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 م(051ىـ /091َأبـو اليـقظان البـصري )ت 

 )دوره ومنيجو في تدوين األنساب واألخبار(
 د. كفاية طارش العمي

 جامعة البصرة/كمية الدراسات التاريخية
 سيرتو الذاتية
 اسمو ونسبو:

 ػةر   ل رػر   لهوػهسر اػسن   ػف  لسػديـ سيػةيسن  لػذ  سقػؿ كسػا نقػد ذيػر   ػف  لسػديـ  إلخ –لـ يترجـ لهػذ   لساػة    
رس ي  كف  لهد ئسي كف احيـ )سهس لقب لا( س اها كةهر  ف حفص، سيذير   س  ليقظةف سفاا  ةف  ها اػهتا خهاػ  كوػر 

يػػر ي ػػي  ليقظػػةف سهػػس  ي ػػر سلػػدص ، يهػػة  ف س لػػدص حفػػص يػػةف وػػديد  لاػػس د نوقػػب  ةااػػسد ،سلحفػػص هػػذ  سلػػد  يسهػػةع ك يػػد  ه
 اها هحهد لهذ  يدكى  حيةسةع  عةهر  ف ي ي هحهد سيػد يسحػا  لهػد ئسي نػي رس يتػا  سلت ػةس  لػذ  يهيػف يف يقػر  ػا  لقػةر  

ي ػي  ليقظػةف هػرك  يسيتػا سةةسيػ   ةاػها سةةلةػ   وق ػا سيػذ   لحػةؿ  ةلساػ   لس لػدص  لػذ   -يهػة اػسرن -نقد ذيرن ياةسيد هرسيةتا
رتا  ةلطرؽ  لةالةػ  سفاػهة نقػةؿ ))نػقذ  يوػنن حػدةسة ي ػس  ليقظػةف نهػس   ػس  ليقظػةف، س ذ  يوػن اػحيـ  ػف حفػص سكػةهر  ػف ذي

حفص سكةهر  ف   ي هحهد سكةهر  ف  ااسد ساحيـ  ف  ااسد سك يد  ه  ف حفص سي ػس  اػحةؽ نهػس ي ػس  ليقظػةف تػسني 
 .(0)هػ((091اس  

جيؼ  ف ر يع   ػف هةلػؾ  ػف حسظوػ   ػف هةلػؾ  ػف زيػد هسػةك  ػف تهػيـ، نوقػب  اػحيـ سيةف   س  ليقظةف هسلى ل سي ك 
، نحػػالع كػػف  ف   ػػف يتي ػػ  س لط ػػر   ،  لوػػذ ف ذيػػر كرحػػةع نػػي  اػػسةدههة كػػف   ػػي  ليقظػػةف  ف جػػدص (2) ػػف حفػػص  لعجيفػػي

هةهػا  ةليتة ػ  كػف  ساػةب ساػر  هت (3)يدكى ))يةدـ  لعجيفي(( سهي  وةر ن توقي حسء ع كوػى يرػةلتا ستحػدد رػوتا  ػةلعرب
 لق ةئؿ كهسهةع س ساةب  سي تهيـ كوى سجػا  لخرػسص يهػة اسسحػا ذلػؾ. يهػة ذيػر  لط ػر  كرحػةع نػي  اػسةد لػا كػف ي ػي 

 .(4) ليقظةف  سا هسلى س رك  لتهيهي
 مؤلفاتو:
ةب لعؿ  سؿ هف  لؼ ني تػةري   سساػةب كوػى سجػا  لخرػسص  وػيؿ كوهػي سهسهجػي س لتػي جهػر نيهػة  ػيف  سساػ 

س لتػةري  هػس   ػػس  ليقظػةف  لساػػة    ل رػر . نقػػد كػرؼ  اػػع   نقػا سهعرنتػا  لس اػػع   ةسساػةب نقػػد يػةف كةلهػػةع  هػة س ةسخ ػػةر 
س لهآةر س لهةةلب كوى حد اس ء سيةف ةق  نيهة يرسيا كوى حد يسؿ   ف  لسديـ. يتجوى ذلؾ هف خالؿ هؤلفةتا  لخها   لتةليػ  

 سهين
 ةع.يتةب خوؽ تهيـ  عحهة  عح -0

يتةب  خ ةر تهيـ  ، س هذ  نةسسة سػرن  هتهةهػا  هعرنػ  سيتة ػ   ساػةب  لعػرب كهسهػةع س سػي تهػيـ كوػى سجػا  لخرػسص  -2
 س ححة هف خالؿ تخريص يتة يف هف هؤلفةتا لهـ سهف يطةلر  ل الذر  يجد  ليةير هف  سهةو  كوى ذلؾ.

 يتةب ساب خسدؼ س خ ةرهة. -3

كور ي ةئؿ هين  يةد، يسةس  ،  اد  ف خزيه ،  لهػسف   ػف خزيهػ ، هػذيؿ  ػف يتةب  لساب  لي ير سيوتهؿ كوى  ساةب  -4
 هدري ، يريش،  سي طة خ ، ييس كيالف، ر يع    ف سز ر، ستيـ  ف هرك.

كوػى حػد يػسؿ   ػف  لسػديـ سهػذ  يعسػي  سػا ر هػة يلػؼ نػي ي ةئػؿ  (5)يتةب  لسس در  خط   ف اػعد ف س يػر ذلػؾ هػف  لساػب -5
  لسديـ ليسهة هعرسن  هف  يرص يس  سا حةسؿ  إليجةز نوـ يذيرهة يوهة.يخرن لـ يعةر كويهة   ف 
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 :ومنيجو في الكتابة التاريخية وأىمية مرويات
نػػي هطوػػر  لقػػرف  لةػػةسي  لهجػػر  ظهػػر  تجػػةص جديػػد هػػف  ليتة ػػ   لتةريخيػػ  ستيجػػ   

اػالهي  هػآةر  سهتهةـ  ةلفعةليةن س لهآةر س اساةب  لق وي ، سيد يحةنن  لفتسحةن  لعر يػ   إل
سيهجةد جديدك لوهسحسكةن  لق ويػ  نظهػرن كرػ ي  هحويػ  لرهرػةر  كتػزن  هػة  لق ةئػؿ  لتػي 

 اساػةب  لتػي تػرسن  نايستهة سهذ   لوسف هف  ليتة ػ   لتةريخيػ  رػةر  هتػد د لقرػص  ايػةـ سرس يػة
اػالهي   لتػي ظهػر  هػة هػذ   لوػسف هػف ني هجةلس  لاهر  لق وي  ي ؿ  إلاالـ، سيةسن  ليسن  س ل ررك هػف   ػرز  اهرػةر  إل

  لتدسيف  لتةريخي.
سوػػػهدن  ل رػػػرك ظهػػػسر  خ ػػػةرييف جػػػةهعيف لرخ ػػػةر س لقرػػػص س لوػػػعر س اساػػػةب س لحػػػدي  ليقسهػػػس   رس يتهػػػة نػػػي  

 لهجةلس  لق وي  يس هجةلس اهر  اهير يس ني  لهاجد حسؿ هسحسع يس حةد  هعيف ةـ دسسن توؾ  احةدي   ويؿ يتةب، 
ساة سف ني هػذص  لهدراػ  يتجػةسزسف نػي  هتهةهػةتهـ  لق يوػ   لس حػدك  لػى هجهػسع  لق ةئػؿ نخوػؽ هػذ  سػسع هػف  لوػعسر سرةر  ل

 ػيف هةحػي  لةقةنػ   لعر يػ  سحةحػرهة نتيػسف وػعسر س ع لػدن  لهاػوهيف    ةاه   لس حدك س  رز هفهـس  لسحدك  لةقةني   لهترو
لق وي  س لتحز ي ، س ةلتةلي نقف  لساة يف يكةسس   لدر اةن  لتةريخيػ   هػة يػدهس  كف  لعر ي    د أسهـ يرحةب راةل  كةلهي   عي

هر  اساةب هف هعوسهةن تةريخي  كف يرحة هة ايهة  ذ  يةف  عحهـ  خ ةرييف سساة يف ني سفس  لسين يرػةحب  لدر اػ  
 لق ويػػ . سلعػػؿ هػػف  لاػػ ةب  له ةوػػرك  هػػذص )ي ػػس  ليقظػػةف( نقػػد تهيػػز  أسػػا يسؿ هػػف يلػػؼ نػػي  اساػػةب كةهػػ  سقػػالع كػػف  لرس يػػةن

لتػػػدسيف  سساػػػةب نػػػي هػػػذص  لفتػػػرك هػػػي  لفتسحػػػةن  ساػػػالهي  سهػػػة ر نػػػؽ  لدسلػػػ   لعر يػػػ  هػػػف تساػػػر س سوػػػةء  لػػػدس سيف سظهػػػسر 
 لعرػػ يةن  لق ويػػ  اػػيهة خػػالؿ  لعرػػر  سهػػس  ةػػـ حةجػػ   لدسلػػ  نػػي  سد رك س لعطػػةء س اػػيةف  لق ةئػػؿ نػػي  سهرػػةر سظهػػسر 

 يترػةدي   وػد لالساػةب  –كر ي   االهي  تحةسؿ  لحفةظ كوى  هتيةز تهة، يؿ ذلؾ  ظهر حةج   جتهةكي  كوهيػ   راتقر طي  
هسهػة نػي كرػػر هػة ي ػؿ  ساػػالـ، نوهػة  سرػرؼ  لساػػة سف لجهػر  لهػػةدك ستاػجيوهة جهعػس  هعهػػة سهػة حسلهػة  ليةيػػر هػف  لهػػةدك 

 .(6) لتةريخي   لتي دخون  لتةري  هف  ة هة  سسار
اع  هعوسهةن   ي  ليقظةف ستسسع هرةدرص سويسخا نقف  لهػةدك  لتةريخيػ   لتػي سقوهػة يةسػن هتسسكػ   يحػةع نهػر  سػا  رػر  سل 

 سلى  ل ررك سخططهة س حس لهة هف  لسةحي   لجغر ني  س خ ةر  هوهة س سحد    لتي سيعن نيهة  س يري ةع هسهة  س لهة رػو   هػة 
ر هف  حد   هسيع   لجهؿ سهقتؿ هرعب  ف  لز ير سحريػ    ػف  سوػع  سهقتػؿ يزيػد كسةي  ي يرك سخةر  نسر ص يفرؿ سيية

 ف  لههوب سنتسح  لهورؽ، يفتسحةن ك د ه  ف كةهر ني  الد نةرس،  ذ يةسن ييةليها تة ع   د ريةع لو ررك نحػالع كػف  يػةف 
اجاػػتةف، س سرد  يحػػةع  خ ػػةر  لخػػس ر  نػػي ط يعػػ   لفػػتا  ذ  يػػةف كسػػسكع  ـ رػػوحةع، سذيػػرص  عػػض هظػػةهر  لعرػػ ي   لق ويػػ  نػػي 

نةرس س لهسرؿ نحالع كف خس ر   لعر ؽ يوػ يب س سز ريػ ، سهسيػؼ  هػةلي  ل رػرك هػف  لةػسرك  لع ةاػي  س خ ػةر   ػي  لع ػةس 
 هػػ07 لافةح، سقسؿ هر  هتهةها  ةل ررك س حد ةهة  س  سا لـ يغفؿ  سحد    سخرن ني هرسيةتا يأخ ػةر هعريػ  جوػسسء اػس  
 ػػف  سهعريػ   لحػرك    نػي  لهديسػ  س هتهةهػا  ػة ر ز هس يػؼ  لعوهػةء نػػي  لهديسػ  س يرهػة هػف  لدسلػ   سهسيػ  يه ةيعػ  ك ػد  ه

سهعةرحػ    ػر هيـ  لتيهػي لوحجػة   ؾ ػف هػرس ف سرنػض اػعيد  ػف  لهاػيب ه ةيعػ   لسليػد  ػف ك ػد  لهوػ ؾكهر يرهة لع ػد  لهوػ
وع      ية ف ي ي ليوى س  ف ايريف سهةلؾ  ػف ديسػةر سيخ ػةر يخػرن هةػؿ هجػـس سهس يؼ  لقر ء سهوةريتهـ  حري    ف  ا

 .(7)هػ سهقتؿ هرس ف  ف هحهد ني هرر س يرهة022هعةسي   ف هوةـ كوى  لرـس اس  
 لتػػػػي س تخوػػػػس  ط يعػػػػ   لحػػػػةؿ هػػػػف  اخ ػػػػةر  لساػػػػ ي  حيسهػػػػة يتحػػػػد  كػػػػف  –س لػػػػى جةسػػػػب توػػػػؾ  اخ ػػػػةر  لتةريخيػػػػ   

سجدص يسرد ني رس يةتا هعوسهةن  د ري  ههه  سيةيرك خةر  توػؾ  لتػي تتعوػؽ  ػد رك  لعػر ؽ  –يس  لق ةئؿ   لوخريةن  لتةريخي 
. نقػػد سنػػر يػػس ئـ هههػػ   أاػػهةء كهػػةؿ  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا( سياػػهةء  لػػسسك سسسك  لوػػرط  سكهػػةؿ - ل رػػرك س ليسنػػ  –

ي  ل رػرك س ليسنػ  سس اػط س حيةسػةع  لهديسػ  سدهوػؽ س يرهػة خةرػ   يػةـ  لخر   س لراةئؿ س لخةتـ سيهر ء  لحج سيس د  لهعػةرؾ نػ
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 لقاػػر  سيساػػؼ  ػػف كهػػر  سخةلػػد  ػػف ك ػػد  ه ؾسسيػػ  يزيػػد  ػػف  لههوػػب سهاػػوه   ػػف ك ػػد  لهوػػ
 لةقفػػػػي  ػػػػؿ تعػػػػد هة  لػػػػى  لدسلػػػػ   لع ةاػػػػي ، نحػػػػالع كػػػػف ذيػػػػرص ياػػػػهةء  لقحػػػػةك نػػػػي  لعػػػػر ؽ 

 .(8)س لهورؽ
 ف ي ة  ليقظةف يد يوةر هف خالؿ هرسيةتػا  لػى  لعديػد  سلعؿ هف  لهفيد هسة يف سذير 

هف  لهرطوحةن  لتي توقػي  لحػسء كوػى  لتسظيهػةن س لتوػريعةن  سيترػةدي  هةػؿ  لعطػةء س ليػر 
س لرػػديةن س لدي ػ  س لهيػػر   س لقػػرض س لهديػ  س له ػػ  س يرهػػة  –جهػر  سيهػػ   –س ارز ؽ س لغػالء س يػػن  لهػةؿ س لػػرهف س لهغػػةسـ 

. نحػالع كػف  يػر دص هفػةهيـ يخػرن ذ  كاليػ   ػةلسظـ  لعر يػ   إلاػالهي  (9) لػى  اػتعهةؿ  لػديسةر س لػدرهـ نػي  لتعةهػؿيهة يوةر 
( 01)يهةػػةؿن يهيػػر  لهػػؤهسيف، خويفػػػ   ه،  اهيػػر،  لعةهػػؿ،  لوػػػسرن، د ر  إلهػػةرك س لهاػػجد نحػػػالع كػػف هرػػطوحةن جغر نيػػػ  

      .يةلفرا 
هرسيةتا سجد  ف  هتهةها  ةادب يد  سعيس كوى  اوس ا  ليتة ي هػف خػالؿ  يػر دص  س لى جةسب  يةةرص هف  لوعر ني 

 ايػػس ؿ  لهػػػأةسرك س لخطػػػب سسرػػةية  لخوفػػػةء س سػػػةءهـ نحػػػالع كػػف كرحػػػا  عػػػض رس يةتػػػا  رػػسرك هحػػػةسر ن سهخةط ػػػةن  ػػػيف 
( هحػةسرك هسزكػ  34 ن حػس لي )وخسص  لحةدة   لتةريخي   لس حدك سيأسا يراـ رسرك حي  لوحةدة ، سيد  وغ هجهػسع  لهحػةسر 

 .(00)( رس ي 34كوى )
ستتجوػػى ديػػ  هعوسهةتػػا  لساػػ ي  س لخ ريػػ   ةلتفةرػػيؿ  لدييقػػ   لتػػي س يغفػػؿ ذيرهػػة كػػف  لق ةئػػؿ  س وػػخسص  لحةدةػػ   

 ػف كوػػي  ػف ك ػد ه  ػػف  د حػد  ػةدس  يوهػػـ حتػى سر   خػرهـ ك ػػد  لرػه ي لتةريخيػ  سحػس يسلػػان ))لػـ ي ػؽ هػػف  سػي ك ػد يرػػ
، سيسلػا ))خػر   سػس ةػسر هػف  لر ػةب سلػيس  ةل رػرك (02) ةس  ف ك د لهطوب سرجؿ  خر هف  سي  لهطوب  ػف ك ػدهسةؼ(( لع

 (04). سيسلا كف جةري   ف يد ه  ))لا د ر  ةل ررك ني هعترض  يف اي   رطفةسسس ساي   ل خةريػ (((03)هسهـ  ليـس يحد((
يعسػي   ػف  – ي  ليقظػةف  وػرحهة ستسحػيحهة.  س يسلػان ))س كقػب لع يػدص سي دس  سهة  اهةء هألسن  ني ذلؾ  لعرر نوـ يقـ  

، سكػػف حفػػص  ػػف كهػػر هػػف  سػػي  لحػػةر   ػػف هوػػةـ  لهخزسهػػي يقػػسؿن ))لػػا كقػػب  ةل رػػرك (05) لحػػةر   ػػف ك ػػد لهطوب((
 ػد ه  ػف سكف  سي حهيس  ف يد   ف طة خ  يقسؿن )) سس حهيس  ةليسن  ني  سػي هجةوػر س ةل رػرك نػي  سػي ك (06)سس اط((
)) س ةلتػةلي نقسػا كوػى  (08)سيسلا هةدحةع ك ػد ه  ػف كوػس ف هػف  سػي  لحػةر   ػف ير ػسع ))يػةف لػا يػدر سس ػؿ  ههػد ف(( (07)د ـر

 طالع تةـ  ةحس ؿ  لرجةؿ  يسهة يةسس  سهذ  س يتأتى  س لهف يةف هديقةع لهةدتػا هتت عػةع لهػة. سحديةػا كػف سلػد هحػرز  ػف حةرةػا 
سكػف  سػي   ػةف  ػف د ـر يػةؿن  (09)نيقسؿن ))س قيػتهـ  ةليسنػ  يقػةؿ لهػـ  سػس هحػرز ساػيتهـ اػي  هحػرز(( نهف  سي ك د  لعز 

سكف ي ػر طوحػ   ػف ك يػد ه  (21)))خططهـ  ةليسن  سلـ يختط  ةل ررك هسهـ  حد، سيةف لهـ هاجد  ةليسن  يهيئ   لرويب((
 (20)كةئو  لهة وية  لسز ))ندنف  ةلهجرييف سي رص هسػةؾ هعػرسؼ((يةؿ  سا دنف كسد يسطرك يرك  ةل ررك ةـ  اتخر   أهر   ستا 

سهةػػؿ هػػذص  لتفةرػػيؿ  (22)س خػػرن كػػف اػػفيةف  لةػػسر  يػػةؿ نيهػػة ))س تػػى  ل رػػرك نتػػس رن  هػػة س هػػة هػػةن هتس ريػػة سدنػػف كوػػةء((
  لسا ي  يةيرك ني  ل الذر .

س حػػح  نقػػد  هػػتـ يةيػػر ع  تاػػجيؿ  –لتةريخيػػ    –سيهػػة  لتفةرػػيؿ  لساػػ ي  نةلديػػ  س لتفةرػػيؿ نػػي هعوسهةتػػا  لخ ريػػ   
تػػس ري   لحػػس د  سذيػػر اػػسي سنيػػةن  لخوفػػةء س لعوهػػةء سر هػػة حتػػى سسد تهػػـ سكقةئػػدهـ س وػػتر يهـ نػػي  لغػػزس ن س لفتػػسح س كػػد د 

،  س ))رسن كػػف  لس ػي رػػوى (24)، سيهيػز  لرػػحة   كػف  يػرهـ  قسلػػان ح))لػا رػػح ا((  س ))رس  كسػا  لحػدي (( (23) لقتوػى
ني حديةا كف  ـ ك د ه  ف هاعسد هؤيػد ع  ػذلؾ رس يتهػة لوحػدي  سرس يتػا هػس  يحػةع س هتهةهػا  ةلحػدي .  (25) ه كويا س لا((

 س ذيرص حةدة  تؤيد رؤي  سلقةء  لرحة ي  ةلس ي )روى  ه كويا س لا ساوـ( يهة ايهر كويسة سحقةع.  س  لعيس  ذ  وؾ ني 
، يهػة يػةؿ كػف حةطػب   ػف   ػي  وتعػ  سهػذ  دليػؿ  خػر كوػى  ف   ػة  ليقظػةف لػـ (26)حػديةةع(( سا رحة ي يقسؿ ))س سحفظ لػا 

  خ ةر  نحاب  ؿ يةف ههتهةع  رس ي  ستدسيف  لحدي   يحةع. –ييف ساة   
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 موقفو من السند:
س سؿ هػػف  اػػتخدـ  (27)يعسػػي  ةلاػػسد  س  ساػػسةد هػػس  لطريػػؽ  لهسرػػؿ  لػػى  لهػػتف 

نقد يةسن هػي طػريقتهـ  لعهويػ  نػي سقوهػـ سحةديػ   لس ػي هحهػد  هذص  لطريق  هـ  لهحدةسف،
سهػػف خػػالؿ اواػػو   ساػػسةد  لهسرػػو   ػػيف  لهخ ػػر سرػػةحب  لخ ػػر  (28))رػػوى  ه كويػػا س لػػا(

نرز  لهحدةسف توؾ  سحةدي  س يسس  رحيحهة هف اقيههة  (29))سهس راسؿ  ه روى  ه كويا س لا(
ـ  س جرحسهـ لذلؾ، سيد  وغ  هـ  سهر  لى حد  سهـ يةسس  يحعفسف ذلؾ  لهحد   ذ  هةؿ  لى نقةهس   سقد هؤسء  لرس ك سسةقسه

يهة دنعهـ  لتػز ههـ  ةساػسةد  لػى تقيػيـ  سخ ػةرييف س لهػؤرخيف س سد ػةء ستػسةيقهـ  س تحػعيفهـ   (31) سخ ةر)ي  رس ي   لتةري (
 هف خالؿ  اتخد ـ هؤسء لالاسةد ني رس يةتهـ.

نقد  ةر هسهج  لهحدةيف ني  لتز ههـ  ساسةد كوى  سخ ةرييف س لهؤرخيف س سد ةء نأر حن  ساةسيد تتقػدـ  س ةلهقة ؿ 
رس يػػةتهـ  لتةريخيػػ  س اد يػػ   س  ف  اػػتخد ههـ  ساػػةسيد لػػـ تيػػف  ةلديػػ   لتػػي  اػػتخدـ  هػػة نػػي كوػػـ  لحػػدي  لهػػة لوحػػدي  هػػف 

، (30)اػةس  لي يػر  هرػةلا  لسػةس ههػة يجعػؿ  لتػدييؽ نيهػة  هػر ع حػرسريةع  ههي  خةر  تترتب كويا  سحيةـ  لوركي  ذ ن  له
سسف كوـ  لتةري  ليس  أههي  كوـ  لحػدي  لعػدـ دخسلػا كػةهالع هػف كس هػؿ  لتوػرير ساسػا هػف  لعوػـس  لتػي س تحػؿ  لحػر ـ سس 

تاػػةهؿ  سخ ػػةريسف س لهؤرخػػسف ، نحاػػب نقػػد (32)تحػػـر  لحػػالؿ يعوػػـ  لحػػدي  ساف هػػدؼ كوػػـ  لتػػةري  هػػس  لعظػػ  س سكت ػػةر
نقد س ا  ليةنيجي  لى ذلؾ  قسلا ))يجسز لوهؤرخ  ف يػرس  نػي تةريخػا يػسسع حػعيفةع نػي  ػةب  (33)س سد ةء ني  اتخد ـ  ساسةد

 لتر يب س لترهيب س سكت ةر هر  لتس يا كوى حعفا سليف س يجسز لا ذلؾ نػي ذ ن  ل ػةر  كػز سجػؿ سس نػي رػفةتا سس نػي 
 .(34)ـ(( احية

سهػػف  لهفيػػد يف سػػذير هسػػة  ف  لهحػػدةيف  لػػذيف  حتوػػس  هيةسػػ  ي يػػرك نػػي  لةقةنػػ   لعر يػػ   إلاػػالهي  يػػةسس  هيػػةليف كوػػى  
س لساة يف  لذيف يااس  )كوـ  لهةحػي( س لػذيف  اػترجعسص سرت ػسص س لػذيف  – إلخ ةرييف  – لدس ـ  لى  لتقويؿ هف ييه   لهؤرخيف 

 –ف سعػػرؼ وػػيئةع كػػف هػػذ   لهةحػػي، سهػػة يػػةف ا  تس رػػؿ تػػةريخي  ف يػػتـ، نوػػسس هػػذ   لجههػػسر هػػف دسسهػػـ هػػة يػػةف يهيسسػػة  
لػػػسسهـ ليةسػػػن  – لجهػػػةكيف  لهتحهاػػػيف لوتػػػر    لتػػػةريخي  لعر ػػػي س لحػػػةنظيف لوػػػذ يرك  لجهةكيػػػ   لػػػذيف  سي ػػػس  كوػػػى   سطةيهػػػة 

 .(35) لقطيع  تةه  هر  لهةحي
 ػػةرييف  لػذيف تهتػػةز اواػو  ياػػةسيد رس يػةتهـ  قرػػرهة ستغيرهػة ستسسكهػػة حاػػب سي ػس  ليقظػػةف  حػد هػػؤسء  لساػة يف  إلخ 

 خػػػتالؼ ستسػػػسع  لحػػػد  يس  عػػػدص تةريخيػػػةع كسػػػا لهػػػذ  ظهػػػرن نػػػي رس يةتػػػا ياػػػهةء  عػػػض  لػػػرس ك  لػػػذيف جهوهػػػـ كوهػػػةء  لجػػػرح 
ةع حتػػى تػػسيهش تهةهػػةع سف . سر هػػة تاػػةهؿ ي ػػس  ليقظػػةف نػػي ياػػةسيدص ليػػسف اواػػو  رس تػػا تقرػػر كسػػدص وػػيئةع نوػػيئ(36)س لتعػػديؿ

 لهاػػةن   لتػػي تفرػػوا كػػف  احػػد   تقرػػر تػػدريجيةع حتػػى يرػػ ا هعةرػػر ع سهوػػةريةع لػػ عض يحػػد ةهة سيػػؿ ذلػػؾ سسػػا  خ ػػةر  
 سساة   سليس هحدةةع.

( رس يػػ  هاػػسدص 395سيػػد  وػػغ هجهػػسع  لرس يػػةن  لتػػي جهعسةهػػة هػػف هرسيػػةن   ػػي  ليقظػػةف  لساػػة    سخ ػػةر  حػػس لي ) 
( 03( رس ي   ير هاػسدص سيػد  وػغ كػدد  لرس يػةن  لهاػسدك  لػى وػيسخا ه ةوػرك )318( رس ي  هاسدك س)87ص هسهة )س ير هاسد
يهػة هػس  لحػةؿ  -. سس حدك نقط سرؿ  اسةدهة  لى ةػال  وػيسخ نيػةف  لوػي   لةةلػ  هػس  لػر س   سرػوي لوخ ػر(37)رس ي  نقط

( رس يػػ  نيةسػػن يوهػػة هؤلفػػ  هػػف  لتوهيػػذ 72 يػػةن  لهاػػسدك سكػػددهة ).  هػػة  قيػػ   لرس (38)-نػػي  لوػػي   لةػػةسي  ةلساػػ   لهػػة اػػ ؽ
سويخا   س  ليقظةف. )ساسفرد  حةةع هسفرالع لذلؾ يجزء ةةف اههي   لهسحسع ساعتا( سهس ني يؿ ذلؾ يحةسؿ  لسرسؿ  لى 

  لحقيق  هف خالؿ  ستقةء  لرس ي  هف هرةدرهة  سروي  ي  هف وهسد  لعيةف  سفاهـ.
، (39)يقسلػا ))حػدةسي(( ةساتخد ها يلفػةظ  لتحهػؿ  لد لػ  كوػى  لاػهةع يس  لهوػةنه  نقػد يسرد  عحػة هسهػيهة  ةلسا    
 ) خترةر ع لحدةسة( . (40)))ةسة(( (41)))حدةسة((
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سيظهر  ف هةؿ هذص  الفػةظ يػد دلػن  وػيؿ ه ةوػر كوػى  ف ي ػة  ليقظػةف يػةف يستقػي  
ةن هيتس ػػػػ  سياػػػػتخدـ  حيةسػػػػةع يوهػػػػ  رس يةتػػػػا هػػػػف يرػػػػسلهة وػػػػفةهة دسف  كتهػػػػةدص كوػػػػى هػػػػدسس

لودسل  كوى  خذص  لرس يػ   طريػؽ  يػر ه ةوػر كػف وػيخا، ر هػة هػف هػدسف لػا.  (42)))يةؿ((
، سنػػي (43)سياػػتعيض  حيةسػػةع كػػف  اػػـ  لوػػي   ػػقير د يسيتػػا سحػػس يسلػػا ))نحػػدةسي   ػػس  لهقػػد ـ((

نيقػةؿن ))كػػف يوػػيةخ  يحيػةف يخػػرن ييػسف  اػػـ  لوػػي   س هجهسكػ   لوػػيسخ  لػػذيف  خػذ كػػسهـ ه ههػػةع 
يهةوػسف هرحوػ   ستقػةؿ  ػػيف  –سهػسهـ ي ػس  ليقظػػةف  –سيعػزن  لاػ ب نػػي ذلػؾ  لػى  ف  إلخ ػةرييف س لساػػة يف هػؤسء  (44)حػدةسص((

نترك اة ق  يسعدـ نيهة  إلاسةد س ػيف  اػوسب  لهحػدةيف  لػدييؽ نػي  إلاػسةد ني ػد  هػؤسء  إلخ ػةرييف كهسهػةع  ليةيػر هػف  لحريػ  
.  س ر هة ييسف  لا ب طوب يسلئؾ  لرس ك هسا  ف س يذير ياهةئهـ يػي س يقعػس   ةحر جػةن يس (45)ي  اتعهةلهـ لاس لتاةهؿ ن

يتعرحػػس  لهخػػةسؼ هعيسػػ  تجػػةص هػػة اػػيسقؿ كػػسهـ سر هػػة تعهػػد ي ػػس  ليقظػػةف كػػدـ ذيػػر ياػػهةء وػػيسخا )  ةلساػػ   لراػػةسيد  لتػػي 
خةرػ  توػؾ  –ر هػة هػر  لاػوط   – لهاػسدك( ليػي ي تعػد كػف  لهوػةيؿ تألفن هػف توهيػذص سهسػا نحاػب  س توػؾ  لرس يػةن  يػر 

  لرس يةن ذ ن  لهسحسكةن  لحرج .
ههة ا ؽ يتحا لسة  اػتخد ـ ي ػس  ليقظػةف لالاػسةد هػر  سهػة لياػن  يةػرك ه ػديةع  عػض  لتاػةهؿ هسطوقػةع نػي يػؿ ذلػؾ  

ةسس  هػف  لهحػدةيف يع ػد ه  ػف  له ػةرؾ سجسيريػ  هف تيسيسا  لفير   لهتأةر  ةلهحػدةيف سهسػةهجهـ )اػيهة س ف  عػض وػيسخا يػ
 ػف  اػهةء س  ػف اػػيريف س يػرهـ(. يهػة  ف  هػر  سهتهػػةـ س لعسةيػ   ةساػسةد نػػي  لرس يػ  يػد ت وػسر  اػػ ب تػأةر  لهدراػ   لعر ييػػ  

ةرس  يسردسسػػا نػػي  هدراػػ   لهديسػػ  س لتػػي يػػةف  ساػػسةد  حػػد كالهةتهػػة  ل ػػةرزك س لههيػػزك لػػذ  كسػػى  خ ػػةريس  لعػػر ؽ  ةساػػسةد سرػػ
 .(46)لتسةيقهة ـردسر هرسيةته

 استشياده بالقرآن الكريم:
ذيرسة  ف   ة  ليقظةف يةف  حد  وهر ساة ي سهؤرخي  ل ررك كوى حد اس ء سيحػةؿ  خ ػةريي  لهػد رس  سخػرن نػي  

قر سيػػ  نػػي هرسيةتػػا نػػي كػػدك  ليتة ػػ   لتةريخيػػ  نقسػػا يوػػترؾ هعهػػـ نػػي هػػسهجهـ نػػي  لتػػدسيف  لتػػةريخي سساػػيهة  يػػر دص لاليػػةن  ل
 هسةا ةن هر  سهة يويو   ذ  يسرسن  ةلوعر  لذ   يةر هسا ني توؾ  لرس يةن  لتي تسةيوتهة  لهرةدر.

( رس يػةن  هػة هجهػسع  سيػةن  لقر سيػ  نهػي ةهةسيػ  7نقد  وغ كدد  لرس يةن  لتي  سرد نيهة   س  ليقظػةف  يػةن ير سيػ  ) 
رد ع كوػػى يسلػػا لوس ػي )رػػوى  ه كويػػا  (47)زلػػن  حػؽ  لسليػػد  ػػف  لهغيػرك )) ةػػـ يطهػػر  ف  زيػد((يةسيػ   لقر سيػػ   ليريهػ   لتػػي س

سةةسيػ  كػف تيػذيب   ػي  ػف خوػؼ لوس ػي )رػوى  لػا سكويػا س لػا(  عػدـ يدرتػا كوػى  (48س لا(  دع ر ؾ  ف يزيد ني هػةلي هةوػا)
 .(51)نقةؿ تعةلىن ))سحرب لسة هةالع سساي خوقا(( (49) حيةء  لعظةـ

سةةلة  كف ورب  لخهر هف ي ؿ يد ه   ف هظعسف خةؿ حفر   سن كهر سهحةججتا لعهػر لهػة ير د حػدص  قػسؿ  ه  
سر  عػ    (52)))ليس كوى  لذيف  هسس  سكهوػس   لرػةلحةن جسػةح نيهػة طعهػس   ذ  هػة  تقػس  س هسػس  سكهوػس   لرػةلحةن(( (50)تعةلى

 قسلا تعػةلىن )) ف وػةسئؾ  (53)ر  لس ي )روى  ه كويا س لا(  ةسقطةع ساوايرد نيهة رب  لعزك كوى  لعةص  ف س ئؿ  لذ  كي  
ػَف  لتيهػي  ف  ييػ  ))  ، سخةهاػ  ظػف نيهػة   ػس رجػةء  لعطػةرد(54)هس  ا تر(( سسػس  َيع ػسذ سَف   ر َجػةؿ  ه  ػَف  اس  َسَيسَّػا  َيػةَف ر َجػةِؿ ه 

ـس َرَهقةع  فِّ َنَز د سه  ساةداػ   (56)هرس هـ هػف  لس ي)رػوى  ه سكويػا س لػا( سهػسسص نسزلػس   ػأرض سحوػ سزلن  هسسص  ةر   (55)(( لسج 
. نقػةؿن )) سهػة جػز ء  لػذيف (57) تخذهة  لحجة   ف يساؼ ذريع  سه رر ع لقتػؿ يحػد  لتقػةك  ليػسنييف لهػة رنػض  ف يوػي لػا سسيػ 

ييػػػديهـ سيرجوهػػػـ هػػػف خػػػالؼ يس يسفػػػس  هػػػف  يحػػػةر سف  ه سراػػػسلا سياػػػعسف نػػػي  ارض ناػػػةد ع يف يقتوػػػس  يس يرػػػو س  يس تقطػػػر
س يتيف  ذيرهة   ف يتي    حؽ  لسليد  ف كق    ف   ي هعيط  اهس  لهة يذب كوػى راػسؿ  ه )رػوى  ه كويػا  (58) ارض((

 (61)((نقػةؿ تعػةلىن ))يػة ييهػة  لػذيف  هسػس   ف جػةءيـ نةاػؽ  س ػأ نت يسػس .... (59)س لا( س خ رص  ف  سي  لهرػطوؽ هسعػسص  لرػدي 
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نػةسزؿ  ه تعػةلى ))ينهػف  (60)س لةةسي  حس رص هػر  إلهػةـ كوػي   ػف   ػي طةلػب )ع( ستفػةخرص كويػا
 .(62)يةف هؤهسةع يهف يةف نةاقةع س ياتسسف((

 استشياده باألحاديث النبوية الشريفة:
لػـ يقترػػر   ػػي  ليقظػػةف كوػػى  يػػر دص  ييػػةن  لقر سيػػ  نحاػػب  ػػؿ  اتوػػهد نػػي رس يةتػػا  
احةديػػ   لس سيػػ   لتػػي يةسػػن ييةػػر يوػػيالع هػػف  لقػػر ف  ليػػريـ سس ردهػػة نػػي هرسيةتػػا يوهػػة سجػػد  يحػػةع  ة

هسةاػ   لػػذلؾ ساػ ؽ لسػػة  لقػسؿ  سػػا يػةف ر سيػػةع لوحػدي   لػػى جةسػب رس يتػػا لالخ ػةر س اساػػةب س يسػة  لػػدليؿ كوػى ذلػػؾ. سيػد  وػػغ 
( حػػديةةع هسهػػة يسلػػا 09يػػ  ، يهػػة كػػدد  سحةديػػ  نيةسػػن)(رس 08هجهػػسع  لرس يػػةن  لتػػي  سرد نيهػػة   ػػس  ليقظػػةف يحةديػػ  س سيػػ )

س تطوب  إلهةرك نقسؾ  ف يتيتهػة هػف  ف)روى  ه كويا س لا( لع د  لرحهف  ف اهرك  ف ح يب  ف ك د وهس ))ية ك د  لرحه
 .(63) ير هاأل  يكسن كويهة س ف يتيتهة كف هاأل  سيون  لى سفاؾ نيهة((

 ه كويا س لا لحييـ  ف حز ـ )) ف  لدسية خحرك حوسك نهف األهة  قار ؼ لـ ي ةرؾ  سةةسي  يةؿ نيهة راسؿ  ه روى 
 .(64)لا نيهة((
سةةلة  رسن نيهة يف راسؿ  ه روى  ه كويا س لا يةؿ ))لس دخؿ هورؾ هف  لعرب  لجس  لدخوهة هوةـ  ف  لهغيرك  

 .(65) ف يةف اير هـ لوحيؼ س حهوهـ لويؿ((
 ػةف )) خريهػة  –س اػها اػوهةف  –روى  ه كويا س لا( خ ر اهرك  ف جسدب سهؤذسػا   ػي هحػذسرص سر  ع   ف  لس ي) 

 -يعسػػي  (67). سخةهاػػ  يػػةؿ نيهػػةن يػػرسن  ف  لس ػػي رػػوى  ه كويػػا س لػػا يػػةؿن ))  سػػة  لعػػةص هؤهسػػةف(((66)هستػػةع نػػي  لسػػةر((
 يهػػةف كهػػرس  ػػف  لعػػةص  هخةلفتػػا  لخويفػػ  سر هػػة هػػس حػػدي  هسحػػسع نػػأيف  -كهػػرس سهوػػةـ  سػػي  لعػػةص  ػػف س ئػػؿ  لاػػههي

 لا  سذ ؾ  إلهةـ كوي   ف   ي طةلب )ع( سوؽ كرة  اه   ةلتحييـ س يرهة هف  انعةؿ  لهعرسن !  ي لورك
 ػػف كهيػػر هػػف ي يوػػ  يػػيس لهػػة يطعػػن رجوػػا يػػـس خي ػػر  قسلػػا ))اػػ قتؾ  سيخػػرن  وػػر هة  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا( ك ػػد  ه

س خرن يةؿ نيهة  لس ي )روى  ه كويا س لا( لار ي   ف هةلؾ  ف جعوـ هف سلد هرك  ػف ك ػد هسػةك  ػف  (68)رجوؾ  لى  لجس ((
 .(69)يسةس  لهة  تةص  يتة ا  لذ  يت ا لا يـس ت عا ليحظى  جةئزك يريش ))هذ  يـس  ر  سسنةء((

وى  ه كويا س لػا( ))س  ي ػؿ سهس هورؾ نقةؿ  لس ي )ر –هف  سي هجةور  –س خرن كف هدي    ي حهةر ف سةجي   
 أ يػا  لػى  لس ػي )رػوى  ه كويػا س لػا(  –هػف  سػي هةلػؾ  ػف ر يعػ   –سرس ي  كف هجيء يعوى  ػف هسيػ   (71)ز د  لهورييف((

يـس نتا هي  سطو ا  ف ي ةيعا )روى  ه كويا س لا( كوى  لهجرك نقةؿن ))س هجػرك  عػد  لفػتا(( نةاتوػفر يعوػى  ةلع ػةس كػـ 
سحػػدي   خػػر كػػف يػػسؿ  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا  (70))رػػوى  ه كويػػا س لػػا( نقػػةؿن ))يطيػػر كهػػي سس هجػػرك  عػػد  لفػػتا(( لس ػػي 

 نتدلى   س  يرك. (72)س لا( اهؿ  لطةئؼن ))ييهة ك د دلن سفاا نهس   سي((
يا س لا( لوهاوهيف  قتؿ  هة ني نتسح  ل ود ف نقد ذير  ل الذر  كف   ي  ليقظةف حديةةع كف  هر  لس ي )روى  ه كو 

 .(73)يحد  لذيف  ذس   لس ي )روى  ه كويا س لا(  قسلان )) يتوس    ف خطؿ سلس يةف هتعوقةع  أاتةر  ليع  ((
سحػدي   خػػر لوس ػي )رػػوى  ه كويػا س لػػا( يسردص   ػي  ليقظػػةف لهػػة يػةف يتحػػد  كػف يوػػدك  ػف حس ػػؿ هػف تػػيـ،  لػػذ   

لػػا( سلػػـ ياػػوـ سلػػـ ياػػتأذف، نقػػةؿ لػػا  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا( ))يرجػػر نقػػؿ  لاػػالـ دخػػؿ كوػػى  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س 
 .(74)كوييـ ييدخؿ((

سحدي   يحةع لوس ي )روى  ه كويا س لا(  حؽ   ي ك يدك كةهر  ف  لجر ح ))ليؿ  ه   هيف س هػيف هػذص  سهػ    ػس  
 سػػي اػةكدك لهػة طوػب هػػف  لهاػوهيف ه ةيعػ  كهػر  س   ػػي  ك يػدك(( سهػس سفػس  لحػػدي   لػذ   اتوػهد  ػا   ػػس  يػر يػـس اػقيف 

سليػػن  (75)ك يػػدك سسػػا اػػهر  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا( يقػػسؿن ))ليػػؿ  هػػ   هػػيف س  ػػس ك يػػدك  ػػف  لجػػر ح  هػػيف هػػذص  سهػػ ((
رػػرؼ وػػعر  ييػػؼ يجعػػؿ  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا( هػػف وػػةرؾ  ػػةلهجـس كوػػى  يػػن  لزهػػر ء )كويهػػة  لاػػالـ( س اػػهـ نػػي 
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 لخالن  كف  هوهة يهيسةع لاله ، س يف ذهب  هيسهػة سرػديقهة  سهػةـ كوػي  ػف   ػي طةلػب )كويػا 
  لاالـ( سهؿ يرحى  لس ي )روى  ه كويا س لا(  غيرص  دس!

س خيػػر ع حػػدي  لوس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا(  حػػؽ ك ػػد ه  ػػف كػػةهر  ػػف يريػػز  لع ػػد وهاػػي 
فؿ ني نها نةزدرد ريقػا نقػةؿ  لس ػي )رػوى  ه كويػا س لػا(ن  لذ  ي تي  ا  ليا نحسيا نتةةءب نت

 .(76))) سي ارجس  ف ييسف هتقيةع((
 . (77)سي دس  ف يؿ هذص  سحةدي  تعةرض  لري   لقةئؿ  أف   ة  ليقظةف س يرس   لحدي  ني رس يةتا  س سةدر ع  

 استشياده بالشعر:
نػي هيػد ف  ليتة ػ   لتةريخيػ   -سس اػيهة  ل رػرك س ليسنػ  –ي  لعؿ  حد  ساةليب  لتي ظهرن نػي  سهرػةر  ساػاله 

هس  ساوسب  لق وي  لذ  يةف  هتد د ع لقرص  لاهر س سيةـ س لتي يوعػب  لوػعر دسر ع ياةاػيةع نيهػة، نتخوػؿ توػؾ  لقرػص  س 
سهػذ  س ياػير  ةلقرػ  سرد ني سهةيتهة حاب دسر  لوةكر سهوةريتا ني  لحس د   س كدههة نياتوػهد ي ػس  ليقظػةف  أوػعةرص، 

 س  لحةدةػ  سليسػا يعطيهػة حيسيػ  ستػأةير ع س رػ ا  هػرسر  لػزهف  لسةيقػ   لتػي تعػزز رػح   لحةدةػ   س  لقرػ ، سيههيػ  رس يػػةن 
 سيةـ هي ني  اتهر رهة ني ردر  ساالـ سني  اوس هة، نةاوسب يرص  سيةـ ه ةور يفيض  ةلحيسي ، سس يعي يخػتوط نيػا 

 .(78) ساوسب لا  ةرص ني  د ي  كوـ  لتةري  كسد  لعرب سخةر  ني  سساةط  لق وي   لوعر  ةلسةر، سهذ 
سيةف   س  ليقظػةف يحػد  لهتػأةريف  هػذ   ساػوسب  لق وػي، نػأيةر هػف  اػتخد ـ  لوػعر س اػتخدها  اػتخد هةع س اػعةع نػي  

 ػؿ  سػا يسوػد  لوػعر  –ويػا ستذسيػا لػا  خ ةرص، سسوؾ  ف هة تخوؿ رس يةتػا هػف وػعر دليػؿ كوػى  هتهةهػا  ػا ساػع   طالكػا ك
ههة هيسا هف  سستقةء ليطيػؿ  حيةسػةع نػي  لهسحػر  لس حػد  ذ  يةسػن  لقرػيدك جيػدك ستقرػر  اتوػهةد تا  لوػعري  نػي  – حيةسةع 

هس حػػػػر يخػػػػرن حاػػػػب حةجػػػػ   لرس يػػػػ ، سيػػػػد كسػػػػى  ػػػػأ ر ض  لوػػػػعر  لهختوفػػػػ  يةلهػػػػديا س لهجػػػػةء س لرةػػػػةء س لغػػػػزؿ س لحهةاػػػػ  
  .س يرهة     

( رس يػ  سهجهػسع 059نقد  وغ هجهسع  لرس يةن  لتي سقوهة  لهؤرخسف كف ي ي  ليقظةف س لتي يتخووهة  لوعر حس لي ) 
(  يتػػة وػػعرية سردن نػػي  ساػػةب  اوػػر ؼ، نػػي حػػيف 987(  يتػػةع وػػعريةع هسهػػة )0138 ا يػػةن  لوػػعري   لتػػي تحػػهستهة يةسػػن )

 .(79)رةدر  لتةريخي  س اد ي تسزكن  قي   إلحدن سخهايف  يتةع كوى  ةيي  له
 - أخ ػػػةر  لوػػػعر ء كهسهػػػةع سوػػػعر ء  سػػػي تهػػػيـ كوػػػى سجػػػا  لخرػػػسص،  - عػػػدهة ذيرسػػػةص -سهػػػف  لط يعػػػي يف يهػػػتـ  

حي   هتدح وعرص سذير ييس ؿ هعةرريا نيا  سا يوعر  لسةس سيسؿ وعر يةلا ههػة يػدؿ كوػى تت عػا  –سسايهة وةكرهـ جرير 
لفػرزدؽ، يهػة ذيػر   سػةء جريػر سيحفػةدهـ، سيػذ   لحػةؿ  ةلساػ   لووػةكر  اػهةكيؿ  ػف ياػةر لوعرص، سذير  عض سقةئحا هر  

 .(81) لذ   هتـ  أخ ةرص  يحةع سيسرد لا  عض هف وعرص، سهي يطعتيف حهتة خها  سكوريف  يتةع 
وفػػ  كػػف   ػػي سليةػػرك  لرس يػػةن ساػػع   اوػػعةر  لتػػي سردن نيهػػة نقسسػػة اػػسسرد  عػػض  لهةةوػػ  لهػػة سقوتػػا  لهرػػةدر  لهخت 

وعر ء  سي كهرس  ف يعب هف تهيـ يةسػي نيػا كوػى دس ء   ػف  د ليقظةف حهف هذ   سطةر هسهة هةالع  ين حهف  يتيف لجةح
  لهحؿ  ف يد ها  لذ   ريص هف د ء  ليوب نقةؿن

 (80)هررن   ذ  هة  لسةس َهرَّ يال هة          سلسس دس ء   ف  لهحؿ سكوها 
 س  ليقظةف سفاا لوجةحظ ني  لخطيب  لتي تعرض لا  لسحسح  س لاعو  نقةؿسهذص  س يةن  سودهة   

  سهف يالؿ  لَغرسب ني  لهقةؿ    سعسذ  ةه هف  سههةؿ  
 (82)سهف خطيب  د ئـ  لاعةؿ        

 يةتػػةع سذيػػر   ػػس  ليقظػػةف نػػي رس يتػػا كػػف  حػػس ؿ  لس ػػي )رػػوى  ه كويػػا س لػػا( هػػف هسلػػدص حتػػى يػػ ض )رػػوى  ه كويػػا س لػػا(  
 لووةكر حاةف  ف ةة ن حسؿ هجرتا نقةؿن
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 يذير لس يوقػػػى ح ي ةع هس يةع   ةسن ني يريش  حر كورك حج  
 نوـ ير هف يؤد  سلـ ير د كية  سيعرض نػي  هؿ  لهس اـ سفاا 
 (83)نأر ا هارسر ع  طي   ر حيةع         نوهة  تةسة س طهأسن  ػػػا  لسسن 

لهة ح يب  ف كسؼ  لع د  لهة اةير رجالع وةهي  عةا زيةد (   يةن وعري  ية7س يتيف حهف )
  ف ك يد سهعا اتسف  لفةع نقتوا س خذ  لهةؿن

 سس تقسس لويء نةن هة ن عال  ية رةح ػي   يال   لوـس س لعذس 
 (84)ي  لقين  أرض خةليةع رجالع   ردس  كوي يهين  لوسف رةنيا 

 ...............  ل ......                                    
س سرد  ل الذر  ني نتسحا ةال    يةن يةلهة  حد  لهرتديف سهس هقيس  ػف ح ة ػا  لي ػةسي لهػة يتػؿ رجػؿ هػف  سسرػةر يػةف يػد 

 يتؿ  خيا خطأ س رتد  عدهةن
 (85)يحر  ةس يا دهةء  سخةدع  وفى  لسفس  ف يد  ةن  ةلقةع هاسد  

 ....................  ل .                                    
سليةرك  س يةن  لوعري  ني  ساػةب  سوػر ؼ نقسسػة اسقترػر كوػى ذيػر ةػال   هةوػ  نحاػب هسهػة رةػةء وػةكر ل سػي ك ػد لهوؾ 

  ف هرس فن
 سي ر اػويهةف  لذ  كسد د  ؽ  نهال كوى ي ر  لسليد  خي  لسدن 
 (86) ين  لحزف  ني  لجس سا سحؽ سي ر   ي كهرس  خي س خيهػـ 

 س سؿ وعر يةلا جرير زهف هعةسي  س يا سجدص هسهة  يتيف حهف  ر ر   يةن يةلهة يسهئذن
 نهةلؾ نيهػـ هقةـ سس لية  رد  جهةؿ  لحي ةـ تحهوي
 (87)ليةلي  دكس  ف هةلؾ هةلية  س سي لهغرسر  كوؿ  ةلهسى

يوػيس  ػا ظوػـ كهةلػا  –ةن ليعب  سوعر  سهي  اةاةع   ي –س يتيف حهف  ر ر   يةن يةلهة رجؿ  زد  لعهر  ف ك د لعزيز 
 نقةؿن

 كهةؿ  رحؾ  ةلعر ؽ ذئةب   ف يسن تحفظ هة سلين نقسهة 
 (88)حتى تقطر  ةلايسؼ ريةب  لف ياػتقيهس  لوذ  تدكس لا 

 س سرد  لط ر  يذلؾ  يتيف وعرييف لجةري  اويهةف  ف ك د لهوؾ لهة سظرن  ليا يسهةع نقةلنن
  يػر  ف س  قةء لالساػةف            قى سن خير  لهتةع لس يسن  ت 
 (89)يةف ني  لسةس  ير  سؾ نةف   ليس نيهة كوهتا نيؾ كػػيب   

 س خير ع هة  سردص يةيسن  لحهس  ني رةةء جرير لوفرزدؽ  عدهة سفي  ليا نقةؿن
 سحةهي تهيـ يوهة س ل ر جػػـ  نجعسة لجهةؿ  لديةن   ف  ةلب 
سس ود  ساةع  لهطي   لرس اـ نال حهون  عد   ف ليوى ههيركِ  

(91) 

 إيراده األمثال:
يسرد ي س  ليقظةف ني هرسيةتا كدد ع هف  اهةةؿ  لتي سردن كوػى يلاػس  وػخسص  لحػد   لتػةريخي، سهػس لػسف  خػر  

 ياتخدها  إلخ ةريسف ني  اوس هـ ني  ليتة    لتةريخي .
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لػا        سهػي يسؿ نقد  سرد  لجةحظ هةالع لهػة  اػتهةف  لحجػة   سسيتػا كوػى ت ة 
سهةؿ  خر تس رد كوى  لاس  ( 90)كهؿ سليا نقيؿ ني  لهةؿ )) هسف هف ت ةلا كوى  لحجة ((

  (92) لسةس سهس )) نرغ هف خ ةز   ي اهةؿ، س نقر هف خ ةز   ي اهةؿ((
سهةؿ  خر  سردص  لط ر  كف رجؿ يدكى  خحر األتا كةئو  زس   لس ي)رػوى  ه  

هةف سهس هحرسر نقةؿ يتؿ كةهةف  لهررييف نوهة األن  خػر يػةؿ لهػةن كويا س لا ساوـ( كف كة
 .(93)يتؿ  لهرريسف كةهةف نتعج ن هف يسؿ  سسؿ نحرب  ا  لهةؿ حتى ييؿن )) يذب هف  خحر((

( 94)سهةػػؿ  خػػر  سردص   ػػف يتي ػػ   حػػؽ   ػػس هوييػػ  نقيػػؿ نيػػان ))س  نعػػؿ يػػذ  حتػػى يرجػػر   ػػس هوييػػ   لػػى كرػػيدتا(( 

   ة هويي  هذ  كهؿ كريدك ةـ خر  ني حةج  نوـ يرجر. سا ب ذلؾ  ف
ساػ  ا تفحػيؿ كهػر  ػف  (95)سهةؿ  خر ذيرص  لجةحظ كف   ي  ليقظةف ييؿ نيان )) لخؿ حةهض هػة لػـ ييػف هػةء(( 

 ه يرك  لخطيب كةرـ  ف ك د ه  ف يزيد  لهاللي كوى ك د ه  ف  سهتـ  لهعرسؼ  ةلخطة  .
 متبادلة بين شخوص الحوادث التاريخية:ايراده الكتب والرسائل ال

تعد  ليتب س لراةئؿ  لهت ةدلػ   ػيف  لخوفػةء سكهػةلهـ  س  ػيف  لعهػةؿ  سفاػهـ  س  ػيف  لوخرػيةن  ل ػةرزك ساػس هـ هػف  
 لسةػػةئؽ  لهههػػ   لتػػي يعتهػػػدهة  ل ةحػػ  نػػي  لتػػدسيف  لتػػػةريخي، نهػػي تقػػدـ هعوسهػػػةن ةػػرك كػػف ذلػػؾ  لعهػػػد اػػس ء هػػف  لسةحيػػػ  

 س  سد ريػػ   س  سجتهةكيػػ   س  سيترػػةدي   س  لفيريػػ . سهػػف سةحيػػ   خػػرن هػػي  سعيػػةس لوهػػسهج  لػػذ   ت عػػا هػػؤسء  لايةاػػي  
ني تػدسيسهـ لوهػةدك  لتةريخيػ   لتػي حرػوس  كويهػة، اػيهة س ف هػذ  هػة سػر ص نػي جهيػر هػد رس  –جهةكيف  لتةري   – سخ ةرييف 

 . (96) ةل ررك س ليسن  كوى حد  اس ء لتدسيف  لتةريخي خةر  هدرا   لعر ؽ  لهتهةو  
سهػػس  حػػد  وػػهر  خ ػػةريي  لهدراػػ   -سهػػر  ف   ػػة  ليقظػػةف لػػـ ياػػتخدـ  ليةيػػر هػػف هػػذص  لسةػػةئؽ هقةرسػػ   ػػأ ي هخسػػؼ 

 س  سػػا لػػـ ياػػتغف  كسهػػة سيػػةف س ػػد لػػا هػػف  اػػتخد ههة اف هػػذ  ديػػدف  سخ ػػةرييف سرس ك  (97)- ليسنيػػ  نػػي  لتػػدسيف  لتػػةريخي
 سهةع. لتةري  كه
( رس يػ  نقػط. ييتػةب 02يتػةب سراػةل ( نػي ) 06سيد  وغ هجهسع  ليتب س لراػةئؿ  لتػي سردن نػي رس يةتػا حػس لي ) 

 . (98) لخويف  كةهةف  ف كفةف  لى ك د ه  ف كةهر يأهرص  تايير كةهر  ف ك د ييس  لى  لوةـ نايرص سهةن هسةؾ
 ل رػرك كةهػةف  ػف حسيػؼ  يػؼ  لقتػةؿ سلوػس لي د ر  سهػةرك سيتةب  لهرةلح  س لههةدس   يف  رحةب  لجهػؿ سس لػي  

سيتػة يف ( 99)س ين  لهةؿ س لهاجد ))سيسزؿ طوح  س لز ير هف  ل ررك حي  وةء  سس يعرض  عحهـ ل عض حتى يقدـ كوي((
ي   –تػةب  لةػةسي هت ةدل   يف هعةسي  سكةهوا  لهغيرك  ف وع   يأهر نيهة  اسؿ  وتـ  إلهةـ كوي )كويا  لاالـ( ستسقرا، سي

. (011)كوػى حػد ري   لهغيػرك –هعػرسؼ  ػةلحوـ س لعفػس  –ي  هعةسي   –ي يف نيهة كدـ رس ب هذ   لري  ايهة س سا  – لهغيرك 
سةػػال  يتػػب هت ةدلػػ   ػػيف هعةسيػػ  سك ػػد ه  ػػف  لز يػػر  اػػ ب  رض س ػػف  لز يػػر  جةسػػب  رض لهعةسيػػ   يتتػػؿ كويهػػة  وهػػةف 

ر  قتػػةؿ هعةسيػػ  س سسترػػةر كويػػا نيهػػة لػػس كػػـز كوػػى ذلػػؾ سرد هعةسيػػ  كويػػا  هػػسا توػػؾ  سرض  هػػة  لفػػريقيف ستهديػػد   ػػف  لز يػػ
. سيتةب خةلد  ف كتةب  ػف سريػةء (010)كويهة هف  وهةف س ف  لز ير نةجة ا   ف  لز ير  ةلةسةء كويا سجز ص خير ع لحوها سيرها

س لػي  لهوػرؽ  يػةـ ك ػد لهوؾ  –لر  هػف ي ػؿ  وػر  ػف هػرس ف  لذ  يةف س ليةع كوى  ر هةف س  –هف  سي ير سع  ف حسظو   –
لطوحػػ   لطوحػػةن  لػػذ  يػػةف يػػد طوػػب هسػػا  ف ي عػػ   ليػػا  وػػهد هػػف  رحػػا ن عػػ   ليػػا  يػػؿ هػػة يػػةف نػػي  يػػن  لهػػةؿ سهػػي  –

يػن هػةؿ ، سكج ةع ليـر كهةؿ  سي  هي  ستررنهـ  ػةهس ؿ  (012)خهاهةئ   لؼ ةـ يتب  ليان ))يد  عةن  هة توتر   ا وهد ع((
 لهاوهيف هقةرس   عدؿ كوي   ف   ي طةلب  لذ  رنض هسا  خيا كقيؿ ويئةع هف  ين  لهةؿ هر كوها  حةجتػا سيػةف ييساػا 

. سيتػةب  لحجػة   ػف يساػؼ لعةهوػا كوػى  ليسنػ   حهػؿ   ػر هيـ  ػف (013)سيروي نيا  عد  ف يسزع يؿ هة نيا كوػى  لهاػوهيف
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. س لغريػب  ف  لحجػة   اػتهر  (014)-سهس  حد تقةتهة –يزيد  لوخهي نحهؿ  ليا   ر هيـ  لتيهي 
  تعذيب   ر هيـ  لتيهي ةـ يتوا ر ـ  سا لـ ييف  لهقرسد يهة يتحا هف  لرس ي  .

ةـ يتػةب اػويهةف  ػف ك ػد لهوؾ لقةحػي هيػ  طوحػ   ػف د سد  لححػرهي يػأهرص  ف  
د  ػػف طوحػػ   ػػف يقػػتص هػػف خةلػػد  ػػف ك ػػد ه  لقاػػر   جوػػدص هةئػػ  اػػسط  اػػسك  هػػة نعوػػا  هحهػػ

 . (015)ك يد ه  يةـ سسيتا ني كهد  لسليد
سيتػػةب كهػػر  ػػف ك ػػد لعزيز لعػػد   ػػف  رطػػأك يػػأهرص  عػػزؿ س لػػي كهػػةف اػػعيد  ػػف هاػػعسد  لهػػةزسي لظوهػػا سوػػيةي   حػػد  لركيػػ  

 لػذ  سلػي وػرط  دهوػؽ  –، سيتةب  لسليد  ف يزيد  لى هوةـ  ػف ك ػد لهوؾ ياػألا نيػا  ف يػأذف لع ػد ه  ػف اػهيؿ (016)كويا
 .(017)هؤد ا –لييسف سديهةع سهاةهر ع لا  دسع هف ك د لرهد  ف ك د سكوى  لوي ةسي  –هر ر ع 

هػػ حيػ   رػطوحس  032س خير ع يتة يف  ةر خػرس  اػفيةف  ػف هعةسيػ   ػف يزيػد  ػف  لههوػب سدكستػا ل سػي هةوػـ اػس   
 ف يقيـ اوـ  د ر  سهةرك ساػفيةف  ػةازد حتػى يسظػرس  هػة يفعػؿ   ػف كوى  –س لي   ف ه يرك كوى  ل ررك  –هر اوـ  ف يتي   

  س اوه   لخالؿ  لى  وج  ف هخره   لع ػد  )) ف يةتػؿ اػفيةف اػوهةع س إل  نأسػن  اهيػر  –سهذ   ليتةب  لةةسي  –ه يرك نيتب 
))  .(018)نةجهر افيةف كوى  لقتةؿ نةسهـز

 تعقيباتو وتوضيحاتو:
قظةف ني يتة    لتةري  س سساةب كوى حد اس ء كوى  ير دص هحػةسسن سهخةط ػةن وػخسص لـ يقترر هسهج   ي  لي 

 لحةدةػػ   لتةريخيػػ  هػػر هةير نقهػػة هػػف  اتوػػهةد  آيػػةن  لقػػر ف  ليػػريـ س سحةديػػ   لس سيػػ  س لوػػعر س سهةػػةؿ س لخطػػب س لسرػػةية 
 لهرػطوحةن  لتػي تػرد نػي توػؾ  لرس يػةن اػس ء س لسةةئؽ  لراهي  نحاب سليسا يػةف يقػـس  ةلتعقيػب س لوػرح لػ عض  لتعػة ير س 

يةسػػن توػػؾ  لتعقي ػػةن س إليحػػةحةن ساػػ ي   س ي ويػػ   س خ ريػػ ، نةرػػالع  يةهػػة  حيةسػػةع  ػػيف وػػةرحتيف يس  فػػةرزك يس  ػػدهجهة هػػر 
  لرس ي  دسف نةرو  سيهة اسرن ني  اهةو   لتةلي ن

وهةف  ػف اػهرك، سيقػةؿ  اػػها اػهرك  ػف هع ػػر، نحػيف تحػد  كػف يسس  ػػف هعيػر ييهػؿ يػةئالع ))س اػػـ   ػي هحػذسرص اػػ 
 .( 019)هةن  هي ((
سيخرن ني حديةا كف حةطب  ف  وتعا هف لخـ  ف كد  يةؿ ))سيرؿ حةطب هف  ليهف هػف  سزد، ييسػى   ػة ك ػد  

ر هػف ، سرس ي  ورح نيهة تاهي   در  لػذ  ساػ ن  ليػا هعريػ   ػدر نقػةؿ ))يػةف  ػدر رجػالع هػف  فػةر رهػط   ػي ذ(001)..(( ه
. ستاتراؿ  لرس يػ  نيتحػد  كػف  سخػسس  ػف وػريؽ نةسحػا يػةئالعن ))كةهػةف (000) طف يقةؿ لهـ  سس  لسةر ساب  لهةء  ليا((

 .(002) ل تي  لفقيا  ةل ررك هف هس ليا((
 سني رس يتا كف  حدن  لساةء  لتي خط هة  لس ي )رػوى  ه كويػا س لػا( سلػـ يتزسجهػة نقػد ذيرهػة نػي  ل د يػ   رػسرك 

ه هه  نقةؿن ))خطب راسؿ )روى  ه كويا س لا(  هريك هف  سي هرك ....(( ةـ  يهؿ رس يتػا  عػد ذلػؾ هسحػحةع  لهػريك نقػةؿن 
 .(003)))هي خسل   سن  لحيـ  لاوهي...((

 هػػة  لػػ الذر  نقػػد  ػػيف نػػي نتسحػػا نػػي رس يػػ  كػػف   ػػي  ليقظػػةف  اػػـ   ػػف خطػػؿ  لػػذ   هػػر  لس ػػي  قتوػػا يػػـس نػػتا هيػػ   
سنػػي  ساػػة ا ذيػػر  لػػ الذر   لعديػػد هػػف  سهةوػػ  كوػػى   (004)))س اػػـ   ػػي خطػػؿ يػػيس سيتوػػا   ػػس وػػر يػػةب  سسرػػةر ((نقػػةؿن 

تعقي ػػةن   ػػي  ليقظػػةف نػػي رس يةتػػا نقػػد كو ػػؽ كوػػى  اػػـ سرد نػػي رس يػػ  اػػة ق   قسلػػان ))هػػس  لهةسػػى  ػػف  وػػير  ػػف هحرَّ ػػا س اػػـ 
ػا لسػة   ػي  ليقظػةف  اػـ هػذ   لرػحة ي  (005)ل اا  يةص((هحرَّ ا هدرؾ  ف حسط، س سهة حرَّ ا  لاالح ليةرك  سكوى هذ  نقػد سح 

س اـ   يا سهعسى يوه  هحرَّ   سيسرد ورحةع لغسيةع لهعسػى يوهػ   لزسػد يؿ  لتػي سردن نػي  يػن وػعر  ذيػرص  لجػةحظ نػي  حػدن 
 .(006)رس يةتا حي  يةؿ  سهة )) سسةى هف  لفيو  نيهة ذير   س  ليقظةف احيـ  ف حفص((
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سني رس ي  لا كف رجؿ يهسي وػية  لػى ك ػد لهوؾ  ػف هػرس ف هحهػد  ػف يساػؼ كوػؽ  
  س  ليقظػةف وػةرحةع سهسحػحةع هػف هػف هػس هحهػد  ػف يساػؼ هػذ  س حػحةع ذلػؾ  لتعويػؽ  ػيف 

 .(007)((-يعسي  خة  لحجة ، سيةف كوى  ليهف -وةرحتيف  قسلا ))
يػػد  ػػف ةعو ػػ  نقػػةؿ  ف س خػػرن  ػػيف نيهػػة  اػػـ  ـ سلػػد ح ػػيش هػػف  سػػي حػػ ةر   ػػف ك  

 .(008) خرسف يةلس   ف  اههة ح اى نأيد هس  ف )) اههة  هةف سهي هف  سي اعد  ف زيد هسةك((
سرس يػػ  يعوػػؽ سيوػػرح نيهػػة  اػػـ  حػػد سلػػد  لحػػةر   ػػف ير ػػسع سهػػس اػػويط  ػػف  لحػػةر  نقػػةؿن ))س اػػـ اػػويط يعػػب  ػػف  

. سكوػؽ  يحػةع كوػى حةجػب  ػف زر رك  ػةلقسؿن (009)ويط(( لحةر  ساهي اويطةع لاالط  لاةسا، سح ةب  هؿ  ين نػي  سػي اػ
 .(021)))يةف  اـ رةحب زيد ع ساهي رةح ةع لعظـ حةج يا سيةف ييسى   ة يرو ((

سكػػػف اػػػعد  لر  يػػػ  هػػػف  سػػػػي ير ػػػسع  ػػػف حسظوػػػ  يػػػةؿن )) سهػػػػة ييػػػؿ  لر  يػػػ  سسػػػا يػػػةف هعوهػػػػةع  ر  يػػػ   سػػػي تهػػػيـ نػػػػي  
 .(020) لحةحي ((
ةػـ ذيػر  –سهػس ج ػؿ  ػةليهف -جسدؿ هف  سي سهوؿ يةؿ  سػا هػةن  اػوهةف نسحػا ذلػؾ ) سني حديةا كف اوهى  ف 

 .(022) يتةع وعريةع يؤيد ذلؾ((
 موقفو من نقد الروايات:

لػػـ ييتػػؼ  ي ػػس  ليقظػػةف  ػػذير يدؽ  لتفةرػػيؿ  رس يةتػػا، سلػػـ يقػػؼ هسهػػة هسيفػػةع هحةيػػد ع  سقوهػػة كػػف هػػس ردص كوػػى كالتهػػة  
ةرس  لهػػسهج  لسقػػد  كوػػى  عحػػهة يػػأف يخطػػح رييػػةع سيػػرجا  يخػػر،  ػػؿ سيؤيػػد ذلػػؾ  قسلػػا سيهػػة اػػهعهة هػػف وػػيسخا،  ػػؿ هػػ

هػػذ   –))سذلػػؾ  لة ػػن((، يس  قيػػةـ  لهرػػسفيف  ةكتهػػةد رس يةتػػا كوػػى رػػيغ  ترػػحيا هعوسهػػةن ساػػ ي  يسردتهػػة هرػػةدر يخػػرن 
سلػا ))يزكهػسف(( يس ))زكهػػس (( يس ، يس يػذير  لفةظػةع تػدؿ كوػػى وػيا  هعوسهػةن  لرس يػ  سحػس ي-نيهػة يخػص تدسيسػا لرساػةب 

 ))يقةؿ((.
نعوى ا يؿ  لتهةيؿ، س ةلسا   لهسهجا  لسقد  ني تدسيف  اخ ةر سني حديةا كف سيع   لجهؿ رحا هعوسه  سردن  

 حؽ ييس  ف اعد  ف ك ةدك  لذ  ييؿ  سا يػةف هػر  لحاػف )ع( سكهػةر لهػة يراػوههة  إلهػةـ  لػى  ليسنػ  لسرػرك يهوهػة نقػةؿن 
 .(023)سهس  ةلهديس ...  ل (( –ن  ف كويةع سلي يياةع هرر ))س لة 

اػػػػػؿ   سذلػػػػػؾ  لة ػػػػن، سيقػػػػػةؿ كاػػػػػؿ  لير ػػػػػسكي  لػػػػػى  –سيخػػػػرن ذيرهػػػػػة  لػػػػػ الذر  كسػػػػػا يػػػػػةؿن ))خطػػػػب ر يعػػػػػ   ػػػػػف   
سيقػػػةؿ َكَاػػؿ س لة ػػػن  –سنػػي هسحػػػر  خػػر تيػػػررن  لرس يػػ   رػػػيغ   خػػرن نقػػةؿن ))يػػػةف ر يعػػ   ػػػف  اػػؿ  (024)هعةسيػػ ...((

 هؤيد   لتاهي   لرحيح   سسع سنةرالع ذلؾ  يف وةرحتيف ليؤيد ترحيا  لهعوسه  ةةسيةع. (025)(( - اؿ
سرس ي  ني حدي    ي  ليقظةف كف حييـ  ف حز ـ سور ؤص لد ر جعوهة ني اػ يؿ  ه نرػحا هػة اػهعا هػف  عحػهـ  

ة كيره   ف كةهر  ف هةوـ  لع در  هػف ن ةكه رهستقد ع ذلؾ  قسلان ))سذلؾ  كظـ  لخطأ اف د ر  لسدسك يةسن ل سي ك د  لد 
َ ش سهس  (026)هعةسي ...(( سرحا تاهي   خرن ني حديةا كف  حد سلد  لحةر   ف ةعو    قسلا ))س لهسيد سهس كةهر   ف َحرس

ذ يػػر ع نػػي  لرس يػػ   ساػػـ  لهوػػيسؾ  ػػا ليطوػػر  لقػػةر  كوػػى  لتاػػهيتيف يهػػة نػػي  (027) لة ػػن، سيقػػةؿ حػػريش  ػػف سهيػػر  ػػف س ل ػػا(
 لرس ي   لاة ق . 

سيخرن ذيرسةهة ني ه حػ   خػر كػف يعوػى  ػف هسيػ   لػذ  جػةء  أ يػا لوس ػي )رػوى  ه كويػا س لػا( لي ةيعػا  عػد نػتا  
هي  كوى  لهجرك نرنض  لس ي )روى  ه كويا س لا( نةاتراؿ ي ػس  ليقظػةف  ةلرس يػ  هحػةسسع ترػحيا هػة سرد  قسلػا ))س لة ػن 

. سيخرن يحةسؿ يف يؤيد نيهة كوػى  ليػـس  لػذ  يتػؿ نيػا  حػد  سػي كػال  (028)ف، يتى  أ يا(( ف رفس  ف ف  لرجؿ ك د  لرحه
هف  سي  لعس ر   ف كهرس سهس يةسك )) لذ  يتػؿ يػـس  لرػفق   ةلهوػقر، سيقػةؿ  ػؿ يتػؿ هحجػف  ػف يةػسك نػي هػذ   ليػـس نقةلػن 

  هريتا سهي هف  سي  لعس ر س اههة جهيو ن



 م0229/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/0222عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية   

 206 

 هحجػػػػػػػػػف        سهػػػػػػػػػذ     لػػػػػػػػػى يهوػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػةء  ستظػػػػػػػػػةر  هػػػػةع  غةئػػبلس  ف  ستظةر ع جةء يس       
 (029) لة ن((

نهسهجا  لسقد  ني  لرس ي  هسة  اتوهةدص   ين وعر  يؤيد نيا  ف  لذ  يتؿ هس هحجف  ف 
 يةسك س يةسك سفاا.

س حيةسػػةع يؤيػػد  لػػ الذر   ف  لة ػػن هػػس يػػسؿ   ػػي  ليقظػػةف يهػػة نػػي رس يتػػا كػػف خةلػػد  ػػف  
لد  لعةص  ف هوةـ  ف  لهغيرك س يهؿ  ل الذر   لقػسؿ ))سيػةؿ  يػر   ػي  ليقظػةف هػس هػف سلػد خةلػد  ػف هوػةـ  اهةكيؿ هف س 

 .(031) ف  لهغيرك س سسؿ  ة ن((
يهػػػة  ةلساػػػ   لهسهجػػػا  لسقػػػد  نػػػي  اساػػػةب نقػػػد ذيرسػػػة  ف ديػػػ  هعوسهةتػػػا سهعرنتػػػا  لس اػػػع   هػػػة جعوػػػن  لهػػػؤرخيف يرػػػححسف 

 ػف هاػعسد ذيػر خويفػ   سهػة يـ ك ػد  نػي حةلػ  وػيهـ  ساػب هعػيف، نفػي حديةػا كػف يـ ك ػد  ه هعوسهةتهـ  لسا ي  هف خاللا
سيػذ   لحػةؿ  ةلساػ    (030) لحةر   ف زهػرك نأردنهػة هرػححةع  رس يػ    ػي  ليقظػةفن )) هػ   هػريك هػف هػذيؿ سيههػة زهريػ (( ن س

 ػف  بسيهػا يرسن  سػن  لحػةر   ػف ك ػد  لهطوػ لترجهتا لوهطوب   ف   ي سد ك  ر رك  ف اعيد  ف اػعد  ػف اػهـ  ػف كهػرس
 ػف  ب، ي ػدس  سػا لػـ يقتسػر يعةدتػا نرػححهة  رس يػ    ػي  ليقظػةف نقػةؿ ))يهػا   سػ   لز يػر  ػف ك ػد  لهطوػؼهةوـ  ف ك د هسػة

هػرس  ف ك ، سي دس  ف اهس ع يس ترحيفةع سير ني هعوسه  د. سةجي  لهة ذير يف  لهعسي   ةلحدي  هي يـ ك د  ه(032)هةوـ((
. سيذلؾ نعؿ  ل الذر  لهػة ذيػر يف يـ ح يػب  ػف ك ػد وػهس نةطهػ   سػن  لحػةر   ػف وػحس  نأكق هػة  رس يػ  (033) ف  لعةص

.  لػػى  يػػر ذلػػؾ هػػف  لحػػةسن  لتػػي ت ػػيف (034)ي ػػي  ليقظػػةف  لهسةيحػػ   ػػأف يهػػا نةطهػػ   سػػن كػػد  ػػف   ػػي  لحػػةر  هػػف كػػدس ف
هػػػف خػػػالؿ   ػػػر ز  لساػػػب  – لساػػػ ي  س إلخ ةريػػػ   –يتة ةتػػػا  لتةريخيػػػ    لتاػػػهي   لرػػػحيح   لتػػػي ياػػػتخدههة   ػػػي  ليقظػػػةف نػػػي

 لرحيا لوهترجـ لهـ ايهة س سا يهتةز  اع   طالكا ست حرص  ةاساةب خرسرةع  ساةب  اههةن حتػى حػرب  ػا  لهةػؿ نػي 
كوػى رجػؿ  كػرؼ   تقةف يساة هف نقد سرؼ  لهذيؿ  لهةزسي كوـ هةسى  ف زهيػر سحفظػا سساػةب  لحهػةـ نقػةؿن ))لقػد دخوػن

 .(035) ةاههةن  لهسج ةن هف احيـ  ف حفص...((
سحيف يوؾ ني رح   لهعوسهػةن  لػس ردك نػي رس يةتػا نقسػا ياػتهوهة  أحػد  الفػةظ  لد لػ  كوػى ذلػؾ يهػة ذيرسػة يكػالص  

ف  ف كهػرس  ػف ))يزكـ((  س ))يقةؿ(( يهة سرد لدن حديةا كف سلد  لحةر   ف نهر حي  يةؿن ))زكهس   سهـ يةسس  هف كدس 
س خرن نػي حديةػا كػف  حػد  سػي د ـر نقػةؿن ))يزكهػسف يف هؤ لػ   ػف نقػيـ  ػف جريػر  ػف د ـر هػف  (036)ييس سهـ  سس سهيب((

 .(037) سي تيـ  لر ةب هف  طف يقةؿ لهـ  سس وعةك ...((
. دسلػ  كوػى (038)سني هعرض حديةا كف  سي سةوزك يةؿن ))يقةؿ  ف  سي سةوزك هف  سي هةزف  ف كهرس  ف تهيـ(( 

 .(039)كدـ سةسيا  هة اهعا سسقوا. س خرن يةؿ نيهةن ))يقةؿ  ف  سي هعةسي    ف يويب هـ هف هرك هف  طفةف((
س ف لـ يتاػَف لػا هعرنػ   لحقيقػ  نةسػا يرػرح  ػذلؾ يحديةػا كػف  سػي ديسػةر هػف  سػي ر يػر  لػذ  يػةف يقػةؿ لهػـ ري ػ   

،  لػى (041) دنيف كوػى يوػسص نػدخوس  كهػةف، سس يػدرن هػف ييػف جػةءس (( لقوسص         نوػرح ذلػؾ  قسلػا ))جػةؤس  هتػر 
  ير ذلؾ هف  اهةو .
 -رواياتو الطريفة:

لـ يقترر  اوسب   ي  ليقظةف نػي  يػر د  لرس يػ   تفةرػيوهة سديةئقهػة  ػؿ تسػةسؿ ذلػؾ  طريقػ  طريفػ   حيةسػةع سس  ر  ػ   
يةف هعرسنةع حتى زهف   ػف  لسػديـ  لػذ  ذيػر  سػا  طوػر كويػا سيػةف  خػط  ني ذلؾ  ذ  كوهسة  سا  لؼ يتة ةع خةرةع ني  لسس در

، سي دس يؿ ذلؾ هف خالؿ  لحس ر ن  لطريف   يف  وخةص  لحةدة   لتةريخي   لس حدك س طريق  هوسي  هسطوقةع (040)  ف اعد ف
 ني ذلؾ هف  اوس ا  لفسي  لهتهيز ني  ليتة    لتةريخي .
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تػػي يسردهػػػة  لجػػةحظ كػػػف  لخطيػػػب )) لػػذ  تعػػػرض لػػػا نقػػد اػػػ ؽ لسػػة ذيػػػر  لرس يػػػ   ل 
ر ص، سي ة زسدص، سس ػة حػدُّص..((  لسحسح  س لاُّعو ، سذلؾ  ذ   ستف  َاحس
. كوػى حػد يػسؿ ي ػي (042)

 ليقظػػةف سرس يتػػيف ذيرهػػة   ػػف يتي ػػ  كػػف ي ػػي  ليقظػػةف  اسلػػى كػػف  حػػد  لحهقػػى  لػػذ  سر  
ر س وػتر   لسرػؼ  ل ػةيي نترػير يوهػة سرؼ د ر ي يا ))نقةؿن يريد يف ي يػر حرػتي هػف  لػد 

، يهة  ل الذر  نيةسن حرتا هف ذير رس يةن ي ي  ليقظةف  لطريف  ييةر هف ذلػؾ هسهػة (043)لي((
طوب ر يع   ػف  اػؿ  لير ػسكي هػف هعةسيػ  يف يعيسػا نػي  سػةء د رص  ػةةسي كوػر  لػؼ جػذع ناػألا هعةسيػ  ))سيػـ د رؾ يػةؿن 

 .(044)ند رؾ  ةل ررك  ـ  ل ررك ني د رؾ...(( –  هعةسي  ي –نراخةف ني نراخيف  س  يةر يةؿ 
 سرس ي  يخرن  ف   ة جة ر  لع د  ))سيةف جايهةع رين   ػف  لجػةرسد هرػوس ةع  ػيف  لهػذيؿ س ػيف حيػيـ سيػةف ك ػد  ه 

ء  لةالةػ  ههػف ، سهػؤس(045) ف  لجةرسد يرير ع ياهى لقررص  ظير  لعسةؽ نقةؿن ليتسػي يسػن  يسههػة نقػد نحػحسة هػذ   قرػرص((
 خرجس  كوى  لحجة  ني راتق ةذ  ةلعر ؽ.

لس ليػا يزيػد  ػف   ػي هاػوـ  قسلػان ))هػة  ؾسةةلة  س تخوس  لطر ن  س لجريك  سفس  لسين هي اؤ ؿ اويهةف  ف ك د  لهو 
 .(046)تقسؿ ني  لحجة ؟ نقةؿن يأتي يـس  لقيةه   يف ي يؾ سيخيؾ نحعا حي  وئن((

سحػر  خػر كػف  سػي هجةوػر  لػذ  ك يِّػرس  لهػة ي ػرس  لقههػـ نػي حػيةن  لهػـ ناػةؿ  لطعػةـ س خرن اسوير  ليهة ني ه 
 كوى لحةهـ نقةؿ نيهـ جريرن

 (047)تجد لحهةع سليس لا كظةـ  هتى تغهز يسةك هجةوعي 
ر   ػػف زيػػةد لهػػة كوػػـ  ف  اخيػػ سرس يػػ  نيهػػة طرنػػ  سسػػةدرك س حػػح  كػػف اػػعد  لر  يػػ   لػػذ   ػػةع   سػػةع لػػا كوػػى ك يػػد  ه 

طوب  الهةع هسلد ع ليوػتريا سيسرػى   سػا  ةل يػةء حةلهػة يقػ ض ةهسػا سيرػؿ  لػى  ل يػن نفعػؿ  لغػالـ ذلػؾ نةاػتدكى   ػف زيػةد 
اػعد ع ))نقػةؿ لػان سيحػػؾ  ف هػذ   لغػالـ يػػزكـ  سػا   سػؾ؟ يػػةؿن رػدؽ، يػةؿن نت يعسػػة   سػؾ؟ يػةؿن نييػػؼ  خػذ هػسيـ  لػػدر هـ  س  

 .(048)(( -سيةسن يلؼ  –رؾ لا  لدر هـ  أو ةص هذ ، نححؾ سرد كويا   سا ست
سرس يػػ  تتحػػد  كػػف  لجةريػػ   لتػػي يهػػد هة  لحجػػة  لجريػػر  لوػػةكر سرػػةرن يـ يسسدص سػػسح س ػػالؿ ))سيةسػػن يكجهيػػ   

س   لجرذ ف كف كجةف يهيـ((  .(049) لواةف نعجسن ذ ن يـس كجيسةع نجةءن جرذ ف نأيون هسا نقةلن لسلدهةن سحِّ
 لتي سا ن ي يوتهػة  ليهػة سهػـ  سػس  لعوػر ء حيػ  تزسجهػة رجػؿ هػف  سػي ياػد ))ةػـ تزسجهػة  س خرن كف  حدن  لساةء 

 .(051)كقيؿ  ف ا هى نوهة دسة هسهة يةؿن  سي ار ؾ ح وى، نقةلنن  لعور ء خير هف  لحةئؿ((
 ف يتػػب  لػػى  يرهػػة هػػف  لرس يػػةن  لتػػي ت ػػيف  ف ي ػػة  ليقظػػةف يػػسلي هػػذ   لسػػسع هػػف  لرس يػػةن يههيػػ  خةرػػ  سي ػػدس  

  لتةري  س ادب تسةيوتهة هف يتة ا )) لسس در((  لذ  حةع يروا سلـ ي ؽ هسا  س هة حهتا رفحةن يتب  لهرسفيف.
 -ميولو أم حياده:

تسسكػػن  لهػػةدك  لتةريخيػػ  س لساػػػ ي   لتػػي تسةيوتهػػة  لهرػػػةدر  لهتسسكػػ  كػػف ي ػػي  ليقظػػػةف حتػػى  ف هاػػةحتهة  لزهةسيػػػ   
االـ هػرسر ع  عهػد  لراػةل  س لر وػديف س اهػسييف حتػى  لع ةاػييف، هتساػعةع نيهػة حيسػةع سهقتحػ ةع  تاعن لتوهؿ كهسد هة ي ؿ  إل

حيسػةع  خػػر حاػػب تس نرهػػة سيههيتهػػة، سهػػر ذلػػؾ  تهػػـ  أسػػا يهيػؿ لرهػػسييف هػػف اػػس هـ، سيعوػػؿ  لػػديتسر  لعهػػر  ذلػػؾ  ػػةف سوػػأتا 
يهسعػػا هػػف  يػػر د رس يػػةن تهػػس  اهػػسييف يس  عػػض سستهػػـ  ةل رػػرك ذ ن  لهيػػسؿ  لعةهةسيػػ   ةػػر نػػي هػػذ   لهيػػؿ، ليػػف هػػذ  لػػـ 

 .  (050)يةلحجة 
س لحقيق   ف ي ة  ليقظةف هذ   خ ةر  سساة   دييؽ سيتحرن  لردؽ ني سقؿ  لرس ي ، ساسػا سقػؿ رس يػ  س حػدك  ػيف يػؿ  

 (052)))يةف ر نحيةع  ةليةع((رس يةتا ت يف هسيفا  لهعةرض لور نح ، لهة تحد  كف ي ي اهةؿ )هف سلد  لحةر   ف ةعو    أسا 
نقف هذ  س يعسي  ةلحرسرك  سا هيةسع لرهػسييف يهػة  ةلساػ   لوخ ػر  لػذ  ذيػرص  لػديتسر  لعهػر  حػسؿ ذيػرص رس يػ   رػةلا يزيػد 
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 حد  وػهر سسك  –. نوـ سجد هة يؤيد ذلؾ.  ؿ  ف اخطا  لظةهر كوى  لحجة  (053) ف هعةسي 
ف ظوػػـ  قيػػ  سستهػػـ ر هػػة يؤيػػد  لعيػػس ساػػسذير  عػػض سذيػػر رس يػػةن ت ػػي – لدسلػػ   سهسيػػ  

  لوس هد ني هذ   له ح  .
يس كوى  ايؿ  ير  –س ارجا يف سقسؿ  ف ي ة  ليقظةف ييتب رس يةتا  طريق  هحةيدك  
يسوػػػد نيهػػػة  لتقػػػرب هػػػف   لحقيقػػػ  هػػػة يهيسػػػا ذلػػػؾ هػػػف خػػػالؿ  لتحػػػر  كسهػػػة  ديػػػ  ك ػػػر  –هتطرنػػػ  

ة  حيةسةع هف خالؿ سجه   لسظر  لوةهي   لهؤيدك لوخالن   سهسي  ليس  س . س حيةسةع يخرن سجد ويسخا يس هس ردص  اخرن، ييت ه
  لاخط سكدـ  لرحة كوى سستهـ سيكس سهـ ستةرك ةةلة  سجدص يؤيد  لع ةاييف هةوهة يتعةهؿ  ةلهةؿ هر كهسد  لر وديف.

  ليقظةف س لتي ت يف سجهتي  لسظر يكالص.ساسحةسؿ هسة  يةف توؾ  لرس يةن  لتي تسةيوتهة  لهرةدر كف ي ي  
نحػػػيف يػػػذير نةطهػػػ  يقػػػسؿ ))كويهػػػة  لاػػػالـ(( سكةئوػػػ  يقػػػسؿ ))يـ  لهػػػؤهسيف((  س ))رحػػػي  ه كسهػػػة(( سيػػػذ   لحػػػةؿ  

، سس تعوػـ لهػةذ  لػـ يػذير لقػب ))يهيػر  لهػؤهسيف(( يس ))رحػي  ه كسػا(( لعوػي )كويػا  لاػػالـ(  س (054) ةلساػ   لعهػر سكةهػةف
. سيذ   لحةؿ  ةلسا   لوقػب )يهيػر  لهػؤهسيف(  لػذ  ير نػؽ ياػهةء  لحيػةـ  اهػسييف س لع ةاػييف كوػى زهر  ف ك د  لعزيحتى لع

 .(055)حد اس ء، هر  سا س ياتخدها د ئهةع 
نقسػػا يػػذير يخػػرن نػػي رػػةلا يهيػػر  لهػػؤهسيف كوػػي  –سس اػػيهة هعةسيػػ   –سيهػػة يػػذير رس يػػةن نػػي رػػةلا  اهػػسييف  

 –سهػس  حػػد  لقػر ء  ليػػسنييف  لهوػهسريف  لهوػػترييف  حريػ    ػػف  اوػػع   –يرس يتػا نػػي خط ػ    ػػف ي ػي ليوػػى )كويػا  لاػػالـ( 
يحهس يرحة ا سي يف لهـ  ف ))كويةع رنر  ه درجتا يةؿن هف رين كدس سةع يعهؿ  ا سهسير ع يدكى  ليػا نػأسيرص  قو ػا نقػد  ػر ء 

 .(056)سهف يسيرص  ايفا نذلؾ  لذ  يرةب ا يؿ  لهدن((هسا، س ف يسيرص  واةسا نقد  ر ء سهس  كـز درج ، 
 هة  لرس يةن  اخرن  لتي ذيرهة ني رػةلا  اهػسييف ههػة جعوػن  عػض  ل ػةحةيف يظسػسف  سػا هي ػةؿ لهػـ نهسهػة هػةالع  

 .(057)رس يتا كف نطس  هعةسي  سيدرتا كوى حؿ  لهويالن دسف  ر ي   لدهةء
اػػفيةف رػػر ح ،  ػػؿ يؤيػػد  ف  هػػ  هػػي ياػػهةء  سػػن  سكػػسر هػػف  سػػي تهػػيـ  سرس يػػ  يخػػرن يساػػب نيهػػة زيػػةد  لػػى   ػػي 

 ، (059). سني ذ ن  لسين يذير رس ي   خرن يساب نيهة زيةد  لى  ها ))زيةد  ف اهي (((058)ساهي  جةري   لحةر   ف يودك
كوػػػػى   ػػػػف   سػػػػا يس ػػػػح  سرػػػػرص –كوػػػػى لاػػػػةف   ػػػػف اػػػػيريف  –خويفػػػػ   ه  ؾسرس يػػػػ   خػػػػرن ي ػػػػيف نيهػػػػة  ف ك ػػػػد  لهوػػػػ 
 .(061) سوع 
. س خػػرن ت ػػيف ذيػػةء  لحجػػة   (060)سرس يػػ  تؤيػػد تػػيقف  لحجػػة   سرػػر  ه لػػا كوػػى   ػػف  سوػػع  نػػي  حػػدن جسستػػا 

. س خػػػػػػرن ت ػػػػػػيف ذيػػػػػػةء هاػػػػػػوه  سكوهػػػػػػا  ةلوػػػػػػعر (062)سخ رتػػػػػػا  لعاػػػػػػيري   لتػػػػػػي نةيػػػػػػن يػػػػػػدرك وػػػػػػ يب  لخػػػػػػةرجي  لعاػػػػػػيري 
ني رس يةن  خػرن تػر ص يستقػد سيعيػب سيسػزؿ جػةـ  حػ ا كوػى  سهػسييف س ت ةكػا س يرهة هف  اهةو ،هر ذلؾ نهس (063)س لوعر ء

سسايهة حجةجهـ نقد ذير   ف يتي   رس ي  لا كف كاؼ  لحجة  سظوها لهػة  هػر  حػرب ريس  لفقيػا اػعيد  ػف ج يػر ناػقط 
 خػرن ت ػيف ظوهػا لوهاػةجيف . س (064) لريس  لى  سرض يةئالعن س  لػا  س  ه نػةهر  لحجػة  هػف سحػر رجوػا كوػى نيػا ناػين

. س خػرن  سػا يػةف يقػرف يػؿ رجوػيف  اواػو  (065)حي  يةف يطعههـ  لوعير س لرهػةد هخوػسطيف نتتغيػر سجػسهـ سساػيهة  لفقهػةء
 .(066)حتى  سههة يهستةف سههة يذلؾ

طةلهػػة نحػػالع كهػػة اػػسذيرص نػػي  له حػػ   سخيػػر هػػف رس يػػةن  خػػرن تؤيػػد  سػػا يػػةف يسوػػد  لتقػػرب هػػف  لحقيقػػ   لتػػي  
 يذيرهة  تفةريوهة  ير   ا هة  ذ  يةسن ني رةلا هذ   س ذ ؾ.
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 المثالب والمناقب:
سسػػا  حػػد  وػػهر  لساػػة يف كهسهػػةع س لػػذيف  خػػرجتهـ هدراػػ   ل رػػرك  لتةريخيػػ  كوػػى  

سجػػا  لخرػػسص هػػف سةحيػػ  سيػػةف  كػػرؼ  لسػػةس  ةسساػػةب س لهػػآةر س لهسةيػػب س لهةةلػػب هػػف 
 سى كف ذيػر توػؾ  لعيػسب س لهسػةيص  لهسجػسدك  لػدن  لعػرب دسف سةحي   خرن نقسا يةف س يتس 

 تفري  هتحريةع  ذلؾ  لحقيق   لتةريخي   لتي س يريد  خفةؤهة.
 (067)نقػػد ذيػػر رس يػػ  ت ػػيف نيهػػة حقيقػػ  ساػػب  لسليػػد  ػػف كق ػػ  س ف جػػدك  سكوػػى يػػةف ك ػػد ع س يهػػن ل سػػي  هيػػ   رػػو  

لهغيرك  لهخزسهي  لذ  يػةؿ  سػا يػةف ك ػد ع رسهيػةع ر ػب نيػا  لهغيػرك ))سيػةف  اػها سيذ   لحةؿ  ةلسا   لحديةا كف  لسليد  ف  
 .(068)دياـ  ف رقعب(( نةدكةص ساهةص  لسليد، يهة ذير وعر ع لحاةف  ف ةة ن يؤيد ذلؾ

سرس يػػ   خػػرن  ػػيف نيهػػة جهػػر خػػةؿ ك ػػد ه  ػػف كهػػر سحفرػػ   وػػرب  لخهػػر س يةهػػ   لحػػد كويػػا هػػف ي ػػؿ كهػػر  ػػف  
 .(069) لخطةب
. س ف (071)س خرن ذير نيهة  ف  سي كهرس  ف كهرس  ف كػدس يوق ػسف  ػةنس ص  ليػالب سف كهػرس يػةف   ػرص   خػر 

 سي  لقويب  ف كهرس  ف تهيـ كيرس  لقيةـ  حدهـ  ذ ا   س  كها س يوهػة لهػة  وػتد  هػـ  لجػسع نػي رحوػ  رػيد حتػى يػةؿ نػيهـ 
 رجالع 

 عة هف  لعسسز سهف  لس  كجوتـ هة رةديـ كال  
 (070)حتى  يوتـ طفو  يةلعة          

. سيػذلؾ كيػر جريػر  حػد  طػسف (072)سرس ي  ذير نيهة  ف  سػي هػرك هػف تهػيـ يػةسس  يعيػرسف  أيػؿ  لتهػر لهػة يرػي هـ هػف ذلػؾ
  سي تيـ سهـ  سس ييار  ةسهـ  رحةب وةء سزيد  قسلان

 (073)ستعجؿ ز د  يار  ف يذ  ة   ظف  لحيؿ تذكر ارح تيـ 
ذيرسةهة  سسة كف  سي هجةور  لذيف يعة سف  ػةلجزيرك سف  حػد  سػي تغوػب يػر هـ سيػةسس  كجوػ  هػف  هػرهـ ني ػرس  لقههػـ س خرن 

 .(074)كوى لحةهـ، نعيرس  ساهس   لخسر –سهي لحـ كويا هةء يةير  –حتى اةلن  لخزيرك 
زهيػػر ع سيسػػةص   ػػة هوييػػا نسلػػدص يوهػػـ س خػػرن  ػػيف نيهػػة  ف ك ػػد ه  ػػف جػػدكةف  لتيهػػي يػػةف كقيهػػةع نػػةدكى رجػػالع ناػػهةص  

 س ةلتةلي نقسا طعف ني  ساة هـ. (075)يسا سف  لى   ي هويي  هذ 
 .(076)سيةؿ  يحةع  ف هف  لق ةئؿ  لهوهسر نيهة )) لحهؽ(( ي يو  )) سزد((

ةف يػةف )) اػسد س خرن كف حس ر  يف هسد  لتي كيرن زسجهة   ي افيةف  أف يفةهة   يض سيفةص  اػسد س حػةؼ  ف   ػة اػفي  
 سهس  هر لـ ساهعا هف ي ؿ.  (077)وديد  لاس د((

س خػػرن كػػف يـ هوػػةـ  ػػف ك ػػد  لهوػػؾ  لهجسسسػػ   لتػػي يةسػػن تةسػػي  لساػػةئد ستري هػػة يأسهػػة د  ػػ  سترػػسر هػػف  لو ػػةف تهةةيػػؿ    
   (.078)تاهيهة أاهةء جس ريهة

 ةئػؿ يػةف يػذير  لهسةيػب يهػة حػةؿ  لهةةلػب هتػى هػة هف سةحي   خرن نةسا ني كدـ   فةلا  دؽ  لتفةرػيؿ كػف  سوػخةص س لق
 تسنر لا ذلؾ.

نعوػػى اػػ يؿ  لهةػػةؿ سنػػي حديةػػا كػػف حرػػف  ػػف حذيفػػ  يػػةؿ  سػػا هػػف  كظػػـ يػػةدك  طفػػةف س سػػا ))ياػػـ  لهغػػةسـ سهػػس  
 .(079)هتييء كوى ايَّ  يساا  يف  لحويفيف  اد س طفةف((

ف كهرس  ف تهيـ يدكى )هجير  لطير( اسػا  ذ  سحػر اػهـ نػي س ف ةسب  ف احه   ف  لهسذر  ف  لحةر  هف  سي  لعس ر  
. س ف  سػػي كريػػب هػػف  سػػي جههػػ  سهػػـ هػػف  سػػي  لعس ػػر  يحػػةع هسرػػسنيف  جػػسدك (081) رض س يرػػةد هػػف توػػؾ  سرض وػػيئةع 

 .(080) لرهي



 م0229/آب                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             1/ العدد
  م5/5/0222عدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية   

 210 

س ف  خطػػػب  سػػػي تهيـ)) ل عيػػػ   خػػػذ  لقسػػػةك نهرهػػػة ةػػػـ  كتهػػػد  هػػػة كوػػػى  سرض ةػػػـ  
 .(082)رنعهة((

ذص  سهةوػ  يةيػرك سردن  يةػرك خةرػػ  لػدن  لػ الذر  نػي هرسيةتػا كػف   ػػي سهةػؿ هػ 
 ليقظػػةف، ههػػة يػػدؿ كوػػى اػػع   طالكػػ  سديػػ  هرسيةتػػا  سهػػر  لػػذ  جعػػؿ  لهػػؤرخيف س لهرػػسفيف 

 يعتهدسف كويا ني  لسقؿ.
 اليوامش:

-05هحقػػؽ( ص؛خويفػػ   ػػف خيػػةط،  لط قةن،)هقدهػػ   ل 00/081،يػػةيسن  لحهػػس ،هعجـ  اد ػػةء، 036 لفهراػػن، ص (0)
 .71-69؛ سةجي،  اهةهةن هؤرخي  ل ررك ني  ليتة    ل رري  حتى  لقرف  لر  ر  لهجر ، ص06
ن جههرك  ساةب  لعرب، ص (2)  .71؛ سةجي،  لهرجر  لاة ؽ، ص228  ف حـز

               يسرد  لط ػػػػػػر  خهػػػػػػس رس يػػػػػػةن س ػػػػػػي  ليقظػػػػػػةف لػػػػػػـ تػػػػػػرد نػػػػػػي ي  هسهػػػػػػة  وػػػػػػةرك  لػػػػػػى جػػػػػػد ي ػػػػػػي  ليقظػػػػػػةف سي ػػػػػػدس  ف         
 هف  لهقده .     06ترحيفةع  س اهس  حرؿ لدن  لديتسر  لعهر  كسد ذير لهذص  لهعوسه  ، تسظر ص 

، سي ػػدس  ف ترػػحيفةع سيػػر هسػػة نقػػد ذيػػر  ف  اػػها ))وػػخيـ(( س ))اػػحيـ((.يسظرن خويفػػ  068  ػػف يتي ػػ ،  لهعػػةرؼ، ص (3)
 .06،ط قةن،)هقده   لهحقؽ(، ص

 .3/7تةري ، هج  (4)

 ل الذر  ني يتة ا يساةب  اور ؼ يجد يخ ةر  سي تهيـ ني  لجزييف  لةةسي كور س لةةلػ      كوػر سقػؿ       هف يطةلر  
  ليةير هسهة كف ي ي  ليقظةف.

؛ خويف ، 70-71؛ سةجي،  لهرجر  لاة ؽ، ص00/081؛ يةيسن  لحهس ، هعجـ  سد ةء،  037-036 لفهران، ص (5)
 .07-06ط قةن، )هقده   لهحقؽ(، ص

-073، 0/070؛ هرػطفى،  لتػةري   لعر ػي،  009، 34، 33ني سوػأك كوػـ  لتػةري  كسػد  لعػرب، ص لدسر ،  ح   (6)
 .    70، 66؛ اةلـ،  لتةري  س لهؤرخسف  لعرب، ص093، 089-091، 074

       لحػػػػركن سيعػػػػ  حػػػػدةن نػػػػي كهػػػػد يزيػػػػد  ػػػػف هعةسيػػػػ   ػػػػيف  لجػػػػيش  سهػػػػس   قيػػػػةدك هاػػػػوـ  ػػػػف كق ػػػػ   لهػػػػر  س ػػػػيف  هػػػػؿ       
هػ  عػد خوعهػـ  ل يعػ  نةسترػر  لوػةهيسف س اػت ةحس   لهديسػ   عػد  ف دخوسهػة هػف جهػ   لحػرك ناػهين  لهعريػ   63ـ  لهديس  كة

؛ كةيػػؿ، در اػػةن نػػي  267 – 264؛  لػػديسس ،  سخ ػػةر  لطػػس ؿ، ص355-5/337 ةاػػههة. يسظػػرن  لػػ الذر ن  ساػػةب،  
 .65-61تةري   لعرر  سهس ، ص 

ف  ف هحهد  ف  سوع   ف ييس  ليسد ،  راؿ هف ي ؿ  لحجة  لحػرب رت يػؿ نػةستهز          ف  سوع ن هس ك د لرحه
 لفرر  سخور  لحجة   سسع ةػـ  لخويفػ   سهػس  ك ػد لهوؾ  ػف هػرس ف ةةسيػةع نقةهػن  لخالنػ   سهسيػ   حر ػا س سترػرس  كويػا كػةـ 

؛  لػػديسسر ،  لهرػػدر  لاػػة ؽ، 358-313/ 7هػػػ  عػػد نػػر رص لػػ الد رت يػػؿ. يسظػػرن  لػػ الذر ،  ساػػةب،  85هػػػ سيتػػؿ كػػةـ 82
 .34-32؛  لرةلحي س لع سد؛ تةري   لدسل   ساالهي  ) لعرر  سهس (، ص 324-306ص
، 281،        276، 238، 237، 236، 085، 084، 067، 028، 008(   لجهير ذلؾ يسظرن خويف ، تةري ، ص7)

، 328/ 8،  447، 390، 384، 286، 285، 7/017،  32-330؛  ل الذر ،يساػػػػػػػػةب،  413، 353، 291، 280
 01/447  ،02/370  ،03/59  ،337 ،364 ،366 ،371 ،406. 
؛   ػف  361، 326، 276، 238، 237، 236، 083، 067، 028(   لهزيد هف  لتفةريؿ ر جػرن خويفػ ، تػةري ، ص8)

، 7/096؛  ساػػػةب،  089؛  لػػ الذر ، نتػػػسح، ص258، 253، 080؛  لهعػػػةرؼ، ص0/262يتي ػػ ، كيػػػسف  سخ ػػةر، هػػػج 
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285  ،8/016 ،030 ،042  ،9/45 ،035 ،384  ،01/052 ،065 ،084 ،385 ،
 00/074  ،02/03 ،61 ،032 ،216 ،352 ،390  ،03 ،43 ،235 ،352 

 س يرهة.

؛  لجػػػةحظ،  ل يػػػةف س لت يػػػيف، 353، 083، 008(    ليػػػؿ ذلػػػؾ يسظػػػرن خويفػػػ ، تػػػةري ، ص9)
، 9/364،  8/027،  5/02؛ لػػ الذر ،  ساػػةب،  037؛   ػػف يتي ػػ ،  لهعػػةرؼ، ص0/348 

453  ،01/280 ،307  ،00/06  ،02/046 ،060 ،235 ،361  ،03 /074 ،077 ،080 ،
 .32؛نتسح،ص223،304

؛  لػػػػ الذر ،  ساػػػػةب، 2/88؛  ل يػػػػةف س لت يػػػػيف،  0/323؛  لجػػػػةحظ،  لحيػػػػس ف،  237(   يسظػػػػرن خويفػػػػ ، تػػػػةري ، ص01)
سحدك ييػةس تاػةس  اػت  يػـ يس هػة يقػةرب   س يرهة،س لفرا 3/266؛  لط ر ،تةري ، هج03/406،  5/31،50،  3/30 

؛  لعيػػد سي،تخطيط هديسػػ   ل رػػرك  205-204( هػػيال" هر عة".يسظرناساػػ ،س د   لفػػر ن سهوػػرسع اػػدك  لهسديػػ ،ص 08هػػف)
 .021ني  لقرف  اسؿ  لهجر ،ص

هػػيالع هر عػػةع. يسظػػرن اساػػا، س د   لفػػر ن سهوػػرسع اػػدك  36يػػـ،  س هػػة يقػػةرب هػػف 6       لفراػػ ن سحػػدك ييػػةس تاػػةس  
 .2/021، جس ف، تخطيط هديس   ل ررك ني  لقرف  سسؿ  لهجر ،  205-204 لهسدي ، ص

،  هػة  ةلساػ   لوهحػةسر ن نيسظػرن 371، 03/360،  9/453،  7/268(   ليؿ هة تقدـ يسظرن  لػ الذر ،  ساػةب،  00)
؛  لػ الذر ، 612/ 2،  0/074؛   ف يتي  ، كيسف  سخ ةر،  052، 3/045ل يةف،  ؛  لجةحظ،  326خويف ، تةري ، ص
، 453، 9/039،  403، 262، 043، 8/016،  375، 449، 223/ 7،  050، 38، 37، 5/20 ساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةب،  

س يرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة؛  364، 272، 244، 231، 03/52،  372، 336، 217، 216، 02/00-02،  281، 070/ 00 
 .58-4/57، هج3/7،266، هج 2/683، هج  لط ر ،  لهردر  لاة ؽ

 .9/407(    ل الذر ،  ساةب،  02)

 .00/323(   ـ. ف،  03)

 .44(    خويف ، ط قةن، ص04)

 س يرهة. 01/479، سهةوهة يةير تجدهة هسزك  ني   وب هرسيةتا ني  ل الذر  يهة ني  9/388(     ل الذر ،  ساةب،  05)

 .90، 03/63س يحةع   01/081(    ـ. ف،  06)

 .00/359(    ـ. ف،  07)

 .02/211(    ـ. ف،  08)

 .9/380(    ـ. ف،   09)

 .02/039(    ـ. ف،  21)

 .01/028(    ـ. ف،  20)

 .00/307(    ـ. ف،  22)

، 89؛   ػػف يتي ػػ ،  لهعػػةرؼ، ص06؛ ط قػػةن، ص414، 322، 316، 086، 077، 020(    يسظػػرن خويفػػ ، تػػةري ، ص23)
 .09/312، س يرهة يةير؛ يةيسن، هعجـ  سد ةء،  00/072،  7/017،  5/376ذر ،  ساةب،  ؛  ل ال051، 028

 .20؛خويف ، لط قةن ،)هقده   لهحقؽ(،ص01/280،  9/459(    ل الذر ،  ساةب،  24)

 .333(   خويف ، ط قةن، ص25)

 .002(   ـ. ف، ص26)

 .43(    لعهر ،  حس  ني تةري   لاس   لهورن ، ص27)
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 .61هرسوس، كوـ  لتةري ، ص (  28)

؛  لهوػػػػػػهد سي،  ةػػػػػػر در اػػػػػػ   لتػػػػػػدسيف س إلاػػػػػػسةد،) ح  43(    لعهػػػػػػر ،  حػػػػػػس ، ص29)
 .270هسوسر(،ص

 54(   هرسوس،  لهرجر  لاة ؽ، ص31)

 .279-278؛  لهوهد سي، ةر در ا   لتدسيف س إلاسةد، ص56(    لعهر ،  حس ،ص30)

 .29-28؛ اةلـ،  لتةري  س لهؤرخسف  لعرب، ص33-06تةري ، ص(    لاخةس ،  إلكالف  ةلتس ي  لهف ذـ  ل32)

 .279(    لهوهد سي،  ةر در ا   لتدسيف، ص33)

 .336(     لهخترر ني كوـ  لتةري  )هسوسر حهف يتةب رسزسةةؿ،كوـ  لتةري  كسد  لهاوهيف(، ص34)

 (    نوهة سزف،  لدسل   لعر ي  ساقسطهة ) لهقده (.35)

 .315، 2/259ين هيز ف  سكتد ؿ،  (    يسظرن  لذه 36)

، 223/ 7؛  لػػػ الذر ،  ساػػػػةب،  3/289؛  لجػػػػةحظ،  ل يػػػةف س لت يػػػيف،  291، 028(    يسظػػػرن خويفػػػ ، تػػػةري ، ص37)
، سرس يتػػػيف 3/7؛  لط ػػػر ، تػػػةري ، هػػػج406، 03/363،  02/046،  01/312،  9/428،  043، 042، 8/042 

 .056-2/055؛  لجةحظ،  لحيس ف،  086، تةري ، صنقط هاسدص  لى ويسخ ويسخا، يسظرن خويف 

 .326(   يسظرن خويف ، تةري  ص38)

 .02/046؛ ل الذر ،  ساةب،  291(   ـ. ف، ص39)

 .7/223(    ل الذر ، ساةب،  41)

 .8/042(   ـ. ف،  40)

 .03/406(   ـ. ف،  42)

 .291(   خويف ، تةري ، ص43)

 .01/312(    ل الذر ،  ساةب،  44)

 .025(    لدسر ، لهرجر  لاة ؽ ، ص45)

 .0/073؛ هرطفى،  لتةري   لعر ي س لهؤرخسف،  34(    ـ .ف، ص46)

 .05(     لهدةر  ي  47)

 .01/213(     ل الذر ،  ساةب  48)

 01/252(   ـ .ف ،  49)

 .78(   يةايف،  ي  51)

 .01/359(    ل الذر ،  ساةب  50)

 .93(    لهةئدك  ي  52)

 .01/277 ل الذر ، يساةب،  (   53)

 .30(    ليسةر،  ي  54)

 .61(    لجف،  ي  55)

 .366/ 02(    ل الذر ،  ساةب،  56)

 .03/272(   ـ . ف ،  57)

 .33(    لهةئدك  ي  58)

 .081(    لهعةرؼ، ص59)
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 .61(    لحجر ن،  ي  61)

 .081(     ف يتي  ، لهعةرؼ، ص60)

 .08(    لاجدك،  ي  62)

 .9/354 ل الذر ،  ساةب،     (63)

 .9/453(   ـ. ف،  64)

 .01/072(   ـ. ف،  65)

 .03/085، سيد تيرر  لحدي   ةلجزء 01/267(   ـ. ف.  66)

 .277/ 01(   ـ. ف،  67)

 .00/97(   ـ. ف  68)

 .00/034(   ـ. ف،  69)

 .02/015(   ـ. ف،  71)

 .03/32سظر حدي   خر سرد ني  كوى  لتس لي. س  046، 046-02/045(   ـ. ف،  70)

 .03/438(   ـ. ف،  72)

 .32(   ص73)

 .002(   خويف ، ط قةن، ص74)

 .044(     ف يتي  ،  لهعةرؼ، ص75)

 .080(    ـ . ف، ص76)

 .23(    يسظرنري   لعهر  ني هقدهتا ليتةب  لط قةن لخويف   ف خيةط،ص77)

 .07، 06(    لدسر ،  لهرجر  لاة ؽ، ص78)

 ةسهيةف  سطالع كوى جهير  سوعةر  لتي سردن ني هرسيةن   ي  ليقظةف لوتعرؼ كوى   ر ض  لوعر  كالص،        
 ايهة س سسة ذيرسة  ريةـ  سجز ء س لرفحةن ني  لهةهش  لتةلي.

؛   ػػػػػػػػف يتي ػػػػػػػػ ، 3/359،  68-67، 0/41؛  ل يػػػػػػػػةف س لت يػػػػػػػػيف،  6/424،  02-2/00(     لجػػػػػػػةحظ،  لحيػػػػػػػػس ف  79)
؛ 4/303، هج022، 3/010، هج2/480، هج262، 201، 074، 0/023؛ كيسف  سخ ةر، هج024، 89ص لهعةرؼ، 

، 042-039، 035، 45، 9/42،  362، 033، 8/032،  375، 245، 7/096،  5/20 لػػػػػػػػػ الذر  ،  ساػػػػػػػػػةب،  
354-356 ،364 ،380-382 ،362  ،9/42 ،45 ،035 ،039-042 ،354-356 ،364 ،380-382 ،384-
385  ،01/019 ،072 ،218 ،272 ،276 ،283 ،312 ،385-386  ،00/06 ،62-63 ،98 ،018 ،006-
007 ،033-039 ،046 ،072-073 ،074-075 ،085-088 ،089 ،211 ،211 ،210 ،210 ،212 ،213 ،
213-214 ،242 ،280-283 ،294-296 ،307 ،334-235 ،361 ،380-386 ،388-393  ،02/00 ،

02،02 ،03-07 ،22 ،49-54 ،54 ،61 ،009 ،025 ،027-028 ،032 ،033-034 ،034-038 ،038 ،
039 ،046-047 ،052- 053 ،056-061 ،061 ،077 ،080-082 ،083-085 ،095-097 ،097-098 ،
098 ،211-214 ،217 ،202 ،235 ،339 ،341 ،240 ،240-243 ،243 ،247 ،248-251 ،252 ،261 ،
252 ،364 ،366 ،369-370 ،372 ،373 ،373-376، 378 ،378-380 ،384 ،390-392 ،392 ،398 ،
 03/26 ،26-28 ،31-30 ،30 ،30-32 ،32-33 ،33-35 ،35 ،36-41 ،42 ،43 ،49-51 ،50-52 ،
59 ،60-63 ،90-94 ،022 ،075 ،077-078 ،083-084 ،084-085 ،089،089-091 ،091-090 ،

201-200 ،223-225 ،230 ،244-247 ،259-260 ،268 ،269-270 ،272-276،315،304،305-
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؛  لط ػػػػػػػػػػػػر ، تػػػػػػػػػػػػةري ،  32؛نتػػػػػػػػػػػػسح، ص 306،336-337،337-338،352-353،361
 .313، 09/312؛ يةيسن ، هعجـ  سد ةء،  58-4/57هج

، س سظػػػر يةهػػػؿ  لترجهػػػ  لجريػػػر نػػػي سفػػػس 02/202(   يسظػػػرن  لػػػ الذر ،  ساػػػةب،  81)
 .20(؛ خويف ،  لط قةن،)هقده   لهحقؽ(، ص241-219 لجزء ص)

 .6/424س سظر يذلؾ  2/00ةحظ،  لحيس ف،  (   لج80)

 .3/359،  68-0/67س سظر يذلؾ   0/41(    لجةحظ،  ل يةف س لت ييف،  82)

 .024، سيذلؾ 89(     ف يتي  ،  لهعةرؼ، ص83)

، 3/010، هػػج2/480، هػػج262، 201، 074، 023، س سظػػر يػػذلؾ ص0/201(     ػػف يتي ػػ ، كيػػسف  سخ ػػةر، هػػج 84)
 .4/303، هج022

 .32(    ص85)

 .7/096(    ل الذر ،  ساةب،  86)

 .02/202(   ـ. ف،  87)

( حي  80. سلوهزيد حسؿ ذلؾ ر جر  اجز ء س لرفحةن  لتي ذيرسةهة ني  د ي   لهسحسع )هةهش 03/43(   ـ. ف،  88)
 يسرد ي س  ليقظةف ي ر ض يخرن لووعر نيهة.

 .58-4/57(    لهردر  لاة ؽ، هج89)

 هف سفس  لجزء. 312س يحةع ص 09/313د ةء،  (   هعجـ  ا91)

        ت ةلػػ ن  وػػدك هوػػهسرك هػػف  رض تهةهػػ  نػػي طريػػؽ  لػػيهف، ساػػهين  ت ةلػػ   سػػن هيوػػؼ هػػف  وػػد كهويػػؽ، يسظػػرن 
 .01-9/ 2يةيسن، هعجـ  ل ود ف  

 .2/9 ل ود ف،   ـنيةيسن، هعجة؛ س سظر ييح0/323(   لحيس ف،  90)

ف  ف  جيرك  ػف هاػةحؽ  ػف  جيػر سيرػ   لهةػؿ هػس  ف   ػف اػهةؿ طوػب هػف ك يػد  ه ف (   سي ي اهةؿ هذ  هس اهعة92)
زيةد يف ي ع   ليا  خ ةزص ليعد لا سلقسها طعةـ نوهة جةءص لـ يعطا ي ي اهةؿ ويئة" ليط خا نوػـ يقػدـ  لخ ػةز لوقػـس وػيئة"سلهة 

 ن يرػػػتا هةال".يسظػػػرن  لػػػ الذر ،  ساػػػةب، اػػػألا  لخ ػػػةز كػػػف ذلػػػؾ يػػػةؿ لػػػس يػػػةف كسػػػدسة دييػػػؽ يس لحػػػـ ليفتسػػػة يـ اػػػهةؿ نػػػذه
 .03/32،  392، 02/369، س سظر  ر ر  هةو   خرن هف  00/070 

 .3/7(   لهردر  لاة ؽ، هج93)

 .268(   لهعةرؼ، ص94)

 .0/355(   ل يةف س لت ييف،  95)

ص نػػي  لتػػدسيف  لتػػةريخي،) (  لوهزيػػد حػػسؿ هدراػػ   ليسنػػ  س حػػد  خ ةرييهػػة ر جػػرن  لعوػػي، يفةيػػ  طػػةرش،   ػػس هخسػػؼ سدسر 96)
 .309-257راةل  هةجاتير(، ص

 هف  لراةل   كالص. 288(   تسظرن ص97)

 .03/05(    ل الذر ،  ساةب  98)

 .083(   خويف  ، تةري  ، ص99)

 .5/31(   ل الذر ،  ساةب،  011)

 .60-5/61(  ـ. ف،  010)

 .062-02/060(  ـ. ف،  012)
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-2/210؛ هغسيػػػػ ، هساػػػػسك   سهػػػػةـ كوػػػػي،  372-2/370(   لػػػػ الذر ،  ساػػػػةب،  013)
-434؛  لهالح،  لسايط نػي  لاػيرك  لس سيػ  س لخالنػ   لر وػدك، ص3/010-012،  212
435. 

 .03/366(   ل الذر ، ـ. ف،  014)

 .9/45(   ـ. ف،  015)

 هف سفس  لجزء. 032-030. س سظر يتة يف  خريف ني ص 8/032(   ـ. ف،  016)

 .9/035(   ـ. ف،  017)

 .413(   خويف ، تةري ، ص018)

 .24(   خويف ، ط قةن، ص019)

  ل . 232، 44، 06سلوهزيد تسظر  لرفحةنن  71(   خويف ، ـ. ف، ص001)

 .91(     ف يتي  ،  لهعةرؼ، ص000)

 .91(   ـ. ف، ص002)

 .046سيذلؾ هةؿ  خر ص  83(   ـ . ف ، ص003)

 .32(   ص 004)

(005    )3/30. 

 .7/077،  لحيس ف،  0/031يةف س لت ييف،  (    ل 006)

 .5/227(    ل الذر ،  ساةب،  007)

 .02/098(   ـ. ف،  008)

 .02/211(   ـ. ف،  009)

 .02/22(   ـ. ف،  021)

 .02/218(   ـ. ف،  020)

 .02/027(   ـ. ف،  022)

 .3/32(   ـ .ف ،  023)

 .5/50(   ـ. ف،  024)

 .02/080(   ـ. ف،  025)

 .9/454(    ـ. ف،  026)

 .00/075(    ـ. ف،  027)

 .02/046(    ـ. ف،  028)

 .03/28(    ـ. ف،  029)

 .01/085(    ـ. ف،  031)

 .002، 02. س سظر  هةو   خرن ني ص06(     لط قةن ، ص030)

 .26(     ـ. ف، ص032)

 .72(    يسظرن سةجي،  لهرجر  لاة ؽ، ص033)

 .9/353(     ساةب،  034)

 .219س يحةع ص 3/201(     لجةحظ،  لحيس ف،  035)
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 .00/60(     ل الذر ،  ساةب،  036)

 .02/038(    ـ. ف،  037)

 .089-00/088(    ـ. ف،  038)

 .02/243(    ـ. ف،  039)
          لقوسصن هف يوص ي  تد سى س سحـ س رتفر، س لقوسص هي  لفتي  هف  س ؿ  هسزل  

اػػةء سهػػي يػػؿ  سةػػى هػػف  س ػػؿ حػػيف تريػػب ساػػهين يوػػسص لطػػسؿ يس ئههػػة. يسظػػرن   ػػف هسظػػسر، لاػػةف  لجةريػػ   لفتػػةك هػػف  لس
 .282 – 00/281 لعرب،  

 .02/260(    ـ. ف،  041)

 .036(       ف  لسديـ،  لفهران، ص040)

 .0/41(      لجةحظ،  ل يةف س لت ييف،  042)

 .3/225فس  لهردر، هج، س سظر  اخرن ني س2/443(     كيسف  سخ ةر، هج043)

 .3/266، سذيرهة  لط ر  ني تةريخا  يحةع،  52-5/50(      ل الذر ،  ساةب،  044)

 .214/ 9؛  7/459. س سظر طر ئؼ يخرن ني  292-5/290(     ـ، ف،  045)

 .8/016(     ـ. ف،  046)

 .02/009(     ـ. ف،  047)

 .218-02/217(     ـ. ف،  048)

 .02/235(     ـ. ف،  049)

 .03/089(     ـ. ف،  051)

 .22 لهحقؽ(، ص  ، )هقدهن(     خويف ،  لط قة050)

 .00/072(      ل الذر ،  ساةب،  052)

 .22 لهحقؽ(، ص  ، )هقدهن(     خويف ،  لط قة053)

، 091، 03/50،  02/046،  380، 294، 00/62،  484، 01/385(     يسظػػػػػػػػرن  لػػػػػػػػ الذر ،  ساػػػػػػػػةب،  054)
 يرهة.س  315

 س يرهة. 02/353،  00/214،  01/052،  8/016،  251، 7/226،  38، 5/31(    يسظرن  ل الذر ، ـ. ف،  055)

 .03/371(    ـ. ف،  056)

 . سيد ا ؽ لسة ذيرهة هفرو  ني ه ح   ليتب س لراةئؿ.60-5/61(    ـ. ف،  057)

 .095(      ف يتي  ،  لهعةرؼ، ص058)

. سلوهزيد هف  لتفةريؿ حسؿ زيةد سيها سيحػي  ساػ ا ر جػرن  لعوػي، يفةيػ  طػةرش، 9/353ساةب،  (     ل الذر  ،  059)
هػػ(، ) طرسحػ  656-40 اار  اهسي   لتي لـ تتسؿ  لخالن ، در ا  نػي يحس لهػة  سجتهةكيػ  س إلد ريػ  س لايةاػي  س لفيريػ  )

 .44-00ديتسر ص(،ص

 .406، 3/363(    ـ. ف،  061)

 .01/277. سهةةؿ  خر ني  7/286  (    ـ. ف،060)

 .0/056(      ف يتي  ، كيسف  سخ ةر، هج062)

 .8/362(     ل الذر ،  ساةب،  063)

 .253(     لهعةرؼ، ص064)
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 .7/384(     ل الذر ،  ساةب،  065)

 .03/413(    ـ. ف،  066)

عوػي، يفةيػ  سلوهزيد حسؿ هذ   لهسحسع يسظرن  ل 081(      ف يتي  ،  لهعةرؼ، ص067)
 .22-0طةرش،  ار  هسي  هويسؾ  رح  سا هة ل سي  هي ، ) ح  هسوسر(،ص

 .214-01/213(     ل الذر ،  ساةب،  068)

 .259-01/258(    ـ. ف،  069)

 .55-02/54(    ـ. ف،  071)

  .00/070(    ـ. ف،  070)

 .27-03/26(    ـ. ف،  072)

 ني سفس  لجزء. 072، سهةؿ  خر ني ص03/022(    ـ. ف،  073)

 .02/009(    ـ. ف،  074)

 .268(      ف يتي  ،  لهعةرؼ، ص075)

 .443/ 2(      ف يتي  ، كيسف  سخ ةر، هج076)

 .046/ 02(     ل الذر ،  ساةب،  077)

 .4/000(     لط ر ، لهردر  لاة ؽ،هج078)

 .03/074(     ـ. ف،  079)

 .03/26(     ـ. ف،  081)

 .                                                          03/31ف، (     ـ.080)

  .3/00،  0/374(      لجةحظ،  ل يةف س لت ييف،  082)

 
 قائمة المصادر

  لقر ف  ليريـن -

 ـ(892هػ/279 ل الذر ،   س  لحاف  حهد  ف يحيى  ف جة ر ،)ن  
  لفير لوط ةك  س لسور، ) يرسن/ ال(.، د ر 0 ساةب  سور ؼ، تا اهيؿ زيةر سريةض زريوي، ط -

، هسوسر ن هحهد كوػي  يحػسف، د ر  ليتػب  لعوهيػ ، ) يػرسن/ 0نتسح  ل ود ف، سحر حس ويا ك د لقةدر هحهد كوي، ط -
 ـ(.2111 -هػ0421

 ـ(868هػ/255 لجةحظن   ي كةهةف كهرس  ف  حر ،)

 يرسن/ ال( ل يةف س لت ييف، تا سورح ك د لاالـ هحهد هةرسف، د ر  لفير ، )  -

 ـ(0996 -هػ0406 لحيس ف، تا سورح ك د لاالـ هحهد هةرسف، د ر  لجيؿ، ) يرسن/  -

 جس ف، هدي 
 ـ(.0983 -هػ 0413تخطيط هديس   ل ررك ني  لقرف  سسؿ  لهجر ، ط هةجاتير، ) غد د /  -

ن   س هحهد كوي  ف  حهد  ف اعيد  سسدلاي ،)ن   ـ(0163هػ/456  ف حـز
 ـ(.0962-هػ0382، د ر  لهعةرؼ، )هرر/5تا ك د لاالـ هحهد هةرسف، طجههرك يساةب  لعرب،  -

 ـ(854هػ/241خويف ،   ي كهرس خويف   ف خيةط و ةب  لعرفر ، )ن
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 ـ(.0967 -هػ 0387، هط ع   لعةسي ) غد د/0 لط قةن، تا  يـر حيةء  لعهر ، ط -

رسن/ ، هؤااػػ   لراػػةل  ، ) يػػ2تػػةري  خويفػػ   ػػف خيػػةط، تػػا  يػػـر حػػيةء  لعهػػر ، ط -
 ـ(.0977 -هػ0397

  لدسر ، ك د لعزيز

 ـ(.0961 ح  ني سوأك كوـ  لتةري  كسد  لعرب،  لهط ع   ليةةسلييي ، ) يرسن/ -

 ـ(.840هػ/282 لديسسر ،   س حسيف   حهد  ف د سد )ن 

 ـ(.0959هػ/0379، )يـ، 2 سخ ةر  لطس ؿ، تا ك د لهسعـ هةجد سجهةؿ  لديف  لويةؿ، ط -

 ـ(0347هػ/748 س ك د ه هحهد  ف  حهد  ف كةهةف  ف يةيهةز )ن  لذه ي، وهس  لديف  

، د ر  لفيػػر 0هيػػز ف  سكتػػد ؿ نػػي سقػػد  لرجػػةؿ، يػػةـ  تسةيقػػا سهقة وتػػا كوػػى  ارػػسؿ سيػػدـ لػػا رػػديي جهيػػؿ  لعطػػةر ،ط -
 ـ(.0999-هػ0421ل سةف/–لوط ةك  س لسور ،) يرسن 

 رسزسةةؿ، نر سس

رػػػةلا  حهػػػد  لعوػػػي، هر جعػػػ  هحهػػػد تسنيػػػؽ حاػػػيف، هيت ػػػ   لهةسػػػى، ) غػػػد د/ كوػػػـ  لتػػػةري  كسػػػد  لهاػػػوهيف، ترجهػػػ  د.  -
 ـ(.0963

 اةلـ،  لايد ك د لعزيز

  لتةري  س لهؤرخسف  لعرب، د ر  لسهح   لعر ي ، ) يرسن/ ال(. -

 ـ(0510 -هػ912 لاخةس ، وهس  لديف هحهد  ف ك د لرحهف )ن 

 ـ(.0983 -هػ0413) يرسن/   سكالف  ةلتس ي  لهف ذـ  لتةري ، د ر  ليتةب  لعر ي، -

 اسا ،  حهد

 ـ(0945س د   لفر ن سهورسع ادك  لهسدي ، ) غد د/ -

  لرةلحي، ز هدك، س لع سد، سةنر

 (0989تةري   لدسل   لعر ي   ساالهي  ) لعرر  سهس (، ) غد د/ -

 ـ(922هػ/301 لط ر ، هحهد  ف جرير ،)

 ـ(.2110-هػ0422د ر  ليتب  لعوهي ، ) يرسن/ ، هسوسر ن هحهد كوي  يحسف، 0تةري   سهـ س لهوسؾ، ط -

 كةيؿ، س يا

 ـ(.0976-0975هػ/0396 – 0395در اةن ني تةري   لعرر  سهس ، )دهوؽ/ -

  لعوي، يفةي  طةرش

 ـ(.0997-هػ0407  س هخسؼ سدسرص ني  لتدسيف  لتةريخي، راةل  هةجاتير، ) ل ررك/ -

-660هػ/656-40س لهة  سجتهةكي  س سد ري  س لايةاي  س لفيري  ) سار  سهسي   لتي لـ تتسؿ  لخالن  / در ا  ني  ح -
 ـ(.2114-هػ0424ـ(،  طرسح  ديتسر ص، ) ل ررك/ 0258

هػػ 2426، لاس  2 ار  هسي  هويسؾ  رح  سا تهة ل سي  هي  ، ) ح  هسوسر(، هجو  يوي   لدر اةن  لتةريخي ،  لعدد -
 ـ(.2116 -

  لعهر ،  يـر حيةء

 ـ(.0972 -هػ 0390س   لهورن ، ) غد د /  حس  ني تةري   لا -

 نوهةسزف، يسليسس
 ـ( .0958 -هػ 0377 لدسل   لعر ي  ساقسطهة، ترجه  هحهد ك د لهةد    س ريدك، ) لقةهرك/ -
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 ـ( .889 -هػ 276  ف يتي  ،   ي هحهد ك د ه  ف هاوـ  ف يتي    لديسسر ، )ن 
هػػ 0423تػةب  لعر ػي، ) يػرسن/، د ر  لي5كيسف  سخ ةر، تػا هحهػد  ساػيسدر سي، ط -
 ـ(.2112 -

 -هػػ 0424، هسوسر ن هحهد كوي  يحسف، د ر  ليتب  لعوهيػ ، ) يػرسن/2 لهعةرؼ، ط -
 ـ(.2114

 ـ(0515هػ/879 ليةنيجي، هحي  لديف هحهد  ف اويهةف، )ن 

د  لهخترػػػػر نػػػػي كوػػػػػـ  لتػػػػةري ، هط ػػػػػسع حػػػػهف يتػػػػةب رسزسةػػػػػةؿ ،كوػػػػـ  لتػػػػػةري  كسػػػػد  لهاػػػػوهيف، ترجهػػػػػ  رػػػػةلا يحهػػػػػ -
 ( .0963 لعوي،هر جع  هحهد تسنيؽ حايف ،هيت    لهةسى،) غد د/

  لهوهد سي، هحهد جةاـ حهةد 
، لاػػس  23 ةػػر در اػػ   لتػػدسيف س ساػػسةد نػػي  لحػػدي  كوػػى سوػػسء ستطػػسر  لفيػػر  لتػػةريخي، هجوػػ   لهػػؤرخ  لعر ػػي، كػػدد  -
 ـ(0983هػ/0413)

 هرطفى، وةير

 ـ(.0979 -هػ 0399وـ لوهالييف، ) يرسن/، د ر  لع0،  3 لتةري   لعر ي س لهؤرخسف، ط -

 هغسي ، هحهد جس د

 ـ(.2115-0425، ) ير ف/0هساسك   سهةـ كوي )كويا  لاالـ(، ط -

 ـ(0300هػ/700  ف هسظسرن هحهد  ف هيـر   ف هسظسر  سنريقي )ن

   لعر ػػػي، لاػػةف  لعػػرب،  كتسػػػى  ترػػحيحهة  هػػػيف هحهػػد  ػػػف ك ػػد  لسهػػػةب هحهػػد  لرػػػةدؽ  لع يػػد ، د ر  حيػػػةء  لتػػر  -
 ) يرسن/  ال(.

  لهالح، هةوـ يحيى

 ـ(.0990-هػ0400 لسايط ني  لايرك  لس سي  س لخالن   لر ودك، ) لهسرؿ/ -

 سةجي، ك د لج ةر

 ـ(0991 -هػ 0401، ) غد د/0 اهةهةن هؤرخي  ل ررك ني  ليتة    لتةريخي  حتى  لقرف  لر  ر  لهجر ، ط -

 ـ(0102 -هػ 385  ف  لسديـ، هحهد  ف  احةؽ )ن 

  لفهران، تا هحهد  حهد  حهد،  لهيت    لتسنيقي ، )هرر/ ال(. -

 هرسوس،  

 -هػ 0418كوـ  لتةري ، ترجه  سكوؽ حس ويا س حةؼ  ليا نرالع ني  لتةري  كسد  لعرب، ك د لحهيد ك ةد ، ) يرسن/ -
 ـ(.0988

 ـ(0228هػ/626د د ، )نيةيسن  لحهس ، وهةب  لديف   س ك د ه يةيسن  ف ك د ه  لحهس   لرسهي  ل غ

 ـ(.2113-هػ0424ـ(، )0981-هػ0411، د ر  لفير لوط ةك  س لسور، ) يرسن/ 4، ط3هعجـ  سد ةء، ط -

 ـ(..2117 -هػ 0427، د ر رةدر ) يرسن /3هعجـ  ل ود ف، ط -

 

 

 

 

 

 

 


