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א Jאאא،،אEFKא

אאאKאא،א
א،א٤(א(K 

א،Wאאא
אא)٥(،א

،אאאאאאK 
אאא٦(א(،א،א

אאאא،EF
Wאא،K،אא

EFW،Fא،אאאא

                                                            

 .٤/٣٧١و ٤/١١٢ينظر املقتضب  )١(

ي النحو  )٢(  .٢٤٠ /١األصول 

ى الكافية ٥١٣ /١ينظر: شرح الكافية الشافية البن مالك  )٣(  .٤/٣٥١، وشرح الر ع

 .٣٥٢ - ٣٥١ /٤ينظر: شرح الر  )٤(

ي إصالح الخلل  )٥( اني، ص ١٨٩ينظر: الحلل   .٧ /٣واملحرر الوج ، ١٤١، وإعراب القران لألص

ي  )٦( را  .٤٧٣ - ٤٧٢ /٢ينظر: شرح الكتاب للس
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،Eאא،א)١(K
אא،אאא،

EF Jא Jא،
א)٢(K 

אאא،EFא،א
אאאאKW?EF

אאאא،א
אא?)٣(K 

٢- אאאW ُّ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش َّWאz
٢٧xK 

אאאאאא
،אאWF JEאW،K

W?אאWWF،E
אKאאא

KאאKW،א
W،אKאאK

אא؛א،א
Kאאאא؛ 

אWWאאא،א
אאKאאאKKKKWאא
אא،אא،EFWאFאEא؛

אאאאKאא،א
אאא،אאא

                                                            

ــــي إصــــالح الخلــــل ٢٢٦ - ٢٢١ /١، وشــــرح املقدمــــة املحســــبة ١/٣٢٣ينظــــر: املشــــكل  )١( ، وإعــــراب القــــران ٧ /٣، واملحــــرر الــــوج ١٩٠ - ١٨٩، والحلــــل 
اني   .٣٥٢ /٤، وشرح الر ٦٣٥ /٢، والتبيان ١٤١لألص

ي إصالح الخلل ينظر  )٢(  .١٩١ -١٨٩الحلل 

اج  )٣(  .٣٢٨ /١امل
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א،אא،אא
א?)١(K 

אאאW 
- אאאא،אאאא

WאאאKא
אאאאאא،

אKא،א
א،אאא??K
אKא،אאW?
WW??א،Wא

אFW،Eא?٢(א(K 
- אאאא،אאא

؛אWא?א،אא
?א)٣(،،א

אא،EFW،א،
٤(א(KW?KKKאאא،
אאWאא،א

א?)٥(Kאא?אאא
א?)٦(K 
א،אאאאאאא
،אא،אאא

                                                            

اج  )١(  .٦٣١ - ٦٣٠ /١امل

 .٢/١٥الكشاف  )٢(

 .١/٢٩٧معاني القران لألخفش  )٣(

 .٢٩٤ - ٢٩٣ /٣ينظر الحجة للفارس  )٤(

 .٤/٤٧٥البحر املحيط  )٥(

 .٥/٥٨٨الدر املصون  )٦(
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א؛אאאEF،אאW
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אאא JKא،W

א?אאאאא،א
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אKKKאאאאאא،
אW 


 

 א
 

א،אאWא،אEF
EFKKKW،אאא

א،אאאא?٢(א(Kא
אאאאאאא)٣(K 

אאאאא
אאWא?אאאאא
אKKK،אאא؛אאאא

א،א،،אאא
אא،אאא
אWאKKKW،אאאא
،אאK?KאW?
אאאא، Jא Jאאא

                                                            

 .٢/١٥، والكشاف ٢٤٠ /٢ينظر: معاني القران الزجاج  )١(

 .٤٢ - ٤١ /٣الكتاب  )٢(

 .١١/٣٢١جامع البيان  )٣(



٢٥

 

 
٢٥ 

  األندلس مجلة
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م٢٠١٨ يونيو-أبريل )٥( املجلد )١٨( العدد

 ISSN: 2410‐1818 نهاريعبداهللا ال. د   |موقف اإلمام يحيى بن حمزة العلوي من القراءات القرآنية...              

?١(א(KאאEF
)٢(K 

אאאא
،אאאא؛

אאאאK 
٣- אאאEאFאK 

אאאאאאُّ َّين ىن نن من زن
Wאz٣٠x؛אאא،W?Wهللا ابــن عزيــر اليهــود وقالــت
א)٣(W 

אאKאאzאxא
،EאFאא؛אKאאא

א؛אK 
אאאWאKW 

אאWFWE؛אFWEאא،
EFW،Wאא)٤(K

،WאאאKאא
א،א؛אא

א،אאאאאא؛
אאK 

אאWא،א
KאאאK 

                                                            

 .٤٧٥ - ٤/٤٧٤البحر املحيط  )١(

ي إصالح الخلل  )٢( ي علل البناء واإلعراب ٢٦٣ - ٢٦٢ينظر: الحلل   .٥/٥٨٨، والدر املصون ٤٦٩. ومغ اللبيب ٢/٤٠، واللباب 

ر تنـوين:  )٣( ـر ونـافع وابـن عـامر وحمـزة. وزاد الـداني أبـا عمـرو مـن روايـة عبـد الـوارث والجعفـي. قرأ بالتنوين عاصم والكسائي من السبعة، وبغ ابـن كث
ي القراءات السبع ٣١٣ينظر: السبعة   .١١٥١ /٣، وجامع البيان 

ي التقدير ا )٤( ا لم تتكرر معه   .آلخرزيادة (عبد) هنا ال توجد إال عند العلوي، والسياق ال يقبلها، وقد ال تكون منه، بدليل أ
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 Jא J،W،

אKW J
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אK؛אאאאא،
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אא،א؛
אאאאאאאא

אאאאK
אאאFEאאא Jאא،

אאאאא Jא؛אאא
אאאאאא،W

א Jאאא J J J
Kאאאאאאא

אאאא،א،EאFF،E
אאא،،אא

،אאאאא
،אאא،א؛א
א،،אאאא،אא

אK 
אאאאאאאא
אאאאא،א
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اج  )١(  .٣٥٠ - ٣٤٩ /٢امل
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١(א(،אאאא
אא)٢(K 

،،אאא
،אW 

- אאא،א
،אאא

،אאא،אא،
אEF،

א،KאאWא
)٣(،אאWא

אKא J
אא JW?Wא،،

،KW؛،،
א،،?)٤(K 

- W?W J
א Jאא

،א؛אאאאא
KKK?؛אא

א،אאא؛אא
؟אאW،،א،
אKאא

אא،אא J JW

                                                            

، والحجــــة البــــن ٤٤٢ /٢للزجــــاج  ، ومعــــاني القــــران وإعرابــــه٢٠٥ /١٤ان ، وجــــامع البيــــ٣١٦ /٢، واملقتضــــب ٣٥٦ /١ينظــــر: معــــاني القــــرآن لألخفــــش  )١(
، والجــــــامع ألحكــــــام ٦٤٠ /٢ ، والتبيــــــان٢٤ - ٢٣ /٣، واملحــــــرر الــــــوج ٣٢٧ - ٣٢٦ /١، واملشــــــكل ١٨٣ - ١٨١ /٤، والحجــــــة للفارســــــ ١٧٤خالويــــــه 
 .١١٦ /٨القران 

رهان للزرك ٥/٤٠٣، والبحر املحيط ٢٦٣ /٢ينظر: الكشاف  )٢(  .١٤٢ - ١٤١ /٣، وال

 .١٧٤، والحجة البن خالويه ١٤/٢٠٤ينظر: جامع البيان  )٣(

 .٢٦٣ /٢، والكشاف ١٧٤. وينظر علة منعه من الصرف: الحجة البن خالويه ٤٠٢ /٥البحر املحيط  )٤(
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،אW،א،
KאאWאא?W
،EF؟

،א١(?א(K 
 

  الثاني املبحث
  فيها املختلف القراءات من موقفه

 
  :املجرور الضمير ىلع العطف من املوقف :األولى املسألة

W ُّ ميىي خي  حي جي يه ىه َّWאz١x،א
?א?،א)٢(،אאאא

א،Wא،
،א،אK 

א،אאא،
אא،אאאא

אאK 
אאאEאFא،EF

אא،א
אאאא، J

אא J،אK 
אאא،אW?א،
אWאא?)٣(،אWא
،)٤(אאא،אא؛

                                                            

 .٣٠٢اتحاف فضالء البشر  )١(

ي القراءات  )٢( ي القراءات العشر ٢٦٦ينظر: السبعة   .١٧٥، واملبسوط 

 .٤٣١ /١إعراب القران  )٣(

ي القراءات السبع  )٤(  .١١٨ينظر: الحجة 
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 .١٢٢ - ١٢١ /٣، والحجة للفارس ٣٨٣ـ،  ٣٨١ /٢ينظر: الكتاب  )١(

 .٣/١٢٢، والحجة للقراء السبعة ١/٤٣١ينظر: إعراب القران للنحاس  )٢(

 .٩٣١ /٢الكامل  )٣(

 .٢/٢٨٣. وينظر شرح املفصل ٧٤ - ٧٣درة الغواص  )٤(

 .٢/٦معاني القران وإعرابه  )٥(

 .٣٢٧ /١، والتبيان ١١٩، والحجة البن خالويه ١/٤٣١ينظر: إعراب النحاس  )٦(

 .٢٥٣ - ١/٢٥٢معاني القران للفراء  )٧(

 .٧/٥٢٣لبيان ينظر: جامع ا )٨(
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 ٤٦٣ /٢، واالنصـاف ٥ - ٤ /٢، واملحـرر الـوج ٤٦٣ - ٤٦٢ /١، والكشـاف ١٨٧ /١، ومشكل إعراب القـران ١٢٢ - ١٢١ /٣ينظر: الحجة للفارس  )١(
ي إعراب القران ٤٧٤ - ى الكافية ٣٢٧ /١، والتبيان   .٣٣٦ /٢، وشرح الر ع

ى الكافية  )٢(  .٣٣٦ /٣شرح الر ع

 .٢٨٣ /٢. وينظر شرح املفصل ٧٤الغواص، ص درة  )٣(

 .٤٣٢ -٤٣١ /١، وإعراب للنحاس ٧ - ٦/  ٢ينظر: معاني القران للزجاج  )٤(

ي إعراب القران  )٥(  .٣٢٧ /١التبيان 
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ي  )١( اج شرح جمل الزجا  .٢٣٨ /١امل

 .١١٩الحجة البن خالويه  )٢(

 .وما بعدها ٤٦٤ /٢ينظر: االنصاف  )٣(
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 .١/٢٨٥الخصائص  )١(

 .٣٧٢ /٢، والبحر املحيط ١/٤٦٣ينظر: الكشاف  )٢(

 .٤٨ينظر: ألفية بن مالك  )٣(

ر الرازي (مفاتيح الغيب)  )٤(  .١٩٨ /٢و - ٢٨٣ /٢. وينظر شرح املفصل ١٣٤ - ٩/١٣٣تفس

 .٣٨٨ - ٣٨٧ /٢البحر املحيط  )٥(
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  :املتضايفين بين باملفعول الفصل من املوقف :الثانية املسألة
W ُّ مص  خص حص مس خس حس  جس مخ َّWאz

١٣٧xKאאאEF،EF،EF
،EFאKאEF،

EF،EF،،EFWW
،،EF)٣(K 

א؛אאא،א
אאא؛אא،

،אא،אא
אאK
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،אאאK،אא Jא J
،אאאא،א

                                                            

 .. وما بعد٣٩٤ /٢، وأيضا ٥٥٤ - ٥٣٣ /٣، والدر املصون ٣٨٨ /٢ينظر: البحر املحيط  )١(

 .٥٠٠ /٣البحر املحيط  )٢(

 .٢٧٠ينظر السبعة البن مجاهد  )٣(

 .٦٥٧ /٤، والبحر املحيط٤٣٦ - ٢/٤٣١، واالنصاف ٢٧٣ينظر: حجة القراءات البن زنجلة  )٤(



٣٤
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א،،א،א،אא)٥(K 

                                                            

 .١٨٠ - ١٧٧ /١ينظر: الكتاب  )١(

 .. من الكتاب نفسه٨٢ - ٨١ /٢، وأيضا ٣٥٨ /١معاني القران للفراء  )٢(

ري ١٩٦ - ١٦٨ /٣للزجاج  وإعرابهمعاني القرآن  )٣(  .١٣٨ - ١٣٧ /١٢. وينظر جامع البيان للط

 .٢٢٧ - ٢٢٦ /٢ينظر: األصول  )٤(

، ١٩٠ /٢، وشــــــــرح املفصــــــــل ٧٠ /٢، والكشــــــــاف ٤١١ /٣، والحجــــــــة للفارســــــــ ١٥١، والحجــــــــة البــــــــن خالويــــــــه٢/٩٨ينظــــــــر: إعــــــــراب القــــــــران للنحــــــــاس )٥(
 .٢٦١ /٢ى الكافية ، وشرح الر ع٢/٤٣٦واالنصاف



٣٥
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ى الكافية ٢/٧٠، والكشاف ٣/٤١١ينظر: الحجة للفارس  )١(  .٢/٢٦١، وشرح الر ع

ى الكافية  )٢(  .٢٦١ /٢شرح الر ع

اني ٢٧٢ /١، واملشكل ٢/٤٠٧ينظر: الخصائص  )٣(  .١/٥٤١، والتبيان٣٤٩ /٢، واملحرر الوج ١٢٥، وإعراب القران لألص

اج  )٤(  .٦٥٦ /١امل

 .٥/١٦٧، والدر املصون ٦٥٨ /٤، والبحر املحيط ١٩٠ /٢، وشرح املفصل ٤٣١ /٢ينظر: االنصاف  )٥(

ي الدر املصون االحتجاج لها ألبي بكر األنباري ١٥٢مجالس ثعلب  )٦(  .١٦٥ -٤/١٦٤، ونسب أيضا 

 .٩٨٥ /٢ينظر: شرح الكافية الشافية  )٧(



٣٦
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 .٢/٤١٠معاني القران لألخفش  )١(

، ٦٥٨ - ٦٥٧ /٤، والبحــر املحــيط ٩٨٥ - ٩٧٩ /٢، وشــرح الكافيــة الشــافية ٧/٩٣، والجــامع ألحكــام القــران ٢٧٣جــة القــراءات البــن زنجلــة ينظــر: ح )٢(
 .٢٧٥ - ٢٧٤، واتحاف فضالء البشر ٧٢٢ /٢، ونظم الدرر ١٧٥ -٥/١٦٦والدر املصون 
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  :املجزوم املعتل املضارع الفعل ياء إثبات من املوقف :الثالثة املسألة
W ُّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم َّWz٩٠x 
אאEFא،אא،א

W)١(Kאאאאאא،
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 )٣(
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אאא٨(א(K،א
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،אאW?א،אא

אאKKKא??،א،אא
אא،אא?אK

                                                            

ي القراءات  )١( ي القراءات ٣٥١ينظر: السبعة   .٣٨٤ /٢، والتذكرة 

 .٣٢٠ /٦، والبحر املحيط٣٦٤، وحجة القراءات البن زنجلة ١٩٨ينظر: الحجة البن خالويه )٢(

ي  )٣( را ــــي شــــرح ابــــن الســــ ــــي جمهــــرة األمثــــال للعســــكري  ١/٢٢٣هـــذا البيــــت نســــب  ، وكــــذلك  ـــر العبســــ ــــي خزانــــة األدب: نســــبه ١/٣٤٤لقــــيس بــــن زه . و
 .٨/٣٦٨لعفيف بن رواحة العبس 

 .٤٥، وضرائر الشعر٣٦املصادر دون نسبة له. ينظر: شرح القصائد العشرهذا البيت ترويه  )٤(

ي حجة القراءات البن زنجلة  )٥(  .٤٥، وضرائر الشعر ٣٦٤ال يعرف قائله، وهو 

 .٣١٦ /٣الكتاب  )٦(

ي  )٧( را  .١/٢٢٣ينظر: شرح أبيات سيبويه البن الس

 .٣٩٢ - ١/٣٩١، واملشكل٤٨٤ /٤ ، والحجة للفارس١٩٩ - ١٩٨ينظر: الحجة البن خالويه  )٨(



٣٨
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اج  )١(  .٦٦٣ - ٦٦٢ /١امل

 .١٩٩ - ١٩٨ينظر: الحجة البن خالويه  )٢(

 .٦/٣٢١البحر املحيط  )٣(

 .٦٢١، ومغ اللبيب٢/٧٤٤، والتبيان ١٩٩ينظر: الحجة البن خالويه  )٤(

ي الحجة  )٥( ى قائل له. أورده ابن خالويه  ي ضرائر الشعر ، وهو ١٩٩هذا البيت لم نقف ع  .٣٣أيضا 
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  :(هذان) تثنية من املوقف :الرابعة املسألة

W ُّ حف جف مغ َّWz٦٣xK 
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 .٢/٧٤٤، والتبيان ١/٣٩١، واملشكل٣٦٥ - ٣٦٤، حجة القراءات البن زنجلة ٤/٤٤٨ينظر: الحجة للفارس  )١(

 .١/٣٩٢املشكل  )٢(

ي شرح قراءات القراء الثمانية ٤١٩ينظر: السبعة  )٣(  .٢٤٩، والوج 
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 .٧٢ /٣، والكشاف ٢٤٣ - ٢٤٢، والحجة البن خالويه ٤٦ - ٤٣ /٣حاس ، وإعراب الن٤٤٤ - ٢/٤٤٣ن لألخفش ينظر: معاني القرآ )١(

ري ٣٦٢ /٣، ومعاني القران للزجاج ١٨٤ - ١٨٣ /٢و ١٠٦ /١ن للفراءينظر: معاني القرآ )٢(  .٣٢٩ /١٨، وجامع البيان للط

رهان  )٣(  .١١/٢١٦، والجامع ألحكام القران ٩٠٩ /٢ينظر: باهر ال

 .٢٤٤الحجة البن خالويه )٤(

اني )٥( ر الرازي) ٢٢٩ينظر: إعراب القران لقوام السنة األص  .٢٢/٦٥، ومفاتيح الغيب (تفس
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 .٢/١٨٣معاني القران للفراء  )١(

ذيب اللغة لألزهري، فقد نقله عنه بالحرف ٣/٣٦٤للزجاج  وإعرابهمعاني القران  )٢(  .١٥/٤٠٧. وينظر 

اج  )٣(  .١٨٧ - ١٨٦ /٢امل
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 .٢/١٨٤ان للفراءينظر: معاني القر  )١(

ي إعراب القران  )٢(  .٣/٤٦ذكره تلميذه أبو جعفر النحاس 

 .٥/٢٣١ينظر: الحجة للفارس )٣(



٤٣

 

 
٤٣ 

  األندلس مجلة
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 م٢٠١٨ يونيو-أبريل )٥( املجلد )١٨( العدد

 ISSN: 2410‐1818 نهاريعبداهللا ال. د   |موقف اإلمام يحيى بن حمزة العلوي من القراءات القرآنية...              

FאEFEאאאאאא
Kא، J

אאא Jאא،אEF
،،אKאאWEF،
،١(א(K 

،אאאאאWא
אא،אא،אאא

אKא؛אא،
אK 

אאWאKאא،
אא،א،א

אK 
 الحــال بــين الفصــل بضــمير الفصــل مــن املوقــف :الخامســة املســألة
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 .٢٣١ /٥، والحجة للفارس ٤٤٤ - ٤٤٣ /٢ينظر: معاني القران لألخفش  )١(

 .٣٧١ /١، واملشكل١/٣٢٤ينظر: املحتسب  )٢(

ــــــري ٤/١٠٥، واملقتضــــــب ١/٣٨٦، ومعــــــاني القــــــران لألخفــــــش ٣٩٧ - ٢/٣٩٦ينظــــــر: الكتــــــاب )٣(  وإعرابــــــه، ومعــــــاني القــــــران ١٥/٤١٥، وجــــــامع البيــــــان للط
 .٢٩٦ - ٢/٢٩٥. وإعراب القران للنحاس ٦٨ - ٣/٦٧للزجاج

ي: معاني القران للفراء  )٤(  .١٦٨ /٢، ٢٣٢ - ٢٣١ /١، ١٢ /١ينظر مصطلح التقريب وشرحه 
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: املحتســــب ٢/٢٩٥، والنحــــاس: إعرابــــه ٦٧ /٣ممــــن نســــبه لــــه: الزجــــاج: معانيــــه  )١( ــــ ، ١٩٤ /٣، واملحــــرر الــــوج ٢/٢١٤، والكشــــاف٣٢٤ /١، وابــــن ج
 .١٨٧ /٦والبحر املحيط 

 .٣٩٧ - ٣٩٦ /٢الكتاب  )٢(

 .٤/١٠٥املقتضب  )٣(



٤٥
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אאWאאא،
אW?)١(K 

אאא،،
אEFKאאא

אKא،
W?zxEF
،אאWKKKאא

،EF،אא،EFW
،EF،א،אW
K)٢(?א،Kא 

אאאEאFאא
אK؛אא

אאאאKאאW،
WF JE،אאKEF

KWא)٣(Kאא
אKאאאאא،א

K 
  ):(معايش كلمة همز من املوقف :السادسة املسألة

W ُّ مح جح مج مثحج هت مت خت َّWאz١٠x)٤(K 
אEFאאEF
אKאא

،אא،א،،א

                                                            

اج  )١(  .٥٠٩ /١امل

 .١/٣٢٥املحتسب  )٢(

ري  . وينظر:٢/٤١٤ينظر: الكشاف  )٣( ر هذا، ولكنه أضعف منه٢/٦٦٨ إعراب الشواذ للعك  .. فقد أورد وجها غ

ي القراءات ٢٧٨وينظر: السبعة  )٤(  .٣٨٢، والكامل 



٤٦
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Kאאאאא،א
W 

אא،אא
؛אאא

אK، Jא JW?אא
?)١(Kאאאא

،אK 
אאאEF،א

א،אא)٢(،אאא
EFKאא؛אא

אא،אאKאא
א،א

،א،אאאאKא Jא
 JאW?אא?)٣(Kא

אא،א،
אKאאא،אאאא J
אא JK 

אW?אאEF،
،،א
אאאאK)٤(א?א
אאא)٥(K 

                                                            

 .٢/٣٢٠معاني القران للزجاج )١(

 .٣٥٦ - ٣٥٤ /٤ينظر: الكتاب  )٢(

 .١/٣٢٠معاني القران لألخفش  )٣(

 .٢/٣٠٧املنصف البن ج  )٤(

 .١٢٣ /١ينظر: املقتضب  )٥(



٤٧
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אאאאא،א
א،אאאא

EFא،W،אא،א
،אW?אא،EFא
אKKKא،EאFאEFK

?١(א(K 
،Wאאאאאא
،א،אא،،،א
،א)٢(K 
אאא،אא

א،W?אאKKKK
אאאא?)٣(K

אאW،،)٤(K 
א،אא،א

،אאKW،א
،אא،א،אא٥(א(K 

אא Jאאאאא
 Jאא،אאא،
אW?א

،א،אאWKאא
،EF?٦(א(K 

                                                            

 .٣٧٤ - ٣٧٣ /١معاني القران للفراء  )١(

ــري ٢/٣٢١ينظــر: معــاني القــران للزجــاج  )٢(  /٢وأيضــا  - ٢/٨٩، والكشــاف١/٢٨٤، واملشــكل١٤٥ - ١٤٤ /٣، والخصــائص١٢/٣١٦، وجــامع البيــان للط
 .٢٥٩ - ٢٥٨ /٥، والدر املصون ١٥ /٥، والبحر املحيط ٥٧٤

 .١٥ /٥البحر املحيط  )٣(

 .٥٥٨ /١، والتبيان ٢/٣٧٧املحرر الوج ينظر:  )٤(

 .٢٨٠، واتحاف فضالء البشر٧/١٦٧، والجامع ألحكام القران ٥/٤٧٤، وشرح املفصل ٢/١١٥، وإعراب القران للنحاس ٢٧٨ينظر: السبعة  )٥(

اج  )٦(  .٢/٤٣٣امل



٤٨
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א،אאאאא
אאWאאKא

،אא،
K 

אא،אאאא
אא،אא J

א JאאKא،א
אאאאאאאא

،א،אאאKאאא
אא،אאאא،א

Kא،אא
،אאא

Kאא
אאאאאא،א
אK 

אאאאא
אא،،K

אאאK
אא،אK 

  مةـالخات
אאאאאאא،
אאא،אא

אאאאא JאאW  
١ - ،אאאאא

،אאאאא
א،אWא،אאא

?א?،א JאאKא
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،،אאאאא
אאאאא. 

٢ - אאאאאאאא
אאאא،،

אאאאאא،א
א. 

،אאאא - ٣
אא J J،

אאאא،אאא
אאא. 

٤ - אאאאא،א
KאאאWא

אאאא،אא. 
٥ - ،א،אא

אא Jאאא،
אא،،،

אאאאאאאKKK. 
٦ - אא،א

K J JאK
א. 

٧ - אאאאאאאא
א،אאאא،،

،
א،א،

אאא،אKא
אK 

٨ - אא،אאא
אאאאאא

אאאא،אאאאאא
،אאאאK 
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٩ - אאאא،א
אא،אא J Jא

אאאאאא،
אאאאK 

،אאEאFWא -١٠
אKאF١٥٦E

אאאאאאא
،.אא،אאאא 

١١- אאאאאאא،אא
אאא؛א

Kא 
 املصادر واملراجع:

١ ( WאאאאF٣٣٨KW،E
،א،א J،٣،١٤٠٩ J١٩٨٨. 

٢ ( אWאאאאאאאאאא
F٦١٦א،אW،E، J،١،١٤١٧
 J١٩٩٦. 

٣ ( אאWאאאאאFא
٥٣٥אW،E،אא

 J،١א،١٤١٥ J١٩٩٥.  
٤ ( WאאאאF٣١٦אW،E،א

،،א٣،١٤٠٨ J١٩٨٨. 
٥ ( אWאאאF٦٧٢،Eא

KKא،א 
٦ ( אאאא

F٥٧٧אEאא،אאWK،FKE 
٧ ( אWאאF١١١٧W،E

،،אאא،١،١٤١٩ J١٩٩٨K 



٥١
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٨ ( אWאאאאאא،
Fא٥٥٣W،Eא،א،

،١٤١٩א J١٩٩٨. 
٩ ( אWאאאF٧٤٥W،E

،אא، J،١٤٢٠. 
F٧٩٤W،EאאאWאאא )١٠

אאא،אא،אא
،١،١٣٧٦ J١٩٥٧. 

١١( אWאF٣٧٠W،E
א،،،אאא١،٢٠٠١. 

١٢( אWאאאאאאאא
F٦١٦א،אW،Eאא،

١٩٧٦. 
١٣( WאאאאאאF٣٩٩W،E

،،١٤١٢. 
١٤( FאWא٣٩٥،אאW،E

،אא،א٢،١٩٨٨. 
١٥( WאאאאF٣١٠W،E

،،א،١،١٤٢٠،٢٠٠٠. 
١٦( אWאאאא

Fא٦٧١אא،אאW،Eא،אאא،
،٢א،١٣٨٤ J١٩٦٤. 

F٣٧٠W،EאאWאאאאא )١٧
אא،אK J،٤،١٤٠١. 

١٨( אWאאאאאF٣٧٧،E
א،،אWWא،،א

،،אאא٢،١٤١٣ J١٩٩٣. 
١٩( WאאאאאאFאא

٤٤٤،אאאWא،E١،١٤٢٨ J٢٠٠٧אFK
א،אE 



٥٢
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٢٠( אאאאWא
Fא٥٢١אאW،Eאא،،א

KFKE 
٢١( אWאאאF٤٠٣W،E

،א،א J،٢،١٤٠٢ J١٩٨٢. 
٢٢( אאWאF٣٩٢،אW،E

KFK،אE 
٢٣( אWאאאאאF١٠٩٣W،E

אאא،،،،١٩٩٨. 
٢٤( WאאאאאאF

٧٥٦،אא،אאKW،EKFKKE 
٢٥( אWאאאאאF٥١٦،W،E

،،אא١٤١٨ J١٩٩٨K 
٢٦( WאאאאF٣٢٤א،KWE

،،٢א،١٩٧٢. 
٢٧( אWאאאFאא٣٦٨W،E

אאא،،، J،١،٢٠٠٨K 
٢٨( WאאאאF٥٠٢،E

אאאאא،١٣٥٢K. 
٢٩( אWאאאא

F٦٧٢א،אW،Eא،אאא
א،אאא Jאא،א١،١٤٠٢ J١٩٨٢. 

٣٠( אאWאאאאא
F٣٨٥א،אW،Eא،א

א J،אאאאא J،١٣٩٤،١٩٧٤. 
٣١( WאאF٤٦٩W،E

،א،א،١א،١٩٧٧. 
٣٢( אאWאאF٦٤٣،E

،אאא،אW J،١،١٤٢٢ J٢٠٠١. 
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٣٣( WאאאאאאF٦٨٨،E
،،،W١٣٩٨ J١٩٧٨. 

٣٤( FאאWאא٩٤٥،،אאא،E
١،١٤٠٣. 

٣٥( WאאאאאאF٨٣٣،E
،אאא،אא،٣،١٤٠٢K 

٣٦( אאאאאאWאF٥٦٩،E
،،אKW١،١٤١٤. 

٣٧( WF١٨٠א،אW،E
KF،،אE 

٣٨( אWאאאאאF٤٦٥،E
،אאWא،١،١٤٢٨ J٢٠٠٧

. 
٣٩( אאאאWאF٢٨٥W،E

،א،אאא،א٣א،١٤١٧ J١٩٩٧K 
٤٠( אWאאאא

F٥٣٨א،،אאא،E٣،١٤٠٧. 
٤١( אאWאאאאאאא

F٦١٦،אא،W،E،١،١٩٩٥K 
٤٢( אWאאאאF٢٠٧،W،E

א،אא،א،אEKFK  
٤٣( אWאאאF٢١٥KW،E

א،א Jא،א J،١،١٤١١ J١٩٩٠. 
٤٤( WאאאאFא٣١١W،E

،،א،١א،١٤٠٨ J١٩٨٨. 
٤٥( WאאאאאאאFא٣٨١W،E

،،אא،١٩٨١. 
٤٦( אאWאF٢٨٥،אW،E

EKFK،א 



٥٤
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٤٧( FאW٢٩١א،אW،E
،،אא٢א،١٩٦٠. 

٤٨( אאאאאאWא
F٣٩٢אאW،E Jאא JאWא،

אא Jאאא،١٤٢٠ J١٩٩٩. 
٤٩( FאW٣٩٢אא،אW،E،

،،א١،١٣٧٣ J١٩٥٤K 
٥٠( WאאאאF٤٣٧KW،E

،،א،א٢،١٤٠٥. 
٥١( אאאאאWא

F٥٤٦א،EאאWאא،א، J
،١،١٤٢٢ J٢٠٠١. 

٥٢( אWEאאFאאאא،אא
F٦٠٦،،אאא،E١،١٤٢١ J٢٠٠٠. 

٥٣( אאאאאWא،
Fאא٧٤٨،אW،Eא،

،،א،١،١٤٠٤.  
٥٤( Wאאאא

אF٧٦١،אKW،E،א،אא،٦،
١٩٨٥. 

٥٥( אWאאאF٧٤٩W،EK
אאא،א،א Jא،١،١٤٣٠ J

٢٠٠٩K 
٥٦( אWאאאאאאאאFא

٤٤٦،אאא،W،E،١،٢٠٠٢. 
٥٧( Wאאאאאאא

F٨٨٥אאאW،Eאא،א،،١٤١٥ J١٩٩٥.  
 
 


