


 

 
 

 ديثـر الحـي العصف ورةـة المنـالم المدينـمن أع
 

 الشيخ عطيـة حممد سـامل
 

 التحرير
 

ايعًُٝة١ ٚايقكاؾٝة١   ناْت املس١ٜٓ املٓٛض٠ عاص١ُ املػًُني 

ٓٗةا  ع، ٚملا حتٍٛ ايقكٌ ايػٝاغٞة  َص ٖاجط إيٝٗا ضغٍٛ اهلل 

١ ; اطنةةةةع  اذتطنةةةة١ ايقكاؾٝةةةة١         إىل عٛاصةةةِة ارتاؾةةةة١ الَٜٛةةةة١ ٚايعتاغةةةٝة

 عصط ايصراب١ ثِ عصط ايتابعني . زتُٛعا  َٔ ايعًُا٤ ظٗطٚا   بك١ٝ

ثِ اٛايت َٔ بعسِٖ جٗٛز عًُا٤ املػحس ايٓتٟٛ َٔ أبٓا٤ املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

ٚاجملاٚضٜٔ ٚايعا٥طٜٔ، ٚظًةت ؾةع١ً ايقكاؾة١ َتٛقةس٠ عًة٢ َطايعصةٛض، اؿةتس        

 ذًٝٓا ٚاٗسأ ذًٝٓا آخط، يهٓٗا الآطؿ٧ .

  املسٜٓة١ املٓةٛض٠ عةسز َةٔ ايعًُةا٤ الؾا ةٌ        ظٗطٚ  ايعصط اذتسٜث 

ايةةصٜٔ وًةةٛا ااضث ايقكةةا  ايخةةدِ ٚأخةةصٚا ٜٓكًْٛةة٘ ييجٝةةاٍ املتٛايٝةة١         

غةا١َٝ   املسٜٓة١   ااَعة١ ا ذًكا  املػحس ايٓتٟٛ، َٚةا يتةث إٔ اؾتترةت ادت   

اٛاؾةس إيٝٗةا املسضغةٕٛ ٚايطةا  َةٔ أقطةاض ايعةا          ٚ ٖةة،، 1381املٓٛض٠ عاّ )

ٚصةةاض  املسٜٓةة١ املٓةةٛض٠ ستةة  ؾتٖٛحةةت ؾةةع١ً ايقكاؾةة١ َةةٔ جسٜةةس   ااغةةاَٞ

، ٚملعةةت أءةةا٤ عةةسز َةةٔ ايعًُةةا٤ ايةةصٜٔ صةةاضٚا أعاَةةًا َؿةةٗٛضٜٔ        ْعةةاضال

بسضٚغةةةِٗ، َٚايؿةةةااِٗ، ٚبةةةطازتِٗ ااشاعٝةةة١ ٚايتًؿاظٜةةة١، ٚستا ةةةطااِٗ   

 ٚاجملايؼ ايقكاؾ١ٝ .الْس١ٜ 
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ــــشــــــن
 ـهــــــأتــ

،أذسايعًُا٤ ايةصٜٔ  ايؿٝذ عط١ٝ ستُس غةا   عأَّ ٖاال٤ ايعًُا٤ ال

ٚقسَٛا عةةا ااشاعةة١ ٚايتًؿةةاظ   اٛيةةٛا ايتةةسضٜؼ   املػةةحس ايٓتةةٟٛ ايؿةةطٜـ،   

عؿطا  ايااَخ ٚاذتًكا ، ٚزضؽ ع٢ً ٜسٜة٘ ٦َا  ايطا  َٔ غا٥ط أقطةاض  

ايعا  ااغاَٞ، ٚاغتؿاز َٓ٘ عسز نةت  َةٔ بةا  ايعًةِ ٚظا٥ةطٟ املسٜٓة١       

حس ايٓتٟٛ، ٚغةٛف ْعةطب بؿة٤ٞ    املٓٛض٠، جًػٛا   ذًكت٘ املؿٗٛض٠   املػ

 َٔ ايرتنٝع يػ ا٘ ٚعطا٥٘ ايعًُٞ .
 

ٚيةس ايؿٝذ عطٝة١ ستُس غةةا    قطٜة١ املٗسٜةة١ ايتابعة١    

 ٖة، .١1346 ايؿةطق١ٝ مبصط عاّ )ملسٜطٜ

زضؽ   نتااٝب ايكطٜة١، ثِ   َسضغتٗا الٚي١ٝ ملةس٠ سةؼ غةٓٛا ،    

 ذؿغ ؾٝٗا أجعا٤ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ .ٚ

ٖةة، بًتةًا يًعًةِ، ٚزضؽ   املػةحس     1364 املسٜٓة١ املٓةٛض٠ عةاّ )   إىل ضذةٌ

 ايٓتٟٛ ع٢ً عسز َٔ ايؿٝٛر َِٓٗ :

   ٌايؿةةةٝذ عتةةةس ايةةةطؤ ااؾطٜكةةةٞ زضؽ عًٝةةة٘ : َٛبةةة  ااَةةةاّ َايةةةو ْٚٝةةة

ّ   الٚباض ٚضٜةاب ايصةاذتني ٚايتٝكْٛٝة١      ايؿكة٘ ايؿةاؾعٞ،    ٚغتٌ ايػةا

     َصطًح اذتسٜث .

  ايطذتٝةةةة١   ايؿةةةطا٥ ،َٓعَٛةةة١ ضؽ عًٝةةة٘ : ايؿةةةٝذ وةةةاز الْصةةةاضٟ ز 

 .جط١َٝٚ   ايٓرٛ اآلَٓع١َٛ ٚ

  َٓت٢ٗ ااضازا ٚبع  ؾطح  ٘ صرٝح ايتداضٟ،   .ايؿٝذ ستُس ايرتنٞ: زضؽ عًٝ

ذ ٝعًةة٢ ايؿةٝذ ستُةةس اذتطنةةإ   ايتدةاضٟ، ٚعًةة٢ ايؿةة  نُةا زضؽ  

عُاض   غٓٔ أبةٞ زاٚٚز، ٚعًة٢ ايؿةٝذ ايعطْةٛؽ ْا٥ةب ض٥ةٝؼ أْصةاض ايػة١ٓ          

ٜس خ  ) ايطقع١ ،، ٚذصٌ ع٢ً إجاظ٠   ايتحٜٛس َٔ ْا٥ب ؾةٝذ ايكةطا٤   جتٛ

 ٝعا  .مجغني ارتٝاضٟ ٜطوِٗ اهلل ايؿٝذ أوس ٜا
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ــــه   ــــ انتقال  ل
ـــريـــــــــــال

ـاـــــــــــــــــــــ
 ض

ــــحــــــــــــــــص
ــــــــــــبــــــــــــ

ـــــتـــ ـه  الشـــــي  ــ
ن يــــــــــــــــــــــــــاألم
ي ـطـــيـــقـــنـالش

 (1) يرحمهما هللا

ذخط ايؿةٝذ عطٝة١ ستُةس غةا  زضٚؽ ايؿةٝذ           ،1)

الَةةني ايؿةةةٓكٝطٞ   املػةةحس ايٓتةةةٟٛ ايؿةةطٜـ قتةةةٌ    

غةةةؿطٙ إىل ايطٜةةاب، ثةةِ اتًُةةص عًةة٢ ٜسٜةةة٘   املعٗةةس      

ٜاب، ثِ صرب ايؿٝذ الَني   ادتاَعة١  ايعًُٞ بايط

َسضغةةًا االغةةا١َٝ َٓةةص ا غٝػةةٗا ٚنةةإ نةةٌ َُٓٗةةا  

ًة١ اذتةةخ أضبةم َةطا  َتتايٝةة١، ٚصرتةة٘ نةصيو         ٘   ضذؾٝٗا .... نُا صرت

اعًِ ؾٝٗا ايؿةٝذ عطٝةةة١ َةٔ ايؿةةٝذ    سع٠ٛ   إؾطٜكٝا زاَت ثاث١ ؾٗٛض، ضذًة١ يً

 اذته١ُ ٚاملٛعع١ اذتػ١ٓ .سع٠ٛ بالَٝةةٔ نق ًا َٔ غٝاغ١ اي

ٚزاَةةت صرتةةة١ ايؿةةٝذ عطٝةة١ يًؿةةٝذ الَةةني قطابةة١ عؿةةطٜٔ عاَةةًا          

 س١ٜٓ املٓٛض٠ ٚايطٜاب ٚغ ُٖا .امل

ٖةةةةة، اْتكةةةٌة إىل ايطٜةةةةاب عٓةةةةس اؾتتةةةةاح 1370  عةةةةاّ )

املعاٖةس ايعًُٝةة١ ٚايهًٝةا ، ٚايترةةل بايصـة ايقةةاْٞ ايقةةاْٟٛ    

     ٞ ، ثةةِ ايترةةل باملعٗةةس ايعةةاي ٚذصةٌة عًةة٢     املعٗةةس ايعًُةٞة

   ٚ ٚ  ايطٜةاب   .أٜخةاً ايًػة١ ايعطبٝة١   َةٔ نًٝة١   املاٌٖ ايعًُٞ َةٔ نًٝة١ ايؿةطٜع١ 

، ٚايؿةٝذ    اٛبس  صًت٘ بعسز َٔ َؿاٜذ الظٖط َِٓٗ ايؿٝذ عتس ايطظام عؿٝؿٞة

 ٚغ ِٖ َٔ نتاض َؿاٜذ الظٖط. ٜٛغـ عُط، ٚالغتاش ستُس غطذإ

                                                 
ٖةةٛ ستُةةس الَةةني بةةٔ ستُةةس املدتةةاض بةةٔ عتةةس ايكةةازض ادتهةةل ايؿةةٓكٝطٞ املةةسْٞ ، ٚيةةس   َسٜٓةة١ ) آٝةة١ ،      (1)  

، ْٚؿ  ٜتًُٝا عٓس أخٛاي٘ ٚزضؽ عًّٛ ايكطإٓ ٚايػ ٠ ٚالز  ٚايتاضٜذ ٚعةطف عٓة٘ ايةصنا٤ ٚاالجتٗةاز      مبٛضٜتاْٝا

ٖةة، َةةم بعةة  ااَصاةة٘ ،  1367ذتة٢ صةةاض َةةٔ عًُةا٤ َٛضٜتاْٝةةا ، ؾتةةٛىل ايكخةا٤   بًةةسٙ ، ثةةِ خةطد يًرةةخ عةةاّ )    

يًتةسضٜؼ   املعٗةس ايعًُةٞ بايطٜةاب      اغتكط ع٢ً أثطٖةا َسضغةًا   املػةحس ايٓتةٟٛ ، باملسٜٓة١ املٓةٛض٠ ، ثةِ اخةت         

ٖةة، ، ٚنةإ َةٔ أٚا٥ةٌ املسضغةني        1386ٖة، ، ٚصةاض عخةًٛا بةاضظًا   َعٗةس ايكخةا٤ ايعةايٞ بايطٜةاب )       1371)

، ، ٚعخةًٛا َاغػةًا   ضابطة١ ايعةا  ااغةاَٞ ، ٚعخةًٛا   ٦ٖٝة١        ٖةة 1381ادتاَع١ االغا١َٝ باملسٜٓة١ املٓةٛض٠ )  

.  َٔ ااَٝصٙ ايؿٝذ عتس ايععٜع بٔ باظ ، ٚايؿٝذ عط١ٝ غا  ، ٚغ ِٖ نق  . َٚةٔ  ٖة،  1391نتاض ايعًُا٤ ) 

ٖةة ، ٚزؾةٔ     1393أِٖ َايؿاا٘ : أ ٛا٤ ايتٝإ   اؿػ  ايكطإٓ   غتع١ زتًسا  ... اةٛ    َهة١ املهطَة١ )   

 َكا٠ املعةا٠ ؾٝٗا ، ٜطو٘ اهلل اعاىل  .  
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حيـاتـــــــــــــه 
ــــــلــــمــالع
 ـةـــي

ملؿةاٜذ َةِٓٗ   ٚ  ايطٜاب أٜخةا  زضؽ اذتةسٜث ٚايؿكةة٘ عًة٢ عةسز َةٔ ا      

ايؿةةٝذ عتةةسايععٜع بةةٔ بةةاظ، ٚايؿةةٝذ عتةةسايععٜع بةةٔ ضؾةةٝس، ٚايؿةةٝذ عتةةس          

 ايطؤ وع٠ ٜطوِٗ اهلل مجٝعًا .

ٜٚاذةةغ إٔ اهٜٛٓةة٘ ايعًُةةٞ ٚايقكةةا  اةةةِ   املسٜٓةة١ املٓةةٛض٠ ٚاملعٗةةةس        

َٔ ية٘   بًةسٙ  ايعًُٞ ٚن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ   ايطٜاب،ذٝث   ٜتػ

 ايخ٦ٌٝ َٔ ايتعًِ .٣ٛ شيو ادتع٤ غ

 

ذػةةةا٤، ايؿةةٝذ عطٝةة١ ستُةةس غةةا    َعٗةةس ال  زّضؽ 

س ايعًُةٞ   ايطٜةاب، َةس٠ أضبةم     ٗة ٚشيو بعس ختطجة٘ َةٔ املع 

   ٚ ايًػةةة١ نًٝةة١  غةةٓٛا ; خةةاٍ زضا غةةةةةت٘   نًٝةة١ ايؿةةةطٜع١ 

ذػةا٤،    َعٗس ال َسضغًاؾهإ  . ،1)َعًا   ٚقت ٚاذس   ايطٜاب  ايعطب١ٝ

 ١ًٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ باالْتػا  .ؿطٜع١ ٚنٚبايتًا   ن١ًٝ اي
 

  ِس ايطٜاب ايعًُٞ َس٠ ؾٗطٜٔ ؾك  .  َعٗ بعةةس ختةطجةةة٘  زّضؽ ثة 

  ّ   نًٝةة١ ايؿةةطٜع١ بايطٜةةاب، ٚزّضؽ الز    صةةسض     ،2)زّضؽ بًةةٛؽ املةةطا

   ،3)عًةةةةِ ايٛ ةةةةم ١ ايعطبٝةةةة١ بايطٜةةةةاب، ٚزّضؽةااغةةةةاّ   نًٝةةةة١ ايًػةةةة

 ايهًٝتني َعًا .

                                                 
نتتٗةا بٝةسٙ : ٚ  غة١ٓ ايتدةطد ) َةٔ املعٗةس ايعًُةٞ ،اؾتترةت نًٝة١ ايًػة١           ٜكٍٛ ايؿٝذ عط١ٝ   اطمجت٘ اييت  ،1)

ايعطب١ٝ جباْب ن١ًٝ ايؿطٜع١ ...ٚيعطٚف ) َا ، غحٌ اءٞ   ن١ًٝ ايًػ١ ، َم ايطغت١ النٝس٠   ايؿةطٜع١ ،  

ؾةٗازاني  ٚذصًت ع٢ً ٚعس بايػُاح  بسضاغ١ ايؿطٜع١   ايعط١ً ٚاالختتاض هلا   ايةسٚض ايقةاْٞ ، ٚذصةًت عًة٢     

  غ١ٓ ايتدطد محُس اهلل  ، .َعًا  

 ، ذسٜقًا َٔ أذازٜث الذهاّ  .412بًٛؽ املطاّ  البٔ ذحةط ، نتا    اذتسٜث ، ؾٝ٘ )،  2)

 ،  املطاز ب٘ عًِ اسٜٚٔ اذتسٜث ايؿطٜـ .3)
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 في المســجد النبوي

 ( ّٖة، أغِٗ   ا غٝؼ ادتاَع١ ااغا١َٝ   املسٜٓة١ املٓةٛض٠،   1381  عا

ٚزّضؽ   قػةةِ ، ،1)ٚأغةةٓس يةة٘ ؾةةإٚ ايتعًةةِٝ ، ٚزّضؽ ؾٝٗةةا بساٜةة١ اجملتٗةةس 

نُةا زّضؽ الصةٍٛ   غٝةا  ايؿةٝذ الَةني ذتة٢        ،ايسضاغا  ايعًٝا ؾٝٗةا 

 د الٍٚ َٔ ادتاَع١ ااغا١َٝ .ختطد ايؿٛ

    ااغةةا١َٝ   املسٜٓة١ املٓةةٛض٠ ايتةابم دتاَعةة١   زّضؽ   املعٗةس ايعةةايٞ يًةسع٠ٛ

 اغا١َٝ ؾطع املس١ٜٓ املٓٛض٠ .ااَاّ ستُس بٔ غعٛز ا

 ( ّٖة ، ٚاغةتُط ؾٝةة٘ ذتة٢ بًةؼ غةةٔ ايتكاعةس       1384اْتكٌ إىل ايكخا٤   عا

 ٖة ، .1/7/1414  )

 ٖةة، 1420غ١ٓ ) تة٘ املٓٝة١ؾاغتُط ايؿٝذ َسضغةًا   املػةحس ايٓتٟٛ ذت٢ ٚا 

 اهلل اعاىل .ٜطو٘ 
 

 النشاطات العلمية واإلعالميـة

زّضؽ   املػحس ايٓتٟٛ ايؿطٜـ َةس٠ بًٜٛة١،           

طح َٛبةة  ااَةةاّ َايو،ذٝةةث ةةةةَٚةةٔ أٖةةِ زضٚغةةة٘ ؾة

 ، ؾطٜ  َػحٌ .600حٌ ٖصا ايؿطح   )ةةغ

 ٜٚٛٓؾطٜطًا َػحًا .١70 نصيو   )ٚؾةطح الضبعني اي ، 

  اض٠ .غٛض٠ اذتحطا    َٛاغِ ايعٜٚؾػةط 

 100ةٛض٠ ايتكط٠ ذت٢ اآلٜة١ )ٚؾػةط أٚا٥ٌ غة. ، 

  ايتٝك١ْٝٛ ٓع١َٛ امل نُا ؾطح   ٚ ايطذتٝة١  ٓعَٛة١  امل  َصةطًح اذتةسٜث، 

 . ٚبًٛؽ املطاّ  ايؿطا٥ ، 

     زضٚؽ  ٘ٚي٘ زضٚؽ   ضَخإ بعس ايعصط   ايصةةّٛ ٚايػةةةعٚا ، نُةا ية

 َٛء١ٝ عٔ َٓاغو اذتخ .
                                                 

ةع١ ، بتةةم َةةطا  بساٜةة١ اجملتٗةةس ْٚٗاٜةة١ املكتصةةس ، البةةٔ ضؾةةةس ، نتةةا    ايؿكةةة٘ املكةةاضٕ عًةة٢ املةةصاٖب الضبةة ،  1)

 نق ٠ بعخٗا غةةةت١ زتًسا  .
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ــــاطــــــــنشـ
ـــــــ ه ـــــــــــــ

ـــــــــــــاإلع
 ـيــالمــ

 مـراتـالمـؤت

ــــــــــؤلـــــمـ
 ــهــــــاتـــــف

 بطْاَخ ْةسا٤ ااغةةاّ،  ١   ةايةناْت ية٘ َؿاضنا  ؾع

ٚناْت زضٚغة٘ جصابةة١ يًُػةتُعني، ٜكتةٌ عًٝٗةا بةا       

 ايعًِ ٚايتاذقٕٛ .

   ٚناْةةةت يةةة٘ َؿةةةاضنا    ْةةةسٚا  ٚبةةةطاَخ اًؿعْٜٛٝةةة١

، قةةسّ ؾٝٗةةا ايهةةق  َةةٔ عًُةة٘  تك١ً ، زاَةةت أنقةةط َةةٔ عؿةةطٜٔ عاَةةاً َػةة

 ٚؾهطٙ يًُؿاٖسٜٔ .

   ا  نُةةا ناْةةت يةةة٘ َؿةةاضنا  صرؿٝةةة١   عةةةس٠ صةةرـ ستًٝةة١ ٚزتةة

إغةةا١َٝ َٓٗةةا : صةةرٝؿ١ املسٜٓةة١، ٚصةةرٝؿ١ ايٓةةس٠ٚ، ٚصةةرٝؿ١ عهةةاظ،      

ٜةةاب، ٚزتًةة١  ١ ايةةسع٠ٛ ايصةةازض٠ َةةٔ ايط  ة، ٚزتًةة،املػةةًُٕٛ ) ١ ةٚصرٝؿةة

 ادتاَع١ ااغا١َٝ .
 

زاخةٌ املًُهة١   عةس٠  اهلل   َةارطا   ٜطو٘ ؾاضى 

، ٚنةةإ يةةة٘  ٚخاضجٗةةا   ايتانػةةتإ َٚايٝعٜةةا ٚايعةةةطام    

اذ١ ةةة ط٠ إبةذخٛض ممةٝع ذٝث عاضب ؾهةط٠ حتسٜةةس ايٓػةةٌ، ٚعةاضب ؾهة     

 اذني   املارطا  اييت ذخطٖا .ايطبةا يًخطٚض٠; ٚأؾؿةٌ ٖصٜٔ االقرت
 

بتهًٝـ َٔ ايؿٝذ عتس ايععٜع بٔ باظ ٜطوة٘ اهلل أنٌُة    .1

ايةةةصٟ بةةةسأٙ  ،1)تفسريريريضواءريريريبياوي   ريريري  وايؿةةةٝذ عطٝةةة١ غةةةا   

، ٚنةإ عًُة٘ ؾٝة٘ َةٔ أٍٚ غةٛض٠      ايؿٝذ الَني ايؿٓكٝطٞ

كٝطٞ   اذتؿةط ذت٢ آخط غٛض٠ ايٓاؽ . نُا نتب اطمجة١ يًؿٝذ الَني ايؿٓة

 أ ٛا٤ ايتٝإ . الخ  َٔ اؿػ  ، صؿر١ أذتكت بادتع64٤ٚصًت )

                                                 
أ ةةٛا٤ ايتٝةةإ    إٜخةةاح ايكةةطإٓ بةةايكطإٓ ، اؿػةة    ) عؿةةط٠ زتًةةسا  ، بةةسأٙ ايؿةةٝذ الَةةني ايؿةةٓكٝطٞ ،     ،  1)

ٚنتب ؾٝ٘ ذتة٢ ْٗاٜة١ غةٛض٠ اجملازية١ ثةِ اةٛ  ٜطوة٘ اهلل ؾ نًُة٘ ايؿةٝذ عطٝة١ غةا  ٜطوُٗةا اهلل اعةاىل ،              

 هتب ، ب ٚ  .                                   .     ْؿةطا٘ زاض عا  اي
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: عٌُ أٌٖ املس١ٜٓ   َٛبة  ااَةاّ َايةو،    منه عدةوو هويفوي فقريهومؤ ف تو .2

ٚظنةا٠  ، عةا ايتةاضٜذ  ح املتعة١  ْٚهةا ، عةٔ ايرتاٜٚةح  ٚزتُٛع١ َٔ ايطغا٥ٌ 

 .، َٚم املط ٢ ٚغحٛزايتا٠ٚٞ،اذتً

: اػٌٗٝ ايٛصٍٛ إىل عًةِ الصةٍٛ،   منه عدةوو هويفوعلمويألصبلومؤ ف تو .3

 َٚٛقـ ال١َ َٔ اختاف ال١ُ٥ .

ٚصاٜا ايطغةٍٛ صة٢ً اهلل عًٝة٘ ٚغةًِ،     :  منهري وعدةوو هويفوي سضةومؤ ف تو .4

خإ، َٚم ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ َٚم ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ   ضَ

غةةاّ   ِ عًةة٢ بطٜةةل اهلحةةط٠، َٚةةٓٗخ اا  ةٚغةةًِ   ذحةة١ ايةةٛزاع، َٚعايةة  

 املػًُني، ٚااغطا٤ ٚاملعطاد .املااخا٠ بني 

 اغاّ، ٚارتطاب١ ٚأصٛهلا .: الز    صسض او هويفويألدبومؤ ف تومنه  .5

ااغةةاّ،  اعطٜةةـ عةاّ بعَُٛٝةةا   : و ريهويفوي فررياويالمريريمملومؤ فري تومنهري وووو .6

ٚاعةةسزايعٚجا ،  ٚ  ظةةاٍ عةةطر ايطوةةإ، ٚآٜةةا  اهلساٜةة١ ٚاالغةةتكا١َ، 

 .، ٚغ ٖا ١٦ٖٝٚ أَِ إغا١َٝ، ٚحتسٜس ايٓػةٌ

اييت   ارتى يةة٘ املٓٝةة١ ؾطصة١ يٓؿةطٖا      تاكوي ش خوبعضوي رتبويملخطبطة .7

   ٕ طاٝةب ايتُٗٝةس عًة٢    ٚ ا، ٖٚٞ: َٔ أعٝإ عًُا٤ اذتةطَني، ٚبةةسض ٚايتةةةسضٜٛ

ٜٚتُٓة٢ َطنةع محةٛث ٚزضاغةا  املسٜٓة١ إٔ ٜكةّٛ        .، زتًةساً 14يؿكةة٘ ) أبٛا  ا

 بٓؿطٖا يٝػتؿٝس َٓٗا املػًُٕٛ.أٚالز ايؿٝذ عط١ٝ ٜطو٘ اهلل 

نُا شنةط   ايرتمجةة١ ايةيت نتتٗةا  ة       ومثريةوكتبوبداوي رت بريةوف ه  .8

ٜةةةسٙ، ٚقةةس خطةة  ٜطوةة٘ اهلل اصةةساضٖا   َٛغةةٛعا  ٖٚةةٞ : َٛغةةٛع١    

 .َٛغٛع١ ايةسَةا٤  املػحس ايٓتٟٛ، ٚ

ْؿةةط    ايصةةرـ ٚاجملةةا  ٚبتةةم بعخةةٗا ٚٚظع َقةةٌ :       رمريري   ووواثريري  و .9

غاّ ٚايكًل ايٓؿػٞ، ايعني إثتااٗا ٚعاجٗا، ايطةب ايطٚذةاْٞ، ادتاْةب    اا

١ ايةسيٌٝ عًة٢ إٔ ايةصبٝح إءاعٝةٌ، املػةحس ايٓتةٟٛ       ةايطٚذٞ   اذتخ، إقاَة 
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بةطم ااثتةا    ايكخةا٤،     أٚىل جاَعا  ايعةا ، عٓاٜة١ ااغةاّ بايؿةتا ،    

ِ ايعقُةاْٞ،  ةةة هطإ، ايطغةبةسض بكٝاز٠ ايػةةُا٤، ظضع ايهًٝة١، أذهاّ ايػ

 . ٚغ ٖا نق    ايكطإٓ ايهطِٜ ...ايطبا 

) ناغةةٝت ، اتةةاع   َعةةاضب ايهتةةا     مريريري  واك ريرياومريريشوا ريري و ريريا  وو. 10

، ؾةةطٜ  عةةٔ ؾةةطح َٛبةة  ااَةةاّ َايةةو ٜطوةة٘ اهلل، 600ااغةةاَٞ َٓٗةةا )

، ؾةةطٜطًا عةةٔ ؾةةطح الضبعةةني ايٜٓٛٚةةة١، ٚؾةةطح ايٛضقةةا    الصةةٍٛ،     70ٚ)

 ، ٚؾطح ايطذتٝة١   ايؿطا٥  .ٚؾطح ايتٝك١ْٝٛ
  

 : ـهــــــاتــــــــــوف

 ٖة، ٚزؾةٔ   ايتكٝةم.1420) ٞيقاْام ، ضب6ٝاٛ  ٜطو٘ اهلل ّٜٛ االثٓني )      
 

 عـــــراجـــــامل
 

  ٜةةةةةسٙ   غةةةةط٠ شٟ اذتحةةةةة١  اطمجةةةة١ نتتٗةةةةا ايؿةةةةٝذ ٜطوةةةة٘ اهلل  ةةةة   .1

 .،  صؿرة١ 22ٖة،،  بًػت )1414)

، زاض االعتصةاّ  2) د ، ايؿٝذ ستُةس اجملةصٚ    عًُا٤ َٚؿهطٕٚ عطؾتِٗ  .2

 ، .226، ٚذت٢  )201ّ ،، ص )1986بايكاٖط٠، )

3.     ِ َٛغٛع١ الزبا٤ ٚايهتا  ايػعٛزٜني خاٍ غتني عاًَا، أوس غةعٝس بٔة غًة

 ٖة .1413،  1، طزبٞ باملس١ٜٓ املٓٛض٠،، إصساضا  ايٓازٟ ال23،، )ص2)د

ٖةة،، عتةساهلل بةٔ    1418ٖةة، إىل عةاّ )  963قخا٠ املسٜٓة١ املٓةٛض٠، َةٔ عةاّ )     .4

 ٖة .1،1418،، ط93ة 92، ) 1د)ستُس بٔ ظاذِ ،

 

 


