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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تخهص :انمس

ػ٤ِٚ ضوّٞ ٛزٙ جُذسجعس ذركع خحص ذطٌشجس جُكشٝف جُؼحِٓس أٝ ٓح ٣ُطِن             

جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس، ٝأغش ٛزج جُطٌشجس ػ٠ِ جُٞظ٤لس جُ٘ك٣ٞس ٝجُٔؼ٠٘ جُخحص ذٜزٙ جألدٝجش 

ٌَ ٝظ٤ل٢ ٝدالُس ٓؼ٣ٞ٘س ٓشضرطس ذٜح .  ، ٖٓ ق٤ع جُؼَٔ ٝجإلٛٔحٍ ، كٌَِ أدجز ٗك٣ٞس ػٔ

ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ ظحٛشز جُطٌشجس ك٢ جُ٘كٞ ُٜح ػالهس ٝغ٤وس ذحُط٤ًٞذ ، ٝؿحُرًح ٓح ٣شضرؾ 

ذحُض٣حدز أٝ ٣ُكَٔ جُضجتذ ػ٠ِ جُط٤ًٞذ ، ٣ٝوغ جُطٌشجس ك٢ أهغحّ جٌُِٔس جُػالغس جُط٤ًٞذ 

)جالعْ ٝجُلؼَ ٝجُكشف(، ٝهذ قحُٝص جُذسجعس ضطرغ جُكشٝف جُؼحِٓس أٝ ٓح ٣ُؼشف 

ذــ)جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس( ػ٘ذ ضٌشجسٛح ، ٝأغش ٛزج جُطٌشجس ػ٠ِ جُٞظ٤لس جُ٘ك٣ٞس ُألدجز 

ذأش جُذسجعس ذطؼش٣ق جُطٌشجس ٝجألدجز جُ٘ك٣ٞس ُـس ٝجُذالُس جُٔشضرطس ذٜح، ٝهذ ذ

ٝجططالقح ، غْ جُكذ٣ع ػٖ جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس جُؼحِٓس جُط٢ هذ ضطٌشس ٝأغش جُطٌشجس ػ٠ِ 

جُؼَٔ ٝجُٔؼ٠٘ جُذال٢ُ ُألدجز، ٖٝٓ ٛزٙ:)ئال(جالعطػ٘حت٤س ،)ال(جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ،)ال( جُؼحِٓس 

،ٓغ ئ٣ؼحـ ػَٔ ٝدالُس ًَ أدجز ٝششٝؽ  ػَٔ ٤ُظ،)ٓح( جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ ، )ال( جُ٘ح٤ٛس

 ػِٜٔح ٝجُؼحَٓ ك٤ٜح ٓح أٌٖٓ .  

 جُط٤ًٞذ . –جُض٣حدز  –جإلُـحء  –جُؼحَٓ ك٢ جالعطػ٘حء انكهمات انمفتاحية : 

Abstract:     

  This study conducts a special research on the repetition of 

working letters , and the effect of this repetition on the 

grammatical and semantic function of this Tools in terms of work 

and neglect, for every grammatical tool has a job and a moral 

significance attached to it. It is well known that the phenomenon of 

repetition in grammar has a close relationship to affirmation, and 

assertion is often linked to the increase , and repetition occurs in 

the three sections of the word (name, verb and letter), and the study 
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has tried to follow the working letters when Repeat it And the 

effect of this repetition on the grammatical function of the tool and 

the associated indication, the study started with a definition of 

repetition and the grammatical tool language and convention, then 

talk about working grammatical tools that may be repeated and the 

effect of repetition on the work and the semantic meaning of the 

tool, and from these: (except) exceptional, (no) Sexual negation, 

(no) the worker is a work that is not, (what) the worker is a work 

that is not, (no) forbidden, with a clarification of the work and the 

significance of each tool and the conditions of its work and the 

worker in it as possible. 

 انمقذمة :

جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ ٝجُظالز ٝجُغالّ ػ٠ِ ع٤ذ جُٔشع٤ِٖ ٗر٤٘ح ٓكٔذ جأل٤ٖٓ           

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝطكرٚ أؾٔؼ٤ٖ. 

 ٝذؼذ ...      

ُٖ جألغ٤ش جُطٌش٣ش، ٣ٝؼ٢٘          ضأض٢ ٛز جُذسجعس ُركع ظحٛشز جُطٌشجس جُز١ ٣ُطِِن ػ٤ِٚ جذ

(، ٝضركع ك٢ ؾحٗد 9ٖٗ-ٕػ٘ذٙ :" دالُس جُِلع ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ ٓشّدًدج ")جُٔػَ جُغحتش ، 

ٓؼ٤ٖ ٖٓ جُطٌشجس خحص ذطٌشجس جُكشٝف جُؼحِٓس أٝ ٓح ٣طِن ػ٤ِٚ جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس 

س ،٢ٛٝ ًػ٤شز ٝٓطؼذدز ٝضط٤ٔض ذطأغ٤شٛح ك٤ٔح ذؼذٛح ذطـ٤٤ش أٝجخشٛح ، جُؼحِٓس ك٢ جُؼشذ٤

ٝضؼَٔ ك٤ٔح ذؼذٛح ٝكن ؽر٤ؼس ٓؼ٤٘س ، كٜٔ٘ح ٓح ٣ؼَٔ ػٔال ٝجقذج عٞجء ك٢ جالعْ: 

ًأدٝجش جُؿش ، ٝأدٝجش جالعطػ٘حء ، أٝ ك٢ جُلؼَ :ًأدٝجش جُ٘ظد ،ٝأدٝجش جُؿضّ ، 

( ٝأخٞجضٜح ،  َّٕ ٝجُٔشرٜحش ذـ)٤ُظ( ، ٝ)ال( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ ٜٝٓ٘ح ٓح ٣ؼَٔ ػ٤ِٖٔ: ًـ)ئ

....ٝهذ ضطرغ جُركع جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس جُؼحِٓس جُط٢ هذ ضطٌشس ،ٝأغش ٛزج جُطٌشجس ػ٠ِ 

جُٞظ٤لس جُ٘ك٣ٞس ٝجُذال٤ُس ُٜزٙ جألدٝجش ،ٝجعطِٜص جُذسجعس ذطؼش٣ق ُٔلّٜٞ جُطٌشجس 

)ال(  –)ال( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ  – ٝٓلّٜٞ جألدجز جُ٘ك٣ٞس  ، ٖٝٓ ٛزٙ جألدٝجش: )ئال( جالعطػ٘حت٤س

 ٝأخ٤شج )ال( جُ٘ح٤ٛس . –)ٓح( جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ  –جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ 

ٝضوّٞ ٛزٙ جُذسجعس ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ ، جُز١ ٣وّٞ ػ٠ِ ٝطق ظحٛشز ضٌشجس جألدٝجش 

جُ٘ك٣ٞس جُؼحِٓس ٝأغشٙ ػ٠ِ ػَٔ ٝٓؼ٠٘ جألدجز ، ٓؼطٔذج ػ٠ِ ضر٤حٕ جُوٞجػذ جُخحطس ذٌَ 

طلٜح ٝضلغ٤شٛح ،غْ ذ٤حٕ أغش جُطٌشجس ػ٠ِ ٛزٙ جُوٞجػذ ، ٝهذ قحُٝص جُذسجعس أدجز ٝٝ

 جإلؾحذس ػ٠ِ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُطغحؤالش ٜٓ٘ح :

 ٓط٠ ضٌٕٞ جألدجز ػحِٓس ك٤ٔح ذؼذٛح ، ٝٓط٠ ضُِـ٠ ؟ -

 ٓح ٓؼ٠٘ ئُـحء جألدجز جُؼحِٓس ، ٝٓح جُز١ ضل٤ذٙ ئرج ُْ ضٌٖ ػحِٓس ؟  -
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 ؟٤ًق ٣ُؼشخ ٓح ذؼذ جألدجز جٌُٔشسز  -

 انهذف من انذراسة:

 ، هٍٞ جذٖ ٓحُي ك٢ أُل٤طٚ: ٖٓ جألعرحخ جُط٢ دكؼص ذ٘ح ئ٠ُ دسجعس ٛزج جُٔٞػٞع 

ِْٜ ئالَّ جُلَط٠َ ئالَّ جَُؼال ُشْس ذِ ْٔ  ٝأُِؾ ئال رجش ض٤ًٍٞذ ، ًال         ضَ

 غْ هُٞٚ :

ْٕ ضٌُشس ال ُط٤ًٍٞذ كٔغ ....    ضلش٣ٍؾ  جُطأغ٤ش ذحُؼحَٓ دع  ٝئ

ضحسز ٝأِٛٔص ضحسز أخشٟ ؛ ٓح دكؼ٘ح ئ٠ُ جُركع ػٖ أغش جُطٌشجس ػ٠ِ كأػِٔص )ئال(  

جألدٝجش جُؼحِٓس ذظلس ػحٓس ، خحطس جسضرحؽ ٛزٙ جُظحٛشز ك٢ أرٛحٗ٘ح ذحُط٤ًٞذ ، ٝؿحُرح ٓح 

٣شضرؾ جُط٤ًٞذ ك٢ جُ٘كٞ ذحُض٣حدز ، أٝ قَٔ جُضجتذ ػ٠ِ جُط٤ًٞذ ؿحُرًح ، ٝئٕ ًحٕ ال صجتذ 

 ك٢ ًالّ جُؼشخ .

ؾحءش كٌشز جُركع ػٖ أغش جُطٌشجس ػ٠ِ ًَ جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس جُط٢ هذ ضطٌشس،  ٖٓ ٛ٘ح 

َّْ ٣طـ٤ش  ٝضأغ٤ش ٛزٙ جإلػحدز ػ٠ِ جألدجز ، كوذ ٣ُِـ٠ ػِٜٔح ٝضَٜٔ ٝضٌٕٞ صجتذز ،ٖٝٓ غَ

جُٔؼ٠٘ جُذال٢ُ ٝضل٤ذ جُط٤ًٞذ ، أٝ ال ضأغ٤ش ُِطٌشجس ػ٠ِ ػَٔ جألدجز ، ٝذحُطح٢ُ ضكطلع 

 .ذٔؼ٘حٛح جُز١ ٝػؼص ُٚ

ٝهرَ جُخٞع ك٢ ٓغأُس جُطٌشجس الذذ ٖٓ ضٞػ٤ٍف ٝضؼش٣ٍق ُرؼغ جُٔظطِكحش جُٞجسدز 

 ك٢ جُركع ًٔظطِف جُطٌشجس ٝجألدجز جُ٘ك٣ٞس.

 مفهىو انتكرار : 

ز ذؼذ أخشٟ ، ٣ٌٕٝٞ ذطٌشجس جُِلظس         جُطٌشجس ػرحسز ػٖ جإلض٤حٕ ذحُش٢ء ٓشَّ

عِٞذ٤س ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ، ٖٝٓ جُٞجقذز ُلظًح ٝٓؼ٠٘ ، ٝٛٞ ظحٛشز ٖٓ جُظٞجٛش جأل

ن جُذالالش ، ٝٛٞ ك٢  ّٔ : ٖٓ جٌُش ذٔؼ٠٘ انهغةجألعح٤ُد جُطؼر٤ش٣س جُط٢ ضو١ٞ جُٔؼح٢ٗ ٝضؼ

ًَشٙ : أػحدٙ ٓشز أخشٟ ،  ْش ًَ ًشج ًٝشٝسج ٝضٌَشجًسج : َػطََق  ، ٝ ًَ ٌُشُّ  شَّ ٣ ًَ جُشؾٞع ،ٝ

 (.ٕٖٙ -7ٝذٔلٜٞٓٚ جُؼحّ ٣ؼ٢٘ جإلػحدز ٝجُؼطق )جذٖ ٓ٘ظٞس ،

كٚ ػرذ جُوحٛش اصطالًحا  ٝ : ٣طلن جُٔؼ٠٘ جالططالق٢ ٓغ جُٔؼ٠٘ جُِـ١ٞ ، كوذ ػشَّ

جُؿشؾح٢ٗ ك٢ ًطحذٚ جُطؼش٣لحش ذأٗٚ " جإلض٤حٕ ذش٢ء ٓشز ذؼذ أخشٟ ")جُؿشؾح٢ٗ ، 

( ،  ٣ٝؼ٢٘ ػ٘ذ جذٖ ٓؼظــّٞ :"ضٌشجس جٌُِٔس أٝ جُِلظس أًػش ٖٓ ٓشز ٖٔٔ،ص7ٕٓٓ

ز جُط٘ر٤ٚ أٝ جُط٣َٜٞ أٝ جُطؼظ٤ْ أٝ ُِطِزر ذزًش ك٢ ع٤حم ٝجقذ، ئٓح ُِط٤ًٞذ أٝ ُض٣حد

 (.ٖ٘، ٖٗ -٘، 9ٙ9ٔجٌُٔشس" )جذٖ ٓؼظّٞ ،

٣ٝشٌَ جُطٌشجس ظحٛشز ػحٓس ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ضشَٔ جٌُِٔس ذأهغحٜٓح جُػالغس : 

جُكشف ٝجالعْ ٝجُلؼَ ، ٣ٝٔطذ ٤ُشَٔ جُؿِٔس أٝ جُؼرحسز ًحِٓس ، ٣ٜٝطْ ٛزج جُركع ذطٌشجس 

رُي جُز١  ٣إد١ ٓؼ٠٘ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ جٌُِٔحش ال جُز١ ٖٓ ذ٤٘س جٌُِٔس ،  جُكشف ،ٝٗؼ٢٘ ذٚ

 ك٤وطؼ٢ ضٌشجس قشٝف ذؼ٤ٜ٘ح ك٢ جٌُالّ .
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٣ٝؼطرش جُطٌشجس ٖٓ أْٛ طٞس جُط٤ًٞذ جُٔطؼذدز ك٢ جُِـس جُؼشذ٤س ، كوذ ػّذٙ ع٤ر٣ٞٚ "ػشذًح 

ٖٓ جُطًٞــ٤ذ"
 

(، إل٣ؼحـ جُٔؼ٠٘ ٝضو٣ٞطٚ ، ٣ٝشٟ جذٖ ٓحُي إٔ ٓ٘ -ٖ، 97ٖٔ)ع٤ر٣ٞٚ ، 

ًَّذ  ًِّذ ٓح جضظَ ذحُٔإ ض٤ًٞذ جُكشف جُز١ ٤ُظ ُِؿٞجخ ؛ ٣ؿد إٔ ٣ؼحد ك٤ٚ ٓغ جُكشف جُٔإ

َّٕ ص٣ًذج  َّٕ ص٣ًذج ئ ٗكٞ: ك٢ جُذجس ك٢ جُذجس ص٣ٌذ ، ٝال ٣ؿٞص : ك٢ ك٢ جُذجس ص٣ٌذ ، ٝضوٍٞ : ئ

ٌْ ، ٝال ضوٍٞ :  ٌْ ، ًٔح ك٢ هٍٞ جُشحػش)جُر٤ص ذال ٗغرس ك٢ ششـ هحت َّٕ ص٣ًذج هحت َّٕ ئ ئ

 -ٔ، أٝػف جُٔغحُي  3ٖٗ -ٕ، جألش٢ٗٞٔ ٕ٘ٔ -ٕ، ٛٔغ جُٜٞجٓغ  ٖٓٔ -ٕجُطظش٣ف 

ٗٔٓ :  ) 

ح َٔ َٖ ٖٓ أؾحَسُٙ هذ ِػ٤ ح        ُْ  ٣َش٣ َٓ  ُْ َْ ٣َْكُِ ِش٣ ٌَ ُْ َّٕ ج َّٕ ئ  ئ

ُلحتذز، ٝأٓح ٓح ٣ؿٞص ئػحدضٚ دٕٝ ئشٌحٍ ك٢ٜ قط٠ ٣ٌٕٞ ُِطٌشجس أغشٙ جُٔؼ١ٞ٘ ٝضطْ ذٚ ج

 قشٝف جُؿٞجخ ً٘ؼْ ، ٝال، ٝذ٠ِ، ٝؾ٤ش، ًوٍٞ ؾ٤َٔ ذػ٤٘س:

ٞجغوًح ُٝػُٜٞدج َٓ ح                    أَخَزْش ػ٢َِّ   ال ال أذٞـ ذُكدِّ ذػ٘سَ ، ئَّٜٗ

٤ُٝظ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُطٌشجس ٓٞػٞع جُركع ئٗٔح ٣ركع ك٢ ضٌشجس جُكشٝف أٝ جألدٝجش 

٘ك٣ٞس جُؼحِٓس ، ٝأغش ٛزج جُطٌشجس ػ٠ِ جُؼَٔ ٝجُذالُس ، كٌَِ أدجز ٗك٣ٞس ػَٔ ٝدالُس جُ

 ٓؼ٣ٞ٘س ٓشضرطس ذٜح .

 

 األدوات اننحىية:       

جألدجز ك٢ جُِـس ٢ٛ ج٥ُس أٝ جُٞع٤ِس ، ؾحء ك٢ ُغحٕ جُؼشخ :" أُق جألدجز ٝجٝ ألٕ       

٢ ضو٤ْ قشكطٚ" )جذٖ ٓ٘ظٞس،ؾٔؼٜح أدٝجش ، ٌَُٝ ر١ قشكس أدجز ، ٢ٛٝ آُطٚ جُط
 

ٔ - 

(،  ٝك٢ جالططالـ : ٢ٛ جٌُِٔس جُط٢ ضشذؾ ذ٤ٖ أؾضجء جٌُالّ ، ٝضٌٕٞ دالُطٜح ك٢  ٙٓٔ

ؿ٤شٛح ، ٝهذ ه٤َ ك٢ ضؼش٣ق جألدجز ذأٜٗح "ٓح ٣غطخذٓٚ جُٔطٌِْ إلقٌحّ دالُس جُؿِٔس، ٝئضٔحّ 

كؼحٍ ٝجُؿَٔ ٖٓ أؾَ ئكحدضٜح قط٠ ٣طحذن جٌُالّ ٓوطؼ٠ جُكحٍ ، ُِٝشذؾ ذ٤ٖ جألعٔحء ٝجأل

 (.ٕٖٕ،صٕٔٓٓئٗشحء جألعِٞخ ، ٖٝٓ غْ ضٌطغد جألدجز ٓؼ٘حٛح ٖٓ جُغ٤حم )جُٔط٢ُٞ ، 

كحألدٝجش أٝ قشٝف جُٔؼح٢ٗ ٓظطِكحش جعطخذٜٓح جُ٘كحز هذ٣ٔح ٝضؼْ قشٝكًح ٝأعٔحًء 

ٝأكؼحاًل ٣وٍٞ جُغ٤ٞؽ٢ : "ٝأػ٢٘ ذحألدٝجش جُكشٝف ٝٓح شحًِٜح ٖٓ جألعٔحء ٝجألكؼحٍ 

( ، ضإد١ ٝظ٤لس دال٤ُس ٝٗك٣ٞس ، ٝال ٣ُلْٜ ٓؼ٘حٛح 9ٓٔ -ٔ، 97ٗٔ")جإلضوحٕ ، ٝجُظشٝف

 ئال ٖٓ جُغ٤حم جُِـ١ٞ .

ٝ هذ جٛطْ جُ٘كحز ذذسجعطٜح ػٖٔ جألذٞجخ جُٔطؼِوس ذٜح ٖٓ هر٤َ جُشذؾ ذ٤ٖ جٌُالّ 

ٝجُؼح٤ِٓس ، ٝجػطٔذٝج ػ٠ِ ٜٓ٘ؿ٢ جُط٘ظ٤ش ٝجُطك٤َِ ك٢ ض٘حُْٜٝ ُٔٞػٞع جألدٝجش ، 

حدس ضذسط جُِـس دسجعس شحِٓس ذذًءج ذأهغحّ جٌُالّ ٝٓشًٝسج ذٔطؼِوحضٚ ًحُغ٤حم كرؼغ جُٔظ

ٝجألدجز ٝجُؼالتن جألخشٟ ، كل٢ جػطرحس ذؼؼْٜ إٔ جألدجز : "٢ٛ ٝجعطس ُِؿٔغ ذ٤ٖ جالعْ 

ٝجُلؼَ ٝج٣ظحٍ ٓؼ٠٘ جالع٤ٔس ئ٠ُ جُلؼ٤ِس أٝ جُلؼ٤ِس ئ٠ُ جالع٤ٔس ، ٝٛٞ ذ٤حٕ جُٞظ٤لس 
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ٞف ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُٞظحتق جُؿٞٛش٣س ك٢ جُ٘كٞ جُؼشذ٢ ضططِد جُ٘ك٣ٞس ، ًٔح إٔ جُٞه

 ( .ٗٗ، ص7ٕٓٓضك٤ِاًل ده٤وح ٝضطرؼح ُؿضت٤حضٚ ")ٓضٝس، 

ٝٗغطط٤غ جُوٍٞ ذأٜٗح "سٝجذؾ ضشذؾ أؾضجء جُؿِٔس ذؼؼٜح ذرؼغ ، ٝضذٍ ػ٠ِ 

( ، ك٢ٜ جُكشف جُز١ ٣وحذَ جالعْ ٕٗٓخطِق جُؼالهحش جُذجخ٤ِس ذ٤ٜ٘ٔح") جُ٘كحط، ص

ضوغ٤ْ جٌُِٔس ك٢ جُ٘كٞ جُؼشذ٢ ، هحٍ عــ٤ر٣ٞٚ : " جٌُِْ : جعْ ، ٝكؼَ ، ٝجُلؼَ ك٢ 

 (.ٕٔ-ٔ، 9ٙٙٔٝقشف ؾحء ُٔؼ٠٘ ٤ُظ ذحعْ ٝال كؼَ ")ع٤ر٣ٞٚ، 

ٝضٔػَ قشٝف جُٔؼح٢ٗ جُشٝجذؾ جُذه٤وس ك٢ ٗظْ جٌُالّ ، ًٔح ٖٓ شإٔ ٛزٙ 

،  جُكشٝف ك٢ ًػ٤ش ٖٓ  جألق٤حٕ "ؾِد جُكشًس أٝ هطؼٜح )جُغٌٕٞ( ")جُٔط٢ُٞ

(، كحألدٝجش جُ٘ك٣ٞس أٝ قشٝف جُٔؼح٢ٗ ضإد١ ٝظحتق ٗك٣ٞس ٝٓؼح٢ٗ ٕٖٕ،ص ٕٔٓٓ

دال٤ُس ًٔح هِ٘ح ، ٢ٛٝ ضؼْ قشٝكح  ٝؿ٤شٛح ٓٔح شحًِٜح ك٢ جُٞظ٤لس ٝجُذالُس)خحٕ ، 

 (.ٖ،صٕ، ع9ٕٓٓ

٣ٝشٟ جُذًطٞس ػرذٙ جُشجؾك٢ إٔ جعطؼٔحٍ ًِٔس أدجز ك٢ دسجعس  جُ٘كٞ خطأ ؛ 

ذدٛح جُ٘كحز ٤ُظ ك٤ٜح أدجز ، ئٗٔح "٢ٛ جعْ ٝكؼَ ٝقشف") ألٕ جُِـس جُؼشذ٤س ًٔح ق

( ،ٝئٕ ًحٕ ذؼؼْٜ ٣ؿؼَ ٓظطِف جألدجز ك٢ ٓوحذَ جُكشف ، ٝٛٞ ٘ٔجُشجؾك٢، ص

ٓظطِف ٓؿطِد ٖٓ ضشجظ كالعلس ج٤ُٞٗحٕ ٝأَٛ جُٔ٘طن ، كوذ ؾؼِٞج أهغحّ جٌُالّ غالغس 

كحٍٝ ٛزٙ جُذسجعس ( ، ٝعط3ٖٕ،صٖٕٓٓعٔٞٛح "جالعْ ، ٝجٌُِٔس ، ٝجألدجز ")أ٤ٗظ، 

ضطرغ جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس جُؼحِٓس جُط٢ هذ ضطٌشس ٝأغش جُطٌشجس ػ٠ِ جألدجز ٖٓ ق٤ع جُٞظ٤لس 

)ال(  –)ال( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ  –ٝجُٔؼ٠٘ جُذال٢ُ ، ٖٝٓ ٛزٙ جألدٝجش : )ئال( جالعطػ٘حت٤س 

 )ٓح( جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ ، ٝأخ٤شج )ال( جُ٘ح٤ٛس. –جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ 

 ائية : )إال( االستثن

جالعطػ٘حء :"ٛٞ جإلخشجؼ ذاال أٝ ئقذٟ أخٞجضٜح ُٔح ًحٕ دجخال ك٢ جُكٌْ جُغحذن ")       

(، ٝجألدجز )ئال( ٢ٛ أّ جُرحخ ٖٙٔ -ٕ، 93ٓٔ، قغٖ،7ٕ-ٕجذٖ ٣ؼ٤ش، ششـ جُٔلظَ ،

ُشٜشضٜح ًٝػشز جعطؼٔحُٜح ػ٠ِ ُغحٕ جُؼشخ ، ٢ٛٝ ٖٓ جألدٝجش جُط٢ ضؼَٔ جُ٘ظد ك٢ 

هٞجٍ(، ٝهرَ جُكذ٣ع ػ٠ِ قٌْ جُٔغطػ٠٘ ) ٝٛٞ جُٞجهغ ذؼذ أدجز جالعْ )ػ٠ِ أطف جأل

 جالعطػ٘حء  ئال( ٓغ ضٌشجس ئال ؛ ٗطؼشف ػ٠ِ أقٌحٓٚ دٕٝ ضٌشجس :  

ح ػ٠ِ  ًٓ ح ٓٞؾرًح عٞجء أًحٕ جُٔغطػ٠٘ ٓطوذ ًٓ جألٍٝ : ٝؾٞخ جُ٘ظد ئرج ًحٕ جٌُالّ ضح

 جُٔغطػ٠٘ ٓ٘ٚ أّ ٓطأخًشج ػ٘ٚ .

ػ٠ِ قغد قشًس جُٔغطػ٠٘ ٓ٘ٚ ذذال ؛ ئرج ًحٕ جٌُالّ  جُػح٢ٗ : ؾٞجص جُ٘ظد أٝ ػرطٚ

 ضحٓح ؿ٤ش ٓٞؾد .

جُػحُع : إٔ ٣ؼشخ ٓح ذؼذ )ئال( ػ٠ِ قغد جُؼٞجَٓ هرِٜح ، ذششؽ إٔ ٣ٌٕٞ جٌُالّ ؿ٤ش ضحّ 

 ٝؿ٤ش ٓٞؾد .    
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٣ٝغ٠ٔ ك٢ ٛزٙ جُكحُس  )أعِٞخ هظش( ٝٛٞ ئغرحش قٌْ ُش٢ء ٝٗل٤ٚ ػٔح ػذجٙ ، ٖٝٓ  

ششٝؽٚ إٔ ٣ٌٕٞ جٌُالّ ؿ٤ش ضحّ ، ٝإٔ ٣طظّذسٙ ٗل٢ أٝ ٢ٜٗ أٝ جعطلٜحّ ، ٣ٝغ٠ٔ 

)جالعطػ٘حء جُٔلشؽ ( أ١ إٔ ٓح هرَ )ئال ( ضلّشؽ ُِؼَٔ ك٤ٔح ذؼذٛح ، ٝضوٞدٗح ٛزٙ جُطغ٤ٔس 

 طػ٠٘ .ُِكذ٣ع ػٖ جُؼحَٓ ك٢ جُٔغ

، ٕ٘ٔ – ٕ، أذٞ جُؼشكحٕ ، ٕٕٔ – ٔ،  93ٓٔ) ٣٘ظش جألٗرحس١  انعامم في انمستثنى 

( : ضؼذدش ج٥سجء ك٢ جُ٘حطد 77- 7ٙ -ٕ، جذٖ ٣ؼ٤ش ،  7ٕٓ – ٔ، 99ٙٔجُشػ٢ ، 

ُِٔغطػ٠٘ ؛ كو٤َ )ئال( ٢ٛ جُ٘حطرس ٝجخطحسٙ جذٖ ٓحُي ، ٝه٤َ جُؼحَٓ جُز١ هرِٜح ذٞجعططٜح 

َّٕ ٝه٤َ كؼَ ٓكزٝف ضوذ٣ شٙ )أعطػ٢٘( ، ٝه٤َ إٔ )ئال( ٓشًرس ٖٓ )ئٕ ٝال( ، غْ خللص ئ

 ٝأدؿٔص ك٢ ال .

ٝػ٘ذ قذ٣ػ٘ح ػٖ جُطٌشجس ٝأغشٙ ػ٠ِ جُٞظ٤لس ٝجُذالُس ٗشٟ إٔ أهشخ ج٥سجء قٍٞ جُؼحَٓ 

 – ٕ،، ٕٗٓٓ،جذٖ ػو٤َ ٖٕٔ – ٕٕٔ-ٕ،  99ٓٔٓح أشحس ئ٤ُٚ جذٖ ٓحُي ) جذٖ ٓحُي ، 

٢ٛ ػحَٓ جُ٘ظد ك٢ جُٔغطػ٠٘ ، ذذ٤َُ هُٞٚ ك٢ ٓطِغ  ٝٓح ذؼذٛح(؛ ٖٓ إٔ )ئال( 9ٖ

 جُرحخ :

ْٗطُِخدْ  ْ٘طَِظْد       ٝذؼَذ َْٗل٢ٍ أٝ ً٘ل٢ٍ ج َ٣ ٍّ ح َٔ  ٓح جْعطَْػ٤َِ٘ص ئال ٓغ ضَ

 أ١ : ٣٘طظد جُز١ جعطػ٘طٚ )ئال( ٓغ ضٔحّ جٌُالّ ، ٝهُٞٚ ػ٘ذ جُكذ٣ع ػٖ ضٌشجس )ئال( : 

٤ًٍِذ : ًال          ِْٜ ئال جُلَط٠َ ئال جَُؼال    ٝأُِؾ ئال رجَش ضَٞ ُشْس ذِ ْٔ  ضَ

٢ٛٝ ػرحسز ٣ذٍ ظحٛشٛح ػ٠ِ إٔ جُٔشجد ئُـحؤٛح ػٖ جُؼَٔ ، كِْ ضإغش ك٤ٔح دخِص ػ٤ِٚ 

 ش٤ثح ، ُْٝ ضلذ ك٤ٚ جعطػ٘حًء ٓغطواًل .

أٓح ػٖ ضٌشجس )ئال( ك٤ٌٖٔ جُوٍٞ أٗٚ: ال ٣ؿٞص جعطػ٘حء ش٤ث٤ٖ ذأدجز جعطػ٘حء ٝجقذز دٕٝ 

ز جالعطػ٘حء؛ ألٕ ضٌشجس أدجز جالعطػ٘حء أٝ جُؼطق ٣ل٤ذ جُٔـح٣شز ك٢ ػطق أٝ ضٌشجس أدج

 جُٔغطػ٠٘ ئرج ضؼذد ، كارج ؾحء ذٔؼ٠٘ ٝجقذ ُْ ٣ِضّ جُطٌشجس أٝ جُؼطق . 

 وال يخهى تكرار إال من أحذ أمرين: 

: إٔ ٣ُوظذ ذطٌشجسٛح ض٤ًٞذ جأل٠ُٝ ، ٣ؼ٢٘ ال ٣ُوظذ ذٜح ئال ٓؿشد جُط٤ًٞذ ال  األول

ال جإلخشجؼ( ، ُزج هحٍ جذٖ ٓحُي ك٢ أُل٤طٚجالعطػ٘حء )
 

 (: 93 – ٕ، ٕٗٓٓ)جذٖ ػو٤َ 

 ٝأُؾ ئال رجش ض٤ًٞذ ......

ٖٓ ق٤ع جُؼَٔ ٖٝٓ ق٤ع جإلخشجؼ ُٔح ذؼذ جألدجز ، ٤ُٝظ ُٜح كحتذز ئال ٓؿشد   

جُط٤ًٞذ ًحُكشف جُضجتذ ، ٝئٕ ًحٕ جُكشف جُضجتذ ٣ؼَٔ ، ؿ٤ش إٔ )ئال( ك٢ ٛزٙ جُكحُس 

ِٓـحز ٝال ػَٔ ٌُِٔشسز ك٤ٔح ذؼذٛح ؛ ألٜٗح ال ضل٤ذ جالعطػ٘حء ،" ٣ٌٕٝٞ ٓح  ذؼذ ضٌٕٞ صجتذز 

ٗلغٜح ، ٝئُـحؤٛح ٣ؼ٢٘ أال  جُػح٤ٗس ذذال ٓٔح ذؼذ جأل٠ُٝ ، ٓٔح ٣ؼ٢٘ إٔ جُؼَٔ ُـ )ئال(

، ًٔح إٔ جُٔؼ٠٘ ال ٣طأغش ُٞ قزكص ، ٗكٞ : هحّ جُوّٞ ئال ٓكٔذج  ، ئال أذح ذٌش  ، ض٘ظد

ّٕ أذح ذٌش ٣ـ٢٘ ٢ٛٝ ٤ً٘طـٚ ، ٝ ششؽ ٛزج جُطٌشجس إٔ ٣ٌٕٞ جُػح٢ٗ ٣ـ٘ـ٢ ػٖ جألٍٝ ، ًٔح أ

(، ٝٛٞ ٖٓ ذحخ ذذٍ جٌَُ، كـ)ئال( جأل٠ُٝ 93ٔ – ٕ، ٕٙٓٓػٖ ٓكٔذ ") جُغ٤ٞؽ٢ ، 
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ُالعطػ٘حء ، أٓح جُػح٤ٗس كضجتذز ُِط٤ًٞذ ، أٝ هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ ذذٍ جُرؼغ ،ًـٔح ك٢ هُٞي : ٓح 

ذذٍ جالشطٔحٍ، ٗكٞ: ٓح أػؿر٢٘ ئال ص٣ٌذ ئال ػِٔٚ ، أٝ ذـذٍ ػشذُص ئال ص٣ًذج ئال سأعٚ ، أٝ 

جُــِؾ ، ٗكـٞ: هــحّ جُوـّٞ ئال ص٣ـًذج ئال ػٔشٝ، ًٝــشسش )ئال( ض٤ًٞذج كوؾ  ، كإ ُْ ٣ٌٖ 

ُّ ئال ص٣ًذج ٝ ئال خحًُذج ،  ٝأؾحص  ٣ـ٢٘ ػ٘ٚ ػطق ذحُٞجٝ ُٔرح٣٘طٚ ُألٍٝ، ًوُٞي : هحّ جُوٞ

ألٕ )ئال( هحٓص ٓوحٓٚ ٝإٔ ٣ٌٕٞ جالعٔحٕ ٓغطػ٤٤ٖ٘ ٖٓ جُظ٤ٔش١ ؽشـ قشف جُؼطق ؛ 

، جذٖ ػو٤َ ، ٖٕ٘ – ٕ، 99ٓٔجُوّٞ ، ٝ ٖٓ ٛزج جالعطػ٘حء هٍٞ جُٜز٢ُ) ٣٘ظش جذٖ ٓحُي 

 ( : 7ٙٗ – ٔ، ٕ٘ٓٓ، جُخؼش١ ،  93 – ٕ،  ٕٗٓٓ

ْٛــــُش ئالَّ  ٤َُْـــَِسٌ  ََٜٝٗحُسَٛــــــح        ٝئالَّ ؽُــــــُُِٞع ج َّْ ِؿ٤َـــــحُسَٛحَٛ جُذَّ ـــِظ غً ْٔ  ُشَّ

، ٖٔٗ – ٕ، 97ٖٔٝجألطَ : ٝؽِٞع جُشٔظ ، ٝهذ جؾطٔؼح ك٢ هٍٞ جُشجؾض) ع٤ر٣ٞٚ ، 

جألش٢ٗٞٔ  99 - ٕ، ٕٗٓٓ، جذٖ ػو٤َ ،39، جُٔحُو٢، ص 7ٕٕ -ٕ، ٕٗٓٓجذٖ ٛشحّ ، 

،ٔ993،
 

ٔ – ٕٖٕ :) 

ُٚ ٝئال ُٔ ْٚ         ئال َسِع٤ ُِ َٔ ْٖ ِش٤ِخَي ئال َػ ح َُي ٓ َٓ  ُُِٚ َٓ  َس

ػشذحٕ ٖٓ جُغ٤ش، ٝجألطَ: ئال ػِٔٚ سع٤ٔٚ ٝسٓــِٚ، كــ)سع٤ٔٚ(  :جُشع٤ْ ٝجُشَٓ

سِٓٚ( ٓؼطٞف ػ٠ِ )سع٤ٔٚ( ،ق٤ع ضٌشسش )ئال( ُْٝ ضلذ ك٢ ٛزٙ (ذــذٍ ٖٓ ػٔـِٚ، ٝ

ُْـ٤ص ػٖ جُؼَٔ ، ٝجُط٤ًٞذ ٣ؼ٢٘ ئغرحش جُش٢ء ذوٞز ، كٜٞ  جُكحُس ؿ٤ش ض٤ًٞذ جأل٠ُٝ كوذ أُ

ٝٓؼ٠٘ ئُـحؤٛح أٜٗح ُْ ضلذ جعطػ٘حء ًٔح أٜٗح أُـ٤ص ػٖ جُؼَٔ ذ٘حء ػ٠ِ  ،ذٔؼ٠٘ جُطو٣ٞس 

 جُخالف جُغحذن .

ئرٕ ال ٣ُكٌْ ػ٠ِ )ئال( أٜٗح ٓإًذز ئال ك٢ قح٤ُٖ : ك٢ جُرذٍ ذأٗٞجػٚ جألسذؼس ، ٝك٢ 

جُؼطق ذحُٞجٝ خحطس ، ٝٓؼ٠٘ رُي أٜٗح ُْ ضلذ ش٤ثح ال ٖٓ ؾٜس جُٔؼ٠٘ ٝال ٖٓ ؾٜس 

صجتذز ُِط٤ًٞذ كوؾ ،ألٜٗح ُْ ضإغش ك٤ٔح دخِص ػ٤ِٚ ش٤ثح ٖٓ ق٤ع جإلػشجخ ، ٝضٌٕٞ 

جُٔؼ٠٘ جُز١ ٝػؼص ُٚ ٝٛٞ جالعطػ٘حء أ١ جإلخشجؼ ،  ٝجُٔؼِّٞ أٗٚ ٤ُظ ك٢ ًالّ جُؼشخ 

صجتذ ، ٝٓح ؾحء ٓ٘ٚ قَٔ ػ٠ِ جُط٤ًٞذ ، كحُٔوظٞد ذحُض٣حدز ٢ٛ جُض٣حدز جإلػشجذ٤س ٤ُٝظ 

  . جُض٣حدز جُِلظ٤س 

٣ُوظذ ذــ)ئال( جالعطػ٘حء ذؼذ جالعطػ٘حء ال ٓؿشد جُط٤ًٞذ ، ُٝٞ أعوطص ُْ  إٔاألمر انثاني: 

٣ُلْٜ رُي ٖٓ جٌُالّ  ئر ٣طٌشس جالعطػ٘حء ٝجُكٌْ ٝجقذ ، كإ أٌٖٓ جعطػ٘حء ذؼؼٜح ٖٓ 

 ( : 93ٔ -ٕ، ٕٙٓٓذؼغ ، كل٤ٚ ٓزجٛد )٣٘ظش  جُغ٤ٞؽ٢ ، 

طػ٠٘ ٖٓ جُز١ هرِٚ ئ٠ُ إٔ ٣٘ط٢ٜ أقذٛح : إٔ جألخ٤ش ٣غطػ٠٘ ٖٓ جُز١ هرِٚ ، ٝجُز١ هرِٚ ٣غ 

ئ٠ُ جألٍٝ ، ٗكٞ : ُٚ ػ٢َِّ ػششز ئال ضغؼس ئال غٔح٤ٗس ئال عرؼس ، كاال عرؼس ٓغطػ٠٘ ٖٓ 

غٔح٤ٗس ، ٣رو٠ ٝجقذ ٣غطػ٠٘ ٖٓ ضغؼس ، ٢ٛٝ ٖٓ ػششز ، كحألشلحع دجخِس ، ٝجألٝضحس 

 خحسؾس ، كحُٔوش ذٚ جغ٘حٕ .

٠ ٓ٘ٚ جألٍٝ ، كارج هِص : ُٚ ػ٢َِّ ٓحتسٌ ئال جُػح٢ٗ : ًَ جُٔغطػ٤٘حش سجؾؼس ئ٠ُ جُٔغطػ٘

 ػششز ئال جغ٤ٖ٘ ، كحُٔوش ذٚ غٔح٤ٗس ٝغٔحٕٗٞ ، ٝػ٠ِ جألٍٝ جُٔوش ذٚ جغ٘حٕ ٝضغؼٕٞ .
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جُػحُع : إٔ جالعطػ٘حء جُػح٢ٗ ٓ٘وطغ ، ٝجُٔوش ذٚ أ٣ؼح جغ٘حٕ ٝضغؼٕٞ ،ٝجُٔؼ٠٘ ُٚ ػ٘ذ١ 

 ٓحتس ئال ػششز عٟٞ جالغ٤ٖ٘ جُط٢ ُٚ ػ٘ذ١ .

 ٛ٘ح قحُطحٕ :  ُٝالعطػ٘حء

:إٔ ٣ٌٕٞ جالعطػ٘حء ٓلشؿح ؛ ٝقٌٔٚ إٔ ٣شـَ جُؼحَٓ جُز١ عرن ئال ذٞجقذ  انحانة األونى

ٖٓ جُٔغطػ٤٘حش دٕٝ ضؼ٤٤ٖ ، ك٤ؼشخ ذكغد رُي جُؼحَٓ ٣ٝ٘ظد ٓح ػذجٙ ػ٠ِ جالعطػ٘حء، 

ضوٍٞ : ٓح قؼَش ئال خحٌُذ ئال ػًٔشج ئال ذًٌشج ، ٣ٝؿٞص سكغ ػٔشٝ أٝ ذٌش ٝٗظد ٓح ػذجٙ، 

 ٌٝ كحُخ٤حس ُِٔطٌِْ، ٝك٢ ٛزج ٣وٍٞ ع٤رـــ٣ٞٚ : "ٝئٕ شثص هِص : ٓح أضح٢ٗ ئال ص٣ًذج ئال ػٔش

، كطؿؼَ جإلض٤حٕ ُؼٔشٝ ، ٣ٌٕٝٞ ص٣ذ ٓ٘طظرًح ، ، كأٗص ك٢ رج ذحُخ٤حس ....") ع٤ر٣ٞٚ ، 

( ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٤ُظ ُ٘ح جُوٍٞ ئال إٔ جُ٘حطد ٛٞ )ئال( ، ٝال ػحَٓ 3ٖٖ -ٕ، 97ٖٔ

، ٛزٙ جُكحُس سكغ ؾ٤ٔغ جُٔغطػ٤٘حش ٞ ٣إًذ ٓح أششٗح ئ٤ُٚ عحذوح ، ٝال ٣ؿٞص ك٢ؿ٤شٛح ، ٝٛ

 ٝال ٣ؿٞص ٗظرٜح أ٣ؼح ، ٝئٗٔح جٓط٘ــغ سكؼٜح ُألعرحخ ج٥ض٤س :

إٔ جُٔغطػ٠٘ ٓ٘ٚ ؿ٤ش ٓٞؾٞد ، كرو٢ جُلؼَ ذال كحػَ ، كشكغ أقذ جُٔغطػ٤٘حش ػ٠ِ إٔ  -ٔ

 ٣ٌٕٞ جُلحػَ .

 جُٔغطػ٠٘ جُٔشكٞع ذؼذ )ئال( ٣شكغ ػ٠ِ أقذ ٝؾ٤ٜٖ :ال ضُشكغ ؾ٤ٔغ جُٔغطػ٤٘حش ، ألٕ  -ٕ

 إٔ ٣ُشكغ ذحُلؼَ كحػال ُٚ ، ٝجُلؼَ ال ٣شكغ أًػش ٖٓ كحػَ . -

إٔ ٣ُشكغ ػ٠ِ أٗٚ ذذٍ ٓٔح هرِٚ ، ٝٛ٘ح ال ٣ٌٕٞ ذذاًل ألٕ جُػح٢ٗ ؿ٤ش جألٍٝ ، ٝال  -

 ذؼًؼح ُٚ ٝال ٓشطٔاًل ػ٤ِٚ، ًٔح ك٢ هُٞي : ٓح أضح٢ٗ ئال ص٣ٌذ ئال ػٔشٝ ٌ .

ًٔح ال ٣ؿٞص ٗظرٜٔح ؾ٤ٔؼح" ألٕ جُلؼَ ال ٣٘ظد ٓلؼ٤ُٖٞ ٖٓ ؿ٤ش كحػَ ، كِٔح 

جٓط٘ــغ ٗظرٜٔح ٓـؼح، ضؼ٤ٖ سكغ أقـــذٛٔح ٝٗظد ج٥خش، ٝجالعـــٔحٕ ؾ٤ٔــؼح ٓغــطػ٤٘حٕ 

( ، ٣ٝشٟ ذؼؼْٜ إٔ جُز١ ٢ِ٣ جُؼحَٓ ٖٓ ٛزٙ جألعٔحء أ٠ُٝ إٔ 9ٕ – ٕ") جذٖ ٣ؼ٤ش، 

شذٚ ٖٓ جُؼحَٓ ، ًٔح أؾحص ذؼغ جُ٘كحز سكغ جألٍٝ ػ٠ِ أٗٚ ٣ُلَشؽ ُٚ جُؼحَٓ ؛ ٝرُي ُو

كحػَ ،ٝسكغ جُػح٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ ذذٍ جُرذجء ، كوذ ؾحء ك٢ جسضشحف جُؼشخ : "كارج سكؼص 

جألٍٝ ؾحص ك٤ٔح ذؼذٙ جُشكغ ػ٠ِ ذذٍ جُرذجء ، ٝجُ٘ظد ػ٠ِ جالعطػ٘حء" ) أذٞ ق٤حٕ 

 (.ٕ٘ٔ -ٕ، ٣ٝ٘ظش أذٞ جُؼشكحٕ ٖٕ٘ٔ – ٖ، 993ٔ،

ح  َّٓ ئرج سكؼَص ج٥خش ك٢ هُٞي : ٓح ؾحء ئال ص٣ًذج ئال ػًٔشج ئال ذٌٌش ، ٗظرص ٓح ضوّذّ ال أ

٣ؿٞص ك٤ٔح هرِٚ جُشكغ ػ٠ِ أٗٚ ذذٍ جُرذجء ، ألٕ جُرذٍ ال ٣طوذّ ػ٠ِ جُٔرذٍ ٓ٘ٚ ) أذٞ ق٤حٕ 

ٌٝ ئال خحًُذج ، ٖٕ٘ٔ -ٖ، 993ٔ،  ( ، ٣ٝؿٞص إٔ ضشكغ جُٔطٞعؾ : ٓح هحّ ئال ص٣ًذج ئال ػٔش

زٙ جُكحُس ال ٣ؿٞص ك٤ٔح هرِٚ ئال جُ٘ظد ، ٣ٝؿٞص سكغ ٓح ذؼذٙ ػ٠ِ أٗٚ ذذٍ جُرذجء ، كل٢ ٛ

 (.ٖٕ٘ٔ -ٖ،993ٔأٝ ٗظرٚ ػ٠ِ جالعطػ٘حء)أذٞ ق٤حٕ ، 

أٓح ػٖ أ١ِّ جُٔغطػ٤٘حش ٣ؼَٔ ك٤ٚ جُؼحَٓ ؛ كِِٔؼ٠٘ أغش ٛحّ ك٢ ضكذ٣ذٙ ،ألٕ " ٤ٗس 

جُظشٝف ٝجُوشجتٖ جُط٢  جُٔطٌِْ ٝهظذٙ ٝضٞجطِٚ ذحُغحٓغ ٝجُغحٓؼ٤ٖ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ

ؽ ُٚ ، ٝٓح ُْ ٣ُلشؽ ُٚ ، ػ٠ِ إٔ جُٔطٌِْ  ٣خؼغ ُٜح جُ٘ض ؛ ضطكٌْ ك٢ ضكذ٣ذ جُز١ كشِّ
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٣خؼغ ُغِطحٕ جُٔؼ٠٘ جُز١ ٣ُإغش ك٢ جُكشًس جإلػشجذ٤س ٝجٗكشجكٜح") جُكٔٞص ، 

 ( .    ٖ٘،صٖٕٔٓ

 : إٔ ٣ٌٕٞ جالعطػ٘حء ؿ٤ش ٓلشؽ ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس :انحانة انثانية  

ضوذٓص جُٔغطػ٤٘حش ػ٠ِ جُٔغطػ٠٘ ٓ٘ٚ ؛ ٝؾد ٗظرٜح ؾ٤ٔؼح  عٞجء ًحٕ جٌُالّ ئٕ  -

ٓٞؾرًح أٝ ؿ٤ش ٓٞؾد  ٗكٞ: ٗؿف ئال ص٣ًذج ئال ػٔشج ئال ذًٌشج جُطالُخ، ٓح ٗؿف ئال 

ص٣ًذج ئال ػًٔشج ئال ذًٌشج جُطالُخ، كٌُِّٜح ٓ٘ظٞذحش ػ٠ِ جالعطػ٘حء ، ٝصػْ جذٖ جُغ٤ذ 

 : أٗٚ ٣ؿٞص ك٢ رُي أسذؼس أٝؾٚ 

 جُ٘ظد ػ٠ِ جالعطػ٘حء. -

 جُ٘ظد ػ٠ِ جُكحٍ . -

 ؾؼَ جألٍٝ قحال ، ٝٗظد ذحه٢ جُٔغطػ٤٘حش . -

 ٗظد جألٍٝ ػ٠ِ جالعطػ٘حء ، ٝٗظد جُرحه٢ ػ٠ِ جُكحٍ . -

ٝعرد ٗظرٜح ػ٠ِ جُكحٍ " ألٜٗح ُٞ ضأخشش ؛ ُؿحص ًٜٞٗح طلحش ، ألٕ )ئال( 

 ( .99ٔ -ٕ، ٣ٕٓٓٙٞطق ذٜح ، كارج ضوذٓص ٗظرص ػ٠ِ جُكحٍ ") جُغ٤ٞؽ٢، 

أٓح ئرج ضأخشش ػ٘ٚ كال ٣خِٞ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ جٌُالّ ٓٞؾرح أٝ ؿ٤ش ٓٞؾد ، كإ ًحٕ  -

ٍُ ئال أقَٔذ ئال أعحٓسَ ئال كحؽٔسَ ،  جٌُالّ ٓٞؾرح ٝؾد ٗظرٜح ؾ٤ٔغ، ٗكٞ: هحّ جألؽلح

ص جألذّز١ّ ك٢ ٛزج جالعطػ٘حء أٝؾٚ )جُغ٤ٞؽ٢،  ّٞ  (  :99ٔ -ٕ، ٕٙٓٓٝؾ

 هحُٚ جُ٘ك٣ٕٞٞ .ٗظد جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ جالعطػ٘حء ًٔح  -

 سكغ جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ جُظلس . -

 سكغ أقذٛٔح ػ٠ِ جُظلس ٝٗظد جُرحه٢ ػ٠ِ جالعطػ٘حء . -

َُ ذٚ ُٞ ُْ ضطٌشس ئاّل ، ك٤ُؼشُخ ذذال  ََ أقذٛح ذٔح ًحٕ ٣َُؼحٓ ِٓ ٝئٕ ًحٕ ؿ٤ش ٓٞؾٍد ُػٞ

ح هرِٚ ٝٛٞ جُٔخطحس ، أٝ ٣ُ٘ظد ػ٠ِ جالعطػ٘حء ، ٣ٝؿد ٗظد ٓح ػذجٙ ، ٗكٞ: ٓح  ّٔ ٓ

ص٣ٌذ ئال ػ٤ًِّح ئال خحًُذج ، ك٤ُشكغ )ص٣ذ( ػ٠ِ جُرذ٤ُس ، ٣ٝؿٞص ٗظرٚ ػ٠ِ  رَٛد ئال

جالعطػ٘حء ، ٣ُٝ٘ظد ػ٢ٌِّ ٝخحٌُذ ٝؾٞذًح ػ٠ِ جالعطػ٘حء ، " ٝأؾحص جألذّز١ّ ك٢ جُٔ٘ل٢ 

جُشكغ ػ٠ِ جُرذٍ ، ٝجُ٘ظد ػ٠ِ جالعطػ٘حء ك٤ٜح ، ٝجُشكغ ػ٠ِ جُ٘ؼص ، ٝسكغ أقذٛٔح 

 – ٖ، 993ٔجُرحه٢ ػ٠ِ جالعطػ٘حء ")أذٞ ق٤حٕ ،  ػ٠ِ جُرذٍ أٝ جُ٘ؼص ، ٝٗظد

ٕٔ٘ٗ.) 

َٖ * ئال  ٤ ِٓ ْؿِش ُٓ  ٍّ َِْ٘ح ئ٠ُ هَٞ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٛزج جُ٘ٞع هُٞٚ ضؼح٠ُ: ) هَحُُٞج ئَّٗح أُْسِع

() هشإٓ ًش٣ْ ، عٞ َٖ حذِش٣ ـَ ْٖ جُ ِٔ ح َُ َشأْضُٚ هَذَّْسٗح ئَّٜٗ ْٓ َٖ * ئال ج ِؼ٤ َٔ ُْٞٛ أْؾ َ٘ؿُّ ُٔ ٍَ ٍُُٞؽ ئَّٗح ُ سز آ

( : ك٢ هُٞٚ ) ئال جٓشأضٚ ( 99 -ٔ، 93ٓٔ( ، ٣وٍٞ جُؼٌرش١ ) جألٗرحس١ ، ٓٙجُكؿش 

 ٝؾٜحٕ :

ٛٞ ٓغطػ٠٘ ٖٓ آٍ ُٞؽ ، ٖٓ ذحخ جالعطػ٘حء ٖٓ جالعطػ٘حء ، ٝجُطوذ٣ش : أٌِٛ٘ح هّٞ  أحذهما:

 ُٞؽ ئال آُٚ ئال جٓشأضٚ .
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: إٔ ٣ٌٕٞ ٓغطػ٠٘ ٖٓ ػ٤ٔش جُٔلؼٍٞ ك٢ " ٓ٘ؿْٞٛ" ، كٜٞ ٤ُظ ٖٓ ذحخ  انثاني

جالعطػ٘حء ٖٓ جالعطػ٘حء ٝهحٍ : جعطػ٤٘ص جُٔشأز ٖٓ جُ٘حؾ٤ٖ ٝأطَ جٌُالّ : أٌِٛ٘ح هّٞ ُٞؽ 

ئال آٍ ُٞؽ ٗؿ٤ّ٘حْٛ ئال جٓشأضٚ ، ٝٛٞ جُز١ جخطحسٙ جُضٓخشش١ ُْٝ ٣ؿشؤ أذٞ ق٤حٕ ػ٠ِ 

 ٓخحُلطٚ ػ٠ِ ًػشضٚ .

جُذًطٞس جُلحػَ )كحػَ جُغحٓشجت٢( جعطذسى ػ٠ِ جُ٘ك٤٣ٖٞ ضٌشجس ئال ػ٠ِ إٔ 

ُـ٤ش ض٤ًٞذ ٝئٗٔح جُـشع جعطػ٘حء ؾذ٣ذ ذك٤ع ُٞ قزف ُْ ٣لْٜ جالعطػ٘حء جُؿذ٣ذ ،  كٔح 

ؾحء ذؼذ )ئال( جُػح٤ٗس ٣ٌٕٞ ٓؼطٞكح ٖٓ ؿ٤ش ضٌشجسٛح ُـشع جإل٣ؿحص جُرالؿ٢ ، ٣وٍٞ:" 

ٕ ك٢ ُـس كظ٤كس ذ٤ِـس ض٤َٔ ئ٠ُ جإل٣ؿحص جُز١ ٛٞ ٝٛزٙ جُ٘ٔحرؼ جُ٘ك٣ٞس ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٞ

ُّ ئال ص٣ذج ٝػٔشج ٝذٌشج ،  قذ جُرالؿس ، أال ضشٟ إٔ جإل٣ؿحص ٣وطؼ٢ إٔ ٣وحٍ : هحّ جُوٞ

ُّ ئال ص٣ذج ئال ػٔشج ئال ذٌشج ،  ٤ُٝظ ٖٓ جإل٣ؿحص جُز١ ضططِرٚ جُرالؿس إٔ ٣وحٍ : هحّ جُوٞ

طؼِس ُٞ إٔ جُ٘كحز أضٞج ذشحٍٛذ كظ٤ٍف ٤ِٓف ٖٝٓ أؿ٘حٗح ٖٓ جُطؼ٤ِن ػ٠ِ ٛزٙ جُ٘ٔحرؼ جُٔل

٣إ٣ذٕٝ ذٚ ٛزٙ جُوٞجػذ "
 

( ، ٝئٕ ًحٕ هٍٞ جُؼٌرش١ 9ٓٔ، ص 997ٔ)جُغحٓشجت٢، 

٣٘حهغ سأ١ جألعطحر جُلحػَ ؛ كحالعطػ٘حء ك٢ ج٣٥س ٖٓ هر٤َ ضٌشجس )ئال( ُـ٤ش ض٤ًٞذ ػ٠ِ 

 أقذ ٝؾ٢ٜ جإلػشجخ.

ّٕ ضٌشجس جألدجز )ئال( ال ٣ؼ٘ ٢ ئُـحءٛح دجتٔح ، كوذ ضِـ٠ ٝضٌٕٞ ٝخالطس جُوٍٞ : ئ

ق٤٘ثز صجتذز ِٜٓٔس دجُس ػ٠ِ جُط٤ًٞذ ، ٝهذ ال ضُِـ٢ ذَ ضٌٕٞ ػحِٓس دجُس ػ٠ِ جالعطػ٘حء ، 

 كِْ ٣إغش جُطٌشجس ػ٠ِ جُؼَٔ ٝجُذالُس . 

 ال اننافية نهجنس : 

َّٕ ) ٖٓ جألدٝجش جُط٢ ضؼَٔ ػ٤ِٖٔ(،          ضذخَ ػ٠ِ جُؿِٔس جالع٤ٔس ،ٝضؼَٔ ػَٔ ئ

كط٘ظد جالعْ ئٕ ُْ ٣ٌٖ  ٓلشدج ، ٝضشكغ جُخرش، كإ ًحٕ جالعْ ٓلشدج ذ٢٘ ػ٠ِ ٓح 

٣٘ظد ذٚ ، ٢ٛٝ ض٘ل٢ ٓؼٕٔٞ جُخرش ػٖ ؾ٤ٔغ أكشجد ؾ٘غٜح ػ٠ِ عــر٤َ جُط٘ظ٤ض 

(، ك٢ٜ ُط٤ًٞذ جُ٘ل٢ ٝ ال كشم ك٢ ػِٜٔح 7ٖٕ – ٔٝضغ٠ٔ ق٤٘ثــز ضرشتس ) جذٖ ٛشحّ ، 

ٓغ جُطٌشجس ؾحتض، ٝػِٜٔح ٓلشدز )ذذٕٝ ضٌشجس(  عٞجء ضٌشسش أٝ ًحٗص ٓلشدز ، ٝػِٜٔح

 ٝجؾد، ٝال ضؼَٔ ئال ذششٝؽ رًشٛح جُ٘كحز : 

إٔ ٣ٌٕٞ جعٜٔح ٝخرشٛح ٌٗشض٤ٖ ، ٣وٍٞ ع٤ر٣ٞٚ : "ٝجػِْ إٔ جُٔؼحسف ال ضؿشٟ  األول :

 -ٕ، 97ٖٔٓؿشٟ جٌُ٘شز ك٢ ٛزج جُرحخ ، ألٕ )ال( ال ضؼَٔ ك٢ ٓؼشكس أذذج " ) ع٤ر٣ٞٚ ، 

ِص ػ٠ِ ٓؼشكس ذطَ ػِٜٔح ٣ِٝضّ ضٌشجسٛح .ٝٓؼ٠٘ رُي أٜٗح ضِـ٠ ئرج (، ٝئرج دخ97ٕ

 ًحٗص ٌٓشسز ٝدجخِس ػ٠ِ ٓؼشكس.

إٔ ال ٣ذخَ ػ٤ِٜح ؾحس ، كإ دخَ ػ٤ِٜح ذطَ ػِٜٔح ، ٝ ال ٣ؿد ضٌشجسٛح ،"  انثاني :

 ( .3ٕٖ -ٔ، 93ٙٔألٕ دخٍٞ جُرحء ٣ٔ٘غ جُطش٤ًد ٗكٞ : ؾثص ذال صجد " ) جُغ٢ِ٤ِ ، 

إٔ ضٌٕٞ ٗحك٤س ُِؿ٘ظ ٗظح ، ٢ٛٝ جُط٢ هُِظذ ذٜح جُط٘ظ٤ض ٝجُؼّٔٞ ػ٠ِ  انثانث :

 جعطـشجم جُؿ٘ظ ًِٚ ، كإ ُْ ٣ُوظذ ذٜح جُؼّٔٞ ، كطِـ٠ ضحسز ، ٝهذ ضؼَٔ ػَٔ ٤ُظ.
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أال ٣ُلظَ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جعٜٔح ، ُٝٞ كُِظَ ذطَ ػِٜٔح ،" ٣ِٝضّ ق٤٘ثز جُطٌشجس ك٢ انرابع : 

( ، ٣ٝشٟ جذٖ ٣ؼ٤ش إٔ ذطالٕ ػَٔ " ال" ئرج 3ٕٖ -ٔ، 93ٙٔؿ٤ش ػشٝسز")جُغ٢ِ٤ِ ، 

كُِظَ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جعٜٔح عررٚ " إٔ جالعْ ال ٣لظَ ذ٤ٖ ذؼؼٚ ٝذ٤ٖ ذؼغ ، ٝال ٣ؿٞص إٔ 

٣٘ظد ذٜح ٓغ جُلظَ ، ألٕ  )ال( ال ضؼَٔ ُؼؼلٜح ئال ك٤ٔح ٤ِ٣ٜح ، ٝئرج ُْ ٣ؿض ئػٔحُٜح 

ُٝضّ ضٌش٣شٛح"ٓغ جُلظَ ضؼ٤ّٖ إٔ ٣ُشكغ ٓح ذؼذٛح ذحالذطذجء ٝجُخرش 
 

 -ٕ)جذٖ ٣ؼ٤ش ، 

ٔٔٔ .) 

٣ٝوٍٞ أذٞ ق٤حٕ : " أؾحص جُٔرشد ٝجذٖ ٤ًغحٕ ئرج كظَ ذ٤ٖ )ال( ٝجالعْ ، أٝ 

ؾحء ذؼذٛح ٓؼشكس أال ضٌشس ، ٝرُي ك٢ جُغؼس ، ٝ ال ٣خطض رُي ذحُؼشٝسز ... ٝٓح رٛد 

 -٘، 993ٔئ٤ُٚ جُٔرشد عحهؾ ئر ال عٔحع ٣ؼؼذٙ، ٝال ٣كلع ٖٓ ًالْٜٓ " )جألٗذُغ٢ ، 

(، ٝجعطذٍ جُٔرشد ػ٠ِ ٓزٛرٚ ذوٍٞ جُشحػش3ٕٗ
 

، 993ٔ)جُر٤ص ذال ٗغرس ك٢ : جألٗذُغ٢، 

 (:7ٖٗ – ٔ، ٕٙٓٓ، جُغ٤ٞؽ٢ ،9ٖٕ – ٔ، 993ٔ، جألش٢ٗٞٔ ، 3ٕٕ – ٘

ٖ َشأِٗ٘ح َشح٢ِٗ ِٓ ح          ال أِٗص َشحت٤َِسٌ   َٔ ُِ ٍُ  أَشحُء ٓح ِشْثِص َقط٠َّ ٓح أَصج

خِص ػ٠ِ ٓؼشكس ُْٝ ضٌشس ، ٝرًش جُغ٤ٞؽ٢ إٔ ٓح ٝسد ػٖ ق٤ع ٣شٟ جُٔرشد إٔ )ال( د

جُؼشخ ٖٓ ؿ٤ش ضٌشجس )ال( كاٗٚ ٣كَٔ ػ٠ِ جُؼشٝسز ػ٘ذ جُؿٜٔٞس ، أٓح ئرج ًحٕ 

ٓذخُٜٞح ك٢ ٓؼ٠٘ جُلؼَ كال ضٌشس، ٗكٞ : ال ُٗٞي إٔ ضلؼَ ، ألٗٚ ػٖٔ ٓؼ٠٘ : ال ٣٘رـ٢ 

 ، ألٜٗح ال ضٌشس ٓغ جُلؼَ ُي ، ًٝزُي : ال ذي جُغٞء ، ألٗٚ ك٢ ٓؼ٠٘ : ال ٣غٞؤى هللا

 ( .7ٗٗ – ٔ، ٕٙٓٓجُٔؼحسع ) جُغ٤ٞؽ٢ ، 

ٝجُٔشٜٞس ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس ٛٞ أٗٚ ئرج كُِظَ ذ٤ٖ )ال( ٝجعٜٔح ذلحطَ ، أٝ دخِص   

ػ٠ِ ٓؼشكس كاٜٗح ال ضؼَٔ، ٝٓزٛد ع٤ر٣ٞٚ ٝجُؿٜٔٞس ُضّٝ ضٌشجسٛح ، ٝهحٍ جُضٓخشش١ 

ٌٍ ضُػ٤ُش جألْسعَ  ٝ ال ضَْغو٢ِ جُكشَظ( : " ٝ)ال( جأل٠ُٝ ُِ٘ل٢ ،  ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: )ال رُٞ

ٝجُػح٤ٗس ٓض٣ذز ُط٤ًٞذ جُ٘ل٢ ، ألٕ جُٔؼ٠٘ ال رٍُٞ ضػ٤ش ٝضغو٢ ، ػ٠ِ إٔ جُلؼ٤ِٖ طلطحٕ 

(، ٣ٝشٟ 3ٕ-3ٔ – ٔ، ُٕ٘ٓٓزٍُٞ ، ًأٗٚ ه٤َ ال رٍُٞ ٓػ٤شز ٝعحه٤س" )جُضٓخشش١ ، 

ٍٞ طلس ٓ٘ل٤س ذال ، ٝئرج ًحٕ أذٞ ق٤حٕ : "إٔ ٓح رٛد ئ٤ُٚ ٤ُظ ذش٢ء ؛ ألٕ هُٞٚ ال رُ

جُٞطق هذ ٗل٢ ذــ)ال( ُضّ ضٌشجس ال جُ٘حك٤س ُٔح دخِص ػ٤ِٚ ، ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: ) ِر١ 

َِد () هشإٓ ًش٣ْ ، عٞسز جُٔشعالش  َٖ جَُِّٜ ِٓ ٍَ ٝ ال ٣ُـ٢ِ٘  (،  ٖٔ -ٖٓغاََلِظ ُشَؼٍد ال َظ٤ِِ

ٍْ () عٞ ِش٣ ًَ ٍّ ال ذَحِسٍد ٝ ال  ٞ ُٔ ْٖ ٣َْك ِٓ  ٍَّ ( ، )ال كَحِسٌع ٝ ال ٖٗسز جُٞجهؼس ) ِٝظ

ٌش()عٞسز جُروشز  ٌْ ( ، ٝ ال ٣ؿٞص إٔ ضأض٢ ذـ٤ش ضٌشجس ؛ ألٕ جُٔغطلحد ٜٓ٘ح جُ٘ل٢ ئال 3ٙذِ

 (.ٕٓٗ -ٔ، 7ٕٓٓئٕ ٝسد ك٢ ػشٝسز جُشؼش")جألٗذُغ٢ ، 

٣ِٝضّ ضٌشجسٛح جخط٤حسج ئرج ٤ُٜٝح ٓلشد ٓ٘ل٢ ذٜح خرشج أٝ ٗؼطح أٝ قحال ٗكٞ : ص٣ٌذ 

ٝ ٌْ ح ٝ ال هحػًذج ، أٓح ال هحت ًٔ ٍْ ٝال هحػٍذ ، ٝٗظشُش ئ٤ُٚ ال هحت ٍَ ال هحت ال هحػٌذ ، ٝٓشسُش ذشؾ

، جذٖ ٗ٘ٔ- ٔ، 993ٔك٢ هٍٞ جُشحػش)جُر٤ص ُِّؼّكحى ذٖ ّٛ٘حّ، ٣٘ظش: جألش٢ٗٞٔ ، 

 ( : 7ٗٗ -ٔ، ٕٙٓٓ، جُغ٤ٞؽ٢ ، ٕٔٔ -٣ٕؼ٤ش ،
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ضَُي كَحِؾغُ ٝأَٗص جٓشٌؤ َّٓ٘ح ُخِوَص ُـ٤شٗح           َق٤حضَُي ال َٗ  ْٞ َٓ  لٌغ ٝ

ك٤ُؼضٟ ُِؼشٝسز ، ق٤ع دخِص )ال( ػ٠ِ جُٔرطذأ ُْٝ ضطٌشس ، ًٔح ضٌشس ك٢ جُٔحػ٢  

َّ ٝ ال هؼَذ ، ٣ٝٔط٘غ ضٌشجسٛح ك٢ جُٔؼحسع ، ٗكٞ : ص٣ٌذ ال  ُلظح ٝٓؼ٠٘ ٗكٞ : ص٣ٌذ ال هح

َِّ قحٍ كإ )ال( ِٜٓٔس صجتذز ُِط٤ًٞذ ، ٝ ال ضؼَٔ ك٤ٔح ذؼذٛح.  ٣وّٞ ، ٝػ٠ِ ً

ٍَ ٝال هٞزَ ئال ذحهلل( كطأض٢ ػ٠ِ ػذز  أٝؾٚ )جذٖ ٣ؼ٤ش أ ٓح ضٌشجسٛح  ك٢ ٗكٞ هُٞي )ال قٞ

، ٙ – ٕ، ٕٗٓٓ، جذٖ ػو٤َ ، 9ٕٗ -ٔ، 99ٓٔٝٓح ذؼذٛح ، جذٖ ٓحُي ،  ٕٔٔ – ٕ، 

 ( : ٖٕٖ، ٕ٘ٓٓجُخؼش١ ، 

(  ، ؾحص ك٢ جعْ )ال -ٔ َّٕ ( ئرج ذ٢ُ٘ جعْ )ال( جأل٠ُٝ ػ٠ِ جُلطف ؛ أ١ ًحٗص ػحِٓس ػَٔ )ئ

 جُػح٤ٗس غالغس أٝؾٚ : جُلطف ٝجُشكغ ٝجُ٘ظد : 

َّٕ ، ٝجُٞجٝ ػطلص ٓلشد ػ٠ِ ٓلشد ، ٗكٞ : ال  - جُلطف ػ٠ِ إٔ ال جُػح٤ٗس ػحِٓس ػَٔ ئ

ٍَ ٝال هٞزَ ئال ذحهلل .  قٞ

جُشكغ ػ٠ِ إٔ ال صجتذز ِٜٓٔس ، ٣ٌٕٝٞ ٓح ذؼذٛح ٓؼطٞكح ػ٠ِ ٓكَ ال ٓغ جعٜٔح ألٕ  -

٠ِ أٜٗح صجتذز ٝٓح ذؼذٛح ٓرطذأ ، أٝ أٜٗح ػحِٓس ػَٔ ٓكِٜٔح جُشكغ  ذحالذطذجء ، أٝ ػ

ٍَ ٝ ال هٞزٌ ئال ذحهلل .  ٤ُظ ، ٗكٞ : ال قٞ

جُ٘ظد ٝضٌٕٞ ال صجتذز ِٜٓٔس ٝٓح ذؼذٛح ٓؼطٞف ػ٠ِ ٓكَ جعْ ال ؛ ألٗٚ ك٢ ٓكَ  -

ٍَ ٝال هٞزً ئال ذحهلل ، ًٔح ك٢ هٍٞ جُشحػش) جُر٤ص ألٗظ ذٖ  ٗظد ، ٗكٞ: ال قٞ

 ( :ٙ -ٕ، ٕٗٓٓٓشدجط ، جذٖ ػو٤َ 

جهِغِ  َُْخْشُم َػ٠َِ جُشَّ َّ ٝ ال ُخَِّسً      جضََّغَغ ج  ال ََٗغَد ج٤ُٞ

ٗظد )خَِّس( ػ٠ِ ضوذ٣ش إٔ ) ال( صجتذز ُِطأ٤ًذ ٝٓح ذؼذٛح ٓؼطٞف ػ٠ِ ٓكَ 

جعْ ال ، ٝرٛد ٣ٞٗظ ذٖ قر٤د : إٔ )خِّس( ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٗظد 

ٗٚ ُِؼشٝسز  ، ٝضٌٕٞ )ال( ػ٘ذٙ ػحِٓس ّٞ ٗٝ  ٍَّ ( ٝخرشٛح ٓكزٝف د َّٕ ػَٔ )ئ

ػ٤ِٚ خرش جأل٠ُٝ ، ٝرٛد جُضٓخشش١ أذؼذ ٖٓ رُي ، ٝؾؼَ )خَِّس( ٓ٘ظٞخ 

ذلؼَ ٓؼٔش ، ٝجُطوذ٣ش ػ٘ذٙ : ال ٗغد ج٤ُّٞ ٝ ال ضزًش خِس ، ٣ِٝضّ ػ٤ِٚ ػطق 

جُؿِٔس جُلؼ٤ِس ػ٠ِ جُؿِٔس جالع٤ٔس ، ٝٛٞ أػؼق ج٥سجء
 

 – ٕ) جذٖ ٣ؼ٤ش ،  

ٔٓٔ .  ) 

جالعْ جألٍٝ ؾحص ك٢ جالعْ جُػح٢ٗ جُر٘حء ػ٠ِ جُلطف أٝ جُشكغ ،ٝال ٣ؿٞص ئرج ُسكِغ  -ٕ

 جُ٘ظد ٛ٘ح : 

ٌٍ ٝ ال هٞزَ ئال ذحهلل ، ًٝوٍٞ  - ّٕ ، ٗكٞ: ال قٞ جُر٘حء ػ٠ِ إٔ ال جُػح٤ٗس ػحِٓس ػَٔ ئ

 ( :7 -ٕ، ٕٗٓٓجُشحػش) جُر٤ص أل٤ٓس ذٖ أذ٢ جُظِص ، جذٖ ػو٤َ ، 

َْ ك٤ٜح     ٌٞ ٝ ال ضَأغ٤ِ ـْ ُْ           كال َُ و٤ِ ُٓ ِٚ أَذًَذج  ح كَحُٛٞج ذِ َٓ ٝ 

.) َّٕ  ق٤ع أُـ٠ )ال( جأل٠ُٝ ، أٝ أػِٜٔح ػَٔ ٤ُظ ، ٝأػَٔ جُػح٤ٗس ػَٔ ) ئ
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جُشكغ ذحالذطذجء ، أٝ ذحُؼطق ػ٠ِ جعْ ال جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ ، أٝ ضٌٕٞ جُػح٤ٗس ػحِٓس  -

ٌٍ ٝال هٞزٌ   ئال ذحهلل . ػَٔ ٤ُظ ، ٝجُٞجٝ قشف ػطق ؾِٔس ػ٠ِ ؾِٔس ، ٗكٞ : ال قٞ

ئرج ًحٕ جالعْ جألٍٝ ذؼذ ال ٓ٘ظٞذح ؾحص ك٢ جالعْ جُػح٢ٗ جُشكغ ٝجُ٘ظد ٝجُر٘حء ،  -ٖ

ٍَ ٝال جٓشأزَ ، ٝ ال جٓشأزٌ  ، ٝ ال جٓشأزً . َّ سؾ  ٗكٞ : ال ؿال

() هشإٓ ًش٣ْ ، عٞسز  ٌٍ ِٚ ٝال ِخال ٌّ ال ذ٤ٌَْغ ك٤ِ ْٕ ٣َأض٢ِ ٣َٞ َِ أ ْٖ هَْر ِٓ ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ:) 

(، ذحُلطف ٖٓ ؿ٤ش ض٣ٖٞ٘، ٝٗغرٜح أذٞ ق٤حٕ  (ٖٔئذشج٤ْٛ  ٍَ ، هُِشب )ال ذ٤َغ ك٤ٚ ٝال خال

الذٖ ًػ٤ش ٣ٝؼوٞخ ٝأذ٢ ػٔشٝ ، ٝذحُشكغ ٝجُط٣ٖٞ٘ ٝٗغرٜح ُِرحه٤ٖ ) ألٗذُغ٢ ، 

ٌٞ ك٤ٜح 3ٕٙ -ٕ، 7ٕٓٓ ـْ أًعـح ال َُــ ًَ َٕ ك٤ٜح  (، ًٝـزُي ك٢ هــُٞٚ ضؼــح٠ُ:  )٣َطَـَ٘حَصُػـٞ

() هشإٓ ًش ٌْ ْٕ ٣َأض٢َِ ٣ْٕٖ ، عٞسز جُطٞس ٝال ضأغِـ٤ َِ أ ْٖ هَْر ِٓ ( ، ٝك٢ هـُٞٚ ضؼح٠ُ : )

ِٚ ٝال ُخَِّسٌ ٝ ال َشلَحَػسٌ() هشإٓ ًش٣ْ ، عٞسز جُروشز  ٌّ ال ذ٤ٌغ ك٤ْ ( ، أٓح هُٞٚ ٣ٕ٘ٗٞ

ٍَ ك٢ جَُكِؽ() عٞسز جُروشز  ( ، كوذ ٝسد ك٢ 97ٔضؼح٠ُ: )كال َسكََع ٝ ال كُُغَٞم ٝال ِؾَذج

 جءجش :ٛزٙ ج٣٥س أسذغ هش

 – ٔسكغ جُػالغس ٓغ جُط٣ٖٞ٘ ٝٗغرص ألذ٢ ؾؼلش ػٖ ػحطْ )جُغ٤ٖٔ جُكِر٢ ،  

(، ػ٠ِ إٔ )ال( ِٓـحز ٝٓح ذؼذٛح سكغ ذحالذطذجء ، ٝعٞؽ جالذطذجء ذحٌُ٘شز ضوذّ 9ٓٗ

جُ٘ل٢ ػ٤ِٜح ، ٝ)ك٢ جُكؽ( خرش جُٔرطذأ جُػحُع ، ٝقزف خرش جألٍٝ ٝجُػح٢ٗ ُذالُس 

الغس ، هحٍ جُؼٌرش١:) ٝضُوشأ ذحُشكغ ك٤ٜٖ ػ٠ِ إٔ ضٌـٕٞ   جُػحُع ػ٤ِٚ ، أٝ خرش ػٖ جُػ

، ٕٖٔ -ٔ، ٕ٘ٓٓ)ال( ؿ٤ش ػحِٓس ، ٣ٌٕٝٞ ٓح ذؼذٛح ٓرطذأ ٝخرش () جُؼٌرش١ ، 

( ، ٣ٝؿٞص إٔ ضٌٕٞ )ال( ػحِٓس ػَٔ ٤ُظ ؛ 9ٙ -ٕ، ٣ٕٝٓٓ7ُ٘ظش جألٗذُغ٢ ،

 ك٤ٌٕٞ )ك٢ جُكؽ( ك٢ ٓٞػغ ٗظد ، ٣ٝشٟ جألخلش إٔ سكؼٜح ٓغ جُط٣ٖٞ٘ ك٢

ذؼغ ًالّ جُؼشخ ، ٢ٛٝ ؾٞجخ ُوُٞٚ : َٛ ك٤ٚ سكع أٝ كغٞم ، كشكؼص جألعٔحء 

. ػ٠ِ إٔ 7ٙٔ( - ٔ، 93٘ٔذحالذطذجء ٝؾؼَ ُٜح خرش أٝ ٛٞ )ك٢ جُكؽ(  )جألخلش ، 

ئػٔحُٜح ػَٔ ٤ُظ ػؼ٤ق ُْ ٣وْ ػ٤ِٚ د٤َُ ،ئر ُْ ٣ٞؾذ ئػٔحٍ ُـ)ال( ك٢ جُوشإٓ 

 (. 9ٓٗ -ٔشؼش)جُغ٤ٖٔ جُكِر٢ ،جٌُش٣ْ ذشٌَ طش٣ف ، ئٗٔح ٛٞ  ٓوطظش ػ٠ِ جُ

جُوشجءز جُػح٤ٗس ذحُلطف  ، ٢ٛٝ هشجءز جٌُٞك٤٤ٖ ٝٗحكغ ، ٝضٌٕٞ ) ال( ٗحك٤س ُِؿ٘ظ ، 

ؾذجٍ ( جعٜٔح ك٢ ٓٞػغ ٗظد ، ٝ)ك٢ جُكؽ( خرش ال ٓغ جعٜٔح  –كغٞم  –)سكع 

ػ٠ِ ٓزٛد ع٤ر٣ٞٚ ، أٝ ك٢ ٓٞػغ سكغ خرش ال ػ٠ِ سأ١ جألخلش)جألخلش ، 

( ، ٝضٌٕٞ )ال( ٌٓشسز ُِط٤ًٞذ ك٢ 97 -ٕ، 7ٕٓٓٗذُغ٢ ، ، جأل7ٗٔ -ٔ، 93٘ٔ

 (.ٖٔٔ -ٔ، ٕ٘ٓٓجُٔؼ٠٘ ٣ٝؿٞص إٔ ضٌٕٞ )ال( جٌُٔشسز ٓغطأٗلس)جُؼٌرش١ ، 

ٝقَٔ جألخلش ٝجُضٓخشش١ هشجءز جُشكغ ٝجُط٣ٖٞ٘ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ج٢ُٜ٘ ًأٗٚ ه٤َ : كال 

ًأٗٚ ه٤َ :ٝال ٣ٌٖٞٗ سكٌع ٝ ال كغٌٞم، ٝجُلطف ػ٠ِ ٓؼ٠٘ جإلخرحس ذحٗطلحء جُؿذجٍ ، 

، ص ٕ٘ٓٓ، جُضٓخشش١ ، 7ٙٔ -ٔ، 93٘ٔشي ٝال خالف ك٢ جُكؽ )جألخلش، 

ٕٔٓ.) 
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جُوشجءز جُػحُػس ٗظد جُػالغس ٓغ جُط٣ٖٞ٘ ٝذٜح  هشأ أذٞ سؾحء جُؼطحسد١ ) جألٗذُغ٢، 

( ، كؼ٠ِ جُٔظذس ذأكؼحٍ ٓوذسز ٖٓ ُلظٜح ٝجُطوذ٣ش كال ٣شكع سكػح 9ٙ -ٕ، 7ٕٓٓ

 -ٔدٍ ؾذجال ، كال ػَٔ ُـ)ال( ك٤ٔح ذؼذٛح ) جُغ٤ٖٔ جُكِر٢ ، ٝال ٣لغن كغٞهح ٝ ال ٣ؿح

ٗ9ٔ. ) 

أٓح جُوشجءز جُشجذؼس ض٣ٖٞ٘ )سكع ٝكغٞم( ٝسكؼٜٔح ، ٝكطف )ؾذجٍ( ٖٓ ؿ٤ش ض٣ٖٞ٘ ، 

(، كؼ٠ِ جُشكغ ػ٠ِ 9ٙ -ٕ، ٢ٕٛٝٓٓ7 هشجءز جذٖ ًػ٤ش ٝأذ٢ ػٔش)جألٗذُغ٢ ، 

ٓٞػغ سكغ ػ٠ِ جالذطذجء ، جالذطذجء ، ٝػ٠ِ ٓزٛد ع٤ر٣ٞٚ إٔ جُٔلطٞـ ٓغ ال ك٢ 

 ٣ٌٕٝٞ )ك٢ جُكؽ( خرشج ػٖ جُؿ٤ٔغ .

ئٕ ئػٔحٍ )ال( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ ٓغ جُطٌشجس ؾحتض ، ٣ِٝضّ ضٌشجسٛح ٣ٝرطَ ويمكن انقىل :    

ػِٜٔح ئرج      كُِظَ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جعٜٔح ، أٝ ؾحء ذؼذٛح ٓؼشكس ، ٝٓح ٝسد خالف ٛزج ٣كَٔ 

ط٤حسج ٝضٌٕٞ ِٜٓٔس صجتذز ُِط٤ًٞذ ؛ ئرج ٤ُٜٝح ٓلشد ػ٠ِ جُؼشٝسز ، ًٔح ٣ِضّ ضٌشجسٛح جخ

 ٓ٘ل٢ ذٜح خرشج أٝ ٗؼطح أٝ قحال أٝ دخِص ػ٠ِ جُٔحػ٢.

 )ال( انعامهة عمم نيس :  

)ال( جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ ، ٝضؼشف ذال جُكؿحص٣س  ٢ٛٝ ُ٘ل٢ جُٞقذز ، ٓغ جقطٔحٍ إٔ         

(، ٝٓزٛد ض٤ْٔ ئٛٔحُٜح 9ٕ٘ -٢ٕ ، ضٌٕٞ ٗحك٤س ُِؿ٘ظ ، ٝجُوش٣٘س ضؼ٤ٖ أقذٛٔح ) جُـال٤٣٘

ٌَ ؾذج ، ٣ٝشٟ أذٞ ق٤حٕ أٗٚ " ٣ٌٖٔ جُ٘ضجع ك٢ طكطٚ ،  ،  ٝئٕ ًحٕ ػِٜٔح ػَٔ ٤ُظ ه٤ِ

( ، ًٔح رًش أٗٚ " ُْ ٣ُظشـ ٕٕٖ -ٔٝئٕ طفَّ ك٤ٌٖٔ جُ٘ضجع ك٢ جهطرحعٚ " )جألٗذُغ٢ ، 

 ُٔ ـشخ( ٗحطش أقٌذ ذإٔ ئػٔحٍ )ال( ػَٔ ٤ُظ ذحُ٘غرس ئ٠ُ ُـس ٓخظٞطس ئال طحقد )جُ

ِٜح ، ٝك٢ ًـالّ  ِٔ جُٔطشص١ ، كاٗٚ هحٍ ك٤ٚ : ذ٘ٞ ض٤ْٔ ال ٣ؼِٜٔٞٗح ، ٝؿ٤شْٛ ٣ُؼ

( ، )ك٢ٜ 93ٖ -ٔ، ٕٙٓٓجُضٓخشش١ : أَٛ جُكــؿحص ٣ُؼِٜٔٞٗح دٕٝ ؽ٤ـة ")جُغ٤ٞؽ٢، 

 ٖٓ جألدٝجش جُط٢ ضؼَٔ ػ٤ِٖٔ(، ٝال ضؼَٔ ػ٘ذ جُكؿحص٤٣ٖ ئال ذششٝؽ : 

ٌَ ٓغحكشج، ًٝوٍٞ جُشحػش:إٔ ٣ٌٕٞ جعٜٔح ٝخرشٛح ٌٗ األول شض٤ٖ ، ٗكٞ: ال سؾ
 

) جُر٤ص 

، جُغ٤ٞؽ٢ ،  9ٕٕ،ص  99ٕٔ، جُٔشجد١ ، 39ٖ -ٔ، ٕٗٓٓذال ٗغرس ك٢ جذٖ ٛشحّ ، 

ٕٓٓٙ ،ٔ- ٕٔ٘ :) 

جه٤ِح َٝ َصٌس ٓٔح هًَؼ٠ هللاُ  َٝ  ضََؼضَّ كاَل َش٢ٌْء ػ٠ِ جألْسِع ذَحه٤ًِح      ٝ ال 

، 99ٕٔٝأٗشذ ُِ٘حذـس جُؿؼذ١) جُٔشجد١ ، ٝرًش جذٖ جُشؿش١ أٜٗح أػِٔص ك٢ جُٔؼشكس 

 (:ٕ٘ٔ -ٔ، جُغ٤ٞؽ٢ ، ٕٓٗ -ٔ، جذٖ ٛشحّ ، جُٔـ٢٘ ، 9ٖٕص 

طَشجِخ٤ح ُٓ ح  ِِْد ال أَٗح ذَحِؿ٤ًح          ِعٞجَٛح ٝ ال َػٖ ُقرِّٜ جَد جُوَ َٞ  َٝقَِّص َع

 أٓح ػ٘ذ ؾٜٔٞس جُ٘كحز كاٜٗح ئرج دخِص ػ٠ِ ؾِٔس جع٤ٔس طذسٛح ٓؼشكس أِٛٔص ، ٣ِٝضّ 

ضٌشجسٛح ، ٣وٍٞ جذٖ ٓحُي : "ئرج جٗلظَ ٓظكٞخ ال ، أٝ ًحٕ ٓؼشكس ذطَ جُؼَٔ ذاؾٔحع 

،٣ِٝضّ ق٤٘ثز جُطٌشجس ك٢ ؿ٤ش ػشٝسز ، خالكح ُِٔرشد ٝجذٖ ٤ًغحٕ  "
 

) جذٖ ٓحُي ، 

 (، ٝٓؼ٠٘ رُي إٔ )ال( ئرج ضٌشسش ال ضؼَٔ  .٘ٗٗ -ٔ، 99ٓٔ
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  سؾال ٓغحكش.: أال ٣طوذّ خرشٛح ػ٠ِ جعٜٔح كال ٣ؿٞص : ال انثاني

: أال ٣طوذّ ٓؼٍٔٞ خرشٛح ػ٠ِ  جعٜٔح ئال ئرج ًحٕ ظشكح أٝ ؾحسج ٝٓؿشٝسج ، ٗكٞ :  انثانث

 ال ك٢ جُذجس أقٌذ ٓٞؾٞدج.

: ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗؼ٤ق ششؽح سجذؼح  ،ٝٛٞ ػذّ ضٌشجس )ال( ،  كإ ضٌشسش ذطَ  انرابع

 ْْ ػِٜٔح  ، كـ )ال( ئرج أِٛٔص كحألقغٖ إٔ ضٌُشس، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ: )ال َخٌٞف َػ٤ِْٜ ٝال ُٛ

( ، ٢ٛٝ هشجءز جُؿٔــٜٞس كوُٞٚ ) خٌٞف ( ٣ٖ3َْكَضُٕٗٞ() هشإٓ ًش٣ْ ، عٞسز جُروشز 

ُِطؼحدٍ ٓغ هُٞٚ: )ٝال ْٛ ٣كضٕٗٞ( ، ئر ضٌٕٞ )ال( هذ ٓشكٞع ذحالذطذجء ، ٝٝؾٚ سكؼٚ 

 دخِص ك٢ ًِطح جُؿِٔط٤ٖ ػ٠ِ ٓرطذأ ُْٝ ضؼَٔ ك٤ٜٔح ، ٝجُرؼغ ٣ؼِٜٔح ػَٔ ٤ُظ .

ٝرٛـد ذؼؼــْٜ  ئ٠ُ إٔ جألُٝــ٠ ئٛٔحُٜح ، ٣ٌٝـٕٞ ٓح ذؼذٛح ٓرطذأ ٝخرش ، ُٝزج ٣ٌػش 

ٝػ٠ِ ٛزج كـ) ال(  (،ٕٔ٘-ٕٓ٘، ص 93ٙٔئٛٔحُٜح ٣ٌٝػش ضٌشجسٛح ) جُٔخض٢ٓٝ ، 

جُ٘حك٤س ؿ٤ش جُؼحِٓس ، ال ضخطض ذحُذخٍٞ ػ٠ِ جألعٔحء ٝال ػ٠ِ جألكؼحٍ  ، ٣ٝشطشؽ ك٢ 

ٛزٙ جُكحُس ضٌشجسٛح ، كوذ ضٌٕٞ ٗحك٤س ُِٔحػ٢ ، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ:) كال َطذَّم ٝال َط٠َِّ( ، 

ٕ ٓغ كإ ُْ ضطٌشس خشؾص ٖٓ جُ٘ل٢ ئ٠ُ جُذػحء ، ٝػذّ ضٌــشجس )ال( ٓغ جٌُ٘شجش ًٔح ًح

ٌٍّ ػ٠ِ أٜٗح ػحٓــِس ػــَٔ ٤ُظ ) جذٖ ٛشحّ ، جُٔـ٢٘ ، ص   (.ٖٕٗجُٔؼحسف دج

 ) ما ( انعامهة عمم نيس:

ًزُي )ٓح( جُذجخِس ػ٠ِ جُؿِٔس جالع٤ٔس كِٜٔٔس ػ٘ذ ذ٢٘ ض٤ْٔ ، ٝٓح ذؼذٛح ٓرطذأ    

،  ٝخرش ، ٝضؼَٔ ػَٔ ٤ُظ ػ٘ذ جُكؿحص٤٣ٖ ؛ ُشرٜٜح ذٜح ك٢ أٜٗح ُ٘ل٢ جُكحٍ ػ٘ذ جإلؽالم

ك٤٘ظرٕٞ ذٜح جالعْ ٣ٝشكؼٕٞ جُخرش، ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: )ٓح ٛزج ذََشًشج() هشإٓ ًش٣ْ ، 

، جذٖ 9٘ٔ -ٔ، ٕٗٓٓ( ، ٝال ضؼَٔ ػ٘ذْٛ ئال ذششٝؽ ) جذٖ ٛشحّ ، ٖٔعٞسز ٣ٞعق 

 ( :ٔٗٔ – ٓٗٔ – ٔ، ٕٗٓٓػو٤َ ، 

.: أال ٣ُضجد ذؼذٛح )ئٕ( ، كإ ص٣ذش ذَطَُ ػِٜٔح ٗكٞ : ٓح ئٕ ص٣ٌذ هاألول ٌْ  حت

ْػَُِ٘ح(. انثاني ِٓ  : أال ٣٘طوغ جُ٘ل٢ ذاال ، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ: )ٓح أٗطْ ئال ذََشٌش 

ٌْ  انثانث : أال ٣طوذّ خرشٛح ػ٠ِ جعٜٔح ٝٛٞ ؿ٤ش ظشف ٝ ال ؾحس ٝٓؿشٝس ،ٗكٞ : ٓح هحت

 ص٣ٌذ.

: أال ٣طوذّ ٓؼٍٔٞ خرشٛح ػ٠ِ جعٜٔح ٝٛٞ ؿ٤ش ظشف ٝ ال ؾحس ٝٓؿشٝس، ٗكٞ  :  انرابع

َٓي ص ٌَ .ٓح ؽؼح  ٣ٌذ آً

: أال ضطٌشس  كإ ضٌشسش ذطَ ػِٜٔح ، ٗكٞ : ٓح ٓح  ص٣ذ هحتْ ، ٝه٤َ ٢ٛ ًحكس )  انخامس

( ، ٝأؾحص جُلحسع٢ ٝ ؾٔحػس ٖٓ جٌُٞك٤٤ٖ جُ٘ظد ذٜح )جذٖ 9ٖٔ -ٔ، ٕٙٓٓجُغ٤ٞؽ٢ ، 

 -ٖ، 993ٔ، جألٗذُغ٢، 9ٖٔ -ٔ، ٕٙٓٓ، جُغ٤ٞؽ٢ ، 33ٖ -ٔ، 99ٓٔٓحُي ، 

(  ، ًوُٕٞٚٔٓٔ
 

، جألش٢ٗٞٔ 3ٕٖ، ص 99ٕٔٗغرس ٣٘ظش : جُٔشجد١ ،  )جُشؾض ذال

 ( : 9ٕٖ -ٔ، ٕٙٓٓ، جُغ٤ٞؽ٢ ، ٓٔٗ -ٕ، 993ٔ

ْؼطَِظٔح ُٓ ٍّ أقٌذ  ح ٖٓ ِقٔح َٓ ح        َٔ ِْ٘غَي جألَع٠ ضَأِع٤ًح كَ  ال ٣ُ
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س )ٓح( جُ٘حك٤س ض٤ًٞذج ٝأذو٠ ػِٜٔح ػ٠ِ ٓزٛد جٌُٞك٤٤ٖ ، ٝ)أقذ( جعٜٔح ،  كٌشَّ

ح( خرشٛح ، ٝجُؿحس ًٔ ٝجُٔؿشٝس ) ٖٓ قٔحّ ( ٓطؼِن ذٔغطؼظْ ،ٝجُطوذ٣ش: ٓح   ٝ)ٓغطؼظ

ٓح  أقٌذ ٓغطؼظٔح ٖٓ جُِكٔحّ ، ٝه٤َ جُر٤ص شحٌر ، أٝ ٓإٍٝ ، أ١ : كٔح ٣ؿذ١ جُكضٕ ، غْ 

 جذطذأ " ٓح " ك٤ِغص ٓإًذز .

٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ: إٔ )ٓح( ئرج ضٌشسش كطٌٕٞ جُػح٤ٗس : ئٓح ٗحك٤س ُ٘ل٢ جأل٠ُٝ ، 

ٕ ٗل٢ جُ٘ل٢ ئغرحش ، ٝٝؾد ئٛٔحُٜٔح ؾ٤ٔؼح ، أٝ ضٌٕٞ ٗحك٤س ٣ٝظ٤ش جٌُالّ ئغرحضح ؛ أل

ٓإًذز ُ٘ل٢ جأل٠ُٝ ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ؾحص جإلػٔحٍ ٝجإلٛٔحٍ ،ًٔح ك٢ هٍٞ جُشجؾض جُغحذن 

، ٝهذ ضٌٕٞ )ٓح( جُػح٤ٗس صجتذز ٝق٤٘ثز ٝؾد ئٛٔحٍ جأل٠ُٝ ػ٘ذ ٖٓ ٣َٜٔ ٓح ئرج جهطشٗص ذٜح 

 ) ئٕ ( جُضجتذز .

ص ئػٔحٍ )ٓح( ئرج ضٌشسش ػ٠ِ أٗٚ جػطرشٛح ُطأ٤ًذ جُ٘ل٢ ، كٔؼ٠٘ ٣ٝكَٔ ًالّ ٖٓ أؾح

جُ٘ل٢ ذحم ًٝزج جُؼَٔ ، ٓغ إٔ جُطأ٤ًذ ػحدز ٓح ٣شضرؾ ذحُض٣حدز ، ٖٝٓ أذطَ جُؼَٔ كٔح 

 جُػح٤ٗس ٗحك٤س ُ٘ل٢ جأل٠ُٝ ٝجُٔؼ٠٘ ئغرحش ، ٣ٝ٘طل٢ جُؼَٔ ٝجُٔؼ٠٘ ٓؼح .  

 تكرار )ال( انناهية :

ػٔال ٝجقذج ٝٛٞ ؾضّ جُلؼَ جُٔؼحسع ، ٤ُظ ُ٘ح ك٢ ٖٓ جألدٝجش جُط٢ ضؼَٔ   

ضٌشجس )ال( جُ٘ح٤ٛس جُؿحصٓس ئال ٓح رًشٙ جذٖ جُِٔوٖ: ٖٓ إٔ )ال( جُ٘ح٤ٛس هذ ٠ُٜ٘٣ ذٜح ػٖ 

ػذز أٓٞس ، ٝهذ ٠ُٜ٘٣ ذٜح ػٖ ش٢ء ذؼ٤٘ٚ ، ٖٓ رُي ٓح ٓػَّ ذٚ ع٤ر٣ٞٚ ٝجُ٘كحز ك٢ هُْٜٞ : 

َْ جُغَٔي ٝضششْخ جُِرٖ () ع٤ر٣ٞٚ  ( ، ػ٘ذٓح أسجدٝج ج٢ُٜ٘ ػٖ ٕٗ -ٖ، 97ٖٔ، )ال ضأً

جُؿٔغ ذ٤ٖ جُِرٖ ٝجُغٔي ، ُٝٞ أْٜٗ أسجدٝج ج٢ُٜ٘ ػٖ أًَ جُغٔي ػ٠ِ ًَ قحٍ ، أٝ 

 ُششخ جُِرٖ ػ٠ِ ًَ قحٍ ُوحُٞج : ) ال ضأًَ جُغٔي ٝ ال ضششخ جُِرٖ ( .

 ٍّ ْٖ هَٞ ِٓ  ٌّ ُ٘ٞج ال ٣َْغَخْش هَٞ َٓ َٖ آ ُْْٜ٘ ،  ٝك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ) ٣ح أ٣ُّٜح جَُِّز٣ ِٓ ٌُُٞٗٞج َخ٤شج  َ٣ ْٕ َػَغ٠ أ

( ، أ١ : ال ٣غخش هّٞ ٖٓ هّٞ ، ٔٔٝ ال َِٗغحٌء ٖٓ ٗغحٍء() هشإٓ ًش٣ْ ، عٞسز جُكؿشجش 

 ٝ ٣غخش ٗغحء ٖٓ ٗغحء ، كؼ٘ذ ضٌشجس )ال( جُ٘ح٤ٛس ٓح قٌْ جُلؼَ جُٞجهغ ذؼذٛح ؟.

ٍّ ػ٤ِٚ ُِ٘كحز أهٞجٍ ك٢ ؾٞجص قزف جُلؼَ جُٔؿضّٝ ذٜح  : كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ؿ٤ض جُ كزف ئرج د

د٤َُ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ٌطل٢ ذحُٔغٔٞع ػٖ جُؼشخ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ٔ٘غ قزف جُٔؿضّٝ ذال جُ٘ح٤ٛس 

 (.ٓٙٔٛـ، ص 3ٖٗٔ، ج٣َُٜٞٔ ، 3٘3ٔ -ٗ، 993ٔ) جألٗذُغ٢ ، 

 خالصة انقىل :

ئٕ ضٌشجس جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس ال ٣ؼ٢٘ دجتٔح ئُـحءٛح ػٖ جُؼَٔ ؛ كـ)ئال( ػ٘ذ ضٌشجسٛح هذ  -1

 صجتذز ، دجُس ػ٠ِ جُط٤ًٞذ ، ٝهذ ضطٌشس ٝضٌٕٞ ػحِٓس ، ٝضل٤ذ جالعطػ٘حء .ضَٜٔ ٝضٌٕٞ 

٣ٝؿٞص ك٢ )ال( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ إٔ ضؼَٔ ٓغ جُطٌشجس ، ٣ٝرطَ ػِٜٔح  ٣ِٝضّ ضٌشجسٛح  -2

ئرج كُِظَ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جعٜٔح ، أٝ ؾحء ذؼذٛح ٓؼشكس ، أٝ ٤ُٜٝح ٓلشد ٓ٘ل٢ ذٜح خرشج أٝ 

 .ٗؼطح أٝ قحال أٝ دخِص ػ٠ِ ٓحٍع 
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أٓح )ال( جُؼحِٓس ػَٔ ٤ُظ ، كاػٔحُٜح ػَٔ ٤ُظ ه٤َِ ؾذج ، ُزج ٣ٌػش ئٛٔحُٜح ٣ٌٝػش  -3

ضٌشجسٛح ، ٝئرج أػِٔص كال ضؼَٔ ك٢ ٓؼشكس ، ٝئال ضَٜٔ ٣ِٝضّ ضٌشجسٛح ، ٣ٝطشضد 

ػ٠ِ ئٛٔحُٜح ػذّ جخطظحطٜح ، كطذخَ ػ٠ِ جألعٔحء ٝجألكؼحٍ ، ٝك٢ قحُس ػذّ 

  ضٌشجسٛح ضخشؼ ٖٓ جُ٘ل٢ ئ٠ُ جُذػحء.

ٝضَٜٔ)ٓح( جُ٘حك٤س جُكؿحص٣س ئرج ضٌشسش ٝضٌٕٞ صجتذز ، ئرج ًحٗص جُػح٤ٗس ٗحك٤س ُ٘ل٢  -4

 جأل٠ُٝ ، ٣ٝؿٞص ئػٔحُٜح أٝ ئٛٔحُٜح ، ئرج ًحٗص جُػح٤ٗس ٓإًذز ُ٘ل٢ جأل٠ُٝ .

ٍّ ػ٤ِٚ د٤َُ ، ٖٝٓ جُ٘كحز  -5 ٝأؾحصٝج قزف جُلؼَ جُٔؿضّٝ ذال جُ٘ح٤ٛس ئرج ضٌشسش ٝد

 ٖٓ ٣ٔ٘غ قزف جُٔؿضّٝ ذٜح. ٖٓ ٣ٌطل٢ ذحُٔغٔٞع ، ْٜٝٓ٘ 

 

 

 

 

 

 

 انمصادر وانمراجع :

ٛـ( ،"جُٔػَ جُغحتش " ضكو٤ن : 7ٖٙجذٖ جألغ٤ش، ػ٤حء جُذ٣ٖ  ) ٗظش هللا ذٖ ٓكٔذ ش  -1

 أقٔذ جُكٞك٢ ، ذذ١ٝ ؽرحٗس ، دجس ٜٗؼس ٓظش ، جُلكحُس / جُوحٛشز .

( ،"ششـ ّٕٗٓٓٙ (،)7ٙ9جذٖ ػو٤َ ،)ػرذ هللا ذٖ ػرذ جُشقٖٔ جُؼو٢ِ٤ جُٜٔذج٢ٗ ش  -2

جذٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤س جذٖ ٓحُي" ،ضكو٤ن: ٓكٔذ ٓك٢ جُذ٣ٖ ػرذ جُك٤ٔذ ، دجس جُطالتغ 

 ، جُوحٛشز.

ّ(،" ششـ جُطغ٤َٜ"، 99ٓٔ(،)7ٕٙجذٖ ٓحُي ) ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ ػرذ هللا ش  -3

،ضكو٤ن : جُذًطٞس ػرذ جُشقٖٔ جُغ٤ذ ،جُذًطٞس ٓكٔذ ذذ١ٝ جُٔخطٕٞ ، دجس ٛؿش ٔؽ

 ُِطرحػس ،جُوحٛشز  .

ّ(" أٗٞجس 9ٙ9ٔذٖ ٓؼظّٞ ) ػ٢ِ ذٖ جُغ٤ذ ذٖ أقٔذ جُٔؼظّٞ جُذشط٢ٌ ( ،)ج -4

، ٓطرؼس جُ٘ؼٔحٕ ، جُ٘ؿق ٔجُشذ٤غ ك٢ أٗٞجع جُرذ٣غ"،  ضكو٤ن : شحًش ٛحد١ شٌش ،ؽ

 ،جُؼشجم.

 جذٖ ٓ٘ظٞس ،" ُغحٕ جُؼشخ "دجس جُكذ٣ع ، جُوحٛشز . -5

، " جُٔـ٢٘"، ٛــ ( 7ٙٔجذٖ ٛشحّ ) ؾٔحٍ جُذ٣ٖ أذٞ ٓكٔذ ػرذهللا ذٖ ٣ٞعق ش  -6

 ضكو٤ن : ٓكٔذ ٓك٢ جُذ٣ٖ ػرذ جُك٤ٔذ ، دجس جُشحّ ُِطشجظ .
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ّ(،" أٝػف جُٔغحُي ئ٠ُ أُل٤س جذٖ ٓحُي" ،  دجس ٕٗٓٓجذٖ ٛشحّ ،)    

 جُطالتغ ، جُوحٛشز .

ٛــ ( ،"ششـ جُٔلظَ "، ٌٓطرس جُٔط٘ر٢ ، ٖٗٙجذٖ ٣ؼ٤ش ) ٓٞكن جُذ٣ٖ ذٖ ٣ؼ٤ش ش  -7

 جُوحٛشز .

ػ٢ِ جُظرحٕ ،"قحش٤س جُظرحٕ ػ٠ِ جألش٢ٗٞٔ" ، ضكو٤ن :  أذٞ جُؼشكحٕ ، ٓكٔذ ذٖ -8

 ػرذ جُشؤٝف عؼذ ، جٌُٔطرس جُطٞك٤و٤س ، جُوحٛشز .

، ضكو٤ن : ّٔ(،" ٓؼح٢ٗ جُوشإٓ"،ؽ93٘ٔجألخلش ) عؼ٤ذ ذٖ ٓغؼذز جُرِخ٢ ( ،) -9

 ػرذ جأل٤ٓش ٓكٔذ   أ٤ٖٓ جُٞسد ، ػحُْ جٌُطد .

"ششـ جُطظش٣ف ػ٠ِ ٙ(،9ٓ٘جألصٛش١ ) ٗٞس جُذ٣ٖ خحُذ ذٖ ػرذ هللا ش  -11

 جُطٞػ٤ف" ، دجس ئق٤حء جٌُطد جُؼشذ٤س ، جُوحٛشز .

ٛــ( 9ٕ9جألش٢ٗٞٔ ) ٗٞس جُذ٣ٖ أذٞ جُكغٖ ػ٢ِ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ػ٤غ٠ ش  -11

، ضوذ٣ْ : قغٖ ٓكٔذ ، ٓكٔذ ػ٢ِ ذ٤ؼٕٞ ، ّٔ( ، " ششـ جألش٢ٗٞٔ" ، ؽ993ٔ)

 دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ.

ّ(" جُر٤حٕ ك٢ ئػشجخ ؿش٣د جُوشإٓ 93ٓٔـ(،)77ٛ٘جألٗرحس١، )أذٞ جُرشًحش ش -12

 "، ضكو٤ن : ؽٚ ػرذ جُك٤ٔذ ؽٚ ، ج٤ُٜأز جُٔظش٣س جُؼحٓس ٌُِطحخ .

، ضكو٤ن : ؾٞدز ّٔ(،"جإلٗظحف ك٢ ٓغحتَ جُخالف " ،ؽٕٕٓٓجألٗرحس١،) -13

 ٓرشٝى ٓكٔذ ٓرشٝى ، ٌٓطرس جُخحٗؿ٢ ،ٓظش  .

ّ( ،" جُطز٤٣َ  993ٔٙ(،)7ٗ٘جألٗذُغ٢، أذٞ ق٤حٕ )ٓكٔذ ذٖ ٣ٞعق ذٖ ػ٢ِ ش  -14

 ،ضكو٤ن : قغٖ ٛ٘ذج١ٝ ، دجس جُوِْ ، دٓشن .ٔٝجُط٤ٌَٔ ك٢ ششـ ًطحخ جُطغ٤َٜ" ،ؽ

، ضكو٤ن  : ّٔ( "جسضشحف جُؼشخ ٖٓ ُغحٕ جُؼشخ"، ؽ993ٔجألٗذُغ٢،) -15

سؾد                   ػػٔحٕ ٓكٔذ ، ٓشجؾؼس : سٓؼحٕ ػرذ جُطٞجخ ، ٌٓطرس جُخحٗؿ٢ 

 ، ٓظش .

ّ( ،"جُركش جُٔك٤ؾ "،ضكو٤ن : جُش٤خ ػحدٍ أقٔذ ػرذ 7ٕٓٓجألٗذُغ٢،)  -16

جُٔٞؾٞد،                             جُش٤خ ػ٢ِ ٓكٔذ ٓؼٞع ٝآخشٕٝ ، دجس جٌُطد 

 جُؼ٤ِٔس ، ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ . 

جألٗؿِٞ ، ٌٓطرس   3ّ(،"ٖٓ أعشجس جُِـس " ،ؽٖٕٓٓأ٤ٗظ ، ئذشج٤ْٛ ،) -17

 .جُٔظش٣س

،ضكو٤ن : ّٔ("جُطؼش٣لحش "، ؽ7ٕٓٓٓكٔذ ػ٢ِ جُض٣ٖ ،)جُؿشؾح٢ٗ ، ػ٢ِ ذٖ  -18

 ٗظش جُذ٣ٖ ضٞٗظ ،ششًس جُوذط ُِطظ٣ٞش ، جُوحٛشز .

 ّ(،"جُ٘كٞ جُٞجك٢ "،دجس جُٔؼحسف ، ٓظش.93ٓٔقغٖ ، ػرحط ،) -19
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،  ّٔ( أعِٞخ جالعطػ٘حء ٝجُٔؼ٠٘  ٝجُٔكٞس٣س ، ؽٖٕٔٓجُكٔٞص، ػرذ جُلطحـ ،) -21

 دجس ؾش٣ش ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ  ،جألسدٕ. 

ّ( ٓؿِس ج٥دجخ 9ٕٓٓحٕ ، ٓكٔذ ،"جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس ، ذ٤ُ٘طٜح ٝٝظ٤لطٜح "، )خ -21

ٝجُِـحش جإلٗغح٤ٗس ٝجالؾطٔحػ٤س ، ؾحٓؼس ٓكٔذ خ٤ؼش ، ذغٌشز جُؿضجتش ، جُؼذد 

 جُػح٢ٗ .

ّ(،"قحش٤س جُخؼش١ ػ٠ِ ششـ جذٖ ٕ٘ٓٓجُخؼش١ ، ٓكٔذ ذٖ ٓظطل٠ ،) -22

٠ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ، ششقٜح ٝػِن ػ٤ِٜح : ضش٢ً كشقحٕ جُٔظطلٕػو٤َ" ،ؽ

 ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ .

، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ،  ّٔ(،"جُططر٤ن جُ٘ك١ٞ "، ؽ933ٔجُشجؾك٢ ، ػرذٙ ،) -23

 ذ٤شٝش .

ّ(، 99ٙٔٛـــ(،)3ٙٙجُشػ٢ ) سػ٢ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ذٖ جُكغٖ جالعطشذحر١ ش  -24

، ضظك٤ف ٝضؼ٤ِن : قغٖ ػٔش ، ٓ٘شٞسجش ٕ"ششـ جُشػ٢ ػ٠ِ جٌُحك٤س" ، ؽ

 ، ذ٘ـحص١. ؾحٓؼس هحس٣ٞٗظ

ّ(، ٕٗٓٓٛـ( ،) 3ٖ٘جُضٓخشش١ ،) أذٞ جُوحعْ ؾحس هللا  ٓكٔٞد ذٖ ػٔش ش  -25

"جُٔلظَ ك٢ ػِْ جُؼشذ٤س "، دسجعس ٝضكو٤ن : د. كخش طحُف هذجسز ، دجس ػٔحس 

 ، دٓشن.

،ضخش٣ؽ : خ٤َِ ٓإٖٓ ش٤كح ، دجس ّٕ(، " جٌُشحف"،ؽٕ٘ٓٓجُضٓخشش١ ، ) -26

 جُٔؼشكس ،  ذ٤شٝش .

،دجس ػٔحس  ّٔ(،"جُ٘كٞ جُؼشذ٢ ٗوذ ٝذ٘حء " ، ؽ997ٔ،)جُغحٓشجت٢ ،ئذشج٤ْٛ  -27

 ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ، ػٔحٕ ، جألسدٕ .

ّ(،"شلحء جُؼ٤َِ ك٢ ئ٣ؼحـ 93ٙٔجُغ٢ِ٤ِ، أذٞ ػرذ هللا ٓكٔذ ذٖ ػ٤غ٠،) -28

، ضكو٤ن : جُشش٣ق ػرذ هللا ػ٢ِ جُكغ٢٘٤ جُرشًحض٢ ، جُل٤ظ٤ِس ، ٌٓس ٔجُطغ٤َٜ"،ؽ

 جٌُٔشٓس ، جُغؼٞد٣س .

ّ( ، " جٌُطحخ "،ضكو٤ن 97ٖٔذشش ػٔشٝ ذٖ ػػٔحٕ ذٖ ه٘رش ( ، ) ع٤ر٣ٞٚ ) أذٞ -29

 : ػرذ جُغالّ ٛحسٕٝ ، ج٤ُٜأز جُٔظش٣س ٌُِطحخ .

جُغ٤ٖٔ جُكِر٢ ) أذٞ جُؼرحط شٜحخ جُذ٣ٖ أقٔذ ذٖ ٣ٞعق ذٖ ػرذ جُذجتْ ش  -31

 ٛـ( ، "جُذس جُٔظٕٞ "،ضكو٤ن : أقٔذ ٓكٔذ جُخشجؽ ، دجس جُوِْ ، دٓشن.9٘ٙ

ّ(،" 97ٗٔٛــ (،)9ٔٔذ٣ٖ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌش ش جُغ٤ٞؽ٢ ) ؾالٍ جُ -31

جإلضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ"، ضكو٤ن : ٓكٔذ أذٞ جُلؼَ ئذشج٤ْٛ ، ج٤ُٜثس جُٔظش٣س 

 جُؼحٓس ٌُِطحخ . 
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، ضكو٤ن : ّٕ( ،"ٛٔغ جُٜٞجٓغ ك٢ ششـ  ؾٔغ جُؿٞجٓغ" ،ؽٕٙٓٓجُغ٤ٞؽ٢،) -32

 أقٔذ شٔظ جُذ٣ٖ ،دجس جٌُطد جُؼشذ٤س .

ّ( "جُطر٤حٕ ك٢ ٕ٘ٓٓٛـ ( ،) ٙٔٙ) ػرذ هللا ذٖ جُكغ٤ٖ ش  جُؼٌرش١، أذٞ جُروحء -33

 ئػشجخ جُوشإٓ"، دجس جُلٌش ؽرحػس ٝجُ٘شش ، ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ. 

،  3ّٕ( ، "ؾحٓغ جُذسٝط جُؼشذ٤س" ،ؽ99ٖٔجُـال٢٘٤٣، ٓظطل٠ ذٖ ٓكٔذ ،) -34

 جٌُٔطرس جُؼظش٣س ، ذ٤شٝش.

شـ قشٝف ٛــ( ،"سطق جُٔرح٢ٗ ك٢ ش7ٕٓجُٔحُو٢ ) أقٔذ ذٖ ػرذ جُ٘ٞس ش  -35

 جُٔؼح٢ٗ" ، ضكو٤ن : أقٔذ ٓكٔذ جُخشجؽ ، ٓطرٞػحش ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س  ، دٓشن .

ّ(،"ك٢ ػِْ جُ٘كٞ جُؼشذ٢"، سؤ٣س ؾذ٣ذز ٝػشع ٕٔٓٓجُٔط٢ُٞ ، طرش١ ،)  -36

 ٗوذ١ ، طرش١ جُٔط٢ُٞ ، دجس جُـش٣د . 

، دجس  ّٕ(،"ك٢ جُ٘كٞ جُؼشذ٢ ٗوذ ٝضٞؾ٤ٚ" ، ؽ93ٙٔجُٔخض٢ٓٝ ، ٜٓذ١ ،) -37

 ُؼشذ٢ ، ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ .جُشجتذ ج

ٛـ 7ٗ9جُٔشجد١ ،أذٞ ٓكٔذ ذذس جُذ٣ٖ قغٖ ذٖ هحعْ ذٖ ػرذ هللا ش  -38

،ضكو٤ن : د. كخش جُذ٣ٖ هرحٝز ، ٝ جألعطحر : ٓكٔذ ّٔ("جُؿ٠٘ جُذج٢ٗ "،ؽ99ٕٔ،)

 ٗذ٣ْ كحػَ ، دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤شٝش.

ّ( 3ٕٓٓ-7ٕٓٓٓضٝس، د٤ُِس ،"جألقٌحّ جُ٘ك٣ٞس ذ٤ٖ جُ٘كحز ٝػِٔحء جُذالُس"،) -39

دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٗوذ٣س، ئششجف : ٓكٔذ خحٕ ،سعحُس دًطٞسجٙ، ٤ًِس ج٥دجخ ٝجُؼِّٞ 

 جإلٗغح٤ٗس ٝجالؾطٔحػ٤س سعحُس ،ؾحٓؼس ٓكٔذ خ٤ؼش) ٓخطٞؽ( ، ذغٌشز ، جُؿضجتش .   

، جُذًطٞس : ّٕ(،"دسجعحش ك٢ جألدٝجش جُ٘ك٣ٞس "،ؽ93ٙٔجُ٘كحط ،ٓظطل٠ ،) -41

 ٓظطل٠ جُ٘كحط ، ج٣ٌُٞص .

ٛـ(،جُٔغحتَ جُ٘ك٣ٞس ك٢" جُطٞػ٤ف ُششـ 3ٖٗٔج٣َُٜٞٔ ، دجٝد ذٖ ع٤ِٔحٕ ،) -41

جُؿحٓغ جُظك٤ف الذٖ جُِٔوٖ "ؾٔؼح ٝػشػح دسجعس جُذًطٞس : دجٝد ذٖ ع٤ِٔحٕ 

 ج٣َُٜٞٔ ، سعحُس ٓحؾغط٤ش ؾحٓؼس جُوظ٤ْ ، جُغؼٞد٣س .

 

 

 

 

 

 


