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 يمذيخ : 

ٔالصانج ٔسخظـم أبذ انذْـش  كاَج اإلساليٍت اٌ انعًاسة

ٔانخقهباث  األيى ٔانشعٕب ٔيئسخت نألحذاد  شاْذة عهى

، ٔال أدل عهى   انسٍاسٍت انخى حعٍشٓا انبالد ٔانذٔل

 .  انعًاسة اإلساليٍت فى يظش فى انعظش انفاطًً رنك يٍ

يٍ انطشص  حًٍَّض طشاص انعًاسة انفاطًٍت عٍ غٍشِ .

ٔأطبح نّ طابع خاص، ٌخجهى فً  انًعًاسٌت اإلساليٍت،

 يباٍَّ انقائًت يٍ يساجذ ٔيشاْذ ٔأػشحت ٔأسٕاس
 .ٔأبشاس ٔغٍشْا 

طشاص انعًاسة انفاطًٍت اسخعًال األحجاس  ٔيٍ أْى خظائض

 ٔانحشبٍت ٔاألػشحت انذٌٍُت بشكم أساسً فً انًُشآث

ايخاص  اطًٍتٔبفؼم اسخعًال انحجاسة فً انعًائش انف

ٔنٍس يعُى رنك أٌ . ٔانظالبت بُاإْا بانًخاَت ٔانفخايت

شٍُذث  انطشاص انفاطًً نى ٌسخخذو اَجش فً انبُاء، فقذ

كزنك اسُخخذو اَجش فً بُاء انقباب . قاْشة جْٕش باَجش

األحجاس ب بُاء بعغ انًساجذ كًا اسُخخذيج فً.  ٔانعقٕد

 . بؤيش هللاجايع انحاكى  ٔاَجش، ٔيٍ أيزهت رنك 

انفاطًً عُاٌت كبٍشة بظقم األحجاس  ٔقذ اعخُى انًعًاس

انًعًاس كزًٍشا  َٔحخٓا ٔحُسٍقٓا فً انبُاء ِيًّا ساعذ

عهى االسخغُاء عٍ األكسٍت انجظٍت، كًا ساعذ اسخعًال 

فً انعًائش انفاطًٍت عهى حُفٍز انضخاسف عهٍٓا  األحجاس

ٔاجٓاث جايع يباششة، يزال رنك  بطشٌقت انحفش أٔ انُحج

 .انقاْشة  األقًش ٔانظانح طالئع ٔكزنك أسٕاس ٔأبٕاب

انًساجذ انفاطًٍت فً يظش ٔانًغشب  كزنك ايخاصث

اسخخذاو انشٔافع  بانخطٕس انكبٍش انزي ُأدخم عهى طشٌقت

حٍذ اسخعًم انفاطًٌٍٕ اَحذاساث فٕق حٍجاٌ األعًذة 

أٌ  ٔألٔل يشة، ُحظُع األعًذة خظًٍظا نهًساجذ بعذ ٔبذأث،

كًا اسخخذو انًعًاس . قذًٌت كاَج ُحُقم يٍ عًائش

انفاطًٍت يٍ  فً بعغ انًساجذ انذعائى ٔاألكخاف انفاطًً

أيزهخٓا جايع انحاكى انزي قٍم اَّ شٍُذ عهى غشاس جايع 

 .  طٕنٌٕ ٔأًٌؼا جايع انًٓذٌت فً حَٕس ابٍ

 

ٔ فًٍا ٌهً سٍخى عشع دساست ارشٌت يعًاسٌت حعشع  -

اسٌت نجايع انحاكى بؤيش هللا انفاطًً انعُاطش انًعً

،........كؤحذ ًَارس انعًاسة فً انعظش انفاطًً   
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ْٕ انخهٛفخ انذبكى ثأيز هللا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يٍ   

هـ و  375بن العزٌز باهلل ، ثالث الخلفاء الفاطمٌٌن فً مصر ولد عام  ابو علً هو المنصور
هـ  386ة بعد وفاة والده العزٌز باهلل عام تولى الخالفة الفاطمٌ  

كان ؼرٌب األطوار، متقلب المزاج، و صفه بعض المإرخون بصفات قد تبدو                  
اتهموه بالجنون و الشذوذ ونفى بعضهم عن ذلك و الواقع انه مصاب بجنون العظمة  متناقضة

واما ما ٌرمً به من الكفر وصدور ) فقال  بسبب ادعائه األلوهٌة  و اتهمه المإرخٌن بالكفر
و لو صدر من الحاكم بعض ذلك السجالت باسقاط الصلوات فؽٌر صحٌح وال ٌقوله ذو عقل 

( 1)( لقتل لوقته   

كانت له قرارات سٌاسٌة ؼرٌبة حٌث وضع حدا لشرب الخمر و منع استٌراد الزبٌب او بٌعه 
كما امر بؤتالؾ اشجار . ب فً كل مرة كما امر كل فرد باال ٌشتري اكثر من اربعة ارطال عن

كما امر الصٌادون بؤال ٌصطادون السمك بؽٌر قشر حرصا على الثروة السمكٌة كما . الكروم 
كما حرم اكل . ( 2)منع ذبح األبقار اال فً عٌد األضحى رؼبة فً تنمٌة الثروة الحٌوانٌة 

اجبر المسٌحٌن على لبس الملوخٌة و منع النساء من الخروج من بٌوتهن لٌال و نهارا و
األجراس و الصلبان و الٌهود على لبس العمائم السوداء و لم ٌترك دٌر و ال كنٌسة اال و 

. هدمها و عرؾ بسفكه للدماء    

دبرت لقتله بسبب بطشه و  أما عن موته فقد اتفقت الرواٌات أن أخته ست الملك هً التً 
.لمقطم و لم ٌعثر على جثته ابدا سفكه للدماء حٌن خرج للتنزه بحماره فوق جبل ا  

فً محرم سنة خمس عشرة و اربعمائه قبض على )فً مقتل الحاكم (  3)و ٌقول المسبحً 
رجل من بنً حسٌن ثار بالصعٌد األعلى ، فؤقر بؤنه قتل الحاكم بؤمر هللا و اظهر قطعة من جلدة 

ة هلل و لإلسالم فقٌل كٌؾ رأسه و قطعة من الفوطة التً كانت علٌه فقٌل لم قتلته؟ فقال ؼٌر
( قتلته ؟ فؤخرج سكٌنا ضرب به فإاده قتل نفسه،و قال هكذا قتلته  

.و ٌتفق المقرٌزي مع المسبحً فً هذا الرأي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

232ص  1مساجد مصر وأولٌاإها الصالحٌن ج: سعاد ماهر ( 1)  

  61ص  4خجز طانؼجز ٔ دٕٚاٌ انًجزذأ ٔ ان: ثٍ خهذٌٔ (2)

 

  ربرٚخ يصز: انًسجذٙ (  3)

         



 جبيغ انذبكى ثأيز هللا :

جبيغ انذبكى ثأيز هللا  -:األصز سى ا  -                       

انجٓخ انشًبنٛخ يٍ شبرع انًؼش ثجٕار ثبة انفزٕح:انًٕلغ   -   

زى فأكًهّ اثُّ ششع فٙ اَشبئّ انخهٛفخ انؼضٚض ثبهلل نكُّ رٕفٙ قجم اٌ ٚ: انًُشئ  - 

  انحبكى ثأيش هللا 

و 1112: و 991/ ْـ  393: ْـ   ءربرٚخ االَشب    :  380  -   

51 يغغم أصش ثشقى  :رلى رسجٛم األصز   -    

  - َجذح ربرٚخٛخ ػٍ األصز:

ٌنسب جامع الحاكم إلً الخلٌفة الفاطمً الثالث الحاكم بؤمر هللا ألنه هو الذي اتم بناإه أما 
عرؾ . هو الخلٌفة العزٌز باهلل والد الخلٌفة الحاكم و ثانً الخلفاء الفاطمٌن  منشؤه األول

كان الجامع ( جامع باب الفتوح ) و ( جامع األنور ) و ( جامع الخطبة ) هذا الجامع باسم 
فً اول امره ٌقع خارج اسوار السور الشمالً اللبن الذي بناه جوهر الصقلً للقاهرة ، ثم 

هـ  484وزٌره بدر الجمالً فً سنة  مالخلٌفة المستنصر باهلل بعد ان قااصبح داخله اٌام 
بتوسٌع القاهرة و خطط السور الشمالً بحٌث ٌلتصق تماما بالجدار الشمالً للجامع و 

.ٌؤخذ نفس انكسارات اضالع قاعدة المئذنة الشمالٌة   

امه فقد ذكر بن وقد سجل على باب الجامع و كذلك منبره ، اسمه و تارٌخ البدء فً اتم 
وعلى باب الجامع الحاكمً مكتوب بؤنه امر بعمله ابو المنصور فً سنة :) عبد الظاهر 

( هـ  443هـ وعلى المنبر مكتوب انه امر بعمل هذا المنبر للجامع الحاكمً فً سنة 393
هـ  742و قد توالت ٌد التجدٌد و األصالحات على هذا الجامع ، حٌن تؤثر بزلزال سنة  (1)

فؤقامت المئذنتٌن على الطراز السائد فً دم اعال المئذنتٌن و تهدمت سقوفه و جدرانه فه
-3-ـــــــــــــــــــــــــــــــــ        . . تلك الفترة هو طراز المبخرة   

 236ص  1يسبجذ يصز ٔ أٔنٛبؤْب انصبنذٍٛ  ط: سؼبد يبْز  (5)

- :أػًبل اإلصالح ٔ انزجذٚذ فٙ جبيغ انذبكى ثأيز هللا 
 

فزٓذيذ كضٛش يٍ انؼقٕد ( و5131)ْـ 702 ٔقذ رأصش انغبيغ ثبنضنضال انز٘ حذس عُخ

ٔكبٌ انغهطبٌ انُبصش يحًذ . ْٕٔد قًزب انًئزَزٍٛ .ٔعقػ انغقف. ٔاالكزبف انحبيهخ نٓب

ايشائّ ْٕٔ ثٛجشط انغبشُكٛش فٕس ٔقٕع انضنضال ثبصالػ  فٙ ٔالٚزّ انضبَٛخ فأيش أحذ

كًب عذدِ . و5131ب رٓذو يُّ ٔرذػٛى انًئزَزٍٛ، فزى رنك عُخ ي انغبيغ ٔإػبدح ثُبء

ػًش يكشو ثزغذٚذ اسثغ ثٕائك ٔ عؼهٓب يغغذا ٔ /ٔقبو انغٛذ  .و5111عُخ  انغهطبٌ حغٍ



 كغٙ انًحشاة ثبنشخبو ٔعؼم ثغٕاسِ يُجشا 

اعزٕنٗ انصهٛجٌٕٛ ػهٗ انقبْشح  يُٓب أَّ نًب:ٔقذ رؼشض عبيغ انحبكى نهؼذٚذ يٍ انكٕاسس 

صيٍ انحًهخ انفشَغٛخ رحٕل انٗ يقش  ٔفٙ. و حٕنٕا عبَجب يُّ انٗ كُٛغخ 5511عُخ 

َضل فّٛ ثؼط انًٓبعشٍٚ انشٕاو ٔأقبيٕا فّٛ  19 ٔفٙ أائم انقشٌ. الحذٖ حبيٛبد انحًهخ 

صى رٕنزّ نغُخ حفع . صى حٕنزّ ٔصاسح االٔقبف انٗ يخضٌ  يُبعظ نهحشٚش ٔيصبَغ نهضعبط،

 نغبيغ قبئى حبنٛب فٙ أٔل شبسع انًؼض نذٍٚ هللا يالصقب نجبة انفزٕػ ثقغىا .4اٜصبس انؼشثٛخ 

 انغًبنٛخ،

 انٕصف انًؼًبر٘ : 

م و كل من جدارٌه 124المسجد عبارة عن مساحة مستطٌلة طول جدار القبلة الخارجً 
م و عرضه  78م ٌتوسطه صحنا مستطٌال طوله 113الشمالً الشرقً و الجنوبً الؽربً 

اربع ظالت اكبرها و اوسعها ظله القبلة، ٌعد هذا الجامع هو ثانً مساجد  مٌحٌط به 66
( 1شكل / ) (  1لوحة ) .مصر اتساعا بعد جامع احمد بن طولون   

شٌدت بعض األجزاء من الجامع بالحجر مثل الدعامات و المئذنتٌن و البوابات البارزة و  -
. كان الؽالب فً بناء المسجد استخدام األجر   
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الرئٌسٌة للجامع ٌبرز ٌتوسط الواجهة الشمالٌة الؽربٌة : نًذخم انجبرس انزئٛسٙ نهجبيغ ا -
و هو اقدم مثل لألبواب البارزة فً المنشآت الدٌنٌة بمصر عن الواجهة بمقدار سته امتار 

وعلى جانبٌه دخلتٌن مستطٌلتٌن معقودٌن بعقد مدبب وٌتوسط المدخل فتحة باب معقودة 
مزخرؾ بزخارؾ نباتٌة مورقة بارزة وبداخل كل دخلة حلٌة معمارٌة معٌنة  و كل عقد

الشكل ذات زخارؾ نباتٌة و هندسٌة و تإدي فتحة الباب المعقودة الً ممر مقبً بقبو 
مدبب و ٌصدر هذا الممر فتحة باب متوجة بعتب ذي صنجات مسلوبة ٌؽلق علٌها باب 

موالنا امٌر المإمنٌن اإلمام الحاكم "  خشبً من مصراعٌن و كتب علٌه بالخط الكوفً
و ٌإدي هذا الباب الً داخل " بؤمر هللا صلوات هللا علٌه و على ابائه الطاهرٌن وابنائه 

( 2لوحة)  .الجامع عن طرٌق الظلة الشمالٌة الؽربٌة   

ظاهرة و(الواجهة الرئٌسٌة ) ة للجامع تكتنفا الواجهة الشمالٌة الؽربٌ  :انًئذَزبٌ  -

و قام بناء المئذنتٌن على ناصٌتً الواجهة ترجع اقدم امثلتها الً جامع المهدٌة بتونس 
الخلٌفة الحاكم بعد مرور ثمان سنوات من انشائهما بإحاطتهما من اسفل بؽالؾ خارجً 

من الحجر لتدعٌمها به مٌل هرمً خفٌؾ و قد اطلق المقرٌزي على هذا الؽالؾ لفظ 



د شافعً ان الؽالفٌن تؤثرا بالقواعد المربعة للمآذن المؽربٌة و فرٌ/ وٌرى د" بدنة "
( 3لوحة ) مئذنة جامع قرطبة و مئذنة القٌروان : األندلسٌة مثل  

تتكون من قاعدة مربعة هً الطابق األول وتعلوها ثالثة طوابق انًئذَخ انشًبنٛخ  -
ٌر و ٌتكون من اربعة اسطوانٌة مستدٌرة القسم العلوى من المئذنة شٌده بٌبرس الجاشنك

طوابق مثمنة تحٌط بثالثة منها صفوؾ من المقرنصات و تعلوها قمة المئذنة على طراز 
المبخرة و تنتشر فوق جدران هذه المئذنة زخارؾ و كتابات كوفٌة مورقة و زخارؾ 

محلى بالزخارؾ ٌعلوه مشعة احد رموز الشٌعة و لهذه المئذنة باب مستطٌل متوج بعتب 
" وقل رب ادخلنً مدخل صدق " كتابات كوفٌة تتضمن اٌه لوحة بها   

فً تتكون من قاعدة مكعبة تلٌها طابق مربع ثم خمس طوابق مثمنة انًئذَخ انغزثٛخ  
ارتفاعها تدرج ملحوظ وٌلً ذلك القسم العلوى للمئذنة وبنً من األجر فً عهد بٌبرس 

من المقرنصات ثم قمة  الجاشنكٌر و ٌتكون من طابقٌن مثمنٌن ألتفت حولهما صفوؾ
المئذنة على طراز المبخرة و نالحظ ان ارتفاع هذه المئذنة اقل من المئذنة الشمالٌة و 

  .  زٌنت جدران المئذنة بزخارؾ هندسٌة ذات اشكال معٌنة و كتابات كوفٌة
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 انجبيغ يٍ انذاخم :  

اربع ظالت كون هذا الجامع من صحن اوسط مكشوؾ سماوي تحٌط به ٌت :انصذٍ 
تشرؾ علٌه ببائكات معقودة بعقود مدببة ترتكز على دعامات مستطٌلة مبنٌة من األجر 

) و فتحت بجدران الظالت مجموعة نوافذ معقودة لتخفٌؾ الحمل   اكبرها هً ظلة القبلة 

ضٌته بالجهة بؤرم مؽطً ارضه بالرخام  66م ،وعرضه 78ٌبلػ طوله  ( 2شكل/ ) ( 4لوحة
فً كل من وفسقٌة مستدٌرة  (5لوحة ) بٌة جوسق صؽٌر به صنابٌر مٌاةالشمالٌة الؽر

( 6)لوحة رقم . الجهة الشمالٌة و الؽربٌة من الظلة الشمالٌة الؽربٌة   

 ظهخ انمجهخ ) انظهخ انجُٕثٛخ انشزلٛخ (:-

هً من اكبر الظالت ومقسمة الً خمس اروقة بواسطة خمس بائكات و كل بائكة تحتوى 
عامة تحمل سبع عشر عقدا ٌسٌر موازٌة لجدار القبلة و الرواق على ست عشرة د

األوسط عمودي على جدار القبلة فٌما ٌعرؾ خطؤ بالمجاز القاطع وٌنتهً هذا المجاز بقبة 
اعلى المحراب كما نجد فً طرفً رواق المحراب قبتٌن كما هو الحال فً الجامع األزهر 

( 7لوحة )   و ٌصدر الضلع الجنوبً الشرقً دخلة المحراب  

انًذـــــــــــزاة :هً حنٌة نصؾ دائرٌة معقودة بعقد مدبب ٌرتكز على عمودٌن من 
و ٌزخرؾ طاقٌته بزخارؾ مذهبة على الطراز الرخام تٌجانها وقواعدهما ناقوسٌة الشكل 

الفاطمً كما ٌشؽل اطار العقد من الداخل و الخارج شرٌط من الكتابات الكوفٌة ٌقرأ من 
بسم هللا الرحمن الرحٌم قا ان صالتً و نسكً و محٌاي و مماتً هلل رب " الداخل 

قد أفلح "وعلى األطار الخارجً " العالمٌن ال شرٌك له و بذلك امرت وانا اول المسلمٌن 
ٌكتنؾ عقد " المإمنٌن الذٌن هم فً صالتهم خاشعون و الذٌن هم عن اللؽو معرضون

لوحة ) هما بالجص المفرغ كملقؾ للهواء     المحراب الرئٌسً فتحتا شباك ؼشٌت كل من

عمر مكرم و هو على ؼرار /السٌد ٌوجد محراب اخر بالجهة الجنوبٌة من اعمال و.  (8
المحارٌب المملوكٌة و ٌعلة عقد هذا المحراب نص تؤسٌسً بخط النسخ فً ثالثة اسطر 

(9لوحة)تتضمن تارٌخ تجدٌد الجامع وعمل المحراب   

( 14لوحة)ثة فً رواق المحراب فً مناطق انتقالها على الحنٌة الركنٌة تعتمد القباب الثال  
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 انًُجــــــــز :-   

صفٍٛ يٍ انًمزَصبد ٔٚزٕجّ صف يٍ انشزفبد  انًُجز ٚزكٌٕ يٍ ثبة انًمذو انذٖ ٚؼهِٕ

 ٔانزٗ ربخذ شكم انًضهش سخزفذ ثذشٕاد يجًؼّ ػهٗ ْٛئّ اشكبل ، ايب رٚشزبِ انًُجز

االكجز ٔارخذ يٍ  ، ايب انذرثشٍٚ لسى نضالس اجشاء يسزطٛهّ انمسى االٔسط ْٕ ُْذسّٛ

كبنزٚشزٍٛ ، َُزمم انٗ انذرط  خشت انخزط ايبا االجشاء االخزٖ فٓٗ دشٕاد يجًؼّ

انذٖ ارخذ ُْب شكم ارثؼّ اػًذِ صى ٚبرٗ صفٍٛ  ٔانذٖ ُٚزٓٗ ثجهسّ انخطٛت ٔانجٕسك

 ( 11نٕدخ ) صى ٚؼهْٕب لًّ انًُجز ٔٚذهٛٓب شكم ْالل ٔانشزافبد كجبة انًمذو يٍ انًمزَصبد

    

انظهخ انشًبنٛخ انغزثٛخ :-   تتكون من رواقٌن بواسطة بائكتٌن معقودتٌن ترتكز 
ألتصقت فً اركانها األربعة اعمدة ثالثة  ضا عقودهما على دعامات مبنٌة من األجر اٌ

  ( 12لوحة ) .ارباع دائرة و تسٌر هذه العقود موازٌة لجدار القبلة 

انظهزبٌ انجبَجٛزبٌ :-  و كل منهما تشتمل على ثالثة اروقة بواسطة ثالثة بائكات 
 معقودة و تسٌر عقودها عمودٌة على جدار القبلة و ترتكز على دعامات مبنٌة من األجر

 تكتنؾ اربعة اعمدة 

انذػبيبد :- شٌدت جمٌع الدعامات باألجر وتشبه الدعامات المستخدمة فً جامع احمد 

 -1:                            ٌوجد بجامع الحاكم اربعة انواع من الدعامات  بن طولون
الدعامات الخارجٌة المطلة على الصحن و هً مستطٌلة القطاع بؤعمدة ملتصقة فً 

( 13لوحة رقم ) . الداخلٌة فقط الجوانب  

.حمد بن طولون  دعامات البائكات الداخلٌة و هً تشبه الموجودة فً جامع ا -2  

الالتٌنً )  (  دعامات المجاز القاطع شكل حرؾ  -3  

الدعامتان المحٌطتان بالعقد األوسط لواجهة المجاز و التً تطل على الصحن و تؤخذ  -4
. الالتٌنً ، و الدعامتان الحاملتان للقبة )   ( شكل حرؾ   

شبٌة ٌعلو هذه الدعامات عقود مدببة و مرتبطة مع بعضها بؤربطة خ -  
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  -:خ ـــــــــانخبرً



ٔ ػُبصشِ انًؼًبسٚخ ٔ  ّ ثٓزا اكٌٕ اعزؼشظذ عبيغ انحبكى ثأيش هللا يٍ حٛش اصٕن 

انضخشفٛخ ٔ َغذِ يزأصشا فٙ يؼظًّ ثبألعبنٛت انًحهٛخ ٔ خبصخ يٍ عبيغ احًذ ثٍ 

انؼقٕد غٕنٌٕ ثبنقبْشح يٍ حٛش رٕصٚغ اسٔقزّ ٔ انذػبيبد راد األػًذح فٙ اسكبَٓب ٔ 

.ٔ كضشح األثٕاة ٔ َغذْب اٚعب فٙ عبيغ ػًشٔ ثٍ انؼبص ثًصش انقذًٚخ   

ٔ قذ ػبد ػهٙ ْزا انجحش ثبألعزفبدح فٙ دساعخ انظٕاْش انغذٚذح نى َغذْب فٙ انغبيغ 

ظبْشح ثُبء انًئزَزٍٛ ػُذ َبصٛزٙ : األصْش أ ثبقٙ انؼًبئش انفبغًٛخ فٙ يصش يضم 

ٓب ٕٚعذ فٙ عبيغ انًٓذٚخ ثزَٕظ ْزا انٙ عبَت انًذخم انٕاعٓخ انشئٛغٛخ ٔ اقذو ايضهز

       . انجبسص انز٘ اخز أٚعب يٍ عبيغ انًٓذٚخ ثزَٕظ 

كًب اٌ ػًبسح عبيغ انحبكى كبَذ يشآح رؼكظ نُب انحٛبح انًضدْشح ٔ انزشف انز٘ كبٌ 

 يُزشش فٙ رهك انفزشح ٔ انزٙ عؼهزُٙ ارشٕق نهًضٚذ يٍ انجحش ٔ األغالع ػهٗ ربسٚخ ٔ

.ػًبسح يصش فٙ رنك انؼصش   

ٔ نقذ ػبَٙ عبيغ انحبكى ثأيش هللا كضٛشا فٙ انفزشح األخٛشح انكضٛش يٍ األًْبل حٍٛ 

رحٕنذ اسٔقزّ انٙ يخبصٌ نحفع ثعبئغ انزغبس ٔ عبٔسرّ انكضٛش يٍ انًحالد انزغبسٚخ 

.ٔ سغى كم رنك عٛظم عبيغ انحبكى ثأيش هللا ْٕ يُبسح شبسع انًؼض نذٍٚ هللا   

  - 8 - 

 

 انًزاجــــــــــــــــــــــغ :-

 

  -  1يسبجذ يصز ٔ أٔنٛبؤْب انصبنذٍٛ ط: سؼبد يبْز / د

)                               انًٕاػع ٔ األػزجبر ثذكز انخطط ٔ اٜصبر : رمٙ انذٍٚ انًمزٚش٘  -

(ْـ 1221ثٕالق سُخ   

 - ( و 1919)نفبطًٍٛ انخهفب ارؼبظ انذُفب ثذكز األئًخ ا: رمٙ انذٍٚ انًمزٚش٘    

( ْـ  1284) انؼجز ٔ دٕٚاٌ انًجزذأ ٔ انخجز : ثٍ خهذٌٔ    - 

: فزٚذ شبفؼٗ / د   1انؼًبرح انؼزثٛخ فٙ يصز اإلساليٛخ ط -  

ربرٚخ انًسبجذ : دسٍ ػجذ انْٕبة / د    –  



انمٛى انجًبنٛخ فٙ انؼًبرح اإلساليٛخ : صزٔد ػكبشخ / د  - 

( دار انًؼبرف ) برح انفبطًٛخ انؼً: ادًذ فكز٘ / د  – 

ػهٙ انطبٚش / د   -   
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 انهٕدـــــــــــبد 



 
 جبيغ انذبكى ثأيز هللا (  1نٕدخ ) 

 
سٙ انجبرس(  2نٕدخ ) -  11-(  رصٕٚز انجبدضخ ) انًذخم انزٛئ



 
 يئذَزب انجبيغ ػهٗ طزاس انًجخزح (  3نٕدخ ) 

 
  -12-(   رصٕٚز انجبدضخ )ادذ َٕافذ كٕشبد انؼمٕد (  4نٕدخ)



 

 
- 13-(    رصٕٚز انجبدضخ( )جٕسك ثّ صُبثٛز )انفٕارح (  5نٕدخ )            



 
 (رصٕٚز انجبدضخ) فسمٛخ يسزذٚزح رٕجذ ثبنصذٍ(  6نٕدخ ) 

 
- 14-رصٕٚز انجبدضخ         ( انجُٕثٛخ انشزلٛخ ) ظهخ انمجهخ (  2نٕدخ ) 



 
سٙ طبلٛخ انًذزاة ان( 8نٕدخ )   (رصٕٚز٘ )زٛئ

 
- 15- ( رصٕٚز انجبدضخ) يذزاة يٍ رجذٚذاد نجُخ دفع اٜصبر( 9نٕدخ ) 



 
 (رصٕٚز انجبدضخ ) انمجخ اػهٗ انًذزاة (  11نٕدخ ) 

 
 (رصٕٚز٘ )انًجبس انمبطغ ٔ لجخ اػهٗ انًذزاة يٍ اػهٗ سطخ جبيغ انذبكى

                                                                                     -16-  



 
 (رصٕٚز٘ )ادذٖ لجزٙ رٔاق انًذزاة يٍ اػهٗ جبيغ انذبكى 

 
- 12- (رصٕٚز انجبدضخ ) انًُجز انخشجٙ نجبيغ انذبكى (  11نٕدخ ) 



 
 انظهخ انشًبنٛخ انغزثٛخ           (  12نٕدخ )

 
- 18-ح             دػبيخ رهزصك ثٓب األػًذ(  13نٕدخ )                  

 


