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 املبنى واملعنى: الّلواحُق الّتصريفّيُة يف العربّية

 

(*)هاًَ انثّطاط
 

 
 

ِاِخل ملاَّ اىال الَٕالخَ الْاؽالحَ لاْل رالّد ِلأ ِاّلِح هعابى    ىال انًهّخض:  ّْ َ٘ الوعابًٖ الّلللّ٘اِخ الوزٌ رؤّكٕ اللّْإُق ثع

ا٘بِ  الانٕ راْكُي ف٘اَ. ّرزٚابفُو الوفوكاِد فٖ ؽل٘لزِِبل ل رؾوُل فٖ مارِِب كللخً هطللخل ثْل رزال  َّ قُن كللزَِب هٌطللخً هاَي ال

ِاخل ّْ ْاثقل ّاللّْاؽق ّالولؾوبدل هي اعِل رأكِٗخ رقلّق ّظبئف كللّ٘اخ هزٌ َّ ِبرِِب الضَّس  ال ّْ ّاللّْاؽاق   اللّْإُق ثزٌ

ابلنل اّ ا فعابد  الزٖ رلع فٖ ًِبٗخ الغنه  ًؾْ لؽلخ ا لفل ّالٌّْى فٖ الوضٌّٔل ّالْاّ ّالٌّاْى فاٖ َّ الغواع الوانّرو ال

 القوَخل ّا لف ّالزّبء فٖ الغوع الوؤًّش الَبلن.

 

 ل اللغخ العوث٘خ.الزٖوٗف٘خ اللْاؽق: انكهًاخ انًفرادٍح

 

 

 

Suffixes in Arabic Language: Constructing and Meaning 

 

Hani Al-Batat 

 

Abstract: Affixes have different meanings. A single affix might have several meanings. 

Infact, lexical items do not have absolute reference, but they acquire their meanings 

from the context. Therefore, all three kinds of affixes: prefixes, infixes and suffixes, 

perform numerous referential functions. Suffixes that are attached to the end of roots, 

include al-alf and al-noon in duality, al-waw and al-noon in masculine plurals …etc. 
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 انًقّذيح:     

ًاابد رُْلٖااق ثاابلكلن رَُااّؤ   ّْ ااْاثق الزااٖ رلااع فااٖ ثلاٗااخ رؾاالس ِولّ٘ااخ اللّٖااق ثْاٍااطخ هك َّ ال

َْٗكزُاُتل اّ ِاي ٛوٗاق  َّ الغنهل ّهضبد ملَّ فٖ العوثّ٘خ لْإق الوٚبهِخ  ارزُُتل ًّْكزُاُتل ّرْكزُاُتل 

الوضٌّٔل ّالاْاّ ّالٌّاْى فاٖ الغواع  اللّْاؽقل الزٖ رلع فٖ ًِبٗخ الغنه  ًؾْ لؽلخ ا لفل ّالٌّْى فٖ

ااابلنل اّ ا فعااابد القوَاااخل ّا لاااف ّالزّااابء فاااٖ الغواااع الوؤًّاااش الَااابلنل اّ ِاااي ٛوٗاااق  َّ الوااانّرو ال

ّلال رجبٌٗاذ (. Reduplication) الولؾوبدل الزٖ رلع فٖ ؽْْ الغنهل ّهضبلَ فٖ العوثّ٘خ الزّٚع٘ف

(  فواااٌِن هاااي راااوعن Prefixes(ّ )Sufixes(ّ )Infixesروعوااابد ثعااا٘ الجااابؽض٘ي العاااوة لاااـ)

االّه) ّٖ ااْاثق ثبل َّ ال
1

(ل ّاللْإااق اللجل٘ااخ)
2

(. ّروعوااْا اللّْاؽااق ثب ِغاابىل ّالكَااع)
3

(ل ّاللّْاؽااق 

الجعلّٗاخ)
4

(. ّروعوااْا الُولؾواابد ثبلاّلّافلل ّا ّاٍااٜل ّا ؽْاابء)
5

(. َّٗاّوٖ ثعاا٘ الجاابؽض٘ي رلكاان 

خ فٖ رٖوٗف الكلن)العولّ٘خ ثـ)الْٕل( ّ)الّٚن( إم لِب ّظ٘فخ هِوّ 
6

.) 

علد ثع٘ الوٖطلؾبد فٖ الكزت اللّغّْٗخ الللٗواخ راؤّكٕ هعابًٖ االٖاب ل فلال الواع  ُّ ّلل 

َّْاثق ثوٖطلؼ " لؽلخ اّلّ٘خ"ل ٗلْد فٖ ؽلٗضَ ِي هْهف٘وبد الوٚبهِخ:  ٍ٘جَْٗ إلٔ ال

ااخ فااٖ ا فعاابد لَ٘ااذ لَاابئو ا ّٕ لّيّائاالل ُّاايال ٗلؾلااي "ّاِلاان اىال الِواايحل ّال٘اابءل ّالزّاابءل ّالٌّااْى فب

َْل ّملَّ لْلَّ افَعُلل َّٗفَعُلل ًَّْفَعُلل  ِٚ َْ٘ذ اىال الفعل لن رُو اّائل فٖ رّل فعل هيٗل ّغ٘و هيٗلل إما ٌِ

ّرَْفَعُل")
7

.) 

ّلل هّ٘ي الوجّوك الّيّائل هي الولؾلابد فاٖ لْلاَ: "فائْى لْلاَذ: ِغاْىل اّ هغ٘افل اّ هٍابلخل 

ّلََي ثولؾلبد")فبل٘بء ّالْاّل ّا لف ىّائلل 
8

  .) 

ّلاال اٍاازقلم اثااي ا ًجاابهٕ ثاالد الَٕاالخ "الَىلااخ" فااٖ صٌااٖ ؽلٗضااَ ؽااْد الااف الزأً٘ااش 

َْ٘ذ هعااًَ ثااـ"إؽلٓ" لاان ٌٖٗااون فااٖ هعوفااخ ّل ًكااوحل لوكاابى الااف  الولٖااْهحل ٗلااْد: "ّإما ٍااّو

الزأً٘ش الَىلخ ثبلوؤًّشل ّلَ٘ذ ربلِبء")
9

  .) 

هْْٙي اللّْإق ربى هبصًَ فٖ امُبًِنل ّإى لان ٗعجّاوّا  ّلعّل إّبهح الو٘لاًٖ كالّخ ِلٔ اىال 

لً  ًؾاْ ٗٚاوُةل ّرٚاوُةل  ّّ ٌَِ ثبلوٖطلؾبد الؾلٗضخ ًفَِبل ٗلْد: "ّاِلن اىال ُانٍ الّيٗابكح رلاع ا

ْوثبى") َٙ ٍّّطبً  ًؾْ ٙوّةل ّٙوٗتل ّآفواً ًؾْ 
10

(. ّلل افوك اثي ِٖفْه ثبثبً ٍّوبٍ: "ثابة 

لزأً٘ش")الزّبء الَؽلخ الٍن ل
11

  .) 

ّثٌاابًء ِلاأ هااب رلااّلمل ٗكااْى هلٖاال االٖااب   ىٗاابكح رُٚاابن إلاأ عاانه الكلوااخ هااي ٍااْاثق 

ّلْاؽق ّهلؾوبدل ّلل ؽلال اثي ٗعِ٘ اليٗبكح ثأًِّب:" إلؾب  الكلواخ هاي الؾاوّن هاب لاٌ٘ هٌِاب  إّهاب 

اع فاٖ اللّغاخ  ًؾاْ الا ٍّ ف ؽوابهل افبكح هعٌٔ رألف ٙبهةل ّّاّ هٚاوّةل ّإّهاب لٚاوة هاي الزْ

ّّاّ ِوْكل ّٗبء ٍع٘لل ّؽوّن الّيٗابكح ِْاوح... ّٗغوعِاب " ال٘اْم رٌَابٍ"ل ّرانلَّ "ٍاألزوًِْ٘ب" 

                                                
1
 .  221ل ٓيُاهج انثذث فً انهّغح. ّرّوبم ؽَبىل 75ل73ل ٓأسٍسٍّح فً انهّساٍَّاخيثادث ذـ الوَّلٕل  
2
 . 27ل ٓكٍفٍّح ذعزٌة انّسىاتق وانهّىادق فً انهّغح انعزتٍّحـ  الِبّوٖل  
3
ِبثٖل   ّْ يُاهج انثذث فً . ّرّوبم ؽَبىل 12ل ٓانًظطهذاخ انعهًٍّح فً انهّغح انعزتٍّح فً انقذٌى وانذذٌثـ  ال

 . 221ل ٓغحانهّ 
4
 . 63ل ٓكٍفٍّح ذعزٌة انّسىاتق وانّهىادق فً انهّغح انعزتٍّحـ  الِبّوٖل  
5
 .221ل ٓيُاهج انثذث فً انهّغحـ  رّوبم ؽَبىل  
6
 .  155ل ٓدور انكهًح فً انهّغحـ  اّلوبىل  
7
 . 4/287ل انكرابـ ٍ٘جَْٗل  
8
 . 4/3ل انًقرضةـ الوجّوكل  
9
 . 2/242ل انًؤَّثانًذّكز وـ اثي ا ًجبهٕل  
10
 . 5ل َٓشهح انطّزف فً عهى انّظزفـ الو٘لاًٖل  
11
 . 462ل ٓانًقّزبـ اثي ِٖفْهل  
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("
12

(. ّلٌ٘ الولٖل اىال ؽوّن الّيٗبكح ركْى ىائلح كائوابً   ًِّاب لال راأرٖ ىائالح ّغ٘او ىائالح " ّإما 

ٗ  لان ٗكاي إل هاي ُانٍ العْاوحل ّإال ؽاوّن اليّ  ٗابكح ؽاوّن الواّلل اؽز٘ظ إلٔ ىٗبكح ؽاون لغاو

ّاللّاا٘ي الزااٖ ُااٖ الاااْاّ ّال٘اابء ّا لااف   ًِّاااب افااّف الؾااوّن إم ربًاااذ اٍّااعِب هقوعاابًل ّاللِّاااب 

رلفخ")
13

(. ّؽوّن الّيٗبكح غ٘و هلزٖوح ِلٔ الؾوّن العْوح  إم عو٘ع ؽوّن العوثّ٘خ لبثلاخ  ْى 

ىائاالح غ٘او الؾااوّن ّٗااوٓ اثاي عٌّاٖ ّعااْك ؽاوّن  ركاْى ؽوّفابً ىائاالح فاٖ الكلاان كّى الؾاوّن.

اَوْؾَوَؼ) َٕ العْوحل إم ٗلْد: " ّهٌِب لاْلِن: 
14

(ل َّكَهْكَواََّ)
15

(ل فبلؾابء ا ّلأ ُاٖ الّيائالحل ّرانلَّ 

الكبن ا ّلٔل ّملَّ اًِّب فبٕلخ ث٘ي العٌ٘٘يل ّالعٌ٘بى هزٔ اعزوعزب فٖ رلواخ ّاؽالح هفٖاْلً ثٌِ٘واب 

صَاَل) ْْ ضَ َِ فَ ٗكْى الؾون ثٌِ٘واب إل ىائالاًل ًؾاْ 
16

لٌَلَاَل) َِ (ل ّ
17

(ل َّفف٘فال)
18

(. ّلال صجاذ اٗٚابً ثواب 

اَوْؾَوَؼ" ُواب  َٕ لّلهٌبٍ لُاجًَ "اىال العا٘ي ا ّلأ ُاٖ اليائالحل فضجاذ إماً اىال الوا٘ن ّالؾابء ا ّل٘ا٘ي فاٖ "

الّيائلربىل ّاىال الو٘ن ّالؾبء ا فوٗ٘ي ُوب ا َٕى")
19

 ّالّيٗبكح اّزواك ث٘ي ا ٍوبء ّا فعبد.  (.

ن اثي ٗعِ٘ الّيٗبكح إلٔ صَصخ اًْاي:)ّلل لَ 
20
) 

ـاا  ىٗاابكح هعٌاأ  ًؾااْ الااف فبِاالل ّٙاابهةل ِّاابلن. ًّؾااْ ؽااوّن الوٚاابهِخل ٗقزلااف اللّفااع ثِااب 

 لفزَن الوعٌٔ. 

ـ ىٗبكح إلؾب : "ّهعٌٔ االؾب  فٖ الٍن ّالفعلل اْى ريٗل ؽوفبً اّ ؽوف٘ي ِلأ رور٘ات ىٗابكح غ٘او 

ملااَّ الزّور٘اات ثزلااَّ الّيٗاابكح هضاال رلوااخ افااوٓ فااٖ ِاالك الؾااوّن هطّااوكح فااٖ إفاابكح هعٌاأ  لٖ٘اا٘و 

َّكٌبد") ّؽوربرِب الوعٌّ٘خ ّال
21

(  ًؾْ ىٗبكح الْاّ فٖ رْصول ّعُْول الَؾلَِذ الاْاّ الكلواخ ثغعفاول 

 ّكؽوط. 

 ـ ىٗبكح ثٌبء فلٜ ل ُٗواك ثِب ّٖء هّوب رلّلم  ًؾْ الف ؽوبهل ّّاّ ِغْىل ّٗبء ٍع٘ل. 

اابثلخ عو٘عِاابل ًغاالُب رزؾلّاال إلاأ: إاالل  ٌِّاالهب ٌُٗ ااو إلاأ َّ ًاابد ال ّْ الكلوااخ الوزّٖاالخ ثبلوك

ٍبثلخل هلؾوخل لؽلخ. ّرزجبٗي اللّغبد ف٘وب ثٌِ٘ب فٖ اٍزقلام اللّْإق  لنا "فبللّغابد لَ٘اذ رلِّاب هاي 

ّٖ للكلوبدل ّهي ؽ٘ش الطّو  الوقزلفخ الزٖ رَزقلم فِ٘بل للّلل لاخ ًْي ّاؽل هي ؽ٘ش الزّور٘ت الّلافل

ِلٔ هْالع الكلوبد الوقزلفخ هي ااِواة فٖ الغولخ")
22

 .) 

ِااخل ّلاال راالّد الَٕاالخ الْاؽاالح ِلاأ ِااّلح  ّْ ّرااؤّكٕ اللّْإااق ثعاا٘ الوعاابًٖ الّلللّ٘ااخ الوزٌ

٘ب   َّ هعبى    ىال الوفوكاد فٖ ؽل٘لزِبل ل رؾول فٖ مارِب كللخ هطللخل ثل رزالقن كللزِب هٌطللخ هي ال

الكلاان. ّالولٖاال الوااأهْد فااٖ ُاانا الوجؾااش اْى ًٖااف الوعاابًٖ الّلللّ٘ااخ الزااٖ رؤّكِٗااب الاانٕ رااْكي ف٘ااَ 

 اللّْاؽق فٖ العوثّ٘خ  إم لْاؽق العوثّ٘خ رؾزبط إلٔ كهاٍخ هَزْف٘خ رَزغوع كللرِب ُّٖ ربٙرٖ: 

 

 

                                                
12
 . 9/141ل شزح انًفّظمـ اثي ٗعِ٘ل  
13
 .9/141ـ الوٖله ًفََل  
14
ل  اثي هٌ ْهل   ّٕ لٗل اللْ ّْ َوْؾَوؼ: ال ّٖ  ل)َٕوَؼ(2/519ل نساٌ انعزبـ ال
15
ًٔ َكَهْكَوَّ إ ّلٗل   ل)َكَهََّ(.10/428ل نساٌ انعزبح الطالْؾيل  اثي هٌ ْهل ـ ُٗلبد هؽ
16
ضََل(.11/324ل نساٌ انعزبـ العضْصل: الكض٘و الّلؾنل  اثي هٌ ْهل   َِ  ل)
17
لََل(.  11/463ل نساٌ انعزبـ العلٌلل: الكض٘ت الع ٘نل ّهي ا كّٗخ: هب ِ ن ّارَّعل  اثي هٌ ْهل   َِ  ل)
18
ّٖ هي َففََلل الِؾَق ثبلّوثبِٖل  اثي هٌ ْهل ـ القف٘فل: ل٘ل للّ ل٘ن لَوِزَل لب  ل نساٌ انعزبد اثي هٌ ْه:  ُّْ صَص

 ل)َففََل( 3/163
19
 . 2/46ل انخظائضـ اثي عٌّٖل  
20
 . 144ـ  9/143ـ الوٖله ًفََل  
21
 . 1/52ل شزح شافٍح اتٍ انذاجةـ ا ٍزواثبمٕل  
22
  .278ل ٓأضىاء عهى انّذراساخ انهّغىٌّح انًعاطزجـ فوهبل  
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 خ(:  أّوالً : انرّاء اناّلدقح )ج،

ق اٍااازعوبلً للزّفوٗااق ثاا٘ي الوااانّرو رلؾااق لٕاالخ الزّاابء ثب ٍاااوبء ّا فعاابدل ّارضااو اللّْإاا

ّالوؤًّش)
23

(. ٍّّوبُب ثع٘ الٌّؾبح ُبء الزأً٘ش)
24

ٌْاذل ّاْفاذل  (ل ّٗوٓ ٍا٘جَْٗ اىال الزّابء فاٖ ًؾاْ ثِ

ّصٌز٘ي ِّرْلزبل للزأً٘ش)
25

(ل ّععلِب فٖ ثبة هب ل ٌٖٗاون ثأًِّاب لَ٘اذ للزّبً٘اش  ِّلّلاَ ثاأىال هاب لجلِاب 

ٍبري)
26

بري هب لجلِب لَ٘ذ للزأً٘ش)(. ّٗوٓ اثي عٌّٖ اىال الزّ  َّ بء ال
27

(. ّالونُت الضّبًٖ لَ٘جَْٗ ِلّلَ 

ى   ًِّب ل رْعل فٖ الكلوخ إل فٖ ؽبد الزّأً٘ش ّرنُت ثنُبثاَل  ّْ اثي عٌّٖ ِلٔ اًَّ هؾوْد ِلٔ الزّغ

ل اًِّاااب فاااٖ ًفَاااِب ىائااالح للزّأً٘اااشل ثااال إااال رزااابء "ِفوٗاااذ" ّ"هلَكاااْد"ل فئًِّاااب ثااالد لم "اؿ" 

")ّ"اْثي
28

(. ّربء الزأً٘ش فٖ الْاؽل ل ٗكْى هب لجلِب ٍبرٌب إل اْى ٗكْى هاب لجلِاب الفابً  رلٌابحل ّفزابحل 

ٌْجَاخ") ِِ َّ ّؽٖبحل ّالجبلٖ رلَّ هفزاْػ  رُوٛجَاخل 
29

(. ًّٚا٘ف إلأ اٍازضٌبء اثاي عٌّاٖ الوفاوكاد ماد 

اْ ّٖ ٌْذل ّاْفذ لوْي ِاّلُب رابء رأً٘اش. ّال اة هاب هآٍ اثاي عٌّاٖل إم الولطع الْاؽل ؽ٘ي الْلف  ًؾْ ثِ

ا ٍوبء اللالّخ ِلٔ الزأً٘ش ل ركْى هلزٖلخ ثزبء الزأً٘ش فٖ عو٘ع اؽْالِبل فكلوخ "اّم" ل ٗغْى فِ٘ب 

 الزّنر٘ول ّغ٘و هلزٖلخ ثوْهف٘ن ربء الزّأً٘ش.   

 ّلٕلخ ربء الزأً٘ش غ٘و كالّخ ِلٔ الزأً٘ش كائوبً إم رقوط إلٔ هعبى  كللّ٘خ افوٓ: 

وٗق ث٘ي الغاٌٌ ّالْاؽال:  ًؾاْ رَْواو رَْواَوحل ّثَلَاو ثَلَاَوح)ـ الزّف
30

(. فزْواو عواع للغاٌٌل ّرَْواوح ُهفاوكل 

ََُ ثئٙبفخ لٕلخ الزّبء إلِ٘ب.   ُعِوَع عٌ

ـ  للفو  ث٘ي الونّرو ّالوؤًّش فٖ الغٌٌ:  ًؾْ اهوا ّاهواحل ِّهوء ّهواحل ّّ٘ـ ّّا٘قخل ّلابلْا: 

غَم ّغَهخل َّهُعل َّهُعلخ)
31
). 

ابثخل ّهاّٗاخل فُ٘لابد هعال  َّ ـ الوجبلغخ فٖ ٕفخ الولػ ّالنم: فلل لبلْا لوي ٗولؽًَْ: هعل َِّهخل ًّ

ااعول ّثع٘ااو هاّٗااخل ّثَْغاال هاّٗااخل إ ٗكضااو الٍاازلبء ِل٘ااَل ّلاابلْا فااٖ الااّنّم: هعاال  لّؾبًَااخ  ّْ هاّٗااخ ال

ُِْلجبعخل إ الضّل٘ل هي الٌّبً ا ؽوق) ّ
32

 .) 

ُاْ لل٘ال  ًؾاْ ًبلاخل ًّعغاخل ّملاَّ اىال الٌّبلاخ هؤًّضاخ هاي عِاخ الوعٌأ   ًِّاب فاٖ ـ لزأر٘ل الزّأً٘اش:  ّ

هلبثلخ عولل ّرنلَّ ًعغخ فٖ هلبثلخ َرْجِل فلن ٗكي هؾزبعابً إلأ َِهاخ رأً٘اش  فٖابه كفْلِاب ِلأ 

ٍج٘ل الزّأر٘ل   ًَّ ربى ؽبًَٕ لجل كفْلَ)
33

.) 

ٖ الٍن رأً٘ضبً  ّلنلَّ ُٗؤًّش فعلَ  ًؾْ ِؽغابهحل ِّمرابهحل ـ  لزأر٘ل رأً٘ش الغوع:  ىال الزّكَ٘و ُٗؾلس ف

ُِوْهااخ) االْهحل ّ ُٕ ّ
34

(. ُّااْ لَٖااق عاابئيل ّلاال ٗكااْى ّاعاات اللّٖااق فااٖ " افِعلااخ" رااـ"اْغِوثخ" 

ّ"فِْعلَخ" رـ "فِْلَؾخ")
35

.) 

                                                
23
 . 38ـ  2/37ل انكرابـ  ٍ٘جَْٗل  
24
 . 3/220ـ  الوٖله ًفََل  
25
 . 317/ 4ـ  الوٖله ًفََل  
26
 . 3/221ـ  الوٖله ًفََل  
27
 . 179ـ  1/178ل انخظائضـ  اثي عٌٖل  
28
ْٖ٘ٛل 1/178ل انخظائضـ  اثي عٌٖل   َّ  . 112ل ٓاالقرزاح فً عهى أطىل انُّذىل ّال
29
 . 178/ 1ل انخظائضـ اثي عٌٖل  
30
ّواطل 3/582ل انكرابـ  ٍ٘جَْٗل   َّ  .  462ل ٓانًقّزبل ّاثي ِٖفْهل 2/407ل األطىلل ّاثي ال
31
 . 5/97ل شزح انًفّظمـ  اثي ٗعِ٘ل  
32
ّواطل 250ـ  249ل ٓجًع انفزائذ ودظز انّشزائذـ  الوِلّجٖل   َّ شزح ل ّاثي ٗعِ٘ل 2/408ل األطىلل ّاثي ال

 . 462ل ٓبانًقزّ ل ّاثي ِٖفْهل 5/96ل انًفّظم
33
 .. 462ل ٓانًقّزبل ّاثي ِٖفْهل 5/98ل شزح انًفّظمـ  اثي ٗعِ٘ل  
34
ل انًقّزبل ّاثي ِٖفْهل 5/98ل شزح انًفّظمل ّاثي ٗعِ٘ل 249ل َٓظى انفزائذ ودظز انّشزائذـ  الوِلّجٖل  

ٓ462. 
35
 . 3/568ـ  ٍ٘جَْٗل الكزبةل  
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اا ّْ ل ّا ّٖ ل ـا اار٘ابى فاٖ هعٌأ ٗابء الٌَّات: ًؾاْ الوِبلجاخل ّا ّابِضخل ّالوَابهعخل ّا ٕال ُهَِلالجا ّٖ َعض

. فلّوب لن ٗأرْا ث٘بء الٌَّت ارْا ثبلزّبء ِْٙبً هٌِابل فأفابكد الٌَّات رواب ربًاذ رّف٘الٍ ال٘ابء فاٖ  ّٖ َوع َْ َّه

ّٖ ًّؾٍْ) ُهِلج
36

.) 

ل ّالَوْاِىعاخ عواع َهاَْىطل  ّٖ َهة اِغوا ْْ ـ الّلللخ ِلٔ الزّعوٗات: ًؾاْ َعْاهثاخل َّهْاِىعاخ   ىال الَغا

َهة. ُّْ ُهعّوة. ّإ ْْ لَ ثبلفبهٍّ٘خ هْىح)ُّْ ربلَغ
37

.) 

ـ إلؾبلِب للعْٗ فٖ الغوع ِي ٗبء هؾنّفخ: فَ ثُلال هٌِب اّ هي ال٘بء فٖ الانٕ ِلأ ىًاخ "َهفبِ٘ال"  

ًؾْ فََواِىًخل َّعَؾبِعَؾخ فٖ عواع فَاوىاىل َّعؾغابػل ّل٘بٍاَ فَاَواِىٗي َّعَؾابع٘ؼل فلّواب ؽانفْا ال٘ابء 

ْٙا الزّبء هٌِب) ّْ ّلَ٘ذ هّوب ُٗؾنن. ِ
38

 .) 

خل ًوٗل: ٗب اثٖل   ـ كفْلِب ِْٙبً ِي ٗبء ااٙبفخ ّملَّ فٖ: اةل ّامل فٌلْد: ٗب اثَخل ّٗب اهال

ّٗب اّهٖ)
39

.) 

وبهخل ّإكاّحل ًِِّبٗخل فبلِبء ُب ٌُب كافلخ للزّكض٘و) ِِ ـ الزّكض٘و: ًؾْ غوفخل ّ
40

 .) 

هطلااق إفبكرِااب الزّاانر٘و فااٖ  ـاا إفاابكح الزّاانر٘و: ّهّوااب ٗاالّد ِلاأ اىال لٕاالخ الزّاابء ل رف٘اال الزأً٘ااش ثْااكل

ا ِلاكل فزلزٖق ثبلعلك الونّرو هي صَصخ إلٔ ِْوحل ُٗلبد: ٌِلٕ صَصاخ هعابدل ّاهثعاخ ِغلوابىل ّل 

رلزٖق ثبلعلك الوؤًّش هي الضَّصخ إلٔ العْوحل ُٗلبد: ٌِالٕ صاَس ًَاْحل ّاهثاع عاْاه)
41

(. فب ِالاك 

ء فِ٘ب َِهخ للزّنر٘ول ٍّلِْٛب للزّأً٘ش")"رأً٘ضِب ثبلعكٌ هي رأً٘ش عو٘ع ا ّ٘بءل فبلزّب
42
). 

ّلل رلؾق لٕلخ الزّبء الفعل الوبٖٙ  فٖ ًؾْ لبَهْذ ٌُالل افابكح رأً٘اش الفبِالل ّلال ٗكاْى 

إلٖبلِب ّاعجبً فٖ هْاٙعل ّعبئياً فٖ افوٓل ّهنُت اثي ا ًجابهٕ إصجبرِابل ّلجبؽاخ ؽانفِب. ٗلاْد: 

ِبل ربى الفز٘به إصجبد الزّبءل ّربى ؽانفِب لج٘ؾابًل رلْلاَّ: لبهاْذ " ّاِلن اىال افعبد الوؤًّش إما لٕلز

ٌُل  ّفبٛوخ")
43

  .) 

ّهَزٖاافٔ اللااْد فااٖ راابء الزأً٘ااش اًٌااب ل ًعااّلُب ماد إاابلخ فااٖ الزّأً٘ااشل ثاال رااؤّكٕ هعاابًٖ 

كللّ٘ااخ هزجبٌٗااخ  ًؾااْ الزّاانر٘ول ّالٌَّااجخل ّاافااواكل ّالُعغوااخل ّالزّعااْٗ٘ل ّغ٘ااو ملااَّ هااي الوعاابًٖ 

 لوقزلفخل ُّْ هب ُٗقوعِب ِي إبلخ الزأً٘ش.  ا

 

 ثاٍَاً:  انٍاء:

رَىم ا ٍوبء كّى ا فعبدل للّلللخ ِلٔ الٌَّجخل ُّٖ ٗبء هّْلكح) -أ
44

(. ِّلّلْا هغ٘ئِب هّْلكح "لئَ 

ٗلزجٌ ث٘بء ااٙبفخ الزٖ ُٖ اٍن الوزكلّن")
45

(ل ّإٙبفزِب إلٔ الٍن ل رُّْكل ثٌ٘خ هلطعّ٘خ ربهلخل 

َوو رزألّف فٖ الْلف هي َهلطَع٘ي)ٓ ػ/ٓ ػ ٓ( ّثعل إلٖب  ال٘بء ثبلكلوخ ٗزغّ٘وفك ُِ الٌَّ٘ظ  لوخ 

ًخ هي صَصخ هلبٛع.  ّْ ّٖ للكلوخ فزٖجؼ)ٓ ػ/ٓ ػ/ٓ ػ ٓ ٓ(ل فإٔجؾذ الكلوخ هك  الولطع

ّإٙبفخ إلٔ هعٌٔ الٌَّجخ النٕ رؤّكَٗ ُنٍ الَٕلخ فٌِبك هعبى  افوٓ رَُزفبك هي لٖلِب 

 ء: ثب ٍوب

                                                
36
ل انًقّزبل ّاثي ِٖفْهل 5/98ل شزح انًفّظماثي ٗعِ٘ل ل 250ّل َٓظى انفزائذ ودظز انّشزائذـ الوِلّجٖل  

ٓ462. 
37
 . 5/98ل شزح انًفّظمـ  اثي ٗعِ٘ل  
38
ّواطل   َّ  . 5/98ل شزح انًفّظمل ّاثي ٗعِ٘ل 409ـ  2/408ل األطىلـ  اثي ال
39
 . 462ل ٓانًقّزبـ  اثي ِٖفْهل  
40
 . 249ل َٓظى انفزائذ ودظز انّشزائذـ  الوِلّجٖل  
41
 . 249فََل ٓ ـ  الوٖله ً 
42
 . 35ل ٓانجًمـ  الغوعبًٖل  
43
 . 224ل ٓانًذّكز وانًؤَّثـ  اثي ا ًجبهٕل  
44
 . 2/13ل شزح شافٍح اتٍ انذاجةل ّا ٍزواثبمٕل 3/334ل انكرابـ  ٍ٘جَْٗل  
45
 . 3/133ل انًقرضةـ الوجّوكل  
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( ّٖ ل ّىًظ ىًغ ّٖ ـ الزّفوٗق ث٘ي الغٌٌ ّالْاؽل: إم روّ٘ي الْاؽل هي عٌََ  ًؾْ هّم هّه
46

(ل ُّٖ 

رْجَ ُبء الزأً٘ش فٖ فٖلِب ث٘ي الوفوك ّعٌََ  فٖ ًؾْ رَْوو ّرَْووحل ّّع٘و ّّع٘وح)
47

(. ٍّّوبُب 

ّٖ ّقٔ هٌَْة ا ٍزواثبمٕ ٗبء الْؽلحل إم "ٗبء الْؽلح اٗٚبً فٖ ا ٕل للٌَّجخ   ىال هعٌ ٔ ىًغ

إلٔ ُنٍ الغوبِخ ثكًَْ ّاؽلاً هٌِن")
48

 .) 

( ّٕ اه ّّ ّٕ ّك ـ الوجبلغخ: ًؾْ اؽوو
49

فخ) ّٖ (ل ٍّّوبٍ اثي عٌّٖ الؽز٘بٛ فٖ إّجبي هعٌٔ ال
50

(ل 

ّالغوٗ هٌِب رْر٘ل الْٕف)
51

.) 

 

)وفً دالنرها عهى انًذّكز وانًؤَّث -ب
52
 فقذ ذكىٌ قظٍزج أو طىٌهح: (

وبئو  ًؾْ "مٕ")ٓ ػ ػ(ل ّ"ُنٕ")ٓ ػ ػ/ٓ ػ ػ(.ـ رأرٖ رَوح ْٛٗلخ ف ّٚ  ٖ ثع٘ ال

وبئو  ًؾْ "اًِذ" )ٓ ػ ٓ/ ٓ ػ( للوؤًالشل ّ"اًَذ"  ّٚ ـ رأرٖ رَوح لٖ٘وح فٖ ثع٘ ال

للونّرول ّثٌ٘زِب الولطعّ٘خ ل رغّ٘و فِ٘ب ِي الوؤًّشل ّ"ارَوَهََّ" للونّرو )ٓ ػ ٓ/ ٓ ػ/ٓ 

 لولطعّ٘خ ل رغّ٘و فِ٘ب ِي الونّرو. ػ/ٓ ػ(ل ّ"ارَوَهَِّ" للوؤًّشل ّثٌ٘زِب ا

ْا الوؤًّش ثبلكَو   ىال الكَوح هي ال٘بءل ّال٘بء هّوب رؤًّش ثِب") ّٖ " ّلل ف
53

  .) 

ـ رأرٖ الكَوح اللٖ٘وح فٖ ثع٘ اَِم الٌَّبء  ًؾْ "َهلَبُ ِ"ل ّ"َؽنام ِ"ل ّ"لَطَبم ِ" ل"ّلل افز٘و 

أً٘شل فُعِلَد إلٔ هب فَ٘ رلَّ العَهخ   ىال الكَو هي لَ الكَو   ًَّ ربى هعلّلً ِّوب فَ٘ َِهخ ر

َِهبد الزّأً٘ش")
54

 (. ُّٖ اَِم هؤًّضخ هعلّلخ ِي "هالْخ"ل ّ"ؽبمهخ"ل ّ"لبٛوخ". 

ِذ )ٓ ػ/ ٓ ػ  ٍْ ـ رأرٖ الكَوح اللٖ٘وح فٖ الفعل الوبٖٙ فزكْى َِهخ رأً٘ش  ًؾْ َكَه

 ٓ/ٓ ػ(.

هي ّفعل ا هو  ًؾْ "رَْغلََِ٘ي" )ٓ ػ ٓ/ ٓ ػ/ ٓ ػ ـ رأرٖ الكَوح الطّْٗلخ فٖ الفعل الوٚب

 ػ/ ٓ ػ(ل ّ"اْعلَِٖ" )ٓ ػ ٓ/ ٓ ػ/ ٓ ػ ػ(. 

ًِْذ" رزّٚوي "ربًء" ىائلح لوعٌٔ الوقبٛجخل ّلٌ٘ "ربء" رأً٘ش  ملَّ اىال ؽورزِب  و٘و" ا ّٚ فجٌ٘خ ال

 رَوح ىائلح للّزأً٘ش. 

 

 انرُّىٌٍ: -ج

٘وبً هزًَّٖل ّرؤصّو فٖ الجٌ٘خ الولطعّ٘خ للكلوخ لٕلخ هي لْإق الزّع٘٘يل ًّعّلُب هْهف

ى هي هلطع٘ي ْٕر٘٘ي فٖ الْلف)ٓ ػ/ٓ ػ ٓ(  ّْ لَْل" رزك َّ د لٖ٘و  الولزٖلخ ثِب. فكلوخ" ّّ ا 

ًخ هي صَصخ هلبٛع ْٕرّ٘خ)ٓ  ّْ ٍّٜ هغلقل ّثعل الزٖب  الزٌّْٗي ثكلوخ "ّلْل" رٖجؼ هك ّالضّبًٖ هزْ

د ّالضّبًٖ ل ّّ ٍّٜ هغلق. ّل رلزلٖ لٕلخ ػ/ٓ ػ/ٓ ػ ٓ(  ا  ٖ٘واىل ّالضّبلش هلطع هزْ

لخ)اد( الزّعوٗف  "  ىال الزٌّْٗي كل٘ل الزٌّك٘ول ّالَم كل٘ل الزّعوٗفل ّل ٗكْى الٍن  ّٕ الزٌّْٗي هع ل

هٌّكواً ُهعّوفبً فٖ ؽبد ّاؽلح")
55

ّل رلزٖو لٕلخ الزٌّْٗي ِلٔ هعٌٔ الزٌّك٘و ؽَُت ثل رؤّكٕ  (.

 خ افوٓ: هعبًٖ كللّ٘

                                                
46
 . 2/4ل شزح شافٍح اتٍ انذاجةـ  ا ٍزواثبمٕل  
47
 . 5/143ل مشزح انًفظّ ـ  اثي ٗعِ٘ل  
48
 . 2/79ل شزح شافٍح اتٍ انذاجةـ ا ٍزواثبمٕل  
49
 . 2/4ـ  الوٖله ًفََل  
50
 . 3/73ل انخظائضـ اثي عٌٖل  
51
 . 3/146ـ  الوٖله ًفََل  
52
ل ّاثي 272/ 3ل انكرابـ ٗوٓ ثع٘ ِلوبء العوثّ٘خ اّى  الكَوح هّوب ٗؤًّش ثَل ّإًّوب الكَوح هي ال٘بءل  ٍ٘جَْٗل  

 .  181ل ٓانجُى انّذاًَل ّالوواكٕل 92/ 3ل نًفّظمشزح اٗعِ٘ل 
53
 .  3/86ل شزح انًفّظمـ اثي ٗعِ٘ل   
54
 .  1/270ل انًقرضةـ الوجّوكل  
55
 . 226ل َٓظى انفزائذ ودظز انّشزائذـ الوِلّجٖل  
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َ٘ل ِلَ٘ ٕجبؽبًل ّهَبًءل ـ  ِٕ رؾلٗل الّيهي: إم رؾّلك ىهٌبً ثعٌَ٘ ٌِلهب رلزٖق ثبلّ وّن" ُٗلبد: 

ْبء ِْٗهََّ َّهَبَء ل٘لَزََِّ   ًَّ لن َٗزعولٍْ ِلٔ ُنا الوعٌٔ إل ظوفبً") ِِ ْبًءل إما اَهْكَد  ِِ ّ
56

 .) 

َعبَء َهُعل  ِهْي اَ {ـ الْؽلح: ًؾْ لْلَ ـ رعبلٔ ـ:   َعَّٔ َْ ٔ اْلَوِلٌَِٗخ َٗ َٖ )}ْل
57

( إ هعل  ّاؽل)
58

 .)

ّٗ ِو اصو الزٌّغ٘ن فٖ رأكٗخ ارضو هي هعٌٔل ففٖ الكَم الوَزعول فٖ لْلٌب: عبء هعل   ُٗفٖٚ 

الزٌّغ٘ن ّرّْكَد ؽوربد الغَل الوَبًلح  كاء الوعٌٔ إلٔ اكاء هعبى  هزعلكحل فلل ُٗواك هي ُنٍ 

ّل. العجبهح هعٌٔ الْؽلحل ّلل ُٗ  ّٚ  واك هعٌٔ الزّع ٘ن اّ ال

ٍُل  ِهْي لَْجلَِّ{ـ الزّع ٘ن ّالزّكض٘و: ًؾْ لْلَ ـ رعبلٔ ـ:  ثَْذ ُه ثَُْك فَلَْل ُرنِّ إِْى َُٗكنِّ َّ{(
59

( إ هٍل  ِ بم  

مّّ ِلك  رض٘و)
60

 .) 

ء  َفلَلََُ {ـ الزّؾل٘و: ًؾْ لْلَ ـ رعبلٔ ـ: ْٖ َّ  ِّٕ )}ِهْي اَ
61

ثٌَّ٘ ثلْلَ: ( إ هي ّٖء ؽل٘و هِ٘يل صنال 

)}ِهْي ًُْطفَخ  َفلَلََُ فَلَلالَهٍُ {
62

( ثوعٌٔ اًؾطبٛ ّأًَ إلٔ ؽل  ل ُٗوكي اْى ُٗعّون)
63

.) 

ِ اَْرجَُو { ـ الزّلل٘ل: ًؾْ لْلَ ـ رعبلٔ ـ: اى  ِهَي َّللاال َْ ْٙ ِه َّ{(
64

( إ هْٙاى لل٘ل هٌَ ارجو هي الغٌّبد  

 ًَّ هاً رّل ٍعبكح)
65

.) 

ٌْٗي رؾلٗل هعٌٔ الّيهي ٌِل الزٖبلِب ثبٍن الفبِل ُهٚبفبً إلِ٘ب لوائي َُّٗزفبك هي لٕلخ الزّ 

ىهٌّ٘خ افوٓل إم لل رؤّكٕ هعٌٔ الؾبدل اّ الٍزلجبد  ًؾْ " لْلَّ ُنا ٙبهة  ىٗلاً غلاًل فوعٌبٍ 

ِّولَُ هضل ُنا ٗٚوُة ىٗلاً غلاًل فئما ؽّلصَذ ِْي فعل  فٖ ؽ٘ي ّلَِْ غَ٘و هٌلطع ربى رنلَّل 

َّبِخ")ّرلْد: ُن َّبِخل فوعٌبٍ ِّولَُ هضُل ُنا ٗٚوُة ىٗلاً ال ا ٙبهة  ِجل َّللّا ال
66

(. ّرغّوك اٍن 

فخل فَ٘زعول  ّٖ الفبِل هي لٕلخ الزٌّْٗي ّااٙبفخ ٗعٌٖ اًَّ ل ُٗواك ثَ ىهيل ثل الولٖل صجْد ال

اٙع)اٍزعوبد ا ٍوبء الغبهلح الزٖ ل رلزوى ثيهي ُهؾّلك  ًؾْ: هؾّول  ِبللل ّفبلل هزْ
67

.) 

 

 األنف وانُّىٌ:  -د

لٕاالخ هااي لْإااق العاالك رلزٖااق ثب ٍااوبء ّا فعاابد للّلللااخ ِلاأ الزّضٌ٘ااخل لاابد ٍاا٘جَْٗ: " 

لَِ٘ي لؾلزِااب الااف ًّااْى") ِِ ّاِلاان اىال الزّضٌ٘ااخ إما لؾلااْذ ا فعاابد الوٚاابهِخ َِهااخ للفااب
68

(. ّلؾبلِااب 

لل رفبه  الٌُّْى ا لَف فٖ ؽبلاخ ااٙابفخل لألٍوبء َِهخ هفعل ّثبل٘بء ّالٌّْى َِهخ ًٖت ّعّول ّ

ُّٖ هْهف٘ن هزّٖل ُٗفٖٚ الزٖبلَ ثجٌ٘خ الكلوخ إلٔ رغّ٘او ثٌ٘زِاب الولطعّ٘اخل فكلواخ " لََواو" فاٖ ؽابد 

ٍّٜ هغلقل ٌِّال  د لٖ٘ول ّالضّبًٖ هزْ ّّ ًخ هي هلطع٘ي ْٕر٘٘ي)ٓ ػ/ٓ ػ ٓ(  ا  ّْ الْلف هك

ؼ "لواواى")ٓ ػ/ٓ ػ/ٓ ػ ػ ٓ( صَصاخ هلابٛع  الزٖب  هْهف٘ن ا لف ّالٌّْى ثبلكلواخ رٖاج

ّرااؤّكٕ لٕاالخ ال٘اابء ّالٌّااْى هعاابًٖ كللّ٘ااخ إٙاابفخ إلاأ  هلطعاابى لٖاا٘واىل ّالضّبلااش هلطااع ْٛٗاال.

كللزِااب ا ٍبٍااّ٘خ ِلاأ الزّضٌ٘ااخ  ملااَّ اًِّااب رف٘اال هعٌاأ الغوااع للّلللااخ ِلاأ الزّكض٘ااول ّركااواه العواال 

                                                
56
 . 1/225ل انكرابـ ٍ٘جَْٗل  
57
 20ـ ٍْهح اللٖٔل آٗخ  
58
ْٖ٘ٛل   َّ  . 2/291ل اإلذقاٌ فً عهىو انقزآٌـ ال
59
 . 4ـ ٍْهح فبٛول آٗخ  
60
ْٖ٘ٛل   َّ  .  2/292ل اإلذقاٌ فً عهىو انقزآٌـ ال
61
 18ـ ٍْهح ِجٌل آٗخ  
62
 . 19ـ ٍْهح ِجٌل آٗخ  
63
ْٖ٘ٛل   َّ  .  2/292ل اإلذقاٌ فً عهىو انقزآٌـ ال
64
 . 72ـ ٍْهح الزْثخل آٗخ  
65
ْٖ٘ٛل   َّ  . 2/292ل اإلذقاٌ فً عهىو انقزآٌـ ال
66
 . 1/164 لانكرابـ ٍ٘جَْٗل  
67
بهّوائٖل 83ل ٓ انذالنح انشيٍُح  فً انجًهح انعزتٍّحـ  الوٌْٖهٕل   َّ  . 3/152ل يعاًَ انُّذىل ّفبٙل ال
68
 . 1/19ل انكرابـ ٍ٘جَْٗل  
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ّالزّْر٘اال)
69

َْ صُاا{(  ًؾااْ لْلااَ ـ رعاابلٔ ـ:  ُُاا َّ اائبً  ٍِ ااُو َفب َٖ ْ٘ااََّ اْلجَ ٌْلَلِااْت إِلَ ِْ٘ي َٗ رَ ااَو َرااوال َٖ نال اْهِعااعِ اْلجَ

٘و   َِ )}َؽ
70

( إ رّوح ثعل رّوح ل رّور٘ي اصٌز٘ي)
71

  .) 

 

 األنف وانرّاء:  -هـ

لٕلخ ا لف ّالزّبء هي لْإق الٌّْي ّالعلكل ّالزٖبلِب ثب ٍوبء كللخ ِلٔ عوع الوؤًّش 

بلنل ّإٙبفزِب  َّ ّٖ لجٌ٘زِبل فكلوخ "فبٛوخ" فٖ الْلف ال إلٔ الكلوخ رُفٖٚ إلٔ إٙبفخ هلطع  ْٕر

ٍّٜل ّهلطع لٖ٘ول  رأرلف هي صَصخ هلبٛع ْٕرّ٘خ)ٓ ػ ػ/ٓ ػ/ٓ ػ ٓ(  هلطع هزْ

ٍّٜل ٌِّل إٙبفخ لٕلخ ا لف ّالزّبء "فبٛوبْد"ل رٖجؼ ثٌ٘زِب الولطعّ٘خ)ٓ ػ ػ/ٓ  ّهلطع هزْ

ٍّطبًل  ّهلطعبً لٖ٘واً ّهلطعبً ًَْٛٗ. ّرؤّكٕ لٕلخ ا لف ّالزّبء ػ/ٓ ػ ػ ٓ( هلطعبً هزْ

 هعبًٖ افوٓ إٙبفخ إلٔ هعٌٔ الزأً٘ش: 

ـ الّلللخ ِلٔ الللّخ: لبد ٍ٘جَْٗ:" ّاّهب هب ربى ِلٔ "فَْعلَخ" فئًَّّ إْى اهْكَد اْكًٔ العلك عوعزِب ثبلزّبء 

ْؾفَخ َٕ َعبدل ّ َٖ َعخ ّلَ ْٖ ْ٘يل ّملَّ لْلَّ: لَ َؾفَبدل َّعْفٌَخ َّعفٌََبد") ّفزَْؾَذ الع َٕ ّ
72

.) 

َّبى ثي صبثذ) ـ الّلللخ ِلٔ الكضوح: ًؾْ لْد ؽ
73

 :) 

ؾٔ       ّاٍ٘بفٌُب َْٗلطُْوَى ِهْي ًَْغَلح  َكَهب.  ّٚ  لٌب الَغفٌَبد الُغّو َْٗلَوْعَي ثبل

فلن ُِٗوْك اكًٔ العلك)
74

ّْبِو ثِب اللّلخل ثل الكْضوحل إم لن ُٗوك عفٌَبد لل٘لخ   ًَّ  (ل فـ"الَغفٌَبد" لن ُٗوك ال

لْ اهاك ملَّ لن ٗكي ُهجبلغبً فٖ الولػ)
75

 .) 

ََّهخ هْزوربى ث٘ي الللّخ ّالكضوح") ّلبد اثي فوّن "عوعب الللّخ ّال
76

(. ّٗنُت الو٘لاًٖ 

إلٔ اىال الغوع الوّٖؾؼ  هنّروٍ ّهؤًّضَ للللّخ)
77

ّْٗى اىال " ا لف ّالزّبء فٖ  (. ثٌ٘وب ٗوٓ الجٖو

وْي ثِوب ٗلعبى لللل٘ل ّالكض٘ول ّاللل٘ل العْوح فوب كًِّبل ّالكض٘و هب فْ  ملَّ")الوغ
78

(. ّلبد 

الكْفّْ٘ى: " ثل ُوب  لّل العلك فلٜ)
79

بلن ركَجَ كللخ  َّ (. ّاهٓ اىال إٙبفخ لٕلخ "اد" للغوع ال

للّخ الكضوحل ّلل ّعلًب الكضوحل إم إىال كللخ الَغفٌَبد هقزلفخ ِي كللخ " َعفٌَبد" كّى "اد" هي ؽ٘ش ال

ل اٙ٘فذ اّ العِلٗخل غ٘و ّالَم ثب لف رعوفذ إما الللخ فغوْيإّبهاد رضجذ هب مُجٌب إلَ٘  " 

")ا فواك لغو٘ع هَزغو  ّالعبمل اللل٘ل رقٔ ل ّٕبهد ذوال َِ 
80

(ل ّلل اّبه إلٔ ملَّ 

ًَْيدَ {الّيهقْوٕ فٖ رفَ٘وٍ للْلَ ـ رعبلٔ ـ:  اَ َوبءِ  ِهيَ  َّ اَل َِ  فَأَْفَوطَ  بءً هَ  ال  ِهْىًلب الضالَوَوادِ  ِهيَ  ثِ

)}لَُكنْ 
81

 فِْل ّالَم ثب لف ٔالوؾلال  الغوع هي ُنا  ىال   الضوبه اّ الضوو هلبم الضوواد لبهذ(ل إم 

 فو  فَل للعوْم الللخ لغوع الفزٖبٓ هي رٌللَ للعوْم الزٖ ّالَم ا لف فئىل للخ عوع ربى ّإى

 ِلٔ لَ لِ ًُ  هي ِلٔ الوؾللْى كال هَ  ّلنلَّل فِ٘وب لٍَزغوا  ّالَم ا لف مإ ّالضوبهل الضوواد ث٘ي

 غ٘و ًلل ُّْل ٍّْ٘فٌب فبىالغِ : ٗلْد اى ىِوَ ِلٔ ٌٗجغٖ فكبىل للخ عوع ُنا ثأى ؽَبى

)ٕؾ٘ؼ
82

.) 

                                                
69
 . 2/36ل شزح انرّظزٌخـ  ا ىُوٕل  
70
 . 4ـ ٍْهح الولَّل آٗخ  
71
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72
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73
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74
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75
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76
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77
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78
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79
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80
 . 7/187ل انثذز انًذٍظـ اثْ ؽّ٘بىل  
81
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 : انرأٍَثأنف  -و

ُّواب ٗلزٖالبى ثب ٍاوبء ؽَاُتل ّٗؾاّلكاى الٌّاْيل ل ُّٖ ِلٔ ٙوث٘ي: هلٖاْهح ّهوالّكح

ّكفْلِوب ِلٔ ثٌ٘خ الٍن ُٗؾلُس رأص٘واً فٖ الجٌ٘خ الولطعّ٘خ لاَل فكلواخ " ِمْراو" رزاألّف فاٖ الْلاف هاي 

ه( )ٓ ػ ٓ ٓ(ل ّثعاال إلٖااب  ا لااف الولٖااْهح ثجٌ٘زِااب رُٖااجؼ )ِمْرااَوٓ(  ْكل هلطااع ْٛٗاال)ِمل

ْؾو( فٖ الْلف راأرلف هاي  هؤرلفخ هي هلطع٘ي ْٕر٘٘ي  )ٓ ػ ٓ( َٕ ّ)ٓ ػ ػ(. ّرلوخ ًؾْ )

َٓ ْػ ه( )ٓ ػ ٓ ٓ(ل ٌِّاال إلٖااب  ا لاف الوواالّكح ثجٌ٘زِااب الولطعّ٘ااخ رُٖااجؼ  هلطاع ْٛٗاال )

َٓ ْػ( ّ) َهاء( )ٓ ػ ٓ/ ٓ ػ ػ ٓ(. ّلاال ؽااّل اثااي ٗعااِ٘  هؤرلفااخ هااي هلطعاا٘ي ٕااْر٘٘ي )

فزواّلل إًّواب ُاٖ الاف ّاؽالح ٍابرٌخ فاٖ "ركْى هفوكح لٌ٘ هعِب الاف افاوٓ  ا لف الولْٖهح ثلْلَ:

اَوْد ِاي  ُٖ الْٕل ّالْلاف فاَ ٗالفلِب ّاٖء هاي ااِاواةل ل هفاعل ّل ًٖاتل ّل عاّو. رأًِّاب لَ

(" ٌُ ااِواة رلَّل هي اللٖو ُّْ الَؾْج
83

(. ّلبلْا: إىال الف الزّأً٘ش الولْٖهح إل للوولّكح)
84

.) 

 

ّرياك ا لف آفواً ِلٔ صَصخ اٙوة:)
85

 ) 

 لُب للزّأً٘ش  ًؾْ كً٘بل ُّؽْجلٔ. ـ اؽ

( ًٔ ـ الضّبًٖ اى ركْى ُهلؾلخ  ًؾْ اهٛ
86

ى للزّأً٘ش  ّْ ى فألفَ الف إلؾب ل ّهي لن ٌٗ ّْ ل فوي ً ًٓ (ل ِّهْعي

 . 

 ـ الضّبلش اى ركْى لغ٘و رأً٘ش ّل إلؾب ل ثل لزكض٘و ؽوّن الكلوخ  ًؾْ اللجعضوٓ. 

 

ّاّهب ا لف الوولّكحل فزغٖء ِلٔ ٙوث٘ي:)
87

 ) 

د: هب ٗكْى ٕفخ للوؤًّشل ّلونّروٍ لف خ ِلٔ غ٘و ثٌبئَل ّٗغٖء ِلٔ فَْعَء  ًؾْ ؽوواءل  ّّ ـ ا 

 ّٕفواءل ِّْهاءل ّهنّروُب ِلٔ اْفَعل. 

ـ الضّبًٖ: هب ٗغٖء اٍوبً ّلٌ٘ لَ هنّرو اّزقال لَ هي لف َل ُّْ ٗغٖء اٍوبً  للْاؽلل ّالغوع. 

 ًؾْ الُؾكوبءل ّا ٕللبء.   فبلْاؽل  ًؾْ ٕؾواءل َّْٛوفبء. ّللغوع 

 

 انّضًائز انًرّظهح:  -س

وبئو الوزّٖلخ ثب ٍوبء ّا فعبدل       ّٚ ُّٖ ًِْبى: هزّٖلخل ّهٌفٖلخ. ّالوٌفٖلخ  رلزٖق ال

وبئو )ُنل ُوبل ُي(ل إم إىال فٖلِب ِي الكلوخ الولزٖلخ ثِب  ّٚ فبهعخ هي اللّْإقل ًّقوط هٌِب ال

و٘وّٗخ   ٗغعلِب رلّد ِلٔ هعٌٔ هف٘لل ّٚ ّالَٕلخ ل ُٗوكي اٍزعوبلِب هَزللّخل لنا ركْى اللْإق ال

(ل ّ"ٗبء" الوقبٛجخل ّ"ّاّ" الغوبِخل ّ"ٗبء" الوزكلّنل ّ"الف"  ًؾْ ) َدل ُدل ِدل رُوبل رُنل رُيال

الّضٌ٘خل ّ"ربن" القطبةل ّ"ُبء" الغ٘جخل ّ"ًب" الفبِل٘يل لْإق ل ُٗوكي اٍزعوبلِب ثوعٌٔ كّى 

 لِب ثبلغنه. الزٖب

ّٖ علٗل للكلوخ       وبئو الوزّٖلخ إلٔ ثٌ٘خ الكلوخ ٗؤّكٕ إلٔ إٙبفخ هلطع ْٕر ّٚ ّإٙبفخ لٕلخ ال

ًخ هي صَصخ هلبٛع ثعل إٙبفخ  ّْ اؽ٘بًبًل فكلوخ: " َمَُْجُذ")ٓ ػ ٓ ػ ٓ/ٓ ػ(ل إجَؾذ هك

ّٖ لٖ٘و)ٓ ػ(. اّهب رلوخ"مَ  و٘و إلِ٘بل فأٙ٘ف لولبٛعِب هلطع ْٕر ّٚ َُجُْا")ٓ ػ/ٓ لٕلخ ال
.ٍّٜ  ػ/ٓ ػ ػ( فأٙ٘ف إلٔ ثٌ٘زِب الولطعّ٘خ هلطع صبلش ُّْ هلطع هزْ
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84
 .  222/ 2ل شزح انكافٍح انّشافٍحـ اثي هبلَّل  
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86
ّْغو ٌٗجذ ثبلّوهلل ّاؽلرَ اهٛبحل ّا لف فٖ   الكلوز٘ي ـ  فٖ ا ٕل "اهٛب ّهعيا"ل ّا هٛٔ: ًْي هي ال

 ل)اهٛب(.  9/122ل)هعي(. 7/277ّل نساٌ انعزبلإللؾب ل  اثي هٌ ْهل 
87
ّواطل    َّ  .  110/ 5ل شزح انًفّظمل ّاثي ٗعِ٘ل 411ـ 410/ 2ل فً انُّذى األطىلـ  اثي ال
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ّْقٔل ّالعلكل      ّْقٔل ّالعلكل ّالٌّْي. ّااثبًخ ِي هعٌٔ الٌّْيل ّال فَٕلخ الزّبءل رؾّلك ال

رؾلٗل  "َمَُْجُذ" للوزكلّن الوفوك كّى ٗكْى ِي ٛوٗق هب ُٗٚبن إلٔ الزّبء. فبلزّبء الوٚوْهخ  ًؾْ

الغٌٌل َّمَُْجَذ للوقبٛت الوفوك الونّرول َّمَُْجِذ للوقبٛجخ الوفوكح الوؤًّضخل ّالزّبء ُهٚبفخ إلٔ 

"هب" فٖ ًؾْ "َمَُْجزُوب" لَصٌ٘ي الوقبَٛج٘يل ّالوقبَٛجز٘يل ّالزّبء ُهٚبفخ إلٔ "الو٘ن" فٖ ًؾْ 

" لغوبِخ الوقبٛجبد. "َمَُْجزُن" لغوبِخ الوقبٛج٘يل ُّهٚبفخ إلٔ الٌّْى فٖ ًؾْ "مَ   َُْجزُيال

ّْقٔل ّالعلكل ّالٌّْيل ِي ٛوٗق هب ُٗٚبن  ّالكبن اٗٚبً ركْى لبكهح ِلٔ رع٘٘ي ال

. ْ٘يل ّالوقبَٛجَز٘يل ّرزبثُُكنل ّرزبثُُكيال  إلِ٘بل فٖ ًؾْ رزبثََُّل ّرزبثَُِّل ّرزبثُُكوب" للوقبَٛجَ

َوَثَِّل َٙ َوثَََّ ّ َٙ ل  ّلل رلزٖق الكبن ثبلفعل اٗٚب  ًؾْ  َوثَُكنل َّٙوثَُكيال َٙ َّٙوثَُكوبل ّ

ّٖ فٖ الٍن ًفََل فبلزٖبلِب ثبلٍنل اّ الفعلل ٗؤّكٕ الوعٌٔ ًفََ هي عِخ  ّرلّد ِلٔ الوعٌٔ الزّعٌ٘٘

ّٖ ًفََ  ًؾْ إٗبَكل ّإٗبِكل  وبئو الوٌفٖلخل ٗؤّكٕ الوعٌٔ الزّعٌ٘٘ ّٚ الزّع٘٘ي. ّالزٖبلِب ثجع٘ ال

 . ّإٗبُروبل ّإٗبُرنل ّإٗبُريال 

ّْقٔل ّالٌّْيل ّالعلك ٌِل الزٖبلِب  ّلٕلخ ال٘بء اٗٚبً ُٖ هي اللّْإق الزٖ رُؾّلك ال

 ثفعل ا هو. ُّٖ رلّد ِلٔ الزّأً٘شل ّالوقبٛجخل ّاافواك  فٖ ًؾْ ارزجٖل ّامُجٖ. 

ٌيلخ الّيٗبكح الزٖ ّلل رلزٖق ال٘بء ثبلٌّْى للّلللخ ِلٔ الزّأً٘شل ّرفزَُؼ الٌّْى   ىال الّيٗبكح الزٖ لجلِب ثو

فٖ الغوع  ًؾْ لْلَّ: اًِذ رفعلَ٘يل ّلن رَْفَعلٖل ّلْي رَفَْعلٖ)
88

(.  فزؾّلك العلكل ّالٌّْيل ّالغٌٌ 

د ال٘بء ِي كللزِب.  ّْ  اٗٚبل ّالغيم ّالٌّٖت ثوفبهلخ الٌّْى لِب غ٘و ُهؾ

هّوب ٗؤّرل ملَّ ّلل مُت ا ففِ إلٔ اىال ال٘بء فٖ رفعل٘ي َِهخ رأً٘ش ُّٖ لَ٘ذ ٙو٘واًل ّ

َوْثِذل فٖ فطبة الوؤًّش) َٙ ّّ الزّأً٘ش لل عبء ثبلكَوح ُّٖ ُهغبًَخ للزّبء فٖ ًؾْ  ٌِلٍ اّى
89

.) 

ّرلزٖق الْاّ ثب ٍوبء ّا فعبد اٗٚبل ّالغوع الَبلن النٕ رلزٖق ثَ الْاّل كاد  ِلٔ 

ى... ّإًّوب ربى رنلَّ   ىال ُنا  ّْ وة هي الغوع ِلٔ هٌِبط الللّخ ". فئْى اٛلق ثئىاء الكض٘و فزغ ّٚ ال

الزّضٌ٘خل فكبى هضلَ فٖ الللّخ")
90

.) 

بهّوائٖ إلٔ اىال اللْد ثئفبكح الغوع الَبلن الللّخ لٌ٘ ِلٔ إَٛلَ   ًَّ ٗلّد         َّ ّمُت فبٙل ال

فبد فلللزَ ِلٔ الللَّ لَ٘ذ ثبّٛواكل ثل إىال ا ٕل فَ٘ ِلم  ّٖ ِلٔ الللّخ فٖ الغْاهلل ّاّهب فٖ ال

لزَ ِلٔ الللّخ)كل
91

بلن إلل غ٘و اى إٙبفخ ا لف ّالَم لِوب  َّ (. ّاهٓ اىال كللخ الللّخ فٖ الغوع ال

 ُٗقوعِوب هي الللّخ إلٔ الّلللخ ِلٔ الكضوح.

ّلل رزعبّه ثع٘ الٚوبئو فٖ العوثّ٘خ افبكح ثع٘ الوعبًٖل فلل َٗزعول ٙو٘و الغوع فٖ      

ُ٘ هكبى الْاؽل للّلللخ ِلٔ هعٌٔ ا لزّع ٘نل " ف٘لبد للّوعل الع ٘ن: اً وّا فٖ اهوٕل ّربى ثع

إؾبثٌب ٗلْد: إًّوب ُٗلبد ُنا   ىال الّوعل الع ٘ن ٗلْد: ًؾُي فََعْلٌب")
92

(  ّلل َٗزعول الكبرت ٙو٘و 

الغوع فٖ هكبى ٙو٘و الوفوك " رْاٙعبً اّ هغجخ فٖ إففبء مارّ٘زَ")
93

ٌٍَي العوة اٗٚبً اْى  (. ّهي 

اؽل ثأهو الصٌ٘ي  ًؾْ افعَ ملَّل ّالوقبٛت ّاؽل)رأهو الْ
94

  .) 

 

 َىَا انرىكٍذ:  -ح

خ ثب فعبد كّى ا ٍوبءل ّثبلفعل الوٚبهي كّى غ٘وٍ   ًِّب هْجِّخ       ّٕ هي اللّْإق القب

ُْب ثَ  لكًَْ ا ٕل فٖ ااِواةل ّلٌ٘ للوبٖٙ إل فَ٘ل ّكفلذ فٖ ا هو  ّٖ ثبلزٌّْٗيل فق

                                                
88
 .  2/90ل انًقرضةل ّالوجّوكل 1/20ل انكرابـ  ٍ٘جَْٗل  
89
 .2/14ل شزح جًم انشجاجًـ  اثي ِٖفْهل  
90
 . 5/3ل شزح انًفّظمي ٗعِ٘ل ـ اث 
91
بهّوائٖل   َّ  . 126ل ٓيعاًَ األتٍُح فً انعزتٍّحـ  فبٙل ال
92
ْٖ٘ٛل   َّ  . 1/333ل انًشهز فً عهىو انهغح وأَىاعهاـ ال
93
بىل   َّ  . 155ل ٓيٍ أسزار انهّغحـ رّوبم ؽ
94
ْٖ٘ٛل   َّ  . 1/334ل انًشهز فً عهىو انهغح وأَىاعهاـ ال
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)إعواء لَ هغواٍ
95

(. ُّنٍ الٌّْى" ل رلفل إل ِلٔ هَزلجل فَ٘ هعٌٔ الطّلت")
96

(   ىال الؾبد 

هَزغي غبلجبً ِي الزّْر٘ل لْْٙػ اهوٍل ثقَن الغبئت فٖ الغبلت فئًَّ غ٘و هزّٚؼل فكبى اؽْط 

هٌَ إلٔ الزّأر٘ل)
97

(  فـ" الوبٖٙ ّالؾبد هْعْكاى ؽبَٕىل فَ هعٌٔ لطلِت ؽِْٖد هب ُْ 

زٌع الطّلت فَ٘ اهزٌع رأر٘لٍ")ؽبٕلل ّإما اه
98

(. ّمُت ٍ٘جَْٗ إلٔ اىال الٌّْى ّالزٌّْٗي هي هْٙع 

ّاؽلل ُّوب ؽوفبى ىائلاىل ّالٌّْى القف٘فخ ٍبرٌخل ّرنلَّ الزٌّْٗيل ُّٖ َِهخ رْر٘ل روب اىال 

الزٌّْٗي َِهخ الوزوّكي)
99

عبد (. ُّوب هي ؽوّن الوعبًٖ ُّٗواك ثِوب الزّأر٘لل ّكفْلِوب ِلٔ ا ف

الوَزلجلخ ٗؤّصواى" فِ٘ب رأص٘وٗي  رأص٘واً فٖ لف ِبل ّرأص٘واً فٖ هعٌبُب. فزأص٘و اللّفع إفواط الفعل إلٔ 

الجٌبء ثعل اْى ربى هعوثبًل ّرأص٘و الوعٌٔ إفَٓ الفعل لٍَزلجبد ثعل اى ربى ٖٗلؼ لِوب")
100

 .)

ّالزّْر٘ل ثبلّضل٘لخ اّّل هي الزّْر٘ل ثبلقف٘فخ )
101
 ه الٌّْى ثوٌيلخ ركواه الزّأر٘ل.    ىال ركوا(

 وتعذ: 

ِخ  ملَّ اىال كفْد الَّؽلخ ِلٔ  ّْ فلل ظِو اىال اللّْاؽق الزّٖوٗفّ٘خ فٖ العوثّ٘خ رؤّكٕ هعبًٖ كللّ٘خ هزٌ

ّٔ الجٌ٘خ الولطعّ٘خ للكلنل ّآفُو فٖ  ثٌ٘خ الكلن ُٗؾلس فِ٘ب رأص٘وٗي  رأص٘و  ثّ٘ي  فٖ اللّفع ف٘وب ٗق

بلن إلل غ٘و اىال إٙبفخ ا لف ّالَّم لِوب  الوعٌٔ. ّلل مُْجذُ  َّ إلٔ اىال كللخ الللّخ فٖ الغوع ال

 ٗقوعِوب هي الللّخ إلٔ كللخ الكضوح. 
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ل)كهاٍاخ ّرؾل٘اق ِابكد اؽوال ِجال الوْعاْكل 1ل ٛانثذيز انًذيٍظل ُاـ(745اثاْ ؽّ٘ابىل هؾّوال ثاي ٍْٗافل)د.ـ  11

ّْٗ(ل كاه الكزت العلوّ٘خل ث٘وّدل   م.1993ِّلٖ هؾّول هع

                                                
95
 . 558/ 2ل ٍ انذاجةأيانً اتـ  اثي الؾبعتل  
96
 . 9/40ل شزح انًفّظمـ اثي ٗعِ٘ل  
97
 . 2/558ل أيانً اتٍ انذاجةـ  اثي الؾبعتل  
98
 . 9/41ل شزح انًفّظمـ اثي ٗعِ٘ل  
99
 . 3/579ل انكرابـ  ٍ٘جَْٗل  
100
 . 37/ 9ل شزح انًفّظمـ اثي ٗعِ٘ل  
101
 . 2/203ل شزح انرّظزٌخل ّا ىُوٕل 463ل ٓانًقّزبـ  اثي ِٖفْهل  



 
 738  4152 (55) 5ل هغلخ ا ربكٗو٘خ ا هوٗك٘خ العوث٘خ للعلْم ّالزكٌْلْع٘ب -أياراتاك

 

ل الكْٗاذ: الوغلاٌ الاٌْٖٛ للضّلبفاخ ّالفٌاْى ٌّيح انًعاطيزجأضيىاء عهيى انّذراسياخ انهّغى(ل 1978ـ فوهبل ًبٗف) 12

 ّاٙكاةل ٍلَلخ ِبلن الوعوفخ.

ل)د. 13 ّٖ ّْوع ل ِجل اللّط٘ف ثي اثٖ ثكو ال ّٕ ل ائرالف انُّظزج فً اخرالف َذياج انكىفيح وانثظيزجُـ(ل 802ـ الّيث٘ل

 م. 1987ل)رؾل٘ق ٛبه  الغٌبثٖ(ل ِبلن الكزت ّهكزجخ الٌِّٚخ العوثّ٘خل ث٘وّدل 1ٛ

ّْبن ِي ؽلبئق الزٌّيٗال ِّ٘اْى ا لبّٗال فاٖ ّعاٍْ 538ـ الّيهقْوٕل اثْ اللبٍن هؾوْك ثي ِوول )د. 14 ُـ(. الك

 م. 1977ل كاه الفكول اللبُوحل 1الزّأّٗلل ٛ

بهّوائٖل فبٙل ٕبلؼ ) 15 َّ  ل ِّوبى: كاه ِّوبه.1ل ٛيعاًَ األتٍُح فً انعزتٍّح(ل 2005ـ ال

بهّوائٖل فبٙ 16 َّ  ل اللبُوح: ّورخ العبرَّ للطجبِخ ّالٌْو.2لٛيعاًَ انُّذى(ل 2003ل ٕبلؼ)ـ ال

ااجبة 1ل ٛدور انكهًييح فييً انهّغييح(ل 1975ـ ٍااز٘فيل اّلواابى) 17 ّْ ل) روعوااخ رواابد هؾّواال ثْااو(ل اللاابُوح: هكزجااخ ال

 للطّجبِخ ّالٌّْو.

ّواطل اثْ ثكو هؾّول ثي ٍِل الٌّؾْٕل)د. 18 َّ ل )رؾل٘اق ِجال الؾَا٘ي الفزلاٖ(ل ُّذيىاألطيىل فيً انُـ(ل 316ـ اثي ال

 م.1996ل ث٘وّدل هؤٍَخ الّوٍبلخل 3ٛ

اَم ُابهّى(ل 2ل ٛانكرابُـ(ل 180ـ ٍ٘جَْٗل اثْ ثْو ِووّ ثي ِضوبى ثي لٌجول)د. 19 َّ ل )رؾل٘ق ّكهاٍاخ ِجال ال

 م.1982هكزجخ القبًغٖل اللبُوحل 

ااْٖ٘ٛل عااَد الااّلٗي ِجاال الااوؽويل)د. 20 َّ ل )رؾل٘ااق هؾّواال اثااْ الفٚاال ً عهييىو انقييزآٌاإلذقيياٌ فييُااـ(ل 911ـ ال

 م.1987إثواُ٘ن(ل )ك.ٛ(ل ث٘وّدل الوكزجخ العٖوّٗخل 

ْٖ٘ٛل عَد الّلٗي ِجل الّوؽويل)د. 21 َّ بفعٖل االقرزاح فً عهى أطىل انُّذىُـ(. 911ـ ال ّْ ل رؾل٘ق هؾّول ؽَي ال

 م. 1998ل كاه الكزت العلوّ٘خل ث٘وّدل1ٛ

ِبثٖل هٖطفٔ ل) 22 ّْ ل كاه إٗايٌٗ 1ل ٛانًظطهذاخ انعهًٍّح فً انهّغيح انعزتٍّيح فيً انقيذٌى وانذيذٌث(. 1955ـ  ال

 للطجع ّالٌْو ّالزّْىٗع.

ل )رؾل٘اق 1ل ّهعاَ ُهضال الولاّوةل ٛانًقيّزبل ُاـ(696ـ اثي ِٖفْهل اثْ الؾَي ِلاٖ ثاي هاؤهي ااّاج٘لٖل)د. 23

اْلٗ(ل كاه الكزت العلوّ٘خل ث٘وّدل  ّٖ هع  م. 1998ِبكد ِجل الوْعْك ِّل

ل)رؾل٘ااق هؾّواال ِٚاا٘وخ(ل ِاابلن الكزااتل 1ل ٛانًقرضييةُااـ(ل  285ـ الوجااّوكل اثااْ العجّاابً هؾّواال ثااي ٗيٗاالل)د. 24

 م.1963ث٘وّدل 

ااَم 25 َّ ل رااًٌْ: هؤٍَااخ ِجاال الكااوٗن للٌّْااو 1ل ٛيثادييث ذأسٍسييٍّح فييً انهّسيياٍَّاخ(ل 1997)ـاا الوَااّلٕل ِجاال ال

 ّالزّْىٗع.

 ل هطجعخ الغبهعخل ثغلاك.1ل ٛانذالنح انشيٍُح  فً انجًهح انعزتٍّح(. 1984ـ  الوٌْٖهٕل ِلٖ عبثول) 26

ل رؾل٘اق ِجال الاّوؽوي ثاي َظيى انفزائيذ ودظيز انّشيزائذُاـ(. 583ـ الوِلّجاٖل ُهِاّنة الاّلٗي هِلّات ثاي ؽَايل)د. 27

 م.1986ل هكزجخ القبًغٖ ثبللبُوحل ّهكزجخ الزّواس ثوّكخ الوكّوهخل 1ٍل٘وبى العض٘و٘يل ٛ

ل )رؾل٘اق لغٌااخ إؽ٘اابء الزّااواس 1ل َٛشهييح انطّييزف فيً عهييى انّظييزفُاـ(ل 516الو٘االاًٖل اؽوال ثااي هؾواالل)د. ـ 28

 م.  1981العوثٖ فٖ كاه اٙفب  الغلٗلح(ل ث٘وّدل كاه اٙفب  الغلٗلحل

اللَّاابى ل هغلّااخ كٍفٍّييح ذعزٌيية انّسييىاتق وانهّىادييق فييً انهّغييح انعزتٍّييح(. 1982ـاا  الِبّااوٖل الزِّاابهٖ الّواعااٖل) 29

 (ل الّوثبٛ. 21العوثٖل)ِلك

 ل هكزجخ الوزٌجّٖل اللبُوحل)ك.د(.شزح انًفّظمُـ(.  643ـ اثي ٗعِ٘ل هْفق الّلٗيل)د. 30
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