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ٖ اٌّزجبدي ِغ اٌض١بق اٌظٛرٟ ٚرأص١ش فٟاألصبس األٚي ٘زا اٌجذش ٠جذش فٟ —خالطخ

. اٌف١ُٔٛ ٚاٌزفش٠ك ث١ٓ اٌّؼبٟٔ، اٌذشف ٚاٌزّض١ً ٌزٌه ثذشف إٌْٛ

اٌض١بق اٌظٛرٟ ٚرأص١شٖ اٌّزجبدي ِغ اٌذشف ٚاٌزّض١ً ٌزٌه ثذشف : اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

. اٌف١ُٔٛ ٚاٌزفش٠ك ث١ٓ اٌّؼبٟٔ، إٌْٛ

I. اٌّمذِخ 

: ٠بق اٌظٛرٟ أٞاٌش، ص١بق طٛرٟ، ٚص١بق ٌغٛٞ، ٚص١بق دبي: رٕمضُ ئٌٝ اٌض١بلبد

ا١ٌٙئخ اٌظٛر١خ اٌزٞ ٠مغ ف١ٙب اٌظٛد، فؼٕذٔب طٛد اٌظبد ٚاٌش١ٓ ٠ٍذمّٙب اٌجٙش ئرا 

طٛد اٌظبد طٛد ِّٙٛس، ٚأ٠ًضب طٛد اٌش١ٓ طٛد ِّٙٛس؛ فارا : رٍزّٙب اٌذاي

ِظذس : ٚرٌه ٔذٛ ،ٚلغ طٛد اٌظبد أٚ اٌش١ٓ فٟ ِٛلغ أٚ فٟ ث١ئخ طٛر١خ؛ رٍزّٙب اٌذاي

، اٌش١ٓ "أشذق: "ثزاٞ ِفخّخ، ٚٔذٛ" اٌززد٠ش"ٚ" ِزدس"٘ىزا  ٚاٌزظذ٠ش، ف١ٕطمبْ

 . جبٚسد اٌذاي اٌش١ٓ: ٠ؼٕٟ-طٛد ِّٙٛس، ٌٚىٓ ٚلؼذ ثؼذ اٌش١ٓ اٌذاي 

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 . ص١بق طٛرٟ، ٚص١بق ٌغٛٞ، ٚص١بق دبي: رٕمضُ ئٌٝ اٌض١بلبد

ٌظبد ا١ٌٙئخ اٌظٛر١خ اٌزٞ ٠مغ ف١ٙب اٌظٛد، فؼٕذٔب طٛد ا: اٌض١بق اٌظٛرٟ أٞ

طٛد اٌظبد طٛد ِّٙٛس، ٚأ٠ًضب طٛد : ٚاٌش١ٓ ٠ٍذمّٙب اٌجٙش ئرا رٍزّٙب اٌذاي

اٌش١ٓ طٛد ِّٙٛس؛ فارا ٚلغ طٛد اٌظبد أٚ اٌش١ٓ فٟ ِٛلغ أٚ فٟ ث١ئخ طٛر١خ؛ 

ثزاٞ " اٌززد٠ش"ٚ" ِزدس"ِظذس ٚاٌزظذ٠ش، ف١ٕطمبْ ٘ىزا : ٚرٌه ٔذٛ ،رٍزّٙب اٌذاي

: ٠ؼٕٟ-ٚس، ٌٚىٓ ٚلؼذ ثؼذ اٌش١ٓ اٌذاي ، اٌش١ٓ طٛد ُِٙ"أشذق: "ِفخّخ، ٚٔذٛ

، ثظٛد ِجٙٛس، سغُ أْ اٌش١ٓ فٟ األطً "دقچأ: "فزٕطك ٘ىزا -جبٚسد اٌذاي اٌش١ٓ

طٛد ِّٙٛس؛ ئّٔب ػٕذِب رأرٟ اٌش١ٓ ثجٛاس اٌذاي، ف١ٍذك اٌش١ٓ اٌجٙش ِٓ اٌذاي؛ ألْ 

 اٌذاي طٛد ِجٙٛس ٚاٌش١ٓ طٛد ِّٙٛس؛ فارا جبٚسد اٌش١ٓ اٌذاي؛ ٔطمذ اٌش١ٓ

ب ًّ  ".دقچأ: "ثظٛد ِجٙٛس رٕطك ج١

ِظٙشح؛ ألْ إٌْٛ { ڤ}ئرْ طٛد إٌْٛ رغ١ش ػٍٝ دضت اٌض١بق، إٌْٛ ِضاًل فٟ 

ْٔٛ ايف {ٻ ٻ}ٚلؼذ ثؼذ٘ب اٌؼ١ٓ، ٚرضّٝ فٟ ػٍُ اٌزج٠ٛذ ثبإلظٙبس اٌذٍمٟ؛ أِب فٟ 

 ًْ ِغ  ، فٕٙب ف١ٗ ئدغبَ، ٚأ٠ًضب ػٕذِب رمغ إٌْٛ لجً اٌشاء ػٕذٔب ٕ٘ب ئدغبَاجبٚسد ٔٛ

اخزالف اٌغٕخ، ٚأ٠ًضب إٌْٛ ٕ٘ب صبوٕخ ٚاٌجبء رٍذ ٘زٖ إٌْٛ؛ فزىْٛ إٌْٛ فٟ ِٛلغ 

 . اإللالة، فٕٙب ٕٔطك إٌْٛ ثظٛسح ا١ٌُّ ، ٠ضّٝ فٟ ػٍُ اٌزج٠ٛذ اإللالة

أٔٙب ١ٌضذ ربًء أٚ ثبًء أٚ : فبٌْٕٛ طٛد ٚادذ ئرا ٔظشد ئ١ٌٙب ِٓ إٌبد١خ اٌٛظ١ف١خ، أٞ

ب؛ فٛجٛد٘ب ًّ  .فٟ وٍّخ ِىبْ دشف آخش ٠غ١ش ِؼٕٝ اٌىٍّخ صبًء أٚ ج١

 .أطغش ٚدذح طٛر١خ ػٓ طش٠مٙب ٠ّىٓ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌّؼبٟٔ٘ٛ : اٌف١ُٔٛرؼش٠ف 

اٌجبء غ١ش اٌض١ٓ، ٚػٕذِب ": ثبد". "صبد: "، ٚػٕذِب ٔمٛي"ثبد: "ػٕذِب ٔمٛي ِضاًل 

ف اخزٍفذ ؛ اٌذشٚ"صبد"، ٚ"ٔبَ"، "ثبد: "٠ؼٕٟ ؛؛ فبٌْٕٛ غ١ش اٌجبء"ٔبَ: "ٔمٛي ِضاًل 

 .ٌٚزٌه اخزٍف اٌّؼٕٝ

غ١ش ِؼٕٝ " ٔبس"، ِٚؼٕٝ "صبس"غ١ش ِؼٕٝ " داس"غ١ش ِؼٕٝ " ٔبس"فّؼٕٝ 

؛ رغ١شد إٌْٛ ئٌٝ ثبء صُ ئٌٝ داي؛ فٙزا ٠غ١ش اٌّؼٕٝ؛ ألْ ِؼٕٝ "داس"ٚغ١ش ِؼٕٝ " ثبس"

 ". داس"غ١ش ِؼٕٝ " ٔبس"غ١ش ِؼٕٝ " ثبس"

 :ٌف١ُٔٛي "دا١ٔبي جٛٔز"ف ٞػشد

طٛاد اٌّزشاثطخ ف١ّب ث١ٕٙب ِٓ اٌظفبد فٟ ٌغخ ِؼ١ٕخ، ٚاٌزٟ رضزؼًّ ػبئٍخ ِٓ األ٘ٛ 

ثطش٠مخ رّٕغ ٚلٛع أدذ األػضبء فٟ وٍّخ ِٓ اٌىٍّبد فٟ ٔفش اٌض١بق اٌزٞ ٠مغ ف١ٗ أٞ 

 .ػضٛ آخش ِٓ اٌؼبئٍخ ٔفضٙب

: ٚ٘زا اٌزؼش٠ف ال ثأس ثٗ؛ فؼٕذٔب ِضاًل اٌفزذبد فٟ اٌؼشث١خ أػضبء ٌف١ُٔٛ ٚادذ، ٘ٛ

  .رذخ؛ ٌٚىٓ أ٠خ فزذخ ِٕٙب ال رمغ فٟ ِٛلغ األخشٜف١ُٔٛ اٌف

: ف١ُٔٛ اٌفزذخ

 : ف١ُٔٛ اٌفزذخ ٠ٕمضُ ئٌٝ صالصخ ألضبَ

. فزذخ ِشلمخ: اٌمضُ األٚي

. فزذخ ِفخّخ :اٌمضُ اٌضبٟٔ

  .فزذخ ث١ٓ ث١ٓ :اٌمضُ اٌضبٌش

اٌظبد ٚاٌضبد، ٚاٌطبء، ٚاٌظبء، ٘زٖ األطٛاد اٌّفخّخ؛ ئرا : ٚأطٛاد اٌزفخ١ُ ٟ٘

وبٌفزذخ، أٚ اٌضّخ، أٚ اٌىضشح، رىْٛ : ثذ ٘زٖ األطٛاد دشوخ ِٓ اٌذشوبد اٌضالصخطبح

أطٛاد ِفخّخ : ٘زٖ اٌذشوبد ِفخّخ؛ ألْ اٌظبد ٚاٌضبد ٚاٌطبء أطٛاد ئطجبق، ٠ؼٕٟ

ب و١ًٍّب، فارا طبدجذ اٌذشوخ أٚ اٌضّخ أٚ اٌفزذخ أٚ اٌىضشح؛ رىْٛ ٘زٖ اٌذشوخ  ًّ رفخ١

 .ِفخّخ

اٌظبد ِذشوخ ثبٌفزخ، ": طجش"طبد ثبء ساء، ": طجش: "دٛفبٌفزذخ اٌّفخّخ فٟ ْ

 .أرٝ ثؼذ اٌظبد: فبٌفزذخ ٕ٘ب أرذ ثؼذ اٌظبد، طٛد اٌفزذخ ٕ٘ب ِفخُ؛ ألٔٗ جبٚس اٌظبد

أرذ ثؼذ اٌطبء اٌفزذخ، ٚاٌفزذخ دشوخ، ٚاٌذشوخ ئرا جبٚسد اٌظٛد " طجغ"ٚأ٠ًضب 

اٌفزذخ ِفخّخ، ػٕذِب " طجغ": اٌّفخُ أٚ طٛد اإلطجبق رظجخ أ٠ًضب ِفخّخ؛ ػٕذِب ٔمٛي

: أٚ ػٕذِب ٔمٛي" لبي: "فزذخ ِشلمخ، ػٕذِب ٔمٛي" صبس"أٚ " ثبد: "ٔمٛي ِضاًل 

 .ث١ٓ اٌزفخ١ُ ٚث١ٓ اٌزشل١ك-ثؼذ اٌخبء فزذخ ث١ٓ ث١ٓ " خشط"

اٌفزذخ ٕ٘ب ث١ٓ اٌفزخ ٚث١ٓ اإلِبٌخ، ػٕذٔب أطٛاد " سدّخ: "أ٠ًضب اٌظٛد اٌّّبي

: ٟ٘ٚ -فٙزٖ رضّٝ أطٛاد االصزؼالء-" لع خض ضغظ: "االصزؼالء ِجّٛػخ فٟ

رٕمضُ ئٌٝ  ٘زٖ األطٛادٚاٌظبد، اٌضبد، اٌطبء، اٌظبء، ٚاٌمبف، ٚاٌغ١ٓ، ٚاٌخبء، 

اٌظبد، اٌضبد، : أطٛاد فٟ أػٍٝ دسجبد االصزؼالء، ٟ٘ أطٛاد اإلطجبق، ٟ٘: لض١ّٓ

ح ٟ٘ صالصخ اٌطبء، اٌظبء، ٘زٖ األسثؼخ أطٛاد ِطجمخ، األطٛاد اٌزب١ٌخ ٌألطٛاد اٌّطجك

. اٌمبف، ٚاٌغ١ٓ، ٚاٌخبء، ٘زٖ اٌضالصخ أطٛاد ث١ٓ اٌزفخ١ُ ٚث١ٓ اٌزشل١ك: أطٛاد

: ئرْ أطٛاد اإلطجبق فٟ أػٍٝ دسجبد اٌزفخ١ُ ٠ٍٟ أطٛاد اإلطجبق اٌضالصخ اٌزٟ ٟ٘

فزذخ : ػٕذٔب -األطٛاد اٌّشلمخ-اٌخبء، ثؼذ ٘زا رأرٟ ثأطٛاد اٌزشل١ك ٚاٌغ١ٓ، ٚاٌمبف، 

 .ث١ٓ اٌفزخ ٚث١ٓ اٌىضش: لخ، فزذخ ث١ٓ ث١ٓ، أٚ فزذخ ِّبٌخ أِٞفخّخ، فزذخ ِشق

  :ف١ُٔٛ اٌىضشح

  :أػضبؤ٘ب ،اٌىضشح فٟ اٌؼشث١خ ف١ُٔٛ

ٚ٘زٖ األطٛاد ػٕذِب رأرٟ . ط١بَ، ثظ١ش، طجبع، ضجبع: اٌىضشح اٌّفخّخ فٟ ٔذٛ. 1

ٞ ثؼذ٘ب اٌىضشح؛ رأرٟ وضشح ِفخّخ؛ اٌظبد ٚاٌضبد ٚاٌطبء ٚاٌظبء أ٠ًضب، ػٕذِب رأد

 .اٌىضشح ثؼذ ٘زٖ األطٛاد؛ رُؼذ وضشح ِفخّخ



ِس٘بَ : ثؼذ اٌشاء. ِضاًل ػج١ش، ثؼذ اٌجبء. صٙبَ، ثؼذ اٌض١ٓ: اٌىضشح اٌّشلمخ ِضاًل فٟ. 2

 .وضشح ِشلمخ ،أٚ ِس٘بْ

خ١بَ، غالظ، لجبة، اٌىضشح ثؼذ اٌخبء، ٚاٌىضشح : ٘ٛ وضشح ث١ٓ ث١ٓ، ػٕذِب ٔمٛي. 3

 . رؼذ وضشح ث١ٓ ث١ٓثؼذ اٌغ١ٓ، ٚاٌىضشح ثؼذ اٌمبف، 

  :اٌزٛض١خ

، "طجبع"ٚثؼذ اٌطبء فٟ  ،، ٚثؼذ اٌظبد فٟ ثظ١ش"ط١بَ"ْ اٌىضشح ثؼذ اٌظبد فٟ ئ

، وضشح ِفخّخ؛ ألٔٙب اوزضجذ اٌزفخ١ُ ِٓ اٌظٛد اٌضبثك ٌٙب "ضجبع"ٚثؼذ اٌضبد فٟ 

 .طٛد اٌظبد ٚاٌضبد ٚاٌطبء ٚاٌظبء

" ػج١ش"، وضشح ٕ٘ب ثؼذ اٌض١ٓ، ٚأ٠ًضب اٌىضشح فٟ "صٙبَ: "اٌىضشح اٌّشلمخ فٟ ٔذٛ

وضشاد " ِس٘بْ"ثؼذ اٌشاء، ٚاٌىضشح ثؼذ اٌشاء فٟ " س٘بَ"ثؼذ اٌجبء، ٚاٌىضشح فٟ 

 .ِشلمخ

أٞ ث١ٓ اٌزفخ١ُ ٚث١ٓ اٌزشل١ك، ئرا أرذ ثؼذ األدشف اٌضالصخ اٌزٟ ٟ٘ : وضشح ث١ٓ ث١ٓ

اٌىضشح أرذ ثؼذ اٌخبء، ٚاٌىضشح فٟ " خ١بَ"فؼٕذٔب ِضاًل فٟ اٌمبف ٚاٌغ١ٓ ٚاٌخبء؛ 

. ، اٌىضشح أرذ ثؼذ اٌغ١ٓ"غالظ"

أرذ ثؼذ اٌمبف، وّب لٍذ ثأْ اٌذشوخ رأرٟ ثؼذ اٌذشف، ١ٌضذ " لجبة"أ٠ًضب اٌىضشح فٟ 

ِؼٗ ٚال لجٍٗ، ٘زٖ اٌىضشاد اٌّفخّخ أٚ اٌّشلمخ أٚ اٌزٟ ث١ٓ ث١ٓ ال رمغ ٚادذح ِٕٙب ِٛلغ 

 .٘زٖ وضشح ِفخّخ ٚرٍه وضشح ث١ٓ ث١ٓ ٚأخشٜ وضشح ِشلمخاألخشٜ؛ 

أْ أدذ ٘زٖ األػضبء ػضٛ سئ١ش ٚاألػضبء األخشٜ أػضبء : "دا١ٔبي جٛٔز"٠شٜ 

 . ئضبف١خ أٚ صب٠ٛٔخ

 و١ف ٔزؼشف ػٍٝ اٌؼضٛ اٌشئ١ش؟

اٌؼضٛ اٌشئ١ش ٠ُؼشف ثىضشح ٚسٚدٖ فٟ االصزؼّبي اٌٍغٛٞ ػٓ ": "دا١ٔبي جٛٔز"لبي 

ػٕٟ ٘ٛ أوضش األػضبء ٚسًٚدا، أٚ ألٔٗ اٌؼضٛ اٌزٞ ٠ضزؼًّ ٚدذٖ ِٕؼزاًل ٞ "ثم١خ األػضبء

 . ػٓ اٌض١بق اٌفؼٍٟ، أٚ ألٔٗ اٌّٛلغ اٌٛصظ ث١ٓ ثم١خ األػضبء

أْ ٘زٖ األػضبء ال رزجبدي اٌّٛالغ اٌظٛر١خ ف١ّب ث١ٕٙب؛ فىً : ِّٚب ٘ٛ جذ٠ش ثبٌزوش

 . دضش٠خ رشلكاٌمجبئً اٌجذ٠ٚخ رفخُ، اٌمجبئً اي: ػضٛ خبص ثج١ئخ ِؼ١ٕخ

ف١زجبدي اٌّٛالغ ِغ اٌف١ّٔٛبد األخشٜ، لذ ٔمٍت اٌفزذخ  -٘ٛ اٌظٛد-أِب اٌف١ُٔٛ 

. وضشح

لذ ٔمٍت اٌىضشح ضّخ، اٌضّخ ف١ُٔٛ، ٚاٌىضشح ف١ُٔٛ، ٚاٌفزذخ ف١ُٔٛ، ِضاًل رىزت ٌٙجخ 

رِْىزِْت، رِضَشة، رٍَِؼت، ٠ىضشْٚ دشٚف اٌّضبسػخ؛ فؼٕذِب رىضش دشٚف : ثٙشاء ٠مٌْٛٛ

 .اسػخ ٕ٘ب اٌىضشح رجبدٌذ اٌّٛلغ؛ فزذخ رغ١شد ئٌٝ وضشحاٌّض

ئرْ اٌف١ُٔٛ ٠زجبدي اٌّٛالغ؛ أِب األػضبء فال رزجبدي اٌّٛالغ، اٌفزذخ اٌّفخّخ ال رمغ 

ِٛلغ اٌفزذخ اٌّشلمخ أٚ اٌفزذخ اٌزٟ ث١ٓ ث١ٓ؛ ئّٔب اٌفزذخ لذ رذً ِذً اٌىضشح، ٚأ٠ًضب 

 . صٛح، لُذٚح ٚلِذٚح، ٚرَؼٍُ ٚرِؼٍُأُصٛح ئِ : اٌىضشح لذ رذً ِذً اٌضّخ؛ فٕمٛي

ب ٌغ٠ٛخ  ،ٟ٘ اٌز١١ّز ث١ٓ اٌىٍّبد: -ٚفك ٘زا اٌشأٞ-ئرْ ٚظ١فخ اٌف١ُٔٛ  ًّ ٚئػطبؤ٘ب ل١

. ِخزٍفخ طشف١خ أٚ ٔذ٠ٛخ أٚ دال١ٌخ

 ". ثبد"غ١ش ِؼٕٝ " داَ"، أٚ ِؼٕٝ "ٔبَ"غ١ش ِؼٕٝ " ثبد"ألْ اٌّؼٕٝ ٠زغ١ش فّؼٕٝ 

ٌّزوش؛ أِب " ٌهَ "ثىضش اٌىبف، " ٌهِ " -٠ُ اٌفزذخ ثفزخ اٌىبف، فْٛ" ٌهَ : "ِضاًل ٔذٛ

 .؛ ئرْ اٌّؼٕٝ رغ١ش ِٓ ِزوش ئٌٝ ِإٔشٌٍّإٔش ثىضش اٌىبف" ٌهِ " :ػٕذِب ٔمٛي

-، رغ١١ش اٌف١ُٔٛ غ١ش اٌّؼٕٝ، رغ١١ش اٌظٛد "وبد"ٚ" لبد"ٚ" ثبد: "ِضاًل ػٕذٔب

 .ثبد غ١ش ِؼٕٝ لبد، غ١ش ِؼٕٝ وبد: غ١ش اٌّؼٕٝ -اٌذشف

. طٛد أط١ً أٚ طٛد ّٔٛرجٟ ٠ذبٚي اٌّزىٍُ رم١ٍذٖ: ١ُٔ ثأٔٗػشف ثؼضُٙ اٌفٛ

اٌج١ُ؛ ٠ذبٚي وً ئٔضبْ ِّٕب أْ ٠مٍذ اٌج١ُ اٌفظذٝ، ٠ذبٚي ثمذس اإلِىبْ؛ ألْ : وظٛد

ب ًّ ب وض١شح اٌزؼط١ش، ٚثؼض اٌجالد رٕطمٙب ج١ ًّ  .اٌضٛس١٠ٓ ٠ٕطمٛٔٙب ج١

ح فٟ اٌٍٙجخ اٌّظش٠خ ، ٚاٌج١ُ اٌّظشٞ"ج١ُ"اٌج١ُ اٌفظ١ذخ ٔشأ ِٕٙب اٌج١ُ اٌشب١ِخ 

 ". اءچ"ٟ٘ ِؼٕب٘ب " اءط"ٟ٘ ِؼٕب٘ب ": جبء"، "ج١ُ"

: رؼش٠ف ِجّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح ٌٍف١ُٔٛ

طٛد أط١ً ٔشأ ِٕٗ طٛربْ أٚ أوضش دْٚ أْ ٠ىْٛ ٚ٘ٛ : ٘ٛ اٌزؼش٠ف اٌزٞ ٔشرض١ٗٚ

 . ٌالخزالف أصش فٟ اٌّؼٕٝ

ٟ٘ : ح، ٚاٌذشٚف اٌظٛائذاٌضبوٓ: ٠شًّ اٌظٛاِذ ٚاٌظٛائذ، اٌذشٚف اٌظبِزخ أٞ

٠ُ ط: اٌج١ُ اٌفظ١ذخ ٚٔطمٙب فٟ اٌٍٙجبد اٌؼشث١خ اٌذذ٠ضخ: اٌذشوبد، ِضبٌٗ فٟ اٌؼشث١خ

 .وض١شح اٌزؼط١ش فٟ ٔطك اٌضٛس١٠ٓ، ج١ُ لب٘ش٠خ وبٌىبف اٌفبسص١خ

اٌٍغخ اٌؼشث١خ -اٌضبء ف١ُٔٛ رٕطك فٟ اٌٍغخ إٌّٛرج١خ : طٛد اٌضبء: ِضبٌٗ أ٠ًضب

" صبثذ" :اًء، صبثذ اٌؼبِخ ٠مٌْٛٛسٞ اٌمب٘شح رٕطك صبًء أٚ ص١ًٕب أٚ صبًء؛ أِب ف -اٌفظذٝ

. ثبٌض١ٓ

: ، أ٠ًضب ٘زٖ األطٛاد اٌضالس"رِؼجبْ: "أ٠ًضب صؼجبْ ػٕذِب ٠ٕطمٙب اٌؼبِخ  ٠مٌْٛٛ

 .اٌضبء، ٚاٌض١ٓ، ٚاٌزبء، ٘زٖ ػبئٍخ ِٓ األطٛاد رضّٝ ػبئٍخ اٌف١ُٔٛ

ػٍٝ اٌٍٙجخ اٌمب٘ش٠خ؛ ال ٠ىْٛ " جبء"ػٍٝ اٌٍٙجخ اٌضٛس٠خ، أٚ " اءچ"أٚ " جبء"

 .ٕ٘بن فشق فٟ اٌّؼٕٝ، اٌّؼٕٝ ٚادذ

، اٌف١ُٔٛ اٌضبٔٛٞ ٘ٛ ف١ُٔٛ ػذٞ ٌفظٗ ل١ٍاًل "اٌف١ُٔٛ اٌضبٔٛٞ"ٕ٘بن ف١ُٔٛ آخش ٠ضّٝ 

 .١ٌؼطٟ ظالاًل ِخزٍفخ ِٓ اٌّؼٕٝ ٠شًّ ٘زا اٌف١ُٔٛ اٌضبٔٛٞ إٌجشاد ٚاألٔغبَ ٚاٌفٛاطً

 والوصادر الوراجع

عالم القاهرة، أحمد مختار عمر، : ترجمة ،س علم اللغةمارٌو باي، أس .1
 .م1٩٨3، الكتب

دار بغداد، محمد علً النجار ، : تحقٌق  ،لخصائصاأبو الفتح ابن جنً،  .2
 .م1٩٩٠، ون الثقافٌة العامةئالش

، كلٌة اللغة العربٌة، اللهجات العربٌة والقراءات القرآنٌة، إبراهٌم أبو سكٌن .3
. م2٠٠6، جامعة األزهر، الزقازٌق

، القاهرة، رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي .4
 .م 1٩٩٧، مكتبة الخانجً

. م1٩٨٠، دار القلم، بٌروت، ولفنسون، تارٌخ اللغات السامٌة .5

، دار العلم للمالٌٌن، دراسات فً فقه اللغة، صبحً الصالح، بٌروت .6
. م1٩٨3

 . م2٠٠3الزقازٌق، دار الزهراء للطباعة، ، علم الداللة، إبراهٌم أبو سكٌن .٧

علم الصوتٌات، وتجوٌد آٌات هللا البٌنات، كلٌة اللغة إبراهٌم أبو سكٌن،  .٨
. م2٠٠٠العربٌة، الزقازٌق، جامعة األزهر، 

، دار غرٌب للطباعة والنشر ،علم اللغة االجتماعًالقاهرة، كمال بشر،  .٩
 .م1٩٩٧

، جامعة الملك سعود، عماد شئون معلم اللغة وصناعة المعاج، علً القاسمً .1٠
. م1٩٩1المكتبات، 

. م1٩٩٧ ،دار الزهراء للطباعةالزقازٌق،  ،علم اللغة إبراهٌم أبو سكٌن، .11

 1٩٧2 ،دار نهضة مصر للطبع و النشر ،علم اللغة علً عبد الواحد وافً، .12
. م 

عن التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتً  أحمد علم الدٌن الجندي،  .13
. م1٩٧٧نوفمبر  ،4٠مجلة مجمع اللغة العربٌة ج ال ب، مقالصرفً

دار المعرفة اإلسكندرٌة،  ،فقه اللغة فً الكتب العربٌة الراجحً، هعبد .14
 .م1٩٨٨ ،الجامعٌة

مجلة مجمع اللغة العربٌة ج ، مقال بفً أصول اللغة، رمضان عبد التواب .15
.  م1٩٧٧نوفمبر  ،4٠

لقاهرة، دار الفاروق الحدٌثة ا مناهج البحث فً اللغة، إبراهٌم أبو سكٌن، .16
.  م1٩٩6للطبع والنشر، 

 


