
 

 

 

 

 (2017 مارس – ينايرعدد )  45 عني مشس اجمللدحوليات آداب 

http://www.aafu.journals.ekb.eg 

 (دورية علنية حملنة)

 جامعة عني مشس داباآل كلية
 

  
 

 األوبئة واآلفات الزراعية والسيول يف بالد الشام

 نـالبن شاهي من خالل كتاب نيل األمل يف ذيل الدول

 م(3793 – 698/3171 – 477)

 * فرج محمد السبيعي

 لصستخامل

 

 

 

 

 

 

 

 .7102جامعة عني مشس  -مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة حلولية كلية اآلداب  ©

 
 

http://www.aafu.journals.ekb.eg/
http://www.aafu.journals.ekb.eg/


 (2017 مارس – ينايرعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
  

- 292 - 
 

 

 األوبئة

 تعريف الوباء:



 
 فرج حمند السبيعي ................واآلفات الزراعية والسيول يف بالد الشام األوبئة

 

- 299 - 

 

 



 (2017 مارس – ينايرعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
  

- 300 - 
 

 

 

 اآلفات الزراعية



 
 فرج حمند السبيعي ................واآلفات الزراعية والسيول يف بالد الشام األوبئة

 

- 301 - 

 

 



 (2017 مارس – ينايرعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
  

- 302 - 
 

 

السيول



 
 فرج حمند السبيعي ................واآلفات الزراعية والسيول يف بالد الشام األوبئة

 

- 303 - 

 

 

الخاتمة

 



 (2017 مارس – ينايرعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
  

- 304 - 
 

 

Abstract 
Epidemics, agricultural pests and floods in Syria through the book of Ibn 

Shahin "Nayl al-Amal fi Dhayl al-Dewal" 744-896 AH/1343-1491 AD 

By Farag Muhammad Al-Seba'iy 
During the period of study, a number of natural disasters occurred in 

Syria, including the outbreaks of epidemics, which were related to 

agricultural pests. Each disaster has had a profound effect on the population 

in terms of mortality and destruction of property, and in population activity 

in agriculture, crafts and all productive elements. 

I chose one source, "Nayl al-Amal fi Dhayl al-Dewal" for Ibn Shahin 

because he was an eyewitness to some of those disasters in Syria where the 

author of this book recorded a large number of epidemics in Syria as well as 

agricultural pests and floods. 

There is no doubt that these various disasters have formed a challenge 

to the human being in Syria, which must be highlighted in all aspects of life; 

the main objective of this study. 

 الهوامش

                                      
(1 )

٘ٛ أثٛ اٌّىبهَ ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػجلاٌجبٍظ ثٓ أثٟ اٌظفبء غوً اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ شب١٘ٓ اٌظب٘وٞ، ٌٚل فٟ   

ٍَْط١ٗ ٍٕخ  َ ٚأزمً إٌٝ ثالك اٌشبَ ٍٚىبْ كِشك صُ إٌٝ اٌمب٘وح أٌف ٚأهؿ ٚٔظُ اٌشؼو رٛفٟ 1440٘ـ/244َِ

َ( ثلائغ اٌي٘ٛه 1523٘ـ/930َ. )اثٓ إ٠بً،أثٛ اٌجووبد ِؾّل ثٓ أؽّل )د1515٘ـ/920فٟ اٌمب٘وح ٍٕخ 

َ، 1922٘ـ/1402، اٌمب٘وح، ا١ٌٙئخ اٌّظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 2فٟ ٚلبئغ اٌل٘ٛه، رؾم١ك: ِؾّل ِظطفٝ، ط

 (.374، ص4ط
(2)

، اٌو٠بع، اٌلاه اٌَؼٛك٠خ، 4، طاٌجبه، ِؾّل ػٍٟ ، اٌؼلٜٚ ث١ٓ اٌطت ٚؽل٠ش اٌّظطفٝ   

 .22َ، ص1921٘ـ/1401
(3)

 . http://www.who.int/arِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ   
(4)

َ( هٍبٌخ فٟ اٌطبػْٛ، ِقطٛط ثغبِؼخ أَ اٌموٜ 1505٘ـ/911ا١ٌَٛطٟ، عالي اٌل٠ٓ ػجلاٌوؽّٓ )د  

؛ اٌي٘وأٟ، طبٌؼ ثٓ ػجلهللا ، اٌىٛاهس ٚآصبه٘ب فٟ ثالك اٌشبَ فالي اٌموْٚ اٌضالصخ األٌٚٝ، 4625رؾذ هلُ 

 .60َ، ص2011٘ـ/1432ٛهح، ِىخ اٌّىوِخ، عبِؼخ أَ اٌموٜ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕش
(5)

، ٠ٕزمً إٌٝ اإلَٔبْ ػٓ طو٠ك اٌمٛاهع وبٌفئواْ. ٠ٍٛف كه٠ٚش ٠ؼزجو اٌطبػْٛ ِوع ٚثبئٟ ِؼل  

غٛأّٗ، اٌطبػْٛ، ٚاٌغفبف ٚأصوّ٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ فٟ عٕٛة اٌشبَ ٚاألهكْ )األهكْ ٚفٍَط١ٓ(، ِغٍخ كهاٍبد 

 . 74، ص1923٘ـ/1404لكاْ اٌضبٌش ػشو ٚاٌواثغ ػشو، ربه٠ق١خ، كِشك، اٌؼ

٠ٚؼوف اٌطبػْٛ ثأٔٗ ٔٛع ِٓ اٌٛثبء ٚ٘ٛ ػٕل أً٘ اٌطت ٚهَ هكٞء لزبي ٠ظبؽجٗ ؽواهح شل٠لح ِؤٌّخ       

، ٚفٟ األوضو ٠ؾلس فٟ صالصخ ِٛاضغ: فٟ اإلثظ ٚفٍف األمْ، ٚاألهٔجٗ ٚفٟ اٌٍؾَٛ اٌوفٛح.  اٌواىٞ، ِؾّل 

، إٌٙل، ِطجؼخ ِغٌٍ كائوح 1َ( وزبة اٌؾبٚٞ، طؾؾٗ: ِؾّل ػجلاٌّؼ١ل فبْ، ط925٘ـ/313ثٓ ثىو، )د

؛ اثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ، شٌّ اٌل٠ٓ ِؾّل 4، ص17َ، ط1964٘ـ/1324اٌّؼبهف اٌؼضّب١ٔخ ثؾ١له أثبك اٌلوٓ، 

َ( اٌطت إٌجٛٞ، طؾؾٗ ٚأشوف ػٍٝ اٌزؼ١ٍمبد: ػجلاٌغٕٟ ػجلاٌقبٌك، 1350٘ـ/751ثٓ أثٟ ثىو )د

 . 33كاه اٌمٍُ، صث١وٚد، 

٠ٚؼوف فٟ اٌؼظو اٌؾل٠ش ثأٔٗ صالصخ أٔٛاع: األٚي: اٌزَّّٟ )اٌلِٛٞ( ٠ٚىْٛ ِٓ رَوة ا١ٌّىوٚثبد      

إٌٝ اٌلَ، ٚاٌضبٟٔ اٌوئٛٞ ٚف١ٗ رظبة اٌوئزبْ، ٚ٘ٛ أفطو األٔٛاع ٌٌَٙٛخ أزمبٌٗ، ٚاٌضبٌش: اٌلثٍٟ ٚ٘ٛ رٛهَ 

 (. 21-20ؼ١خ، صفٟ اٌغلح اٌلهل١خ. )ِؾّل ؽّيح، اٌىٛاهس اٌطج١
(6 )

َ( ١ًٔ األًِ فٟ م٠ً اٌلٚي، رؾم١ك: ػّو 1515٘ـ/920اثٓ شب١٘ٓ، أثٛ اٌّىبهَ ػجلاٌجبٍظ )د  

 .177، ص1َ، ط2002٘ـ/1422، ث١وٚد،اٌّىزجخ اٌؼظو٠خ، 1اٌزلِوٞ، ط
(7 )

 . 177، ص1اثٓ شب١٘ٓ، م٠ً األًِ، ط  
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(2 )

ٌش١ٙو ثبٌّؼّبه، لٛٞ اٌمو٠ؾخ، ٌٚٗ أشؼبه ؽَٕخ رٛفٟ اٌشبػو اٌّؼّبه اٍّٗ إثوا١ُ٘ ثٓ ػٍٟ ثٓ إثوا١ُ٘ ا  

َ(، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، اػزٕبء: ك٠لهثٕغ، 1363٘ـ/764َ )اٌظفلٞ، طالػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ )د1342٘ـ/749ٍٕخ 

 (.252، ص2َ، ط1992٘ـ/1412، أٌّب١ٔب، فوأي شزبثي، 2ط
(9 )

 . 177، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(10 )

 .323، ص1، طاثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ  
(11 )

 .347، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(12 )

 . 362، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(13 )

 . 15، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(14 )

 . 23ص 71، ص 2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(15 )

َطفَُل: ِل٠ٕخ فٟ عجبي ػبٍِخ اٌّطٍخ ػٍٝ ؽّض ثبٌشبَ، ٟٚ٘ ِٓ عجبي ٌجٕبْ، اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ،   

 . 462، ص3ط
(16 )

 . 122، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(17 )

 .129، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(12 )

 . 232، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(19 )

ُض: ثٍل ِشٙٛه لل٠ُ ، َِٛه ٚ   ّْ فٟ طوفٗ اٌمجٍٟ لٍؼخ ؽظ١ٕخ ػٍٝ رً ػبي ٚأهضٙب فظجخ علاً، ِؽ

و١الً شّبالً . أووَ اٌَبطغ، اٌل١ًٌ 162، ٚرجؼل ػٓ ِل٠ٕخ كِشك  347، ص2اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .102األفضو ، ص
(20 )

ل َؽّبحُ: ِل٠ٕخ ربه٠ق١خ لل٠ّخ، رمغ ػٍٝ عبٔجٟ ٔٙو اٌؼبطٟ ٚرمغ إٌٝ اٌغٕٛة اٌغوثٟ ِٓ كِشك ٚرجؼ  

 ..http.//ar.wikipedia.orgو١الً، ٍِٛٛػخ ٠ٚى١ج١ل٠ب، 150و١الً. ٚػٓ ؽٍت 209ػٕٙب 
(21 )

: ِل٠ٕخ ِؾبطخ ثَٛه طقوٞ ع١ًٍ اٌج١ٕبْ، ٟٚ٘ ػٍٝ شبطئ اٌجؾو اٌّزٍٛظ رجؼل ػٓ ث١وٚد    ٌُ طََواثٍُُ

ٟ شول١ٙب . اٌؾّٛٞ، و١الً إٌٝ اٌشّبي ٚثٙب أٍٛاق ؽبفٍخ عبِؼخ وض١وح اٌضّبه ٌٚٙب ثَبر١ٓ ع١ٍٍخ ف 52ؽٛاٌٟ 

؛ ػجلاٌؼي٠ي، ا١ٌَل، طواثٌٍ اٌشبَ فٟ اٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ، اإلٍىٕله٠خ، كاه 22، ص4ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط

 .13َ، ص1967اٌّؼبهف، 
(22 )

 . 120، 3اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(23 )

 . 194، ص3اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(24 )

 . 209، ص3اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(25 )

 . 215، ص3شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط اثٓ  
(26 )

 .302ص 304، ص3اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(27 )

 . 111، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(22 )

 . 122، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(29 )

 . 122، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(30 )

 . 134، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(31 )

: ثٍلح ثموة    ًُ  .443 – 442، ص2ث١ذ اٌّملً فٟ فٍَط١ٓ. اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، طاٌق١ٍَ
(32 )

 .210، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(33 )

 . 230، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(34 )

 . 230، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(35 )

ٍَخُ: ِل٠ٕخ ػظ١ّخ ثفٍَط١ٓ، اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط   ِْ ١ِالً  12ٓ اٌج١ذ اٌّملً ، ث١ٕٙب ٚث79١، ص3اٌوَّ

ٚوبٔذ أوضو اٌجالك طٙبه٠ظ ِغ وضوح اٌفٛاوٗ ٚطؾخ اٌٙٛاء.++ األة أ. اٌل١ِٕٚىٟ، ثٍلا١ٔخ فٍَط١ٓ اٌؼوث١خ، 

 .137َ، ص1927٘ـ/1407، ث١وٚد، ػبٌُ اٌىزت، 1فٙوٍخ : ِؾّل ف١ًٍ، ط
(36 )

 . 256، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(37 )

 . 263ص، 4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(32 )

 . 272، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(39 )

 . 12، ص5اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(40 )

 . 17 – 16، ص5اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(41 )

 . 19، ص5اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(42 )

 .26، ص5اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
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(43 )

 . 22، ص6اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(44 )

 . 57، ص6اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(45 )

 .70، ص6اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(46 )

 . 366، ص6اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(47 )

ِلاً كِشم١بً ٚرَبٚٞ صالصخ  720و١الً أٚ  12اٌغواهح اٌلِشم١خ: ِى١بي كِشمٟ ٌٍؾٕطخ ٟٚ٘ رزأٌف ِٓ   

َ( ٔٙب٠خ اٌورجخ فٟ طٍت اٌؾَجخ، رؾم١ك: 1193٘ـ/529ِىبو١ً ثبٌؾٍجٟ، اٌشيهٞ، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ٔظو )د

؛ فبٌزوٕ٘ش: اٌّىب١٠ً ٚاألٚىاْ 36َ، ص1921٘ـ/1401، ث١وٚد، كاه اٌضمبفخ، 2ا١ٌَل اٌجبى اٌؼو٠ٕٟ، ط

 . 64َ، ص1970، ػّبْ، ِٕشٛهاد ا١ٌبِؼخ األهك١ٔخ، 2اإلٍال١ِخ، روعّخ اٌؾبًِ اٌؼٍَٟ، ط
(42 )

 . 366، ص6اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(49) 

 . 392، ص6اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(50 )

 . 167، ص7اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(51)

 6اٌج١بع، ػجلاٌٙبكٞ، اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ ٚأصو٘ب فٟ ٍٍٛن ٚم١ٕ٘بد اإلَٔبْ فٟ اٌّغوة ٚاألٔلٌٌ )ق   

 .63َ، ص2002، ث١وٚد، كاه اٌط١ٍؼخ، 1(، ط14 – 12٘ـ/2 –
(52)

، ث١وٚد، 3َ( وزبة اٌؾ١ٛاْ، رؾم١ك: ػجلاٌَالَ ٘بهْٚ، ط269/٘ـ255اٌغبؽظ، ػّوٚ ثٓ ثؾو )د   

 .565، ص5، ط1969٘ـ/1322اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ، 
(53)

َ(، ػغبئت اٌّقٍٛلبد ٚغوائت اٌّٛعٛكاد، رؾم١ك: فبهٚق 226٘ـ/276اٌمي٠ٕٟٚ، ىوو٠ب ِؾّل )د   

وّبي اٌل٠ٓ ِؾّل،  ؛ اٌل١ِوٞ،471َ، ص1972، ث١وٚد، كاه ا٢فبق اٌغل٠لح، 3ٍؼل، ط

 .241، ص1َ( ؽ١بح اٌؾ١ٛاْ اٌىجوٜ،ث١وٚد، كاه األٌجبة، ط1405٘ـ/202)د
(54)

، اٌمب٘وح، 1غ١ُٕ، وبهَ ا١ٌَل ، ٚػجلاٌؼظ١ُ ِؾّل اٌغّبي، اٌغواك فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚاٌؼٍُ اٌؾل٠ش، ط   

 .71؛ ٠ٌ، ػضّبْ، اٌٛلب٠خ ِٓ آفخ اٌغواك، ص122، 121َ، ص1922٘ـ/1409كاه اٌظؾٛح، 
(55)

٠ٌ، ػضّبْ، اٌٛلب٠خ ِٓ آٌفخ اٌغواك، ِٓ "وزبة اٌىٛاهس اٌطج١ؼ١خ" آفخ اٌغواك، اٌو٠بع،ِطجٛػبد    

؛ وبهَ،ا١ٌَل غ١ُٕ، عٛأت ِض١وح فٟ ؽ١بح اٌؾشواد، اٌمب٘وح، 67٘ـ، ص1409أوبك١ّ٠خ اٌٍّّىخ اٌّغوث١خ، 

 .100َ، ص1929٘ـ/1410ِىزجخ اثٓ ١ٍٕبء، 
(56)

؛ ٠ٌ ػضّبْ، اٌٛلب٠خ ِٓ آفخ اٌغواك، 122ظ١ُ ِؾّل، اٌغواك فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ، صا١ٌَل، وبهَ ٚػجلاٌؼ   

 .11؛ ػٛع، ِؾّل ِؤٌٔ، إغبهاد أٍواة اٌغواك، ص71ص
(57)

 .11ػٛع، ِؾّل ِؤٌٔ ، إغبهاد أٍواة اٌغواك، ص   
(52 )

: ِل٠ٕخ لل٠ّخ ف١ٙب أث١ٕخ ػغ١جخ ٚآصبه ػظ١ّخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ كِشك صالصخ    أ٠بَ، اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ثَْؼٍَجَهَّ

، ٟٚ٘ ِل٠ٕخ ٌجٕب١ٔخ رمغ فٟ شّبي ًٍٙ اٌجمبع ٚشوق ٔٙو ا١ٌٍطبٟٔ، رجؼل ػٓ ث١وٚد 532-537، ص1ط

 .122وُ. ؽَٓ ِؾّل عٛ٘و، ٌجٕبْ أهضٙب ٚربه٠قٙب، ٌجٕبْ، كاه اٌشؼت، ص23ؽٛاٌٟ 
(59 )

ٍْمَبُء: وٛهح ِٓ أػّبي كِشك ث١ٓ اٌشبَ ٚٚاكٞ اٌموٜ، ف١ٙب    لوٜ وض١وح ِٚياهع ٚاٍؼخ، ٚثغٛك اٌجَ

 .520، ص1ؽٕطزٙب ٠ضوة اٌّضً،اٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط
(60 )

 . 144، 1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(61 )

 .212، 1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(62 )

 . 362، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(63 )

 . 427، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(64 )

 . 59، ص3ًِ، طاثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األ  
(65 )

 . 64، ص3اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(66 )

 .303، ص3اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(67 )

 . 227، ص7اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(62 )

 . 411، ص7اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(69 )

واد، ، وبهَ، ا١ٌَل غ١ُٕ، عٛأت ِض١وح فٟ ؽ١بح اٌؾش٠67ٌ، ػضّبْ، اٌٛلب٠خ ِٓ آفخ اٌغواك، ص  

 .    100ص
(70)

؛ ػٛع، ِؾّل ِؤٌٔ، إغبهاد أٍواة اٌغواك ٚآصبه٘ب فٟ ٠67ٌ، ػضّبْ، اٌٛلب٠خ ِٓ آفخ اٌغواك، ص   

َ، اٌمب٘وح، ػ١ٓ 1159، 1114٘ـ/ 554، 509ثالك اٌشبَ ػظو اٌؾوٚة اٌظ١ٍج١خ كهاٍخ ػٓ اٌّوؽٍخ 

 .13، ص2002ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اإلَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ، 
(71)

بكي ، اٌىٛاهس فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ، االٍزؼلاك ٚاٌّٛاعٙخ ٚاٌٛلب٠خ، اٌو٠بع، أوبك١ّ٠خ ٔب٠ف ػٛع، ػ   

 .100 – 92َ، ص 1999٘ـ/ 1420اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ، 
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(72)

أ١ِٓ، أثٛ كِؼخ، اٌؾ١بح االلزظبك٠خ فٟ ثالك اٌشبَ فٟ اٌؼظو األ٠ٛثٟ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح،    

 .36َ، ص1922٘ـ/ 1409عبِؼخ كِشك، 
(73 )

 . 104، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(74 )

 . 213، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(75 )

 .246، ص1اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(76 )

ثََوَكٜ: أػظُ أٔٙو كِشك ِقوعٗ ِٓ لو٠خ ٠مبي ٌٙب لٕٛا ِٓ وٛهح اٌيثلأٟ ػٍٝ فَّخ فواٍـ ِٓ   

ٕ٘بن صُ ٠ظت إٌٝ لو٠خ رؼوف ثبٌف١غخ ػٍٝ فوٍق١ٓ ِٓ كِشك  كِشك ِّب ٠ٍٟ ثؼٍجه، ٠ظٙو اٌّبء ِٓ ػ١ْٛ

َوا٠ب ف١فزوق ؽ١ٕئٍن ف١ظ١و أوضوٖ فٟ ثََوَكٜ. اٌؾّٛٞ،  ّْ ٚرٕضُ إ١ٌٗ ػ١ٓ أفوٜ صُ ٠قوط اٌغ١ّغ إٌٝ لو٠خ ثُغ

 .450، ص1ِؼغُ اٌجٍلاْ، ط
(77 )

، 1ٚضز١ٓ، طاألهؽ١خ: عّغ هؽٝ ٟٚ٘ اٌطبؽْٛ، رظٕغ ِٓ اٌؾغو اٌجبىٌٟ. أثٛ شبِخ، ػ١ْٛ اٌو  

 .2، اٌؾبش١خ هلُ 222ص
(72 )

 . 44، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(79 )

 .62، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(20 )

 . 212، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(21 )

 .329، ص2اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
(22 )

 . 121، ص4اثٓ شب١٘ٓ، ١ًٔ األًِ، ط  
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