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 بدػ هللا الرحسؼ الرحيػ
الحسددد  ب رل العدددالسلؼال  الرددد ع  الدددد ل ريددد  يديدددا الندددرلػ آ سدددل  العدددالسلؼال  ريددد   لدددا الطلددددلؼ 

 السعرؽملؼ. الطاهرلؼ

 التدديليم مشددو يذددؽ غا مددر  دد  الطددرف رددؼ راددؽلغاال  سدددس اها ارتبطددأ رسددرع كاشددف الغطدداء بددالعيػ 
ل  إليا السرجر  ي مغس ات رمؽر السديسلؼال مر كؽن مؤل فدا  الوي اشتغرت با كان رشؽايًا لنتاٍل رييا السعؽ 
دد  لبا كددر بددالندلر  األادددرال  كددوا الحددال مددر ر شا دداال  ادد  تؽار,ددؽا العيددػ كددا ر رددؼ كددا رال  مددا  مرجعددًا ليطا فددةال ُ 

 خيدي هللاب ال يب  بدين  ت األسرع  ال دع ليعيساء الويؼ استبجلدأ  لغػ درؽع ر دلغػال  هدؽ متذدد ثأ بيسدتار الن بدة   تي
ابا إل  ظغؽر الحجة  ىات لتا مؼ يب  ي ذر   ل  ع  ج  ي   مؼ العيػال  رن   اب  لت    (1).ر جَّل  هللاب   ر ج 

ريد  رن العيدؽل التدي كتدر  غدا ريسداء األسدرع  عابدؽا شدعا غا لدػ تاتردر ريد  مجدال معدل ؼال  يغدػ  دي 
ر  راا دد لال  رع ايددات الدد يؼ   دابدداال  األدل  ش دددرل الفاددا  راددؽلاال  ريددؽل الاددر ن  تفدددلرلال  رادددؽل السددوه

لغدددػ  دددي الفلالددداء  النيسيددداء  االُترددداد  الفيددددفة  السشطدددال  التدددراجػال   جغدددؽا رُ مغدددػ ليددد  ا  ردددؼ    شدددعرلال 
السبادئ ال يشية  ي إ تاءاتغػ  يا هػ  رد دهػال كسا ر شؽا السكتبدة اسسد مية  تحقياداتغػ  ترجسداتغػال   لرهدا 

 الساال  وكرل تفريً ال  ز  رؼ مدارلغػ العيسية بإيذاء  تر لج مياديؼ السعر ة. مسا يطؽل

األداع التددي تحسددل األ نددارال  تشاددل السفددا يػال  تقدديػ رمددا اليغددة  يددػ يكؽيددؽا بسشدديى رشغدداال كيددم  هددي تس  ددل 
دد  حددد  هللا  ددولغ ر ابددت االترددال  ددلؼ ر شدداء األمددة الؽاحدد عال  بغددا يددتػ التاددارل  التذددابا  االيدددجال  لددشغ ػال ُ 

 إن ليسباحدث اليغؽلدة رهسيدة بالغدة األ,در العربية مشغا بين ريال  غا كتابا الخال  السبشال ري  رسدؽلا الندرلػال 
 ي دراسات ريساء الحؽزع العيسية لسا لغا مؼ مداس متسلا  م عيية  ارية  دي  لدر مدا جايدر مدؼ جؽايدر 

 البحث األاؽلي.
مؼ سخ ر ا رُ مغػ  ي ع متغاال  ا حأ  غا حشاجرهػ   ال ريؽمغاال  ر البارز  ي جسير  لغػا  كان  

دد  حا لددأب جاهدد اً  دداتغاال ُ  أل ل مشددا   ددي هددول الجغددؽد  بحددث ُؽامددا , ,ددة مباحددثال ا رستاردديرن  ريد  مشر 
ريددؽل العربيددة التددي كتددر  لغددا ريسدداء  ل كاشددف الغطدداءال كددالشحؽ  الرددرف  الب  ددة  اليغددة  األدل  ش ددرل 
 شدعرل  الخدت العربددي  التحالدال  الترجسدةال  ال ددايي   دي السيداديؼ األد يددة التدي ريذديها ريسدداء األسدرع  سدداهػ 

                                                
. ظ  كاشددف الغطدداءال آ الحددددلؼال ال باددات العشدرلددة  دددي الطباددات الجعفرلددةال تدددم  كددرلػ النسددؽليال يذدددر مؤسدددة كاشدددف 1
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شرفال  مجية الغري  دار الشذدر  التديليم  إيذداء  لغاال  مشغا جس ية الرابطة العيسية األد ية  ي الشجف األ
السكتبات العامة  الس ارس ال يشية  السؤسدات العيسيةال رما السبحث ال الدث  األعلدر  فدي ترد ي ريسداء  ل 
دد   ااشددف الغطدداء ليدد  ا  رددؼ اليغددة العربيددة  السحا عددة ريلغدداال  زددً  رددؼ عاتسددة  ما مددة تددددال البحددثال ُ 

ة تددسلتا  دد)جغؽد ريسداء  ل كاشدف الغطداء  دي إ,دراء ريدؽل العربيدة  الحفداظ مدؼ عد ل هدول الجؽلد ليجاز 
 ريلغا(.

 رمؽر  البحث ما تج ر اسشارع إليا  ي هوا 
إلدد   كاشددف الغطدداء جعفددر الندلددر مددؼ حيدداع الذددي  عالسستدد األرسددال السخترددة بعيددؽل العربيددة   إن   .1

ال  البداُي هدؽ مدا ع إراديدة   لدر إراديدةر يد  ألسدبال ال  لػ ترل إللشدا كاميدة الن لر ااآلن سات مشغ
 . ت  لشا  ي هول العجالة مؼ كتابة البحث غ ت  ي استحرالاتاج

بعيدددؽل العربيددة مددؼ ُرلدددر ر  بعلدد  كدددخالنذكؽلخ ليذدددي  هددادي كاشدددف  مددؼ األرسددال مدددا لددا م عييددة .2
هددددددد(ال  خيعددددددرات  تدددددديم تخ  خالنيددددددػ الطلددددددرخ  ليذددددددي  ريددددددي كاشددددددف الغطدددددداء 1311الغطدددددداء )ت

 .النتر السخترة بالعربيةهد(ال را أب رؼ ذكرهاال  اُتررتب ري  1411)ت
دري  اآل,ار السجسؽرة مشغدا  ي التؽ,لال االُترار .3 مخطؽطدًا ر   نلدةال  سدؽاء راداؼ كتدال ر  مااال مك

 مطدؽرًا.
 سا يلؼ هللا تعال  التؽ لال ستساما.


