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مة 
ِّ
 املقد

ـْ َيْعَمـْ الَحْمُد هلِل الَّذي َعمَّـَ بالقَ        عمػى    , والصَّالة والسَّػالـ  َمـِ , َعمَّـَ اإلنساَف ما َل
               رسػػػػػػػػػػولو الُمْرَسػػػػػػػػػػِؿ بعكمػػػػػػػػػػِؿ األديػػػػػػػػػػاف , والمبعػػػػػػػػػػوث بػػػػػػػػػػإعالف اإلسػػػػػػػػػػالـ واإليمػػػػػػػػػػاف , 

ِِيفِريف مػف الػْرْجِس , والمُ وعمى آلو الُمَطيَّػ بػالنَّْفِس , وصػحبو َأْىػِؿ الحػْؽ الُمْشػَتِغِميف  َبػرَّ
   .خالؽ الِحَساِف بالقرآف , والُمتَِّصِفيف باألَ 

ػػػػػا بعػػػػػد ....       ـَ اأُلُصػػػػػ أمَّ         ِر , وِؿ مػػػػػف الُعمُػػػػػوـِ الجميمػػػػػِة القَػػػػػدْ فػػػػػال ِمػػػػػَراَء فػػػػػي أفَّ ِعْمػػػػػ
ػػػػة  ِر , بػػػػالَ اأَل َػػػػ يػػػػذا الِعْمػػػػـِ مػػػػف شػػػػعو  مػػػػا ل عمػػػػى أحػػػػد   إْذ ال يخفػػػػى ِلَمػػػػْف َتَعىَّػػػػَؿ  وبخاصَّ

َـّ بمساِؿ الخالؼ الُمْعَتَبِر .  , لالجتياد والنََّظرِ   واْىَت
ـُ        ظيارىػػػػػػػػا , واسػػػػػػػػتنباط بػػػػػػػػالنََّظِر كفػػػػػػػػيال  فقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػذا الِعْمػػػػػػػػ          فػػػػػػػػي األدلَّػػػػػػػػة واا

, واآلراء  دراسػػػػِة المػػػػذاىب الُمَغػػػػاِيَرةِ األحكػػػػاـ منيػػػػا وتقريرىػػػػا , فيػػػػو دعامػػػػة أساسػػػػيَّة ل
َبْعِضػػػيا وصػػػياقِة القواعػػػِد والقػػػوانيِف  إلػػػى فيمػػػا َبْيَنيػػػا , واالحتكػػػاـِ  مموازنػػػةِ الُمَتَنػػػاِفَرِة , ول

         عمػػػػػى َوْفِقيػػػػػا . ليػػػػػذا َبَحػػػػػَث العممػػػػػاُء فػػػػػي كػػػػػْؿ دليػػػػػؿ مػػػػػف ىػػػػػذه األدلَّػػػػػة عمػػػػػى اخػػػػػتالؼ 
واِع عقاِػػػدىـ , َبػػػْدءا  مػػػف ُحْجيَِّتيػػػا , ومػػػرورا  بشػػػروط منػػػاىجيـ , وَتَعػػػداِد طػػػراِقيـ , وَتَنػػػ

االسػػػتدالؿ بيػػػا , وانتيػػػاء  بكيفيَّػػػة إيرادىػػػا , لوفػػػادة منيػػػا فػػػي تو يػػػِؽ القواعػػػد النَّحويَّػػػة , 
اسػػػتمداِد األحكػػػاـ والظَّػػػواىر الماغويَّػػػة , تمػػػؾ األدلَّػػػة ُمْسَتْخَمَصػػػة  مػػػف اسػػػتقراء المسػػػاِؿ و 

 ُكْميَّات . ِدؿَّ بو مف التُ ء الُمَتَضْمَنِة ِلَما اسْ والجِزيَّات , واآلرا
ْرَوَة الَمْجػِد ِر األندلسْي , الَّذيف بمغػوا ذُ ُد قادة الِفكْ ماـ أبو إسحاؽ الشَّاطبيا َأحَ واإل      
ميَّػػػة ـِ العقالِفْكػػػِرْي , فػػػي القَػػػْرِف ال َّػػػامف اليجػػػرْي , وقػػػد َجَمػػػَ  مػػػف الُعمُػػػو  والناُبػػػوغ اِلعْمِمػػػيْ 

 إذْ          ,  التََّفكاػػر إلػػىْىمُػػُو لمتََّصػػداِر , ومػػف الػػَوَرِع والتَّقػػو  مػػا يػػدعو والنَّقميَّػػة مػػا ُيؤَ 
ػػػػِة البيضػػػػاء , وُمِمَِػػػػْت نفسػػػػو بفػػػػيض  مػػػػف ميػػػػراث اأَلنبيػػػػاء , قمبػػػػو ُحػػػػبَّ المَ  ْشػػػػِربَ أُ  َحجَّ

فاع عػف الشَّػْرِع دْ ي الػيػعلو ُجْيػدا  فػ فعضحى ال ير  السَّعادة فػي قيػر القػرآف , وبػات ال
ور والُبْيتَػػاِف , حتَّػػ بػػيف أىػػؿ العمػػـ  ى َلَمػػَ  فػػي سػػماء الحػػْؽ َفْرقَػػُدُه , وذاعِضػػدَّ ذوي الػػزا

 .   َمْحَمُدهُ والتَّقو  



َشػْرح  مسػتفيض لمػتف  وكتابو )) المقاصػد الشَّػافية فػي شػرح الُخاَلصػة الكافيػة         
النَّحويَّػة , وقػد قَػَرَع ِصػْيُتُو األسػماَع , وجػاب ِذْكػُرُه  األلفيَّة , وتعليؼ نفيس في المسػالؾ

يَّػة ,  ُعن يَ  , ِلَما األصقاعَ  فيػو ُمَؤْلفُػُو مػف ِذْكػر  لممسػاِؿ الُكْميَّػة , والقواعػد النَّحويَّػة الجِز
ـْ أقػػواؿ ُأولػػي الفَ العِ المبنيَّػػة عمػػى أشػػير آراء ذوي  ْيػػـِ , فكػػاف بحػػؽو مػػف عػػوالي ْمػػـِ , وَأعػػ

ُتِب النَّحِو , ونفاِس أسفار ىػذا الحػذو , إْذ حػاوؿ الشَّػاطبيا فيػو بنػاء نظريَّػة أُلُصػوِؿ كُ 
ـَ قػػوانيِف الَجػػَدِؿ النَّحػػوْي , ُمْسػػَتِغالا مػػف َصػػْوب  مظػػاىَر الخػػالؼ  النَّحػػو العربػػْي , وَرْسػػ

باِر دَ ي َيَتَوكَّػُع عمػى تَػذالَّ , ومف َصوب  آخَر مظاىَر النََّظِر في النَّْظـِ , ذلؾ النََّظُر  الَجـْ 
يراد االعتراضات االفتراضيَّة عميو فػي الظَّػاىر المطػروح , فكانػت  النَّْص المشروح , واا

 بذلؾ محاولة بناء تمؾ النَّظريَّة النَّحوية , الُمْنَتِصَبِة عمى دعاِميا الِفْكِريَّة .  لو
لشَّػػػاطبيَّ بيػػػذا الشَّػػػْرِح الَمْعِرِفػػػْي , قػػػد َنَقػػػَؿ إفَّ ا ُقْمػػػتُ  فْ إ ولعمْػػػي ال َأْشػػػَتطا بػػػالقوؿ      

يَّػات  فيػوالمفيػـو الِعْمِمػْي , الَّػذي تنػدرج  إلػىلمػنَّْظـِ  المفيـو التَّعميميَّ  كػؿا القواعػد والجِز
والَجػػػَدِؿ النَّحػػػوْي , فػػػال  , ِؿ الخػػػالؼ الِعْمِمػػػيْ المنوطػػػة بقضػػػايا النَّحػػػو العربػػػْي , ومسػػػاِِ 

يقضػيو عميػو  التػـز بمػا تيا ومناىجيا , بؿااألدلَّة ومبادِيا , مف دوف قاي يكتفي ِبُغَررِ 
ِفيَّتِػػِو , مسػػتعينا  بمنػػواؿ أْىػػِؿ النََّظػػِر ف اْتبػػاع كػػالـ ابػػف مالػػؾ  فػػي ألْ منيجػػو فػػي ِدقَّتِػػِو , مػػ

 االعتراضات االفتراضيَّة , وَتْمِحْيِصيا بشواىد اأُلصوؿ الجميَّة .  إيرادفي 
ػػػػػػ       ا رأ  ُأسػػػػػػتاذي ال َّْبػػػػػػُت الػػػػػػداكتور صػػػػػػاحب جعفػػػػػػر أبػػػػػػو َجَنػػػػػػاح  , أفَّ كتػػػػػػاب              وَلمَّ

         أوعػػػػػز إلػػػػػيَّ أْف أقػػػػػؼ  , )) المقاصػػػػػد الشَّػػػػػافية    انطػػػػػو  عمػػػػػى َبْحػػػػػث  ُأُصػػػػػوليو ُمتَػػػػػاح  
ألجػػػزاء , تراء , ووصػػػؿ َيػػػَديَّ ِبُمْمَتَمِسػػػِو مػػػف عشػػػرة اقعمػػػى االحتجػػػاج النَّحػػػوْي فيػػػو بػػػاال

 ي باالقتناء . ْغَيتِ حتَّى أْمَكْنُتُو مف بِ 
قتضػػػى فػػػي التَّحصػػػيؿ والبيػػػاف , أْف يسػػػتقيـ فػػػي اَفَشػػػَرْعُت بالعمػػػؿ عمػػػى مػػػني        

   : ف , وخاتمة , تقفوىا جريدة المظافمقْدمة , وتمييد , وفصمي
الجزيػؿ , ومػا لػو الموضػوع ومنامة : فيي الَّتي َأْسَمْفُت فييا القوؿ عػف فعمَّا المقدْ       

 ِزْلُت َأْشَرُع فييا بإيراد المني  الُمْنَتَظـِ في التَّحصيؿ . 
ػػا التَّمييػػد : َفَشػػَطرْ        ف , فالقسػػـ يمػػى قسػػميف , بحسػػب المبحػػوث فيػػو بػػالتَّعيعُتُو وأمَّ

ؿ منػػو أْفَردْ  تُػػُو لمتَّعريػػؼ بالشَّػػاطبْي , ويتجمَّػػى باسػػمو , وسػػيرتو , ومولػػده ووفاتػػػو , اأَلوَّ
         والقسػػػػػـ ال َّػػػػػاني َعَكْفػػػػػُت فيػػػػػو .وشػػػػػيوخو , وتالميػػػػػذه , وآ ػػػػػاره عبػػػػػر تكوينػػػػػو المعرفػػػػػْي 



محاولػػػػة التَّعصػػػػيؿ الِعْمِمػػػػْي , لمفػػػػاىيـ االحتجػػػػاج والتَّعميػػػػؿ والتَّعويػػػػؿ فػػػػي البحػػػػث  عمػػػػى
 النَّحوْي , وتبياف إفادة الشَّاطبْي منيا في تعليفو المقاصدْي . 

ػػا الفصػػؿ        ؿ : َفَخصَ وأمَّ الحتجػػاج النَّقمػػْي , وَعْنَوْنتُػػُو بعنوانػػو الجمػػْي , ابْصػػُتُو األوَّ
      وىػػػػي عمػػػػى النَّحػػػػو وَقسَّػػػػْمُتُو عمػػػػى خمسػػػػة مباحػػػػث بحسػػػػب أقسػػػػاـ السَّػػػػماع العربػػػػْي , 

 اآلتي : 
ؿ : القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ : ُعنِ الم                     َىْميَّتِػػػػػػػِو , ْيػػػػػػػُت فيػػػػػػػو بتبيػػػػػػػاِف مفيوِمػػػػػػػِو وأَ بحػػػػػػػث األوَّ
ِب العممػاء عمػػى اإلفػػادة منػو فػػي االسػػتدالؿ بػو , ومكاَنتِػػِو عنػػد الشَّػاطبْي فػػي تو يػػؽ وَدأَ 

 الشَّاطبْي مف االحتجاج بو في منيجو العاـْ .  ِقؼِ القواعد وتقرير األحكاـ , وَموْ 
وضػػػػاِبِطيا  يػػػػاالمبحػػػػث ال َّػػػػاني : القػػػػراءات القرآنيَّػػػػة : َحَفْمػػػػُت فيػػػػو بػػػػإبراِز مفيومِ       

               وأقسػػػػػػػػػػػاِميا , وَمػػػػػػػػػػػْنَيِ  القُػػػػػػػػػػػرَّاء والناحػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػي النَّظػػػػػػػػػػػر إلييػػػػػػػػػػػا واالسػػػػػػػػػػػتدالؿ بيػػػػػػػػػػػا , 
 الشَّاطبْي مف االحتجاج بيا , وَمْوِقِفِو مف تخطِتيا وُقرَّاِيا . وَمْوِقِؼ 

 الِعْمِمػيْ   وِمػوِ بإ باِت مفي لوالمبحث ال َّالث : الحديث النبويا الشَّريؼ : اْىَتَمْمُت       
مػػػػف  حػػػػوْي , وَمْوِقػػػػِؼ الشَّػػػػاطبْي , والِخػػػػاَلِؼ بػػػػيف الناحػػػػاة فػػػػي ُحْجيَّتِػػػػِو فػػػػي التَّقعيػػػػد النَّ 

 تجاج ابف مالؾ بو في ُكتُِبِو . االحتجاج بو , وَمْوِقِفِو مف اح
وطبقػاِت  المبحث الرَّاب  : الْشعر : َعَمْدُت فيو إلى َكْشػِؼ مفيوِمػِو , وضػاِبِطِو ,      

الْروايػػة فػػػي  شػػعراِِِو , وِنْسػػَبِة الشَّػػػواىد الْشػػعريَّة عنػػػد الشَّػػاطبْي , وَمْوِقِفػػػِو مػػف اخػػػتالؼ
الِعْمِمػْي , وَمْوِقِفػِو مػف  عرْي , ومفيوـِ الضَّرورة الْشعريَّة عنده بػالمعنى بيت الشَّاىد الشْ 

 عمى التَّعميؿ النَّحوْي . ابف مالؾ  في مفيوميا الجمْي , وَقاِعَدِتيا القاِمة 
مفيوِمػػِو ,  المبحػػث الخػػامس : النَّ ػػر مػػف كػػالـ العػػرب : َقَصػػْدُت فيػػو إلػػى إجػػالءِ       

             ة القػػػػػدماء , بمػػػػػا ُأ ِػػػػػَر الػػػػػواردة عنػػػػػد الناحػػػػػا , وُصػػػػػَوِرهِ  مَِّة فػػػػػي ُعُمْوِمػػػػػوِ وُفُنْونِػػػػػِو الُمْنَضػػػػػ
مف االحتجاج بو , وُصَوِر المسػموع اأُلخػر   حاء , وَمْوِقِؼ الشَّاطبيْ صعف العرب الف

ِة االمحمولػػػة عميػػػو , كاألم ػػػاؿ ومػػػا َجػػػَر  ُمْجَراىػػػا , وُلَغػػػاِت الَعػػػَرِب وَلَيَجاِتيػػػا , ومراعػػػ
 ولغة الْشْعِر .  ِر , وتفريِؽ الشَّاطبْي بيف لغة النَّْ رِ الفواصؿ في النَّ ْ 

ْسػػػػُتُو لالحتجػػػػاج العقمػػػػْي , وَعْنَوْنتُػػػػُو بعنوانػػػػو        ػػػػا الفصػػػػؿ ال َّػػػػاني : َفَكرَّ الجمػػػػْي , وأمَّ
 اآلتي :  ُتُو عمى سبعة مباحث بحسب ُأصوؿ الَجَدِؿ النَّحوْي , وىي عمى النَّحو زَّعْ ووَ 



ؿ : القيػػػػػاس : َباَلْيػػػػػُت         , حيْ بتػػػػػدليِؿ َحػػػػػْدِه الماغػػػػػوْي واالصػػػػػطال بػػػػػوالمبحػػػػػث األوَّ
وُحْجيَّتِػػِو عنػػد الشَّػػاطبْي , وُرْكَنْيػػِو فػػي البحػػث النَّحػػوْي , وأنػػواِع المقػػيس عميػػو الجميَّػػة , 
ػػرورة الْشػػعريَّة , وَمْوِقػػِؼ الشَّػػاطبْي مػػف ىػػذه  القميػػؿ والشَّػػاْذ ومػػا َحَممَػػُو الناحػػاة عمػػى الضَّ

جامعػة , وَمْوِقػِؼ الشَّػاطبْي مػف ىػذه األنواع األصميَّة , وأقساـ القيػاس باعتبػار الِعمَّػِة ال
 األقساـ ومقيس ُلَغِة الَعَرِب الشَّاِعة . 

ِبَنْشػػػِر َحػػػْدِه الماغػػػوْي واالصػػػطالحْي ,  لػػػواني : اإلجمػػػاع : اْكَتَر ْػػػُت  َّػػػالمبحػػػث ال      
مكافِ  الِؼ فػي االخػتوقوعو فػي البحػث النَّحػوْي , و  ومفيوِمِو وُحْجيَِّتِو عند الشَّاطبْي , واا

         فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػعلة الُمْخَتمَػػػػػػػػِؼ فييػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػوليف عنػػػػػػػػد الجميػػػػػػػػور  إحدا ِػػػػػػػػِو قػػػػػػػػوال   ال ػػػػػػػػا  
اأُلُصػػػػػولْي , واإلجمػػػػػاِع المنقػػػػػوؿ باآلحػػػػػاد , وَمْوِقػػػػػِؼ الشَّػػػػػاطبْي منػػػػػو ومػػػػػف اإلحػػػػػداث 

 باالجتياد . 
ِمػػػػْي , المبحػػػػث ال َّالػػػػث : االستصػػػػحاب : َرَمْيػػػػُت فيػػػػو إلػػػػى إيضػػػػاح مفيوِمػػػػِو الِعمْ       

وَضػػػػػػْعِفِو فػػػػػػي االحتجػػػػػػاج النَّحػػػػػػوْي , وُحْجيَّتِػػػػػػِو عنػػػػػػد الشَّػػػػػػاطبْي , ومظػػػػػػاِىِر اسػػػػػػتدالؿ 
اطبْي بو في ُمَؤلَِّفِو المقاصدْي .  َّ ّّ  الّش

ى إظيػػػػػاِر َحػػػػػْدِه الماغػػػػػوْي ُر والتَّقسػػػػػيـ : َمَضػػػػػْيُت فيػػػػػو إلػػػػػالمبحػػػػػث الرَّابػػػػػ  : السَّػػػػػبْ       
عنػػػد الشَّػػػاطبْي , وأنمػػػاِط اسػػػتدالؿ الشَّػػػاطبْي بػػػو فػػػي عمميَّػػػة  واالصػػػطالحْي , وُحْجيَّتِػػػوِ 

بط االحتمالْي .  النَّحويْ  االحتجاج  , وأقساِمِو المنوطة بالضَّ
المبحػػػػػػػث الخػػػػػػػامس : االستحسػػػػػػػاف : َسػػػػػػػَعْيُت فيػػػػػػػو إلػػػػػػػى إبانػػػػػػػِة َحػػػػػػػْدِه الماغػػػػػػػوْي       

يػؿ عميػو فػي المجػاؿ التَّطبيقػْي , تَّعو واالصطالحْي , واختالِؼ الناحػاة فػي اأَلخػذ بػو وال
 وُحْجيَِّتِو عند الشَّاطبْي , وأشكاِؿ استدالؿ الشَّاطبْي بو بالَوْسـِ التَّوجييْي . 

        َتَبػػػػػػػْدي لالمبحػػػػػػػث السَّػػػػػػػادس : التَّعاضػػػػػػػد والتَّعػػػػػػػارض والتَّػػػػػػػرجي  : َجَنْحػػػػػػػُت فيػػػػػػػو       
يػػػراِد األضػػػرِب التَّعاضػػػديَّة الَحػػػْد الماغػػػوْي واالصػػػطالحْي ليػػػذه الظَّػػػواى , ر النَّحويَّػػػة , واا

ِؽ التَّرجيحيَّػػػػػة , الػػػػػواردِة عنػػػػػد الشَّػػػػػاطبْي فػػػػػي مباح ػػػػػػو األوجػػػػػِو التَّعارضػػػػػيَّة , والطَّراِػػػػػو 
 المقاصديَّة , وَمْوِقِفِو منيا واحتكاِمِو إلييا في العمميَّة االستدالليَّة . 

مطالػػػَب فرعيَّػػػة ,  فرعيَّػػػة : جزَّْأتُػػػُو إلػػػى سػػػتَّةِ ال المبحػػػث السَّػػػاب  : الُحَجػػػُ  العقميَّػػػة      
بحسب أوجو االستدالؿ الُمْمَحَقِة بالقياس في المصنَّفات النَّحوْية , ومػا احػت َّ الشَّػاطبيا 

االحتجػػػػاج بػػػػالَعْكِس ,  :, فاتََّسػػػػَقْت عمػػػػى النَّحػػػػو اآلتػػػػي منيػػػػا فػػػػي مباح ػػػػو المقاصػػػػديَّة 



ػْحُت َمْوِقػَؼ وباأُلُصوِؿ , وباأَلْوَلى , وب النَّظيِر وَعَدِمِو , وباالستقراِء , وبالبػاقي , وَوضَّ
َفاَدَتُو منيا في ُأسالشَّاطبْي منيا في عمميَّة اال  موب الْنقاش والجداؿ . ستدالؿ , واا

َمَِاَؿ البحث باالجتزاء , وما َكاَبْدُتُو م  الشَّػاطبْي فػي  فيياوأمَّا الخاتمة فَعْدَرْجُت       
 َمة  وبيمة العناء . ِرحْ 

ْف َقُصَرْت َيُدَؾ عػف وفي الختاـ فإفَّ َمْف ُكْنَت طميَؽ ِبْرِه , فَ        ْمَتُكْف َأِسْيَر ُشْكِرِه , واا
 الَجَزاِء , َفْمَيُطْؿ ِلَساُنَؾ بال َّنَاِء . 

َـّ  , وَّال  هلل سبحانو وتعالى كمػا ينبغػي لجػالؿ وجيػو , وعظػيـ سػمطانو فاْلَحْمُد أَ         ُػ
 ةَ حػػػ, َأْوِسػػػُؽ مندو  كتور صػػػاحب جعفػػػر أبػػػو جنػػػاح الجميػػػؿَ , الػػػدا  إليػػػؾ ُأسػػػتاذي النَّبيػػػؿَ 

َِ نعماِِػَؾ , وفػيِض آالِِػؾَ  اإلطراِء , ومعسوَؿ ال ََّناءِ  إْذ َمَنْنػَت بالموضػوع  , , عمى ساب
اة الِعْرَفاِف , وأْحَكْمػَت ِبِمْشكَ  َتَمِسْي , واْسَتَضْعَت َعَميَّ ُممْ عمى نفسْي , وَوَصْمَت الكتاَب بِ 

َأْقػػَدَؽ عميػػؾ شػػ بيَب و           , فجػػزاؾ اهلل عْنػػي َخْيػػَر الَجػػَزاءِ  , َسػػْبِكي ِبِمْيَسػػـِ البيػػافِ 
 الَعَطاِء . 

َـّ ِدَراَيػػػػػػو  وفيػػػػػػرة , وِخْبػػػػػػَرة  قزيػػػػػػرة                الػػػػػػداكتور ,  , َجَمْيَتيػػػػػػا لػػػػػػي والػػػػػػدي الَحِمػػػػػػيـَ  و َػػػػػػ
وال يقػػـو بحقْػػؾ  نػػاء  ,  , ْذ ال َيْضػػَطِمُ  بععباِػػؾ إطػػراء  , إ لَكػػِريـَ  اعبػػد الحسػػيف عبػػد اهلل

أسػػعُؿ أْف ُيِطْيػػَؿ بػػؾ الَبقَػػاَء ,  , واهللَ  فيػػذا البحػػث مػػف فتػػوف إحسػػانؾ , وبػػدي  عرفانػػؾ
 َر والَجَزاَء . جْ وُي يبؾ األَ 

ي كميَّػػة اآلداب والعمػػـو َحػػؽَّ الشاػػْكِر إلػػى أسػػاتذة شػػعبة الماغػػة العربيَّػػة , فػػ وَأْقِضػػي      
ػػػد الخػػػامس فػػػي المممكػػػة المغربيَّػػػة ,  الْربػػػاط / جامعػػػةِ  –اإلنسػػػانيَّة , فَػػػْرَع أكػػػداَؿ  محمَّ

ػػػػػػػػػػد الظَّريػػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػػد بمبػػػػػػػػػػوؿ ,  ,والسػػػػػػػػػػيَّما األفاضػػػػػػػػػػُؿ , الػػػػػػػػػػداكتور محمَّ           والػػػػػػػػػػداكتور محمَّ
ػػو الجالِػػؿُ  ػػد حجا َِ إنشػػاِيـ , فميػػـ َيْنَضػػُ  , عمػػى ُحْسػػِف احتفػػاِيـ , وَبػػا والػػداكتور محمَّ ِل

ـُ وفاِي .  ـُ  ناِي , وُيَنْدي َرِح  َأِدي
إلػػػػى اأُلسػػػػتاذ الػػػػداكتور أحمػػػػد شػػػػوقي بنبػػػػيف  , ْدي ُمْفتَػػػػَرَض الشاػػػػْكِر واإلجػػػػالؿِ وُأؤَ       

             ممكػػػػػػة المغربيَّػػػػػػػة , مِنيَّة , فػػػػػػي القصػػػػػػػر الممكػػػػػػْي لمالخزانػػػػػػػِة الَحَسػػػػػػ المفضػػػػػػاِؿ , مػػػػػػديرِ 
لى األساتذة اإلضػافْييف , واإلخػوة المينْيػيف , فػي الخزانػِة الَحَسػِنيَّة , والخزانػة العامَّػة  واا

ـْ فػػػي المممكػػػة المغربيَّػػػة , عمػػػى قزيػػػر فاِػػػدتيـ , وموفػػػور عاِػػػدتيـ , حتَّػػػى َيْنػػػِزَؼ  بِػػػراُى
 ِبَمْدِحي , وُيْبِدَع َقْصُدُىـ ِبَوْصِفي . 



موصػػوؿ بػػاالحتراـ , لػػِريس لجنػػة المناقشػػة وأعضػػاِيا وُأَرْطػػُب لسػػاني بالشاػػْكِر ال      
ُحمَػػػَؿ ال ََّنػػػاِء , وَأُنػػػوُط قالِػػػَد َفْضػػػِمِيـ فػػػي أعنػػػاِؽ 


