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  الباب األّول

  مقدمة

  

  خلفية البحث: الفصل األول

ولذلك، البشر لديهم عنوان يف احلديث النطق هو قدرة األوىل لإلنسان. 

يظهر . أو الكالم، حلرمان املسند يف قدرات مرة واحدة مماثلة يف احليوا%ت

يستخدموCا، وسوف املسند أيضا أن ا?تمع ال بد دائما من خالل اللغة اليت 

 ).4: 2004(أسراري،  تشكل، ويعيش وينمو من خالل اللغة

يف تنميته، ويستخدم لغة كوسيلة للتواصل بني أفراد اجلمهور يف شكل 

صوتية اإلنسان صوت اليت تنتجها األجهزة ال ).  1: 1997(كرياف,  رمزا لل

صال أدواة من أداة اللغة تكان  واخللوق، العقول، مجع أداة وهي لإلنسان االت

 يف ألنّ  لألديب، اخلامة املوادّ  هي أيضا واللغة. املهّمة التعاون ولينسج والشعور

: 1993ضا(سودارkنتو، أي املعّينة اللغة أجزاء من جزء تشكيلة األدبية عمالاأل

يستخدم اللغة كأداة للتعبري أو إنشاء األدب كله اليت ميكن استهالكها  ).54
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من قبل اجلمهور، مع شكل وعمل الكائن اخلالق الفن يف حد ذاته واحلياة 

   ).8: 1988(مسي،  البشرية

صبح املادية خللق عمل أديب صنفات . اللغة نفسها ت اللغة الواردة يف امل

ولكن . شفوي واألدب الشفوي ولدتاألدبية ميكن أن تكون إما األدب ال

 ميكن أيضا أن تكون شكال من أشكال الكتابة واألديب كتابة تتحمل

يتميز األدب كعمل شفوي أو كتايب من املزاk  ).4: 1997وسيين، سومارجو (

  ).68: 1986(سوجيمان،  مثل األصالة والفن واجلمال يف احملتوى والتعبري

ستخدم من قبل البشر حىت اآلن غري واحدة من لغات العامل ال تزال ت

اللغة العربية هي األصوات أو الكلمات اليت استخدمها العرب للتعبري . العربية

كان احد من البارومرتة املاهرة يُنظر  ).5: 1912(الغالييين،  عن رغبة أو نية

واألسلوب وكيفية التكّلم، يدل على القدرة  من جهة اللغة، واختيار الكلمة،

ومرتبته. كان الرجل ذلك يدخل يف نوع التكّلم الفصيح يف  ثّقفةوعظمة امل

اصطالح العرب يعين رجل الذي يتكّلم مبصيب، وضيح، وجّيد. ويذكر العرّيب 

 ).�2007:1صطالح البالغة ملن الذي عظمة يف التكّلم.(يويون وحيودين، 
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صوص الدينية  للعلم، كانت البالغة صبح التحليل الشفرة ليحفر الن اللغة يف ُت

صوص  العربية، نسخةال او ،العربية األدبية العربية، مثل القرآن، واألحاديث او الن

صبح ان الرجل إلرشاد ويقدر  يويون،(أيضا اليومية املعاملة ويف اللغة يف ذكيّ  ي

2007:2.(  

علوم البالغة، وهي قواعد األسلوب، االسلوب التعليمي هو اسم آخر لل

فرع من العلم الذي يدرس اللغة العربية القواعد األسلوبية أو أسلوب لالستخدام 

وينقسم علم البالغة  ).4: 1991(حمسن ووهاب،  يف الكالم أو الكتابة

يف البالغة العلم . نفسها إىل ثالثة وهي العلم معاين وعلم البيان وعلم بديع

 يدة أو النطق، وقيمة عالية وفقا للكاتب%قش أيضا كيفية بناء اجلملة ج

  ).3: 1982(األخضري، 

علم املعاين أصوٌل وقاعد يعرف �ا أحوال الكالم العريب اليت يكون �ا 

البيان لُغة الكسقو, واإليضاح,  ).2010:34مطابُق ملقتضى احلال (احلشيم, 

والظُّهور. واصطالًحا: أصوٌل وقواعُد يُعرف �ا إيراُد املعىن الواحد, بطُرق خيتلف 

(احلشيم, بعضها عن بعض, يف وضوح الداللة التعلية على نفس ذلك املعىن 
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ْخَرتع املوَجُد على غري ِمثَال سابق. واصطالًحا:  ).2010:178
ُ
البديع لغة: امل

م يعرف به الوجوه, واملزاk اليت تزيد الكالم ُحْسًنا وطالوة, وتكسوه �اًء هو عل

: 2010) (1994:308(احلشيم, ورونًقا, بعَد مطابقته ملقتضى احلال 

إّن علم البديع علٌم يركز مناقشه من حيث حمسنات الكلمة سواء  ).262

  ).150: 2007أكانت لفظية أو معنوية (نوربيان، 

ع نفسها إىل قسمني، حمسنات املعنوية وحمسنات وينقسم علم بدي

ناس هو تشابه  . اجلمن هناك جناس حمسنات لفظي، اقتباس، وسجاع. الفظية

يؤخذ اقتباس صيغة من القرآن . كلمتني يف اللفظ ولكن ختتلف يف املعىن

واحلديث للشاعر أو كاتب وال تفسر يؤخذ احلكم من القرآن الكرمي أو احلديث 

 ع هو وجود تطابق بني الكلمتني األخرية على الرسالة النهائيةسجا . الالشريف

سيتم اختاذها يف الدرجة الثالثة من هذه  ).169: 1991(حمسنن ووهاب، 

البيا%ت من كتاب املولد الد¤ئ العمل اإلمام وجه الدين عبد الرمحن بن حممد 

لزبدي بن عمر بن علي بن يوسوف بن أمحد بن عمر الدبئ الشيبين اليماين ا

  .الشفعي
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وأحد األمثلة على بيا%ت تظهر حمسنات الفظي اجلملة اليت يظهر 

  :سجاع مجلة معينة يف كتاب املولد الد¤ئ على النحو التايل

صَّاِمُت  اْلَغاِربُ ِفُل َواْلَمآِئُل َوالطَّاِلُع وَ ْاألَ  ُيَسبُِّحهُ  ُدُه النَّاِطُق َوال ۞ َويـَُوحِّ

  ۞ الذَّآِئبُ َواْجلَاِمُد وَ 

صيلتهما (ب)  من اجلملة أعاله هو مثال واحد سجاع مرصة لكال ف

ولفظ على فكره قيمة اآلخر، وهي لفظ الطالع مع اجلامد، ) ووزنه نفسه (فاعل

صامت، لفظ األفل مع الناطق، مث لفظ يسبحه م   .ع يوحدهمث لفظ املآئل مع ال

صُّْلبِ  َبْنيِ  ِمنْ  َخيْرُجُ  َداِفقٍ  آءٍ ِمْن مَ  َآِئبِ  ال   َوالرتَّ

يف هذه اجلملة حتتوي اقتباس، وهي من االقتباس الوارد يف سورة الطارق 

7:   

َاِئبِ  صُّْلِب َوالرتَّ   َخيْرُُج ِمْن َبْنيِ ال

مؤلف هذا الكتاب هو . و األمثلة أعاله مقتبس من كتاب مولد الد¤عي

ذي الشافعي يوجيه الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اليماين الشيباين الزب

الديباع السودان اللغة يعين األبيض، وهو لقب كبري من و  عيا(املعروفة ابن الديب
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رجب  12ه وتويف يوم اجلمعة  866ولد يف شهر حمرم يف ). جده، ابن يوسف

قة، رقيقة ومجيلة وكان لغة صاد. عاما 76ه عن عمر يناهز حوايل  944

وقال انه  .وهو ¤حث يف احلديث املعروف وال مثيل هلا يف وقت وفاته. املنطوقة

وصل إىل درجة احلافظ يف . مرة اخلتم 100يعلم صحيح البخاري أكثر من 

احلديث مع نظريه  100،000علم احلديث، أن أحد الذين حيفظون أكثر من 

ه هو أيضا مشهورة مثل مؤرخ دقيق و¤إلضافة إىل ذلك، وقال ان. سند وما³ن

  .)2016/6/11(علي، 

ملعرفة اجلمال ومالمح من كتاب مولد الد¤عي اجلمال لفظ احملسنات 

وسوف تركز هذه الدراسة على دراسات حتتوي على احملسنات اللفظية . اللفظية

يف كتاب مولد الد¤عي العمل عبد الرمحن وجيه الدين مع عنوان احملسنات 

  ).كتاب مولد الد¤عي العمل وجيه الدين عبد الرمحن (علم البديع  الفظية يف

  الفصل الثاين: حتديد البحث
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ومتشيا مع خلفية البحث أعاله، حبيث أن الدراسة مل تتسع احلاجة إىل 

صياغة املشكلة يف هذه . صياغة املشكلة واحلد واضحة يف صياغة املشكلة

  :الدراسة هي كما يلي

 جيه الدين عبدالرمحنلو  مولد الديبعىيف كتاب  حمسنات اللفظية عما أنوا  . 1

 ؟الديبعى

 جيه الدين عبدالرمحنلو مولد الديبعى يف كتاب  ما موضوعات حتتوى  . 2

 ؟الديبعى

    الفصل الثالث: أغراض البحث

وجيه الدين ل مولد الديبعىاحملسنات اللفظية يف كتاب  عأنوا ملعرفة   . 1

   الديبعى عبدالرمحن

مولد الديبعى يف كتاب  حتتوى اللفظية احملسناتموضوعات ملعرفة    . 2

 الديبعى وجيه الدين عبدالرمحنل

  الفصل الرابع: فوائد البحث 



8 
 

  :فتنقسم إىل قسمتني مها النظرية و العملية هذا البحثاما الفوائد ىف 

  الفوائد النظرية .1

يف جمال اللغوkت خصوصا يف جمال علم  صرائة العمليةإلثراء أ.  

 .البديع

¤حملسنات  لوصف كيفية معرفة نظرkت علم البديع املتعلقةب.  

 جيه الدين عبدالرمحنلومولد الديبعى  اللفظية الواردة يف كتاب

  الديبعى

  الفوائد العملية .2

هذا البحث إلعطاء املعلومات عن اللغوkت  أن تنتفععموما، أ.  

 للقراء و املعرفة عن مجال العمل األديب.

الطلبة بقسم اللغة العربية و  تستفد بهخصوصا، هذا البحث ان ب.  

 يف فهم عمل األديب العريب و حبثه. جع اضافيةار آدا�ا كم

  الفصل اخلامس: الدراسات السابقة
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احملسنات يف هذه احلالة هناك عدد قليل من الدراسات بشأن البالغة 

  :تقييم هذا فقط، مبا يف ذلك ما يلياللفظية (علم البديع) 

أطروحة حمسنات اللفظية كتاب مناكيب الفيظ الرمحن عمل شيخ عبد أ. 

بواسطة سيت فريدة يف العام ). القدير اجليالين (بديع العلوم حتليل دراسة

استخدام Cج منهج . ريقة استخدام طرق البحث النوعي. وط2016

والغرض من هذه الدراسة كشفت احملسنات اللفضية الواردة . بديعال علم

وذكر . يف مناكيب الفيظ الرمحن شيخ عبد القدير اجليالين عمل الكتاب

صل الواردة يف الكتاب مناكيب الفيظ وجد  ختام هذا البحث أن بعض ف

يم األدبية يف ذلك، مبا يف ذلك القيم األدب هذه هي الرمحن الباحثني الق

اجلمال لفظ أنه يف قال احلق للشيخ إمام عبد الكرمي الدعاء يف كتاب 

وأيضا واحدة من . مناكيب الفيظ الرمحن، ومها جناس و سجاع واقتباس

صرا من عناصر بالغة خاصة يف  امتيازات مناكيب الفيظ الرمحن يكون عن

 جانب وجود اصلوب ترتيب جيد، وهناك آkت حمسنات اللفظية، إىل

 .االقتباس من القرآن واحلديث
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طروحة احملسنات اللفظية يف جممع الزوائد مقامات العمل البحريين ب.  

بواسطة عرفان نزار الدين ). %صيف اليازجي (بديع العلوم حتليل دراسة

استخدام Cج . . وطريقة استخدام طرق البحث النوعي2016يف العام 

والغرض من هذه الدراسة كشفت احملسنات . املنهج الوصفي التحليلي

اللفظية الواردة يف كتاب جممع الزوائد مقامات %صيف اليازجي البحريين 

يف ختام هذه الرسالة وسجاع اامتوزي يف املقامات تعرف . العمل

صل اىل  17¤لبدوية عدد  صل إىل  31مطرف جناس الحق ما ي وما ي

صل  7 يف حني املقامات تعرف ¤هلجزية سجاع متوزي مرتاف هناك ما ي

صل اىل  23اىل  ، جناس ممثل جناس الحق بقدر واحد وما 23وما ي

صل اىل تسعة  .ي

أطروحة منط اللغة ا?از والسر يف قصدة موليد الدىب العمل (دراسة علوم ج. 

امعة اجل. بواسطة ريفعة معونة. البالغة) وجيه الدين عبد الرمحن

يف هذه املناقشة . اإلسالمية احلكومية سونن كاىل جاغى جوكجاكار³

والكاتب يستخدم املنهج الوصفي النوعي، أي استكشاف إجراءات 
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البيا%ت  8يف ختام هذه املناقشة أن هناك . جلمع البيا%ت وحتليلها

نوع جمازي وجدت هناك جماز استعارة تسرحية . املرتبطة استعارة جمازية

  .تب، جماز استعارة مكنية وجماز مرسلالكا

معادلة هذه الدراسة هي األوىل والدراسة الثانية هي احملسنات اللفظية 

نفسه ولكن خمتلفة كائن، مث الثالث واحد يناقش ا?از وأسرار تتعلق ¤لقرآن 

وهكذا سوف تستمر واضعي . دراسات خمتلفة ولكن نفس الكائن. واحلديث

  .هذا البحث

  دس: اإلطار الفكريالفصل السا

صله عن احلياة البشرية، لذلك ميكننا  اللغة هي الشكل الذي ال ميكن ف

ان نقول ان اللغة هي صورة اإلنسان، يظهر لغة دائما يف مجيع جوانب النشاط 

صال أدواة من أداة اللغة تكان  ).2009:2(عبد اخلري،  البشري  لإلنسان االت

تعاون املهّمة. (سودارkنتو، ال ولينسج والشعور واخللوق، العقول، مجع أداة وهي

1993 :54.(   
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يستخدم اللغة كأداة للتعبري أو إنشاء األدب كله اليت ميكن استهالكها 

من قبل اجلمهور، مع شكل وعمل الكائن اخلالق الفن يف حد ذاته واحلياة 

 ).8: 1988أتر سيمي, البشرية (

كان علم البديع هو علم االدب ميكن حتليله ¤لبالغة, يعين ¤لبديع.  

نة التعربآى، إما يف اللفظ او يف املعىن. كان نوعان يحسّ التيبحث عن كيفية 

(مامات . الذي يبحث يف علم البديع مها حمّسنات اللفظية و حمّسنات املعنوية

  ). 2007:12زين الدين وkkن نور بيان، 

بالغة علم تتعّلق ¤جلملة، يعين عن معناها، وتركيبها، وÄثرآى الوغري ذلك, 

الكلمة اليت يطابق ¤ملطلوب. فلذلك،  النفس اليها، ومجاهلا وضبط يف اختيار

هناك ثالثة فروع يعين علم البيان، وعلم املعاين، وعلم البديع  لينال 

  ).2007:11اهلدف(مامات زين الدين وkkن نور بيان، 

سابق, قد اختد واحدة من الدراسات اليت تركز على مجل ومن دراسة 

 اتالكلمحتسني  يت فيهاال اللغة باليأسهي ّسنات اللفظية حم تكاناللفظ.  
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صوت َمفصلاو  اللفظيةع من جهة ا سملل رقيقو  . كمثل السجع، واالقتباس يةال

  )2007:9واجلناس(يويون وحيودين، 

ليجمل تراكب الكلمة, ) 385: 2002عند (اجلرمي وبعضهم آخر 

  ويشمل على:

 اجلناس .1

اجلناس هو تشابه لفظني مع اختالفهما يف املعىن. قسم اجلناس إىل 

نوعني, األول, جناس ³م وهو ما اتفق فيه اللفظان يف أمور أربعة هي: نوع 

احلروف, وشكلها, وعددها, وترتيبها. وهو ينقسم اىل ثالثة أجزاء: جناس ³م 

ستوف, جناس ³م مراكب (شيخ الدمنهرى). الثاىن, متماثل, جناس ³م م

حممد اجلناس غري ³م وهو ما اختالف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة 

 ).26: 1991غفران. (

 اإلقتباس .2
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يقبس  –قبس  االقتباس لغة من كلمة ) 1085: 1992(ورصا منّوِر, 

الكالم شيئا من القران أو اإلقتباس أن يضمن  قبسا مبعىن (مشتق). يشابه –

  )1991:9وهاب ُحمسني احلديث ال على انه منه (

 السجع .3

والسجع لغة يشتق من سجع يسجع شجعا الكلمة اليت أخرها متشا�ة 

) تشابه فواصل 321: 1956وله فصل. والسجع لغة عند ليون مألوف (

تشابه ) 235: 1982الكلم على نفس احلديث واصطالحا عند األخضري (

: األول, فاصلتني من النثر يف حرف واحد. والسجع إمجاال ينقسم على ثالثة

لسجع املرصع . الثاىن, السجع املطرف هو كان اإلختالف من حرفني يف آخره

السجع املتوازي . الثالث, هو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو أكثرها

  . )237- 1982:236أخضري ( ني فقط.هو ما اتفق فيه الفقر³ن يف الكلمتني األخرت

  املوضوعات. 4
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, ولكن مشكل لتفسره. ولذلك ال املوضوعاتكل عمل اخليال لديه عناصر 

ص والبيا%ت.  بشكل غري مباشر ميكن فهمه إال ان تفسر من خالل القص

صة الشاملة صة مباشرة، ولكن فقط  .تشكل موضوع ق ال جيوز تناول موضوع ق

صة  وقال كيين من %حية ). 2016/12/14(ريندkنشاه، ضمنا من خالل ق

أخرى، وعناصر من األحرف (وتوصيف)، مؤامرة، اإلعداد، والقصة، فمن 

هو  املوضوعات .املمكن أن تكون متماسكة وذات مغزى اذا ال بد من موضوع

إلعطاء متاسك واملعىن إىل العناصر األربعة وأيضا عناصر أخرى خمتلفة من 

املؤامرة هي أساسا ما  .من %حية أخرى، يرتبط ارتباطا وثيقا حرفامؤامرة  .اخليال

يتم ذلك عن طريق شخصيات وأحداث ما حدث والقادة ذوي اخلربة 

القاسم املشرتك هو الفكرة األساسية اليت  .)2016/12/14(ريندkنشاه، 

ص كبنية الداليل واليت تتعلق أوجه التشاب ه حتافظ على العمل األديب ويرد يف الن

مث وفقا ل(أمني الدين، ). 142: 1986أو االختالف (هارتوكو ورمحنتو، 

األساسي هو فكرة القصة اليت يعمل أيضا كبداية  املوضوعات) و 91: 1995

بينما (موهاردي وحسن الدين  .األساسي يف وصف كاتب اخليال الذي صاغ
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ص على أن 8: 1992 ضها هو القضاk األساسية اليت سيتم عر  املوضوعات) تن

  .املؤلف يف عمله

هو نتيجة الختتام الفعاليات املختلفة املتعلقة توصيف  املوضوعاتوهكذا، فإن 

واخللفية. لذلك ميكننا أن نستنتج أن موضوعه هو القضاk الرئيسية / األساسية 

الكامنة وراء القصة. العثور على موضوع يف عمل من وحي اخليال، ال بد من 

من االستدالل على ذلك من القصة كلها، وليس فقط على أساس أجزاء معينة 

  ).68: 1995القصة (نورجيانتورو، 
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 كتاب مولد الديبعي

 املعاين البديع البيان

 احملسنات املكنوية احملسنات اللفظية 

 األقتباس .2 اجلناس . 1

 السجع املطرف

 السجع املرصع

 السجع املتوازي

  اجلناس التام أ. 

 اجلناس التام املتماثل

 اجلناس التام املستوىف

 اجلناس التام املركب

 التاماجلناس غري ب. 

 السجع. 3

 املوضوعات الذى كان يف مولد الديبعي
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 الفصل السابع: مناهج البحث و خطواته

 مناهج البحث .1

وأما املعىن الطريقة هي إجزاء اي  . اىل طريقة البحثيف دراسة حيتج 

ما املنهج املستخدم يف هذا البحث فهو أ. كيفيةلتعريف الشيء خبطوة املنظمة

  .املنهج الوصفي التحليلي

التحليلي هو منهج  الوصفي ) اّن املنهج53: 2004كوÐ راتنا ( رأى

 بطريقة وصف البيا%ت املتعلقةُيستخدم إلجياد املشكالت املنتظمة و كشفها، 

  الديبعى عبدالرمحنجيه الدين لو مولد الديبعى  ¤حملسنات اللفظية يف كتاب

 خطواته .2

 تعيني مصدر البيا%ت  .أ

) البيا%ت الرئيسية 1أما مصدر البيا%ت املستخدم يف هذا البحث فهو :

مولد  كتابهي   البيا%ت الرئيسية يف هذا البحث ) البيا%ت الثانوية.2و 

صفحة وقد نشرت  96يتكون من  و الديبعى عبدالرمحنجيه الدين لو الديبعى 

املصادر الثانوية املستخدمة يف هذا أما  .وترجم لعبد هللا فقيه. ندk فوستك
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على البيا%ت يف حماولة  و املتوازنة البحث فهي الكتب املدعمة و املتكاملة

 املشكالت املوجودة.

 البيا%تنوع   .ب

هذا البحث فهو اجلمل الواردة يف كتاب مولد  يف أما نوع البيا%ت

عبدالرمحن الديبعى حيتوي حماسن اللغة. ويسمى هذه جيه الدين لو الديبعى 

 البيا%ت البيا%ت النوعية.

  تقنيات مجع البيا%ت  .ت

 ) researchliblary( تقنيًة مكتبيةً  يف مجع البيا%ت، يستخدم الباحث  

بيا%³ً نوعيًة. يف هذا البحث، فإّن البيا%ت  ألّن البيا%ت املبوحثة كانت

احملصولة هي البيا%ت الوصفية يف شكل البيا%ت املكتوبة. هذا البحث حبُث 

ص ¤ملراحل التالية:   الن

 عبدالرمحنجيه الدين لو مولد الديبعى  نصوص كتاب مجيعقراءة    .1

 كلمة فكلمة و مجلة فجملة.تكرارا  الديبعى 
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 .وضع العالمة على البيا%ت املتعلقة .2

جيه لو مولد الديبعى  يف كتابتسجيل بعض اجلمل اليت توجد    .3

 إىل ورقة.الديبعى  عبدالرمحنالدين 

 مجع البيا%ت املوجودة. ; .4

  حتليل البيا%ت  .ث

التحليلي، ألّن املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي  .

بناء على  تقسيمها فاملرحلة األوىل يف حتليل البيا%ت هي وصف البيا%ت، مث

بعد تقسيمها، مث حتليل البيا%ت ¤ستخدام مدخل علم . السابقة صيغ املشكلة

 البديع هو احملسنات اللفظية.

  صياغة االستنتاجات  .ج

االستنتاجات إىل نتائج البحث  اخلطوة األخرية يف هذا البحث هي تعيني

بدراسة بالغية هي . الديبعى عبدالرمحنجيه الدين لو مولد الديبعى  على كتاب
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هي  صيغ مشكلة البحث من إّن هذه اإلستنتاجات جوا¤. احملسنات اللفظية

  الديبعى عبدالرمحنجيه الدين لو مولد الديبعى  ملعرفة السياق و املعىن الوارد كتاب

  الثامن: نظاميات الكتابةالفصل 

الباب األول، مقدمة. حيتوي هذا الباب على خلفية البحث، و 

حتديد البحث، و أغراض البحث و فوائده، الدراسات السابقة، اإلطار 

الفكري، مناهج البحث و خطواته و نظاميات الكتابة. كما شرح يف اجلزء 

 السابق يف هذا الباب األول.

 اإلطار النظري. حيتوي هذا الباب على الشرح عموماالباب الثاين، 

  . عن تعريف البالغة، علم البديع و احملسنات اللفظية

¤ملناقشة الرئيسية املبحوثة  الشرح املتعلق يشمل علىالباب الثالث، 

 عبدالرمحنجيه الدين لو مولد الديبعى عن حتليل احملسنات اللفظية يف كتاب 

   الديبعى.

 .حيتوى هذا الباب على النتائج و اإلقرتاحات الرابع، اإلختتام.الباب  

  


