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 صالملخ
   لثد)سااا)  كادااا(    –ثاااوبت)ك يباااري  واداااو يااا)ل  لثتديدااا  ثعرض  لثتبليااات بتااا   لهاااال لث بااا   ااا يتنااا    

اااو خ اااو لثةااا ثد خاااايدة  ي ااا)   لثنب)ياااة   ئ ّااا  و داااة   ه   كلساااة يب)ياااة ّع  ااار  ااام يّبدع تن  ثااام مّ ّااا 

دااااو خ ااااو لثةاااا ثد لثلغااااة  لثنباااا)  اااا  خ،ااااري  لثبااااوي     ثاااا ل ااااو م    -كاداااا(  -خااااايدةهاااا) لثماااايع ّبع

لثكماااه خااا  و ااا)  ّاه ااا( لثنبااا)ة  وكل ااا( لثنب)ياااة   ت،ااابي  ل  هااا   لثتااا    ااا   ي ااا   لثتعرياااه  ااا(  

-زيااا    خلااا  لثتعرياااه   ثّ اااو لثدديعاااأ ثلاااوبت)ك باااري  واداااو يااا)ل لثولكسااا)ل لثدباااو )ل  ااا  وكل ااا(  بت ااا(  

ثلعلدااا   تُعنااا   ااا ثّ )  لثنب)ياااة  تااا ت   اااد  لثوكلسااا   لثتااا    ثوكلساااة  وكل ااا( لثعلدياااة لثة  اااة  -كادااا(  

زي   ااا   لثااا)ا  لثعر ااا  لثااااي  ي اااتبع)ل ول يعاااه ّع ااا  ثن ااايع  ل  ااار لثااااة تربااا)   لثّ اااو لثااااة  ااااث)  لثد ااارع

    خوّة لثلغة لثعر ية  لثبف ظ خل   )لخوه  ل  يلة ّ  لاليو  ك و  لثتغيير 
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ABSTRACT 
This study is a presentation and an analysis of a modern grammatical study submitted 

by Dr. Kareem Ahmed Jawad Al Tamimi entitled "Mohammed Abdulkhaliq and His 

Grammatical Contributions". The contributions of this figure in modern linguistics 

and grammar were studied. The origins of his grammatical methodology were 

discovered. His grammatical opinions were corrected as there were many 

misconceptions about them that many scholars had mistaken. This study is one of the 

modern grammatical studies representing one of its figures in Iraq and Arab 

Homeland.   
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 المقدمة
ٍو لثد ع)ِث كادةئ ثلك  ن      لع   ُ تع ث  خل  سيولثبدوُ هلل لثدنع)   ّديت لث،ف      خل  وث( ي  ّبدع

  عوُ: لثتع   لث ول   سلع     ب ( 

-كاداااا(   -  ااااال خاااارض  تبلياااات ثكتاااا   لثااااوبت)ك بااااري  وادااااو ياااا)ل  لثتديداااا  
1
 لثد)ساااا)   اااامي  خ ااااو  

 ااا  خااا     ك خااا   لك لثماااث ل لث ع  ياااة  ااا   غاااول     عتااا( ل  ثااا  ،ااالث  لثةااا ثد خاااايدة  ي ااا)   لثنب)ياااة 

   فبٍة  080   و        ي  8002

ُّ اااتدو       إّااا ٍ  ّااا  و داااة لثلغاااة   تعرياااه    كلساااة   " ّااا  وهدياااة لثمة،اااية لثدتن  ثاااة   ااا  وهدياااة لثوكلساااة 

لئ ّمااك)كلئ  اا  خوّااة لثعاارول لثكااري   خوّااة لثعر يااة  اا  خ،ااري  هااال لثاااي  ترباا)ل و اارلئ ّماا ) لئ   اااث)ل ي ااو

اااو خ اااو لثةااا ثد خاااايدة  -ثغتااا( لثعر ياااة لثكريداااة  شثاااأل هااا) لثمااايع ل سااات ش لثاااوبت)ك  وااااو وخاااة  ي ااااة  -ّبدع

زي  ميعااا(  ااا اع بتااا   لثع،ر    وااااو خلدااا   لثعر ياااة ااا  لثع،ااار لثباااوي  ّ،ااار  ي كلسااا    سااال)  لثد ااارع

ّااا  لثدثثفااا   لثنفي اااة   دااالثتبعياااد لثفاااا ثدعتااااع لثد رع   يره  ااا اع   لثكتااا   لثعااايع     لثعااارول لثكاااري 

ي"
2

ااا  يعااات –  زيااا    خلااا  ّااا  افلااام  ااا( ّااا  وكل  خلدياااة ياااوير   ااا ثعرض ثل  اااا  يف ااا(  كادااا(  م ّدع

 لثكت    ب ت ( ّع،و لث ب    ّ     وك عة ّ  ا :

 لثد ب  ل   :تعريه  دن ج لثكت      ،)ث( 

  -كاد(  -لثنب)ية لثت  ليفر      خايدةلثد ب  لث  ي : لآلكل  

  وكل (  -كاد(  -لثد ب  لث  ث :ت،بي  و ه    عض لث  ا ي     و  ك لثميع خايدة

نة    لثوكلسة  –كاد(   -لثد ب  لثرل  :وكل  لثوبت)ك بري  وادو ي)ل    لثدادع

 لثت) يد   خت  لث ب   ة تدة ا)  له  لثنت  ج لثد تع   ّ  لث ب      ث 

 

 

 المبحث األول

 تعريف بمنهج الكتاب وفصوله

 
    لثكت   خل  ّن ج تك ّل  يّد   ي  ّن هج لث ب  لثدتن)خة ثيعوع   كلسة خلدية كل و     ّيولي    نرل  يعدو    

بتع  ،ت ّ   ،)ث( لث  ّن ج ّن سع ثدبت)ى هال لثف،ت     و ي    يتد يو  ستة  ،)ٍ      يد  ي ت  

 خر   :

 التمهيد: 

ئ لختدااا   لثدااان ج لث) اااف   ااا  هاااال لثد) ااا    لثّ ااا)  لثنب)ياااة  ااا  ّ،ااار  ااا  لثع،ااار لثباااوي    ين ااار يليعااا 

  اااو خااارض لثوكلسااا   لثلغ)ياااة  ااا  ّ،ااار  ااا  لثع،ااار لثباااوي   ي اااات    ل ااارز لثعلدااا    ي ااا م ثتكااا)ل 

(     خااااا   كايلااااا9190ّةّااااا   يماااااة خلدياااااة يمااااا   ااااا  خااااااد   لثاااااوبت)ك خاااااايدة  اااااي  خااااا   ّ)ثاااااو  ي

ولع لثن ااااة لثعلدياااة  لغااام وخلااا   كي ت ااا   وا ااا  ا الت ااا   ااا  لثعااارل -كادااا(  –    اااابر لثك تاااع 9121ي

لثعماااري   ااا  ّ،ااار   السااايد   اااا  ّّ ثي :ل   :ّّااا   لثعلااا)  لنساااةّية يلثمااارخية   لث  ي :ّّ   لثلغااااة 

 لثاة شدت ي)خي  ّ  لثوكلس  : 

ّن  :ّبدااااا)  -كادااااا(  –ّع  ااااار ل ثلاااااوبت)ك خاااااايدةل    :لثوكلسااااا   لال  ياااااة   ي   خلدااااا    ل  ااااا   

سااا ّ  لث  ك  ة  لسد خيل،ااا رة  وادو شااا)     اااا  و ل ااارلهي     خلااا  ّبدااا)  اااا( لثد ناااو    خلااا  

 لثّ ك   ل رلهي  ي ي    يره  

لث  ي :لثوكلسااا   لثلغ)ياااة     ّااام  ي ااا  ي ااا)  يب)ياااة ّ داااة  لت ااادم  د)ل اااه  ة اااة   ه :لثد) اااه لثااااة 

 لثاااو  ن خااا  لثع)لخاااو لثعر ياااة ل  ااايلة   لثد) اااه لثتي ااايرة لثتّوياااوة  ااا  لثنبااا)   لثد) اااه  يلتاااأ  لثعاااوي 

لثتااا) يع   اااي  لثدااا) في  لث ااا  عي ي
3

    ياااو لثك تاااع ّااا  لساااتعرل ( وكل  خاااايدة لثد  ) اااة  ااا  بت ااا(   ب) ااا( 

 )لخاااو  ويعااا( لسااات  ن ول يّدااا   اااي  هاااا  لثد)ل اااه لث ة اااة  د) اااه  لااااٍو    ااا) ياااول   خااا  ل ااا)  لثنبااا)  

اااار لثنباااا)  بكاااا  تّر تاااا( ّاااا  بتااااع لثنباااا) لثعويدااااة  لثبوي ااااة   هاااا) ي)ع ااااد  ااااي  لثعااااوي   لثعويدااااة    هاااا) يي ع

 لثبوي 
4ي
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 حياته الفصل األول:

ئ  بيااا   لثاااوبت)ك خاااايدة لاليتد خياااة  لثعلدياااة  لث ع  ياااة    ااايع  لساااد(  ثع ااا(  شبااار ولع  بلداااة   يااا   ّتة،ع،ااا 

ى   اااا  لثبن ة     لثعااااا   اااا  شل  لثدعاااا ي  لثك ير    ثعااااا  " خماااا ة تاااااكع ي ُخَااااايدة   ّمااااتعة ّاااا  لثعَان

ّعااا ض لثعااا) "
5

ااا   : خاااي  ااا  لثّ ااات يةااا ثه      اااول ثااا( ولع و ااار  لثدعااا ي  ثت اااديت(   اااال لالسااا  هااا) "لثعَان

سااا  ر ث)يااا("
6

ااات لثك تاااع   ااا   يااا ل  ال   خاااايدة  ّرلاااات يمااا ت(  وسااارت(   اااف ت(   ّااا   -كادااا(   -    ،ع

ّااارع  ااا(  فعوليااا( ثب ساااة لث اااد   و ااار شثاااأل  يااا(  شبَر وسااا تات(  شاااي)خ(  و اااو        ع  تااا( لثعلدياااة  تعويرلتااا( 

ولع خاااايدة بااا ل  -كادااا(   –     اااو الااااو وُسااات شُي  9121لثعلدياااة    نااا   لثعلدااا   خليااا(   ااا     تااا(  ااا  خااا   

ّغداا)كلئ   ثدع  لااة ّاا  و رلياا( ّاا  خلداا   خ،اار م  يعاا( ثاا  يبااع لثماا ر   كاا ل ّت)ل ااع  يااولئ  يعاارو  ال يدااتع 

 لثعرل    ال يُرى مال    لثدكت   
7
 

 

 الفصل الثاني: آثاره العلمية

هااا    ة اااة هااا : لثتااا ثيه   لثتبعياااد   لثف رساااة  ابر   اااو لساااتعرى لث  اااا  هاااا  لآل ااا ك  ع اااد   خلااا  لتّ 

ويعااا( وثعاااه خد اااة بتاااع ّ  )خاااة ه :و ااا) لثع ااا   لثد ااار   و ااار   ااا  خلااا)  لثعر ياااة   لثدغنااا   ااا  ت،اااريه 

ل  عااا     لثل ااا   ّااا  ت،اااريه ل  عااا     هااا  ة لث رياااد لثااا  شخااا  ر لثت  ياااد    كلسااا    سااال)  لثعااارول 

ّ ااا     شبااار  ااا -كادااا(  –لثكاااري    بااا ل لثك تاااع  ع   ااا    د) ااا)خ ت    يع)ع   خر ااا( ث اااا  لثكتاااع يعااارع

ئ  ّعاااا الئ     ّّاااا   لثتبعيااااد ثاااا( تبعيعاااا ل :لال  :تبعيعاااا( بتاااا   لثدعتاااااع  ولع ثعااااايدة سااااتة خماااار  ب اااا 

ااا  لثف رساااة  ك يااام يااا)خي  :ّ اااتعلة   تتد ااات  ّع ثلد ااار    لث ااا ي : تبعياااد لثداااابر  لثدثيااا  ال ااا  لالي  كة  و

ي(   كلسااة ثاا(      اا ك  ّ اا  ت لثنباا)  اا  بتاا   ّعاا ي  لثعاارول ثلفاارل    لثف رسااة  اا    اا ك  بتاا   سااي )

 ياااار لثد ااااتعلة  ه  لثدلبعااااة  اااا  بتاااا    لثتبعيااااد لثلاااااي   اعع داااا  خااااايدة  هداااا  لثدعتاااااع  لثدااااابر 

وهدياااة باااتع و ٍرّن ااا   ّ) ااا)خ ت(  تعااا)ي  لثعلدااا   ثااا( -كادااا(  – لثدثيااا    شبااار لثك تاااع 
8

   هاااال لثف،ااات 

 اا  خوّااة لثعاارول لثكااري   ثغتاا( لثعر يااة   بداا  يماا و   ثّ ااو  -كاداا(   – ااو ب ياار ثلماايع خااايدةيماا و  ّ

ئ    دااا ئخل  لثتبليااات    -كادااا(   –لثااااة  اثااا(  لثك تاااع   ااا  يدعااا( ث اااا  لآل ااا ك  تاااو ين    خر ااا   خر ااا 

ااد    عااو شثااأل  ب ااع لالتّاا   لثاااة تنتداا  ل االة ثيع ع ئ ياان   لثعاارل   لثو يعااة لثدتعدعااة  لثدف،ع ّ اا  تع)يداا  ثياا(    يع)ع

 خ   كلسة  ّةزّة ا ي ة ثيك)ل ّرو ئ     ة ثدع  و رغ  ي   خايدة ّ  خل   ّعر ة  تّر ة   

 

 مصادر عضيمة في دراساته النحويةالفصل الثالث: 

 كلساااا ت( لثنب)يااااة  لثلغ)يااااة  وساااا ثيع يعلاااا( ّن اااا   لسااااتعرى  ياااا( لثد،اااا  ك لثتاااا  لختدااااو خلي  خااااايدة  

ئ  اااا   كلساااا     ّن ّااا(  اااا  لثنعاااات  تع)يدااا( لثد،اااا  ك  ابر لثك تااااع تع)يدااا( ثةد ااااة خماااار ّ،اااوكلئ ك ي اااا 

خاااايدة لثدةتلفاااة ّن ااا : لثكتااا   ث اااي )ي(    ّعااا ي  لثعااارول ثلفااارل    لثدعتااااع   لثك ّااات ثلد ااار    ّّااا ث  

ااا  شبااار  ااا  هاااال لثف،ااات  علع   يرهااا  ّدع
9

  بدااا  شبااار ت) يعااا( لثن،ااا)   ل ّااار لثااااة ّيعاااأ خاااايدة ممش 

بمااه خةثاا( لثك ياار ّاا  ل  هاا   لثتاا  يُ اا م لثاا  لثعلداا    لثت،ااعم  داااله   
10
 ّاا  شثااأل ت،اابي  خااايدة  

ثلك يااار ّااا  لآلكل  لثتااا  ي ااا م لثااا  لثد ااار  مش  ااا  : "   اااو كويااام ّااا  ّت  عاااة لثد ااار  ويااا( بااارك اوي ااا( خااا  

ااا  ياااو  خلااا  تد اااك(   اااال لثاااروة  ااا  يااارى  عاااا    عاااض لثد ااا  ت  ااا  ّ)ل ااا  ّااا  ل ثدعتااااع  لثك ّااات ّدع

ين ااع مثياا( خااةع هااال بد  كوياام ول  عااا   لختدااو خلاا  يااا ّ تاا)ك  ) اا   اا  هااال لثة اا "
11

   ّاا  شثااأل 

 ّ شبر  خ  ي لعد       )  لثم خر:

 

  و     ا)ثم لث،و     لعد         خل  ا)  لث،و   يو  

 

لثاااار ك  عااو لستمااا و  ااا( ساااي )ي( خلااا  
12

م ث) ااا)ن لثّدلااة ل سااادية  عاااو ي لعدااا    و ااال   ول ال يعااا   عاااوه  مال 

لثفعلية  لستماا و  ااا( لثد ااار  ثلد اا ثة يف ااا  
13

  ااا   خاااايدة: "ّاا  هاااال يت ااايع  ثنااا   ) اا)  ويااا( ال خاااةع  اااي  

سااي )ي(  لثد اار   اا   لعداا   ال  اا  ول لث ياام  اار ك   ل   هماا    اا  لثدغناا 
14

 ين ااع لثاا  لثد اار  وياا( خاا ثه 

ي )ي(  يعااات يّااا    ااا  ي لعدااا   زل اااو   ي  ااا      خااات ثلفعااات"سااا
15

ئ ّااا  شبااار  ّااا  لتفااا       ّااا  شثاااأل وياااا 

سااااي )ي(  لثد اااار   اااا  ولع ّناااا  لالساااا  لث ة اااا  لث اااا ب  لث)سااااي ّاااا  لث،اااار  ي)  ّاااا   اااار (  مش  اااا  :" 
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 لثر ااااا   ااااا  شااااار  لثك  ياااااة  ين اااااع لثي دااااا  وي دااااا  يأّااااا    ّتنااااا ن لث،ااااارع    خ ااااا ك  ساااااي )ي(:"  يم 

يااا ك"  ثة
16

    ااا)  لثد ر :"  يااام  ااا  يديااا  هاااال   ثةيااا ك"
17
  ّدااا  يااار  خلااا  لثر ااا   )ثااا(" 

18
   يااار هاااا  

 لآلكل  ّد  و ك   لث  ا  ّ  )ا     ّ) ع( 

 

 مذهبه النحوي وآراؤه النحوية بع:الفصل الرا

  ي      ّ ب ي :

ّ) اااه خاااايدة ّااا  و ااا)  لثنبااا) ّااا  -كادااا(  -لثد بااا  ل   : ّاه ااا( لثنبااا)ة   تنااا     يااا( لث  اااا 

ساااد ن   يااا    ّااا  يااارت ي   دااا     ّ) فااا( ّااا  لثد،ااا لب   لثنب)ياااة  مش ب يااام ّ،ااا لب ت(  ،ااارية  ااا  

ئ ويعااااا(  ،ااااارةع لثداهع ثت يياااااو  لثدوكساااااة   كلسااااا ت(   ع  ااااايع  ّ) فااااا( ّااااا  ّ ااااا  ت لثةاااااةع لثنب)ة ّ اااااتنتّ 

لث ،ااارية  ااا  ل خااا  ل  لاااعم  عاااو بااا ل ي ااار  لثد ااا ثة لثنب)ياااة  ااا  يبيااات خلااا  بت  يلني،ااا ع  ااا  ّ ااا  ت 

لثةااةع   اا  ّ اا  ت ب ياار    خلاا  لثاار   ّاا  وياا( ثاا  يكاا  ي،اارع   اااثأل  ثكناا( باا ل يبياات خلاا  هااال لثكتاا   

لثاة ويعو لث ،ريي     ّعن  لثد   ت
19
  

  ة ة و   ٍ : لثد ب  لث  ي : وكلؤ  لثنب)ية:   و ي      

 وكلؤ     ل  ع    -و 

 وكلؤ     ل سد    -  

وكلؤ     ل   ل    لثبر ع  -ج 
20
  

 

 : موقف عضيمة من التيسير النحويالفصل الخامس

   و لتةا هال لثد) )ن ي ي ي :

 ل   : يعو  لثكتع لثتي يرية لثدةتلفة    ي( ظ ر    خ( خ  لثع)لخو لثعر ية ل  يلة 

لث ااا ي : وكلؤ   ااا  لثتي اااير لثنبااا)ة لثن  عاااة ّااا  تّر تااا( لثة  اااة ّااا  لثكتاااع لثنب)ياااة  اااويد    ااااوي    ّااا  

ي يع    ّ  لالس تا   لث ل ة    لثّ ّع   ّ  ي يٍع وخر
21
  

 لثف،ت لث    : و ر خايدة    لثوكلس   لثنب)ية لثبوي ة    و ب ل لثت  ير خل    دي :

  رلكه  كوي( لثة      لثد  ثة  ه) لثك ير ل   : ّ)ل ع   لث  ا ي  ث(  م

لث  ي : ّة ثف ت   ث(   ه) لثعليت
22
   

لثة تداااة: شااادلم ّااا  ت) ااالم مثيااا( لثوكلساااة ّااا  يوياااو   ّااا  يتااا  ج  ااا  لثوكلسااا   لثنب)ياااة لثبوي اااة   لثباااد 

ن وي ااا  خ تداااة  يعداااة مثدااا  ا)تااا( ّااا  يتااا  ج  ت) اااي     لثغرياااع ولع هاااا  لثة تداااة ساااع م ّااا  بت  ااا( لثد  ااا)

   971لث   979مال وي   ّ  تة    و ت كس ثت( ثلد ي تير   و شغلم سم  فب   ّ ي

  ّ،ااااوٍك ّ)زخااااة  ااااي  لثكتااااع لثد  )خااااة 800ّ،اااا  ك هااااا  لثوكلسااااة ب ياااار   ّتن)خااااة    عااااو   ك اااام ي

 لثرسااا  ت لثّ ّعياااة  لث بااا)ث  لثدعااا ال   لثدّاااة   لثرسااا  ت لثمة،اااية  ي اااع لثتعاااويرل  لثعلدياااة لثتااا  

   يااا    هاااا  لثد،ااا  ك خلااا    اااد  ،ااا)  لثوكلساااة  ترتي  ااا   ّااااد)ي   -كادااا(  –يع خاااايدةي ث ااا  لثمااا

    ماااكت خااا   ترل اااام ّ،ااا  ك لثوكلساااة  ّرليع ااا   اااي  يب)ياااة  ثغ)ياااة  ااا  و لاااع وا)لث ااا 
23

   اااو و نااام 

هااا  لثد،اا  ك لثوكلسااة    عاام لثّ ااو لثد ااا   ّاا  لث  ااا   اا  ت) يااد ّ  تاا( لثعلديااة  لخرلي اا  ّ،ااف   يعيااة 

   -كاد د   –ّ  ّن  ع   لال يلة س)ل  ّ ب ل ّن   ّتعلع   آكل  خايدة و  وكل  لث  ا  

                                     

 

 المبحث الثاني

 -رحمه هللا-التي انفرد بها عضيمةاآلراء 

 
 اااآكل  ثااا  يكااا  ّ ااا )   مثي ااا   ااا  ّ ااا  ت يب)ياااة هاااول  ث ااا   -كادااا(  –و  ااام لث  اااا  ليفااارل  لثمااايع خاااايدة

   س شبر ّن  : ويد    اوي   لالا،   ثلعرول لثكري   لستعرل  وس ثي (  لثكتع لثنب)ية 
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ت اااكي  لثدعااار  ّااا  ل  عااا    ل ساااد    ااا  لث) ااات -9
24

ل  عااا     مش شبااار ساااي )ي( ولع ت اااكي  لثدعااار  ّااا  

اا   اارل   و اا  خداار   اا   )ثاا( تعاا ث :ي  ت) اا)ل لثاا   اا ك ك   ّع  ل سااد    اا  لث) اات    اا( لثمااعر  و
25

  عااو شباار 

ويع ااا  ب يااام  ااا الختة 
26

  ك  لثاااوبت)ك خاااايدة كوة ساااي )ي( هاااال ّ تمااا ولئ  عااارل   سااا عية  ع)ث(:" اااو يااا   

ُ ااا    اااال ت اااكي  لثفعااات لثدر ااا)ن  ااا  لث) ااات  ااا  هاااا  لثعااارل   لث ااا عية   ااا  خدااار :  ُّ يو  تااا ُّرُه ن واة
27
  

ساااكع  كل  يتااا ّره    ااا  لث) ااات و ااا) خدااار "
28

   و اااة لث  اااا   لستع،ااا  ( هوتااا( لثااا  ّااا)لا  هاااا  لثد ااا ثة 

ئ ليفرل     ال لثروة     بتع خايدة   ّ  ت 

تاااابير لثفعااات  ت يي ااا( لشل بااا ل لثف خااات يدااا  تك اااير ثع  ااات و   يااار خ  ااات-8
29
 شبااار و ااا) ايااا ل  ااارل   اداااأ   

 لثك ااا    ي نااا  ل    ااا   )ثااا( تعااا ث : ي ن  تااا( لثدة كاااة 
30

   ااارل    عياااة لث ااا عة ي ن  تااا(    ثتااا    ل لثدة كاااة 

يداا  تك ااير  يّاا)ز ول تلبااد لثفعااات خةّااة لثت يياا  بداا  يّاا)ز ااااا    ثد اا)غ لثف،اات  اا ثدفع)   ااي  لثفعااات 

   خلاا(
31

كوة و ااا  ايااا ل  ع)ثااا(: "ثااا) لاتكدنااا  لثااا  لسااال)  لثعااارول     اااو ك اااو لث  اااا  ك ع لثاااوبت)ك خاااايدة

لثكااري  ث)يااوي  لثفعاات  ااو و ياا  لشل باا ل لثف خاات يداا  تك ااير ثدفاار   ياار خ  اات  وّاا  ثباا)  لثتاا   ّاا  لثع  اات  عااو 

ساات   يناا)   وّاا   لثن،اا كى  ث  تلبااد لثتاا    اا  هااا  لثدّد)خااة:ي  ااإل باا ل ثاا(  ياا     اا  وثفاا ظ  ليلااة: لثرع

وخ)  
32
"

33
 

لثنب)ياااا)ل ااااااع ّ) اااا)عيوةع  يدناااا -0
34

  ااااابر ل ّناااا  ااااااع لثد) اااا)ع  م  ّااااة لث،اااافة ّع ّاااا(  اااا  

يباااا):"ّركُ   ريااااٍت وةع كيااااٍت   ويعداااا  كيٍت  إيعاااا( يدتناااا  ااااااع لثد) اااا)ع  ل  ّااااة لث،اااافة ّع ّاااا( مالل 

ّعن  :ب ّااات  ثي  ثفنااا( ّااا  لثفعااات    بااااثأل ثااا) ب يااام لث،ااافة يدلاااة"
35

   ااا   و ااا) ايااا ل:" اليّ)ز شثاااأل لال 

التع) : كويم ويعريت تريو: كيةئ وةع كيٍت مال    يو ك"    يو ك 
36
  

ااا  لثاااوبت)ك خاااايدة  عاااو ويااا ز اااااع لثد) ااا)ع  يوة  مش  ااا  :"  و ااا) : يااا   اااااع لثد) ااا)ع  ااا ة  ّع و

     )  يديت:

 ُ يُ  لثأّ يال  ملع يال   مل ثأّت(       خل  ب ر ِ لث)لشي    وةَّ ّع)لِ 
37
"

38
  

ّعداااا)  لثفعاااات خلاااا  لث ااااي   مش اااا  : "  ااااي  ول تعاااا) :  ااااولئ سااااآتيأل"لسااااتع   لث اااا يل  ول يتعااااو   -1
39

  ك ع 

لثماايع خااايدة كوة لث اا يل    ع)ث(:لث ااي   ساا)ع يعداات ّاا   عااوه   يداا    ل اا   لااي  ث اا   ااوك لثكااة "
40
   

 د   ك     لثعرول لثكري    لستم و ثع)ث( هال
41
 )ث( تع ث : ي ه  ّ   عو  ل    سيغل )ل      

42
  

"ث)خاااو  تااا ت  ثل)خياااو ع)ثااا(:"  ل ب ااار  ااا  لث اااي  ل ّااا  كو  لثأكبمااا  -كادااا(  –ك ع خاااايدة-5
43

   يااار  

لثاااوبت)ك خاااايدة هاااال لثاااروة   الساااتعرل  لثعرويااا    ااا  ةئ:"  اااو ت ااايع  ثااا   عاااو لساااتعرل  ّ)ل ااا  لث اااي   ااا  

لثعاارول ول ّ)ل اا  لسااتعد ث    اا  لث)خيااو تأيااو خاا  ّ)ل اا  لسااتعد ث   ثل)خااو"
44

 اا     كاا ل ّّيثهاا  ثل)خيااو

ئ    ثل)خو   ي15ي   ّ) ع 00  ّ) ع 
45
  

ّع  ّديعاااأ يبااا   لالساااتف  ّية  لااا  وخ ااار  -1 لثعااا)   ااا  ّديعاااأ يبااا   لالساااتف  ّية ّّااار كل مش  ااا   لثر ااا :" و

خليااااا( ّّااااار كلئ  دااااا   ااااا  ينااااا  و   ااااا  ي ااااار  ال  ع خلااااا  يااااا)لز  بتااااا   ّااااا  بتاااااع لثنبااااا)"
46

  ااااار ع 

ول تكاااا)ل لسااااتف  ّية  خ ريااااة   ااااو ياااارع تدييأهاااا   ااااايدة   ةئ:"   لثعاااارول خداااا  وياااا   تبتداااات يب   ي اااا خ

 داااا 
47

ااااا  اااا   ثيلاااا( " ااااإلع سااااي )ي( شباااار  اااا  بت  اااا( ولع يّاااا   تااااوخت  اااا  تدييأيب   اااا الد  ثاااا  ية،ع ّع   و

  ثة رياااة    :  هلل  كع  ّااا  كيت  تاااوخت يّااا   ه هنااا  باااوخ)ث    ااا  يبااا   ت)بياااول"
48

   ّ لااا(  ااا  هاااال  ااا)  

 وي ااا  تعااا  ساااثلالئ خااا   لااااو   بدااا  تعااا  ساااثلالئ خااا  يديااا     ال لثد ر :" لدااا  ليتدااا   ااا  يب  لالساااتف  ّية 

ئ م  ي ااا  ب يااام ّعل)ّاااة خناااو لث ااا ّ   ااام ثااا  تكااا  لساااتف  ّ  تةااااع خاااو ل   ل خاااو  ن   ّ ااا    وي ااا  ثااا) خ،ع

 خلااام يّااا   خلااا  ل  ااات    خلااام  ااا  لثتااا  هااا  خ ااار م ي ااا   ااا  لثعاااو   لال  ااا   ب اااا "
49

   ن ااار   اااال 

    لثر        ة خايدة     ي ل ها  لثد  ثة لثت) د  لثتو يد ّ  و  م خ

ّناا  ساااي )ي(   اا)ن يباااتع  لثدااا  ة لثااا  يكاار  ّفعااا)الئ  اا(   ااا  :" وبلااُم شااا  ئ بااتَّ شااا  ٍ   ا اا    وبلُم باااتع -7

ااا    هكاااال  يدااا  زخااا  لثةليااات" شااا  ٍ   اااعيه   ي ااا  ال يعدع
50

  ك ع لثاااوبت)ك خاااايدة كوة ساااي )ي(  دااا   ك  

:" هاااال لثااااة ّنعااا( ساااي )ي(  لثةليااات  اااو يااا   ب يااارلئ  ااا  لثعااارول لثكاااري " ااا  ل سااال)  لثعروي     ةئ 
51

    اااو 

لستم و ثاثأل  م)لهو  رويية
52

 ّن    )ث( تع ث  :ي مل ير ل بتع وية ال يثّن)ل     
53
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 المبحث الثالث

 وآرائه -رحمه هللا-تصحيح أوهام بعض الباحثين في آثار الشيخ عضيمة

 
ل  هاا   لثتاا    اا   ي اا  لثك ياار ّاا  لث اا ا ي   اا  ّثثفاا   خااايدة    اا زل  هااا   –كاداا(    – اايع  لثك تااع   

 ل  ه     ثوعثيت لثدلد)   لثبّة لثع اعة   ّ ت:

ت،اابي  ظااا ع  عااض لث ااا ا ي  ولع تبعياااد لثدعتاااع هااا) كساا ثة لثاااوبت)كل  ثلمااايع  هاا) خ ااا   مش ملع  كلساااة -9

   وّااا  لثدعتااااع  عاااو ُاععاااد 9110) لثع ااا   لثد ااار   و ااار   ااا  خلااا)  لثعر ياااة  خااا   لثاااوبت)كل  ثااا( ب يااام ي و ااا

  9112   سنة 9110 يمر  ي  سنة 
54

 

 ظاااا ع  عااااا   ولع بتاااا   يو اااا) لثع اااا   لثد اااار   و اااار   اااا  خلاااا)  لثعر يااااة ه) يف اااا( ّعوّااااة تبعيااااد  -8

ئم ثك ااااار  لالختة ااااا    ااااا  لثد) ااااا)خ    مل  ياااااو لثت مااااا  (  ين دااااا   ااااا  لثدعتااااااع    هاااااال خ ااااا   وياااااا 

ل  ّ) )خ   ّبوع     ّ ت لثداهع لثنب)ة ثلد ر   ّ) ف( ّ  لثعرع
55
   

ااا - 0  عاااض ل  هااا    ااا  وكل  خاااايدة لثتااا  ي ااا    ثااا(  لثولكسااا)ل   ّ ااات  )ثااا(  ااا   عااا    -كادااا(  –  ع

و عااا   ّاااا كخة خلااا  ّعنااا  لالساااتع    ّااا   خااا)  يثااا   خلي ااا  
56

    ثعاااايدة:" لثعااا)   ااا لع ثااا   ل ااام ّعنااا  

ثدااا كن لثاا  لثدااا   اا ع وكيااو ّاا  لثدااا  ّعناا  لثد ااتع ت  عااو شثااأل  ياا( م عاا     وي اار ّاا  شثااأل ول يعاا) : ل

ملع اااار ع لثنفااا  يعااا)   عاااا   ّعااا    عاااٍض  تت ااا    ّ)ل ع ااا      اااو  ياااوُ  و ااا  لثفااات   ااارع   ااااثأل  ااا  

لثة،ااا  ا"
57

ااا    ااا ثع)  : "  لثبعيعاااة ويعااا  ال وساااتري  لثااا   ااا)   ل سااات ش   عععاااع لثاااوبت)ك ّ،ااا ف  لثنبع

خاااايدة هنااا      وي ااار ّنااا( ول يعااا)  :ملع لثتع يااار  ،ااايغة يثااا  يفعااات  خااا  لثد اااتع ت   و   ع ااا ك  وخااارى : ملع  

لثتع يااار  ،ااايغة لثدنفااا  خااا  لثد اااتع ت ميعدااا  هااا) وسااال)  ّااا  وسااا ثيع ت)بياااو لثنفااا   ااا  لثعر ياااة   بدااا  بااا ل 

"لثتع ياار  ،اايغة ي عاات  خاا  لثد ااتع ت ي)خاا  ّاا  وياا)لن ت)بيااو لال  اا  
58

 اا)   -كاداا(   –    ااو ك ع لثك تااع

لثنبااا    ااا ّري : " ل   :ملع لثاااوبت)ك خاااايدة ثااا  يااار ض لثتع يااار  ،ااايغة يثااا  يفعااات خ  لثد اااتع ت  و  ول 

 لثتع ير   ثد    خ  لثد تع ت ميد  ه) وسل)  ّ  وس ثيع لثت)بيو    لثعر ية   ثاثأل  ع)ث( ّر     

ّعاا    عااٍض  تت اا    ّ)ل ع اا     ااوثيت ّاا  ياا    اا( ّاا  ل  ثااة" لث اا ي :  اابي  ول ااار ع لثنفاا  يعاا)   عااا   
59
  

اااا  وكل    ولع  اااا)  خااااايدة ل  اااار  لثاااا   اااا( بااااة  خااااايدة  ي ااااة  عيااااو  خدع  خلااااا لثاااا  ول لثنباااا    يع

ااا(  ّعااارلئ  نااا هر  لثت ااا     اااي  لثبااار ع  ااا  ّعوّاااة  ئ ثدااا   وّع لثبعيعاااة  زيااا    خلااا  ّااا    ثااا( لثنبااا   ّن  اااا 

  لثعر يااااة   ااا  ةئ: "  ّاااا  لثناااا)لهر لثدعر  اااة  اااا  لثعر يااااة ظااا هر  لثت اااا     ااااي  بت  ااا( يوساااا ثيع لثنفااا   اااا

لثبر ع  يب)  )ث( تع ث  : يو  ث   سلع   ي تدع)ل  ي( 
60

  وة: خلي( " 
61
   

يعاااو ّثثاااه بتااا  يّن ج ل ااا  همااا   ّااا  خاااة  بت  ااا( لثدغن  لالسااات ش خدااارلل خ اااو لث اااة  شاااعيع لثاااوبت)ك  -1

ث اااا ا ي  لثدبااااو ي    ع)ثاااا(:"ّ  لالاكاااا   لثتااا    اااام لي اااا  تّ  اااام خاااا  خاااايدة اااااي   ،ااااو   ّدلااااة يّااا  ل

ااا(  ااا(   ،ع لث،ااا)ل     ّ   ثااا(  عاااض لث ااا ا ي  لثدباااو ي    ّااا  ول ل ااا  همااا   يعااات بتااا   يلثّنااا  لثاااولي    ن،ع

لثااا  بت  ااا( يلثدغنااا    ل ول يماااير  ثااا) ّااار   لااااو  لثااا  لسااا  لثكتااا   و ّثثفااا(     اااال لثمااا ي  ااا  لالاكااا   

لاا  خ)لهناا(   ل ساانو و   ثياات يعااوع ّ االك ئال يتّاا( لثياا(  اا اع ّاان ج " لاااة  لثعاا)  خ
62
  ين اارة لثك تااع  

ّ) ااااب   اااا)  خااااايدة   ثااااوثيت
63

  شلباااارل  )ثاااا(:"لثدغن  هاااا)  دااااة لثتاااا ثيه  اااا  ااااار ع لثدعاااا ي    ليتفاااا  

  ثكتاااع لثتااا  سااا عت )زل  خلي ااا  زيااا  ل  ب يااار   ااا  وا  ي ااا( خااا  لثّدلاااة  و  ااا ّ      لثاة وخاااا  خلااا  ل ااا  

   ويااا( يعااات لثااا  بت  ااا( بتااا   لثدرل ةيلثّنااا  لثاااولي    ل ول يماااير لثااا  لسااا  لثكتااا   و  ّثثفااا(  ثااا) ّااار  همااا

 لاااو  بداا  باا ل يمااير لثاا   ياار         :ييلاات ارع  دعناا  ييعاا   اكاا   لثأياا ج  اا  بتاا   لثمااّر     ااو 

شبر هال لثدرل ة  ك د  اليك)ل ل   هم    و كوى بت   لثمّر  ثلأي ج"
64
  

 ل  لساااتوكه  ااا( خلااا  لثنبااا)يي   ّ اااتنو  لثااا  لسااا    ااا)ة  -كادااا(  –ل  لثتااا  ليفااار    ااا  خاااايدة  اااا  لآلك

ئ  يداا  شه اامن لثياا(   بداا  لختدااو ن لالسااتعرل    ل اا  هاا) لثعاارول لثكااري     ااو لختدااو ن لث ااد ن  لثعياا   لس ساا 

ئ ث    ئ  )ي    لالا،    س ثيع لثعرول لثكري  وس س 
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 المبحث الرابع

 في هذه الدراسة -رحمه هللا–الدكتور كريم أحمد جواد آراء

 

ٍ ّتديعاااأ ثلاااوبت)ك   سااان)ك   عاااض لنشااا كل  لثااا  شثاااأل  يدااا   -كادااا(  – ،ااا)  لثوكلساااة تمااا و  ّ اااٍو خلدااا ع

 ي ت :

لثاااو يد ثكاااتعِ تف،ااايٍت يتعلاااد   ثمة،اااية لثدعنياااة  يّاااو  ااا  هاااا  لثوكلساااة لثوع اااة لثعلدياااة لثع ثياااة  لثت) يد  -9

لثااا  ّثثفااا   لثمااايع خاااايدة  عاااو ول ياااو  ليت اااو  ااا  لثب،ااا)  خلي ااا    ااا ع   –كادااا(    - عااا      ثوكلساااة  

ئ   يعاااه خناااو وكل  لثدثثاااه  ي ااا  ثياااتدك  ّااا  ّن  مااات    يعاااوه   ئ   يعااا  خكاااه خلااا   رل ت ااا  ثي،اااف     اااف 

  لثو  ن خن   

 عنااو   ااف( ثكتاا   لثماايع خااايدة يو اا) لثع اا   لثد اار   و اار   اا  خلاا)  لثعر يااة    اا  :" باا ل ثلدثثااه  اا  

هاااال لثكتااا   وكل   ّ داااة  شة،اااية  ل ااابة   وهااا  ّ لت ااا   ااا( هاااال لثكتااا   ب ااار  لثن،ااا)  لثدنع)ثاااة ّااا  

ااارع  بتاااع لثعااارل ل  لثعرو يياااة  بتاااع لثد،ااا  ك  لثدرليااا  لثدتن)خاااة  بكتاااع لثتااارلي    بتاااع لثنبااا)  لث،ع

"9500لثتف ير   بتع لثلعغة   ات   لغم لثن،)  لثدنع)ثة ي    ياع
65
  

  شبر  ولع " ّدع  يثلخا  ( خل  هال لثكت   ّ  ي ت :

و الئ : خلااا) لثكتااا   ّااا  لثف ااا ك  لثدتن)خاااة  خاااول   ااار  ٍ  لااااٍو  هااا)   ااار  لثد،ااا  ك  لثدرليااا     ي اااو  

لنيتم ك    شثأل لث) مث  ولع س ع شثأل ه) ولع لثف  ك  ث  تك   لسعة 
66
   

ئ :  لاااة ّ،ااا  ك لثكتااا    ّرليعااا( خلااا  لثااار   ّااا  تن)خ ااا     ثعاااو  لغااام ّ،ااا  ك لثكتااا   ي   ّ،اااوكلئ 51  ييااا 

  عي 

ئ: ملع لنش ك  لث  لثد،  ك  لثدرلي     لثدت   ثي     لث  ّش    ه  اريعة  تة ثه ّ  وثفن      لثت ثيه    ث  

لثبوي "
67
  

ويف  ّ  بتع خ  مّ ٍ  ّ  و دة لثعر ية لثك  ك   ه) لثد ر   ز  خل  شثأل ويع   و    كلسٍة    ع    :" لثكت   ّ  

ُخ،ع،م  ("
68
 

ب ئ   ه   تتعلد  عايدة  ّثثف ت(  –كاد(   – ل  يك   ّ ئ  ّ،بع ئ ثد     لثكت    ب ع   ت ي  ولئ ّع)ع ي  ةئ وّين 

  وكل ( 

ئ ثدثثفااا   خ -8 ئ   يعااا   عناااو خر ااا(  ةع بتااا ٍ  ّن ااا  يّاااو لث) اااه  -كاد دااا    –اااايدة اااوع  لثك تاااع تعريفااا 

ئ ثلعاااا ك   اااا)ك ئ   يعااااةئ خاااا  لثكتاااا    ّ  تاااا(   فاااا    ااااف( ثكتاااا    لثااااوع يد ثلد  ااااا   لثداااا    لثعلديااااة ّ يعناااا 

 خايدة ي  كلس    سل)  لثعرول لثكري      :

ئ خلاااا  " بتاااا    ثاااا  يثثااااه ّ لاااا(  اااا     اااا(  لخت،  اااا(    يدااااةئ  ي ااااولئ  لسااااتعرل ئ  لس تع،اااا  ئ  لسااااتوكلب 

هاام    هاا) وهاا  ّثثااه ّاا  ّثثفاا   لثااوبت)ك خااايدة  179هاام  لثاا  ل اا  هماا   ي920لثنباا)يي  ّنااا سااي )ي( ي

 ثااا) ويعااا( وثعاااه هاااال لثكتااا    ااااو  ثكفااا  ُ ّفةااار ئ  ز  خلااا  شثاااأل للع لخت،  ااا(  ااا  بتااا     وخ ااا   وهدياااة 

لثدعااا ي  خلااا  لالااااة   ثعاااو  اااوو لثدثثاااه  يليلاااةئ وخااارى     ااا) ّااا  وهااا  ّااا  وُثعاااه  ااا  يبااا) لثعااارول  اااار ع

   ايااا  9120    ليت ااا  ّنااا( مخاااول لئ  ا  خاااة  ااا  سااانة 9117هااام  9011لثعدااات  ااا(  ااا  ّكاااة لثدكرّاااة سااانة 

اا   يداا   ّع ئ ّاا  لثوكلسااة  لثدت  عااة   ل بااةٍ  و  ّااةٍ     و وّااا   اا  ت ثيفاا( ّاا  يأيااو خلاا   ة ااة   ة ااي  خ ّاا 

ل ب يرلئ       ة ة و   ٍ   ةدة   ه :يةاع ويأل  لثكت    إيع(        و  او خمر يأ ئ

لثع اااا  ل   :لخااااتا  وكلسااااة لثباااار ع  ل   ل   اااا  لثعاااارول لثكااااري ي ااااار ع لثدعاااا ي      هاااا) ّرتااااع 

 ترتيع ل   هم      لثدغن    اي  ي وو   ث دأ   ينت     ثي     لغم ويأل  هال لثع    ة ة 

اار    اا  لثعاارول لثكااري      ااو   اا  هااال لثع اا   اا  وك عااة لثع اا  لث اا ي  :  هاا) ّةااتا   وكلسااة لثّ ياا ع لث،ع

 ويأل  

لثع اا  لث  ثاا : لخااتا هااال لثع اا   وكلسااة لثّ يااع لثنعباا)ة  اا  لثعاارول لثكااري     هاا)  ل اا    اا  وك عااة ويااأل  

ئ" ويا 
69
    

 هااام   اااي  لثاااوبت)ك اااا ك  لثّنااا   082 بااا  ّ ااا ثة تبعياااد بتااا   يلثداااابر  لثدثيااا   ال ااا  ل ي ااا كة ي -0

: " ّااا  لثد ااا  ت لثتااا  ال اااو ّااا  لثباااوي   -كادااا(  – ااا  لثعااارل   لثمااايع خاااايدة  ااا  ّ،ااار   ااا   لثك تاااع

 ي ااا  ّ ااا ثة تبعياااد يلثداااابر  لثدثيااا    ااا  ّ،ااار  لثعااارل    عاااو اععاااد هاااال لثكتااا    ااا  لثعااارل  لثاااوبت)ك 
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هاااال لثكتااا       يندااا  اععاااد لثاااوبت)ك خاااايدة9171اااا ك  خ اااو خااا)ل لثّنااا    كسااا ثةئ خلدياااة ثلاااوبت)كل   سااانة 

   تكلياااٍه ّااا  لثدّلااا  ل خلااا  ثلماااث ل لنساااةّية  ااا  9129 ااا  ّ،ااار  ظ ااار لثّاااأ  ل    ّنااا(  ااا  سااانة 

ّ،ر  شثأل ّ  شبر  ث  لثوبت)ك لثّن    خنوّ  س ثت( خ  ّ) )ن لثتبعيد  ين د "
70
  

 : و  ع    ةئ :" هن ه  ال ت  ةث تُريع     لثن هر ولع تبعيد لثوبت)ك لثّن    وس د  ه 

ئ  ااا  لثعااارل  سااانة -و      يندااا  ظ ااار  ااا  ّ،ااار 9172تااا كيع ا ااا  لثكتااا     ايااا  يةااااو ويااا( ظ ااار ّ  )خااا 

   9129سنة 

 خو  لبتد   لثّأ  لث  ي  ّ  لثكت      لثدّل  ل خل  ثلمث ل لنسةّية    ّ،ر  –  

ئ ّعتداااولئ خلااا  ا   –ج  عاااة لثاااوبت)ك خاااايدة لختدااا   لث ااا ا ي  خلااا  ا عاااة لثاااوبت)ك لثّنااا       ثااا  وياااو   ا ااا 

مال لثاااوبت)ك يواداااو ا ّاااو ييااات  ّبععاااد  شااا ك  بتااا  ي يااا)لهر ل     ااا  ّعر اااة باااة  لثعااار   ث ك لااا  

  " 9121هم      سنة 179يب) ي

 يعععااااع خلاااا  هااااا  لثااااوال ت  اااا  ةئ:" ملع هااااا  لثااااوال ت التع اااا   اااا لع تبعيااااد لثااااوبت)ك لثّناااا    ساااا  د  ثتبعيااااد 

عععااايِ  ثااا  يُِمااار وااااوهد  لثااا  خدااات لآلخر ثااااثأل ال ي ااات ي  لثّاااأ   ااا  هاااا  لثاااوبت)ك خاااايدة   اااوثيت ولع لثدب

لثد  ثة"
71
   

 اي  يت(   عاااو ّن  مااات(   ااا  خااارض لثد ااا ثة  ّ) ااا)خيت( -كادااا(   – ّااا  لثّلااا  هنااا    اااة لثك تاااع     

ث ااااا  لثد اااا ثة   اااان)ل  ظ اااار لثّااااأ  لث اااا ي  ّاااا  بتاااا  ي لثدااااابر  لثدثياااا     تبعيااااد خااااايدة  لثااااوبت)ك 

    اااو شبااار لثاااوبت)ك كّاااا ل خ اااو لثتااا)ل   ااا  ّعوّاااة لثتبعياااد ّااا  يماااير 9111خ اااو لثتااا)ل  سااانة  كّاااا ل

ئ ثتبعياااد لثاااوبت)ك خاااايدة  مش  ااا  :" شااا     تعااا ث  ول  لثااا  ول تبعياااد لثاااوبت)ك اااا ك  لثّنااا    بااا ل سااا  ع 

ع  عاااا)ية ثّناااة مايااا   لثتااارلث  ااا  سااانة   ثاااوي        اااو وكل   هاااا  لثلّناااة ويااااله ول تةااارج 9177ّوتمااارع

ّاا  بتااع ّبععااة تنتناار لثنماار     و وساانو  مثاا ع لثلّنااة وّاار ّرليعااة لثكتاا     اات تعويداا( ثل  اا      اا  ساانة 

     ااالم مثااا ع ّااا  لثعااارل  يمااار  ثلكتااا    تبعياااد لثاااوبت)ك اااا ك  لثّنااا      خناااوّ  ت،ااافبم هاااا  9172

  يمااار  لثعاارل م  ثااااثأل لثنماار      لت اا   عدااات وساات شي  لثّليااات لثماايع خااايدة كويااام تفاا)  خدااات لثماايع خلاا

 "9129 رك  لثلّنة  ن  ئ خل  تعرير وخو ت( لث و     يمر لثكت     وك لثّأ  ل    ّن( سنة 
72
   

 ثااا  ياااابر لثاااوبت)ك كّاااا ل خ اااو لثتااا)ل  ّنااا هر تفااا)  ي اااةة لثمااايع خاااايدة خلااا  ي اااةة لثعااارل  ثكنااا( 

 و  م وس عية ي ةة لثعرل    ن)ل     

  ثمااايع خاااايدة   عتااا(  عداااد تّر تااا( لثلغ)ياااة  إيعااا( بااا ل  -كادااا(   –عخلااا  لثااار   ّااا  مخّااا   لثك تااا -1

ئ   فااا  ساااي   اااااع لثداااا ع  م  ّاااة لثداااا ع مثيااا(  ينااا  ش وكل  خاااايدة  بكااا  تّر تااا(   رل لتااا( هااا) وياااا 

ّع ّااا(  ااا   )ثااا( تعااا ث : ي وسااا   لثعرياااة 
73
ئ ّااا  -كادااا(   – ااا   لثمااايع   : "  يّااا)ز ول يكااا)ل ّّااا زلئ خعليااا 

 " لاة  لثدبت  مكل   لثب    ة يك)ل    لثكة  ااع 
74
  

 ااا  ةئ: " ميعنااا  اليعتااارض خلااا  ّااا  و اااول  لثاااوبت)ك خاااايدة هنااا     ثكنعنااا  الاننااا  ولع  -كادااا(   -خععاااع لث  اااا 

ثدااا ع  ل  ّااة لثدااا ع لثياا( ّع ّاا(  اا  هااا  لآليااة ّاا  ّاا  و ااول  لثعلداا    اا   ياا( لثباااع و اا)ى  و  اا   اا  ل

ز  لثوبت)ك خايدة"   ي( لثدّ ز لثععل  لثاة ي)ع
75
  

لثعااا)   ااا  تعااا)ي   -كادااا(   – ااا  ساااي   لث بااا   ااا  ي ااا)  خاااايدة  ااا  ّّااا   لثتبعياااد و ك  لث  اااا -5

 -كادااا(   –ّ لااا)  تبعيااد لثدعتااااع   ااا  ك   نااا   لث اا ا ي  خلااا  هاااال لثتبعياااد ّاااايعةئ  نعااو لثاااوبت)ك واداااو 

لثااااة ك اااض لثتعليعااا   لثد )ثاااة  لالسااارلع  ي ااا  خناااو تبعياااد بتاااع لثنبااا)   لثلغاااة  ّدااا ةئ  تبعياااد   ّبيااا  

لثااوي  خ اااو لثبدياااو ثمااار  ل ااا  خعيااات  تبعيااد لثدعتااااع ثعاااايدة مش   :" ّ  وّ لاااة شثاااأل "لثدعتااااع ثلد ااار  

ل خلياااا( ول يكتفاااا     نشاااا ك  مثاااا  ّ)ل اااا  لثاااااة ّاااا   ّبعععاااا(   ثن،اااا)  لثدنع)ثااااة  لثد)لزيااااة  ين    باااا 

لثن،ااا)    ل بتاااع لثنبااا) ّعر  اااة   خلااا  كوسااا   بتااا   ساااي )ي(    ملع ل  ااات  ااا  تبعياااد بتاااع لثلغاااة 

 لثنبااا) لت ااا ن لثع)لخاااو  ل  ااا)  لثع ّاااة   خلااا  ول تكااا)ل لثعن ياااة ّ)ي اااة لثااا   ااا ي لثااانا   ااابت(  ّااا  

ي اااا ت لن اااا    ّناااا(" 
76

ئ: "  -كاداااا(   –   اااا    ميعناااا  الساااات ي  ول ياااار ض لثتعليعاااا   لثد )ثااااة خنااااو ّعع اااا 

تبعياااد بتاااع لثلغاااة  لثنبااا)  السااايعد  لشل بااا ل لثدااات  ّةت،ااارلئ و  ّعععاااولئ     اااا  لثتعليعااا   هااا  لثتااا  ت) ااا  

 تكماااه ثنااا  لثااانا  ّااا  يبااايي  ااا(     يدااا  يةاااا تبعياااد لثدعتااااع  إيعنااا  يااارى ولع لثاااوبت)ك خاااايدة خاااو  

ياااة ّااا  لثن،ااا)  لثدةتلفااااة  لااا)ال خدلااا( هاااال ثداااا  بنعااا  ي تاااوة لثاااا  لثدعتااااع خوّاااة يليلاااة   )لّماااا( لثغن
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ّ)ل ااا  بتااا   ساااي )ي(  السااايعد    ااات ظ ااا)ك    كسااا( لث ة اااة   وة ويعااا(   ع لث ااا ا ي  خليااا(   ااا) خدااات  يليااات  

ّع  لثف)ل و ل خرى     ّ  ) ة    ه)لّش لثكت   بلع("  ب ير لثف  و   و
77
  

  كلسااات( ثكتاااع لثتي اااير لثنبااا)ة  بتاااٍع وخااارى خ،ع،ااام  ّااا  لستع،ااا  ( -كادااا(   –خلاااا لثك تاااع-1

 اافب   ّن اا    ثبااوي   اا  هااال لثد) اا)ن لثاا  ويع اا  تكاا   تتفااد خلاا  ولع لث اا ع  اا   ااع) ة لثنباا) لثعر اا  

 يع)  لث  :

اات خلاا  لثدعااا ي  خاا  لثنباا)  مثب  اااِ(  علاا)  لث ة ااة    اااروى ويعاا( اليدكاا  تي اااير لثنباا) مال  إخاا    خلااا   -9  ،ن

هااام   ااا   )ثااا(:" لخلااا  ولع ثاااي  لثااانن  مالع ولن تاااا  171( خلااا  ّااا  وكل  خ اااو لثعااا هر لثّريااا ي  يلثدعااا ي  مثيااا

بةّااأل لث) اا  لثاااة يعتاااي( خلاا  لثنباا)   تعداات خلاا   )لييناا(  و اا)ث(   تعاارع ّن هّاا( لثتاا  يُ ّاام  ااة 

ئ  ي تغياا( لثناا ظ  تأيااع خن اا     تبفااو لثرساا)  لثتاا  كساادم ثااأل  ااة تةااتع   ماا   ّن اا    شثااأل ويعاا  اليعلااُ  شاايم 

 نند(  ير ولن يننر     ي)  بتع   ٍ    ر  ِ("
78

 

لهتداااا   لثنباااا)يي    ثع)لخااااو   ل لثن،اااا)   خلاااا  لثاااار   ّاااا  ولع لثع خااااو  ت  عااااة ثلاااانا ال ّت )خااااة ّداااا  -8

 ي)يع ت خيره  خن( 

ّنااا هج  خيلاااة  لثةلاااي  اااي  ّ ااا  ت خلااا  لثنبااا)  ّ ااا  ت ّااا  خلااا)  وخااارى ال تدااا  لثب ياااة مثي ااا  ّ يعااات-0

 تت ر  مثي( ب ثفل فة  لثفع(  لثدن د 

تع اااي  لثعر ياااة خلااا   ك   لثلغاااة  ل     ّدااا  يعااات  لك  باااتع  لااااٍو ّن دااا   يااار ّ اااتٍ   وكلساااة لآلخااار -1

  ّااا  لثنااا  ك  يااا)  ّااا  يّدااا   اااي  لال ناااي      ااا ب  يت،ااا كخ ل  ااا   كلساااة لثعر ياااة   ب ي دااا  ال يااان ةل 

 ّ  ّن ت  لاو 

هع  لخااااتةع لثد،اااا لب    تناااا)ن ل  اااا)ل   ّداااا  يعاااات  عااااض لث اااا ا ي  ياااااهع لثاااا  ولع تعااااو  لثدااااال-5

 اريعة  ت،نيه لثنب) س ع     ع) ت( ممش ت ع ر  لثب ثة لث)لاو     وّكنة ّتفر ة 

 ااا  ةئ:" هاااا  هااا  وهااا  وسااا     اااع) ة لثنبااا) خناااو لث ااا ا ي      ااا  لختعااا  ة ملع  -كادااا(  –خععاااع لث  اااا 

 ي  هدااا  لثّاااويرلل   الخت ااا ك   ملع ّع ثّت دااا  تاااث ة لثااا   كلساااة يوياااة ثلنبااا) لثعر ااا  لث ااا  ي  ل     لث ااا

   دة خل  لس   لثدعن   ّد  ي)ثعو يب)لئ ّي رلئ يويولئ"
79
  

خلاااا  ّاااا  ياااااهع لثاااا  خااااو  لثب يااااة لثاااا  لثتي ااااير لثنباااا)ة   اااا  ةئ:" ّاااا  لث اااا ا ي   -كاداااا(  – هناااا  ك ع 

ر  ااار كة  ال ا ياااة  نااا  لثيااا( لثيااا)    ّااا  هاااثال  لث ااا ا ي    لثدع  اااري  ّااا  ي،ااارع خلااا  ول لثتي اااير  يااا

لثاااوبت)ك يّاااا زل لثد اااا كه  لثاااااة يااارى ولع لثتي ااااير ّاااارض  لستماااارى  تّااا  ز بااااتع اااااوع"
80

   كاااا ل لثك تااااع 

ّع ك ااا   كل لئ ثااا(  ااا ثع) :" ه) ّ ااا ثع  ااا  كويااا( هاااال   لع  لثتي اااير ظااا هر  ّااا  ظااا)لهر لثت ااا)ك لثلغااا)ة   

ثباا    ينناا    ااي  لثعااوّ    اا  وّاا)ك ب ياار  ّاا  ي يااع وخاار ملع  كاار  تي ااير لثنباا) هااال ّاا  ي يااع    لخااتةع ل

 ويدااااة  ااااو  لثنباااا)    عااااو  يااااو  خنااااو لثعااااوّ    ثكاااا  لثب يااااة لثي اااا  ب ياااام  ليلااااة   ثعياااا   لثاااا  لث) اااام 

 لثب  ر   ملع ّد  يو  خل   ي)  لثتي ير لثنب)ة خنو لثعوّ     مكٍت  ل   ّثثفي :

هااام  سدع   ّعوّااة  اا  لثنبااا)   اا)   يعااة ّ داااة تكمااه ثناا  خااا  920فااا( خلااه ل اداار يل   : لثكتاا   لثاااة وثع 

 ّ) ه تي يرة  وي    ري     

هاااام  لثاااااة باااا ل شل و اااار  ل اااا   اااا  باااات 518لث اااا ي : بتاااا   يلثاااارع  خلاااا  لثنباااا    ال اااا  ّااااا   لثعرا اااا ي

لثدب  ال  لثتي يرية لثبوي ة"
81
  

 

 الخاتمة
ااااٍو لثد عاااا)ِث كادااااةئ  لثبدااااوُ هلل لثاااااة  اااا( ي ااااوو لثااااابر لثّدياااات  يُةتَاااات     اااالع   ُ تعاااا ث  خلاااا  ساااايوي  ّبدع

ّع   عوُ:  ث ّ   خلىآث(   ب (  سلع  و

ل  ااار لثدتديعاااأ  خااا  مبمااافلثوكلساااة لثعيعداااة  ااا  ّ) ااا)خ    ّااااد)ي    ولع هاااا  ثي ااايع يااا   هاااال لث بااا    عاااو

 اااا  خوّااااة لثعاااارول لثكااااري   ثغتاااا(  -كاداااا(  - لثّ ااااو لثك ياااار ثلماااايع لثااااوبت)ك   خ ااااو لثةاااا ثد خااااايدة  

ئ  -كادااا(  –لثكريداااة بد  ّ عااات لث  اااا  لثاااوبت)ك باااري  واداااو يااا)ل  لثتديدااا   ثدااا  يةلاااا  ّتديعاااألئ  ويد)شيااا 

 :خلا لث ب  لث  ّ  ي ت )يأ ال لثتن    لثد   عو هو    ت   ة يوخر    س يل   ي ول ثلبعيعة لثعلدية
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ملع  كلسااااة لثّ اااا)  لثنب)يااااة  لثلغ)يااااة ثعلداااا   لثلغااااة لثدع  ااااري  ثي اااام ّاااا  لثد) اااا)خ   لث اااار ية و  -9

د،اااا  ك لثلغااااة  ي اااا  ول يتااااأ     ث،اااا ر  ااااا)  لثدةزّااااة ث لث) اااافية لثي ااااير    اااات ال ااااو ثداااا  وكل  لث)ثاااا)ج

     ب   لثدري)ك)ل  كلست( ّت)ية  نت ويد    اوي    مثت

ملع ّاااا  شاااا ل لثعن يااااة  وكلسااااة لثعلداااا   لثدع  ااااري   ي اااا) ه  لثكمااااه خاااا  و اااا)  تفكيااااره   ا يعااااة -8

رث   ااا  هاااا  ل  ااا)  ّااا  ّت،اااةئ    ااا)ث( لثلغ)ياااة ي تعااا ّل   ّااا  لنكث لثلغااا)ة لثعتياااو  ّدااا  يناااتج يااايةئ 

 ول تت    ين(   ي  ها  لال )    ل لث د   ثفّ)  لثع يعة 

وك  خنااا( ّااا  شااا ل لثتنعياااع خااا  ّ،ااا  ك لثعلدااا   لثدع  اااري  ول ي) اااه لث  اااا  خلااا  لثدن ااا  لثااااة  ااا -0

اا  لختاارل  خ اا  لثنعاات لثنب)يااة    يديعااأ  اابيب   خاا وكلؤهاا   اا   و  لثتف ااير  ّاا  و  ى   ااا  لآلكل    ياار  ّدع

 ه)  لثةةع لثاة الا  ت تبت(    ّ   ت ب ير  

ئ  ثتكااا)ل ّااارو   ااا   ة ثدااا   اثااا( لثمااايع خاااايدة ّااا  ي اااو  ااا   خنااا  لث  اااا   ت)ياااع  كلسااات( ت )ي ااا  -1   يعااا 

 خوّة لثلغة لثعر ية  ل ّر لثاة تكلعت  ت) ل( لث  يت  ج   يعة ّتعلعة   ثع ث  لثدوك    ي )   

ثعاااو بمااافم لثوكلساااة لثب ثياااة و ااا)  لثدااااهع لثنبااا)ة ثلمااايع   خ اااو لثةااا ثد خاااايدة    وزلثااام لثك يااار  -5

 كت (  وكل ( لثنب)ية د يتعلد   يم ّ ع ة ثعو  ّ  لث  ا ي  لثدع  ري    السيد   يلثت  ب ل  ه  ّ  

و  خل  وث(   ب ( ويدعي     وخر  خ)لي  ول لثبدو هلل ك ع لثع ثدي    لع    تع ث  خل  سيوي  ّبدع

 

 الهوامش 
                                                           

1
        رية خ ولثّ  ك  واوى  رى ي اية  ن  سعو    ّب  نة  ي ث   وبدت  كلست( ات  9112 ثو    خ   ي 

لث  ي)ية    ي اية  ن  سعو   لثتبد  كلية لآل ل     ي ّعة  غول  مثيك)ل لث  ثع ل           لثلغة لثعر ية 

 تعوير يلّتي ز  ّ  ت) ية    9110خ  ي    ا،ت خل  ش     لثد ي تير ّ  لثكلية يف   9110 تةرج خ  ي

  ث    ثرس ثت( ي  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية     ي   ش     لثوبت)كل  ّ  لثكلية يف    خ  لار ات( 

ج 8007كات خ  ي   9112لثد)س)ّة ميلث ب  لثلغ)ة  لثنب)ة خنو   لثةار ا ي   خ  ي     عو لل خرع

  لثلغة لثعر ية    خو  ّ  لثكليع       ي ث    غول   بد  تتلدا خل  يوي( خو  ب ير ّ  ويي الئ ّ  لث ل ة    و   

ل س تا  لثدنتمري     ي ّع   لثعرل   ّن   ب ت ة ها  لث ب    و تره و رل خلدي  ّديأل زلخرل   ث ب)ث 

     لثدع ال  زي    خل  ّ  تعو  شبر   كاد(      كه ث(  يد   ا  ثلعر ية  اة  
8
و خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)يةيلثدعوّة :و   ّبدع

3
 81-95:لثد،وك يف (ننر: ي 

 
4

 89يننر : لثد،وك يف (:
5
 00ّعر ة لثا    لثن  : 
6
 171 98ث  ل لثعر يخا  : 
7

و خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:يننر:   51-85ّبدع
8

  981-55يننر: لثد،وك يف (:
9
و خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:   950-919ّبدع
10

 918-987:لثد،وك يف (يننر:
11

  950-958:لثد،وك يف (
12
 151 98 9يننر: لثكت  : 
13
 21 9يننر: لثدعتاع:  
14
 101-100 9يننر: ّغن  لثل يع: 
15
  9يه ّش 21 9لثدعتاع: 
16
 88 8لثكت  :  
17
 050 0لثدعتاع: 
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18
  8يه ّش 059-050 0لثد،وك يف (: 
19

و خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية: يننر:  910-910ّبدع
20

 892-910:لثد،وك يف (يننر:
21

 852-891:لثد،وك يف (يننر:
22

 812-851يننر: لثد،وك يف (:
23

 091-811يننر: لثد،وك يف (:
24

 910-918:لثد،وك يف (يننر:
25

 51لث عر : ّ  لآلية 
26

 817 8يننر: لثكت  :
27

 08لث )ك:
28

 9 9: 0   لثعرول لثكري  كلس    سل)  
29
و خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ة:   911ّبدع
30
 01و  خدرلل: 
31

 111 8يننر : لث بر لثدبيي:
32

 99لثن   :
33

 591 0:9 كلس    سل)  لثعرول لثكري   
34

 012 8  لثة،  ا:811-810 1يننر:لثدعتاع:
35
 10 0شر  لثدف،ت: 
36
 089 8لث بر لثدبيي: 
37
 898 ي)لي(: 
38

  1يه ّش811 1   يننر : لثدعتاع:519 0 :0سل)  لثعرول لثكري ي  كلس    
39

 821 9لثر ض ل يه:
40
  9يه ّش 2 8لثدعتاع: 
41
 910 8 :9يننر:  كلس    سل)  لثعرول لثكري ي  
42

 0لثر  :
43

  9012لث ره ل    خل)  لثعرول:
44

 978 8 :9 كلس    سل)  لثعرول لثكري ي 
45

  920-972 8يننر: لثد،وك يف (:
46

 957 0شر  لثك  ية:
47

 100-108  8 :9يننر: كلس    سل)  لثعرول لثكري ي 
48

  811 9لثكت  :
49

 11 0لثدعتاع:
50
 871 9لثكت  : 
51

 011 8 :9 كلس    سل)  لثعرول لثكري ي 
52

 015-011 8يننر: لثد،وك يف (:
53
 85لاليع  : 
54

 51  خ و لثة ثد خايدة  وكلؤ  لثنب)ية: يننر:
55

 19يف (: يننر: لثد،وك
56
 878لثنب)ية: نر:   خ و لثة ثد خايدة  ي )  ين 
57

 108 8:8 كلس    سل)  لثعرول لثكري     
58

 12-17 كلس      ل   ل  لثنب)ية:
59

 870  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:



 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.5 
 

06 
 

  

                                                                                                                                                                      
60

 02لث )ك 
61

 5وس ثيع لثنف     لثعر ية يلثدعوّة :
62
 17:ّن ج ل   هم   ّ  خة  بت  ( لثدغن  
63
 يننر:   خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية: 
64
 يلثدعوّة 900-12 كلس    سل)  لثعرول لثكري : 
65

 18يننر:   خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:
66

   اي  ا،ت خايدة خل  لثوبت)كل  خ   كلست( ها  9110يع،و خ   
67
 11-10  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية: 
68

 يف (  لثد،وك
69

 70- 78لثد،وك يف (:
70

 51لثد،وك يف (:
71
 لثد،وك يف ( 
72

 1لثدابر  لثدثي يخايدة يلثدعوّة :
73

 28ي)سه:
74

 058 1 : 1لثدعتاعيه ّش 
75

 917  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية: 
76

 00-08ينر     تبعيد لثكتعيبتع لثلغة  ل    :
77

 905  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:
78

 29 ال ت لنخّ ز:
79

 882  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:
80

 0لثعلة لثنب)ية ت كيع  ت )كيلثدعوّة :
8181

 800-881  خ و لثة ثد خايدة  ي )   لثنب)ية:

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم  9
خلااااااااا  يااااااااارل   وسااااااااا ثيع لثنفااااااااا   ااااااااا  لثعر ياااااااااة:   ّ،ااااااااا ف  لثنبااااااااا    يمر:ّثس اااااااااة  8

   9171-هم9011لث،    لثك)يم 

 هم 9082 ّ  عة لث ع     لثع هر  9لث بر لثدبيي:    اي ل ل يوث   ا  0

هااام  تبعيد: و ااا  لثفاااات 711لث رهااا ل  ااا  خلااا)  لثعرول:ث اااوك لثاااوعي     ااا  خ اااو   لثأكبمااا ي  1

   8001 -هم9187لثوّي ا    ا  لك لثبوي   لثع هر  

 لث يماااة لثد،ااارية 1هااام   تبعياااد:  خلااا  لثنّااا ك ا018 دااا ل  ااا  ينااا يلثة،ااا  ا:    لثفااات  خ  5

    9110لثع ّة ثلكت     لك لثمث ل لث ع  ية   غول  

-هاااام9101 شااااربة لثر يعاااا ل  لثك)ياااام 8 كلساااا    اااا  ل   ل  لثنب)يااااة:   ّ،اااا ف  لثنباااا   ا  1

9121   

 عاااااااة   ّ 9   ا9121 كلسااااااا    سااااااال)  لثعااااااارول لثكاااااااري :    خ اااااااو لثةااااااا ثد خاااااااايدةي  7

   9178لث ع    لثع هر  

هاااااااام   رو   خلعااااااااد خلياااااااا(: ّبداااااااا)    171 ال اااااااات لنخّ ز:ثع ااااااااو لثعاااااااا هر لثّرياااااااا ي ي-  2

   9121-هم9190 ّ  عة لثدوي   لثع هر  8ش بر ا

هااااااااام  ّ  عة لثّد ثياااااااااة  529لثااااااااار ض ل يه:ثع اااااااااو لثاااااااااراد   ااااااااا  خ اااااااااو   لث ااااااااا يل ي-  1

   9191-هم9008لثع هر  
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دااااو  اااا  لثب اااا  لثر اااا  لالسترل   ة ت،بيب)تعليد:ي)سااااه ا اااا  شاااار  لثر اااا  خلى ثك  ية:ثدب  90

   9021 ّثس ة لث،     ليرلل 8خدر ا

 هم   لك    ك   ير     ا     110شر  لثدف،ت:ال   يعيش لثنب)ةي  99

   9171-هم9010   لك لثفكر    ير   0لثعلة لثنب)ية يم ت    ت )كه :    ّ زل لثد  كه ا  98

 خ و لث ة    ه ك ل  ّكت ة لثة يّ  لثع هر   هم   تبعيد:920لثكت  :ث ي )ي(ي  90

  لك لثكتااااع 8هاااام  اعع(  خلااااد خلياااا(: خاااا ّر وادااااو ايااااوك ا799ث اااا ل لثعاااار :ال   ّنناااا)كي  91

   8001لثعلدية  ير   

ااااو خ ااااو لثةاااا ثد خااااايدة  ي اااا)   لثنب)يااااة:بري  وادااااو ياااا)ل  لثتديداااا  ا-  95   لك لثمااااث ل 9ّبدع

   8002لث ع  ية   غول   

هاااام  اعع(  خلعااااد خلي(:لثماااايع   خ ااااو لثةاااا ثد 082     كاااار  اااا  ل ي اااا كةيلثدااااابر  لثدثياااا :  91

   9111-هم9191خايدة كليع(   ن     كس(:   كّا ل خ و لثت)ل     ا  لثع هر   

ّعر ااااااة لثااااااا    لثناااااا  :    لثب اااااا  خلاااااا   اااااا  و اااااا  لثفاااااارج لث،ااااااعلع   تبعيااااااد:    ااااااا ت    97

   9125-هم9105 ّثس ة لثرس ثة    ير   8لثا ّ  ا

هاااام  اعع(  خلااااد خلياااا(:   ّاااا زل 719ّغنااا  لثل يااااع خاااا  بتااااع ل خ كيااااع:ث   همااا   ل ي،اااا كةي  92

   9125  لك لثفكر 1لثد  كه    خل  ادو   ا

هاااام   تبعيااااد:   خ ااااو لثةاااا ثد خااااايدة ثّنة لاياااا   825لثدعتاااااع:    لثع اااا      اااا  يأيااااوي-  91

   9112-9110لثترلث لنسةّ  لثع هر  

 لثااااااولك 9ّاااااا  خااااااة  بت  اااااا( لثدغناااااا : ثعداااااارلل خ ااااااو لث ااااااة  شااااااعيع اّاااااان ج ل اااااا  هماااااا   -  80

    9121-هم9101لثّ هيرية ارل ل  

 لث ب)ث:  89

ينااااار   ااااا  تبعياااااد لثكتاااااعيخل)  لثلغاااااة  ل    :   لاداااااو ّ لااااا)   ّّلاااااة ّع اااااو لثدة )اااااا     88

   9128- 9108  9 ج81لثعر ية  لثك)يم ّج

 
 
 
 


