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 الخالصة :

  غدددد   رهدددد   ادددد   دددد    ده اددددر ر   ادددد  تعدددده اددددلة دراسددددرر  هادسدددد  راددددال غدددد    ددددر  درهادسددددر  در     دددد        
  ىردددد  ر دددده غدددد  درهادسددددر  درسددددر    ر  ا دددد  هادسدددد    ديهدددد   دددد    تددددر    غدددد  در ا دددد    ر تسدددده إلغا دددد  در ددددا     

    رهر  عاغ  درتط ا درحرص  غ  حا   درتأر ف غ  غا   در ا   
ا ددددددر  دددددد  ر د دددددد  ر  رعددددددرر         دددددد       تر    در تددددددر   ت  دددددد  را  دددددد  اددددددلة دراسددددددرر  غدددددد   دددددد   اددددددل       

 رهددددر  حسدددد  درسدددد ا غدددد  در ددددا      ندددده  اددددل   در تددددر     فدددداي  ددددر  در ا  دددد   در ؤرفددددر  درتدددد  تهر ردددد   ددددا  در  
   غ  غر   دألا     غ د ه ر     

غصددددددد      ارت ددددددد  ألاددددددد  درهتدددددددر     تهدددددددر   درت ا ددددددده   ادددددددلة دراسدددددددرر  ال دددددددى ت ا ددددددده       دددددددد دددددددت             
   ألرفددددرق در ددددا    غا  دددد    عددددر     غضدددد   الدددد   سددددأر  غادددد  درعددددا   غدددد  در  دددد   د صددددط    فادددد   در ا دددد  

     ف    ي ال  ح رة در ؤر       ررف غ  در ا     ر   
دددددر  دددددرهة درهادسددددد  غ رهددددد    يالددددد          ر  دددددها   ر     هادددددر  اصصدددددغصددددد      دددددر  درفصددددد  دأل        ددددد  ددددد  ر َّ

  رحدددددد:  ادددددد  ا در ددددددها  درعددددددر      دددددد داه در تددددددر       ر ددددددا در دددددد داه     دددددد داه در تددددددر        ددددددر  غدددددد     دددددد
   در ا        غ  تفس ا در   ر  در 

      ددددر  غدددد  را عدددد    رحدددد: ادددد  ا درتددددادهف  دددد  اددددلة دراسددددرر   ددددررق داا دره ر  دددد داددددت  درفصدددد  در ددددره        
دددددر درفصددددد  در ررددددد: غ ددددده دالتهدددددى  دددددررتط ا درددددده ر      دألضدددددهده         در  دددددتاف در فقددددد      درفدددددا غ در     ددددد    ر َّ

   هاددددر غدددد  تع دددد   دره ردددد     در ددددره  غدددد  تاصدددد   دره ردددد     در رردددد:   ددددر  غدددد     دددد    رحدددد: ادددد  ا دأل   
  غ  ت  ا   ر  دره ر  ال  طا غ د ستعراة    در  ري در اس  

 ت ص  إر ار در ح:       را ار ا ر ر درارت   غ ره  ال راة ال  هتر        
اضددددد  د   -حر    رإلسددددد   ح ددددد:  دددددر  درصددددد هد ددددد  ال ددددد  غا ددددد  در دددددا    رهددددد   ددددد  درصدددددها دأل    إ َّ   1

 دراسددددد     سدددددأر   إيد  طر فددددد   ددددد  دألرفدددددرق در ا ه ددددد  حدددددر ا      فا ددددد    عره ادددددر  دددددره د  دددددإلد  نفددددد د  -الدددددها 
؛ ر دددد  اددددلد درع دددد  ندددده تطدددد ا  غمددددته در ددددر  ر ر دددد  ال ددددى  صددددادال   ال ددددى  دددده ح ددددا دأل دددد   تا  ددددر   الدددد  لرددددف

  در ا   ال ه د     ال رس
ى غا ددددد  در دددددا     رنددددده   تدددددر   ط ددددد    صددددد  سددددد َّ سددددد    در م  تدددددر  ي ددددده  ال  ددددد  در   ددددد  در حددددد: ر َّ ر     2

    ندددده سددددرا ال ددددى ها دددد     ددددا غدددد  در ددددا      ندددده ادددد   دددد  در  ه دددد  حسدددد  درسدددد ا إر هددددر غدددد  در ا دددد   اتدددد  
 ددد  درع  دددر     نددده تطددد ا ادددلد در دددها  ال دددى  ددده د ددد  نت  ددد  غددد   تر ددد   تفسددد ا غا ددد  در دددا     دردددل   ضددد  رددد  

د     د دددددددت رغ رسددددددد ر   غاضددددددد   ددددددد  تدددددددأر ف در تدددددددر      دددددددهرة   دددددددر    ا دأل       ه ددددددد   ضددددددده غ ادددددددر  ها ددددددد
قاددددرا   ع ره   ددددام فك    مددددا  ك غدددد  در  تددددر       ددددلرف   دددد    تر دددد  در ددددادا  اددددر صددددفرت      در  ة   در ددددره   ددددر  تأ  دددد  حم

  ررتأر ف ال ى حا ف در ع      در ه   ر اا ج ال ى الد در ها   ىردأل   
     ا دددد  إرددددى دراسدددد   در ددددا    صدددد ى د  ال  دددد  هدددد   اه غدددد  درفددددا غ در     دددد رندددده    دددد  در حدددد: ر َّ ر  3

   دددددد   دألرفدددددرق لد  دردددددده      رددددد   سدددددد       هددددد  تيد دددددده  الهر ددددد  ال  ددددددر  درعا  ددددد  غدددددد  تت ددددد  درفددددددا غ در     ددددد
  در ت را  



  دددددلرف     ال  ا دددددر درسددددد  ي ددددده  ددددد  ال       ا ددددد  إردددددى دألضدددددهده رنددددده  هددددد   اه غددددد     ددددد  در حددددد: ر َّ ر  4
  دددددد    تددددددر  ي ه ال  دددددد  درسدددددد    رندددددده   تددددددر   صدددددد  إر هددددددر  اه غ دددددد  اددددددلد در صددددددط ه       ددددددر   ددددددر   ددددددأ    

 درا       رح ه رنه     ر را إرى لرف   
  ددددددر  دإلغددددددرهة  لرددددددف أل َّ  ؛رألرفددددددرق  الهدددددده دألصدددددد  در  دددددد      ددددددف   ددددددر  ي دددددده  ال  دددددد  درسدددددد    هددددددرهاد   ددددددر  5

ددد؛   ددد     ف رددد      تدددري  ددد    تر ددد     غ دددر   ددد  ر ددداي  دددر ر د ددد  نت  ددد  ر دددا  الصددداة  ددد  الصدددا درفصدددرح    ر َّ
    تفدددد   ددددل ا دره ردددد  در ددددر ع  ر    دددد     دددد    دددد      غادددد   ر   ددددا  دددد  در   ددددر  در ا  دددد  در  دددد    ل دددداة دألصدددد  

غددددد   ع  ددددد     درتأصددددد       د ددددد  غدددددراس غددددد   ها ددددد رصددددد   ضدددددعار غددددد  در  ددددد      أسدددددرر    ته الددددد     رعددددد   
   ر   تأ اد    

 
        

 


