
 لٛى انفشٔعٛخ فٙ أشعبس عُزشح انعجغٙ ٔأثٙ فشاط انذًذاَٙ                                  

3 



 يذخهٙعجذاهلل ثبصر صْٛش عجذاهلل  د/    

 

 4 



 لٛى انفشٔعٛخ فٙ أشعبس عُزشح انعجغٙ ٔأثٙ فشاط انذًذاَٙ                                  

5 

                                                 

(  ينظر: ظاهرة زديث الشعرر نعا الشعرر اعا الرلعر الدعاه ا زخع  الرلعر اداععزي نبعدالرسيس  عا            1)

 .11ي 11هـي ص1433نبداهلل المدراشاي اطبرت ضفيري الرياضي 

: المرشععد ىلعع  أشععر اشععراو الرععر، عبععنانخشاي نبععد اهلل الطيععل المدععبع،ي  او الف ععر ل طبانععت     (  ينظععر2)

ي عالفرعضععيت أععا الشععرر  ععيا ا ععا أععراش السمععدا ا    155ي ص3مي ج1191ي 1عالنشععري  يععرعثي  

عاضععاات  ععا انمععبي انعع   نععج  بيععج  ععا نعيبععد ال شيبععاي وضععالت ااخطععخير  يععر انشعععوةي   يععت ال  ععت      

 .3مي ص2111ام المرىي ا تي  الرر يتي خاارت

ي ) . 11(  ينظععر: حععاويد اد ، الرر ععا: الرلععر الدععاه اي شعععاا عععي،ي  او المرععاو ي المععاهرةي     3)

 .391ي 361ث(ي ص

(  ينظر: شرر الرعاياث د عا أعراش السمعدا ا:  واضعت اضع ع يتي نايعدة ضعردزي وضعالت ااخطعخير  يعر           4)

 .1ي 3مي ص2111 انشعوةي خاارت انخعوز اطنطينتي الدسائري
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(  ينظر: ظاهرة اال خرا، أا شرر ننخرة  ا شدا :  واضت اعععنيت أنيتي زهير  عا نبعداهلل اعد، اي    1)

وضعععالت   خععععوام  يعععر انشععععوةي   يعععت ان ا، عالر ععععم ال طعععا يتي خاارعععت الم ععع  نبعععدالرسيسي خعععدةي 

 .52مي ص2121

ربيت ال ر يعتي ا. آل. وا عي ي حرخمعت:  بي عت     (  الماعا المشخرك  يا الرعر، عال عر،: ابععآل ان ا، الشع    2)

مي 1111ي 241ى راهيري ض ط ت نالر المررأتي المد ص العطنا ل ثماأت عالفنعع  عان ا،ي ال عيعجي     

 .225ص

(   يعععا  ا ععا أععراش السمععدا اي ا ععع أععراش السمععدا اي ننععا  دمرععش ع شععرم عحر يعع  زعاشععيش ععععع        3)

ي 14مي ص1144 داشعع  ل دواضععاث الرر يععتي  يععرعثي    أشاوضععش: ضععااا الععدها ي المرشععد الفر طععا   

461. 
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 .3(  ينظر: شرر الرعاياث د ا أراش السمدا ا:  واضت اض ع يتي ارخ  ضا  ي ص1)

هعـ(ي حسميع : اشعشعو  عا     951(  ينظر:  خا، الفرعضيتي شمص الديا ا ع نبد اهلل  ا المير الدعزيت )ث: 2)

 .159هـي ص1419ض يما ي  او اد دلصي  يرعثي 

(   يعا  ننخرةي ننخعرة  عا شعدا  الربطعاي حسميع  ع واضعت: اسمعد ضعريد اعلععزي ي الم خعل الضع ااي            3)

 .291مي ص1191ي 1الماهرةي  

 .111(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص4)
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 .234(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص1)

 .91(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص2)

 .252  ننخرةي الدو ضا  ي ص(   يعا3)

 .212(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص4)



 لٛى انفشٔعٛخ فٙ أشعبس عُزشح انعجغٙ ٔأثٙ فشاط انذًذاَٙ                                  

11 

ٍٍيب اعَز ََفَغٓب فٙ َيِٕط  ًُذ ُأَثٗ 

 

َْب َيٕالْب  َّٔفٙ َيٓش  َدّزٗ ُأ

 
 ِعهَعًخ ب ِدفبٍظََٔنًب َسَصأُد أَخ

 

ُّ ِعُذ٘ ِث   ٓب يثالْبِئّنب َن

 
ِّ ِعَُذ َدهِٛهٓب  أغشٗ َفزبَح انَذ

 

 َِٔئرا َغضا فٙ انجِٛش ال َأغشبْب 

 
 ََٔأَغضُّ طشفٙ يب َثَذد نٙ جبَسرٙ

 

 َدّزٗ ُٕٚاس٘ جبَسرٙ يأٔاْب 

 
 ئَّٙ ايُشٌؤ َعًُخ انَخهَٛمِخ يبِجٌذ

 

َْٕاْب  َُفَظ انَهجَٕج   ال ُأرِجُع ان
(3)

 

 

 ََٔنِكَُّٙ ٔانَذًُذ هلِل دبِصٌو

 

َّ ِسلبُة  ُٓ  َأِعضُّ ئرا َرنَّذ َن

 
ُّ َٙ ُكهَّ  َٔال َرًِهُك انَذغُبُء َلهِج

 

ََٔشجبُة   َِٔئٌ َشًَهزٓب ِسلٌَّخ 

 
َٕد٘ َٕٖٓ َفضَم ِيم  ََٔأجش٘ َفال ُأعطٙ ان

 

َّ َصٕاُة  َٔال َٚخفٗ َعَه  ََٔأْفٕ 

 
ُِ َثهذٍح ئرا َنى َأِجذ ِيٍ  يب ُأسُٚذ

 

 ِفِعُذ٘ ِنُأخشٖ َعضَيٌخ ِٔسكبُة 

 
ٌَّخ َٔنٕ َنى َرجَك ِيُّٙ َثِم  َصجٌٕس 

 

َّ انُغَٕٛف َجٕاُة  ََٔنٕ َأ  َلإٌٔل 

 

                                                 

 .241(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص1)

 .211(  الملدو  فطشي ص2)

 .311ي 319(  الملدو الطا  ي ص3)
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ٌِ َرُُٕشُٙ ََٔأدذاُس انَضيب  َٔلٌٕس 

 

ََٔرْبُة  ًَِٕد َدٕنٙ جَٛئٌخ   َِٔنه

 
ًُمَهٍخ ٌِ ِث  َٔأنَذُع أدٕاَل انَضيب

 

 ذٌق ٔانِكزاُة ِكزاُةِثٓب انُصذُق ِص 

 
ُُٓى َٛ  أَب انجبُس ال يبنٙ َثطٌٙء َعَه

 

ٌَ يبنٙ ِنهَذٕاِدِس ثبُة   َٔال دٔ

 
ُٓى ُأصُٛجٓب  َٔال َأطُهُت انَعٕساَء ِيُ

 

ٍَ ُرصبُة   َٔال َعَٕسرٙ ِنهطبنجٛ
(1)

 

 

ُّ  ََٔيكشٍٔة َكَشفُذ انَكشَة َعُ

 

ًّب َدعبَٙ   ِثَطعُِخ َفَٛصٍم َن

 
 شدَ٘ر َدعبَٙ َدعًٕح ٔانَخُٛم

 

 َفًب أدس٘ أثبعًٙ أو َكُبَٙ 

 
 َفَهى ُأْيِغك ِثَغًعٙ ئر َدعبَٙ

 

ُّ ِنغبَٙ  ٌَ َن  ََٔنكٍ َلذ أثب

 
َّٙ ٌَ ئجبَثزٙ ئّٚبِ َأ  فكب

 

 ٌِ ّٕاَس انِعُب ِّ َخ  َعَطفُذ َعَهٛ

 
ٌٍ ًََش ِيٍ ِسيبِح انَخطِّ َنذ  ِثأَع

 

  ٌِ ًَٚب ََٔأثََٛض صبِسٍو َرَكٍش 
(2)

 

 

ًّب َع  ًِعُذ ُدعبَء ُيشََّح ِئر َدعبَن

 

َُٔي  َٕغٗ   ِمِذهََُّٔدعبَء َعجٍظ فٙ ان

 
 َبَدُٚذ َعجًغب فبعَزجبثٕا ِثبنَمُب

 

ََُٚجِم   َِٔثُكمِّ َأثََٛض صبِسٍو َنى 

 
 ِئَّٙ ايُشٌؤ ِيٍ َخِٛش َعجٍظ َيُِصًجب

 

 ًُ ََٔأدًٙ عبِئش٘ ثبن  َُصِمَشطِش٘، 

 

                                                 

 .23ي 22(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص1)

 .215ي 214(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص2)
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َِٔئٌ ُٚغَزهَذئٌ ُٚهَذ  ًٕامٕا أكُشس، 

 

ُٚهَفٕا ِثَضٍُك َأَِضِل   َِٔئٌ  أشُذد، 
(1)

 

 

                                                 

 .241ي 249الملدو  فطشي ص  (1)

 .19(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص2)

 .56(  الملدو الطا  ي ص3)



 يذخهٙعجذاهلل ثبصر صْٛش عجذاهلل  د/    

 

 14 

                                                 

 .216ي 215(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص1)

 .211ي 211(  الملدو  فطشي ص2)

 .55ي 54(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص3)

 .61ي 61(  الملدو الطا  ي ص4)
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 .316ي 315ننخرةي الدو ضا  ي ص(   يعا  1)

 .211(  الملدو الطا  ي ص2)

 .64(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص3)
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 .391(  الملدو  فطشي ص1)
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 .242 -241(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص1)

 .21(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص2)

 .13(  الملدو الطا  ي ص3)
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 .14ي 13ص(  الملدو الطا  ي 1)

 .16(  الملدو الطا  ي ص2)

 .36(  الملدو الطا  ي ص3)



 لٛى انفشٔعٛخ فٙ أشعبس عُزشح انعجغٙ ٔأثٙ فشاط انذًذاَٙ                                  

11 

ۚ

ۚ

                                                 

 .31ي 39(  الملدو الطا  ي ص1)

 .21(  الملدو الطا  ي ص2)
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 .249(  الملدو الطا  ي ص1)

 .435 -433(  الملدو الطا  ي ص2)

ي 1ي  هعـ(ي  او ال خعل الر ميعتي  يعرعث    219(  أخعذ الشعامي ا عع نبعد اهلل اسمعد  عا نمعر العااعدز )ث:        3)

 .213مي ص1119
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(  ينظر: شرر الفخعزاث الض ايت أا بعدو الضع م:  واضعت  فطعيتي أعزيعت شناشعري وضعالت ااخطعخير         1)

ام البعععاااي الدسائععري    - يععر انشعععوةي اطععر ال  ععت الرر يععتي المر ععس الدععاارا الرر ععا  ععا اشيععدز         

 .12مي ص2119

ا اي زنا  ازمد نبداهلل الطيدي زعليعت   يعت ال  عت    (  ينظر: النفطيت الطا،طت أا وعاياث ا ا أراش السمد2)

 .661ميص2111(ي 766- 657ي )1ي  31الرر يت  الساازي ي اح

 .35(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص3)

 .331(  الملدو  فطشي ص4)
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 .331(  الملدو الطا  ي ص1)

معالاي وضعالت ااخطعخير  يعر انشععوةي      (  الباث عان،ر أا وعاياث ا ا أراش السمدا اي  عاآل  راك الث2)

 .26م ص1432  يت ال  ت الرر يتي خاارت ام المرىي ا ت الم راتي 

 .314(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص3)

 .315(  الملدو  فطشي ص4)

 .316(  الملدو الطا  ي ص5)
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 .963ص(  ينظر: النفطيت الطا،طت أا وعاياث ا ا أراش السمدا اي ارخ  ضا  ي 1)

 .341ي 331(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص2)
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 .245(  الملدو الطا  ي ص1)

 .326(  الملدو الطا  ي ص2)

 .291(  الملدو الطا  ي ص3)

 (  الملدو الطا  ي اللفست  فطشا.4)
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 .49(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص1)

 .42ي 41(  الملدو  فطشي ص2)
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 .253  ي ص(   يعا  ننخرةي الدو ضا1)

 .255(  الملدو  فطشي ص2)

  .254(  الملدو  فطشي ص3)

  .119(  الملدو الطا  ي ص4)



 لٛى انفشٔعٛخ فٙ أشعبس عُزشح انعجغٙ ٔأثٙ فشاط انذًذاَٙ                                  

29 

                                                 

 .326(  الملدو الطا  ي ص1)

 .211 -219(  الملدو الطا  ي ص2)

 .22(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص3)



 يذخهٙعجذاهلل ثبصر صْٛش عجذاهلل  د/    

 

 21 

                                                 

 .31(  الملدو الطا  ي ص1)

 .41(  الملدو الطا  ي ص2)

ا ا أراش السمدا اي ا ع أراش السمدا اي حسمي : ، يع  العدعيشاي  او ال خعا، الرر عاي     (  ينظر:  يعا  3)

 .16ي 64مي ص1114 يرعثي 

 .341(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص4)

 .224(  الملدو الطا  ي ص5)
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 .264(  الملدو الطا  ي ص1)

 .411(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص2)

 .211(  الملدو  فطشي ص3)

 .362(  الملدو  فطشي ص4)

 .214(  الملدو الطا  ي ص5)
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 .312ي 311(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص1)

 .219(  الملدو  فطشي ص2)

 .321(  الملدو  فطشي ص3)



 يذخهٙعجذاهلل ثبصر صْٛش عجذاهلل  د/    

 

 32 

                                                 

 .249ي 246(  الملدو الطا  ي ص1)

 .249(  الملدو الطا  ي ص2)

 .241(  الملدو الطا  ي ص3)

 .251 -241(  الملدو الطا  ي ص4)
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 .44(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص1)

 .13(  الملدو  فطشي ص2)

 .25ي 24(  الملدو  فطشي ص3)

 .419(  الملدو  فطشي ص4)
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 .419(  الملدو الطا  ي ص1)

 .411(  الملدو الطا  ي ص2)

 .213(  الملدو الطا  ي ص3)
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اععازيا النمعد اد  عاي نبعداهلل بعالر      (  ينظر: شرر خشا  العرعم زخع   شايعت المعر  الرا ع  الشدعرز أعا        1)

الرريناي ض ط ت اشرع  عزاوة الخر ير الرالا لنشر ال، وضالت ن ميتي خاارت الاام اسمعد  عا ضعرع     

 .191مي ص2112ي 1الض ايتي الرياضي  

 .21 -21(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص2)

 .211(  الملدو  فطشي ص3)
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 .315ضا  ي ص (   يعا  ننخرةي الدو1)
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 .11(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص1)

 .34(  الملدو الطا  ي ص2)

 .323(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص3)

 .261(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص4)

 .265(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص5)
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 .416(   يعا  ا ا أراش السمدا اي الدو ضا  ي ص1)

 .219ي 215ر: الملدو الطا  ي ص(  ينظ2)

 .311(  الملدو الطا  ي ص3)

 .234(   يعا  ننخرةي الدو ضا  ي ص4)
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