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 دساعخ فٟ ضٛء ٔظش٠خ اٌحمٛي اٌذال١ٌخ

 

 

 

 

 
 أالعزبر اٌّغبعذ                                                                    أٌجبحث   

 عّبد عجذ ص٠ذ ِض٘ش                  اٌذوزٛس                                                        

 اٌجذ٠شٞ ثبئش عجذ اٌىش٠ُ

 

 

 
 

 

 

ٕٔٗٗ                                                                          َٖٕٕٓٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٕ 

 

 



ٖ 

 

 ٍِخص اٌجحث

ٖ( ئٌٝ رزجغ 5ٔ٘فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ )د فٟ كهاٍخ األفبظ اٌلاٌّخ ػٍٝ األهٗ ٠َؼٝ اٌجبؽش   

اٌزطٛه اٌلالٌٟ اٌنٞ ٠ؾًٖ ٌٍفع ِٓ فالي أٍزؼّبٌٗ فٟ فزواد ى١ِٕخ ِزؼبلجخ ٚفوٚعٗ ِٓ 

كالٌزٗ األ١ٍٕخ أٌّؼغ١ّخ ئٌٝ كالالد أفوٜ )ِغبى٠خ( وّب ٠َٚؼٝ اٌجبؽش ئٌٝ ئ٠غبك ػاللبد 

ٔذ رقزٍف فٟ اٌّؼٕٝ ٚئْ وب ال١ٌخٚفمبً ٌٕظو٠خ اٌؾمٛي اٌل كال١ٌخ رغّغ األٌفبظ فٟ ِؼٕٝ ِْزون

خ اٌلالٌخاٌغيئٟ ٚرزمبهة فٟ  ِّ  .اٌؼب

ٛك اٌّجنٌٚخ ِٓ لجً ػٍّبء اٌٍغخ فٟ ٌغٟٙ٘ ا ِٚٓ اٌؾمبئك اٌزٟ أهاك اٌجبؽش أصجبرٙب فٟ اٌجؾش   

ألٌفبظ ٚ٘نا ِبظٙو ع١ٍبً فٟ كهاٍخ وً ٌفع ِٓ اٌلالٌخ فٟ كهاٍزُٙ ٌٕؾٛ ٚاٌٖوف ٚاٌٖٛد ٚاٌ

 األٌفبظ.

رملَ لبَ اٌجؾش ػٍٝ ِملِخ ٚف١ٙب ػوٗ ِقزٖو ٌؾم١مخ اٌزٕٛع اٌّىبٟٔ ٌألهٗ ِغ ِب  ٚػٍٝ   

اٌقطٛاد اٌزٟ أرجؼذ فٟ كهاٍخ وً  رؾزٛٞ ػٍٝ ٚونٌهفٟ اٌّىبْ رؼلك ٚعٙبد ٔظو اٌؼٍّبء 

لبَ اٌجؾش ػٍٝ ِجؾش ٚاؽل ٠ًّْ ع١ّغ األٌفبظ اٌلاٌّخ ػٍٝ األهٗ ٚوبْ مٌه ٌزمبهثٙب لل ٌٚفع،

،وّب ٚرٕبٚي اٌجؾش أُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رًٕٛ ئ١ٌٙب اٌجبؽش ٚرزّضً ثبٌؼاللبد غ٠ٛخ فٟ اٌلالٌخ اٌٍ

 اٌلال١ٌخ اٌزٟ عّؼذ األٌفبظ ف١ّب ث١ٕٙب،صُ فزُ اٌجؾش ثمبئّخ اٌّٖبكه ٚاٌٍّقٔ ثبٌٍغخ األٔى١ٍي٠خ        

 

 
 ٌجبؽشا                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٗ 

 

 ٌّمذِخا

ٕٚؾجٗ ٌؾُّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ٚآٌٗ اٌط١ج١ٓ اٌطب٘و٠ٓ ا   

 إٌّزغج١ٓ ٚثؼل:

  [ٜ٘]أْلنعام {ِكتاٍب ُمِبينٍ َوال َحبٍَّة ِفي ظُُلماِت اْْلَْرِض َوال َرْطٍب َوال ياِبٍس ِإالَّ ِفي  }لبي رعبٌٝ:   
ًَّ ٍّٟء ِّٙب وبْ وج١واً أٚ ٕغ١واً، هللا ــ ٌٚىٓ فظٍّبد األهٗ ِغبٍ٘ٙب ِٚٛاٙؼٙب اٌزٟ رقفٟ و

ٍجؾبْ ٚرؼبٌٝ ــ ٠ؼٍّٗ
(ٔ)

 

ّْ ِغبً٘ األهٗ رؼل ِٖلهاً ِّٙبً ِٓ ِٖبكه اٌلهاٍخ اٌٍغ٠ٛخ ٚغ١و اٌٍغ٠ٛخ ٌٚٙنا ٔبٌذ     ئ

اٌمله اٌىج١و ِٓ اٌلهاٍخ ِٓ ٌلْ اٌؼٍّبء،ٚوبْ ٌؼٍّبء اٌٍغخ اٌلٚه اٌىج١و فٟ كهاٍزٙب ٚث١بْ كالٌزٙب 

 ِٚب ١ّ٠ي ثؼٚٙب اٌجؼ٘ فٟ أكق اٌزفب١ًٕ ػٍٝ أٔٙب أِىٕخ ٌٙب فٖبئٖب اٌزٟ ر١ّي٘ب.

ٚوبٔذ ٔظورُٙ ٌٙنٖ االِىٕخ  ٌغ٠ٛخ ِٓ ؽ١ش اٌلالٌخ اٌٍغ٠ٛخ  ِٚب رزٖف ثٗ ِٓ ٕفبد ر١ّي    

 ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ٌٚىٕٙب كهاٍخ ٌُ رىٓ ثٙنٖ اٌجَبٛخ فمل رؼملد هؤاُ٘ ٚرمبٛؼذ ف١ّب ث١ُٕٙ .     

فبٌق١ًٍ ٠وٜ أْ اٌّىبْ ِٓ )وبْ ٠ىْٛ( ٚا١ٌُّ ف١ٗ ىائلح ٚإجؾذ وبألًٕ ٌىضوح    

االٍزؼّبي
(ٕ)

َىٓ(  َِ ٌٚىٓ اثٓ فبهً  ٠وٜ اْ ا١ٌُّ ِٓ إًٔ اٌىٍّخ ٚأٙب ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )
(ٖ)

 

ِٚىخ  ٚػّوٚ ٠قٖٛٔٙب ثأٍّبء وي٠لٍ  فُٙألوة  ٟاألِبوٓ ئٌٝ األٔب٠ٍٚوٜ ١ٍج٠ٛٗ ا٠ٚبً اْ    

ٚػّبْ 
(ٗ)

ٚاْ ٌىً ؽلس ِىبْ ٚاْ ٌُ ٠نوو  
(٘)

ا ِب ٚم٘ت اٌّجوك  ئٌٝ اْ اٌّىبْ ِفؼٛي ف١ٗ ٚ٘ن

٠فَو اهرجبٛ اٌؾلس ثبٌّىبْ 
(ٙ)

ٚاْ اٌّىبْ ثي٠بكح ا١ٌُّ فٟ أٌٚٗ ٠ىْٛ ٌفظخ ٌفع اٌّفؼٛي ئما عبٚى 

َزالً ُمبارَكاً }اٌضالصخ ِٓ اٌفؼً ٔؾٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ  [2ٕ]اٌّإِْٕٛ {َوُقْل َربِّ َأْنزِْلِني ُمن ْ
(7)

 

ٖ( ثلهاٍخ 5ٔ٘فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ د أألٌفبظ اٌلاٌّخ ػٍٝ األهٗٚػٍٝ ٘نا إٌٙظ لبَ اٌجؾش )   

وً ٌفع ػٍٝ ِٕٙظ صبثذ ٚفطٛاد صبثزخ لٍّب رزغ١و ألِو رفوٙٗ ٛج١ؼخ اٌٍفع فّٕٙظ اٌلهاٍخ ٠جلأ 

ثزؼو٠ف ث١َٜ ٌىً ٌفع صُ اٌلهاٍخ اٌٖٛر١خ ٚاٌٖوف١خ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚٔظوح ػٍّبء إٌؾٛ ٚاٌٖوف 

ٕبٌخ ؽوٚفٗ ٚى٠بكرٙب ٚونٌه ئ١ٌٗ ِٓ ؽ١ش اإلّزمبق ًٚ٘ ٘ٛ ِٕمٍت ػٓ إًٔ أَ غ١و مٌه،ٚأ

ِٛلؼٗ اإلػواثٟ فٟ اٌٍغخ فٙٛ ئِب أْ)٠ٖوف أٚ ٠ّٕغ ِٓ اٌٖوف ِؼوثبً وبْ أٚ ِج١ٕبً( صُ ٠مَٛ 

اٌجؾش ثزؾل٠ل عٌٕ اٌٍفع ِنوواً وبْ أَ ِإٔضب، ٚاألًٕ األّزمبلٟ ٌٍفع ٚعّؼٗ، صُ كالٌخ اٌٍفع 

غ١و اٌلالٌخ اٌٍغ٠ٛخ)أٌّؼغ١ّخ( ٟٚ٘ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّغبى٠خ أٌزٟ ٠قوط اٌٍفع ف١ٙب ئٌٝ كالالد أفوٜ 

رٕمَُ فٟ أغٍت األٌفبظ ئٌٝ ل١َّٓ كالٌخ عغواف١خ ِغب٠وح ٌٍّؼٕٝ اٌّؼغّٟ ٌٚىٕٙب ال رقوط ػٓ 

اٌلالٌخ اٌّىب١ٔخ ٚكالٌخ ِغبى٠خ ٟٚ٘ غ١و كاٌخ ػٍٝ اٌّىبْ ٚلل رغّغ وً ِٓ اٌلالٌز١ٓ فٟ كالٌخ 

إٔبٌخ اٌٍفع ئْ وبْ ِؼوثبً أٚ كف١الً ٚآهاء  ٚاؽلح )ِغبى٠خ( فٟ ؽبي لٖٛه اٌلالٌخ اٌغغواف١خ،صُ

اٌؼٍّبء ف١ٗ ِٓ ؽ١ش اإلرفبق فٟ ٚعٙبد إٌظو ٚافزالفٙب، ٚأٍجبة ر١َّخ اٌٍفع ثبألٍُ اٌنٞ 

٠ؼوف ثٗ كْٚ غ١وٖ،ٚػلك ِواد ٚهٚك اٌٍفع فٟ األِضبي ًٚ٘ كالٌزٗ ِطبثمخ ٌٍلالٌخ اٌّؼغ١ّخ، صُ 

ؽش ٟٚ٘ فٟ اٌغبٌت اٌؼاللبد اٌلال١ٌخ اٌزٟ رغّغ ث١ٓ ٠قزُ اٌجؾش ثبٌٕزبئظ اٌزٟ ٠زًٕٛ ا١ٌٙب اٌجب

 األٌفبظ 

ٚأف١واً ْٔىو هللا ــ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ــ ػٍٝ ِب أٔؼُ ػٍٝ اإلَٔبْ ثٕؼّخ اٌؼٍُ ٚاٌؾّل هلل هة    

 اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌٖالح ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ٚآٌٗ ٕٚؾجٗ اٌطب٘و٠ٓ 

                                                                                                         

 ٌجبؽشا                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                              
 ألٌفبظ اٌذاٌّخ عٍٝ األسض ا                           
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 ٖ(5ٔ٘فٟ أِثبي ا١ٌّذأٟ )د                                

 
 

 أٚالً: األَْسض )أََسَض(:

:ػٕل اٌق١ًٍ فواُ األٔبَ     ُٗ أأله
(5)

 [ٕٕ]اٌجمشح {اْْلَْرَض ِفَراًشاالَِّذي َجَعَل َلُكُم }لبي رعبٌٝ:

ٟٚ٘ أٍُ ِإٔش ؽك اٌٛاؽلح أْ ٠مبي أهٙخ ٌٚىُٕٙ ٌُ ٠مٌٛٛا 
(9)

   ) َٗ ِٚٓ اٌغنه اٌضالصٟ )أََه

ًُ اٌَّبء  ًُ ٠ُٚمبث فَ َْ ًِّ ٍّٟء ٠َ اٌّٙيح ٚاٌواء ٚاٌٚبك صالصخ إٛي أؽل٘ب ٌى
(ٔٓ)

ٍبوٕخ اٌٍٜٛ فّٓ 

اٌؼوة ِٓ ٠ٖوفٙب ٌقفزٗ ُِٕٚٙ ِٓ ال ٠ٖوفٙب 
(ٔٔ)

 

ٚرغّغ األهٗ ػٍٝ أهٙبد وّب ٠وٜ ١ٍج٠ٛٗ ػٓ اٌق١ًٍ أٔٙب عّؼذ أهٙبٌد ثبٌزبء ٌّب وبٔذ    

ْٛ( ٌْجٙٙب ثب١ٌَٕٓ ٚٔؾٛ٘ب ِٓ ثٕبد اٌؾوف١ٓ ألٔٙب ِإٔضخ  ُٙ ِإٔضخ ، صُ عّؼذ ثبٌٛاٚ ٚإٌْٛ )أَه

وّب أْ ٍٕخ ِإٔضخ، ٚأْ اٌغّغ ثبٌزبء ألً ٚثبٌٛاٚ ٚإٌْٛ أػُ 
(ٕٔ)

 ٖٙٔٚم٘ت أثٓ اٌَواط )د  

ْٛ( ٘ٛ افزالف عَٕٙب فّٕٙب اٌغجً ٚاٌجؾو  ُٙ ٘ـ( أْ ٍجت عّغ األهٗ )أَه
(ٖٔ)

وّب م٘ت أثٓ  

١ٓ( ٌُ رأد فٟ وزبة هللا ِغّٛػخ  9ٖ٘فبهً ) ِٙ ٘ـ( اْ األهٗ اٌزٟ ٔؾٓ ػ١ٍٙب ٚ رغّغ )أََه
(ٔٗ)

٘ـ( ئّٔب فزؾٛا هاء )أَهْٙٛ( ١ٌْؼوٚا ثبٌزغ١١و ٚاالفواط ٌٗ ػٓ  5٘ٗ، ٠ٚوٜ أثٓ ١ٍلح )د  

ْ ٚئْ وبْ مٌه ِٓ فٛآ عّغ ثب ثٗ ٟٚ٘ ئىاء اٌىَوح فٟ لٌُٛٙ صِجْٛ...ٚعّؼٛ٘ب ثبٌٛاٚ ٚإٌُّٛ

 ) ٌٗ ٌٗ ٚأها ٌٗ ٚآها َّو لبٌٛا )أُهٚ ِٓ ٠ؼمً م٘بثبً ئٌٝ رفق١ّٙب ،ٚرى١َو٘ب ػي٠ي ٌٚىّٕٗ لل و
(ٔ٘)

٘ـ( ِٓ ىػُ عّغ االهٗ أهاٟٙ ػٍٝ غ١و ل١بً  97٘ٚأٔىو اثٓ اٌغٛىٞ )د )
(ٔٙ)

٠ٚوٜ  

٘ـ( أْ عّغ االهٗ عّغ ِنوو ٍبٌُ عجواً ٌّب كفٍٙب ِٓ ؽنف ربء  ٙٔٙء اٌؼىجوٞ د ) اثٛ اٌجمب

اٌزأ١ٔش اٌواعؼخ فٟ اٌزٖغ١و 
(ٔ7)

 

ٚاألهٗ أٍُ ٠طٍك ػٍٝ وً ِب ٍفً    
(ٔ5)

ٚلٌُٛٙ رأهٗ فالْ أٞ ٌيَ االهٗ فٍُ ٠جوػ  
(ٔ9)

ٟٚ٘ أؽل وٛاوت اٌّغّٛػخ ا١ٌَّْخ ٚاٌىٛوت اٌنٞ َٔىٕٗ
(ٕٓ)

ٌٖقٛه ٚرطٍك ػٍٝ ِغّٛػخ ا

اٌزٟ رظٙو ػٍٝ ٍطؼ اٌىوح االه١ٙخ ٚاٌزٟ رْىً اٌزٚبه٠ٌ 
(ٕٔ)

 

ٚلل ٚهكد )األهٗ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ اهثؼْٛ ِوح ٟٚ٘ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ    

ْٙشاً أْثمَٝ(اٌّضً  الَ ظَ َٚ ْٕجَذَّ اَل أْسضبً لَطََع  ُّ َّْ اٌ )ئ
(ٕٕ)

ُغُٛط(ٚاٌّضً  َِ بُؤُٖ  َِ )َج١ٍُِف أَْسٍض 
(ٕٖ)

 

(ثبٔ َٓ َ٘ َٕبء )َد ْ٘  ١بً: َد

َْٕ٘بُء: أٌّٛٙغ اٌنٞ ف١ٗ اٌوًِ ٚإٌَجخ ئ١ٌٗ كٕ٘بٚٞ أٌلَّ
(ٕٗ)

ٟٚ٘ أٍُ ِّلٚك ٠ّٚىٓ لٖوٖ ِٚؼٕبٖ  

ٚاؽل 
(ٕ٘)

 

٘ـ( أْ اٌّٙيح فٟ كٕ٘بء ػٍٝ ل١بً ٕؾواء فٟٙ ثلي ِٓ اٌف اٌّفوكح  ٠ٖ9ٕوٜ اثٓ عٕٟ )د    

فٟ كٕ٘ب ف١ّٓ لٖو ٚلل لٍجذ ّ٘يح ٌٛلٛػٙب ثؼل االٌف اٌزٟ ى٠لد ٌٍّل 
(ٕٙ)

ٚم٘ت اثٓ ٠ؼ١ِ  

٘ـ( أْ اٌّٙيح فٟ كٕ٘بء ١ٌَذ ٌٍزأ١ٔش وّب ٠وٜ اٌجؼ٘ ثً ٟ٘ ثلي ِٓ أٌف اٌزأ١ٔش  ٖٗٙ)

األٌف اٌيائلح ٌٍّل فبٌزمٝ أٌفبْ ىائلربْ أألٌٚٝ ىائلح ٌٍّل ٚاٌضب١ٔخ ىائلح ٌٍزأ١ٔش فىبْ  اٌٛالؼخ ثؼل

ب اٌؾنف فٍُ ٠غي ٌىالّ٘ب  ِّ الثل ِٓ اٌزقٍٔ ِٓ اعزّبع ٍبو١ٕٓ ٚ٘ٛ ثؾنف أؽلّ٘ب أٚ رؾو٠ىٗ،أ

١ْٕخ اٌىٍّخ اٌّّل ٚأِب اٌضب١ٔخ ٌٛ ؽنفذ ٌياي ػٍُ  اٌزأ١ٔش ، فٍّب ألْ االٌٚٝ ٌٛ ؽنفذ ٌفملٔب )اٌّل( ٚثُ

أِزٕغ ؽنف أؽلّ٘ب رؼ١ٓ رؾو٠ه أؽلّ٘ب أِب األٚي فال ٠غٛى رؾو٠ىٗ ألٔٗ ػٕل رؾو٠ىٗ ٔفمل اٌّل 

فٛعت رؾو٠ه اٌضب١ٔخ فٍّب ؽووذ أٔمٍجذ ّ٘يح فٖبهد كٕ٘بء وٖؾواء ٚؽّواء 
(ٕ7)

رّٕغ ِٓ 

اٌٖوف ألٔٙب ِقزِٛخ ثأٌف اٌزأ١ٔش اٌّّلٚكح 
(ٕ5)

 

ٍٓ ٌٍٍٚٙٛخ.. ٚكٕ٘بء ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )َكَ٘     ًٌ ٚاؽٌل ٠ليُّ ػٍٝ ١ٌ ( أٌلاي ٚاٌٙبء ٚإٌْٛ إٔ َٓ
فبٌلٕ٘بء ِٛٙغ ٚ٘ٛ هًِ ١ٌَِّٓ 
(ٕ9)

 

أٌلٕ٘بءهِبي فٟ ٛو٠ك ا١ٌّبِخ ئٌٝ ِىخ ال ٠ؼوف ٌٛٛٙب أِب ػوٙٙب فضالس ١ٌبٍي ٟٚ٘ ػٍٝ    

أهثؼخ أ١ِبي ِٓ ََ٘غو
(ٖٓ)

ٚاٌلٕ٘بء اٌفالح أٞ اٌٖؾواء  
(ٖٔ)
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خ اٌلٕ٘بءثٍل ِؼوٚف ِٚٓ كالٌزٙب اٌغغواف١ّ    
(ٖٕ)

ٚأؽل ك٠به ثٕٟ ر١ُّ ٟٚ٘ أوضو ثالك هللا ــ ٍجؾبٔٗ  

جَذ هثََّؼذ اٌؼوة عّؼبء  َٖ ٚرؼبٌٝ ــ وألً ِغ لٍخ أػلاك ا١ٌّبٖ ٚاما أْف
(ٖٖ)

ٚاٍُ ٌلاه اإلِبهح فٟ 

اٌجٖوح 
(ٖٗ)

 

ْ٘ٓ ٌّب ٠زٖف ثٗ ِٓ ا١ٌٍٓ ٚاٌٌَٙٛخ فأٍزؼ١و اٌٍفع ٌٍ    ّٛٙغ ٠ٚظٙو أْ اإلٍُ ِْزك ِٓ اٌلُّ

اٌنٞ ٠مزوة ِٓ ٘نٖ اٌٖفبد
(ٖ٘)

، ٚلل ٚهكد )كٕ٘بء( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ صالس ِواد فمٜ 

( ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ اٌّضً َٕبء رَِذيُّ ْ٘ َه اٌذَّ ِِّ )١ٌََْظ عٍٝ أ
(ٖٙ)

ٚ اٌّضً هعي أْٔلٖ أثٓ  

األػواثٟ لٌٛٗ
(ٖ7)

 : 

ْىَنا َتِدلــ  (5ٖ)لْسَت َعَلى ُأمك بالدَّ
 

 

 

َذ( ثبٌثبً:  َّ ذ )َص ِّ  ئِْص

ِّذ:أألهٗ ئما أؽبٌذ ؽ١ٌٛٓ ٚوبٔذ ما ٕجوح ٟٚ٘ اٌجٛي ٚاألفضبء فٟ األهٗ ئما     ْٕ ئِ

غٍع
(ٖ9)

ٚل١ً ٘ٛ اٌّىبْ اٌمفو ال ا١ٌٔ ثٗ  
(ٗٓ)

ِّذ اٍُ ػٍُ ِٕمٛي ػٓ فؼً االِو ومٛي   ْٕ ٚئِ

اٌْبػو
(ٗٔ) 

(ٕٗ)ِفي َأْصالِبَها َأَودُ  ِبَها ... بَوْحِش ِإْصِمتَ َأْشَلى َسُلوِقيًَّة بَاَتْت وبَاَت ــ 
 

ٚلل ٠ؼزمل اْ )ثٛؽِ ئّٕذ( أٍُ ِٛٙغ ثىّبٌٗ ٚ٘نا ال ٠غٛى ػٕل أثٓ اٌؾبعت ألٔٗ ٌٛ وبْ    

ب ِٓ ثبة رأثٜ ّواً اٚ ِٓ ثبة ثؼٍجه، فٙٛ ١ٌٌ ِٓ األٚي ألٔٗ ١ٌٌ ثغٍّٗ ثأرفبق ٚال  ِّ ونٌه فٙٛ ئ

ي ٘نا ثَْؼٍَجَهُّ ٚهأ٠ذ ثؼٍجهَّ ِٚوهد عبئي اْ ٠ىْٛ ِٓ اٌضبٟٔ ألْ اٌضبٟٔ اٌٍغخ اٌف١ٖؾخ اْ ٠مٛ

ثجؼٍجهَّ ثفزؼ آفو األٚي، فىبْ ٠غت فزؼ ا١ٌْٓ ٚاالرفبق ػٍٝ وَو٘ب فلي ػٍٝ أٔٗ ِٚبف 

ِٚٚبف ئ١ٌٗ ٚ٘ٛ اٌّمٖٛك 
(ٖٗ)

 

ٚل١ً أٗ ٌُ ٠وك ػٓ اٌؼوة ػٍُ ِٕمٛي ِٓ ِجزلأ أٚ فجو ٚال ِٓ فؼً أِو كْٚ ئٍٕبك ئال    

ِّذ( اٍّبً ٌٍفالح اٌقبٌ ْٕ ١خ )ئِ
(ٗٗ)

٠ٚوٜ اٌّواكٞ أٗ غ١و ِٕمٛي ِٓ االِو ثبٌّٖذ ٌٛع١ٙٓ:  

َذ( فبألِو ِٕٗ َِّٚٛ االٚي َّ َٕ : ٌٛ وبْ ِٓ )إّٔذ( فبألِو ِفزٛػ اٌّٙيح ٌٚٛ وبْ ِٓ )

ِّذ فالف مٌه.  ْٕ : أٗ لل ل١ً ف١ٗ )إّٔزخ( ثزبء اٌزأ١ٔش ٌٚٛ وبْ فؼً اِو ٌُ ٚاٌثبٟٔا١ٌُّ، ٚئ

ٝ وٛٔٗ ِٕمٛالً ِٓ فؼً أِو ٌُٚ ٠ضجذ ٌٗ اٍزؼّبي فٟ غ١و اٌؼ١ٍّخ رؼ١ٓ رٍؾمٗ ٘بء اٌزأ١ٔش. ٚئما أزف

وٛٔٗ ِورغالً 
(ٗ٘)

 

زَخ( ١ٌؼٍّٛا ثنٌه وٛٔٗ فبهق ِٛٙؼٗ ِٓ     ِّ ْٕ ّذ( ف١ىْٛ )ئ ْٕ ٚاٌّواك ِٓ اٌؾبق اٌزّبء ثـ )ئ

اٌفؼ١ٍخ 
(ٗٙ)

ُذ ٚوَو صبٌش  ِّ ْٖ ِّذ ِىَٛه اٌّٙيح وْٛ صبٌضٗ فٟ اٌّٚبهع ِىَٛه ٚ٘ٛ ٠َ ْٕ ٚئِ

ٚبهع ٔبكٌه فٟ اٌٍغخ اٌّ
(ٗ7)

 

ِّذ ِّٕٛع ِٓ اٌٖوف ٌٍزؼو٠ف ٚاٌزأ١ٔش أٚ ٚىْ اٌفؼً     ْٕ ٚئ
(ٗ5)

ٚم٘ت ئٌٝ مٌه أثٓ ٠ؼ١ِ  

٘ـ(  ٖٗٙد )
(ٗ9)

 

َذ(  أٌٖبك ٚا١ٌُّ ٚاٌزبء إًٔ ٚاؽل ٠لي ػٍٝ ئْثَٙبَ ٚئْغاَلٍق     َّ َٕ ٚاٌٍفع ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )
(٘ٓ)

 

أِب كالٌخ اٌٍفع اٌٍغ٠ٛخ فف١ٗ رؼلك فٟ اٌّؼبٟٔ فإّٔذ ثفزؼ اٌّٙيح أألهٗ ئما أؽبٌذ آفو    

ؽ١ٌٛٓ ٚلل رىلً ف١ٙب اٌجٛي ٚاالفضبء ٚغ١و مٌه 
(٘ٔ)

َّذ فٟٙ االهٗ اٌمَْفُو   ْٕ ٚثىَو اٌّٙيح ئ
(ٕ٘)

ٍَْلحٌ لَْفٌو ال اؽل ثٙب  أٚثَ
(ٖ٘)

ٌك  ِٛ وأٔٙب ٕبِزخ ١ٌٌ ثٙب ٔب
(٘ٗ)

٠َىذ ف١ٙب ِٚؼٕب٘ب اْ اٌّوء  

ّذ ْٕ ٕبؽجٗ ف١مٛي ٌٗ ئ
(٘٘)

أٞ ٠مٛي اٌوعً ٌٖبؽجٗ )إّٔذ إّٔذ( ٌْلح اٌقٛف ف١ٙب ف١َّذ 

ثنٌه 
(٘ٙ)

ٚثىَو اٌّٙيح ٚا١ٌُّ ٚربء ِضٕبح أٍُ ػٍُ ٌجو٠خ ثؼ١ٕٙب 
(٘7)

َذ  ِّ ْٕ ٍَْلِح ئِ ٚلٌٛٗ ٌَم١ِزُُٗ ثِجَ

َذ فبالٌٚٝ اٌمَْفو اٌَّزِٟ اَل أَؽَل ثَِٙب ٚ ِّ ْٕ اٌضب١ٔخ ؽ١ش ال ٠لهٜ ا٠ٓ ٘ٛ ٚرََوْوزُٗ ثٖؾواَء ئِ
(٘5)

 

ذ ٠ٚواك ثٗ اٛبٌخ اٌَىٛد وْٛ اٌّىبْ اٌنٞ ٠ّو ف١ٗ     ّْ َّٖ ّْ إًٔ ر١َّخ اٌٍفع ٘ٛ اٌ ٠ٚظٙو أ

اٌَّبفو غ١و ا١ِٓ 
(٘9)
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أٌزٟ ٟ٘ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ٚلل ٚهك اٌٍفع)ئّٕذ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوربْ فمٜ ٚكالٌزٗ    

ٍَْذِح لفٍو،وّب ٚهك فٟ اٌّضًئٛبٌخ اٌَىٛد فٟ أهٗ  فٟ ثَ َٚ َذ  ِّ ٍَْذِح ئِْص ثِجَ َٚ َذ  ِّ ْحِش ئِْص َٚ )رََشْوزُُٗ فِٟ 

زَخَ( ِّ ئِْص
(ٙٓ)

َذ(ٚلٌٛٗ   ِّ ْحِش ئْص َٛ )ٌَم١ِزُُٗ ثِ
(ٙٔ)

 

 

، ثَمَك(  ساثعبً: ثَمَّخ )ثَكَّ

غ     ِٙ ْٛ َِ أٌجَمَّخُ: 
(ٕٙ)

ّلكح أٌغوٗ  َْ ُّ ِٕٙب أػالَ اْ اٌؾوف١ٓ اٌَبو١ٕٓ لل أعزّؼب فٟ كهط  ٚاٌمبف اٌ

اٌىالَ ٚ٘نا ال ٠غٛى، فّْلكٚا ٌألػالَ أْ اٌؾوف ا٢فو الثُّل اْ ٠زؾون فٟ إًٌٛ ٌَىْٛ ِب 

لجٍٗ
(ٖٙ)

ٖ( ثغٛاى اٌغّغ ث١ٓ اٌَبو١ٕٓ ئما وبٔب ِلغ١ّٓ ألْ اٌَبوٓ ئما ٖٗٙٚأ٠ل مٌه أثٓ ٠ؼ١ِ)د

اٌٍَبْ ٠ورفغ ثّٙب كفؼخ ٚاؽلحوبْ ِلغّبً ٠غوٞ ِغوٜ اٌّزؾون ألْ 
(ٙٗ)

ٌٚىٕٗ فٟ ِٛٙغ آفو  

َّْ اٌؾوف اٌّّْلك ٠ؼل ثؾوف١ٓ أألٚي ِّٕٙب ٍبوٓ ٚاٌضبٟٔ ِزؾون  ٠وٜ أ
(ٙ٘)

 

ب اٌزبء ف١ٙب فٟٙ ٌٍزأ١ٔش ٌٚنٌه رّٕغ ثَمّخ ِٓ اٌٖوف ٌٍؼ١ٍّخ ٚاٌزأ١ٔش    ِّ أ
(ٙٙ)

ّْ ثَمَّخ  ٚئما ػلكٔب أ

 أٍُ عٌٕ ٠ؼٕٟ اٌجؼٛٗ فٟٙ ِفوك ٌٍغّغ ثَك  
(ٙ7)

َوح فٟٙ ٌفًٖ  ّْ ٍَخ ٚرَ ّْ فبٌزبء ف١ٙب وّب فٟ ثَطّخ َٚٔ

ا٢ؽبك ِٓ أعٕبٍٙب 
(ٙ5)

ٚ٘ىنا رأ١ٔش فبهق ث١ٓ اٌٛاؽل ٚاٌغّغ ال ٠ؼزل ثٗ فٟ ِٕغ اٌٖوف 
(ٙ9)

ب  ِّ أ

  ٟ ٟ  ٚلل ٠فه اإلكغبي ف١مبي ثَمَمِ إٌَجخ اٌٝ ثَمَّخ ثَمِّ
(7ٓ)

 

( أٌجبء ٚاٌ    مبف اٌّّٚؼفخ ف١لي ػٍٝ اٌجَكِّ ٚ٘ٛ اٌجؼٛٗ ٚإًٔ اٌٍفع ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )ثَكَّ

اٌٛاؽلح ثَمَّخٌ 
(7ٔ)

،اِب عّغ اٌٍفع فّٓ اٌّّىٓ عّؼٗ ػٍٝ ؽنف اٌزبء وٛٔٗ اٌغّغ اٌنٞ ١ٌٌ ث١ٕٗ ٚث١ٓ 

ثَكُّ  –ٚاؽلٖ اال اٌٙبء ٔؾٛ ثَمَّخ 
(7ٕ)

٠ٚغّغ أ٠ٚبًػٍٝ ثمبد ل١بٍبً ػٍٝ ثطبد
(7ٖ)

وْٛ اٌّفوك اما  

ذ ِٕٗ فٟ اٌغّغ فزمٛي )فبّٛخ ٚفبّٛبد ٚفل٠غخ ٚفل٠غبد وبْ ِقزَٛ ثبٌزبء، ىائلح... ؽنف

ِٚػلح ٚػلاد...
(7ٗ)

 

ٌغ فٟ اٌؼواق     ِٙ ْٛ َِ ثَمَّخُ 
(7٘)

ٚؽٖٓ وبْ ػٍٝ فوٍق١ٓ ِٓ ١٘ذ 
(7ٙ)

ٚل١ً ِٛٙغ لو٠ت ِٓ 

ٟء اٌفواد لبي اٌْبػو: ِٛ اٌؾ١وح أٚػٍٝ ّب
(77)

 

(75)َدَعا بِالبَ قَِّة اْلُمراَء يَ ْوماً ... َجِذيَمُة، َيْسَتِشير النَّاِصِحيناــ 
 

ٓ فٟ ا١ٌّٓ  ْٖ ُُ ِؽ ٍْ ٚثمَّخ ا
(79)

ٌْجَكِّ  جِمَّخٌ: َوض١َِوحُ ا ُِ  ٌٗ ٚأَه
(5ٓ)

 

ِٚٓ اٌّغبىفٟ اٌلالٌخ أٌجَمَّخُ ِفوك اٌجَّك ٚ٘ٛ ػظبَ اٌجؼٛٗ    
(5ٔ)

  ُٗ ٚل١ً اٌجَؼٛ
(5ٕ)

ٚل١ً اٌّْوأحُ  

األٚالك اٌىض١وحُ 
(5ٖ)

 

اِب ٍجت اٌز١َّخ ف١ظٙو ٌٍجبؽش اْ األهٗ اٚ اٌّىبْ اٌنٞ ٍّٟ ثنٌه االٍُ )ثَمَّخُ( ٌىضوح اٌجك     

)اٌجؼٛٗ( ف١ٙب ٚاٌؼوة رَّٟ االهٗ ثّب ٠ىضو ف١ٙب ِٓ ؽ١ٛاْ اٚ ٔجبد اٚ غ١ومٌه 
(5ٗ)

 

ََ فٟ اٌّضً،ٚٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ٚلل ٚهكد)ثَمَّخ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوربْ فمٜ     )ثِجَمَّخَ ُصِش

ُش( ِْ األ
(5٘)

 

 

 خبِغبً: رُْشثَخ، رَْشثَبء )رََشة(

أٌزُّْوثَخُ: أٍُ ِإٔش ٠طٍك ػٍٝ األهٗ    
(5ٙ)

َهٌة   ْٛ ٟٚ٘ ػٍٝ ٌغبد ٔؾٛ ر١ََْوٌة ٚرَٛاهة ٚرَ

ٚرُواٌة ٚرُْوٌة ٚرَْوثبء ٚرُْوثَخ ٚاالًٕ رَُواة 
(57)

ٚر١ََْواٌة ٚرِْو٠ٌَت ٚرَْو٠تٌ 
(55)

هاة ثّؼٕٝ  ْٛ ، ٚل١ً رَ

اٌزُّواة فبٌٛاٚ ٚاالٌف ىائلربْ ٚاالًٕ رُْوة ٚلل فًٖ ث١ٓ اٌيائل٠ٓ ثبٌواء ػ١ٓ اٌىٍّخ 
(59)

 

٘ـ( أْ رُوثخ ِٛٙغ ال رلفٍٗ األٌف ٚاٌالَ ٌُٚ ٠نوو ٍجت مٌه  ٠ٖٕٔوٜ أثٓ كه٠ل )د   
(9ٓ)

 

ي ٚلؼذ ٖ(أْ رُوثخ ٚرَ ٠ٚٙٙ9جلٚ ٌٍجبؽش أْ اٌَجت ٘ٛ ِب م٘ت ئ١ٌٗ أثٓ ػٖفٛه)د َٚ وثبء أٍّبء أُ

ػٍٝ ١َِّبرٙب غ١و ِْزمخ ِٓ ّٟء فٟٙ ِؼوفخ الهرجبٛٙب ثبٌْٟء ٚال ؽبعخ ألي اٌزؼو٠ف 
(9ٔ)

 

ٚرُْوثَخ ٚرَْوثَبء ِّٕٛػزبْ ِٓ اٌٖوف أِب األٌٚٝ فزّٕغ فٟ اٌّؼوفخ كْٚ إٌىوح )ٌٍزؼو٠ف    

ب اما وبٔذ ٔىوح ٕوفذ ألٔٗ ٌُ ٠جَك ئاّل اٌزأ١ٔش ،ٚاٌ ِّ ضب١ٔخ رّٕغ ِٓ اٌٖوف فٟ ٚاٌزأ١ٔش( أ

اٌزؼو٠ف ٚاٌزٕى١و ألّٔٙب ِقزِٛخ ثأٌف اٌزأ١ٔش اٌّّلٚكح أٌّبٔؼخ ِٓ اٌٖوف ثّفوك٘ب ِٓ غ١و 

اٌؾبعخ ئٌٝ ٍجت آفو
(9ٕ)
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ٚرٖبؽ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )رَِوَة( أٌزبء ٚاٌواء ٚاٌجبء إٔالْ أؽلّ٘ب اٌزُّواة    
(9ٖ)

ٚرغّغ ػٍٝ  

)رُْوٍة( 
(9ٗ)

ٚأْرِوثٍَخ ٚرِْوثَبْ  
(9٘)

ٚرُُوثَبد ٚرُْوثَبد ٚرَُوة 
(9ٙ)

 

أٌزُّْوثَخُ:ػٕل اٌق١ًٍ األهٗ   
(97)

َْٕؼذ اٌَّى١ٓ ثٙب الٌزٖبق اٌزواة ثٗ  ٚلل ٠ُ
(95)

ٟٚ٘ ظب٘و  

األهٗ
(99)

ٚلل رغٍت ػٍٝ األهٗ وٍٙب 
(ٔٓٓ)

 

ٚلل ٚهكد )روثخ ٚروثبء( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوربْ فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب أٌزٟ ٟ٘    

َٓ رُْشثَخَ(األهٗ، ٚفٟ اٌّضً )َعَشَف ثَْطِٕٟ ثَْط
(ٔٓٔ)

ُِ رَْشثبَء(ٚاٌّضً  ُِ ِحْشثبَء اَل ثٍَِْح )فُْك ثٍَِْح
(ٕٔٓ)

 

 

) َُ  عبدعبً: اٌمَِص١ُ )لََص

ُُ ِٓ اٌوًِ ِب ٔجذ اٌغٚٝ  ٚ    ٘ٛ غ١و اٌفُٖ فبٌمُٖ ثبٌمبف ٘ٛ أْ ٠ٕىَو اٌْٟء ف١ج١ٓ أٌم١ٖ

أِب اٌفُٖ ثبٌفبء ٘ٛ اْ ٠ٕٖلع اٌْٟء ِٓ غ١و أْ ٠ج١ٓ 
(ٖٔٓ)

لبي فٙٛأٍُ ِؼٕبٖ اٌؼبَ اإلٔىَبه 

[ٔٔ]االٔج١بء  {وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَ ْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمةً }رعبٌٝ:
(ٔٓٗ)

ٚلل هٜٚ أثٓ ١ٍلح ػٓ أثٟ ؽ١ٕفخ 

بئُ ٚاٌم١ّٖخ أٌغ١ٚخ، ٟٚ٘ ِب ًٍٙ ِٓ األهٗ أْ اٌم١ُٖ ثغ١و اٌ َٖ ٙبء أعّخ اٌغٚٝ ٚعّؼٙب لَ

ٚوضو ّغوٖ 
(ٔٓ٘)

 

ِٚٓ اٌلالٌخ اٌغغواف١خ أٌم١ُٖ ِٛٙغ ث١ٓ إٌِّجبط ٚاٌجَْؾو٠ٓ    
(ٔٓٙ)

ِٚٛٙغ ث١ٓ ا١ٌّبِخ ٚاٌجٖوح 
(ٔٓ7)

ب اٌّغبى٠خ فأٌم١ُٖ أٌج١ٍخ ألٔٙب رمُٖ اٌظٙو ٚرىَوٖ   ِّ أ
(ٔٓ5)

ٚػز١ك اٌمطٓ أٚ ػز١ك ّغوح  

ٚإًٔ اٌّوارغ 
(ٔٓ9)

 

( أٌمبف ٚاٌٖبك ٚا١ٌُّ ٠لي ػٍٝ اٌىَو ٚا١ٌبء ف١ٗ ىائلح     َُ َٖ ٠ٖٚبؽ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )لَ
(ٔٔٓ)

 

خ  َّ ١ ِٖ ُُ عّغ لَ ١ ِٖ ٚاٌمَ
(ٔٔٔ)

  ُُ ٌُ ٚلَٖبئ ُٖ ٚعّغ اٌغّغ لُ
(ٕٔٔ)

 ٌَ ب َٖ ٚأْل
(ٖٔٔ)

 

ٚلل ٚهك)اٌم١ُٖ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ  ِوربْ فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب أٌزٟ ٟ٘ أٌوًِ اٌنٞ    

(٠ٕجذ اٌغٚٝ ،ٚفٟ اٌّضً  ُِ ُْ اٌمَص١ِ )ِعْشَحب
(ٔٔٗ)

  

 

)َ َٛ مَبَ )لَ ُِ مَبَ،  َِ  عبثعبً: 

: أٍُ ٌّٛٙغ اٌمل١ِٓ، ٚلل ٠قوط ػٓ ٘نا اٌّؼٕٝ ٚال ٠واك ثٗ ّوٛ اٌٛلٛف ثبٌّٛٙ    َُ مَب َّ غ أٌ

ػٍٝ األللاَ فمل ٠َّٝ ِٛٙغ اٌقطجخ ِمبِبً ٚئْ وبْ اٌقط١ت ػٍٝ لؼٛك )عًٍٛ( ٚلل ٠قوط 

اٌّؼٕٝ اٌٝ أثؼل ِٓ مٌه ف١َّٝ وً ِؾفً ف١ٗ فطجخ أٚ ِموو أٚ ُكػبء ِمبَ
(ٔٔ٘)

 

مبَ     َِ اِبً . ٚاٌفزؼ فٟ  َٛ مبَ ثّؼٕٝ اإللبِخ ٚاٌٙبء ٕ٘ب ػٛٗ ِٓ ػ١ٓ اٌفؼً ألْ إٍٔٗ ئْل ُّ مبَ ٚاٌ َّ أٌ

ٚئْ ّّٙذ فٙٛ [ٖٔ]االحضاة {اَل ُمَقاَم َلُكمْ }لبي رعبٌٝ: ٝ ِٛٙغ اٌم١ِبَ ألٔٗ ِٓ لَبَ ٠َمَُٛثّؼٕ

]اٌفشلبْ {َحُسَنْت ُمْستَ َقرِّا َوُمَقاًما}لبي رعبٌٝ ِٓ ألَبَ ٠َم١ُِ ٚ٘ٛ اٌّىٛس ٚاٌغًٍٛ فٟ اٌّىبْ

7ٙ]
(ٔٔٙ)

 

َُ فبٌٛاٚ )ؽوف اٌؼٍخ( ِزؾون ٚلجٍٗ ٕؾ١ؼ ٍبوٓ فٕمٍذ اٌفزؾخ ِٓ ؽوف     َٛ ْم ُِ مبَ  ُِ ٚإًٔ 

اٌؼٍخ اٌٝ اٌَبوٓ اٌٖؾ١ؼ اٌنٞ لجٍٗ صُ لٍجذ اٌٛاٚ أٌفبً ٌزؾووٙب فٟ األًٕ ٚأفزبػ ِب لجٍٙب
(ٔٔ7)

 

اٌالَ ٚ٘ٛ ٚلل ّبع فٟ وزت اٌفمٗ ٚاٌٖالح أٌمٛي )ٚأثؼضٗ اٌّمبَ اٌّؾّٛك اٌنٞ ٚػلرٗ( ثبألٌف ٚ   

ٕؾ١ؼ فٟ اٌّؼٕٝ ٚاإلػواة ٌٚىٓ اٌٖٛاة ثؾنف االٌف ٚاٌالَ ف١ىْٛ )ِمبِبُ ِؾّٛكاً( ٚػٍٗ 

مٌه ال لبػلح ٔؾ٠ٛخ ثً رأكثبً ِغ اٌموآْ، ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ؽىب٠خ ٌفظخ ألٔٗ ٚهك فٟ اٌموآْ اٌىو٠ُ 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا}لٌٛٗ رعبٌٝ: [72]االعشاء {َعَسى َأْن يَ ب ْ
(ٔٔ5)

 

(أٌمبف ٚاٌٛاٚ ٚا١ٌُّ إٔالْ ٕؾ١ؾبْ أؽلّ٘ب ٠لي ػٍٝ عّبػخ     ََ َٛ  ٠ٖٚبؽ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )لَ

ِٓ إٌبً ٚا٢فو ػٍٝ أٔزٖبة أٚ ػيَ 
(ٔٔ9)

٠ٚغّغ ػٍٝ ِمبِبد لبي اٌْبػو 
(ٕٔٓ)

: 

(ٕٔٔ)وفيِهْم َمَقاَماٌت ِحساٌن وُجوُىُهْم، ... وَأْنِديٌة يَ ْنتابُها الَقْوُل والِفْعلُ ــ  
 

أٌّمبَ ػٕل اٌق١ًٍ ِٛٙغ اٌمل١ِٓ ٚاٌّٛٙغ اٌنٞ رم١ُ ف١ٗ)رَىٓ ف١ٗ(   
(ٕٕٔ)

ٚ٘ٛ اٌّىبْ ٚاٌّغٌٍ 
(ٕٖٔ)

مبِخ ثبٌفزؼ اٌّغٌٍ اٌنٞ ٠زؾلس ف١ٗ  َّ ُِّ أٌّغٌٍ اٌنٞ ٠إوً ف١ٗ ٠ْٚوة ٚاٌ َّٚ مبِخ ثبٌ ُّ ٚاٌ
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مَبَ ثبٌفزؼ ِٖله لبَ ٠مَٛ ِمبِبً ٚ٘ٛ أ٠ٚبً ِٛٙغ اٌم١بَ  َّ ٚاٌغّبػخ، ٚاٌ
(ٕٔٗ)

ٕجو ٚإٌّيٌخ ٚ٘ٛاٌّ 

]اٌذخبْ[{(ٕٙ(َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِيٍم)َٕ٘كْم تَ رَُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن)}لبي رعبٌٝ:اٌؾَٕخ 
(ٕٔ٘)

ٚلٌٛٗ 

مبَ ِمبَ ئثوا١ُ٘ ) َّ ( )ث١ٓ اٌووٓ ٚاٌّمبَ( فبٌووٓ أألًٕ ٚاٌ
(ٕٔٙ)

ٚ٘ٛ ِٛٙغ البِزٗ،ٚ٘ٛ  

ّْ ِٛٙغ ل١ بَ اٌْٟء أػُ ِٓ اْ ٠ىْٛ ل١بِٗ ف١ٗ ٌفع ِٕمٛي ِٓ اإلٍزؼّبي اٌقبٓ اٌٝ اٌؼبَ  أل

ثٕفَٗ أٚ ثالبِخ غ١وٖ
(ٕٔ7)

َناٌت َمَقاُم اٌّمذط لبي رعبٌٝ:}ٚاٌّمبَ اٌٚو٠ؼ ٚاٌّىبْ   ِفيِو آيَاٌت بَ ي ِّ
ٚإٌّيٌخ ٚاٌّووي االعزّبػٟ اٌنٞ ٠ًٖ ا١ٌٗ اٌفوك ثفًٚ اٌزمل٠و  [27اي عّشاْ ]{ِإبْ َراِىيمَ 

اٌنٞ ٠ٖبؽجٗ االؽزواَ ٚاالػغبة ومٌٕٛب )ئٔٗ فٟ ِمبَ ٚاٌلٞ( ٚونٌه ثّؼٕٝ إٌّبٍجخ  اإلعزّبػٟ

ٍَ ِمبي(  )ٌىً ِمب
(ٕٔ5)

 

٠ٚظٙوِّب رملَ أْ ٍجت ر١َّخ اٌّىبْ ثبٌّمبَ ألٔٗ اٌّىبْ اٌنٞ رُ اٌم١بَ ػ١ٍٗ كْٚ ٍٛاٖ،ٚلل    

١ِْخ فٟ اٌّضًٚهك )اٌّمبَ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوربْ فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب،ٚ َُ اٌشَّ مَب َِ )ثِْئَظ 

ِشْط( ِْ ِشْط أ ِْ أَ
(ٕٔ9)

 

 

 ثبِٕبً: ثَْطَحبء )ثَطََح(

أٌجَْطَؾبُء:١ًَِ فٟ األهٗ ف١ٗ ؽٖٝ،ٟٚ٘ ٕفخ وضو ئٍزؼّبٌٙب فٛلؼذ ِٛلغ    

االٍُ
(ٖٔٓ)

ٚأٍزؼٍّذ ئٍزؼّبي األٍّبء ٌٚنٌه لبٌٛا فٟ اٌغّغ ثطؾبٚاد
(ٖٔٔ)

ٚاألًٕ ِىبْ أثطؼ، 

ٛف ٚمٌه ٌغٍجخ اٌٖفخ ػٍٝ إٌّٛٛفٌٚىٓ ال ٠غٛى موو إٌّٛ
(ٖٕٔ)

ٚرإٔش ػٍٝ ثطؾبءف١غٍت 

ػ١ٍٙب ٔؼزٙب ؽزٝ ١ٖ٠و وبالٍُ ثّٕيٌخ ِنوو٘ب ٚال ٠مبي أثطؾخ
(ٖٖٔ)

ٌٚنٌه رّٕغ ِٓ اٌٖوف ألٔٙب 

ِإٔضخ ثأٌف اٌزأ١ٔش اٌّّلٚكح
(ٖٔٗ)

 

٘ـ( أْ إًٔ اٌّٙيح فٟ ثطؾبء ثلي ِٓ أٌف اٌزأ١ٔش،ٚػٕل اٌغّغ فٟ  9ٕٖٚم٘ت أثٓ عٕٟ )د   

بء رمٍت االٌف ٠بء الٔىَبه اٌؾبء لجٍٙب فٟ ثطبؽٟ ف١ىْٛ رمل٠و٘ب )ثطبؽ١ب( فزمغ ا١ٌبء اٌَبوٕخ ثطؾ

لجً االٌف االفوح اٌواعؼخ ػٓ اٌّٙيح ٌيٚاي األٌف ِٓ لجٍٙب فزمٍت األٌف ٠بء ٌٛلٛع ا١ٌبء ٍبوٕخ 

اٌزأ١ٔش فز١ٖو لجٍٙب ٚرلغُ األٌٚٝ إٌّمٍجخ ػٓ االٌف اٌيائلح فٟ ا١ٌبء ا٢فوح إٌّٔمٍجخ ػٓ أٌف 

 ّٟ ثطبِؽ
(ٖٔ٘)

 

ٟ  وّب فٟ ٕٕؼبء     ٚلل رَزجلي اٌّٙيح إٌّٔمٍجخ ػٓ أٌف اٌزأ١ٔش ئٌٝ ْٔٛ فٟ ثطؾبء فزىْٛ ثطؾبِٔ

ٟ  ِٚػٍّخ ٘نا االٍزجلاي ٌْٟء آفو ٚ٘ٛ كالٌٗ إٌْٛ فٟ ٍىواْ ٚػطْبْ ِٕمٍجخ ػٓ ّ٘يٖ  ٕٕؼبِٔ

ؼٚٗ فبهعبً ػٍٝ االًٕ ١ٌىْٛ ّجٙخ اٌزأ١ٔش وّب فٟ ثطؾبء الْ اٌؼوة ئما أػٍٛا ١ّئب رووٛا ث

ػٍٝ األًٕ اٌنٞ أٔزمٍٛا ػٕٗ ئٌٝ غ١وٖ
(ٖٔٙ)

 

ٚاٌجطؾبء ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )ثطؼ( أٌجبء ٚاٌطبء ٚاٌؾبء ٚ٘ٛ رجَٜ اٌْٟء ٚاِزلاكٖ    
(ٖٔ7)

 

ؼ ٚثِطَبػ  ِٛ ٚرغّغ ػٍٝ ثَْطَؾبٚاٍد ٚأثب
(ٖٔ5)

لبي 
(ٖٔ2)

 

َفُو ... ــ   ِمن اْبِن َأِبي َشْيِخ اَْلبَاِطِح طَاِلبِ َنَجْوُت َوَقْد َبلَّ الُمَراِديُّ َسي ْ

فبألثبٛؼ عّغ ثَْطَؾبء ٚاٌّواك ثٙب ِىخ اٌّىوِخ ألْ اثب ٛبٌت وبْ ١ّـ ِىخ ِٚٓ أػ١بْ أٍ٘ٙب 

( ٚاٌّواكٞ أثٓ ٍِغُ )ٌؼٕٗ هللا( ٚأّوافٙب ٚأثٓ أثٟ ١ّـ األثبٛؼ أإلِبَ ػٍٟ )
(ٔٗٓ)

 

أثطؼ  ثطؾبء:١ًَِ ف١ٗ كلبئك اٌؾٖٝ فاْ ػوٗ ٚأرَغ ٍّٟ   
(ٔٗٔ)

ٟٚ٘ ِغوٜ ا١ًٌَ 
(ٕٔٗ)

ٚإًٔ اٌجطؾبء ٘ٛ اٌجطؼ ِٚؼٕب٘ب االٔجَبٛ،فٟٙ اٌوًِ إٌّجَٜ ػٍٝ ٚعٗ 

االهٗ
(ٖٔٗ)

٘ـ( أٔٙب اٌّىبْ اًٌَٙ اٌنٞ ال ؽٖٝ ف١ٗ ٚال ؽغبهح  7ٖٓٚم٘ت األى٘وٞ )د
(ٔٗٗ)

 

ٟٚ٘ وً ِىبْ ِزَغ 
(ٔٗ٘)

ٚثطٓ اٌٛاكٞ اما وبْ ف١ٗ هًِ ٚؽٖٝ  
(ٔٗٙ)

ٚل١ً أٌجطؾبء أٌؾٖٝ  

فمٜ 
(ٔٗ7)

، ٚاٌجطؾبء ًٍٙ أٚ أهٗ ِٕجَطخ ف١َؾخ األهعبء ١َ٠ً ف١ٙب اٌّبء ربهوبً ف١ٙب اٌوًِ  

ٕٚغبه اٌؾٖٝ 
(ٔٗ5)

 

ٚلل ٚهكد )ثطؾبء( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ    

ب لَطََع اٌجَْطَحبَء(اٌّضً َِ َٙب  ْٕ ِِ )ُخْز 
(ٔٗ9)

 

 



ٔٓ 

 

، ثََٕٓ( َّٓ  ربععبً: ثََٕبْ )ثَ
َّٓ ثبٌّىبْ     : أإللبِخ فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ وٛٔٗ ِٓ أثَ ُْ أٌجََٕب

(ٔ٘ٓ)
ٚاٌجُٕبْ ثُٚ اٌجبء أٍُ ل١ًٍ ػٕل  

اٌؼوة 
(ٔ٘ٔ)

ٚإٌْٛ فٟ آفوٖ أ١ٍٕخ ألْ ّوٛ اٌيائلح أْ ٠ىْٛ ِب لجً األٌف أوضو ِٓ ؽوف١ٓ  

أ١١ٍٕٓ ئم ال ثل ِٓ اٌفبء ٚاٌؼ١ٓ ٚاٌالَ فبما وبْ لجٍٙب ؽوفبْ فٟٙ أ١ٍٕخ ال ِؾبٌخ 
(ٕٔ٘)

ٚلل رجلي 

إٌْٛ ١ِّبً ٍبوٕخ ِٚزؾووخ كْٚ ثبء ٚ٘نا ِٓ اٌْنٚم َوجَٕبَ فٟ ثٕبْ لبي اٌْبػو
(ٖٔ٘)

 

ِك الُمَخضَِّب البَ َنامِ ــ  (ٗ٘ٔ)يَا َىاَل ذاُت الَمْنِطِق التَّْمَتاِم     وََكفِّ
 

( أٌجبء ٚإٌْٛ اٌّّٚؼفخ إًٔ ٚاؽل ٚ٘ٛ اٌٍيَٚ ٚاإللبِخ     َّٓ ٚثٕبْ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )ثَ
(ٔ٘٘)

ٚ٘ٛعّغ ٚاؽلٖ ثََٕبَٔخ 
(ٔ٘ٙ)

 

جَخ     ِْ ْؼ ُّ أٌجٕبْ أاللبِخ فٟ اٌّىبْ ألٔٗ ِٓ أثٓ فٟ اٌّىبْ ، ٚثُٚ اٌجبء اٌوٚٙخ اٌ
(ٔ٘7)

 

ِٚٓ اٌلالٌخ اٌغغواف١خ اٌجٕبٔخ ِبء ٌجٕٟ عن٠ّخ ثطوف ثٕبْ اٌغجً    
(ٔ٘5)

ِٚبء ٌجٕٟ أٍل ثٓ  

في٠ّخ.. ٚأهٗ فٟ ثالك غطفبْ
(ٔ٘9)

ثٕبْ ِٓ ٔٛاؽٟ ِوٚٚثبٌُٚ لو٠خ ثّوٚ...ٚٔبؽ١خ  
(ٔٙٓ)

 

ِٚؾٍخ ثبٌجٖوح 
(ٔٙٔ)

ب اٌّغبى٠خ  فبٌجٕبٔخُ أٛواف األٕبثغ   ِّ أ
(ٕٔٙ)

ٚثَِٕبْ عّغ ثَّٕخ اٌو٠ؼ اٌط١جخ  

ٚاٌّىوٚ٘خ أ٠ٚبً 
(ٖٔٙ)

 

)اَل ،ٚفٟ اٌّضً  ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ٚلل ٚهك )ثٕبْ( فٟ أِضبي ا١ٌّلاْ ِوح ٚاؽلح فمٜ    

ٍْ ١ََْٔغجبً(  ْٓ ثََٕب ِِ  َّٓ رَْشَوجَ
(ٔٙٗ)

 

 

) َُ ِٙ خ )رَ َِ َٙب خ، رَ َِ َٙب  عبششاً: رِ

    ٌُ ْزَٙ ُِ خ:أٍُ ِىخ ٚإٌبىي ف١ٙب  َِ رَٙب
(ٔٙ٘)

ٝ  فٍّب وبْ ّأُٔٙ ؽنف أؽل ا١ٌبئ١ٓ  ِّ ْٙ ٝ  أٚ رَ ِّ ٚإٍٔٙب رََٙ

ػٕل إٌَت هكٚا األٌف، فإًٔ ٚعٛك االٌف ػٛٗ ِٓ م٘بة اؽلٜ ا١ٌبء٠ٓ 
(ٔٙٙ)

ػٕل  ٟٚ٘

خ فياكٚا أٌفبً فمبٌٛا رََٙبَ  َّ األى٘وٞ ِٓ إًٔ رََٙ
(ٔٙ7)

 

( أِب اٌفزؼ فال ٠ْلك ِضً ٖٙٔٚم٘ت اثٓ اٌَواط )د    ّٟ ِِ ٖ( أْ اٌزْل٠ل ٠زيآِ ِغ وَو اٌزبء )رِٙب

 ) ٌَ )رََٙب
(ٔٙ5)

٘ـ( ئٌٝ أْ فزؼ اٌزبء ػٛٙبً ِٓ ؽنف أؽل ا١ٌبء٠ٓ  5ٖٖٚم٘ت أثٛ عؼفو إٌؾبً )د 

ٍَ فٟ إٌَت فٟ لٌٕٛب  رََٙب
(ٔٙ9)

ٖ( أْ رْل٠ل ا١ٌبء فٟ إٌَت ١ٌٌ ػبَ ٠ٖٚٗ7وٜ اثٓ كهٍز٠ٛخ)د 

ِطٍك ، ٠ٚوٜ أْ اٌؼبِخ رْلك ا١ٌبء ِٓ ع١ّغ ٘نا ٚ٘ٛ فطأ فٟ اٌىالَ ٌٚىٕٗ فٟ اٌْؼوعبئي 

ٌٍٚوٚهح، ٚئّٔب ٠غٛى اٌزْل٠ل فٟ ا١ٌبء ِٓ ِضً ٘نٖ األٍّبء ئما وبٔذ األٍّبء فٟ أٔفَٙب ػٍٝ 

أث١ٕزٙب  إٌٔٛٙب غ١و ِغ١وح ػٍٝ
(ٔ7ٓ)

 

ٍَ فزمل٠وٖ أُٙ اهاكٚا اهعبع االٍُ اٌٝ  5ٖٔٚم٘ت أثٓ اٌٛهاق )د    ٘ـ( أْ إٌَت ئٌٝ رٙبِخ رٙب

إٍٔٗ )رََُٙ( ٚؽنفٛا اٌي٠بكح فٖبه ػٍٝ ٌفع )٠ّٓ(
(ٔ7ٔ)

ب أثٛ ًٍٙ اٌٙوٚٞ )د  ِّ ٖ( أْ  ٖٖٗأ

ّٟ ثىَو اٌزبء ٚرْل٠ل  ا١ٌبء ٚألعً اٌزقف١ف إًٔ رٙبِخ ِىَٛهح اٌزبء فؼٕل إٌَت ئ١ٌٙب ٠ىْٛ رِٙبِ

ٚاٌؼوة ١ّ٠ٍْٛ اٌٝ اٌزقف١ف فٟ والُِٙ ؽنفٛا أؽلٜ ا١ٌبء٠ٓ )٠بءٞ إٌَت( ٚوبْ الثل ِٓ 

اٌزؼ٠ٛ٘ فٍٛ ػٛٙٛا اٌفبً ألعزّغ اٌفبْ ٍبوٕبْ فؼلٌٛا ػٓ اٌزؼ٠ٛ٘ ثبألٌف اٌٝ فزؼ اٌزبء 

ٟ ث١بء فف١فخ صُ ٌّب أكفٍٛا اٌز٠ٕٛٓ ؽنفٛا ا١ٌبء الٌزمبء اٌَبو ِِ ٍَ فٖبهد رَٙب ١ٕٓ فٖبهد رٙب
(ٔ7ٕ)

 

ٚرٙبِخ ِّٕٛػخ ِٓ اٌٖوف ٌٍؼ١ٍّخ ٚاٌزأ١ٔش 
(ٔ7ٖ)

 

ًٌ ٚاؽٌل ٚ٘ٛ فَبك ػٓ     ( أٌزبء ٚاٌٙبء ٚا١ٌُّ إٔ َُ ِٙ ٚرٖبؽ رٙبِخ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )رَ

ؽو
(ٔ7ٗ)

ٚعّؼٙب رََٙبئُِ
(ٔ7٘)

 

خ: أألهٗ اٌّّزلح ِٓ ِىخ اٌّىوِخ اٌٝ ا١ٌّٓ، ٚل١ً أْ رٙبِخ ِٓ أهٗ ا١ٌّٓ     َِ ٚرَٙب
(ٔ7ٙ)

 

ٚل١ً أْ إًٔ رٙبِخ أٌؾو اٌْل٠ل ٚاٌزُٙ ّلح اٌؾو ٚهوٛك اٌو٠ؼ 
(ٔ77)

 7ٖٓٚم٘ت األى٘وٞ )د 

٘ـ( أْ اٌزّٙخ وأٔٙب ِٖله ِٓ رٙبِخ ٟٚ٘ األهٗ اٌّزٖٛثخ اٌٝ اٌجؾو، ٚاٌّزُٙ اٌٛاكٞ اٌنٞ 

٠ٕٖت ِبؤٖ اٌٝ رٙبِخ 
(ٔ75)

ٟٚ٘ ثالك ؽبهح هاولح اٌو٠ؼ 
(ٔ79)

ُِٕٚٙ ِٓ م٘ت اٌٝ أْ رٙبِخ ١ٌٌ  

ثً ٟ٘ األهٗ اٌزٟ رُٚ اٌجٍلاْ ِٓ ِىخ اٌٝ ا١ٌّٓ ٚف١ٗ فالف  أٍُ ثٍل
(ٔ5ٓ)

ٚل١ً ٟ٘ األهٗ   

إٌّقفٚخ ث١ٓ ٍبؽً اٌجؾو ٚث١ٓ اٌغجبي فٟ اٌؾغبى ٚا١ٌّٓ
(ٔ5ٔ)

 



ٔٔ 

 

ُ ٚ٘ٛ ّلح اٌؾو ٚهوٛك اٌو٠ؼ     ١ٍّٚذ رٙبِخ ٌْلح ؽو٘ب ٚهوٛك ه٠ؾٙب ٟٚ٘ ِٓ اٌزَّٙ
(ٔ5ٕ)

ٚلل 

ب مٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ اٌّضً ٚهكد رٙبِخ فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح ف َّّ ٌ َٚ )َ٘زا 

خَ( َِ َٙب رََشٜ رِ
(ٔ5ٖ)

 

 

ح )َحّش، َحَشس( ح، اٌُحشَّ ح، اٌِحشَّ  أحذ عشش: اٌَحشَّ

حُ: أٍُ ٠طٍك ػٍٝ وً أهٗ ماد ؽغبهح ِٕقٛهح فْٕخ أٚ َِز٠ٛخ ماد ؽغبهح وض١وح     أٌَؾوَّ
(ٔ5ٗ)

٘ـ( 5ٕٔ٘ـ(ػٓ ٠ٌٛٔ )د 5ٓٔٚهٜٚ ١ٍج٠ٛٗ )د 
(ٔ5٘)

ؽوح أٍُ ِإٔش ألْ اٌؼوة أْ  

ْٚ( ٠ٚؼْٕٛ ثنٌه اٌؾواه عّغ  ْٚ ٚئَؽوُّ حٌ َٚؽوُّ ٠ْجٙٛٔٙب ة)أهٗ ٚأهْٙٛ( ف١مٌْٛٛ )َؽوَّ

)ئَؽّوح( ٌٚىٓ ال ٠زىٍُ ثٙب 
(ٔ5ٙ)

٘ـ( أْ ؽّوح ثزْل٠ل اٌواء ٚئَؽّوح ٌُ ٠ؾنف ٠ٖٚ9ٕوٜ أثٓ عٕٟ )د

اؽل فأٍىٕٛا األٚي ّٟء ِٓ إٌّٔٛٙب ، غ١و أُٔٙ وو٘ٛا اعزّبع ؽوف١ٓ ِزؾوو١ٓ ِٓ عٌٕ ٚ

ِّٕٙب ٚٔمٍٛا ؽووزٗ ئٌٝ ِب لجٍٗ ٚأكغّٖٛ فٟ اٌنٞ ثؼلٖ فٍّب كفً اٌىٍّخ ٘نا اإلػالي ٚاٌز١٘ٛٓ 

ػٛٙٛ٘ب ِٕٗ أْ عّؼٛ٘ب ثبٌٛاٚ ٚإٌْٛ فمبٌٛا ئَؽّوْٚ...ٌّٚب فؼٍٛا مٌه فٟ ئَؽّوح أعوٚا ػ١ٍٙب 

ْٚ(ألٔٙب أفذ ئَؽّوح ِٓ ٌفظٙب ِٚؼٕب٘ب َؽّوح فمبٌٛا)َؽوُّ
(ٔ57)

  

ٚؽوح رّٕغ ِٓ اٌٖوف اما ٍّٟ ثٙب ّٟء ٚمٌه العزّبع ٍجج١ٓ اٌزؼو٠ف ٚاٌزأ١ٔش فاْ ُّٔىود    

أٖوفذ ألٔٗ ٌُ ٠جك ف١ٙب اال اٌزأ١ٔش 
(ٔ55)

 

( أٌؾبء ٚاٌواء اٌّّٚؼفخ إٔالْ اٌُؾوُّ ٚ٘ٛ فالف اٌؼجٛك٠خ     ٚرٖبؽ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )َؽوَّ

اٌجوك  ٚاٌط١ٓ اٌُؾوُّ اٌقبٌٟ ِٓ اٌوًِ ٚاٌضبٟٔ فالف
(ٔ59)

اد   ٠ٓ َٚؽوَّ ، ٚرغّغ ػٍٝ ِؽَواه ٚئَؽوِّ
(ٔ9ٓ)

 ْٚ ْٚ ٚئَؽوُّ ٚعّؼٙب أثٓ كه٠ل ػٍٝ ِؽوُّ
(ٔ9ٔ)

ْٚ(  9ٓ٘، ٚم٘ت اٌٛلبك )د   ٘ـ( أْ )ئَؽوُّ

ْٚ( عّغ ٍالِخ ثال رى١َو ٚ٘ٛ عّغ لبئُ ثبػزجبه األًٕ ٚ٘ٛ  ثىَو اٌّٙيح ٚثفزؾٙب )أَؽوُّ

 )أَؽّوح( ٚ٘ٛ إًٔ لل رون ٕٚبه ١َٔبً ١َِٕبً 
(ٔ9ٕ)

 

ٌٗ ماد ؽغبهح ٍٛك َِٔقوح وأٔٙب أؽولذ ثبٌٕبه     ٚاٌَؾّوحُ أه
(ٔ9ٖ)

ٚل١ً أْ اٌؾوح أهٗ غ١ٍظخ  

رووجٙب ؽغبهح ٍٛك 
(ٔ9ٗ)

ٖ( أْ ؽوح ِٓ ثبة اٌَؾوُّ ٚ٘ٛ فالف اٌجوك 9ٖ٘، ٚم٘ت اثٓ فبهً )د 

وأٔٙب ِؾزولخ 
(ٔ9٘)

ٍْجَخ اٌغ١ٍظخ ٚونٌه ماد اٌط١ٓ اٌط١ت أٚ   ُّٖ ٟٚ٘ ِٓ االهٗ اٌ

اٌوًِ
(ٔ2ٙ)

ل١ً ٟ٘ األهٗ اٌزٟ ال ٍجقخ ف١ٙب ١ٛجخ إٌجبد ٚ
(ٔ97)

  

ِٚٓ اٌّغبىاٌُؾّوحُ ثُٚ اٌؾبء فالف األِخ اٌىو٠ّخ    
(ٔ95)

حُٚاٌَؾواَهحُ اٌؼطِ ٚل١ً ّلرٗ،   ٚاٌِؾوَّ

حُ اٌؾواهح فٟ اٌؾٍك  ٚاٌَؾوَّ
(ٔ99)

ٚ اٌجْوح اٌٖغ١وح ٚاٌؼناة اٌّٛعغ ٚاٌظٍّخ اٌىض١وح 
(ٕٓٓ)

 

اٌغ١ٍظخ ماد اٌؾغبهح اٌَٛك ٟٚ٘ االهٗ اٌط١جخ اٌو١ٍِخ ٚاٌؾوح ِٓ االٙلاك فٟٙ األهٗ    
(ٕٓٔ)

 

٠ٚظٙو أْ ٍجت ر١َّخ اٌؾوح ثنٌه ألؽزواق ؽغبهرٙب ِٓ ّلح اٌؾواهح ف١ٙب   
(ٕٕٓ)

ٚلل  

لَُعٛا فٟ ٚهكد)ؽوح( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ اٌّضً َٚ (

ٍح ُسَج١ٍٍَْخ( َحشَّ
(ٕٖٓ)

 

 

 َخجَبس )َخجَش(اثٕب عشش: 

أٌقجبُه: أألهٗ اٌوفٛح اٌزٟ رَزَْؼزَُغ ف١ٙب اٌلٚاة    
(ٕٓٗ)

ٟٚ٘ ٕفخ ٌٚىضوح ئٍزؼّبٌٙب أٍزؼٍّذ  

ئٍزؼّبي االٍُ 
(ٕٓ٘)

ٚفجبه عّغ فجواء عّغ رى١َو ألٔٙب ٕفخ ٕبهد أٍّبً 
(ٕٓٙ)

لبي اثٓ ١ٍلح  

ٍٍّٛ٘ب ػٍٝ ٘ـ( ٔمالً ػٓ ١ٍج٠ٛٗ لٌٛٗ )لبي ١ٍج٠ٛٗ ٚفجبه وَوٚ٘ب رى١َو االٍّبء ٚ 5٘ٗ)د

مٌه ٚئْ وبٔذ فٟ االًٕ ٕفخ ألٔٙب لل عود ِغوٜ االٍّبء( 
(ٕٓ7)

 

٠ٖٚبؽ اٌقجبه ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )َفجَِو( أٌقبء ٚاٌجبء ٚاٌواء إٔالْ أؽلّ٘ب ا١ٌٍٓ ٚاٌوفبٚح    

ٚاٌُغْيه 
(ٕٓ5)

 

أٌقجبُهأألهٗ اٌّزوف١خ ف١ٙب عؾوح رؼضو اٌق١ً ف١ٙب    
(ٕٓ9)

رَٛؿ ف١ٙب اٌمٛائُ 
(ٕٔٓ)

ٚل١ً أْ إًٔ 

َفجبه ِٓ ف١جو ألٔٙب ألود فٟ ٠ل أٍ٘ٙب ػٍٝ إٌٖف فم١ً فبثوُ٘ أٞ ػبٍُِٙ فٟ ف١جو 
(ٕٔٔ)

 



ٕٔ 

 

( ػٕلِب ِٚٓ اٌلالٌخ اٌغغواف١خ أٌقجبه ِٛٙغ لو٠ت ِٓ اٌّل٠ٕخ وبْ ػٍٝ ٛو٠ك هٍٛي هللا )   

فوط ِٓ اٌّل٠ٕخ ٠و٠ل لو٠ْبً 
(ٕٕٔ)

ة اٌّغزّغ ِٚٓ اٌّغبىأٌَقجبه اٌغواص١ُ عّغ عوصَٛ ٚ٘ٛ اٌزوا 

ثإٔٛي اٌْغو 
(ٕٖٔ)

ٚٔٛع ِٓ اٌَّه  
(ٕٔٗ)

 

ْٓ ٚلل ٚهكد )فجبه( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ اٌّضً    َِ (

َٓ اٌِعثَبَس( ِِ ٌَْخجَبس أَ رََجََّٕت ا
(ٕٔ٘)

 

 

) ََ َٚ خ )َس َِ  ثالثخ عشش: َسا

خ: ِٕيي ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌوِبكح     َِ َها
(ٕٔٙ)

١ٌٍخ فٟ ٛو٠ك اٌجٖوح اٌٝ ِىخ 
(ٕٔ7)

أٌزبء ف١ٙب ئِب فبهلخ ث١ٓ 

٘ـ( لٌٛٗ )ٚئّٔب هاِخ أهٗ ٚاؽلح  9ٕٖاٌغّغ ِٚفوكٖ ٚ٘نا ِب ظٙو ِٓ والَ اثٓ عٕٟ )د

ِؼوٚفخ( 
(ٕٔ5)

٘ـ( فٟ اٌغّغ لٌٛٗ )هاَ عّغ ِفوك٘ب ٕٔٗٔٚلٛي اٌلوزٛه أؽّل ِقزبه ػّو )د 

هاِخ( 
(ٕٔ9)

ألْ اٌزأ١ٔش اما وبْ فبهلبً ث١ٓ اٌٛاؽل ٚاٌغّغ  ٟٚ٘ ػٍٝ ِب رملَ ال رّٕغ ِٓ اٌٖوف 

ال ٠ؼزل ثٗ ٌّٕغ اٌٖوف 
(ٕٕٓ)

 

ٚلل رىْٛ اٌزبء ٌٍزأ١ٔش )اٌزأ١ٔش اٌالىَ أٌّبٔغ ٌٍٖوف( فزىْٛ ِّٕٛػخ ِٓ اٌٖوف ٌٍزؼو٠ف    

ٚاٌزأ١ٔش 
(ٕٕٔ)

ومٛي اٌْبػو:  
(ٕٕٕ)

 

 يمُ ِلَمْن طََلٌل براَمَة اَل يَرِيُم ... َعَفا، وِخاللُُو ُحُقٌب َقدِ ــ 

ًٌ ٠ليُّ ػٍٝ ٍٛت اٌْٟء    (إٔ ََ َٚ ٚهاِخ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )َه
(ٕٕٖ)

 

ٟٚ٘ أٍُ ِٛٙغ ثبٌجبك٠خ ٚإٌَجخ ئ١ٌٗ هاِٟ ػٍٝ غ١و ل١بً    
(ٕٕٗ)

ٚل١ً ثبٌؼم١ك ٚل١ً فٟ ٛوف 

اٌجٖوح اٌٝ ِىخ ٚل١ً ِٓ ك٠به ػبِو لبي أًٚ ثٓ ؽغو
(ٕٕ٘)

: 

(ٕٕٙ)َأو بنَ ْعِف ِلَوى الَقِصيمِ َوَلْو َشِهَد الَفَواِرُس من نَُمْيٍر ...ِبَرامَة ــ 
 

ِٚٓ اٌلالٌخ اٌغغواف١خ هاِخ ٘ٚجخ ٚل١ً عجً ٌجٕٟ كاهَ   
(ٕٕ7)

 

ّْ اٌّٛٙغ ئّٔب ٍّٟ  ثنٌه ألّٔٗ ِٓ اٌّواَ ٚ٘ٛ اٌّطٍت     ٠ٚظٙوأ
(ٕٕ5)

ٚلل ٚهكد )هاِخ( فٟ  

زَ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚ فٟ اٌّضً َِ ِٓ )رَْغإٌُٟٔ ثَِشا ١ْ

ب( َّ ٍَْج َع
(ٕٕ9)

 

 

ٓ )أَِٓ( َِ أ َِ  أسثعخ عشش: 

ُٙغ األَِٓ     ْٛ َِ  : ُٓ َِ
أْ َّ أٌ

(ٕٖٓ)
ٓ فالْ ٠َأِْٓ ام وبْ أ١ِٕبً فٟ اٌّٛٙغ اٌنٞ ٘ٛ ف١ٗ   ِِ ٚ٘ٛ ِٓ أ

(ٕٖٔ)
ُٓ ٙلُّ اٌقٛف[ٖاٌز١ٓ {]َوَىَذا اْلبَ َلِد اْْلَِمينِ }لبي رعبٌٝ: ِْ ِٓ ٚاألَ ِْ ٓ ٚ٘ٛ ِٓ األَ ِِ أٞ ا٢

 

(ٕٖٕ)
ّىخ ٠أِٓ ف١ٙب وً فبئف  َِ ٠ٚؼٕٟ 
(ٕٖٖ)

ُٓ اٌَّزغ١و ١ٌأِٓ ػٍٝ ٔفَٗ  لبي اٌْبػو ِِ ٚا٢
(ٕٖٗ)

 

(ٖٕ٘)َأَلْم تَ ْعَلِمي يَا َأْسَم َوْيَحِك َأنَِّني ... َحَلْفُت َيِميًنا اَل َأُخوُن َأِميِنيــ 
 

ِْ ثبٌِؼواِق،األٌُٚٝ ُٓ ثٍََلا َِ أ َّ ١َِّٔٛخُ ٚاٌ ُِ أ َّ ّٟ  ٚاٌ ٍِ ُِْٛ اٌؼجَّب أ َّ جَخ ئٌَِٝ اٌ َْ ِٔ
(ٕٖٙ)

 

ِٚٓ اٌّغبى فٟ اٌلالٌخ فوً أ١ِٓ اٌمٜٛ ٚٔبلخ أِْٛ أٞ ل٠ٛخ ِأِْٛ فزٛه٘ب، عؼً األِٓ ٌٙب    

ٚ٘ٛ ٌٖبؽجٙب 
(ٕٖ7)

ُٓ أٌّإرّٓ   ٚاأل١َِ
(ٕٖ5)

 

فبٌّأِٓ وّب رملَ وً ِىبْ ٠ْؼو ثٗ اإلَٔبْ أٚ اٌؾ١ٛاْ ثبألِبْ ػٕل اٌٍغٛء ئ١ٌٗ وبٌؾْٖٛ     

ج١ٛد ٚاٌّياهاد ٚاٌٛٛٓ ٚونٌه اِبوٓ اٌؾ١ٛأبد ِٓ ؽفو ِٚغبهاد ٚغبثبد ٚثؾبهٚغ١و ٚاٌ

لبي اٌْبػو:مٌه... فبٌٛٛٓ 
 (ٕٖ9)

 

 مواطُن أفراحي وَمْرَبى مآربي ...وأطواُر أوطاري ومأمُن خيفتيــ 

قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأاَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ }لبي رعبٌٝ  ٚاٌّأِٓ اٌؾم١مٟ ٘ٛ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ
 [5ٕ]اٌشعذ {ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 



ٖٔ 

 

ِل٠كِ     ْٖ بَِٔخ ٚاٌزَّ َِ ِْ ٠لالْ ػٍٝ األَ اَل ْٕ ُْ أَ إٌُّٛ َٚ  ُُ ١ ِّ (اٌَّٙيحُ ٚاٌ َٓ َِ ِٚ٘ٛٓ اٌغنه اٌضالصٟ )أَ
(ٕٗٓ)

        

غ١وٖ  ٍٚجت ر١َّزٗ ِٓ األِبْ اٌنٞ ٠ْؼو ثٗ اٌفوك فٟ اٌّىبْ كْٚ
(ٕٗٔ)

ٚلل ٚهك)اٌّأِٓ(فٟ  

ِٗ ٠ُإرَٝ اٌَحِزُس(،ٚفٟ اٌّضًأِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب  ِٕ َِ ْٓ ِأ ِِ (
(ٕٕٗ)

 

 

ْجٍِظ )َجٍََظ( َِ  خّغخ عشش: 

ْغٌٍِ: ِٛٙغ اٌغًٍٛ     َّ أٌ
(ٕٖٗ)

ْغٍَِبً(   َِ ُذ  َْ ٚ٘ٛ اٌّىبْ اٌنٞ ال ٠ٕفه َؽَلٌس ِٕٗ ٔؾٛ )َعٍَ
(ٕٗٗ)

 

( ِٚبهػٗ ٠َْفِؼً ثىَو اٌؼ١ٓ ف١ىْٛ ِٛٙغ اٌفؼً ػٍٝ ٚىْ  ًَ ِْٚزك ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )فََؼ

ْغٌٍِ، فزلفً ا١ٌُّ ِٛلغ اٌؾوف اٌّٚبهع ٌٍفًٖ ث١ٓ االٍُ  َِ  ٌُ ٌَ ٠َْغٍِ ْفِؼً ٚمٌه ٔؾٛ َعٍَ َِ
ٚاٌفؼً 
(ٕٗ٘)

فب١ٌُّ ف١ٗ ىائلح  
(ٕٗٙ)

ّْ األًٕ ف١ٗ  اٌظوف ٌلالٌخ اٌّىبْ ٚاّزمبلٗ ِٓ ٌفع اٌفؼً أل

ٚ٘ٛ ِفؼٛي ف١ٗ
(ٕٗ7)

 

ّٚوٛ إٌٖت ف١ٗ أْ ٠ىْٛ ػبٍِٗ ِٓ ٌفظٗ ٔؾٛ )عٍَذ ِغٌٍ ػّوٚ(    
(ٕٗ5)

ٚف١ٗ ٔظو ؽ١ٓ  

ْلقٍ  ِٕ  ٌِ ٠أرٟ ػبٍِٗ ِٓ غ١و ٌفظخ رؼ١ٓ عوٖ فٟ ِؾً ٖٔت ٔؾٛ:لؼلُد فٟ ِغٍ
(ٕٗ9)

 

( أٌغ١ُ ٚاٌالَ ٚا١ٌَٓ إًٔ ٚاؽل ٚ٘ٛ االهرفبع فٟ ا    ٌَ ٌْٟء ٚاٌّغٌٍ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )َعٍَ

ٌُ وً ِورفغ ِٓ االهٗ  ٍْ ٚاٌَغ
(ٕ٘ٓ)

َغبٌٌ  َِ ٚاٌغّغ 
(ٕ٘ٔ)

 

ُؼْٛ ٌٍّْبٚهح     ِّ ا١ٌَْٗ ف١ََْغزَ َٛ ٌُ ػٕل اٌق١ًٍ إٌبكٞ اٌنٞ ٠ٕلٚ ئ١ٌٗ ِٓ َؽ ْغٍِ َّ أٌ
(ٕٕ٘)

لبي اٌوٍٛي  

َُٙذ أاَلَّ ئٌََِٗ ئاِلَّ أَ ( ِؾّل ) ِذَن، أَْش َّ ثِْح َٚ  َُّ ُٙ ْجٍِِظ ُعْجَحبََٔه اٌٍَّ َّ ٌْ أَرُُٛة )َوفَّبَسحُ ا َٚ َْٔذ، أَْعزَْغفُِشَن 

ئ١ٌََِْه...(
(ٕٖ٘)

ٚاٌّغٌٍ وبٌّٛٙغ فٙٛ اٌّىبْ اٌنٞ ٠نوو فٟ وض١و ِٓ االِبوٓ اٚ ٠جزلأ اٌزؼو٠ف ثٗ 

ِٓ مٌه، اٌّؾواة ِغٌٍ اٌٍّه أٚ ِىبْ االِبَ فٟ اٌَّغل ٌٍٖالح 
(ٕ٘ٗ)

ٚاٌؾبثٛه ِغٌٍ اٌفَبق  
(ٕ٘٘)

ٚ٘ٛ ِىبْ اٌغًٍٛ 
(ٕ٘ٙ)

ََخ ٚ ٍْ ٟ٘ ا١ٌَْٙئَخ اٌزٟ ٠غٌٍ ػ١ٍٙب ِٚٓ اٌّغٌٍ رْزك اٌِغ
(ٕ٘7)

ٚلل 

بٍَٔخ ال ( لٌٛٗ ( ِغٌٍ اٌوٍٛي ِؾّل )ٕٚف اإلِبَ ػٍٟ) َِ ٍُ ٚح١بٍء ٚصجٍش ٚأَ ْجٍُِظ حٍ َِ (

 ُْ ُٙ ِٗ اٌحشَ ٚال رثٕٝ فٍزأرٗ ئرا رىٍُ أطشق ُجٍََغبُؤُٖ وأْ عٍٝ ُسُؤِع اد ٚال رإثٓ ف١ِ َٛ ِٗ األَْص  رشفُع ف١ِ

َبء ئال عٓ ِىبفٟء( ٛا ٚال ٠مجً اٌثَّٕ ُّ اٌط١ش فارا عىذ رََىٍَّ
(ٕ٘5)

ّٚو اٌّغبٌٌ ِغٌٍ لٍؼخ ٚ٘ٛ اٌنٞ 

اٌنٞ ٠مٍغ ػٕٗ اٌغبٌٌ اما عبء ِٓ ٘ٛ أػي ِٕٗ 
(ٕ٘9)

ٚلل رٚبف وٍّخ اٌّغٌٍ فزؼطٟ ِؼٕٝ ِؾلك 

وّغٌٍ االِخ ٠ٚؼٕٟ اٌجوٌّبْ.. ِٚغٌٍ االِٓ ٚ٘ٛ ١٘ئخ ك١ٌٚخ ربثؼخ ٌألُِ اٌّزؾلح ِٚغٌٍ 

الِٕبء اٌّغٌٍ اٌنٞ ٠ْوف ػٍٝ اكاهح عبِؼخ أٚ ِإٍَخ ػ١ٍّخ ا
(ٕٙٓ)

 

ٌُ ٚ٘ٛ وً ِورفغ ِٓ األهٗ    ٍْ ّْ ٍجت ر١َّخ اٌّٛٙغ ثبٌّغٌٍ ألّٔٗ ِٓ اٌَغ ٠ٚظٙوأ
(ٕٙٔ)

ٚلل 

)َحشُّ ٚهك )اٌّغٌٍ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ اٌّضً 

 َِ ٍِْجُئ ئٌَِٝ  ِظ ٠ُ ّْ ْجٍِِظ ُعٍٛء(اٌشَّ
(ٕٕٙ)

 

 

َشبَ َِ  عزخ عشش: 

: ٌِٛٙغ ٠ٕظو ف١ٗ ئٌٝ اٌجوق     َُ ب َْ َّ أٌ
(ٕٖٙ)

ٌُٚ ٠وك ٘نا اٌّؼٕٝ ئال فٟ ِغّغ األِضبي،فٍُ ٠وك فٟ  

٘ـ( اٍزْٙل ثمٛي اٌْبػو:  5ِٓٔؼبعُ اٌٍغخ ٚوزت األِضبي األفوٜ،غ١و أْ ١ٍج٠ٛٗ د )
(ٕٙٗ)

 

(ٕ٘ٙ)اَل ناِعباً ِإالَّ ببَ ْيٍن ُغرابُهاَمشائِيُم لَْيُسوا ُمْصِلِحيَن َعشيرًة، ... وَ ــ 
 

ّْ ِْبئ١ُ فٟ ٘نا اٌج١ذ عّغ ِْبَ ٘ـ ٙد ق ٠ٚوٜ )أثٛ ػٍٟ اٌم١َٟ ( اٌٝ أ
(ٕٙٙ)

ٚ٘ٛ عّغ ف١ٗ  

ّْ ِْبئ١ُ فٟ ٘نا اٌج١ذ ٚهكد فٟ وزت اٌّؼبعُ أٔٙب عّغ ِْئَٛ ، ففٟ اٌٖؾبػ ِْبئ١ُ  ٔظو أل

ٌَ ١ٌَٛا ٍِٖؾ١ٓ  عّغ ِْئَٛ ُٚ٘ لٛ
(ٕٙ7)

٘ـ( اٌٝ أْ عّغ ِْبئ١ُ  5٘ٗٚم٘ت أثٓ ١ٍلح )د  

ٔبكه ٚؽىّٗ اٌَالِخ 
(ٕٙ5)

ََّ( ثزْل٠ل ا١ٌُّ رؼٕٟ ى٘ٛهاً  ٖٓٓٔٚم٘ت كٚىٞ )د ٘ـ( أْ )ِْب

ػطو٠خ أٚ ثبلبد ى٘ٛه
(ٕٙ9)

 

ٚلل ٚهكد وٍّخ )ِْبَ( فٟ اِضبي ا١ٌّلأٟ  ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚرؼٕٟ اٌّىبْ اٌنٞ ٠ٕظو ِٕٗ اٌٝ    

َِ اٌجوق،عبء فٟ اٌّضً ِص١ٌف() ُِ ْشثِعٍ َسَعبُٖ  ُِ  َُ َشب
(ٕ7ٓ)

 

 

 



ٔٗ 

 

َضَع(: َٚ َضع ) ْٛ َِ ِضع،  ْٛ َِ ِٛضع،  ُِ  عجعخ عشش: 

ٍٚ ػٍٝ ّٟء، ٠ٚلفً فٟ رؼو٠ف وً ِىبْ     أٌّٛٙغ: أٍُ ِىبْ ػبَ ّٚبًِ ٠طٍك ػٍٝ وً ؽب

ْفِؼً( ٚمٌه لٌٛه ٌٍّىبْ: اٌّٛػل ٚاٌّٛٙغ  َِ ثمٌٕٛب )ِ٘ٛٛٙغ(لبي ١ٍج٠ٛٗ)ٚاٌّىبْ ٠جٕٝ ػٍٝ )

ٚاٌّٛهك( 
(ٕ7ٔ)

فَبِهؿ  َّ فَبِهس ٚاٌ َّ فظب٘و والَ ١ٍج٠ٛٗ أْ اٌّٛٙغ ٠طٍك ٌٍّىبْ ػبِخ. ٌٚٛ ػوفٕب اٌ

َلافِٓ ٚغ١و٘ب ِٓ االٌفبظ اٌلاٌخ ػٍٝ اٌّىبْ ٌجلأٔب رؼو٠فٙب ثىٍّخ ِٛٙغ فبٌّفبهس: اٌّٛاٙغ  َّ ٚاٌ

ٟ رلفٓ اٌزٟ رفوس ف١ٙب اٌغُٕ، ٚاٌّفبهؿ: أٌّٛاٙغ اٌزٟ ٠فوؿ ف١ٙب اٌط١و،ٚاٌّلافٓ: أٌّٛاٙغ اٌز

ف١ٙب اٌىٕٛى ٚغ١و٘ب 
(ٕ7ٕ)

، فٙٛ أٍُ ِىبْ غ١و ِؾلك ثٖفخ ر١ّيٖ أٚ ر١ّي اٌّىبْ اٌنٞ ٠لي ػ١ٍٗ 

 اٌٍفع. 

ٛػبً     ُٙ ْٛ َِ غ ثىَو اٌؼ١ٓ ِىبْ ِٖٚله أ٠ٚبً لٌٛه ٚٙؼذ اٌْٟء ِٓ ٠لٞ ٚٙؼبً ٚ ِٙ ٛ َّ ٚاٌ

غ ثفزؼ اٌٚبك ٔب َٙ ؼخ ثفزؼ اٌٚبك ٌغخ فٟ اٌّٛٙغ،  ٚأْ اٌّٛ َٙ ؼبً، ٚاٌّٛ ِٙ ٛ َِ كه ألٔٗ ١ٌٌ فٟ ٚ

ٌٚ اٍّبً ال ِٖلهاً اال ٘نا  ( ِّب فبؤٖ ٚا ًٌ ْفَؼ َِ اٌىالَ )
(ٕ7ٖ)

٘ـ( أْ اٌّٛٙغ  ٠ٕٚٔٓ٘وٜ اٌيث١لٞ ) 

ثبٌىَو فٟ ِؼٕٝ أٍُ اٌّىبْ 
(ٕ7ٗ)

 

َغ( اٌٛاٚ ٚاٌٚبك ٚاٌؼ١ٓ إًٔ ٚاؽل ٠لي ػٍٝ اٌقف٘ ٌٍْٟء     َٙ َٚ ٚاٌّٛٙغ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )

ٚؽطٗ 
(ٕ7٘)

غ   ِٙ ٛا َِ ٠ٚغّغ ػٍٝ 
(ٕ7ٙ)

 

لبي أٌّٛٙغ ِؾً ِٚىبْ اٌْٟء وّٛٙغ إٌطك ِٚٛٙغ اٌملَ ٚاٌّٛٙغ اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ    

أٞ ػٓ اٌفبظٗ ِٚؼب١ٔٗ  [ٙٗ]إٌغبء {ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعوِ }رعبٌٝ:
(ٕ77)

ٚاٌزّٛٙغ رّووي  

اٌْٟء فٟ ِٛٙغ ِؼ١ٓ ٚاٌّٛٙغ ِووي اٌْٟء 
(ٕ75)

 

غ أٞ ٚٙغ اٌْٟء فٟ ِىبْ ِؼ١ٓ،ٚلل ٚهك     ْٙ َٛ ٠ٚظٙو ِّب رملَ أْ إًٔ ر١َّخ اٌّٛٙغ ِٓ اٌ

ًُ )اٌّٛٙغ( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ،ٚفٟ اٌّضً لٌٛٗ  )أَٔب أْشَغ

ٍُ َعْجِع١ٓ( ْٙ ِٛضعِ ثَ ُِ  ْٓ ِِ َْٕه  َع
(ٕ79)

 

 

َ٘جََش( ثَش ) ْٛ َ٘  ثّب١ٔخ عشش: 

    ْٛ ثَُو: ِىبْ ٠ىضو ف١ٗ اٌمزبك أٌَٙ
(ٕ5ٓ()ٕ5ٔ)

أٌٛاٚ ف١ٗ ػٍٝ فالف فٟ ى٠بكرٙب ٚإٔبٌزٙب. ف١ّىٓ 

ٌُ أ٠زّٙب اٌيائلح فمبي: االٌٚٝ ٟ٘  ٍّ ٍُ اٌن٘بة ػٍٝ إٔبٌزٙب ٌمٛي ١ٍج٠ٛٗ )ٍأٌذ اٌق١ًٍ فمٍذ: 

َػً ٚفَبِػً ٚف١ََْؼً(  ْٛ اٌيائلح ألْ اٌٛاٚ ٚا١ٌبء ٚاألٌف ٠مؼٓ صٛأٟ فٟ )فَ
(ٕ5ٕ)

ثَوػٍٝ  ْٛ هأٞ  فَٙ

ثََو(.  َٚ َػً( اٌٛاٚ ف١ٗ أ١ٍٕخ فإًٔ اٌٍفع ) ْٛ  ١ٍج٠ٛٗ ٚاٌق١ًٍ ػٍٝ ٚىْ )فَ

ٚلل رىْٛ اٌٛاٚ فٟ ٘ٛثو ىائلح )ٚ٘ٛ اٌّقزبه( ألْ )٘ٛثو( صالص١خ اٌغنه)َ٘جََو(   
(ٕ5ٖ)

ى٠لد ف١ٙب 

اٌٛاٚ ٌزٍؾمٙب ثبٌوثبػٟ ٚألٔٙب ال رىْٛ إٔالً ِغ صالصخ ؽوٚف إٔٛي
(ٕ5ٗ)

 

ٍْ ٠ٖٚبؽ ِٓ اٌغنه اٌضالص    ٟ)َ٘جََو(أٌٙبء ٚاٌجبء ٚاٌواء إٔالْ أؽلّ٘ب ٕفخٌ ٌّىب
(ٕ5٘)

ٚعّؼٗ 

ُْ٘جو
(ٕ5ٙ)

ُٚ٘جٌُٛه  
(ٕ57)

 

٘ٛثو ِىبْ    
(ٕ55)

ٌّب أّٛأْ ِٓ األهٗ ٚأهرفغ ِب ؽٌٛٗ ػٕٗ 
(ٕ59)

ِٚٛٙغ وض١و اٌمزبك 
(ٕ9ٓ)

 

ثَُو ٘ٛ ِب وضو ٚثوٖ ِٓ اإلثً ّٚؼوٖ ِٓ اٌموٚك     ْٛ ِٚٓ اٌّغبى فٟ اٌلالٌخ اٌَٙ
(ٕ9ٔ)

ٚاٌٍَٛٓ
(ٕ9ٕ()ٕ9ٖ)

ٚ٘ٛ اٌنٞ رمطغ ّؼوٖ ػٍٝ لطغ ِغزّؼخ 
(ٕ9ٗ)

)ٚ٘نا اٌّؼٕٝ ػٍٝ اٌٚل 

ِّب رملَ( ٚاٌٙٛثو: اٌفٙل ٚل١ً اٍُ هعً 
(ٕ9٘)

 

ٚلل ٚهكد وٍّخ )٘ٛثو( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب ، ٚفٟ    

ثٍَش(اٌّضً ْٛ َ٘ ِخ َخْشطَ لَزَبِد  َّ ٍْ َْ اٌطُّ َّْ ُدٚ )ئ
(ٕ9ٙ)

 

 

 َٚ َعَث(رغعخ عشش:  َٚ  ْعث )

ْػُش: أٌوًِ اٌنٞ رغ١ت ف١ٗ اٌمٛائُ     َٛ أٌ
(ٕ97)

ٚاٌٛاٚ فٟ أٚي اٌٍفع رغوٞ ِغوٜ اٌؾوف  

اٌٖؾ١ؼ ٌٚنٌه ال ٠غٛى ؽنفٗ ٚثؼلٖ ؽوف ٍبوٓ 
(ٕ95)

 

َػَش( اٌٛاٚ ٚاٌؼ١ٓ ٚاٌضبء إًٔ ٠لي ػٍٝ ٌٍٙٛخ فٟ اٌْٟء     َٚ ٠ٖٚبؽ ِٓ اٌغنه اٌضالصٟ )

ٚهفبٚح 
(ٕ99)

ػَ   ْٚ ُػٍٛس ٚأ ُٚ بسٍ ٠ٚغّغ ػٍٝ 
(ٖٓٓ)

ْػشٍ   ُٚ ٚ
(ٖٓٔ)

 



ٔ٘ 

 

أٌٛػش ِب ًٍٙ ٚالْ    
(ٖٕٓ)

)اٌٍُٙ ئٔب ٔعٛر ( أٗ وبْ ئما ٍبفو ٍفواً لبي ٠ٚوٜٚ ػٓ إٌجٟ ) 

ٚال ٠و٠ل ثٛػضبء اٌَفو ٚػٛصٗ األهٗ ٚئّٔب ال ١ٖ٠ت ّو اٌَّبفو  ثه ِٓ ٚعثبء اٌغفش(
(ٖٖٓ)

 

ثٗ األهعً ٚأففبف اإلثً ٚل١ً اٌٛػش ِٓ  ٚم٘ت أثٓ ١ٍلح ئٌٝ أْ اٌٛػش ِٓ اٌوًِ ِبغبثذ

اٌوًِ ِب ١ٌٌ ثىض١و 
(ٖٓٗ)

 )ٚ٘نا ِٓ اٌزٚبك فٟ اٌّؼٕٝ(

ِٚٓ اٌّغبى فٟ اٌلالٌخ اٌٛػش اٌؼظُ اٌّىَٛه ٚونٌه اٌوعً ٚاٌّوأح وض١وٚ اٌٍؾُ    
(ٖٓ٘)

 

 ٚلل ٚهكد وٍّخ )اٌٛػش( فٟ أِضبي ا١ٌّلأٟ ِوح ٚاؽلح فمٜ ٚثلالٌزٗ اٌّؼغ١ّخ ٔفَٙب أٌزٟ ٟ٘   

ْعُث اٌمَِص١ُ(اٌّىبْ اًٌَٙ وض١و اٌوًِ رغ١ت ف١ٗ األللاَ،ٚفٟ اٌّضً َٚ َْذ  ب َخ١ٍَّ َِ )َعٍَٝ 
(ٖٓٙ)

 

 

 

 

 

 

 

      

  



ٔٙ 

 

 ِّٚب رملَ ٍٔؾع أْ ٕ٘بٌه ػاللبد كال١ٌخ رغّغ ث١ٓ اٌفبظ ؽمً االهٗ 

 ْ وً ِٓ اٌٍفظ١ٓ )أألْهٗ ٚاٌزُّْوثَخ( لل عّؼٙب ػاللخ اٌزواكف فىالّ٘ب األهٗ. أ -ٔ

ح َٚفجَبه ٚثََٕبْ( فبألهٗ ْ ػاللخ أ -ٕ اٌّطٍك ٚاٌّم١ل لل عّؼذ األٌفبظ )أألهٗ ٚاٌَؾوَّ

كالٌخ ِطٍمخ ٌىً ِب ٍفً فبما وبٔذ ماد ؽغبهح ِٕقٛهح فْٕخ أٚ َِز٠ٛخ فٟٙ )ؽوح( 

 ٚاما وبٔذ هفٛح رؼضو ف١ٙب اٌلٚاة فٟٙ )فجبه(، ٚاما ألبَ ف١ٙب االَٔبْ فٟٙ ثٕبْ.

ْػش( فبٌزوثخ كالٌخ ػبِخ ٌىً ػاللخ اٌغيء ثبٌىً رغّغ األٌفبظ ) -ٖ َٚ َْٕ٘بء ٚثَْطَؾبء ٚ رُْوثَخ َٚك

ب اٌلٕ٘بء ٚاٌجطؾبء ٚٚػش فٟٙ اٌوًِ ٚ٘ٛ عيء ِٓ اٌزوثخ، ٚونٌه  ِّ ِب ٠غطٟ االهٗ، أ

 رغّؼُٙ ػمخ اٌّطٍك ٚاٌّم١ل.

ثو( فبألٌٚٝ هٍِخ رٕجذ اٌغٚب ٚاٌضب١ٔخ أ -ٗ ْٛ َ٘ٚ ُ١ ِٖ ْ ػاللخ اٌزمبثً لل عّؼذ األٌفبظ )أٌمَ

خ( فىالّ٘ب ثٍل ٌٚىٓ األٚي ِّزل ِٓ ِىخ اٌٝ رٕجذ اٌم َِ خ َٚها َِ زبك. ٚونٌه اٌٍفظ١ٓ )رَِٙب

بَ( فىالّ٘ب ِٛٙغ اٌمل١ِٓ ٌٚىٓ  َْ َِ مَبَ ٚ َِ ا١ٌّٓ ٚاٌضبٟٔ ِٓ اٌجٖوح اٌٝ ِىخ ٚونٌه )

 األٚي فٟ اٌَّغل ٚاٌضبٟٔ ٌّوالجخ اٌجوق.

غ( فبٌّٛٙغ اٍُ ٌىً ِىبْ ؽبٚٞ  ْ ػاللخ األّزّبيأ -٘ ِٙ ٛ ُِ ْغٌٍِ ٚ َِ لل عّؼذ اٌٍفظ١ٓ )

ِّخ ّبٍِخ ِٕٚٗ اٌّغٌٍ ٚ٘ٛ ِٛٙغ اٌغًٍٛ.  ػٍٝ ّٟء فلالٌزٗ كالٌخ ػب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ7 

 

                                                 

 .               ٔٔ/ٖٖٔ(ٙٓٙاٌزف١َو اٌىج١و)ِفبر١ؼ اٌغ١ت( )فقو اٌواىٞ د ٠ٕظو  -ٔ

(. ٓٔٗ/  ٘ ٖ( ،7ٓٔاٌؼ١ٓ، )اٌق١ًٍ أثٓ أؽّلاٌفوا١٘لٞ د٠ٕظو  -ٕ َْ َٛ  )َو

َىٓ(. ٖٖٗ/  ٘ ٖ(9ٖ٘د اؽّل ثٓ فبهً)٠ٕظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ،  -ٖ َِ ( 

 .7ٖ – ٖ٘/  ٠ٕٔظو اٌىزبة  -ٗ

 .ٖٖٙ/  ٗ، 57ٔ/  ٖ٘ـ(  5ٕ٘.، ٠ٕٚظو اٌّمزٚت، )اثٛ اٌؼجبً اٌّجوك د7ٖ – ٖ٘/  ٔ ٠ٕظو اٌّٖله ٔفَٗ -٘

 .99ٕ/  ٗ ٠ٕظو اٌّمزٚت، -ٙ

 .5ٓٔ/  ٠ٕٔظو اٌّمزٚت  -7
 )أهٗ(. ٘٘/  7)فوُ(،  ٕ٘٘/  ٙاٌؼ١ٓ  -5

 )أهٗ(.ٖٙٓٔ/  ٖاٌٖؾبػ،  -9

 )أهٗ(. 5ٓ – 79/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٓٔ

 9ٖٔ/ٔ ،ّٚوػ اٌّف7ًٖٖٖ٘/  ٠ٕٙظو ٌّّ اٌؼٍَٛ ،  -ٔٔ

 . 99٘/ ٠ٖٕظو اٌىزبة  -ٕٔ

 .ٗٔٗ/  ٠ٕٕظو االٕٛي فٟ إٌؾٛ  -ٖٔ

 )أهٗ(. 5ٓ/ ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٗٔ

 )ِّب ٠إٔش ِٓ ٍبئو اال١ّبء ٚال ٠نوو(. ٕٖٔ/  ٠ٕ٘ظو اٌّقٖٔ،  -٘ٔ

 )ثبة االٌف(. 7ٕ٘ـ(  ٠٘97ٕظو رم٠ُٛ اٌٍَبْ)أثٓ اٌغٛىٞ د  -ٙٔ

 ٖٙٓٔ/  ٖ)ثبة اٌغّغ( ٚاٌٖؾبػ  ٗٔٔ/  ٔ٘ـ(  ٙٔٙٞ د  ٠ٕظو اٌٍجبة فٟ ػًٍ اٌجٕبء ٚاالػواة)اٌؼىجو -7ٔ

 )اهٗ(. ٗٙٓٔ –

 )اهٗ(. ٗٙٓٔ/  ٖاٌٖؾبػ  -5ٔ

 )أهٗ(. ٕٗ/  ٔاٍبً اٌجالغخ  -9ٔ

 )أهٗ(. 5ٗ/  ِٔؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح )ك. أؽّل ِقزبه ػّو(  -ٕٓ

 )أهٗ(. 5ِٕؼغُ اٌّٖطٍؾبد اٌغغواف١خ،  -ٕٔ

 .7/  ِٔغّغ االِضبي  -ٕٕ

، ٔٗ/  ٕ، ٕٕٗ/  ٔ، ٖ٘ٓ/  ٔ، ٖٔٓ/ٔ، 5ٕٗ/  ٔ، 7ٕٗ/  ٔ، ٖٙٔ/  ٔ، ٠ٕٚظو 75ٔ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ  -ٖٕ

ٕ  /ٕٙ ،ٕ  /5ٖ  ،ٕ  /ٔٓ5 ،ٕ  /ٖٙ7... ، 

 )ك٘ٓ(. 7ٕ/  ٠ٕٗظو اٌؼ١ٓ  -ٕٗ

 )ثبة اٌلاي(. ٙٗ٘ـ(  ٠ٖٖٕٕظو اٌّمٖٛه ٚاٌّّلٚك)اثٓ ٚالك د ) -ٕ٘

 ّٙيح(.)ٕفبد اٌ ٔٓٔ/  ٠ٕٔظو ٍو ٕٕبػخ االػواة  -ٕٙ

 .ٖٙ٘/  ٠ٖٕظو ّوػ اٌّفًٖ  -7ٕ

 .5ٙٔ/  ّٔوػ اٌّفًٖ  -5ٕ

 )ك٘ٓ(. ٖٔٓ/  ٔ)ك٘ٓ(، ٠ٕٚظو اٍبً اٌجالغخ  5ٖٓ/  ِٕمب١٠ٌ اٌٍغخ  -9ٕ

 )اٌلٕ٘بء(. 9٘٘/  ِٕؼغُ ِب اٍزؼغُ،  -ٖٓ

 )ك٘ٓ(. 779/  ٔ)ك٘ٓ(٠ٕٚظو ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح  97ٔٔاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ  -ٖٔ

 )ك٘ٓ(. ٙٗٔ/  ٕ)كٔٗ( ٠ٕٚظو إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاالصو )أثٓ االص١و(  57ٙ / ٕعّٙوح اٌٍغخ  -ٕٖ

 )ك٘ٓ(. ٕٙٔٔ/  ٘)ك٘ٓ( ٚاٌٖؾبػ  7ٔٔ/  ٠ٕٙظو رٙن٠ت اٌٍغخ  -ٖٖ

 )ك٘ٓ(. ٕٗ/  ٖ٘ربط اٌؼوًٚ  -ٖٗ

 )ك٘ٓ(. ٖٔٓ/  ٔ)ك٘ٓ(، ٠ٕٚظو اٍبً اٌجالغخ  5ٖٓ/  ِٕمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٖ٘

 .5ٕٖ/  ٕ،  ٗ٘/  ٕظو ، ٠ٕٚ 79ٔ/  ِٕغّغ االِضبي  -ٖٙ

 )ك٘ٓ(. ٕٗ/  ٖ٘ربط اٌؼوًٚ  -7ٖ

ك٘ٓ(ٚ٘ٛ ثال َٔجخ فٟ  ٕٗ/  ٖ٘كٔٓ(ٚربط اٌؼوًٚ)ٖٙٔ/ ٖٔأٌوعي أْٔلٖ أثٓ األػواثٟ فٟ ٌَبْ اٌؼوة) -5ٖ

 (..9ٖٕ/ٔٔاٌّؼغُ اٌّفًٖ فٟ ّٛا٘ل اٌٍغخ اٌؼوث١خ )

 )ثبة اٌٖبك(. 5ٓٔ/  ٕ ى (ٕٙٓاٌغ١ُ)أثٛ ػّو ا١ٌْجبٟٔ د -9ٖ

 )ّٕذ(. 7ٕ٘/  ٔاٌٖؾبػ  -ٓٗ

 9ٙأٌج١ذ ٌٍواػٟ ا١ٌّٕوٞ،ِٚٓ اٌج١َٜ،٠ٕظو:ك٠ٛاْ اٌواػٟ ا١ٌّٕوٞ، -ٔٗ

 .ٕ٘ – ٖٕاٌّفًٖ فٟ ٕٕؼخ االػواة  -ٕٗ

 .ٖٙٓ/  ٔ٘ـ(  ٙٗٙاِبٌٟ اثٓ اٌؾبعت، )اثٓ اٌؾبعت اٌىوكٞ د  -ٖٗ

 .9ٖٙ/  ٔ٘ـ(  7ٗ9ر١ٙٛؼ اٌّمبٕل ٚاٌَّبٌه ثْوػ اٌف١خ اثٓ ِبٌه، )اٌّواكٞ د  -ٗٗ

 .9ٖٙ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ  -٘ٗ

 .9ٖٙ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ  -ٙٗ
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 .7ٗٔ٘ـ( ٓ  ٠779ٕظو الزطبف االىا٘و ٚاٌزمبٛ اٌغٛا٘و)اثٛ عؼفو االٔلٌَٟ د  -7ٗ

 .ٙٙٗ/  ٖاٌّقٖٔ، اثٓ ١ٍلح  -5ٗ

 .ٕ٘ٔ/  ٔ، 7ٙٔ/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌّفًٖ  -9ٗ

َذ(. 5ٖٓ/  ِٖمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٓ٘ َّ َٕ ( 

 )ثبة اٌٖبك(. 5ٓٔ/  ٠ٕٕظو اٌغ١ُ،  -ٔ٘

 )ػفو(. 9٘ٔ/ ٔ( ٠ٕ5ٕ٘ظو غو٠ت اٌؾل٠ش ،)ئثوا١ُ٘ اٌؾوثٟ د  -ٕ٘

 ٔٗ٘/  ٔ)ّٕذ( ٠ٕٚظو ِغًّ اٌٍغخ  7ٕ٘/  ٔ)ٕزُ( ٠ٕٚظو اٌٖؾبػ  ٓٔٔ/  ٠ٕٕٔظو رٙن٠ت اٌٍغخ  -ٖ٘

 )ّٕذ(.

َذ(. 5ٖٓ/  ِٖمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٗ٘ َّ َٕ ( 

 )اٌٍمبء ٚاٚلبرٗ ٚؽبالرٗ(. ٘ٙٗ/  ٖاٌّقٖٔ  -٘٘

 .ٖٔٗ / ٠ٕٔظواِبٌٟ اثٓ اٌؾبعت  -ٙ٘

ِّذ(. ٕٕٔ/  ِٔؼغُ اٌجٍلاْ  -7٘ ْٕ  )ئ

 )ّٕذ(. ٘٘/  ٌَٕبْ اٌؼوة  -5٘

 ٘ٙٗ/  ٠ٖٕظو اٌّقٖٔ اثٓ ١ٍلح  -9٘

 .ٕٗٔ/  ِٔغّغ االِضبي  -ٓٙ

 .5ٗٔ/  ٕاٌّٖله ٔفَٗ  -ٔٙ

(. ٠5ٕٔظو إٌّغل فٟ اٌٍغخ ،  -ٕٙ  )ٚاٌجَكُّ

 .٠ٔ٘7ٕظو ػًٍ إٌؾٛ،  -ٖٙ

 .55ٕ/  ٠ٕ٘ظو ّوػ اٌّفًٖ  -ٗٙ

 .ٔ٘ٔ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ ٠ٕظو  -٘ٙ

 .5ٙٔــ 7ٙٔ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ ٠ٕظو  -ٙٙ

 )ثك( ٖٓ/  ٠ٕ٘ظو اٌؼ١ٓ  -7ٙ

 .ٕٖ٘/  ٠ٖٕظو ّوػ اٌوٟٙ ػٍٝ اٌىبف١خ  -5ٙ

 .5ٙٔ/٠ٕٔظو ّوػ اٌّفًٖ ، -9ٙ

 )ثمك(. 7٘/  ٠ٕٔظو اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو فٟ غو٠ت اٌْوػ اٌىج١و  -7ٓ

(. 5ٙٔ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -7ٔ  )ثَكَّ

 .5ٖٔ/  ٖ، ٕٕٗ/  ٠ٕٕظو اٌّمزٚت  -7ٕ

 .٠ٕٙ7ٕظو ػّلح اٌىزبة،  -7ٖ

 .٠5ٕٗظو ّنا اٌؼوف فٟ فٓ اٌٖوف،  -7ٗ

ل فٟ اٌٍغخ،  -7٘ َٕغَّ ُّ (. 5ٔاٌ  )ٚاٌجكُّ

 )ثمخ(. 7ٖٗ/  ِٔؼغُ اٌجٍلاْ  -7ٙ

ّٞ ْثٓ َى٠ْلٍ أٌج١ذ ٌٍْبػو -77  :ٚػغي اٌج١ذ:5ٔٔ،ِٚٓ اٌٛافو،٠ٕظوك٠ٛاْ ػلٞ ثٓ ى٠ل اٌؼجبكٞ ،:َػل

ُْ صُج١ٕب(  ُْٕغٛ٘ َو ٠َ ْٖ خُ َػ َّ  ــ )َعِن٠

 )ثمك(. ٕٗ/  ٌَٓٔبْ اٌؼوة  -75

 )ثمك (. 7٘/  ٔ)ثمك( ٠ٕٚظو اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو  ٕ٘/  ٓٔاٌّٖله ٔفَٗ  -79

 )ثمك(. ٖٕ/  ٌَٓٔبْ اٌؼوة  -5ٓ

 )ثك(. ٖٓ/  ٠ٕ٘ظو اٌؼ١ٓ  -5ٔ

ل فٟ اٌٍغخ،  -5ٕ َٕغَّ ُّ (. ٠5ٕٔظو اٌ  )اٌجَكُّ

 )ثمك(. 59/  ٕ٘ربط اٌؼوًٚ  -5ٖ

 .9ٗ/  ٠ٕٗظو اٌىزبة  -5ٗ

 .7ٕٗ/  ٔ، ٠ٕٚظو  9ٓ/  ِٔغّغ االِضبي  -5٘

 )روة(. ٙٔٔ/  ٠5ٕظو اٌؼ١ٓ  -5ٙ

 )رزو٠ت اٌىزبة ٚرط١١ٕٗ(. ٕٙٔ٘ـ(  ٠ٖٖٕ٘ظو اكة اٌىزبة )اٌٌٖٟٛ د  -57

 )روة(. 9ٔ – 9ٓ/  ٠ٕٔظو اٌٖؾبػ  -55

 .9ٙٔ/  ٠ٕٗظو ّوػ اٌّفًٖ  -59

 )روة(. ٖٕ٘/  ٠ٕٔظو عّٙوح اٌٍغخ  -9ٓ

 .٠ٕٗٗظو اٌّّزغ اٌىج١و فٟ اٌزٖو٠ف،  -9ٔ

 .5ٙٔ/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌّفًٖ  -9ٕ

 )رَِوَة(. ٖٙٗ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -9ٖ



ٔ9 

 

                                                                                                                                            

 )روة(. ٖٕ٘/  ٠ٕٔظو عّٙوح اٌٍغخ  -9ٗ

 )روة(. 9ٓ/  ٠ٕٔظو اٌٖؾبػ  -9٘

 )روة(. 55ٕ/  ِٔؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح ،  -9ٙ

 )روة(. ٙٔٔ/  ٠5ٕظو اٌؼ١ٓ  -97

 )روة(. 9ٔ – 9ٓ/  ٔاٌٖؾبػ ٠ٕظو  -95

 )ثبة اٍّبء اٌزواة(. ٔٗ/  ٖ)روة( ٚاٌّقٖٔ  79ٗ/  ٠9ٕظو اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -99

 )روة(. 9ٕ/  ٠ٕٔظو اٍبً اٌجالغخ  -ٓٓٔ

 .5/  ِٕغّغ االِضبي  -ٔٓٔ

 .79/  ٕاٌّٖله ٔفَٗ  -ٕٓٔ

ُٗ  ٓ٘ٔٔ)لُٖ( ٚاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ /  ٖٕٔٓ/  ٘ )لُٖ( ٠ٕٚظواٌٖؾبػ 97ٕ/  5رٙن٠ت اٌٍغخ  -ٖٓٔ َّ َٖ )لَ

.)ُٗ ُّ ِٖ  ٠َْم

 .ٕٔٗ/٠ٕٕظورف١َو اٌَّولٕلٞ)ثؾو اٌؼٍَٛ( -ٗٓٔ

)ثبة موو ِب ٠ؼُ اٌْغو  7٘ٔ/  ٖ)اٌمُٖ( ٚاٌّقٖٔ  ٕٕٓ/  ٠ٕٙظو اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -٘ٓٔ

 ٠ٚقٖٙب ِٓ إٌّبثذ(.

 )اٌجبء ٚاٌؾبء(ٗٔٔٔ/  ٠ٕٕظو عّٙوح اٌٍغخ  -ٙٓٔ

 )لُٖ(. 5ٕٕ/  ٖٖ)لّٖخ ٠مّٖٗ( ، ٠ٕٚظو ربط اٌؼوًٚ  ٓ٘ٔٔمبًِٛ اٌّؾ١ٜ / اٌ  -7ٓٔ

 )فؼ١ٍخ(. ٗٔ٘٘/  5)لُٖ( ٌّّٚ اٌؼٍَٛ  5ٗ/  ٠ٕٕظو اٍبً اٌجالغخ  -5ٓٔ

 )لُٖ(. 5ٕٕ/  ٖٖ)لّٖخ ٠مّٖٗ( ، ٠ٕٚظو ربط اٌؼوًٚ  ٓ٘ٔٔاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ /   -9ٓٔ

(. 9ٖ/  ٠ٕ٘ظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٓٔٔ َُ َٖ  )َلَ

 )لُٖ(. ٖٕٔٓ/  ٘اٌٖؾبػ ٠ٕظو  -ٔٔٔ

 )لّٖخ ٠مّٖٗ(. ٓ٘ٔٔاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ،  -ٕٔٔ

 )لُٖ(. 5ٕٕ/  ٖٖربط اٌؼوًٚ  -ٖٔٔ

 .ٙٔ/  ٕ.٠ٕٚظوٖٖٖ/  ِٔغّغ االِضبي  -ٗٔٔ

 .9ٖ٘ – 5ٖ٘٘ـ(  ٠ٖٗ7ٕظو رٖؾ١ؼ اٌف١ٖؼ ّٚوؽٗ )أثٓ ُكُهٍز٠ٛٗ د  -٘ٔٔ

 )اٌّمبَ(. 5ٙٙ٘/  5)لَٛ(ٌّّٚ اٌؼٍَٛ  7ٕٔٓ/  ٠ٕ٘ظو اٌٖؾبػ  -ٙٔٔ

/  ٔ)اٌّؼزً اٌؼ١ٓ( ٚوزبة االفؼبي اثٓ اٌمطبع   ٖٔٔ – ٖٕٓٔظو اٌّّزغ اٌىج١و فٟ اٌزٖو٠ف، ٠ -7ٔٔ

 )اٌّملِخ(.7ٔ

 )وزبة اٌٖالح(. ٗ٘٘ـ( ٠ٙ7ٕٙظو رؾو٠و اٌفبظ اٌزٕج١ٗ)إٌٛٚٞ د  -5ٔٔ

 )لَٛ(. ٖٗ/  ِ٘مب١٠ٌ اٌٍغخ  -9ٔٔ

 57،أٌج١ذ ٌي١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ ِٚٓ اٌط٠ًٛ،٠ٕظو:ك٠ٛاْ ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ  -ٕٓٔ

 )ثبة اٌمبف(. ٘ٔٔ/  ٠ٖٕظو اٌغ١ُ  -ٕٔٔ

 )لَٛ(. 7ٕٙ/  9)لَٛ(، ٚرٙن٠ت اٌٍغخ  ٕٖٕ/  ٠ٕ٘ظو اٌؼ١ٓ  -ٕٕٔ

ثبة )ِفؼً( ٚربط اٌؼوًٚ  5ٖٗ/  ٖ)اٌّمبَ( ٚك٠ٛاْ االكة  ٕٗٔ/  ٠ٕٗظو غو٠ت اٌؾل٠ش)اثٓ ٍالَ(  -ٖٕٔ

 )لَٛ(. ٖٔٔ – ٖٓٔ/  ٖٖ

)اٌفوق ث١ٓ إٌلٞ ٚاٌّغٌٍ ٚاٌّمبِخ( ٠ٕٚظو  7ٖٓ – ٖٖٙٓ( 9ٖ٘اٌفوٚق اٌٍغ٠ٛخ)اثٛ ٘الي اٌؼَىوٞ د  -ٕٗٔ

 )لَٛ(. 95ٗ/  ٌَٕٔبْ اٌؼوة 

 )لَٛ(. 59٘/  ٙاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ،  -ٕ٘ٔ

 )ثبة ا١ّ١ٌٓ فٟ اٌلػبٜٚ(. ٖٗٓ٘(7ٓ9اٌّطٍغ ػٍٝ اٌفبظ اٌّمٕغ)اثٛ اٌفًٚ اٌجؼٍٟ د -ٕٙٔ

 )فًٖ ا١ٌُّ(. 5ٕ7اٌى١ٍبد،  -7ٕٔ

 )لَٛ(. 579ٔ/ ٖوح، ٠ٕظو ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕ -5ٕٔ

 .95ٔ/  ٕ، ٠ٕٚظو97/  ِٔغّغ االِضبي  -9ٕٔ

 .ٕٕٓ – ٕٔٓ/  ٠ٖٕظو اٌىزبة  -ٖٓٔ

 .7ٗٙ/  ٖاٌّٖله ٔفَٗ ٠ٕظو  -ٖٔٔ

 .ٙٙٔ٘ـ( ،  5ٔ٘، ٚٔزبئظ اٌفىو فٟ إٌؾٛ)ا١ٌٍَٟٙ د 97ٗ – ٠ٗ9ٕٙظو رٖؾ١ؼ اٌف١ٖؼ ّٚوؽٗ،  -ٕٖٔ

 .97ٗ – ٠ٗ9ٕٙظو رٖؾ١ؼ اٌف١ٖؼ ّٚوؽٗ،  -ٖٖٔ

 .5ٙٔ/  ٔاٌّفًٖ  ٠ٕظوّوػ -ٖٗٔ

 )ٕفبد اٌّٙيح(. ٔٓٔ – ٓٓٔ/  ٠ٕٔظو ٍوٕٕبػخ االػواة  -ٖ٘ٔ

 )اثلاي إٌْٛ(.ٖٔٗ – ٖٓٗ٘ـ(  ٠ٕٕٗٗظو ّوػ اٌزٖو٠ف)اٌضّب١ٕٟٔ د  -ٖٙٔ

 )ثطؼ(. ٕٓٙ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -7ٖٔ
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 .7ٗٙ/  ٠ٖٕظو اٌىزبة  -5ٖٔ

،ٚاٌّؼغُ اٌّفًٖ فٟ ّٛا٘ل 7ٖ7/ٔأٌج١ذ ٠َٕت ٌّؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْ ِٚٓ اٌط٠ًٛ فٟ ّوػ اٌزٖو٠ؼ -9ٖٔ

 ...ٙ٘ٗ/ٔاٌؼوث١خ  اٌٍغخ

 .7ٖ5 – 7ٖ7/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌزٖو٠ؼ ػٍٝ اٌز١ٙٛؼ)اٌٛلبك(  -ٓٗٔ

 )ثطؼ(. ٖٙ٘/  ٔ)ثطؼ(، ٠ٕٚظو اٌٖؾبػ  7ٗٔ/  ٖاٌؼ١ٓ  -ٔٗٔ

 )ثبة اٌؾبء(. 9ٙٔ/  ٔ٘ـ(  ٕٙٓاٌغ١ُ)اثٛ ػّوٚ ا١ٌْجبٟٔ د  -ٕٗٔ

 )ثطؼ(. 5ٕٓ/  ٠ٕٔظو عّٙوح اٌٍغخ،  -ٖٗٔ

 )اٌجطؾبء(. ٖٗ٘و فٟ غو٠ت اٌفبظ اٌْبفؼٟ،  اٌيا -ٗٗٔ

 )ثطؼ(. 5ٕٔ/  ِٔغًّ اٌٍغخ،  -٘ٗٔ

 )ثطؼ(. 57/  ٔ٘ـ(  ِْٗٗ٘بهق االٔٛاه ػٍٝ ٕؾبػ االصبه)ػ١بٗ ثٓ ٍِٛٝ د  -ٙٗٔ

 )ثطؼ(. ٖٔٗ/  ٕ)اٌجبء ِغ اٌطبء( ٠ٕٚظو ٌَبْ اٌؼوة  7٘/  ٔ٘ـ(  97٘غو٠ت اٌؾل٠ش)اثٓ اٌغٛىٞ د  -7ٗٔ

 )ثطؼ(. ٕٙٔ/  ٌّٔؼبٕوح ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ا -5ٗٔ

 .ٖٕٔ/  ِٔغّغ االِضبي ، -9ٗٔ

 )ثٕٓ(. 9٘/  ٠ٖٕٔظو ٌَبْ اٌؼوة  -ٓ٘ٔ

 .5ٕ5/  ٠ٕٕظو رٖؾ١فبد اٌّؾلص١ٓ  -ٔ٘ٔ

 .7ٕٔ – ٠ٔ7ٕٔظو اٌّّزغ اٌىج١و فٟ اٌزٖو٠ف،  -ٕ٘ٔ

 ،ٚػغي اٌج١ذ فٟ اٌل٠ٛاْ:ٗٗٔأٌوعي ٌوؤثخ،٠ٕظو:ك٠ٛاْ هؤثخ ثٓ اٌؼغبط، -ٖ٘ٔ

اَعِه ثِبــ َٛ ْع َٚ  َّْ ()َوأَ َِ ب َّ ٌُّٕ. 

 .ٗٓٙٔ/  ٠ٖٕظور١ٙٛؼ اٌّمبٕل ٚاٌَّبٌه ثْوػ أٌف١خ اثٓ ِبٌه  -ٗ٘ٔ

 )ثٓ(. 9ٔٔ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -٘٘ٔ

 )ثٕٓ(. 5ٕٔٓ/  ٠ٕ٘ظو اٌٖؾبػ  -ٙ٘ٔ

( ٚاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  9ٕٔ/  ٔ)ثٕٓ( ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ  5ٕٔٓ – 5ٕٓٓ/  ٠ٕ٘ظو اٌٖؾبػ  -7٘ٔ َّٓ /  ٓٔ)ثَ

 )ثٕٓ(. ٙٙٗ -  ٘ٙٗ

 )ِب فٟ اٌٚٗ اٌجبء(. ٗٗٚاالِىٕخ ٚا١ٌّبٖ ، اٌغجبي  -5٘ٔ

 )ثٕبٔخ(. 97ٗ/  ِٔؼغُ اٌجٍلاْ -9٘ٔ

 )ثٕبْ(. 97ٗ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ  -ٓٙٔ

/  ٖٗ)ثٕٓ( ٚربط اٌؼوًٚ ،  ٕٕٓ/  ٔ)فًٖ اٌجبء( ٠ٕٚظو ِغّغ ثؾبه االٔٛاه  5ٔٔٔاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ،  -ٔٙٔ

 )ثٕٓ(. 5ٕٕ

 )ثٓ(. 9ٔٔ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٕٙٔ

 )ثٕٓ(. 7٘ٔ/  ٔفٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاالصو)أثٓ االص١و( ٠ٕظو إٌٙب٠خ  -ٖٙٔ

 .ٕ٘ٗ/  ِٕغّغ االِضبي  -ٗٙٔ

 )رُٙ(. 579ٔ – 575ٔ/  ٘)رُٙ(،٠ٕٚظو اٌٖؾبػ  ٖٙ/  ٗاٌؼ١ٓ  -٘ٙٔ

 .5ٖٖ – 7ٖٖ/  ٖ)رُٙ(، ٚاٌىزبة  ٖٙ/  ٠ٕٗظو اٌؼ١ٓ -ٙٙٔ

 )٠ّٓ(. 79ٖ/  ٘ٔرٙن٠ت اٌٍغخ  -7ٙٔ

 .5ٕ/  ٠ٖٕظو االٕٛي فٟ إٌؾٛ  -5ٙٔ

 .7ٕ٘٘ـ(  5ٖٖح اٌىزبة)اثٛ عؼفو إٌؾبً د ٠ٕظو ػّل -9ٙٔ

 .9ٗٗ – ٠ٗ9ٖٕظو رٖؾ١ؼ اٌف١ٖؼ ّٚوؽٗ  -7ٓٔ

 .ٖٗ٘ػًٍ إٌؾٛ)اثٓ اٌٛهاق(  -7ٔٔ

 .59ٔ/  ٠ٕٕظو اٍفبه اٌف١ٖؼ،  -7ٕٔ

 .5ٙٔــ  7ٙٔ/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌّفًٖ  -7ٖٔ

(. ٖٙ٘/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -7ٗٔ َُ ِٙ  )رَ

 )رُٙ(. 9ٓ/  ٔاٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ ، -7٘ٔ

 )٠ّٓ(. ٕٙٔ – ٔٙٔ/  ٕل٠ش)اثٓ ٍالَ( ٠ٕظو غو٠ت اٌؾ -7ٙٔ

 )رُٙ(. ٔ٘ٔ/  ٔ)رُٙ(، ِٚغًّ اٌٍغخ  ٔٔٗ/  ٠ٕٔظو عّٙوح اٌٍغخ،  -77ٔ

 )رُٙ(.ٖٖٔ/  ٠ٕٙظو رٙن٠ت اٌٍغخ،  -75ٔ

/  ٔ( 95ِٙغّغ ثؾبه االٔٛاه فٟ غوائت اٌزٕي٠ً ٌٚطبئف االفجبه)عّبي اٌل٠ٓ إٌٙلٞ اٌىغوارٟ د  -79ٔ

 )رُٙ(. 77ٕ

 )رُٙ(. ٖٖٗ/  ٠ٖٕٔظو ربط اٌؼوًٚ  -5ٓٔ

 )رُٙ(. 9ٓ/  ٔاٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ ، -5ٔٔ
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 )رٙبِخ(. ٖٙ/  ِٕؼغُ اٌجٍلاْ ،  -5ٕٔ

 .97ٖ/  ِٕغّغ االِضبي  -5ٖٔ

 .7ٕٖ/  ٕ)َؽّو( ِٚغّغ االِضبي  ٕٗ/  ٠ٖٕظو اٌؼ١ٓ  -5ٗٔ

ٖ أػغّٟ األًٕ أفن ػٕٗ 5ٕٖٔ ٚرٛفٟ ٍٕخ ٠9ٌٗٛٔ ثٓ ؽج١ت :ئِبَ ٔؾبح اٌجٖوح فٟ ػٖوٖ ٌٚل ٍٕخ  -5٘ٔ

خ ،٠ٕظو األػالَ ٌٍيهوٍٟ )د١ٍج٠ٛٗ ٚاٌى ّّ  .ٕٔٙ/5ٖ(9َٖٙٔبئٟ ٚاٌفواء ٚغ١وُ٘ ِٓ األئ

 .ٓٓٙ – 99٘/  ٠ٖٕظو اٌىزبة  -5ٙٔ

 .ٖٕٙ/  ٍٕو ٕٕبػخ االػواة، -57ٔ

 .5ٙٔ/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌّفًٖ  -55ٔ

 )َؽّو(. 7 – ٙ/  ِٕمب١٠ٌ اٌٍغخ  -59ٔ

 )َؽّو(. ٕٗ/  ٠ٖٕظو اٌؼ١ٓ  -9ٓٔ

  ٓٓٙــ 99٘/ٖ)ؽوه(٠ٕٚظو اٌىزبة  9ٙ/  ٠ٕٔظو عّٙوح اٌٍغخ  -9ٔٔ

 .7ٓ/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌزٖو٠ؼ ػٍٝ اٌز١ٙٛؼ، -9ٕٔ

 )ثبة فؼالء(. ٔٔ/  ٕ)َؽّو( ٠ٕٚظوك٠ٛاْ االكة   ٕٗ/  ٖاٌؼ١ٓ  -9ٖٔ

 )ؽوه(. 7ٕٙ – ٕٙٙ/  ٕ)ؽوه( ٠ٕٚظو اٌٖؾبػ  9ٙ/  ٔعّٙوح اٌٍغخ  -9ٗٔ

 (.)َؽوّ  7/  ٠ٕٕظو ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -9٘ٔ

 )اٌؾبء ٚاٌواء(. ٕٓ٘ – 9ٔ٘/  ٠ٕٕظو اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -9ٙٔ

 )ؽوه(. 5ٓٔ/  ٠ٕٔظو اٍبً اٌجالغخ  -97ٔ

ح(. ٖٕ٘/  ٌّّٖ اٌؼٍَٛ  -95ٔ  )اٌُؾوَّ

 )ؽوه(. 79ٔ – 75ٔ/  ٌَٗبْ اٌؼوة، أثٓ ِٕظٛه  -99ٔ

 )اٌؾو(. 7ٖٗاٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ ،  -ٕٓٓ

 )ؽوه(. 97 – 9ٙ/  ٔعّٙوح اٌٍغخ  -ٕٔٓ

 )َؽّو(. 7/  ٕب١٠ٌ اٌٍغخ ٠ٕظو ِم -ٕٕٓ

 . 7ٕٖ/  ِٕغّغ االِضبي -ٖٕٓ

 )فجو(. 5ٕ٘/  ٗاٌؼ١ٓ  -ٕٗٓ

 .ٗٗ٘،ٚاٌى١ٍبد 99ٖ – 95ٖ/  ٠ٖٕظو اٌىزبة  -ٕ٘ٓ

 .99ٖ – 95ٖ/  ٖاٌىزبة  -ٕٙٓ

 )فجو(. 5ٓٔ – 79ٔ/  ٘اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -7ٕٓ

 )فجو(. 9ٖٕ/  ِٕمب١٠ٌ اٌٍغخ  -5ٕٓ

(. 97ٙ/  ٕ، ٠ٕٚظو عّٙوح اٌٍغخ ٕٓ/  ٔ٘ـ(  7ٕٙاٌّؼبٟٔ)اثٓ لز١جخ )د اٌّؼبٟٔ اٌىج١و فٟ اث١بد  -9ٕٓ َٓ ٍْ  )لُ

 )فجو( 7٘ٔ/  ٠7ٕظو رٙن٠ت اٌٍغخ  -ٕٓٔ

 )فجو(. ٘/  ِٕغّغ ثؾبه االٔٛاه فٟ غوائت اٌزٕي٠ً ٌٚطبئف االفجبه  -ٕٔٔ

ٌّؼبٌُ االص١وح )ثبة فجبه(،ٚا 9ٖٖ٘ـ(  ٠٘5ٕٗظو: ِب ارفك ٌفظٗ ٚافزوق َِّبٖ ِٓ االِىٕخ )اٌّٙلأٟ د  -ٕٕٔ

 )اٌقجبه(. 7ٓٔفٟ إٌَخ ٚا١ٌَوح)اثٓ ّواة( 

 )فجو(. 7ٕٔ/  ٔٔربط اٌؼوًٚ  -ٖٕٔ

 )فجبه(. ٗٔ/  ٗ٘ـ(  ٖٓٓٔرىٍّخ اٌّؼبعُ اٌؼوث١خ)كٚىٞ د  -ٕٗٔ

 .ٖٙٓ/  ِٕغّغ االِضبي  -ٕ٘ٔ

 )اٌوِلكاء(. 5ٕٗاٌوِبكح: ٚاٍك ث١ٓ ِىخ ٚاٌجٖوح، ٚإٍٔٙب اٌٙالن، ٠ٕظو اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ،  -ٕٙٔ

 )هاِخ(. 5ٔ/  ِٖؼغُ اٌجٍلاْ ، -7ٕٔ

 .ٕٕٗ/  ٕاٌقٖبئٔ -5ٕٔ

 )هَٚ(. 9ٕٙ/  ِٕؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح  -9ٕٔ

 .5ٙٔ/  ٠ٕٔظو ّوػ اٌّفًٖ  -ٕٕٓ

 .5ٙٔ/  ٔاٌّٖله ٔفَٗ ٠ٕظو  -ٕٕٔ

  5ٔٔاٌج١ذ ٌي١٘و اثٓ اثٟ ٍٍّٝ ِٚٓ اٌٛافو،٠ٕظو:ك٠ٛاْ ى١٘و ثٓ أثٟ ٍٍّٝ، -ٕٕٕ

(ٕٙٗ/ِٕمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٖٕٕ ََ َٚ  )َه

 )هَٚ(. 9ٖ9ٔ/  ٘اٌٖؾبػ  -ٕٕٗ

 7ٕٔأٌج١ذ ِٓ اٌٛافو،٠ٕظو ك٠ٛاْ أًٚ ثٓ ؽغو، -ٕٕ٘

 )هَٚ(. 9ٖٕ/  ٕٖربط اٌؼوًٚ  -ٕٕٙ

 )هاِخ(. 5ٔ/  ِٖؼغُ اٌجٍلاْ  -7ٕٕ

 )هَٚ(. ٕٙٗ/  ٠ٕٕظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -5ٕٕ
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 .ٕٗٔ/  ِٔغّغ االِضبي  -9ٕٕ

 )أِٓ( 55ٖ/  5اٌؼ١ٓ،  -ٖٕٓ

 )أِٓ(. ٖٙٙ/  ٠ٕٔ٘ظو رٙن٠ت اٌٍغخ  -ٖٕٔ

 )أِٓ(. 7ٕٕٓ/ ٕ٘ظواٌٖؾبػ ٠ -ٕٖٕ

 .7٘ٔ/  ٗرف١َو ِمبرً ثٓ ١ٍٍّبْ  -ٖٖٕ

 )أِٓ(. 9ٖٗــ  9ٕٗ/ ٓٔاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -ٖٕٗ

اٌؼوث١خ  اٌٍغخ)أِٓ(،٠ٕٚظو اٌّؼغُ اٌّفًٖ فٟ ّٛا٘ل ٖٗٔ/ٔأٌج١ذ ِٓ اٌط٠ًٛ ٚثال َٔجخ فٟ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ -ٖٕ٘

5/ٕٙ7 

 )أَِٓ(. 9ٔٔ/  ٖٗربط اٌؼوًٚ  -ٖٕٙ

 )أِٓ(. ٖ٘/  ٔ اٍبً اٌجالغخ -7ٖٕ

 )أِٓ(. ٕٔ/  ٌَٖٔبْ اٌؼوة  -5ٖٕ

 5ٓأٌج١ذ ألثٓ اٌفبهٗ،٠ٕظو:ك٠ٛاْ اثٓ اٌفبهٗ، -9ٖٕ

(. ٖٖٔ/  ٠ٕٔظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٕٓٗ َٓ َِ  )أَ

 )أِٓ(. 9ٗٔ/  ٠ٖٕٗظو ربط اٌؼوًٚ  -ٕٔٗ

 .ٖٓٔ/  ِٕغّغ االِضبي  -ٕٕٗ

 )عٌٍ(. 9ٔٗ/  ٖاٌٖؾبػ  -ٖٕٗ

 .ٖٖٙ/  ٗاٌّمزٚت  -ٕٗٗ

 .٘ٗٔ – ٗٗٔ/  ٗ، ٚ ّوػ اٌّفًٖ ٔٗٔ – ٓٗٔ/  ٖإٌؾٛ ٠ٕظو االٕٛي فٟ  -ٕ٘ٗ

 .ٕٙٔ/  ٠ٕٗظو ّوػ اٌّفًٖ  -ٕٙٗ

 ٠7ٕٙظو ّوؽبْ ػٍٝ ِواػ األهٚاػ ٚ)أٌفالػ ّوػ اٌّواػ( -7ٕٗ

 .9٘ٔ/  ّٕوػ اثٓ ػم١ً ػٍٝ أٌف١خ أثٓ ِبٌه  -5ٕٗ

 .9٘ٔ/  ٕاٌّٖله ٔفَٗ ٠ٕظو  -9ٕٗ

(، ٠ٕٚظو إٌٙب٠ 7ٗٗ – 7ٖٗ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٕٓ٘ ٌَ  .5ٕٙ/  ٔخ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاالصو )اثٓ االص١و( )َعٍَ

 )عٌٍ(. 5ٖٗ/  ِٔؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح  -ٕٔ٘

 )ٔلٚ(. 7ٙ/  ٠5ٕظو اٌؼ١ٓ  -ٕٕ٘

 .ٗٙٔ/٠ٚ،9ٕظوإٌَٔٓ اٌىجوٜ)إٌَٔبئٟ(77ٕ/  ٔاٌلالئً فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش)اٌَولَطٟ(   -ٖٕ٘

 )اٌّؾواة(. ٖٗٗ/  ٔ٘ـ(  ٠ٖٕ5ٕظو اٌيا٘و فٟ ِؼبٟٔ وٍّبد إٌبً)االٔجبهٞ د -ٕٗ٘

 )فبػٛي(. 7ٖٔ/  ٔك٠ٛاْ االكة  -ٕ٘٘

 )عٌٍ(. 9ٖ/  ٙ)ثبة اٌىبف ٚا١ٌَٓ(، ٠ٕٚظو ٌَبْ اٌؼوة  ٘ٗ/  ٓٔرٙن٠ت اٌٍغخ  -ٕٙ٘

 )اٌغًٍٛ ٚؽبالرٗ(. ٕٖٖ/  ٠ٖٕظو اٌّقٖٔ ،  -7ٕ٘

 .ٖٔ/  ٔاٌفبئك فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاالصو)اٌيِقْوٞ(  -5ٕ٘

 )لٍغ(. 95/  ٕاٍبً اٌجالغخ،  -9ٕ٘

 )آِ(. ٕٗٔ/  ٔ)أِٓ( ،  ٖٕٔ/  ٔ)اُِ(،  ٕٔٔ/  ٔاٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح ِؼغُ  -ٕٓٙ

(، ٠ٕٚظو إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاالصو )اثٓ االص١و(  7ٗٗ – 7ٖٗ/  ِٔمب١٠ٌ اٌٍغخ  -ٕٔٙ ٌَ  .5ٕٙ/  ٔ)َعٍَ

 .9ٕٓ/  ِٔغّغ االِضبي  -ٕٕٙ

 .ٖٙٔ/  ٕاٌّٖله ٔفَٗ  -ٖٕٙ

ٚلل َٔجٗ اٌٝ  ٘ٙٔ/  ِٔٛاٙغ صالس االٚي فٟ ثبة اٍُ اٌفبػً اٍزْٙل ١ٍج٠ٛٗ فٟ وزبثٗ ثٙنا اٌج١ذ فٟ  -ٕٗٙ

ٚلل َٔجٗ اٌٝ االفٛٓ ٚاٌضبٌش فٟ ثبة اٌفبء ٚلل َٔجٗ اٌٝ  ٖٙٓ/  ٔاالفٛٓ ٚاٌضبٟٔ فٟ ثبة ِؼٕٝ اٌٛاٚ  

 .9ٕ/ٖاٌفوىكق 

اٌج١ذ ٌألفٛٓ أٚ األؽٛٓ ا١ٌوثٛػٟ ٚ ِٓ اٌط٠ًٛ،٠ٕظو:فيأخ األكة ٌٚت ٌجبة ٌَبْ  -ٕ٘ٙ

  9٘ٔــ  5٘ٔ/ٗكٞ( اٌؼوة)أٌجغلا

 .5ٙ٘/  ٠ٕٕظو ا٠ٚبػ ّٛا٘ل اال٠ٚبػ )اثٛ ػٍٟ اٌم١َٟ(  -ٕٙٙ

)ّأَ(ٌّّٚ 5/9٘)ّأَ(ٚاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ األػظُ  9٘7ٔ/  ٠ٕ٘ظو اٌٖؾبػ  -7ٕٙ

 )ّأَ(ٗ٘ٔٔ/ٕ)ّأَ(ِٚؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوحٖٗٔ/ٕٔ)ّأَ(ٌَٚبْ اٌؼوة 7ٖٔٙ/ٙاٌؼٍَٛ

 )ّأَ(. ٖٗٔ/  ّٕٔأَ(، ٌَٚبْ اٌؼوة ) 9٘/  ٠5ٕظو اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -5ٕٙ

 )ُّ(. ٖٔ٘/  ٠ٕٙظو رىٍّخ اٌّؼبعُ اٌؼوث١خ  -9ٕٙ

 .ٖٙٔ/  ِٕغّغ االِضبي  -7ٕٓ

 .9ٕ/  ٗاٌىزبة  -7ٕٔ

 .7ٖٙ/  ٕ، 7ٖٙ/  ٕ،  9ٓ٘/  ٔ، ٕٕٗ/  ٠ٕٔظو عّٙوح اٌٍغخ ،  -7ٕٕ
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 )ٚٙغ(. 9ٖٙ/  ٠5ٕظو ٌَبْ اٌؼوة  -7ٖٕ

 )ٚٙغ(. ٖٖ٘/  ٕٕربط اٌؼوًٚ  -7ٕٗ

 )ٚٙغ(. 7ٔٔ/  ٙاٌٍغخ ِمب١٠ٌ  -7ٕ٘

 )ٚٙغ(. 7ٕ٘ٗ/  ِٖؼغُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح  -7ٕٙ

 )ٚٙغ(. 7ٕ٘ٗ/  ٖاٌّٖله ٔفَٗ  -77ٕ

 )ِٛٙغ(.  9ٖٕٔ/  ٖاٌّٖله ٔفَٗ ٠ٕظو  -75ٕ

 .٘٘/  ِٔغّغ االِضبي  -79ٕ

 )لزل(. ٕٔٔ/  ٘اٌمزبك : ّغو ٌٗ ّٛن،٠ٕظو اٌؼ١ٓ  -5ٕٓ

 .75/  ِٔغّغ االِضبي  -5ٕٔ

 .9ٕٖ/  ٗاٌىزبة  -5ٕٕ

 )َ٘جََو(.5ٕ/٠ٕٙظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -5ٖٕ

 .9ٖٔ/  ٠ٖٕظو ّوػ اٌّفًٖ  -5ٕٗ

 )َ٘جََو(.5ٕ/٠ٕٙظو ِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -5ٕ٘

 )٘جو(. 9ٕ – 5ٕ/  ٙ)٘جو( ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ  5٘ٓ/  ٕ)٘جو(، ٚاٌٖؾبػ  ٖ٘ٔ/  ٠ٕٙظو رٙن٠ت اٌٍغخ  -5ٕٙ

 )٘جو(. 9ٖٓ/  ٗاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -57ٕ

 ُ(.)ٍٛ 9ٖٙ/  ٠ٕٕٔظو ٌَبْ اٌؼوة  -55ٕ

 )٘جو(. 5ٕٗ/  ٘اٌّٖله ٔفَٗ  -59ٕ

 )٘جو(. 9ٙ9/  ٕ)٘جو( ٠ٕٚظو اٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ  59ٖ/  ٗٔربط اٌؼوًٚ -9ٕٓ

 )٘جو(. 5٘ٓ/  ٕ)٘جو( ٚاٌٖؾبػ  ٖ٘ٔ/  ٠ٕٙظو رٙن٠ت اٌٍغخ  -9ٕٔ

/  ٔاٌٍَٛٓ: ٔجبد ٠ْجٗ اٌو٠بؽ١ٓ ػو٠٘ اٌٛهق ١ٌٌ ٌٗ هائؾخ فبئؾخ وبٌو٠بؽ١ٓ، ٠ٕظو اٌّٖجبػ ا١ٌّٕو  -9ٕٕ

ٕ9٘ ٍٛ(.)ً 

 )٘جو(. 597/  ِٔغًّ اٌٍغخ  -9ٖٕ

 )٘جو(. 9ٕ/  ٠ٕٙظوِمب١٠ٌ اٌٍغخ  -9ٕٗ

 )٘جو(. 9ٖٓ/  ٗاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -9ٕ٘

 .75/  ِٔغّغ االِضبي  -9ٕٙ

 )ٚػش(. ٕٗٔ/  ٙ)ٚػش( ِٚمب١٠ٌ اٌٍغخ  ٖٕٔ/  ٠ٕٕظو اٌؼ١ٓ  -97ٕ

 .٠ٖٖ9ٕظو اٌّّزغ اٌىج١و فٟ اٌزٖو٠ف،  -95ٕ

 )ٚػش(. ٕٗٔ/  ِٙمب١٠ٌ اٌٍغخ  -99ٕ

 )ٚػش(. 7ٕٗ/  ٔعّٙوح اٌٍغخ  -ٖٓٓ

 )ٚػش(. 7ٖٖ/  ٕاٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػظُ  -ٖٔٓ

 .7٘ٔٔ/  ٕ٘ـ(  ٖٕٔك٠ٛاْ مٞ اٌوِخ، ّوػ اثٟ إٌٖو اٌجبٍٟ٘ هٚا٠خ صؼٍت)اٌجبٍٟ٘ د  -ٕٖٓ

 )ٚػش(  97/  ٖ)ػش( ٚرٙن٠ت اٌٍغخ  7ٖٓ/  ٠ٕٕظو غو٠ت اٌؾل٠ش )اثوا١ُ٘ اٌؾوثٟ(  -ٖٖٓ

 )ٚػش(. ٕٕٓ – ٕٔٓ/  ٕ)ٚػش( ٠ٕٚظو ٌَبْ اٌؼوة  7ٖٖ/  ٕظُ اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ٜ االػ -ٖٗٓ

 )ٚػش(. 9ٖٔ/  ٔ)ٚػش( ٠ٕٚظو ِغًّ اٌٍغخ  9ٕٙ/  ٠ٕٔظو اٌٖؾبػ  -ٖ٘ٓ

 .ٙٔ/  ِٕغّغ االِضبي  -ٖٙٓ
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 ٌّصبدس ٚاٌّشاجعا

 ٌمواْ اٌىو٠ُا*

بمصر، المكتبة  -المطبعة السلفية ،ة اْلثريج: محمد بهى (تعليقٖٖ٘أبو بكر محمد بن يحى الصولي )المتوفى: ،أدب الكتاب*
 ٖٔٗٔ،ببغداد –العربية 

ى (،تحقيق:محمد باسل عيون ٖٛ٘أساس البالغة،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )المتوفى: *
 مٜٜٛٔ -ى   ٜٔٗٔلبنان،الطبعةاْلولى،  –السود،دار الكتب العلمية، بيروت 

ى (،تحقيق:أحمد بن سعيد بن محمد قشاش،عمادة ٖٖٗبن علي بن محمد، أبو سهل الهروي )المتوفى:  إسفار الفصيح،محمد*
 ى ٕٓٗٔالبحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة: اْلولى، 

ق:عبد الحسين يحق،تى (ٖٙٔج )المتوفى: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السرا ،صول في النحواال*
 بيروت –مؤسسة الرسالة، لبنان ،الفتلي

ى (،عالم الكتب،الطبعة: ٘ٔ٘اْلفعال،علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن الَقطَّاع الصقلي )المتوفى: *
 مٖٜٛٔ-ى  ٖٓٗٔاْلولى 

ى (تحقيق: عبد اهلل حامد ٜٚٚ، أبو جعفر اْلندلسي )المتوفى: مالك  أحمد بن يوسف بن،اقتطاف اْلزاىر والتقاط الجواىر*
 م(ٕٜٛٔى /ٕٓٗٔبكلية الشريعة جامعة أم القرى ) -رسالة ماجستير ،النمري

 ،ى (ٕٚٙ)المتوفى: اهلل، ابن مالك الطائي الجياني محمد بن عبد ،أبو عبد اهلل، جمال الدين ،إكمال اْلعالم بتثليث الكالم*
 مٜٗٛٔى  ٗٓٗٔالطبعة:اْلولى، ،المملكة السعودية -مكة المكرمة  -جامعة أم القرى ،بن حمدان الغامدي ق:سعديحقت

اْلماكن أو ما اتفق لفظو وافترق مسماه من اْلمكنة،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين )المتوفى: *
 بحث والترجمة والنشرى (تحقيق:حمد بن محمد الجاسر،دار اليمامة للٗٛ٘

 ى (ٙٗٙجمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي )المتوفى: مر بن أبي بكر بن يونس، عثمان بن ع،أمالي ابن الحاجب*
 م ٜٜٛٔ -ى   ٜٓٗٔ،بيروت –اْلردن، دار الجيل  -دار عمار ،د. فخر صالح سليمان قدارة تحقيق:،
دار ،تحقيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجاني،ى (ٙعلي الحسن بن عبد اهلل القيسي )المتوفى: ق  أبو،إيضاح شواىد اإليضاح*

 م ٜٚٛٔ -ى   ٛٓٗٔالطبعة: اْلولى، ،لبنان –الغرب اإلسالمي، بيروت 
ى ( ٕ٘ٓٔتاج العروس من جواىر القاموس،محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحسيني الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: *

 ،تحقيق:مجموعة من المحققين،دار الهداية.
 –ى (،تحقيق:عبد الغني الدقر،دار القلم ٙٚٙتحرير ألفاظ التنبيو،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: *

 .ٛٓٗٔدمشق،الطبعة: اْلولى، 
ق:د. محمد بدوي يحق،تى (ٖٚٗ)المتوفى: ُدُرْستَ َوْيو د بن أَبُو محمد، عبد اهلل بن جعفر بن محم،تصحيح الفصيح وشرحو*

 مٜٜٛٔ -ى  ٜٔٗٔالمجلس اْلعلى للشئون اإلسالمية ]القاىرة[،المختون
ق:محمود أحمد يحق،تى (ٕٖٛأبو أحمد الحسن بن عبد اهلل بن سعيد بن إسماعيل العسكري )المتوفى: ،تصحيفات المحدثين*

 .ٕٓٗٔالطبعة: اْلولى، ،ةالقاىر  –المطبعة العربية الحديثة ،ميرة
 .ى (ٖٖٚأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي )المتوفى: (،بحر العلوم)السمرقندي تفسير*
عبد اهلل محمود ق:يحق،تى (ٓ٘ٔأبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير اْلزدي البلخى )المتوفى: ،تفسير مقاتل بن سليمان*

 ى  ٖٕٗٔ -اْلولى  الطبعة:،بيروت –دار إحياء التراث ،شحاتو



ٕ٘ 

 

                                                                                                                                            

ق:د. عبد العزيز مطر يحق،تى ( ٜٚ٘جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ،تقويم اللسان*
 م ٕٙٓٓالطبعة: الثانية، ،دار المعارف،)أستاذ علم اللغة بجامعتي عين شمس وقطر( 

د َسليم ٛ - ٔى (نقلو إلى العربية وعلق عليو:ج  ُٖٓٓٔدوِزي )المتوفى:  تكملة المعاجم العربية،رينهارت بيتر آن * : محمَّ
 م ٕٓٓٓ - ٜٜٚٔ: جمال الخياط،وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية،الطبعة: اْلولى، من ٓٔ، ٜالنَعيمي،ج  

تحقيق:محمد عوض مرعب،دار إحياء التراث ى (ٖٓٚتهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد اْلزىري الهروي )المتوفى: *
 مٕٔٓٓبيروت،الطبعة: اْلولى،  –العربي 

أبو محمد بدر الدين حسن بن علّي المرادي المصري المالكي )المتوفى : ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك*
 مٕٛٓٓ - ى ٕٛٗٔالطبعة:اْلولى ،دار الفكر العربي،تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان،ى (ٜٗٚ

ى (،تحقيق:د أحمد عبد  ٖٛ٘الجبال واْلمكنة والمياه،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )المتوفى: *
 م ٜٜٜٔ -ى   ٜٖٔٔالقاىرة، –التواب عوض المدرس بجامعة عين شمس،دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

 –ى (،تحقيق:رمزي منير بعلبكي،دار العلم للماليين ٕٖٔبكر محمد بن الحسن بن دريد اْلزدي )المتوفى:  جمهرة اللغة،أبو*
 م.ٜٚٛٔبيروت،الطبعة: اْلولى، 

ى (،تحقيق:إبراىيم اْلبياري،راجعو: محمد خلف أحمد،الهيئة ٕٙٓالجيم،أبو عمرو إسحاق بن مّرار الشيباني بالوالء )المتوفى:  *
 م ٜٗٚٔ -ى   ٜٖٗٔمطابع اْلميرية، القاىرة،العامة لشئون ال

دار ومكتبة ،ق:عصام شقيويحق،ت ى (ٖٚٛ)المتوفى:  ابن حجة الحمويتقي الدين أبو بكر بن علي  ،خزانة اْلدب وغاية اْلرب*
 مٕٗٓٓالطبعة:اْلخيرة ،بيروت-بيروت، دار البحار-الهالل

 الطبعة: الرابعة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ى (ٕٜٖالفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  أبو،الخصائص*
ى (،تحقيق:د. محمد بن عبد اهلل ٕٖٓالدالئل في غريب الحديث،قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي)المتوفى:  *

 م. ٕٔٓٓ -ى   ٕٕٗٔالقناص،مكتبة العبيكان، الرياض،الطبعة: اْلولى، 
 ديوان أبن الفارض، دار صادر بيروت*
ى (،تحقيق:دكتور أحمد مختار عمر،مراجعة: ٖٓ٘ديوان اْلدب،أبو إبراىيم إسحاق بن إبراىيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى: *

 دكتور إبراىيم أنيس،طبعة:مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاىرة
 م     ٜٜٚٔه      ٜٜٖٔمد يوسف نجم،دار صادر بيروت،ألطبعة الثالثة ديوان أوس بن حجر،تحقيق الدكتور:مح*
ق:عبد القدوس يحق،تى ( ٖٕٔأبو نصر أحمد بن حاتم الباىلي )المتوفى: ،ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباىلي رواية ثعلب*

 ى  ٕٓٗٔ -م  ٕٜٛٔالطبعة: اْلولى، ،مؤسسة اإليمان جدة،أبو صالح
 مٜٓٛٔه      ٔٓٗٔالنميري،تحقيق:راينهرت فايبرت،بيروت لبنان،ديوان الراعي *
 ديوان رؤبة بن العجاج)مجموعة أشعار العرب(تصحيح وليم بن الورد البروسّي،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع /ألكويت*
ه      ٛٓٗٔبعة اْلولى ديوان زىير بن أبي سلمى ،شرح اْلستاذ علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ألط*

 مٜٛٛٔ
 م   ٜ٘ٙٔديوان عدي بن زيد العبادي،تحقيق:محمد جبار المعيبد،دار الجمهورية للنشر والطبع بغداد،*
مسعد عبد الحميد ،ى (ٖٓٚاْلزىري الهروي، )المتوفى: محمد بن أحمد أبو منصور  ،الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي*

 .دار الطالئع،السعدني
 –ى (،تحقيق:د. حاتم صالح الضامن،مؤسسة الرسالة ٕٖٛمعاني كلمات الناس، أبو بكر اْلنباري )المتوفى: الزاىر في *

 ٕٜٜٔ-ى   ٕٔٗٔبيروت،الطبعة: اْلولى، 
الطبعة: اْلولي ،لبنان-دار الكتب العلمية بيروت،ى (ٕٜٖأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: ،سر صناعة اإلعراب*

 .مٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔ
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مكتبة الرشد ،ق:نصر اهلل عبد الرحمن نصر اهلليحق،تى (ٖٔ٘ٔأحمد بن محمد الحمالوي )المتوفى: ،شذا العرف في فن الصرف*
 الرياض

 ،ى (ٜٙٚابن عقيل ، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى : ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك*
الطبعة:العشرون ،القاىرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه -دار التراث ،الحميدق:محمد محيي الدين عبد يحقت

 م ٜٓٛٔ -ى   ٓٓٗٔ
ى (بأعلى الصفحة، ٘٘ٛشرحان على مراح اْلرواح في علم الصرف،شمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز أو دنقوز )المتوفى: *

ى (،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ٜٓٗ)المتوفي: البن كمال باشا« الفالح في شرح المراح»وبهامشو:
 م ٜٜ٘ٔ -ى   ٜٖٚٔبمصر،الطبعة: الثالثة، 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر الجرجاوّي اْلزىري،  *
 مٕٓٓٓ -ى ٕٔٗٔ لبنان،الطبعة: اْلولى-بيروت-لمية ى (،دار الكتب العٜ٘ٓألمعروف بالوقاد )المتوفى: 

مكتبة ،ق:د. إبراىيم بن سليمان البعيمييحق،تى (ٕٗٗأبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني )المتوفى: ،شرح التصريف*
 مٜٜٜٔ-ى ٜٔٗٔالطبعة: اْلولى، ،الرشد

ه(،تصحيح وتعليق:يوسف حسن عمر، مؤّسسة ٙٛٙ)ألمتوفي:شرح الرضي على الكافية،محمد بن الحسن الّرضي اْلستراباذي*
 الصادق للطباعة والنشر،ألطبعة الثانية  

ى (قدم ٖٗٙشرح المفصل للزمخشري،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )المتوفى: *
 م ٕٔٓٓ -ى   ٕٕٗٔالطبعة: اْلولى، لبنان  –لو:الدكتور إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية، بيروت 

ى (،تحقيق:د حسين بن عبد اهلل ٖٚ٘شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى: *
 -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -الفكر المعاصر )بيروت  د يوسف محمد عبد اهلل،دار -مطهر بن علي اإلرياني  -العمري 

 م ٜٜٜٔ -ى   ٕٓٗٔسورية(،الطبعة: اْلولى، 
ى (،أحمد عبد الغفور ٖٜٖالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي )المتوفى: *

 م ٜٚٛٔ -  ى  ٚٓٗٔبيروت،الطبعة: الرابعة  –عطار،دار العلم للماليين 
مكتبة الرشد  ،ق:محمود جاسم محمد الدرويشيحق،تى (ٖٔٛابن الوراق )المتوفى:  ن عبد اهلل بن العباس،محمد ب،علل النحو *

 مٜٜٜٔ -ى   ٕٓٗٔالطبعة: اْلولى، ،الرياض / السعودية -
اس ،عمدة الكتاب* دار ،ق:بسام عبد الوىاب الجابييحق،تى (ٖٖٛالمرادي النحوي )المتوفى:  أحمد بن محمد أبو جعفر النَّحَّ

 م ٕٗٓٓ -ى   ٕ٘ٗٔالطبعة: اْلولى ،الجفان والجابي للطباعة والنشر -ابن حزم 
ى (تحقيق:د مهدي المخزومي، د إبراىيم ٓٚٔالعين،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراىيدي البصري )المتوفى: *

 السامرائي،دار ومكتبة الهالل
مكة  -(،تحقيق:د. سليمان إبراىيم محمد العايد،جامعة أم القرى ٕ٘ٛ – ٜٛٔإسحاق الحربي )غريب الحديث،إبراىيم بن *

 .٘ٓٗٔالمكرمة،الطبعة: اْلولى، 
ق:عبد الكريم يحق،تى ( ٖٛٛالبستي المعروف بالخطابي )المتوفى: مد بن محمد بن إبراىيم أبو سليمان ح،غريب الحديث*

 م ٕٜٛٔ -ى   ٕٓٗٔ،دمشق –دار الفكر ،القيوم عبد رب النبي خرج أحاديثو:عبد،أإبراىيم الغرباوي
دار ،ق:الدكتور عبد المعطي أمين القلعجييحق،تى (ٜٚ٘الجوزي )المتوفى: الفرج عبد الرحمن جمال الدين أبو ،غريب الحديث*

 .ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔالطبعة: اْلولى، ،لبنان –بيروت  -الكتب العلمية 
ق:د. محمد عبد المعيد يحق،تى (ُٕٕٗعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي )المتوفى:  أبو،غريب الحديث*

 م ٜٗٙٔ -ى   ٖٗٛٔالطبعة: اْلولى، ،الدكن -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،خان
ى (،تحقيق:علي محمد ٖٛ٘وفى: الفائق في غريب الحديث واْلثر،أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار اهلل )المت*

 لبنان،الطبعة: الثانية –محمد أبو الفضل إبراىيم،دار المعرفة -البجاوي 
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دار العلم والثقافة ،ق: محمد إبراىيم سليميحق،تى (ٜٖ٘أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل العسكري )المتوفى: نحو ،الفروق اللغوية*
 مصر –للنشر والتوزيع، القاىرة 

مكتب تحقيق التراث في تحقيق:ى (ٚٔٛمجد الدين أبو طاىر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: ،المحيطالقاموس  *
 -ى   ٕٙٗٔالثامنة،  ،الطبعة:لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،محمد نعيم العرقُسوسي،مؤسسة الرسالة

 م ٕ٘ٓٓ
ى (تحقيق:عبد السالم محمد ىارون،مكتبة ٓٛٔالكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ،الملقب سيبويو )المتوفى:  *

 م ٜٛٛٔ -ى   ٛٓٗٔالخانجي، القاىرة،الطبعة: الثالثة، 
 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، )المتوفى:*

 بيروت –محمد المصري،مؤسسة الرسالة  -ى (،تحقيق:عدنان درويش ٜٗٓٔ
ق:د. عبد اإللو يحق،تى (ٙٔٙالعكبري البغدادي )المتوفى: عبد اهلل بن الحسين  أبو البقاء،اللباب في علل البناء واإلعراب *

 مٜٜ٘ٔى  ٙٔٗٔالطبعة: اْلولى، ،دمشق –دار الفكر ،النبهان
ى (،دار صادر ،بيروت، ٔٔٚم بن على،جمال الدين ابن منظور اْلنصاري اإلفريقى )المتوفى: لسان العرب،محمد بن مكر  *

 ى  ٗٔٗٔ -الطبعة: الثالثة 
الطبعة: ،ق:أحمد عبد الغفور عطاريحق،تى (ٖٓٚ)المتوفى: الحسين بن أحمد بن خالويو،أبو عبد اهلل  ،ليس في كالم العرب*

 .مٜٜٚٔ -ى  ٜٜٖٔالثانية،مكة المكرمة، 
ى (،تحقيق: محمد محيى الدين عبد ٛٔ٘مجمع اْلمثال،أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراىيم الميداني النيسابوري )المتوفى:  *

 الحميد،مطبعة الّسنة المحمدية 
)المتوفى:  الكجراتين علي الصديقي الهندي جمال الدين، محمد طاىر ب،مجمع بحار اْلنوار في غرائب التنزيل ولطائف اْلخبار*

 مٜٚٙٔ -ى   ٖٚٛٔالطبعة: الثالثة، ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،ى (ٜٙٛ
ى (،تحقيق: زىير عبد المحسن سلطان، ٜٖ٘مجمل اللغة، أبو الحسين ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي)المتوفى: *

 م ٜٙٛٔ -ى   ٙٓٗٔ -بيروت،الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة 
ى (،تحقيق:عبد الحميد ىنداوي،دار ٛ٘ٗحكم والمحيط اْلعظم،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي )ألمتوفي: الم*

 م ٕٓٓٓ -ى   ٕٔٗٔبيروت،الطبعة: اْلولى،  –الكتب العلمية 
د،المكتبة ى (،تحقيق:يوسف الشيخ محمٙٙٙمختار الصحاح،زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي )المتوفى: *

 مٜٜٜٔى  / ٕٓٗٔصيدا،الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 
ى (،تحقيق:خليل إبراىم جفال،دار إحياء التراث ٛ٘ٗالمخصص،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي )المتوفى:  *

 مٜٜٙٔى  ٚٔٗٔبيروت،الطبعة: اْلولى،  –العربي 
ى (،تحقيق:فؤاد علي منصور،دار ٜٔٔنواعها،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: المزىر في علوم اللغة وأ*

 مٜٜٛٔى  ٛٔٗٔبيروت،الطبعة: اْلولى،  –الكتب العلمية 
ى ( ٗٗ٘مشارق اْلنوار على صحاح اآلثار، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، )المتوفى:  *

 العتيقة ودار التراث ،المكتبة
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، )المتوفى: نحو *

 بيروت –ى (،المكتبة العلمية ٓٚٚ
 ق:يحق،تى (ٜٓٚ)المتوفى:  ن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليشمس الدين أبو عبد اهلل، محمد ب ،المطلع على ألفاظ المقنع*

 م ٖٕٓٓ -ى  ٖٕٗٔالطبعة: الطبعة اْلولى ،مكتبة السوادي للتوزيع،محمود اْلرناؤوط وياسين محمود الخطيب
 -الطبعة: اْلولى ،بيروت -دمشق -دار القلم، الدار الشامية ،محمد بن محمد حسن ُشرَّاب،المعالم اْلثيرة في السنة والسيرة*

 ى  ٔٔٗٔ
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ى (،تحقيق: المستشرق د سالم ٕٙٚالمعاني الكبير في أبيات المعاني،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: *
ى (،مطبعة دائرة المعارف العثمانية        ٖٙٛٔ - ٖٖٔٔى (، عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني ) ٖٖٚٔالكرنكوي )ت 

 مٜٜٗٔى ، ٖٛٙٔاْلولى حيدر آباد الدكن،بالهند ،الطبعة 
ى (،دار صادر، بيروت،الطبعة: ٕٙٙمعجم البلدان،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )المتوفى: *

 م ٜٜ٘ٔالثانية، 
ة: ى ( بمساعدة فريق عمل،عالم الكتب،الطبعٕٗٗٔمعجم اللغة العربية المعاصرة،د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: *

 م ٕٛٓٓ -ى   ٜٕٗٔاْلولى، 
ى ( ٚٛٗمعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري اْلندلسي )المتوفى: *

 ى  ٖٓٗٔ،عالم الكتب، بيروت،الطبعة: الثالثة، 
للمع،ألمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر معجم المصطلحات الجغرافية،بيار جورج،ترجمة:د حمد الطفيلي،مراجعة :ىيثم ا*

 مٕٕٓٓى        ٕٕٗٔوالتوزيع/بيروت،الطبعة الثانية 
 -ى  ٚٔٗٔالمعجم المفصل في شواىد اللغة العربية،د. إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،الطبعة: اْلولى، *

 مٜٜٙٔ
 مصطفى و أحمد الزيات و حامد عبد القادر و محمد النجار(،دار الدعوة المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاىرة،)إبراىيم*
ق: د. علي بو يحق،تى (ٖٛ٘أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )المتوفى: ،المفصل في صنعة اإلعراب*

 ٖٜٜٔالطبعة: اْلولى، ،بيروت –مكتبة الهالل ،ملحم
ى (،تحقيق:عبد السالم محمد ىارون،دار الفكر ، ٜٖ٘مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني)المتوفى: *

 م.ٜٜٚٔ -ى  ٜٜٖٔ
ى (،تحقيق:محمد عبد ٕ٘ٛالمقتضب، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد اْلكبر الثمالى اْلزدي، المعروف بالمبرد )المتوفى: *

 الم الكتب بيروت الخالق عظيمة،ع
ى (،تحقيق: بولس برونلو،مطبعة ليدن، ٕٖٖالمقصور والممدود، أبو العباس أحمد بن محمد ابن والد المصري )المتوفى: *

 م ٜٓٓٔ
الممتع الكبير في التصريف، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبيلي، المعروف بابن عصفور )المتوفى: *

 ٜٜٙٔن،الطبعة: اْلولى ى (،مكتبة لبناٜٙٙ
د في اللغة،أبو الحسن علي بن الحسن الُهنائي اْلزدي، الملقب ب   * ى (،تحقيق: دكتور ٜٖٓ)المتوفى: بعد « كراع النمل»الُمَنجَّ

 م ٜٛٛٔأحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي،عالم الكتب، القاىرة،الطبعة: الثانية، 
 –دار الكتب العلمية ،ى (ٔٛ٘القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد السهيلي )المتوفى:  أبو،نتائج الفكر في النحو للسهيلي*

 م ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔالطبعة اْلولى: ،بيروت
ى (، ٙٓٙالنهاية في غريب الحديث واْلثر،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ،ابن اْلثير )المتوفى:  *

 مٜٜٚٔ -ى  ٜٜٖٔبيروت،  -محمود محمد الطناحي،المكتبة العلمية  -الزاوى تحقيق: طاىر أحمد 
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Introduction 

   Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon 

our Prophet Muhammad, his good and pure family, and his chosen 

companions. And after: 

   The Almighty said: {And neither grain in the darkness of the earth nor 

damp nor dry, except in a clear book} [Al-Anam 59] 

The darkness of the earth is its ignorance and its places that conceal 

everything, no matter how big or small, but God - Glory be to the Most 

High - knows him () 

The jungles of the land are an important source of linguistic and non-

linguistic study, which is why they received a great deal of study by 

scholars. 

   Their view of these places was linguistic in terms of linguistic 

significance and the characteristics that distinguish each other, but it is a 

study that was not so simple, as their visions were complicated and 

intersected between them. 

Hebron thinks that the place is from (it used to be) and the meme in it is 

extra and it has become the original for the frequent use (), but Ibn Faris 

believes that the meme is from the origin of the word and it is from the 

triple root (place) () 

   Sibawayh also believes that the places are closer to the people, they are 

assigned to names such as Zaid, Amr, Mecca and Amman () and that each 

event has a place, and if it is not mentioned () and the file went to that the 

place is in effect, and this explains the link of the event with the place () 

and that the place with the increase of the meme at the beginning is the 

word The object if it exceeds the three of the verb towards the Almighty 

saying: (Say: Lord, bring me down a blessed house) [The Believers 29] () 

And on this approach, the research (words indicative on the ground in the 

examples of al-Midan T 518 AH) studied each term according to a fixed 

method and fixed steps that rarely change to a matter imposed by the 

nature of the word. It is reversed from the origin or otherwise, and the 

originality and increase of its letters, as well as its syntactic position in 

the language, it is either (distracted or prevented from the exchange, 

whether expressed or constructed), then the research determines the 

gender of the word masculine or feminine, and the etymological origin of 

the word and its combination, then the semantics of the linguistic 

pronunciation The metaphor in which the word comes out to meanings 

other than the linguistic connotation It is divided in most of the 

expressions into two parts, a geographical indication that is different to 

the lexical meaning, but it does not deviate from the spatial or 

metaphorical connotation, and it is not indicative of the place. And the 

scholars ’opinions about it in terms of agreement and difference in 
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viewpoints, the reasons for naming the term by the name with which it is 

known only, and the number of times the word appears in proverbs and is 

its significance identical to the lexical connotation, then the research 

concludes with the results reached by the researcher, which are mostly 

semantic relations that combine the words 

Finally, we thank God - glory be to Him and the Almighty - for what He 

has bestowed upon man with the grace of knowledge. Praise be to God, 

Lord of the worlds, and prayers be upon our Prophet Muhammad and his 

pure family and companions 

                                                                                                         

                                                                                                              

researcher 
 


