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 شكٌر وثناءٌ 
 

بَأفضاٍل، سخا عليَّ  هايا ايراف  ُفَضي ُ ،  ُمثقَلة   اق ةِّ، أجُد َأن  الر قبةَ بعَد هذه الر ِّحلةِّ الش       
يياَر  مييةِّ َميين وسييِحق أَن الش  أرجييأ أني واييأَن فييَّ شييارِّهف، ِقييدِر  لَِّخضييلِّاف أسييخاِّاِّف  فييَّ ُمقد ِّ

، الِيَّ ِأل يا ارشيرا ِن الا لَّ  اِأرة خألة ِقَّ  الد ِّ َف علي  أالعرفاَن، ُأسِاذَِّ الخاضلُة الد 
، اليذ  ً ِهخييُ   ً   اميعا   َلمعو يةِّ العييالفِّ المحق ِّيمِّ الجيياد ِّ ، أاا ييا ي بحييمٍ  ي مثييا هيذا البحي،ِّ
ً  ميين ذ   يُدُر   قوقيةِّ، الِيَّ ً َِمي يدِدةِّ الد  ي  أأقِيي ِّ،  ذ َرفيَداِّ البحيَ، بُِّم َحهاِِّاييا الس  بعلمِّ

 قدٍف راسخٍة فَّ العلفِّ 
ُف شييار  أامِ ييا َِّّ،        ليي  ا سيياِذةِّ الِييرافِّ فييَّ قسييفِّ اللييييةِّ العر و ييةِّ، أأخيي   ميي اف، أأقييد ِّ

ع َّ علي  الخيأ ِّ فيَّ مأضيأذِّ هيذا البحي،ِّ  ، الذ  شج  اِأر عهَد هللاِّ الُجهأر   ا سِاَذ الد 
 م ُذ أني ااَن فارة  

ييِ        أأشيياُر ُايي   ميين ارخييأة ا عييي، ا ُ سييمِر، أُعميير، أمث  يي ، أج ييان، أمييدوقَّ الش 
اِأرة غادة غا، ، أا خا الع،ي،ة أفا   اِأر  هراهوف رحمن، أالد  ، أالد   عد ان الر  وعَّ 

يَّ الحهِبيُة، الِيَّ اا ياي       ، أم ِّ ، هما ا حيُّ   لي  القليُِّّ َِِنِّ ني َأ َس، ً َأ يَس َفضَ  اثَ  أا 
، بعيدُ  َل َمن حه َُّ  لَّ  العر ِّو َة، أأضَعاا فَّ شيافِّ قلهَّ، أليف أَ،لي ، مييِرا   أشيرياَِّ أأ 

، فَّ هذه الر ِّحلةِّ، م ُذ َهدَِِّّاا  ل  ُم ِااها، ،أجَِّ اليالوُة  أأشاُر البقِّو يَة  فيَّ ُمااَهدةِّ الع ا ِّ
 من عاِّلَِّ الِريمةِّ 

ُِ  ِّ ذ  ٍَِد ََِدُه        أأشاُر لِّ
 ج،اُهُف هللُا، جموعا ، خَِر الج،ا ِّ      

  



 

 اإلهداء  
 

 
ق ااةةِ  اللاةة   صااُ ِم   ا ةة  هلفةة ت وسَُّلةةد   ةةد      ِم القلةةِ،و صارةة اِل الةة وصِقو ِص

ُ ةبسةً  وَسَُّلةه  ااهة  الاَةْ ةَ   ةَُّ   حةهَاه و    ََ وة َقبِ َد يدًاو مل وَةْفَسْأ وسعُهد ه و  ةراًل وس
و أةةَ   ِ عُف لت  دِم القلةِ،و و ةب   ااهة  ٌِةم ت ِةٍ اصقت صاإلمث َا.. أيب: هره مث لت 

   ط يَق العلِه..ٍَِ صحَف هل
 َصَأخبَةَ ِن ِبَُِن الِعْلَه ة َّات           َصة َّا  هللِا اَل ية ْهَدى ِلَع ِحي

 
                                                                                           َصَلد َك..                                                                                                                                                   
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َمةُ ا  لُمَقد ِّ
  



َمةُ ا  لُمَقد ِّ
ُِأَفيةِّ       َهُُّ  َلَِايا ُعَلَمياُ  ال ، الِيَّ َاياَن َِيذي ينِّ الُم َحَهيااِّ أاََرا ِّ أِّ َراَسُة  ل   َِّعاَدةِّ َِيدي ُف َهذهِّ الد ِّ دِّ َِاي

ييني  ُسييُ ، َأالُأُقييأُف َعَلويي ِّ، مِّ ييُاُ  َدري ِييٍد، َوسي ٍُّ َجدِّ َاييا فييَّ ثَييأي يي ِّوخَِّاا، َأَاريحِّ ، َأَِمي ييأِّ ليييفِّ ال  حي يي لِّ َمييا  فييَّ عِّ خِّ
يرِّهِّ، َأَأليَمعِّ  َايرِّ ُعَلَميا ِّ الَعَر ِّو يةِّ فيَّ َعمي ُِأَفيةِّ، َأَأهي َّ ال ٍد مِّني َأ يَب ِّ ُمَِيابِّعِّ َماُل َأاحِّ ِيُ  أَعي ََِجَ  ذ َذلِّيَه ُهيَأ احي اِّيفي

، )اُ  اٍر اَ  يَبارِّ   فِّ هينِّ َبش  ٍر ُمَحم د  اهيُن الَقاسِّ  هي( 328َأُهأ َباي
َراَسيييةَ       ييي ٍل   ِّن  دِّ ُليييأف  ي بِّهِّ يييأِّ َميييا ُهيييَأ َمعي ، ُمَحاَاييية  ي فيييَّ َ حي يييأفَِّّ ِّ ُِ يييأِّ  ِّ ال ،ِّ ال  حي ري َِاَِلةٍ ارِّ ييي يييَن  ُمسي مِّ

ذ بَِّسَهٍُّ مِّني فُ  ُعأَبااِّ ثَيُر الَمَشاق ِّ أالم  ِي ُر اَ  ياي ، ُهَأ ي فَّ َحقِّوَقِِّي ِّ ي الش  ٍر ُماِّفٍ  مِّني َذلَِّه الِ َرا،ِّ َدانِّ َشاي قي
و ة ، مِّ  ، ال ِِّيَّ َضيأََهم ِّ يأِّ لييفِّ ال  حي ُقأَفيةِّ َعَلي  عِّ ُِأفِّو يةِّ الَمأي ََِمث ُ  بِّالُمَم  َخااِّ ال لِّ ِّ  َِ ُارِّهِّ َأَمَخامِّ ل اِّ ني َهِنِّ َأشي

ُ يأ َأَميُدَها َعَلي  اَ لييةِّ َسيَ ٍةذ  ِّذي ُاي   َميا َأَميَ   ِّ  يَليٍة، َِري َليٍة َاأِّ َلَِ يا الا رِّيَم، فَّ الُأُمألِّ  َِّلَِ ا، عهيَر رِّحي
يَد َأ  َايا، َعَلي ِي أِّ  َه ليفِّ ال  حي َبةِّ  َِّل  الِ أيلِِّةِّ فَّ عِّ و ة  بِّال  ِّسي ، ُاُُِّ  َُِعد  َثاَ أِّ يني َذلِّيَه، مِّني ُمَم  َخاِِّاِّفي فِّ مِّ   الير غي

، يأِّ ةِّ ال  حي وفِّ َمياد  َليةِّ فيَّ َميمِّ اخِّ يَأالِّ الد  َن اََرا ِّ َأاَ قي ََِمَلاي َعَل  َاثٍِِّر مِّ يَواقِّو ةِّ،  اشي بَِّحَسيُِّّ الُمَ اَسيَبااِّ الس ِّ
، َأأ ُ ثِّيييَر فيييَّ  ُُِِيييُِّّ ليييَه ال يييأِّ َأَمَسييياِِّّلِّ ِّ، َأُ ييي،  َهيييَِن َاو يييااِّ ِِّ ال ِيييَّ َُِقيييأُد  َِّلييي  الَخيييأي ِّ فيييَّ َقَضييياَوا ال  حي

 َمَخَحاَِِّاا 
، َأن  لِّ       ييأِّ  ِّ الَعَر ِّييَّ ِّ ، فييَّ الييد ريسِّ ال  حي

ييَن الُمَسييل فِّ بِّيي ِّ ُِييأفِِّ َِِّن ي فويي ِّ ي ِّن  مِّ َهبا   ل ُلأَميية ، َأَمييذي َاَراِِّّييَم َمعي
يو َما، عِّ يدَ  سِّ و يةِّ، أًَ أِّ رِّ اَراِِّّاِّيُف ال  حي اي َلُِّّ ُمَمي  َخااِّ الَعَر ِّو يةِّ، هِّيذِّ ا  هِّاِّف، ُوَشاُر  َلو ِّ، فَّ أَغي رِّيَن َخام   الُمَِيَأخ ِّ

، أَ  يييَأالِّ يييَدادِّ اََرا ِّ َأاَ قي َِعي ُخأا هِّ ذ  ِّذِّ اليييذَِن ُشييييِّ يييأِّ يييِِّ فِّ فيييَّ َمَسييياِِّّ ِّ ال  حي نِّ اًخي يييمي َرُْ فيييَّ ضِّ َ َويييانِّ َميييا ُِيييدي
، فييَّ ُجيي  ِّ َمأُضييأَعااِّ  ييَأالِّ ييَن الُم َحَهييااِّ َأاََرا ِّ َأاَ قي ييَعٍة مِّ ييَاٍة َأاسِّ ََِمَلاي هييذهِّ الُمَميي  َخاُا َعَليي  َبسي يي اشي

ُِأَفييةِّ، َأأي  ييا ُِ يَسييُُّ  ليي  ُعَلَمييا ِّ ال م  لييَه الُمَميي  َخاُا َهييَِن الَعَر ِّو ييةِّ، مِّ هِّاِّفي  َأََِِييَأ، ُذ ِِّ ييني َمييَذاهِّ ُِأَمييُة بَِّأ  ييُ  مِّ
يييُدُق عَلِايييا  َُِايييا، الِيييَّ َومي يييو َما ُاهيَرَيا سِّ يييةِّ، أًَ و يييةِّ الَعام  أِّ ُُِِيييُِّّ ال  حي ُلُاَميييا، بِّال ََِمث يييُ  َأأ  َِ ، ييي يَخِنِّ يييُةُ مِّ َأمي

ََِمث يي و ييةِّ(  َأَي أِّ ُسييأَعااِّ ال  حي و ييةِّ، )الَمأي أِّ ييلِّ الَمَسيياِِّّ ِّ ال  حي َضييةِّ لَِّجمي ُُِِييُِّّ الُمَمح  ُمأَعييةِّ ال ُ  الث ييا َِّّ مِّ يُاَمييا، بَِّمجي
ُِأفِِّ َِِّن  رِّي َِِّن َأال ََِلةِّ فَِِّاا َهَِن الَبمي  الُمخي

ييُف ا      ُِييأفِِّ َِِّن َأاَراِِّّاِّ ِيَاا، بُِّم َحَهييااِّ ال ييق  ييَد َأن  ِِّليييَه اََراَ  َلَقييدي َحَخَليياي ِِّليييَه الُمَميي  َخاُا، بِّشِّ ِي و ييةِّ، َه أِّ ل  حي
َميييييافِّ  ، فييييَّ َأَقييييي  ِّ اَ أي يييييني ُِ يييييرِّيهِّ هِّفَِّضيييياَفَِِّاا  َِّليييييِاِّفي فَِِّاييييا، َليييييفي َِ يييييَن الِ مي فِّ مِّ ، َعَلييييي  اليييير غي أالُم َحَهييييااِّ

ُ،َهييي أِّ ييي ِّ، َأأي  َِّشييياَراٍا ُِعي يييني َاييي ٍف ُمليقييي   َعَلييي  َعَأاهِّ ِّ ثَيييَر مِّ ِي ، َأ َِرااِّ يييدِّ ً  َعَلييي  َأالِ قي ق يييُة، الِيييَّ ً َُِقيييأُف  ِّ ا الد ِّ
ُِيأ  و ةِّ، َأالِ َثه ياِّ مِّ َايا، بِّيالر ُجأذِّ  َِّلي  ُمَمي  َخااِّ ال أِّ ُِأفِِّ َِِّن ال  حي وهِّ الُمَأث مِّ مِّني اَرا ِّ ال حِّ ، الم  ياِّفي فِِّ َِِّن َأ يُخسِّ

يييَأاٍل َأُم حَ  يييني َأقي ََِمَلاي َعَلوييي ِّ مِّ ييي َهييياٍا َأاَراٍ ذ  ِّذي َليييفي َوُاييينِّ الر ُجيييأُذ  َِّلييي  ُمَمييي  َخااِّ َأالُأُقيييأفِّ َعَلييي  َميييا اشي



، الِيَّ َحَخَلياي هَِّايا ِِّلييَه الُمَمي  َخاُا،  ِّ  ، ُهَأ الُم يَاَليَم فيَّ  َِّضياَفةِّ اََرا ِّ َوانِّ َلُِّّ اَ حي ُِأفِِّ َِِّن، فَّ أَغي َلي  ال
ثِِّمِّ فَِِّاا  َل الِ أي ُِأَفةِّ َأُ َحاَِِّاا، أًَ َمريجِّ  ال

ييو ما عِّ يييَد       يي،ِّ الَعَر ِّو ييةِّ، أًَ سِّ ، فييَّ َمباحِّ ُِييأفَِّّ ِّ ييأِّ ال ُ، ُمييأَرَة ال  حي ، مييا ُِييأجِّ ييةِّ َأَلَعيي   فييَّ هييذا الَأمي
ََِمث ييُ  فييَّ ُ ُقييأٍل، ََِِييداَأُلاا يين ُعَلماِّاييا، َِ رِّيَن مِّ ِ َثه يياِّ مِّ اييا،  الُمَِييَأخ ِّ يين ُدأنِّ ال يي ُاف، مِّ ييم  َعيين سيياهٍِّم مِّ ًحِّ

ييدِّ   ِ ِ َأ ييَن اَ قييأالِّ َأال َاييَرة  مِّ ُِييأفِِّ َِِّن، َجمي ييَهاي  ليي  ال يياِّفذ  ِّذي ُ سِّ ُِييأفِِّ َِِّن َأ ُخسِّ هييا فييَّ ُاُِييُِّّ ال ةِّ ُأُرأدِّ ييح  يين مِّ مِّ
ين َذلِّيَه، َهُهأَن  َِّلِايا  مِّ ين ُاُِيهِّاِّف، َعَلي  َأ  ُايف َليفي َوُاأُ يأا َِيذي ميا  َأاَرا ِّ الَِّ َُِدل  الر ُجأُذ  ل  ما َأَميَ  مِّ

َُّ  لَ  (، فيَّ )اياَن َأَأَخَأاَِِّايا(، َأفيَّ )َهَ  ييُا ُ سِّ يراُِّّ )الَخَهيرِّ ي ِّ َعلي  فِّعلِّي ِّ، َأا ِّعي فِّ الخاعِّ أي،ِّ ََِقد  ِاِّف مِّن َِجي
ُد  أِّ الذ  َسَ قُِّة َعَلو ِّ َبعي َهُهأا  َلو ِّ، َعَل  ال  حي ً ، َأما  ل  َذلَِّه، مِّم ا َلفي َِذي  َأَأَخَأاَِِّاا(، َحا

يَل  َأَلَقدي َأَمَلاي       ، َأااَ ياي َمأضِّ ِّ،ِ يرِّ الَحيدِّ ُِأفَِّّ ِّ  ل  الَعمي أِّ ال َشُة(، َعنِّ ال  حي أَرُة )الُمَشأ  هِّ الم  َهذِّ
َُِجييأَ، َأأ َِ يَالِّييََّ َعَلييِاِّفذ  ِّذي َأشيياُرأا ُِييني لِّ ييَدثَِِّن، الييذَِن َلييفي َِ ييَن الُمحي  ليي   اهَِِّميياٍف َأَِسيياُ ٍل عِّ يييَد َااَِِّّخييٍة مِّ

، فيييَّ اِِّابِّييي ِّ )اَِِّييياُِّّ ار يَميييافِّ َذلِّيييَه، َأَ ه ُايييأا َعلَ  يييدِّ َخِيييٍر الحليييأا َِّّ ِّ اُِأرِّ ُمَحم  يييأِّ َمييي ولِّ اليييد  ييين َ حي ، مِّ
وييي ِّ

وَف، فيَّ اِِّابِّي ِّ )اهينِّ اَ  يبيا ِنِّ َِأفِِّيمِّ  ِّهييَراهِّ ِِّيَّ اليد ِّ اُِأرِّ ُمحي (، أالد  َهَهِنِّ أِّ  ِّ َهَِن الَمذي رِّ  ِّ فيَّ َأالخِّ فِّ ال  حي
(، َأَغِرِّهِّما اِِّابِّ ِّ ار يَمافِّ فَّ مَ   ساِّ ِّ الخِّ فِّ

ةِّ       ُخُ  َأَحيييُدُهما، فيييَّ ُميييليُِّّ المييياد  ، َِيييدي يييأِّهِّف، اِِّييياَهِنِّ يييأفِِّ َِِّن َأَ حي ُِ يييَُّ َعييينِّ ال ييين أََهيييف ِّ ميييا ُاِِّ َأَلَعييي   مِّ
رِّ اليييي ييييِ ِّدِّ َمييييدي (، لُِّمَ ل ِّخِّيييي ِّ الس  ييييأفَِّّ ِّ ُِ ييييأِّ ال ، َذلِّييييَه ُهييييَأ اِِّيييياُُّ )الُمييييأفَِّّ فييييَّ ال  حي

و ييييةِّ أِّ َِ يَيييييَراأِّ  ِّ ال  حي ِنِّ ال د ِّ
يمَ  َمشي يَّ ِّ الَعَر ِّيَّ ِّ هِّدِّ ليمِّ َميلِّ العِّ يُأ الَمجي  الهِّوَاياُر، ُعضي

َجيةِّ يُد َهاي يِاُذ ُمَحم  ، َأَ َشيَرُه اُ سي َِا يُهألَّ ِّ سي   َأَقيدي َأَقيَل ارِّ
يُر اليذ  أَ  ُِأفِِّ َِِّن مِّن َغِرِّ ُاُِيهِّاِّفذ اَ مي أَرَ، اِِّاَبيُ  ُميأَرة  ُمَشيأ َهة ، َعينِّ ُمَ ل ُِّخُ  فَّ  َِّسارِّ الَم يُقألِّ َعنِّ ال

يوٍف مِّ يَايا، يٍُّ َعهِّ ، هََِّّ، فيَّ َجا ِّ ُِأفَِّّ ِّ أِّ ال ي ِِّليهَ  ال  حي ِيَايا ُاُِيُُّ ُخُميالِيَّ ا ،أَرةُ الم  ََِمَلاي َعَل ي يَن شي أمِّاِّف مِّ
رِّي َِِّن   الَبمي

      ُِ َرَسييُة ال ييَّ ِّ )َمدي ُ،أمِّ ييدِّ ٍ  الَمخي اُِأرِّ َماي َراَسييةِّ اللَيييةِّ َأاََخييُر، اِِّيياُُّ الييد  (،  أَفييةِّ َأَم يَاُجَاييا فييَّ دِّ ييأِّ َأال  حي
ُخ ي فييَّ الييذ  ي عليي  أََهم ِّ  و يية ِخمييو اِ ِِّيي ِّ َأَسييبيقِّ ِّ ي َلييفي َِييدي أِّ ةِّ ال  حي ُبُ  عليي  ُال ِّاييا الَميياد  ذ  ِّذي َأَقَخييُ  َميياحِّ

ييَه ال ييأِّ  ثُييف  َِيي  َذِي ِّ ُِأَفييةِّ فييَّ اللَيييةِّ أال  حي َراَسييةِّ َميي يَالِّ ال َضييةِّ دِّ َراَسييااِّ الُمَمح  ُُِِييُِّّ أالد ِّ ييَن ال ِيياَهِنِّ َسييِي   مِّ ِِّ
َِاَبيارَ لِّدِّ  َايا اِّ ين َهِ ِّ يَِ ةِّ، مِّ ةِّ الر مِّ َراَسيااِّ الَجياد  يَن الد ِّ ُِهِّاِّف، فَِِّاا َاثِِّر  مِّ ف َأُا ُِأفِِّ َِِّن، َأاثارِّهِّ اُِأرِّ  اَسةِّ ال اليد 
ِنِّ َِأفِِّييمٍ لييالح ِِّييَّ الييد ِّ اُِأرِّ ُمحي ، َأالييد  ، َأَقييدي َأا َِّّ ِّ ُُِِييُِّّ لييَه ال يين َهييِنِّ ِِّ ييعا  مِّ ً  َ امِّ ثَييا َِاُبييُ  مِّ ، الييذ  ُوَعييد  اِّ

َشاَرُة  َلِاَِّما   َسَبَقاِّ ارِّ
َِا      َِ يٍأ ُم ، َعَلي  َ حي ُِيأفَِّّ ِّ يأِّ ال  ال  حي

َراَسيةِّ ََِميد د لِّدِّ َايري اَِِّياُّ  َِ فِّ مِّن َذلَِّه ُال ِّ ِّ، َليفي َوهي يٍ ، َأَعَل  الر غي مِّ
ُف  ليي ييدِّ و ييةِّ، َِاي أِّ ِِِّييُِّّ الَمأُضييأَعااِّ ال  حي ِ َبَعييةِّ فييَّ َِري يبِّيي ِّ، َعَليي  َحَسييُِّّ الَمَ يياهِّلِّ الُم يي ِّوخِّ ِّ َأَِهيأِّ    َعيياَدةِّ َِمي



ر َأَاَراِِّّمِّ الِ أيلِِّةِّ فَِِّااذ ْي َداَد َثغي ََِبيةِّ الَعَر ِّو يةِّ، أال   َأَوُاأُن، هَِّذلَِّه، سِّ و يةِّ ، َااَلَما َااَن َمَثاَر ُمَعاَ اةِّ الَماي أِّ حي
ِييُ  َقي ََِج ، َعَلي  َحَسيُِّّ َميا َأ ي ُِيأفَِّّ ِّ أِّ ال  ال  حي

َراَسةِّ َِِّواُر َعَل  دِّ ة ذ َأمِّن َأجي ِّ َهذا، َأَقَل اًخي َراُِِّّه مِّ َاا َخام 
َداَد َذلَِّه الثَ  ُِأفِِّ َِِّنذ َعَس  َأني َوُاأَن سِّ َن ال َْ ِِّلَه الُمَعاَ اةِّ ريي ُعَلَما ِّ الَعَر ِّو ةِّ مِّ َِا  ، َأرِّ

ُِيأ       يأِّ ال ِِّّوَسيَة لِّل  حي َر الر  ُِأَن الَمَمادِّ َِ ، لِّ ٍر هينِّ اَ  يَبارِّ  ِّ َِِّواُر َعَل  ُاُُِِّّ َأهَِّّ َباي فَِّّ ِّ فيَّ َأَقدي َأَقَل اًخي
ي لِّ ُاُِيُِّّ أَ  يني خِّ ُِيأفَِّّ  مِّ يُأ ال َراَسيةِّذ َفَاياَن ُع يَأاَ َاياُ )ال  حي هِّ الد ِّ َِِّوياُر َهذِّ (  َأَوُعيأُد اخي يٍر هينِّ اَ  يَبيارِّ  ِّ هِّيَّ َباي

ُمأَعييييةٍ  َهييييُر َمجي ِي ييييََّ َأ ييييأفِِّ َِِّن، َأهِّ ُِ ييييني ُاُِييييُِّّ ال َِيييياَ،ة  مِّ ييييَن ُاُِييييُِّّ اهيييينِّ اَ  يَبييييارِّ  ِّ  ليييي  َأ  َاييييا َُِمث ِّييييُ  َعِ َِّ يييية  ُممي  مِّ
ُة َما َأَميَ  مِّ يَايا َث ثَيَة َعَشي د  ،  ِّذي َهَلَياي عِّ َِرٍة، لَِّعَليٍف الُمَم  َخااِّ َر ُمَمي  خا  َهيَِن اَِِّياٍُّ َاهِِّيٍر َأرَِّسياَلٍة َمييِّ

َِأَعَُّ ا ييي ييينِّ اسي م  ُِييأفِِّ َِِّن، مِّ ييني ُعَلَميييا ِّ ال ِيي ِّ الَعَمالَِّقيييةِّ مِّ يييَر جِّ ، الييذ  ُوَعيييد  اخِّ ييٍد، ُهيييَأ اهيييُن اَ  يَبيييارِّ  ِّ َراَ  َأاحِّ
ييَِ  ، َأاسي ييَاَلهِّ ةِّ َأالُممي َاييةِّ الَميياد  ييني جِّ ذ َفَايياَن، هِّييَذلَِّه، ُخ َمييَة َسييابِّقِّو ِّ، مِّ ُِييأفَِّّ  ييأِّ   ال ييُ، ال  حي َقر  عِّ يييَدُه الَبحي

يَحابِّ ِّ، َأَي يُسي يني اَرا ِّ َأمي يَ  مِّ ثِّيُر ال  قي يَد َذلِّيَه ُواي يأِّ  ثُيف  ُهيَأ َبعي ُِأَفيةِّ فيَّ ال  حي ُُّ ُاي   َرأيٍ   لي  َمذيَهُِّّ أَهي ِّ ال
َوانِّ  َلُِّّ اَ حي بِّ ِّ، فَّ أَغي  َماحِّ

يَِِّمالَِّاا َعَلي  َاثِّ       ذ ًشي ُِيأفَِّّ ِّ يأِّ ال يا  فيَّ ال  حي يَدرا  ُماِّم  ُُُِّ َهيَذا الر ُجي ِّ َممي ِيٍر َأ َِّ ا   َعَل  َذلَِّه، َُِمث ُِّ  ُا
ييي ي  َلَِ يييا، فَ  و يييةِّ الِيييَّ َليييفي َِمِّ أِّ يييني ُاُِيييهِّاُِّف ال  حي يييو َما مِّ ُِأَفيييةِّ، أًَ سِّ و يييةِّ، لُِّعَلَميييا ِّ ال أِّ يييَن اََرا ِّ ال  حي ييي   َعييينِّ مِّ ضي

َلةِّ مِّ يَاا   الَأامِّ
  ُ   ييأَ بِّ   ُ مييخُ أَ  نُ ماِّييا بمييا وُ َاييهأيهِّ اا أَِ ميي وخِّ َِ  ةَ يَوييايياذ بُ عَ ب  َِ َِ اف، أَ هيياِِّ  حَ أمُ  ِنَ  ن  َرمييَد ارا ِّ الِييأفِ       

ُِ  لييهَ فيييَّ ِِّ   يياثرةِّ مِال ةِّ حأو ييال    ةِّ للمييياد   ةٍ َلييواَ هَ  ةُ ادَ َعيي ِّ  يييأَ ، أَ ُِّّ ُِييال ييي ارٍ َاييا فييَّ  ِّ اَ عَ ضي  الم اجيييَّ ِّ   ِّ ُسييلي سَ الِ   نَ مِّ
ييي يييعلييي  ال    ااِّ أعَ أالمأُضييي ااِّ أالمعلأَمييي فايييارِّ ا َ   ِّ ُسيييلي سَ علييي  َِ  َّ ِّ المه ِّ يييفيييَّ َِ  وييي ِّ لَ عَ  أِّ اَايييأَ المُِ  أِّ حي  ِةِّ  ِّ مي
يال    اُِّّ أَ هيييأَ  ِيُِّّ ِِّ ري َِ أَ  ةِّ و يي ِّ رَ العَ  فِّ لييفييَّ عِّ  ااِّ َخيل  الم َ  ُِ  ِةِّ لِّ أي فيَّ َِيي ةِّ َعييبَ المِ   مِّ اِِّّيرَ الا   ُِّّ َسييحَ بِّ  أِّ حي ذ ةِّ و ييأِّ حي ال    ُِّّ ُِيال
ُِ  ادِّ عَ بي ا َ  ارِّ اَ هي  ِّ   ِّ جي أَ  ني مِّ  ، ا، أَ ِاَ فِّ  ةِّ و  ل ِّ ال يَاَلهِّ و يةِّ َأالُممي أِّ ةِّ ال  حي َاةِّ الَماد  اُم ِّ َهَِ َاا، مِّني جِّ َِ ا ِّهيَرا،ِّ َحاَلةِّ الِ 

لِِّلِّاَِّميييا ييية  رَ َأَِحي َا،ِّي يييا، َأَمَام  يييَّ  ِِّّوَسييية  ذ  ِّن  َذلِّيييَه ُال يييُ  ُوَعيييد  َهيييَدفا  َمري َراَسيييةِّ ال ِِّ هِّ الد ِّ ََِأ، َعييياي َهيييَِن ُفُميييأٍل لَِّايييذِّ
َمة ، ُثف  َِِيُلأُهن  َخاَِِّمة   بُِّقُان  ُمَقد ِّ  َسبيَعٍة، َِسي

يي  ، ُخم ِّ ُِيأفَِّّ ِّ فَِِّايا، فيَّ َمبيَحثَيِنِّ يأِّ ال رِّ ال  حي يٍر، َأَمَميادِّ َراَسَةُ ُاُِيُِّّ َأهِّيَّ َباي ُلُ ََِ اَأَل دِّ ُ  اَ أ  َ  الَخمي
، بَِّحَسيي ييأِّ  ِّ ِ َِِّاييا، َأقِّوَمَِِّاييا فييَّ الَمَجييالِّ ال  حي َاييةِّ َهَويييانِّ أََهم ِّ ييني جِّ ، مِّ ُُِِييُِّّ َراَسييةِّ ِِّليييَه ال ُلُاَمييا، لِّدِّ ُِّّ َميييا َأأ 

ُِأفَِّّ ِّ َأُرُمأ،ِّهِّ، فيَّ أِّ ال  أَعي فِّ ال  حي
َراَسةِّ َ  َثا ِِّاَِّما، لِّدِّ و ٍة  َأُخم ِّ أِّ ٍة َ حي ِيُ  مِّني َماد   َ ،  ُضم ِّ ُُِِيُِّّ ِِّلييَه ال

ِ ِِّاِّف، بَِّما ُ قَِّ  َع يُاف مِّني اَراٍ   أ ِّ َعَل  أََهم ِّ لِّوطِّ الض   َأَِسي
ييََُّ الُمهيَِييَدُأ أَ  ، َأهِّ ييَ ادِّ سي ييَرةِّ ارِّ ُفأَعييااِّ الَقاَِِّّمييةِّ َعَليي  فِّاي َراَسييةِّ الَمري ََِمَ  َعَليي  دِّ يي ييُ  الث ييا َُِّّ اشي الَخَهييُر، ييي الَخمي

ُف َما  ُ ، َأاسي ُلُ  أالَخاعِّ  َلفي ُوَسف  َفاعِّ



َُِايا، َميَل َميا ُِلي  يََُّ َاياَن َأَأَخَأا ، َأهِّ َرُف هَِّ َأاسِّ ِّ اًهيَِِّدا ِّ َراَسةِّ َما ُوعي َ  لِّدِّ ُ  الث الُِّ،ُ ُخم ِّ َحيُم هَِّايا ي الَخمي
يييَاَلُه َعَلوييي ِّ با َليييةِّ َعَميييَ  َليييويَس، َأَميييا ُومي َعيييالِّ الُمَقاَرَ يييةِّ، َأالُحيييُرأفِّ الَعامِّ يييني َأفي ُايييأف  مِّ ، َأُهيييَأ َمخي لِ قيرِّييييُِّّ

َِّيييُة، أَ  َُِايييا، أًَ الِ هيرِّ َشييياَرةِّ َعَميييَ  َاييياَن َأَأَخَأاَِِّايييا  َأا ِّن  َأَأَخَأا يييُف ارِّ َميييُ  فِّوييي ِّ اسي َهَ  ييييُا ُايييأفََِّّ َخيييالِّ   َوعي
َُِاا   َأَأَخَأا

ُعيأ  يََُّ الَمخي ، َأهِّ َراَسةِّ الَم يُمأَبااِّ َ  لِّدِّ ُ  الر ابُِّلُ ُخم ِّ ُايأف  ي الَخمي ُليُ ، َأُهيَأ َمخي ُل، َأَخَهيُر َميا َليفي ُوَسيف  َفاعِّ
يييياُ  ييييَدُر، َأالَمَحيييي   َأالَأقي ُعييييألِّ  َأالَممي ييييَّ ِّ لِّلَمخي يييي ِّ الَمهي ِّ ُعييييأُل الث ييييا َِّّ لِّليخِّعي  الَمخي

، ُِييييَراُد بِّيييي ِّ يييي    ُاييييأفََِّّ َمحي
رِّ  ُل، الذ  ََِراُه الَبمي ُِر، َأالَحاُل، َأالَقاي سِّ َخُة، َأالِ خي ُُّ َأالم ِّ َداُ ، َأالِ َعج  ِِّثيَ اُ ، َأال  ِّ ً   أاًسي  ي أَن َحا

يُ   َضاَفةِّ، َأالَخخي ُ  بِّارِّ ، َأالَخخي فِّ ُ  بِّالَحري ، َأفِّو ُِّ الَخخي َراَسةِّ الَخخي ِّ َ  لِّدِّ ُ  الَخامُِّسُ ُخم ِّ ي الَخمي
َأارِّ َأأِّ الُمَجاَأَرةِّ   َعَل  الجِّ
ََِمَ  َعَل  ُسُ اشي ادِّ ُ  الس  يََّ،  ي الَخمي َّ، َأُهَأ َمهي ِّ ، َأفِّو ُِّ الَماضِّ َراُِّّ عي َاةِّ الهَِّ ا ِّ َأارِّ ، مِّني جِّ َراَسةِّ الخِّعي ِّ دِّ

يي ُِأفِِّ ييأَن َأن  اَ مي فِّ، َأَيييَرد ال ييُِّّ َأالَجيي،ي ييلِّ َأال  مي في ، ُدرَِّسيياي فِّويي ِّ َحيياًُا الر  ييَرُّ  َهُ ، َأُهييَأ ُمعي َِقي يي َر أالُمسي
ََِال ، ف ، َأَأ  ُ  ُمقي َرُّ  رِّ ُمعي ُ،أفِّ بِّ فِّ اَ مي َه ِّ الَمجي َِقي َن الُمسي ، مِّ  َّ اَ مي ِّ

اِِّيييُد، أَ  ، َأالِ أي د  رِّييييُر، َأالييير  ِي َجَميييُة، َأالِ  يييََُّ الِ ري ، َأهِّ َراَسيييةِّ الِ َأابِّيييلِّ يييَ  لِّدِّ يييابُِّلُ ُخم ِّ يييُ  الس  ال  َسيييُم، يييي الَخمي
ُا   َأال  عي

ييَّ  لَِّاييَذا العَ       ييامِّ  ، ُمَِييَرابَِّط  ِّن  الَاييَدَف اَ َساسِّ َِ َِ ييخَِّاا ُايي   ُم ُِأفِّو ييةِّ، هَِّأمي و ييةِّ ال أِّ ةِّ ال  حي وُف الَميياد  ييدِّ ، َِقي َميي ِّ
ُُِِيي يي،ِّ َع يَاييا فيَّ َثَ اَوييا ال يَد َأَعَ يياَ  الَبحي َِب َعَاييا، َأُيييَأف ُِّر َعَلويي ِّ الَجاي ذ ُوَسييا ُِّ  َعَليي  الَقيارِّب َِ يَ،ا ِّ ُِّّ  َأَلَعيي   اَ جي

ُِأفِّو ييةِّ، فييَّ َهييَذا َمييا ُِيي و ييةِّ ال أِّ ةِّ ال  حي عييا  لِّلَميياد  َ ييُ  َجمي ييُدأ َاأي َلييٍة،  ليي  َأن  َهييَذا الَعَمييَ  ً َوعي لِّ َأهي ييني َأأ  أمُِّئ، مِّ
يَأة   يَدُه، ُوَمث ِّيُ  ُخاي ةِّ، َأحي هِّ الَماد  َل َهذِّ فِّ مِّني َأن  َجمي يةِّ بِّيال ُماِّم ية  َعَل  الر غي َراَسيااِّ الَخام  أِّ فيَّ َمَجيالِّ الد ِّ   حي

ُِيأفِّ  يأِّ ال يَة اَِِّياُِّّ )الُميأفَِّّ فيَّ ال  حي ، َأَقيدي َسيَهَم َأني َرَأَِ يا َأمي ثيي ِّ َهيَذا الَعَمي ِّ ذ لَِّعَدفِّ ُأُجأدِّ مِّ ُِأفَِّّ ِّ (، ال ِّ َّ
يي ييَرَة الَجمي ييني َذلِّييَه ُال ِّيي ِّ، ََِجيياَأَ، َهييَذا الَعَمييُ  فِّاي فِّ مِّ ِييدِّ الييذ  ََِمييد د َلييُ ذ َعَليي  اليير غي َِِِّيياُِّّ الَأحِّ ييَدَها، ال لِّ َأحي

 ُِ هِِّيَرااِّ ال َاا، َأَِقيرِّيُِّّ ُمأَرَِِّااذ بَِّسَهٍُّ مِّني ُميُعأَبةِّ الِ عي ، َأا ِّوَضاحِّ لِِّ ِّ اََرا ِّ َأالُم َحَهااِّ أفِّو يةِّ،  َِّل  َِحي
ييي ِّ َذلِّيييَه، ا يييني َأجي دِّ َعَلَِايييا  َأمِّ ِ َعيييأ  يييَِن مِّ يَايييا، َأَعيييَدفِّ ال ارِّسِّ ييينِّ اهيَِِّعيييادِّ الد  يييَِّةِّ مِّ َ اَويييُة، فيييَّ ال  اشِّ  يَميييَرَفاِّ العِّ

ييييَن  ييييني ُاييييأٍل فييييَّ َااَِِّّخييييٍة مِّ ييييا ُِليَمييييُه مِّ م  فِّ مِّ ، َعَليييي  اليييير غي ييييأفَِّّ ِّ ُِ ييييأِّ  ِّ ال ِّ ال  حي ييييَل َاثِِّييييَرٍة،  َِّليييي  اليييي     َمَأاضِّ
ُِأفِِّ َِِّن، أَ  دِّ َعَل  َأليَخاظِّ ال َِاَ،ة   َِّل  الِ َعأ  َِلة  ُممي ذ  ِّذي  ِّن  فَّ َذلَِّه َأسِّ يَاَلَحاِِّاِّف، ال  ُمأ ِّ َبياَراِِّاِّف، َأُممي عِّ

خيا ذ َليفي َِ  ُاأرِّ ا ِّ ، الَميذي ََِال َبيااِّ الَايَدفِّ وَخيا ِّ بُِّم ي ِّ ارِّ يني َأجي وهِّ  َأمِّ يحِّ يَّ ِّ الم  َواقَِّاا الَم يَاجِّ  يَميُّ  َأهََِّّ فَّ سِّ
َِِّميياُف  َِب ييلِّ الَمَسيياِِّّ ِّ الخِّ فِّو ييةِّ فييَّ الَمأُضييأَعااِّ ُال َِّاييا، َأُم عَ اًهي َحَقَِِّاييا فييَّ ُايي  ِّ َشييارَِّدٍة َأأي َأارَِّدٍة، َليي  َِ

اَِِّرةِّ  و َما، فَّ الَمَساِِّّ ِّ الش  َشاَرةِّ  َِّل  َاَرٍف مِّ يَاا، أًَ سِّ   َعَل  َأن  َهَذا ً َوعي َِّّ، بَِّحاٍل،  ِّهيَماَل ارِّ



ق ُ ، فَّ ا      َِحِّ َراَسةِّ َأني َِأيُخَذ الَمَااَن الذ  َِسي هِّ الد ِّ ُجأ لَِّاذِّ يدِّ ، فَِِّايا، َأري َليُف َأن  َجاي ََِبةِّ الَعَر ِّو يةِّ، َأأَعي لَماي
مِّ َِِّن  ُر الُم ي َ ا، َأَ امِّ َدُه، ُهَأ َمأًي ََِماُل هللِّ، ََِعاَل ، َأحي د   ِّ يَسا ََِّّ، َأال  َجاي

                                    
 

                                         
ي                                                                                     َعالٌء الَخالِّدِّ

  



 الَخاتَِّمةُ 
ُمميي  خااِّ الِييأفِ َِِّن  أن   ، هييَّراسييخةٍ قاِّمييٍة عليي  حقوقييٍة  فاييرٍة أساسييو ٍة، ميينهييذا البحييُ،   الييمُ ِ     

أاراَ هييف، أأقييأاَلاف  ألييف واييني ُهييَد لَِّميين الييذ  أضييَل فويي  علميياُ  الِأفييةِّ أفايياَرهف،  أاثيياَرهف، ِمث ِّييُ  الأعييا َ 
راسيةِّ،  من اَلَم ني ِمن أ، الِأفَّ ِّ  حأِّ دراسَة ال    َِرأفُ  ذ    ايا المِيداُن الحقوقيَّ  لايذه الد ِّ ِله المم  خااِّ

ِِّاييا  ، المجمأعييُة الأامييلُة ميين اثييارِّ  أالممييادُر ا مييلو ُة لِّماد  ، ميين هييِنِّ ِلييه المميي  خااِّ َهيياي أَقييدِّ ا ُِخِّ
ذ    ايييا ِمث ِّيييُ  َعِ َِّ ييية  ممِيييا،ة  م ايييا، ِِخيييَّ لرسيييفِّ ميييأرٍة فِ َ يييل ، عييين  حيييأِّ الِيييأفِ َِِّن، اهييينِّ ا  بيييار  ِّ ايييا َمقي

 أمذاههِّاف فو  
يَذ مين من أجي ِّ ذليَه،      ( )ال  حيأِّ الِيأفَّ ِّ  ُاِ خِّ ذا ، ُع أا يا  لايمين خي لِّ اِيُِّّ أهيَّ بايٍر هينِّ ا  بيار  ِّ
  البح،ِّ 
ً  سيييبعة ، ا ميييرَف ا أُل م ايييا،  لييي  دراسيييةِّ اثيييارِّ أهيييَّ بايييٍر، أمميييادرِّ ال  حييي      أِّ أَقيييدِّ ا يييِهَف ُفميييأ

  أا مييرَف الث ييا َّ  ليي  دراسييةِّ المرفأعييااِّ القاِّمييةِّ عليي  فاييرةِّ ارسيي ادِّ  أا مييرَف الث الييُ، الِييأفَّ ِّ فِاييا
 ل  دراسيةِّ  أاسي ِّ اًهِيدا ِّ  أالر ابيُل  لي  دراسيةِّ الم ميأبااِّ  أاشيِمَ  الخيامُس علي  دراسيةِّ الخخي ِّ  

ادُس عل  دراسةِّ الخع ِّ من جاةِّ اله ا ِّ أارعراُِّّ  ابُل عل  دراسةِّ الِ أابلِّ أالس     أالس 
ماي فوييي        ، ُوَعيييد  عمييي   جدِيييدا ، ُقيييد ِّ ، علييي  هيييذا الأميييةِّ  ال  حيييأِّ الِيييأفَّ ِّ

يييَ  مييين دراسيييةِّ  ن  ميييا ِحم 
با  عل  َحَسُِّّ الم اهلِّ الُمِ َبعةِّ فَّ  ُة ال  حأو ُة، هأمخِّاا ُا   مِِام  ، ُمهأ  ، ُحل ِّ  ِألِةِّ الالماد  َلياي ال  حأ  ِّ

قريييَُّ  ، بمييا واُخييُ   وضيياَحاا، ِأ ا ايياَن بيي  حاجيية   ليي  الييد رسِّ أالِ حلِيي ِّ َْ فِاييا اَراُ  أالم حهيياُا، مييفِّ 
حوهِّ   ُمأَرِِّاا، أأضَعاا فَّ سواقِّاا الم اجَّ ِّ الم 

، فوما وأَِّ  ِجا،  َ َهم ِّااُ       لقد أقَة البحُ، عل  جملٍة من الحقاِّمِّ أال  ِاِّلِّ
، ً ُهييد  َأني ُِ خييَذ ميين ُمميي  خااِّ الِييأفِ َِِّن  ن  ميين أهيير   1 ُُِ ، َأن  ال  حييَأ الِييأفَّ  ييح  ييدا ل ييا مِّ  ِ ،ِّ مييا ِأ

اف  أوماُن اًسِِّ اُس بما ُ قَِّ  ع اف فَّ اُِِّّ غِرِّهف   أ خسِّ
ُة اًفِييرا ِّ القيياِّفِّ عليي  جعيي ِّ ُمميي  خااِّ أهييَّ باييٍر، مثيي  2 يياق ةِّ، ثهَِيياي مييح  ً  أأ بعييَد هييذه الر ِّحلييةِّ الش  ا

ع يَدهف  أومايُن  ِمياُل هيذه َعِ َِّ ة  مين ُممي  خااِّ الِيأفِ َِِّن، ِِخيَّ لِِيأينِّ ميأرٍة عام يٍة عين ال  حيأِّ 
، أ)مجيالسِّ ثعليٍُّ(  ( للخير ا ِّ أرةِّ، بالر جأذِّ  ل  ُمم  خاِِّاف ا خرد، أأَهم اا اِابا )معيا َّ القيرانِّ الم 

، أحمييَد هيينِّ وحِيي ، اللييذانِّ  ييةِّ  أقييد َدل يياي دراسييُة  هييَّ العب يياسِّ اا ييا ميين ممييادرِّ هييذا البحيي،ِّ المام 
) بلِّ ، اِاُُّ )شرحِّ القماِّدِّ الس  ، اليذ  ُوَعيد  الِِياَُّ اثارِّ أهَّ باٍر عل  َأن  أَغ،َرها فَّ مجالِّ ال  حأِّ

(، الث ا ََّ، مين جايةِّ القوميةِّ ال  حأو يةِّ، مين هيِنِّ ُممي  خااِّ الِيأفِ َِِّن ُال ِّايا، بعيَد اِياُِّّ )م عيا َّ القيرانِّ



(، ثُيف  ِيأَِّ البقو يُة اُ خيرد مين اِيُِّّ  ،للخر ا ِّ  أوأَِّ بعَده مباشيرة ، اِياُُّ ) وضياحِّ الأقيةِّ أاًهِيدا ِّ
راسةِّ   أهَّ باٍر، عل  َحَسُِّّ الأمةِّ المخم  ِّ فَّ مأضعِّ ، من هذه الد ِّ

ا ِيدخُ  بعم ِّ جداأَل ِِشُة عن مقدارِّ ما ُ قَِّ  عن علما ِّ الِأفةِّ، فَّ اثاقمُا   3 َْ رِّ أهيَّ بايٍر، ميفِّ 
، أسييأاُهذ ذ ا مييُر  فيَّ مجييالِّ ال  حيأِّ مين أجيي ِّ الأقيأفِّ عليي   سيبةِّ الم قييألِّ مين ال  حييأ  لي  المجمييأذِّ

و يةِّ ال  حأو يةِّ، بحسيُِّّ الم قيألِّ عي اف  أهايَر  ، من جاةِّ ا َهم ِّ الذ  ُوهاُر ل ا ِسلسَ  هً  ِّ العلما ِّ
مةِّ علما ِّ الِأفةِّ، أوأَِّ بعَده، أهأ العب اسِّ أحمُد هيُن وحِي ،  ل ا، من ذلَه، َأن  الخر اَ  وقةُ  فَّ ُمَقد ِّ

، فاشييياف ، ثُيييف  البقو يييُة مييين أعييي فِّ الِأفيييةِّ، علييي  َحَسيييُِّّ الجيييداألِّ الِ خميييِلو ةِّ الُمثَهِيييةِّ  فيييَّ  فالِسييياَِّّ 
لِّ   الخم ِّ ا أ 

، اهِمييياُف الِيييأفِ َِِّن بخايييرةِّ العمييي ِّ   4 ، أهيييذا أاضيييه   هايييَر ل يييا، فيييَّ مجمييي ِّ الخميييألِّ ، أالعامييي ِّ ال  حيييأ  ِّ
 ، ، أال  امييييُِّّ أالم مييييأُِّّ ُ الر افييييلِّ أالمرفييييأذِّ أضييييأحا  أِِييييدا ، فييييَّ اثِييييٍر ميييين عبيييياراِاِّف، ميييين  حييييأِّ
 ، ، أالجيييا،فِّ أالمجييي،أفِّ، أغِرِّهيييا  ًأ ِهيييدأ، فيييَّ احِخيييالِّاف بالعمييي ِّ ال  حيييأ  ِّ أالخييياف ِّ أالمخخيييأ ِّ

، ُ يي،أذ  فلسيي ، أا   مييا هييأ  ليي  رأحِّ الليييةِّ أقييرُُّ، ِييأث ر  بييالم امِّ اَ ر  خََّ، أأأاهِمييامِّاف بالعاميي ِّ سيياَّ ِّ
 أباهوعةِّ البح،ِّ ال  حأ  ِّ َأليَمُم 

، مين أِثيَر مين ،اأويٍة، االم القيةِّ   5 لمَه البحُ، أن  الِأفِ َِِّن ِ هرأَن  لي  المأضيأذِّ ال  حيأ  ِّ الأاحيدِّ
، أالم القيةِّ مين فايرةِّ العمي ِّ ال  حي ، أالم القيةِّ مين الأهوخيةِّ ال  حأو يةِّ، من فايرةِّ الِ عرييةِّ أ  ِّ أالعامي ِّ

، فييَّ  ِ يألِةِّ أالِ هأيييُِّّ أميا  ليي  ذليَه ميين ،أاويا ال  هييرِّ  أقيد ِهييدأ، فييَّ ذليَه، خلييط  هيَِن مسييِأوااِّ ال
هف، ِلييييَه، بمقيييياِوسِّ  المأضيييأذِّ ال  حييييأ  ِّ الأاحييييدِّ  أهيييذا أميييير  مييييحوه ،  ذا ميييا حَامي ييييا عليييي  جايييأدِّ

، أ  مي اها، عل  َأفمِّ الم اهلِّ الليأو يةِّ الحدِثيةِّ، الِيَّ ِخير ُِّق هيَِن ِليَه المسيِأوااِّ  عمرِّ ا الحالَّ ِّ قأ 
ياِّدِّ  هَِد أن  ال  هَر  ل  ذلَه، بم هيارِّ العميرِّ اليذ  ُأل ِّخياي فوي ِّ، ُوهايُر، ل يا، اِ ِّخاَقايا ميَل المي الِّ الس 

، اليذ  فو ِّ  أوشُِر ذلَه الِ داُخُ  هَِن مسِأوااِّ البح،ِّ أالِ أل ،  ل   أٍذ مين الِ ِامي ِّ ، فَّ ال  حأِّ ِةِّ
 المأضأذِّ الأاحدِّ  فَّ ُِسِأف  فو ِّ ماالُُّ شِ  ،

، عليي  حسييُِّّ ا غييرا ِّ أأ المقامييدِّ   6 َد فييَّ ،أاوييا ال  هييرِّ  ليي  المأضييأذِّ ال  حييأ  ِّ الأاحييدِّ  ن  الِ عييد 
لي  ِِيرارِّ ، للِ عال  حأو ةِّ المخِلخةِّ، أد د  لي  هايأرِّ أِثيَر مين مميالهِّ  ، أا  هِيرِّ عين ذليه المأضيأذِّ
، فييييَّ أِثييييَر ميييين مأضييييأذٍ  ، اسييييِعمالِّ الممييييالهِّ الأاحييييدِّ   فييييَثف  ممييييالحاا  ِسييييِ ُد  ليييي  الِ عريييييةِّ

،  االِ رجميييييةِّ، أغِرِّهيييييا، أثَيييييف   ، ايييييالمرفأذِّ أالم ميييييأُِّّ مميييييالحاا  ِسيييييِ ُد  لييييي  الحايييييفِّ ارعراهيييييَّ ِّ
، أ حأِّهميا، أمميالحاا  أ حأِّهما، أممالحاا  ِسيِ ُد  لي  العامي ِّ ال  حيأ  ِّ  ، أال  اميُِّّ ، ايالر افلِّ



، أ حأِّهمييا، أأخيييرد ِسييِ ُد  لييي  المع يي  أالأهوخيييةِّ،  ، أال  مييُِّّ ، ايييالر فلِّ ِسييِ ُد  ليي  العمييي ِّ ال  حييأ  ِّ
، أما  ل  ذلَه  ، أالمخعألِّ  االخاع ِّ

ييا ُِلمييُه، فييَّ ااِّخييٍة ميين اسييِعماًاِّ الِييأفِ َِِّن، أ  اييف قييد ُوَعه ِّييرأَن   7 م  ، ميين  حييأِّ  عيينمِّ ُِيي  ِّ بييالج، ِّ ال
( ميَل  لِّ مين )َأني شياَرِِّاف  لي  المميدرِّ المي أ  ، بحرفِّ الجير ِّ أحيَده، أا   شاَرِِّاف  ل  الجار ِّ أالمجرأرِّ

(، أحَدهما، أغِرِّ ذلَه  (، أ)َأن  ( مَل اسمِّاا أخهرِّها، هي)َأني  الخع ِّ المسِقه ِّ بعَدها، أمن )َأن 
، أمحاِميييةُ علييي  الييير غفِّ مييين أ  يييُ  ليييف وايييني مييي  8 راسيييةِّ، ِِب يييُل مسييياِّ ِّ الخييي فِّ ال  حيييأ  ِّ يييدِّ هيييذهِّ الد ِّ  ن ُأاي

 اقلِاييا، أَقَخيياي عليي  جملييٍة ميين اَرا ِّ الم سييأبةِّ  ليي  الِييأفِ َِِّن َخَاييأ ، ميين  حييأِّ مييا ُ قِّييَ  عيي اف ميين 
َف الخاعييي ِّ علييي  فعلِّييي ، أا عيييراهِّاف الخهيييَر، فيييَّ )اييياَن أأخأاِِّايييا(، أ)ه  يييُا أأخأا ِِّايييا(، ِجيييأي،ِّهف ِقيييد 

، ُوَعييد  َخَاييأ  ُال ييُ ذ هييدلِ ِّ  ً ، أمييا  ليي  ذلييَه  ًأ وع ييَّ هييذا، أن  مييا ُ قِّييَ  عيي اف، فييَّ هييذا المجييالِّ حييا
ةِّ ااِّخييٍة ميين ِلييَه اَرا ِّ الم قألييةِّ، ميين  حييأِّ رأِِّاييف فييَّ  امييُِّّ خهييرِّ )مييا( الحجا،ي ييةِّ، أالجيي،فِّ  مييح 

، أسأد ذلَه   فَّ فع ِّ ا مرِّ
، أالمخاهوفِّ، أالمساِّ ِّ ال  حأو يةِّ، الِيَّ ا خيرَد هايا الِأفِ يأَن،  أقَة البحُ، عل  مجمأعةٍ   9 من ا فاارِّ

هف البحثو ييةِّ، ميين  حييأِّ مييا ُوعييرُف  ، أدلييو   عليي  جاييأدِّ أَُِمث ِّييُ  ارفييا  ميين  ِاجييااِّ مييذههِّاف ال  حييأ  ِّ
(، أهيييأ  عمييياُل اسيييفِّ ارشيييارةِّ عميييَ  )اييياَن أأخأاِِّايييا(  أ هيييَرِِّاف  لييي  ) ه  يييُا أأخأاِِّايييا( هيييي)الِ قريُِّّ

َل م امييا، ِ ِمييُُّ عليي  أ  يي  اسييف  لاييا، أي ِمييُُّ الث ييا َّ عليي  أ  يي   أم مييأَ ِاا،  ذ ِييَرأَن أن  ا أ 
ُليُ (،  ذ واليُم بعُضياف هيذا المميالَه،  خهُرها  أما ُومالُه علو ِّ، لَدِاِّف، هيي)خهرِّ ميا َليفي ُوَسيف  فاعِّ

(، أهييييأ أحييييُد الث ييييا َّ للخعيييي ِّ المه ييييَّ ِّ للمعليييي  المخعييييألِّ  جاييييألِّ  أمييييا ومييييالحأَن علويييي ِّ هييييي)القالِّ
، وشييُِر، أساسييا ،  ليي   عييٍا أم عييأٍا ُمعيير ٍف، ُوقاييُل ذلييَه ال  عيياُ  يي ِّ،  الم مييأبااِّ ميين ُمِابعييةِّ م عِأ

، أمييا  ذ فِ ِمييُُّ عليي  القاييلِّ ،  ذ ُِسييلُُّ ميين ال  عيياِّ ع مييُة الِ عريييةِّ ميين جاييةِّ الِ عريييةِّ أالِ  اِييرِّ
ِ ييييابُل، فييييَّ الحاييييفِّ ُومييييالُه علويييي ِّ َليييي ،  ذ ُِييييَرد  ال (، الييييذ  وعه ِّييييُر عيييين الحاييييفِّ ارعراهييييَّ ِّ د ِّ َدِاِّف، هييييي)الر 

، عل  مِهأع ِّ  (، سبِّقُ وَ  الذ  ارعراهَّ ِّ  ، أُوحَمُ  علو ِّ فو ِّ  أاذلَه، ما وميالحأَن علوي ِّ هيي)الِ ِريرِّ
،  ذ ُوخِييُد مع يي  ِِريييرِّ ال و ييَة  عادِيي ِّ فييَّ الييذ  وعه ِّييُر عيين فاييرةِّ العميي ِّ ال  حييأ  ِّ ، أ ِّ ِ ييابلِّ عاميي ِّ فييَّ ال

(، اليييذ  َِرأَ يييُ  ُمعَر يييا  مج،أميييا ذ    يييُ  مقِايييل ، فيييَّ  الِييي فِّ  أمييين  حيييأِّ  هيييِراِّف  لييي  )فعييي ِّ ا ميييرِّ
، بحسييُِّّ مييا  ، عليي  اليير غفِّ ميين أ  اييف ً ُوسييقِّاأَ   ميين أقسييافِّ الخعيي ِّ ، ميين الخعيي ِّ المسييِقه ِّ ا ميي ِّ

 و اُه  أمن ذلَه، أوضا ، ما ُوعه ُر ع   فَّ اسِعماًِاِّف بممالهِّ )الخعي ِّ ُوسََِشة  من اسِعماًِاِّف 
اِّفِّ( ، فييَّ حييالِّ ُسييلأاِّاما َمسييلَه ا فعييالِّ  أقييد ايياَن الييد  ، فييَّ ارشييارةِّ  ليي  اسييَمَّ الخاعيي ِّ أالمخعييألِّ
اِّفِّ(،    ما هأ فع   أهوخََّذ  ذ    ُ   َهدا، ل ا،  وقأُف هأهوخةِّ الخع ِّ أن  هذا الخعَ  المأمأَف هي)الد 



 
َأا ا َأنِّ الَحمي  يُر َدعي يِنَ يَأاخِّ  ُد هللِّ َرُّ ِّ الَعاَلمِّ

َ ا ُمَحم ٍد ال  هَِّّ ِّ   اُ م َِّّ ِّ  َأَمل   هللُا َعَل  َسِ ِّدِّ
ِ ِّهِِّنَ اَ مِِّنِّ َأَعَل  الِّ ِّ   الا 

َحابِّ ِّ  الا اهِّرِّينَ   َأَأمي
ِنَ  َمعِّ  َأجي



راسةِّ   مظان  الد ِّ
 

 ِريف، ممدر العر وة ا أل القران ال    
 

 ي أ ي
 ال، ِييد    ييي اِّييِ ف ال مييرة فييَّ اخييِ ف  حيياة الِأفيية أالبمييرة، عهييد اللاِيية هيين أهييَّ بايير الشييرجَّ  

 ف 1987هي 1407، عالف الُِِّ، هِرأا هي(، ِحيُ د  اارق الج اهَّ  802)
(، اييارق عهييد عييأن، أاِابيي  المييذار أالم  يي،، )القسييف ا أل ال حييأ    الليييأ    ييي أهييأ بايير هيين ا  بييار   

  1976أارأحة داِأراه، الوة اَداُّ ي جامعة بيداد 
  1979، دار الرشِد، بيداد ي أهأ الحسن هن اوسان أارا ه فَّ ال حأ أاللية، علَّ م،هر الواسر   

  1959ي  حوا  ال حأ،  هراهوف مماخ ، مابعة لج ة الِألِة أالِرجمة أال شر، القاهرة 
هيييييييي(، حِيييييييدر ابييييييياد 911) جييييييي ل اليييييييدِن السيييييييِأاَّ   مييييييياف عهيييييييد اليييييييرحمنار يييييييي ا شيييييييباه أال هييييييياِّر،

 هي 1361ي1359
ي ، هيي(، ِحييُ د  عهيد الحسيِن الخِليَّ  316اْ )ر  ي ا مأل فيَّ ال حيأ، أهيأ باير محميد هين سيا  هين الس 

 ف 1987هي1407م سسة الرسالة، هِرأا 
 هي(328ُ) ي ا ضداد فَّ اللية، أهأ بار محمد هن القاسف هن بشار ا  بار   

ة، ، المابعيية الحسييِ و  ، أالشييِ  أحمييد الشيي قواَّ  بع اويية الشييِ  محمييد عهييد القييادر سييعِد الرافعييَّ      
 هي 1325الاماعِن، فَّ ممر  باخر
  1960ِحيُ محمد أهأ الخض   هراهوف، الِأيا     

هِيير غييا،  ،اهييد، مابعيية هييي(، ِحيييُ د  ، 338ييي  عييراُّ القييران، أهييأ جعخيير أحمييد هيين محمييد ال حيياس )
  1980ي1977، بيداد العا َّ  

  1969، هِرأا ي ا ع ف، خِر الدِن ال،رالَّ  
، ِحيييُ د أحمييد سييلوف الحممييَّ  أد  محمييد أحمييد قاسييف،  ييي اًقِييراح فييَّ علييف أمييأل ال حييأ، السييِأاَّ 

  1988جرأس هرس، اراهلس 
 هي 1344الُِِّ، القاهرة هي(، دار 356) ي ا مالَّ، أهأ علَّ  سماعِ  هن القاسف القالَّ  

 هي 1349هي(، حِدر اباد 542) الشجر    ة، هبة هللا هن علَّ  ي ا مالَّ الشجري  



هيي(، 646)   بياه اليرأاة علي  أ بياه ال حياة، اليأ،ير جميال اليدِن أهيأ الحسين عليَّ هين ِأسية القخايَّ  ي 
 ف 1952هي1373ة، القاهرة الخض   هراهوف، دار الُِِّ الممري   أِحيُ محمد أه

ِن، امييال الييدِن أهييأ الهرايياا عهييد ِن أالِييأفِ  ِن البمييري  ار ميياف فييَّ مسيياِّ  الخيي ف هييِن ال حييأي   ييي
هييي(، ِحيييُ محمييد محِييَّ الييدِن عهييد الحمِييد، دار  حوييا  الِييرا، 577) الييرحمن هيين محمييد ا  بييار   

  العر َّ  
ال الييدِن هيين ، أهييأ محمييد عهييد هللا جميياهيين هشيياف ا  مييار    ييي أأضييه المسيياله  ليي  ألخويية اهيين مالييه،

 ف 1982هي1402، دار العلأف الحدِثة، هِرأا هي(، ِحيُ عهد المِعال المعِد   761ِأسة )
هيي(، ِحييُ د  646، أهأ عميرأ عثميان هين عمير )ي اروضاح فَّ شرح المخم ، اهن الحاجُّ ال حأ   

  1982، بيداد ، مابعة العا َّ  مأس  ه ا  العلِلَّ  
، ِحيييُ محِييَّ الييدِن عهييد الييرحمن  عيي، أجيي ، اهيين ا  بييار   ييي  وضيياح الأقيية أاًهِييدا  فييَّ اِيياُّ هللا
 ف 1971هي1390سابقا (، دمشم  العر َّ   ة )العلمَّ  رمضان، ماهأعاا مجمل اللية العر و  

 
 ي ُّ ي
 

  َّ ة الِر وييية ي ، رسيييالة ماجسيييِِر، الو يييالخاليييد    ِن، عييي   حسيييِن عليييَّ  ع يييد الِيييأفِ   يييي البحييي، الميييِأ
  1998ة الجامعة المسِ مري  

، ِحييُ محميد أهيأ الخضي   هييراهوف، ِن أال حياة، جيي ل اليدِن السيِأاَّ  يي بيوية الأعياة فيَّ ابقياا اللييأي  
 ف 1965ي1964هي1384أشرااه  الحلهَّ   مابعة عوس  الباهَّ  

هييي(، ِحيييُ محمييد 817مجييد الييدِن محمييد هيين وعقييأُّ ) ييي الهلييية فييَّ ِيياري  أِّميية اللييية، الخِييرأ، ابيياد   
  1972م ، مابعة جامعة دمشالممر   

 
 ي ا ي
 

  1963ي1959، اارل هرأالمان، ِرجمةُ عهد الحلوف ال جار، القاهرة ي ِاري  ا دُّ العر َّ  
الخاِييُّ  هييي، أهييأ بايير أحمييد هيين علييَّ  463ييي ِيياري  بيييداد أأ مدِ يية السيي ف، م ييذ ِأسوسيياا حِيي  سيي ة 

 هي(، دار الخار 463) البيداد   



هييي(، ِحييييُ د  عهيييد 616) ِن، أهييأ البقيييا  العاهييير   أفِ  ِن أالِيييِن البمييري  ييي الِهِيييِن عيين ميييذاهُّ ال حيييأي  
 ف 1986هي1406، هِرأا الرحمن هن سلومان العثومِن، دار اليرُّ ارس مَّ  

هييي(، ِحيييُ عخِيية عهييد الييرحمن، م سسيية الرسييالة، هِييرأا 745) ييي ِييذارة ال حيياة، أهييأ حوييان ا  دلسييَّ  
1986  

 هي 1325هي(، حِدر اباد الدان 852) أحمد هن علَّ   ي ِاذُِّ الِاذُِّ، اهن حجر العسق  َّ  
هيي(، ِحييُ عهيد السي ف هيارأن أاخيرين، 370) ي ِايذُِّ الليية، أهيأ م ميأر محميد هين أحميد ا ،هير   

  1967ي1964ة أماابل سج  العرُّ، القاهرة الدار القأمو  
 
 ي ي ْ
 

ابعييية هيييي(، الم310) يييي جيييامل الهويييان عييين ِأأيييي  ا  القيييران، أهيييأ جعخييير محميييد هييين جريييير الاهييير   
ق ا مِري    هي 1323ة، هًأ

هييي(، دار الِِييُّ 671) القراهييَّ   ييي الجييامل  حايياف القييران، أهييأ عهييد هللا محمييد هيين أحمييد ا  مييار   
  1952ة الممري  

اهن ا  بار ، ِحيُ  أار محمد حسن ال واسِن، مجلية اليب  ،  (،ي ج،  مسِخْر من )اِاُّ الاا اا
 ف 1976هي1396ة المعارف، بيداد ، مابع(5، 4الس ة السادسة، العددان )

 
 ي ح ي
 

هييي(، 1206المييبان ) علي  ألخويية اهين مالييه، محميد هيين عليَّ   يي حاشييوة الميبان عليي  شيرح ا شييمأ َّ  
 أشرااه، القاهرة  الحلهَّ   مابعة عوس  الباهَّ  

 
 ي خ ي
 

ة، و يال جيار، دار الشي أن الثقافِّ  هيي(، ِحييُ محميد عليَّ  392ي الخماِّ ، أهأ الخِه عثميان هين ج يَّ )
  1990بيداد 

 



 ي د ي
 

ن، مراجعييةُ محمييد أحمييد جيياد أ أاخيير   قلاييا  ليي  العر و ييةُ عبيياس محمييأدة، ييي داِّييرة المعييارف ارسيي مو  
  1974، المأل 

 ف 1975هي1395ة للاباعة، بيداد ، دار الحري  المخ،أمَّ   فَّ بيداد، د  ماد    ي الدرس ال حأ   
 ف 1983هي1403، دار الخار، هِرأا السِأاَّ  ي الدر الم ثأر فَّ الِخسِر المأثأر، ج ل الدِن 

 هيي(، ِحييُ د  أحميد  ياجَّ القوسيَّ  338ي دقاِّم الِميرية، القاسيف هين محميد هين سيعِد المي دُّ )بعيد 
  1987 العراقَّ   أماحهو ، مابعة المجمل العلمَّ  

هييي(، ِحيييُ 291، ميي عة أهييَّ العبيياس أحميد هيين وحِيي  ثعلييُّ )يي دِييأان شييعر عييد  هيين الرقياذ العيياملَّ  
 ف 1987هي1407 العراقَّ   مابعة المجمل العلمَّ   حاِف الضامن،د أ    أر  القوسَّ  د

 ُي دِأان عامر هن الاخِ ، شرح اهن ا  بار   
  1963دارا مادر أ ِرأا للاباعة أال شر،      
ة العاميية، ، دار الشيي أن الثقافو ييِحيييُ د  محمييأد عهييد هللا الجييادر أد  عهييد اليير،اق خلوخيية الييدلومَّ       
  2001يداد      ب

 
 ي ، ي
 
، ِحييُ د  حياِف مياله الضيامن، دار الرشيِد لل شير، ي ال،اهر فَّ معا َّ المياا ال ياس، اهين ا  بيار   

 ف 1979هي1399بيداد 
 

 ي ش ي
 

 يييي شيييرح اهييين عقِييي  علييي  ألخوييية اهييين ماليييه، قاضيييَّ القضييياة هايييا  اليييدِن عهيييد هللا هييين عقِييي  العقِليييَّ  
(، 8الحمِييييييييد، مابعيييييييية السييييييييعادة بمميييييييير،  )محمييييييييد محِييييييييَّ الييييييييدِن عهييييييييد هييييييييي(، ِحيييييييييُ 769)

 ف 1954هي1373
 العر ييَّ   ، مجليية المجمييل العلمييَّ  ، ِحيييُ أهييأ محخييأظ الِييريف معمييأمَّ  ، اهيين ا  بييار   ييي شييرح ا لخيياا

 ف 1959هي1378(، 3، 2(، ْ )34هدمشم، المجلد )



ِحييييُ هييي(، 669علييَّ هييين ميي من ) ) الشييرح الِهِيير(، اهييين عمييخأر ارشييهِلَّ   ييي شييرح جميي  ال،جييياجَّ  
 ف 1982هي1402د ماحُّ أهأ ج اح، مدِرية دار الُِِّ، جامعة المأم  

، ِحييييُ د  مييي ح اليييدِن الم جيييد، مجلييية شيييرح خابييية عاِّشييية أف المييي م ِن فيييَّ أهِايييا، اهييين ا  بيييار   يييي 
 ف 1962هي1382(، 3(، ْ )37هدمشم، المجلد ) العر َّ   المجمل العلمَّ  

ة للاباعيية، ، ِحيييُ أحمييد خايياُّ، دار الحري ييل حيياس، أهييأ جعخيير ااشييرح القميياِّد الِسييل المشيياأراييي 
 ف 1973هي1393بيداد 

، القاضيييَّ اهييين عهيييد هللا الحسيييِن هييين أحميييد هييين الحسيييِن، ماِبييية شيييرح القمييياِّد السيييبل، ال،أ، يييَّ  يييي 
 ال اضة، بيداد 

، ِحييييُ عهيييد السييي ف محميييد هيييارأن، دار يييي شيييرح القمييياِّد السيييبل الايييأال الجاهلوييياا، اهييين ا  بيييار   
  1963مر المعارف بم

، ماييابل الماِبيية ، ِحيييُ فخيير الييدِن قبيياأه، دار ا مييمعَّ  شييرح القميياِّد العشيير، الخاِييُّ الِهرييي،   ييي 
  1973ة بحلُّ العر و  

هيي(، ِحييُ د فياِّ، 456) ا سيد    ، أهيأ القاسيف عهيد الأاحيد هين عليَّ  ي شرح اللمل، اهين هرهيان العاهير   
 ف 1984هي1404فارس، الِأيا 

هييي(، عييالف الِِييُّ، هِييرأا، ماِبيية 643هيين وعييوش ) لييدِن وعييوش هيين علييَّ  ييي شييرح المخميي ، مأفييم ا
 ، القاهرة المِ هَّ  

هييي(، ِحيييُ د  فيياِّ، فييارس، دار ا ميي ،  ر ييد 516) الحرييير    شييرح ملحيية ارعييراُّ، القاسييف هيين علييَّ  ييي 
1991  

هييييي(، ِحيييييُ 770) يييي شييييخا  العلِييي  فييييَّ  وضييياح الِسيييياِ ، أهييييأ عهيييد هللا محمييييد هييين عوسيييي  السلسيييِلَّ  
 ف 1986هي1406، دار ال دأة الجدِدة، هِرأا الهرااَِّ   الحسِ َّ    الشرية عهد هللا علَّ  د
 

 ي   ي
 

، دار الشييي أن الثقافوييية مييين خييي ل ِخسيييِره، د  ،ايييَّ فاميييَّ أحميييد شيييأقَّ اَلأسيييَّ   ال حيييأ    يييي الاهييير   
  2002العامة، بيداد 

اميييد الخقيييَّ، القييياهرة هيييي(، ِحييييُ محميييد ح526يييي ابقييياا الح اهلييية، محميييد هييين محميييد هييين أهيييَّ وعلييي  )
1952  



هييي(، 851) الشييافعَّ   الييدِن اهيين قاضييَّ شييابة ا سييد    ييي ابقيياا ال حيياة أالليييأيِن )المحمييدأن(، ِقييَّ  
  1974ي1973ِحيُ د  محسن غوا ، مابعة ال عمان، ال جة ا شرف 

مييد هييي(، ِحيييُ مح379) ا  دلسييَّ   ابقيياا ال حييأيِن أالليييأيِن، أهييأ بايير محمييد هيين الحسيين ال، ِييد   ييي 
  1973أهأ الخض   هراهوف، دار المعارف بممر 

 
 ي   ي
 

، ِحيييُ هيي ل  يياجَّ، مجليية المييأرد، المجلييد ييي غاويية المقمييأد فييَّ المقمييأر أالممييدأد، اهيين ا  بييار   
 ف 1998هي1419(، بيداد 4(، العدد )26)

ِحييُ هيي(، 833) هين محميد الجي،ر    ي غاوة ال ااوية فيَّ ابقياا القيرا ، شيمس اليدِن أهيأ الخِير محميد
 ف 1932هي1351، القاهرة ْ  هرغشِراسر، ماِبة الخا جَّ  
هييي(، ِحيييُ حامييد 628هييي(، فييَّ شييرح الييدرة ا لخويية، ًهيين معييط )639ييي اليييرة المخخويية، ًهيين الخبييا، )

 ف 1991هي1411 ،  شر دار ا  بار، بيداد ي الرماد   ، مابعة العا َّ  محمد العهدلَّ  
هيييي(، مابعييية مجليييس داِّيييرة المعيييارف 224)  ف الايييرأ   يييي غرييييُّ الحيييدِ،، أهيييأ عهِيييد القاسيييف هييين سييي

 ف 1965هي1384العثما وة، حِدر اباد الدان، الا د 
 

 ي ف ي
 

  1960، القاهرة هي(، ِحيُ عهد العلوف الاحاأ   261ي الخاخر، المخض  هن سلمة )
ة ، دار الحريييييي فييَّ ا مييأاا الليأويية، دراسيية فييَّ أمييأاا المييد العر ويية، د  غالييُّ فاضيي  المالهييَّ  

  1984للاباعة، بيداد 
أجو ، د  ماد   ي فَّ ال حأ العر َّ     1964هِرأا  الماِبة العمرية، مِدا ي ،المخ،أمَّ   ،  قد ِأ

  1963هي(، القاهرة 575، أهأ بار محمد )ي فارسة ما رأاه عن شِأخ  اهن خِر ارشهِلَّ  
هيي(، ِحييُ رضيا 380ق )الخيْر محميد هين أهيَّ وعقيأُّ  سيحم المعيرأف بيالأرا ي الخارسيا لل يدوف، أهيَّ

 ف 1971هي1391ِجدد، ااران 
 
 



 ي ق ي
 

، دار الجِييي ، الم سسييية العر وييية يييي القيييامأس المحيييوط، مجيييد اليييدِن محميييد هييين وعقيييأُّ الخِيييرأ، ابييياد   
 للاباعة أال شر، هِرأا 

ال جيار، مجلية مجميل الليية  ، ِحيُ عي، اليدِن الهيدأ   ي قمِدة فَّ مشا  اللية أشرحاا، اهن ا  بار   
 ف 1989هي1410(، 4(، ْ )64ة هدمشم، المجلد )العر و

 
 ي ه ي
 

هي(، ِحيُ عهد الس ف محميد هيارأن، عيالف الِِيُّ 180ي الِِاُّ، سِهأو  أهأ بشر عمرأ هن عثمان )
 ف 1983هي1403

 
 ي ل ي
 

هيييي(، اليييدار المميييرية 711) يييي لسيييان العيييرُّ، اهييين م هيييأر جميييال اليييدِن محميييد هييين مايييرف ا  ميييار   
ق للِألِة أالِرجمة، ابع  ة ممأرة عن ابعة هًأ

 
 ي ف ي
 

ييييييي مجييييييالس ثعلييييييُّ، أهييييييأ العبيييييياس أحمييييييد هيييييين وحِيييييي ، ِحيييييييُ عهييييييد السيييييي ف هييييييارأن، دار المعييييييارف 
  1960بممر

الماِييُّ الييداِّف لِ سييِم الِعريييُّ فييَّ  ، بحيي، د  حسييِن  مييار، عيين ا ضييداد،ييي مجليية اللسييان العر ييَّ  
 ف 1973هي1392(، 10الأان العر َّ  ي جامعة الدأل العر وة، الر ا ، المجلد )

  1994، ِحيُ  هراهوف ماله، دار البشاِّر، دمشم ي مجلس من أمالَّ اهن ا  بار   
أجاييأده فييَّ ال حييأ أالمييرف أاللييية، د  محمييد عاييا مأعييد، دار الخايير  ييي محمييد هيين القاسييف ا  بييار   

 ف 2000هي1421المعامر، هِرأا، دار الخار، دمشم 
  1987، دار الخار، عمان ف السامراَِّّ  ي المدارس ال حأوة أساأرة أأاقل،  هراهو



، دار الراِّيد العر يَّ، هِيرأا ي مدرسة الِأفة أم اجاا فيَّ دراسية الليية أال حيأ، د  مايد  المخ،أميَّ  
 ف 1986هي1406

  1978، بيداد عة العا َّ  ب، ما، ِحيُ د  اارق الج اهَّ  ي المذار أالم  ،، اهن ا  بار   
  الِييريف، رسييالة ماجسييِِر، الويية اَداُّ ي جامعيية بيييداد فييَّ ال حييأ، جعخيير هيياد ييي مييذهُّ الِسيياَِّّ  

1969  
هيييي(، ِحييييُ محميييد أهيييأ الخضييي   هيييراهوف، ماِبييية  اضييية 351) ، أهيييأ الاِيييُّ اللييييأ   يييي مراِيييُّ ال حيييأيِن
 ممر، القاهرة 

، ِحيييُ محمييد أحمييد جيياد المييأل  أاخييرين، دار الخايير، ييي الم،هيير فييَّ علييأف اللييية أأ أاعاييا، السييِأاَّ  
 هِرأا 

 ، ماِبة الشابا ، حلُّ ، ِحيُ محمد خِر الحلأا َّ  ِّ  خ فوة فَّ ال حأ، أهأ البقا  العاهر   ي مسا
، ِحييييُ د  محِيييَّ اليييدِن ِأفِيييم  هيييراهوف، مجلييية اداُّ الرافيييدِن،  يييي مسيييألة مييين الِعجيييُّ، اهييين ا  بيييار  

 ف 1974هي1394(، 5جامعة المأم ، العدد )
أهييأ حامييد محمييد هيين محمييد هيين محمييد هيين أحمييد  ييي المشييااة الخِحويية عليي  الشييمعة المضييوة للسييِأاَّ،

هي(، ِحييُ هشياف سيعِد محميأد، مابعية أ،ارة ا أقياف أالشي أن الدِ وية، 1140الهدِر  الدموااَّ  )
 ف 1983هي1403بيداد 

، د  محِيييَّ اليييدِن ِأفِيييم  هيييراهوف، مجلييية الِر وييية أالعليييف، الوييية الِر وييية ي جامعييية يييي الممييياله الِيييأفَّ  
  1979(، 1المأم ، العدد )
اأره حِي  أأاخير القيرن الثالي، الاجير    ي المماله ال حأ    ، جامعية ، عيأ  أحميد القيأ،    شأِ  ِأ

 ف 1981هي1401الريا  
هييي(، ِحيييُ أحمييد ِأسيية  جيياَِّ أاخييرين، دار 207ييي معييا َّ القييران، أهييأ ،اريييا وحِيي  هيين ،ييياد الخييرا  )

  1972ي1955الُِِّ الممرية 
 ف 1936هي1355هي(، دار المأمأن، القاهرة 626) ي معجف ا دبا ، واقأا الحمأ   

ي معجف الم لخِن ِراجف مم خَّ الُِِّ العر وة، عمر رضيا احالية، ماِبية المث ي  أدار  حويا  الِيرا، 
  العر َّ  

ِحييُ محميد محِيَّ اليدِن عهدالحمِيد، دار  ،ي مي َّ اللهُِّ عن اُِّ ا عاريُّ، اهن هشياف ا  ميار   
 ، هِرأا الِِاُّ العر َّ  

 هي(، دار الجِ ، هِرأا 538)   فَّ علف العر وة، أهأ القاسف محمأد هن عمر ال،مخشر   ي المخم



، ِحيُ أحميد محميد شياِر أعهيد السي ف هيارأن، دار المعيارف ي المخضلواا، اخِوار المخض  الضهَّ  
  1964بممر 

، دار هيي(، ِحييُ د  اياهف بحير المرجيان471) يي المقِميد فيَّ شيرح اروضياح، عهيد القياهر الجرجيا َّ  
  1982الرشِد لل شر، بيداد 

هييي(، ِحيييُ محمييد عهييد الخييالم عضييومة، لج يية 285ييي المقِضييُّ، أهييأ العبيياس محمييد هيين ِ،يييد المهييرد )
 ، القاهرة  حوا  الِرا، ارس مَّ  
، مابعييية أعهيييد هللا الجهيييأر    هيييي(، ِحييييُ أحميييد عهيييد السيييِار الجيييأار   669)يييي المقيييرُّ، اهييين عميييخأر 

  1986، بيداد العا َّ  
، دار المعارف بممر  ي  َّ  الم قأ  أالممدأد، الخر ا ، ِحيُ عهد الع،ي، الموم َّ الر اجاِأ

هيي(، ِحييُ محميد هاجية 1349) ارسِا هألَّ   ، السِد مدر الدِن الِ يراأ   ي المأفَّ فَّ ال حأ الِأفَّ  
 ، دمشم العر َّ   الهواار، المجمل العلمَّ  

 
 ي ن ي
 

 العراقيَّ   ، مابعية المجميل العلميَّ    أحميد عهيد السيِار الجيأار   ، دي  حيأ الِوسيِر دراسية أ قيد م اجيَّ  
 ف 1984هي1404

 بممر  ، ِحيُ محمد أهأ الخض   هراهوف، مابعة المد َّ  ي  ،هة ا لبا ، أهأ الهرااا ا  بار   
اخِميار أهيَّ المحاسين هيي(، 365) ي  أر القيبس، المخِمير مين المقِيبسُ  هيَّ عهِيد هللا المر، يا َّ  

  1964بخوسبادن  شِاِ ر ، دار ال شر فرا شهي(683) مد الحافظ الويمأر   ِأسة هن أح
 

 ي هي ي
 

، ِمييحوه السييِد محمييد هييدر الييدِن ييي همييل الاأامييل شييرح جمييل الجأامييل فييَّ علييف العر ويية، السييِأاَّ  
 ، دار المعرفة، هِرأا ال عسا َّ  

 
 
 



 ي أ ي
 

يُ د   حسيان عبياس، دار هيي(، ِحي681أحميد هين محميد ) شمس اليدِن اهن خلِان، ي أفواا ا عوان،
 الثقافة، هِرأا 

 
  



ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents the efforts of the scholars of Kufa School of Syntax. 

The study of the heritage of Kufa School is not as easy as that of Basra School of 

syntax because the former should be pursued through a period that extends over more 

than one thousand years. This study depends on references, notes, points of view that 

are scattered here. So, it was the job of this dissertation to gather, classify and analyze 

these pieces of information. This study has benefited from the mechanics of the 

philological analysis available in the field of research. Actually, the Arabic library in 

syntax suffers from a gap in reconstructing Kufic Syntax despite the presence of (Al-

Mufi fi  Al-Nahu Al-Kufi) by Sader- Al-Deen Al-Kinghrawi Al-Istanbuli, but this 

book contains points of view that are falsely attributed to Kufa School of syntax. 

Therefore, the researcher has chosen the books written by Abi Baker bin Al-Anbāri 

because these books represent an excellent sample of Kufa School of Syntax. They 

are thirteen studies that range between a huge book and a short message. 

This study falls into seven chapters. Chapter One presents the books by Abu Bakr bin 

Al-Anbāri, and it consists of two parts. Part One concentrates on the syntactic value 

of the books under study, while part two sheds light on the prominent syntactic 

figures of the Kufa School. 

Chapter Two studies Al-Marfuaāt which include al-Mubtadaa (subject), al-khabar 

(Predicate), the subject and the noun whose subject is not mentioned (Naib al-Fail 

according to Basra School). 

Chapter Three presents Nawasikh Al- Ibtidaa which include Kana and its sisters, 

verbs of al-Muqaraba, particles acting like Laysa, Inna and its sisters, al-Tabriaa Lā, 

and Zanantu and its sisters. 

Chapter Four studies the accusatives which include the object, khabar mālam yusama 

fāiluhu (the second object by Basra School), and al-Masder (Mafuul mutlaq by Basra 

School). It also studies the terms: place, time, al-hāl, al-qati', al-istithnā'i, al- nidaa, 

and al- taajub. 

Chapter Five presents al-Khafdh in Arabic when nouns are governed by prepositions. 

Chapter six sheds light on the verb and the cases of its parsing and 

construction. It includes the past, future and the imperative which is considered a 

future verb by the Kufa School. 

Chapter seven studies al-tawābii that include: al-tarjama (al-badal: apposition), 

al-takreer (al-badal, coordination, emphasis), al-rad (al-badal, coordination, 

adjective), emphasis, al-nasaq (coordination) and al-naat (the adjective). 
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