى
ءىٍيػ ٍرًشػا  اى كفى ًبحىٍيػؾى نىظىػرى بٍحطى ـٍ طىػرىضه يىنظيػري ذيًكرى ًتيهى  بٍحًة ى ؿي رىاىٍيتى بح ًذيفى ًتا قيءيػكًثًه ًب طيٍ كىطىةه كى

بح رض بأل   ا طػف تػركض  [ تطعن  ر ط كطة ر هك َِ]ط طد  ًطٍف بٍحطىٍكًت تىأىٍكحى  حىهيـٍ 
 ُِكتا بحةرآف آي ت كثيرة يثػرز تيهػ   أييػد هػذب بحطعنػ  كآيػ ت بحثةػرة  ] .ْٕبحةرآف ك ك حي ب

[ كبحعنكثػػػكت ]  ُُّ[ كطػػػب  ]  ٗٓ – ْٓ[ كبحكهػػػؼ ] ٖٓ – ٕٓ[ كبألاػػػربؼ  ] ِٔ –
[  ِٓ – ْ[ كبح  قػػػػػػػػػػػػػػػػة  ] ِٗ - ٗ[ كبحزطػػػػػػػػػػػػػػػػر  ] ِٖ – َِ[ كبحػػػػػػػػػػػػػػػػرـك  ] ْٗ – َْ

 .[ بحر ْٕ -َّ[ كبحطدثر ] ْْ – ُُكبحطع رج ] 

طبل ظة  طكر بح نزيؿ بحةرآنا  ثػيف اف بطػبلؽ  عثيػر ر بحةػرآف ر قػد ثػد   اف  كط  
 ،كثػد  ثإطبلقػب اءػ  طػ  كػ ف ينػزؿ طػف طبطكا  ػب قثػؿ  ط طػب ،ث   عط حب طنذ ثدبية نزكحب

ح  اف  ػكتا بحنثػا اءيػب بح ػبلـ كطػ  ي هػـ طػف ثـ ظؿ يطءؽ اء  كؿ ط  ينزؿ طف بحةرآف ب
[  ِّ[ ك]بح رقػػػ ف ُ[ ك]بحبػػػف  ّ[ ك]ص   ُِ[ ك]بحثػػػركج   ُ[ ك]ؽ  ْآيػػػ ت ]بحطزطػػػؿ  

[ ُ[ ك]بح بػر   ِٖ[ ك]يػكنس  ٗ[ ك]بإل ػربا ُ[ ك]بحنطؿ   ٕٕ[ ك]بحكبقعة  ُُْك]طب  
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ف ينػزؿ  كطػ  ي هػـ ثـ اطءؽ تا بح كر بحطدنية اء  ط  نزؿ ككػ  ،كغيره  طف بح كر بحطكية
  .[....بحرُِ[ ك]بح شر ِٖ[ ك]بحن  ا  ْ – ّ[ ك]آؿ اطربف   ِطف آي ت ]بحثةرة  

ب  كت بح كر كب يػ ت بح ػا نزحػت قثػؿ غيرهػ  تػا بألكثػر ا ػس بحػداكة كطث دئهػ  
نػذبر بحػذيف ال ي ػ بيثكف بحيهػ   ركبق صرت اك ٕٓكاهدبته  ك دت  ة صر اء  بح ثشير ثهػ  كب 

حك  ئؿ كط  تا  كر بح    ة كبألاء  كبحشطس كبحءيؿ كبحعصر كبإلتبلص كحـ   ك ع تا ب
ططػػػ  يؤيػػػد اف بألهػػػدبؼ كبأل ػػػس هػػػا بحطةصػػػكدة بحبكهريػػػة تػػػا  ،كبح كػػػ ثر كبح ػػػيف كبحة راػػػة

طثيعػا ألف  طػف بحعنػؼ ططػ  هػك ك دت  تءػك كقد تءت هذل بح كر كاطث حه  اك .بحةرآف اكالن 
 ،  اف  عػرض اكالن ك ن شػر دكف طػ  انػؼ كال بػدبؿبحداكة كاهدبته  كطث دئه  ها بح ا يب

ثػػـ اتػػذت بح صػػكؿ بح  حيػػة حهػػ     ػػكم بحػػ  ب نػػ   ةريػػر بحطثػػ د  كبألهػػدبؼ كبح ك ػػع تيهػػ  
نكػػػ رهـ حصػػػ ة   طػػػبلت اني ػػػة اءػػػ  بحب  ػػػديف كبحكػػػ تريف كبحصػػػ ديف ك ك يػػػة طػػػكبق هـ كب 

ثػػ ؿ ككصػػؼ بحػػك ا بحةرآنػػا، كطػػ  اتػػذت   ك ػػع تػػا بحك ػػ ئؿ بح دايطيػػة طػػف قصػػص كاط
طثيعػػػا كػػػذحؾ، ألف بحب ػػػكد  ..بحػػػر ططػػػ  هػػػك…نػػػكبطيس كطشػػػ هد كذكػػػر غيثيػػػ ت بيط نيػػػة 

كبحبػػػدؿ كبإلنكػػػ ر كبحشػػػؾ كبال ػػػ ررب  كبألذل كبحصػػػد كبح  ػػػدم كبح  ػػػريض بنطػػػ  كقػػػع ثعػػػد 
كألف طكبقػؼ بحب  ػػديف كبحط كػريف كبحشػ كيف كبحط ػػ ررثيف  ،اػرض بحػداكة ك ةريػػر بألهػدبؼ

حطكػػػػ ثريف كبحط  ػػػػديف ب ػػػػ  ثعت بح ك ػػػػع تػػػػا بحك ػػػػ ئؿ بح دايطيػػػػة كبحط طػػػػرديف كبحصػػػػ ديف كب
 .ٕٔكبح أييدية ر

يؤكػد دركزة انػب ال يصػس اف ييعنػ  طنػب اف  ٕٕطع هذب بح ة يـ بحػ  ا ػس كك ػ ئؿ
زبئػػدة، تبطيػػع طػػ  تػػا بحةػػرآف  ػػؽ ك كطػػة كطهػػـ  اك ،انهػػ  غيػػر بكهريػػة بحك ػػ ئؿ ث نكيػػة اك

ءطػػس طػػ  تػػا هػػذل ب يػػ ت طػػف ركبئػػع بح كطػػة تػػبل ثػػد حءنػػ ظر تػػا بحةػػرآف طػػف اف ي ،كبػػكهرم
كبحطكاظة كبحثي ف كقكة بحبدؿ كبح بة كبح ذكير كبح رغي  كبح رهيػ  ر ططػ  تيػب بحهػ ـ ك ءةػيف 

 .ٖٕبءيبلف حكؿ ط ءـ ثؿ حكؿ بن  ف اء  طر بحعصكر كتا كؿ بحطن  ث تر

 :  79ثانثًا ـ تطهطم انفصىل انقرآَيت وضياقها
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كتهـ طع نيه   ،كبحطبطكا ت تا بح كر بحةرآنية يةرر دركزة اف تهـ طدل بح صكؿ
كظركته  بحزطنية كبحطكضكاية كتصكصي ه  كاطكطي  ه  ك ءةينه  ك كبيههػ  كا ك طهػ  تهطػ ن 

  ء ػػبلن  نػػزكالن اك  ػػثك ن اك طكضػػكا ن اك صػػ ي  ن ال ي ي ػػر بال ثطبل ظػػة بح ػػي ؽ  ر يثػػ ن اك
ث ر حك دة  ره  دكف بالح   ت بح   ي قه  هكبحكءطة ك   ي بحعث رة اك تأتذ ب ية اك ،ك ن  ث ن 

بحػػػػ  بح شػػػػكيش اءػػػػ  صػػػػ ة بحػػػػ  هـ  كطػػػػؤدو  ،بح ػػػػي ؽ تػػػػا كثيػػػػر طػػػػف بحطكبقػػػػؼ كبحطكبضػػػػيع
 .َٖاء   ةيةة كطدل بحهدؼ بحةرآنا كبإل  طة اك

بح صػػػؿ  يء ػػػت دركزة باله طػػػ ـ بحػػػ  هػػػذل بحطبل ظػػػة طػػػف ابػػػؿ تهػػػـ بحطبطكاػػػة اك
ن ػػب ـ كبح ػػربثط بح ػػ ـ  ػػثك ن كطكضػػكا ن بذب ت ػػر اءػػ  اءيػػب بال بحةرآنػػا تهطػػ ن  ػػ ئر ن، كحيثػػدك

كحطػس ن  يػة  ،ا  س ك د ب بحكءيةي تي يػد انػده  تػا تهػـ طػدل بحةػرآف كطكبضػيعب كاهدبتػب
اثػ رة اثػ رة  ثعكػس بذب طػ  اتػذ كءطػة كءطػة اك ،طف نػكب ا بحركاػة كبإلابػ ز كبإل ةػ ف تيػب

يةـك تا ذهنب طف بحثءثءة كبح يرة آية آية تإف تهطه  يضطر  اء  بحن ظر، تضبلن اط   اك
اط  ث ني ن تإف طبل ظة  ػي ؽ ب يػة كط هكطهػ  حء كػـ اءػ  طػدل  ،تا طدبل كطدحكحب هذب اكالن 

  .ُٖبزا طف آية ب   قهط  طع ط  يذكر طف ركبي ت  كرد كأ ث   نزكؿ  ي ت ط ردة اك

عؼ تػػػا اطػػ  ث حث نػػػ تػػػيطكف اف يظهػػر هػػػذب بح ر يػػ  كبالن ػػػب ـ كبح ػػربثط نةػػػ ط بحضػػ
ركبيػػ ت كثيػػرة كردت تػػػا  ػػي ؽ ب يػػ ت بحةرآنيػػػة، ت صػػة طكيػػة ثعػػػض ب يػػ ت تػػا بح ػػػكر 

 بحطدنية كطدنية ثعض ب ي ت تا بح كر بحطكية.

ربثع نػػػػ ر بزبحػػػة كهػػػـ بح عػػػ رض كبح نػػػ قض تػػػا نصػػػكص بحةػػػرآف ك ةريرب ػػػب بحط كػػػررة 
ظ كبإلنػػػذبر تػػػا بحةصػػػص كبحطػػػكبا كال ػػػٌيط ثأ ػػػ حي  ط نكاػػػة   ػػػ  بحطكبقػػػؼ كبحطن  ػػػث ت 

 .ِٖكبح ثشير كبحطش هد بحككنية كبألتركية بحر ر

اػػ حؽ تػػا بحػػذهف تطػػأ طػػف انػػب ال  ر يػػ  كال بن ػػب ـ ثػػيف  ت ط ػػ ن ػ بزبحػػة طػػ  هػػك        
  .ّٖبح صكؿ بحةرآنية

 رابعًا ـ فهى انقرآٌ يٍ انقرآٌ :
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يكػػ د يكػػكف بحةػػرآف ػ   ػػ  دركزة ػ  ء ػػءة   طػػة ي صػػؿ ثعضػػه  ثػػثعض اكثػػؽ 
ب ك نػػت بحك ػػيءة بح ضػػء  ح هػػـ طػػدل بحةػػرآف كدالال ػػب ك ءةين  ػػب كظػػركؼ نزكحػػب ب صػػ ؿي حػػذ

كطن  ػػث  ب    ػػير ثعػػض بحةػػرآف ثػػثعض كرثػػط ثعضػػب ثػػثعض كءطػػ  كػػ ف ذحػػؾ ططكنػػ ن،  يػػث 
كطنعػػب  ، كطػف ت ئػػدة ذحػؾ تػػا ب ػ رن ا بحنػػ ظر تػا بحةػػرآف اػف بح ػػركض كبح كءػؼ كبح تطػػيف

كطػ  يطكػف اف   ػ ؽ  ،بحءركية كغير بحءركيػة طف بح كرط تا طكهط ت بح ع رض كبإلشك الت
كبحصػ يس طػف بحث طػؿ طػف بألقػكبؿ بحػكبردة تػا    ػير ب يػػ ت  ،ح طييػز بحةػكم طػف بحضػعيؼ

 .ْٖاكتا طن  ث ت نزكحه  كا ث ثه 

 ،تػػػا ت ػػػ ـ ثيػػػ ف دركزة حهػػػذل بحطبل ظػػػ ت ال يػػػداا ثأنهػػػ  بديػػػدة كغيػػػر ط ػػػثكقة
 ،  ػػريف طػػذككرة تػا شػػركط بح   ػػير كاصػػكحبحكنهػ  اثػػ رة اػػف نثػذ ط  رقػػة اػػف بحعءطػ ا كبحط

 .ٖٓب  كت غير كب دة طف هذل بحطبل ظ ت كط  تا بإل ة ف حء يكطا

حءثرػػربت بح ػػا نثػػب اءيهػػ  دركزة كبح ػػا كقػػع تيهػػ   ك بلتيػػ   ةيةػػ ن حهػػذل بحطبل ظػػ ت 
بحط  ػػؽ ،ية ػػرح دركزة بحطػنه  بحػػذم ينثرػػا اف ي ثػع تػػا بح   ػػير بحطع صر ،اديػد بحط  ػػريف

ط    كؿ بالح زبـ ثب  كهك .كبحثرربت بح ا نثب اءيه  ، ظ ت بح ا دا  بح  بح زبطه طع بحطبل
 .ٖٔتا    يرل بح ديث

اف طؤح ػػب بعػػؿ  طػػف اهػػـ طػػ  يطيػػز بح   ػػير بح ػػديث اػػف غيػػرل طػػف بح    ػػير هػػك
 ، ر ي     يرل كتؽ  ر ي  نزكؿ بح كر، ألنب رال انب بحطنه  بألتضؿ ح هـ بحةرآف كتدط ب

كبح نزيػػؿ طر ءػػة ثعػػد طر ءػػة  ،يطكػػف ط  ثعػػة اطػػكبر بح ػػيرة زطنػػ ن ثعػػد زطػػف طػػف تػػبلؿ ذحػػؾ
ظركتػػػػب  نػػػػزكؿ بحةػػػػرآف كبػػػػك كثهػػػػذب كذبؾ ينػػػػدط  بحةػػػػ ر  تػػػػا بػػػػكر ،ثشػػػػكؿ اكضػػػػس كادؽ

 .ٕٖكط هكط  ب ك  بء  حب  كطة بح نزيؿ ر،كطدبل ،كطن  ث  ب

 نتءص طط   ثؽ اف اهدبؼ دركزة طف تطة    يرل  

 . ةريرب ب ك ءةين  ب كظركتب كرك ب كطدبلػ تهـ طكبضيع بحةرآف ك  ُ
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 .ط   ط ل دركزة ث أل س كتهطه  تهط ن   ئر ن  اك ،ػ  بءية بألهدبؼ كبحطث د  بحةرآنيةِ

 .ح  بء  حب  كطة بح نزيؿ ،ػ بدط ج بحة ر  تا ظركؼ نزكؿ بحةرآف كطن  ث  بّ

 ػػػػ رن ا اػػػػف بحكءطػػػػ ت بحةرآنيػػػػة طػػػػ  ال    طػػػػؿ كبال ػػػػػ اػػػػدـ   طيػػػػؿ ب يػػػػ ت كبحعثػػػػ ربت اكْ
ـ  بحك ػػػػ ئؿ  كال ػػػػٌيط  بح ػػػػركض كبح تطينػػػػ ت،  بػػػػ كز بحثرػػػػربت بح ػػػػا كقػػػػع تيهػػػػ   كطػػػػف ثػػػػ

 بحط  ركف.

 .ػ  بءية بحهدؼ طف بحك  ئؿٓ

 .ػ بزبحة كهـ بح ع رض كبح ن قض ثيف بح صكؿ بحةرآنيةٔ

 .ػ بثث ت بح ن  ؽ كبالن ب ـ كبح  ء ؿ ثيف بح صكؿ بحةرآنيةٕ

 .ز تا بح ن  ؽ كبالن ب ـ ثيف بح صكؿ بحةرآنيةػ  بءية كبب طف كبكل بإلاب ٖ

 اك ،ػ  ثر بحص يس طف بحضعيؼ طف بألقكبؿ كبحركبي ت  كبا اك نت ثي ن ن ح ث  بحنػزكؿٗ
 .بحعكس   ديدبن حآلي ت بحطكية طف بحطدنية اك اك ،   يربن 

هػذب طػ  صػرح ثػب  ، بءيػة بحطة صػد بحةرآنيػة حعؿ اهـ هذل بألهدبؼ اند دركزة هك
ثةصػد اػرض بحةػرآف  ،نب تا طةدطة    يرل ثةكحب ر بنثثةت تين  ك  ثب    ير ش طؿكااءف ا

ثك طءب ثعد اف ارضن ل تصكالن   ػ  طكضػكا  ب تػا بحك ػ  بحثبلثػة )اصػر بحنثػا صػء  
كبحد ػ كر بحةرآنػا تػا شػؤكف بح يػ ة(  ،ك يرة بحر كؿ صء  بهلل اءيب ك ءـ ،بهلل اءيب ك ءـ

تػأهـ  ٖٖبحةرآف كط ن كال ب ا طة ثأ ءك  ك ر ي   ديثيف.ر نظهر تيب  كطة بح نزيؿ كطث د 
 بءيػػة بحطة صػػد بحةرآنيػة كبحكقػػكؼ انػػده  كاػػدـ  ب كزهػػ  بحػػ   هػذل بألهػػدبؼ انػػد دركزة هػػك

ـ   ، تطينػػ ت كبت ربضػػ ت ال دحيػػؿ اءيهػػ  تيطػػ   كال ػػٌيط   كػػيـ بحطةصػػد تػػا بح   ػػير  كطػػف ثػػ
ط هكطهػ    هػذل بحطة صػد تػا    ػيرل كطػ  طف هن  ينثرا بح   ؤؿ اف  ةيةػة ، ط ل ث حك  ئؿ

 ا



 عهي أضعذ                                                       0229انقذش عاصًت انثقافت انعربيت نعاو 

 

 

 

166 

 ادلبحث انثانث ـ يفهىو ادلقصذ يف انتفطري احلذيث:
 ػػكت  دركزة طػػف    ػػيرل  بءيػػػة  كطػػة بح نزيػػؿ كبحطثػػػ د  بحةرآنيػػة بحط كطػػة حػػػذحؾ 

اثنػػ ا    ػػير تػػا كضػػع تطػػة طثءػػ ، نػػ دل تيهػػ  ثضػػركرة بالح  ػػ ت بحػػ  اديػػد بحطبل ظػػ ت 
اثن ا تا نةطة ا   ية كبكهرية تا    يرل  اٌدلحرئي ا طنه  ط  ك ف هدتب ب ،بحةرآف بحكريـ

ارضب حطنهبب تا بح   ير، يةكؿ  ر بءيػة طػ     كيػب بحبطءػة طػف ا كػ ـ كطثػ د  كاهػدبؼ 
كطبل ظػػػة طة ضػػػي ت  ،ك ءةينػػػ ت ك كبيهػػػ ت ك كػػػـ  شػػػريعية كاتبلقيػػػة كبب ط ايػػػة كرك يػػػة

ة كبكهريػة تػا    ػيرن  كهػا كػذحؾ تػا كهػذل نةطػة ا   ػي . طكر بح ي ة كبحط ػ هيـ بحثشػرية
    ٖٗكقد به ططن  حه  به ط ط ن اظيط نر ،بحط ث در    ير بحةرآف كبحداكة بحةرآنية كط  هك

هذل بح بءية ها تا  ةية ه  اند دركزة ثي ف حطة صػد بحةػرآف بحكػريـ، ألف اهػدبؼ 
 كػػ ـ كبح ءةينػػ ت ططػػ  بح نزيػػؿ بحةرآنػػا كبحر ػػ حة بحنثكيػػة هػػا بحطثػػ د  كبحةكباػػد كبحشػػربئع كبأل

ث ا ث رهػ  ط كطػ ت ال    طػػؿ  ػأكيبلن كال  نكاػ ن كال كبكهػػ ن  ،بصػطءس اءػ    ػطي ب ث أل ػػس
  .بت ربضية ك ةريثية

 ػػػػدايـ ك أييػػػػد ح ءػػػػؾ بأل ػػػػس كبألهػػػػدبؼ  اطػػػػ  اػػػػدب ذحػػػػؾ ططػػػػ  ب  ػػػػكبل بحةػػػػرآف تهػػػػك
 طػؿ  ػأكيبلت طط  بصطءس اء    طي ب ث حك  ئؿ ث ا ث ره  طف بحط شػ ثب ططػ  ي  ،كث ثيءه 

تػكردت ث ػػثيؿ بح ةريػ  كبح طثيػػؿ كبإلحػزبـ كبحثرهنػػة طثػػؿ  ،كبكهػػ ن بت ربضػية اديػػدة ط عػددة اك
  .بحر َٗطش هد اظطة بهلل كقدر ب كبحةصص كبألطث ؿ كبحكاد كبحكايد كطش هد ب ترة

كشؼ دركزة تا هذب بح ة يـ اف بح ركؽ ثيف بأل ػس كبحك ػ ئؿ بحط طثءػة تػا  اف 
 ألنه  ال    طؿ  أكيبلن كال كبكه ن بت ربضية. ،حذب ه بألكح  باا ثه  

نطػػػ  طػػػف ابػػػؿ  ػػػدايـ ك أكيػػػد بألهػػػدبؼ ك اطػػػ  بحة ػػػـ بحثػػػ نا تهػػػ حػػػـ يػػػذكر حذب ػػػب كب 
ططػػػػ  ي  طػػػػؿ بح أكيػػػػؿ كبحكبػػػػكل  كهػػػػك ،كبحطة صػػػػد بأل   ػػػػية بح ػػػػا بػػػػ ا ثهػػػػ  بحةػػػػرآف بحكػػػػريـ
  .ُٗبالت ربضية كط  ال ي  طيع اةؿ بإلن  ف بدربؾ  رل
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ركننثػب اءػ  اف هػذب   ة اف طعي ر بح  رقة ثػيف بأل ػس كبحك ػ ئؿ ثةكحػبااءف دركز 
ططػػػػ   ،بح ة ػػػيـ ثػػػ حطعن  بحػػػذم نةػػػررل ط ػػػ ءهـ ثكبػػػػب اػػػ ـ طػػػف ركح بحةػػػرآف كا ػػػءكثب كآي  ػػػب

 طثػػػؿ اك  يػػػث يبػػػد انػػػب حػػػـ  ػػػرد قصػػػة اك ،ي ػػػ طيع اف يءط ػػػب كػػػؿ طػػػف انعػػػـ بحنظػػػر تيهػػػ 
نذبر اك طكاظة اك ءككت بهلل كاظط ب كبحداكة بح  بح  كير تا بش رة  نكيب ثط  طءة  نديد كب 
 ػػػذكير ثطػػػ  كػػػ ف طػػػف داػػػكة  ػػػ ثةة كطعبػػػزبت نثكيػػػة  ذكػػػرل حءطبلئكػػػة كبحبػػػٌف ي اك آالئػػػب اك
بحطزابػػة بال ثعػػد   نثيػػب بحػػ  بح يػػ ة بألتركيػػة كطشػػ هده  كن  ئبهػػ  بحطثهبػػة اك اك ،ت رقػػة

ف بح ػؽ كبحتيػر كبحصػبلح ثي  اك ،شاا طنه  كبحداكة بحيه   ةرير  ءؾ بأل س كبألهدبؼ اك
 ثثيػػت بحنثػػا كبحط ػػءطيف تيهػػ  ك صػػثيرهـ   ك يػػة طكبقػػؼ بحك ػػ ر طنهػػ  اك اك ،كبح ػػع دة تيهػػ 

 ،  ئر بحك ػ  بحطنزحػةبح  كهذب طف ططيزبت بأل ءك  بحةرآنا كتصكصي  ب ث حن ثة  ،اءيه 
طثيعػا طػف بتػ بلؼ  ك يث يبد اف هذل بأل س كبألهدبؼ  ظػؿ ط كطػة ث ث ػة طػع طػ  هػك

طػف  تئ ت بحن س كبحعةكؿ كبحظركؼ تػا  ػيف اف طػ  هػكبح  كبقؼ بحنثا ك نكاه  ث حن ثة ط
ثػ   بحك ػػ ئؿ كبح ػدايط ت ي نػػكع كيت ءػؼ ا ػػءكث ن كطػدل ك عثيػػربن طػع بتػػ بلؼ  ءػؾ بحطكبقػػؼ 
ك نكاهػػػػػ  كهػػػػػذب ت صػػػػػة طػػػػػف شػػػػػأنب اف يكػػػػػكف طةي  ػػػػػ ن كضػػػػػ ثط ن حء  ريػػػػػؽ ثػػػػػيف بحة ػػػػػطيف 

طػػ  ي كهطػػب  بحنػػ ظر تػػا بحةػػرآف طػػف بشػػك الت قرآنيػػة تػػا ثػػؿ كطػػف شػػأنب اف ي ػػؿ ،بحةرآنييف
 ِٗر.بأل ءك  كبحطدل كبح عثير ايض ن 

يظهػر طػػف كػػبلـ دركزة بح ػ ثؽ اف ضػػ ثط كطعيػػ ر بح  ريػؽ ثػػيف بأل ػػس كبحك ػػ ئؿ 
اطػػ  بحك ػػ ئؿ ت ت ءػػؼ ا ػػءكث ن  ،اف بأل ػػس  ثةػػ  ث ث ػػة رغػػـ بتػػ بلؼ طكبقػػؼ بحنثػػا ك نكاهػػ 

 تػػػػ حبكهرم تػػػػا ط  كيػػػػػ ت بحةػػػػرآف هػػػػػك ،كبقػػػػؼ ك نكاهػػػػػ كطػػػػدل ك عثيػػػػربن طػػػػػع بتػػػػ بلؼ بحط
ط كر طبل ظػ ت بحتطػة بحطثءػ  ألف طػ  اػدبه  بطػ   ، كطبل ظة هذل بأل س هكّٗبأل س

ـ   ، صػػػن ن طػػػف بحشػػػطط انهػػػ  اف يكػػػكف  ػػػثيبلن حءكصػػػكؿ بحيهػػػ  اك ال  تػػػرج اهػػػدبؼ  كطػػػف ثػػػ
 ن اف طبل ظػة بحثيئػة تطػثبلن يةػكؿ دركزة طثينػ ،دركزة ػ بحطػذككرة  ػ ثة ن ػ اػف هػذيف بحكصػ يف

بحنثكيػػة تػػا بح   ػػير حهػػ  دكر تػػا  بءيػػة بحطة صػػد بحةرآنيػػة  ر  بءيػػة طػػ     كيػػب بحبطءػػة طػػف 
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ألف هػػػذب ي ػػػ اد اءػػػ    هػػػـ ظػػػركؼ بحػػػداكة  ،صػػػكر كطشػػػ هد اػػػف بح ػػػيرة كبحثيئػػػة بحنثكيػػػة
  ْٗر.نزكؿ بحةرآف بحذم ينبءا ثب كثير طف بحطة صد بحةرآنية ك يره  كاطكبره  كببلا بك

دؿ ايضػ ن هػذب بحكػبلـ اءػ  طػ  اكد ػب  ػ ثة ن طػف اف بحهػدؼ بحط ػكرم حػدركزة طػف ي
 .   يرل  بءية بحطة صد بحةرآنية

ـ  دركزة طػف بحط كطػ ت  طػ  اػٌدلطثػ ؿ  ال  هػدت ن قرآنيػ ن قكحػب  عػ ح   كطػف ثػػ ػ  هيػػكبً  طى كى
 طديػػػة داػػػكة [  يػػػث بنطػػػكل تيهػػػ  باػػػبلف كػػػكف بحر ػػػ حة بحط ِٓ] بحةءػػػـ   ًذٍكػػػره ًحٍءعىػػػ حىًطيفى 

ك ثكير كركده  يعنا انه  هدؼ ط كـ طف اهدبؼ  ،ش طؿ حبطيع بحن س تا بطيع بألزط ف
 .   ٓٗهذل بحر  حة طنذ ثدئه 

ثي ف ط  ب ات ثب طػف  ةريػر اطكطيػة بحػداكة بحةرآنيػة.  ت حهدؼ طف هذل ب ية هك
ـٍ يىٍن ىػػًب حىنىٍ ػػ ىعى كىػػبل  حىػػًئٍف حىػػطػػ  بػػ ا تػػا قكحػػب  عػػ ح  تهػػك اطػػ  طثػػ ؿ بحهػػدؼ طػػف بحك ػػ ئؿ   

ثى ًنيىػةى  [ بذ ي ػػ س ُٖ- ُٓ]بحعءػؽ    ًث حن  ًصػيىًة نى ًصػيىةو كى ًذثىػةو تى ًطئىػةو تىٍءيىػػٍدعي نى ًديىػب  ىػنىٍدعي بحز 
ـ  بهلل كطر ر ػب اءػ   ػ ثؽ اتع حػب  بحثػ   حءكػ تر كبحطبػـر بألطػؿ ثع ػك  .بح رببػع انهػ  كطػف ثػ

ركحةػػد  .يػػب بذ حػػـ ي رببػػع كاصػػر اءػػ  ك ػػرل كبرطػػبك بعػػؿ بحعةكثػػة بحطنػػذر ثهػػ  ط ػػ  ةة اء
  بنطكل هذب بحطعن  تا آي ت كثيرة بدبن طكية كطدنية كثيرة  رنػا اػف بح طثيػؿ ث يػث يةػ ؿ

بف بإلنذبربت بحةرآنية بنط  ب  هدتت تا بحدربة بألكح   نثيب بحك  ر كبحطن ػرتيف كبحطبػرطيف 
بػػربطهـ كرداهػػـ كصػػبل هـ ك طءهػػـ اءػػ  بح رببػػع كبالن هػػ ا طػػف كتػػا  .ك ػػرهـ كبن ػػربتهـ كب 

  ٔٗهذب ط  تيب طف ركاة ك كطة   طية ك ءةيف ط  طر بحطدلر

نط  طف ابؿ بث رة بحتكؼ كبحرهثة تػا ن ػكس  ت إلنذبربت بحةرآنية حـ  ةصد حذب ه  كب 
ذب حػـ ي ػ ةيطكب ب ػ  ةكب بحعةػ   ،بحضػ حيف   ػ  ي ػ ةيطكب ، كثػث بالغ ثػ ط كبحططأنينػة تػػا كب 

 .    يثث كب تا بحطريؽ بحةكيـ بحذم به دكب بحيبن كس بحص ح يف 

ط  ب ا ثػب  ت حهدؼ اند دركزة ضطف هذب بإلط ر يشطؿ ق طيف  ق ـ ط كـ كهك
نطػ  طػف ابػؿ بحة ػـ بألكؿ كآتػر ط شػ ثب كهػك ،هذب بحة ػـ اثػر دركزة ،طػ  حػـ يةصػد حذب ػب كب 
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بح كطػػػة اػػػف  ةصػػػيد طشػػػطكالت بح ة ػػػيـ بحثػػػ نا ثعثػػػ ربت اتػػػرل غيػػػر بحهػػػدؼ ك حطةصػػػد ك 
 .ٕٗكبحطرزل

اطػػ  بحة ػػـ بألكؿ تةػػد  نكاػػت بح عػػ ثير انػػب، ثطشػػطكال ب غ حثػػ ن، كثطصػػطء  ت طة صػػدية     
 .ٖٗا ي ن ن اترل

كتػػػا بحة ػػػـ بحثػػػ نا  ،كطػػػ  انػػػب ب ػػػ عطؿ طصػػػطءس بح ءةػػػيف ا ػػػد انػػػكبع بحة ػػػـ بألكؿ
[ ٔٔ – ّٔاندط  يرل تا طضطكنب  ءةين ن ط  طر بحطػدل حءط ػءطيف كطػ  تػا آيػ ت بحثةػرة ]

بحطكبػػػب حثنػػػا ب ػػػربئيؿ ثأ ػػػءك   ةريعػػػا ثهػػػدؼ بإلنػػػذبر كبح  ػػػذير طػػػف اف يكػػػرركب طكبقػػػؼ 
كطػع هػذب تػإف ب يػ ت ب  ػكت  ءةينػ ن ط ػ طر بحطػدل حءط ػءطيف تػا  ،كبن ربت ت اكحئؾ ب ثػ ا

 .ٗٗبال  ي ؿ اءيه  كبك  بح ط ؾ ث ع حيـ بهلل تا ادـ بالن ربؼ انه  اك
 ، كي ت بحةرآف يشطؿ ط  ب ات ثب بحط كط تط بح  بحهدؼ ث حن ثة  ت حطةصد اك

كط  ب ات ألبءب بحط ش ثه تي حكف اند   ثع دركزة تا    يرل يبل ػظ انػب ال يك  ػا ثػذحؾ 
بحط كطػػ ت تإنػػب ي ػػرص ايضػػ ن اءػػ   بءيػػة طػػ   كت صػػة انػػدط  ي عءػػؽ بألطػػر ث أل ػػس اك

تا ط  اكرد ب  ػ ثة ن ب ات ألبءب طف بحً كـ بح شريعية كبألتبلقية كبالب ط اية كبحرك ية. ك 
  ػ  بنػب يةػرر اف  ،طف ثيػ ف حهدتػب طػف    ػيرل تػا ثيػ ف  كطػة بح نزيػؿ  أكيػد حهػذب بح كبػب

ا دة بحةرآف ها بحكشؼ اف تكبئد ك كـ اكبطر بهلل كنكبهيب تػا بحػدني  كب تػرة بذ يةػكؿ تػا 
كنكبهيػػب  طعػرض كبلطػػب اػػف بحصػػبلة ركبري ن اءػػ  بحعػػ دة بحةرآنيػة تػػا ثيػػ ف تكبئػػد اكبطػػر بهلل

تا بحدني  كب ترة طع ن نثب تػا اكثػر طػف آيػة بحػ  طػ   ػؤدم بحيػب بحصػبلة طػف ن ػ ئ  اظيطػة 
نيػػكب تءةيػػة كرك يػػة كبب ط ايػػة طثػػؿ طػػ  بػػ ا تػػا آيػػة  ػػكرة بحثةػػرة هػػذل   يىػػ  اىي هىػػ  بح ػػًذيفى آطى

ًة ًبف  بحء بى طىعى بحص  ًثًريف بلى ٍثًر كىبحص    ََُ[ ُّٓرة ر]بحثةبٍ  ىًعينيكب ًث حص 
كطػػػف ذحػػػؾ ايضػػػ ن ثيػػػ ف بح كطػػػة طػػػف بعػػػؿ بحشػػػريعة نصػػػي  بحػػػذكر تػػػا بحطيػػػربث 

ػظ  ضعؼ نصي  بألنث  بحطذككر تا قكحب  ع ح   ـٍ ًحءػذ كىًر ًطثٍػؿي  ى ًدكي ـٍ بحء بي ًتا اىٍكالى ييكًصيكي
 ؽ ت ح كطة طف ذحػؾ اف بألنثػ  تػا اغءػ  ا كبحهػ  طضػطكنة بإلن ػ ،[ُُ]بحن  ا  بأٍلينثىيىٍيفً 
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ك ينطػػ  ال  كػػكف كػػذحؾ تإنهػػ  ال  كػػكف تػػا بحر حػػ   ،اثيهػػ  كزكبهػػ  ثػػؿ كاتيهػػ  طػػف بثنهػػ  اك
  .َُُثعكس بحذكر بحطكءؼ دبئط ن ث إلن  ؽ اء  بألنث  كغيره  ،طكء ة ثرير ن  ه 

يبل ظ اف دركزة حـ ي  عطؿ طصطءس بح كطة حءدالحة اءػ  طػ  بػ ات ثػب ب يػ ت 
نط   ،بحط كط ت طف طة صد كاهدبؼ ب  عطءب حءدالحة اء  طػ  بػ ا ألبءػب بحتطػ    ػكبا كب 

دكف اف يت ص ذحؾ ثهذب بحطصطءس كطػ   ،اك ف ثي ن ن ح ث  طباا بحكبلـ اـ ألثرل كت ئد ب
كهذب ش طؿ حؤل س طف  يث ثي ف بح كطة طنه  كش طؿ بحك  ئؿ طف  يث ثيػ ف  ،ذكر آن  ن 

  .بحهدؼ طنه 

 ػدايـ بأل ػس ك ػثيؿ بحيهػ  تهػػؿ  كاف بحهػدؼ طػف بحك ػ ئؿ هػػ د  بذب كػ ف دركزة يعػ
 د  يعنػػػا ذحػػػؾ اف طػػػ  ذكػػػر ك عءػػػيبلت ك كػػػـ ح ػػػث  كركد بحك ػػػ ئؿ تػػػا بحةػػػرآف بحكػػػريـ ال يعػػػ

 اـ اف بألطر تبلؼ ذحؾا   ن كاهدبت طة صدى 

ط  نء ظب تا    ير دركزة  طف ط  كييف تا  ةصيد  حعؿ طثرر هذب بح   ؤؿ هك
ـ ثطعنػػ  حطػػ ذب كرد هػػذب بحكػػبلـا كحطػػ ذب بحك ػػ ئؿ بحط ػػ كل بألكؿ   عءيػػؿ  ػػث  ذكػػر بحكػػبل

 بت ص ث حذكر دكف غيرل كط  بحطة صد بأل ءكثية طنب ا 

هػا بح ةريػ   ،ث أل ػءك  بحػذم ذكػرت ثػب ،طث ؿ ذحؾ ثي ف بح كطة طف ذكر بحبنة
 .َُِحؤلذه ف كبح أثير تا بحن كس كبح ططيف كبحثشرل

  كثكبثهػػ  كاة ثهػػ  كطػ  ثػػيف ثشػػكؿ اػػ ـ بح كطػة طػػف   ػػ كؽ طشػػ هد ب تػرة كاهكبحهػػ
رال ثد طف اف يككف حؤل ءك    يةكؿ دركزة ،تا بحةرآف طع طأحكت ت بحن س تا بح ي ة بحدني 

كحعؿ طػػف ذحػػؾ قصػػد بح ػػأثير تػػا بحن ػػكس ،كبحعثػػ ربت بح ػػا ذكػػرت ثهػػ   ءػػؾ بحطشػػ هد  كطػػة
 .َُّبح ا ال   أثر بال ثط   عرتب ك  س ثب كبهلل ااءـر

ثي ف حءهدؼ طف هذل بحك  ئؿ ثشكؿ يداـ  ت تهكاط  بحط  كل بحث نا طف بح عءيبل
ا كهػؿ بحةػرآف ثهػذل بحطكبضػيع طػف بحك ػ ئؿيككف  ػثيبلن بحيهػ  ثطعنػ  حطػ ذب بػ ا  بأل س اك

 ذب ب ط  ب ات ثب ب ي ت بحط كط ت طف بأل سا اهدبؼ هذب بحة ـ هك



 إصالح عهى انتفطري يف انتفطري احلذيث

 166 

ثث  هػػػ  دكف اف يكػػػكف  بف اهػػػدبؼ بحك ػػػ ئؿ ث حدربػػػة بألكحػػػ  هػػػك  ػػػدايـ بأل ػػػس كب 
كأهػدبؼ قصػص بألنثيػ ا تػا بحةػرآف طػف  ثثػت بحنثػا كداك ػب  ،يف بأل ػسيطنه   ع بحهدؼ

نذبر بحك ػ ر ك ػذكيرهـ ثطػ   ػؿ ثطػف  ػثةهـ طػف بحب  ػديف ك ثشػير بحط ػءطيف  بح  بح أ ا كب 
كطبطػػػؿ هػػػذل بألهػػػدبؼ هػػػكر بحعثػػػرة  َُْثطػػػ  كػػػ ف طػػػف ا قثػػػة بحطػػػؤطنيف تػػػا بألطػػػـ بح ػػػ ح ة

د كبإلنذبر كتا بحةرآف آي ت كثيرة   ضػطف  ةريػر هػدؼ كبحطكاظة كبح ططيف كبح  ءية كبح ندي
ءىٍيػػؾى ًطػػٍف بحةصػػص بحةرآنيػػة تػػا نطػػ ؽ ذحػػؾ طنهػػ  آيػػة  ػػكرة بألاػػربؼ  ً ٍءػػؾى بٍحةيػػرىل نىةيػػص  اى

ػ  كىػذ ثيكب ًطػٍف قىٍثػؿي كىػذىًحؾى  ػ  كىػ نيكب ًحييٍؤًطنيػكب ًثطى ـٍ ًث ٍحثىي نىػ ًت تىطى ػءيهي ـٍ ري ي ػ اىٍ هي حىةىٍد بى يىٍطثىػعي بحء ػبي اىٍنثى ًئهى  كى
ءى  قيءيكً  بٍحكى ًتًريفى  كيبلا نىةيص  [ كآية  كرة هكد  َُُ] بألاربؼ  اى ءىٍيؾى  كى  َُِ]هكد  اى
ـٍ ًاٍثرىةه أًليٍكًحا بأٍلىٍحثى  ً [ كآية  كرة يك ؼ  ًصًه  .َُٓ[ ُُُر ]يك ؼ حىةىٍدكى فى ًتا قىصى

ت حةصػػة بحةرآنيػػة انػػد دركزة ك ػػيءة ح ػػدايـ طثػػ د  بحةػػرآف دكف اف  شػػكؿ طة صػػد 
طثػ ؿ ثرهنػة ثعػض هػذل بحك ػ ئؿ اءػ  ثعػض بأل ػس قكحػب  .غير طة صػد كاهػدبؼ بأل ػس

ػػتٍ ح    عػػ  ذىب بح  ػػطى اي تيًربى ػػكـي طيًط ىػػٍت كىبً  [ بحةصػػد طػػف ذكػػر  ٗ-ٖ]بحطر ػػبلت   تىػػًإذىب بحن بي
بن ربج بح ػط ا كبنططػ س بحنبػـك هػكر بحثرهنػة اءػ  قػدرة بهلل اػز كبػؿ كططءػؽ  صػرتب تػا 

نطػػ  بػ ات طثرهنػػة اءيهػ  حكػػف هػػذب ال  َُٔبألكػكبف ر ت  يػػ ت حػـ  ةػػرر قػدرة بهلل اػػز كبػؿ كب 
ط  ػةة طػع بحطثػ د   ، كػكف قػد ب  ػكت هػذل بحك ػ ئؿ اءػ   ءةينػ ت ط ػ طرة بحطػدليطنع اف 

 .َُٕبحةرآنية كط  احط ت بح  ذحؾ   ثة ن 

 ا  أ بحهدؼ اند دركزة يشطؿ ط  ي نتءص طط   ثؽ بح  اف بحطةصد اك

 .بأل س طف بحطث د  كبحةكباد كبأل ك ـ كبح ءةين ت ػ ط  ب ا ثب بحط كـ طف بحةرآف اكُ
ح شريعية كبألتبلقية كبالب ط اية كبحرك ية بح ا ب ات ألبءه  بأل س كبحطث د  ػ بح كـ بِ

 .بحةرآنية
بحك ػػ ئؿ طػػف بحةصػػص كطشػػ هد بحكػػكف كبحكاػػد  ػػػ طػػ  بػػ ا ألبءػػب بحط شػػ ثب تػػا بحةػػرآف اكّ

 ث ثيءه . .بحر طط  يداـ بأل س اك.كبحكايد كطش هد ب ترة
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عءيؿ كركدل اءػ  ا ػءك  دكف غيػرل   ػ  عءيؿ  ث  بت ص ص كبلـ ث حذكر دكف آتر اكْ
 .ث حن ثة بح  بحك  ئؿ طط  يطكف   طي ب ث حطة صد بأل ءكثية

ػػػػػ ال يطنػػػػع اف  كػػػػكف ضػػػػطف ط  كيػػػػ ت بحك ػػػػ ئؿ  ءةينػػػػ ت ط ػػػػ طرة بحطػػػػدل ط  ػػػػ كقة طػػػػع ٓ
  .بحطث د  بحةرآنية

 اخلامتت:  
 ،ح رثيػػةثعءػػـك ط عػػددة ك ح ػػ رير كبحعءػػـك بإل ػػبلطية كبح ي  ػػية كب كػػ ف دركزة طه طػػ ن 

كطن ضبلن تا  ثيؿ   رير كطنب، كقد ت ض تا  ثيؿ ذحؾ  ب ر  اديدة صةء ب كبعء ػب 
كبايػػ ن ثطشػػػ كؿ بألطػػة، تػػػأحؼ تػػا تنػػػكف طت ء ػػة ك ثػػػ ن اديدة،ب  ػػطت ث ح ػػػهكحة كبحثعػػد اػػػف 
بح عةيد،كك نت ثعض هذل بحك    بلطس بحةض ي  بحطهطة تا  ي ة بألطة،كطف اكثرهػ  ػ انػد 

دينية،كحعؿ طف اهطه  اندل    ير بحةرآف بحكريـ ث ا ث ر اف ط  نزؿ ثب هك دركزة ػ بحك   بح
بألس بألكؿ إلصػػػبلح بألطة،حػػػذحؾ كػػػ ف الثػػػد اف ي بػػػ كز طعكقػػػ ت بحكشػػػؼ اػػػف بحطعػػػ نا 

كبد اف اكثػر ك ،شتص بحثرربت بح ا اػ ن  طنهػ  اءػـ بح   ػيركبحطث د  كبحطة صد بحةرآنية،ت
بح ػػا ينشػػرؿ تيهػػ  بحةػػ ر  ثةضػػ ي   َُٖاة بإل ػػة طيةبحثرػػربت  ضػػكربن تػػا اءػػـ بح   ػػير بحةػػرب
ت  كؿ اف يث كر طنهب ن بديدبن تا بح   ػير ح بػ كز  ،بحطب طع اء       طعطي ت بحنص

نثػػب تيػػب اءػػ  بأل   ػػا كبحبػػكهرم تػػا اءػػـ بح   ػػير طػػف  ، ءػػؾ بحثرػػربت ثأ ػػءك  اصػػرم
كيػ ت بحةػرآف بحكػريـ كقٌ ػـ ط   ،بحطة صد كبح كـ بحةرآنية تأحؼ    يرل      ر يػ  بحنػزكؿ

بحبػكهرم طنهطػ  ق ػـ بأل ػس بحشػ طؿ حءطثػ د   ،بح  ق طيف رئي ييف هط  بأل س كبحك  ئؿ
دكف اف يعنػػػا ذحػػػؾ اف ق ػػػـ بحك ػػػ ئؿ طة صػػػر  ،كبح ءةينػػ ت كبح شػػػريع ت كبحطة صػػػد بحةرآنيػػػة

ألف هػذل بحك ػ ئؿ هػا طداطػة كطؤكػدة حؤل ػس كث ػثيءه  تضػبلن اػف  ،اء  اصػر بح نزيػؿ
طػػػػع  ػػػػرص دركزة بحػػػػدبئـ كبحط ػػػػ طر اءػػػػ  بحػػػػداكة بحػػػػ  بإليطػػػػ ف  هػػػػذب،غ ي ه طة صػػػػده  ك 

اربد ثهػػػػذب بح ة ػػػػيـ بدربؾ بحطةصػػػػد  تةػػػػد ،ثط  كيػػػػ ت بحةػػػػرآف بحكػػػػريـ كت صػػػػة ق ػػػػـ بحك ػػػػ ئؿ
كقطع بحطريؽ اط ـ بحط كء يف تػا بح   ػير كبحط طءػيف ب يػ ت  ،بألصءا حآلي ت بحةرآنية اكالن 
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ك ػ ئؿ يطكػف اف يعػد ث ثػ ن كب ػع ن ح عػريض بحةػرآف بحكػريـ تهك يع ثر اف ق ػـ بح ،ط ال    طؿ
 ال ط ئؿ كربال. حءبدؿ كبحنة ش تيط 

رغـ اف دركزة يةكؿ ثعءـ بحطت طثيف تػا اصػر بح نزيػؿ ثأصػؿ بحةصػص بحةرآنػا 
تإنػب ال ينكػر كبقعي هػ  كضػركرة بإليطػ ف ثصػدؽ طػ  اتثػر ثػب  ،اك اءـ اتربد طف بحعػر  ثهػ 

نطػػ  هد ،بحةػػرآف بحكػػريـ تػػب اػػدـ بحكقػػكع تيطػػ  كقػػع ثػػب بح ػػ ثةكف طػػف بحط  ػػريف طػػف   ةيػػؽ كب 
    انػػب بحط هيػػ ت كبح كءػػؼ كبح زيػػد تػػا تهػػـ بحةصػػص بحةرآنػػا طػػ  حػػـ يكػػف طػػف طةصػػكده ،

ش ئ ػػػ كؿ تيهػػػ  اف يةػػػ رف ثػػػيف ثعػػػض بحطك شػػػ  ت بحعءطيػػػة تػػػا بحعصػػػر بح ػػػديث طػػػف بحنةػػػ 
بال اف ذحػػؾ  ،دبقي ه كثػػيف طػػ  بػػ ات ثػػب ثعػػض بحةصػػص بحةرآنػػا حيؤكػػد طصػػ َُٗبح  ريتيػػة

 .ن در

ثػػػأف يكػػكف طن ػػػبط ن طػػػع  ، ػػػع  دركزة بحػػ  اف يكػػػكف طكضػػكاي ن تػػػا    ػػيرلكقػػد 
 ،اك بثػػ رة   ػػ ؤالت  ب ههػػ ،ثيػػد اف ذحػػؾ ال يعنػػا اػػدـ كركد بحنةػػد بحيهػػ  ،بث  ػػ دالال ن  ػػب 

ف ك ف طةنعػ ن  ،تةد  رص تا  كبهب بحر ح  تا    يرل اف ي ب كز  عدد بح أكيبلت  كهك كب 
 ،ا بحكثيػػر طنهػػ  بال انػػب غػػ ص كتػػ ض تػػا ثعػػض بحطكبضػػع طػػف    ػػيرل ثهػػذل بح ػػأكيبلتتػػ

كت صػػػػة تػػػػا طت ح ػػػػة ، أكيءب ب ػػػػ ف ك ػػػػع  ب هػػػػدبن ألف يعػػػػرض بألدحػػػػة بحط عػػػػددة اءػػػػ  ر 
 .بطهكر بحط  ريف تا دالحة ب ي ت اء  ادـ اءـ بحعر  ث حةصص بحةرآنا

ر طن ػػػػبطة طػػػػع بحطة صػػػػد ةػػػػد اربد دركزة تػػػػا    ػػػػيرل اف يرءػػػػؽ اثكبثػػػػ ن رآهػػػػ  غيػػػػت
  .حكنب ت س اثكبث ن اترل ك نت طؤصدة  كبا ثطنهبب اـ ث كبهب ،بحةرآنية

  كبح طد هلل ر  بحع حطيف                                                    
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 ادلصادر وادلراجع 
 .ـُِٗٗ ،طك ية غري  ،بحة هرة ،تف بحةص ثيف بحنظرية كبح طثيؽ ،نثيءة ،بثربهيـ (ُ

 ،زبد بحط ػػػير تػػػا اءػػػـ بح   ػػػير ،اثػػػد بحػػػر طف ثػػػف اءػػػا ثػػػف ط طػػػد ،بثػػػف بحبػػػكزم (ِ
          .هػَُْْ، ّط ،ثيركت ،بحطك   بإل بلطا

 ،ك   كر  ئؿ كت  كل شير بإل بلـ بثف  يطية،ا طد اثد بح ءيـ، ثف  يطية بح ربناب (ّ
  ةيػػػػؽ   اثػػػػد بحػػػػر طف ثػػػػف ط طػػػػد ثػػػػف ق  ػػػػـ  ،بحث نيػػػػة بحطثعػػػػة ،طك ثػػػػة بثػػػػف  يطيػػػػة

 .حع صطا بحنبدمب

بحػػدبر بح كن ػػية / بحػػدبر بحبط هيريػػة  ط طػػد بحطػػ هر،بح  رير بح نػػكير، ،بثػػف ا شػػكر (ْ
 بحءيثية

دبر بحك ػػػػػػػػػػػػػػػػ   ،ط طػػػػػػػػػػػػػػػػد بح  ضػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  بح   ػػػػػػػػػػػػػػػػير كرب حػػػػػػػػػػػػػػػػب ،بثػػػػػػػػػػػػػػػػف ا شػػػػػػػػػػػػػػػػكر (ٓ
 ـ.ُِٕٗ،ِط، كنس،بحشرقية

ط طػػد بح  ضػػؿ  بح ركػػة بألدثيػػة كبح كريػػة تػػا  ػػكنس، بحػػدبر بح كن ػػية ، بثػػف ا شػػكر (ٔ
 ،ـُّٖٗحءنشر، كنس،

 .ُٕٗٗ ،اط ف ،طط ثع بحشع  ،ن ثءس تا بحةرف بح   ع اشر،اكـر، بحربطينا (ٕ

طن هػػؿ بحعرتػػ ف تػػا اءػػـك بحةػػرآف،   ةيػػؽ  د. ثػػديع  ،ط طػػد اثػػد بحعظػػيـ ،بحزرقػػ نا (ٖ
 ـ.ََُِهػ ُِِْ، ِبح يد بحء  ـ،دبر ق يثة،ط

 ،دبر بح كػػػػر ،بحػػػػدر بحطنثػػػػكر،بػػػػبلؿ بحػػػػديف اثػػػػد بحػػػػر طف ثػػػػف اثػػػػا ثكر ،بح ػػػػيكطا (ٗ
 ـ.ُّٗٗ ،ثيركت
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 ،دبر بحنهضػػػػػة بحعرثيػػػػػة ،قضػػػػػ ي  بن ػػػػػ نية تػػػػػا ااطػػػػػ ؿ بحط  ػػػػػريف ،ا ت،بحشػػػػػرق كم (َُ
 . ُٖٕٗ ،ثيركت

 ،ُٕٔٗااػػبلـ بح كػػر كبألد  تػػا تء ػػطيف،بحطط ثع بح ع كنيػػة  ،يعةػػك   ،حعػػكدبتب (ُُ
 .اط ف

ـ دبر بح يصػػػػؿ ُْٖٗايءػػػػكؿ  ػػػػ طثر ٖهػػػػػ  َُْْذكبح بػػػػة  ،َٗاػػػػدد  ،بح يصػػػػؿ (ُِ
 .بحري ض ،بحثة تية

 ،دبر بح كػر ،بح كر بإل ػبلطا بح ػديث تػا طكببهػة بألتكػ ر بحررثيػة، طػدط، بحطث رؾ (ُّ
  .َُٕٗ،ِثيركت،  ط

بألهءيػة حءنشػر  ،بال ب ه ت بح كرية اند بحعر  تا اصر بحنهضة،اءا، بحط  تظة (ُْ
 . ُٕٖٗ ،ثيركت ،كبح كزيع

دبر  ،ب ب هػػػ ت بح   ػػػير تػػػا بحعصػػػر بحػػػربهف ،اثد بحطبيػػػد اثػػػد بح ػػػبلـ،بحط   ػػػ  (ُٓ
 ـ.ُِٖٗهػَُِْ،ّبألردف ط، فاط ،بحثي رؽ

 ،، دبر بحةءػػػـِا ػػػث   بحنػػػزكؿ، ط ،اءا ثػػػف ا طػػػد ثػػػف ط طػػػد بحني ػػػ ثكرم،بحكب ػػػدم (ُٔ
 .بحة هرة

، ْط،زاط ا بإلصبلح تا بحعصر بح ديث، طك ثػة بحنهضػة بحطصػرية ،ا طد، اطيف (ُٕ
 ـ. ُٕٗٗ

 بحة هرة.  ،بحطصرية طك ثة انبءك ،بحدكحة بحعثط نية كبحشرؽ بحعرثا،ط طد، انيس (ُٖ

) نشأ ب ػ  ي  ب ػ طؤح   ب(، تا  ء ءة ب يػ ا ،ط طد ازة دركزة،  يف اطر،  دة ط (ُٗ
  .ـ ُّٖٗ ،دطشؽ ،دبر ق يثة ،بح ربث بحثة تا بح ء طينا
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طك ثػػػػػة بألنبءػػػػػك  ،بح ػػػػػف بحةصصػػػػػا تػػػػػا بحةػػػػػرآف بحكػػػػػريـ ،ط طػػػػػد ا طػػػػػد ،تءػػػػػؼ بهلل (َِ
 .ُٓٔٗ ،بحة هرة ،بحطصرية

 ـَََِ،  بإل بلطا،ثيركتدبر بحرر ،ِط ،بح   ير بح ديث،ط طد ازة، دركزة (ُِ

 ،ُط ،دطشػػػػػػػػػؽ ،بحطك ػػػػػػػػػ  بإل ػػػػػػػػػبلطا ،حةػػػػػػػػػرآف كبحطء ػػػػػػػػػدكف ب،ط طػػػػػػػػػد ازة، دركزة (ِِ
 .ـ ُّٕٗهػُّّٗ

دبر  ،ا طػ ن تػا بح يػ ة ٕٗطذكربت ك  بيبلت ط طد اػزة دركزة ،ط طد ازة، دركزة (ِّ
  .ُّٗٗ،بحرر  بإل بلطا ػ ثيركت

 ،صػػيدب ،ك ثػة بحعصػػريةبحط  ،نشػػأة بح ركػػة بحعرثيػة بح  ػػ ة بح ديثػػة،ط طػد ازة، دركزة (ِْ
  .ُِٕٗ،ُط

، ُط ،دطشػػػػػؽ ،طػػػػػذكربت ك  ػػػػػبيبلت ،طئػػػػػة اػػػػػ ـ تء ػػػػػطينية  ،ط طػػػػد اػػػػػزة، دركزة (ِٓ
بحبطعيػػػػػػة بح ء ػػػػػػطينية حء ػػػػػػ رير كب ثػػػػػػ ر ث ح عػػػػػػ كف طػػػػػػع بحطركػػػػػػز بحبرربتػػػػػػا  ،ُْٖٗ

 بح ء طينا. 

   ػػػير بحةػػػرآف بح كػػػيـ بحطشػػػهكر ث  ػػػـ    ػػػير بحطنػػػ ر حؤل ػػػ  ذ ط طػػػد،  ،رشػػػيد رضػػػ  (ِٔ
، اايد طثعب ِط ،دبر بحطعرتة حءطث اة كبحنشر، ثيركت ، ،ط طد اثدل بألط ـ بحشير
 ث ألكت ت. 

طك ثػػػة بحرشػػػد،  ،ط طد اػػػزة دركزة ك   ػػػير بحةػػػرآف بحكػػػريـ ،تريػػػد طصػػػط  ،  ػػػءيط ف (ِٕ
 ـ.ُّٗٗهػ ُُْْ ،ُط ،بحري ض

دبر بحنهضػػػػة ،ط طد اػػػػزة دركزة ك ركػػػػة بحنضػػػػ ؿ بح ء ػػػػطينا،اػػػػ دؿ   ػػػػيف، غنػػػػيـ (ِٖ
 بحعرثية. 
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طبءػػة بحشػػريعة  ،طعػػ نا بحط كػػـ كبحط شػػ ثب تػػا بحةػػرآف بحكػػريـ ،  ػػف ا طػػد، تر ػػ ت (ِٗ
 ،ـ ُٖٔٗهػػػػ يكحيػػػػكَُْٔشػػػػكبؿ  ،ٓٔاػػػدد  ،بح ػػػنة بحث حثػػػػة ،كبحدرب ػػػ ت بإل ػػػػبلطية

 ،كءية بحشريعة كبحدرب  ت بإل بلطية ،ب طعة بحككيت

طػػػػػف ظهػػػػػكر بإل ػػػػػبلـ بحػػػػػ  بحكقػػػػػت  ،طػػػػػكبز  ػػػػػ رير بحشػػػػػرؽ بألك ػػػػػط،بكرج، كيػػػػرؾ (َّ
دبر بحطث اػػػػػة  ،طركػػػػػز ك ػػػػػ  بحشػػػػػرؽ بألك ػػػػػط ،بإل ػػػػػكندرم ربطة اطػػػػػر ،بح  ضػػػػػر
 ـ.  ُٕٓٗ،طصر ،بح ديثة

 .ـُّٔٗ ،دطشؽ ،ططثعة بح رقا ،ثي ف بحطع نا ،اثد بحة در ، كيش طبل (ُّ
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 اذلىايش
 

 
 

 طيػػػز بحةػػػرف بحث حػػػث اشػػػر كاكبئػػػؿ بحةػػػرف بحربثػػػع اشػػػر هبػػػرم، بحةػػػرف بح   ػػػع اشػػػر   ػػػػُ
تةػد اطػت  ، ت ثػ حثبلد بإل ػبلطيةف طيبلدم، ث ريربت كبه زبزبت ك ةءثػ ت اصػيكبحعشر 

 ،ك ػػػػ ات بح  حػػػػة بالق صػػػػ دية حؤلتػػػػربد كبحدكحػػػػة ،تيهػػػػ  بالضػػػػطربث ت كبح ػػػػ ف كبح كضػػػػ 
ك  ش  بحبهؿ كبح ةر كبحطرض، ك أصءت بألكه ـ كبحتربتػ ت، تضػبلن اػف بن ػربؼ تهػـ 

ثءػػػب تءػػػك بحطع هػػػد بحعءطيػػػة اػػػف  ،كبنرػػػبلؽ ثػػػ   بالب هػػػ د اطػػػ ـ بحط ػػػ بدبت ،بإل ػػػبلـ
اءػػػـك بحعصػػػر، ادل ذحػػػؾ بحػػػ  بالن صػػػ ـ كبح نػػػ تر ثػػػيف بإليطػػػ ف ثعظطػػػة كاػػػزة طكبكثػػػة 

بحط  كسي ث ث  اف  ع حيـ بإل بلـ كطث دئب ك نت قد  طءت طع  كبقعبإل بلـ كثيف بح
حة كقركف بالن بلؿ بحكثير طف بحثدع كبح أكيبلت بح   دة طط  زبده   ظبلـ اصكر بحبه

 ي  هػػ  كبث عػػدت طربطػػا بحػػديف اػػف طيػػزبف ، تةصػػرت بحطعػػ نا اػػف غكبنكط شػػ ن   ضػػ ؤالن 
هذل بحظػركؼ كبأل ػكبؿ بح ػا يعيشػه  بحطػكبطف بحط ػءـ اصػث ت  ت ءػؼ .بحعءـ كبح كطة

انه  اند بإلن ػ ف بألكرثػا، كاػف كضػعب تػا بحعػ حـ تػا بحةػركف بح ػ ثةة،  ثين ن  بت بلت ن 
 هذل بألكض ع تا اكبتر بحةرف بحث حػث اشػر هبػرم طصػدر آالـ طء ػة طضػنية ك نت

 ي غريثػ ن ثن  ػب اػف ن  ػب لهزت بحع حـ بإل بلطا، تبعءت بحطكبطف بحط ءـ تا   ضر 
حه ، كيككف حثب كبػكهر ن  ػب قػد  تء ػ  انهػ   ر يث يككف ث  ب طع بأل دبث طت حط ن 

ألنهط  حـ ي  طيع  ح ءؾ بأل ػدبث بحثةيءػة بحطنكػرة تءطػة كطرب ػ ن تيكػكف تػا كقػت كب ػد 
 ا شػػكر  بح   ػػير كرب حػػب، دبر بحك ػػ  بحشػػرقية،ط طػػد بح  ضػػؿ بثػػف  -هػػك كحػػيس هػػكر

. كبنظػػػػػػػر  ػ اءػػػػػػػا ُِِكبنظػػػػػػػر ص َِِ-ُِٖص -ُِٕٗ ،ِط  ػػػػػػػكنس،
بحط  تظة،بال ب ه ت بح كرية اند بحعر  تا اصر بحنهضة، بألهءية حءنشر كبح كزيػع، 

. ػ ا طد اطيف، زاط ا بإلصبلح تا بحعصر بح   ير ِّٔكصٗ ،صُٕٖٗثيركت، 
. ٖكصٕـ، صُٕٗٗ، ْثػػػػػة بحنهضػػػػػة بحطصػػػػػرية،طبح ػػػػػديث، طصػػػػػدر  ػػػػػ ثؽ، طك 

كبنظر  ػ ا ت بحشرق كم، قض ي  بن  نية تػا ااطػ ؿ بحط  ػريف، دبر بحنهضػة بحعرثيػة، 
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. ػ اثػػد بحطبيػد اثػػد بح ػبلـ بحط   ػػ ، ب ب هػػ ت ٓٗصٖٖػػػٕٖ،صُٖٕٗثيػركت، 

 ٔـ، صُِٖٗهػػَُِْ،ّبح   ير تا بحعصر بحربهف، دبر بحثي رؽ، اط ف،بألردف ط
 .ُِٔصكط  ثعده  ك 

ػػػػ  ط طػػػد بح  ضػػػؿ بثػػػف ا شػػػكر  بح ركػػػة بألدثيػػػة كبح كريػػػة تػػػا  ػػػكنس، بحػػػدبر بح كن ػػػية ِ
ػ احػيس   . كبنظػرٕٗػ ص ُٓػ ص ّٓػػ صَْ.ص-ٕٓص ،ـُّٖٗحءنشػر، كنس،

 .َُُبحصثس ثةري ، طصدر   ثؽ، ص

 .َِْػِّٗػ بح   ير كرب حب، طصدر   ثؽ، صّ
 - ُٕٖٗ=  ق ُّّٗ - ُِٔٗ) بثػػػف ا شػػػكر طػػػف هػػػؤالا بحعءطػػػ ا ط طػػػد بحطػػػ هر -ْ

كهك طف بحطع صػريف حط طػد اػزة دركزة، بذ يػرل بثػف ا شػكر تػا ك  ثػب ر  (،ـ ُّٕٗ
طػػرت اءيػب طػػدة اصػػثس  ،س ثةريػػ ر اف    ػير بحةػػرآف تػػا بحعصػكر بح ػػ ثةةثاحػيس بحصػػ

ر بنػب  ه  ر  بيبلن يةيد ثب تهـ بحةرآف كيضيؽ ثب طعن ل بحذم ك ف بح ػءؼ يةكحػكف تيػبيت
يؽر احػػيس بحصػػثس يطع نيػػبر ثأ ػػث   بػػٌرت بحػػ  هػػذب بح ضػػ ال  ن ػػذب ك ال  نةضػػا اب ئثػػ

طكق ػػػب  بػػػ ل كػػػبلـ بح ػػػ ثةيف ثةكحػػػب ر رايػػػت .. كيثػػػيف ُٖٔصطصػػػدر  ػػػ ثؽ، ثةريػػػ ،
ءيف  ربؿ طع كؼ تيط  ش دل بألقدطكف، كآتػر آتػذ  بحن س  كؿ كبلـ بألقدطيف ا دى رىبي

ر  ي كثير، كهن حىؾ   حة ثطعكحب تا هدـ ط  قضت اءيب بحةركف، كتا كء   بح  ح يف  ضي
اتػػػرل ينبثػػػر ثهػػػ  بحبنػػػ ح بحك ػػػير، كهػػػا اف نعًطػػػد بحػػػ  طػػػ  اشػػػ دل بألقػػػدطكف تنهذثىػػػب 

ٍ ػػدى  كنزيػػدىل، ك  شػػ  اف ننةضػػب اك نثيػػدىل، ا حطػػ  ثػػأف غطػػض تضػػءهـ كي ػػربف حءنعطػػة، كبى
طيػػد تصػػ ؿ بألطػػة ػػءً ه  حػػيس طػػف  ى  بحػػدبر بح كن ػػية / بحػػدبر كبح نػػكير، بح  ريػػر رطزبيػػ   ى

 .ٕ/ُجبحبط هيرية بحءيثية   

ا طػػ ن تػػا بح يػػ ة، دبر  ٕٗػ ط طػػد اػػزة دركزة،طػػذكربت ك  ػػبيبلت ط طػػد اػػزة دركزة  ٓ
 . ُّٗٗبحرر  بإل بلطا ػ ثيركت،
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ػ بنظػػر طػػثبلن   اػػ دؿ   ػػيف غنيـ،ط طػػد اػػزة دركزة ك ركػػة بحنضػػ ؿ بح ء ػػطينا،دبر  ٔ

 بحنهضة بحعرثية. 
ة ك   ػير بحةػرآف بحكػريـ ، طك ثػة بحرشػد، بحريػ ض، ػ تريد طصط    ػءيط ف،ط طد اػزة دركز 

 ـ.ُّٗٗهػ ُُْْ، ُط
ػ   يف اطر  ط دة،ط طد ازة دركزة،) نشأ ب ػ  ي  ب ػ طؤح   ب(، تا  ء ءة ب ي ا بح ربث 

 ـ.  ُّٖٗبحثة تا بح ء طينا، دبر ق يثة، دطشؽ، 
طصػػرية، بحةػػ هرة، بح ػػػ بنظػػر  ط طػػد انيس،بحدكحػػة بحعثط نيػػة كبحشػػرؽ بحعرثػػا، طك ثػػة انبءػػكٕ

 . ِْٓصػ
تا    صيؿ هػذب بحبطعيػ ت كغيرهػ  تػا  ط طػد اػزة دركزة،نشػأة بح ركػة بحعرثيػة  ػ بنظر ٖ

 . َُٓػ ََٓ، صػ ُِٕٗ،ُطبح   ة،بحطك ثة بحعصرية، صيدب،
كاءػ   ُِٖٖـ كاءػ  طصػر  ػنة ُّٖٗػ تضبلن اف ب  يبلا ثريط ني  اءػ  اػدف  ػنة ٗ

ز   رير بحشرؽ بألك ط، طف ظهكر بإل ػبلـ . بنظر  بكرج كيرؾ،طكبُٖٖٗبح كدبف
بحػػػػ  بحكقػػػػت بح  ضػػػػر، ربطة اطػػػػر بإل ػػػػكندرم، طركػػػػز ك ػػػػ  بحشػػػػرؽ بألك ػػػػط، دبر 

 . ُِْـ، صػ ُٕٓٗ، طصر،ةبحطث اة بح ديث
ػػػػػػ بنظػػػػػر تػػػػػا كػػػػػؿ طػػػػػ  ي عءػػػػػؽ اػػػػػف نػػػػػ ثءس تػػػػػا بحةػػػػػرف بح   ػػػػػع اشػػػػػر، ط ػػػػػةط راس َُ

ةرف بح   ع اشػر، ططػ ثع دركزة،كت صة بحكضع بح عءيطا  اكـر بحربطينا،ن ثءس تا بح
 كط  ثعده   ُّ،صػُٕٗٗبحشع ، اط ف، 

تػػا طكببهػػة بألتكػػ ر بحررثيػػة، دبر بح كػػر،  ػ ط طػػد بحطثػػ رؾ،بح كر بإل ػػبلطا بح ػػديث ُُ
 . ّٓصػ – ُٓ، صػَُٕٗ،ِثيركت،  ط

ػ ذكر دركزة تا طذكرب ب اف بحعػ ـ بحطػيبلدم بحطكبتػؽ حعػ ـ كالد ػب   ػ  بح ػنة بحهبريػة ُِ
ـ. طػػذكربت  ُٖٖٖصػػ س ذحػػؾ   ػػيف غنػػيـ تكبػػد انػػب يكبتػػؽ اػػ ـ قػػد ك ـ، ُٕٖٖهػػك

 . ْٓ/ُا ط ن تا بح ي ة، طصدر   ثؽ،ج ٕٗك  بيبلت ط طد ازة دركزة 
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 . ٔػ ط طد ازة دركزة ك ركة بحنض ؿ بح ء طينا، ا دؿ   ف غنيـ،طصدر   ثؽ، صػ

 ػ كذحؾ قرا  ربط ت ك   غك   ؼ حكثكف كهرثرت  ثن ر.ُّ
 .ْٕكزة، طصدر   ثؽ، صػػ ط طد ازة در  ُْ
، ُْٖٗ، ُػػػػ ط طػػػد اػػػزة دركزة  طئػػػة اػػػ ـ تء ػػػطينية، طػػػذكربت ك  ػػػبيبلت، دطشػػػؽ، ط 

بحبطعيػػػػة بح ء ػػػػطينية حء ػػػػ رير كب ثػػػػ ر ث ح عػػػػ كف طػػػػع بحطركػػػػز بحبرربتػػػػا بح ء ػػػػطينا، 
 . ُْٓػ صػ ُّٔ، صػُٖ-ُٕ/صػُج

، اطػػ ف، ُٕٔٗة ػػػ يعةػػك  بحعػػكدبت، ااػػبلـ بح كػػر كبألد  تػػا تء ػػطيف،بحطط ثع بح ع كنيػػ
 . ُِِصػ

 .ٕ-ٔػ ط طد ازة دركزة ك ركة بحنض ؿ بح ء طينا،طصدر   ثؽ،ص
طػػػبلع اءػػػ  بحطبػػػبلت بحثة تيػػة كبإل ػػػبلطية كك ػػػ    بح ػػػ رير تضػػبلن اػػػف انػػػب كػػػ ف دبئػػـ بال
تػػػا بحشػػػريعة  كال ػػػٌيط بحعءػػػـ اءػػػ  ايػػػدم اءطػػػ ا ط تصصػػػيف  كبألد ، حكنػػػب حػػػـ ي ءػػػؽى 

رك ػ ن تػا بح ةػب حءشػير طصػط   بحتيػ ط، كدرك ػ ن ة قصػيرة ت ضػر دطدبإل بلطية بال 
 تػػػا بح ػػػديث، طػػػف ك ػػػ   صػػػ يس بحثتػػػ رم حءشػػػير  ػػػءيط ف شػػػربثا كاتػػػرل تػػػا بحن ػػػك
كبحصػػرؼ حءشػػير طك ػػ  بحةػػذطعا، ط طػػػد اػػزة دركزة ك   ػػير بحةػػرآف بحكػػريـ، طصػػػدر 

 . ُٓ  ثؽ، صػ
 . َُِ/ُ، جُّٕ/ُػ طذكربت،طصدر   ثؽ،ج ُٓ
 . ُّٓ-َٖٓ/ُػ بنظر   بحطصدر ن  ب، جُٔ
 .َِٓ/ُػ بحطصدر ن  ب، ج ُٕ
 . ِٔٔ/ُػ بنظر  بحطصدر ن  ب،ج ُٖ
 .ّٕٗ/ُػ بنظر   بحطصدر ن  ب،جُٗ
 .ُٕ-ْٔ/ّػ بنظر  بحطصدر ن  ب،جَِ
 .ُٗٗ-ُِٖ/ُػ بنظر  بحطصدر ن  ب،جُِ
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 . ِّٕ/ُ، جَّٗ/ُػ بحطصدر ن  ب،ج ِِ
 .ّْٓ/ُػ بحطصدر ن  ب، ج ِّ
 . َّٓ-ّْٖ/ُػ بنظر بحطصدر ن  ب،ج ِْ
بحعبلقة ثيف دركزة كرشيد رض  كاندط  زبر دركزة طصر ا ـ  بحطر ءةػ  كثةت تا هذل  ِٓ

ـ ارج اء  رشيد رض  بحذم ك ف طنشربلن ثإادبد    ػير بحطنػ ر، كطػع باب ثػب ُِّٗ
تذ اءيب ادـ طعرت ب ث ح ي  ة كشؤكف بح كـ تك ف دركزة يةكؿ  ر ط طد اثرشيد رض  

كثدبهػػػة كصػػػي   كرشػػػيد رضػػػ  اغػػػزر اءطػػػ ن كب   طػػػة كداثػػػ ن  اثػػػدل اكثػػػر بشػػػربق ن كاحطعيػػػة
ن  بػػػػػ   ر ط طػػػػػد اػػػػػزة دركزة، نشػػػػػأة بح ركػػػػػة بحعرثيػػػػػة  ، طنشػػػػػكربت بحطك ثػػػػػة بح ديثػػػػػةكب 

 .ُِِ، صػُْٔٗبحعصرية، ثيركت،
 كط  ثعده . ِٗٔ/ُػ طذكربت، طصدر   ثؽ، جِٔ
بحطعءكطػ ت  ربا كاتك ر دركزة تا  ركة بحنضػ ؿ بح ء ػطينا   ركػز تػا  صػ يسآػ اهـ  ِٕ

اػػػف بحةضػػػية، كبحث ػػػث اػػػف ا ػػػث   بحنكثػػػة كبح  كيػػػر تػػػا اتضػػػؿ بأل ػػػ حي  حطع حبػػػة 
بحةضية، كباله ط ـ ثإثربز كي ف بحشػع  بح ء ػطينا، كتةػدبف بحثةػة تػا طكبقػؼ بحطنظطػة 
بحدكحية كداك ب بح ك ـ بح  بح ركيز اء  بحةض ي  بأل   ية كادـ شرؿ بحثءدبف بحعرثية 

اػػف قضػػ ي ه  بح يكيػػة، كطػػ  داػػ  دركزة حطبطكاػػة طػػف بأل ػػس  ثةضػػ ي  ث نكيػػة  ثعػػده 
 ثػػرز كبهػػة نظػػرل تػػا طريةػػة طع حبػػة بحةضػػية بح ء ػػطينية كطكق ػػب طػػف بح ػػؿ بح ػػءطا 

 حه . 
 – ِٗبنظػػر تػػا   صػػيؿ ذحػػؾ   ط طػػد اػػزة دركزة ك ركػػة بحنضػػ ؿ بح ء ػػطينا،ـ. س،صػػػ

ٗٓ    . 
 كط  ثعده . ٖٕٗ/ُػ طذكربت،جِٖ
 . ّْٖ/ّ.  ظ بحةرآف بحكريـ تا بح بف،بحطصدر ن  ب،جِْٖ/ّػ بحطصدر ن  ب،ج ِٗ
 . ّْٗ/ّػ بحطصدر ن  ب، جَّ
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هػػػػ  َُْْ، ذكبح بػػػة َٗ،بح يصػػػؿ، اػػػدد ٗ/ُػ بحطصػػػدر ن  ب،طصػػػدر  ػػػ ثؽ، ج ُّ

 .ُِـ دبر بح يصؿ بحثة تية، بحري ض صػُْٖٗايءكؿ   طثر ٖ
، ططثعة ُانكشركبف،طػ هذل بحركبي ت ها ركبية  طثيءية   كتكد بحنعط ف اء  ك رل،  ِّ

 ـ ُُُٗهػ ُُّّصثرب، ثيركت،
ـ]ط ةػػػػكدة[ نةػػػبلن اػػػػف طةدطػػػة طػػػػذكربت  ُُّٗػػػػ ركبيػػػػة  طثيءيػػػة بح ػػػػط ر كصػػػ    بألرض 

 .ُٓدركزة،طصدر   ثؽ، صػ
ـ  طثءػػػت تػػػا نػػػ ثءس ]ط ةػػػكدة[ ككػػػذحؾ ُِّٗككػػػذحؾ ركبيػػػة  طثيءيػػػة اثػػػد بحػػػر طف بحػػػدبتؿ 

 ] ط ةكدة [ طثءت تا ن ثءس. ُِٓٗركبية  طثيءية آتر طءكؾ بحعر  تا بألندحس
ابػػزبا، طثػػع بحبػػزا  ةػػػ كغيػػر طدر ػػية، كهػػا طت صػػر  ػػ رير بحعػػر  كبإل ػػبلـ تػػا ثبلثػػّّ

 ـ. ُِٓٗػ ُِّٗبألكؿ كبحث نا ثبلث طثع ت تا بحططثعة بح ء ية ثطصر ػ 
 – َُّٓ، بحططثعػػػػة بح ػػػػء ية، بحةػػػػ هرة، ُػػػػػ دركس بح ػػػػ رير بحةػػػػديـ تػػػػ ص ث حطث ػػػػدئيف، ط

 ـ. ُِّٗ
، ططثعػة بح رقػا، دطشػػؽ، ِبح ػ رير بحط ك ػط ك بح ػديث، )حءطػػدبرس بالث دبئيػة( ط ػػ دركس

 ـ. ُّٖٗ/ُٕٓٗ
، بحططثعػػػػػػػة بح ػػػػػػػء ية، ُػػػػػػػػ دركس بح ػػػػػػػ رير بحعرثػػػػػػػا )طػػػػػػػف اقػػػػػػػدـ بألزطنػػػػػػػة   ػػػػػػػ  ب ف( ط

 .ُّْٖبحة هرة،
 –ابػزبا  ٖػ   رير بحبنس بحعرثا تا طت ءؼ بألطكبر كبألدكبر كبألقط ر طف اقدـ بألزطنة 

 .ُْٔٗ – ُٖٓٗصيدب  –ططثعة بحعصرية /بحُط
، دبر بحيةظػػػة بحعرثية،دطشػػػؽ ُابػػػزبا( طّػػػػ بحعػػػر  كبحعركثػػػة تػػػا  ةثػػػة بح رءػػػ  بح ركػػػا )

َُٗٔ – ُُٗٔ. 
 . ُُٔٗ، دبر بحك   بحةكطية، بحة هرة،ُػ اركثة طصر قثؿ بإل بلـ كثعدل، ط
 .ُٖٓٗ/ ُّٕٕ، طك ثة نهضة طصر كططثع ه ، ُػ   رير ثنا ب ربئيؿ طف ا   رهـ،ط
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، طك ثػػة اطءػػس، ُػػػ بحبػػذكر بحةديطػػة أل ػػدبث ثنػػا ب ػػربئيؿ كبحيهػػكد ك ػػءككهـ كاتبلقهػػـ، ط

 ـ. ُٗٔٗ – ُّٖٖدطشؽ، 
 ػػػأحيؼ بػػػ ف ثيشػػػكف )ث ح رن ػػػية(  –ػػػػ ثكباػػػث بح ػػػر  بحع حطيػػػة بألكحػػػ  تػػػا بحشػػػرؽ بألدنػػػ  

ة ، ططثعػُح ركية ثةءـ   يف ب هد ي حشيف، ارثػب دركزة  اػف بح ركيػة، طبح  بط ربـ 
 ـ.     ُْٔٗبحكش ؼ،ثيركت، 

نشػر طء ةػ ن ثطبءػة  –ػ دركس تػا تػف بح رثيػة )بحة ػـ بحنظػرم(  ػأحيؼ بثربئيػؿ كطثػ يرة  ّٔ
 ، ططثعة دبر بح بلـ، ثردبد. ُِٗٗ – ُِٖٗبح رثية كبح عءيـ 

 . ّػ بحطصدر ن  ب صػ ّٕ
ـ، َََِ،دبر بحرػػػر  بإل ػػػبلطا،ثيركت،ِػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ، ط ّٖ

 – ُّٓٔ، طك ثػػػة بحكشػػػ ؼ، ثيػػػركت،ةاحػػػؼ تػػػبلؿ ذحػػػؾ ايضػػػ ن   ركيػػػ  بح ديثػػػ.ٔ/ُج
. كطػػ  ٖ-ٕػ بنظػػر تػػا هػػذب بحك ػػ   بأل ػػث   بح ػػا دتعػػت دركزة ح أحي ػػب صػػػ ُّٔٗ

 . ةكضع ط كدة ك  ثب  كؿ بح ركة بحعرثية بح ديث
ـ اضػكبن طرب ػػبلن تػا طبطػع بحءرػة بحعرثيػػة ُٔٓٗة تػا اػ ـ طػػدػ بن تػ  تػبلؿ هػذل بح ّٗ

ـ اضػػكبن تػػا طبءػس بألاءػػ  حء نػػكف ُٖٓٗرة تةثػػؿ ثػػذحؾ، كطػ  بن تػػ  تػػا اػ ـ ث حةػ ه
كطةػػرربن حشػػػعثة بح ػػػ رير تيػػػب، كحكػػػف ثةػػػؿ  ػػطعب بعءػػػب يع ػػػذر اػػػف بال ػػػ طربر تػػػا هػػػذل 

ـ حبػ ئزة  ُٗٔٗبحعضكية، كرشس ايض ن طف قثؿ ب   د بحك    بحعر  تا  كرية اػ ـ 
 بحدكحة بح ةديرية. 

/بحططثػػع بحعصػػرية / ُابػػزبا( طٔ) ةكػػة بحعرثيػػة بح ديثػػػ بحك ػػ  بحةكطيػػة   ػػكؿ بح ر  َْ
 . ُِٓٗ -ُُٓٗصيدب 

ػػػػ طشػػػ كؿ بحعػػػ حـ بحعرثػػػا بالق صػػػ دية كبالب ط ايػػػة كبح ي  ػػػية، نػػػ ؿ بػػػ ئزة طػػػف بحب طعػػػة  
 ـ.ُِٓٗ، دبر بحيةظة بحعرثية، دطشؽ، ُبحعرثية، ط
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 دب  كبحعءػػػـك ػػػػ بحك ػػػدة بحعرثيػػػة )نػػػ ؿ بحبػػػ ئزة بح شػػػبيعية طػػػف بحطبءػػػس بألاءػػػ  حء نػػػكف كب

،بحطك ػػ  بح بػػ رم حءطث اػػة ُـ، طُُٔٗبالب ط ايػػة تػػا بحبطهكريػػة بحعرثيػػة بحط  ػػدة 
 . ُٕٓٗ – ُّٕٔكبح كزيع كبحنشر / ثيركت 

 .ُْٗٗ،بحطك ثة بحعصرية،ثيركت،ُػ نشأة بح ركة بحعرثية بح ديثة، ط
إلنكءيزيػػة، اطػػ  بحك ػػ  اءػػ  بحصػػعيد بح ء ػػطينا تهػػا  ػ ك ػػ   ط  ػػكح بحػػ  بحءبنػػة بحط حيػػة ب

، نشػػػرت طةػػػ الت تػػػا بريػػػدة ُُّٗـُّْٗططثعػػػة دبر بألي ػػػ ـ بإل ػػػبلطية / بحةػػػدس 
 بحب طعة بحعرثية ثـ بطعت تا ك     

 .ُُٔٗ، بحططثعة بحعصرية، صيدب،ُػ بحةضية بح ء طينية تا طت ءؼ طرب ءه  بزآف، ط
 ـ.ُٗٓٗ -ُّٕٗ، دبر بحيةظة بحعرثية، دطشؽ، ُػ طأ  ة تء طيف، ط

كبهػػػ د بح ء طينييف،نشػػػر ب بحهيئػػػة بحعرثيػػػة بحعءيػػػ ،دبر بحك ػػػ   بحعرثػػػا، بحةػػػ هرة، ػػػػ تء ػػػطيف 
، طء ػؽ حطبءػة بحػكاا بإل ػبلطا ُبحصػهيكنا، ط ـ. ػ قضػية بحرػزكُٗٓٗ -ُّٕٗ

 ـ. َُٕٗتا بحككيت،
، بحطك ثػػة بحعصػػرية، ُػػػ تػػا  ػػثيؿ قضػػية تء ػػطيف كبحك ػػدة بحعرثيػػة كطػػف ك ػػا بحنكثػػة، ط

 ـ. ُّٕٗصيدب،
 .ُٖٕٗ، بحطك ثة بحعصرية، صيدب، ُ  رير تء طيف، طػ اثرة طف 

ػػػػػ صػػػػ   ت طرءكطػػػػة كطهطءػػػػة طػػػػف  ػػػػ رير بحةضػػػػية بح ء ػػػػطينية كصػػػػء ه  ث ح ركػػػػة بحةكطيػػػػة 
 .ُٖٕٗبحعرثية، بحطك ثة بحعصرية، صيدب،

، ُ(، طكطرب ػؿ بحصػربع )بػزآف ػ بحعدكبف بإل ربئيءا  بحةديـ كبحعدكبف بحصهيكنا كبح ديث
 حءبزا بحث نا، دبر بحكءطة حءنشر، ثيركت.َُٖٗحءبزا بألكؿ،  ُٕٗٗ

طبءػػػػدبت( دبر بحرػػػػػر   ٔا طػػػػ ن بح يػػػػ ة، ) ٕٗػػػػػ طػػػػذكربت ك  ػػػػبيبلت ط طػػػػد اػػػػزة دركزة 
 . ُّٗٗبإل بلطا، ثيركت، 

 اط  بحك   بإل بلطية تها  
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، طك ثػػة كططثعػػة ُػػػ اصػػر بحنثػػا كثيئ ػػب قثػػؿ بحثعثػػة )صػػكر طة ث ػػة طػػف بحةػػرآف بحكػػريـ، ط

 ـ.ُْٔٗهػ ُّْٖ،طنة ة ا ـ ِط ـ،ُْٔٗهػ ُّٓٔ، دبر بحيةظة، دطشؽ
)بػػزا كب ػػد(  ُػػػ  ػػيرة بحر ػػكؿ صػػء  بهلل اءيػػب ك ػػءـ صػػكرة طة ث ػػة طػػف بحةػػرآف بحكػػريـ، ط

)بزآف بحطك ػ  بح بػ رم، دبر ب يػ ا ِ. طُْٖٗ – ُّٕٔططثعة بال  ة طة، بحة هرة 
 ـ. ُٓٔٗهػ  ُّْٖبحك   بحعرثية، بحة هرة، 

 ـ.ُُٓٗحططثعة بحعصرية، صيدب، ، بُػ بحةرآف كبحطراة، ط 
 ـ.ُُٓٗ، بحططثعة بحعصرية، صيدب، ُػ بحةرآف كبحضط ف بالب ط اا، ط

ثإشربؼ طصط   بح ث اا ص    طبءة  ضػ رة بإل ػبلـ، دطشػؽ،  ُػ بحةرآف كبحيهكد، ط
 ـ.ُْٗٗ – ُّٕٔ

 ـ.   ُِٓٗ، بحططثعة بحعصرية، صيدب، ُػ بحةرآف بحطبيد )طةدطة حء   ير بح ديث( ط
، دبر ب يػػػ ا بحك ػػػ  بحعرثيػػػة، بحةػػػ هرة، ُابػػػزبا، طِ)  ػػػ  بحنػػػزكؿ(  بح   ػػػير بح ػػػديثػػػػ 

ـ ( ثػـ طثػع بحطثعػة  ُْٔٗ – ُُٔٗهػػ،  ُّّٖ – ُُّٖاي   بحثػ ثا بح ءثػا ) 
بحث نية ثعػد كت  ػب كهػا طنة ػة اح ػؽ ث ح   ػير كطةدطػة حػب ك  ثػب بحةػرآف بحطبيػد، كحػيس 

حػػػ  بتػػا بح  صػػيؿ كبإلضػػ تة  بالٌ ة بألكحػػ  تيهػػ   عػػديبلت بكهريػػة ث حن ػػثة بحػػ  بحطثعػػػ
 َََِهػػ  ُُِْبت، دبر بحرػر  بإل ػبلطا، د، اشرة طبءِبح عءية ت كبحهكبطش، ط

 ـ.
( تةط بق صر تيب اء  بحةرآف ُ)ج ُػ بحد  كر بحةرآنا كبح نة بحنثكية تا شؤكف بح ي ة، ط

آف( زيػػدت )بػػز  ِـ، ط ُٔٓٗهػػػ ُّٕٔبحكػػريـ، دبر ب يػػ ا بحك ػػ  بحعرثيػػة، بحةػػ هرة، 
 .ُٗٔٗ – ُٕٔٗبح نة بحنثكية، دبر ب ي ا بحك   بحعرثية، 

 ـ.ُٕٔٗ -ُّٖٖ، بحططثعة بحعصرية، صيدب، ُػ بحطرآة تا بحةرآف كبح نة، ط
 ـ. ُٖٔٗ-ُّٖٖ، بحططثعة بحعصرية، صيدب ، ُػ بإل بلـ كبالش ربكية، ط
 ـ. ُِٕٗ ُِّٗ، بحطك   بإل بلطا، دطشؽ، ُػ بحةرآف كبحطثشركف، ط
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 ـ.َُٕٗ – ُّّٗ، بحطك   بإل بلطا، دطشؽ، ُحةرآف كبحطء دكف، طػ ب

 – ُّٓٗ، دبر بحيةظػػػػة، دطشػػػػػؽ، ُػػػػػ بحبهػػػػ د تػػػػػا  ػػػػثيؿ بهلل تػػػػػا بحةػػػػرآف ك بح ػػػػػديث، ط
 ـ. َُٕٗ

 ـ.َُٖٗ – هػََُْ، بحطك   بإل بلطا، ثيركت، ُػ بحيهكد تا بحةرآف بحكريـ،ط
، دبر ُحط ػػءطيف كغيػػر بحط ػػءطيف، طػػػ بحةكباػػد بحةرآنيػػة كبحنثكيػػة تػػا  نظػػيـ بحصػػبلت ثػػيف ب

 ـ.        ُِٖٗبحبءيؿ، دطشؽ 
 .ُّ-َّ/ َُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ُْ
 .ِٖ-ِٕ/َُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ ج ِْ
ػ  الشؾ اف ثعػض بحط ػ ئؿ كبحةضػ ي  بح ػا طر هػ  دركزة تػا    ػيرل ال ي ػءـ حػب ثهػ ،  ّْ

ط طػػد اػػزة دركزة بحػػ  ك ػػ    بحةػػ ر  بحكػػريـ كال يطكػػف حث ػػث كهػػذب اف ين قشػػه ، كا يػػؿ
 يػث نػ قش طؤح ػب دركزة تػا ثعػض طػ    ريد طصط    ػءيط ف،حك   ير بحةرآف بحكريـ 

طر ب تا    يرل،  حذب  يككف بحهـ تا هذل بحدرب ة طنصرت ن بحػ   بءيػة طػ  ي ػهـ تػا 
 بػػػ كز بحثرػػػربت بح ػػػا كقػػػع ثهػػػ  بحط  ػػػركف، كبحكشػػػؼ اػػػف ثعػػػض ا ػػػس  طػػػكير اءػػػـ 

  ير طف تبلؿ  بح   ير بح ديث.بح  
ػ اصػػر بحنثػػا كثيئ ػػب قثػػؿ بحثعثػػة صػػكر طة ث ػػة طػػف بحةػػرآف، ك ػػيرة بحر ػػكؿ صػػكر  ْْ

 طة ث ة طف بحةرآف، نظـ بحةرآف كد  كرل تا شؤكف بح ي ة.
 .ُُْ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ )بحطةدطة(  ج ْٓ
 .ٔ-ٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ )بحطةدطة(  ج ْٔ
.احػػؼ ك  ثػػب بحةػػرآف بحطبيػػد ثعػػد بالن هػػ ا طػػف  ػػأحيؼ ِٓ/ُةدطػػة بحةػػرآف بحطبيػػد  جػ ط ْٕ

   ػػيرل، ضػػطنب طكضػػكا ت اػػف  نزيػػؿ بحةػػرآف كا ػػءكثب كاثػػرل ك دكينػػب كبطعػػب ك ر يثػػب 
كقرباب ب كر طب كط كطب كط ش ثهب كقصصب كغيثي  ب كطن ه     يرل كبحطريةة بحطثء  

 ةؿ، ط بحطك ثػػػػة بحعصػػػػرية، صػػػػيدب ، بحػػػػ     ػػػػيرل كتهطػػػػب كقػػػػد طثػػػػع تػػػػا ك ػػػػ   ط ػػػػ
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. ك نػػػت بحطثعػػػة بألكحػػػ  طػػػف    ػػػيرل ت حيػػػة طػػػف هػػػذب بحك ػػػ   ر بحةػػػرآف ُِٓٗثيػػػركت،
طةدطػة ح   ػيرل،حذب  كصػ ببحطثعة بحث نية تةد شػطءت ك  ثػب بحةػرآف بحطبيػد ث اٌط بحطبيد ر 

 ػػأا طد تػػا بح كثيػػؽ اءػػ  بحطثعػػة بحث نيػػة طػػف    ػػيرل،ألف بحط  ػػر اضػػ ؼ حهػػ  ثعػػض 
 زي دبت. بح
 ػ طف اهـ بح    ير بح ا با طد اءيه  دركزة تا    يرل    ْٖ

، ِّ، ُٗ، ُٓ/ٖػػػػ    ػػػير بثػػػف كثيػػػر   بنظػػػر طػػػثبلن بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج
 .. بحر.… َُِ، ٔٗ، ْٗ، ُٗ، ٖٗ، ٕٗ، ٗٔ، ٗٓ، ُٓ، ْٗ، ْٖ

، ُٗ، ُٔ، ُِ،ُٗ/ٗػػػ    ػػير بحثرػػكم  بنظػػر طػػثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج
َُِ ،ُُٖ ،ُْٕ. 

، ّْ، ِٓ، ُٔ، ُّ/ٓػػػ    ػػير بحتػػ زف  بنظػػر طػػثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج
ٕٓ ،ٕٓ ،ُّْ. 

، ٕٗ، ْٓ، ْْ، ٖ/ْػػػ    ػػير بحطثػػرم   بنظػػر طػػثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج
َٖ ،ُُٕ ،َُِ.، 

، ّٖٓ، َٖ، ٕٓ/ ّػػػ    ػػير بحة  ػػطا  بنظػػر طػػثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج
ّٗٓ . 

، ُْٗ، ُٖٗ، ّٖ/ِػػػػ    ػػػير بحطنػػػ ر  بنظػػػر طػػػثبلن بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج
ََِ ،ّْٖ . 

، ُِِ، َُْ/ُػػػػ بحكشػػػ ؼ حءزطتشػػػرم  بنظػػػر طػػػثبلن بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج
ِّٔ ،ِٖٗ ،ْٓٔ ،ّْٔ.، 

  ،.ٔٓ، ْٓ، ِٓ، ُٖ، ُُ، ٗ/ٔػ طبطع بحثي ف تا    ير بحةرآف حءطثر ا   ج
ك   ػير  ِٓ/ٔػ  ك   ير اثػا بح ػعكد  ج َُٕ/ّكن دربن ط  اتذ اف    ير بثف اث س  ج

، ِٓ/ٔ، ك   ػير بحػربزم  جَِّ/ُػ  ك   ير اثػا  يػ ف  ج َِ، ُِ/ِبألحك ا  ج
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ػ  ّٖ، ُٖ/ِػ  ك   ػير بحةرطثػا   ج ُِٗ/ْػ  ك   ػير بحطنطػ كم بكهرم ج  ِٕ

 . ٖٗ/ّ ج ػ ك   ير بحني  ثكرم ُْٔ/ٕك   ير بحن  ا  ج
اكثػر طػف هػذل  طنه  كب ػدة اك ػ با ثر دركزة اف اكثر بحك   بح ا بطءع اءيه  ال  تءك ْٗ

 بحثرربت،تثعضه  ينةؿ اف ثعض  رتي ن،كبحةءيؿ طنه  ط  ي كم  عءية ن اء  طػ  ينةءػب اك
 .َِٔ – َِٓ/ُيعزكل. بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج يكردل اك

.بنظػػر اطثءػػة  كضػػي ية اءػػ  َِٔ -َِٓ/ُج ػ بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  َٓ
صػػػػػػػ يس اف ثعػػػػػػػض . َُِ – َِٔ/ُذحؾ بح   ػػػػػػػير بح ػػػػػػػديث، طصػػػػػػػدر  ػػػػػػػ ثؽ  ج

بحط  ػػػريف طػػػ   ةيػػػدكب ثطػػػنه  كبضػػػس انػػػد  عػػػدد ا ػػػث   بحنػػػزكؿ، كحكػػػف ال  نكػػػر بهػػػكد 
بحعءط ا تا كضع طنه  كبضس تػا هػذل بحط ػأحة  بنظػر طػثبلن  بح ػيكطا، بإل ةػ ف تػا 

، ٓثيركت، ط \ك عءيؽ  د. طصط   بحثرػ ، دبر بثػف كثيػر، دطشػؽاءـك بحةرآف،  ةديـ 
. ػ ط طػد اثػد بحعظػػيـ بحزرقػ نا، طن هػؿ بحعرتػػ ف َُٗ-َُُ/ُـ،جََِِهػػ ُِِْ

هػػػػػػػػ ُِِْ، ِتػػػػػػػا اءػػػػػػػـك بحةػػػػػػػرآف،   ةيػػػػػػػؽ  د. ثػػػػػػػديع بح ػػػػػػػيد بحء ػػػػػػػ ـ،دبر ق يثػػػػػػػة،ط
 .ُُٔ-ُٓٓ/ُـ،جََُِ

ءػة اءػ  ذحػؾ  بح   ػير .بنظػر اطثُِِ– َُِ/ُػ بح   ير بح ديث، طصػدر  ػ ثؽ  ج ُٓ
 . ُِٖ – ُِِ/ُبح ديث، طصدر   ثؽ  ج

. بنظػػػر اطثءػػػة اءػػػ  ذحػػػؾ  ُِٗ – ُِٖ/ُػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج ِٓ
 . ِِٓ – ُِٗ/ُبح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج

. بنظػػػر اطثءػػػة اءػػػ  ذحػػػؾ  ِِٔ – ِِٓ/ُػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج ّٓ
 . ِِّ – ِِٔ/ُبح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج

. بنظػػػر اطثءػػػة اءػػػ  ذحػػػؾ  ِّّ – ِِّ/ُػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج ْٓ
 .ِّٗ – ِّْ/ُبح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج
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بح ديث،  . بنظر اطثءة اء  ذحؾ بح   يرِّٗ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٓٓ

 . ِْٗ – َِْ/ُطصدر   ثؽ  ج
بنظر اطثءة اء  ذحؾ بح   ير بح ديث،  .ِْٗ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٔٓ

 . ِٔٓ – َِٓ/ُطصدر   ثؽ  ج
 .ِٔٓ – ِٓٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٕٓ
يػرل اف بح ط ػيص  ػ حكػف ذحػؾ حػـ يطنػع دركزة طػف اف يعبػ  ثػ حطؤحىؼ كبحطؤًحػؼي تهػك ٖٓ

ـٌ اػف تهػـ ا طيػؽ كبح دقيؽ تا ث كثب غ حث ف، كبح كءػؼ كبح ه تػت تيهػ  قءػيبلف، ر كقػد نػ
ألهػػدبؼ بحةػػرآف كطربطيػػب، ث يػػث يعػػد ث ػػؽ ا  ػػف بحطؤح ػػ ت بإل ػػبلطية بحةرآنيػػة بحكثيػػرة 

طػػف هػػذل بحن  يػػة طعءطػػة ب ػػبلطية قرآنيػػػة  كاقكطهػػ  كاقكبهػػ  كاشػػده   ػػربرة ك يكيػػة كهػػػك
كهػػػذب يثػػػرز  ػػػأثر دركزة اظيطػػػة بحةػػػدر طػػػف بحت ػػػ رة اف يطػػػكت طؤح هػػػ  قثػػػؿ ب ط طهػػػ  ر 

بلن تا نةءب اػف    ػير بحطن ر بح   ػير بح ػديث، طصػدر بنظر طثثطنه  طدر ة بحطن ر.
. كيأتذ اء     ير بحطربغا بكث رل طف بحركبي ت ُٕٓ – ُٔٓ، صػُّْ/ٔ  ثؽ  ج

بحةػػرآف كنزكحػػب  كبألقػػكبؿ بحضػػعي ة كغيػػر بحط  ػػةة طػػع ب يػػ ت، كاػػدـ بندط بػػب تػػا بػػك
تضػػػػبلن اػػػػف  كثيئ ػػػػب، كحػػػػيس تيػػػػب بح ػػػػربرة كبح يكيػػػػة بحء ػػػػ ف  ثيػػػػربف باله طػػػػ ـ كبحشػػػػكؽ

بح  صػػػػيبلت بحكثيػػػػرة كبح ػػػػا ال ط ئػػػػؿ طػػػػف كربئهػػػػ . بح   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ  
 .  ِٕٓ -ِٔٓ/ُج
 .ِّٔ – ِٕٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٗٓ
 [  ِٖ[ ] بحزطر ّ[ ] بحزترؼ  ِػ ] يك ؼ   َٔ
 .ِْٔ – ِّٔ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ُٔ
 .ُِٕ – ِٖٔ/ُ جػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ ِٔ
 .ِٕٓ – ُِٕ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ّٔ
 . َِّ – ُُْ/ُػ بنظر  بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ْٔ
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. اءػػػ  ضػػػكا صػػػءة بحةػػػرآف ُْٔ – ُِْ/ُػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج ٓٔ

ثعصر بحنزكؿ كضركرة تهطب اء  ضكا بحثيئػة بحنثكيػة،  ػ كؿ دركزة اف يثثػت ابلقػة 
اءػػ  بألقػػؿ  عصػػر بحنػػزكؿ طػػف  يػػث طعرتػػة بحطتػػ طثيف حهػػذل بحةصػػص اكبحةصػػص ث

. ايض ن ط  ذكر تا ُٖٕ – ُِٔ/ُاغءثه ، بنظر بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج
بح ػػػ طعيف، بنظػػػر بح   ػػػػير  ءػػػ بحةػػػرآف اػػػف بحطبلئكػػػة كبحبػػػف يػػػدؿ انػػػب حػػػيس غريثػػػ ن ا

آنيػػػة تػػػا . كػػػذحؾ ب  ػػػ ؽ بحطضػػػ طيف بحةر ُِٖ – ُٖٕ/ُبح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج
طكبضػػػيع طشػػػ هد بحكػػػكف كنكبطي ػػػب طػػػع طػػػ  تػػػا اذهػػػ ف  ػػػ طعا بحةػػػرآف انهػػػ ، تػػػ حةرآف 
ت ط  بحن س ثط  ي  ؽ طع اذه نهـ ببط الن طف صكر كطع رؼ حط  يككف طف قكة اثػر 

 – ُِٖ/ُبحتطػػػ   تػػػيهـ ثطثػػػؿ هػػػذب بأل ػػػءك . بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج
تا بحةرآف اف بح ي ة ب ترة كاف ذبت . كط    كؿ دركزة اف يثثت  اف ط  ذكر ُْٖ

بهلل  بنطػػػػ  كرد ثأ ػػػػءك  طن ػػػػبـ طػػػػع ط هكطػػػػ ت بح ػػػػ طعيف تػػػػا اصػػػػر نػػػػزكؿ بحةػػػػرآف 
 ُْٖكطأحكت  هـ كط ن كؿ بدربكهـ ك  هـ. بنظر بح   ػير بح ػديث، طصػدر  ػ ثؽ  ج/

 طع انب يؤكد دبئط ن اف ذحؾ ال ين تا صبل ية بحةرآف حكؿ زط ف كطك ف.. ُٖٗ –
ر طصػػػػ در دركزة بح  ريتيػػػػة تػػػػا    ػػػػيرل تيطػػػػ  ي عءػػػػؽ ث ح ػػػػ رير بحبػػػػ هءا ػ طػػػػف اكثػػػػ ٔٔ

كبإل بلطا،ػ بحةرآف بحكريـ رغـ بنكػ رل كػكف بحةػرآف حػـ يػأ ا حء ػأرير تطػثبلن ك  ثػب اصػر 
بحنثا قثؿ بحثعثة اث رة اف درب ة قرآنية، ككذب ك  ثة  يرة بحر كؿ تضبلن اف با ط دل 

كؿ تػا ا  ديػث بحر ػكؿ   بنظػر طثبلن بح   ػير تا بأل  ديث اء  بح  ج بحب طع حؤلصػ
 .ِّٓ – ََِ – ُُْ – َٖ – ّٕ/ٓبح ديث، طصدر   ثؽ  ج

ػػػ ثءػػكغ بألر  تػػا ا ػػكبؿ بحعػػر  حؤلحك ػػا   بنظػػر طثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  
 .ِْٗ/ٕج

 – ُِٕ – ُّْ/ٓػػػ طثةػػ ت بثػػف  ػػعد   بنظػػر طثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج
ِّٖ. 
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 – ََٔ – ُٕٖ/ٖر بحطثػػػػرم   بنظػػػػر طثبلن بح   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ  جػػػػػ  ػػػػ ري

َِٔ . 
ػػػػ  ػػػ رير بحعػػػر  قثػػػؿ بإل ػػػبلـ حبػػػكبد اءػػػا  بنظػػػر طثبلن بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ   

 . ْٔ – ّْ – ِْ/ٔج
 – ٖٔ – َْ – ُٔ/ٕ ػػيرة بثػػف هشػػ ـ   بنظػػر طثبلن بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج

ٕٓ – َُٓ. 
اء  ك   اهؿ بحك    تيط  ي عءؽ ثةصص بحةرآف طف اكثره  بإلنبيؿ   بنظر  ككط  با طد

، ُّٔ/ٓ، جّٗٗ/ْ، جَُٓ/ّطػػػػػػػػػػثبلن  بح   ػػػػػػػػػػير بح ػػػػػػػػػػديث، طصػػػػػػػػػػدر  ػػػػػػػػػػ ثؽ  ج
 .َِٖ/ٖ، جُٖٗ/ٔج

 ْٖٓ – ْٕٗ – ِْْ/ِػ   ر بأل ث ر   بنظر طثبلن بح   ػير بح ػديث، طصػدر  ػ ثؽ  ج
– ْٕٗ . 

 .َّٔ/ّ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ   ج  ر اتث ر بحيـك بألكؿ   بنظر طثبلن 
 – ّْٕ – ِّٗ – َٖ/ٔػ   ر بح ككيف   بنظر طثبلن بح   ير بح ديث، طصدر  ػ ثؽ  ج

ْْٕ – ْٕٕ. 
 – ُٗٗ – ُُٗ – ِٖ/ّػ   ر بحتركج   بنظر طثبلن بح   ير بح ديث، طصػدر  ػ ثؽ  ج

َِّ – ِْٕ – ِٖٔ – َْٗ . 
 ُّٔ – ّٗ – ُٗ – ْٕ/ٗديث، طصدر   ثؽ  جػ   ر بحعدد   بنظر طثبلن بح   ير بح 

 كغير ذحؾ طف بأل   ر. 
 .ُْٗ -ُْْ/ُػ بنظر  بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٕٔ
 .ُْٖ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ   ج ٖٔ
. ُِٓ – ُُٓ/ُػ بنظر ادحة دركزة اء  ذحؾ تا بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٗٔ

تهػػ ـ ال يعنػػا شػػك ن تػػا بابػػ ز بحةػػرآف اػػف بألبحةػػرآف  ي ػػ درؾ دركزة تػػا اف اػػدـ اءػػك
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طثة ػػب بحءركيػػة كبحنظطيػػة، ألف بحةػػكؿ ثإابػػ ز بحةػػرآف ال ية ضػػا اف يكػػكف ااءػػ   كاءػػك

طػػػػػف ط ػػػػػ كل اتهػػػػػ ـ بحعػػػػػر  بحػػػػػذيف تكطثػػػػػكب ثػػػػػب ككبػػػػػب بحػػػػػيهـ، بنظػػػػػر بألدحػػػػػة اءػػػػػ  
. كبنظػر تػػا ادحػة دركزة اءػػ  ُّٓ-ُِٓ/ُذحؾ بح   ػير بح ػديث، طصػػدر  ػ ثؽ  ج

ةػػػػرآف كحرػػػػة ثيئػػػػة بحنثػػػػا شػػػػاا كب ػػػػد  بح   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ  اف حرػػػػة بح
 . ُٕٓ – ُّٓ/ُج
 .ُٕٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج َٕ
 . ُٕٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ُٕ
، دبر ِػ بنظػػر   اءػػا ثػػف ا طػػد ثػػف ط طػػد بحني ػػ ثكرم بحكب ػػدم، ا ػػث   بحنػػزكؿ، ط ِٕ

 .ُٖ-َٖبحةءـ، بحة هرة، صػ
. يشػػير دركزة بحػػ  انػػب حػػيس ُٗٓ – ُٖٓ/ُ   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  جػ بح ّٕ

طن ردبن تا هذب بح تري  تةػد  ػثؽ بحيػب كثيػر طػف بحعءطػ ا كبحط  ػريف اءػ   نػكع اقػكبحهـ 
   ػػػير بحةػػػرآف بح كػػػيـ ،رشػػػيد رض    ط طػػػدكبتػػػ بلؼ طػػػدل بح ػػػعة كبحضػػػيؽ تيهػػػ  طثػػػؿ
ط طػػػػد اثػػػػدل، ، دبر بحطعرتػػػػة  طػػػػ ـ بحشػػػػيربحطشػػػػهكر ث  ػػػػـ    ػػػػير بحطنػػػػ ر حؤل ػػػػ  ذ بإل

. كقػػػد ركم َُٕ-ُّٔ/ّ، اايػػػد طثعػػػب ث ألكت ػػػت،جِحءطث اػػػة كبحنشػػػر، ثيػػػركت، ط
ن  ػر بحةػرآف ك بلحػب ك ربطػب ك ػدكدل  اف بثػف اثػ س تػا صػدد ب يػة اف بحط كػـ هػك

طن ػػػكخ بحةػػرآف كطػػػؤترل كاطث حػػػب  بحط شػػ ثب هػػػك ف  ب  كتربئضػػب كطػػػ  يػػػؤطف ثػػب كيعطػػػؿ ثػػػب ك 
[ ُّٓ– ُُٓب كال يعطػػػؿ ثػػػب كقػػػد نػػػكل حػػػؤلكؿ ثآيػػػ ت بألنعػػػ ـ  ]كاق ػػػ طب كطػػػ  يػػػؤطف ثػػػ

[.بنظر  ببلؿ بحديف بح يكطا،بإل ة ف تا اءػـك بحةػرآف،   ةيػؽ  ِٖ – ِّكبإل ربا ]
-ّ/ّـ، جُٖٖٗهػػػَُْٖبح ضػػؿ بثػػربهيـ، بحطك ثػػة بحعصػػرية، ثيػػركت،   ط طػػد اثػػك

إل ػػػبلـ بثػػػف . ا طػػػد اثػػػد بح ءػػػيـ ثػػػف  يطيػػػة بح ربنا،ك ػػػ  كر ػػػ ئؿ كت ػػػ كل شػػػير بُِ
بحث نيػػة،   ةيػػؽ   اثػػد بحػػر طف ثػػف ط طػػد ثػػف ق  ػػـ   يطيػػة، طك ثػػة بثػػف  يطيػػة، بحطثعػػة
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بحػػػػػدر بحطنثػػػػػكر، دبر بح كػػػػػر، ثيػػػػػػركت،  بح ػػػػػيكطا،.ِٕٖ/ُّج ،بحع صػػػػػطا بحنبػػػػػدم

. ط  ذكر طف اقكبؿ تا بحط كـ كبحط ش ثب   اكالن ذكر تا بحط كـ  ُْْ/ِـ.،ج ُّٗٗ
ركم اػػػف بثػػػف ط ػػػعكد كبثػػػف اثػػػ س كق ػػػ دة كبح ػػػدم ثط نيػػػة اقكبؿ ا ػػػده  انػػػب بحن  ػػػر 

كبحث نا انب بح بلؿ كبح ربـ،ركم اف بثف اث س كطب هد، كبحث حث انػب طػ  اءػـ بحعءطػ ا 
 أكيءػػػب، ركم اػػػف بػػػ ثر ثػػػف اثػػػد بهلل كبحربثػػػع انػػػب بحػػػذم حػػػـ ين ػػػر قػػػ ؿ حػػػب بحضػػػ  ؾ، 

ثن  ػػب كحػػـ كبحتػػ طس انػػب طػػ  حػػـ   كػػرر اح ػػ ظ ق حػػب بثػػف زيػػد، كبح ػػ دس انػػب طػػ  ب ػػ ةؿ 
يعءػػػ  اػػػف بإلطػػػ ـ ا طػػػد كقػػػ ؿ بحشػػػ تعا كبثػػػف  ي ػػػ   بحػػػ  بحثيػػػ ف ذكػػػرل بحة ضػػػا اثػػػك

ط  حـ ي  طؿ طف بح أكيؿ بال كبه ن كب ػدبن، كبح ػ ثع انػب بطيػع بحةػرآف غيػر  بألنث رم هك
بح ػػػركؼ بحطةطعػػػة،كبحث طف انػػػب بألطػػػر كبحنهػػػا كبحكاػػػد كبحكايػػػد كبح ػػػبلؿ كبح ػػػربـ ذكػػػرل 

ني ن بحط ش ثب ذكر تيب  ثعة اقكبؿ ا ده   انػب بحطن ػكخ، ق حػب بثػف يعء . ث  بحة ضا اثك
طعرت ػب  ػثيؿ   ط عكد كبثف اث س كق  دة كبح دم، كبحث نا انػب طػ  حػـ يكػف حءعءطػ ا بحػ

كةيػػػ ـ بح ػػػ اة ركم اػػػف بػػػ ثر ثػػػف اثػػػد هلل كبحث حػػػث انػػػب بح ػػػركؼ بحطةطعػػػة ق حػػػب بثػػػف 
حتػ طس طػ   كػررت اح  ظػب ق حػب بثػف اث س، كبحربثع ط  بش ثهت طع نيب ق حب طب هػد، كب

زيػػد، كبح ػػ دس انػػب طػػ  ب  طػػؿ  أكيءػػب كبهػػ ن كقػػ ؿ بثػػف بألنثػػ رم بحط كػػـ طػػ  ال ي  طػػؿ 
بح ػػػػأكيبلت كال يت ػػػػ  اءػػػػ  ططيػػػػز كبحط شػػػػ ثب بحػػػػذم  ع ػػػػكرل بح ػػػػأكيبلت، كبح ػػػػ ثع انػػػػب 

يعءػػػػ . بثػػػػف بحبػػػػكزم، زبد بحط ػػػػير تػػػػا اءػػػػـ  بحةصػػػػص كبألطثػػػػ ؿ، ذكػػػػرل بحة ضػػػػا اثػػػػك
. بنظػػػػػر  ّّٓ-َّٓ/ُهػػػػػػ، جَُْْ، ّبحطك ػػػػػ  بإل ػػػػػبلطا، ثيػػػػػركت، ط بح   ػػػػػير،

طن قشػػة هػػذل بألقػػكبؿ تػػا  ا طػػد   ػػف تر ػػ ت، طعػػ نا بحط كػػـ كبحط شػػ ثب تػػا بحةػػرآف 
هػػ َُْٔ، شػكبؿ ٓٔبحكريـ، طبءة بحشريعة كبحدرب  ت بإل بلطية، بح نة بحث حثة، اػدد 
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– َُْ ػػػبلطية، صػػػػػـ، ب طعػػػػة بحككيػػػت، كءيػػػػة بحشػػػريعة كبحدرب ػػػػ ت بإل ُٖٔٗيكحيػػػك
َِٖ   . 

تػرببهـ طػف  ْٕ ػ كط  يرل دركزة اف هذب ط  ؽ طع  كطة ثعثة بحر ؿ طف هدبية بحثشػر كب 
بحظءط ت بح  بحنػكر، كبحػداكة بحػ  بحطثػ د  بح ػا يةػـك اءيهػ  صػبلح بإلن ػ نية، اطػ  طػ  
ظهػػر اءػػ  ايػػدم بحر ػػؿ طػػف طعبػػزبت كطػػ  صػػدر اػػنهـ طػػف بحػػك ا بحرثػػ نا طػػف نػػذر 

ابلئهػػػ  ك بءي هػػػ .  كثشػػػ ئر ككايػػػد ك ػػػذكير كقصػػػص بحػػػر تإنهػػػ  ث ػػػثيؿ  ءػػػؾ بح كطػػػة كب 
 . َُٔ/ُبح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج

ط طػػػد اػػػزة دركزة ك   ػػػير بحةػػػرآف بحكػػػريـر اف ينةػػػد هػػػذب ػ ي ػػػ كؿ صػػػ    ك ػػػ   ر ٕٓ
ف بح ػػػكر بح ػػػا طثػػؿ حهػػػ  دركزة    ػػػكم  كػػك بال ػػ دالؿ بحطػػػذككر تػػػا بحطػػ ف، طػػػف  يػػػث 

بحط شػػ ثه ت، طثػػؿ  ػػكرة بحشػػطس تهػػا   ػػكم تػػا ثػػدبي ه    ئؿ اكق ػػط ن كثيػػربن طػػف بحك ػػ
بحة ـ ث حشطس كبحةطر كبحنه ر..بحر ككػؿ هػذل طػف بحطشػ هد بحككنيػة، كطػ  ذكػرت قصػة 
ثطػػػكد بح ػػػا يربهػػػ  دركزة طػػػف بحك ػػػ ئؿ، كػػػذحؾ  ػػػكرة بحةءػػػـ بح ػػػا ظػػػف بحن قػػػد اف دركزة 

ءػػػػة اني ػػػػة اءػػػػ  با ثرهػػػػ  ثػػػػ نا بح ػػػػكر طػػػػف  يػػػػث بح ر يػػػػ  ثأكطءهػػػػ ، تهػػػػا   ػػػػكم بط
طصػػػػػػدر بحطشػػػػػػركيف، كتيهػػػػػػ  قصػػػػػػص، ط طػػػػػػد اػػػػػػزة دركزة ك   ػػػػػػير بحةػػػػػػرآف بحكػػػػػػريـ، 

 . ُٕٔ،صػ  ثؽ
حػػا اف هػػذب بحطؤحػػؼ حػػـ يكػػف دقيةػػ ن ثنةػػدل حػػدركزة ثةػػدر طػػ  كػػ ف بألتيػػر دقيةػػ ن ثعث ر ػػب   يثػػدك

تهػكال  تػا بحك ػ ئؿبح ا اثث هػ   رتيػ ن تػا بحطػ ف كبح ػا نصػت اءػ  اػدـ  ك ػع هػذل بح ػكر 
نطػ  يؤكػد انهػ  كػ دت  تءػكينكر  طػف بحعنػؼ بحطثيعػا هػذب طػف بهػة،  تءكه  طف بحك  ئؿ كب 

اطػػ  طػػف بهػػة با ثػػ رل  ػػكر بحعءػػؽ كبحةءػػـ كبحطزطػػؿ كبحطػػدثر طػػف  يػػث بح ر يػػ  تةػػط ث حن ػػثة 
طط حعهػػػ ، تطػػػ  يػػػأ ا ثعػػػد هػػػذل بحططػػػ حع ال يطكػػػف اف يكػػػكف نػػػزؿ بال ثعػػػد نػػػزكؿ  ػػػكر بحػػػ  

ب با ثػػػرت ثػػػ نا بح ػػػكر  ر يثػػػ ن تػػػا بحنػػػزكؿ كػػػ ف اءػػػ  كتصػػكؿ طػػػف غيرهػػػ ، ت ػػػكرة بحةءػػػـ بذ
ب  ط ؿ نزكؿ ب ي ت بألرثع بألكح  ك ده ، اط  اء  ب  ط ؿ اف ب ي ت بألرثػع كطػ  ثعػده  
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قد نزحت طع ن، تبل يككف  ر يثه  هذب ص ي  ن، ام  ككف بحث نية تػا  ر يػ  بحنػزكؿ، كيػربس 

ـ  طكضػكاه  ك  ء ػءه  ك ػثكه ، دركزة ب  ط حية نزكحهػ  دتعػة كب ػدة الن ػب طه  تػا   كطػف ثػ
طػػ   ضػػطن ب طػػف طشػػ هد  كذيثيػػة كبدحيػػة، ك طءػػة  نديديػػة ال يطكػػف اف يةػػع بال ثعػػد نػػزكؿ 

ـ  بطءة غير ي ػيرة طػف بحةػرآف،  ت ح ػكرة  ر يثهػ  كثػ نا  ػكرة غيػر صػ يس، بح   ػير  كطػف ثػ
د . حػػذب ارل اف هػػذب بحث  ػػث قػػّٓٔكصػػػ ّّٓكصػػػ ُٕ/صػػػُبح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج

   رع تا نةد ط  حـ ي  طع نةدل تضبلن اف   طيءب كبلـ دركزة ط  حـ يةءب. 
 . ُُٔ – َُٔ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٕٔ
بح ػا ي شػ ثب  ػ بحط ش ثب انػد دركزة هػا رب يػ ت بح ػا    طػؿ كبكهػ ن اديػدة حء أكيػؿ اك ٕٕ

ر. بح   ػير كاح  ظهػ  هػ  ك نػكع  ػثكه  كطة طهػ تهطه  ك أكيءهػ  اءػ  بألذهػ ف ث ػث   نكا
. كططػ  با ثػػرل ايضػػ ن طػػف بحط شػ ثب طػػ  ي  طءػػب هػػذب ُُٔ/ٕبح ػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج

بح عريػػؼ ططػػ  ال يػػدرؾ اةػػؿ بإلن ػػ ف  ػػرل، كطػػ  ب ػػ أثر بهلل ثعءطػػب. ط طػػد اػػزة دركزة، 
. ُّٓـ، صػػػػ ُّٕٗهػػػُّّٗ، ُبحةػػرآف كبحطء ػػدكف، بحطك ػػػ  بإل ػػبلطا، دطشػػػؽ، ط

حا ادـ ص ة ط   . طف هذب بحطنطءؽ يثدكُُِ/ٕثؽ  جبح   ير بح ديث، طصدر   
  كحػػب صػػ    ك ػػ   ر ط طػػد اػػزة دركزة ك   ػػير بحةػػرآف بحكػػريـ ر طػػف نةػػد دركزة تػػا 
با ثػػػػ رل بحةصػػػػص طػػػػف بحط شػػػػ ثب اءػػػػ  ا ػػػػ س اف طػػػػ  يريػػػػدل دركزة طػػػػف بح شػػػػ ثب تػػػػا 
ـ بحةصص هك كربر اح  ظه  اك رير ا ءك  ارضه ، ألنػب طػف بح شػ ثب بحء ظػا بحػذم حػ

يػػػردل بحعءطػػػػ ا طػػػػف بصػػػػطبل هـ ث ح شػػػػ ثب، ط طػػػد اػػػػزة دركزة ك   ػػػػير بحةػػػػرآف بحكػػػػريـ، 
ف بحةصػص طػف ب  حا اف دركزة حػـ يػرد طػف بحةػكؿ . حكف يثدكُُٕطصدر   ثؽ، صػ

نطػ  ػ اءػ  ضػكا طػربدل طػف بحط شػ ثب ػ حطػ     طءػب طػف  بحط شػ ثب هػك بح شػ ثب بحء ظػا كب 
يػػدرؾ اةػػؿ بإلن ػػ ف  ػػرل، هػػذب طػػ  ذكػػرل   ػػأكيبلت اديػػدة، تضػػبلن اػػف اف طنهػػ  طػػ  ال

دركزة تػػػا طعػػػرض كبلطػػػب اػػػػف بح شػػػ ثب تػػػا بحةصػػػػص. بحةػػػرآف كبحطء ػػػدكف، طصػػػػدر 
 .  ُّٓ  ثؽ، صػ
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 . َُّػ حطصدر ن  ب، صػ ٖٕ
ػ يربس دركزة اف  ر ي  ب ي ت تا بح كر ك ر ي  بح كر ك ف تا  يػ ة بحنثػا كثػأطرل،  ٕٗ

تضػػبلن اػػف طػػ   ءهطػػب بحةػػربئف بحةرآنيػػة.  كقػػد ب ػػ دؿ اءػػ  ذحػػؾ ث حركبيػػ ت كبأل  ديػػث، 
 . ُُٕ – َُٗ/ُبنظر  بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج

. كبنظػػػر اطثءػػػة اءػػػ  ذحػػػؾ  َُٗ – ُٖٗ/ُػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج َٖ
 . ُٕٗ – َُٗ/ُبح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج

 . ُّٗ – ُِٗ/ُػ بنظر اطثءة اء  ذحؾ  بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ُٖ
ػ بنظػػر طثػػ الن اءػػ  ذحػػؾ آيػػ ت بحهدبيػػة كبحضػػبلؿ  بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ   ِٖ

 . ُٕٗ– ُْٗ/ُج
 . ُْٗ – ُِٗ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ّٖ
. بنظػػػر اطثءػػػة اءػػػ  ذحػػػؾ  بح   ػػػير ُٖٗ/ُػ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج ْٖ

 .  َِِ – ُٖٗ/ ُبح ديث، طصدر   ثؽ  ج
-ُٗٔ/ْ. كبنظر،طصػػػدر  ػػػ ثؽ،جَِِ/ُث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  جػ بح   ػػػير بح ػػػدي ٖٓ

ُْٗ. 
 ا  أ ط  يتيػ ي ءتص هذب بحطنه   ٖٔ

 ػ  بزئة بحطبطكا ت كبح صكؿ بح  بطؿ   طة يصس بحكقكؼ انده .ُ 
 ػ شرح بحكءط ت كبح ع يير بحرريثة ثإيب ز كدكف  عطؽ حركم.ِ
ركيػػػة كبحنظطيػػػػة ػػػػ شػػػرح طػػػدحكؿ بحبطءػػػة شػػػر  ن ببط حيػػػ ن كدكف  عطػػػؽ تػػػا بحشػػػركح بحءّ

 كبالك   ا ثعرض بحهدؼ كبحطدحكؿ بذب ك نت اث رة بحبطءة كبض ة نظط ن كحرةن.
ػ بإلش رة بحطكبزة بح  ط  ركم تا طن  ثة نزكؿ ب يػ ت اكتػا صػدده ،كبح عءيؽ اءػ  ْ

 ط  ية ضا بح عءيؽ اءيب طنه  ثإيب ز.
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ك كبيهػ ت ك كػػـ ػػ ر  بءيػة طػ     كيػب بحبطءػة طػػف ا كػ ـ كطثػ د  كاهػدبؼ ك ءةينػ ت ٓ

 شػػػػػريعية كاتبلقيػػػػػة كبب ط ايػػػػػة كرك يػػػػػة كطبل ظػػػػػة طة ضػػػػػي ت  طػػػػػكر بح يػػػػػ ة 
كبحط ػػػ هيـ بحثشػػػرية، كهػػػذل نةطػػػة ا   ػػػية كبكهريػػػة تػػػا    ػػػيرن  كهػػػا كػػػذحؾ تػػػا 
   ػير بحةػرآف كبحػداكة بحةرآنيػة كطػ  هكبحط ثػ در كقػد به ططنػ  حهػ  ػ دركزة ػ به ط طػ ن 

 اظيط ن ر. 
 يرة كبحثيئة بحنثكية، ح هػـ ظػركؼ بحػداكة ك ػيره  كاطكبرهػ ، ػ  بءية صكر كطش هد بحٔ

 حطعرتة بحطة صد بحةرآنية.
ػػػػ بح نثيػػػب اءػػػ  بحك ػػػ ئؿ بح دايطيػػػة كطػػػ  يكػػػكف تيهػػػ  طػػػف طة صػػػد ا ػػػءكثية ك ح عةيػػػ  ٕ

 . …كبح عءيؿ 
 ػ باله ط ـ ثثي ف بح ن    ثيف ب ي ت كتصكؿ بح كر  ي ق ن اكطكضكا ن.ٖ
 ف اكالن ثـ ث حركبي ت ثـ ثأقكبؿ بحط  ريف.ػ    ير بحةرآف ث حةرآٗ

 ػ ارض بحطع نا ثأ ءك  قري  بحطأتذ ثعيدبن اف بح كبشا كبحرربثة.َُ
ػػػ    ديػػ ن حء كػػربر، بحعطػػؼ اءػػ  بحشػػرح بألكؿ انػػد  كػػربر بحطن  ػػثة حػػذحؾ، بح   ػػير ُُ

 .   ٗ – ٔ/ُبح ديث، طصدر   ثؽ  ج
ؿ بحثرهنة اء  صػ ة هػذب بحطػنه  . كقد   ك ٗ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٕٖ

تضبلن اف انب ب    ا ثعض ط  ا اصػرل تأبػ ثكل ث ح أييػد، كاثثػت  ءػؾ بإلب ثػ ت تػا 
. كقػػػد كردت ُِ -َُ/ُطةدطػػػة    ػػػيرل. بنظػػػر  بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ ج

بحعديػد طػف بح ةػ ريظ تػا زطػف بحطؤحػؼ ػ دركزة ػ اءػ     ػيرل بنظػر بح   ػير بح ػديث، 
.كحعػػػؿ    ػػػير دركزة اكؿ    ػػػير يصػػػدر   ػػػ   ر يػػػ  ِِ – ٖ/َُطصػػػدر  ػػػ ثؽ ج

ف ك ف صدر ثعد    ير دركزة طث شرة تا بحع ـ ن  ػ  ةريثػ ن    ػير انػكف ثػػ  ببحنزكؿ كب 
ـ، ر ثػػب ُّٔٗثيػ ف بحطعػ نا،  ػأحيؼ اثػػد بحةػ در طبل ػكيش، ططثعػػة بح رقػا، دطشػؽ، 

ف ب  ةػػػ  تػػػا هػػػذ ل بحن  يػػػة تةػػػط تػػػإف طؤح ػػػب   ػػػ   ر يػػػ  بحنػػػزكؿ، تهػػػذبف بح   ػػػيربف كب 
بحن ظر ال يء ظ ام نة ط اترل حء ش ثب ت كبب بحط  ر بحث نا تا    ير ثي ف بحطعػ نا 
يرء  اءيب بحنزاة بحصكتية. طع هذب بحطنه  بحبديد تا بح   ير طعف ثعض بحث  ثيف 
، بحطع صريف ثص ة هذب بحطنه  تا بح   ير.بنظر ط طد ازة دركزة كبح   ير بح ديث

. رغـ ذحؾ نبد اف    يربن  ديث ن آتػر تػا هػذب بحعصػر ُْٕ–ُُٓصطصدر   ثؽ، 



 إصالح عهى انتفطري يف انتفطري احلذيث

 761 

 
كقػػد  ػػكتا رباػػ  تيػػب طؤح ػػب  ر يػػ  بحنزكؿ، حءشػػير اثػػد بحػػر طف   ػػف  نثكػػة بحطيػػدبنا

 . ر طب بهلل قثؿ اف ي طب
 .ٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٖٖ
  ٕ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٖٗ
. بحةػػػػرآف كبحطء ػػػػدكف، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ، ُٕٓ/ُؽ  جػ بح   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ث َٗ

 . ُّْص
  ُٕٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ ج ُٗ
 . ُٗٓ – ُٖٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ِٗ
 . ُٕٓ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ّٗ
 . ٕ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ   ج ْٗ
 . َّْ/ُػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج ٓٗ
. كبنظػػػػر ايضػػػػ ن بحهػػػػدؼ طػػػػف ن ػػػػا ّْٗ/ُ   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ  جػ بح ٔٗ

 .ُْٖ/ُبحش  اة بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج
بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ   ػ بنظػػر اطثءػػة اءػػ  ب ػػ عط ؿ طصػػطءس بحطةصػػد  ٕٗ

بح   ػير  . بنظر تػا ب ػ عط ؿ طصػطءس بح كطػة ّْٓ/ِج – ْْٖ، صػّْٔ/صػُج
. بنظػػػػػػر تػػػػػػا ب ػػػػػػ عط ؿ طصػػػػػػطءس ُْٖ، صػػػػػػػِّٖ/ُبح ػػػػػػديث، طصػػػػػػدر  ػػػػػػ ثؽ  ج

 .ٗ/ِبحطرزل بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ   ج
ػ طػػف طشػػطكالت بأل ػػس  بحطثػػ د  كبحةكباػػد كبح ءةينػػ ت، بنظػػر اطثءػػة تػػا ب ػػ عط الت  ٖٗ

، ِّْ/ُبحطث د  حءدالحػة اءػ  بأل ػس بحط كطة بح   ػير بح ػديث، طصػدر  ػ ثؽ   ج
، ُُّ، صػػػػػَُٔ، صػػػػػِٕ/صػػػػػِػ ج  ْٔٓ، صػػػػػُٔٓ، صػػػػػِٖٓ، صػػػػػُٓٓصػػػػػ
، ّٓٔ، صػػػِّٔ، صػػػِّٓ، صػػػَُّ، صػػػَِٔ، صػػػِْٓ، صػػػُْٓ، صػػػُِّصػػػ
طػ  ب ػ عطؿ تػا بإلشػ رة بحػ  هػذب بحب نػ   اكثػركحعػؿ  ُُٓ/ٔػ ج ٖٓٓ، صػػِّْصػػ

طصػػػػػػطءس بح ءةػػػػػػيف بنظػػػػػػر اطثءػػػػػػة اءػػػػػػ  ذحػػػػػػؾ  بح   ػػػػػػير بح ػػػػػػديث، طصػػػػػػدر  ػػػػػػ ثؽ  
، ُِ، َُ/ِػ ج  ّٔٓ، َٔٓ، ْٔٓ، ّٗٓ، ّٖٓ، ِٗٓ، ُٓٓ،ّٕٓ،ِّٔ/ُج
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، ٖٓ/ٔػ ج  ِٕٓ، ُِْ، َِٔ، ُِْ، ُِّ، ُِِ، َُٕ، ََُ، ْٖ، ِٖ
. كبنظػػػػػػػر طثػػػػػػػ الن اءػػػػػػػ  ب ػػػػػػػ عط ؿ طصػػػػػػػطءس بحةكباد بح   ػػػػػػػير ُّٔ، ٖٕ، ٖٔ، ٗٓ

 . ٗٓ - ٖٓ/ٔبح ديث، طصدر   ثؽ   ج
بح   ػػػػير  ، كبنظػػػػر ايضػػػػ ن ُٕٕ – ُٕٓ/ٔػ بح   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ  ج ٗٗ

 . ُٕٗ/ٔ، جُُٗ/ٔ، جَُٖ – ُٕٗ/ٔ، جُِٕ/ٔبح ديث، طصدر   ثؽ  ج
 .ُّْ/ ُػ بنظر   صيؿ ذحؾ تا بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ   ج ََُ
. كبنظر ايضػ ن  بح   ػير بح ػديث، طصػدر ِْ/ٖػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ ج َُُ

. ب ػػ عطؿ ح ػػظ بح كطػػة تػػا بألطثءػػة ّٖ/ٔ، جُُْ/ٖ، جُٔ/ٖ،  جِٓ/ٗ ػػ ثؽ  ج
بح   ػير  ح  انه  بح كطة بنظر طث الن اء  ذحػؾ بح  ثةة حكف قد يبءيه  دكف اف يشير ب

. كقػد يعثػر اػف طػ  بػ ات ثػب ب يػة ث حهػدؼ كاػف ُّْ/ٗبح ديث، طصدر  ػ ثؽ  ج
  كطة بألطػر ططػ  بػ ات ألبءػب ث حطةصػد انػدط  يثػيف بالثنػيف تػا كقػت كب ػد، بنظػر 

. كطػػ  يطكػػف اف يصػػرح تػػا ثيػػ ف بح كطػػة َْْ/ٖبح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر  ػػ ثؽ  ج
 ؿ اثػػ رة بحهػػدؼ طػػف بألطػػر بنظػػر طثػػ الن اءػػ  ذحؾ بح   ػػير بح ػػديث، طصػػدر ث  ػػ عط
اث رة بحطةصد طف بألطر بنظر طث الن اء  ذحؾ بح   ير بح ديث،  . اكُّٓ/ُ  ثؽ ج

.  ك بػػػػدر بإلشػػػػ رة بحػػػػ  اف دركزة ب ػػػػ عطؿ ح ػػػػظ بحطةصػػػػد ّْٔ/ُطصػػػػدر  ػػػػ ثؽ   ج
  رة، بنظػػر اطثءػػة اءػػ  ذحػػؾ بحعثػػ ا ي نػػ ن حءدالحػػة اءػػ  بحطػػربد طػػف طػػ  صػػدؽ بحكءطػػة اك

، َّٔ/ُ، جُْْ/ِ، جُّٔ/ِ، جُّٖ/ُبح   ػػػػػػير بح ػػػػػػديث، طصػػػػػػدر  ػػػػػػ ثؽ  ج
 .  ٕٔ/ٔ،جِْٕ/ُ، جِْٕ/ُ، جّٕٓ/ُج
، كبنظػر ايضػ ن بح كطػة طػف ذكػر بحنػ ر ِّٖ/ُػ بح   ير بح ػديث، طصػدر  ػ ثؽ  ج َُِ

 .  ُْٖ/ُث أل ءك  بحذم ذكرت ثب بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ ج
بح   ػػػير بح ػػػديث،  كبنظػػػر ايضػػػ ن  َُّ/ُبح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج ػ بح   ػػػير َُّ

اءطػػ ن اف دركزة يػػرل اف طػػ  بػػرت اءيػػب  كطػػة  ُِْ/ِ، جَٖٓ/ُطصػػدر  ػػ ثؽ  ج
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بح نزيػػػػؿ طػػػػف بت صػػػػ ص شػػػػؤكف ث حػػػػذكر دكف شػػػػؤكف تػػػػا طعػػػػرض بحعظطػػػػة كبح ػػػػذكير 

بألهػػػـ كبألتطػػػر  كبإلنػػػذبر كبح ثشػػػير، ال يعنػػػا اف هػػػذب بحشػػػاا بحطتػػػ ص ث حػػػذكر هػػػك
 . ُُٗ/ِبح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج بئط ن.د
 [.   ٕٔ – ٔٔ[، هكد ] َْ – ّٖ[، بحعنكثكت ] ّْ – ّّػ بنظر آي ت بألنع ـ ]  َُْ
، كبنظػػػػر ايض ن بح   ػػػػير ُّٗ – ُُٗ/ُػ بح   ػػػػير بح ػػػػديث، طصػػػػدر  ػػػػ ثؽ  ج َُٓ

 .  ِٔٓ – ِٓٓ/ِبح ديث، طصدر   ثؽ   ج
 .َُِ/ِػ بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ  ج َُٔ
، ِّٔ – ِّٓ/ِػ بنظػػػر اطثءػػػة اءػػػ  ذحػػػؾ بح   ػػػير بح ػػػديث، طصػػػدر  ػػػ ثؽ  ج َُٕ
، هذب تا صءة بحك  ئؿ ث أل س، يةكؿ دركزة طتثربن اف بحك  ئؿ ر طنه  ط  ِْٕ/ِج

ي صػػػػؿ ث أل ػػػػس كبحطثػػػػ د  طػػػػف ثعػػػػض بحنػػػػكب ا كن ػػػػ ئ  حهػػػػ  طثػػػػؿ بح يػػػػ ة بألتركيػػػػة 
كطعبزبت بألنثي ا طط  يدتؿ تا كطش هده  كاهكبحه  كنعيطه  كاذبثه  كبحطبلئكة كبحبف 
 . ُٖٓ – ُٕٓ/ُبحريثي ت بإليط نية ر بح   ير بح ديث، طصدر   ثؽ ج

بح رؽ ثيف بحةرباة بإل ة طية كبحةػرباة بح   ػيرية كبحةػرباة بحبط حيػة تػا  نثيءػة بثػربهيـ،   ػ نظرَُٖ
 . ْٓـ، صُِٗٗتف بحةص ثيف بحنظرية كبح طثيؽ، بحة هرة، طك ية غري ، 

طػػػ   ػػػكهـ تريػػػد طصػػػط    ػػػءيط ف تػػػا ك  ثػػػب ر ط طػػػد اػػػزة دركزة ك    ػػػير حػػػيس ك - َُٗ
بحةرآف بحكريـر انب طف بحططكف اف يككف دركزة قد  أثر ثأ طد تءؼ بهلل صػ    ك ػ   
بح ف بحةصصا تا بحةرآف طف بحةكؿ ثعدـ  ةيةة بحةصص بحةرآنا ك قد ك ف طف ادح ب 

ـ  كؿ بحةػػرآف ك اف هػػذل بحةصػػص طعءكطػػة طػػف قثػػؿ بحطتػػ طثيف تػػا اصػػر نػػز  تػػإف طػػف ثػػ
. ألنهػػػ  حي ػػػت بال بحصػػػكر  ن ككبقعػػػ  ن ة ضػػػا كػػػكف هػػػذل بحةصػػػص  ةػػػ هػػػذل بحطكبتةػػػة ال 

بحذهنية حط  يعرتب بحطع صركف حءنثا اءيب بح بلـ طف بح  رير، بنظػر   صػيؿ ذحػؾ تػا 
  ط طد ا طد تءؼ بهلل، بح ف بحةصصا تا بحةػرآف بحكػريـ، طك ثػة بألنبءػك بحطصػرية، 

، طنثػػع  ػػكهـ تريػػد طصػػط    ػػءيط ف  ػػأئر دركزة ثتءػػؼ بهلل ِٓٓ، صػػػُٓٔٗبحةػػ هرة، 
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هك بحنةطة بألتيرة بح  ثةة بح ا بعءه  تءؼ بهلل ط  ندبن حب، كها اف ط  ب  كبل بحةػرآف 
طػػف قصػػص هػػك طعءػػـك طػػف قثػػؿ بحطتػػ طثيف، ألف دركزة يةػػكؿ ثػػذحؾ ايضػػ ن، حكنػػب ال 

بحةرنيف تا  كرة بحكهؼ نػ قش   ا قصة ذمتينكر كط  ا ء ن   ةيةة كبقعية بحةصص 
ثعض بحث كث بحعءطية بح ا    كؿ   ديد  ةيةػة ذم بحةػرنيف، تكبػد اف ثعضػه  قريػ  
طف بإلقن ع حكف رحيس اءػ  با ثػ ر انػب بح ةيةػة بح  ريتيػة بحطةصػكدة ث  يػ ت بحةرآنيػةر 

نطػػ  ث حن ػػثة  ك طػػ  كػػ ف يػػدكر كي ػػدبكؿ طػػف اتثػػ ر كآثػػ ر رألنػػب طػػف قثيػػؿ بح كتيػػؽ بحػػ  كب 
ألف هػذب ال يصػس بال بذب كػ ف  هػا بح ةيةػة هػذل بح ةيةػة افٌ  دٌ بح طثيؽ كال يطكف اف يع
ً  صاحاًً   ال رآناح لهن ؾ يةين ن طف   رير اك  اك ث ث ػ ن اػف بحنثػا صػء  بهلل اءيػب  نصا

. كبضس طػف هػذب َُُ – ٖٗ/ٓبح ديث ج بح   يرك ءـ كحيس هن ؾ شاا طف ذحؾ ر
  ريتيػػة بذب ك نػػت طةصػػكدة ث  يػػ ت بحةرآنيػػة ك قػػد نػػص بحكػػبلـ انػػب ال ينكػػر بح ةيةػػة بح

اءيه  صرب ة، هذب طف بهة كطف بهة اترل حك حـ يكف يؤطف ث ةية ه  بح  ريتية حطػ  
اػػرض آربا بحثػػ  ثيف تػػا   ديػػده ، كن قشػػه  دكف اف يصػػؿ بحػػ  يةػػيف تػػا ذحػػؾ حعػػدـ 

ئؽ ينثرػػا تػػدركزة ال ينكػػر اف طػػ  تػػا بحةػػرآف طػػف قصػػص  ةػػ  ،كبػػكد بألدحػػة بحصػػري ة
ألنػػب حػػيس طػف اهػػدبؼ بحةصػػص  يكحكنػػب ال ي ػ نثط طنهػػ   ةػػ ئؽ   ريتيػة ،بإليطػ ف ثهػػ 

بحةرآنػػا بح ػػأرير، تأغ ػػؿ ذحػػؾ كبح  ػػت بحػػ  ادحػػة اتػػرل  ثػػيف  ةية هػػ  تطػػثبلن يةػػكؿ اػػف 
ططءكة  ثأ ر ك قد قرات اء  بحطنةكش ت اتث ر كثيرة اف بحططءكة بح ثئية ك بح طيريػة 

قثيػػؿ بحطػػيبلد حءط ػػيس كبحطط ػػدة بحػػ  اكب ػػط بحةػػرف بح ػػ دس ثعػػد  حءطػػدة بحع ئػػدة بحػػ  طػػ 
بحطيبلد كها ططءكة بح ث ثعػة بح ػا ان هػ  بحةػرآف كان هػ  بحركبيػ ت بحعرثيػة اءػ  بألربػس 

بح   ػػػػػير . كطػػػػػ  صػػػػػرح ثكبػػػػػكد آث رهػػػػػ  بحػػػػػ  ب ف شػػػػػ هدة اءيه  ِِٗ/ُح ػػػػػديث  جبر
تػا بحةػرآف  ط طػد . ك بنظر تا بحػرد اءػ  ك ػ   بح ػف بحةصصػا ُِٗ/ّبح ديث  ج

حءةصػػػػص بحةرآنػػػػػا، طبءػػػػػة اضػػػػكبا بحشػػػػػريعة، كءيػػػػػة بحشػػػػػريعة ثء ػػػػ با، بح   ػػػػػير بحثيػػػػػ نا 
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ثػػػف  ػػػعكد بإل ػػػبلطية، بحعػػػدد بح ػػػ دس، بطػػػ دل بحث نيػػػة ط طػػػد  ث حريػػػ ض، ب طعػػػة بإلطػػػ ـ
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