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 : الولخص

تضمن البحث اإلشارة ِإلى القرآن الكريم ، وعمومه العديدة، و أهميتها وبكونهه أي  القهرآن دوهتور       
 دي ،الصالح لمبشرية ،والمجتمعات في كل زمان ومكان .الحياة الورم

والتعريف بحياة الزمخشري عمم أعالم عمماء  الدين، و التفوير خاصةً  ، والمغة و النحو ، والشعر    
 . )) مؤلفاته المطبوعة وغير المطبوعة ((واألدب ، و وفاته وثروته العممية الطائمة التي تركها 

ز القرآنهي عنهد الزمخشهري فهي التوافهف التفوهيري، التهي بينهها الباحهث فهي وعرض بعض أوجهه المعجه   
 المطمب الذي خصصه لها.

 وتضمن البحث خاتمة ، ومقترحات، والمصادر والمراجع.   
Abstract  

The research included a reference to the Noble Qur’an, its many sciences, its 

importance and its being: the Qur’an is the eternal constitution of life, which 

is good for humanity and societies in every time and place. 

    Introducing the life of al-Zamakhshari was the knowledge of the most 

prominent scholars: religion, interpretation in particular, language and 

grammar, poetry and literature, his death and his great scientific wealth that 

he left: ((his printed and non-printed works)). 

    And some aspects of the Qur’anic miracle according to Al-Zamakhshari in 

the explanatory compatibility, which the researcher explained in the 

requirement that he devoted to it. 

    The research included a conclusion, suggestions, sources and references. 
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 ٍقلٍـــــــــــخ

ِٔ ٍؾَررل    ،فرربرٌ  (ص)اىقررو ُ اىنرروٌٝ مررعً ى رؼرربىٚ اىَؼغرري ًّيىررٔ ٗؽٞرربم مِىررٚ هٍرر٘ى

رٔ ػلٝرلح ت رؼرل ٗت رؾظرٚ، األّجٞبء ٗاىوٍو)ػيٌٖٞ اىَعً(  ٍَ َُّ ػي٘ هؽَخ م ىيؼبىَِٞ، ٗمِ

ٕٗ٘ كٍز٘ه اىؾٞبح اىَوٍلٛ، اىظبىؼ ىيجشوٝخ ٗاىَغزَؼبد فٜ مو ىٍربُ ٍٗنربُ، ٗفٞرٔ 

ِٔ ٍؾَررل ِٔ ٍْررٔ رؼرربىٚ مِىررٚ هٍرر٘ىِ ؼغرري اىقو ّررٜ اىررلىٞو اىقرربؽغ نصجرربد مِّياىرر َُ ، (ص)اى

رِ انرٞربُ ثَر٘هح   ٍِ ِٔ ، ٗىر٘ مربُ  ٗرظلٝقٔ ٗصج٘د ػغري اىقيرأ ًعَؼٖرٌ  رِ ٍضيِر ٍِ ٗاؽرلح   

 ثؼؼٌٖ ىجؼغ ظٖٞوا.

ِ ػيً٘ اىقو ُ اىؼلٝلح    ٍِ ٗاىَؼغي 
(ٔ)

. 

ّؼروع   )) هي جِْد الزهخشري فيً اإلػاياا المرآًيً((  :ٗفٜ ثؾضْب ٕنا اىًٍَ٘٘   

 انػغبى ثإٝغبى ،ٗثؼغ ًٗعٖٔ اىزٜ رْبٗىٖب اىيٍقشوٛ فٜ اىز٘افأ اىزفَٞوٛ 

ؾرررش فرررٜ ٍايجرررِٞ األٗه فرررٜ انوررربهح مِىرررٚ ػيرررً٘ اىقرررو ُ ُّظَرررذ ٍؾز٘ٝررربد ٕرررنا اىج    

ٗانػغرربى اىقو ّررٜ، ٗاىزؼوٝررم ثبىيٍقشرروٛ ، ٗاىضرربّٜ ٍررِ ٗعرر٘ٓ اىَْغرري اىقو ّررٜ ػْررل 

 .اىيٍقشوٛ، ٗفبرَخ ٍٗقزوؽبد ٍٗظبكه ٍٗواعغ

 الوطلب األّل

التؼرٌف بالزهخشري   ّاإلشارة إلى المرآى ّػلْهيَ ّ الوؼايز المرآًيً بصيْرة      

 أُوٍتَػاهت ّ

 اىزؼوٝم ثؾٞبح اىيٍقشوٛ  أّالً: 

ٕ٘ ٍؾَ٘ك ثِ ػَو ثِ ٍؾَل ثِ ػَو عبه ى اىيٍقشروٛ اىقر٘اهىٍٜ ًثر٘ اىقبٍرٌ      

ِ ًهاػٜ فواٍبُ، ٍٗ٘ؽْٔ األطرو 4ٙٗٗىل ٍْخ  ٍِ ٕـ ثقوٝخ ىٍقشو اىزبثؼخ ىق٘اهىً 

مبفرخ ،  ٕنا غْٜ ثنضوح   ٍٞبٕٔ ٍٗ٘اهكٓ اىَقزيفخ، ٍزقلً ٍزؾؼو ٍيكٕرو فرٜ اىَغربتد

رِ ًٍرورٔ ، ٗ  ٍِ َمضُو فٞٔ اىؼيٌ ٗاىؼيَبء ٗاىَزؼيَرِٞ ،ٗفرٜ ٕرنٓ األعر٘اء رؼيرٌ اىيٍقشروٛ 

 ِ ٍِ ِ ثؾو ػيً٘ ثٞئزٔ ، ٗغٞوٕب ؽزٚ ًطجؼ فٜ اىقوُ اىٖغوٛ اىَبكً َػيَب م  ٍِ ًغزوف 

 ًػعً ُػيَبء ػيً٘ اىلِٝ،ٗرفَٞو اىقو ُ اىنوٌٝ ٗاىيغخ اىؼوثٞخ ٗغٞو مىل.

ٗ اىَ٘ػ٘ػٞخ، ٗ ًطبىخ فنوٓ انٍعٍٜ، ٗمَٝبّٔ اىواٍـ ثبنٍرعً  ٗقل ًوزٖو ثبىؼله   

 ٗاىلػ٘ح مىٞٔ ٗاىلفبع ػْٔ، ٗاىلػ٘ح مىٚ مطعػ ًٗػبع اىَغزَغ.... 

ف٘اهىً (( خٕـ فٜ )) عوعب5ّٖٞ٘ر٘فٜ ٍْخ    
(ٕ)

 

ِ ٍؤىفبرٔ اىقَٞخ، ٕٗنا ٍشٖ٘ه ٍٗزؼبهف ػيٞٔ. ٍِ  ٗروَك صوٗح م ؽبئيخ 

 بٍخ . انػغبى ثظ٘هح ػثاًٍا ً
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 المــــرآًً  ّالوؼازة: «اإلػااا » فً الوؼاز:

   ّالوؼازة : «اإلػاــاا » فً هفِْم الوؼاز :

َُؼغي :  ٔ   ، اىقو ّٜ   «انػغبى » فٜ ٍفًٖ٘  اى

ررِ اىْبؽٞررخ    ٍِ ُ ًمضررو ٍعئَررخ م ، ٗكقررخ  َّٔ ررِ انػغرربى، ألّررـ ٍِ ؼغرري، ثررلت م  َُ فؼرريْب اػزَرربك اى

 اىيـّغ٘ٝخ  

 

تًً : «اإلػااا »ازتؼرٌف الُوـؼ ِٔ  » : لـُغَـّ ِْ ؽيجِرـ َػَغَي   ًػغيّٜ فعُ   مِما ًَػغريد َػر

«اىؾيً. َٗػَغَي ، َٝؼغُي ، ػغيا م ، فٖ٘ ػبعي ػؼٞم غ، ٗ ًكهمٔ . ٗ اىؼغي، َّقٞ
(ٖ)

  

ّٛ ػؼٞم »ٗ ِْ اىشٜء، ٝؼغُي، ػغيا م ً «ػغَي َػ
(ٗ)

 اىَؼغيُ  »ٗ    

ِْ اىشررٜء، ٗؽظرر٘ىَُٔ  ِْ َػغررِي األٍررو، ٗطرربَه فررٜ اىزؼرربهف ًٍررَب م ًطررئُُ اىزرر فٞو َػرر َػرر

«ىيقظ٘ه َػِ فؼِو اىشٜء، ٕٗ٘ ػل اىقلهحِ 
(٘)

اىَؼغُي اىؼرؼم ، ٗعَُؼرُٔ مػغربى  »، ٗ   

«ثفزؼ اىغٌٞ ، ٗمَوٕب   «ٍٗؼغيا م  »، ٗثبثَُٔ َػَوَة ، 
(ٙ)

رِ   »؛  ٍِ ًٗطئُ فٜ اتورزقب  

«(ٍبكح)َػَغَي(، ٗانػغبى ًطع م ، ٍظله ىيفؼو  )َػَغيَ 
(4)

. 

ٍُومت مػبفٜ ، ٍؼْبٓ ثِؾَت ًطو اىيـّغخ   مِصجبد اىقرو ُ  ػغري  »ٗقبه   مػغبى اىقو ُ 

ِٔ ، ٗاىَفؼ٘ه  ٍٗب رَؼيَأ  ِ ًػبفٔ اىَظله ىفبػيِ ٍِ ِٔ ، فٖ٘  ِْ انرٞبُ ثَب رؾلإٌ ث اىقيأ َػ

ِٔ ، ٗاىزقلٝو   مػغبى اىقو ُ فيأ ى َػِ انرٞبُ ثَب رؾلا ٌِ ث «ٌٕ ثبىفؼو ٍؾنٗف ىيِؼي
(5)

. 

«ٗ ًػغيُد فعّب م ، ٗ ػبعيرٔ   عؼيزُٔ ػبعيا م  »ٗاطاعؽب م   
(6) 

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱقرررررربه رؼرررررربىٚ    

(ٓٔ)َّ ىي مي
. 

 تؼرٌف   الوـُؼازة : :ٕ

   لــــغـّت ً       

ِ اىَؼغي   ػلً اىقُلهِح م »  ٍِ فؼيَخ ،  ٍُ    ِٓ «اىَؼغيح   ثِفزؼ اىغٌٞ ، ٗمَِو
(ٔٔ)

. 

 

 الحاً:ّاصط

ِٔ ،ٗ ٍررب َٝؼغررُي  » ّٜ ر ٝٞررلا م ىْج٘رِررـ ؼغرريح ، ًٍررو فرربه  ىيؼرربكح ، ُٝررـظٖوُٓ ى ػيررٚ ٝررِل ّجرر َُ اى

 ِٔ ُْ ٝ ر٘ا ثَضيِ «اىجشو ً
(ٕٔ)

ّٛ ُٝضجرْذ ِطرلِ  اىوٍر٘ه، ًٗ  »، ٗ    اىَـُؼغيح ، ٕٜ اىلىُٞو اىرن

ُّٜ ر ُْ ُٝؾلْس اىوٍ٘ه، ًٗ اىْج ّٜ فٜ كػ٘آ ، ٕٗ٘ اىَؼغيح ،   ٕٜ   ً غٞٞوا م فٜ اىنرُ٘ اىْج

ِٔ اىق٘اِّٞ اىاجٞؼٞخ اىزٜ صجزذ َػِ ؽوٝأ اىؾٌ ، ٗاىزغوثخ  «ٝزؾلٙ ث
(ٖٔ)

ؼغريحُ »؛  ٗ َُ اى

«ٕٜ فو  ىيؼربكح ٍقوّٗرخ  ثبىزؾرلٛ، ٗت ََٝرزاٞغ ًؽرل ٍؼبهػرزٖب 
(ٔٗ)

، نصجربد ،طرلِ  
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ْٔ رؼبىٚ ، ٗاىقو ُ اىؼيٝي ٕ٘ اىَؼغيح اىَوٍلٝخ اىزٜ عب ٍِ ٍُوٍو  ء اىْجٜ ًٗ اىوٍ٘ه مِّٔ 

 ثٖب ٍٞل اىوٍو ٍؾَل ثِ ػجل ى ثِ ػجل اىَايت )ص(. 

   المرآًً «اإلػااا »فً أُوٍت الوؼاز   ٖ

ؼغررررري اىقو ّرررررٜ ، كٗها م فررررربػع م ، ٍٗزَٞررررريا م فرررررٜ اىرررررلػِ٘ح مىرررررٚ اىرررررلِٝ      َُ ًكَّٙ اى

ْرب ٕرنا، ٍٗرٞجقٚ مرنىل ػيرٚ ٍرلٙ  ٍِ انٍعٍٜ،ٗاىلفبع َػُْٔ ،ٍُْن ػظِو اىوٍربىِخ ؽزرٚ ٝ٘

ِٔ األعٞرربه  ِٔ اىجبىغررخ ،فررٜ اىَغرربتد ، ٗاىغ٘اّررت، ٗاألٗعرر اىعؽقررخ ، ىٝرربكح م ػيررٚ ًَٕٞزرر

 مبفخ  ، اىزٜ ٍزظٖو فٜ اىجؾش اىعؽأ.

ِ اىؼيَبء ،ٗاىفقٖبء ٗاىَفَوِٝ ،ٗاىَفنروِٝ ،فرٜ اىَربثأ ٗاىعؽرأ مضٞروا م      ٍِ قبه مضٌٞو 

َُؼغي    فٜ اى

٘اُ، فٖررنا مِػغرربٌى فررٜ فيررِأ ٗىررٌٞ انػغرربى فررٜ اىقررو ُ ىّ٘ررب م ٗاؽررلا م،ثررو ٕرر٘ ًىرر »   

ِ انػغبى ت ٝؾظٚ ػلٕب ٍِ «األم٘اُ، ٗ  فَو فٜ َفيأ انَّبُ ،ًى٘اُ ًفوٙ 
(ٔ٘)

. 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱقرربه رؼرربىٚ    

(ٙٔ) َّ خم حم جم هل مل خل حل جل  مكلك
 

      ِٓ َُؼغي اىقو ّٜ مضٞوا م  فٜ رفَٞوٓ اىنشبف ٗقرل ًصَرَو ٕرنا  ثجروٗى إزٌ اىيٍقشوٛ ثبى

  ّٛ َُؼغي »ً «اى
(ٔ4)

. 

ِٔ   ٕرر٘ األَٕٞررخ اىقظرر٘ٙ  ىيَؼغرري  ٗ كٗهٓ اىفبػررو  فررٜ اىررلػِ٘ح مِىررٚ    رر ٍِ رروك إزَب ٍَ  ٗ

ِٔ اىْجٞيرخ    لك اك ُّٱانٍعً، ٗاِنَٝبُ، ٗاىلفبع َػْٔ  ٗانٍٖبً فٜ رؾقٞأ ًٕلافِر

(5ٔ). ٱٱٱٱَّ  يك ىك مك
 

هؤآ اىفنوٝخ  فٜ  ٗر٘عٖبرِٔ ، ٗ ٔٗقل رْبٗىٔ ثؼْبٝخ فبئقخ  ٗعبَءد رظ٘ٝجبرِٔ  ٗرقوٝوار   

. ِٔ  ػ٘ئ

جْٞرـّخ ػيرٚ فظربئض     ٍَ  ِٔ َُّ فنروح انػغربى ىلِٝر ِٔ   ٗمِ ؼغري ثَْظَر ٍُ َُّ اىقو ُ  ٗمّٔ ٝوٙ مِ

اىنيَرربد ٗاىررَْْظٌ فررٜ اىزؼجٞررو  ٕٗرر٘ ٝ٘افررأ اىغوعرربّٜ قيررٞع م  فبنػغرربى ِػْررلُٓ قرربئٌ ػيررٚ 

  ِْ ررر ٍِ ٝزظرررو ثِؼيرررٌ  رؼوٝرررم ، ٗرْنٞرررو، ٗؽرررنف ، ٗرقرررلٌٝ ، ٗرررر فٞو، صرررٌ ٍرررب »اىَؼررربّٜ 

«اىجٞبُ
(ٔ6)

. 

 ٝؾزبطمبُ راجٞأ ّظوٝخ اىَْظٌ  اىغوعبّٜ    ًعو » قبَه اىلمز٘ه ٍؾَِ ػجل اىؾَٞل     

ِٔ ث ٍواه اىيـّغخ اىؼوثٞرخ   َُوٕم ، ٗمِىٚ غياهِح ِػيَ ّٛ اى مِىٚ مٗ  اىيٍقشوٛ األكثٜ اىْقل

َُّ مىل اىزاجٞأ مبُ ُٝقً٘ ًٍبٍرب م ػيرٚ رؾيٞرو  اىزومٞرت اىقو ّرٜ   ِٔ  ٗ أل ٗثٞربُ فظبئظر

 ِ ٍِ ِٔ  ٗ مىل  ِٔ  ٗاىغ٘ص فٜ كقبئــــــأ ٍؼبّٞ  اىْفـــ٘م مِىٚ َّٞظ ًٍي٘ث
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َُؼغي «ًعِو مِظٖبه عَبه اىْـَظٌ اىقو ّٜ اى
(ٕٓ)

ِٔ، ْٝظو ٍب قبىٔ معم  ؼغٌي ثَْظَ ٍُ ،   اىقو ُ 

 ٍِ )اىغبؽظ(، ٗ)اىوٍبّٜ(، ٗ)اىقابثٜ(، ٗ)اىغوعبّٜ(، ٗ)اىجبقعّٜ(.

اىغبؽظ
 (ٕٔ)

وٍبّٜ، ٗاى
(ٕٕ) 

، ٗاىقابثٜ
(ٕٖ)

، ٗاىغوعبّٜ
(ٕٗ)

، ٗاىجبقعّٜ
(ٕ٘)

. 

 الوطلب الثاًً

 ِهي ّجٍْ الوؼز المرآًً ػٌذ الزهخشري فً كتابَ الكشاف

 ًَظَن المرآى : أّال ً: 

     .  ِٔ ِٓ ، مَب ٍيم ، ٗ ر٘ارو اىق٘ه ، ًٗوزٖو ثِ ٍُؼغي ِ ٗع٘ٓ  ٍِ َُّ َّظٌ اىقو ُ،   مِ

ٍُؼغي  اىجعغخ  »قبَه ثٖنا اىش ُ     فٖٜ ػيٚ صعس ؽجقبد فَب مبُ فٜ ًػعٕب ؽجقخ فٖ٘ 

«ٕٗ٘ ثعغخ اىقرو ُ 
(ٕٙ)

رلُٓ ثنضروح  فرٜ ٍرْٖظ  ََ ؼغري ، ٗقرل ًػزَ َُ ، ٍٗرب ػرلإب ، فرع فرٜ اى

ِٓ اّٟم اىنمو.  رفَٞو

ِْ ٍظربُ انػغربى ، فَٞرب ْٝنشرم ىَرُٔ  »ٗقبه   ٌْ اىيٍقشوٛ األٗه ، ٕ٘ اىجؾرش َػر َٕ َُّ مب

 ٍِ ِ هٗائغ اىجٞبُ، ٗ ِ اىَ٘ػ٘ػبد اىجعغٞخ ، اىزٜ ًٕرزٌ ثٖرب ، ٗ ًثوىٕرب فرٜ رفَرٞوٓ   ٍِ

ِٔ اىجعغٞخ ، ٗثبىزقلٌٝ  ٗاىزر فٞو  اىؾنف ، ٗانصجبد ، ٗ ًٍي٘ة اىْلاء ، ٗؽبَٗه ثٞبُ كتىز

َِ ًٍررواه اٍررزقلاً ًٍررَبء انورربهح ، ٗ ًٍرري٘ة اتىزفرربد ، ٗاىنْبٝررخ  ٗاىزؼرروٝغ ،  ، ٗثَررَّٞ

«ٗاىز٘هٝخ
(ٕ4)

. 

ِْ عٖر٘كٓ فٞرٔ ٕنا ٕ٘ ّٖغُٔ  ر ٍِ  ٗ ، ِٔ ْرُٔ ، ٍٗرب ٝزؼيرأ ثر ٍِ ؼغري  َُ  فٜ رفَٞو اىقو ُ،ٗثٞربُ اى

 ٍِ رفَٞوٓ ىق٘ىٔ رؼبىٚ  

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ

(5ٕ)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
.  

ّٛ   ى٘ رظبٕوٗا ػيٚ  َّٱمي خيُّ » َُّ اىشوؽَ ٗقَغ ٍبػٞب م ، ً ٌ ٍؾنٗف ، أل ََ ع٘اة ق

ُْ ٝ ر٘ا ثَضرِو ٕرنا اىقرو ُ فرٜ ثع ِٔ ، ٗفرٌٖٞ اىؼروة ًهثربة ً ِٔ ، ٗر ىٞفر ِِ َّظَر ِٔ ، ُٗؽَر غزر

 ِٔ ِْ انرٞبُ ثَضي «اىجٞبُ ىَؼِغَي َػ
(ٕ6).

 

ِ فظبؽزٌِٖ ، ٗثٞبٌّٖ . ٍِ  ىقل صجذ َػغيٌٕ ، ٗفشيٌِٖ ، ػيٚ اىوغٌ 

 ثاًٍا ً: فً البٍــــــاى : 

ِٔ رؼبىٚ    ىه   جه ين ىن  منخن حن جن ُّٱٗقبه فٜ ٕنا اىَغبه فٜ رفَٞوٓ ىق٘ىِ

(ٖٓ)َّ  مي خي حي جي يه
. 
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ٖٖ3 

ِٔ  َّٱخنُّ رر َِ ررِ ريقرربء ّف ٍِ ٌِٕ ، ٗػْرربكٌٕ ٝوٍررُ٘  َّٱجه ين ىن ُّ، ًفزيقررُٔ  ، فينفررو

ه  ىَِؼغرِي اىؼروة َػْررُٔ ، ٗ  ّ٘ ٌَ ثَْقر ٖررٌ ثرجاعُ قر٘ىٌِٖ ، ٗمَِّّرُٔ ىررٞ َِ رَغ ِػي ٍَ ِٓ اىَاربػِ ،  ثٖرن

ِْ اىؼررروِة . ٗقررروًَ  ررر ٍِ ، ػيرررٚ األػررربفخ ، ٗاىؼرررَٞو  َّٱجي يه ٍُّؾَرررل مِت ٗاؽرررل  

َُّ ٍؾَرل (ه)جل جالل  ىوٍر٘ه ى ٌَ ثَؼر٘ى فرٜ  (ص)ٍٗؼْربٓ   ً فرٜ فظربؽزٔ ىرٞ

ُْ قله ٍؾَل ِٔ ، فيٞر ر٘ا ثؾرلٝش مىرَل  (ص)اىؼوة ، فإِ َُّ ٍضئُُ  قبكها م ػيٞ ِٔ مب ، ػيٚ ّظَ

اىَضو
(ٖٔ)

. 

   . ِٔ ِْ انرٞــبُ ثَضيِ ٍِ  فبفزؼؼ ثاعٌّٖ، ٗؽقِلٌٕ ، ثؼغيٌٕ 

 

َِ   ُهٌََاوـــا ً )هُ   فرلـــا ً(:ثالثـــا ً: ِهي إًزالِــــ

ْغَرررب م ؽنَرررخ م هثبّٞرررخ رزَضرررُو فرررٜ رضجٞرررِذ قيرررِت  »    ٍُ َُّ فرررٜ مِّرررياه اىقرررو ُ اىنررروٌٝ  مِ

صعصررخ َػَشررَو ػرربً   فررٜ ٍنررخ ٝررلػ٘ا قٍ٘ررـَُٔ مِىررٚ   (ص)فقررْل َػررَو اىوٍرر٘هُ  (ص)اىوٍرر٘ه

َِ اىشَٜء اىنضٞو َُشومٞ ِ َػِْذ اى ٍِ  َّٜ ِٔ  مِت اىقيخ ، ٗ ىق ٌْ ٝـُؤٍِ ث «انَٝبُ فَيَ
(ٖٕ)

. 

، ٗ اىظررؾبثِخ  (ص)ِٗؽنَررخ ُ اىزْيٝررِو ٕررنا رؾقررأ ًٕررلاف ػلٝررلح رـُضررـَجْذ قيررَت اىوٍرر٘ه  

ِٔ رؼبىـــرـٚ    َِ ، ٗ ًّغُؼ ٍٗٞيخ ىيزوثٞرخِ  ٗاىزؼيرٌٞ ، ٗانطرعػ  ، ثرلىٞو ِ  قــرـ٘ىِ ٱٱٱٱٱٱٱٗاىَؤٍْٞ

 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّٱ

(ٖٖ) َّ  مك
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  

(ٖٗ)َّ   جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱ
اىررررـَجلَء ثبنطرررررعػ  ، ٗ

ٌِ اىَقَرِو ، فقربَه فٖٞرب    ِٔ رؼبىٚ ، مَب ؽظرَو فرٜ رؾروٝ ٍِ    ُّٱثظ٘هِح رلهٝغٞخ  ىزْفٞن ِ ًؽنب

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص

(ٖ٘)َّ..... مفخف حف جف
ّٛ اىقو ّٜ  ٌُ ، ٗؽْنزٔ ، ٗر٘اىٜ ّيٗه ِ اٟ ، ٗٝزجِٞ اىزْغٞ

ََّيىَررْذ فررٜ  »نٓ ِ اٟٝررـِخ  ، ٍررِ رفَررِٞو وررُٞقْب اىيٍقشرروٛ ىٖررٱٱَّ   جض ُّٱثزؾوَٖٝررب  
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ٖٗٓ 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱٱٱاىقـََِو ًهثرُغ  ٝربد ، ّرـَيىْذ ثَنرخَ  

.... َّ(ٖٙ)
 ، فنبُ اىََيَُ٘ ٝشوثّٖ٘ب ٕٜٗ ىٌَٖ ؽعه       

رب     رِ اىظرؾبثِخ قربى٘ا ٝرب هٍر٘ه ى ، ًفزْرب فرٜ اىَقَرِو فإَِّّٖ ٍِ َُّ ُػََو ٍٗؼبم م ، ّٗفوا م  ً ٌَ صُ

َي ٍُ ، فشِوثٖب  َّٱجغ مع جع مظ حط ُّجخ ىيَبِه ، فََْيىَْذ    ٍـُنٕجخٌ ىيؼقِو 

ًٌ  ٗرومٖب  فوُٗ .   ق٘

ًَ ثؼَؼرٌٖ فقروً   قُرو ٝرب     ٌَ كػب ػجل اىوؽَِ ثِ ػ٘ف ّبٍب م ٌٍْٖ فشوث٘ا ، ٍٗنوٗا ف  صُ

  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ، فررـَْيىْذ    هييا تؼبييذّى أػبييذُ ًٖٝررب اىنرربفوُٗ 

(4ٖ)َّٱ.... خب حب جب هئ مئ خئ
ِْ ٝشرررو رررر ٍَ ٌّ كػررررب ، فـَـقرررـََو   ثُٖب .  صُرررر

ػزجبُ ثِ ٍبىل قٍ٘ـب م فٌٖٞ ٍؼل ثِ ًثٜ ٗقبص ، فيَب ٍرنوٗا  افزقروٗا  ٗرْبورلٗا ؽزرٚ 

ّٛ ثيؾررٚ ثؼٞررو ِٔ ٕغرربء ِ األّظرربِه ، فؼَوثَـررـُٔ ًّظرربه ًّشررَل ٍررؼُل وررؼوا م فٞرر
(ٖ5)

، فشررغٔ ُ 

ٍ٘ػررؾخ
(ٖ6)

، فقرربه ُػَررو اىيٖررٌ ثررَِٞ ىْررب فررٜ اىقَررِو ثٞبّررب م  (ص)فشررنب مِىررٚ هٍررِ٘ه ى  

ِٔ    َّٱٱٱٱٱٱٱٱٱمق حق مف خف حف جف ُّٱٱورربفٞب م، فَْـََيىـــــررـْذ  مىررٚ  فررِو ق٘ىِـــــررـ

(ٓٗ)َّ   جي يه ىهُّ
 اّزْٖٞــب ٝب هة . :فقبه ُػَُو )هػٜ ى ػْٔ(  

ّٜ )ػيٞٔ اىَعً(     ِْ انٍبً ػي ٌْ  :ٗ َػ ى٘ ٗقؼْذ قاوح ٌ فٜ ثئرو فَجرـُْْٞذ  ٍنبّٖرب ٍْربهح م ىَر

ُْ ػيٖٞب ، ٗى٘ ٗقؼُذ فٜ  ٌْ   ًهَػــٔ ًُؤم ِٔ اىنأل ىَــــ «ثؾو  صٌُّ عفذ ْ ّٗـَجَذ فٞ
(ٗٔ)

. 

 

 رابؼا ً: ػلَْهَُ   ّهؼاِرفَُ:

«كتب ربكن فٍكن ُهبٌٍا ً حاللََ ّحراهَ ّفرائضَ ّ فضائلَ »:
(ٕٗ) 

ِ ػقٞرلح  »     ٍِ يٝغب م طبىؾب م  ٍَ ٕنا ٕ٘ اىزَْيٝو ثؾو اىؼيً٘ ٗاىَؼبهف، ُٝقلً  ىإلَّبّٞخ ، 

َُّ هاولح  ،ٗػجبكح  ُْ ٝنر٘ قَ٘ٝخ رُظٖو فٜ ّفرٌ انَّربُ ، ًٗفرع  ػبىٞرخ رؤٕرو اىَروَء أل

«فيٞفخ م فٜ األهع ، ًٗؽنبً وقظٞخ ، ٍٗلّٞخ ، ٗاعزَبػٞخ،رنفُو ؽَبٝخ
(ٖٗ)

  

 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ   ٱ

(ٗٗ)َّ خس  حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت
  . 

ِٔ فيَقـٌُٖ ًؽٞبء قبكهٝ  ِ ٍ٘عجبد ػجبكر ٍِ ًَ ٍجؾبَُّٔ  ٌَ َفيَرأ األهَع اىزرٜ ٕرٜ قَل ِ ًٗت م ، صُّ

ٌَ فيَأ اىَرَبَء اىزرٜ ٕرٜ مبىقجّرخ اىَؼروٗثخ  فزووٌٖ ، صُّ ٍُ ٗ ، ُْٔ ٍِ ّٛ ت ثُلَّ ىٌَٖ   ٍَُزقوٌٕ اىن
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ٖٗٔ 

ررِ  ٍِ ِْ َوررجٔ َػقررِل اىْنرربػ ثَْٖٞررب ثررإّياه اىَرربَء  ر ٍَ ٌَ ٍررب ٍرر٘آ ٍررجؾبّٔ  َررزقو ، صُّرر َُ ػيرٚ ٕررنا اى

َُظيخ ٍَْٖب ػيٚ اىَـُقِيّخ اى
(ٗ٘)

،
 
ِٗا  ٍِ ِ ثاْٖب ، ًوجبٓ ثبىَِْو  ٍِ  ِٔ نفواط ث

 

ِٓ اىْؼَرررِخ اىؼظَٞرررِخ ث٘اعرررت اىُشرررنو ،  ، ىجْرررٜ  كً ىٞقررربثي٘ا َّٱحج ًُّىررر٘اُ اىضَررربه   ٕرررن

رِ فربىِأ   ٍِ ٗٝزفنوٗا فٜ فيِأ ًّفٌَٖ ، ٗفيُأ ٍرب فر٘قٌِٖ ، ٗرَؾرزٌِٖ ، فٞؼيَر٘ا ًَّّرُٔ ت ثرلىٖب 

ٌَ مَضيِٖب ، ؽزٚ ت ٝغؼي٘ا اىَقي٘قبد، ب ت رُقلُه ػيٚ ،  َّٱجس ُّٱىٞ ىَُٔ ٌٕٗ ٝؼيَُ٘ مَِّّٖ

  ّٛ قربىم اىَْربٗ: ،ً َُ ضرو ، ٗ ت ٝقربه   مِت ىيَضِرو اى َِ ِٔ قبكْه ،  ٗاىْرلُّ    اى ثؼغ ٍبٕ٘ ػيٞ

خ ، فررع رَزَقررنٗا ىَررُٔ ُوومــــررـبء  رروِح اىشرربٕلح ثبى٘ؽلاّررـَّٞ ِٓ اىررلتئو اىَّْٞ ٕرر٘ اىررنٛ َفَظررنٌ ثٖررن

رِ اىزفربِٗد ، ًٗ ، ًٕو اىَؼوفخ ، ٗاىزَٞٞي، ًٗ  َّٱحسُّ ٍِ َُ ٍب ثُْٞٔ ، ٗثْٖٞرب  ًَّزٌ رؼيَ٘

ًَّزٌ رؼيَُ٘ ًََّّٔ ت َٝبصو
(ٗٙ)

. 

 

 

 خاهسـا ً: خلك األكْاى   ّاإلًساى: 

ؼغرري اىقو ّررٜ ، فرٜ فيررأ    األمر٘اُ ، ٗ انَّرربُ  ، ثظرر٘هح  لميذ َجسييذ   َُ اىيٍقشروٛ اى

ِٔ رؼرربىٚ      ىي نيمي زي    ٰى  ين ىن نن ٱٱٱُّهائؼررخ  ، فررٜ رفَررٞوٓ ىق٘ىِررـ

ِٓ  َّٱين ىن نن ُّٱٱ(4ٗ) َّ يي ِٔ ، ٗررلثٞو ِٔ ، ِٗؽنَزر ،رلُه ػيٚ اىظبِّغ ، ٗقُلهرِر

ِ٘قٖرب مَرب قـــــــرـبه    ٱمه جه ين ىن من ُّٱؽُٞش ٕٜ ٍلؽ٘ح  مبىجَربؽ ىَِرب ف

َّ(ٕ)(ٗ5)
 ، ٗفـٖٞب اىََبىل  

ِ ٍٖو  ٗعجو  ، ٗ ثو  ،  ٗاىفغبط ىيَزقيجِٞ فٖٞب ، ٗاىَبوِٞ فٜ َِ ٍُغيًح   فَ ٍْبمجٖب ، ٕٜٗ 

ررِ طرريجخ ، ٗهفرر٘ح  ، ٗػررناح   ٗثؾررو   ٍِ .  ٗقاررغ  ٍزغرربٗهاد    
(ٖ)

 
(ٗ6)

، ٍٗررجقخ  ؛ ٕٗررٜ 

مبىاوٗقرخ ريقررؼ ثر ى٘اُ اىْجرربد ، ًّٗر٘اع األوررغبه ثبىضَربه اىَقزيررِم األىر٘اُ ، ٗاىاؼررً٘  

(ٓ٘)َّٱحت جت  هب مب خب حبُّٗاىوٗائؼ ،  رَقٚ ثَبء  ٗاؽرل  ،  
، ُميُرـٖب 

فرٜ ِطرؾزٌِٖ ، ٗ اػرزعٌٍٖ ، ٍٗرب فٖٞرب ٍ٘افقخ ىؾ٘ائظ ٍبمْٖٞب ، ٍْٗبفؼٌٖ ، ٍٗظربىؾٌٖ 

ِ اىؼُٞ٘ اىَزفغوح ، ٗاىَؼبكُ اىَفزْخ ، ٗاىّلٗاة اىَْجضخ فرٜ ثّوٕرب ، ٗثؾوٕرب اىَقزيفرخ  ٍِ

ّٜ ، ٗاىٖررر٘اً ، ٗغٞرررُو مىرررل   ّٜ ،ٗ انَّررر رررِ اى٘ؽشررر ٍِ اىظررر٘ه ٗاألورررنبه ، ٗ األفؼررربه   

َُ٘ط َّٱٰىُّ ّٛ ًىجوٕبّٜ ، اى َِّ ٍين٘ا اىاوٝأ اىَ٘ ؼوفرِخ   ، اىَ٘ؽلِٝ اىنٝ ََ و مِىٚ اى
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ُ  ثبطرروح  ، ٗ ًفٖرربً   ّبفررنح   ، ميَررب هًْٗا  ٝررخ ػوفرر٘ا ٗعررَٔ ر ٍـــــررـيٖب   فَُٖررٌ ّرربظوُٗ ثؼٞرر٘

رغ مَٝربٌّٖ ، ٗ مِٝقبّرب م مِىرٚ مِٝقربٌِّٖ  ٍَ ، فرٜ ؽربِه اثزرلائٖب   َّ نيمي زي ُّفبىكاكٗا مَِٝبّب م 

ِ ػغبئ ٍِ ِ ؽبه مِىٚ ؽبه ، ٗفٜ ث٘اؽْٖب ، ٗظ٘إوٕب  ٍِ ت اىفَاو ، ٗثلائغ اىَقيأ ٗرْقيِٖب 

ِ اىؼقـــــــــ٘ه  ٗفظرذ  ٍِ ِٔ األمٕبُ ، ٗؽَجُل ثبىقي٘ة ، ٍٗب َهُمــَي فٖٞب     ٍب رزؾٞو فٞ

قبهط اىؾوٗف ، ٍٗرب فرٜ رومٞجٖرب ،  ٍَ ِ ًطْبف اىَؼبّٜ ، ٗثبألىَِ ، ٗاىْاأ ، ٗ  ٍِ ثٔ 

ِ اٟٝبد اىَبؽؼخ، ٗ اىجْٞبد اىقبؽؼخ ، ػيٚ ٍِ لثو ، َكع ْ  ٗرورٞجٖب ، ٗىابئفٖب    َُ  ِؽنَخ اى

ٙ ، ٍٗبئو اىغاألٍَبع ، ٗاألثظبه ، ٗاألؽواف ّ٘ ٘اهػ ، ٗ ر رٖٞب ىَِب ُفيقذ ىَُٔ ، ٍٗب ٍر

فبطررو ىعّؼارربف ، ٗاىزضْررٜ،  فإَِّّررُٔ مِما عَررب ََ ررِ اى ٍِ فررٜ األػؼرربء 
(٘ٔ)

، وررٜء ٍْٖررب عرربَء 

اىَؼغُي ، ٗ مِما اٍزوفٚ ًَّبَؿ اىُنَه ، فَزجبهك ىُ ًؽَِ اىقبىقِٞ
(ٕ٘)

. 

 

 سـادسا ً: سذ الحاجاث :

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱٱقرررربه رؼرررربىٚ  

(ٖ٘) َّ يث
 

  َّٱرث ُّٱ، ؽررِٞ مفرروٗا ثبىجؼررش مِىررٚ  صرربه قررلهح ى فررٜ َفيررأ اىؼرربىٌ  َّٱزت رت ُّٱ

ِ اىؼٞر٘ة ت ٱٱٱٱَّٱيث ىث ُّٱهفؼْبٕب ثّغٞو َػَل   ٍِ يَبء ٍيَٞخ  ٍَ ب  ِ فز٘     ٝؼْٜ ًََّّٖ ٍِ  ،

ِٔ رؼبىٚ   فزَأ فٖٞب ، ٗت طلع ، ٗت  (ٗ٘)َّ زب رب يئ ىئ ُّفيو ، مق٘ى
. 

 مم   يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱ

،   عجبتم ص٘اثذ ى٘ت  َّٱلك ُّ، كؽّ٘بٕب  َّٱىقُّٱٱ(٘٘)ٱٱَّ نن  من زن رن

ِ مِو طْم  ،ٱ، َّٱىل مل يك ُّ دٕٜ ىزنبف  ِٔ  َّٱيل ُّٱٱٱٱٱٱٍِ  مم َُّٝجزٖظ ثٔ ىُِؾَرْ

ِٔ ، ٗررنمو مــرـو  َّٱرن ِٓ ثر ِٔ ، ٍفنرٌو فرٜ ، هاعرغ مِىرٚ َهثِر َّٱنن  من ُّ، ىزجظو

ِٔ ، ٗقُو:    «رجظوح ٗمموٕب »ثلائغ َفيق
(٘ٙ)

ّٛ   َفيقٖب رجظوحم  ، ثبىوفغ ، ً
(٘4)

. 
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 سابؼاً: هْلف المرآى ِهي الؼلْم الكًٍْت :

ررب كػررب مِىٖٞررب ررِ ٍ٘ػرر٘ػٔ ، ٗمََِّّ ٍِ ٌْ َٝغؼيٖررب  ىَرر
(٘5)

 ٗ ، ُِ ، ٗاتّزفرربع ، ثَررب ٗهَك فررٜ اىنرر٘

ِٔ األُفوٙ ماد اىؼعقخ ، قبه رؼ  :بىٚ ٍغبتر

 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ  

 هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن   مم

(6٘)َّ مت
  

ِٓ فقربه       ٌَ كهَّ ٍجؾبّٔ ػيٚ ر٘ؽٞرل ّٛ   َّٱحل جل مك لك خك حك جك ُّٱصُّ ًَ ،

 ُِ ف َُّ وعربُ   َّٱحم  جم هل ُّ،  َّٱخلُّاى ََ ،ثبىزغبهِح ًٗ اىغِ٘ص ػيرٚ اىيؤىرِؤ، ٗاى

ْبفغ اىجَؾِو ، ٗق٘ىُٔ    ٍَ  ِْ ٍِ َّٛ ، ٗغِٞو مىل  ٌِ اىاو ،ٗاقؼرخٌ  ٍ٘قرِغ  َّٱخيُّٗاٍزقواط اىيؾ

 ُ ِٓ ، ٗاىَؼْٚ   ًََّّٔ ْْل ِ ِػ ٍِ ُْْٔ ، ٗؽبِطيخ م  ٍِ ِٓ األوٞبء مبئْخ م َو ىَُنٌ ٕن قَّ ٍَ اىؾبِه  ٗاىَؼْٚ    

َّٖب ، ٗ ٍ٘ع٘كٕ ّ٘ جزلً ٍؾنٗف   ٍن ٍُ َُ َفجو  ُْ ٝن٘ ِٔ ، ٗ َٝغُ٘ى ًَ ََقُوٕب ىِقيق ٍُ ٗ ، ِٔ ب ثقلهر

  َُ ُْ ُٝنرررر٘ ْررررُٔ ، ٗ ًَ ٍِ  َّٱخيُّ، ٍجزررررلً ، ٗ  َّٱجي  ٰه مه ُّرقررررلُٝوُٓ     ٕررررٜ عَٞؼررررب م 
َفجَوُٓ 
(ٙٓ)

.  

 

 :ثاهٌا ً: اإلػااا التشرٌؼً: هٌِاَُ فً الذػِْة  ّالتربٍت  ّالتؼلٍن

ِٔ)اىقررو ُ مزرربة ى رجرربهك ٗرؼرر » ررِ   (صبىٚ ، اىررنٛ ًّيىررُٔ ػيررٚ ّجٞرر ٍِ ىُِٞقرروط اىْرربً 

«اىظيَبد مِىٚ اىْ٘ه، ٗ ىِٖٞلٌٖٝ طواؽب م ٍَزقَٞب م  
(ٔ)(ٙٔ)

 

َو ق٘ىَُٔ رؼبىٚ    ََ   خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفَ

(ٕٙ). (ٕ)َّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن
 

د ىجٞرربُ ، ىيْرربً ، َٗػررلَه ثبىقارربة َػررٌْٖ ػيررٚ ؽوٝقررخ اتىزفررب َّٱىل ُّاىؼررَٞو فررٜ   

ُ ٝق٘ه ىيؼقعء   ًّظوٗا مِىرٚ ٕرؤتء اىؾَقرٚ  ِ اىَقيَِّل ، م َّّٔ ٍِ ػعىزٌٖ فإَِّّٔ ت ػبهَّ ًَػوُّ 

 ّٜ ، ٗاىََريَُ٘ ، ٗاىَقرُ٘ه ىَٖرٌ     اىَشرومُ٘ ًَٗ  (ص)ٍبما ٝق٘ىُ٘ ، ٗاىقبئو ىٌَٖ ٕر٘ اىْجر
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 َٗ ِ اىٖٞ٘ك ، ٍِ  ًٌ اى٘اٗ ىيؾبه ،   َّٱمه جه ينُّٱ، ثَؼْٚ، ٗعلّب  َّٱحنُّق٘

 ىهُّٱىَٖرريح ثَؼْررٚ اىررروكَّ ، ٗ اىزؼغررت ، ٍؼْررربُٓ   ًَٝزجِؼررُ٘  ثررربءٌٕ ، ٗىــررـ٘ مبّــرررـ٘ا   ٗا

ررِ اىررلِٝ   َّٱجي يه ٍِ  ٰذ يي ىي ُّىيظرر٘اة   ٱٱٱٱٱَّٱخي  حيُّٱ، 

 (ٖ)َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

(ٖٙ)
  

ررِ َؽررنف اىَؼرربف ، ٗاىزقررلٝو ، )ٍٗضررُو كاػررٜ(     ٍِ  ٰذ يي ىي ُّت ثُررلَّ ْٕررب 

ضرُو كاػرٌٖٞ  »ّٛ ٍضُو اىرنَِّٝ مفروٗا مجٖربئٌ  اىرـَّنٛ َْٝؼرُأ    ،  ً ٱٱٱٱَّٱٌّ ٰى ٰر ٍَ  ٗ

 ّٛ ًَ اىْغَِخ ، ٗ كٗ ِ اىُلػبء مِت عو ٍِ ٌ ت ََٝؼُ٘  رِ غٞرِو  مِىٚ انَٝبُ فٜ ًََّّٖ ٍِ اىظرِ٘د 

ضِو اىْبػِأ ثبىجٖبئٌ اىزّٜ ت رَََُغ  ََ ِٓ  َّٱّٰ ِّ ُّرَفٌٖ     ٗاٍزجظبه   َم ، اىْبػِأ ِّٗـــلاِء

 ّٛ  اىن

ٌُ اىؼقعء ، ٗ َُٝؼُ٘ ،  ٕ٘ رظٌ٘د ثٖب ، ٗ ىعٌو ىَٖب، ٗ ت رَْفقـَُٔ وٞئب م  فو ٗت رَؼٜ َمَب َْٝفٖ

َِ  اىَؼغَرخَ  ب ََّؼرَأ اىغرواُة فجربىغٞ ٍّ َد ثٖب ، ٗ ًَ َّ٘ ٌِ   مِما َط  ٱَّ مئ ُّٗ ََّؼَأ اىواػٜ ثبىَغْ
 ًِّ ٌٌ ، ُهفَِغ ػيٚ اىَن ّٛ ٌُٕ ّط ً»

(ٙٗ)
. 

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ     

 لكاك يق ىق يف  يث ىث  نث مثزث رث يت

(٘ٙ)َّ  يك ىك  مك
 :، قبه   

ِٔ ؽٞرُش ٗػرلٌٕ ٍوافقرخ      ، فرٜ  َّٱىتَُّهغََّت ىُ اىَؤٍِْٞ فٜ ؽبػخ ىِ ٗ َهٍ٘ىِ

 َّٱرث ُّ، اىررنِٝ طرلق٘ا فررٜ ًقر٘اىٌِٖ ، ًٗفؼرربىٌِٖ  َّٱيت ًَُّػيرٚ ػيّٞرِٞ 

َِ  َطريُؾْذ ؽبىُـرـٌٖ ، ٗ َّٱزث ُّاىَقز٘ىِٞ فرٜ اىغٖربِك  رـ اٍرزقبٍْذ ؽروٝقزٌُٖ   ، اىنَٝـّ
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َِ ًٗىئررَل  َّٱيث ىث  نث ُّ ، فٞررٔ ٍؼْررٚ اىزَؼغررت ، ألَّّررُٔ  قٞررو   ٍٗررب ًؽَرر

 ُْ ِٔ ، ٗ ٝغررُ٘ى ً َهفٞقررب م   ٗاىوفٞررأ مبىظررلٝأ ، ٗاىقيررٞؾ فررٜ اٍررز٘اء اى٘اؽررِل ، ٗاىغَررِغ فٞرر

ٌُ فـــررـٜ ثـررـبة اىزَٞٞرري  ِٔ اىغررْ َِ ثرر فرروكا م ثـََّٞررـ ٍُ  َُّ  َّٱىق ُّ، ٍجزررلً ٗ  َّٱيف ُّٝنرر٘

َُّ  َّٱاك يق ُّ،ٗ ،طرررفزُُٔ  ُْ ٝنررر٘ ، َفجرررو  َّ لكاك يق ىق ُّاىقجرررو ، ٗ ٝغرررُ٘ى ًَ

ِٔ ًقروة ػجربك ى  وافقر ٍُ رِ األعرِو اىؼظرٌٞ ، ٗ ٍِ َُاٞؼُ٘  َّٜ اى َُّ ٍب ًُػا جزلً ٗ اىَؼْٚ   ًَ َُ اى

ِ ى رجؼب م ىض٘اثٌِٖ ٍِ مِىٚ ى رَفَّؼو ػيٌٖٞ  
(ٙٙ)

 ُٗػيٚ مىرل اىَواررت فربىْ٘ثٞ٘ »، ٗ قبه  

ىظررلٝقُ٘ ٕٗررٌ وررٖلاء اىؾقرربئأ ٗاألػَرربه، ٗاىشررٖلاء ، ٕٗررٌ وررٖلاء ٕٗررٌ اىَرربكح ، صررٌ ا

«األػَبه ٗاىظبىؾُ٘ ٌٕٗ اىَٖزلُٗ ىينواٍِخ اٟىٖٞخ
(ٙ4)

 . 

 

اإلخبيييار َػيييْي الغٍيييْق  ّ الصيييذق   ّاإلصيييابت فيييً رلييي   »: اإلػاييياا فيييً  تاسيييؼا ً    

»
(ٔ)(ٙ3)

: 

 مح جح  حج مث  هت مت خت حت جت هب خب حب ُّٱ

 جعمظ حط  خض حض جض مصخص حص مس خس  حس جس مخجخ

(6ٙ) (ٕ)َّ مف خف حف جفمغ جغ مع
،   ٕررٜ اىقرروًءح اىَزرر٘اروح اىنضٞرروح 

َُّ    ًهع اىؼرروة ،َّٱحت ُّٱ، ثؼررٌ اىغررِٞ ،ٍٗررٞغيجُ٘ ثفررزؼ اىٞرربء ،ٱَّٱحب ُّ أل

األهع اىَؼٖ٘كح ػْل اىؼوة ًَهػٌٖ ٗاىَؼْرٚ   ُغيجر٘ا فرٜ ًكّرٚ ًهع اىؼروِة ٍرٌْٖ ، 

ّٛ    فرٜ  ٕٜٗ ًؽواف اىشبً ، ًٗ ًهاَك ًَهػٌٖ ػيٚ مِّبثرِخ اىرعً  ٍْربة اىَؼربف ً ، ِٔ مِىٞر

 .  ٌٕ ِّٗ  ًَكّٚ ًَهِػٌٖ مِىٚ ػل

ٍُغبٕل       «ٕٜ ًَهع اىغيٝوِح ، ٕٜٗ ًَكّٚ ًهِع اىوًٗ مِىٚ فبهً »قبه 
(ٖ)

 
(4ٓ)

. 

ِْ ًثِ ػجبً )هػرٜ ى ػَْٖرب(     األهكُ ، ٗفيَراِٞ .  ٗ قرو: َ     فرٜ ًكاّرٜ  »ٗ َػ

«األهع 
(ٗ)

 
(4ٔ)

َِّ اىضعس مِىٚ اى ِْ األطَؼٜ . ٗقَٞو  ،   ٗاىجؼُغ ٍب ثٞ  ؼشو ، َػ

ًَ  ، فَجيَررَ   ذاؽزوثرر    ًُ اىرروٗ َِّ ًَمهػرربد ، ٗثظرروٙ ،  فََغيَجررْذ فرربه اىرروًٗ ، ٗفرربهً ثررٞ

 ّٜ ٌْ  ٗاىروًٗ  (ص)اىقجُو ٍنخَ فََشَأ ػيٚ اىْج َُّ فبهً ٍغً٘ ت مزربَة ىٖر ، ٗاىََيَِٞ ؛ أل

ظبهٙ ًُٕو اىنزربة  ّٗؾرِ ًَُٕو اىنزبة ، ٗ فوَػ اىَشومُ٘  ٗوَز٘ا ، ٗقبى٘ا   ًّزٌ ٗاىْ

ُِ ػيٞنٌ  فَْيىرْذ . فقربه  ٗفبهً ًٍُُٞ٘ ، ٗقل ظَٖو مِف٘اّْب ػيٚ مِف٘اّنٌ ، ٗ ىْظٖوُ َّؾ
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ًَ ػيٚ فبهً ،  َُّ اىوٗ ىٌٖ ًَث٘ ثنو )هػٜ ى ػْٔ(   ت ُٝقو ىُ ًػٞـُِْنٌ ، ف٘ىِ  ىـَْـُظٖو

ّْٜ ثِ َفيم    َمنثذَ  ٝب ًثرب فظرـٞو مِعؼرو ثْْٞرب ًَعرع م ًَّبؽجرَل  ثَؼَل ثؼِغ ٍِْٞ ، فقبَه ىُٔ ًُثَ

ِْ مرِو ٗاؽرل  ٍَْٖرب ، ٗعؼرع  ر ٍِ َُوإْخ ، فْبؽجُٔ ػيٚ َػشِو قعئض  ْبؽجخُ   اى َُ ِٔ  . ٗاى ػيٞ

 األعَو صعَس ٍِْٞ ، 

 

َِّ اىرضعس مِىرٚ (ص)ف فجو ًثـ٘ ثنو)هػٜ ى ػْٔ(  هٍَ٘ه ى      ، فقبه   اىجؼرَغ ٍرب ثرٞ

ٜ اىَقاررو ، ٍٗرربّكُٓ  فررٜ األعررـو ، فغؼعٕررب ٍبئررخَ قيرر٘صاىزَررغ ، فياٝررلُٓ فرر
(4ٕ)

، مِىررٚ رَررِغ 

ٍِْٞ
(4ٖ)

 . 

ِ عوِػ هٍ٘ه ى ٍِ  ّْٜ ًُ ػيرٚ فربهً ٝرً٘ اىُؾلٝجٞرخ  ٗمىرَل  (ص)ٍٗبَد ًُثَ ،  ٗظٖوْد اىوٗ

ًَ ثله ىيفوٝقِٞ ، ف فَن ًثر٘ ثنرو )هػرٜ ى  َُّ اىْظُو ٝ٘ جِغ ٍِْٞ ، ٗقَٞو   مب ٍَ  ًِ ِػَْل هً

ِٔ مِىٚ هٍ٘ه ىػْٔ( ،اىق ّْٜ  ٗعبَء ث ِ مهٝخ ًُثَ ٍِ ِٔ ﴿ فقبه    (ص)او   .﴾رظل  ث

رِ ِػْرل ىِ      ٍِ َُّ اىقرو ُ  رِ اٟٝربد اىجْٞرخُ اىشربٕلحُ ػيرٚ طرؾِخ اىْجرِ٘ح ، ٗ ً ٍِ ِٓ اٟٝرـخ  ٕٗن

ٌِ اىغِٞت  اىنٛ ت َٝؼئََُ مِت  ى .. ِْ ِػي  ألّٖب مِّجبء  َػ

 
 الخـــــــــــاتــمـــــــة

بحههههث بعههههض وجههههور المعجههههز القرآنههههي عنههههد الزمخشههههري الههههواردة فههههي كتابههههه الكشههههاف،       
تنههاول التعريههف بحيههاة الزمخشههري ، عمههم مههن أعههالم عممههاء القههرن الهجههري الوههادس  فههي 

 عموم   الدين خاصةً  التفوير ،والمغة العربية ،والنحو واألدب والبالغة وغير ذلك.
عهههة ، وثروتهههه العمميهههة التهههي تركهههها ، مؤلفاتهههِه العديهههدة مهههع بيهههان أعمميتهههه ومنزلتهههه الرفي   

 المطبوعة والمخطوطة.
وُبحههث المعجههز القرآنههي باختصههار العههام والخههاو ،وبيههان مفهومههه وتعريفههه، واإلشههارة    

 إلى أهميتِه في الدعوة اإلوالم واإليمان به، والدفاع عنه.
 المقترحـــــــات:

 مؤلفات هذا العالم الكبير المخطوطة.  نرى من المناوب االهتمام بطبعأوالً :
 تشجيع البحوث والدراوات المتعمقة به، وثروتِه العمميههههههة .ثانياً :
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 الِْاهش
 

                                                 
 رهان في عموم القرآن  الزركشي .ينظر  الب (1)
 م.2001-هه1421-الطبعة الثانية- دار إحياء التراث العربي22/ 1الكّشاف  الزمخشري   (2)
 .3/101كتاب العين  الخميل بن أحمد الفراهيدي   (3)
 .738مقاييهس المغة أحمد بن فارس بن زكريا /  (4)
 .547مفردات ألفاظ القرآن الراغب األصفهاني /  (5)
 .414مختار الصحاح محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي /  (6)
        17البيان في إعجاز،وتناوب وور القرآن الكريم  د.عقيد خالد حمودي العزاوي  /  (7)

 م .2015 -هه 1436  -الطبعة األولى  -دمشف -وورية  –دار العصماء        
 .2/277د عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في عموم القرآن الشيخ محم  (8)
 . 548مفردات ألفاظ القرآن الراغب األصفهاني /  (9)
 .88اإلوراء آيهة   (10)
 مادة  عجز.   (11)
 .606مجمع المغة العربية  / –المعجم الوويط  جمهورية مصر العربية   (12)
 .179المدروة القرآنية  آيهة اهلل الويد محمد باقر الصدر  /  (13)

  منشورات مكتبة  12م(  / 1998ة القرآن الشيخ محمد متولي شعراوي)ت. معجز   (14)
 م(1988-هه 1347موصل العراف) -قباء        

  دار 3/ :الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والونة النبوية   د.أحمد مصطفى متوليالموووعة   (15)
 م.2005-هه 1426 -القاهرة -جمهورية مصر العربية  -أبن الجوزي

 53فصمت آيهة   (16)
 التفويري عمي األودي.التوافف   (17)
 .107االنبياء   آية/  (18)

 موازنة منهجية بين تفويري الكّشاف لمزمخشري، ومجمع البيان لمطبروي د.عقيل   (19)
 .138-137عباس ريكان  المحمداوي /        
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رة التعميم العالي والبحث   وزا71تطور تفوير القرآن قراءة جديدة  د. محون عبد الحميد  /  (20)

 بيت الحكمة. –جامعة بغداد –العممي 
 . 4/151ُينظر روائل الجاحظ عمر بن بحر الجاحظ    (21)
النكت في ِإعجاز القههههرآن عمي بن عيوى الرماني)ت.  -ثالث روائل في إعجاز القهههههههرآن  (22)

 .م 1971 -الطبعة الثالثة  -  دار المعارف بمصر 76هه(   /384
بيان ِإعجاز القهرآن  حمهد بهن محمهد بهن إبهراهيم  الخطهابي )ت.  –ثالث روائل في إعجاز القرآن   (23)

 . 27هه(   /388
ثالث روائل في إعجاز القرآن  الروالة الشافية  عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني)ت.   (24)

 . 127هه(   /471
 -  دار الكتب العممية14هه(  /403ت. اإلعجاز القرآني  محمد بن الطيب الباقالني)  (25)

 م.2008 -هه 1429-الطبعة الثانية  -لبنان -بيروت         
 .75ثالث روائل في إعجاز القرآن النكت في ِإعجاز القرآن  الرماني /   (26)
ينظر  موازنة منهجية بين تفويري الكّشاف لمزمخشري،ومجمع البيان لمطبروي  د.عقيل عباس   (27)

 .  142 -138حمداوي  /ريكان الم
 . 88اإلوراء آيهة    (28)
 . 648-2/647الكّشاف الزمخشري    (29)
 . 34-33الطور آيهة   (30)
 . 416/ 4ُينظر الكّشاف الزمخشري   (31)
 –لبنان –طرابمس  – المؤووة الحديثة لمكتاب  33عموم القرآن أحمد مصطفى إبراهيم  /  (32)

 م .2006
 . 102النحل  آيهة   (33)
 . 74اإلوراء آيهة   (34)
 . 219البقرة آيهة   (35)
 . 67النحل آيهة   (36)
 . 43النواء آيهة   (37)
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المحى العظمان المذان فيهما منابت األونان ِمن كِل ذي لحى   ُينظر العين أحمد الفراهيدي    (38)

4/77 . 
 .4/378الموضحة  الشجة التي تصل ِإلى العظام  ُينظر العين أحمد الفراهيدي    (39)
 . 91-90، و المائدة  آيهة   219البقرة آيهة   (40)
 . 288 -287/ 1الكّشاف  الزمخشري    (41)
 – دار المعرفة  25/ 1هه( 40نهج البالغههة  اإلمام عمي بن أبي طالهههههب)عميه الوالم()ت.   (42)

هه(  204رضي اهلل عنه()ت. لبنهههان ، وُينظر أحههكام القهههرآن  محمد بن إدريهههس الشهافعي ) –بيروت 
 الطبعة األولى. -لبنان -بيروت  –  دار القمم 31/ 1

 

 . 286/ 2مناهل العرفان في عموم القرآن الشيخ الزرقاني   (43)
 . 22البقرة آيههة    (44)
 الُمقّمة  األرض الحاممة لممخموقات عميها، و بالمظمههههة الوماء التي تغطيها كالقبة ُينظر  مقاييس  (45)

 . 992المهّغة  أبن فارس  /
 .  126 – 124/ 1ُينظر الكّشاف الزمخشري   (46)
 . 21 - 20الذاريات آيهة   (47)
 . 53طه آيهة   (48)
 العذاة  األرض الطيبة التربة.  (49)

 . 4الرعد آيهة   (50)
 

 جوت اليد وغيرها جوو أو جوا  يبُوت .  (51)
 . 403 – 4/402ُينظر الكشاف الزمخشري   (52)
 . 6ف  آيهة    (53)
 . 3الُممك آيهة    (54)
 . 8 - 7ف آيهة    (55)
 . 410/ 11تفوير الطبري   (56)
 . 385 – 4/384ُينظر  الكّشاف    (57)
 .296/ 2ُينظر  مناهل العرفان في عموم القرآن الشيخ الزرقاني   (58)
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 . 13، 12الجاثية  آيهة   (59)
 . 291/ 4ُينظر  الكّشاف الزمخشري   (60)
 281إعجاز القرآن الكريم  الدكتور فضل حون عباس، والدكتورة وناء فضل حون عباس  /  (61)

 م .2009 -هه 1429 –الطبعة الوابعة  –األردن – القدوي  دار النفائس
 . 170البقرة آيهة   (62)
 . 171البقرة آيهة   (63)
 . 240 – 239/ 1ُينظر الكّشاف الزمخشري   (64)
 . 70، و 69النواء آيهة   (65)
 . 564 - 563/ 1ُينظر الكّشاف الزمخشري   (66)
 :419/ 4هه(  1402الميههههزان في تفوير القرآن الويد محمد حوين الطباطبائي)ت.  (67)

 م .2004 -هه 1425 -الطبعة األولى  –قم  –مؤووة المجتبى لممطبوعات   إيران 
 . 40إعجاز القرآن محمد بن الطيب الباقالني  /   (68)
 .5 - 2وم آيهة الر   (69)
 .472- 471/ 3الكّشاف الزمخشري    (70)
 .404تنوير المقباس ِمن تفوير ابن عباس  /   (71)
 . 30الحج آيهة   (72)
 . 708-707/ 1ُينظر  الكّشاف الزمخشري   (73)
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 الوصادر ّالوراجغ:    

 

(ٔ  )  

 

(ٕ  )  

 

 المـــــــــــــــرآى الكرٌـــــــــــــن .

 

 ٕـ(  ٍؤٍَخ اىْ٘هٔ٘ٔ)د.  :اىَٞوح اىْج٘ٝخ ألثِ ٕشبًــــت : السٍرة الٌبــــٌْ

 ٕـ ٕ٘ٗٔ -اىاجؼخ األٗىٚ -ىجْبُ -ثٞوٗد  -ىيَاج٘ػــــبد                          

                          -ٕٓٓٗ. ً 

 ٕـ(. ٍٕ٘ٔؾَل ثِ مٍؾب )د.  : ٍـــــٞوح هٍ٘ه ى:                          

 -ٕرـ( كاه اىقيرٌٕٗٓىقو ُ  ٍؾَرل ثرِ مكهٝرٌ اىشربفؼٜ )ػيٞرٔ اىَرعً( )د. ًؽنبً ا  (  ٖ)

 اىاجؼخ األٗىٚ .–ىجْبُ  -ثٞوٗد

مػغرربى اىقــررـو ُ اىنرروٌٝ  اىلمزــررـ٘ه فؼررو ؽَــررـِ ػجرربً ٗاىررلمز٘هح ٍررْبء فؼررو   (  ٗ)

 .6ًٕٓٓ-ٕـ 6ٕٗٔ -اىاجؼخ اىَبثؼخ  -األهكُ -اىقلً –اىْفبئٌ كاه  ؽَِ ػجبً 

 -ٕرررـ(  كاه اىنزرررت اىؼيَٞرررخٍٖٓٗؾَرررل ثرررِ اىاٞرررت اىجررربقعّٜ)د. مػغررربى اىقرررو ُ    (  ٘)

 ً. 5ٕٓٓ -ٕـ 6ٕٗٔ -اىاجؼخ اىضبّٞخ -ىجْبُ -ثٞوٗد

اىجٞرربُ فررٜ مػغرربى ٗرْبٍررت ٍررـ٘ه اىررـقو ُ اىنوٝررـٌ  اىررلمز٘ه ػقٞررل فررـبىل ؽررـَ٘كٛ   (  ٙ)

 ً.ٕ٘ٔٓ -ٕـ ٖٙٗٔ -اىاجؼخ األٗىٚ  -كٍشأ -ٍ٘هٝخ  -كاه اىؼظَبء  اىؼياٗٛ 

ٕرررـ(  كاه مؽٞررربء 5ٖ٘ف  ٍؾَررر٘ك ثرررِ ػَرررو ثرررِ ٍؾَرررل اىيٍقشررروٛ)د. اىنّشـــرررـب  (  4)

 -ٍؤٍَخ اىزربهٝـ اىؼوثـــرـٜ -اىؼوثـــــــــٜ ىياجبػخ ٗاىْشو ٗ اىز٘ىٝغ  اىزــــــواس

 ً . ٕٔٓٓ -ٕـ ٕٔٗٔ -اىاجؼخ اىضبّٞـــــــــخ  -ىجْــبُ -ثٞوٗد

زجررخ ٍـــررـيَبُ ٕررـ(  ٍن65ٓٔاىَلهٍـررـخ اىقو ّٞــررـخ  اىَررٞل ٍؾَررل ثرربقو اىظررله)د.  (  5)

 ً .ٖٕٔٓ -ٕـ ٖٗٗٔ -اىاجؼخ األٗىــــــٚ  -اىَؾَلٛ

 ٍغَغ اىيغخ اىؼوثٞخ. –اىَؼغٌ اىٍ٘ٞؾ  عَٖ٘هٝخ ٍظو اىؼوثٞخ   (  6)

اىٍَ٘رر٘ػخ اىنٕجٞررخ فررٜ مػغرربىاىقو ُ ٗاىَررْخ اىْج٘ٝـررـخ  اىررلمز٘ه ًؽَررل ٍظررافٚ   (  ٓٔ)

 -ٕرررـ ٕٙٗٔ -اىقررربٕوح  –عَٖ٘هٝرررخ ٍظرررو اىؼوثٞرررخ  -كاه ًثرررِ اىغررر٘ىٛ ٍزررر٘ىٜ 

ٕٓٓ٘ . ً 

 ٕـ( ٍؤٍَخ اىَغزجٕٚٓٗاىَٞياُ فٜ رفَٞو اىقو ُ ٍؾَل ؽَِٞ اىاجبؽجبئٜ)د.  (  ٔٔ)

 ً . ٕٗٓٓ -ٕـ ٕ٘ٗٔ -اىاجؼخ األٗىٚ–مٝواُ  –ىيَاج٘ػبد  

ػجررل اىؾَٞررل  كاه اىنزررت  ٍؾَررِرارر٘ه رفَررٞو اىقررو ُ قـــــــررـواءح علٝررلح  اىررلمز٘ه   (  ٕٔ)

 ً . 656ٔ –ىجْبُ  -ثٞوٗد  -اىؼيَٞخ 
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 –ىجْــــــــبُ  –ثٞوٗد  -ٕـ(  كاه اىنزت اىؼيَٞخٖٓٔوٛ  اىاـجوٛ)د. رفَٞو اىاج  (  ٖٔ)

 ً . 6ٕٓٓ -اىاجؼخ  اىقبٍَخ  

 ثغـــلاك.  –ٕـ(  كاه اىنزت اىؼيَٞخ ٕٕٗٔرفَٞو اىقو ُ  اىَٞل ػجل ى وجو)د.    (  ٗٔ)

 -ٕـ(  ٍْش٘هاد مٗٛ اىقوثــــــــــٚ 4ٖٓرفَٞو ًىقَٜ  ػيٜ مثوإٌٞ ًىقَٜ)د.    (  ٘ٔ)

 ٕـ . 5ٕٗٔ -األٗىــــــٚ اىاجؼخ 

 -ثٞرروٗد  -ً(  كاه األّرر٘اه646ٔ د.  رفَررٞو اىنبوررم  ٍؾَررل عـــررـ٘اك ٍغْٞررخ )  (  ٙٔ)

 ً .6ٕٓٓ -اىاجؼخ اىواثــــؼخ  -ىجْبُ

 ٕـ(  كاه انووا ٖٙرْ٘ٝو اىَقجبً ٍِ رفَٞو ًثِ ػجبً  ػجل ى ًثِ ػجبً)د.    (  4ٔ)

 . ً 655ٔ -ٕـ 6ٓٗٔ -اىاجؼخ األٗىــــــٚ  -ثٞوٗد  -

ٕرـ(  5ٖٙصعس هٍبئو فٜ مػغربى اىقـــــــرـو ُ  ػيرٜ  ثرِ ػَٞرٚ اىوٍبّــرـٜ)د.    (  5ٔ)

 اىقبٕوح. -ٍظو -اىَؼبهف   كاه

اىوٍررربىخ اىشررربفٞخ  ػجرررل اىقٖررربه ػجرررل اىررروؽَِ  -صرررعس هٍررربئو فرررٜ مػغررربى اىقرررو ُ  (  6ٔ)

 اىغوعبّٜ.

 ثٞبُ مػغبى اىقو ُ ًؽَل ثِ ٍؾَل ثِ  –صعس هٍبئو فٜ مػغبى اىقو ُ   (  ٕٓ)

 ٕـ( .55ٌٖٞ اىقابثٜ)د.مثوإ

ٕـ(  كاه اىَلّــــــرـٜ ٕ٘٘هٍبئو اىغبؽظ  ػَوٗ ثِ ثؾو اىغبؽظ ًثـ٘ ػضَبُ)د.   (  ٕٔ)

 ً .6ٕ٘ٔ -ٕـ  4ٕٖٔ -عــــــلح -

ٕررـ(  كاهاىنزررت 64ٍٕررِْ اىزوٍررنٛ  ٍؾَررل ثررِ ػَٞررٚ ثررِ ٍررـ٘هح اىزررـوٍنٛ)د.    (  ٕٕ)

 ً .ٕٗٔٓ -ٕـ ٖ٘ٗٔ -اىاجؼخ اىقبٍَخ  -ىجْبُ -ثٞــــوٗد - اىؼيَٞــــــخ

  -ىجْـبُ -ؽواثيٌ  –ػيً٘ اىقو ُ  ًؽَل ٍظفٚ مثوإٌٞ  اىَؤٍَخ اىؾلٝضخ  ىينزبة   (  ٖٕ)

ٕٓٓٙ . ً 

 ٕـ(  كاهاىنزت اىؼيَـــٞـخ4ٓٔمزـبة اىؼـــِٞ  اىقيٞـــو ثِ ًؽَل اىفوإٞـــلٛ)د.   (  ٕٗ)

 ً .ٖٕٓٓ -ٕـ ٕٗٗٔ -اىاجؼخ األٗىـــٚ   -ىجْبُ   -ثٞوٗد  -

 لٝــــــِ ٍؾَل ثِ ٍنوً ًثِ ٍْظــــ٘ه األفوٝقٜ اىَظـوٛىَـــبُ اىؼوة  عَبه اى  (  ٕ٘)

 ً . 6٘٘ٔ -ٕـ 4ٖٗٔ -ثٞوٗد  -ٕـ(  كاه طـبكه ىياجبػخ ٗاىْشو4ٔٔ)د. 

ٕرـ(  ٍٖٔٔؼبّٜ اىقو ُ ٗمػواثــــٔ   مثوإٌٞ ثِ ٍؾَل ثرِ اىَروٛ اىيعـــرـبط)د.   (  ٕٙ)

 ً . 4ٕٓٓ -ٕـ 5ٕٗٔ -اىاجؼخ األٗىٚ  -ىجْبُ  –ثٞوٗد  –اىنزت اىؼيَٞخ  كاه

-اىاجؼرخ اىضبٍْرخ –   كاه اىؼيرٌ ىيَعٝرِٞ و ُ ك.طرجؾٜ اىظربهً٘ اىقٍجبؽش فرٜ ػير  (  4ٕ)

ٔ66ٗ.ً 
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 ٕـ(  كاهٍٙٙٙقزـبه اىظـــــؾبػ  ٍؾَل ثِ ًثٜ ثنو ثِ ػجل اىقــبكه اىواىٛ )د.   (  5ٕ)

 ً .65ٖٔ -ٕـ ٖٓٗٔ -اىن٘ٝذ  -اىوٍبىخ

ً( ٍْشرر٘هاد ٍنزجررخ 665ٔ د. ٍؼغرريح اىقررو ُ  اىشررٞـ  ٍؾَررل  ٍزرر٘ىٜ  وررؼواٗٛ)  (  6ٕ)

 ً .655ٔ -ٕـ 4ٖٗٔ -ٍ٘طو اىؼوا   –قجبء 

 ٍقبٌٝٞ اىيغخ ًؽَل ثِ فبهً ثِ ىموٝب )د.    ٕـ(.  (  ٖٓ)

 ٍْبٕو اىؼوفبُ فٜ ػيً٘ اىقو ُ اىشٞـ ٍؾَل ػجل اىؼظٌٞ اىيهقبّٜ)د.   ٕـ(.  (  ٖٔ)

  ٍ٘اىّخ ٍْٖغٞخ ثِٞ رفَٞوٛ اىنّشــبف ىيـيٍقشوٛ ،ٗ ٍغَغ اىجٞبُ ىياجوٍـــــٜ  (  ٕٖ)

 ً .ٖٕٔٓ –كمز٘ه ػقٞو ػجبً هٝنبُ اىَؾَلاٗٛ 

 -ٕرـ(  كاه اىَؼوفرخ ّٖٓٗظ اىجعغخ  انٍبً ػيٜ ثِ ًثرٜ ؽبىت)ػيٞرٔ اىَرعً( )د.   (  ٖٖ)

 ىجْبُ . -ثٞوٗد

 

 
 


