
سـقانماظؽؿابم

ادؿماٌؤظػم

(5)اغقرمرؾؾةماظقدقطميفماظؼاغقنماٌدغل

(6)اغقرمرؾؾةماظقدقطميفماظؼاغقنماٌدغل

(4)اغقرمرؾؾةماظقدقطميفماظؼاغقنماٌدغل

(3)اغقرمرؾؾةماظقدقطميفماظؼاغقنماٌدغل

رفمسؾدماٌقىلمابراػقؿمعشؽالتمتعقؼضماالضرارماىلدؼةميفماظؼاغقنماٌدغلم

عؽلمابراػقؿمظطػلمغؼدماالصطالحاتميفماظؿؼـنيماٌدغلماظعراضلموتؼـنيماٌراصعاتم

حمؿدمطازؿمطؿالماظعطارمدمقمضاغقنمعدغلمسربلميفمضقءماالؼدؼقظقجقةماظعربقةمواظـقرؼةم

ابراػقؿماٌشاػديمعـاضشاتمضاغقغقة

ػاغسمطؾسماظـظرؼةماحملضةميفماظؼاغقنم

عـذرماظػضؾم/داظؿصرفماظؼاغقغلميفماالسضاءماظؾشرؼةم

اعـقةماظـؿرم/دتؼدؼرمضقؿةماظدسقىم

ؼادنيمامحدم/عظفرماظعرزاريضضاءماالرماراتم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرييفماظعؼقدماظقاردةمسؾكماالغؿػاع.م.اظقدقطميفمذرحمق



سؾدماظلالمماظرتعاغلم/داظؼاغقنماٌؼارنمواٌـاػجماظؼاغقغقةماظؽربىماٌعاصرةم

حمؿدمرفماظؾشري/سؾدماظؾاضلماظؾؽريمد/سؾدماجملقدمايؽقؿمد/داحؽامماالظؿزامم2اظؼاغقنماٌدغلمج

امساسقؾماظعؿرياظشرؼعةمواظؼاغقنم_ايؼموغظرؼةماظؿعلػميفمادؿعؿالمايؼ

سؾدماظؾاضلمحمؿقدمدقاديعلؤوظقةماحملاعلماٌدغقةمسـماخطائفماٌفـقةم

دفقؾمحلنيماظػؿالويم(درادةمعؼارغةم)حؼققماٌؤظػماٌعـقغةميفماظؼاغقنماظعراضلم

عصطػكمجمقد1981ظلـةم(12)ذرحمضاغقنماالدؿؿالكمرضؿم

عاظؽمدوػانمايلـم/داٌدخؾمظدرادةماظؼاغقن

عـريماظؼاضلمذرحماجملؾةم

حمؿدمعؽلماالورصؾلماظؿطؾقؼاتماظؼضائقةماوماظصؽقك

عـريماظؼاضلماظؾقاغاتمواظؼضاء_ماظدسقىم4ذرحماجملؾةمج

عـذرمسؾدمايلنيم/داٌؾؽقةماالذرتاطقةميفماظعراقم

ضقاءمذقتمخطابمصـماظؼضاء

حمؿدمابراػقؿم/داحملاعاةم

ضادؿمحمؿدمسؾاسذرحمتعؾقؿاتمغؼؾمعؾؽقةماظعؼارموعـاصعةم

حقدرمخؾػماىـابلذرحماالحؽامماظؼاغقغقةماًاصةمباظشفداءمواالدرىم

عؽلمابراػقؿمظطػلماظػائدةماظؼاغقغقةم



شازيمسؾدماظرمحـمغاجل/دتاظؿقازنماالضؿصاديميفماظعؼدماثـاءمتـػقذه

عـذرماظػضؾم/د(درادةمعؼارغةم)مم.اظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاعاتميفمق

امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـمعصادرماالظؿزامماالداريموشريماالداري

اظقاسمابقمسقدماحملاعلمحؼقضفمواتعابفم

صاضؾمدظقالنماحؽامماظعؼقد

سصؿتمسؾدماجملقدبقعموارمارمسؼاراتمايؽقعةم.ذرحمق

سصؿتمسؾدماجملقد1973ظلـةم67ذرحمضاغقنمتـظقؿمارمارماظعؼارمرضؿم

سصؿتمسؾدماجملقد1979ظلـةم87ذرحمضاغقنمارمارماظعؼارمرضؿم

دعدمخؾقؾماظراضل1979ظلـةم87ذرحمضاغقنمارمارماظعؼارمرضؿم

مجعةمدعدونماظربقعل1951ظلـةم40عمرضؿم.م.احؽاممارمارماظعؼارميفمق

طازؿماظشقخمجادؿمضقاسدمارمارماظعؼار

وزارةماظعدلمجمؿقسةماٌـاذرمواظؿعاعقؿماٌفؿةماًاصةمبأطؿالماظؿلفقؾماظعؼاري

وزارةماظعدلم1971ظلـةم(43)ضاغقنماظؿلفقؾماظعؼاريمرضؿم

ػاديمسزؼزمسؾلماٌعدلم77ظلـةم1198اظؿعفدمبـؼؾمعؾؽقةماظعؼارمععمتطؾقؼاتمضضائقةمالحؽاممضرارمجمؾسمضقادةماظـقرةمظؾقؽؿماظؾائدمرضؿم

امحدممجالماظدؼـم(غزعماٌؾؽقةمظؾـػعماظعاممظؼاءمتعرؼضمسادلم)االدؿؿالكم

سصؿتمسؾدماجملقد1970ظلـةم54ضاغقنماالدؿؿالكمرضؿم



عؽلمابراػقؿمظطػلماظؿشؽقؾقةماظؼاغقغقةمظؿعفدمغؼؾماٌؾؽقةماظعؼارؼةمواظشؼةماظلؽـقةم

صادقمداملمحمؿد/ثائرضادؿمحمؿددظقؾماظؽؿابماظعدولم

سصؿتمسؾدماجملقد1996ظلـةم25درادةميفمضقءمضرارم/احؽاممارمارماظعؼاراتماظؿفارؼةمواظصـاسقةم

صالحماظدؼـماظـاػل/د1975ظلـةم55وتعدؼؾمرضؿم1973ظلـةم67عؼدعةمهؾقؾقةموتعؾقؼاتمسؾكمتـظقؿمارمارماظعؼارمرضؿم

سصؿتمسؾدماجملقدودائؾماثؾاتمسؼدماالرمارم

دعدمخؾقؾماظراضلاظضرورةماٌؾفؽةموبعضمتطؾقؼاتفماظؼضائقةم

طاعؾماظلاعرائلم1965ضقاغنيماظؿلقؼةمواظؾزعةمواظعؼرةم

طاعؾماظلاعرائلم1950ضقاغنيماظؿلقؼةمواظؾزعةمواظعؼرة

اٌصرفماظعؼاريماٌصرفماظعؼاريم.ق

امحدماظددقضل/دعضؿقنماالظؿزامماظعؼدي

سؾدمايؿقدماظشقاربلماحؽامماظشػعةميفمضقءماظؼضاءمواظػؼفم

ذعقبمامحدمدؾقؿانماظلؾبماظصققح

ابراػقؿماظشاػديم/ضقاءمذقتمخطابم1951ظلـةم40اٌدغلمرضؿم.ق

االءمغاصرمحلنيم/بادؿمسؾدماظزعانمجمقدم2000ظلـةم56ارمارماظعؼارماٌعدلمبؼاغقنم.ذرحمق

ؼادنيمحمؿدمزمقكم/دعدىمحؼماٌلؿاجرميفمتاجريماالعاطـماٌػروذةم

رعضانممجالمطاعؾماظؿؼادمماٌلؼطميفماظؿؼـنيماٌدغل



مسريمسؾدماظلؿقعمضؿانماظعققبمايؼقؼقةماظيتمتؼعمسؾكمساتؼمبائعماظعؼارموعشقديماظؾـاءمواٌؼاوظنيمواٌفـددنيم

جمؿقسةمباحـنيمايؿاؼةماظؼاغقغقةمظالثارماظعربقةم

صالحماظدؼـماظـاػل/داظؿعؾقؼاتماظقاضقةمسؾؿؿقنماظؼقاغنيماٌرسقةميفماظعراق

طاعؾماظلاعرائلمعراسقةمارمارماظعؼارم.ق

راشبمصكريمؼقدػمذرحمضاغقنماًدعةماظعلؽرؼةم

حلنيماظـفػلمطػاظةماظعؼد

صاروقمدعداجملؿقسةماظؽاعؾةمظؼقاغنيماالرمارمععؿقلمبفاميفمظؾـان

سؾلمحقدرذرحمضاغقنمتؼلقؿماالعقالمشريماٌـؼقظةم

شازيمسؾدماظرمحـمغاجل/دعؾؽقةماظشؼؼمواظطقابؼ

سصؿتمسؾدماجملقدغظرؼةماظظروفماظطارئةمودورماظؼاضلميفمتطؾقؼاتفا

دقػقتمحؾقؿمدوس/دتشرؼعاتمبراءاتماالخرتاعميفمعصرمواظدولماظعربقةم

عـريماظؼاضلم1ج/ذرحماجملؾةم

طاعؾماظلاعرائلمضاغقنمعراضؾةمارمارماظعؼارم

ثاعرمضادؿمحمؿدذرحمضاغقنماظؽؿابماظعدولم

صاروقمابراػقؿمجادؿماحؽاممضاغقنماظؽؿابماظعدولم

جادمؼقدػمخؾقؾمعضارماىقارمشريماٌأظقصةم



سؾلمػاديماظعؾقديذرحماحؽاممضاغقنماٌاظؽنيمواٌلؿأجرؼـميفمضقءمضضاءمحمؽؿةماظؿؿققز

ابراػقؿماٌشاػديم5ج/اٌكؿارمعـمضضاءمحمؽؿةماظؿؿققز

خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿدمحاؼةماٌلؿعؾؽميفماظؼاغقنماظدوظلماًاص

جارظسمدؼؽماظؾقظقسمواظؼاغقنم

خؾقؾمابراػقؿمتارؼخماحؽامماالراضلميفماظػراق

دعدمسؾدماظؽرؼؿمعؾارك/دعلؤوظقةماٌؼاولماظـاغقيموصؼامالحؽامماظؼاغقنماٌدغلمواظشروطماظعاعةمٌؼاوالتماسؿالماهلـددةماٌدغقةم

حمؿدمعاػرمابقماظصقػلماظؿعقؼضمسـماسؿالماظلؾطاتميفمضضاءمواصؿاءمدسقىماظدوظقةم

جؾارمصابرمرفماضاعةماٌلؤوظقةماٌدغقةميفماظعؿؾمشريماٌشروعمسؾكمسـصرماظضرر

صاحلمسؾاسمصاحلمعلؤوظقةماٌؼاولمسـماالغفدامماظؽؾلمواىزئلمظؾؾـاءمبعدمانازماظعؿؾموتلؾقؿف

بدرمجادؿمحمؿد/داظغنبميفمضاغقنماٌدغلماظؽقؼيتم

مسريمتـاشقاظؿأعقـاتماظشكصقةمواظعقـقةم

رعضانمابقماظلعقدمسؼدماالرمارم-اظعؼقدماٌلؿاةم

حمؿدمسؾلماالعنيم/دؼؿصادمماٌؽلبمظؾؿؾؽقةميفماظؼاغقنماظؾؾـاغلم

حلـمطريةمايؼققماظعقـقةماالصؾلم-اٌقجزميفماحؽامماظؼاغقنماٌدغلم

رعضانمابقماظلعقدماٌقجزميفمسؼدماالرمارم

حمؿدماٌـفل/ددسقىمبطالنماظعؼقدم



مسريمتـاشقسؼدماالرمارم

مسريمتـاشقعصادرماالظؿزام

ضقسمسؾدماظقػابماىـابل/دعؾؽقةماثاثمبقتماظزوجةم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داظؽػاظةم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/دسؼدماظؾقع/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/دسؼدماالرمارم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داظرػانم.اٌؼاعرةم.اظؼرضمعدىمايقاةم.اهلؾةم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داظرػـ.اظؽػاظةم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داغقاعماٌؾؽقةم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/دايقازةمواظؿؼدمم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داالدؿقالء/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داظقصقةم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/دتؼلقؿماظرتطةم.اٌريثم/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/داالعقالموايؼقق/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمطاعؾمعردلمباذا/دسؼدماظؿأعنيم/اظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقماظلـفقري/داظقجقزميفماظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامم



سؿرمحمؿدمسؾدماظؾاضلم/دايؿاؼةماظعؼدؼةمظؾؿلؿفؾؽ

سؾدمايؿقدماظشقاربلم/سزماظدؼـماظدغاصقريمدج2-1اٌلؤوظقةماٌدغقةميفمضقءماظػؼفمواظؼضاءم

صؾقلمحمؿصاغل/داظـظرؼةماظعاعةمظؾؿقجؾاتمواظعؼقدميفماظشرؼعةماالدالعقةم

دؾقؿمردؿؿمبازماظؾؾـاغلم(2-1)ذرحماجملؾةم

امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـم/دعدىماظؿعقؼضمسـمتغريماظضرر

ؼلرؼةمسؾدمااىؾقؾماحؽامماظؽلبمشريماٌشروعم

حمؿقدمصاحلمذرحمضاغقنمغظامماظعاعؾنيماٌدغقنيم

ضدوريمسؾدماظػؿاحماحؽاممسؼدماظقطاظةم

امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـماظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامم

حمؿدمظؾقبمذـبم/دذرحماحؽاممسؼدماٌؼاوظةم

امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـماظـظرؼةماظعاعةمظؾقؼ

صؿقلمسؾدماظرحقؿمسؾدماهلل.د.ادراداتميفماٌلؤظقةماظؿؼصريؼةم

داعلممجالماظدؼـم.د.ااحؽامماظؿشرؼعاتماظلقاحقةم

عـازساتماظؿعقؼضميفمجمالماظؼاغقن

اغقرماظعؿرودلمدسقىماظضؿانميفماظؼاغقنماٌدغلم

امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـم/داٌدخؾمظؾعؾقمماظؼاغقغقةم



امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـم/دحدودمدؾطةماٌقطؾميفماغفاءمسؼدماظقطاظةم

سؾدماظرمحـماظشقاربل/داظصقاصةمواظـشر/اىرائؿماظؿعؾريؼةم

حمؿدمجاللمحلـم/داٌلؤوظقةماٌدغقةماظـامجةمسـمسؿؾقاتمغؼؾماظدم

مسريمسؾدماظلؿقعمعلؤوظقةماٌفـدسماالدؿشاريمواٌؼاولميفمجمالماظعؼقدماٌدغقةموسؼدمتلؾقؿمعػؿاح

سؾدماجملقدماظشقاربلم/داوجفماظطعـمباظـؼضميفمتلؾقبماالحؽامماٌدغقةمواىـائقةم

سؾدماظػؿاحمعراد/دعقدقسةمعرادماالحداثماحؽاممحمؽؿةماظـؼضماىـائقةمواٌدغقةم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقريعصادرماالظؿزام-غظرؼةماالظؿزامم.اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼدم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياثارماالظؿزام-االثؾاتم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياالغؼضاء-ايقاظةم-اظالوصافم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظؾقع-اظعؼقدماظيتمتؼعمسؾكماٌؾؽقةم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظشراطةمواظؼرضمواظدخؾماظدائؿم.اهلؾةم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياالرمارمواظعارؼةم-اظعؼقدماظقاردةمسؾكماالغؿػاعمباظشلم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياٌؼاوظةمواظقطاظةمواظقدؼعةموايرادةم-اظعؼقدماظقاردةمسؾكماظعؿؾم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقريسؼقدماٌؼاعرةمواظرػاغقماٌرتؾؿدىمايقاةموسؼدماظؿأعنيم-سؼقدماظغرر/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلمحؼماٌؾؽقةمععمذرحمعػصؾمظالذقاءمواالعقالم



(حؼماالرتؼاء.حؼماالغؿػاعم)اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلموادؾابمطلبماٌؾؽقةمععمايؼققماظعقـقةماالصؾقةماٌؿػرسةمسـماٌؾؽقةم سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقري

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلميفماظؿأعقـاتماظشكصقةمواظعقـقةم

حمؿدمسؾدماهللماظدظقؿلم/داظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامم

امحدمحمؿدمحشقشمرؾقعةماٌفؿةماظؿقؽقؿقةم

صرؼدمصؿقانمعؼدعةميفماظؼاغقنماٌدغلم

سؾلمعظػرمحاصظذرحمضاغقنماظؿـػقذماٌعدلم

سصؿتمسؾدماجملقداحؽاممختؾقةماٌأجقر

دعدونماظعاعريم/دتػقؼضماظضررميفماٌلؤوظقةماظؿؼصريؼةم

سؾقدمصاحلمعفدي1980ظلـة45ذرحمضاغقنماظؿـػقذمرضؿم

غزؼفمغعقؿمذاللمدساوىماظؿعلػمواداءةمادؿعؿالمايؼم

صالحماظدؼـماظـاػل/داظقجقزميفمايؼققماظعقـقةماالصؾقةم

سؾدماجملقدمايؽقؿماٌقجزميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلم

عصطػكمجمقداحؽاممتلفقؾماظعؼارميفماظطابقم

وزارةماظعدلم1951ظلـةم40اظؼاغقنماٌدغلمرضؿم

ذاطرمايـؾؾلمعقجزميفماحؽامماالراضلمواالعقالمشريمعـؼقظةم

سؾلمعظػرمحاصظذرحمضاغقنماالجراء



عـريماظؼاضلم.اجمؿقسةماحملازراتمواالحؽامماظعدظقةم

حمؿدمدعقدماحملادينمذرحمجمؾةماالحؽامماظعدظقةم

سؾلمحمؿدمابراػقؿماظؽربادل1958ظلـةم188ذرحمضاغقنماالحقالماظشكصقةمرضؿم

صرؼدمصؿقانمعصادرماالظؿزاممذرحمعؼارنمسؾكماظـصقص

طؿالمضادؿمثروتم/دذرحماحؽاممسؼدماالرمارم

مجعةمدعدونماظربقعل/داٌرذدماىلماحؽاممازاظةماظشققعميفماظؼقاغنيماظعراضقةم

سؾدماجملقدمايؽقؿم/ددرادةميفمضاغقنماظؿلفقؾماظعؼاريماظعراضل

دعقدمامحدمذعؾةمضضاءماظـؼضماٌدغلميفماٌلؤوظقةمواظؿعقؼض

غؼابةماحملاعنيماٌذطراتماالؼضاحقةمظؾؼاغقنماٌدغلماالردغل

سؾدماظػؿاحمبققعلاظـظامماظؼاغقغلمظؾؿقضقعماالظؽرتوغل

صالحماظدؼـماظـاػل/دذرحماظؼاغقنماٌدغلماظعراضل/اظؿعؾقؼاتماظقاصقةمسؾكمعؿقنماظؼقاغنيماٌرسقةميفماظعراقم

عصطػكماظزرضامحمازراتميفماظؼاغقنماٌدغلماظلقري

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويمسؼدماظقطاظةم

سؾدماظرزاقمسؾدماظقػابم/داٌلؤوظقةماٌدغقةميفماظؼاغقنماظلقؼلريم

حلـمسؾلمذغقنم/داالذرتاطمٌصؾقةماظغري

سؾدماظرمحـماظعالمماظؼلؿماٌدغلم/اٌؾادئماظؼضائقةم



ذػقؼمذقاتفمحماضراتميفماظؼاغقنماٌدغلم

صؾقلماحملؿصاغلمحماضراتميفماظؼاغقنماٌدغلماظؾؾـاغل

سالءماظدؼـماظقدقادلاٌؼرراتماظؿؿقزؼةماٌؿـاضضةميفمتطؾقؼمعراضؾةماالرمار

حاعدمعصطػكماٌؾؽقةماظعؼارؼةميفماظعراق

امحدماظلقدمابراػقؿماىقالويم1958ظلـةم(6)ذرحمضاغقنمارمارماىدؼدمرضؿم

عشروعماظؼاغقنماٌدغل

دارماظؽؿابمضاغقنماالظؿزاممواظعؼقدماٌغربل

ذاطرمغاصرمحقدراظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

عصطػكمجمقد1971ظلـةم43ذرحمضاغقنماظؿلفقؾماظعؼاريمرضؿ

طاعؾماظلاعرائلماالحقالماظشكصقةم

اغقرمدؾطانماظعؼقدماٌلؿاةمذرحمسؼديماظؾقعمواٌؼاؼضةم

عفديمحمؿدماالزريماٌرذدمالحؽامماظؿصرفمواٌؾؽقةميفماظلاتنيمواالراضلماظزراسقةم

ضقاءمذقتمخطابمعؾادئماظؿـظقؿماظؼضائلميفماظػؼفماالدالعل

سالءماظدؼـماظقدقادلخترؼجماظؼاغقنماٌدغلماظعراضل

حمؿدماظلعقدمرذدياًطأماظغريمعغؿػر

حمؿقدمحؾؿلمضاغقنماالحقالماظشكصقةم



صالحماظدؼـماظـاػل/داظقجقزميفماظؿأعقـاتماظشكصقةمواظعقـقةم

اجملؾةماظؼضائقةمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماٌدغقةم

حمؿدمخؾػماىؾقريمصلخماظعؼدم

حلنيمسؾدماظؾطقػمغظامماظلفؾماظعؼاريم

غزؼفمغعقؿمذاللمايفزماالحؿقارل

سؾلمصارسمصارسم/ددؾطاتموعقجؾاتماظقطقؾمواغؿفاءموطاظؿف

اظقاسمابقمسقدم2ج1ج/مناذجمسؼقدمواتػاضاتم

اٌؤمترماظعؾؿلماظلـقياجملؿقسةماٌؿكصصةميفماٌلؤوظقةماظؼاغقغقةمظؾؿفـقنيم

حمؿدمغصرماظرواذدةم/دادارةماظدسقىماٌدغقةميفماظـظامماظؼضائلم

سدغانمدرحانم/داٌصادرمشريماالدارؼةمظالظؿزاممايؼماظشكصل

امحدمغشأتم2ا115جزئنيمغػلفميفماٌراصعاتمبرضؿم//رداظةماالثؾاتم

مجعةمدعدونماظربقعلاٌرذدماىلماضاعةماظدساوىماٌدغقةم

ابراػقؿماٌشاػديمضلؿماالحقالماظشكصقةم/اٌؾادئماظؼاغقغقةميفمضضاءمحمؽؿةماظؿؿققزم

سؾدماظؼادرماظػارم/دعصادرماالظؿزامم

سؾدماظؼادرماظػارم/داحؽامماالظؿزامماثارمايؼميفماظؼاغقنماٌدغلم

سصؿتمسؾدماجملقداثؾاتماظعؼد/تؽقؼـماظعؼدم.اثرماظؿؼدمماظعؾؿلميفماظعؼدم



حمؿقدمسؾلماظرذداث/داظغنبميفماظؼاغقنماٌدغلمدرادةمعؼارغةم

ابراػقؿماٌشاػديمضلؿماٌدغلم/اٌؾادئماظؼاغقغقةميفمضضاءمحمؽؿةماظؿؿققزم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياجملؾدماالولم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼدم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياجملؾداظـاغلم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياثارماالظؿزامم-االثؾاتم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظـؼضاء-ايقاظةم-االوصافم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياٌؼاؼضةم-اظؾقعم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياهلؾةمواظشرطةمواظؼرضمواظدخؾماظدائؿمواظصؾح/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقري1االرمارمواظعارؼةمعج/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقري2االرمارمواظعارؼةمعج/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظعؼقدماظقاردةمسؾكماظعؿؾم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماىدؼدم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقري2عج/سؼقدماظغررموسؼدماظؿأعنيم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقريحؼماٌؾؽقةم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقري1ادؾابمطلبماٌؾؽقةمعج/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼدم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقري2ادؾابمطلبماٌؾؽقةمعج/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼدم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرييفماظؿأعقـاتماظشكصقةمواظعقـقةم/اظقدقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماىدؼد



اظقاسمابقمسقدماٌعؿؿد

غؾقؾمامساسقؾمسؿرضاغقنماٌراصعاتماٌدغقةم

امحدمايصري/دادؿـؾاطماالحؽاممعـماظـصقص

جمؿقسةموظقدمسؿرةمعائيتمساممسؾكماصدارماظؿؼـنيماٌدغلماظػرغلل

عفديمطاعؾماًطقبماٌقجزميفمايؼققمواظؿزاعاتماٌؤجرمواٌلؿأجرموصؼامالحؽامماظؼقاسدماظعاعة

صابرمحمؿدمحمؿددقدرجقعماظدئـمسؾكماظؽػقؾم

امحدمصراجمحلنيم/داٌدخؾمظؾػؼفماالدالعل

ذاطرمحمؿقدماظـفارماحؽامماظـلبميفماظشرؼعةمواظؼاغقن

عصطػكمحمؿدماىؿالماظلعلماىلماظؿعاضدميفماظؼاغقنماٌؼارنم

خاظدمسؾدماظػؿاحمحمؿداٌلؤوظقةماٌدغقةميفمضقءماحداثماحؽاممحمؽؿةماظـؼض

جاكمشلؿانمتؽقؼـماظعؼد/اٌطقلميفماظؼاغقنماٌدغلم

حمؿدمسؾلمصقـقماالخالءموادؿريدادماٌأجقرميفمضاغقنماالرماراتماظؾؾـاغلماظؼاغقنماظزراسلم

سصامماغقرمدؾقؿماظؼاغقنماظزراسلم

صاحلمامحدمحمؿدماظشؽؾقةميفماظعؼقدماالظؽرتوغقةم

اظلقدمخؾػمحمؿدمدسقىماظؿعقؼضقةمسـماٌلؤوظقةم

حلنيمحمؿدمجادصقرمواحؽامماظؿؿؾؽمباالرمارم



حمؿدمحلاممحمؿقداٌلؤوظقةماٌدغقةميفمعرحؾةماظؿػاوض

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويموعذطراتفماالؼضاحقةم2006ظلـةم67ضاغقنممحاؼةماٌلؿفؾؽم

امحدماظلعقدماظزعرد/دسؼدماظـزولميفماظػـدقم

مسريمصرغانمؼاظلماٌقدقسةماظؼضائقةماالرمارؼةم

حمؿدماظشرؼػمسؾدماظرمحـم/دحؼماٌؾؽقةم

عصطػكماىؿالعصادرمواحؽامماالظؿزامم

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويماحؽاممسؼدماظقدؼعةم

اظؼاضلمحلنيمسؾدماظؾطقػماظؿأعقـاتماظعقـقةم

اغقرمدؾطانم/داظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامماحؽامماالظؿزامم

رضامعؿقظلموػدانم/داثارماغؿؼالماظعؼقدماىلماًؾػماًاص

جؾقؾماظلاسديم/دعشؽالتماظؿعاضدمسربمذؾؽةماالغرتغقتم

احملاعلممصقزيمطازؿماٌقاحلمحاالتماالغذارمواظؿـؿقةميفماظؼاغقنماٌدغلماظعراضل

رعضانممجالمطاعؾم/دعلؤوظقةماحملاعلماٌدغقةم

ػاديمسزؼزمسؾلماٌؾادئماظؼاغقغقةميفمضضاءمحمؽؿةمادؿؽـافمبغداد

ػاديمسزؼزمسؾلماٌؾلقطميفماحؿلابماٌلأظةماالرثقةم

بشارمحمؿدمدورؼـماالرارماظؼاغقغلمظؾعؼدماٌربممسربمذؾؽةماالغرتغقتم



ذقاتةمشرؼبمذؾؼاعل/دخصقصقةماٌلؤوظقةماٌدغقةميفمجمالماظدواء

عصطػكمابراػقؿماظزٌلماٌـطؼماظؼاغقغلميفماظؿطقراتم

سؾدماظرزاقمػقبلمحمؿداظؿشرؼعاتميفمادارةماالوضافم

اغقرمرؾؾةمغػاذموادماللماظؾقعم

مجعةمدعدونماظربقعلاحؽامماظـػؼةمذرساموضضاءموضاغقغا

سؾدماظرزاقماظلـفقريم/دعصادرمايؼميفماظػؼفماالدالعل

سؾدماهللمشزايماظعزاويمحؼماٌلارقةمواالجارةماظطقؼؾةموعقضػماظؼضاءمعـفا

سؾاسماظصرافماظعربقنمواحؽاعفميفماظؼاغقنماٌدغلم

جادؿمظػؿةمدؾؿانماظعؾقدياٌداخالتميفماحداثماظضررمتؼصريا

حلنيمسؾلماالسظؿلماظقجقزميفماصقلماظػؼفموتارؼخماظؿشرؼعم

حلـمسؾلمذغقنم2اظقجقزميفماظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاممج

امحدمػـدي/داظقطاظةمباًصقعةم

وائؾمحمؿدمذقاتفماظؼققدماظقاردةمسؾكمحؼماٌؾؽقةميفمضقءماحؽاممحمؽؿةماظـؼض

عصطػكمسؾدمايلـمايؾشلم/داظقجقزميفمسؼقدماظؾقت

محديمامحدمدعدمامحداظؾقعماالرماريم

امحدمحمؿدمسؾدماظؾدؼعم/دذرحمضاغقنماظؿقؽقؿم



غؾقؾمزؼدمدؾقؿانمتـػقذماحؽامماظؿقؽقؿم

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازي/داظـظامماظؼاغقغلمظؿـػقذماالحؽامماالجـؾقةميفمعصرم

ضدريمسؾدماظػؿاحم/داٌعدلمباظؼاغقنم1995ظلـةم95ضاغقنماظؿأجريماظؿؿقؼؾلمرضؿم

حلـمحمؿدمبقديم/داظؿعاضدمسربماالغرتغت

دقدمامحدمحمؿقدم/دعـعماٌدؼـمعـماظلػر

صػقتمسؾدماظلالمم/دصـادؼؼماالدؿـؿار

اغسمحمؿدمسؾدماظغػارماٌلؤظقةماٌدغقةميفماجملالماريب

اميـمصقزيماٌلؿؽاوي/داالظؿزاعاتموايؼققماظـاذؽةمسـف/سؼدماظػـدضةم

مسريمحاعدمسؾدماظعزؼزاظؿعاضدمسربمتؼـقاتماالتصالمايدؼث

خاظدمبـماظـقىمضقابطمعشروسقةماظؿفاربماظطؾقةمواثرػامسؾكماٌلؤوظقةماٌدغقةم

رضامعؿقظلموػدانماظـظامماظؼاغقغلميفمودؼدماالظؿزاممعؼارغةمباظػؼفماالدالعل

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويمارطانمسؼدماظؽػاظةم

ابراػقؿمدقدمامحددسقىماالخالءمظعدمماددادماالجرةم

عدحتمحمؿدمحمؿقداخؿاللماظؿقازنماظعؼديمبنيماظؿزاعاتمرريفماظؿأعنيم

حمؿدمحلـمضادؿاظؿعاضدمسـمبعد

ابقماظعالمابقماظعالماظـؿر/دمتؾؽماالجاغبمظؾعؼاراتمواٌـؼقالتميفماظؼاغقغنيماٌصريمواٌؼارنم



محديمامحددعد/داظؼقؿةماظعؼدؼةمظؾؿلؿـداتماالسالغقةم

اغقرمدؾطانم(عصادرماالظؿزامم)اٌقجزميفماظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامم

اداعةمامحدمذؿاتم/دضاغقنماظلفؾماظعقين

مجالماظدؼـمامحدمغصارمضاغقنموتشرؼعاتموسؼقدماالهادماظدوظلمظؾؿفـددنيماالدؿشارؼنيم

اداعةمامحدمبدر/دضؿانمخماررماٌـؿفاتماظطؾقةم

ػالظلمسؾدماظالهمامحد/دهرؼؿمصؽرةماظؿعلػم

سؾلمنقدةماظعؼقدماٌلؿاةم

سؾدماظقػابمسؾلمدقغداصقلمعفـةماحملاعاةماوراقماحملاعل

حمؿديمصؿحماهللمحلنيم/دذرحمضاغقنماظؿقؽقؿمواظؿقؽقؿماالداري

خاظدمسؾدماظػؿاحماظؿعؾقؼمسؾكمضاغقنماٌؾاغلم

ابراػقؿماظددقضلمابقماظؾقؾ/داٌلؤوظقةماٌدغقةمبنيماظؿؼققدمواالرالق

صدوىمضفقاجلضؿانمسققبماٌؾقعمصؼفاوضضاء

صالحماظدؼـممجالماظدؼـم/داظؿقؽقؿميفمسؼقدماظؿـؿقةماالضؿصادؼةم

صاؼزمرفمماالؼعاظلماٌـعمعـماظلػرم

سؾلمحقدردررمايؽاممذرحمجمؾةماالحؽامم

ؼقغسمصالحماظدؼـماظعؼقدماظؿؿفقدؼةم



خاظدممجالمامحداالظؿزاممباالسالممضؾؾماظؿعاضدم

حمؿدمعلاجدمخؾقصلاًربةماهلـددقةمواظػـقةم

اداعةمامحدمبدر/داظقدائطماٌؿعددةماٌؾؿؿقدؼا

خاظدمعصطػكمصفؿلماٌلؤظقةماٌدغقةمظؾصقػلم

سؾدماظقدودمزملحقاظةماظدؼـم

اذرفمسؾدماظرزاقاظقدقطميفماظؾقعمباظؿؼلقطم

حلـمسؾدماظرمحـمضدوسايؼميفماظؿعقؼضمعؼؿضقاتفماظػائقةموعظاػرماظؿطقراٌعاصرميفماظـظؿماظقضعقةم

اداعةمامحدمبدر/دمحاؼةماٌلؿفؾؽميفماظؿعاضدماالظؽرتوغل

حمؿدماعنيماظروعلاظـظامماظؼاغقغلمظؾؿقؽؿماالظؽرتوغلم

سؾداظعزؼزماٌردلممحقدايؿاؼةماٌدغقةماًاصةمظرضاءماٌشرتيم

صاؼزمامحدمسؾدماظرمحـمسؼدماظؾقعم

صابرمحمؿدمحمؿددقدتؾعقةماظرػـمظؾدؼـماٌضؿقنم

حلـمسؾدماظؾادطممجقعلمعلؤوظقةماٌـؿجمسـماالضرارماظيتمتلؾؾفامعـؿفاتفماٌعقؾف

امحدمحمؿقدمعقايفماظؿعقؼضمسـمحقادثماظلقاراتم

امحدمحمؿدمحشقش/داٌػفقمماظؼاغقغلمظؾؾقؽةم

خاظدممجالمامحد/داظـاحقةماظعؿؾقةم/اظقدقطميفمسؼدماظؿأعنيم



امحدمابراػقؿمسؾدماظؿقابمحمؿد/داظـظرؼةماظعاعةمظؾؿعلػميفمادؿعؿالمايؼماالجرائلم

صاؼزمامحدمسؾدماظرمحـماظؿأعقـاتماظعقـقةمواظشكصقةميفماظؼاغقنماظؾقيب

حملماظدؼـمامساسقؾم/داظػائدةمواظربام

ابراػقؿمدقدمامحداخؿصاصمشرصةماٌشقرةم

امحدمغصرماىـدياٌقارؼثميفماظشرعمواظؼاغقنم

اذرفمرعضانمسؾدايؿقدحرؼةماظصقاصةم

حمؿدمحلاممحمؿقدمظطػلم/دادؿكداممودائؾماالتصالمايدؼـةميفماظؿػاوضمسؾكماظعؼقدموابراعفا

اداعةمامحدمذؿاتمتعؾقؿاتماظشفرماظعؼاريمواظؿقثقؼ

امحدمحلـمايقاريماٌلؤوظقةماٌدغقةمظؾطؾقبم

راللمسفاجاٌلؤوظقةماٌدغقةمظؾطؾقبم

حمؿدمحلنيمسؾلمرطـماًطأيفماٌلؤوظقةماٌدغقةم

امحدمغصرماىـدياالحقالماظشكصقةمعلائؾمخالصةميفماجراءاتم

ابراػقؿمدقدمامحدعلؤوظقةماظطؾقبمواظصقدظلم

حملـمذػقؼمسؼدمتلؾقؿمعػؿاح

حمؿدمحلاممحمؿقدمظطػلم/د1995/1996(غظرؼةمايؼ)اٌدخؾمظدرادةماظؼاغقنم

حمؿدمحلاممحمؿقدمظطػلم/د1999/1998(غظرؼةمايؼ)اٌدخؾمظدرادةماظؼاغقنم



جابرمحمفقبمسؾلمضقاسدماخالضقاتماٌفـةمعػفقعفاماداسماظزاعفاموغطاضف

ابراػقؿمدقدمامحداٌـعمعـماظؿصرفميفماالعقالمصؼفاوضضاءا

دقدمخؾػمحمؿداغؿفاءمسؼدماالرمارم

حمؿدمامحدمحمؿقدايؿاؼةماظقضؿقةمظؾققازةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼم

محقدمؼقغسسؼقدماٌؼاوالتماظيتمتؽقنماظدوظةمررصامصقفام

ابراػقؿمدقدمامحداظقدقطميفمضضاؼاماظؿعقؼضاتم

حلينمحمؿقدمسؾدماظداؼؿماظعؼقدماالحؿؽارؼةم

داعانمدؾقؿانمسؼدماظرحؾةماظلقاحقةم

برؼفانمابقمزؼد/دايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾؿلؿقضراتماظصقدالغقةم

اميـمابراػقؿمصعؾماٌضرورمواالسػاءماىزئلمعـماٌلؤوظقةم

سابدمصاؼدمسؾدماظػؿاحاالظؿزاممبضؿانماظلالعةميفمسؼقدماظلقاحةم

دعقدمامحدمذعؾةمضضاءماظـؼضماٌدغلميفماظعؼقدم

دعقدمامحدمذعؾةمضضاءماظـؼضماٌدغلمواىـائلم

ايؾقبمخضرمتػاضؿماًطرميفماظؿأعنيماظربي

رضامسؾدمايؾقؿمسؾدماجملقدم/داٌلؤوظقةماظؼاغقغقةمسـماغؿاجموتداوالتماالدوؼةمواٌلؿقظراتماظصقدظقةم

جقرجمدققيفماظـظرؼةماظعاعةمظؾؿقجؾاتمواظعؼقدم



حمؿدماظلقدمسؾدماٌعطلماظؿعاضدمسـمررؼؼماظؿؾػزؼقنم

حمؿدمدؾقؿانماالمحد/داظقجقزميفماظعؼقدماظرؼاضقةم

سؿرومسقلكماظػؼل(دسقىماظؿعقؼض)اٌقدقسةماظؼاغقغقةميفماٌلؤوظقةماٌدغقةم

عصطػكمسؾدماىقادمحفازي/دسؼدماظؽػاظةم

حمؿدماعنيماظروعلاظـظامماظؼاغقغلمظؾؿقضقعماالظؽرتوغلم

امحدمحمؿدماظؾغدادياظؼقاسدماظعاعةميفماظرػـم

امحدمحمؿدمحشقش/داظؼقةماظؿـػقذؼةميؽؿماظؿقؽقؿم

اداعةمامحدمذؿاتمضاغقنمتـظقؿماىاععاتم

حلنيمحمؿدمحلنيماٌلؤوظقةماظؼاغقغقةمظؾقارسمسـماالعقالماظيتميفمحرادؿفم

امحدمغصرماىـدياظـػؼاتموايضاغةمواظقالؼةمسؾكماٌالميفماظػؼفماٌاظؽلم

ؼقدػمحمؿدمسؾقداتمعصادرماالظؿزامميفماظؼاغقنماٌدغلم

خاظدمممدوحاظؿقؽقؿماالظؽرتوغلميفمسؼقدماظؿفارةماظدوظقةم

حمؿدمابراػقؿمددقضلتعقؼضماظقصاةمواالصابةموتؾػماٌؿؿؾؽاتماظـاوةمسـمحقادثمعرطؾاتماظـؼؾماظلرؼع

ايؾقبمخضرماٌرأةمعؿقؿؾةمظقاجبماالغػاقم

حمؿدمدؾقؿماظعقا/ددراداتميفمضاغقنماظؿقؽقؿم

رذديمذقاتفمابقمزؼد/داغؼضاءماالظؿزامممبامؼعادلماظقصاءميفماظػؼفماالدالعلم



ذقضلمزطرؼام/داظؿؾؼقحماظصـاسلمبنيماظشرؼعةماالدالعقةمواظؼقاظبماظقضعقةم

دقدمامحدمحمؿقدم/داظـظامماالجرائلمظؾكربةماظؼضائقةم

عصطػكمسؾدماىقادمحفازي/داحؽامماظرجقعماظؼضائلميفماهلؾةم

طؿالمصاحلماظؾـااٌشؽالتماظعؿؾقةميفماظدساوىماظشرسقةم

ضدريمسؾدماظػؿاحم/دضاغقنماظؿقضقعماالظؽرتوغلموالئقؿفماظؿـػقذؼةمواظؿفارةماالظؽرتوغقةم

حملماظدؼـمامساسقؾم/داحؽاممعرطزماظؼاػرةماالضؾقؿلمظؾؿقؽقؿماظؿفاريماظدوظل

سؾلمػاديماظعؾقدي/داظقجقزميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلمايؼققماظعقـقةم

حمؿدمسؾدماظؾطقػمصرج/دضقـةماظرباءةموضاغقنماظؽلبمشريماٌشروعم

ػاديمسزؼزمسؾلماٌؾادئماظؼاغقغقةميفمضضاءمحمؽؿةمادؿأغايفميفمبغدادمبصػؿفاماظؿؿققزؼةم

غادرمسؾدماظعزؼزمذايفمعـصؾماحملاعلماٌؿدرجم

عصطػكمحمؿدمعؿقظل/داظلريةماظذاتقةمظؾػريوداتماالظؽرتوغقةم

اعاغجمرحقؿمامحداظرتاضلميفماظعؼقدماالظؽرتوغقةمسربمذؾؽةماالغرتغت

حلينمحمؿقدمسؾدماظداؼؿماظؿؼادمموادؼارفمظؾقؼقق

امحدمحمؿقدممجعةم/داحؽاممسؼقدمذرطاتمضطاعماالسؿالماظعامم

حمؿدماعنيماظروعلاٌلؿـدماالظؽرتوغلم

غضالمدؾقؿمرػؿاحؽاممسؼقدماظؿفارةماالظؽرتوغقةم



حمؿدماعنيماظروعلاظؿـظقؿماظؼاغقغلمظالتصاالتميفمعصرمواظدولماظعربقةم

ابراػقؿمدقدمامحدسؼدماظقدؼعةمصؼفاموضضاءا

سؾدماظػؿاحمبققعلسؼقدماظؾقتميفماظؼاغقنماٌؼارنم

داعحمسؾدماظقاحد/ددرادةمعؼارغةم/اظؿعاضدمسرباالغرتغتم

داعانمصقزيمسؿرماٌلؤوظقةماٌدغقةمظؾصقػلم

اظقاسمغاصقػم/دbotدؾلؾةماحباثمضاغقغقةمعؼارغةمسؼدمال

حمؿدمسؾلمجقاد/داظعؼقدماظدوظقةم

سؾاسماظعؾقدي/دذرحماحؽامماظعؼقدماٌلؿاةميفماظؼاغقنماٌدغلم

امحدمصراجمحلنيم/داٌؾؽقةموغظرؼةماظعؼدميفماظشرؼعةماالدالعقةم

سؾدماظػؿاحمبققعلمحفازي/داظؿفارةماالظؽرتوغقةميفماظؼاغقنماظعربلماظـؿقذجلم

عدحتمحمؿدمحمؿقدسؾدماظعالاٌلؤوظقةماٌدغقةماظـاذؽةمسـمتؼدؼؿمخدعةماظؿقضقعماالظؽرتوغلم

درؼدمداودمدؾؿانماىـابلاٌكؿارميفمضضاءمحمؽؿةماظؿؿققزماالهادؼةم

جعػرمحمؿدمجقاد/داظقجقزميفمذرحماحؽاممسؼدماالرمارم

سؾاسمزؼادماظلعديوتعدؼالتفم1959ظلـةم188ذرحمضاغقنماالحقالماظشكصقةمرضؿم

صؾاحماٌػيتماظؼاغقنماٌدغلم

حلـمسؾدماظرمحـم/دعدىماظؿزامماٌـؿجمبضؿانماظلالعةميفمعقاجفةمخماررماظؿطقرماظعؾؿلم



حمؿدمدؾقؿانماالمحد/داًطأوحؼقؼةماداسماٌلؤوظقةماٌدغقةميفماظؼاغقنماظعراضلم

سؾلمحمؿدمابراػقؿماظؽربادلذرحمضاغقنماًدعةماٌدغقةم

حلينمحمؿدمامحدوربةماٌؾقعمواثرػامسؾكماظؿزاعاتماظطرصنيميفمسؼدماظؾقعم

اؼادمسؾدماىؾارمعؾقطلماٌلؤوظقةمسـماالذقاءموتطؾقؼفامسؾكماالذكاصماٌعـقؼةمبقجفمخاص

حمؿدمسؾاسماظلاعرائلم(درادةمعؼارغةم)اغؿؼالماالظؿزاممبنيماالحقاءم

سؾاسمزؼادمطاعؾماظلعديماحؽاممختؾقةماٌأجقر

محقدمظطقػماظدظقؿلم/داظـؼػةماظؼاغقغقةمظؾؿفـددنيمواٌؼاوظنيم

سؾدماظرضامجعػرمرجقعماٌؤعـمسؾكماظغريماٌلؤولمسـماظضرر

عصطػكمسؾدماىقادمعصادرماالظؿزامماٌصادراالدارؼةمظالظؿزامم

امحدمحمؿقدممجعةم/دتطؾقؼماحؽامماظؼاغقنماًاصمسؾكمعـازساتماظؼاغقنماظعامم

سؾدمايؽؿمصدوةموضػماظدسقىماٌدغقةمينيماظػصؾميفماظدسقىماىـائقةم

سصامماغقرمدؾقؿماظـؼاصةماظؼاغقغقةمظؾؿفـددنيم

سدظلماعريمخاظدصضماٌـازساتميفمضقءماظؼاغقنماٌدغلمواالثؾاتمواٌالحظاتماظؼضائقةم

سـؿانمدؾؿانماظعؾقدياٌرذدماظعؾؿلميفماحؽامماظشراءمواظؾقعمواالرمارموابرامماظعؼقدمايؽقعقةم

عصطػكمابراػقؿماظزٌلماظصؾةمبنيمسؾؿماٌـطؼمواظؼاغقنم

طؿالمضادؿمثروتم/دذرحماحؽاممسؼدماالرمارم



طؿالمضادؿمثروتم/داظقجقزميفمذرحماحؽاممسؼدماٌؼاوظةم

شازيمصقصؾمعفدي2006ظلـةم27ذرحماحؽاممضاغقنماظؿؼاسدماٌقحدمرضؿم

غعقؿمعغؾغبسؼقدماظؾـاءمواالذغالماًاصةمواظعاعةم

سؾدماظرؤوفمجابر/دضؿاغاتماٌشارؼعماالغشائقةماظعاعةم

بقارماعقؾماظغشمواًداعميفماظؼاغقنماًاص

حمؿدمسؾلمسؾدهغظرؼةماظلؾبميفماظؼاغقنمايدؼثم

االنمبقـابـت(االظؿزاعاتم)اٌقجؾاتم/اظؼاغقنماٌدغلم

دؾؿانمبقذؼابم/دعؾادئماظؼاغقنماٌدغلم

جاكمعرياٌطقلميفماظؼاغقنماٌدغلماظؿأعقـاتماظعقـقةماظعامم

حمؿدمدؾقؿانماالمحد/داظـظرؼةماظعاعةمظؾؼصدماٌدغلم

جاكمشلؿانماٌطقلميفماظؼاغقنماٌدغلمعػاسقؾماظعؼدماوماثارهم

سمذقشرمترمجةمػـريمرؼاض.جاظلؾبموغقةماظؿعاضد

ترمجةمعـصقرماظؼاضل/جاكمعلرتماٌطقلميفماظؼاغقنماٌدغلمضاغقنماظؿأعقـاتماظعقـقةماًاصم

شلانمرباح/بقاراعقؾمرقبقامتؼدؼؿمداظؿقاؼؾمسؾكماظؼاغقنم

ررحماظؾققثمسؾلمحلـمتدوؼـماظعؼدمبدرادةمهؾقؾقةم

سؾدماظؽرؼؿمعأعقنمحؼماٌقاصؼةمسؾكماالسؿالماظطؾقةم



سؾدماظرؤوفمجابر/داظـظرؼةماظعاعةميفماجراءاتماٌـاضصاتمواظعؼقدم

رميامحمؿدمصرجمسؼدماٌشقرةم

حمؿدمخؾقؾمذفاباظؿزاعاتماظؾائعموصؼامالتػاضقاتمصققـامظؾؾققعماظدوظقةمظؾؾضائعم

مسريمذغقنم/داًطأاظشكصلمواًطأاٌرصؼلميفماظؼاغقنماٌدغلمواالداري

امحدمدػراغظؿةماظدصعماالظؽرتوغقةم

اغدرؼةمبرترانايؼميفمايقاةماًاصةموايؼميفماظصقرةم

حمؿدمؼقدػمؼادنيماٌلؤوظقةماظطؾقةم

امحدمحمؿدمسؾدماظصادقاٌرجعماظعامميفماظؿقؽقؿماٌصريمواظعربلمواظدوظلم

ذريزادمسزؼزممدؾؿانمحلـماظـقةميفمابرامماظعؼقدم

سدغانمابراػقؿمدؾؿانم(االظؿزاعاتم)ذرحماظؼاغقنماٌدغلمعصادرمايؼققماظشكصقةم

امحدمحمؿقدممجعةماحؽاممسؼقدمذرطاتمضطاعماالسؿالماظعامم

امحدمذقضلمحمؿدمسؾدماظرمحـماظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامماحؽامماالظؿزامميفماظػؼفموضضاءماظـؼضم

حمؿدمذؽريماىؿقؾماظعدويدقءماظـقةمواثرهميفمسؼقدماٌعاوضاتميفماظػؼفماالدالعلمواظؼاغقنماٌدغلم

ابراػقؿمدقدمامحدعلؤوظقةماحملاعلمصؼفاموضضاءا

ذريزادمسزؼزممدؾؿانم(درادةمعؼارغةم)سؼدماالسالنميفماظؼاغقنم

تاعرمحمؿدمدؾقؿانماظدميقارل/داثؾاتماظؿعاضدماالظؽرتوغلمسربماالغرتغقتم



حمؿدماظلعقدمرذدي/داظؿعاضدمبقدائؾماالتصالمايدؼـةم

ابراػقؿمدقدمامحداظرضابةماظؿشرؼعقةمواظؼضائقةمعـماظغشميفماٌعاعالتماٌدغقةم

جابرمحمفقبمسؾلم/ددورماالدارةميفماظعؿؾماظطيب

حمؿدماظصرؼػل/داظؾقعمواظشراءمسربماالغرتغقتم

طػاحمسؾدماظؼادرماظصقري/داظؿغرؼؿمواثرهميفماظعؼقد

اغقرمرؾؾةماظؿؼادم

خاظدمسؾدماهللماظرذقد/دجقاغبمتعاضدؼةميفمعشارؼعماظؿشقد

حلينمصؿقلمعصطػكم/دسؼدماغؿاجماٌعؾقعاتمواالعدادمبفا

جريوممػقدةماظعؼقدماظرئقلقةماًاصةم

دؾقؿانمعرضسيفماالظؿزاعاتميفماظػعؾماظضارمواٌلؤوظقةماٌدغقةماالحؽامماظعاعةم/اظقايفميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماجملؾدماالولم

دؾقؿانمعرضساالثراءمسؾكمحلابماظغريم-يفماالظؿزاعاتم/اظقايفميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماجملؾدماظـاغلم

دؾقؿانمعرضسيفماالظؿزاعاتميفماظػعؾماظضارمواٌلؤوظقةماٌدغقةم/اظقايفميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماجملؾدماظـاظثم

صؤادمزاػراظلفؾماظعؼاريميفمضقءماالجؿفادم/اٌقدقسةماظعؼارؼةم

صؤادمزاػرحؼققماالرتؼاءميفمضقءماالجؿفاد/اٌقدقسةماظعؼارؼةم

صؤادمزاػراظؿفدؼدمواظؿقرؼرميفمضقءماالجؿفاد/اٌقدقسةماظعؼارؼةم

حمؿدمحلنيمعـصقراظػعؾماظـاصعم/اظػعؾماظضارم/عصادرماالظؿزامم



حمؿدمحلنيمعـصقراظعؼدمواالدارةماٌـػردةم/عصادرماالظؿزامم

حمؿدمحلنيمعـصقراحؽامماالظؿزامم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاعاتمغظرؼةماظعؼد/1ج/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقرياظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاعاتمغظرؼةماظعؼد/2ج/ذرحماظؼاغقنماٌدغلم

حلـمسؾلمذغقنم1اٌؾلقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماظضررمج

حلـمسؾلمذغقنم2اٌؾلقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلمظؾكطأج

حلـمسؾلمذغقنم3اٌؾلقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماظربطةماظلؾؾقةمج

حلـمسؾلمذغقنم4اٌؾلقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماٌلؤوظقةمسـمصعؾماظغريمج

حلـمسؾلمذغقنم5اٌؾلقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماٌلؤوظقةمسـماالذقاءمج

دعديمامساسقؾمعالحظاتمغؼدؼةميفماظؼاغقنماٌدغلم

صربيمحمؿدمخاررصؽرةماٌعقارميفمتأدقسمغظامماٌلؤوظقةماظعؼدؼةم

امحدمسؾدماظؽرؼؿمدالعةمضاغقنممحاؼةماظؾقؽةم

سؾدماظرمحـمسؾلممحزةمعضارماىقارمشريماٌأظقصةمواٌلؤوظقةمسـفا

ابراػقؿمدقدمامحداٌلؤوظقةماٌدغقةم

سؾدماظرزاقمامحدماظلـفقريغظرؼةماالظؿزاممبقجفمسام:اظقجقزميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

اجمدمحمؿدمعـصقراظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاعاتمعصادرماالظؿزامم



اظشفابلمابراػقؿماظشرضاويعصادرماالظؿزامماالدارؼةم

سدغانمػاذؿمجقادايؼميفمايؾسمظؾضؿانم

بقدماظلمحمؿدماالظؿزاممباظـصققةميفمغطاقمسؼقدماًدعاتم

بقدماظلمحمؿدمعؽاصقةماظشروطماظؿعلػقةميفماظعؼقد

اغقرمرؾؾةماظصقرؼةمواوراقماظضدم

بقارمطـاالعشروعممتفقديمظؿعدؼؾمضاغقنماالظؿزاعاتمواظؿؼادمميفماظؼاغقنماظػرغللم

رأصتمددقضلهقلماظعؼدماظؾارؾماىلمتصرفمصققحم

احملؿديمامحدمابقمسقلكماظـظرؼةماظعاعةمظالدؿغاللميفماظػؼفماالدالعلم

ابراػقؿمامحدمحمؿداٌلؤوظقةماٌدغقةمظطؾقبماظؿكدؼرم

دقػمرجبمضزاعؾماظـقابةمسـماظغريميفماظؿصرصاتماٌاظقةم

حمؿدمسؾدماظؾطقػمسؾدماظعالحلـمغقةماظؼاذفميفمحاظيتمغشرماالخؾارمواظـؼدم

صابرمحمؿدمحمؿددقدحمؾماظؿصرصاتماظيتمتردمسؾكماالسضاءماظؾشرؼةماىاعدةم

سؾدماٌـعؿمعقدكمابراػقؿمحلـماظـقةميفماظعؼقدم

ذرؼػماظطؾاخماظؿعقؼضمسـماٌلؤوظقةماظؿؼصريؼةمواٌلؤوظقةماظعؼدؼةم

امحدمحلامماظـفاراًؾعم



اغقرمرؾؾةماظعؼقدماظصغريةمايرادةمواظعؿؾم

ضدريمسؾدماظػؿاحماظشفاويمارطانمسؼدماظقدؼعةموصقرػاميفماظؿشرؼعماٌصريمواٌؼارنمعدغقاموجـائقا

حمؿدمنقبمسقضنيمادسماظؿعاضدمباظقدائؾماٌلؿقدثةم

حمؿدمدشؿانماظزاعقةماظعؼدم

امحدمسؾدماظعالمابقمضرؼـماٌرطزماظؼاغقغلمظؾؿؿدخؾنيميفمتـػقذمسؼقدماٌؼاوالتم

عصطػكمابقمعـدورمعقدكاٌرطزماظؼاغقغلمظؾؿضرورمباالرتداد

سؾدماظعزؼزماٌردلغظرؼةماغؼاصماظؿصرفماظؼاغقغلميفماظؼاغقنماٌدغلماٌصريم

امحدمذرفماظدؼـمدراداتميفمضقاسدماعؿدادمسؼدماالرمارمواجرةماالعاطـمشريماظلؽـقةم

ؼقغسمصالحماظدؼـماظعؼقدماظؿؿفقدؼةم

مجالمزطلماىرؼدظلاظؾقعماالظؽرتوغلمظؾلؾعماٌؼؾدةمسربمذؾؽةماالغرتغقتم

دعقدمدعدمسؾدماظلالمماظقجقزميفمسؼدماظؾقعميفماظؼاغقنماٌدغلماٌصريمرؾؼامالحداثماظؿعدؼالتم

اغقرمرؾؾةمغزعماٌؾؽقةمظؾؿـػعةماظعاعةم

عصطػكمعقدكماظعفارعةماظؿـظقؿماظؼاغقغلمظؾؿعاضدمسربمذؾؽةماالغرتغقتم

صاؼزماظلقدماظؾؿلاوي(عشؽالتفاماظعؿؾقةم-احؽاعفماظعاعةم)اٌؾؽقةماظشائعةم

داعلمبدؼعمعـصقرسـصرماظـؾاتموساعؾماظؿغريميفماظعؼدماٌدغلم

اغقرمرؾؾةماظعؼقدماظصغريةماظصؾحمواٌؼاؼضةمواظقدؼعةم



عـصقرماظؼاضل/االنمبقـابـتاظعؼقدماًاصةماٌدغقةمواظؿفارؼةم/اظؼاغقنماٌدغلم

اغقرمرؾؾةمادماللماظعؼقدم

عـصقرمحامتمحملـمصؽرةمتصققحماظعؼدمدرادةمعؼارغةم

عـريمرؼاضمحلـماًطأاظطيبماىراحلم

سؾلمسقضمحلـمدسقىمايرادةم

اغقرمرؾؾةمذرحمضاغقنماظؿؿقؼؾماظعؼاريم

غدؼـمحمؿدمعشؿقذلحؼماالغؿػاعمدرادةمعؼارغةم

اغقرمرؾؾةماظشػعةمواظؿقؾقؾمالدؼارفا

حمؿقدممجالماظدؼـمزطلسؼدماالرمارميفماظؿؼـنيماٌدغلماٌصريم

ذدراوي.جقرجمنحؼماٌؾؽقةماظعؼارؼةم

مسرمصاؼزمامساسقؾماظعربقنميفماظعؼقدم

دعقدمدعدمسؾدماظلالمماظؿقازنماظعؼديميفمضاغقنمارمارماالعاطـم

اظلقدخؾػمحمؿدسؼدماظؾقعميفمضقءماظػؼفمواحؽامماظـؼض

عادقةمطؿالمسؾدمايؽقؿماظؿػرؼطمواثرهميفماظعؼقدميفماظػؼفماالدالعلم

ابراػقؿمدقدمامحدسؼقدماالذسانمصؼفاموضضاءا

سؾدهممجقؾمشضقباظقجقزميفمضاغقنماالجراءاتماٌدغقةم



ئااراممحمؿدمصاحلماٌؽـةماظؼاغقغقةمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼميفماظؼاغقنماٌدغلم

صاروقمامساسقؾمعاذامتعرفمسـماظرػـماظرمسلمواظرػـمايقازيم

سؾدمايؿقدمناذلماظزػرييذرحمضاغقنماٌعاعالتماٌدغقةماثارمايؼمواغؼضاءه

عػؾحمسقادماظؼضاةاظؾقـاتميفماٌقادماٌدغقةمواظؿفارؼةم

عصطػكمامحدمسؾدماىقادمحفازياظؿزامماحملاعلمبايػظمسؾكمادرارماظعؿقؾم

صاحلمرؾقساٌـففقةميفمدرادةماظؼاغقنم

ابراػقؿمسؾدماظعزؼزمذققااظقدقطميفماعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةم

عـالمضادؿمخصاوغةماظـظامماظؼاغقغلمظؾغراعةماظؿفدؼدؼةماظؿفدؼدماٌاظلم

ػاغلمذعالنماظؾلقطميفمذرحمغظامماالؼداعماظؼاغقغلمظؾؿصـػاتم

ابراػقؿمدقدمامحداظشرطماىزائلميفماظعؼقدماٌدغقةمبنيماظؼاغقنماٌصريمواظػرغلل

سؿارمحؾقبمجفؾقلمسؼدمخصؿماظدؼقنمدونمحؼماظرجقعم

امحدمدعقدماظزضردسؼدماظرحؾةم

صارسمحاعدمسؾدماظؽرؼؿماٌعقارماظؼاغقغلم

سؾلمسصاممشصـماًطأاظطيبم

حمؿقدماٌظػراظـروةماٌعدغقةموحؼققماظدوظةمواظػردمصقفا

مجالمعفديمحمؿقدعلؤوظقةماالباءماٌدغقةمسـماالبـاءماظؼصرم



ابراػقؿمدقدمامحدعلؤوظقةماٌفـدسمواٌؼاولمسـمسققبماظؾـاءم

خاظدممحديمؼقدػذرحماحؽامماظـظامماظؼاغقغلمالهادماٌالكموعؾؽقةماظطؾؼاتمواظشؼؼةم

ظقؾكمسؾدماهللماياجاظـظرؼةماظعاعةمظضؿانماظقدم

امحدمحمؿقدمدعدمادؿؼراءمظؼقاسدماٌلؤوظقةماٌدغقةميفمعـازساتماظؿؾقثماظؾقؽل

امحدمخاظدماظـاصرماٌلؤوظقةماٌدغقةمسـماضرارمتؾقثماظؾقؽةماظؾقرؼةم

سػقػممشسماظدؼـماٌصـػماظلـقيميفماظؼضاؼاماٌدغقةم

عدحتمحمؿدمحمؿقدسؾدماظعالاٌلؤوظقةماٌدغقةمظقدقطماظؿأعنيم

احملؿديمامحدمابقمسقلكمادماللماظرابطةمماظؿعاضدؼةميفماظؼاغقنماٌدغلماٌصري

اغقرمرؾؾةماظعؼقدماظصغريةمسؼدماظؿأعنيم

دادؼارممحقدمدؾقؿانمدورماظلـداتماٌلؿكرجةمسـمررؼؼماالغرتغقتمالثؾاتماٌلائؾماٌدغقةم

سابدمصاؼدمسؾدماظػؿاحتعدؼؾماظعؼدمباالدارةماٌـػردةم

حمؿقدمسؾدماظظاػرمحلنيماٌلؤوظقةماٌدغقةميفمجمالماظطبموجراحةماالدـانم

داعانمصقزيمسؿرماداءةمادؿعؿالمحؼماظـؼد

حمؿدمصدؼؼمحمؿدمسؾدماهللمجمؾسماظعؼدم

غذؼرمبـمسؿقاظعؼقدماًاصةماظؾقعمواٌعاوضةم

صابرمحمؿدمحمؿددقداٌؾاذرةمواظؿلؾقبميفماظػعؾماظضارم



ػدىمدعقدماظـؿرياىدؼدميفمضقاغنيماالرماراتم

اظلقدمسقدمغاؼؾسؼدماالرمارم

داعلمػقؾةماحدثمعؾادئماظـؼضماٌدغلميفممخسمدـقاتم

جؾقؾماظلاسديعشؽالتماظؿعاضدمسربمذؾؽةماالغرتغقتم

عقرؼسمذمؾةماجزاءم9اظؽاعؾميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

ظػؿةمػاعؾماظعفقؾلمسؼدماٌغاردةم

رعضانمابقماظلعقدماظؿاعقـاتماظشكصقةمواظعقـقةم

اظقاسمغاصقػعقدقسةماظعؼقدماٌدغقةمواظؿفارؼةم

اغقرماظعؿرودلماظدساوىماٌلؿاةميفماظؼاغقنماٌدغلم

حلينمحمؿقدمسؾدماظداؼؿماظؽػاظةطؿأعنيمذكصلمظؾقؼقق

عـريمرؼاضمعـااٌلؤوظقةماٌدغقةمظالرؾاءمواىراحنيم

دالعةمسؾدماظػؿاحمحؾقؾةماحؽامماظقضعماظظاػرميفمسؼقدماٌػاوضاتماٌاظقةم

دعقدماظلقدمضـدؼؾماٌلؤوظقةماٌدغقةمظشرطاتماظؿأعنيم

رضامحمؿدمجعػرمرضاءماٌضرورمباظضررمواثرهمسؾكمايؼميفماظؿعقؼض

حمؿقدمسؾدماظرحقؿماظشرؼػاتماظرتاضلميفمتؽقؼـماظعؼدمسربماالغرتغقتم

عرادمحمؿقدماٌقاجدةماٌلؤوظقةماٌدغقةميفمسؼقدمغؼؾماظؿؽـقظقجقام



عصطػكمجمقدمذرحمضاغقنمتؼدؼرمحمؽؿةماظعؼارموعـاصعف

امحدمعػؾحمخقاظدةمذرطماالسػاءمعـماٌلؤوظقةماظعؼدؼةم

امحدمحمؿدمسطقةمحمؿداٌشؤوظقةماٌدغقةمظؾؿعؾؿم

سصؿتمسؾدماجملقداظؿعاضدمباظقدائؾماٌلؿكدعةميفماظػؼفماالدالعلم

حلينمحمؿقدمسؾدماظداؼؿماظشؽؾقةميفمابرامماظؿصرصاتم

سصؿتمسؾدماجملقدغظرؼةماظعؼدميفماظػؼفماالدالعلم

سؾدماجملقدمايؽقؿمعصادرماالظؿزامم1اٌقجزميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلمج

سؿرمسؾلماظشاعللصلخماظعؼدم

عصطػكمجمقداحؽامماغؿؼالمحؼماظؿصرفم

حمؿدمضدريمحلـمعؾادئماظؿػاوضم

ذقضلمامحدمسؾدماهللاظقطاظةمباظؿلكريم

سؾريمعقكائقؾماظصػديماظطقالاظـظامماظؼاغقغلمىفاتمتقثقؼماظؿقضقعماالظؽرتوغلم

تشقارممحقدومزطقةمعصؾقةماحملضقنميفمضقءماظػؼفماالدالعلمواظؼقاغنيماظقضعقةم

محقدمظطقػماظدظقؿلتلقؼةماٌـازساتميفمسؼقدماظؿشققد

اظقاسمغاصقػاظعؼقدماظدوظقةماظعؼقدماالئؿؿاغقةميفماظؼاغقنماٌؼارنم

دقدمابقماظقزؼدسؼدماالرمارماظػلخمواالغػلاخمواٌشاػرةميفمسؼقدماالرمارم



عـدىمسؾدماهللمحمؿقدمحفازياظؿعؾريمسـماالدارةمسـمررؼؼماالغرتغتمواثؾاتماظؿعاضدماالظؽرتوغلم

غؾقؾمامساسقؾمسؿراظقدقطميفماظطعـمباظـؼصميفماٌقادماٌدغقةمواظؿفارؼةم

سادلمجربيمحمؿدمحؾقباٌػفقمماظؼاغقغلمظرابطةماظلؾؾقةمواغعؽاداتفميفمتقزؼعمسؾئماٌلؤوظقةماٌدغقةم

حمؿدمحمروسمدعدوغلمابراػقؿماظضؿانميفماظعؼقدماظػاددةمدرادةمصؼفقةمعؼارغةم

اؼادمعطشرمصقعقدمعدىمعشروسقةماظؿطقؼعماظعالجلمظؾفقـاتماظقراثقةماظؾشرؼةم

ؼلرؼةمسؾدماىؾقؾماٌلؤوظقةمسـماالضرارماظـاذؽةمسـمسققبمتصـقعماظطائراتم

امحدماظلعقدماظزضردتعقؼضمضقاؼامعرضماالؼدزمواظؿفابماظؽؾديماظقبائلمبلؾبمغؼؾماظدمماٌؾقثم

سؾلمسؾدهمحمؿداالسضاءماٌشرتطةمواثرػامسؾكماٌلؤوظقةم

دعقدمدعدمسؾدماظلالممعشؽؾةمتعقؼضماضرارماظؾقؽةماظؿؽـؾقجقةم

سطقفمسطقفمابراػقؿماىـابلبقعماظقصاءموتطؾقؼاتفاماٌعاصرةم

خاظدمعصطػكمصفؿلماىقاغبماظؼاغقغقةميؿاؼةماظؾقؽةمعـماظؿؾقثم

سؾلمسدغانماظػقؾماظـظامماظؼاغقغلمظؾؿعاعالتماالظؽرتوغقةميفماظقرـماظعربلم

حمؿقدمامحدمسؾقداظقدقطميفمذرحمضاغقنماظؿقثقؼم

عدحتمحمؿدمحمؿقداٌلؤوظقةماٌدغقةمسـمحقادثماظلقاراتمبنيماٌذػؾنيماظشكصلمواٌقضقسلم

حلـمسؾلمذغقنماثؾاتماالظؿزامم/احؽاممااالظؿزامم/اظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاممعصادرماالظؿزامم

راللمسفاجعلؤوظقةماٌؿؾقعمسـماسؿالماظؿابعم



اظلقدمسؾدماظقػابمسرصةمادؾابماالخالءمعـماظعنيماٌؤجرةم

صاحلمامحدمحمؿدمحاظةماظضرورةميفماظؿصرفماظؼاغقغلم

حمؿقدمحمؿدمؼاضقتمحرؼةماٌؿعاضدؼـميفماخؿقارمضاغقنماظعؼدماظدوظلمبنيماظـظرؼةمواظؿطؾقؼم

ثروتمسؾدمايؿقدماالضرارماظصققةماظـاذؽةمسـماظغذاءماظػاددماوماٌؾقثم

ظػؿةمػاعؾماظعفقؾلمارػاءمايؼققماظؿصرصقةم

حمؿدمحمؿدماًطقباظؿزاعاتماٌشرتيميفماظؾقعماظدوظلم

سؽاذةمحمؿدمسؾدماظعالاٌـففقةماظؼاغقغقةم

بقارماعقؾمرقبقااظدظقؾماظشاعؾميفمضضاؼاماظلقاراتمواٌرطؾاتماالظقةمويفمايرادةمسؾكماىقاعدم

ػشاممابراػقؿمتقصقؼماظؿعقؼضماالتػاقماظشرطماىزائلم

اغقرمدؾطانمعصادرماالظؿزامميفماظؼاغقنماٌدغلم

صاؼزمجربماظعـاتلمذرحمضاغقنماالدؿؿالكم

سؾلمػاديماظعؾقديماظعؼقدماٌلؿاةماظؾقعمواالرمارموضاغقنماٌاظؽنيمواٌلؿأجرؼـم

ؼقدػمحمؿدماٌصاروةمتلؾقبماالحؽامموصؼامظؼاغقنماصقلماحملاطؿاتماٌدغقةم

ساؼدمرجاماًالؼؾةماٌلؤوظقةماظؿؼصريؼةماالظؽرتوغقةم

اجمدمسؾلمدعادةاظـظرؼةماظعاعةمظؾؿلؤوظقةماظؼضائقةميفماظؿشرؼعماالدالعلم

حمؿدمساؼدماظشقابؽةمسؼدماالرمارماظؿؿقؼؾلم



ؼادنيمحمؿدماىؾقرياظقجقزميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلماالردغلم

امحدمحمؿدمسؾلمداوداظؼراراتماالدؿؽـاصقةميفماالحقالماظشكصقةم

صالحماظدؼـمحمؿدمذقذارياظقايفميفمذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماٌدغقةم

جعػرمحمؿقدماٌغربلاٌلؤوظقةماٌدغقةمسـماالسؿداءمسؾكمايؼميفماظصقرةمبقادطةماهلاتػم

صالحماظدؼـمحمؿدمذقذاريذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماٌدغقةم

عصطػكمسؾداظعزؼزماظطراوغةماظؼرائـماظؼضائقةمالثؾاتمسدممعشروسقةماظؼرارماٌطعقنمبفم

ادعدمسؾقدماىؿقؾلاًطأميفماٌلؤوظقةماظطؾقةماٌدغقةمدرادةمعؼارغةم

غشأتمسؾدماظرمحـماالخرساظقجقزميفمذرحمضاغقنماصقلماحملاطؿاتماٌدغقةمواظؿفاريم

حلنيمامحدماٌشاضلمدورمايقاةمميفماظرػـمايقازيم

بقانمؼقدػمرجقبدورمايقازةميفماظرػؿمايقازيم

ساعرمحمؿقدماظؽلقاغلاحؽامماالظؿزامماثارمايؼميفماظؼاغقنماٌدغلم

امحدمعػؾحمخقاظدةمذرطماالسػاءمعـماٌلؤوظقةماظعؼدؼةم

ؼقدػمحمؿدمسؾقداتمايؼققماظعقـقةماالصؾقةمواظؿؾعقةم

صرحانمعصطػكماظدظقؾميفماظؾقائحمواظطؾؾاتمواظعؼقدماظؼاغقغقةم

سادلمسؾاديمسؾلاظدسقىماىـائقةمواظدسقىماٌدغقةماٌرتؾطةمبفام

سادلمسؾاديمسؾلاحؽامماظعؼقدميفماظػؼفماالدالعلمواظؼاغقنماٌدغلم



بلاممػاللمعلؾؿماظؼالباظؿاجريماظؿؿقؼؾلم

بشريماظصؾقيبايؾقلماظؾدؼؾةمظؾـزاساتماٌدغقةم

طاوانمامساسقؾمطفمرديمسؼدماظؿعؾقؿماًاص

اجمدممحدانماىفينماٌلؤوظقةماٌدغقةمسـماالدؿكدامماظغريمعشروعم

حمؿدمغصرماظرواذدةمادارةماظدسقىماٌدغقةميفماظـظامماظؼضائلم

رؤوفمدؾفانماٌلؤوظقةماٌدغقةم

جؾقؾماظلاسدياالرادةماظؾارـقةميفماظعؼدم

غلرؼـمدالعةمحمادـةماظؿزامماظؾائعمباظؿلؾقؿمواٌطابؼةم

سقلكمعصطػكماٌلؤوظقةماٌدغقةماظؿؼصريؼةمسـماضرارماظؾقؽةم

ؼادنيمحمؿدماىؾقرياٌؾلقطميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

سؾلمسدغانماظػقؾمضقاغنيممحاؼةماظؾقؽةماظعربقةم

عشعؾماظـؼقؾماٌلؤوظقةماظؿأدؼؾقةمظؾؿقاعلم

شازيمسؾدماظرمحـمغاجلمايؼميفمايؾسمظؾضؿانم

رارقمطازؿمسفقؾماظقدقطميفمسؼداظؾقع

ػقـؿمصاحلمذفابضؿانمضررماٌقتمواحؽاعف

سؿادمامحدمعلؤوظقةماٌؾاذرمواٌؿلؾب



رائدممحدانمساجبماٌاظؽلاظقضعماظؼاغقغلمظؾؿقرعاتماظـػطقةم

بؿقلمصراوةمسؾادياظعؼدماظلقاحلم

محقدمدؾطانمسؾلماًاظديحلاعفماظعقبمطشرطمظضؿانمسققبماٌـؿجماًػقةم

حمؿدمدؾؿانماالمحدخقاررمعدغقةم

سؾلمامحدمحلـماظؾفقيباٌؼاوظةمعـماظؾارـم

اظقاسمغاصقػ(تـػقذماظعؼد)عقدقسةماظعؼقدماٌدغقةمواظؿفارؼةم

اظقاسمغاصقػ(احؽاممماظعؼد)عقدقسةماظعؼقدماٌدغقةمواظؿفارؼةم

اظقاسمغاصقػ(ارطانمسؼدماالرمارم)عقدقسةماظعؼقدماٌدغقةمواظؿفارؼةم

(سؼدماالسارةم_سؼقدماٌصايةم_سؼدماهلؾةم,اظؾققعماًاصةم,سؼدمماظؾقعم,حؾماظعؼقدم,عػاسقؾماظعؼدم)عقدقسةماظعؼقدماٌدغقةمواظؿفارؼةم اظقاسمغاصقػ

رارقمطازؿمسفقؾم(اغعؼادماظعؼد,اثارماظعؼدم,اظؿزاعاتماٌشرتيم)اٌطقلميفمذرحماظؼاغقنماٌدغلم

جعػرمحمؿدمجقاداظقجقزميفمسؼدماٌؼاوظةم

حمؿدمحمػقز(اظعؼد)اظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامم

حمؿدمحمػقز(اٌلؤوظقةماٌدغقةم)اظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزامم

سالءمحلنيمسؾلمسؼدمبقعماٌؾاغلمهتماالغشاءم

سالءمحلنيمسؾلماالغػرادؼةميفمدقاقماالظؿزاعاتم

سؾدمايؽؿمصدوةماغفاءماظؼقةماٌؾزعةمظؾعؼدم



سؾلمطقؾقنماظـظرؼةماظعاعةمظالظؿزاعاتمعصادرماالظؿزامم

سؾدماهللمترطلاظضررماظؾقؽلم

بشريممجعةمسؾدماىؾارماظضررماظعابرمظؾقدود

جعػرمحمؿدمجقاداظقجقزميفمسؼدماظؾقعم

جعػرمحمؿدمجقاداظقجقزميفمسؼدماالرمارم

عدحتمحمؿدمحمؿقدمغظرةمهؾقؾقةمالحؽامماٌلؤوظقةمسـماظػعؾماظضارم

ذغقنمؼقغسمصاحلمتعقؼضماالضرارماظقاضعةمسؾكمحقاةماالغلانمودالعةمجلدهم

ادعدمدؼاباظؼاغقنماٌدغلماظعؼقدماٌلؿاةم

رضاماٌؿقظلماظـظامماظؼاغقغلمظؾعؼدماالظؽرتوغلمواٌلؤوظقةمسـماالسؿداءاتماالظؽرتوغقةم

بدرانمذؽقبماظرصاسلسؼقدماٌلؿفؾؽم

رحقؿةمبـتممحدماًروصقةمعدىمجقازماظؿعقؼضمسـماظضررماالدبلم

جادمؼقدػمخؾقؾمعضارماىقارمشريماٌأظقصةم

امحدمحمؿدمسطقةماظؿأعنيمعـماٌلؤوظقةماٌفـقةم

جؾارمصابرمرفماداسماٌلؤوظقةماٌدغقةمسـماظعؿؾمشريماٌشروعمبنيماًطأواظضررم

سزؼزمطازؿمجرباًقاراتماظؼاغقغقةمواثرػاميفماظعؼقدماٌدغقةم

ئادؤسمغاعؼمبراخاسمضؾقلماٌكاررماظطؾقةمواثرهميفماٌلؤوظقةماٌدغقةم



غؾقؾمابراػقؿمدعدعصادرماالظؿزامم

محديمامحدمدعدمامحداظؾقعماالرماريم

اعقدمصؾاحمسـؿانماظؼاغقنماظقاجبماظؿطؾقؼميفماالظؿزاعاتمشريماظؿعاضدؼةم

اغسمحمؿدمسؾدماظغػارماالظؿزاممباظؿؾصريميفماظعؼدماظطيبم

صؾاحمضادؿمخضراظؿعقؼضمسـماالصابةماظرؼاضقةم

اغسمحمؿدمسؾدماظغػارماظقاتمعقاجفةماظشروطماظؿعلػقةميفمسؼقدماالذسانم

اظغرؼبمابراػقؿمحمؿدماظرصاسلمدصعماظضررماظعامم

جاللمامحدماالدشؿماظؿؼادم

بفمعقبروؼزماٌلؤوظقةماظـامجةمسـماظػلخماظؿعلػلمظؾعؼدم

حمؿدمبـمسؾدماظؼادرمحمؿداظطؾقعةماظؼاغقغقةمظدسقىمسدممغػاذمتصرصاتماٌدؼـمسؾكمدائـقفم

رعضانمابقماظلعقدماظعؼقدماٌلؿاةم-ذرحماحؽامماظؼاغقنماٌدغلم

امساسقؾمغاعؼمحلنيماظـظرؼةماظعاعةمظؾقظميفماظؼاغقنماًاصم

دقدمجادماهللمايقدراظـظامماظؼاغقغلمظعؼدماالتصاالتمايدؼـةم

حمؿدمحلنيمعـصقرذرحماظعؼقدماٌلؿاةم

مجالمعفديمحمؿقداثرماظشػعةميفماظعؼارمواٌـؼقلم

ذفمطؽمحمؿدممجقؾمطرؼؿماثرماظؼصدماٌدغلميفمتضؿنيماظقدم



اغسمحمؿدمسؾدماظغػارماظؿزاعاتماظطؾقبمواهماٌرؼض

سؾدماجملقدساعرمذقؾقبماظؿعقؼضمسـماالضرارماظؾدغقةماظـاذؽةمسـمحقادثماٌرور

غؾقؾمابراػقؿمدعدايؼققماظعقـقةماالصؾقةم

اظقاسمغاصقػاظعؼقدماظدوظقةماظعؼدماالظؽرتوغل

عصطػكماظعقجلماظؼاغقنماٌدغلماٌقجؾاتماٌدغقةم

عصطػكماظعقجلماظؼاسدةماظؼاغقغقةميفماظؼاغقنماٌدغلم

عصطػكماظعقجلماظؼاغقنماٌدغلماظعؼدم

سؾدماظؼادرماظشقكؾلممحاؼةماظؾقؽةم

تقلريمامحدمسؾؾماظرطابلماالعقالميفماالدؼانماظلؿاوؼةمواظؼقاغقنيماظقضعقةم

حمؿدمدؾقؿماظّعقادراداتميفمضاغقنماظؿقؽقؿماٌصريمواٌؼارن

راضقةمسؾداىؾار(اظؾقعمواظؿأعنيمواظقطاظةمم)اظقجقزميفماظعؼقدماٌلؿاةم

سؾداجملقدماايؽقؿاالسؿؾارمطرطـميفماظعؼدميفماظؼاغقنماالغؽؾقمأعرؼؽل

امحدمدؾؿان(درادةمعؼارغةمباظؼقاغنيماٌدغقةمم)عصادرماالظؿزامم

ادقؾمباضرعقجزماالحؽامميفمعصادرماالظؿزام

اداعةمابقمايلـضاغقنماظؿقؽقؿماظػرغللماىدؼد

صػاءمذؽقرتعددماٌلؤوظنيمسـماظدواءماٌؿعب



حمؿدمسؾداظرمحـمحاؼةماظطريانماٌدغلمعـماالغشطةماظعلؽرؼة

اظقاسمابقمسقدمضاغقنماٌقجؾاتمواظعؼقد

جقفانمحلنيمصؼقفسؼقدماظؾثماظؼضائل

سؼقؾمصاضؾممحدتؾعقةماظؿأعقـاتمظألظؿزامماالصؾلميفماظؼاغقنماٌدغل

اظلقدمابقمسطقةاظقدقطميفماظصقغماظـؿقذجقةمظؾعؼقد

اميـمدعددؾطاتماٌاظؽمسؾكماظشققعميفمأدؿعؿالماٌالماظشائعموأدؿغالظف

ػاديمحلنيمسؾدمسؾلاظـظرؼةماظعاعةميفماظطؾؾاتماظعارضةماظدسقىمايادثة

اممطؾـقممصؾقحمحمؿداظؾقؽةماظعراضقةمبنيمعطرضةماظؿؾقثمودـدانماظؼصقرماظؿشرؼعلم

سابدمصاؼدمسؾدماظػؿاحاظؿعقؼضماظؿؾؼائلمظالضرار

ابراػقؿمسؾدماظعزؼزمسدمماظؿقازنماٌعريفميفماظعؼقد

طرؼؿمبـمدكرؼةاٌلؤوظقةماٌدغقةمظؾؿـؿج

أحمؿديمبقمزؼـةايؿاؼةماظؼاغقغقةمظؾؿدغقنيميفماالضاظقؿماحملؿؾة

صؤادماظشعقيباظؿـظقؿماظؼاغقغلمظعؼقدمخدعاتماالتصاالتم

جـػقػمصقيناٌطقلميفماظؼاغقنماٌدغلمعدخؾماىلماٌلؤوظقة

باللماعنيمزؼـماظدؼـعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغلميفماظدولماظعربقةمواظغربقة

سطامدعدمحمؿدذروطماٌلؤوظقةمسـماضرارماظؿؾقث



دعقدماظلقدمضـدؼؾماظؿأثريماٌؿؽاعؾمظؾؿلؤوظقةماظؿؼصريؼةمسؾكمايؼققماظشكصقة

خاظدمعصطػكمصفؿلماظـظامماظؼاغقغلمالجراءماظؿفاربماظطؾقةموتغقريماىـس

اممطؾـقممصؾقحمحمؿدسؼدماالدؿصـاعميفماظػؼةماالدالعلمواظؼاغقنماٌدغل

سـؿانمدؾؿاناالحؽامماظؿػصقؾقةميفمذرحماظؿعاضداتمايؽقعقة

راضقةمسؾداىؾارسؼدماالرمارميفماظؼاغقنماٌدغلماظعراضل

دؾقؿانمخؾػخمؿصرمذرحمضاغقنماالحقالماظشكصقةماظعراضل


