سا -الهوامش:
ساد ً
بعضضاملعلعماتضضكاملت كصض ملص ضضا ملعلبحض ملوتتنض وملوبع ضهكملعآلخضضحممل مض ملهضضكت مل
علبحض وملوتضضكملل ضضمهلملبك ضضكت مل ملل ضضمهلملموملل ضضاوملتا ضضع ملتض ملعلبحض وملوتضضكملل ضضاومل
تا ع ملت ملعلبح مل ملل مهلملموملل اوملبك كت  .مل
وعلقيضضكيفملهملهضضوعملهضضا ملموململميململف ضضحمأملموملفقضضحمأملتتمل ضضماملعمل ضضكم ملتبكًض مضحمعملبكرف ضضك مل
عرسكسضيملاملمبا ضضااملعلبحض وملفما ضضعهكملص ضضا ملعلبحض ملوتتنض وملوتضضكملهضضاملتنهضضكملتتمل ض مل
عمل ضضكم ملبكصبيكضضكملقطضضحموملصقضضضاوملمومل ا ضضيهلملف ضضحمأوملموملعمي ض مل ضضكوملمومل عمي ض مل ميهضضكومللضضامل
و عتملب مبملعلبح ومل ستد تملعصقضكاملعلتسمس ملعلف حميململلمما ضااملعرسكسضيملومل
فمث ملهوعملتا ع ملهكت ملعلبح  .مل
فكلغكلضضاملتضضشملع ضضكت ملمحملضضدملعل ض ملتضضشمل م ض ملع سضضتضحمع عاوملعل ض مل مل ضملع ضدململبضضامعمل
ئيسكملتشملعلبح ؛ملول نملهكملهملعلاقتملذع ض مل ضحمو لملاملإل ضضك ملعلقضك ملموملعلضكلضبملرضا ملأمل
م
قكتماملجلميعملباعصبملعلبح  .مل
* وظائف الهامش:
-1مل اثي ملعلن ا ملعلقتبساوملوصسبتهكملإىلملمرحكهبك .مل
-2مل نبي ملعلقك مل مىمل وقملحمملصقضاملسكبقاملمومل حقاملهملعلبح وملتحم بضاملمبكمللضكلعض ملهمل
عل فحاملعل ملبنيمللدل .مل مل
-3مل ا يهلملبعاملعلنقكطملوًضحمحهكوملسضاع ملقكصضتملجضكملبضحمهمل حم ضهكملهملثنكلضكملعلا ضاامل
مممل وملمومل مض ملتقك صضضامللتعضضومل ململذقحمهضضكملهملت ض ملعلبحض وملموملتنكسضضباوململقطض حمملت سملسضضاومل
مومل نال ملبطخصوملمومل حممجامللعملمملمملتشملعر الم؛مللول ملل اومل سجي ملهوهملعرًيك ملهمل
ع كت ملموف ملوم ْوىل؛مللئالململ اوملسببمكملهملقضعمل سمس ملعرف ك ملو حمعبضهك .مل
-4ملعإلًك أملإىلملت ك ملمخحمهملغنيملاملبكلعماتكاومللن هلملعلقك ملبكلحمبااملإليهك .مل
* طرائق التهميش ومكانه من البحث:
لمتهمضضي ملثضضال مل ملحمعئ ض مللتخضضنملتنهضضكملعلبكح ض ملعلضحملقضضاملعل ض مللستحسضضشملعلسضضنمل
ميهكملهملعلبح وملولنبغيملمومللستقحمململ مل مل مىملوعحضدأملتنهضكملحضنيملعلبضد وملفيمتضامملعلسضنمل

ميهكملحتململاهكلاملعلبح

مل

أول-اتد اويناالهوامشابأسفلاالصفحة:ا ا
ًا

ول اوملهوعملبضحمل ملتشملعلضحمقملعآل يا مل
ضدوصمكملهملم مضضىمل
م-ملو ضعملم قضضكمملتسضضتقمملاملل ض ململرضضفحامل مضضىملحضدأومل بضضدمملتضضشمل قضممل()1ملتض مل
اهكلضاملعلضضنصململموملعلف ضضحمأومللقكبمض ملعلضضحمقمملعلمكثض ملبك ضضكت وملو ا ضعملهملمسضضف ملقض ململرضضفحامل
هاعتطهكوملوق ململرفحاملتستقمملاملبأ قكتهكملوتحمعبعهكوملوق ململتكمللتمل ملهبك.مل مل
وهملتثض ملهضضوهملع كلضضامللف ض ملتض ملعلبحض مل ضضشملع ضضكت مل ض ململمفقضضيململل ضضاوملبينض مل
وب ضضنيملر ضضمبملعلبحض ض ملتس ضضكفاملوعح ضضدأوملو تم ضضاهملع ض ضاعت مل م ضضىملتس ضضكفاملوعح ضضدأململ م ضضكومل
وقول مللف ملبنيملسضا هكملمبسكفاملوعحدأ.مل مل
علضضحمقمملعلا ضضااملهملع ضضكت مللا ضضعمل كذلمضضكمللمسضضضحموملو مللحمفضضعمل نض ومللا ضضعملعلضضحمقممل
دوومل
بنيملقاسنيملقبنلشوملوعر قكمملمحدهكملعتملعآلخحمملمبحكذعأمل كتملاوملوبعدملفضحمع ملقميض مل ض مل
علعماتكاملبع هكملعتملبعاوملتعملتحمع كأملعحملكذعأ .مل
ب-ملإ ضضك مل قضمملتتسمسض ملتتمل ض ملل ض ململف ض مل مضىملحضدأوملولبضدمململ م ضكملتضشمل قضممل()1مل
ولستمحمململإىلملاهكلاملعلف وملتعملعخت ك ملق ململرفحاملهباعتطهكملو عميقكهتك .مل
بض-ملإ ضك مل قمملتتسمس ملتتمل ض مللمبحض ململقمض وملتبضدومعملبضحمقممل()1وملولسضتمحمململإىلملاهكلضامل
وملولدووملهملمسف ملق ململرفحاملهاعتطهك .مل
مل
علبح
ثانيًا-االتهميشافيانهايةاكلاافصل :ا
إ ضك مل قمملتتسمس ملل ململف مل مىملحدأوملتبدومعملبضحمقممل()1وملولسضتمحمململحضتململ
اهكلاملعلف وملوممعملق ململع اعت ملوعلتعميقكا؛مللتدولنهكملهملاهكلاملعلف  .مل

