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 التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الواردة 
 يف الصحاح يف اللغة للجوهري

 

 اىَذسط اىَغبػذ                                                          

 ّبدٝخ ٍحَذ جبعٌ اىٖٞزٜ                                                 

 ميٞخ اىزشثٞخ -جبٍؼخ اىجظشح                                                    
 

 اىَغزخيض:
جلوجسدز فٌ مؼؿم جلظحكحـ فحٌ جلل حس للؿحو شً      جلقشآنَسٍطنحول جلركع دسجعس جلطوؾَه جلنكوً للقشجءجش 

وٍرذأ ذطؼشٍف جلؿو شً ذحخطظحس وٍرَن مكحوس جعطقحء جلقحشجءجش ػنحذ جلؿحو شً وجلؼرححسجش جلطحٌ بحّذ  ذ حح        

ركححع جلححي جسذؼححس مرحقححع  ححٌ ال جلفركححع جءول فححٌ جءعححفحء وٍطنحححول جلفشفوػحححش      ضلححا جلقححشجءجش وُبغححم جل 

وضؼفن جلنظد ػلي جلففؼول ذه وجلشفغ ػلي جلفحػلَس, وجلشفغ ذؼذ )ءش( وجػفحس جلخرحش, وجلنظحد ػلحي    

جلظشفَس وجلشفغ ػلي جلفحػلَس, وجلفركع جلػحنٌ فٌ جءفؼحل وضؼفن سفغ جلفؼل جلفؼحسع جلوجبغ ذؼذ )قطحي(  

حء جلفؼل جلفحػٌ للفحػل وذنحء جلفؼل جلفحػٌ للففؼول وذنحء جلفؼل جلفؼحسع للففؼول, وجلفركحع جلػحلحع   وذن

فٌ جلكشوف وضؼفن جعطؼفحل )ئرج( ذذًء من )ئر( وضشذٍذ نون )ئنَّ( وسفغ ونظد ) حزٍن( ذؼحذ ح, جلفركحع    

د ذحذًء محن جدخحل حح ػلحي     جلشجذغ فٌ جلؼفحتش وضؼفن جدخحل ء  جءمش ػلي جلفؼححسع جلفغحنذ جلحي جلفخحؿح    

 جلفؼل جلفؼحسع جلفغنذ جلي جل حتد.

شً فحٌ مؼؿفحه   جلَ ح جلؿحو  جلطحٌ جاححس   جلقشآنَحس ػحذد جلقحشجءجش   وأ م جلنطحتؽ جلطٌ ضم جلطوطل جلَ حح  حوجن   

محتححس وغححعظ وػشححشون بححشجءز ولقححذ جعطشحح ذ ذحححلقشجءجش جلفطححوجضشز وجلشحححرز ولقححذ نقححل ػححذدًج مححن     (ٖٕٔ ححٌ)

ونقححل بححشجءز وجقححذز ػححن جذححن جلغحح َص ولقححذ ذلححل ػححذد جلقححشجءجش جلطححٌ ضطؼلحح  ذحلطوؾَححه  جلقححشجءجش ػححن جلخفحح  

 ( جقذى ػششز بشجءز فقؾ.ٔٔجلنكوً )
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Grammatical Instructions in the Quranie Readings by Al-

Johari in Al-Sihah Book        

(The Crown of language and Sihah of Arabic) 

 

 ABSTRACT  

      This research work is on the ammatical instructions provided by the Quranic 

Readings as cited in Johari’s Sihah. First , a brief biography of Al-Johari is 

presented. Then , his sources of identifying a Quranic reading as well as his 

introduction concerning each reading are referred to.  

     The most important conclusion arrived at by the research  worker is that Al-

Johari has calculated 123 (one hundred and twenty-three) readings.  He refers to 

both very familiar as well as the rare readings.  He cites a number of Al-

Akhfash’s readings and one of Ibn Sikeet. As far as the number of readings 

related to grammatical instruction approaches 11 only .  

  
 : خــاىَقذٍ

خطَحححسً ػلححي دسجعححس جلطوؾَححه جلنكححوً     جعحححش جلل وٍححس وبححغ   جلقححشجءجش جلقشآنَححس سجفححذًج للذسج   لفححح نحنححص 

َغححطقش جلركححع فؼشفححص جلؿححو شً ذحخطظحححس غححم ذَنححُص   لجلقشآنَححس جلححوجسدز فححٌ جلظححكحـ للؿححو شً   لقححشجءجشل

جلقححشجءز ػنححذل وجلؼرحححسجش جلطححٌ بححّذ  ذ ححح ضلححا جلقححشجءجش وذؼححذ جعححطقشجء جلقححشجءجش فححٌ مؼؿححم      طقحءعححج سكحححوم

 جلظكحـ بغفُص جلركع ئلي أسذؼس مرحقع  ٌال

 حش وضؼفن غعظ مغحتلالجلفركع جألولال فٌ جألعفحء وضنحولص فَه جلفشفوػ -ٔ

 جلفغألس جألوليال جلنظد ػلي جلففؼول ذه وجلشفغ ػلي جلفحػلَس.

 جلفغألس جلػحنَسال جلشفغ ذؼذ )ءش( وئػفحس جلخرش

 جلفغألس جلػحلػسال جلنظد ػلي جلظشفَس وجلشفغ ػلي جلفحػلَس

 جلفركع جلػحنٌال فٌ جألفؼحل وضؼفن غعظ مغحتلال -ٕ

 ع جلوجبغ ذؼذ )قطي(جلفغألس جألوليال سفغ جلفؼل جلفؼحس

 لفحػللجلفغألس جلػحنَسال ذنحء جلفؼل جلفحػٌ 
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 جلفغألس جلػحلػسال ذنحء جلفؼل للففؼول وضؼفنال

 ذنحء جلفؼل جلفحػٌ للففؼول -ٔ

 ذنحء جلفؼل جلفؼحسع للففؼول -ٕ

 فٌ جلكشوف وضؼفن مغألطَنالجلفركع جلػحلعال  -ٖ

 جلفغألس جألوليال جعطؼفحل )ئرج( ذذًء من )ئر(

 لػحنَسال ضشذٍذ نون )ئّن( وسفغ ونظد ) زٍن( ذؼذ ح.جلفغألس ج

ػلحي جلفؼحل جلفؼححسع جلفغحنذ ئلحي جلفخحؿحد        ٌ جلؼفحتش وضؼفن ئدخححل ء  جألمحش  فجلفركع جلشجذغال -ٗ

 ئلي جل حتد دخحل ح ػلي جلفؼل جلفؼحسع جلفغنذذذًء من ئ

 

 : خـر٘طئ

مشحح وس مؼححشوف ف ححو عححوف أرنححش نرححزز وؾَححضز ػححن قَحححز جلؿححو شً طحححقد جلظححكحـ فححٌ جلل ححس ف ححو  

, أطله من فحسجخ فٌ ذعد جلطحش   (ٔ)ا حخ جلذٍن أذو ػفشو جلؿو شً ئعفحػَل ذن قفحد أذو نظش جلفحسجذٌ

, ومحن مإلفحضحهال جلظحكحـ فحٌ جلل حس      (ٗ)ونححن ٍقحول جلشحؼش    (ٖ)وػشخ ذه جلفػل لكغن خـه (ٕ)ئمحٌ  فٌ جلل س

 .(ٙ) ـ9ٖٖ, ضوفٌ فٌ عنس (٘)وػشوع جلوسبس وجلفقذمس فٌ جلنكو

 .(1)) و ػلٌم ذ َفَس آدجء نلفحش جلقشآن وجخطعف ح مؼضوز ئلي جلنحبلس(ولقذ ػشف جذن جلؿضسً جلقشجءجشال

) ححو ئضفحححن جلنحححبلَن ل طحححخ جو ضؼحححلي وجخححطعف م فححٌ جلكححزف      حل جلرنحححء فححٌ ئضكحححف فؼححعء جلرشححشال  وبحح

. (1)َحشل محن قَحع جلغحفحع(    وجألغرحش وجلطكشٍا وجلطغ َن وجلوطل وغَش رلا من  َثحس جلنـح  وجدذحذجل وغ   

وبحل جلضسنشحٌ  حوال )ئخحطعف ألفححف جلحوقٌ جلفحزنوس فحٌ نطحذحس جلكحشوف أو نَفَط حح محن ضخفَحف جو ضػقَحل              

 .(9)وغَش فح(

, ولحو   , ووجفقص أقذ جلفظحقف جلؼػفحنَحس  وبذ بشس أتفس جلقشجءز أن )نّل بشجءز وجفقص جلؼشذَس ولو ذوؾه

, ذححل  ححٌ مححن  , وء ٍكححلُّ ئن حس ححح جلظححكَكس جلطححٌ ء ٍؿححوص سدُّ ححح, ف ححٌ جلقححشجءز  , وطححف عححنذ ح جقطفحححًء

جألقحشف جلغححرؼس جلطحٌ نححضل ذ ححح جلقحشآن ووؾححد ػلححي جلنححط برول ححح عحوجء نحنححص ػححن جألتفحس جلغححرؼس أ  ػححن       

, ومطي أخطل سنن من  زل جألسنحن جلػعغس أؿلح  ػلَ حح ػحؼَفس     جلؼششز أ  ػن غَش م من جألتفس جلفقرولَن

 .(ٓٔ)ؿلس عوجء نحنص ػن جلغرؼس أ  ػفن  و أنرش من م(أو احرز أو ذح
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خحطعف جلففحشدجش ومحح    جوبذ ضؿلص ػنحٍس جلؿو شً ذححلقشجءجش لفحح ضشح له  حزل جلقحشجءجش محن أ فَحس فحٌ         

ولقذ ئ طم ذحلقشجءجش مطوجضش ح واححر ح وذلحل ػحذد جلقحشجءجش جلطحٌ أاححس       ي  زج جءخطعف, ضش له من دلَل ػل

 حتس وغعظ وػششون بشجءز.( مٖٕٔ) ئلَ ح فٌ مؼؿفه

 طقحء جلقشآز جلقشآنَس ػنذ جلؿو شً ف ٌالعوأمح مكحوس ج

 (ٔٔ)نححأذٌ ػفححشو جلفكححوس جءولال جلقححشجء جلغححرؼس جلفشحح وسٍن وبححذ طححشـ ذحعححفحء ذؼححغ بشجت ححح         -ٔ

 .(ٖٔ)وجل غحتٌ (ٕٔ)وقفضز

 (٘ٔ)وجلكغححن (ٗٔ)مححن مال جذححن ػرحححط جلقححشجء غَححش جلغححرؼس ومفححن وسدش ل ححم بححشجءز جلفكححوس جلػحححنٌال  -ٕ

 وغَش م. (ٙٔ)وػَغي ذن ػفش

 جلفكوس جلػحلعال جلقشجءجش جلطٌ لم ٍظشـ ذقحستَ ح. -ٖ

 (9ٔ)و)بححشأ ذؼؼحح م(  (1ٔ)و)ٍُقححشأ( (1ٔ))ومن َبححشأ(بححشجءز فحنححه ٍقححذ  ل ححح ذؼرحححسجش مػححل   رنححش جن ححح   جمححح مححح 

ٌ ,وجقَحنح ء ٍظشـ ذحلقشجءز جلقشجنَس ذحل ٍحزنش ح دجخحل جلحنض جلقش     (ٕٓ))بشب(و زنش جلحنض  قَحنحح ٍح  ج و(ٕٔ)آنح

وٍخفححف (ٕٕ)ن ٍقححول ٍُقححشج ذحلطشححذٍذ وجلطخفَححف  أجلححي جلقححشجءز جلقشآنَححس ذؼرحححسز ضوػححك ح نحح    غححم ٍشححَش  جلقشآنححٌ

 .(ٕٗ),ومن  فض(ٖٕ)وٍشذد

نقححل ػححذدج مححن جلقححشجءجش ػححن    لقححذ جلطححٌ نقل ححح ػححن ذؼححغ ػلفحححء جلل ححسال    جلقشجءجشجلفكححوس جلشجذححغال  -ٗ

 .(ٕٙ)جءخف  ونقل بشجءز وجقذز ػن جذن جلغ َص

 

 ث األٗهاىَجح

 االعَبء ٗٝزؼَِ اىَشف٘ػبد

 وٍط ون منال

 جلفغألس جألوليال جلنظد ػلي جلففؼول ذه وجلشفغ ػلي جلفحػلَس -ٔ

ِٔ اْىَنـِزَة         بحل ضؼحلي )) ًو ىَِّزْرَزـُشْٗا َػَيـٚ اىّيـ ََـَشا َٕــَزا  َٗ ََـَلهو  َٕــَزا  ٌُ اْىَنِزَة  َُْزُن ََب َرِظُف َأْىِغ َٗاَل َرُقُ٘ىْ٘ا ِى

َِ َّ اىَِّزٝ َُ ِإ ِٔ اْىَنِزَة اَل ُْٝرِيُح٘ َُ َػَيٚ اىّي  ذؼم جل حف وجلزجل وجلرحء ذحلشفغ. (1ٕ)ُزُخ(بشب )جلُ  (1ٕ)((َْٝرَزُشٗ

قحذل  ؾفغ وج ذحلشفغ ؾؼله نؼطًح لأللغنس و و()جلُ ُزُخذحلقشجءز جلغحذقس ػلي أن من بشأ جعطش ذ جلؿو شًلقذ 

ضقولحوج لفحح ضِظحُف    وء)ومنه بحشأ ذؼؼح م  ػحل َطحُروس وُطحُرش,   مؾفحغ نحزوخ,   ال)وجلُ ُزُخبحلالنزوخ مػل طروس وُطُرُش,

 .(9ٕ)فؿؼلول نؼطًح لأللغنس((ألغنط م جل ُزُخ

 .(ٖٓ)ورنش جذن ؾنٌ وجلؼ رشً أن )جلُ ُزخ(  و ؾفغ وجقذل نحرخ أو نزوخ
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 جلفغألس جلػحنَسال جلشفغ ذؼذ )ءش( وئػفحس جلخرش. -ٕ

ِّبحل ضؼحليال ))  ٌِٖ ٍِِ َقْجِي َْب  َْٕيْن ٌْ َأ َْبٍصَم ٍَ  َِ َِٞ ََٗىبَد  ْٗا  َْبَد ٍُ َف  ذحلشفغ. (ٕٖ)بشب )قَُن( (ٖٔ)((ِ َقْش

َِ   نقل جلؿو شً جلقشجءز جلغحذقس من جألخف  خعل نعمه ػن )ءش(, بحلال )وبولحه ضؼححلي ))..   َِـٞ ََٗىـبَد 

ــبٍص َْ مححغ  بحححل جألخفحح  اححرَّ وج ءش ذلححَظ وأػححفشوج فَ ححح جعححم جلفحػححل, بحححلال وء ض ححون ءش ئء        (ٖٖ)((ٍَ

 ال )جل ضؼ جلفخضو (.(ٖ٘), وبذ ؾحء قزف قَن فٌ جلشؼش, بحل محصن ذن محلا(ٖٗ)قَن

َّْْذ  َٕ َّْْذ ٗالد   ٗأّٚ ىل ٍقشٗع         َٕ
 

 .(ٖٙ)جلخرش(فشفغ قَن وأػفش  وءش قَُن منحص( ) ال ذؼؼ موبشأ ٍشٍذل,بحلال فكزف جلكَن و و ,

َ س )ءش( ُمَشحححححرز وػلحححححي بولحححححهٍؽ جلقحححححشجءبحححححول جألخفححححح  فحححححٌ ضخحححححش  جلؿحححححو شً ػلحححححي َػحححححّول لقحححححذ

ذ حح ول حن   محن ٍشفحغ   محن جلؼحشخ   وق حٌ أن   مكزوف,و زج بحول عحَروٍه أٍؼححً    جعف ح وجلخرشو)قَن(ذـ)لََظ(

 .(9ٖ)وبحل جلضؾحؼ ئنَّ جلشفَغ ؾَذ,(1ٖ)وءَش قَُن منحٍص لنح,وجلطقذٍشال(1ٖ)جلشفغ بلَل

 جلفغألس جلػحلػسال جلنظد ػلي جلظشفَس وجلشفغ ػلي جلفحػلَس. -ٖ

َّـ   ضؼحلي ))بحل  ٍَـب  َٗ  ٌْ ُٖـِ٘سُم ََٗساء ُظ  ٌْ َْبُم َّْى ٍَّب َخ ََٗرَشْمُزٌ  ٍَشٍَّح  ََّٗه  ٌْ َأ َْبُم ََب َخَيْق ََُّ٘ب ُفَشاَدٙ َم ٌْ  ََٗىَقْذ ِجْئُز ٍََؼُنـ َشٙ 

ٍَّـ        ََٗػـوَّ َػـُْنٌ   ٌْ َُْن ْٞـ ٌْ ُشـَشَمبء َىَقـذ رََّقعَّـَغ َث ٌْ ِفُٞن ُٖ َّّ ٌْ َأ َُْز َِ َصَػ ٌُ اىَِّزٝ َُ  ُشَرَؼبءُم َُـ٘ ٌْ َرْضُػ ((ب ُمْـُز
 (ٔٗ)بحشب )ذَحن م(   (ٓٗ)

 ذشفغ )ذَن(.  

رنححش جلؿححو شً جلقححشجءز جلغحححذقس خححعل اححشقه مؼنححي نلفححس )جلرححَن(, بحححلال )وجلرححَُنال جلوطححُل, و ححو مححن     

جألػححذجد وبححشب )لقححذ ضقـححغ ذَححُن م( ذحححلشفغ وجلنظححد, فحححلشفغ ػلححي جلفؼححل أً ضقـححغ وطححل م وجلنظححد ػلححي  

 .(ٕٗ)جلكزف, ٍشٍذ مح ذَن م(

أن)ذَنح(فحػحححل لحححـ)ضقـغ(وجلفؼني ضقـحححغ وطحححل م,وذ زج  ذححححلشفغ ػلحححي م()ذَنخحححّشؼ جلؿحححو شً بشجءز لقحححذ

جعحفًح غَحش فشف,فأعحنذ    ٍخحشؼ)ذَن م(من جلظشفَحس ئلحي جألعحفَس,بحل م ٌال)وقؿحس محن سفحغ أنحه ؾؼل)جلرَن(        

ــ...))ل قححشف جلؿححش ػلَححه,فٌ بولححه ضؼحححليال   دخححوئلَه,فشفؼححه ذححه,وٍقوً ؾؼل)ذَن(جعححفح ً   ٍِ ــَل  َٗ ِْ ْٞ ََٗث ــب  َْ ِْ ْٞ ِ َث

َِْل ََٕزا...و))(ٖٗ)((...ََِجبةو ْٞ ََٗث  ِْٜ ْٞ وءٍكغن أن ٍ حون مظحذسًج,وضشفؼه ذحلفؼحل ألنحه ٍظحَش      (ٗٗ)((...ِفَشاُق َث

ور د جلضؾححؼ  ,(٘ٗ)وئرج جنقـغ جفطشجب م لم ٍفطشبوج, فَكول جلفؼني وٍنقلد جلفشجد(جلفؼني لقذ ضقـغ جفطشجب م,

 .(ٙٗ)ئلي أن جلشفغ أؾود

لقحذ  ف لطقـغ وجلفحػل مكزوف وجلطقذٍشالفشخّشؾ ح جلؿو شً ػلي أن)ذَنح( حلنظد فقذذجءز)ذَن م(أمح بش

ذَحن م,ودّل ػلححي  لقححذ ضقـحغ وطحل م   ن نظحد أنحه ؾؼلحه فشفحًح, وجلطقذٍشال    )وقؿحس محح ضقـحغ محح ذَن م,بححل م ٌال   
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( ٖٔٔ ) 

ٌْ  ...))قزف جلوطل بولهال َْـُز َِ َصَػ ٌُ اىَِّزٝ ٌْ ُشَرَؼبءُم ٍََؼُن ٍَب ََّشٙ  ٌْ ُشـَشَمبء    َٗ ٌْ ِفـُٞن ُٖـ َّ َفحذّل ػلحي  حزج     (1ٗ)((...َأ

جلطقحؿغ وجلط حؾش ذَن م وذَن اشنحِت م ئر ضرشءوج من م ولم ٍ ونحوج مؼ حم, وضقححؿؼ م ل حم  حو ضحش  وطحل م,        

 ,  (1ٗ)فكغن ئػفحس جلوطل ذؼذ )ضقـغ( لذءلس جل ع  ػلَه(

 )...أن ذَنحح الجألول حن آخشجن  فحالوؾ وٍؼحف ئلي جلوؾه جلزً رنشل جلؿو شً فٌ ضخشٍؽ بشجءز جلنظد

و حو فحٌ     ففطفػلحي رلحا,   فحٌ قححل نونحه غَحش فحشف      منظوذًح ؾشً فحٌ ئػشجذحه,   نػش جعطؼفحله فشفًح جعم ل نه لفح

 .(9ٗ)...(موػغ سفغ,و و مز د جألخف ,

 .(ٓ٘)جلػحنٌال أنه )وطف مكزوفال أً ضقـغ اة ذَن م أو وطل(

وجضشضحن, بحل جلـرشًال )ئن فح بشجءضححن مشح وسضحن ذأضفححن جلفؼنحي     وضؿذس جداحسز ئلي جلقشجءضَن أن فح مط

 .(ٔ٘)فرأٍط فح بشأ جلقحسب ففظَد جلظوجخ(

 اىَجحث اىثبّٜ

 بهـــــــــاألفؼ

 وٍطؼفنال

 جلفغألس جألوليال سفغ جلفؼل جلفؼحسع جلوجبغ ذؼذ )قطي(

َٝــْ ال ))بحححل ضؼحححلي َّــب  ََٗى ٌْ َأُ َرــْذُخُيْ٘ا اْىَجَّــَخ  ََِغــْجُز  ًْ ٌُ اْىَجْ َعــبء َأ ُٖ َّغَّــْز ٍِــِ َقــْجِيُنٌ  ْْ٘ا  َِ َخَيــ ٍََّثــُو اىَّــِزٝ ِرُنٌ 

ِٔ َُّ َّْظَش اىّي ِٔ َأال ِإ ٍََزٚ َّْظُش اىّي  ُٔ ٍََؼ ُْْ٘ا  ٍَ َِ آ َٗاىَِّزٝ َُٝقَ٘ه اىشَُّعُ٘ه  ََزَّٚ  َُٗصْىِضُىْ٘ا  بحشب   (ٕ٘)((َقِشٝـتو  َٗاىؼَّشَّاء 

 ذشفغ )ٍقول(. (ٖ٘))قطي ٍقوُل(

ً جلقشجءز جلغحذقس خعل نعمه ػن )قطحي( بححلال )وَقطحيال َفْؼَلحي, و حٌ قحشف ض حون ؾححّسز         رنش جلؿو ش

ذفنضلس ئلي فٌ جءنط حء وجل حٍس, وض ون ػحؿفس ذفنضلس جلوجو, وض ون قشف جذطذجء ٍغطأنف ذ ح جل حع  ذؼحذ ح   

 ال )جلـوٍل((ٗ٘)نفح بحل ؾشٍش

َُجُّ ِدٍبَءٕب    فَب صاىذ اىقزيٚ َر
 

 ٍبُء دجيَخ أشنُوِثذْجَيَخ َزٚ  
 

أن  ِعْشُش ئلي جل وفحس َقطحي جدخَل حح,ذفؼنيالئلي   لفؼل جلفغطقرل نظرطه ذأػفحس أْن,ضقولالفان أدخلط ح ػلي ج

َُٝقـَ٘ه اىشَُّعـ٘هُ   ...))الجدخل ح,فان ننص فٌ قحل دخول سَفْؼَص,وبشب ََزَّـٚ  ففحن  )ٍقحوُل جلشعحوُل(  و(٘٘)((...َُٗصْىِضُىْ٘ا 

ولغحَروٍه فٌ)قطحي(ئرج دخلحص    (ٙ٘)قطحي جلشعحول  حزِل قحلحه(    قححًء ذفؼنيال  ؾؼلحه ومن سفحغ  نظد ؾؼله غحٍحًس, 

أدُخَل ح ػلي  ِعْشُش قطيال)ضقولال(1٘)وؾ حن فٌ جلنظد ووؾ حن فٌ جلشفغػلي جلفؼل جلفؼحسع أسذؼس جوؾه,

نظححد ؾفَؼححًح بححذ مؼححَح أً ِعححْشُش ئلححي أن جدخُل ححح و ححزج غحٍححس وػلَححه بححشجءز مححن بححشأ ذحل  أن جلغححَش وجلححذخوَل

أدخُل حح   ح وجلوؾ ححن فحٌ جلشفحغ ِعحْشُش َقطحي     مؼحَ  جٍُس ِعْشُش فأدخل ح وبذه جُخش فٌ جلنظد فٌ غَشوجلوؾ
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( ٖٕٔ ) 

ح ذاػحفحس أْن ألن ذؼحذ ح   ضؼفحل قطحي   نح    أً ننحص ِعحْشُش فحذخلص وء   مؼحَح ؾفَؼحًح,    ْشُش فأدخُل ح وبذأً ِع

 )جلـوٍل(ال(1٘)بحل جلفشصدن ؾفلس نفح

ْٞتو َرُغجُّْٜ َٞب َػَججًب َزٚ ُمَي  َف
 

 م ُ أثبٕب َّٖشوو أٗ ٍجبِشُغ 
 

طي جلشعول ٍقول أً قطي  حزل قحلحه,ألن جلقحول    وػلي  زج فحلقشجءز ذحلشفغ أذَُن وأَطفُّ مؼنًي أً وصلضلوج ق

وجلوؾحه جُخحش فحٌ جلشفحغ     ػلي جل حٍحس لحَظ فَحه  حزج جلفؼني,     نحن ػن جلضلضلس غَش منقـغ من ح وجلنظدئنفح

وق حي عحَروٍه َمحِشَع قطحي محح      ش بحذ مؼحي وجلحذخول جُن,   َػلحي أن جلغح   فٌ غَش جٍُس ِعْشُش قطي أدُخُل حح 

ظحد ذغحرد أن جلفؼحل جلحزً     فٌ قَن ر د جلفشجء ئلحي جن جلن ,(9٘)(ٍشؾوَنُه ومػلهال ِعْشُش قطي أدُخُل ح ء أْمَنُغ

 مححٍع ُسِفحغ جلفؼحل ذؼحذ    ٍطـححول و حو   نححن جلفؼحل ء   ,وئرج ل نحلطشدجد,و و فحٌ جلفؼنحي مححعٍ   ٍطـحو برل ح مفح

جألنػحش فحٌ نحع  جلؼحشخ ول حن        و أن نظد جلفؼل جلفؼحسع ذؼذ )قطي( منظوس ئلي ور د أذو.(ٓٙ)(قطي

فَ ون فٌ موػححححغ)ٍَْفُؼل()َفَؼل(لححححا ذطكقحححح  مؼنَححححَن,جألولالأن ٍكغححححن نححححح  مححححن جلؼححححشخ مححححن ٍشفؼححححه ور

س فححٌ )قطي( غَححش ػحملحح برححل)قطي( فطظححَش وجلػحححنٌ أن ٍطـحححول جلفؼححل جلوجبححغ    (بحححَل جلشعححولُ قطححي )جلفؼنححي

ي(فٌ جٍُححس جل شٍفحححس  )قطجلرححححقػَن أوػححف جلنظحححد وجلشفححغ ذؼحححذ   . وضؿحححذس جداحححسز ئلحححي أن أقححذ  (ٔٙ)جلفؼححل 

 جٍُس جل شٍفس ل ح فٌ ضوؾ  ح وؾ طحنالذقولهال)...

جألوليال جلفؼل جلزً برل )قطي( مفح ٍطـحول و حو فحٌ مؼنحي جلفؼحٌ, ػلفحًح أن جلقحول لحم ٍإدٍحه جلضلحضجل          

 لنظد )قطي ٍقول(.ولم ٍ ن عررًح له, فطقشأ ذح

جلػحنَسال جلفؼل جلزً برل )قطي( لم ٍطـحول و و فٌ مؼني جلفؼٌ ػلفًح جن جلقول ٍإدٍحه جلضلحضجل, وٍ حون    

 .(ٕٙ)(عررًح له, فطقشأ ذحلشفغ )قطي ٍقوُل(

 ُسِفغ. نحن قحًء ُنِظَد وئن ئْن نحن مغطقرًعذؼذ)قطي(أن جلفؼل جلوجبغ  ف لنحعر  ٍطؼ مفح

 فحػلنحء جلفؼل جلفحػٌ للجلفغألس جلػحنَسال ذ

ــب     ))بحححل ضؼحححليال َْ ــب َسثُّ َْ َْ ََ َْٝش  ٌْ ــ ــِئِ ىَّ ٌْ َقــْذ َػــيُّْ٘ا َقــبُىْ٘ا َى ــ ُٖ َّّ ْْٗا َأ ََٗسَأ  ٌْ ِٖ ــِذٝ ْٝ ََ َفــٜ َأ َّــب ُعــِق َِ  ََٗى ــ ٍِ  َّ َُْنــَّ٘ ــب َى َْ ــْش َى َْٝغِر َٗ

َِ ((اْىَخبِعِشٝ
(ٗٙ))َعَقَؾ(بشب(ٖٙ)

 ذحلرنحء للفحػل.طف جلغَن وجلقحف وجلـحء ذف

ذحلرنححء للففؼحول و حو َنحِذ  ومؼني)َعحَقَؾ(      )ُعحِقَؾ(  ز جلغححذقس محن جألخفح  مرَنحًح مؼني    قل جلؿو شً جلقحشجء ن

ٌْ    ))الومنحه بولحه ضؼححلي   أً َنِذَ , )ُعِقؾ فٌ ٍذِلالبحلالللفحػل  والَعَقؾ جلنذُ ,ذحلرنحء  ِٖ ْٝـِذٝ ََ َفـٜ َأ َّـب ُعـِق ((...ََٗى
(ٙ٘) 

,وطحكَف أن جألخفح  رنحش    (ٙٙ)ش جلنحذ  وَؾحوََّص ُأْعحِقؾ فحٌ ٍحذل(     )َعحَقَؾ( نأنحه أػحف   وبحشأ ذؼؼ م  بحل جألخف ال

 (1ٙ)ذحلرنحء للففؼحول ي جن جلؼحشخ ضقول)ُعحِقؾ فحٌ ٍذٍحه(    )َعَقَؾ( ذحلرنححء للفحػحل وؾّوَص حح ئء أنحه أاححس ئلح      بشجءز
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( ٖٖٔ ) 

ؾ فحٌ ٍذٍحه   ,و  حزج ٍُقححل للنحد الُعحقِ   (1ٙ)ُعحِقؾ فحٌ ٍذٍحه(   حؾٍضػن اٌءالػ ضقوُل ِلُ لِّ نحدٍ  ػلي أمٍش,أو )جلؼشُخفـ

وػلَحححه بَحححل ل مالُعحححِقؾ فحححٌ جٍحححذٍ م    (9ٙ)ئاحححطذَّ نحححذم م ػلحححي ػرححححدز جلؼؿحححل   –ػلَحححه جلغحححع   –وبحححو  موعحححي

ٍُقححل  ألنحه   جلقلِد وءٍف ن أن ٍ ون فحٌ جلَذ)ول نحه رنحش جلَحذ    للففؼول وطكَف أن جلنذَ  ٍ وُن فٌ ذرنحء)َعقؾ(

َرِىـَل  ))ٌ جل حلد ذحلَذ,بحل جو ضؼححليال فحء ألن مرحاشز جألاَنزج, لفن ضكظل ػلي اٌٍءالبذ َقَظل فٌ ٍذل أمش

ََٝذاَك ٍَْذ  ََب َقذَّ فٌ جلقلد فأغشل ٍظ شفٌ جلرذن,ألن جلنحدَ  ٍؼُغ ٍذل, وٍؼحشخ   جلنذ  وئن َقلَّوأٍؼًحال(1ٓ)((...ِث

َٖـب      ...))ضؼحليال بحل جوجألخشى, ػلي ئقذى ٍذٍه ٍَـب َأَّرـَي ِفٞ ِٔ َػَيـٚ  ْٞـ ًَ  ))أً َنحِذ  (1ٔ)((...َفَ ْطَجَح َُٝقيِّـُت َمرَّ ْ٘ َٝـ َٗ

   ِٔ ْٝـ ََٝذ ٌُ َػَيـٚ  ل أطحله محن جءعطثغححس,و وأن    َوب  ٍؼحغ ربنحه فحٌ ٍحذِل.    دوجلنحأً محن جلنحذ .  (1ٕ)(...ََٝؼغُّ اىظَّـبِى

فحلفشمٌ ذحه مغحقوؽ   جألسع لَأعحشل أوٍ طفحه,   ٍذٍه ئلحي ٍظشَػُه فَشمٌ ذه من ذَن ٍؼشَخ جلشؾُل جلشُؾَل أو

 .(1ٖ)ذه فٌ ٍذ جلغحبؾ(

 حلػسال ذنحء جلفؼل للففؼول وٍطؼفنالجلفغألس جلػ

 اىرؼو اىَبػٜ ىيَرؼ٘هثْبء  -ٔ

َّـب ىِ      بحل ضؼحليال )) ٍَـب ُم َٗ َْـب  َْ ََـب َػِي َّب ِإالَّ ِث ِْٖذ ٍَـب َشـ َٗ ََْل َعَشَق  َّ اْث َّب ِإ َٝب َأَثب ٌْ َفُقُ٘ىْ٘ا  ْٞـِت  اْسِجُؼْ٘ا ِإَىٚ َأِثُٞن ْيَغ

َِ  ضشذٍذ جلشجء جلف غوسز ذحلرنحء للففؼول.ذؼم جلغَن و (1٘)(ُعشَِّنبشب ) (1ٗ)((ََبِفِظٞ

لقذ جنطفي جلؿو شً ذزنش جلقشجءز جلغحذقس خعل اشقه مؼني نلفحس )َعحشََّبُه( بححلال )َعحشََّبُه, أً نغحره ئلحي       

, ولقححذ َؾوَّص ححح جلضؾحححؼ وبحححل ئن َعححَشَن آنححذ فححٌ جلقححشجءز. وئّن ُعححشَِّن (1ٙ)(جلغححِشَبِس, وبححشبال )ئن جذنححا ُعححشَِّن(

وبحل جلقشؿرحٌ ئّن مؼنحي )ُعحشَِّن(ال )ُنِغحَد ئلحي       (11)ال جألول ُػِلَم أنه َعَشَن وجُخش ئُضِ َم ذحلَغَشنٍكطفل مؼنََن

ٌَ ذ ح, مػل خوَّنطه وفّغقُطُه وفّؿشضه ئرج نغرطه ئلي  زل جلخعل(  .(11)جلَغِشَبِس وُسم
 

 ثْبء اىرؼو اىَؼبسع ىيَرؼ٘ه -ٕ

َٝبحححل ضؼحححليال)) -أ ٜن َأُ  َِْجــ َُ ِى ٍَبَمــب ََبُغــَٗ َٝــْ ِد ِث َْٝغُيــْو  ٍَــِ  َٗ ٌْ اَل  وَّ  ــ ُٕ َٗ َّــب َمَغــَجْذ  َّْرــٍظ  َ٘فَّٚ ُمــوُّ  َّ ُرــ ُُــ ٍَــِخ  َٞب ًَ اْىِق ْ٘ َٝــ َغــوَّ 

َُ َُ٘  للففؼول.وفطف جل َن ذحلرنحء  ذؼم جلَحء(1ٓ))ٍَُ لَّ(بشب (19)((ُْٝظَي

شـ مؼنح حح ػحن جذحن    شجءز واح نقحل جلقح   جلغححذقس خحعل احشقه مؼنحي نلفس)َغلَّ(وبحذ      جءزجلؿو شً جلقش رنش

ـّ ح وَغححلَّ مححن   جلغحح َص,بحلال)وَغلَّ أٍؼححًحالدخل,ٍطؼذى وء ٍطؼححذى,ٍُقحلال  َغلَّ فححعٌن جلفَفحححِوَص, أً دخل ححح وضوعحح

ٍَُ لُّ ذحلؼحم فحٌ ؾفَحغ رلا.وَضَ ْلَ حَل جلفححُء      لفحُء ذَن جألاؿحس ئرجؾشى فَ ح,وَأَغلَّ مػله جِم غلوًء,أً خحَن,نجلَفْ 

 فٌ جلشؿش ئرج ضخّلل ح.
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( ٖٔٗ ) 

ٍَـب ))الفحٌ جلفْ حَطم ئء َغحلَّ ُغُلحوًء,وبشب    لم نغفغ بحل جذن جلغ َصال َُٝغـوَّ    َٗ ٜن َأُ  َِْجـ َُ ِى ((...َمـب
و)ٍَُ لَّ(,بححل   (1ٔ)

ومؼني ٍَُ لُّ ٍكطفل مؼنََن أقذ فح ٍُخححن, ٍؼنحٌ أن ٍإخحز ػحن غنَفطحه, وجُخحشال ٍَُخحوَّن,        ففؼنيالٍَُ لُّالٍخون,

ان جلؿححو شً نقححل اححشـ جلقححشجءضَن ػلححي لغحححن جذححن جلغحح َص فلححـ)ٍَُ ّل(  و  ححزج فحح (1ٕ)أً ٍُْنَغححد ئلححي جل لححول(

 ً ٌ  نحححالمح ذحلرنحححء للففؼححول مؼنَحنالجألولال)ٍُخحححن(أ ٌّ أن ٍخونححه أطححكحذه وجلػحححن أً ٍُنغححد ئلححي  َن()ٍَُخوَّن لنرحح

لنرحٌ أن  فٌ قَن جن مؼني )ٍَِ لُّ( ذحلرنحء للفحػل  و ٍَُخون, أً محح نححن   ,(1ٖ)جلخَحنس نأنزذطه نغرس ئلي جل زخ

ٌّ لل لول ػن ء ٍظحف أن ٍقحغ جل لحول محن     سعول جو )طحلي جو ػلَحه وعحلم(ئرْ    ٍخوَن أطكحذه, ففٌ جٍَُس نف

ٍّ ألن جل لول لََظ من طفحش جألنرَحء  ل جلقشجءز أن  زل جٍُس نضلحص ػلحي  )ئقطؽ ذؼغ بحستٌ  زولزلا (1ٗ)نر

جلقححو  ٍححو  ذححذس,فقحل ذؼححغ مححن نحححن مححغ      فححس فقححذش مححن م حححنم  فٌ بـَسعححول جو )طححلي جو ػلَححه وعححلم(  

ٌ   (1٘)أخز ح()طلي جو ػلَه وعلم(اللؼلَّ سعول جو)طلي جو ػلَحه وعحلم(  جلنرٌ َحه  )ألن ػل,ولقحذ جخطحس حح م ح

أن ٍ ون أقذ محن أمطحه نغحد ئلَحه جل لحول ذحل  حم جلفخـثحون         فَه ضنضٍ ًح للنرٌ وضؼظَفًح له, وألنأنػش جلقشجء,

ٍَب))نال)جو ػححّض وؾححل أوػححذ ػقَححد بولححه    رححشً أٍؼححًح وقؿطححه أ  وجخطحس ححح جلـ,(1ٙ)جلفححزنرون( ٜن َأُ  َٗ َِْجــ َُ ِى َمــب

((...َُٝغوَّ
ٍَـخِ     ...))أ ل جل لول, فقحلال(11) َٞب ًَ اْىِق ْ٘ َٝـ ََـب َغـوَّ  َٝـْ ِد ِث َْٝغُيْو   ٍَِ ف ححن  ,(11)وجلطٌ ذؼحذ ح ((...جٍُحس, ...َٗ

ن حٌ ذحزلا ػحن جل لحول, وأخرحش ػرححدل أن        فٌ وػَذل ػقَد رلا أ ل جل لحول, جلحذلَل جلوجػحف ػلحي أنحه ئنفحح      

َُٝغـوَّ    ))لول لَظ محن طحفحش أنرَحتحه, ذقولحهال    جل  ٜن َأُ  َِْجـ َُ ِى ٍَـب َمـب نححن ئنفحح ن حٌ ذحزلا أطحكحخ      لو ألنحه  ((...َٗ

ول لؼقد رلحا ذحلوػَحذ ػلحي    سعول جو طلي جو ػلَه وعلم ذحل ل  طلي جو ػلَه وعلم أن ٍط فوجسعول جو

وفٌ ضؼقَرحه رلحا ذحلوػَحذ ػلحي     ذشعول جو طلي جو ػلَه وعلم,ء ذحلوػَذ ػلي جل لحول,  وعوء جلظّنجلط فس,

أنه ئنفح ػشف جلفإمنَن وغَش م من ػرحدل جن جل لحول منطحِف محن طحفس جألنرَححء وأخعب حم,       جل لول ذَحن ذَن,

 .(19)ألن رلا ؾش  ػظَم, وجألنرَحء ء ضأضٌ مػله(

َْٝظــَيٚ َعــِؼٞشًابحححل ضؼحححليال )) -خ ذؼححم جلَحححء وفححطف جلظحححد وضشححذٍذ جلححع  وفطك ححح   (9ٔ)بححشب )ٍَُظححلَّي( (9ٓ)((َٗ

 ذحلرنحء للففؼول.

َُْص جلشُؾححَل نحححسًج, ئرج   لقححذ رنححش جلؿححو شً جلقححشجءز جلغحححذقس خححعل اححشقه مؼنححي نلفححس )طححع(, بحححلال )َطححَل

َُْطه ضظحلًَس   جدخلطه جلنحس وؾؼلطه ٍظع ح, فان ألقَُطُه فَ ح ئلقحءًج نأنا ضشٍذ جقشجبه بلصال أط َُْطُه ذحأللف, وَطحلَّ ل

وبشب )وٍَُظلَّي عؼَشج( ومن خفف ف و من بول مال َطِلي فعن جلنحس ذحل غش ٍَْظَلي ُطحِلًَحال ئقطحشن, بححل جو    

ًّٞبضؼحليال )  (9ٗ)ال )جلشؾض(ضحو لوء جلنحُس أن َنْظع ح((9ٖ), بحل جلؼؿحؼ(9ٕ)(أٗىٚ ثٌٖ ِطِي
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( ٖٔ٘ ) 

َُْطُه ضظحلًَس  ذحلطشذٍذ وجلرنحء للففؼول مأخور )ٍَُظلَّي(أن ن نض جلؿو شً جلغحذ  ٍطؼف لنحم من بولاالَطلَّ

)ئّن جو ٍظححلَ م زجذححه وأوػحف جلـرححشً مؼنح ححح ذقولححهال ػ قشجبححه ورلححا ٍ ػححشج ئرج ألقَُطحه فححٌ جلنحححس ئلقحححءًج ضشٍحذ  

ُٕ ... ))بحححل ضؼحححليال ذؼححذ جنؼحححؾه, نفححح  ضظححلًَس ذؼححذ ضظححلًَس وجنؼحححؾه  ــُ٘د ــب َِّؼــَجْذ ُجُي ََ ــ٘دًاُميَّ ٌْ ُجُي ُٕ َْب ــذَّْى   ٌْ َث

َٕب َْٞش ٌَ َطـيُّ٘ٓ  ))اللطظكَف بشجءجض م رلا نزلا ذقولهوجعطش ذوج  (9٘)((... َغ ِٞ ٌَ اىَجحـ ُُ))
 وضشحذٍذ جلحع   ,(91)(.(9ٙ)

ذدًج, أػححفوج جلفؼحل ئلحي    )وبحشأ جلرححبون ذؼحم جلَححء وفحطف جلظححد مشح       )ٍَُظّلي(ػذجل ئلحي مفؼولَن,بححل م ٌال  فٌ

جلفؼحل ئلحي    فحٌ جلفؼحل ل حن م ػحذوج     ففؼول جلحزً بحح  مقحح  جلفحػحل مؼحفش     وجلَغم فحػلحه, جلففؼول,ف و فؼل لم ٍُ

,فحٌ  (91))عحؼَشج(( فح بح  مقح  جلفحػل,و و مؼفش فٌ)ٍظلي(وجلػحنٌجلففؼول ذحلطؼؼَف ئلي مفؼولَنال أقذ 

ٌَ( ٍقحلالذحلطخفَقَن جن )ٍَْظَلي( ٌَ فحعن جلنححس ُطح    ف وجلرنحء للفحػل مأخور من جلفؼل)َطِل ًَح جقطشن,بححل  لَطحِل

لطظحححكَف بحححشجءض م رلحححا   فَكطشبون فَ حححح, وجعطشححح ذوج  جلـرحححشً ػحححن مؼنح ححححال)ئن م ٍظحححلون ح وٍشدون حححح,   

)(َْٝظــَيّٖ٘ب)ذقول جو نححزلا,
ٌِ ))و(99 َ٘ َطــبِه اْىَجِحــٞ ُٕــ  ِْ ٍَــ ((ِإىَّــب 

طخفَف فؼححل مطؼححٍذ ئلححي ذحلو)ٍْظححلي( (ٔٓٔ)(.(ٓٓٔ)

وئعحح حن جلظحححد  شو وقفححضز وػحطححم ذحححلفطف فححٌ جلَحء,  فػبشأل أذححوم ٌال)بولححه )َوٍَْظححلي(  بحلمفؼححول وجقححذ, 

غَحًح ٍطؼحذى   و و مؼحفش فحٌ جلفؼحل وؾؼلحوج جلفؼحل غع     لذجخل ئلي جلنحس,ف و جلفحػحل, مخففًح, أػحفوج جلفؼل ئلي ج

ــبسًا))ئلححي مفؼححول وجقذ,و و)عححؼَشج(ودلَل م ئؾفحححػ م ػلححي بولححه  َّ َ٘ ))وبولححه(ٕٓٔ)((...َعَْٞظــَيٚ  ــ ُٕ  ِْ ــ ٍَ َطــبِه  ِإىَّــب 

ٌِاْىَجِح َٕب))وبوله(ٖٓٔ)((ٞ ْ٘ ٌِ))وبوله(ٗٓٔ)((..اْطَي ٌْ َىَظبُى٘ا اْىَجِحٞ ُٖ َّ َّ ِإ ُُ))
ػَف جلفؼل ئلي جلذجخلَن فٌ جلنحس ف له أ(٘ٓٔ)

 .(ٙٓٔ)ف زلا  نح(

بشجءضححن  )وجلظوجخ من جلقول ػنحذً أن فحح   جلـرشً ذقولهال  فحولقذ أؾحصفحلقشجءضحن مطوجضشضحن طكَكطح جلفؼني ,

 .(1ٓٔ)فرأٍط فح بشأ جلقحسب ففظَد(, جلفؼني مؼشوفطحن طكَكطح

 

 اىَجحث اىثبىث

 شٗفـــــــاىح

 وٍطؼفن مغألطَنال

 جلفغألس جألوليال ئعطؼفحل )ئرج( ذذًء من )ئْر(

ِْٞو ِإْر َأْدَثَشبحل ضؼحليال ))  .(9ٓٔ)بشب )ئرج دَذَش( (1ٓٔ)((َٗاىيَّ

)ئرج( ذحذًء محن )ئْر(   جعحطؼفحل ٍطوبحف ػنحذ    ض جلقشآنٌ ولحم ئنطفي جلؿو شً ذزنش جلقشجءز جلغحذقس دجخل جلن

رنحححه ا)َدَذحححَش( و)َأْدَذحححَش( ور حححد ئلحححي أن حححح ذفؼنحححًي وجقحححذ وعحححنطنحول رلحححا فحححٌ دسجعحححس ءققحححس ذ   واحححشـ مؼني

لن حححححُس وَأْدَذححححَش وَدَذَش ججلَ ححححَذف.وَدذَش ذحلشححححٌء.ر د ذححححه. مححححن أً َخححححَشَؼ ُم ٍَححححْذُذُش ُدُذححححوسًج,)َدَذَش جلَغححححْ ضؼحلي,بحححححلال
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( ٖٔٙ ) 

َْ حَش,وٍُقحلالذفؼنًي. وبشبال غ جلن ححس بْرَلحُه,  أً ضرح ((ٗاىَّيٞـو إرا اَدَثـشَ  ))الجلَذجذُش.ومنه بوله ضؼحليْمِظ َرَ َد َأر د نفح َ 

 .(ٓٔٔ)()أْدَذَش(.

 حٌ  , فحٌ قحَن أن)ئرج(  (ٔٔٔ) ٌ فشٌف لضمحٍن مححعٍ ْر(,و)ئر(ج)جعطؼفحل)ئرج( ذذًء من نكن ذظذدل  وومح

لقحذ جعحطذل جذحن محلحا ذقولحه      و(ٖٔٔ)ن جءعطقرحل فطغطؼفل للفؼٌػضخشؼ)ئرج( وبذ(ٕٔٔ)فشٌف للضمحن جلفغطقرل

ٌْ ِإَرا َػـَشُثْ٘ا ِفـٜ اأَلْسِع أَ         ))الضؼحلي ِٖ ِّ َ٘ا ََٗقـبُىْ٘ا ِاْخـ َِ َمَرـُشْٗا  ُْـْ٘ا اَل َرُنُّ٘ـْ٘ا َمبىَّـِزٝ ٍَ َِ آ َٖب اىَّـِزٝ ُّٝ ْ٘    َٝب َأ ْٗ َمـبُّْ٘ا ُغـضلٙ ىَّـ

ٍَب ُقِز َٗ ٍَبُرْ٘ا  ٍَب  َّب  ((...ُيْ٘اَمبُّْ٘ا ِػَْذ
)بححلوج  ألن (٘ٔٔ))ئْر(,ػلي ئم حن جعحطؼفحل)ئرج(مغ جلكحذظ جلفحػحٌ ذحذًء محن     (ٗٔٔ)

ْ٘ا ))ومػله بوله ضؼحليالفَغطكَل جن ٍ ون صمحنه مغطقرًع,محٍع  َْـوِ   ََزَّٚ ِإَرا َأَرـ َٗاِدٛ اىَّ ََزَّـٚ ِإَرا  ...)),(ٙٔٔ)((...َػَيـٚ 

ََِِزَّــٚ ِإَر)),(1ٔٔ)((...َجــُُوَٗك َُٝجبِدُىَّ٘ــَل ْٝ َِ اىغَّــذَّ ْٞ ِِ...)),(1ٔٔ)((...ا َثَيــَ  َثــ ْٞ َِ اىظَّــَذَف ْٞ َٗٙ َثــ  ,(9ٔٔ)((...ََزَّــٚ ِإَرا َعــب

ــبساً ...)) َّ  ُٔ ــ ــب )),(ٕٓٔ)((...ََزَّــٚ ِإَرا َجَؼَي َٖ ْٞ ــً٘ا اَّرؼُّــ٘ا ِإَى ْٖ ْٗ َى ــبَسًح َأ ْٗا ِرَج ألن جءنفؼحححع وجبححغ فححٌ  ,(ٕٔٔ)((...َِٗإَرا َسَأ

 .(ٕٕٔ)جلفحػٌ(

 لػحنَسال ضشذٍذ نون )ئّن( وسفغ ونظد ) زٍن( ذؼذ حجلفغألس ج

ٌُ  بحححل ضؼحححليال)) ََٕجب ِثَعــِشَٝقِزُن َٝــْز َٗ ََب  ِٕ ِْ َأْسِػــُنٌ ِثِغــْحِش ِّــ ُِ َأُ ُْٝخِشَجــبُمٌ  ُِ ُِٝشٝــَذا ََِشا ُِ َىَغــب َٕــَزا  ُْ َقــبُى٘ا ِإ

َُْثَيٚ ذطشحذٍذ   (ٕ٘ٔ))ئّن  حزجن(  ذطشذٍذ نون )ئن( ونظد ) حزٍن( وبحشب أٍؼححً    (ٕٗٔ)بشب )ئنَّ  زٍن( (ٖٕٔ)((اْى

 نون )ئّن( وسفغ ) زٍن(.

ر د جلؿو شً ئلي أن جعم جداحسز )رج( ػنذ ضػنَطه ضؿطفغ ألفحه محغ ألحف جلطػنَحس فطغحقؾ ئقحذج فح ألنحه ء        

ٍظف جؾطفحػ فح لغ ون فح وئّن من أعقؾ ألحف )رج( بحشأ )ئّن  حزٍن( ذنظحد جلفػنحي ذحلَححء ومحن أعحقؾ ألحف          

رً َأَمحُس جِو,  لزجل للفإنحع,ضقولال وِرً ذ غش جذحلشفغ,بحلال)رجال جعٌم ٍُشحس ذه ئلي جلفزنش, )ئّن  زجن(جلطػنَس بشأ 

نفح أذذلوج فحٌ ُ َنَّحس   َحء ولَغص للطأنَع وئنفح  ٌ طلس,و ٌ ذذٌل من جلػلَه ُبْلَصالِرل ذ حء موبوفس, فأن وبْفَص

ََْ ٌس.  فقحلوج ُ َن

)رج( فطغححقؾ ئقححذى جأللفححَن ففححن أعححقؾ ألححف  ٍظححف جؾطفحػ فححح لغحح ون فح  ,ألنححه ء بلححص رجن وئن غنَححص رج

ئػشجخ,وبحذ   ٍقحغ فَ حح  ئّن  حزجن لغححقشجن( ألن ألحف رج ء    )ومن أعقؾ ألف جلطػنَحس بحشأ  )ئّن  زٍن لغحقشجن(أبش

 .(ٕٙٔ)كحسظ ذن نؼد(ػلي ل س َذلبَل أن ح 

) حزٍن( ذحلَححء   ّن( ونظحد جلفػني ئّن  حزٍن(ػلي ئعحقحؽ ألف)رج(َوئػفححل)ئ   )و  زج فحلؿو شً خّشؼ بشجءز

و ٌ  ححس جلفشحح وسز جلفغححطؼفلس,بحل م ٌال)وقؿححس مححن بححشأ ذحلَحححء أنححه أػفححل)ئّن( فٌ) زٍن(فنظححرطه, و ححٌ جلل

,ل حن  (1ٕٔ)و حزل جلقحشجءز لحم ٍؿض حح جلضؾححؼ     ,(1ٕٔ)جلل س جلفش وسز جلفغطؼفلس ل نه خحلف جلخؾ فؼحؼف لحزلا(  

)و زِل جلقشجءز وجػكس محن  ؼص جلرنحء للذفحع ػن ح ذقولهالػشجخ وغروش ضوجضش ح دفطكس جلقشجءز من قَع جء
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( ٖٔ1 ) 

ل ن قشجن خرش ححح ودخلححص جلححع  للطأنَححذ,   ػححشجخ وجلفؼنححي ألن  ححزٍن جعححم ئن, نظححد ذحلَحححء لغححح      قَححع جء

محغ طحكس جلقحشجءز ذحه      حو خححسؼ ػحن جلقَححط      ...ونم ؾحء فٌ جلشعم مفحح جعطش لص من قَع خؾ جلفظكف

)ئّن , فحٌ قحَن خحّشؼ جلؿحو شً بحشجءز     (9ٕٔ)طفص لـؼن جلـحػنَن فَ ح(ٍل وذه ضوجضش ح,وقَع غرص ضوجضش ح ء

ءلطقحء ػلحححي قحححزف ألحححف جلطػنَحححس من) حححزٍن(   ) حححزٍن( ػلحححي وؾ َنالجألولال ون )ئّن(وسفغ حححزجن( ذطشحححذٍذ نححح 

ن ػححؼف  ححزج جلقححول, ؾحححء فححٌ    و نححح  محح –جلنظححد وألف جءغنححَن جلفقلححوخ ٍحححءًج ذؼححذ  ) ححزج(ألف–جلغحححننَن

و ٌم من جلؿو شً ألن ألف جلطػنَس قشٌف صٍذ لفؼنًي, فع ٍغقؾ وضرقحي جأللحف   ج  ز)بحل جذن ذشً ... جللغحنال

جألطححلَس نفححح ٍغححقؾ جلطنححوٍن فححٌ  ححزج بحححٍع وضرقححي جلَحححء جألطححلَس, ألن جلطنححوٍن صٍححذ لفؼنححًي فححع ٍظححف              

 .(ٖٔٔ)خشؾ ح ػلَهمن , وضخشٍؽ جلؿو شً  زج له وؾه فٌ جلؼشذَس و نح  (ٖٓٔ)قزفه(

و حزج جلوؾحه   سفؼحًح ونظحرًح وؾشًج,   فػنحي ذححأللف  ل س ذنٌ جلكحسظ ذن نؼد و م ٍؿؼلحون جل  ن ح ؾحءش ػليأجلػحنٌال

  و أقذ جلوؾ َن جللزٍن رنش فح جلفشجء فٌ ضخشٍؽ جلقشجءز, بحلال

 )فقشجءضنح ذطشذٍذ )ئّن( وذحأللف ػلي وؾ َنال

ٌ    الئقحححذج فح سفؼ فحححح ونظحححر فح وخفؼححح فح   ػلحححي ل حححس لرنحححٌ جلكححححسظ ذحححن نؼحححدال ٍؿؼلحححون جألغنحححَن فححح

 ال )جلـوٍل((ٕٖٔ)وأنشذنٌ سؾل من جألْعذ ػن م. ٍشٍذ ذنٌ جلكحسظذحأللف.

 

ََبٍََغ  ف طشَق إطشاَق اىشجبع ٗى٘ ٝشٙ َّ  بغًب ىْبثبٓ اىشجبُع َىَظ

ًّ وق حي جلشؾححُل ػن      بحلالومحح  وئن نحححن –مال حزج خححّؾ ٍحذج أخحٌ ذؼَنححه ورلحا    سأٍحص أفظححف محن  ححزج جألْعحذ

سأٍححُص ؼححفس ألن جلححوجو ء ضؼححشخ غححم بحلوجال  ضحذؼححس لل ؼلححوج جلححوجو جلؼححشخ بحححلوج مغححلفون فؿ أبححَظ ألن –بلححًَع

جلفغحلفَن فؿؼلحوج جلَحححء ضحذؼحس ل غححشز جلفحَم فلّفححح سأوج أن جلَححء مححن جءغنحَن ء ٍف ححن م نغحش مححح برل حح, وغرححص         

, وبححل جلنكححط ػحن ضخحشٍؽ جلقحشجءز ػلحي  حزج        (ٖٖٔ)مفطوقًح ضشنوج جأللف ضطرؼه, فقحلوجال سؾعن فٌ نّل قحل(

 وبحذ ق ح حح محن ٍُشضؼحي ػلُفحهُ     ٍُحس ئْر نحنحص  حزل جلل حس مؼشوفس,    ه ذأنحهال )محن أقغحِن محح ُقِفلحص ػلَحه ج      جلوؾ

ل جلل حس. سوى   ح ٍذ جألنظحسً وأذو جلخـحخ جألخف , و و ستَظ من سؤعححء أ وطذُبُه وأمحنُطُه, من م أذو ص

سز ئلي جن  نح  وؾو ًح ُأخحشى  وضؿذس جداحو زج مح جمَل جلَه فٌ ضخشٍؽ جلقشجءز , (ٖٗٔ)ػنه عَروٍه وغَشل(

 رنشش فٌ ضخشٍؽ جلقشجءز  ٌال

جأللححف مححن ) ححزج( دػحمححس ولَغححص    أنححه وؾححذ فححٌ ضخححشٍؽ جلقححشجءز و ححو  جلوؾححه جلػحححنٌ جلححزً رنححشل جلفححشجء  -ٔ

بحلحص جلؼشخ)جلزً(وصٍحذ ػلَ حح نونحًح فحٌ      دون ض ََش نفح فلّفح غنح ح صجَد ػلَ ح نونًح وذقَص جأللف غحذطس ذع )فؼل(

 .(ٖ٘ٔ)فٌ جلشفغ وجلنظد وجلخفغَل)جلزٍن(جلؿفغ فق
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( ٖٔ1 ) 

 .(ٖٙٔ)ئّن جأللف فٌ ) زج( مشر س ذحأللف فٌ )ٍَْفَؼعن( فلم ُض َش -ٕ

جلوجقحذ ُأْؾشٍحص    ٍُ َحش ل حح   نحص جلطػنَحس ء  نح قحل وجقذز ولفحح  جلنظد وجلخفغ ػليفٌ جلشفغ و() زجئنه ٍُقحل-ٖ

 .(1ٖٔ)جخجلطػنَُس مؿشى جلوجقذ فأضٌ ذحأللف ػلي نّل وؾه من جألػش

ئنحه  حزجن    حو ػلحي قحزف ػحفَش جلشحأن وجلطقذٍشال      زج جلوؾه رنشل جلضؾحؼ ونغره ئلي جلنكوٍَن جلقحذمحء و -ٗ

, فَ ون ػفَش جلشأن جعف ح و) زجن لغحقشجن( خرش ح, ورنش أذو قَحن أن جلزً َػحؼََّف  حزج   (1ٖٔ)لغحقشجن

 .(9ٖٔ)فٌ جلخرش احر(جلقول  و أنال )قزف جلؼفَش ء ٍؿة ئء فٌ جلشؼش وذأن دخول جلع  

 
 اىَجحث اىشاثغ

 شـــــاىؼَبئ
 وٍطؼفنال

ئدخححل ء  جألمححش ػلححي جلفؼححل جلفؼحححسع جلفغححنذ ئلححي جلفخحؿححد ذححذًء مححن ئدخحل ححح ػلححي جلفؼححل جلفؼحححسع  

 جلفغنذ ئلي جل حتد.

ْٞـــشو    بحححل جو ضؼححححليال ))  َ٘ َخ ُٕـــ َُــْ٘ا  َْٞرَش ِٔ َفِجـــَزِىَل َفْي ََِزــ َْ َِٗثَش  ِٔ َُ ُقــْو ِثَرْؼـــِو اىّيـــ ََُؼـــ٘ َْٝج َّــب   ببحححش (ٓٗٔ)((ِّ

 ذطحء جلخـحخ. (ٔٗٔ))فلطفشقوج(

ذ حح  ي جل حتحد وأن حح سّذفحح ُأّمش   ر د جلؿحو شً ئلحي أن ء  جألمحش ضحذخل ػلحي جلفؼحل جلفؼححسع جلفغحنذ ئلح         

ََُقْم صٍحٌذ ضحأمش ذ حح جل حتحد    بحلال)فأّمح ء  جألمحش نقولحاال  ذحلقشجءز جلغحذقس ػلي رلا, جلفخحؿد مغطش ذًج  وسّذفحح  ِل

فٌ قَن ر د جلفشجء ئلي جن جألطل فحٌ  حزل جلحع     ,(ٕٗٔ))فرزلا فلطفشقوج( ذحلطحء(أمشوج ذ ح جلفخحؿد,وبشب

ور حد ئلحي رلحا    (ٖٗٔ)أن ح ضذخل ػلي جلفؼل جلفؼحسع جلفغنذ ئلي ػفَش جلفخحؿد وجل حتحد ػلحي قحٍذ عحوجء    

ٌ  (ٗٗٔ)أٍؼًح جلنكحط وقحشف جلفؼححسػس وجذطحذءوج     جلحع  ول حن لفحح َنُػحَش أمحش جلفخحؿحد قحزفوج       (٘ٗٔ)وجذحن ؾنح

ذؼحذل فحٌ أنػحش     ذقٌ محح  حم لفحح قحزفو ح)أً قحشف جلفؼححسػس(     ذ فضز وطل لَطف نوج من جلنـح  ذحلغححنن ألن  

)جل حتحد ذؼَحذ   دػح ئلي ضخفَفحه ذقولحه ئّنال  د مفح جلفخحؿػشز أمش ذَن جذن ؾنٌ عرد نولقذ (ٙٗٔ)جألقوجل عحننًح

 بحم,  َفُقلصالٍح صٍُذ بحل لؼفحشوال  جلكحػَش لطإدً ئلَه أنا ضأمشل, ػنا, فارج أسدش أن ضأمشُل جقطْؿَص ئلي أن ضأمَش

محححش  أن ضحححأمَش جلكحػحححش أن ٍححإدً ئلَحححه أ ذؼححذ َضِظحححُل ئلحححي أمححِش جل حتحححد ئء   فعمكفححُذ بحححل لؿؼفشالئر ححد,  وٍح

وٍحذلا  َفا غَشل أن ٍطكفل ئلَحه أمحش  له,  وجلكحػش ء ٍكطحؼ ئلي رلا ألن خـحذا ئٍحل بذ أغني ػن ض لئٍحل,

َطحه وَمحه وئٍّ حح    عحفحء جلفغحفي ذ حح جلفؼحل فحٌ جألمش,نكوال     جلكحػحش أنحا ء ضحأمش جل حتحد ذحأل    أمش ػلي ضف ن 

 .(1ٗٔ)وَقَّ ل ودونا وػنذ  ونكو رلا(
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( ٖٔ9 ) 

فؿؼلححه ألنححه وؾححذل بلًَع, ال)فلطفشقححوج(جل غحححتٌ ٍؼَححد بححول م   )نحنقححشجءز ذقولححهال أنححذ جلفححشجء طححكس جل   ولقححذ

ٌ و و جألطل,ولقذػَرحححًح, )لطأخحححزوج أنحححه بححححل فحححٌ ذؼحححغ جلفشحححح ذ   ػلَحححه وعحححلم( )طحححلي جو عحححفؼُص ػحححن جلنرححح

أن ٍ حون   ٌ فؼحل جألمحش  أن جألطحل فح  ذه جل وفَون ػلحي  جعطش ذ  ومفح,(9ٗٔ)مظحف م(ٍشٍذ ذهالخزوج (1ٗٔ)مظحّف م(

 )جلخفَف(ال(ٓ٘ٔ)بول جلشحػشذع  جألمش,

ْٝ َِ خِٞش ُقَش َّْذ ٝب اْث ٌْ أ َُغيَْٞب  ٍشـِىَزُق  َفيُزَقؼِّٜ َ٘ائَج اى
 

وٍغطشدب جلـرشً أٍؼًح أمحش جلفخحؿحد   ,(ٔ٘ٔ)ذحلطحء ذأن ح سدٍثس  فقذ وطف جلقشجءز)فلطفشقوج(جألخف َأمح

,ورلححا (ٕ٘ٔ)ذحلَحححء وبحححل ئّن جػححطعل جلفححشجء لظححكس رلححا ػلَححه ولححَظ لححه ز)فلَفشقوج(ذححع  جألمححش وجخطحححس بشجء

ن فؼل رلا نحن خحسؾحًح ػحن   )جلؼشخ ئرج نـ  ذ عم ح أن ٍذخل فَ ح مح لََظ منه مح دجَ  مط لفًح ذل ط ح فأألنال

وئن نحن مؼشوفحًح  ,ف من نعم حفلَظ ألقٍذ أن ٍطلول ئء ذحألفظ جلزً أنضله ػلي مكفٍذ ذلغحن ح,ل ط ح ونعُ  جو

ٌّ وء برَلححسال وئنفححح  ححو دػححوى ءغرححص ذ ححح وء        ذؼححغ رلححا مححن ل ححس ذؼؼحح ح ف َححف ذفححح لححََظ ذفؼححشوٍف مححن ل ححس قحح

 .(ٖ٘ٔ)(قؿس

أن جلزً ٍُكغُن جلقحشجءز  )فلطفشقحوج( ذحلطححء  حو أن جألمحش للفحشـ وجلطححء        من نٌ جذن ؾ لرنشجمَل جلي مح و

, وجلفؼنيال )فرزلا ٍح أطكحخ مكفٍذ فلطفشقوجال أً ذحلقشآن و و خٌَش مفحح ٍؿفحغ   (ٗ٘ٔ)أر ُد فٌ بوز جلخـحخ

 . (٘٘ٔ)جل حفشون(

 

 : خـاىخبرَ
 لي آله وطكره أؾفؼَن.مكفذ وػحلفَن وجلظعز وجلغع  ػلي عَذنح و سّخ جلؼجلكفذُّ 

لقذ ضفخؼص ػن دسجعس جلطوؾَحه جلنكحوً للقحشجءجش جلقشآنَحس جلحوجسدز فحٌ جلظحكحـ فحٌ جلل حس للؿحو شً           

 مؿفوػس من جلنطحتؽ ٍف ن ئؾفحل ح ذحُضٌال

 وػششون بشجءز. غعظ( محتس ؤٖٕ)لطٌ أاحس ئلَ ح جلؿو شً فٌ مؼؿفهذلل ػذد جلقشجءجش جلقشآنَس ج -ٔ

جو ذححن مغححؼود وجذححن ػرحححط جضشز وجلشحححرز فحعطشحح ذ ذقححشجءز ػرححذو شً ذحححلقشجءجش جلفطححوجعطشحح ذ جلؿحح لقححذ -ٕ

 .وغَش م ذن جلؼعء وقفضز وجل غحتٌ فشو وجذٌ ػفشووجلكغن وجءػشؼ وػَغي ذن ػ

لقذ نقل جلؿحو شً ػحذدًج محن جلقحشجءجش ػحن جألخفح  و حو جقَحنحًح ء ٍ طفحٌ ذنقل حح فقحؾ ذحل ٍنقل حح وٍنقحل                -ٖ

 وسأٍه فَ ح. اشـ جألخف  ل ح

 لقذ نقل بشجءز وجقذز ػن جذن جلغ َص ونقل اشقه ل ح أٍؼًح. -ٗ

 ػششز بشجءز. جقذى(ٔٔ)ذحلطوؾَه جلنكوًوجلطٌ ضطؼل  ح رنش جلقشجءجش جلطٌ  ذلل ػذد -٘
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( ٔٗٓ ) 

 اىٖ٘اٍــش

 .9ٖٓ/ ٔوجألػع ال  ٔٔٔ/ 9وجلوجفٌ ذحلوفَحشال  ٙٓٗ/ ٗفال ٍطفس جلذ شال ( ٔ)

 فال جلنؿو  جلضج شز. (ٕ)

 .ٖ٘ٔو  ٕ٘ٔ/ ٖفال جساحد جألسٍد )مؼؿم جألدذحء(ال  (ٖ)

 .ٖٔٔ/ 9وجلوجفٌ ذحلوفَحشال  1ٓٗ/ٗفال ٍطَفس جلذ شال  (ٗ)

 .ٕٔٔ/ 9وجلوجفٌ ذحلوفَحشال  ٘٘ٔ/ٖفال ئساحد جألسٍد )مؼؿم جألدذحء(ال  (٘)

 .9ٖٓ/ ٔوجءػع ال  ٖٔٗ/ ٔوذ َس جلوػحزال  ٖٔٔ/ 9فال جلوجفٌ ذحلوفَحشال  (ٙ)

 .ٖمنؿذ جلفقشتَنال  (1)

 .ٙ( جضكحف فؼعء جلرششال 1)

 .1ٖٔ/ ٔجلرش حن فٌ ػلو  جلقشآنال  (9)

 .9/ ٔجلنشش فٌ جلقشجءجش جلؼششال  (ٓٔ)

 ٙٔٗٔ/ ٕ)ؾرححل( و ٕٔٗ/ ٕ)غغحح (٘ٙٔٔ/ٕذححٌ ػفححشو غححعظ بححشجءجش, فال جلظححكحـال نغححد ئلححي أ (ٔٔ)

 )خظم(.

 خظم(.) ٙٔٗٔ/ ٕو)سو (  ٖٖٗٔ/ٕو)ؿوع( 9ٙ9/ٕفالجلظكحـال بشجءضَن, نغد ئلي قفضز (ٕٔ)

 )ؾرل( ٕٔٗٔ/ ٕنغد ئلي جل غحتٌ بشجءز وجقذز فقؾ, فال جلظكحـال  (ٖٔ)

 )أَمَه(. ٕ٘ٙٔ/ ٕ)نشش( و ٙٙٙ/ ٔ)قظد( ؤٗٔ/ ٔفال مػًعال جلظكحـال (ٗٔ)

 )ؾرل(. ٕٕٗٔ/ ٕو)برض( 1ٕٖ/ ٔو)طوس, 1ٖ٘/ ٔفال مػًعال جلظكحـال (٘ٔ)

 )ؾرل(. ٕٔٗٔ/ ٕفال جلظكحـال  (ٙٔ)

 )خظم(. ٙٔٗٔ/ ٕ ( و)سف 1ٕٔٔ/ ٕفال جلظكحـال  (1ٔ)

 )خفٌ(. 9ٙٙٔ/ ٕ)قَح( و 9ٕٙٔ/ ٕفال جلظكحـال  (1ٔ)

 )َفَؼَل(. ٖٖ٘ٔ/ ٕ)وعؾ( و 9ٓ1/ ٔ)لَص( و ٖٕ٘/ ٔفال مػًعال جلظكحـال  (9ٔ)

 )دسى(. 1ٓٓٔ/ ٕ)خغف( وٖٗٓٔ/ ٕو)سؾح( 9ٗ/ ٔفال مػًعال جلظكحـال (ٕٓ)

 )ف ه( 1ٖٙٔ/ ٕ)وبش( و 1ٓٙ/ ٔ)دذش( و 1ٖ٘/ ٔفال مػًعال جلظكحـال  (ٕٔ)

 )ػزس(. ٔٓٙ/ ٔفال جلظكحـال  (ٕٕ)

 )ػضص(. 1ٓ٘/ ٔفال جلظكحـال  (ٖٕ)



 ٖٕٔٓىغْخ                                                                         (    6ٍٗجيخ آداة اىجظشح / اىؼذد )
    

( ٔٗٔ ) 

 )ذذج(. ٓٙٙٔ/ ٕجلظكحـال فال  (ٕٗ)

 1٘ٓٔ/ٕو )عحقؾ(  11ٗ/و)قحزس( 1ٔ٘/ٔو)ؾحأس( ٖٓ٘/ٔو)ػرذ(1ٕٗ/ٔو) َأ(9ٔٔ/ٔجلظكحـالفال (ٕ٘)

 )فع(. 11ٗٔ/ٕو)عَن(1ٔ٘ٔ/ٕو)نش (19ٗٔ/ٕو )نغف(

 )غلل(. 9ٕٖٔ/ ٕفال جلظكحـال  (ٕٙ)

 .ٙٔٔلنكلال ج (1ٕ)

 .٘ٗ٘/٘وجلركش جلفكَؾال ٗ٘/ٕأذٌ ػرلس ومغلم ذن مكحسخ,فالجلفكطغدالوجذن مؼحر  و ٌ بشجءز( 1ٕ)

 )نزخ(. ٖٕٔ/ ٔجلظكحـال  (9ٕ)

 .ٕٕٔ/ ٕوجلطرَحن فٌ ئػشجخ جلقشآنال  ٗ٘/ ٕفال جلفكطغدال  (ٖٓ)

 .ٖصال  (ٖٔ)

 1وجلركحش جلفكحَؾال    9ٕٔال ( و ٌ بشجءز أذو جلغفحل وػَغي ذن ػفش. فال مخطظش فٌ اوجر جلقحشجءجش ٕٖ)

/ ٖ1ٖ. 

 .ٖصال  (ٖٖ)

بحححل جألخفحح ال )وسفححغ ذؼؼحح م )وءش قححَُن منحححص( فؿؼلححه فححٌ بولححه )لححَظ( نأنححه بحححل )لححََظ أقححٌذ(      (ٖٗ)

 .1ٓٙ/ ٕوأػفش جلخرش(. مؼحنٌ جلقشآن لألخف ال 

 لم أػػش ػلي بحتله. (ٖ٘)

 )لَص(. ٖٕ٘ /ٔجلظكحـال  (ٖٙ)

 .ٔٓٔ/ ٔفال جل طحخال  (1ٖ)

 .1ٙ/ ٘ٔوجلؿحمغ ألق ح  جلقشآنال  ٓٔٗ/ ٖشجخ جلقشآن للنكحطال فال ئػ (1ٖ)

 .ٙٓٔ/ ٗفال مؼحنٌ جلقشآن وئػشجذه للضؾحؼال  (9ٖ)

 .9ٗجءنؼح ال  (ٓٗ)

 ٕٗٔال وػلل حح  وجلففطحـ فحٌ جلقحشجءجش جلغحرغ    ٙٗٗ/ ٕ( و ٌ بشجءز ػحطم وقفضز ونحفغ, فال جل شفال ٔٗ)

 .1ٕٙوجضكحف فؼعء جلرششال 

 ذَن(.) ٕٖ٘ٔ/ ٕجلظكحـال  (ٕٗ)

 .٘فظلص/  (ٖٗ)

 .11جل  فال  (ٗٗ)

 .ٕٓو 9ٔ/ ٕشفال جل  (٘ٗ)



 ٖٕٔٓىغْخ                                                                         (    6ٍٗجيخ آداة اىجظشح / اىؼذد )
    

( ٕٔٗ ) 

 .ٕٕٓ/ ٕ( فال مؼحنٌ جلقشآن وئػشجذه للضؾحؼال ٙٗ)

 .9ٗجءنؼح ال  (1ٗ)

 .ٕٓو 9ٔ /ٕجل شفال  (1ٗ)

 .ٖٖٙ/ ٔوفال جلطرَحن فٌ ئػشجخ جلقشآنال  ٕٓ/ ٕجل شفال  (9ٗ)

 .ٖٖٙ/ ٔجلطرَحن فٌ ئػشجخ جلقشآنال  (ٓ٘)

 .ٕٓ/ ٕوفال جل شفال  ٖٕٗ/ 1ؾحمغ جلرَحنال  (ٔ٘)

 .ٕٓٗ( جلرقشزال ٕ٘)

 .ٕٕٓجلرششالوئضكحف فؼعء 1ٕٕ/ٕو ٌ بشجءز نحفغ,فالجلنشش فٌ جلقشجءجش جلؼششال (ٖ٘)

 وسوجٍطه فَهال 1ٖٙ(ال دٍوجن ؾشٍشال ٗ٘)

ــب  ٗ َٕـ ــُ٘س ِدٍبو ــٚ رَـ ــْذ اىَقْزيـ ــب صاىـ  ٍـ
 

ــنوُ    ــَخ أشــ ــبُء ِدْجَيــ ــٚ ٍــ ــَخ َزــ  ِثِذْجَيــ
 

 .ٕٗٔجلرقشزال (٘٘)

 )قطص(. ٕٓٗ/ ٔ (ال جلظكحـالٙ٘)

 .ٕ٘و ٕٗ/ ٖ(ال فال جل طحخال 1٘)

 .1ٔ٘ال (ال دٍوجن جلفشصدن1٘)

 .ٓٗٔ/ ٔ(ال ئػشجخ جلقشآن للنكحط 9٘)

 .ٕٖٔ/ ٔ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن للفشجءال ٓٙ)

 .ٕٓٓ/ٔ(ال فال مؼحنٌ جلقشجءجشال ٔٙ)

 .ٗٙٔ(ال قؿس جلقشجءجش ألذٌ ُصسػس )دسجعس ضكلَلَس(ال ٕٙ)

 .9ٗٔ(ال جءػشجفال ٖٙ)

 .9ٖٗ /ٗوجلركش جلفكَؾال  ٔ٘ٔ/ ٕشجءز جذن جلغفَفغ, فال جل شحفال (ال و ٌ بٗٙ)

 .9ٗٔ(ال جءػشجفال ٘ٙ)

 )عقؾ(. 11ٗ/ ٔ(ال جلظكحـال ٙٙ)

 .ٕٖ٘/ ٕ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن لألخف ال 1ٙ)

 .1ٕٔ(ال مفحضَف جألغحنٌال 1ٙ)

 .ٕ٘ٔو ٔ٘ٔ/ ٔ(ال فال جل شحفال 9ٙ)



 ٖٕٔٓىغْخ                                                                         (    6ٍٗجيخ آداة اىجظشح / اىؼذد )
    

( ٖٔٗ ) 

 .ٓٔ(ال جلكؽال 1ٓ)

 .ٕٗ(ال جل  فال 1ٔ)

 .1ٕ(ال جلفشبحنال 1ٕ)

 .1ٕٔ/ 1(ال جلؿحمغ ألق ح  جلقشآنال 1ٖ)

 .1ٔ(ال ٍوعفال 1ٗ)

 .1ٖٖ / ٘وجلركش جلفكَؾال  ٓٙٔ/ 9فالجلؿحمغ ألق ح  جلقشآنال ,(ال و ٌ بشجءز جذن ػرحط وأذو سصٍن وجلؼكح1٘)

 )عشن(. ٖٙٔٔ/ ٕ(ال جلظكحـال 1ٙ)

 .ٕٓٔ/ ٖ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن وئػشجذه للضؾحؼال 11)

 .ٓٙٔ/ 9(ال جلؿحمغ ألق ح  جلقشآنال 11)

 .ٔٙٔ(ال آل ػفشجنال 19)

 .ٖٕٓفؼعء جلرششال وئضكحفٕٓٗ/ٔو ٌ بشجءز أذوػفشو وجذن نػَشوػحطم,فالجل شفال(ال1ٓ)

 .ٔٙٔ(ال آل ػفشجنال 1ٔ)

 )غلل(. 9ٕٖٔ/ ٕ(ال جلظكحـال 1ٕ)

 .ٖٕٔال ئضكحف فؼعء جلرشش(ال فال 1ٖ)

  .ٖٕٔ(ال فال جلفظذس نفغهال 1ٗ)

 .9٘ٔ/ ٗ(ال ؾحمغ جلرَحنال 1٘)

 .٘ٓٗ/ ٔجل شفال (ال 1ٙ)

 .ٔٙٔآل ػفشجنال  (ال11)

 )أففن أضرغ سػوجن جو نفن ذحء ذغخؾ من جو ومأوجل ؾ نم وذثَظ جلفظَش((.الٕٙٔ(الآل ػفشجنال11)

 .91ٔ/ ٗ(ال ؾحمغ جلرَحنال 19)

 .ٕٔ(ال جءنشقحنال 9ٓ)

 .11٘وئضكحف فؼعء جلرششال ٙٙٗ/ٕ(الو ٌ بشجءز جذن ػحمشوجذن نػَشونحفغ وجل غحتٌ,فالجل شفال9ٔ)

 .1ٓال م(ال مش9ٍٕ)

 و و طذس ذَص ػؿضلال أو ٍذػَو جلنحُط ػلَنح جو. 9ٔٗؿحؼال ؼ(ال دٍوجن جل9ٖ)

 )طع(. 1ٗ1ٔ/ ٕ(ال جلظكحـال 9ٗ)



 ٖٕٔٓىغْخ                                                                         (    6ٍٗجيخ آداة اىجظشح / اىؼذد )
    

( ٔٗٗ ) 

 .ٙ٘(ال جلنغحءال 9٘)

 .ٖٔ(ال جلكحبسال 9ٙ)

 .٘ٗٔ/ ٖ(ال ؾحمغ جلرَحنال 91)

 .ٙٙٗ/ ٕ(ال جل شفال 91)

 .1وجلفؿحدلسال  ٙ٘وصال  9ٕ(ال ئذشج َمال 99)

 .ٖٙٔ(ال جلظحفحشال ٓٓٔ)

 .٘ٗٔ/ ٖغ جلرَحنال (ال ؾحمٔٓٔ)

 .ٖ(ال جلفغذال ٕٓٔ)

 .ٖٙٔ(ال جلظحفحشال ٖٓٔ)

 .ٗٙظال ٍ(ال ٗٓٔ)

 .ٙٔفَنال ـف(ال جلف٘ٓٔ)

 .٘ٙٗ/ ٕ(ال جل شفال ٙٓٔ)

 .٘ٗٔ/ ٖ(ال ؾحمغ جلرَحنال 1ٓٔ)

 .ٖٖ(ال جلفذغشال 1ٓٔ)

وؾحححمغ جلرَحححن فححٌ   ٙٗٗ / ٕ(ال و ححٌ بححشجءز ػحطححم وقفححضز ونحححفغ وٍؼقححوخ وخلححف, فال جل شححفال      9ٓٔ)

 .ٕٙ٘وئضكحف فؼعء جلرششال  1ٕٙجلفش وسزال  جلقشجءجش جلغرغ

 )دذش(. 1ٖ٘/ ٔ(ال جلظكحـال ٓٔٔ)

 .ٕٗ/ٔو فغ جل وجمغال 1ٔ/ٔوم نٌ جللرَدالٗ٘/ٕوجلفقطؼدالٖٔ٘/ٗ(الفالجل طحخالٔٔٔ)

 .ٕٙٓ/ ٔو فغ جل وجمغال  1ٔ/ ٔوم نٌ جللرَدال  ٗ٘/ٗ(ال فال جل طحخال ٕٔٔ)

 .1ٕٔ/ ٕ(ال فال مؼحنٌ جلنكوال ٖٔٔ)

 .ٙ٘ٔ(ال آل ػفشجنال ٗٔٔ)

 .9(ال اوج ذ جلطوػَف وجلطظكَف لفش عش جلؿحمغ جلظكَفال ٘ٔٔ)

 .1ٔ(ال جلنفلال ٙٔٔ)

 .ٕ٘(ال جءنؼح ال 1ٔٔ)

 .9ٖ(ال جل  فال 1ٔٔ)



 ٖٕٔٓىغْخ                                                                         (    6ٍٗجيخ آداة اىجظشح / اىؼذد )
    

( ٔٗ٘ ) 

 .9ٙ(ال جل  فال 9ٔٔ)

 .9ٙ(ال جل  فال ٕٓٔ)

 .ٔٔ(ال جلؿفؼسال ٕٔٔ)

 .11ٔ/ ٕ(ال مؼحنٌ جلنكوال ٕٕٔ)

 .ٖٙ(ال ؿهال ٖٕٔ)

 ٕ٘٘/ٙوجلركححش جلفكححَؾالٕٗٓ/ٕجل شححفالفالذً, وجلَضٍحح   وأذححٌ ػفححشوجلكغححن وجألػفحح ءزو ححٌ بححشج(ٕٗٔ)

 .1ٖٗالوئضكحف فؼعء جلرششٕٖٓ/ٕوجلنشش فٌ جلقشجءجش جلؼششال

 ٕٗٓ/ٕ جألػفح  وقفحضز ونححفغ وٍؼقحوخ وخلحف,فال جل شحفال      ؾؼفش ووأذحو  جذحن ػححمش   و ٌ بشجءز(الٕ٘ٔ)

 .1ٖٗوئضكحف فؼعء جلرششال ٕٖٓ/ٕءجش جلؼششالوجلنشش فٌ جلقشجٕ٘٘/ٙوجلركش جلفكَؾال

 )رج(. 1ٗٙٔ/ ٕكحـال جلظ (ٕٙٔ)

 .ٕ٘ٓ/ ٕ(ال جل شفال 1ٕٔ)

 .9ٕٙ/ ٖ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن وئػشجذه للضؾحؼال 1ٕٔ)

 .1ٖ٘و 1ٖٗئضكحف فؼعء جلرششال  (ال9ٕٔ)

 )رج(. ٖ٘٘ٔ/ ٕ(ال لغحن جلؼشخال ٖٓٔ)

نقححًع ػححن بححشجءز قفححضز ذححن قرَححد جلضٍحححش    9ٗ٘(ال فال جلفوػححف فححٌ ضؼلَححل وؾححول جلقححشجءجش جلغححرغال   ٖٔٔ)

 .ٖ٘ٔصال وطشفَس()دسجعس نكوٍس 

 وسجوٍطهال ٖٗ(ال جلرَص للفطلفظ. دٍوجنهال ٕٖٔ)

 ف طشَق إطشاق اىشُّجبع ٗى٘ سأٙ
 

ََّب  ِٔ اىشُّجبع َىَظ ْٞ  ٍغبغًب ِىْبِث
 

 .1ٗٔ/ ٕ( مؼحنٌ جلقشآن للفشجءال ٖٖٔ)

 .ٗٗ/ ٖ( ئػشجخ جلقشآن للنكحطال ٖٗٔ)

 .1ٗٔ/ ٕ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن للفشجءال ٖ٘ٔ)

 .ٙٗٔ/ ٔٔوجلؿحمغ ألق ح  جلقشآنال  ٖٗ/ ٖآن للنكحطال ال فال ئػشجخ جلقش(ٖٙٔ)

 .1ٗٔ/ ٔٔوجلؿحمغ جلقشآنال  ٗٗو  ٖٗ/ ٖػشجخ جلقشآن للنكحطال (ال فال ئ1ٖٔ)

 .9ٕ٘/ ٖال (ال فال مؼحنٌ جلقشآن وئػشجذه للضؾحؼ1ٖٔ)

 .ٕ٘٘/ ٙ(ال جلركش جلفكَؾال 9ٖٔ)



 ٖٕٔٓىغْخ                                                                         (    6ٍٗجيخ آداة اىجظشح / اىؼذد )
    

( ٔٗٙ ) 

 .1٘(ال ٍونظال ٓٗٔ)

 .1ٗ٘وجضكحف فؼعء جلرششال ٕٙجلقشجءجشالفالمخطظش فٌ اوجر ٍؼقوخ,و ٌ بشجءز جل غحتٌ وال(ٔٗٔ)

 )لو (.99ٗ/ ٕ(ال جلظكحـال ٕٗٔ)

 .9ٙٗ/ ٔالللفشجء(ال فال مؼحنٌ جلقشآن ٖٗٔ)

 .9ٕٙ/ ٕ(ال فال ئػشجخ جلقشآن للنكحطال ٗٗٔ)

 .ٖٖٗ/ ٔ(ال فال جلفكطغدال ٘ٗٔ)

 .9ٙٗ/ ٔ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن للفشجءال ٙٗٔ)

 .ٖٗٗو ٖٖٗ/ ٔ(ال جلفكطغدال 1ٗٔ)

 س.طلكذٍع فٌ نطد جلظكحـ جلغ(ال لم أػػش ػلي ج1ٗٔ)

 .1ٕ٘/ٕوفالجلنشش فٌ جلقشجءجش جلؼششال1ٓٗوٙٙٗ/ ٔال(ال مؼحنٌ جلقشآن جلفشجء9ٗٔ)

 .11ٔوجلفؼل فٌ نكو جذن  شح ال(1٘جلفغألس)٘ٔٗفالجدنظحفالوخالغمنغَش(الجلرَصٓ٘ٔ)

 .1ٓ٘/ ٕ(ال فال مؼحنٌ جلقشآن لألخف ال ٔ٘ٔ)

 .ٙٗٔ/ ٔٔ(ال فال ؾحمغ جلرَحنال ٕ٘ٔ)

 .ٙٗٔ/ َٔٔحنال (ال ؾحمغ جلرٖ٘ٔ)

 .ٖٗٗ/ ٔ(ال فال جلفكطغدال ٗ٘ٔ)

   .ٓٙٔ(ال ئػشجخ جلقشجءجش جلغرغ وػلل حال ٘٘ٔ)
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( ٔٗ1 ) 

 ٍظبدس اىجحث ٍٗشاجؼٔ

 جلقشآن جل شٍم -

كفحذ ذحن ػرحذ جل نحٌ جلشح َش      ئضكحف فؼعء جلرشش فٌ جلقحشجءجش جألسذؼحس ػشحشال اح حخ جلحذٍن أقفحذ ذحن م        -

- حـ 1ٕٗٔ, دجس جل طد جلؼلفَس, ذَحشوش, لرنححن,   ٖم شز, ؽوػغ قوجاَه جلشَخ أنظ  ـ(,1ٔٔٔذحلرنحء)ش 

ٕٓٓٙ.  

ئساحححد جألسٍححد ئلححي مؼشفححس جألدٍححد جلفؼححشوف ذححـ)مؼؿم جألدذحححء(ال ٍحححبوش جلكفححوً, دجس ئقَحححء جلطححشجظ         -

 جلؼشذٌ.

ئػححشجخ جلقححشجءجش جلغححرغ وػلل حححال أذححو ؾؼفححش مكفححذ ذححن أقفححذ ذححن نظححش جذححن خحلوٍححه جألطححر حنٌ )ش             -

, دجس جل طححد جلؼلفَححس, ذَححشوش, لرنحححن,    ّٔلحح  ػلَححه أذححو مكفححذ جألعححَوؿٌ, ؽ      ححـ(, ػححرؾ نظححه وػ  ٖٓٙ

  .ٕٙٓٓ- ـ1ٕٗٔ

 (, دسجعحس وضكقَح  مكفحذ جلغحَذ أقفحذ      9ٕٔٔ- حـ ٙٔٙئػشجخ جلقشجءجش جلشوجرال أذو جلرقححء جلؼ رحشً )ش    -

  .99ٙٔ- ـ1ٔٗٔػضوص, ؽ جألولي, 

وف شعس جلحذنطوس   ضكقَ  واشـ(, ـ1ٖٖأقفذ ذن مكفذ ذن ئعفحػَل جلنكحط)ش ؾؼفشئػشجخ جلقشآنالأذو -

  .ٕٗٓٓمكفذ أقفذ بحعم,ؽ جألولي,دجس م طرس جل عل,ذَشوش,

جألػححع  بحححموط ضححشجؾم ألاحح ش جلشؾحححل وجلنغحححء مححن جلؼححشخ وجلفغححطؼشذَن وجلفغطشححشبَنال خَححش جلححذٍن        -

 .ٕجلضسنلٌ, ؽ

 حـ(, ضكقَح    11٘حسً )ش جدنظحف فٌ مغحتل جلخعف ذَن جلرظشٍَن وجل وفََنال أذو جلرشنححش ذحن جألنرح    -

ودسجعححس جلححذنطوس ؾححودز مرححشو  مكفححذ مرححشو , سجؾؼححه جلححذنطوس سمؼحححن ػرححذ جلطححوجخ, ؽ جألولححي, م طرححس  

 جلخحنؿٌ, جلقح شز.

, دجس جلف ححش للـرحػححس وجلنشححش  ٕ ححـ(, ؽ1٘ٗجلركححش جلفكححَؾال أذححو قَحححن مكفححذ ذححن ٍوعححف جألنذلغححٌ )ش     -

  .911ٔ- ـ91ٖٔوجلطوصٍغ, 

 حـ( ضكقَ المكفحذ أذوجلفؼحل    19ٗذ جو جلضسنشحٌ )ش  ذذس جلحذٍن مكفحذ ذحن ػرح    قشآنال جلرش حن فٌ ػلو  جل -

  .91ٕٔ- ـ9ٖٔٔ,دجس جلفؼشفس,ذَشوش,لرنحن,ٕئذشج َم,ؽ

 ححـ(, ضكقَحح ال 9ٔٔذ َحس جلوػحححز فحٌ ؿرقحححش جلل ححوٍَن وجلنكححزال ؾححعل جلحذٍن ػرححذ جلححشقفن جلغحَوؿٌ, )ش       -

  .ٕ٘ٓٓ - ـ ٕٙٗٔ شز, , م طرس جلخحنؿٌ, جلقحٔجلذنطوس ػلٌ مكفذ ػفش, ؽ 
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( ٔٗ1 ) 

 ححـ(, ضكقَحح ال ٙٔٙ)ش   أذححو جلرقحححء ػرححذ جو ذححن جلُكغححَن ذححن ػرححذ جو جلؼ رححشًجلطرَحححن فححٌ ئػححشجخ جلقشآنال -

 جلقح شز, مظش.ذ أقفذ ػلٌ,جلف طرس جلطوفَقَس,أقفذ جلغَذ عَّ

ػحرؾ    حـ(, ٖٓٔشٍحش جلـرحشً )ش   ؾؼفش مكفحذ ذحن ؾ  فغحَش جلـرشً(الأذحو  )ضؾحمغ جلرَحن ػن ضأوٍل جلقشآن -

, دجس ئقَحء جلطشجظ للـرحػس وجلنشش وجلطوصٍحغ,  ٔ ضظكَف ػلٌ ػحاوس, ؽشَعحنٌ,وضؼلَ  مكفود احنش جلخ

  .ٕٔٓٓ- ـٕٔٗٔذَشوش, لرنحن, 

 ححـ(, ضكقَحح  ٗٗٗؾحححمغ جلرَحححن فححٌ جلقححشجءجش جلغححرغ جلفشحح وسزال أذححو ػفححشو ُػػفحححن ذححن عححؼَذ جلححذجنٌ )ش   -

  .ٕ٘ٓٓ- ـٕٙٗٔس, ذَشوش, لرنحن, , دجس جل طد جلؼلفَٔمكفذ طذون جلؿضجتشً, ؽ 

 حـ(,  1ٔٙال أذو ػرذ جو مكفذ ذن أقفذ جءنظححسً جلقشؿرحٌ )ش   (جلؿحمغ ألق ح  جلقشآن )ضفغَش جلقشؿرٌ -

  .ٕ٘ٓٓ- ـٕٙٗٔ, دجس جل طد جلؼلفَس, ذَشوش, لرنحن, ٕضكقَ ال عحلم مظـفي جلرذسً, ؽ

ذن مكفذ ذحن َصْنؿلحس محن ُػلفححء جلقحشن جلشجذحغ        قؿس جلقشجءجش ألذٌ ُصْسػس )دسجعس ضكلَلَس(ال ػرذ جلشقفن -

, دجس جل طححد جلؼلفَححس, ذَححشوش, لرنحححن, ٔوذذجٍححس جلخحححمظ, ضححألَف جلححذنطوسال  شححح  عححؼَذ مكفححود جلنؼَفححٌ, ؽ 

  .ٕ٘ٓٓ- ـٕٙٗٔ

  .99ٔٔدٍوجن ؾشٍش, دجس طحدس, ذَشوش,  -

  .991ٔوش, , دجس طحدس, ذَشٔدٍوجن جلؼؿحؼ, بذ  له وقققه جلذنطوس عؼذً َػّنحوً, ؽ  -

  .99ٓٔدٍوجن ػذً ذن صٍذ, ؾفؼه واشقه قغن مكفذ نوس جلذٍن, دجس جل طد جلؼلفَس, ذَشوش,  -

 دٍوجن جلفشصدنال اشـ نش  جلرغطحنٌ, دجس طحدس, ذَشوش. -

اوج ذ جلطوػَف وجلطظكَف لفش عش جلؿحمغ جلظكَفال ؾفحل جلحذٍن مكفحذ ذحن ػرحذ جو جلـححتٌ, ضكقَح ال        -

 بٌ, ػحلم جل طد, ذَشوش.مكفذ فإجد ػرذ جلرح

 حـ(  ٓٓٗجلظَكحـ )ضحؼ جلل س وطكحـ جلؼشذَس(ال أذو نظش ئعفحػَل ذن قفححد جلؿحو شً, )ش فحٌ قحذود      -

, دجس جلف ححش للـرحػححس وجلنشححش وجلطوصٍححغ, ذَححشوش, لرنحححن,      ٔقققححه وػححرـه احح حخ جلححذٍن أذححو ػفححشو, ؽ      

  .991ٔ - ـ1ٔٗٔ

-1ٕٗٔ, دجس جل طحد جلؼلفَحس, ذَحشوش, لرنححن,     ٔذٍن, ؽ جلفؼل فٌ نكو جذن  شح ال جلذنطوس ػظح  نوس جلح  -

ٕٓٓ1.  

ؽ بشجءز قفضز ذن قرَد جلضٍحش)دسجعس نكوٍس وطشفَس(الضألَف جلذنطوس قفحودً صٍحن جلحذٍن جلفشح ذجنٌ,     -

  .ٕٙٓٓ- ـ1َٕٗٔشوش,لرنحن,, دجس جل طد جلؼلفَس, ذٔ
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( ٔٗ9 ) 

ػحغ قوجاحَه وف حسعحه د. ئمَحل      ـ(, ػّلح  ػلَحه وو  1ٓٔ شػفشو ذن ػػفحن ذن بنرش )جل طحخال أذو ذشش  -

  .999ٔ- ـٕٓٗٔ, دجس جل طد جلؼلفَس, ذَشوش, لرنحن, ٔذذٍغ ٍؼقوخ, ؽ 

جل شححححف ػحححن ققححححت  جلطنضٍحححل وػَحححون جألبحوٍحححل فحححٌ وؾحححول جلطأوٍحححلال أذحححو جلقحعحححم مكفحححود ذحححن ػفحححشو      -

دجس ئقَححححء جلطحححشجظ جلؼشذحححٌ للـرحػحححس وجلنشحححش    ,ٕ حححـ(,ضكقَ  ػرحححذجلشصجن م حححذً,ؽ  1ٖ٘مخشحححشً)ش ضجل

  .ٕٔٓٓ- ـٕٔٗٔلطوصٍغ, ذَشوش, لرنحن, وج

 ححـ(, 1ٖٗأذححو م ححٌ ذححن أذححٌ ؿحلححد جلقَغححٌ )ش  ل جلقححشجءجش جلغححرغ وػلل ححح وقؿؿ حححال  جل شححف ػححن وؾححو -

  .1ٕٓٓ- ـ1ٕٗٔ شونٌ, دجس جلكذٍع, جلقح شز, ـضكقَ  جلشَخ ػرذ جلشقَم جل

مشجؾؼحس وضحذبَ  د.     حـ(, 1ٔٔلغحن جلؼحشخال أذحو جلفؼحل ؾفححل جلحذٍن مكفحذ ذحن م حش  جذحن منظحوس )ش            -

, جلحذجس جلفطوعحـَس للنشحش وجلطوصٍحغ, جلؿف وسٍحس      ٍٔوعف جلرقحػٌ وئذشج َم افظ جلحذٍن ونؼححل ػلحٌ, ؽ    

  .ٕ٘ٓٓ- ـٕٙٗٔجلطونغَس, 

 - ححـ(9ٕٖجلفكطغححد فححٌ ضرَححَن وؾححول اححوجر جلقححشجءجش وجدٍؼحححـ ػن حححال أذححو جلفححطف ػػفحححن ذححن ؾنححٌ )ش   -

  .991ٔ- ـ9ٔٗٔ, دجس جل طد جلؼلفَس, ذَشوش, لرنحن, ٔجلقحدس ػـح, ؽ ػرذ دسجعس وضكقَ  مكفذ 

 ـ(, ػححلم  1ٖٓمخطظش فٌ اوجر جلقشجءجش من نطحخ جلرذٍغال أذو ػرذ جو جلكغن ذن أقفذ ذن خحلوٍه )ش  -

 جل طد, ذَشوش.

ذ َحح ححـ(, ضكقَحح  ودسجعححس جلححذنطوس ػ1ٖٓمؼحححنٌ جلقححشجءجشال أذححو منظححوس جألص ححشً مكفححذ ذححن أقفححذ )ش   -

  .ٕٗٓٓ- ـٕٗٗٔ, دجس جلفؼحسف, مظش, ٔلذنطوس ػوع ذن قفذ جلقوصً, ؽ مظـفي دسوٍ  وج

 ـ(, ضكقَح  جلحذنطوسز,  حذى مكفحود     ٕ٘ٔجلكغن عؼَذ ذن َمْغَؼذز جألخف  )ش مؼحنٌ جلقشآن لألخف الأذو -

 .99ٓٔ- ـٔٔٗٔ, مـرؼس جلفذنٌ, مظش, ٔبشجػس, ؽ 

 ـ(, جلؿحضء جألول ضكقَح  أقفحذ ٍوعحف     1ٕٓش ّشجء )فمؼحنٌ جلقشآن للفشجءال أذو صنشٍح ٍكَي جذن صٍحد جل  -

 , وجلؿضء جلػححنٌ ذطكقَح  ومشجؾؼحس    91ٙٔ, جل َثس جلفظشٍس جلؼحمس لل طحخ ٕنؿحضٌ ومكفذ ػلٌ جلنؿحس, ؽ

  .ٕٓٓٓمكفذ ػلٌ جلنؿحس, جل َثس جلفظشٍس جلؼحمس لل طحخ, 

كقَح  د.ػرحذجلؿلَل   اشـ وض حـ(, ٖٔٔمؼحنٌ جلقحشآن وئػشجذحه للضؾححؼالأذو جعحك  ئذحشج َم ذحن جلغحشً)ش         -

  .ٕٗٓٓ - ـ ٕٗٗٔػرذل الرٌ , دجس جلكذٍع , جلقح شز 

, دجس جلف ححش للـرحػححس وجلنشححش وجلطوصٍححغ,   ٕمؼحححنٌ جلنكححوال ضححألَف جلححذنطوس فحػححل طحححلف جلغحححمشجتٌ, ؽ     -

  .ٖٕٓٓ- ـٖٕٗٔػفحن, جألسدن, 
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( ٔ٘ٓ ) 

مخطحس ػفش وجلحذنطوس ػرحذ   مؼؿم جلقشجءجش جلقشآنَس مغ مقذمس فٌ جلقشجءجش وأا ش جلقشجءال جلذنطوس أقفذ  -

  .911ٔ- ـ1ٓٗٔ, من مـروػحش ؾحمؼس جل وٍص, ٕجلؼحل عحلم م ش , ؽ

 حـ(,  1ٙٔد جألػحسٍحدال أذحو مكفحذ ػرحذ جو ؾفححل جلحذٍن ذحن  شحح  جألنظححسً )ش          طح جللرَحد ػحن ن    نٌم -

 ضكقَ ال مكٌ جلذٍن ػرذ جلكفَذ, مـرؼس جلفذنٌ, جلقح شز.

حال أذححو جلقحعححم ػرححذ جلو حححخ ذححن مكفححذ ذححن ػرححذ جلو حححخ جلقشؿرححٌ )ش  جلففطحححـ فححٌ جلقححشجءجش جلغححرغ وػلل حح -

  .ٕٙٓٓ, دجس جل طد جلؼلفَس, ذَشوش, لرنحن, ٔؽ ـ(, ضكقَ  أقفذ فشٍذ جلفضٍذً, ٔٙٗ

جلحذنطوس    حـ(, دسجعحس وضكقَح    ٖٙ٘مفحضَف جألغحنٌ فٌ جلقشجءجش وجلفؼحنٌال أذو جلؼعء جلَ ْشمحنٌ )ش ذؼحذ   -

وجلنشحش وجلطوصٍحغ,    دجس جذحن قحض  للـرحػحس   ,ٍٔم جلذنطوس مكغن ػرذ جلكفَذ, ؽقذضػرذجل شٍم مظـفي مذذف,

  .ٕٔٓٓ- ـٕٕٗٔذَشوش, لرنحن,

(, جلوؿنَححس جدعححعمَس,  ٖٓٗمنؿححذ جلفقححشتَنال أذححو جلخَححش مكفححذ ذححن مكفححذ جلشحح َش ذحححذن جلؿححضسً )ش         -

  ـ.ٖٓ٘ٔجلقح شز, 

-   ً  ححـ(, ضكقَحح  عحححلم بححذوسً  ٓٗٗ)ش  جلفوػححف فححٌ ضؼلَححل وؾححول جلقححشجءجش جلغححرغال أذححو جلؼرحححط جلف ححذو

  .911ٔجلكفذ, سعحلس محؾغطَش ضقذ  ذ ح ئلي نلَس جُدجخ, ؾحمؼس ذ ذجد, مـروػحش ذحُلس جلـحذؼس, 

حذ ٌ )ش ضححو جلفكحعححن ٍوعححف جأل جلنؿححو  جلضج ححشز فححٌ ملححو  مظححش وجلقححح شزال ضححألَف ؾفحححل جلححذٍن أذحح          -

 ـرحػس وجلنشش. ـ(, جلفإعغس جلفظشٍس جلؼحمس للطألَف وجلطشؾفس وجل11ٗ

 ححـ(, 1ٖٖجلنشحش فحٌ جلقححشجءجش جلؼشحشال أذحو جلخَححش مكفحذ ذحن مكفححذ جلذمشحقٌ جلشح َش ذحححذن جلؿحضسً )ش           -

 أاشف ػلي ضظكَكه ومشجؾؼطه ػلٌ مكفذ جلّؼرحع, دجس جلف ش للـرحػس وجلنشش وجلطوصٍغ.

 حـ(,  9ٌٔٔ )ش  فغ جل وجمغ فٌ اشـ ؾفغ جلؿوجمغال ؾعل جلذٍن ذن ػرذ جلشقفن ذن أذٌ ذ حش جلغحَوؿ   -

 ػنٌ ذطظكَكه مكفذ ذذس جلنؼغحنٌ, دجس جلفؼشفس, ذَشوش, لرنحن.

أٍححذنَن  –جلححوجفٌ ذحلوفَحححشال طححعـ جلححذٍن خلَححل ذححن أٍرححا جلظححفذً, جلؿححضء جلطحعححغ, أعححذ ذححن ئذححشج َم          -

  .91ٖٔ- ـ9ٖٖٔجلرنذبذجس ذحػطنحء ٍوعف فحن ئط, دجس جلنشش فشجنض اطحٍض ذفَْغرحدٍن, 

مكحعححن أ ححل جلؼظححشال أذححو منظححوس ػرححذ جلفلححا ذححن مكفححذ ذححن ئعححفحػَل جلػؼحححلرٌ )ش      ٍطَفححس جلححذ ش فححٌ   -

 ححـ(, قققححه وفظححله وػححرـه واححشقهال مكفححذ مكححٌ جلححذٍن ػرححذ جلكفَححذ, مـرؼححس جلغححؼحدز, مظححش,              9ٕٗ

  ـ.11ٖٔ


