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بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 َوِبَأْيَماِنِهم َأْيِديِهْم َبْيَن ُنوُرُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناِت اْلُمْؤِمِننَي َتَرى َيْوَم

 ُهَو َذِلَك ِفيَها َخاِلِديَن اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمن َتْجِري اٌتَجنَّ اْلَيْوَم ُبْشَراُكُم

 اْلَعِظيم اْلَفْوُز
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  :مقدمة

 ، قامة صوفية ، تتجاوز حدود املألوف ، وتقرتب من االسطورة الرفاعياالمام 

 انه الرائع حبضوره يف القلوب ، واليت عشقته ، رغم غيابه عن الدنيا ، ولكنه مازال

  .لنفوسيف ا

 ، االرفاعي اخلالد ، ولكن دفعن االمام طويال قبل كتابة هذه السطور حبق ناتردد

 الرفاعي ، خطوة خطوة ، م الكتابة ، ويف تقديم حماولة لفه دفعا ، حب املشاركة يف

 فنرى ونتذوق ، جتربة عريقة ، ومتنوعة ، لرجل فذ ، واستثنائي ، اقام الدنيا ومل ،

 .ا زالويقعدها ، وشغل الناس ، فأنشغلوا به ، وما

 

 

http://forum.islamstory.com/39113-%C7%E1%C7%E3%C7%E3-%C3%CD%E3%CF-%C7%E1%D1%DD%C7%DA%ED-%D1%C4%ED%C9-%CA%C7%D1%ED%CE%ED%C9-%E3%DA%C7%D5%D1%C9-%CF-%CC%E3%C7%E1-%C7%E1%CF%ED%E4-%DD%C7%E1%CD-%C7%E1%DF%ED%E1%C7%E4%ED.html
http://forum.islamstory.com/39113-%C7%E1%C7%E3%C7%E3-%C3%CD%E3%CF-%C7%E1%D1%DD%C7%DA%ED-%D1%C4%ED%C9-%CA%C7%D1%ED%CE%ED%C9-%E3%DA%C7%D5%D1%C9-%CF-%CC%E3%C7%E1-%C7%E1%CF%ED%E4-%DD%C7%E1%CD-%C7%E1%DF%ED%E1%C7%E4%ED.html
http://forum.islamstory.com/39113-%C7%E1%C7%E3%C7%E3-%C3%CD%E3%CF-%C7%E1%D1%DD%C7%DA%ED-%D1%C4%ED%C9-%CA%C7%D1%ED%CE%ED%C9-%E3%DA%C7%D5%D1%C9-%CF-%CC%E3%C7%E1-%C7%E1%CF%ED%E4-%DD%C7%E1%CD-%C7%E1%DF%ED%E1%C7%E4%ED.html
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  اوىل ، لالمام الرفاعي ، ورغم مر العصور ، على  على أي حال سيجد القارئ ، قراءة

  مادام ، هناك من يعرفون مقامات الواصلني –وسيظل  –رحيله ، لكنه حاضر بقوة 

  .ودروب العاشقني

 املؤلفان

 دادبغ
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 مدخل

 

 التصوف

وعبادته، أي االنقطاع إىل اهلل  التصوف هو اإلعراض عن الدنيا والعمل بذكر اهلل

 (. )، وليس مبعنى الرهبنة واالنقطاع عن الدنيا( )سبحانه وتعاىل

هذا العلم من العلوم الشرعية احلادثة يف امللة وأصله أن طريقة :)يقول ابن خلدون

هؤالء القوم مل تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعني ومن بعدهم طريقة احلق 

اية وأصلها العكوف على العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل، واإلعراض عن زخرف واهلد

                                                 

 .47مهمات التعاريف، ص/ املناوي. 764املقدمة، ص/ ابن خلدون(  )

 . 4 تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص/ ماجد. 41 التعريفات، ص/ اجلرجاني(  )
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الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة،ومال، وجاه، واالنفراد عن اخللق 

 ( ()للعبادة

 

 :أما أصل الكلمة فهو غري معروف، وجاء فيها أراء عدة منها

–لذي يتزين به من يعكف على العبادة أصل الكلمة مأخوذ من لباس الصوف ا -1

 (.7)–ملخالفة من لبسوا الثياب الفاخرة 

: من احملتمل أنه مأخوذ من الصفاء، وهو صفاء النفس، ذكر ذلك املناوي بقوله -2

تصفية القلب عن موافقة الربية ومفارقة األخالق الطبيعة )ومن معاني التصوف 

 (. . . . ()وإمخاد صفات الربية

                                                 

 .764املقدمة، ص(  )

 . 4 تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص/ ماجد. 764املصدر نفسه، ص( 7)

 . 4اريف، صمهمات التع(  )
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ل الكلمة من الصف األول من املؤمنني ،ألن طريقهم طريق احلق رمبا يكون أص -3

، وكبار األمة (صلى اهلل عليه واله وسلم)والسلف من صحابة الرسول الكريم

 (.6)اإلسالمية، كما يقول ابن خلدون

وهي السيطرة على  -يقال أصل الكلمة هنديًا، إذ إن األفكار البوذية يف اليوجا -4

 (.4)أو فارسيًا وهي تقابل الكلمة درويشقد دخلت اإلسالم،  -النفس

أوال، وحنن نرى أن الرأيني األول، والثاني،هما األرجح،ألن املتصوف يصفي قلبه 

اليت هي من ( اخلرقة)ويعرض عن مغريات الدنيا وزينتها، وال يسمى متصوفًا إال بعد أن يلبس 

 .الصوف

من الصحابة والتابعني،  والتصوف بهذا املعنى كان معروفًا عند أتقياء املسلمني

واطمئنان للنفس كما يف قوله ( عز وجل)وحث القرآن الكريم عليه ملا فيه من تقرب للباري 

                                                 

 .764املقدمة، ص( 6)

 . 4 تاريخ احلضارة اإلسالمية، ص/ ماجد( 4)
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زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقْنطَرة من الَذَهب والفضة :)تعاىل 

 (.4()نده َحسن امَلَئاِبواخليل املسومة واألنعام واحَلْرِث ذلك متُع احليوة الُدنيا واهلل ع

ولضعف الوازع الديين يف القرن الثاني اهلجري من جهة، وملغريات احلياة املادية من 

جهة أخرى، أن نشط التصوف وظهر عدد من األعالم الذين توزعوا يف العامل اإلسالمي، 

وهم أصحاب طرق خاصة يف تنفيذ أهدافهم، حتى إنه أصبح علمًا خاصًا نال اهتمام 

 (. )ري من العلماء واملختصنيالكث

 

 

 

                                                 

 . 7 / آل عمران(  4)

 .    -7  ، ص أجبد العلوم، ج/ القنوجي. 764املقدمة، ص/ ابن خلدون(   )
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وقد كانت واسط، حاهلا حال املدن اإلسالمية األخرى ،ظهر بها التصوف كرد فعل 

على التطورات االجتماعية للمجتمع اإلسالمي، وخضوعه ملغريات احلياة، وشهدت ظهور 

طرقهم عدد من املتصوفة منذ مدة مبكرة من تارخيها، وكان هلم فيها زوايا وأربطة ملمارسة 

 (.1 )فيها

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .16 وص 17 وص  4وص 66- 6و 4 وص  7- 71سؤاالت السلفي، ص/ السلفي( 1 ) 
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ويف القرن السادس اهلجري، قدر هلذِه املدينة أن تظهر فيها واحدة من أشهر الطرق 

 (.الطريقة الرفاعية)الصوفية يف العامل اإلسالمي،أال وهي 

وجاءت هذه التسمية نسبة إىل مؤسسها، اإلمام العامل أبي العباس أمحد بن أبي احلسن 

،الذي يعود نسب  والده إىل االمام احلسني (  )ي بن امحد الرفاعيعلي بن حييى بن ثابت بن عل

السيد أمحد أبو العباس بن علي بن حييى بن ثابت بن احلازم علي  فهو (عليه السالم)بن علي

أبي الفوارس بن أمحد املرتضى بن علي بن احلسن األصغر املعروف برفاعة بن مهدي املكي أبو 

حلسن القاسم امُلكنى بأبي موسى بن احلسني عبد الرمحن لقبه رفاعة بن أبي القاسم حممد بن ا

الرضي احملدث بن أمحد الصاحل األكرب بن موسى الثاني بن إبراهيم امُلرتضى بن موسى الكاظم 

بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن زين العابدين علي األصغر بن احلسني بن علي بن أبي 

                                                 

ع رفاعة وامسه احلسن، كان قد هاجر من مكة إىل املغرب وقت اضطهاد العلويني واستقر به املقام يف قبيلة من العرب الرفاعي نسبة على جده الساب(    )

إىل البصرة ويعزم قرب اشبيلية، وبقيت أسرته عرب السنني حتى قدر لواحد من أحفاده وهو حييى أن يعود إىل مكة حاجاً ومقيماً ملدة قليلة، ليرتكها بعدها 

/ عزام.  4 ، ص وفيات األعيان، ج/ ابن خلكان. امة الدائمة بها ويتزوج من بناتها وينجب أبا احلسن الرفاعي واإلمام امحد الرفاعي الكبريعلى اإلق

 .وما بعدها 1 ، ص(م64   -القاهرة)، أقطاب التصوف الثالثة/ صالح
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، واملولود سنة (  )يد األنصاري الصحابي اجلليل،وأمه إىل أبو أيوب بن ز(  )،   طالب

 (.2 ()حسن)، بإحدى قرى واسط املسماة (  ()م1   / هـ  2)

وملا بلغ عمره سبعة سنوات توفى والده ببغداد فكفله خاله الشيخ منصور البطائحي 

، الذي كان عالمة وقته، ونقله هو ووالدته وأخوته إىل بلدة نهر (م4 1 / هـ1 7ت)

، ثم أرسله خاله إىل اإلمام العامل أبي الفضل بن حممد بن بكر بن (4 ) واسط، يف(6 )دقلة

 (.  )، فتوىل تعليمه وتأديبه(4 ()م77  / هـ   ت)عبد الرمحن القرشي الواسطي 

                                                 

، (هــ 14   -القـاهرة )، شـيخ املـتقني   إرشاد املسلمني لطريقة/ الواسطي الفاروثي، أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عمر: أنظر النسب الكامل(    )

 .   -  ص

 .   -  انظر النسب الكامل لوالدته السيدة فاطمة األنصارية، املصدر نفسه، ص(    )

 -القـاهرة )، ايخ العـارفني طبقـات خرقـة املشـ    طبقات خرقة الصوفية املسـمى تريـاق احملـبني يف   / الواسطي، أبو الفرج بن عبد احملسن األنصاري(  7 )

 .7، ص(17  

. هي إحدى القرى الصغرية التابعة لقرى أم عبيده يف واسط، ويف أطالل إحداها اآلن قرب السيد أمحد الرفاعي: وقرية حسن.7املصدر نفسه،ص(   )

 .4  معجم جغرافية واسط، ص/ مجال الدين

 .   ع نفسه، صأحد فروع نهر دجلة وفوهـه حتت واسط، املرج: نهر دقلة(  6 )

 .  إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(  4 )

 .4-6املصدر نفسه، ص: أنظر ترمجة الشيخ أبو الفضل الكاملة(  4 )

 . طبقات خرقة املشايخ العارفني، ص/ الواسطي(    )
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ومل يقتصر الشيخ أبو العباس بدراسته على خاله منصور البطائحي والشيخ أبو 

وغريها وال  لعدد من علماء واسطالفضل، وإمنا حضر دروس احلديث والفقه الشافعي 

، واملؤكد  سيما شيخ بغداد احلسين ، الشيخ عبد القادر اجليلي ، والذي كان علم عصره

عاما  4 واخذه عنه ،فاالمامني اجليلي والرفاعي ابنا بغداد ، وتعاصرا مدة بني يديه  هسوجل

ات املتعددة ،وان  اسلوب الرفاعي الدعوي قريب جدا السلوب اجليلي وكذلك االشار

للرفاعي لضرورة لقاء اجليلي للمريدين الذاهبني لبغداد كل هذه وغريها تؤكد وترجح لقاء 

التنافس  تفاصيل هذه التلمذه واللقاء مرجعه لقمتني ببغداد وغريها ، وسبب ضبابية  ا

اللقاء اشارت اليه عدد ال بأس به من املصادر  وهذا  اع الطريقتنيالكالسيكي بني اتب

ان رؤية " ماتدل  عليه  اشاره اليونيين يف خمطوطته  واليت تنقل عن الرفاعي   قية ،وهوالطر
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عاملًا منقطع النظري يف وقته، وليس الرفاعي  أصبح  ولقد ، (1 )  يستضاء به"  اجليلي  نور 

 :أدل على ذلك مما قاله شيخه أبو الفضل فيه

 عجز الزمان فال جيئ مبثله

 

 (.  )أن الزمان مبثله لبخيل

 

  

وهلذا فقد خلف الشيخ أبو العباس خاله الصويف الكبري منصور البطائحي، وأصبح 

 (.  )  للرفاعي اتباع كثريون، وأصبحت ام عبيده مركزًا للطريقة الرفاعية

عن عمر ( م 4  /هـ44 )توفى عامل واسط ومتصوفها الكبري أبو العباس العلوي 

ثًا علميًا ضخمًا متثل بطريقته الصوفية ومؤلفاته ، خملفًا ترا(  )قارب الستة والستون سنة

كاتب احلكم ،وهو يف  -الصراط املستقيم–أهل احلقيقة مع اهلل : )وصل إلينا بعضها مثل

                                                 

القادر، لقطبب البد      خمطوطة مناقب الشيخ عبد 7طبقات خرقة املشايخ العـارفني، ص / الواسطي.   إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(  1 )

وانضـر السـري واملسـاعي للرفـاعي      ب11ورقبة  ( 2/714)ببأسبانيا احملفوظة حتت الرقم ( االسكور ال)موسى ب  حممد اليونيين ،مكتبة 

 .خمطوطة دار الكتب املصرية  6 ورقة 

 .4إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(    )

 .   -  إرشاد املسلمني، ص/ اروثيالف.  4  - 4 ، ص وفيات األعيان، ج/ ابن خلكان(    )

 .6، ص طبقات الشافعية، ج/ ابن قاضي شهبه. 4 ، ص6طبقات الشافعية الكربى، ج/ السبكي(    )
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 -تفسري سورة القدر -معاني بسم اهلل الرمحن الرحيم –الربهان املؤيد  -الفقه الشافعي

، وسرية (7 ()الطريق إىل اهلل -محديةاجملالس اال -النظام اخلاص الهل األنقاض -البهجة

أنه كان رجاًل شافعيًا، :حسنة تناقلها املؤرخون عرب السنني، منهم ابن خلكان الذي قال فيه

) فقيهًا، انضم إليه خلق من الفقراء، واحسنوا فيه االعتقاد، وهم الطائفة الرفاعية، ويقال هلم

حليات وهي حية والنزول يف التنانري ، وهلم أحوال عجيبة من أكل ا(األمحدية والبطائحية

وهي تتضرم بالنار، فيطفئونها ومثل هذا وأشباهه وهلم مواسم جيتمع عندهم من الفقراء 

ومناقب الشيخ امحد الرفاعي أكثر من أن حتصى أو تدون، (.   )عامل ال يعد وال حيصى

وال أصلح  سلكت كل الطرق املوصلة فما رأيت أقرب وال أسهل: )ولعل ذلك يتجلى بقوله

                                                 

 .معظم هذِه الكتب نقلنا عناوينها من املكتبة القادرية يف مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني يف بغداد(  7 )

/ وقد افاضت املصادر بذكر ترمجة شيخنا أبو العباس انظر على سـبيل املثـال السـبكي   .  4  - 4 ، ص وفيات األعيان، ج/ ابن خلكان(    )

 .وما بعدها   إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي. 6- ، ص طبقات الشافعية، ج/ ابن قاضي شهبه. 4  -  ، ص6طبقات الشافعية الكربى، ج
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فقال تعظم أمر اهلل . . . فقيل له يا سيدي فكيف يكون. . من االفتقار والذل واالنكسار

 (.6 ()وتشفق على خلق اهلل وتقتدي بسنة سيدك رسول اهلل

 

 

 

 

يطلب من العامل ( م 4  -61  /هـ66 -   )فنجد اخلليفة املستنجد باهلل 

ن يسدي له النصيحة فكتب إليه أ( م 4  /هـ44 ت )الواسطي الشيخ أمحد الرفاعي 

اياك وظلم العباد واذا استغرك الشيطان ورام نزعك إىل الظلم : )نصيحة طويلة يف بعضها

فسل نفسك لو كنت مسجونا أو مظلوما أو مقهورا أو مكذوبا عليك ما الذي تريده لنفسك 

دمية من سلطانك وعامل الناس مبا تريده لنفسك فإنك إن فعلت ذلك وفيت العدل واآل

 (4 )(حقها

                                                 

 .61 ، ص ذرات الذهب، جش/ ابن العماد. 6، ص طبقات الشافعية، ج/ ابن قاضي شهبه(  6 )

.4 7-4 7، ص  4إبن االثري، الكامل، ج (27)  
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) ازدهرت الطريقة الرفاعية ، فما ذكره ابن بطوطة عنها بعد رحلته إىل واسط سنة

وملا نزلنا مدينة واسط، أقامت القافلة ثالثًا : )يشهد على ذلك إذ قال( م6   /هـ4 4

خبارجها للتجارة، فسنح لي زيارة قرب الولي أبي العباس امحد الرفاعي، وهو بقرية تعرف 

ان يبعث معي من ( 4 )عبيده على مسرية يوم من واسط، فطلبت من الشيخ تقي الدين بأم

يوصلين إليها، فبعث معي ثالثة من عرب بين أسد، وهم قطان تلك اجلهة، وأركبين فرسًا له، 

                                                 

 .هو الشيخ تقي الدين بن عبد احملسن الواسطي صاحب املدرسة الكبرية يف واسط(  4 )
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وخرجت ظهرًا، فبت تلك الليلة حبوش بين أسد ووصلنا يف ظهر اليوم الثاني إىل الرواق، 

ف من الفقراء، وصادفنا به قدوم الشيخ أمحد كوجك حفيد ولي وهو رباط عظيم فيه آال

اهلل أبي العباس الرفاعي الذي قصدنا زيارته، وقد قدم من موضع سكناه من بالد الروم 

برسم زيارة قرب جده، وأليه انتهـ الشياخة بالرواق، وملا انقضت صالة العصر ضربت الطبول 

ا املغرب، وقدموا السماط وهو خبز الرز والدفوف، وأخذ الفقراء يف الرقص، ثم صلو

والسمك واللنب والتمر، فأكل الناس ثم صلوا العشاء وأخذ يف الذكر والشيخ امحد قاعد 

على سجادة جده املذكور، ثم اخذوا يف السماع، وقد اعدوا أمحاال من احلطب فأججوا 

لها بفمه حتى أطفئوها نارًا ودخلوا يف وسطها يرقصون، ومنهم من يتمرغ فيها، ومنهم من يأك

مجيعًا وهكذا دأبهم، وهذِه الطائفة األمحدية خمصصون بهذا، وفيهم من يأكل احلية العزمية 

 (.  (()فيعض بأسنانه على رأسها حتى يقطمه

                                                 

 .16  - 1 ، ص حتفة النظار، ج(    )
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طريق دين بال :)وجوهر الطريقة الرفاعية كما أفصح عنها مؤسسها بعبارة رائعة هي

ال كذب وحال بال رياء ومقام بال دعوة واتكال بدعة وعمل بال كسل ونية بال فساد وصدق ب

طريقنا ضبط احلواس مبراعاة األنفاس وتطهري :)، كما بني ماهية طريقته بقوله (1 ()على اهلل

، ويصف الشيخ أبو العباس الرفاعي (  ()الباطن من األدناس ومداومة الذكر جبميع احلواس

قة العمل واجلد والوقوف عند احلد، ال تورث عن األب واجلد وإمنا هي طري: )طريقته بأنها

، وَردَّ الرفاعي على الذين يشككون (  ()وذرف الدموع على اخلد، واألدب مع اهلل تعاىل

ظن بعض اجلهلة أن هذِه الطريقة : )يف سلوك هذِه الطريقة بادعائهم ان من السهولة طرقها بقوله

واهلل، إمنا نيلها بالصدق تنال بالقيل والقال، والدرهم واملال، وظواهر األعمال، ال 

                                                 

 . 7 - 7إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(  1 )

 .1 املصدر نفسه، ص(    )

 .6 ، ص(64   -بغداد)، كم الرفاعيةاحل/ الرفاعي، أمحد(    )
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املختار وهجر ( صلى اهلل عليه واله وسلم)واالنكسار والذل واالفتقار، وأتباع سنة النيب

 (.  ()االغيار

وبشيء من اإلجياز نتناول بعض وجوه الطريقة الرفاعية األساسية من حيث أسسها 

أهل واسط يف  عهد وموقفها من العمل، فضاًل عن آدابها وانتشارها ومشاهري رجاالتها من 

 :االستقالل املؤقت 

 

 

 

                                                 

 . 6 احلكم الرفاعية، ص/الرفاعي(    )
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 أسس الطريقة الرفاعية -أوال

لقد وضع السيد امحد الرفاعي أسس ودعائم طريقته استنادًا ألصول استقاها من 

وتعترب من الناحية العلمية أمتداد طبيعي للطريقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، 

املولود )املصلح  الباز االشهب الشيخ عبد القادر اجليالني القادرية اليت وضع لبناتها االمام 

األسس لنكون على بينة عن  وارتأينا ان نورد هنا هذِه،(  هـ 470جبيل العراق قرب املدائن 

 :الطريقة وأصوهلا وما استندت عليه،وهي ماهية

 إحكام جانب التوحيد والتحقق مبعانيه كأفراد القدم عن احلدوث وذلك بتنزيه) - 

 (.7 ()اهلل سبحانه يف ذاته وصفاته عن مسات احلدوث

تعظيم كتاب اهلل تعاىل باألخذ بأحكامه الكرمية وامتثال أوامره العظيمة، وعدم  - 

 (.  )األخذ بالرأي أو االتباع، واالعتماد على النفس يف الرأي والعمل وتفسري القرآن

                                                 

 .4، ص(ت.د-مصر)، الطريقة الرفاعية/ السيد الرفاعي أقوال بهذا الصدد أنظر الصيادي، أبو اهلدى حممد بن حسن(  7 )

 .4املصدر نفسه، ص(    )
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إقرارا باللسان ( اله وسلمصلى اهلل عليه و)اإلميان بكل ما جاء به رسول اهلل ) - 

 (.6 ()وتصديقًا باجلنان وعماًل باألركان واتصافًا باإلحسان

دوام حضور القلب واستعمال اللسان بذكر اهلل سبحانه وتعاىل بغري عدد مع  -7

 (.4 ()ترادف األنفاس

والوله به وكثرة  الصالة ( صلى اهلل عليه واله وسلم )احملبة كل احملبة للنيب ) - 

والتمسك . . .عليه، مع األدب اخلالص وحضور القلب عند ذكره واخلشوع اجلليل والسالم

 (.4 ()بسنته والغرية له لشيعته

 (.  ()األخذ بعقيدة السلف واألدب مع اخللف) -6

 

                                                 

 . املصدر نفسه، ص(  6 )

 . املصدر نفسه ، ص(  4 )

 .   -1 سه، صاملصدر نف(  4 )

 .  املصدر نفسه، ص(    )
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حمبة آل النيب وذريته الطاهرين حمبة إجالل وإعظام وإسعاف وصدقة وتعظم ) -4

 (.71()ما جلناب املصطفى

دة املطلقة واحللول ورد الشطحات والدعوى املريضة اليت ال رد القول بالوح) -4

 (. 7()يقرها الشرع وال يرتضيها العقل

 ( 7()اإلميان بالقدر خريه وشره من اهلل تعاىل) - 

التفكري يف مصنوعات اهلل تعاىل واألئمة والكف عن التفكري يف الذات ) -1 

 (. 7()واخلوض يف الصفات فذلك مزلقة والعياذ باهلل

االجتماع على ذكر اهلل تعاىل والتخلق للذكر وافتتاحه بشيء من الصالة ) -  

 (.77()صلى اهلل عليه واله وسلم()والسالم على رسول اهلل

                                                 

 .  الطريقة الرفاعية، ص/الصيادي(  71)

 .  املصدر نفسه، ص(   7)

 .4 املصدر نفسه، ص(   7)

 .   املصدر نفسه، ص(   7)
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 (. 7()قراءة القرآن وطلب العلم لوجه الرمحن) -  

 (.76()آداب واجبة وأعمال راتبه واحنياز إىل السنة وابتعاُد عن  البدعة) -  

 والرتك ملا ال يعين من كل قوله وعمل، فأن من حسن إسالم املرء األخذ مبا يعين)ـ 7 

 (.74()تركه ماال يعنيه

 

 

 

                                                                                                                                               

 . 7املصدر نفسه، ص(  77)

 .77املصدر نفسه، ص(   7)

 .64املصدر نفسه، ص(  76)

 .4 املصدر نفسه، ص(  74)
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 موقف الطريقة الرفاعية من العمل -ثانيًا

من االنتقادات التقليدية اليت وجهت إىل اتباع هذِه الطريقة من انهم تاركي العمل، 

ة والزهادة يف الدنيا، واحلق فأن راجني باالتكال يف معاشهم على غريهم بدعوى التفرغ للعباد

املتصوف امللتزم بأدب الدين وتوجيهاته يرفض كل مظاهر العجز والتقاعس عن العمل، ومن 

هذا املنطلق فأن مؤسس الطريقة الرفاعية كان قد رفض الكدية وانتقد الصوفية الذين 

كل من كده وجهده، يركنون إىل الكسل، وكان القدوة احلسنة هلم يف هذا اجملال، ألنه كان يأ

فال يعتمد على أحد يف مواجهة احلياة ومتطلبات العيش، فقد كان يعمل باالحتطاب وأعمال 

 (.74)أخرى متنوعة

واشرتط الرفاعي على كل من يستمع إىل درسه ان يكون له عمل، وأن عجز عن 

 (. 7)البحث عماًل له، هيأ له حرفة، وعكس ذلك حيرم الطالب من سلوك هذِه الطريقة

                                                 

 .  ، ص6طبقات الشافعية الكربى، ج/ السبكي.  4، ص  م، جسري األعال/ الذهيب(  74)

 .  أقطاب التصوف الثالثة، ص/ عزام. 71إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(   7)
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وهلذا فقد تأدب اتباع هذِه الطريقة بآداب شيخهم الرفاعي، من القيام بأعمال اخلري 

األمر الذي جعل من أم عبيده مكانًا ال حيس فيه اإلنسان )ومساعدة العاجزين، وحنو ذلك، 

غري املقتدر بأزمة فيما حيتاج إليه وأن هذا األمر قد أنتقل إىل القرى واملدن اليت جتمع فيها 

 (.1 ()لرفاعيةابناء ا

 

 

 

 

 آداب الطريقة الرفاعية -ثالثًا

 :آداب الشيخ مع املريدين - 

                                                 

 .  املرجع نفسه، ص(  1 )
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تلتقي معظم الطرق الصوفية يف نقاط مشرتكة جيب أن تتوفر يف الشيخ وبشكل يسهل 

وصول املريد السالك إىل احلق، وقد رسم الرفاعي صورة مشرقة ملا ينبغي أن يكون عليه 

ها والواجبات امللقاة على عاتقه، ليكون جديرًا حبمل حال الشيخ والصفات اليت يتحلى ب

 .أعباء هذِه املسؤولية

، (  ()إذا نصحك أفهمك، وإذا قادك دلك، وإذا أخذك نهض بك)وأهمها أنه 

 (.  ()الشيخ من يلزمك الكتب والسنة ويبعدك عن احملدثة والبدعة)وأن

مسؤولية كربى )، وعليه (  ()ظاهره الشرع وباطنه الشرع)فالشيخ عند الرفاعي 

 (.7 ()وعليه تبعات حسام، فيطلب منه ان يكون مع مريديه كاألب مع ابنه متامًا

                                                 

 .  احلكم الرفاعية، ص/ الرفاعي(    )

 .  املصدر نفسه، ص(    )

 .  املصدر نفسه، ص(    )

 .   -4 ثة، صأقطاب التصوف الثال/ عزام(  7 )
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وهذا يعين ان للشيخ دورًا بارزًا يف حياة مريديه، ويقع على كاهله تبصريهم بأسرار 

 .احلياة الروحية

 

 

 

 

 

 

 

 آداب املريد يف الطريقة الرفاعية - 
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للحياة اليت ميارسها املريد يف ظل الطريقة الرفاعية بنى السيد الرفاعي نظامًا متكاماًل 

ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم حياة املريد مع إخوانه وكذلك عالقته بشيخه وواجباته 

: جتاهه، ويقرر الرفاعي للمريد ان ال خيطوا أي خطوة مامل تكن مقيدة بالشرع، فيقول يف ذلك

بالكتاب والسنة ومل يتهم خواطره مل يثبت عندنا  من مل يزن أقواله وأفعاله وأحواله يف كل وقت)

 (.  ()يف ديوان الرجال

باإلخالص  -اي املريد-عليك:)ومن مجلة نصائح الرفاعي اليت تصب يف هذا اجملال

فإنه نهج مسلك العارفني، وعليك بقلة العجلة، وقلة الكالم، ولينه، وإجابة دعوة اإلخوان إىل 

عليك بالورع فهو سيد األعمال، وعليك بالصدق يف و... ماهلم فيه مسرة ،وصالح حال

. . كل حال، وبقلة الدعوى وكثرة التواضع، وكثرة العبادة، وكثرة احلزن ورقة القلب

                                                 

 .1 احلكم الرفاعية، ص/ الرفاعي(    )
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واجلهاد خبدمة الفقراء وحفظ العهود، والوفاء بها وبذل اجملهود وااللتجاء إىل امللك .

 (.6 ()املعبود

ال تعمل عمل أهل الغلو : )الشيوخ بقوله وقد نهى الرفاعي مريديه عن االعتقاد بعصمة

فتعتقد العصمة يف املشايخ، أو تعتمد عليهم فيما بينك وبني اهلل، فأن اهلل غيور، ال حيب أن 

يدخل يف ما آل إىل ذاته وبني عبده، نعم هم أدالء على اهلل، وسائل إىل طريقه يؤخذ عنهم 

الرفاعي نصيحة أخرى يف هذا  ويقدم( 4 ()صلى اهلل عليه واله وسلم)حال رسول اهلل 

 (.4 ()ال جتعل رواق شيخك حرمًا، وقربه صنمًا، وحالة دفه املكدية: )اجملال بقوله

أن يطمس حاله السيئ بفنائه يف )وعلى املريد الصادق الذي يبغي الوصول إىل مبتغاه

حال شيخه الصاحل فيمحو كذبه حتققًا بصدق الشيخ، وخبله بسخاء الشيخ وكذلك فيمحوا 

                                                 

 .71 ، ص(م 4   -بغداد)، اجملالس الرفاعية/ الرفاعي، امحد(  6 )

 .4 احلكم الرفاعية، ص/ الرفاعي(  4 )

 .   -7 املصدر نفسه، ص(  4 )
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تصحيح احلال مبحو ( ثم)كل وصف مردود له حتققًا بكل وصف مقبول من أوصاف الشيخ 

فتح أحواله بنظام الشرع حتى تصري ( صلى اهلل عليه واله وسلم)رؤية احلال أدبًا مع النيب 

 (.  ()صلى اهلل عليه واله سلم)ظالال ألحوال النيب 

 

 

 

 

 انتشار الطريقة الرفاعية -رابعًا

ة الرفاعية بعد أن استقرت أسسها يف واسط، انتشارًا واسعًا انتشرت الطريق

بلغ خلفاء السيد أمحد الرفاعي : ) وأصبح هلا اتباع كثريون، ذكر الواسطي ذلك وقال 

                                                 

 .4-4اجملالس الرفاعية، ص/ الرفاعي(    )
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وخلفاءهم مائة ومثانني ألفًا حال حياته ومل يكن يف بالد املسلمني املعمورة مدينة أو بليدة أو 

 (.61()وتالمذته العارفني قطر ختلوا ربوعه من زواياه وحمبيه

الشيخ )وقد تفرعت عن الرفاعية جمموعة كبرية من الطوائف والطرق، كالبدوية 

الشيخ إبراهيم بن أبي اجملد )والدسوقية ( م46  /هـ 64أمحد البدوي ت

( م4   /هـ6 6الشيخ أبو احلسن علي الشاذلي ت)والشاذلية ( م44  /هـ644ت

 (. 6()م66  / 66الدين أمحد بن عطاف اليمين ت الشيخ أبو احلسن صفي)والعلوانية 

الطريقة )ثم انتشرت الطريقة يف سوريا من خالل جهود الشيخ أبي حممد احلريري 

وصارت للطريقة ( م7   /هـ  6ت)ويف مصر بفضل جهود أبي الفتح الواسطي ( احلريرية

                                                 

 .4 طبقات خرقة املشايخ العارفني، ص/ الواسطي(  61)

، العراق يف موكب احلضارة األصالة والتأثري، تأليف خنبة من الباحثني الفلسفة والتصوف -املدرسة العراقية علم الكالم/ فتاح، عرفان عبد احلميد(   6)

 .14 ، ص ، ج(44   -بغداد)
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( فائيةالو)و( الصيادية)و( الطالبية)يف مصر، وسوريا من بعد  شعب كثرية منها 

 (. 6()العروسية)و

 

 

 مشاهري علماء التصوف من أتباع الطريقة الرفاعية بواسط -خامسًا

شهد عهد االستقالل املؤقت نهضة واضحة بعلم التصوف، والسيما الطريقة 

الرفاعية اليت انطلقت من واسط لتنتشر يف معظم مدن العامل اإلسالمي، مما أدى إىل ظهور 

عية يف هذِه املدينة وكان لبعضهم آثار مصنفه وصلنا بعض منها، كبار علماء الطريقة الرفا

 :وفيما يأتي سري موجزة هلؤالء

                                                 

 .  -4 طبقات خرقة املشايخ العارفني، ص/ الواسطي:أنظر (   6)
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أبو الفرج عمر بن أمحد بن سأبور بن علي بن غنيمة الفاروثي، نسبة إىل فاروث  - 

، فدرس العلوم الشرعية بها وبواسط وبأم عبيده، إذ الزم هناك الشيخ ( 6)اليت ولد بها ونشأ

ا العباس أمحد الرفاعي، وأخذ عنه العلوم، حتى بلغ من ذيوع الصيت العارف أب

 -أي الطريقة الرفاعية-واليه انتهت رئاسة العلم والطريقة : )، أن قيل فيه(67)والشهرة

 (. 6()بواسط وبطائح العراق

وللشيخ الفاروثي معارف متعددة، فقد أخذ عنه حفيده الشيخ أبو العباس امحد 

، واحلياة (64)، و الشعر وآداب العربية(66)ا ما هو يف السري والرتاجم،مواضيع خمتلفة، منه

                                                 

 .   ، ص(هـ16  -القاهرة)، روضة الناظرين وخالصة مناقب الصاحلني/ دالوتري، ضياء الدين امحد بن حمم(   6)

 . 4إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(  67)

 .1  روضة الناظرين، ص/ الوتري(   6)

 .4-4إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(  66)

 .46املصدر نفسه، ص(  64)
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، فضاًل عن علوم أخرى مثل اجلن (64)التعليمية وكيف جيب ان يكون الدرس التعليمي

 (. 6)واخلوارق

وكان للشيخ أبو الفرج رواق كبري يقطنه عدد من مريدي هذِه الطريقة وساليكها 

الكريم، وعلومه، واحلديث، والفقه الشافعي، فضاًل عن وكان ميلي عليهم دروسًا يف القرآن 

الطريقة الرفاعية والذكر احملمدي الذي كان كل ليلة بعد العشاء، واستمر على حاله هذا 

 (.41)يف بلدته فاروث ودفن يف رواقه( م 4  / هـ 4 )حتى وفاته سنة 

لد يف اونية، أبو العزائم يونس بن اخلطيب بن حممد امللقب باملقدام الواسطي،و - 

، درس فيها وتلقى تعليمه على عدد من مشاخيها ،وبعد أن ( 4)وهي إحدى قرى واسط

تقدم يف علمه، لبس خرقة التصوف من أبيه الذي كان أحد أقطاب الطريقة يف وقته ثم من 

                                                 

 .4املصدر، ص(  64)

 .  املصدر نفسه، ص(   6)

 .  املسلمني ، ص إرشاد/ الفاروثي( (  41)

.   املصدر نفسه،ص ( 4)          
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،وقال (  4)السيد الرفاعي بال واسطة، أورد له عز الدين الفاروثي شعرًا يف الغزل الصويف

، كما أورد له الوتري جمموعة أخرى من شعر ( 4()عذب اللسان رقيق الشعر)كان : عنه

 .، وهما يف غاية من اجلودة(47)التصوف

بعد عمر حافل بالعطاء العلمي والعبادة ( م 1  /هـ611)توفى الشيخ أبو العزائم سنة 

 1(  4)املتواصلة ،ودفن عند أهله بقرية اونية

الرفاعي، ولد يف واسط بقرية أم عبيده  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عثمان - 

، وتعلم فيها ونشأ، فدرس العلوم الشرعية، والطريقة الرفاعية (46()م    /هـ76 )سنة

 (.44)على شيخه امحد الرفاعي وعدد آخر من علماء واسط

                                                 

.انظر ص    من هذا الفصل(  )          

.   إرشاد املسلمني،ص( 1 )  

.   روضة الناظرين،ص(   )  

.   إرشاد املسلمني،ص/ الفاروثي (  )  

 .6 املصدر نفسه، ص(  46)
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وكان للشيخ أبي إسحاق مكانة رفيعة بني أهل واسط، ولعل ذلك لعلمه الواسع 

كان علم العارفني :)ليه علماء واسط، فقال فيه الفاروثي بإنهوخلقه الكريم الذي أمجع ع

، أما الواسطي تقي الدين فنعته بسبط (44()وصدر احملققني وغوث الزمان وقطب األوان

 (. 4)بعد شيخه الرفاعي( شيخ الشيوخ أستاذ القرن

وفضاًل عن معرفة الشيخ أبي إسحاق بالعلوم الشرعية، والطريقة الرفاعية، فقد كان 

، شاعرًا (41)رفًا بالسرية النبوية عارفًا بأخبارها، وقد نقل عنه الواسطي بعضًا من ذلكعا

متقدمًا يف الشعر، أوردت املصادر مجلة من أشعاره الرائعة كان معظمها يف التصوف، 

 (. 4)ومديح مؤسس الطريقة الرفاعية

                                                                                                                                               

 .4  -6 املصدر نفسه، ص(  44)

 .6 املصدر نفسه، ص(  44)

 .64رقة املشايخ العارفني، صطبقات خ(   4)

 .64املصدر نفسه، ص(  41)

 .1  - 4روضة الناظرين، ص/ الوتري. 64 -64طبقات خرقة املشايخ العارفني، ص/ الواسطي.    -4 إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(   4)
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ع عنده وكان الطلبة يقصدون الشيخ أبا إسحاق من كافة العامل اإلسالمي، ويتجم

أنه حضر )عددًا كبريًا من الطلبة عندما يلقي درسه، وروى الفاروثي عن أحد الطلبة 

مساعًا بأم عبيده فيه السيد إبراهيم، وفيه أكثر من سبعة آالف رجل، وأنا يف آخر الناس 

، وأن كان هذا النص فيه شيء من املبالغة ( 4. . .)حبيث تعسر علي رؤية السيد إبراهيم

 . أنه يؤكد مكانة وعلمية الشيخ أبو إسحاقيف العدد إال

، يف واسط بقرية أم عبيده، ودفن (م    /هـ 61)توفى الشيخ أبو إسحاق سنة 

يف قرب جده السيد أمحد الرفاعي، وكان قربه مزارًا من قبل أتباع الطريقة الرفاعية 

 (. 4)وغريهم

مة الفاروثي، نسبة إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أمحد بن سأبور بن علي بن غني -7

، وهو ابن الشيخ العارف أبو الفرج عمر الفاروثي (47)إىل الفاروثي املولود بها

                                                 

 .4 إرشاد املسلمني، ص(  4)

 .1 روضة الناظرين، ص/ الوتري.   إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(  4)
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، وكان (م7   /هـ7 6ت)، ووالد العالمة املفسر أبو العباس أمحد (م 4  /هـ 4 ت)

عاملًا متصوفًا له مشاركة يف علوم، وفنون كثرية، دل على ذلك ما ذكره عنه ابنه يف غري موضع 

عليهم )تابة إرشاد املسلمني، ومنها ما ذكر من مناقب يف أهل بيت الرسول من ك

 (. 4()السالم

حلقة تدريس يف أم عبيده، يدرس ( م    /هـ  6)وكان للشيخ إبراهيم سنة 

فيها القرآن، وعلومه املختلفة، واحلديث، والفقه الشافعي، فضاًل عن الطريقة الرفاعية، وممن 

، (46)يخ العالمة أبو العباس أمحد وكان له من العمر سبع سنواتمسعه، وكتب عنه ابنه الش

انقطعت، وال نكاد ان نسمع ( م    /هـ  6)إال أن األخبار عن حياته العلمية بعد سنة 

 .عنه خربًا، ويبدو أن العمر داهمه بعد هذا التاريخ فأصبح عاجزًا عن التدريس

                                                                                                                                               

 .74إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي( 47)

 .   -  املصدر نفسه، ص(   4)

 .  املصدر نفسه، ص( 46)
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د يف واسط،وبها نشأ فدرس ول: يوسف األعرج الواسطي، ذكره أبو شامة وقال - 

القرآن الكريم، وعلومه، وبرع يف القراءات القرآنية، ثم درس الطريقة الرفاعية، وأصبح من 

مشايخ العلماء، وكان ذا صرب عظيم، فقد أمل به مصاب عظيم أمتد إىل يديه ورجله ومع ذلك 

 (.44)هو مرابط على الطهارة والصالة وقراءة القرآن وإيثار الفقراء

أن ذاع صيته واشتهر أمره رحل إىل دمشق، لغرض نشر الطريقة الرفاعية،  وبعد

 (.44()م4   /هـ  6)وتدريس أهدافها وأصوهلا حتى وفاته هناك سنة 

أبو علي عز الدين أمحد بن عبد الرحيم بن عثمان بن حسن الرفاعي، ولد سنة  -6

م فدرس القرآن ، نشأ ببلدته وتعل( 4) بأم عبيده من بطائح واسط( م44  /هـ47 )

                                                 

 . 1 ذيل الروضتني، ص( 44)

 . 1 املصدر نفسه، ص(  44)

 . 1 إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(   4)
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وعلومه واحلديث فضاًل عن الفقه الشافعي والتصوف وفقًا للطريقة الرفاعية على عدد من 

 (.1 )علماء واسط

وبعد أن عظم أمره واشتهر كقطب من أقطاب الطريقة الرفاعية شاعرًا هلا رحل 

 إىل املدينة، وبقي هناك تسع سنني، ظهرت على يديه الكرامات، ثم( م    /هـ  6)سنة 

 (.  )بنى رباطًا هناك عرف برباط الرفاعي، وأخذ عنه الطريقة عدد من علماء املدينة

رحل عن املدينة إىل مصر، وأقام هناك مدة وتتلمذ ( م71  /هـ4 6)ويف سنة 

 (.  )عليه العلماء، والشيوخ، وانتسب إليه خلق كثري، ثم بنوا له رباطًا

فنزل دمشق وعمر زاوية  ،هاجر من مصر إىل الشام(م 7  /هـ 67)ويف سنة 

فيها عرفت بزاوية الرفاعي، ثم دخل حلب وعمر هلا أيضًا عدد من الزوايا والرباطات، 

                                                 

 .انظر الفصل الثالث، ص     (  1 )

 . 1 إرشاد املسلمني، ص/ الفاروثي(    )

 . 61ص املصدر نفسه،(    )
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وهناك ذاع صيته وقصده الناس من العراق، واملغرب، واحلجاز، واليمن، وبلغ مريدوه حال 

نة ، وظل على حاله هذا حتى وفاته هناك يف حلب س(  )حياته إىل ما يزيد على مائيت ألف

 (.7 ()م 4  /هـ641)

اإلمام العالمة أبو العباس عز الدين امحد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أمحد بن  -4

، العامل املوسوعي، كان من اتباع الطريقة (م7   /هـ7 6ت)سأبور الفاروثي الواسطي 

 (.  )الرفاعية وكبار علمائها باتفاق املصادر اليت ترمجت له

 

                                                 

 .16 املصدر نفسه، ص(    )

 .16 املصدر نفسه، ص(  7 )

،  شذرات الذهب، ج/ ابن العماد. 61  -   ، ص طبقات الشافعية، ج/ ابن قاضي شهبه.   ، ص فوات الوفيات، ج/ انظر ابن الكتيب(    )

 .  7ص
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، ويتمثل (6 )ي وعلمه مريدين يف معظم املدن اإلسالميةوقد كان لفضل الفاروث

إرشاد املسلمني )إسهامه يف جمال التصوف مبصنفاته اليت وصل إلينا بعض منها،مثل كتاب

 (.4 ()لطريقة شيخ املتقني

وجاء هذا الكتاب يف مخسة فصول، فضاًل عن املقدمة اليت ورد فيها سبب تسميته 

مسيته إرشاد املسلمني لطريقة شيخ املتقني،اعين سيدنا  فهذا كتاب:) بهذا العنوان بقوله 

وشيخنا وإمام طريقتنا القطب الغوث اجلامع اإلنسان الكامل الوارث احملمدي سلطان 

العارفني حمي الدين شيخ الطوائف السيد أمحد أبا العباس الكبري الرفاعي احلسيين 

 (.4 ()العلوي

                                                 

 .    -1  ، ص طبقات الشافعية، ج/ االسنوي.   6، ص معرفة القراء الكبار، ج/ الذهيب(  6 )

 .وهو مصدرًا مهمًا لدراسة الطريقة الرفاعية وتارخيها(. هـ14  )طبع هذا الكتاب يف مصر سنة (  4 )

 . ص(  4 )
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(   )اجم أشياخ السند إىل اجلنيدوتناول الفصل األول سند خرقة التصوف مع تر

، أما الفصل الثاني فقد خصصه لرتمجة رجال نسب الشيخ (11 )شيخ املذهب الصويف

، يف حني خصص الفصل الثالث عن والدة ( 1 )الرفاعي عن جهة أبيه ومن جهة أمه كذلك

وتناول الفصل الرابع كرامات (.  1 )الشيخ الرفاعي ونشأته وشيء من سريته وطريقته

، أما الفصل اخلامس واألخري فقد جاءت فيه تراجم لعدد من ( 1 )وذكر وفاته الرفاعي،

 (.17 )ذرية الشيخ الرفاعي، وأتباعه، وخدامه، وأشياعه

 

 

                                                 

 .    -   ، ص(م1    -بغداد)، متصوفة بغداد/ جاسم، عزيز السيد: ، انظر ترمجته(هـ4  ت)هو أبو القاسم اخلزاز بن حممد : اجلنيد(    )

 .  - ص(  11 )

 .   -  ص (   1 )

 . 7 -  ص (   1 )

 . 4 - 7ص (   1 )

 .    - 4ص (  17 )
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 اخلامتة

وبعد إلى (( ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون: ))قال تعالى

برز مدارس أمدرسة صوفية عدت واحدة من  هنا تنتهي رحلتنا لدراسة

 اإلسالميعلى صعيد العالم  وإنماوف ليس على صعيد العراق فحسب التص

وسميت طريقتهم  ،وهذه المدرسة هي مدرسة الشيخ احمد الرفاعي

نضجت هذه  ،مؤسسها الشيخ الرفاعي إلىبالطريقة الرفاعية نسبة 

المدرسة وازدهرت واسط في عهد االستقالل المؤقت ثم انتشرت منها على 

 إلى، وما زالت هذه الطريقة  األخرى اإلسالمية مصاراأل إلىعلمائها  أيدي

 . اإلسالميةاليوم لها مريدون وعلماء في بعض البلدان 
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 ِبسِم الّلِه الرَّْحمـَِن الرَِّحيِم

ُاْلَعالَِميَنُ اْلَحْمدُ  ( َُِربِّ ْحمـنُِ {2}ّلله ِحيِمُ الرَّ يِنُ َمـلِكُِ{3ُ}الرَّ اكَُ {4}َيْوِمُالدِّ ُ إِيَّ َنْعب د 
ُ اَكَُنْسَتِعين  َراطَُ اهِدَنــــا{5ُ}وإِيَّ الَِّذيَنُأَنَعمَتَُعلَيِهْمَُغيِرُ ِصَراطَُ{6ُ}الم سَتقِيَمُ الصِّ

الِّينَُ وِبَُعلَيِهمَُْوالَُالضَّ ُ.آمين.ُ({7} الَمغض 
ُ

وْاُ) ُالَِّذيَنَُكَفر  ل َماِتَُوالنُّوَرُث مَّ َماَواِتَُواألَْرَضَُوَجَعلَُالظُّ ُِالَِّذيَُخلََقُالسَّ ُّلِله اْلَحْمد 
ِهمَُيْعِدل ونَُ م ُاأْلَْسَفلِينَُ*ُُبَِربِّ واُبِِهَُكْيًداَُفَجَعْلَناه  َُوَكَذلَِكُن نِجيُ*َُفأََراد  ِمَنُاْلَغمِّ ْيَناهُ  َوَنجَّ

ْؤِمنِينَُا ْخَلِصينَُ*ُُْلم  ُِمْنُِعَباِدَناُاْلم  ه  وَءَُواْلَفْحَشاءُإِنَّ ُالسُّ َفَوَقاهُ *َُُكَذلَِكُلَِنْصِرَفَُعْنه 
وا َئاِتَُماَُمَكر  َسيِّ  ُ

مُبَِبالِِغيهُِ*َُُّللاَّ اُه  ْثَقَىُالَُانفَِصاَمُلََهاُ*ُُمَّ ْرَوِةُاْلو  َفَقِدُاْسَتْمَسَكُبِاْلع 

َسِميعُ   ُ
ُِمْنُأَْمِرَناُي ْسًرا*َُُعلِيمُ َُوَّللاه لَه  ُ*(َوَسَنق ولُ 

ُ
أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ

ُ.بحالُمنُاألحوال
ُ

نث وًرا) َهَباءُمَّ الِِمينَُ*َُُوَقِدْمَناُإِلَىَُماَُعِمل واُِمْنَُعَمٍلَُفَجَعْلَناهُ  ُ*َُُوَذلَِكَُجَزاءُالظَّ ث مَّ
ْؤِمِنينَُ لََناَُوالَِّذيَنُآَمن وْاَُكَذلَِكَُحقهًاَُعلَْيَناُن نِجُاْلم  س  يُر  نَُبْيِنَُيَدْيِهُ*ُُن َنجِّ ُمِّ َعقَِّبات  ُم  لَه 

ُِ ُِمْنُأَْمِرَُّللاه وَنه  ونَُ*َُُوِمْنَُخْلفِِهَُيْحَفظ  ُلََحافِظ  اَُله  َُعِظيمٍُ*َُُوإِنَّ وَُحظٍّ ُلَذ  ه  ُ*ُُإِنَّ َُوإِنَّ لَه 
ْسَنَُمآبٍُ ْلَفىَُوح  ُ*(ِعنَدَناُلَز 

ُ
أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ

ُ.بحالُمنُاألحوال
ُ

َكَُسْوَطَُعَذابٍُ) َُعلَْيِهْمَُربُّ َعْتُبِِهم ُاألَْسَبابُ *َُُفَصبَّ َنُ*َُُوَتَقطَّ وم ُمِّ َنالَِكَُمْهز  اُه  ُمَّ ند  ج 
ُن وًرا*ُُأْلَْحَزابُِا َُوَجَعْلَناُلَه 
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اسُِ َُِماَُهـَذاَُبَشًراُ*َُُيْمِشيُبِِهُفِيُالنَّ َُوق ْلَنَُحاَشُّلِله ْعَنُأَْيِدَيه نَّ َُوَقطَّ ُأَْكَبْرَنه  اَُرأَْيَنه  َفلَمَّ

َُكِريمُ  َملَك  َعلَْيَنا*ُُإِْنَُهـَذاُإاِلَُّ  ُ
ُِلََقْدُآَثَرَكَُّللاه ْمَُوَزاَدهُ إُِ*َُُقال وْاَُتاّلله َعَلْيك  َُاْصَطَفاهُ 

َُّللاه نَّ
َُمنَُيَشاء ْلَكه  ي ْؤتِيُم   ُ

إِلَىُ*َُُبْسَطًةُفِيُاْلِعْلِمَُواْلِجْسِمَُوَّللاه َوَهَداهُ  ِمِهُاْجَتَباهُ  َْنع  َشاِكًراُألِّ
ْسَتقِيمٍُ ْلكَُ*ُُِصَراٍطُمُّ اْلم   ُ

ا*َُُوآَتاه َُّللاه َمَكاًناَُعلِيهً اَوقَُ*َُُوَرَفْعَناهُ  َنِجيهً ْبَناهُ  َوَكاَنُِعنَدُ*ُُرَّ
ا ِهَُمْرِضيهً ا*َُُربِّ َُحيهً َُوَيْوَمُي ْبَعث  لَِدَُوَيْوَمَُيم وت  ُ*(َوَسََلم َُعَلْيِهَُيْوَمُو 

ُ
أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ

ُ.بحالُمنُاألحوال
ُ

وْاُأَنَُيخُْ) ْؤِمنِينََُوإِنُي ِريد  َدَكُبَِنْصِرِهَُوبِاْلم  َوُالَِّذَيُأَيَّ ه   ُ
َُحْسَبَكَُّللاه وَكَُفإِنَّ َوأَلََّفُ*َُُدع 

َُبْيَنُق ل وبِِهْمَُلْوُأَنَفْقتَُ

َُحِكيمُ  َُعِزيز  ه  َُأَلََّفَُبْيَنه ْمُإِنَّ
َُّللاه اُأَلََّفْتَُبْيَنُق ل وبِِهْمَُولَـِكنَّ م ُ*َُُماُفِيُاألَْرِضَُجِميعاًُمَّ ه 

ُ 
ْمَُقاَتلَه م َُّللاَّ َُفاْحَذْره  وُّ  ُ*ُُاْلَعد 

وْاَُناًراُلِّْلَحْرِبُأَْطَفأََهاَُّللاه لََّماُأَْوَقد  ِرَبْتَُعلَْيِهم ُ*ُُك  َوض 
ُِ َنَُّللاَّ ْواُِبَغَضٍبُمِّ َُوَبآء  َُواْلَمْسَكَنة  لَّة  ُِفيُاْلَحيا*ُُالذِّ ِهْمَُوِذلَّة  بِّ نُرَّ ُمِّ ِةَُسَيَنال ه ْمَُغَضب 

ْنَيا ُلَهُ *ُُالدُّ وًءاَُفَلََُمَردَّ بَِقْوٍمُس   ُ
ْمَُتْرَهق ه ْمُِذلَّةُ *َُُوإَِذاُأََراَدَُّللاه ه  لَْوُ*َُُخاِشَعًةُأَْبَصار 

ُِ ْنَُخْشَيِةَُّللاَّ ًعاُمِّ َتَصدِّ َُخاِشًعاُمُّ َفَلََُتْبَتئِْسُبَِماُ*ُُأَنَزْلَناَُهَذاُاْلق ْرآَنَُعلَىَُجَبٍلُلََّرأَْيَته 
ونَُ*ُُان وْاَُيْفَعل ونَُكَُ ر  اَُيْمك  مَّ ُِفيَُضْيٍقُمِّ نَتقِم ونَُ*َُُوالََُتك  اُِمْنه مُمُّ ُبَِكَُفإِنَّ اَُنْذَهَبنَّ *َُُفإِمَّ

ْسَتْهِزئِينَُ اَُكَفْيَناَكُاْلم  َكُِمَنُ*َُُفَسََلم ُلََّكُِمْنُأَْصَحاِبُاْلَيِمينُِ*ُُإِنَّ أَْقبِلَُْواَلَُتَخْفُإِنَّ
الِِمينَُُ*ُاْْلِمنِينَُ َُدَرًكاَُواَلَُتْخَشى*ُُاَلَُتَخْفَُنَجْوَتُِمَنُاْلَقْوِمُالظَّ َُتَخاف  اَلَُتَخْفُ*ُُالَّ

ْرَسل ونَُ ُاْلم  ُلََديَّ ُ*ُُاَلَُتَخْفَُواَلَُتْحَزنُْ*ُُإِنِّيُاَلَُيَخاف  َماُأَْسَمع  نِيَُمَعك  اَلَُتَخاَفاُإِنَّ
َكُأَنَتُاأْلَْعلَُ*َُُوأََرى َُحِميمُ *ُُىاَلَُتَخْفُإِنَّ َُولِيٌّ ه  َكأَنَّ َُعَداَوةُ  إَِذاُ*َُُفإَِذاُالَِّذيَُبْيَنَكَُوَبْيَنه 

لَْمَُيَكْدَُيَراَها َعلَىُِعْلٍمَُوَخَتَمَُعلَىَُسْمِعِهَُوَقْلبِِهَُوَجَعلََُعلَىُ*ُُأَْخَرَجَُيَدهُ   ُ
َوأََضلَّه َُّللاَّ

وَقَُوَبالَُأَْمِرهُِ*َُُبَصِرِهُِغَشاَوةًُ ُبِأَْهلِهُُُِ*لَِّيذ  ُإاِلَّ ئ  يِّ ُالسَّ ُاْلَمْكر  َوَخَشَعتُ*َُُواَلَُيِحيق 
ْحَمنُِ ُلِلرَّ وَكَُشْيًئا*ُُاأْلَْصَوات  رُّ ْلقِيَُعلَْيَكَُقْواًلَُثقِيًَلُ*َُُفلَنَُيض  اَُسن  ْكِمُ*ُُإِنَّ َفاْصبِْرُلِح 

ُإِلَْيِهمُْ*َُُربِّكَُ َُتْرَكن  ْتَناَكَُلَقْدُِكدتَّ لَُْعلَىُ*َُُشْيًئاَُقلِيَلًَُُولَْوالَُأَنَُثبَّ َفأَْعِرْضَُعْنه ْمَُوَتَوكَّ
َُِوِكيَلًُ َُِوَكَفىُبِاّلله بَِكاٍفَُعْبَده ُ*َُُّللاه  ُ

ُِقِيَلًُ*ُُأََلْيَسَُّللاَّ ُِمَنَُّللاه َرَكُ*َُُوَمْنُأَْصَدق  َوَينص 
َنْصًراَُعِزيًزا  ُ

ُ(َّللاَّ
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لهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُُأعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرة
ُ.بحالُمنُاألحوال

ُ
ل واَُتْقتِيًَلُ) واَُوق تِّ وِنيَنُأَْيَنَماُث قِف واُأ ِخذ  َُتنِكيَلًُ*َُُمْلع  َُبأًْساَُوأََشدُّ أََشدُّ  ُ

َوَذلَِكَُجَزاءُ*َُُوَّللاه
الِِمينَُ ُأَِمينُ *ُُالظَّ َكُاْلَيْوَمُلََدْيَناُِمِكين  نِّي*ُُْكَركََُوَرَفْعَناَُلَكُذُِ*ُُإِنَّ ًةُمِّ َُعلَْيَكَُمَحبَّ *َُُوأَْلَقْيت 

اِسُبِِرَساالَتِيَُوبَِكَلَِمي اِسُإَِماًما*ُُإِنِّيُاْصَطَفْيت َكَُعلَىُالنَّ اَُفَتْحَناُ*ُُإِنِّيَُجاِعل َكُلِلنَّ إِنَّ
بِيًنا ُ(.لََكَُفْتًحاُمُّ

ُ
إيصالُالسوءُإليناُُأعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلى

ُ.بحالُمنُاألحوال
ُ

ِبن وِرِهْمُ)  ُ
َُذَهَبَُّللاه َعلَىُق ل وبِهْمَُوَعلَىَُسْمِعِهْمَُوَعلَىُأَْبَصاِرِهْمُِغَشاَوةُ   ُ

َخَتَمَُّللاه
ونَُ ْبِصر  ي  ل َماٍتُالَُّ ونَُ*َُُوَتَرَكه ْمُفِيُظ  َُفه ْمُالََُيْرِجع  ْمي  ُب ْكم ُع  مٌّ بِت وا*ُُص  ِبَتَُكَماُكُ *ُُك 

ونَُ*ُُالَِّذيَنُِمنَُقْبلِِهمُْ ْمَُفه ْمُالَُي ْبِصر  اَُجَعْلَناُفِيُأَْعَناقِِهْمُأَْغَلاَلًَُفِهَيُ*َُُُفأَْغَشْيَناه  إِنَّ
ونَُ ْقَمح  َنُاْلَمَثانِيَُواْلق ْرآَنُاْلَعِظيمَُ*ُُإِلَىُاألَْذَقاِنَُفه مُمُّ أ ولَـئَِكُ*َُُولََقْدُآَتْيَناَكَُسْبًعاُمِّ

م ُاْلَغافِل ونَُالَُّ َعلَىُق ل وِبِهْمَُوَسْمِعِهْمَُوأَْبَصاِرِهْمَُوأ ولَـئَِكُه   ُ
َوَمْنُأَْظلَم ُ*ُُِذيَنَُطَبَعَُّللاه

نَتِقم ونَُ ْجِرِميَنُم  اُِمَنُُاْلم  ُأَْعَرَضَُعْنَهاُإِنَّ ِهُث مَّ َرُبِآَياِتَُربِّ كِّ نُذ  اَُجَعْلَناَُعلَىُ*ُُِممَّ إِنَّ
َولَّْوْاُ*ًُُةُأَنَُيْفَقه وه َُوفِيُآَذانِِهْمَُوْقًراق ل وبِِهْمُأَِكنَُّ َكُفِيُاْلق ْرآِنَُوْحَدهُ  َوإَِذاَُذَكْرَتَُربَّ

واُإًِذاُأََبًدا*َُُعلَىُأَْدَباِرِهْمُن ف وًرا ه ْمُإِلَىُاْله َدىَُفلَنَُيْهَتد  َخَذُ*َُُوإِنَُتْدع  أََفَرأَْيَتَُمِنُاتَّ
َوأََضلَّهُ  َُهَواهُ  َعَلىُِعْلٍمَُوَخَتَمَُعلَىَُسْمِعِهَُوَقْلبِِهَُوَجَعلََُعلَىَُبَصِرِهُِغَشاَوةًُُإِلََهه   ُ

*َُُّللاَّ
َعلَْيِهم  ُ

ْوِءَُوَغِضَبَُّللاَّ السَّ َُمَساِكن ه مُْ*َُُُْعلَْيِهْمَُدائَِرةُ  واُاَلُي َرىُإاِلَّ ُ *َُُفأَْصَبح 
َرَُّللاَّ َدمَّ

وْاُ*َُُعلَْيِهمُْ َُعم وْاَُوَصمُّ ْنه مُْث مَّ ُمِّ أَْرَكَسه مُبَِماَُكَسب واُْ*َُُكثِير   ُ
َوَذلَِكَُجَزاءُ*َُُوَّللاه

الِِمينَُ ْقهُ *ُُالظَّ َُمْخَرًجاَُوَيْرز  ََُيْجَعلُلَّه 
ِقَُّللاَّ لُْ*َُُوَمنَُيتَّ َُوَمنَُيَتَوكَّ ُاَلَُيْحَتِسب  ِمْنَُحْيث 

َُِفه َوَُحْسب هُ  ِجيمَُُِفإَِذاَُقَرْأَتُاْلق ْرآنَُ*َُُعلَىَُّللاَّ ْيَطاِنُالرَّ ُِِمَنُالشَّ ُ*َُُفاْسَتِعْذُبِاّلله بِّ َوق لُرَّ
ِصيًرا ْلَطاًناُنَّ نَكُس  ْخَرَجُِصْدٍقَُواْجَعلُلِّيُِمنُلَّد  ْدَخلَُِصْدٍقَُوأَْخِرْجنِيُم  ق لُْ*ُُأَْدِخْلنِيُم 

ْسَتقِيمٍُ نِيَُهَدانِيَُربِّيُإِلَىُِصَراٍطُمُّ َُمِعَيَُربِّيَُسيَُ*ُُإِنَّ َعَسىَُربِّيُأَنَُيْهِدَينِيُ*ُُْهِدينُِإِنَّ
بِيلُِ الِِحينَُ*َُُسَواءُالسَّ َوَُيَتَولَّىُالصَّ لَُاْلِكَتاَبَُوه  الَِّذيَُنزَّ  ُ

ـَيَُّللاه َُولِيِّ َُقْدُآَتْيَتنِيُ*ُُإِنَّ َربِّ
َماَواِتَُواألَْرِضُ ْلِكَُوَعلَّْمَتنِيُِمنَُتأِْويِلُاألََحاِديِثَُفاِطَرُالسَّ ن َياُُِمَنُاْلم  أَنَتَُولِيِّيُفِيُالدُّ

الِِحينَُ ْسلًِماَُوأَْلِحْقنِيُبِالصَّ ُ*َُُواْلِخَرِةَُتَوفَّنِيُم  َوَجَعْلَناُلَه  أََوَُمنَُكاَنَُمْيًتاَُفأَْحَيْيَناهُ 
اسُِ م ُالتَُّ*ُُن وًراَُيْمِشيُبِِهُفِيُالنَّ ْلِكِهُأَنَُيأْتَِيك  ُآَيَةُم  ه ْمُإِنَّ َُوَقالَُلَه ْمُنِبِيُّ ُفِيِهَُسِكيَنة  اب وت 

ةُ  ْمَُوَبقِيَّ ك  بِّ نُرَّ ْرَناَُعَلىُاْلَقْوِمُ*ُُمِّ ْتُأَْقَداَمَناَُوانص  َناُأَْفِرْغَُعلَْيَناَُصْبًراَُوَثبِّ َقال وْاَُربَّ
ْمَُفَزادَُ*ُُاْلَكافِِرينَُ ْمَُفاْخَشْوه  وْاُلَك  اَسَُقْدَُجَمع  ُالنَّ ُإِنَّ ْمُإِيَماناًُالَِّذيَنَُقالَُلَه م ُالنَّاس  ه 

َونِْعَمُاْلَوِكيل ُ  ُ
وءُ *َُُوَقال وْاَُحْسب َناَُّللاه َُِوَفْضٍلُلَّْمَُيْمَسْسه ْمُس  َنَُّللاه ق لُْ*َُُفانَقلَب وْاُبِنِْعَمٍةُمِّ

َماَواِتَُواألَْرِضُ اَُفاِطِرُالسَّ َُولِيهً ِخذ  ُِأَتَّ ا*ُُأََغْيَرَُّللاه َُكاَنُبِيَُحفِيهً ه  َباَرًكاَُوَجَعلَِنيُمُ *ُُإِنَّ
نتُ  َُوإِلَْيِهُأ نِيبُ *ُُُأَْيَنَُماُك  ْلت  َُِعلَْيِهَُتَوكَّ بِاّلله ُ(.َوَماَُتْوفِيقِيُإاِلَُّ

ُ
أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ

ُ.بحالُمنُاألحوال
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ُ
َُفه ْمُالََُيْعِقل ونَُ ْمي  ُب ْكم ُع  مٌّ َُوبُ *ُُص  مٌّ ل َماتُِص  َيْجَعل وَنُأَْصابَِعه ْمُفِيُآَذانِِهمُ*ُُْكم ُفِيُالظُّ
َواِعِقَُحَذَرُاْلَمْوتُِ َنُالصَّ واَُفََلَُفْوتَُ*ُُمِّ الِِمينَُ*َُُولَْوَُتَرىُإِْذَُفِزع  *َُُوَذلَِكَُجَزاءُالظَّ

َُوالَِّذيَنُآَمن واُْ ول ه  َوَرس   ُ
م َُّللاه ك  َماَُولِيُّ ن*ُُإِنَّ َُُِوَماُبِك مُمِّ ْعَمٍةَُفِمَنَُّللاه َُفْوَقُ*ُُنِّ َوُاْلَقاِهر  َوه 

َعلَْيك مَُحَفَظةًُ فَّارُ*ُُُِعَباِدِهَُوي ْرِسلُ  َنُاْلك  َهاُالَِّذيَنُآَمن وْاَُقاتِل وْاُالَِّذيَنَُيل وَنك مُمِّ َياُأَيُّ
ْمُِغْلَظةًُ وْاُفِيك  ْمَُحتَّىُالََُتك وَنُفِْتَنةُ *َُُولَِيِجد  ْؤِمن وَنُُبَِنْصِرُوَُ*َُُوَقاتِل وه  ُاْلم  َيْوَمئٍِذَُيْفَرح 

َُمنَُيَشاء ر  َُِينص  ْنَياَُوفِيُ*َُُّللاَّ اِبِتُفِيُاْلَحَياِةُالدُّ الَِّذيَنُآَمن وْاُِباْلَقْوِلُالثَّ  ُ
َُّللاه َثبِّت  ي 

هُ *ُُاْلِخَرةُِ َُوَظاِهر  ْحَمة  ُفِيِهُالرَّ َُباِطن ه  َُباب  وٍرُلَّه  ِرَبَُبْيَنه مُِبس  *ُُِمنُقَِبلِِهُاْلَعَذابُ َفض 
ِحيطُ  ِمنَُوَرائِِهمُمُّ  ُ

ِجيدُ  *َوَّللاَّ ُمَّ َوُق ْرآن  مُْ*َُُبلُْه  أَْعلَم ُبِأَْعَدائِك   ُ
اُ*َُُوَّللاه َُِولِيهً وَكَفىُبِاّلله

َُِنِصيًرا مُْ*َُُوَكَفىُبِاّلله َُيْوَمئٍِذَُواِجَفةُ *َُُفَلََُتْخَشْوه  َهاَُخاِشَعةُ *ُُق ل وب  ت ِصيب ه مُ*ُُأَْبَصار 
وْاَُقاِرَعةُ  َُصْيَحًةَُواِحَدةًُ*ُُبَِماَُصَنع  اَلءُإاِلَّ َُهؤ  ر  َدة ُ*َُُوَماَُينظ  َسنَّ ُمُّ ش ب  ه ْمُخ  أََولَْمُ*َُكأَنَّ

ةًُ ُِمْنه ْمُق وَّ َوُأََشدُّ َُالَِّذيَُخلََقه ْمُه 
َُّللاَّ ُأَمُْ*َُُيَرْواُأَنَّ ض  ْمَُوأ َفوِّ لَك  وَنَُماُأَق ولُ  ر  ِريَُفَسَتْذك 

ُبِاْلِعَبادُِ ََُبِصير 
َُّللاَّ ُِإِنَّ ْمَُشْيًئا*ُُإِلَىَُّللاَّ ه  ْمَُكْيد  ك  رُّ ق وْاُالََُيض  وْاَُوَتتَّ َُرَدْدَناُ*َُُوإِنَُتْصبِر  ث مَّ

ْمُأَْكَثَرَُنفِيًرا مُبِأَْمَواٍلَُوَبنِيَنَُوَجَعْلَناك  َةَُعلَْيِهْمَُوأَْمَدْدَناك  م ُاْلَكرَّ وْاُ*ُُلَك  ر  إِْذُأَنت ْمَُقلِيلُ َواْذك 
مُْ َُفآَواك  اس  م ُالنَّ َفك  ْسَتْضَعف وَنُفِيُاألَْرِضَُتَخاف وَنُأَنَُيَتَخطَّ َهاُالَِّذيَنُآَمن وْاُ*ُُمُّ َياُأَيُّ

ُأَْيِدَيه ْمَُعن ْمُأَْيِدَيه ْمَُفَكفَّ وْاُإِلَْيك  ط  َُقْوم ُأَنَُيْبس  ْمُإِْذَُهمَّ َُِعلَْيك  وْاُنِْعَمَتَُّللاه ر  مُْاْذك  َياُ*ُُك 
َماءُ َنُالسَّ ق ك مُمِّ َُِيْرز  َُّللاَّ ْمَُهلُِْمْنَُخالٍِقَُغْير  َُِعلَْيك  واُنِْعَمَتَُّللاَّ ر  ُاْذك  َهاُالنَّاس  أَيُّ

وَُ ُه  مُْ*َُُواأْلَْرِضُاَلُإِلََهُإاِلَّ ك  وَّ ْمُأَنُي ْهلَِكَُعد  ك  َُبأَْسُ*َُُقالََُعَسىَُربُّ أَنَُيك فَّ  ُ
َعَسىَُّللاه

واُْالَِّذيَنُ ُاْلَماِكِرينَُ*َُُكَفر  َخْير   ُ
َوَّللاه  ُ

وْاَُوَمَكَرَُّللاه َوَُيب ورُ *َُُوَمَكر  ُأ ْولَئَِكُه  َهاُ*َُُوَمْكر  َفإِنَّ
ورُِ د  ُالَّتِيُفِيُالصُّ َُولَِكنَُتْعَمىُاْلق ل وب  َُوي َولُّوَنُ*ُُاَلَُتْعَمىُاأْلَْبَصار  َسي ْهَزم ُاْلَجْمع 

ب رَُ مُْ*ُُالدُّ ْقَتِدرٍَُُفأََخْذَناه  ُ*ُُأَْخَذَُعِزيٍزُمُّ ْنَُحَرٍجَُولَـِكنُي ِريد  لَِيْجَعلََُعلَْيك مُمِّ  ُ
َُّللاه َماُي ِريد 

مُْ َُعَلْيك  ُنِْعَمَته  ْمَُولِي تِمَّ َرك  ْمَُوَرْحَمةُ *ُُلِي َطهَّ ك  بِّ نُرَّ ُمِّ ْمُ*َُُذلَِكَُتْخفِيف  َعنك   ُ
اْلَنَُخفََّفَُّللاه

ْمَُضْعفًُ ُفِيك  ْسرَُ*ُُاَوَعلَِمُأَنَّ م ُاْلع  ُبِك  م ُاْلي ْسَرَُوالَُي ِريد  بِك   ُ
َُّللاه َوُ*ُُي ِريد  ُِه  َدىَُّللاه ُه  ق لُْإِنَّ

ْمُن وًراَُتْمش وَنُبِهُِ*ُُاْله َدى ْحَمتِِهَُوَيْجَعلُلَّك  ْمُِكْفلَْيِنُِمنُرَّ ُ(.ي ْؤتِك 
ُ

السوءُإليناُأعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُ
ُ.بحالُمنُاألحوال

ُ
اِصِرينَُ نُنَّ الِِمينَُ*َُُوَماُلَه مُمِّ ْوءُِ*َُُوَذلَِكَُجَزاءُالظَّ السَّ ُ *َُُعلَْيِهْمَُدائَِرةُ 

َرَُّللاَّ َدمَّ
نَتِصِرينَُ*ُُأ ْولَئَِكُفِيُاألََذلِّينَُ*َُُعلَْيِهمُْ واُِمنُِقَياٍمَُوَماَُكان واُم  َُ*َُُفَماُاْسَتَطاع 

َُّللاه الَُُإِنَّ
ْفِسِدينَُ َُعَملَُاْلم  َُالََُيْهِديَُكْيَدُاْلَخائِنِينَُ*ُُي ْصلِح 

َُّللاه ْدَناُالَِّذيَنُآََمن واَُعلَىُ*َُُوأَنَّ َفأَيَّ
واَُظاِهِرينَُ ِهْمَُفأَْصَبح  وِّ َُعِنُالَِّذيَنُآَمن وا*َُُعد  َُي َدافِع 

َُّللاَّ مَُبْيَنُأَْيِديِهْمُ*ُُإِنَّ ه  َيْسَعىُن ور 
َُ َُعلَْيِهمُْ*ُُْيَمانِِهمَوبِأ َحِفيظ   ُ

َُمآبٍُ*َُُّللاَّ ْسن  وَبىُلَه ْمَُوح  نَُفَزٍعَُيْوَمئٍِذُآِمن ونَُ*ُُط  مُمِّ *َُُوه 
ونَُ ْهَتد  مُمُّ َُوه  م ُاْقَتِدهُْ*ُُأ ْولَـئَِكَُله م ُاألَْمن  َفبِه َداه   ُ

َفََلَُتْعلَم ُ*ُُأ ْولَـئَِكُالَِّذيَنَُهَدىَُّللاه
اُأ ْخفُِ ُمَّ ِةُأَْعي نٍَُنْفس  نُق رَّ ارُِ*َُُيُلَه مُمِّ مُبَِخالَِصٍةُِذْكَرىُالدَّ اُأَْخلَْصَناه  ه ْمُِعنَدَناُ*ُُإِنَّ َوإِنَّ

ْصَطَفْيَنُاأْلَْخَيارُِ ا*ُُلَِمَنُاْلم  ْمَُعلَىُِعْلٍمُ*َُوَجَعْلَناُلَه ْمُلَِساَنُِصْدٍقَُعلِيهً َولََقِدُاْخَتْرَناه 
ْسَتقِيمٍَُواْجَتبَُ*َُُعلَىُاْلَعالَِمينَُ ْمُإِلَىُِصَراٍطُمُّ ْمَُوَهَدْيَناه  َماُإَِلىَُرْبَوٍةَُذاِتُ*ُُْيَناه  َوآَوْيَناه 
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نَدَناُلَه م ُاْلَغالِب ونَُ*َُُقَراٍرَُوَمِعينٍُ ُج  َُِوَفْضٍلُلَّْمَُيْمَسْسه ْمُ*َُُوإِنَّ َنَُّللاه َفانَقلَب وْاُبِنِْعَمٍةُمِّ

وءُ  ُقِيًَلَُسََلًماَُسََلمًُ*ُُس  وًراإاِلَّ ُإِلَىُأَْهلِِهَُمْسر  ُ(.اَُوَينَقلِب 
ُ

أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ
ُ.بحالُمنُاألحوال

ُ
اُلََهاُِمنَُفَواقٍُ) َُصْيَحًةَُواِحَدًةُمَّ اَلءُإاِلَّ َُهؤ  ر  قٍُ*َُُوَماَُينظ  َمزَّ م  لَُّ ْمُك  ْقَناه  يِهْمَُسن رُِ*َُُوَمزَّ

ُاْلَحقُُّ ه  َنُلَه ْمُأَنَّ َفاْسَتْمِسْكُبِالَِّذيُأ وِحَيُإِلَْيَكُ*ُُآَياتَِناُفِيُاْْلَفاِقَُوفِيُأَنف ِسِهْمَُحتَّىَُيَتَبيَّ
ْسَتقِيمٍُ َكَُعلَىُِصَراٍطُمُّ وَنُ*ُُإِنَّ اُأَنَزْلَناُإِلَْيَكَُفاْسأَِلُالَِّذيَنَُيْقَرؤ  مَّ ُمِّ نَتُفِيَُشكٍّ َفإِنُك 

ْمَتِرينَُ*ُُِكَتاَبُِمنَُقْبلِكَُالُْ ُِمَنُاْلم  َكَُفَلََُتك وَننَّ بِّ ُِمنُرَّ َفََلُأ ْقِسم ُ*َُُلَقْدَُجاءَكُاْلَحقُّ
ومُِ ُلََقَسم ُلَّْوَُتْعَلم وَنَُعِظيمُ *ُُبَِمَواقِِعُالنُّج  ه  ْؤِمنِينَُ*َُُوإِنَّ ُلِّْلم  ُلَه ًدىَُوَرْحَمة  ه  َوُ*َُُوإِنَّ ه 
ُاْلِكَتابُِالَِّذَيُأَنَزلَُعَُ ُأ مُّ نَّ ُه  ْحَكَمات  ُمُّ ُآَيات  َُِنْتل وَهاُ*ُُُلَْيَكُاْلِكَتاَبُِمْنه  َُّللاَّ تِْلَكُآَيات 

َُِوآَياِتِهُي ْؤِمن ونَُ َُحِديٍثَُبْعَدَُّللاَّ َُفبِأَيِّ ُ*َُُعلَْيَكُبِاْلَحقِّ ُبَِماُأَنَزلَُإِلَْيَكُأَنَزلَه  َيْشَهد   ُ
ِكِنَُّللاه لَـّ

ونَُبِِعْلِمِهَُوالُْ َُيْشَهد  َُِشِهيًدا*َُُمآلئَِكة  َُِوِكيَلًُ*َُُوَكَفىُبِاّلله ُِ*َُُوَكَفىُبِاّلله َوَكَفىُبِاّلله
ِقيًتا*َُُنِصيًرا َشْيٍءُمُّ لُِّ َعلَىُك   ُ

ُِمَداًداُلَِّكلَِماِتَُربِّيُلََنفَِدُ*َُُوَكاَنَُّللاه ق لُلَّْوَُكاَنُاْلَبْحر 
َُقْبلَُأَنَُتنَفَدَُكلَِما َُربِّيَُولَْوُِجْئَناُبِِمْثلِِهَُمَدًدااْلَبْحر  ُ(.ت 

ُ
أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ

ُ.بحالُمنُاألحوال
ُ

َعَدًدا) َُناِصًراَُوأََقلُُّ ُ*َُُفَسَيْعلَم وَنَُمْنُأَْضَعف  َكاًناَُوأَْضَعف  ُمَّ َوَُشرٌّ َفَسَيْعلَم وَنَُمْنُه 
نًدا ْوِعًدا*ُُج  واُإًِذاُأََبًدا*َُُوَجَعْلَناُلَِمْهلِِكِهمُمَّ ْفلِح  َوأَْلِقَُماُفِيَُيِميِنَكَُتْلَقْفَُماُ*َُُولَنُت 

ُأََتى َُحْيث  اِحر  ُالسَّ َُساِحٍرَُواَلُي ْفلِح  واَُكْيد  َماَُصَنع  واُإِنَّ َتْحَسب ه ْمَُجِميًعاَُوق ل وب ه ْمُ*َُصَنع 
ُهَُ*َُُشتَّى اَُكان وْاَُيْعَمل ونَُإِنَّ مَّ ْمُفِيِهَُوَباِطلُ  اُه  ُمَّ ر  َتبَّ الءُم  َنالَِكُ *ُُـؤ  َوَخِسَرُه 
ْبِطل ونَُ ْمُأََضلُُّ*ُُاْلم  َُكاأْلَْنَعاِمَُبلُْه  ْمُإاِلَّ وَنُأَْوَُيْعقِل وَنُإِْنُه  ْمَُيْسَمع  ُأَْكَثَره  ُأَنَّ أَْمَُتْحَسب 

 ُ*َُُسبِيًَلُ
َُّللاَّ ُ(.َعلَىُق ل وِبُالَِّذيَنُاَلَُيْعلَم ونََُُكَذلَِكَُيْطَبع 

ُ
أعداؤناُلنُيصلواُإليناُبالنفسُوالُبالواسطة،ُالُقدرةُلهمُعلىُإيصالُالسوءُإليناُ

ُ.بحالُمنُاألحوال
ُ

َعلَْيِهمُبَِماَُظلَم واَُفه ْمُاَلَُينِطق ونَُ) أَْرَكَسه مُبَِماَُكَسب واُْ*َُُوَوَقَعُاْلَقْولُ   ُ
َوُالَُّ*َُُوَّللاه ِذَيُه 

ْؤِمنِينَُ َدَكُبَِنْصِرِهَُوبِاْلم  ُك ونِيَُبْرًداَُوَسََلًماَُعلَىُإِْبَراِهيمَُ*ُُأَيَّ واُبِِهُ*ُُق ْلَناَُياَُنار  َوأََراد 
م ُاأْلَْخَسِرينَُ ْسَتقِيم*َُُكْيًداَُفَجَعْلَناه  َُربِّيَُعلَىُِصَراٍطُمُّ ِحيطُ  *ٍُإِنَّ ِمنَُوَرائِِهمُمُّ  ُ

*َُُوَّللاَّ
ِجيدُ َبلُْهُ  ُمَّ ْحف وظٍُ*َُُوُق ْرآن  ُ(.فِيُلَْوٍحُمَّ

ُ
وصلىَُّللاُعلىُسيدناُمحمدُالنبيُاألميُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعينُوسلمُتسليماُ

ُ.كثيراُإلىُيومُالدين،ُوالحمدُّللُربُالعالمين
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 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر األولية: أوال

 القرآن الكريم -1

الكامل يف  –( هـ1 6ت)إبن االثري، علي بن حممد بن عبد الواحد الشيباني  -2

، حتقيق ابرالفدا، عبد اهلل  ، ط(م   -بريوت) التاريخ، دار الكتب العلمية،

 .القاضي

، معامل القرية يف احكام (هـ   4ت)إبن االخوة، حممد بن حممد بن امحد القريشي  -3

 -القاهرة)حممد حممود شعبان وصديق أمحد قيس املطبعي، . احلسبة، حتقيق د

 (.م46  

، طبقات (ت يف منتصف القرن العاشر اهلجري)االدنروي، أمحد بن حممد  -4

 .، حتقيق سليمان بن صاحل اخلزري(م4    -املدينة املنورة)املفسرين، 

، (هـ 6 4ت)إبن االزرق، أبو عبداهلل حممد بن علي بن حممد بن علي بن قاسم  -5

 (.م44   -بغداد)علي سامي النشار، . بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق د

طبقات الشافعية، حتقيق عبداهلل ، (هـ  44ت)االسنوي، مجال الدين عبد الرحيم  -6

 .، مطبعة االرشاد(هـ 1    -بغداد)اجلبوري، 
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، خريدة القصر وجريدة (هـ 6  ت)االصبهاني، أبو حامد حممد بن حممد القرشي  -7

، حتقيق مجيل وحممد بهجة االثري، دار العربة  العصر، القسم العراقي، مج

-بغداد)حلرية للطباعة، ، حتقيق االثري، دار ا ، مج( 4  -بغداد)للطباعة 

  46.) 

، مسالك املمالك، باعتناء (هـ  7 ت)االصطخري، أبو سحاق ابراهيم بن حممد  -8

 (.4    -ليدن)دي غويه، 

، مقاتل (هـ 6  ت)االصفهاني، أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد القرشي  -9

 (.ت.د -قسم)الطالبيني، حتقيق كاظم املمظفر، 

، (هـ 664ت)ن أبو العباس أمحد بن القاسم بن خليفة ابن أبي اصيبعة، موفق الدي -11

 -بريوت)عيون االنباء يف طبقات االطباء، حتقيق نزار رضا، دار مكتبة احلياة، 

 (ت.د

، احلدود االنيقة والتعريفات (هـ 6  ت)االنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا  -11

 (.هـ   7  -بريوت)الدقيقة، حتقيق مازن املبارك، دار الفكر املعاصر، 

، تاريخ واسط، حتقيق (هـ    ت )حبشل، اسلهم بن سهل الرزاز الواسطي  -12

 (.هـ 716 بريوت )كوركيس عواد، عامل الكتب، 
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، صحيح (هـ 6  ت)البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم  -13

 (.م44   -اليمامة)البخاري، حتقيق مصطفى ديب البغا، دار أبن كثري، 

بن أمحد، نهاية الرتبة يف طلب احلسبة، حتقيق حسام الدين إبن بسام، حممد  -14

 (.م64   -بغداد)السامرائي، مطبعة املعارف، 

، مشاهري علماء االمصار، (هـ 7  ت)البسيت، حممد بن حبان بن أمحد  -15

 -بريوت)فاليشهر ، دار الكتب العلمية، . ، حتقيق م(م     -بريوت)

 (.م    

، حتفة (هـ  44ت)بن عبداهلل بن حممد اللواتي  إبن بطوطة، أبو عبد اهلل حممد -16

رحلة أبن بطوطة، )النظار يف غرائب االمصار  وعجائب االسفار املعروف بـ

 . 7ط، (هـ  71  -بريوت)، حتقيق علي املنتصر الكناني، مؤسسة الرسالة

هدية العارفني، امساء (. م1   ت)البغدادي، إمساعيل باشا بن حممد الباباني  -17

 . ، ط(م     -استانبول) وآثار املصنفني،املطبعة البهية، املؤلفني 

فتوح البلدان، حتقيق عبداهلل (. هـ  4 ت)البالذري، أمحد بن حييى بن جابر  -18

 (.م44   –بريوت )انيس وعمر انيس الطباع، مؤسسة املعارف، 

 (.ت.د. بريوت)البيهقي، أبو السعيد احملسن بن حممد بن كرامة، سنن البهقي،  -19
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ذي، أبو عيسى حممد، اجلامع الصحيح، مراجعة وتصحيح عبدالرمحن حممد الرتم -21

 . ط، ( 47  بريوت )عثمان، 

، النجوم الزاهرة يف (هـ 447ت)إبن تغري بردي، مجال الدين أبي احملاسن يوسف  -21

 -القاهرة)ملوك مصر والقاهرة، حتقيق مجال سرور ، دار الكتب املصرية، 

 (.م 4   -م 4  

نشوار (. هـ 47 ت)لي احملسن بن علي بن حممد بن أبي الفهم التنوخي، أبو ع -22

 (.1    -دمشق)احملاضرة واخبار املذاكرة، 

 -بريوت)، علم احلديث، دار الفكر (هـ 4 4ت)إبن تيمية، أبو العباس أمحد  -23

 . ، ط(م 4  

، بغية الطلب يف (هـ 661ت )إبن أبي جرادة، كمال الدين بن العديم عمر بن أمحد  -24

 (.م44   -بريوت)لب، حتقيق سهيل زكار، دار الفكر، تاريخ ح

التعريفات، حتقيق ابراهيم (. هـ 6 4ت)اجلرجاني، علي بن حممد بن علي  -25

 (.هـ  71 بريوت )االبياري، دار الكتاب العربي، 

، غاية النهاية (هـ  4ت)إبن اجلرزي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن أمحد  -26

 (  .م     -مصر)ة اخلاجني ، يف طبقات القراء، مكتب
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، تذكرة (هـ   4ت)إبن مجاعة، أبو اسحاق ابراهيم بن السيد سعداهلل الكتابي  -27

السامع واملتكلم يف اداب العامل واملتعلم، تعليق حممد جاسم الندوي، دائرة املعارف 

 (.هـ      -حيدر آباد)العثمانية، 

، (هـ 4  ت)ن علي بن حممد إبن اجلوزي، مجال الدين أبي الفرج عبد الرمحن ب -28

املنتظم يف تاريخ امللوك واالمم، دارسة وحتقيق حممد عبد القادر عطا ومصطفى 

 (.م 4   -بريوت)عبدالقادر عطا، 

 -القاهرة)مناقب االمام أمحد بن حنبل، منشورات دار االفاق اجلديدة،  -29

 (.م 4  

الظنون  ، كشف(هـ 164 ت)حاجي خليفة، مصطفى بن عبداهلل القسطنطيين  -31

 (.م     -بريوت)عن اسامي الكتب والفنون، 

آباد )، الثقات، دائرة املعارف العثمانية، ( 7  ت)إبن حبان، إبن حبان البسيت  -31

 (.     -الدكن

، تقريب (هـ   4ت)إبن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالني  -32

 (.م46   -سوريا)التهذيب، حتقيق حممد عوامة، دار الرشيد، 

 (.هـ 4    -بغداد)االصابة يف متييز الصحابة، مكتبة املثنى،  -33

 (.ت. بريوت د)التقريب، دار الكتاب العربي،  -34
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 . ، ط(هـ   7  -بريوت)تهذيب التهذيب، دار احياء الرتاث العربي،  -35

 (.م 4   -صيد اباد الدكن)لسان امليزان، دائرة املعارف  العثمانية،  -36

، الذهب املسبوك يف وعظ (هـ 744ت)أبي نصر  احلمريي، أبو عبد اهلل حممد بن -37

امللوك، حتقيق أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري وعبد احلليم عويس، دار عامل 

 (.م 4   –الرياض )، الكتب

، تاريخ (هـ  76ت )اخلطيب البغدادي، أبو بكر بن علي بن اخلطيب البغدادي  -38

، ر الكتاب العربيبغداد أو مدينة السالم، تصحيح حممد سعيد العريف، دا

 (.ت.د -بريوت)

، مقدمة إبن خلدون، (هـ 414ت)إبن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون  -39

 . ، ط(م47   -بريوت)دار القلم، 

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف ايام العرب والعجم )تاريخ إبن خلدون املعروف ب  -41

 (.  6  -6   بريوت )، (والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكرب

، وفيات االعيان وانباء (هـ  64ت)إبن خلكان، أمحد بن حممد بن أبي بكر  -41

 (.م64   -بريوت)الزمان، حتقيق احسان عباس، دار الثقافة 

اخلليلي، أبو يعلى اخلليل بن عبداهلل بن أمحد، االرشاد يف معرفة علماء احلديث،  -42

 (.ت. د –الرياض )
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، مفاتيح العلوم، (هـ 44 ت )ن أمحد بن يوسف اخلوارزمي، أبو عبداهلل حممد ب -43

 (.هـ  7   -القاهرة)نشرته ادارة الطباعة املغربية، 

، تاريخ خليفة بن خياط، (هـ 71 ت)إبن خياط، خليفة بن خياط العصفوري  -44

 . ، ط(هـ 4    -بريوت)حتقيق اكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة 

 (.م 4   -الرياض)بة، الطبقات، حتقيق اكرم ضياء العمري، دار طي -45

، طبقات املفسرين، (هـ  7 ت)الداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد  -46

 (.م 4   -القاهرة)حتقيق علي حممد عمر ، 

. ، ذيل تاريخ مدينة السالم(هـ 4 6ت)إبن الدبيثي، أبو عبداهلل حممد بن سعيد  -47

 (.47   -بغداد) ، حتقيق الدكتور بشار عواد معروف، مطبعة دار السالم

، العرب يف خرب من غرب، حتقيق (هـ 474ت )الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان  -48

 . ، ط(م74   -الكويت)صالح الدين املنجد، 

 (.ت. د -حلب)ترجة االمام أمحد، دار الوعي،  -49

سري االعالم النبالء، حتقيق شعيب االرناوؤط، والدكتور حسني االسد، مؤسسة  -51

 (.م 4   -بريوت)الرسالة، 

 (.هـ 717  -بريوت)عرفة القراء الكبار على الطبقات واالعصار، م -51

 (.م4    -بريوت)املختصر احملتاج إليه من تاريخ إبن الدبيثي،  -52
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 (م     -بريوت)تذكرة احلفاظ، دار احياء الرتاث العربي،  -53

 -اهلند)، اجلرح والتعديل، ( هـ66 ت )الرازي، عبد الرمحن بن أبي حامت -54

 (.م    

، خمتار الصحاح، دار الكتاب (هـ   4ت)مد أبي بكر أبن عبدالقادر الرازي، حم -55

 (.م    -بريوت. )العربي

الذيل على طبقات (. هـ   4ت)إبن رجب ، عبدالرمحن بن شهاب الدين  -56

 (.م     -بريوت)احلنابلة، حتقيق هنري الوست، وسامي الدهان، 

. سية،  مطبعة بريل، االعالق النف(هـ 1  ت)إبن رستة، أمحد بن عمر بن رسته  -57

 (.  4  -ليدن)

، تاج العروس من جواهر (هـ  1  ت)الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين الواسطي  -58

 (.هـ 16   -مصر)القاموس، املطبعة اخلريية، 

، اجلبال واألمكنة والبقاع، حتقيق ( هـ4  ت)الزخمشري، أبو القاسم حممد بن عمر -59

 (م64   -بغداد)ابراهيم السامرائي، 

، اجلامع املختصر يف (هـ647ت)ساعي، أبو طالب تاج الدين علي بن اجنب إبن ال -61

 (.م7    -بغداد)عيون التواريخ والسري، 

 (.هـ  1   -مصر )خمتصر اخبار اخللفاء،  -61
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، مرآة (هـ 7 6ت)سبط إبن اجلوزي، أبو املظفر مشس الدين يوسف بن قزواغلي  -62

 (.م    /هـ41  )الزمان يف تاريخ األعيان ، طبعة حيدر آباد، 

، طبقات الشافعية (هـ  44ت)السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي  -63

 (.م     -اجليزة) الكربى،

) ، الطبقات الكربى،(هـ 1  ت)إبن سعد، أبو عبداهلل حممد بن منيع البصري  -64

 (.ت. د -بريوت

، سؤاالت احلافظ (هـ 46 ت)السلفي، أبو طاهر أمحد بن حممد االصبهاني  -65

حتقيق مطاع الطرابيشي، ، ميس احلوزي عن مجاعة من اهل واسطالسلفي خل

 (.م46   -دمشق)مطبعة احلجاز، 

، االنساب، تقديم وتعليق (هـ  6 ت)السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن منصور  -66

 (.هـ 714  -بريوت)عبداهلل عمر البارودي، 

ني، دراسة السمهودي، علي بن عبداهلل احلسيين، جواهر العقدين يف فضل الشرف -67

 (.م47   -بغداد)موسى بناي العليلي، . وحتقيق د

، طبقات احلفاظ (. هـ    ت)السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر  -68

 (.هـ  71  -بريوت)،  دار الكتب العلمية 
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 -مصر)تاريخ اخللفاء، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة،  -69

 (.هـ  4  

طبقات اللغويني والنحاة، عنى بتصحيحه وقراءته حممد أمني  اخلاجني بغية الوعاة يف  -71

 (.هـ 6    -مصر)،  مطبعة السعادة ،  

 (.هـ6    –القاهرة )مكتبة وهبة  ، طبقات املفسرين ، حتقيق علي حممد عمر  -71

 (.ت. د -بريوت)، لب األلباب يف حترير األنساب، دار صادر  -72

، الروضتني (هـ  66ت)ن امساعيل بن ابراهيم أبو شامة، شهاب الدين عبدالرمحن ب -73

 (.هـ 44  -44  )يف اخبار الدولتني، مطبعة وادي النيل، 

، وضع (الذيل على الروضتني)تراجم رجال القرنني السادس والسابع املعروف بـ  -74

 –بريوت ) ،  دار الكتب العلمية ، حواشيه وعلق عليه إبراهيم مشس الدين 

 (.هـ  7 

، عيون التواريخ، حتقيق فيصل (هـ 467ت)، حممد بن أمحد إبن شاكر الكتيب -75

 (.م44   -بغداد)، السامر ونبيلة عبد املنعم

حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة ، فوات الوفيات والذيل عليها -76

 (.م     -مصر. )السعادة



 153 

مان يف ، قالئد اجل(هـ7 6ت) إبن الشعار، كمال الدين أبو الربكات املبارك املوصلي  -77

بعقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان، حتقيق )فرائد شعراء هذا الزمان املشهور 

راجعه عبد الوهاب حممد علي ، نوري محودي القيسي وحممد نايف الدليمي

 (.م     -املوصل)،   دار الكتب  للطباعة والنشر ، العدواني 

، طبقات (هـ   4ت)إبن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد االسدي  -78

 (.هـ 714  -بريوت)الشافعية ، 

 -النجف. )طبقات النحاة واللغويني، حتقيق حمسن غياض ، مطبعة النعمان -79

 (.م47  

، امللل والنحل، املطبعة (هـ 74 ت)الشهرستاني، أبو الفتح حممد بن عبد الكريم  -81

 (.م 1   -القاهرة)، األدبية

ت اهلميان يف نكت العميان، ، نك(هـ 467ت)الصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك  -81

 (.م     -مصر)، املطبعة اجلمالية ، حتقيق أمحد زكي

دير . باعتناء س  ج، م  6  باعتناء  هلمون  ريرت    ط،   الوايف بالوفيات، ج -82

دير . باعتناء س 7و ج   ج، م  7  استانبول ،  مطبعة  وزارة املعارف ، رينغ 

 (.م    و     دمشق ) ، املطبعة اهلامشية ، رينغ 
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اخبار أبي حفيفة واصحابه، (. هـ 6 7ت)الصمريي، أبو عبداهلل حسني بن علي  -83

 . ، ط(م46   -بريوت)دار الكتاب العربي، 

، املعجم األوسط، حتقيق ( هـ 6  ت ) الطرباني، أبو القاسم سليمان بن أمحد -84

،  مني دار احلر، طارق بن عوض اهلل  بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين 

 (.هـ  7  -القاهرة )

، تاريخ االمم وامللوك، دار الكتب العلمية، (هـ 1  ت)الطربي، حممد بن جرير  -85

 (.هـ 714  -بريوت)

،  ، جممع البحرين، حتقيق السيد امحد احلسيين (هـ 14 ت)الطرحيي، فخر الدين  -86

  ط، (هـ 714  -م.د)مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية  ، 

، الفهرست، حتقيق جواد (هـ 761ت)حممد بن احلسن بن علي الطوسي، أبو جعفر  -87

 (.هـ 4 7  -قم )،  الفيومي 

العاملي، زين الدين علي بن أمحد، منية املريد يف اداب املفيد واملستفيد، حتقيق  -88

 (.م     -النجف االشرف)واعداد جهاداحلساني ، مكتبة امري املؤمنني، 

 -بريوت)االستيعاب، دار الرسالة،  ،(هـ 4  ت)إبن عبد ربه، أمحد بن حممد  -89

 (.هـ   7 
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العجيلي، أمحد بن عبد اهلل بن صاحل أبن احلسن، معرفة الثقات من رجال أهل العلم  -91

واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم، دراسة وحتقيق عبد العليم عبد العظيم، 

 (.م 4   -املدينة املنورة)

 (.4    -بريوت)، إبن عساكر، معجم الشيوخ، دار الرتاث العربي -91

، شذرات الذهب (هـ  14 ت)إبن العماد، عبد احلي بن أمحد بن العماد احلنبلي  -92

 (ت. د–بريوت ) يف اخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، 

، عقد اجلمان يف تاريخ اهل الزمان،  حققه (هـ   4ت )العيين، بدر الدين حممود  -93

 .(م44   –مصر )، وعلق حواشيه حممد حممد أمني  

العسجد املسبوك (. هـ  41ت)الغساني، امللك االشرف أبو العباس امساعيل  -94

واجلوهر احملكوك يف طبقات اخللفاء وامللوك، دراسة وحتقيق  شاكر حممود عبد 

 ( .م 4   -بريوت)، ،دار البيان، املنعم 

، إرشاد ( هـ7 6ت)الفاروثي، أبو العباس أمحد بن ابراهيم بن عمر الواسطي -95

 (.هـ 14   -القاهرة)،  لطريقة شيخ املتقني، مطبعة أفندي مصطفى املسلمني 

إبن فرحون، برهان الدين بن علي بن حممد، الديباج املذهب يف معرفة علماء  -96

 (.ت. د -القاهرة)املذهب، حتقيق حممد االمحدي وابو النور، 
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اب ، خمتصر كت(هـ 71 ت يف حدود )إبن الفقيه، أبو بكر أمحد بن حممد اهلمداني  -97

 (.هـ  1   -ليدن)،البلدان 

، تلخيص جممع اآلداب (هـ  4ت)ابن الفوطي ، كمال الدين عبد الرزاق بن امحد  -98

املطبعة اهلامشية ، حتقيق الدكتور مصطفى جواد،  ، ق 7يف معجم األلقاب، ج

مطابع وزارة ،  ق،   6  املطبعة اهلامشية بدمشق ،  ق، م 6  بدمشق 

مطابع وزارة الثقافة  واالرشاد ، 7ق،    6  بدمشق الثقافة واالرشاد القومي 

 .م64  القومي بدمشق  

، البلغة يف تراجم ائمة النحو (هـ 4 4ت )الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب  -99

 714  -الكويت)، مجعية أحياء الرتاث اإلسالمي ، واللغة، حتقيق حممد املصري 

 (.هـ

 (.م44   -بريوت)القاموس احمليط، دار الفكر،  -111

، املعارف، تصحيح (هـ 46 ت)إبن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدنيوري  -111

 (.م41   -بريوت)حممد امساعيل عبداهلل العاوي، دار احياء الرتاث العربي، 

، اجلواهر املضيئة يف (هـ  44ت)القرشي، عبد القادر بن أبي الوفاء حممد  -112

 .(ت. د -كراتشي)،  طبقات احلنفية، دار مري حممد كتب خانة 
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، اثار البالد واخبار العباد، (هـ  64ت)القزويين، زكريا بن حممد بن حممود  -113

 (.م61   -بريوت)، دار صادر

غرائب الوجودات، حتقيق فاروق سعد، منشورات )عجائب املخلوقات  -114

 . ، ط(م44   -بريوت)دار االفاق اجلديدة، 

، (هـ 676ت)القفطي، أبو احلسن مجال الدين علي بن يوسف الشيباني  -115

 (.ت.د -بريوت)اخبار العلماء باخبار احلكماء، مطبعة دار السعادة، 

مطبعة  ،  انباه الرواة على انباه النحاة، حتقيق حممد أبي الفضل إبراهيم  -116

 .م       ج، م      ج، م  1   ج، الكتب  املصرية 

 (.م 1  ليزك، )، باعتناء جوليس  ليربت ، تاريخ احلكماء -117

، مآثر االناقة يف معامل اخلالفة، (هـ   4ت)بداهلل القلقشندي، أمحد بن ع -118

 (.م67   -الكويت)حتقيق عبد الستار أمحد فرج، 

 (.ت. القاهرة، د)صبح االعشى يف صناعة االنشا،  -119

الوشي املرقوم يف ، ، أجبد العلوم (هـ14  ت)القنوجي، صديق بن حسن  -111

 -بريوت)،  علمية دار الكتب ال، بيان احوال العلوم، حتقيق عبد اجلبار زكار 

 (.م44  
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، البداية والنهاية ، مكتبة (هـ 447ت)إبن كثري، إمساعيل بن عمر الدمشقي  -111

 (.م66   -الرياض)املعارف بريوت ومكتبة النصر، 

، سن إبن ماجة، حتقيق حممد (هـ  4 ت)إبن ماجة، أبو عبداهلل بن يزيد  -112

 (ت. د -بريوت)فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 

، (هـ 1 7ت)أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي،  -113

االحكام السلطانية والواليات الدينية، بهامشه اقتباس األنام يف ختريج أحاديث 

 (.هـ  71  -بغداد)، تأليف خالد رشيد عبد اهلل اجلميلي ، األحكام 

 . ، ط( 4   -بغداد)اداب الدنيا والدين، حتقيق مصطفى السقا،  -114

دراسة الدكتور سعيد أبن سعيد، دار احلداثة للطباعة  نصيحة امللوك، -115

 (م 4   -بريوت)والنشر، 

ت )إبن املستويف ، شرف الدين أبي الربكات املبارك بن امحد االربلي  -116

دراسة ، نباهة البلد اخلامل مبن ورده من األماثل واملعروف بتاريخ اربل ، ( هـ4 6

 –بغداد ) ، رشيد للنشر دار ال، وحتقيق سامي بن السيد  مخاش الصفار 

 ( .م 4  

جمهول، احلوادث اجلامعة و التجارب النافعة يف املائة السابعة ،حتقيق  -117

 (هـ    -بغداد)مصطفى جواد ،مطبعة الفرات ،
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التنبية واالشراف، (. هـ 76 ت)املسعودي، أبو احلسن علي أبن احلسني  -118

 (.م4    -بغداد)حتقيق امري مهنا، مؤسسة النور، 

، صحيح 6  بو احلسني مسلم بن حجاج النيابوري االقشريي، ت مسلم، أ -119

 (.م7    -القاهرة)مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، 

، جتارب االمم ، (هـ   7ت. )مسكويه، أبو علي أمحد بن أمحد بن يعقوب -121

 (. 46 -مطبعة بريل)

)     إبن مفلح، برهان الدين ابراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد           -121

، املقصد االرشد يف ذكر اصحاب االمام أمحد، حتقيق عبد الرمحن بن (هـ447ت

 (.م1    -الرياض)،  مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع ، سليمان 

، (هـ  4 ت)املقدسي، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد البشاري  -122

-ليدن ) احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم، باعتناء دي غويه، مطبعة بريل 

 (.م16  

التوقيف على مهمات ،  (هـ  1 ت)املناوي، حممد عبد الرؤوف  -123

 1 7  -بريوت )دار الفكر املعاصر  ، التعاريف ، حتقيق حممد رضوان الداية

 (.هـ
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، التكملة لوفيات (هـ 6 6ت) املنذري، زكي عبد العظيم بن عبد القوي -124

 .7، ط(م44   – سوريا)، النقلة، حققه وعلق  عليه بشار عواد معروف 

الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، ضبط وتعليق مصطفى عمارة،  -125

 (.م44   -القاهرة)

، لسان العرب، (هـ   4ت)حممد بن مكرم بن منظور العمري ، إبن منظور -126

 (ت. د -بريوت)دار صادر، 

تاريخ قضاة ، النباهي، أبو احلسن بن عبداهلل بن احلسن املالقي االندلسي -127

 (.ت. بريوت ، د)األندلس، 

 

، ( هـ 67ت ) إبن النجار، حمي الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممود احلسن  -128

-بريوت )، دراسة وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ذيل تاريخ بغداد 

 (.هـ4 7 

، رجال (هـ 1 7ت)النجاشي، أبو العباس أمحد بن علي االسدي الكويف  -129

،  مؤسسة النشر اإلسالمي ، اني النجاشي، حتقيق السيد موسى الشبريي الزجن

 . ، ط(هـ 6 7  -قم)
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، الفهرست، دار املعرفة (هـ  4 ت)إبن النديم، أبو الفرج حممد بن اسحاق  -131

 (.44   -بريوت)، 

، التقييد ،حتقيق ( هـ  6) إبن نقطة، أبو بكر حممد بن عبد الغين البغدادي  -131

 (.هـ714  -بريوت)، دار الكتب العلمية ، كمال يوسف احلوت 

مكة )، جامعة أم القرى، تكملة اإلكمال، حتقيق عبد القيوم عبد رب النيب  -132

 (.هـ  71  -املكرمة

 -قم)النيسابوري،حممد بن الفتال، روضة الواعظني، منشورات الرضا،  -133

 (هـ 46  

 (.هـ  6   -حيدر آباد)إبن هبل، مهذب الدين، املختارات يف الطب،  -134

، ( هـ 477ت )سن األنصاري الفاروثيالواسطي، أبو الفرج  بن عبد احمل -135

طبقات خرقة الصوفية املسمى ترياق احملبني يف طبقات خرقة املشايخ العارفني، 

 (.هـ 17  -القاهرة)، مطبعة حممد أفندي مصطفى 

، روضة الناظرين وخالصة (هـ41 ت)الوتري، ضياء الدين أمحد بن حممد -136

 (.هـ 16   -القاهرة)، مناقب الصاحلني، املطبعة اخلريية 

، معجم (هـ 6 6ت )ياقوت، شهاب الدين ياقوت بن عبداهلل احلموي  -137

 (.ت.د -بريوت)،  البلدان، دار الفكر 
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إرشاد األريب إىل معرفة األديب املعروف مبعجم األدباء ، راجعته وزارة  -138

 . ، ط(م     -مصر)،  املعارف العمومية 

، البلدان، (هـ    ت)اليعقوبي، أمحد بن أبي يعقوب بن واضح بن جعفر  -139

 (.  4  -ليدن)باعتناء دي غويه، 
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 املراجع العربية واملعربة: ثانيا

، (     -الكويت)االشقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه اإلسالمي، دار النفائس  -1

 . ط

االعظمي، وليد، مجهرة اخلطاطني البغداديني منذ تأسيس بغداد حتى نهاية القرن  -2

 (.م 4   -بغداد)، لثقافية الرابع اهلجري، دار الشؤون ا

 -بغداد) ، (مدرسة اإلمام أبي حنيفة تارخيها وتراجم شيوخها ومدرسيها) -3

 (م64  

 (.م64   -بغداد)،  البكري، عادل، تاريخ الكوت، مطبعة العاني  -4

جواد ، مصطفى، يف الرتاث العربي، قدم له وأخرجه وصححه حممد مجيل شلش  -5

 (.م 4   -بغداد)، للطباعة  دار احلرية، وعبد احلميد العلوجي 

حسن، حسن ابراهيم، تاريخ اإلسالم  السياسي والديين والثقايف واالجتماعي،  -6

 (.7    -القاهرة)

حممد جعفر، . احلسيين، عبد اجلليل القارى، شرح الناسخ واملنسوخ، تعليق د -7

 (.ت.د -طهران)منشورات مكتبة حممدي، 
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بغداد للخطيب البغدادي، حبث اليت احلكيم، حسن، اعالم واسط يف كتاب تاريخ  -8

 -واسط)، (واسط ودورها يف الرتاث العربي)يف مدينة الكوت يف الندوة العلمية 

 (.م    

 . ،ط(م     -بريوت)احلكيم، حممد باقر، علوم القرآن،  -9

 (.م 4  -املوصل )، الرتبية والتعليم يف اإلسالم ، الديوه جي، سعيد  -11

عند املسلمني، ترمجة صاحل أمحد العلي، نشر روزنثال، فرانز، علم التاريخ  -11

 -بغداد ونيويورك)،  مبشاركة مكتبة املثنى مع مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر 

 (م 6  

رؤوف، عماد عبد السالم، مدارس بغداد يف العصر العباسي، مطبعة دار  -12

 (.م66   -بغداد)، البصري 

 .زادة، طاش كربى، مفتاح السعادة ومصباح السيادة -13

الزركلي، خري الدين، االعالم قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب  -14

 .7ط، ( م 4  -بريوت)، واملستعربني واملستشرقني ، دار العلم للماليني

 (.46   -املوصل)السامرائي، خليل، دراسات يف تاريخ الفكر العربي،  -15

رات مكتبة اية سركيس، يوسف اليان ، معجم املطبوعات العربية واملعربة، منشو -16

 (هـ1 7 -قم )، اهلل العظمى املرعشي 
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 (.م     -القاهرة)سفر، فؤاد، واسط املرسم السادس للتنقيب،  -17

شليب، أمحد، تاريخ الرتبية العربية اإلسالمية، دار الكشاف للنشر  والطباعة  -18

 (م7    -بريوت)،  والتوزيع 

لثقفي من الناحية طه، عبد الواحد ذنون، العراق يف عهد احلجاج بن يوسف ا -19

 (.م 4   -املوصل)،  السياسية واإلدارية، مطابع دار املوصل 

طبقات اعالم )الطهراني، اغابزرك، االنوار الساطعة يف املائة السابعة املعروف بـ -21

 (.م 4   -بريوت)،  دار الكتاب العربي ، حتقيق علي نقي منذري ، (الشيعة

مطبعة ، خ العلوم عند العرب دراسات يف تاري،  عبد الرمحن، حكمت جنيب -21

 ( .م 44   –املوصل ) ، جامعة املوصل 

 (.م64   -القاهرة)عزام ، صالح، اقطاب التصوف الثالثة،  -22

عمر وآخرون، فاروق، النظم اإلسالمية دراسة تارخيية، منشورات احلكمة،  -23

 (.م44   -بغداد)

 -بغداد1، العمري، اكرم ضياء العمري، نفطويه ودوره يف الكتابة والتاريخ -24

 (.م 4  

، السنة 7، عدد  الغري، عزيز علي، عجائب املخلوقات للقزويين، جملة املورد، م -25

 .م44  
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القرغولي، جهادية، العقيلة العربية يف التنظيمات االدارية والعسكرية يف العراق  -26

 (.م 4   -بغداد)وبالد الشام خالل العصر العباسي األول 

 (.6    -النجف)الكنى وااللقاب،  ،(هـ     ت)القمي، الشيخ عباس  -27

 -بريوت)كحالة، عمرو رضا ، معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية،  -28

 (.ت.د

كراتشكوفسكي، اغناطيوس يوليانوفتش، تاريخ االدب اجلغرايف، نقله إىل العربية  -29

 (.م 6  -م .د) صالح الدين عثمان هاشم،  

مية يف العصور الوسطى ، مطبعة ماجد، عبد املنعم ، تاريخ احلضارة اإلسال -31

 (.م44     -القاهرة . )االجنلو  املصرية 

متز، ادم، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري، دار الكتب العربي،  -31

 (.م64  -بريوت)

 -بريوت)،  حميسن، حممد مسامل، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ، دار اجليل  -32

 (.م    

يين، امليزان القاسط يف ترمجة مؤرخ واسط، رسالة املشرعي، شهاب الدين احلس -33

 (.هـ      -طهران)، (عليه السالم)مناقب االمام علي )منشورة مع كتاب 
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دراسة يف تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله )مصطفى ، شاكر ،التاريخ واملؤرخون  -34

 ( .م 4   -بريوت)  ج،(44   -بريوت)،  ج، يف اإلسالم ، دار العلم للماليني 

 -بغداد)املعاضيدي، عبد القادر، واسط يف العصر االموي، دار احلرية للطباعة،  -35

 (.م46  

واسط يف العصر العباسي، دراسة يف تنظيماتها اإلدارية وحياتها االجتماعية  -36

 (.م 4   -بغداد)، دار احلرية للطباعة ، ( هـ6 6-7  )والفكرية 

 -بغداد)، ر الشعب معروف، ناجي، تاريخ علماء املستنصرية، مطابع دا -37

 . ، ط(م 4  

 –القاهرة ) ، مطابع دار الشعب ، املدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة  -38

 (م 44  

 (.66   -بغداد)، مدارس واسط، مطبعة االرشاد  -39

املوسوي، مصطفى عباس، العوامل التارخيية لنشأة وتطور املدن العربية  -41

 (.م 4   -بغداد)، اإلسالمية، مطبعة الرشيد للنشر 

ناجي، عبد اجلبار، دراسات يف تاريخ املدن العربية اإلسالمية، شركة املطبوعات  -41

 (.م 11 -بريوت)، للتوزيع والنشر 

 (.م 4   -بغداد)خنبة من الباحثني، العراق يف التاريخ،  -42
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النقشبندي وعباس، اسامة ناصر وضياء حممد، خمطوطات التاريخ والرتاجم   -43

-بغداد)،  راقي، املؤسسة العامة لآلثار  والرتاث والسري يف مكتبة املتحف الع

 (.م 4  

 

 البحوث واملقــاالت: ثالثا

 

، 7االلوسي، نوري شاكر، إبن املعلم الواسطي، جملة اداب املستنصرية، العدد  -1

 .م46  السنة 

جاسم، عطا سلمان، القضاء واملظامل يف الدولة العربية اإلسالمية، جملة دراسات  -2

 (م 11 -بغداد)، السنة الثانية، 6اسالمية، العدد 

-النجف)،  أبو علي الفارقي فقيه واسط وحمدثها، جملة السدير، العدد  -3

 (.م117 

 .م4   ، سنة   مجال الدين، أمحد، معجم جغرافية واسط، جملة سومر، مج  -4

علوم القرآن الكريم، حبث منشور ضمن كتاب حضارة .  اجلنابي، أمحد نصيف -5

 .4، ج(م 4   -بغداد)العراق، 
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جواد، مصطفى، معجم مواضع واسط واعيان واسطيون من محلة العلم واالثر،  -6

 (.م 6  -بغداد)،  4جملة اجملمع العلمي العراقي، مج 

احلالي، أمحد حيت، الرتبية والتعليم يف احلضارة العربية اإلسالمية، جملة دراسات  -7

 (.م 4   -بغداد)،  عربية اسالمية، العدد 

 م    ، سنة 4مج -تارخيها واهميتها، جملة سومر سفر، فؤاد، بدرة -8

علي، داود سلمان، احلسبة يف الطب واجلراحة عند العرب ضمن كتب دراسات  -9

مطبعة العمال املركزية  ، يف احلسبة واحملتسب عند العرب، تأليف خنبة من الباحثني 

 (.م44   -بغداد)

 (.م41   -دادبغ)، 6 العلي، صاحل أمحد، منطقة واسط، جملة سومر، مج  -11

،  ، العدد  سي، واسط، ترمجة نافع حممد حييى، جملة املورد، مج. كريزويل، ك آ -11

 .46  سنة 

حمفوظ، حسني علي، املوسيقى والغناء، حبث منشور ضمن كتاب حضارة  -12

 .  ، ج(م 4   -بغداد)العراق، 

،  مسكوني، يوسف يعقوب، الصناعة والتجارة يف واسط، جملة سومر، عدد  -13

 .م 7  سنة 
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الفكر العربي حبث منشور ضمن كتاب حضارة ،  املشهداني، حممد جاسم  -14

 .4ج، (م 4   -بغداد) ، دار احلرية للطباعة ، العراق، تأليف خنبة من الباحثني 

املعاضيدي، عبد القادر سلمان، خطط مدينة واسط يف العصر العباسي،جملة  -15

 .44  ، سنة 7 سومر، مج 

 

 :اجلامعيةالرسائل واالطاريح : رابعا

حسني، فوزي ياسني، املسجد ورسالته يف اإلسالم ، رسالة ماجستري مقدمة إىل  -1

 (.م     -بغداد)جامعة بغداد ، 

احلمداني، خالد امساعيل نايف، أثر الفقهاء يف احلياة العامة يف العصر العباسي،  -2

 (.م    سنة  -جامعة بغداد -اطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية االجاب

، ماجد عبد زيد أمحد، التصوف وأثره الفكري واالجتماعي يف العراق اخلزرجي -3

، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية (هـ6 6- 4 )يف العصر العباسي االخري 

 (.م111 -بغداد)جامعة املستنصرية،  -الرتبية

الدليمي، مخيس سبع حسن، االمام أبو حنيفة ومنهجه يف الفقه االكرب، رسالة  -4

 (.م    -بغداد) كلية الشريعة جامعة بغداد، ماجستري مقدمة إىل
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الدليمي، مشحن حردان مظلوم، الشعر يف واسط يف العصر العباسي، رسالة  -5

 .م    ماجستري مقدمة إىل كلية االداب، جامعة بغداد 

ذنون، فارس حممود، املكانة االجتماعية للفقهاء يف العراق ف يالعصر العباسي،  -6

 .م 4  لية اآلداب جامعة املوصل، رسالة ماجستري مقدمة إىل ك

السعدي، منذر زعالن خضري عباس، مدرسة احلديث يف واسط يف القرنني األول  -7

جامعة  -والثاني اهلجريني ، اطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية العلوم اإلسالمية

 .م 11 بغداد، 

ة عباس، ندى موسى، الربط يف العراق يف العصر العباسي، اطروحة دكتوراه مقدم -8

 .م6   إىل كلية االداب، جامعة بغداج، سنة 

احملمدي، عبد القادر موسى محاد، مدرسة بغداد الصوفية، رسالة ماجستري  -9

 .م 4  -مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة بغداد

آل ياسني، مفيد، احلياة الفكرية يف العراق يف القرن السابع          اهلجري، رسالة  -11

  4  ة بغداد لنيل درجة الدكتوراه، مقدمة إىل كلية اآلداب جامع


