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، ☺احلٍؽ هلل رب اىكةملني، أكؿـ األٌحى املكيٍح ثنجيٓة 
فعفؾ قييٓة قنذّ، كدمف هلة قريدّ، كرشفٓة ثةتلِةفف يف اذلب 

، ضًل اهلل كشؼطّ الهؿيً، كشؼطيذّ ،قَ قليؽدّ كرشيكذّ
 كذريذّ. أضعةثّك آهلقييّ، كىلع كقيً 

 أٌة ثكؽ/
ة، كّلكٍَة يـاؿ قجلٓة زكيّ  ة، كٌةفٍة يـاؿ قؽةء الكرية زؿيّ 

 م
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اٌذَؽ زٌةف ثةجلةس اشذؽت ظةصذًٓ إىل ٌكيِٓة، كازداد إدرانًٓ 
ىليٍذٓة يف كاكف ظيةة دٍٔج ثفذِٓة، كال ٌِةص يف ْؾق األقرص 
ٔدةو ضةدكح إىل دراقذٓة، كجتؽيؽ قؿعٓة ىلع أثِةاِة  املذأػؿة ٌَ ق

 ؾق اىبرشيحكجو أقؽااِة؛ تلهٔف ُرباسى اجلٔر، كمشكوى اهلؽايح هل
ِؾثخ ثألٔاف ٌَ اىغٔايح، فٓؾق ٌةاؽة  اهلؽايح اجلجٔيح اىيت قي

ُؽ ثني يؽم اىبرشيح احلةاؿة تللؽـ هلة قؽةءن ظغةرينٌة  املرشفح ٍى ديػ
 راكينة يف لك صةُت ٌَ صٔاُت اىكٍؿاف اىبرشم.

احلٔـ اإلقالٌيح كّلكٍة اكُخ الكرية اجلجٔيح ظةرضةن يف أٌذِة 
قجو اىليةدة، كذلم قئؾ م أقجةب الؿيةدة كنِة أكؽرى ىلع دٍيُ 

ثكؿض دؿازِة املجةرؾ ثيغح اىكرص ككقةايّ، كاملؤرخ إٍُة يذأىت 
د املكيً احلٔـ ييؽَعى ألف ينذفف ثذلِيةت الـٌةف كٌكؽيةدّ حلضؽِ 

يف قؿض الكرية اجلجٔيح، ثكؽ دمف مؿكيةدٓة، كدطِيف ٌؽَكُةدٓة، 
ٔ قيً إقاليم كؽيً، كاإلظةؼح ثٍؤىفةدٓة يف اىلؽيً كاحلؽي ر، ْك

حبسّ دذيٍؾ ىلع أضٔهل اإلقالٌيح املكترشكٔف، فأكةمٔا ىلع 
ٔا لشجٓح  ٍّة زاعفنة يف ضٔرة ميـيَِح، أك ركَص ٔا قي كدرقّ، كربٍة أػؿص

َٔىح! َٔقكح، كدراقةت ٌؽ  دةفٓح يف بلًٔس حتليلةتو م
 ةكال يىؿيُد ىلع ديم الشجٓةت ابلةْذح، كال يؽفف ثةؼيٓ
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ةفخ ٌسوي قؿض الكرية اجلجٔيح الاكميح، اىيت لٔ قيؿًعخ ىلع املذٓ
 كصٓٓة آلٌَ ىلع ٌسيٓة اىبرش!

، كقَ الـكج  ☺ديم الكرية اىيت حتؽث قَ اجليب اىلةاؽ 
، كقَ احلةكً كاىكةثؽ ☺الطؽيق كاملضةْؽ كقَ  ☺كالٔادل 

كاٌزتاج ذلم لكّ يف قيةؽ  ☺، كقَ ادلاقيح كالـاْؽ ☺
 أظؽاث ئـ كاظؽ !!

ة دلذيض  ☺إف قرية حمٍؽ »ٔؿ اثَ ظــ/ يل ملَ دؽثْؿ
ّي رضكرةن، كتشٓؽ هل ثأُّ رقٔؿ اهلل  ة، فئ لً  ☺دطؽيلى ظلنٌ

 .«يلَ هل ٌكضـة غري قريدّ لهىف
ُح أيةٌّ كقةاعدّ الرشيفح ككذةثح الكرية الاكميح   ☺ملؽكه

 ًّ تكذؽيع إجيةد املطةدر الٔافيح الاكفيح ثؽكةاًق دفةضيًو ظيةدً
ـي اجلجُٔم ٌذأىِقى اىلكٍةًت، ٌذألًىئى  ☺فح املرشَ  ك احلٔ حًلجؽي

ِةًت، يشٓؽ ثطؽؽو أف اجليب اىلةاؽ اعش يف زٔب اىرباْنًي كابليِ 
قَ كاصت  -يف لك األككةت- اىكةثؽ الـاْؽ، كأُّ ٌة ختًَل ادلاقيح 

 ضئات ريب كتكييٍةدّ قييّ. الـكج كرمحح الٔادل!

                                                           
ٔاٌف الكرية (1) ٔاء (42َ ظــ، )صثال ،ص  كاجلعو،، كاىفطو يف امليو كاألْ

 (.2;/4ظــ، ) َثال
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ةطى ثةملطةدر املكرية املجْؾق كأكؿ ػؽٔة يف  ةركح أف ُيي
ة، ظىت املرَشفح اجلةٌكح ليكرية  ٍن ة، كأف ييكذَنى ثٓة إدرااكن كفٓ ٍن ًقي

دذأىَت ػؽٔة أػؿل يف قبيو دؿديت أظؽازٓة، كاالصذٓةد يف موء 
، كدؿديجٓة دؿديجنة يكني اثلغؿات الـٌِيح يف احلٔـ اجلجٔم الرشيف

ة.مىلع اقذضالء  ة كبيِةت إقضةْز  هِٔز أرساْر
ة مللطؽ اجلٍف كجو ادلارقح فلؽ صةءت ْؾق املعةكىحك  حتليلن

ٔضفيح، ملطةدر الكرية ٔقح ال ٔق ٔقحن ثٓؾق امل اجلجٔيح،  ابلعسيح، مشف
 كٌؽَكُةدٓة اىلؽيٍح كاىكرصيح.

ْؾا، كىلؽ صةءت ْؾق الٔركح ابلعسيح يف قجكح ُلةطو أقةقيح، 
 ىلع اجلعٔ اتلةيل/ كػةدٍحو 

ٔغؿافية( دلل اىغؿب.دكؿيف اعـ ثكيً اىفٓؿ أوالً/  قح )ابلجيي

 دةريغ قيً اىفٓؿقح قِؽ املكيٍني.  ذاًًيا/
ٔغؿافية.. أٍْيذّ كأُٔاقّ. ذاثلًا/  قيً ابلجيي
 قيً الكرية اجلجٔيح كقالكةدّ. راةًػا/

 مطةدر قيً الكرية اجلجٔيح. رامًسا/
ٔد يف فٓؿقح مطةدر الكرية اجلجٔيح. سادًسا/  اجلٓ
ٔقح اىكةملي ساةًػا/ ٔق ٔغؿافية الكرية اجلجٔيح.ح امل  بلجيي
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ٔ املرشكع اذلم يلٔـ ىلع اىكٍو فيّ اىفؿيق اىكييم ثؽار  ْك
اىيرس ثةىلةْؿة، ثةتلكةكف ٌف ٌِـٍح اجلرصة اىكةمليح، كبإرشاؼ 

 .اكدت ْؾق األقؽؿقييم ٌجةرش ٌَ 
ًٌا/ ٔغؿافية الكرية اجلجٔيح. ذاو  شضؿة اتلطِيف املٔعٔيع بلجيي

 .اخلاحىثذه أرريًا 
أؿ اهلل دكةىل أف يذلجو ٌَ اىكةميني، كأف يذضةكز قَ ػؽأ نك

ّ ْٔ الؿمحَ الؿظيً، كاىكفٔ  ٔق، ُإ كدلطري اىلةرصيَ، ثؿمحذّ كقف
ٔاُة أف احلٍؽ هلل رب اىكةملني.  الهؿيً، كآػؿ دق

 
 وكتبه
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ٔغؿافية»ىلع أف لكٍح/ اىفٓؿقح أك اليغح ال ختذيف نذت   «ثجيي
فيه إذف كؽ  «Bibliography» دؿصف يف األضو إىل اللكٍح اإلجنيزييح

دػيخ إىل اىكؿبيح ثذكؿيت ككف يف اىكرص احلؽير، زً دذفق 
ٔدة ْؾق ا للكٍح إىل أضو نذت املكةصً اليغٔيح األصِبيح ىلع ق

 الديين مؿكت ٌَ لكٍذني، ٍْة/ 
Biblion  ٍكَن/ نذيت، كيه ضٔرة دطغري للكٍح ٍكَن/  Bibliosث ث

 نذةثح.

 

تعريف عاو بعله الفهرس 
 )الببليوغرافيا( لدى الغرب
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ثٍكَن/ ينكغ  Graphein كيه اقً اىفكو ٌَ/ Graphia كّلكٍح
 أك يلذت.

ا كٌِؾ اىلؿف اخلةمف  ؽى ٌجهؿن ًٍ كقييّ؛ فإُّ املكَن اذلم اقذي
ٍىالن إىل ُٓةيح اىلؿف اتلةقف  كجو امليالد هلؾا املطؽيط، كؿو مكذك

 قرش امليالدم ْٔ/ نكغ الهذت، أك نذةثح الهذت.
زً إُّ ثؽػٔؿ اىلؿف اثلةٌَ قرش امليالدم ظطو دؽٔر يف 
ٔغؿافية حلذعٔؿ ٌَ نذةثح  املكَن املذكةرؼ قييّ للكٍح ابلجيي

ًؼٓة! يكى  الهذت كنكؼٓة إىل الهذةثح قَ الهذت ككضف ن
ٔغؿافية ىيشٍو يف اىغةىت أمؿيَككؽ اقذلؿ ٌكَن ابل  .جيي

 .دراقح الشلك املةدم ليهذت كاملؽجٔاعت أوهلىا/
ة القذجةرات ٌكيِح. واثلاين/  إقؽاد كٔااً ثيةُةت مطِفح ؼجلن

ٔغؿافية( ثأُٓة/  ككؽ قَؿؼ كةمٔس أككفٔرد لكٍح/ )ثجيي
ىٍكغي أك نذةثحي الهذًت، كضفي كدةريغي الهذت ٌَ ُةظيح اتلأحلف » ن

، أك كاىؽجةق ح كاىنرش كغري ذلم، كةاٍحه ثةلهذت اخلةضح ثٍؤىِفو
 .«ُةرش، أك كؼَ، أك فهؿة ٌكيِح، أك مٔعٔع ٌكني

                                                           
ضِةقح اىفٓؿقح كاتلهشيف، قجؽ اىكـيـ فةرح، عٍَ ٌنشٔرات لكيح اآلداب   (1)

كاىكئـ اإلنكةُيح جبؽة، ٌلؽٌح يف قيً املكئٌةت، حمٍؽ فذيح قجؽ اهلةدم، دار 
 غؿيت ليؽجةقح كاىنرش، ثةىلةْؿة.

ٍةؿ ابلجييُلالن قَ  (2) ٔغؿافية كاألق اليؽيف  لرلنذٔر قجؽ ٔغؿافيح؛ٌؽػو إىل قيً ابلجيي
ـااؿ،)ص كح ككِؽيِح، اجل ٌةت، صٌة  (.46ضٔيف، أقذةذ املهذجةت كاملكئ
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ٔغؿافية (A.L.A) نٍة قَؿفخ دمكيح املهذجةت األمؿيليح  ابلجيي
ًى »ثأُٓة/  ًو قٍييحه دٓؽؼ إىل جتٍيف املطةدًر يف كٔاا ة تلِـي كفلن

ٔادِْة ، يؿبػ ثني م َٔظؽو قو م ىكى  .«اىيت دؿبؽٓة قالكةت مشرتكح كن
ٔغؿافية ثٍكِةْة  كىلؽ ريًضؽى أكؿي نذةب غؿيب محو اقً ابلجيي
ٔغؿافية الكيةقيح، ىغةثؿييو  اذلم اقذلَؿ، كاكف ثكِٔاف/ ابلجيي

ٔديّ، أٌني مهذجح الاكرديِةؿ ٌةزاراف يف فؿنكة، اعـ   ـ.3855ُ
ٔغؿافية اجلل ؽيح كٌف ثـكغ اىلؿف اثلةٌَ قرش اكُخ ابلجيي

ٔغؿافية اىلٌٔيح كاخلةضح يف  كؽ ثؽأت ثةىـٓٔر، زً دجكٓة ابلجيي
ٔقيح اتلعييييح فيً  ٔغؿافية املٔع اىلؿف اتلةقف قرش، أٌة ابلجيي

 ديكؿؼ دلل اىغؿب إال يف ٌؽيف اىلؿف اىكرشيَ.
ٔغؿافية ىلع أُٓة/ قجةرة قَ أدىح  هؾا اقذلَؿًت ابلجيي ْك

أك إكييٍينٌة أك اعملينٌة يف دلةؿ ٌِـٍح لإلُذةج اىفهؿم الطةدر حميينٌة 
ٔقح دلةالت، كينجيغ أف دىؿدجػ ثلو أشاكؿ  ٌة، أك يف دلٍ

 كمطةدر املكئٌةت دكف اقتسِةء.

                                                           
ٔغؿافيح؛ (1) ٔغؿافية كاألقٍةؿ ابلجيي لرلنذٔر قجؽ اليؽيف  ٌؽػو إىل قيً ابلجيي

 (.47أقذةذ املهذجةت كاملكئٌةت، صةٌكح ككِؽيِح، اجلـااؿ، )ص ضٔيف،
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ا  ىلؽ قؿؼ املكئٍف ضِكح الٔراكح، كقٍو الَٔراكني ٌجهؿن
يف اتلةريغ اإلقاليم، ىلَ اثلةثخ ِْة أف قيً اىفٓؿقح الٔضفيح 

ا فيّ، كجو أف يكؿفّ اىغؿبليهذت ك َكُٔي -ؽ قؿفّ املكئٍف كىدى
 ثلؿكف! -ىلع ْؾا اجلعٔ

َِفح يف اىكئـ ممة اشذغو ثّ  ذلم أف دمفى أقٍةًء الهذت املط
ٔقح، ظىت اُذىه  أقالفِة الطةحلٔف، كذلم ثأشاكؿ ٌذكؽدة كضٔر ٌذِ
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ة ٌَ أغؿاض اتلأحلف اذل م ْؾا إىل أف غؽا فىِّة مكذلالنٌ ثؾادّ، كغؿعن
ات! َٔالت كخمذرصى فؿدت هل نذته كمطِفةت كديجِبىٍخ فيّ ٌؽ

ي
 أ

ٔصؽ ضِكح نذةثح الهذت كنكؼٓة نٍة  كال يكين ْؾا أُّ لً د
اكُخ قِؽ احلُٔةف، فلؽ قؿؼ املكئٍف ذلم اىكٍوى كاُترش يف 
اىكرص اىكجةيس كازدْؿ، ظىت أف اثَ ػرلكف يف ٌلؽٌذّ كةؿ قَ 

 نسذ الكخب وحطديدُا وحٌليدُاوٌُث حصحتط ة»ٌِٓح الَٔراكني/ 
 .«وحٌظيه وػنِواحُا وجتنيسَا وحِزيػُا

كاتلطِيف  كٌَ اثلةثخ دةرخيينٌة/ أف ٌَ أكااو نذت اىفٓؿقح
ٔقٔـ ثػ/5:2ْنذةبى حمٍؽ ثَ إقعةؽ اجلؽيً )ت ، «اىفٓؿقخ» ( امل

فٓؿقخ اثَ ػري »، ك(763َ)ت «فٓؿس اثَ قؽيح»ككذةب/ 
 .(797َ)ت  «اإلشبيٌل

نشف »ً دكؽدت ثكؽي نذتي اىفٓةرس اىكةٌح، نهذةب/ ز
ملطؽىف ثَ قجؽ اهلل اىرتيك  «اىـِٔف قَ أقةيم الهذت كاىفِٔف
 (.3289ْاحلِيف، املكؿكؼ حبةيج ػييفح )ت

                                                           
 .(3/725ٌلؽٌح اثَ ػرلكف ) (1)
َ نذةب/  (2) ـ احلؽير»ٌؽجٔع عٍ ٔد اىؽعةف.« اخلؽيت ابلغؽادم كدأزريق يف قئ  ملعٍ
ٔديؿا، كريبريا اعـ  (3)  ـ.5::3ؼجف ثذعليق املكترًشكىني/ ن



 

04 

 (ْ;355 ككؾا ٌة اقذؽركّ قييّ إقٍةقيو ابلةثةين ابلغؽادم )ت
 .«إيغةح املهِٔف»يف 

رِبى قَ نذت اىفٓةرس اخلةضح ثة ألزجةت دمف )زىجخ( كربٍة عي
 َ ْٔؾا، كٌ ٔػًٓ كحن اعدًٓ، كدةرة شي فذةرة جيٍف اىكيٍةء فيٓة مكٍ

اعت الغيةء امللؽيس )ت  ، كدةرة (865ْأٌسيح ذلم/ زجخ مكٍ
 يؾنؿكف زبذنة ثٍٔاردًْ يف مطِفةدًٓ. 

كربٍة قرب قَ اىفٓةرس ثةقً املكةصً، كٌَ ذلم/ ٌكضً 
 .الشئخ، ليطالح اىكاليئ

، كاملكضً (7ْ:: شئخ، جلضً ادليَ اثَ فٓؽ )تكٌكضً ال
 .(74َ: املفٓؿس الثَ ظضؿ اىككلالين )ت

رِبى قَ ذلم ة-كربٍة عي ٔ «ثؿُةٌش»دمف/  «ثةىرباٌش» -أيغن ، ْك
 .يف اضؽالح املغةربح كأْو األُؽلف

                                                           
 ـ.;;;3-3642َؼجف ثذعليق/ حمٍؽ ٌؽيف احلةفؾ، ثريكت  (1)
ـْؿاين، املؽيِح اجلجٔيح  (2)  ـ.4226-3646َؼجف ثذعليق/ مؿزكؽ ال
ـايه، كمؿاصكح/ محؽ اجلةرس، الؿيةضؼجف  (3)  .3624ْثذعليق/ حمٍؽ ال
ة/ جتؿيؽ األقةُيؽ، ككؽ ؼجف ثذعليق/ حمٍؽ شهٔر امليةديين، ثريكت،  (4) كيكىم أيغن

 ـ.:;;3639ْ-3
، ٌِٓة/  (5) ذًتى يف ْؾق اىرباٌش نذته « نذت ثؿاٌش اىكيٍةء يف األُؽلف»ككؽ ني

= 
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َ الؿُقيين )ت ش أيب احلك ٌُة ش/ ثؿ ٌسيح نذت اىربٌا َ أ ، ْ(888 كٌ
ش أيب ق ٌُة َ حمٍؽ املضةرِم األُؽليس )تكبؿ  .(84َ: جؽ اهلل حمٍؽ ث

ٔصـ يذغط الكجق اتلةرييخ كاىكييم  كبٓؾا اىكؿض امل
 ىكيٍةء املكيٍني يف ْؾا املضةؿ املًٓ.

كلإلُطةؼ فإف اىكِةيح ثٓؾا اىفَ كؽ اُذليخ يف اىلؿكف 
اثلالزح األػرية إىل املكترشكني كدالٌؾدًٓ، فإف كيصؽ هل أزؿه فيف 

قةت اىكيية ثةجلةٌكح فعكت، كغؽا أثِةءي املعةعَ اىكيٍيح ادلرا
كؼيجح اىكئـ الرشقيح ثٍكـؿو قَ دطٔر ٌِٓيج إدمةيل أك 

ٌَ كّيٍص دفطيٌل قَ دةريغ اىكئـ كاتلؽكيَ فيٓة، كيف صةُت 
ٔقح فغالن قَ املؼؽٔؼح، كغؽا اتلكٔيواىلؽيٍح إدراؾ نذجٓة   املؽج

ة قَ نذت يف ٌكـٍّ ىلع نذت املكةرصيَ كالالظ لني قٔعن
 األٌٓةت كاملطةدر كمطِفةت األكااو.

ككؽ دؽٔر ْؾا اىكيً قِؽ اىغؿب ظىت غؽا أًْ فؿكع قيً 

                                                           
= 

 هلةين اىكٍؽ.« ىفٓةرس األُؽلكيحنذت اىرباٌش كا»ىكجؽ اىكـيـ األْٔاين، ك
 ـ.4:;3-35:3ْؼجف ثذعليق/ إثؿاْيً شُجٔح، دمشق،  (1)
 ـ.4:;3-3624ْؼجف ثذعليق/ حمٍؽ أيب األصفةف، ثريكت،  (2)
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ٔغؿافية  املهذجةت كاملكئٌةت، ظير دغؽي دراقح قيً ابلجيي
ٔقح ٌكلؽة ٌَ األقةحلت  شجهح ٌذؽاػيح ٌَ املٔعٔاعت، كدلٍ

اإلنكةين يف كاملكةجلةت، كاٌذؽ ُؽةكٓة حلتِةكؿ اإلُذةج اىفهؿم 
 إؼةرق اذلم يتكف لك ئـ.

كيف اىكرص احلؽير غؽا احلةقٔب كقييحن فَكةىح كٌجةرًشة يف 
ٔغؿافية.  إقؽاد ابلجيي
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ٔغؿافية يلتكت يف  إف قيً اىفٓؿقح الٔضفيح أك ابلجيي
ْؾا الـٌةف أٍْيح ػةضح، دؿصف إىل ٌة ككف يف ْؾا الـٌةف ٌَ 

كييم كاىفهؿم، كاتكةع دااؿة اىنرش كاتلٔزيف، غـارة اإلُذةج اى
كاتلٍةيـ ادلكيق ثني اتلؼططةت اىكيٍيح كاىفهؿيح كاثللةفيح 

 كاألدثيح ىلع ظٍؽ قٔاء.

 

 

 وأىواعه أهنيته: عله الببليوغرافيا
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 /ويىكي إمجال أَىيث َشا امػنه يف اجللاط اتلاحلث
إٌؽاد ابلةظسني ثةبليةُةت الٔضفيح ليٍطةدر يف دلةالت  -3

شيػ كدقً ادلراقةت ابلعر اىكييم، ممة يكةًْ يف دن
األكةديٍيح كالؿقةاو اجلةٌكيح؛ إذ ابلعر اعدةن ٌة يجؽأ جبٍف 

 املطةدر، كينذيه ثفٓؿقذٓة!
ٔقح أك  -4 ٔاد املؽج اإلظةؼح ثةملشةركح اىكيٍيح كاىفهؿيح كاملكؿفيح كامل

ٔقح أك املؿايح أك اإللهرتكُيح ثةقذجةر الـٌةف  أك املاكف. املكٍ
ؼذيفح قَ دةريغ اىكئـ، كدؽٔر املكؿفح اإلٌؽاد ثةملكئٌةت امل -5

بشلك يكٓو  اإلنكةُيح، كاثللةفح املضذٍكيح، كظفؾ ذلم لكّ
 الؿصٔع إحلّ.

ـو ظٔؿ اإلُذةج اىفهؿم؛ ىيكذفيؽ  -6 دٔفري ثيةُةتو إظطةايحو كأركة
ٌِٓة ابلةظسٔف يف دلةالت ادلراقةت كابلعٔث ابلجيئٌرتيح 

 ىفهؿم(.)دراقةت اىليةقةت اإلظطةايح لإلُذةج ا
ٍيح  -7 ح يف قٍييةت اىزتكيؽ، كاػذيةر كِد إفةدة املهذجةت املؿكـيح كاىكٌة

ٔدة يف  ٔص اعت املهذبيح، كاتلكؿيف ثةملؤىفةت املنشٔرة كامل املضٍ
ٔاؽ، نٍة ديرس قٍييةت دجةدؿ اإلاعرة ثني املهذجةت.  األق

                                                           
ٔاىفذٔح، )ص (1) ٔدة أث (، ٌؽػو إىل ;;-2;املؽػو إىل قئـ املهذجةت، ظةٌؽ ق

ٔغؿافية،  (.45-;3ضٔيف، )ص قجؽ اليؽيفابلجيي
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ِاع ابلتنيِغصافيا  /أً
ٔقح ؿافيةت كفلن غيٍلَ دطِيف ابلجيئ  ثأس ثٓة الة ملضٍ

 اتلةيل/ ىلع اجلعٔاىفِيح، كذلم ٌَ اتللكيٍةت 
 اتللسيه املِضِيع/

خمذيف يف املٔاد  يكدغؽ الشامنث/ صافيات امػاوث أوغابلتنيِ -3
، كيِؽرج حتذٓة املضةالت دكف حتزي إىل مٔعٔع ٌكني

 .أككةـ ٌذكؽدة
ة-كتكىمصافيات املِضِغيث أو املخزططث/ غابلتنيِ -4  -أيغن

كدذغٍَ ثيةُةت كضفيح لإلُذةج  ،افيةت اىكيٍيحؿغثةبلجيئ
 .أظؽ املضةالت اىكيٍيح أك األدثيحيف اىفهؿم 

كٔااً كيةقيح دً إقؽادْة  كيه صافيات املػياريث/غابلتنيِ -5
تلؼؽـ املهذجةت كاهليبةت اىكيٍيح كمؿانـ ابلعٔث 

ٔظيؽ قٍييةت االػذيةر  ،تليكري اػذيةر املطةدر ؛كغريْة كد
جين ىلع أقف قيٍيح ىفبةت حمؽدة ٌَ املهذجةت، املِـً كامل

                                                           
يح املؿصكيح/ ٌةْيذٓة، فبةدٓة، ػؽٌةدٓة، الكيؽ اىنشةر، دار اثللةفح اىكيٍيح، األكق (1)

ٔغؿافية أك قيً املهذجةت، حبر ٌنشٔر ىلع الشجهح 7;;3اإلقهِؽريح،  ـ، ابلجيي
 www.mojtamai.com. اىكِهجٔديح، مهذجح قسٍةف ثَ قجةس آؿ فؽا

ُذةج اىفهؿم اىكؿيب  (2) ٔغؿايف لإل ٍةقيح، ملعٍؽ ٌَ ذلم/ ادلحلو ابلجيي يف اىكئـ االصذ
 فذيح قجؽ اهلةدم.
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 ؿافيةت املكيةريح ليٍهذجةت املؽرقيح.غابلجيئ /ٌسو
 اتللسيه اجلغصايف/

 ؛دغؽي ٌِؽلح حمؽكدة داػو دكىح ٌة صافيات املدنيث/غِيابلتن -3
ٌِؽلح  أك ،ٌلةؼكح أك ،أك حمةفـح ،كاليح أك ،إٌة ٌؽيِح

 ٌرتاٌيح األؼؿاؼ.
دغؽي اإلُذةج اىفهؿم الطةدر ىلع  الِظٌيث/ صافياتغابلتنيِ -4

ة أك ليٍليٍني قييٓة أيّ  ،قٔاء ألثِةآة ،مكذٔل دكىح ٌكيِح
، مٔاد قٍكيح تأك أشاكهل املةديح )نذت، دكرية ،اكف ُةرشق

 .إلهرتكُيح...( أك ،كبرصيح
 يفدغؽي اإلُذةج اىفهؿم الطةدر  صافيات اإلكنيىيث/غِيابلتن -5

دكؿ اخلييش  /ٌسو ،كةت كمطةىط مشرتكحإكييً ٌكني دؿبؽّ قال
 كدكؿ املغؿب اىكؿيب... ،قهِؽُةفيحكادلكؿ اإل ،اىكؿيب

حترص اإلُذةج اىفهؿم  امػامليث/ صافيات ادلوحلث أوغِيابلتن -6
 الطةدر ىلع املكذٔل اىكةىيم دكف اُذٍةء دلكىح أك إكييً ٌكني.

 اتللسيه الشيلك/ 
ؿافيةت غثجيئ /ٌسو ،ؿمحمؽدة ٌَ اإلُذةج اىفه غؽي أشاكالن ي

ؿافيةت غاألكةديٍيح، كبجيئ كادلراقةت كابلعٔث ،الؿقةاو اىكيٍيح
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ٔقحغكبجيئ ،املطةدر املؿصكيح ٔاد  /ٌسو ،ؿافيةت املٔاد غري املؽج امل
ؿافيةت غؿافيةت ادلكريةت، كبجيئغكبجيئ ،الكٍكيح كابلرصيح

اىيت ؿافيح غجيئابل اىلةاٍح /ٌسو ،جح كاإللهرتكُيحقى ٍٔ عى ٍي ػاملطةدر اى
ة احتةد اىربدليةت املرصيح ليرباٌش الطةدرة ىلع أكؿاص يي  طؽْر

 مرص.يف ٌؽدلح 
  اتللسيه النغِي/

دغؽي اإلُذةج اىفهؿم  كيه ،ؿافيةت اليغٔيحغتكىم ثةبلجيئ
ة ليغذٓة  ،اىفهؿم اىكؿيب ؿافيةت اإلُذةجغثجيئ /ٌسو ،الطةدر كفلن

ؿافيةت غكبجيئ ،اإلجنيزييح ؿافيةت اإلُذةج اىفهؿم ثةليغحغكبجيئ
 اإلُذةج اىفهؿم ثةليغح اىفؿنكيح.

  اتللسيه اجلِيع/
ٔقيحغتكىم ثةبلجيئ دغؽي ؼجكةت ٌكيِح  كيه ،ؿافيةت اجل

فني ألظؽ املؤىِ  أك ،أظؽ املضةالتيف إٌة  ،ٌَ اإلُذةج اىفهؿم
 جلٍػ ٌكني ٌَ املطةدر ػالؿ فرتة زٌِيح حمؽدة. أك ،كاملفهؿيَ

 ص/ اتللسيه اخلا
 ؿافيةت اخلةضح ثفبةت حمؽدة ٌَ املكذفيؽيَ/غكيذغٍَ ابلجيئ

 ؿافيةت نذت الهجةر.غثجيئ -3
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 ؿافيةت نذت اجلةشبح.غثجيئ -4
 ؿافيةت املهذبيني.غثجيئ -5
 اىفبةت اخلةضح. ؿافيةت مطةدر املكٔكني أكغثجيئ -6
 ؿافيةت ابلةظسني.غثجيئ -7
 .ؿافيةت االصذٍةقينيغثجيئ -8
 .ؿافيةت االكذطةدينيغثجيئ -9
 .كغريْة ...ؿافيةت األدثةءغثجيئ -:

 اتللسيه الضوين/
ٔزةاليح ؿافيةت اتلةرخييح أكغابلجئي -3 ٔؼةت.غثجئي /ٌسو ،ال  ؿافيةت املؼؽ
أك  ،قِٔاتو  حمؽدةن  زٌِيحن  ؿافيةت اىيت دغؽي فرتةن غابلجيئ -4

ٔدن   .ةأك كؿكُن  ا،قل
اإلُذةج اىفهؿم الطةدر  ؿافيةت الؿاصكح اىيت دغؽيغابلجيئ -5

 املةيض.يف ػالؿ فرتات زٌِيح ٌذفةكدح 
 دغؽي اإلُذةج اىفهؿم احلؽير.اىيت ؿافيةت اجلةريح غابلجيئ -6

 اتللسيه وفًلا لنجُات املٌخجث/
ة املهذجةت الٔؼِيح اىيت ؿافيةت اىلٌٔيح غابلجيئ -3 يف دطؽْر

 لك دكىح.
ة دكاىيت ؿافيةت اتلضةريح غابلجيئ -4 كدذغٍَ  ،اىنرش ري دطؽْر
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 ثيةُةت كضفيح ظٔؿ اإلُذةج اىفهؿم الطةدر قَ اجلةرشيَ.
ؿافيةت املِٓيح الطةدرة قَ اهليبةت كاجلٍكيةت غابلجيئ -5

 دمكيةت املهذجةت كاملكئٌةت. /ٌسو ،املِٓيح
ة اهليبةت كاملِـٍةت اىيت ؿافيةت الؿقٍيح غابلجيئ -6 دطؽْر

 ابلعٔث. كاجلةٌكةت كاملؤقكةت اىكيٍيح كمؿانـ
 اتللسيه وفًلا جلِع املػاجلث/

 ؿافيةت اتلعييييح.غابلجيئ -3
 ؿافيةت اجللؽيح.غابلجيئ -4
 ؿافيةت احلرصيح.غابلجيئ -5
 ؿافيةت االُذلةايح.غابلجيئ -7
ٍةقيح...غثجئي -8 ٍيح كاالصذ ِيح كاىكي ٔؼ ِةقجةت ادلينيح كال  ىغ.إ ؿافيةت امل
 ؿافيةت اتلؽجيليح.غابلجيئ -9
 ؿافيةت اىنكليح.غبلجيئا -:
 ؿافيةت الشةرظح.غابلجيئ-32
 ؿافيةت األكحلح.غابلجيئ-33
 ؿافيةت اثلةُٔيح.غابلجيئ -34
 ؿافيةت املكذؼيطح.غابلجيئ -35
 ؿافيةت.غؿافيةت ابلجيئغثجيئ -36
 ؿافيةت اإلرشةديح.غابلجيئ -37
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 ِيث/اتلدسيس املػصيف ملطعنح السرية اجلت -أ
يؽيق ىفؾ الكرية ىلع اىؽؿيلح، كاهليبح، كاحلةىح،  يف النغث/

ري/  كالكِح، كةؿ ػةدل ثَ ْز
ٓىة دىػػ ٍُخى رًسٍ

ى
َِحو أ ٍَ قي ًٌ  ٍَ ـىعى  فىالى دىػٍض

 

ة  ْى ىًكػرٍيي ٍَ ي ٌى َِحو  َكؿي رىاًضًؽ قي
ى
    فىأ

ة-نٍة دؽيق  .ىلع أػجةر األكااو -أيغن
، كأثٔاب ☺رقٔؿ اهلل يؽيق كيؿاد ثّ أيةـ  ويف االضعالح/

                                                           
 (.34/339(، دةج اىكؿكس، ليـبيؽم );:6/5لكةف اىكؿب، الثَ ٌِـٔر ) (1)

 

 عله السرية اليبوية وعالقاته
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ة.  اجلٓةد، كاملغةزم كحنْٔ
ٌىَ اقذَن ثٓؾق اىتكٍيح حمٍؽ ثَ إقعق )ت ًٌَ أكؿ   (373َك

، كٌسيّ أثٔ إقعق اىفـارم كهل يف ذلم نذةب/ املغةزم كالكري
 .( يف نذةثّ/ الِكري3:8َ)ت

ككؽ شةع قِؽ املطِفني ثكؽ ذلم اجلٍف ثني املغةزم 
( يف 685ٌََ ضِيف اثَ قجؽ اىرب )ت كالِكري، نٍة يـٓؿ ْؾا

( 956ْؽ اجلةس )تري، كاثَ قيِ نذةثّ/ ادلرر يف اػذطةر املغةزم كالكِ 
 يف نذةثّ/ قئف األزؿ يف فِٔف املغةزم كالشٍةاو كالِكري.

ِة يـٓؿ جبالء أف ْؾق املطِفةت  ٔاءن محيخ اقً الكرية، -ْك ق
ُو  -أـ اقً املغةزم، أـ دمكخ ثني االقٍني قِةيذٓة مرصكفنة إىل  اكف صي

ٌة قجق اىغـكات كالرساية ٌَ ٌلؽٌةت، كٌة دار فيٓة ٌَ ككةاف 
 كأكغيةت، كٌة حللٓة ٌَ ٌذٍٍةت كمهٍالت، كأف املطَِفةت اىيت

ًّ كجو ☺قيًِيخ ثؾنؿ دفةضيو ظيةدّ  ًٍ ، كككةاف ٌة صؿل يف ًقيٍ
 ظؿبّ كيييح!

                                                           
ـ، كأػؿل ثذعليق/ قٓيو زاكر، ط دار 98;3ؼجف ثذعليق/ حمٍؽ محيؽ اهلل، ثةلؿبةط  (1)

 ـ.:9;3اىفهؿ 
ٔد ٌِّ ثذعليق/ فةركؽ محةدة،  (2) ٔص ـء امل  .َ:362ؼجف اجل
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ٔا ثؽكاكيَ الكِح اىيت محيخ نسرين  ٍةء انذف ّ كىكو اىكي َ قريد اٌ 
 ّ ؽي  .☺ْك

ٔاف نذةب ابلؼةرم الطعيط يؽؿ ىلع  كال شم أف ٌؽةىكحن ىكِ
اجلةٌف الطعيط املؼذرص ٌَ »ْؾا املكَن جبالء، ظير قىَم نذةثّ/ 

 .«كأيةٌّ ☺أمٔر رقٔؿ اهلل 
ؼيق ثٍكَن اىرتدمح 

ي
كأيّة ٌة اكف األمؿ، فإف مطؽيط الكرية أ

ٍِيخ  قِؽ قيٍةء املكيٍني بشلك قٌٍل كٌَ كؽيً، قٔاء قي
 ثلذت اىؽجلةت، أك نذت الطعةثح.

ذيّ-كال ػالؼ » /‘يلٔؿ اثَ قجؽ اىرب  ٍٍ ًي ثني  -قى
ٌَ أككًؽ  ☺اىكيٍةء أف الٔكٔؼ ىلع ٌكؿفح أضعةب رقٔؿ اهلل 

ًً اخلةضح، كأرفًف قيً أْو اخلرب، كبّ قةد أْو الِكري...  .«ًقيٍ
ة يف ٌكَن اىرتدمح احل ةفيح ثؽكةاق كضةر مطؽيط الِكري شةاكن

، كغريق ٌَ ‘لزلْيب «ًقري أقالـ اجلجالء»األػجةر، نٍة ْٔ يف 
 الهذت اجلةٌكح ليذةريغ، كاىرتاصً، كرصةؿ احلؽير.

كبِةءن ىلع ٌة قجق دلؿيؿق؛ فإف قيً الكرية اجلجٔيح يٍذؽ 

                                                           
 (.45االقتيكةب، الثَ قجؽ اىرب )ص (1)
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، ٌَ ئـ مٔدلق إىل ئـ كفةدّ، ☺ىيشٍو الٔكةاف اىيت مؿت ثّ 
ؿى الٔيح اى ُ ؾا يشٍو تىزَنى لؿآين كمالبكةدّ، كاحلؽيرى اجلجَٔم ْك

ٔق  ☺كأقجةبى كركًدقً، كككةافى ٌة صؿل هل  يف قيٍّ كظؿبّ، كضع
كٌُّٔ، كقجةددّ كدقٔدّ، كٌة اكف ثيِّ كبني أضعةثّ كأقؽااّ، 

اىكةثًؽ املضةًْؽ، كالـكًج  ☺ثٍة ُيلق ؿٓٔر شؼطيح اجليِب 
ـو كاظؽ!كالٔادًل، كادلاقيح املكيً كاىلةاؽ، لك ذلم يف قيةؽ   ئ

ًذجىٍخ ٌفَؿكحن يف رشكح نذةب اهلل  كالكرية ىلع ْؾا اجلعٔ ني
دكةىل، كرشكح احلؽير اجلجٔم ثةإلعةفح إىل نذت الكري كاملغةزم، 
كالشٍةاو كادلالاو، كاتلةريغ، كاىرتاصً، كاىؽجلةت، كاألنكةب، ثو 

ْٔة ٌَ مؤىفةت  كمطِفةت. كيف الشكؿ كاألدب اإلقاليم، كحن
 ☺لكرية اجلجٔيح الاكميح ليعجيت املطؽىف كقييّ؛ فإف ا
ٍْثو. -ىلع ْؾق اهليبح-ربٍة لً ييٍلذىٍت ٌِٓة

َ ني  إال ُـره يكريه، ككيٌوٌ 
ٔقٔيع ليكرية اجلجٔيح  ؾا املكَن االضؽاليح اجلؽيؽ كامل ْك

 ال يِؽجق ىلع نذةب كؽيً أك ظؽير ثكيِّ اآلف!!
ِم أرصى/ -ب  غالكث غنه السرية ةػن

 السٌث واحلسيد/ غالكخُا ةػنه -1
مَؿ أف قالكح اىرتادؼ اليغٔم كةاٍح ثني الكِح كالكرية، 
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ٔدةن اكُخ، أـ ٌؾمٌٔح!-ىغح-فةلكِح كالكرية  ، حمٍ  / اىؽؿيلحي
ِؿفىًخ الكِحي قِؽ قيٍةء احلؽير  كأٌة يف االضؽالح فلؽ قي

زًؿى قَ اجليب 
ي
ٌَ كٔؿ أك فكو أك دلؿيؿ، أك ضفح  ☺ثأُٓة/ ٌة أ
يٍليح، أك  ييليح، أك قرية، قٔاء أكةُخ كجو ابلكسح أك ثكؽْةػى  .ػي

ة قِؽ ٌَ قَؿفٓة  ِة دؽػو الكرية يف الكِح اضؽالظن ْك
ٌكؿفػح -ثؾلم، كيؤكؽ احلةكً اجليكةثٔرم ْؾا املكَن فيلٔؿ يف

ككؽ يؽػو »/ -قئـ اىػعؽير فيٍة يؽػو يف الكِح كاحلؽير
اجلجٔة، ٌسو/ فيٓة ثكظي أػجةرق كجو اجلجٔة، كبكظ قريدّ كجو 

ٍكَ قريدّ؛ ألف احلةؿ يكذفةد ٌِّ ٌة  ُِسّ ثغةر ظؿاء، كٌسو/ ظي حت
اكف قييّ كجو اجلجٔة، ٌَ نؿااً األػالؽ كحمةقَ األفكةؿ... 
ُؿ ثّ ىلع أظٔاهل اىيت دِفف اجلةس يف املكؿفح  يكذىؽى كأٌسةؿ ذلم ممة ي

في ثٓة يف دالاو اجلجٔة ن سرينا؛ ثنجٔدّ كضؽكّ، فٓؾق األمٔر يينٍذىفى
ؾا ة-كهلؾا ييؾنؿ ٌسو ذلم يف نذت قريدّ، ْك يؽػو يف  -أيغن

 .«مكىم احلؽير
                                                           

 (.355(، خمذةر الطعةح )ص35/442لكةف اىكؿب ) (1)
ٔاقؽ اتلعؽير يف فِٔف مطؽيط احلؽير، جلٍةؿ ادليَ اىلةقيم )ص (2)  (.:5ك
 (.:43ٌكؿفح قئـ احلؽير، ليعةكً )ص (3)
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ة-كىلع ْؾا صؿل ، فةبلؼةرم  -أيغن ًً جٍوى احلةك ٍَ اكف قى ٌى

يف ضعيعّ ػَطص نذجنة كأثٔاثنة دذكيق ثةلكرية، ٌسو/ نذةب 
أظةدير األُبيةء، نذةب املِةكت، نذةب اتلفكري، نذةب فغةاو 

، نذةب ٌِةكت األُطةر، نذةب املغةزم، ٌف ☺أضعةب اجليب 
نذتو كأثٔابو أػؿل نسرية، ديبىنِيي ككةافى كأظٔاالن ٌذكؽدةن يف ظيةدّ 

هؾا لُك نذةًب ظؽيرو صةٌف اكلطعةح كاملكةُيؽ.☺  ، ْك
كقييّ؛ فإذا أردُة أف خنيص ثنذيضح ُٓةايح ىكالكح الكرية 

/  ثةلكِح فيه ىلع زالزح ٌِةحو
ٔصيُه قِؽ ثكغًٓ؛ اىك املٌىح األول/ ـي كاخلطٔص ال ٍٔ

َ صٓح قِةيذٓة ثةألظاكـ اىفلٓيح كاىكلؽيح،  ذلم. كحنٔ فةلكِح أقً ٌ
كالكرية أقً ٌَ صٓح قِةيذٓة ثِلو أػجةر الـٌةف اذلم اكف 

، كاقذٍؽاد أمٔر ٌِٓة ٌَ األدب فّكٌة قجق كالددّ الرشي ☺فيّ 
دؿاصً الطعةثح كالشكؿ اإلقاليم، كدةريغ املؽف كاملٍةلم، كأػجةر ك

 ككذت اجلغؿافية كابلرلاف، كاألنكةب كغريْة.
ذْت ؼةافح أػؿل إىل أف اىكالكح يه اىكٍٔـ  املٌىح اثلاين/

ًي األكْثي ٌَ أْو اىكيً. ْي  كاخلطٔص املؽيق، ك
ة، ىلع اقذجةر أف الكرية  ػُص ٌؽيلن

ى
ًُ كالكرية أ ق

ى
فةحلؽير أ

فه أضيو ليجنيح املكؿفيح ليعؽير كالكِح ِٔ  .مه
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ًُ ٌَ  املٌىح اثلامد/ ٔ أف الكرية أق ٔ اذلم يـٓؿ يل، ْك ْك
ة.  احلؽير ٌؽيلن

كذلم ىلع ٌكَن أف قيً الكرية اجلجٔيح ْٔ اىكيً اذلم 
ةضةت مٔدلق، كظىت كفةدّ  اثؽءن  ☺ديؽرىسي فيّ ظيةدّ   ☺ٌَ إْر

ٌف ًذنؿ لِك ٌة صؿل يف ْؾق احليةة الرشيفح، ثٍة يشٍو لك ٌة 
أكَؿق، أك اكف ٌَ ضفذّ اخليليح، أك اخليييليح  دليً ثّ أك فكيّ أك

كؽْة، كْؾا يتِةكؿ ككةاف الٔيح اىلؿآين، كاحلؽير بكجو ابلكسح ك
اجلجٔم، كقةاؿ ٌة دغٍِذّ احليةة الرشيفح ٌَ أقٍةهل يف ادلقٔة 

ةدة كغريْة.  كاجلٓةد، كٌة اكف قييّ ٌَ اىكجةدة كالْـ
ِح إىل أف كقييّ؛ فإف لً دطو اىكالكح ثني الكرية كالك

ًُ فيَ دىًلَو قَ اتلؽةثيًق كاىرَتادؼ! كاهلل أقيً.  الكرية أق
ٍ  ،ىكيً الكرية أٍْيح ثةىغح يف احلؽير كقئٌّك ذلم يف  وي ًٍ جني

 اجللةط اتلةحلح/
  ؽُ كى تي  َ  ٌ َ أًْ قجو اتلكؿؼ ىلع الكِؽ كرصةهل  ٌ الكرية

كؿفح ادطةؿ اإلقِةد ٌَ ٍيح ثٍاكف يفٌ  َ اأْل ؾاٌ  ّ.  الطعةثح، ْك  قؽٌ
 ة-كالكرية لؽ ٌذٔف الكِح، -أيغن لةييفُ  كالهشف  ٌَ أًٌْ 

أك الهؾب كالٔعف يف ٌنت احلؽير. ككً ٌَ ظؽير  أقَ اخلؽ
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 . قييّ ثةلٔعف بكجت صٓو كاعكّ ثةتلةريغ ًى لً ظي 
  َٔ يف ٌكؿفح اجلةقغ ٌَ املنكٔخ يف  ؿي كالكرية قييٓة املك

كغ ال يطةر إحلّ ثةالصذٓةد، اىن اىكؿايق أفَ   احلةفؾي احلؽير، نٍة ثنَي 
 . كإٍُة يطةر إحلّ قِؽ ٌكؿفح اتلةريغ

 كالكرية أًْ مطةدر ٌكؿفح أقجةب كركد احلؽير. 
  

ي
 ، كٌفِط وى دمً كالكرية شةرظح ملة أ

ي
ٌَ أظةدير  ـى كصً يح ملة أ

َٔ  ☺ اجليب ؿ اخلةضح ثٍٔعٔاعت الكري، كاملغةزم، كاىفنت، ككؽ ق
 .األثٔاب نسرينا قِؽ رشح ديم ليعؽير اجلجٔم قييٓة الشةرحي 

كأػرينا، فإف احلةصح ٌةَقح ألف جيؿم دٌشه ثني الكرية 
دِجخ األظؽاث ☺كالكِح تلؼؿج أيةٌّ  كاألظةدير فيٓة  ككؽ ري

َكى فيٓة قريدّ دؿديجنة دةرخييّ  ة جلنذيه إىل قرية ٌذاكميح األصـاء، حتي
قيح، أك ثٔكةاكٓة، كىيف ثأظةدير ٌفَؿكح ىلع أثٔاب مٔعٔ ☺

                                                           
يؿاصف لألٌسيح/ املٔعٔاعت الهربل، الثَ اجلٔزم، حتليق/ قجؽ الؿمحَ  (1)

 (.4/473ـ، )88;3 -35:8ٍْؽ قسٍةف، ط املهذجح الكيفيح ثةملؽيِح، حم
فذط املغير، ليكؼةكم، حتليق/ د. قجؽ الهؿيً اخلغري، كد. حمٍؽ اىفٓيؽ،  (2)

 (.;5/66، )3648َ، 3الؿيةض، ط -دار املِٓةج
يؿاصف لألٌسيح/ أقجةب كركد احلؽير الرشيف، ليكئيط، حتليق/ د. ُيىي  (3)

 (.549-548لٔفةء، )صإقٍةقيو، دارا
 (.375-5/:(، );73-;9/49يؿاصف لألٌسيح/ فذط ابلةرم ) (4)
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ٔقيح!! ٔقيح، أك ُ   قرب دراقةت مٔع
 غالكخُا ةػنه املغازي/ -2

ًي اجليكةثٔرم )ت ؿى احلةك ًى املغةزم يف نذةثّ/ 627َذىنى ( ًقي
َؽ أفؿادق يف  -دكف غريق ٌَ املطِفني-ٌكؿفح قئـ احلؽير، كىقى

 ☺ٌكؿفح ٌغةزم رقٔؿ اهلل »قيً احلؽير اجلجٔم، فلةؿ/ 
مئؾ املرشكني، كٌة يطط ٌَ ذلم كٌة  كرسايةق كبكٔزّ ككذجّ إىل

يشؾ، كٌة أثًل لك كاظؽ ٌَ الطعةثح يف ديم احلؿكب ثني يؽيّ، 
 َ ٌى َ صنب قَ اىلذةؿ، كٌَ نَؿ، ك ٌى َ ْؿب، ك ٌى َ زجخ ك ٌى ك

َى ثِرصدّ  َّي َ ُةفق، ككيف ككً رقٔؿ اهلل  ☺دىؽى ٌى اىغِةاً،  ☺ك
يىتى اىلذيو ثني االز َ ُلص، ككيف صكو قى ٌى َ زاد ك ٌى نني ك

ؾق أُٔاع ٌَ اىكئـ  كاثلالزح، ككيف أكةـ احلؽكد يف اىغئؿ، ْك
ىكذغين قِٓة اعلً  .«اىيت ال ي

ا ىلع ٌكَن أيةـ  كاقً املغةزم قِؽ املذلؽٌني اكف كةرصن
 اىغـك كاجلٓةد. 

(/ 5َ;)ت ‘يلٔؿ زيَ اىكةثؽيَ اثَ احلكني ثَ قٌل 

                                                           
 (.542ٌكؿفح قئـ احلؽير )ص (1)



 
 
 

23 

ًي ٌغةًزمى اجليِب » يَ ًي ا ☺نِة نيكى َي  . «لكٔرةى ٌَ اىلؿآفنٍة نيكى
 ‘ككةؿ إقٍةقيو ثَ حمٍؽ ثَ قكؽ ثَ أيب ككةص 

ِة ٌغةًزمى رقٔؿ اهلل »(/ 356َ)ت ٍي ُؽْة قييِة  ☺اكف أيب ييكيِ كيىكي
ٔا آزًؿي آثةاًلً فال دغيك  .«ًذٍنؿىْة كرسايةق، كيلٔؿ/ ية ثىيًنَ ْؾقٌ 

ؿم  يف ًقيً املغةزم ًقيً »(/ 346َ)ت  ‘ككةؿ الْـ
 .«ادلُيةاآلػؿة ك

كبِةءن ىلع ٌة قجق؛ فإف االكذطةر يف ٌكَن املغةزم ىلع أيةـ 
اىغـك فعكت جيكو قالكذٓة ثكيً الكرية اجلجٔيح يه اىكٍٔـ 

ٔقف املكَن ىيشٍو أظؽاث ظيةدّ   ☺كاخلطٔص املؽيق، فإف د
ثأرسْة، كٌة يغةؼ إىل ذلم ٌَ ظٔادث دذكيق حبيةدّ فكِؽاؾو 

 جلجٔيح.دلٔف مؿادفحن ىكيً الكرية ا
ىلع أف ِْةؾ ٌَ يؿل أف ًقيً املغةزم يؿادؼ ًقيً الكرية 
اجلجٔيح، كيذؽةثق ٌكّ، كيتكف ُؽةؽ الك املطؽيعني ىيشٍو ٌة 

كيٍذؽ إىل ٌة ثكؽ كفةدّ  ☺يذكيق ثأظٔاؿ اجلـيؿة كجيو كالددّ 
                                                           

 (.7;4/3اجلةٌف ألػالؽ الؿاكم كآداب الكةٌف، ليؼؽيت ابلغؽادم )( 1)

اجلةٌف ألػالؽ الؿاكم كآداب الكةٌف، ليؼؽيت ابلغؽادم، مهذجح املكةرؼ  (2)
 .3625َالؿيةض 

 (.9;5/4بلؽايح كاجلٓةيح، الثَ نسري، )ا (3)
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، حلؽػو يف ذلم أػجةر اثلالزح اخليفةء أيب ثلؿ كقٍؿ ☺
زً  ÷ إىل زٌَ قسٍةف ، حلنذيه الرسد اتلةرييخ~كقسٍةف 

 يأيت دكر اىرتاصً كأػجةر اجلةس دكف رسد احلٔادث. 
/ٔ ٔعٔع الكري كاملغةزم األكىل قِؽًْْ  ّ؛ فيهٔف م الرسد  كقيي

.َ َ ػالفح الؿاشؽي ً نجريٌ  ٓة، ككك ـ لك  اتلةرييخ حللجح ضؽر اإلقال
ككؽ اقذٍؿ اتلأحلف يف الكرية ثةقً املغةزم إىل اىلؿف 

آػؿ ديم املطِفةت ثةقً املغةزم/ نذةب  الكةثف اهلضؿم كٌَ
( ٌَ املشةركح، كاحلةفؾ قييٍةف 757َكٔاـ الكِح األضجٓةين )ت

 .( ٌَ املغةربح856َ)ت ‘ثَ مٔىس الالكيع األُؽليس ا

                                                           
مطةدر الكرية اجلجٔيح كٌلؽٌح يف دؽكيَ الكرية، د. حمٍؽ يرسم قالٌح،  (1)

 (.89-87)ص
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 ٌَ ًُ إف مطؽيط مطةدر يف قيً الكرية يؿاد ثّ ٌة ْٔ أق
ٔذ ٌَ الهذةب املؤىَف يف الكرية اجلجٔيح؛ ذل م أف املطؽر املأػ

ٔ أكؿ األشيةء كٌلؽٌٓة، كأقالْة ٔاق ٌَ  -الطؽر ْك ًُ يف ٌكِةق كحمذ أق
دلؿد الهذةب املذؼطص يف الكرية، فيؿبٍة اكف املطؽر ماكدجح 

 أشجّ ذلم! ة، أك ٌةأك كزيلح إداريح، أك أدثنة قؿبيّ قيةقيح، 
كقييّ؛ فإف مطةدر الكرية مطؽيط صةٌف للك ٌة نذت 

كقَ ظيةدّ كٌة يذطو ثٓة ىلع اػذالؼ اىكئـ أك  ،☺قِّ 

 

 

 مصادر عله السرية اليبوية
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 .اىفِٔف، كىلع اػذالؼ ؼؿااق اتلؽكيَ، ككقةاو الهذةثح
دؽكر مطةدر الكرية جبٍيذٓة ىلع اجللو كالؿكايح، زً اجلٍف 
كاتلطِيف، زً الهذةثح كاتلأحلف، فيلؽ اكف ُلوي أػجةر الكرية 

الؿكايح كالكٍةع،  ػالؿ اىلؿُني األكؿ كاثلةين ليٓضؿة يىكذٍؽ ىلع
كذلم زٌَ الطعةثح ككجةر اتلةثكني، زً اُذلو األمؿ إىل اجلٍف 
كاتلطِيف زٌَ اتلةثكني، زً اتلؽكيَ كاتلأحلف، حلهٔف أكؿ 
مؤىف يف الكرية اجلجٔيح يذيلةق اىكيٍةء ثةىلجٔؿ ْٔ ٌغةزم مٔىس 

 (.363َثَ قلجح )تا
 .«قييلً ثٍغةزم مٔىس ثَ قلجح؛ فإُّ زلح» كةؿ ٌةلم/

كىيف يف املغةزم أضُط ٌَ نذةب »ككةؿ اخلؽيت ابلغؽادم/ 
ِٔق ٌَ أكْث ٌة ييؾنىؿ يف نذت  .«غريق مٔىس، ٌف ضغؿق، كػي

كإذا اكف مٔىس ثَ قلجح ضةظت أكؿ نذةب يف الكرية، فإف 
ؿ يف الكرية 373ْاثَ إقعق )ت َٔ ( ْٔ ضةظت أكؿ مؤىَف ٌؽ

ٔاكؽم  اجلجٔيح، زً دذةثكخ الهذت املؤىَفح يف الكرية إىل زٌَ ال
(؛ ظير اقذيرًبت ديم احللجحي الـٌِيح ظلجحى املطةدر األضييح 429ْ)ت

                                                           
 (.62مطةدر الكرية اجلجٔيح ثني املعؽزني كاملؤرػني، د. يةرس ُٔر )ص (1)
 (.376/:اجلؿح كاتلكؽيو، أليب ظةدً، ) (2)
 (.386لكةٌف، ليؼؽيت ابلغؽادم )صاجلةٌف ألػالؽ الؿاكم كآداب ا (3)
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ة/ نذةب  ملؿكيةت الكرية اجلجٔيح، كيه تشٍو زٍةُيح نذت؛ آػْؿ
ٔاكؽم، كأعةؼ ثكغًٓ نذةثنة دةقكنة ْٔ ٌغةزم أمحؽ ثَ حمٍؽ ثَ  ال

 .( ىلع اػذالؼ يف دٔزيق نذةثّ كركايذَّ:44أئب )ت
ككانجخ ديم الهذتى نذته يه ثٍسةثح نكغو كزيةدات ىلع 
َِفةت، ككذته أػؿل ثٍسةثح نذتو لألظاكـ املذكيلح ثةلكرية  املط
كاملغةزم، كلك ذلم ال خيؿج قَ اىلؿف اثلةين إاَل ٌة كَو كُؽر! 

 كضةر يىكذٍؽ الالظق فيٓة ىلع الكةثق.
ٌذَؽ ديم اكُخ مطةدر الكرية األكىل قِؽ األكااو، فيٍة ا

ٔقخ اتلآحلف يف الكرية،  الـٌةف كٌف ثؽايح اىلؿف الؿاثف دِ
َٔقخ املطةدر كالؿكافؽ اىيت رصف إحلٓة  كدكَؽدت أغؿاعٓة، كدِ
املطِِفٔف، فـٓؿ االقذٍةدي ىلع اىلؿآف الهؿيً كدفكريق املأزٔر، 
يًنى ثكظي املذأػؿيَ ثؾنؿ مطةدر  كاحلؽير اجلجٔم كرشكظّ، كقي

، ( يف 24َ;)ت  ‘ٌسو/ احلةفؾ الكؼةكم  الكرية اقذلالالن
. كٌسو ْؾا فكو يف «اإلقالف ثةتلٔبيغ ملَ ذـ اتلأريغ»نذةثّ/ 
 .«اإلملةـ يف ػذً قرية اثَ ْشةـ»ك «اجلٔاْؿ كادلرر»نذةثّ/ 

                                                           
 (.4/92اجلؿح كاتلكؽيو، أليب ظةدً الؿازم ) (1)
 ( ط الؿقةىح. 386-382)ص (2)
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نشف اىـِٔف »( يف/ 3289َزً صةء ثكؽق ظةيج ػييفح )ت
ح الؿقةى»(. يف 3567َزً الهذةين )ت «قَ أقةيم الهذت كاىفِٔف

 «.املكذؽؿفح بليةف مشٓٔر نذت الكِح املرشفح
ٌَ  قؽده  يًنى كاقذٍؿ احلةؿ إىل اىكرص احلؽير ظير قي 

ابلةظسني ثٍطةدر الكرية يف دآحلفًٓ كرقةايًٓ اجلةٌكيح؛ فيف 
 /الكيؽ قييٍةف اجلؽكم ثٍطةدر الكرية يف نذةثّ يًنى اهلِؽ قي 

 صةٌكح أىلةْة يف ، كاذلم أضيّي حمةرضاته «الؿقةىح املعٍؽيح»
 ْ. 3566اس اعـ رى ؽٍ ًٌ 

 ثٍطةدر الكرية د. حمٍؽ محيؽ اهلل يف أؼؿكظةدّ َنى ذى ككؾا اعٍ 
ـ قَ الٔزةاق الكيةقيح 57;3اىيت كؽٌٓة إىل صةٌكح )ثةريف( اعـ 

كاخلالفح الؿاشؽة، ككؾلم يف نذةثّ اذلم نرشق  ،يف اىكٓؽ اجلجٔم
 ـ.;7;3 اعـ« قريدّ، كأزؿق ..ُيب اإلقالـ» /ثةىفؿنكيح ثكِٔاف

يف دؽريكّ ملةدة ْ( 35:6  د. مطؽىف الكجةيع )تكاقذَنى 
خ كى جً الكرية ىؽيجح لكيح الرشيكح ثؽمشق ثٍطةدر الكرية، كؼي 

 ْ. 35:3ٌَ اعـ  اءي كدؽاكهلة اىلؿَ  ديم املعةرضاتي 
يف ٌةدة دةريغ ضؽر ْ( 3629 ككؾلم فكو د. قٍؿ فؿكخ )ت

جًٓ يف الكرية ثؾنؿ املكةرصيَ ثذلؽيً نذ قٍوي  كاقذٍؿَ  ،اإلقالـ
ة، نٍة يجؽ ؾا صيّية ٌَ ضِيف د. أكؿـ عيةء اىكٍؿم مطةدْر  ْك
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 .يف الكرية اجلجٔيح الطعيعح، كغريْة ٌَ نذجّ
ة ٌِفؿدنا يف ْؾا املٔعٔعكيجًف نذةب د. فةركؽ محةدة مؤىَ   ،فن

ي  ، «مطةدر الكرية اجلجٔيح كدلٔيٍٓة»ثكِٔاف/  3622ْرش اعـ ككؽ ن
ٔ أىلةْة ىلع ؼيجح لكيح اليغح اىكؿبيح  اته حمةرض ًّ يف أضيً  ْك

 جبةٌكح اىلؿكيني ثةملغؿب. 
حبسةف  /كاىيت ضؽرت مؤػؿنا ،كٌَ ابلعٔث املذٍزية يف ْؾا املغٍةر

ٔاف/  « ػنيزني كاملؤرِ مطةدر الكرية اجلجٔيح ثني املعؽِ »الكٍْة ثكِ
َ إقٍةقيو ْؿٌةس.  ٔر، كادلنذٔر قجؽ الؿزاؽ ث َ أمحؽُ   لرلنذٔر يةرس ث
ـاف جبةاـة ُةيف ثَ قجؽ اىكـيـ اىكةمليح ليكِح  ٍة ابلعسةف اىفةا ْك

 ْ.:364ة قَ اجلةاـة اعـ كى جً ككؽ ؼي  ،يف ادلكرة اثلةثلحٌِةضفحن اجلجٔيح 
ٔاف/ مطةدر  ككؾا حبر ادلنذٔر حمٍؽ يرسم قالٌح، كاذلم ثكِ

 ْ.3653الكرية اجلجٔيح كٌلؽٌح يف دؽكيَ الكرية، كاذلم ؼجف اعـ 
مطادر السرية غٌس وا أوكي غُسه وي فلس اًخىه وباجلىنث 
 ا اكتلايل/ َُ ـةياً   اذين غرَش مطسًرااملػارصيي إىل 

 ككذت اتلفكري ثةملأزٔر.  ،اىلؿآف الهؿيً -3
 ككذت الرشكح.  ،احلؽير اجلجٔم -4
 نذت اىكليؽة املكِؽة. -5
 نذت الكرية كاملغةزم.  -6
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 ككذت األدب.  ،شكؿ ادلقٔة اإلقالٌيح -7
 نذت الشٍةاو كادلالاو كاخلطةاص.  -8
 نذت اتلةريغ اىكةىيم كاتلةريغ اإلقاليم اىكةـ.  -9
ٔقيح يف الكرية اجلجٔيح.  -:  ادلراقةت اجل
 نذت اىؽجلةت كاىرتاصً كاألنكةب كالطعةثح.  -;
 نذت دةريغ املؽف.  -32
 نذت اجلغؿافية كابلرلاف.  -33
 اىنكجح. املؼؽٔؼةت غري املؽركقح، كاملضٓٔىح -34
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ٔد ثكظ اىكيٍةء املكيٍني يف  ىلؽ قجق احلؽيري قَ صٓ
لٔا قييٓة دلل  َٔ فٓؿقح نذت الكرية، أك ًذنؿ مٔارد نذجًٓ اىيت قى
اعدًٓ، نعةيج ػييفح، كقاَلٌح اهلِؽ الكيؽ حمٍؽ شجٌل  ٔق ً مل دطِيفٓ

زً  (3595َ)ت (، زً ديٍيؾق قييٍةف اجلؽكم3554ْاجلكٍةين )ت
ٔغؿافيح ظٔؿ ْؾا املٔعٔع املًٓ يه/  صةءت أقٍةؿ ثجيي

ٔد ☺حمٍؽ رقٔؿ اهلل  -3 ٔغؿافية خمذةرة، حلعىي حمٍ / ثجيي
قةاعيت، كصكفؿ إثؿاْيً اتلةم، كنرشت يف دليح/ اعلً 

 

 اجلـهـود فـي فهـرسـة
 مصادر السرية اليبوية
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الهذت الطةدرة يف الؿيةض، اىكؽد اثلةىر ٌَ املضرل 
 ـ.2:;3ُٔفٍرب -3623َاألكؿ، حمؿـ 

ىِفى قَ -4
ي
، لرلنذٔر ضالح ادليَ ☺رقٔؿ اهلل  ٌكضً ٌة أ

ـ، قَ دار الهذةب اجلؽيؽ، 4:;3-3624َاملِِضؽ، كضؽر اعـ 
ضفعح، كلً دذضةكز قِةكيِّ أىفني كمخكٍةاح 644ثريكت يف 

جى فيٓة ثني الكِح املؽٓؿة، كالكرية، كدراقةت  ـى قِٔاف، مى
ةـ يف األقٍةء كالهذت.  قَ اإلقالـ، ككككخ فيّ أػؽةء كأْك

ـ املطَِ  -5 ىٍكف، كضؽر اع فةت املغؿبيح يف الكرية اجلجٔيح، ملعٍؽ ي
 ـ، يف الؿبةط.4;;3634َ-3

فٓؿس خمؽٔؼةت نذت الكرية كاملؽااط اجلجٔيح يف دلرليَ،  -6
ـ، عٍَ 8;;3-3638َضؽر قَ مؤقكح آؿ ابليخ ثةألردف 

 )اىفٓؿس الشةمو ليرتاث اىكؿيب كاإلقاليم املؼؽٔط(.
فؤاد زسكني، ككؽ ذنؿ ؼؿفنة ٌَ أقٍةء دةريغ اىرتاث اىكؿيب، ى -7

 نذت الكري كاملغةزم، إىل آػؿ اىلؿف الؿاثف دلؿيجنة.
نذتي املٔارًد كٌلؽٌةت الهذت اتلةرخييح اجلةٌكح، كفيٓة  -8

يتِةكؿ ابلةظسٔف مٔاردى نذتو دةرخييح صةٌكح، ٌسو/ مٔارد 
دةريغ دمشق ىؽالؿ ادلقضةين، كمٔارد دةريغ اثَ نسري 

يل، كمٔارد املِذـً حلكَ قي،ى، كمٔارد لشٍف اهلل صال
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دةريغ اىؽربم جلٔاد قٌل، كمٔارد دةريغ ثغؽاد ألكؿـ عيةء 
 اىكٍؿم، كغريْة ٌَ الهذت.

ٔغؿافية الكرية  ا قَ دةريغ ثجيي ن اكف ْؾا ظؽيسنة خمذرصى
ٔغؿافّية  اجلجٔيح قِؽ املكيٍني، كيه نٍة يجؽك ىيكخ قٍالن ثجيي

ًذتى ثةملكَن املذاكمو، فغالن قَ  ًٔقًت ملة ني حمؽكديح اجلًٍف املكذ
. ☺قَ اجليِب  ًّ  كقريدً

َ املكترشكني يف ْؾا املضةؿ   ٌ ة نذجّ غري املكيٍني  ٌ ة ٌأ
ّ ىلع ْؾا اجلعٔ/ َ اإلشةرة إحل  فيٍل

، لألملةين فيٓيً فُصس املزعِظات امػصبيث ةىكختث ةصمني -1
ىىحن ملطِفةت الكري;2;3أىفؿت )ت َٔ ًى ٌؽ ٔاا ة يف ـ(، ظير كعف ك

ّ ملؼؽٔؼةت مهذجح ادلكىح ثربىني. ـء اتلةقف ٌَ فٓؿقذ  زِةية اجل
ٔقح يف ةتنيِغصافيا الكخب امػصبيث أو املخػنلث ةامػصب  -2 املؽج

 ـ(.7::3-3:32أكركبة املكيعيح ٌَ اعـ )
ليٍكترشؽ  ☺املضرل احلةدم قرش/ الكرية كٌة يذكيق ثةجليب 

ٔ أقذةذ35;3ابليضييك فيهذٔر شٔفةف )ت ادلراقةت  ـ(، ْك
ؽجٔع ثةىفؿنكيح، كضؽر   ٌٔ الرشكيح يف صةٌكح حليش ثجيضياك، ْك

ـ )  ـ(.;2;3اع
جلةف دحلل ةتنيِغصايف,  -مطادر دراسث اتلاريذ اإلساليم -3
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ٔد اكَْ )ت72;3قٔفةصيّ )ت  ـ(.3;;3(، كّلك
َ املكترشكني،     ْؾا ثةإلعةفح إىل نذت كٌلةالت كحبٔث نذجٓة قَؽةٌ 

رنم الٌنف )تًٌِٓ/ الؿاْت ابليض  ْ ٔاف/ 59;3ييك ( ثكِ
ٔقف ٔدم األملةين ي (، 53;3ْٔركفزت )ت مطةدر الكرية، كاحلٓ

ة»ثكِٔاف/   .«املغةزم األكىل كمؤىِفْٔ
 .كيه حبٔث دلؽؿ ثةحللؽ كالهؿاْيح لإلقالـ كأْيّ

                                                           
 (.48-44مطةدر الكرية اجلجٔيح، د. حمٍؽ يرسم قالٌح )ص (1)
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 فكصة املرشوع/
ة خلؽٌح الكرية اجل ٔد املجؾكىح قيفن جٔيح ثكؽ اقذكؿاض اجلٓ

ٔغؿافية( ؿٓؿ صيّية  ة )ابلجيي يف دلةؿ اىفٓؿقح الٔضفيح ملطةدْر
ٔقح اعمليح صةٌكح ملؿاصف كمطةدر  ٔق شَؽةي االظذيةج إىل م
كٌؽكُةت الكرية اجلجٔيح اىلؽيٍح، نٍة تكىع القتيكةب دمٓؿة ٌة 

ىِفى قَ اجليب 
ي
كقريدّ، كٌة ُييػ ثٓة، كٌة يطةظجٓة ٌَ  ☺أ

، كٌة ني  ذت ثؽؿيلح ختططيح كغري ختططيح يف أظؽاثو كمٔاكفى

 

 لببليوغرافيا املوسوعة العاملية
 الســــرية الـيـبــويــة 
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اىكرص احلؽير، حبير تشٍو/ الؿقةاو اىكيٍيح اجلةٌكيح، 
كادلكريةت، كاإلضؽارات، كحبٔث املؤدٍؿات ظٔؿ الكرية 
اجلجٔيح، ثةإلعةفح إىل املؼؽٔؼةت اىيت دً حتليلٓة، كاىيت لً يذً 
ٔقٔيُع ىيشٍو املطةدر املنشٔرة  حتليلٓة ثكؽ، نٍة يٍذؽ اجلٍف امل

 .«اإلُرتُخ»ىلع الشجهح اىكِهجٔديح كيف فغةء 
 أَىيث املرشوع/

يكىع ْؾا املرشكع اىكييم اىكةىيم إىل ديجيح ظةصحو  -3
ميَعح، كقِؽ زغؿة قيٍيح ظغةريح ٌٍٓح ثفٓؿقح لِك ٌة يذكيق 

 ، كاتلكؿيف بشؼطّ الهؿيً، كقريدّ املكضـة!☺ثةجليب حمٍؽ 
ةٌكح يف شأف الكرية تشضيف ابلعر اىكييم كادلراقةت اجل -4

ـاْؿة ثذٔفري لِك ٌة نيذت قَ ديم  كاتلةريغ اإلقاليم يف قطٔرق ال
ٔد هل ثةخلرييح.  احللجح اىفؿيؽة، كذلم اجليو املشٓ

إدةظح اىفؿضح ىفذًط مشةريفى قيٍَيحو كظغةريح كاقؽة  -5
يف دلةؿ الكرية اجلجٔيح قَ ؼؿيق دأقيفو ىكئـ صؽيؽة دنجسق 

كرية اجلجٔيح املرَشفح، اكتلٍٓيؽ كاتلٓيبح قَ ادلراقةت يف ال
ٔقح الكرية اجلجٔيح الاكميح، كاىيت يكؽ ْؾا املرشكع  ٔق إلقؽاد م

ة ثإذف اهلل دكةىل!  ثٍسةثح ثةنٔرة اإلُذةج اىكييم يف ؼؿيق إجنةْز
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 أَساف املرشوع وخمصجاحٍ/
إضؽار فٓؿقح كضفيح اعمليح صةٌكح ملة نيذت قَ اجليب -3

ٔقيؽح حتذٔم ىلع ☺املطؽىف   املؿاصف كاملطةدر اىلؽيٍح كال
ذت  كاحلؽيسح ليكرية اجلجٔيح، بشلك فين كقييم، قٔاءن ٌة ني

ذت ثغريْة!  ثةىكؿبيح، أك ٌة ني
ٌكةجلح ْؾق اىلةقؽة اهلةايح ٌَ ابليةُةت إلهرتكُينٌة،  -4

كاقذؼؽاـ أرىق دلِيةت كػؽٌةت ابلعر اإللهرتكين يف دطِيفٓة 
ة يف كؿص ٌؽٌش يذغٍَ قرشات  كفٓؿقذٓة، كٌَ زً إضؽاْر
 اآلالؼ ٌَ املؿاصف كاملطةدر.

إقؽاد مٔكف إلهرتكين ظؽير، كمهذجح ػةضح ثةلكرية  -5
اجلجٔيح، يغةؼ إىل املهذجةت اإللهرتكُيح اىكةمليح املذؼططح؛ 
ثٍة يتيط ٌذةثكح كمالظلح ٌة يطؽر يف الكرية اجلجٔيح ثةىفٓؿقح 

 كاتلطِيف أكالن ثأكؿ.
ِات امػىل يف ا  ملرشوع ومصاخنٍ/رع

املصخنث األوىل/ مجع مطادر السرية وكختُا, وحضىٌج َشه 
 املصخنث  األغىاَل اآلحيث/

كقريدّ ٌَ اىفٓةرس  ☺دمفي الهذت املذكيلح ثةجليب  -3
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ٔقح، كاملؼؽٔؼح  اىكيٍيح، كاملكةصً املطِفح، كأدىح املهذجةت املؽج
 ظٔؿ اىكةلً.

ٔقحن  ٌةاتني كمخكنيؿدي ٌة يـيؽ ىلع ككؽ صؿل ص ٔق ة كم فٓؿقن
ٍنة ظٔؿ اىكةلً ، دذغٍَ ٌبةت اآلالؼ ٌَ الهذت، كاقذيؼؿًصًخ كٌكض

 الهذتي اىيت دٍسو مطةدرى ٌكذربةن ليكرية اجلجٔيح املرَشفح.
كقريدّ ٌَ  ☺دمفي الهذت كاملطةدر املذكيلح ثةجليِب  -4

ٔقٔاعت كاملؼؽٔؼةت،  املطةدر اإللهرتكُيح اىكةمليح ليهذت كامل
خ ثغكحى ماليني ٌَ اىكِةكيَ يف خمذيف فؿكع كاىيت دغٍِ

اىكيً كاملكؿفح، ككؽ صؿل اقذؼؿاج دميح نجرية ٌَ الهذت 
فح ثةجلٍف كاىفٓؿقح ٌَ حنٔ أربكٍةاح كقرشيَ مطؽرنا  املكذٓؽى

 إلهرتكُينٌة؛ ٌة ثني مٔكف، ككؿص ٌؽٌش، ككةقؽة ثيةُةت.
ٔافو ملطةدًر كم ؿاصًف ككؽ أٌلَ دمفي كؿاثًح قتني أىف ثؽةكًح قِ

 الكرية يف اىلؽيً كاحلؽير.
 املصخنث اثلاًيث/ حطٌيف ابلياًات/

اقذٍؽت قيةقح اتلطِيف املذكؽد، كاذلم ٌَ شأُّ إزؿاء 
َ الؿكاثػ املذكؽدة ليٍطَِف  ٌ الٔاظؽ،  اىفٓؿس املهذيب، كاإلفةدة

َِف ٌَ أكْثى  كاىيت دٍِلَ ابلةظرى ٌَ اقذكؿاض ثؽةكح املط
 ِٔاف شضؿٍم.ٌَ صٓح، كحتخ أكْثى ٌَ ق
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ؽت ٌَ كًجىًو  قؽت كاقذٍي
ي
كفيٍة يٌل اتلطِيفةت الشضؿيح اىيت أ

ٔقح/ ٔق  فؿيق اىكٍو ثةمل
 اتلطٌيف املِضِيع/ -1

كيف ْؾا اتلطِيف صؿل صؿدي نذت الكرية اىلؽيٍح كاملكةرصة؛ 
ة نيذت يف  القذؼؿاج دطِيف شضؿٍم ٌذكؽًد املكذٔيةت، يأيت ىلعٌ 

ٔق يح، كىلؽ صةء ابلِةء املٔعٔيع ليكرية الكرية اجلجٔيح ثؽؿيلح مٔع
ٔاف ثةب  ٔاُنة؛ ٌة ثني قِ مهذٍالن حتخ حنٔ ٌَ زالزٍةاح كأربكني قِ

ٔاف مكأىح صـايح. ٔاف فطو فؿيع، كقِ  رايف، كقِ
 اتلطٌيف الضوين/ -2

ة تلةريغ  يًنى ثرتديت األظؽاث كاملكئٌةت كفلن ؾا اجلٔع قي ْك
ٔقٓة كظطٔهلة، ثؽءن  الدة الرشيفح، كظةؿ ثأظؽاث ٌة كجو الٔ اكك

صـيؿة اىكؿب آُؾاؾ، مؿكرنا ثةملٔدل، كاُذٓةءن ثةلٔفةة، كذلم 
ة كفؿقينٌة. ٔنا ٌَ ٌةاتني كزالزني قِٔاُنة رايكن  اقذغؿؽ حن

 اتلطٌيف األمف ةايئ/ -3
ؾا اجلٔع ثٍسةثح ٌكضً ٌفٓؿس ألىفةظ كمطؽيعةت  ْك

 لكٍحو  قجكٍةاحالكرية اجلجٔيح املرَشفح، ككؽ صةء ْؾا اىكٍو يف 
 ة.مطؽيعَيحو مؿدجحو أىف ثةايّ 
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 اتلطٌيف خسب اللكىات ادلالحلث/-4
رٍصى اللكٍةت   اكذىض اىكٍو اإللهرتكين يف املرشكع ظى

املفذةظيح ادلالحلح اىيت يكذكني ثٓة ابلةظر لئضٔؿ إىل املكئٌح 
ٔدة، كذلم يكٍو ىلع ربػ املطِفةت ذات الطيح ثجكغٓة  املنش

 -عٍَ املٍلَ إلهرتكُينٌة-ت ادلالحلح ابلكظ؛ قَ ؼؿيق اللكٍة
يكذكؿىض دميفي املطِفةت اخلةضح ثليٍح ٌكيِح، أك لكٍح  ثأف ت

ة كدمكيٓة بكٓٔىح ثةىغح  -دؽؿ ىلع ظؽث ٌكني، فيأيت إظطةْؤ
ظًطيىٍخ يف ْؾا املرشكع أكْثي ٌَ  -ثفغو اهلل دكةىل

ي
زالزح ككؽ أ

 لكٍحن دالحلح. آالؼ
 واإللكرتوين/املصخنث اثلاثلث/ امػىل اتللين 

ش إلهرتكين  ٌُة ًٍي ثؿ كةجلح ظةقٔيبكذلم ثإقؽاد دط ، يكٍو ىلعٌ 
َ ػالؿ ابلعر يف  ٔضٔؿ إحلٓة،ٌ  ِٓو الؿصٔع كال يكى ٍة ي ُةت اكفح؛ ث ابلية

ذةز ٍة ٍي ة-ظلٔؿو قَؽة، ن ثةملؿكُح اىكةحلح يف إعةفح كحتؽير  -أيغن
ُةت؛ ىيكٓو إدراج اإلضؽارات احلؽيسح يف الكرية املرشَ  فح؛ حبير ابلية

َ اإلعةفةت، ٔاعٌ  ُةٌش ثأُ ؾا اىرب كيؽْ  َ ـد ل  يه/  ٍي
 إعةفح نذةب.  -

 إعةفح خمؽٔط.  -

 إعةفح رقةىح صةٌكيح.  -
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 إعةفح دكريح.  -

 إعةفح ابلعًٔث كاألقٍةًؿ اخلةضح ثةملؤدٍؿات. -
 ووي رطائص امربًاوج/ 

 يقدؽك ىلع -ٌَ ػالؿ ُـةـ شةمو-قٓٔىح اإلرشاؼ  -
 كاملؿاصكني. املعؿريَ، كابلةظسني،أقٍةؿ 

يلٔـ ثإنشةء اتللةريؿ اآلحلح، كاىيت دتيط االؼالع ىلع  -
اإلظطةايةت كابليةُةت يف أم ككخ ثٍضؿد اقذؽاعآة، 

 كحبكت املكةيري اىيت يذً حتؽيؽْة.
 ممزيات غصض املػنِوات يف امربًاوج/

َِف اىيت تشٍو لَك  - يكذؽيف املكذؼؽـ قػؿض ثؽةكح املط
َِف يف دطٍيً ٌبَكػ، املكػئٌةت املذكيلح ثةملط

 كدؿديت دكيق ليٍكئٌةت. 
 ف ثؽؿؽ ٌذكؽدة، ممة يغٍَ الٔضٔؿى مطَِ  لِك  اقذكؿاضي  -

 يف إؼةر دطِييف حملً. ليٍطِفةت

 فات ةامعصق اآلحيث/ يِفص امربًاوج غصض املطٌّ 

ٌّف/  -  ةطفث املط
دتِٔع ؼؿؽ اقذكؿاض املطِفةت دجكنة ىكِةرص املكئٌةت املؿدجػ 

ٔاظؽ، ممة يغٍَ ثٓة املط َِف، كاىيت دتِٔع كدذكؽد داػو ثؽةكح املطَِف ال
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إؼةر اىفٓؿقح ٌَ أؼؿاؼ خمذيفح، داػو الٔضٔؿى إىل ٌكئٌةت املطِفةت 
 كأًْ ْؾق اىؽؿؽ القذكؿاض املطِفةت يه/

ِاسعث اتلطٌيف املِضِيع. - ٌّفات ة  غصض املط
ِاسعث اتلطٌيف الضوين. - ٌّفات ة  غصض املط
ِاسعث اتلطٌيف األمفتايئ.غصض املط -  ٌّفات ة
ِاسعث املؤمِفني؛ - ٌّفات ة اقػذكؿاض فٍػَ املٍلػَ  غصض املط

 دميف املطَِفةت اخلةضح ثٍؤىِف ٌكني كإظطةء قؽدْة.
ِاسعث املدِلِلني - ٌّفات ة اقػذكؿاض ؛ فٍَ املٍلػَ غصض املط

 دميف املطَِفةت اخلةضح ثٍعلق ٌكني كإظطةء قؽدْة.
ٌّف - ِاسعث املرتِجـِىني؛غصض املط اقػذكؿاض فٍَ املٍلَ  ات ة

ًو ٌكني كإظطةء قؽدْة.  دميف املطَِفةت اخلةضح ثٍرتًص
ِاسعث دور امنرش؛ - ٌّفات ة اقػذكؿاض فٍَ املٍلَ  غصض املط

 دميف املطَِفةت اخلةضح ثؽار نرش ٌكيِح كإظطةء قؽدْة.
ِاسعث السالسـل امػنىيـث؛ - فٍػَ املٍلػَ  غصض املطٌفات ة

َِفةت اخلةضػح بكيكػيح قيٍيػح ٌكيِػح اقذكؿا ض دميف املطػ
 كإظطةء قؽد نذجٓة.

ِاســعث اللكىــات ادلالحلــث؛ - فٍػػَ املٍلػػَ  غــصض املطــٌّفات ة
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اقذكؿاض دميف املطِفةت اخلةضح ثليٍح ٌكيِح، أك دؿٌزي للكٍػح 
ة كقُؽْة.  ٌكيِح، أك لكٍح دؽؿ ىلع ظؽث ٌكني يٍلَ إظطةْؤ

 املصخنث الصاةػث/ املصاجػث/
 ييح املؿاصكح دذً ٌَ شلني/ كقٍ

مؿاصكح قيٍيح ليذطِيف، كاللكٍةت ادلالحلح،  الشق األول/
ٔاء ثةليغح اىكؿبيح،  كدؽكيق ضعح ابليةُةت اخلةضح ثةملؽػالت، ق

 أك ثغريْة ٌَ اليغةت.
مؿاصكح كاػذجةر أداء اىربُةٌش اإللهرتكين،  والشق اثلاين/

 ة.ُّية كفِيّ ػيو، كدؽٔيؿق إلهرتك كعجػ ٌة كؽ يلف فيّ ٌَ
 املصخنث اخلامسث/ اإلرصاج اجلُايئ/

 ويخه ذلم ةـ/ 
ٔقح يف شلك الهذةب املفٓؿس - ٔق ، كدنكيق اإلػؿاج كعف امل

 ة.ؼجةقيّة كفِيّ 
إقؽاد اتلطٍيٍةت اجلٓةايح ليلؿص املؽٌش، كشةشةدّ  -

 اىفِيح، كدطٍيٍةدّ اخلةرصيح.
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ٔقح اىكةمليح دكؽدت ؼؿااق كأقةحلت اتلطِيف يف ٔق  امل

ٔغؿافية الكرية اجلجٔيح ؛ كألٍْيح اتلطِيف املٔعٔيع رأيِة بلجيي
ٔقح.إفؿادق ثةذلنؿ؛ ظ ٔق  ير إُّ األقةس اذلم ثنيخ قييّ ْؾق امل

  مالمح البيئة يف ما قبل اإلسالو 

 احلضارات الضائدة قبل البعثة 

 حضارة الػرس 

 حضارة الروم 

 حضارة األحباش  

 حضارة العرب 

 

عي ملوسوعة املوضوالتصييف  شجرة
ببليوغرافيا السرية اليبوية
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 لعزب ا أصول 

 العرب البائدة 

 العرب العاربة 

 العرب ادستعربة 

  حضارة العزب الدييية والضياصية

 واالقتصادية واالجتناعية واألخالقية

 األحوال الديـقة: 

H الدياكات السائدة 

 الـرصاكقة *
 القفودية *

 الصابئة *

H العبادات الوثـقة 

 عبادة األصـام *
 االستؼسام باألزالم *
 التشائم والتطر *
 التـجقم والسحر *

 األحوال السقاسقة 

H الـظم السقاسقة 

 السقاسة اخلارجقة *
 األحالف وادعاهدات 

 حؾف الػضول -
 السقاسة الداخؾقة *
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 سقاسة الؼبائل مع بعضفا 

H الـظم العسؽرية 

 حروب العرب *

 حرب الػجار 

 األحوال االقتصادية 

H الـشاط التجاري 

 صرق التجارة *

 األسواق والرحالت التجارية *

 العؿالت *

 ادوازين وادؽايقل *

H الـشاط الزراعي 

 الزراعة واستصالح األرايض *

 ادوارد ادائقة *

H احلرف والصـاعات 

 صـاعة السقوف والرماح *

 صـاعة اجلؾود *

 صـاعة الغزل *

 رعي اإلبل والغـم *

 األحوال االجتامعقة 

H الـظام ادجتؿعي 

 العشائر *

 الؼبائل *
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H الـظام األرسي 

 الـؽاح اجلاهيل *

 تعدد الزوجات اجلاهيل *

 الطالق اجلاهيل *

 رالظفا *

 األحوال األخالققة. 

H  صػات العرب اخلؾؼقة 

 الصػات ادحؿودة *

 الؽرم والسخاء 

 الشجاعة 

 الوفاء بالعفد 

 الصػات ادذمومة *

 اجلفل واألمقة 

 التعصب الؼبيل 

 الػخر باألكساب 

H عادات وتؼالقد العرب 

 عادات حمؿودة *

 عادات مذمومة *

 اجلور يف ادراث 
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 وأد البـات 

  مكة قبل اإلسالو 

 وصف مكة 

 غرافقامؽة ج 

H بـاء الؽعبة  

H بئر زمزم 

 مؽة اجتامعقا 

 مؽة اقتصاديا 

 فضائل مكة املكزمة 

 فضائل الؽعبة  

H  حادثة الػقل 

 فضائل ادسجد احلرام 

 األوصاف املعرفية للرسول ☺  
 ىضب قزيش وفضائلها 

 ☺ كسب الرسول 

H  أجداد الرسول☺ 

H  أعامم الرسول☺ 

H  عامت الرسول☺ 
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H  آباء الرسول☺ 

H  أمفات الرسول☺ 

 ☺الرسول  مقالد 

H  رضاع الرسول☺ 

H  ختان الرسول☺ 

H  شؼ صدر الـبي☺ 

 فضائل قريش 

 الصنائل اليبوية 

 األوصاف اخِللكية للييب ☺: 

 ☺أسامء الرسول  

 ☺صػة وجه الـبي وشعره  

 ☺صػة يد الـبي ورجؾه  

 ☺لني كػي الـبي  

 ☺صػة حلقة الـبي  

 ☺صػة فم الـبي  

 ☺صػة صول الـبي  

 ☺صػة مشقة الـبي  

 ☺بي صػة أكػ الـ 
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 ☺صػة عرق الـبي  

 ☺صقب رائحة الـبي  

 ☺كوم عني الـبي دون قؾبه  

 ☺صػة خاتم الـبوة  

 األوصاف اخُللكية للييب ☺ 

 ☺شخصقة الرسول  

 ☺صدق الـبي  

 ☺كرم الـبي  

 ☺إخالص الـبي  

 ☺مـاقب الرسول  

 ☺شجاعة الرسول  

 ☺عظؿة الرسول  

 وكوادره ☺مزاح الرسول  

 ☺أفعال الرسول  

 يةاخلصائص الَيبو 

 ☺شػاعة الرسول  

 ☺عصؿة الرسول  

 ☺فضائل الرسول  
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 ☺ الرسولحؼوق  

 اآلداب اليبوية 

 آداب الطعام والرشاب 

 آداب ادجالس 

 آداب ادسجد 

 آداب السوق 

 آداب دخول اخلالء 

 آداب الزيارة 

 آداب زيارة ادؼابر 

 آداب الزفاف 

 آداب العقد 

 ما يتعلل بشئوىه الشخصية ☺ 

 ☺مالبس الرسول  

 وسالحه ☺آالت الـبي  

 ☺كعال الرسول  

 ☺خقل الرسول  

 ☺تركة الـبي  

 ☺صعام الـبي  
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 ☺أعالم الرسول  

 وموالقه ☺خدام الرسول  

 ☺كَتاب الـبي  

 ☺عامل الـبي  

 ☺أموال الـبي  

  املدائح اليبوية والرؤى امليامية 

 املدائح اليبوية 

 مدائح كثرية 

 مدائح شعرية 

 الصالة على الييب ☺ 

 ☺فضل الصالة عذ الـبي  

 املولد اليبوي 

 االحتػال بادولد 

 الزؤى امليامية 

 يف ادـام ☺رؤية الرسول  

 آل بيت اليبوة الكراو 

 بيت اليبوة الكزاو 

 ☺أوالد الرسول  
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H عبد اهلل 

H الؼاسم 

H إبراهقم 

 ☺بـات الرسول  

H  فاصؿة 

H رققة 

H زيـب 

H أم كؾثوم 

 (ريض اهلل عـفن )أمفات ادؤمـني ☺أزواج الرسول  

H خدجية بـت خويؾد 

H ـت زمعةسودة ب 

H عائشة بـت أيب بؽر 

H حػصة بـت عؿر بن اخلطاب 

H زيـب بـت خزيؿة 

H أم سؾؿة هـد بـت أيب أمقة 

H زيـب بـت جحش 

H جويرية بـت احلارث 

H رمؾة بـت أيب سػقان 
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H صػقة بـت حي 

H  مقؿوكة بـت احلارث 

 عنومة الييب ☺ 

 محزة بن عبد ادطؾب 

 العباس بن عبد ادطؾب 

 صػقة بـت بن عبد ادطؾب 

 بن عبد ادطؾببـت  ىأرو 

 أوالد عنومة الييب ☺ 

 عيل بن أيب صالب 

 جعػر بن أيب صالب 

 عبد اهلل بن جعػر بن أيب صالب 

 عبد اهلل بن عباس بن أيب صالب 

 عؼقل بن أيب صالب 

 الزبر بن العوام 

  العهد املكي 

  البعثة وآيات اليبوة ودالئلها 

 بشارات األكبقاء وأهل الؽتاب   

H بشارات األكبقاء 
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H لتوراةبشارات ا 

H بشارات الزبور 

H بشارات األكاجقل 

H  إخبار الؽفـة ببعثة الـبي☺ 

 بدء الوحي. 

H  يف غار حراء ☺حتـُث الـبي 

H  الصادقة ☺رؤى الـبي 

H  جزيل  ☺رؤية الـبي| 

H  كزول الوحي عذ الـبي☺ 

 املعجشات اليبوية 

 اإلعجاز ادعـوي 

H الؼرآن الؽريم 

H اإلخبار عن ادغقبات 

 اإلعجاز احليس 

H ؼؿراكشؼاق ال 

H  أصابعه بني كبع اداء من☺ 

H :اإلرساء وادعراج 

H تؽثر الطعام 
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 اإلعجاز العؾؿي 

H عؾم الطب الـبوي 

H عؾم األجـة 

H العؾوم الؽوكقة 

 بدء الدعوة 

 الدعوة الرسية 

H الدعوة يف دار األرقم 

 الدعوة اجلفرية 

H  دعوة األقربني من الـبي☺ 

H  عذ الؼبائل ☺عرض دعوته 

H دعوة أهل الطائػ 

H  األوىلبقعة العؼبة 

H بقعة العؼبة الثاكقة 

H بقعة العؼبة الثالثة 

H دعوة أهل الؽتاب 

H دعوة اجلن 

H  لؾؿؾوك واألمراء ☺مؽاتبة الـبي 

 كتاب الـجايش مؾك احلبشة  *

 كتاب ادؼوقس مؾك مرص  *
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 كتاب كرسى مؾك فارس   *

 كتاب ققرص مؾك الروم   *

 كتاب ادـذر بن َساِوي   *

 كتاب َهْوَذة بن عذ صاحب القاممة   *

اب احلارث بن أيب َشِؿر الغساين كت  *

 صاحب دمشق 

 كتاب مؾك ُعاَمن   *

 الوفود  

H .عام الوفود 

 وفد عبد الؼقس  *

 وفد َدْوس  *

 وفد ُصَداء  *

 وفد ُعْذَرة  *

 وفد َبيِل  *

 وفد ثؼقف  *

 وفد مهدان  *

 وفد بـي َفَزاَرة  *

 وفد كجران  *

 وفد بـي حـقػة  *

 وفد بـي عامر بن َصْعَصَعة  *

 وفد ُُتِقب  *

 وفد صِقئ  *

 أسالقب جماهبة الدعوة  

H  واضطفادهمتعذيب ادسؾؿني 
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H موقػ قريش من الدعوة 

 حصار ادسؾؿني يف شعب أيب صالب *

 دار الـدوة وحماربة الدعوة  *

H  موقػ أهل الؽتاب من الدعوة 

H موقػ ادـافؼني من الدعوة 

  اهلجرة 

 اهلجزة إىل احلبشة 

 اهلجرة األوىل إىل احلبشة 

 اهلجرة الثاكقة إىل احلبشة 

 جزة إىل املدييةاهل 

 هجرة الصحابة 

 هجرته عؾقه الصالة والسالم وأيب بؽر الصديؼ 

H غار حراء 

H دخول ادديـة 

 العهد املدىي 

 وصف املديية اليبوية 

 جغرافقا 

 اجتامعقا 
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 اقتصاديا 

 فضائل ادديـة ادـورة 

H فضائل ادسجد الـبوي 

 دعائه الدولة يف املديية اليبوية 

 ار ادؤاخاة بني ادفاجرين واألكص 

 بـاء ادسجد الـبوي   

 البـاء العسؽري 

 البـاء االقتصادي 

  لؾقفود ☺معاهدة الـبي  

  املغازي والسري 

 الغشوات 

 األبواء غزوة 

 بواط غزوة 

 العشرة غزوة 

 بدر األوىل غزوة 

 بدر الؽزى غزوة 

 بـي سؾقم غزوة 

 بـي ققـؼاع غزوة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B9
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 يؼالسو غزوة 

 أمر غزوة ذي 

 بحران غزوة 

 غزوة أحد 

 محراء األسد غزوة  

 بـي الـضر غزوة 

 ذات الرقاع غزوة 

 بدر اآلخرة غزوة 

 دومة اجلـدل غزوة 

 بـي ادصطؾؼ غزوة 

 اخلـدق غزوة 

 بـي قريظة غزوة 

 بـي حلقان غزوة 

 قرد غزوة ذي 

 احلديبقة غزوة 

H الرضوان بقعة 

 خقز غزوة 

 اءعؿرة الؼض غزوة 

 مؤتة غزوة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%B0%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%B0%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9
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 حـني غزوة 

 الطائػ غزوة 

 تبوك غزوة 

 الضزايا 

 سقػ البحر  رسية 

 رسية رابغ 

 راخلَرارسية  

 رسية كخؾة 

 الفتوحات سمً الييب ☺: 

 مؽة فتح 

 مشاهد الييب ☺: 

  األحالف واملعاهدات 

 شبهات ودفع مطاعً عً سرية الرسول ☺. 
 الشبهات 

 أهل الؽتابشبفات  

H شبفات ادسترشقني 

 شبفات لغر أهل الؽتاب 

H شبفات ادؾحدين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%83%D8%A9
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 ًدفع مطاع 

 دفع مطاعن أهل الؽتاب 

 دفع مطاعن غر أهل الؽتاب 

 وفاة الييب ☺  
 مزض الييب ☺  

 وفاة الييب ☺  

  ☺تغسقل وتؽػني الـبي  

  ☺دفن الـبي  
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إىل  -حبٍؽ اهلل-ثكؽ اىكٍو يف ْؾا املرشكع املجةرؾ كضيِة 
 اتلةحلح/اجلذةاش األكحلح 

 ىلؽ دبني قـٍح كقكح الهذت املطِفح يف الكرية اجلجٔيح. -

ٔد مرشكع قييم ممةزو يف دمف شذةت ٌة  - نٍة دأكؽ قؽـ كص
 أىف يف الكرية اجلجٔيح ثٍكِةْة األكقف.

ٔات ٌذطالتاملرشكع ْؾا اقذغؿؽ اىكٍو يف  -  .أربف قِ
ة يف قؽة قٍو يف املرشكع ثغكح قرش ثةظسن  - ة ٌذؼططن

 ختططةت قيٍيح.

 خ
 

A 



 

74 

قٍو يف املرشكع فؿيق دلين إلهرتكين كبيخي ػربةو  -
ٔقٔاعت اإللهرتكُيح.  ٌذؼِطصه يف أقٍةؿ امل

 اقذغؿؽ إجنةز اىكٍو زالزني أىف قةقح قٍو دلؿيجنة.  -

ؿ - ٔنا ٌَ قتني دً صي ت مطِفةت الكرية اىيت ثيغخ حن
 ماليني ٌَ قِةكيٌََ زالزح  قِٔاف ٌَ أكْثأىف 

 .الهذت املؼذيفح يف شىت اىفِٔف
 املرشكع احلٔـ يف مؿظيذّ الؿاثكح، كيه مؿظيح املؿاصكح، -

 ًَ إىل اإلػؿاج اجلٓةيئ يف ثكؽْة ٌجةرشة يؽػو  كٌَ ز
ٔقح كاإللهرتكُيح. دّضٔر  املؽج

ْؾا كنكأؿ اهلل دكةىل أف ئفق ليذٍةـ، كأف ُيكَ اجليح 
كؿـ األكؿٌني، كأرظً اخلذةـ، إُّ دكةىل أأف يؿزؽ ظكَ ككاىؽٔيح، 

الؿامحني، كضًَل اهلل كقيًَ كبةرؾ ىلع ضةظت الكرية اىكؽؿة، كىلع 
ٔاُة أف آهل  احلٍؽ هلل رب اىكةملني. كضعجّ أدمكني، كآًػؿي دق

 

 وكختٍ
 

 
 عـضـــو مـجــلــط أمـــــياء 

 ميظنة اليصزة العاملية

 وعضو املكتب التيفيذي

 واملشزف العاو على مكتب الكاهزة
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