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 التصويب النحوي عند البهبهاني
 

 ٌ. ٌ صنٝ فًٟف قغّ

 
 جيُكذَس :

 ذغـــــٍ هللا جيشقُّ جيشقٟــــٍ                 

ج يكُذ هلل سخ جيعحيُّٟ ، ٘صًٛ هللا عًٛ سعٙيٕ  

 َكُذ ٘آيٕ جيطحٖشّٞ ٘ذعذ :

فالذدددذ َدددّ ضشؾُدددس َدددٙؾضز يٗدددزٔ جي خ دددٟس      

يطعدش  عًٟٗدح جيعًُٟس جيفزز يٟطغٓٛ يًكحسب جيهدشٍٞ ج

 ٘جعطٟضحـ َعحيُٗح .

جالعٍ : ٖٙ عًٝ ذّ َكُذ ذّ عًدٝ جيرٗرٗدحْٝ َدّ 

عًُحء ذٗرٗحِ 
(1)

 

 جيُٙيذ ٘جيٓ أز :

٘يددددذ ٖددددزج جيفكٟددددٕ جيهرٟددددش فددددٝ ذٗرٗددددحِ فددددٝ      

ٖـ( ٘ضًكٛ فٟٗدح 1303جيؿُٗٙسٞس جإلعالَٟس عحٌ )

دسجعددس جيغددطٙـ ٘جيُكددذَحش
(

غددٍ ٖددحؾش ئيددٛ َذٞٓددس 

ٖددـ( َطددض٘دج 1321ٌ )جيعًددٍ )جيٓؿددش جال ددش ( عددح

َدددّ عًُحتٗدددح جيفطحقدددى ، فأصدددرف َدددّ رٜ٘ جيعًدددٍ 

٘أٖى جيٓظش ، ئر ضطًُز عًٛ ٞذ َ دحٖٟشٖح ، َ٘دٍٓٗ 

ٖددـ( صددحقد نطددحخ 1331جيغددٟذ نددحلٍ جيٟددضدٜ )ش

)جيعش٘ز جيٙغكٛ( ، غٍ عحد ئيدٛ ئٞدشجِ َغدكأ سأعدٕ 

)ذٗرٗددحِ( َ ددطاال ذحيطددذسٞظ ٘ذعددذ ئنُحيددٕ ْ ددش 

جال ش  ، جال جْدٕ  جيذّٞ عحد َشز أخشٚ ئيٛ جيٓؿش

 ذغرد قحيطٕ جي كٟس جضطش جيٛ جيعٙدز ئيٛ ئٞشجِ 

ٖدـ( َ٘دح ذعدذٖح قطدٛ ٘فحضدٕ 1316َّ٘ عدٓس )     

ٖدددـ( جخطدددحس جإلقحَدددس 1335( رٜ جيكعدددذز )11فدددٝ )

عطس أ ٗش َّ جيغٓس فدٝ )جصدرٗحِ( ٘عدطس أخدشٚ 

فٝ )جألٖٙجص( َشؾعح َ٘كًذج.
(2) 

 َإيفحضٕ :

ٓس جيفددحتف فددٝ ضٙقٟددذ جيخددحيف ،  ردد  عدد -1

 ٖـ( .1314)

َ رحـ جيٗذجٞس فٝ ئغردحش جيٙالٞدس ،  رد   -2

 َشجسج .

 جيكح ٟس عًٛ جيعش٘ز جيٙغكٛ . -3

ؾحَ  جيُغحتى .  -4
(3)

 

٘غٟددش ريددم َددّ جيُإيفددحش جيطددٝ ؾددحد ذٗددح  -5

 قًُٕ فٝ َؿحو جيفكٕ .

جَح فدٝ َؿدحو جيٓكدٙ ٖ٘دٙ َدح ٞعٓدٛ جيركدع فدحِ يدٕ 

نطددحذّٟ فُٟددح عػددش يددٕ فددٝ َهطرطددٕ فددٝ دجس جيعًددٍ فددٝ 

 ( :)ذٗرٗحِ

____________________________ 

 30ٞٓظش : َّ عٟشز جالذشجس:  (1)

 ٞٓظش: جيُ ذس ْفغٕ (2)

 1ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (3)

 

جال ددطكحا ج٘ )ن ددش جالعددطحس عددّ ٘ؾددٕ  -1

جالعددددددشجس( ، جيُٙدعددددددس فددددددٝ جيش٘جٞددددددس 

جي شٞفس جيُغٓذز جيٛ جإلَدحٌ عًدٝ )عًٟدٕ 

جيغالٌ( جيُٓكٙيس عّ أذٝ جألعٙد جيذؤيٝ 

 ردددددد  عددددددٓس فددددددٝ أصددددددٙو جيعشذٟددددددس ، 

( صدفكس 111ٖـ( ذطٗشجِ فٝ )1315)

. 

أعدحط جيٓكدٙ ، ٖ٘ددٙ عردحسز عدّ سعددحيس  -2

َٙؾضز فٝ جيٓكٙ قحٌ ذ شقٗح جيُإيدش ، 

ٖ٘ٙ نطحخ جعطذاليٝ ذذٞ  ٞطضُّ قٙجعذ 

جيعشذٟددس َدد  ذٟددحِ َرحْٟٗددح ٘أعغددٗح ٘قددذ 

ٖدددددـ( 1315 رددددد  َددددد  َطٓدددددٕ عدددددٓس )

ذطٗددشجِ
)(
٘يددٍ ٞعػددش جيركددع عًددٛ غحيددع  

 يٗزّٞ جيُإيفّٟ .

٘قذ ضضدُّ جيهطدحخ جيػدحْٝ ؾدٍ ؾٗدذٔ جيٓكدٜٙ      

٘جغًددددد آسجتددددٕ ٘ض ددددٙٞرحضٕ جيُذعَٙددددس ذحألديددددس 

٘جيردددشجّٖٟ جر عدددشث جيركدددع يٗدددزٔ جيط دددٙٞرحش 

٘ضطرعٗدددح فدددٝ ٖدددزج جيهطدددحخ ، ٘يدددٍ ٞهدددّ فدددٝ نطدددحخ 

)جال طكحا( جال َغأيس ٘جقذز فُٟدح ٞخدا جيركدع ، 

٘عددٟأضٝ ذٟددحِ ريددم َددّ خددالو جيُٙضددٙعحش جيطددٝ 

جيط دددٙٞرحش قغدددد ضشضٟدددد جْدددذسؾص ضكطٗدددح ٖدددزٔ 

 جأليفٟس ، ٘جيكُذ هلل سخ جيعحيُّٟ .

 

 جيٓهشز ٘جيُعشفس :

 جيعًٍ :

رٖددد جيٓكددحز جيددٛ ضكغددٍٟ جالعددالٌ جيعشذٟددس جيددٛ      

جعالٌ َٓكٙيدس ٘أخدشٚ َشضؿًدس ، فحيُشضؿدى َدح يدٍ 

ٞغرف يٕ جعدطعُحو قردى جيعًُٟدس فدٝ غٟشٖدح َ٘ٓٗدح 

)عددددعحد( ٘ )أدد( ، جَددددح جيُٓكددددٙو َددددح عددددرف يددددٕ 

عددطعُحو فددٝ غٟشٖددحجال
(1)

٘جيُشضؿددى عٓددذٍٖ عًددٛ  

ْدددٙعّٟ : جأل٘و: قٟحعدددٝ ، ٘جيػدددحْٝ:  دددحر ، فُدددّ 

أَػًددددس جأل٘و : غطفددددحِ ، ٘عُددددشجِ ، ٘قُددددذجِ ، 

٘فكعددددظ ، ٘قٓطددددش ، َ٘ددددّ جيػددددحْٝ : َكرددددد ، 

َٖ٘ٙد ، َ٘هٙصز ، ٘قٟٙز
(2)

٘رٖد عٟرٕٙٞ جيٛ  

ْفٝ جالسضؿحو فحالعالٌ عٓذٔ نًٗح َٓكٙيس
(3)

  

 

 

 

 

 

ى فٝ جألعُحء جيطٓهٟش ، ٘ال ٞضدش ؾعدى ))الِ جألص

جيُعٓدددددٛ جألصدددددًٝ يالعدددددٍ جيدددددزٜ ٞطدددددٍٖٙ جْدددددٕ 

                                                 
 24، ٘جيُف ى :  125/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (1)

 26( ٞٓظش : جيُف ى : 2)

 115/  1ٞٓظش : جيهطحخ :  3))
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َشضؿددى((
(4)

٘رٖددد جيضؾددحؼ ئيددٛ جِ جالعددالٌ نًٗددح 

َشضؿًس
(5)

٘ريم ))َرٓٝ عًٛ قٙيدٕ : جِ جيُشضؿدى  

َح يٍ ٞطككف عٓذ ٘ضعٕ ق ذ ْكًٕ َدّ َعٓدٛ ج٘و 

، ٖ٘دددزج جيك دددذ غٟدددش َطككدددف َ٘ٙجفكطدددٕ ْهدددشز ج٘ 

جضفحقٝ ال ذحيك ذ(( ٘صفح ج٘ غٟشُٖح أَش
(6)

 . 

ٖزج ٘نحِ َزٖد عٟرٕٙٞ ٖدٙ َدٙ ّ جي دٙجخ      

عٓذ جيرٗرٗحْٝ
(1)

 َعًال ريم ذعذٌ ٘ؾٙدٔ ضككٟكح . 

جال فددٝ  –أٜ جالسضؿددحو  –ْ٘كددى جْددٕ يددٍ ٞػرددص      

فكعظ عًُح الذٝ قرًٟس َّ ذٓٝ جعذ
(1)

 . 

٘ٞردددددذ٘ يًرحقدددددع جِ ض دددددٙٞرٕ غٟدددددش ذعٟدددددذ ،      

َطككدددف عًدددٛ عدددرٟى  فرحإلضدددحفس جيدددٛ نْٙدددٕ غٟدددش

جيطككٟف نُح ٞشٚ ٖٙ ، ْؿذ جِ ذعض جالعالٌ جيطٝ 

َػى ذٗح جيٓكحز عًٛ جْٗح َشضؿًدس ٖدٝ َٓكٙيدس فدٝ 

جالصددى َددّ َددحدز غٟددش جيعًُٟددس فددـ )أدد( ٖددٙ ؾُدد  

)ئدجز( جيطدددٝ ضعٓدددٝ جيُغدددشز ، فٗدددٝ َدددأخٙرز َدددّ 

)جيددٙد( ٘جيُٗددضز فٟددٕ ذددذو َددّ )٘ج٘(
(3)

فٗددٙ ئرِ  

زيم )قٓطددش( ٘ َٓكددٙو َددّ ؾُدد  ال َشضؿددى ، ٘ندد

)فكعددددظ( قددددحو ذعضددددٍٗ : جِ جأل٘و َٓكددددٙو َددددّ 

)جيكٓطددش( ٖ٘ددٙ )جيؿددشجد( ، ٘قددذ ْكددى جيػددحْٝ َددّ 

)جيرالدز(
(10)

٘ريم ٞ دٟش ذٙضدٙـ جيدٛ جِ جالضؿدحٔ  

 جيٛ جيٓكى أنػش َٕٓ جالسضؿحو .

فحيظحٖش عٓذ جيرٗرٗحْٝ جِ جقط دحس جيٓكدحز فدٝ      

ضعددشٞفٍٗ جيُٓكددٙو ذُددح عددرف جعددطعُحيس فددٝ غٟددش 

ًُٟس عذٌ جعطرحس ج طٗحس جعطعُحيٕ فدٝ جيُٓكدٙو جيع

جيٟددٕ ذكٟددع ٞ ددٟش جيُٓكددٙو َٓددٕ َٗؿددٙسج َؿحصٞددح 

عٓذ جيٓحقدى ٖ٘دٙ ندزيم الِ جيٙضد  يًُعٓدٛ جيػدحْٝ 

ضرعح يال٘و ٞهفٝ فٝ جعطردحس جيٓكدى ٘عدذٌ جالسضؿدحو 

َددد  جِ ج دددطٗحس جالعدددطعُحو فدددٝ جيُعٓدددٛ جيػدددحْٝ 

جيُٙؾددد يٗؿددش جال٘و ال ٞٙؾددد ذطددالِ ٘ضددعٕ يددٕ 

ٛ ٞ دددٟش َؿحصٞدددح يدددٕ نُدددح جِ جالقطٟدددحؼ جيدددٛ قطددد

جيكشٞٓددس فددٝ جْفٗحَددٕ قٟٓثددز ال ٞهددِٙ َٓحفٟددح ذكددحء 

جيٙض  يٕ عًٛ جيظحٖش
(11)

 . 

 * ْٙجعخ جالذطذجء        

 أ٘ال : جيٓٙجعخ جيكشفٟس :

 )أِ( جيُفطٙقس جيُٗضز جيخفٟفس : -1

 

جرج نحِ خرش )جِ( ٖزٔ ؾًُس فعًٟدس ، فدحِ ندحِ      

فددال ٞؿددٙص جإلضٟددحِ ذفحصددى  فعًٗددح غٟددش َط ددش  ،

ذٟٓٗددددح ٘ذٟٓددددٕ
(12)

َْٟظ نكٙيددددٕ ضعددددحيٛ : ))  ِْ يَدددد أَ َ٘
                                                 

  131/  1قح ٟس جي رحِ :  4))

 ( ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ 5)

 جيُ ذس ْفغٕ  (6)

 143ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (1)

    ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ ( 1)

 131/  1ٞٓظش : قح ٟس جي رح ِ: ( 3)

  133 – 131/  2ٞٓظش :  شـ جيهحفٟس :  (10)

 143جعحط جيٓكٙ : ٞٓظش :  (11)

 311/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى : ( 12)

دددح َعدددَعٛ ََ ِِ ئاِلَ  َْْغدددح ((يإِِل
(13)

٘ندددزج قٙيدددٕ ضعدددحيٛ :  

(( ٍْ ٗندد َِ قَددِذ جْقطَددَشَخ أََؾًن ددٙ ِْ َٞهن ِْ َعَغددٛ أَ أَ َ٘))
(14)

  ،

٘جِ نحِ جيفعى َط دشفح فدحِ ندحِ دعدحء يدٍ ٞف دى 

َِّ  ))ذٟٕٓ ٘ذٟٓٗح نزيم ، نكٙيٕ ضعحيٛ : َغسَ أَ َِ جْيَخح َ٘
َٗح ْٟ ((َغَضَد هللاِ َعًَ

(15)
فٝ قشجءز ))غضد(( عًدٛ  

جْٕ فعى َحث ، ٘جِ يدٍ ٞهدّ جيفعدى دعحتٟدح ، فكٟدى 

ٞؿد جِ ٞف ى ذُٟٓٗح ، ٘قحو ذعض جيٓكحز َ٘دٍٓٗ 

جذّ َحيم : جِ جيف ى ؾدحتض ، ٘جألقغدّ جِ ٞف دى 

ذُٟٓٗح ذٙجقذ َّ أسذعس
(16)

 : 

ِْ قَددْذ )))قددذ( ، َ٘ٓددٕ قٙيددٕ ضعددحيٛ :  -1 ٍَ أَ َْْعًَدد َ٘
((َصَذْقطََٓح

(11)
 . 

)جيغددّٟ( ، ٘ )عددٙ ( ، فُػددحو جأل٘و : قٙيددٕ  -2

ٍْ ضعدددددددددحيٛ : )) ْٓهن ددددددددد َِ ِن  ِْ َعدددددددددَٟهنٙ ٍَ أَ َعًِددددددددد

 : َّ٘ جيػحْٝ قٙو جي حعش

٘جعًٍ فعًدٍ جيُدشء ٞٓفعدٕ      أِ عدٙ               

ٞأضٝ نى َح قذسج
(13)

 

َِ أاَلَ ( أَفَدددجيٓفدددٝ : نكٙيدددٕ ضعدددحيٛ : )) -3 ْ٘ الَ َٞدددَش

ال ْٙ ٍْ قَ ِٗ ْٟ ((َْٞشِؾ ن ئِيَ
(10)

. 

)يددٙ( ٘قددى َددّ رنشٖددح فحصددًس َددّ جيٓكددحز -4
(1 )

ٙج َعًَدٛ َٕ٘ٓ قٙيٕ ضعحيٛ : )) َن ِٙ جْعدطَكَح ِْ يَد أَ َ٘
((جيطَِّشٞكَسِ 

(2)
 

٘جي ددٙجخ فددٝ َكددحٌ جيف ددى ٖددزج نُددح ٞددشٚ 

جيرٗرٗدددحْٝ جِ ٞهدددِٙ أ٘يدددٛ ٘أقغدددّ
(3 )

نُدددح 

جخطددحسٔ جذددّ َحيددم
(4)

جؾددد قغددرُح ٘يددٟظ ذٙ  

رٖد ئيٟٕ ذعض جيٓكدحز ، ٖ٘دٙ َدح ُٟٞدى ئيٟدٕ 

 جيرحقع ، فكٙو جي حعش:

قرى أِ ٞغحيٙج     عًُٙج أِ ٞإًَِٙ فؿحء٘ج 

ذأعظٍ عإو
(5) 

 يٍ ٞغطكٍ َ   ش٘  جيٓكحز جيغحذكس جيزنش .

٘يدٍ ٞكط دش جالَدش عًددٛ جي دعش ، فشذُدح ٞددإ٘و      

عًٛ جيضش٘سز َػال ، ذى جِ قشجءز سفد  جيُضدحس  

ٍَّ ( فددٝ قٙيددٕ ضعددحيٛ : )))ٞددطٍ ِْ ٞنددطِ ّْ أََسجَد أَ دد َُ ((يِ
(6)

 

 حٖذ عًٛ ٘قٙ  ريم فٝ ععس جيهالٌ َُدح ٞضدعش 

 جيٙؾٙخ جيزٜ قٟى ذٕ .

 

 

٘ٞددشٚ جيرحقددع جِ جيُعددحْٝ ٖددٝ جيفٟ ددى فددٝ      

٘ؾدددٙد ٖدددزٔ جيفٙجصدددى ج٘ عدددذَٗح فدددـ )قدددذ( ضفٟدددذ 

جيطككٟددف ٘جيطكًٟددى ، ٘ )يددٙ( جالَطٓددح  ٘جيعددشث ٘ 

( ٞفٟددذجِ جالعدددطكرحو ، ٘ندددزيم )جيغددّٟ( ٘ )عدددٙ 

                                                 
 33:  جيٓؿٍ( 13)

 115جألعشج  :  (14)

 311ٞٓظش : جيُُرغٙ  فٝ جيكشجءجش جيع ش :  (15)

   311/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (16)

 113:  جيُحتذز (11)

 20جيُضَى :  (11)

 520/  2: يٕ ، ٞٓظش : جيُآٝ ىجيرٟص ال قحت (13)

(10: ٕ  )13  
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جيٓفٟدددٝ فدددحِ ٘ؾدددذش ٖدددزٔ جيفٙجصدددى ٘ؾدددذش ٖدددزٔ 

 جيُعحْٝ ٘جال جخطًش جيهالٌ ٘ضاٟش جيُك ٙد .

 ٘جْظش ئيٛ قٙو جي حعش :     

ذأْم سذٟ  ٘غٟع َشٞ        ٘جْم ٖٓحل              

ضهِٙ جيػُحال
(1)

 

قذ صشـ ذٕ ذحعٍ )جِ(
(1)

، ٘يٍ ٞهدّ ضدُٟش  دحِ  

ج ؾٙص جيٓكحز جِ ٞأضٝ خرشٖح َفشدج نُح قحيٙج ، ٘يز

ج٘ ؾًُس
(3)

، ٘ال ضفغٟش يزيم ئال ئسجدز يُعٓٛ َعّٟ 

، غٟددددش جِ جيٓكددددحز أ٘يددددٙج ريددددم عًددددٛ ضددددش٘سز 

جي عش
(10 )

فحيرٟص ؾدحس فدٝ غدشث جيُدذٞف ٘قدز  

ضُٟش جيُخح د جيُُذ٘ـ ال ٞطٓحعدد َد  ريدم فدال 

  ش٘  ٘ال فٙجصى .

__________________________ 

 266/ 1( ٞٓظش ج٘ضف جيُغحيم : 10)

 

 -ال جيٓحفٟس يًؿٓظ : 

 

العدٍ )ال( جيٓحفٟددس يًؿدٓظ غددالظ قدحالش ، فٗددٙ جَددح  

جِ ٞهددِٙ َضددحفح نكددٙيٍٗ : )ال غددالٌ سؾددى قحضددش( 

ج٘ َضحسعح يًُضح  ، ٖ٘ٙ ندى جعدٍ يدٕ ضعًدف ذُدح 

ذعذٔ جَح ٞعُى ْكٙ : )ال  حيعدح ؾدرال لدحٖش( ، ٘جَدح 

ش ، نكددٙيٍٗ : )ال غالغددس ٘ال غالغددّٟ عٓددذْح( ، ذعطدد

٘قهدٍ ٖددزّٞ جيكددحيّٟ جيٓ ددد يفظددح
(20)

٘غحيددع ٖددزٔ  

جيكحالش جِ ٞهِٙ َفشدج ال َضحفح ، ٘ال  رٟٗح ذدٕ ، 

٘ٞٓذسؼ ضكص ٖزج جيعٓٙجِ جيُػٓٛ ٘ جيؿُ  ، ٘قهدٍ 

ٖزج جيكحو فٟٕ َدزٖرحِ جأل٘و : جيرٓدحء عًدٛ َدح ندحِ 

 ػٓٛ ٘ ٞٓ د ذٕ ، ٘ٞٓذسؼ ضكطٕ جالعٍ جيُ

 

 

جيُؿُدٙ 
(21)

٘عدرد جيرٓدحء عٓددذٍٖ ٖدٙ ضشنردٕ َدد   

)ال( ٖدددزٔ ٘نأُْٗدددح  دددٝء ٘جقدددذ نطشنٟدددد خُغدددس 

                                                 
   11 0ٞٓظش : جيًرحخ :( 20)

/  1 شـ جيشضٝ :  ٘   111 - 116جيًرحخ : ٞٓظش :   (21)

255  ، 

ع ش
(22)

جال جْٕ َٓ ٙخ َكدال جعدُح يٗدح ، فُػدحو   

َددح يددٟظ َػٓددٛ ٘ال َؿُٙعددح قددٙيٍٗ : )ال قددٙو ٘ال 

قٙز جال ذحهلل( ، جَح جيُػٓٛ ٘جيُؿُدٙ  فٟرٟٓدحِ عًدٛ 

، نكددٙيٍٗ )ال َددح نحْددح ٞٓ ددرحِ ذددٕ ، ٖ٘ددٙ )جيٟددحء( 

َغًُّٟ يم ٘ال َغًُّٟ(
(23)

 . 

جَددح جيُددزٖد جيػددحْٝ : ٖددٙ َددزٖد جيهددٙفّٟٟ ٘      

جيضؾحؼ ، فٟشٚ جيهٙفِٟٙ ٘جيضؾحؼ جِ )سؾى( فدٝ 

قٙيددددم : )ال سؾددددى( َعددددشخ ، ٘جِ فطكطددددٕ فطكددددس 

ئعشجخ ال ذٓحء
(24)

٘رٖد جيُرشد جيٛ جِ )َغدًُّٟ  

٘ َغًُّٟ( َعشذحِ
(25)

 . 

جِ جيُزٖد جيػدحْٝ ٖدٙ  ٘ٞشٚ جيغٟذ جيرٗرٗحْٝ     

جي دددددٙجخ ، قدددددحتال : ))فحي دددددٙجخ جْدددددٕ َعدددددشخ 

نحيُضددددددح  ٘ ددددددرٕٗ ، ٘جُْددددددح قددددددز  ضٓٙٞٓددددددٕ 

ضخفٟفح((
(26)

٘سفدض عًطدٝ جيرٓدحء جيًطدّٟ رنشُٖدح  

جيٓكحز ، ُٖ٘ح جيطشند َ  )ال(
(21)

٘ضضُّ جالعٍ   

َعٓدددٛ )َدددّ( جالعدددطاشجقٟس
(21)

فعٓدددذٔ جِ ْضدددُّ  

َعٓددددٛ جيكددددش  ال ٞؿعددددى جيرٓددددحء ٘جؾرددددح َدددد  جِ 

العطاشجقٟس جُْدح ٞغدطفحد َدّ ٘قدٙ  جالعدٍ جيٓهدشز ج

فٝ عٟحا جيٓفدٝ ٘يٗدزج جيغدرد ٞؿدشٜ ريدم فدٝ َدح 

جرج نحْص فٝ عٟحا عحتش جد٘جش جيٓفدٝ ٘ال ٞخدطا 

ريم ذـ )ال( ٖزٔ ، ٘عًٛ ريم فحيدزٜ ٞطضدُّ َعٓدٛ 

)َددّ( قٟٓثددز ٖددٙ )ال( ْفغددٗح ال جالعددٍ جيددزٜ ٞددحضٝ 

ذعذٖح
(23)

 . 

رٓددحء ٖدٙ جيطشنٟددد جَدح جيطشنٟدد جيددزٜ ٞٙؾدد جي     

جيدزٜ ٞهددِٙ  شفدحٔ ذُٓضيددس جالعدٍ جيٙجقددذ ٘جيهًُددس 

جيٙجقددذز نخُغددس ع ددش ، جَددح جيطشنٟددد ذددّٟ جالعددٍ 

٘جيكددش  فاٟددش َط ددٙس َددحدجٌ ذحقٟددح عًددٛ جيُعٓددٛ 

جيكشفٝ الْٕ آيس يًطشنٟد فال ٞعكدى جِ ٞهدِٙ  شفدح 

يدددٕ ٖدددزج َدددّ ؾٗدددس ٘جْدددٕ غٟدددش ٘جقددد  َدددّ ؾٗدددس 

أخشٚ
(30)

 . 

 

 

َزٖد جيرٗرٗحْٝ ٖزج جْٕ قدذ  جِ جيزٜ ٞرذ٘ َّ     

خحيش َح عًٟٕ غحيرٟس جيٓكدحز ٘ال عدُٟح جير دشّٟٞ 

َددٍٓٗ ، َغددطٓذج جيددٛ َددح قذَددٕ َددّ ذشٖددحِ ٘ضكًٟددى 

٘جضددكّٟ ، ٘ذددزيم ٞهددِٙ قددذ سؾددف نفددس جيُددزٖد 

                                                 
 ْفغُٗح  ج ( ٞٓظش : يُ ذسج22ِ)

، ٘ج٘ضف جيُغحيم :  336/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (23)

211 – 212   

، ٘ج٘ضف جيُغحيم :  336/  1( ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى : 24)

211 – 212   

 141/ 2 ٞٓظش : جيُكطضد : (25)

  233جعحط جيٓكٙ :  (26)

 ،  55/  1 شـ جيشضٝ :     111 - 116جيًرحخ :  ٞٓظش : (21)

  552ٞٓظش : عًى جيٓكٙ :  (21)

 233ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (23)

  233جيٓكٙ : ْٓظش : جعحط  (30)

ّ عكرٟى: ٞٓظش:   شـ جذ (1)

1/311 

 16( ج يؿّ :  2)

 136(  ٞٓظش : جعحط جيٓٓكٙ  : 3)

( ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى (4

:1/316 

( جيرٟص القحتى يٕ، ٞٓظش : ج٘ضف 5)

 261/ 1جيُغحيم  : 

 233(  جيركشز 6) 

( جيرٟص يعُشز ج٘ ؾٓٙخ ذٓص 7) 

جيعؿالِ ، ٞٓظش : جيخضجْس : 

4/352 

 41/ 1( ٞٓظش :جيُآٝ 8)

 1/41جيُ ذس ْفغٕ :  ( ٞٓظش :9)
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جيهٙفٝ فٝ ٖزٔ جيُغحيس ٖ٘ٙ َح ُٟٞى جيٟٕ جيرحقع  

جر ال ضٙؾددذ أٞددس عالقددس ذددّٟ ذٓددحء جيكددش٘  ٘ذٓددحء 

جِ جيٓكحز جير دشّٟٞ قدذ عكدذ٘ج ٖدزٔ جالعُحء ، جال 

 جيعالقس عكذج فٟٕ َّ جإلصشجس َح ال ٞخفٛ .

 جيٓٙجعخ جيفعًٟس: -

 لّ ٘أخٙجضٗح :

ضخدددطا أفعدددحو جيشؾكدددحِ جيكًرٟدددس جيُط دددشفس      

ذحيطعًٟف  ٘جإلياحء ، َ٘ح ٞعٓدٝ جيرحقدع  ٖدٙ جيهدالٌ 

عددّ جإلياددحء ، ٖ٘ددٙ ئذطددحو جيعُددى يفظددح َ٘كددال
(31)

 

ذطدذجء َطٙعدطس ، ْكدٙ )صٞدذ جرج ٘قعص فدٝ غٟدش جال

لٓٓددددص قددددحتٍ( ، ج٘ َطددددأخشز ، ْكددددٙ )صٞددددذ قددددحتٍ 

لٓٓص(
(32)

 . 

٘ٞشٚ جيذنطٙس عرذ جيشقُّ أٞدٙخ جِ جيطٙعدأ      

٘جيطأخش ال ٞضعفحِ ذكٟس جألفعحو فٟزٖرحِ ذعًُٗدح ، 

٘ال ٞٙؾذ غُس فشا ذّٟ )عًٍ( ٘ )فٗدٍ( ج٘ عدٙجٖح 

َدددّ جألفعدددحو جيذجيدددس عًدددٛ جإلدسجل ج٘ جيٙؾدددذجِ ، 

ألخٟشز يٟغدص ضدعٟفس ٘يدٍ ضهدّ عشضدس يإليادحء ٘ج

عًٛ جيشغٍ َّ جْٗح أفعحو ذح ٟٓس
(33)

 . 

٘قدددذ قظدددٝ جيُدددزٖد جيػدددحْٝ ذحيط دددٙٞد عٓدددذ      

جيغددٟذ جيرٗرٗددحْٝ ، فٟددشٚ جْددٕ ال َددحْ  َددّ جإلياددحء 

َ  ض ذس جيعحَدى الؾطُدح  جعطردحسّٞ فدٝ َفعدٙيٝ 

ٖدددددزٔ : ُٖ٘دددددح : جإلعدددددٓحد جألصدددددًٝ جيُكطضدددددٝ 

ٟدددف جيػدددحْٜٙ ذحيفعدددى جيُكطضدددٝ السضفحعُٗدددح ٘جيطعً

الْط حذُٗح ياٟش جيُحْ  َّ سعحٞدس جألصدى ، فؿدحص 

يًُطهًٍ سعحٞس نى َّ جالعطردحسّٞ ، فُشؾد  ؾدٙجص 

جإلياحء ئيٛ ؾدٙجص ضشضٟدد ندى َدّ جألغدشّٞ ذحعطردحس 

جؾطُح  جيُكطضّٟٟ ، ال جيٛ ؾٙجصٔ ذحعطرحس ضدعش 

جيعحَى ألؾى ضٙعدطٕ ذُٟٓٗدح ج٘ ضدأخشٔ عُٓٗدح نُدح 

 حز . قحو جيٓك

٘غحٞدس جألَددش عٓددذ جيرٗرٗددحْٝ جِ ئياددحء جيعحَددى      

َطكددذَح ٞعددذ  ددحرج الِ َكطضددٛ ضكددذٌ جيفعددى ضٙؾددٕ 

ْظش جيُطهًٍ جصحيٕ جيٛ َذيٙو جيفعى ٖ٘دٙ ٞكطضدٝ 

ؾعى جيُفعدٙيّٟ َدّ َطعًكحضدٕ ، فحيعدذ٘و عٓدٕ جيدٛ 

ؾعددى جيُفعددٙيّٟ َٓظددٙسج ئيُٟٗددح ذحالصددحيس ٘ؾًُددس 

َٙؾد ي ز٘رٔ ال َغطكًس ال ٞطالتٍ َ  ضكذَٕ ٖ٘ٙ 

يُٓعٕ
(34)

. 

٘أضددح  جيرٗرٗددحْٝ َعددضصج ض ددٙٞرٕ ٖددزج : جِ      

 ئياحء ٖزٔ جألفعحو جرج ضٙعطص ج٘ ضأخشش ي الـ 

 

جيؿددضأّٞ   يالعددطكالو ذغددرد جالعددٓحد جيػحذددص يُٗددح 

ذكغدددد جألصدددى ، ٘عٙدُٖدددح جيدددٛ َدددح نحْدددح عًٟدددٕ 

نُْٙٗح َغٓذج ج٘ خرشج ، ذخال  َفعٙيٝ )أعطدٛ( 

جر  –أٜ جالعدددطكالو  –يدددٕ  فاُْٗدددح غٟدددش صدددحيكّٟ

يددٟظ يُٗددح  ددحِ عددٙٚ جُْٗددح َددّ ضٙجذدد  جيفعددى 

                                                 
  314 – 313/ 1ٞٓظش : ج٘ضف جيُغحيم :  (31)

 345 / 1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (32)

  226 – 225/  1ٞٓظش : دسجعحش ْكذٞس فٝ جيٓكٙ جيعشذٝ :  (33)

  243ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (34)

َ٘طعًكحضددددٕ فددددحيُالقس جْددددٕ ٞفغددددذ جيهددددالٌ ٘ٞخددددى 

ذددحيُعٓٛ ، جر قًددص : )صٞددذ دسٖددٍ أعطٟددص( ... الِ 

ؾعًُٗددح َرطددذأ ج٘ خرددش ٞددذو عًددٛ غرددٙش أقددذُٖح 

يألخددش َدد  قطددد  جيٓظددش عددّ جيفعدددى ، ٘رنددش فعدددى 

ٛ عذٌ ق ٙو جيط ٟٟش َطٙعطح ج٘ َطأخشج ٞذو عً

جإلعٓحد ذُٟٓٗح جال َّ قرًٕ فٟطٗحفطحِ
(35)

 . 

ٞطضددف جِ جيُعٓددٛ جيددزٜ ٞك ددذٔ جيُددطهًٍ ٖددٙ      

جيزٜ ٞأخز َؿشجٔ فٝ ضشضٟد ؾًُس )جيظدّ( ، جر جِ 

ضكذٍٞ فعى )جيظدّ( ٞ دٟش جيدٛ جِ جيُدطهًٍ يدٍ ٞكدشص 

جيٟكّٟ فدٝ َكطدٙٚ جيؿًُدس جذطدذجء ، جَدح جرج  شقدٕ 

ٝ ذٗزج جيفعى َطٙعدطح جي م فٝ  أغٓحء جيكذٞع فٟأض

ج٘ َطددأخشج ، ٖ٘ددزٔ ٖددٝ جيٙلٟفددس جيككٟكٟددس يًاددس ، 

 أٜ جيطعرٟش عُح فٝ ْفظ جيُطهًٍ .  

 جيطٓحص  فٝ جيعُى : -

جرج جعُدددى جيػدددحْٝ َدددّ جيعدددحًَّٟ جيُطٓدددحصعّٟ      

ٞكددز  َددّ جيعحَددى جأل٘و جيُعُددٙو جيُٓ ددٙخ ج٘ 

جيُؿش٘س ألْٕ يٟظ ذعُذز ، ٘جِ جإلضدُحس ٞغدطًضٌ 

يضددددُٟش عًددددٛ َطددددأخش يفظددددح ٘سضرددددس ، جِ ٞعددددٙد ج

نكٙيٍٗ : )أنشَص ٘أنشَٓدٝ صٞدذ( ٘ )َدشسش َ٘دش 

ذددٝ عُددش٘(
(36)

جَددح جرج ج٘ؾددد ٖددزج جيكددز  يرغددح  

فٟؿدددد جضدددُحسٔ َدددإخشج عدددّ جيُعُدددٙو جيُطٓدددحص  

عًٟددٕ
(31)

َ٘ددّ ريددم قددٙيٍٗ :)جعددطعٓص ٘جعددطعحِ  

عًددٝ صٞددذ ذددٕ( جر يددٙ قددز  جأل٘و يددٍ ٞعًددٍ جِ صٞددذج 

د ئضدُحسٔ َدإخشج َغطعحِ جٌ َغطعحِ عًٟدٕ فٙؾد

سفعح يًرظ ٘سفعح يإلضُحس قرى جِ ٞزنش جالعدٍ
(31)

 

. 

٘ٞغطػٓٛ نزيم َح جرج ندحِ جيُعُدٙو خردشج يدـ )      

ندددحِ ( ج٘ )لدددّ( ج٘ ئقدددذٚ أخٙجضٗدددح ، جر ج٘ؾدددد 

ذعدددض جيٓكدددحز جإلضدددُحس َدددإخشج ، ْكدددٙ قدددٙيٍٗ : 

)نٓددص ٘نددحِ صٞددذ صددذٞكح جٞددحٔ( ٘ )٘لٓٓددٝ ٘لٓٓددص 

صٞذج قحتُح ئٞحٔ(
(33)

ُش َكذَح٘قٟى ٞض 
(40)

٘قٟدى :  

ٞظٗش
(41)

٘قذ ٞكز  نغحتش جيُٙجسد يذيٟى 
(42)

 . 

 

٘رٖددد جيرٗرٗددحْٝ جيددٛ جِ جي ددٙجخ ٖددٙ جِ َددح      

ٞهددِٙ َدددّ قرٟدددى جيُػدددحيّٟ ج٠خدددشّٞ ال ٞؿدددد فٟدددٕ 

جإلضددددُحس ال َددددإخشج ٘ال َكددددذَح ٘ال لدددددحٖشج ٘ال 

َكز٘فح
(43)

َعًال َ٘كطؿح يُح صٙذٕ ذحِ جيعحًَّٟ  

                                                 
 245ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ :  (35)

، ٘ شـ قطش جيٓذٚ  :  543/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (36)

133  

   100 – 33ش :  شـ جأليفٟس : الذّ جيٓحلٍ : ٞٓظ (31)

  251ٞٓظش : أعحط جيٓكٙ :  (31)

 554/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :   (33)

 556/  1ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ : ( 40)

 555/  1ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ : 41) )

  556/  1ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ :  (42)

    251ٞٓظش : أعحط جيٓكٙ : ( 43)
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فحالعٍ جيُٓ دٙخ فُٟٗدح فُٟٗح َطفكحِ فٝ جيعُى ، 

جيددزٜ قددحو جيٓكٙٞددِٙ جِ جيعددحًَّٟ قددذ ضٓحصعددح فٟددٕ 

َفعٙو غحِ يًفعًّٟ فٝ ذدحخ )لدّ( ٘خردشج يًفعًدّٟ 

فددٝ ذددحخ )نددحِ( ، ٘جَددح َددح جخطًددش جيعددحَالِ فٟددٕ 

عُال ، فحيكف ٘ؾدٙخ قدز  جيُٓ دٙخ َدّ جأل٘و 

َطًكددح ، جال جِ ٞٙؾددد جيًددرظ
(44  )

٘ريددم عددّٟ َددح 

رٖد جيٟٕ جيفشجء 
(10 ) 

 
 ٖٙ َح ُٟٞى جيٟٕ جيرحقع .٘

 جيكحو :-

ضأضٝ جيكحو فٝ جألصدى َفدشدج ال ؾًُدس ، ٘ضكد       

جيؿًُس َٙق  جيكحو نُح ضك  َٙقد  جيخردش ٘جي دفس 

، ٘ال ذذ فٟٗح َّ سجذأ
(45)

َ٘ح ٞعٟٓٓح جالِ جيكذٞع  

عددّ جيؿًُددس جيكحيٟددس جيطددٝ فعًٗددح َددحث ، فكددذ رنددش 

جرج ٘قد  جيٓكحز جِ جالدجز )قذ( ضًطضٌ جيفعى جيُحضدٝ 

قحال يطكشٞردٕ َدّ جيكدحو
(46)

دح نكٙيدٕ ضعدحيٛ : ))  ََ َ٘
 ٍْ د َى يَهن قَْذ فَ َّ َ٘  ِٕ ْٟ ٍن هللاِ َعًَ ِنَش جْع ح رن َُّ َِ ج  ًٙن ٍْ أاَلَ ضَأْنن يَهن

 ٍْ ْٟهن ٌَ َعًَ ح َقشَّ ََ))
(41)

٘جِ ٘سد جيُحضٝ دْ٘ٗح ففدٝ  

ريددم خددال  ، فددزٖد جيفددشجء  ئيددٛ جْٗددح َكددذسز
(41)

 

ح٘جيٛ ريدم ٞدزٖد جيُردشد  أٞضد
(43)

٘قٟدى ال قحؾدس  

جيٛ ضكذٞشٖح َعٕ
(50)

 . 

٘جي ٙجخ نُح ٞشٚ جيغٟذ جيرٗرٗدحْٝ ٖدٙ عدذٌ      

ج ددطشج  جقطددشجِ ٖددزٔ جيؿًُددس ذددـ )قددذ(
(51 )

٘جقددطؽ 

يزيم ذحِ ٘قٙ  صٟاس جيفعى جيُحضٝ َٙقد  جيكدحو 

جيزٜ ٞرّٟ ٖٟثس جيُغٓذ جيٟٕ ٞٙؾد جْ دشجفٗح جيدٛ 

جيُكددحسِ يددضَّ جيعحَددى الِ صددٟاطٕ يٟغددص يددضَّ 

حضدددٝ فدددٝ جيٙجقددد  ٘ئُْدددح ٞٓ دددش  ئيٟدددٕ عٓدددذ جيُ

جإل ددالا ٘عددذٌ جيطكٟٟددذ ذُددح ٞٙؾددد جْ ددشجفٗح ئيددٛ 

خالفددٕ فددال قحؾددس قٟٓثددز ئيددٛ جألدجز )قددذ( ي ددشفٗح 

عّ صَّ جيفعى جيُحضٝ جيٛ جيضَّ جيُكحسِ يدضَّ 

جيعحَدددى َددد  جْدددٕ يدددٙ عدددًٍ جالقطٟدددحؼ ئيدددٛ صدددحس  

ٞ دددشفٗح ئيدددٛ جيدددضَّ جيُكدددحسِ يدددضَّ جيعحَدددى ال 

 جيٛ خ ٙص ٖزٔ جألدجز يعذٌ ٞٙؾد جيكحؾس 

 

جْك حس جي حس  فٟٗح ، فال ٘ؾدٕ يًكهدٍ ذطكدذٞشٖح 

ئرج ؾدحءش ؾًُددس جيكددحو َدّ دْ٘ٗددح
(52)

َُ٘ددح ٞإٞددذ  

                                                 
 251ْفغٕ : ( ٞٓظش : جيُ ذس 44)

 212/ 1( ٞٓظش :  شـ جيؿُى :  10)

 655/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (45)

 211ٞٓظش : جيؿٓٛ جيذجْٝ :  (46)

  113( جالْعحٌ : 41)

   124 – 123/  4( ٞٓظش : جيُكطضد : 41)

 306/  4، ٘جيرشٖحِ :  24/  1ٞٓظش : َعحْٝ جيكشآِ :  (43)

 241/  1ُٗ  : ، ٘جي 311/  3ٞٓظش : جيركش جيُكٟأ :  (50)

  213ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (51)

 213ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ :  (52)

ريددم َددح رٖددد ئيٟددٕ صددحقد جيؿٓددٛ جيددذجْٝ ذددحيكٙو: 

ٖ٘ٙ جأللٗش
(53)

   . 

 جيُفعٙو جيُطًف :    -

َّ َٙجسد جيُفعٙو جيُطًدف جِ ٞهدِٙ َإندذج        

طٝ ُٞهّ جِ ضكطُدى غٟدشٔ ، ج٘ يُضُِٙ جيؿًُس جي

ال نكٙيٍٗ : ))صٞذ قحتٍ قكح(( ، ج٘ ال ضكطُدى غٟدشٔ 

ٝم أيدددش دسٖدددٍ جعطشجفدددح(( ،  ، نكدددٙيٍٗ : ))يدددٕ عًددد

٘ٞطًددف عًددٛ جأل٘و : جيُإنددذ يٓفغددٕ ، ٘جيطكددذٞش : 

أقف قكح ، ٘جعطش  جعطشجفح
(54)

 . 

َ٘ددددّ جيُددددٙجسد جألخددددشٚ جِ ٞهددددِٙ جيُفعددددٙو      

ؾًُدس َ دطًُس عًدٛ  جيُطًف عالؾٟدح ض درٟٟٗح ذعدذ

جعٍ ذُعٓحٔ ، ٘عًٛ صحقرٕ نكٙيٍٗ : َشسش ذضٞدذ 

فارج يٕ صٙش صدٙش جيكُدحس ، أٜ ٞ دٙش صدٙش 

جيكُحس...
(55)

   

٘ٞددشٚ جيرٗرٗددحْٝ جِ جي ددٙجخ فددٝ جيُددٙسدّٞ      

جيغدددحذكّٟ جِ ٞهدددِٙ جيُ دددذس ضُٟٟدددضج ال َفعددددٙال 

َطًكح ، أٜ جْدٕ ضُٟٟدض يإلعدٓحد جيػحذدص فدٝ جيؿًُدس 

جفعح يإلذٗحٌ عٕٓ )أٜ جإلعدٓحد( ، جيُطكذَس عًٟٕ ٘س

جر يٟظ فُٟٗح قز  ٘ال ضكذٞش
(56)

 . 

٘قددذ ذددشّٖ جيرٗرٗددحْٝ عًددٛ صددكس ريددم ذددحِ      

جيٙؾددٕ فددٝ جيطددضجٌ جيٓكددحز ذحيكددز  ٘جيطكددذٞش ٞهددِٙ 

جاليطضجٌ ذدحِ جيٓحصدد يًُ دذس جيُإندذ ... ال ٞهدِٙ 

جال فعدال ج٘ ذُٓضيدس جيفعدى ، ٖ٘دٙ غٟدش َٙؾدٙد فدٝ 

جيُإنددذ فٙجضددف ، ٘جَددح فددٝ جيُددٙسدّٞ ، جَددح فددٝ 

جيعالؾددٝ ، جيط ددرٟٗٝ فددألِ جيُ ددذس فٟددٕ ال ٞكددى 

َكى جيفعى َ  قش  َ دذسٜ قطدٛ ٞ دًف يًعُدى 

، ٘ٞطٓضو َٓضيطٕ ، جر جِ جيُعٓٛ ٞدأذٛ ريدم ، جر جِ 

جيُددشجد : َدددشسش ذددٕ فدددٝ قددحو ض دددٙٞص ، جال جْدددٕ 

جقذظ جيط ٙٞص عٓذ جيُش٘س ذٕ
(51)

 . 

يكدز  جر ٞهفدٝ غٍ عكد ذأْدٕ ال ٘ؾدٕ اليطدضجٌ ج     

فٝ ئؾشجء جإلعشجخ عًٛ جيًفدس جِ ٞط دٙس جيُعٓدٛ 

جيُكطضٝ يٕ عًٟٕ ، ٘ال ٞعطرش فٟٕ أَش صجتدذ ، ٘جِ 

قًددٙو جيفعددى َدد  قددش  َ ددذسٜ َكددى جيُ ددذس 

 دددش  فدددٝ أخدددزٔ جيفحعدددى ٘جيُفعدددٙو ذدددٕ ال َطًدددف 

جيُعُٙو ، ٘جيطأنٟذ ٞطككف ذحالضفحا يفظح
(51)

 . 

شجفدح( فدٝ ٘قذ سفض جيرٗرٗدحْٝ جِ ٞؿعدى )جعط     

قددٙيٍٗ : يددٕ عًدددٝ أيددش جعطشجفدددح ، َإنددذج يٓفغدددٕ 

 ذضعٍ جِ جيؿًُس جيُطكذَس ال ضكطُى غٟشٔ جر 

 

جإلعٓحد فٝ جيؿًُدس جيُطكذَدس لدحٖش فدٝ جالعطدشج  

... جر ٞكطُى جِ ٞهِٙ ئْهحسج عّ جدعحء جيطش  ج٘ 

٘جقعح فدٝ َكدحٌ جإلْهدحس ٘يدزيم ٞ دف جِ ٞكدحو : يدٕ 

                                                 
 211ٞٓظش : جيؿٓٛ جيذجْٝ :  (53)

  510/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (54)

 510/  1ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ : (55)

  232ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ : ( 56)

  232ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ : ( 51)

  232ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ :  (51)
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قدٙيٍٗ : صٞدذ قدحتٍ  عًٝ نزج  ، فال فشا ذٟٓدٕ ٘ذدّٟ

قكح جال فٝ قشخ جقطُحو غٟشٔ ٘ذعذٔ
(53)

 . 

جِ جيٓحلش فٝ نالٌ جيرٗرٗحْٝ ٖدزج ٞؿدذ جِ فٟدٕ      

خالفدددح صدددشٞكح إلؾُدددح  جيٓكدددحز ، ٘جيدددزٜ ٞظٗدددش 

يًرحقددع جِ صددحقد جيط ددٙٞد قددذ ضددٙخٛ جيُعٓددٛ 

ٕ عُددح جقددشٔ جيٓكددحز َددّ َددشز أخددشٚ ، ْحتٟددح ذٓفغدد

قٙجعدددذ ضشنٟرٟدددس ٖدددٝ َدددذعحز اليطدددضجٌ جيطكدددذٞش ج٘ 

 جيكز  فٝ جيطشنٟد جيٓكٜٙ 

 جيُفعٙو َعٕ :

جيُفعٙو َعٕ َح ٞزنش ذعذ جيٙج٘ جيطدٝ ض دحقد      

َعُٙو جيفعى يفظدح َ٘عٓدٛ ، ٘جيُعٓدٝ ذحيُ دحقرس 

جِ ٞهِٙ َ حسنح يزيم جيُعُٙو فٝ ريم جيفعدى فدٝ 

ٍٗ : عدشش ٘صٞدذج َ دحسل ٘قص ، فـ )صٞذ( فٝ قدٙي

يًُدددطهًٍ فدددٝ جيغدددٟش فدددٝ ٘قدددص ٘جقدددذ ، أٜ ٘قدددص 

عٟشُٖح َعح
(60)

فٗٙ ئرِ َٓ ٙخ ذُدح ضكذَدٕ َدّ  

جيفعى ج٘  رٕٗ ، نحيُػحو جيغحذف ، جَح  درٕ جيفعدى 

فكٙيٍٗ : صٞدذ عدحتش ٘جيطشٞدف ، فحيفعدى : )عدشش( 

جيٓحصد يـ )صٞذ( ، ٘)عحتش( جيٓحصد يدـ )جيطشٞدف( 

َٓ ددددٙخ ذددددحيٙج٘ . ٘قٟددددى جِ جيُفعددددٙو َعددددٕ
(61)

 

٘رٖدددد جيهٙفٟدددِٙ جيدددٛ جْدددٕ َٓ دددٙخ ذدددحيخال  ، 

فكٙيٍٗ : جعدطٙٚ جيُدحء ٘جيخ درس ، ال ٞكغدّ فٟدٕ 

جِ ْهددشس جيفعددى فٓكددٙو : جعددطٙٚ جيُددحء ٘جعددطٙش 

جيخ دددرس ، جر يدددٍ ضهدددّ َعٙؾدددس فطغدددٜٙ ، ٘ٞدددشٚ 

جيضؾحؼ جْٕ َٓ ٙخ ذطكذٞش عحَى ، فٟهِٙ جيطكذٞش 

ى فدٝ َعُٙيدٕ : ٘الذََظ جيخ درس ، جر ال ٞعُدى جيفعد

٘جيددٙج٘ ضف ددى ذُٟٓٗددح ، ٘رٖددد جالخفدد  جيددٛ جْددٕ 

َٓ ددٙخ ذحْط ددحخ )َدد ( نُددح فددٝ قددٙيٍٗ : ؾثددص 

َعٕ
(62)

 . 

٘جي ددددٙجخ َددددّ نددددى ريددددم نُددددح ٞددددشٚ جيغددددٟذ    

جيرٗرٗددحْٝ ٖددٙ عددذٌ جالعطرددحس يُددح ٞغددرف ذددٕ ٖددزج 

جيُفعٙو ، أٜ جيفعى ج٘  درٕٗ ، فدال ٞهدِٙ َفعدٙال 

نّ َدّ َعٕ ذدى َٓط دد عًدٛ جيُ دحقرس ضحذعدح يدش

 جألسنحِ ج٠ضٟس :

جيفحعددددى : َ٘ٓددددٕ قددددٙيٍٗ : جعددددطٙٚ جيُددددحء  -1

 ٘جيخ رس ، ٘ؾثص ٘صٞذج .

جيُرطددذأ : نكددٙيٍٗ : نٟددش أْددص ٘ق ددعس َددّ  -2

 غشٞذ .

خرش جيُرطذأ : ْكٙ قٙيٍٗ : َحيم ٘صٞذج ، ٘ :  -3

 َحيضٞذ ٘عُشج .

 ج٘ فضًس : نكٙيٍٗ : قغرم ٘صٞذج دسٍٖ .    -4

 

ٟدش ذدحيكٙو : ٘عكد جيرٗرٗحْٝ عًدٛ َػحيدٕ جألخ     

َ٘ػًددص ذددٕ ال ذكددٙيٍٗ : نفددحل ٘صٞددذج دسٖددٍ ، الِ 

جيعطش فٟٕ ْ٘كٙٔ ج٘ؾد ، ٘جيغدش فٟدٕ جِ جألصدى 

                                                 
  232: ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ  (53)

  134/  1ٞٓظش :  شـ جيهحفٟس :  (60)

  531 – 530/  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (61)

  30، َغأيس :  241/  1ٞٓظش : جالْ ح   :  (62)

فٝ قش  )جيٙج٘( جيعطش . ٘جيعذ٘و عٓدٕ ئيدٛ ٘ج٘ 

جيُ حقرس جُْح ٖٙ يًدٓا عًدٛ جيُ دحقرس ، ٖ٘دٙ 

جُْدددح ٞدددطٍ عٓدددذ جيعدددذ٘و ئيدددٛ جيشفددد  أ٘ جيؿدددش ئيدددٛ 

فال ْ د جيٓ د ، ٘أَح َ  ْ د جيُعطٙ  عًٟٕ 

عًٛ جيُ حقرس
(63)

 . 

جرِ ٞطضددف َددّ نالَددٕ جْددٕ قددذ سفددض عحَددى      

جيٓ دد جيددزٜ قدذسٔ جيٓكٙٞددِٙ فددٝ ٖدزج جيرددحخ َُددح 

ٞعذ َخحيفدس صدشٞكس يُدح جؾُد  عًٟدٕ جيٓكدحز عًدٛ 

 جخطال  َزجٖرٍٗ فٝ ريم .

٘عًٛ جيدشغٍ َدّ جِ جيرٗرٗدحْٝ ٘عًدٛ سفضدٕ      

حء جيعحَددى جال جْددٕ فددٝ َٓظددٙس جيٓكددذ جيكددذٞع قددذ ؾدد

ذعحَددى آخددش ٖ٘ددٙ )جيُ ددحقرس( ٘ٞددشٚ جيرحقددع جْددٕ 

ُٞهددّ جِ ٞعددذ َزٖرددٕ ٖددزج َكح٘يددس يًطغددٟٟش ذعٟددذج 

 عّ جيطكذٞش ٘جيطأ٘ٞى .

 جيُفعٙو فٟٕ )لش  جيضَحِ ( :

رنش جيٓكحز جِ قهٍ َح ضضُّ َعٓدٛ )فدٝ( َدّ      

أعُحء جيضَحِ ٘جيُهحِ جيٓ دد ، ٘جيٓحصدد يدٕ َدح 

َدّ ضدشذم ٘ق  فٟٕ ، نحيُ ذس نكدٙيٍٗ : عؿردص 

صٞددذج جيٟددٌٙ عٓددذ جألَٟددش ، ج٘ جيفعددى ْكددٙ قددٙيٍٗ : 

ضشذص صٞذج ٌٞٙ جيؿُعس أَدحٌ جألَٟدش ، ٘قدذ ٞهدِٙ 

جيٓحصد يٕ جيٙصش ْكدٙ : جْدح ضدحسخ صٞدذج جيٟدٌٙ 

عٓذل
(64)

 . 

ئرِ ٞفٍٗ َّ نالٌ جيٓكدحز ٖدزج ٘نػٟدش َدّ أٖدى      

جيعشذٟس جِ جيضَدحِ ٖدٙ لدش  يًكدذظ ، فُٟدح ٞدشٚ 

جِ ٞهِٙ لشفح يإلعدٓحد الِ  جيرٗرٗحْٝ جِ جي ٙجخ

جيضَدحِ نحيُهدحِ ، جُْدح ٖدٙ لدش  يكدذ٘ظ جيكددذظ 

٘ئعٓحدٔ ئيٛ جيفحعى ال يًظش  ْفغٕ ، فدحِ جيكدذظ 

فٝ قدذ ْفغدٕ ال ٞطعًدف ذضَدحِ َ٘هدحِ ، فكدٙيٍٗ : 

عًُص ذٗدزج جيُطًدد أَدظ فدٝ جيدذجس ٘غٟشٖدح َدّ 

ج ال  جألفعحو جيطٝ ضط ش ذحِ ٞهِٙ جيكذظ فٟٗدح قدحسم

قذ٘غدٕ ، فدحِ عدذٌ ضعًدف جيظدش   ٞٓطفٝ  ذحْكضدحء

فٟٗددح ذحيكددذظ فددٝ غحٞددس جيٙضددٙـ ٘جيظٗددٙس ، ٘ال 

ًٞدددضٌ عًدددٛ ضؿدددح٘ص جيعًدددٍ عدددّ جيضَدددحِ ٘جيُهدددحِ 

جيُعّٟ
(65)

 . 

 َٙضٙعحش أخشٚ :

 جيعحَى  : -1

 

أِ قحصددى َددح قٟددى فددٝ َغددأيس جيعحَددى ٞددذ٘س فددٝ    

َدددزٖرّٟ جغٓدددّٟ : جأل٘و : جِ أؾدددضجء جيهدددالٌ ٞعُدددى 

فددد  جيفحعدددى ٘ٞٓ دددد ذعضدددٕ ذدددرعض ، فحيفعدددى ٞش

جيُفعددٙو ، ٘جيُرطددذأ ٞشفدد  جيخرددش ، ٘جيخرددش ٞشفدد  

 جيُرطذأ عٓذ جيهٙفّٟٟ ، ٘قش٘  جيؿش ضعُى جيؿش 

 

                                                 
  304ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (63)

 510:  1ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :   (64)

  134ٞٓظش : جال طكحا :  (65)



 

- 46 - 

 

 2010/قضٞشجِ                  5جيُؿًذ                      جيعذد جيخحص   َؿًس ؾحَعس رٜ قحس     
 

فٝ جألعدُحء ، ٘ندزيم قدش٘  جيؿدضٌ ضعُدى جيؿدضٌ 

فٝ جألفعحو جيذجخًس عًٟٗح يفظح
(66)

ج٘ َكال نحيفعدى  

جيُحضٝ جرج ٘ق  ؾٙجذدح يُدح ٞؿدضٌ فعًدّٟ َٓٗدح
(61)

 

: ٖدٙ جِ أقدٙجو جإلعدشجخ َ٘دح  جَح جيُدزٖد جيػدحْٝ

ٞطشأ عًٛ جيهًٍ َّ ضاٟدشجش فدٝ أ٘جخشٖدح ندى ريدم 

َّ عُى جيُدطهًٍ ، فٗدٙ َدّ ٞإيدش جيهدالٌ ٘ٞٓ دة 

جيُعٓٛ
(61)

 . 

جِ جألقددشخ جيددٛ جي ددٙجخ َددّ ٖددزّٞ جيُددزٖرّٟ      

عٓذ جيرٗرٗدحْٝ ٖدٙ جِ ٞطًدف جيعحَدى عًدٛ جيُعٓدٛ 

جيُكطضٝ يإلعدشجخ
(63)

فُدػال ئ دالا جيفحعدى عًدٛ  

جيفعى يٟظ فٟدٕ َدح ُٞٓد  ريدم ، ذدى جْدٕ ئ دالا آيس 

عًدددٛ عدددرٟى جيككٟكدددس جر جِ َشؾددد  جيفحعًٟدددس جيدددٛ 

جيطغرٟد يًفعى ، ٘ال ٞهِٙ ريم َخط ح ذٕ َرح شز 

، ْعٍ ٞٓ ش  جيٟٕ َّ ؾٗس جْٕ أقٙٚ فهى َرح دش 

٘ج٠يس فحعى يًفعى قكٟكس جال جِ آيس جقذجظ جيُعٓدٛ 

ُددى ضًددم فددٝ جيًفددس يددٟظ آيددس يًعُددى ، جر جِ جيددس جيع

ٖٝ جيًغحِ يٟظ جال َ٘ؿدشد جِ ٞهدِٙ جي دٝء آيدس 

يًُعٓٛ جيُكطضٝ يإلعشجخ ال ٞٙؾدد جِ ٞهدِٙ جيدس 

يٕ عًٛ جأللٗدش ، َد  جِ جيُعٓدٛ جيُكطضدٝ يدٕ قدذ 

ٞك ددى ذُؿددشد جيك ددذ َددّ دِ٘ جيددس ، َ٘ددّ ريددم 

جيُٓحدٚ جيُكدز٘  فٟدٕ قدش  جيٓدذجء  ، ٘جإلغدشجء 

ى عًدٛ ٘جيطكزٞش فًٟطضٌ قٟٓثز ضككف جيعُى ذال عحَ

جْددٕ ال ٞٓطرددف عًددٛ جيعحَددى جيُعٓددٜٙ ضددش٘سز جِ 

جالذطذجتٟددس ٘جيخرشٞددس ال ضطكَٙددحِ
(10)

٘ال ضك ددالِ  

ذطؿدددذدُٖح عدددّ جيعٙجَدددى جيًفظٟدددس ، ذدددى ذحيٟٗثدددس 

جيطشنٟرٟددس جيكحصددًس عددّ ضؿشدُٖددح عددّ جيعٙجَددى 

جيًفظٟس ، ذى ال ٞٓطرف عًدٛ َدح عدذج جيكدش٘  َدّ 

جيًفدس جيعٙجَى جيًفظٟس الِ آيدس جقدذجظ جيُعٓدٛ فدٝ 

َّ ذّٟ جأليفحل ضٓك دش فدٝ جيكدش  فدحِ جيفحعًٟدس 

ج٘ جيُفعٙيٟددس ال ضك ددالِ ذحيفعددى ٘ ددرٕٗ ٘ج ُْددح 

ضك الِ ذحيٟٗثس جيطشنٟرٟس ، ٘جيفعى ٘ درٕٗ َكدى 

يإلعددٓحد ٘ ددش  يددٕ ، فُٗددح ذغددرد جال ددطُحو عًددٛ 

 جإلعٓحد ٘جيٓغرس ضطًرحِ جيُعُـٙو ال جِ جيعُى ج٘ 

 

                                                 
،  40 – 33ْكٙ جيطٟغٟش : ،  31  -11 ذ :جيُكط ٞٓظش : (66)

 33َ هًس جيعحَى جيٓكٜٙ : 

   310/  2ٞٓظش :  شـ جذّ عكٟى :  (61)

  40 – 33ْكٙ جيطٟغٟش : ،  2/140جيخ حتا :  ( ٞٓظش : 61)

  101ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (63)

جيطكٍٙٞ ٖٙ ْكٙ  َّ قٟحٌ جيعشث ذحيؿٖٙش ، فُػال جِ َعٓٛ  (10)

ٟس ٘جإلضحفس ٖٙ نِٙ جيهًُس عُذز ج٘ فضًس ج٘ جيفحعًٟس ٘جيُفعٙي

َضحفح ئيٟٗح ٖ٘ٝ نحإلعشجث جيكحتُس ذحيعُذز ٘جيفضًس ج٘ جيُضح  

 جيٟٕ ذغرد ضٙعأ جيعحَى ، فحيزٜ ٞٙؾذ ٖزٔ جيُعحْٝ ٖٙ جيُطهًٍ جال

جِ جيٓكحز ؾعًٙج ٖزٔ ج٠يس نحْٗح ٖٝ جيطٝ ضٙؾذ جيُعحْٝ ٘عالَحضٗح 

ى ، فحيرحء فٝ قٙيٍٗ )ذٕ ٞطكٌٙ( ، ٘يٗزج جيغرد عُٟص ج٠الش عٙجَ

يالعطعحْس ْظشج ئيٛ جِ جيُغُٛ عحَال فٝ قٙيم : قحٌ ٖزج جيعشث 

    25/  1ذٗزج جيُكى ... ، ٞٓظش :  شـ جيهحفٟس : 

ًٛ جيظدحٖشجيُعٓٛ جيُكطضٝ يٕ قحدظ َُٓٗح ع
(11)

 

. 

َ٘دددّ جألَػًدددس عًدددٛ ريدددم َُدددح ٘سد فدددٝ ندددالٌ      

جيرٗرٗحْٝ نالَٕ عّ جيُفعدٙو ذدٕ ، فٗدٙ َٓ دٙخ 

ذحيُفعٙيٟددددس جيطددددٝ ٖددددٝ َعٓددددٛ َعطددددٙس َكددددطض 

الْط حذٕ
(12)

ال ذحيفعى ج٘  درٕٗ 
(13)

َ٘ٓٗدح جيكدحو  

، جر ٞشٚ جْٕ ال قحؾس فدٝ جْط دحذٗح ئيدٛ أنػدش َدّ 

فٗدددٝ ال  جيُعٓدددٛ جيُكطضدددٝ يدددٕ ٖ٘دددٙ )جيكحيٟدددس( ،

ضطكٌٙ ذحيُعٓٛ جيكذغٝ قطٛ ٞؿدد جعطردحس َدح رندشٔ 

جيٓكددحز يعحًَٗددح ، ذددى ضطكددٌٙ ذحإلعددٓحد عددٙجء نددحِ 

جيُغٓذ فٟٕ قدذغح ج٘ َ دطُال عًدٛ َعٓدٛ قدذغٝ جٌ 

ال
(14)

  . 

جِ جَعحِ جيٓظش فدٝ ندالٌ جيرٗرٗدحْٝ ٞغدٟش ذٓدح      

جيٛ جيكٙو ذحْٕ ٞشفض ٘ؾدٙد جيعحَدى سفضدح َطًكدح 

جيطدددٝ ضعطدددٙس عًدددٛ جالعدددُحء جر ٞدددشٚ جِ جيُعدددحْٝ 

نحفٟددددددس الِ ضؿعًٗددددددح َشفٙعددددددس ج٘ َٓ ددددددٙذس ج٘ 

َؿددش٘سز ، ٘ال دجعددٝ يًركددع عددّ عٙجَددى يددزيم ، 

٘قذ َش ذٓح جْٕ ؾعى ْ دد جيُفعدٙو َعدٕ َٓ دٙذح 

عًٛ جيُ حقرس
(15)

 ذعٟذج عّ ضكذٞش أٜ عحَى . 

 

 جيؿًُس )٘قٙ  جيؿًُس فحعال ج٘ ْحترح عٕٓ( : -1

ًس فدحعال ج٘ ْحتردح جخطًش جيٓكحز فٝ ٘قٙ  جيؿُ     

عٕٓ ، فحيُ ٗٙس يذٚ جيٓكدحز : جَطٓدح  ريدم َطًكدح 

، ٘قذ أؾحصٔ ٖ حٌ ٘غعًدد َطًكدح ، َ٘ٓدٕ قدٙيٍٗ : 

ٞعؿرٓٝ قحٌ صٞدذ ، جال جِ جيفدشجء قدذ ف دى فدٝ ريدم 

قحتال : جرج نحِ جيفعى قًرٟح ٘٘ؾذ َعًدف عدّ جيعُدى 

ؾحص ريم ْكٙ قٙيٍٗ : لٗش يٝ أقدحٌ صٞدذ ، َ٘ػًدٙج 

ج عحيٛ : ))يزيم ذكٙيٕ ض ٘ن دح َسأَ ََ ّْ ذَْعدِذ  د َِ  ٍْ ٗند ٍَّ ذَدَذج يَ غند

ن  َّٕ ٓٓن ((ج٠ََٞحِش يََْٟغؿن
(16)

٘جقطؿٙج ذكٙو جي دحعش 
(11)

 

: 

َ٘دددددددح سجعٓدددددددٝ جال ٞغدددددددٟش ذ دددددددش ٕ                      

 ٘عٗذٜ ذٕ قٟٓح ٞغٟش ذهٟش

جال جِ َّ َٓ  ريدم ج٘و ٖدزٔ جي دٙجٖذ ، جَدح جالٞدس 

ذج( ضدُٟش جيردذجء جيهشُٞس فكحيٙج : جِ فٝ جيفعدى )ذد

، ٘جَددددح قددددٙو جي ددددحعش فددددزٖرٙج جيددددٛ ضكددددذٞش )جِ( 

جيُ ددددذسٞس قرددددى جيفعددددى )ٞغددددٟش(
(11)

جَددددح ٘ؾددددٕ  

جي ٙجخ عٓذ جيرٗرٗدحْٝ جِ جيؿًُدس ٖدٝ جيطدٝ ضكد  

فحعال ج٘ ْحترح عٕٓ الْٗح ٞشجد ذٗح يفظح قٟٓثز
(13)

   

 

                                                 
   103 – 101ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (11)

  264ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ :  (12)

  311، ٘عًى جيٓكٙ :  125ٞٓظش : جيُاطشخ :  (13)

   264ش : جعحط جيٓكٙ : ٞٓظ( 14)

   13 - 12 ٞٓظش : جيركع (15)

  35عٙسز ٞٙعش :  (16)

  553/  2جيرٟص القحتى يٕ ، ٞٓظش : جيُآٝ :  (11)

  525/  2ٞٓظش : جيُ ذس ْفغٕ :  (11)

  31ٞٓظش : جعحط جيٓكٙ :  (13)
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٘ذزيم ٞهِٙ قذ ٘جفف جذّ ٖ دحٌ فدٝ ٖدزٔ جيُغدحيس 

يكٙو : ))٘جي دٙجخ ، فكذ رٖد جالخٟش جيدٛ ريدم ذدح

جِ جيٓحتددد جيؿًُددس الْٗددح نحْددص قرددى قددز  جيفحعددى 

َٓ ٙذس ...  ٘قٙيٍٗ : جيؿًُس ال ضهِٙ فدحعال  ٘ال 

ْحتردح عٓددٕ ، ؾٙجذددٕ جِ جيطددٝ ٞدشجد ذٗددح جيًفددس ٞكهددٍ 

يٗددح ذكهددٍ جيُفددشدجش ، ٘يٗددزج ضكدد  َرطددذأ ْكددٙ : ال 

قددٙو ٘ال قددٙز جال ذددحهلل نٓددض َددّ نٓددٙص جيؿٓددس
(10)

 

ٙج َطٟس جيهزخجيُػى : صعُ
(11)

َّ٘ ٖٓح يٍ ٞكدطؽ  

جيخرددش جيددٛ سجذددأ فددٝ ْكددٙ : قددٙيٝ ال جيددٕ جال هللا ، 

نُح ال ٞكطحؼ جيٟٕ جيخرش جيؿحَذ جيُفشد
(12)

 . 

٘ٞدددشٚ جيرحقدددع جِ جيؿًُدددس ال ُٞهدددّ جِ ضكددد       

َٙقددد  جيفحعدددى ج٘ ْحتردددٕ ، جر جِ ريدددم ال ٞهدددِٙ جال 

عًددٛ عددرٟى جيطأ٘ٞددى جَددح َددح نددحِ لددحٖشٔ ريددم َددّ 

ًدددس جيغدددحذكس فحُْدددح ٞهدددِٙ ذكدددز  جيكدددٙو  ، جألَػ

٘جيؿًُدس جيُدزنٙسز فددٝ َكدى ْ ددد َفعدٙو جيكددٙو 

 يٟظ جال .

 

 يخحضُسج

ذعدددددذ جال دددددال  عًدددددٛ َدددددح ٘سد يدددددذٚ                

 جيرٗرٗحْٝ َّ ض ٙٞرحش ٞطضف يًرحقع َح ًٞٝ :

 

o  أسد  ٖدددزج جيفكٟدددٕ ض دددٙٞرحضٕ ذحيطعًٟدددى

جيُكٓددددد  ٘جيرشٖدددددحِ جيٙجضدددددف يطكشٞدددددد 

 ألرٖحِ .جيُغحتى َّ ج

 

o  ٕٞدددشٚ جيرحقدددع جِ فدددٝ ذعدددض ض دددٙٞرحض

جؾطٗحدج َخحيفح يُح عًٟٕ جيٓكدحز نكٙيدٕ : 

جِ لدددددش  جيضَدددددحِ لدددددش  يإلعدددددٓحد ال 

يًكذظ ، فحِ ريم ٞخحيش َح عًٟٕ جيٓكدحز 

 ٘أنػش أٖى جيعشذٟس .

 

o  نحِ رج َٓٗؿٟس ٘جضكس ، جر ٞدٙسد أصدى

جيُغددحيس َ٘دددح قٟدددى فٟٗددح َدددّ آسجء ، غدددٍ 

صدٙجخ ، َكًدال ٞأضٝ جيٛ جيكٙو ذُدح ٖدٙ 

 َ٘رشٖٓح عًٛ ريم دِ٘ ضهًش ج٘ ضأ٘ٞى .

 

o  ُٙٞهّ جِ ضعدذ ذعدض آسجتدٕ َكح٘يدس ْكد

ضٟغٟش قٙجعدذ جيعشذٟدس ، َ٘دّ ٖٓدح ُٞهدّ 

جِ ْكدددٙو جْدددٕ ذدددذج َطدددأغشج نػٟدددش ذُدددٓٗؽ 

 جيهٙفّٟٟ دِ٘ جْكٟحص .             

 

 َٙجسد جيركع :

 أ٘ال : جيكشآِ جيهشٍٞ 

 غحْٟح : جيُ حدس ٘جيُشجؾ 

 

                                                 
 306ٞٓظش : صكٟف جيرخحسٜ )نطحخ جيذعٙجش( : (10)

  ٞٓظش : يغحِ جيعشخ ، َح ٘ٔ (11)

  525/  2َآٝ جيًرٟد :  (12)

 يٓكدددٙ : يعًدددٝ جيُٙعدددٜٙ أعدددحط ج

جيرٗرٗحْٝ ـ ضككٟدف : َكُدذ قغدّٟ 

جقُذ جي حٖش٘دٜ ، َطرعس جيٓٗضس 

،  1، دجس جيعًدددددددددٍ ، ذٗرٗدددددددددحِ ،  

 ٖـ1310

  ٜٙجال دددددددطكحا : يعًدددددددٝ جيُٙعددددددد

جيرٗرٗحْٝ ، ضككٟف : َكُدذ قغدّٟ 

جي دددحٖش٘دٜ ، َطرعدددس جيكًدددٍ ، دجس 

 ٖـ1423،  1جيعًٍ ، ذٗرٗحِ ،  

  ّٟجإلْ ددح  فددٝ َغددحتى جيخددال  ذدد

جيٓكدددددددّٟٙٞ ٘جيهدددددددٙفّٟٟ : الذدددددددٝ 

جيرشندددحش ، ضككٟدددف : َكُدددذ َكٟدددٝ 

جيددددذّٞ عرددددذ جيكُٟددددذ ، دجس جيفهددددش 

 يًطرحعس ، ٘جيٓ ش ، )د.ش(

  أ٘ضف جيُغحيم ئيٛ أيفٟس جذّ َحيدم

: الذّ ٖ حٌ جألْ دحسٜ ، ضككٟدف : 

َكُذ َكٝ جيذّٞ عرذ جيكُٟذ ، دجس 

، ذٟدددش٘ش ،  6جيٓدددذ٘ز جيؿذٞدددذز ،  

1310ٌ 

 يكددددددشآِ : جيرشٖددددددحِ فددددددٝ عًددددددٌٙ ج

ٖددـ( ، ضككٟددف : 134يًضسن ددٝ )ش

َكُدددذ أذدددٝ جيفضدددى ئذدددشجٍٖٟ ، دجس 

ئقٟدددددحء جيهطدددددد ، عٟغدددددٛ جيردددددحذٝ 

 -ٖدـ 1316، َ ش ،  1جيكًرٝ ،  

1351ٌ 

  ِضفغٟش جيركدش جيُكدٟأ : ألذدٝ قٟدح

جألْذيغدددددٝ ، دجس جيفهدددددش يًطرحعدددددس 

ٖـ 1331، ذٟش٘ش ،  2٘جيٓ ش ،  

- 1311ٌ 

  : ْٝجيؿٓٛ جيذجْٝ فٝ قدش٘  جيُعدح

ّ ذددددددّ قحعددددددٍ جيُددددددشجدٜ ، يكغدددددد

ٖـ( ، ضككٟف  دٕ َكغدّ ، 143)ش

 1316ٌ -ٖـ 1336جيُٙصى ، 

  ٝقح ددٟس جي ددرحِ : يُكُددذ ذددّ عًدد

جي رحِ ، َهطرس َ٘طرعس دجس ئقٟدحء 

جيهطدددد جيعشذٟدددس ، َ دددطفٛ جيردددحذٝ 

 جيكًرٝ ، جيكحٖشز ، )د.ش(

  ِخضجْددددس جألدخ ٘يددددد يرددددحخ يغددددح

جيعدددشخ ، يعردددذ جيكدددحدس جيرادددذجدٜ ، 

 1غدالٌ ٖدحسِ٘ ،  ضككٟف : عردذ جي

 ، َ ش ، )د.ش(

  ( ٝ332جيخ حتا ، جذّ ؾٓد  )ٖدـ

عرددذ جيكغددّٟ ٖٓددذجٜ٘ ،  0د  0ضددف 

،ذٟددددش٘ش 2دجس جيهطدددد جيعًُٟددددس ،  

 ٌ  2003 –ٖـ  1424يرٓحِ ، 

  : ٝدسجعحش ْكذٞس فدٝ جيٓكدٙ جيعشذد

د.عردددذ جيدددشقُّ أٞدددٙخ ، َإعغدددس 

 جي رحـ ، )د.ش(
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  ّددشـ جذددّ عكٟددى عًددٛ أيفٟددس جذدد 

جيدددذّٞ عردددذ هللا ذدددّ َحيدددم : يرٗدددحء 

عكٟددددددددددى جيعكًٟددددددددددٝ جيُٗددددددددددذجْٝ 

ٖـ( ، ضككٟف : َكُذ َكٝ 163)ش

جيدددددذّٞ عردددددذ جيكُٟدددددذ ، جيُهطردددددس 

جيطؿحسٞددددددددس جيهرددددددددشٚ ، َ ددددددددش ، 

 1353ٌ -ٖـ 1312

  ددشـ أيفٟددس جذددّ َحيددم : ألذددٝ عرددذ 

هللا َكُذ ذّ ؾُحو جيدذّٞ ذدٍ َكُدذ 

ٖددـ( ، ض ددكٟف 616ذددّ َحيددم ، )ش

٘ضٓكٟف َكُذ ذدّ عدًٍٟ جيًرحذٟدذٜ ، 

 يُهطرس جيعػُحْٟس ، ذٟش٘ش ، )د.ش(ج

  : ٚددشـ قطدددش جيٓددذٚ ٘ذدددى جي دددذ 

الذددّ ٖ ددحٌ جألْ ددحسٜ ، ضككٟددف : 

َكُددذ َكددٝ جيددذّٞ عرددذ جيكُٟدددذ ، 

 ٖـ1312،  1 

  ّٞددددشـ جيهحفٟددددس  : يشضددددٝ جيددددذ 

جالعطشآذحدٜ ، دجس جيهطدد جيعًُٟدس ، 

 ذٟش٘ش ، يرٓحِ ، )د.ش(

  ، صكٟف جيرخحسٜ ، َهطرس جي درٟف

 َ ش ، )د.ش(

  جيٓكدددددٙ : الذدددددّ جيدددددٙسجا ، عًدددددى

ٖددددـ( ، ضككٟددددف : َكُددددٙد 311)ش

َكُددذ َكُددٙد ْ ددحس ، دجس جيهطددد 

يرٓدددحِ ،  –، ذٟدددش٘ش  1جيعًُٟددس ،  

 ٌ 2002 -ٖـ 1422

  ٘جيهطحخ : يغدٟرٕٙٞ جذدٝ ذ دش عُدش

ٖدـ( ، ضككٟدف 110ذّ عػُدحِ ، )ش

: عرذ جيغالٌ ٖحسِ٘ ،  رد  جيٟٗثدس 

جيُ شٞس جيعحَس يًهطحخ ، جيكحٖشز ، 

1366 – 1311ٌ 

  : جيًردحخ فدٝ عًدى جيرٓدحء ٘جإلعدشجخ

ألذدددٝ جيركدددحء جيعهردددشٜ ، ضككٟدددف : 

د.َخطحس غحصٜ  ًُٟحش ، دجس جيفهش 

 1335ٌ، دَ ف ،  1،  

  ، يغددددحِ جيعددددشخ : الذددددّ َٓظددددٙس

ٖـ( ، دجس ذٟش٘ش ، ذٟدش٘ش 111)ش

 ، )د.ش(

  َعدددحْٝ جيكدددشآِ : يٟكٟدددٛ ذدددّ صٞدددحد

ٖدددددـ( ، ضككٟدددددف : 201جيفدددددشجء )ش

عًددٝ  جقُددذ ٞٙعددش ْؿددحضٝ َ٘كُددذ

 1355ٌجيٓؿحس ، دجس جيغش٘س ، 

  جيُكط ذ فٝ  دشـ جالٞضدحـ ، عردذ

ٖدـ( ضدف :  411جيكحٖش جيؿشؾحْٝ ) 

نددحلٍ ذكددش جيُشؾددحِ ، ذاددذجد  0د0

،1312 ٌ 

  ، ٜٙفخدش  0د0َ هًس جيعحَى جيٓكد

، 1جيددددذّٞ قرددددح٘ز ، دجس جيفهدددددش ،  

 ٌ 2003 -1424دَ ف ، 

 

  جيُف ى فٝ صٓعس جإلعشجخ : يؿدحس

خ دددددددددددددددشٜ هللا َكُدددددددددددددددٙد جيضَ

ٖددددددـ( ، ضكددددددذٍٞ ٘ضرٙٞددددددد 531)ش

د.عًددددٝ ذددددٙ ًَكددددٍ ، دجس َ٘هطرددددس 

 2003ٌيرٓحِ ،  –جيٗالو ، ذٟش٘ش 

  ، جيُكطضددد : ألذددٝ جيعرددحط جيُرددشد

ضككٟدددف : عردددذ جيخدددحيف عضدددُٟس ، 

 عحيٍ جيهطد ، ذٟش٘ش ، )د.ش(

  ، ًٟٝجيُكشخ : الذّ ع فٙس جال در

ضككٟدددف : عردددذ جيغدددطحس جيؿدددٙجسٜ ، 

س جيعدحْٝ ٘عرذ هللا جيؿرٙسٜ ، َطرع

 ٖـ  1331، ذاذجد ،  1،  

  ، َْٝددّ عددٟشز جألذددشجس : يًُحصْددذسج

 1312ٌدجس جيفهش ، ذٟش٘ش ، 

  ْٝكٙ جيطٟغٟش ، دسجعس ْ٘كذ َٓٗؿ

: يـ د.جقُذ عرذ جيغدطحس جيؿدٙجسٜ ، 

َطرعددس جيُؿُدد  جيعًُددٝ جيعشجقددٝ ، 

 1314ٌ -ٖـ 1404

   ُٖدددد  جيٗٙجَدددد  فددددٝ  ددددشـ ؾُدددد

جيؿٙجَ  : يؿالو جيذّٞ جيغدٟٙ ٝ ، 

 كٟف َكُذ ذذس جيدذّٞ جيٓعغدحْٝ ض

، دجس جيُعشفدددس يًطرحعدددس ٘جيٓ دددش ، 

 ذٟش٘ش ، )د.ش(  
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