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 هركز احياء الرتاث العلوي العربي  - جاهعة بغذاد                 

 املستخلص
أػزبد أُؾووٕٞ ثؼذ ئًٔبٍ رؾو٤وْٜ ُِٔخطٞه اُو٤بّ ثجؼل ا٧ػٔبٍ اُز٢ رُؼذ ٌٓٔالد 

اُزؾو٤ن ك٤ٜب كبئذح ًج٤شح ٧عزٌٔبٍ أ٤ٔٛخ أُخطٞه ، كبُلٜبسط أؽذاٛٔب ٢ٛٝ ٝعٚ اٌُزبة 

. ِٚ  ٝاُ٘بكزح اُز٢ ٣طَ ٜٓ٘ب اُوبسٟء ئ٠ُ ٓبك٤

ثذٜٝٗب رٌٕٞ دساعخ اٌُزت ـ  ٝرؼزجش اُلٜبسط أُوبّ االٍٝ ث٤ٖ ا٧مبكبد اُغذ٣ذح ئر 

ٝالع٤ٔب اُوذ٣ٔخ ٜٓ٘ب ـ ػغ٤شح ًَ اُؼغش . كبُلٜبسط رلزؼ ٓبك٢ ثبهٜ٘ب ٖٓ خل٤بد اُزٜذّٟ 

ِٚ فؾخ ٗقٞفٜب ثٔوبثِخ ٓبك٤ٜب ٖٓ ٗظبئش هذ رٌؾق ػٖ خطأ  ئ٤ُٜب ، ًٔب أٜٗب ٓؼ٤بس رٞصٕ ث

اُٞهذ ٝئٗلبم ًَ  أُؾون أٝ عٜٞٙ . ٝهذ أفجؼ اُؾذ٣ش أُؼزٔذ ك٢ ؽبعخ ِٓؾخ ئ٠ُ ئخزضاٍ

 ده٤ن ُٓ٘ٚ ك٢ ا٧ٓش اُ٘بكغ .

ٝهذ رطٞس ػَٔ اُلٜبسط ك٢ اُٞهذ اُؾبمش ًض٤شاً ، كلنالً ػٖ كٜشط أُٞمٞػبد 

ا٢ُ٘ ٣نٜٔب اٌُزبة ٗغذ إٔ ٛ٘بى ًض٤شاً ٖٓ اُلٜبسط اُنشٝس٣خ اُز٢ رُؾ٢٤ اٌُزبة ٝرغؼُِٚ 

 ذ ٓؾوو٢ ًزت اُزشاس .فبُؾبً ٨ُعزؼٔبٍ اُغش٣غ ك٢ اُٞهذ اُؾبمش ، أفجؾ٘ب ٗغذٛب ػ٘

abstract 

investigators care as well as achieving the status text of 

the book indexes because it is the key to him, one of the subjects of the 

investigation supplements, without studying the book be difficult 

because they show Maaassab the researcher to guide him and reveal the 

error investigator or Shoh. 

The indexes old when Arabs in the books of men, biographies, 

countries, and language dictionaries, and indexes of Orientalists know 

they have credited flags indexes, tribes, countries, and hair, and days, 

and proverbs, and the books have been Arabs were taken, they said it 

many other broad spectrum. 

 

 أوالً :  وبذة عه سيزة الجاحظ:
أثٞ ػضٔبٕ أُؼشٝف  ٛٞ ػٔشٝ ثٖ ثؾش ثٖ ٓؾجٞة اٌُ٘ب٢ٗ اُجقش١ ، أُؼزض٢ُ

 (1ثبُغبؽع ، أُق٘ق اُؾغٖ اٌُالّ ، فبؽت اُزقب٤ٗق .)

ٛـ( ، ًٝبٕ هج٤ؾبً عبؽع اُؼ٤٘٤ٖ 151ُٝذ ك٢ ٓذ٣٘خ اُجقشح صٖٓ اُخ٤ِلخ أُٜذ١ ع٘خ )

 ( 2، ٤ٔ٣َ ئ٠ُ اُٜضٍ ٝاُلٌبٛخ .)
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ً ثبُوشاءح ٓ٘زاُقـش ،ُزا رٌٞٗذ  ػبػ اُغبؽع ك٢ اُجقشح كو٤ش اُؾبٍ ، ًٝبٕ ُٓٞؼب

٘ذُٙ صوبكخ ٛبئِخ ٖٓ خالٍ ئُزؾبهٚ ثؾِوبد اُؼِْ أُغغذ٣ّخ ، ًبٗذ رغزٔغ ك٤ٚ ػذد ٖٓ ػ

أُ٘بهؾبد ٝا٧عئِخ ، ٝرِو٠ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؼِّٞ ػ٠ِ ٣ذ ػذد ٖٓ أُؾب٣خ ، كبخز ْٜٓ٘ هشاءح 

اُوشإٓ ، ٝرؼِْ ٓجبدٟءػِْ اُِـخ اُؼشث٤خ ٝأداثٜب ػ٠ِ أث٢ ػج٤ذح ٝا٧فٔؼ٢ ٝأث٢ ص٣ذ 

سط اُ٘ؾٞ ػ٠ِ ا٧خلؼ ، ٝػِْ اٌُالّ ػ٠ِ ئثشا٤ْٛ ثٖ ٣غبس ثٖ ٛب٠ٗء اُ٘ظبّ ا٧ٗقبس١ ، ٝد

 (3اُجقش١ .)

ً ، ٝٝالُٙ اُخ٤ِلخ اُؼجبع٢  ً ػظ٤ٔب أٗزوَ اُغبؽع ئ٠ُ ٓذ٣٘خ ثـذاد ، ٝأفجؼ ٓذسعب

 (4أُبٕٓٞ د٣ٞإ اُشعبئَ )

،  أُق اُغبؽع ػذد ٖٓ اٌُزت ٜٓ٘ب : ًزبة اُؾ٤ٞإ ، ٝاُج٤بٕ ٝاُزج٤ٖ ، ٝاُجخالء

ٝأُؾبعٖ ٝاالمذاد ، ٝاُجشفبٕ ٝاُؼشعبٕ ، اُزبط ك٢ أخالم أُِٞى ، ا٧َٓ ٝأُأٍٓٞ ، 

 (6ٛـ .)255( ، رٞك٢ ك٢ خالكخ أُٜزذ١ ثبهلل ع٘خ 5اُزجقشح ك٢ اُزغبسح ، ....ٝؿ٤شٛب)

 

 ثاوياً : أهميت كتاب الحيىان 
ّٕ ًزبة اُؾ٤ٞإ ُْ ٣ٌٖ ٓخقـ ُِؾ٤ٞإ كوو ًٔب ٣ٞؽ٢ ػ٘ٞاُٗٚ ثَ ئ ُٗٚ ٓؼِٔخ ئ

 ٝاعؼخ ٝفٞسح ُضوبكخ اُؼقش اُؼجبع٢ ، أُزؾؼجخ االهشاف .

٣ُٝؼذ أٍٝ ًزبة عبٓغ ٝمغ ك٢ اُؼشث٤خ ك٢ ػِْ اُؾ٤ٞإ ٧ٕ ٖٓ ًزجٞا هجَ اُغبؽع ك٢ 

ٛـ( ٝ)أث٢ ؽبرْ اُغغغزب٢ٗ 216ٛـ( ٝ)ا٧فٔؼ٢ د212ٛزا أُغبٍ أٓضبٍ )اث٢ ػج٤ذح د

( ، ًبٗٞا ٛإالء ٣ز٘بُٕٝٞ 7شاث٢( ٝؿ٤شْٛ )ٛـ ( ٝ)ئثٖ ص٣بدح اٌُالث٢ (ٝ)ئثٖ ا٧ػ247د

 ؽ٤ٞاٗبً ٝاؽذاً ،ًٝبٕ ئٛزٔبْٜٓ ُـ٣ٞبً ٤ُٝظ ػ٤ِٔبً .

ّٕ اُغبؽع ئٛزْ ك٢ هجبئغ اُؾ٤ٞإ ٝؿشائضٙ ٝأؽٞاُٚ ٝػبدارٚ ، ػالٝحً ػ٠ِ رُي  ئالّ ئ

ر٘بٍٝ اُؾذ٣ش ػٖ اُؼشة ٝا٧ػشاة ، ٝأؽٞاُْٜ ٝػبدارْٜ ٝٓضاػْٜٔ ٝػِْٜٞٓ ٝثؼل ٓغبئَ 

 (7اُذ٣ٖ ٝفلٞحٍ ٓخزبسحٍ ٖٓ اُؾؼش اُؼشث٢ ٝا٧ٓضبٍ ٝاُج٤بٕ ٝٗوذ اٌُالّ .)اُلوٚ ٝ

                                                        1 

ًٝزُي ر٘بٍٝ أُؼبسف اُطج٤ؼ٤خ ٝأُغبئَ اُلو٤ٜخ ٝرؾذس ػٖ اٌُض٤ش ٖٓ أُغبئَ 

اُؾ٤ٞإ ٝا٧ٗغبٕ ٝاُؾغش ،  اُغـشاك٤خ ٝك٢ خقبئـ ًض٤ش ٖٓ اُجِذإ ، ٝربص٤ش اُج٤ئخ ك٢

ٝرٌِْ ػٖ ًض٤ش ٖٓ أُلشداد اُطج٤خ اُ٘جبر٤خ ٝاُؾ٤ٞا٤ٗخ ٝأُؼذ٤ٗخ ، ٝهذ أٝسد أث٤بربً ٖٓ اُؾؼش 

 اُؼشث٢ أ٣نبً .

ٝهذ ئٓزبص اُغبؽع ثبُلٌبٛخ ك٘ؾشٛب ك٢ ًزبثٚ اُؾ٤ٞإ ٗضشاً ، ٓزٔضِخ ثؾٌب٣خ ٗبدسح 

 ( ٝئُٗٚ ٣ُؼذ ٖٓ أمخْ ًزت اُغبؽع .2ُٝهشكخ ، ػالٝحً ػ٠ِ ا٧ٓضبٍ اُغبئذح أٗزاى .)

ٌٝٛزا رٌٖٔ أ٤ٔٛخ اٌُزبة ثبُٗٚ أثشص ًزت ا٧دة اُؼشث٢ هبهجخً ، ٣ٌٝغت اُوبسٟء ٌِٓخ 

أدث٤خ ٝاعؼخ ٝكقبؽخ ٝثالؿخ ، ٧ٕ اُغبؽع ٖٓ أؽٜش أدثبء اُؼشة ٝأػِْٜٔ ثبُلقبؽخ 

 ٝرقشف اُِغبٕ .

 

 ثالثاً  : أهميت الفهارس 
خبفخ ثٞمغ اُلٜبسط ُٔب ٣٘ؾشٕٝ ٖٓ ًزت اُؼشة ُػ٢٘ أُغزؾشهٕٞ ػ٘ب٣خ 

 ( 11،ٝأثزذػٞا ُْٜٝ كنَ اُغجن ثزُي .)

 (11ٝاُِلٜشط ُـخ ً : ٛٞ رغٔغ ك٢ اٌُزت .)
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ً :  ٛٞ اٌُزبة رغٔغ ك٤ٚ اٌُزت ، ٝٛٞ ٓؼشة كٜشعذ ، ثبعٌبٕ اُغ٤ٖ  أٓب ئفطالؽب

 (12ٝربؤُٙ أف٤ِخ ٝٓؼ٘بٙ عِٔخ اُؼذد ٌُِزت كبسع٤خ .  )

هبئٔخ أُٞاد أٌُزج٤خ أُوز٘بح ك٢ ٓغٔٞػخ أٝ ٌٓزجخ أٝ ٓغٔٞػخ ٌٓزجبد ٣ؼ٢٘ اُلٜشط 

ٓشرجخ ٝكن خطخ ٓؾذدح ، ٝٛزا ٣ؼ٢٘ ئٕ اُلٜشط ٛٞ د٤َُ ُٔوز٤٘بد أٌُزجخ ٓٔب ٣غؼَ ُٓ٘ٚ 

ا٧داح أُقٔٔخ ُز٤ٌٖٔ أُغزل٤ذ ٖٓ اُؼضٞس ػ٠ِ ٝص٤وخ ٓؼ٤٘خ ٣ُؼشم ػٜ٘ب ثؼل اُزلق٤الد أٝ 

 (13ع٤ٔؼٜب .)

خ أُٞمٞػ٤خ : ٢ٛٝ ػ٤ِٔخ اُلٜشعخ اُز١ ٣زؼِن ثبُٔؾزٟٞ اُلٌش١ أٝ أٓب اُلٜشع

 (14أُٞمٞػ٢ ُٔٞاد أُؼِٞٓبد .)

اُلٜبسط عبثوخ هذ٣ٔخ ػ٘ذ اُؼشة ك٢ ًزت اُشعبٍ ، ٝاُزشاعْ ، ٝاُجِذإ ، ٝٓؼغٔبد 

،  اُِـخ ، ٝهذ أهزجظ اُؼشة ٖٓ اُـشة كٜبسط ا٧ػالّ ، ٝاُوجبئَ ، ٝاُجِذإ ، ٝاُؾؼش ، ٝا٣٧بّ

 ٝا٧ٓضبٍ ، ٝاٌُزت ٝأمبكٞا ك٤ٜب مشٝثبً آخشٟ ًض٤شح .

ِٚ دٕٝ اُزو٤٤ذ ثبُطشم اُؼبٓخ ُِلٜبسط ، ٢ٛٝ  ٌَُٝ ًزبة ٜٓ٘ظ خبؿ ك٢ كٜشعز

اُطشم اُزو٤ِذ٣خ اُوذ٣ٔخ ٝاُز٢ ًبٗذ ؽذ٣ضخ ئر ئٕ اُلٜبسط ٓبٝمؼذ ئالّ ُز٤ٌٖٔ اُوبسٟء ٖٓ إٔ 

                               (           ٣15٘زلغ ثبٌُزبة ؿب٣خ ا٧ٗزلبع .)

ِٙ ٖٓ اُلٜبسط أٓش ٛبّ كإٔ أُٜ٘ظ أُ٘طو٢ ٣وزن٢ روذ٣ْ  ٝرشر٤ت اُلٜبسط ٓغ ؿ٤ش

 أْٛ اُلٜبسط اُز٢ ُٜب 

ِٚ كٜشط  ً هُذّ ك٤ ػالهخ ؽذ٣ذح ثٔٞمٞع اٌُزبة كإ ًبٕ اٌُزبة ًزبة رشاعْ ٝربس٣خب

 (16ت رشر٤جٜب أُأُٞف .)اُوجبئَ ، ٌٝٛزا صُْ رُغبم ثؼذُٙ عبئش اُلٜبسط ٓشرجخ ؽغ

 (17ٝاُلٜبسط ٗٞػبٕ : )

ـ  كٜبسط ثغ٤طخ ، ٢ٛٝ إٔ ٣زًش اُؼِْ ، ٣ٝؾبس ئ٠ُ اُقلؾبد اُز٢ ٝسد ك٤ٜب ٖٓ 

 اٌُزبة .

ـ كٜبسط ٓلقِخ ، ٢ٛٝ إٔ ٣زًش أعْ اُؼِْ ، ٣ٝزًش ثؾشف أفـش ُِٔ٘بعجخ اُز٢ ٝسد 

أُٞمٞػبد اُز٢ ثذأ ثؼل ك٤ٜب ك٢ ًَ فلؾخ ٖٓ اٌُزبة ٝك٢ ٛزٙ اُلٜبسط رذخَ كٜبسط 

 أُؾوو٤ٖ ثق٘ؼٜب .

 ( 17ٖٝٓ اُلٜبسط اُزو٤ِذ٣خ اُز٢ ٗغذٛب ك٢ ؿبُج٤خ اٌُزت روش٣جبً ٢ٛ : )

 ـ كٜشط ا٧ػالّ ٖٓ اُشعبٍ ٝاُ٘غبء ، ٝاُوجبئَ ، ٝا٧سٛبه .1

 ـ كٜشط ا٧ٓبًٖ ٝأُٞام٤غ ٝاُجِذإ .2

ٓؼشكخ ٓقبدس أُإُق ـ كٜشط اٌُزت اُٞاسدح ك٢ اٌُزبة ٣ٝل٤ذ ٛزا اُلٜشط ك٢ 3

 أؽ٤بٗبً ًض٤شح .

 ـ كٜبسط ا٧ث٤بد اُؾؼش٣خ .4

 ـ كٜشط ٣٦ُبد اُوشآ٤ٗخ .5

 ـ كٜشط ٨ُٓضبٍ .6

 ـ كٜشط ٨ُؽبد٣ش اُ٘ج٣ٞخ اُؾش٣لخ .7

 ـ كٜشط ُِوجبئَ ٝاُلشم ٝا٧هٞاّ .7

 ـ كٜشط ٓشعغ اُزؾو٤ن .2

 ـ كٜشط ٓؾز٣ٞبد اٌُزبة .11
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ِٚ ٝػبدحً رٞمغ اُلٜبسط ك٢ ٜٗب٣خ اٌُ زبة ، ٝهذ رٌٕٞ ك٢ ٜٗب٣خ ًَ عضء ٖٓ أعضائ

كنالً ػٖ اُلٜبسط اُؼبٓخ اُز٢ رٌٕٞ ك٢ ٜٗب٣خ اُغضء ا٧خ٤ش ٌُِزبة أٝ إٔ رٌٕٞ اُلٜبسط ٢ٛ 

 آخش عضء ٌُِزبة ، ٝاُز١ ٣نْ رلق٤الً ٌَُ كٜشط .

 

                                                           

سعُٚ ٝاُز٢ رـط٢ ٓؼِٞٓبد اٌُزبة ًِٜب ، ٝػبدحً رز٤ٔض ٝأُؾون ٛٞ اُز١ ٣نغ كٜب

 اُلٜبسط ثبُذهخ ٝاُزلق٤َ ٝأُٞصوخ رٞص٤وبً فؾ٤ؾبً .

ِٚ كلٜبسط  ِٚ ٝٓؾز٣ٞبر ٝرخزِق كٜبسط ًَ ًزبة ػٖ ا٥خش ثؾغت ٓٞمٞػٚ ٝٓؼِٞٓبر

ًزت اُزبس٣خ رخزِق ػٖ كٜبسط اٌُزت اُِـ٣ٞخ ، ٝػٖ كٜبسط ًزت اُطجوبد ، ٝػٖ كٜبسط 

ِٚ ، ؽ٤ش ٣غؼَ ًزت اُؾ ذ٣ش ، ٝػٖ كٜبسط اُذٝا٤٣ٖٝ اُؾؼش٣خ ٌٝٛزا ًَ ثؾغت ٓٞمٞػ

 كٜبسط ٌَُ ًزبة ٓب٣غزٞعجٚ ٓٞمٞػٚ .

ٝرخزِق اُلٜبسط ثبخزالف ٓٞمٞع اٌُزبة ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣غؼَ ك٢ ًَ ًزبة كٜبسط هذ 

ِٚ اٌُزبة ٗلغُٚ  . ) ِٙ ، ٝالرغ٠ٔ ٛزٙ اُلٜبسط ئثزذاػبً ثَ ٢ٛ ٓٔب ٣ٞؽ٤  (12الرق٘غ ُـ٤ش

ب اُلٜبسط  ٌُِزت اُؼشث٤خ ، ٝالع٤ٔب اُوذ٣ْ ٜٓ٘ب ًأٜٗب ئؽ٤بء ٨ُسك ، ُٔب ٣إر٠ ٖٓ أٓ

ٗلغ ٜٓ٘ب ، ُِٝزؼو٤ذاد اُؾ٤بح أفجؾذ اُؾبعخ ِّٓؾخ ُٞمغ ٓضَ ٛزٙ اُلٜبسط ٢ٌُ رشؽذ ٝروَِ 

ٖٓ عٜذ اُوبسٟء ثبُجؾش ػٖ اُؼِّٞ اُز٢ ٣ش٣ذ ئعزوبئٜب  ٜٓ٘ب ، ٝرخزِق اُلٜبسط ٖٓ ًزبة 

ٛٞ اُؾبٍ ُٔضَ ًزبة اُؾ٤ٞإ اُز١ ئٓزبص ثـضاسح ػِٞٓٚ ٝر٘ٞػٜب ًبٕ ٖٓ ئثزٌبس ٥خش ، ًٔب 

ٓؾون ٛزا اٌُزبة ف٘غ اُلٜشط ا٧ٍٝ اُز١ عؼَ ػ٘ٞاُٗٚ )كٜشط أٗٞاع اُؾ٤ٞإ ( ٝهذ أؽبس 

ئ٠ُ ئٕ اُوقذ ٖٓ ٛزا اُلٜشط إٔ ٣زٌٖٔ اُوبسٟء ٖٓ عٔغ ٓؼبسف ٓ٘ظٔخ ك٢ ًَ ٗٞع ٖٓ 

ػ٢ِٔ ، ثؾ٤ش ال٣ِو٢ فؼٞثخ ك٢ اُجؾش ، ٝهذ ٝعذد ئٕ أكنَ أٗٞاع اُؾ٤ٞإ ، ػ٠ِ ئعِٞة 

هش٣وخ ُز٘ظ٤ْ ٛزٙ أُؼبسف ثزق٤ْٔ كٜشط خبؿ هذ الٗغذُٙ ك٢ أ١ ًزبة آخش ، ٝٓٔب أثزٌشُٙ 

ِٚ أُؼبسف اُؼبٓخ ، ٢ٛٝ أُؼبسف اُز٢ ال٣ٌٖٔ إٔ رزذسط  أ٣نبً اُلٜشط اُضب٢ٗ ػؾش اُز١ ك٤

 (  21رؾذ ػ٘ٞاٗبد اُلٜبسط ا٧ُٞكخ ا٥خشٟ)

ُزا الثذ ٖٓ ٝمغ ٌُزبة اُؾ٤ٞإ ًٜزٙ اُلٜبسط .ك٤وٍٞ ػجذ اُغالّ دمحم ٛبسٕٝ ُزُي 

 ( 21أٗؾأد هبئلخ ٖٓ اُلٜبسط ُغِٔخ اٌُزبة ٓزٔضِخ ثبالر٢)

 ـ كٜشط رلق٢ِ٤ ٧ع٘بط اُؾ٤ٞإ .1

 ـ كٜشط ٧ػالّ اُؾ٤ٞإ .2

 ـ كٜشط ٧ػالّ اُ٘بط .3

 ـ كٜشط ُِوجبئَ ٝاُطٞائق ٝٗؾٞٛب.4

 ُِجِذإ ٝا٧ٓبًٖ ٝٗؾٞٛب. ـ كٜشط5

 ـ كٜشط ٨ُٓضبٍ .6

 ـ كٜشط ُِؾؼش .7

 ـ  كٜشط ٨ُسعبص .7

 ـ كٜشط ُِـخ .2

 ـ كٜشط اٌُزت .11

 ـ كٜشط ٣٧بّ اُؼشة .11

 ـ كٜشط ُِٔؼبسف اُؼبٓخ .12
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ّٕ كٜشط أُؼبسف هذ هغُٔٚ أُؾون ػ٠ِ أعضاء اٌُزبة ؽغت أُٞمٞػبد ٝعؼُِٚ  ٝئ

ً ئُٗٚ ٝمغ  ً ُٓ٘ٚ ٢ً ٣زٌٖٔ اُوبسٟء ٖٓ ٓزبثؼخ اٌُزبة ٝا٧ٗزلبع ُٓ٘ٚ .ػِٔب ٌَُ عضء ٗق٤جب

كٜشعخ ٌَُ عضء ٖٓ أعضاء اٌُزبة ٣ٝؾ٤ش ئ٠ُ ا٧ثٞاة اُز١ ٣زنُٔ٘ٚ رُي اُغضء ػالٝحً ػ٠ِ 

ذساًبد ٧عَ رٞم٤ؼ ٓبٝسد ٖٓ ػجبساد ؿبٓنخ ٓغ رًش أُقبدس رُي ٝمغ ثؼل االعز

اُز٢ ٝسدد ك٤ٚ ٝرُي رغ٤ٜالً ُِجبؽش 
(22)

. 

كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ ٝسد ك٢ أؽذ اُؼجبساد )ٓطش اُنلبدع( : كزًش أُؾون ؽٍٞ رُي 

ً ُٔب أٝسدُٙ اُغبؽع ٓ٘ز أًضش ٖٓ أُق ع٘خ ،ػضشُد ك٢ فؾ٤لخ )ا٧خجبس( اُؼذد  ا٧ر٢ )رقذ٣وب

ٓبٗقُٚ : )) دٛؼ 1252ٖٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘خ  1372ٝ15ٖٓ ٓؾشّ ع٘خ  2ثزبس٣خ ا٧سثؼبء 2172

اُغٌبٕ ك٢ مٞاؽ٢ أٗوشح ػ٘ذٓب رغبهطذ ػ٤ِْٜ اُنلبدع خالٍ ٗضٍٝ أُطش ، كّغش ئخقبئ٤ٞ 

ا٧سفبد اُغ٣ٞخ ٛزٙ اُظبٛشح ثأُٗٚ ٣ؾذس ك٢ ثؼل ا٧ؽ٤بٕ إٔ روزشة اُغؾت ئ٠ُ دسعخ ًج٤شح 

ػ هبدسح ػ٠ِ سكغ ثؼل اُؾ٤ٞاٗبد ئ٠ُ ئسرلبع هذ ٣جِؾ خٔغخ ا٧ف ٖٓ ا٧سك ٣ٝقبؽجٜب س٣ب

 (23ٓزش.(( )

٣ٝوٍٞ ؽٍٞ اُلٜشط اُز١ ٝمؼُٚ ) ئٕ اُلٜشط اُز١ ئثزذػزُٚ ٝأع٤ٔزُٚ كٜشط أُؼبسف 

ب ًٖٔ ك٢ َع٘جبد رُي  ّٔ عٞف ٣غ٠ِّ ُِوبسٟء أؽ٤بء ٝأؽ٤بء ؿ٤ش ٓبرًشد ٝثٚ ٣ظٜش ًض٤شاً ٓ

 ( 24اٌُ٘ض اُو٤ْ()

ّٕ ٓضَ   ٛزا اٌُزبة أُِٔٞء ثبُٔؼِٞٓبد اُؼ٤ِٔخ ٝا٧دث٤خ اُـض٣شح ٣ُشاد ُُٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٝئ

كش٣ن ػَٔ ٧خشاط ٓضَ ٛزٙ اُلٜبسط ُزا ئٗ٘ب ٗؾ٤ذ ثؼَٔ أُؾون )ػجذاُغالّ دمحم ٛبسٕٝ 

(ٝعضاُٙ هللا خ٤ش عضاء ُٔب ثزُُٚ ٖٓ عٜذ ٧خشاط اٌُزبة ثبُؾٌَ اُغ٤ذ ٝٝمؼُٚ ٓضَ ٛزٙ 

جبؽش ٝاُوبسٟء ػ٠ِ ؽٍذ عٞاء ، ٖٓ ئعبدح أ١ ٓؼِٞٓخ ًبٗذ ػُ٘ٚ اُلٜبسط اُز٢ الرزؼت اُ

 ؽبسدح ٝأُشاد ثٚ اُجؾش ػٜ٘ب ك٢ ًزبة اُؾ٤ٞإ.

ٝؽٍٞ ٛزا اُزوغ٤ْ اُز١ ٝمؼُٚ أُؾون )ػجذاُغالّ دمحم ٛبسٕٝ( ئالّ ئُٗٚ رًش رلبف٤َ 

 أدم ٝأؽَٔ ٝهذ ئرجغ االر٢  : 

ُٞٚ )اُوقذ ٖٓ ٛزا اُلٜشط إٔ ـ  اُلٜشط ا٧ٍٝ :  كٜشط أٗٞاع اُؾ٤ٞإ ٝٝمؼ ثو

٣زٌٖٔ اُوبسٟء ٖٓ عٔغ ٓؼبسف ٓ٘ظٔخ ك٢ ًَ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُؾ٤ٞإ ، ػ٠ِ ئعِٞة ػ٢ِٔ ، 

ّٕ أكنَ هش٣وخ ُز٘ظ٤ْ ٛزٙ أُؼبسف إٔ رٌٕٞ  ثؾ٤ش ال٣ِو٠ فؼٞثخ ك٢ اُجؾش ، ٝهذ ٝعذد أ

                                                      ػ٠ِ اُزشر٤ت اُزب٢ُ .

 ـ رغ٤ٔخ اُؾ٤ٞإ ٝث٤بٕ ع٘غٚ ٝأٗٞاػٚ ٝأؽجبٛٚ .1

 ـ اٌُالّ ك٢ أػنبئٚ ٝرطٞسارٚ ٝأٗٞاػٚ.2

 ـ ث٤بٕ هؼبٓٚ ٝؽشاثٚ ٝعالؽٚ ٝفٞرٚ ٝف٘ؼزٚ ٝٗلؼٚ ٝمشسٙ.3

 ـ اٌُالّ ك٢ ر٘بعِٚ ٝهجبػٚ ٝرؼ٤ِٔٚ ٝأٓشامٚ ٝػٔشٙ.4

 ـ ث٤بٕ ٓٞه٘ٚ ٝأصش اُطج٤ؼخ ك٤ٚ ٝػالهزٚ ثـ٤شٙ ٖٓ اُؾ٤ٞإ.5

ُٔٚ ػ٠ِ ا٧ؽشف اُٜغبئ٤خ ٓغ رًش ٤ًل٤خ ٝسٝدٙ ك٢ اُؼجبسح  ، صْ االؽبسح ئ٠ُ ٝهذ هغ

 اُغضء ٝاُقلؾخ اُز٢ ٝسد ك٤ٜب ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ :

، 2ـ  ؽشف )ا٧ُق( ًوُٞٚ :ـ  ئثٖ أٟٝ ـ  ٓؾ٤شاً ئُٗٚ ٖٓ كق٤ِخ اٌُالة ٝسد ك٢ ط

ٜب ،ٝهُٞٚ  ـ ئثَ ـ ،ًٔب عبء رًشُٙ ك٢ أعضاء أخشٟ ٖٓ اٌُزبة كزْ االؽبسح ئ173٤ُ، 172ؿ

ً ك٢ عضء أخشٖٓ اٌُزبة 473، ؿ5:ٖٓ رٝاد اُٞثش ٝسد ك٢ ط ، ٝعبء رًش ـ ئثَ ـ أ٣نب

،ػالٝح ػ٠ِ رًشٙ ك٢ أعضاء أخشٟ  343، ؿ1ٝثٔؼ٠٘ أخش ٝٛٞ ـ رأ٣ِٜٝب ثٔؼ٠٘ اُغؾبة ـ ط

 ( .24،.... ٝؿ٤شْٛ )
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،  327، ؿ5/ ط316، ؿ3ـ ؽشف )اُجبء( ًوُٞٚ ـ ثؼٞك ـ ٖٓ رٝاد اُخشاه٤ْ ط

، ٝهُٞٚ ـ ثجـبء ـ ٝسد ثؼجبسح ـ ٖٓ  31، ؿ1ٝهذ ٝسد ك٢ عضء أخش ثوٍٞ ـ ٤ُظ ٖٓ اُط٤ش ـ ط

، 7، ٝٝسد ك٢ عضء أخش ثؼجبسح ـ ٓؼشكزٜب ٓ٘بؿبح أُزٌِْ ـ ط171، ؿ7اُؾ٤ٞإ اُٜ٘ذ١ ـ ط

 .....ٝؿ٤شٛب .217، 77ؿ

 ـ  اُلٜشط اُضب٢ٗ :  كٜشط أػالّ اُؾ٤ٞإ  

ً ػ٠ِ اُ ؾشٝف االثغذ٣خ ثزًش أػالّ اُؾ٤ٞإ ، ٝاُزؼش٣ق ثٚ ٓغ هغُٔٚ أُؾون أ٣نب

رًش اُغضء ٝاُقلؾخ ًٔب ك٢ ؽشف )االُق( ٣وٍٞ ـ أهوظ ـ ٣ٝؼشكُٚ ـ ًِت أفؾبة اٌُٜق ـ 

 .312، ؿ1ط

 .173، ؿ1ـ ؽشف )اُضا١ ( ٣زًش ـ صاسع ـ ٣ٝج٤ٖ ٗٞػُٚ ثوُٞٚ ـ ًِت ـ ط

  171، ؿ7ض ـ طـ ؽشف )اُؾ٤ٖ ( ٣زًش ـ اُؾجذ٣ش ـ ٝٛٞ ـ كشط ًغشٟ أثش٣ٝ

 161، ؿ1ـ ؽشف )اُؼ٤ٖ ( رًش ـ اُؼنجبء ـ ٢ٛٝ ـ ٗبهخ اُشعٍٞ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ط

، ٢ٛٝ أؽذ أعٔبء كشط 277، ؿ1ـ ؽشف )اُٞاٝ( رًش ـ اُٞسد ـ ٢ٛٝ ـ كشط ـ ط

 ػبٓش ثٖ هل٤َ .

هغُٔٚ أُؾون ػ٠ِ اُؾشٝف االثغذ٣خ ـ أٓب اُلٜشط اُضبُش : كٜشط عبئش ا٧ػالّ 

 :ًب٧ر٢ 

 ـ ٓبٝمغ ٖٓ ا٧ػالّ ث٤ٖ ، ٓؼول٤ٖ كٜٞ ٓٔب ٝسد ك٢ اُؾٞاؽ٢ كوو .1

 ـ ٓبٝمغ ثاصائٚ ٗغْ كٜٞ ٓٔب ٝسد ك٢ اُؾؼش كوو.2

 ـ ا٧سهبّ اٌُج٤شح رذٍ ػ٠ِ ٓٞامغ اُزشاعْ .3

 ـ  اُلٜشط اُشاثغ : كٜشط اُوجبئَ ٝاُطٞائق .

ٝهغُٔٚ ػ٠ِ االؽشف ا٧ثغذ٣خ ٝٓؾ٤شاً ئ٠ُ اُغضء ٝاُقلؾخ اُز٢ ٝسدد ك٤ٚ كؼ٠ِ 

 عج٤َ أُضبٍ . 

، 62، ؿ6، ط22، 2، ؿ3، ط11، ؿ1ـ ؽشف )ا٧ُق( رًش ـ ا٧ثبم٤خ ـ ط

227 ،514. 

، 322، 317، 322، 224، 62، 13، ؿ1ـ ؽشف )اُزبء( رًش ـ رـِت ٝائَ ـ ط

 .247، 216، ؿ7، ط367 ،331، ؿ6، ط125، ؿ5، ط475، 24، ؿ4ط

، 141، ؿ4، ط412، ؿ3، ط222، ؿ1ـ ؽشف )اُٜبء( رًش ـ ث٘ٞ ٛبؽْ ـ ط

 .254، ؿ7، ط72، ؿ6، ط171، 75، ؿ5ط

ً ػ٠ِ ا٧ؽشف ا٧ثغذ٣خ ـ اُلٜشط اُخبٓظ : كٜشط اُجِذإ ٝأُٞامغ  ٝهغُٔٚ أ٣نب

 ٝٓؾ٤شاً ئ٠ُ اُغضء ٝاُقلؾخ اُز٢ ٝسدد ك٤ٚ كؼ٠ِ عج٤َ أُضبٍ .

، 7، ٝـ ثبة اُل٤َ ثبٌُٞكخ ـ ط116، ؿ4جبء( رًش ـ ثبة اُغغشـ طـ ؽشف )اُ

 ٝؿ٤شٛب . 121، 73ؿ

، 23، ؿ1، اُخٞسٗن ، ط61، ؿ1ـ ؽشف ـ )اُخبء( رًش ـ خضاٗخ ًزت ٣ؾ٠٤ ـ ط

 .337، 142، 117، 1خشاعبٕ ، ط

 ـ اُلٜشط اُغبدط :  كٜشط ا٧ٓضبٍ   

ضَ ثبًِٔٚ ٓغ رًش اُغضء ٝهغُٔٚ أُؾون ػ٠ِ ا٧ؽشف ا٧ثغذ٣خ ٝأٓزبص ثزًش أُ

 ٝاُقلؾخ ًوُٞٚ ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ :

 .27، ؿ5ـ  ؽشف )اُؾ٤ٖ ( ًوُٞٚ ـ ؽشة اُذٛش ػ٤ِْٜ ٝأًَ ـ ط

 .21، ؿ2ـ ؽشف )اُؼ٤ٖ ( ٣زًش ـ ػ٠ِ أِٜٛب ع٘ذ ثشاهؼ ـ ط
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 .211، ؿ4ـ ؽشف )اٌُبف( ٣زًش ـ أٌُِخ ئرا خشعذ ٖٓ اُوِت ٝهؼذ ك٢ اُوِت ـ ط

 شط ا٧ؽؼبس ـ اُلٜشط اُغبثغ : كٜ

 ٝهغُٔٚ أُؾون ًب٧ر٢ :

 ـ ٓبٝمغ هجُِٚ ٗغْ ٖٓ اُوٞاك٢ أٝ ا٧سهبّ كٜٞ ٓبٝسد ػغضٙ كوو .1

 ـ ٓبعؼَ ٖٓ اُوٞاك٢ ث٤ٖ هٞع٤ٖ كٜٞ ٓبٝسد فذسٙ كوو ٝأٌٖٓ ٓؼشكخ هبك٤زٚ .2

ـ ٝمؼذ اُوٞاك٢ أُزؾبثٜخ ٓززب٤ُخ ، ٝك٤ٔب ػذا رُي كأسهبّ اُوٞاك٢ ٓزغِغِخ ثزشر٤ت 3

 ٢ ٓغٔٞػبرٜب أُزٔبصِخ . اُقلؾبد ك

ٝهذ هغْ أُؾون اُلٜشط ػ٠ِ ا٧ؽشف ا٧ثغذ٣خ ، ٝرًشٙ ُِجؾٞس ٝاُوٞاك٢ ٓغ رًش 

اُغضء ٝاُقلؾخ اُز٢ ٝسدد ك٤ٚ ٛزٙ االث٤بد ٝهُٞٚ ُِجؾٞس )اُٞاكش ، ٝاُط٣َٞ ، ٝخل٤ق ، 

 ٝاٌُبَٓ ، ٝثغ٤و ، ٝٓذ٣ذ ،ٝعش٣غ، ٝؿ٤شٛب .

، 6ث٤بد اُؾؼش٣خ ًوُٞٚ ـ اُؾؾشاد ـ ه٣َٞ طـ ؽشف )اُزبء( ٣زًش اُوبك٤خ ٝاُجؾش ٨ُ

 . 261، ؿ1، ٝـ كٔبرب ـ ٝاكش ط327ؿ

 .521، 3، ٝ ـ هبئش ـ اٌُبَٓ ط376، ؿ4ـ ؽشف )اُشاء( ٣زًش ـ ٌٗش ـ ٓزوبسة ط

 .346، ؿ4ـ ؽشف )اُطبء( ٣زًش ـ ٣خزشه ـ ثغ٤و ط

 .123، ؿ4ـ ؽشف )ا٤ُْٔ ( ٣زًش ـ ا٧هؾبّ ـ خل٤ق ط

ا٧ؽؼبس ـ أعضاء ا٧ث٤بد ـ أ١ ٣وقذ رًش اُغبؽع ـ اُقذس ـ ٝرًش أ٣نبً مٖٔ كٜشط 

 .243، ؿ6كوو ثذٕٝ رًشـ اُؼغضـ ًوُٞٚ ـ كإ ًبٗذ اُغ٘بٕ ع٘ذ كجبُؾشٟ ـ ط

 ـ اُلٜشط اُضبٖٓ : كٜشط ا٧سعبص 

ً  ًوُٞٚ )ؽشف االُق( ٣زًشـ اُخلبءـ    اُز١ هغُٔٚ ػ٠ِ االؽشف االثغذ٣خ أ٣نب

 .312، ؿ4ٝ ـ أٓؼبئٚ ـ ط255،ؿ 1ط

 .122، ؿ4ـ ؽشف )اُزاٍ ( ٣زًش ـ ثٔ٘جز ـ ط

 .62، ؿ6، ٝ ـ اُزِق ـ ط112، ؿ3ـ ؽشف )اُلبء( ٣زًش ـ اُزضو٤ق ـ ط

 (                                                 25ـ اُلٜشط اُزبعغ : كٜشط اُِـخ )  

ؽع أٝ أؽبس ٣وٍٞ أُؾون )ػجذ اُغالّ دمحم ٛبسٕٝ( ـ كٜشط اُِـخ ـ اُز٢ كغشٛب اُغب

 ئ٠ُ رلغ٤شٛب ، ٣ٝؾزَٔ ٛزا اُلٜشط ػ٠ِ كق٤ِٖ .

 ـ  ٓبٛٞ ػشث٢ أٝ ك٢ ؽٌْ اُؼشث٢ ٖٓ أُؼشثبد .1

 ـ ٓبٛٞ ؿ٤ش ػشث٢ ، ًبُلبسع٢ ٝا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُؼجش١ .2

أ  ـ  ٝأثزذأُٙ أُؾون ثـ اُؼشث٤خ ٝٓبك٢ ؽٌٜٔب ـ ٝهغٜٔب ػ٠ِ ا٧ؽشف ا٧ثغذ٣خ ٓؾ٤شاً 

 ٌٜٔب ٤ًٝق ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ثوُٞٚ .ئ٠ُ أفَ أٌُِخ ٤ًٝلٔب ٝسد ؽ

ـ ؽشف )ا٧ُق( ٣زًش ـ أثذ ـ ٢ٛٝ أفَ أٌُِخ ث٤٘ٔب  ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ٓبٝسد ك٢ اُ٘ـ ٝٛٞ ـ 

ٝـ أعذ ـ  433، ؿ3، ًٝزُي رشد ـ أثذح ـ ط416، ؿ6، ط433، 432، ؿ3ا٧ٝاثذ ـ ط

 .134، ؿ6، ٝـ ٓأعذح ـ ط72، ؿ7ٝسد ك٢ اُ٘ـ ـ أعذح ـ ط

، ٝـ خٕٞ ـ 457، ؿ3سدد ك٢ اُ٘ـ ـ خالف ـ طـ ؽشف )اُخبء( ـ خِق ـ ٝٝ

 .52، ؿ4ٝسدد ـ اُخ٤بٗخ ـ ط

 . 276، ؿ2ـ  ؽشف )اُؾ٤ٖ( هُٞٚ ـ ؽْٜ ـ ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ ؽ٤ْٜ ٝؽ٤ٜٔخ ـ ط

ٝ هُٞٚ ـ ٓـَ 12، ؿ4ـ ؽشف )ا٤ُْٔ ( هُٞٚ ـ ٓضٕ ـ ٝٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ أُبصٕ ـ ط

، 5أٓـِٞا كْٜ ٓٔـِٕٞ ـ طًٝزُي رشد ـ 512، ؿ5ـ ٝٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ ا٩ٓـبٍ ـ ط

 .512ؿ
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ؿ، ـ 424، 6ـ ؽشف )ا٤ُبء( هُٞٚ ـ ٣ذ١ ـ ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ مشٝة ثب٤ُذ٣ٖ ـ ط

 . 424، ؿ6،   ـ هؼبّ ٣ذ٣ٖ ـ ط424، ؿ6هؼبّ ٣ذ ـ ط

 (26ة ـ اُـ٤ش اُؼشث٤خ )

٣ٝوقذ ثٚ رًش أٌُِبد اُـ٤ش اُؼشث٤خ اُز٢ ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ،ٓغ رًش أفَ أٌُِخ 

 ػ٠ِ االؽشف االثغذ٣خ ًوُٞٚ :ٝٓؼ٘بٛب ٓوغُٔٚ 

 .541، ؿ3ـ ؽشف )اُذاٍ ( رًش ـ داٝدار ـ كبسع٢ ثٔؼ٠٘ ـ اُؾ٤طبٕ ـ ط

 .174، ؿ1ـ ؽشف )اُطبء( رًش ـ هبؿش٣ظ ـ ٣ٞٗب٢ٗ ثٔؼ٠٘ ـ اعْ ؽ٤ٞإ ـ ط

 .121، ؿ7، ط143، ؿ1ـ ؽشف )ا٤ُْٔ( رًش ـ ٓشؽ ـ كبسع٢ ثٔؼ٠٘ ـ هبئش ـ ط

                            .                 526، ؿ5/ ط371، ؿ3ثٔؼ٠٘ ـ اُضِظ ـ طـ ؽشف )ا٤ُبء( رًش ـ ٣خ ـ كبسع٢ 

ـ اُلٜشط اُؼبؽش  : كٜشط اُِـخ اُز٢ كغشٛب ؽبسػ اُؾ٤ٞإ ك٢ اُؾٞاؽ٢ أٝ 

 ا٧عزذساًبد .

 (٣ٝ27ؾَٔ ٛزا اُلٜشط ػ٠ِ كق٤ِٖ : )

 ـ ٓبٛٞ ػشث٢ أٝ ك٢ ؽٌْ اُؼشث٢ ٖٓ أُؼشثبد .1

 ًبُلبسع٢ ٝا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُؼجش١ . ـ ٓبٛٞ ؿ٤ش ػشث2٢

 هغٜٔب ًبالر٢ :

أ ـ ا٧ُلبظ اُؼشث٤خ ٝٓب ك٢ ؽٌٜٔب ، ٓوغٜٔب ػ٠ِ ا٧ؽشف ا٧ثغذ٣خ ٓغ رًش أفَ 

 أٌُِخ ٝٓب ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ًوُٞٚ :

، 361، ؿ4ـ ؽشف )ا٧ُق( رًش أفَ أٌُِخ ـ أكَ ـ ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ ا٩كبٍ ـ ط

 .127، ؿ5ـ ئكبٍ ـ طٝرشد 327، ؿ4ٝرشد أ٣نبً ـ ئكبالً ـ ط

، ٝرشد أ٣نبً ـ 21، ؿ4ـ ؽشف )اُضبء( رًش أفَ أٌُِخ ـ صجذ ـ ٝسدد ـ صُجزٞا ـ ط

 ئُخ .5، ؿ5، ٝرشد ـ رضج٤ذ ا٧ػشاك ـ ط71، ؿ2ٝٝسدد ـ صِجبرب ـ ط77، ؿ7الأصجُذ ـ ط

، 4ـ ؽشف ) اُؾ٤ٖ( رًش أفَ أٌُِخ ـ ؽجو ـ ٝٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ اُّؾجٞه ـ ط

 .467، ؿ3، أٝ رشد ـ ؽجبث٤و ـ ط361، ؿ6د ـ ؽجّٞهخ ـ طٝرش362، ؿ5، ط22ؿ

 . 312، ؿ4ـ ؽشف )ا٤ُبء( رًش أفَ أٌُِخ ـ ٣لخ ـ ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ـ ٣بكٞخٜب ـ ط

 (27ة ـ ا٧ُلبظ ؿ٤ش اُؼشث٤خ )

٣زًش اُغبؽع ا٧ُلبظ ؿ٤ش اُؼشث٤خ اُز٢ ٝسدد ك٢ اُ٘ـ ٓغ رًش أفِٜب ٓؾ٤شاً ئ٠ُ 

 االثغذ٣خ أ٣نبً ًوُٞٚ . اُغضء ٝاُقلؾخ ٓوغْ ػ٠ِ االؽشف

 .424، ؿ4ـ ؽشف )ا٧ُق ( ٣زًش ًِٔخ ـ أعذٛب٢ٗ ـ أفِٜب )كبسع٢ ( ، ط

 . 573، 5، ط352، 3ـ ؽشف )اُجبء( ٣زًش ًِٔخ ـ ثالرس ـ أفِٜب )ٛ٘ذ١( ، ط

، ًِٝٔخ ـ 27، ؿ4ـ ؽشف )اُغ٤ْ ( ٣زًش ًِٔخ ـ عبص٤ِن ـ أفِٜب )٣ٞٗب٢ٗ( ، ط

 .423، ؿ4عبُٞد ـ  أفِٜب )ػجش١ ( ،ط

                                                      74، ؿ6٘ق٤ش ـ أفِٜب )الر٢٘٤( ، طـ ؽشف )اُوبف( ٣زًش ًِٔخ ـ ه

 (22ـ  اُلٜشط اُؾبد١ ػؾش : كٜشط اٌُزت )

٣زًشك٤ٚ أُؾون اٌُزت اُز٢ رًشٛب اُغبؽع . ك٤ؾ٤ش ٌُزت اُغبؽع ث٘غْ ، ٝٓبُْ ٣وشٕ 

. ِٙ  كٜٞ ُـ٤ش

ِٚ ثؾش  ، 2، ؿ1ف )ا٧ُق( ًزبة ـ ا٧ؽزغبط ُ٘ظْ اُوشإٓ ـ ٝٛٞ ًزبة ُِغبؽع طًوُٞ

ِٙ ٝٛٞ ًزبة ـ ا٥صبس اُؼ٣ِٞخ ٧سعططب٤ُظ ، ط  .271، ؿ٣ٝ6زًش ًزبة ُـ٤ش
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، 11، ؿ1ـ ؽشف )اُلبء( ٣زًش ًزبة اُغبؽع ـ اُلشم ٓبث٤ٖ اُؾ٤َ ٝأُخبس٣ن ـ ط

ِٙ ٝٛٞ ًزبة ـ كن٤ِخ أُِي ػ٠ِ االٗغبٕ ٝا٩ٗ  .65، ؿ7غبٕ ػ٠ِ اُغبٕ ـ طًٝزبة ُـ٤ش

    

 ( 31ـ اُلٜشط اُضب٢ٗ ػؾش : كٜشط أ٣بّ اُؼشة ) 

ِٚ ـ ا٧ثبء ـ ط  .314، ؿ1، ٝ ـ ئسّ اٌُِجخ ـ ط417، 6ـ ؽشف )ا٧ُق( ًوُٞ

ِٚ ـ اُوبدع٤خ ـ ط ، ٝهُٞٚ ـ هظ اُ٘بهق ـ 122، 171، 22، ؿ7ـ ؽشف )اُوبف( ًوُٞ

 .22، ؿ7ط

 (31سف اُؼبٓخ )ـ اُلٜشط اُضبُش ػؾش : كٜشط أُؼب

ـ ؽشف )ا٧ُق( ٣ؾ٤ش أُؾون ك٢ أػ٠ِ اُقلؾخ ثٔب ٣جزذأٙ ثبُقلؾخ ٝثٔبرا ر٘ز٢ٜ 

ًوُٞٚ رجذأ ثـ )ا٥صبس( ٝر٘ز٢ٜ ثـ )ا٧عزذالٍ( ك٤وٍٞ )ا٥صبس ٝا٧عزذالٍ(  ًوُٞٚ رشد ًِٔخ ـ 

، 2، ٝرشد أ٣نبً ثق٤ـخ ـ عِطبٕ اُؾع ػ٠ِ ا٥صبس ا٧دث٤خ ـ ط73، ؿ1ا٥صبس ـ هٔغٜب ، ط

ً ًِٔخ  ـ ا٧خشط ـ ثق٤ـخ أُز٤ٌِٖٔ ك٢ فْٔ ا٧خشط ، ط112ؿ ، 4، ٝرشد أ٣نب

 .417، 4، اُغؾبثخ اُخشعبء ، ط417، ؿ4، هٍٞ ك٢ ا٧خشط ، ط414ؿ

ـ  ؽشف )اُزبء( ٣جذأ أُؾون اُقلؾخ ثٌِٔخ ـ اُزقـ٤شـ ٝر٘ز٢ٜ ثٌِٔخ ـ اُزٞس٣ش ـ ٝرشد 

ِٚ ًِٔخ ـ اُزلبؤٍ ـ رشد ث ِٚ ك٢ اُزغ٤ٔخ ـ طك٤ٜب ًِٔبد ػذح ًوُٞ ، 432، ؿ3ق٤ـخ ـ ٓشاػبر

 .457، ؿ3ٝرأر٢ ثق٤ـخ ـ ٓب٣زلبءٍ ثٚ ٖٓ اُط٤ش ٝاُ٘جبد ، ط

 ـ اُلٜشط اُشاثغ ػؾش : كٜشط أُجبؽش اٌُال٤ٓخ 

 ٣ٝوقذ ثٚ ٣أخز أُؾون ًِٔخ ٖٓ ػ٘ٞإ أُجؾش ٓٞمؾب أُوقٞد ٓ٘ٚ ًوُٞٚ :

 .35، ؿ5ثبُغ٘ظ ـ طـ ؽشف )اُزاٍ( رشد ًِٔخ ـ رًبء ـ ٣ٝوٍٞ ـ ػالهزٚ 

، 3ـ ؽشف )إُ٘ٞ( رشد ًِٔخ ـ اُ٘بس ـ ٣ٝوٍٞ ـ اُوٍٞ ثذخٍٞ اُؾ٤ٞإ اُوج٤ؼ ك٤ٜب ـ ط

،  61، ؿ5، ٝرشد ـ أُٞإ ا٤ُ٘شإ ـ ط34، ؿ5، ٝرشد أ٣نبً ـ هُْٜٞ اُ٘بس ٣ب٣غخ ـ ط325ؿ

                                .                65، ؿ5ـ ػِخ ئخزالف أُٞاٜٗب ـ ، ط

ـ اُلٜشط اُخبٓظ ػؾش : ٣زنٖٔ ـ كٜشط ٓوبثِخ ٗغخخ ًٞثش٢ِ٣ ٖٓ اُغضء اُغبثغ 

 (32ث٘غخخ اُغبع٠ . )

٣وٍٞ أُؾون : رخبُق ٗغخخ ًٞثش٠ِ٣ "أُشٓٞص ُٜب ثشٓض ـ ٍ" عبئش ٗغخ اُؾ٤ٞإ ك٢ 

ك٢ ٗظبٜٓب . ٝٛزا اُلٜشط  رشر٤جٜب ُزُي أػزٔذد رشر٤ت عبئش اُ٘غخ اُز٢ رٞاكن ٗغخخ اُغبع٠

 أُوبسٕ ٣ٞمؼ ٛزا اُزخبُق اُج٤ٖ .

 (33ـ اُلٜشط اُغبدط ػؾش : كٜشط ٓشاعغ اُؾشػ ٝاُزؾو٤ن . )  

٣زًش ك٤ٚ أُؾون ع٤ٔغ أُقبدس اُز٢ أػزٔذ ػ٤ِٜب ك٢ رؾو٤ن اُ٘ـ ٝاُؾشٝؽبد اُز٢ 

٘ؾش ، ٝع٘خ اُ٘ؾش ٝمؾٜب ك٢ اُٜبٓؼ راًشاً أعْ اٌُزبة ، ُٝوت أُإُق ، ٝداس اُطجبػخ ٝاُ

 ًوُٞٚ : 

 .1325ـ ًزبة ـ ا٧مذاد ـ الثٖ ا٧ٗجبس١ ، اُؾغ٤٘٤خ 

 .1272ـ ًزبة ـ أعذ اُـبثخ ـ الثٖ ا٧ص٤ش . ا٤ُٛٞجخ 

 .1323ـ ًزبة ـ ا٧ؿب٢ٗ ـ ٧ث٢ اُلشط ا٧فجٜب٢ٗ . اُزوذّ 

 ـ اُلٜشط اُغبثغ ػؾش : كٜشط اُلٜبسط .

ٖٓ ٓغ اُغضء ٝاُقلؾخ ٝرُي ٤ُغَٜ ػ٠ِ ٣زًش أُؾون كٜبسط اُغضئ٤ٖ اُغبثغ ٝاُضب

ِٚ ١٧ ٓبدح ٣شؿت ٧عزخذآٜب .  اُجبؽش ػ٘ذ أعزخشاع
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 الخالصت

 ، ُُٚ ً أٛزْ أُؾووٕٞ ئ٠ُ عبٗت رؾو٤ن اُ٘ـ ثٞمغ كٜبسط ٌُِزبة ٧ٜٗب رُؼذ ٓلزبؽب

٣قؼت  ٢ٛٝ ٖٓ دٝاػ٢ ٌٓٔالد اُزؾو٤ن ،ٝثذٜٝٗب رٌٕٞ دساعخ اٌُزبة ػغ٤شح ٧ٜٗب رُظٜش ٓب

 ُجبؽش ٨ُٛزذاء ئ٤ُٚ ٝرٌؾق ػٖ خطأ أُؾون أٝ عٜٞٙ .ػ٠ِ ا

ٝاُلٜبسط هذ٣ٔخ ػ٘ذ اُؼشة ك٢ ًزت اُشعبٍ ، ٝاُزشاعْ ، ٝاُجِذإ ، ٝٓؼبعْ اُِـخ ، 

ٝهذ ػشكذ اُلٜبسط ٖٓ أُغزؾشه٤ٖ كِْٜ اُلنَ ك٢ كٜبسط ا٧ػالّ ، ٝاُوجبئَ ، ٝاُجِذإ ، 

ب اُؼشة ْٜٓ٘ ٝأمبكٞا ػ٤ِٜب مشٝثبً أخشٟ ٝاُؾؼش ، ٝا٣٧بّ ، ٝا٧ٓضبٍ ، ٝاٌُزت ٝهذ أخزٛ

 ًض٤شح .

ِٚ دٕٝ اُزو٤ذ ثبُطشم اُؼبٓخ ُِلٜبسط ، ٝئٕ  ً ك٢ كٜشعز ً خبفب ٝئٕ ٌَُِ ًزبة ٜٓ٘غب

ٝمغ ٛزٙ اُلٜبسط ٢ٛ ُز٤ٌٖٔ اُجبؽش ٖٓ إٔ ٣٘زلغ ثبٌُزبة ؿب٣خ ا٧ٗزلبع ، ٝإ رؾو٤ن ًزبة 

ٕ ، ٝهجبئَ ، ًٝزت ، ٝأؽؼبس ، ٝأعٔبء )اُؾ٤ٞإ ( ٖٓ اٌُزت اُز٢ ٝسدد ك٤ٜب أػالّ ، ٝثِذا

 ؽ٤ٞاٗبد ، ٝأساع٤ض ٝؿ٤شٛب رطِت ٖٓ أُؾون ثٞمغ ًٜزٙ اُلٜبسط .

 والمزاجعالمصادرقائمت 

ٛـ( ، اٌُبَٓ ك٢ اُزبس٣خ 631ـ  ، ئثٖ ا٧ص٤ش ، أثٞ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم اُغضس١ )د1

 ،رؾو٤ن ، خ٤ش١ عؼ٤ذ ، داس اُزٞك٤و٤خ ُِطجبػخ ، اُوبٛشح .

 

ئر٤ْ ، ٓؾٔٞد أؽٔذ ، اُلٜشعخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُطجؼخ اُضب٤ٗخ ، ٓإعغخ ػجذاُؾ٤ٔذ ـ 2

 .1277ؽٞٓبٕ ، ػٔبٕ

ٛـ(، ُغبٕ ا٤ُٔضإ ، 752ـ، ئثٖ ؽغش اُؼغوال٢ٗ : ؽٜبة اُذ٣ٖ أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ )د3

 1271ّ، ث٤شٝد ، 2ٓإعغخ االػ٢ِٔ ، ه

  

ربس٣خ ثـذاد ، داس اٌُزبة  ٛـ( ،463ـ  اُخط٤ت اُجـذاد١ ، أثٞ ثٌش أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ )د4

 اُؼشث٢ ، ث٤شٝد ،

ٛـ( ، ٝك٤بد االػ٤بٕ 671ـ ، ئثٖ خٌِبٕ ، ؽٔظ اُذ٣ٖ أؽٔذ ثٖ دمحم ثٖ أث٢ ثٌش )د5

، 1ٝأٗجبء أث٘بء اُضٓبٕ ، رؾو٤ن ، دمحم ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ، ٌٓزجخ اُٜ٘نخ أُقش٣خ ،ه

 ّ.1247اُوبٛشح ، 

 

ٝرؾو٤ن اُ٘قٞؿ ك٢ اُؼِّٞ االعال٤ٓخ ،  ـ اُغشؽبٕ ، ٓؾ٢٤ ٛالٍ ، أفٍٞ اُجؾش6

( ، 71اُطجؼخ اُضب٤ٗخ ، دائشح اُجؾٞس ٝاُذساعبد عِغِخ اُذساعبد االعال٤ٓخ أُؼبفشح )

 ،2114ٛـ ـ  1435

 1261ّٛـ ـ 1372ـ سمب ،أؽٔذ ، ٓؼغْ ٓزٖ اُِـخ ، داس ٌٓزجخ اُؾ٤بح ، ث٤شٝد ، 7

ـ( ، ربس٣خ دٓؾن ، دساعخ 571ٛـ  ئثٖ ػغبًش : ػ٢ِ ثٖ اُؾغٖ ئثٖ ٛجخ هللا )د7

                                           1227،ث٤شٝد 1ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ،ه ٝرؾو٤ن ، ػ٢ِ ؽ٤ش١ ، داس اُلٌش ُِطجبػخ

ٛـ ـ  1417ـ   ٛبسٕٝ ، ػجذاُغالّ ، رؾو٤ن اُ٘قٞؿ ٝٗؾشٛب ، اُطجؼخ اُغبثؼخ 2

 ، اُوبٛشح1227

 ٛـ( ، ٓؼغْ االدثبء ، ث٤شٝد.626ة اُذ٣ٖ )دـ  ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ : أثٞ ػجذهللا ؽٜب11
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 هـ( إمنوذجًا222احلووان للجاحظ  )
 

)77 ) 
 

  الحاالثا    
ٛـ( ، ربس٣خ ثـذاد ، داس اٌُزبة اُؼشث٢ 463ـ ٣٘ظش : اُخط٤ت اُجـذاد١ ، أثٞ ثٌش أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ )د1

ٛـ( ، ربس٣خ دٓؾن ، 571ٛجخ هللا )د ، ئثٖ ػغبًش : ػ٢ِ ثٖ اُؾغٖ ئث221ٖـ 212، ؿ2، ث٤شٝد ، ط

، 212، ؿ13ّ، ط1227،ث٤شٝد 1دساعخ ٝرؾو٤ن ، ػ٢ِ ؽ٤ش١ ، داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ،ه

ٛـ( ، اٌُبَٓ ك٢ اُزبس٣خ ،رؾو٤ن ، خ٤ش١ عؼ٤ذ ، داس 631ئثٖ ا٧ص٤ش ، أثٞ اُؾغٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم اُغضس١ )د

ٛـ( ، 671ئثٖ خٌِبٕ ، ؽٔظ اُذ٣ٖ أؽٔذ ثٖ دمحم ثٖ أث٢ ثٌش )د ،71، ؿ7اُزٞك٤و٤خ ُِطجبػخ ، اُوبٛشح ، ط

، 1ٝك٤بد االػ٤بٕ ٝأٗجبء أث٘بء اُضٓبٕ ، رؾو٤ن ، دمحم ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ، ٌٓزجخ اُٜ٘نخ أُقش٣خ ،ه

ٛـ( ، ٓؼغْ 626، ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ : أثٞ ػجذهللا ؽٜبة اُذ٣ٖ )د422ـ 421، ؿ1ّ، ط1247اُوبٛشح ، 

ٛـ(، ُغبٕ ا٤ُٔضإ ، 752، ئثٖ ؽغش اُؼغوال٢ٗ : ؽٜبة اُذ٣ٖ أؽٔذ ثٖ ػ٢ِ )د114ـ 74ؿ، 16االدثبء ،ط

، ًؾبُخ : ػٔش سمب ، ٓؼغْ أُإُل٤ٖ ، 357ـ 355، ؿ4ّ، ط1271، ث٤شٝد ، 2ٓإعغخ االػ٢ِٔ ، ه

 .7،ؿ7ّ، ط1272ٓطجؼخ اُزشه٢ ، دٓؾن، 

 212، ؿ2ـ اُخط٤ت اُجـذاد١ ، ربس٣خ ثـذاد ، ط2

 71،ؿ7اٌُبَٓ ك٢ اُزبس٣خ ، ط ـ ئثٖ االص٤ش ،3

 .75، ؿ16، ٣بهٞد اُؾ١ٞٔ ، ٓؼغْ االدثبء ، ط355، ؿ 4ـ ئثٖ ؽغش ، ُغبٕ ا٤ُٔضإ ، ط4

 .7، ؿ7ـ ًؾبُخ ،ٓؼغْ أُإُل٤ٖ ، ط5

، 422، ؿ1، ئثٖ خٌِبٕ ، ٝك٤بد االػ٤بٕ ، ط71، ؿ7ـ  ئثٖ االص٤ش ، اٌُبَٓ ك٢ اُزبس٣خ ، ط6

 .7، ؿ7ًؾبُخ ، ٓؼغْ أُإُل٤ٖ ، ط

 .17ـ 14،ؿ1ـ  اُغبؽع ،اُؾ٤ٞإ ، أُوذٓخ ، ط7

  17، ؿ 1ـ  ّ، ٕ، ط7

 31ـ 22ـ ّ، ٕ، 2

 36، ؿ1ـ ّ، ٕ، ط11

، ؿ 4ّ، 1261ّٛـ ـ 1372ـ سمب ،أؽٔذ ، ٓؼغْ ٓزٖ اُِـخ ، داس ٌٓزجخ اُؾ٤بح ، ث٤شٝد ، 11

461. 

 ـ ّ .ٕ .12

ب٤ٗخ ، ٓإعغخ ػجذاُؾ٤ٔذ ؽٞٓبٕ ، ـ ئر٤ْ ، ٓؾٔٞد أؽٔذ ، اُلٜشعخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُطجؼخ اُض13

 .7، ؿ1277ػٔبٕ 

 .15ـ ػجذاُٜبد١ ، دمحم كزؾ٢ ، اُلٜشعخ أُٞمٞػ٤خ ، داس اُؾشٝم ، ؿ14

، اُوبٛشح ، 1227ٛـ ـ  1417ـ ٛبسٕٝ ، ػجذاُغالّ ، رؾو٤ن اُ٘قٞؿ ٝٗؾشٛب ، اُطجؼخ اُغبثؼخ 15

 .23ؿ

 ـ  ّ.ٕ .16

 .                                                             27، ؿ4ـ  أُ٘غذ ، فالػ اُذ٣ٖ ، هٞاػذ رؾو٤ن اُ٘قٞؿ ، داس اٌُزت اُغذ٣ذ ، ه17

 .141ـ ٜٓ٘ظ رؾو٤ن اُ٘قٞؿ ٝٗؾشٛب ، ٗٞس١ ؽٔٞد١ اُو٤غ٢ ، ٓقذس عبثن ، ؿ17

،  عشؽبٕ ، ٓؾ٢٤ 27ذس عبثن ، ؿـ  أُ٘غذ ، فالػ اُذ٣ٖ ، هٞاػذ رؾو٤ن اُ٘قٞؿ ، ٓق12

ٛالٍ ، أفٍٞ اُجؾش ٝرؾو٤ن اُ٘قٞؿ ك٢ اُؼِّٞ االعال٤ٓخ ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ ، دائشح اُجؾٞس ٝاُذساعبد 

 .322اٍ، ؿ2114ٛـ ـ 1435( ، 71عِغِخ اُذساعبد االعال٤ٓخ أُؼبفشح )

 .141ـ  ٜٓ٘ظ رؾو٤ن اُ٘قٞؿ ٝٗؾشٛب ، د. ٗٞس١ ؽٔٞد١ اُو٤غ٢ ، ٓقذس عبثن ، ؿ21

 37، ؿ1ـ  اُغبؽع ، اُؾ٤ٞإ ٕ ط21

 37، ؿ1ـ ّ، ٕ، ط22

 427، ؿ1ـ ّ، ٕ، ط23

 31، ؿ1ـ  ّ، ٕ،ط24

 .112ـ 76، ؿ7ـ ّ ، ٕ، ط25

 .113ـ 112، ؿ7ـ ّ. ٕ ، ط26

 .262ـ 116، ؿ7ـ ّ ، ٕ ، ط27

 .264ـ 263، ؿ7ـ ّ . ٕ، ط27
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 .267ـ 266، ؿ7ـ ّ. ٕ ، ط22

 .271ـ  271، ؿ7ـ  ّ. ٕ ، ط31

 .313ـ 274، ؿ 7ٕ ، طـ ّ. 31

 .313ـ 312، ؿ7ـ  ّ. ٕ ، ط32

 .322ـ 316، 7ـ ّ. ٕ. ط33

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 
 


