
 
 
 

 
 املختلف يف أصالته وزيادته من احلروف 

 "دراسة صرفية"
 
  

    دكتوردكتورللاا  إعدادإعداد
 نبيل عوض حممذ الشربيني

 أعتار انهغٕٚاخ انًغاعذ

 فٙ كهٛح انذساعاخ اإلعاليٛح ٔانعشتٛح

 تذيٛاط انجذٚذج   

 

 
 

 

 

 

 



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٕ٘ٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٖ٘ٔ 

 

 

 انًختهف فٙ أصانتّ ٔصٚادتّ يٍ انحشٔف 

 "دساعح صشفٛح"

 ػٜٞ دمحم جٍُٗذ٢٘٤ ٗر٤َ

 ٤ًِس جُىٌجْحش جإلْال٤ٓس ٝجُؼٍذ٤س -هْٓ جُِـ٣ٞحش  –ٖؼرس جُِـس جُؼٍذ٤س 

 . ذى٤ٓح٠ جُؿى٣ىز

 Nabilsherbiniٖٖ@azhar.edu.eg جُر٣ٍى جألٌُط٢ٍٗٝ :

 –جُكٍٝف  –٣َحوضٚ  –أٚحُطٚ  –جُٔهطِق  انكهًاخ انًفتاحٛح :

 ٍٚك٤س .

 انًهخص:

ٝهى ضطرؼص ك٢ ًٛج كٍٝف، ج٣َُٝحوز ذؼٝ جنطِق جُؼِٔحء ك٢ أٚحُس       

ٖٓ نالٍ أٜٓحش ًطد جُ٘كٞ جُركع جٌُِٔحش جُط٢ ٝهغ ك٤ٜح ًٛج جالنطالف 

  .قط٠ ضٞكٍّ ٖٓ جُٔحوز جُؼ٤ِٔس هىٌ ٣ِٛف إٔ ٣ٌٕٞ ذكػًح ،ف ٝجُٔؼحؾٍْٝجُٛ

ِٔحء ك٤ٜح ٓغ آٌجء جُؼ، ٝضر٤٤ٖ ؾٔغ ٖطحش ًٛٙ جٌُِٔحش ٜٝٓٔس ًٛج جُركع     

أضرؼطٜح  ٓوىٓسٝهى جهطٟص ٠ر٤ؼس جُركع إٔ ٣طٌٕٞ ٖٓ ،  ؾ٤فجُٔ٘حهٗس ٝجُطٍ

. ٝأٌوكص ًٛج ج٣ُُحوز ٝأؿٍجٜٞح ٝأوُطٜحضكىغص ك٤ٚ ػٖ قٍٝف  ط٤ٜٔىذ

جٌُِٔحش جُٔهطِق ك٢ أٚحُس ضكىغص ك٤ٚ ػٖ  :أقىٛٔح جُط٤ٜٔى ذٔركػ٤ٖ:

ضكىغص ك٤ٚ : ٝج٥نٍ ٖطَٔ ػ٠ِ أقى ػٍٗ ٓطِرًح.هى ج٣َٝحوز أقى قٍٝكٜح، ٝ

نٍ، ٣ٝٗطَٔ قٍف آجُٔهطِق ك٢ أٚحُس أقى قٍٝكٜح ٣َٝحوز  جٌُِٔحشػٖ 

غْ ي٣ِّص جُركع ذهحضٔس ٞٔ٘طٜح أْٛ جُ٘طحتؽ، ٝأضرؼطٜح ،  ػ٠ِ أقى ػٍٗ ٓطِرًح

 ذلٍِٜ جُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ، ٝكٍِٜ جُٔٞٞٞػحش. 
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Abstract  

  Scientists differed in the authenticity and increase of 

some letters.  In this research, I have traced words that 

 causing that dispute  through  mothers of the books of 

grammar, morphology, and lexicons so as to provide 

the scientific material as fit to be a research.The task of 

this research is to collect the diaspora of these words, to 

illustrate the views of scientists in addition to discussion 

and weighting. The nature of the research required that 

it has to be consisted of an introduction followed by a 

preamble in which I talked about the increase, its 

purposes, its purposes, and its evidence. This preamble 

is followed by two searches: In one of them I talked 

about the different words in the authenticity and 

increase of one of its letters. And this search includes 

eleven requirements. In the other search I talked about 

the different words in the authenticity of one of the 

letters and increase another letter. This search includes 

eleven requirements too. A conclusion containing the 

most important results is appended to this research. 
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This conclusion is also followed by the sources and 

references index and the topics index. 

Key words: The Different- Originality- Increased- 

Letters- Morphological 
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 انًقذيح

جُكٔى هلل قٔى جُٗح٣ًٍٖ، ٝجُٛالز ٝجُٓالّ ػ٠ِ جُٔرؼٞظ ٌقٔس         

 ُِؼح٤ُٖٔ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٚكرٚ أؾٔؼ٤ٖ، ٖٝٓ جٛطىٟ ذٜىجْٛ ئ٠ُ ٣ّٞ جُى٣ٖ ...،

  :ٝذؼى

َهص جُؼٍذ٤س ذؼِٔحء أؾالء قِٔٞج ٓٗؼِٜح ػرٍ جُؼٌٛٞ، ٝذًُٞج    ٌُ كوى 

، كًجع ٓٗحٌذْٜ ٝجضؿحٛحضْٜٓغ ض٘ٞع ح، جُٜٜ٘ٞ ذٜجُ٘لّ ٝجُ٘ل٤ّ ك٢ ْر٤َ 

كص ك٢ ج٥كـحم ٖـٍٜضْٜ، ضٛـىٝج ُِىٌِ كأكـحوٝج، ٝضٞؾـٜٞج  ّٞ ٤ٚطْٜ، ٠ٝـ

ًَّز ذحُوًز، ٝئيج نحُلٞج ك٤ِّ  ُِطـأ٤ُق كأؾـحوٝج، ئيج ضحذؼٞج ُْ ٣كًٝج قًٝ جُوُـّ

ج ُِهالف، ٝئٗٔح ًحٕ قرًح ُِكو٤وس ٝجُٛٞجخ. ًٌ  ئ٣ػح

ّ ذ٤ٖ جُر٤٣ٍٖٛ ٝجٌُٞك٤٤ٖ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ٝهى ظٍٜ جُهالف ؾ٤ًِّح ًٓ٘ جُوى       

جإلٗٛحف ك٢ ٓٓحتَ جُهالف ذ٤ٖ جُٔٓحتَ، ُؾٔؼص ك٢ ٓإُلحش، أذٍَٛح: 

، ٛـ( 55٘شجُ٘ك٤٣ٖٞ جُر٤٣ٍٖٛ ٝجٌُٞك٤٤ٖ ألذ٢ جُرًٍحش جألٗرح١ٌ )

٤٣ٖٞ جُر٤٣ٍٖٛ ٝجٌُٞك٤٤ٖ ألذ٢ جُروحء جُؼٌر١ٍ كجُطر٤٤ٖ ػٖ ًٓجٛد جُ٘ٝ

ٍز ك٢ ٝ ،ٛـ( ٙٔٙش)  جنطالف ٗكحز جٌُٞكس ٝجُرٍٛز ألذ٢ ػرىجتطالف جُُّ٘ٛ

ذ٤ى١ ) هللا ػرى َُّ  . ٛـ( 2ٕٓشجُِط٤ق جُ

ٖٓ ضالْٛ؛  ذَ ضهطحْٛ ئ٠ُٝجٌُٞكس، ُْٝ ٣وق جألٍٓ ػ٘ى ػِٔحء جُرٍٛز      

ك٤ٜح ج٥ٌجء،  كٖٔ ٣طحُغ ٓإُلحضْٜ ٣ؿىٛح َجنٍز ذحُٔٓحتَ جُط٢ ضرح٣٘ص

 ٝجنطِلص ك٤ٜح جألوُس.

ًطد جُ٘كٞ ٝجٍُٛف ٝجُٔؼحؾْ ٖحء هللا إٔ أظلٍ ٝذ٤٘ٔح أهِد ك٢ أٜٓحش       

، ذطحتلس ٖٓ جٌُِٔحش جُط٢ جنطِق جُؼِٔحء ك٢ أٚحُس ٣َٝحوز ذؼٝ قٍٝكٜح

ك٢ ذكع ٝجقى جٌُِٔحش، ٝأوٌْٜح وٌجْس ٝجك٤س كأٌوش إٔ أؾٔغ ٖطحش ًٛٙ 

 ّٔ َّْ  ؛ٜح٣ٟ ح آٌجء جُؼِٔحء ، ىج٢ٌْ جُؼٍذ٤س ٠ٝالذٜحُ جُ٘لغ ذٜح قط٠ ٣ؼ ًٞ ػحٌ

 ٝٓر٤ًِّ٘ح جألْرحخ جُط٢ ٝهلص ٌٝجء ًٛج جالنطالف. ،حهٗس ٝجُطٍؾ٤فك٤ٜح ٓغ جُٔ٘

َّْٓ ٓركػ٤ٖ ضٓرؤٜح ٓوىٓس، ٝض٤ٜٔى،        ٝهى وػص ٠ر٤ؼس جُٔٞٞٞع إٔ ٣ُوَ

ٝضؼورٜٔح نحضٔس، ٝكٍِٜ جُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ، ٝغرص جُركع جُطل٢ِ٤ٛ، ػ٠ِ 

 جُ٘كٞ جُطح٢ُ:
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ٝنططٚ، ٝجُٜٔ٘ؽ جُٔطرغ  * جُٔوىٓس: ٝك٤ٜح أيًٍ أْرحخ جنط٤حٌ جُٔٞٞٞع،  

 ك٢ ًطحذطٚ.

 * جُط٤ٜٔى: )ج٣ُُحوز: قٍٝكٜح، ٝأؿٍجٜٞح، ٝأوُطٜح(.  

* جُٔركع جألٍٝ: )جٌُِٔحش جُٔهطِق ك٢ أٚحُس ٣َٝحوز أقى قٍٝكٜح(،  

 ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ أقى ػٍٗ ٓطِرًح.

* جُٔركع ج٥نٍ: )جٌُِٔحش جُٔهطِق ك٢ أٚحُس أقى قٍٝكٜح ٣َٝحوز قٍف  

 أقى ػٍٗ ٓطِرًح. آنٍ(، ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ

* نحضٔس جُركع: ٝضٗطَٔ ػ٠ِ أٛــْ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضِٞٚص ئ٤ُٜح ك٤ٔح ٣هٙ  

 ؾٞجٗد ذكػ٢.  

 * كٜـٍِ جُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ. 

 * غرص جُركع جُطل٢ِ٤ٛ. 

ىٌجْس، ٢ٛ: جُٜٔ٘ؽ جالْطوٍجت٢، جُٝهى ضؼحهرص ٓ٘حٛؽ غالغس ك٢        

ٝجضرؼص ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس  ٝجُٜٔ٘ؽ جُطح٣ٌه٢، ٝجُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ جُ٘وى١.

 جُهطٞجش جُطح٤ُس:

 ٖٓ ًطد جُ٘كٞ ؾٔغ جٌُِٔحش جُٔهطِق ك٢ أٚحُس ٣َٝحوز ذؼٝ قٍٝكٜحـ 

 ًُُي. حْدٔ٘جُؼ٘ٞجٕ جُٝجُٔؼحؾْ، ٝٝٞغ  ٝجٍُٛف

ئ٠ُ  ٗٓرطٜح، ٝضكو٤ن ًِٔس ٖٓ ًٛٙ جٌُِٔحشك٢ ًَ جُؼِٔحء ـ يًٍ آٌجء 

 .أٚكحذٜح

 ٜح.ـ ضه٣ٍؽ جُٗٞجٛى ٖٓ ٓظحّٗ 

ًٔ ، ٓٓأُس ذحٍُأ١ جٍُجؾفًَ ـ غْ ي٣ِص   ٓح أٌٖٓ.ح يُي ذحألوُس وجػ

ح ُٞؾٜٚ ج٣ٌٍُْ، ٝإٔ ٣٘لغ ذٚ ٠الخ       ًٛ ٝهللا أْأٍ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُؼَٔ نحُ

 جُؼٍذ٤س أؾٔؼ٤ٖ، ٝهللا جُٔٓطؼحٕ، ٝػ٤ِٚ جُؼٕٞ ٝجُطٌالٕ. 
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 انتًٓٛذ

 انضٚادج: حشٔفٓا، ٔأغشاضٓا، ٔأدنتٓا

، ٝجألُق، جُُٜٔز: ٢ٛجُؼِٔحء،  ػ٘ى ؾٌٜٔٞقٍٝف ج٣ُُحوز ػٍٗز       

ؼصٝهى ، ٝجُٜحء، ٝجُالّ، ٝجُطحء، ٝج٤ُٖٓ، ٝجُٕ٘ٞ، ٝج٤ُْٔ ،ٝجُٞجٝ، ٝج٤ُحء ِٔ  ُؾ

 (ْأُط٤ٜٗٞٔح(، ٝ)٣ٞٛص جُٓٔحٕٝ)  (،ج٤ُّٞ ض٘ٓحٙ) ، ٜٓ٘ح:ك٢ أٗٞجع ٖٓ جٌُالّ
(ٔ)

 (ال أ٤ٓٗطٔٞٙٝ) ،
(ٕ)

 )أٓحٕ ٝض٤َٜٓ(، ٝ
(ٖ)

 )ض٤ِْٓ ٝٛ٘حء (، ٝ
(ٗ)

. 

  ُْ ج٣ُُحوز ٌؿْ أٜٗح هى ضٌٕٞ أٚٞالً ك٢ ذكٍٝف كٍٝف جُ ٤ًٙٛص ِّٔ ٝ

ؾى ك ،ٓٞجٞغ أنٍٟ؛ ألٜٗح جُكٍٝف جُط٢ ال ضٌٕٞ ج٣ُُحوز ئال ٜٓ٘ح ُٝ ٔط٠ 

 ًٛٙ جُكٍٝفٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ  ذى قٍف ك٢ جٌُِٔس َجتىًج ال
(٘)

. 

ُّٛٞج ًٛٙ جُكٍٝف ذح٣ُُحوز وٕٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ قٍٝف جُٜؿحء؛   ٝئٗٔح ن

٢ٛ )جألُق، ٝجُٞجٝ، ٝج٤ُحء(؛ ٌُػٍز وٌٝٛح  ألٕ أٜٓحش ًٛٙ جُكٍٝف غالغس،

ك٢ جٌُالّ ٝجْطؼٔحُٜح، كًٜٙ جُكٍٝف جُػالغس ال ضهِٞ ًِٔس ٜٓ٘ح، أٝ ٖٓ 

ذؼٟٜح، أ١: جُكًٍحش جُػالغس جُٟٔس ٝجُلطكس ٝجٌُػٍز؛ ألٕ جُٟٔس ذؼٝ 

جُٞجٝ، ٝجُلطكس ذؼٝ جألُق، ٝجٌٍُٓز ذؼٝ ج٤ُحء، ُٝٔح ًحٗص أقٍف جُؼِس 

ف ج٣ُُحوز ٌٝٝوًج. ٣َٝىش )جُُٜٔز ٝجُطحء ٝج٤ُْٔ ًًُي ًحٗص أًػٍ قٍٝ

ٝجُٕ٘ٞ(؛ ُٗرٜٜح ذكٍٝف جُؼِس، أٓح جُُٜٔز كطٗرٜٜح ٖٓ ؾٜس ًػٍز ضـ٤٤ٍٛح 

ذحُط٤َٜٓ، ٝجُكًف، ٝجُرىٍ، ٝأٓح جُطحء كأٖرٜص جُٞجٝ ٖٓ ؾٜس ضوحٌخ 

ٓهٍؾ٤ٜٔح، ًُُٝي أذىُص ٜٓ٘ح ك٢ ٓػَ: )ضٍجظ(، ٝضٌأز(، ٝأٓح ج٤ُْٔ 

ح ـ ٖٓ ؾٜس ضوحٌذٜٔح ك٢ جُٔهٍؼ، ٟٝٓحٌػس كٟٔحٌػس ُِٞجٝ ـ أ ًٟ ٣

ُكٍٝف جُؼِس ًِٜح ٖٓ ؾٜس جُـ٘س جُط٢ ك٤ٜح، ًٝٛٙ جُـ٘س ٖر٤ٜس ذح٤ُِٖ ج١ًُ ك٢ 

قٍٝف جُؼِس؛ ألٕ جُـ٘س كَٟ ٚٞش ك٢ جُكٍف ، ًٔح إٔ ج٤ُِٖ ًًُي، ٝأٓح 

ح ـ قٍٝف جُؼِس ٖٓ ؾٜس جُـ٘س جُط٢ ك٤ٜح، ُٝٔح ًحٗص  ًٟ جُٕ٘ٞ كأٖرٜص ـ أ٣

                                                           

 .2ٔٔ/ٕ، ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٕ)

 .2ٔٔ، ٝجُٔرىع /2ٖٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٕٔٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٖ)

 .ٗ٘ٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٜٔغ ٗ)

 .ٕٔٓ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٕٓٗ( ٣٘ظٍ: جُؿَٔ ُُِؾحؾ٢/٘)
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ٝف ه٣ٍرس جُٗرٚ ٖٓ قٍٝف جُؼِس ًحٗص ض٤ِٜح ك٢ ًػٍز ج٣ُُحوز. ًٛٙ جُكٍ

س ذكٍٝف جُؼِس،  َٗرَّٜ ُٔ ٣َٝىش )جُالّ، ٝج٤ُٖٓ، ٝجُٜحء(؛ ُٗرٜٜح ذحُكٍٝف جُ

رِٜس ُِٕ٘ٞ ٖٓ ق٤ع ضٓطط٤َ ك٢ ٓهٍؾٜح قط٠ ضِكن ذٔهٍؼ  ْٗ ُٔ أٓح جُالّ ك

جُٜحء  جُٕ٘ٞ، ٝأٓح ج٤ُٖٓ كاٜٗح ضٗرٚ جُطحء ُٜٜٔٓح ٝضوحٌخ ٓهٍؾ٤ٜٔح، ٝأٓح

س ُُِٜٔز ٖٓ ؾٜس ضوحٌخ ٓهٍؾ٤ٜٔح؛ ألٜٗٔح ٖٓ قٍٝف جُكِن، ُٝٔح  َٜ رِ ْٗ ُٔ ك

رَّٚ ذٜح ُْ ضؿ٢ء  َٗ ُٔ ًحٗص ًٛٙ جُكٍٝف ُْ ضٗرٚ قٍٝف جُؼِس، ذَ أٖرٜص جُ

٣ُٓىز ئال ك٢ أُلحظ ٓكلٞظس ٝأٓحًٖ ٓهٛٞٚس ال ضطؼىجٛح، ك٢ٜ أهَ 

 جُكٍٝف ٣َحوز
(ٔ)

. 

ٝف ج٣ُُحوز ػٍٗز ٗؿى ٖٓ ٝذ٤٘ٔح ٣٘ٙ ؾٌٜٔٞ جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ قٍ 

جُؼِٔحء ٖٓ أْو١ ذؼٝ ًٛٙ جُكٍٝف ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز، ٝذؼْٟٜ َجو 

 ػ٤ِٜح قٍكًح آنٍ. كوى ٗٓد جذٖ ٣ؼ٤ٕ
(ٕ)

 ، ٝج٢ٍُٞ
(ٖ)

ئ٠ُ جُؿ٢ٍٓ ئْوح٠  

 جُالّ ٜٓ٘ح. ٝٗٓد جذٖ ؾ٢٘
(ٗ)

 ، ٝؿ٤ٍٙ
(٘)

 ٜح،جُٜحء ٓ٘ئ٠ُ جُٔرٍو أٗٚ أْو١  

ْٚ ) ٗكٞ:ئ٠ُ أٜٗح ئٗٔح ضِكن ُِٞهق ك٢  حٛرً جي ْٚ )ٝ(، جنٗ ْٚ )ٝ(، جٌٓ ٘ٛ )

 . ٝضأض٢ ذؼى ضٔحّ جٌُِٔس (،ْٚ ٌُّ٘ )ٝ

ٝٓح ُق٢ٌ ػٖ جُٔرٍو ٣هحُق ٓح ٗٙ ػ٤ِٚ ك٢ "جُٔوطٟد"، كوى ػىّ 

ٜحش( كحُٜحء َجتىز؛ ألٜٗح ٖٓ قٍٝف ّٓ كأٓح )أُ جُٜحء ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز، هحٍ: "

"جُُٝجتى
(ٙ)

. 

 

                                                           

، ٝجُٔكٛررٍٞ كرر٢ ٖررٍـ 2ٕٓـ  2ٕٓ/ٔ، ٝجُٔٔطررغ ٕٕ٘/ٕ( ٣٘ظررٍ: جُِرررحخ ُِؼٌررر١ٍ ٔ)

 .2ٓٓـ  522/ٕجُلٍٛٞ 

 .ٙ/ٓٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ ٕ)

 .2ٕٖـ  2ٖٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٖ)

 .ٖٙ٘/ٕ، ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٗ)

، ٝأذٞ ق٤حٕ 55، ٝجذٖ جُكحؾد ك٢ جُٗحك٤س /٘ٓٔ( ْٜٓ٘ جذٖ ٣ؼ٤ٕ ك٢ ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /٘)

 .٘٘ٗ/ٖ، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ك٢ جُٜٔغ 2ٕٔ/ٔق٤حٕ ك٢ جالٌضٗحف 

 .2ٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٙ)



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٕ٘ٓ 

ٝق٠ٌ جذٖ ؾ٢٘
 (ٔ ،)

 ٝأذٞق٤حٕ
(ٕ)

د أٗٚ ؾؼَ جٌُحف ٖٓ ػٖ دمحم ذٖ قر٤ 

 قٍٝف ج٣ُُحوز ك٢ ذؼٝ جٌُِٔحش، ٗكٞ: )ٛ٘ى٢ً(. ٝٗٓرٚ جذٖ ٓ٘ظٌٞ
(ٖ)

 ،

 ٝج٢٠ٞ٤ُٓ
(ٗ)

 ، ٝجُُذ٤ى١
(٘)

ح ـ ئ٠ُ جأل١ٍَٛ .  ًٟ  ـ أ٣

 ٝق٠ٌ جذٖ ؾ٢٘
(ٙ)

 ، ٝجذٖ ٤ْىز
(5)

، ٝأذٞ ق٤حٕ
 (2 )

ػٖ غؼِد أٗٚ ؾؼَ 

ْؿىَخ( ََ  ؾؼَ جُرحء ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز ك٢ ذؼٝ جٌُِٔحش، ٗكٞ: )
(2)

قًج . ٝ

 قًٝٙ جذٖ كحٌِ
(ٔٓ)

 ك٢ يُي. 

، ٗكٞ: ٖٓ جٌُِٔسًحُؿُء ٣ٗط٠ٍ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ جُكٍف َجتىًج إٔ ٣ٌٕٞ ٝ 

ُٟد( ُٛٔز )أقٍٔ(، ٝضحء  )ض٘
(ٔٔ)

ًُُي ال ضٌٕٞ ًحف ٝ، ٝأٖرحٙ يُي، 

ٝج٤ُٖٗ جُالقوس ٌُِحف جُط٢ ٢ٛ ٤ٍٔٞ جُٔإٗع  جُهطحخ ك٢ )ضِي( ٝ)يُي(،

 ٌَ ٌَ ك٢ جُٞهق، ٗكٞ )أػط٤طُ  حٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز؛ ألٜٗـ  ٕ(ٕ(، ٝ)أًٍٓطُ

 ٤ُٓص ًحُؿُء ٖٓ جٌُِٔس
(ٕٔ)

 . 

ٕٞ ئال ُـٍٜ، ٝأؿٍجٜٞح ٝهى ٗٙ جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ ج٣ُُحوز ال ضٌ

 ْرؼس، ٢ٛ:

ًَ : إٔ ضٌٕٞ ُاألٔل  (.درَ ِْ ؾَ )ذحء غٍَ(، ْٝٞ إلُكحم، ٗكٞ: ٝجٝ )

                                                           

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)

 .ٖٕٕ/ٍٔ: جالٌضٗحف ( ٣٘ظٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٛ٘ىى(.ٖ)

 .2ٕٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٛ٘ىى(. ٘)

 .2ٗ/ٕ، ٝجُهٛحتٙ ٕٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٙ)

 .ٓٗٗ/٘( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُـ٤ٖ ٝجُُج١ ٝجُىجٍ ـ ٓوِٞذٚ َ ؽ و(5)

 .ٖٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 2)

 )َؿىخ(.( ٛٞ جُٜى٣ٍ جُٗى٣ى. ٣٘ظٍ: جُطحؼ 2)

 .ٗ٘/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ ٓٔ)

ررٍـ، ػ٤ىجٗررٚ ذِرر٤ٝ ٞررهٔس، ٌٝهررٚ ٔٔ) َّٓ ح ػِرر٠ ٤ٛثررس جُ ًٔ ( ٖٛٞررؿٍ قؿررح١َ ٣٘رررص ٞرره

َْرؽِ، ُرٚ ؾ٘ر٠  ْٞ ـَرٍَّ ٝئٕ ًحٕ ٗحذطًح، ُٚ ٖٞى ٓػَ ٖٞى جُؼَ ُٓ طَوَرِّٝ، ال ٣ٍُٟ ئال ًأٗٚ ٣حذّ  ُٓ

ٍ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٟٗد(. ِٔ ـحٌ ٣إًَ ٝٛٞ أَُق٤ْ ِّٛ  ٓػَ جُؼ٘د جُ

 .2ٖٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٕٔٓ/٣ٔ٘ظٍ: جُٔٔطغ ( ٕٔ)



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٕ٘ٔ 

 

 

، ٝأُق )ٞحٌخ(، ُٔؼ٠٘، ٗكٞ: قٍٝف جُٟٔحٌػسإٔ ضٌٕٞ  انثاَٙ:

.)ٌٍّٓ( ْ٤ٓٝ 

، ٗكٞ: ُٛٔز جَُٞٚ، كاٜٗح ٣َىش ، ٝجُطَُٞٚإلٌٓحٕ إٔ ضٌٕٞ :انثانث

٤ُطَٞٚ ذٜح ئ٠ُ جُ٘طن ذحُٓحًٖ، ٝٗكٞٛح جُٜحء ج٣ُُٔىز ك٤ٔح ًحٕ ٖٓ جألكؼحٍ 

ْٚ(، كاٗٚ ال ٣ٌٖٔ جُ٘طن ذكٍف ٝجقى؛ ئي  ْٚ(، ٝ)ِػ َٓ ػ٠ِ قٍف ٝجقى، ٗكٞ: )

 ٖ قٍف ٣ُرطىأ ذٚ ٝقٍف ٣ٞهق ػ٤ِٚ.ال أهَ ٓ

َِْطح٤َِٗ ٛحء جٌُٓص ك٢ "ٕ جُكًٍس، ٗكٞ: ُر٤حإٔ ضٌٕٞ  انشاتع: ُْ ْٚ" 
(ٔ)

 ،

طَحذ٤َِ ٝ" ًِ ْٚ" 
(ٕ)

 "ْٚ َٓحذ٤َِ "قِ ٝ، 
(ٖ)

. 

ٝئٗٔح . ، ٗكٞ: )ًطحخ(، )ػؿَٞ(، )ه٤ٟد(ُِٔىّ إٔ ضٌٕٞ  انخايظ:

أٝ ٤ٍُُٝ ، ٣َىش ًٛٙ جُكٍٝف ٤ٍُُٝ ٓؼٜح هِن جُِٓحٕ ذحُكًٍحش جُٔؿطٔؼس

ٍ ػ٠ِ أْٜٗ هى ٣ُ٣ىٕٝ ٓؼٜح جؾطٔحع جألٓػحٍ ك٢ ٗكٞ: )ٖى٣ى(، ٝٓٔح ٣ى

وَو(: )هٍجو٣ى( ك٢ ك٤ٛف  ٍْ جُكٍف ُِلَٛ ذ٤ٖ جُٔػ٤ِٖ هُْٜٞ ك٢ ؾٔغ )هَ

جٌُالّ، ٝال ضلؼَ جُؼٍخ يُي ك٤ٔح ٤ُّ ك٢ آنٍٙ ٓػالٕ ئال ك٢ ٌٍٞٝز 

 جُٗؼٍ، ٗكٞ هٍٞ جُٗحػٍ:

٤ح َّٛ ْ٘وَحوُ جُ ِْ ضَ ٤ ِٛ ج ٌَ َِّ ٛحؾٍزٍ        َْٗل٢َ جُىَّ ٠َٛ ك٢ ً ِْ٘ل٢ ٣َىَجٛح جَُك ٣ِق ضَ ٌِ
(ٗ)

. 

ََ جُٗكٞ: ، َٜٞ ُِؼِ  إٔ ضٌٕٞ انغادط: س(، كاٜٗح ػٜٞ ٖٓ هَ حوِ َٗطحء ك٢ )

 ََ  ٍٟ(ػَ ؼْ رَ ٗكٞ: أُق )هَ  ،ُِطٌػ٤ٍجُٓحذغ: إٔ ضٌٕٞ ٣ن(.حوِ ٣َٗحء )
(٘)

 ٕٞٗٝ ،

                                                           

 .2ٕ( جُكحهس / ٔ)

 .ٕ٘، 2ٔ( جُكحهس /ٕ)

 .ٕٙ( جُكحهس / ٖ)

( جُر٤ررص ٓررٖ جُرٓرر١٤ ُِلررٍَوم، ُٝررْ أهررق ػ٤ِررٚ كرر٢ و٣ٞجٗررٚ. ٝهررى ُٗٓررد ئ٤ُررٚ كرر٢ جٌُطررحخ ٗ)

ذٍٝج٣رس جٌُطرحخ،  ٕٙذٍٝج٣س )جُىٗح٤ٍٗ( ٓٞٞغ )جُىٌج٤ْٛ(، ٝضكٛر٤َ ػر٤ٖ جُرًٛد / 2ٕ/ٔ

. 2ٕٔ، ٝجُِٓحٕ )ٍٚف(. ٝؾحء ذرال ٗٓررٚ كر٢ ٞرٍجتٍ جُٗرؼٍ ُِورُجَ /ٕٙٗ/ٗٝجُهُجٗس 

ورحو ذرحُلطف ٓرٖ ٗورى جُرىٌجْٛ أ١: ض٤٤ٔرُ  جُِـس: )ٗل٠ جُىٌجٛـ٤ْ(: ئغحٌضٜح ُالٗطوحو، )ض٘وحو(: جُطَّ٘

 ؾ٤ىٛح ٖٓ ٌو٣ثٜح.

 ( ٛٞ جُؿَٔ جُٟهْ جُؼظ٤ْ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )هرؼػٍ(.٘)
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ٕٕ٘ 

رَُ( ْٜ َ٘ ًَ ( 
(ٔ)

ئي ٤ُّ ُٜٔح ٖٓ جألٍٚٞ ٗظ٤ٍ  ؛؛ ألٗٚ ال ٣ٌٖٔ ك٤ٜٔح جإلُكحم

أ٠ُٝ ٖٓ قِٜٔح ػ٠ِ  ًٛج حوز ُلحتىز ًحٕؿؼَ ج٣٣ُُِكوحٕ ذٚ، ٝئيج أٌٖٓ إٔ ضُ 

 جُطٌػ٤ٍ؛ ئي ال كحتىز ك٢ يُي
(ٕ)

. 

 ، أٍٖٜٛح:أ٤ٖحءذف جُُجتى ٖٓ جأل٢ِٚ ٍَ ؼْ ٣ُٝ 

كح٤ُْٔ ٝجُٞجٝ  (،طٍٟخْٓ ُٓ )ٝ (،ٍٝخْٟ َٓ ، ٝٓػحُٚ: )جالٖطوحم األٔل:

( خٍَ َٞ )ٝ (خٍِ ُٞ )ألٜٗح ؿ٤ٍ ٓٞؾٞوز ك٢ ؛ ٝج٤ُٖٓ ٝجُطحء َٝجتى
(ٖ)

.  

كحُٕ٘ٞ َجتىز ال ٖٓ ٣ٍ٠ن  (،َرُ ْٜ ًََ٘ ) ٚ:ٝٓػحُ، ٤ٍػىّ جُ٘ظ انثاَٙ: 

ًٛج ٝ(، الً ُِّ ؼَ كَ )ٌُحٕ َٕٝ جٌُِٔس  ِص أٚالً ؼِ ذَ ٖٓ ؾٜس أٜٗح ُٞ ؾُ ، جالٖطوحم

  .٠ ػ٘ى يُي ذ٣ُحوز جَُٕٟ٘ٞ وْ ك٤ُ ، ال ٗظ٤ٍ ُٚ ك٢ جألٍٚٞ

( ٌََ كْ أَ ك٢ )٣َحوز جُُٜٔز ٜح: ٓػحُجٌُػٍز، ٝ انثانث: 
(ٗ)

كإ جُُٜٔز ك٤ٚ ، 

ؼٍف ٖٓ جُلحء ٝجٌُحف ٝجُالّ ذ٘حء ؿ٤ٍ ئي ال ٣ُ  ال ٖٓ ٣ٍ٠ن جالٖطوحم؛ َجتىز

( ََِ ؼْ كَ ) ػ٠ٌُِحٕ  ألٕ جُُٜٔز ُٞ ًحٗص أٚالً  ؛ٝال ٖٓ ػىّ جُ٘ظ٤ٍ ًٛج،

 ٝٗظحتٍٙ ًػ٤ٍز
(٘)

. 

٣ُحوز ذ٣و٤ٟحٕ جُٓحذوس ػالغس جألوُس جُٝهى ٣ؿطٔغ ك٢ جٌُِٔس و٤ُالٕ ٖٓ 

، ٌػٍز ٣ىالٕ ػ٠ِ ٣َحوز جُُٜٔزكإ جالٖطوحم ٝجُ (،أقٍٔ: )ٓػَ، جُكٍف

ٝجؾطٔحع . ػ٠ِ إٔ جُطحء َجتىز٣ىالٕ الٖطوحم ٝػىّ جُ٘ظ٤ٍ كإ ج (دُٟ ْ٘ ضَ )ٝ

 جُػالغس ه٤َِجألوُس 
(ٙ)

.  

                                                           

ِْف  ( ٛٞ ٍٞخ ٖٓ جُٗؿٍ، ٝه٤َ: ٖؿٍ ِػظحّ،ٔ) ٝٛٞ ٖٓ جُِؼٟحٙ، ٝه٤َ: ٚ٘ق ٖٓ جُطَّ

ُّٓ٘رِس. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ًٜ٘رَ(. َّٗؼ٤ٍ جُٟهْ جُ َّٗٞى، ٝه٤َ: جُ  هِٛحٌ جُ

 .2ٔٔـ  2ٔٔ، ٝجُٔرىع /ٕٙٓـ  ٕٗٓ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٕٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٕ)

، ٕٕٗ/ ٕ، ٝجُِررررحخ ُِؼٌرررر١ٍ 2ٔٔ، ٝجُلٛرررٍٞ / ٕٓٗ( ٣٘ظرررٍ: جُؿٔرررَ ُُِؾرررحؾ٢ /ٖ)

 .ٗٔٗ/ٕ، ٝجُٜٔ٘حؼ ٕٔٔـ  ٢ًِٞٔٔٔ2 /ٍٖٝـ جُ

ْػررىَز ضؼِررٞ جإلٗٓررحٕ ٓررٖ جُرررٍو ٝجُهررٞف. ٣٘ظررٍ: أْررحِ جُرالؿررس، ٝجُطررحؼ ٗ) ٍّ ( جألكٌررَ: جُ

 )كٌَ(.

، ٕٔٔـ  2ٔٔ، ٖٝرٍـ جُِٔر٢ًٞ /ٕٕٗ/ ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٔٔ( ٣٘ظٍ: جُلٍٛٞ / ٘)

 .ٗٔٗ/ٕ، ٝجُٜٔ٘حؼ ٕٔٔ

 .ٕٕٗ/ ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٙ)
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جٍُجذغ: جُٔؼ٠٘، ٣ٍٝجو ذٚ: إٔ جُكٍف ئيج ًحٕ وجالً ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ك٢ ًِٔس 

وز ػ٠ِ ك٤ُكٌْ ذ٣ُحوضٚ ألؾَ جُىالُس ػ٠ِ يُي جُٔؼ٠٘، ًٝٛج ٗكٞ جُكٌْ ذح٣ُُح

 ؼَ( ٌُٜٞٗح وجُس ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جُطِد.٤ْٖ )جْطل

جُهحّٓ: جُُِّٝ، ٝٛٞ إٔ ضٌػٍ ٣َحوز جُكٍٝف ك٢ ٓٞٞغ، كايج قٌٔ٘ح 

َْ٘ط٠(  ذ٣ُحوز جُٕ٘ٞ غحُػس ك٤ٔح ٗؼِْ جٖطوحهٚ، ٗكٞ: )َقرَ
(ٔ)

، كًٌُي ٗكٌْ 

ذ٣ُحوضٜح غحُػس ك٤ٔح ُْ ٗؼِْ جٖطوحهٚ، ٗكٞ: )ؿٟ٘لٍ( 
(ٕ)

.  

ًطد جُ٘كٞ ٝجٍُٛف ٝٓؼؿٔحش جُِـ٤٣ٖٞ ٠حتلس ًٛج، ٝهى ض٘حغٍش ك٢  

ٖٓ جٌُِٔحش جنطِق جُؼِٔحء ك٢ أٚحُس ٣َٝحوز ذؼٝ قٍٝكٜح، ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٝهلس 

 ٓغ ًَ ًِٔس ٓٔح ض٤ٍٓ ؾٔؼٚ ك٢ ًٛج جُرحخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ج٤ُٖٔٓ ٞهْ جُرطٖ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )قرطأ(.( ٛٞ جُو٤ٍٛ ٔ)

، ٝجُٜٔ٘رررحؼ 2ٓٔ/ٕ( ٣٘ظرررٍ جٍُجذرررغ ٝجُهرررحّٓ كررر٢: جُٔكٛرررٍٞ كررر٢ ٖرررٍـ جُلٛرررٍٞ ٕ)

ٕ/ٗٔٗ. 
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 انًثحث األٔل

 انكهًاخ انًختهف فٙ أصانح ٔصٚادج أحذ حشٔفٓا

 انًطهة األٔل: انًٓضج 

 ْٛى(، ٔ)إعًاعٛم(:انًغأنح األٔنٗ: )إتشا

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ُٛٔضٜٔح، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ:

: أٜٗح َجتىز. ًٝٛج ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ، كوى أْو١ جُُٜٔز ك٢ انًزْة األٔل

(" ؼ٤َ٤ْ ؼَ كُ )ػ٠ِ ٓػحٍ  (٤َؼِ ٤ْ َٔ ُْ )ٝ(، ٣ْ٤ْٜ ٍَ ذُ ضٛـ٤ٍٛٔح، كوحٍ: ")
(ٔ)

. 

ػ٠ِ جُٔٓٔٞع  ٣ٝلْٜ ٖٓ ًٛج إٔ جُُٜٔز ك٤ٜٔح َجتىز، ٝهى كؼَ ًٛج ذ٘حءً  

ٖٓ جُؼٍخ ٝٓح قٌحٙ أذٞ ٣َى، ٓهحُلًح ذًُي جُو٤حِ 
(ٕ)

 . 

جال٤ْٖٔ  ٣ًٖٕ ٖٛٝٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ْر٣ٞٚ نحُق جُو٤حِ؛ أل

ح، ٝؿ٤ٍ ٓٔط٘غ إٔ ضٌٕٞ جُُٜٔز ػ٘ى جُؼؿْ ٔ، ال ٣ؼٍف جٖطوحهٜأػؿ٤ٔحٕ

ًٍ ك٤ٜٔح َجتىز َ، ج ك٢ جألٝجت، كِٔح ًحٕ ًٛج ٓكطٔالً، ٌٝأ٣٘ح جُُٜٔز ضُجو ًػ٤

٤ٖ جألػؿ٤ٔ ٣ًٖٛ جال٤ْٖٔؾحَ قًكٜح ٖٓ 
(ٖ)

. 

ح ـ ػٖ جُرـىجو٤٣ٖ   ًٟ ٝق٢ٌ جُوٍٞ ذح٣ُُحوز ـ أ٣
(ٗ)

. 

هى ُػ١ُ ًٛج جُوٍٞ ئ٠ُ جُٔرٍو ٝأٜٗح أ٤ِٚس ك٤ٜٔح.  انًزْة اٜخش:
(٘)

؛ 

٤غ(. ِٔ ٤ْ َْ ُ ٣ٚ(، ٝ)أ ٍِ  كحُو٤حِ ك٢ ضٛـ٤ٍٛٔح ػ٘ىٙ: )أُذ٤َْ

                                                           

، ٝجُِٓرحٕ ٔ٘/ٖ. ٝٗٓد جُوٍٞ ذ٣ُحوز جُُٜٔز ئ٤ُٚ ك٢ جألٍٚٞ ٙٗٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٔ)

 ، ٝجُطحؼ )ذٍْٛ(.2ٕٖ/ٖ)ذٍْٛ(، ٝجُٜٔغ 

 .ٖٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٕ)

 .ٓٙ٘( ٣٘ظٍ: ػَِ جُ٘كٞ /ٖ)

 .2٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٗ)

. 2ٕٖ/ٖ، ٝجُٜٔرغ 2٘ٔ/ٔ، ٝجُِٓرحٕ )ذرٍْٛ(، ٝجالٌضٗرحف ٓٙ٘( ٣٘ظٍ: ػِرَ جُ٘كرٞ /٘)

 ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ.
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  ٕ٘٘ 

 

 

ٝٛٞ هٍٞ جذٖ جٍُٓجؼ 
(ٔ)

، ٝجٌُٞجم 
(ٕ)

لح٢ٌْ ، ٝجُ
(ٖ)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(ٗ)

 ،

ٝجُؼٌر١ٍ 
(٘)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(ٙ)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(5)

. 

أٌذؼس أقٍف أٍٚٞ، ٝجُُٜٔز ٝهغ ذؼىٛح جُُٜٔز  ٝجقطؿٞج ًُُي ذإٔ   

ئال ك٢ جألكؼحٍ، ٗكٞ: )أوقٍؼ(، أٝ جألْٔحء  ال ضِكن ذ٘حش جألٌذؼس َجتىز،

ىقٍؼ(، كِٔح ًحٗص جُُٜٔز ك٢ جْْ ُ ُٓ ٤ّ ٖٓ هر٤َ جُؿح٣ٌس ػ٤ِٜح، ٗكٞ: )

ًْ  ،ؼَ ٖٓ ٗلّ جٌُِٔسؿْ ٝؾد إٔ ضُ جألْٔحء جُؿح٣ٌس ػ٠ِ جألكؼحٍ  ح ػ٠ِ ه٤ح

 ًالّ جُؼٍخ
(2)

. 

 َّ ٝئٗٔح ُْ ضُو جُُٜٔز ك٢ أٍٝ جٍُذحػ٢ ُوِس ضٍٛكٚ ك٢ جٌُالّ، ٝئٗٔح ه

جُطٍٛف ك٢ جٍُذحػ٢ ُوِطٚ ك٢ جٌُالّ، ٝئيج ُْ ضٌػٍ جٌُِٔس ُْ ٣ٌػٍ جُطٍٛف 

ك٤ٜح 
(2)

. 

ْرن إٔ جُو٤حِ ٣وط٢ٟ ٓح هحُٚ جُٔرٍو ٖٝٓ قًج قًٝٙ، ٣ٝطٟف ٓٔح     

 ٝجُٓٔحع ٣وط٢ٟ ٓح هحُٚ ٤ْر٣ٞٚ ٖٝٓ قًج قًٝٙ.

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ ٣َحوز جُُٜٔز جضرحًػح ُِٓٔحع؛ ألٗٚ جألَٚ؛ ٝألٕ     

 ح، ٝؿ٤ٍ ٓٔط٘غ إٔ ضٌٕٞ جُُٜٔز َجتىزٔال ٣ؼٍف جٖطوحهٜجٌُِٔط٤ٖ أػؿ٤ٔطحٕ 

 . ػ٘ى جُؼؿْك٤ٜٔح 

َٗد(: انثاَٛح:انًغأنح  ٌْ  )أَ

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ُٛٔضٜح، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ: 

                                                           

 .ٔ٘/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٔ)

 .ٓٙ٘( ٣٘ظٍ: ػَِ جُ٘كٞ /ٕ)

 .52ٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُطؼ٤ِوس ٖ)

 .22ٔ/٣ٕ٘ظٍ: جُهٛحتٙ  (ٗ)

 .ٕ٘ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٘)

 .٘ٗٔ/2، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٕٗٔـ  ٔٗٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٙ)

 .ٖٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 5)

 .ٖٕٔ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٓٙ٘( ٣٘ظٍ: ػَِ جُ٘كٞ /2)

 .٘ٗٔ/2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ 2)
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: إٔ جُُٜٔز َجتىز، ٝجَُٕٞ )أَْكؼََ(. ٝٛٞ ًٓٛد جُه٤َِ انًزْة األٔل
(ٔ)

ك٢ أٍٝ  أ٤ِٚس ٢ءال ضؿج١ًُ ٗٙ ػ٠ِ ٣َحوضٜح، ٓر٤ًّ٘ح إٔ جُُٜٔز  ،

ٜ)ٓػَ:  ئال إٔ ضٌٕٞ جٌُِٔس غالغس أقٍف، جٌُِٔس، ٌْ  (. ٍٓأ)، ٝ(أَ

ٝضرؼٚ ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝجذٖ كحٌِ 
(ٖ)

، ٝجألػِْ 
(ٗ)

، ٝجُُٓه١ٍٗ 
(٘)

 ،
(٘)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(ٙ)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(5)

(، ٝجُه١ٍٟ 2، ٝجأل٢ٖٗٞٔ )
(2)

. 
(2)

. 

 ٝجقطُؽ ًُُي ذأ٣ٍٖٓ: 

جُكَٔ ػ٠ِ جألًػٍ  أحذًْا:
(ٔٓ)

؛ ألٕ جُُٜٔز ـ ٛ٘ح ـ ال ٣ٞؾى جٖطوحم 

٣ٌػٍ  ، ًٝٛج ٓٞٞغأقٍفٝهؼص أٝالً ٝذؼىٛح غالغس  ٌُٜ٘ح ،٣ىٍ ػ٠ِ ٣َحوضٜح

ك٤ٔح ُػِْ جٖطوحهٚ، ًـ )أقٍٔ(، ٝ)أنٍٛ(، ٝ)أٚلٍ(، ككَٔ  حك٤ٚ ٣َحوضٜ

)أٌٗد( ػ٠ِ يُي 
(ٔٔ)

. 

َ ٖٓ أٝذحٌ جألٌجٗد، كـ  ٔاٜخش: ِٔ ِٗرح٢ٗ( ئيج ُػ ٍْ َٓ هٍٞ جُؼٍخ: )ًٓحء 

َٗد( َجتىز  ٌْ َإ ُٓ ِٗرح٢ٗ(، ٝال ُٛٔز ك٤ٚ، كُٜٔز ) ٍْ َٓ َٗد( ذُُٔ٘س ) ٌْ َإ ُٓ (
(ٕٔ)

. 

                                                           

٣ًد )أذرٞجخ جُرٍجء ، ٝجُطٜرٕ٘ٗ/2( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جُػحء ٝجُلحء ٝ)ٝ ج ١ ء( ٓؼٜٔح( ٔ)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٌٗد(.ٖ٘ٔ/٘ٔجٍُجء ٝجُٕ٘ٞ ـ ٌٕ خ( 

 . 2ٗ٘، ٝضك٤َٛ ػ٤ٖ جًُٛد /2ٕٓـ  52ٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٖ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ )ذحخ جُُٜٔز ٝجُػحء ٝٓح ٣ِػٜٔح(ٖ)

 .2ٗ٘( ٣٘ظٍ: ضك٤َٛ ػ٤ٖ جًُٛد /ٗ)

 .ٔٓ٘( ٣٘ظٍ: جُٔلَٛ /٘)

 .ٖٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٙ)

 .ٗٗٔ/2٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ ( 5٣)

 . ٖٗ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ ػ٠ِ جألُل٤س 2)

 .2ٕٓ/ٕ( ٣٘ظٍ: قح٤ٖطٚ 2)

، ٖٝرٍـ جألٖر٢ٗٞٔ ٖٕ٘/ٕ، ٝجُِررحخ ُِؼٌرر١ٍ 2ٗ٘( ٣٘ظٍ: ضك٤َٛ ػر٤ٖ جُرًٛد /ٓٔ)

ٗ/ٖ٘ٗ. 

 .ٖٗ٘/ٗ، ٍٖٝـ جأل٢ٖٗٞٔ ٗٗٔ/2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ ٔٔ)

 .2ٗ٘( ٣٘ظٍ: ضك٤َٛ ػ٤ٖ جًُٛد /ٕٔ)
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  ٕ٘5 

 

 

: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَْؼََِ(. ٝهى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ أًػٍ اٜخش انًزْة

جُ٘ك٤٣ٖٞ 
(ٔ)

. 

  ٝجقطؿٞج ًُُي ذوٍٞ جُٗحػٍ:

ح          ٍّٙ ظٔحٍء ًأَّٜٗ َٗدضَىََُّْص ػ٠ِ ُق ٌْ َإ ُٓ ٓحٍء  ًِ  ْٖ ِٓ  ٍّ  ًٍُجُش ُؿال
(ٕ)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُُٜٔز َجتىز؛ ألٕ ًٛج جُوٍٞ ٓٗلٞع ذحُو٤حِ      

َٔ ػ٠ِ جألًػٍ، ًًُٝي ٣ىػٔٚ جُٓٔحع ك٢ هٍٞ جُؼٍخ: )ًٓحء ٝٛٞ جُك

َٗد(  ٌْ َإ ُٓ ّٗد( ٓٞٞغ ) ٍَ ُٓ ِٗرح٢ٗ(، ٣ٟٝحف ئ٠ُ يُي ٌٝج٣س جُر٤ص ذـ ) ٍْ َٓ
(ٖ)

. 

ٌََ( انًغأنح انثانثح : )أَْك
(ٗ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ُٛٔضٜح، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ: 

 (. : إٔ ُٛٔضٜح َجتىز، ٝجَُٕٞ )أَْكؼََانًزْة األٔل

ٝٛٞ هٍٞ جُؿٌٜٔٞ 
(٘)

، ٤ًٓر٣ٞٚ 
(ٙ)

، ٝجُٔح٢َٗ 
(5)

، ٝجُٔرٍو 
(2)

، ٝجذٖ 

ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(2)

، ٝجُُؾحؾ٢ 
(ٔٓ)

، ٝج٤ٍُٓجك٢ 
(ٔ)

، ٝجُلح٢ٌْ 
(ٕ)

، 

                                                           

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٌٗد(.ٖ٘ٔ/٘ٔ)أذٞجخ( جٍُجء ٝجُٕ٘ٞ ـ ٌٕ خ(  ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜدٔ)

 )ٌٗد(.

َٗد(،  ٙ٘( جُر٤ص ٖٓ جُط٣َٞ ٠ِ٤ُِ جألن٤ِ٤س ك٢ و٣ٞجٜٗح /ٕ) ٌْ َإ ُٓ ّٗد( ٓٞٞغ ) ٍَ ُٓ ذٍٝج٣س )

َٗد(، ٝجٌُطحخ  ٌْ َإ ُٓ ّٙ جٍُؤِٝ(. ٝؾحء ذال ٗٓرس ك٢ 2ٕٓ/ٗ) ، ٝجُطحؼ )ٌٗد( ذٍٝج٣س )ُق

ّٙ 2ٖٗأوخ جٌُحضد / (: ال ٣ٌٕ ػ٤ِٜح. ٣٘ظٍ: جُطحؼ ، ٝجُِٓحٕ )ٌٗد(. جُِـس: )ُق

 )قٛٙ(.

 .ٙ٘( ض٘ظٍ جٍُٝج٣س ك٢ و٣ٞجٕ ٠ِ٤ُ جألن٤ِ٤س /ٖ)

ْػىَز ضؼِٞ جإلٗٓحٕ، ضٌٕٞ ٖٓ جُرٍو ٝجُهٞف. ٣٘ظٍ: أْحِ جُرالؿس، ٝجُطحؼ ٗ) ٍّ ( جألكٌَ: جُ

 ٝجُطحؼ )كٌَ(.

 .2٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٘)

 .ٖٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٙ)

 .22/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 5)

 .ٖ٘ٔ، ٖٔٔ/ ٖ، ٕٙٔ/ ٕجُٔوطٟد  ( ٣٘ظٍ:2)

 .ٕٖٕ، 25ٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ 2)

 .22ٖ( ٣٘ظٍ: جُؿَٔ/ٓٔ)
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ٕ٘2 

ٝجذٖ ؾ٢٘  
(ٖ)

، ٝآن٣ٍٖ 
(ٗ)

 . 

٣ٍ٠ن ٝئٗٔح ؾؼِٞج جُُٜٔز َجتىز، قٔالً ػ٠ِ جألًػٍ، ٤ُّٝ ٖٓ 

 حء ؿ٤ٍ ًٛجئي ال ٣ؼٍف ٖٓ جُلحء ٝجٌُحف ٝجُالّ ذ٘؛ جالٖطوحم
(٘)

ٝهى  .

ٍَ  ٖحًٌص جألْٔحءُ  ٝضٌٜٔ٘ح ٝؿِرطٜح ُألكؼحٍ ُوٞضٜح ك٢ ًٛج جُٔٞٞغ جألكؼح
(ٙ)

. 

: أٜٗح ضكطَٔ جأل٣ٍٖٓ جألٚحُس ٝج٣ُُحوز. ٝهى ق٠ٌ أذٞ انًزْة اٜخش

ق٤حٕ ًٛج ػٖ ذؼٝ جُ٘ك٤٣ٖٞ 
(5)

 . ُْٝ أهق ػ٠ِ هحتِٚ ٌؿْ ٠ٍٞ جُركع.

ٌٜٔٞ، ٝٛٞ ٓإ٣ى ذحُو٤حِ ٝجٍُأ١ جأل٠ُٝ ذحالضرحع ٛٞ هٍٞ جُؿ    

 )ٌٍُٞ ْل َٓ ٝجُٓٔحع ئٕ ٚف ٓح ُٗوَ ػٖ جذٖ كحٌِ ٖٓ هٍٞ جُؼٍخ: )
(2)

 . 

َٓحٕ(:انًغأنح انشاتعح ْٗ  : )ئِ

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُُٜٔز، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ: 

 (.جإلّٗ)ٖٓ  (الٕؼْ كِ )َٕٞ : أٚحُس جُُٜٔز، ٝجُانًزْة األٔل

                                                                                                                                   

 .22ٔـ  22ٔ/٘( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُطحخ ٔ)

 .2ٕٓـ 52ٕ/ٗ، ٝجُطؼ٤ِوس ٕ٘٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /ٕ)

 .ٓٓٔـ22/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٖ)

ؼر٤ٕ كر٢ ، ٝجذرٖ 22٣ٔ/ٕ، ٝجُؼٌرر١ٍ كر٢ جُِررحخ ٙ٘/ٔ( ْٜٓ٘ جذرٖ جألغ٤رٍ كر٢ جُٜ٘ح٣رس ٗ)

، ٝأذٞ جُكٖٓ جُٓرهح١ٝ كر٢ ْرلٍ جُٓرؼحوز ٗٗٔ/2، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٍٕٖٔٔـ ج٢ًُِٞٔ /

، ٝجذررٖ ئ٣ررحَ كرر٢ جُٔكٛررٍٞ كرر٢ ٖررٍـ ٖٕٔ/ٔ، ٝجذررٖ ػٛررلٌٞ كرر٢ جُٔٔطررغ 5ٔٔ، 2ٕ/ٔ

، ٝجذٖ 2٘ٔ/ٔ، ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢ جالٌضٗحف ٗٔٗ/ٕ، ٝجُؼ١ِٞ ك٢ جُٜٔ٘حؼ 2ٓٗ/ٕجُلٍٛٞ 

، ٖ٘ٗ/ٖ، ٝجُٜٔرغ ٢٠ٞ٤ٕ/2 ك٢ جٍُُٔٛ ، ٝجُٖٓ٘ٙ، ٕٙٔ/ٗٛٗحّ ك٢ أٝٞف جُٔٓحُي 

 ، ٝجُُذ٤ى١ ك٢ جُطحؼ )أكَ(.5ٕ/ٙٝجًُٗٞح٢ٗ ك٢ ٤َٗ جأل٠ٝحٌ 

ـ  ٖٕٓ، ٕٕٗ/ٕ، ٝجُِرررحخ ُِؼٌررر١ٍ ٖ٘ٔ/ٖ، ٝجُٔوطٟررد 2ٗٔ/ٖ( ٣٘ظررٍ: جٌُطررحخ ٘)

ٕٖٔ. 

 . 5ٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٙ)

 .2٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 5)

وٍٞ ك٤ٔح أض٤ف ُر٢ ٓرٖ ٓإُلحضرٚ. ٌُ٘رٚ هرحٍ كر٢ ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )كٌَ(. ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج ج2ُ)

: ")كٌررَ( جُلررحء ٝجٌُررحف ٝجُررالّ ًِٔررس ٘ٗٗ/ٗجُٔوررح٤٣ّ )ذررحخ جُلررحء ٝجٌُررحف ٝٓررح ٣ػِػٜٔررح( 

 ٝجقىز، ٢ٛٝ جألكٌَ جٍُػىز، ٣ٝوُٕٞٞ: ال ٣ر٠٘ ٓ٘ٚ كؼَ". ًٝٛج ٓٞجكن ُٔح هحُٚ جُؿٌٜٔٞ.
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ًٝٛج ًٓٛد جُر٤٣ٍٖٛ  
(ٔ)

٤ر٣ٞٚ ، ْٜٝٓ٘ ْ
(ٕ)

، ٝجُٔرٍو 
(ٖ)

. ٝضرؼْٜ 

جأل١ٍَٛ 
(ٗ)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(٘)

، ٝجُؿ١ٍٛٞ 
(ٙ)

، ٝجذٖ جُكحؾد 
(5)

. ُٝق٢ٌ 

ُٝق٢ٌ ػٖ ذؼٝ جٌُٞك٤٤ٖ 
(2)

. 

ذًُي  (جإلّٗ)٠ ّٔ ُْ ئٗٔح ٝ(، جإلّٗ)ٓأنٞي ٖٓ  ًُُي ذأٗٚجقطؿٞج ٝ

ُْ ، ُظٌْٜٞٛ  أٗٓصُ ) ٣ٝوحٍ: جْططحٌْٛ، :أٟ الؾط٘حْٜٗ، (حؾًّ٘ ) (جُؿٖ)٠ ّٔ ًٔح 

ج" :هحٍ هللا ضؼح٠ُ ئيج أذٍٛضٚ، (ج٢ُٗء ًٌ ٌِ َٗح ٖ َؾحِِٗد جُطُّٞ ِٓ  َّ " آَٗ
(2)

 :أ١ ،

٣ٝؿَٞ  ،(ئٗٓحٕ)ًٝٔح إٔ جُُٜٔز ك٢ جإلّٗ أ٤ِٚس كًٌُي جُُٜٔز ك٢  أذٍٛ،

 ُْ ٞؾى ك٤ٚ ٖٓ ٣ُٝ  ٓطأّٗ ذٚ،ألٕ ًٛج جُؿّ٘ ٣ُ  ذًُي؛ ٠ جإلّّٗٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٝػ٠ِ ًال  ُك٤ٞجٕ،ال ٣ٞؾى ك٢ ؿ٤ٍٙ ٖٓ ْحتٍ ج جألّٗ ٝػىّ جالْط٤كحٔ ٓح

( ٕاَل ؼْ كِ ) ٝجَُٕٞ جُٞؾ٤ٜٖ كحألُق ٝجُٕ٘ٞ ك٤ٚ َجتىضحٕ،
(ٔٓ)

. 

٤َحٕ(، ٝهى ُٗٓد حٕؼَ كْ ئِ )َٕ جُٞٝ: ٣َحوز جُُٜٔز، انًزْة اٜخش ْٓ ( ٖٓ )جُِّ٘

ًٛج ئ٠ُ جٌُٞك٤٤ٖ 
(ٔٔ)

. ٝٛٞ هٍٞ جُه٤َِ 
(ٕٔ)

. 

 نزنك تأيٕس:احتجٕا ٔ

ٝؾٍٟ ػ٠ِ ، الْٜٓئال أٗٚ ُٔح ًػٍ ك٢ ً(، ئ٤ٓٗحٕ)إٔ جألَٚ جألٍٝ: 

ٝجُكًف ٌُػٍز ، ٌُػٍضٚ ك٢ جْطؼٔحُْٜ؛ أُٓ٘طْٜ قًكٞج ٓ٘ٚ ج٤ُحء جُط٢ ٢ٛ جُالّ

                                                           

 أٗٓص(. ، ٝجُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جألُق ـ2ٓ2/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٔ)

 .2ٕ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٖ)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )أّٗ(.ٔٙ/ٖٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ ج٤ُٖٓ ٝجُٕ٘ٞ ـ أّٗ( ٗ)

 .ٕٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٘)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ ج٤ُٖٓ كَٛ جألُق(.ٙ)

 . 5ٖ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /5)

 .2ٓ2/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف 2)

 .2ٕ( جُوٛٙ /2)

 .2ٔٔـ  2ٔٓ/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٓٔ)

 ، ٝجُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جألُق ـ أٗٓص(.2ٓ2/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٔٔ)

 .ٖٗٓ/5( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ ج٤ُٖٓ ٝجُٕ٘ٞ ـ ٢ٓٗ( ٕٔ)
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 (حػْ ٚرحقً )ٝ(، أ١ ٢ٖء)ك٢  (أ٣ٕ: )ًوُْٜٞ، جالْطؼٔحٍ ًػ٤ٍ ك٢ ًالْٜٓ

( ٣َٝ أٓٚ)ك٢  (٣ِٔٚ)ٝٝ(، حأٗؼْ ٚرحقً )ك٢ 
(ٔ)

 . 

ؿَٞ إٔ ًٔح ٣، ٕ ٣إض٠ ذٚ ػ٠ِ جألَٚأ ٚ ُٞ ًحٕ ًًُي ُؿحَٗذأ ٝأؾ٤د

كِٔح ُْ ٣أش ، ػ٠ِ جألَٚ (٣َٝ أٓٚ)ٝ(، حٗؼْ ٚرحقً )أٝ(، أ١ ٢ٖء: )ضوٍٞ

ك٢ ٢ٖء ٖٓ ًالْٜٓ ك٢ قحُس جنط٤حٌ ٝال ٌٍٞٝز وٍ ػ٠ِ ذطالٕ  )ئ٤ٓٗحٕ(

يُي جالْطىالٍ 
(ٕ)

. 

كٍوٝج ج٤ُحء ك٢ قحٍ  (،٤حِٕٓ ٤ْ َٗ أُ : )ضٛـ٤ٍٙجُػح٢ٗ: إٔ جُؼٍخ هحُٞج ك٢ 

ًٍ ألٕ جالْْ ال ٣ٌػٍ جْطؼٔ؛ جُطٛـ٤ٍ ًٍ حُٚ ٓٛـ ، جج ًػٍز جْطؼٔحُٚ ٌٓر

 ٝجُطٛـ٤ٍ ٣ٍو جأل٤ٖحء ئ٠ُ أُٜٚٞح
(ٖ)

.  

ػ٠ِ ( ئٗٔح ًحٕ ٤حِٕٓ ٤ْ َٗأُ ضٛـ٤ٍٙ ػ٠ِ )ج٤ُحء ك٢ ذإٔ غرٞش  ٝأؾ٤د

 (س٤َ ِٗ ٤ْ َٗ ػُ )ٝ (،٤ُِس)ك٢ ضٛـ٤ٍ  (س٤َ ِِ ٤ْ ٤َ ُُ : )ًٔح ٣َىش ك٢ هُْٜٞ، نالف جُو٤حِ

  ٣ٌٕٞ ك٤ٚ قؿسٓح ؾحء ػ٠ِ نالف جُو٤حِ ال(، ٝس٤ّ ِٗ ػَ )ك٢ ضٛـ٤ٍ 
(ٗ)

. 

٢ُْٔ ذًُي ألٗٚ ُػٜى ئ٤ُٚ ك٢ٓ٘  جُػحُع: هٍٞ جذٖ ػرحِ: إٔ جإلٗٓحٕ 
(٘)

. 
(٘)

. 

ٝجٍُأ١ ج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُُٜٔز أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كِْؼالٕ( ٖٓ    

)جإلّٗ(؛ ألٗٚ جألهٍخ ُِٔؼ٠٘، ٝألٕ غرٞش ج٤ُحء ُْ ٣ٍو ئال ك٢ جُطٛـ٤ٍ، 

٤حًٗح( ٓهحُق ُ ِٓ  ِو٤حِ، كال ٣ِٛف إٔ ٣ٌٕٞ قؿس. ًٝٛج ٍٓوٝو ذإٔ )أ٤َُْٗ

هِ ) انًغأنح انخايغح: ٍْ ة( ِؿ
(ٙ)

 : 

 ضٜح، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ:ُٛٔ جنطِلص ًِٔس جُؼِٔحء ك٢ 

                                                           

 .2ٓ2/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٔ)

 .2ٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٕ)

 ، ٝجُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جألُق ـ أٗٓص(.2ٔٓ/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٖ)

 .2ٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جإلٗٛحف ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ ج٤ُٖٓ كَٛ جألُق(.٘)

ٍْٗ جُر٤ٝ ج١ًُ ضكص جُو٤َْٝ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ؿٍم(.ٙ)  ( ٛٞ هِ
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 جُلٍجء . ًٝٛج ًٓٛدأٜٗح َجتىز انًزْة األٔل:
(ٔ)

ٝجُُؾحؼ  ،
(ٕ)

، 

 ٝٓرٍٓحٕ
(ٖ)

. ٝجنطحٌٙ جأل١ٍَٛ، ٝق٠ٌ جالضلحم ػ٤ِٚ 
(ٗ)

. 

ٖٓ جُـٍم  ٝجقطُؽ ًُُي ذأٜٗح ٓٗطوس
(٘)

. 

٢ جذٖ ؾ٘: أٜٗح أ٤ِٚس. ٝٛٞ هٍٞ انًزْة اٜخش
(ٙ)

 ٞأذ. ٝٚككٚ 

ق٤حٕ
(5)

. 

ئيج  جُر٤ٟس( أشْ هَ ٍْ ؿَ ): ذٔح قٌحٙ أذٞ ٣َى ٖٓ هٍٞ جُؼٍخؽ جقطُ  ٝهى

ٛح جٍُه٤ن نٍؾص ػ٤ِٜح هٍٗ
(2)

.   

ُ  ٜحجُُٜٔز؛ ألٗ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس     و٠ٟ ك٤ُ  ٤ُُٝ٠ٓص ذأ

ـِ ) ٣ٌٕٞجُِْٜ ئال إٔ (، ؿٍم)ك٤ٜح ٓؼ٠٘  ٣ٞؾىٝال ، ذ٣ُحوضٜح ٣ٗطَٔ  ة(هِ ٍْ جُ

 ىؼْ ًٝٛج ك٤ٚ ذُ ، ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٓح ضكطٚ ٖٓ جُر٤ٟس ٣ٝـطٍهٚ
(2)

.  

 

 

 

 

                                                           

، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ؿٍم(. ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٤ٔح أضر٤ف ُر٢ ٓرٖ 2٘ٗ( ٣٘ظٍ: أوخ جٌُحضد /ٔ)

 ٓإُلحضٚ.

 .2٘ٔ/ٔضٗحف ، ٝجال2ٌٓٔ/ٔ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٖٗٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٤ٗٚ ٕ)

 . 2ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٖ)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ؿٍم(.ٖٗ/2( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُـ٤ٖ ٝجُوحف ٓغ جٍُجء( ٗ)

 ، ٝجُطحؼ )ؿٍم(.2٘ٗ( ٣٘ظٍ: أوخ جٌُحضد /٘)

  . 2ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٙ)

 .2٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 5)

 .2٘ٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 2ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس 2)

  . 2ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس 2)
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 انًطهة انثاَٙ: انالو

ّْ(: انًغأنح األٔنٗ: َٜ  )جْوَُ

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ الٜٓح، ًٝحٕ ُْٜ غالغس ًٓجٛد: 

(انًزْة األٔل َّ . ًٝٛج ٓح قٌحٙ أذٞ ق٤حٕ : أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )جْكَِؼَ
(ٔ)

 
(ٔ)

ػٖ جذٖ جُوطحع. ٝقٌحٙ جُُذ٤ى١ 
 (ٕ )

ػ٘ٚ ٝػٖ ؿ٤ٍٙ؛ ألٕ جُلؼَ ٓأنٞي 

ٔس(.  ٖٓ )جُىُّٛ

(. ٝهى قٌحٙ أذٞ ق٤حٕ انًزْة انثاَٙ َّ : أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )جْكؼََِ
(ٖ )

 وٕٝ إٔ ٣٘ٓرٚ ئ٠ُ هحتِٚ. 

: ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ًٝٛج ٓح ًٓٛد جُُذ٤ى١ انًزْة انثانث
(ٗ)

. 

ٝجأل٠ُٝ جألٚحُس؛ ألٜٗح جألَٚ، ٝألٕ ٣َحوز جُالّ ه٤ِِس، كال ٣ُؼىٍ ئ٤ُٜح   

 ئال ذى٤َُ هح٠غ.

َُـَّد( انًغأنح انثاَٛح َْ : )ج
(٘)

: 

 جنطِلص ًِٔس جُؼِٔحء ك٢ الٜٓح، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ: 

(. ًٝٛج هٍٞ جذٖ ؾ٢٘  َّ جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )جْكؼََِ
(ٙ)

 .

لٌٞ ٝضرؼٚ ك٢ ًٛج جذٖ ػٛ
(5)

، ٝأذٞ ق٤حٕ 
(2)

. 

                                                           

. ُْٝ أهق ػِر٠ ٛرًج جُرٍأ١ الذرٖ جُوطرحع ك٤ٔرح أضر٤ف ُر٢ ٓرٖ ٖٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔ)

 ٓإُلحضٚ.

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )وُْٜ(.ٕ)

 . ٖٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )وُْٜ(.ٗ)

ئيج ٗرص ذؼى جُكِرن. ( ٖٓ هُْٜٞ: جَُـّد جُلٍل ئيج ٠ِغ ٣ٌٗٚ، ٝهُْٜٞ: )جَُـّد جُٗؼٍ( ٘)

 جُكِن. ٣٘ظٍ: جُطحؼ)َُـد(.

 .ٕٖ٘/ٔ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٔ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٙ)

 .ٕٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 5)

 .ٕٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /2)
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 ٔاحتُج نزنك تأيٕس: 

ؿََّد(، ك٤٘رـ٢ إٔ ٣ُْؿؼََ  األٔل: ََ َُـَّد( ك٢ ٓؼ٠٘ ) َْ أٗٚ ًػٍ جْطؼٔحٍ )ج

 أٚالً ذ٘لٓٚ.

 إٔ ٣َحوز جُالّ ه٤ِِس. انثاَٙ:

َُـَّد( كؼَ، ٝال ضكلع ٣َحوز جُالّ ك٢ جألكؼحٍ انثانث َْ : إٔ )ج
(ٔ)

. 

(. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ )ج جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ َّ ْكَِؼَ

جُوطحع
(ٕ)

، ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ 
(ٖ)

. 

 (١رِ َْ ٝجُوٍٞ جأل٠ُٝ ذحالضرحع ٛٞ جألٚحُس؛ ُوٞز أوُطٚ، ٝٛٞ ٖٓ ذحخ )  

 (، ذهالف ج٣ُُحوز كاٜٗح ٣٘وٜٛح جُى٤َُ.ٍطْ رَ ِْ )ٝ

 جُٔٓأُس جُػحُػس: )َػْرىٍَ(:

يٛد ٤ْر٣ٞٚ  
(ٗ)

ئ٠ُ ٣َحوز جُالّ. ٝضرؼٚ جُٔرٍو  
(٘)

ٍٓجؼ ، ٝجذٖ جُ
(ٙ)

 ،
(ٙ)

، ٝآنٍٕٝ 
(5)

 . 

                                                           

 .ٕٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔ)

 ، ٝجُطحؼ )َُـد(.ٖٕٕ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 5ٖٖ( ٣٘ظٍ: جألذ٤٘س /ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )َُـد(.ٖ)

 .5ٖٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٗ)

 .22ٔ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٘)

 .ٖٕٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٙ)

، ٕٓٗ، ٝجُؿٔرَ/ٖٔٔ، ٝجُُؾحؾ٢ كر٢ جُالٓرحش /ٕٖٔ( ْٜٓ٘ جذٖ و٣ٌى ك٢ جالٖطوحم / 5)

، ٝجذررٖ كررحٌِ كرر٢ جُٛررحقر٢ ٕٕٖ/ٔ، ْٝررٍ جُٛرر٘حػس ٙٙٔ/ٔٝجذررٖ ؾ٘رر٢ كرر٢ جُٔ٘ٛررق 

جُرىجٍ ٝج٤ُرحء( ، ٝ)جُرُج١ ٝٗٔٔ/٘، ٝجذٖ ْر٤ىز كر٢ جُٔكٌرْ )جُهرحء ٝجُطرحء ٝجُرالّ( ٕ٘/ٔ

، ٝجُُٓهٗر١ٍ 2ٓ، ٝجُؿٍؾح٢ٗ ك٢ جُٔلطرحـ كر٢ جُٛرٍف / 25ٗ/ٗ، ٝجُٔهٛٙ 2/25

، ٝجذٖ 52ٕ/ٕ، ٝجُؼٌر١ٍ ك٢ جُِرحخ ٘ٗٔ، ٝجذٖ جُىٛحٕ ك٢ جُلٍٛٞ /ٗٓ٘ك٢ جُٔلَٛ /

، ٝأذررٞ ق٤ررحٕ كرر٢ جُٔرررىع ٖٕٔ/ٔ، ٝجذررٖ ػٛررلٌٞ كرر٢ جُٔٔطررغ 55جُكحؾررد كرر٢ جُٗررحك٤س / 

 . 2ٔٗ/ٕ، ٝجُؼ١ِٞ ك٢ جُٜٔ٘حؼ ٕٓٔ/
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ٖ٘ٗ 

ٝجقطؿٞج ًُُي ذإٔ )َػْرىٍَ( ك٢ ٓؼ٠٘ )ػرى( 
(ٔ)

. 

ٝيًٍ جذٖ ػٛلٌٞ   
(ٕ)

إٔ جألنلٕ يٛد ئ٠ُ إٔ ٓؼ٠٘ )ػرىٍ( ٛٞ  

)ػرى هللا(. ٝأٌوف ًٛج ذإٔ ًالٓٚ ٣كطَٔ أ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح: إٔ ضٌٕٞ جُالّ 

ح  ًٔ ًٍٓرًح ٖٓ َجتىز ػ٠ِ )ػرى( ٖٓ )ػرى هللا(. ٝج٥نٍ: إٔ ٣ٌٕٞ )َػْرىٍَ( جْ

١ّ(، ٝ)ػرو٢ٓ( ٖٓ )ػرى جُىجٌ(، ٝ)ػرى  ٌِ )ػرى( ٝ)هللا(، ًوُْٜٞ: )َػْرىَ

ه٤ّ(، ٝػ٠ِ ًٛج ضٌٕٞ جُالّ أ٤ِٚس، ٝئال ٌُحٗص جٍُجء ٝجُوحف َجتىض٤ٖ ك٢ 

٢َّٓ(، ًٝٛج ال ٣ؿَٞ؛ ألٜٗٔح ٤ُٓح ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز. ١ّ(، ٝ)َػْروَ ٌِ  )َػْرىَ

أذح ق٤حٕ ٝذ٤٘ٔح ٣٘ٓد ئ٤ُٚ جذٖ ػٛلٌٞ يُي ٗؿى    
(ٖ)

، ٝجأل٢ٖٗٞٔ 
(ٗ)

 
(ٗ)

٣٘ٓرحٕ ئ٤ُٚ أٗٚ ٚحقد ه٤ُٖٞ؛ ئي يٛد ك٢ ًطحذٚ "جأل١ْٝ "ئ٠ُ إٔ جُالّ  

جُالّ ضُجو ك٢ )َػْرىٍَ( ٝقىٙ، ٝيٛد ك٢ ؿ٤ٍ ًٛج جٌُطحخ ئ٠ُ إٔ جُالّ أ٤ِٚس، 

.)٢ّ ِٔ َٗ  ٝٛٞ ًٍٓد ٖٓ )ػرى هللا(، ًٔح ك٢ )َػْر

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذ٣ُحوز جُالّ؛ ألٌٓٞ:   

 أْٜٗ ٣وُٕٞٞ: )َػْرىٍَ( ك٢ ٓؼ٠٘ )ػرى(. ألٔل:ا

: إٔ جألٚحُس ٣رؼىٛح هُْٜٞ: )٣َىٍ( ذ٣ُحوز جُالّ انثاَٙ
(٘)

. 

د ئ٤ُٚ ـ  ِٓ جُػحُع: أٗٚ هٍٞ جُؿٌٜٔٞ، ُْٝ ٣هحكْٜ ْٟٞ جألنلٕ، ٝهى ُٗ

ـ أٗٚ يٛد ئ٠ُ ٣َحوضٜح ك٢ ًطحذٚ جأل١ْٝ، كِؼِٚ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ك٢  ٍّ ًٔح ٓ

 ذىج ُٚ إٔ جُالّ َجتىز، كٍؾغ ػٖ هُٞٚ جألٍٝ. ؿ٤ٍ ًٛج جٌُطحخ، غْ

ََٗ(  انًغأنح انشاتعح: ْٜ َٗ(
(ٙ)

: 

                                                           

 .   ٖٕٔ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٓ، ٝجُٔلطحـ ك٢ جٍُٛف /ٖٔٔ( ٣٘ظٍ: جُالٓحش ُُِؾحؾ٢/ٔ)

 . ٕٗٔـ ٖٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٕٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٖ)

 .2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ ػ٠ِ جألُل٤س ٗ)

 .2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جأل٢ٖٗٞٔ ٘)

ج أٝ ج١ًُٙ) ًٍ ّٖ جُٟٔطٍخ ًر ِٓ ُٔ َّٖ ٝك٤رٚ ذو٤َّرس، ٝٛرٞ  ( ٣طِن ػ٠ِ جًُتد، ٝجُٛوٍ، ٝجُ ر َْ أَ

 جْْ هر٤ِس. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )َٜٗٗ(.
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  ٖ٘٘ 

 

 

ُْ أهق ػ٠ِ نالف ذ٤ٖ جُؼِٔحء ك٢ أٚحُس جُٕ٘ٞ ٣َٝحوضٜح، ٝئٗٔح ًحٕ  

 جُهالف ك٢ جُالّ، ُْٜٝ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ:

: أٜٗح أ٤ِٚس. ٝٛٞ ظحٍٛ ًالّ ٤ْر٣ٞٚ انًزْة األٔل
(ٔ)

. ٝهى يٛد ئ٤ُٚ 

جألٚٔؼ٢ 
(ٕ)

ٔرٍو ، ٝجُ
(ٖ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(٘)

، ٝأذٞ جُكٖٓ 

جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(ٙ)

ََِٗص جٍُٔأز(،  ْٜ . ٣ٍٕٝٝ أٜٗح ٓٗطوس ٖٓ هٍٞ جُؼٍخ: )َٗ

ََٗ جٍُؾَ( ئيج أّْ٘ح. ْٜ َٗ(ٝ 

: أٜٗح َجتىز. ٝهى يٛد ئ٤ُٚ جذٖ جُوطحع ك٢ ًطحذٚ انًزْة اٜخش 

"جألذ٤٘س" 
(5)

ًٛٙ جٌُِٔس ك٢ ًطحذٚ ، ك٢ٜ ػ٘ىٙ ٓأنٞيز ٖٓ )جُٜٕ٘(، ٌُ٘ٚ يًٍ 

ًطحذٚ "جألكؼحٍ" 
(2)

ك٢ ٓؼٍٜ قى٣ػٚ ػٖ جٍُذحػ٢ جُٛك٤ف، ًٝٛج ٣ٞق٢  

 ذحألٚحُس.

ٝجُوٍٞ ج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُالّ، ألٗٚ ٓٗلٞع ذحُى٤َُ ٖٓ      

 ًالّ جُؼٍخ، ذهالف ؿ٤ٍٙ، ٝألٕ ٣َحوز جُالّ ه٤ِِس. 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٕٕ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 2ٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٔ)

 .2ٕ( ٣٘ظٍ: جالٖطوحم/ٕ)

 .5ٖٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٖ)

 .2ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

 .5ٕٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٘)

 .5ٙٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ٙ)

، ٝجذرٖ ٓ٘ظرٌٞ ٖٕٕ/ٔػ٘ٚ أذٞق٤حٕ ك٢ جالٌضٗرحف  . ًٝٛج ٓحقٌح22ٙ( ٣٘ظٍ: جألذ٤٘س /5)

 ٓ٘ظٌٞ ك٢ جُِٓحٕ )َٜٗٗ(، ٝجُُذ٤ى١ ك٢ جُطحؼ )َٜٗٗ(. 

 .2ٕٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألكؼحٍ 2)
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 انًطهة انثانث: انتاء

ط٤ِٖ( انًغأنح األٔنٗ ْٔ : )ضَ
(ٔ)

: 

 ُِؼِٔحء ك٢ جُطحء جأل٠ُٝ ًٓٛرحٕ:    

(، ٝجَُٕٞ )ضَْلِؼ٤َ(.  انًزْة األٔل: طَّٖ َٓ ط٤ِٖ( ٓٛىٌ) ْٔ أٜٗح َجتىز؛ ألٕ )ضَ

ًٝٛج ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٖ)

، ٝأذ٢ ذٌٍ جُُذ٤ى١ 
(ٗ)

، ٝجذٖ 

ذ١ٍ 
(٘)

. 

طَٖ(، ٝجَُٕٞ انًزْة اٜخش ْٔ ط٤ِٖ( ٓٛىٌ )ضَ ْٔ : أٜٗح أ٤ِٚس؛ ألٕ )ضَ

٤َِِ(. ٝهى ػُٟ أذٞ ق٤حٕ ًٛج جُوٍٞ ئ٠ُ جُؿ٢ٍٓ )كَؼْ 
(ٙ)

. ٝٛٞ ٣هحُق ٓح 

ٗٓرٚ ئ٤ُٚ ج٤ٍُٓجك٢ 
(5)

 ؛ ئي يًٍ إٔ جُؿ٢ٍٓ ٣ٍٟ إٔ أٗٚ ٓٛىٌ )ٓطَّٖ ٣ٔطّٖ(.

 ٣ٔطّٖ(.

 ٝجٍُأ١ جأل٠ُٝ ذحُورٍٞ ٛٞ ٣َحوز جُطحء؛ أل٣ٍٖٓ:  

 إٔ )جُطلؼ٤َ( ٓٛىٌ )كؼَّ(، ال )كَْؼََِ(. أحذًْا:

ٛد ئ٤ُٜح ئال جُؿ٢ٍٓ ـ ك٤ٔح ٗٓرٚ ئ٤ُٚ أذٞ ٝج٥نٍ: إٔ جألٚحُس ُْ ٣ً

ق٤حٕ ـ ٝهى ذىج ـ هرَ ـ إٔ ج٤ٍُٓجك٢ ٗٓد ئ٤ُٚ ٓح ٣ٞق٢ ذح٣ُُحوز، ٝئٕ ّٚف 

 ًٛج كوى جٗطل٠ جُهالف.

ْ٘رَحٍ( انًغأنح انثاَٛح ْ٘رَحُس( ٝ)ضِ : )ضِ
(2)

 : 

                                                           

َٗىُّ ذٜح أٝٚحٍ جُه٤حّ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٓطٖ(.ٔ)  ( ٛٞ ن٠ٞ٤ ضُ

 .5ٕٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٕ٘ٓ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٖ)

 .ٖ٘/ ٍُٕٛ ، ٝجُٖٕٔ( ٣٘ظٍ: جالْطىٌجى /ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٓطٖ(.٘)

 .ٖٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ جالٌضٗحف ٙ)

 .2٘ٔ/٘( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُطحخ 5)

ْ٘رَحٍ: ه٤َ: جٍُؾَ جُو٤ٍٛ، ٝه٤رَ: جُٛرـحٌ؛ ألٕ جُوٛر٤ٍ ٚرـ٤ٍ. ٣٘ظرٍ: 2) ْ٘رَحُس، ٝجُطِّ ( جُطِّ

 أْحِ جُرالؿس )ٗرَ(، ٝجُِٓحٕ )ض٘رَ(.
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 ُِؼِٔحء ك٢ ضحتٜٔح ًٓٛرحٕ:   

ْ٘رَ( ٝٛٞ جُو ِّ ٤ٍٛ، ٝجَُٕٞ )كِْؼالُس(، جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس ٖٓ )جُط

ٝ)كِْؼالٍ(. ًٝٛج ًٓٛد جُه٤َِ 
(ٔ)

، ٤ْٝر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝجأل١ٍَٛ 
(ٖ)

، ٝجُهٍٟ 

ٝجُهٍٟ ج٤ُُو١ 
(ٗ)

. 

 ٝجقطُؽ ًُُي ذأ٣ٍٖٓ: 

 ئال ذػرص إٔ جُطحء ال ضُجو أٝالً أقىٛٔح: 
(٘)

. 

 (،حءوِ ِْ ضِ ـ )ه٤َِ ً (حٍؼَ لْ ضِ )ٝ (،جـوِ ٍْ ِْ ـ )ًػ٤ٍ ً (الالً ؼْ كِ ٝج٥نٍ: إٔ )

 (جءَٞ ْٜ ضِ )ٝ
(ٙ)

. 

جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح َجتىز، ٖٓ )جَُّ٘رََ(، ٝجَُٕٞ )ضِْلؼَحُس(، ٝ)ضِْلؼَحٍ(. كوى 

( أٗٚ ٣ًٛد ئ٠ُ جٖطوحهٜٔح ٖٓ جُػالغ٢، ٝٛٞ )جَُّ٘رََ(؛ ألٗٚ 5ُق٢ٌ ػٖ غؼِد )

ـحٌ. ٝضرؼٚ ك٢ ًٛج جُُٓه١ٍٗ  ِّٛ ألٗٚ ٣ٍجو ذٚ جُ
(2)

، ٝج٢ِ٤ُٜٓ 
(2)

، ٝجذٖ 

ػٛلٌٞ 
(ٔٓ)

، ٝجذٖ ٛٗحّ 
(ٔٔ)

. 

                                                           

 .5ٗٔ/2( ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ جُطحء ـ ض٘رَٔ)

، 25ٖ/ٓٔ، ٝجُٔكٌرْ )جُرالّ ٝجُ٘رٕٞ ٝجُررحء ـ ٓوِٞذرٚ ٕ خ ٍ(2ٖٔ/ٗ( ٣٘ظرٍ: جٌُطرحخ ٕ)

 .5ٖٝجُٗحك٤س/

 . ٕٗ٘/ٗٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جٍُذحػ٢ ـ ض٘رَ( ٖ)

 . ٖٖٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ض٘رَ(.٘)

 .ٖٖٖ/ُِٔهٍٟ ج٤ُُو١  ، ٍٖٝـ جُٗحك٤سٖ٘ٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٙ)

، ٝجُِٓررحٕ )ٗرررَ(، 25ٖ/ٓٔ( ٣٘ظررٍ: جُٔكٌررْ )جُررالّ ٝجُ٘ررٕٞ ٝجُرررحء ـ ٓوِٞذررٚ ٕ خ ٍ(5)

 ٝ)ض٘رَ(.

 ( ٣٘ظٍ: أْحِ جُرالؿس )ٗرَ(.2)

 .22ٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٍُٜٝ جألٗق 2)

 .5ٕٙـ  5ٕ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

 .ٖ٘ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ه٤ٛىز ذحٗص ْؼحو /ٔٔ)
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ْ٘رََ( ـ ٝٛٞ ٝج١ًُ أ٤ٓ ِّ َ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُطحء؛ ألٕ جالٖطوحم ٖٓ )جُط

جُو٤ٍٛ 
(ٔ )

ـحٌ،  ِّٛ ـ ٛٞ جألهٍخ ُِٔؼ٠٘ ٖٓ جالٖطوحم ٖٓ )جَُّ٘رََ( ٝٛٞ جُ

 ( ه٤َِ.حالً ؼَ لْ ضِ )ٝ ًػ٤ٍ، (الالً ؼْ كِ ٝألٕ )

ٝش(  ٍُ ُْْر جُٔٓأُس جُػحُػس: )
(ٕ)

 : 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُطحء، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ:

جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كُْؼٍُِٞ(. ًٝٛج ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(ٖ)

 ،
(ٖ)

، ٝجُهٍٟ ج٤ُُو١ 
(ٗ)

. ُٝق٢ٌ إٔ جألًػ٣ٍٖ ٚٞذٞٙ 
(٘)

. 

ٝجقطُؽ ًُُي ذإٔ )كُْؼُِٞالً( ًػ٤ٍ ك٢ جٌُالّ، أٓح )كُْؼُِٞش( كرؼ٤ى ك٢ جٌُالّ 

أٝ ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو 
(ٙ)

. 

ًٛج ًٓٛد جذٖ ٤ْىز جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )كُْؼُِٞش(. ٝ
(5)

 
(5)

ٌٝ(، ذٔؼ٠٘: جُلو٤ٍ، ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُٗحػٍ:  ٍُ ُّْٓر  ٖٓ هُْٜٞ: )جُ

ؼْ ضُ  ُٔ ُْ جُ ح ُى٣َْٜحلطَ ْطِؼ َّٔ ٓ َٖ ُّْٓرٌٍٝج        ٤ ََ جُ  ٖٓ َؾ٘حٛح ٝجُؼحتِ
(2)

. 

ٝضرؼٚ أذٞ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(2)

ٝش( ٛٞ  ٍُ ُْٓر . ٝٛٞ هٍٞ ج٢ٍُٞ؛ ألٕ )جُ

شُ َْ )ٖٓ كٜٞ  رٍٛح،ٍ جُطٍم ٝنرَ َْ  ١جُى٤َُ جُكحيم جًُٛٞ  ٍْ ئيج  جُط٣ٍن( رَ

                                                           

 .ٕٔٓ/ٗٔجُطحء ٝجُالّ ـ ض٘رَ( ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )أذٞجخ ٔ)

( جنطِق ك٢ ٓؼ٘حٙ، كو٤رَ: جُو٤ِرَ، ٝٓ٘رٚ هرُْٜٞ: )أٌٜ ْررح٣ٌص(، ٝٛر٢ جُطر٢ ال ٖر٢ء ٕ)

ررررٍَ جُط٣ٍرررن( ئيج نرٍٛرررح. ٣٘ظرررٍ: جُطرررحؼ  َْ ك٤ٜرررح، ٝه٤رررَ: جُرررى٤َُ جُٔرررحٍٛ ذحألٌٞررر٤ٖ ٓرررٖ )

 )ْرٍش(.

 (.، ٝجُطحؼ )ْرٍشٕٙٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 5ٖ، ٝجُٗحك٤س /2ٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 .ٖٖٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ْرٍش(.٘)

 .ٖٖٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٙ)

 ، ٝجُطحؼ )ْرٍ(25ٗ/2( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )ج٤ُٖٓ ٝجٍُجء ٝجُرحء ـ ٓوِٞذٚ ِ خ ٌ(5)

( جُر٤ص ٖٓ جُهل٤ق، ُْ أهق ػ٠ِ هحتِٚ. ٝهى ؾرحء ذرال ٗٓررس كر٢ جُٔكٌرْ )جُٓر٤ٖ ٝجُرٍجء 2)

، ٝجُِٓررحٕ )ْررٍ(، ٝجُطررحؼ )ْررٍش(. جُِـررس: جُٓرررٌٍٝ: 25ٗ/2خ ٌ( ٝجُررحء ـ ٓوِٞذرٚ ِ 

 جُلو٤ٍ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ْرٍش(.

 .2ٕ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 2)
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 جٖطوحم ٝجٞف ؿ٤ٍ ذؼ٤ى قط٠ ٣ٍؾف ػ٤ِٚ ؿ٤ٍٙكًٜج جنطرٍضٚ، 
(ٔ)

ئٗٔح ٝ. 

 ٣َىش جُطحء ك٤ٚ ٓرحُـس
(ٕ)

. 

شُ َْ ٝج١ًُ أ٤َٓ ٛٞ ٣َحوز جُطحء، ٝٛٞ ٖٓ )    ٍْ  ئيج نرٍضٚ؛ جُط٣ٍن( رَ

ٍُ ذحأل٤ٌٖٞ، ًٝٛج جٖطوحم ٝ َُ جُٔحٛ ٝش( جُى٤ُ ٍُ ُّْٓر جٞف، كٖٔ ٓؼح٢ٗ )جُ

 كِٔحيج ٣ُوىّّ ػ٤ِٚ ؿ٤ٍٙ؟

ط٤ُِغ(:انًغأنح انشاتعح ْٓ طَحع ٣ُ ْْ ط٤ُِغ، ٝأَ ْٓ طَحَع ٣َ ْْ  : )ج

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُطحء، ًٝحٕ ُْٜ غالغس ًٓجٛد:

أٜٗح أ٤ِٚس؛ ألٜٗح ذىٍ ٖٓ جُطحء. ٝٗٓرٚ أذٞ ق٤حٕ  انًزْة األٔل:
(ٖ)

 

ئ٠ُ ٤ْر٣ٞٚ. ٝٛٞ ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘ 
(ٗ)

 . 

أٜٗح َجتىز، ٝجُطحء ٓكًٝكس جْطػوحالً. ًٝٛج ًٓٛد جًُٔجٛد جُػح٢ٗ: 

جٌُٞك٤٤ٖ 
(٘)

، ٝجألنلٕ 
(ٙ)

، ٝدمحم ذٖ أذ٢ ذٌٍ جٍُج١َ 
(5)

، ٝجُو٠ٍر٢ 
(2)

. 
(2)

. 

: ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ًٝٛج ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ انًزْة انثانث
(2)

، ٝجذٖ 

جٍُٓجؼ
(ٔٓ)

. 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُطحء َجتىز، ٝجُطحء ٓكًٝكس جْطػوحالً.   

 

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ْرٍش(.ٕ)

َ أ٣ٍٖٓ، ًٔح ٣ؿ٢ء ك٢ جًُٔٛد جُػحُع.  ٖ) ّٞ  ( ًٛٙ جُ٘ٓرٚ ؿ٤ٍ وه٤وس؛ ألٕ ٤ْر٣ٞٚ ؾ

 . ٕٔٓ، 5٘ٔ/ٍْٔ جُٛ٘حػس ( ٣٘ظٍ: ٗ)

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٘)

 ، ٝجُٛكحـ )ذحخ جُؼ٤ٖ كَٛ جُطحء(، ٝجُطحؼ )٠ٞع(.ٖٗٗـ  ٖٖٗ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٤ٗٚ / ٙ)

 ( ٣٘ظٍ: ٓهطحٌ جُٛكحـ )٠ٞع(.5)

 .ٖٙ/ٔٔ( ٣٘ظٍ: جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ 2)

 .ٖٖٔ/ٕٝع( ، ٝجُٔكٌْ )جُؼ٤ٖ ٝجُطحء ٝجُٞجٝ ـ ٓوِٞذٚ 2ٗ٠ٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 2)

 .ٖٖٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٓٔ)
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٘ٗٓ 

 تع: انًٛىانًطهة انشا

ِْؼُّٞ( انًغأنح األٔنٗ: )ذُ
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي غالغس ًٓجٛد: 

جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘ 
(ٕ)

. ٝيًٍ جُؼٌر١ٍ 
(ٖ)

  ٙٗٝ .)ٙ ِٓ ؼ يُي ػ٠ِ هٍٞ جُٔح٢َٗ ك٢ )واُل ٍِّ إٔ ج٤ُْٔ أَٚ ئيج ُن

ًًُي جذٖ ػٛلٌٞ 
(ٗ)

ٍ  ؿ٤ٍ ؼِالً يُي  ذإٔ ٣َحوز ج٤ُْٔػ٠ِ أٚحُطٜح، ٓ  ّٝ أ

َٛد ئ٤ُٜح ئال إٔ ٣وٞو ئ٠ُ يُي و٤َُ هح٠غ. ٝجنطحٌٙ أذٞ  ه٤ِِس، كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ًُ

ق٤حٕ ك٢ أقى ه٤ُٞٚ 
(٘)

. 

)جُرِغ(. ٝهى يًٍ جذٖ ؾ٢٘ أٗٚ  ٓٗطن ٖٓ جًُٔٛد جُػح٢ٗ: أٜٗح َجتىز؛ ألٗٚ

ه٤حِ هٍٞ جُه٤َِ 
(ٙ)

. ٝٛٞ هٍٞ جُؿ١ٍٛٞ 
(5)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(2)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 

ق٤حٕ 
(2)

ك٢ هُٞٚ ج٥نٍ، ٝجُل٢ٓٞ٤  
(ٔٓ)

. 

ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ ٤ْىز  انًزْة انثانث:
(ٔٔ)

َ إٔ  ّٞ ؛ ئي ؾ

 ضٌٕٞ جٌُِٔس غالغ٤س، ٝإٔ ضٌٕٞ ٌذحػ٤س.

                                                           

 ( ٛٞ ٓؿٍٟ جُطؼحّ ك٢ جُكِن ٝٛٞ ج١ٍُٔء. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ذِؼْ(.ٔ)

 .ٖ٘ٔ( ٣٘ظٍ: ضل٤ٍٓ جألٌؾَٞز /ٕ)

 .2ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٖ)

 ، ٝجُطحؼ )ذِؼْ(.ٕٓٓ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٖٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)

 .2ٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /٘)

ـ جذرٖ ٓ٘ظرٌٞ كر٢ جُِٓرحٕ 2ٕٗ/ٔجُٛر٘حػس  ، ٍْٖٝ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٙ) ٍّ . ٝٚر

 .ٖٔٗ/ٕ)قِن( ذأٗٚ ًٓٛد جُه٤َِ. ٝهى يًٍٙ جُه٤َِ ك٢ جُؼ٤ٖ ك٢ ذحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ جُؼ٤ٖ 

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ ج٤ُْٔ كَٛ جُرحء(، ٝجُطحؼ )ذِؼْ(.5)

 .2ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ 2)

 ، ٝجُطحؼ )ذِؼْ(.ٕٓٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 2)

 رحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جُرحء ـ ذِؼص(.( ٣٘ظٍ: جُٔٛٓٔ)

 .5ٗٔـ  5ٖٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُؼ٤ٖ ٝجُالّ ٝجُرحء ـ ٓوِٞذس خ ٍ ع( ٔٔ)
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ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذ٣ُحوز ج٤ُْٔ؛ ألٕ جألهٍخ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُرِغ، 

ِوْ( ٝألٕ ٣َحوز ج٤ُْٔ ٠ٍكًح ًػ٤ٍز، ٗكٞ: )ِوُْ 
(ٔ)

ِوّ( ،  ٌْ ٝ)ِو
(ٕ)

ٝ)ِوْهِؼْ( ، 
(ٖ)

 ،
(ٖ)

ُكْ( ،  ْٓ ٝ)كُ
(ٗ)

هُْ( ،  ٌْ َُ (ٝ
(٘)

 ، )ُْٜ ُْطْ (ٝ
(ٙ)

 ك٢ ج٤ُْٔ ٓٔح ٣َىش يُي ٝٗكٞ، 

آنٍٙ  ك٢ ج٤ُْٔ
(5)

. 

ِْوُّٞ( انًغأنح انثاَٛح: )ُق
(2)

: 

 جنطِلص ًِٔس جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

ُق٢ٌ ػٖ  جألٍٝ ج١ًُ : أٜٗح أ٤ِٚس. ًٝٛج ٛٞ جُوٍٞانًزْة األٔل

جُه٤َِ
(2)

. ٝٛٞ ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘ 
(ٔٓ)

، ٝجذٖ جألغ٤ٍ 
(ٔٔ)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٕٔ)

 ،
(ٕٔ)

، ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ 
(ٖٔ)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ ك٢ أقى ه٤ُٞٚ 
(ٔٗ)

 . 

 

                                                           

ررّؽ جُٔررحء. ٔ) ُٔ ( ٣وررحٍ: جٓررٍأز وُوررْ: ػؿررَٞ، ٝٛرر٢ ٓررٖ جُ٘ررٞم جُطرر٢ ضٌٓررٍش أْرر٘حٜٗح كٜرر٢ ض

 ٣٘ظٍ: جُطحؼ )وُوْ(.

وَّ(، أ١: ضررًٛد ٝضؿرر٢ء ذح٤ُِررَ، ٝ)ٗحهررس وٕ) ٌْ زر ِو ٍَ رر َٓ ٓررّ٘س. ٣٘ظررٍ: ( هررحُٞج: ) ُٓ ٌوّ(، أ١: 

 جُِٓحٕ )وٌوّ(.

ّٓ٘س. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )وٌو(.ٖ) ُٓ  ( هحُٞج: )ٗحهس وهؼْ(، أ١: 

 ( ٛٞ جُٞجْغ جُٛىٌ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )كٓف(ٗ)

م. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٌَم(.٘) ٌَ َُّ  ( ٛٞ جُٗى٣ى جُ

 ( ٛٞ جُؼظ٤ْ جالْص. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ)ْطٚ(.ٙ)

 .ٖ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ 5)

ّ ذؼى جُلْ، ٝك٤ٚ ٖرؼد ضطٗرؼد ٓ٘رٚ، ٝٛرٞ ٓؿرٍٟ جُطؼرحّ ٝجُٗرٍجخ. ( ٛٞ ٓٞٞغ جُ٘ل2)

 ٣٘ظٍ: جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جُكحء ـ قِن(.

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )قِن(. 2)

 .ٖٗٔ( ٣٘ظٍ: ضل٤ٍٓ جألٌؾَٞز/ٓٔ)

 .2ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٜ٘ح٣س ٔٔ)

 ، ٝجُطحؼ )قِوْ(.ٕٓٓ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٖٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕٔ)

 (.( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )قِؤْٖ)

 .2ٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٗٔ)
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ٕ٘ٗ 

ٍ ه٤ِِس، كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ًٛد ئ٤ُٜح  ؿ٤ٍ ٝجقطؽ ٛإالء ذإٔ ٣َحوز ج٤ُْٔ ّٝ أ

هح٠غ  ئال إٔ ٣وٞو ئ٠ُ يُي و٤َُ
(ٔ)

. 

ُوٍٞ ج٥نٍ ج١ًُ ُٗٓد ئ٠ُ ٞ ج: أٜٗح َجتىز. ًٝٛج ٛانًزْة اٜخش

جُه٤َِ
(ٕ)

. ٝٛٞ ًٓٛد جذٖ كحٌِ 
(ٖ)

، ٝجُؿٍؾح٢ٗ 
(ٗ)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(٘)

، ٝأذ٢ 

ٝأذ٢ ق٤حٕ ك٢ هُٞٚ ج٥نٍ 
(ٙ)

، ٝجُل٢ٓٞ٤ 
(5)

، ٝجٌُل١ٞ 
(2)

  . 

 ٣ٍٟٝ ٛإالء إٔ )جُكِوّٞ( ٓٗطن ٖٓ )جُكِن(، ٝجقطؿٞج ًُُي ذإٔ ٣َحوز

ج ج٤ُْٔ ًٍ ُِْوْ( ز، ٗكٞ:أٝالً؛ ُٝٚ ٗظحتٍ ًػ٤ٍ ٜٓ٘ح أًػٍ آن ِوّ(، )ِو ٌْ ، ٝ)ِو

ُْٓكْ(، ٝ)ِوْهِؼْ( هُْ(، ٝ)كُ ٌْ َُ (ٝ ،)ُْٜ ُْطْ  ك٢ ج٤ُْٔ ٓٔح ٣َىش ٝٗكٞ يُي، ٝ)

آنٍٙ 
(2)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذ٣ُحوز ج٤ُْٔ، ألٕ جألهٍخ إٔ ٣ٌٕٞ        

 ٓٗطوًّح ٖٓ )جُكِن(، ٝألٕ ٣َحوز ج٤ُْٔ ٠ٍكًح ًػ٤ٍز. 

 ٙ(ِٓ اَل )وُ  :انًغأنح انثانثح
(ٔٓ)

:  

 ًٓٛرحٕ: ٜح، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ج٤ُْٔك٢  جُؼِٔحءجنطِق 

                                                           

 ، ٝجُطحؼ )قِوْ(.ٕٓٓ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٖٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔ)

إٔ ٛرًج ه٤رحِ ٓرًٛد  2ٕٗ/ٔ، ْٝرٍ جُٛر٘حػس ٖ٘/ٕ( يًٍ جذٖ ؾ٘ر٢ كر٢ جُهٛرحتٙ ٕ)

 جُه٤َِ، ٝٗٙ جذٖ ٓ٘ظٌٞ ك٢ جُِٓحٕ )قِن( ػ٠ِ أٗٚ ًٓٛد جُه٤َِ.

 .ٖٗٔ/٠ٕ أًػٍ ٖٓ غالغس أقٍف( ( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ )ذحخ ٓح ؾحء ٖٓ ًالّ جُؼٍخ ػِٖ)

ٕ/ٖٔٗ. 

 .2ٖٕٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٛى ك٢ ٍٖـ جُطٌِٔس ٗ)

 .2ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٘)

 . ٕٓٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٙ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جُكحء ـ قِن(.5)

 . ٕٗٙ( ٣٘ظٍ: ج٤ٌُِحش /2)

 .ٖ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ 2)

ررررٓٔ) َٛ جم جُرررر١ً ٣رررررٍم ُٞٗررررٚ، ٝٓ٘ررررٚ )يَ ٍّ ررررٙ(، أ١: الٓررررغ. ٣٘ظررررٍ: ( ٛررررٞ جُرَرررر ِٓ در واُل

 جُطحؼ)ؤُٙ(.
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َ(. انًزْة األٔل: ِٓ  ٝهى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ إٔ ج٤ُْٔ َجتىز، َٜٝٝٗح )كُؼح

 جُه٤َِ
(ٔ)

 ٤ْر٣ٞٚ ٛٞ ًٓٛدٝ. 
(ٕ)

 جُٔرٍو، ٝ
(ٖ)

 ٝغؼِد ،
(ٗ)

ٝجُلح٢ٌْ  ،
(٘)

، 
(٘)

 ٝجُٔؼ١ٍ ،
(ٙ)

 ، ٝجُؿٍؾح٢ٗ
(5)

 ٣ٖٝآنٍ، 
(2)

 . 

 ٝهى جقطؽ ٛإالء ذأ٣ٍٖٓ:  

: والُس جالٖطوحم ػ٠ِ ٣َحوضٜح أحذًْا
(2)

ٖٝٓ ًٛج هُْٜٞ: )و٤َُٙ(  ،

 ٝ)ِوال٘(
(ٔٓ)

َٛص جُىٌع(، ٝ)ضَ   ُُٙ وُُٞٚس(ىْ ، ٝهُْٜٞ: )وََُ
(ٔٔ)

  . 

َٔٙ: جُوِد جٌُٔح٢ٗ ذطوى٣ْ ج٤ُْٔ ٝضأن٤ٍٛح؛ كحُؼٍخ ضوٍٞ: )ٔاٜخش ُْـ ( وَ

ن٤ٍ و٤َُ ػ٠ِ جُطوى٣ْ ٝجُطأٝٙ( ذطوى٣ْ ج٤ُْٔ ػ٠ِ جألُق، َِ ْٓ ذـ٤ٍ أُق، ٝ)وَ 

 ٣َحوضٜح؛ ألٕ جألَٚ ال ٣طالػد ذٚ
(ٕٔ)

 . 

                                                           

. ٝٛررٞ ظررحٍٛ ًالٓررٚ كرر٢ جُؼرر٤ٖ )ذررحخ ٖ٘/ٕ، ٝجُهٛررحتٙ 2ٕٓ/ٖ( ٣٘ظررٍ: جألٚررٍٞ ٔ)

، ٌُ٘ٚ ػىّٙ ٖٓ جٍُذحػ٢ كر٢ )ذرحخ جٍُذرحػ٢ ٓرٖ قرٍف 5/22جُٛحو ٝجُىجٍ ٝجُالّ ٓؼٜٔح( 

 .52ٔ/5جُٛحو(

 .ٖٗٔ/ٔ، ٍٖٝـ جُٗحك٤س ٤ُُِو١ ٕٖ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .25ٔ/ ٣ٔ٘ظٍ: جُٔوطٟد ( ٖ)

 .ٖ٘ٓ( ٣٘ظٍ: ٓؿحُٓٚ /ٗ)

 .22ٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُطؼ٤ِوس ٘)

 .ٕٔٗـ  2ٖٕ( ٌْحُس جُٔالتٌس /ٙ)

 .22( ٣٘ظٍ: جُٔلطحـ ك٢ جٍُٛف /5)

، ٝجذرٖ جُرىٛحٕ كر٢ جُلٛرٍٞ ٖٖٗ/ٖ، ٝجٌُٗرحف ٕٓ٘( ْٜٓ٘ جُُٓه١ٍٗ ك٢ جُٔلَٛ /2)

، 5ٕٕ/ٔكر٢ ْرلٍ جُٓرؼحوز  ، ٝأذٞ جُكٖٓ جُٓهح١ٖٝ٘ٔ/ ٕ، ٝجُؼٌر١ٍ ك٢ جُِرحخ ٖ٘ٔ/

، ٕٙٗـ  ٕ٘ٗ/ٔ، ٝجذررٖ ػٛررلٌٞ كرر٢ جُٔٔطررغ 5ٔـ  5ٓٝجذررٖ جُكحؾررد كرر٢ جُٗررحك٤س /

، 5ٙ، ٝأذرٞ ق٤رحٕ كر٢ جُٔررىع /5٘، ٝجذٖ ٓحُري كر٢ ئ٣ؿرحَ جُطؼ٣ٍرق /25ٔ/ٔٝجالٌضٗحف 

 .2ٕٙ، ٝجُوٖٞؿ٢ ك٢ ػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /ٖٙٙ/ٗ، ٝجذٖ ٛٗحّ ك٢ أٝٞف جُٔٓحُي ٕٙٔ

 .ٙٓٔ/ٕٓ( ٣٘ظٍ: ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ 2)

 .2ٕٓ/ٖ، ٝجألٍٚٞ ٖ٘ٓ، ٝٓؿحُّ غؼِد /2٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٓٔ)

 .ٖ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔٓحػى ٔٔ)

 .ٖٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٕٔ)
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: إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس، ٝجٌُِٔس ٌذحػ٤س َٜٝٗح )كُؼَحَُ(، انًزْة اٜخش

ؾى ُلع غالغ٢  ُٝ ٝٓؼ٘حٛح ًٔؼ٠٘ )و٤ُٙ(، ٤ُٝٓص ذٔٗطوس ٓ٘ٚ؛ ألٗٚ ئيج 

ك٤ِّ أقىٛٔح ٖٓ  ٤ُّٝ ذ٤ٖ ُلظ٤ٜٔح ئال ٣َحوز قٍف، ذٔؼ٠٘ ُلع ٌذحػ٢،

رَطٍ(ج٥نٍ ٣و٤ً٘ح، ٗ ِْ َْر١ِ( ٝ)  كحٍُجء ٤ُٓص ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز ؛كٞ: )
(ٔ)

. 

 ٢ٌ ًٛج ػٖ جألنلٕٝهى قُ 
(ٕ)

 ، ٝجُٔح٢َٗ
(ٖ)

جٙ جُوحْْ جُٔإوخ َّٞ  ، ٝه
(ٗ)

 .
(ٗ)

 . ٝئٗٔح وػحْٛ ًُُي إٔ ج٤ُْٔ ال ض٘وحِ ٣َحوضٜح ك٢ ج١ُْٞ
(٘)

 . 

رَطٍ( ٓغ ٌٝوّ    ِْ ٙ( ٓغ )و٤َُٙ( ٤ُّ ًـ ) ِٓ ٙ جذٖ ػٛلٌٞ ذإٔ )واُل

َْر١ِ(؛ أل َْرًِطح(، ٝ ٕ ج١ًُ هحو ئ٠ُ جوّ ) ج( أٚالٕ ٓهطِلحٕ إٔ )ػحء إٔ ) ًٍ رَط ِْ

 َّٝ ٍ جٍُجء ال ضكلع َجتىز ك٢ ٓٞٞغ، ٝأٓح ج٤ُْٔ كوى ؾحءش َجتىز ٠ٍكًح ؿ٤ٍ أ

 ّٝ ج ٝأ ًٞ ٠ ًػٍز، كايج وٍ جٖطوحم ػ٠ِ ٣َحوضٜح ك٤٘رـ٢ إٔ َٛ كْ الً ك٤ٔح ال ٣ُ ٝقٗ

رَطٍ( ه٤َِ ؾضُ  ِْ َْر١ِ(، ٝ) ىًج، ال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٍُضٌد ئال ئيج ؿؼَ َجتىز؛ ئي ذحخ )

 وػص ئ٠ُ يُي ٌٍٞٝز
(ٙ)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذ٣ُحوضٜح؛ ُىالُس جالٖطوحم ػ٤ِٚ، ًٝػٍز    

 . ػ٠ِ أٚحُطٜحؽ ذٚ جُوحت٤ِٖ ذٚ، ٝٞؼق ٓح جقطُ 

٤ِن(انًغأنح انشاتعح ْٔ : )ِػ
(5)

: 

٤ِن(، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ: ْٔ  جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ٤ْٓ )ِػ

                                                           

 .ٕٙٔـ  ٔٙٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٔ)

 .ٖ٘/ٗ، ٝجُٔٓحػى 5ٕٔ، ٝجُٔرىع /22ٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٕ٘ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

. ٝٓررح ؾررح ء ٕ٘ٗ/ٔ، ٝجُٔٔطررغ ٖٕ٘/ُِٕؼٌررر١ٍ  ، ٝجُِرررحخٖ٘/ٕ( ٣٘ظررٍ: جُهٛررحتٙ ٖ)

ٛٞ ؾرٞجَ إٔ ضٌرٕٞ جُٔر٤ْ كر٢ )والٓرٙ( أٚرالً،  ٕ٘ٔـٔ٘ٔ/ٔػٖ جُٔح٢َٗ ك٢ جُٔ٘ٛق 

 ٝضٌٕٞ جٌُِٔس ٖٓ جٍُذحػ٢، ُْٝ ٣ٍكٝ إٔ ضٌٕٞ ٖٓ جُػالغ٢، كطٌٕٞ ج٤ُْٔ َجتىز.

 .5ٖٔـ 5ٖٓ( ٣٘ظٍ: وهحتن جُط٣ٍٛق /ٗ)

 .ٕٙٗ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 5ٖٕٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٛى ك٢ ٍٖـ جُطٌِٔس ٘)

 .ٕٙٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٙ)

( جْررررْ ٌؾررررَ، ٝٛررررٞ ػ٤ِٔررررن ذررررٖ الٝي ذررررٖ ئٌّ ذررررٖ ْررررحّ ذررررٖ ٗررررٞـ. ٣٘ظررررٍ: ضررررحؼ 5)

 جُؼٍِٝ)ػِٔن(.
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ٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كِْؼ٤َِ(. ٝهى قٌحٙ أذٞ ق٤حٕ جًُٔ
(ٔ)

 ،

ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٕ)

ػٖ ذؼٝ جُؼِٔحء. ٝهى يًٍ دمحم ذٖ أذ٢ ذٌٍ جٍُج١َ  
(ٖ)

 ،

ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ 
(ٗ)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(٘)

ِن(، وٕٝ يًٍ آٌجء   ْٔ ًٛٙ جٌُِٔس ك٢ )َػ

 جُؼِٔحء ك٤ٜح، ًٝٛج ٣ٞق٢ ذإٔ جٌُِٔس ٖٓ جٍُذحػ٢.

ِؼ٤َ(. ًٝٛ ًٓٛد ج٢٠ٞ٤ُٜٓٗح َجتىز، ٝجُٞأ :انًزْة اٜخش ْٔ َٕ )كِ
(ٙ)

. 

ج٢٠ٞ٤ُٓ
(ٙ)

. 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس؛ أل٣ٍٖٓ:  

إٔ أٚحُس جُكٍف ٢ٛ جألَٚ، ٝال ِٗؿأ ئ٠ُ ج٣ُُحوز ئال ذى٤َُ  أحذًْا:

 هح٠غ، ُْٝ ٣وْ و٤َُ ػ٠ِ ٣َحوضٜح.

 : إٔ جٖطوحهٜح ٖٓ )ػِٔن( أهٍخ ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ ٖٓ )ػِن(.ٔاٜخش

١٤(: ايغح:انًغأنح انخ ِٔ  )ِؿْط

ج كِْ أهق ػ٤ِٚ ئال ك٢ ًطد جُٔطأن٣ٍٖ. ٝهى  ًٍ ذكػص ػٖ ًٛج جُر٘حء ًػ٤

ق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ 
(5)

ك٢ ٤ٓٔٚ نالكًح. ٝيٛد ج٢٠ٞ٤ُٓ  
(2 )

ئ٠ُ إٔ ٤ٓٔٚ َجتىز، 

 (. ٤َِٔ ؼْ كِ َجتىز، ٝجَُٕٞ )

١٤ٝيًٍ دمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ ٤ٖم جُُذ٤ى١ إٔ ) ِٔ ك٢ ًطحخ  ؾحء (ِؿْط

٤َِِ) َٝٝٗٚطحع جألذ٤٘س الذٖ جُو ٤َ)أَٝ  (كِْؼ ِٔ  (. كِْؼ

   

                                                           

 .22ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔ)

 .ٖٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: ٓهطحٌ جُٛكحـ )ػِٔن(.ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ػِٔن(.ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ػِٔن(٘)

 .ٖٕ/ٕ: جٍُُٔٛ ( ٣٘ظٍٙ)

 .22ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 5)

 .ٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ 2)
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وّ ًٛج ض٤ًِٔٙ جُُذ٤ى١ ٌَ " جُوحِٓٞ" كًًٍ إٔ ،ٝ
(ٔ)

١٤) ٤ُّٚ ك٤  ِٔ ، (ِؿْط

ِط١٤)ٝئِٗٔح ٛٞ  َٔ َٓر٤َـ )، ً(َؿْط ِْ الذٖ جُوطحعِ  ذ٤٘س"جأل"ٌجؾغ ًطحخ أٗٚ ، ٝ(َْ

١َ جُٔحءُ ) إٔ كٍآٙ يًٍ ك٢ ذحخ جٍُذحػ٢ جُٛك٤ف َٔ جٞطٍخ،  ذٔؼ٠٘ (ضَـَْط

ٗٓرٚ ئ٤ُٚ ٤ٖهٚ ك٤ٚ ٓح ُْ ٣ؿى ، ٝ(ضَـَْطـ١ََ )ًًُٝي 
(ٕ)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس؛ ألٕ جألٚحُس ٢ٛ جألَٚ، ٝال ٗوٍٞ    

 ذح٣ُُحوز ئال ذى٤َُ هح٠غ، ُْٝ ٣وْ و٤َُ ػ٠ِ ٣َحوضٜح. 

حٌ٘(  َٔ جُٔٓأُس جُٓحوْس: )هُ
(ٖ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ: 

حػَ(. ُٝٗٓد ًٛج ئ٠ُ أتٔس جًُٔٛد جألٍٝ: أ َٔ ٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )كُ

جُط٣ٍٛق 
(ٗ)

. ٝٛٞ هٍٞ جُلح٢ٌْ 
(٘)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(ٙ)

، ٝجذٖ جألغ٤ٍ 
(5)

، ٝجذٖ 

ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(2)

، ٝجذٖ جُكحؾد 
(2)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٓ)

، ٝجُهٍٟ ج٤ُُو١ 

(، ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ ٔٔ)
(ٕٔ)

، ٝجُل٤ٍَٝجذحو١ 
(ٖٔ)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(ٔٗ)

. 

                                                           

( ٣٘ظٍ: جُوحِٓٞ جُٔك١٤ )ذحخ جُطحء ـ كَٛ جُـ٤ٖ(. ٝك٤ٚ إٔ )جُـطٔط١٤( ٛرٞ جُؼظر٤ْ ٔ)

 جألٓٞجؼ جٌُػ٤ٍ جُٔحء.

 . 5ٖ٘( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ؿط١ٔ(. ٣ٝ٘ظٍ ًالّ جذٖ جُوطحع ك٢ جألذ٤٘س /ٕ)

ؤُرحٌ٘ ٛرٞ جُر١ً ٣ورٍ٘ جُِٓرحٕ ٓرٖ قٔٞٞرطٚ. ٣٘ظرٍ: ( ٛٞ ٖى٣ى جُورٍ٘، كرحُِرٖ جُٖ)

 جُطحؼ )هٍٔ٘(.

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )هٍٔ٘(.ٗ)

 .2ٕٗ/ٔ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٖٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /٘)

 .ٖٕ٘/ٖ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٙ)

 .5ٓٔ، ٓٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٜ٘ح٣س 5)

 .ٗ٘ٔـ ٖ٘ٔ/2، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٖٙٔـ  ٕٙٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /2)

 .5ٔـ  5ٓ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /2)

 .ٕٓٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٔٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ)هٍ٘(.ٕٔ)

 . 5٘ٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: ذٛحتٍ ي١ٝ جُط٤٤ُٔ ٖٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٤ْٓ(.ٗٔ)
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حٌ    َٔ  ٖٓ ؿ٤ٍ كٍم (هحٌ٘) ٠٘ذٔؼ٘( ٝجقطؿٞج ًُُي ذإٔ )هُ
(ٔ)

 ،

كًٛحخ ج٤ُْٔ ٖٓ جُلؼَ ٝجْْ جُلحػَ ج١ًُ  (،جُِرٖ هٍ٘)ٓ٘ٚ  ٝجُلؼَ جُٔأنٞي

 ٣َحوضٜح ػ٠ِ ٛٞ جألَٚ و٤َُ
(ٕ)

. 

: أٜٗح أ٤ِٚس. ٝهى ق٠ٌ ًٛج جذٖ ٓ٘ظٌٞ ػٖ ذؼٝ انًزْة اٜخش

٢ أقىْٛ. ٝٛٞ ًٓٛد ج٢٠ٞ٤ُٓ  ِّٔ َٓ جُؼِٔحء وٕٝ إٔ ٣ُ
(ٖ)

؛ ئي ٗٙ ػ٠ِ يُي 

َُِ( ًِٔس ك َُِ(، ًٝحٕ ٓٔح ٓػَ ذٚ ُـ )كُؼَح َِِ(، ٝ)كُؼَح ٢ ٓؼٍٜ قى٣ػٚ ػٖ )كُؼَ

حٌ٘(. َٔ  )هُ

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذ٣ُحوز ج٤ُْٔ؛ ُٓو٠ٜٞح ك٢ ضٛح٣ٌق     

 جٌُِٔس، ًحُلؼَ ٝجْْ جُلحػَ.

أَْؾؽ( انًغأنح انغاتعح  َٓ ( :
(ٗ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَْؼََِ( ِٓكوًح ذـ )َؾْؼلٍَ(. ًٝٛج األٔلانًزْة 

ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(٘)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٙ)

، ٝجُلح٢ٌْ 
(5)

، ٝجُُٓه١ٍٗ 
(2)

 ،

ٝآن٣ٍٖ 
(2)

ْ جُٔػَ ك٢ ؿِ وْ ألٜٗح ُٞ ًحٗص َجتىز ألُ . ٝئٗٔح ًحٗص ج٤ُْٔ أ٤ِٚس؛ 

                                                           

 .ٕٓٗ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٕٗ/ٔ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٖٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /ٔ)

 .ٖٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٕ)

 .ٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٖ)

 ( جْْ ٓٞٞغ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ًٓقؽ(.ٗ)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٜٓى(.ٙٓٗ، ٝؿ٣ٍد جُكى٣ع الذٖ هط٤رس /2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٘)

 .5ٖٕ/ ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٙ)

 .2ٕٗ/ٗ، ٝجُطؼ٤ِوس ٕٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /5)

 .ٕٓ٘( ٣٘ظٍ: جُٔلَٛ/2)

ٖررٍـ جُِٔرر٢ًٞ  ، ٝجذررٖ ٣ؼرر٤ٕ كرر2ٖ٢ٕ، 5ٕ٘ـ  ٕٙ٘/ٕ( ٓررْٜ٘ جُؼٌررر١ٍ كرر٢ جُِرررحخ 2)

، ٝجألٖرر٢ٗٞٔ كرر٢ 2ٙٔ/ٔ، ٝأذررٞ ق٤ررحٕ كرر٢ جالٌضٗررحف ٕ٘ٔ/2، ٖٝررٍـ جُٔلٛررَ 5٘ٔ/

 .2ٖٙ/ٍٖٖقٚ 
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ٍّ )ًٔح ك٢  جُٔػَ، ٌٓ) ٝ( ٍّ ٍّ  (،ٓل ـ ىٝج جإلُكحم ذػ٠ِ أْٜٗ هٛ كِٔح أظٍٜٝج و

( ؾؼلٍ)
(ٔ)

. 

ْلؼََ(. ٝهى ُق٢ٌ أٗٚ هٍٞ انًزْة اٜخش َٓ : أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )

ج٤ٍُٓجك٢ 
(ٕ)

ح ذإٔ ج٤ُْٔ ٢ٛٝ ٓطوىٓس ػ٠ِ غالغس  ال ضٌٕٞ أٚالً  ، ٓكطؿًّ

ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ ٍٖقٚ  ألٗٚ ًػ٤ٍ ك٢ جٌُالّ. أنق؛جإلوؿحّ  كيذإٔ أقٍف، ٝ

ٟ ٓح يٛد ئ٤ُٚ ٤ْرٞ ّٞ ٣ٚ جٌُطحخ ٝؾىضٚ ٣و
(ٖ)

. 

ٝيٛد ئ٤ُٚ ٣حهٞش  
(ٗ)

َ ّٞ  ؼّ إُ ك٢ ٤ٍْٙ ٣َ  أؼّ )إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ هُْٜٞ:  ، كؿ

أٝ ٖٓ  ئيج جقطىٓص، (حأؾ٤ؿً  ؼُّ إُ جُ٘حٌ ٝجُكٍ ضَ  صْ أؾّ )أٝ ٖٓ  ئيج أٍْع، (حأؾًّ 

 .حؼ ٝٛٞ جُِٔفؾَ جُٔحء جألُ 

ْلؼََ(؛ ألٗٚ        َٓ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس ج٤ُْٔ، ٝجَُٕٞ )كَْؼََِ(، ال )

ْلؼََ( ٖٓ )أّؼ( ُٞؾد جإلوؿحّ، ُٝٛحٌ كّي جإلوؿحّ ُٞ ًح َٓ ٕ ػ٠ِ َٕٝ )

 ٖحيًج، ٝٓح جُىجػ٢ ئ٠ُ جُِؿٞء ئ٠ُ جًُٗٝي ٠حُٔح ٝؾىٗح ئ٠ُ ؿ٤ٍٙ ْر٤الً؟ 

حُػٕٞ( انًغأنح انثايُح َٓ ( :
(٘)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:    

جضؿحٛحٕ ك٢  : أٜٗح َجتىز. ًٝحٕ ألٚكحخ ًٛج جًُٔٛدانًزْة األٔل

 أِٚٚ َٝٝٗٚ:

 

                                                           

 5٘ٔ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /ٕٙ٘/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٔ)

 ، ٝجُطحؼ )ٓأؼ(. 5ٖٓ/ ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جأل٢ٖٗٞٔ ٕ)

 .ٕٔٓ/٘( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ جٌُطحخ ٖ)

 .ٕٖ/٘( ٣٘ظٍ: ٓؼؿْ جُرِىجٕ ٗ)

ْر ؾحٓغر ُٔ٘حكغ جُر٤ص ـ ًحُوىٌ ٝجُلرأِ ٝجُوٛرؼس، ٝٗكرٞ يُري ٓٔرح ؾرٍش جُؼرحوز ٘) ( ٛٞ جْ

ٍٕ أنٍٟ، ٢ٛ: جالٗو٤حو، ٝجُطحػس، ٝجُٔرحء، ٝجُٔؼرٍٝف، ٝجًُُرحز.  ذاػحٌضٚ، ُٝق٤ٌص ُٚ ٓؼح

 ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٓؼٖ(.
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، كوىّٓص (ٍٞؼُ لْ َٓ )ذَٕٞ  (ُٕٝٞ ؼْ َٓ ) ٝأِٚٚ: (،ْٕٞ جُؼَ أٗٚ ٖٓ ) أحذًْا:

، كٛحٌ )ٓحػٕٞ(، ػ٠ِ حغْ هِرص أُلً (، ٕٞػُ ْٞ َٓ )كٛحٌ  ،جُٞجٝ جُط٢ ذؼى جُؼ٤ٖ

ْؼلٍُٞ(. ًٝٛج هٍٞ جذٖ جُؼٍذ٢  َٓ ( َٕٝ
(ٔ)

، ٝج٢ٗ٣ٍُٗ 
(ٕ)

. 

ؼُٞٗس(، ٝجألُق ذ ٔاٜخش: َٓ  ٣َحوز ذؼىىٍ جُٜحء، كَٞٗٚ إٔ جألَٚ:)

ًٞ  جألُق ٢ ًٛج ػٖ أٗحِ َؼْ حكُ َٓ ) حػٞ ٌِ (. ٝهى ُق
(ٖ)

. 

ْؼٖ(. ًٝٛج هٍٞ انًزْة اٜخش َٔ : أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كحُػٍٞ( ٖٓ )جُ

جُلٍجء 
(ٗ)

، ٝهطٍخ 
(٘)

، ٝجذٖ و٣ٌى 
(ٙ)

ؾحؼ، ٝ ُّ  جُ
(5)

، ٝجُ٘كحِ 
(2)

. 

ء جُو٤َِ، َٝٝٗٚ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ أٗٚ ٓٗطن ٖٓ )جُٔؼٖ(، ٝٛٞ ج٢ُٗ    

)كحُػٍٞ(، أٓح جُوٞالٕ ج٥نٍجٕ كال ٣هل٠ ٓح ك٤ٜٔح ٖٓ ضٌِق ضوى٣ٍ ال و٤َُ 

 ػ٤ِٚ.

ثَِّ٘س(  انًغأنح انتاععح: َٓ (
(2)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ:

                                                           

ٌر٠ أذرٞ ق٤رحٕ . ٝقٙٔ٘/ٕٕ، ٝجُؿرحٓغ ألقٌرحّ جُورٍإٓ ٘٘ٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: أقٌرحّ جُورٍإٓ ٔ)

 .5ٔ٘/2ًٛج جٍُأ١ وٕٝ إٔ ٣٘ٓرٚ ئ٠ُ هحتِٚ ك٢ جُركٍ جُٔك١٤ 

 .ٕ٘ٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ٓوحٓحش جُك١ٍ٣ٍ ٕ)

 .5ٔ٘/2، ٝجُِٓحٕ )ٓؼٖ(، ٝجُركٍ جُٔك١٤ ٙٔ٘/ٕٕ( ٣٘ظٍ: جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ ٖ)

، ٝجُطٜرر٣ًد )ذررحخ ٖٓٗ، ٝؿ٣ٍررد جُوررٍإٓ /ٖٖٔ/ٔ، ٝجُُجٛررٍ 5ٖٕ/ٕ( ٣٘ظررٍ: ٓؼح٤ٗررٚ ٗ)

 . ٖٔ/ٖٝجُٕ٘ٞ(  جُؼ٤ٖ

 .5ٔ٘/2، ٝجُركٍ جُٔك١٤ ٙٔ٘/ٕٕ( ٣٘ظٍ: جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ ٘)

 .2ٖ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ جُؼ٤ٖ ٝج٤ُْٔ ٓغ ٓح ذؼىٛٔح ٖٓ جُكٍٝف( ٙ)

 ، ٝجُِٓحٕ )ٓؼٖ(.ٖٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُؼ٤ٖ ٝجُٕ٘ٞ( 5)

 .25ٕ/٘( ٣٘ظٍ: ئػٍجخ جُوٍإٓ 2)

ٓررح ٣ؼررٍف ذررٚ جُٗرر٢ء، ٝه٤ررَ: ًررَ ٓررحوٍ ػِرر٠ ٖرر٢ء كٜررٞ ٓث٘ررس.  ( ه٤ررَ: جُؼاََلٓررس، ٝه٤ررَ:2)

 ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ)أٖٗ(.
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(، ًٝٛج هٍٞ جألًػ٣ٍٖ سَِ ؼِ لْ َٓ : أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )انًزْة األٔل
(ٔ)

 .

ًٛج جًُٔٛد ك٢ ػٍٜ آٌجتْٜ، ًٝحٕ ُْٜ جضؿحٛحش ٝهى جنطِق أٚكحخ 

 أٌذغ:

(. ًٝٛج ٓح كؼِٚ سَِ ؼِ لْ َٓ جألٍٝ: جالًطلحء ذحُ٘ٙ ػ٠ِ أٜٗح ػ٠ِ َٕٝ )

جأل١ٍَٛ 
(ٕ)

، ٝجُرـ١ٞ 
(ٖ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٗ)

.   

ّٕ )ٖٓ (سَِ ؼِ لْ َٓ جُػح٢ٗ: جُ٘ٙ ػ٠ِ إٔ ج٤ُْٔ َجتىز، ٝإٔ جَُٕٞ ) جُط٢  (أ

ذَ  ،ألٕ جُكٍٝف ال ٣ٗطن ٜٓ٘ح ؛لظٜحؿ٤ٍ ٓٗطوس ٖٓ ُ ،ُِطأ٤ًى ٝجُطكو٤ن

 ٌذٔح ضطٟٖٔ جٌُِٔس قٍٝكٜح والُس ػ٠ِ إٔ ٓؼ٘حٛح ك٤ٜح ػ٠ِ ٣ٍ٠وس هُٞٚ: 

ٍَ هى وَ  ٍَ ٝن٤ْ ِٜ ذ٤َْ  ضك٤ّسُ              َُْلُص ُٜح ذه٤ ؾ٤غُ ٘ َٝ خر  ٍْ ٞ ْ 
(٘)

 

ألٕ جٍُٟخ جُٞؾ٤غ ٤ُّ  ؛حكإ ٓوٛٞوٙ ٗل٢ جُطك٤س ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ هطؼً 

 .ضك٤س ذ٤ْٜ٘ جُرطسك٤ُِّ إٔ ال  ،ذطك٤س

ًٝٛج ٓح كؼِٚ جُُٓه١ٍٗ 
(ٙ)

، ٝجذٖ جألغ٤ٍ 
(5)

، ٝجُٔط١ٍَ 
(2)

 ،

ٝجُٔ٘ح١ٝ 
(2)

 جإلْطحٗر٢ُٞ، ٝ
(ٔٓ)

. 

ٌٝوّٙ أذٞ جُط٤د جُلح٢ْ 
(ٔٔ)

 ، ذأٗٚ ٓهحُق ُِوٞجػى جٍُٛك٤س.

                                                           

 .5٘ٔ/ٕ، ٝجُطِه٤ٙ جُكر٤ٍ 2٘ٔ/ٙ( ٣٘ظٍ: جُٜٔ٘حؼ ٍٖـ ٚك٤ف ِْٓٓ ٔ)

(ٕ ) ّٕ  .2٘ٔ/ٙ، ٝجُٜٔ٘حؼ ٍٖـ ٚك٤ف ِْٓٓ ٕٔٗ/٘( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )أ

 .ٕٕ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٓ٘س ٖ)

 .5ٗٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُى٣رحؼ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ ٗ)

. ٝؾرحء ذرال ٓ٘/ٖ، ٝجٌُطرحخ 2ٗٔ( جُر٤ص ٖٓ جُٞجكٍ ُؼٍٔٝ ذٖ ٓؼى١ ًٍخ ك٢ ٖرؼٍٙ/٘)

ح ـ ك٢ ٖٔٗ/ٗ، ٕٓ/ٕ، ٝجُٔوطٟد ٖٕٖ/ٕٗٓرس ك٢ جٌُطحخ  ًٟ .٣ٝ٘ظٍ ػؿُٙ ذال ٗٓرس ـ أ٣

 ، ٝأْحِ جُرالؿس)ُرٖ(.2ٖٙ/ٔجُهٛحتٙ 

 ، ٝأْحِ جُرالؿس )أٖٗ(.ٗٙـ  ٖٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُلحتن ٙ)

 .٘ٓٙ/ٗ، ٝجُٜ٘ح٣س 2ٕٙ/ٍ٘ٞ ( ٣٘ظٍ: ؾحٓغ جأل5ٚ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٔـٍخ )أٖٗ(.2)

 .2ٓ٘/ٕ، ٝك٤ٝ جُوى٣ٍ ٕٙ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُط٤ٓ٤ٍ ذٍٗـ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ 2)

 .25ٕ/2( ٣٘ظٍ: ٌٝـ جُر٤حٕ ٓٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )أٖٗ(.ٔٔ)
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ّٕ )ٖٓ (سَِ ؼِ لْ َٓ : جُ٘ٙ ػ٠ِ أٜٗح )انثانث ّٖ )ػ٠ِ َٕٝ  (جأل ٖٓ ذحخ  (جُؼ

ٔى ػٖ أقى ٖٓ ػِٔحء جُِـس ئال طَ ؼْ ٣ُ ك٤ٚ ٢ٖء َٛ ٣جٖطوحهٜح ُْ ٝإٔ  ،جُٟٔؼق

 ،ذٔؼ٠٘ جإلغرحش ُٚ (س ج٢ُٗءأ٤ّٗ )إٔ ذؼٝ أَٛ جُ٘ظٍ َػْ أٜٗح ٓر٤٘س ٖٓ 

. ًٝٛج ٓح كؼِٚ جُهطحذ٢ ئٗٚ ًًج :إٔ ٣وحٍ ًٛج ٝضك٣ٍٍ
(ٔ)

.  

ِظَّ٘س)ك٢  جُ٘ٙ ػ٠ِ إٔ جُُٜٔز ٓرىُس ٖٓ جُظحء انشاتع: َٔ (. ًٝٛج ٓح جُ

ُِك٤ح٢ٗ ُٗٓد ئ٠ُ أذ٢ جُكٖٓ ج
(ٕ)

ْْ ُٝ ذأٗٚ أؿٍخ ٓح ه٤َ ك٢ ًٛٙ  . ٝ

جٌُِٔس
(ٖ)

. 

ِؼَِّس(. ٝهى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ : أٜٗح أ٤ِٚٚ، ٝجَُٕٞ )كَ انًزْة اٜخش

٤ْر٣ٞٚ
(ٗ)

. ٝٛٞ ظحٍٛ ًالّ أذ٢ ػر٤ى 
(٘)

؛ ئي جْطىٍ ذؼى قٌح٣طٚ ٓؼ٠٘ جٌُِٔس 

 جٌُِٔس ذوٍٞ جُٗحػٍ:

ُْٞج  ٍِّ ج كوحُٞج َػ ًٍّ ِْ ُٓٞج  َٓ ِِ ٖٓ َؿ٤ْ              كَطَٜح ٍَّ ؼَ ُٓ ثِ٘س ُـ٤ٍ  ْٔ  ٍ ضَ
(ٙ)

 

 .أ٤ِٚس ( ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس٘سثِ ْٔ جُطَ ذـ )حقطؿحؾٚ ك

ٝؾَٞٙ جذٖ ٤ْىز 
(5)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذأٚحُس ج٤ُْٔ؛ ألٕ جُوحت٤ِٖ ذ٣ُحوضٜح ُْ      

 ٣أضٞج ذى٤َُ ه١ٞ ػ٠ِ يُي، كحأل٠ُٝ قِٜٔح ػ٠ِ جألٚحُس.

                                                           

 .٘ٗ/ٔ، ٝٓٗحٌم جألٗٞجٌ ٕٓٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: ؿ٣ٍد جُكى٣ع ٔ)

(ٕ ) ّٕ  .٘ٓٙ/ٕ، ٝجُٜ٘ح٣س ٕٓٙ/ٕع ُِهطحذ٢ ، ٝؿ٣ٍد جُكى٣ٕٔٗ/٘( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )أ

ٕ/ٙٓ٘. 

 .2ٓ٘/ٕ، ٝك٤ٝ جُوى٣ٍ ٘ٓٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٜ٘ح٣س ٖ)

 . ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٢ ًطحذٚ.ٕٓٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔهٛٙ ٗ)

، ٝج١ُٝٞ٘ ك٢ ٘ٓٙ/ٗ. ٝٗٓرٚ ئ٤ُٚ جذٖ جألغ٤ٍ ك٢ جُٜ٘ح٣س 5ٖ/٘( ٣٘ظٍ: ؿ٣ٍد جُكى٣ع ٘)

 .2٘ٔ/ٙك٢ جُٜٔ٘حؼ ٍٖـ ٚك٤ف ِْٓٓ 

( ( جُر٤رررص ٓرررٖ جٌُحٓرررَ ُٔرررٍجٙ) ّٕ ، ٝؿ٣ٍرررد جُكرررى٣ع ٕٔٗ/ٌ٘ جُلوؼٓررر٢ كررر٢ جُطٜررر٣ًد )أ

. ٝؾحء ذال ٗٓرس ك٢ جُٔكٌْ )جُٜحء ٝج٤ُٖٓ ٝجُٔر٤ْ ـ ٓوِٞذرٚ: ٛرـ ّ ٕٓٙـ  2ٕ٘/ُِٕهطحذ٢ 

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ّٛٔ(.ٕٕٗ/ِٗ( 

 .5ٗٗ/ٓٔ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُػ٘حت٢ جُٟٔحػق ٖٓ جُٔؼطَ ـ جُٕ٘ٞ ٝجُُٜٔز( 5)



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٕ٘٘ 

جِؾَ(  انًغأنح انعاششج: ٍَ َٓ (
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

َُِ(. ًٝٛج هٍٞ جألًػ٣ٍٖ  جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَؼَح
(ٕ)

 ،

ْٜٓ٘ ٤ْر٣ٞٚ 
(ٖ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

، ٝج٤ٍُٓجك٢ 
(٘)

، ٝجذٖ جُكحؾد 
(ٙ)

، ٝجذٖ 

ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(5)

، ٝجُهٍٟ ج٤ُُو١ 
(2)

، ٝأذٞ ق٤حٕ 
(2)

 . 

 :ٍ جُؼؿحؼٞهجُط٣ٍٛق، ٝٓ٘ٚ  ٝجقطؿٞج ًُُي ذػرحش ج٤ُْٔ ك٢

 َّ٤ ِٗ ٤َّ ذ ِٗ َِ ٍس ً َؾ ٍْ َٔ ُٔ َِ            ِس جُ ؼَ ْٚ ِْ جأل ٍَ جُظ٤َِّ ْش َؿ٤ْ ٍَ هَْى أْهلَ
(ٔٓ)

. 

ٝج٤ُْٔ ئيج ؾحءش ك٢ أٍٝ جٌُالّ كاٗٚ ٣كٌْ ذ٣ُحوضٜح، كإ ؾحءش ؿ٤ٍ  

 ّٝ َؾَ( ٍ كاٜٗح ال ضُجو ئال ذػرص ُوِطٜح، ٢ٛٝ ؿ٤ٍ أٍٝ أ ٍْ َٔ ُٔ ك٢ ًِٔس )جُ
(ٔٔ)

 . 

َؾَ( ٝ ٍْ َٔ ُٓ هٍٞ جُؼٍخ: )غٞخ 
(ٕٔ)

. 

                                                           

 ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٍٓؾَ(.( ٢ٛ ٍٞخ ٖٓ ذٍٝو ج٤ُٖٔ. ٔ)

 .25ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٕ)

 .2ٕٖ/ٖ، ٝجألٍٚٞ ٖٔٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 .2ٕٖ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

 ، ٝجُطحؼ )ٍٓؾَ(.ٕ٘ٓ/٘( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُطحخ ٘)

 .5ٔ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /ٙ)

 .2ٕٗـ  5ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 5)

 .5ٖٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س 2)

 .2ٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /2)

، 2ٕٖ/ٖ، ٝجألٚررٍٞ ٖٔٔ/ٗ، ٝجٌُطررحخ ٕٕٔ/ ٔ( ٓررٖ جٍُؾررُ ُِؼؿررحؼ كرر٢ و٣ٞجٗررٚ ٓٔ)

. ٝؾحء ذال ٗٓرس ك٢ جُٔكٌرْ )جُؿر٤ْ ٝجُرٍجء ٝجالّ ـ ٓوِٞذرس 5ٖٖ/ٍٕٖٝـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ 

َؾررَ(: ٞررٍخ ٓررٖ غ٤ررحخ جُٖٞرر٢، ٝ)جُظِرر٤ْ(: يًررٍ جُ٘ؼررحّ، 2ٖٗ/5ٌ ؼ ٍ(  ٍْ َٔ ُٔ . جُِـررس: )جُ

 جُؼ٘ن.  ٝ)جألٚؼَ(: جُٛـ٤ٍ جٍُأِ جُط٣َٞ

 .2ٕٖ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٔٔ)

 .5ٔ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /ٕٔ)
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لَحػَ(. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ ٤ْىز: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٞانًزْة اٜخش َٓ ( ٕ
(ٔ)

 ،

٤ْىز
(ٔ)

، ٝجُٔؼ١ٍ 
(ٕ)

، ٝجذٖ جألغ٤ٍ 
(ٖ)

، ٝدمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ 
(ٗ)

ؾؼِٞج ٝ. 

ؾالً( ٝ ٍْ َٔ ُٓ َٔ )ٖٓ ذحخ ؾؼِٞج ) ( ٌَٖ ْٓ َٔ ضَ )ٝ (عٌَ ىْ ض
(٘)

. 

ٕ جالٖطوحم ٣ىػٔٚ، ُٝٞ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذأٚحُس جُٕ٘ٞ؛ أل    

ْلؼََ(، ًٝٛج ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ك٢  َٔ ُٓ َؾَ( ػ٠ِ َٕٝ ) ٍْ َٔ ُٓ ًحٗص َجتىز ٌُحٕ )

 ًالّ جُؼٍخ. 

ٝو(  انًغأنح انحادٚح عششج: ٍُ ـْ ُٓ (
(ٙ)

ـْلٌُٞ(  ُٓ (ٝ ،
(5)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ٤ٜٓٔٔح، ًٝحٕ ُْٜ غالغس ًٓجٛد:

ًٛج ًٓٛد جذٖ و٣ٌى)كُْؼٍُِٞ(. ٝ أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ انًزْة األٔل:
(2)

 ،

و٣ٌى
(2)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(2)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٓ)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(ٔٔ)

. 

ًٌ ٝئٗٔح ؾؼِٞج ) ـْلُٞ ْلؼُٞالً )ُْٝ ٣ؿؼِٞٙ (، كُْؼُِٞالً ) ج(ُٓ  ُوٍٞ جُؼٍخ: (؛ُٓ

ـْلٍَٕٝ) َٔ ، ُْٝ ٣ؿؼِٞٙ (٣َطَلَْؼَِِٕٞ)ػ٘ىْٛ  (ٍٕٝلَ ـْ َٔ طَ ٣َ ـ )ك (،نٍؾٞج ٣َطَ

ْلؼَُِٕٞ) َٔ ََ )ُوِس  (؛٣َطَ ْلؼَ َٔ ـٍْٝوٝأٓح ) .(ََ َِ ضَلَؼْ )ًٝػٍز ، (ضَ ككِٔٚ ػ٠ِ  (ُٓ

                                                           

 .2ٖٗ/5( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُؿ٤ْ ٝجٍُجء ٝجالّ ـ ٓوِٞذس ٌ ؼ ٍ( ٔ)

 ، ٝجُطحؼ)ٍٓؾَ(. ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ.25ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٕ)

 .ٖ٘ٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٜ٘ح٣س ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ)ٍٓؾَ(. ٗ)

 .2ٖٗ/5كٌْ )جُؿ٤ْ ٝجٍُجء ٝجالّ ـ ٓوِٞذس ٌ ؼ ٍ( ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘)

خ ٖٓ جٌُٔرأز. ٣٘ظرٍ: جُِٓرحٕ )ؿرٍو(، ٝه٤رَ: ٛرٞ ٗرٞع ٓرٖ جُٛرٔؾ. ٣٘ظرٍ: ٙ) ٍْ َٟ ( ٣وحٍ ُ

 جُِٓحٕ )قؿؽ(.

خ ٓحؤٙ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ؿلٍ(.5) ٍَ ْٗ ْ٘وَغ ٣ُٝ  ( ٛٞ ٗٞع ٖٓ جُٛٔؾ قِٞ ٣ُ

، )ذرحخ 2ٙ/ٔؼرىٙ ـ ؼ ـ ـ (( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )قٍف جُؿ٤ْ ك٢ جُػ٘حت٢ جُٛرك٤ف ٝٓرح ذ2)

 .ٖٖٙ/ٕجُىجٍ ٝجٍُجء، ٝٓح ذؼىٛٔح ٖٓ جُكٍٝف ـ وٌؽ( 

 .2ٓٔـ  5ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 2)

 .2ٕٗـ  5ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

 .2ٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٔٔ)
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ْلؼٍٞ)أًػٍ ٖٓ  (ٞالً كُْؼُِ )أ٠ُٝ؛ ألٕ  (كُْؼٍِٞ) ُٓ )
(ٔ)

، ٝٓح ال ٣ُؼٍف جٖطوحهٚ 

ف جٖطوحهٚ  ٍِ ٣ُكَٔ ػ٠ِ جألًػٍ ٓٔح ُػ
(ٕ)

. 

ـ جُلٍجء  انًزْة انثاَٙ: ٍّ ْلؼٍُٞ(. ٝهى ٚ ُٓ أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )
(ٖ)

 

ـْلٌُٞ(. ُٝقٌ ُٓ ٢ ذًُي ك٢ ًِٔس)
(ٗ)

ػ٘ٚ يُي ك٢ جٌُِٔط٤ٖ. ٝٛٞ هٍٞ جذٖ  

نح٣ُٞٚ 
(٘)

، ٝأذ٢ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(ٙ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(5)

 ك٤ٜٔح.  

ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ٝهى قٌحٙ أذٞ ق٤حٕ  انًزْة انثانث:
(2)

ػٖ ٤ْر٣ٞٚ ك٢  

جٌُِٔط٤ٖ، ٝقٌحٙ جأل٢ٖٗٞٔ 
(2)

ـْلٌُٞ(.   ُٓ  ػ٘ٚ ك٢ )

حالٖطوحم ك٢ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس ج٤ُْٔ؛ ألٗٚ ٓٗلٞع ذ   

ٝو(. ٍُ ـْ ُٓ ـْلٌُٞ(، ٝذحُو٤حِ ك٢ ) ُٓ ( 

َِي(: انًغأنح انثاَٛح عششج: َٓ ( 

 جنطِلص ًِٔس جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

أٜٗح َجتىز، ٝهى جنطِق أٚكحخ ًٛج جًُٔٛد ك٢ أِٚٚ،  انًزْة األٔل:

 ًٝحٕ ُْٜ غالغس جضؿحٛحش: 

أَُْي( ذطوى٣ْ جُٜ االتجاِ األٔل: َٓ ْلؼََ(؛ ألٗٚ إٔ أِٚٚ ) َٓ ُٔز ػ٠ِ َٕٝ )

ٓٗطن ٖٓ )جألًُٞس( ٢ٛٝ جٍُْحُس، غْ أنٍش جُُٜٔز، كؿؼِص ذؼى جُالّ، 

ْؼلََ(، غْ أُُٓص ُٛٔضٜح جُطهل٤ق، ككًكص  َٓ أْلَى( ػ٠ِ َٕٝ ) َٓ كٛحٌش )
                                                           

 .2ٕٗ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٓٔـ  5ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٔ)

 .2ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٕ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٤ٖٗٚ)

، ٝجذرٖ ٓ٘ظرٌٞ كر٢ جُِٓرحٕ)ؿٍو(، ٕٕٕػ٘ٚ جذرٖ جُٓر٤ٌص كر٢ ئٚرالـ جُٔ٘طرن/ ( قٌحٙٗ)

 ٝجُُذ٤ى١ ك٢ جُطحؼ)ؿٍو(.

 .ٔ٘( ٣٘ظٍ: ٤ُّ ك٢ ًالّ جُؼٍخ/٘)

 .5٘ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ٙ)

 .2٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ 5)

 . ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٢ ًطحذٚ.25ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 2)

 ك٢ ًطحذٚ. . ُْٝ أهق ػ5ٚ٤ِٖٙ/ ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ 2)
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ؼََ(، ٝؾٔؼٚ ٓالتٌس ػ٠ِ َٕٝ  َٓ ٌُػٍز جالْطؼٔحٍ، كٛحٌ )ِٓي( ػ٠ِ َٕٝ )

)ٓؼحكِس( 
(ٔ)

. 

ًٝٛج هٍٞ جُه٤َِ 
(ٕ)

، جٌُٓحت٢ 
(ٖ)

 ٢ٌٓٝ ،
(ٗ)

، ٝجُٔؼ١ٍ 
(٘)

 ،

ٝجُرـ١ٞ
(ٙ)

، ٝجذٖ نٍٝف 
(5)

، ٝأذ٢ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(2)

، ٝجُر٤ٟح١ٝ 
(2)

 . 
(2)

 . 

ٝجقطُؽ ًُُي ذٞٞٞـ جالٖطوحم ذٓرد ظٌٜٞ جُٔ٘حْرس ذ٤ٖ ٓؼ٠٘ )جُِٔي( 

ْلؼََ(  َٓ ٝ)جٍُْحُس(، ٝذٌػٍز )
(ٔٓ)

. 

ٝٞؼّلٚ ج٢ٍُٞ   
(ٔٔ)

، ٝجُطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ 
(ٕٔ)

ْ ضِْٓ ذإٔ جٌُِٔس ُ 

 ٖٓ جُوِد، ٝجُوِد نالف جألَٚ.

ْلؼََ(  ٔاالتجاِ انثاَٙ: َٓ أْلَى( ذَٕٞ ) َٓ إٔ أِٚٚ )
(ٖٔ)

ٖٓ )ألى( ئيج  

أٌَْ 
(ٔٗ)

، كأُُٓص ُٛٔضٚ جُطهل٤ق ٌُػٍز جالْطؼٔحٍ 
(ٔ٘)

ًٔح أُُٓٞج  

                                                           

، ٙ٘، ٝجُكِررَ /2ٖٔـ  2ٖٓ/٘( ٣٘ظررٍ: جُؼرر٤ٖ )ذررحخ جٌُررحف ٝجُررالّ ٝجُٔرر٤ْ ٓؼٜٔررح( ٔ)

 ، ٝجُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )أُي(. ٙٗ/ٔٝجُطر٤حٕ ُِؼٌر١ٍ 

 .2ٖٔـ  2ٖٓ/٘( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جٌُحف ٝجُالّ ٝج٤ُْٔ ٓؼٜٔح( ٕ)

 .22ٖ/ٔ، ٝجُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ 2ٕٔ( ٣٘ظٍ: ػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /ٖ)

 . ٕ٘ٔ/ٔ: ٌَٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ ( ٣٘ظٍٗ)

 .2ـ  ٘( ٣٘ظٍ: ٌْحُس جُٔالتٌس / ٘)

 .ٓٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؼحُْ جُط٣َُ٘ ٙ)

 .ٖ٘ٗـ  ٖٗٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُؿَٔ 5)

 .2ٕٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 2)

 . 52ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: أٗٞجٌ جُط٣َُ٘ 2)

 .2ٕٔ( ٣٘ظٍ: ػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /ٓٔ)

 .5ٖٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٔٔ)

 . 22ٖ/ٔجُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ ( ٣٘ظٍ: ٕٔ) 

 .22/ٔ، ٝكطف جُوى٣ٍ ٖٕٓ/ٕ، ٝأٓح٢ُ جذٖ جُٗؿ١ٍ 2ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٖٔ)

 .ٕٙٔ/ٔ، ٌَٝٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ 55ٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٗٔ)

 .5ٖٗ/ٕ، ٍٖٝـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٕٓٔ/ٕ، ٝجُٔ٘ٛق 2ٖٖ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٘ٔ)
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٘٘ٙ 

)ٟ ٌَ ٟ( ٝ)أَ ٍَ َ٣(
(ٔ)

ح ؾٔؼٞٙ ٌوٝٙ ئ٠ُ أِٚٚ،  ّٔ لََ(، كِ َٓ ، كٛحٌ ػ٠ِ َٕٝ )

)ٓلحػِس(  ٝهحُٞج: )ٓالتٌس( ذَٕٞ
(ٕ)

. 

ًٝٛج هٍٞ جذٖ ج٤ٌُٓص 
(ٖ)

، ٝجذٖ و٣ٌى 
(ٗ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(٘)

، ٝجذٖ 

ؾ٢٘
(ٙ)

، ٝؿ٤ٍْٛ 
(5)

. ٝٛٞ ظحٍٛ ًالّ ٤ْر٣ٞٚ 
(2)

. ٝهى ُٗٓد ئ٠ُ أذ٢ ػر٤ى 

ػر٤ى 
(2)

، ٝجُٔح٢َٗ 
(ٔٓ)

، ٝأذ٢ ػر٤ىز 
(ٔٔ)

. 

ٝهى جقطؽ    
(ٕٔ)

 ًُُي ذوٍٞ جُٗحػٍ: 

 ُّ أْلى        ضَ٘ َٔ ُ ْٖ ٌُٝ ٍّ ٢ْٓٗ َّٓٔحِء ٣ٛٞخ كُِٓص إل ِ جُ ّٞ ٍَ ٖٓ ؾ
(ٖٔ)

. 

ٝهُْٜٞ: )أُـ٢ٌ٘ ئ٤ُــٜح(، ٝٛــٞ )أك٢ِ٘(، ٝأِٚٚ: )أُث٢ٌ٘(، ئال أْٜٗ 

أُوٞج قًٍس جُُٜٔز ػ٠ِ جُالّ ٝقًكٞٛح 
(ٔٗ)

. 

                                                           

 .5ٖٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٔ)

 .ٙ٘، ٝجُكَِ /ٕٙٔ/َٔ ئػٍجخ جُوٍإٓ ( ٣٘ظٍ: ٌٕٓٗ)

 .5ٔـ5ٓ( ٣٘ظٍ: ئٚالـ جُٔ٘طن /ٖ)

 . ٕٙ( ٣٘ظٍ: جالٖطوحم /ٗ)

 . 2ٖٖ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٘)

 . ٗٓٔـ  ٖٓٔ/ٕ، ٝجُٔ٘ٛق 2ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٙ)

 .5ٖٗ/ٕ، ٝج٢ٍُٞ ك٢ ٍٖـ جُٗحك٤س ٖٕٓ/ٕ( ْٜٓ٘ جذٖ جُٗؿ١ٍ ك٢ أٓح٤ُٚ 5)

 .2ٖٓـ  52ٖ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 2)

 .٘٘، ٝجُكَِ /ٕٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٌَٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ 2)

 .ٖٓٔـ  ٕٓٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٓٔ)

/ ٔ. ٝظحٍٛ ًالٓٚ ك٢ ٓؿحَ جُورٍإٓ 5ٕ، ٝجُٗحك٤س / ٕٙٔ( ٣٘ظٍ: جٌُ٘ص ك٢ جُوٍإٓ /ٔٔ)

 .2ٕٗ/ٔإٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس. ًٝٛج ٓح قٌحٙ ػ٘ٚ أذٞ ق٤حٕ ك٢ جُركٍ جُٔك١٤  ٖ٘

 .ٖ٘/ٖ، ٝأٓح٢ُ جذٖ جُٗؿ١ٍ 2ٖٖ/ٖ، ٝجألٍٚٞ 52ٖ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕٔ)

، ُٝرْ أهرق ػ٤ِرٚ كر٢ و٣ٞجٗرٚ. ٕ٘٘/ٕ( جُر٤ص ٖٓ جُط٣َٞ ُؼِؤس ذٖ ػرىز كر٢ جُُجٛرٍ ٖٔ)

. ٝٗٓد ئ٠ُ ٌؾَ ٖٓ ٖٗٗ/ُٔٝٗٓد ئ٢ُ أذ٢ ٝؾٍز ج٢ُِٔٓ ك٢ ٍٖـ جُؿَٔ الذٖ نٍٝف 

، ٝجألٚرٍٞ 5ٔ. ٝؾرحء ذرال ٗٓررس كر٢ ئٚرالـ جُٔ٘طرن /ٖٖ/ٔػرى ه٤ّ ك٢ ٓؿرحَ جُورٍإٓ 

 .  ٖ٘/ٖٝأٓح٢ُ جذٖ جُٗؿ١ٍ  ،2ٖٖ/ٖ

 .2ٕ٘/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 55ٕ/ٖ، 2ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٗٔ)
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ٝهُْٜٞ: )ٓالتٌس( ك٢ ؾٔؼٚ  
(ٔ)

. 

 ٝأٓح هٍٞ جُٗحػٍ: 

 ٍْ َ َْأ ذأٍَُُٞى كرًُ٘ح ٓح 
(ٕ)

 

ٌَس( ذَٕٞ كإ )أَُُٞى( ذَٕٞ )َػلٍُٞ(، كوىٓص جُؼ  أَُْ َٓ ٤ٖ ػ٠ِ جُلحء، ٝ)

ْؼلََِس(، ٝأِٚٚ )ٓألًس(، كوِرص  َٓ (
(ٖ)

. 

ٝجُؼِس ك٢ يُي إٔ جُؼٍخ ُْ ضٓطؼَٔ جُلؼَ ذطوى٣ْ جُُٜٔز، ًٝٛج ٣ىٍ 

ػ٠ِ إٔ جُلحء الّ ٝجُؼ٤ٖ ُٛٔز 
(ٗ)

. 

: أٗٚ ٓأنٞي ٖٓ )الى ٣َُِٞى( ئيج ٌوّو ج٢ُٗء ك٢ ك٤ٚ، االتجاِ انثانث

، ح، غْ قًكٞج جُؼ٤ٖ ضهل٤لً (َؼَ لْ َٓ الى( ػ٠ِ َٕٝ ))ٓ كأِٚٚ ،ًًُيجٍُْحُس ٝ

 (َلَ َٓ ) كٛحٌش )ِٓي( ػ٠ِ َٕٝ
(٘)

. 

ٌَس( ٢ٛٝ جُوٞز، كح٤ُْٔ انًزْة اٜخش َِ َٔ : أٜٗح أ٤ِٚس. ٝٛٞ ٓأنٞي ٖٓ )جُ

َِي(  َٓ )كَؼََ(، َٕٝٝ )ٓالتٌس( أَٚ، ٝال قًف ك٤ٚ، ك٤ٌٕٞ َٕٝ )

)كؼحتِس(
(ٙ)

. 

ٝٛٞ ظحٍٛ ًالّ أذ٢ ػر٤ىز    
(5)

ٛد ئ٤ُٚ أذٞ جُٓؼٞو . ٝي
(2)

. ُٝق٢ٌ 

ػٖ جذٖ ٤ًٓحٕ 
(2)

 . 

                                                           

 .5ٖٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٔ)

، 2٘/ٔ، َٝجو جُٔٓر٤ٍ 52ٕ/ٖ، ٝجُهٛحتٙ ٓٗٔ( جُر٤ص ٖٓ جٍَُٓ ُِر٤ى ك٢ و٣ٞجٗٚ /ٕ)

 . ٙٗ/ٔ. ٝؾحء ذال ٗٓرس ك٢ جُطر٤حٕ ُِؼٌر١ٍ 22/ٔ، ٝكطف جُوى٣ٍ 2٘/ٔ

 .52ٕ/ٍٖ: جُهٛحتٙ ( ٣٘ظٖ)

 .ٗٓٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٗ)

 .2ٕٗ/ٔ، ٝجُركٍ جُٔك١٤ 2ٕ٘/ٕ، ٝجُِرحخ 5ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُطر٤حٕ ُِؼٌر١ٍ ٘)

 .5ٗ/ٔ، ٝجُطر٤حٕ ُِؼٌر١ٍ ٙ٘، ٝجُكَِ /ٕٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٌَٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ ٙ)

 . 2ٕٗ/ٔ، ٝقٌحٙ ػ٘ٚ أذٞ ق٤حٕ ك٢ جُركٍ جُٔك١٤ ٖ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؿحَ جُوٍإٓ 5)

 .2ٓ/ٔ٘ظٍ: ئٌٖحو جُؼوَ ج٤ُِْٓ ( 2٣)

 .5ٕ، ٝجُٗحك٤س /ٙ٘ـ  ٘٘، ٝجُكَِ /ٕٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٌَٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ 2)
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ٌٝوّٙ جُؼٌر١ٍ   
(ٔ)

ح ئ٣حٙ ذحُرؼى؛ ألٕ جُؿٔغ ٣رطِٚ؛ كـ )كَؼََ( ال  ًٔ ، ٝجْ

٣ؿٔغ ًٛج جُؿٔغ، كإ ه٤َ: كوى ؾحء ك٤ٚ )أٓالى( ه٤َ: ٛٞ ٖحي، ػ٠ِ أٗٚ 

 ٣كطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ؾٔغ ػ٠ِ جُِلع ال ػ٠ِ جألَٚ.

ٖ ؾٜط٢ جُِلع ٝجُٔؼ٠٘ ٝٝٚلٚ جذٖ نٍٝف ذحُرؼ٤ى ٓ   
(ٕ)

. ٌٝوّٙ 

ز قٍف ذال كحتىز، ٢ٛٝ وػٟٞ جُطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ ذإٔ ك٤ٚ وػٟٞ ٣َحو

ذؼ٤ىز
(ٖ)

. 

ًٛج، ٝهى ُٗوَ ػٖ جٍُٟ٘ ذٖ ٤َٖٔ جُوٍٞ ذأٗٚ ال جٖطوحم ُِِٔي ػ٘ى       

جُؼٍخ 
(ٗ)

. ٝذ٤ّٖ جُطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ ٍٓجوٙ ٖٓ ًٛج جُوٍٞ، ٝٛٞ إٔ جُؼٍخ 

ذٞٙ ػٖ جُؼرٍج٤ٗس؛  ٍّ ًًح ذحُطهل٤ق. ٌٝوَّٙ ذإٔ ػ ّٔص جُِٔي ٓال َْ ألٕ جُطٌٞجز 

ٝؾٞو ًِٔس ٓطوحٌذس جُِلع ٝجُٔؼ٠٘ ك٢ ُـط٤ٖ ٤ُّ و٤ُالً ػ٠ِ إٔ ئقىجٛٔح 

ٓ٘وُٞس ػٖ جألنٍٟ ئال ذأوُس أنٍٟ 
(٘)

 . 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذإٔ أَٚ )ِٓي( ٛٞ )ٓألى( ذَٕٞ     

ْلؼََ( ٖٓ )ألى( ئيج أٌَْ، غْ قًكص جُٜ َٓ ُز ُِطهل٤ق؛ ألٗٚ هٍٞ ٔ)

جألًػ٣ٍٖ
(ٙ)

، ُٝٓالٓطٚ ٖٓ أٝؾٚ جُٟؼق ٝجالػطٍجٜ ذهالف جًُٔجٛد 

ًٌح( جُٔوِٞخ ئ٠ُ )ٓألى( كٍٔوٝو ذإٔ ك٤ٚ هِرًح،  جألنٍٟ. ٝأٓح ًٕٞ أِٚٚ )ٓأُ

ٝجُوِد نالف جألَٚ 
(5)

. ٝأٓح ًٞٗٚ ٓأنٞيًج ٖٓ )الى( ئيج ٌوّو ج٢ُٗء ك٢ 

ًٕٞ ج٤ُْٔ ٝجُالّ ٝجٌُحف أٚٞالً  ك٤ٚ كال ٣هل٠ ٓح ك٤ٚ ٖٓ جُطٌِق. ٝأٓح

ٝجُُٜٔز ك٢ جُؿٔغ َجتىز كرؼ٤ى؛ ألٕ ك٤ٚ ٣َحوز قٍف وٕٝ كحتىز 
(2)

 . 

 

                                                           

 .2ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٔ)

 .ٖ٘ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُؿَٔ ٕ)

 .22ٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ ٖ)

 . 22ٖ/ٔ، ٝجُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ 22/ٔ، ٝكطف جُوى٣ٍ 2ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ ٗ)

 .22ٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ ٘)

 .2ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٙ)

 .22ٖ/ٔ، ٝجُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ 5ٖٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ 5)

 .22ٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ 2)
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ىَو(انًغأنح انثانثح عششج ْٜ َٓ ( : 
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَْؼََِ( ِٓكوًح ذـ )ؾؼلٍ(. ًٝٛج  انًزْة األٔل:

ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝجُٔح٢َٗ 
(ٖ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

، ٝآن٣ٍٖ 
(٘)

. 

ىًّ )ألٜٗح ُٞ ًحٗص َجتىز ٌُحٕ ٝئٗٔح ًحٗص ج٤ُْٔ أ٤ِٚس؛  َٜ ْلؼاَلً )ألٕ  (؛جَٓ َٓ) 

ًٔ  ٣ؿ٢ءٖٓ جُٟٔحػق  وّ ) :ٗكٞ ،حٓىؿ ٍَ ( ٓٓىّ )ٝ (،َٓ ٍّ (، )ٓل
(ٙ)

ُْٝ ٣ُكَٔ  .

 أل٣ٍٖٓ:  ٌؿْ أٗٚ َػَِْ ٓػِٚ؛ (َؼَ لْ َٓ ) (، ك٤ٌٕٞ ػ٠ِدرَ كْ َٓ ( ػ٠ِ )وىَ ْٜ َٓ )

 ذٚ ئ٠ُ ُٚ ٣ٍُٛف ُْ ٣ُٞؾى ك٢ ًالّ جُؼٍخ أَٚ (حٓكررً  ) إٔ: األٔل

ٍّ  (ّ ـ خ)ك٢ ًالّ جُؼٍخ  كِْ ٣ٞؾى  ،(ََِ ؼْ كَ ) ُٝ  ح،كً ٓطٛ ـ خ )ى ك٤ٚ ؾِ ٝ

 وٕٝ (ََِ ؼْ كَ  كٌحٕ ػ٠ِ ) (وىَ ْٜ َٓ )ٝأٓح  ٌٍٞٝز، (ـ خ خ)ىٍ ئ٠ُ كؼُ  ،(خ

ؾى ك٢ ًالّ جُؼ ظٍٜ جُطٟؼ٤ق؛ُٓ  (َؼَ لْ َٓ ) ُٝ  ح،ٓطٍٛكً  (و ـّ ٛ) ٍخألٗٚ 

ٜحو)حٖطوحم ًٛج جالْْ ٖٓ ك ِٔ ّٜىش ج٢ُٗء)ٝ (جُ ٓ،)  ُْ  ؛٤ٔص ذًُيًإٔ جٍُٔأز 

 ُٓ ىَو( ػ٤ِٜٚىز جُٔٞوزَٔ ألٜٗح  ْٜ َٓ ُٔح ك٤ٚ ٖٓ  (و و ـٛوٕٝ ) ، ًُُي ُقَٔ )

ذَ ئظٜحٌْٛ  ،ٝال و٤َُ ٛ٘ح ،ٝال ٣طٍى جُظحٍٛ ئ٠ُ ؿ٤ٍٙ ئال ذى٤َُ جٌٍُٟٝز،

( ََِكَؼْ )جُىج٤ُٖ ٣ىٍ ػ٠ِ أٗٚ 
(5)

. 

                                                           

 ( جْْ جٍٓأز. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ)ٜٓى(. ٔ)

 ٝجُطحؼ )ٜٓى(. ، ٝجُِٓحٕ،ٙٓٗ، ٝؿ٣ٍد جُكى٣ع الذٖ هط٤رس /2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٔٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٖ)

 .5ٖٕ، ٖٕ٘، ٕٔٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

، ٝجذررٖ ٕٙ٘، ٝجُلحٌْرر٢ كرر٢ جُطٌِٔررس /2ٕٖ/ٖ( ٓررْٜ٘ جألَٛرر١ٍ كرر٢ جُطٜرر٣ًد )ْررٌٖ( ٘)

، ٝجذٖ ْر٤ىز كر٢ ٕٙٗ/ٔ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٔٗٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق ٖٙ/ٕؾ٢٘ ك٢ جُهٛحتٙ 

، ٝجُطرحؼ )ٜٓرى(، ٝجُُٓهٗر١ٍ كر٢ 5ٕٙ/ٗ( جُٔكٌْ )جُٜحء ٝجُرىجٍ ٝجُٔر٤ْ ـ ٓوِٞذرٚ ّ ٛرـ و

، ٝجذررٖ ٣ؼرر٤ٕ كرر٢ ٖررٍـ 2ٖٕ، 5ٕ٘ـ  ٕ٘ٙ/ٕ، ٝجُؼٌررر١ٍ كرر٢ جُِرررحخ ٕٓ٘جُٔلٛررَ /

، 2ٖٗ/ٕ، ٖ٘/ٔ، ٝجٍُٞر٢ كر٢ ٖرٍـ جُٗرحك٤س ٕ٘ٔ/2، ٍٖٝـ جُٔلٛرَ 5٘ٔج٢ًُِٞٔ /

 .2ٖٙ/ ٗ، ٝجأل٢ٖٗٞٔ ك٢ ٍٖقٚ ٔٗ، ٗٔ/ٕٝج٢٠ٞ٤ُٓ ك٢ جٍُُٔٛ 

، ٖٝررٍـ جُِٔرر٢ًٞ ٔٗٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛررق 2ٌُ٘ٗحضررد/، ٝأوخ ج2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظررٍ: جٌُطررحخ ٙ)

/ٔ٘5. 

 .5ٕٗ/ٔ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٗٗٔـ  ٖٗٔ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 5)
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 جألَٚ ػىّ جُطـ٤٤ٍ ٝج٣ُُحوز إٔ ٔاٜخش:
(ٔ)

. 

ْلؼََ(. ٝهى ُق٢ٌ إٔ ج٤ٍُٓجك٢  َٓ جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )
(ٕ)

 

ح ذإٔ ج٤ُْٔ ٢ٛٝ ٓطوىٓس ػ٠ِ غالغس أقٍف،  ال ضٌٕٞ أٚالً، أؾحَٙ، ٓكطؿًّ

 ّ.ألٗٚ ًػ٤ٍ ك٢ جٌُال أنق؛جإلوؿحّ  ٝكيّ 

ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ ٍٖقٚ جٌُطحخ 
(ٖ)

ٟ ٓح يٛد ئ٤ُٚ ٤ْر٣ٞٚ.  ّٞ  ٝؾىضٚ ٣و

ْلؼََ(؛ ألٗٚ      َٓ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس ج٤ُْٔ، ٝجَُٕٞ )كَْؼََِ(، ال )

ْلؼََ( ُىنِٚ جإلوؿحّ، ٌُٝحٕ كي جإلوؿحّ ٛ٘ح ٖحيًج، ٝٓح جُىجػ٢  َٓ ُٞ ًحٕ ػ٠ِ)

ؾى ئ٠ُ ؿ٤ٍٙ ْر٤الً؟ ُٝ  ئ٠ُ جُِؿٞء ئ٠ُ جًُٗٝي ٠حُٔح 

ِٛ انًغأنح انشاتعح عششج  حِ( : ) َٓ ٍْ
(ٗ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ:      

: أٜٗح َجتىز. ٝهى ُق٢ٌ إٔ ًٛج ٛٞ ٗظ٤ٍ هٍٞ جُه٤َِ انًزْة األٔل
(٘)

 .

ٝٛٞ جألظٍٜ ػ٘ى جذٖ ؾ٢٘ 
(ٙ)

. ٝيٛد ئ٤ُٚ جذٖ كحٌِ 
(5)

، ٝجُؿٍؾح٢ٗ 
(2)

 ،
(2)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(2)

، ٝآنٍٕٝ 
(ٔٓ)

 . 

                                                           

 .ٕٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٔ)

 ، ٝجُطحؼ )ٓأؼ(.5ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جأل٢ٖٗٞٔ ٕ)

 .ٕٔٓ/ ٘( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُطحخ ٤ٍُِٓجك٢ ٖ)

 جُٓرحع. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٍّٛٓ(.( جٍُٜٓحِ ٖٓ أْٔحء جألْى، ٝه٤َ: ٛٞ جُٗى٣ى ٖٓ ٗ)

حٍ( ٓرٖ )جُٜرٍِ( ػِر٠ ٓرًٛد جُه٤ِرَ كر٢ ٕ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٘) َٔ . ُٝق٢ٌ أٗٚ )كِْؼ

 جُِٓحٕ )ٍِٛ(، ٝجُطحؼ )ٍّٛٓ(.

 .ٖ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٙ)

( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ )ذحخ ٓح ؾحء ٖٓ ًالّ جُؼٍخ ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ غالغرس أقرٍف أُٝرٚ ٛرحء( 5)

 .5ٕ/ٙٛحء( 

 .2ٖٕٔ/ٕ، ٝجُٔوطٛى ك٢ ٍٖـ جُطٌِٔس 22حـ ك٢ جٍُٛف / ( ٣٘ظٍ: جُٔلط2)

 .ٖٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ 2)

، ٝجذرٖ جُكحؾرد ٗ٘ٔ/2، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٕٙٔ( ْٜٓ٘ جذٖ ٣ؼ٤ٕ ك٢ ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٓٔ)

، ٝجُهٍٟ ج٤ُرُو١ كر٢ ٖرٍـ ٖٖٗ/ٕ، ٝج٢ٍُٞ ك٢ ٍٖـ جُٗحك٤س 5ٔـ  5ٓك٢ جُٗحك٤س / 
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ِ(، ٝٛٞٝجقطُؽ ًُُي ذأٗٚ ٓٗطن ٖٓ )ج    ٍْ َٜ جُىّم  ُ
(ٔ)

، ٣ُٝٗؼٍ ذًُي 

جُط٘حْد؛ ئي جألْى ٣ىم 
(ٕ)

 ًػٍز ػ٠ِ ُطىٍ ذح٤ُْٔ ، ًٝإٔ جٌُِٔس هى ه٣ٞص

 ٍْٚٛ
(ٖ)

. 

: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كِْؼالٍ(. ًٝٛج ًٓٛد جُٔح٢َٗ انًزْة اٜخش
(ٗ)

 ،

ٝجذٖ و٣ٌى 
(٘)

. ٝجنطحٌٙ جذٖ ػٛلٌٞ 
(ٙ)

 هح٠غ ٣ٞؾى و٤َُ ، ٓؼِالً يُي ذأٗٚ ال

ه٤ِِس. ٝجنطحٌٙ أذٞ ق٤حٕ  أ٠ُٝ ؿ٤ٍ ٝذإٔ ٣َحوضٜح، ج٣ُُحوز ػ٠ِ
(5)

. 

 ًٛج، ٝغٔس أٍٓجٕ ٣٘رـ٢ جإلٖحٌز ئ٤ُٜٔح هرَ إٔ ٗرٍـ جُٔٓأُس:    

ُوٍٞ ذأٚحُس ج٤ُْٔ ػٖ ؿ٤ٍ أقىٛٔح: إٔ ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓ ق٠ٌ ج

جُه٤َِ
(2)

. ًٝٛٙ جُ٘ٓرس ضٞق٢ ذإٔ جُه٤َِ نحُق جُ٘ك٤٣ٖٞ ٝجُِـ٤٣ٖٞ ك٢ يُي، 

٣ُُحوز، ٝهحٍ ؿ٤ٍٙ ذحألٚحُس. ًٝٛج ؿ٤ٍ ٚك٤ف ـ ًٔح ٍٓـ ألٕ ؿ٤ٍ كوحٍ ذح

 ٝجقى ْٜٓ٘ هحٍ ذح٣ُُحوز. 

ًْح( ٖٓ  ٔاٜخش: إٔ جُؼِٔحء جنطِلٞج ك٢ هٍٞ جألٚٔؼ٢: ئٕ )ٍٛٓح

)جٍُِٜ(، ٝٛٞ جُىم 
(2)

 . 

                                                                                                                                   

، ٝجُٓر٢٠ٞ٤ كر٢ جُُٔٛرٍ 5ٕٓـ  2ٕٙ/ ، ٝجُوٖٞرؿ٢ كر٢ ػ٘ورٞو جُُٝجٛرٍٖ٘ٔ/ٔجُٗحك٤س 

ٕ/ٔ2 . 

( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ )ذحخ ٓح ؾحء ٖٓ ًالّ جُؼٍخ ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ غالغرس أقرٍف أُٝرٚ ٛرحء( ٔ)

 .ٖٕ٘/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 22، ٝجُٔلطحـ ك٢ جٍُٛف / 5ٕ/ٙ

 .ٖ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٤ُُِو١ ٕ)

 .ٖٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٖ)

 .ٖ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٗ)

 .ٕٔٓٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ ٓح ؾحء ػ٠ِ كِؼالٍ ٝكِ٘ؼحٍ( ٘)

 ، ٝضحؼ جُؼٍِٝ )ٍّٛٓ(.ٖٕٗـ  ٕٕٗ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٙ)

 .2ٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /5)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٍِٛ(.2)

. ُٝررْ أهررق ػ٤ِررٚ كرر٢ ًطررحخ جالٖررطوحم ٖ٘ٔ/ ٔ( ٗٓرررٚ ئ٤ُررٚ جذررٖ ؾ٘رر٢ كرر٢ جُٔ٘ٛررق 2)

" ٍٝٛٓرررحِ: جُٗررى٣ى جَُكُطرررْ ٌُرررَ ٖررر٢ء، ٣ٝورررحٍ: أْرررى  ُألٚررٔؼ٢، ٝهٛرررحٌٟ ٓرررح هحُرررٚ:

 .2ٍٕٔٛٓحِ". ٣٘ظٍ: جالٖطوحم/
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ٕ٘ٙ 

ٍّٓٙ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ جُٔ٘ٛق  كوى ك
(ٔ)

ػ٠ِ أٗٚ ٣كطَٔ أ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح: إٔ  

ًْح( غالغ٢، ٝج٤ُْٔ  َجتىز. ٝج٥نٍ: أٗٚ ٌذحػ٢ ه٣ٍد ٖٓ ُلع إٔ )ٍٛٓح

ؾى ُلع غالغ٢ ذٔؼ٠٘ ُلع ٌذحػ٢ ٤ُّٝ ذ٤ٖ  ُٝ )جٍُِٜ( ٝٓؼ٘حٙ، ألٗٚ ئيج 

رَْطٍ(؛  ِْ َْر١ِ( ٝ) ُلظ٤ٜٔح ئال ٣َحوز قٍف، ك٤ِّ أقىٛٔح ٖٓ ج٥نٍ، ٗكٞ: )

ٍّٓٙ ك٢ ٍْ جُٛ٘حػس ػ٠ِ جنط٤حٌٙ  .كحٍُجء ٤ُٓص ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز ٝك

٣َحوز ج٤ُْٔ 
(ٕ)

 أ٤ِٖٚ ٖٓ ٣ٌٕٞ إٔ ٢ جُهٛحتٙ ػ٠ِ أٗٚ ٣٘رـ٢. ٝٗٙ ك

ٌٝذحػ٢ غالغ٢
(ٖ)

.  

ٝق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ 
(ٗ)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(٘)

إٔ هٍٞ ج٣ُُحوز ٓ٘وٍٞ ػٖ  

 جألٚٔؼ٢.

ٝجٍُأ١ جألقٍٟ ذحُورٍٞ ٛٞ ٣َحوز ج٤ُْٔ؛ ُٞٞٞـ جالٖطوحم ٝوالُطٚ      

ػ٠ِ ج٣ُُحوز؛ ٣ُٝٗؼٍ ذًٜج جُط٘حْد جُٞجٞف ذ٤ٖ جألْى ٝ)جٍُِٜ(، كـ 

 ٍِٜ( ٣ؼ٢٘ جُىم، ٝجألْى ٣ىم. )جُ

َِّغ( انًغأنح انخايغح عششج َٔ َٛ ( :
(ٙ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ:

(، ٌُٖ أٚكحخ ًٛ جًُٔٛد  جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَؼَََِّ

َِغ(،  ْٔ َٛ جنطِلٞج ك٢ أَٚ جٌُِٔس، كْٜٔ٘ ٖٓ يٛد ئ٠ُ إٔ جٌُِٔس ٌذحػ٤س ٖٓ )

 ًحُه٤َِ
(5)

، ٝجذٖ و٣ٌى 
(ٔ)

 ، 

                                                           

 .ٖ٘ٔ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٔ)

 .2ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

 .ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٖ)

 .25ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٍّٛٓ(. ٘)

ِّرغ(، ٝ)ْر٤ٍ  ( ٛٞ ٖٓ ال ٝكحء ُٚ، ٝجُهىّجع جُهر٤ع، ٝجُهل٤ق جُٓر٣ٍغ،ٙ) َٔ َٛ ٣ورحٍ: )يترد 

ِّغ(. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ِٛٔغ(. َٔ َٛ 

 .2ٖٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ جُؼ٤ٖ ـ ِٛٔغ( 5)
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ٝجأل١ٍَٛ 
(ٕ)

 ، ٝجذٖ كحٌِ
(ٖ)

َِغ(. ٝٗوِٚ أذٞ  ْٔ َٛ ؛ ئي يًٍٝج جٌُِٔس ك٢ )

ق٤حٕ 
(ٗ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ
 (٘ )

ػٖ ذؼٝ جُؼِٔحء. ٝيٛد ئ٤ُٚ جُُذ٤ى١ 
(ٙ)

. 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ يٛد ئ٠ُ إٔ جٌُِٔس غالغ٤س ٖٓ )ٛٔغ(، ٝجُالّ جُٔٗىوز َجتىز، 

ٝٛٞ جُؿ١ٍٛٞ 
(5)

ّٛٔٚ جُُذ٤ىٟ  . ٝهى ٝ
(2)

 ك٢ ًٛج جُوٍٞ. 

ِّغ(. ٝهى قٌحٙ أذٞ ق٤حٕ  َٔ جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )كَ
(2)

 ،

 ٝيٛد ئ٤ُٚ ج٢٠ٞ٤ُٓ
(ٔٓ)

. 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس؛ أل٣ٍٖٓ:  

إٔ أٚحُس جُكٍف ٢ٛ جألَٚ، ٝال ٗوٍٞ ذح٣ُُحوز ئال ذى٤َُ  أحذًْا:

 هح٠غ، ُْٝ ٣كي جُوحتِٕٞ ذح٣ُُحوز و٤ُِْٜ ػ٠ِ يُي.

 أٗٚ هٍٞ جألًػ٣ٍٖ ٖٓ جألتٔس. ٔاٜخش:

 

 

 

 

                                                                                                                                   

( ٣٘ظرررٍ: جُؿٜٔرررٍز )أذرررٞجخ جُهٔحْررر٢ ٝٓرررح أُكرررن ذٜرررح ذكرررٍف ٓرررٖ قرررٍٝف ج٣ُُرررحوٙ( ٔ)

ٕ/ٔٔ2ٗ. 

 .5ٗٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُؼ٤ٖ ٝجُٜحء ـ ِٛٔغ( ٕ)

)ذحخ ٓح ؾحء ٖٓ ًالّ جُؼٍخ ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ غالغرس أقرٍف أُٝرٚ ٛرحء(  ( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّٖ)

ٙ/5ٖ. 

 .22ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٗ)

 .5ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٘)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ِٛٔغ(.ٙ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جُؼ٤ٖ كَٛ جُٜحء ـ ٛٔغ(5)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ِٛٔغ(.2)

 .22ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 2)

 .5ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٓٔ)
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 انًطهة انخايظ: انٕأ

ْٗطََ(  ٌَ َٝ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ: )
(ٔ)

 : 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٞجٝ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ:   

ََِْ٘(. ًٝٛج ًٓٛد جُؿٌٜٔٞ  جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَؼَ
(ٕ)

، ٤ًٓر٣ٞٚ 
(ٖ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

ٝجذٖ ؾ٢٘ ، 
(٘)

، ٝجذٖ ٤ْىز 
(ٙ)

 ،

ٝجُُٓه١ٍٗ 
(5)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(2)

، ٝجذٖ جُكحؾد 
(2)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٓ)

 ،
(ٔٓ)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(ٔٔ)

(، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ٕٔ، ٝجُؼ١ِٞ )
(ٖٔ)

، ٝٚالـ جُى٣ٖ 

جُؼالت٢
(ٔٗ)

. 

 ٝجقطؿٞ ًُُي ذأٌٓٞ: 

 جإٔ جُٞجٝ ال ضُجو أٝالً أذىً  األٔل:
(ٔ٘)

. 

                                                           

 ( جُىج٤ٛس، ٝجٍُٗ، ٝجألٍٓ جُؼظ٤ْ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٌٝٗطَ(.ٔ)

 .ٕٔٔـ  ٕٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٕ)

 .ٖ٘ٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 .ٖٕٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

 .2ٙ٘ـ  2٘٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٘)

 .2ٓٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُٜحء ٝجُالّ( ٙ)

 .ٕٓ٘( ٣٘ظٍ: جُٔلَٛ / 5)

 .ٓ٘ٔ/ 2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ 2)

 .5ٙ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /2)

 .2ٖٕـ  2ٕٕ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

 .5ٔٔ/ٕ، ٝجُركٍ جُٔك١٤ ٕٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔٔ)

 .٘ٔٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٜٔ٘حؼ ٕٔ)

 .ٗ٘ٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٜٔغ ٖٔ)

 .ٕٗـ ٔٗ( ٣٘ظٍ: جُلٍٛٞ جُٔل٤ىز /ٗٔ)

 .ٓ٘ٔ/ 2، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٖٕٙ/ٖ، ٝجألٍٚٞ ٖ٘ٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٘ٔ)
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أٗص ك٤ٜح ذ٤ٖ  َ(طَ ْٗ ٌَ َٝ )ٝجٝ جُكَٔ ػ٠ِ أقٖٓ جألهرك٤ٖ؛ ألٕ  انثاَٙ:

 ك٢ يٝجش جألٌذؼس ؿ٤ٍ ٌٌٍٓز، ػ٢ ًٜٞٗح أٚالً إٔ ضىّ  :ئقىجٛٔح ٌٍٞٝض٤ٖ:

َٞ ) ٗكٞ: ُط٣ٌٍٍ،ج ٝجُٞجٝ ال ضٞؾى ك٢ يٝجش جألٌذؼس ئال ٓغ ٝ  (سَٚ َٞ ْٚ جُ

( َٞ ، ٝجألنٍٟ: إٔ ضؿؼِٜح َجتىز أٝالً (. ص٤ْ هَ ْٞ هَ )ٝ (ص٤ْ َٞ ْٞ َٞ )ٝ  (سقَ َٞ قْ جُ

 َجتىز، ؾؼِٜحأ٠ُٝ ٖٓ  أٚالً  ؾؼِٜحكايج ًحٕ ًًُي ًحٕ . ٝجُٞجٝ ال ضُجو أٝالً 

ٝٛٞ  ك٢ يٝجش جألٌذؼس ػ٠ِ ٝؾٚ ٖٓ جُٞؾٞٙ، ٝيُي إٔ جُٞجٝ هى ضٌٕٞ أٚالً 

 كإ ًٛج أٍٓ ُْ ٣ٞؾى ػ٠ِ قحٍ كأٓح إٔ ضُجو أٝالً  جُطٟؼ٤ق،
(ٔ)

.  

 (،َؼَ ْ٘ كَ َٝ )ٝٛٞ  ٕ ؾؼِٜح َجتىز ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو،أ انثانث:

( َلَ ْ٘ كَ ؾَ ) :ٗكٞ (،ََِ ْ٘ ؼَ كَ )ٝٛٞ  ٤ِٚس ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ٓٞؾٞو،ٝؾؼِٜح أ
(ٕ)

. 

(. ٝهى ق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ َؼَ ْ٘ كَ َٝ أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ ) انًزْة اٜخش:
(ٖ)

 

 ًٛج جًُٔٛد وٕٝ ٗٓرطٚ ئ٠ُ هحتِٚ.

ٝجٍُأ١ جأل٠ُٝ ذحُورٍٞ ٛٞ أٚحُس جُٞجٝ؛ ألٜٗح ُْ ضوغ َجتىز أٝالً،    

 (.َؼَ ْ٘ كَ َٝ )ٝٛٞ ء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ٝألٕ ج٣ُُحوز ضإو١ ئ٠ُ ذ٘ح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٕٔـ  ٕٕٔ/ٍٔ: جُهٛحتٙ ( ٣٘ظٔ)

 .ٕٗ( ٣٘ظٍ: جُلٍٛٞ جُٔل٤ىز /ٕ)

 .ٕٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٖ)
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 انًطهة انغادط: انٌُٕ

(   انًغأنح األٔنٗ: ّٖ َؾَك ٌْ )ج
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

(. ٝهى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ انًزْة األٔل َّ : أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )جْكؼَِ

جُر٤٣ٍٖٛ 
(ٕ)

. ٝأٌٝوٙ جأل١ٍَٛ 
(ٖ)

، ٝجُؿ١ٍٛٞ 
(ٗ)

، ٝجذٖ ٤ْىز 
(٘)

ك٢  

 قٍف جُٕ٘ٞ ػ٠ِ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس.

( ٤ُّ ك٢ أذ٤٘س جألكؼحٍ؛ ألٕ ٣َحوز جُٕ٘ٞ  ّٖ ٝجقطُؽ ًُٜج جًُٔٛد ذإٔ)جْكؼَِ

ك٢ أٝجنٍ جٌُِٔحش ٍٓضٜ٘س ذحُو٤حِ جُٛك٤ف أٝ جالٖطوحم جُؿح١ٌ ٓؿٍٟ 

جُو٤حِ، ٝجُو٤حِ ٝجالٖطوحم ٣إ٣ىجٕ أٜٗح أ٤ِٚس 
(ٙ)

. 

(  : أٜٗح َجتىز؛ ٝٛٞ ٓٗطن ٖٓانًزْة اٜخش ٍّ جٍُؾكحٕ، أُُكن ذـ )جهٗؼ

(. ٝهى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ ؾٔحػس  ّٖ ذ٣ُحوز ج٤ُٖٗٞ٘، ٝجَُٕٞ )جْكؼَِ
(5)

، ٝٛٞ ًٓٛد 

جُُٓه١ٍٗ 
(2)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ؛ ألٕ ج٣ُُحوز ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ     

.) ّٖ  ٓٞؾٞو ك٢ جألكؼحٍ، ٝٛٞ )جكؼِ

ٕ(: انًغأنح انثاَٛح: َُ ْٗ َُ  )َن

                                                           

. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٌؾكٖ(.ٔ) ُّ  ( أ١: غَوَُ، ٝٓحٍ، ٝجٛط

 . ُْٝ أهق ػ٠ِ ٗٙ ُِر٤٣ٍٖٛ ك٢ يُي.ٕ٘ٗ( ٣٘ظٍ: ٌْحُس جُٔالتٌس /ٕ)

 حؼ )ٌؾكٖ(.، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطٕٔٓ/٘( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُكحء ٝجُؿ٤ْ ـ ٌؾكٖ( ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جُٕ٘ٞ كَٛ جٍُجء ـ ٌؾكٖ(، ٝجُِٓحٕ )ٌؾكٖ(.ٗ)

(٘ ) ّٖ  ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٌؾكٖ(.ٗ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُكحء ٝجُؿ٤ْ ـ جٌؾك

 .ٕ٘ٗ( ٣٘ظٍ: ٌْحُس جُٔالتٌس /ٙ)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٌؾكٖ(. 22ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٜ٘ح٣س 5)

 .ٖٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُلحتن 2)
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ٗٙ جذٖ ؾ٢٘  
(ٔ)

ٕ)ُٞ ؾحء ٢ٖء ٓػَ: ػ٠ِ أٗٚ   َُ ْٗ َُ ؾحَ ك٤ٚ ( َن

 أٍٓجٕ: 

ٍّ  ٗٞٗٚ جُػحُػس َجتىز،ضؿؼَ إٔ  أحذًْا:  ٣ٌٖ،ٝضؿؼَ جُُج٤٣ٖ ػ٤٘٤ٖ ٌٓ

ْ٘ؿَ )ٖٓ ذحخ  ٣ٌٕٞٝ ْ٘ؼاًَل )ك٤ٌٕٞ  ،(َؿَ ْ٘ ؿَ َْ )ٝ (،َوَ ْ٘ وَ ػَ )، ٝ(َََٛؿ  . (كَؼَ

 ٝج٥نٍ: إٔ ٣ٌٕٞ جُكٍكحٕ جٍُجذغ ٝجُهحّٓ ٣ٌٌٍٖٓ ذُُٔ٘س ض٣ٌٍٍ قحء

ْكٔف) َٔ َٔ َٓ وَ )ًٝحف  (،َٚ ألٜٗح الّ ذُُٔ٘س قحء  ؛كطٌٕٞ جُٕ٘ٞ أٚالً  (،يٌْ

ْكٔف) َٔ َٔ َٓ وَ )ًٝحف  (،َٚ ِْؼاًَل )ك٤ٌٕٞ  ،جأل٤ُٖٝ( يٌْ  ،ٝجألٍٓجٕ ٓؼطىالٕ (.كَؼَ

ْكٔف)ألٕ ذاَجء ًػٍز ذحخ  ؛ٝئٗٔح جػطىال َٔ َٔ َٓ وَ )ٝ (،َٚ ٣َٝحوضٚ ػ٠ِ  (،يٌْ

 ،ٝجٌُِٔس نٔٓس أقٍف ،ٕ٘ٞ غحُػس ْحً٘سإٔ جُـ  (ٍَٛ ْ٘ َٛ ػَ )ٝ (،َوَ ْ٘ وَ ػَ )ذحخ 

كوحّ أقى جُٓرر٤ٖ ذاَجء ج٥نٍ، ٝئيج ًحٕ جألٍٓ ًًُي ُْ ٣ٌٖ ُطـ٤ِد أقىٛٔح 

 كإ ؾحء جالٖطوحم ذ٢ٗء ُػَٔ ػ٤ِٚ ٝضٍُى جُو٤حِ. ،ػ٠ِ ج٥نٍ ٓٞؾد

ٝيٛد جذٖ ػٛلٌٞ       
(ٕ)

ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ، ٓلٓىًج ٓح هحُٚ جذٖ ؾ٢٘،  

جُٕ٘ٞ غحُػس ْحً٘س ضٌٕٞ الَٓس ك٤ٔح ػٍف جٖطوحهٚ، كال ٓؼِالً يُي ذإٔ ٣َحوز 

ْ٘وََ(؛ ألٕ  ف( أْٝغ ٖٓ ذحخ )َػوَ َٔ ْك َٔ َٚ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ُؿؼَ ذاَجتٚ ًٕٞ ذحخ )

 و٤َُ جُُِّٝ أهٟٞ ٖٓ و٤َُ جٌُػٍز.

ٝضرؼٚ أذٞ ق٤حٕ 
(ٖ)

 ، ًٝٛج ٛٞ جألهٍخ ُِورٍٞ. 

٣ٍ(: انًغأنح انثانثح: ُِ ْ٘  )ِن

ْٜ جذٖ ؾ٢٘ ٗٙ ػ٠ِ أٚحُس جُٕ٘ٞ ؾٔحػس، ٓ٘
(ٗ)

، ٝجذٖ جُوطحع 
(٘)

 ،

ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٙ)

، أذٞ ق٤حٕ 
(5)

. ٝقؿطْٜ إٔ جُٕ٘ٞ ال ضطٍو ٣َحوضٜح غح٤ٗس، 

ْٗلَُ(. ٍُ  غح٤ٗس، ذهالف جُػحُػس، ٗكٞ: )هُ

                                                           

 .ٕٗٙ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٕٖٔ. ٣ٝ٘ظٍ: جُٔرىع /5ٖٔ/ٍٔ: جُٔ٘ٛق ( ٣٘ظٔ)

 .ٕ٘ٙـ  ٕٗٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٕٖٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٖ)

 .ٙٗٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٗ)

 .ٖٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جألكؼحٍ ٘)

 .072/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٙ)

 .ٖٗٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /5)
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ٝيٛد جُه٤َِ ـ ك٢ ظحٍٛ ًالٓٚ ـ ئ٠ُ إٔ جُٕ٘ٞ َجتىز، هحٍ: "      

( جُهٌُ)ٓأنٞي ٖٓ  (جُه٣ٍُ٘)ٝ
(ٔ)

 هحٍ: ألٕ يُي الَّ ُٚ، ؛

ّٕ  َّٕ ٍُ هَ لْ ال ضَ  ـْ  ٌَ ُْ نُ  ح٣    ْ ٌُ َُ َُ ْٗ هللا أَ  كا ٌَ  دَ ِِ ضَ ٌِ ٝجُؼَ  ٍِّ جًُُّ  وج  ح
(ٕ)

 

" ًَٝ ن٣ٍُ٘ أنٌُ ،٣ؼ٢٘ ٣ح ن٘ح٣ٍَ 
(ٖ)

. 

ًٝٛج هٍٞ غؼِد 
(ٗ)

ٌ( ػ٘ىٙ ؾٔغ )ن٣ٍُ٘( ػ٠ِ قًف  ُْ ؛ ألٕ )ُن

جُُٝجتى. ٝضرؼٚ ك٢ ًٛج جُل٢ٓٞ٤ 
(٘)

. 

ٝأكٓىٙ جذٖ ػٛلٌٞ 
(ٙ)

ٌ( ٤ُّ ذؿٔغ )ن  ُْ ٣ٍُ٘(، ٝئٗٔح ٛٞ ذإٔ )ُن

ؾٔغ )أَْنٌُ(؛ ألٕ ًَ )ن٣ٍُ٘( ػ٘ىْٛ )أنٌُ(، ٤ُّٝ ه٤حِ )ن٣ٍُ٘( إٔ 

ٌ(، كٜٔٔح أٌٖٓ إٔ ٣كَٔ ػ٠ِ جُٔطٍو ًحٕ أ٠ُٝ. ُْ  ٣ؿٔغ ػ٠ِ )ُن

ًٛج، ٝهى جٞطٍخ ًالّ جذٖ و٣ٌى، كوى يٛد ضحٌز ئ٠ُ إٔ )ن٣ٍُ٘(        

٤َِِ( ذأٚحُس جُٕ٘ٞ  ػ٠ِ َٕٝ )كِْؼ
(5)

ٕٞ ٝج٤ُحء َجتىضحٕ ، ٝضحٌز ئ٠ُ إٔ جُ٘
(2)

 ،
(2)

ِْ٘ؼ٤َ(.  ، ٝجَُٕٞ )كِ

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ؛ ألٕ ٣َحوضٜح غح٤ٗس ال ضطٍو، كال       

 ٣ُؼىٍ ئ٤ُٜح ئال ذى٤َُ هح٠غ، ٝهى ذىج ـ هرَ ـ كٓحو و٤َُ ج٣ُُحوز.

ف(  انًغأنح انشاتعح: ٍِ َٟ ْ٘ )َن
(2)

: 

                                                           

 ( ٛٞ ٤ٞن جُؼ٤ٖ ٝٚـٍٛح. ٣٘ظٍ: أْحِ جُرالؿس )نٌُ(.ٔ)

، ٝأْحِ جُرالؿرس )نرٌُ(. ٝؾرحء ذرال ٗٓررس ٕٕٗ( جُر٤ص ٖٓ جُر١٤ٓ ُؿ٣ٍٍ ك٢ و٣ٞجٗٚ /ٕ)

 ، ٝجُطحؼ )نٌُ(.5ٕٓ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٙٗٗ/ٕك٢ ٍْ جُٛ٘حػس 

 .5ٕٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جُهحء ٝجُُج١ ٝجٍُجء ٓؼٜٔح ـ نٌُ( ٖ)

 ، ٝجُطحؼ )نٌُ(.ٙٗٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٗ)

 ًطحخ جُهحء ـ نٍَش(.( ٣٘ظٍ: جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )٘)

 .5ٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٙ)

(5 )َ٤ِِ  .22ٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ ٓح ؾحء ػ٠ِ كِْؼ

 .2ٖ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ جُهحء ٝجٍُجء ٓغ ٓح ذؼىٛٔح ٖٓ جُكٍٝف(2)

 ( ٢ٛ جٍُٔأز جُٟكٔس جٌُػ٤ٍز جُِكْ جٌُر٤ٍز جُػى٤٣ٖ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )نٍٟف(.2)
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َِِ(. ( ػ٠ِ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ ـ ق٤٘ثٔٗٙ جأل١ٍَٛ ) ًٍ ـ )كَْؼَِ

ٝيٛد ج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٕ)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(ٖ)

 .)َِِ ْ٘ؼَ  ئ٠ُ إٔ جُٕ٘ٞ َجتىز، ٝجَُٕٞ )كَ

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جألٚحُس ٠حُٔح ُْ ٣وْ و٤َُ هح٠غ ػ٠ِ ج٣ُُحوز.     

ُٗٞـ(  انًغأنح انخايغح: ٌْ )يُ
(ٗ)

: 

يٛد أذٞ ق٤حٕ 
(٘)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٙ)

 ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ، ٝجَُٕٞ )كُْؼٍُ٘ٞ(. 

 )كُْؼٍُ٘ٞ(.

ٝيٛد جذٖ ػٛلٌٞ ك٢ ٓٞٞغ ٖٓ ًطحذٚ "جُٔٔطغ" ئ٠ُ إٔ جُٕ٘ٞ  

ُٗٞـ( كـ )كُْؼٍُِٞ(، ٤ُٝٓص جُٕ٘ٞ  ٌْ أ٤ِٚس، َٝٝٗٚ )كُْؼٍِٞ(، هحٍ: "كأٓح )يُ

َْر١ِ(  ٝـ(، ٝٓهحُلًح ُٚ ك٢ جألٍٚٞ، ًـ ) ٌُّ َجتىز، ك٤ٌٕٞ ك٢ ٓؼ٠٘ )ي

رَْطٍ(، ًٝٛج أ٠ُٝ ٖٓ ذ٘حء ُْ ٣ٞؾى، ٝٛٞ)كُْؼٍُ٘ٞ("  ِْ (ٝ
(5)

. 

د ك٢ ٓٞٞغ آنٍ ئ٠ُ جُوٍٞ ذ٣ُحوز جُٕ٘ٞ، هحٍ: "٣َٝىش ]٣ؼ٢٘ ٝيٛ

ُٗٞـ( كاْٜٗ  ٌْ ُٗٞـ(، أٓح )يُ ٌْ ٗحِ(، ٝ)يُ ٍْ جُٕ٘ٞ[ غحُػس ؿ٤ٍ ْحً٘س ك٢ ٗكٞ: )كِ

ٝـ(، ك٤كًكٕٞ جُٕ٘ٞ"  ٌُّ ٣وُٕٞٞ: ك٢ ٓؼ٘حٙ )ي
(2)

. 

ٖٝٓ ٣٘ؼْ جُ٘ظٍ ك٢ ج٤ُٖٛ٘ جُٓحذو٤ٖ ٣ؿى إٔ جُوٍٞ ذحألٚحُس ؾحء     

طحذٚ ـ ُِوٍٞ ذح٣ُُحوز، كِؼِٚ يٛد ئ٠ُ أٚحُس جُٕ٘ٞ، غْ ذىج ُٚ ْحذوًح ـ ك٢ ً

٣َحوضٜح، كٍؾغ ػٖ هُٞٚ جألٍٝ، ٝذًٜج ٣٘طل٢ جُهالف ك٢ جُٔٓأُس، ٝضٌٕٞ 

 جُٕ٘ٞ َجتىز.

حٕ(: انًغأنح انغادعح: َّٓ ٌُ ( 

                                                           

 .52ٕ/5نٔح٢ْ جُهحء(  ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ٖٝٓٔ)

 .ٖٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )نٍٟ٘ف(.ٖ)

 .2ٕٙٔ/ٖ( ٛٞ جُىٝو جُٛـحٌ. ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ ٖٓ جُ٘ٞجوٌ ك٢ ٚلس جُ٘ؼَ( ٗ)

 .ٖٖٔ، ٝجُٔرىع /ٕٙٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٘)

 .2ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٙ)

 .2ٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 5)

 .5ٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)
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 جنطِلص ًِٔس جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ:

 

 

ْؼالٕ(. كوى يٛد جُه٤َِ أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )كُ  انًزْة األٔل:
(ٔ)

 ،

٤ْٝر٣ٞٚ 
(ٕ)

كَٔ ػ٠ِ جألًػٍ، ٝجألًػٍ ٣َحوز ٤ُ كئ٠ُ أٗٚ ال ٣ُؼٍف ُٚ جٖطوحم،  

 . ٣َحوز جألُق ٝجُٕ٘ٞ

ٝقًج قًٝٛٔح جذٖ جُكحؾد 
(ٖ)

ح ـ جذٖ ػٛلٌٞ  ًٟ . ٝضرؼْٜ ـ أ٣
(ٗ)

 ،

ح ًُُي ذحُو٤حِ، ٝجُٓٔحع، أٓح جُو٤حِ كٜٞ جنطٛح٘ جُٕ٘ٞ ذح٣ُُحوز ك٢  ٓكطؿًّ

ٞغ؛ ألٕ ٓح هرَ جألُق ٟٓحػلًح، ٝٓح جنطٛص ٣َحوضٚ ذٔٞٞغ ًحٕ ًٛج جُٔٞ

أ٠ُٝ ذإٔ ٣ؿؼَ َجتىًج ٓٔح ُْ ٣هطٙ، ًٔح قٌٔ٘ح ػ٠ِ جُُٜٔز ذح٣ُُحوز ٝجألُق 

ذحألٚحُس ك٢ ٗكٞ )أَْكؼ٠َ(؛ ألٕ جألُق ًػٍُش ٣َحوضٜح ك٢ ٓٞجٞغ ًػ٤ٍز، 

ْٗطْ ٝجُُٜٔز ُْ ضٌػٍ ٣َحوضٜح ئال أٝالً. ٝأٓح جُٓٔحع كوُٞٚ ػ٤ِٚ جُٓ َْ أَ الّ: " ذَ

ُٖ ذَُ٘ٞ َؿ٤ّحٕ") ىَجٕ" ُِوّٞ ج٣ًُٖ هحُٞج ُٚ: " َْٗك ْٖ ٌَ (، كوى ؾؼَ هُْٜٞ ٖٓ ٘ذَُ٘ٞ 

ٍّ ًٛج ػ٠ِ إٔ جالْْ ئيج  ٖٓ )جُـ٢ّ(، ُْٝ ٣ؿؼِٚ ٖٓ )جُـ٤ٖ( ٝٛٞ جُٓكحخ، كى

ًحٕ ٟٓحػلًح، ًٝحٕ ك٢ آنٍٙ أُق ٕٝٗٞ ُقٌْ ػ٤ِٜٔح ذح٣ُُحوز، ئال إٔ ٣وّٞ 

جٕ(، كٜٞ ٖٓ )جٍُٔجٗس( جُط٢ ٢ٛ ج٤ُِٖ.  و٤َُ ػ٠ِ جألٚحُس،  ٍّ  ٗكٞ: )ٓ

: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كُؼَّحٍ(. ًٝٛج ًٓٛد جألنلٕ انًزْة اٜخش
(ٙ)

 ،

ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(5)

، ٝج٤ُٖٔٓ 
(ٔ)

 . 

                                                           

، ٝجُٔكٌْ )ٝٓٔح ٞٞػق ٖٓ كحترٚ ٝػ٤٘رٚ ـ 2ٙ/ٕ، ٝجألٍٚٞ 2ٕٔ/٣ٖ٘ظٍ: جٌُطحخ  (ٔ)

 .ٕٙٗ/ٓٔجٍُجء ٝج٤ُْٔ( 

 .5ٙ/ٖ، ٝٓؼؿْ جُرِىجٕ 2ٔ٘/ٔ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٕٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .2ٔـ  2ٓ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س / ٖ)

 .ٕٓٙـ  2ٕ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)

 .5ٕٕ/ٔ( أنٍؾٚ جذٖ ْؼى ك٢ جُطروحش جٌُرٍٟ ٘)

، ٝجُِٓرحٕ، ٕٙٗ/ٓٔ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )ٝٓٔح ٞرٞػق ٓرٖ كحترٚ ٝػ٤٘رٚ ـ جُرٍجء ٝجُٔر٤ْ( ٙ)

 ٝجُطحؼ )ٌٖٓ(. ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج جُوٍٞ ك٢ ٓؼح٤ٗٚ.

 .ٕٓٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 22ٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ 5)
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 ٝجقطُؽ ًُُي ذأ٣ٍٖٓ:

ج، ٓػَ: أحذًْا: ًٍ ج٘) جُكَٔ ػ٠ِ ٓح ٣ؿ٢ء ك٢ جُ٘رحش ًػ٤ ٍَّ (، هُ

َّٔحٜ)ٝ ( ُق
(ٕ)

. 

٘س( هُْٜٞ: )أ ٔاٜخش: ِٓ ٌَ  ٌٜ
(ٖ)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس؛ ألٕ ًٛج ٓىػّٞ ذحالٖطوحم، ٝٛٞ      

٘س(.  ِٓ ٌَ  هُْٜٞ: )أٌٜ 

)َػَؿّّ٘(  انًغأنح انغاتعح:
(ٗ)

: 

جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ ئيج ٝهؼص غحُػس ٓىؿٔس ك٢ ؿ٤ٍٛح، ًٝحٕ هرِٜح 

قٍكحٕ أُٜٝٔح ٓلطٞـ، ٗكٞ: )َػَؿّّ٘(، كًٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(٘)

ذٖ جٍُٓجؼ ، ٝج
(ٙ)

 ،

ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(5)

، ٝأذٞ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(2)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(2)

، ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢ 

أقى ه٤ُٞٚ 
(ٔٓ)

، ٝجُه١ٍٟ 
(ٔٔ)

 ئ٠ُ إٔ ًٛج ٖٓ ذحخ جُطٟؼ٤ق. 

 ٝجقطؿٞج ًُُي ذأ٣ٍٖٓ: 

                                                                                                                                   

 .52ـ  52/٘( ٣٘ظٍ: جُىٌ جُٕٔٛٞ ٔ)

، ٝجُركررٍ ٕٙٗ/ٓٔٝجُٔر٤ْ(  ( ٣٘ظرٍ: جُٔكٌرْ )ٝٓٔررح ٞرٞػق ٓررٖ كحترٚ ٝػ٤٘رٚ ـ جُررٍجءٕ)

 22ٔ/ٗجُٔك١٤ 

 .ٕٓٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 22ٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ ٖ)

 ( ٛٞ جُؿَٔ جُٟهْ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ػؿّ٘(.ٗ)

 .٘ٗٗ، ٖٓٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٘)

 .ٔ٘، ٗٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٙ)

 .ٖ٘ٙ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ 5)

 .ٖٗٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 2)

 .ٕ٘ٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)

 .ٕٖٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٓٔ)

 .25ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: قح٤ٖطٚ ٔٔ)
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د ِِّ كـُ  ك٤ٚ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ٓغ ٣َحوز جُطٟؼ٤ق،أٗٚ ضؼحٌٞص  أحذًْا:

( َّػىَذَّ ـ )ً ،(َِّ ؼَ كَ ) ػ٠ِ ًٝحٕ ألٗٚ أًػٍ، جُطٟؼ٤ق؛
(ٔ)

. 

 ٖرٚ قٍٝف جُؼِس؛ؾٜح ٖٓ ٍِ هْ وؿحٜٓح ٣ُ ئٝإٔ جُٕ٘ٞ ٓىؿٔس،  ٔاٜخش:

 ٖٓ جُلْ،ضٌٕٞ ٝكططٗرع ذحُكًٍس،  ألٜٗح ض٤ٍٛ ئ٠ُ ُلع جُٔطكًٍس ذؼىٛح،

ٝضٟؼق جُـ٘س ك٤ٜح 
(ٕ)

. 

ٝهى أٌٝوٙ جُؿ١ٍٛٞ     
(ٖ)

ك٢ )ػؿّ(، ًٝأٗٚ ٣ًٛد ئ٠ُ إٔ ج٤ُٖٗٞ٘  

جذٖ كحٌِ  َجتىضحٕ. ٝٛٞ ظحٍٛ ًالّ
(ٗ)

. ٝيٛد ئ٤ُٚ أذٞ ق٤حٕ ك٢ هُٞٚ 

ج٥نٍ 
(٘)

.) ًٍ ـ )كَؼَََّ٘ ٣ُٓىض٤ٖ ؾحءضح ج٤ُٖٗٞ٘ ذإٔ  جقطُؽ ًُُيٝ ، َٝٝٗٚ ـ ق٤٘ث

ل١َّ٘) ٗكٞ: ك٤ٔح ػٍف ُٚ جٖطوحم، َٞ )
(ٙ)

ّٗي)ٝ ، َٝ ََ )
(5)

؛ كٜٔح ٖٓ 

( َّٟ ( لح٠سجُ
(2)

 ٝ( َُّ ( ىْٝ جُ
(2)

 ٓحَٔ ٓح ال ٣ؼٍف ُٚ جٖطوحم ػ٠ِ ، ككُ 

ُػٍف
(ٔٓ)

. 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ؛ ألٌٓٞ:  

 أٜٗح جألَٚ ػ٘ى ػىّ ٝؾٞو جٖطوحم ٣ىػْ ج٣ُُحوز. األٔل:

 : إٔ جُطٟؼ٤ق أًػٍ ٖٓ ج٣ُُحوز، كايج ضؼحٌٞح هُىّّ جُطٟؼ٤ق.انثاَٙ

ى جُٕ٘ٞ أنٍؾٜح ػٖ ٖرٚ قٍٝف جُؼِس. انثانث: ٍُّ  إٔ ضك

                                                           

 .5ٖٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جأل٢ٖٗٞٔ ٔ)

 .ٖ٘ٙ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ ج٤ُٖٓ ـ كَٛ جُؼ٤ٖ(، ٝجُطحؼ )ػؿّ٘(.ٖ)

( ٣٘ظٍ: ٓوح٤٣ّ جُِـس )ذحخ ٓح ؾحء ٖٓ ًالّ جُؼرٍخ ػِر٠ أًػرٍ ٓرٖ غالغرس أقرٍف أُٝرٚ ٗ)

 .ٖٖٙ/ٗػ٤ٖ( 

 .5ٕٓ/٣ٔ٘ظٍ: جالٌضٗحف  (٘)

 ٛٞ ج٤ُٖٔٓ ٌنٞ جُرطٖ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٞل١(. (ٙ)

 ( ٛٞ جُو٤ٍٛ جُى٤ْٓ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )َٗي(. 5)

 ٢ٛ جُؿَٜ ٝجُـلِس. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٞل١(. (2)

 ( ٛٞ جُطرهطٍ ٝجالنط٤حٍ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )َٝى(. 2)

 .5ٖ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جأل٢ٖٗٞٔ ٓٔ)
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ز( انًغأنح انثايُح َٞ ُٛ ْ٘ : )ُػ
(ٔ)

: 

ز(، ٖٝٓ ٗٙ ؾٔغ ٖٓ    َٞ جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كُْؼُِ

ٛإالء ج٤ُِع 
(ٕ)

، ٝجُؿ١ٍٛٞ 
(ٖ)

، ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ 
(ٗ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(٘)

. 

 ٣ُٓىز، (سػَ ُُ ْ٘ جُوُ )ٕٝٗٞ ٝيٛد جُُٓه١ٍٗ ئ٠ُ ٣َحوضٜح، هحٍ: "     

ز(، :ٝٗكٞٛح (،سَِ ؼُ ْ٘ كُ )َٜٝٗح  َٞ ُٛ ْ٘ َٖ  نَ رْ ُْ ٣َ )٣وحٍ:  )ُػ س ػَ َُ ْ٘ ٙ ئال هُ ٍِ ؼْ ٖٓ 

ٝٛٞ  (،ٖن جُؼٛح)ٓٗطوس ٖٓ  (زَٞ ُٛ ْ٘ ػُ )ٝال ٣رؼى إٔ ضٌٕٞ  (،زَٞ ُٛ ْ٘ ٝػُ 

 ٝجُٔؼ٠٘، ٖٓ جُؿٜحش جُػالظ: جَُٕٞ، (سػَ ُُ ْ٘ هُ ُـ )ح كطٌٕٞ أنطً  جُطل٣ٍن،

"ٝجالٖطوحم
(ٙ)

. 

ٝٛٞ  (،ٖن جُؼٛح)ٓٗطوس ٖٓ  (زَٞ ُٛ ْ٘ ػُ )ٝال ٣رؼى إٔ ضٌٕٞ ٝهُٞٚ: "  

 ق؛ ًُج كإ جأل٠ُٝ أٚحُس جُٕ٘ٞ." ذؼ٤ى ال ٣هل٠ ٓح ك٤ٚ ٖٓ جُطٌِجُطل٣ٍن

ٌَرُٞش(: انًغأنح انتاععح:  ْ٘  )َػ

جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٕ٘ٞ، كًٛد ئ٠ُ أٚحُطٜح جُه٤َِ 
(5)

، ٝجذٖ 

جٍُٓجؼ 
(2)

، ٝجُُٓه١ٍٗ 
(2)

(، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ ٓٔ، ٝجُؼٌر١ٍ )
(ٔٔ)

، ٝأذٞ 

                                                           

جُٔطلٍم. ٝه٤َ: ٛٞ ٖٓ ًَ ٢ٖء ذو٤طٚ. ٣٘ظرٍ: جُطرحؼ ( ٢ٛ ئقىٟ ػ٘ح٢ٚ جُٗؼٍ، ٝٛٞ ٔ)

 جُطحؼ )ػ٘ٙ(.

 .ٕٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُؼ٤ٖ ٝجُٛحو ٝجُٕ٘ٞ( ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جُٛحو كَٛ جُؼ٤ٖ(، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ػٍم(.ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ػ٘ٙ(.ٗ)

 .5ٖ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٘)

 .22ٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُلحتن ٙ)

 .2ٗ/ٔوىٓس جٌُطحخ( ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )5ٓ)

 .ٕٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ 2)

 .ٕ٘٘( ٣٘ظٍ: جُٔلَٛ /2)

 .5ٕٓ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٓٔ)

 .5٘ٔ/2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ ٔٔ)
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جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(ٔ)

، ٝجذٖ ٛٗحّ 
(ٕ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ )
ٖ)

ًٍ ـ  . ٝجَُٕٞ ـ ق٤٘ث

 َُِِٞش(.)كَؼْ 

 جُؿ١ٍٛٞٝهى يًٍٙ   
(ٗ)

ٌََد(،   كٌالٓٚ ًح٣ٍُٛف ك٢ ٣َحضٜح. ك٢ )َػ

هى جنطِلص ًِٔس ٤ْر٣ٞٚ ك٢ يُي، كٍ٘جٙ ضحٌز ٣٘ٙ ػ٠ِ أٚحُس ًٝٛج،     

ٌَرُٞش( َٝٗٚ  ْ٘ جُٕ٘ٞ ك٢ ٓٞٞؼ٤ٖ ٖٓ ًطحذس: أقىٛٔح: يًٍ ك٤ٚ إٔ )َػ

( ٞشُِِ َ ؼْ كَ )
(٘)

ٌَرُٞش( ك٢ ٓؼٍٜ ق ْ٘ ٓح  " ذحخى٣ػٚ ػٖ . ٝج٥نٍ: يًٍ ك٤ٚ )َػ

ٓح ٣كًف ك٢ جُطكو٤ٍ ٖٓ َٝجتى ذ٘حش جألٌذؼس ألٜٗح ُْ ضٌٖ ُطػرص ُٞ ًٍٓضٜح 

٤د(، غْ يًٍ ُِؿٔغ ٌِ د( ٝ)ُػ٤َْ٘ ٌِ "، كًًٍ إٔ )ػٌ٘رٞش( ٣ٛـٍ ػ٠ِ )ُػ٤َْ٘

جُى٤َُ ػ٠ِ أٚحُس جُٕ٘ٞ، ٝٛٞ ػىّ قًكٜح ك٢ جُؿٔغ ك٢ هٍٞ جُؼٍخ: 

ًِ َ٘ ػَ ) ًِ َ٘د ٝػَ ح ( ٤دح
(ٙ)

ًِد( . ٍٝٗجٙ ضحٌز أنٍٟ  ٣٘ٙ ػ٠ِ ٣َحوضٜح ك٢ )َػَ٘ح

 ،(خحوِ َ٘ ؾَ ) ٗكٞ: كحألْٔحء، ك٤ٜٔح، (حػََ٘كَ )٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ك٢ هُٞٚ: "

ًِ َ٘ػَ )ٝ ،(دحظِ َ٘ػَ )ٝ(، ّحكِ َ٘ نَ )ٝ ("دح
(5)

د( ٣ٞق٢  ًِ . ٣َٝحضٜح ك٢ )َػَ٘ح

ٌَرُٞش(. ْ٘  ذ٣ُحوضٜح ك٢ ٓلٍوٙ )َػ

ٝهى ق٠ٌ ًٛج جالٞطٍجخ جُٓؿٓطح٢ٗ 
(2)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(2)

. 

أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ، كحٌُِٔس ٖٓ ذحخ جٍُذحػ٢ ال ٝج١ًُ     

د(  ٌِ جُػالغ٢، ٣ٝىٍ ػ٠ِ ًٛج هُْٜٞ ك٢ جُؿٔغ: )َػَ٘
(ٔٓ)

. 

)ِْٗرٍجِ( انًغأنح انعاششج:
(ٔ)

: 

                                                           

 .2ٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ٔ)

 ( ق٠ٌ جُُذ٤ى١ ك٢ جُطحؼ )ػٌ٘د( أٗٚ ّٚكف ًٛج جُوٍٞ ك٢ ٌْحُطٚ "جُى٤َُ".ٕ)

 . 2ٖٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٜٔغ ٖ)

 حـ )ذحخ جُرحء كَٛ جٌُحف ـ ػٌد(، ٝجُطحؼ )ػٌ٘د(.( ٣٘ظٍ: جُٛكٗ)

 .2ٕٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٘)

 .ٗٗٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٙ)

 .ٖٕ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 5)

 .ٕٙٔ/ٕٓ( ٣٘ظٍ: ٌٝـ جُٔؼح٢ٗ 2)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ػٌ٘د(.2)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ػٌ٘د(.ٓٔ)
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 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ:

: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )ِْٗلؼحٍ(. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘ انًزْة األٔل
(ٕ)

 ،

٤ْىز ٝجذٖ 
(ٖ)

، ٝأذ٢ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(ٗ)

. 

 طٖ؛ٝٛٞ جُوُ  ،(ٍِْ جُرِ )ٖٓ ٓؼ٠٘ ٝجقطؿٞج ًُُي ذإٔ )ِْٗرٍجِ( ٓٗطن  

 .ٖطْ ٖٓ هُ ضٌٕٞ ٝجُلط٤ِس ك٢ ؿحُد جألٍٓ  جُٔٛرحـ،ٛٞ  (ٍجِرْ جُِّ٘ )ألٕ 

ٌٝوّ جذٖ ػٛلٌٞ    
(٘)

ًٛج جالقطؿحؼ ذإٔ جالٖطوحم ٞؼ٤ق ؾىًج، ذَ  

 ٤َ أال ٣ٌٕٞ ٖٓ جُوطٖ.ُوحتَ إٔ ٣وٍٞ: جُـحُد ك٢ جُلط

َٕٞ)كِْؼالٍ(. ًٝٛج ًٓٛد جأل١ٍَٛجًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجُ
(ٙ)

 ،

ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(5)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(2)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(2)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ، ٝأٗٚ ٌذحػ٢ ٖٓ )ٗرٍِ(، ٝال     

ِ(؛ ألٕ جالٖطوحم ٞؼ٤ق ؾىًج، ًٔح ٍْ هحٍ جذٖ  ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ غالغ٤ًح ٖٓ )جُرِ

 ػٛلٌٞ. 

ؼ(  انًغأنح انحادٚح عششج: ٍَ ْٜ )َٗرَ
(ٔٓ)

: 

                                                                                                                                   

ٍجؼ. ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )ج٤ُٖٓ ٝجٍُجء ـ ٗرٍِ( ٔ) ِّٓ  .ٕ٘ٙ/2( ٛٞ جُ

 ، ٝجُطحؼ )ٗرٍِ(.ٕٙٙ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

 ، ٝجُِٓحٕ)ذٍِ(.ٕ٘ٙ/2( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )ج٤ُٖٓ ٝجٍُجء ـ ٕ خ ٌ ِ( ٖ)

 .5٘ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ٗ)

 .ٕٙٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٘)

 .2ٓٔ/ٖٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ ج٤ُٖٓ ٝجٍُجء ٝج٤ُٖٓ ٝجُالّ ـ ٗرٍِ( ٙ)

 ، ٝجُطحؼ )ٗرٍِ(.ٕٙٙ/ٔ ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ5)

 .ٖٗٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /2)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٗرٍِ(.2)

ْر ٓٔ) ر َٛ ٌْ ٣ْق ٝجٍُو١ء ٖٓ جُىٌجْٛ. ٝهى ُق٢ٌ إٔ جذرٖ نح٣ُٞرٚ ٣رٍٟ إٔ هرُْٜٞ: )ِو َُّ ( ٛٞ جُ

( كٜرٞ هرٍٞ جُؼحٓرس. ٣٘ظرٍ: جُطرحؼ )ذٜرٍؼ(. ٝيًرٍ جذرٖ  ؼر ٍَ ْٜ ( ٛٞ ًالّ جُؼٍخ، أٓح )َٗرَ ؼر ٍَ ْٜ ذَ

ؼ( ٤ُٓرررص ػٍذ٤رررس  ٖٖٖ/ٔ)ذرررحخ ٓرررٖ جٍُذرررحػ٢ آنرررٍ(  كرررحٌِ كررر٢ جُٔورررح٤٣ّ ٍَ ررر ْٜ إٔ )جَُّ٘رَ

 ٚك٤كس، كًُِي ُْ ٣ُطِد ُٜح ه٤حِ.
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 ُِؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٕ٘ٞ ًٓٛرحٕ: 

جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح َجتىز. ًٝٛج ٓح قٌحٙ أذٞ ق٤حٕ ػٖ جذٖ ؾ٢٘ 
(ٔ)

 .

ٝيًٍ جُُذ٤ى١ إٔ أذح ق٤حٕ جْطظٍٜٙ 
(ٕ)

. 

ؼ(، ٝٛٞ ج٣ُُق ٝجٍُوب  ٍَ ْٜ ؼ( ك٢ ٓؼ٠٘ )َٗرَ ٍَ ْٜ  ٝجقطُؽ ًُُي ذوُْٜٞ: )ذَ

ٖٓ جُىٌجْٛ 
(ٖ)

 . 

جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجٌُِٔس نٔح٤ْس، ٝجَُٕٞ )كَؼََِّ( ًـ 

)ْلٍؾَ(. ٝق٠ٌ ًٛج جُوٍٞ أذٞ ق٤حٕ 
(ٗ)

 وٕٝ إٔ ٣٘ٓرٚ ئ٠ُ هحتِٚ. 

ؼ(.    ٍَ ْٜ ؼ( ذٔؼ٠٘ )َٗرَ ٍَ ْٜ  ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُٕ٘ٞ َجتىز؛ ُوُْٜٞ: )ذَ

ذُٞش( انًغأنح انثاَٛح عششج ٍَ : )َْٗه
(٘)

: 

 ِق جُؼِٔحء ك٢ ٜٗٞٗح، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ: جنط

جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )َْٗلؼَُِٞش(. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ 

جألػٍجذ٢ 
(ٙ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ
(5)

. 

أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَْؼَُِِٞش(. ُٝق٢ٌ ًٛج جًُٔٛد ػٖ  انًزْة اٜخش:

ُٞ ًحٗص جُؿ٢ٍٓ، ٝأذ٢ ق٤حٕ، ٝدمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ. ٝجقطُؽ ُٚ ذإٔ جُٕ٘ٞ 

ًٛج ؿ٤ٍ ٚك٤ف؛ ألٕ ، ٝ(ٝجُرحء جُهحء ٝجٍُجءَجتىز ٌُحٗص أُٜٚٞح )

ذُٞش( ؿ٤ٍ ظحٍٛز  ٍَ ألٜٗح ضطِن ػ٠ِ جُ٘حهس  ؛(جُهٍجخ)جالٖطوحم ٖٓ )َْٗه

( ػٌ٘رٞشـ )، ًحك٤٘رـ٢ أَٚحُس ٜٗٞٗ جُلحٌٛس،
(2)

. 

                                                           

. ُٝرْ أهرق ػِر٠ ٛرًج جُرٍأ١ ك٤ٔرح أضر٤ف ُر٢ ٓرٖ ٓإُلحضرٚ جذرٖ ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔ)

 ؾ٢٘.

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٗرٍٜؼ(. ُْٝ ٣ٍٛـ أذٞ ق٤حٕ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ ذًُي.ٕ)

 حؼ )ذٍٜؼ(.( ٣٘ظٍ: جُطٖ)

 . ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٗ)

 ( ٢ٛ جُ٘حهس جُلحٌٛس. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٗهٍخ(.٘)

 .ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٙ)

 .2ٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ 5)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٗهٍخ(. ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحش أذ٢ ق٤حٕ.2)
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ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ؛ ألٕ ٣َحوضٜح ال ضط٘حْد ٓغ جُٔؼ٠٘     

 ضُٓطؼَٔ ك٤ٚ جٌُِٔس.ج١ًُ 

ؾّ(انًغأنح انثانثح عششج ٍْ َٗ( : 
(ٔ)

 : 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ: 

(، ٖ(، ٝجُٔح٢َٗ )ٕأٜٗح َجتىز. ًٝٛج ًٓٛد جُٔرٍو ) انًزْة األٔل:

ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

 ، 

ٝجُلح٢ٌْ 
(٘)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(ٙ)

، ٝآن٣ٍٖ 
(5)

. 

                                                           

ألٕ أٍٝ جٌُِٔرس ٗرٕٞ غرْ ٌجء، ( ٛٞ ٗرٞع ٓرٖ ج٣ٍُرحق٤ٖ أػؿٔر٢ ٓؼرٍخ ػرٖ جُلحٌْر٤س؛ ٔ)

ًٝٛج ال ٣ٌٕٞ ك٢ ًِٔس ػٍذ٤س. ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ٓح ؾحء ػ٠ِ كِْؼََِ ٝٛٞ ه٤َِ ـ ٝٓٔرح ٣ِكرن 

. ٝجًطلر٠ جُه٤ِررَ كر٢ جُؼر٤ٖ )ذررحخ جُؿر٤ْ ٝجُٓرر٤ٖ( 2ٙ/ٕ، ٝجُُٔٛررٍ 2ٖٔٔ/ٕذٜرًج جُر٘رحء( 

( ذررحُ٘ٙ ػِرر٠ أٗررٚ ٓؼررٍخ. ٝجًطلرر٠ جألَٛرر١ٍ كرر٢ جُطٜرر٣ًد )ذررحخ جُؿرر٤ْ ٝجُٓرر٤ٖ ٕٔٓ/ٙ

 ذحُ٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ ون٤َ ٓؼٍخ.ٗٙٔ/ٔٔ

ٝهررى جنطِررق جُؼِٔررحء كرر٢ ٞرررطٚ، كحهطٛررٍ جألَٛرر١ٍ كرر٢ جُطٜرر٣ًد )ذررحخ جُؿرر٤ْ ٝجُٓرر٤ٖ(   

ذٚ جُٛررلى١ كرر٢ ضٛررك٤ف جُطٛررك٤ق / ٗٙٔ/ٔٔ ّٞ . ٗٔ٘ػِرر٠ ٞرررطٚ ذٌٓررٍ جُ٘ررٕٞ. ٝٚرر

ٝجنطحٌٙ جُل٢ٓٞ٤ ك٢ جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جُرٍجء ـ جُ٘رٍؾّ(، ٝجقرطؽ ُرًُي ذلورى )َْٗلِؼرَ( 

لطف جُٕ٘ٞ ئال ٓ٘وٞالً ٖٓ جألكؼحٍ، ًٝٛج ؿ٤رٍ ٓ٘ورٍٞ، كطٌٓرٍ قٔرالً ُُِجترى ػِر٠ جألٚر٢ِ، ذ

َِِ(، ٗكٞ: )جإلينٍ( ٝ)جإلغٔى(  َ )ئِْكِؼَ( ذٌٍٓ جُُٜٔز ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ أكٍجوٙ ػ٠ِ )كِْؼ ِٔ ًٔح ُق

ٝ)جإلْرركَ(. ٝيًررٍٙ جذررٖ ْرر٤ىز كرر٢ جٍُذررحػ٢ ذحٌُٓررٍ، ٝيًررٍٙ كرر٢ جُػالغرر٢ ذررحُلطف. ٣٘ظررٍ: 

 ، ٝجُِٓحٕ )ٍٗؾّ(.2ٖ٘/5خ جُؿ٤ْ ٝج٤ُٖٓ( جُٔكٌْ )ذح

 .2ٖٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٕ)

 .ٗٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٖ)

 .2ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

 .ٙٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /٘)

 .ٗٓٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق 2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٙ)

، ٙٙٔ، ٝجذررٖ ٣ؼرر٤ٕ كرر٢ ٖررٍـ جُِٔرر٢ًٞ /ٕٗٙ، ٖٕٙ/ٕ( ٓررْٜ٘ جُؼٌررر١ٍ كرر٢ جُِرررحخ 5)

، ٗٙ، ٝجذرٖ جُكحؾرد كر٢ جُٗرحك٤س /2ٔٔ/ٔٞ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ ك٢ ْلٍ جُٓرؼحوز ، ٝأذ2ٙٔ

، ٝجُؼِرر١ٞ كرر٢ 2٘، ٝجذررٖ ٓحُرري كرر٢ ئ٣ؿررحَ جُطؼ٣ٍررق /ٕٙٙ/ٔٝجذررٖ ػٛررلٌٞ كرر٢ جُٔٔطررغ 
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 ٝجقطؿٞج ًُُي ذأ٣ٍٖٓ:

 ذلطف جألٍٝ ًٍٝٓ جُػحُع (َِِ ؼْ كَ )٤ُّ ك٢ جٌُالّ  أٗٚ أحذًْا:
(ٔ)

. كإ 

ه٤َ: ٤ُّ ك٢ ًالْٜٓ )َْٗلِؼَ( كحُؿٞجخ إٔ جُكٍف ئيج ًحٕ ؾؼِٚ َجتىًج ٣إو١ 

٢ ػ٤ِٚ ذح٣ُُحوز؛ ُِىنٍٞ ك٢  ِٟ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ًًُٝي ؾؼِٚ أ٤ًِّٚح هُ

ذحخ جألْٝغ؛ ألٕ أذ٤٘س ج٣ُُٔى أًػٍ ٖٓ أذ٤٘س جألٍٚٞ 
(ٕ)

. 

جء ٝجُٕ٘ٞ ٣ىٍ ػ٠ِ ج٣ُُحوز ٍضؼحهد جُإٔ  خش:ٔاٜ
(ٖ)

 ٤ّ ك٢ ًالّ؛ ئي ُ

 ٕٗٞ ذؼىٛح ٌجء ذـ٤ٍ قحؾُ جُؼٍخ
(ٗ)

. 

 أٜٗح أ٤ِٚس. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ و٣ٌى؛ ئي ٍٚـ ذإٔ انًزْة اٜخش:

(َِِ ِؾّ)ئال ٓ٘ٚ  ٢ءُْ ٣ؿ (كَْؼ ٍْ  ؿ٤ٍٙ، ٤ُّٝ ُٚ ٗظ٤ٍ ك٢ جٌُالّ، كإ ؾحء (َٗ

ُٓ ٓٛ٘ٞع، ٝئٕ  كٜٞك٢ ٖؼٍ هى٣ْ  ٝجْطؼِٔٚ ك٢ ٖؼٍ أٝ  ى ًٛج جُر٘حءُّ َٞ ذ٠٘ 

٠ُ ذٚ ْٝ  ًالّ كحٍُوّ أ
(٘)

ٝقًج قًٝٙ أذٞ ق٤حٕ . 
(ٙ)

. 

ٝذ٤٘ٔح ٣ًٛد جذٖ و٣ٌى، ٝأذٞ ق٤حٕ ئ٠ُ يُي ٗؿى جُل٢ٓٞ٤ 
(5)

٣ك٢ٌ  

 جالضلحم ػ٠ِ ٣َحوز جُٕ٘ٞ.

ٝجٍُأ١ جأل٠ُٝ ذحُورٍٞ ٣َحوز جُٕ٘ٞ؛ ئي أٚحُطٜح ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء      

ِٚ جُؼٍخ، أٞق ئ٠ُ ًٛج ًػٍز ٖٓ يٛرٞج ئ٤ُٚ، ْٝالٓس ٓح َٜٓٔ ُْ ضٓطؼٔ

 جْطىُٞج ذٚ ٖٓ جالػطٍجٜ. 

: )ِْٗلٍؾس( انًغأنح انشاتعح عششج
(ٔ)

: 

                                                                                                                                   

، ٝجُل٢ٓٞ٤ ك٢ جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جٍُجء ـ جُ٘رٍؾّ(، ٝجُٓر٢٠ٞ٤ كر٢ ٙٔٗ/ٕجُٜٔ٘حؼ 

 .ٕٕ/ٕ، ٙٗ/ٕ، ٝجٍُُٔٛ ٖٖ/ٍٖٔـ ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢ 

ـ  ٖٕٙ/ٕ، ٝجُِرررحخ ُِؼٌررر١ٍ 2ٙٔ/ ٔ، ْٝررٍ جُٛرر٘حػس 2ٖٔ/ٖ( ٣٘ظررٍ: جُٔوطٟررد ٔ)

ٕٙٗ. 

 .ٕٙٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٓٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٖ)

 .٘ٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٗ)

 .2ٖٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ٓح ؾحء ػ٠ِ كِْؼََِ ٝٛٞ ه٤َِ ـ ٝٓٔح ٣ِكن ذًٜج جُر٘حء( ٘)

 .ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٙ)

 ظٍ: جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جٍُجء ـ جٍُ٘ؾّ(. ( 5٘٣)
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 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ، ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓٛرحٕ: 

: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )ِْٗلِؼِس(. ًٝٛج ًٓٛد أذ٢ ذٌٍ انًزْة األٔل

جُُذ٤ى١ 
(ٕ)

. ٝقًج قًٝٙ جذٖ ؾ٢٘ 
(ٖ)

ك٢  جُٕ٘ٞ ٣َىش أٝالً ؛ ئي ٗٙ ػ٠ِ إٔ 

ح ؿ٤ٍ ي١ ؾالوز ٝال ئيج ًحٕ ؾرحًٗ  (س جُوِدؾَ ٍِ لْ ٌؾَ ِٗ ) ٝٓ٘ٚ: )ِْٗلٍؾس(،ٗكٞ: 

ٖٓ هٍٞ ػٖ أذ٢ ئْكحم  جُلح٢ٌْ ٓٓطىالً ػ٠ِ ٣َحوضٜح ذٔح قٌحٙ قُّ،

ؼ ٝكَ جُؼٍخ: ) ٍَ ًٍ  ،(ؼٍِ أَْك ؼـ )كَ  ،جٝٛٞ ج١ًُ ال ٣ٌطْ ْ ٍِ ٓٗطن ٓ٘ٚ، ألٕ  (ِْٗل

 جٍُٓ ٖٓ هِس جُكُّ. ئكٗحء

ٝٛٞ هٍٞ جُُٓه١ٍٗ 
(ٗ)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(٘)

، ٝجذٖ جُٟحتغ 
(ٙ)

 ،

ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(5)

. 

ٝٞؼّلٚ جذٖ ػٛلٌٞ 
(2)

ذأ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح: إٔ ئكٗحء جٍُٓ ٤ُّ ذوِس  

ؼ( ال ٣ٍجو  ٍِ ؼ( ٝ)جُلَ ٍَ قُّ، ذَ ذؼٝ ٚلحش جُو٤َِ جُكُّ. ٝج٥نٍ: إٔ )جألَْك

َؾس  ٍِ جُوِد(. ًٝٛج جألٍٓجٕ ٣ىالٕ ػ٠ِ ٞؼق ذٜٔح جُؿرحٕ ًٔح ٣ٍجو ذـ )ِْٗل

 جالٖطوحم، ك٤٘رـ٢ إٔ ضؿؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس.

َٕ )كِْؼِِس(. ًٝٛج ًٓٛد جأل١ٍَٛ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجُٞانًزْة اٜخش
(2)

 ،

ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٓ)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(ٔٔ)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(ٕٔ)

. 

                                                                                                                                   

ؾس( ئيجًحٕ ؾرحًٗح ٞؼ٤لًح. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )كٍؼ(.ٔ) ٍَ  ( ٛٞ جُؿرحٕ جُٟؼ٤ق، ٝٓ٘ٚ )ٌؾَ ِْٗل

 .ٗٔ( ٣٘ظٍ: جالْطىٌجى /ٕ)

 ، ٝجُطحؼ )ٗلٍؼ(.ٗٗٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٖ)

 .2ٔٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُلحتن ٗ)

 .2ٗٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /٘)

 جُطحؼ )ٗلٍؼ(. ( ٣٘ظٍ:ٙ)

ؼ(، ٝجَُٕٞ )ِٗلؼَ(. ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ 5) ٍِ . ٝٛرًج ٣رىٍ ٓٔ/ٕ( يٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ك٢ )ِْٗل

ؾس(. ٍِ  ػ٠ِ أٜٗح َجتىز ػ٘ىٙ ك٢ ٗكٞ: )ِْٗل

 .5ٕٙ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)

 ، ٝجُِٓحٕ )ٗلٍؼ(.5٘ٔ/ٔٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُؿ٤ْ ٝجُػحء ٝجُؿ٤ْ ٝجٍُجء( 2)

 ، ٝجُطحؼ )ٗلٍؼ(.5ٕٙـ ٕٙٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

 .ٖٗٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٔٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٗلٍؼ(.ٕٔ)
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ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ، ٝأٗٚ ٌذحػ٢ ٖٓ )ٗلٍؼ(، ٝال    

ٕ غالغ٤ًح ٖٓ )كٍؼ(؛ ألٕ جالٖطوحم ٞؼ٤ق ؾىًج، ًٔح هحٍ جذٖ ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٞ

 ػٛلٌٞ. 

حذٍ( انًغأنح انخايغح عششج َٜ َٗ( :
(ٔ)

: 

 ُِؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ ًٓٛرحٕ: 

ْرٍ(، ٝٝجقىٙ  انًزْة األٔل: َٜ إٔ جُٕ٘ٞ َجتىز، ٝجَُٕٞ )َٗلَحِػَ( ٖٓ )جُ

رٍُ(، ُْٝ ٣ُِلع ذٚ. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ جألػٍجذ٢، ٝأذ٢ ق٤حٕ  ْٜ ُٗ(
(ٕ)

. 

رٌُٞ(.  انًزْة اٜخش: ْٜ َُِ(، ٝٝجقىٙ )ُٗ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَؼَح

ٝهى ق٠ٌ ًٛج أذٞ ق٤حٕ وٕٝ إٔ ٣٘ٓرٚ ئ٠ُ هحتِس 
(ٖ)

. 

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جألٚحُس جُٕ٘ٞ ٠حُٔح ال ٣ٞؾى و٤َُ هح٠غ ػ٠ِ   

 ٣َحوضٜح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( ٢ٛ جُٜٔحُي. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٜٗرٍ(ٔ)

 .ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٕ)

 . ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٖ)
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 انًطهة انغاتع: انٛاء

 َ(: ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ: )٤ٍٖج

 جنطُِق ك٢ ج٤ُحء، َٛ ٢ٛ أ٤ِٚس أٝ َجتىز؟  

 :كوى يًٍ جذٖ ؾ٢٘ ـ ٓح ِٓهٛٚ ـ إٔ أِٚٚ ػ٘ى ٖٓ هحُٞج ك٢ جُؿٔغ

ٍّ ٛٞ ) (ٍٖج٣ٌُ) ه٤ٍج٠ ) ًوُْٜٞ: كأذىُص جٍُجء جأل٠ُٝ ٣حء، (،جَٖ

ٍّ ) ٝأِٚٚ: (،ٝهٍج١٣ٌ ( ٖٞج٣ٌُ) أِٚٚ ػ٘ى ٖٓ هحُٞج ك٢ جُؿٔغ:أٓح ٝ (.ج٠ه

ٌجَ(ك٤كطَٔ غالغس أٝؾٚ: جأل ْٞ ِٖ ج٤ُحء ك٤ٚ ٓرىُس ٖٓ ٝ ،ٍٝ: إٔ ٣ٌٕٞ أِٚٚ )

غْ ئٗٚ ُٔح َجُص جٌٍُٓز ك٢ جُؿٔغ ٌؾؼص ٌُٜٓٞٗح ٝجٌٗٓحٌ ٓح هرِٜح،  ٝجٝ؛

ج ٤ُّ ٓٞؾٞوً  (ػحٍْٞ كِ )ذ٘حء  (. ٝهى ٣ُؼطٍٜ ػ٤ِٚ ذإٖٔٞج٣ٌُ: )كوحُٞج جُٞجٝ،

 إٔ يُي ئٗٔح؟ ٣ٝؿحخ ػ٤ِٚ ذػ٤ِٚ (ٖٞج٣ٌُ)َٔ ٝجقى كٖٔ أ٣ٖ قُ  ك٢ جٌُالّ،

 كِْ ٣ٌٖٔ ئظٜحٌٛح، كٝ ك٢ جُٞجقى ألؾَ ٝهٞع جُٞجٝ ْحً٘س ذؼى جٌٍُٓز،ٌُ 

ـ كِٔح ُْ ٣ِٛٞج ئ٠ُ ئظٜحٌ جُٞجٝ ك٢ جُٞجقى ُٔح يًٍٗحٙ ًٝحٗٞج ٣ٍ٣ىٜٝٗح 

٤ُٝؼِٔٞج أٜٗح ُْ ضُو  ٤ُىُٞج ػ٠ِ ٓح أٌجوٝٙ ك٢ جُٞجقى، أظٍٜٝٛح ك٢ جُؿٔغ؛

 (،٤ؼحٍكِ ٛٞ ) (٤ٍٖجَٕ )َٝ إٔ ٣ٌٕٞ. جُػح٢ٗ: ك٢ جُٞجقى ٣حء ك٢ أٍٝ أقٞجُٜح

ًٝحٕ ه٤حْٚ ػ٠ِ ًٛج  (،و٣ٔحِ)ٝج٤ُحء ك٤ٚ ؿ٤ٍ ٓرىُس ٖٓ ٌجء ٝال ٝجٝ ذُُٔ٘س 

ًٝ  (،و٣ح٤ّٓ) ـً (٤ٖح٣ٌُ) إٔ ٣وُٞٞج ك٢ ض٤ٌٍٓٙ: ج ٌُْٜٝ٘ أذىُٞج ٖٓ ج٤ُحء ٝج

ّٓ  ٍُٟخ ٖٓ جُطْٞغ ك٢ جُِـس، ٍ أػْ ٝيُي إٔ جُٞجٝ ك٢ ًٛج جُٔػحٍ جٌُٔ

ٍّ ) ٕٚ ٣ٌٕٞ أِٚأ.جُػحُع: ح ٖٓ ج٤ُحءضٍٛكً  ئال أْٜٗ أذىُٞج ٖٓ جٍُجء  (جَٖ

ًٝ  ًٔح يًٍٗح، جأل٠ُٝ ٣حء، ج غْ ئْٜٗ ُٔح ؾٔؼٞج أذىُٞج ج٤ُحء جُٔرىُس ٖٓ جٍُجء ٝج

 أٖرٚ ٞؾٚ جُػح٢ٗجُي٣َّ ًالٓٚ ذإٔ ٝ. ُوٍخ ٓح ذ٤ٖ ج٤ُحء ٝجُٞجٝ
(ٔ)

. 

٣ٝطٟف ٓٔح ْرن إٔ )٤ٍٖجَ( ٖٓ ذ٘حش جُػالغس، ٢ٛٝ )ج٤ُٖٗ،     

ُج١(، ٝج٤ُحء ك٢ جُٔلٍو ذىٍ ٖٓ قٍف أ٢ِٚ ٛٞ جٍُجء جأل٠ُٝ ٝجٍُجء، ٝجُ

ػ٘ى ٖٓ ؾٔغ ػ٠ِ )ٍٖج٣ٌُ(، ٝضكطَٔ يُي ػ٘ى ٖٓ ؾٔغ ػ٠ِ )ٖٞج٣ٌُ(، 

ٝإٔ ضٌٕٞ ٓرىُس ٖٓ قٍف َجتى ٛٞ جُٞجٝ، ٝإٔ ضٌٕٞ َجتىز ٤ُٓص ٓرىُس ٖٓ 

 ؿ٤ٍٛح. 

                                                           

 .5٘ٓـ  5ٗ2/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
٘2ٕ 

ُٝق٢ٌ ػٖ جألنلٕ     
(ٔ)

أٗٚ يٛد ك٢ ًطحذٚ "جُط٣ٍٛق" ئ٠ُ إٔ  

ج ًَ ك٤حؤٙ ذىٍ ٖٓ ٝجٝ، ُوُْٜٞ:  ،(وجـٍْ ِْ ) :ٗكٞ ٖٓ ذ٘حش جألٌذؼس، ()٤ٍٖج

 )ٖٞج٣ٌُ(، ٢ٛٝ أَٚ، َٝٝٗٚ )كِْؼالٍ(.

ٝئٗٔح قِٔٚ ػ٠ِ ًٛج جُوٍٞ أٍٓجٕ: أقىٛٔح: إٔ جألٚحُس ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء 

وجـ(، ذهالف ج٣ُُحوز كطإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ  ٍْ ِْ ٓٞؾٞو، ٝٛٞ )كِْؼالٍ(، ٗكٞ: )

ػحٍ(. ٝ ْٞ ج٥نٍ: إٔ ٣َحوز جُٞجٝ ك٢ أٍٝ أقٞجُٜح ْحً٘س ذؼى ٓٞؾٞو، ٝٛٞ )كِ

ًٍٓ ُْ ٣ػرص 
(ٕ)

. 

ًَ ٝأٌٍٗ ًٛج جذٖ ؾ٢٘، ٓر٤ً٘ح إٔ )       ٖٓ ذ٘حش جألٌذؼس،٤ُّ  (ج٤ٍٖج

ٖٓ  ضٌٕٞ ذىالً  (، ٝئٗٔح ٛٞ غالغ٢؛ ألٕ ج٤ُحء ك٤ٚ ال ضهِٞ ٖٓ إٍْٔوجـ) :ٗكٞ

: ٢ هٍٞ ٖٓ هحٍأٝ ٖٓ ٝجٝ كَٝٝٗٚ )كِؼّحٍ(،  ،(ٍٖج٣ٌُ)ٌجء ك٢ هٍٞ ٖٓ هحٍ 

  (.ػحٍْٞ كِ َٝٝٗٚ ) ،(ٖٞج٣ٌُ)

 ك٢ ًٛج جٌُطحخ، جألنلٕ ك٢ ٢ٖء ٖٓ ًالّ ٖيّ ٝيًٍ إٔ جذٖ جٍُٓجؼ   

جُٞجٝ ذًٝجش  أُكوطٚ (ػحٍْٞ كِ )أٌجو إٔ ٌُ٘ٚ جُطّٔ ُٚ جُؼًٌ، كًًٍ أٗٚ 

ئي هى غرص ك٢ جألٍٚٞ  كطٍى ُلع جإلُكحم ُِؼِْ ذٚ؛ (،وجـٍْ ِْ ) :ٗكٞ جألٌذؼس،

  ك٤ٚضٔكالً  . ٝػىّ ٓح يًٍٙ جذٖ جٍُٓجؼٌٕٞ ك٢ ًٛج جُ٘كٞ أٚالً إٔ جُٞجٝ ال ض

 ى ٝٞؼقؼْ ذُ 
(ٖ)

. 

ًَ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ )    ٝئٗٔح ٛٞ  ٖٓ ذ٘حش جألٌذؼس،٤ُّ  (ج٤ٍٖج

ٝجَُٕٞ )كِؼّحٍ( ْٞجء  ٍجء،قٍف أ٢ِٚ ٛٞ جُذىٍ ٖٓ غالغ٢، ٝج٤ُحء ك٤ٚ 

 قى.٠ٍوًج ُِرحخ ػ٠ِ ٗٓن ٝج ،(ٖٞج٣ٌُأًحٕ ؾٔؼٚ )ٍٖج٣ٌُ( أّ )

 

 

 

                                                           

رح ـ جذرٖ ػٛرل5٘ٓٞ/ ٕ( ق٠ٌ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ ٍْ جُٛ٘حػس ٔ) ًٟ ٌ كر٢ جُٔٔطرغ . ٝقٌرحٙ ـ أ٣

 .ٕٕٔـ  ٕٕٓ/ٔ، ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢ جالٌضٗحف 2ٕٓـ  22ٕ/ٔ

 .2ٕٓـ  22ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .5ٕ٘ـ  5٘ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٖ)



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٘2ٖ 

 

 

 انًطهة انثايٍ: انٛاء ٔانتاء

طَؼٌُٞ(  ْٓ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ: )٣َ
(ٔ)

: 

جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ ٣َحوز جُٞجٝ، ٌُْٜ٘ جنطِلٞج ك٢ ج٤ُحء ٝجُطحء، َٛ ٛٔح 

 أ٤ِٚطحٕ أٝ َجتىضحٕ؟ ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ:

أٜٗٔح أ٤ِٚطحٕ، ٝجَُٕٞ )كَْؼٍَُِِٞ(. ًٝٛج ًٓٛد  انًزْة األٔل:

٤َجُهِ
(ٕ)

، ٤ْٝر٣ٞٚ 
(ٖ)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(ٗ)

، ٝجُؿ١ٍٛٞ 
(٘)

، ٝجذٖ ٤ْىز 
(ٙ)

 ،

ٝآن٣ٍٖ
(5)

. 

 ٝجقطؿٞج ًُُي ذأ٣ٍٖٓ:

كرو٢ ك٤ٜح ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز  إٔ جُٞجٝ ك٤ٜح َجتىز ذال نالف، األٔل:

ألٕ جٌُِٔس ضرو٠ ػ٠ِ  ٣ٝٔط٘غ إٔ ضٌٕٞ ًِٜح َجتىز؛ (،ج٤ُحء ٝج٤ُٖٓ ٝجُطحء)

ٌُّ ٝجُكٌْ ػ٠ِ أقى جُػالغ قٍك٤ٖ،  ْس ذح٣ُُحوز ضك
(2)

. 

إٔ ج٤ُٖٓ ٝجُطحء أٚالٕ؛ ألٕ ج٤ُٖٓ ٤ُٓص ك٢ ٓٞٞغ ٣َحوضٜح،  انثاَٙ:

ُْٝ ٣وْ و٤َُ ػ٠ِ جُطحء، كِٞ ؾؼِ٘ح ج٤ُحء َجتىز، ٌُحٕ ػ٠ِ )٣َْلؼٍَُِٞ(، ًٝٛج ذ٘حء 

                                                           

ح. ٣٘ظرٍ: ٔ) ًٟ ( ٛٞ ٖؿٍ ضٛ٘غ ٓ٘ٚ جُٔٓح٣ٝي، ٝٓٓح٣ٌٝٚ أٖى جُٔٓح٣ٝي ئٗوحء ُِػـٍ ٝضر٤٤

 .ٖٗٔجُِٓحٕ )٣ٓطؼٍ(. ٝه٤َ: جْْ ٓٞٞغ. ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /

 .ٖٕٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ نٔح٢ْ قٍف جُؼ٤ٖ( ٕ)

 .5ٕ/ٕ، ٝجٍُُٔٛ 2ٖٔ، ٖٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 .٘ٗٔ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٗ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جٍُجء كَٛ ج٤ُحء(، ٝجُِٓحٕ )٣ٓطؼٍ(.٘)

 .ٔ٘ٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )ذحخ جُهٔح٢ْ( ٙ)

، ٝجذٖ ٣ؼر٤ٕ كر٢ ٕٔ٘/ٕك٢ جُِرحخ  ، ٝجُؼٌر١ٍٖ٘ٔ( ْٜٓ٘ جُُٓه١ٍٗ ك٢ جُٔلَٛ /5)

، ٝجذٖ 5ٙ، ٝجذٖ جُكحؾد ك٢ جُٗحك٤س /ٓ٘ٔ/2، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٖٗٔك٢ ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /

، ٝجُطررحؼ )٣ٓررطؼٍ(، ٝجذرٖ ٓحُرري كر٢ ئ٣ؿررحَ جُطؼ٣ٍررق 22ٕـ  22ٕ/ٔػٛرلٌٞ كرر٢ جُٔٔطرغ 

، ٘ٔٗ/ٕ، ٝجُؼِر١ٞ كر٢ جُٜٔ٘رحؼ ٓٓٔ، ٝجُٔرىع /ٕٕٓ/ٔ، ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢ جالٌضٗحف ٙٗ/

 . ٘٘ٗ/ٖك٢ جُٜٔغ ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 

 ٕٔ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2)
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٘2ٗ 

ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ك٢ ًالْٜٓ، ُٝٞ ؾؼِ٘حٛح أ٤ِٚس ٌُحٕ ػ٠ِ )كَْؼٍَُِِٞ(، ٝٛٞ ذ٘حء 

ٞ: )ػٍٟك٠ٞ( ٓٞؾٞو ك٢ ًالْٜٓ، ٗك
(ٔ)

. 

أٜٗٔح َجتىضحٕ، ٢ٛٝ ٖٓ )ْؼٍ(، ٝجَُٕٞ )٣َْلطَؼٍُٞ(.  انًزْة اٜخش:

ًٝٛج ًٓٛد غؼِد 
(ٕ)

، ٝجذٖ و٣ٌى 
(ٖ)

، ٢ٌٞٝ جُى٣ٖ جُٗح٠ر٢ 
(ٗ)

. 

ٝؿِّطٚ جذٖ ؾ٢٘  
(٘)

ال ٣ى١ٌ ٖٓ ٚ٘ؼس جُط٣ٍٛق ، ٝؾؼَ ٚحقرٚ 

 ح، ٝئٗٔح ٛٞ ك٤ٚ ٛحيٍ ٤ٖثً 
(ٙ)

. 

 جُطحء أ٤ِٚطحٕ؛ أل٣ٍٖٓ:ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ ج٤ُحء ٝ    

 إٔ ج٣ُُحوز ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ذهالف جألٚحُس. األٔل: 

هٞز أوُطٚ، ْٝالٓطٜح ٖٓ جالػطٍجٜ ػ٤ِٜح، ذهالف ج٣ُُحوز، كوى  انثاَٙ:

ْْ هحتِٜح ذحُؿَٜ ٝج٣ُُٜحٕ. ُٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .22ٕـ  22ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٕ)

 .5ٕ/ٕ، ٝجٍُُٔٛ ٕ٘ٔ/ٖ، ٝجُهٛحتٙ ٕٕٕٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ ك٤َْؼٍَِٞ( ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )٣ٓطؼٍ(.ٗ)

 .ٖٓٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٘)

 .٘ٗٔ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٙ)



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٘2٘ 

 

 

 انًطهة انتاعع: انٓاء

ٜحش(: انًغأنح األٔنٗ: َّٓ  )أُ

 ًٝحٕ ُْٜ ك٤ٜح ًٓجٛد: جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٜحء،

 حش(َٜ َِ ؼْ َٕٞ )كُ جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح َجتىز، ٝجُ 
(ٔ)

 (حشَّٓ أُ ) ، ٝهُْٜٞ:

حش( ك٠ َّٓ ٜحش( ك٠ جإلّٗ، ٝ )أُ َّٓ ػ٠ِ جألَٚ، ٌُٖ أًػٍ ٓح ٣ٓطؼَٔ )أُ  ؾحء

 كٌأٜٗح ٣َىش ُِلٍم جُرٜحتْ،
(ٕ)

،  ُٝ ًَ ٝجقىز ك٠ ٓٞٞغ جألنٍٟ  صٞؼُٝٞ 

ذوِس ٌُٖٝ  ،ُؿحَ
(ٖ)

. 

ٛد جُؿٌٜٔٞ ًٝٛج ًٓ
(ٗ)

، ٤ًٓر٣ٞٚ 
(٘)

، ٝجُٔرٍو 
(ٙ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ
(5)

 ،

جٍُٓجؼ
(5)

، ٝجأل١ٍَٛ 
(2)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(2)

، ٝجُؿٍؾح٢ٗ 
(ٔٓ)

، ٝجذٖ جُىٛحٕ 

                                                           

 .ٖٙ٘/ٕ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٖٖٙ/ٖ٘ظٍ: جألٍٚٞ ( ٣ٔ)

، ٝجُِررحخ ُِؼٌررر١ٍ ٕٔ٘/ٙ، جُطٜر٣ًد )ذررحخ جُٜرحء ٝجُٔرر٤ْ( 2ٙٔ/ٖ( ٣٘ظرٍ: جُٔوطٟررد ٕ)

ٕ/ٕ5٘. 

 .2ٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٖ)

 .2ٖٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: ك٤ٝ جُوى٣ٍ ٗ)

 .ٕٔٗ/ٓٔ، ٝقٞج٢ٖ جٍُٗٝج٢ٗ 2ٕٓ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٘)

هٍٞ ٖٓ ٗٓد ئ٤ُٚ أٗرٚ أْرو١ جُٜرحء ٓرٖ قرٍٝف . ًٝٛج ٣لٓى 2ٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٙ)

، ٝجذرٖ جُكحؾرد كر٢ جُٗرحك٤س ٖٙ٘/ٕج٣ُُحوز.  ٖٝٓٔ ٗٓرٞ ئ٤ُٚ يُي جذٖ ؾ٢٘ ٍْ جُٛ٘حػس 

 .2ٕٔ/ٔ، ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢ جالٌضٗحف 55/

 .ٖٖٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ 5)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )أٓٚ(.ٕٔ٘/ٙ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُٜحء ٝج٤ُْٔ( 2)

 .ٖٙ٘/ُٕٛ٘حػس ( ٣٘ظٍ: ٍْ ج2)

 .22( ٣٘ظٍ: جُٔلطحـ ك٢ جٍُٛف /ٓٔ)
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جُىٛحٕ 
(ٔ)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(ٕ)

، ٝجذٖ ٓحُي 
(ٖ)

، ٝجُؼ١ِٞ 
(ٗ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(٘)

. 
(٘)

. 

 ٔاحتجٕا نزنك تأيٕس: 

ُْ ٣ٌٖ ك٢  ، ك٤ؿ٤ثٕٞ ك٢ جُؿٔغ ذٔح(ٜحشَّٓ أُ )ٝ (ّّ أُ )أْٜٗ ٣وُٕٞٞ:  األٔل:

 جُٞجقى
(ٙ)

. 

ٜحش( ٓٗطوس ك٢ ًالّ جُؼٍخ أَٚ ًَ ٢ٖء،  (ّّ جألُ إٔ ) انثاَٙ: َّٓ كـ )أُ

ٜٓ٘ح 
(5)

ذٔؼ٘حٛح  حٜٗ؛ أل
(2)

.  

 إٔ جُُٜٔز ك٤ٚ كحء جُلؼَ، ٣ىٍ ػ٠ِ (٘س جألٓٞٓسذ٤ّ  ّّ أُ )هُْٜٞ: إٔ  انثانث:

 (،ٌّ وُ )س ذُُٔ٘ (ّّ أُ ) ـك ٝج٤ُْٔ ج٥نٍز الّ جُلؼَ، ٝج٤ُْٔ جأل٠ُٝ ػ٤ٖ جُلؼَ،

 ٝػ٤٘ٚ ٝالٓٚ ٖٓ ٓٞٞغ ٝجقى ،(َؼْ كُ )ٓٔح ؾحء ػ٠ِ  (َّ ؾُ )ٝ (،دّ قُ )ٝ
(2)

. 

 إٔ ضٌٕٞ جُٜحء ئٗٔح قًكص ك٢ ؿحُد جألٍٓ ٓٔح ال ٣ؼوَ، ٝال ٣ؿَٞ   

جُٜحء أقى جُكٍٝف جُؼٍٗز ؛ ألٕ ٝأغرطص ك٤ٖٔ ٣ؼوَ ٢ٛٝ أَٚ ك٤ٚ ُِلٍم

 ٍٝف ج٣ُُحوز؛ٝئٗٔح ٤ْٔص ق ال قٍٝف جُ٘وٙ، جُط٢ ض٠ٔٓ قٍٝف ج٣ُُحوز،

كؼ٠ِ ًٛج جُو٤حِ ٣٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ  ،ألٕ ٣َحوضٜح ك٢ جٌُالّ أك٠ٗ ٖٓ جُكًف

                                                           

 .ٖٗٔ( ٣٘ظٍ: جُلٍٛٞ /ٔ)

 .٘/ٓٔ، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٕٗٓـ ٖٕٓ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٕ)

 .5٘( ٣٘ظٍ: ئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /ٖ)

 .5ٔٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٜٔ٘حؼ ٗ)

 .2ٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٜٔغ ٘)

 .ٖٖٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٙ)

 .ٕٔ٘/ٙ(( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُٜحء ٝج٤ُْٔ 5)

 .ٖٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس 2)

 .5٘، ٝئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /ٗٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس 2)
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ٝال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ؼطوى  جألَٚ، (ّّ أُ )ٝضٌٕٞ  (،ّّ أُ )٣َحوز ػ٠ِ  (ٜسَّٓ أُ )جُٜحء ك٢ 

َّٓ )ٓكًٝكس ٖٓ  (حًّٓ أُ )ٝإٔ  إٔ جُٜحء ٢ٛ جألَٚ، ( ٜسأ
(ٔ)

. 

جألنلٕ هى ق٠ٌ إٔ  : أٜٗح أ٤ِٚس. كوى يًٍ جذٖ جٍُٓجؼانًزْة اٜخش

ًٍ ـ ٜس(،َّٓ )أُ  :ػ٠ِ ؾٜس جًُٗٝي إٔ ٖٓ جُؼٍخ ٖٓ ٣وٍٞ  َٜٝٝٗح ـ ق٤٘ث

(سَِ ؼَّ كُ )
(ٕ)

( ٜسذَّ أُ )ٝ (ٛسٍَّ ضُ )ذُُٔ٘س  ، كحُٜحء أ٤ِٚس
(ٖ)

، ٝئيج ًحٗص أ٤ِٚس ك٢ 

 جُٔلٍو ًحٗص أ٤ِٚس ك٢ جُؿٔغ.

 وٍٞ ٚحقد ًطحخ جُؼ٤ٖٝجقطُؽ ُوٞز ًٛج جًُٔٛد ذ
(ٗ)

: ( ّٓ ًّٓ ضأ  ـك ،(حٜص أ

َّٓ ) ـك َّٞ )ذُُٔ٘س  (ِصضلؼَّ )ٖ أٗٚ ٤ِّ ذَ  (ٜصضأ ( ٜصض٘رَّ )ٝ (ٛصضل
(٘)

.  

 (ٞٓسُٓ أُ ) إٔ هُْٜٞ ك٢ جُٔٛىٌ ج١ًُ ٛٞ جألَٚ:ٌٝوّ جذٖ ؾ٢٘ ًٛج ذ    

( ٜسَِ ؼْ كُ )ٝإٔ َٜٝٗح  ،(ٜسَّٓ أُ )٣و١ٞ ٣َحوز جُٜحء ك٢ 
(ٙ)

. 

ٝهى ق٠ٌ جُؼٌر١ٍ   
(5)

 ُٞؾ٤ٜٖ: زذؼ٤ى جألٚحُس ػٖ هّٞ، ٝؾؼِٜح 

٣ٍؾغ إٔ جألَٚ ج١ًُ  نٍ:ٝج٥. ٝٛٞ جألَٚ إٔ جُٞجقى ال ٛحء ك٤ٚ، :أقىٛٔح

 ح. ٝال ٓؼ٠٘ ُٚ ٜٛ٘ ٝٛٞ ج٤ُٓ٘حٕ، (،َٚٓ جألَ )جُوٍٞ ذأٚحُس جُٜحء ٛٞ  ئ٤ُٚ

ًٛج، ٝهى ق٠ٌ دمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ جإلؾٔحع ػ٠ِ ٣َحوز جُٜحء. ًٝٛج     

ٍٓوٝو ذٌٞٝو جُهالف 
(2)

. 

                                                           

ّّ( ٓكًٝكرس ٓرٖ 5ٙ٘ـ ٘ٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ) . ٖٝٓ جُؼِٔحء ٖٓ يٛد ئُر٠ إٔ )أُ

ٜس(، ًح٢ًٌُُٗ ك٢ ٍٖـ ٓهطٍٛ جُهٍهر٢  ّٓ ، ٝجُػؼرحُر٢ كر٢ جُؿرٞجٍٛ جُكٓرحٕ 52ٗ/ٖ)أُ

 . 5ٙ٘/ٗ، ًٝٗحف جُو٘حع ٘ٔٙ/ٕٓ٘ط٠ٜ جإلٌجوجش ، جُرٜٞض٢ ك٢ ٍٖـ 2ٕٔ/ٖ

 .ٖٖٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٕ)

 .ٗٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٖ)

رص ٗ) ْٔ َّٓ ( ُْ أهق ػ٠ِ ًٛ جُوٍٞ ك٢ ًطحخ جُؼ٤ٖ، ٌُٖٝ ٓح ٝهلص ػ٤ِٚ ٛٞ هٍٞ جُؼٍخ: )ضأ

ح(. ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جُِل٤ق ٖٓ جُرحء ـ أذٞ(  ًّٓ ص أُ ْٔ َّٓ  .2ٔٗ/2)ضأ

، ٝجُٔكٌرررْ )جُٜرررحء ٝجُٔررر٤ْ ٝجُٜٔرررُز ـ ٓوِٞذرررٚ: أ ّ ٗٙ٘/ٕ( ٣٘ظرررٍ: ْرررٍ جُٛررر٘حػس ٘)

 . ٖٖٙ/ٗٛـ(

 .ٗٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٙ)

 .5ٕ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ 5)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )أٓٚ(.2)
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 ء؛ أل٣ٍٖٓ:ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ ٣َحوز جُٜح   

ٜس( ٛٞ جْطىالٍ ذٔح ٌٝو ػ٠ِ  أحذًْا: َّٓ إٔ جالْطىالٍ ذوٍٞ جُؼٍخ )أُ

ـ ٝجًُٗٝي ال ٣ٍه٠ ألٕ ٣ٌٕٞ و٤ُالً، ًًُٝي جالْطىالٍ  ٍّ ؾٜس جًُٗٝي ـ ًٔح ٓ

ٜص( ُْ ٣كٌٚ ؿ٤ٍ جُه٤َِ ـ ك٤ٔح ُق٢ٌ ػ٘ٚ ـ ذهالف هُْٜٞ:  ّٓ ذوٍٞ جُؼٍخ: )ضأ

ّّ ذ٤٘س جألٓٞٓس( كوى أؾٔغ ػ٤ِٚ أتٔس  جُِـس )أ
(ٔ)

 ،)ّّ ُ ّؾف إٔ جُٔلٍو)أ ٍَ ، ًٝٛج ٣ُ

ٍٍ ٖٓ جُٜحء، كػرطص ٣َحوضٜح ك٢ جُؿٔغ.   ٝٛٞ نح

حش(؛ ألٕ  ٔاٜخش: ّٓ إٔ جػطوحو ٣َحوز جُٜحء أَْٜ ٖٓ جػطوحو قًكٜح ٖٓ )أ

ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جألًػٍ ال ػ٠ِ  ٓح ٣َى ك٢ جٌُالّ أٞؼحف ٓح قًف ٓ٘ٚ،

جألهَ
(ٕ)

 . 

ِِن(  انًغأنح انثاَٛح: ْٛ َِ (
(ٖ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٜحء، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ: 

َِِ(. ًٝٛج ًٓٛد جُه٤َِ  انًزْة األٔل: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كِْؼ
(ٗ)

 ،

ٝجُٔرٍو 
(٘)

، ٝجأل١ٍَٛ 
(ٙ)

، ٝأذ٢ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(5)

. 

ِؼَ(. ٝهى ق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ انًزْة اٜخش ْٜ : أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )كِ
(2)

ًٛج  

ٚ. ٝيٛد ئ٤ُٚ ج٢٠ٞ٤ُٓ ًٛج جًُٔٛد وٕٝ ٗٓرطٚ ئ٠ُ هحتِ
(2)

. 

                                                           

 .2ٕٔـ  2ٕٔ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٘/ٓٔ، ٍٖٝـ جُٔلَٛ ٖٕٓ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٔ)

 .٘/ٓٔ، ٍٖٝـ جُٔلَٛ 5ٙ٘ـ ٘ٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

ٍجؼ ٓح وجّ ك٢ جُو٘رى٣َ، ٝػِر٠ جُر٣ٍف جُٗرى٣ىز، ٝػِر٠ جُكٔرحٌ جُٓر٣ٍغ ( ٖ) ِّٓ ٣طِن ػ٠ِ جُ

جُهل٤ررق أِٓررّ جُٔررطٖ، ٝػِرر٠ جٍُؾررَ جُرر١ً ئيج أهرررَ ػِرر٠ َٝؾطررٚ أٗررٍُ هرررَ إٔ ٣الٓٓررٜح. 

رٍ جُطر٢ جْرطٞش ٓطٜٞٗرح ٓرٖ جُٗركْ. ٣٘ظرٍ: ْرلٍ  ُٔ ٣٘ظٍ: جُطرحؼ )َِٛرن(. ٣ٝطِرن ػِر٠ جُُك

 .2ٕ٘/ٔجُٓؼحوز 

 .2ٓٔ/ٖٗ )ذحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ جُٜحء ـ جُٜحء ٝجُوحف( ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٗ)

 .2ٓٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٘)

 .ٕ٘ٙ/ٙ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ًطحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ قٍف جُٜحء ـ ذحخ جُٜحء ٝجُوحف( ٙ)

 .2ٕ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 5)

 .ٕٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 2)

 .ٕٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ 2)
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 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُطٜح؛ ألٜٗح ُْ ٣ٞؾى و٤َُ هح٠غ ػ٠ِ ٣َحوضٜح.  

ْرِغ( انًغأنح انثانثح ِٛ ( :
(ٔ)

 : 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٜحء، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ: 

: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كِْؼََِ(. ُٝق٢ٌ ًٛج ػٖ أًػٍ أَٛ انًزْة األٔل

جُؼِْ 
(ٕ)

جُه٤َِ  . ٝٛٞ ًٓٛد
(ٖ)

، ٤ْٝر٣ٞٚ 
(ٗ)

، ٝجذٖ و٣ٌى 
(٘)

 ، 

ٝآن٣ٍٖ
(ٙ)

. 

ِٛ  انًزْة اٜخش: ْلؼََ(. ٝٛٞ ٓح قٌحٙ جذٖ أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )

نح٣ُٞٚ
(5)

ػٖ جألنلٕ. ٝيٛد ئ٤ُٚ جُؿٍؾح٢ٗ  
(2)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(2)

. ٝٚككٚ 

ٝٚككٚ جذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٓ)

، ٝأذٞ ق٤حٕ 
(ٔٔ)

. 

رْ  ِٜ ِْغ(؛ ألٕ )جُ َِغ( ٛٞ ًػ٤ٍ جُرِغ ٝجقطؿٞج ًُٜج ذحالٖطوحم ٖٓ )جُرَ
(ٕٔ)

 ،

 (. ٖٔكحُٜحء ٣َىش ُِٔرحُـس ك٢ ًٛج جُٔؼ٠٘ )

                                                           

 .( ٛٞ جألًٍٞ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٛرِغ(ٔ)

 .2ٔٗ/ٔ، ْٝلٍ جُٓؼحوز 5ٓ٘/ٕ، ٍْٝ جُٛ٘حػس ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٕ)

 ٕٔ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ جُؼ٤ٖ ـ ٛرِغ(، ٝجُِٓحٕ )ٞلىع(، ٝػٔىز جُورح١ٌ ٖ)

ٕٔ  /ٔٓٙ. 

 .2ٔٗ، ٝأوخ جٌُحضد /22ٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٗ)

 .2ٖٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ٓح ؾحء ػ٠ِ كِْؼََِ ٝٛٞ ه٤َِ( ٘)

، ٝجذرٖ ْر٤ىز كر٢ جُٔكٌرْ )جُؼر٤ٖ ٙ٘/ ٕأذٞ ٛالٍ جُؼ١ٌٍٓ كر٢ و٣رٞجٕ جُٔؼرح٢ٗ  ( ْٜٓ٘ٙ)

، ٝج٢ٍُٞ ك٢ 2ٖٕـ  2ٕٕ/ٔ، ٝج٤ُٔىج٢ٗ ك٢ ٓؿٔغ جألٓػحٍ 2ٕٖ/ٕٝجُٜحء ك٢ جٍُذحػ٢( 

 .2ٙ/ٕ، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ك٢ جٍُُٔٛ 2ٖ٘/ٍٕٖـ جُٗحك٤س 

 ، ٝجُطحؼ )ٛرِغ(.2ٙ/ٕ، ٝجٍُُٔٛ 2ٔٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 5)

 .22جُٔلطحـ ك٢ جٍُٛف /( ٣٘ظٍ: 2)

 .5ٖٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ 2)

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

 .ٕٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٔٔ)

 .5ٖٕ/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٙ٘/ ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕٔ)

 .5ٖٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٖٔ)
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ْٝٝٔٚ جذٖ ٤ْىز ذـ٤ٍ جُو١ٞ 
(ٔ)

. 

خ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ جُٔ٘ٛق )        ّٞ ( أٚحُطٜح، ٝٗٙ ك٢ ًٕٛج، ٝهى ٚ

ٍْ جُٛ٘حػس 
(ٖ)

ًْح ٖٓ ؾؼِٜح َجتىز.    ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ٍٟ ذأ

يتد ِٛغ )ُْٜٞ: إٔ ٣ٌٕٞ )ٛرِغ( ٖٓ هٝؾَٞ أذٞ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ       

ك٤ٌٕٞ )ٛرِغ(  ،ٖٓ جالذطالع (جُرِغ)ذٔؼ٠٘ جُك٣ٍٙ جٍُٗٙ، ٝ (جُِٜغ)ٝ (؛ذِغ

 ح ٖٓ ٣ًًٍٖٛٓرً 
(ٗ)

. 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذح٣ُُحوز؛ ُٞٞٞـ جالٖطوحم ٖٓ )جُرِغ(.    

ع(  انًغأنح انشاتعح: ٍَ ْؿ ِٛ (
(٘)

: 

 ُِؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٜحء ًٓٛرحٕ: 

ْؼََِ(. ُٝق٢ٌ ًٛج ػٖ أًػٍ س، ٝجَُٕٞ )كِ : أٜٗح أ٤ِٚانًزْة األٔل

جُ٘حِ
(ٙ)

. ٝٛٞ ًٓٛد جُه٤َِ 
(5)

، ٤ْٝر٣ٞٚ 
(2)

، ٝجألٚٔؼ٢ 
(2)

، ٝجُٔرٍو 

ٝجُٔرٍو 
(ٔٓ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٔٔ)

ٝآن٣ٍٖ  
(ٔ)

. 

                                                           

 .2ٕٖ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُؼ٤ٖ ٝجُٜحء ك٢ جٍُذحػ٢( ٔ)

 .ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٕ)

 .5ٔ٘ـ  5ٓ٘/ٕظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ( ٣ٖ٘)

 .2ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ٗ)

ٛٞ جُط٣َٞ جُٔٔٗرٞم. ٝه٤رَ: جُط٣ٞرَ ٓطِوًرح، ٝه٤رَ: جألقٔرن، ٝه٤رَ: جُؿررحٕ. ٣٘ظرٍ:  (٘)

 جُِٓحٕ )ٛؿٍع(.

 .ٕ٘ٓ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /5ٓ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٙ)

، ٝجُِٓرحٕ َٗٓ٘ /، ٝجُٔلٛر5ٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جٍُذحػ٢ ٖٓ جُؼ٤ٖ ـ ٛؿٍع( 5)

، ٝجذررٖ جُررىٛحٕ كرر٢ ٕٗٓٝجُِٓررحٕ )ٞررلىع(. ٝقٌرر٠ ػ٘ررٚ جذررٖ ٣ؼرر٤ٕ كرر٢ ٖررٍـ جُِٔرر٢ًٞ /

 أٗٚ ٣ًٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُٜحء. ٖٗٔجُلٍٛٞ /

 .22ٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 2)

 .25ٕ/ٖ، ٝجُٜٔغ ٕٕٕ، ٝئٚالـ جُٔ٘طن /2ٔٗ( ٣٘ظٍ: أوخ جٌُحضد /2)

 .2ٓٔ/ٕ، ٕٙ٘، ٕٗٓ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٓٔ)

 .2ٖٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٔٔ)
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ٝجقطُؽ ًُُي ذٔح قٌحٙ غؼِد ٖٓ هٍٞ جُؼٍخ: )ٛٞ أٛؿٍ ٖٓ ًٛج(، أ١: 

أ٠ٍٞ 
(ٕ)

. 

ْلؼََ(. ٝٛانًزْة اٜخش ِٛ ٞ ٓح قٌحٙ جذٖ نح٣ُٞٚ : أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )

ػٖ جألنلٕ 
(ٖ)

. 

ٝيٛد ئ٤ُٚ جُؼٌر١ٍ  
(ٗ)

. 

ع(أنً ٖٓ ٝجقطُؽ ًُُي ذأٗٚ  ٍْ  جٌُٔحٕ جَُٜٓ جُٔ٘وحو ٝٛٞ ،)جَُؿ
(٘)

 ألٕ ؛

ع( ٍَ ْؿ ِٜ ج ٚ ػ٠ِ جُٔرحُـس ك٢ ًٛ٘رِّ ك٣ُحوز جُٜحء ضُ )جُؿٍع(، جٍُؾَ جٌُػ٤ٍ ٛٞ  )جُ

٠ جُٔؼ٘
(ٙ)

. 

خ جذٖ ؾ٢٘ أٚحُطٜح ك       ّٞ ٢ جُٔ٘ٛق ًٛج، ٝهى ٚ
(5)

، ٝٗٙ ك٢ ٍْ 

جُٛ٘حػس 
(2)

ًْح ٖٓ ؾؼِٜح َجتىز.   ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ٍٟ  ذأ

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ جُوٍٞ ذحألٚحُس؛ ألٕ ٝؾٚ جُؿٔغ ذ٤ٖ       

ِِغ(  ْر ِٜ ع( ٝذ٤ٖ )جُؿٍع( ٤ُّ ُٚ يُي جُٞٞٞـ ج١ًُ ك٢ )جُ ٍَ ْؿ ِٜ )جُ
(2)

 . 

                                                                                                                                   

، ٝأذرٞ ٛرالٍ 2ٖٔٔ/ٕ( ْٜٓ٘ جذٖ و٣ٌرى كر٢ جُؿٜٔرٍز )ٓرح ؾرحء ػِر٠ كِْؼَِرَ ٝٛرٞ ه٤ِرَ( ٔ)

، 22، ٝجُؿٍؾرررح٢ٗ كررر٢ جُٔلطرررحـ كررر٢ جُٛرررٍف /ٙ٘/ ٕجُؼٓررر١ٌٍ كررر٢ و٣رررٞجٕ جُٔؼرررح٢ٗ 

، ٝأذررٞ جُكٓرٖ جُٓررهح١ٝ كر٢ ْررلٍ جُٓررؼحوز 2ٖٕـ  2ٕٕ/ٔٝج٤ُٔرىج٢ٗ كرر٢ ٓؿٔرغ جألٓػررحٍ 

، ٝأذرٞ 2ٖ٘/ٕ، ٝجٍُٞر٢ كر٢ ٖرٍـ جُٗرحك٤س 2ٕٔ/ٔ، ٝجذٖ ػٛلٌٞ كر٢ جُٔٔطرغ 2ٗٗ/ٔ

، ٝجُٓرر٢٠ٞ٤ كرر٢ جُٜٔررغ 25ٔ/ٗ، ٝجذررٖ ػو٤ررَ كرر٢ ٖررٍـ جألُل٤ررس ٖٕٔق٤ررحٕ كرر٢ جُٔرررىع /

 .2ٙ/ٕ، ٝجٍُُٔٛ 25ٕ/ٖ

. ٣ٝ٘ظرٍ ٛرًج جُورٍٞ كر٢ ٓؿرحُّ 2ٗٗ/ٔ، ْٝلٍ جُٓؼحوز ٕ٘ٓ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٕ)

 .5٘ٗغؼِد /

 هق ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ ك٢ ٓؼح٤ٗٚ.، ٝجُطحؼ )ٛرِغ(. ُْٝ أ2ٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٖ)

 .5ٖٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٗ)

 .52، ٝجُٗحك٤س /2ٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٘)

 .5ٕٗـ  5ٖٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٙ)

 .ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 5)

 .5ٔ٘ـ  5ٓ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس 2)

 .2ٕٔ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٗٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 2)
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ًُُٞس(  ٍْ ِٛ جُٔٓأُس جُهحٓٓس: )
(ٔ)

 : 

 ء ًٓٛرحٕ: ُِؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٜح

ْؼُُِٞس(. ُٝق٢ٌ ًٛج ػٖ جًُٔٛد جألٍٝ: أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كِ 

جألًػ٣ٍٖ
(ٕ)

ذٚ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ جُٔ٘ٛق  ّٞ ٚٝ ،
(ٖ)

. ٝٛٞ هٍٞ جذٖ ٤ْىز 
(ٗ)

 ،

ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(٘)

، ٝج٢ٍُٞ 
(ٙ)

. 

 

 ٝجقطُؽ ًُُي ذأٌٓٞ: 

جألٍٝ: إٔ أذح ػر٤ىز ق٠ٌ أٜٗح جُٟهٔس جألٌٝجى، ٝػ٤ِٚ ضٌٕٞ جُٜحء 

ال جٖطوحم ٣و٢ٟ ذ٣ُحوضٜح؛ ألٜٗح ـ ػ٠ِ ًٛج ـ ٤ُٓص ٓأنٞيز ٖٓ أ٤ِٚس؛ ئي 

)ًٌَ(، ٝئيج غرص إٔ جُٜحء أ٤ِٚس ك٢ ٞهٔس جألٌٝجى، ك٤٘رـ٢ إٔ ضُكَٔ ك٢ 

ح، ٝأال ضٌٕٞ ٓأنٞيز ٖٓ )ًٌَ(جُط٢ ضًٍَ ك٢ ٤ٗٓطٜح ػ٠ِ جألٚحُس أ ًٟ ٣
(5)

 . 

)ًٌَ(
(5)

 . 

جُٜحء  زجألَٚ ػىّ ٣َحوجُػح٢ٗ: إٔ 
(2)

الً ، ُْٝ ضٍو ٣َحوضٜح ئال ه٤ِ
(2)

. 

ٝئٕ ًحٕ ك٢ ٓؼ٠٘ ـ  إٔ ًٛج جُر٘حء ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ك٤ٚ أٚالً جُػحُع: 

ٝجقى  ذٔؼ٠٘ (جًٍ طْ رَ ِْ )ٝ (حطً رِ َْ )ًٔح إٔ ـ جُػالغ٢ 
(ٔٓ)

. 

                                                           

٣ٖ ٝجُؿٓررْ ٝجُؼَُؿررُ، ٝه٤ررَ: جُٟررهٔس جألٌٝجى، ٝه٤ررَ: جُٔررٍأز ( ٛرر٢ جُٔررٍأز يجش جُلهررًٔ)

 جُؿ٤ٓٔس. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ًٍَٛ(.

 .2ٖ٘/ ٕ، ٍٖٝـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ 5ٓ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

 .ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٖ)

 .ٖٙٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُٜحء ٝجٌُحف( ٗ)

 ، ٝجُطحؼ )ًٍَٛ(.ٕٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٘)

 .2ٖ٘/ ٕٗحك٤س ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٙ)

 .ٕٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 5)

 .5ٖٕ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2)

 .2ٖ٘/ ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ 2)

 .5ٖٕ/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٓٔ)
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ْلؼُُٞس(. كوى ُق٢ٌ ػٖ جُه٤َِ  ِٛ جًُٔٛد ج٥نٍ: أٜٗح َجتىز، ٝجَُٕٞ )
(ٔ)

 

ٍّ )ٖٓ أٗٚ ٣ًٛد ئ٠ُ جٖطوحهٜح  جٍُٔأز ٢ٛ جًٍُُٜٞس إٔ  ٚ ٌأٟألٗ ؛(ًَجُ

 .ضٍكغ ٝضٟغ ذٗىز أ١: ك٢ٜ ضًٍَ ك٢ ٤ٜٗٓح، جُؼظ٤ٔس جألٌٝجى،

ٝجذٖ ؾ٢٘  
(ٕ)

ًْح ٓ٘ٚ، ٝهى يًٍش ـ هرَ ـ   ك٢ ٍْ جُٛ٘حػس ال ٣ٍٟ ذأ

خ جُوٍٞ ذأٚحُطٜح. ّٞ  أٗٚ ٚ

ٝٛٞ ًٓٛد أذ٢ ق٤حٕ 
(ٖ)

. 

ًُٞس( ٝذ٤ٖ    ٍْ ِٜ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ ج٣ُُحوز؛ ألٕ ٝؾٚ جُؿٔغ ذ٤ٖ )جُ

ًَ( ٝجٞف، ك ٍّ ذَ ضًٍَ  ح،ح نل٤لً ال ضوىٌ إٔ ض٠ٗٔ ٤ًٗٓ  حٍُٔأز جُٟهٔس)جُ

 . ٜح٤ٌٜ ذٍؾِجأل

 

 

طُغ(  انًغأنح انغادعح: ْٔ ُٛ (
(ٗ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٜحء، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:

أٜٗح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كُْؼَُِ(؛ ألٕ جُٜحء ال ضُجو هرَ  انًزْة األٔل:

جُلحء. ٝهى ق٠ٌ ًٛج أذٞ ق٤حٕ 
(٘)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٙ)

 وٕٝ إٔ ٣٘ٓرحٙ ئ٠ُ هحتِٚ. 

ُْٛلؼَُ(. ٝهى انًزْة اٜخش : أٜٗح َجتىز، ٝجٖطوحهٚ ٖٓ )ٓطغ(، ٝجَُٕٞ )

ق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ 
(ٔ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٕ)

ًٛج جُوٍٞ وٕٝ إٔ ٣٘ٓرحٙ ئ٠ُ هحتِٚ. ٝٛٞ  

ٝٛٞ ظحٍٛ ًالّ جُل٤ٍَٝجذحو١ 
(ٖ)

ذٚ جُُذ٤ى١  ّٞ ٚٝ ،
(ٗ)

. 

                                                           

 .ٕٗٓ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /5ٖٕ/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٙ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)

 .5ٔ٘ـ  5ٓ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

 . ٘٘٘ٗ/ٖ، ٝجُٜٔغ ٕٕٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٖ)

يًٍ جُُذ٤ى١ ك٢ جُطحؼ )ٛٔطغ( أٗٚ ٓرٖ جألذ٤٘رس جُِٜٔٔرس ػ٘رى جُؿر١ٍٛٞ، ٝجُٛرحؿح٢ٗ،  (ٗ)

رد. ٣٘ظرٍ: جُطرحؼ  ُٟ ْ٘ ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ، ٖٝٓ ذؼىْٛ ٖٝٓ هرِْٜ ئال جُل٤ٍَٝجذحو١، ٝٛٞ: َؾ٠َ٘ جُطَّ

 )ٛٔطغ(.

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٘)

 .ٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٙ)
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٘2ٗ 

 ٤َ هح٠غ ػ٠ِ ٣َحوضٜح.ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُطٜح؛ ئي ُْ ٣ٞؾى وُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًطهة انعاشش: انثاء

ْؿىَخ( انًغأنح األٔنٗ ََ ( :
(٘)

: 

يٛد غؼِد     
(ٙ )

 ك٤ٜح ك٢ هٍٞ جُٗحػٍ: ئ٠ُ ٣َحوز جُرحء

أْ  ََ ًٍ ًٌ ٣ٔىّ  ْؿىَذحج ٝٛى٣ ََ  ج 
(5)

. 

                                                                                                                                   

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔ)

 .ٔٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُوحِٓٞ جُٔك١٤ )ذحخ جُؼ٤ٖ ـ كَٛ جُٜحء(. ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٛٔطغ(.ٗ)

 ( ٛٞ جُٜى٣ٍ جُٗى٣ى. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )َؿىخ(.٘)

، ٝجُٔكٌْ )جُـ٤ٖ ٝجُرُج١ ٝجُرىجٍ ـ 2ٗ/ٕ، ٝجُهٛحتٙ ٕٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٙ)

 . ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ ك٢ ٓؿحُٓٚ.ٖٕٕ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٓٗٗ/٘( ٓوِٞذٚ َ ؽ و

، ٝجُٔكٌْ )جُـ٤ٖ ٝجُُج١ ٕٕٔ/ٔ( ٖٓ جٍُؾُ، ٝهى ٗٓد ئ٠ُ جُؼؿحؼ ك٢ ٍْ جُٛ٘حػس 5)

، ٝجُطرحؼ )َؿرىخ(. ٝٗٓرد ئُر٠ ٌؤذرس كر٢ جُِٓرحٕ)ووٕ(. ٓٗٗ/٘ٝجُىجٍ )ٓوِٞذرٚ: َ ؽ و( 

ذٍٝج٣رس  2ٗ/ٕ، ٝجُهٛرحتٙ ٖٙٗ/2ٝؾحء ذال ٗٓرس ك٢ جُؼر٤ٖ )جُـر٤ٖ ٝجُرُج١ ـ َؿرىخ( 

ج(. ًٌ أْ ََ ًِْهح( ٓٞٞغ )  )هَ
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ٍر )٣وُٕٞٞ:  جُؼٍخ إٔ ئٗٔح وػحٙ ئ٠ُ ًٛجٝ ْؿىر  َٛى٣ ؿىَ )ٝ (،ََ ( خر ََ
(ٔ)

. 

ذٖ كحٌِ ٝقًج قًٝٙ ك٢ ًٛج ج
(ٕ)

. 

جُرحء ٝهى نحُلح ـ ك٤ٔح يٛرح ئ٤ُٚ ـ جُ٘ك٤٣ٖٞ، كوى ٗٙ ٤ْر٣ٞٚ ػ٠ِ إٔ 

 ٤ُٓص ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز
(ٖ)

ًٛج . ٝهحٍ جذٖ ؾ٢٘ ٓؼورًّح ػ٠ِ ًالّ غؼِد: "

 (ٍطْ رَ ِْ )٣ُِّٝ ٖٓ ًٛج إٔ ضٌٕٞ جٍُجء ك٢  ْٝٞء جػطوحو، ضؼؿٍف ٓ٘ٚ،

لَ كْ ر٤َ ٓح ًحٗص ًٛٙ قحُٚ أال ٣ُ ْٝ (،عِٓ وَ )ٝ (١رِ َْ ) ُوُْٜٞ: َجتىز؛ (ٍػْ َٓ وِ )ٝ

"ٗحؿَ ذاكٓحوٙطَ ٝال ٣ُ  ذٚ،
(ٗ)

ح: " ًٟ ُٔ ـ ئٕ جُرحء َجتىز  ٝهُٞٚ:. ٝهحٍ أ٣ ٚ ؿّ ًالّ ض

 ُٔ ٚ ج٥يجٕ، ٝض٤ٟن ػٖ جقطٔحُٚ جُٔؼحي٣ٍ. ٝأهٟٞ ٓح ٣ًٛد ئ٤ُٚ ك٤ٚ إٔ ؿّ ض

ًٟ ـ ٝئٕ أٌجو يُي  ،(ٍطْ رَ ِْ )١ ٝرِ َْ ـ )٣ٌٕٞ أٌجو أٜٗٔح أٚالٕ ٓوطٍذحٕ ً  ـ حأ٣

" ؼؿٍفكاٗٚ هى ض
(٘)

. 

ٝٗٙ أذٞ ق٤حٕ  
(ٙ)

ػ٠ِ إٔ ٣َحوز جُرحء ُْ ٣ػرص، ٝجُؿ٤ى إٔ ٣ؿؼَ ًٛج  

 (.ٍطْ رَ ِْ )١ ٝرِ َْ ٖٓ ذحخ )

 (١رِ َْ ٝجُوٍٞ جأل٠ُٝ ذحالضرحع ٛٞ أٚحُس جُرحء، ٣ٌٕٝٞ ًٛج ٖٓ ذحخ )  

 (.ٍطْ رَ ِْ )ٝ

)جُُّ٘طُٞخ(  انًغأنح األخشٖ:
(5)

: 

يٛد جذٖ كحٌِ 
(2)

( ك٢ هٍٞ جألؿِد ٞخجُُّ٘طُ ) ئ٠ُ ٣َحوز جُرحء ك٢ 

 جُؼؿ٢ِ:

                                                           

 .ٕٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)

 .ٗ٘/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ ٕ)

 .2ٗٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

. ٣ٝ٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُـ٤ٖ ٝجُُج١ ٝجُرىجٍ )ٓوِٞذرس َ ؽ و( ٕٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٗ)

 .ٓٗٗ/٘و( 

 . 2ٙ/ُُٖج١ ـ َ ؽ و خ( ، ٝجُٔكٌْ )جُـ٤ٖ ٝج2ٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٘)

 . ٕٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٙ)

 ( ٛٞ جُٜ٘ٞو، ٣ؼ٢٘: جالٌضلحع. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ٗطد(.5)

 .ٕٕٗـ ٖٕٕ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 5ٓٔ، ٝجُٛحقر٢ /22ٖ/٘( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ 2)
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ٍَْٖف غَْى٣َ  ٣ِد أَ ٤َِِي ك٢ جُُّ٘طُٞخِ       حٛح ػ٠ِ جُطٍَّ ج جُطَّْل َٝ ْْ ٣َْؼىُ َُ 
(ٔ)

 

 كُجو ُِوحك٤س ،(ٞطُ جُُّ٘ )اٗٔح أٌجو ك
(ٕ)

. 

ٝيٛد أذٞ ق٤حٕ   
(ٖ)

ئ٠ُ إٔ ٣َحوز جُرحء ُْ ٣ػرص، ٝجُؿ٤ى إٔ ٣ؿؼَ ًٛج  

 (.ٍطْ رَ ِْ )ٝ (١رِ َْ ٖٓ ذحخ )

 ئ٤ُٚ أذٞ ق٤حٕ ٛٞ جأل٠ُٝ ذحالضرحع. ٝٓح يٛد   

 جُٔطِد جُكحو١ ػٍٗ: جٌُحف

 ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز، ٢ٛ: )ٛ٘ى٢ًّ(:

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جٌُحف، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:
جًُٔٛد جألٍٝ:

أٜٗح َجتىز. كوى ق٠ٌ جذٖ ؾ٢٘  
(ٗ)

، ٝأذٞق٤حٕ 
(٘)

ًٛج ػٖ  

دمحم ذٖ قر٤د. ٝٗٓرٚ جذٖ ٓ٘ظٌٞ 
(ٙ)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(5)

ئ٠ُ جأل١ٍَٛ ك٢ ٗكٞ:  

ٗكٞ: )٤ْٞف ٛ٘ى٤ًّس(. ٝق٠ٌ ج٢٠ٞ٤ُٓ 
(2)

ػٖ ٣حهٞش أٗٚ هحٍ: ُْ أْٔغ  

 ذ٣ُحوز جٌُحف ئال ك٢ ؿ٤ٍ ًٛج جُكٍف.

                                                           

، ٝجُِٓرحٕ)ضٍخ(، ٝجُطرحؼ )ٗطرد(. ٝؾرحء ذرال 22ٖ/٘( ٖٓ جٍُؾُ ُألؿِد ك٢ جُٔوح٤٣ّ ٔ)

، ٝجالٌضٗررحف 5ٓٔجُٛرركحـ )ذررحخ جُرررحء كٛررَ جُ٘ررٕٞ(. ٝؾررحء كرر٢ جُٛررحقر٢/ٗٓرررس كرر٢ 

 ذٍٝج٣س:  ٕٕٗ/ٔ

 فَهََّك ثذٚاْا يع انُتُٕبِ 

جُِـس: )أٍٖف(: ػال ٝجٌضلغ، ٝ)جُط٣ٍد(: جُٛىٌ، ٝ)جُطل٤ِي(: ٖٓ كِّي جُػرى١ ئيج جْرطىجٌ، 

 ٝ)جُ٘طٞخ(: جُٜ٘ٞو، ٝٛٞ جالٌضلحع.

 .22ٖ/٘( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ ٕ)

 .ٕٕٗ/ٔالٌضٗحف ( ٣٘ظٍ: جٖ)

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٛ٘حػس ٗ)

 .ٖٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٘)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٛ٘ىى(. ٙ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٛ٘ىى(. 5)

 .2ٕٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ 2)
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جًُٔٛد ج٥نٍ:
أٜٗح أ٤ِٚس. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘  

(ٔ)
، ٝجذٖ ٤ْىز 

(ٕ)
 ،

ٝآن٣ٍٖ 
(ٖ)

 . 

 ٝجقطؿٞج ًُُي ذإٔ ٣َحوز جٌُحف ُْ ضػرص ك٢ ؿ٤ٍ ًٛج، كحألٚف إٔ ٣ٌٕٞ

رَطٍ(، أ١: ٓٔح ضوحٌخ ك٤ٚ  ِْ َْر١ِ(، ٝ) )ٛ٘ى١(، ٝ)ٛ٘ى٢ً( أٚالٕ ذُُٔ٘س )

جُِلع ٝجألَٚ ٓهطِق 
(ٗ)

كاٗٔح  ـ ْ ذٚئٕ ًحٕ ضٌَِّ ـ ْ ذًٜج ٖٓ جُؼٍخ ٖٓ ضٌَِّ ، ٝ

ٝونٍٞ ًػ٤ٍ ٖٓ  ُوٍخ جُؼٍخ ٖٓ جُكرٕ، كاٗٔح ٍْٟ ئ٤ُٚ ٖٓ ُـس جُكرٕ؛

ح ٘ٓد ئ٤ُٚ ًحكً ُـس ذؼْٟٜ ك٢ ُـس ذؼٝ، ٝجُكرٗس ئيج ٗٓرص أُكوص آنٍ ٓح ض

(جُل٢ٌٍّْ ): (جُلٍِ)٣وُٕٞٞ ك٢ جُ٘ٓد ئ٠ُ  ٌٌٓٓٞز ٓٗٞذس ذؼىٛح ٣حء،
(٘)

. 

َْر١ِ(،       ٝجٍُأ١ جأل٠ُٝ ذحُورٍٞ ٛٞ أٚحُطٜح، ٣ٌٕٝٞ ًٛج ٖٓ ذحخ )

رَطٍ(؛ ألٕ جٌُحف ٤ُٓص ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز، ُْٝ ضٍو َجتىز ك٢ ؿ٤ٍ  ِْ (ٝ

 ًٛج.

                                                           

 .2ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)

 ، ٝجُطحؼ )ٛ٘ىى(.ٖٙٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُٜحء ٝجٌُحف( ٕ)

، 5ٙٔ/ٗ، ٝأذررٞ ق٤ررحٕ كرر٢ جُركررٍ جُٔكرر١٤ ٕٕٓ/ٔ( ٓررْٜ٘ جذررٖ ػٛررلٌٞ كرر٢ جُٔٔطررغ ٖ)

 ، ٝجُل٤ٍَٝجذحو١ ك٢ جُوحِٓٞ جُٔك١٤ )ذحخ جٌُحف ـ كَٛ جُٜحء(.ٖٕٕ/ٔٝجالٌضٗحف 

 .5ٙٔ/ٗ، ٝجُركٍ جُٔك١٤ ٕٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)

 .ٖٕٕ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 5ٙٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ ٘)
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 انًثحث اٜخش

 أحذ حشٔفٓا ٔصٚادج حشف آخشانكهًاخ انًختهف فٙ أصانح 

 انًطهة األٔل: انًٓضج ٔانٕأ

َُن(  ْٝ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ: )أَ
(ٔ)

: 

َُن(، ًٝحٕ ُْٜ غالغس ًٓجٛد:     ْٝ َ  جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُُٜٔز ٝجُٞجٝ ك٢ )أ

َػَ(. ًٝٛج انًزْة األٔل ْٞ : إٔ جُُٜٔز أ٤ِٚس، ٝجُٞجٝ َجتىز، ٝجَُٕٞ )كَ

ًٓٛد ٣ّٞٗ 
(ٕ)

ٚ ، ٤ْٝر٣ٞ
(ٖ)

، ٝجُٔرٍو 
(ٗ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(٘)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(ٙ)

ك٢ أقى ه٤ُٞٚ، ٝأذ٢ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ  
(5)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(2)

، ٝأذ٢ 

ق٤حٕ 
(2)

 . 

َُ  نَ ُِ أُ ٝجقطؿٞج ًُُي ذحالٖطوحم، ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُؼٍخ: )    كٜٞ  جٍُؾ

(ٞمُُ أْ َٓ 
(ٔٓ)

ُٓ ُُ أْ َٓ ) ُِٔؿٕ٘ٞ: ْهُٜٞ. ٝ ( َػَ ْٞ لَ ُٓ )ٝ (ٍٞؼُ لْ َٓ )ػ٠ِ  (نَُ ْٝ إَ ٞم ٝ
(ٔٔ)

ْإَُ ) . ٝهُْٜٞ: ْلؼََ( نُٓ ُٓ ( ػ٠ِ )
(ٕٔ)

. 

                                                           

 ( ٛٞ جُؿٕ٘ٞ. ٣٘ظٍ: أْحِ جُرالؿس )أُن(.ٔ)

 .2ٕٔ/ٖٛحتٙ ( ٣٘ظٍ: جُهٕ)

، ٝجُِٓرحٕ ٕٖٙ/ٔ، ٍٖٝـ جُٗرحك٤س ُِهٟرٍ ج٤ُرُو١ 2ٖٓ/ٗ، 2٘ٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 )ُٝن(.

 .ٖٖٗ، ٖٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٗ)

 .ٕٖٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٘)

 ، ٝٓح ٤ِ٣ٜح.ٗٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٙ)

 .2ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 5)

 .٘ٗ، ٝجُلٍٛٞ جُٔل٤ىز /5ٖٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)

 .٣ٕٔٙ٘ظٍ: جُٔرىع / (2)

، 2ٕٔ/ٖ، ٝجُهٛرررررحتٙ ٖٖٗ، ٖٙٔ/ٖ، ٝجُٔوطٟرررررد 2٘ٔ/ٖ( ٣٘ظرررررٍ: جٌُطرررررحخ ٓٔ)

 .ٗٔٔ/ٔٝجُٔ٘ٛق 

 .ٖٕٗ/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٙٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٔٔ)

 .ٙٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٕٔ)
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إٔ جُُٜٔز َجتىز، ٝجُٞجٝ أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )أَْكؼََ(؛ ألٗٚ  انًزْة انثاَٙ:

َُن(، ٝٛٞ جٍُٓػس.  َٞ َ ذِ  ُٚ َْٗٞ وُ ِِ ضَ  يْ }ئِ  ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ:ٖٓ )جُ  ْ{ٌُ طِ َِ٘ٓ ُْ أ
(ٔ)

ػ٠ِ  

 ٜٝٞٔح ٝضهل٤ق جُوحف، هٍجءز ٖٓ هٍأ ذٌٍٓ جُالّ،
(ٕ)

. 

ًج ًٓٛد جٌُٓحت٢ ٝٛ
(ٖ)

، ٝٚحػى 
(ٗ)

. ٝؿَِّطٚ جُر٣ٍٕٛٞ 
(٘)

. 

َُنَ ) :ٓػَ ،(حََُن أََُوً أَ ٝيًٍ جذٖ جُوطحع إٔ جُؼٍخ ضوٍٞ: )  أ١: ،(ٙ( )َٝ

 أٍْػص :(حوً َُ َٝ  ٝجخُّ جُىّ  صْ وَ َُ َٝ ، ٝضوٍٞ: )ًًخ
(5)

. 

ٝٗل٠ جذٖ ؾ٠٘ 
(2)

 ْٔحع ٓػَ ًٛج ػٖ جُؼٍخ. 

َػالً( ٖٓ أٗٚ ٣كطَٔ أ٣ٍٖٓ: أقىٛٔ انًزْة انثانث: ْٞ ح: إٔ ٣ٌٕٞ )كَ

٤َص ذٚ ٌؾالً جٍٗٛف. ٝج٥نٍ: إٔ ٣ٌٕٞ )أَْكؼاَلً(  َّٔ َْ ُِن(، كحُُٜٔز كحء، ُٝٞ  )أُ

٤َص ذٚ ٌؾالً ُْ  َّٔ َْ ِِن( ئيج أٍْع، كحُُٜٔز َجتىز ٝجُٞجٝ كحء، ُٝٞ  َُن ٣َ َٝ ( ٖٓ

 ٣ٍٛف.

ًٝٛج ًٓٛد جُلح٢ٌْ 
(2)

ٛٞ ظحٍٛ ًالّ جذٖ ؾ٠٘ ك٢ . ٝ

جُهٛحتٙ
(ٔٓ)

 :(جألُٝن") كوحٍ: ك٢ جُٛكحـ،٤ٚ جُؿ١ٍٛٞ . ٝيٛد ئُ

ٝئٕ  ،(َػَ ْٞ لَ ُٓ )ػ٠ِ  (نَُ ْٝ إَ ُٓ )ألٗٚ ٣وحٍ ُِٔؿٕ٘ٞ ؛(َػَ ْٞ كَ )ٝٛٞ  جُؿٕ٘ٞ،

                                                           

، 5ٔٔ/ٗ. ُق٤ٌص ًٛٙ جُوٍجءز ػٖ جذٖ ٣ؼٍٔ، ٝػحتٗس ك٢ جُٔكرٌٍ جُرٞؾ٤ُ ٘ٔ( جٌُ٘ٞ /ٔ)

. ٝؾررحءش ذررال ٗٓرررس كرر٢ جُطلٓرر٤ٍ ٓٙٔ/ٙتٗررس كرر٢ جُررىٌ جُٔ٘ػررٌٞ ، ُٝق٤ٌررص ػررٖ ػح5ٔٔ/ٗ

 .ٖٕٗ/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٙ5/ٕ، ٝجُطر٤حٕ ُِؼٌر١ٍ ٕ٘/ٔجٌُر٤ٍ 

 .ٖٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٕ)

 .ٙٔٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق 2ٕٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٖ)

 .55/ٖ( ٣٘ظٍ: ٗلف جُط٤د ٗ)

، 25ٙ/ٕٛٔح ٓررٖ جُكررٍٝف ـ هِررٞ( ( ٣٘ظررٍ: جُؿٜٔررٍز )ذررحخ جُوررحف ٝجُررالّ ٓررغ ٓررح ذؼررى٘)

 ٝجُطحؼ)أُن(.

 .ٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جألكؼحٍ ٙ)

 . 5ٖٓ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألكؼحٍ 5)

 .٘ٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 2)

 ، ٝجُِٓحٕ، ٝجُطحؼ )ُٝن(.٘ٗ، ٝجُلٍٛٞ جُٔل٤ىز /٘٘٘ـ  ٗ٘٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /2)

 .2ٕٔـ 2ٕٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٓٔ)
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ٙٓٓ 

َٓ َُ ْٝ جٍُؾَ أَ ) ٣وحٍ: (،َؼَ كْ أَ ) (نَُ ْٝ جألَ )ٖثص ؾؼِص  ػ٠ِ  (ٞمُُ أْ ن كٜٞ 

("ٍٞؼُ لْ َٓ )
(ٔ)

. 

ألْٜٗ  (؛أكؼَ)ٝٛٞ  ٖرٚ جُؿٕ٘ٞ، (نَُ ْٝ جألَ )ٝٓٞٞغ آنٍ: "ٝهحٍ ك٢  

 ٓػَ: (ُنْٝ إَ ُٓ : )٣ٝوحٍ (،ٓلؼٍٞ)ػ٠ِ  (ن جٍُؾَ كٜٞ ٓأُٞمُِ أُ ) هحُٞج:

("َػَ ْٞ كَ )كإ ؾؼِطٚ ٖٓ ًٛج كٜٞ  ،(نَُ ْٞ لَ ُٓ )
(ٕ)

. 

ٝقًج قًْٝٛ جُؼ١ِٞ 
(ٖ)

. 

ُِن( ذىٍ ٖٓ جُٞجٝ، ًٝٛج ٖٓ      ٝئٗٔح ؾحَ جألٍٓجٕ؛ ألٕ جُُٜٔز ك٢ )أُ

ُن( الٟٗٔحٜٓح أؾ٣ٍص هر٤َ جُرىٍ جُالَّ، كِٔح أذىُص جُُٜٔز ٖٓ جُٞج ُٝ ٝ ك٢ )

أُُْٞم(، ك٤ٌٕٞ ًٛج ٗظ٤ٍ هُْٜٞ: )ػ٤ى  َٓ ًٛٙ جُُٜٔز ٓؿٍٟ جأل٤ِٚس، كوحُٞج: )

و(، كوِرص  ْٞ ٝأػ٤حو(؛ أال ضٍٟ إٔ )ػ٤ىًج( ٖٓ )ػحو ٣ؼٞو(، ٝإٔ جألَٚ ك٤ٚ: )ِػ

جُٞجٝ ٣حء؛ ٌُٜٓٞٗح ٝجٌٗٓحٌ ٓح هرِٜح، كو٤َ: )ِػ٤ى(، ًٝحٕ ٣٘رـ٢ ئيج ؾٔؼ٘ح إٔ 

ػٞجو( ذحُٞجٝ ُُٝجٍ جُٔٞؾد ُوِد جُٞجٝ ٣حء، ئال أْٜٗ ُٔح أذىُٞج جُٞجٝ ٗوٍٞ: )أ

٣حء ك٢ )ػ٤ى( أؾٍٝج ًٛٙ ج٤ُحء ٓؿٍٟ جأل٤ِٚس، ٌُٖ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُرىٍ ـ 

جُالَّ ـ ه٤َِ، ٝأٚحُس جُُٜٔز ئيج ٝهؼص أٝالً ك٢ ٓػَ ًٛج ه٤َِ، كطٌحكأ 

جألٍٓجٕ، كًُِي ٣ؿَٞ جُٞؾٜحٕ
(ٗ)

. 

وّ ًٛج ذإٔ    ٌُ ، ًٔح ٓ٘وِرس ػٖ جُٞجٝ جُٟٔٔٞٓسؿ٤ٍ  (نُِ أُ )ُز ك٢ جُٜٔٝ

َٕ )ٝ (أُِػىَ ) هِرص ك٢ َِ ُ  ٣ٝىٍ ػ٠ِ ًٛج أٌٓٞ: (،أ

ٓ٘وِرس ػٖ  (أُُن)كِٞ ًحٗص جُُٜٔز ك٢  (،ٞمُُ أْ َٓ )هحُٞج:  إٔ جُؼٍخ األٔل:

ُِ )جُٞجٝ ك٢  ، ُُٝجٍ جُٟٔس جُٔٞؾرس ُِوِد ؛ُُجُص ك٢ جْْ جُٔلؼٍٞـ  (نُٝ

                                                           

 .ُٕٗٔز(، ٝئضكحف جُلحَٞ /( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جُوحف ـ كَٛ جُٜٔ)

. ٝهٍٞ جُؿر١ٍٛٞ: ٕٗ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جُوحف ـ كَٛ جُٞجٝ(، ٝئضكحف جُلحَٞ /ٕ)

جُؿ١ٍٛٞ: "ٝٛرٞ )أكؼرَ(؛ ألٜٗرْ هرحُٞج: )أُُرن جٍُؾرَ كٜرٞ ٓرأُٞم(" ْرٜٞ ٓ٘رٚ، ٝٚرٞجذٚ: 

ُِن( ٝ)ٓرأُٞم(، ٝئٗٔرح ٣ٌرٕٞ أُٝرن )أكؼرَ( كر٤ٖٔ  َػَ(؛ ألٕ ُٛٔضٚ أ٤ِٚس ذى٤َُ )أُ ْٞ ٝٛٞ )كَ

َػررَ( ال ؿ٤ررٍ. ؾؼِررٚ ٓرر ْٞ ّٖ كٜررٞ )كَ ررن( ئيج ُؾرر ُِ ُ ررن( ئيج أْررٍع، كأٓررح ئيج ًررحٕ ٓررٖ )أ ِِ َُررن ٣َ َٝ ( ٖ

 ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ُٝن(، ٝجُطحؼ)أُن(.

 .ٗٔٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٜٔ٘حؼ ٖ)

 .5ٖٕـ ٖٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)
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ػٞو)كٜٞ  (أُِػى)ًٔح ٣وُٕٞٞ:  ،(ٞمُُ ْٞ َٓ )٣وُٕٞٞ:  ًٝحٗٞج ْٞ ػٖ  ٓٔغ٣ُْٝ  (،َٓ

ّٔ  ؛ُُٝجٍ جُٟٔس (؛ٞوأْػُ َٓ ) :هحُٞج جُؼٍخ أْٜٗ  (ٞمُُ ْٞ َٓ )ح ُْ ٍْٗٛ هحُٞج: كِ

ذَ ٢ٛ أَٚ غحذطس  (،ىػِ أُ )٤ُٓص ذُُٔ٘س جُُٜٔز ك٢  (نُِ أُ )جُُٜٔز ك٢  ًحٗص

 ؿ٤ٍ ٓ٘وِرس
(ٔ)

. 

ُن(، ًٔح ٣وٞ انثاَٙ: ُٝ ػى(، كحُطُجْٜٓ إٔ جُؼٍخ ُْ ٣وُٞٞج: ) ُٝ ( :ُٕٞ

جُُٜٔز و٤َُ ػ٠ِ أٚحُطٜح 
(ٕ)

. 

ُلظٞج ذحُٞجٝ ك٢ ض٣ٍٛق  إٔ جُؼٍخ ُْ ٣ُٓٔغ ػْٜ٘ أْٜٗ انثانث:

َُن) ْٝ ػ٠ كإ جوّ  ،ؿ٤ٍٙ ػ٠ِجُظحٍٛ قط٠ ضوّٞ والُس ك٤٘رـ٢ جُكَٔ ػ٠ِ  ،(أَ

 ُٓ  ًٝحٕ ٛٞ جُٔطحُد ذٚ. ُُٓٚ جُى٤َُ ػ٤ِٚ، عٍ ىّ يُي 

ُِنَ ) (:نُِ أُ )٣وٍٞ: ئٕ أَٚ  ؾحَ ُٔىعٍ إٔأٗٚ ُٞ  انشاتع: ٖٓ ؿ٤ٍ  (ُٝ

نً) (:أُنً)ئٕ أَٚ  :والُس ُؿحَ ٥نٍ إٔ ٣وٍٞ ًَ): (أًَُ)أَٚ (، ُٝٝ ُٝ،) 

 ٖٓ ؿ٤ٍ والُس ٝال غَرَص
(ٖ)

 . 

ألٕ  و(؛أَْػ٤ح)ػ٤ى ًٝٔح هحُٞج  ٖٓ جُوِد جُالَّ،ٝال ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج   

ٝونُٜٞح ك٢ ُهٍٝؾٜح ػٖ جُو٤حِ  ؛جُكَٔ ػ٠ِ ًٛٙ جأل٤ٖحء ال ٣ؿَٞ

جًُٗٝي
(ٗ)

. 

َُن(، كًٛد ك٢        ْٝ َ ًٛج، ٝهى جٞطٍخ ًالّ جذٖ جُكحؾد ك٢ )أ

ـ كإ ٌؾغ ئ٠ُ جٖطوحه٤ٖ ٝجٞك٤ٖ ًجُٗحك٤س ئ٠ُ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ، هحٍ: "

( ٠٠َ ٌْ أَ )
(٘)

ٌَ  ذؼ٤ٍ آ٠ٌٍ ) :ق٤ع ه٤َ ؛(نَُ ْٝ أَ )ٝ ، َٓ )ٝ ،(ج٠ٍ ٝ ٠ٝ ٌُ أْ أو٣ْ 

 َٓ ٝ ٍْ ِ٠٢)، ٝ( َٓ "ٍٓجٕؾحَ جأل (ٞم ُٝٓٞٞمُُ أْ ٌؾَ 
(ٙ)

. 

                                                           

 .ٖٕ٘/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٗٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٔ)

 .ٖٕ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٙٔٔـ  ٘ٔٔ/٢ٔ: جُٔ٘ٛق ( ٣٘ظٍ جُػحُع ٝجٍُجذغ كٖ)

 .٘ٔٔـٗٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٗ)

ر٤ًّح ٓررٖ أٚررَ ٘) ِٛ ( ٛرٞ ٖررؿٍ ٣٘ررص ذحٍُٓررَ، هرحٍ أذررٞ ق٤٘لررس: ٛرٞ ٖررر٤ٚ ذحُـٟرح، ٣٘رررص ِػ

ٌ جُهالف، ٌٝجتكطٚ ٤٠رس. ٣٘ظٍ: جُِٓرحٕ، ٝجُطرحؼ  ْٞ ٌ ٓػَ َٗ ْٞ ٝجقى، ٣طٍٞ هىٌ هحٓس، ُٝٚ َٗ

 )أ٠ٌ(.

 .5ٕ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /ٙ)
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ح     ًٔ ٝيٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُُٜٔز ٝأٚحُس جُٞجٝ ك٢ ٍٖـ جُٔلَٛ، ٝجْ

ُن( ك٢  ْٝ ضؿ٣ُٞ جُُٓه١ٍٗ جأل٣ٍٖٓ ذـ٤ٍ جُٔٓطو٤ْ، هحٍ: "ٝٓح يًٍٙ ك٢ )أَ

أٗٚ ٣كطَٔ جأل٣ٍٖٓ ؿ٤ٍ ٓٓطو٤ْ ك٢ جُطكو٤ن؛ ألٗٚ ال ٣هِٞ ئٓح إٔ ٣وّٞ و٤َُ 

ح غرص إٔ جُُٜٔز أ٤ِٚس، ػ٠ِ ٣َحوز جُٞجٝ أٝ ال، كإ هحّ و٤َُ ػ٠ِ ٣َحوضٜ

ٝئٕ ُْ ٣ػرص غرص إٔ جُُٜٔز َجتىز، ًٝحٕ جُكٌْ ذ٣ُحوضٜح أ٠ُٝ ٖٓ جُٞجٝ، 

َػَ(" ْٞ ج ئ٠ُ جألًػٍ ك٢ ًالْٜٓ؛ ألٕ )أكؼَ( أًػٍ ٖٓ )كَ ًٍ ٗظ
(ٔ)

. ًٝٛج ٣ىٍ 

َػَ(  ْٞ َُن( َٝٗٚ )أَْكؼََ( ال )كَ ْٝ َ ػ٠ِ إٔ )أ
(ٕ)

. 

ٝ َجتىز؛ ألٕ جالٖطوحم ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُُٜٔز أ٤ِٚس ٝجُٞج       

٣ىػٔٚ، ذهالف ؿ٤ٍٙ، أٓح ٓح قٌحٙ جذٖ جُوطحع ٖٓ هٍٞ جُؼٍخ كٜٞ ٍٓوٝو 

 ذ٘ل٢ جذٖ ؾ٢٘، ٝٛٞ جألهٍخ ئ٠ُ ػٍٛ جالقطؿحؼ ٓ٘ٚ، كٌالٓٚ أٝغن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .5ٖٖ/ٕحـ ك٢ ٍٖـ جُٔلَٛ ( ٣٘ظٍ: جإل٣ٟٔ)

 .ٕٖٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ُِهٍٟ ج٤ُُو١ ٕ)



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٖٙٓ 

 

 

 انًطهة انثاَٙ: انتاء ٔانٕأ

 ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ:)جُطٌّٞجز(: 

 ( ٝٝجٝٛح، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓٛرحٕ:جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ضحء )جُطٌٞجز

إٔ جُطحء أ٤ِٚس، ٝجُٞجٝ َجتىز؛ ألٕ أَٚ )ضٌٞجز(:  انًزْة األٔل:

َػَِس(، كوِرص جُٞجٝ جأل٠ُٝ ضحء، ًٝٛج جُوِد ًػ٤ٍ ك٢  ْٞ ٣َس(، َٜٝٝٗح )كَ ٌَ ْٝ َٝ (

غْ هِرص ج٤ُحء أُلًح. ًٝٛج ًٓٛد جُر٤٣ٍٖٛ ، (ضٍجظ)، ٝ(ضؿحًٙالْٜٓ، ٗكٞ: )
(ٔ)

٤َِ ـ ْٜٝٓ٘ جُه 
(ٕ)

، ٤ْٝر٣ٞٚ 
(ٖ)

ـ ٝجُلح٢ٌْ ) 
ٗ)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(٘)

 ،

ٝجُؼٌر١ٍ 
(ٙ)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(5)

، ٝج٢ٍُٞ 
(2)

. 

َػِس( ًػ٤ٍ ك٠ جٌُال ْٞ َنِس(ٝجقطُؽ ًُُي ذإٔ )كَ ْٝ هَِس(، ٝ)وَ ْٞ ّ، ٓػَ: )َق
(2)

. 

َنِس( ْٝ ٝ)وَ
(2)

. 

: إٔ جُطحء َجتىز، ٝجُٞجٝ أ٤ِٚس، ٝهى جنطِق أٚكحخ ًٛج انًزْة اٜخش

ْٜ ٖٓ يٛد ئ٠ُ إٔ َٕٝ )ضٌٞجز( ك٢ جألَٚ جًُٔٛد ك٢ ضٞؾ٤ٚ يُي، كٔ٘

٤س(، أذىُص  ِٚ ْٞ ٣َس(، ًـ )ضَ ٌِ ْٞ ٟ(، ٝجألَٚ: )ضَ ٌَّ )ضَلِؼِس( ذٌٍٓ جُؼ٤ٖ ٓٛىٌ )ٝ
                                                           

، ًٝٗق جُٔٗرٌالش 22ٖ/ٔ، ٝجُٔكٌٍ جُٞؾ٤ُ 5ٖ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُُِؾحؼ ٔ)

ٕ/ٕٔٔ. 

.ُْٝ أهق ػ٠ِ ٛرًج جُرٍأ١ 2ٖٔ/  5، ٝجُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ 22ٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌٍ جُٞؾ٤ُ ٕ)

 ك٢ ًطحخ جُؼ٤ٖ.

. ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ كر٢ 5ٙ/ٖ، ٌٝٝـ جُٔؼح٢ٗ 22ٖ/ُٔٞؾ٤ُ ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌٍ جٖ)

 ًطحذٚ. 

، ٝجُِٓحٕ )ٌٟٝ(. ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ ك٤ٔح أضر٤ف 22ٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌٍ جُٞؾ٤ُ ٗ)

 ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ.

  . ٙٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٘)

  . ٖٕٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُطر٤حٕ ٙ)

  . 25ٕ/، ٍٖٝـ ج٠ًُِٞٔ 2ٖ/ٓٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ 5)

  .2ٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س 2)

، ٝجُطٜرر٣ًد )ذررحخ جُِل٤ررق ٓررٖ قررٍف جُررٍجء ـ 5ٖ٘/ٔ( ٣٘ظررٍ: ٓؼررح٢ٗ جُوررٍإٓ ُُِؾررحؼ 2)

رل٤َْلَس نرٞ٘ ٣ُٞٞرغ ك٤ٜرح 2ٗٔ/ٔ، ٌَٝٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ ٕٕٔ/ ٌٟ٘ٔٝ( ُْ َنِرس:  ْٝ . ٝجُىَّ

 جُطٍٔ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ونَ(.
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ٙٓٗ 

حز(. ًٝٛج أقى  َٚ ٤س(: )ٗح ِٚ ًٍٓز جُؼ٤ٖ كطكس، ٝج٤ُحء أُلًح، ًٔح هحُٞج ك٠ )ٗح

ه٤ُٖٞ ؾَٞٛٔح جُلٍجء 
(ٔ)

. ُٝٗٓد ئ٠ُ جٌُٞك٤٤ٖ 
(ٕ)

. 

ة ٣وُٕٞٞ ك٠ )ؾح٣ٌس(: )ؾحٌجز(، ٝك٢ )ٗح٤ٚس(: ٝجقطُؽ ًُُي ذإٔ ٤٠ّ 

)ٗحٚحز(، ك٤وِرٕٞ جٌٍُٓز كطكس، ٝج٤ُحء أُلًح 
(ٖ)

. 

ُٞؼّق ذأٗٚ قَٔ  ُرطسج٠ء، ٝجُوٍإٓ ٓح ٍُٗ ذٜح جُِلع ػ٠ِ ُـس ٤٠ّ  ٝ
(ٗ)

  . 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ يٛد ئ٠ُ إٔ َٜٝٗح )ضلؼَِس( ذلطف جُؼ٤ٖ ٖٓ )٣ٌٝص ذي 

٣َس(، ئال إٔ ج٤ُح ٌَ ء هِرص أُلًح؛ ُطكًٍٜح ٝجٗلطحـ ٓح هرِٜح. َٗحوٟ(، ٝأِٜٚح: )ضٞ

ًٝٛج ٛٞ جُوٍٞ ج٥نٍ ج١ًُ ؾَٞٙ جُلٍجء 
(٘)

. ٝٛٞ هٍٞ غؼِد 
(ٙ)

. ُٝق٢ٌ ػٖ 

ػٖ جٌُٞك٤٤ٖ 
(5)

، ٝجُٔرٍو 
(2)

. 

ُٞؼّق ذإٔ    (، ال ٣ٌحو ٣ٞؾى ك٠ جٌُالّ، ئال هُْٜٞ 2) ًٛج جُر٘حء ٗحوٌٝ

ك٠ )ضُطْلُِس(: ضَطْلَِس 
(ٔٓ)

، (ِسَٚ ْٞ قَ )، ٝ(ؼسَٓ ْٞ َٚ )ٗكٞ: كٌػ٤ٍ،  (ِسػَ ْٞ كَ )، ٝأٓح 

 ٝجُكَٔ ػ٠ِ جألًػٍ أ٠ُٝ (،ٍزَْ ْٝ وَ )ٝ
(ٔٔ)

. 

                                                           

، ٝجُؿرحٓغ ٖٕٙ/ٔ، ٝجُطر٤حٕ ُِؼٌر١ٍ 2ٖٔ/5، ٝجُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ 5ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُُجٍٛ ٔ)

. ٝيًٍ جأل١ٍَٛ ك٢ جُط٣ًٜد )ذحخ جُِل٤ق ٖٓ قرٍف جُرٍجء ـ ٘/ٗٝجُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ 

 إٔ جُلٍجء هحٍ يُي ك٢ ًطحذٚ جُٔٛحوٌ. ٕٕٔ/ ٌٟ٘ٔٝ (

، ًٝٗررق جُٔٗررٌالش ٖٙٔ، ٝؿ٣ٍررد جُوررٍإٓ/ٕٖٗ/ٔ( ٣٘ظررٍ: ٓؼررح٢ٗ جُوررٍإٓ ُِ٘كررحِ ٕ)

ٕ/ٕٔٔ. 

  .2ٖٔ/5، ٝجُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ 55ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؼحُْ جُط٣َُ٘ ٖ)

 .2ٖٔ/5( ٣٘ظٍ: جُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ ٗ)

  . ٘/ٗ، ٝجُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ 2ٖٔ/5، ٝجُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ 5ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُُجٍٛ ٘)

  ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ، ٝجُطحؼ)١ٌٝ(. ٙ)

 .ٕٖٗ/ٔ، ٝٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُِ٘كحِ 5ٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُُِؾحؼ 5)

 (.( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )2ٌٟٝ)

 .55ٕ/ٕ، ًٝٗق جألٍْجٌ 2ٖٔ/5( ٣٘ظٍ: جُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ 2)

  .5ٖ٘ـ 5ٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُُِؾحؼ ٓٔ)

 .2ٖٔ/5( ٣٘ظٍ: جُطل٤ٍٓ جٌُر٤ٍ ٔٔ)
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َػِس(؛ ألٗٚ      ْٞ ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُطحء أ٤ِٚس ٝجُٞجٝ َجتىز، ٝجَُٕٞ )كَ

ًػ٤ٍ، ذهالف )ضَْلؼََِس( ذلطف جُؼ٤ٖ كاٗٚ ٗحوٌ ال ٣ٌحو ٣ٞؾى ك٢ ًالّ جُؼٍخ، 

ػ٠ِ ُـس ٠٤٠ء،  ٌٕٞ ئال ذحُكًًَُٔٝي )ضَْلِؼَِس( ذٌٍٓ جُؼ٤ٖ؛ ألٗٚ ال ٣

 .ُرطسجٝجُوٍإٓ ٓح ٍُٗ ذٜح 
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ٙٓٙ 

 انًطهة انثانث: انًٛى ٔانٌُٕ

َْ٘ؿُٕ٘ٞ( انًغأنح األٔنٗ َٓ ( :
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُْٔ ٝجُ٘ٞٗحش جُػالغس، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي ًٓجٛد:

(، ٝٛٞ ٍُِِٞ َ ؼْ كَ )، َٝٝٗٚ ٝجُ٘ٞٗحش جُػالغس أٍٚٞج٤ُْٔ : إٔ انًزْة األٔل

ه٤َِ. ًٝٛج ًٓٛد جألًػ٣ٍٖ 
(ٕ)

، ْٜٓ٘ جذٖ ج٤ٌُٓص 
(ٖ)

، جذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

 ،

ٝجُلح٢ٌْ 
(٘)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(ٙ)

، ٝجذٖ ذ١ٍ 
(5)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(2)

، ٝجذٖ 

٣ؼ٤ٕ
(2)

، ٝأذٞ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(ٔٓ)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٔ)

، ٝج٢ٍُٞ 
(ٕٔ)

 ،

ٝدمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ 
(ٖٔ)

. 

 ٔاحتجٕ نزنك تأيٕس: 

 ٝقًكٞج جألن٤ٍز، كأغرطٞج جُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ، (،ٓ٘حؾ٤ٖ) :جُؼٍخ هٍٞ األٔل:

( ػٟحك٤ٍ)ًٔح قًكص جُطحء ٖٓ 
(ٔٗ)

ك٠ُٞ(، ٝئغرحش جُٕ٘ٞ   ٍَ ْٟ ؾٔغ )َػ

جأل٠ُٝ ٣ىٍ ػ٠ِ أٜٗح أَٚ ذهالف جُٕ٘ٞ ك٢ هُْٜٞ: )ٓ٘ؿ٤٘ن(، كاٜٗح َجتىز 

ذى٤َُ هُْٜٞ: )ٓؿح٤ٗن( 
(ٔ٘)

.  
                                                           

طَو٠َ ػ٤ِٚ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٓؿٖ٘(. (ٔ) ْٓ الخ ج١ًُ ٣ُ  ٛٞ جُىُّٝ

 .2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٕ)

 أهق ػ٤ِٚ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ. ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٖٓ٘(، ٝجُطحؼ )ٓؿٖ٘(. ُْٖٝ)

 .ٕٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

 .ٔٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /٘)

 .ٙٗٔـ ٘ٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٙ)

 ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٖٓ٘(، ٝجُطحؼ )ٓؿٖ٘(. ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ.5)

 .ٕ٘٘ـ ٕٗ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ 2)

 .ٕ٘ٔ/2َ ، ٍٖٝـ جُٔلٛٙ٘ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /2)

 .5ٙٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ٓٔ)

 .ٕٙ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔٔ)

 .ٖٗ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٕٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ؾٖ٘(.ٖٔ)

 ، ٝجُطحؼ)ؾٖ٘(.ٕ٘٘/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٗٔ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٓؿٖ٘(.٘ٔ)
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( ٤َِِ ٠َ ٍْ ػَ )ػَ:ٓ ،(٤ِٖ٘ ؿَ ْ٘ َٓ أْٜٗ هحُٞج ك٤ٚ: ) انثاَٙ:
(ٔ)

. 

٠ُ جُكٌْ ْٝ ٝجألَ  ٠ُٝ،ػ٠ِ ٣َحوز جُٕ٘ٞ جألو٤َُ  ٝؾٞوػىّ  انثانث:

 ذأٚحُس جُكٍف ٓح ُْ ٣ٔ٘غ ٓ٘ٚ ٓحٗغ
(ٕ)

. 

إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح َجتىضحٕ، ٝأٓح جُ٘ٞٗحٕ  انًزْة انثاَٙ:

ْ٘لَ جألن٣ٍحٕ كأ٤ِٚطحٕ، ٝجَُٕٞ ) (. ًٝٛج ًٓٛد ج٢٠ٞ٤ُٓؼٍَٞٓ ّٖ ( ٖٓ )َؾ
(ٖ)

. 

ج٢٠ٞ٤ُٓ
(ٖ)

. 

 ٣َحوض٤ٖ ك٢ أٍٝ جٌُِٔس، أٗٚ ٣إو١ ئ٠ُ ٝؾٞو: ٌٝوّ ذأ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح

ح ؾح٣ًٌح ػ٠ِ جُلؼَ،  ٢ٛٝ ٤ُٓص ًٔ ( ٓٓطهٍؼ)ٝ (،ٓ٘طِن) ٓػَ:جْ
(ٗ)

 .

 ػ٤ِٚ ًٛجقط٠ ٣كَٔ ك٢ جٌُالّ  ( ال ٣ٞؾىٓ٘لؼٞالً ) إٔ ج٥نٍ:ٝ
(٘)

.  

إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٢ِ جُؿ٤ْ أ٤ِٚطحٕ، أٓح جُ٘ٞٗحٕ  انًزْة انثانث:

ْ٘ؼَ (، ٝجَُٕٞ )ٓؿٖٖٓ ) كٜٞ غالغ٢ألن٣ٍحٕ كُجتىضحٕ، ج ًٝٛج ٓح قٌحٙ  .(ُِٕٞ كَ

دمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ ٤ٖم جُُذ٤ى١ 
(ٙ)

 . 

 ٌُ  ذ٘حء ٓلوٞو ٣إو١ ئ٠ُ أٗٚذأ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح:  وّ ٝ
(5)

. ٝج٥نٍ: غرٞش 

 جُٕ٘ٞ ك٢ جُؿٔغ
(2)

(، ًٔح هحُٞج: )ٓؿح٤ٗن( ٓؿحؾ٤ٖ) ُٝٞ ًحٗص َجتىز ُو٤َ:، 

ؿ٤٘ن( ُٔح ًحٗص جُٕ٘ٞ َجتىز )ٓؿح٤ٗن( ك٢ ؾٔغ )ٓ٘
(2)

. 

 

                                                           

 .ٗٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جٍُٜٝ جألٗق ٔ)

 .ٖٗ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٕ)

، ٝدمحم ذرٖ جُط٤رد 2ٙٔ/ٔ. ٝقٌحٙ أذٞ ق٤رحٕ كر٢ جالٌضٗرحف 2ٕ، 2/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٖ)

 جُلح٢ْ ك٢ جُطحؼ )ؾٖ٘( وٕٝ إٔ ٣٘ٓرحٙ ئ٠ُ هحتِٚ.

 .ٖٕٔ/ٗ، ٝجُهُجٗس ٕ٘٘/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٙٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٗ)

 .ٖٕٔ/ٗ، ٝجُهُجٗس 5٘ٔ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /ٙٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٘)

 ؼ )ؾٖ٘(.( ٣٘ظٍ: جُطحٙ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ؾٖ٘(.5)

 ، ٝجُطحؼ )ؾٖ٘(.ٕ٘٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)

 .ٖٕٔ/ٗ، ٝجُهُجٗس ٙٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 2)
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ٙٓ2 

إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس، ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح َجتىز، أٓح جُٕ٘ٞ جُط٢  انًزْة انشاتع:

ْ٘ؼٍَِٞ(. ًٝٛج ًٓٛد أذ٢ ذٌٍ  ض٢ِ جُؿ٤ْ ٝجألن٤ٍز كأ٤ِٚطحٕ، ٝجَُٕٞ )كَ

جُُذ٤ى١ 
(ٔ)

. 

 ذ٘حء ٓلوٞوذأٗٚ ٣إو١ ئ٠ُ  ٣ٌٖٔ ٌوّٙٝ
(ٕ)

. 

(، ٝجْطىٍ ذوُْٜٞ: ٤َِِ ٠َ ٍْ ػَ )ذُُٔ٘س:ٗٚ ًٛج، ٝهى يًٍ ٤ْر٣ٞٚ ٍٓز أ      

( ٓ٘حؾ٤ٖ)
(ٖ)

. ًٝٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ج٤ُْٔ ٝجُ٘ٞٗحش جُػالغس أٍٚٞ، ٣ٌٕٝٞ َٝٗٚ 

ًٍ ـ )كَْؼٍَُِِٞ(. ٝيًٍ ٍٓز أنٍٟ إٔ ٝؾؼَ  ه٤َِ، (ِٞالً َِ ؼْ كَ ) َٝٗٚ ـ ق٤٘ث

( ٓ٘ؿٕ٘ٞجْْ ٓ٘ٚ ) (ٍُِٞ ؼَ ْ٘ كَ ) غْ أٌوف ًٛج ذإٔ ،ح( ًٓ٘ٚ٘ٞٗ ؿَ ْ٘ َٓ )
(ٗ)

. 

ٚ جُ  ٢ٍٞ ٝٝؾَّ
(٘)

َْ٘ؿٕ٘ٞ(   َٓ ذط٣ٌٍٍ جُٕ٘ٞ ًالّ ٤ْر٣ٞٚ جألٍٝ ػ٠ِ إٔ )

قىٟ ج٤ُٖٗٞ٘ ئ٠ُٝ ٝذ٣ُحوز جُٕ٘ٞ جأل، ٝذحُهٔح٠ْ جُٕ٘ٞ ٌذحػ٢ ِٓكن

 ٢.هٔحْحُذ حِٓكوً  ٤ًحغالغ ٤ٌٕٞ٣ٖ ضن٤ٍجأل

ٝوجكغ ػ٘ٚ ج٢ِ٤ُٜٓ 
(ٙ)

إٔ  ج١ًُ يًٍ ٤ْر٣ٞٚ ك٤ٚٔٞٞغ ، كًًٍ إٔ جُ

ٝذًٜج ال ٣ٞؾى  ذحُكحء، (ٕ٘ٞكَ ْ٘ َٓ ) ذـذؼٝ ٌٝجز جٌُطحخ  َجتىز قٌحٙجُٕ٘ٞ 

 ض٘حهٝ ك٢ ػرحٌز ٤ْر٣ٞٚ.

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس ج٤ُْٔ ٝجُ٘ٞٗحش جُػالغس، ٝجَُٕٞ      

 )كَْؼٍَُِِٞ(؛ أل٣ٍٖٓ: 

َْ٘ؿُٕ٘ٞ( ػ٠ِ )ٓ٘حؾ٤ٖ(. األٔل َٓ  : أْٜٗ ؾٔؼٞج )

                                                           

 .2ٕ( ٣٘ظٍ: جالْطىٌجى /ٔ)

 . ٔٓٙ/5( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُؿ٤ْ ٝجُٕ٘ٞ ـ ّ ٕ ؼ ٕ ٕ( ٕ)

 .2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 .2ٕٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٗ)

. ٝٗٙ جذٖ ْر٤ىز كر٢ جُٔكٌرْ )جُؿر٤ْ ٝجُ٘رٕٞ ـ ّ ٕ ؼ ٕ ٖٗ٘/ٕ ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س٘)

٤ِِرَ(، ٝأٗرٚ ُر٤ّ كر٢ جٌُرالّ  ٔٓٙ/5ٕ(  ٠َ ٍْ ػِر٠ أٗرٚ نٔحْر٢ ـ ػ٘رى ْر٤ر٣ٞٚ ـ ذُُٔ٘رس )َػ

ْ٘ؼٍَُِٞ(، ٝإٔ جُٕ٘ٞ ال ضُجو غح٤ٗس ئال ذػرص.   )كَ

 ، ٝجُطحؼ )ؾٖ٘(.ٗٔٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جٍُٜٝ جألٗق ٙ)
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  ٙٓ2 

 

 

إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ال ضِٛكحٕ إٔ ضٌٞٗح َجتىض٤ٖ، ٝال  انثاَٙ: 

ُٕ٘ٞ جُط٢ ض٢ِ ج٤ُْٔ ٝجألن٤ٍز َجتىض٤ٖ، ٝال ٣ِٛف ًٕٞ جُٕ٘ٞ ٣ِٛف ًٕٞ ج

ْ٘ؼَُِٕٞ(، أٝ  ْ٘لَؼٍُٞ(، أٝ )كَ َٓ جأل٠ُٝ ٝقىٛح َجتىز، ألٗٚ ٤ُّ ك٢ جٌُالّ )

ْ٘ؼٍَُِٞ(، كِْ ٣رن ئال إٔ ضٌٕٞ ج٤ُْٔ ٝجُ٘ٞٗحش جُػالغس أٚٞالً، ٝجَُٕٞ  )كَ

ْ٘ىَهٞم( ِٓكوس ذـ ) ػٍٟك٠ٞ( )كَْؼٍَُِِٞ(، ٝضٌٕٞ جٌُِٔس ٓػَ: )َق
(ٔ)

 . 

َْ٘ؿ٤ِ٘ن( انًغأنح األخشٖ َٓ ( :
(ٕ)

: 

ال نالف ذ٤ٖ جُؼِٔحء ك٢ أٚحُس جُٕ٘ٞ جُط٢ ض٢ِ جُؿ٤ْ، ٌُْٜ٘ جنطِلٞج ك٢ 

 ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي أٌذؼس ًٓجٛد:

إٔ ج٤ُْٔ أ٤ِٚس، ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح َجتىز، ٝجَُٕٞ ـ  انًزْة األٔل:

.)َ٤ِِ ْ٘ؼَ ًٍ ـ )كَ ًٝٛج ًٓٛد جألًػ٣ٍٖ  ق٤٘ث
(ٖ)

، ٤ًٓر٣ٞٚ 
(ٗ)

، ٝجُٔح٢َٗ 
(٘)

 ،

ٝجُٔرٍو 
(ٙ)

، ٝآن٣ٍٖ 
(5)

. 

 ككًكٞج جُٕ٘ٞ (،ٓؿح٤ٗن)ػ٠ِ  ٝجقطؿٞج ًُُي ذؿٔؼٚ
(2)

، ُٝٞ ًحٗص 

أ٤ِٚس ُوحُٞج: ٓ٘حؾ٤ن 
(2)

ئيج غرطص ٣َحوز جُٕ٘ٞ ٝؾد جُوطغ ػ٠ِ ًٕٞ ، ٝ

                                                           

 .ٕٙ٘ـ  ٕ٘٘/ٔ ، ٝجُٔٔطغٙٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٔ)

( ذلطف ج٤ُْٔ ًٍٝٓٛح ٛر٢ آُرس هى٣ٔرس ٓرٖ آالش جُكٛرحٌ ًحٗرص ضٍُٓر٠ ذٜرح قؿرحٌز غو٤ِرس ٕ)

 ػ٠ِ جألْٞجٌ كطٜىٜٓح. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ؾ٘ن(.

 .2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٖ)

، ٝكر٢ جُطؼ٣ٍرد ٙٓٗ/ٔ، ٝؿ٣ٍرد جُكرى٣ع الذرٖ هط٤ررس 2ٖٓ، 2ٖٕ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطرحخ ٗ)

 .٘ٗٔٝجُٔؼٍخ/

 .٘٘ٔـ  ٗ٘ٔ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /ٙٗٔ/ٔٛق ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘٘)

 .25ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٙ)

، ٝجُلرررحتن ٔٙ٘، ٝجُلحٌْررر٢ كرر٢ جُطٌِٔررس /5ٖٕ/ٖ( ٓررْٜ٘ جذررٖ جُٓرررٍجؼ كرر٢ جألٚررٍٞ 5)

، ٝجٌُٓح٢ً كر٢ ٕٗ٘/ٕ، ٝجُؼٌر١ٍ ك٢ جُِرحخ 5ٗٔ/ ٔ، ٝجذٖ ؾ٢٘ ك٢ جُٔ٘ٛق ٕٓٗ/ٔ

، ٕ٘ٔ/2ٍٖٝـ جُٔلٛرَ  ،٘٘ٔ، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ ك٢ ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ / 5ٙـ ٙٙٓلطحـ جُؼِّٞ/ 

 .2ٖ، 2ٕ/ٕ، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ك٢ جٍُُٔٛ 2ٕٗ/ٔ، ٝجذٖ ػٛلٌٞ ك٢ جُٔٔطغ ٖ٘ٔ

 .ٕٗ٘/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ 5ٗٔ/ ٔ، ٝجُٔ٘ٛق 5ٖٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ 2)

 .ٖٕ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)
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ٙٔٓ 

 ج٤ُْٔ أٚالً 
(ٔ)

جأل٢ِٚ ال ٣كًف  ألٕ ؛ٝال ٣ؿَٞ إٔ ضٌٕٞ جُٔكًٝكس أٚالً ، 

 ٍٕ  ٝٛٞ غح
(ٕ)

. 

إٔ ج٤ُْٔ َجتىز، ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ ـ  انًزْة انثاَٙ:

٤َِِ(. ٝهى ق٠ٌ ًٛج جُؿ١ٍٛٞ ػٖ ذؼٝ جُؼِٔحء، ٝيًٍ إٔ  ْلؼَ َٓ ق٤٘ثً ـ )

َٖن أنٍٟ(  ٍْ قؿطْٜ هٍٞ جُؼٍخ: )ً٘ح ٍٓز ُْٗؿَ٘ن، ُٝٗ
(ٖ)

. 

ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ َجتىض٤ٖ،  ًٝٛج جْطىالٍ ؿ٤ٍ وه٤ن؛ ألٗٚ جْطىالٍ ٌُٕٞ

ًُّ٘ح ُْٗؿَ٘ن( ٕٗٞ جُٟٔحٌع، ٤ُٝٓص ٖٓ أَٚ جُلؼَ. ُٝؼَ جٌُالّ  كحُٕ٘ٞ ك٢ )

ْ٘لَِؼ٤َ(، ػ٠ِ إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ َجتىضحٕ، ًٔح  ك٤ٚ ضٛك٤ق، ٝجُٛٞجخ )ٓ

 ٤ْأض٢ ك٢ جًُٔٛد جُػحُع.

ْ٘لَؼ٤َ(.  انًزْة انثانث: َٓ إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح َجتىضحٕ، ٝجَُٕٞ )

ى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ جُلٍجء ٝه
(ٗ)

. ٝٛٞ ًٓٛد جذٖ و٣ٌى 
(٘)

. ُٝق٢ٌ ػٖ 

جُٔطوى٤ٖٓ 
(ٙ)

 . 

( َؾَ٘وُْٞٛ ذحُٔؿح٤ٗن)ٔح قٌحٙ جُلٍجء ٖٓ هُْٜٞ: ٝجقطُؽ ًُُي ذ
(5)

، ٝٓح 

كوحٍ:  ح ػٖ قٍٝخ ًحٗص ذ٤ْٜ٘،: ْأُص أػٍجذ٤ً ُق٢ٌ ػٖ أذ٢ ػر٤ىز ٖٓ هُٞٚ

ٕر ػُ  ًحٗص ذ٤٘٘ح قٍٝخر ) ُٕ وَ لْ ضُ  ٞ ( نَٖ ٍْ ن ٝأنٍٟ ُٗ َ٘ ؿْ ز ُٗ ٍّ َٓ  ،أ ك٤ٜح جُؼ٤ٞ
(2)

. 

 

 

                                                           

 .ٖٓ٘/ٕ، ٍٖٝـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ٘ٗٔ( ٣٘ظٍ: ك٢ جُطؼ٣ٍد ٝجُٔؼٍخ/ٔ)

 .ٕٗ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٕ)

 ( ٣٘ظٍ: جُٛكحـ )ذحخ جُوحف ـ كَٛ جُؿ٤ْ(.ٖ)

 . ُْٝ أهق ػ٠ِ ًٛج ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ.2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٗ)

 .2ٓٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ؾوٖ( ٘)

. ٝٛرررًٙ جُكٌح٣رررس ض٘وٛرررٜح جُىهرررس؛ ألٕ أًػرررٍ ٖٓ٘/ٕ( ٣٘ظرررٍ: ٖرررٍـ جُٗرررحك٤س ٍُِٞررر٢ ٙ)

 جأل٠ُٝ.جُٔطوى٤ٖٓ ٣ٍٕٝ أٚحُس ج٤ُْٔ ٣َٝحوز جُٕ٘ٞ 

 .ٕٗ٘/ٔ، ٝجُٔٔطغ 5ٗٔ/ ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 5)

 .ٕٗ٘/ٔ، ٝجُٔٔطغ 5ٗٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق 2ٓٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ؾوٖ( 2)
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  ٙٔٔ 

 

 

ُٞؼّق ًٛج جًُٔٛد ذأٌٓٞ:  ٝ 

ئي ٤ُّ ك٢ جألْٔحء ٓح  ٤ٖ؛ضَجتى٤ُٓطح  ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜحإٔ  األٔل:

( ٓٓطهٍؼ)ٝ ،(ٓ٘طِن) :ٗكٞ ئال ٓح جٗر٠٘ ػ٠ِ جُلؼَ، ٛٞ ًًُي،
(ٔ)

.  

 :ه٤حْٚ ًٝحٕ، ح ٖٓ جُطه١٤ٍِٞذً  ك٤ٔح قٌحٙ جُلٍجء ٝأذٞ ػر٤ىز إٔ انثاَٙ:

ْؿَ٘وْٞٛ) ْؿ٘نُٗ ٝ ،َٓ ألٗٚ ٤ُّ  ؛طٞج ك٤ٌُْٜٚٝ٘ ئيج جٖطوٞج ٖٓ جألػؿ٢ٔ نِّ (، َٔ

 ٖٓ ًالْٜٓ
(ٕ)

َ وَ ْ٘ ٓٔح ٣ُ ُٔح ًحٕ  (جُٔ٘ؿ٤٘ن. ُٝؼَ ٓح وػحْٛ ئ٠ُ ًٛج إٔ )

هس) :ٗكٞ ضٞٛٔٞٛح َجتىز، َ ذٚ، ًٝحٗص ٤ٓٔٚ هى ؾحء ك٤ٜح جٌٍَُٓٔ ؼْ ٣ُٝ  ٍَ ْط ِٓ)، 

قس)ٝ َٝ ٍْ ُٝٞ  ٝجؾطٍءٝج ػ٠ِ يُي ًُُي. وحهْٜ جُلؼَ،، ككًكٞٛح ػ٘ى جٖط(ِٓ

ُٛ وُ َ٘ؾَ )يٛد يجٛد ئ٠ُ إٔ  ُو٢ُٟ ذإٔ َٕٝ  ،ُْ ٣ُه١َِّ ك٤ٚ (نَ٘ؿْ ُٝٗ  ،ْٞ

 ًٝٛج ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ك٢ جٌُالّ ،(ْ٘لَِؼ٤ََٓ ) (:٤نِ٘ ؿَ ْ٘ َٓ )
(ٖ)

. 

َٔ )ك٤ٚ ذؼٝ قٍٝف  (ؾ٘نإٔ ) انثانث: ًوُْٜٞ:  ٤ُّٝ ٓ٘ٚ، ،(٤نِ٘ ؿَ ْ٘ جُ

( جُِإُإ)٤ُّٝ ٖٓ  (،ألٍ)
(ٗ)

. 

إٔ ٓح جقطؿٞج ذٚ ال ٣ٞؾى ضكون ُ٘وِٚ ػٖ أَٛ جإلػٍجخ ٝجُِـس،  انشاتع:

ٝئٗٔح ٣ٓطؼِٔٚ ؿ٤ٍ جُلٛكحء، ٣ٝإ٣ى ًٛج ٓح ُق٢ٌ ػٖ جُلٍجء ٖٓ إٔ ًٛج 

َْ٘ؿ٤٘ن(، ٤ُّٝ ذٔٞٞٞع ك٢ ُـس جُؼٍخ  َٔ جُوٍٞ ُّٓٞى ٖٓ ُلع )جُ
(٘)

. 

٤َِِ(.  : إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح أ٤ِٚطحٕ. ٝجَُٕٞانًزْة انشاتع )كَْؼَِ

ٝهى ق٠ٌ ًٛج جًُٔٛد أذٞ ٌٓ٘ٛٞ ٓٞٛٞخ جُِـ١ٞ 
(ٙ)

. 

وّ ذأٗٚ الٝ طرٍ ؼْ ْْ ٣ُ جال ألٕ ؛ٞالً أٚ ح٣ٕؿَٞ إٔ ضٌٕٞ ج٤ُْٔ ٝجُ٘ٞٗ ٌُ

 ح جٓط٘غ ض٤ٌٍٓٙ،ٝئيج ٚحٌ نٔح٤ًْ (، ٤َرِ َٓ ِْ َْ )ٝ (٤دُِ ىَ ْ٘ ػَ ) ـح، ًذًُي نٔح٤ًْ 

 ًُ  ٖ(حؾِ ََ٘ٓ ) :كطوٍٞ ٙ،ٍ ػ٠ِ جْطٌٍجٙ ٝؾد قًف ج٤ُحء ٝجُوحف ٖٓ آنٍِّٓ كإ 

                                                           

، ٝجُٔٔطرررغ ٕ٘٘/ٕ، ٝجُِررررحخ ُِؼٌرررر١ٍ 5ٖٕ/ٖ، ٝجألٚرررٍٞ 2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظرررٍ: جٌُطرررحخ ٔ)

ٔ/ٕ٘٘. 

 .ٕٗ٘/ٔ، ٝجُٔٔطغ 5ٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٕ)

 .2ٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٖ)

 .ٕٓٗ/ٔ، ٝجُلحتن ٍٔٙ٘: جُطٌِٔس / ( ٣٘ظٗ)

 .ٖٖ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ُِهٍٟ ج٤ُُو١ ٘)

 ٕٔٔ، ٝجُٔطِغ /٘ٗٔ( ٣٘ظٍ: ك٢ جُطؼ٣ٍد ٝجُٔؼٍخ/ٙ)
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ٕٙٔ 

كإ قًكص جُٕ٘ٞ (، ٣َحوِ َ٘ػَ )ٝ (حوٍَ٘ ػَ ) :(٤دُِ ىَ ْ٘ ػَ )ًٔح هِص ك٢ ـ  ٖ(٤حؾِ ََ٘ٓ )ٝ

ٝ  (نحؾِ ََ٘ٓ ) هِص:ـ ٝأذو٤ص جُوحف ػ٠ِ ذؼىٙ ك٢ جُو٤حِ ُرؼى جُٕ٘ٞ ٖٓ جُطٍف 

َِ ٍَ كَ )ػ٠ِ قى هُْٜٞ:  (٤نحؾِ ََ٘ٓ ) َِ ٍَ كَ )ٝ (مج ٝجُؼٍخ ُْ ضؿٔؼٚ ػ٠ِ  (،٣نج

يُي
(ٔ)

. 

٣ًُٖ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس ج٤ُْٔ ٣َٝحوز جُٕ٘ٞ جُط٢ ض٤ِٜح؛ ألٕ جُؼٍخ ٝج   

َؿح٤ِٗن(، ٝألٗٚ هٍٞ جألًػ٣ٍٖ، ُٝٓالٓس ٓح جْطىٍ  َٓ َْ٘ؿ٤ِ٘ن( ػ٠ِ ) َٓ ؾٔؼص )

 ذٚ أٚكحخ ًٛج جًُٔٛد ٖٓ جالػطٍجٜ ذهالف ؿ٤ٍٙ ٖٓ جًُٔجٛد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٙٗٔـ٘ٗٔ( ٣٘ظٍ: ك٢ جُطؼ٣ٍد ٝجُٔؼٍخ/ٔ)
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  ٖٙٔ 

 

 

 انًطهة انشاتع: انٕأ ٔانالو

( ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقى ٍّ َٞ ز ٢ٛ:)ِػػْ
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٞجٝ ٝجُالّ، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:   

(. ًٝٛج انًزْة األٔل ٍّ َٞ : إٔ جُٞجٝ َجتىز ٝئقىٟ جُال٤ٖٓ، ٝجَُٕٞ )كِْؼ

ًٓٛد جُه٤َِ، ٤ْٝر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝجُؿ٢ٍٓ 
(ٖ)

، ٝجذٖ جٍُٓجؼ 
(ٗ)

، ٝجُلح٢ٌْ
(٘)

 ،

ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٙ)

. 

كٛحٌش  ُطِكن ذ٘حش جُػالغس ذحألٌذؼس، ؾحءٝج ذًٜٙ جُٞجٝ ْٜٗٝجقطؿٞج ذأ 

ٝٚحٌش جُالّ جُُجتىز ذُُٔ٘س جُرحء جُُجتىز ك٢  (،دّ َٖ ٍْ هِ )ػ٘ىْٛ ٤ًٖٗ 

( دّ َٖ ٍْ هِ ) ٍّ َٞ وَْقَ(، َٝٝٗٚ ـ ق٤٘ثً ـ )كِْؼ ٍْ (، كٜٞ ِٓكن ذـ )ِؾ
(5)

. 

(. كوى ق٠ٌ  َّ جًُٔٛد ج٥نٍ: إٔ جُٞجٝ أ٤ِٚس ٝجُالّ َجتىز، ٝجَُٕٞ )كِْؼَِ

ٍّ ) ػٖ جُٔرٍو أٗٚ ٣وٍٞ:جألنلٕ جُٛـ٤ٍ  َٞ  جُط٣َٞ جُِك٤س، ٖٓ هُْٜٞ:: (جُِؼػْ

ْرؼحٕ أَْػػ٠َ) جء)ٝ (،ِٞ َٞ رُغ َػػْ َّٗؼٍ،٤، ئِيج ًحٗح ًػ(َٞ كالٓٚ َجتىز ًالّ  ١ٍ جُ

( كَْكَؿَ)
(2)

 . 

ٝضوٍٞ ك٢ ضٛـ٤ٍ ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ ٓإُلحش جُٔرٍو ٝؾىضٚ ٣وٍٞ: "   

:) ٍّ َٞ ٖ جُٞجٝ ٝئقىٟ جُال٤ٖٓ، ٝجُٞجٝ أقن ألٕ ك٤ٚ َجتىض٤ ؛كحػِْ( ٤َْ ػَ ػُ ) )ِػػْ

ألٜٗح ٖٓ جُكٍٝف جُط٢ ضُجو، ٝجُالّ ٟٓحػلس ٖٓ  ػ٘ىٗح ذحُطٍـ؛

"جألٍٚٞ
(2)

. 

                                                           

 ( ٛٞ ًػ٤ٍ ٖؼٍ جُؿٓى ٝجٍُأِ، ٝه٤َ: ٣ٞ٠َ جُِك٤س. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ػػَ(.ٔ)

 .ٖٓٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٖٗٙـ  ٖٖٙ/٣ٔ٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز ( ٖ)

 .ٗٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٗ)

 .52٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /٘)

 . ٕٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٙ)

 .ٗٗ/ٖ، ٝجألٍٚٞ ٖٓٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 5)

 ، ٝجُطحؼ )ػػَ(.ٕٔٔـ  ٕٓٔ، ٝجُٔرىع /ٕٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 2)

 .5ٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد 2)



 العدد الثامن         –دمياط الجديدة  -حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين    

 
ٙٔٗ 

ًٝٛج ٣هحُق ٓح ُٗٓد ئ٤ُٚ؛ ألٕ جُٞجٝ ـ ك٢ ًالٓٚ جُٓحذن ـ َجتىز ٓغ    

ئقىٟ جُال٤ٖٓ، ًٔح هحٍ ٤ْر٣ٞٚ، ٖٝٓ ضرؼٚ. كِؼَ جُٔرٍو هحٍ ذ٣ُحوز جُال٤ٖٓ 

ًٔح ق٠ٌ جألنلٕ جُٛـ٤ٍ ـ غْ ذىج ُٚ إٔ جُٞجٝ َجتىز ٝئقىٟ  ٝأٚحُس جُٞجٝ ـ

جُال٤ٖٓ، كٍؾغ ػٖ هُٞٚ جألٍٝ، ٓطحذؼًح ٤ْر٣ٞٚ، ٝذًٜج ٣٘طل٢ جُهالف ك٢ 

 جُٔٓأُس.
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 انًطهة انخايظ: انٕأ ٔاألنف

 )٠٠َ ْٞ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز، ٢ٛ: )هََط
(ٔ)

: 

 حٕ ُْٜ ًٓجٛد: جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٞجٝ ٝجألُق، ًٝ

َػَ(. ًٝٛج  ْٞ جًُٔٛد جألٍٝ: إٔ جُٞجٝ َجتىز، ٝجألُق أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )كَؼَ

أقى ه٢ُٞ ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

. ٝٛٞ هٍٞ جذٖ جٍُٓجؼ 
(ٖ)

، ٝج٤ٍُٓجك٢ 
(ٗ)

، ٝآن٣ٍٖ 

ٝآن٣ٍٖ 
(٘)

. 

ٝقٌحٙ أذٞ ق٤حٕ 
(ٙ)

ػٖ جُلح٢ٌْ. ٝٓح هحُٚ ك٢ ًطحذٚ "جُطٌِٔس" ٣هحُق  

٠ُ إٔ ٣ٌ ْٝ ِْؼََ( يُي؛ ألٗٚ يًٍ ك٤ٚ إٔ جألَ ٕٞ ػ٠ِ َٕٝ )كَؼَ
(5)

 . 

 ٝجقطؿٞج ًُُي ذأٌٓٞ: 

ِٛد جُٞجٝ، ٣ُٝػرِص ٓح  األٔل: هُْٜٞ: )هَْطٞجٕ(، كوى جٖطوٞج ٓ٘ٚ ٓح ٣ًُ

جألُق ذىٍ ٓ٘ٚ 
(2)

. 

َػَ(، ٝك٤ٚ  ،(٠َُ ْٞ ؼَ كَ )٤ُّ ك٢ جٌُالّ  أٗٚ انثاَٙ: ْٞ ، (َغَ ْٞ ػَ ػَ )ٓػَ: )كَؼَ

 كَٔ ػ٠ِ جُو٤حِك٤ُ 
(2)

، (فَٔ كْ َٔ َٚ )٠ُ ذٚ ٖٓ ذحخ أٝ (الً ػَ ْٞ ؼَ كَ )ألٕ ، ٝ

( ئَ ٌْ َٓ وَ )ٝ
(ٔٓ)

وّ ذإٔ ) ٌُ ( َػَ ْٞ ؼَ كَ )أًػٍ ٖٓ  (الً ؼَ ِْ ؼَ كَ .  ٝ
(ٔٔ)

. 
                                                           

٠ هٛرر٤ٍ جُررٍؾ٤ِٖ. ٣٘ظررٍ: جُِٓررحٕ )هطررح(، ٝجُطررحؼ ( ٛررٞ جْررْ ٌٓررحٕ ذرـررىجو، ٣ٝطِررن ػِررٔ)

 )هطٞ(.

 .ٖٔٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٖٕٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٖ)

 ، ٝجُطحؼ )هطٞ(.ٕٔٓ/ٔ، ٝجُِٓحٕ )هطح(، ٝجالٌضٗحف ٕٗٓ/٘( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُطحخ ٗ)

، ٕٕٗ/ٔ، ٝأذٞ جُكٓرٖ جُٓرهح١ٝ كر٢ ْرلٍ جُٓرؼحوز 5ٕٔٔ/ٕ( ْٜٓ٘ جألػِْ ك٢ جٌُ٘ص ٘)

 ، ٝجُطحؼ )هطٞ(، ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ ك٢ جُِٓحٕ )هطح(.52د ك٢ جُٗحك٤س /ٝجذٖ جُكحؾ

 .ٕٕٓـ  ٕٔٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٙ)

 .5٘٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /5)

 .ٕٔٓ/ٔ، ٝجُِٓحٕ )هطح(، ٝجالٌضٗحف ٖٔٔ/ٗ، 2ٕٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 2)

 .ٖٕٗ/ٖ، ٝجألٍٚٞ ٖٔٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 2)

 .ٖٕٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٓٔ)

 ، ٝجُِٓحٕ )هطح(.2ٖٕ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 55ٔ/ٔٛق ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٔٔ)
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ٙٔٙ 

٠٠َ: )وحٍأٗٚ ٣ُ  انثانث: ْٞ َػَ) ٛٞ ػ٠ِ َٕٝ، ٝ(جْهَط ْٞ  ال ؿ٤ٍ (جْكؼَ
(ٔ)

 .

ٌٍ ػ٠ِ ) ٠٠َ( ٤ُّ ذحْْ ؾح ْٞ وّ ذإٔ )هََط ٌُ ٝ٠٠َ ْٞ (، ك٤ُِّ إٔ ضٌٕٞ جُٞجٝ جْهَط

٠٠َُلع جُالّ، ًٔح ٢ٛ ك٢ ) جُُجتىز ك٤ٚ ٖٓ ؿ٤ٍ ْٞ (، ذَ ٝال ٣ُِّ ٖٓ جْهَط

٠٠ًَُْٜٗ هى جٖطوٞج ) ْٞ ٠٠َ( أًػٍ ٖٓ إٔ ضٌٕٞ أُٜٚٞٔح جْهَط ْٞ ( ٖٓ ُلع)هََط

ِْؼََ( ًحٗص  ٠٠َ( ئيج ًحٕ ػ٠ِ )كَؼَ ْٞ ٝجقىز، ٝيُي ٓٞؾٞو ك٤ٜٔح؛ ألٕ )هََط

ئقىٟ جُؼ٤٘٤ٖ ٝئقىٟ جُال٤ٖٓ َجتىض٤ٖ، كطٌٕٞ قٍٝكٚ جألٍٚٞ: )جُوحف 

٠٠َ( كإ جُٞجٝ ٝئقىٟ جُطحت٤ٖ َجتىضحٕ، ٝ ْٞ جُطحء ٝجُٞجٝ(، ًًُٝي )جْهَط

ٝقٍٝكٚ جألٍٚٞ )جُوحف ٝجُطحء ٝجُٞجٝ جُط٢ جٗوِرص أُلًح(. ٝجُى٤َُ ػ٠ِ إٔ 

ًٛٙ ٢ٛ قٍٝكٚ جألٍٚٞ هُْٜٞ: )هطٞجٕ( ك٢ ٓؼ٘حٙ 
(ٕ)

. 

ِْؼََ( ذط٣ٌٍٍ جُؼ٤ٖ ٝجُالّ، كاقىٟ جُال٤ٖٓانًزْة انثاَٙ  : إٔ جَُٕٞ )كَؼَ

أِٜٚح ٝئقىٟ جُؼ٤٘٤ٖ َجتىضحٕ، ٝقٍٝكٚ جألٍٚٞ )جُوحف ٝجُطحء ٝجُٞجٝ(، 

  ُطكًٍٜح ٝجٗلطحـ ٓح هرِٜح. ح؛ُلً أكوِرص جُٞجٝ جألن٤ٍز  ،(٠َٞ ْٞ طَ هَ )

ًٝٛج جُوٍٞ ج٥نٍ ٤ُٓر٣ٞٚ 
(ٖ)

. ٝقًج قًٝٙ جُلح٢ٌْ 
(ٗ)

، ٝجذٖ ؾ٢٘ 
(٘)

، ٝجُؼٌر١ٍ 
(ٙ)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(5)

، ٝجذٖ أذ٢ جٍُذ٤غ 
(2)

. 

( َػَ ْٞ ؼَ كَ )أًػٍ ٖٓ  (الً ؼَ ِْ ؼَ كَ ؽ ًُُي ذإٔ )ٝجقطُ 
(2)

. 

ََُ(، جُٞجٝ َجتىز ٝجألُق ٓرىُس ٖٓ ٝجٝ انًزْة انثانث: ْٞ ، ٝجَُٕٞ )كَؼَ

ًّ(. ٝػ٠ِ ًٛج جًُٔٛد  ْٝ (.  ٝهى قٌحٙ جُو١ّ )ضٌٕٞ جٌُِٔس ٖٓ ٓػَ: )كَىَ

جُؼٌر١ٍ 
(ٔٓ)

. 
                                                           

 ، ٝجُطحؼ )هطٞ(.ٕٔٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )هطح(، ٝجالٌضٗحف ٔ)

 .2ٕٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 ، ٝجُطحؼ )هطٞ(.ٕٕٓ/ٔ، ٝجُِٓحٕ )هطح(، ٝجالٌضٗحف 2ٖٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٖ)

 .5٘٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /ٗ)

 .55ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٘)

 .2ٕٗـ  5ٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٙ)

 .ٕٕٓ/ٔ، ٝجالٌضٗحف 2ٖٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ 5)

 . ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٤ٔح أض٤ف ٢ُ ٖٓ ٓإُلحضٚ.ٕٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 2)

 ، ٝجُِٓحٕ )هطح(.2ٖٕ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 55ٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق 2ٖٗ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 2)

 .2ٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٓٔ)
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٠َُ انًزْة انشاتع: ْٞ (، ٝػ٠ِ ًٛج إٔ جُٞجٝ ٝجألُق َجتىضحٕ، ٝجَُٕٞ )كَؼَ

(. ًٝٛج ًٓٛد أذ٢ ذٌٍ جُُذ٤ى١ جُو١ّ )ضٌٕٞ جٌُِٔس ٖٓ جًُٔٛد 
(ٔ)

، ٝجذٖ 

جُوطحع 
(ٕ)

، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٖ)

وّ ذأٗٚ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو  ٌُ ٝ .
(ٗ)

. 

ٝجُالّ جأل٠ُٝ ٝجٝ، ٝجُالّ جُػح٤ٗس  ُِطأ٤ٗع، إٔ جألُق انًزْة انخايظ:

٠ِ ًٛج جًُٔٛد ٝػ ،٠(ِّ ؼَ كَ جَُٕٞ )ٝ(، ٠ًَ ٍْ رَ قَ ) ك٢ٜ ٓػَ:٠حء ٌٌٍٓز، 

)جُوطٞجٕ(. ٝهى ٗوِٚ جُؼٌر١ٍ ضٌٕٞ جٌُِٔس ٖٓ 
(٘)

. 

ِْؼََ(.  انًزْة انغادط: َػَ( أٝ )كَؼَ ْٞ ؾٞجَ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ َٕٝ )كَؼَ

ُٝق٢ٌ أٗٚ ظحٍٛ ًالّ ٤ْر٣ٞٚ 
(ٙ)

. ٝٛٞ هٍٞ جُؿ٢ٍٓ 
(5)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(2)

. 
(2)

. 

ِْؼََ(، ٝقٍٝكٚ جألٍٚٞ     ٝجٍُأ١ جألقٍٟ ذحُورٍٞ إٔ َٜٝٗح )كَؼَ

ِْؼاَلً( ًػ٤ٍ، أٓح )ج ُوحف ٝجُطحء ٝجُٞجٝ(؛ ُوُْٜٞ: )هطٞجٕ(، ٝألٕ )كَؼَ

٠َُ( كر٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ٝأٓح )كَ  ْٞ َػَ( كٜٞ أهَ ٓ٘ٚ، ٝأٓح )كَؼَ ْٞ ٠( كال ِّ ؼَ )كَؼَ

 ٣هل٠ ٓح ك٤ٚ ٖٓ جُطٌِق.

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٗٔ( ٣٘ظٍ: جالْطىٌجى/ ٔ)

 .ٕ٘ٔ( ٣٘ظٍ: جألذ٤٘س /ٕ)

 .5ـ  ٙ/ ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٖ)

 .2٘٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /ٗ)

 .2ٕٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِرحخ ٘)

 .5ٖٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٙ)

 .ٕٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف 5)

 .5ٖٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /2)
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 انًطهة انغادط: انٌُٕ ٔانالو

 )ََٓ ْ٘ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ: )َػ
(ٔ)

: 

 ك٢ جُٕ٘ٞ ٝجُالّ ك٤ٜح، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:  جنطِلص جٍُؤٟ

ْ٘ؼََ(. ًٝٛج انًزْة األٔل : ٣َحوز جُٕ٘ٞ، ٝأٚحُس جُالّ، ٝجَُٕٞ )كَ

ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝجُٔرٍو 
(ٖ)

، ٝآن٣ٍٖ 
(ٗ)

. 

َٓالٕ(، ٝٛٞ   ٝجقطؿٞج ًُُي ذأ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح: جالٖطوحم؛ كٜٞ ٖٓ )جُؼَ

٢ٗٓ جًُتد؛ ألٗٚ ٣ٍْغ 
(٘)

ٕ٘ٞ غح٤ٗس أًػٍ ٖٓ ٣َحوز . ٝج٥نٍ: إٔ ٣َحوز جُ

جُالّ 
(ٙ)

. 

ق٠ٌ ٝ(. ََِ ؼْ كَ )َٕٞ ٝجُ أٚحُس جُٕ٘ٞ، ٣َٝحوز جُالّ، انًزْة اٜخش: 

 دمحم ذٖ قر٤د جذٖ ؾ٢٘ ًٛج ػٖ
(5)

. ٝٛٞ هٍٞ جأل١ٍَٛ 
(2)

. ٝجالٖطوحم 

( ّْ٘ ُؼَ ػ٘ىٛٔح ٖٓ )ج
(ٔ)

 . 

                                                           

 ( ٢ٛ جُ٘حهس جُو٣ٞس ج٣ٍُٓؼس. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ػَ٘ٓ(.ٔ)

  2ٕٙ،ٖٕٙ، 2ٗ/ ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 .ٖٗ٘/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٖ)

، ٝجذرٖ ؾ٘ر٢ كر٢ ٗٙ٘، ٝجُلح٢ٌْ ك٢ جُطٌِٔس /2ٖٕ/ٖ( ْٜٓ٘ جذٖ جٍُٓجؼ ك٢ جألٍٚٞ ٗ)

، ٝجُُٓهٗررر١ٍ كررر٢ جُٔلٛرررَ ٙٙ/ٖ، 2ٗ/ٕ، ٝجُهٛرررحتٙ ٕٖٗ/ٔكررر٢ ْرررٍ جُٛررر٘حػس 

، ٝجذررٖ ٣ؼرر٤ٕ كرر٢ ٖررٍـ ٕٕٙ، ٕٓٙ/ٕ، ٝجُؼٌررر١ٍ كرر٢ جُِرررحخ 2ٙٔ/ٔ، ٝجُلررحتن ٖٓ٘/

، ٝجذررٖ جُكحؾررد كرر٢ 2ٖٔ/ٔ، ٝأذررٞ جُكٓررٖ جُٓررهح١ٝ كرر٢ ْررلٍ جُٓررؼحوز ٘٘ٔ/2جُٔلٛررَ 

، ٝجُهٟررٍ ج٤ُررُو١ كرر٢ ٖررٍـ جُٗررحك٤س 2ٕٙ/ٔ، ٝجذررٖ ػٛررلٌٞ كرر٢ جُٔٔطررغ 5ٓجُٗررحك٤س /

 .ٕٔٔ، ٝأذٞ ق٤حٕ ك٢ جُٔرىع /ٖٗٔ/ٔ

 .2ٕٙ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٕٕٙ/ٕ، ٝجُِرحخ ُِؼٌر١ٍ ٗٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /٘)

 .ٖٗٔ/ٔ، ٍٖٝـ جُٗحك٤س ُِهٍٟ ج٤ُُو١ ٘٘ٔ/2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ ٙ)

 .2ٗ/ٕ، ٝجُهٛحتٙ ٕٖٗ/ٔجُٛ٘حػس  ( ٣٘ظٍ: 5ٍْ)

 .22ٕ/٘ٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ ُل٤ق قٍف جُالّ ـ جُالّ جُُجتىز(2)
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  ٙٔ2 

 

 

ٝٓح أٌجٙ ئال أٞؼق جُو٤ُٖٞ ألٕ ٝهحٍ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ ضؼو٤رٚ ػ٠ِ يُي: "   

٣َحوز جُٕ٘ٞ غح٤ٗس أًػٍ ٖٓ ٣َحوز جُالّ ك٢ ًَ ٓٞٞغ، ك٤ٌق ذ٣ُحوز جُٕ٘ٞ 

؟" ٝٛٞ أًػٍ ٖٓ إٔ أقٍٛٙ ُي ؿ٤ٍ غح٤ٗس،
(ٕ)

. 

ح: " ًٟ ك٢ ًٛج جُوٍٞ ًٓٛد  ]٣ؼ٢٘ دمحم ذٖ قر٤د[ٝهى ضٍى ٝهحٍ أ٣

 (،َؼَ ْ٘ كَ )ػ٘ىٙ  (ََٓ ْ٘ ػَ )ٝيُي إٔ  ٤ْر٣ٞٚ ج١ًُ ػ٤ِٚ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُؼَٔ،

" ٝٛٞ ػىٝ جًُتد (،ٕالَٓ جُؼَ )٢ٛٝ ٖٓ 
(ٖ)

. 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ أٚحُس جُالّ ٣َٝحوز جُٕ٘ٞ؛ ألٌٓٞ:   

َْ٘ٓ( ـ ٢ٛٝ جُ٘حهس  األٔل: َٓالٕ( أهٍخ ُٔؼ٠٘ )جُؼَ إٔ جٖطوحهٚ ٖٓ )جُؼَ

َٓالٕ( ٛٞ ٢ٗٓ جًُتد، ٝال ٣هل٠ ٓح ك٤ٚ ٖٓ  جُو٣ٞس ج٣ٍُٓؼس؛ ألٕ )جُؼَ

ّْ٘( كٜٞ   ٤ٔص ذٚ ُطٔحّ ْٜ٘ح،ُْ ٝ ،ٖٓ أْٔحء جُ٘حهسجٍُٓػس، ذهالف )جُؼَ

 . يٗرٜح ٠ٍٝٞ ػظحٜٓح ٝأػٟحتٜح، ٝٝكٌٞ ٖٝىز هٞضٜح،

 . إٔ ٣َحوز جُٕ٘ٞ غح٤ٗس أًػٍ ٖٓ ٣َحوز جُالّ ك٢ ًَ ٓٞٞغ انثاَٙ:

جُػحُع: أٗٚ هٍٞ جُؿٌٜٔٞ، ذهالف ؿ٤ٍٙ، كِْ ٣وَ ذٚ ئال دمحم ذٖ قر٤د، 

 ٝجأل١ٍَٛ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

ُْر٤ٔص ذرٚ ُطٔرحّ ْرٜ٘ح، ٔ) ( يٛد دمحم ذٖ قر٤د ئُر٠ يُري؛ ألٕ جُؼرّ٘ ٓرٖ أْرٔحء جُ٘حهرس، ٝ

ٖٝىز هٞضٜح، ٝٝكٌٞ ػظحٜٓح ٝأػٟحتٜح، ٠ٍٝٞ يٗرٜرح. ٣٘ظرٍ: جُؼر٤ٖ )ذرحخ جُؼر٤ٖ ٝجُٓر٤ٖ 

 .ٖٖٙ/ٔٓؼٜٔح( ٝجُٕ٘ٞ 

 .2ٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٕ)

 .ٕٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٖ)
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ٕٙٓ 

 

 

 انًطهة انغاتع: انٌُٕ ٔانٕأ

ٔ(  ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٌِ َٞ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ: )َْٗه
(ٔ)

: 

ًٛج أقى جألذ٤٘س جُط٢ أِٜٛٔح ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝهى جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٕ٘ٞ 

 ٝجُٞجٝ ك٤ٚ، ًٝحٕ ُْٜ غالغس ًٓجٛد:

َِِ(. ًٝٛج ًٓٛد جُٔرٍوأٜٗٔح أ٤ِٚطحٕ، ٝجَُٞ انًزْة األٔل: ٕ )كَْؼَِ
(ٖ)

؛ 

ٔ(، ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُؼٍخ ٍِ َٔ ٔ(، ئي َػىَّٙ ٖٓ جُهٔح٢ْ ًـ )َؾْك ٌِ َٞ ٝ َْٗه ٍْ : )َؾ

أ١: نٍٔ ٝنىٔ. ٝضرؼٚ ك٢ ًٛج ج٢٠ٞ٤ُٓ 
(ٗ)

. 

ٌٝوّٙ جذٖ ؾ٢٘ 
(٘)

 ذإٔ جُٞجٝ ال ضٌٕٞ أٚالً ك٢ يٝجش جُهٔٓس. 

ِػَ(. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ أٜٗٔح َجتىضحٕ، ٝجَُٕٞ  انًزْة انثاَٙ: َٞ )َْٗل

٤ْىز
(ٙ)

ج١ًُ ٣ٍٟ أٗٚ ٤ُّ ك٢ جٌُالّ ؿ٤ٍ ًٛج جُر٘حء. ٝقًج قًٝٙ  

 جُل٤ٍَٝجذحو١
(5)

، ٝجُُذ٤ى١ 
(2)

. 

َُِ(. ًٝٛج  انًزْة انثانث: َٞ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ٝجُٞجٝ َجتىز، ٝجَُٕٞ )كَْؼ

ًٓٛد أذ٢ جُكٖٓ جُٓهح١ٝ 
(2)

. 

                                                           

ٔ(، أ١: ضكرٍى ٝنرىٔ. ٔ) ٌِ َٞ ٝ َْٗهر ٍْ ( ٛٞ ًػ٤ٍ جُهٍٔ، أ١َ: جُهرىٔ، ٝٓ٘رٚ هرُْٜٞ: )َؾر

 ٣٘ظٍ: جُوحِٓٞ جُٔك١٤ )ذحخ ج٤ُٖٗ كَٛ جُهحء(، ٝجُطحؼ )نٍٔ(.

 ( ٣٘ظٍ: جُوحِٓٞ جُٔك١٤ )ذحخ ج٤ُٖٗ كَٛ جُهحء(.ٕ)

 .ٖٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق ٕٙٓ/ٍٔ: جُٔوطٟد ( ٣٘ظٖ)

 .ٔٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جٍُُٔٛ ٗ)

 .ٖٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق ٘)

، ٝجُِٓررحٕ، ٝجُطررحؼ ٕٕ/٘( ٣٘ظررٍ: جُٔكٌررْ )جُهررحء ٝجُٗرر٤ٖ ٝجُررٍجء ـ ٓوِٞذررٚ ل ٌ ٔ( ٙ)

 )نٍٔ(.

 ( ٣٘ظٍ: جُوحِٓٞ جُٔك١٤ )ذحخ ج٤ُٖٗ كَٛ جُهحء(.5)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )نٍٔ(.2)

 .5ٖٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: ْلٍ جُٓؼحوز 2)
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  ٕٙٔ 

 

 

ًٛج، ٝهى جنطِلص ًِٔس جذٖ ػٛلٌٞ ك٢ ًٛٙ جٌُِٔس، كًٛد ك٢ أقى ه٤ُٞٚ 

َِِ(، ٝؾؼَ ًٛج أ٠ُٝ ٖٓ جوّػحء ذ٘حء ُْ ٣ٓطوٍ  ئ٠ُ أٜٗح نٔح٤ْس، َٜٝٗح )كَْؼَِ

٢ ًالْٜٓ ك
(ٔ)

، ٝيٛد ك٢ هُٞٚ ج٥نٍ ئ٠ُ إٔ جُٞجٝ َجتىز 
(ٕ)

. ٝٗوَ أذٞ 

ق٤حٕ 
(ٖ)

ػ٘ٚ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ٝق٠ٌ جُُذ٤ى١  
(ٗ)

ػٖ ٤ٖهٚ دمحم ذٖ جُط٤د  

جُلح٢ْ أٗٚ يٛد ئ٠ُ إٔ ًالّ جذٖ ػٛلٌٞ ك٤ٚ ضؼحٌٜ؛ ألٗٚ هحٍ ٍٓز 

ِػَ(  َٞ ذأٚحُس جُٞجٝ؛ ألٗٚ ٤ُّ ك٢ جٌُالّ )كَْؼ
(٘)

 ُإلُكحم. ، ٍٝٓز ذ٣ُحوضٜح

َِِ(؛ ألٗٚ ُْ ٣وْ        ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جٌُِٔس نٔح٤ْس، َٜٝٗح )كَْؼَِ

 و٤َُ هح٠غ ػ٠ِ ج٣ُُحوز ٖٓ جٖطوحم أٝ ؿ٤ٍٙ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. ٣ٝؼ٢٘ ذحُر٘حء ج١ًُ ُْ ٣ٓرطوٍ كر٢ ًالٜٓرْ إٔ ضٌرٕٞ جٌُِٔرس ػِر٠ 2ٗ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔ)

ِػَ(، ٣ٝىٍ ػ٠ِ ًٛج إٔ جذٖ ٤ْىز ٗٙ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ٞؾرى كر٢ جٌُرالّ ؿ٤رٍٙ، ًٔرح  َٞ َٕٝ )َْٗل

.ٍٓ 

 .25ٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٖٕٓ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٖ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )نٍٔ(.ٗ)

ِػَ(. ( ٣٘ظٍ: ُؼَ٘) َٞ  ك٢ جٌُالّ ضٛك٤لًح، ٝجُٛٞجخ )َْٗل
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ٕٕٙ 

 

 انًطهة انثايٍ: انٛاء ٔانًٓضج

٤َأ(  ْٜ َٞ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز ٢ٛ )
(ٔ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُُٜٔز ٝج٤ُحء، ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:  

ًٝٛج . (أَل ؼْ كَ ) ٝجَُٕٞ ،أٚحُس ج٤ُحء، ٣َٝحوز جُُٜٔز األٔل:ًزْة ان

 ٤ْر٣ٞٚ ًٓٛد
(ٕ)

ٝجُ٘كحِ ، 
(ٖ)

٢ جُلحٌْ، ٝ
(ٗ)

٢ ، ٝجذٖ ؾ٘
(٘)

، ٝجذٖ 

 جُوطحع
(ٙ)

 ، ٝجُُٓهٍٟٗ
(5)

 ، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ
(2)

ٝجذٖ جُكحؾد  ،
(2)

ٝجذٖ  ،

 ػٛلٌٞ
(ٔٓ)

 ٝأذ٠ ق٤حٕ ،
(ٔٔ)

، ٝجُر٤ٟح١ٝ 
(ٕٔ)

. 

 ٝجقطُؽ ًُُي ذأ٣ٍٖٓ:

َٞ : اأحذًْ ٢ٛ جٍُٔأز جُط٢ ال ضك٤ٝ، أٝ جُط٢ ال غى١ ُٜح، أ( ٤َ ْٜ إٔ )

 ، كحُُٜٔز َجتىزأ١: ٖحذٜصٓٗطوس ٖٓ )ٞح٤ٛص( ك٢ٜ 
(ٖٔ)

ٝ)ٞح٤ٛص(  ،

 أٍٖٜ ٖٓ )ٞحٛأش(
(ٔٗ)

. 

                                                           

َ.  ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٜٞح(. (ٔ) َٔ  ٢ٛ جٍُٔأز جُط٢ ال ضك٤ٝ، ٝال ٣٘رص غى٣حٛح، ٝال ضَْك

 .2ٙٔـ 2٘ٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٕٖ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 . ٕٔٓـٕٓٓ/ٖ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٤ٗٚ ٖ)

  .22ٕ/ٗ، ٝجُطؼ٤ِوس ٙ٘٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس / ٗ)

 . 2ٓٔ/ٔػس ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘ح٘)

 . 22( ٣٘ظٍ: جألذ٤٘س / ٙ)

 . ٕٔ٘/ٕ( ٣٘ظٍ: جٌُٗحف 5)

  .2ٗٔ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /ٙٗٔ/2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ 2)

 . 5ٔ( ٣٘ظٍ: جُٗحك٤س /2)

 .2ٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٓٔ)

  .ٙ/٘( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ ٔٔ)

  .ٔٗٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: أٗٞجٌ جُط٣َُ٘ ٕٔ)

 .2ٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٖٔ)

  . 2ٖٖ/ٕجُٗحك٤س ٠ٍُِٞ ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ٗٔ)
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َٞ  هٍٞ جُؼٍخ: ٔاٜخش:  حء(٤َ ْٜ )
(ٔ)

ٝقٍٝكٜح جألٍٚٞ ٢ٛ )جُٟحو ، 

٤َأ(  ْٜ َٞ ٝجُٜحء ٝج٤ُحء(، كًٌُي )
(ٕ)

.  ْٜ َٞ ٤َح( ٖٓ ؿ٤ٍ ُٛٔز، ٝهُْٜٞ: )جٍٓأز 

ٝجُٔؼ٠٘ ٝجُِلع ٓطوحٌذحٕ 
(ٖ)

٠ر  حءٗٓ)هُْٜٞ: . ٝ ْٜ ذكًف جُُٜٔز  (ُٞ
(ٗ)

.   

أٚحُس ج٤ُحء ٣َٝحوز جُُٜٔز، ٝجَُٕٞ )كَْؼأل(، ٌُٖ  ؾٞجَ انًزْة اٜخش:

٣َحوز جُُٜٔز ؿ٤ٍ أٍٝ ه٤ِِس، ٝؾٞجَ ٣َحوز ج٤ُحء ٝأٚحُس جُُٜٔز، ٣ٌٕٝٞ ـ 

ًٍ ـ ٖٓ )ٞحٛأش(، ٝجَُٕٞ )كَ  ٤ْؼََ(، ٝئٕ ًحٕ ًَٝٗح ال غح٢ٗ ُٚ؛ ألٕ جُِـس ق٤٘ث

رَُ(. ًٝٛج ًٓٛد جُُؾحؼ  ْٜ َ٘ ًَ ضٗطَٔ ػ٠ِ ًػ٤ٍ ٖٓ يُي، ٝٓ٘ٚ )
(٘)

 . 

 ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ ُٛٔضٜح َجتىز، ٝج٤ُحء أ٤ِٚس؛ ألٌٓٞ:   

٤َحء( ٝ)ٝجٍٓأز  :األٔل ْٜ َٞ إٔ جالٖطوحم ٣ىػْ يُي، كوى هحُص جُؼٍخ: )

.) ٢ر ْٜ ُٞ ٤َح(، ٝ)ٗٓحء  ْٜ َٞ 

 .)ٞح٤ٛص( أٍٖٜ ٖٓ )ٞحٛأش(إٔ هُْٜٞ:  :َٙانثا

 ذهالف، جُؼٍخ ًالّإٔ )كَْؼ٤ََ( ذلطف جُلحء ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ك٢  :انثانث

٣ًْْ): كوى ؾحء ٓ٘ٚ جُلحء،ٌٌٓٓٞ  ( ِق
(ٙ)

ٝ ،(ْ٣ ٍْ ٠ِ )
(5)

. 

 

 

                                                           

 .ٙ٘٘، ٝجُطٌِٔس /ٕٖ٘/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٔ)

 .2ٕٕ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٓٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

 .2ٗٔ، ٍٖٝـ ج٢ًُِٞٔ /ٙٗٔ/2( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٛ ٖ)

  .2ٔٔ/2( ٣٘ظٍ: جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ ٗ)

 (ٝ ج ١ ء "ذرحخ جُٜرحء ٝجُٟرحو ـ ٛرـ ٜ " )، ٝجُطٜر٣ًد ٗٗٗـ ٖٗٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٓؼح٤ٗٚ ٘)

. ٝذ٤٘ٔررح ٣ٛررٍـ جُُؾررحؼ ذررًُي كرر٢ 2ٕٕ/ٔ، ٝجُٔٔطررغ 2ٖٙ/ٗ، ٝجُٔكٌررْ )ٞررٜح( 2ٕٔ/ٙ

٣ٌطلر٢  2ٖٖ/ٕٓؼح٤ٗٚ، ٣ٝك٤ٌٚ ػ٘ٚ ؾٔحػس ٖٓ جُؼِٔرحء ـ ٗؿرى جٍُٞر٢ كر٢ ٖرٍـ جُٗرحك٤س 

، ٝضحٌز 5ٗذ٘ٓرس جألٚحُس ئ٤ُٚ، ٍٟٝٗ أذح ق٤حٕ ٣٘ٓد ئ٤ُٚ ضحٌز ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ ك٢ جُٔرىع /

 .2ٙٔـ 2٘ٔ/ٔحف جألٚحُس ك٢ جالٌضٗ

 ( أ١: هح٠غ، ٝٓ٘ٚ )٤ْق ِق٣ًَْْ(. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )قًّ(.ٙ)

ئيج جٓرطألش جُر٤رٞش نحٚرس، ٝجُٓركحخ جٌُػ٤رق، ٝجُط٣ٞرَ. ٣٘ظرٍ: جُِٓرحٕ  ( أ١: جُؼ5َٓ)

.)ٍّ٠( 
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 انًطهة انتاعع: انٛاء ٔانالو

ََٓ( انًغأنح األٔنٗ ٤ْ٠َ( :
(ٔ)

: 

 ، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي غالغس ًٓجٛد:جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُحء ٝجُالّ

أٚحُس جُالّ ٣َٝحوز ج٤ُحء، ٝجَُٕٞ )ك٤َْؼََ(، ٝٛٞ ٓأنٞي  انًزْة األٔل:

ذٜٔح أٜٗٔح  ّٖ ظَ وى ٣ٌٕٞ ُلظحٕ ذٔؼ٠٘ ٣ُ ٖٓ )٠َٓ(، ٤ُّٝ ٖٓ )٤٠ّ(؛ ك

ًٔح  ٤ًٍد آنٍ،ض ٣ٌٕٝٞ ًَ ٝجقى ٖٓ ح ُِطوحٌخ ك٢ جُِلع،ٓطاله٤حٕ جٖطوحهً 

ًج ًٓٛد جُؿ٢ٍٓ (. ٍٝٛػْ َٓ وِ )ٝ (عِٓ وَ ) ك٢
(ٕ)

، ٝجذٖ ٤ْىز 
(ٖ)

. 

: ٣َحوز جُالّ ٝأٚحُس ج٤ُحء. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ و٣ٌى انًزْة انثاَٙ
(ٗ)

 .

ٝضرؼٚ ج٢ٍُٞ 
(٘)

جُظحٍٛ ٓر٤ًِّ٘ح إٔ ٝ ضٌِق، ٓؼورًح ػ٠ِ ًٓٛد جُؿ٢ٍٓ ذأٗٚ ،

ذٔؼ٠٘  (ٍىَ رْ ػَ )ٝ (ٍىَ ٣ْ ََ )ًٔح ك٢  ٣َحوضٜح غحذطس ٓغ هِطٜح، ألٕ ٣َحوز جُالّ؛

 ئي ٣َحوز جٍُجء ُْ ضػرص، ؛(ٍػْ َٓ وِ )ٝ (عِٓ وَ ًٛج ٖٓ ذحخ )٤ُّٝ  ،(ىػر)ٝ (٣َى)

 . ئ٠ُ جُكٌْ ذأٚحُطٜح أ ًٛجكأُؿ

ٝقًج قًٝٛٔح جأل٢ٖٗٞٔ 
(ٙ)

ُرؼىٛح  و؛ج٣وط٢ٟ أال ضُ، ٝئٕ ًحٕ جُو٤حِ 

ِْ ضطٍو ٣َحوضٜح ئال ك٢ ك ،ًُٜج ًحٗص أهَ جُكٍٝف ٣َحوزٝ ٖٓ قٍٝف جُٔى،

، ٝٓ٘ٚ ٝٓح ْٞجٛح كرحذٚ جُٓٔحع ،(٘حُيٛ)ٝ (ضِي)ٝ (يُي) :ٗكٞ جإلٖحٌز،

.)َٓ٤ْ٠َ( 

                                                           

( ٛٞ جٍُٓجخ، ٝج٣ٍُف جُٗى٣ىز، ٝجُِرٖ جٌُػ٤ٍ. ٝه٤َ: ٛرٞ جٌُػ٤رٍ ٓرٖ ًرَ ٖر٢ء. ٣٘ظرٍ: ٔ)

 جُِٓحٕ )٠ٍّ(.

 .2ٕٖـ  2ٖٔ/ٍٕـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ( ٣٘ظٍ: ٖٕ)

 ، ٝجُطحؼ )نطَ(.ٗٔٔ/٘( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُهحء ٝجُطحء ٝجُالّ( ٖ)

 .2ٙٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُؿٍٜٔز )ذحخ ج٤ُٖٓ ٝجُالّ ٓغ ٓح ذؼىٛٔح ٖٓ جُكٍٝف ـ ٢ِْ( ٗ)

 .2ٕٖ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٘)

 .2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ ػ٠ِ جألُل٤س ٙ)
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: ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ًٝٛج ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘ انًزْة انثانث  
(ٔ)

، ٝجذٖ 

ػٛلٌٞ 
(ٕ)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(ٖ)

، كؿَٞٝج إٔ ضُؿؼَ ج٤ُحء أ٤ِٚس ٝجُالّ َجتىز؛ 

ََٓ(، ٝإٔ ضُؿؼَ ج٤ُحء َجتىز ٝجُالّ أ٤ِٚس؛ ألٕ  ُوُْٜٞ )٤٠ّ( ك٢ ٓؼ٠٘ )٤ْ٠َ

أْٝغ ٖٓ ٣َحوز جُالّ، كطٌٕٞ ٖٓ جألُلحظ جُٔطوحٌذس يجش جألٍٚٞ  ٣َحوز ج٤ُحء

٤َّح٠)هُْٜٞ جُٔهطِلس، ٗكٞ:  َٞ ( ٌؾَ 
(ٗ)

٤َْطح)ٝ،  َٞ )ٌ
(٘)

، كح٤ُحء ك٢ 

  .َجتىز (طح٤ٌْ َٞ )٢ٛٝ ك٢  ،جٌُِٔسػ٤ٖ  (ح٤ٞ٠ّ )

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ؛ ألٕ ٣َحوز جُالّ ـ ُوُْٜٞ: )٤٠ّ(      

)ََٓ ـ ٣وحذِٜح أٚحُطٜح؛ ُوِس ٣َحوز جُالّ ًٝػٍز ٣َحوز ج٤ُحء،  ك٢ ٓؼ٠٘ )٤ْ٠َ

 ٝضٌحكإ جُى٤ِ٤ُٖ ٣و١ٞ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ.

ََِٗس(  انًغأنح انثاَٛح:  )ك٤َْ
(ٙ)

: 

 جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُحء ٝجُالّ، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي غالغس ًٓجٛد:

: أٚحُس جُالّ ٣َٝحوز ج٤ُحء، ٝجَُٕٞ )ك٤َْؼَِس(، كٜٞ ٓأنٞي انًزْة األٔل

ذٜٔح أٜٗٔح  ّٖ ظَ وى ٣ٌٕٞ ُلظحٕ ذٔؼ٠٘ ٣ُ ك ٖ )كَٗ(، ٤ُّٝ ٖٓ )ك٤ٕ(،ٓ

 ًٔح ك٢ ٤ًٌد آنٍ، ٣ٌٕٝٞ ًَ ٝجقى ٖٓ ح ُِطوحٌخ ك٢ جُِلع،ٓطاله٤حٕ جٖطوحهً 

د ًٛج ئ٠ُ جُؿ٢ٍٓ وٓػٍ)ٝ (وٓع) ِٓ (. ٝهى ُٗ
(5)

. 

٣َحوز جُالّ ٝأٚحُس ج٤ُحء. ٝهى يٛد ئ٤ُٚ ج٢ٍُٞ  انًزْة انثاَٙ:
(2)

، 

 جُظحٍٛ ٣َحوز جُالّ؛ٓر٤ًِّ٘ح إٔ ٝ ضٌِق، ّ جُؿ٢ٍٓ جُٓحذن ذأٗٚٓؼورًح ػ٠ِ ًال

 ،(ػرى)ٝ (٣َى)ذٔؼ٠٘  (ػرىٍ)ٝ (٣َىٍ)ًٔح ك٢  ٣َحوضٜح غحذطس ٓغ هِطٜح، ألٕ

                                                           

 .ٖٕٖـ  ٕٕٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٔ)

 ، ٝجُطحؼ )٠َٓ(.ٕٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٕ)

 .ٕٔٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٖ)

 ( ه٤َ: جُـ٤ِع، ٝه٤َ: جُٗى٣ى. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )١٤ٞ(.ٗ)

 جُؼظ٤ْ، ٝه٤َ: جُٟهْ جُِث٤ْ.  ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٞطٍ(. ( ه٤َ:٘)

ف. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )كَٗ(.ٙ) ّٞ َؿ ُٓ  ( ٛٞ جُكٗلس، ٝه٤َ: ٛٞ ٌأِ ًَ 

 .2ٕٖـ  2ٖٔ/٢ٍِٕٞ ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س 5ُ)

 .2ٕٖ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س 2)
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ئ٠ُ  أ ًٛجكأُؿ ئي ٣َحوز جٍُجء ُْ ضػرص، ؛(ٍػْ َٓ وِ )ٝ (عِٓ وَ ًٛجٖٓ ذحخ )٤ُّٝ 

 . جُكٌْ ذأٚحُطٜح

ٝقًج قًٝٙ جأل٢ٖٗٞٔ 
(ٔ)

 ٣وط٢ٟ إٔ ال ضُو؛جُو٤حِ ًحٕ ، ٓر٤ًّ٘ح إٔ 

ُْٝ ضطٍو ٣َحوضٜح  ،ًُٜج ًحٗص أهَ جُكٍٝف ٣َحوزٝ ُرؼىٛح ٖٓ قٍٝف جُٔى،

 ٝٓح ْٞجٛح كرحذٚ جُٓٔحع، ،(ٛ٘حُي)ٝ (ضِي)ٝ (يُي) :ٗكٞ ئال ك٢ جإلٖحٌز،

َِٗس(.  ٝٓ٘ٚ )ك٤َْ

ؾَٞ جأل٣ٍٖٓ. ٝٛٞ ًٓٛد جذٖ ؾ٢٘  انًزْة انثانث:
(ٕ)

، ٝجذٖ 

٣ؼ٤ٕ
(ٖ)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٗ)

، ٝأذ٢ ق٤حٕ 
(٘)

، كؿَٞٝج ٣َحوز جُالّ؛ ُوُْٜٞ 

ََِٗس(، ٝؾَٞج  َٗس( ك٢ ٓؼ٠٘ )ك٤َْ ٖٓ ؿ٤ٍ ُلع  (سَٗ ٤ْ كَ )إٔ ضٌٕٞ ُوُْٜٞ )ك٤َْ

ََِٗس(ٝضٌٕٞ ك٢  ح،ػ٤ً٘  (سَٗ ٤ْ كَ )كطٌٕٞ ج٤ُحء ك٢  (،سَِ َٗ ٤ْ كَ ) ٣ٌٕٝٞ  َجتىز، )ك٤َْ

ٕٞ جُِلظحٕ ك٤ٌ ألٕ ٣َحوز ج٤ُحء غح٤ٗس أًػٍ ٖٓ ٣َحوز جُالّ، (؛سَِ ؼَ ٤ْ كَ )َٜٝٗح 

 .ٝجألٚالٕ ٓهطِل٤ٖ ٓوطٍذ٤ٖ،

َٗس( ك٢    ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ؛ ألٕ ٣َحوز جُالّ ـ ُوُْٜٞ: )ك٤َْ

ََِٗس( ـ ٣وحذِٜح أٚحُطٜح؛ ُوِس ٣َحوز جُالّ ًٝػٍز ٣َحوز ج٤ُحء، ٝضٌحكإ  ٓؼ٠٘ )ك٤َْ

 جُى٤ِ٤ُٖ ٣و١ٞ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ.

٤ْوََ(  انًغأنح انثانثح: َٛ (
(ٙ)

: 

ؼِٔحء ك٢ جأل٢ِٚ ٝجُُجتى ٖٓ ج٤ُحء ٝجُالّ، ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي جنطِق جُ

 غالغس ًٓجٛد:

 ّٖ ظَ وى ٣ٌٕٞ ُلظحٕ ذٔؼ٠٘ ٣ُ أٚحُس جُالّ ٣َٝحوز ج٤ُحء، ك انًزْة األٔل:

٤ًٍد ض ٣ٌٕٝٞ ًَ ٝجقى ٖٓ ح ُِطوحٌخ ك٢ جُِلع،ذٜٔح أٜٗٔح ٓطاله٤حٕ جٖطوحهً 

 (. ٍػْ َٓ وِ )ٝ (عِٓ وَ ) ًٔح ك٢ آنٍ،
                                                           

 .2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ ػ٠ِ جألُل٤س ٔ)

 .ٕٕٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس ٕ)

 .5ٕٓ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٖ)

 .ٕٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)

 .ٕٔٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /٘)

 ( ٛٞ جُظ٤ِْ. ٣٘ظٍ: جُِٓحٕ )ٛوَ(.ٙ)
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جُه٤َِ  ًٝٛج ٓح ُق٢ٌ ػٖ
(ٔ)

، ٝجُؿ٢ٍٓ 
(ٕ)

، ٝضرؼٜٔح جذٖ ٤ْىز 
(ٖ)

. 

٢ ًٛج ػٖ أذ٢ ػر٤ىز  ٌِ جًُٔٛد جُػح٢ٗ: ٣َحوز جُالّ ٝأٚحُس ج٤ُحء. ُٝق
(ٗ)

 .
(ٗ)

. ٝيٛد ئ٤ُٚ ج٢ٍُٞ 
(٘)

 ضٌِق ٓ٘ٚ، ٓؼورًح ػ٠ِ ًالّ جُؿ٢ٍٓ ذأٗٚ ،

 (ٍىَ رْ ػَ )ٝ (ٍىَ ٣ْ ََ )ًٔح ك٢  ٣َحوضٜح غحذطس ٓغ هِطٜح، ألٕ ٝجُظحٍٛ ٣َحوز جُالّ؛

 (.ٍػْ َٓ وِ )ٝ (عِٓ وَ ًٛج ٖٓ ذحخ )٤ُّٝ  ،(ػرى)ٝ (٣َى)ؼ٠٘ ذٔ

ٝضرؼٜٔح جأل٢ٖٗٞٔ 
(ٙ)

ُرؼىٛح ٖٓ  و؛جضُ أال٣وط٢ٟ ، ٓر٤ًّ٘ح إٔ جُو٤حِ ًحٕ 

ِْ ضطٍو ٣َحوضٜح ئال ك٢ ك ،ًُٜج ًحٗص أهَ جُكٍٝف ٣َحوزٝ ٖٓ قٍٝف جُٔى،

ٝٓ٘ٚ  ٝٓح ْٞجٛح كرحذٚ جُٓٔحع، ،(ٛ٘حُي)ٝ (ضِي)ٝ (يُي) :ٗكٞ جإلٖحٌز،

 َٛ  ٤ْوََ(.)

ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ. ًٝٛج ًٓٛد جُلح٢ٌْ  انًزْة انثانث:
(5)

، ٝجذٖ 

ؾ٢٘
(2)

، ٝجُُٓه١ٍٗ 
(2)

، ٝجذٖ ٣ؼ٤ٕ 
(ٔٓ)

، ٝجذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔٔ)

، ٝأذ٢ 

ق٤حٕ 
(ٕٔ)

، ٝجُؼ١ِٞ 
(ٖٔ)

؛ ئي ؾَٞٝج إٔ ضُؿؼَ جُالّ َجتىز ٝج٤ُحء أ٤ِٚس؛ 

٤َْٛوََ(، ٝؾَٞٝج إٔ ضؿؼَ جُالّ أ٤ِٚس ٝج٤ُ حء ُوُْٜٞ: )٤ٛن( ك٢ ٓؼ٠٘ )

َجتىز؛ ألٕ ٣َحوز ج٤ُحء أْٝغ ٖٓ ٣َحوز جُالّ، كطٌٕٞ ٖٓ جألُلحظ جُٔطوحٌذس 

                                                           

 .ٕٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔ)

 .2ٕٖـ  2ٖٔ/ٍٕـ جُٗحك٤س ٢ٍُِٞ ( ٣٘ظٍ: ٖٕ)

 . ٖٗٙ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔكٌْ )جُٜحء ٝجُوحف ٝجُطحء ـ ٓوِٞذس ٤ٛن( ٖ)

 .ٕٕٕ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٗ)

 .2ٕٖ/ٕ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٗحك٤س ٘)

 .2ٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: ٍٖقٚ ٙ)

 .2ٙ٘( ٣٘ظٍ: جُطٌِٔس /5)

 .ٖٕٖـ  ٕٕٖ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍْ جُٛ٘حػس 2)

 .ٗٓ٘( ٣٘ظٍ: جُٔلَٛ /2)

 .5ٕٓ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /( ٣٘ظٍٓٔ)

 .ٕٗٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔٔ)

 .ٕٔٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٕٔ)

 .2ٔٗ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٜٔ٘حؼ ٖٔ)
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٤َّح٠)هُْٜٞ يجش جألٍٚٞ جُٔهطِلس، ٗكٞ:  َٞ ٤َْطح)ٝ ،(ٌؾَ  ، كح٤ُحء ك٢ ٌ(َٞ

 .َجتىز (طح٤ٌْ َٞ )ٝك٢  ،جٌُِٔسػ٤ٖ  (ح٤ٞ٠ّ )

ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ؛ ألٕ ٣َحوز جُالّ ـ ُوُْٜٞ: )٤ٛن( ك٢      

٤َْٛوََ( ـ ٣وحذِٜح جُوٍٞ ذأٚحُطٜح؛ ُوِس ٣َحوز جُالّ ًٝػٍز ٣َحوز ج٤ُحء، ٓ ؼ٠٘ )

 ٝضٌحكإ جُى٤ِ٤ُٖ ٣و١ٞ ؾٞجَ جأل٣ٍٖٓ.
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 انًطهة انعاشش: انٛاء ٔانٌُٕ

ََ : انًغأنح األٔنٗ   :ٕٞ(طُ ٣ْ )

 ٗٙ جذٖ جٍُٓجؼ
(ٔ)

ٖٓ جألذ٤٘س جُط٢ أؿلِٜح ٤ْر٣ٞٚ. ٝقًج  ٚػ٠ِ أٗ 

 ؾ٢٘قًٝٙ جذٖ 
(ٕ)

ٓػَ ًٛج ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٓطؼؿرًح ٖٓ إٔ ٣لٞش ٤ْر٣ٞٚ  ،

 ك٢ جُوٍإٓ جُؼ٣ُُ ٝػ٠ِ أكٞجٙ جُ٘حِ.  ٝؾٞوٙ

 ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:جُٕ٘ٞ، ج٤ُحء ٝك٢  جُؼِٔحء ٝهى جنطِق

ًٍ جَُجتىز، ٝ ج٤ُحء أ٤ِٚس ٝجُٕ٘ٞ إٔ انًزْة األٔل: ـ  َٕٞ ـ ق٤٘ث

 جُه٤َِ.  ًٝٛج ًٓٛد ٕٞ()كَْؼُِ 
(ٖ)

ٝج٤ٍُٓجك٢  ،
(ٗ)

، ٝجأل١ٍَٛ 
(٘)

، ٝجذٖ 

ؾ٢٘ 
(ٙ)

 ٣ٖٝآنٍ ،
(5)

. 

إٔ ج٤ُحء َجتىز ٝجُٕ٘ٞ أ٤ِٚس، ٝجَُٕٞ )ك٤َْؼٍُٞ(. كوى  انًزْة اٜخش:

 يًٍ جذٖ ؾ٢٘
(2)

ضْٖ( و٣ٌى أٝ جذٖ  جذٖ ٤ًٓحٕ، إٔ  َُّ ٝئٕ ًحٕ ـ أنًٙ ٖٓ )جُ

 كؿؼِٚ )ك٤َْؼُٞالً(.ـ أٚالً ٓٔحضًح 

                                                           

 . ٕٕ٘ـ  ٕٕٗ/ٖ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٔ)

 ، ٝجُِٓحٕ )٣َص(.ٕٙٓ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٕ)

، ٝ)ذحخ جُرُج١ ٝجُطرحء ٘ٙٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ جُكحء ٝجُُج١ ٝجُرحء ٓؼٜٔح ـ قُخ(ٖ)

 .2ٖ٘/5َضٖ(  ٝجُطحء ٝجُٕ٘ٞ ٓؼٜٔح ـ

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٣َص(.ٗ)

 .2ٕٔ/ٖٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )ذحخ جُُج١ ٝجُطحء ـ َضٖ(٘)

 .ٕٙٓ/ٖ، ٖٓٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٙ)

( ْٜٓ٘ جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُٛكحـ )ذحخ جُطحء كَٛ جُرُج١ ـ ٣َرص(، ٝجُطرحؼ )٣َرص(، ٝجذرٖ 5)

. ُٝقٌرر٢ ػررٖ ٕٗ/2، ٝ)جُررُج١ ٝجُطررحء ٝجُ٘ررٕٞ( ٕٖٗ/ْٕرر٤ىز كرر٢ جُٔكٌررْ )جُؼرر٤ٖ ٝجُؿرر٤ْ( 

جُُٓه١ٍٗ ك٢ جُطحؼ )٣َص(. ُْٝ أهق ػ٤ِرٚ ك٤ٔرح أضر٤ف ُر٢ ٓرٖ ٓإُلحضرٚ. ٝٛرٞ ٓرًٛد جذرٖ 

 ٓ٘ظٌٞ ك٢ جُِٓحٕ )قؿٖ(، ٝجُل٢ٓٞ٤ ك٢ جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ )ًطحخ جُالّ ـ ج٤ُِٕٔٞ(.

 . ُْٝ أهق ػ٤ِٚ ك٢ جُؿٍٜٔز.ٕٙٓ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ 2)
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 ٝٗٙ جذٖ ػٛلٌٞ 
(ٔ)

ُّٛٞ( ٞؼُ ٤ْ ػ٠ِ إٔ َٝٗٚ )كَ   ٍ( ًـ )ه٤َْ
(ٕ)

 ،

ضَِ٘س(، أ١َ: ك٤ٜح ٣َطٕٞ، ٝ ََ إو١ ض جُٕ٘ٞإٔ ٣َحوز ذٓٓطىالً ًُُي ذوُْٜٞ: )أٌٜ 

 ئ٠ُ ئغرحش )كَْؼُِٕٞ(، ٝٛٞ ذ٘حء ُْ ٣ٓطوٍ ك٢ ًالْٜٓ.

 كٚ جذٖ ٓحُيٝٚكّ 
(ٖ)

 ٝجنطحٌٙ أذٞ ق٤حٕ ،
(ٗ)

 ٌٝؾكٚ ج٤ُٖٔٓ، 
(٘)

 ،

، كاٜٗٔح ٓحوضحٕ (٣ُُصج)ٗحك٤ًح إٔ ضٌٕٞ ضحؤٙ أ٤ِٚس ٝٗٞٗٚ ٣ُٓىز ذىالُس 

ج ٓ٘ٚ. (ج٣ُُص)ٓطـح٣ٍضحٕ ٝئٕ ًحٕ  ًٍ  ٓؼطٛ

، َٝٝٗٚ )ك٤َْؼٍُٞ(؛ ٝج٤ُحء َجتىز ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس   

ضَِ٘س(، أ١: ك٤ٜح ٣َطٕٞ، ٝألٕ )كَْؼِٕٞ(  ََ ٜر  ُْ ٣ٓطوٍ ك٢  ذ٘حءُوُْٜٞ: )أٌَ

 .ًالّ جُؼٍخ

َٖ : انًغأنح انثاَٛح   :حٕ(طَ ٤ْ )

 ًٝحٕ ُْٜ غالغس ًٓجٛد: جُٕ٘ٞ ٝج٤ُحء، ٢كجنطِق جُؼِٔحء 

َٕٞ )ك٤َْؼحٍ(، ٝٛٞ ٖٓ ٝجُ ٝج٤ُحء َجتىز، إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس انًزْة األٔل:

 َٖ ٝهى ُق٢ٌ ًٛج ػٖ  ؼُى ٖٓ جُه٤ٍ.ؼُى، كٌأٗٚ ذَ ٖ( ئيج ذَ طَ هُْٜٞ: )

جُر٤٣ٍٖٛ
(ٙ)

 جُه٤َِ ٝٛٞ ًٓٛد .
(5)

 قحضْ جٍُج٢١َ ، ٝأذ
(2)

. ٝٛٞ جألًػٍ 

                                                           

 ، ٝجُطحؼ )٣َص(.ٕ٘ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٔ)

ٍّ ُٚ كٞجتى ٠ر٤س. ( ٕٛٞ) ُٓ  ٗرحش أ٠ٍجكٚ ٗحكؼٚ، ٍَٝٛٙ 

 .22ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُحك٤س جُٗحك٤س ٖ)

 .52( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٗ)

 .52/٘( ٣٘ظٍ: جُىٌ جُٕٔٛٞ ٘)

 .5٘ٔ/ٔ، ٌٝٝـ جُٔؼح٢ٗ 2ٕٙ، ٝػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /2ٖٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ ٙ)

، ٖٝرٍـ جُٓر٤ٍجك٢ 5ٖٕ/ٙ( ( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ )ذحخ ج٤ُٖٗ ٝجُطحء ٝجُ٘رٕٞ ٓؼٜٔرح ـ ٖرط5ٖ)

ٖ/ٗ2ٗ. 

 .ٕٖٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: ًطحخ ج٣ُُ٘س 2)
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 جألًػٍ ػ٘ى جأل١ٍَٛ
(ٔ)

 ٛد ئ٤ُٚ ٢ٌٓ. ٝي
(ٕ)

 ٝجُؿٍؾح٢ٗ ،
(ٖ)

، ٝجذٖ ٓحُي 

 .(ٗ)ٓحُي 

 ٝهى جقطؿٞج ًُُي ذأٌٓٞ:

 : هٍٞ ٌؤذس: األٔل

 ِٖ ٤َْط َٗ ُٔ ٌَِِد جُ ـ٢ْ جُ ِٖ        ٖحٍف ُرَ َّٗ ُٔ ٤ح٠ِ جُ ِّٓ  ٝك٢ أنحو٣ِى جُ
(٘)

. 

( ئيج كؼَ ٙ) كالٕ( َٖ طَ ٤ْ َٗ )ضَ  هُْٜٞ:جُؼٍخ  ػٖإٔ ٤ْر٣ٞٚ ق٠ٌ  انثاَٙ:

ُوحُٞج:  (ٖح٠)ُٝٞ ًحٕ ٖٓ  ٤ِّٖ أٗٚ ٖٓ )ٖطٖ(،ر٣كؼَ أكؼحٍ ج٤ُٗح٤٠ٖ، كًٜج 

 )ض١َّ٤ٗ(
(5)

ُْ ٣ًًٍٙ جُٔطوىٕٓٞ  (َِٖ ؼْ لَ ضَ )ٌُٝحٕ ًٛج جُر٘حء ٓٔط٘ؼًح؛ ألٕ ذ٘حء  ،

 ك٢ أذ٤٘س جُلؼَ
(2)

.  

َٖ  انثانث: ٤ٖ( ح٠ِ ٤َ هُْٜٞ ك٢ جُؿٔغ: )
(2)

ٍٕٝ )كَْؼالٕ(  ِّٓ ؛ ألْٜٗ ال ٣ٌ

ًٝٛج  .حٕ(غَ ٍْ ٤ٖ( ؾٔغ )ؿَ جغِ ٍَ ْٜ: )ؿَ ٖٓ هُٞ ءػ٠ِ )كَؼَح٤ُٖ( ئال ك٤ٔح قٌحٙ جُلٍج

 هٍٞ ٓٓطٌٍ٘
(ٔٓ)

. 

                                                           

 .ٕٗٔ/ٔٔ( ٣٘ظٍ: جُط٣ًٜد )أذٞجخ ج٤ُٖٗ ٝجُطحء( ٔ)

 .52ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٌَٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ ٕ)

 .55ٓٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٛى ك٢ ٍٖـ جُطٌِٔس ٖ)

 .2ٗ( ٣٘ظٍ: ئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /ٗ)

، ٘ٙٔجُٔٗررطَٔ ػِرر٠ و٣ٞجٗررٚ / ( ٓررٖ جٍُؾررُ، ٝٛررٞ ٍُؤذررس كرر٢ ٓؿٔررٞع أٖررؼحٌ جُؼررٍخ ٘)

. 2ٖٔ/ٔ، ٝجُركرٍ جُٔكرر١٤ ٖٕٙ/ٙٝجُؼر٤ٖ )ذرحخ جُٗر٤ٖ ٝجُطررحء ٝجُ٘رٕٞ ٓؼٜٔرح ـ ٖرطٖ( 

ح ـ ئ٠ُ جُؼؿحؼ ك٢ ِٓكوحش و٣ٞجٗٚ  ًٟ ، ٝجُِٓرحٕ )ٓٗرٖ(. جُِـرس: )أنحو٣رى 5ٖٙ/ٕٝٗٓد ـ أ٣

 ّٝ َّٖٗ(: ٖٓ جُٖٔٗ ٝٛٞ جٍُٟخ ج١ًُ ٣وٍٗ جُؿِى وٕٝ إٔ ٣َررُ ُٔ ٓ٘رٚ  ج٤ُٓح٠(: آغحٌٛح، ٝ)جُ

 جُىّ. 

 .2ٗ، ٝئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /52ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: ٌَٓٗ ئػٍجخ جُوٍإٓ ٙ)

 .2ٗ( ٣٘ظٍ: ئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /5)

 .5ٕٗ( ٣٘ظٍ: ٌْحُس جُٔالتٌس /2)

 ، ٝجُطحؼ )ٖطٖ(.2ٕٗ( ٣٘ظٍ: ٌْحُس جُٔالتٌس /2)

. ُٝررْ أهررق ػِرر٠ ٛررًج كرر٢ ك٤ٔررح أضرر٤ف ُرر٢ ٓررٖ ٓإُلررحش 2ٕٗ( ٣٘ظررٍ: ٌْررحُس جُٔالتٌررس /ٓٔ)

 جُلٍجء.
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َٖ  انشاتع: ٘طوٝ ٔح ضىنَ ػ٠ِ )كَْؼالٕ(. ٣ُٝ حٗس(؛ ألٕ جُٜحء هِّ طَ ٤ْ هُْٜٞ: )

 َْ ( حٕلَ ٤ْ ًٛج ذوُْٜٞ: )ٌؾَ 
(ٔ)

، ٝ( َْ  ،()ٓٞضحٕ جُلإجوٝ ،(حٗسلَ ٤ْ جٍٓأز 

 ٓٞضحٗس()ٝ
(ٕ)

. 

 

 هٍٞ ج٤ٍُٓجك٢ انخايظ:
(ٖ)

ٕ ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ٕ جُوٍٞ ذأٚحُس جُ٘ٞ: ئ

 ٌٝوٙ جذٖ ػٛلٌٞ. ٓٞؾٞو، ٝٛٞ )ك٤َْؼحٍ(
(ٗ)

ذإٔ ج٤ٍُٓجك٢ ضْٞٛ إٔ ٤ْر٣ٞٚ  

 حٕ(وَ ْٛ أٚحُس جُٕ٘ٞ ك٢ )وِ يٛد ئ٠ُ ٤ْر٣ٞٚ 
(٘)

 ، َٖ إو١ ئ٠ُ ٜح ضحٕ(؛ ألٗطَ ٤ْ ٝ)

ئ٠ُ ذ٘حء ٓٞؾٞو، ٤ْٝر٣ٞٚ ُْ ٣وَ ًٛج، ذَ ؾؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ُوُْٜٞ: 

٤َْطٖ(؛ ألٗٚ ٤ُّ ك٢ ًالْٜٓ ْٗ وَٖ(، ٝ)ضَ ْٛ ّٛن(، ٝ)ض١ّ٤ٗ(  )ضَىَ )ضَلَْؼَِٖ(، كأٓح )ضى

٤َْطٖ(؛ ألٕ أذح ػ٢ِ وكؼٜٔح ػٖ ٣ٍ٠ن جٍُٝج٣س. ْٗ وَٖ(، ٝ)ضَ ْٛ  ك٤ِّ ك٢ هٞز )ضَىَ

َٕٞ )كَْؼالٕ(، ٝٛٞ جُٝ ٝج٤ُحء أ٤ِٚس،ٕ٘ٞ َجتىز جُ: إٔ انًزْة انثاَٙ

 َٖ  ( ئيج ِٛي، ٝٓ٘ٚ هٍٞ جُٗحػٍ: ١٤ُ ِٗ ٣َ  ح٠َ ٖٓ )

 ِٕ ُٞ٘ ٌْ َٓ ٍَ ك٢  ُٖ جُؼ٤َْ َُ  هى َْٗطؼَ ١ُ٤ ػ٠ِ أٌٓحِق٘ح جُرََط ِٗ ِِٚ     ٝهى ٣َ  كحت
(ٙ)

. 

 ٢ٌ ًٛج ػٖ جٌُٞك٤٤ٖٝقُ 
(5)

 ٝٛٞ هٍٞ جٌُٓح٢ً .
(2)

 ، ٝجُُٓه١ٍٗ
(2)

 . 
(2)

 . 

                                                           

 ( أ١: ٣ٞ٠َ ٓٔٗٞم. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٤ْق(.ٔ)

 .2ٕٗـ 2ٕٗ( ٣٘ظٍ: ٌْحُس جُٔالتٌس /ٕ)

 .ٕٓٔ/ٔ، ٝجالٌضٗحف ٕٔٙ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٖٕٔ/٘( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جٌُطحخ ٖ)

 .ٕٕٙـ ٕٔٙ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)

 ( ٛٞ جُطحؾٍ.٣٘ظٍ: جُطحؼ )وٛن(.٘)

ٗطؼٖ(، ٝ)ٖٓ( ذٍٝج٣س )ٗهٟد( ٓٞٞغ ) ٖٙ( جُر٤ص ٖٓ جُر١٤ٓ ُألػ٠ٗ ك٢ و٣ٞجٗٚ /ٙ)

، ٝجُِٓررحٕ )ٖرر١٤( ذٍٝج٣ررس ٔٙٗ، ٙ٘/ٔٝ)ٓررٖ( ٓٞٞررغ )كرر٢(، ٝٛررٞ ٓررٖ ٖررٞجٛى جُُجٛررٍ 

 )ٗهٟد( ٓٞٞغ )ٗطؼٖ(، ٝجُطحؼ )١٤ٖ( ذحٍُٝج٣ط٤ٖ. جُِـس: )ٌٕٓ٘ٞ كحتِٚ(: جُىّ.

 .2ٕٙ، ٝػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /2ٖٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُركٍ جُٔك١٤ 5)

 .2ٕٙ، ٝػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /ٕٙ( ٣٘ظٍ: ٓلطحـ جُؼِّٞ /2)

 .2ٕٙ، ٝػ٘وٞو جُُٝجٍٛ /ٔٓٙ/ٍٖ: جٌُٗحف ( ٣٘ظ2)
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، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ (ٖطُ ٤ْ َٗ جُطّ )أٗٚ ٣كطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ  انًزْة انثانث:

( َٖ َ٤١).  َٖ حٕ( ئيج أنًضٚ ٖٓ طَ ٤ْ ٝٛٞ ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ، هحٍ: "ًًُٝي )

كحُٕ٘ٞ ػ٘ىٗح ك٢ ٓػَ ًٛج ٖٓ ٗلّ جُكٍف ئيج ًحٕ ُٚ كؼَ ٣ػرص  (،ٖطُ ٤ْ َٗ جُطّ )

ُْ ( ١٤ٖ)ٝ)٤ٖطحٕ( ٖٓ  (جُىٛن)ك٤ٚ جُٕ٘ٞ، ٝئٕ ؾؼِص )وٛوحٕ( ٖٓ 

ضٍٛكٚ "
(ٔ)

. 

جُٔرٍو ٝقًج قًٝٙ  
(ٕ)

 جذٖ جٍُٓجؼ، ٝ
(ٖ)

 ، ٝج٤ٍُٓجك٢
(ٗ)

، ٝجُٛح٣ؾ
(٘)

. 

ٝجُٛح٣ؾ
(٘)

. 

 ٌ جُطح٤ُس:ُألٓٞ أٚحُس جُٕ٘ٞ ٣َٝحوز ج٤ُحءٝجٍُأ١ ج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ ٛٞ      

ج، كوى هحُٞج: )ضَ  األٔل: ًٍ ج ٝٗػ ًٍ ٖ(، طَ ٤ْ َٗ غرٞش جُٕ٘ٞ ك٢ ًالّ جُؼٍخ ٖؼ

 ُٓ  ٖ(. طَ ٤ْ َٗ ٝ)ٖح٠ٖ(، ٝ)

ٖٓ )ٖح٠( ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ٤ُّ ٖٓ أذ٤٘س جُؼٍذ٤س ٛٞ  ًٞٗٚإٔ  انثاَٙ:

 ٖ(.طَ ٤ْ َٗ ٖ( ك٢ هٍٞ جُؼٍخ: )ضَ َِ ؼْ لَ )ضَ 

َّ أوُطٚ ِْٔص ٖٓ جالػطٍجٜ ػ٤ِٜح. انثانث:  إٔ ُؾ

 أٗٚ هٍٞ جُؿٌٜٔٞ اتع:انش
(ٙ)

. 

٤ْلَٖ( :انًغأنح انثانثح َٞ ( 
(5)

 : 

 ًٝحٕ ُْٜ ًٓٛرحٕ:  ٝج٤ُحء، ٕ٘ٞجُك٢  جُؼِٔحءجنطِق 

                                                           

. ٝهررى ٗٓررد جُٔؼرر١ٍ كرر٢ ٌْررحُس ٖٓٔ/ٔ، ٝجٌُٗررحف 2ٕٔـ  5ٕٔ/ٖ( ٣٘ظررٍ: جٌُطررحخ ٔ)

ئ٠ُ ٤ْر٣ٞٚ أٗٚ ٣ًٛد ئ٠ُ أٚحُس جُٕ٘ٞ، ًٝٛج ٣هحُق ٓح ٍٚـ ذرٚ ْر٤ر٣ٞٚ  5ٕٗجُٔالتٌس /

 ك٢ جٌُطحخ.

 .ٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٕ)

 .2ٙ/ٕ( ٣٘ظٍ: جألٍٚٞ ٖ)

 .2ٗٗ/ٖـ جٌُطحخ ( ٣٘ظٍ: ٍٖٗ)

 .55ٔ/ٕ( ٣٘ظٍ: جُِٔكس ٘)

 .2/ٔ( ٣٘ظٍ: جُىٌ جُٕٔٛٞ ٙ)

 ٛٞ ج١ًُ ٣ؿ٢ء ٓغ ج٤ُٟق. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )ٞلٖ(. (5)
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ًٝٛج  َٕٞ )كَْؼَِٖ(.ٝجُ ،ٝج٤ُحء أ٤ِٚس : إٔ جُٕ٘ٞ َجتىزانًزْة األٔل

 ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ
(ٔ)

 ػر٤ى ٢أذٝ، 
(ٕ)

 ٝجُٔرٍو ،
(ٖ)

 ٣ٖ، ٝآنٍ
(ٗ)

. 

 ٝجقطُؽ ًُُي ذأ٣ٍٖٓ:

٤ْلَٖ( ٛٞ ج١ًُ ٣ؿ :األٔل َّٟ  ٓغ ج٤ُٟق ٢ءإٔ )جُ
(٘)

كٜٞ ٓٗطن  ،

ٚ٘ٓ
(ٙ)

 ، هحٍ جُٗحػٍ:

٤ْقر ؾحءَ  ئيج ؾحءَ  َٞ  ُٖ ٤ْلَ َٞ ٤ِْق  َّٟ ُِ    ْٝ ٍَ وَ كأ ُٖ ٟ ذٔح ضُْو ٤َحكِ َّٟ ُف جُ ْٞ ُ٤ ُّٟ  ٟ جُ
(5)

. 

٤ْلَٖ( ٝئٕ ًحٕ ٤ٞق ج٤ُٟق كٜٞ انثاَٙ: َّٟ ػ٠ِ ًَ قحٍ  إٔ )جُ

 ك٤٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ ٗٞٗٚ َجتىز ،٤ٞق
(2)

. 

                                                           

. ٝٗٓررد ئ٤ُررٚ جذررٖ ٓ٘ظررٌٞ كرر٢ 2ٕٓ/ٔ، ٝجالٌضٗررحف ٕٖٓ، 5ٕٓ/ٗ( ٣٘ظررٍ: جٌُطررحخ ٔ)

 جُِٓحٕ )٤ٞق( أٗٚ يٛد ئ٠ُ أٚحُس جُٕ٘ٞ، ًٝٛج ٣هحُق ٓح ؾحء ك٢ جٌُطحخ.

 ، ٝجُِٓحٕ )ٞلٖ(.2ٕٓ/2ٍ: جُٔكٌْ )جُٟحو ٝجُٕ٘ٞ ٝجُلحء ٜ ف ٕ( ( ٣٘ظٕ)

 .5ٖٕ/ٖ، 25ٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٖ)

، ٍٖٝـ جذٖ 2٘ٔ، ٝجُٔح٢َٗ ك٢ ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /2ٕ٘/ٕ( ْٜٓ٘ جألٚٔؼ٢ ك٢ جٍُُٔٛ ٗ)

، ٝجذررٖ و٣ٌررى كرر٢ جُؿٜٔررٍز )ذررحخ ٓؼٍكررس جُُٝجتررى ٙٙجذررٖ ئ٣ررحَ ػِرر٠ ضٛرر٣ٍق جذررٖ ٓحُرري/

١ كر٢ جُٛركحـ )ذرحخ جُلرحء ـ كٛرَ جُٟرحو ـ ٞر٤ق(، ٝجذرٖ ، ٝجُؿر2ٍٛٞٗ/ٔٝٓٞجهؼٜرح( 

، ٝجذررٖ ٣ؼرر٤ٕ كرر٢ ٖرررٍـ 2ٕٓ/2ْرر٤ىز كرر٢ جُٔكٌررْ )جُٟررحو ٝجُ٘رررٕٞ ٝجُلررحء ٜ ف ٕ( 

، ٝدمحم ذٖ أذ٢ ذٌٍ جٍُج١َ ك٢ ٓهطحٌ جُٛركحـ )ٞر٤ق(، ٝجذرٖ ٛٗرحّ كر٢ 2٘ٔج٢ًُِٞٔ /

 .2ٔ/ٔأٝٞف جُٔٓحُي 

 .ٙٙجذٖ ٓحُي/ ، ٍٖٝـ جذٖ ئ٣حَ ػ٠ِ ض٣ٍٛق5ٖٕ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوطٟد ٘)

 .5ٙٔ/ٔ، ٝجُٔ٘ٛق ٕٖٓ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٙ)

( جُر٤ص ٖٓ جُط٣َٞ، ُْ أهق ػ٠ِ هحتِٚ، ٝٛٞ ٖٓ ٖٞجٛى جُط٣ًٜد )أذٞجخ جُٟحو ٝجُٕ٘ٞ 5)

، ٝجُٛكحـ )ذحخ جُلحء ـ كَٛ جُٟحو ـ ٤ٞق(، ٝجُٔكٌْ )جُٟحو ٕٖ/ٕٔٝجُٕ٘ٞ ـ ٞلٖ( 

ٍـ أذ٢ جُرورحء جُؼٌرر١ٍ ، ٝو٣ٞجٕ أذ٢ جُط٤د جُٔط٘ر٢ ذ2ٕٗٓ/2ٝجُٕ٘ٞ ٝجُلحء ٜ ف ٕ( 

 ، ٝجُؼرحخ جُُجنٍ )٤ٞق(.5ٕٓ/ٗ

 .2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 2)
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ٝٛٞ  .َٕٞ )ك٤َْؼََ(جُٝ ٝج٤ُحء َجتىز،: إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس انًزْة اٜخش

 ًٓٛد جُه٤َِ
(ٔ)

 ٝأذ٢ ٣َى، 
(ٕ)

 ، ٝجذٖ كحٌِ
(ٖ)

 ، ٝجذٖ ػٛلٌٞ
(ٗ)

، ٝجذٖ 

 ٝجذٖ ٓحُي
(٘)

 ، ٝأذ٢ ق٤حٕ
(ٙ)

. 

 :ذأ٣ٍٖٓٝجقطُؽ ُٚ 

لَ إٔ  األٔل: َٞ ِلٖ( ٣ٜٗى ذإٔ هُْٜٞ: ) ْٟ  ( ػ٠ِ ٤َْٕٝلًَ٘حَٞ )ٖ ٣َ

)ك٤َْؼََ(
(5)

. 

 الً( أًػٍ ك٢ جٌُالّ ٖٓ )كَْؼَِٖ(إٔ )ك٤ْؼَ  ٔاٜخش:
(2)

. 

٤ْلَٖ(، ٌٝوّ   َٞ ٙ جذٖ ؾ٢٘، ٓؼِالً يُي ذإٔ أذح ٣َى ُٔح ْٔؼْٜ ٣وُٕٞٞ: )

 ّٛ ٔٚ )ك٤َْؼاَلً( كحٖطن جُلؼَ ٓ٘ٚ، ًٝحٗص )ك٤َْؼََ( أًػٍ ك٢ جٌُالّ ٖٓ )كَْؼَِٖ( ضٞ

 َٞ ُْ لِ ْٟ ٣َ  َٖ لَ كوحٍ: ) َٞ ٖ(. ٝأٌوف ًٛج ذأٗٚ ُٞ  ( ُوحٍ: ئيج  َٖ لَ ثَ ػٖ ) ُٖ ِل ْٟ َ٣

(؛ ألٕ جُؼ٤ٖ هى قًكص، ًٝٛج ٖٓ أؿال٠ ٓػِطٚ ػ٠ِ ُلظٚ هِص:)كََِ  ُٖ ِِ َٖ ٣َْل

 جُؼٍخ
(2)

. 

 ًٛج، ٝهى ؾؼَ جذٖ ٣ؼ٤ٕ
(ٔٓ)

ًٓٛد أذ٢ ٣َى أهٟٞ ك٢ جُو٤حِ؛ ٌُػٍز  

ف(، ٝهِّ  )ك٤َْؼََ(، ٍَ ٤ْ َٚ ًٓٛد ؾؼَ )َػْؿَِٖ(، ٝ ٗكٞ: س )كَْؼَِٖ(،ٗكٞ: )

 جالٖطوحم. سجُٔح٢َٗ أهٟٞ ٖٓ ؾٜ

                                                           

 .ٙٗ/5( ٣٘ظٍ: جُؼ٤ٖ ٔ)

 . ُْٝ ٣ٍٛـ ذًُي ك٢ جُ٘ٞجوٌ.5ٕٖ، ٝوهحتن جُط٣ٍٛق /ٕٗٔ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ ٕ)

 جُ٘ٞجوٌ.

 .ٖٙٙـ  ٖ٘ٙ/ٖ( ٣٘ظٍ: جُٔوح٤٣ّ )ذحخ جُٟحو ٝجُلحء ٝٓح ٣ػِػٜٔحـ ٞلٖ( ٖ)

 .5ٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔٔطغ ٗ)

 .ٕٖ( ٣٘ظٍ: ئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /٘)

 .ٖٗٔ( ٣٘ظٍ: جُٔرىع /ٙ)

 .ٕٖ، ٝئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق /5ٕٔ/ٔ، ٝجُٔٔطغ 2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 5)

 .5ٕٔ/ٔ، ٝجُٔٔطغ ٕٕٔ/ٖ، ٝجُهٛحتٙ 2ٙٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جُٔ٘ٛق 2)

 .ٕٗٔ/ ٖ( ٣٘ظٍ: جُهٛحتٙ 2)

 .2ٙٔـ  2٘ٔ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ ج٢ًُِٞٔ /ٓٔ)
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ٝجُو٤حِ جالٖطوحم ٝ ،ٝج٤ُحء َجتىز ٝج١ًُ أ٤َٓ ئ٤ُٚ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس

لَ كٜٞ  أٓح جالٖطوحم، ٣ىػٔحٕ يُي َٞ ( ئيج ؾحء هٍٞ جُؼٍخ: ) ُٖ ِل ْٟ َ٣ َُ َٖ جٍُؾ

، ٝض٤ْٛٞ جذٖ ؾ٢٘ ألذ٢ ٣َى ٍٓوٝو؛ ألٗٚ ٣لطف ذحذًح ال ضإٖٓ ٤ٞلًح ٓغ ج٤ُٟق

 .ًػٍ ك٢ جٌُالّ ٖٓ )كَْؼَِٖ(الً( أ)ك٤ْؼَ ػٞجهرٚ، ٝأٓح جُو٤حِ كألٕ 
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 انًطهة انحاد٘ عشش: انٛاءاٌ

 ) ٍّ َ٤ ْٜ ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ ٓٓأُس ٝجقىز، ٢ٛ: )٣َ
(ٔ)

: 

جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ج٤ُحء٣ٖ، َٛ ٛٔح أ٤ِٚطحٕ أٝ ئقىجٛٔح أ٤ِٚس  

 ٝجألنٍٟ َجتىز؟ ًٝحٕ ُْٜ ك٢ يُي غالغس ًٓجٛد:

(. ًٝٛج : ٣َحوز جأل٠ُٝ ٝأٚحُس جُػح٤ٗس، ٝجَُٕٞ انًزْة األٔل َّ )٣َْلؼَ

ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ 
(ٕ)

، ٝآن٣ٍٖ 
(ٖ)

 . ٝجقطُؿٞج ًُُي ذأ٣ٍٖٓ:

 ذُُٔ٘س جُُٜٔزًحٗص إٔ ج٤ُحء ئيج ًحٗص أٝالً  أحذًْا: 
(ٗ)

 : 

إٔ جُوٍٞ ذأٚحُس جأل٠ُٝ ٣َٝحوز جُػح٤ٗس ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ  ٔاٜخش: 

 ) َّ ٓٞؾٞو ٛٞ )كَْؼ٤َ
(٘)

. 

(. ٝهى أٚحُس جأل٠ُٝ ٣َٝحوز جُػ انًزْة انثاَٙ:   َّ ح٤ٗس، ٝجَُٕٞ )كَْؼ٤َ

قٌحٙ جُٛحؿح٢ٗ 
(ٙ)

 وٕٝ إٔ ٣ؼُٝٙ ئ٠ُ هحتِٚ.  

وّ ذأٗٚ ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو  ٌُ ٝ
(5)

. 

                                                           

( ٛرٞ ٚرٔؾ جُطِررف،  ( ٛرٞ جُٛرِد ٝجُكرحو، ٝٓ٘ررٚٔ) ٍّ ٤َر ْٜ (، ٝه٤ررَ: )ج٤َُ ٍّ ٤َر ْٜ هرُْٜٞ: )قؿرٍ ٣َ

 ٢ْٔٝ ذًُي ُٛالذطٚ، ٝه٤َ: جَُِّؿحَؾس ٝجُطٔحو١ ك٢ جألٍَٓ. ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٤ٍٛ(.

، ٝجُطرحؼ 2ٖٔ/ٗ، ٝجُٔكٌْ )جُٜحء ٝجٍُجء ٝج٤ُحء ـ ٓوِٞذس ٤ٍٛ( ٖٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٕ)

 ٝجُطحؼ )٤ٍٛ(.

، ٝجُطؼ٤ِوررس 2٘٘ٝجُلحٌْرر٢ كرر٢ جُطٌِٔررس /  ،ٖٕ٘/ٖ( ٓررْٜ٘ جذررٖ جُٓررٍجؼ كرر٢ جألٚررٍٞ ٖ)

، ٝجُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُٛكحـ )ذحخ جٍُجء كَٛ جُٜحء(، ٝجُطحؼ )٤ٛرٍ(، ٝجُُٓهٗر١ٍ 22ٕ/ٗ

، ٕ٘/ٕ، ٝجُٓررر٢٠ٞ٤ كررر٢ جُُٔٛرررٍ 2ٗٔـ  2ٗٔ/2، ٝجذرررٖ ٣ؼررر٤ٕ ٕٓ٘كررر٢ جُٔلٛرررَ /

 . ٖٖٙ/ٗٝجأل٢ٖٗٞٔ ك٢ ٍٖقٚ ػ٠ِ جألُل٤س 

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٤ٍٛ(.ٗ)

 .2ٖٔ/ٗ، ٝجُٔكٌْ )جُٜحء ٝجٍُجء ٝج٤ُحء ـ ٓوِٞذس ٤ٍٛ( ٖٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ ٘)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٤ٍٛ(. ٙ)

، ٍٖٝـ 2ٖٔ/ٗ، ٝجُٔكٌْ )جُٜحء ٝجٍُجء ٝج٤ُحء ـ ٓوِٞذس ٤ٍٛ( ٖٖٔ/ٗ( ٣٘ظٍ: جٌُطحخ 5)

 ، ٝجُطحؼ )٤ٍٛ(.2ٗٔ/2ٍٖٝـ جُٔلَٛ 
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(. ٝهى ق٠ٌ أذٞ  انًزْة انثانث:  ٍّ وَ ْٜ (، ًـ )هَ َّ أٚحُطٜٔح، ٝجَُٕٞ )كَْؼَِ

ق٤حٕ 
(ٔ)

ًٛج ػٖ أذ٢ ذٌٍ جُُذ٤ى١، ٝؿ٤ٍٙ. ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ ًطحخ  

ُذ٤ى١ ٝؾىضٚ يٛد ئ٠ُ ٓح يٛد ئ٤ُٚ ٤ْر٣ٞٚ، هحٍ: "ٝهى ؾحء "جالْطىٌجى" ُِ

( ُِِٛد"  ٍّ َ٤ ْٜ (، هحُٞج: )قؿٍ ٣َ َّ ٖٓ ًٛج جُرحخ )٣َْلؼَ
(ٕ)

. 

وّ ًٛج جًُٔٛد ذإٔ ج٤ُحء ال ضٌٕٞ أٚالً ٓغ ذ٘حش جُػالغس ك٢ ؿ٤ٍ   ٌُ ٝ

جُٟٔحػق 
(ٖ)

. 

(؛ ٝجأل٠ُٝ ذحُورٍٞ ٛٞ ٣َحوز جأل٠ُٝ ٝأٚحُس جُػح٤ٗس، ٝجَُٕٞ )٣َْلؼَ      َّ

(، ٝألٕ  َّ ألٕ جُؼٌّ ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ك٢ أذ٤٘س جُؼٍخ، ٝٛٞ )كَْؼ٤َ

ك٢ ج٣ُُحوز  ذُُٔ٘س جُُٜٔزًحٗص ٕ ج٤ُحء ئيج ًحٗص أٝالً أٚحُس ج٤ُحء٣ٖ ذؼ٤ىز؛ أل

ك٤ٔح ُػِْ  ح٣َحوضًٜػٍُش  ٝهؼص أٝالً ٝذؼىٛح غالغس أقٍف(، ٝجُُٜٔز ئيج ٗ)

 (، كًٌُي ج٤ُحء.٘لٍ( )جٖطوحهٚ، ًـ )أقٍٔ(، ٝ)أنٍٛ(، ٝ)أٚ

 

                                                           

 .ٕٕٔ/ٔ( ٣٘ظٍ: جالٌضٗحف ٔ)

 .ٕٔ( ٣٘ظٍ: جالْطىٌجى /ٕ)

 .2ٗٔـ  2ٗٔ/2 ( ٣٘ظٍ: ٍٖـ جُٔلَٖٛ)

 ( ٣٘ظٍ: جُطحؼ )٤ٍٛ(.ٗ)

 .ٖٗ٘/ٗ، ٍٖٝـ جأل٢ٖٗٞٔ ٓٙ٘( ٣٘ظٍ: ػَِ جُ٘كٞ /٘)
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 انخاتًح

جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ، ٝجُٛالز ٝجُٓالّ ػ٠ِ أٍٖف جألٗر٤حء     

 ٝج٤ٍُِْٖٔ، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٚكرٚ أؾٔؼ٤ٖ...، ٝذؼى:

 كوى ذىش ٢ُ ذؼٝ جُ٘طحتؽ، أٝؾُٛح ك٤ٔح ٢ِ٣: 

٣ٍؾغ ئ٠ُ  جُكٍٝف ٣َٝحوضٜحذؼٝ  أٚحُسنطالف ك٢ )جأل٠ُٝ(: جال

 :، أذٍَٛحأْرحخ

ػىّ جُٞهٞف ػ٠ِ جٖطوحم ٖٓ ًالّ جُؼٍخ ٣ىػْ جألٚحُس أٝ  جألٍٝ:

ِْوُّٞ(،  ٤ِن(، ٝ)ُق ْٔ ج٣ُُحوز ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جٌُِٔحش، ٖٝٓ ًٛج جُهالف ك٢ )ِػ

ِِن(. ْٛ َِ ف(، ٝ) ٍِ َٟ ْ٘ ْٗطََ(، ٝ)َن ٌَ َٝ ِّغ(، ٝ) َٔ َٛ ِْؼُّٞ(، ٝ)  ٝ)ذُ

ُّٓي ذؼٝ جُؼِٔحء ذحٖطوحم ٌُِٔس ٓح، ٝضأ٣ِٝٚ أٝ ضٟؼ٤لٚ ٖٓ  جُػح٢ٗ: ضٔ

 رََ آن٣ٍٖ، ٖٝٓ ًٛج:هِ 

ٓٙ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز جقطؽ ذحالٖطوحم، ٔ ـ جُهالف ك٢ ٤ْٓ )واَُلِ

َٛص جُىٌع(، ٝ)ضىُُٙ جُؼٍخ هٍٞٝٛٞ  : )و٤َُٙ( ٝ)ِوال٘(، ٝ)وََُ

َٝٗٚ )كُؼَحَُ(، ٝٓؼ٘حٙ  حٌذحػ٤ً  ؾؼَ جُِلع ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُسوُُٞٚس(.  

 ُٝ ؾى ُلع غالغ٢ ذٔؼ٠٘ ُلع ًٔؼ٠٘ )و٤ُٙ(، ٤ُّٝ ذٔٗطن ٓ٘ٚ؛ ألٗٚ ئيج 

ك٤ِّ أقىٛٔح ٖٓ ج٥نٍ ٣و٤ً٘ح، ، ٤ُّٝ ذ٤ٖ ُلظ٤ٜٔح ئال ٣َحوز قٍف، ٌذحػ٢

رَطٍ( ِْ َْر١ِ( ٝ)  .ٗكٞ: )

ـ جُهالف ك٢ ٤ْٓ )ٍٓجؾَ(، كوى جقطؽ ٖٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ذأٗٚ ٕ

ؾال(  ٍْ َٔ ُٓ َؾَ(، ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼَ ) ٍْ َٔ ُٓ ٖٓ ذحخ ٓأنٞي ٖٓ )غٞخ 

( َٔ  (.ٌَٖ ْٓ َٔ ضَ )ٝ (عٌَ ىْ ض

جِ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ٣ٍٟ أٗٚ ٓٗطن ٖ ٍَ ٖٓ ـ جُهالف ك٢ ٕٗٞ )ِْٗر

ٝجُلط٤ِس ك٢ ؿحُد ، جُٔٛرحـ ( ٍٛٞجِرْ جُِّ٘ )ألٕ ؛ طٖٝٛٞ جُوُ (، ٍِْ جُرِ )ٓؼ٠٘ 

ؼّق ٖٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس يُي، ٝيًٍ إٔ جُـحُد ك٢ ٖطْ جألٍٓ ٖٓ هُ  َٞ ٝ .

 جُلط٤َ أال ٣ٌٕٞ ٖٓ جُوطٖ.

َؾس(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز جقطؽ ذوٍٞ جُؼٍخ: ـ جُهالف ك٢ ٗٗ ٍِ ٕٞ )ِْٗل

ؼ ٝكَ ) ٍَ ًٍ (، ؼٍِ أَْك ؾـ )كَ  ،جٝٛٞ ج١ًُ ال ٣ٌطْ ْ ٍِ ٓٗطن ٓ٘ٚ، ألٕ ئكٗحء  س(ِْٗل
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ٝٞؼّلٚ ٖٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ذأ٣ٍٖٓ: أقىٛٔح: إٔ  جٍُٓ ٖٓ هِس جُكُّ.

ئكٗحء جٍُٓ ٤ُّ ذوِس قُّ، ذَ ذؼٝ ٚلحش جُو٤َِ جُكُّ. ٝج٥نٍ: إٔ 

َؾس جُوِد(.) ٍِ ؼ( ال ٣ٍجو ذٜٔح جُؿرحٕ ًٔح ٣ٍجو ذـ )ِْٗل ٍِ ؼ( ٝ)جُلَ ٍَ  جألَْك

ْؿىَخ(، كوى ضٔٓي ٖٓ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ذإٔ٘ ََ  ــ جُهالف ك٢ ذحء )

ٍر )٣وُٕٞٞ:  جُؼٍخ ْؿىر  َٛى٣ ؿىَ )، ٝ(ََ (. ٝٗٙ ٖٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ػ٠ِ خر ََ

 (ٍطْ رَ ِْ )ء ك٢ إٔ ضٌٕٞ جٍُج ْٚٝٞء جػطوحو ٣ُِّ ٓ٘ ضؼؿٍفجُوٍٞ ًٛج إٔ 

(، ًٝٛج ؿ٤ٍ ٚك٤ف، كحُرحء أ٤ِٚس، عِٓ وَ )ٝ (١رِ َْ : )ُوُْٜٞ؛ َجتىز (ٍػْ َٓ وِ )ٝ

 (.ٍطْ رَ ِْ ٝ ،١رِ َْ ٝٛٞ ٖٓ ذحخ )

ـ جُهالف ك٢ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ٖٓ )ٓ٘ؿ٤٘ن(، كوى جْطىٍ ٖٓ يٛد ٙ

ًحٗص ذ٤٘٘ح ) (، ٝهُْٜٞ:َؾَ٘وُْٞٛ ذحُٔؿح٤ٗنئ٠ُ ٣َحوضٜٔح ذوٍٞ جُؼٍخ: )

(. ٝٞؼّق ٖٓ يٛد نَٖ ٍْ ن ٝأنٍٟ ُٗ َ٘ؿْ ٍٓز ُٗ ، أ ك٤ٜح جُؼ٤ٕٞوَ لْ ٕٞ ضُ قٍٝخ ػُ 

ح ٖٓ ٍٞذً ئ٠ُ أٚحُس ج٤ُْٔ ٣َٝحوز جُٕ٘ٞ ًٛج جالٖطوحم، ٌٝأٟ إٔ ك٤ٚ 

ْؿَ٘وْٞٛ، ٝ، ٝه٤حْٚ ػ٘ىٙ )جُطه١٤ِ ْؿَُ٘ٗ َٓ جٖطوٞج  جُِلع أػؿ٢ٔ، كِٔح ٌُٖٝ(، نَٔ

 . طٞج ك٤ٚ؛ ألٗٚ ٤ُّ ٖٓ ًالْٜٓنِّ  ٚٓ٘

٤ْلَٖ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ أٗٚ ػ٠ِ )ك٤َْؼََ( ـ جُهالف ك٢ 5 َٞ ٕٗٞ ٣ٝحء )

لَ  جْطىٍ ذوٍٞ جُؼٍخ َٞ ِلٖ(.) ْٟ ٖٓ ذأٗٚ ٙ جذٖ ؾ٢٘، ٓؼِالً يُي ٌٝوّ  ٖ ٣َ

٤ْلَٖ(، ًٝحٗص )ك٤َْؼََ(  ىٕ أذح ٣َ؛ ألأؿال٠ جُؼٍخ َٞ ُٔح ْٔؼْٜ ٣وُٕٞٞ: )

َٞ  أًػٍ ك٢ جٌُالّ ٖٓ )كَْؼَِٖ( ضٞٛٔٚ )ك٤َْؼاَلً( كحٖطن جُلؼَ ٓ٘ٚ، كوحٍ: ٖ لَ )

  .ٖ(لِ ْٟ ٣َ 

 جُػحُع: جُهالف ك٢ جٖطوحم جٌُِٔس، ٝٓ٘ٚ:

َٗد(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼِٚ ٓٗطوًح ٖٓ ٔ ٌْ ـ جُهالف ك٢ ُٛٔز )أَ

ِٗرح٢ٗ(. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ؾؼِٚ ٓٗطوًح ٖٓ  ٍْ َٓ هٍٞ جُؼٍخ: )ًٓحء 

َٗد(. ٌْ َإ ُٓ  هُْٜٞ: )ًٓحء 

ٜح ؾؼِٚ ٓٗطوًّح ٖٓ ـ جُهالف ك٢ ُٛٔز )ئٗٓحٕ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ أٚحُطٕ

 )جإلّٗ(. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ٣َحوضٜح ؾؼِٚ ٓٗطوًّح ٖٓ )ج٤ُّٓ٘حٕ(.
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، كٖٔ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ؾؼِٚ ٓٗطوًح ٖٓ (ةهِ ٍْ )ؿِ ـ جُهالف ك٢ ُٛٔز ٕ 

ٛح جٍُه٤ن. ٖٝٓ يٛد ػ٤ِٜح هٍٗٝنٍؾص ئيج  جُر٤ٟس( أشْ هَ ٍْ ؿَ ): هٍٞ جُؼٍخ

 ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼِٚ ٓٗطوًح ٖٓ )جُـٍم(.

ََٗ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ٣ٍٟ أٗٚ ٓأنٞي ـ جُهالف ٖ  ْٜ ك٢ الّ )َٗ

ََٗ جٍُؾَ( ئيج أّْ٘ح. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ  ْٜ ََِْٗص جٍُٔأز(، ٝ)َٗ ْٜ ٖٓ هٍٞ جُؼٍخ: )َٗ

 ج٣ُُحوز ؾؼِٚ ٓأنٞيًج ٖٓ )جُٜٕ٘(.

ْ٘رَحُس(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ؾؼِٜٔح ٗ ْ٘رِحٍ(، ٝ)ضِ ـ جُهالف ك٢ ضحء )ضِ

ْ٘رَ( ٝٛٞ جُو٤ٍٛ،  ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼِٜٔح ٖٓ )جَُّ٘رََ( ٝٛٞ ٖٓ )جُطِ

ـٍَ. ِّٛ  جُ

ٝش(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼِٚ ٖٓ هُْٜٞ: ٘ ٍُ ُْْر ـ جُهالف ك٢ ضحء )

ٌٝ(، ذٔؼ٠٘: جُلو٤ٍ. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ؾؼِٚ ٖٓ ) ٍُ ُّْٓر شُ َْ )جُ ٍْ  رَ

ٝش( ٛٞ : ئيج جنطرٍضٚجُط٣ٍن( ٍُ ُْٓر م ْرٍ جُطٍ ١جُى٤َُ جُكحيم جًُ؛ ألٕ )جُ

 .ٝنرٍٛح

ٙ .)ٕ ْٞ حُػٕٞ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼِٚ ٖٓ )جُؼَ َٓ ـ جُهالف ك٢ ٤ْٓ )

ْؼٖ(. َٔ  ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ؾؼِٚ ٖٓ )جُ

َِي(، كٖٔ يٛرٞج ئ٠ُ ج٣ُُحوز ًحٕ ُْٜ غالغس 5 َٓ ـ جُهالف ك٢ ٤ْٓ )

أَُْي( ذطوى٣ْ جُُٜٔز ػ٠ِ َٕٝ  َٓ جضؿحٛحش ك٢ يُي: جأل٠ُٝ: إٔ أِٚٚ: )

ْلؼََ(؛ أل َٓ ٗٚ ٓٗطن ٖٓ جألًُٞس ُظٌٜٞ جُٔ٘حْرس ذ٤ٖ ٓؼ٠٘ جُِٔي ٝجٍُْحُس. )

ْلؼََ( ٖٓ )ألى( ئيج أٌَْ، ٝهى جقطؿٞج  َٓ أْلَى( ذَٕٞ ) َٓ جُػح٤ٗس: إٔ أِٚٚ: )

ذوُْٜٞ: )أُـ٢ٌ٘ ئ٤ُــٜح(. جُػحُػس: أٗٚ ٓأنٞي ٖٓ )الى ٣ِٞى( ئيج ٌوّو ج٢ُٗء ك٢ 

ٌَِس( ك٤ٚ، ٝجٍُْحُس ًًُي. ٖٝٓ يٛرٞج ئ٠ُ جألٚحُس ٣ٍٕٝ  َٔ أٗٚ ٓأنٞي ٖٓ )جُ

 ٢ٛٝ جُوٞز. 

ـ جُهالف ك٢ ٛحء )أٜٓحش(، كوى جْطىٍ ٖٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ذوٍٞ  2

ح(. ٝجْطىٍ ٖٓ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ذوٍٞ جُؼٍخ:  ًّٓ ْص أ َٜ َّٓ ٜس(، ٝ)ضأ َّٓ جُؼٍخ: )أُ

ّّ ذ٤ّ٘س جألٓٞٓس(.  )أ

َُن(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ أٚحُس جُ 2 ْٝ َ ُٜٔز ـ جُهالف ك٢ جُُٜٔز ٝجُٞجٝ ك٢ )أ

: ُِٔؿٕ٘ٞ ْهُٜٞ(، ٝجٍُؾَ كٜٞ ٓأُٞم نَ ُِ أُ ٣َٝحوز جُٞجٝ جقطؽ ذوٍٞ جُؼٍخ: )
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ُٓ ُُ أْ َٓ ) إْ ): (، ٝهُْٜٞنَُ ْٝ إَ ٞم ٝ (. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُُٜٔز ٝأٚحُس َُنُٓ

َُنَ ) جُٞجٝ جقطؽ ذوٍٞ جُؼٍخ: ُوًح( ذٔؼ٠٘:  َٝ  جُىٝجخّ  صْ وَ َُ َٝ ، ٝهُْٜٞ: )ًًخَٝ

 .أٍْػصذٔؼ٠٘:  (حُٝوً 

َٞ الف ك٢ جُُٜٔز ٝج٤ُحء ك٢ ـ جُهٓٔ كٖٔ يٛد ئ٠ُ إٔ جُُٜٔز  ،أ(٤َ ْٜ )

َٞ  حٓٗطوً َجتىز ٝج٤ُحء أ٤ِٚس ؾؼِٚ  ( ٖٓ َٛ أ١: ٖحذٜص. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ  ،٤ص(ح

٠ُ أٚحُس جُُٜٔز ٣َٝحوز ج٤ُحء ؾؼِٚ ٓٗطوًح ٖٓ  ْٝ َٞ إٔ جألَ ( َٛ  .أش(ح

٤ََْٖطحٕ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ٔٔ ـ جُهالف ك٢ جُٕ٘ٞ ٝج٤ُحء ك٢ )

. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ أٚحُس جُٕ٘ٞ ٖٓ )ٖح٠ ١٤ٗ٣( ئيج ِٛي أٚحُس ج٤ُحء ٣ٍٟ أٗٚٝ

 .ؼُى ٖٓ جُه٤ٍؼُى، كٌأٗٚ ذَ )ٖطٖ( ئيج ذَ ٣َٝحوز ج٤ُحء ٣ٍٟ أٗٚ ٖٓ

٤ْلَٖ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ٕٔ َٞ ـ جُهالف ك٢ ج٤ُحء ٝجُٕ٘ٞ ك٢ )

٤ْق(؛ ألٕ َّٟ ٤ْ  ٝأٚحُس ج٤ُحء ؾؼِٚ ٖٓ )جُ َٞ ٤ْلَٖ( ٝئٕ ًحٕ  َّٟ ٤ْق )جُ َٟ َق جُ

. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز ج٤ُحء ٝأٚحُس جُٕ٘ٞ ؾؼِٚ ٖٓ كٜٞ ػ٠ِ ًَ قحٍ ٤ٞق

ِلٖ(. ْٟ لَٖ ٣َ َٞ  هُْٜٞ: )

ََٓ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ٖٔ ْ٘ ـ جُهالف ك٢ جُٕ٘ٞ ٝجُالّ ك٢ )َػ

َٓالٕ(، ٝٛٞ ٢ٗٓ جًُتد؛ ألٗٚ ٣ٍْغ.  ٝأٚحُس جُالّ ؾؼِٚ ٓأنٞيًج ٖٓ )جُؼَ

(، ٝٛٞ ُؼ٣َّٝ٘حوز جُالّ ؾؼِٚ ٓأنٞيًج ٖٓ )ج ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ أٚحُس جُٕ٘ٞ

ػظحٜٓح  ٝٝكٌٞ، ٖٝىز هٞضٜح، ٜح٤ٔص ذٚ ُطٔحّ ّْ٘ ُْ جْْ ٖٓ أْٔحء جُ٘حهس، 

 .يٗرٜح ، ٠ٍٝٞٝأػٟحتٜح

جٍُجذغ: ضوى٣ْ جُٓٔحع ػ٠ِ جُو٤حِ ٝجُؼٌّ، ٖٝٓ يُي نالكْٜ ك٢ ُٛٔز 

وحٍ: )ئذٍج٤ْٛ(، ٝ)ئْٔحػ٤َ(، كوى أْو١ ٤ْر٣ٞٚ جُُٜٔز ك٢ ضٛـ٤ٍٛٔح، ك

(، ألٕ جُُٜٔز ك٤ٜٔح َجتىز، ًٝٛج ٤َؼِ ٤ْ ؼَ كُ )ػ٠ِ ٓػحٍ  (٤َؼِ ٤ْ َٔ ُْ )ٝ(، ٣ْ٤ْٜ ٍَ ذُ )

ذ٘حًء ػ٠ِ جُٔٓٔٞع ٖٓ جُؼٍخ ٝٓح قٌحٙ أذٞ ٣َى، ٓهحُلًح ذًُي جُو٤حِ. ٝأٓح 

جُٔرٍو كوى يٛد ئ٠ُ أٚحُس ًٛٙ جُُٜٔز؛ ألٕ جُو٤حِ ك٢ جُطٛـ٤ٍ إٔ ٗوٍٞ: 

٤غ(. ِٔ ٤ْ َْ ُ ٣ٚ(، ٝ)أ ٍِ  )أُذ٤َْ

ىَو(، جُهح ْٜ َٓ ّٓ: جُهالف ك٢ جأله٤ّ، ٖٝٓ ًٛج نالكْٜ ك٢ ٤ْٓ )

أَْؾؽ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ٣ٍٟ إٔ جأله٤ّ أٚحُس ج٤ُْٔ؛  َٓ ألٜٗح ُٞ ٝ)

ٍّ )ًٔح ك٢  ،ًحٗص َجتىز ألوؿْ جُٔػَ ك٢ جُٔػَ ٌٓ) ٝ( ٍّ ٍّ  (،ٓل  كِٔح أظٍٜٝج و
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جأله٤ّ ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ٣ٍٟ إٔ  .(ؾؼلٍـ )ػ٠ِ أْٜٗ هٛىٝج جإلُكحم ذ

 ٝكيّ  ،٢ٛٝ ٓطوىٓس ػ٠ِ غالغس أقٍف ال ضٌٕٞ أَٚالً  ٣َحوز ج٤ُْٔ؛ ألٕ ج٤ُْٔ

 .ألٗٚ ًػ٤ٍ ك٢ جٌُالّ؛ أَنقجإلوؿحّ 

جُٓحوِ: جُهالف ك٢ هٞز أقى جُى٤ِ٤ُٖ، أٝ ضٓح٣ٜٝٔح ك٢ جُوٞز. ٖٝٓ ًٛج 

ٕ(، كوى يٛد جذٖ ؾ٢٘ ئ٠ُ ؾٞجَ جألٚحُس ٝج٣ُُحوز؛  َُ ْٗ َُ جُهالف ك٢ )َن

ج٣ُُحوز ـ ٝٛٞ ًٕٞ جُٕ٘ٞ غحُػس ْحً٘س، كطُِّ ٣َحوضٜح، ٝضٌٕٞ ُطٓح١ٝ و٤َُ 

ف( أًػٍ ٖٓ ذحخ  َٔ ْك َٔ َٚ ْ٘وََ(ـ ٓغ و٤َُ جألٚحُس ٝٛٞ ًٕٞ ذحخ ) ٖٓ ذحخ )َػوَ

ْ٘وََ(. ٝيٛد جذٖ ػٛلٌٞ ئ٠ُ ج٣ُُحوز ألٕ و٤َُ جُُِّٝ أهٟٞ ٖٓ جٌُػٍز.  )َػوَ

(، كٖٔ يٛد جُٓحذغ: جُهالف ك٢ ٓؼ٠٘ جٌُِٔس، ٝٓ٘ٚ نالكْٜ ك٢ )َػْرىٍَ

ئ٠ُ ج٣ُُحوز ٣ٍٟ إٔ ٓؼ٘حٙ )ػرى(. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ٣ٍٟ إٔ ٓؼ٘حٙ )ػرى 

  هللا(. 

جُػحٖٓ: جُهالف ك٢ جُلؼَ ج١ًُ ٤ٚؾ ٓ٘ٚ جُٔٛىٌ، ٖٝٓ ًٛج نالكْٜ ك٢ 

(. ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ  طَّٖ َٓ ط٤ٖ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ٣ٍٟ أٗٚ ٓٛىٌ) ْٔ ضحء )ضَ

طَٖ(. ْٔ  جألٚحُس ٣ٍٟ أٗٚ ٓٛىٌ )ضَ

طَحعَ جُ ْْ طحْغ: جُهالف ك٢ أَٚ جٌُِٔس، ٖٝٓ ًٛج جُهالف ك٢ ضحء )ج

ط٤ُِغ(، كٖٔ يٛد ئ٠ُ جألٚحُس ؾؼَ جُطحء ذىالً ٖٓ جُطحء؛ ألٕ  ْٓ َ٣

جألَٚ:)جْطحع(، ٖٝٓ يٛد ئ٠ُ ج٣ُُحوز ؾؼَ جُطحء َجتىز ٝجُطحء ٓكًٝكس، 

 ٝجألَٚ: )جْططحع(.

 ئ٠ُ جألٚحُس، أٜٛٔح:)جُػح٤ٗس(: ض٘ٞػص جألوُس جُط٢ جػطٔى ػ٤ِٜح جًُجٛرٕٞ 

 جألٍٝ: جُكَٔ ػ٠ِ جألًػٍ، ٖٝٓ ًٛج:

ـْلٌُٞـ َؾْؼَ )ٔ ْلؼٍُٞ) (، الكُْؼٍُِٞ)ػ٠ِ  (ُٓ نٍؾٞج ): ُوٍٞ جُؼٍخ؛ (ُٓ

ـْلٍَٕٝ َٔ ْلؼَُِٕٞ) ال، (٣َطَلَْؼَِِٕٞ) ػ٠ِ (٣طٔـلٍٕٝـ )، ك(٣َطَ َٔ َ ََ )؛ ُوِس (٣َط ْلؼَ َٔ ، (ضَ

  .(ََ َِ ضَلَؼْ )ًٝػٍز 

ٕ( َ ْٔ ـٍْٝوـ َق ْلؼٍٞ)أًػٍ ٖٓ  (ٞالً كُْؼُِ )؛ ألٕ (كُْؼٍِٞ)٠ِ ػ (ُٓ ُٓ.) 

َ جُٕ٘ٞ ك٢ )َػَؿّّ٘( ػ٠ِ جألٚحُس؛ ألٜٗح ضؼحٌٞص ٖ ْٔ ٣َحوز  حك٤ٜـ َق

 .ًػٍجألألٗٚ ؛ د جُطٟؼ٤قِّ كـُ ، جُٕ٘ٞ ٓغ ٣َحوز جُطٟؼ٤ق
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جز( ػ٠ِ جألٚحُس، ٝجُٞجٝ ػ٠ِ ج٣ُُحوز؛ ألٕٖ ٌَ ْٞ َ جُطحء ك٢ )ضَ ْٔ  ـ َق

(، ٍزَْ ْٝ وَ )، ٝ(ِسَٚ ْٞ قَ )، ٝ(سؼَ َٓ ْٞ َٚ )، ٗكٞ: جُؼٍخ ك٢ ُـس ًػ٤ٍ (ِسػَ ْٞ كَ )

أٓح )ضَْلؼََِس( ذلطف جُؼ٤ٖ ك٘حوٌ ال ٣ٌحو ٣ٞؾى ك٢ ًالّ جُؼٍخ، ٝأٓح )ضَْلِؼَِس( 

 . ُرطسج، ٝجُوٍإٓ ٓح ٍُٗ ذٜح ٤ّةػ٠ِ ُـس ٠ ذٌٍٓ جُؼ٤ٖ كال ٣ٌٕٞ ئال ذحُكَٔ

٤ْلَٖ( ػ٠ِ َٕٝ )ك٤َْؼََ(، ال )كَْؼَِٖ(؛ٗ َٞ الً( أًػٍ ك٢ ٤ْؼَ ٕ )كَ أل ـ َؾْؼَ )

 .جٌُالّ ٖٓ )كَْؼَِٖ(

 َ(طَ ْٗ ٌَ َٝ )ٝجٝ جُػح٢ٗ: جُكَٔ ػ٠ِ أقٖٓ جألهرك٤ٖ، كوى ٗٛٞج ػ٠ِ إٔ 

ك٢ يٝجش جألٌذؼس ؿ٤ٍ  ًٜٞٗح أٚالً  ٣ُىّػ٠إٔ : ئقىجٛٔح ٌٍٞٝضحٕ:ك٤ٜح 

: ٗكٞ، ُط٣ٌٍٍج جُٞجٝ ال ضٞؾى ك٢ يٝجش جألٌذؼس ئال ٓغٓؼِّٞ إٔ ٝ، ٌٌٍٓز

( َٞ َٞ ) ٝ (سَٚ َٞ ْٚ جُ ٓؼِّٞ إٔ ٝ، َجتىز أٝالً ضُؿؼَ إٔ  ٟ:نٍٝجأل (.سقَ َٞ قْ جُ

، أ٠ُٝ ٖٓ ؾؼِٜح َجتىز أٚالً  ؾؼُِٜحكايج ًحٕ ًًُي ًحٕ . جُٞجٝ ال ضُجو أٝالً 

، ك٢ يٝجش جألٌذؼس ػ٠ِ ٝؾٚ ٖٓ جُٞؾٞٙ ٕ جُٞجٝ هى ضٌٕٞ أٚالً ألٝيُي 

  .أٍٓ ُْ ٣ٞؾى ػ٠ِ قحٍ كًٜج أٝالً  ٣َحوضٜحأٓح ، ٝجُطٟؼ٤ق ٝٛٞ

حٕ(، قٔالً جُػ ّٓ ٌُ حُع: جُكَٔ ػ٠ِ جُ٘ظ٤ٍ، ٖٝٓ ًٛج هُْٜٞ ذأٚحُس ٕٗٞ )

ج، ٓػَ: ) ًٍ ج٘ػ٠ِ ٓح ٣ؿ٢ء ك٢ جُ٘رحش ًػ٤ ٍَّ َّٔحٜ)ٝ(، هُ  (.ُق

 ، ٖٝٓ أٓػِس يُي:ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو جٍُجذغ: إٔ ضإو١ ج٣ُُحوز

ْٗطََ(؛ ألٜٗح ُٞ ُؾؼِص َجتىز ٌُحٕ جَُٕٞٔ ٌَ َٝ  ـ َؾْؼَ جُٞجٝ أ٤ِٚس ك٢ )

 .ٓٞؾٞوؿ٤ٍ ذ٘حء  (، ٝٛٞالً ؼَ ْ٘ كَ َٝ )

(؛ ألٜٗح ُٞ ُؾؼِص َجتىز ٌُحٕ ػ٠ِٕ ّٖ َؾَك ٌْ  ـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ك٢ )ج

(، ٝٛٞ ذ٘حء ٤ُّ ك٢ أذ٤٘س جألكؼحٍ.  ّٖ  )جْكؼَِ

ُٗٞـ(؛ ألٜٗح ُٞ ًحٗص َجتىز ألوٟ ًٛج ئ٠ُ ٖ ٌْ ـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ك٢ )يُ

 ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ٝٛٞ)كُْؼٍُ٘ٞ(.

جَ( أ٤ِٚس؛ ألٕ ًٛج ٣إو١ ئ٠ُ ذ٘حء ٓٞؾٞو، ٝٛٞ ـ َؾْؼَ ج٤ُحء كٗ ٍَ ٤ ِٖ ( ٢

وجـ(، ذهالف ٣َحوضٜح كطإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ٝٛٞ  ٍْ ِْ )كِْؼالٍ(، ٗكٞ: )

ػحٍ(. ْٞ  )كِ
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َْ٘ؿُٕ٘ٞ( أٚٞالً، ٝجَُٕٞ )كَْؼٍَُِِٞ(؛ ألٕ ٘ َٓ ـ َؾْؼَ ج٤ُْٔ ٝج٤ُٖٗٞ٘ ك٢ )

ْ٘ؼَ ٝ)(، أٍٞؼُ لَ ْ٘ َٓ ج٣ُُحوز ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ٛٞ) ْ٘ؼٍَِٞ(.ُِٕٞ كَ  (، أٝ)كَ

٤ََْٖطحٕ(؛ ألٕ ٣َحوضٜح ضإو١ٙ ئ٠ُ ٝؾٞو ذ٘حء  ـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ك٢ )

 ٖ( ك٢ هٍٞ جُؼٍخ: )ض٤ٗطٖ(.َِ ؼْ لَ ٤ُّ ٖٓ أذ٤٘س جُؼٍذ٤س ٛٞ )ضَ 

٣ْطُٕٞ(؛ ألٕ ٣َحوضٜح ض ـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ك5٢ ََ إو١ ئ٠ُ ئغرحش )

 ْٜ.)كَْؼُِٕٞ(، ٝٛٞ ذ٘حء ُْ ٣ٓطوٍ ك٢ ًالٓ

جُهحّٓ: إٔ ٣ٌٕٞ جُكٍف ػ٠ِ ٤ٛثس ضُهٍؾٚ ػٖ ٖرٚ قٍٝف جُؼِس، 

كال ٣كٌْ ذ٣ُحوضٚ، ٝئٗٔح ٣كٌْ ػ٤ِٚ ذحألٚحُس، ٖٝٓ ًٛج جًُٛحخ ئ٠ُ أٚحُس 

ألٜٗح  ٖرٚ قٍٝف جُؼِس؛وؿحٜٓح ٣هٍؾٜح ٖٓ ئٕٝٗٞ )َػَؿّّ٘(؛ ألٜٗح ٓىؿٔس، 

، ٝضَٟؼُق ْٖٓ جُلضٌٕٞ ٝ، كططٗرع ذحُكًٍس، ض٤ٍٛ ئ٠ُ ُلع جُٔطكًٍس ذؼىٛح

 جُـ٘س ك٤ٜح.

 جُٓحوِ: ٝهٞع جُكٍف ك٢ ٓٞٞغ ال ضطٍو ك٤ٚ ج٣ُُحوز، ٖٝٓ أٓػِس ًٛج:

ـ َؾْؼَ ٕٗٞ )ن٣ٍُ٘( أ٤ِٚس؛ ألٕ جُٕ٘ٞ ال ضطٍو ٣َحوضٜح غح٤ٗس، ٔ 

ْٗلَُ(. ٍُ  ذهالف جُػحُػس، ٗكٞ: )هُ

جَ(؛ ألٕ ٕ ٌَ ْٞ ِٖ ـ َؾْؼَ ٣حء )٤ٍٖجَ( أ٤ِٚس ٓرىُس ٖٓ جُٞجٝ، ٝجألَٚ )

 جٝ ك٢ أٍٝ أقٞجُٜح ْحً٘س ذؼى ًٍٓ ُْ ٣ػرص.٣َحوز جُٞ

طَؼٌُٞ( أ٤ِٚس؛ ألٜٗح ال ضُجو ٓطوىٓسٖ ْٓ ػ٠ِ أٌذؼس أٍٚٞ  ـ َؾْؼَ ٣حء )٣َ

 .جْْ ٣ٗرٜٚ أٝكؼَ  ئال ك٢

 جُٓحذغ: غرٞش جُكٍف ك٢ جالٖطوحم، ٝٓ٘ٚ:

٘س(. ٔ ِٓ ٌَ حٕ( أ٤ِٚس؛ ُوُْٜٞ جُؼٍخ: )أٌٜ  ّٓ ٌُ  ـ َؾْؼَ ٕٗٞ )

٣ْطُٕٞ(؛ ُوٍٞ جُؼٍخـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ك٢ )ٕ ضَِ٘س(، أ١َ: ََ ََ : )أٌٜ 

  .ك٤ٜح ٣َطٕٞ

 جُػحٖٓ: غرٞش جُكٍف ك٢ جُؿٔغ، ٝٓ٘ٚ:

ٌِد(.ٔ ٌَرُٞش( أ٤ِٚس؛ ُوُْٜٞ ك٢ جُؿٔغ )َػَ٘ ْ٘  ـ َؾْؼَ ٕٗٞ )َػ
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َْ٘ؿٕ٘ٞ( أ٤ِٚس؛ ُوُْٜٞ: )ٕ َٓ ( ك٢ حؾ٤ََٖ٘ٓ ـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ك٢ )

 جُؿٔغ. 

٠٘ جٌُِٔس، ًٝٛج ٝجٞف ك٢ جُطحْغ: ػىّ ض٘حْد ج٣ُُحوز ٓغ ٓؼ

ذُٞش(؛ ألٕ ٖٓ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ؾؼِٚ ٓأنٞيًج ٖٓ ) ٍَ (، جُهٍجخ)َْٗه

غ ُٚ جُِلع، ٝٛٞ جُ٘حهس جُلحٌٛس. ِٞ ُٝ  ًٝٛج ال ٣ط٘حْد ٓغ جُٔؼ٠٘ ج١ًُ 

ح ـ جألوُس جُط٢ جضٌأ ػ٤ِٜح جًُجٛرٕٞ ئ٠ُ ج٣ُُحوز،  ًٟ )جُػحُػس(: ض٘ٞػص ـ أ٣

 أٜٛٔح:

 س ج٣ُُٔىز ك٢ ٓؼ٠٘ ًِٔس ؿ٤ٍ ٣ُٓىز، ٖٝٓ ًٛج:جألٍٝ: إٔ ضٌٕٞ جٌُِٔ

 ـ َؾْؼَ جُالّ َجتىز ك٢ )ػرىٍ(؛ ألٜٗح ذٔؼ٠٘ )ػرى(.ٔ

حٌ٘(؛ ألٜٗح ذٔؼ٠٘ )هحٌ٘(. ٕ َٔ  ـ َؾْؼَ ج٤ُْٔ َجتىز ك٢ )هُ

جُػح٢ٗ: إٔ ٣ٞؾى ض٘حْد ك٢ جُٔؼ٠٘ ذ٤ٖ جٌُِٔس ج٣ُُٔىز ٝجألَٚ جُٔأنٞيز 

 ٓ٘ٚ، ٖٝٓ يُي:

جُىّم؛  ٍٛٓحِ(؛ ألٗٚ ٓٗطن ٖٓ جٍُِٜ ٝٛٞـ َؾْؼَ ج٤ُْٔ َجتىز ك٢ )ٔ

 ٍْٛٚ. ًػٍز ػ٠ِ ُطىٍ ذح٤ُْٔ ئي جألْى ٣ىم، ًٝإٔ جٌُِٔس هى ه٣ٞص

ٌَ ن٣ٍُ٘ ، كألٕ يُي الَّ ُٚ(؛ جُهٌُ)ٖٓ  جٓأنٞيً  (جُه٣ٍُ٘ـ َؾْؼَ )ٕ

 .أنٌُ

ْرَِغ( ٛٞ ًػ٤ٍ جُرِغ.ٖ ِٜ ِِغ( ٖٓ جُرِغ؛ ألٕ )جُ ْر ِٛ  ـ َؾْؼَ )

ع( ٗ ٍَ ْؿ ِٛ  ألٕ ؛جٌُٔحٕ جَُٜٓ جُٔ٘وحو ؿٍع(، ٝٛٞ)جُٖٓ ـ َؾْؼَ )

ع( ٍَ ْؿ ِٜ ج ٚ ػ٠ِ جُٔرحُـس ك٢ ًٛ٘رّ ك٣ُحوز جُٜحء ضُ )جُؿٍع(، جٍُؾَ جٌُػ٤ٍ ٛٞ  )جُ

 ٠.جُٔؼ٘

ًَْ(؛ ألٕ جًٍُُٜٞس ٢ٛ جٍُٔأز ٘ ٍَّ ًُُٞس( ٓأنٞيًج ٖٓ )جُ ٍْ ُٛ ـ َؾْؼَ )

 جُٟهٔس جألٌٝجى جُط٢ ضًٍَ ك٢ ٤ٗٓطٜح.

ز( ٓأنٞيًجٙ َٞ ُٛ ْ٘  (؛ ألٕ ٖن جُؼٛح ٣ؼ٢٘جُؼٛح ٖنّ )ٖٓ  ـ َؾْؼَ )ُػ

ز(؛ ألٗٚ ٓلٍو )ِػَ٘ح٘(، ٝٛٞ جُٗؼٍ جُٔطلٍم ك٢ جُطل٣ٍن َٞ ُٛ ْ٘ ، ًًُٝي )ُػ

 ٗٞجق٢ جٍُأِ.
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 جُػحُع: جُكَٔ ػ٠ِ جألًػٍ، ٖٝٓ ًٛج:

حٕ( قٔالً ػ٠ِ جألًػٍ، ألٕ ٓح هرَ جألُق ٔ ّٓ ٌُ ـ َؾْؼَ جُٕ٘ٞ َجتىز ك٢ )

 ك٤ٔح ػٍف جٖطوحهٚ. ق ٝج٣َُٕٞ٘حوز جألُك٤ٚ جألًػٍ ٟٓؼّلًح، ًٝٛج ٓٞٞغ 

ِؾّ( َجتىز؛ ألٕ ج٣ُُحوز ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ٓٞؾٞو ٛٞ ٕ ٍْ ـ َؾْؼَ ٕٗٞ )َٗ

(، ٝئيج ًحٕ جألٍٓ َِِ ؼْ كَ )َْٗلِؼَ(، أٓح جألٚحُس كطإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو ٛٞ )

٢ ػ٤ِٜح ذح٣ُُحوز؛ ُِىنٍٞ ك٢ ذحخ جألْٝغ؛ ألٕ أذ٤٘س ج٣ُُٔى أًػٍ  ِٟ ًًُي هُ

 ٖٓ أذ٤٘س جألٍٚٞ.

جٍُجذغ: جُكَٔ ػ٠ِ جُ٘ظ٤ٍ، ٖٝٓ ًٛج ؾؼِْٜ جُٕ٘ٞ َجتىز ك٢ )َػَؿّّ٘(؛ 

ل١َّ٘: )ٗكٞٚ، ٍف جٖطوحه٣ُٓىض٤ٖ ك٤ٔح ػُ ؾحءضح ج٤ُٖٗٞ٘ ألٕ  ّٗي)ٝ (،َٞ َٝ ََ ،)

ّٟ كٜٔح ٖٓ ) َُّ )ٝ (ح٠سلَ جُ جٖطوحهٚ ػ٠ِ ٓح ُػٍف َ ٓح ال ٣ؼٍف ِٔ (، ككُ ىْٝ جُ

 جٖطوحهٚ.

ئ٠ُ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ك٢ جُهحّٓ: ضؼحهد ذؼٝ جُكٍٝف، كوى يٛرٞج 

ِؾّ(؛ ألٗٚ ٤ُّ ك٢ ًالّ جُؼٍخ ٕٗٞ ذؼىٛح ٌجء ذـ٤ٍ قحؾُ. ٍْ َٗ( 

 جُٓحوِ: إٔ ضإو١ جألٚحُس ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٓٞؾٞو، ٖٝٓ ًٛج:

( َجتىز؛ ألٕ جألٚحُس ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ٔ ٍّ َ٤ ْٜ ـ َؾْؼَ ج٤ُحء جأل٠ُٝ ك٢ )٣َ

.) َّ  ٓٞؾٞو ٛٞ )كَْؼ٤َ

٤َأ( َجٕ ْٜ َٞ تىز؛ ألٕ جألٚحُس ضإو١ ئ٠ُ ذ٘حء ؿ٤ٍ ـ َؾْؼَ جُُٜٔز ك٢ )

٣ًْْ)ٗكٞ: ، جُلحءٌٌٓٓٞ ئال كًٜج جُر٘حء ُْ ٣ٍو ، ٓٞؾٞو ٛٞ)كَْؼ٤ََ( ، (ِق

ٝ(ْ٣ ٍْ ٠ِ.) 

جُٓحذغ: ْو٠ٞ جُكٍف ك٢ جُؿٔغ، ٖٝٓ ًٛج َؾْؼَ جُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ك٢ 

 (، ُٝٞ ًحٗص أ٤ِٚس ُوحُٞج: )ٓ٘حؾ٤ن(.ح٤ٗنؿَ َٓ )ٓ٘ؿ٤٘ن( َجتىز؛ ُٓو٠ٜٞح ك٢ )

 و٠ٞ جُكٍف ك٢ جالٖطوحم، ٝٓ٘ٚ:جُػحٖٓ: ْ

َْ٘ؿ٤ِ٘ن( َجتىض٤ٖ؛ ُوٍٞ جُؼٍخٔ َٓ : ـ َؾْؼَ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ك٢ )

( َٔ ، لوأ ك٤ٜح جُؼ٤ٕٕٞٞ ضُ ًحٗص ذ٤٘٘ح قٍٝخ ػُ (، ٝهُْٜٞ: )ح٤ٗنؿَ َؾَ٘وُْٞٛ ذحُ

 (.نَٖ ٍْ ن ٝأنٍٟ ُٗ َ٘ؿْ ٍٓز ُٗ 
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ٍّ ) ـ َؾْؼَ جُٔرٍو ـ ك٤ٔح ٗٓد ئ٤ُٚ ـ جُالّ ك٢ٕ َٞ ىز؛ ُوٍٞ ( َجتجُِؼػْ

ْرؼحٕ أَْػػ٠َ) جُؼٍخ: جء)ٝ (،ِٞ َٞ رُغ َػػْ َّٗؼٍٍَ ٤، ئيج ًحٗح ًػ(َٞ  .١ جُ

٤َأ( َجتىز ُوُْٜٞ: )جٍٓأز ٤ٜٞح(، ٖٝ ْٜ َٞ هُْٜٞ: ـ َؾْؼَ جُُٜٔز ك٢ )

ْٜ  حءٗٓ)    ٖٓ ؿ٤ٍ ُٛٔز. ٢(ُٞ

)جٍُجذؼس(: أْو١ جُؿ٢ٍٓ ـ ك٤ٔح ُق٢ٌ ػ٘ٚ ـ جُالّ ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز 

ٜح. ٝٓح ُق٢ٌ ػٖ جُٔرٍو جُٜحء ٓ٘ـ ك٤ٔح ُق٢ٌ ػ٘ٚ ـ جُؼٍٗز، ٝأْو١ جُٔرٍو 

 ٣هحُق ٓح ٗٙ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔوطٟد، كوى ؾؼَ جُٜحء ٜٓ٘ح.

َ دمحم ذٖ قر٤د، ٝجأل١ٍَٛ ـ ك٤ٔح ُق٢ٌ ػٜ٘ٔح ـ جٌُحف ؼَ ؾَ )جُهحٓٓس(: 

 َ غؼِد ـ ك٤ٔح ٗٓد ئ٤ُٚ ـ ٝجذٖ كحٌِ جُرحء ٜٓ٘ح.ؼَ ٖٓ قٍٝف ج٣ُُحوز.  ٝؾَ 

ك٢ ٓٓأُس ٓح ػ٠ِ جٍُؿْ ػ٠ِ جإلؾٔحع  جُؼِٔحءهى ٣٘ٙ أقى )جُٓحوْس(: 

 :أٓػِطٚ، ٖٝٓ ٜحك٤ ٖٓ ٝؾٞو جُهالف

ِؾّ(. ًٝٛج ٔ ٍْ ـ قٌح٣س جُل٢ٓٞ٤ جالضلحم ػ٠ِ ٣َحوز جُٕ٘ٞ ك٢ ٗكٞ: )َٗ

 ؿ٤ٍ ٚك٤ف ٌُٞٝو جُهالف.

ٜحش(. ٕ ّٓ ـ قٌح٣س دمحم ذٖ جُط٤د جُلح٢ْ جإلؾٔحع ػ٠ِ ٣َحوز جُٜحء ك٢ )أ

 ًٝٛج ٍٓوٝو ذٌٞٝو جُهالف.

هى ٣ٌٕٞ ُِؼحُْ جُٞجقى ٌأ٣حٕ ك٢ جُٔٓأُس جُٞجقىز، ٝهى ذىج ًٛج جُٓحذؼس(: )

 ػ٘ى ؿ٤ٍ ٝجقى ٖٓ جُؼِٔحء، ْٜٓ٘:ؾ٤ًِّح 

 ٓٞجٞغ:ك٢ : ٝهى ؾحء ًٛج ـ ٤ْر٣ٞٚٔ

أقى ه٤ُٞٚ ئ٠ُ إٔ جُٞجٝ َجتىز ٝجألُق أ٤ِٚس ك٢ أ ـ يٛد ك٢   

ٝ ،)٠٠َ ْٞ َػَ(. ٝيٛد ك٢ هُٞٚ ج٥نٍ ئ٠ُ أجُ)هََط ْٞ ِْؼََ( َٕٞ )كَؼَ ٕ جَُٕٞ )كَؼَ

 ٕ.حذط٣ٌٍٍ جُؼ٤ٖ ٝجُالّ، كاقىٟ جُال٤ٖٓ ٝئقىٟ جُؼ٤٘٤ٖ َجتىض

ٌَرُٞش(، كٍ٘جٙ ضحٌز ٣٘ٙ ػ٠ِ أٚحُس    ْ٘ خ ـ جنطِلص ًِٔطٚ ك٢ ٕٗٞ )َػ

 جُٕ٘ٞ، ٝضحٌز أنٍٟ ٣٘ٙ ػ٠ِ ٣َحوضٜح.

َْ٘ؿُٕ٘ٞ(     َٓ (، ٝجْطىٍ ذوُْٜٞ: ٤َِِ ٠َ ٍْ ػَ )ذُُٔ٘س ؼ ـ ٗٙ ضحٌز ػ٠ِ إٔ )

(، ٝهُٞٚ ًٛج ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ج٤ُْٔ ٝجُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ أ٤ِٚطحٕ، ٣ٌٕٝٞ ٤ٖحؾِ ََ٘ٓ )
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ًٍ ـ )كَْؼٍَِِٞ(. ٝٗٙ ضحٌز أنٍٟ إٔ ، ٝٓ٘ٚ ه٤َِ (ٞالً ُِِ َ ؼْ كَ ) َٝٗٚ ـ ق٤٘ث

 (.ُٕٞ٘ ؿَ ْ٘ َٓ جْْ ٓ٘ٚ ) (ٍُِٞ ؼَ ْ٘ كَ ) (، غْ أٌوف ًٛج ذإُٕٔٞ٘ ؿَ ْ٘ َٓ )

ك٢ ـ جألنلٕ: كوى ق٠ٌ ػ٘ٚ أذٞ ق٤حٕ ٝجأل٢ٖٗٞٔ أٗٚ ٚحقد ه٤ُٖٞ ٕ

)ػرىٍ(، أقىٛٔح ك٢ ًطحذٚ "جأل١ْٝ "، ٝٛٞ إٔ جُالّ ضُجو ك٢ )ػرىٍ( ٝقىٙ، 

ٝج٥نٍ ك٢ ؿ٤ٍ ًٛج جٌُطحخ، ٝٛٞ إٔ جُالّ أ٤ِٚس، ٝٛٞ ًٍٓد ٖٓ )ػرى 

.)٢ّ ِٔ َٗ  هللا(، ًوُْٜٞ: )َػْر

٣ٍ(، ٝضحٌز ئ٠ُ ٖ ُِ ْ٘ ـ جذٖ و٣ٌى: كوى يٛد ضحٌز ئ٠ُ أٚحُس جُٕ٘ٞ ك٢ )ِن

 ٣َحوضٜح.

وى يٛد ك٢ ًطحذٚ "جألذ٤٘س" ئ٠ُ ٣َحوز جُالّ ك٢ ـ جذٖ جُوطحع: كٗ

ََٗ(، كٜٞ ػ٘ىٙ ٓأنٞي ٖٓ )جُٜٕ٘(. ٌُ٘ٚ يًٍ ًٛج جُِلع ك٢ ًطحذٚ  ْٜ َٗ(

"جألكؼحٍ" ك٢ ٓؼٍٜ قى٣ػٚ ػٖ جٍُذحػ٢ جُٛك٤ف، ًٝٛج ٣ٞق٢ ذأٚحُس 

 جُالّ.

ـ جذٖ جُكحؾد: كوى يٛد ك٢ "جُٗحك٤س" ئ٠ُ ضؿ٣ُٞ ًٕٞ جُُٜٔز أ٤ِٚس ٘

ُن(، ٝيٛد ك٢ "ٍٖـ جُٔلَٛ" ئ٠ُ ٣َحوز  ٝجُٞجٝ َجتىز أٝ ْٝ جُؼٌّ ك٢ )أَ

ح ضؿ٣ُٞ جُُٓه١ٍٗ جأل٣ٍٖٓ ذـ٤ٍ جُٔٓطو٤ْ. ًٔ  جُُٜٔز ٝأٚحُس جُٞجٝ، ٝجْ

 ـ جذٖ ػٛلٌٞ: ٝهى ذىج ًٛج ك٢ ٓٞٞؼ٤ٖ:ٙ

ُٗٞـ(، َٝٝٗٚ  ٌْ أ ـ يٛد ك٢ أقى ه٤ُٞٚ ئ٠ُ إٔ جُٕ٘ٞ أ٤ِٚس ك٢ )يُ

 .)كُْؼٍِٞ(. ٝيٛد ك٢ هُٞٚ ج٥نٍ ئ٠ُ ٣َحوضٜح

 ،)َِِ ٔ( نٔح٢ْ َٝٗٚ )كَْؼَِ ٌِ َٞ خ ـ يٛد ك٢ أقى ه٤ُٞٚ ئ٠ُ إٔ )َْٗه

٠ُ ٖٓ جوّػحء ذ٘حء ُْ ٣ٓطوٍ ك٢ ًالْٜٓ. ٝيٛد ك٢ هُٞٚ ج٥نٍ  ْٝ ٝؾؼَ ًٛج أَ

 ئ٠ُ إٔ جُٞجٝ َجتىز.

 ـ أذٞ ق٤حٕ: ٝهى ذىج ًٛج ك٢ ٓٞجٞغ: 5

 أ ـ يٛد ك٢ ًطحذٚ "جُٔرىع" ئ٠ُ إٔ ج٤ُْٔ ك٢ )قِوّٞ( أ٤ِٚس، ٝيٛد ك٢

 ًطحذٚ "جالٌضٗحف" ئ٠ُ ٣َحوضٜح.

خ ـ يٛد ك٢ ًطحذٚ "جُٔرىع" ئ٠ُ إٔ ج٤ُْٔ ك٢ )ذِؼّٞ( أ٤ِٚس، ٝيٛد 

 ك٢ ًطحذٚ "جالٌضٗحف" ئ٠ُ ٣َحوضٜح.
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ؼ ـ يٛد ك٢ ًطحذٚ "جُٔرىع" ئ٠ُ إٔ ج٤ُٖٗٞ٘ ك٢ )ػؿّّ٘( أ٤ِٚطحٕ، 

 ٝيٛد ك٢ ًطحذٚ "جالٌضٗحف" ئ٠ُ ٣َحوضٜٔح.

جُٔطرٞػس ٓح ك٢ ًطرْٜ جُؼِٔحء ٝذؼٝ آٌجء ئ٠ُ  صٓرُٗ )جُػحٓ٘س(: 

 ٣هحُلٜح، ٖٝٓ أٓػِس يُي:

ٍّ ـ ق٠ٌ جألنلٕ جُٛـ٤ٍ ػٖ جُٔرٍو أٗٚ يٛد ئ٠ُ إٔ )ٔ َٞ ( الٓٚ جُِؼػْ

ْرؼحٕ أَْػػ٠َ) هُْٜٞ: (، كٜٞ ٖٓكَْكَؿََجتىز ًالّ ) جء)ٝ (،ِٞ َٞ رُغ َػػْ ، ئيج (َٞ

َّٗؼ٤ًٍحٗح ًػ ك٤ٚ  إٔ. ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ ًطحخ "جُٔوطٟد" ٝؾىضٚ ٣ٍٟ ١ٍ جُ

 .َجتىض٤ٖ جُٞجٝ ٝئقىٟ جُال٤ٖٓ

ـ ق٠ٌ جأل٢ٖٗٞٔ ٝجُُذ٤ى١ إٔ ج٤ٍُٓجك٢ ٣ًٛد ئ٠ُ ٣َحوز ج٤ُْٔ ك٢ ٕ

ىَو( ْٜ َٓ أَْؾؽ(، ٝ) َٓ ٟ ٓح يٛد ئ٤ُٚ  .) ّٞ ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ "ٍٖـ جٌُطحخ" ٝؾىضٚ ٣و

 ٤ْر٣ٞٚ، ٝٛٞ أٚحُس ج٤ُْٔ.

ـ ق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ ػٖ جُلح٢ٌْ أٗٚ ٣ٍٟ إٔ جُٞجٝ َجتىز ٝجألُق أ٤ِٚس ٖ

َػَ(. ًٝٛج ٣هحُق ٓح هحُٚ ك٢ "جُطٌِٔس"؛ ألٗٚ  ْٞ ٠٠َ(، ٝجَُٕٞ )كَؼَ ْٞ ك٢ )هََط

ِْؼََ(. ٠َُ إٔ ضٌٕٞ ػ٠ِ َٕٝ )كَؼَ ْٝ  ٣ٍٟ إٔ جألَ

ـ ق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ ػٖ أذ٢ ذٌٍ جُُذ٤ى١ أٗٚ يٛد ئ٠ُ أٚحُس ج٤ُحء ٗ

(. ٝذحٍُؾٞع ٌُطح ٍّ وَ ْٜ (، ًـ )هَ َّ ( ٝجَُٕٞ )كَْؼَِ ٍّ َ٤ ْٜ ذٚ جأل٠ُٝ ٝجُػح٤ٗس ك٢ )٣َ

"جالْطىٌجى" ٝؾىضٚ يٛد ئ٠ُ ٣َحوز ج٤ُحء جأل٠ُٝ وٕٝ جُػح٤ٗس، 

.) َّ  ٝجَُٕٞ)٣َْلؼَ

هى ضٌٕٞ ػرحٌز أقى جُؼِٔحء ٓٞٛٔس، ك٤هطِق جُؼِٔحء ك٢ )جُطحْؼس(: 

ِٛ  ئٕ ضأ٣ِٜٝح، ٖٝٓ ًٛج جالنطالف ك٢ هٍٞ جألٚٔؼ٢: ( ٍْ َٓ ًْ ، (جٍُِٜ)( ٖٓ حح

ٍّٓٙ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ جُٔ٘ٛق ػ٠ِ أٗٚ .ٝٛٞ جُىم أقىٛٔح:  ٣كطَٔ أ٣ٍٖٓ: كوى ك

 ِٛ ًْ َٓ ٍْ إٔ ) ٝج٥نٍ: أٗٚ ٌذحػ٢ ه٣ٍد ٖٓ ُلع ، ( غالغ٢، ٝج٤ُْٔ َجتىزحح

ؾى ُلع غالغ٢ ذٔؼ٠٘ ُلع ٌذحػ٢ ٤ُّٝ ذ٤ٖ  ُٝ جٍُِٜ ٝٓؼ٘حٙ، ألٗٚ ئيج 

رَْطٍ(. ـ ُلظ٤ٜٔح ئال ٣َحوز قٍف  ِْ َْر١ِ( ٝ) ك٤ِّ أقىٛٔح ٖٓ ج٥نٍ، ٗكٞ: )

ٌٕٞ ٖٓ أ٤ِٖٚ غالغ٢ ٌٝذحػ٢. ٝٗٙ ك٢ جُهٛحتٙ ػ٠ِ أٗٚ ٣٘رـ٢ إٔ ٣

ٍّٓٙ ك٢ ٍْ جُٛ٘حػس ػ٠ِ ٣َحوز ج٤ُْٔ. ٝق٠ٌ أذٞ ق٤حٕ، ٝجُُذ٤ى١ إٔ  ٝك

 ػٖ جألٚٔؼ٢. سج٣ُُحوز ٓ٘وُٞ



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٙ٘ٔ 

 

 

)جُؼحٍٖز(: جُطُجّ ػِٔحت٘ح ذحألٓحٗس جُؼ٤ِٔس ك٤ٔح ٣٘وِٕٞ، ٣ٝطؿ٠ِ ًٛج ك٢ 

ََ ٗٙ جذٖ ؾ٢٘ ػ٠ِ إٔ جُوٍٞ ذأٚحُس  أٝ جذٖ و٣ٌى ٛٞ هٍٞ  ٕٞ(طُ ٣ْ جُٕ٘ٞ ك٢ )

، كاٗٚ ـ ًٔح ذىج ـ ُْ ٣ٌطق ذ٘ٓرس جُوٍٞ ئ٠ُ أقىٛٔح، ٝئٗٔح يًٍ جذٖ ٤ًٓحٕ

 جالغ٤ٖ٘؛ ألٗٚ ٖي ك٢ ٚحقد ًٛج جُوٍٞ.

ٝٛٞ ن٤ٍ  ـضِي ٢ٛ أْٛ جُ٘طحتؽ جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح جُركع، ٝهللا أْأٍ       

أٍ  ْٓ ػ٤ِٚ جُٛالز  ْٝ٘س ٗر٤ٚ، إٔ ٣ٞكو٢٘ ُهىٓس ًطحذٚ، ُٝـس جُوٍإٓ ـٖٓ ٣ُ

 .ٝجُٓالّ
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 فٓشط انًصادس ٔانًشاجع

 ٛررـ( ـ ٘ٔ٘أذ٤٘ررس جألْررٔحء ٝجألكؼررحٍ ٝجُٔٛررحوٌ الذررٖ جُوطررحع )ش

ضكو٤ررن: أقٔررى دمحم ػرررى جُررىج٣ْ ـ وجٌ جٌُطررد جُٔٛرر٣ٍس ـ جُوررحٍٛز 

(ٔ222.)ّ 

 ذررٖ ػررالٕ جُٛررى٣و٢ئضكررحف جُلحٞررَ ذحُلؼررَ جُٔر٘رر٢ ُـ٤ررٍ جُلحػررَ ال 

٤ِٔرس ـ ٛـ( ـ ضكو٤رن: ئذرٍج٤ْٛ ٖرّٔ جُرى٣ٖ ـ وجٌ جٌُطرد جُؼ5٘ٓٔ)ش

 ّ(.ٕٔٓٓذ٤ٍٝش )

  ٛرـ( ـ ضكو٤رن: دمحم ػررى جُورحوٌ ٖٗ٘أقٌرحّ جُورٍإٓ الذرٖ جُؼٍذر٢ )ش

 )ذىٕٝ(. ػطح ـ وجٌ جُلٌٍ ـ ُر٘حٕ

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: دمحم ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرى 5ٕٙ)ش أوخ جٌُحضد الذٖ هط٤رس

 . 2ٖٙٔـ ٍٓٛ ـ جُطرؼس جٍُجذؼس  جُك٤ٔى ـ جٌُٔطرس جُطؿح٣ٌس

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: 5ٗ٘ألذ٢ ق٤حٕ )ش جٌضٗحف جٍُٟخ ٖٓ ُٓحٕ جُؼٍخ

ٌؾد ػػٔرحٕ، ٌٟٝٓرحٕ ػررى جُطرٞجخ ـ ٌٓطررس جُهرحٗؿ٢ ـ جُورحٍٛز ـ 

 ّ(.222ٔٛـ ـ 2ٔٗٔجُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ئٌٖرررحو جُؼورررَ جُٓررر٤ِْ ئُررر٠ ُٓج٣رررح جُورررٍإٓ جٌُررر٣ٍْ ألذررر٠ جُٓرررؼٞو 

ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ػرررى جُوررحوٌ أقٔررى ػطررح ـ ٌٓطرررس ج٣ٍُررحٜ 22ٕ)ش

 جُكى٣ػس ـ ج٣ٍُحٜ )ذىٕٝ(.

  ِـ ضكو٤ررن: ػرررى جُررٍق٤ْ ٛررـ(  2ٖ٘ش )جُرالؿررس ُُِٓهٗرر١ٍ أْررح

 ٓكٔٞو ـ وجٌ جذٖ نِىٕٝ )ذىٕٝ(.

  ٙجالْطىٌجى ػ٠ِ ٤ْر٣ٞٚ ك٢ ًطحخ جألذ٤٘رس ٝج٣ُُرحوجش ػِر٠ ٓرح أٌٝو

ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: أؿ٘ررح٤٠ِٞ 52ٖألذرر٢ ذٌررٍ جُُذ٤ررى١ )ش ك٤ٜررح ٜٓررًذًح

 ّ(.٣ًٞٔ22ٓى١ ـ ٌٝٓح )

 جُٓرالّ ٛررحٌٕٝ ـ  ـ ضكو٤رن: ػرررى ٛررـ(ٕٖٔ)ش جالٖرطوحم الذررٖ و٣ٌرى

 .ٌٓطرس جُهحٗؿ٢ ـ جُوحٍٛز ـ جُطرؼس جُػحُػس )ذىٕٝ(

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ٌٟٓررحٕ ػرررى ٕٙٔجٖررطوحم جألْررٔحء ُألٚررٔؼ٢ )ش

جُٜرحو١ ـ ٌٓطررس جُهرحٗؿ٢ ـ جُطرؼرس جُػح٤ٗرس  جُطرٞجخ، ٝٚرالـ جُرى٣ٖ

 ّ(.22ٗٔٛـ ـ ٘ٔٗٔ)
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  ٛـ( ـ ضكو٤ن: أقٔى دمحم ٖرحًٍ ٕٗٗجُٔ٘طن الذٖ ج٤ٌُٓص )شئٚالـ

جُطرؼرس جٍُجذؼرس ـ جُورحٍٛز  ـ ٌفحوجٌ جُٔؼرـ ررى جُٓرالّ ٛرحٌٕٝ ـر ٝػ

(ٔ225.)ّ 

  ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ػرررى  ٖٙٔجألٚررٍٞ كرر٢ جُ٘كررٞ الذررٖ جُٓررٍجؼ )ش

ٛررـ ـ ٕٓٗٔجُكٓرر٤ٖ جُلطِرر٢ ـ ٓإْٓررس جٍُْررحُس ـ جُطرؼررس جٍُجذؼررس )

ٔ222.)ّ 

  ٛـ( ـ ضكو٤ن: ٤ٍَٛ ؿرح١َ َجٛرٍ ـ 2ٖٖئػٍجخ جُوٍإٓ ُِ٘كحِ )ش

 ّ(.222ٔ-ٛـ 2ٓٗٔؼس جُػحُػس )ػحُْ جٌُطد ـ جُطر

 ٛـ( ـ وجتٍز جُٔؼحٌف جُؼػٔح٤ٗرس ـ ق٤رىٌ ٘ٔ٘جألكؼحٍ الذٖ جُوطحع )ش

 ٛـ(.ٖٓٙٔآذحو )

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ٓكٔرٞو دمحم جُط٘رحق٢ ـ ٕٗ٘أٓرح٢ُ جذرٖ جُٗرؿ١ٍ )ش

 ّ(.22ٕٔٛـ ـٌٖٔٗٔٓطرس جُهحٗؿ٢ ـ جُوحٍٛز ـ جُطرؼس جأل٢ُٝ )

 ُرٛر٤٣ٍٖ ٝجٌُرٞك٤٤ٖ ـ جإلٗٛحف ك٢ ٓٓحتَ جُهرالف ذر٤ٖ جُ٘كر٤٣ٖٞ ج

ٛرـ( ـ جٌُٔطررس جُؼٛر٣ٍس ـ ذ٤رٍٝش 55٘ألذر٠ جُرًٍرحش جألٗررح١ٌ )ش

 ّ(.225ٔٛـ ـ2ٔٗٔ)

 ـر جُلٌرٍ وجٌ ـ ٛرـ(2ٔٙأٗٞجٌ جُط٣َُ٘ ٝأٍْجٌ جُطأ٣َٝ ُِر٤ٟح١ٝ )ش 

 (.ذىٕٝ) ذ٤ٍٝش

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: 5ٙٔأٝٞف جُٔٓحُي ئ٠ُ أُل٤س جذٖ ٓحُي الذٖ ٛٗحّ )ش

 ّ(.252ٔٛـ ـ 22ٖٔـ وجٌ جُؿ٤َ )دمحم ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرى جُك٤ٔى 

 ٛـ( ـ ضكو٤رن: 5ٕٙئ٣ؿحَ جُطؼ٣ٍق ك٢ ػِْ جُط٣ٍٛق الذٖ ٓحُي )ش

قٓررٖ أقٔررى جُؼػٔررحٕ ـ جٌُٔطرررس ج٤ٌُٔررس ـ ٓإْٓررس ج٣ٍُررحٕ ـ جُطرؼررس 

 ّ(.ٕٗٓٓٛـ ـ ٕ٘ٗٔجأل٠ُٝ )

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ٙٗٙجإل٣ٟرحـ كر٢ ٖرٍـ جُٔلٛرَ الذرٖ جُكحؾرد )ش

ٝجُٗررثٕٞ جُى٤٘٣ررس ـ جُؼررٍجم ْٓٞرر٠ ذ٘ررح١ جُؼ٤ِِرر٢ ـ َٝجٌز جألٝهررحف 

 )ذىٕٝ(

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػرحوٍ أقٔرى ػررى 5ٗ٘جُركرٍ جُٔكر١٤ ألذر٠ ق٤رحٕ )ش

جُؿررٞجو، ٝآنرر٣ٍٖ ـ وجٌ جٌُطررد جُؼ٤ِٔررس ـ ذ٤ررٍٝش ـ جُطرؼررس جألُٝرر٠ 

 ّ(.ٕٔٓٓ-ٛـ ٕٕٗٔ)
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  ذٛررحتٍ ي١ٝ جُط٤٤ٔررُ كرر٢ ُطررحتق جٌُطررحخ جُؼ٣ُررُ ُِل٤ٍَٝجذررحو١ )ش

ٌٔطرررس جُؼ٤ٔ٤ِررس ـ ذ٤ررٍٝش ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: دمحم ػِرر٠ جُ٘ؿررحٌ ـ ج2ٔ5ُ

 )ذىٕٝ(.

 ٛرررـ( ـ ٕ٘ٓٔضرررحؼ جُؼرررٍِٝ ٓرررٖ ؾرررٞجٍٛ جُورررحِٓٞ ُُِذ٤رررىٟ )ش

 ٛـ(.ٌٖٙٓٔٓ٘ٗٞجش وجٌ ٌٓطرس جُك٤حز ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس جأل٢ُٝ )

  ٛـ( ـ ضكو٤رن: ػِر٠ دمحم ٙٔٙجُطر٤حٕ ك٢ ئػٍجخ جُوٍإٓ ُِؼٌر١ٍ )ش

 جُرؿح١ٝ ـ ٓطرؼس جُكِر٢ )ذىٕٝ(.

 ُ( ـ ٛررـ2ٔ٘)ش ِٜررحتْ جُٔٛرر١ٍُ ٕطر٤ررحٕ كرر٢ ضلٓرر٤ٍ ؿ٣ٍررد جُوررٍآج

 ٠٘طرررحـ وجٌ جُٛررركحذس ُِطررٍجظ ـ  ٢ُٞكطكررر٢ أٗرررٌٞ جُررىجذ: ضكو٤ررن

 (.22ّٕٔ- ٛـٕٔٗٔ)

 ٛرـ( ـ وجٌ ْركٕ٘ٞ ـ 2ٖٖٔجُطك٣ٍٍ ٝجُط٣ٍٞ٘ ُِطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ )ش

 ضّٞٗ )ذىٕٝ(.

  ضكٛرر٤َ ػرر٤ٖ جُررًٛد كرر٢ ٓؼررىٕ ؾررٍٞٛ جُؼررٍخ كرر٢ ػِررْ ٓؿررحَجش

جُٔكٓرٖ ْرِطحٕ ـ  ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ٤َٛرٍ ػررى5ٙٗجُؼٍخ ُألػِْ )ش

 ّ(.22ٗٔ-ٛـ ٘ٔٗٔٓإْٓس جٍُْحُس )

 ٛررـ( ـ 5ٙٗ)ش ضٛررك٤ف جُطٛررك٤ق ٝضك٣ٍررٍ جُطك٣ٍررق ُِٛررلى١

جُٓرر٤ى جُٗررٍهح١ٝ ـ جُهررحٗؿ٢ ـ جُوررحٍٛز ـ جُطرؼررس جألُٝرر٠ : ضكو٤ررن

 ّ(.225ٔٛـ ـ 5ٓٗٔ)

 ( ـ ضكو٤ن: ػٜٞ قٔى 55ٖجُطؼ٤ِوس ػ٠ِ ًطحخ ٤ْر٣ٞس ُِلح٢ٌْ )ش

ٛرـ ٣ٍُٔٗٔ٘حٜ ـ جُطرؼس جألُٝر٠ )جُو١َٞ ـ ؾحٓؼس جُِٔي ْؼٞو ـ ج

 ّ(.22ٗٔـ 

  ضل٤ٍٓ أٌؾَٞز أذ٢ ٗٞجِ ك٢ ضو٣ٍع جُلَٟ ذٖ جٍُذ٤غ الذٖ ؾ٢٘

ٛـ( ـ ضكو٤ن: دمحم ذٜؿس جألغ١ٍ ـ ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س 2ٕٖ)ش

 )ذىٕٝ(. ذىٓٗن ـ جُطرؼس جُػح٤ٗس

  جُطلٓرررر٤ٍ جٌُر٤ررررٍ جُٔٓرررر٠ٔ ٓلررررحض٤ف جُـ٤ررررد ُلهررررٍ جُررررى٣ٖ جُررررٍج١َ

جُؼ٤ِٔررس ـ ذ٤رررٍٝش ـ جُطرؼررس جألُٝررر٠  ٛررـ( ـ وجٌ جٌُطررردٗٓٙ)ش

 ٛـ(.ٕٔٗٔ)

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ًرحظْ ذكرٍ جٍُٔؾرحٕ ـ ػرحُْ 55ٖجُطٌِٔس ُِلح٢ٌْ )ش

 ّ(.222ٔ-ٛـ 2ٔٗٔجٌُطد ـ جُطرؼس جُػح٤ٗس )
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  ٍجُطِهرر٤ٙ جُكر٤ررٍ كرر٢ ضهرر٣ٍؽ أقحو٣ررع جٍُجكؼرر٢ جٌُر٤ررٍ الذررٖ قؿرر

ٛرررـ( ـ وجٌ جٌُطرررد جُؼ٤ِٔررس ـ جُطرؼرررس جألُٝررر٠ 2ٕ٘جُؼٓرروال٢ٗ )ش

 ّ(.222ٔٛـ ـ 2ٔٗٔ)

  ـ ضكو٤رن: دمحم ػرٜٞ ٍٓػرد ـ ٛـ(  5ٖٓ)شض٣ًٜد جُِـس ُأل١ٍَٛ

 ّ(.ٕٔٓٓوجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ـ ذ٤ٍٝش )

  ٍٛرـ( ٖٔٓٔ)شؼرى جٍُؤٝف جُٔ٘رح١ُٝجُط٤ٓ٤ٍ ذٍٗـ جُؿحٓغ جُٛـ٤

 ـٛررـ 2ٓٗٔ) جُػحُػررس جُطرؼررسـ ج٣ٍُررحٜ ـ ٌٓطرررس جإلٓررحّ جُٗررحكؼ٢ ـرر 

ٔ222ّ.) 

 ُٛررـ( ـ ٍْٙٓٙررٍٞ الذررٖ جألغ٤ررٍ )ش ؾررحٓغ جألٚررٍٞ كرر٢ أقحو٣ررع ج

 ضكو٤رن: ػررى جُورحوٌ جألٌٗرحؤ٠ٝ ـ ٌٓطررس جُكِرٞج٢ٗ ـ جُطرؼرس جألُٝر٠

 ّ(. 25ٔٔٛـ ـ  2ٖٓٔ)

 جُورحٍٛز ـ جُٗرؼد وجٌٛرـ( ـ 5ٔٙجُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ ُِو٠ٍر٢ )ش 

 )ذىٕٝ(.

   ٞضكو٤ررن: ػِرر٢ ضٞك٤ررن ـ ٛررـ(  5ُِٖٖؾررحؾ٢ )ش ُجُؿٔررَ كرر٢ جُ٘كرر

 (.222ٔ-2ٓٗٔطرؼس جٍُجذؼس )ٓإْٓس جٍُْحُس جُ ـجُكٔى 

 ـ ضكو٤رن: ٌٓر١ُ ذؼِرٌر٢ ـ وجٌ  ٛـ(ٕٖٔ)ش ؾٍٜٔز جُِـس الذٖ و٣ٌى

 ّ(.225ٔ) جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ـ ذ٤ٍٝش

 ٍٛٓإْٓرسٛرـ( ـ 25٘)ش  ِػؼرحُر٢ُ جُورٍإٓ ضل٤ٍٓ ك٢ جُكٓحٕ جُؿٞج 

 )ذىٕٝ(. ذ٤ٍٝشـ  جألػ٢ِٔ

 ٛـ( ػ٠ِ ٍٖـ جذٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤س جذرٖ 25ٕٔ)ش جُه١ٍٟ قح٤ٖس

 .ـ وجٌ ئق٤حء جٌُطد جُؼٍذ٤س )ذىٕٝ( ٓحُي

 ٛرـ( ـ ٕٔ٘)ش ٢جُكَِ ك٢ ٍٖـ أذ٤حش جُؿٔرَ الذرٖ جُٓر٤ى جُرط٤ِْٞر

 ّ(.252ٔضكو٤ن: ٓٛطل٢ ئٓحّ ـ ٌٓطرس جُٔط٘ر٢ ـ جُطرؼس جأل٢ُٝ )

 ٛـ( ػ٠ِ ضكلس جُٔكطحؼ ذٍٗـ جُٜٔ٘رحؼ ٖٔٓٔقٞج٢ٖ جٍُٗٝج٢ٗ )ش

 )ذىٕٝ(. ـ وجٌ جُلٌٍ ـ ذ٤ٍٝش

 ُ ٓررررحٕ جُؼررررٍخ ُؼررررى جُوررررحوٌ جُرـررررىجو١ نُجٗرررس جألوخ ُٝررررد ُررررحخ

ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػررى جُٓرالّ ٛرحٌٕٝ ـ ج٤ُٜثرس جُٔٛر٣ٍس جُؼحٓرس 2ٖٓٔ)

 ّ(.255ٔ-ٛـ 25ٌُِٖٔطحخ )
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 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: دمحم ػِرر٢ جُ٘ؿررحٌ ـ 2ٕٖجُهٛررحتٙ الذررٖ ؾ٘رر٢ )ش

 ّ(.222ٔج٤ُٜثس ج٣ٍُٛٔس جُؼحٓس ٌُِطحخ ـ جُطرؼس جٍُجذؼس )

 ٌُٕٞ٘ٔٛرـ( ٤ُِٔٓ5ٖ٘ٙ جُكِر٢ )ش جُىٌ جُٕٔٛٞ ك٢ ػِّٞ جٌُطحخ ج

 .)ذىٕٝ(ـ ضكو٤ن: أقٔى دمحم جُهٍج٠ ـ وجٌ جُوِْ ـ وٓٗن 

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن ـ وجٌ جُلٌٍرـ ذ٤رٍٝش 2ٔٔجُرىٌ جُٔ٘ػرٌٞ ُِٓر٢٠ٞ٤ )ش

 ٛـ(.22ٖٔ)

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: أقٔرى ٗرحؾ٢ 2ٖٖوهحتن جُط٣ٍٛق ُِوحْْ جُٔرإوخ )ش

 ّ(.225ٔجُو٢ٓ٤، ٤ِ٤َٓٝٚ ـ ٓطرؼس جُٔؿٔغ جُؼ٢ِٔ جُؼٍجه٢ )

 ـرر  ٛررـ(2ُِٔٔٓرر٢٠ٞ٤ )ش ُررى٣رحؼ ػِرر٠ ٚررك٤ف ٓٓررِْ ذررٖ جُكؿررحؼج

 ٛرـ ـٙٔٗٔ) جُهررٍ ـوجٌ جذرٖ ػلرحٕ ـ أذرٞ ئْركحم جُكر٢٘٣ٞ ضكو٤رن: 

ٔ22ٙ.)ّ 

 ٍـ ـ ضكو٤ن: دمحم ق٤ٖٓ ـ ٌٓطرس ج٥وجخ  و٣ٞجٕ جألػ٠ٗ جٌُر٤

 )ذىٕٝ(.جُوحٍٛز ؿٔح٤ُٓ ـ جُ

  ( ٛرـ ـ ٙٓٗٔو٣ٞجٕ ؾ٣ٍٍ ـ وجٌ ذ٤رٍٝش ُِطرحػرس ٝجُ٘ٗرٍ ـ ذ٤رٍٝش

ٔ22ٙ.)ّ 

  ٚو٣ررٞجٕ ٌؤذررس ذررٖ جُؼؿررحؼ ٞررٖٔ ٓؿٔررٞع أٖررؼحٌ جُؼررٍخ ـ ٚرركك

 ٌٝضرٚ: ٤ُْٝ ذٖ جٌُٞو ـ وجٌ جذٖ هط٤رس ـ ج٣ٌُٞص )ذىٕٝ(.

 ٛـ(ٙٔٙ)ش و٣ٞجٕ أذ٢ جُط٤د جُٔط٘ر٢ ذٍٗـ أذ٢ جُروحء جُؼٌر١ٍ 

ج٠ُٔٓٔ ذحُطر٤حٕ ك٢ ٍٖـ جُى٣ٞجٕ ـ ٞرطٚ ٝٚككٚ: ٓٛطل٠ 

 )ذىٕٝ(. جُٓوح، ٤ِ٤َٓٝٚ ـ وجٌ جُٔؼٍكس ـ ذ٤ٍٝش

   و٣ررٞجٕ جُؼؿررحؼ ـ ضكو٤ررن: ػرررى جُكلرر٤ع جُٓررِط٢ ـ ٌٓطرررس أ٠ِررّ ـ

 وٓٗن)ذىٕٝ(. 

 .)ٕٝو٣ٞجٕ ُر٤ى ٌذ٤ؼس ـ وجٌ ٚحوٌ ـ ذ٤ٍٝش )ذى 

 ـ ضكو٤ن: ن٤َِ ئذٍج٤ْٛ جُؼط٤س، ٝؾ٤َِ جُؼط٤س ـ  و٣ٞجٕ ٠ِ٤ُ جألن٤ِ٤س

 ( ـ ذـىجو )ذىٕٝ(.َ٘ٝجٌز جُػوحكس ٝجإلٌٖحو ـ ِْٓس جُطٍجظ )

 ٗٛررـ( ـ وجٌ جُؿ٤رَ ـ ٢ٖ2٘ ألذر٢ ٛرالٍ جُؼٓر١ٌٍ )ش و٣رٞجٕ جُٔؼرح

 ذ٤ٍٝش )ذىٕٝ(.

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: دمحم ْر٤ِْ 2ٌْٗٗحُس جُٔالتٌس ألذ٢ جُؼالء جُٔؼ١ٍ )ش

 ّ(.22ٕٔٛـ ـ ٕٔٗٔجُؿ٘ى١ ـ وجٌ ٚحوٌ ـ ذ٤ٍٝش )
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  ٕوجٌ ئق٤رحء ٛرـ( ـ 5ٕٔٔ)ش ْٔحػ٤َ قو٢ جإلْرطحٗر٢ُٞإلٌٝـ جُر٤ح

 )ذىٕٝ(.جُطٍجظ جُؼٍذ٠

 ُ ٛـ( ـ وجٌ ئق٤رحء جُطرٍجظ ـ ذ٤رٍٝش 5ٕٓٔأل٢ُْٞ )شٌٝـ جُٔؼح٢ٗ

 )ذىٕٝ(.

 ضلٓرر٤ٍ جُٓرر٤ٍز جُ٘ر٣ٞررس الذررٖ ٛٗررحّ جُٔؼررحك١ٍ  كرر٢ جُررٍٜٝ جألٗررق

ضكو٤ن: ٓؿى١ ٌٓ٘ٛٞ  ( ـٛـ2ٔ٘ٛـ( ـ ضأ٤ُق: ج٢ِ٤ُٜٓ )شٖٕٔ)ش

 .جٌُٟٗٞ ـ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش)ذىٕٝ(

 ٌطرد ٛرـ( ـ ج5َُٔٔ٘جو جُٔٓر٤ٍ كر٠ ػِرْ جُطلٓر٤ٍ الذرٖ جُؿر١َٞ )ش

 ٛـ(.ٗٓٗٔجإلْال٠ٓ ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس جُػحُػس )

 ٛررـ( ـ 2ٕٖجُُجٛررٍ كرر٢ ٓؼررح٢ٗ ًِٔررحش جُ٘ررحِ الذررٖ جألٗرررح١ٌ )ش

ضكو٤رن: قررحضْ ٚررحُف جُٟرحٖٓ ـ ٓإْٓرس جٍُْررحُس ـ جُطرؼررس جألُٝرر٠ 

 ّ(.22ٕٔٛـ ـٕٔٗٔ)

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: قٓررٖ 2ْٕٖررٍ ٚرر٘حػس جإلػررٍجخ الذررٖ ؾ٘رر٢ )ش

 ّ(.22ٕٔٛـ ـٖٔٗٔجُػح٤ٗس ) ٛ٘ىج١ٝ ـ وجٌ جُوِْ ـ وٓٗن ـ جُطرؼس

 ٛرـ( ـ ْٖٗٙرلٍ جُٓرؼحوز ْٝرل٤ٍ جإلكرحوز ألذر٢ جُكٓرٖ جُٓرهح١ٝ )ش

ضكو٤ررن: دمحم أقٔررى جُررىج٢ُ ـ وجٌ ٚررحوٌ ـ ذ٤ررٍٝش ـ جُطرؼررس جُػح٤ٗررس 

 ّ(. 22٘ٔٛـ ـ ٘ٔٗٔ)

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ٙٗٙجُٗررحك٤س كرر٢ ػِررْ جُطٛرر٣ٍق الذررٖ جُكحؾررد )ش

ٛرـ ـ ٌٍ٘ٔٗٔٔٓرس )قٓرٖ أقٔرى جُؼػٔرحٕ ـ جٌُٔطررس ج٤ٌُٔرس ـ ٌٓرس جُ

ٔ22٘.)ّ 

 ٛـ( ػ٠ِ ض٣ٍٛق جذٖ ٓحُري جُٔٓر٠ٔ ئ٣ؿرحَ 2ٍٖٔٙـ جذٖ ئ٣حَ )ش

جُطٛرر٣ٍق كرر٢ ػِررْ جُطٛرر٣ٍق ـ ضكو٤ررن: أقٔررى وُٝررس دمحم جأل٤ٓررٍ ـ 

 ّ(.22ٓٔٛـ ـ ٌْٔٔٗٔحُس ٓحؾٓط٤ٍ ـ ؾحٓؼس أّ جُوٍٟ )

 ٛـ( ػ٠ِ أُل٤س جذٖ ٓحُي، ٝٓؼٚ ٓ٘كس 5ٙ2ٍٖـ جذٖ ػو٤َ )ش

ػو٤َ ُٔكٔى ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرى جُك٤ٔى ـ  جُؿ٤َِ ذطكو٤ن ٍٖـ جذٖ

 ّ(.22ٓٔ-ٛـ ٌٓٓٗٔٓطرس وجٌ جُطٍجظ ـ جُطرؼس جُؼٍٕٗٝ )

 ٛـ( ػ٠ِ أُل٤س جذٖ ٓحُي، ٝٓؼٚ قح٤ٖس 2ٕ2ٍٖـ جأل٢ٖٗٞٔ )ش

جُٛرحٕ، ٍٖٝـ جُٗٞجٛى ُِؼ٢٘٤ ـ ضكو٤ن: ٠ٚ ػرى جٍُؤٝف ْؼى ـ 

 جٌُٔطرس جُطٞك٤و٤س )ذىٕٝ(.
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 ( ـ ضكو٤ررن: ْررِٟٞ ٛرـ2ٖٓٙرٍـ ؾٔررَ جُُؾرحؾ٢ الذررٖ نررٍٝف )ش

 ٛـ(.2ٔٗٔدمحم ػٍٔ ـ ؾحٓؼس أّ جُوٍٟ )

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى ٍٖٙٗٙـ ج٢ٍُٞ ػِر٠ ًحك٤رس جذرٖ جُكحؾرد )ش

ٛرررـ ٕٗٗٔجُؼرررحٍ ْرررحُْ ٌٓرررٍّ ـ ػرررحُْ جٌُطرررد ـ جُطرؼرررس جألُٝررر٠ )

 ّ(.ٕٓٓٓـ

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ٖرؼ٤د جألٌٗرحؤ٠ٝ ـ دمحم ٓٔ٘)ش ٍٖـ جُٓر٘س ُِرـر١ٞ

ٛرـ ـ ٖٓٗٔجُطرؼرس جُػح٤ٗرس )ـ جٌُٔطرد جإلْرال٢ٓ ـ وٓٗرن ـ ٍ ٤َٛر

ٔ22ٖ.)ّ 

 جُلطرحـ أذرٞ  ػرى: ضكو٤نـ  ُٖٓ٘ جُ٘ٓحت٢ ٛـ(2ٔٔ)ش ٍٖـ ج٢٠ٞ٤ُٓ

 ّ(.22ٙٔٛـ ـٙٓٗٔ)قِد  ـ ٌٓطد جُٔطرٞػحش جإلْال٤ٓسـ  ؿىز

  ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: قٓررٖ 5ٕٖٓررٍـ جُٗررحك٤س ُِهٟررٍ ج٤ُررُو١ )ش ذؼررى

ٛررـ ـ ٙٔٗٔأقٔررى جُكٔررىٝ ـ ٌْررحُس وًطررٌٞجز ـ ؾحٓؼررس أّ جُوررٍٟ )

ٔ22ٙ.)ّ 

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: دمحم ٓك٤ر٢ 2ٍٖٙٙـ ٖحك٤س جذٖ جُكحؾد ٍُِٞر٢ )ش

ٛرـ ٕٓٗٔجُى٣ٖ ػرى جُك٤ٔى، ٤ِ٤َٓٝٚ ـ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش )

 ّ(.22ٕٔـ

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػرى هللا 5ٍٖٙٔـ ه٤ٛىز ذحٗص ْؼحو الذٖ ٛٗحّ )ش

ػرى جُوحوٌ جُط٣َٞ ـ جٌُٔطرس جإلْال٤ٓس ـ جُوحٍٛز ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ 

 ّ(.ٕٓٔٓٛـ  ـ ٖٔٗٔ)

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػرى جُٔ٘ؼْ 5ٍٕٖٙـ جٌُحك٤س جُٗحك٤س الذٖ ٓحُي )ش

 أقٔى ٣ٍٛى١ ـ ؾحٓؼس أّ جُوٍٟ )ذىٕٝ(.

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: أقٔى قٖٓ 2ٍٖٖٙـ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ ٤ٍُِٓجك٢ )ش

ٜٓى٢ُ، ٝػ٢ِ ٤ْى ػ٠ِ ـ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس 

 ّ(.2ٕٓٓٛـ ـ 2ٕٗٔجأل٠ُٝ )

 ٛرـ( ـ ٌٓطررس جُٔط٘رر٢ ـ جُورحٍٛز ٖٗٙذرٖ ٣ؼر٤ٕ )شٖرٍـ جُٔلٛرَ ال

 )ذىٕٝ(.

 ٛـ( ـ 2ٔٙ)ش ٍٖـ ٓوحٓحش جُك١ٍ٣ٍ ألذ٢ جُؼرحِ ج٢ٗ٣ٍُٗ

ضكو٤ن: دمحم أذٞ جُلَٟ ئذٍج٤ْٛ ـ جٌُٔطرس جُؼ٣ٍٛس ـ ذ٤ٍٝش 

 ّ(.22ٕٔٛـ ـ ٖٔٗٔ)



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       

 

  ٙ٘2 

 

 

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: كهٍ ٍٖٖٗٙـ ج٢ًُِٞٔ ك٢ جُط٣ٍٛق الذٖ ٣ؼ٤ٕ )ش

ٛرـ ـ 2ٖٖٔذ٤رس ـ قِرد ـ جُطرؼرس جألُٝر٠ )جُرى٣ٖ هررحٝز ـ جٌُٔطررس جُؼٍ

ٔ25ٖ.)ّ 

 ٖررٍـ ٓ٘طٜرر٠ جإلٌجوجش جُٔٓرر٠ٔ وهررحتن أُٝرر٢ جُٜ٘رر٠ ُٗررٍـ جُٔ٘طٜرر٠ 

ـ ذ٤رررٍٝش  ػرررحُْ جٌُطررردٛرررـ( ـ ٔ٘ٓٔ)ش ذرررٖ ئو٣ٌرررّ جُرٜرررٞض٢ال

(ٔ22ٙ.)ّ 

  ٖرررؼٍ ػٔرررٍ ذرررٖ ٓؼرررى١ ًرررٍخ جُُذ٤رررى١ ـ ؾٔرررغ ٝض٘ٓررر٤ن: ٓطرررحع

رؼس جُػح٤ٗرس جُطٍجذ٢ٗ٤ ـ ٓطرٞػحش ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ذىٓٗن ـ جُط

 ّ(.22٘ٔٛـ ـ ٘ٓٗٔ)

  ٖجُٛررحقر٢ كرر٢ كوررٚ جُِـررس ٝٓٓررحتِٜح ْٝررٖ٘ جُؼررٍخ كرر٢ ًالٜٓررح الذرر

ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػٍٔ كحٌٝم جُطرحع ـ ٌٓطرس جُٔؼرحٌف 2ٖ٘كحٌِ )ش 

 ّ(.22ٖٔٛـ ـ ٗٔٗٔـ ذ٤ٍٝش )

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: أقٔرى ػررى جُـلرٌٞ ػطرح ـ 2ٖٖجُٛكحـ ُِؿ١ٍٛٞ )ش

 ّ(.22ٗٔـٛـ ُٗٓٗٔػس )وجٌ جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ـ جُطرؼس جُػح

  ٍَٞجتٍ جُٗؼٍ، أٝ ًطرحخ ٓرح ٣ؿرَٞ ُِٗرحػٍ كر٢ جُٟرٌٍٝز ُِوـرـُج

ٛـ( ـ ضكو٤رن: دمحم َؿِرـٍٞ ْـرـالّ، ٝدمحم ٓٛرطل٠ ٛرىجٌز ـ ٕٔٗ)ش

 ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ـ جإلٌْ٘ى٣ٌس )ذىٕٝ(.

 ٛـ( ـ وجٌ ئق٤حء جُطرٍجظ جُؼٍذر٢ ٖٕٓجُطروحش جٌُرٍٟ الذٖ ْؼى )ش

 ّ(.22ٙٔٛـ ـ 5ٔٗٔـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ٛـ( ـ قٍف جُلحء ـ ٓ٘ٙجُؼرحخ جُُجنٍ ٝجُِرحخ جُلحنٍ ُِٛـح٢ٗ )ش

ٓ٘ٗررٌٞجش َٝجٌز جُػوحكررس ٝجإلػررالّ ـ جُؼررٍجم ـ ِْٓررِس جُٔؼررحؾْ 

 ّ(.22ٔٔ( )ٔٗٝجُلٜحٌِ)

 ٛـ( ـ ضكو٤رن: ٓكٔرٞو ؾحْرْ جُرى٣ٌٕٝ ـ ٕٖ٘ػَِ جُ٘كٞ ٌُِٞجم )ش

 ّ(.222ٔ-ٛـ ٌٕٓٗٔٓطرس جٍُٖى ـ ج٣ٍُحٜ )

 ٛرـ( ـ وجٌ ١ٌ2٘٘ ك٢ ٖرٍـ ٚرك٤ف جُرهرح١ٌ ُِؼ٤٘ر٢ )شػٔىز جُوح

 ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ـ ذ٤ٍٝش )ذىٕٝ(.

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: أقٔرى 252ػ٘وٞو جُُٝجٍٛ ك٢ جٍُٛف ُِوٖٞرؿ٢ )ش

ٛررـ ـ ٕٔٗٔػل٤لرر٢ ـ وجٌ جٌُطرررد جُٔٛرر٣ٍس ـ جُطرؼررس جألُٝررر٠ )

ٕٓٓٔ.)ّ 
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 ٛـ( ـ وجٌ 2ٖٔٔ)ش ػٕٞ جُٔؼرٞو ٍٖـ ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ُِؼظ٤ْ آذحو١

 ّ(.22٘ٔطد جُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش )جٌُ

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ٜٓررى١ جُٔهُٝٓرر٢، ٝئذررٍج٤ْٛ 5٘ٔجُؼرر٤ٖ ُِه٤ِررَ )ش

جُٓحٍٓجت٢ ـ ٓإْٓس جألػ٢ِٔ ُِٔطرٞػحش ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ 

 ّ(.222ٔٛـ ـ2ٓٗٔ)

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى هللا 5ٕٙؿ٣ٍد جُكى٣ع الذٖ هط٤رس جُرى١ٌٞ٘٣ )ش

 ـ(.25ٖٛٔجُؿر١ٌٞ ـ ٓطرؼس جُؼح٢ٗ ـ ذـىجو )

  قٓر٤ٖ دمحم ٖرٍف، ٛـ( ـ ضكو٤رن: ٕٕٗ)شألذ٢ ػر٤ى ؿ٣ٍد جُكى٣ع

 (.22ّٗٔٛـ ـ ٗٓٗٔ) ٣ٍ٤ٓسذغ جألحٔطجُـ  ٝػرى جُٓالّ ٛحٌٕٝ

  ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػررى جٌُر٣ٍْ ئذرٍج٤ْٛ 22ٖ)ش ِهطحذ٢ُؿ٣ٍد جُكى٣ع

 ٛـ(.ٕٓٗٔجُؼُذح١ٝ ـ ؾحٓؼس أّ جُوٍٟ )

 دمحم  ٛـ( ـ ضكو٤ن:ٖٖٓؿ٣ٍد جُوٍإٓ الذٖ ػ٣ُُ جُٓؿٓطح٢ٗ )ش

 ّ(.22٘ٔ- ٛـٙٔٗٔأو٣د ػرى جُٞجقى ؾٍٔجٕ ـ وجٌ هط٤رس )

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػِر٢ 2ٖ٘جُلحتن ك٢ ؿ٣ٍرد جُكرى٣ع ُُِٓهٗر١ٍ )ش

دمحم جُرؿررح١ٝ، ٝدمحم أذررٞ جُلٟررَ ئذررٍج٤ْٛ ـ وجٌ جُٔؼٍكررس ـ ُر٘ررحٕ ـ 

 جُطرؼس جُػح٤ٗس )ذىٕٝ(.

 ٛـ( ـ وجٌ جُلٌٍ ـ ذ٤ٍٝش )ذىٕٝ(.ٕٓ٘ٔكطف جُوى٣ٍ ًُِٗٞح٢ٗ )ش 

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: كحتُ كرحٌِ 2ٍٙ٘ٛٞ ك٢ جُؼٍذ٤س الذٖ جُىٛحٕ )ش جُل

 ّ(. 222ٔٛـ ـ 2ٓٗٔـ ٓإْٓس جٍُْحُس ـ ذ٤ٍٝش )

  ٛـ( ـ ضكو٤ن: 5ِٙٔؼالت٢ )شُجُلٍٛٞ جُٔل٤ىز ك٢ جُٞجٝ ج٣ُُٔىز

 ّ(.22ٓٔٛـ ـ ٓٔٗٔ) قٖٓ ٠ْٞٓ جُٗحػٍ ـ وجٌ جُر٤ٍٗ ـ ػٔحٕ

 ئذٍج٤ْٛ  ٛـ( ـ ضكو٤ن:22ٗك٢ جُطؼ٣ٍد ٝجُٔؼٍخ الذٖ ذ١ٍ )ش

 ّ(.22٘ٔٛـ ـ ٘ٓٗٔجُٓحٍٓجت٢ ـ ٓإْٓس جٍُْحُس ـ ذ٤ٍٝش )

 ٍُؼرى جٍُؤٝف جُٔ٘ح١ٝ ك٤ٝ جُوى٣ٍ ٍٖـ جُؿحٓغ جُٛـ٤ 

 ٛـ(.ٖٙ٘ٔٛـ( ـ جٌُٔطرس جُطؿح٣ٌس جٌُرٍٟ ـ ٍٓٛ )ٖٔٓٔ)ش

 ٛررـ( ـ ج٤ُٜثررس جُٔٛرر٣ٍس 2ٔ5جُوررحِٓٞ جُٔكرر١٤ ُِل٤ٍَٝجذررحوٟ )ش

 ّ(.252ٔ-ٛـ 22ٖٔجُؼحٓس ٌُِطحخ )
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 ٘ررس كرر٢ جٌُِٔررحش جإلْررال٤ٓس ٝجُؼٍذ٤ررس ألذرر٢ قررحضْ جُررٍج١َ ًطررحخ ج٣ُُ

ٛـ( ـ ضكو٤ن: ق٤ٖٓ ك٤ٝ هللا ـ ًٍُٓ جُىٌجْرحش ٝجُركرٞظ ٕٕٖ)ش

 ّ(.22ٗٔٛـ ـ ٘ٔٗٔج٢٘ٔ٤ُ ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػرى جُٓالّ ٛرحٌٕٝ ـ وجٌ جُؿ٤رَ 2ًٓٔطحخ ٤ْر٣ٞٚ )ش

 ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ )ذىٕٝ(.

 ُط٣ُ٘ررَ ٝػ٤ررٕٞ جألهح٣ٝررَ كرر٢ ٝؾررٞٙ جُطأ٣ٝررَ جٌُٗررحف ػررٖ قوررحتن ج

ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػرى جُرٍَجم جُٜٔرى١ ـ وجٌ ئق٤رحء 2ُُِٖ٘ٓه١ٍٗ )ش

 جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ـ ذ٤ٍٝش )ذىٕٝ(.

 ـر  ٛـ(ًٔ٘ٓٔٗحف جُو٘حع ػٖ ٓطٖ جإله٘حع الذٖ ئو٣ٌّ جُرٜٞض٢ )ش

ضكو٤ررن: ٛررالٍ ٓٛرر٤ِك٢ ٓٛررطل٠ ٛررالٍ ـ وجٌ جُلٌررٍ ـ ذ٤ررٍٝش 

 ٛـ(.ٕٓٗٔ)

 ٖؼررالء جُررى٣ٖ ُأٚررٍٞ كهررٍ جإلْررالّ جُرررُو١ٝ  ًٗررق جألْررٍجٌ ػرر

وجٌ ـ  ػرررى هللا ٓكٔررٞو دمحم ػٔررٍ: ضكو٤ررن( ـ ٛررـ5ٖٓ)ش جُرهررح١ٌ

 .(225ّٔ-ٛـ 2ٔٗٔ) ذ٤ٍٝشـ جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

 ٛرررـ( ـ ًٖٗ٘ٗرررق جُٔٗرررٌالش ٝئ٣ٟرررحـ جُٔؼٟرررالش ُِررررحه٢ُٞ )ش

ٛررـ ـ ٘ٔٗٔضكو٤ررن: دمحم أقٔررى جُررىج٢ُ ـ ٓطرؼررس جُٛرررحـ ـ وٓٗررن )

ٔ22ٗ.)ّ 

 جٌُل١ٞ جُروحءألذ٢  جُِـ٣ٞس ٝجُلٍٝم جُٔٛطِكحش ك٢ ؿْٓؼ ج٤ٌُِحش 

 ٓإْٓرسـ  جُٔٛر١ٍ دمحم، ٝو٣ٌٝرٕ ػرىٗحٕ: ضكو٤رنٛرـ( ـ 2ٗٓٔ)ش

 . (222ّٔـ  ٛـ2ٔٗٔـ ُر٘حٕ ) جٍُْحُس

 ـ ضكو٤رن: ٓرحَٕ ٓررحٌى ـ وجٌ جُلٌرٍ  ٛرـ(5ٖٖ)ش جُالٓحش ُُِؾحؾ٢

 ّ(.22٘ٔٛـ ـ ٘ٓٗٔ)

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػرى ٙٔٙجُِرحخ ك٢ ػَِ جُر٘حء ٝجإلػٍجخ ُِؼٌر١ٍ )ش

جإلُررٚ ٗرٜررحٕ ـ وجٌ جُلٌررٍ جُٔؼحٚررٍ ـ ذ٤ررٍٝش ـ جُطرؼررس جألُٝرر٠ 

 ّ(.22٘ٔٛـ ـٙٔٗٔ)

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى هللا جٌُر٤رٍ، 5ُٔٔٓرحٕ جُؼرٍخ الذرٖ ٓ٘ظرٌٞ )ش

 ٤ِ٤َٓٝٚ ـ وجٌ جُٔؼحٌف )ذىٕٝ(.
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 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ئذرٍج٤ْٛ ذرٖ 5ٕٓجُِٔكس ك٠ ٍٖـ جُِٔكرس ُِٛرح٣ؾ )ش

س جإلْررال٤ٓس ـ جُٔى٣٘ررس جُٔ٘ررٌٞز ـ جُطرؼررس ْررحُْ جُٛررحػى١ ـ جُؿحٓؼرر

 ّ(.ٕٗٓٓ-ٛـ ٕٗٗٔجأل٠ُٝ )

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: أقٔرى ػررى ٤ُٖ5ّٓ ك٢ ًالّ جُؼٍخ الذٖ نح٣ُٞٚ )ش

 ّ(.252ٔٛـ ـ 22ٖٔجُـلٌٞ ػطح ـ ٌٓس جٌٍُٔٓس ـ جُطرؼس جُػح٤ٗس )

 ٛـ( ـ ضكو٤رن: ػررى جُك٤ٔرى 5ٗ٘جُٔرىع ك٠ جُط٣ٍٛق ألذ٢ ق٤حٕ )ش

ٛررـ ٕٓٗٔجٌ جُؼٍٝذررس ـ جُطرؼررس جألُٝرر٠ )جُٓرر٤ى ٠ِررد ـ ٌٓطرررس و

 ّ(.22ٕٔـ

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: دمحم كرإجو ْر٤ًُٖ ـ 2ٕٓٓؿحَ جُوٍإٓ ألذر٢ ػر٤رىز )ش

 ّ(.22ٔٔٛـ ـٔٓٗٔٓإْٓس جٍُْحُس ـ جُطرؼس جُػح٤ٗس )

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ػرررى جُٓررالّ ٛررحٌٕٝ ـ وجٌ 2ٕٔٓؿررحُّ غؼِررد )ش

 جُٔؼحٌف ـ ٍٓٛ ـ جُطرؼس جُػح٤ٗس )ذىٕٝ(.

 ُ ٍجُى٣ٖ ػرى  ٢ضكو٤ن: دمحم ٓك٤ ـٛـ( 2ٔ٘)ش ٤ِٔىج٢ٗٓؿٔغ جألٓػح

 ذ٤ٍٝش )ذىٕٝ(. ـوجٌ جُٔؼٍكس ـ جُك٤ٔى 

 ٛرـ( ـ ٔٗ٘جُٔكٌٍ جُٞؾ٤ُ ك٢ ضل٤ٍٓ جٌُطحخ جُؼ٣ُُ الذٖ ػط٤رس )ش

ضكو٤ن: ػرى جُٓالّ ػررى جُٗرحك٢ دمحم ـ وجٌ جٌُطرد جُؼ٤ِٔرس ـ ذ٤رٍٝش ـ 

 ّ(.22ٖٔٛـ ـٖٔٗٔجُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ُدمحم ٛرـ( ـ ضكو٤رن: 2ٔٙ)ش ذرٖ ئ٣رحَالٍ ٛرٞلجُٔكٍٛٞ ك٢ ٖرٍـ ج

ـ جُورحٍٛز  جُِـرس جُؼٍذ٤رس ٤ًِرسـ ٌْرحُس وًطرٌٞجز ـ  ٚرلٞش دمحم ػِر٢

  )ذىٕٝ(.

 ـ ضكو٤ررن: ػرررى  ٛررـ(2٘ٗىز )شجُٔكٌررْ ٝجُٔكرر١٤ جألػظررْ الذررٖ ْرر٤

 ّ(. ٕٓٓٓجُك٤ٔى ٛ٘ىج١ٝ ـ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش )

 ـ ضكو٤رن:  ٛرـ(5ٕٔٓهطحٌ جُٛكحـ ُٔكٔى ذٖ أذر٢ ذٌرٍ جُرٍج١َ )ش

 ّ(.22٘ٔ-ٛـ ٘ٔٗٔٓكٔٞو نح٠ٍ ـ ٌٓطرس ُر٘حٕ )

 ـ ؾلرحٍ  ٤ْئذرٍجٛ ن٤ِرَ: ضكو٤رنٛرـ( ـ 2٘ٗجُٔهٛٙ الذٖ ْر٤ىز )ش

ـ  ٛرـ5ٔٗٔـر جُطرؼرس جألُٝر٠ ) ذ٤رٍٝش ـر جُؼٍذر٢ جُطرٍجظ ئق٤رحء وجٌ

ٔ22ّٙ.) 
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 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: 2ٔٔجٍُُٔٛ كر٢ ػِرّٞ جُِـرس ٝأٗٞجػٜرح ُِٓر٢٠ٞ٤ )ش

٤ِ٤رٚ ـ ٌٓطررس وجٌ جُطرٍجظ ـ جُورحٍٛز ـ دمحم أذرٞ جُلٟرَ ئذرٍج٤ْٛ، َٝٓ

 جُطرؼس جُػحُػس )ذىٕٝ(.

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: دمحم 5ٙ2جُٔٓحػى ػ٢ِ ضٓر٤َٜ جُلٞجترى الذرٖ ػو٤رَ )ش

 ّ(. 22ٓٔٛـ ـًٓٓٗٔحَٓ ذًٍحش ـ وجٌ جُلٌٍ ذىٓٗن )

 ٛٛرـ( ـ وجٌ جٌُطرد 2ٖ٘ك٢ أٓػرحٍ جُؼرٍخ ُُِٓهٗر١ٍ )ش ٢جُٔٓطو

 ّ(.225ٔجُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش )

 ٛرـ( ـ ٌٗٗ٘ ػِر٠ ٚركحـ ج٥غرحٌ ُِوحٞر٢ ػ٤رحٜ)شٓٗحٌم جألٗٞج

 )ذىٕٝ( جٌُٔطرس جُؼط٤وس، ٝوجٌ جُطٍجظ

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: قررحضْ ٚررحُف 5ٖٗٓٗررٌَ ئػررٍجخ جُوررٍإٓ ٌُٔرر٢ )ش

 ّ(.ٖٕٓٓٛـ ـ ٕٗٗٔجُٟحٖٓ ـ وجٌ جُرٗحتٍ ـ ذ٤ٍٝش )

 ٛرـ( ـ جٌُٔطررس جُؼ٤ِٔرس ـ ذ٤رٍٝش 55ٔجُٔٛررحـ ج٤ُ٘ٔرٍ ُِل٤ر٢ٓٞ )ش

 )ذىٕٝ(.

 ُِ َٛرـ( ـ وجٌ جٌُطرد جُؼ٤ِٔرس ـ ذ٤رٍٝش ـ ٓٔ٘رـر١ٞ )شٓؼرحُْ جُط٣ُ٘ر

 ّ(.22ٖٔٛـ ـ ٗٔٗٔجُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ـٛـ( ـ ضكو٤ن: ٛىٟ ٓكٔٞو هٍجػس ٕ٘ٔٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُألنلٕ )ش 

 ّ(.22ٓٔـ ٛـٔٔٗٔجُطرؼس جأل٠ُٝ ) ـجُوحٍٛز ـ ٌٓطرس جُهحٗؿ٢ 

 ٛرـ( ـ ػرحُْ جٌُطرد ـ ذ٤رٍٝش ـ جُطرؼرس 5ٕٓٓؼح٢ٗ جُورٍإٓ ُِلرٍجء )ش

 ّ(.22ٗٔٛـ ـ ٗٓٗٔ)جُػحُػس 

 ِـضكو٤ن: دمحم ػ٢ِ جُٛحذ٢ٗٞ  ـٛـ( 2ٖٖ)ش ٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُِ٘كح 

 ٛـ(.2ٓٗٔ) جُطرؼس جأل٠ُٝ ـؾحٓؼس أّ جُوٍٟ 

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى جُؿ٤ِرَ ٖٓٔٓؼح٢ٗ جُورٍإٓ ٝئػٍجذرٚ ُُِؾرحؼ )ش

 ّ(.ٕ٘ٓٓٛـ ـ ٕٙٗٔػرىٙ ِٖر٢ ـ وجٌ جُكى٣ع ـ جُوحٍٛز )

 ْذىٕٝ(. ذ٤ٍٝش ـ جُلٌٍ وجٌٛـ( ـ ٕٙٙ)ش ٤حهٞشُ جُرِىجٕ ٓؼؿ( 

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى جُٓرالّ 2ٖ٘ٓؼؿْ ٓوح٤٣ّ جُِـس الذرٖ كرحٌِ )ش

 ّ(. 222ٔٛـ ـ ٕٓٗٔٛحٌٕٝ ـ وجٌ جُؿ٤َ ـ ذ٤ٍٝش )

  جُٔـرررررٍخ كررررر٠ ضٍض٤رررررد جُٔؼرررررٍخ )ٓؼؿرررررْ ُـررررر١ٞ( ألذررررر٢ جُلرررررطف

ضكو٤ررن: ٓكٔررٞو كررحن١ٌٞ، ٝػرررى جُك٤ٔررى ـرر ٛررـ( ٓٔٙجُٔطرر١ٍَ)ش

 ٌٓطرس ُر٘حٕ )ذىٕٝ(. ـٓهطحٌ 
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 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى جُك٤ٔرى ٛ٘رىج١ٝ ـ ٕٙٙحـ جُؼِّٞ ٌُِٓح٢ً )شٓلط

 ّ(.ٕٓٓٓٛـ ـ ٕٓٗٔوجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ٛـ( ـ ضكو٤ن: ػِر٢ ضٞك٤رن 5ٔٗجُٔلطحـ ك٢ جُط٣ٍٛق ُِؿٍؾح٢ٗ )ش

 ّ(.225ٔٛـ ـ 5ٓٗٔجُكٔى ـ ٓإْٓس جٍُْحُس ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ـ ضكو٤ررن:  ٛررـ(2ٖ٘)ش ٗرر١ٍجُٔلٛررَ كرر٢ ٚرر٘ؼس جإلػررٍجخ ُُِٓه

 ّ(.22ٖٔػ٢ِ ذٞ ِٓكْ ـ ٌٓطرس جُٜالٍ ـ ذ٤ٍٝش )

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: أقٔرى 5ٔٗجُٔوطٛرى كر٢ ٖرٍـ جُطٌِٔرس ُِؿٍؾرح٢ٗ )ش

( ـ ؾحٓؼرس 52ػرى هللا جذٍج٤ْٛ جُرى٣ٕٝ ـ ِْٓرِس جٍُْرحتَ جُؿحٓؼ٤رس )

 ّ(.5ٕٓٓٛـ ـ  2ٕٗٔدمحم ذٖ ْؼٞو )

 ٔس ـ جُوررحٍٛز ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: دمحم ػٟرر2٘٤ٕجُٔوطٟررد ُِٔرررٍو )ش

 ّ(.22ٗٔٛـ ـ ٘ٔٗٔ)

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: كهررٍ 2ٙٙجُٔٔطررغ كرر٢ جُطٛرر٣ٍق الذررٖ ػٛررلٌٞ )ش

-ٛرـ 5ٓٗٔجُرى٣ٖ هررحٝز ـ وجٌ جُٔؼٍكرس ـ ذ٤رٍٝش ـ جُطرؼرس جألُٝر٠ )

ٔ225.)ّ 

 ٛررـ( ٌُطررحخ جُطٛرر٣ٍق 2ٕٖجُٔ٘ٛررق ٖررٍـ جإلٓررحّ جذررٖ ؾ٘رر٢ )ش

ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ئذرٍج٤ْٛ ٓٛرطل٠، ٝػررى هللا أٓر٤ٖ ـ 5ُِٕٗٔح٢َٗ )ش

 ّ(.2٘ٗٔٛـ ـ 5ٌٖٖٔٓطرس جُكِر٢ ـ جُطرؼس جأل٠ُٝ )

 ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: 5ٗ2جُٜٔ٘ررحؼ كرر٢ ٖررٍـ ؾٔررَ جُُؾررحؾ٢ ُِؼِرر١ٞ )ش

ٛررحو١ ػرررى هللا ٗررحؾ٢ ـ ٌٓطرررس جٍُٖررى ـ ذ٤ررٍٝش ـ جُطرؼررس جألُٝرر٠ 

 ّ(. 2ٕٓٓٛـ ـ ٖٓٗٔ)

 ( ـ وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ ٛـ5ٙٙشجُٜٔ٘حؼ ٍٖـ ٚك٤ف ِْٓٓ ١ُِٝٞ٘ )

 ٛـ(.2ٕٖٔجُػح٤ٗس )جُؼٍذ٢ ـ ذ٤ٍٝش ـ جُطرؼس 

 ُطِٔٓرح٢ٗ ألقٔرى جُٔور١ٍ ججُط٤د ٓرٖ ؿٛرٖ جألٗرىُّ ج٤٠ٍُرد  فٗل

ٛررـ( ـ ضكو٤ررن: ئقٓررحٕ ػرررحِ ـ وجٌ ٚررحوٌ ـ ذ٤ررٍٝش ٔٗٓٔ)ش

 ٛـ(.22ٖٔ)

 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ػررى هللا 52ٗجٌُ٘ص ك٢ جُورٍإٓ جٌُر٣ٍْ ُِٔؿحٖرؼ٢ )ش

ػررى جُورحوٌ جُط٣ٞرَ ـ وجٌ جٌُطرد جُؼ٤ِٔرس ـ ذ٤رٍٝش ـ جُطرؼرس جألُٝر٠ 

 ّ(.5ٕٓٓٛـ ـ 2ٕٗٔ)



 وض الشربينيد/نبيل ع  المختلف في أصالته وزيادته من الحروف " دراسة صرفية "       
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 ٛرـ( ـ ضكو٤رن: ٙٓٙجُٜ٘ح٣س ك٢ ؿ٣ٍد جُكى٣ع ٝجألغٍ الذٖ جألغ٤ٍ )ش

٠ررحٍٛ أقٔررى جُررُج١ٝ، ٝٓكٔررٞو دمحم جُط٘ررحق٢ ـ وجٌ ئق٤ررحء جٌُطررد 

 (.252ّٔ ـ ٛـ22ٖٔجُؼٍذ٤س )

  ٌ٤ٗرررَ جأل٠ٝرررحٌ ٓرررٖ أقحو٣رررع ْررر٤ى جألن٤رررحٌ ٖرررٍـ ٓ٘طوررر٠ جألنررررح

 .ّ(25ٖٔـ وجٌ جُؿ٤َ ـ ذ٤ٍٝش ) ٛـ(ًُِٕٓ٘ٔٗٞح٢ٗ )ش 

 ٛررـ( ـ 2ٔٔٛٔررغ جُٜٞجٓررغ كرر٠ ٖررٍـ ؾٔررغ جُؿٞجٓررغ ُِٓرر٢٠ٞ٤ )ش

  ضكو٤ن: ػرى جُك٤ٔى ٛ٘ىج١ٝ ـ جٌُٔطرس جُطٞك٤و٤س )ذىٕٝ(.

 قٓررٖ: ضكو٤رنـر  ٛررـ(ٖٖٔٔ)ش ذؼرى  ٤ِ٘ٓرح١ٌُ جُٗررحك٤س ٗظرْ جُٞجك٤رس 

 (.22ّ٘ٔ ـ ٛـ٘ٔٗٔ) ٌٓسـ  ج٤ٌُٔس جٌُٔطرس ـ جُؼػٔحٕ أقٔى

 


