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 اندنيم انعقهي عىد اته مانك في شرح انكافيح انشافيح
                                                                        

 ع١ٍٙز خطجف عذذ ثٌىش٠ُ /ثٌّذسط ثٌّغجعذ

   ؽجِعز وشدالء / و١ٍز ثٌمجْٔٛ
 

 

 مقدمح انثحث
فٙيٛ ثٌعيجٌُ ثٌفيز ثٌيزٞ  0ٚفضجةً وذ١شر عٍي١ُٙ فيٟ ِؾيجي ثٌٕقيٛ ثٌعشديٟ ال٠خفٝ عٍٝ دثسعٟ ثٌٍغز ثٌعشد١ز ِج الدٓ ِجٌه ِٓ آعجس 

ٚليذ صضيّٕش ٘يزٖ ثٌّؤٌفيجس آسثءٖ ٚمفىجِيٗ ثٌّغيضّذر ِيٓ ثيعيظ ثيمي١ٍز ٌعٍيُ  0صشن ثٌّؤٌفجس ثٌّشٙٛسر فٟ ٘زث ثٌعٍُ ثٌؾ١ًٍ 

ثٌٕقٛ ثٌضٟ خٍفٙج عٍّجء ثٌعشد١يز ثيليذِْٛ مِغيجي ثٌخ١ٍيً ثٌفشث١٘يذٞ 
 
ٚعي١ذ٠ٛٗ 

  
ٌٚىغيجةٟ ٚثٌّذيشد

 
ٚغ١يشُ٘   ٚوجٔيش ٘يزٖ ث٢سثء  

ِّٚج ٠ؤ٠ذ فزثرر ثيدٌز ثٌضٟ ثعضّيذ٘ج ٘يزث ثٌعيجٌُ  0ٚثيفىجَ ثٌضٟ لشس٘ج ثدٓ ِجٌه صعضّذ عٍٝ ثٌّٕمٛي ٚثٌّعمٛي ِٓ ثيدٌز ثٌع١ٍّز 

ذثٌٚضٙج م٠ذٞ ثٌذثسع١ٓ ٌٚعً مشٙش٘ج مٌف١ضٗ فٟ ثٌٕقٛ ثٌضٟ ص 0ش١ٛع وضذٗ ِٚؤٌفجصٗ فٟ ثٌضذس٠ظ دثخً ثٌّقجفً ٚثٌؾجِعجس ثٌع١ٍّز 

عيُ وضجديٗ ثٌضغي١ًٙ ٚشيشفٗ  0ٚوزٌه ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز ثٌضٟ صضّٕش عالعز آالف د١ش فٟ ثٌٕقٛ م٠ضج ِع شيشفٙج ثٌغّي١ٓ  0ٚثٌششثؿ 

ٚ٘زث ِيج فيذث دجٌذجفيظ الْ ٠ضٕيجٚي ؽجٔذيج ِّٙيج ِيٓ ثٌشخلي١ز ثٌع١ٍّيز ٌٙيزث  0ٚغ١ش رٌه ِٓ ثيعفجس ثٌم١ّز فٟ عٍُ ثٌٕقٛ ثٌعشدٟ 

ثٌىذ١ش مال ٚ٘ٛ ؽجٔخ ثالعضذالي ثٌعمٍٟ عٕذٖ فٟ دعض ثٌّغجةً ثٌضٟ صضّٕٙج وضجدٗ ثٌٛثعع ششؿ ثٌىجف١يز ثٌشيجف١ز   رٌيه يْ  ثٌعجٌُ

ٚلذ ؽجء ٘يزث ثٌذقيظ ِمليٛسث عٍيٝ ثٌغيٍٛن  0٘زث ثٌغفش ثٌشم١ٓ ثفضٜٛ صمش٠ذج غجٌذ١ز ممٛي ثٌّعجسف ثٌٕق٠ٛز ٚفشٚعٙج عٕذٖ 

فىيجْ ثٌّليذس ثيعيجط ثٌيزٞ ثعضّيذ ع١ٍيٗ  0ٌضعيشف عٍيٝ ثٌم١يجط ٚثٌضٕ ١يش ٌيذٜ ثديٓ ِجٌيه ثالعضذالٌٟ دجٌعمً دْٚ ثٌٕميً يؽيً ث

ٚليذ ثخضيشس  0ثٌذجفظ ٘يٛ ٘يزث ثٌشيشؿ ثٌيزٞ ٚليع ثالخض١يجس ف١يٗ عٍيٝ دعيض ثٌّغيجةً ثٌضيٟ صخيف ثيعيّجء ٚثيفعيجي ٚثٌقيشٚف 

عيذٖ ثٌّمذِيز ثٌيزٞ مٚ يقش ف١يٗ ثٌّلجدس ثيخشٜ إلععجف ثٌذقظ ِٓ ٔفيظ ثالخضليجا ثٌٕقيٛٞ فضشيىً ثٌذقيظ ِيٓ ثٌض١ّٙيذ ٚد

ثالعضذالي ثٌعمٍٟ ثٌّملٛد   عُ ثٌّذجفظ ثٌغالعز ثٌضٟ خلف ثٌّذقظ ثيٚي ِٕٙج ٌالعُ ٚثٌّذقيظ ثٌغيجٟٔ ٌٍفعيً ٚثٌّذقيظ ثٌغجٌيظ 

ٌُٚ مخلف ؽضءث ِٓ ثٌذقظ ٌٍىالَ عٓ ف١جر ثدٓ ِجٌه ٚش١ٛخٗ ٚآعجسٖ ديً ثوضف١يش ديزوش  يشف ِيٓ ف١جصيٗ ِٚؤٌفجصيٗ  0ٌٍقشف 

ٚالْ 0ثٌض١ّٙذ  ئٗ مشٙش ِٓ مْ ٠عشف دٗ إر مفج يش ثٌّؤٌفيجس ثٌىغ١يشر ثٌضيٟ مٌفٙيج ثٌّؤسخيْٛ فيٟ ثٌقيذ٠ظ عيٓ رٌيه فٟ ٘جِش 

ثٌقذ٠ظ عٓ ف١جصٗ ٚصفجم١ٍٙج ال٠ذخً  ّٓ م٘ذثف ثٌذقظ ٚال ؽذٜٚ ِٕٗ فٟ ِغيً ٘يزٖ ثٌذسثعيز  فٍيٗ ١ِيذثْ آخيش صعٕيٝ ديٗ وضيخ 

٠يز فيٟ ٘يزث ثٌذقيظ ثٔميً مليٛثي ثديٓ ِجٌيه ِيٓ وضجديٗ شيشؿ ثٌىجف١يز ثٌشيجف١ز ٚوٕش عٕيذ عيشا ثٌّغي ٌز ثٌٕقٛ  0ثيخذجس ٚثٌضشثؽُ 

ٚفٟ ثٌخضجَ ال مدعيٟ  0دٕلٙج دْٚ ثٌضلشف ف١ٗ ِع ٚ ع صخش٠ؾٙج فٟ ٘ٛثِش خجمز   ٚدعذ٘ج مٚ ـ ِغجٌه ثالعضذالي عٕذٖ 

عزسر إْ ظٙيش فيٟ ٘يزث ثٌؾٙيذ ٔميف ِٚ 0ثٌىّجي فجٌىّجي هلل صعجٌٝ ٚفذٖ   ٚإّٔج ٘ٛ ؽٙذ ِخٍف ٌذسثعز عم١ٍز ٘زث ثٌعجٌُ ثٌؾ١ًٍ 

  0مٚ ٘فٛثس ٚمخش دعٛثٔج مْ ثٌقّذ هلل سح ثٌعج١ٌّٓ 

 

 

 تمهيد
ٚلٛثعيذٖ  مسثةيٗدعيض  إلعذيجس ٚمٚ يقٗ ثٌٕق٠ٛيز فؾؾيٗثدٓ ِجٌه فٟ  ثعضّذٖثٌزٞ   ٌٕمٍٟ ثع عشا ٌٍذ١ًٌ ثٌعمٍٟ ال فٟ ٘زث ثٌذقظ 

ٚعم١ٍيز عٍيٝ ميقز ثٌقىيُ  ٔم١ٍيٗ د دٌيزويجٔٛث ٠غيضذٌْٛ  ثٌٕقي١٠ٛٓ مَْٛ فيجٌّعٍ 0فيٟ وضذيٗ  مٚسد٘يجِٚغيجةٍٗ ثٌضيٟ فٟ ثٌمضيج٠ج ثٌٕق٠ٛيز 

ِعي١ٓ   ٌغيٛٞ مٚٚثٌذ١ًٌ ثٌعمٍيٟ فيٟ فىيُ ٔقيٛٞ  مٌٕمٍٟٚلذ ٠ؾضّع ثٌذ١ًٌ  0 ثيفىجَعٍٝ غ١شٖ ِٓ  ٠شؽقٛٔٗثٌزٞ ٠ؤ٠ذٚٔٗ ٚ ثٌٕقٛٞ

ثٌيذ١ًٌ ثٌعمٍيٟ فٙيٛ  إِيج 0ّٕمٛي ٔمال عٓ ثٌعيشح ٓ  ش٠ك ثٌشج٘ذ ثٌّغّٛع ٚثٌِصٟ  ثٌّض٘ٛ ثٌذ١ًٌ  ٌٕمٍٟثٚثٌذ١ًٌ  0ٚلذ ٠ٕفشد ثفذّ٘ج 

 ثيفىيجَفيٟ  ِيج٠ىْٛ ثالعيضذالي ثٌعمٍيٟ غجٌذيج مْٚثٌّالفيع فيٟ وضيخ ثٌٕقيٛ  0ِذ١ٕج عٍيٝ ثٌّقجوّيز ثٌعم١ٍيز  ثعضٕذج ج دجٌعمًثٌّغضٕذط 

دجالدضيذثء ً   ٚثْ ثٌخذيش ِشفيٛع ٌٍفعي مميًع١ش ف١ٙج عٍٝ صشو١خ ثٌىالَ ومٌُٛٙ : ثٌّليذس  ثٌٕق٠ٛز ثٌٕ ش٠ز ) غ١ش ثٌضطذ١م١ز( ثٌضٟ الص

 ثيفىيجَف١ىغيش فيٟ  ٌٕمٍيٟثثالعيضذالي  مِيج0 ث٢سثء٘يزٖ  مشيذِٗٚيج  (ٌيٛ ال )   ٚثخضالفُٙ فيٟ ثٌعجِيً فيٟ ثالعيُ ثٌّشفيٛع دعيذ ثٌّذضذم مٚ

 مٚثخيشٙيج فيٟ ثٌضٟ ٠ضٛؽيخ عٍيٝ ثٌّيضىٍُ ِشثعجص ثإلعشثد١ز ٛةٙج ثٌىالَ ثٌعشدٟ ِٓ ف١ظ ظٙٛس ثٌعالِجس  فٟثٌضطذ١م١ز ثٌضٟ ٠ضشوخ 

ٚسفعٙييج  ثيفعييجيٚؽييضَ  إ١ٌييٗثٌٕق٠ٛييز وٛؽييٛح سفييع ثٌفجعييً ٚٔلييخ ثٌّفعييٛي دييٗ ٚؽييش ثٌّضييجف  ثيفىييجَِٚغييجي ٘ييزث عّييَٛ  0ثٌىٍييُ 

فٟ  ثٌٕق١٠ٛٓ موجدشِٓ ثالعضذالي عٕذ ٚثفذ ِٓ  ثيٚيدسثعز ثٌمغُ  ٘ٛ ٘زث ثٌذقظ فٟللذٖ م ِج 0 ثيفىجَغ١ش رٌه ِٓ  إٌٝٚٔلذٙج 

فذسثعز ٘زث  0ِٓ ثٌٙؾشر 672ثٌّضٛفٝ عجَ  ثئذٌغٟ ٌٟٔؾ١جثِقّذ دٓ ؽّجي ثٌذ٠ٓ  عذذث هلل مدٛٚ٘ٛ ثدٓ ِجٌه  ٞثٌمشْ ثٌغجدع ثٌٙؾش

  شؿفضؾجػ ثٌٕقٛٞ ٌذٜ ٘زث ثٌعجٌُ ثٌؾ١ًٍ ٠ ٙش ٌٕج ثٌعم١ٍز ثالعضذال١ٌز ثٌضٟ صقٍٝ دٙج ٚثٌّٛ٘ذز ثٌضٟ ثِضٍىٙج فٟ ثٌؾجٔخ ِٓ ف١ظ ثال

ثٌٕذ٠ٛيز  ثيفجد٠يظدىغيشر ثٌّش٠ٚيجس ٚثٌّقفيٛظ ِيٓ  ثٌٕقي١٠ٌٛٓٚميذ ثشيضٙش ثديٓ ِجٌيه دي١ٓ  0ثٌضٟ لجٌٙج ثٌٕق٠ٛز  ثيفىجَٚصفغ١ش  ث٢سثء

فيٟ  ٚمِجِيٗث الع ٚثعيع    ٌٗٚوجْ  0ٚثٌّقمم١ٓ فٟ ٔلٛا ثٌٍغز ِٚفشدثصٙج  ثٌّذلم١ٓفٙٛ ِٓ  0ثٌضٟ ثعضشٙذ دٙج ثٌعشح  ٚثيشعجس

فيٟ صمغي١ّجصُٙ  ثٌٕقي١٠ٛٓ مليٛثيدعٍُ ثٌّٕطيك ثٌيزٞ غٍيخ  جدعيٗ عٍيٝ  ِض عشر١ز وجْ ٠ّضٍه عمٍٚ 0د١ٓ عٍّجء صِجٔٗ  ثٌمشآ١ٔزثٌمشثءثس 

ثٌّليجدس ثٌضيٟ ِيٓ عذمش٠يز فيٟ شخلي١ز ٘يزث ثٌعيجٌُ روشصيٗ ِّٚج ٠ؤ٠ذ ميقز ِيج  0ٚثدٓ ِجٌه ٚثفذ ُِٕٙ    ثٌض ١ٌفعٕذ  ٚصٕ ١ش ثصُٙ

صشؽّش ف١جصٗ 
(1)

 0  
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 األولانمثحث 

 األسماءفي 
فال ٠ؾٛص صمذ٠ُ ثٌقجي ع١ٍٗ  دجإل جفزوجْ مجفخ ثٌقجي ِؾشٚسث  إرثثٔٗ  ثٌٕق١٠ٛٓس ثٌّعشٚف عٕذ ؽّٙٛ انحال : -1

(1)
ٚفٟ ٘يزٖ  0 

 0ع١ٍيٗ  ٗف١ٍقميٗ ديٗ فيٟ ثِضٕيجع صميذَ فجٌي دجإل يجفز دقشف عٍٝ ثٌّؾشٚس ثٌٕق١٠ٛٓ ٠م١ظ ثٌّؾشٚس ٚموغشٌز ٠مٛي ثدٓ ِجٌه : )  ثٌّغ

فيٟ والِيٗ فيٟ ثٌّذغيٛ    ٚدمٌٛيٗ فيٟ رٌيه عٍيٟ   مديٛرٌيه  ٚمؽيجص 0دٕٙذ ١ضْٚ فٟ ٔقٛ : ِشسس دٕٙذ ؽجٌغز   ِشسس ؽجٌغز فال ٠ؾ

خز(مٚ ملٛي
(2)

 ثٌيشمٞفيضؼ ثديٓ ِجٌيه عٍيٝ ِٛثفمضيٗ ٌٙيزث ث ٚليذ0ْ ٚثديٓ دش٘يجْ جثديٓ و١غي ويً ِيٓ  ٘زث ثٌقىُ ٔفغيٗ  إٌٝٚلذ ر٘خ  0 

ّضٕيع صميذ٠ُ فيجي ثٌّفعيٛي ٚع١ٍٗ فيال ٠  دٗ٘ٛ ِٓ ف١ظ ثٌّعٕٝ ِفعٛي  إّٔجدجٌعمً ٚثٌٕ ش ١ٌٚظ دجٌٕمً   ٚرٌه الْ ثٌّؾشٚس دجٌقشف 

ع١ٍٗ دٗ
(3)

 ثإلفج يز مس٠يذ ٚ٘زث ٠عذ ِٓ ثالعضذالي ثٌعمٍٟ ثٌزٞ عضذٖ ثدٓ ِجٌه دعذ رٌيه ديذ١ًٌ ٔمٍيٟ ِيٓ ثٌشيٛث٘ذ ثٌشيعش٠ز ثٌضيٟ ال 0 

 إ١ٌيٗجٌه ٠ميجسح ِيج ر٘يخ ثدٓ ِ إ١ٌِٗج ر٘خ  مْ إٌٝ ثإلشجسر٘زث ثٌذقظ فٟ ثٌىالَ عٍٝ ثٌذ١ًٌ ثٌعمٍٟ فمط : ٚصؾذس  سللش ٟئٕ ف١ٙج

لٍيش :  فيئرث 0ِيٓ صّيجَ ثٌفعيً ٚدعيض فشٚفيٗ  فى ٔيٗفشف ثٌؾيش ِعيذ ٌٍفعيً ويجٌّٙضر ٚثٌضضيع١ف  إْلجي : ) إرٞ ردجثعضشثٌش ٟ ثال

سثوذز ٕ٘ذث ( مر٘ذشلٍش :  فى ٔهدٕٙذ  زر٘ذش سثوذ
(4)

ثٌؾجس ِغً ثٌّٙيضر ثٌّعذ٠يز   فشف ثٌضعذ٠ز  ْمثٌش ٟ ٌٚىٕٗ للذ  ممجحٕ٘ج 0

ثٌّؾشٚس دجٌقشف  –ِغً ثٌش ٟ   فمجي وّج روشس ثدٓ ِجٌه فمذ عُّ ٌُٚ ٠خلف  مِج 0ِفعٛي دٗ  إٌٝ ثٌالصَج ٠عذٞ ثٌفعً فىالّ٘

 0ٚ٘زث ١ٌظ مق١قج ٚال عجِج 0٘ٛ ِٓ ف١ظ ثٌّعٕٝ ِفعٛي دٗ  إّٔج

 0عي١ذ٠ٛٗ ِٚيج دعيذ٘ج ٠ميع خذيشث  عٕذ ِذّٙز فٟٙ ِذضذم ) ِج( ثٌضعؾذ١ز صىْٛ ٔىشر مْ: روش ثدٓ ِجٌه فٟ دجح ثٌضعؾخ  تاب انتعجة -2

ِٛمٌٛز ٚثٌخذش ِقزٚف  مٔٙجخفش  ٚعٕذ ثي
(1)

 إالصجِيز  ]خفيش مٞ ثي[عٕيذٖ  يصىيْٛثدٓ ِجٌيه : ) الْ )ِيج(  ٘زث ٠مٛيٚفٟ صٛؽ١ٗ  

 ثٌّذضيذم ٚؽعيً ]خفيش مٞ ثي :[لجي  0دٙج غ١ش ِعضّذر  م٠ذضذْ ثٌٕىشر ثٌّقضز ال   ٚيِٛمٌٛز دّعٕٝ ثٌزٞ  مٚثعضفٙج١ِز  مٚشش ١ز 

(  ثإلدٙيجَْ ثٌضضثَ فزف ثٌخذش وجف فيٟ ي   ثٌالصَ ٌٍضعؾخ  دجإلدٙجَفٟ ثٌضعؾخ ِعشفز ال ٠خً 
(2)

ثديٓ ِجٌيه ٕ٘يج ٠ؤ٠يذ  مْ  ٚٔيشٜ 0 

: ثٌخذييش ثٌّييذعٝ فزفييٗ  - ] خفييشمٞ ثي –ف١مييجي ٌييٗ  [خفييش عييُ ٠ييشد ع١ٍييز لييجةال  : ثي سمٞعيي١ذ٠ٛٗ ٚؽّٙييٛس ثٌٕقيي١٠ٛٓ ٠ٚخييجٌف  سمٞ

عيضفٙجَ فليش )ِيج( ثٌضجِيز فيٟ ثي جءٚثدع 0ٚثْ وجْ ِؾٙٛال فقزف ثٌّؾٙٛي ال٠ؾٛص  إدٙجَِعٍِٛج فال ْ وجْ جي ؟ فِؾٙٛ مَ مِعٍَٛ

 ّشضِ مٚرٌه ٠خٍٟ )ٔعُ ( ِٓ فجعً ظج٘ش  يْ   فض٠جدصٙج دج ٍٗ   صثةذر إِج)ِج( ٘زٖ فـ   ٍضٗ غغال ٔعّج ٚثٌشش  دج ً دمٌُٛٙ : غغ

عؾذ١ز   فىزث )ِج( ثٌض صجِزفٛؽخ وٛٔٙج   
(3)

١ً عمٍيٟ ٔ يشٞ خفيش ٔؾيذٖ ٠غي١ش فيٟ ثفضؾجؽيٗ ديذٌٚثدٓ ِجٌيه فيٟ سدٖ ٘يزث عٍيٝ ثي 0 

فيٟ فم١مضٙيج ثٌّٕطك ثٌٍغٛٞ ٌضف١ٕذ وْٛ )ِج( ِٛمٌٛز ٚخذش٘ج ِقزٚف   ٚ٘ٛ ِج ال٠ؤ٠ذٖ ِعٕٝ ؽٍّز ثٌضعؾخ ثٌضيٟ ٘يٟ  معٍٛحِضذعج 

ِٚٛ يعٙج سفيع  ٟء)ِج ( صمع ٔىشر صجِز دّعٕٝ شي   ْ ١ذ٠ٛٗ دع سمٞوزٌه ٔؾذر ٠ضفك ِع  0 ثيفٛثيفجي ِٓ  د ١ٌٞغش ؽٍّز خذش٠ز 

ثٌذلش١٠ٓ   ففجعٍٗ ِضّش عجةذ عٍيٝ  دئؽّجع فعً ِجا ثٌضعؾذ١ز آفًِجدعذ٘ج ِٓ ثٌفعً ٚثٌفجعً ٚثٌّفعٛي   الْ دجالدضذثء   ٚخذش٘ج 

 ِٛميٌٛز مال مٔٙيج٘يخ ثالخفيش ٚر 0 مخيجن مفغيٓ: شيٟء  ٚعي١ذ٠ٛٗ! عٍيٝ ِيز٘خ ثٌخ١ٍيً  مخيجن مفغيٓ)ِج( فجٌضمذ٠ش فٟ لٌٛيه : ِيج 

ٚليٛي  0شيٟء  مخجن مفغٓ: ثٌزٞ دّعٕٝ ثٌزٞ ٚثٌؾٍّز ثٌضٟ ٟ٘ ثفعً ٚفجعٍٗ ِٚفعٌٛٗ مٍضٙج   ٚمٔٙج ِذضذم خذشٖ ِقزٚف   فجٌضمذ٠ش 

   فييجْ ثٌلييٍز ِٛمييٌٛزثٌضعؾذ١ييز  ْ ) ِييج( فىييُ ديي فييئرثدّٕضٌييز ثٌشييش  ٚثالعييضفٙجَ  ثإلدٙييجَفييٟ ْ ثٌضعؾييخ مييـ   يمثٌخ١ٍييً ٚعيي١ذ٠ٛٗ 

ثٌىيالَ عٍيٝ لٌّٛٙيج صيجَ غ١يش  مْ ٚعي١ذ٠ٚٗ٠ٛميٛٞ ِيز٘خ ثٌخ١ٍيً  0ِٛ يقز ٌٍّٛميٛي  ثٌلٍز  ِٓ ف١ظ وجٔش  ثإلدٙجَصخشؽٙج ِٓ 

خفش ٌُ ٠ ٙش فٟ شٟء ِٓ والَ ثٌعشحثي إ١ٌٗفٟ ِج ر٘خ ْ ٘زث ثٌخذش ثٌّمذس ثصمذ٠ش ِقزٚف   ٚ غجٌِٝفضمش 
(4)

 0    
 

٠جء ثٌّضىٍُ ٠ىيْٛ ِعشديج إٌٝثالعُ ثٌّضجف  مْ إٌٝ ٌٕق١٠ٛٓث: ر٘خ ؽّٙٛس  ياء انمتكهم إنىانمضاف  -3 
(1 )

ر٘يخ  ثٌيشمٌٞيٝ ٘يزث ثٚ

ثٌؾشؽجٟٔ  مِج 0عم١ٍز وّج عٕشٜ  د دٌزثدٓ ِجٌه ٚثفضؼ ٌزٌه 
(2)

ثٌخذجص  ثدٓٚ 
(3)

ٚثدٓ ثٌخشجح 
(4)

٘يزث  إْ خجٌفٛث ثٌؾّٙٛس ٚلجٌٛث ذفم 

ثالعُ ٠ىْٛ ِذ١ٕج 
(5)

ثٌذٕيجء ثٌّشصيخ  معيذجحِيٓ  ف١ٗ عذخال إرٔٗ ِعشح مٌز لجةال : ) ٚثٌلق١ـ  فٟ ٘زٖ ثٌّغ سم٠ٗثدٓ ِجٌه  مٚسدٚلذ  

(ثيعّجءع١ٍٙج دٕجء 
(6)

 إٌيٝ إ يجفضٗعيذخ دٕجةيٗ  مْصعيُ صثعيُ  فيجْٔ ش٠ز عالعز ِذ١ٕز عٍٝ ثٌعميً ال ثٌٕميً فميجي : )  د دٌزٕ٘ج  ٝصمٚ 0 

 إٌٝثٌىجف ٚثٌٙجء ٚعجةش ثٌضّجةش ِغج٠ٚج ٌٍّضجف  إ٠ٌٝىْٛ ثٌّضجف  مْرٌه ٠ٛؽخ  إْ : ثفذ٘ج : مٚؽٗغ١ش ِضّىٓ سد رٌه دغالعز 

غ١يش  إٌيٝثٌّضيجف  إْثٌغجٌظ :  0دج ً  م٠ضجث١ٌجء ثٌّضىٍُ ٚرٌه  إٌٝرٌه ٠ٛؽخ دٕجء ثٌّغٕٝ ثٌّضجف  إْثٌغجٟٔ :  0ث١ٌجء ٚرٌه دج ً 

 إٌيٝٚثٌّضيجف  0 وـ )غ١ش( ٚ ) ِغيً(     دالٌضٗ دٙج  ًّض٠فضمش دغذذٗ إٌٝ ثإل جفز ٌضى إدٙج٠َىْٛ رث  مِْضّىٓ ال٠ؾٛص دٕجؤٖ ِٓ دْٚ 

ث ( رٌه فعٍُ ثٔٗ ِعشح صمذ٠ش إعشثد٠ٗجء ثٌّضىٍُ ال٠شضش  فٟ خفجء 
(7)

   آخيشٖدٍضَٚ ثٔىغيجس  إعشثدٗ عذخ دٕجةٗ صمذ٠ش مْفجْ صعُ   0 

ٚال لجةيً  0 ثإلعيشثحوً ٚثفذ ِٕٙيج ِّٕيٛع ِيٓ ظٙيٛس  آخشفجْ    ٚدٕجء ثٌّقىٟ   ٚدٕجء ثٌّضذع   ٌضَ ِٓ رٌه ثٌقىُ دذٕجء ثٌّملٛس

٠جء ثٌّضىٍُ ِعشح صمذ٠شث( إٌٝفىزٌه ثٌّضجف  0دً ٘ٛ ِعشح صمذ٠شث    ِذٕٟ د ٔٗ
(1)

 ثالعضذالي ثٌزٞ ؽجء دٗ ثدٓ ِجٌيه فيٟ ٘يزٖ إْ 0 

ٔؾذٖ ٠عضّذ عٍٝ ثٌّٕطك ثٌٍغٛٞ ثٌمجةُ عٍيٝ  إر   ٗ ٚثٌٕ ١ش١ثعضقضجس ثٌقؾز فٟ ثٌشذ معجعٗعمٍٟ مشف الشه ثٔٗ ثعضذالي ثٌّغ ٌز 

عميذ ثٌضشيجدٗ ٚثٌضّجعيً دي١ٓ  يؽيًٚوً ٘يزث ٚرثن  0و١ف١جس ثعضعّجي ثٌٍغز ٚصٛظ١فٙج فٟ ثٌمضج٠ج ٚثٌضشثو١خ ثٌّضٕٛعز ثٌضٟ صخشس دٙج 

 ثٌيشمٞٚفيٟ ٔٙج٠يز ثٌّطيجف ٚدعيذ ٘يزٖ ثٌّقيجٚسثس ثٌعم١ٍيز ٔؾيذٖ ٠فٕيذ  0ٚثٌذشٕ٘ز ع١ٍٙيج  إعذجصٙج٘زٖ ثٌضشثو١خ ٚد١ٓ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ش٠ذ 

                                                                                                                            0 إ١ٌييييييييييييييٗثٌييييييييييييييزٞ ١ّ٠ييييييييييييييً  ثٌييييييييييييييشمٞ دجٌٛلييييييييييييييش ٔفغييييييييييييييٗ  ييييييييييييييعفٗ ٠ٚشعيييييييييييييي ثٌّخييييييييييييييجٌف ٌييييييييييييييٗ دغييييييييييييييذخ 

ز ٚال صضليشف ثالعضغٕجء : ر٘خ ؽّٙٛس ثٌذلش١٠ٓ فٟ ) عٜٛ( ثالعضغٕجة١ز إٌٝ مٔٙج ٚثؽذز ثٌٕلخ عٍٝ ثٌ شف١ي -4
(2)

ثديٓ ِجٌيه  ِيجم 

٘يزث ٠خيجٌف سمٞ ثٌذليش١٠ٓ  ٚسم٠يٗ 0صعشح دقشوجس  ِمذسر وّج صعيشح )غ١يش( دقشويجس ظيج٘شر  ) عٜٛ( فمذ لجي
(3)

ٚثٌيٝ ِج٠شيذٗ  

 ثئلجسٞثدٓ ٘شجَ ر٘خ  ثدٓ ِجٌه ٕ٘ج سمٞ
(1)

ليذ صغيضعًّ لٍي١ال ِغيً  مٔٙيج إال  وجٔيش صغيضعًّ ظشفيج غجٌذيج ٚثْْ )عيٜٛ( م لشس إر 

شٞ ذؽجٟٔ ٚثٌعى١ش( ٚ٘زث ٘ٛ ِز٘خ ثٌؾش )غ
(2)

وزٌه  
(3)

ثخضيشس  ٚإّٔيجٌز ٠ميٛي : )  فٟ ٘زٖ ثٌّغي دشم٠ٗ ثفضؾجؽٗٚثدٓ ِجٌه عٕذ  0 

 ال ٚثٔيٗ   ِعٕٝ لٛي ثٌمجةً : )لجِٛث عٛثن( ٚ ) لجِٛث غ١شن( ٚثفذ  مْثٌٍغز عٍٝ  مً٘ إؽّجع: ثفذّ٘ج : يِش٠ٓ إ١ٌٗخالف ِج ر٘ذٛث 

ِيٓ فىيُ  مْثٌغيجٟٔ :  0ّعضي عيٓ ثٌ شف١يز ذعٍٝ ِىجْ ٚالصِجْ ف ٠ذي ال ِٚجصِجْ  مٚ)عٜٛ( عذجسر عٓ ِىجْ :  إْ ثفذ ُِٕٙ ٠مٛي

دٙيج  ٚثدضيذا إ١ٌٙيج م ي١فليذ   فئٔٙيج  فٟ والَ ثٌعشح ٔغيشث ٚٔ ّيج خيالف رٌيهٚثٌٛثلع   الصضلشف  ٚمٔٙج   د شف١ضٙج فىُ دٍضَٚ رٌه

٠غيٍط  مالٌش سديٟ  ٚعيٍُ : ) عي ٚثٌيٗ فّيٓ رٌيه ليٛي ثٌٕذيٟ ميٍٝ ه ع١ٍيٗ 0ٍف ١ز ٚعًّ ف١ٙج ٔٛثع  ثالدضذثء ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌعٛثًِ ثٌ
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( مٔفغُٙعذٚث ِٓ عٜٛ  مِضٟعٍٝ 
(4)

وجٌشيعشر ثٌذ١ضيجء فيٟ ؽٍيذ  إال ثيِئُضُ فيٟ عيٛثوُ ِيٓ مٚلٌٛٗ ع١ٍٗ ثٌلالر ٚثٌغيالَ : ) ِيج 0 

(  ثيعٛدثٌغٛس 
(5) 

ش ِشفٛعز دجالدضذثء لٛي ثٌشجع م١ٌٙج ثإلعٕجدِٚٓ  000
(6 )

:- 

ٌز  ٕ٘ج عٍٝ ٘زٖ ثٌّغ ثدٓ ِجٌه ثفضؾجػ م٠ْضذ١ٓ ٌٕج ِّج عذك  (ثٌّشضشٞ  ٚمٔشفغٛثن دجةعٙج               صشضشٞ مٚصذجع وش٠ّز  ٚإرث) 

ثٌٕ جةش ثٌّضّجعٍز  ٚ٘ٛ ف١ّٕج ٠غضعشا دعض ثٌشٛث٘ذ ثٌٕم١ٍز فٟ ٘زث ثالعضذالي  ِمج٠غز٠ضؾٗ وزٌه ثصؾج٘ج عم١ٍج ٔ ش٠ج ٠غضٕذ عٍٝ 

فٟ ٘زٖ ثٌضشثو١خ فٙٛ ٌُ ٠ملذ  عٕذ صض١ّٕٙجفٟ دالٌز ٘زٖ ثٌٍف ز  ٚثٌض ًِشٚٞ ضثٌ يؽً ثيِغٍزٗ ِٙذ ٚلذَ ٔ ش٠ج ٌزٌه عُ عجق فجٔ

 0 ثٌشؤ٠ج ثٌعم١ٍز ف١ٙج  ِٛلف مسثد ٚإّٔجثٌضشثو١خ دقذ رثصٙج 
 

 انمثحث انثاوي

 األفعالفي 
ثٌّؤوذ دْٕٛ ثٌضٛو١ذ غ١ش ثٌّذجششر فٙٛ ِعشح عٕذٖ  مِج 0ثٌّذجششر ِذٕٟ ثٌفعً ثٌّضجسع ثٌّؤوذ دْٕٛ ثٌضٛو١ذ  مْ إٌٝثدٓ ِجٌه ٚثفك 

(1)
٠ىيْٛ دٕيجؤٖ ٌضشو١ذيٗ ِعٙيج  مْ إِيج ويزٌه الْ ثٌّؤويذ ديجٌْٕٛ ثيِيشويجْ  ٚإّٔيج) سم٠يٗ  ٌز ٠مٛي ِغيضذال عٍيٝ ميقز  ٚفٟ ٘زٖ ثٌّغ 

اللجةيً  إر   دٍقجلٙيج شيذٗ ثالعيُ فضيعفف ثٌفعً ثٌْٕٛ ِٓ خلجة مْؽً م٠ىْٛ ِٓ  مْ ِج م0ٚٚصٕضٌٗ ِٕٙج ِٕضٌز ثٌلذس ِٓ ثٌعؾض 

ٌٚٛ وجْ رٌه ِمضض١ج ٌٍذٕجء ٌذٕٟ ثٌّؾضَٚ دـ )  0ْٕٛ ِٓ خلجةف ثٌفعً ِشصخ عٍٝ وْٛ ثٌ ئٗٚثٌغجٟٔ دج ً  0ثٌم١ٌٛٓ  دغ١ش ٘ز٠ٓ

ٚثٌّميشْٚ دقيشف ثٌضٕفي١ظ  ]ٌيُ موضيخ [ٔقيٛ :  ٌُ (
(2)

 مال [ٔقيٛ:  خج ذيز ٠يجء ثٌّ إٌيٝٚثٌّغيٕذ  ]ٚعيٛف مصٚسنعي صٚسن  [ٔقيٛ :   

 ثٌّؤويذ ديجٌْٕٛ دً  عف شيذٗ ٘يزٖ ثٌغالعيز ثشيذ ِيٓ  يعف شيذٗ     ِغج٠ٚز ٌٍّؤوذ فٟ ثالصلجي دّج ٠خف ثٌفعً ئٙج    ]ٌٟ صمشة١ٓ

غ١ش الةميز دجالعيُ ٌف يج ِٚعٕيٝ  فئٔٙج دخالف )ٌُ( ٚفشف ثٌضٕف١ظ ٠ٚجء ثٌّخج ذز   ثٌْٕٛ ٚثْ ٌُ ٠ٍك ٌف ٙج دجالعُ فّعٕج٘ج الةك  يْ

   فيٟ ثالخضليجا مِىيٓ ئٙيج   دٗ ثفذ ٘يزٖ ثٌغالعيز ِذ١ٕيجثصلً  فٍٛ وجْ ِٛؽخ دٕجء ثٌّؤوذ دجٌْٕٛ وٛٔٙج ِخضلز دجٌفعً ٌىجْ ِج 0

ِٛؽخ ثٌذٕجء ٘ٛ ثٌضشو١خ ٌُ ٠ىيٓ  مْثعذش  ٚإر  عجٌظ ٌّٙج  ال إرثٌضشو١خ  ٘ٛ ِٛؽخ ثٌذٕجء مْثصلٍش دٗ دالٌز عٍٝ  ٚفٟ عذَ دٕجء ِج

الصشويخ ( مشي١جءعالعيز  ْي   ٠يجء ِخج ذيز ٔلي١خ مٚٚثٚ ؽّيع  مٚثع١ٕٓ  فمٌف١ٗ ٌّج ثصلً دٗ 
(3)

ِّيج عيذك ٠ضذي١ٓ ثٌّيٕٙؼ ثالعيضذالٌٟ  

ثٌؾيضَ ٚعي١ٓ  مدٚثسلجدً د١ٓ ْٔٛ ثٌضٛو١ذ فٟ ثخضلجمٙج دجٌفعيً ٚدي١ٓ  إر 0ثٌعمٍٟ ثٌزٞ ثعضّذ ف١ٗ ثدٓ ِجٌه عٍٝ ثٌضٕ ١ش ٚثٌّمج٠غز 

ٖ ؤ٠ٛؽخ دٕجءٖ عٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثخضلجميٙج ديٗ ديً ٠ىيْٛ دٕيج ٘زٖ ثيدٚثس عٍٝ ثٌفعً ال  ٛيدخ مْثالعضمذجي ٠ٚجء ثٌّخج ذز ِٓ ف١ظ 

الْ ثٌفعً صشوخ ِع ٘زٖ ثٌْٕٛ صشو١خ ثالعُ ثٌّذٕٟ عٍٝ فضـ ثٌؾضم٠ٓ ٚ٘زث ثٌضع١ٍيً ثٌعمٍيٟ ثٌيزٞ ثٌضيضَ ديٗ ثديٓ ِجٌيه ٕ٘يج ِذٕيٟ عٍيٝ 

ثٌْٕٛ دجٌفعًثٌقجٌز ثٌلٛص١ز ثٌضٟ صضشىً ِٕٙج ِمج ع ٘زٖ ثٌٍف ز عٕذ ثصلجي 
(4)

صعج٘يذٖ ثٌٍغيجْ  فٙزث ثٌذٕجء عٍٝ ثٌفيضـ دجٌيزثس ٘يٛ ِيج0 

 ٠ٍضيذظفيٟ ٘يزٖ ثٌقجٌيز ثٌليٛص١ز  ئي٠ٗىيْٛ ِذ١ٕيج عٍيٝ ثٌضيُ  مْ دجإلِىيجٌْيُ ٠ىيٓ  إر 0 ثيخشٜثٌذٕجء  مفٛثيثٌعشدٟ دْٚ غ١شٖ ِٓ 

ٔقييٛ : ٠ييجء ثٌّخج ذييز  إٌييٝدجٌّغييٕذ  ٠ٍضييذظ ئييٗٚوييزٌه ال٠ّىييٓ دٕييجؤٖ عٍييٝ ثٌىغييش  0الصىضييذٓٔقييٛ : ٚثٚ ثٌؾّجعييز  إٌييٝدجٌفعييً ثٌّغييٕذ 

٠ىْٛ ِذ١ٕج عٍٝ ثٌفيضـ الْ ٘يزٖ  مْ إال إرثفٍُ ٠عذ  0 الوضضذٓٔقٛ :  ٚوّج ال٠ّىٓ دٕجؤٖ عٍٝ ثٌغىْٛ ٌتال ٠ٍضمٟ عٕذةز عجوٕجْ 0الصىضذٓ

 دٕيجء ١ٌٚغيش فشويز عالِيزفضقيز صعيذ ٚع١ٍيٗ فيجْ ٘يزٖ ثٌ ثٌضيٟ الصٍضيذظ دذالٌيٗ مخيشٜ  ثٌذٕيجءعالِيجس ثٌذٕجة١ز ٟ٘ ثٌّضذم١ز ِيٓ  ثٌعالِز

   0 إعشثح
 

 انمثحث انثانث

 في انحروف
 ال ]فيٟ ثٌيذثس إِيج ص٠يذ ٚإِيج ِقّيذ  [ٔقيٛ :  (ثٌّغيذٛلز دّغٍٙيجإِج) مْفٟ دجح عطيف ثٌٕغيك  ثدٓ ِجٌه ٛي: ٠م حرف عطف (إما) -1 

ثٌٕق١٠ٛٓ موغشصىْٛ عج فز عٕذ 
(1)

ٚ٘يٟ  0٘ٛ ثٌٛثٚ ثٌضٟ لذٍٙيج  إّٔجعٍٟ ثٌعج ف  ٟٚمدٌز : ) ِٚز٘خ ثدٓ و١غجْ  ٚلجي فٟ ٘زٖ ثٌّغ 

ْ ٚلٛعٙيج دعيذ ثٌيٛثٚ يفٟ رٌيه صخٍليج ِيٓ دخيٛي عيج ف عٍيٝ عيج ف  ٚ ملٛي(   ٚدمٌّٛٙج مٚدـ ) ثٌّفجدرٌّعٕٝ ِٓ ثٌّعجٟٔ  ؽجة١ز

  فٍيضىٓ  دئؽّيجععج فيز ١ش ِغذٛلز دّغٍٙج شذ١ٗ دٛلٛع )ال( دعذ ثٌٛثٚ ِغذٛلز دّغٍٙج فٟ ِغً : ) ال ص٠ذ ٚال عّشٚ ف١ٙج( ٚ )ال( ٘زٖ غ

ِٚع رٌه فىيُ  دئؽّجع) ال( لذً ِمجسٔز ثٌٛثٚ مجٌقز ٌٍعطف١ز  مْٚرٌه  0 ثي٠ٌٛٚزٌٍٕ ١ش دجٌٕ ١ش ٚعّال دّمضضٝ  إٌقجلج( ِغٍٙج إِج)

(ٚمٌٚٝ مفك( عٕذ ِمجسٔز ثٌٛثٚ إِج٠قىُ دعذَ عطف١ز ) فألْعٕذ ِمجسٔضٙج    عج ف١ضٙجدعذَ 
(2)

مذٖ ثديٓ ِجٌيه ٚ٘زث ثالعضذالي ثٌزٞ ع 0 

دع١ذ ؽذث ٚ٘ٛ  0 مخش٠غضق١ً عمال دخٛي فشف عطف عٍٝ فشف عطف  إر٠غ١ش فٟ ِقٛس٠ٓ : ثفذّ٘ج ِذٕٟ عٍٝ ثٌعمً ٚثٌٕ ش   

( ديجٌقشف )ال( ثٌٛثليع إِجل١جعٟ دقش لجةُ عٍٝ صشذ١ٗ ) ٚث٢خش 0 ثٌلق١قز ٚثٌذ١ٍغز عٓ ثٌٛلٛع فٟ ثالعضعّجالس ٚثٌضشثو١خ ثٌٍغ٠ٛز

  0ٚثٌعمًٚعٍٝ ٘زث ٠ىْٛ ثدٓ ِجٌه لذ ٔٙؼ فٟ ثعضذالٌٗ ِٕٙؼ ثٌضٛف١ك د١ٓ ثٌم١جط  ٠0ىْٛ عج فج  مْدعذ ثٌٛثٚ ثٌعج فز دْٚ 

( ثٌض١ّ١ّز وّج صذخً عٍٝ خذش )ِج( ثٌقؾجص٠ز ِجِجٌه عٍٝ خذش ): صذخً ٘زٖ ثٌذجء عٕذ ثدٓ  انثاء انزائدج -2
(1 )

ٚ٘زث ِخجٌف  0

دخٛي ثٌذجء ثٌؾجسر عٍٝ ثٌخذش  مْعٍٟ  مدٛٚفٟ ِخجٌفز ثدٓ ِجٌه ٌٙز٠ٓ ثٌع١ٍّٓ ٔؾذٖ ٠مٛي : ) صعُ  عٍٟ ٚثٌضِخششٞ  مدٟ ٌّز٘خ

دٕٟ ص١ُّ صضضّٓ  مشعجس مْ:  مفذ٘جعّجٖ ٌٛؽٖٛ : ص ِج دخالف  ٚثيِش 0رٌه ثٌضِخششٞ فٟ  ٗٚصذع   ثٌقؾجص مًِ٘خلٛا دٍغز 

ٛي ثٌفشصدق ِٕٗ ل 0دخٛي ثٌذجء عٍٝ ثٌخذش وغ١شث 
 
                                                                                 –: ثٔشذٖ ع١ذ٠ٛٗ  –

 

ٚال ِض١غشٚال ِٕغب ِعٓ                       ِجِعٓ دضجسن فمٌٗعّشن 
(2)

 0 

دعذ ) ِيج (  ثٌخذش دخٍش عٍٝ إّٔجثٌذجء مْ : ٟٔ ثٌغج0ٚؽذ فٟ ٌغز غ١شُ٘  ثٌقؾجص ِج مًٌ٘ٚٛ وجْ دخٌٛٙج عٍٝ ثٌخذش ِخلٛمج دٍغز 

) وٕيش   دميجةُ ( ٚثِضٕيجع دخٌٛٙيج فيٟ ٔقيٛ :  مويٓ) ٌيُ         دخٌٛٙيج فيٟ ٔقيٛ :  ٠ذي عٍيٝ رٌيه 0ٌىٛٔٗ ِٕف١ج ال ٌىٛٔٗ خذشث ِٕلٛدج 

  0ً فال فشق د١ٓ ِٕفٟ ِٕلٛح ثٌّقً ِٕٚفٟ ِشفٛع ثٌّق   ٟ فعذش وْٛ ثٌّغٛغ ٌذخٌٛٙج ثٌٕ ٚإرث 0( لجةّج

 -ومٛي ثٌشجعش : (إْثٌذجء ثٌّزوٛسر لذ عذش دخٌٛٙج دعذ دطالْ ثٌعًّ  دـ )  مْثٌغجٌظ :  
  

 دٛثٖ ٚال دضع١ف لٛثٖ       ِجٌه        مدٌٛعّشن ِج إْ 
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ذ ٚلي 0سدٔيجٖ م ٚ٘يٛ ِيج دْٚ ٚؽيٛد ) إْ (فىّج دخٍش عٍٝ ثٌخذش ثٌّشفٛع دعيذ )إْ( ٌىٛٔيٗ ِٕف١يج ويزٌه صيذخً عٍيٝ ثٌخذيش ثٌّشفيٛع  

عٍٝ ثٌخذش ثٌّشفٛع دعذ )ً٘( ومٌٛز  م٠ضجدخٍش 
(3)

 :   
 

 ثخٛ ع١ش ٌز٠ز دذثةُ ثيً٘                ثلٌٍٟٛ ع١ٍٙج ٚثلشدس مرثصمٛي 
 

(ٚمٌٚيٝ مفيكدخٍش عٍٝ ثٌخذش دعذ )ً٘( ٌىْٛ )ً٘( صشذٗ ثٌٕجفٟ فالْ صذخً عٍٝ ثٌخذش دعذ ثٌٕجفٟ ٔفغيٗ  ٚإرث
(5)

ثعيضذالي ثديٓ  مْ 0 

ثٌذيجء  مْ ٚمفليـ 0ٚفيٟ و١ٍّٙيج ٔفيٟ ثٌعالليز دي١ٓ ثٌعّيً ٚدخيٛي ثٌذيجء  0ثٌعم١ٍز ِعيج  ٚثيدٌز ١ٍزثٌٕم ثيدٌزعضّذث عٍٝ ِ ِجٌه ٕ٘ج ؽجء

( ٚوزٌه عٍٝ ثٌخذش دعذ )ً٘( ثالعيضفٙج١ِز ثٌضيٟ ٠يٛثصٞ موٓثٌٕجللز ثٌّٕف١ز فٟ ) ٌُ  ثيفعجيعٍٝ خذش ثٌّمشٚٔز دجٌٕفٟ دغذخ دخٌٛٙج 

ثٌمٍيٛح ٚديجح ٔليخ ثٌفعيً ديجْ ِضيّشر فيٟ ديجح  مفعيجيوغ١شر ِٓ ثٌضشثو١خ وّج فٟ دجح صع١ٍيك  مفٛثيٟ ثالعضفٙجَ دٙج ِعٕٝ ثٌٕفٟ ف

 0ٚثٌطٍخ ثٌٕفٟ ٚثالعضفٙجَ ٚثٌضّٕٟ 

٠ىيْٛ  دفىشر ف١ضشوخ ِعٙج ِفشدث ٚعٕذةيز ٠ض ٚيثٌعٍُ ثٌٛثلع دعذ )ال ( ثٌٕجف١ز ٌٍؾٕظ لذ  مْ إٌٝ: ر٘خ ثدٓ ِجٌه  ال انىافيح نهجىس -3 

وجْ ثٌعٍُ ِضجفج فجٔٗ ٠ٕلخ ومٌُٛٙ : ) لض١ز ٚال مدج فغٓ ٌٙيج( مرث ِجم 0ثٌفضـ ٚرٌه ِغً ) ال ١٘غُ ث١ٌٍٍز ٌٍّطٟ(  ِذ١ٕج عٍٝ
(1)

ٚفيٟ  

) ٌٍٕٚقي١٠ٛٓ فيٟ ص ٠ٚيً ثٌعٍيُ ثٌّغيضعًّ ٘يزث ثالعيضعّجي ليٛالْ    ٘زث ثٌلذد ٠مٛي ثدٓ ِجٌه : 
(2)

 إ يجفز: ثفيذّ٘ج : ثٔيٗ عٍيٝ صميذ٠ش  

: ثٔيٗ عٍيٝ صميذ٠ش : ال ٚثفيذ ِيٓ ِغي١ّجس ٘يزث  ٚث٢خيش 0 ٚثٌضٕى١يش ثإلعيشثحفٟ  إ١ٌٗزف )ِغً( فخٍفٗ ثٌّضجف ثٌعٍُ عُ ف إٌٝ)ِغً( 

: ثفذّ٘ج : ثٌضضَ ثٌعشح صؾشد ثٌّغضعًّ رٌيه ثالعيضعّجي ِيٓ  مِشثْفغجدٖ  عٍٝف١ذي  ثيٚي مِج 0ٚوال ثٌم١ٌٛٓ غ١ش ِش ٟ  0 ثالعُ

ًّ رٌيه ثالعيضعّجي ديـ )ِغيً( جس ثٌعيشح عيٓ ثٌّغيضعذيخم:  ٚث٢خيش 0رٌيه  إٌي٠ٝقيضؼ  ) ِغً( ٠ِٕٛز ٌيُ إ جفزٚثٌالَ ٌٚٛ وجٔش  ثيٌف

 ومٛي ثٌشجعش : 
 

ِٓ ثٌقّٝ ع١ٍُ ثٌؾٛثٔـ  دشٞء                             صذىٟ عٍٝ ص٠ذ ٚال ص٠ذ ِغٍٗ        
(3)

 
  

٠غضعًّ  مال٠غضٍضَ  ئٗ   ثٌمٛي ثٌغجٟٔ فضعفٗ د١ٓ مِجٚ 0ص٠ذ ِغٍٗ   ٚرٌه فجعذ  ٚيِغً)ِغً( ٠ِٕٛز ٌىجْ ثٌضمذ٠ش :  إ جفزفٍٛ وجٔش 

عٍُ ِشضشن ف١ٗ وـ ) ص٠ذ ( ١ٌٚظ رٌه الصِج ٌمٌُٛٙ : ) الدلشر ٌىُ ( إال٘زث ثالعضعّجي 
(4)

ٌٚميٛي ثٌٕذيٟ  0ٚ ) ال ليش٠ش دعيذ ث١ٌيَٛ (  

ٍ٘ييه وغييشٜ فييال وغييشٜ دعييذٖ( مرث: )  مييٍٝ ه ع١ٍييز ٚثٌييٗ ٚعييٍُ
(5)

      ٠ىييْٛ عٍييٝ للييذ :  مْالعييضعّجي ثٌٛؽييٗ فييٟ ٘ييزث ث ٚإّٔييج 0 

ٚؽيشد ٌف يٗ ِّيج ٠ٕيجفٟ رٌيه (    فضيّٓ ثٌعٍيُ ٘يزث ثٌّعٕيٝ   عٍٝ ثٌّشٙٛس ديٗ ٗالشٟء ٠لذق ع١ٍٗ ٘زث ثالعُ ولذل)
(6)

٘يزث  إْ 0 

فقليٙج ٚثخضذجس٘يج فضيٝ ٠يضُ ثٌضعيشف عٍيٝ  يؽيًثالعضذالي ٔ شٞ دٕيجٖ ثديٓ ِجٌيه عٍيٝ صفغي١ش ثٌشيٛث٘ذ ٚثٌٕليٛا صفغي١شث صق١ٍ١ٍيج 

 0ثٌّقضٍّز ٌٍٕق١٠ٛٓ ف١ٙج  ثٌض ٠ٚالس

عٕيذ ثديٓ  ثيٌٚيٝ٘يٛ  ٚدمجء ثٌغج١ٔيز    ثيٌٚٝثٌفعً فجْ فزف ْٔٛ ثٌشفع ْٚٔٛ ثٌٛلج٠ز فٟ  شثؽضّع مرث:  وىن انرفع ووىن انىقايح - 4

ِجٌه
(1)

(ص ِشٟٚٔ)   ثٌّقزٚف فٟ ٔقٛ: مٌْز ٠مٛي : ) ٚصعُ لَٛ  ٚٔؾذٖ فٟ ٘زٖ ثٌّغ 0 
(2)

ٌٛلج٠ز( ١ٌٚظ وزٌه ديً ٘ٛ ثٌغجٟٔ )ْٔٛ ث 

  ٔف عٍٝ رٌه ع١ذ٠ٛٗ  ثيٚيثٌّقزٚف ٘ٛ 
(3)

ثٌٛلج٠يز ال٠ؾيٛص فيزفٙج ِفيشدر ِيع فعيً غ١يش  ٔيْٛ إْلجي : ٠ٚذي عٍٝ مقز لٌٛٗ  0 

ْٔٛ ثٌٛلج٠ز  شفٍٛ فزف ٚم٠ضج 0 مٌِٚٝع عذَ ثٌؾجصَ ٚثٌٕجمخ فقزفٙج عٕذ ِاللجر ِغً  ٗ  لذ فزف دْٚ ِاللجر ِغٍ ثيٚي ٚثْ   ١ٌظ

فزف ْٔٛ ثٌشفع ٌُ ٠عيشا ثٌٕيْٛ ثٌٛلج٠يز  ٚإرثفزف ْٔٛ ثٌشفع عٕذ دخٛي ثٌٕجمخ ٚثٌؾجصَ    إٌْٝٔٛ ثٌشفع ٌضعشا دزٌه  ١شٚمدم

مٞ فيزف ٔيْٛ ثٌشفيع  [ليجي : ِٚغيجي رٌيه  0فيزف  إٌيٝ ِيجال ٠قيٛػِٓ فزف  مٌٚٝفزف  إٌٝٚفزف ِج ٠قٛػ  0فزفٙج  ِج ٠مضضٟ 

: ) ٚثٌيزٞ ٔفيظ ِقّيذ د١يذٖ الصيذخٍٛث ثٌؾٕيز فضيٝ  ميٍٝ ه ع١ٍيز ٚثٌيٗ ٚعيٍُ ٌٕذيٟ فٟ ثٌٕغش ِجسٚٞ ِيٓ ليٛي ث ]ؽضَ  مٌٚغ١ش ٔلخ 

فضٝ صقجدٛث ( ٚال صؤِٕٛثصؤِٕٛث 
(4)

ِٚغيجي رٌيه  0الْ )ال( ٔجف١ز   ٚ)ال( ثٌٕجف١ز ال صعًّ فٟ ثٌفعً شي١تج  ٚال صؤِْٕٛالصذخٍْٛ  ثيمً 

 فٟ ثٌٕ ُ لٛي ثٌشثؽض :  
              

ٚؽٙه دجٌعٕذش ٚثٌّغه ثٌزوٟ         ىٟ         ثعشٞ ٚصذ١ضٟ صذٌ مد١ش
(5)

 
 

ؽجصَ ٚال ٔجمخ( ِٓ دْٚ) صذ١ض١ٓ ٚصذٌى١ٓ فقزف ث١ٌٕٔٛٓ  ٚثيمً
(6)

عم١ٍز ِشيفٛعز  د دٌز ثدٓ ِجٌه ثفضؼ م٠ْ ٙش ٌٕج ِّج عذك  0 

٠ٚضّغً ٘زث ثٌّٕط ٌٕج  0ّقجوّز ثٌعم١ٍز ّضعجسف ع١ٍٗ عٕذ ثٌّضقجٚس٠ٓ دجعُ ثٌدجٌذ١ًٌ ثٌعمٍٟ ٠ّغً ثٌّٕط ثٌؽٗ ٚوجْ ثفضؾج 0 ٔم١ٍٗ د دٌز

فٙٛ ٚثْ وجْ  مٌٕمٍٟدجٌذ١ًٌ مِج ثفضؾجؽٗ ٠0قٛػ إٌٝ فزف( ال ِٓ فزف ِج مٌٚٝ فزف إٌٝ ٠قٛػِج فزف  مْ)  ِٓ خالي عذجسصٗ : 

  0فٟ ٘زٖ ثٌّغجٌز  سمِٞٓ إ١ٌٗ   ِٕٙج دجٌّمج٠غز ٚثٌٕ ش ِج ر٘خ ٠غضٕذطثٔٗ وجْ  إال دزوش ثٌشٛث٘ذ ثٌغّجع١ز
 

 ائج انثحثوت
عع١ش فٟ ٘زٖ ثٌذسثعز إٌٝ عشا ثٌذ١ًٌ ثٌعمٍٟ ال ثٌٕمٍٟ ثٌزٞ ثعضّذٖ ثدٓ ِجٌه فٟ فؾؾٗ ثٌٕق٠ٛز إلعذجس دعض آسثةٗ ٚلٛثعذٖ فٟ  

ٚويجْ  0ثٌمضج٠ج ثٌٕق٠ٛز ٚصٛ ١قٗ ٌّغجةٍٗ ثٌضٟ مٚسد٘ج فيٟ وضذيٗ   ف ٙيش ٌيٟ إْ ثديٓ ِجٌيه ثفيضؼ د دٌيز عم١ٍيز ِشيفٛعز د دٌيز ٔم١ٍيٗ 

ذ١ًٌ ثٌعمٍٟ ٠ّغً ثٌّٕط ثٌّضعجسف ع١ٍز عٕذ ثٌّضقجٚس٠ٓ دجعُ ثٌّقجوّز ثٌعم١ٍز   ٠ٚضّغً ٘زث ثٌّٕط ِيٓ خيالي عذجسصيٗ : ) ثفضؾجؽٗ دجٌ

مِيج ثفضؾجؽيٗ دجٌيذ١ًٌ ثٌٕمٍيٟ فٙيٛ ٚثْ ويجْ ٠يزوش ثٌشيٛث٘ذ  0مْ فزف ِج ٠قٛػ إٌيٝ فيزف مٌٚيٝ ِيٓ فيزف ِيج ال٠قيٛػ إٌيٝ فيزف (

                                                  0ّمج٠غز ٚثٌٕ ش ِج ر٘خ إ١ٌٗ ِٓ سمٞ فٟ ٘زٖ ثٌّغجةًثٌغّجع١ز إال ثٔٗ وجْ ٠غضٕذط ِٕٙج دجٌ

 إْ ثالعضذالي ثٌٕ شٞ ثٌزٞ دٕجٖ ثدٓ ِجٌه ٠مَٛ عٍٝ  : 

١٠ٓ ف١ٙيج   صفغ١ش ثٌشٛث٘ذ ٚثٌٕلٛا صفغ١شث صق١ٍ١ٍج يؽً فقلٙج ٚثخضذجس٘ج فضٝ ٠يضُ ثٌضعيشف عٍيٝ ثٌضي ٠ٚالس ثٌّقضٍّيز ٌٍٕقيٛ –م  

  0 ]ال ثٌٕجف١ز ٌٍؾٕظ   [وّج ِغً فٟ 

                                                                                      0إْ ثالعضذالي عٕذ ثدٓ ِجٌه ؽجء ِعضّذث عٍٝ ثيدٌز ثٌٕم١ٍز ٚثيدٌز ثٌعم١ٍز ِعج وّج ٘ٛ ِٛ ـ فٟ ِٛ ٛع ثٌذجء ثٌضثةذر  –ح  
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 0: 

ٚخضجَ ِيج مسؽيٛ مْ ٠ىيْٛ ٘يزث ثٌعّيً ؽيذ٠شث دئعيجسر 0زث ٠ىْٛ ثدٓ ِجٌه لذ ٔٙؼ فٟ ثعضذالٌٗ ِٕٙؼ ثٌضٛف١ك د١ٓ ثٌم١جط ٚثٌعمً ٚعٍٝ ٘

  0ثٌمجسا ٚففضٖ إٌٝ ثٌض ًِ ٚثٌٕ ش   ٚثْ ٠ىْٛ ثٌملذ ٚثٌؾٙذ ف١ٗ دش٠ت١ٓ ِٓ ثٌض٠ف ٚثٌش٠جء خجٌل١ٓ ٌٍقك عض عٍطجٔٗ 
 

 ج١ٌّٓ (()) ٚآخش دعٛثٔج مْ ثٌقّذ هلل سح ثٌع
 

 انهىامش
ٚ٘يٛ  0٘يـ  601٘يـ ٚل١يً 600٘ـ ٚل١ً عٕز  595ٌٚذ ثدٓ ِجٌه دّذ٠ٕز ؽ١جْ فٟ ثئذٌظ عٍٝ ثخضالف فٟ عٕز ٚالدصٗ فم١ً عٕز  .1

ثخز ثٌعٍَٛ ثٌّخضٍفيز عيٓ عٍّيجء عيذر ِيُٕٙ  0ثٔضمً ِٓ ثئذٌظ إٌٝ ثٌمج٘شر عُ إٌٝ ثٌقؾجص ٚثعضمش مخ١شث فٟ دِشك  0ِٓ لذ١ٍز  ٟء 

ٚصٍّز ٌٗ ٌٚذٖ دذس ثٌيذ٠ٓ  0ثٌغخجٚٞ ٚمدٛ عٍٟ ثٌشٍٛد١ٓ ٚثدٓ ٠ع١ش ٚثدٓ ثٌخذجص ٚغ١شُ٘ ٚمجس ِٓ دعجر ثٌٕقٛ ثٌذلشٞ  عٍُ ثٌذ٠ٓ

ويجْ صم١يج ٚسعيج عجٌّيج  0ِقّذ ثٌّعشٚف دجدٓ ثٌٕجظُ ٚدذس ثٌذ٠ٓ دٓ ؽّجعز ٚمديٛ ثٌقغي١ٓ ث١ٌي١ٕٟٔٛ ٚشي١  ثإلعيالَ ثٌٕيٛٚٞ ٚغ١يشُ٘ 

ِٕٙج مٌف١ضٗ ثٌّشٙٛسر دجعّٗ   ٚثٌضغ١ًٙ ٚششفٗ   ٚعّذر ثٌقيجفع  0شح ِٓ خّغ١ٓ ِؤٌفج ف١ٙج دفْٕٛ ثٌعشد١ز ٚثٌمشثءثس ٚمٕف ِج٠م

  ٚ ذمييجس ثٌشييجفع١ز  454/ 2) صٕ ييش صشؽّضييٗ فييٟ  ذمييجس ثٌشييجفع١ز ٌالعييٕٛٞ  0ٚعيذر ثٌالفييع ٚشييشفٗ   ٚثٌىجف١ييز ثٌشييجف١ز ٚشييشفٙج 

   0( 339/ 5  ٚشزسثس ثٌز٘خ  130/ 1عجر   ٚدغ١ز ثٌٛ 229  ٚثٌذالغز فٟ صجس٠  مةّز ثٌٍغز /  67/ 5ٌٍغذىٟ 

  0 147ٚثٌفٛثةذ ثٌض١جة١ز فٟ ششؿ ثٌىجف١ز / 2/264  ششؿ ثدٓ عم١ً  ٠426ٕ ش : ششؿ عّذر ثٌقجفع ٚعذر ثٌالفع /  .2

   3/290  ٚثٌىشيجف  1/137  ٚشيشؿ ثٌٍّيع الديٓ دش٘يجْ  1/377   ٠ٕٚ يش: ثٌىضيجح  2/744ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز الدٓ ِجٌه  .3

  0(  7/251    ٚثٌذقش ثٌّق١ط  2/59لً الدٓ ٠ع١ش ششؿ ثٌّف

  ٠2/744ٕ ش : ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز الدٓ ِجٌه  .4

  1/207ششؿ ثٌش ٟ عٍٝ ثٌىجف١ز  .5

  ٠1/1051ٕ ش : ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .6

  335  ٚثٌؾٕٟ ثٌذثٟٔ /  1051/ 1ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز   .7

  1/552  ٚششؿ ثٌؾًّ الدٓ علفٛس  1/1052ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .5

 ٠2/553ٕ ش : ثيِجٌٟ  .9

  0 553- ٠3/552ٕ ش : ششؿ ثالشّٟٛٔ   .10

٘ٛ مدٛ دىش عذذ ثٌمج٘ش دٓ عذذ ثٌشفّٓ مجفخ ثٌّغٕٟ فيٟ شيشؿ ثإل٠ضيجؿ   ٚثٌعّيذر فيٟ ثٌضليش٠ف   ٚ ثٌّمضليذ فيٟ شيشؿ  .11

  0(  3/34  شزسثس ثٌز٘خ  2/106  ٚدغ١ز ثٌٛعجر  264٘ـ ) ٠ٕ ش : ٔض٘ز ثالٌذجء / 472س  0ثإل٠ضجؿ 

س  0ٛ مدٛ ثٌعذجط ثفّذ دٓ ثٌقغ١ٓ ثٌّٛمٍٟ ثٌضش٠ش مجفخ ثٌعضر ثٌّخف١ز فٟ ششؿ مٌف١ز ثدٓ ِعيط   ٚثٌٕٙج٠يز فيٟ ثٌٕقيٛ ٘ .12

  0(  202/ 5  ٚشزسثس ثٌز٘خ  304/  1  ٚ ثٌذغ١ز  19  ٚثٌذٍغز / 96٘ـ ) ٠ٕ ش : ٔىش ث١ٌّٙجْ ٚٔىش ثٌع١ّجْ / 639

٘يـ )  567س  0ٕقٛٞ ِليٕف شيشؿ ؽّيً ثٌضؽيجؽٟ ٚشيشؿ ٌّيع ثديٓ ؽٕيٟ ٘ٛ مدٛ ِقّذ عذذه دٓ ثفّذ دٓ ٔعش ثٌخشجح ثٌ .13

  0(  220/ 4  ٚشزسثس ثٌز٘خ  30/ ٠2ٕ ش : دغ١ز ثٌٛعجر 

  0 33/ 3  ٚششؿ ثٌّفلً  ٠62ٕ ش : ثٌّشصؾً فٟ ششؿ ثٌؾًّ الدٓ ثٌخشجح /  .14

  0 2/1000: ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .15

 0 1000/  2: ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .16

  0 2/1001ف١ز ثٌشجف١ز ٠ٕ ش : ششؿ ثٌىج .17

 0ِٚج دعذ٘ج  2/697ِٚج دعذ٘ج   ِٚعجٟٔ ثٌٕقٛ  459   2/476  ٚششؿ ثالشّٟٛٔ  ٠2/226ٕ ش : ششؿ ثدٓ عم١ً  .15

 2/259  ٚششؿ ثٌؾًّ الدٓ    علفٛس  1/294  ٚثإلٔلجف فٟ ِغجةً ثٌخالف  ٠154ٕ ش : ششؿ ثٌٍّع الدٓ دش٘جْ / .19

ذييذه ثٌذغييذثدٞ ثٌضيش٠ش ثٌقٕذٍييٟ ثٌّيز٘خ مييجفخ ثٌّلييٕفجس فيٟ عٍييَٛ ثٌمييشآْ ٘يٛ ِقييخ ثٌيذ٠ٓ مدييٛ ثٌذمييجء ديٓ ثٌقغيي١ٓ ديٓ ع .20

  0(  5/67 ٚشزسثس ثٌز٘خ  2/35٘ـ ) دغ١ز  616ٚثٌعشد١ز س 

  19ِٚج دعذ٘ج   ٚثٌضلش٠ـ عٍٝ ثٌضٛ ١ـ / ٠104ٕ ش : ثالعضغٕجء فٟ مفىجَ ثالعضغٕجء /  .21

  0دجح ثٌفضٓ 123/ 4  ِٚغٕذ ثيِجَ ثفّذ  35دجح ثٌمشآْ / -٠ٕ ش : ثٌّٛ   .22

  0 1/356ِغٕذ ثإلِجَ ثفّذ  .23

لجي ٘زث ثٌذ١ش ِجدفج ٠ض٠يذ ديٓ  0ثٌشجعش ٘ٛ ثدٓ ثٌٌّٛٝ ِقّذ دٓ عذذه ثٌّذٟٔ   ِخضشَ عجمش ثٌذٌٚض١ٓ ثي٠ِٛز ٚثٌعذجع١ز  .24

 0 2/225  ٚششؿ ثدٓ عم١ً  55/ 3  ٚثيغجٟٔ  551ٚثٌذ١ش فٟ : فّجعز مدٟ صّجَ / 0فجصُ ثفذ مففجد ثٌٍّٙخ 

  0 2/716: ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز ٠ٕ ش  .25

 فشف ثٌضٕف١ظ ٘ٛ فشف ثٌغ١ٓ ثٌذثخً عٍٝ ثٌفعً ثٌّضجسع ١ٌق١ٓ صِٕٗ إٌٝ ثالعضمذجي. .26

 ِٚج دعذ٘ج . 1/35  ٚششؿ ثدٓ عم١ً  ٠216ٕ ش : صغ١ًٙ ثٌفٛثةذ /  .27

 . 1416/ ٠3ٕ ش : ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .25

  0 3/234ششؿ ثدٓ عم١ً   ٚ 62-61/ 1  ِٚغٕٝ ثٌٍذ١خ ٠457ٕ ش : ثٌؾٕٟ ثٌذثٟٔ /  .29

  0 3/1226ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .30

 0 2/309  ٚششؿ ثدٓ عم١ً  ٠1/430ٕ ش : ثٌّمضلذ فٟ ششؿ ثإل٠ضجؿ  .31

    ٚصقل١ً ع١ٓ ثٌيز٘خ  1/31٘زث ثٌذ١ش لجٌٗ ثٌفشصدق فٟ ِذؿ ِعٓ دٓ ثٚط ثفذ ٚالر ثي١٠ِٛٓ   ٚ٘ٛ ِٛؽٛد فٟ : ثٌىضجح  .32

  0 354  ٚششؿ د٠ٛثْ ثٌفشصدق / 52/

  0ِٚعٕٝ ثلٌٍٛٝ : ثسصفع   ٚثلشدس : عىش  0 115  ٚثٌؾٕٟ ثٌذثٟٔ / 563ٌذ١ش ٌٍشجعش ثٌفشصدق فٟ : ششؿ د٠ٛثٔٗ /ث  .33
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 0; 

     0 2/116  ٚششؿ ثٌّفلً  1/30  ٠ٕٚ ش ثٌىضجح  1/436ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .34

  0 2/6  ٚ ششؿ ثدٓ عم١ً  363/ 4  ٚثٌّمضضخ  ٠1/355ٕ ش: ثٌىضجح  .35

  0ِٚج دعذ٘ج  391/ ٠1ٕ ش : ِعجٟٔ ثٌٕقٛ  .36

  0 5 -٠2/4ٕ ش : فجش١ز ثٌلذجْ  .37

 0 ٠1/355ٕ ش : ثٌىضجح  .35

  0 2/233  ِٚغٕذ ثيِجَ ثفّذ  ٠4/246ٕ ش : مق١ـ ثٌذخجسٞ  .39

  0 1/530ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .40

 0 207/  ٠1ٕ ش: ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .41

 0 ٠261ٕ ش : ثٌغذعز فٟ ثٌمشثءثس  .42

٠ٕ ييش : مييق١ـ                                                                                                      0 ٠2/154ٕ ييش : ثٌىضييجح  .43

ٚٔلٗ : ) الصذخٍْٛ ثٌؾٕز فضٝ صؤِٕٛث ٚال صؤِٕٛث فضٝ صقجدٛث مٚال مدٌىيُ عٍيٝ شيٟء مرث فعٍضّيٖٛ صقيجدذضُ  2/35ِغٍُ دششؿ ثٌٕٛٚٞ 

 0ث فٟ ؽ١ّع ثٌشٚث٠جس : ) ٚال صؤِٕٛث( دقزف ثٌْٕٛ ِٓ مخشٖ ٚ٘ٛ ٌغز ِعشٚفز مق١قز ثفشٛث ثٌغالَ د١ٕىُ( ٚلجي ثٌٕٛٚٞ ف١ٗ : ٘ىز

 0 3/525  ٚخضثٔز ثيدح  ٠1/355ٕ ش : ثٌخلجةف  .44

  0 1/355  ٠ٕٚ ش : ثٌخلجةف  1/205ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز  .45
 

 انمصادر
  0ثٌىش٠ُ  ثٌمشآْ-

 0 1952دغذثد  – ٗ ِقغٓ  0 صقـ –ثالعضغٕجء / شٙجح ثٌذ٠ٓ ثٌمشثفٟ  مفىجَثالعضغٕجء فٟ  -1

 0 1955د١شٚس  –عذذ ثٌغضجس فشثػ  0 صقـ – ثيمفٙجٟٔفشػ  مدٛ/  ثيغجٟٔ -2

ف١يذس  –ِطذعيز دثس ثٌّعيجسف ثٌعغّج١ٔيز  – 1  -٘يـ 542صيـ  –ثالِجٌٟ ثٌشؾش٠ز / ٘ذز ه ثدٛ ثٌغعجدثس ثٌّعشٚف دجدٓ ثٌشؾشٞ  -3

  0٘ـ 1349 –ثدجد ثٌذوٓ 

 0 1955/  3ثٌمج٘شر   –ذشوجس ثالٔذجسٞ ثٌ دٛمفٟ ِغجةً ثٌخالف /  ثإلٔلجف -4

  0ثٌش٠جا –ِطجدع ثٌٕلش  – ثئذٌغٟف١جْ  مدٛثٌذقش ثٌّق١ط /  -5

 0 1973د١شٚس  –ثٌٛعجر / ؽالي ثٌذ٠ٓ ثٌغ١ٛ ٟ دغ١ز  -6

 0 1972دِشك  –ِقّذ ثٌّلشٞ  0 صقـ – مدجدٞثٌٍغز / ثٌف١شٚص  مةّزثٌذٍغز فٟ صجس٠   -7

 0ع١ذ٠ٛٗ دٙجِش وضجح  –شٞ ثٌشٕضّ ثيعٍُصقل١ً ع١ٓ ثٌز٘خ /  -5

 0 1967ثٌمج٘شر  -ِقّذ وجًِ دشوجس 0 صقـ – ثئذٌغٟصغ١ًٙ ثٌفٛثةذ / ثدٓ ِجٌه  -9

 0ثٌىضخ ثٌعشد١ز  مف١جءدثس  –ثٌضلش٠ـ عٍٝ ثٌضٛ ١ـ / دششؿ ثٌع١ٍّٟ  -10

 0 1976ثٌّٛمً  – ٗ ِقغٓ  0 صقـ – ٌّشثدٞث/  ثٌذثٟٔ ٝثٌؾٕ -11

 0ثٌمج٘شر  – ٌٟذجدث ثالشّٟٛٔ / ِطذعز ٝفجش١ز ثٌلذجْ عٍ -12

  0ثٌىضخ ثٌعشد١ز  مف١جءدثس  –دٙجِش ششؿ ثٌضلش٠ـ  –ٝ ثٌضلش٠ـ فجش١ز ثٌش١  ٠ظ عٍ -13

  0 1967ثٌمج٘شر  –عذذ ثٌغالَ ٘جسْٚ  0صقـ  –/ ثٌذغذثدٞ  ثيدحخضثٔز  -14

  0 1952د١شٚس  –ِقّذ عٍٟ ثٌٕؾجس  0 صقـ –ثٌخلجةف / ثدٓ ؽٕٟ  -15

  0 1950دغذثد  –ّٕعُ ثفّذ مجٌـ عذذ ثٌ 0د 0صقـ  –صّجَ  مدٛد٠ٛثْ ثٌقّجعز /  -16

  0 1972ِلش  –شٛلٟ  ١ف  0ثٌغذعز فٟ ثٌمشثءثس / ثدٓ ِؾج٘ذ صقـ  -17

  0 1979/  2د١ٛس   –شزسثس ثٌز٘خ / ثدٓ ثٌعّجد ثٌقٕذٍٟ  -15

  0 1974/  16ثٌمج٘شر   –ِقّذ ِقٟ ثٌذ٠ٓ عذذ ثٌق١ّذ  0ششؿ ثدٓ عم١ً / صقـ  -19

                               0 2/1939ثٌمج٘شر   – ٌذجدٟثِطذعز  –ثٌق١ّذ ِقّذ ِقٟ ثٌذ٠ٓ عذذ  0ششؿ ثالشّعٟٛٔ / صقـ  -20

  0 1936ِلش  –ششؿ د٠ٛثْ ثٌفشصدق / ِطذعز ثٌلجٚٞ  -21

  0 1952 ثٌّ ِْٛدثس  –عذذ ثٌّٕعُ ٘ش٠ذٞ  0صقـ  –ششؿ ثٌىجف١ز ثٌشجف١ز / ثدٓ ِجٌه  -22

 

  0د١شٚس  –ششؿ وجف١ز ثدٓ ثٌقجؽخ / س ٟ ثٌذ٠ٓ  -23

  0 1950دغذثد  –ؽٕجؿ  مدٛمجفخ  0صقـ  –ٓ علفٛس ششؿ ثٌؾًّ / ثد -24

  0 1954ثٌى٠ٛش  –فجةض فجسط  0د 0صقـ  –ثٌٍّع / ثدٓ دش٘جْ ثالعذٞ ششؿ  -25

 0ِلش  –ثٌّطذعز ثٌّٕذش٠ز  –ششؿ ثٌّفلً / ثدٓ ٠ع١ش  -26

 0 1977دغذثد  –عذٔجْ ثٌذٚسٞ  0صقـ  –/ ثدٓ ِجٌه  ثٌالفعششؿ عّذر ثٌقجفع ٚعذر  -27

 0د١شٚس  –ثٌضشثط ثٌعشدٟ  ف١جءثمق١ـ ثٌذخجسٞ / دثس -25

  0 1954ثٌضشثط ثٌعشدٟ  مف١جءدثس  –ِقّذ فؤثد عذذ ثٌذجلٟ  0مق١ـ ِغٍُ / صقـ  -29

  0 2د١شٚس   – ٌغذىٟث ذمجس ثٌشجفع١ز ثٌىذشٜ / صجػ ثٌذ٠ٓ  -30

 0 1957/ 1د١شٚس   –وّجي ثٌقٛس  0صقـ  – ذمجس ثٌشجفع١ز / ؽّجي ثٌذ٠ٓ ثالعٕٛٞ  -31

  0 1952دغذثد  – ٗ ثٌشفجعٟ  معجِز 0د 0صقـ – مٌؾٍذ٠ٟٓ ثٌفؤثد ثٌض١جة١ز / ٔٛس ثٌذ -32

  0٘ـ  1316ثٌمج٘شر  –دٛالق  –ثٌىضجح / ع١ذ٠ٛٗ  -33



 9002/  إوساوي/  انثاويانعدد  – ساتعانمجهد ان –مجهح جامعح كرتالء انعهميح 

 

 0< 

 0 1977/ 1د١شٚس   –ىشجف / ثٌضِخششٞ ثٌ -34

  0 1972دِشك  –عٍٟ ف١ذس  0صقـ –ثٌّشصؾً فٟ ششؿ ثٌؾًّ / ثدٓ ثٌخشجح  -35

  0٘ـ  1313ش ِغٕذ ثإلِجَ ثفّذ دٓ فٕذً / ِلٛسر عٍٝ ثٌّطذعز ث١ّٕ١ٌز دّل -36

  0 1991ثٌّٛمً  –فج ً مجٌـ ثٌغجِشثةٟ  0ِعجٟٔ ثٌٕقٛ / د -37

 0 1969 / –ِجصْ ثٌّذجسن ِٚقّذ عٍٟ فّذ ه  0د 0صقـ  – ثئلجسِٞغٕٟ ثٌٍذ١خ / ثدٓ ٘شجَ  -35

  0 1952دغذثد  –دقش ِشؽجْ  وجظُ 0د0صقـ  –ثٌؾشؽجٟٔ  ثٌمج٘ش / عذذ  ثإل٠ضجؿثٌّمضلذ فٟ ششؿ  -39

 ٘ـ  1355ثٌمج٘شر  – ١ّزضعِقّذ عذذ ثٌخجٌك  0صقـ  – ثٌّمضضخ / ثٌّذشد -40

 0 1951ثٌمج٘شر  –صع١ٍك ِقّذ فؤثد عذذ ثٌذجلٟ  –ِجٌه دٓ ثٔظ  ثإلِجَثٌّٛ   /  -41

 0ثٌمج٘شر  – إدشث١ُ٘ثٌفضً  مدِٛقّذ  0صقـ  –ثٌذشوجس ثالٔذجسٞ  مدٛٔض٘ز ثالٌذجء /  -42

       0 1911ثٌمج٘شر  –ٔىش ث١ٌّٙجْ فٟ ٔىش ثٌع١ّجْ / ثٌلذفٟ  -43

                                       

 


