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 - دساعخ ٔصفٛخ تضهٛهٛخ - ػاللخ كتت يؼبَٙ انمشآٌ ٔغشٚجّ ثبنمشاءاد

 دمحم دٓ أفّذ دش٘ؾٟ 

 ثٌغؼٛد٠ز. لغُ ثٌذسثعجس ثٌمشآ١ٔز, ؽجِؼز ه١ذز, ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز

 Dr.mbarhaji@hotmail.com انربيذ اإلنكرتووي

  املهخص:

ز ثٌضشثط ثإلعالِٟ فٟ دسثعز وضخ ػٍَٛ ٠ؤصٟ ٘زث ثٌىضجح مّٓ ؽٙٛد خذِ

ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ؛ ف١ظ د١َّٓ ثٌؼاللز د١ٓ وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ٚػٍُ ثٌمشثءثس, 

فٙٛ ٠ٙذف إٌٝ دٕجء صقٛس ػٓ ِغجةً ػٍُ ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٚسدس فٟ وضخ 

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚغش٠ذٗ, ِٓ ف١ظ هش٠مز ثٌؼشك ٌضٍه ثٌّغجةً, فٕمف ػٍٝ 

ر ٌضُذشصؽٛثٔخ ثٌٕمـ ٌضُؾذش, ٚؽٛ ّٛ وّج أٔٗ ٠ٙذف إٌٝ ثٌٛفٛي إٌٝ , ثٔخ ثٌم

ٔض١ؾز ٔٙجة١ز فٟ ػاللز وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ دجٌمشثءثس, ٚرٌه ِٓ خالي 

 , صمغ١ّٙج إٌٝ ِؾّٛػجس, فّغال: ٕ٘جن وضخ ٌُ صضؼشك ٌٍمشثءثس أفالا

ٚوضخ صؼشمش ٌزوش ثٌغذغ دْٚ صٛؽ١ٗ, ٚأخشٜ ِغ ثٌضٛؽ١ٗ, ٚوزٌه ثٌؼؾش 

 ِٚج فٛلٙج.

صفغ١ش  –ثٌمشثءثس  –غش٠خ ثٌمشآْ  –ِؼجٟٔ ثٌمشآْ :  املفتاحية انكهمات

  ِؼؾُ . –ثٌمشآْ 
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The relationship between the Holli Qur'an Books of 

Interpretation, Strange meanings and the Modes of 

Reciting (Qira’aat);  Descriptive and Analytical Study 

Muhammad bin Ahmad Burhaji,  

Modes of reciting the Qur'an, The Qur'an Studies 

Department,  

Teeba University, Saudi Arabia. 

E-mail: Dr.mbarhaji@hotmail.com  

Abstract: 

This book forms part of the efforts of serving the Islamic 

Heritage in studying the books of the sciences of the 

Noble Qur’an, as it showed the relationship between the 

books of the meanings and strange words of the Qur’an 

and the sciences of the Modes of Reciting the Qur’an 

(Qira’aat). Hence, it aims to build a perception of the 

issues of the science of the Modes of Reciting the Qur’an 

(Qira’aat) that appeared in the books of the meanings and 

strange words of the Qur’an, in terms of the presentation 

of those issues, so that we may discover the aspects of 

deficiency to be ameliorated, and aspects of strength to be 

highlighted. It also aims to reach a final conclusion 

regarding the relationship of the books of the meanings 

and strange words of the Qur’an with the sciences of the 

Modes of Reciting the Qur’an (Qira’aat), by dividing 

them into groups. For example: There are books that did 

not address the Modes of Reciting the Qur’an (Qira’aat) 

at all, and books that treated only the seven modes of 

reciting the Qur’an without justification of the recitations, 

and others that treated them with justification, as well as 

mailto:Dr.mbarhaji@hotmail.com
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the ten Modes of Reciting the Qur’an (Qira’aat) and 

above. 

Key words: The Meaning of the Holli Qur'an, Strange 

Holli Qur'an, Modes of Reciting the Qur'an, The Holli 

Qur'an Interpretation, Lexicon, 
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 انًمذيخ

ثٌقّذ هلل سح ثٌؼج١ٌّٓ, ٚثٌقالر ٚثٌغالَ ػٍٝ أؽشف ثألٔذ١جء ٚثٌّشع١ٍٓ, 

 ٔذ١ٕج دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚفقذٗ أؽّؼ١ٓ, أِج دؼذ ...

َّْ ث٘ضّجَ ثٌؼٍّجء دىضجح هللا ػض ٚؽً ِج صثَي ِٕزُ أْ دؼَظ هللاُ ٔذ١ٕج ِقّذاث  فئ

ٍُّٛك, ملسو هيلع هللا ىلص, فخذِٖٛ دىً أٔٛثع ثٌخذِ ٓ ُغ ِِ ز ثٌضٟ ثعضطجػٛ٘ج, فؤصثٌٛث ِج ثػضشثٖ 

ٛث ِؼج١َٔٗ ثٌؾ١ٍٍز ثٌؼظ١ّز.   ٚوؾفٛث ِج وجْ غش٠ذاج ػٍٝ دؼل لجسة١ٗ, ٚد١َّٕ

ٓ ِمّٓ ثٌىضخ ثٌضٟ أٌُِّفَش فٟ إصثٌز ثٌغّٛك ٚإظٙجس ِؼجٟٔ  ِِ ٚوجْ 

ٓ ثٌىضخ ثٌّٕض١ّز ٌضفغ١ش ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, ٟٚ٘: وضخ ِؼجٟٔ  ِِ  ِْ ِْ ٔٛػج ثٌمشآ

 ٌمشآْ ثٌىش٠ُ, ٚوضخ غش٠خ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ. ث

غش٠خ ثٌمشثءثس ِٚؼج١ٔٙج, ٌٚىٓ  -ِمّٓ ِج خذِضٗ-ٚ٘زٖ ثٌىضُخ لذ خذِش 

ِٕج٘ؾُٙ فٟ رٌه ثخضٍفش, ٚهشق صؼجٍُِٙ ِغ ثٌمشثءثس صذج٠ََٕش؛ فؤفذذُش أْ 

ٍْ ٚثفٍذ ثٌقذ٠َظ ػٓ ٘زٖ ثٌىضخ, ٚهش٠مز صؼجٍِٙج ِغ ثٌمشثءثس,  أؽّغ فٟ ِىج

ٍس ػٓ ٚثألدقجط ثٌض ُّٛ ٟ خذِش ٘زٖ ثٌىضخ ِٓ ؽجٔخ ثٌمشثءثس خجفزا؛ ٌذٕجِء صَق

ِغجةً ثٌمشثءثس فٟ صٍه ثٌىضخ ٚهش٠مز صؼشك ٘زٖ ثٌىضخ ٌٙج, ٌّٚؼشفز 

ٍس ٌٍذجفغ١ٓ  ُّٛ ِٛثمغ ثٌمقِٛس فٟ ٘زٖ ثٌىضخ ٚصذثسن ثٌخًٍ ف١ٙج, ِغ إػطجِء صق

ٝ دقٍٛط ٌّج ٠ّىٓ أْ ٠ُذَْسَط ِٓ صٍه ثٌىضخ, ِٚج ثٌؾٛثٔخ ثٌضٟ صقضجػ إٌ

 ٚدسثعجس ِّج ٠ضؼٍك دجٌىضخ ثٌّؼ١ٕز دجٌزوش.

ٓ ٘زث ثٌذقُظ ثٌقذ٠ظ ػٓ وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ٌضمجسدٙج فٟ  َّّ ٚإّٔج صن

َّْ ثألعضجر ِقّٛد دمحم ثٌطٕجفٟ ٠ؾؼً ٘جص١ٓ ثٌضغ١ّض١ٓ صشؽغ إٌٝ  ثٌٙذف, فضٝ إ

ؽٟء ٚثفذ, ٚ٘ٛ ؽشؿ ثٌٍفع ثٌمشآٟٔ, ٚثالعضذالي ٌٗ ِٓ والَ ثٌؼشح 

ُٚأؽؼجس٘
(ٔ)

 . 

 أًْٛخ انجضج: 

 تظٓش أًْٛخ انجضج فٙ انُمبط اٜتٛخ:

: ٘زث ثٌذقظ ع١قجٚي ثٌٛفٛي إٌٝ ٔض١ؾز ٔٙجة١ز فٟ ػاللز وضخ أٔلا 

ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ دجٌمشثءثس, ٚرٌه ِٓ خالي صمغ١ّٙج إٌٝ ِؾّٛػجٍس, صٛمـ 
                                                           

 (. ٔٔ/ٔغش٠ذ١ٓ ألدٟ ػذ١ذ ثٌٙشٚٞ )ِمذِز صقم١ك ثٌطٕجفٟ ٌىضجح ثٌ ٔ))
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ا ػٓ أْ صضُ  ًُّ ِؾّٛػٍز صؼجًِ وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ دجٌمشثءثس, ٚرٌه ػٛمج و

 سثعز وً وضجٍح ػٍٝ فذر. د

ع١ظٙش ٘زث ثٌذقظ وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ ثٌضٟ ٠ّىٓ دسثعز ِغجةً  حبَٛبا:

 ثٌمشثءثس ف١ٙج.

ا: ع١ظٙش ٘زث ثٌذقظ وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ ثٌضٟ صّش دسثعز ِغجةً  حبنخب

 ثٌمشثءثس ف١ٙج, ِٚج صثي دجإلِىجْ دسثعضٙج ِٓ ؽٙز أخشٜ.

ا: ٕجػز ِٛعٛػجٍس ػ١ٍّز ِضؼٍمز ع١ظٙش ٘زث ثٌذقظ إِىج١ٔز ف ساثؼب

 دجٌمشثءثس ِٓ خالي وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ.

أْ ػاللز وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ دجٌمشثءثس ِخضٍفز ِضذج٠ٕز,  خبيغاب:

فجٌذجفظ دقجؽز إٌٝ ٚؽٛد دقٍظ ػٍّٟ ٠ذ١ٓ ٘زٖ ثٌؼاللز أٚ ثٌؼاللجس دْٚ 

 ثٌقجؽز إٌٝ ثٌشؽٛع إٌٝ وً وضجح ػٍٝ فذر. 

ً ػٍُ ثٌمشثءثس فٟ دطْٛ وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ ثٌذقظ ػٓ ِغجة عبدعاب:

ٓ ٠ؾ١ش ٌُٙ إٌٝ أِجوٓ ٚؽٛد صٍه ثٌذقٛط,  َِ ِغؤٌز ِّٙز, ٚثٌذجفغْٛ دقجؽز إٌٝ 

 ٚٔٛع صقٍٛس ػٕٙج.

 أعجبة اختٛبس انًٕضٕع: 

 ٠ّىٓ إؽّجي أعذجح ثخض١جس ثٌّٛمٛع ف١ّج ٠ٍٟ:

سٖ - ِٛ ِٓ ٔمـ  ثٌشغذز فٟ خذِز ثٌضشثط ثإلعالِٟ ِٓ ؽٙز ِؼشفز ِج ٠َْؼضَ

ُّ دٙج.  ف١ُىًّ, ِٚج ٠قضٛٞ ِٓ ٔمجه لٛر ف١ُٙض

فخ خذِز صخقق١ٓ ِٓ ثٌضخققجس ثٌؾشػ١ز ثٌضٟ ٌٙج ػاللز ل٠ٛز  -

 دىضجح هللا ثٌؼظ١ُ؛ أال ّٚ٘ج: غش٠خ ثٌمشآْ ِٚؼج١ٔٗ, ٚثٌمشثءثس.

ثٌشغذز فٟ فضـ أدٛثحا ٌٍذقٛط ثٌضخقق١ز فٟ ػٍُ ثٌمشثءثس, خجفَّزا ِغ  -

إ٠ؾجد ِٛثم١غ ِضخققز فٟ ثٌمشثءثس, ٚال ٠ىجدْٚ  وغشر أعتٍز ثٌطالح ػٓ

 ٠ؾذْٚ, ف١ٍؾتْٛ فٟ ثٌغجٌخ إٌٝ صقم١ك ثٌّخطٛهجس دْٚ ثٌذقظ ٚثٌضؤ١ٌف. 
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ِقجٌٚز دفغ ػؾٍز ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ ٘زٖ ثٌؾجِؼز ثٌّذجسوز, ٚفٟ ٘زث  -

ثٌمغُ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخقٛؿ؛ ٌذػُ ِىجٔز ٘زٖ ثٌؾجِؼز ثٌغج١ٌز ٚعو ثٌؾجِؼجس 

 ز ٚثٌؼج١ٌّز.ثٌّق١ٍز ٚثٌؼشد١

 أعئهخ انجضج: 

 ط/ ِج ثٌؼاللز أٚ ثٌؼاللجس د١ٓ وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ٚػٍُ ثٌمشثءثس؟

ط/ و١ف ٠ّىٓ صق١ٕف وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ إٌٝ ِؾّٛػجٍس صٕذسػ 

صقضٙج ػٍَٛ ثٌمشثءثس؛ دق١ظ صٛمـ أٔٛثع ثٌؼاللز د١ٓ ٘زٖ ثٌىضخ ٚػٍُ 

 ثٌمشثءثس؟

ٙج هالح صخقـ ثٌمشثءثس فٟ ط/ ِج ٟ٘ ثٌذقٛط ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ ٠ذسع

 عٕج٠ج وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ؟

 انذساعبد انغبثمخ: 

ا دٙزث ثٌؼٕٛثْ ثٌزٞ ثخضشصٗ, ٚال فٟ ٔفظ ثٌّٛمٛع ٚأ٘ذثفٗ  ٌُ أؽذ دقغج

 ٚصطٍؼجصٗ.

 خطخ انجضج: 

 ٠ٕمغُ ثٌذقظ إٌٝ ِمذِز, ٚص١ّٙذ, ٚخّغز فقٛي, ٚخجصّز, ٚفٙجسط.

جس ثٌّٛمٛع, ٚأعتٍز ثٌذقظ, صقٛٞ ثٌّمذِز: أ١ّ٘ز ثٌذقظ, ٚأعذجح ثخض١

 ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز, ٚخطز ثٌذقظ, ِٕٚٙؾٗ.

 ٠ٚؾًّ ثٌض١ّٙذ عالعز ِذجفظ: 

ا.  ثٌّذقظ ثألٚي: صؼش٠ف غش٠خ ثٌمشآْ ٌغز ٚثفطالفج

ا.  ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: صؼش٠ف ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌغز ٚثفطالفج

ا.  ثٌّذقظ ثٌغجٌظ: صؼش٠ف ثٌضفغ١ش ٌغز ٚثفطالفج

وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ ال صضؼشك  عُ ثٌفقً ثألٚي, دؼٕٛثْ:

 ٌٍمشثءثس.
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عُ ثٌفقً ثٌغجٟٔ, دؼٕٛثْ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍمشثءثس 

 ثٌغذغ فمو, ٠ٚقضٛٞ ػٍٝ ِذقغ١ٓ: 

ثٌّذقظ ثألٚي: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍمشثءثس ثٌغذغ دْٚ 

 صٛؽ١ٗ.

ك ٌٍمشثءثس ثٌغذغ ِغ ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼش

 ثٌضٛؽ١ٗ.

عُ ثٌفقً ثٌغجٌظ, دؼٕٛثْ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍمشثءثس 

 ثٌؼؾش, ٠ٚقضٛٞ ػٍٝ ِذقغ١ٓ: 

ثٌّذقظ ثألٚي: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍمشثءثس ثٌؼؾش دْٚ 

 صٛؽ١ٗ.

ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍمشثءثس ثٌؼؾش ِغ 

 ثٌضٛؽ١ٗ.

عُ ثٌفقً ثٌشثدغ, دؼٕٛثْ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍؼؾش ِٚج 

 فٛلٙج, ٠ٚقضٛٞ ػٍٝ ِذقغ١ٓ: 

ثٌّذقظ ثألٚي: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍؼؾش ِٚج فٛق دْٚ 

 صٛؽ١ٗ.

ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صضؼشك ٌٍؼؾش ِٚج فٛق ِغ 

 ثٌضٛؽ١ٗ.

 جِظ, دؼٕٛثْ: دقٛط ِمضشفز, ٠ٚقضٛٞ ػٍٝ ِذقغ١ٓ: عُ ثٌفقً ثٌخ

 ثٌّذقظ ثألٚي: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صُْذَقظ ِٓ ؽٙز صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس.

 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ صُْذَقظ ِٓ ؽٙجس أخشٜ.

 عُ ثٌخجصّز, ٚف١ٙج ثٌٕضجةؼ, ٚثٌضٛف١جس.

 عُ ثٌفٙجسط, ٚصقضٛٞ ػٍٝ: 

 ٚثٌّشثؽغ. فٙشط ثٌّقجدس -ٔ

 فٙشط ثٌّٛمٛػجس. -ٕ

 يُٓذ انجضج: 
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ثٔمغُ ثٌؼًّ فٟ ٘زث ثٌذقظ إٌٝ ِشثفً, وً ِشفٍز ِٕٙج ثعضٍضَ ثخض١جس 

 ِٕٙؼ ِٕجعخ ٌٍّشفٍز:

أِج ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ فٟٙ ِشفٍز ؽّغ وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ثٌّطذٛػز, 

 ٚرٌه ثعضٍضَ ثخض١جس ثٌّٕٙؼ ثالعضمشثةٟ.

دسثعز ثٌمشثءثس فٟ وً وضجح ػٍٝ فذر, ٚرٌه  عُ ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز ثٌضٟ ع١ضُ

 ثعضٍضَ ثخض١جس ثٌّٕٙؼ ثٌٛففٟ.

عُ ثٌّشفٍز ثٌغجٌغز ثٌضٟ ع١ضُ صمغ١ُ وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ إٌٝ ِؾّٛػجس 

دقغخ ِج صنّٕضٗ ِٓ ِغجةً ثٌمشثءثس ٚهش٠مز ثٌضؼجًِ ِؼٙج, ٚرٌه ثعضٍضَ 

 ثخض١جس ثٌّٕٙؼ ثٌضق١ٍٍٟ.
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 انتمهيذ

 مباحث:ويشمم ثالثة 
 املبحث األول: تعريف غريب انقرآن نغة واصطالحا.

 املبحث انثاوي: تعريف معاوي انقرآن نغة واصطالحا
 املبحث انثانث : تعريف انتفسري نغة واصطالحا  
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 انًجضج األٔل

ا   تؼشٚف غشٚت انمشآٌ نغخ ٔاصطالصب

 انغشٚت نغخ: 

ٍْ فٟ ثٌٍ  غز ثٌؼشد١ز, ٟٚ٘ وّج ٠ٍٟ: صؤصٟ ٘زٖ ثٌىٍّجس ٌٍذالٌز ػٍٝ ػذر ِؼج

ثٌذُْؼذ, ٠ُمجي: سؽً غش٠خ, أٞ: دؼ١ذٌ ػٓ ِٛهٕٗ, ٚوالَ غش٠خ: دؼ١ذٌ ػٓ  -

 ثٌفُٙ. 

َُّنش  - َُّنش, ٚثعضغشدٕج ٘زٖ ثٌٍغز: غ ثٌغّٛك, ٠مُجي: غُشدش ثٌىٍّز: إرث غ

ٌُٚ ٔؤٌف عّجػٙج
(ٔ)

 . 

ب:   انغشٚت اصطالصا

 ٠طٍك ثٌغش٠خ فٟ ثالفطالؿ ٠ٚشثد دٗ أِشثْ: 

ٚي: أْ ٠شثد دٗ دؼ١ذ ثٌّؼٕٝ غجِنٗ, ثٌزٞ ال ٠ضٕجٌٚٗ ثٌفُٙ إال ػٓ دؼذ ثأل

 ِٚؼجٔجر فىش.

ثٌغجٟٔ: أْ ٠شثد دٗ والَ ثٌؼشح ثٌز٠ٓ دؼُذس د٠جسُ٘, ٚأفذـ والُِٙ 

غش٠ذاج
(ٕ)

 . 

ٚل١ً: ثٌٍفظز ثٌغش٠ذز: وْٛ ثٌىٍّز ٚفؾ١ز غ١ش ظج٘شر ثٌّؼٕٝ ٚال ِؤٔٛعز 

ثالعضؼّجي
(ٖ)

 . 

 ٟ ثٌضٟ ال ٠ضغجٜٚ فٟ ثٌؼٍُ دٙج أٍُ٘ٙج ٚعجةُش ثٌٕجط. فجٌٍفظز ثٌغش٠ذز: ٘

٠ٚؾخ ثٌضٕذ١ٗ ٕ٘ج إٌٝ أْ ثٌغشثدز ال ٠ؼٕٟ أٔٗ ِٕىشر, أٚ ٔجفشر, أٚ ؽجرر, دً 

ٌٖ ػٓ ٘زث َٕضَّ ُِ ثٌمشآْ 
(ٗ)

 . 

                                                           

(, 7ٔٔ/ٔ(, ٚثٌققجؿ )ٕٔٔ/7(, ٚصٙز٠خ ثٌٍغز )7ٓ7ثٔظش: ثٌؼ١ٓ )ؿ ٔ))

 (. ٕٖٔ/ٔ(, ٚثٌؾّٙشر )ٗٓٙٚثٌّفشدثس )ؿ

 (. 7ٓ/ٔغش٠خ ثٌقذ٠ظ ٌٍخطجدٟ ) ٕ))

 (. 7ٙٔثٌضؼش٠فجس ٌٍؾشؽجٟٔ )ؿ ٖ))

 (. 7ٗإػؾجص ثٌمشآْ )ؿ ٗ))
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 انًجضج انخبَٙ

ا    تؼشٚف يؼبَٙ انمشآٌ نغخ ٔاصطالصب

 تؼشٚف )يؼبَٙ( نغخ: 

, ٚفؼٍٗ ثٌّجمٟ )  َػَٕٝ(, ِٚنجسػٗ )٠َْؼِٕٟ(. ثٌّؼجٟٔ ؽّغ ِؼٕٝا

 ٚأفً ِؼٕٝ )ػٕٝ(: ثٌظٙٛس, ٠ُمجي: َػَِٕش ثألسُك ثٌٕذجس: أظٙشصٗ فغٕاج.

 َٚػ١َُٕش دجٌمٛي وزث: أسدُس ٚلقذُس. 

ِٚؼٕٝ ثٌىالَ: ِج ٠ظٙش ِٓ ثٌٍفع, ٚفقٛثٖ, ِٚمضنجٖ, ِٚنّٛٔٗ
(ٔ)

 . 

ٚلجي عؼٍخ: "ثٌّؼٕٝ ٚثٌضفغ١ش ٚثٌضؤ٠ًٚ ٚثفذ"
(ٕ)

. 

ٌّؼٕٝ ٠ُمجسْ ثٌضفغ١ش, ٚإْ وجْ د١ّٕٙج فشق"ٚلجي ثٌشثغخ: "ث
(ٖ)

. 

 ٔتؼشٚف )يؼبَٙ انمشآٌ( ثًؼُبِ الصطالصٙ: 

٠مقذ دٗ: ثٌذ١جْ ثٌٍغٛٞ ٌألٌفجظ ٚثألعج١ٌخ ثٌمشآ١ٔز
(ٗ)

. 

                                                           

(, ِٚمج١٠ظ ثٌٍغز )ِجدر: ػٕٝ(, صجػ 7ٕٗ(, ٚثٌى١ٍجس )ؿٕٓٗٗ/ٙثٌققجؿ ) ٔ))

 ثٌؼشٚط )ِجدر: ػٕٝ(. 

 (. ٖ٘ٔ/ٖصٙز٠خ ثٌٍغز ) ٕ))

 (. 7ٔ٘ثٌّفشدثس )ؿ ٖ))

 (. ٕ٘ٙثٌضفغ١ش ثٌٍغٛٞ ٌّغجػذ ثٌط١جس )ؿ ٗ))
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 انًجضج انخبنج

ا    تؼشٚف انتفغٛش نغخ ٔاصطالصب

 انتفغٛش نغخ: 

ٓ ِجدر )ف ط س(, ثٌضٟ صذٚي فٛي إظٙجس ثٌّؼٕٝ ٚإ٠نجفٗ, صمٛ ي: ِِ

فغَّشس ثٌقذ٠ظ: د١ٕضٗ ٚأٚمقضٗ
(ٔ)

 . 

 ٔنهتفغٛش فٙ انًؼُٗ الصطالصٙ تؼشٚفبد؛ يُٓب: 

"صٛم١ـ ِؼٕٝ ث٠٢ز ٚؽؤٔٙج ٚلقضٙج, ٚثٌغذخ ثٌزٞ ٔضٌش ف١ٗ, دٍفع 

٠ذي ػ١ٍٗ دالٌز ظج٘شر"
(ٕ)

. 

                                                           

 (. 77/ٔدقجةش رٚٞ ثٌض١١ّض ) ٔ))

 (. ٓٗثٌضؼش٠فجس )ؿ ٕ))
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 انفصم األٔل

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ ل تتؼشض نهمشاءاد 

ك ٌٍمشثءثس, ٚإّٔج صىضفٟ دشٚث٠ٍز دؼل وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ ال صضؼش

ٚثفذرٍ ثػضّذ٘ج ثٌّؤٌُف ػٕذِج ٚمغ وضجدَٗ, ٚدؼل ٘زٖ ثٌىضخ لذ صزوش ثٌمشثءثس 

َّْ ثٌىضجح ثػضٕٝ  فٟ ثٌّٛثمغ ثٌٕجدسر ثٌم١ٍٍز ثٌضٟ ال ٠ّىٓ ِؼٙج ثػضذجس أ

 دجٌمشثءثس.

 ٚثٌىضخ ثٌضٟ ٚلفش ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ػؾشْٚ وضجداج؛ ٟ٘: 

ش٠خ ثٌمشآْ, أدٛ دمحم ػذذ هللا دٓ ِغٍُ دٓ لض١ذز صفغ١ش غانكتبة األٔل: 

ٖ(7ٕٙ)س
(ٔ)

. 

ج فٟ يُٓزّ فٙ انمشاءاد ِا ج َّ ٌِ : ال ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج فٟ ثٌمشثءثس إال 

 أِغٍز ل١ٍٍز ال صىجد صزوش. 

 

صزوشر ثألس٠خ فٟ صفغ١ش ثٌغش٠خ )غش٠خ ثٌمشآْ انكتبة انخبَٙ: 

٘ـ(77٘ دٓ ثٌؾٛصٞ )س ثٌشفّٓ دٓ ػٍٟ دٓ دمحم ثٌىش٠ُ(, أدٛ ثٌفشػ ػذذ
(ٕ)

 . 

 يُٓزّ فٙ انمشاءاد: 

 ثٌىضجح ال ٠ضؼشك ٌؾٟء ِٓ ثٌمشثءثس إال فٟ ثٌٕجدس.  -

لجي ثٌذٛثح فٟ صقم١مٗ: "ٚٔمذَ ٕ٘ج ٌىضجح فٟ غش٠خ ثٌمشآْ: وضجح  -

٠ؼٕٝ دضٛم١ـ دؼل ِفشدثس ثٌمشآْ, ِٚؼج١ٔٗ, ٚأعج١ٌذٗ, ٚأفىجِٗ, 

                                                           

 َ. 777ٔ-77ٖٖٕٔجْ, ٌذ –صقم١ك: ثٌغ١ذ أفّذ فمش, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  ٔ))

 ٌٍىضجح ػذر هذؼجس:  ٕ))

ٌذٕجْ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  –صقم١ك: هجسق فضقٟ ثٌغ١ذ, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  -

َٕٓٓٗ-ٕٔٗ٘.ٖ 

-7ٖٓٗٔصقم١ك: د. ػٍٟ فغ١ٓ ثٌذٛثح, ِىضذز ثٌّؼجسف, ثٌش٠جك, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  -

ٔ77ٙ .َ 
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ٚلشثءثصٗ"

(ٔ)
ٟٚ٘ وغ١شر -"أِج ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز  , ٚلجي فٟ ِٕٙؼ ثٌضقم١ك:

فمذ ثٌضضِش أْ أوضخ ثٌٕـ وّج ٚسد فٟ ثٌّخطٛهز, أٞ: ثٌىضجدز  -فٟ ثٌىضجح

ػٍٝ لشثءر أدٟ ػّشٚ إْ وجٔش ثٌٍفظز صمضنٟ رٌه, أِج إرث وجْ ثٌخالف فٟ 

ش ػٍٝ  ثٌمشثءثس فٟ مذو ثٌىٍّز فال إؽىجي ف١ٗ, ٚػٍٝ أ٠ز فجي فمذ ٔذَّٙ

غذؼز, ٚإٌٝ ِقجدس٘ج, ٚإٌٝ صٛؽ١ٗ ِج ٠قضجػ إٌٝ رٌه, ثٌخالف د١ٓ ثٌمشثء ثٌ

ؽش ثٌمشثءثس غ١ش ثٌغذؼز ثٌضٟ أٚسد  أٚ ثإلفجٌز ػٍٝ ثٌّقجدس, وّج خشَّ

ثٌّؤٌف"
(ٕ)

. ٚلجي: "ٚػٕج٠ز ثٌّؤٌف دجٌمشثءثس ِّج ال ٠خفٝ فٟ ٘زث ثٌىضجح, 

ٚ٘ٛ ٕ٘ج وّج فؼً فٟ صثد ثٌّغ١ش ٠ؾّغ ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر أف١جٔاج, ٠ٚفغش 

ؼٕٝ ػٍٝ وً لشثءر, دً ٠ٕٚمً لشثءثس غ١ش ِضٛثصشر أف١جٔاج أخشٜ"ثٌّ
(ٖ)

 ٌُٚ .

 ٠ٗزوش إال عضز أِغٍز ِٓ ِٛثمغ ِضفشلز ِٓ ثٌىضجح, ٚلذ صضذؼش أوغش ِٓ 

ٓ ِٛثهٓ ِضفشلٍز فٟ ثٌىضجح فٍُ أؽذ لشثءرا ٚثفذرا ٠ٛسد٘ج  ِِ أؽضثء ِٓ ثٌمشآْ 

 شثءثس ثٌغذغ.ثٌّؤٌف, فألؽً رٌه ثػضذشُس ثٌىضجح ِّج ال ٠ٙضُ دجٌم

ثٌىضجح ٠ؼضّذ لشثءر أدٟ ػّشٚ؛ لجي ثٌذٛثح: "ٚلذ صضذؼش ثٌمشثءثس  -

فٟ ثٌىضجح, ٚص١مٕش أْ ثٌّؤٌف ٠ؾشؿ ٠ٚؼضّذ لشثءر أدٟ ػّشٚ دٓ ثٌؼالء, 

ٚػ١ٍٗ ؽجء فٟ ثٌىضجح وغ١ٌش ِٓ ثألٌفجظ ِفغَّشر ػٍٝ لشثءر أدٟ ػّشٚ ٚفذٖ, 

أٚ ِغ ِٓ ٚثفمٗ ِٓ ثٌمشثء"
(ٗ)

. 

 

ثٌضشؽّجْ ػٓ غش٠خ ثٌمشآْ, صجػ ثٌذ٠ٓ أدٛ ثٌّقجعٓ ػذذ بنج: انكتبة انخ

ٖ(7ٖٗثٌّؾ١ذ ثٌمشؽٟ ث١ٌّٕٟ )س ثٌذجلٟ دٓ ػذذ
(٘)

. 

                                                           

 (. ٙصزوشر ثألس٠خ صقم١ك ثٌذٛثح )ؿ ٔ))

 (. ٖٓر ثألس٠خ صقم١ك ثٌذٛثح )ؿصزوش ٕ))

 (. 7ٔصزوشر ثألس٠خ دضقم١ك ثٌذٛثح )ؿ ٖ))

 (. 7ٔصزوشر ثألس٠خ دضقم١ك ثٌذٛثح )ؿ ٗ))

 ٌٍىضجح صقم١مجس:  ٘))

 ٌذٕجْ. –لشأٖ ٚػٍك ػ١ٍٗ: د. ٠ق١ٝ ِشثد, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  -

لجعُ ثٌقٕفٟ ثدٓ ٚفمك فٟ سعجٌز ِجؽغض١ش دؼٕٛثْ: "غش٠خ ثٌمشآْ ٌٍؾ١خ ص٠ٓ ثٌذ٠ٓ  -

لطٍٛدغج: دسثعز ٚصقم١ك" أفّذ دمحم أفّذ ثٌقّجدٞ, و١ٍز أفٛي ثٌذ٠ٓ, ؽجِؼز ثإلِجَ دمحم 

 َ. 777ٔ-7ٖٓٗٔدٓ عؼٛد ثإلعال١ِز, 
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 ٌُ أؽذ ؽ١تاج ِٓ ثٌذسثعجس فٛي ٘زث ثٌىضجح. 

ث؛ فّغالا عٛسر ثٌذمشر ٌُ ٠زوش يُٓزّ فٙ انمشاءاد : ال ٠زوش ثٌمشثءثس إال ٔجدسا

[ٕٓٙمشر:]ثٌذ َّ  يي ىي ٱُّٱ فٟ ف١ٙج إال ثٌمشثءثس
(ٔ)

, ٚفٟ عٛسر آي 

]آي  َّ  حج مث هت ُّٱ فٟ ػّشثْ ٌُ ٠زوش ف١ٙج إال ثٌمشثءص١ٓ

[ٓٗٔػّشثْ:
(ٕ)

 , ٚ٘ىزث. 
صقفز ثألس٠خ دّج فٟ ثٌمشآْ ِٓ ثٌغش٠خ, أدٛ دمحم دٓ  انكتبة انشاثغ:

ٖ(٠7ٗ٘ٛعف دٓ ػٍٟ دٓ ف١جْ ثٌغشٔجهٟ ثٌؾ١جٟٔ ثألٔذٌغٟ )س
(ٖ)

. 

 ٌُ أؽذ دسثعزا ِضؼٍمز دٙزث ثٌىضجح. 

٠زوش ثٌّؤٌُف ثٌىٍّز ػٍٝ لشثءر, ٠ٚزوش ثٌّؼٕٝ  -: يُٓزّ فٙ انمشاءاد

ػ١ٍٙج دْٚ غ١ش٘ج
(ٗ)

ـٍ  , ٌزٌه أخطؤ دؼل ثٌّقمم١ٓ ػٕذِج أعذش لشثءر فف

                                                                                                                                   

ٚفمك فٟ سعجٌز دوضٛسثٖ دؼٕٛثْ: "غش٠خ ثٌمشآْ ٌٍقجفع ثدٓ لطٍٛدغج لجعُ دٓ ػذذ هللا  -

ِضٌٟٛ ثٌؾذىؾٟ, ؽجِؼز ثألص٘ش ثٌّقشٞ: دسثعز ٚصقم١ك", ػّشٚ ػذذ ثٌّقغٓ دمحم 

 َ. ٕٗٔٓفشع ثٌضلجص٠ك, 

 (ٕٙثٌضشؽّجْ ػٓ غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ( ٗ)

 (. ٖٔثٌضشؽّجْ ػٓ غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٕ))

 ٌٍىضجح هذؼجس:  ٖ))

أؽشف ػٍٝ هذؼٗ: دمحم عؼ١ذ دٓ ِقطفٝ ثٌٛسدٞ ثٌٕؼغجٟٔ, ِطذؼز ثإلخالؿ, فّجر,  -

ؾٗ دّج فٟ ثألٌفجظ ثٌضٟ روش٘ج ِٓ َ ٚفٟ ٘زٖ ثٌطذؼز ر٠ً ػ١ٍٗ فٟ ٘ٛث7ِٖٙٔ-ٖٖ٘ٗٔ

(. ٚلذ ثٔضمٗ ع١ّش ثٌّؾزٚح فٟ صقم١مٗ ٖٖ٘لشثءثس. ثٔظش: وضخ غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ

فمجي: "ٌُٚ ٠زوش ِٓ ثٌمشثءثس إال ث١ٌغ١ش ٚدقٛسر ػؾٛثة١ز, ٚدْٚ ثإلؽجسر إٌٝ ثخضالف 

 (. ٖثٌّؼٕٝ فٟ دؼل ٘زٖ ثٌمشثءثس". ثٔظش: صقفز ثألس٠خ دضقم١ك ثٌّؾزٚح )ؿ

 َ.. ١ٕٓٓٔك: أفّذ ِطٍٛح, د. خذ٠ؾز ثٌقذ٠غز, ِىضذز ٌذٕجْ, د١شٚس, صقم -

صقم١ك: ع١ّش هٗ ثٌّؾزٚح, ثٌّىضخ ثإلعالِٟ, د١شٚس/دِؾك, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  -

ٖٖٔٗٓ-ٔ77ٖ .َ 

 َ, ِٕؾٛس ػٍٝ ثٌؾذىز ثإلٌىضش١ٔٚز. 7ٕٓٓ-ٖٖٓٗٔصقم١ك: د. ؽ١ًّ ػذذ هللا ػ٠ٛنز,  -

آ٠جس ثٌّققف, صقش إؽشثف: لغُ ثٌضقم١ك دذثس  هذغ ٚأػ١ذ صشص١ذٗ ػٍٝ فغخ صشص١خ -

 ثٌققجدز دجٌضشثط دطٕطج, ِشثؽؼز: د. أ٠ّٓ فغٓ سؽخ ػّجسر. 

 (. ٖٙثٔظش ِج لجٌٗ ع١ّش ثٌّؾزٚح فٟ صقم١مٗ )ؿ ٗ))
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ْشَٔج{  فٟ وً ثٌّٛثمغ, ٟٚ٘ ػٍٝ لشثءر أخشٜ, فّغالا لجي أدٛ َِّ ف١جْ: "}أَ

َوغَّْشَٔج"
(ٔ)

 َِ  .[ٙٔ]ثإلعشثء:ْشَٔج{ , ٚوضذٙج ثٌّقمك}أَ

َّْ ثٌىضجح ثٌّطذٛع دؼٕٛثْ "صقفز ثألس٠خ" الدٓ لطٍٛدغج ٘ٛ  - ٠ذذٚ ٌٟ أ

َّْ ثٌّمجسٔز فٟ ِٛثمغ ثٌمشثءثس صؤدٞ  ٔفغٗ "صقفز ثألس٠خ" ألدٟ ف١جْ؛ أل

 إٌٝ ٔفظ ثٌّٕٙؼ. 

 

أٌف١ز غش٠خ ثٌمشآْ, ص٠ٓ ثٌذ٠ٓ ػذذ ثٌشف١ُ دٓ ثٌقغ١ٓ دٓ انكتبة انخبيظ: 

ٖ(7ٓٙػذذ ثٌشفّٓ دٓ أدٟ دىش ثٌؼشثلٟ )س
(ٕ)

 . 

: ٔظُ وضجح أدٟ ف١جْ )صقفز ثألس٠خ( فٙٛ ِغٍٗ فٟ فٙ انمشاءاد يُٓزّ

 ثٌقىُ, ٠مٛي: 

ج َّ ِْ َػُظ ٌْمَُشث ٌْفَجِظ ث ج ... َغِش٠َخ أَ َّ ٜ أَْ ٠َِٕظ َٛ ٌْؼَْذذُ َٔ دَْؼذُ فَج َٚ 

 ْٗ َ٘زَّدَ َٚ َؾج  ِٙ ٌْ ْٗ ... صَْشص١َِخ أَْفُشِف ث َٛ َسصَّذَ ْ٘ َٚ  َْ ُغ أَدِٟ َف١َّج ّْ  َؽ

 

غش٠خ ثٌمشآْ, ص٠ٓ ثٌذ٠ٓ لجعُ دٓ لطٍٛدغج ثٌقٕفٟ انكتبة انغبدط: 

ٖ(777)س
(ٖ)

 . 
                                                           

 (. 77ٕثٔظش )ؿ ٔ))

 ٌٍىضجح هذؼجس:  ٕ))

 ٖ. 7ٖٗٔ, هذؼز لذ٠ّز ػٍٝ فجؽ١ز صفغ١ش ثٌؾال١ٌٓ, ِطذؼز ثٌذجدٟ ثٌقٍذٟ, ثٌطذؼز ثٌغجٌغز -

فممش سعجٌز دوضٛسثٖ فٟ لغُ ثٌضفغ١ش ٚػٍَٛ ثٌمشآْ, فٟ ؽجِؼز أَ دسِجْ, ثٌغٛدثْ,  -

 َ, دضقم١ك: هٗ ٠جع١ٓ ٔجفش ثٌخط١خ. 77ٕٔ-ٖٕٔٗٔ

ٖ, ٌٚىٕٙج ِٕغٛدز إٌٝ ٕٔٗٔٚهذؼش دٙجِؼ صفغ١ش ثٌؾال١ٌٓ, هذؼز دثس ثٌفىش, د١شٚس,  -

 ثدٕٗ أدٟ صسػز ٌٟٚ ثٌذ٠ٓ. 

سف١ُ عؼذجْ ثٌؾذٛسٞ, ٚلقٟ ع١ّش ػذ١ظ ثٌؼضثٚٞ, عٍغٍز  ٚهذؼش دضقم١ك: س٠جك -

إف١جء ثٌضشثط ثإلعالِٟ, د٠ٛثْ ثٌٛلف ثٌغٕٟ, ؽّٙٛس٠ز ثٌؼشثق, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ٖٔٗٗ.ٖ 

 ٖ.7ٖٗٔٚهذؼش دضقم١ك: إعّجػ١ً دٓ إدشث١ُ٘ ثٌضوٟ, دثس ثألٚسثق, ؽذر,  -

ف١ؾٗ, دثس ثٌىضخ هذغ ثٌىضجح دذسثعز ٚصقم١ك: ػذذ ثٌّؤِٓ أدٛ ثٌؼ١ٕ١ٓ ػٍٟ ف ٖ))

 ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس. 
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ب:   انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ثٌمشثءثس إال فٟ ِٛثمغ ٔجدسر ِٓ وضجدٗ؛ يُٓزّ فٙ انمشاءاد: 

  ُّٱٱففٟ عٛسر ثٌذمشر ِغالا ٌُ ٠ضؼشك إال ٌغالط لشثءثس فمو, ٟٚ٘: لٌٛٗ صؼجٌٝ

ٱخض  
 َّ خيُّٱ [, ٕٕٕٚ]ثٌذمشر: َّ مبخب حبُّ[, 77]ثٌذمشر: َّحطمض  

.
)1(

 ]ثٌذمشر:7ٕٗ[
 

انكتبة انغبثغ: تضفخ األسٚت ثضم يب فٙ انمشآٌ يٍ انغشٚت، صٍٚ انذٍٚ 

ِ(978انضُفٙ لبعى ثٍ لطهٕثغب ثٍ ػجذ هللا )د
(ٕ)

 . 

ٌُ أؽذ دسثعزا ِضؼٍمزا دٙزث ثٌىضجح إال ثٌضقم١ك ٔفَغٗ فمذ وجْ سعجٌز 

 ِجؽغض١ش. 

 : ٓذ انًؤنف فٙ انمشاءاديُ

ق ٌّٛمٛع  - َّٟ صطشَّ َّْ ثٌقٕف لجي ثٌذجفظ: "أٚد أْ أؽ١ش أ٠ناج إٌٝ أ

ثٌمشثءثس, فٕشثٖ أف١جٔاج فٟ ِضٓ وضجدٗ ٠زوش ثٌىٍّز ِٓ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ػٍٝ غ١ش ِج 

لشأ٘ج ففـ ػٓ ػجفُ" ٚروش ِغجالا ٚثفذاث فمو
(ٖ)

. 

ؼؾُ ِمج١٠ظ ثٌٍغز الدٓ ػٕذِج صقذَّط ػٓ ِشثؽؼٗ روش أسدؼز ِشثؽغ: "ِ -

فجسط, ِٚؼجٟٔ ثٌمشآْ ألدٟ ؽؼفش ثٌٕقجط, ٚٚؽٖٛ ثٌمشآْ إلعّجػ١ً 

ث١ٌٕغجدٛسٞ, ٚوضخ ثٌمشثءثس". عُ لجي: "ٌمذ أوغش ثٌؾ١خ لجعُ ثٌقٕفٟ إٌٝ فذٍّ ِج 

ِٓ ثػضّجدٖ ػٍٝ ثدٓ فجسط ٚأدٟ ؽؼفش ثٌٕقجط, فٟ ف١ٓ وجْ ثػضّجدٖ ػٍٝ 

ث" ٚؽٖٛ ثٌمشآْ ٚوضخ ثٌمشثءثس ٠غ١شا
(ٗ)

. 

                                                           

 (.ٖٔٔ, 7ٓٔ, 7ٙغش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٔ))

فمك فٟ سعجٌز ِجؽغض١ش, صقم١ك: دمحم ٘جؽُ دمحم ػغ١ٍز, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, و١ٍز  ٕ))

 َ. ٖٕٔٓ-ٖٖ٘ٗٔث٢دثح, ثٌؾجِؼز ثإلعال١ِز, غضر, 

 ( لغُ ثٌذسثعز. ٓٗ)ؿ ٖ))

 ( لغُ ثٌذسثعز. ٔٗ)ؿ ٗ))
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 َّ مث ُّٱال ٠زوش ؽ١ّغ ثٌمشثءثس؛ فٕشثٖ ِغالا ٌُ ٠زوش ثٌمشثءثس فٟ -

 
)1(

 ]ثٌذمشر:77ٕ[, ُّٱ ىئ  َّ ]ثٌفضـ:7ٕ[, ٚغ١ش٘ج وغ١ش

 ٠زوش ثٌمشثءثس دْٚ ٔغذز إٌٝ أفقجدٙج.  -

 َّ زن رن ُّٱٱلذ ٠ؾ١ش إٌٝ ثٌمشثءثس إؽجسرا دْٚ روش٘ج؛ وّج فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ: -

وغ١شر"[ لجي: "ٚف١ٙج ٌغجس 7ٔ]ثألفمجف:
(ٕ)

. 

٠ضؼجًِ ِغ ثٌمشثءر ِؼجٍِز ثٌىٍّز ثٌغش٠ذز, ف١ؾشفٙج دىٍّز ٚثفذر أٚ  -

وٍّض١ٓ, ػٍٝ هش٠مضٗ فٟ ؽشؿ ثٌغش٠خ فٟ ٘زث ثٌىضجح, فّغالا فٟ ِجدر )دذأ( لجي: 

َٞ  ُّٚ[ أٚي, 7ٕ"}دجدَا{ ]٘ٛد: ظج٘ش" َّٱدَجِد
(ٖ)

. 

: [ٙٔعشثء:]ثإل  َّ مق ُّٱلذ ٠زوش ثٌمشثءر دْٚ أٞ صؼ١ٍك ػ١ٍٙج؛ وّج لجي:  -

ْشَٔج{" َِ َوغَّْشَٔج, }آ
(ٗ)

. 

أٌف١ز ثٌغش٠خ الدٓ ػجٌُ, ٚؽشفٙج: م١جء ثٌّؼجٌُ ؽشؿ انكتبة انخبيٍ: 

ػٍٝ أٌف١ز ثٌغش٠خ الدٓ ػجٌُ, صؤ١ٌف: دمحم دجٞ دٍؼجٌُ
(٘)

. 

 يُٓزّ: 

ثٌؾشؿ ٠ضؼشك ٌزوش ثٌمشثءثس ل١ٍالا دْٚ ثعضمشثء, وزوشٖ ثٌمشثءثس فٟ لٌٛٗ  -

.
)6(

 صؼجٌٝ: ُّٱ جئ حئ خئ  مئ َّ  ]ثإلعشثء:ٖٕ[

ث, ومٌٛٗ: )ٚدجةظ ف١ٗ د١ظ( - ٚثٌّضٓ ٠ضؼشك ٌزوش ثٌمشثءثس ٔجدسا
(7)

. 

روش ثٌمشثءثس ٠ىْٛ دْٚ ٔغذز ألفذ فٟ ثٌغجٌخ, ٚأف١جٔاج ٠ٕغذٙج إٌٝ  -

[ ٘ٙٔثٌغذغ فمو, ٚأف١جٔاج ٠فقً فٟ ثٌٕغذز ومٌٛٗ: "}دؼزثح د١ظ{ ]ثألػشثف:

... ٚف١ٗ إفذٜ ػؾشر لشثءر"
(7)

 . 

                                                           

 ٌضقم١ك. ( لغُ ثٗ, ٖ)ؿ ٔ))

 ( ِٓ لغُ ثٌضقم١ك.٘)ؿ ٕ))

 ( ِٓ لغُ ثٌضقم١ك. 7)ؿ ٖ))

 ( ِٓ لغُ ثٌضقم١ك. ٙ)ؿ ٗ))

 ِطذٛع فٟ ثٌؾضثةش, دْٚ صجس٠خ أٚ هذؼز أٚ دثس ٔؾش.  ٘))

ج: )ؿٓٗم١جء ثٌّؼجٌُ )ؿ ٙ))  (. ٘ٗ, ٔٗ(. ٚثٔظش أ٠نا

 (. ٗ٘م١جء ثٌّؼجٌُ )ؿ 7))

 (. ٗ٘م١جء ثٌّؼجٌُ )ؿ 7))
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 ٌمشثءثس دْٚ صٛؽ١ٗ. ٠زوش ث -

َّْ فجفخ ثٌىضجح لذ لقذ ِٕٙؾ١َّزا ِؼ١ٕزا فٟ روشٖ ٌٍمشثءثس  - ال ٠ظٙش أ

 ًٌ َّْ روش ثٌمشثءثس ف١ٗ ل١ٍ أٚ ٔغذضٙج أٚ صٛؽ١ٙٙج, ٚإّٔج دقغخ ِج ٠ؼشك ٌٗ, ٚأل

 روشصٗ ٕ٘ج.

 

ث١ٌّغَّش فٟ غش٠خ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, إػذثد: ِشوض ثٌذسثعجس انكتبة انتبعغ: 

ٟ ِؾّغ ثٌٍّه فٙذثٌمشآ١ٔز ف
(ٔ)

 . 

: لذ أفقـ ثٌّؤٌفْٛ ػٓ ِٕٙؾُٙ دؼذَ إ٠شثد ؽٟء ِٓ ثٌمشثءثس فٟ يُٓزّ

ـٍ ػٓ  ٘زث ثٌىضجح فمجٌٛث: "أْ ٠ىْٛ ؽشؿ ثٌىٍّجس ثٌغش٠ذز ِٛثفماج ٌشٚث٠ز فف

ػجفُ, ٌُٚ ٔؾؤ أْ ٔؾ١ش إٌٝ ِؼجٟٔ ثٌمشثءثس ثألخشٜ؛ ألْ ِغً ٘زث ٠ُذؼذٔج ػٓ 

١ٕجٖ" خَّ َٛ ثٌغشك ثٌزٞ صَ
(ٕ)

. 

 

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ: صفغ١ش ٌغٛٞ ِٛؽض, صؤ١ٌف: أ.د. انكتبة انؼبشش: 

إدشث١ُ٘ ػذذ هللا سف١ذر, أ.د. دمحم سِنجْ ثٌؾشدٟ, أ.د. دمحم ِقطفٝ فٛف١ز, 

 أ.د. ِقطفٝ ثٌقجدق ثٌؼشدٟ, أ.د. أفّذ ػّش أدٛ فؾش. 

دمشثءر روش ِؤٌِّفٖٛ ِٕٙؾُٙ ف١ٗ فٟ ثٌمشثءثس فمجٌٛث: "ثالٌضضثَ ف١ٗ يُٓزّ: 

ٔجفغ دشٚث٠ز لجٌْٛ, ٟٚ٘ ثٌمشثءر ثٌّضذؼز فٟ ثٌؾّج١٘ش٠ز ثٌؼظّٝ, ٌٚؼٍٗ أٚي 

صفغ١ش ٠ُمذَ ػٍٝ ٘زٖ ثٌمشثءر ٠ٍٚضضَ دٙج ف١ٗ, صغ١ٙالا ػٍٝ ثٌمشثء دْٚ ثٌضؼشك 

ٌٍمشثءثس ثألخشٜ, ٚصٛؽ١ٙٙج, ٚثٌفشق د١ٕٙج إال ل١ٍالا ػٕذ ثٌنشٚسر ٌذ١جْ ِؼٕٝا 

ٌُّ ٚؽجةٌك ِؽذًّث, ٌٚىٓ ِغً ٘زث ثٌضؤ١ٌف ال ال دُذَّ ِٕٗ, ٚ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ث ِٙ ُِ ٌؼٍُ 

 ٠ضقًّ ثإل٠غجي ف١ٗ ٚال ثٌضٛعغ فٟ ِغجةٍٗ ٚفشٚػٗ".

 

                                                           

 ٖ.ٖٖٗٔثٌٍّه فٙذ ٌطذجػز ثٌّققف ثٌؾش٠ف, ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر, ِطذٛع فٟ ِؾّغ  ٔ))

 ث١ٌّغش فٟ غش٠خ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ )ؿ ع(.  ٕ))



 

 777 

العدد العاشر  لبنات بالزقازيق               ية لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
ثٌّؼؾُ ثٌؾجِغ ٌغش٠خ ِفشدثس ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, انكتبة انضبد٘ ػشش: 

إػذثد ٚصشص١خ: ػذذ ثٌؼض٠ض ػض ثٌذ٠ٓ ثٌغ١شٚثْ
(ٔ)

 . 

ثٌمشثءثس إال فٟ : ٌُ ٠ضؼشك ثٌّؤٌف ٌؾٟء ِٓ يُٓزّ فٙ انمشاءاد

 ِٛثمغ ل١ٍٍز ؽذًّث ال صىجد صزوش. 

 

ثٌغشثػ فٟ د١جْ غش٠خ ثٌمشآْ, د. دمحم دٓ ػذذ ثٌؼض٠ض انكتبة انخبَٙ ػشش: 

ثٌخن١شٞ
(ٕ)

 . 

: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ِٕٙؾٗ فٟ ثٌمشثءثس, ِٚٓ خالي يُٓزّ فٙ انمشاءاد

 دٗ أدذاث. ثٌضضذغ ٠ضذ١ٓ أْ ثٌّؤٌف ال ٠ضؼشك ٌزوش ؽٟء ِٓ ثٌمشثءثس فٟ وضج

 

: وٍّجس ثٌمشآْ: صفغ١ش ٚد١جْ, فغ١ٕٓ دمحم ِخٍٛفانكتبة انخبنج ػشش
(ٖ)

 . 

: ٌُ ٠زوش ؽ١تاج ِٓ ثٌمشثءثس, ٚلذ روش فٟ ثٌّمذِز فٟ يُٓزّ فٙ انمشاءاد

ثٌضٕذ١ٙجس أٔٗ ع١ؼضّذ سٚث٠ز ففـ فمجي: "ثصذؼٕج فٟ مذو ثٌىٍّجس سٚث٠ز ثإلِجَ 

ٖ 7ٓٔثألعذٞ ثٌىٛفٟ ثٌّضٛفٝ عٕز  أدٟ ػّش ففـ دٓ ع١ٍّجْ دٓ ثٌّغ١شر

"...
(ٗ)

. 

ثٌٙجدٞ إٌٝ صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ, د. دمحم عجٌُ انكتبة انشاثغ ػشش: 

ِق١غٓ, ٚد. ؽؼذجْ دمحم إعّجػ١ً
(٘)

. 

: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌفجْ ِٕٙؾّٙج فٟ ثٌىضجح, ٌٚىٓ دضضذغ ثٌىضجح يُٓذ انكتبة

مجْ ٌؾٟء ِٓ ثٌمشثءثس.   ٔؾذ أّٔٙج ال ٠ضؼشَّ

ثٌضقم١ك فٟ وٍّجس ثٌمشآْ, فغٓ ثٌّقطفٛٞ بيظ ػشش: انكتبة انخ

ٖ(ٕٙٗٔ)س
(ٙ)

. 
                                                           

 َ. 77ٌٙٔذٕجْ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  –ِطذٛع فٟ دثس ثٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, د١شٚس  ٔ))

 َ. 7ٕٓٓ-7ٖٕٗٔثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ثٌش٠جك,  ٕ))

 َ. 777ٔ-7ٌٖٔٗٔذٕجْ,  – ٌٗ ػذر هذؼجس؛ ِٕٙج: هذؼز دثس ثدٓ فضَ, د١شٚس ٖ))

 (. 7وٍّجس ثٌمشآْ: صفغ١ش ٚد١جْ )ؿ ٗ))

 هذغ فٟ ِىضذز ؽؼفش ثٌقذ٠غز, دْٚ ِؼٍِٛجس. ٘))

ِؤعغز ثٌطذجػز ٚثٌٕؾش, ٚصثسر ثٌغمجفز ٚثإلسؽجد ثإلعالِٟ, ِشوض ٔؾش آعجس ثٌؼالِز  ٙ))

 ٖ.ٙٔٗٔثٌّقطفٛٞ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 
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: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج ػٓ ِٕٙؾٗ فٟ ثٌمشآْ, ٚدضضذغ يُٓذ انكتبة

 ِٛثهٓ ثٌمشثءثس ال ٔؾذ ثٌّؤٌَف ٠زوش ؽ١تاج ِٕٙج. 

 

: ٚؽٗ ثٌٕٙجس ثٌىجؽف ػٓ ِؼجٟٔ والَ ثٌٛثفذ انكتبة انغبدط ػشش

ػٍٟ ثٌقشدٟثٌمٙجس, د. ػذذ ثٌؼض٠ض دٓ 
(ٔ)

. 

: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج ػٓ ِٕٙؾٗ فٟ ثٌمشثءثس, ٚدضضذغ يُٓذ انكتبة

 ِٛثهٓ ثٌمشثءثس ال ٔؾذ ثٌّؤٌَف ٠زوش ؽ١تاج ِٕٙج.

 

ج ِٓ فق١ـ انكتبة انغبثغ ػشش:  ِؼؾُ غش٠خ ثٌمشآْ ِغضخشؽا

ثٌذخجسٞ, دمحم فؤثد ػذذ ثٌذجلٟ
(ٕ)

. 

ؾٗ فٟ ثٌمشثءثس, ٚدضضذغ : ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج ػٓ ِٕٙيُٓذ انكتبة

 ِٛثهٓ ثٌمشثءثس ال ٔؾذ ثٌّؤٌَف ٠زوش ؽ١تاج ِٕٙج.

 

فغٓ ثٌذ١جْ فٟ صفغ١ش ِفشدثس ِٓ ثٌمشآْ, ِق١ٟ انكتبة انخبيٍ ػشش: 

٘ـ(ٖٓ٘ٔثٌذ٠ٓ ثٌخجٟٔ ػفٟ )س
(ٖ)

. 

: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج ػٓ ِٕٙؾٗ فٟ ثٌمشثءثس, ٚدضضذغ يُٓذ انكتبة

 ٌَف ٠زوش ؽ١تاج ِٕٙج.ِٛثهٓ ثٌمشثءثس ال ٔؾذ ثٌّؤ

 

ِؼؾُ ثٌمشآْ: ٚ٘ٛ لجِٛط ِفشدثس ثٌمشآْ انكتبة انتبعغ ػشش: 

ٚغش٠ذٗ, ػذذ ثٌشءٚف ثٌّقشٞ أدٛ سصق
(ٗ)

. 

: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج ػٓ ِٕٙؾٗ فٟ ثٌمشثءثس, ٚدضضذغ يُٓذ انكتبة

 ِٛثهٓ ثٌمشثءثس ال ٔؾذ ثٌّؤٌَف ٠زوش ؽ١تاج ِٕٙج.

                                                           

 َ. ٕٙٓٓ-7ٌٖٕٗٔطذؼز ثألٌٚٝ, ٌذٕجْ, ث –هذغ دذثس ثدٓ فضَ, د١شٚس  ٔ))

 َ. 7٘ٓٔ-7ٖٖٙٔدثس إف١جء ثٌىضخ ثٌؼشد١ز,  ٕ))

 ٖ.ٕٖٗٔهذغ دّطذؼز ثٌضشلٟ دذِؾك,  ٖ))

 َ, ِطذؼز فؾجصٞ, ثٌمج٘شر.7ٗ7ٔ-7ٖٖٙٔثٌطذؼز ثٌغج١ٔز,  ٗ))
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ثٌىش٠ُ ٚصفغ١ش غش٠ذٗ, فّذٞ ػذ١ذثٌمشآْ انكتبة انؼششٌٔ: 
(ٔ)

. 

: ٌُ ٠زوش ثٌّؤٌف ؽ١تاج ػٓ ِٕٙؾٗ فٟ ثٌمشثءثس, ٚدضضذغ يُٓذ انكتبة

 ِٛثهٓ ثٌمشثءثس ال ٔؾذ ثٌّؤٌَف ٠زوش ؽ١تاج ِٕٙج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هذغ فٟ ػجٌُ ثٌىضخ, دْٚ ِؼٍِٛجس.  ٔ))
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 انفصم انخبَٙ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انغجغ فمط

 

 ٔٚضتٕ٘ ػهٗ يجضخٍٛ:

نًجضج األٔل: كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انغجغ دٌٔ ا

 . تٕرّٛ

انًجضج انخبَٙ: كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انغجغ يغ 

 انتٕرّٛ.

 



 

 7ٕٓ 

العدد العاشر  لبنات بالزقازيق               ية لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
 انفصم انخبَٙ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انغجغ فمط

 انًجضج األٔل 

 همشاءاد انغجغ دٌٔ تٕرّٛكتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض ن

دؼذ ثٌذقظ ٌُ أؽذ ؽ١تاج ِٓ ثٌىضخ ٠ضؼشك ٌٍمشثءثس ثٌغذغ فٟ وضخ 

َّْ وضخ ثٌغش٠خ  ٍٗ ٌٙج, ٌٚؼً رٌه ٠شؽغ إٌٝ أ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ دْٚ صٛؽ١

صخضجُس دؼل ثألٌفجظ ٌذ١جْ ِؼج١ٔٙج ٚغش٠ذٙج, ف١ذؼُذ أْ  -فٟ ثٌغجٌخ-ٚثٌّؼجٟٔ 

شثءثس دْٚ أْ ٠ُشثد أفالا د١جْ ِؼٕج٘ج ٠زوش وضجٌح ِٓ وضذِٙج ؽ١تاج ِٓ ثٌم

 ٚثٌغش٠خ ِٕٙج. 



 

 

  7ٖٓ 
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 انًجضج انخبَٙ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انغجغ يغ انتٕرّٛ

إ٠ؾجص ثٌذ١جْ ػٓ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ِقّٛد دٓ أدٟ ثٌقغٓ  انكتبة األٔل:

ٖ(ٖ٘٘ث١ٌَّْٕغجدٛسٞ, )ثٌّضٛفٝ دؼذ عٕز 
(ٔ)

. 

 ؼهك ثبنمشاءاد:انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚت

ِٓ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجدٗ إ٠ؾجص ثٌذ١جْ ػٓ  ث١ٌٕغجدٛسِٞٛلف  -

 , ِؾٍز ؽجِؼز ثٌطجةف. رِؼجٟٔ ثٌمشآْ, د. دمحم ِقّٛد فالؿ ثٌغٛثػذ

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

ِٕٙؼ د١جْ ثٌقك ِقّٛد ث١ٌٕغجدٛسٞ فٟ وضجح )إ٠ؾجص ثٌذ١جْ ػٓ  -

ثٌؼذجدٞ, لغُ أفٛي ثٌذ٠ٓ, و١ٍز ثٌؼٍَٛ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ(, فٕجْ ٔذث خن١ش 

 َ. ٕٔٔٓثإلعال١ِز, ؽجِؼز دغذثد, سعجٌز ِجؽغض١ش, 

يُٓذ انُٛغبثٕس٘ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )إٚزبص انجٛبٌ فٙ 

يؼبَٙ انمشآٌ(
(ٕ)

: 

ثػضٕٝ ثٌّؤٌف دزوش أٚؽٗ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز, ٚث٘ضّجَ ثٌّؤٌف دٙزث  -

 دزوش ثٌمشثءثس ثٌّخضٍفز.  ثٌؾجٔخ ظج٘ش فٟ وضجدٗ, فٙٛ ٠ُؼٕٝ

ٗ دزوش ثٌمشثءثس أَّٔٗ أٚسد وً ثٌمشثءثس فٟ ث٠٢جس  - ُِ ال ٠ؼٕٟ ث٘ضّج

 ثٌضٟ أٚسد٘ج, ٚإّٔج وغ١ٌش ِٓ ث٠٢جس ٌُ ٠زوش ِج ف١ٙج ِٓ أٚؽٗ ثٌمشثءثس.

غجٌخ ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٠ٛسد٘ج عذؼ١ز, ٚأف١جٔاج ٠ٛسد ثٌمشثءثس  -

ثثٌؼؾش٠ز, أِج ثٌمشثءثس ثٌؾجرر فٍُ صَشِ  د فٟ ٘زث ثٌىضجح إال ٔجدسا
(ٖ)

 . 

 فٟ ثٌغجٌخ ال ٠ؼضٚ ثٌّؤٌف ثٌمشثءر إٌٝ أفقجدٙج, ٚأف١جٔاج ٠فؼً رٌه.  -

                                                           

ِٟ, د١شٚس, ثٌطذؼز دسثعز ٚصقم١ك: د. ف١ٕف دٓ فغٓ ثٌمجعّٟ, دثس ثٌغشح ثإلعال ٔ))

 َ. 77٘ٔثألٌٚٝ, 

 ٌٚٗ هذؼز دضقم١ك: أ.د. ػٍٟ دٓ ع١ٍّجْ ثٌؼذ١ذ, ِىضذز ثٌضٛدز, ثٌش٠جك. 

(, ِٚٛلف ث١ٌٕغجدٛسٞ ِٓ ثٌمشثءثس ٖٓثٔظش ِج وضذٗ ثٌّقمك د. ف١ٕف )ؿ ٕ))

 ثٌمشآ١ٔز. 

 ٚإْ وجْ-( إ٠شثد ثٌمشثءثس ثٌؾجرر ِّج ٠ؤخز ػٍٝ ثٌّؤٌف ٓٗٚلذ ؽؼً ثٌّقمك )ؿ ٖ))

ث َّْ ٘زث د٠ذْ ػٍّجء ثٌضفغ١ش ٚغ١شُ٘, فُٙ ٠زوشٚٔٙج -ٔجدسا , ٚثٌظج٘ش أٔٗ ال دؤط دٙزث؛ أل

 ألؽً د١جْ ِؼٕج٘ج ِٚج ف١ٙج ِٓ فٛثةذ ٌغ٠ٛز, ال ألؽً أْ ٠مشأ دٙج. 
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ػٍٝ ألٛثي ثٌققجدز ٚثٌضجدؼ١ٓ دزوش  -سفّٗ هللا-٠ؼضّذ ث١ٌٕغجدٛسٞ  -

 أٚؽٗ ثٌمشثءثس ثٌّؤعٛسر ػُٕٙ. 

٠ؼٕٝ ثٌّؤٌف دزوش صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس, ٚصذ١١ٓ ثالخضالف فٟ ثٌّؼجٟٔ  -

 دجخضالف ثٌمشثءر.

٠ٕمً ثٌّؤٌف ػٓ أةّز ثٌمشثءثس ٚثٌٍغز فٟ صٛع١ك ثٌٕقٛؿ ثٌضٟ  -

٠ٛسد٘ج فٟ صٛؽ١ٗ ثٌمشثءر؛ ِغً أدٟ ػّشٚ دٓ ثٌؼالء, ٚع١ذ٠ٛٗ, ٚثٌضؽجػ, 

 ٚأدٟ ػٍٟ ثٌفجسعٟ, ٚغ١شُ٘. 

 

انكتبة انخبَٙ: ََفَظ انصجبس فٙ غشٚت انمشآٌ َٔبعخّ ٔيُغٕخّ، 

ِ(595ًذ ثٍ ػجذ انضك انخضسرٙ )دأثٕ رؼفش صًذ ثٍ ػجذ انص
(1)

. 

 ٌُ ألف ػٍٝ ؽٟء ِٓ ثٌذسثعجس فٛي ٘زث ثٌىضجح.

 يُٓذ انكتبة: 

ثػضّجد لشثءر ٔجفغ غجٌذاج -
(ٕ)

ٍِه{ ف١ٙج  َِ {ٚ" : ؛ فٕشثٖ ٠مٛي ِغالا

لشثءثصجْ"
(ٖ)

. 

فٟ ثال٘ضّجَ دجٌغش٠خ ٠ٛسد ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج -
(ٗ)

. 

 ثءثس ثٌغذغ. ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٠ٛسد٘ج ثٌّؤٌف ٟ٘ ثٌمش -

 ُّٱٱفٟ فٕشثٖ ِغالا ٌُ ٠ٛسد ثٌمشثءثس ؛ ال ٠ٍضضَ دئ٠شثد ؽ١ّغ ثٌمشثءثس -

[ٙ]ثٌفجصقز:َّمي
(٘)

[7]ثٌذمشر: َّ ىئ ُّٱ, ٚال فٟ
(ٙ)

. 

 

                                                           

دسثعز ٚصقم١ك: دمحم ػض ثٌذ٠ٓ ثٌّؼ١جس ثإلدس٠غٟ, ٚصثسر ثألٚلجف ٚثٌؾؤْٚ  ٔ))

 َ. 77ٗٔ-ٖٗٔٗٔثإلعال١ِز, ثٌٍّّىز ثٌّغشد١ز, 

 (. ٕٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٕ))

 (.٘ٙٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٖ))

 (. ٘ٓٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٗ))

 (. 7ٙٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٘))

 (. 7ٓٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٙ))
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ٓ غ١ش ثٌغجٌخ لٌٛٗ:  - ِِ ال ٠ٕغخ ثٌمشثءر ألفٍذ فٟ ثٌغجٌخ, ٚ

[ لشأصٗ ثٌمشثء أ٠ٓ ِج ٚلغ دجٌّٙض غ١ش ٔجفغ ٕٙ"ٚ}ثٌقجد١ٓ{ ]ثٌذمشر:

فذذْٚ"
(ٔ)

. 

ٍِه{ ]ثٌفجصقز: - َِ [ ٙلذ ٠ٛسد ؽ١تاج ِٓ ثٌؾٛثر, ومٌٛٗ: "ٚلذ صغىٓ الَ }

... ٠ٚقىٝ أْ أدج ػّشٚ لشأ دزٌه"
(ٕ)

[: ٔٙ]ثٌذمشر:  َّ  خب ُّٱ, ٚلٌٛٗ فٟ 

"ٚدجٌغجء ٚلؼش فٟ ِققف ػذذ هللا دٓ ِغؼٛد"
(ٖ)

. 

ج ٌٍمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح.  - ّا  ؽؼً ثٌّقمك ِؼؾ

 

ٛش غشٚت انمشآٌ انكشٚى، فخش انذٍٚ انطشٚضٙ تفغ انكتبة انخبنج:

ِ(1895)د
(4)

 . 

 ٌُٚ أؽذ دسثعزا فٛي ثٌىضجح ِضؼٍمز دٗ.

يُٓذ انطشٚضٙ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ: )تفغٛش غشٚت انمشآٌ 

 : انكشٚى(

َّْ ثٌّؤٌف ثػضٕٝ دجٌضؼش٠ف دجٌمشثءثس دجٌىٍّجس ثٌغش٠ذز  - روش ثٌّقمك أ

ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح
(٘)

. 

ذ ثٌّؤٌف ثدضذثءا ػٍٝ ثٌمشثءثس ثٌغذؼز, ألٔٗ ػٕذِج ٠زوش أٚؽٗ ٠ؼضّ -

ثٌمشثءثس ٠ىضفٟ دزوش ثٌمشثء ثٌغذؼز
(ٙ)

, ٚػٕج٠ضٗ دجٌمشثءثس ثٌغذغ ػٕج٠ز 

 ٚثمقز.

 

                                                           

 (. 7ٓٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٔ))

 (. ٙٙٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٕ))

 (. 77ٔٔفظ ثٌقذجؿ )ؿ ٖ))

 ِؼٍِٛجس.  ػٕٟ دضقم١مٗ ٚثٌضؼ١ٍك ػ١ٍٗ ٚٔؾشٖ: دمحم وجظُ ثٌطش٠قٟ, دْٚ ٗ))

 )ؿ ٠خ( فٟ ثٌّمذِز.  ٘))

 (. 7ثٔظش: )ؿ ٙ))
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٠زوش ثٌّؤٌف أف١جٔاج ؽ١تاج ِٓ ثٌمشثءثس ثٌؾجرر؛ ومٌٛٗ: "ٚلشا: }أٔج  -

[ دجٌفضـ"ٗدشثء{ ]ثٌّّضقٕز:
(ٔ)

. 

: }ٕ٘جٌه صضٍٛث{ فٟ لذ ٠زوش ثٌمشثءثس فٟ ِ - جدص١ٓ ِخضٍفض١ٓ؛ فزوش ِغالا

 [ فٟ ِجدر )دال(. ٖٓ]٠ٛٔظ: َّ جئ يي ُّٱٚ ِجدر )صال(, 

ٌُ ٠مقذ ثٌّؤٌف روش ؽ١ّغ ثٌمشثءثس ثٌغذغ ثٌٛثسدر فٟ ث٠٢جس؛  -

١ْٔج َفغٕز{وئغفجٌٗ ِغالا ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ ُُٙ فٟ ثٌذُّ  : } ٌَُٕذَٛةٕ

[ٔٗ]ثٌٕقً:
(ٕ)

 . 

ٗ ثٌمشثءثس ثٌّزوٛسر أف١جٔاج, ٚأف١جٔاج ال ٠ٛؽٙٙج؛ فّّج ٌُ ٠ٛؽٙٗ ٠ٛؽ -

[ وٍُٙ لشأ دج١ٌجء ِٓ صقش غ١ش ٔجفغ, فئٔٗ لشأ 7٘]ثٌمقـ:  َّ جب ُّٱ:  لٌٛٗ

دجٌضجء ػٍٝ ثٌضؤ١ٔظ" ٌُٚ ٠ٛؽٗ
(ٖ)

. 

 

                                                           

 (.ٗٔ(. ٚثٔظش: )ؿٓٔثٔظش: )ؿ ٔ))

 (. ٖٔثٔظش: )ؿ ٕ))

 (. ٙٔثٔظش: )ؿ ٖ))



 

 

  7ٓ7 

 

 

 بن أحمد برهجيدمحم د/                       عالقة كتب معاني القرآن وغريبه بالقراءات 

 

 

 

 انفصم انخبنج

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انؼشش

 

 ٔٚضتٕ٘ ػهٗ يجضخٍٛ:

األٔل: كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انؼشش دٌٔ  انًجضج

نًجضج انخبَٙ: كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد ا .تٕرّٛ

. انؼشش يغ انتٕرّٛ
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 انفصم انخبنج

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انؼشش

 انًجضج األٔل 

 ش دٌٔ تٕرّٛكتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انؼش

صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ, ٌّقّذ دٓ إعّجػ١ً ثأل١ِش ثٌقٕؼجٟٔ كتبة: 

ٖ(7ٕٔٔ)س
(ٔ)

 . 

ٓ وضخ دسثعز ػٓ ٘زث ثٌىضجح.  َِ  ٌُٚ ألف ػٍٝ 

 يُٓذ انصُؼبَٙ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )تفغٛش غشٚت انمشآٌ(: 

٠ٛسد ثٌّؤٌف أف١جٔاج لشثءر دؼل ثٌمشثء ثٌؼؾش؛ وئ٠شثدٖ ثٌمشثءثس فٟ  -

[ٙٔ]ثإلعشثء:َّ جك مق ُّٱٱ:ٌٗ صؼجٌٝلٛ
(ٕ)

 َّ لك اك ُّٱٱ, ٚفٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ:

[٘ٔ]دمحم:
(ٖ)

 . 

ٌُ ٠ٍضضَ ثٌّؤٌف دئ٠شثد ؽ١ّغ ثٌمشثءثس؛ فٕشثٖ ِغالا ٌُ ٠ضقذط ػٓ  -

[ٖٙثٌذمشر: َّ  حط مض ُّٱٱ:ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ
(ٗ)

 جه ُّٱ ٚ,
[77]ثٌذمشر:  َّ

(٘)
 . 

 ثٌمشثء.  ٌُ ٠ؼُض ثٌّؤٌف ثٌمشثءثس ألفٍذ ِٓ -

 ثٌّؤٌف ال ٠ٛؽٗ ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح.  -

                                                           

ق, دثس ثدٓ وغ١ش, دِؾك/  ٔ)) فممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ ٚمذو ٔقٗ: دمحم فذقٟ دٓ فغٓ فالَّ

 َ. ٕٓٓٓ-ٖٕٔٗٔد١شٚس, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

 . (ٗٙصفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٕ))

 (. 7ٙصفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٖ))

 (. ٔ٘صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٗ))

ج )ؿٕ٘صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٘))  ( ٚغ١ش٘ج. 7٘, ٙ٘(. ٚثٔظش أ٠نا



 

 

  7ٓ7 

 

 

 بن أحمد برهجيدمحم د/                       عالقة كتب معاني القرآن وغريبه بالقراءات 

 

 انًجضج انخبَٙ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهمشاءاد انؼشش يغ انتٕرّٛ

ّٟ  انكتبة األٔل: ّٟ دٓ أدٟ هجٌخ ثٌم١غ ثٌؼّذر فٟ غش٠خ ثٌمشآْ, أدٛ دمحم ِى

٘ـ(7ٖٗ)س
(ٔ)

. 

 ح. ٌُٚ أؽذ ؽ١تاج ِٓ ثٌذسثعجس ِضؼٍماج دٙزث ثٌىضج

يُٓذ يكٙ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )انؼًذح فٙ غشٚت انمشآٌ(
(5)

: 

 ٠ؼضذش ٚؽٖٛ ثٌمشثءثس ثٌقق١قز ثٌغجدضز. -

 ال ٠ٕغخ ثٌمشثءر ألفٍذ ِٓ ثٌمشثء.  -

ٗ ثٌمشثءثس ٌّؼج١ٔٙج ثٌّضذج٠ٕز. - ّؽِ َٛ ُ٠ 

 ال ٠ضؼذَّٜ ُِٕٙؾٗ فٟ صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس أْ ٠زوش ِؼٕٝ ثٌمشثءر دىٍّز أٚ ثعٕض١ٓ -

 فمو.

 

ّٟ دٓ أدٟ هجٌخ انكتبة انخبَٙ : صفغ١ش ثٌّؾىً ِٓ غش٠خ ثٌمشآْ, ِى

ّٟ )س ٘ـ(7ٖٗثٌم١غ
(ٖ)

 . 

 ٌُٚ أؽذ ؽ١تاج ِٓ ثٌذسثعجس ِضؼٍماج دٙزث ثٌىضجح. 

يُٓزّ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ
(ٗ)

 : 

 ث٘ضُ دئ٠شثد ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز, ٚال صخفٝ إِجِز ثٌّؤٌف فٟ ٘زث ثٌفٓ.  -

وً ثٌمشثءثس؛ فٕشثٖ ِغالا ٌُ ٠ٛسد ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ  ال ٠ٛسد -

, ٚغ١ش٘ج[7]ثٌذمشر: َّ ىئ ُّٱ[, ٚال فٟ ٙ]ثٌفجصقز: َّ مي    ُّٱوٍّز
(٘)

 . 

ٚغ١ش٘ج
(٘)

 . 

                                                           

 َ. 77ٔٔ-ٖٔٓٗٔصقم١ك: د. ٠ٛعف ثٌّشػؾٍٟ, ِؤعغز ثٌشعجٌز, د١شٚس,  ٔ))

 ( ِٚج دؼذ٘ج, ٚلذ صدُس ػ١ٍٗ.7ثٔظش ِج روشٖ ثٌّقمك )ؿ ٕ))

 َ. 77٘ٔ-ٖٙٓٗٔػٍٟ فغ١ٓ ثٌذٛثح, ِىضذز ثٌّؼجسف, ثٌش٠جك,  صقم١ك: د. ٖ))

 ( ٚلذ صدُس ػ١ٍٗ.7ٔثٔظش ِج روشٖ ثٌّقمك )ؿ ٗ))

 (. 7ٙ, 7ٗصفغ١ش ثٌّؾىً ِٓ غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٘))
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 ال ٠ٕغخ ثٌمشثءثس إٌٝ أفقجدٙج. -

لذ ٠ٛسد ثٌمشثءر ٌىٓ دْٚ أْ ٠غضخذَ ٌفظز )لشا( أٚ ٔقٛ رٌه؛ ف١مٛي  -

: "}فؤصثٌّٙج{ ]ثٌذمشر: ثٌضٚثي أٞ ٔقجّ٘ج, ٚدغ١ش ثألٌف  [ دجألٌف ِِٖٓٙغالا

ِٓ ثٌضًٌ أٞ: ثعضضٌّٙج"
(ٔ)

. 

ٓ أعٍش فٟ صٛؽ١ٗ  - ِِ ث٘ضّجِٗ دئ٠شثد ثٌمشثءثس إّٔج وجْ ألؽً ِج ٌٙج 

 ِؼجٟٔ ث٠٢جس.

 ٠ٛؽٗ ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٠ٛسد٘ج دجخضقجس.  -

 

                                                           

 (. 7ٓصفغ١ش ثٌّؾىً ِٓ غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٔ))



 

 

  7ٔٔ 

 

 

 بن أحمد برهجيدمحم د/                       عالقة كتب معاني القرآن وغريبه بالقراءات 

 

 

 

 

 انفصم انشاثغ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهؼشش ٔيب فٕلٓب 

 

 خٍٛ:ٔٚضتٕ٘ ػهٗ يجض

 انًجضج األٔل :

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهؼشش ٔيب فٕق دٌٔ تٕرّٛ . 

 انًجضج انخبَٙ :

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهؼشش ٔيب فٕق يغ انتٕرّٛ .

 

 

 

 

 

 

 



 

 7ٕٔ 

العدد العاشر  لبنات بالزقازيق               ية لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
 انًجضج األٔل

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهؼشش ٔيب فٕق دٌٔ تٕرّٛ

ثٌّؼجٟٔ صضؼشك ٌٍمشثءثس ثٌؼؾش ٚثٌؾٛثرِّ ٌُ أؽذ ؽ١تاج ِٓ وضخ ثٌغش٠خ ٚ

ًَّ رٌه  َّْ وضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ  -وّج أؽشس إ١ٌٗ عجدماج-فمو دْٚ صٛؽ١ٙٙج, ٌٚؼ أ

ُك ٌؾ١ّغ أٌفجظ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, ٚإّٔج صٕضمٟ ِٓ ثألٌفجظ ِج  -فٟ ثٌغجٌخ- ال صضؼشَّ

ر فٟ ث٠٢ز صُِش٠ذ د١جْ غش٠ذٗ ِٚؼٕجٖ, ف١ٕذس ٚؽٛد وضجٍح ٠ضؼشك ٌٍمشثءثس ثٌٛثسد

 دْٚ صٛؽ١ٙٙج ِٓ ؽٙز ِؼٕج٘ج.



 

 

  7ٖٔ 

 

 

 بن أحمد برهجيدمحم د/                       عالقة كتب معاني القرآن وغريبه بالقراءات 

 

 انًجضج انخبَٙ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تتؼشض نهؼشش ٔيب فٕق يغ انتٕرّٛ

ٖ(77ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ, ٌؼٍٟ دٓ فّضر ثٌىغجةٟ )سانكتبة األٔل: 
(ٔ)

. 

 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: دسثعز  ِٛلف ثٌىغجةٟ ِٓ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجدٗ -

ٚفف١ز, ٔذشثط فغ١ٓ ِٙجٚػ, ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس, ؽجِؼز دغذثد, 

ٕٓٔ7 .َ 

يُٓذ انكغبئٙ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )يؼبَٙ انمشآٌ(
(5)

: 

فٟ ثٌىضجح إ٠شثدٌ ٌٍمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚثٌؾجرر, ٌٚىٓ دْٚ صضذغ ٌؾ١ّغ  -

 ثٌّٛثمغ. 

 ُّٱثس ثٌقق١قز؛ وطؼٕٗ فٟ لشثءر ٌٍىغجةٟ هؼْٛ فٟ دؼل ثٌمشثء -

[7ٙ]ثألٔؼجَ: َّ مك
(ٖ)

 . 

[7ٙصٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ثٌٛثسدر؛ وضٛؽ١ٗ لشثءر }عّٛد{ ]٘ٛد: -
(ٗ)

 . 

 

: ِؼااجٟٔ ثٌمااشآْ, ١ٌق١ااٝ داآ ص٠ااجد داآ ػذااذ هللا ثٌفااشثء أدااٟ صوش٠ااج انكتاابة انخاابَٙ

ٖ(7ٕٓ)س
(٘)

  . 

                                                           

ٌضٛص٠غ, أػجد دٕجءٖ ٚلذََّ ٌٗ: د. ػ١غٝ ؽقجصٗ ػ١غٝ, دثس لذجء ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش ٚث ٔ))

 َ.777ٔثٌمج٘شر, 

ثعضف١ذ ِٕٙؾٗ ِٓ دقظ: ِٛلف ثٌىغجةٟ ِٓ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ  ٕ))

 ثٌمشآْ: دسثعز ٚفف١ز.

ج: )ؿِٕٗؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍىغجةٟ )ؿ ٖ))  ( ٚغ١ش٘ج. ٖٖٔ(. ٚثٔظش أ٠نا

ج: )ؿِٔٗؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍىغجةٟ )ؿ ٗ))  ( ٚغ١ش٘ج. ٖ٘ٗ, ٕٙٔ(. ٚثٔظش أ٠نا

 ػذر هذؼجس, ٟ٘:  ٌٍىضجح ٘))

 صقم١ك: دمحم أدٛ ثٌفنً إدشث١ُ٘.  -

صقم١ك: أفّذ ٠ٛعف ثٌٕؾجصٟ, ٚدمحم ػٍٟ ثٌٕؾجس, ٚػذذ ثٌفضجؿ إعّجػ١ً ثٌؾٍذٟ, دثس  -

 ثٌّقش٠ز ٌٍضؤ١ٌف ٚثٌضشؽّز, ِقش, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ. 
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 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد: 

ٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ثٌؾجرر فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, عقش أفّذ ص -

 َ. ِٕٓٔٓقّٛد, ِؾٍز آدثح ثٌفشث١٘ذٞ, عٕز 

صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ػٕذ ثٌفشثء ِٓ خالي وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, إدشث١ُ٘ دٓ  -

ػذذ هللا آي فنشثْ ثٌض٘شثٟٔ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌذػٛر ٚأفٛي ثٌذ٠ٓ, 

 َ. ٕٙٓٓ-7ٖٕٗٔؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 

ثٌضٛؽ١ٗ ثٌٍغٛٞ ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ػٕذ ثٌفشثء فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, د. هٗ  -

 َ. 7ٌٕٓٓذٕجْ,  –فجٌـ أ١ِٓ آغج, دثس ثٌّؼشفز, د١شٚس 

صٛؽ١ٙجس ثٌفشثء ثٌٕق٠ٛز ٌٍمشثءثس فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: ؽّؼاج ٚدسثعز, ػذذ  -

ٍغز ثٌؼشد١ز, ثٌّؾ١ذ دٓ فجٌـ دٓ ع١ٍّجْ ثٌؾجس هللا, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌ

 َ. ٕٙٓٓ-7ٖٕٗٔؽجِؼز ثإلِجَ دمحم دٓ عؼٛد ثإلعال١ِز, 

ظٛث٘ش ٌغج١ٔز فٟ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ِٓ خالي وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ألدٟ  -

 َ. 77ٗٔصوش٠ج ثٌفشثء: دسثعز ٚفف١ز صق١ٍ١ٍز, سؽ١ذ عٍٟٙ, ثٌؾجِؼز ثألسد١ٔز, 

ؼجٟٔ ثٌمشآْ, ػًٍ ثخض١جسثس ثٌفشثء فٟ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجدٗ ِ -

ِجصْ أفّذ ثٌفجسط ثٌّقّٛد, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح, ؽجِؼز ث١ٌشِٛن, 

 َ. 777ٔثألسدْ, 

ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: د١ٓ هؼٓ ثٌفشثء ٚدفجع  -

ثٌٕق١٠ٛٓ, د. أٔٛس أدٛ ث١ٌض٠ذ ثٌؾؼٛثهٟ, ف١ٌٛز و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز دجٌّٕٛف١ز, 

 َ. 7ْٕٔٓٛ, ثٌؼذد ثٌغجٟٔ ٚثٌغالع

                                                                                                                                   

َ(, ٚصقم١ك: دمحم 7٘٘ٔصقم١ك: دمحم ػٍٟ ثٌٕؾجس, ٚأفّذ ٠ٛعف ٔؾجصٟ ٌٍؾضء ثألٚي ) -

َ(, ٚصقم١ك: ػذذ ثٌفضجؿ ؽٍذٟ ٚػٍٟ ثٌٕؾذٞ ٔجفف 7ٙٙٔثٌٕؾجس ٌٍؾضء ثٌغجٟٔ ) ػٍٟ

 َ(, ػجٌُ ثٌىضخ, ِقش.77ٌٍٖٔؾضء ثٌغجٌظ )

ٌذٕجْ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  –صقم١ك: إدشث١ُ٘ ؽّظ ثٌذ٠ٓ, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  -

ٕٓٔٙ .َ 

ض دمحم فجخش, دثس صقم١ك: فالؿ ػذذ ثٌؼض٠ض ثٌغ١ذ, ٚدمحم ِقطفٝ ثٌط١خ, ٚػذذ ثٌؼض٠ -

 َ. ٖٕٔٓثٌغالَ ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش ٚثٌضٛص٠غ ٚثٌضشؽّز, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ثٌمج٘شر, 
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ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ِٓ أٚي عٛسر ثٌىٙف  -

ٙاج, فجٌـ إدشث١ُ٘ ثٌقجػ آدَ, سعجٌز  إٌٝ آخش عٛسر فجهش: دسثعز ٚصٛؽ١

ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج, ؽجِؼز أَ دسِجْ ثإلعال١ِز, ثٌغٛدثْ, 

ٖٔٗ7ٖ-ٕٓٔ7 .َ 

ضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚثٌضشؽ١ـ ِٕٙؼ ثٌفشثء فٟ ػشك ثٌمشثءثس فٟ و -

 د١ٕٙج, و١ٍز ثٌضشد١ز, ؽجِؼز ثٌٍّه عؼٛد.

ِٕٙؼ ثٌفشثء فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, فغ١ٓ دٓ دمحم ؽش٠ف ٘جؽُ, سعجٌز  -

-77َِ٘ٔجؽغض١ش, و١ٍز أفٛي ثٌذ٠ٓ, ؽجِؼز ثإلِجَ دمحم دٓ عؼٛد ثإلعال١ِز, 

ٔٗٓ٘.ٖ 

١ف دمحم دثٚد, هذغ ِٛلف ثٌفشثء ِٓ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز, د. ػذذ ثٌٍط -

 َ. ٖٕٓٓ-ٖٕٗٗٔثٌٍٛصظ, دِٕٙٛس دق١ش, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ِٛلف ثٌفشثء ِٓ ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ِقغٓ  -

٘جؽُ دس٠ٚؼ, ِؾٍز و١ٍز ثٌذسثعجس ثإلعال١ِز ٚثٌؼشد١ز, ددٟ, ثٌؼذد ثٌغجدغ 

 َ. ٕٗٓٓ-ٖٕ٘ٗٔٚثٌؼؾشْٚ, 

١ٔز فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ )ثٌؾضء ِٛلف ثٌفشثء ِٓ ثٌمشثءثس ثٌمشآ -

ثٌغجٟٔ(: دسثعز ٔق٠ٛز ٚفف١ز صق١ٍ١ٍز, أِجٟٔ إدشث١ُ٘ أفّذ دفغ هللا, سعجٌز 

ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج, ؽجِؼز ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٚثٌؼٍَٛ ثإلعال١ِز, 

 َ. ٖٕٔٓ-ٖٖٗٗٔثٌغٛدثْ, 

ج, - ثٌضد١ش عؼ١ذ  ٔقٛ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز: صفغ١ش ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ّٔٛرؽا

 َ. ٖٕٔٓٚفٛس٠ز ػ١خ, سعجٌز ػ١ٍّز, و١ٍز ثٌٍغجس ٚث٢دثح, ؽجِؼز ثٌؾضثةش, 

ب  : انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

 أدٛ صوش٠ج ثٌفشثء ِٕٚٙؾٗ فٟ ثٌٕقٛ ٚثٌٍغز, أفّذ ِىٟ ثألٔقجسٞ.  -

أعش ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ِٚؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ٌٍضؽجػ فٟ ثٌىؾجف  -

ق٠ٛز, عؼذْٚ أفّذ ػٍٟ, سعجٌز دوضٛسثٖ, فٍغفز فٟ ٌٍضِخؾشٞ: دسثعز ٔ

 َ. ٖٕٓٓ-ٖٖٕٗٔثٌٍغز ثٌؼشد١ز, و١ٍز ثٌضشد١ز )ثدٓ سؽذ(, ؽجِؼز دغذثد, 
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ٖ( فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, فّٛد دٓ دمحم 7ٕٓثٌذقظ ثٌقٛصٟ ػٕذ ثٌفشثء ) -

دٓ ػذذ هللا ثٌشِقٟ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج, ثٌؾجِؼز 

  َ.ٕٗٓٓثألسد١ٔز, 

ثٌضؤ٠ًٚ ثٌٕقٛٞ د١ٓ ثٌفشثء ٚثٌضؽجػ ِٓ خالي وضجد١ّٙج ِؼجٟٔ ثٌمشآْ,  -

ػغّجْ ؽ١ًّ لجعُ ثٌىٕؼ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح, ؽجِؼز ث١ٌشِٛن, 

ٕٓٔٓ .َ 

صؼذد ثٌضٛؽ١ٗ ثٌٕقٛٞ ٌٍٕـ ثٌمشآٟٔ فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, أفّذ  -

ٌؼشد١ز, و١ٍز ث٢دثح, فّجدر ػذذ ثٌغٕٟ فّجدر, سعجٌز دوضٛسثٖ, لغُ ثٌٍغز ث

 َ. 7ٕٓٓ-ٖٕٓٗٔؽجِؼز ث١ٌّٕج, 

صؼمذجس ثٌضؽجػ ٌٍفشثء فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ, ػجدي ػٍٟ ِٕقٛس  -

ػٍٟ ثٌقشثف, سعجٌز ِجؽغض١ش, لغُ ثٌٕقٛ ٚثٌقشف ٚثٌؼشٚك, و١ٍز دثس 

 َ. ٕٔٓٓ-ٖٕٔٗٔثٌؼٍَٛ, ؽجِؼز ثٌمج٘شر, 

ٌفشثء فٟ ِؼجٟٔ صؼم١ذجس ثٌَّٕقجط فٟ إػشثح ثٌمشآْ ػٍٝ آسثء ث -

ثٌمشآْ: دسثعز صق١ٍ١ٍز ٔمذ٠ز, د. ػذذ ثٌٍط١ف دمحم دمحم دثٚد, ِؾٍز ثٌٍغز 

 ثٌؼشد١ز. 

ثٌضٛثدغ فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, ػذ١ش ثٌٕف١ؼٟ, سعجٌز ِجؽغض١ش فٟ  -

 .ٜؽجِؼز أَ ثٌمش

ؽٙٛد ثٌفشثء ثٌذالغ١ز فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ل١ظ خٍف إدشث١ُ٘  -

 َ. ٕٗٓٓ-ٖٕ٘ٗٔغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز, ؽجِؼز صىش٠ش, ثٌذ١جٟٔ, سعجٌز ِجؽ

دسثعز ثٌٕقٛ ثٌىٛفٟ ِٓ خالي ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, د. ثٌّخضجس أفّذ  -

 َ. 77ٔٔد٠شر, دثس لض١ذز ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش, 

دسثعز ٚصق١ًٍ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ألدٟ صوش٠ج ثٌفشثء, د. فضق١ز  -

ػؾش, ثٌغٕز ثٌؼجؽشر, فغ١ٓ ػطجس, ِؾٍز ؽجِؼز ثٌمشٜ, ثٌؼذد ثٌغجدط 

ٔٗٔ7.ٖ 

عّجع ثٌفشثء فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, دذس٠ز لجعُ صشوغضجٟٔ, سعجٌز  -

 ِجؽغض١ش فٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس, دّىز. 
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ثٌؾج٘ذ ثٌؾؼشٞ ثٌٕقٛٞ ػٕذ ثٌفشثء فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: دسثعز  -

ٌؼشثق, ٔق٠ٛز ٌؼذذ ثٌٙجدٞ وجظُ, سعجٌز ِجؽغض١ش, ؽجِؼز دجدً, و١ٍز ثٌٍغز, ث

ٕٖٔٗٙ-ٕٓٓ٘ .َ 

ؽشؿ أد١جس ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ِٚٛثمغ ثالفضؾجػ دٙج, ٔجفش  -

 َ. 7ٕٓٓفغ١ٓ ػٍٟ, دثس عؼذ ثٌذ٠ٓ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ػٛثسك ثٌضشو١خ فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء: دسثعز ٔق٠ٛز  -

دال١ٌز, ص٠ٕخ ػذذ ثٌؼض٠ض دؼذ ثٌّغٕٟ ػٍٟ, سعجٌز ِجؽغض١ش, لغُ ثٌٕقٛ 

 َ. 7ٕٔٓ-ٖٓٗٗٔٚثٌؼشٚك, و١ٍز دثس ثٌؼٍَٛ, ؽجِؼز ث١ٌّٕج, ٚثٌقشف 

وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, إػذثد ٚدسثعز: د. إدشث١ُ٘ ثٌذعٛلٟ,  -

 إؽشثف ِٚشثؽؼز: د. ػذذ ثٌقذٛس ؽج١٘ٓ. 

وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, دٙجء ثٌذ٠ٓ ثٌض٘ٛسٞ, ِؾٍز ثٌضشثط  -

 . 7ٔثٌؼشدٟ, دِؾك, ثٌؼذد 

ٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, ػذذ ثٌؾذجس أفّذ فجٌـ ٌغجس فٟ وضجح ِؼج -

-َٖٕٓٓثٌؾذٛسٞ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز, ؽجِؼز ثٌّٛفً, 

ٕٖٔٗ.ٖ 

ثٌٍٙؾجس ثٌؼشد١ز فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء: دسثعز ٔق٠ٛز ٚفشف١ز  -

 ٌٚغ٠ٛز, د. فذقٟ ػذذ ثٌق١ّذ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ.

ٖ(: ع١جلٗ 7ِٕٓؼجٟٔ ثٌمشآْ ألدٟ صوش٠ج ٠ق١ٝ دٓ ص٠جد ثٌفشثء )س -

ثٌّؼشفٟ ٚخطجدٗ ثٌٍغٛٞ, ػذذ ثٌشف١ُ ثإلعّجػ١ٍٟ, ِؼٙذ ثٌّخطٛهجس 

(, ؽٛثي, 7ٔثٌؼشد١ز, ثٌٕؾش ثٌشلّٟ دجػضّجد ثٌّؼٙذ, ثٌغٍغٍز ثٌّقىّز )

 َ. 7ٕٔٓ-ٖٓٗٗٔهذؼز أٌٚٝ سل١ّز, 

ثٌّٕقٛدجس فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ػشك ٚدسثعز, دقظ  -

١ش, إػذثد: فجهّز ع٠ٍُٛ ثٌغ١ٍٍّٟ, ؽجِؼز أَ صى١ٍّٟ ِمذَ ١ًٌٕ دسؽز ثٌّجؽغض

ثٌمشٜ, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚآدثدٙج, لغُ ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج, فشع ثٌٍغز ٚثٌٕقٛ 

 ٖ. ٖ٘ٗٔٚثٌقشف, 
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ِٕٙؼ ثألخفؼ ٚثٌفشثء فٟ وضجد١ّٙج ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: دسثعز ٚفف١ز  -

غمجف١ز, ِٚمجسٔز فشف١ز, س٠ٕٝ ص٘شر, سعجٌز ؽجِؼ١ز, و١ٍز ثٌؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز ٚثٌ

 َ. ٕٔٔٓإٔذ١ٔٚغ١ج,  –ؽجِؼز ِٛالٔج ِجٌه إدشث١ُ٘ ثإلعال١ِز ثٌقى١ِٛز ِجالٔؼ 

 ِٕٙؼ ثٌفشثء فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ٌّٛفك ثٌغشثػ.  -

ِٛمغ ثٌٕقخ ػٍٝ ثٌضفغ١ش فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, د. ػذ١ش  -

 دذس ػذذ ثٌغضجس. 

 إدشث١ُ٘. ثٌٕقٛ ثٌىٛفٟ ِذجفظ فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, وجظُ  -

ثٌٕقٛؿ ثٌٕق٠ٛز فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء: ؽّغ ٚدسثعز,  -

إدشث١ُ٘ ػط١ز فجٌـ ثٌؾذٛسٞ, سعجٌز دوضٛسثٖ, و١ٍز ثٌضشد١ز, ؽجِؼز 

 َ. ٖٕٔٓ-ٖٕٗٗٔصىش٠ش, ثٌؼشثق, 

ٔظشثس فٟ وضجح )ِؼجٟٔ ثٌمشآْ( ٌٍفشثء, د. إدشث١ُ٘ دمحم ػذذ هللا,  -

 ثٌؾضء ثٌغجٟٔ. 77ٌّؾٍذ ِؾٍز ِؾّغ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز دذِؾك, ث

ثٌٕمذ ثٌٍغٛٞ ٚثٌٕقٛٞ فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء, ٚفجء ٕ٘ذٞ ؽ٠ٛغ,  -

 َ. ٖٕٓٓ-ٖٕٗٗٔسعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس, ؽجِؼز دغذثد, 

ثٌٕٛثعخ فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفّشثء, أًِ دٕش سؽجد دٓ ػٍٟ عشٚؽٟ,  -

 َ. ٕٕٔٓ-ٌٖٖٖٗٔمشٜ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز أَ ث

يُٓذ انفشاء فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )يؼبَٙ انمشآٌ(
(ٔ)

 : 

ٓ غ١ش ثٌؼؾش؛ فٙٛ ٠ٛسد  - ِِ ثُء دؤٚؽٗ ثٌمشثءثس ٌٚٛ وجٔش  ٠غضذي ثٌفشَّ

 ثٌمشثءر ثٌؾجرر.

٠ىجد ٠غضمقٟ لشثءر ػذذ هللا دٓ ِغؼٛد فٟ ؽ١ّغ ث٠٢جس ثٌضٟ  -

[ روش أٔٗ 7ٕٔ]ثٌذمشر: َّ جنيم  ىم مم ُّٱٱ:ثعضؼشمٙج, فّغالا فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ

فٟ لشثءر ػذذ هللا دٓ ِغؼٛد: }٠ٚمٛالْ سدٕج صمذً ِٕج{
(ٕ)

. ٚروش ِشرا أٔٗ 

                                                           

(, ِٚٛلف 7ٓٔثٔظش فٟ ِٕٙؾٗ: صجس٠خ ثٌٕقٛ ثٌؼشدٟ فٟ ثٌّؾشق ٚثٌّغشح )ؿ ٔ))

ثء ِٓ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز )ؿ  (. ٕ٘ٔثٌفشَّ

ج: )77/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ دضقم١ك أدٛ ثٌفنً ) ٕ))  (.ٖٖٔ/ٔ(. ٚثٔظش أ٠نا
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سأٜ ِققفٗ فمجي: "ٚسأ٠ش فٟ دؼل ِقجفف ػذذ هللا: }ٚعّٛد فّج أدمٝ{ 

[ دغ١ش أٌف"ٔ٘]ثٌٕؾُ:
(ٔ)

. 

ثء ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٠ُِٛسد٘ج إٌٝ ِٓ لشأ دٙج, ٌٚىٓ ٘زٖ ثٌٕغذز -  ٠ٕغخ ثٌفشَّ

١ٌغش ػٍٝ ثٌّٕو ثٌزٞ ثػضجدٖ أً٘ ثٌمشثءثس فٟ وضخ ثٌمشثءثس ثٌّضخققز 

دؼذ صغذ١غ ثٌغذؼز ٚدؼذ ثعضمشثس ثألِش ػٍٝ ثٌمشثءثس ثٌؼؾش ثٌّضٛثصشر, ٚرٌه 

أْ ثٌفشثء وجْ ِٓ ثٌؼٍّجء ثٌّضمذ١ِٓ ف١ٕغخ ثٌمشثءر وّج دٍغضٗ. فّغالا فٟ لٌٛٗ 

لشأ٘ج  َّ خم حم ُّٱٱ:[ لجي: "ٚل7ٌٕٗٛ]٘ٛد: َّ خم حم ُّٱٱ:صؼجٌٝ

٠ق١ٝ دٓ ٚعجح ٚثألػّؼ ٚفّضر"
(ٕ)

 . 

٠ٕغخ أف١جٔاج ثٌمشثءر إٌٝ ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص -
(ٖ)

. 

-  : َّْ ثٌفشثء ٌُ ٠مف ػٍٝ ؽ١ّغ ثٌمشثءثس ثٌغذغ, ف١مٛي ِغالا ٠ٚظٙش أ

"ٌٚٛ لشا وزث وجْ فٛثداج, ٌُٚ أعّؼٗ ِٓ لجسا", أٚ ٠مٛي: "ٌٚٛ لشةش وزث 

صٖ ٌىجْ فٛثداج", أٚ ٠مٛي: "ٚ َّٛ َّْ ِج ؽ ٌٛ لشةش وزث وجٔج ٚؽ١ٙٓ", ِغ أ

ثء ٚثعضقٛدٗ صىْٛ لشثءرا لُِشا دٙج.   ثٌفشَّ

 مل يك ىك مك ُّٱٱ:لذ ٠خطب فٟ ٔغذز ثٌمشثءر فّغالا فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ -
ٍِغ وغشٖ ٠ق١ٝ دٓ ٚعجح ٚفذٖ, ٚلشأٖ ٘]ثٌمذس: َّىل [ لجي: "ٚثٌّط

ثٌؼٛثَ دفضـ ثٌالَ ِطٍَغ"
(ٗ)

. 

١ذ٘ج, ومٌٛٗ: "فذعٕٟ دمحم دٓ ثٌفنً, ػٓ ٠زوش دؼل ثٌمشثءثس دؤعجٔ -

أٔٗ  -سفّٗ هللا-ػطجء, ػٓ أدٟ ػذذ ثٌشفّٓ, ٠شفؼٗ إٌٝ ػّش دٓ ثٌخطجح 

؛ ألْ ثٌؾّجي أوغش ٖٖلشأ: }ؽّجالس{ ]ثٌّشعالس: َّٟ [ ٚ٘ٛ أفخُّ ثٌٛؽ١ٙٓ إٌ

ِٓ ثٌؾّجٌز فٟ والَ ثٌؼشح"
(٘)

. 

                                                           

 (. ٕٓٔ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ دضقم١ك أدٛ ثٌفنً إدشث١ُ٘ ) ٔ))

ج )ٙٔ/ِٕؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٕ))  ( ٚغ١ش رٌه وغ١ش. 7ٔ, 7ٔ, ٙٔ, ٖٔ/ٔ(. ٚثٔظش أ٠نا

((ٖ ( :  ( ٚغ١ش٘ج. ٕ٘, 7ٔ/ٕ, ٕٖ٘, ٖٓٔ/ٔثٔظش ِغالا

 (. 7ٕٓ/ِٕؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٗ))

 (. ٕٕ٘/ِٖؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٘))
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ث دٙج فٟ إفذٜ ٠زوش أٚؽٗ ثإلػشثح فٟ ثٌىٍّز؛ عُ ٠ُذ١َِّٓ ِج وجْ ِمشٚ - ءا

: "ٌٚٛ لشا دىزث وجْ  ثٌمشثءثس, ٠ٚذ١ٓ ِج ثٌمشثءثس ثٌّّىٕز, ف١مٛي ِغالا

فٛثداج"
(ٔ)

. 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ُّٱٱ:وّج فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ
[, ٠مٛي ثٌفشثء: "ٌٚٛ لشأس دفضـ )أْ( ػٍٝ ٙ]ثٌىٙف: َّ ٌّ ٰى

ٓ أْ ٠ؤِٕٛث؛ ٌىجْ فٛثداج,  ِِ ٚصؤ٠ٍٚٗ ِؼٕٝ: إر ٌُ ٠ؤِٕٛث, ٚألْ ٌُ ٠ؤِٕٛث, ٚ

َّْ )أْ( فٟ ِٛمغ ٔقخ؛ ألٔٙج إّٔج وجٔش أدثر دّٕضٌز )إر(, فٟٙ فٟ  أ

ِٛمغ ٔقخ إرث أٌم١ش ثٌخجفل ٚصُ ِج لذٍٙج, فئرث ؽؼٍش ٌٙج ثٌفؼً أٚ 

أٚلؼش ػ١ٍٙج فٟٙ فٟ ِٛمغ ِج ٠ق١ذٙج ِٓ ثٌشفغ ٚثٌٕقخ ٚثٌخفل"
(ٕ)

. 

 ُّٱٱ:٠ٌٝشؽـ ثٌفشثء د١ٓ ثٌمشثءثس, وضشؽ١قٗ لشثءر ثٌٕقخ فٟ لٌٛٗ صؼج -

[ٕٗٔ]ثٌذمشر:َّ  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
(ٖ)

 ,

[ٖٖ]ثٌّشعالس: َّ يل ُّٱٱٚوضشؽ١قٗ لشثءر }ؽّجالس{ ػٍٝ
(ٗ)

. 

-  :  جع ُّٱ٠ذ١ٓ عذخ ثخضالف ثٌمشثءثس فٟ ثٌّٛثمغ ثٌّضؾجدٗ. ف١مٛي ِغالا
ٱً :[ سفغ ال غ١ش, ٚأِج ثٌضٟ فٟ عٛسر ثٌٕق7ٖ]ثألٔؼجَ: َّ جفمغ  جغ مع

[ فئٔٙج ٔقخ, ٕٓٗقً:]ثٌ َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ

ٚوزٌه ثٌضٟ فٟ ٠ظ؛ ألٔٙج ِشدٚدر ػٍٝ فؼً لذ ٔقخ دـ)أْ("
(٘)

 . 

ثء ٌضٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس. وضٛؽ١ٙٗ لشثءر ثٌٕقخ ٚثٌخفل فٟ -        ٠ضؼشك ثٌفشَّ

[, لجي: "دجٌٕقخ ٚثٌخفل, ٚرٌه دؤٔٗ وغش فٟ ٓ٘ٔ]ثألػشثف:   َّٰر ٰذ ُّٱ

ْٛ ث١ٌجء إال ِٓ ثالعُ ثٌّٕجدٜ ثٌىالَ فقزفش ثٌؼشح ِٕٗ ث١ٌجء, ٚال ٠ىجدْٚ ٠قزف

                                                           

 (. ٖ/ٕأدٛ ثٌفنً إدشث١ُ٘ ) ِؼجٟٔ ثٌمشآْ دضقم١ك ٔ))

 (. ٕٖ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ دضقم١ك أدٛ ثٌفنً إدشث١ُ٘ ) ٕ))

 (. 77/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ دضقم١ك أدٛ ثٌفنً إدشث١ُ٘ ) ٖ))

ج: )ٕٕ٘/ِٖؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٗ)) , ٖٗ٘/ٕ, ٗٓٔ, ٕ٘ٔ, 7٘, 7ٗ/ٔ(. ٚثٔظش أ٠نا

 ( ٚغ١ش٘ج وغ١ش. ٖٔ/٘, ٕٓٙ/ٖ

 (. 7ٗ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٘))



 

 

  7ٕٔ 

 

 

 بن أحمد برهجيدمحم د/                       عالقة كتب معاني القرآن وغريبه بالقراءات 

 

َّ, ٚرٌه أٔٗ ٠ىغش  َُّ ٠ٚج ثدٓ أ ٠ن١فٗ ثٌّٕجدٞ إٌٝ ٔفغٗ, إال لٌُٛٙ: ٠ج ثدٓ ػ

ثعضؼّجٌٙج فٟ والُِٙ"
(ٔ)

. 

ثء ٠ضٕجُٚي ثألفٛي ٚثٌفشػ؛ فّغجي صٕجٌٚٗ  - صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ػٕذ ثٌفشَّ

 َّ ام  يل  ُّٱٱ:ٌٍفشػ صٛؽ١ٙٗ إلدغجَ ثٌشثء فٟ ثٌشثء ِٓ لٌٛٗ صؼجٌٝ

[7٘ٔ]ثٌذمشر:
(ٕ)

 . 

ٚعج{  - ُٛ ٠ٕضمذ دؼل ثٌمشثءثس ٠ٚنؼفٙج, ومٌٛٗ: "ٚثٌمشثء ٠مٌْٛٛ: }٠َ

ٚدُٖ{ ]ثٌذمشر:7ٖ]ثإلعشثء: ُٛ [ ف١قشوْٛ إٌٝ ثٌشفغ, ٚ}د١ِْ١ٍَظ{ ٕ٘٘[, ٚ}٠َ

[ ٠قشوْٛ ث١ٌجء ثألٌٚٝ إٌٝ ثٌخفل, ٌُٚ ٔؾذ رٌه فٟ والُِٙ؛ ٘ٙٔ]ثألػشثف:

ًٍ إٌٝ ألْ صقش٠ه ث١ٌجء ٚثٌٛثٚ أعمً ِٓ صشن ث ٓ عَِم ِِ ٌّٙض, فٍُ ٠ىٛٔٛث ١ٌخشؽٛث 

ِج ٘ٛ أعمً ِٕٗ"
(ٖ)

. ٚلجي: "فمشأ٘ج فّضر ػٍٝ ٘زث ثٌّؼٕٝ: }إال أْ ٠ُخجفج{ 

[ ٚال ٠ؼؾذٕٟ رٌه"7ٕٕ]ثٌذمشر:
(ٗ)

 ٍْ . ٚلذ دٍغش ػذد ثٌّٛثمغ ثٌضٟ ثٔضمذ٘ج عّج

 ٚعالعْٛ لشثءر؛ ٠ُٚؼضزس ٌٗ دّج صمذََّ أَّٔٗ ؽجء لذً ثٌضِٓ ثٌزٞ ثعضمشس ف١ٗ

 ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر د١ٓ أً٘ ثٌؼٍُ. 

 

ٖ(ِٕٓٔؾجص ثٌمشآْ, ألدٟ ػذ١ذر ِؼّش دٓ ثٌّغٕٝ )س: انكتبة انخبنج
(٘)

. 

ٖ(ٕٓٔ)س
(٘)

. 

 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

أعش ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ ِؾجص ثٌمشآْ ألدٟ ػذ١ذر, أ.َ.د. هٗ فش٠ـ  -

 ٖ.ٖٗٗٔ-ٍَٖٕٔٓذ ثألٚي, , ثٌّؾٕ٘ٓفجٌـ ثٌم١غٟ, ِؾٍز ثألعضجر, ثٌؼذد 

                                                           

 (. 7ٖٗ/ٟٔٔ ثٌمشآْ )ِؼج ٔ))

 (. ٕٙٓ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٕ))

 (. ٖٓٔ/ِٕؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٖ))

ج )٘ٗٔ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ ) ٗ))  ( ٚغ١ش٘ج.7ٖٕ/ٕ, 7ٖ٘/ٔ(. ٚثٔظش أ٠نا

 ٌٗ صقم١ك ٚثفذ: د. دمحم فؤثد عضو١ٓ, ِىضذز ثٌخجٔؾٟ, ثٌمج٘شر. ٘))
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ثٌضٛؽ١ٗ ثٌقٛصٟ ٚثٌقشفٟ ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ ِؾجص ثٌمشآْ ألدٟ  -

ٖ(, ػّجد ف١ّذ أفّذ ثٌخضسؽٟ ِٚش٠ُ ػٍٟ ػؾ١ً, دقظ ِٕؾٛس ٕٓٔػذ١ذر )س

 َ. ٖٕٔٓفٟ ِؾٍز آدثح ثٌفشث١٘ذٞ, ؽجِؼز صىش٠ش, ثٌؼذد ثٌشثدغ ػؾش, عٕز 

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

ػذ١ذر ِؼّش دٓ ثٌّغٕٝ ثٌضفغ١شٞ فٟ وضجح ِؾجص ثٌمشآْ: ِٕٙؼ أدٟ  -

دسثعز ٔمذ٠ز, ػٍٟ ِقغٓ ِجي, ِؾٍز ثٌّقذجؿ, ثٌؼذد ثٌغجدغ ػؾش, سد١غ 

 ٖ.ٖ٘ٗٔ-َٕٗٔٓثألٚي, 

يُٓذ أثٙ ػجٛذح فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )يزبص انمشآٌ(
(1)

: 

ر, ٌىٓ أٚسد ثدٓ ػذ١ذر فٟ وضجدٗ ؽ١ّغ أٔٛثع ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚثٌؾجر -

 دْٚ ثإلؽجسر إٌٝ ٔٛػٙج. 

ٌُ ٠قشؿ أدٛ ػذ١ذر دجعُ أفذ ِٓ ثٌمشثء إال أدٟ ػّشٚ دٓ ثٌؼالء ألٔٗ  -

 وجْ ؽ١خٗ. 

 وجْ ال ٠قىُ ػٍٝ ثٌمشثءر دجٌققز أٚ ثٌنؼف.  -

 فٟ ِٛثمغ ل١ٍٍز ؽذًّث سؽـ د١ٓ ثٌمشثءثس.  -

 

قغٓ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ٌغؼ١ذ دٓ ِغؼذر ثٌذٍخٟ أدٟ ثٌ: انكتبة انشاثغ

ٖ(ٕ٘ٔثألخفؼ ثألٚعو )س
(ٕ)

. 

 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

                                                           

 (. ٖٔٙدٟ ػذ١ذر )ؿثٔظش ِٕٙؾٗ فٟ: أعش ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ ِؾجص ثٌمشآْ أل ٔ))

 ٌٍىضجح عالعز صقم١مجس:  ٕ))

صقم١ك: د. ٘ذٜ ِقّٛد لشثػز, ِىضذز ثٌخجٔؾٟ )ِطذؼز ثٌّذٟٔ(, ثٌمج٘شر, ثٌطذؼز  -

 َ. 77ٓٔ-ٖٔٔٗٔثألٌٚٝ, 

 صقم١ك: د. ػذذ ثأل١ِش ثٌٛسد.  -

 َ. 77ٔٔ-ٖٔٓٗٔصقم١ك: د. فجةض فجسط, دثس ثٌذؾ١ش ٚدثس ثألًِ, ثٌطذؼز ثٌغجٌغز,  -
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ثٌضٛؽ١ٗ ثٌٕقٛٞ ٚثٌقشفٟ ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ػٕذ ثألخفؼ ٚثألص٘شٞ فٟ  -

وضجد١ّٙج ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ِٚؼجٟٔ ثٌمشثءثس, ع١ذ ؽٛلٟ ثٌغ١ذ ػذذ ثٌفضجؿ, سعجٌز 

 َ. ِٕٔٓٓجؽغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز, ؽجِؼز ػ١ٓ ؽّظ, 

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

آسثء ثألخفؼ ثٌٕق٠ٛز ٚثٌقشف١ز ِٓ خالي وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ٘ؾجَ  -

دذس ِٛعٝ ػذذ ثٌىش٠ُ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز أَ دسِجْ 

 َ. 777ٔ-7ٖٔٗٔثإلعال١ِز, 

ثخض١جسثس ثألخفؼ ثٌٕق٠ٛز فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, دمحم ٔٛس ثدٓ ِش,  -

 َ. 77٘ٔ-ٖٙٔٗٔجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح, ؽجِؼز ث١ٌشِٛن, سع

ثٌضؼ١ًٍ ثٌٍغٛٞ فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌألخفؼ ثألٚعو, ِشٚر ػغٕٝ  -

صش٠ؾٟ ثٌؼذٛدٞ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز, ؽجِؼز رٞ 

 َ. ٕ٘ٔٓ-ٖٖٙٗٔلجس, ثٌؼشثق, 

ثٌمشآْ, عؼ١ذ ػذذ هللا ثٌذسط ثٌٕقٛٞ ػٕذ ثألخفؼ فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ  -

 َ. ٕٔٔٓثٌخغّٟ, سعجٌز ِجؽغض١ش, ػّجدر ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج, ؽجِؼز ِؤصز, 

ثٌقشف د١ٓ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ِٚؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌألخفؼ: دسثعز  -

ِٛثصٔز, عٕجْ ػذذ ثٌغضجس هٗ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس, ؽجِؼز 

 َ. ٖٕٓٓ-ٖٕٗٗٔدغذثد, 

فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌألخفؼ ثألٚعو: دسثعز  ثٌّغجةً ثٌقشف١ز -

ٔق٠ٛز صطذ١م١ز, دمحم ِخضجس ػذذ ثٌذثةُ دمحم, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌضشد١ز, ؽجِؼز 

 َ. ٕ٘ٔٓ-7ٖٖٗٔأَ دسِجْ ثإلعال١ِز, 

ِٕٙؼ ثإلِجَ ثألخفؼ ثألٚعو فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, د. إعّجػ١ً  -

 ثٌفشثؽٟ.

ّٙج ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: دسثعز ٚفف١ز ِٕٙؼ ثألخفؼ ٚثٌفشثء فٟ وضجد١ -

ِٚمجسٔز فشف١ز, س٠ٕٝ ص٘شر, سعجٌز ؽجِؼ١ز, و١ٍز ثٌؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز ٚثٌغمجف١ز, 

 َ. ٕٔٔٓإٔذ١ٔٚغ١ج,  –ؽجِؼز ِٛالٔج ِجٌه إدشث١ُ٘ ثإلعال١ِز ثٌقى١ِٛز ِجالٔؼ 
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يُٓذ األخفش فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )يؼبَٙ انمشآٌ(

(1)
: 

ٌّضٛثصشر, ٚلذ دٍغ ػذد ِج مؼفٗ ثعٕضٟ ػؾشر َمؼَّف دؼل ثٌمشثءثس ث -

لشثءر ِضٛثصشر, ٠ٚؼضزس ٌٗ دؤْ ثٌمشثءثس ٌُ صىٓ فٟ ػقشٖ لذ فممش ٚمذطش 

َّْ ثألخفؼ وجْ ِشٔاج فٟ ثٌذقظ ػٓ صٛؽ١ٗ ٌغٛٞ  وّج فذط دؼذ رٌه, ِغ ثٌؼٍُ دؤ

 ٌٍمشثءر ٚإْ وجٔش ِخجٌفز ٌٍم١جط. 

 دؾؼش ثٌؼشح.  ص١ّض ثألخفؼ فٟ صٛؽ١ٙٗ ٌٍمشثءثس دجالعضؾٙجد -

َـّ  - سدَّ ثألخفؼ دؼل ثٌضٛؽ١ٙجس ثٌٕق٠ٛز ٌخشٚؽٙج ػٓ دثةشر ثٌٕ

 ثٌمشآٟٔ, ف١ظ ٌُ صشد دٙج لشثءر.

 ٠ض١ّض وضجح )ِؼجٟٔ ثٌمشآْ( دشدو صٛؽ١ٗ ثٌمشآْ دجٌّؼٕٝ.  -

 

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, أفّذ دٓ ٠ق١ٝ عؼٍخ ثٌىٛفٟ : انكتبة انخبيظ

ٖ(7ٕٔ)س
(ٕ)

 . 

 فٛي ٘زث ثٌىضجح. ٌُ أؽذ ؽ١تاج ِٓ ثٌذسثعجس

يُٓذ حؼهت فٙ انمشاءاد يٍ خالل ألٕانّ انًزًٕػخ فٙ كتبة )يؼبَٙ 

انمشآٌ(
(3)

: 

ثٌمشثءثس ثٌضٟ روش٘ج عؼٍخ وجْ دؼنٙج ِٓ ثٌّضٛثصش, ٚدؼنٙج ِٓ ثٌؾجر.  -

 َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱفّٓ ثٌؾجرِّ ِج روشٖ ِٓ لشثءر 

[7ٔ]ثٌذمشر:
(ٗ)

 . 

                                                           

 (, ِٚج أمفضُٗ ػ١ٍٗ. ٖٓش ِٕٙؾٗ ِٓ خالي ِج لجٌٗ ثٌّقمك )ؿثٔظ ٔ))

ؽّغ ٚصقم١ك: أ.د. ؽجوش عذغ ثألعذٞ, ِطذٛػجس ِطذؼز ثٌٕجفش٠ز ثٌضؾجس٠ز,  ٕ))

 َ.ٕٓٔٓ-ٖٖٓٗٔثٌٕجفش٠ز, ثٌؼشثق, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

 (. ٔٔثٔظش ِٕٙؾٗ ِٓ خالي ِج لجٌٗ ؽجِغ ثٌىضجح )ؿ ٖ))

ج: )ؿ(. ٚثٔظش أ7٠ِٕؼجٟٔ ثٌمشآْ )ؿ ٗ))  ( ٚغ١ش٘ج. ٖٓنا
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ثس؛ فٕشٜ ِغالا أٔٗ ٌُ ٠ٕمً ػٕٗ ؽٟء ٌُ ٠ٕمً ػٓ عؼٍخ د١جْ ؽ١ّغ ثٌمشثء -

[, 7]ثٌفجصقز: َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ:فٟ ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ

 [, ٚغ١ش رٌه. 7]ثٌذمشر: َّ زب رب يئ ىئ ُّٱٱٚال فٟ

 ٔغذز ثٌمشثءثس إٌٝ أفقجدٙج وجٔش دل١مز.  -

 

ال ٠ٕغخ ثٌمشثءثس إٌٝ أفقجدٙج فٟ وً ِٛمغ؛ وّج فؼً ِغالا ػٕذ  -

[7ٖ]ثٌذمشر: َّ حط مض  خض  ُّٱٱ:١ٓ فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝصٛؽ١ٗ ثٌمشثءص
(ٔ)

 . 

٠زوش ثألٚؽٗ ثإلػشثد١ز ثٌؾجةضر فٟ ثٌىٍّز ِّج ٌُ ٠مشأ دٗ, ِغ ثإلؽجسر إٌٝ  -

ثء: ثء ػٍٝ  أْ ثٌمشثءر ال دذَّ ف١ٙج ِٓ ثٌٕمً. ٠مٛي ِغالا ٔمالا ػٓ ثٌفشَّ "ثؽضّغ ثٌمُشَّ

مٛي: ثٌقّذَ هلل, [, فؤِج أً٘ ثٌذذٚ فُّٕٙ ِٓ ٠ٕ]ثٌفجصقز: َّخم حم ُّٱغ سف

ٓ ٠مٛي: ثٌقّذُ لُُل ف١شفغ ثٌذثي  َِ ذ هلل دخفل ثٌذثي, ُِٕٚٙ  ِّ ُِٕٚٙ ِٓ ٠مٛي: ثٌق

ٚثٌالَ. لجي أدٛ ثٌؼذجط: ثٌشفغ ٘ٛ ثٌمشثءر ألٔٗ ثٌّؤعٛس, ٚ٘ٛ ثالخض١جس فٟ 

ثٌؼشد١ز"
(ٕ)

. 

 ىن من ُّٱوجْ ٌغؼٍخ ثخض١جسثس د١ٓ ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر. فجخضجس لشثءر  -
[ٗر }ٍِه ٠َٛ ثٌذ٠ٓ{ ]ثٌفجصقز:ػٍٝ لشثء َّ ين

(ٖ)
 . 

وجْ عؼٍخ ال ٠شٜ ثٌضشؽ١ـ د١ٓ ثٌمشثءثس ثٌغذغ, ٠ٚمٛي: "إرث ثخضٍف  -

ثإلػشثح فٟ ثٌمشآْ ػٓ ثٌغذؼز ٌُ أفنً إػشثداج ػٍٝ إػشثح فٟ ثٌمشآْ, فئرث 

خشؽش إٌٝ ثٌىالَ والَ ثٌٕجط فنٍش ثأللٜٛ"
(ٗ)

 . 

ثٌضٟ ٠زوش٘ج. وضٛؽ١ٗ لشثءر ٌغؼٍخ صٛؽ١ٙجٌس ِضؼذدر ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز  -

[ٖٙفّضر: }فؤصثٌّٙج ثٌؾ١طجْ{ ]ثٌذمشر:
(٘)

 . 

                                                           

 (. 7ِٕؼجٟٔ ثٌمشآْ )ؿ ٔ))

 (. 7ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ )ؿ ٕ))

 (. ِٕٓؼجٟٔ ثٌمشآْ )ؿ ٖ))

 (. 7ٖٖ/ٔ(, ٚثٌذش٘جْ فٟ ػٍَٛ ثٌمشآْ )7ٕ/ٗثٌذقش ثٌّق١و ) ٗ))

 (. ِٕٙؼجٟٔ ثٌمشآْ )ؿ ٘))
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ٖ ٌضٛؽ١ٗ أدٟ  - ٓ ثٌؼٍّجء, وشدِّ ِِ ٠ٕجلؼ عؼٍخ صٛؽ١ٙجس ثٌمشثءثس ٌغ١شٖ 

ػّشٚ فٟ ثٌضفش٠ك د١ٓ أعشٜ ٚأعجسٜ, ٚأٔٗ ال فشق د١ٓ ثٌمشثءص١ٓ
(ٔ)

 . 

 

 

 ثٌغشٞ أدٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ, إلدشث١ُ٘ دٓ دمحم: انكتبة انغبدط

ٖ(ٖٓٔإعقجق ثٌضؽجػ )س
(ٕ)

 . 

 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

ثٌضخش٠ؾجس ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌٕق٠ٛز فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ٌٍضؽجػ,  -

ٚعجَ ػمٍز أفّذ ِغجػذر, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح, ؽجِؼز ث١ٌشِٛن, 

ٕٖٓٓ.َ 

جْ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ػٕذ ثٌضؽجػ, وجفذ  - َّّ ٠جعش ثٌض٠ذٞ, دثس ثٌفشلجْ, ػ

 َ. ٕٙٓٓثألسدْ,  –

                                                           

 (. 7ِٕؼجٟٔ ثٌمشآْ )ؿ ٔ))

 ٌٍىضجح صقم١مجس:  ٕ))

ٖ ؽٍذٟ, ػجٌُ ثٌىضخ, د١شٚس, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ؽشؿ ٚصقم١ك: د. ػذذ ثٌؾ١ًٍ ػذذ -

ٔٗٓ7ٖ-ٔ777 .َ 

 –ػٍك ػ١ٍٗ ٚٚمغ فٛثؽ١ٗ: أفّذ فضقٟ ػذذ ثٌشفّٓ, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  -

 ٌذٕجْ. 

دسثعز ٚصقم١ك فٟ سعجةً ؽجِؼ١ز: ]ِٓ أٚي عٛسر ثألٔؼجَ إٌٝ آخش عٛسر ثٌضٛدز: ػذذ  -

َ[, ]ِٓ أٚي عٛسر غجفش 77ٔٔألص٘ش, ثٌشفّٓ ػٍٟ ع١ٍّجْ, سعجٌز ِجؽغض١ش, ؽجِؼز ث

إٌٝ ٔٙج٠ز عٛسر ثٌٍّه: فذ٠ك أفّذ ِجٌه ػٍٟ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌذػٛر ٚأفٛي 

َ[, ]ِٓ أٚي عٛسر ثٌمٍُ إٌٝ آخش ٕٗٔٓ-ٖٖ٘ٗٔثٌذ٠ٓ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, ِىز ثٌّىشِز, 

ر عٛسر ثٌٕجط: أ٠ّٓ دٓ ِٕقٛس دٓ أ٠ٛح ػٍٟ د١فجسٞ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌذػٛ

 َ[. ٕٗٔٓ-ٖٖ٘ٗٔٚأفٛي ثٌذ٠ٓ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 
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ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚأعش٘ج فٟ ثٌضفغ١ش: دسثعز صطذ١م١ز ػٍٝ ِؼجٟٔ  -

ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ٌٍضؽجػ, إدشث١ُ٘ دٓ ػذذ هللا آي فنشثْ ثٌض٘شثٟٔ, سعجٌز 

 َ. ٕٓٔٓ-ٖٖٔٗٔدوضٛسثٖ, و١ٍز ثٌذػٛر ٚأفٛي ثٌذ٠ٓ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 

س ٚثٌٍغ٠ٛجس فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍضؽجػ, سل١ز دمحم فجٌـ إدشث١ُ٘ ثٌمشثءث -

ثٌخضثِٟ, سعجٌز دوضٛسثٖ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, لغُ ثٌذسثعجس 

 َ. 777ٔ-7ٖٓٗٔثٌؼ١ٍج ثٌؼشد١ز, 

َـّ ػشد١ز ٌُٚ ٠غذش لشثءر فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ٌٍضؽجػ:  - ِج ف

ُ ػذذ هللا أفّذ ثٌض٠ٓ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز دسثعز ٔق٠ٛز فشف١ز ٌغ٠ٛز, إدشث١٘

 َ. 7ٕٓٓ-ٖٖٓٗٔثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز أَ دسِجْ ثإلعال١ِز, 

ِآخز ثٌضؽجػ ثٌٍغ٠ٛز ػٍٝ دؼل ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ثٌّضٛثصشر: دسثعز  -

ٚصٛؽ١ٗ, ػٍٟ ػذذ ثٌقف١ع خجٌذ هؼجِٕٗ, سعجٌز ِجؽغض١ش, ؽجِؼز آي ثٌذ١ش, 

ٕٖٓٔ .َ 

ب:انذساعبد صٕل انكتب  ة ػًٕيا

أعش ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ِٚؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ٌٍضؽجػ فٟ ثٌىؾجف  -

ٌٍضِخؾشٞ: دسثعز ٔق٠ٛز, عؼذْٚ أفّذ ػٍٟ, سعجٌز دوضٛسثٖ, فٍغفز فٟ 

 َ. ٖٕٓٓ-ٖٖٕٗٔثٌٍغز ثٌؼشد١ز, و١ٍز ثٌضشد١ز )ثدٓ سؽذ(, ؽجِؼز دغذثد, 

إػشثدٗ ِٓ أٚي ثػضشثمجس ثٌضؽجػ ػٍٝ ثٌٕقجر فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚ -

عٛسر ثٌفجصقز إٌٝ آخش عٛسر ثٌىٙف: دسثعز صق١ٍ١ٍز, دمحم ػذذ ثٌٕذٟ ػذذ ثٌّؾ١ذ, 

 َ. 777ٔسعجٌز ِجؽغض١ش, ؽجِؼز ثألص٘ش, 

صؼمذجس ثٌضؽجػ ٌٍفشثء فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ, ػجدي ػٍٟ ِٕقٛس  -

-ٖٕٔٗٔػٍٟ ثٌقشثف, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز دثس ثٌؼٍَٛ, ؽجِؼز ثٌمج٘شر, 

ٕٓٓٔ .َ 

ثٌؾٙٛد ثٌٕق٠ٛز ٚثٌٍغ٠ٛز ٌٍضؽجػ فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ,  -

خذ٠ؾز ثٌذثالصٟ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح ٚثٌؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز, ؽجِؼز ثٌذؼظ, 

ٕٔٗ7ٖ-ٕٓٓ7 .َ 



 

 7ٕ7 

العدد العاشر  لبنات بالزقازيق               ية لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
ثٌضؽجػ ٚؽٙٛدٖ ثٌذالغ١ز فٟ مٛء وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ: ثٌغٛس  -

عجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح, ثٌؾجِؼز ثٌّذ١ٔز, إ٠جد عؼ١ذ سؽخ دظجظٛ, س

 َ. ٕٓٔٓ-ٖٖٔٗٔثإلعال١ِز, غضر, 

ِٕٙؼ ثٌضؽجػ فٟ ثخض١جسثصٗ فٟ ثٌضفغ١ش ِٓ خالي وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ  -

ٚإػشثدٗ, ػجدي دٓ دمحم دٓ ػّش ثٌؼّشٞ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز أفٛي ثٌذ٠ٓ, 

 َ. ٕ٘ٓٓ-ٖٕٙٗٔؽجِؼز ثإلِجَ دمحم دٓ عؼٛد ثإلعال١ِز, 

نضربد فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )يؼبَٙ انمشآٌ ٔإػشاثّ(يُٓذ ا
(1)

 : 

٠زوش ثٌضؽجػ ثٌمشثءثس دْٚ ثٔنذجه دجٌّضٛثصش؛ ف١زوش ثٌّضٛثصش ٚثٌؾجر  -

 ِّج ٚسثء ثٌؼؾشر. 

أف١جٔاج ٠ٕغخ ثٌمشثءر إٌٝ أفقجدٙج -
(ٕ)

, ٚأف١جٔاج ال ٠فؼً رٌه
(ٖ)

. 

َّْ ثٌزٞ ٠زوش دؼل ثألٚؽٗ ثٌؾجةضر ٌغ٠ًّٛج ِّج ٠مشأ دٗ,  - ِغ ثٌضٕذ١ٗ ػٍٝ أ

  ُّ َّ ٠ٍّمشأ دٗ ال دذ أْ ٠غذش سٚث٠ز. لجي ِغالا فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ: 
[ ثٌمشثءر دطشؿ ثٌض٠ٕٛٓ, ٚثٌض٠ٕٛٓ ؽجةض, ٘٘]آي ػّشثْ: َّ رئ ّٰ ِّ

ٌٚىٓ ال صمشأ دٗ إال أْ صىْٛ عذضش دزٌه سٚث٠ز"
(ٗ)

. 

 ثٌضؽجػ ٠شؽـ د١ٓ ثٌمشثءثس ٠ٚخضجس ِٕٙج. -

ٌّضٛثصشر, ومٌٛٗ فٟ لشثءر وغش ثٌذ١ش ِٓ ٠شدُّ دؼل ثٌمشثءثس ث -

}د١ٛصىُ{: "ٚفِؼُٛي ١ٌظ دؤفً فٟ ثٌىالَ, ٚال ِٓ أِغٍز ثٌؾّغ"
(٘)

, ٚومٌٛٗ فٟ 

[ لجي: "فؤِج ِج سٚٞ ػٓ 77لشثءر ؽؼذز فٟ }ٚوزٌه ٔؾٟ ثٌّؤ١ِٕٓ{ ]ثألٔذ١جء: 

ٌٓ ال ٚؽٗ ٌٗ" ػجفُ دْٕٛ ٚثفذر فٍق
(ٙ)

. 

                                                           

(, ٚوضجح ثٌمشثءثس ٚثٌٍغ٠ٛجس فٟ ٕٓ/ٔثٔظش فٟ ِٕٙؾٗ: ِمذِز د. ػذذ ثٌؾ١ًٍ ) ٔ))

 (.7ِٗؼجٟٔ ثٌضؽجػ )ؿ

((ٕ ( :  (. 7ٕٕ, 7ٔٔ/ٔثٔظش ِغالا

((ٖ ( :  (. 7ٕٖ, ٖٗ/ٔثٔظش ِغالا

ج )ٕٓٗ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ) ٗ))   (.7ٖٗ/ٔ(. ٚثٔظش أ٠نا

 (. 7ٗٗ/ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ) ٘))

 (. ٕٖٙ/ِٖؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ) ٙ))
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ثٌمشثءثس, ٚرٌه وؤْ ٠زوش  "ٌٍضؽجػ هشق ِضؼذدر ثٌؾٛثٔخ فٟ صٛؽ١ٗ -

ثٌمشثءر ٠ٚٛؽٙٙج فمو, أٚ أْ ٠ٛؽٙٙج ٠ٚم١ظ ػ١ٍٙج, أٚ أْ ٠ٛؽٙٙج ٠ٚذٌٟ دقىّٗ 

ػ١ٍٙج"
(ٔ)

. 

دؼل ثٌمشثءثس روش٘ج ثٌضؽجػ دْٚ صٛؽ١ٗ -
(ٕ)

. 

 

: غش٠خ ثٌمشآْ ثٌّغّٝ دٕض٘ز ثٌمٍٛح, دمحم دٓ ػض٠ش انكتبة انغبثغ

ٖ(ٖٖٓثٌغؾغضجٟٔ )س
(ٖ)

 . 

 ة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:انذساعبد صٕل انكتب

ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ثٌؾجرر فٟ غش٠خ ثٌمشآْ ٌٍغؾغضجٟٔ, د. فجٌـ دٓ  -

ِٙذٞ ػذجط, ِؾٍز ثٌّٛسد, ثٌّؾٍذ ثٌضجعغ ٚثٌؼؾشْٚ, ثٌؼذد ثٌشثدغ, 

ٕٓٓٔ.َ 

ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر فٟ غش٠خ ثٌمشآْ ٌٍغؾغضجٟٔ, د. فجٌـ دٓ ِٙذٞ  -

 غجِٓ ٚثٌؼؾشْٚ, ثٌؼذد ثٌشثدغ. ػذجط, ِؾٍز ثٌّٛسد ثٌؼشثل١ز, ثٌّؾذ ثٌ

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

                                                           

 (.7ٗثٌمشثءثس ٚثٌٍغ٠ٛجس فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍضؽجػ )ؿ ٔ))

((ٕ ( :  (. 7ٕٗ/ٔثٔظش ِغالا

 ٌٗ ػذر هذؼجس, ٟٚ٘:  ٖ))

هذؼز ػٍٝ ٘جِؼ صفغ١ش ثٌمشآْ ثٌّغّٝ )صذق١ش ثٌشفّٓ ٚص١غ١ش ثٌّٕجْ( ٌؼٍٟ دٓ أفّذ  -

 َ. 7ٕ٘ٔٙج٠ّٟ, ِطذؼز دٛالق, ثٌّ

 ٖ. ٕٖٖ٘ٔ, ٚثٌمج٘شر عٕز 7ٖٓٔهذؼز ػٍٝ ٘جِؼ صفغ١ش ثدٓ وغ١ش فٟ أسٖ عٕز  -

 ٖ.ٕٖ٘ٔٔؾشٖ دمحم دذس ثٌذ٠ٓ ثٌٕؼغجٟٔ, ِطذؼز ثٌغؼجدر, ثٌمج٘شر,  -

ٖ, ٚثٌطذؼز ِٕٖٗٔقطفٝ ػٕجٟٔ, ثٌّذطؼز ثٌشفّج١ٔز, ثٌمج٘شر, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  -

 ٖ.ٖ٘٘ٔثٌغج١ٔز, 

 .7ٖٙٔ-7ٕٖٖٔز دمحم ػٍٟ فذ١ـ, ِطذؼ -

 َ. 77ٕٔ-ٌٖٕٓٗٔذٕجْ, ثٌطذؼز ثٌغجٌغز,  –دثس ثٌشثةذ ثٌؼشدٟ, د١شٚس  -

 صقم١ك ٚصمذ٠ُ: دمحم أد٠خ ػذذ ثٌٛثفذ ؽّشثْ, دثس لض١ذز.  -
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 ٌُ أؽذ ؽ١تاج ِٓ رٌه

 يُٓذ انغزغتبَٙ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )غشٚت انمشآٌ(:

٠زوش ثٌغؾغضجٟٔ ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚثٌؾجرر, ٚدٍغ ػذد ثٌمشثءثس ثٌؾجرر  -

 لشثءر. ٕٗثٌّزوٛسر 

 

أ دٙج فٟ دؼل ثألف١ج٠ْٕغخ ثٌغؾغضجٟٔ ثٌمشثءثس ٌّٓ لش -
(ٔ)

, ٚأف١جٔاج ال 

٠ٕغذٙج ٚإّٔج ٠ىضفٟ دمٌٛٗ: )لشةش(
(ٕ)

 . 

 ٠ٛؽٗ ثٌغؾغضجٟٔ ِج ٠زوشٖ ِٓ لشثءثس.  -

 

ٖ(, صقم١ك: 7ِٖٖؼجٟٔ ثٌمشآْ, ألدٟ ؽؼفش ثٌٕقجط )س: انكتبة انخبيٍ

 ٖ.  7ٓٗٔدمحم دٓ ػٍٟ ثٌقجدٟٛٔ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 

 ثبنمشاءاد: انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك

ثٌضٛؽ١ٙجس ثٌٕق٠ٛز ٚثٌقشف١ز ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ  -

ألدٟ ؽؼفش ثٌٕقجط: ػشك ٚدسثعز, عؼٛد دٓ عؼ١ذ دٓ ٠ٛٔؾٟ ثٌشف١ٍٟ, 

 َ. 7ٕٓٓ-7ٖٕٗٔسعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

ٚإػشثدٗ ألدٟ ؽؼفش ثٌٕقجط: دسثعز ِؼؾ١ّز, دمحم ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ  -

دٓ ٔجفغ دٓ دذثؿ ثٌّن١جٟٔ ثٌؼٕضٞ, سعجٌز دوضٛسثٖ, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز 

 َ. ٕٓٓٓ-ٖٕٓٗٔأَ ثٌمشٜ, 

يُٓذ انُضبط فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )يؼبَٙ انمشآٌ(
(3)

: 

 ٓ غ١ش صضذغ. ٠زوش ثٌٕقجط ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚثٌؾجرر فٟ وضجدٗ, ٌىٓ ِ -

                                                           

 (. 7ٗ, ٓٔثٔظش: غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٔ))

 ( ٚغ١ش٘ج. ٘٘, ٖٖ, ٖٕثٔظش: غش٠خ ثٌمشآْ )ؿ ٕ))

 (, ِٚج أمفضُٗ ػ١ٍٗ. ٖٓلجٌٗ ثٌّقمك )ؿثٔظش ِٕٙؾٗ ِٓ خالي ِج  ٖ))
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 ٠ٕغخ ثٌمشثءثس أف١جٔاج إٌٝ أفقجدٙج, ٚأف١جٔاج ال ٠ٕغذٙج.  -

 ٠ٛؽٗ ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٠زوش٘ج. -

 

 

٠جلٛصز ثٌقشثه فٟ غش٠خ ثٌمشآْ, أدٛ ػّش دمحم دٓ ػذذ انكتبة انتبعغ: 

ٖ(ٖ٘ٗثٌٛثفذ غالَ عؼٍخ )س
(ٔ)

 . 

 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ٌغالَ عؼٍخ ِٓ خالي وضجدٗ )٠جلٛصز ثٌقشثه(: دسثعز  -

 صق١ٍ١ٍز, أ.د. ػجدي سفجػٟ. 

ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجح ٠جلٛصز ثٌقشثه ألدٟ ػّشٚ ثٌضث٘ذ, دمحم ِفٍـ  -

 َ. ٕٗٔٓثٌٕٛثفشر, سعجٌز دوضٛسثٖ, و١ٍز ث٢دثح, ؽجِؼز ِؤصز, ثألسدْ, 

ٍ خالل كتبة )ٚبلٕتخ انصشاط(يُٓذ غالو حؼهت فٙ انمشاءاد ي
(5)

: 

ثالػضٕجء دجٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚثٌؾجرر, ٚرٌه ٌّج ٌٍمشثءثس ِٓ أعٍش فٟ  -

 صٛؽ١ٗ ِؼجٟٔ ث٠٢جس؛ ألٔٙج صضنّٓ ف١ّج صضنّٕٗ ٌغجس لذجةً ثٌؼشح ثٌّخضٍفز.

 ٠ؼضٕٟ دجٌضٕذ١ٗ إٌٝ ثٌؾجر ِٕٙج.  -

 ٠ُذ١َِّٓ ِج ٠شؽـ ِٕٙج ِٓ ثٌمشثءثس.  -

-  ِِ  ٓ رٌه؛ ألٔٗ فٟ ِمجَ إِالء, ٚثإلِالء ٠مضنٟ ثالخضقجس. ال ٠ىغش 

 

ثإلغفجي )ٚ٘ٛ ثٌّغجةً ثٌّقٍقز ِٓ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ انكتبة انؼبشش: 

ٚإػشثدٗ ألدٟ إعقجق ثٌضؽجػ(, ألدٟ ػٍٟ ثٌقغٓ دٓ أفّذ ثٌفجسعٟ 

ٖ(77ٖ)س
(ٔ)

. 

                                                           

 صقم١ك: د. دمحم دٓ ٠ؼمٛح ثٌضشوغضجٟٔ, ِىضذز ثٌؼٍَٛ ٚثٌقىُ, ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر. ٔ))

 (.ٔٗٔثٔظش ِٕٙؾٗ ِٓ خالي ِج لجٌٗ ثٌّقمك )ؿ ٕ))



 

 7ٖٕ 

العدد العاشر  لبنات بالزقازيق               ية لمجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

 جٌمشثءثس فٟ ٘زث ثٌىضجح. ٌُ أؽذ دسثعزا صضؼٍك د

 

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

, د. فغ١ٓ  - صؤ١ٌف ثٌّخضٍف ػٕذ أدٟ ػٍٟ ثٌفجسعٟ: وضجح ثإلغفجي ِغجالا

, ٗ, ثٌؼذد ٔٔأفّذ دٛػذجط, ثٌّؾٍز ثألسد١ٔز فٟ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚآدثدٙج, ثٌّؾٍذ 

 َ. ٕٖ٘ٔٓ/ وجْٔٛ أٚي 7ٖٗٔففش, 

ل كتبثّ )اإلغفبل(يُٓذ انفبسعٙ فٙ انمشاءاد يٍ خال
(5)

: 

-  َّْ ال ٠ٍضضَ ثٌفجسعٟ دزوش وً ثٌمشثءثس, ٚإّٔج ِج ٠قضجػ إ١ٌٙج دقغُٗ, فئ

ِمغ العضذسثن ِج فجس ثٌضؽجػ فٟ وضجدٗ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ؛ فألؽً  ُٚ ثٌىضجح إّٔج 

 مي  خي  ُّٱٱ:رٌه ٔؾذٖ ٌُ ٠ضىٍُ ِغالا ػٓ ثٌمشثءثس فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ
 [. ٙ]ثٌفجصقز: َّ ىي

سدر فٟ ثٌىضجح دؼنٙج ِضٛثصش, ٚدؼنٙج ؽجر. ِٚٓ ثٌمشثءثس ثٌٛث -

ثٌمشثءثس ثٌؾجرر ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح: لشثءر ثدٓ ػذجط: }٠ٚزسن ٚإال٘ضه{ 

[7ٕٔ]ثألػشثف:
(ٖ)

. 

-  }ٌٝ ثٌفجسعٟ ٠ٕغخ ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح؛ وٕغذضٗ }ػجداث ٌُّٛ

ػّشٚ [ ألدٟٓ٘]ثٌٕؾُ:
(ٗ)

 . 

: "ٚروش أدٛ دىش ػٓ دؼل ثٌمشثءثس ٠زوش٘ج دئعٕجد٘ج, ومٌٛ - ٗ ِغالا

 َّ  يي  ىي مي ُّٱٱ:أدٟ ثٌؼذجط أْ ثٌىغجةٟ أؽجص }دّج أٔض١ٌه{ فٟ لٌٛٗ

[ فؤدغُ ثألٌٚٝ فٟ ثٌغج١ٔز"ٗ]ثٌذمشر:
(ٔ)

 . 

                                                                                                                                   

ٌٍىضجح صقم١ك ٚثفذ: ٌٍذوضٛس ػذذ هللا دٓ ػّش ثٌقجػ إدشث١ُ٘, ثٌّؾّغ ثٌغمجفٟ, أدٛ  ٔ))

 َ. ٖٕٓٓظذٟ, 

 (, ِٚج أمفضُٗ ػ١ٍٗ. ٖٓثٔظش ِٕٙؾٗ ِٓ خالي ِج لجٌٗ ثٌّقمك )ؿ ٕ))

ج: )ؿٓٗثإلغفجي )ؿ ٖ))  (. 7ٙ(. ٚثٔظش أ٠نا

ج )ؿ77ثإلغفجي )ؿ ٗ))  (. ٙٔٔ, 7ٙ, ٓٗ(. ٚثٔظش أ٠نا
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ثٌمشثءر ثٌّزوٛسر إِج أْ ٠ٛؽٙٙج, ٚإِج أْ ٠زوش٘ج فٟ ِؼشك  -

 ثٌضٛؽ١ٗ. 

 دجٌّمجسٔز د١ٓ صٛؽ١ٙٗ فٟ ٘زٖ ثٌىضجح ٚصٛؽ١ٙٗ فٟ وضجدٗ )ثٌقؾز -

ًٍ فٟ  ث ِج ٠ضفك والِٗ فٟ ثٌىضجد١ٓ, ِغ ص٠جدر صفق١ ٌٍمشثء ثٌغذؼز( وغ١شا

 أفذّ٘ج. 

ِفشدثس أٌفجظ ثٌمشآْ, ٌٍشثغخ ثألففٙجٟٔ )س انكتبة انضبد٘ ػشش: 

ٖ(ٓٓٗدؼذ 
(ٕ)

 . 

 انذساعبد صٕل انكتبة فًٛب ٚتؼهك ثبنمشاءاد:

 ٌُ أؽذ ؽ١تاج فٟ رٌه.

ب:  انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

ث٢عجس ثٌٛثسدر فٟ وضجح ِؼؾُ ِفشدثس أٌفجظ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, ثألفجد٠ظ ٚ -

 َ. ٕٗٓٓ-ٖٕ٘ٗٔأفّذ ػٍٟ ػذذ ثٌق١ّذ, 

أعّجء هللا ثٌقغٕٝ فٟ وضجدٟ دسػ ثٌذسس فٟ صفغ١ش ثٌمشآْ ثٌؼظ١ُ ٌؼذذ  -

ثٌمج٘ش ثٌؾشؽجٟٔ ٚثٌّفشدثس فٟ غش٠خ ثٌمشآْ ٌٍشثغخ ثألففٙجٟٔ: دسثعز 

ز ث٢دثح, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز دالغ١ز ِمجسٔز, س٠ُ ػٍٟ ِقّٛد, و١ٍ

 َ. ٕٕٔٓ-ٖٖٖٗٔثٌمذط, 

صخش٠ؼ ثألفجد٠ظ ٚث٢عجس ثٌٛثسدر فٟ وضجح ثٌّفشدثس فٟ غش٠خ ثٌمشآْ  -

 َ. ٕٗٓٓ-ٌٍٖٕ٘ٗٔشثغخ ثألففٙجٟٔ, ِقّٛد هٗ فغ١ٓ, 

                                                                                                                                   

 (. 7ٗثإلغفجي )ؿ ٔ))

 ٌٗ هذؼجس؛ ِٕٙج:  ٕ))

 ٖ.ٕٖٗٔهذغ دجٌّطذؼز ث١ّٕ١ٌّز ػجَ  -

دٞ, دثس ثٌمٍُ دذِؾك ٚثٌذثس ثٌؾج١ِز دذ١شٚس, ثٌطذؼز هذغ دضقم١ك: ففٛثْ ػذٔجْ دثٚ -

 َ. 7ٕٓٓ-ٖٖٓٗٔثٌشثدؼز, 
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ثٌضٕذ١ٙجس ػٍٝ ثٌضؤ٠ٚالس فٟ وضجح ثٌّفشدثس ٌٍشثغخ ثألففٙجٟٔ, دمحم  -

, ٕٕز ؽجِؼز ثإلِجَ دمحم دٓ عؼٛد ثإلعال١ِز, ثٌؼذد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌخ١ّظ, ِؾٍ

ٕٖٔٗٓ-ٔ777 .َ 

ثٌذالٌز ػٕذ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ ِٓ خالي وضجدٗ ثٌّفشدثس فٟ غش٠خ  -

ثٌمشآْ, ثٌّغ١ٍٟ خذ٠ش, سعجٌز دوضٛسثٖ, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚآدثدٙج, و١ٍز ث٢دثح, 

 َ. 7ٕٓٓؽجِؼز ٚ٘شثْ, 

ثٌّفشدثس فٟ غش٠خ ثٌمشآْ,  ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ ِٕٚٙؾٗ فٟ وضجح -

ػذجط دمحم ػذذ ثٌق١ّذ فغ١ٕٓ, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, و١ٍز ث٢دثح, ؽجِؼز 

 َ. 77ٔٔ-7ٖٖٔٔثإلعىٕذس٠ز, 

غش٠خ ثٌمشآْ د١ٓ وضجدٟ ثٌّفشدثس ٌٍشثغخ ثألففٙجٟٔ ٚػّذر ثٌقفجظ  -

ٌٍغ١ّٓ ثٌقٍذٟ: ِٛثصٔز ٚدسثعز, دمحم دٓ فّذ دٓ ػذذ هللا ثٌّق١ّ١ذ, لغُ ثٌمشآْ 

ثٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ, و١ٍز أفٛي ثٌذ٠ٓ, ؽجِؼز ثإلِجَ دمحم دٓ عؼٛد ثإلعال١ِز, 

ٖٔٗٔٔ-ٔ77ٔ .َ 

ثٌفشٚق ثٌٍغ٠ٛز ػٕذ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ فٟ وضجدٗ ثٌّفشدثس ٚأعش٘ج فٟ  -

-7ٖٕٗٔدالالس ثألٌفجظ ثٌمشآ١ٔز, دمحم ِقّٛد ثٌضٚث٘شر, ثٌؾجِؼز ثألسد١ٔز, 

ٕٓٓ7 .َ 

جٟٔ: ػشك ٚصق١ًٍ, ِشصنٝ دمحم صمٟ وضجح ثٌّفشدثس ٌٍشثغخ ثألففٙ -

 َ. 77ٖٔ-ٖٖٔٗٔ, ٔٔثإل٠شٚثٟٔ, ِؾٍز سعجٌز ثٌمشآْ, ثٌؼذد 

ثٌىٍّز ثٌمشآ١ٔز فٟ ِفشدثس ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ إٌٝ ٔٙج٠ز دجح ثٌقجد:  -

 َ. 77ٙٔ-ٖٙٔٗٔثؽضمجلٙج ٚدالٌضٙج, ػذذ هللا سد١غ ِقّٛد فغٓ, 

ٙجٟٔ: دسثعز ٌغ٠ٛز ِؼؾُ ِفشدثس أٌفجظ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٌٍشثغخ ثألفف -

ٌٍؾٛثٔخ ثٌقشف١ز ٚثٌٕق٠ٛز ٚفٍضٙج دؾشؿ ثٌّؼٕٟ, سث١ٔز دؼ١ْٛ, و١ٍز ث٢دثح, 

 َ. ٖٕٓٓ-ٖٕٗٗٔؽجِؼز د١شٚس ثٌؼشد١ز, 

ِٕٙؼ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ فٟ ػشك ِذجفظ ػٍَٛ ثٌمشآْ فٟ وضجدٗ  -

ِفشدثس أٌفجظ ثٌمشآْ, ٔنجي فٕؼ ؽذجس, ِؾٍز ؽجِؼز ثألٔذجس ٌٍؼٍَٛ ثإلعال١ِز, 

ٕٕٓٔ .َ 
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ِٕٙؼ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ فٟ ػشك دؼل ِذجفظ ػٍَٛ ثٌمشآْ ِٓ  -

 َ. 7ٕٔٓخالي وضجدٗ ثٌّفشدثس فٟ أٌفجظ ثٌمشآْ, ؽ١ذجٟٔ, ثٌؾ٠ٛش٠ز, 

ِٕٙؼ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ فٟ وضجح ثٌّفشدثس فٟ غش٠خ ثٌمشآْ, دمحم  -

 أفّذ ػٍٟ إدس٠ظ, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ث٢دثح, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز

 ٖ.7ٕٗٔ-7َٕٓٓثٌخشهَٛ 

ِٕٙؼ ثٌشثغخ فٟ وضجدٗ ِفشدثس أٌفجظ ثٌمشآْ, سثفغ ػذ١ذ هللا ِجٌٛ  -

 َ. 777ٔ-7ٖٓٗٔثٌؼذ١ذٞ, 

ِٛثصٔز د١ٓ وضجدٟ صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ الدٓ لض١ذز ٚثٌّفشدثس فٟ غش٠خ  -

ثٌمشآْ ٌٍشثغخ ثألففٙجٟٔ: دسثعز ٌغ٠ٛز, عٛعٓ ػذذ هللا ثٌٕٙذٞ, لغُ ثٌٍغز 

-١ٔٗٓ7ٖز ث٢دثح ٌٍذٕجس, ثٌشةجعز ثٌؼجِز ٌضؼ١ٍُ ثٌذٕجس, ثٌش٠جك, ثٌؼشد١ز, وٍ

ٔ777 .َ 

ٔظشثس ِقطٍق١ز فٟ وضجح ِفشدثس أٌفجظ ثٌمشآْ ٌٍشثغخ ثألففٙجٟٔ,  -

 َ. 777ٔ-ٖٕٓٗٔ, 7ِٔقطفٝ فٛم١ً, ِؾٍز ثٌّؼشفز, ثٌؼذد 

يُٓذ األصفٓبَٙ فٙ انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )انًفشداد فٙ غشٚت 

انمشآٌ(
(1)

: 

٠زوش ثٌشثغخ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ثٌّضؼٍمز دجٌّجدر ثٌٍغ٠ٛز, ٚلذ دٍغش  -

 ثٌّٛثمغ ثٌضٟ أٚسد ف١ٙج صٍه ثٌمشثءثس ِجةز ٚعذؼز ٚػؾش٠ٓ ِٛمؼاج. 

 ثٌمشثءثس ثٌضٟ أٚسد٘ج ثٌشثغخ ٟ٘ ِضٛثصشر ٚؽجرر.  -

 ال ١ّ٠ض ثٌشثغخ د١ٓ ثٌّضٛثصش ٚثٌؾجر, دً ٠ىضفٟ دمٌٛٗ: "ٚلشا وزث". -

ث. ال ٠ٕغخ ثٌش -  ثغخ ٘زٖ ثٌمشثءثس إٌٝ أفقجدٙج, إال ٔجدسا

 ٠شد صٛؽ١ٗ ثٌمشثءر فٟ عٕج٠ج ثٌقذ٠ظ ػٓ ثٌّجدر ثٌٍغ٠ٛز.  -

                                                           

( ِٚج دؼذ٘ج, ِٕٚٙؼ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ 7ٔثٔظش ِج وضذٗ ثٌّقمك ػٓ ِٕٙؾٗ )ؿ ٔ))

(, ِٕٚٙؼ ثٌشثغخ ثألففٙجٟٔ فٟ وضجح 77ٙفٟ ػشك ِذجفظ ػٍَٛ ثٌمشآْ )ؿ

 (. 77ثٌّفشدثس )ؿ
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٠زوش ثألففٙجٟٔ دؼل ثٌّٛثد ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ ٌُ صَِشد إال فٟ لشثءثس  -

ؽجرر
(ٔ)

 . 

 

 

: وضجح ثٌغش٠ذ١ٓ: غش٠خ ثٌمشآْ ٚثٌقذ٠ظ, أدٛ ػذ١ذ انكتبة انخبَٙ ػشش

٘ـ(ٌٔٓٗٙشٚٞ )سأفّذ دٓ دمحم ث
(ٕ)

 . 

 ٌُٚ أؽذ دسثعزا فٛي ثٌىضجح ِضؼٍمز دجٌمشثءثس.

ب:   انذساعبد صٕل انكتبة ػًٕيا

ِٕٙؼ أدٟ ػذ١ذ فٟ وضجح ثٌغش٠ذ١ٓ ِغ دسثعز ثٌّؼشح فٟ سٚث٠ز  -

ثٌغش٠ذ١ٓ ٔق٠ًّٛج ٚدال١ًٌّج, فٛص٠ز ػّش ص٠ذثْ, سعجٌز دوضٛسثٖ, و١ٍز ث٢دثح 

 َ. ٕ٘ٓٓ-ٖٕٙٗٔدغٛ٘جػ, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, 

 : يُٓزّ

ٓ ثٌّضٛثصش د١جٔٗ ٌٍمشثءثس ثٌٛثسدر  - ِّ روشٖ ٌٍمشثءثس ثٌّضٛثصشر وغ١ش؛ ف

[ٗٔ]ثألفضثح: َّ حف  جف مغ جغ ُّٱ: فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ
(ٖ)

ٓ ثٌؾجر د١جٔٗ  ِِ ٚ ,

[ٗ]ثألفمجف:  َّ حض جض مص خص ُّٱٱٌٍمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ لٌٛٗ صؼجٌٝ:
(ٗ)

. 

ءثس ثٌٛثسدر فٟ لٌٛٗ ٌُ ٠ٍضضَ دذ١جْ ؽ١ّغ ثٌمشثءثس, فٍُ ٠ذ١ٓ ثٌمشث -

[ٕٗ]ِش٠ُ: َّ مئ زئ  رئ ُّٱ: صؼجٌٝ
(٘)

 . 

ال ٠ٕغخ ثٌمشثءثس ألفٍذ ِٓ ثٌمشثء, دً ٠ىضفٟ دمٌٛٗ: "ٚلشا" ٚٔقٛ  -

 رٌه. 

                                                           

 (. ٕٗٔجس ِٚمضشفجس )ؿِؼجؽُ ِفشدثس ثٌمشآْ: ِٛثص ٔ))

 َ. 777ٔ-7ٖٔٗٔهذغ دضقم١ك: أفّذ فش٠ذ ثٌّض٠ذٞ, ِىضذز ثٌذجص, ِىز ثٌّىشِز,  ٕ))

 (. ٖٗثٌغش٠ذ١ٓ )ؿ ٖ))

 (. ٘ٗثٌغش٠ذ١ٓ )ؿ ٗ))

 (. ٓٗثٌغش٠ذ١ٓ )ؿ ٘))
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ال ٠قذد ِغضٜٛ ثٌمشثءر ِٓ ثٌضٛثصش ٚثٌؾزٚر ٚثٌغذؼ١ز ٚثٌؼؾش٠ز ٚٔقٛ  -

 رٌه. 

 ٠ذ١ٓ ٚؽٗ ثٌمشثءر ثٌّزوٛسر.  -

 

 

ع انًغٛج فٙ غشٚجٙ انمشآٌ ٔانضذٚج، انكتبة انخبنج ػشش: انًزًٕ

ْـ(591أثٕ يٕعٗ دمحم ثٍ أثٙ ثكش ثٍ ػٛغٗ انًذُٚٙ األصفٓبَٙ )د
(1)

 . 

 يُٓزّ فٙ انمشاءاد:

أفً ثٌىضجح ٌؾّغ ِج فجس ثٌٙشٚٞ ِٓ غش٠خ؛ فذؼل ثٌّٛثد ثٌّضؼٍمز  -

 .  دجٌمشثءثس غ١ش ِٛؽٛدر فٟ ثٌىضجح أفالا

 ُّٱػٓ ٘ٛ ِضٛثصش وقذ٠غٗ  ثٌمشثءثس ثٌّزوٛسر فٟ ثٌىضجح ِٕٙج ِج -

[7ٗ]ثٌىٙف:  َّ  مظ حط
(ٕ)

, ِٕٚٙج ِج ٘ٛ ؽجرٌّ ومٌٛٗ: "فٟ لشثءر ثدٓ 

[ ٚ٘ٛ 7ِٔٔغؼٛد سمٟ هللا ػٕٗ: }إْ ٠ذػْٛ ِٓ دٚٔٗ إال أُعُٕج{ ]ثٌٕغجء:

ؽّغ ٚعٓ, ٚلشثءر عؼ١ذ دٓ ثٌّغ١خ ٚغ١شٖ: دغىْٛ ثٌغجء ٌٍضخف١ف"
(ٖ)

 ,

[ ٚإدذثي ثٌّٙضر ٕٓ]ثٌذٍذ:  َّ يم ُّٱ ِٕٚٙج ِج ٠ضؼٍك دجألفٛي وقذ٠غٗ ػٓ

ث ٚا ٚث
(ٗ)

 , ِٕٚٙج ِج ٠ضؼٍك دجٌفشػ. 

 دْٚ ػضٚ ألفقجدٙج فٟ ثٌغجٌخ, ٚأف١جٔاج ٠ؼضٚ.  -

 دْٚ د١جْ ٌذسؽضٙج فٟ ثٌمشثءر. -

 ٠ٛؽٗ ثٌمشثءثس ثٌضٟ ٠زوش٘ج. -

 ٌُ ٠ؾًّ ؽ١ّغ ثٌمشثءثس, ٚإّٔج ٠زوش ِج ٠ٛثفك ثٌّجدر ثٌٍغ٠ٛز.  -

                                                           

ِطذٛع دضقم١ك: ػذذ ثٌىش٠ُ ثٌؼضدجٚٞ, ِشوض ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ٚإف١جء ثٌضشثط  ٔ))

 َ. 77ٙٔ-ٖٙٓٗٔثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ثإلعالِٟ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 

 (.ٖٗثٌّؾّٛع ثٌّغ١ظ )ؿ ٕ))

 (. ٖٔثٌّؾّٛع ثٌّغ١ظ )ؿ ٖ))

 (. ٙٔثٌّؾّٛع ثٌّغ١ظ )ؿ ٗ))
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ف١ٙج إال لشثءر ؽجرر؛ ِغً ِجدر أعٓثٌّجدر ثٌٍغ٠ٛز لذ ال ٠ىْٛ  -

(ٔ)
 . 

 

 

انكتبة انشاثغ ػشش: تفغٛش غشٚت انمشآٌ، أثٕ ػجذ هللا دمحم ثٍ أثٙ ثكش 

ِ(669ثٍ ػجذ انمبدس انشاص٘ )د 
(5)

. 

ب:  انذساعبد انًتؼهمخ ثبنكتبة ػًٕيا

ثٌظٛث٘ش ثٌٍغ٠ٛز فٟ وضجح صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ ثٌؼظ١ُ ٌض٠ٓ ثٌذ٠ٓ  -

ٖ(, ػذذ هللا أفّذ ٙٙٙ دٓ أدٟ دىش دٓ ػذذ ثٌمجدس ثٌشثصٞ )سأدٟ ػذذ هللا دمحم

 َ. ٕٙٓٓدمحم دجص, سعجٌز ِجؽغض١ش, ؽجِؼز ثألص٘ش, ثٌضلجص٠ك, 

 : يُٓذ انكتبة

 د١ٓ ثٌّؤٌف ِٕٙؾٗ ٚأٔٗ ع١زوش ثٌمشثءثس ثٌغذؼز ٚثٌؾجر.  -

 

ث, أٚ ثٌماشثءر ثٌّؾاٙٛسر؛ فجٌماجسا   لجي ثٌّؤٌف: "ٚف١ظ لٍش: ٚلشا ِؾاٙٛسا

ٌغذؼز, ٚف١ظ أهٍمضٟ لٌٟٛ: لشا, فٙٛ خاجسػ ػآ ثٌغاذؼز, ٚإرث ثؽضّاغ ِٓ ث

فٟ ثٌىٍّاز لشثءصاجْ ِؾاٙٛسصجْ أٚ أوغاش, ٚروشصّٙاج ِفضاشلض١ٓ فائٟٔ ألاذَ فاٟ 

ثٌزوش ِج ػ١ٍٗ ثألوغش ِٓ ثٌغذؼز, عُ ثٌزٞ ص١ٍٗ فٟ ثٌىغشر, إال إرث صغجٜٚ ثٌؼذد 

 فؤدذأ دؤ٠ّٙج ثصفك".

 

                                                           

 (. ٖٔثٌّؾّٛع ثٌّغ١ظ )ؿ ٔ))

 ٌٍىضجح هذؼضجْ:  ٕ))

صقم١ك: د. فغ١ٓ أٌّجٌٟ, ِطجدغ ِذ٠ش٠ز ثٌٕؾش ٚثٌطذجػز ٚثٌضؾجس٠ز ثٌضجدؼز ٌٛلف ثٌذ٠جٔز  -

 َ. 777ٔ-7ٌٖٔٗٔطذؼز ثألٌٚٝ, ثٌضشوٟ دؤٔمشر, ث

صقم١ك: ػذذ هللا دمحم ػذذ ثٌشفّٓ أفّذ, ٚصثسر ثألٚلجف ٚثٌؾؤْٚ ثإلعال١ِز دجٌى٠ٛش,  -

ٕٓٓٓ .َ 
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٠خ فٟ د١جْ ِج فٟ وضجح هللا ثٌؼض٠ض دٙؾز ثألس انكتبة انخبيظ ػشش:

ِٓ ثٌغش٠خ, ػٍٟ دٓ ػغّجْ ثٌّجسد٠ٕٟ ثٌّؼشٚف دجدٓ ثٌضشوّجٟٔ 

٘ـ(7٘ٓ)س
(ٔ)

. 

 ٌُ أؽذ أٞ دسثعز ِضؼٍمز دٙزث ثٌىضجح. 

يُٓذ انكتبة فٙ انمشاءاد
(ٕ)

 : 

 ٠ٍضضَ فٟ ثٌغجٌخ لشثءر أدٟ ػّشٚ. -

 ث٘ضُ ثٌىضجح دجٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز, ِٕٚٙج ثٌؾجر.  -

 ٠ؼض ثٌمشثءثس إٌٝ لشثةٙج.  ٌُ -

ث فٟ  - ث فٟ د١جْ غش٠ذٗ؛ فألؽً رٌه ؽجء ِخضقشا ثٌىضجح ؽجء ِخضقشا

د١جْ صٛؽ١ٙٗ
(ٖ)

. 

 

ػّذر ثٌقفجظ فٟ صفغ١ش أؽشف ثألٌفجظ )ِؼؾُ انكتبة انغبدط ػشش: 

ٌغٛٞ ألٌفجظ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ(, أفّذ دٓ ٠ٛعف دٓ ػذذ ثٌذثةُ ثٌّؼشٚف 

ٖ(7٘ٙدجٌغ١ّٓ ثٌقٍذٟ )س
(ٗ)

.  

                                                           

 ٌٗ ػذر هذؼجس:  ٔ))

 صقم١ك: د. مجفٟ ػذذ ثٌذجلٟ, دثس ثدٓ لض١ذز ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش ٚثٌضٛص٠غ, ثٌى٠ٛش. -

إدشث١ُ٘ دمحم ػذذ ثٌق١ّذ أدٛ عى١ٓ,  فمك فٟ سعجٌز ِجؽغض١ش, فٟ ثٌضلجص٠ك, دضقم١ك: -

ٕٓٓٓ .َ 

 ٌذٕجْ. –صقم١ك: دمحم فغ١ٓ دمحم فغٓ إعّجػ١ً, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  -

 (. ٕٓ, ٙٔصقم١ك د. مجفٟ )ؿ ٕ))

: )ؿ ٖ))  (. ٕٖثٔظش ِغالا

 ٌٗ ػذر هذؼجس:  ٗ))

ؼز ثألٌٚٝ, ٌذٕجْ, ثٌطذ –صقم١ك: دمحم دجعً ػ١ْٛ ثٌغٛد, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس  -

ٔٗٔ7ٖ-ٔ77ٙ .َ 

 َ.77ٖٔ-ٖٗٔٗٔصقم١ك: د. دمحم آٌضٛٔؾٟ, ػجٌُ ثٌىضخ,  -
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 : انذساعبد صٕل انمشاءاد فٙ انكتبة

ٖ( 7٘ٙإدذثي ثٌقٛثِش فٟ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ػٕذ ثٌغ١ّٓ ثٌقٍذٟ )س -

فٟ وضجدٗ ػّذر ثٌقفجظ فٟ صفغ١ش أؽشف ثألٌفجظ, أفّذ فغ١ٓ ػذذ ثٌغجدر, 

ِؾٍز أٚسٚن ٌٍؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز, ؽجِؼز ثٌّغٕٝ, و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز, 

 َ. 7ٍٕٔٓذ ثٌغجٟٔ ػؾش, ثٌؼذد ثألٚي, ثٌّؾ

ٖ( فٟ 7٘ٙثٌضٛؽ١ٗ ثٌقٛصٟ ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ػٕذ ثٌغ١ّٓ ثٌقٍذٟ )س -

وضجدٗ ػّذر ثٌقفجظ فٟ صفغ١ش أؽشف ثألٌفجظ, أفّذ ٘جدٞ ؽجعُ, ؽٙجدر 

ِجؽغض١ش فٟ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚآدثدٙج, و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز, ؽجِؼز 

 َ. 7ٕٔٓ-7ٖٖٗٔثٌّغٕٝ, 

ب:انذساعبد صٕل   انكتبة ػًٕيا

ثعضذسثوجس ثٌغ١ّٓ ثٌقٍذٟ فٟ وضجدٗ ػّذر ثٌقفجظ ػٍٝ ثٌشثغخ  -

ثألففٙجٟٔ فٟ ِفشدثصٗ: ؽّؼاج ٚدسثعز, هجسق ػٍٟ دمحم ػذذ ثٌمجدس, سعجٌز 

-7َِٕٔٓجؽغض١ش فٟ ث٢دثح, لغُ ثٌذسثعجس ثإلعال١ِز, ؽجِؼز ث١ٌّٕج, 

ٖٔٗ7.ٖ 
                                                                                                                                   

صقم١ك: هالي دٓ ِقطفٝ ػشلغٛط, سعجٌز ِجؽغض١ش, و١ٍز ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٚثٌذسثعجس  -

 َ.77ٓٔ-ٖٔٓٗٔثإلعال١ِز, ثٌؾجِؼز ثإلعال١ِز, ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر, 

ثٖ, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز, ؽجِؼز صقم١ك ٚدسثعز: فغ١ٓ ػٍٟ ثٌفشفجْ, سعجٌز دوضٛس -

 َ. 777ٔ-7ٖٔٗٔدؾجٚس, 

صقم١ك ثٌؾضء ثألٚي ِغ دسثعز ثٌىضجح: فجٌـ ِٙذٞ ػذجط ثٌخن١شٞ, ثٌؾجِؼز  -

 َ.77ٕٔ-ٖٕٔٗٔثٌّغضٕقش٠ز, ثٌؼشثق, 

-7ٖٓٗٔصقم١ك ثٌؾضء ثألٚي ِغ دسثعز ثٌىضجح: دمحم دمحم فغٓ ثٌذمشٞ, ؽجِؼز ثألص٘ش,  -

ٔ777 .َ 

جٟٔ ِٓ دجح ثٌخجء ٌذجح ثٌقجد ِغ دسثعز ثٌىضجح: دمحم ػضس أفّذ صقم١ك ثٌؾضء ثٌغ -

 َ. 77ٕٔثٌمٕجٚٞ, ؽجِؼز ثألص٘ش, 

صقم١ك ثٌؾضء ثٌغجٌظ ِٓ دجح ثٌقجد إٌٝ آخش دجح ثٌمجف ِغ دسثعز ثٌىضجح: ػذذ ثٌقى١ُ  -

 َ. 77ٗٔ-ٖٗٓٗٔفغ١ٓ ػذذ ثٌشفّٓ, ؽجِؼز ثألص٘ش, 

ِغ دسثعز ثٌىضجح: دمحم ػذذ ثٌغٕٟ صقم١ك ِٓ دجح ثٌىجف إٌٝ آخش فشٚف ثٌٙؾجء  -

 َ. 77ٓٔ-ٖٓٔٗٔػؾّجٚٞ ؽجح هللا, ؽجِؼز ثألص٘ش, 
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ٖ(, ٔذشثط 7٘ٙ)سدالٌز ثألٌفجظ فٟ ػّذر ثٌقفجظ ٌٍغ١ّٓ ثٌقٍذٟ  -

, ثٌؼذد ثٌغجٟٔ ٕٓفغ١ٓ ِٙجٚػ, ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز ثألعجع١ز, ثٌّؾٍذ 

 ٚثٌغّجْٔٛ. 

وضجح ػّذر ثٌقفجظ فٟ صفغ١ش أؽشف ثألٌفجظ ٌٍغ١ّٓ ثٌقٍذٟ: دسثعز  -

ٔق٠ٛز صق١ٍ١ٍز, ػغّجْ دمحم أفّذ فجٌـ ثٌؾجٚٞ, سعجٌز دوضٛسثٖ, ؽجِؼز 

 َ. 7ٕٓٓثألص٘ش, 

انمشاءاد يٍ خالل كتبثّ )ػًذح انضفبظ(يُٓذ انغًٍٛ انضهجٙ فٙ 
(ٔ)

: 

 ٔؾذٖ فٟ دؼل ثٌّٛثد ٠زوش ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ٠٢ٍز ِج. -

ي ثٌّؤٌف ػٍٝ ثٌمشثءثس ثٌغذغ دْٚ ثٌؼؾشر, ٚلذ ٠زوش فٟ دؼل  - َّٛ ػ

ثٌّٛثمغ ؽ١تاج ِٓ ثٌؾجر؛ وّج سٚثٖ ػٓ ثٌقغٓ ثٌذقشٞ
(ٕ)

. 

ز إٌٝ لشثةٙج فٟ ثٌمشثءثس ثٌّزوٛسر فٟ ثٌمشثءثس رُِوشس دْٚ ٔغذ -

ثٌغجٌخ؛ ف١مٛي: "فٟ ثٌغذغ"
(ٖ)

, ٚلذ ٠ٕغخ أف١جٔاج؛ ومٌٛٗ: "ٚلشأ ثدٓ وغ١ش: 

["ٕٕ}متضٜ{ ]ثٌٕؾُ:
(ٗ)

َـّ ػ١ٍٗ ِٓ أعّجء ثٌمشثء ثٌغذؼز  , ِٚؼظُ ِج ٔ

 ٠ٍقُع فٟ ِٛثمؼٙج أٔٙج ِّج صفشد دٗ ٘زث ثٌمجسا.

َـّ ػٍٝ لشثءصُٙ. -  ٌُ ٠زوش ثٌمشثء ثٌّى١ٍّٓ ٌٍؼؾشر, ٌُٚ ٠ٕ

 وجْ ثٌغ١ّٓ ثٌقٍذٟ أف١جٔاج ٠شؽـ لشثءر ػٍٝ أخشٜ. -

[ ٗ]٠ٛعف: َّ حض ُّٱصجسر ٠مضقش ثٌمٛي ٠ٚمٛي: "لُِشةش" ِغً لٌٛٗ:  -

لشةش دجٌىغش ٚثٌفضـ" ٚصجسرا ٠ُْؾذِغ ثٌمٛي فٟ ػشمٗ ٌمشثءر ِج, ِغً لٌٛٗ 

[, فمذ ػشك ف١ٙج ألٛثي ثألةّز, ٕٓٙ]ثٌذمشر: َّ يي ىي ُّٱٱصؼجٌٝ:

ث ثٌقؾؼ  ثٌضٟ صؤ٠ذ وً لشثءر. ٚٔجلؾٙج, رثوشا

                                                           

ٓ إدذثي ثٌقٛثِش ػٕذ ٗٔ, ٓٔ-7ِغضفجد ِٓ ِمذِز صقم١ك ػ١ْٛ ثٌغٛد )ؿ ٔ)) ِِ ٚ ,)

 (. 7ٕ-ٔ(, ٚثٌضٛؽ١ٗ ثٌقٛصٟ ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز )ؿٕٙٓثٌغ١ّٓ ثٌقٍذٟ )ؿ

 (. ٕ٘ٓ/ٗػّذر ثٌقفجظ ) ٕ))

 (.7ٗ/ٔظ )ػّذر ثٌقفج ٖ))

 (.ٔ٘ٗ/ٕػّذر ثٌقفجظ ) ٗ))
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ٱ:ٚلذ ٠ق١ً إٌٝ أفذ وضذٗ, ففٟ ِجدر )ك س س( دؼذ ِج روش لٌٛٗ صؼجٌٝ -

َّج رٌه د١جٔاج ؽجف١اج فٟ ثٌمٛي 7ٕٕ]ثٌذمشر: َّ مع جع ُّٱ [ ٔؾذٖ ٠مٛي: "د١َّٕ

ثٌٛؽ١ض, ٚفغذّج د١ٕج ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ رٌه ثٌؾج٘ذ دىٍضج ثٌمشثءص١ٓ فٟ 

 ثٌذس ٚغ١شٖ".

د ثٌغّ - ١ٓ ثٌقٍذٟ دضٛؽ١ٗ ِؼٕٝ ثٌمشثءر, ِٚٓ ٘زث صٛؽ١ٙٗ لذ ٠ضفشَّ

 [.ٌٖٓمشثءر: }ؽؼفٙج{ ]٠ٛعف:

 

: ثٌضذ١جْ فٟ غش٠خ ثٌمشآْ, أفّذ دٓ دمحم دٓ ػّجد انكتبة انغبثغ ػشش

ٖ(7ٔ٘ثٌذ٠ٓ دٓ ػٍٟ ثدٓ ثٌٙجةُ )س
(ٔ)

. 

 ٌُ ألف ػٍٝ ؽٟء ِٓ ثٌذسثعجس فٛي ثٌىضجح.ٔ

يُٓذ انكتبة
(ٕ)

 : 

 ثٌّؤٌُف فٟ وضجدٗ ٟ٘ لشثءر أدٟ ػّشٚ.  ثٌمشثءر ثٌضٟ ثػضّذ٘ج -

ُّٱ ٠ذ١ٓ ثٌّؤٌف أف١جٔاج ل١ٍٍز ثٌمشثءثس ثٌّضٛثصشر ٚثٌؾجرر؛ فّٓ ثٌّضٛثصش  -

[ٖٙٚ}أصثٌّٙج{ ]ثٌذمشر: َّ  مض
(ٖ)

 : ْقَش{  َّ مخُّٱ , ِٚٓ ثٌؾجرِّ ِِ دجٌض٠ٕٛٓ ٚ}

[ٔٙدغ١ش ص٠ٕٛٓ ]ثٌذمشر:
(ٗ)

. 

ٓ ثٌمشثء.  - ِِ  ال ٠ٕغخ ثٌمشثءر ألفذ 

٠شثد ثٌمشثءر دّج ٠ٕجعخ ثٌّؼجٟٔ ثٌٍغ٠ٛز ثٌغش٠ذز ثٌضٟ ٠ش٠ذ ٠ىضفٟ فٟ إ -

 د١جٔٙج. 

 

                                                           

هذغ دضقم١ك: د. مجفٟ ػذذ ثٌذجلٟ دمحم, دثس ثٌغشح ثإلعالِٟ, د١شٚس, ثٌطذؼز  ٔ))

 َ.ٖٕٖٓٓ, ٖٕٗٔثألٌٚٝ, 

 (. ٖ٘ثٔظش ِج روشٖ ثٌّقمك )ؿ ٕ))

 (. 7ٙ)ؿ ٖ))

 (. 77)ؿ ٗ))
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انكتبة انخبيٍ ػشش: انًؼزى انًٕعٕػٙ ألنفبظ انمشآٌ انكشٚى 

ٔلشاءاتّ، د. أصًذ يختبس ػًش ثًغبػذح فشٚك ػًم
(ٔ)

. 

 يُٓذ انكتبة: 

 ث٘ضُ ثٌىضجح دذ١جْ ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز دؾ١ّغ أٔٛثػٙج؛ ثٌغذغ, ٚثٌؼؾش, -

 ٚثألسدغ ثٌضٟ فٛق ثٌؼؾش, ٚثٌؾجر. 

ج  - ِا ج ٌغ٠ًّٛج ِٛعٛلاج, ٚوال ث٘ضّجِٗ دئ٠شثد ثٌمشثءثس ثٌؾجرر ٌىٛٔٙج ٔقًّ

ج ٌغ٠ًّٛج ٌٍىٍّجس  ج, ٚال ٠خٍٛ فٟ أمؼف فجالصٗ أْ ٠ىْٛ ؽشفا ػشد١ًّج فق١قا

 ثٌمشآ١ٔز.

 ٠ُزوش أِجَ وً لشثءر دسؽز ثٌّقذس ثٌزٞ ٚسدس ف١ٗ.  -

ُ ِغضمً "٠مذَ ثٌّؼٍِٛجس ث٢ص١ز: ثٌّؼٍِٛجس ؽؼٍش ثٌمشثءثس فٟ لغ -

ثٌضٟ صضؼٍك دٙج ثٌمشثءر, ٟٚ٘: ِغٍغً ثٌٍفع ثٌمشآٟٔ ٚثٌؾزس ٚثٌؾزع 

ٚثٌقٛسر ثٌق١جد٠ز ٚثٌقٛسر ثٌٛثسدر, ثٌمشثءر ٚصشصخ أٌفذجة١ًّج ِغ ِشثػجر 

ٚمغ ثألفؼجي أٚالا عُ ثألعّجء ٚرٌه دثخً ثٌقٛسر ثٌٛثفذر, ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ 

ءر ٟٚ٘ ؽزس ثٌمشثء ِٚقجدس ثٌمشثءر ٚثٌّؼٕٝ ٚثٌّغجي ٚثٌّؾجي صضؼٍك دجٌمشث

ثٌذالٌٟ"
(ٕ)

. 

أٚمـ أفقجح ثٌؼًّ ِٕٙؾُٙ فٟ لغُ ثٌمشثءثس فٟ ففقجس ه٠ٍٛز  -

صشثؽغ فٟ ِقٍٙج
(ٖ)

 . 

وضخ  ٓٔوضجداج العضخشثػ ثٌمشثءثس, ٚ ٕ٘سؽغ فجٔؼٛ ثٌّؼؾُ إٌٝ  -

ٌضٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس
(ٗ)

 . 

ثءثس: فٙشط ٌٍمشثءثس, ٚفٙشط ٌؾزٚس فٟ ثٌىضجح عالعز فٙجسط ٌٍمش -

ثٌمشثءثس, ٚفٙشط ٌّؾجالس ثٌمشثءثس
(٘)

 . 

                                                           

 َ. ٕٕٓٓ-ٖٖٕٗٔهذغ فٟ ِؤعغز عطٛس ثٌّؼشفز, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  ٔ))

 (. ٗٔؾُ ثٌّٛعٛػٟ ألٌفجظ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٚلشثءثصٗ )ؿثٌّؼ ٕ))

 ( وٍٙج فٟ روش ِٕٙؾُٙ فٟ ثٌمشثءثس فمو.7ٖ( إٌٝ )ؿِٕٖٓ )ؿ ٖ))

 (.٘٘-ٕ٘روشس دجٌضفق١ً )ؿ ٗ))

 (.ٕٓ٘ٔ-7ِٖٙٔٓ )ؿ ٘))
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 انفصم انخبيظ

 ثضٕث يمتشصخ

 ٔٚضتٕ٘ ػهٙ يجضخٍٛ:

كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تُْجَضج يٍ رٓخ تٕرّٛ انمشاءاد. انًجضج األٔل :  

  كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تُْجَضج يٍ رٓبد أخشٖ.انًجضج انخبَٙ : 
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 انفصم انخبيظ

 ثضٕث يمتشصخ

 انًجضج األٔل

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تُْجَضج يٍ رٓخ تٕرّٛ انمشاءاد 

ٓ خالي صقفقٟ ٌىضخ ثٌغش٠خ ٚثٌّؼجٟٔ, ٚٔظشٞ فٟ ثٌذسثعجس ثٌضٟ  ِِ

َّْ دؼل ٘زٖ ثٌىضخ صغضقك دسثعز ثٌمشثءثس ف١ٙج ِٓ  دثسس فٌٛٙج, ٚؽذُس أ

زا خالي ؽّغ ثٌمشثءثس ثٌضٟ ف١ٙج, ٚ دسثعز صٛؽ١ٗ أفقجح ٘زٖ ثٌىضخ ٌٙج؛ خجفَّ

َّْ ٘زٖ ثٌىضخ صضذج٠ٓ فٟ ِٕج٘ؾٙج ِٓ إهجٌز ٚثخضقجس, ٚث٘ضّجَ دذ١جْ ِؼجٟٔ  ٚأ

ٓ ٘زٖ ثٌىضخ ثٌضٟ  ِِ ثٌىٍّجس ثٌٍغ٠ٛز فمو أٚ ثٌّغجةً ثٌٕق٠ٛز ٚثٌضقش٠ف١ز وزٌه, ٚ

 صقٍـ ٌٍذسثعز: 

آْ( ألدٟ ػذ١ذر دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ِؾجص ثٌمش -

 ِؼّش دٓ ثٌّغٕٝ. 

 ؽّغ صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ِٓ خالي وضجح )ِؼجٟٔ ثٌمشآْ( ٌٍفشثء.  -

دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ثٌضذ١جْ فٟ صفغ١ش غش٠خ  -

 ثٌمشآْ( الدٓ ثٌٙجةُ. 

 دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ثٌغش٠ذ١ٓ( ٌٍٙشٚٞ.  -

ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ثٌغش٠خ فٟ ػّذر ثٌمشآْ( دسثعز ثٌمشثءثس  -

 ٌّىٟ دٓ أدٟ هجٌخ ثٌم١غٟ. 

دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )صفغ١ش ثٌّؾىً ِٓ  -

 غش٠خ ثٌمشآْ( ٌّىٟ دٓ أدٟ هجٌخ ثٌم١غٟ(. 

دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ثٌّفشدثس( ٌٍشثغخ  -

 ثألففٙجٟٔ. 

مشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ( دسثعز ثٌ -

 ٌٍطش٠قٟ. 

دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ثٌّؾّٛع ثٌّغ١ظ( ألدٟ  -

 ِٛعٝ ثألففٙجٟٔ. 
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دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )ٔفظ ثٌقذجؿ(  -

 ٌٍخضسؽٟ. 

ثألس٠خ( الدٓ دسثعز ثٌمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٙج ثٌٛثسدر فٟ وضجح )دٙؾز  -

 ثٌضشوّجٟٔ. 

ٚدؼل ثٌىضخ لذ صّش دسثعضٗ, ٌٚىٓ ثٌذسثعز وجٔش لجفشرا؛ ف١ّىٓ 

 إػجدر دسثعضٙج ِشرا أخشٜ. 
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 انًجضج انخبَٙ

 كتت انغشٚت ٔانًؼبَٙ انتٙ تُْجَضج يٍ رٓبد أخشٖ 

ٓ ؽٙز ِج  ِِ ٓ ثٌّٛثم١غ ثٌضٟ ٠ّىٓ دقغُٙج فٟ وضخ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ  ِِ

 ثٌضج١ٌز: ٠ضؼٍك دجٌمشثءثس ثٌّغجةً 

 انشٕاْذ انشؼشٚخ انتٙ ُٚضتذ ثٓب فٙ انمشاءاد.  -أ

: "ؽشؿ ثٌؾٛث٘ذ ثٌؾؼش٠ز ثٌّقضؼ دٙج فٟ ثٌمشثءثس  -ٔ ِٓ ؽٙز ثٌؾشؿ. فّغالا

 فٟ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء".

 ِٓ ؽٙز ؽّؼٙج.  -ٕ

ٓ ؽٙز روش ِٛهٓ ثالعضؾٙجد دٙج فٟ ثٌمشثءثس.  -ٖ ِِ 

 انتشرٛش ثٍٛ انمشاءاد.  -ة

 ثء فٟ ثٌضشؽ١ـ د١ٓ ثٌمشثءثس. ِٕٙؼ ثٌفشَّ  -ٔ

ثء فٟ ثٌضشؽ١ـ د١ٓ ثٌمشثءثس.  -ٕ  ثألدٌز ثٌضٟ ثعضٕذ إ١ٌٙج ثٌفشَّ

 انمشاءاد انشبرح.  -د

 ثٌمشثءثس ثٌؾجرر فٟ وضجح )ِؼجٟٔ ثٌمشآْ( ٌٍفشثء.  -ٔ

 لٕاػذ انتفغٛش انًتؼهمخ ثبنمشاءاد.  -د

 ٟٔ. لٛثػذ ثٌضفغ١ش ثٌّضؼٍمز دجٌمشثءثس ِٓ خالي وضخ ثٌّؼج -ٔ

 أ١ّ٘ز إعشثء ثٌمشثءثس ٌىضخ ثٌّؼجٟٔ. -ٕ

أ١ّ٘ز إعشثء ثٌمشثءثس ٌىضخ ثٌغش٠خ. ِٓ خالي ثٌّمجسٔز د١ٓ ثٌىضخ ثٌضٟ  -ٖ

ِٛ ػ١ٍٙج, ٚثٌفشق د١ٕٙج.   ثفضٛس ػٍٝ ثٌمشثءثس ٚثٌىضخ ثٌضٟ ٌُ صقض

 : انًزْت انشٛؼٙ ٔانمشاءاد -ِ

ٖ(, 7٘ٓٔسدسثعز وضجح )صفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ( ٌفخش ثٌذ٠ٓ ثٌطش٠قٟ ) -

 ؽ١ؼٟ ثٌّز٘خ, ًٚ٘ أعَّش ِز٘ذُٗ ػٍٝ روشٖ ٌٍمشثءثس ٚصٛؽ١ٙٗ ٌٙج. 

 : غشٚت انمشاءاد -ٔ

ثٌّؼضّذُ فٟ دسثعز صٛؽ١ٗ ثٌمشثءثس ػٍٝ وضخ ثٌضٛؽ١ٗ, ٟٚ٘ وضٌخ ف١ٙج  -

هٌٛي ٔٛػاج ِج؛ فألؽً رٌه ِّج ٠ّىٓ ثٌضؤ١ٌف ف١ٗ ٚثٌىضجدز فٟ صٛؽ١ٗ 

ػٍٝ ٚؽٗ ثالخضقجس, دق١ظ ال ٠ؼذٚ ثٌمشثءثس: ثٌىضجدز فٟ غش٠خ ثٌمشثءثس, 
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أْ ٠ىْٛ ِؾٍذاث ٌط١فاج ٠زوش ف١ٗ أُ٘ ثٌفشٚلجس ثٌٍغ٠ٛز د١ٓ ثٌمشثءثس؛ وؤْ ٠ُمجي 

" : ُّ٘ج" [ٖٙ]ثٌذمشر: َّ  مضُّٱ  ِغالا ج ِٓ ثٌضًٌ, ٚ}أَصثٌَّٙج{ َٔقَّ
(ٔ)

. 

 ِٚج ٘زٖ إال أِغٍز ٠ّىٓ ثٌم١جط ػ١ٍٙج.

                                                           

 (. ٖٔوّج لجٌٗ ثدٓ ثٌضشوّجٟٔ فٟ دٙؾز ثألس٠خ )ؿ ٔ))
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 انخبتًخ

أؽىش هللا عذقجٔٗ ٚصؼجٌٝ أْ ٚفمٕٟ ٚفٟ خضجَ ٘زث ثٌذقظ ال ٠غؼٕٟ إال أْ 

إلصّجَ ٘زث ثٌذقظ, ٚأؽىش ثٌؾجِؼز ثإلعال١ِز ِّغٍز دؼّجدر ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ثٌضٟ 

َّش ٘زث ثٌذقظ مّٓ دقٛعٙج ثٌّذػِٛز ٌؼجَ   ٖ.ٖٔٗٗٔ/ٓٗٗٔدََػ

 ٚلذ خٍقُش إٌٝ دؼل ثٌٕضجةؼ ٚثٌضٛف١جس, ٠ّىٓ إؽّجٌُٙج ف١ّج ٠ؤصٟ: 

 انُتبئذ: 

دئ٠شثد ؽٍٟء ِٓ ثٌمشثءثس ػٍٝ ثإلهالق؛ ٠غٍُخ ػ١ٍٙج ثٌىضخ ثٌضٟ ال صٙضُ  -

َّْ رٌه ٠شؽغ إٌٝ  -ٚهللا أػٍُ-أْ صىْٛ ِؤٌفزا فٟ ثٌمشْ ثٌّجمٟ, ٠ٚذذٚ ٌٟ  أ

ُٓ ثألػّجي ثٌؼ١ٍّز ٚصنذطٙج, ِّج  ظٙٛس ثٌذسثعجس ثألوجد١ّ٠ز ثٌضٟ دذأس صُمَِّٕ

ج.  ؽؼً ثٌّؤٌف١ٓ ٠ٕنذطْٛ دّٕٙؾ١َّجٍس أوغش ٚمٛفا

ٌٝ ِج ٠ٙضُ دجٌغذغ فمو, أٚ دجٌؼؾش فمو, أٚ دجٌؼؾش ِٚج صمغ١ُ ثٌىضخ إ -

َّْ ثٌغجٌخ فٟ ثٌىضخ ثٌّزوٛسر فٟ ثٌذقِظ ػذَ ثٌّٕٙؾ١ز  ؛ فئ ٌّٟ فٛلٙج: ٘ٛ أٌِش ِْٔغذِ

ثٌٛثمقِز فٟ إ٠شثد ثٌمشثءثس, ألؽً رٌه لذ ٠ؼضٕٟ ثٌّؤٌف دجٌغذغ ِغ إ٠شثدٖ 

ؼٍٗ ِغ ِج فٛق ؽٟء ِٓ ثٌؾٛثر فؤؽؼٍٗ مّٓ ثٌغذغ, ٚلذ ٠ىغش ِٓ ثٌؾٛثر فؤؽ

 ثٌؼؾش؛ فجٌضمغ١ُ ال ٠ؼذٚ وٛٔٗ ٚؽٙز ٔظٍش ٠ّىٓ أْ صُخجٌَف.

ػٕج٠ز ثٌذسثعجس ثألوجد١ّ٠ز دذؼل ثٌّؤٌفجس صقم١ماج ٚدسثعز ِٓ ؽٛثٔخ  -

 , ثٌّخضٍفز: أٌِش ِضذج٠ِٓ, فٕشٜ ثٌذسثعجس ثٌىغ١شر ؽذًّث فٛي ِؼجٟٔ ثٌفشثء ِغالا

ِ دسثعٍز.ٚفٛي ِفشدثس ثٌشثغخ, ٚدؼل ثٌّؤٌَّفجس ٌُ صقَع  ّٞ  دؤ

ً ؽجٔخ دسثعز  - ِّ ْٙ أوغش ثٌىضخ ثٌضٟ صَُقمُِّك وضخ ثٌّؼجٟٔ ٚثٌغش٠خ صُ

 ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح.

٠اُلفع أْ ثٌىضخ ثٌضٟ صؼشمش ٌٍمشثءثس ثٌؾجرر وٍٙج إال وضجداج ٚثفذاث إّٔج  -

 أٌُِّفش لذً ثٌمشْ ثٌؼجؽش. 

ب انتٕصٛبد:  ٔأيَّ

ٓ ٠قمك ثٌىضخ ثٌّضؼ - ِّ ٍمز دضفغ١ش ثٌمشآْ, ِٚؼج١ٔٗ, ٚغش٠ذٗ, أُِٚفٟ د

َُّ فٟ ثٌّمذِز دذسثعز ثٌمشثءثس ثٌٛثسدر فٟ  ٚٔقٛ رٌه ِّج ٠ضؼٍك دجٌمشآْ: أْ ٠ٙض

 ثٌىضجح, ٚد١جْ ِٕٙؼ ِؤٌفٙج ف١ٙج. 
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ٓ فٕغ فٙشعاج  - َِ ٌُ أؽذ فٟ ثٌىضخ ثٌّقممز فٟ ثٌغش٠خ ِٚؼجٟٔ ثٌمشآْ 

ـٌ  ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ثٌٛثسدر فٟ ثٌىضجح ثٌّقمك إال ف١ّج َٔذَس, ٚ٘زث لقٌٛس ٚثم

ٓ ٠ُْمِذَ فٟ ثٌّغضمذً ػٍٝ صقم١ك ٘زٖ  َِ ٓ ػًّ ثٌّقمم١ٓ, ٠ؾخ أْ ٠ضٕذَّٗ ٌٗ  ِِ

زا. َِّ ِ وضجٍح ٠قضٛٞ ػٍٝ ثٌمشثءثس ػج ّٞ  ثٌىضخ خجفز, ٚػٍٝ أ

 ٚآخش دػٛثٔج أْ ثٌقّذ هلل سح ثٌؼج١ٌّٓ.

 فٓشط انًصبدس ٔانًشارغ

ٖ( 7ٕ٘ٙاذ ثٌغا١ّٓ ثٌقٍذاٟ )سإدذثي ثٌقٛثِش فٟ ثٌماشثءثس ثٌمشآ١ٔاز ػ .ٔ

فااٟ وضجدااٗ ػّااذر ثٌقفااجظ فااٟ صفغاا١ش أؽااشف ثألٌفااجظ, أفّااذ فغاا١ٓ ػذااذ 

ثٌغااجدر, ِؾٍااز أٚسٚن ٌٍؼٍااَٛ ثإلٔغااج١ٔز, ؽجِؼااز ثٌّغٕااٝ, و١ٍااز ثٌضشد١ااز 

 َ. 7ٌٍٕٔٓؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز, ثٌؼذد ثألٚي, ثٌّؾٍذ ثٌغجٟٔ ػؾش, 

َ.د. هٗ فاش٠ـ فاجٌـ أعش ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ ِؾجص ثٌمشآْ ألدٟ ػذ١ذر, أ. .ٕ

 ٖ.ٖٗٗٔ-َٖٕٔٓ, ثٌّؾٍذ ثألٚي, ٕ٘ٓثٌم١غٟ, ِؾٍز ثألعضجر, ثٌؼذد 

أعش ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٌٍفشثء ِٚؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثداٗ ٌٍضؽاجػ فاٟ ثٌىؾاجف  .ٖ

ٌٍضِخؾشٞ: دسثعز ٔق٠ٛز, عؼذْٚ أفّذ ػٍٟ, سعجٌز دوضٛسثٖ, فٍغفز 

-ٖٖٕٗٔفااٟ ثٌٍغااز ثٌؼشد١ااز, و١ٍااز ثٌضشد١ااز )ثداآ سؽااذ(, ؽجِؼااز دغااذثد, 

ٕٖٓٓ .َ 

ثعاااضذسثوجس ثٌغااا١ّٓ ثٌقٍذاااٟ فاااٟ وضجداااٗ ػّاااذر ثٌقفاااجظ ػٍاااٝ ثٌشثغاااخ  .ٗ

ثألففٙجٟٔ فٟ ِفشدثصٗ: ؽّؼااج ٚدسثعاز, هاجسق ػٍاٟ دمحم ػذاذ ثٌماجدس, 

سعجٌز ِجؽغض١ش فٟ ث٢دثح, لغاُ ثٌذسثعاجس ثإلعاال١ِز, ؽجِؼاز ث١ٌّٕاج, 

ٕٓٔ7َ-ٖٔٗ7.ٖ 

قم١اك: ثٌغا١ذ أفّاذ إػؾجص ثٌمشآْ, أدٛ دىاش دمحم دآ ثٌط١اخ ثٌذاجلالٟٔ, ص .٘

 فمش, دثس ثٌّؼجسف, ِقش.

ثإلغفجي )ٚ٘ٛ ثٌّغجةً ثٌّقٍقز ِٓ وضجح ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثدٗ ألدٟ  .ٙ

ٖ(, 77ٖإعااقجق ثٌضؽااجػ(, ألدااٟ ػٍااٟ ثٌقغاآ داآ أفّااذ ثٌفجسعااٟ )س

صقم١ك: د. ػذذ هللا دٓ ػّش ثٌقجػ إدشث١ُ٘, ثٌّؾّغ ثٌغماجفٟ, أداٛ ظذاٟ, 

ٕٖٓٓ.َ 

ِطذااٛع فااٟ ثٌؾضثةااش, ؤ١ٌف: دمحم دااجٞ دٍؼااجٌُ, أٌف١ااز ثٌغش٠ااخ الداآ ػااجٌُ, صاا .7

 .دْٚ صجس٠خ أٚ هذؼز أٚ دثس ٔؾش
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أٌف١ز غش٠خ ثٌمشآْ, ص٠ٓ ثٌذ٠ٓ ػذذ ثٌشف١ُ دٓ ثٌقغ١ٓ دٓ ػذذ ثٌشفّٓ دٓ  .7

دضقم١ك: إعّجػ١ً دٓ إداشث١ُ٘ ثٌضواٟ, دثس ٖ(, 7ٓٙأدٟ دىش ثٌؼشثلٟ )س

 . 7ٖٖٗٔثألٚسثق, ؽذر, 

ٛد دآ أداٟ ثٌقغآ ث١ٌَّْٕغاجدٛسٞ, إ٠ؾجص ثٌذ١جْ ػٓ ِؼاجٟٔ ثٌماشآْ, ِقّا .7

دسثعاااز ٚصقم١اااك: د. ف١ٕاااف دااآ فغااآ ٖ(, ٖ٘٘)ثٌّضاااٛفٝ دؼاااذ عااإز 

 .77َ٘ٔثٌمجعّٟ, دثس ثٌغشح ثإلعالِٟ, د١شٚس, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ثٌذقش ثٌّق١و فٟ ثٌضفغ١ش, أدٛ ف١جْ أع١ش ثٌذ٠ٓ دمحم دٓ ٠ٛعف دآ ػٍاٟ  .ٓٔ

 َ. ٕٓٔٓ-ٖٖٔٗٔدٓ ٠ٛعف ثألٔذٌغٟ, صقم١ك: فذلٟ دمحم ؽ١ًّ, 

ثٌذش٘اااجْ فاااٟ ػٍاااَٛ ثٌماااشآْ, داااذس ثٌاااذ٠ٓ ثٌضسوؾاااٟ, دمحم أداااٛ ثٌفناااً  .ٔٔ

 إدشث١ُ٘, دثس ثٌضشثط.

دقاااجةش رٚٞ ثٌض١١ّاااض فاااٟ ٌطاااجةف ثٌىضاااجح ثٌؼض٠اااض, دمحم دااآ ٠ؼماااٛح  .ٕٔ

ثٌف١شٚصآداااجدٞ ِؾاااذ ثٌاااذ٠ٓ, صقم١اااك: دمحم ػٍاااٟ ثٌٕؾاااجس ٚػذاااذ ثٌؼٍااا١ُ 

 ثٌطقاااجٚٞ, ثٌّؾٍااااظ ثألػٍااااٝ ٌٍؾااااؤْٚ ثإلعااااال١ِز, ثٌطذؼااااز ثٌغجٌغااااز,

ٖٔٗٔٙ-ٔ77ٙ .َ 

دٙؾز ثألس٠خ فٟ د١جْ ِاج فاٟ وضاجح هللا ثٌؼض٠اض ِآ ثٌغش٠اخ, ػٍاٟ دآ  .ٖٔ

صقم١ااك: د. ٘ااـ(, 7٘ٓػغّااجْ ثٌّااجسد٠ٕٟ ثٌّؼااشٚف دااجدٓ ثٌضشوّااجٟٔ )س

 .مجفٟ ػذذ ثٌذجلٟ, دثس ثدٓ لض١ذز ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش ٚثٌضٛص٠غ, ثٌى٠ٛش

صاااجػ ثٌؼاااشٚط ِااآ ؽاااٛث٘ش ثٌماااجِٛط, دمحم دااآ دمحم دااآ ػذاااذ ثٌاااشصثق  .ٗٔ

 ٌّشصنٝ ثٌضد١ذٞ, هذؼز ثٌى٠ٛش, ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز. ث

صجس٠خ ثٌٕقٛ ثٌؼشداٟ فاٟ ثٌّؾاشق ٚثٌّغاشح, د. دمحم ثٌّخضاجس ٌٚاذ أداجٖ,  .٘ٔ

 َ. 7ٕٓٓ-7ٖٕٗٔدثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز, 

ثٌضذ١جْ فاٟ غش٠اخ ثٌماشآْ, أفّاذ دآ دمحم دآ ػّاجد ثٌاذ٠ٓ دآ ػٍاٟ ثدآ  .ٙٔ

ثٌذاااجلٟ دمحم, دثس ثٌغاااشح ٖ(, صقم١اااك: د. ماااجفٟ ػذاااذ 7ٔ٘ثٌٙاااجةُ )س

 َ.ٖٕٖٓٓ, ٖٕٗٔثإلعالِٟ, د١شٚس, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

صقفز ثألس٠خ دقً ِج فٟ ثٌمشآْ ِٓ ثٌغش٠اخ, ص٠آ ثٌاذ٠ٓ ثٌقٕفاٟ لجعاُ دآ  .7ٔ

صقم١ااك: دمحم ٘جؽااُ دمحم ػغاا١ٍز, سعااجٌز ٖ(, 777لطٍٛدغااج داآ ػذااذ هللا )س

, غاضر, ِجؽغض١ش, لغُ ثٌٍغز ثٌؼشد١از, و١ٍاز ث٢دثح, ثٌؾجِؼاز ثإلعاال١ِز

ٖٖٔٗ٘-َٕٖٓٔ . 
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صقفز ثألس٠خ دّج فٟ ثٌمشآْ ِٓ ثٌغش٠خ, أدٛ دمحم دٓ ٠ٛعف دٓ ػٍٟ دٓ  .7ٔ

ٖ(, صقم١اااك: عااا١ّش هاااٗ 7ٗ٘ف١اااجْ ثٌغشٔاااجهٟ ثٌؾ١اااجٟٔ ثألٔذٌغاااٟ )س

ثٌّؾاااازٚح, ثٌّىضااااخ ثإلعااااالِٟ, د١شٚس/دِؾااااك, ثٌطذؼااااز ثألٌٚااااٝ, 

ٖٖٔٗٓ-ٔ77ٖ.َ 

عغاز ٖ(, ِؤٕٙٗٔثٌضقم١ك فاٟ وٍّاجس ثٌماشآْ, فغآ ثٌّقاطفٛٞ )س .7ٔ

ثٌطذجػز ٚثٌٕؾش, ٚصثسر ثٌغمجفاز ٚثإلسؽاجد ثإلعاالِٟ, ِشواض ٔؾاش آعاجس 

 ٖ.ٙٔٗٔثٌؼالِز ثٌّقطفٛٞ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

صزوشر ثألس٠خ فٟ صفغا١ش ثٌغش٠اخ )غش٠اخ ثٌماشآْ ثٌىاش٠ُ(, أداٛ ثٌفاشػ  .ٕٓ

صقم١ااك: د. ٘ااـ(, 77٘ػذااذ ثٌااشفّٓ داآ ػٍااٟ داآ دمحم داآ ثٌؾااٛصٞ )س 

ثٌش٠اااجك, ثٌطذؼاااز ثألٌٚاااٝ,  ػٍاااٟ فغااا١ٓ ثٌذاااٛثح, ِىضذاااز ثٌّؼاااجسف,

ٔٗٓ7ٖ-ٔ77ٙ.َ  

ثٌضشؽّجْ ػٓ غش٠خ ثٌمشآْ, صجػ ثٌذ٠ٓ أداٛ ثٌّقجعآ ػذاذ ثٌذاجلٟ دآ ػذاذ  .ٕٔ

لشأٖ ٚػٍك ػ١ٍٗ: د. ٠ق١ٝ ِاشثد, دثس ٖ(, 7ٖٗثٌّؾ١ذ ثٌمشؽٟ ث١ٌّٕٟ )س

 ٌذٕجْ. –ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس 

٠ك ثٌضؼش٠فجس, ػٍٟ دٓ دمحم ثٌغا١ذ ثٌؾاش٠ف ثٌؾشؽاجٟٔ, صقماٟ: دمحم فاذ .ٕٕ

 ثٌّٕؾجٚٞ, دثس ثٌفن١ٍز. 

صؼم١ذجس ثٌَّٕقجط فٟ إػشثح ثٌمشآْ ػٍٝ آسثء ثٌفشثء فٟ ِؼجٟٔ ثٌماشآْ:  .ٖٕ

 دسثعز صق١ٍ١ٍز ٔمذ٠ز, د. ػذذ ثٌٍط١ف دمحم دمحم دثٚد, ِؾٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز. 

ثٌضفغاا١ش ثٌٍغااٛٞ ٌٍمااشآْ ثٌىااش٠ُ, ِغااجػذ ثٌط١ااجس, دثس ثداآ ثٌؾااٛصٞ,  .ٕٗ

 َ. ٕٕٓٓ-ٖٕٕٗٔثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ّٟ صف .ٕ٘ ّٟ دااآ أداااٟ هجٌاااخ ثٌم١غااا غااا١ش ثٌّؾاااىً ِااآ غش٠اااخ ثٌماااشآْ, ِىااا

صقم١ااااك: د. ػٍااااٟ فغاااا١ٓ ثٌذااااٛثح, ِىضذااااز ثٌّؼااااجسف, ٘ااااـ(, 7ٖٗ)س

 . 77َ٘ٔ-ٖٙٓٗٔثٌش٠جك, 

ػٕاٟ ٖ(, 7٘ٓٔصفغ١ش غش٠خ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, فخش ثٌاذ٠ٓ ثٌطش٠قاٟ )س .ٕٙ

 . دضقم١مٗ ٚثٌضؼ١ٍك ػ١ٍٗ ٚٔؾشٖ: دمحم وجظُ ثٌطش٠قٟ, دْٚ ِؼٍِٛجس

ثٌمااشآْ, أدااٛ ػذااذ هللا دمحم داآ أدااٟ دىااش داآ ػذااذ ثٌمااجدس  صفغاا١ش غش٠ااخ .7ٕ

صقم١ااك: د. فغاا١ٓ أٌّااجٌٟ, ِطااجدغ ِذ٠ش٠ااز ثٌٕؾااش ٖ(, 7ٙٙثٌااشثصٞ )س 

ٚثٌطذجػاااز ٚثٌضؾجس٠اااز ثٌضجدؼاااز ٌٛلاااف ثٌذ٠جٔاااز ثٌضشواااٟ داااؤٔمشر, ثٌطذؼاااز 

 .777َٔ-7ٖٔٗٔثألٌٚٝ, 
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ُ داآ لض١ذااز )س .7ٕ  ٖ(,7ٕٙصفغاا١ش غش٠ااخ ثٌمااشآْ, أدااٛ دمحم ػذااذ هللا داآ ِغاٍا

ٌذٕاااجْ,  –صقم١اااك: ثٌغااا١ذ أفّاااذ فااامش, دثس ثٌىضاااخ ثٌؼ١ٍّاااز, د١اااشٚس 

ٖٔ77ٖ-ٔ777.َ 

صفغاااا١ش غش٠ااااخ ثٌمااااشآْ, ٌّقّااااذ داااآ إعااااّجػ١ً ثأل١ِااااش ثٌقاااإؼجٟٔ  .7ٕ

ٖ(, فممااٗ ٚػٍااك ػ١ٍااٗ ٚمااذو ٔقااٗ: دمحم فااذقٟ داآ فغاآ 7ٕٔٔ)س

ق, دثس ثدااآ وغ١اااش, دِؾاااك/ د١اااشٚس, ثٌطذؼاااز ثألٌٚاااٝ,  -ٖٕٔٗٔفاااالَّ

ٕٓٓٓ .َ 

ٖ( فاٟ 7٘ٙمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ػٕذ ثٌغا١ّٓ ثٌقٍذاٟ )سثٌضٛؽ١ٗ ثٌقٛصٟ ٌٍ .ٖٓ

وضجدٗ ػّذر ثٌقفجظ فٟ صفغ١ش أؽشف ثألٌفجظ, أفّذ ٘جدٞ ؽجعُ, ؽٙجدر 

ِجؽغااض١ش فااٟ ثٌٍغااز ثٌؼشد١ااز ٚآدثدٙااج, و١ٍااز ثٌضشد١ااز ٌٍؼٍااَٛ ثإلٔغااج١ٔز, 

 َ. 7ٕٔٓ-7ٖٖٗٔؽجِؼز ثٌّغٕٝ, 

ألدٟ ػذ١ذر  ثٌضٛؽ١ٗ ثٌقٛصٟ ٚثٌقشفٟ ٌٍمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ ِؾجص ثٌمشآْ .ٖٔ

ٖ(, ػّجد ف١ّذ أفّذ ثٌخضسؽٟ ِٚش٠ُ ػٍٟ ػؾ١ً, دقظ ِٕؾاٛس ٕٓٔ)س

فاااٟ ِؾٍاااز آدثح ثٌفشث١٘اااذٞ, ؽجِؼاااز صىش٠اااش, ثٌؼاااذد ثٌشثداااغ ػؾاااش, عااإز 

ٕٖٓٔ .َ 

ؽّٙشر ثٌٍغز, أدٛ دىاش دمحم دآ ثٌقغآ دآ دس٠اذ, صقم١اك: سِاضٞ ١ِٕاش  .ٕٖ

 َ. 777ٔثٌذؼٍذىٟ, دثس ثٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ٌذ١جْ فٟ صفغ١ش ِفشدثس ِآ ثٌماشآْ, ِق١اٟ ثٌاذ٠ٓ ثٌخاجٟٔ ػفاٟ فغٓ ث .ٖٖ

 .ِٖٕٖٗٔطذؼز ثٌضشلٟ دذِؾك, ٘ـ(, ٖٓ٘ٔ)س

ٖ(, ٔذااشثط 7٘ٙدالٌااز ثألٌفااجظ فااٟ ػّااذر ثٌقفااجظ ٌٍغاا١ّٓ ثٌقٍذااٟ )س .ٖٗ

, ثٌؼاذد ثٌغاجٟٔ ٕٓفغ١ٓ ِٙجٚػ, ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز ثألعجعا١ز, ثٌّؾٍاذ 

 ٚثٌغّجْٔٛ. 

ثٌطذؼاز . دمحم دٓ ػذذ ثٌؼض٠ض ثٌخن١شٞ, ثٌغشثػ فٟ د١جْ غش٠خ ثٌمشآْ, د .ٖ٘

 . 7َٕٓٓ-7ٖٕٗٔثألٌٚٝ, ثٌش٠جك, 

ثٌقاااقجؿ صاااجػ ثٌٍغاااز ٚفاااقجؿ ثٌؼشد١اااز, إعاااّجػ١ً فّاااجد ثٌؾاااٛ٘شٞ,  .ٖٙ

صقم١ك: أفّذ ػذذ ثٌغفٛس ػطاجس, دثس ثٌؼٍاُ ٌٍّال٠ا١ٓ, ثٌطذؼاز ثٌشثدؼاز, 

ٔ77ٓ .َ 

ٍؼاجٌُ, م١جء ثٌّؼجٌُ ؽشؿ ػٍٝ أٌف١ز ثٌغش٠خ الدآ ػاجٌُ, صاؤ١ٌف: دمحم داجٞ د .7ٖ

 ِطذٛع فٟ ثٌؾضثةش, دْٚ صجس٠خ أٚ هذؼز أٚ دثس ٔؾش.
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ػٍااُ غش٠ااخ ثٌمااشآْ: ِشثفٍااٗ ِٕٚج٘ؾااٗ ٚمااٛثدطٗ, إدااشث١ُ٘ داآ ػذااذ  .7ٖ

ثٌااشف١ُ فااجفع فغااج١ٔٓ, دثس ه١ذااز ثٌخنااشثء, ِىااز ثٌّىشِااز, ثٌطذؼااز 

 َ. ٕٗٔٓ-ٖٖ٘ٗٔثألٌٚٝ, 

ػّااذر ثٌقفااجظ فااٟ صفغاا١ش أؽااشف ثألٌفااجظ )ِؼؾااُ ٌغااٛٞ ألٌفااجظ ثٌمااشآْ  .7ٖ

(, أفّااذ داآ ٠ٛعااف داآ ػذااذ ثٌااذثةُ ثٌّؼااشٚف دجٌغاا١ّٓ ثٌقٍذااٟ ثٌىااش٠ُ

صقم١ك: دمحم دجعً ػ١ْٛ ثٌغٛد, دثس ثٌىضخ ثٌؼ١ٍّز, د١شٚس ٖ(, 7٘ٙ)س

 . 77َٙٔ-7ٌٖٔٗٔذٕجْ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ,  –

ٗٓ.  ّٟ ّٟ دااآ أداااٟ هجٌاااخ ثٌم١غااا ثٌؼّاااذر فاااٟ غش٠اااخ ثٌماااشآْ, أداااٛ دمحم ِىااا

جٌز, د١اشٚس, صقم١ك: د. ٠ٛعف ثٌّشػؾٍٟ, ِؤعغز ثٌشعا٘ـ(, 7ٖٗ)س

ٖٔٗٓٔ-ٔ77َٔ. 

ثٌؼ١ٓ, ثٌخ١ًٍ دٓ أفّذ ثٌفشث١٘ذٞ, صقم١ك: ِٙذٞ ثٌّخضِٟٚ ٚإداشث١ُ٘  .ٔٗ

 ثٌغجِشثةٟ, دثس ِٚىضذز ثٌٙالي.

غش٠خ ثٌقذ٠ظ, أفّذ دٓ دمحم دٓ إدشث١ُ٘ ثٌخطجدٟ ثٌذغضٟ أداٛ عا١ٍّجْ,  .ٕٗ

-ٖٕٓٗٔصقم١ااك: ػذااذ ثٌىااش٠ُ إدااشث١ُ٘ ثٌؼضدااجٚٞ, ؽجِؼااز أَ ثٌمااشٜ, 

ٔ77ٕ.َ 

آْ ثٌّغاااّٝ دٕض٘اااز ثٌمٍاااٛح, دمحم دااآ ػض٠اااش ثٌغؾغاااضجٟٔ غش٠اااخ ثٌماااش .ٖٗ

 ٖ(, صقم١ك ٚصمذ٠ُ: دمحم أد٠خ ػذذ ثٌٛثفذ ؽّشثْ, دثس لض١ذز. ٖٖٓ)س

دسثعاز ٖ(, 777غش٠خ ثٌماشآْ, ص٠آ ثٌاذ٠ٓ لجعاُ دآ لطٍٛدغاج ثٌقٕفاٟ )س .ٗٗ

ٚصقم١ااك: ػذااذ ثٌّااؤِٓ أدااٛ ثٌؼ١ٕاا١ٓ ػٍااٟ فف١ؾااٗ, دثس ثٌىضااخ ثٌؼ١ٍّااز, 

 . د١شٚس

آْ ٚثٌقذ٠ظ, أفّذ دٓ دمحم ثٌٙشٚٞ أدٛ ػذ١اذ, صقم١اك: ثٌغش٠ذ١ٓ فٟ ثٌمش .٘ٗ

ِقّااٛد ِقااذ ثٌطٕااجفٟ, ثٌّؾٍااظ ثألػٍااٝ ٌٍؾااؤْٚ ثإلعااال١ِز, ِقااش, 

ٖٔ7ٖٓ-ٔ77ٓ.َ 

ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز ثٌؾاجرر فاٟ غش٠اخ ثٌماشآْ ٌٍغؾغاضجٟٔ, د. فاجٌـ دآ  .ٙٗ

ِٙذٞ ػذجط, ِؾٍز ثٌّٛسد, ثٌّؾٍاذ ثٌضجعاغ ٚثٌؼؾاشْٚ, ثٌؼاذد ثٌشثداغ, 

ٕٓٓٔ.َ 

س ثٌمشآ١ٔاااز فاااٟ وضاااجح ِؼاااجٟٔ ثٌماااشآْ: دااا١ٓ هؼااآ ثٌفاااشثء ٚدفاااجع ثٌماااشثءث .7ٗ

ثٌٕقااا١٠ٛٓ, د. أٔاااٛس أداااٛ ث١ٌض٠اااذ ثٌؾاااؼٛثهٟ, ف١ٌٛاااز و١ٍاااز ثٌٍغاااز ثٌؼشد١اااز 

 َ. 7ٕٔٓدجٌّٕٛف١ز, ثٌؼذد ثٌغجٟٔ ٚثٌغالعْٛ, 
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ثٌمشثءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضخ ِؼجٟٔ ثٌمشآْ: لشثءر فاٟ ثٌضٛؽ١اٗ ثٌقاٛصٟ,  .7ٗ

 َ. ٕٔٔٓثٌؼشدٟ, ؽٛثد وجظُ ػٕجد, ِؤعغز ثالٔضؾجس 

ثٌمشثءثس ٚثٌٍغ٠ٛاجس فاٟ ِؼاجٟٔ ثٌماشآْ ٌٍضؽاجػ, سل١از دمحم فاجٌـ إداشث١ُ٘  .7ٗ

ثٌخضثِااٟ, سعااجٌز دوضااٛسثٖ, ؽجِؼااز أَ ثٌمااشٜ, و١ٍااز ثٌٍغااز ثٌؼشد١ااز, لغااُ 

 َ. 777ٔ-7ٖٓٗٔثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج ثٌؼشد١ز, 

ثٌماااشآْ ثٌىاااش٠ُ ٚصفغااا١ش غش٠ذاااٗ, فّاااذٞ ػذ١اااذ, ػاااجٌُ ثٌىضاااخ, دْٚ  .ٓ٘

 ِؼٍِٛجس.

غاااش٠ذ١ٓ: غش٠اااخ ثٌماااشآْ ٚثٌقاااذ٠ظ, أداااٛ ػذ١اااذ أفّاااذ دااآ دمحم وضاااجح ثٌ .ٔ٘

هذغ دضقم١ك: أفّذ فش٠ذ ثٌّض٠اذٞ, ِىضذاز ثٌذاجص, ٘ـ(, ٔٓٗثٌٙشٚٞ )س

 . 777َٔ-7ِٖٔٗٔىز ثٌّىشِز, 

وضاااجح ِؼاااجٟٔ ثٌماااشآْ ٌٍفاااشثء, دٙاااجء ثٌاااذ٠ٓ ثٌض٘اااٛسٞ, ِؾٍاااز ثٌضاااشثط  .ٕ٘

 . 7ٔثٌؼشدٟ, دِؾك, ثٌؼذد 

جس, ِؾّغ ثٌٍّه فٙاذ وضخ غش٠خ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ, أ.د. فغ١ٓ  .ٖ٘ دٓ دمحم ٔقَّ

ٌطذجػااز ثٌّقااقف ثٌؾااش٠ف, ٔااذٚر: ػٕج٠ااز ثٌٍّّىااز ثٌؼشد١ااز ثٌغااؼٛد٠ز 

 دجٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ. 

هذؼاز دثس ثدآ فاضَ, وٍّجس ثٌمشآْ: صفغ١ش ٚد١اجْ, فغا١ٕٓ دمحم ِخٍاٛف,  .ٗ٘

  َ.777ٔ-7ٌٖٔٗٔذٕجْ,  –د١شٚس 

م١اك: د. دمحم ٖ(, صقِٕٓٔؾجص ثٌمشآْ, ألدٟ ػذ١ذر ِؼّش دآ ثٌّغٕاٝ )س .٘٘

 فؤثد عضو١ٓ, ِىضذز ثٌخجٔؾٟ, ثٌمج٘شر.

ثٌّؾّٛع ثٌّغ١ظ فٟ غش٠ذٟ ثٌمشآْ ٚثٌقاذ٠ظ, أداٛ ِٛعاٝ دمحم دآ أداٟ  .ٙ٘

صقم١ااك: ػذااذ ثٌىااش٠ُ ٖ(, 7ٔ٘دىااش داآ ػ١غااٝ ثٌّااذ٠ٕٟ ثألفاافٙجٟٔ )س

ثٌؼضدجٚٞ, ِشوض ثٌذقاظ ثٌؼٍّاٟ ٚإف١اجء ثٌضاشثط ثإلعاالِٟ, ؽجِؼاز أَ 

 . 77َٙٔ-ٖٙٓٗٔثٌمشٜ, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ِؼااجؽُ ِفااشدثس ثٌمااشآْ: ِٛثصٔااجس ِٚمضشفااجس, أ.د. أفّااذ داآ فغاآ  .7٘

فشفااجس, ِؾّااغ ثٌٍّااه فٙااذ, ٔااذٚر: ػٕج٠ااز ثٌٍّّىااز ثٌؼشد١ااز ثٌغااؼٛد٠ز 

 دجٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٚػٍِٛٗ.

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ: صفغ١ش ٌغٛٞ ِٛؽض, صؤ١ٌف: أ.د. إداشث١ُ٘ ػذاذ هللا  .7٘

قااااطفٝ فااااٛف١ز, أ.د. سف١ااااذر, أ.د. دمحم سِنااااجْ ثٌؾشدااااٟ, أ.د. دمحم ِ

 ِقطفٝ ثٌقجدق ثٌؼشدٟ, أ.د. أفّذ ػّش أدٛ فؾش, ١ٌذ١ج. 
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ٖ(: عاا١جلٗ 7ِٕٓؼااجٟٔ ثٌمااشآْ ألدااٟ صوش٠ااج ٠ق١ااٝ داآ ص٠ااجد ثٌفااشثء )س .7٘

ثٌّؼشفٟ ٚخطجدٗ ثٌٍغٛٞ, ػذذ ثٌشف١ُ ثإلعّجػ١ٍٟ, ِؼٙذ ثٌّخطٛهجس 

(, 7ٔثٌؼشد١اااز, ثٌٕؾاااش ثٌشلّاااٟ دجػضّاااجد ثٌّؼٙاااذ, ثٌغٍغاااٍز ثٌّقىّاااز )

 َ. 7ٕٔٓ-ٖٓٗٗٔذؼز أٌٚٝ سل١ّز, ؽٛثي, ه

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ ٚإػشثداٗ, إلداشث١ُ٘ دآ دمحم ثٌغاشٞ أداٟ إعاقجق ثٌضؽاجػ  .ٓٙ

ٖ(, ؽااشؿ ٚصقم١ااك: د. ػذااذ ثٌؾ١ٍااً ػذااذٖ ؽااٍذٟ, ػااجٌُ ثٌىضااخ, ٖٓٔ)س

 َ. 777ٔ-7ٖٓٗٔد١شٚس, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ٖ(, ؽّغ ٚصقم١ك: 7ِٕٔؼجٟٔ ثٌمشآْ, أفّذ دٓ ٠ق١ٝ عؼٍخ ثٌىٛفٟ )س .ٔٙ

عاااذغ ثألعاااذٞ, ِطذٛػاااجس ِطذؼاااز ثٌٕجفاااش٠ز ثٌضؾجس٠اااز, أ.د. ؽاااجوش 

 َ. ٕٓٔٓ-ٖٖٓٗٔثٌٕجفش٠ز, ثٌؼشثق, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ٖ(, صقم١اك: دمحم داآ ػٍااٟ 7ِٖٖؼاجٟٔ ثٌمااشآْ, ألداٟ ؽؼفااش ثٌٕقااجط )س .ٕٙ

 ٖ.  7ٓٗٔثٌقجدٟٛٔ, ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, 

ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ٌغؼ١ذ دآ ِغاؼذر ثٌذٍخاٟ أداٟ ثٌقغآ ثألخفاؼ ثألٚعاو  .ٖٙ

قم١اك: د. ٘اذٜ ِقّاٛد لشثػااز, ِىضذاز ثٌخاجٔؾٟ )ِطذؼااز ٖ(, صٕ٘ٔ)س

 َ.77ٓٔ-ٖٔٔٗٔثٌّذٟٔ(, ثٌمج٘شر, ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ٖ(, أػجد دٕجءٖ ٚلذََّ ٌٗ: 77ِٔؼجٟٔ ثٌمشآْ, ٌؼٍٟ دٓ فّضر ثٌىغجةٟ )س .ٗٙ

د. ػ١غٝ ؽقجصٗ ػ١غٝ, دثس لذجء ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾاش ٚثٌضٛص٠اغ, ثٌماج٘شر, 

ٔ777.َ 

ٖ(, 7ٕٓدآ ػذاذ هللا ثٌفاشثء أداٟ صوش٠اج )س ِؼجٟٔ ثٌمشآْ, ١ٌق١ٝ دٓ ص٠اجد .٘ٙ

صقم١ااااك: دمحم ػٍااااٟ ثٌٕؾااااجس, ٚأفّااااذ ٠ٛعااااف ٔؾااااجصٟ ٌٍؾااااضء ثألٚي 

َ(, 7َٙٙٔ(, ٚصقم١ااااك: دمحم ػٍااااٟ ثٌٕؾااااجس ٌٍؾااااضء ثٌغااااجٟٔ )7٘٘ٔ)

ٚصقم١اااك: ػذاااذ ثٌفضاااجؿ ؽاااٍذٟ ٚػٍاااٟ ثٌٕؾاااذٞ ٔجفاااف ٌٍؾاااضء ثٌغجٌاااظ 

 . َ(, ػجٌُ ثٌىضخ, ِقش77ٖٔ)

ٌمشآْ ثٌىش٠ُ, إػذثد ٚصشص١خ: ػذاذ ثٌؼض٠اض ثٌّؼؾُ ثٌؾجِغ ٌغش٠خ ِفشدثس ث .ٙٙ

ٌذٕاجْ,  –ِطذاٛع فاٟ دثس ثٌؼٍاُ ٌٍّال٠ا١ٓ, د١اشٚس ػض ثٌذ٠ٓ ثٌغا١شٚثْ, 

 . 77َٙٔثٌطذؼز ثألٌٚٝ, 

ِؼؾااُ ثٌمااشآْ: ٚ٘ااٛ لااجِٛط ِفااشدثس ثٌمااشآْ ٚغش٠ذااٗ, ػذااذ ثٌااشءٚف  .7ٙ

َ, ِطذؼاااااز 7ٗ7ٔ-7ٖٖٙٔثٌّقاااااشٞ أداااااٛ سصق, ثٌطذؼاااااز ثٌغج١ٔاااااز, 

 فؾجصٞ, ثٌمج٘شر.
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ٌّٛعااٛػٟ ألٌفااجظ ثٌمااشآْ ثٌىااش٠ُ ٚلشثءثصااٗ, د. أفّااذ ِخضااجس ثٌّؼؾااُ ث .7ٙ

ِؤعغاز عاطٛس ثٌّؼشفاز, ثٌطذؼاز ثألٌٚاٝ, ػّش دّغجػذر فش٠ك ػّاً, 

ٕٖٖٔٗ-َٕٕٓٓ. 

ج ِاآ فااق١ـ ثٌذخااجسٞ, دمحم فااؤثد ػذااذ  .7ٙ ِؼؾااُ غش٠ااخ ثٌمااشآْ ِغااضخشؽا

 َ.7٘ٓٔ-7ٖٖٙٔثٌذجلٟ, دثس إف١جء ثٌىضخ ثٌؼشد١ز, 

ٖ(, صقم١ااك: ٓٓٗفاافٙجٟٔ )س دؼااذ ِفااشدثس أٌفااجظ ثٌمااشآْ, ٌٍشثغااخ ثأل .7ٓ

فااافٛثْ ػاااذٔجْ دثٚدٞ, دثس ثٌمٍاااُ دذِؾاااك ٚثٌاااذثس ثٌؾاااج١ِز دذ١اااشٚس, 

 َ. 7ٕٓٓ-ٖٖٓٗٔثٌطذؼز ثٌشثدؼز, 

ِمااج١٠ظ ثٌٍغااز, أدااٛ ثٌقغاا١ٓ أفّااذ داآ فااجسط داآ صوش٠ااج, صقم١ااك: ػذااذ  .7ٔ

 َ. 777ٔ-77ٖٖٔثٌغالَ دمحم ٘جسْٚ, 

ز, دقااظ ثٌّٕقااٛدجس فااٟ وضااجح ِؼااجٟٔ ثٌمااشآْ ٌٍفااشثء ػااشك ٚدسثعاا .7ٕ

صى١ٍّااٟ ِمااذَ ١ٌٕااً دسؽااز ثٌّجؽغااض١ش, إػااذثد: فجهّااز عاا٠ٍُٛ ثٌغاا١ٍٍّٟ, 

ؽجِؼز أَ ثٌمشٜ, و١ٍز ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ٚآدثدٙج, لغُ ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج, فشع 

 ٖ. ٖ٘ٗٔثٌٍغز ٚثٌٕقٛ ٚثٌقشف, 

ِاإٙؼ ثٌشثغااخ ثألفاافٙجٟٔ فااٟ ػااشك ِذجفااظ ػٍااَٛ ثٌمااشآْ فااٟ وضجدااٗ  .7ٖ

س, ِؾٍااز ؽجِؼااز ثألٔذااجس ٌٍؼٍااَٛ ِفااشدثس أٌفااجظ ثٌمااشآْ, ٔنااجي فاإؼ ؽااذج

 َ. ٕٕٔٓثإلعال١ِز, 

ِاإٙؼ ثٌشثغااخ ثألفاافٙجٟٔ فااٟ وضااجح ثٌّفااشدثس فااٟ غش٠ااخ ثٌمااشآْ, دمحم  .7ٗ

أفّااذ ػٍااٟ إدس٠ااظ, سعااجٌز ِجؽغااض١ش, و١ٍااز ث٢دثح, لغااُ ثٌٍغااز ثٌؼشد١ااز, 

 ٖ.7ٕٗٔ-7َٕٓٓؽجِؼز ثٌخشهَٛ 

قغاآ ِٛلااف ثٌفااشثء ِاآ ثٌمااشثءثس ثٌّضااٛثصشر فااٟ وضجدااٗ ِؼااجٟٔ ثٌمااشآْ, ِ .7٘

٘جؽااُ دس٠ٚااؼ, ِؾٍااز و١ٍااز ثٌذسثعااجس ثإلعااال١ِز ٚثٌؼشد١ااز, ددااٟ, ثٌؼااذد 

 َ. ٕٗٓٓ-ٖٕ٘ٗٔثٌغجدغ ٚثٌؼؾشْٚ, 

ِٛلااف ثٌىغااجةٟ ِاآ ثٌمااشثءثس ثٌمشآ١ٔااز فااٟ وضجدااٗ ِؼااجٟٔ ثٌمااشآْ: دسثعااز  .7ٙ

ٚفف١ز, ٔذشثط فغ١ٓ ِٙجٚػ, ِؾٍز و١ٍاز ثٌضشد١از ٌٍذٕاجس, ؽجِؼاز دغاذثد, 

ٕٓٔ7 .َ 

ءثس ثٌمشآ١ٔز فٟ وضجدٗ إ٠ؾجص ثٌذ١جْ ػٓ ِؼاجٟٔ ِٛلف ث١ٌٕغجدٛسٞ ِٓ ثٌمشث .77

 ثٌمشآْ, د. دمحم ِقّٛد فالؿ ثٌغٛثػذٖ, ِؾٍز ؽجِؼز ثٌطجةف. 



 

 

  7٘7 

 

 

 بن أحمد برهجيدمحم د/                       عالقة كتب معاني القرآن وغريبه بالقراءات 

 

ث١ٌّغَّااش فااٟ غش٠ااخ ثٌمااشآْ ثٌىااش٠ُ, إػااذثد: ِشوااض ثٌذسثعااجس ثٌمشآ١ٔااز فااٟ  .77

ِطذااٛع فااٟ ِؾّااغ ثٌٍّااه فٙااذ ٌطذجػااز ثٌّقااقف ِؾّااغ ثٌٍّااه فٙااذ, 

 . ٖٖٖٗٔثٌؾش٠ف, ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر, 

ثس فٟ وضجح )ِؼجٟٔ ثٌمشآْ( ٌٍفشثء, د. إدشث١ُ٘ دمحم ػذذ هللا, ِؾٍز ٔظش .77

 ثٌؾضء ثٌغجٟٔ. 77ِؾّغ ثٌٍغز ثٌؼشد١ز دذِؾك, ثٌّؾٍذ 

َٔفَظ ثٌقذجؿ فٟ غش٠خ ثٌمشآْ ٚٔجعخٗ ِٕٚغٛخٗ, أدٛ ؽؼفش فّاذ دآ  .7ٓ

دسثعاز ٚصقم١اك: دمحم ٖ(, 7ٕ٘ػذذ ثٌقّذ دٓ ػذذ ثٌقاك ثٌخضسؽاٟ )س

غااٟ, ٚصثسر ثألٚلااجف ٚثٌؾااؤْٚ ثإلعااال١ِز, ػااض ثٌااذ٠ٓ ثٌّؼ١ااجس ثإلدس٠

 .77َٗٔ-ٖٗٔٗٔثٌٍّّىز ثٌّغشد١ز, 

ثٌٙااجدٞ إٌااٝ صفغاا١ش غش٠ااخ ثٌمااشآْ, د. دمحم عااجٌُ ِق١غاآ, ٚد. ؽااؼذجْ دمحم  .7ٔ

 إعّجػ١ً, ِىضذز ؽؼفش ثٌقذ٠غز, دْٚ ِؼٍِٛجس هذجػز.

ٚؽٗ ثٌٕٙجس ثٌىجؽف ػٓ ِؼجٟٔ والَ ثٌٛثفذ ثٌمٙجس, د. ػذاذ ثٌؼض٠اض دآ  .7ٕ

ٌذٕاااجْ, ثٌطذؼاااز ثألٌٚاااٝ,  –دثس ثدااآ فاااضَ, د١اااشٚس  ػٍاااٟ ثٌقشداااٟ,

ٕٔٗ7ٖ-ٕٓٓٙ.َ 

٠جلٛصااز ثٌقااشثه فااٟ غش٠ااخ ثٌمااشآْ, أدااٛ ػّااش دمحم داآ ػذااذ ثٌٛثفااذ غااالَ  .7ٖ

صقم١ك: د. دمحم دآ ٠ؼماٛح ثٌضشوغاضجٟٔ, ِىضذاز ثٌؼٍاَٛ ٖ(, ٖ٘ٗعؼٍخ )س

 . ٚثٌقىُ, ثٌّذ٠ٕز ثٌّٕٛسر
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