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 م(0865-0521هـ/464-846) ثر عمماء العراق في مجال عموم الدين في بالد الشامأ
 أ.م.د. فراس سميم حياوي

 كمية التربية األساسية/ قسم التاريخجامعة بابل/
 المقدمة

ػػيرز ضػػة ارنسػػيرة اراًر ػػإ اكنػػ   إ  أدى أهػػؿ اراػػراؽ د رًا اً ػػرًا ضػػة ارنسػػيرة اكانػػيا إس  اػػيف روػػـ إنػػويـ أنػػيس ً 
س  نيعدهـ على ذرؾ ارج  ارايـ ارذي ن   اء ايف ضة ار شرؽ اراًرة أ  ضة  غًرهس  ايات روـ ارق يدة  اررأي راث ر  ف ارالـ 

نػلً إ  جتا شه ارد رإ اراًر إ   قرهي ًغدادس أال إف ارغز  ار غ رة ايف ندا ضيص  ضة تير خ اراراؽ ارنسيريس ضقػد تػرؾ اتػي 
على أثرهي اراراؽ نيرإ  ف اررا د  ارخ  ؿ  ارتردي ارنسيري رت ارة اراد اف  ترااـ ارظلـ جن  إ على ن ية اراراق  ف ضدخؿ 

  االنتغ ؿ.
شودت ضترة ارغز    ي قًلوي ازد يد  ت اضد أهؿ اراراؽ إرى ً د ارشيـ أضرادًا  ج يعيت  ش لت ذرؾ اؿ ض يت ار جت ع 

نػػوي يتوـ ارال  ػػإ ار اسػػن  ػػف   ػػيد ف ارن ػػية س ا ػػي  دإس ض سػػا ا أثػػيرهـ ارن ػػإ  علػػى عػػد اػػيف روػػـ د رهػػـ ًوسػػؿ جوػػ دهـ  اا
خد  ا أهؿ ارً د ارتة نل ا ًوي ًال  وـ  خًراتوـس  اقل ا خ روي اراث ر  ػف خًػرات اراػراؽ  عل ػه  اظ ػه  ضا اػه  صػايعيتهس 

 ػػيهـ  ًرطوػػػـ ضاشػػطت ًنسػػ رهـ قيعػػػيت ارػػدرس  ازدن ػػت علػػػى خطػػًوـ ارج ا ػػع ً  ػػػ ت اراًػػيدة  اثػػرت نػػػ روـ  علػػى ز ا
نػوي يتوـ تت ثػؿ ضػة اث ػر  ػف ار صػاويت ارال  ػإ ضػة  ختلػؼ  ار رتيد ف  ط ب ارالـس   ي زارت ش اهد نس رهـ  أضايروـ  اا
علـ  ار ارضإ  ضة أثيرهـ ارا راا إ ارشيخصإ ار ت ثلإ ًير نيجد  ار دارس  ارز ا ي ضة  د اإ د شؽ  غ رهي  ف ار دف ارشي  إ 

 أهؿ اراراؽ  ف  رد  اشي  درس ضة اراراؽ ثـ هيجر إرى ً د ارشيـ.  ال ًد  ف اكشيرة إف
هػ(س >@?-@><اختص ارًنث ضة أثر عل يء اراراؽ ضة  جيؿ علـ  ارد ف قة ً د ارشيـ خ ؿ اراصر ار  ل اة )
رتقنػ ـ اكداري  اقتست طً اػإ ارًنػث تقنػ  ه علػى  ًنثػ فس تاي راػي ضػة ار ًنػث او ؿ اراوػ ذ ار  لػ اة ضػة ًػ د ارشػيـ ثػـ ا

اػػدهي تاي راػي  اػػيطؽ اروجػرة  أ ػػياف االنػتقرارس أ ػػي  ضػة ار ػدة ارتػػة انػف ًصػػددهيس ضجنػًيب هجػػرة اراػراق  ف إرػػى ًػ د ارشػيـ ً 
ار ًنث ارثياة ضتاي راي ض ه أثرهـ ضة علـ ارقراءات  علـ ارند ث ضيرتونػ ر  اروقػهس ثػـ تطرقاػي إرػى  شػيراإ أًػرز عل ػيء اراػراؽ 

ايء ار دارس.ضة ارتدر س   ً 
س  ضػػة  قد ػػإ تلػػؾ ار صػػيدر اتػػب ارتػػراجـ ارتػػة ذاػػرت إأاجػػز ارًنػػث ًيالعت ػػيد علػػى  ج  عػػإ  ػػف ار صػػيدر ار و ػػ

عل ػيء اراػػراؽ ضػة  جػػيؿ علػػـ  ارػد ف ارتػػة ز دتاػي ً ال  ػػيت  اض ػػإ عػف ارشخصػػ يت ار تػرجـ روػػي ضسػػً  عػف ار ػػيدة ارتير خ ػػإ 
هػ( ضػة ارػذي دعػـ ارًنػث ً ال  ػيت =<<ب )ارذ ؿ على ارر ست ف( وًة شي إ )تارتة راضقت ارتراجـس   ف تلؾ اراتب اتي

 و إ عف ار  س ع إرػى جياػب ترج تػه رشخصػ يت عراق ػإ تراػت أثيرهػي ضػة ار نػط ارشػي ةس  اتػيب )تػيرة  ض ػيت اوع ػيف( 
يء أهػػؿ اراػػراؽ  ارػػذي هػػػ(س ارػػذي ز داػػي ً ال  ػػيت تير خ ػػإ اث ػػرة ضسػػً  عػػف ترج تػػه راػػدد  ػػف عل ػػ<:?) ةرلوسػػؿ ارصػػقيع

 اط اي  ؤشرًا  اسنًي عف أثرهـ اراً ر ضة   يد ف ارالـ  ضة ً د ارشيـ  غ رهي  ف  ػدف اراػيرـ اكنػ  ةس ا ػي قػدـ ار ػ ا اة 
 وصػلإ عػف عل ػيء أهػؿ اراػراؽ ضسػً  عػف  ػي قد ػه  ػف  ػيدة تير خ ػإ  تالقػإ  ةهػ( ضة اتيًه )ذ ؿ  رآة ارز ػيف(  ػيد<:?)ت

هػػػ( ضػػة عػػدد  ػػف  ؤرويتػػهس  اوػػي اتػػيب )اراًػػر(  اتػػيب )نػػ ر أعػػ ـ اراػػً ء( @>? ال اانػػى ارػػذهًة )ت  ً  سػػ ع ارًنػػثس
هػػػػػ(س  اتػػػيب ع ػػػػ ف ارتػػػػ ار خ رلاتًػػػػة ><? اػػػذرؾ اتػػػػيب )د ؿ اكنػػػػ ـ(س إرػػػى جياػػػػب اتػػػػيب ارػػػػ اضة ًير ض ػػػيت رلصػػػػودي )ت

هػػ( ضػػة اتيًػػه )ارنػػل ؾ(س  اػػذرؾ :>@قر ػػزي )تهػػػ(س ا ػػي اػػيف رل >??هػػ(س  اتػػيب )ارًدا ػػإ  اراوي ػػإ( الًػػف اث ػر )ت><?)ت
هػػػ( ضػػة اتيًػػه )ارػػدرر :=@اتػػيب )ار ػػ اعظ  االعتًػػير(  ارتػػة ت  ػػزت ًغػػزارة  يدتوػػي ارال  ػػإس ضػػة نػػ ف اػػيف الًػػف نجػػر )ت

هػ( أه  إ  اسنإ ضة صػونيت ارًنػث  ػف A@98اراي اإ( ارذي ترجـ رال يء ارقرف ارثي ف اروجريس  الًف ارا يد ارناًلة )ت
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ؿ اتيًه اراً ر )شذرات ارذهب( ارذي ن ا  يدة  اض إ عف ارتػراجـ  ػف اين ػإ   ػيدة تير خ ػإ  ػف اين ػإ أخػرىس إرػى جياػب خ 
 اتب أخرى أدرجايهي ضة قي  إ ار صيدر.

 
 المبحث األول: الوضع العام لبالد الشام

 إلى بالد الشام: يـ امتداد النفوذ الممموك
ار لػػػؾ ارايصػػػر  ةـ( تخسػػػع رناػػػـ أنػػػرة أ ً  ػػػإ ًق ػػػيدA=:9-8=:9هػػػػ/@=<-@><اياػػػت ًػػػ د ارشػػػيـ رل ػػػدة  ػػػف )

س  شيراه ضة ذرؾ أ ػراء (;)ضة  صر ارد ضاؿ على  قتؿ ار لؾ ار اظـ (:)ارذي قيد نراإ ار ايرسإ سد ار  ير ؾ (9)  نؼ
ع ه  صؿ اتػيب س  ايف أنؽ ار  ج د ف ضة ذرؾ ار قت روذا ار اصب  ف ن ث ارنف  ارر ينإس  خ ؿ ار دة أ(>)ًاة أ  ب

إرػػى ارايصػػر   نػػؼس عػػد ه اي ًػػه ًد شػػؽ  ااػػه ال ايزعػػه  ال  قي  ػػه  ذرػػؾ رل قػػ ؼ أ ػػيـ ارخطػػر ار شػػترؾ  (=)ر ػػف ار لػػؾ ار ظوػػ
س  ظػػؿ ارصػراع  نػػت ر ًػػ ف ًػ د ارشػػيـ  ار  ير ػؾس  رػػـ  اتوػة إال ًتػػدخؿ ارخ ضػػإ (?)ًػير غ ؿ (<)ارزانػؼ  ػػف ارشػرؽ  ار ت ثػػؿ

ـ(  ارػذي ;=:9هػػ/9=<) إنػا (A)ً ًيراػإ ارخل وػإ اراًينػة ار نتاصػـ ًػيه (@) رػؾ االتوػيؽ ًاقػد صػل اراًين إ ً او ي  ت ج ذ
ً قتسيه تػـ االتوػيؽ أف تاػ ف رنػلطإ ار  ير ػؾ اوػر اوردف ً ػي ضػة ذرػؾ غػزة  ارقػدس  اػيًلس  ارنػينؿس ضػة نػ ف تاػ ف ًق ػإ 

 .(98)ارشيـ رأل ً   ف
ضػػة ًػػ د ارشػػيـ  ػػف خػػ ؿ اعتػػراؼ ار لػػؾ ارايصػػر ًد رػػإ ار  ير ػػؾ  ؾير ػػ ًػػد  أف هػػذا ارصػػل  ًا اػػه  سػػع أقػػداـ ار  

أاوي د رإ  غتصًإ رلنلطإ ارشرع إ ضة  صرس  راػف ار  قػؼ تًػدؿ  ًاػد  ى  ج دهي ضة ً د ارشيـس رغـ ا اه ايف  اظر عل
تنػػت نا وػػـ  ـ( نػػ ف تنققػػت ار نػػدة ًػػ ف ًػػ د ارشػػيـ   صػػر8<:9هػػػ/@=<ااتصػػير ار  ير ػػؾ ً  قاػػإ عػػ ف جػػير ت نػػاإ )

 .(99) خس ع او ً   ف روـ
ًاػػد أف  ثػػب علػػى  (;9)عػػرش ارنػػلطاإ ضػػة  صػػر  ارشػػيـ  تنػػ ى ًير لػػؾ ارظػػيهر (:9)ارتقػػى او  ػػر ار  لػػ اة ً ًػػرس

س  نػاى إرػى (>9)ار لؾ ار ظور ن ؼ ارد ف ًطػؿ   قاػإ عػ ف جػير تس  أ رػى ً ًػرس اهت ي ػًي ًيرغػًي ًيو سػيع ضػة ًػ د ارشػيـ
ـ( على  د @=:9هػ/<=<ًادة إجراءات  اوي أن يء ارخ قإ اراًين إ ضة  صر ًاد نق طوي ًًغداد ناإ )تثً ت أرايف د رته 

ار غ ؿس إذ ايف  ف اثر ذرؾ اوي إ  سع  صر اد رإ تيًاإ رخ قإ ًغدادس  أنرج هذا ار سع ارجد د  راز ار  ير ػؾ اناػيـ 
 ػػف جوػػإس  اقػػد ارال ػػيء  (=9) ارصػػل ً  ف  اكنػػ يع ل إ النػػ  ي  هػػـ ضػػة أ ؿ عوػػدهـ ًػػيرناـ  توػػددهـ خطػػر ار غػػ ؿ فشػػرع  

س ضػيغتاـ (<9) رجيؿ ارد ف  ثػ رة او ػً   ف  ػف جوػإ أخػرىس رػذا نػرص ً ًػرس علػى ًاػث ارخ قػإ اراًينػ إ ًيرقػيهرة  ػف جد ػد
توـ ضرصػػإ قػػدـ  ًاػػض أًاػػيء ارً ػػت اراًينػػة  ػػف ًغػػداد ًاػػد نػػق ط ارخ قػػإ اراًينػػ إ ضجرنػػؿ إرػػى ا اًػػه هاػػيؾ ً جػػ ب خػػد 

إرػػػى  صػػػرس ضينػػػتقًلوـ اًػػػير رجػػػيؿ ارد رػػػإ  ج ػػػيه ر اراػػػيسس  أاػػػزروـ ًقلاػػػإ ارجًػػػؿ  أاػػػر وـ غي ػػػإ   االنتوػػػيء ًوػػػـ  اا صػػػيروـ
س ثـ عقد ارظيهر ً ًرس  جلني ر ًي اته  اثًيت انًه اراًينة نسره اًػير رجػػيؿ ارد رػإ  ارج يعػيت اراراق ػإ ارتػة (?9)اكاراـ

ـ(س  رقػب 8<:9هػػ/A=<ته اخل وإ ًينـ ار نتاصر ًيه ضة ارثيرث عشر  ف رجب نػاإ )راضقت او  ر اراًينة  ت ت  ًي ا
 .  (9A)س  ايات اراي إ تلقب ارخل وإ )ارذرات تة((@9)ارخل وإ ارجد د ً ًرس ًقن ـ أ  ر ار ؤ ا ف

دعػػيء زعي ػػإ  و ػػي تاػػف  ػػف أنػػًيب  راء إن ػػيء ارخ قػػإ اراًينػػ إ ضػػة ارقػػيهرة ضػػمف ذرػػؾ أضػػيد  راػػز ار  ير ػػؾ ضخػػ روـ ا
ارايرـ اكن  ة  ناد نلطيتوـ ارشرعة ضػة ارناػـ  أعطػيهـ ارنػلطإ ارشػرع إ رل قػ ؼ أ ػيـ  ايضنػ وـ  ػف  ػدعة ارخ قػإ أ  
زعي ػػإ ار نػػل  ف ضػػة ًػػ د ار غػػرب  ارػػ  ف  اا ػػراف  انػػتطيع ار  ير ػػؾ أف  صػػد ا ت ػػير ار غػػ ؿ  اف  جلػػ ا ارصػػل ً  ف  ػػف ًػػ د 

 ف ن  توـ  اف  قس ا على طي وإ اكن يع ل إ   سا ا ندا رتود داتوـ  اغت يالتوـ  اف  او ا ناػـ ارشيـس   قو ا ندًا  ا اًي د
اػػػػض جػػػػزر ارًنػػػػر اوًػػػػ  ىاو ػػػػً   ف   ًنػػػػط ا اوػػػػ ذهـس ضسػػػػً  عػػػػف  صػػػػر علػػػػ ػػػػ د اراػػػػرب ً   ضًػػػػ د ارشػػػػيـ  أر  ا ػػػػي ً 

 .(8:)ار ت نط
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د رػإ  ىاياػت ارجاػيح او ػ ف ارػذي ًد اػه  تاػذر علػ  رـ تاف ًػ د ارشػيـ ضػة عصػر ار  ير ػؾ  جػرد إقلػ ـ ارد رػإس ًػؿ
ار  ير ػؾ االنتوػيظ ًا ياوػي  ارثًػيت ضػة  جػه اكخطػير اراً ػػرة ارتػة هػددت ارد رػإس ضقػد أدرؾ نػ ط ف ار  ير ػؾ  اػذ إف أقػػي  ا 

 راقًػػإ  د رػػتوـ ضػػة  صػػر ااػػه ال ًقػػيء روػػـ  ال رػػد رتوـ إال ضػػة ظػػؿ  نػػدة تػػًرط ًػػ ف ارشػػيـ   صػػر تنػػت نا وػػـ  تسػػ ف روػػـ
س  ضػػة ار قػػت اونػػه ا نػػظ إف اراػػ اب  أ ػػراء ار  ير ػػؾ ضػػة ارشػػيـ أداػػ ا (9:)ارت ػػيرات اراد ػػدة ارتػػة   اػػف اف تػػؤثر ضػػة ا ػػياوـ

اػدهي عػف  راػز ارنػلطإ  ػف اين ػإ أخػرى  ػف ضػرض أرادتوػـ  اا ػ ء ال ػتوـ علػى  أه  توـ  انتغل ا   قػع ارػً د  ػف اين ػإ ً 
س  رػػـ  ػػر ًاػػض (;:)س ضاياػػت د شػػؽ  نلػػب  اراػػرؾ ًػػؤرات ث ر ػػإ سػػد ارناػػـ ار  لػػ اة(::)ارنػػ ط ف ًػػمع ف ارثػػ رات سػػدهـ

أ راء ارشيـ عاد ي  نتونؿ ارازاع أن ياًي ً اوـ ً  ف ن ط ف ار  ير ؾ  يااي  ف االتصيؿ ًجعداء ارد رإ  ف تتير  غ ػرهـ   ػي 
ـ ارن ط ف   ايضن وـ  ف  صرارى ارشيـ س هذا ضسً  عف ضرار اث ر  ف خص  (>:)عرض د رإ ار  ير ؾ راث ر  ف اكخطير

ثيرة ار تيعب ضة  جه ارن ط ف  .(=:)ن ث  جد ف   ذًا   ا ل ف على تجر ب اوعداء  اا
ـس  نػرص ارنػ ط ف  ػف ًاػده علػى ??:9هػػ/<?< ظلت ارشيـ   ندة  ع  صر ضة عود ً ًرس نتى  ضيتػه نػاإ 

 ارثقيض ػػإ   ااتوػػي  ػػف  إد رًا ضػػيعً  ضػػة ارن ػػية ارن ينػػ إ  االقتصػػيد هػػذه ار نػػدة ارتػػة نػػيعدت د رػػإ ار  ير ػػؾ ض وػػي ًاػػد رتلاػػب 
ارتصػػػدي رلتنػػػد يت ارتػػػة  اجوتوػػػي  ارتػػػة اػػػيف  ػػػف أًرزهػػػي ارغػػػيرات ار غ ر ػػػإ  ارصػػػل ً إ ارػػػذ ف اػػػيا ا  نتلػػػ ف أجػػػزءا  ػػػف ًػػػ د 

 .(<:)ارشيـ
 : ـ التقسيم اإلداري  لبالد الشام في العصر الممموكي

ػ ف  صػر ضػة ذرػؾ ارظػرؼ اراصػ ب ارتػة اياػت ت ػر ًػه د رػإ ار  ير ػؾ ضػة ًدا ػإ رنًت ارشيـ ًا دة ار ن دة ً اوي ً 
 (?:)اشػػ  ويس  أصػػًنت  د اػػإ د شػػؽ تيًاػػإ رلقػػيهرةس إال إف هػػذه ار ػػرة تختلػػؼ اخت ضػػي اً ػػرا ع ػػي اياػػت عل ػػه ضػػة أ ػػيـ ارد رػػإ

 ف ً ف ن ف  آخػر النػ  ي ضػة ضتػرات ارنػر ب او ػر س  ق ـ ض وي ارن ط(A:)س ضقد عد ت ارايص إ ارثيا إ ضة ارد رإ(@:)اراً د إ
 .(8;)ارذي نوظ رد شؽ  رازهي ارن ينة  اراناري ارذي ايف روي ضة أ يـ ارنلطيا ف ا ر ارد ف  ص ح ارد ف

ايات د شؽ ضة اراصر ار  ل اة ااًر  ال يت ارد رإ  أه ويس  طلػؽ عل وػي ضػة أاثػر اون ػيف )ا يًػإ ارشػيـ(س  دخػؿ 
 ػف ارجوػإ ارشػرق إ  إس ضنػد د  ال توػي  ػف عػر ش  صػرارى آخػر نػل  (9;)را يًإ قنػـ اً ػر  ػف ضلنػط ف  رًاػيفضة ند د هذه ا

(  ع ً ر ت  نينلوي س  اظرًا رناإ هػذه ار ال ػإ ضقػد قنػ وي ار  ير ػؾ إرػى أًرػع (:;)ارش ير إ  ارى اررنًإ )جوإ د ر ارز ر ار ـ 
  ف تقن ـ  هة:  ايطؽ إدار إ عرضت ًيرصوقيتس ا ي أ رده ارقلقشادي

 هة ارنينل إ  قًل إ  ش ير إ  شرق إس ضوة ارصوقإ او رى ا يًتػيف  خ ػس  ال ػيتس ا يًػإ غػزة  ارقػدسس  . الصفقة الغربية9
 .(;;) أ ي ار ال يت ضوة ارر لإ  ارلَد  قيق ف  ارخل ؿ  ايًلس

ضوػػة ا يًػػإ قلاػػإ صػػرخد  ا يًػػإ عجلػػ فس  أ ػػي   هػػة ارقًل ػػإسض وي ا يًتػػيفس  ث ػػيف  ال ػػيتس ضج ػػي ارا يًتػػيف . الصــفقة الثانيــة5
صرى يا يس  قلاإ ارصً ًإ  ارشاراس  اذرعيت  ننًيف  ارصلت ً   .(>;)ار ال يت ضوة ً نيفس ً 

 هػػة ارشػػ ير إس  ض وػػي ا يًػػإ  انػػدة هػػة ا يًػػإ ًالًػػؾ  ثػػ ث  ال ػػيت هػػة  ال ػػػػإ ارًقػػيع ارًالًاػػة ً  ػػر ت  . الصــفقة الثالثــة8
 .(=;) ص دا

ػػػع  ال ػػػيتس ضج ػػػي ارا يًتػػػيف ضوػػػة ن ػػػص   صػػػ يؼ  صػػػ دا  أ ػػػي  رابعـــة. الصـــفة ال4  هػػػة ارشػػػرق إ  ض وػػػي ثػػػ ث ا يًػػػيت  أًر
 .(<;)ار ال يت ضوةس نل  إ  تد ر  اررنًإ  جاًر

إف ارصوقيت أ  اوع يؿ ار ذا رة أع ه ايات تتجرؼ  اوي ا يًإ د شؽ  ت تد إر وي نلطإ اي ًويس على إف ًاض هذه 
ي ضػػػػة ًاػػػض اون ػػػيف تاػػػػد ؿس ضقػػػد تسػػػيؼ ًاػػػض اوع ػػػػيؿ إرػػػى ارا ػػػؿ ا خػػػػر  قػػػد  وصػػػؿ ض صػػػػ ر اوع ػػػيؿ اػػػيف  صػػػ ًو

س  د شؽ هة عيص إ هذه اوع ػيؿ الػػػوي عػدا ارقػدسس ضػمف ارنػلطيف هػ  ارػذي  رنػؿ إر وػي اي ًػًي ر اياتوػي ارد ا ػإس (?;)ع  ف
 .(@;)رؾ قد  رنؿ اي ب د شؽ إر وي اي ًًي  ف قًله  راف ًاد أخذ رأي ارنلطيف ضة ذ

 أ ي ا يًيت ارشيـ اوخرى ضوة:
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 هة ا يًإ  و إ تجتة ًاػد ا يًػإ د شػؽ ضػة اردرجػإس  راػف اي ًوػي ال  لقػب ًايضػؿ ارنػلطاإس  ترجػع أه  توػي إرػى  نيابة حمب:
س  اياػت تشػ ؿ (A;)خط رة   قاوي ار تطرؼ قة ارش يؿس كشراضوي على ارثغ ر ار اقاإ على ارند د ارش ير إ رد رإ ار  ير ػؾ

 .(8>)على ا يًيت صغرى
تلػة ا يًػإ نلػب ضػة اوه  ػإ  اػيف اي ًوػي  ج ػع ًػ ف ا يًػإ اكقلػ ـ  ا يًػإ ارقلاػإس  اػيف  لقػب ًايضػؿ ار  لاػإ  نيابة طـرابمس:

 .(:>)س  هايؾ  ايطؽ تيًاإ روذه ارا يًإ(9>)ارشر وإ ارطراًلن إ
 .(;>)  جتة اي ًوي ًاد اي ب طراًلسس   تًاوي  ايطؽ أ سي نيابة حماة:
 هة ار د اإ ارنصػ اإ ارتػة ترتوػع علػى نػط  ارًنػرس  روػذا اجػد او  ػر  ً ًػرس  جػدد قلاتوػي ًاػد انػترجيعوي  نيابة صفد:

 . (=>)س  روي  ايطؽ تيًاإ روي(>>) ف ارصل ً  ف
س  هػة ارا يًػإ ارنيدنػإس  ارتػة تت تػع ً  قػع انػترات جة ًػ ف ارشػيـ  ارنجػيز  صػرس ضسػً  عػف نصػياإ قلاتوػي نيابة الكرك:

 .  (?>)س أ ي قلاتوي ضاي ًوي  نتقؿس   تًاوي  اطؽ اث رة(<>) ايف  ف  ت رى نا وي قي د عناري أ   ف ه  ً رتًته
 على ارا ـ  ايف اي ب ارشيـ أ  د شؽ  الؼ ًجع يؿ عنار إ  اناإ اراطيؽ رلقسيء على اراص يف أ  رل ق ؼ ضة 

س  اياػػت تنػػ ط (@>) ار اػػدات   صػياع ارنػػ ح  ارػػذخ رة  جػه عػػد  خػػيرجةس  ذرػػؾ ً ػي خصػػت ًػػه د شػػؽ  قلاتوػي  ػػف ارقػػ ات
ًيراي ب نيش إ اً رة  ف رجيؿ ارد رإ  تػ ارى علػى د شػؽ ضػة اراصػر ار  لػ اة عػدد اً ػر  ػف اراػ ابس اياػت ال تطػ ؿ  ػدة 

شػير ع اندهـ أاثر  ف عيـ أ  ًاض عيـ ن ى اوػر قل ػؿ   ػف نا ػ ا نػا ات طػ ااًلس ضينػتطيع ا إف  نققػ ا ًوػذا االنػتقرار  
ص نيت خ ؿ  دة نا وـ  .(A>)ع راا إ  اا

إف  ػػي  ااػػت ًػػه عصػػر ار  ير ػػؾ  ػػف ارنػػ ء  ارونػػيد  ارو سػػى ال  اطًػػؽ علػػى نػػي ر اراصػػر أ  ًشػػاؿ خػػيص علػػى 
ار ػػػدة او رػػػىس إذ اا ػػػت د شػػػؽ ًػػػيو ف  االنػػػتقرار  أزهػػػرت اراوسػػػإ ارتػػػة  سػػػات ًػػػذ رهي ضػػػة أ ػػػيـ ارنػػػلطيا  ف اػػػ ر ارػػػد ف 

س  راػف (8=) ف  ارني جو ده ي وهداؼ ار ندة  ارتنر رس ظورت ث يره ضة هذه ار ػدة  ػف عصػر ار  ير ػؾ ص ح ارد فس ارلذ
تن ره عف خػط نػ رهس  صػدرهي غػز   تهذا اردضع ارنسيري رـ  نت ر ضة ارصا دس ضقد ايات تاترسه  ف ن ف  خر ااني

 ػػاااس صػػدى هػػذه اونػػداث علػػى أ ػػف ارنػػايف  غػػ رةس ضتاػػإ داخل ػػإ تقػػـ  ًػػ ف أ ػػراء ارجػػ شس أ  عصػػ يف اي ػػب ارنػػلطيفس ض
 .(9=) انتقرار ارً د

 ـ أسباب هجرة أهل العراق إلى بالد الشام : 
ايف وهؿ اراراؽ ضة ً د ارشيـ د رًا  اسػنًي ضػة ار شػيراإ  ارتويعػؿ ضػة ًاػيء ارنسػيرة اراًر ػإ اكنػ   إ  ذرػؾ ضػة 

  إ ار ختلوػإ   اوػي  ػدف ًػ د ارشػيـس  انػت رت تلػؾ ار شػيراإ خػ ؿ خ ؿ نر إ ارنراإ  ارتاقؿ  االنػتقرار ضػة ار ػدف اكنػ 
ػرغـ  ػػي خلػؼ ارغػز  ار غػ رة رلاػراؽ  ػػف د ػير  انػت ؿ ضماػه زاد  ػػف   ػرانلوـ ارتير خ ػإ  اػذرؾ ار ػدة ارتػػة انػف ًصػددهيس ً 

 ػػ طف آ ػػف  ػػف ظلػػـ  أهػػؿ اراػػراؽ ًجهػػؿ ارشػػيـ ضػػة  ختلػػؼ اوصػػادةس إذ ت رػػد داضػػع  وػػـ هػػ  االاتقػػيؿ  ارًنػػث عػػف ارتًػػيط 
س  ارتػػة انػػت رت (:=) اسػػطويد  تنػػلط ار غػػ ؿس  نػػيعد علػػى ذرػػؾ طػػ ؿ ار ػػدة ارتػػة انػػتغرقوي ار غػػ ؿ رل صػػ ؿ إرػػى اراػػراؽ

س ضػرارًا  ػف قًسػإ ار غػ ؿ  ضػة (>=)هػػ?><س إذ ًدأت تلػؾ اروجػرة ضػة ز ػف اراًينػ  ف  ازدادت ًاػد عػيـ (;=)عقد ف  ف ارز يف
س   ًػد  أف خػر ج أهػؿ اراػراؽ  ػف ً دهػـ قًػؿ  صػ ؿ ار غػ ؿ  نتػى ًاػد (==(()ق ا ضة اوقطيرت ز ))هذا  ذار ار قر زي ًجاوـ 

 -ند ث ارغز  ايف رألنًيب ارتير إ:
هػػيجر أهػػؿ اراػػراؽ قًػػؿ  صػػ ؿ ارغػػز  ار غػػ رة رلًنػػث علػػى اراػػ ف رلتصػػدي رل غػػ ؿ ًاػػد  صػػ ؿ أخًػػيرهـ  أضيع ػػؿ  -9

ضػة  (<=)رض ار اقػع ًاػدة  نػي الت  اوػي  ني رػإ ار نتاصػرأصنيًوـ   ي خلو ه  ػف د ػير  تنػلطس  تػرجـ هػذا علػى أ
س   ًػد  أف هػذه ار ني رػإ (@=)ـ  ػع اث ػر   ػف اػيف  اػه  ػف ار قػيتل ف9<:9هػػ/A=<ضينتشود عيـ  (?=) اطقإ اواًير

س  جػػيءت ًاػػد اصػػر ار  ير ػػؾ ضػػة  اراػػإ عػػ ف جػػير ت إذ أعطػػت روػػـ اراػػـز علػػى إنػػقيط أنػػط رة ارد رػػإ ارتػػة ال توػػـز
 ذاػػر ا  (A=(()شػ  خ عًػػيدة  خويجػإ  ػف ه ػت  اواًػير إرػى ارنلػإ  ارا ضػإ))انتشػويد ارخل وػإ ار نتاصػر  ضػد  علػى أثػر 
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ًػػيرخلع إرػػى أهػػؿ اراػػراؽ ...  أرػػًس عػػدة  ػػف أ ػػراء خويجػػإ ))أاوػػـ  ق  ػػ ف ًغػػيراتوـ علػػى ارتتػػير ضجننػػف روػػـ  جوػػزهـ 
ايف  تجخرا ضة اراراؽ  ج ره ًيرت جه  اصطنيب أ ػراء إرى عز ارد ف أ د ر اوتيًاة   )) ن ر  اوـ اراتب  (8<(()اروت ة

ػػيف صػػنًته ارػػذي عػػيد إرػػى ار  صػػؿ ًاػػد رن لػػه عػػف اراػػراؽ  (:<)س  اػػذرؾ  ني رػػإ ارصػػير  ًػػدر ارػػد ف رؤرػػؤ(9<(()اراًر
 . (;<)ـ:<:9هػ/8<<ضينتشود  ع اث ر  ف أهؿ ار  صؿ ًاد نراته على ار غ ؿ عيـ 

ب اوسرار ارتة رنقت ًير ؤننيت ارال  إ ضقد أنرقت ار اتًيت  قسة على ااتشير ارًطيرإ ً ف ض يت ار تال  ف ًنً -:
 .(><)ا ثير اكن   إ ارتة أًدع اروايا ف ار نل  ف ضة ع لويس اؿ هذا ارتراث ار ج د أصً  ضة ارتراب

راث ػػر  ػػف تػردي او سػػيع اكدار ػػإ  االقتصػػيد إ  االجت يع ػإ ط لػػإ عوػػ د ارنػػ طرة ار غ ر ػػإ أدى إرػى انػػت رار هجػػرة ا -;
أهؿ اراراؽ إرى ارشيـ ضػة ظػؿ اوسػرار ارتػة رنقػت ًيالقتصػيد  االنػتغ ؿ ارػذي اتنػ ت ًػه ارن ينػإ ار غ ر ػإ  اثػرة 

ن ـ عصي )ق  ػه علػى اراوػير  (=<) تطلًيت ارج  ش ارغيز إ ارتة أرهقت أهؿ ارً دس ضااد ي قتؿ ار غ ؿ شرؼ ارد ف
 .(<<) هيجر ًاسوـ إرى  صر  ارشيـ(

اراػراؽ إرػى ارشػيـ اػيف إرػى نػد اً ػر ذا نػ إ ق   ػإ وف نػر تلػؾ اروجػرات اػيف صػ ب اوقػير ـ  ار اػيطؽ ت جه أهػؿ  ->
 .(?<)اراًر إ ارتة ايف ارذهيب إر وي أ ضر أ اي  أاثر  نراً 

ا ػي اياػػت تلػػؾ اروجػرات تػػتـ ًا ػػدا عػف أاظػػير أجوػػزة ارد رػإ االر خيا ػػإ  رقيًتوػػيس ضير وػيجر ف اػػيا ا  ا رسػػ ف أاونػػوـ 
خيصإ عاد ااتشيضوـ  ف قًؿ أجوزة ار غ ؿ او ا إ ًنجإ ارتجنسر خ  .(@<)يطر شتى ً 

ارػػى إف ارغػػز  ار غػػ رة قػػد زاد  ػػف ارتًػػيط اراػػراؽ ًًلػػداف ار شػػرؽ  اسػػاؼ ع قتػػه  ػػع  (A<)ذهػػب اونػػتيذ خصػػ يؾ
 ػي ذهػب إر ػه ضسػً   ارشيـس  ال ادري على أي شةء ًاى اونتيذ خصًيؾ  ي ت صؿ إر ػهس النػ  ي  اف  ػي ذاراػيه  ؤ ػد عاػس

 الًػػد  ػػف ارتا  ػػه أف هجػػرة أهػػؿ اراػػراؽ إرػػى ًػػ د ارشػػيـ . عػػف االرتًػػيط اراً ػػر ًػػ ف ار جت ػػع ارشػػي ة  اراراقػػة ضػػة أ ػػ ر اث ػػرة
دار  ف  أ راء  عل يء  ط ب علـ  غ رهـ.  ش لت  ختلؼ شرا   ار جت ع  ف تجير  اا

 ـ مراكز االنتقال وأماكن االستقرار :
 غ ر إ اً رة   ؤثرة على ض يت ارشاب اراراقةس الن  ي  ػف  اػيطؽ اراػراؽ ارشػ ير إ  ار نػطىس  روػذا ايات اروجرة ار

ايف رد ارواؿ اً ر إذ شالت  ايطؽ ارش يؿ  ار نػط أعلػى درجػإ  ػف االاتقػيؿس   ًػد  أف  د اػإ د شػؽ اياػت صػينًإ ارنػظ 
إ نلبس  الًد  ف اكشيرة أف ار صيدر ارتير خ إ اهت ت ًيراخًإ او ضر ضة انتقًيؿ ارجير إ اراراق إ ضة ً د ارشيـ   ل وي  د ا

ار  تيزة  ف ار جت ع  ف ار شو ر ف  اوع ـ  ف اراراق  فس  تقد ت  د اػإ ًغػداد  ػدف اراػراؽ ضػة عػدد اراػيزن ف  اوػي ا اوػي 
ى جياػػب تارسػػوي إرػػى ثقػػؿ  ػػف ار ػػدف اراً ػػرةس ضسػػً  عػػف ا اوػػي ارايصػػ إ ارن ينػػ إ رلد رػػإ اراًر ػػإ  اػػذ خ نػػ ي إ نػػاإس إرػػ

 . (8?)اروج إ ار غ ر إ  روذا ني ؿ ارًاض تراوي  االاتقيؿ إرى د شؽ  قراهي ار جي رة
ا ي ازداد عدد أهؿ  انط ضة ار دف ارشي  إ الن  ي د شؽ   ًد  أف ارخلو إ ارثقيض إ رل د اإ شيرات ضة هذا االاتقيؿ 

ار دف ارشي  إس إذ ش دت عدد  ف ارز ا ي اررضيع إس او ػر ارػذي دضػع ًاػدد ضسً  عف اراجيح ارذي رق ته ارطر قإ اررضيع إ ضة 
 .(9?) ف ضقرا وـ   ر د وـ إرى اروجرةس ا ي اثر عدد ار وت  ف ًيرالـ  ارد ا إ

ت  ز أهؿ تار ت ً ويرتوـ  اجينوـ ضة ارتجيرةس إذ ظورت عدة أنر ضة هذا ار جػيؿس  اياػت روػـ ع قػيت ًيرنػلطإ 
ة  شير اوـ ارتجير إس  أثر ذرؾ ضة ا ؿ عدد  ف أضراد تلؾ اونر ار ايصب اكدار ػإ ار و ػإس  ًر ػي هػذا  ػي اتجإ اجينيتوـ ض

 .(:?)دضع اراث ر  اوـ إرى االنتقرار ًد شؽ  غ رهي  ف  دف ارشيـ
اػػزح عػػدد  ػػف أهػػؿ ار  صػػؿ ًاػػد ارغػػز  ار غػػ رة  اياػػت د شػػؽ  نطػػتوـ ار و ػػإ ر نػػتقرارس  ت  ػػز ًاػػض اراػػيزن ف 

 .(;?)يرتوـ ضة صايعإ ارتنؼ ار ادا إ  اثرة اوع يؿ ار  ج دة تدؿ على اثرة عددهـ ضة ار د اإً و
ف عػدد  ػف أًاي وػي ار نػتقر ف ًػً د  شيرات  د اػإ أًرػؿ ار ػدف اراراق ػإ اوخػرى ضػة اراػز ح إرػى  ػدف ارشػيـ النػ  ي  اا

س  علػػى ارا ػػـ  اػػيف (>?)ر إرػػى غػػيرات ار غػػ ؿارشػػيـ روػػـ ع قػػيت  صػػ ت  ػػع او ػػً   ف إرػػى جياػػب تاػػرض ار اطقػػإ ار نػػت 
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رػى  ػدف اراػراؽ اوخػرى  ػف اين ػإ أخػرىس  شػ لت ارتػراجـ روػؤالء  درنػ ف  أدًػيء  از ح أهؿ أًرؿ إرى  دف ارشيـ  ف جوإ  اا
 .(=?) قسية

ر تاقلػ ف نيعد ع ل إ االاتقيؿ ًػ ف اراػراؽ  ارشػيـ ااتشػير ارقًي ػؿ اراًر ػإ ضػة أطػراؼ ارغًر ػإس  أثػر ذرػؾ ضػة اخػت ط ا
ًاػرب ارقًي ػػؿ ارػػذ ف  ػػ ضر ف روػػـ او ػػيف  او ػػ ر اكدار ػػإ اوخػرى ًن ػػث أصػػًنت روػػؤالء ارقًي ػػؿ  صػػدر عػػ ش  ػػف خػػد توـ 
ف االاتقػػػػيؿ اػػػػيف  تطلػػػػب ارتخوػػػػة  ارنػػػػذر  ػػػػف ع ػػػػ ف  روػػػػؤالء خػػػػ ؿ اراصػػػػؼ ارثػػػػياة  ػػػػف ارقػػػػرف ارنػػػػيًع اروجػػػػريس النػػػػ  ي  اا

ارطر ػػؽ ًاػػد أف قطػػع طر ػػؽ اراػػراؽ إرػػى ارنجػػيز ات جػػإ ضقػػداف او ػػفس  ذاػػر س ضسػػً  عػػف انػػتخداـ ارنجػػيج روػػذا (<?)ار غػػ ؿ
ضج ػػي اراراقػػة ضتػػجخر السػػطراب  لػػ ؾس  اسػػطرار أهلػػه إرػػى ارشػػقيؽس  عػػيد ا إرػػى اراػػيدة او رػػىس إاػػه ال ))ارا ػػري ذرػػؾ ًق رػػه: 

 .(@?) ار  ير ؾس  ظؿ اذرؾ إرى أف تـ ارصل  ً ف ار غ ؿ (??(() نجج  اوـ إال  ف جيء  ف د شؽ  نج  اوي
 ًد  أف اااايس طر ؽ اراراؽ إرى ارشيـ ايف ره ض ا د ج إ نو ؿ  أداـ ارا قػيت ًػ ف أهػؿ اراػراؽ  أهػؿ ارشػيـس  أثػر 
ذرػػؾ ضػػة ارػػرن ت ارال  ػػإ ًػػ ف ارطػػرض فس  ااانػػر نػػيجز ارخػػ ؼ  ػػف ارقػػدـ  إرػػى اراػػراؽ ات جتػػه أ سػػيعه ارن ينػػ إ  انػػت ؿ 

 . (A?)ار غ ؿ ره
اهت يـ اً ر ًيرطر ؽ ار ؤدي إرى ارشيـس إذ ايات تقدـ تنو  ت وهؿ اراراؽ النػ  ي إف ارنػلطيت   أخ را ايف هايؾ

س  ثيا و ػي (8@)ار  ل ا إ ايات توتـ ًجهؿ اراراؽ  ف جياً ف أنده ي ضة اخت يرهـ و راء   ف  تاػيطو ف  اوػـ ات جػإ قسػ توـ
 .(9@)ضة ت  ز ار اضد ف إرى اوراسة ارشي  إ ً  ف ارغًريء عاه

 
 المبحث الثاني: أثر عمماء العراق في مجال عموم الدين

 أـ عموم القرآن: 
 ا ػػد ارقػػرآف اراػػر ـ دنػػت ر ار نػػل  ف ايضػػإ  روػػذا أ رػػ ه االهت ػػيـ  ارااي ػػإ  خصػػ ه ًػػيراث ر  ػػف ار ؤروػػيت  ذرػػؾ ر ارضػػإ 

وػي عل ػيء اراػراؽ إثاػيء  جػ دهـ ضػة س  ناني ؿ عرض أهـ ارالـ  ارقرآا إ ارتة عاػة ً(:@)أناي ه  ار ق ؼ على ج  ع عل  ه
ً د ارشيـ خ ؿ ار دة ارتة انف ًصددهيس  ػع اكشػيرة إرػى أهػـ ار ؤروػيت ارتػة عرضوػي عل ػيء اراصػر  عاػ ا ًوػي ضػة  جػيرس 

 تدر نوـس  نانتارض أًرزهـ على أنيس قد وـ  ناإ  ضيتوـ:
 ا.  عمم  القراءات: 

 ػذهب  ػذهب إر ػه أ ػيـ  ػف أ  ػإ ارقػراءة ))اقرأس  ضػة االصػط ح  ارقراءات ج ع قراءة  هة ضة ارلغإ  صدر ن يعة
 خيروًي غ ره ضػة اراطػؽ ًػيرقرآف اراػر ـ  ػع إتقػيف ارر ا ػيت  ارطػرؽ عاػه نػ اء أاياػت هػذه ار خيروػإ  ػف اطػؽ ارنػر ؼ أـ  ػف 

ارالـ  نت د  ف ارنػاإ  س    س عه ارًنث عف ال يت ارقرآف  ف ن ث أن اروي اير د  ارقصر  اراقؿس  هذا(;@(()اطؽ ه  يتوي
 ارج يعإ  ارودؼ  اه ص ياإ ارقرآف  ف ارتنر ؼ  ارتغ رس ضيرال يء  نتاًط ف  ف اؿ نرؼ  قرأ ًه قيرئ  ااى ال   جػد ضػة 

س   ػف ارطً اػة أف  شػغؿ تػدرس ارقػرآف اراػر ـ  اػيف ارصػدارة ضػة (>@)قراءة أخػرس ضػيرقراءة نجػإ اروقوػيء ضػة انػتاًيط اوناػيـ
إس را اػػه ار صػػدر او ؿ رشػػرع اكنػػ  ةس  شػػ ؿ تدر نػػه علػػـ  ارقػػرآف  ارتونػػ ر  اراينػػخ  ار انػػ خ  أنػػًيب ار جػػيرس ارال  ػػ

اراز ؿ  غ رهيس  عاى أهؿ اراراؽ خ ؿ اراص ر اراًين إ ًيردرانيت ارقرآا إ ضايف روـ د ر ًػيرز  اً ػرس  انػت ر هػذا ارػد ر 
  دف ً د ارشيـ  خص صي ضة   داف ارقراءات   ف هؤالء:رلجير إ اراراق إ رلنقب ارتير إ ضة د شؽ  غ رهي  ف 

:  ف ارال يء ار ار ض ف ضة ًغدادس ضو   قرئ  أد ب   ند ث  نيضظس در س ضة ًغداد ثـ اتجه إرى (=@)ـ تاج الدين البغدادي
طػراؼ ار قػ ـ ار س  اػذرؾ اتػيب ر نػيضارشيـس  انتويد  اه أهلوي  ظؿ ًوي نتى  ضيتهس ره  ؤرويت اث رة  اوػي إتنػيؼ ارزا ػر  اا

 .  (<@)شرح ضة خطب اًف اًيته
:  ػػف عل ػػيء ار  صػػؿ درس  د رس ض وػػيس ثػػـ ااتقػػؿ إرػػى ًػػ د ارشػػيـ  نػػاف د شػػؽ  تػػ رى  اصػػب (?@)ـــ إســماعيل الموصــمي

 .(@@)قسيء ارناو إس ره  صاويت اث رة  اوي  قد إ ضة ارورا ض
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اث ر ارتر نؿ  ف اجؿ ارالـس أتجه إرى خرانيفس  انتقر أخ را  :  ف أهيرة ًغدادس توقه ًويس  ًد  أاه ايف(A@)ـ محمد الحنفي
 .(A8)ضة ً د ارشيـس  ايف عل ًي  ف أع ـ ار ذهب ارناوة

: رجػػؿ   نػػ عةس ضوػػ  ضق ػػهس   نػػد ثس  رغػػ يس  علػػى  ارضػػإ ًالػػـ اوصػػ ؿس تلقػػى (A9)ـــ عمــاد الــدين أبــو المجــد الموصــمي
ع ياويس إذ  يرس ارتدر س  اراتيًػإس رػه اتػيب طًقػيت ارشػيضا إ  ار غاػة عل  ه ًير  صؿس ثـ ااتقؿ إرى ارشي خ  صير  ف أ

 .(:A)ضة شرح ار وذب
: علـ  ف أع ـ ًغدادس درس  توقه على  د أع  ويس ثـ  اصؿ تال  ه ضة  اإس  أا ؿ ن يته ضة (;A)ـ أبو المرهف القيسي

 .   (>A)د شؽ
ه على  د عل ي وي ثػـ ااتقػؿ إرػى د شػؽ  انػتقر ض وػيس  رنػاإ :  ه   ف أهؿ ار  صؿس درس ض وي  توق(=A)ـ العماد الموصمي

ع له  تًنره ضة اختصيصه ت رى ر ينإ علـ ارقرآفس ا ي ت رى  ش خإ ارقراء ًتًرإ أـ صير س  صػاؼ اتيًػًي ضػة هػذا ارًػيب 
 .(<A)رنًاه عل هن يه )ارتجر د ضة ارتج  د(س  ايف  ف اًير ش  خ ارقرآفس  روذا انده  قدـ على اراث ر ف انترا ًي ره 

 . (@A):  ف عل يء اراراؽ  صوه ارذهًة ًجاه ايف )نيضظًي ثقإ   قر ًي خ رًا((?A)ـ الضياء بن عثمان األربمي
 . (988)س أاتقؿ إرى د شؽ  انتقر ض ويت:  ف عل يء ار  صؿس ايف ش خًي عيرضًي ًيرقراءا(AA)ـ أبو العباس الموصمي
در س ض وػي ثػـ ااتقػؿ إرػى د شػؽس  اػيف  ػف ار ت  ػز ف ضػة هػذا ارجياػبس  :  ػف أهػؿ ار  صػؿ  ػفس(989)ـ تقي الدين الجـزري

 . (:98)ااتوع  اه اراث ر فس  تصدر قي  إ ارقراء روترة ط  لإ
ــدين الموصــمي ــ تقــي ال ااػػـ ارشػػ خ )):  ػػف ارشػػ  خ ارًػػيرز ف ضػػة هػػذا ارجياػػب انػػتقر ضػػة د شػػؽ  صػػوه ارػػذهًة ًجاػػه: (;98)ـ

 .(<98(() ااتوع ًه ارايس خ ن ف ناإ ضة ارتلق ف  ارقراءات))س (=98) ده اراث ر ف س  ع د  ف ش  خ د شؽ  ختـ على(>98(()ايف
ــدين الواســطي ــ نجــم ال نػػاإ  ؾ:  ػػف ارقػػراء ار اػػر ض ف ضػػة  انػػطس ثػػـ غيدرهػػي إرػػى ًػػ د ارشػػيـ  نػػاف ضػػة د شػػؽ  ذرػػ(?98)ـ

>A? ً(@98)هػس  ايف  قر ًي صيرني   ج دًا  نققي. 
 ػف عل ػيء اراػػراؽس اػيف شػ خًي ضيسػػً  قير ػي رلقػرافس اتجػػه إرػى ًػ د ارشػػيـ  : اػػيف(98A)ــ شـباب الــدين أحمـد الحمــي العزيـزي

 .   (998) انتقر ض ويس  قرا ارايس عل ه ً د اإ د شؽ
 تس ثػـ أتنػه إرػى ًغػداد  قػرا ارقػراءا(:99):  ف أهؿ ار  صؿس قػرأ ًوػي ارقػراءات علػى  ػد عل ي وػي(999)ـ ابن خروف الموصمي

ً د اػػإ د شػػؽس  ػػيرس ارا ػػؿ  ضػػة اختصيصػػه ضػػة  ر قػػدـ إرػػى ًػػ د ارشػػيـ  انػػتقس  اػػذرؾ ارنػػد ثس (;99) الػػى  ػػد شػػ  خوي
 .(>99)ارتًرإ اوشرض إ

:  ف أهؿ ار  صؿس  هػ   قػرئ  اػر ؼ اتجػه إرػى د شػؽس  اػيف  ت  ػز ًػيرقراءات اراشػرس   ػذار (=99)ـ عبد اهلل الواسطي
س ننده  قصد  ااػه  ػف ًاػض ارقسػيةس إف ًاض  قرئ د شؽ   ف ايف ال  ارؼ ن ى ارشيطً إ  ارت ن ر))اًف ارجزري: 

س   ف اراص  تً ف راي  دى ناإ علػـ هػذا اررجػؿ (<99(()ضاتب عل يء ذرؾ اراصر ضة ذرؾ  أ  ته  رـ  ختلو ا ضة ج از ذرؾ
ن  ي اتيً ه )ارااز ضػة ارقػراءات اراشػر(  )اراوي ػإ ردرجإ أـ  ايصر ه  ني ر ف تنج ـ د ره واه ضيقوـ ضة ارالـ  ار ارضإ ال

 . (?99)ارقراءات اراشر(س  ارتة ايات تدرس ضة د شؽضة 
:  ف أهيرة ًغدادس درس  در س ض ويس  ج ع اتب اث رة ضة هذا ار جيؿ  نيعده خطه ارج  ؿ علػى (@99)ـ المطرز البغدادي

ًػه ًػجروة  جلػدةس تػرؾ ًغػداد  اتجػه إرػى ًػ د ارشػيـ  ػع اتًػهس  انػتويد أهػؿ ارشػيـ  اػه   ػف ات تانخ  ج ع اتب اث رة قػدر 
 .(99A)اث راً 

:  ػف عل ػيء اراػراؽس   انػب إرػى  د اػإ اًرػؿس درس  توقػه علػى  ػد اال ػيء اراػراؽس اتجػه إرػى (9:8)ـ محمد المقـر  االربمـي
ًػػ د ارشػػيـ  انػػتقر ً د اػػإ نلػػبس إذ  ػػيرس ارتػػدر س ًوػػي اث ػػراس  تخػػرج علػػى  ػػده اراث ػػر فس  رنػػاإ عل ػػه ضقػػد انػػاد رػػه شػػ خ 

 .(9:9)ارقراء ضة نلب
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س (;:9):  قػرئ ناًلػة  ػف أهػيرة ًغػدادس توقػه علػى ًػد شػ  خويس نػيضر إرػى ًػ د ارشػيـ  أقػيـ ض وػي(::9)البغـدادي ـ الحسن بـن
 .(>:9(()خرج ره اًف نً ب  ش خإ))

:  ف ارقػراء ار شػو ر ف ضػة ًغػدادس نػاف ًػ د ارشػيـ  انػتقر ًد شػؽس  اػيف  ػف شػ  خ ارقػراء (=:9)ـ أحمد بن رجب البغدادي
  ػي  ػدؿ علػى ت  ػزه ضػة هػذا ار جػيؿس  أاػد ذرػؾ اًػف  (<:9)إ ارذ ف درن ا على  ػده اتػب ارقػراءات  جلنه ايف عي رًا ًيرطلً

 .(?:9(()قرأ عل ه اث رًا  ف اتب ارقراءات)): هارجزري ًق ر
 . عمم التفسير:5

تص ضنػػر  ارونػػر إظوػػير ار ااػػى ار اقػػ ؿ ...  ارتونػػ ر ضػػة ار ًيرغػػإ ايرونػػر  ارتونػػ ر قػػد  اػػيؿ ض  ػػي  خػػ))ارتونػػ ر رغػػإ 
 .(@:9(()ً وردات اورويظ  غر ًوي

ننػب ))أ ي اصط نًي ضوػ  علػـ  اشػؼ  اػياة ارقػرآف ً  ػيف ار ػرادس أعػـ  ػف أف  اػ ف ًننػب ارلوػظ ار شػاؿ  غ ػره ً 
 .(A:9(()ار ااى ارظيهر  غ ره

ايا وػػي ارتػػة  هػػ  ارالػػـ ارػػذي  ًنػػث عػػف ا و ػػإ اراطػػؽ ًجروػػيظ ارقػػرآف اراػػر ـ   ػػدر التوي  أناي وػػي االضراد ػػإ  ارترا ًػػإ   
 .(8;9)تن ؿ عل وي نيرإ ارترا ب  تت يت ذرؾ

قػدـ ))ارػذي صػيرت رػه ر ينػإ ارػ عظ  (9;9)اشط اراد د  ف ارجير إ اراراق إ ضة   داف ارتون ر   اوـ نًط اًػف ارجػ زي
ػػإ  عظػػه  رػػه تونػػ ر ضػػة تنػػع  عشػػر ف  جلػػد  شػػرح  د شػػؽ ... ضػػ عظ ًوػػي  نصػػؿ رػػه ارقًػػ ؿ اراظػػ ـ رلطػػؼ شػػ ي له  عذً 

س  اػػيف  جلنػػه ضػػة ًػػ د ارشػػيـ  نسػػره ارقسػػية  اوشػػراؼ  اوع ػػيف عػػف ضسػػً  عػػف نسػػ ر  لػػ ؾ ًاػػة (:;9(() ع اراً ػػرارجػػي
 .  (;;9)أ  ب

أثػػره ار اسػػ  ضػػة ًػػ د ارشػػيـ ضقػػد اشػػتور ً صػػاويته ارال  ػػإس  ج اػػه  (=;9)ارا اشػػة (>;9)اػػيف ر  ضػػؽ ارػػد ف أًػػ  اراًػػيس
 . (<;9)رشيـ  اراراؽ  ارنجيزتون ر ف رلقرآف ارار ـ ايؿ ض و ي شورة  اناإ ضة ا

س نتػػى قػػيؿ عاػػه اًػػف دا د ضػػة (?;9)ـ(  انػػع اردرا ػػإ أ ي ػػي ضػػة ارتونػػ ر>?:9هػػػ/;?<اػػيف ج ػػيؿ ارػػد ف ًػػف أن ػػد )ت
س  رػػه تونػػ ر ضػػة ارقػػرآف  اػػرؼ ًػػػ)ش اهد (@;9(()نقػػؽ اررجػػيؿ  ارر ا ػػإ  ارتونػػ ر تنق قػػي ال  ز ػػد عل ػػه)) جػػيؿ ارتونػػ ر  ارتنق ػػؽ 

ـ( ضة  جيؿ ارتونػ ر   قيًلػإ ا  ػيت اردارػإ علػى االختًػير A9:9هػ/A8<ن ى ًف أن د ًف نا د )تس ا ي ًرز  (A;9)ارقرآف(
رلاًد  ع ا  يت اردارإ على ارخ ر ض جد أف آ يت ارخ ر تز د على آ يت االختًير ًنًا ف  رة   س  ذرؾ ضة اتيًػه ارونػص 

ونػػػػ ر ن ػػػػدر ًػػػػف علػػػػة ا  لػػػػة ارػػػػذي اػػػػيف ن ػػػػي نػػػػاإ س   ػػػػف اراػػػػراق  ف ارػػػػذ ف ًػػػػرز ا ضػػػػة ارت(8>9) ارً ػػػػيف عػػػػف أنػػػػرار ارقػػػػرآف
ـ(  ايف ره عدة توين ر ضة تج  ؿ ارقرآف على  ذاهب ارص ض إس ض وي اتيب ار ن ط اوعظـ ضة تون ر ارقرآف A<;9هػ/9??)

يف ا ػي اػ))س ضسً  عف اتيب تج  ؿ ا  يت  ارذ ف قيؿ عاػه: (9>9)ارار ـ  اذرؾ اتيب ارت ر ارخسـ ضة تون ر ارقرآف اوعظـ
 . (;>9(()ارن ي  إ ار ذا رةس  ونري ضة تج  ؿ ا  يت اينخ رلتوين ر ارث ثإ ار ذا رة (:>9)ارقرآف اينخ اراتب ارث ثإ

ضسػً  عػف  (>>9)صاؼ شويب ارػد ف ارواػيري تونػ رًا ضػة ارقػرآفس ضػة نػ ف اػيف رلشػر ؼ ار انػطة تونػ رًا اً ػرًا رلقػرآف
 اًػػف  (<>9) ارنػػاجيري (=>9)ًػػرزت ضػػة هػػذا ار جػػيؿ  ػػاوـ علػػـ ارػػد ف اراراقػػةًراعتػػه ضػػة اروقػػه  اوصػػ ؿس  هاػػيؾ أنػػ يء اث ػػرة 

 غ رهـس ضة ن ف ًرزت عراق يت ضة ار جيؿ اونه اذار  ػاوف أـ ز اػب ارًغداد ػإ ارتػة خػتـ علػى  ػدهي اراث ػرات  (?>9)ارخيزف
 . (@>9)ضة د شؽ

 :  (049). عمم الحديث8
س ا ػػي عػػر ؼ ًجاػػه ارالػػـ (8=9(()ضاػػؿ أ  تقر ػػر أ  صػػوإ ػػف قػػ ؿ أ    ػػي  رد عػػف اراًػػة ))هػػ  ارالػػـ ارػػذي  ًنػػث ًاػػؿ 

س  أ رى ار نل  ف ارند ث اراً ي ارشر ؼ عاي إ (9=9(() أضايره  ر ا توي  سًطوي  تنر ر أرويظوي أق اؿ اراًة ))ارذي  ش ؿ 
نػد ًاػد  ػف أشػرؼ ارالػـ   أجلوػي رػدى ارصػنيًإ  ارتػيًا ف  تػيًاة ارتػيًا ف خلػؼ عػف نػلؼ وي شػرؼ ً ػاوـ أ))خيصإ ضو  

 .(:=9(()نوظ اتيب اه نًنياه تايرى
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س ا ػي نسػ ت ًيهت ػيـ اً ػر (;=9) ايرت علـ  ارند ث اهت ي ًي اً ػرا  ػف قًػؿ أهػؿ اراػراؽ ضػة عوػ د ارخ ضػإ اراًينػ إ
  ف قًؿ عل يء اراراؽ ارذ ف انتقر ا ضة ً د ارشيـ   ف هؤالء ارذ ف ناا ا د شؽ: 

 ػػف اراػػراق  ف  انػػتقر ًػػه ارنػػيؿ ضػػة د شػػؽ إذ أصػػً   ػػف أهػػؿ دار ارنػػد ث  ارػػذي نػػ ع اراث ػػر ـــ جمــال الــدين األربمــي:
 .(>=9)اوشرض إ

 .(==9)اشتور ص ته ضة د شؽ  ن ع  اه عدد اً ر  ف أهيرة د شؽ  غ رهي ـ محمد بن يوسف األربمي:
أاػيًر  اػيف رػه شػجف اً ػر ضػة د شػؽ إذ خصصػت رػه زا  ػإ ضػة ارجػي ع او ػ يس  اػيف  نسػر  جلنػه  ـ شعبان األربمـي:

 .(<=9)أهؿ ارشيـ
 أجيز ره ج يعيت )) (@=9)ن ع  ف عل يء اراراؽ (?=9)قدـ ارشيـ  ايف  ندثي را  ي و  ر اث رة ـ عمي بن محمد البندنيجي:

 .(A=9(() تورد ا أاثر عاه
 .(8<9)اشج ًًغداد  أقيـ ضة د شؽ  صاؼ  صاويت اث رة ضة ارند ث  أصً  نيضظ ارشيـ ًاد ارذهًة ـ نجم الدين الذهمي:

 ػػف أهػيرة ار  صػػؿ  انػػتقر ضػػة د شػػؽس إذ انػػتايد أهلوػػي  اػػه اراث ػػر  صػػوه ارػػذهًة ًا اػػه  ـــ عمــي بــن مســعود الموصــمي:
 .(9<9(()ار ندث ار شو ر ...  قرأ  ي   صؼ اثرة  نصؿ أ  ال ً ))

 .(:<9)ارتنؿ  ف اراراؽ إرى ً د ارشيـس  اتجه إرى صودس  ايف  ندثوي ضة ز ياه ـ ابن القفطان األربمي:
 .(;<9)ترؾ اراراؽ  ناف ضة د شؽ  ايف ضيس   ناد  ن ع  ند ث اراث ر شرف الدين البخاري:ـ 

 شػ خإ ارنػد ث ضػة ار اػيطؽ ارتػة عيشػ ا ض وػيس  هػذا  إا ي تػ رى عػدد  ػف أضػراد ارجير ػإ اراراق ػإ ضػة ًػ د ارشػيـ ر ينػ
  ا ضة هذا ار جيؿ: در ؿ على ار نت ى اررض ع رلجير إ اراراق إ ضة ارشيـس   ف هؤالء ارذ ف ًرز 

ػػدثي  أنػتيذا ضػػة ار درنػإ ارصػػيرن إ  ــ تقــي الــدين الواسـطي: اػػيف  انػع ارالػػـ  اوػرد ًالػػـ  اكنػايد  اثػرة ارر ا ػػيت  اػيف  ن 
ادهي ت رى  ش خإ ارند ث ارظيهر إ  درس على  ده اراث ر ف  .(><9)ًقين  ف ر دة عشر ف ناإس ً 

ــاروثي الواســطي: ــدين الف ــ عــز ال نػػد ث  تلقػػى ارالػػـ علػػى  ػػده اث ػػر  ػػف ارطلًػػإس تػػ رى  شػػ خإ ارنػػد ث تػػ رى  شػػ خإ ار ـ
س ا ػػي ًػػرز شػػ س ارػػد ف ار انػػطة ضػػة هػػذا ار جػػيؿ  نػػ ع  اػػه (=<9)ارظيهر ػػإ ًد شػػؽس  اياػػت رػػه  اتًػػإ تسػػـ أروػػة  جلػػدة

 . (<<9)اراث ر  ايف  جلنه عي را ًيرطلًإ  ارنيسر ف
رات أخ وػػي اررجػػؿ ضػػة ارا ػػؿ ارواػػري ا اوػػي جػػزء  وػػـ  ػػف  اياػػت رل ػػرأة اراراق ػػإ د ر  اسػػ  ضػػة ًػػ د ارشػػيـس إذ شػػي

 ارجير إ اراراق إ  قد َ َضْدَف  ع أنرهف ر شيراف ضة   داف علـ  ارند ثس   ف أشورهف:
 .(?<9)إذ ايات تر ي اونيد ث اراً  إ ـ صفية بنت الواسطي:
عد دة  ن ات صػن    نػلـ  ػرة  ايات على درجإ اً رة  ف ارالـ ر ت صن   ارًخيري  رات :(@<9)ـ فاطمة بنت مسعود

 .(A<9) ف أًة ارنص ري ش خ ارناو إ
ا رأة ضيسلإ اشتورت ًير عظ  على درجإ  ف ارالـ  ار ارضإ  انتويد  اوي أهؿ د شؽس ردرجػإ أف  :(8?9)ـ أم زينب البغدادية

 .  (9?9)ارش خ اًف ت   إ ايف  ثاة عل وي   تاجب  ف نرصوي  ذاي وي

 (>?9)س  أـ ارًػػر ج  ر ػػػإ(;?9) ز اػػب ًاػػت أن ػػد ار  صػػلة (:?9) يء ًاػػػت ارواير ػػإضسػػً  عػػف انػػيء اث ػػرات  ػػاوف أنػػ
  غ رهف. 

 . عمم الفقه: 4
اروقػه ضػػة ارلغػإ ارالػػـ ًيرشػػةء  ارووػـ رػػهس  اروقػه ضػػة اوصػػؿ ارووػـس أ تػػة ضػ ف ضقوػػًي ضػػة ارػد ف أي ضو ػػًي ض ػهس قػػيؿ عػػز 

ارلوػػـ ضقوػػه ضػػة ارػػد ف ))ـ( ضقػيؿ: ?@<هػػػ/@<ًػػف عًػػيس )تال أي  ا اػ ا عل ػػيء ًػػهس  دعػػي اراًػة  ر وقوػػ ا ضػػة ارػػد ف جػؿ 
 أي ضو ه  تج  له.  (=?9(() عل ه ارتج  ؿ
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 ارضإ أنايـ اه تايرى ضة أضايؿ ار الو ف ًير ج ب  ارنظر  ارادب  اراراه إ  اكًينػإ  هػة ))عرضه اًف خلد ف ًجاه: 
 . (<?9(()ف انت ضت اونايـ  ف تلؾ اودرإ ق ؿ روي ضقه تلقية  ف اراتيب  ارناإ   ي اصب ارشيرع ر ارضتوي  ف اردالرإ ضم

تات ػػد  صػػيدر اروقػػه اكنػػ  ة علػػى ارقػػرآف اراػػر ـ  ارنػػاإ  اكج ػػيع  ارق ػػيسس  أسػػ وت  صػػيدر أخػػرى إرػػى  صػػيدر 
ف رػػػػػـ  توػػػػػؽ عل وػػػػػي ار نػػػػػل  ف أال  هػػػػػة االنتننػػػػػيف  (A?9) اراػػػػػرؼ (@?9) ار صػػػػػلنإ ار رنػػػػػلإ (??9)االنػػػػػتدالؿ ضػػػػػة اروقػػػػػهس  اا

وذا تا ف اودرإ ارشرع إ عشرة أدرإ (:@9)س  اذرؾ  ذهب ارصنيًة(9@9) شرع  ف قًلاي (8@9) االنتصنيب  ً(9@;) . 
اوػػت ارنػػلطإ اكنػػ   إ ًتا ػػػ ف ارقسػػية ضػػة ار ػػػدف  اوقطػػيرس  اػػيف ار ػػذهب ارشػػػيضاة ار ػػذهب اررنػػ ة رأل ػػػً   فس 

ق ػػت هػػذه ارنػػ يدة رل ػػذهب ارشػػي ضاة ضػػة ارد رػػإ ار  ل ا ػػإس رغػػـ إف  نظػػة ًياتشػػير اً ػػر ًػػ ف اراػػيس ضػػة ارشػػيـ   صػػرس ً 
 .(>@9)ار  ير ؾ ايا ا على  ذهب أًة نا وإ ارذي ايف ره أتًيع ضة ارشيـ  اذرؾ نيؿ ار يرا إ  ارنايًلإ

 نػػيه إ ارجير ػػإ اراراق ػػإ ضػػة علػػـ  اروقػػه  ختلػػؼ ار ػػذاهب اكنػػ   إ ضًػػرز ضػػة اػػؿ  ػػذهب عػػدد  ػػف ارال ػػيء  تشػػ ل
 اياػػت روػػـ  اياػػإ ًػػيرزة ًػػ ف عل ػػيء د شػػؽ نػػ اء اػػيف ضػػة اطػػيؽ ارتػػدر س أـ ضػػة اكضتػػيء ارػػذ ف تقلػػد ا  ظػػي ؼ د ا ػػإ رض اػػإس 

 ارتػػجر ؼ  نػػيه إ  ػػاوـ اوػػة اشػػر ارالػػـ  ارثقيضػػإ  تا  قوػػي  ت ج ووػػي رخد ػػإ او ػػإس ضاث ػػر  ػػف دارنػػة اروقػػه اػػيا ا  وتخػػر ف 
قيسػة ارقسػية شػرؼ ارػد ف أًػة ارقينػـ هًػإ ًدرانتوـ على  ػد عل ػيء  ػف ارجير ػإ اراراق ػإس ضقػد ذاػر اًػف ارػ ردي عػف شػ خه 

  -س   ف أًرز أ ر ؾ اروقويء:(<@9(()أخًراة ن ف أجيزاة أاه أخذ اروقه عف طر ؽ اراراق  ف عف  ارده  جده)ًق ره:  (=@9)اه
وـ  ػا (?@9)اػيف عل ػه  ػدار اروتػ ى ضػة ارشػيـ ضػة اراقػ د ارتير ػإ رلغػز  ار غػ رة  ااتوػع ًػه خلػؽ اث ػر الكمال سندر األربمـي:

  غ ره.  (@@9)ارش خ  ن ة ارد ف ارا ري
اػيف ضق وػي  نققػي در س ضػة ار  صػؿ ثػـ قػدـ د شػؽ  ع ػؿ ًيرجػي ع او ػ ي  در س  :(A@9)ـ عبد الرحمن بن عمـر الموصـمي

 . (9A8)ضة  دارس اث رة  اوي ارد را إ  ارغزار إ  اروتج إ

 اصػب ارقسػيء   ًػد  أاػه اػيف علػى درجػإ  ػف در س ضػة اراد ػد  ػف ار ػدارس  تقلػد  ـ عز الـدين عمـر بـن أسـعد األربمـي:
 .(9A9)ارالـ  ار ارضإ ردرجإ أف ارش خ ارا  ي ايف  قد ه على اونه

 ف عل يء ار  صؿ أتقف اوصػ ؿ  اراًر ػإ  ار اػياة  ارً ػيفس  رػة ارخطيًػإ ضػة د شػؽ  :(:9A)ـ جالل الدين محمد القزويني
 . (>9A)س  ره  صاويت اث رة(;9A)ثـ  اصب قيسة ارقسية

ًرع ضة  جيؿ اروقه  اوص ؿ  اراًر إ  ااتقؿ  ف  راز إقي تػه ًير  صػؿ إرػى د شػؽ  هيم بن عبد الرزاق بن أبي بكر:ـ إبرا
 .                             (.=9A) انتقر ض ويس  ره  ؤرويت  اوي  ختصر ارقد ري ضة ضقه او يـ أًة نا وإ  رااه رـ  ت ه

جه إرى نلب  ت رى  اصب قيسة قسية ارناو ػإ ًوػيس  اػيف أ ي ػي ضػة اروقػه عير ػي ات ـ  تاج الدين أبو معالي عبد القادر:
 .(<9A) غا ي

 (@9A)تػ رى تػدر س  شػود او ػيـ أًػة نا وػإ )رن ػه اه( ًًغػداد ثػـ قػدـ ارشػيـ  :(?9A)ـ قوام الدين أبو حنيفة أمير ابن الكاتـب
 . (9AA) ع ؿ ًيرتدر س ثـ انتدعة إرى  صر

قػػدـ ارشػيـ رلتػػدر س  اكضتػيء  درس ًير درنػػإ ارصػيرن إ ض صػػؼ ًجاػه ننػػف  :(88:)مــي البخــاريــ تــاج الــدين عبــد اهلل بـن ع
 س ره عدة  صاويت ضة اروقه.(89:)اوخ ؽ رط ؼ ارذاتس ا ي ت رى  ايرإ ً ت ار يؿ ًد شؽ

اػػيف  ػػذهب ارنايًلػػإ  نػػد دا ضػػة ااتشػػيره ضػػة ًػػ د ارشػػيـ  اػػيف أهػػؿ ارقػػدس ارػػذ ف  ضػػد ا إرػػى د شػػؽ  شػػال ف  اظػػـ 
ارنايًلإس  ناا ا  اطقإ ارصيرن إ ضة د شؽس  اتجه اذرؾ  ج  عإ  ف نايًلػإ اراػراؽ  طوػراف إرػى ًػ د ارشػيـ خػ ؿ ارغػز  

ر ػي ))ارػذي اػيف أًػرز زع ي ػهس  (:8:)ار غ رةس  أنو ت ارجير إ اراراق إ ضة اصرة  ذهب ارنايًلإ الن  ي ًاد ظو ر اًف ت   إ
ارشػػرق إ ًػجف شػػ خ اكنػ ـ تقػػة ارػد ف  نػػج ف نػز ضػػة او نػوـس  ر ػػي أدرؾ عل ػيء تلػػؾ  ًلػ  ار شػػيرقإ  أهػؿ ار ال ػػيت اراراق ػإ

س (;8:(()ارا انة  دى ار جنية اتً ا إرى ارنلطيت  ؤ د ف ارش خ ضة ضتي اه  ش د ف ًال ه  ضسله  داضا ف عف إ  ياػه  نرصػه
   ي  دؿ على  دى انتراـ أهؿ اراراؽ الًف ت   إ  عل ه. 
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 ايف رج  صيرني ع ؿ ضة ارتجيرة  ناف د شؽس  ايف  ػف ار اجًػ ف ًػيًف ت   ػإ  الز ػه اث ػرا  :(>8:)ـ أبو نصر البغدادي
 .(=8:) ذرؾ ررغًإ اراث ر ضة االنتزادة ًيرالـ  ار ارضإ

 ف أهيرة  انط درس ض وي  اذرؾ ضة ًغداد ثـ اتجه إرػى د شػؽ  ااتوػع ًػه ارخلػؽ اث ػرا  اػيف  :(<8:)ـ عماد الدين الواسطي
  ره صويت اث رة. (?8:)ت   إ  جله   نتر ه  ايف  نور ع له اراث ر فارش خ اًف 

 ػػف ضقوػيء ارنايًلػإ  اػيف علػى درجػإ اً ػرة  ػػف ارالػـ  ار ارضػإس اياػت نلقػيت در نػه عػػي رة  :(@8:)ــ سـراج الـدين البغـدادي
 ًيرنيسر ف  ايف ش خ اكن ـ اًف ت   إ  نسر تلؾ اردر س.

ػػد  ػػف رؤنػػيء د شػػؽس  ػػف  :(8A:)ـــ محمــد بــن عبــد اهلل العراقــي عل ػػيء اراػراؽ ارػػذ ف اتجوػػ ا إرػػى ًػػ د ارشػػيـ  رغػػزارة عل ػػه ع 
 .   يرس ارتدر س ضة د شؽ.
ـــ جمـــال الـــدين الســـمرمر  عػػػيرـ جل ػػػؿ تلقػػػى عل  ػػػه علػػػى  ػػػد شػػػ  خ اراػػػراؽ ثػػػـ ااتقػػػؿ إرػػػى د شػػػؽ  رػػػه اراث ػػػر  ػػػف  :(98:)يـ

 .(99:)ار ؤرويت
رػده إرػى د شػؽ  درس ض وػي  أتقػف ارنػد ث نتػى صػير  ػف ار ت  ػز ف ااتقػؿ  ػع  ا :(:9:)ـ زين الدين عبد الـرحمن البغـدادي

رػه  صػاويت اث ػرة  صػوه اًػف  (;9:) ارايرض ف ض هس  تخرج على  ده اراث ر  ف ارال يء ارنايًلػإ  اػيف  تورغػي رلالػـ  ار ارضػإ
ؼ شػ  ي عػف أ ػػ ر  اػػيف  اػر  (>9:) ال  خػيرط  ال  تػػردد علػى أنػد  ػف ذ ي ار ال ػػيت  نػاف ار درنػإ ارنػار إ))قيسػة شػوًه 

يرج لإ رـ  خلؼ ًاده  ثله  .(=9:(()اردا ي ضيرغي عف ارر ينإ  أنًيًويس ر س ره شغؿ إال االشتغيؿ ًيرالـ ... ً 
عيرـ ضيسؿ درس ضة ار درنإ ار نتاصر إ ضة ًغدادس ًادهي اتجه إرى  :(<9:)ـ شرف الدين أحمد بن عبد الرحمن البغدادي
س ثػـ اعتػزؿ اػؿ شػةء  جلػس ًً تػه  اػيف (@9:) اػذرؾ  ايصػب أخػرى (?9:)شػؽد شؽس  ت رى  اصب قيسة ارصيرن إ ًد 

 . (9A:)عاده ج يعإ  ف ارتجير اراراق  ف  ق   ف ًج ره
 . (8::)ارذي اتجه إرى د شؽس  ايف  انع ارالـ  ار ارضإ  روذا عد  ف أع يف ار يرا إ ضة د شؽ ـ عالء الدين السنجاري:
ًي  ف ش  خ ارش اإ ضة اراراؽ اتجه إرى ً د ارشيـ  تاقؿ ً ف  داوي   اوي  د اػإ ايف ضق وًي  تال  ـ أبو القاسم بن الحسين:

 .(:::)جز ف (9::)نلب ثـ ًلدة
 ػف عل ػيء اراػراؽ ار اػر ض ف ًننػف تالػه  ثقيضتػه  هػ   ػف اًػير عل ػيء ارشػ اإس  رػه  ارضػإ  :(;::)ـ محمد بن مكي العراقي

 .(<::)جز ف (=::)اتجه إرى ً د ارشيـ  ناف ًلدة( >::)ضة علـ اوص ؿ
درس ضػة اراػراؽ  قػيـ ًرنلتػه ارال  ػإ إرػى ارنجػيز   صػر  أذًر جػيف  :(?::)ـ فخر الدين أبو الحسن عمي بـن عبـد الجبـار

س (@::) ارجز رة ثـ ارشيـ انتقر ضة د شؽ  أقػيـ ً نػجد ضلػ س ًد شػؽ رلتػدر سس ااتوػع  اػه اراث ػر ثػـ اتجػه ًاػدهي إرػى نلػب
 .(A::) ر ى عاه اراث ر

ف رـ  جت ا إرى ً د ارشيـ   ػاوـ ار نقػؽ ارنلػةا ي تجثر عدد  ف  ارػذي أجػيب  (8;:)ارشي   ف ًآراء ارال يء اراراق  ف  اا
 هػػػة  نػػػي ؿ ضقو ػػػإ ًنػػػد د اثاػػػ ف  (:;:)ارتػػػة قػػػد وي إر ػػػه  ارتػػػة عرضػػػت ًػػػػ)ار ني ؿ ارًغداد ػػػإ( (9;:)علػػػى أنػػػ لإ أنػػػد ارشػػػي   ف

ار نػي ؿ ارًغداد ػإ  قػد أثاػي ار نقػؽ رطيرًػه قػي ً :  نػدداي  ج اًػيت)) نًا ف  نجرإ أجيب عل وي ار نقؽ  عرضت تلػؾ اكجيًػإ 
رً ياػػه  نػػؿ  اقػػ دةس ضماػػي  ج ًػػ ف ع ػػي تسػػ اته هػػذه او راؽ  ػػف ار نػػي ؿ رػػدالرتوي علػػى ضسػػ لإ   ردهػػي   ارضػػإ عوػػدهس ضوػػ  

 .(;;:(()نق ؽ إف تنقؽ أ له  اج ب إرى نجره
س (=;:)ت  ػز ًاقل ػإ جًػيرةس رد ػه اراث ػر  ػف ار ؤروػيت:  ػف أًػرز ضقوػيء عصػرهس (>;:)أ ي ارننف ًف   نؼ ًػف ار طوػر

س  اػذرؾ ج يعػإ  ػف ًاػة زهػرة (<;:) تتل ذ عل ه اراث ر  ف ط ب ارالـ  ف أهؿ ً د ارشيـ   اوـ صير  ًف  شرؼ ارجًاػة
ة س  أخذ هؤالء  ر  ف عف ارا  إ ارنلة عف طر ؽ اكجػيز (@;:)ش لت خ نإ  اوـ (?;:)ارنلً  ف ارذي أجيزهـ إجيزة  ًن طإ

س  ر س هذا ضننػب ًػؿ أخػذ ا   انػ ف اكجػيزة إرػى غ ػرهـ   ػاوـ أًػ  طيرػب أن ػد ًػف ًػدر ارػد ف (A;:)اونوي ارتة  انت روـ
س (8>:)ارذي أج زه  ف ارا  إ ارنلة   رده ضخر ار نقق فس  ارذي  صؿ إرى درجإ عل  إ جالته   ػا  اكجػيزات رطيرً وػي  اػه
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لػة اياػت   سػع اهت ػيـ  ج  عػإ غ ػر قل لػإ  ػف ارشػي   فس إذ أف اتيًػه ) اوػيج   ف ارجد ر ًيرذار أف  ؤرويت ارا  ػإ ارن
هػػ( قػد دضػع ارشػ خ اًػف ت   ػإ إرػى 8A?–<8?رل ػدة ) (:>:)ارذي أروه إرػى ارنػلطيف  ن ػد ًػف أرغػ ف (9>:)ارارا إ ضة او ياإ(

 .(>>:)س  ج ع ذرؾ ًاتيب ن يه ) ايهج ارناإ((;>:)اررد على اتيًه ضقرة ًوقرة
عدة  انتا ؿ ًاض أرويظ ارقذؼ  ارشتـ رق ره  (=>:) خ اًف ت   إ قد تن ؿ على اًف ار طور ضة   اسع  ًد  أف ارش
س  ن ا ػػي  صػؿ إرػى اًػف ار طوػػر (<>:(()اًػف ار ػػاجس  ااػة عاػس شػورته ا اػػه اػيف  اػرؼ ًػيًف ار طوػر))ضػة اًػف ار ظوػر: 

 اتيب اًف ت   إ رد عل ه ًجً يت جيء ض وي: 
 طػر  ارص ت صد ؽ اؿ عيرـ            رى ر  اات تالـ اؿ  ي علـ ار  
  و ى خ ؼ ه اؾ ر س ًايرـ            راف جولت ضػقلت إف ارج  ع 

 : (?>:) أجيًه أندهـ على رنيف اًف ت   إ
 س ً ـزػػػإف ارذي أرز ت ر       ي  ف    ه ضة ارنؤاؿ  نونطي 

 (@>:)يرـعل  ا  قد عيداه اؿ ع           يػ ؿ اه  ػالـ اػل ػهذا رن
هذه ار نػيجلإ ًػ ف اًػف ار طوػر  اًػف ت   ػإ ت ثػؿ اتجػيه ف  تايقسػ ف ًػ ف عػير  ف اً ػر فس ااتوػت إر و ػي ارر ينػإ ضػة 

س هػذا  ػف جياػبس (8=:)ارػذي أًػداه اًػف ار طوػر اتجػيه اًػف ت   ػإ (A>:) ذهب اػؿ  او ػيس  هػة تاطػة صػ رة  اسػنإ رلتنػي  
ف اختلوػػ ا ضػػة  نػػجرإ  ػػي أ  قسػػ إ  ا اػػإس ًن ػػث  اصػػب تاػػي اوـ هػػذا  االخػػت ؼ ضػػة ار ػػذاهب  ػػي اػػيف عي قػػي د ف تاػػي ف   اا

س  ػػف جياػػب آخػػرس  ارػػدر ؿ إرػػى  ػػي ذهًاػػي إر ػػه أف هػػذ ف اراػػير  ف ارتقػػى ضػػة   نػػـ (9=:)رخد ػػإ ار جػػير ف ارواػػري  االجت ػػيعة
رد عل ػه ارا  ػإ: ارػذي ارنج  تايقشي ضة أ ػ ر اث ػرة ضجعجػب ارشػ خ اًػف ت   ػإ ًاػ ـ اًػف ار طوػر ضقػيؿ:  ػف تاػف  ػي هػذا  ضػ

 هػػ  در ػػؿ علػػى أف اخػػت ؼ ارال ػػيء ال  ااػػة ارتًػػيغض  ارتًيعػػد  (:=:)نػػ  ته اًػػف ار ػػاجس. ضنصػػؿ ً او ػػي أاػػس   ًينػػطإ
 ػف أهػؿ ارشػيـ  ؤروػيت اًػف ار طوػر  شػرن ا  أسػيض ا  (>=:)س  قػرأ اراد ػد(;=:)ً او ي ض ًقػى االجتوػيد   نوػظ اػؿ صػينب رأي

س  هة تاشؼ نت ًي عف  ج د ق انػـ  شػتراإ ًنراػإ ارًنػث ارال ػة ًػ ف أهػؿ اراػراؽ (<=:) شر ح (==:)روذه ار ؤرويت ن اشة
 ً  د ارشيـ. 

 
 ب. المشاركة في التربية والتعميم:

اثرت ار دارس ضػة ًػ د ارشػيـ ضػة عصػر ار  ير ػؾ  أصػًنت تاػد  راػزا راشػيط ضاػري  عل ػة اً ػرس  أنػوـ ضػة ذرػؾ 
ط ب  اردارن فس  اشطت ض وي نراإ ارتجر ؼ الن  ي ضة ار  س عيت ارد ا إس ضت جه عدد  ف عل يء اراراؽس  ت اضد عل وي ار

ارال يء ان  ارالـ  ارد ا إ ضة ار دة ارتة تنقؽ ًصدرهي  عا ا ًوي  ايف أغلب تػجر ووـ ضػة شػرح ار تػ ف  ارتال ػؽ  ارشػر نيت 
  االختصيرات. 

س أثرهػػي ار اسػػ   ضػػة جػػذب اراث ػػر  ػػف عل ػػيء اراػػراؽ إرػػى ار شػػيراإ ضػػة ارن ػػية اياػػت رلرعي ػػإ اراً ػػرة ارتػػة رق تػػه ارالػػـ 
 اروار إ ضة ً د ارشيـس  تجندت تلؾ ار شيراإ ًي تة: 

 التأديب في الكتاتيب : -0
اراتيت ػػب   وردهػػي ات ػػيبس  هػػة أقػػدـ ار رااػػز ارتال  ػػإ رتالػػ ـ ارصػػً يف ارقػػراءة  اراتيًػػإس  اػػيف هػػذا اراػػ ع  ػػف ارتالػػ ـ 

الـس   تخذ أن ياي ضة ار نجد أ  قر ًإ  اه أ   لنقإ ًهس ثـ اوى عف اتخيذهي ًير نيجد نرصي على ضة  ازؿ ار  (?=:) جري
س أ ػػي  قػػررات ارتالػػ ـ ضػػة اراتيت ػػب ضوػػ  تالػػ ـ ارقػػرآف  ارنػػد ث (@=:)اظيضػػإ ار نػػجد  تاز وػػًي رػػهس  هػػة تخسػػع ررقيًػػإ ار نتنػػب

رصً يفس  رـ تاف اراتيت ب رلذا ر ضقط ًؿ ايف رإلايث نظوف س  ايف  نتوؿ ً ف  ختـ ارقرآف ارار ـ  ف ا(A=:) ارالـ   ارخط
ا ع فس ا ع  ختص ًتال ـ ارقراءة  اراتيًإس  ا ع  قػـ   ىس  ايات اراتيت ب ضة اراراؽ ضة ارقرف ارنيًع اروجريس عل(8<:)اذرؾ

 س  أنوـ عدد  ف أهؿ اراراؽ ضة ارا ع  ف ارتال ـ   اوـ: (9<:)على ارقرآف ارار ـ   ًيدئ ارد ف
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نػاف د شػؽ   ػيرس تالػـ ارصػً يف  اياػت رػه نلقػإ عػي رةس  هاػيؾ اراث ػر   ػف  :(:<:)أبو إسـحاق إبـراهيم بـن المحزمـي ـ
 .(;<:)تلق ا عل  وـ او رى على  ده

 . (><:)ناف د شؽ  ايف  ؤدب اوطويؿ ضة ارجي عس   ـؤ ارايس ًيرص ة ًجي ع ارونقير ًد شؽ ـ الخيوطي السنجاري:

يف ره نلقإ ضة ارجي ع  لقف ض وي ارقرآف ارار ـ ضسػً  عػف إ ي تػه رلاػيس ضػة ارجػي عس ا ػي  ػيرس اـ ناصر الدين البصري: 
 .(<<:)ارصيرن إ (=<:)ارتدر س ضة ار درنإ

 .(?<:)ايف ره نلقإ رتجد ب ارصً يف ـ أبو الحارث البغدادي:
 .(A<:)س  أخذ عاه اراث ر ف(@<:)ارذي ايف  ؤدب ارصً يف ًد شؽ ـ شمس الدين السنجاري:

 .(8?:)ارذي ناف د شؽ  ايات ره نلقإ رتال ـ ارقرآف ارار ـو عبد اهلل البغدادي: ـ أب
 اياػػت رػػه شػػورة  انػاإ ضػػة اراػػراؽس قػػدـ د شػػؽ  صػػيرت رػػه اوػػس ارنػػ اإ تصػػدر قي  ػػإ ارقػػر اء ضػػة  :(9?:)ـــ اليــأس األربمــي

يرنر ؼ ارصػاًإ اػيرزاءس ًن ػث عجًػًي ضػة تالػ ـ ارصػًة اراطػؽ ًػ))ارجي ع او  ي ض وي ضسً  عف تال  ه رلصػً يف إذ اػيف 
أف ًاػػػض اراػػػيس اػػػيف  اتقػػػد ض ػػػه أف تلػػػؾ ارارا ػػػإ رػػػه ...  ذاػػػر ا أاػػػه خػػػتـ عل ػػػه أًراػػػإ آالؼ اوػػػس نػػػ ى تلقػػػف اراصػػػؼ 

 .  (:?:(() ارًرع

 التدريس في المدارس: -5
ف درنػػ ا ضػػة شػػيرؾ اراث ػػر  ػػف أضػػراد ارجير ػػإ اراراق ػػإ ضػػة ارتػػدر س ً ختلػػؼ ار ػػدارس ضػػة ًػػ د ارشػػيـ   ػػف هػػؤالء ارػػذ 

  د اإ د شؽ:
 ارصػػيدر إ ضػػة  (>?:) ػػف عل ػػيء اراػػراؽ ارػػذ ف ع لػػ ا ضػػة  جػػيؿ ارتػػدر س ضػػة ار درنػػإ ارخيت ا ػػإ :(;?:)ـــ كمــال الــدين الســنجاري

ضػػة  ني رػػإ النػػترجيع ًغػػداد  (<?:(() نػػيضر  ػػع ارخل وػػإ إرػػى ًغػػداد))ضػػة  صػػر  (=?:)د شػػؽس ثػػـ عػػ ف  ز ػػرا رلخل وػػإ ار نتاصػػر
 .(??:) انتشود  اه

 . (A?:)ايف   يرس ارتدر س ضة ار درنإ ارايدر إ :(@?:)بكر البغدادي ـ أبو

 ضة د شؽ. (9@:) ايف س ف  درن  دار ارند ث اوشرض إ :(8@:)ـ جمال الدين األربمي

 ػػف ارشخصػػ يت ار   ػػزة ضاػػيف ضيسػػ   اعظػػي نػػير علػػى اوػػج أً ػػه در س ًير درنػػإ  :(:@:)ـــ عــز الــدين بــن ســبط بــن الجــوزي
 .(>@:)ه  ظؿ نتى  ضيتهًاد  ضية أً  (;@:)اراز  إ

ن ػػث نصػػر  اقووػػي أف  (?@:)ارق  ر ػػإ( <@:) ػػف رجػػيؿ ارالػػـ ارػػذ ف ت رػػ ا ارتػػدر س ضػػة ار درنػػإ :(=@:)ـــ شــمس الــدين الشــبرزوري
اًاػه  ػف ًاػدهس  نصػر ارتػدر س  (A@:)س ضػد رس ًوػي  رػده صػ ح ارػد ف ثػـ(@@:) ا ف ارتدر س ض وي رش س ارػد ف  ذر تػه  ػف ًاػده

 عي لته هة در ؿ  اس  على ار اياإ ارال  إ ًوذا اررجؿ. ًوذه ار درنإ رش س ارد ف   

نػ ع  انػت ع  در س ًيرا نػإ)) ػف ارال ػيء ار اػر ض فس اػيف عيرضػي ًالػـ ارقػراءات  :(A8:)ـ مجد الدين الكردي األربمي
()):A9) 

 .(:A:)ج ار ارجي ع او  ي
 (>A:)وػر ذرػؾ  ػف خػ ؿ أشػراضه علػى عػددرجؿ ضيسػؿ ت تػع ًاوػيءة إدار ػإ عير ػإ ار نػت ىس   ظ :(;A:)ـ ابن خمكان األربمي

 .(=A:) ف ار دارس ضة د شؽس  اعت د على عدد  ف اراراق  ف ضة ارتدر س ًوذه ار دارس
 .(?A:) يرس ارتدر س ضة عدد  ف ار دارسس ا ي أناد ره  اصب ارقسيء ضة ارشيـ: (<A:)ـ شباب الدين األربمي

ػإ ار لػؾ ارذي اتجه إرى د شؽ  ناف  :(@A:)ـ مجد الدين أحمد األربمي ض وي  اتجه إرى ارتدر س ً دارنوي   اوي ار ارضإ ًتًر
 .  (AA:)ارظيهر ً ًرس

 المشاركة في بناء المدارس: -8
ة  ًدأت نراإ إاشيء ار دارس ضة عود ا ر ارد ف زااة  اشطت اث را ضة ارشيـ ضة عود ارنلطيف ص ح ارد ف او ً 

اراق ػػػإ ارػػػذ ف الوػػػ ا ً و ػػػإ اكشػػػراؼ  ار تيًاػػػإس  اػػػيف  ػػػف أًػػػرز  نلوي ػػػه  ػػػف ًاػػػدهس  اعت ػػػد هػػػؤالء علػػػى أع ػػػيف ارجير ػػػإ ار
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وػػيء ارػػد ف اًػػف شػػداد (88;)ارشخصػػ يت اراراق ػػإ ارتػػة أ الػػت روػػـ تلػػؾ ار و ػػيت شػػرؼ ارػػد ف اًػػف عصػػر ف ار  صػػلة  ً(;89) 
 اروقويء  أ  ػإ   غ رهـس  انتقدـ هؤالء اراث ر  ف ارش  خ  ار درن ف  ف اراراؽس ارذ ف تخرج على أ د وـ  ج  عإ  ف ارال يء

ار ػػدارس  ارقسػػية   ػػ ظوة ارد رػػإ.  ع ػػؿ هػػؤالء علػػى خد ػػإ ارد رػػإ ارزاا ػػإ ثػػـ او ً  ػػإس ثػػـ اقػػؿ  ختلػػؼ اونػػس  ارصػػ   
س إذ قػػيـ ارنػػ ط ف  اوع ػػيف ًًاػػيء (:8;) ار نػػتاجدات ارتػػة اياػػت تنػػ ر عل وػػي  ػػدارس اراػػراؽ النػػ  ي ار درنػػإ ار نتاصػػر إ

ًًاػيء تلػؾ ار ػدارس علػى غرارهػي  ارانإ على ار ذاهب اوًراإ  ارالـ  اوخرىس  ًر ي اخػذ  ار دارس على صوتوي  ف ن ث ارد
س ا ػي اوجػت اراث ػر  ػف ار ػدارس ضػة ًػ د ارشػيـ علػى اوػج (;8;)ضة ارتص  ـ اروادنة   ي ايات تنت  ػه  ػف د ا  ػف  غ رهػي

يه ت ضػػة ترنػػ خ  نػػدة ارًاػػيء االجت ػػيعة ار درنػػإ ار نتاصػػر إ ضػػة ج ػػع ار ػػذاهب اروقو ػػإ اوًراػػإ ضػػة  درنػػإ  انػػدة إذ نػػ
 خ رجت اخًإ  ف رجيؿ ارد رإس  زادت ضة تجث ر ارال يء ضة ار جت ع اكن  ة هذا  ف جيابس ا ي شػيرات ارجير ػإ اراراق ػإ 

 إ اراً ػرةس ضة تش  د ار رااز ارر  ن إ الاتنيب ارالـ  هة ار نيجد  ارًرط  ارز ا ي  ار دارس  أنيطتوي ًيو قيؼ اراث رة  اررعي
  ايات إرى جياب  ظ وتوي ارال  إ ايف هايؾ قن ي داخل ي ك  اء ارطلًإ  ار درن ف ضة ار درنإ.

 . أهم المدارس التي شيدتبا الجالية العراقية في بالد الشام:4
 ـ المدرسة الببادرائية: 

ارػذي  (=8;)ارًػيدرا ة (>8;) ػد عًػد اه ف أًرز  ػدارس د شػؽ ضػة ار ػدة ارتػة انػف ًصػدرهي شػ دهي اجػـ ارػد ف أًػ   ن
س  نسر اضتتينوػي (?8;(() قيسة ًغداد (<8;)رن ؿ ارخ ضإ))ايف )ضق وًي عير ًي د ا ًي صدرًا جل ؿ ارقدر(س ضسً  عف ا اه ايف 

 .(@8;)ار لؾ ارايصر ص ح ارد ف   نؼ  ني ر أًريب ارد رإ  ارقسية  ارال يء
راػػراؽ النػػ  ي ار درنػػإ اراظي  ػػإ ض قووػػي  ؤننػػوي علػػى ارشػػيضا إ واػػه  نػػيرت ار درنػػإ ارًويدرا  ػػإ علػػى اوػػج  ػػدارس ا

ق ػػإ  (8A;)اػػيف  ػػف طػػ ب ار درنػػإ اراظي  ػػإ   ػػف شػػ  خوي ضػػة ارتػػدر س ض  ػػي ًاػػدس ضسػػً  عػػف اظي وػػي  أ قيضوػػي  شػػ  خوي ً 
إ ض ػف  ا ػد وي ا ػيؿ ارػد ف اراي ل ف ضو  على ان  ار دارس اراراق إس ردرجإ أف أغلب اراي ل ف ض وي اػيا ا  ػف ارجير ػإ اراراق ػ

لػػة س  اػيف خػػيزف اتًوػػي (;9;) أًػ  ارخ ػػر ارًغػػدادي (:9;) عػػ ء ارػد ف اًػػف ارخػػراط (99;) ج ػػيؿ ارػد ف ارًػػيدرا ة (98;)نػ ر اوًر
س  أصػًنت (=9;)س ضة ن ف أاًطت اظيرتوي إرػى  ج ػه ارػد ف ارتار تػة ثػـ ضػة أنػرته ض  ػي ًاػد(>9;)اروقو إ ًويء ارد ف ارًغدادي

 .(<9;(() ف أننف  دارس د شؽ ال ًؿ أنناوي على اكط ؽ))ا  إ ار درنإ ارًويدر 
 دار الحديث النبوي )السامرية(: -

ارػذي نػاف د شػؽ   قػؼ داره  (@9;)ارني ري (?9;)أ قؼ هذه ار درنإ ارصدر اراً ر ن ؼ ارد ف أً  اراًيس ارًغدادي
رنػػػإ  قيًػػػؿ نػػػ ؽ ارًز ر ػػػإ  ػػػف جوػػػإ س    قػػػع ار د(8:;)س  اػػػيف نػػػ ؼ ارػػػد ف  ػػػف أصػػػنيب او ػػػ اؿ(9A;)رتاػػػ ف دارًا رلنػػػد ث

 .(9:;)ارشرؽ
 دار القرآن السنجارية:  -

 ارتػػػة تقػػػع تجػػػيه ًػػػيب ارجػػػي ع ارشػػػ يرة ار نػػػ ى  (::;) قػػػؼ هػػػذا ارػػػدار عػػػ ء ارػػػد ف علػػػة ًػػػف إنػػػ يع ؿ ارنػػػاجيري
 . (>:;)س  رتب  ه يً ج يعإ  قرؤ ف ارقرآف   تلق اهس  ره   اع د ند ث ض وي(;:;)اراطيض ف

 :المدرسة السالمية -
س ًدري ارر نيف ًد شؽ ًاد  ج  ه  ف ًغػدادس  جالوػي داراً رلقػرآفس (<:;)ارن  ة (=:;)ش دهي ارخ اجي عز ارد ف نن ف

 .  (?:;) ايف  ف اًير او  اؿ
 المدرسة الطرخانية:  -

س  اػيف (A:;)س  اياػت قًلػة ار درنػإ ارًيدرا  ػإ(@:;) قووي ناقر ار  صلة  جالوي  درنػإ وصػنيب أًػة نا وػإ ًد شػؽ
 .(8;;) ارؼ ًدار طرخيف  نلوي
 المدرسة البزورية: -
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ػإ  (9;;)شػ دهي أًػ  ًاػر  نوػ ظ ارًغػدادي ار اػر ؼ ًػيًف ارًػز ري ًنػو  قينػ  ف ضػ ؽ نػ ؽ ارقطػفس  انتػ ت هػذه ارتًر
 .  (:;;)على  اتًإ اً رة ض وي أا اع اراتب

 التربة التكريتية:  -
ػإ ارتا س  تا ػد  ػف أج ػؿ ار ًػياة ضػة  د اػإ د شػؽ (;;;)ر تػة تقػع ًنػ ؽ ارصػيرن إ علػى نػو  قينػ  فس شػ د تقػة ارػد ف تً 

 .(>;;) ضة داخلوي غرضإ  زخرضإ ًيرجصس  هة تشًه ضة شالوي طراز ار ًياة ارشي اإ ضة  دف اراراؽ   اوي  د اإ تار ت
 التكريتي:  (882)الربط -

 ي عًػد ار لػؾ ارظػيهر النػ ))س (?;;)س  ايات ره نس ُه عاد ارناػيـ(<;;)ش ده ارتيجر اراً ر  ج ه ارد ف  ن د ارتار تة
س  دضف ضة ًريطه ارذي  قع ضػة (@;;(()ايف  جله   ار ه واه قد أندى إر ه ج    ضة نيؿ أ رته قًؿ أف  لة ارنلطاإ سً ًر 

 .(A;;)ًيرقرب  ف ارًريط ارايصري ًقين  فس  ايف  ف أهؿ ارًر  ارتق ى
 . (8>;)صينب ار  صؿ رباط بنت عز الدين مسعود -

 األخرى: أما مدارس بالد الشام
 المدرسة البكارية: -

 .(9>;)أ قووي او  ر شرؼ ارد ف اروايري ً د اإ ارقدس  جالوي داراً رلند ث اراً ي
 المدرسة الخاتونية )القازانية(:  -

هػس  هة  ػف ًػيب ارًػر ==?أ قوت هذه ار درنإ اغؿ خيت ف ًات ش س ارد ف ًف ن ؼ ارد ف ارقيزاا إ ارًغداد إ ناإ 
س  هػة ًًػيب ارند ػد جػ ار (:>;)إ ضت  ار درنإ ضقد أ قوت روي ار زرعإ ار ار ضإ ًظور ارن ؿ ضة  د اإ ارقػدس ارتق ىس  كدا 

س ثـ أا لت ع يرتوي ض  ي ًاد  جالت قًر ارن دة خيت ف ارقيزاا إ  . (;>;)ارنـر
 المدرسة السالمية: -

س (>>;)تاػرؼ ً درنػإ دار ارقػرآف ارنػ   إأ قووي نراج ارد ف ع ر ًف اًف ارقينـ ارنػ  ةس  جالوػي دار رلقػرآف  روػذا 
 هاػػيؾ  درنػػإ أخػػرى تن ػػؿ اوػػس االنػػـس  هػػة أ سػػًي دار رلقػػرآف  قووػػي ارخ اجػػي  جػػد ارػػد ف أًػػ  اروػػداء إنػػ يع ؿ ارنػػ  ةس 

 .(=>;) ارظيهر أاوي أ قوت ًاد ارنًا ي إ
 زاوية المجرد البغدادي: -

نػف  ارج ػيؿ  اياػت دارا رلقػرآف اراػر ـس ا ػي سػ ت ارزا  ػإ ش دهي ار جرد ارًغدادي ًًلػدة ارخل ػؿ  اياػت ضػة غي ػإ ارن
 .(<>;)ًاض ارغرؼ ارتة خصصت ر ً ت ارطلًإ

 المدرسة الموصمية :  -
س  ظلت هذه ار درنإ ت يرس (@>;) تقع ًًيب شرؼ اواً يء ًج ار ار نجد اوقصى (?>;)انًإ إرى أًة ًار ار  صلة

 . (A>;)اشيطوي ر دة ط  لإ
 مدرسة حزين:

قو ػػه ضتنػػت قػػة ج ػػؿ عي ػػؿ هػػدضوي تجه ػػؿ ج لػػإ  ػػف اروقوػػيء  اودًػػيءس  هػػة  ػػف ث ػػير ارػػت ق  ارال ػػة أ ؿ  درنػػإ ض
هػػ علػى  ػد  ن ػد ًػف  اػة اراػي لةس اتصػؿ ًوػـ ==? ارواري ً ف عل يء اراراؽ ً  د ارشيـ   فس أنػس هػذه ار درنػإ نػاإ 

  ن د ًف  اة.
 النـتـائـــــج

 ت صؿ ارًنث إرى اراتي ج ارتير إ:
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نسػػ ر أهػػؿ اراػػراؽ إرػػى ًػػ د ارشػػيـ خػػ ؿ عوػػ د اراًينػػ  ف ار تػػجخرةس )ضػػة عوػػد ارػػزاا  ف  او ػػً   ف(س  ازداد  اتنػػع .9
شاؿ اً ر ًاد ارغز  ار غ رة ًن ث أصً   ش ػاؿ ظػيهرة ًػيرزة النػ  ي  اف أهػؿ اراػراؽ رضسػ ا ارخسػ ع ر نػت ؿ   ً

 ار غ رةس  روذا أصيب اراراؽ خراب اقتصيدي  اجت يعة.
االاتقيؿ إرى ً د ارشيـ رـ تاف  قتراإ ًنيرإ ارغز  ار غ رة ضننب ًػؿ انػت رت ط لػإ ناػـ ار غػ ؿ   ػي ًاػدهي ظيهرة  .:

  ش لت  ختلؼ شرا   ار جت ع.
ترازت  رااز االاتقيؿ ضة  ايطؽ ارش يؿ  ار نط  ذرؾ ًنػًب ثقػؿ اروج ػإ ار غ ر ػإ علػى هػذه ار اػيطؽس   ػف خػ ؿ  .;

انًإ أقؿ أهؿ ار  صؿ  أًرػؿ   انػطس  اتب ارتراجـ اجد  د اإ ًغداد قد نجلت أعلى هجرة وهؿ اراراؽس  شيراتوي ً 
  ال  خوى أف ار صيدر ارتير خ إ ايات ترا ز على اراخب ار  تيزة  ف ار جت ع.

جعػػداد اً ػػرة ضػػة   ػػداف علػػـ  ارػػػد ف  هػػة علػػـ ارقػػرآف  ارنػػد ث  اروقػػه إذ شػػال ا ض ػػإ  و ػػإ ضػػػة  .> أنػػوـ أهػػؿ اراػػراؽ ً 
 شي ة.ار جت ع ار

ت تاػػت ًػػ د ارشػػيـ ًوػػد ء ًاػػد ااتصػػير ار  ير ػػؾ ً اراػػإ عػػ ف جػػير ت إذ ت نػػدت اػػؿ  ػػف ًػػ د ارشػػيـ   صػػر تنػػت  .=
نا وـ  أدى ذرؾ االنتقرار ضة انت رار جذب أهؿ اراراؽ إرػى ًػ د ارشػيـ ارتػة أصػًنت  اطقػإ انػتقًيؿ روػـ   اػيف 

رتػة رنقػت ًير ؤننػيت ارتال  ػإس ضقػد أنرقػت ار اتًػػيت ع ػؿ ًاػد ااتشػير ارًطيرػإ ضػة ض ػإ ار تال ػ ف ًنػػًب اوسػرار ا
 قسة على ا ثير اكن   إس إرػى جياػب تػردي او سػيع اكدار ػإ  االقتصػيد إ  االجت يع ػإ ط لػإ ارنػ طرة ار غ ر ػإ 

  ارذي أدى إرى انت رار هجرة أهؿ اراراؽ إرى ً د ارشيـ ضة ظؿ اكسرار ارتة خلووي ارغز .
ًػ د ارشػيـ اػيف ذا نػ إ ق   ػإ الف تنػرؾ ارج يعػيت صػ ب اوقػير ـ  ار اػيطؽ اراًر ػإس  ذرػؾ  ت جه أهػؿ اراػراؽ إرػى .<

رتقيرب ارطً اإ ارجغراض إ رلًلد ف ضسً  عف ارتقيرب ضة ارايدات  ارتقير د االجت يع إ ارايجـ عف قرب ً د ارشػيـ إرػى 
 ار غ رة.اراراؽس إرى جياب ذرؾ إف ارند د ارشرق إ رلاراؽ ايات  صدر ارغز  

  داف اردرانيت ارد ا إ ضػة علػـ  ارقػرآف  ارنػد ث  اروقػه إذ اياػت روػـ  اياػإ ًػيرزة ًػ ف  ةنيهـ اراث ر  ف اراراق  ف ض .?
 عل يء عصرهـ.

شيرؾ اراث ر  ف أهؿ اراراؽ ضة ًايء  دارس خيصػإ ًوػـس ضػة نػ ف  ػيرس اث ػر  ػاوـ ارتػدر س ضػة تلػؾ ار ػدارس أ   .@
 نـ  اوـ  صيرت ره ار ش خإ  ارزعي إ. دراس ارشيـ اوخرىس  تو ؽ ق

A.  اػػيف إاشػػيء ار درنػػإ ارجد ػػدة ضػػة اراصػػر ار  لػػ اة نػػدث  وػػـس  هػػذا  تجنػػد ضػػة االنتوػػيؿ ارػػذي  قػػيـ ًوػػذه ار اينػػًإ
 ق  إ  ي  نسره  ف ارنياـ  او راء  اًير   ظوة ارد رإس  ايف اروقوػيء  ارقسػية  اوع ػيف  ن طػ ف ًوػـ ضػة صػنف 

 ار درنإ.
نإ أ قيؼ اث رة كدا إ ارا ػؿ ًوػي إذ تػ ضر تلػؾ او قػيؼ اراث ػر  ػف ار ػ ارد ر  اصػلإ ع ػؿ ار درنػإ  أداء ايات رل در  .98

 رنيرتوي ضة ار جت ع.   
اػػيف ارت ػػير ارواػػري ارال ػػة أقػػ ى  ػػف ارت ػػير ار ػػذهًةس ً ااػػى إف اررغًػػإ ضػػة تنصػػ ؿ ارالػػـ  ار ارضػػإ اث ػػرا  ػػي اياػػت  .99

 ار ذهً إ.تجرؼ ضة طر قوي ارازعيت  االتجيهيت 
اهػػتـ أهػػؿ ارشػػيـ ًيردرانػػيت اروقو ػػإس  ذرػػؾ  ػػف خػػ ؿ ارشػػر ح  ارن اشػػة علػػى  تػػ ف ار صػػاويت اراراق ػػإس ايه ػػؾ عػػف  .:9

قراءتوـ  اط عوـ على هذه ار صاويتس  هة تاشؼ نت ي عف  جػ د ق انػـ  شػتراإ ًنراػإ ارًنػث ارال ػة ًػ ف أهػؿ 
 اراراؽ ً  د ارشيـ.
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هػػػ(س >??ػػػ ارايصػػري   نػػؼ ًػػف عًػػد اراز ػػز  ن ػػد ًػػف ارظػػيهر غػػيزي.  اظػػر: اًػػف اث ػػرس أًػػ  اروػػدا ارنػػيضظ ًػػف اث ػػر)ت  9
 .;:A/9ـس @88:ارًدا إ  اراوي إس اعتايء عًد ارن  د هادا يس ار اتًإ اراصر إس ً ر تس 

رواؿ اراًرة) لؾ(س   ًد  إف هذا ار ااى  جخ ذ  ف ارقرآف ارار ـس  رػـ  لًػث ارلوػظ أف ػ ار  ير ؾ: انـ  وا ؿ  شتؽ  ف ا :
اتخػػذ  ااػػػى اصػػػط نًي خيرصػػػًي ضػػػة ارتػػػير خ اكنػػػ  ةس ضصػػير  قصػػػد ًير  ير ػػػؾ ج ػػػ ع اررق ػػػؽ اوًػػػ ض ارػػػذ ف اػػػيا ا 

ً د اكنػ   إ ن ػث  طلًػ ف  صنً ف رق قيس أ ي ات جإ رألنر ضة ارنرب أ  رلشراء  ػف ارتجػير ارػذ ف  جلًػ ف إرػى ارػ
إث ياًي  رتواإ رًسيعتوـس  ايات  صر  ثً  ًػيرزًا ر ال ػيت ارد رػإ اراًينػ إ ارتػة شػودت هػذا ارتطػ ر انػ  ازد ػيد اوػ ذ 
لػػ  ازد ػػيد اوػػ ذ ار  ير ػػؾ ارن ينػػة ضػػة ارد رػػإ او ً  ػػإ ردرجػػإ أف ارصػػير  اجػػـ ارػػد ف  ار  ير ػػؾ نتػػى ت لاػػ ا ارػػً دس ً 

  ير ؾ ارترؾ  ي رـ ًج ع غ ره  ف أهؿ ً تهس نتى ايف أاثر أ ػراء ارانػار   ير اػهس  رتػب ج يعػإ أ  ب ج ع  ف ار
 ػف ار  ير ػػؾ ارتػػرؾ ن رػػه  نػ يهـ ارًنر ػػإس   و ػػي  اػػف  ػف أ ػػرس ضقػػد ازداد اوػػ ذ ار  ير ػؾ ارًنر ػػإ ضػػة عوػػد ارصػػير  

وي نلطياإ علػى  صػر  خطػب ًوػي علػى ار اػيًر أ  ب ازد يدًا خط رًاس   ف ثـ ارتو ا ن ؿ أر لته شجرة اردرس  ا دي ً
ارناإ ًين وي  تن ى ًناإ ار نل  ف )ارناإ ار نتاص  إ ارصيرن إ(. أًػ  اروػداس ار لػؾ ار ؤ ػد ع ػيد ارػد ف  ت سًر

هػػػػ(س تػػير خ أًػػػ  اروػػداس تنق ػػػؽ:  ن ػػ د د ػػػ بس دار اراتػػب ارال  ػػػإس :;?أًػػة اروػػػداء إنػػ يع ؿ ًػػػف علػػة ًػػػف  ن ػػ د)
س  اتًػػإ اراوسػػإ ;؛ عيشػػ رس نػػا د عًػػد اروتػػيحس اراصػػر ار  ػػير اة ضػػة  صػػر  ارشػػيـس ط@@:/:ـس ?9AAً ػػر تس

   ي ًادهي. ?ـس ص>9AAار صر إس ارقيهرةس 

ػػػ ار لػػؾ ار اظػػـ ت رااشػػيه اًػػف ار لػػؾ ارصػػير  انػػـ ارػػد ف أ ػػ ب ًػػف ار لػػؾ ارصػػير . اًػػف تغػػري ًػػرديس ج ػػيؿ ارػػد ف أًػػة  ;
ة ضػة  لػ ؾ  صػر  ارقػيهرةس ار ؤننػإ ار صػر إ اراي ػإ رلتػجر ؼ  ارترج ػإ: هػ(س اراجػـ  ارزاهػر >?@ار نينف   نؼ)ت 

 . ><;/<س ارقيهرةس د.تس إ ارطًيع

ػ  اوـ ارصير  ًف ارايدؿ  ارايصر ًف ار اظـ  ار لؾ اوشرؼ   نى إًراه ـ ًف أند ارػد ف شػ را  صػينب ن ػص. اًػف  >
 .;:A/9ـس @88:اث رس ارًدا إ  اراوي إس طًاإ ً ر تس 

ر لػػػؾ ار ظوػػػر نػػػ ؼ ارػػػد ف ارتراػػػة انػػػد   ير ػػػؾ ار لػػػؾ ارصػػػير  أ ػػػ بس  هػػػ  ثيرػػػث ارنػػػ ط ف ار  ير ػػػؾ ًاػػػد ار اػػػز ػػػػ ا =
 . <=A/9ـس @88: ار اص ر. اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس طًاإ ً ر تس 

اػػيًةس عج ػػة ؛   اظػػر: ارج;=ـس ص>88:ػػػ ارنػػي را ةس ضػػراس نػػل ـس ارتقير ػػد  اراػػيدات ارد شػػق إس دار او ا ػػؿس د شػػؽس  <
ـس 9AA8 ن ػػ دس ار قي  ػػإ اراًر ػػإ رلغػػز  ار غػػ رة نتػػى  اراػػإ عػػ ف جػػير تس أطر نػػإ داتػػ راه غ ػػر  اشػػ رةس ًغػػدادس

 .?@9ص
 ف ال إ   ا  ارص ا إ  هة ً ااى ًينؿ  شػجيعس   ردت أ ؿ إشػيرة عػيًرة عػاوـ ضػة تػير خ أنػرة  إػ ار غ ؿ: روظإ  شتق ?

ػدأت >@Aهػػ/>?; ضػة  صػيدر  تورقػإ عاػد اكشػيرة إرػى إنػداث عػيـ ) ـ(س8@<هػػ/8<عػيـ ) ذتيا  ارصػ ا إ  اػ ـ(س ً 
شػػورتوـ ضػػة ارظوػػ ر  ػػع ضيتنػػإ ارقػػرف ارنػػيدس اروجػػري/ ارثػػياة عشػػرس  اياػػت  سػػيًروـ ضػػة اروسػػًإ ار ار ضػػإ ًينػػـ 

ةس  هة أراسة  اناإ تااػدـ ار  ػيه ضػة ًاػض ا ان وػيس  عيشػ ا  علػى ر اضػد ا وػر هسًإ  اغ ر ي ش يرة صنراء جً 
عػػػي  رس  انتلػػػ ا اوراسػػػة ار اقاػػػإ ًػػػ ف ًن ػػػرة ًي اػػػيؿ ضػػػة ارغػػػرب  جًػػػيؿ ااجػػػيف علػػػى نػػػد د  اشػػػ ر ي ضػػػة ارشػػػرؽ. 

 ,Howorth ؛ـ:@9Aغر نػ هس ر ا ػػهس جاا زخػيف قػػيهر اراػيرـس تار ػػب: خيرػد انػػاد ع نػىس دار أننػػيفس د شػػؽس 

Sir Henry Hayle, History of Mongols from the 9th to the 19t Century, London, 1876-

1927, p.31.  

؛ @:ـس ص?=9Aػ ارصيً اةس تا لإ أا يؿ اكا ػيؿس تنق ػؽ:  صػطوى جػ ادس  طًاػإ ار ج ػع ارال ػة اراراقػةس ًغػداد س  @
Lane pool, State, Al history of Egypt in the  Middle Ages, London, 1968, pp.234-261.. 
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A ار نتسػةء ًػف ار نػتاجدس ً  ػع ًيرخ ضػإ  فًػف ار نتاصػر ًػف ارظػيهر ًػف ارايصػر ًػ ًػيه ـػ أً  أن د عًد اه ار نتاص
س جػػػ ؿ ارػػػد ف عًػػػد ةـ.  اظػػػر: ارنػػػ  ط@=:9هػػػػ/<=<ـ  انػػػت ر ض وػػػي اخل وػػػإ إرػػػى  ضيتػػػه نػػػاإ :>:9هػػػػ/8><نػػػاإ 

ـس ?@9Aس  طًاػػإ  ا ػػرس ًغػػدادس ;هػػػ(س تػػير خ ارخلوػػيءس تنق ػػؽ:  ن ػػد  نػػة ارػػد ف عًػػد ارن  ػػدس طA99ارػػرن ف)ت
  ػػي ًاػػدهي؛ ارخسػػريس  ن ػػدس  نيسػػرات تػػير خ او ػػـ اكنػػ   إ )ارد رػػإ اراًينػػ إ(س اتػػب ه ا شػػه:  ن ػػد  ><>ص

 . 9>>ـس ص@9AAساي يس دار اراتب ارال  إس ً ر تس 

هػػػ(س ارنػػل ؾ ر ارضػػإ د ؿ ار لػػ ؾس تنق ػػؽ:  ن ػػد  صػػطوى ز ػػيدةس ارقػػيهرةس د.تس =>@ػػػ ار قر ػػزيس أن ػػد ًػػف علػػة)ت 98
 .;?;/:/ؽ9

 .A:ـس ص@@9Aػ ار  رىس نيرـ   اسس اراراؽ ضة ارن ينإ ار  ل ا إس رنيرإ  يجنت رس جي اإ ار  صؿس  99
هػػ(. اًػف اث ػرس ارًدا ػإ  اراوي ػإس <?<ػ ه  ار لؾ ارظيهر راف ارد رإ أً  اروت ح ً ًػرس ًػف عًػد اه ارًادقػداري ارصػيرنة )ت :9

 .A=:/?؛ اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس =;:/;9
ػػػ تلقػػب نػػ ط ف ار  ير ػػؾ ًجرقػػيب اث ػػرة ضير ازا ًػػؾ ارترا ػػياة رقػػب ًير اصػػ رس  رقػػب قطػػز ًػػير ظورس ً  ًػػرس ًيرظػػيهر  ;9

هػػ(س ارػر ض ارزاهػر ضػة نػ رة ار لػؾ ارظػيهرس تنق ػؽ: :<? تلقب اًاه ًيرنا د  هاذا. ارا اةس  ن  د  ًػف أن ػد)ت 
 .=9ـس ص:<9Aس ةهياس ارننتس  طًاإ ع نى ارًيًةس ارقيهر 

؛ ارخزرجةس ز اب نيتـس ار جت ع ارد شػقة ضػة عصػر ار  ير ػؾس رنػيرإ  يجنػت ر A=:/?ػ اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس  >9
 .=ـس ص889:غ ر  اش رةس ال إ ارتًر إس ارجي اإ ار نتاصر إس 

  تػػهس  قػػيؿ ًاسػػوـ رػػـ  ػػػ اكنػػ يع ل إ:  هػػة ضرقػػإ قيرػػت أف او ػػيـ ًاػػد جاوػػر إنػػ يع ؿ ًيتوػػيؽ  ػػف أ الدهس  اختلوػػ ا ضػػة =9
ا ي أخوى اونه  ف خلويء ًاة اراًيسس  قد تط رت هذه ارورقإ  ااتشػرت  صػير روػي تػجث ر علػ  نػت ى ار اقػع  ى  ت  اا

ػ د ارشػيـ. ارشورنػتياةس أًػ  اروػت   ن ػد ًػف عًػد اراػر ـ)ت هػػ(س ار لػؿ  ارانػؿس دار ارواػرس ً ػر تس @>=ضة ضرس ً 
س ارد رػػػإ ارويط  ػػػإ ضػػػة  صر)تونػػػ ر جد ػػػد(س ارػػػدار ار صػػػر إ ارلًايا ػػػإس ؛ نػػػ دس أ  ػػػف ضػػػؤاد@<9-?<9د.تس ص ص

   ي ًادهي. 988ـس ص:9AAارقيهرةس 

 .@@ـس ص?=9Aػ ارًيشيس ننفس اورقيب اكن   إ ضة تير خ ار ثي ؽ  ا ثيرس  طًاإ رجاإ ارً يف اراًرةس ارقيهرةس  <9
اراًينػةس  ت ػت  ًي اتػه اخل وػإ ًينػـ ار اتصػر ًػيهس إال إف  ػ عقد ارظيهر ً ًػرس  جلنػي ر ًي اػإ  اثًػيت ًنػب ارخل وػإ ?9

ارخل وػػػإ انتشػػػود قػػػرب اواًػػػير ضػػػة  ني رػػػإ النػػػترجيع ًغػػػداد  ػػػف ار غػػػ ؿ. أًػػػ  شػػػي إس عًػػػد ارػػػرن ف ًػػػف إنػػػ يع ؿ 
؛ ار قر ػػػزيس ارنػػػل ؾس طًاػػػإ ;9:ـس ص>?9Aهػػػػ(س ارػػػذ ؿ علػػػى ارر سػػػت فس دار ارج ػػػؿس ً ػػػر تس =<<ار قدنػػػة)ت
 .=;>/:/ؽ9ارقيهرةس 

هػ(س ننف ار نيسرة ضة  ل ؾ  صر  ارقيهرةس  طًاإ ار  ن عيتس ارقػيهرةس A99ػػ ارن  طةس ج ؿ ارد ف عًد اررن ف) @9
 .A>/:د.تس 

9A ت(ػػ اًف ار رديس ز ف ارد ف ع ر ًف  ظور?<A س تير خ اًف ار رديس دار اراتب ارال  إس ً ر تس)9هػAA> 8:/:ـس?. 
 .@@ػ ارًيشيس اورقيبس ص 8:
 .>9Aـس ص9A@Aػ ارقسيةس أ  ف  ن د  ع ض اروزا  إس  نيسرات ضة ارتير خ اكن  ةس دار ع ير رلطًيعإس ع يفس  9:
 . @::ػ عيش رس اراصر ار  ير اةس ص ::
ـ أي ًاػػد شػػور  ػػف ت ر ػػه 8<:9هػػػ/@=< إػػػ ثػػير او  ػػر عػػ ء ارػػد ف نػػاجر ارنلًػػة اي ػػب د شػػؽ ضػػة  جػػه ً ًػػرس نػػا ;:

؛ غ اا ػػإس   نػػؼ ننػػفس ثػػ رة ارايصػػر أن ػػد ًػػف قػػ   ف ضػػة @::راصػػر ار  ػػير اةس صارنػػلطاإ.  اظػػر: عيشػػ رس ا
 .<?9ـس ص9AA8س ًغدادس :>-9>اراصر ار  ل اةس  جلإ ار ؤرخ اراًرةس ارادداف 
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ػ ايف ا اب ارشيـ   ثل ف ق ة اً رة  ف د رإ ار  ير ؾ  روذا اجد ارنػلطيف ً ًػرس ارجيشػ ا ر رػـ  ت ينػؾ اونػه  ػف اروػرح  >:
ي نلؼ ره ا اب ارشيـ ًاد ت ر ته ارناـ  قيؿ ال ته ار شو رة )ا ف تـ رة ار لؾ(س ضسً  عف ذرؾ اجد ارنػلطيف عاد 

ار  ل اة  قـ  أ ال ًمرنيؿ خًر نلطاته إرى ارشيـ ر ط  ف إرى ا اب ارشيـ  أ راءهي ج  اي  ؤ د اه. اًف تغري ًػرديس 
 .<;:ص ؛ عيش رس اراصر ار  ير اةس:;:/@اراجـ  ارزاهرةس 

 .<;:ػ عيش رس اراصر ار  ير اةس ص =:
 .=;9/9:ـس 9A@8هػ(س ع  ف ارت ار خس تنق ؽ: ض صؿ ارني ر  اً لإ عًد ار ااـس ًغدادس><?ػ اراتًةس أن د ًف شيار)ت <:
 .<:ـس ص9A>Aػ ارر ني يس عًد ارقيدرس  د اإ د شؽس تراثوي   اير وي ارنسير إس د شؽس  ?:
اردعي ػإ ارتػة قػـ ًوػي أًػ  عًػد اه ارشػ اة ضػة ًػ د ار غػرب اراػرب  ااتوػت ًتجنػ س  رعلػى أثػ ػ تجننت ارد رػإ ارويط  ػإ @:

ـس ثػـ ااتقلػت إرػى =?Aهػػ/=<;ار غرب إرػى عػيـ ةهػ(س  ظلت ض::;-?A:ارد رإ ارويط  إ على  د ارخل قإ ار ودي )
درس  ار غػربس تنق ػؽ: ج.سس هػػ(س ارً ػيف ار غػرب ضػة أخًػير اواػ:9? صر. اًف عػذارىس أًػ  عً ػد اه  ن ػد )ت 

؛   اظػػػر عػػػف تػػػير خ ارد رػػػإ ارويط  ػػػإ ضػػػة ار غػػػرب: ?>:/:س  اػػػذرؾ ?::/9ـس @>9Aاػػػ الفس طًاػػػإ د زيس ر ػػػدفس 
ـس >9AAس ترج ػإ: ن ػيدي ارنػػينلةس دار ارغػرب اكنػ  ةس ً ػػر تس باردشػرا يس ضرنػيتس ارخ ضػإ ارويط  ػػإ ًػير غر 

   ي ًادهي. =;9رويط  إ ضة  صرس ن دس ارد رإ ارويط  إس صتير خ ارد رإ ا ف  ي ًادهي؛   اظر ع =<9ص

:A ػػThe Encyclopedia of Islam, London, 1965, p.28.  

 .?:ػػ ارر ني يس  د اإ د شؽس ص 8;
 .:8;ػ نيرـس ارن د عًد اراز زس طراًلس ارشيـ ضة ارتير خ اكن  ةس  ؤننإ شًيب ارجي اإس اكناادر إس د.تس ص 9;
 .98ـس ص:?9Aضة عصر ار  ير ؾس ار طًاإ ارا    إس د شؽ س  ؽ د أن دس  الة د شػ ده يفس  ن :;
نن ف ش س ارد فس دار اراتػب  دهػ(س صً  اوعشى ضة صايعإ اكاشيس تنق ؽ:  ن 9:@ػ ارقلقشاديس أن د ًف علة) ;;

 .=8:/>ارال  إس ً ر تس د.تس 
   ي ًادهي. <8:/>ػ ار صدر اونهس طًاإ ً ر ت س  >;

 .@8:-<8:/> صدر اونهس طًاإ ً ر ت س ػ  ار =;
 .;;؛ ارخزرجةس ار جت عس ص8A:/>ػ ار صدر اونهس طًاإ ً ر ت س  <;
 .98س صؽػ  ده يفس  الة د ش ?;
 .A9:ـس ص?@9Aػ عيش رس نا د عًد اروتيحس ًن ث ضة تير خ اكن ـ  نسيرتهس ارقيهرةس  @;
;A 8;ػ نيرـس طراًلسس ص:. 
اطيا ػإ. ارقلقشػادىس صػً   برنلب  اور طيػ   ايطؽ ارا يًإ ارنلً إ ً 8> زاعػي  اا  عزاز  تؿ ًيشر   اًج  ت ز ف  ارًيب  ً 

 .>9:؛ عيش رس اراصر ار  ير اةس ص8;:/>اوعشىس طًاإ ارقيهرةس 
 .;8;ػ نيرـس طراًلسس ص 9>
شػر إ  جًلػإ  أاوػإ. ا :> رقلقشػادىس صػً  اوعشػىس ػ ار ال يت ارتيًاإ ر ال إ طػراًلس نػت هػة ااطرطػرس  جًػإ ار اظػر  ارظا ػ ف ً 

 .=9:؛ عيش رس اراصر ار  ير اةس ص<;:-=;:/>طًاإ ارقيهرة س 
؛ عيشػ رس اراصػر A;:/>ػ  تتًاوي  ال إ ًرن ية   ال إ ًير ف   ال إ ار ارة. ارقلقشادىس صػً  اوعشػىس طًاػإ ارقػيهرةس  ;>

 .=9:ار  ير اةس ص
 .<>:/>ػ  ارقلقشادىس صً  اوعشىس طًاإ ارقيهرة س  >>
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ػ  تًاوػي انػد عشػر  ال ػإ  هػة ًػر صػودس   ال ػإ ارايصػرس   ال ػإ طًر ػإس   ال ػإ تًاػ ف  هػ ا ف   ال ػإ عثل ػت   ال ػإ عاػي  =>
  ال إ ص ر   ال إ ارشيغ ر   ال إ اكقل ـ    ال إ ارشق ؼ   ال إ ج ا ف. ارقلقشػادىس صػً  اوعشػىس طًاػإ ارقػيهرة س 

 .=9:؛ عيش رس اراصر ار  ير اةس ص9>:-8>:/>
اراود اراث ياةس ن ر ػيت ال ػإ ا دابس  ة؛ عًد ارار ـس أن د عزتس ارتقن ـ اكداري رن ر إ ض>8;ػ نيرـس طراًلسس ص <>

 .:;9ـس ص9A=9س 9جي اإ ع ف ش سس  جلد
ػػر   ال ػػإ  اػػيف. ارقلقشػػادىس صػػً  اوعشػػىس طًاػػإ  ?> ػػع  ال ػػيت هػػة  ال ػػإ ًػػر اراػػرؾ   ال ػػإ ارشػػ  ؾ   ال ػػإ ع  ػػػ تتًاوػػي أًر

 .=9:؛ عيش رس اراصر ار  ير اةس ص:>:/>هرةس ارقي
 .98ػ ده يفس  الة د شؽس ص @>
<A ػ ارر ني يس  د اإ د شؽس ص:A. 
 .@?ػ ده يفس  الة د شؽس ص 8=
 .8;ػ ارر ني يس  د اإ د شؽس ص 9=
-<?;/9ـس <<9Aهػػ(س اراي ػؿ ضػة ارتػير خس دار صػيدرس ً ػر تس 8;<ػ اًف اوث رس عز ارد ف  ن د ًف عًػد اراػر ـ ) :=

-Contu, C., Histoire Universally Graduate pare Gene A roux, Troisiem on zleme؛ @?;

Douzieme, Paris, p.331. 
ػ ايف االاتقيؿ ً ثيًإ ارتخلص  ف ارقتػؿ  اراػد افس ا ػي اػيف انػتاجيدا ًػيكخ ة ارشػي   ف  االرتجػيء إرػ وـ كشػايرهـ ًػيرخطر  ;=

ج ػػع ارصػػو ؼس نتػػى صػػيرت ضاػػرة ارجػػ ء إنػػدى ارنلػػ ؿ رت ضػػة   قػػيتوـ عاػػد ارػػذي  ت جػػب ارتصػػدي رػػهس   ني رػػإ 
 .A:>-?:>/:/ؽ9او راء ار  ير ؾس ًاد أف انتًاد ا ضارة  صيرنإ ار غ ؿ. ار قر زيس ارنل ؾس 

 .==;/:/ؽ9ػ ار صدر اونهس  >=
 .?8>/:/ؽ9ػ ار صدر اونهس  ==
اه اراًينةس  اظر عاه أً  شػي إس ارػذ ؿ علػى ارر سػت فس ص ػ ه  ار نتاصر أن د ًف ارظيهر  ن د ًف ارايصر رد ف  <=

هػػػ(س شػػذرات ارػػذهب ضػػة أخًػػير  ػػف ذهػػبس دار A@98؛ اًػػف ارا ػػيد ارناًلػػةس أًػػ  اروػػ ح عًػػد ارنػػة)ت<9:-=9:ص
 .?A:/=أن يء ارتراث اراًرةس د.تس 

ػػػػة ًغػػػػداد   نػػػػػ  وي اروػػػػرس ض ػػػػر ز نػػػػػيً ر.  اظػػػػر: ارن ػػػػ يس شػػػػػو ?= يب ارػػػػد ف أًػػػػ  عًػػػػػد اه ػػػػػ  د اػػػػإ علػػػػى اروػػػػػرات غًر
 .?=:/9س =9AAس دار صيدر ً ر تس :هػ(س  اجـ ارًلدافس ط<:< يق ت)ت

هػػػ(س ذ ػػؿ  ػػرآة ارز ػػيفس  طًاػػإ <:?؛ ار ػػ ا اةس   نػػى ًػػف  ن ػػد ًػػف أن ػػد)ت<9:-=9:ػػػ أًػػ  شػػي إس ارػػذ ؿس ص ص @=
ًػػػػػػف أن ػػػػػػد ًػػػػػػف  ؛ ارػػػػػػذهًةس  ن ػػػػػػد=@>/9ـس <=9A=<-9A جلػػػػػػس دار ار اػػػػػػيرؼ اراث يا ػػػػػػإس ن ػػػػػػدر آًػػػػػػيد ارػػػػػػدافس 

س اًػػػف ارا ػػػيد @=:/=ـس <<9Aهػػػػ(س اراًػػػر ضػػػة خًػػػر  ػػػف غًػػػرس تنق ػػػؽ: صػػػ ح ارػػػد ف ار اجػػػدس ارا  ػػػتس @>?عث ػػػيف)
 .?A:/=ارناًلةس شذرات ارذهبس 

=A  ؽ9ػ ار قر زيس ارنل ؾس/:/<?>. 
 .89=/:/ؽ9ػ ار صدر اونهس  8<
اراز ػز ارخػ  طرس  در لػؾ ارظػيهرس تنق ػؽ: عًػهػػ(س ارػر ض ارظػيهر ضػة نػ رة ا:A<ػ اًف عًد ارظػيهرس  نػة ارػد ف)ت  9<

 .>9Aـس ص9A@Aس ارر يضس ;ط
اراًػريس غر غرر ػ س اًػف ار ػيرطةس تػير خ  فارصير  ًف ًدر ارد ف رؤرؤ صينب ار  صػؿ. رل ز ػد  اظػر: اًػ ؾػ ه  ار ل :<

   ي ًادهي.  :@:ـس ص@=9A ختصر ارد ؿس ار طًاإ ارايث ر ا إس ً ر تس 
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هػ(س اوع ؽ ارخط رة ضة ذار أ راء ارشيـ  ارجز رةس تنق ؽ:  ن ى عًيدةس >@<ف  ن د ًف علة)تػ اًف شدادس عز ارد  ;<
   ي ًادهي. :@:؛ اًف اراًريس تير خ  ختصر ارد ؿس ص 99;/;ـس @?9Aد.ـس 

 .9@:ػ ارص يدس ض اد عًد ار اطةس ار غ ؿ ضة ارتير خس دار اراوسإ اراًر إس ً ر تس د.تس ص ><
هػػػ(س  نػػيرؾ اوًصػػير ضػػة   يرػػؾ A>?ف ًػػف نػػ رر صػػينب ار  صػػؿ. ارا ػػريس أن ػػد ًػػف  ن ػػى)ت ػػػ  هػػ  شػػرؼ ارػػد  =<

 .=:9/;ـس @@9Aاو صيرس إصدار: ضؤاد نزا فس  طًاإ ش را سس أر يا ي االتنيد إس 
 .=:9/;ػ ارا ريس  نيرؾ اكًصيرس  <<
ر لؾ ار اص رس تنق ؽ:  راد اي ؿس د.ـس هػ(س تشر ؼ او يـ  اراص ر ضة ن رة ا:A<ػ اًف عًد ارظيهرس  نة ارد ف)ت ?<

9A>9ـس ص ص@-A. 
هػػ(س تلخػ ص  ج ػع ا داب ضػة  اجػـ اورقػيبس تنق ػؽ: د.  صػطوى ;:?ػ اًف اروػ طةس عًػد ارػرزاؽ ًػف تػيج ارػد ف)ت @<

 .;>9/@؛ اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرة س @::/>/ؽ>ـس =<9Aج ادس د شؽس 
>A  9االر خيا  فس  طًاإ اراياةس ًغدادس ػ جاور نن فس اراراؽ ضة عود ار غ ؿA>@9ـس ص;;. 
؛ ارصػػوديس :8:س صعلػػى ارر سػػت ف ًاػػض اوع ػػيف ضػػة اراتػػب ارتير ػػإ: أًػػ  شػػي إس ارػػذ ؿ ـػػػ ر تيًاػػإ ذرػػؾ  اظػػر تػػراج 8?

ـس 9A>Aهػػػ(س ارػػ اضة ًير ض ػػيتس تنق ػػؽ: أننػػيف عًػػيسس دار صػػيدرس ً ػػر تس ><?صػػ ح ارػػد ف خل ػػؿ ًػػف أ ًػػؾ)ت 
؛ اًف A9ـس ص@;9Aهػ(س ار اتخب ار ختيرس تنق ؽ: عًيس ارازا يس ًغدادس :;@ارتقة اروينة)ت؛ ار اةس :>9/?

هػ(س ارذ ؿ على طًقيت ارنايًلإس تنق ػؽ:  ن ػد ني ػد اروقػةس =A?رجب ارناًلةس ز ف ارد ف عًد اررن ف ًف أن د)ت
 .:<;/:ـس ;=9A=:-9A طًاإ ارناإ ار ن د إس ارقيهرةس 

   ي ًادهي. ?::ـس ص;@9Aيدر نل يفس  انط ضة اراصر اراًينةس دار ارنر إ رلطًيعإس ًغدادس ػ ار ايس ديس عًد ارق 9?

هػ(س تيرة اتػيب  ض ػيت <:?س ضسؿ اه ًف أًة اروخر)تة؛ ارصقيع;@9/9/ؽ>ػ اًف ارو طةس تلخ ص  ج ع ا دابس  :?
راه ـ ًػػػػػػف أًػػػػػػة ؛ اًػػػػػػف ارجػػػػػػزريس  ن ػػػػػػد ًػػػػػػف إًػػػػػػ998ـس ص>?9Aاوع ػػػػػػيفس تنق ػػػػػػؽ: جػػػػػػيال ف نػػػػػػ  لهس د شػػػػػػؽس 

هػػػػ(س نػػػ ادث ارز ػػػيف  أًاػػػيءه   ض ػػػيت اواػػػيًر  اوع ػػػيف  ػػػف أًاي ػػػهس انػػػخإ  صػػػ رة عػػػف انػػػخإ ار اتًػػػإ A;?ًاػػػر)ت
 . >:>هػس  رقإA->AA@<ارنا ات  ؿعًرةس   تاي   A;?<ار راز إ ًًير س تنت رقـ 

 ,Ashtor, E,Ascial and Economic History of the Near East in the Meddle Ages, Londonػػ  ;?

1976, p.289.                                                                 
؛ اًػػػف <;9/=ػػػ تاػػررت غػػز ات ار غػػ ؿ علػػى ار اطقػػإ  اػػذ اوي ػػإ اراقػػد ارثيرػػث  ػػف ارقػػرف ارنػػيًع اروجػػري. ارػػذهًةس اراًػػرس  >?

 .=?:/=ـس 9A?9دار اوعل ةس ً ر تس  هػ(س تير خ اًف خلد فس  اش رات@8@خلد فس عًد اررن ف ًف  ن د)ت
ػ ذار اًف ارو طة ضة ترج ته الًف ار نت ضة اوًرلة  ت رة ارد  اف ضة أًرؿ أا  ذجي رلاز ح إرى داخؿ  دف اراراؽ ان   =?

ػػػػؿ ضلػػػػـ  ػػػػزؿ ًوػػػػي إرػػػػى إف  ػػػػيت(. عًػػػػد ارػػػػرزاؽ ًػػػػف تػػػػيج  ق رػػػػه: )ثػػػػـ ااتقػػػػؿ إرػػػػى ار  صػػػػؿ ر ػػػػي   رد ار غػػػػ ؿ إرػػػػى أًر
هػػػس 9=;9ارجي اػػإ ارنػػ ادث  ارتجػػيرب ارايضاػػإس تنق ػػؽ: د. صػػطوى جػػ ادس  طًاػػإ اروػػراتس ًغػػدادس هػػػ(س ;:?ارػػد ف)
 .=;9ص

؛ اًػػف تغػػري @::/>/ؽ;  ػػي ًاػػدهي؛ اًػػف اروػػ طةس تلخػػ ص  ج ػػع ا دابس  @ػػػ اًػػف عًػػد ارظػػيهرس تشػػر ؼ او ػػيـس ص <?
 .;>9/@ًرديس اراجـ  ارزاهرة 

 .:99صس تيرةس ة؛ ارصقيع8;;ػ  نيرؾ اكًصيرس ص ??
هػػػ(س ع ػػدة @:@؛ ارننػػ اةس أن ػػد ًػػف علػػة ًػػف ارننػػ ف ارػػدا دي)ت8>;س  نػػلؾ اكًصػػيرس صيػػػ رل ز ػػد  اظػػر: ارا ػػر  @?

 .<;9ـس ص@9A9ارطيرب ضة اانيب آؿ أًة طيربس ار طًاإ ارن در إ س اراجؼس 
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?A  ت(ػ  ذار ارذهًة ضة ترج ته الًف ارقر رة ارًزاز ارًغدادي>A?أي ايف  رغب ًيرقدـ  إرى هػ(: )اات أتننر إرى اررن )لإ إر ه

هػػػ(س  ارضػػإ ارقػػراء اراًػػيرس تنق ػػؽ:  ن ػػد نػػ د جػػير ارنػػؽس  طًاػػإ دار ارتػػجر ؼس د.ـس @>?اراػػراؽ. أن ػػد ًػػف عث ػػيف)ت
9A>A ؛ ضػػة نػػ ف  ػػذار اًػػف ضوػػد ار اػػة عػػف ز ػػف ارػػد ف اراراقػػة رغًتػػه ارشػػد دة ضػػة اررنلػػإ إرػػى اراػػراؽ. رنػػظ <==/:ـس

   ي ًادهي. 8::نويظس  طً ع  ع اتيب طًقيت ارنويظ رلذهًةس د.ـس د.تس صارلنيظ ًذ ؿ طًقيت ار

 .:@=ػ اًف ارجزريس ن ادث ارز يفس  رقإ  8@
س تنق ػؽ: عػدايف در  ػشس 9هػػ(س تػير خ اًػف قيسػة شػوًإس ار جلػد9=@ػ اًف قيسة شوًإس تقة ارد ف أً  ًار أن د )ت  9@

 .A?>/9ـس ??9Aد شؽس 
 .A@?ـس ص=@9Aهػ(س  قد إ اًف خلد فس ً ر تس @8@ًف  ن د)تػ اًف خلد فس عًد اررن ف  :@
 يهػ(س ارنجإ رلقراءات ارنًاإ أ  إ او صير ضة ارنجيز  اراراؽ  ارشيـ ارذ??;ػ ارويرنةس أً  علة ارننف ًف أن د)ت ;@

؛ <9/9ـس ?88:ذاػػػرهـ أًػػػػ  ًاػػػر ًػػػػف  جيهػػػدس تصػػػػن   اي ػػػؿ  صػػػػطوى ارواػػػدا يس دار اراتػػػػب ارال  ػػػإس ً ػػػػر تس 
هػػػ(س ارًرهػػيف ضػػة علػػـ  ارقػػرآفس تنق ػػؽ:  ن ػػد أًػػ  اروسػػؿ إًػػراه ـس ارقػػيهرةس >A? ن ػػد)ت فراشػػةس ًػػدر ارػػد ف ًػػارز 

9A=? 9?;/9ـس. 
ػػػػةس ً ػػػػر تس د.تس  >@ ؛ ?9;9/:ػػػػػ  نػػػػيجة خل وػػػػإس اشػػػػؼ ارظاػػػػ ف ضػػػػة أنػػػػي ة اراتػػػػب  ارواػػػػ فس دار إن ػػػػيء ارتػػػػراث اراًر

ؼ ضسػ ء ارًشػر ضػة ارقػراءات اوًراػإ عشػرس دار اراتػب هػ(س إتنػي?999ارد  يطةس شويب ارد ف أن د ًف  ن د)ت
 .</9ـس 889:ارال  إس 

هػػ(س اًػف خلاػيفس  ض ػيت >9<أً  ار  ف ز د ًف ارننف ًف ز ػد ًػف ارننػف ًػف نػا د ارااػدي ار لقػب تػيج ارػد ف ارًغػدادي )تػ  =@
 .A;?/9س انيرإس  اجـ ار ؤرو فس :>;-A;;/:اوع يفس 

اراراق إ ضة  ت؛ ز دافس   نؼس ث ير اروجراA;?/9؛ انيرإس  اجـ ار ؤرو فس :>;-A;;/:يفس اًف خلايفس  ض يت اوع ػ  <@
 .<ارشيـس اد ة  اود ارتراث ارال ة اراًرةس نلبس دستس ص

 .89;/99؛ ارزرالةس اكع ـس ;@;/9(. انيرإس  اجـ ار ؤرو فس هػA:<تشرؼ ارد ف إن يع ؿ ًف إًراه ـ ارناوة) ػ ?@
 .89;/99ـس 9A@8س دار ارالـ رل    فس ً ر تس =؛ ارزرالةس خ ر ارد فس اوع ـس ط;@;/9ر ؤرو فس انيرإس  اجـ ا ػ @@
@A 9<:/=هػ(. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس ;=<عث يف ارناوة)ت ف ن د ًف  ن د ً ػ. 
A8 9<:/=اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ. 
A9 هػػ(. ==< جد اًف هًإ اه ًف نػا د ًػف هًػإ اه ًػف  ن ػد ار  صػلة ارشػيضاة)تارا قإ اًف ًيط ش ع يد ارد ف أً  ار ػ

 .;@;/9؛ انيرإس  اجـ ار ؤرو فس @<:-?<:/=اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 
A: 9؛ انيرإس  اجـ ار ؤرو فس @<:-?<:/=اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ/;@;. 
A; هػػ(. اًػف ارا ػيد ارناًلػةس شػذرات ارػذهبس 9@<او يـ اج ب ارد ف ارق نة ارشيضاة)تأً  ار رهؼ أً  ارقنـ ار قداد ًف  ػ

=/;?<. 
A< توقه على  د اًف اوخسر  أن د ًف ارد ثاة  غ رهـ. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ=/;?<. 
A= هػ(. ارػذهًةس د ؿ 9@<يضاة)ع يد ارد ف أً  ارننف علة ًف  اق ب ًف شجيع ًف علة ًف إًراه ـ ار  صلة اروق ه ارش ػ

؛ اًػػػػف ارا ػػػػيد 8<;/?؛ اًػػػػف تغػػػػري ًػػػػرديس اراجػػػػـ  ارزاهػػػػرةس @;;/9:؛ اراتًػػػػةس ع ػػػػ ف ارتػػػػ ار خس <8:/:اكنػػػػ ـس 
 .A?;/=ارناًلةس شذرات ارذهبس 

A> 9/>ار ػ ا اةس ذ ػؿس  ػػA: ـ ؛ اًػف تغػري ًػرديس اراجػػ  >@=/9؛ ارجػػزريس غي ػإ اراوي ػإس @;;/9:؛ اراتًػةس ع ػ ف ارتػ ار خس
 .A?;/=؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 8<;/?ارزاهرةس 
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A? 9</:هػ(. ارذهًةس  ارضإ ارقراءس @@<ارس يء  ن د ًف عث يف ًف نل  يف اوًرلة )ت ػ:. 
A@ 9</:ارذهًةس  ارضإ ارقراءس  ػ:. 
AA ًػف نجػرس ارػدرر اراي اػإس ؛ ا9@=/:هػ(. ارذهًةس  ارضإ ارقػراءس 98?أً  اراًيس أن د ًف   نى ار  صلة ارناًلة)ت ػ

9/;<=. 
 .=>;/9؛ اًف نجرس اردرر اراي اإس 9@=/:ارذهًةس  ارضإ ارقراءس  ػ 988
 .9@=/:هػ(. ارذهًةس  ارضإ ارقراءس ;9?تقة ارد ف ارجزري ار قصياة)ت ػ 989
   ي ًادهي. 9@=/:ارذهًةس  ارضإ ارقراءس  ػ :98

هػػ(. اًػف اث ػرس ارًدا ػإ  اراوي ػإس طًاػإ ً ػر تس <9?  صػلة)تتقة ارد ف أً  ًار ًف  ن د ًػف أًػة ًاػر ًػف  اػـر ار ػ ;98
 .==;/Aـس @88:

 .=A=/:ارذهًةس  ارضإ ارقراءس  ػ >98
؛ اًػػف نجػػرس ارػػدرر ;@9/9؛ ارجػػزريس غي ػػإ اراوي ػػإس ==;/Aـس @88:اًػػف اث ػػرس ارًدا ػػإ  اراوي ػػإس طًاػػإ ً ػػر تس  ػػػ =98

 .=>;/9اراي اإس 
 .==;/Aـس @88:ً ر تس  اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس طًاإ ػ <98
 .8=>/:هػ(. ارجزريس غي إ اراوي إس ::?اجـ ارد ف عًد اه ًف  ن د ار نطة)ت ػ ?98
   ي ًادهي. 8=>/:ارجزريس غي إ اراوي إس  ػ @98

98A ارش خ ارصير  ار قرئ شويب ارد ف أن د ًف ارط ب ًف عًد اه ارنلة اراز ػزي ارو ارنػة ار اػر ؼ ًػيًف ارنلً ػإ. اًػف  ػ
 . A/;@8ـس @88:ارًدا إ  اراوي إس طًاإ ً ر تس  اث رس

 .A/;@8ـس @88:اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس طًاإ ً ر تس  ػ 998
هػػ(. اًػف ارا ػيد ارناًلػةس ?:?ش س ارد ف أً  عًد اه  ن د ًف علة ًف ارقنـ ًػـ أًػة اراػز ًػف ارػ راؽ ار  صػلة)ت ػ 999

 .@?/<شذرات ارذهبس 
 .@?/<ه ـ ارجزري  او يـ عًد اه ًـ شالإ  غ رهـ. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس   اوـ عًد اه ًف إًرا ػ :99
قرأ ارقراءات ارنًاإ  اراشرة على  د ارش خ عًد ارص د ًف أًة ارج ش  الز ه  دة ط  لإس  اذرؾ أً  ارننف ار ن نة  ػ ;99

 .@?/< اًف ار سيح. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 
 .@?/<؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 8@=/: ارضإ ارقراءس  ارذهًةس ػ >99
 .;A/9هػ(. ارجزريس اراشر ضة ارقراءات اراشرس 8>?عًد اه ًف عًد ار ؤ ف ار نطة ) ػ =99
 .>A;-A/9ارجزريس اراشر ضة ارقراءات اراشرس ػ  <99
  .:9;-98;/9؛  ار ؼس تير خ عل يء ار نتاصر إس >A;-A/9ار صدر اونهس  ػ ?99
 .A?9/:هػ(س ارجزريس غي إ اراوي إس A>?ار طرز ارًغدادي.  اظر عاه: اراتًة ارًغدادي)ت ػ @99
99A 9/:ارجزريس غي إ اراوي إس  ػ?A. 
 .A8:/:هػ. ارجزريس غي إ اراوي إس 8?? ن د ار قرئ اوًرلة ارشيضاة ت ضة ناإ  ػ 9:8
 .A8:/:ارجزريس غي إ اراوي إس  ػ 9:9
هػػ(. اًػػف ارا ػيد ارناًلػػةس شػذرات ارػػذهبس =?? ًػف ارا ًػػة ارًغػدادي ارناًلػػة ار قػرئ)تارننػف ًػػف علػة ًػػف عًػد اه ػػ ::9

>/:;@. 
 .@;:/<؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس ?@/9اًف نجرس اردر اراي اإس  ػ ;:9
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 .@;:/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ >:9
. ضػػة نػػ ف جاػػؿ اًػػف نجػػر  ضيتػػه نػػاإ ;=/: ػػإ اراوي ػػإس هػػػ(. ارجػػزريس غي=??أن ػػد ًػػف رجػػب ارناًلػػة ارًغػػدادي)ت ػػػ =:9

 .8>9/9؛ اردرر اراي اإس ?;/9هػ. أاًيء ارغ رس >??
 .?;/9؛ اًف نجرس أاًيء ارغ رس ;=/:ارجزريس غي إ اراوي إس  ػ <:9
 .;=/:ارجزريس غي إ اراوي إس  ػ ?:9
رآفس تنق ػػػؽ: خل ػػػؿ عت اػػػيتةس دار هػػػػ(س ار وػػػردات ضػػػة غر ػػػب ارقػػػ:8=ارراغػػػب اوصػػػووياةس أًػػػ  ارننػػػف ًػػػف  ن ػػػد)ت ػػػػ @:9

 .:@:-9@:ـس ص ص:88:ار ارضإس ً ر تس 
9:A ت ػ( ارن  طةس ج ؿ ارد ف ًف عًد اررن فA99 س اكتقػيف ضػة علػـ  ارقػرآفس تنق ػؽ:  ن ػد نػيرـ هيشػـس دار اراتػب)هػػ

 .<;>/:ـس ;88:ارال  إس ً ر تس 
؛ >9-;9/9 ػر ار نػػ ى ارًنػر ار نػ طس ارر ػػيضس د.تس هػػػ(س ارتونػ ر اراً>=<اًػف ن ػػيفس  ن ػد ًػف   نػػؼ ًػف علػة )ت ػػ 8;9

 .>9ـس ص9AA8ني دس عًد ارنتيرس  ًينث ضة علـ ارتون رس ًغدادس 
هػػػ(.  اظػػر: اًػػف >=<شػػ س ارػػد ف أًػػ  ار ظوػػر   نػػؼ ضزا غلػػة اًػػف ننػػيـ ارػػد ف ًػػف عًػػد اه ًػػف ض ػػر ز ارًغػػدادي)ت ػػػ 9;9

هػ(س ع  ف ارت ار خس تنق ؽ: ض صؿ ارني ر  اً لػإ ><?)ت؛ اراتًةس  ن د ًف شيار;>9/;خلايفس  ض يت اوع يفس 
 .A;/?؛ اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس ;8/98:ـس 9A@8عًد ار ااـس دار اررش د رلاشرس ًغدادس 

 .?<:-<<:/=اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ :;9
ر  أننػػا ا إر ػػه  نسػػر ا   جيرنػػهس  اػػذرؾ ارتػػًط ارنػػًط ًا قػػيت صػػداقإ  انػػاإ  ػػع  لػػ ؾ ًاػػة أ ػػ ب ضقػػد  ا رػػه اراث ػػ ػػػ ;;9

 . =9Aـس ص?>9Aتلؾ ار جيرس. أً  شي إس ارذ ؿ على ارر ست فس طًاإ  فأًريب ارد رإ ايا ا  نسر  

هػػ(س  اػيف ع ػره قػد جػػي ز 9@<  ضػؽ ارػد ف أًػ  اراًػيس أن ػد ًػف   نػؼ ًػف ارننػف ًػف راضػع ارشػ ًياة ار  صػلة )ت ػػ >;9
هػػ(س ارنػل ؾ ر ارضػإ د ؿ ار لػ ؾس تنق ػؽ:  ن ػد عًػد ارقػيدر =>@ً  اراًيس أن د)تارتنا ف. ار قر زيس تقة ارد ف أ

 .==9/:ـس ?9AAعطيس دار اراتب ارال  إس ً ر تس 
س  ا اشػة انػـ تانًإ إرى ا اشة  هة قلاإ نص اإ ضة ارجًػيؿ ارتػة ضػة شػرؽ ار  صػؿ  اياػت تاػرؼ قػد  ي أزد  شػ ػ =;9

 .<99/:اًف خلايفس  ض يت اوع يفس  ؛<@>/> ندث روي. ارن  يس  اجـ ارًلدافس 
 .@A:/9:؛ اراتًةس ع  ف ارت ار خس :>ارصقيعةس تيرةس ص ػ <;9
 .<:/:ـس =<9Aارا شس   نؼس تير خ ارنلإس ار طًاإ ارن در إس اراجؼس  ػ ?;9
هػػػػ(س اررجػػػيؿس ًيعتاػػػيء جػػػ ؿ ارػػػد ف ارننػػػ اةس  طًاػػػإ جي اػػػإ طوػػػرافس طوػػػرافس 8>?اًػػػف دا دس ارننػػػف ًػػػف علػػػة)ت ػػػػ @;9

 .=>هػس ص:>;9
9;A هػ(س أ ؿ ا  ؿ ضة ذار عل يء جًؿ عي ؿس تنق ؽ: أن د ارنن اةس  طًاػإ >998ارنر اراي لةس  ن د ًف ارننف)ت ػ

 .8;/:هػس >8>9ت  اهس قـس 
اوضاػػػديس ار  ػػػرزا عًػػػد اهس ر ػػػيض ارال ػػػيء  ن ػػػيض اروسػػػ ءس تنق ػػػؽ:س أن ػػػد ارننػػػ اةس  اشػػػ رات ارنػػػ د ار رعشػػػة  ػػػػ 8>9

 .?;;/=هػس ;8>9اراجوةس قـس 
 .9::/:اوضاديس ر يض ارال يءس  ػ 9>9
  هة ارت راة  اكاج ؿ  ارًز ر. ػ :>9

 .9;:/:اوضاديس ر يض ارال يءس  ػ ;>9
 .>:/<؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس A8>/9اًف نجرس أاًيء ارغ رس  ػ >>9
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 .>;;/9جـ  ارزاهرةس ؛ اًف تغري ًرديس ارا;9/9/ؽ: اظر: ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ ارقيهرةس  ػ =>9
 .=9/9ارًغداديس هد إ ارايرض فس  ػ <>9
ًػػ)رًيب ارتج  ػؿ ضػة  اػياة ارتاز ػؿ(س  اػر ـ ًاػرؼهػػ(س  رػه تونػ ر رلقػرآف ار9>?ع ء ارد ف علة ًف  ن د ارًغػدادي)ت ػ ?>9

 .8A@نرا سس  ج ع ار طً عيت اراًر إس ص
 .?8;/;ي اإس ؛ اًف نجرس اردر ارا:?/>اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس  ػ @>9
9<A ت ػػػ( هػػػ(س رنػػف 99?ارنػػد ث رغػػإ ً ااػػى ارجد ػػد  اػػذرؾ اراػػ ـ ارػػذي  صػػدر عػػف ار ػػتالـ. اًػػف  اظػػ رس  ن ػػد ًػػف  اػػـر

 هػ.=8>9اراربس دار أن يء ارتراث اراًرةس ارقيهرةس 

رـ اراتػبس س  اشػ رات عػي:هػ(س علـ ارند ثس تنق ؽ:   نى  ن ػدس ط@:?اًف ت   إس تقة ارد ف أًة اراًيس أن د)ت ػ 8=9
 .@هػس ص=8>9ً ر تس 

س :هػ(س تدر ب اررا ي ضة شرح تقر ب ارا  يس تنق ؽ: عًد ار هيب رط ؼس طA99ارن  طةس ج ؿ ارد ف عًد اررن ف) ػ 9=9
 .8>/9ـس <<9Aارقيهرةس 

 .?;:/9نيجة خل وإس اشؼ ارظا فس  ػ :=9
 .8=;اًف خلد فس  قد إس ص ػ ;=9
لػػة)ت ػػػ >=9 ع  ػػف عل ػػيء ًغػػداد  ثػػؿ طًػػرزد  تػػيج ارػػد ف ارااػػديس ثػػـ ت جػػه ًاػػدهي إرػػى هػػػ(س نػػ ;<<هػػ  ج ػػيؿ ارػػد ف اوًر

 .>;:د شؽ. أً  شي إس ارذ ؿ على ارر ست فس ص
هػ(س ايف اً ر ارذهً  ف ضة د شؽ ن ع  ف  اه ارزاة  ارًرزارة  غ ره ػي. >8? ن د ًف   نؼ ار ار ؼ ًيرذهًة)ت ػ ==9

 .=<:/=ر ض يتس ؛ ارصوديس ار اضة ًي8@:ارذهًةس  ف ذ  ؿ اراًرس ص
لػة )ت ػػ <=9 هػػ(س قػيؿ عاػه ارػذهًة ارشػ خ ارزاهػد ارصػير  ارًراػإ خػرج رػه رض قػه اًػػف 99?شػاًيف ًػف أًػة ًاػر ًػف ع ػر اوًر

؛ اًػف ارا ػيد ></>9؛  اًػف اث ػرس ارًدا ػإ  اراوي ػإس 8@:ارظيهري  ايات جايزته  شػو رة. ارػذهًةس ذ ػ ؿ اراًػرس ص
 .<:/<ارناًلةس شذرات ارذهبس 

هػ(. ارذهًةس شػ س ارػد ف أًػ  عًػد اه  ن ػد <;?  ارننف علة ًف  ن د ًف   د ح ًف جي ع ارًادا جة ارًغدادي)تأً ػ ?=9
س دار صػػػيدرس ً ػػػر تس :هػػػػ(س د ؿ اكنػػػ ـس تنق ػػػؽ: ننػػػف إنػػػ يع ؿ  ػػػردة   ن ػػػ د االراػػػيؤ طس ط@>?ًػػػف أن ػػػد)ت

 .;99/<ات ارذهبس ؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذر <8>/:؛ ار قر زيس ارنل ؾس 9@:/:ـس <88:
ن ع صن    نلـ  ف ارًيذ اة ارًغدادي  جي ع ارتر ذي  ف اراو ؼ ًف ارو تة. اًف ارا ػيد ارناًلػةس شػذرات ارػذهبس  ػ @=9

>/99;. 
9=A 99/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ;. 
نوػيظس تنق ػؽ: علػة  ن ػد هػػ(س طًقػيت ارA99هػ(س ارن  طةس ج ؿ ارد ف ًػف عًػد ارػرن ف)تA>?اجـ ارد ف ارذهلة)ت ػ 8<9

 .==99ـس ارترج إ: ;?9Aع رس  طًاإ االنتق ؿس ارقيهرةس 
 .8=9/>؛ تذارة ارنويظس <: ف ذ  ؿ اراًرس ص ػ 9<9
هػ(س ن ع  ف راضع ارن  ة  ذاره ضة  اج هس ا ي اخرج ره صدر ارد ف ار ينػ ضة :@?اًف ارقطيف اراد ي اوًرلة)ت ػ :<9

هػػ(س تػير خ اًػف قيسػة شػوًإس تنق ػؽ: عػدايف 9=@)ت تقػة ارػد ف أًػ  ًاػر أن ػدجزًا  ػف ند ثػه. اًػف قيسػة شػوًإس 
 .?;:/;؛ اًف نجرس اردرر اراي اإس 8=/;/ؽ9ـس ??9Aدر  شس د شؽس 

 .;A>/;هػ(س اًف نجرس اردرر اراي اإس A8?شرؼ ارد ف ار قرئ ار قيااة ارنانيري)ت ػ ;<9
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 اًػف ارجػػزري  اًػػف نػػ د اراػيس  قطػػب ارػػد ف ارنلًػػة  ارشػػويب هػػػ(س ارًزارػػة :A<درس علػػة  ػػد تقػػة ارػد ف ار انػػطة)ت ػػ ><9

خ ااػػػه  خلػػػؽ اث ػػػر. ارصػػػقيعةس تػػػيرةس ص ؛ اًػػػف اث ػػػرس ارًدا ػػػإ =?;/=؛ ارػػػذهًةس اراًػػػرس Aارايًلنػػػة  اًػػػف ت   ػػػإ  اا
 .9;;/;9 اراوي إس 

؛ اًػػف اث ػػرس 9@;/=هػػػ( ارتػػدر س ضػػة اراج ً ػػإ  أاثػػر ارًرزارػػة اوخػػذ  اػػه. ارػػذهًةس اراًػػرس >A< ػػيرس عػػز ارػػد ف)ت ػػػ =<9
هػػ(س طًقػيت ارشػيضا إ اراًػرىس تنق ػؽ: 9??؛ ارنػًاةس تػيج ارػد ف عًػد ار هػيب ًػف علػة)ت:>;/;9ارًدا إ  اراوي إس 

 .A8:/:ـس 9A><-9A?9 ن دس ارقيهرةس  ن  د  ن د  عًد اروتيح 
يس صػ ح ارػد ف اًػػؾ هػػ(س نػػ ع  اػه ارًرزارػة  اًػف نػ د اراػيس. ارصػود88?شػ س ارػد ف  ن ػد ًػف علػة ًػف أن ػد)ت ػػ <<9

؛ اًػػف ارا ػػيد ارناًلػػةس ;9A/>ـس 9A=Aهػػػ(س ارػػ اضة ًير ض ػػيتس تنق ػػؽ: س د ػػداز  س دار صػػيدرس ً ػػر تس ><?)ت
 .;=>/<شذرات ارذهبس 

هػػػ(. ارػػذهًةس اراًػػرس :A<ارزاهػػد)ت ةصػػو إ ًاػػت ار انػػطة أخػػت تقػػة ارػػد ف إًػػراه ـ ًػػف إًػراه ـ ًػػف علػػة اروق ػػه ارناًلػػ ػػ ?<9
 .9:>/<يد ارناًلةس شذرات ارذهبس ؛ اًف ارا <?;/=

خ ااػػهس نػػ ات  ػػف اًػػف  ػػػ @<9 أـ  ن ػػد ضيط ػػإ ًاػػت ارشػػ خ إًػػراه ـ ًػػف  ن ػػ د ارًطػػي نة  ارػػدة ارشػػ خ إًػػراه ـ ًػػف ارقرشػػ إ  اا
 .@:/<هػ. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 99?ر انإ ت ض ت ضة صور  ف ناإ 

9>A ناًلةس شذرات ارذهبس ؛ اًف ارا يد ار8<9ارذهًةس  ف ذ  ؿ اراًرس ص ػ>/:@. 
 .>;/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس هػ(. >9?ار اعظإ أـ ز اب ًات عًيس ارًغداد إ)ت ةاراير إ اروق وإ ارزاهد ػ 8?9
؛ اًػف ارا ػيد ارناًلػةس :?/>9ـس @88:؛ اًػف اث ػرس ارًدا ػإ  اراوي ػإس طًاػإ ً ػر ت 8@ارذهًةس  ف ذ ػ ؿ اراًػرس ص ػ 9?9

 .>;/<شذرات ارذهبس 
 .>@;/9 اظر: اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػ :?9
 .:<:/<ر ت اونيد ث اراً  إس اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ ;?9
 .9::/99؛ اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس 9@/:اًف نجرس اردر اراي اإس  ػ >?9
 .999A/:س ً ر تس د.تس هػ(س رنيف اراربس إعداد:   نؼ خ يط99?اًف  اظ رس  ن د ًف  اـر ًف علة)ت ػ =?9
؛   اظػػػر: شػػػلًةس  ن ػػػد  صػػػطوىس ار ػػػدخؿ إرػػػى ارتار ػػػؼ ًيروقػػػه اكنػػػ  ةس  صػػػرس >8@اًػػػف خلػػػد فس  قد ػػػإس ص ػػػػ <?9

9A>>9/9هػس >>;9؛ ارشيذرةس  ن د صير س  اجـ ار صاو فس ً ر تس <<ـس ص@. 
ناػـ الػة إرػى ناػـ انػتثاي ة االنتننيف: عد ؿ ار جتوػد عػف  قتسػى ق ػيس جلػة إرػى  قتسػى ق ػيس خوػةس أ  عػف  ػ ??9

 .A?ـس ص??9Aس ارقيهرةس 99ردر ؿ اراقد ضة رد ه هذا اراد ؿ.  اظر: خ ؼس عًد ار هيبس علـ أص ؿ اروقهس ط
ار صلنإ ار رانلإ: أي ار طلقإس ار صلنإ ارتة رـ  شرع ارشيرع نا ًي رتنق قويس  رـ  ػدؿ در ػؿ شػرعة ضػة اعتًيرهػي أ   ػ @?9

توي تق د ًدر ؿ اعتًير أ  در ؿ إرغيءس   ثيروي ار صلنإ ارتة شرع وجلوي ارصنيًإ ضة اتخيذ إرغي ويس  ن  ت  طلقإ  
 .>@ارنج ف أ  سرب اراق د أ  إًقيء اورض ً د أصنيًوي على إف  جخذ ارخراج  اوي. ار صدر اونهس ص

9?A اػيرؼ اراػيس علػى إطػ ؽ ار ارػد ارارؼ: ه   ي تايرؼ عل ه ارايس  نير ا عل ه  ف ق ؿ أ  ضاؿ   نػ ى اراػيدة  ثػؿ ت ػ
 .A@على ارذار  اواثىس  تايرضوـ إف ال  طلق ا ارنـ على ارن ؾ. ار صدر اونهس ص

االنتصنيب:  ف ار صينًإ  ه  ارناـ على ارشةء ًيرنػيؿ ارتػة اػيف عل وػي  ػف قًػؿ نتػى  قػـ  ارػدر ؿ علػى تغ ػر تلػؾ  ػ 8@9
 .A9داـ رـ  قـ ره در ؿ على ااقسي وي. ار صدر اونهس ص ارنيؿس  ثؿ  ي عرؼ ض ف ز جإ ض ف شود ًيرز ج إ  ي
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شرح  ػي قًلوػي: إذا قسػى ارقػرآف اراػر ـ أ  ارنػاإ ارصػن نإ نا ػي  ػف اكناػيـ ارشػرع إ ارتػة شػرنوي اه نػًنياه  تاػيرى ػ  9@9

ػػإ علػػ وـ ضػػ  خػػ ؼ أاوػػي  ػػإ عل اػػي ا ػػي اياػػت  اتً  شػػرع راػػي ر ػػف نػػًقاي  ػػف او ػػـ علػػى ارنػػاإ رنػػلوـ  اػػص أاوػػي  اتً 
 .;A. ار صدر اونهس ص ي أ وي ارذ ف ا ا ا اتب على ارذ ف  ف  ااـ قيا ف  اجب إتًيعه رق ره تايرى: 

تصػػػدى كضتػػػيء ار نػػػل ف  ارتشػػػر ع  ج  عػػػإ  ػػػف ارصػػػنيًإس  اف قػػػ ؿ هػػػؤالء   ػػػذهب ارصػػػنيًة: ًاػػػد  ضػػػية اررنػػػ ؿ  ػػػػ :@9
ه ال ًػد أف  اػػ ف قػد قػير ا عػػف نػ يع عػف رنػػ ؿ اه ارصػنيًإ ال  ػدرؾ ًػيررأي  اراقػػؿ  اػ ف نجػإ علػػى ار نػل  ف واػ

 س  ثً  قيؿ أً  نا وإ: )إذا رـ أجد ضة اتيب اه  ناإ رنػ ره أخػذت ًقػ ؿ أصػنيًه  ػف شػ ت  ادع قػ ؿ  ػف شػ ت
 .=Aثـ ال اخرج عف ق روـ إرى غ ره(. ار صدر اونهس ص

؛ خػػ ؼس علػػـ ?/9ـس <<9Aروقػػهس اراجػػؼس ؛   اظػػر: ار ظوػػرس  ن ػػد رسػػيس أصػػ ؿ ا@8@اًػػف خلػػد فس ار قد ػػإس ص ػػػ ;@9
 .::أص ؿ اروقهس ص

ز ػػػيدةس  ن ػػػد  صػػػطوى  آخػػػر فس ار ؤرخػػػ ف ضػػػة  صػػػر ضػػػة ارقػػػرف ارخػػػي س عشػػػرس  طًاػػػإ رجاػػػإ ارتػػػجر ؼ  ارترج ػػػإ:  ػػػػ >@9
؛ ارن دس رس افس اروقه  اروقويء  ارد رإس صراع اروقويء علػى ارنػلطإ  ارنػلطيف ضػة 9Aـس ص9A<A اراشرس ارقيهرةس 

 .=;9->;9ـس ص ص9A@Aس ً ر تس ;ار  ل اةس  جلإ االجتويدس ارادد  اراصر
قيسػػة ارقسػػية أًػػ  ارقينػػـ هًػػإ ارػػد ف ًػػف ارقيسػػة اجػػـ ارػػد ف أًػػة  ن ػػد عًػػد ارػػرن ـ ننػػيف ًػػف  ن ػػد ًػػف  اصػػ ر  ػػػ =@9

 .99A/<هػ(. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس @;?ارن  ي)ت
 .A=>/:ـس 9A>Aهػ(س تير خ اًف ار رديس ار طًاإ ارن در إس اراجؼس A>?اًف ار رديس ز ف ارد ف ع ر ًف  ظور)ت ػ <@9
هػػ(س ذ ػؿ  ػرآة ارز ػيفس  طًاػإ  جلػس دار ار اػيرؼ اراث يا ػإس ن ػدر آًػيد <:?ار  ا اىس   نى ًف  ن د ًف أن ػد)ت ػ ?@9

 .;A:/=؛ ارذهًةس اراًرس @?:/:ـس <=9A=<-9Aاردافس 
 .>A:/;9هػ(. اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس <?<جيز ة)ت  ن ى ًف شرؼ ارد ف ًف ننف ًف نج ه ار ػ @@9
9@A تةعًػػد ارػػرن ـ ًػػف ع ػػر ارشػػ ًياة ارًػػيجر ق ػػػػ(>AA :س  هػػ   انػػب إرػػى قر ػػإ ًيج قػػإ ار اقاػػإ شػػرؽ ار  صػػؿ.  اظػػر)هػػػ

 .::9ارصقيعةس تيرةس ص
9A8 9/>9؛ اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس 88>/=ارذهًةس اراًرس  ػ<. 
9A9 9/;هػ(.  اظر: ار  ا اةس ذ ؿس =?<اناد اوًرلة)تعز ارد ف ع ر ًف  ػA;. 
9A: ت فج ؿ ارد ف  ن د ًف عًد اررن ف ًف ع ر ًف أن د ً ػ(ارننف?;A اًف ارا يد ارناًلةس .)9/<هػ:;. 
9A; أً  اروداس تير خ أً  اروداس  ػ:/<@@. 
9A< اًػف ارا ػيد ارناًلػةس شػذرات ارػذهبس نػ يه اك سػيح.  ح ػف  ؤرويتػه تلخػ ص ار وتػيح ضػة ار اػياة  ارً ػيف  شػرنه ًشػر  ػ

>/9:;. 
9A= ت ػػ(إًػػراه ـ ًػػف عًػد ارػػرزاؽ ار شػػو ر ًػيًف ار نػػدث>A=س >?@هػػػ(. اًػف تغػػري ًػػرديس ج ػيؿ ارػػد ف أًػػ  ار نينػف   نػػؼ)ت)هػػػ

 .>@/9ـس <=9Aار اوؿ ارصيضة  ار نت ضة ًاد ار اضةس تنق ؽ: أن د   نؼ اجيتةس ارقيهرةس 
9A> ت تػػيج ارػػد ف عًػد ارقػػيدر ًػػف ػػ(ارقيسػػة عػز ارػػد ف  ن ػػد ارنػاجيري ارناوػػة>A> اًػػف تغػري ًػػرديس اراجػػـ  ارزاهػػرةس .)هػػػ

@/998. 
9A? هػػ(. ار قر ػزيس ارنػل ؾس طًاػإ دار اراتػب @=?ق اـ ارد ف أً  نا وإ أ  ػر ًػف ايتػب ًػف أ  ػر ع ػر ًػف أ  ػر غػيزي)ت ػ

 .;;:/>ارال  إس ً ر تس 
9A@ ار صدر اونهس  ػ</:;;. 
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9AA تص ًػػيو  ر صػػرغت ش  ع ػػؿ  درنػػًي ًير درنػػإ ار ػػيرد اة )انػػًإ إرػػى او  ػػر ارطًتغػػي ار ػػيرد اة انػػتدعة ر صػػر  اخػػ ػػػ

 . ;;:/>ارنيضة(. ار صدر اونهس 

تيج ارد رإ عًد ًف علة ًف ع ر ارناجيري قيسة ص رس  رد ًناجير ًير  صؿ  روػذا  لقػب ًيرنػاجيريس درس علػى  ػد  ػ 88:
 .@=;/<د ارناًلةس هػ. اًف ارا يAA?عل يء ار  صؿ ت ضة ناإ 

؛ اًػػػف تغػػػري ًػػػرديس اراجػػػـ  ارزاهػػػرةس >;=/9؛ اًػػػف نجػػػرس أاًػػػيء ارغ ػػػرس ?;/;ار قر ػػػزيس ارنػػػل ؾس طًاػػػإ ارقػػػيهرةس  ػػػػ 89:
 .@=;/<؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 8<99/9

إ ارنرااة ارناًلة.  اظر: ش خ اكن ـ تقة ارد ف أً  اراًيس أن د ًف عًد ارنل ـ ًف عًد ارن ـ ًف عًد اره ًف ت    ػ :8:
 . @/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 

؛ ز ػػيدةس ا قػػ الس :>;اًػػف عًػػد اروػػيديس اراقػػ د اردر ػػإ ضػػة  ايقػػب شػػ خ اكنػػ ـ أن ػػد اًػػف ت   ػػإس ً ػػر تس د.تس ص ػػػ ;8:
 .8:ـس ص<<9Aد شؽ ضة عصر ار  ير ؾس ً ر تس 

هػػػ(. اًػػف ارا ػػيد ارناًلػػةس شػػذرات 99?اصػػر ارًغػػدادي ارناًلػػة)تشػػ س ارػػد ف أًػػ  عًػػد اه  ن ػػد ًػػف أن ػػد ًػػف أًػػة  ػػػ >8:
 .?:/<ارذهبس 

؛ اراػزا يس عًػيسس ?:/<؛ اًف ارا يد ارناًلػةس شػذرات ارػذهبس =<>/;؛ اًف نجرس اردرر اراي اإس 9<ارذهًةس ذ ؿس ص ػ =8:
 .>:>/9ـس =;9Aتير خ اراراؽ ً ف انت ر فس  طًاإ ًغدادس ًغدادس 

هػػ(. اًػف ارا ػيد ارناًلػةس 99?راًيس أن د ًف إًػراه ـ ًػف عًػد ارػرن ف ًػف  نػا د ار انػطة ارزاهػد)تع يد ار ف أً  ا ػ <8:
 .>:/<شذرات ارذهبس 

؛ اًػػف ارا ػػيد ارناًلػػةس <A/9؛ اًػػف نجػػرس ارػػدرر اراي اػػإس <=/9؛ اراتًػػةس ضػػ ات ار ض ػػيتس 9<ارػػذهًةس  ػػف ذ ػػؿس ص ػػػ ?8:
 .>:/<شذرات ارذهبس 

هػ(. اراا  ةس عًد ارقيدر ًف  ن د A>?ًف علة ًف   نى ًف خل ؿ ارًغدادي اال جة)ت نراج ارد ف أً  نوص ع ر ػ @8:
 . @?/:ـس @>9Aهػ(س اردارس ضة تير خ ار دارسس تنق ؽ: جاور ارنن اةس  طًاإ ارترقةس د شؽس ?:Aارد شقة)ت

:8A رس هػ(. اًف نجرس أاًيء ارغ=?? ن د ًف عًد اه ًف أن د ًف ارايص  ارن ادي اراراقة)ت ػ :/>?. 
هػػ(. <??ًف  ن د ًف  نػا د ًػف  ن ػد علػة ًػف إًػراه ـ اراًػيدي اراق لػة ارناًلػة)ت ؼج يؿ ارد ف أً  ار ظور   ن ػ 98:

 .A>:/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 
 .A>:/<؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس A>:/=اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػػ 99:
هػػ(. =A?عًػد ارػرن ف ًػف أن ػد ًػف رجػب ًػف ارننػف ًػف أًػة ارًراػيت ارًغػدادي)تأً  اروػرج ػ ز ف ارد ف  ج يؿ ارد ف  :9:

 .A;;/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 
 .<?/:؛ اراا  ةس اردارسس A;;/<اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس ؛ @:>/:ػ اًف نجرس اردرر اراي اإس  ;9:
وػػػي خياقػػػيه رػػػـ أقػػػؼ ر اقووػػػي علػػػى ترج تػػػه(. عًػػػد ارقػػػيدر نػػػدد اراا  ػػػة   قاوػػػي )ًيرقصػػػيع ف داخػػػؿ   ػػػػ >9: ًػػػيب ارجيً ػػػإ ً 

؛ ضػػة نػػ ف  نػػدده ==->=/9ـس 9AA8هػػػ(س ارػػدارس ضػػة تػػير خ ار ػػدارسس دار اراتػػب ارال  ػػإس ً ػػر تس ?:A ن ػػد)
 ن ػػد اػػرد علػػة ًق رػػه: )ًيرقصػػيع ف  هػػ  أ ؿ نػػ ؽ ارخلػػؽ داخػػؿ ًػػيب ارجيً ػػإ  هػػة  ػػي  ظوػػر داخػػؿ اردخلػػإ شػػرقة 

 .;?/9ـس ;@9Aشراس  قد درنت(. خطط ارشيـس  اتًإ ارا ريس د شؽس جي ع 
   ي ًادهي. @@;/;/ؽ9تير خ اًف شوًإس  ػ =9:

هػػػ(. ار قر ػػزيس ارنػػل ؾس طًاػػإ دار =@?شػػرؼ ارػػد ف أن ػػد ًػػف عًػػد ارػػرن ف ًػػف  ن ػػد ًػػف عنػػار ارًغػػدادي ار ػػيراة)ت ػػػ <9:
 .89:/:هػس أاًيء ارغ رس 9@?عيـ ؛ ضة ن ف جاؿ اًف نجر  ضيته =;:/>اراتب ارال  إس ً ر تس 
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 .=;:/> ذرؾ ًداًل  ف ج يؿ ارد ف ار ن تة. ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ دار اراتب ارال  إس ً ر تس  ػ ?9:
اتجػػه إرػػى ارقػػيهرة  تػػ رى  اصػػب )ارخزااػػإ ارخػػيص(س ثػػـ  شػػ خإ ارنػػد ث ً نػػجد ارًيًػػي. اًػػف قيسػػة شػػوًإس تػػير خ اًػػف  ػػػ @9:

 .;9>/;/ؽ9قيسة شوًإس 
:9A 9؛ اًف نجرس اردرر اراي اإس >?;/;؛ ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ ارقيهرة س ;9>/;/ؽ9ر صدر اونهس ا ػ/:?A. 
ع ء ارد ف علة ًف  ن د ًف عًد اراص ر ًف علة ارناجيري. ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ دار اراتب ارال  إس ً ػر تس  ػ 8::

</:;. 
 .=:;/=ارذهًةس اراًرس  ػ 9::
 .8;9/<ـس @:9Aعلةس  ن د اردس خطط ارشيـس د شؽس  ة جًؿ عي ؿ ضة ً د ارشيـ. هة ًلدة تقع ضجز ف:  ػ :::
 .>A:/<هػ(. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس <@? ن د ًف  اة اراراقة)ت ػ ;::
ذار ارناًلة أف ارش خ  ن د ًف  اة ايف عيرضي ًيوص ؿ  اراًر ػإس ثػـ  اػرج   قػ ؿ ااػه انػتنؿ ًاػض او ػ ر ارغ ػر  ػ >::

إ  روػػذا سػػًرت عاقػػه ضػػة د شػػؽس  ال اػػدري  ػػف أ ػػف جػػيء ًوػػذه ار ال  ػػإس  رػػـ  ػػذار تويصػػ ؿ أاثػػر عػػف تلػػؾ  قً رػػ
 .>A:/<او  ر. شذرات ارذهبس 

 .>:9/;/ؽ9؛ اًف قيسة شوًإس تير خ اًف قيسة شوًإس 88:/9اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػ =::
 .>:9/;/ؽ9ًف قيسة شوًإس ؛ اًف قيسة شوًإس تير خ ا88:/9اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػ <::
 .8=:/;/ؽ>(. اًف ارو طةس تلخ ص  ج ع ا دابس 8><ضخر ارد ف أً  ارننف علة ًف عًد ارجًير  ن د ًف عًد ار اند)ت ػ ?::
 .8=:/;/ؽ> روذا ااته اًف ارو طة ًيرخط ب. ار صدر اونهس  ػ @::
::A 8=:/;/ؽ>ونهس    ف ارذ ف ااتوع  اه  ر ى عاه  ن د ًف   نؼ ارًرزارة. ار صدر ا ػ. 
هػػ(س أ ػؿ ا  ػؿ >998هػ(. ارنر اراي لةس ارشػ خ  ن ػد ًػف ارننػف)ت<?<اجـ ارد ف جاور ًف ارن ف ار نقؽ ارنلة) ػ 8;:

؛ ارق ػػةس ارشػػ خ عًػػيس ًػػف  ن ػػدس ض ا ػػد 9/9A8هػػػس =@;9ضػػة ذاػػر عل ػػيء جًػػؿ عي ػػؿس  طًاػػإ ا دابس اراجػػؼس 
؛ ارااػى  اورقػيبس ار طًاػإ ?9?/:هػػس ?:;9اػزيس طوػرافس اررس  إ ضػة أنػ اؿ ارػذهب ارجاوػريس  اتًػإ  طًاػإ  ر 

 .=;9/;ـس <=9Aارن در إس اراجؼس 
 هػ(. <?<ه  ج يؿ ارد ف   نؼ ًف نيتـ ارشي ة ار شغري اراي لة )ايف ن ًي ناإ  ػ 9;:

 .?@:/;9انيرإس  اجـ ار ؤرو فس  ػ :;:
 .A;;/:س  اذرؾ =9:/=هػس ;8>9اءس ً ر تس س دار اوس  ;اغيًررؾس  ن د ننفس ارذر اإ إرى تصيا ؼ ارش اإس ط ػ ;;:
هػ(. ارنلةس ارش خ   نؼ ارا شس تير خ ارنلػإس ار اتًػإ ارن در ػإس <:?ج يؿ ارد ف ارننف ًف   نؼ ًف ار طور)ت ػ >;:

 .;;-:;/:ـس =<9Aاراجؼس 
   ي ًادهي. :;/:ار صدر اونهس  ػ =;:

؛ :9/98 لة. ارنػػػػر اراػػػػي لةس أ ػػػػؿ ا  ػػػػؿس صػػػػير  ًػػػػف  شػػػػرؼ ارجًاػػػػةس جػػػػد ز ػػػػف ارػػػػد ف ًػػػػف أن ػػػػد ارشػػػػي ة اراػػػػي ػػػػػ <;:
س فهػػػ(س ر سػػيت ارجاػػيت ضػػة أنػػ اؿ ارال ػػيء  ارنػػيداتس  اتًػػإ انػػ يعل ي;9;9ارخ اانػػيريس ار  ػػرزا  ن ػػد ارًػػيقر)ت

 .9AA/@هػس A8;9طورافس 
س 9A>9س ار اتًػػػإ ارن در ػػػإس اراجػػػؼس :هػػػػ(س رجػػػيؿ ارا  ػػػإ ارنلػػػةس ط<:?ارا  ػػػإ ارنلػػػةس ارننػػػف ًػػػف   نػػػؼ)ت ػػػػ ?;:

هػػػػ(س تػػذارة ار تًنػػػر ف ضػػػة ارال ػػػيء ار تػػػجخر فس  طًاػػػإ ا دابس >998؛ ارنػػر اراػػػي لةس  ن ػػػد ًػػػف ارننػػػف)ت>;ص
 .=@هػس ص=@;9اراجؼس 
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 هـ ع ء ارد ف أً  ارننف علة ًف إًراه ـ ًف أًة ار  اهب علة أً  نيرـ  ن ػد   رػده شػرؼ ارػد ف أًػ  عًػد اه ًػف  ػ @;:

 ف أً  طيرب أن د ًػف  ن ػد  اًاػه ا خػر عػز ارػد ف أًػ   ن ػد ارننػف ًػف  ن ػدس إًراه ـ س  اًف ًدر ارد ف أ  ف ارد
 .<?9/9هػ. اغيًزرؾس ارذر اإس ;:?/شاًيف/=: تير خ هذه اكجيزة اراً رة ضة 

:;A  اوـ أً  طيرب أ  ف ارد ف أن ػد ًػف ًػدر ارػد ف ارػذي اػيف  ػر ي عػف ارا  ػإ ارنلػة عػف طر ػؽ اوجػيزة اونػوي ارتػة ػ  
ػػه. او ػػ فس  ننػػف ارننػػ اة اراػػي لةس أع ػػيف ارشػػ اإس  طًاػػإ اًػػف ز ػػد ف  اكتقػػيف  ارترقػػةس د شػػؽ  انػػت رػػه    وقيًر
؛  اذرؾ أً   ن د ارننف ًف ًػدر ارػد ف أًػ  عًػد اه ارػذي ر ى عػف ارا  ػإ ?A/98ـ(س @=9A;@-9Aً  ر تس )

؛ او ػ فس أع ػيف ارشػ اإس <?ار تًنػر فس ص ارنلة  ضقي رإلجيزة ارتة  انوي ارا  إ رًاة زهرة. ارنر اراي لةس تػذارة
:;/9>8. 

  ف هؤالء ارذ ف  انوـ أن د ًف ًدر ارد ف  ن د ًف  اة اراي لةس ضس  عف ر ا إ ًاض إشايره. ار جلنةس ًنػير ػ  8>:
 .98/988س >?:/A؛ او  فس أع يف ارش اإس ?9/<:اوا ارس 

 .@>ارا  إس رجيؿ ارا  إ ارنلةس ص ػ 9>:
هػػ(س  اػيف قػد  لػؾ اراػراؽ  خرانػيف  ارػرـ   أذًر جػيف. أًػ  اروػداس <9?ن د ًػف أرغػ ف اًغػيًف ًػف ه الاػ )تخًراداس   ػ :>:

ـس ?9AAهػػػ(س تػػير خ أًػػ  اروػػداس تنق ػػؽ:  ن ػػ د د ػػ بس دار اراتػػب ارال  ػػإس ً ػػر تس :;?ع ػػيد ارػػد ف إنػػ يع ؿ)ت
ديس دار اراتػػػب ارال  ػػػإس ً ػػػر تس هػػػػ(س تػػػير خ اًػػػف ارػػػ ر A>?؛ اًػػػف ارػػػ رديس ز ػػػف ارػػػد ف ع ػػػر ًػػػف  ظوػػػر)ت<:>/:

9AA> ـس:/:=>. 
ػ اتيب  اوػيج ارنػاإ ضػة أًراػإ  جلػدات أرػؼ رػاقض اتػيب  اوػيج ارارا ػإ ضػة اك ي ػإ. ارً طػيرس  ن ػد ًوجػتس ن ػية ارشػ خ  ;>:

 .>;9ـس ص9A>9اًف ت   إس ار اتب اكع  ة رلطًيعإ  اراشرس د.ـس 
 .@=9/:اًف نجرس اردررس ػ  >>:
   ي ًادهي. @=9/: ار صدر اونهسػ  =>:

 .?<:/Aاًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس  ػ <>:
 .@=9/:أجيب على رنف اًف ت   إ ش س ارد ف  ن د ًف عًد ارار ـ ار  صلة. اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػ ?>:
 .=;9/:ـس =?9Aارخيقياةس علةس شاراء ارنلإ أ  ارًيًل يتس ًغدادس ػ  @>:
:<A  شػػػػػ  خ اػػػػػيا ا علػػػػػى غ ػػػػػر  ذهًػػػػػه   ػػػػػاوـ  ن ػػػػػد ًػػػػػف أن ػػػػػد ًػػػػػف عًػػػػػد ارلط ػػػػػؼ تتل ػػػػػذ اًػػػػػف ار طوػػػػػر ارنلػػػػػة علػػػػػة  ػػػػػد ػػػػػػ

هػػ(س ارػ اضة ًير ض ػيتس اعتاػيء: س. ><?هػ(س  ه   ف عل يء ارشيضا إ. ارصوديس ص ح ارد ف ًف أ ًؾ)=A<ارقرشة)ت
؛  عًد ارلط ؼ ًف جاور ًف علػة ًػف ارصػًيغ اونػدي  هػ   ػف 9>9/:ـس 9A@9س دار صيدرس ً ر تس :د در اعس ط

ارتقػة اروينػة  ههػػ(س  اتخػب ار ختػير ضػة تػير خ ًغػداد ااتخًػ>??)تدقويء ارناو إ.  اظػر: اًػف راضػعس أًػ  ار اػيرة  ن ػض
 .;<-:<ـس ص ص@;9Aهػ(س تنق ؽ: عًيس ارازا يس  طًاإ اوهيرةس ًغدادس :;@ار اة)ت

ـس ص :9AAـ  اكنػػػ   إس ًغػػػدادس جر ػػػ س ًينػػػـ ًػػػيقرس ارا  ػػػإ ارنلػػػة  آراؤه ارا   ػػػإس رنػػػيرإ  يجنػػػت رس ال ػػػإ ارالػػػػػػػ  8=:
 .;;-:;ص

 .=>ـس ص?<9Aارو يضس عًد اهس اكجيزات ارال  إ عاد ار نل  فس  طًاإ اكرشيدس ًغدادس ػ  9=:
 .@=9/:اًف نجرس اردرر اراي اإس ػ  :=:
 .;:جر  س ارا  إ ارنلةس ص ػ ;=:
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هػػ(. =:?ًػراه ـ ارنػداد اراي لة)اػيف ن ػي نػاإ   ف ارذ ف درن ا  ؤرويت اًف ار طور أً   ن ػد ننػف ًػف ايصػر ارػد ف إػ  >=:

. ايصػػر ًػػف :9=-99=/9هػػػ(. اغػػيًزرؾس ارذر اػػإس <@?؛  ن ػػد ًػػف  اػػة اراػػي لة)ت<@/>>او ػػ فس أع ػػيف ارشػػ اإس 
  غ رهـ اث ر ف.  @@9-?@9/9هػ(. ارنر اراي لةس أ ؿ او ؿس ;=@إًراه ـ ارً  و ة اراي لة)ت

ػ(س  سػع نيشػ إ راتػيب ارا  ػإ ار نػ ى )إرشػيد اوذهػيف إرػى أناػيـ اك  ػيف( هػ<@? اوـ  ن ػد ًػف  اػة اراػي لة)تػ  ==:
لػػػت اكرشػػيد(. اغػػػيًزرؾس ارذر اػػػإس  هػػػػ(س ;=@.  ايصػػر ًػػػف إًػػػراه ـ)ت?9/<س  اػػػذرؾ :9=-99=/9عرضػػت ًينػػػـ )  

؛ @@9-@?9/9 سػػع نيشػػ إ علػػى ق اعػػد ارا  ػػإ ارنلػػةس  نيشػػ إ أخػػرى علػػى تنر ػػر. ارنػػر اراػػي لةس أ ػػؿ ا  ػػؿس 
 س  غ رهـ.9?:/9او  فس أع يف ارش اإس 

هػػ(س  سػع شػرنًي نػ يه )ارػدرة اراسػ دة ضػة =:? اوـ أً   ن د ننف ًف ايصػر ارػد ف إًػراه ـ ارنػداد) اػيف ن ػي نػاإ ػ  <=:
. شرح  ن د ًػف <@/>>شرح اوًنيث ار و دة(س  ه  شرح راتيًإ ارا  إ )اوًنيث ار و دة(. او  فس أع يف ارش اإس 

هػػػػ( اتػػػيب ارا  ػػػإ  )إرشػػػيد اوذهػػػيف ضػػػة أناػػػيـ اك  ػػػيف(  نػػػ يه ًاػػػد ارشػػػرح )غي ػػػإ ار ػػػراد(. <@?لة)ت اػػػة اراػػػي 
؛ >@:/9ـس 9A=9س  اشػ رات  اتًػإ ار ثاػىس انػتياً ؿس ;هػػ(س هد ػإ اراػيرض فس طA;;9ارًغداديس إن يع ؿ ًيشػي)ت

 .:9=-99=/9اغيًزرؾس ارذر اإس 
 .<>ـس ص;?9Aس  اتًإ اراوسإ ار صر إس ارقيهرةس >ط شلًةس أن دس تير خ ارتًر إ اكن   إس ػ ?=:
 .>=صار صدر اونهس ػ  @=:
:=A ؛ ارػػرن ـس عًػػد ارػػرن ـ  وػػديس تػػير خ ارنسػػيرة اراًر ػػإ اكنػػ   إس طػػػراًلسس 8>-@;اًػػف خلػػد فس ار قد ػػإس ص ص ػػػ

9AA=ـس ص>:<. 
 .>:<اررن ـس  تير خ ارنسيرةس ص ػ 8<:
 ;>9ـس ص898:رن ية اروار ػإ ضػة اراػراؽ ضػة ارقػرف ارنػيًع اروجػريس ع ػيفس رل ز د  اظر: آؿ  ين فس  ن د  و دس ا ػ 9<:

   ي ًادهي.

هػ(. اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارػذهبس 8A?ار ا ر أً  إننيؽ ًف إًراه ـ ًف أًة ارن ف علة ًف صدقإ ارنز ة)تػ  :<:
>/9A. 

  .  >:/9؛ اًف نجرس اردرر اراي اإس ;>;/=ارصوديس ار اضة ًير ض يتس ػ  ;<:
 .   :?>/9هػ(.  اظر: اًف نجرس اردرر اراي اإس ?8?ت ضة ناإ)ػ  ><:

 .9>:/9اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػ =<:
اياػػت ار درنػػإ ارصػػيرن إ غػػرب ار درنػػإ ارج هر ػػإ ارناو ػػإ  ار درنػػإ ارطً ػػإ  قًلػػة ار درنػػإ ارشػػي  إ ارج اا ػػإ  تاػػرؼ  ػػػ <<:

 .  <9;/9ًتًرإ أـ صير . اراا  ةس اردارسس 

 .  A?9/=هػ(. اًف نجرس اردرر اراي اإس =;?رنيرث ارًغدادي ارصيرنة)تأً  ا ػ ?<:

 .  ::9هػ(. ارذهًةس  ف ذ  ؿ اراًرس ص::?ش س ارد ف ارناجيري)ت ػ @<:

:>A 9:/>أخذ عاه ارنًاة  خرج ره ارًرزارة  ش خإ. اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػ?  . 

 .  <?;/;ًف نجرس اردرر اراي اإس هػ(. اA=?أً  عًد اه  ن د ًف إًراه ـ ارًغدادي)ت ػ 8?:

لػػة)ت ػػػ 9?: هػػػ(س ارػػذي صػػرا علػػى  ػػد  شػػي خ اراػػراؽ قًػػؿ قد  ػػه إرػػى ًػػ د ارشػػيـ. ارػػذهًةس  ن ػػد ًػػف =?<أر ػػيس ًػػف علػػ اف اوًر
ـس @@9Aهػ(س ار ختير  ف تير خ اًف ارجػزري ار نػ ى نػ ادث ارز ػيفس تنق ػؽ: عًػيس ار اشػدا يس ً ػر تس @>? ن د)ت
هػػػ(س ار اوػػؿ ارصػػيضة  ار نػػت ضة ًاػػد >?@غػػري ًػػرديس ج ػػيؿ ارػػد ف أًػػ  ار نينػػف   نػػؼ)ت؛ اًػػف ت@?:-??:ص ص

 .?A/;ـس <@9Aار اضةس تنق ؽ: اً ؿ  ن د عًد اراز زس ارقيهرةس 
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 .?A/;؛ اًف تغري ًرديس ار اوؿ ارصيضةس @?:-??:ارذهًةس ار ختيرس ص ص ػ :?:
 .  @<:/8:س اراتًةس ع  ف ارت ار خس هػ(8<<ا يؿ ارد ف أًة ارقيسة عز ز ارد ف ارناجيري)ت ػ ;?:

 هػػة ار درنػػإ ارتػػة  قوتوػػي ارخػػيت ف أـ شػػ ة ار لػػ ؾ أخػػت ار لػػؾ دقػػيؽ. ًػػدرافس عًػػد ارقػػيدرس  اػػيداة اوطػػ ؿس د شػػؽس  ػػػ >?:
9A>89ـس ص:?. 

هػػػ(. 8<<أ  ػػر ار ػػؤ ا ف ار نتاصػػر ًػػيه أن ػػد ًػػف ارظػػيهر ًػػيه أًػػة اصػػر  ن ػػد ًػػف ارايصػػر رػػد ف اه أًػػة اراًػػيس)ت ػػػ =?:
 .<8:/?؛ اًف تغري ًرديس =>=/9ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ ً ر تس 

 .@<:/8:اراتًةس ع  ف ارت ار خس  ػ <?:
 .@<:/8:؛ اراتًةس ع  ف ارت ار خس >98/:ار   ا ةس ذ ؿس  ػ ??:
 .<>;/=هػ(. أً  شي إس ارذ ؿ على ارر ست فس طًاإ دار اراتب ارال  إس ً ر تس :<<أً  ًار ارًغدادي)ت ػ @?:
:?A 9 ف  دارس د شؽ ش يرة ارجي ع او  ي  شرؽ ارخيقيايه ارشويً إ.  اظر عاوي: اراا  ةس اردارسس  ػ/;=A. 
 .>;:هػ(. أً  شي إس ارذ ؿ على ارر ست فس ص;<<ج يؿ ارد ف اوًرلة)ت ػ 8@:
يد ارناًلػةس شػذرات اوشرؼ  ظور ارد ف   نى ًػف اراػيدؿ ًا ػؿ دار او  ػر قػي  ر دارًا رلنػد ث. اًػف ارا ػ ؾأ ر ار ل ػ 9@:

؛ ج ػػدهس أن ػػد خيرػػدس ار ػػدارس  اظػػيـ ارتالػػ ـ ضػػة ًػػ د ارشػػيـس ار ؤننػػإ ارجي ا ػػإ رلدرانػػيت  اراشػػرس 9?9/=ارػػذهبس 
 .@98ـس ص889:ً ر تس 

 .:==/9هػ(. اراا  ةس اردارسس 8<<عًد اراز ز أً   ن د عز ارد ف)ت ػ :@:
هػػػس ضػػة شػػ يرة   ػػداف ارقصػػر خػػيرج د شػػؽ. اراا  ػػةس <;<ااشػػج هػػذه ار درنػػإ عػػز ارػػد ف أ ًػػؾ صػػينب صػػرخد نػػاإ ػػػ ;@:

 .:==-8==/9اردارسس 
 .:==/9اراا  ةس اردارسس  ػ >@:
؛ اًػػف :?:/;9ارقيسػػة شػػ س ارػػد ف علػػة ًػػف  ن ػػ د ًػػف علػػة ًػػف عيصػػـ ارشػػورز ري. اًػػف اث ػػرس ارًدا ػػإ  اراوي ػػإس  ػػػ =@:

 .?=:/?تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس 
يصػر ارػد ف ارننػ ف ًػف علػة ًنػ ؽ ارنػر    فس   قووػي رلقيسػة شػ س ارػد ف ارشػورز ري. اًػف ااشج هذه ار درنػإ او  ػر ا ػ <@:

 .9>9؛ ًدرافس  ايداة اوط ؿس ص=;:/9؛ اراا  ةس اردارسس :?:/;9اث رس ارًدا إ  اراوي إس 
 .:?:/;9؛ اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس ;98ارصقيعةس تيرةس ص ػ ?@:
 .:?:/;9 اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس ػ @@:
:@A هػػ(. اًػف ارا ػيد ارناًلػةس شػذرات ارػذهبس ??< جد ارد ف أً   ن د عًػد اه ًػف ارننػ ف ًػف علػة اراػردي اوًرلػة)ت ػ

=/;=@. 
:A8 اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ=/;=@. 
:A9 ؛ اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس 9:;/;ار  ا اةس ذ ؿس  ػ=/;=@. 
:A: 9:خلايف اوًرلة. أً  شي إس ارذ ؿس صقيسة قسية ارشيـ اًف  ػ=. 
:A; أشرؼ اًف خلايف على عدد  ف  دارس د شؽ  اوي اراذرا  إ  االقًير إ  ارراا إ  ارًون إ  ارصيدر إ  ارايصػر إ  ارولا ػإ.  ػ

 .;:9/9؛ ارق  د ارج هر إس @A؛ اًف ط ر فس قسية ارشيـس ص=9:أً  شي إس ارذ ؿس ص
:A< ف ط ر فس قسية ارشيـس ص؛ اً=9:أً  شي إس ذ ؿس ص ػA@ 9/9؛ ارق  د ارج هر إس:;  . 

:A= هػ(. اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس @;?قيسة ارقسية شويب ارد ف  ن د ًف ار جد اوًرلة)ت ػA/;9< ؛ اًف ارا يد
 .@99/=ارناًلةس شذرات ارذهبس 
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:A> ػإ أـ صػير . ا ػ ؛ اًػف اث ػرس ;?;/;رصػوديس ارػ اضة ًير ض ػيتس درس ضة عدد  ف ار دارس  اوي االقًير إ  ارر ان ػإ  تًر

؛ ار قر زيس ارنػل ؾس طًاػإ دار اراتػب ارال  ػإس ً ػر ت ?;/@؛ ارنًاةس طًقيت ارشيضا إس 9@9/>9ارًدا إ  اراوي إس 
؛ اًػػػف ارا ػػػيد ارناًلػػػةس شػػػذرات :<9/9؛ اراا  ػػػةس ارػػػدارسس >A/;9؛ اًػػػف تغػػػري ًػػػرديس اراجػػػـ  ارزاهػػػرةس A>:/;س 

 .@99/=ارذهبس 
:A? 9/9هػ(. اًف نجرس اردرر اراي اإس 8?? جد ارد ف أن د ًف ار جد اوًرلة)ت ػA;. 
:A@ 9/9اًف نجرس اردرر اراي اإس  ػA;. 
:AA هػ(. اًػف اث ػرس <?<اوند ارسيري ار لؾ ارظيهر راف ارد رإ أً  اروت ح ً ًرس ًف عًد اه ارًاداري ارصيرنة ارتراة)ت ػ

 .>A/?ري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس ؛ اًف تغ=;:/;9ارًدا إ  اراوي إس 
او ػػػػػػيـ شػػػػػػرؼ ارػػػػػػد ف أًػػػػػػ  نػػػػػػاد عًػػػػػػد اه ًػػػػػػف  ن ػػػػػػد ًػػػػػػف هًػػػػػػإ اه ًػػػػػػف علػػػػػػة ًػػػػػػف ار طوػػػػػػر ًػػػػػػف أًػػػػػػة عصػػػػػػر ف  ػػػػػػػ 88;

 .98A/<؛ اًف تغري ًرديس اراجـ  ارزاهرةس ;=/;هػ(. اًف خلايفس  ض يت اوع يفس =@=ار  صلة)ت
عاًإس اشػتور ًػيًف شػداد الف شػداد جػده ال ػهس  قػد تػ ضة أً ػه  هػ  طوػؿ  ًف راضع ًف ت  ـ ًف ؼًويء ارد ف أً  ار نينف   ن ػ 89;

   ي ًادهي. >@/;هػ(. اًف خلايفس  ض يت اوع يفس :;< تًرى عاد أخ اره ًاة شداد  روذا انب إر وـ)ت

صػ ر ًػف ار نتاصر إ أ ؿ جي اإ أن   إ اًػرى ضػة ًغػدادس  نػ  ت ًوػذا االنػـ انػًإ إرػى ارخل وػإ ار نتاصػر ًػيه  ا ػ :8;
  ػػػي ًاػػػدهي؛ دا دس اً لػػػإ عًػػػد ار ػػػااـس  ;=هػػػػ(.  اظػػػر: اًػػػف اروػػػ طةس ارنػػػ ادث ارجي اػػػإس ص8>< ن ػػػد ارظػػػيهر)ت

ارتقير د  اواظ إ ارال  إ ضة ار درنػإ ار نتاصػر إس ًنػث  اشػ ر سػ ف اتػيب اػد ة ًغػداد ضػة ارتػير خس  اشػ رات دار 
 .  ي ًادهي >=:ـس ص9AA8ارنا إ رلطًيعإ  اراشرس ًغدادس 

   ي ًادهي. ;=اًف ارو طةس ارن ادث ارجي اإس ص ػ ;8;

هػػػػ(. ==<ارا  ػػػإ اجػػػـ ارػػػد ف أًػػػ   ن ػػػد عًػػػد اه ًػػػف أًػػػة ار ضػػػيء  ن ػػػد ًػػػف ارننػػػف ارًغػػػدادي ارشػػػيضاة ارًػػػيدا ة)ت ػػػػ >8;
 ؛ اًػف ارا ػيد?=/?؛ اًف تغري ًػرديس اراجػـ  ارزاهػرةس ?A>/9ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ دار اراتب ارال  إس ً ر تس 

 .A<:/=ارناًلةس شذرات ارذهبس 
 .?9;-<9;/9انًه  رجع إرى طن ج ًيراور اف  هة ًل دة ًقرب ًياني ي  ف ا انة  انط. ارن  يس  اجـ ارًلدافس  ػ =8;
 .A<:/=اًف ارا يد ارناًلةس شذرات ارذهبس  ػ <8;
ر كزارػػإ ارخ ضػػيت ض  ػػي ً ػػاوـ. اػػيف  قػػـ  ً و ػػإ ارنػػويرة رلخ ضػػإ اراًينػػ إ رلت نػػط ًػػ ف نػػ ط ف  أ ػػراء ارشػػيـ   صػػ ػػػ ?8;

 .=8/99:اراتًةس ع  ف ارت ار خس 
؛ اًػف اث ػرس ارًدا ػإ  اراوي ػإس =8/99: ؛ اراتًةس ع ػ ف ارتػ ار خس8?9/9؛ ار  ا اةس ذ ؿس @9Aأً  شي إس ارذ ؿس ص ػ @8;

9;/9A9. 
;8A ار درنػػإ اراظي  ػػػإ: اضتتنػػت عػػػيـ  ػػػ<=A يًال  وػػػي  أ قيضوػػيس  ازاروػػػضػػة اراػػػيرـ اكنػػ  ة  سهػػػس  هػػػة  ػػف أشػػور ار ػػػدار 

ارطػػ ب  أجػػرى علػػ وـ جرا ػػيت ارطاػػيـ ار    ػػإ  اورزاؽ ارشػػور إ  تقػػع علػػى شػػيطخ دجلػػإ. ارػػرن ـس تػػير خ ارنسػػيرةس 
 .9;<ص

؛ اراتًػةس @?:/:هػ(س  وتة ارشيـ.  اظػر: ار ػ ا اةس ذ ػؿس 8?<ارا يؿ ن ر ًف ارننف ًف ع ر ًف نا د اوًرلة)ت ػ 98;
-9;;/=؛ اًػػف ارا ػػيد ارناًلػػةس شػػذرات ارػػذهبس :<:/;9؛ اًػػف اث ػػرس ارًدا ػػإ  اراوي ػػإس >:>/8:ع ػػ ف ارتػػ ار خس 

 .?8:/9؛ اراا  ةس اردارسس :;;
هػػػ(. ار ػػ  ا ةس ذ ػػؿس 9?<ارشػػ خ ج ػػيؿ ارػػد ف عًػػد ارػػرن ف ًػػف اجػػـ ارػػد ف ًػػف عًػػد اه ًػػف  ن ػػد ًػػف ارننػػف ارًػػيدرا ة)ت ػػػ 99;

 .?8:/9س اراا  ةس اردارسس ;@9/9:ف ارت ار خس ؛ اراتًةس ع   @98؛ ارصقيعةس تيرةس ص<8;/;
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هػػ(س  اػػيف  ا ػد ًير درنػػإ ارًيدرا  ػػإ. اًػف ارا ػػيد ارناًلػةس شػػذرات ارػػذهبس A;?عث ػيف ًػػف ارخػػراط)ت فعػػ ء ارػد ف ًػػ ػػ :9;

 .=9:/9؛ اراا  ةس اردارسس ::9/<
 .<9;/;هػ(. اًف نجرس اردرر اراي اإس :>?أً  ارخ ر ارًغدادي)ت ػ ;9;
 .A=;هػ(. ارذهًةس ار ختير  ف تير خ اًف ارنر ريس ص:A<ارد ف ارًغدادي)ت ءًوياروق ه  ػ >9;
ةس  اشػػ رات دار اوضػػيؽ ارجد ػػدةس د.تس ص ػػػ =9; ؛ رسػػيس  ن ػػد نػػا د 9=:ش نػػياسس ننػػفس  ػػدارس د شػػؽ ضػػة اراصػػر او ػػً 

  ي ًادهي.   9?س جي اإ ارًصرةس د.تس ص9Aرسيس ار درنإ ارًيدرا  إ ًد شؽس  جلإ ال إ ا دابس ارادد 

 .<8/99:اراتًةس ع  ف ارت ار خس  ػ <9;
؛ ==->=/9هػػػ(. اراا  ػػةس ارػػدارسس <A<نػػ ؼ ارػػد ف أًػػ  اراًػػيس أن ػػد ًػػف  ن ػػد ًػػف علػػة ًػػف جاوػػر ارًغػػدادي)ت ػػػ ?9;

 .999ج دهس ار دارسس ص
   ي ًادهي.   ;?9/;انًإ إرى  د اإ ني راء  هة ًلدة ً ف ًغداد  تار ت. ارن  يس  اجـ ارًلدافس  ػ @9;

;9A ؛ علػةس  ن ػد اػردس :?/9؛ اراا  ةس ارػدارسس <</@؛ ارصوديس ار اضة ًير ض يتس @:-=:ارصقيعةس تيرةس ص ص ػ
 .>?/=س ?:9Aخطط ارشيـس  طًاإ ارتراقةس د شؽس 

 .999ج دهس  دارسس ص ػ 8:;
 .>>ًدرافس  ايداة اوط ؿس ص ػ 9:;
؛ اًػف ارػ رديس تػير خ 8?>/:ًػ  اروػداس ار ختصػرس هػػ(س أ=;?ع ء ارد ف علػة ًػف إنػ يع ؿ  ػف  ن ػ د ارنػاجيري)ت ػ ::;

 .:9/9؛ اراا  ةس اردارسس 9?9/>9؛ اًف اث رس ارًدا إ  اراوي إس 88;/:اًف ار رديس 
   ي ًادهي. 9/99اراا  ةس اردارسس  ػ ;:;

؛ 9?9/>9؛ اًػػف اث ػػرس ارًدا ػػإ  اراوي ػػإس 88;/:؛ اًػػف ارػػ رديس تػػير خ اًػػف ارػػ رديس 8?>/:أًػػ  اروػػداس ار ختصػػرس  ػػػ >:;
 .<98ج دهس  دارسس ص

ارخػ اجة عػػز ارػد ف ننػ ف ًػػف دا د ًػف عًػد ارنػػ د ًػف علػ اف ارنػػ  ة ارتػيجر. ار قر ػزيس ارنػػل ؾس طًاػإ دار اراتػػب  ػػ =:;
 .A=:/>ارال  إس ً ر تس 

 .=8>/:رقب ًيرن  ة انًإ إرى  د اإ ارن ـ ًغداد. ارن  يس  اجـ ارًلدافس  ػ <:;
 .9>9/:؛ اًف نجرس اردرر اراي اإس A=:/>دار اراتب ارال  إس ً ر تس ار قر زيس ارنل ؾس طًاإ  ػ ?:;
 .8;;/:س  اذرؾ A:=/9اراا  ةس اردارسس  ػ @:;
;:A 9ًدرافس  ايداة اوط ؿس ص ػ?A. 
 .=9>/9اراا  ةس اردارسس  ػ 8;;
؛ <@:/>ا دابس  هػػ(. اًػف اروػ طةس تلخػ ص  ج ػع>A<أًػ  ًاػر ًػف  اتػ ؽ ارتػيجر ارًغػدادي ار اػر ؼ ًػيًف ارًز ر ػإ)ت ػ 9;;

 .;9/9؛ اًف ط ر فس ارق  د ارج هر إس ;?=/:؛ اًف تغري ًرديس اردر ؿ ارشيضةس ;@;/=ارذهًةس اراًرس 
 .;9/9؛ اًف ط ر فس ارق  د ارج هر إس ;@;/=؛ ارذهًةس اراًرس <@:/9/ؽ>اًف ارو طةس تلخ ص  ج ع ا دابس  ػ :;;
 .9:8/: رة ً ف ًغداد  ار  صؿ. ارن  يس  اجـ ارًلدافس ارتار تة انًإ إرى ًلدة تار ت  هة ًلد  شو ػ ;;;
 .?@;/=؛ ارذهًةس اراًرس 8<ارصقيعةس تيرةس ص ػ >;;
ػػيط دارهػػـ(. ار قر ػػزيس تقػػة ارػػد ف أن ػػد ًػػف علػػةس ارخطػػط  ػػػ =;; ػػيط هػػ  )ً ػػت رلصػػ ض إ   قػػر روػػـ  راػػؿ قػػـ  دار  ارًر ارًر

 .:A:/>هػس >>;9ار قر زيس  طًاإ ارا ؿس ارقيهرةس 
 .8=9/:. اراا  ةس اردارسس ةه ارد ف ًف  ن د ًف علة ًف أًة طيرب ًف ن  د ارتار ت ج  ػ <;;
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اياػػت رػػه ع قػػيت  انػػاإ  ػػع رجػػيؿ ارن ينػػإس  اياػػت تػػرد إر ػػه اتػػب ارخل وػػإ ضػػة أ قػػيتس  اياػػت اتيًيتػػه  قً رػػإ عاػػد  ػػػ ?;;

 .?:9؛ ج دهس  دارسس ص9=9/9ار ل ؾ نتى  ل ؾ اكضراج. اراا  ةس اردارسس 
 .?:9-<:9؛ ج دهس  دارسس ص ص9=9/9ا  ةس اردارسس ارا ػ @;;
;;A 9=9-8=9/9اراا  ةس اردارسس   ػ. 
 .@:9؛ ج دهس  دارسس ص:=9-9=9/9ار صدر اونهس  ػ 8>;
 .9:8/=علةس خطط ارشيـس  ػ 9>;
 .9<9هػس  قد  قوت عل وي اراث ر. ج دهس  دارسس ص:@?أا لت ع يرتوي ض  ي ًاد أصوويف شيه ًات قيزاف ناإ ػ :>;
 .<<9؛ ج دهس  دارسس ص>:9/=؛ علةس خطط ارشيـس =>/:هػ. ارال  ةس اكاس ارجل ؿس 9<=أ قوت هذه ار درنإ ناإ  ػ ;>;
 .><9؛ ج دهس  دارسس ص>;:ـس ص9A>9ارايرؼس عيرؼس ار وصؿ ضة تير خ ارقدسس  طًاإ ار ايرؼس ارقدسس  ػ >>;
ـ أصػػًنت تطلػػؽ علػػى ارصػػغ رة ارتػػة ال تنػػ   إال ارزا  ػػإ هػػة  اػػيف اصػػغر  ػػف ارػػًرط  ارخياقػػيتس  هػػة راػػف ارػػدار ثػػػػػ  =>;

رألشخيص قل لة ارادد  اقطا ف راًيدة اه تايرىس   قيـ ض وػي اوذاػيرس  قػد اثػرت ًاثػرة ارطػرؽ  ار شػي خس  اػيف راػؿ 
زا  إ ش خوي ار نؤ ؿ عاويس  ايف ره ارنؽ ضة تند د اكعداد ارتة تن   روي ًيكقي إ اردا  إس ا ي ايف ره ارنؽ ضػة 

هػػػ(س  ا ػػد ارػػااـ   ً ػػد ارػػاقـس تنق ػػؽ 9??جاػػؿ إقي ػػإ ًاسػػوـ  ؤقتػػإ. ارنػػًاةس تػػيج ارػػد ف أًػػ  اصػػر عًػػد ار هػػيب)ت
؛ عًػد ارػدا ـس عًػد اهس ارتًر ػإ <:9ـس ص?<9A تال ؽ:  ن د علة اراجير  آخػر فس دار اراتػيب اراًرػةس ارقػيهرةس 

؛ أن ػدس أن ػد 9<9ـس ص@?9Aرالـ رل    فس ً ر تس عًر ارتير خ ضة اراص ر ارقد  إ نتى ارقرف اراشر فس دار ا
 .=:9ـس ص??9Aر سيفس ار جت ع اكن  ة ضة ً د ارشيـس اكناادر إس 

 .:;9/:؛ ارال  ةس اواس ارخل ؿس :<>/9اًف نجرس أاًيء ارغ رس  ػ <>;
را ػؽ   نػؼ  آخػر فس ااػ ز اوغلب. اجػـس  ىأًة ًار ارش ًياة ار  صلة ار ت قة ضة أ اخر ارقرف ارثي ف اروجري عل ػ ?>;

 .;:>ـس ص;@9Aارقدسس    ا س ا طير يس 
 .;>:ارايرؼس ار وصؿس ص ػ @>;
;<A ػػذار اراػػيرؼ تويصػػ ؿ عػػف هػػذه ار درنػػإ  أف أنػػد  درنػػ وي اػػيف ارنػػ د جػػير ارلطوػػة اػػيف  تقيسػػى راتًػػي قػػدره عشػػر  ػػػ 

 نقإ.؛   ًد  إف  قدار ارراتب هذا ايف ضة اروترات ار ;>:عث يا يت. ار وصؿس ص


