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 انببة األول

 انمقذمة

 خهفية انبحجانفصم األول : 

اَل ":، لبل رؼبنٗهللا ػهٗ ػجبدِ بإٌ االخزالف عُخ كَٕٛخ كزجٓ َٔ

 ٍَ ٌَ ُيْخزَِهِفٛ خُ َسثَِّك  * ََٚضانُٕ ًَ ْذ َكِه ًا رَ َٔ ْى  ُٓ ِنزَِنَك َخهَمَ َٔ ٍْ َسِؽَى َسثَُّك  إِالا َي

ٍَ اْنِغُاِخ  ُاَى ِي َٓ ٌا َع َ ٍَ ََلَْيََل ِؼٛ ًَ انُابِط أَْع  .[111-111: ْٕد"]َٔ

َيب "رؼبنٗ ٚمٕل:ّ ٔهللا عجؾبَّ ٔرؼبنٗ خهك انخهك نهؼجبدح؛ َلَ َٔ

 ٌِ ََْظ إِالا ِنَْٛؼجُذُٔ اْْلِ َٔ ٍا  . فخهمٓى عجؾبَّ  [65 :انزاسٚبد"]َخهَْمُذ اْنِغ

نهؼجبدح ال نالخزالف، نكٍ يٍ عُزّ عجؾبَّ ٔرؼبنٗ فٙ انكٌٕ أَّ يٛض ثٍٛ 

كم شٙء، فًٛض ثٍٛ اَلؽؼًخ ٔاَليضعخ ٔاَلنٕاٌ ٔاَلفكبس.فغؼم انؾهٕ 

ٔانؾبيغ، ٔعؼم انظهًخ ٔانُٕس، ٔعؼم انهٛم ٔانُٓبس، ٔعؼم انؾبس 

 ٔانجبسد.

غُخ ٔاَلنٕاٌ، فمبل ٔعؼم عجؾبَّ ٔرؼبنٗ يٍ آٚبرّ اخزالف اَلن

اْخزاَِلُف أَْنِغَُزُِكْى "عجؾبَّ: َٔ اَْلَْسِع  َٔ اِد  َٔ ب ًَ ِّ َخْهُك انغا ٍْ آَٚبرِ ِي َٔ

اَُِكىْ  َٕ أَْن  ،اَلنغُخ ٔاَلنٕاٌ[. فكًب أٌ االخزالف ٔالغ فٙ 22 :انشٔو"]َٔ

ٔالغ فٙ انؼمٕل ٔؽشٚمخ انزفكٛش أٚؼب، فُشٖ ثؼغ انُبط لذ ثهغ  فٕٓ

 نزكبء، ٔثؼؼٓى غبسق فٙ انغٓم.انشرجخ انؼهٛب فٙ ا
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، كبخزالفٓى فٙ انفمّ ٔيٍ صى ٚشٖ اخزالفٓى فٙ ػهٕو شزٗ

اخزالفٓى فٙ أطٕل انفمّ، ٔكزا اخزالفٓى فٙ انُؾٕ اْلعاليٙ، ٔ

 ٔانظشف ْٕٔ ؽذٚش انجبؽش انز٘ ْٕ ثظذدِ.

انُؾٕ ٔانظشف كضٛش عذا، إيب ثٍٛ ػبنى يغ  اخزالف اٜساء فٙ

يٍ أشٓش ْزا االخزالف ْٕ يغ يزْت آخش. ػبنى آخش، ٔإيبثٍٛ يزْت 

 ثٍٛ انًذسعزٍٛ انؼظًٛزٍٛ انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ. ٔلغاالخزالف انز٘ 

خزالف يشٕٓس ثٍٛ انؼهًبء ٔؽهجخ انؼهى، ؽزٗ إٌ ثؼغ انؼهًبء لذ ْٕٔ ا

 .1أناَف سعبنخ خبطخ فٙ ػشع انخالف ثٍٛ ْبرٍٛ انًذسعزٍٛ

ٌا انجبؽش ٚشٖ أٌ كزبة ششػ لطش انُذٖ يٍ أٔػؼ  صى إ

، فٕٓ ػهٗ انشغى يٍ كَّٕ كزبثب انًخزظشاد انًفٛذح فٙ انُؾٕ انؼشثٙ

يٕعضا، طُفّ اثٍ ْشبو نهًجزذئٍٛ فٙ ػظشِ، غٛش أَّ أرٗ عبيؼب َلكضش 

أثٕاة انُؾٕ اَلعبعٛخ انزٙ رؼذ ثًضبثخ )) انٓٛكم انؼظًٗ(( نهُؾٕ، 

ًب ٔ ؽذٚضب، ؽزٗ غذا يمشسا ٛخ ْزا انكزبة ػُٙ ثّ انذاسعٌٕ لذَٚٔلًْ

دساعٛب فٙ كضٛش يٍ انًؼبْذ ٔانًذاسط انزٙ رؼُٗ ثبنؼهٕو انششػٛخ ٔ 

ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ، نًب فّٛ يٍ انٕػٕػ ٔانزشكٛض ٔ انذلخ ػهٗ انشغى 

 يٍ االعزطشاد فٙ كضٛش يٍ فظٕنّ.

ٔاثٍ ْشبو فٙ ْزا انكزبة نى ٚزؼظت نًزْت يٍ يزاْت 

ٗ يزْت انجظشٍٚٛ _ كًب ٚظٍ يٍ يؤنفبرّ _ انُؾٍٕٚٛ، ٔإٌ كبٌ ْٕ ػه

                                                             

انخالف ثٍٛ ثٍٛ انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ كزبة اْلَظبف فٙ يغبئم انكزت انزٙ اػزُذ ثزكش االخزالف  . ي1ٍ

 انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ الثٍ اَلَجبس٘



 
 

3 
 

فٕٓ ثؼشع انًغأنخ، ٔٚزكش آساء انؼهًبء فٛٓب، ٔٚجٍٛ دنٛم كم ٔاؽذ يُٓى 

ػهٗ انغًٕٓس إرا الزُغ  ّٚ_ أؽٛبَب _ ٔسثًب ٚشعؼ سأ٘ ػبنى اَفشد ثشأ

ثؾغزّ، ٔأؽٛبَب ٚأخز ثشأ٘ انكٕفٍٛٛ إرا كبَذ أدنزٓى ألٕٖ يٍ أدنّ 

 .2انجظشٍٚٛ ٔغٛشْى

ٔثُبء ػهٗ رنك، رٕعّ انجبؽش إنٗ كزبثخ سعبنخ رؾزٕ٘ ػهٗ ركش 

اثٍ ْشبو  فٙ  طشػ ثزكشِانجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ انز٘  ثٍٛ االخزالف

نفشٚمٍٛ إرا َض يغ ركش اَليضهخ ٔأدناِخ كم يٍ اذٖ ششؽّ ػهٗ لطش انُ

  انؼهًبء ػهٗ رنك ٔاعزفبدرّ فٙ رؼهٛى انُؾٕ.

 أسئهة انبحجانفصم انثبني : 

 ًٚكٍ رؾذٚذ ْزا انجؾش فًٛب ٚهٙ: ػهٗ خهفٛخ انجؾش انغبثمخ ثُبء
انجظشٌٕٚ ٔانكٕفٌٕٛ انزٙ طشػ ب ْٙ انًغبئم انزٙ اخزهف فٛٓب ي .أ 

دنخ كم يٍ فٙ ششؽّ ػهٗ لطش انُذٖ يغ اَل ْشبواثٍ ثزكشْب 

 ؟انفشٚمٍٛ
 انشبسػ ػهٗ اخزٛبس لٕل يٍ لٕنٙ انفشٚمٍٛ؟ م َض ْ .ة 

 أهذاف انبحجانفصم انثبنج : 

 فأْذاف ْزا انجؾش يب ٚهٙ:ٔاَطاللب يٍ أعئهخ انجؾش انغبثمخ،

                                                             
2

ششػ لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ،  ،فٙ يمذيخ رؾمٛمّ ػهٗ ْزا انكزبةيٍ كالو ٕٚعف انشٛخ دمحم انجمبػٙ  

 15(,ص 2001)ثٛشٔد : داس انفكش، 



 
 

4 
 

انجظشٌٕٚ ٔانكٕفٌٕٛ انزٙ انًغبئم انزٙ اخزهف فٛٓب نًؼشفخ  .أ 

فٙ ششؽّ ػهٗ لطش انُذٖ يغ اَلدنخ كم  ْشبوطشػ ثزكشْب اثٍ 

 يٍ انفشٚمٍٛ.
 ػهٗ رنك.انشبسػ إرا َض أؽذًْب  ًؼشفخ انمٕل انز٘ اخزبسِ ن .ة 

 انبحج أهمية: انفصم انرابع 

أٌ ٚكٌٕ  انكبرت ٚشعٕ ،انًزكٕسح ثُبء ػهٗ يشبكم انجؾش ٔأْذافٓب 

 نهجؾش فٕائذآرٛخ:

 َظشٚب: .1

أٌ ٚكٌٕ ْزا انجؾش يفزبؽب نهمبسا فٙ كشف انؼهٕو انغذٚذح  .أ 

رؼهًّٛ  ػهى انُؾٕ ٔ ٔرؼًٛمٓب فٙ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ خبطخ فٙ

 ٔنضٚبدح يؾجزّ ٔسغجزّ فٙ ْزا انؼهى.

ػٍ انًزاْت انُؾٕٚخ ٔاالعزفبدح يٍ االخزالف رٕعٛغ انًؼهٕيبد  .ة 

انُؾٕٔٚخ نذٖ انجبؽش ٔ يؼهًٙ انهغخ انؼشثٛخ فٙ انًؼبْذ ٔ 

  انًذاسط.

ػغٗ أٌ ٚكٌٕ ْزا انجؾش ٔعٛهخ يٕاطهخ نزًُٛخ رطٕس انهغخ  رطجٛمٛب:

ٔ رغبػذ انطبنت فٙ فٓى انمٕاػذ انُؾٕٚخ رؼهًب  انؼشثٛخ خبطخ فٙ ػهى انُؾٕ

 .ٔ رؼهًٛب

 نخبمس : أسبس انتفكير انفصم ا
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كبٌ ػهى انُؾٕ يٍ أفؼم انؼهٕو ْٕٔ يٍ انؼهٕو انؼشثٛخ انز٘ ٚٓذف إنٗ  

ػهى ثأطٕل  ػظًخ انهغبٌ ٔانمهى يٍ انخطئ.ٔلبل دمحم ػجذهللا ػهى انُؾٕ ْٕ

ٚؼشف ثٓب أؽٕال أٔاخش انكهًخ إػشاثب ٔثُبء ٔثبػزجبس كَّٕ أنخ  لبََٕٛخ 

 فٙ انًمبل يٍ ؽٛش رأدّٚ اطم انًؼُٗ.ثؼظى يشاػزٓب انهغبٌ ػٍ انخطبء 

نُؾٌٕٕٚ ػٍ انجغش فٙ ثٛبٌ لٕاػذ انُؾٕ, ٔ انؼهًبء ألذ اخزهف   

ال رزكش شح إكجش ػهًبء انُؾٕ ْى انجظشٌٕٚ ٔانكٕفٌٕٛ. ٔال رزكش انجظيٍ أ

يؼٓب انكٕفخ, فمذ كبٌ نًٓب فظم رأعٛظ انُؾٕ ٔرطٕٚشِ. ٔكبَب يخزهفٍٛ فٙ 

ػهًبء انجظشح ٔانكٕفخ فٙ لغ انخالف كضٛشا ثٍٛ  ٔكزانك ٔأسآًْب انُؾٕٚخ, 

 ششػ لطش انُذٖ.كزبة 

ٌا انجبؽش ٚشٖ أٌ كزبة ششػ لطش انُذٖ يٍ أٔػؼ   صى إ

انًخزظشاد انًفٛذح فٙ انُؾٕ انؼشثٙ، طُفّ اثٍ ْشبو نهًجزذئٍٛ فٙ 

ػظشِ، َٔلًْٛخ ْزا انكزبة ػُٙ ثّ انذاسعٌٕ لذًٚب ٔ ؽذٚضب، ؽزٗ غذا 

كضٛش يٍ انًؼبْذ ٔانًذاسط انزٙ رؼُٗ ثبنؼهٕو  يمشسا دساعٛب فٙ

انششػٛخ ٔ ػهٕو انهغخ انؼشثٛخ، نًب فّٛ يٍ انٕػٕػ ٔانزشكٛض ٔ انذلخ 

ػهٗ انشغى يٍ االعزطشاد فٙ كضٛش يٍ فظٕنّ.ٔاثٍ ْشبو فٙ ْزا 

 .3انكزبة نى ٚزؼظت نًزْت يٍ يزاْت انُؾٍٕٚٛ

ٔلغ فٙ كزبة ٔيٍ انًغبئم انخالفٛخ ثٍٛ انجظشح ٔانكٕفخ انز٘  

رْت انكٕفٌٕٛ إنٗ أٌ "َِْؼَى،  ششػ لطش انُذٖ ْٕ يغأنخ َؼى ٔ ثئظ.

                                                             
، ثٛشٔد : داس انفكش)يٍ كالو يؾمك ْزا انكزبة انشٛخ دمحم انجمبػٙ, ششػ لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ،   3

 15 ص,(2001
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ٔثِئَْظ" اعًبٌ ُيْجزَذَآٌ. ٔرْت انجظشٌٕٚ إنٗ أًَٓب فؼالٌ يبػٛبٌ ال 

فَبٌ، ٔإنّٛ رْت ػهٙ ثٍ ؽًضح انكغبئٙ يٍ انكٕفٍٛٛ.  ٚزظشا

ل أيب انكٕفٌٕٛ فبؽزغٕا ثأٌ لبنٕا: انذنٛم ػهٗ أًَٓب اعًبٌ دخٕ 

ؽشف انخفغ ػهًٛٓب؛ فئَّ لذ عبء ػٍ انؼشة أَٓب رمٕل "يب صٚذ ثُؼى 

 انشُعُم" لبل ؽّغبٌ ثٍ صبثذ:

ْٛزَُّ   أَخب لِهاٍخ أٔ ُيْؼِذَو انًبل ُيْظِشَيب ...أنغُذ ثُِِْؼَى انغبُس ُْٚؤِنُف ثَ

ُْٛش ػهٗ ثِئَْظ  ُٔؽكٙ ػٍ ثؼغ فَُظَؾبء انؼشة أَّ لبل "َِْؼَى انغا

ُْٛش" ٔؽكٗ أثٕ ثكش ثٍ اَلَجبس٘ ػٍ أثٙ انؼجبط أؽًذ ثٍ ٚؾٛٗ صؼهت  انؼَ

َش ثًٕنٕدح فمٛم نّ: َؼى انًٕنٕدح  ػٍ عهًخ ػٍ انفشاء أٌ أػشاثًّٛب ثُّشِ

ْب عشلخ"  ب ثكبء، ٔثِشُّ َٓ يٕنٕدرك! فمبل "ٔهللا يب ْٙ ثُؼى انًٕنٕدح: َُْظَشرُ

ًب فأَْدَخهُٕا ػهٛٓب ؽشف انخفغ، ٔدُُخُٕل ؽشف انخفغ ٚذل ػهٗ أَٓ

 .4اعًبٌ؛ َلَّ يٍ خظبئض اَلعًبء

ٔأيب انجظشٌٕٚ فبؽزغٕا ثأٌ لبنٕا: انذنُٛم ػهٗ أًَٓب فؼالٌ 

ارظبُل انؼًٛش انًشفٕع ثًٓب ػهٗ ؽذِّ ارظبنّ ثبنفؼم انًزظشف؛ فئَّ 

" ٔؽكٗ رنك  ٕا سعبالا ًُ ب سعهٍٛ، َِْٔؼ ًَ لذ عبء ػٍ انؼشة أَٓى لبنٕا "َِْؼ

َش فٙ َؾٕ "َؼى انشعُم، ٔثئظ انغال َٓ ْظ ًُ ُو" انكغبئٙ، ٔلذ سفؼب يغ رنك ان

                                                             
كًبل انذٍٚ اَلَجبس٘، اْلَظبف فٙ يغبئم انخالف ثٍٛ   ػجذ انشؽًٍ ثٍ دمحم ثٍ ػجٛذ هللا اَلَظبس٘  4

 .68( و 3002انُؾٍٕٚٛ: انجظشٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ، ):انًكزجخ انؼظشٚخ،
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ب ػًشٔ" فذّل ػهٗ أًَٓب ٔانًؼًش فٙ َؾٕ "َؼى سعالا صٚذٌ، ٔثئظ غال يا

 .5فؼالٌ

ٔيبل اثٍ ْشبو إنٗ يزْت انجظشٍٚٛ يٍ أًَٓب فؼالٌ.ٔانُض  

انز٘ ٚذل ػهٗ رنك لٕنّ فٙ انكزبة" ٔ أيب انفؼم فضالصخ ألغبو 

 .6..........ٔيُّ َؼى ٔثئظ ٔ ػغٗ ٔنٛظ فٙ اَلطؼ:

 صبس يزُٕػخ،آكبَذ نّ  انجظشح ٔ انكٕفخ ْزِ  ٌ انخالف ثٍٛإٔ  

عظ انجؾش نذٖ كم يًُٓب فٙ يغبل أٛش كبَذ لذ ركبيهذ يُبْظ ٔؽ

ٔاٜصبس لذ ركٌٕ إٚغبثٛخ ٔ عهجٛخ. ٔيٍ اٜصبس اْلٚغبثٙ  انذسط انُؾٕ٘،

ٔيٍ يؾبٔالد انزٛغٛش رهك انًُظٕيبد انؼهًٛخ . ْٕ رٛغٛش رؼهٛى انُؾٕ

ٔغٛشْب ، ٔكهٓب كبَذ رٓذف إنٗ  ٛخ اثٍ يؼطٙيضم أنفٛخ اثٍ يبنك ، ٔأنف

ا  انزٛغٛش ٔانزغٓٛم ، نكُٓب نى رؾبٔل انًغبط ثبنمبػذح ، ٔكبٌ رنك يغهكب

ا يٍ انُضش ا آرٙ أكهّ ٔؽمك يشادِ ؛ َلٌ انشؼش ثغش ؽفظب ٔ أشذ ٔلؼب  ؽٛجب

ٔؽظٛذ ْزِ انًزٌٕ ثبنششٔػ ٔانزؼمٛجبد نٛضداد اَلعش ٔػٕؽب ثؼذ 

 ظ.ٚؼٍٛ ػهٗ عٕٓنخ انؾف نز٘ٔػٕػ ٔنٛزؾمك انفٓى ا

ٔثُبء ػهٗ يب عهف ركشِ. سآٖ انجبؽش أٌ ٚؼغ انشعى انجٛبَٙ  

   كأعبط انزفكٛش نهجؾش انز٘ ْٕ ػهّٛ. ٔٚكٌٕ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 

 
                                                             

 .90َفظ انًشعغ، ص   5
 38اثٍ ْشبو, ششػ لطش انُذٖ ٔثم انظذٖ، ثٛشٔد : داس انفكش,  6

 علم النحو 

 اإلختالف النحوية
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 انفصم انسبدس : انبحوث انسببقة انمنبسبة

 ٔيٍ انذساعبد انزٙ رزؼهك ثٓزا انجؾش ْٙ : 

 يٕالَب عبيؼخ ؽبنجب. يظطفٗ ٔػبسف عضٔنٙ نًؾذاٌ. انؼهًٛخ انًغهخ .1

 .٢ٕٔٓ. ثًبالَظ انؾكٕيٛخ اْلعاليٛخ إثشاْٛى يبنك

 انهغخ رؼهٛى فٙ انكٕفخ ٔ انجظشح يزْت رأصٛش يؼشفخ انجؾش ْزا يٍ انغشع

 ػُذْى انطهجخ ثؼغ فئٌ انجؾش ْزا َزبئظ ٔيٍ. إَذَٔٛغٛب فٙ انؼشثٛخ

 االخزالف ْٕ انجؾش ْزا ٔيؾٕس. انُؾٕٚخ انًظطهؾبد فٓى فٙ طؼٕثخ

 ٔأيب إَذَٔٛغٛب فٙ انؼشثٛخ انهغخ رؼهٛى فٙ ٔأصبسِ انكٕفخ ٔ انجظشح ثٍٛ

 انُذٖ لطش ششػ فٙ انكٕفخ ٔ انجظشح اخزالف ْٕ انجبؽش سعبنخ يؾٕس

 .انُؾٕ رؼهٛى فٙ ٔاعزفبدرّ

دمحم يؼشٔف. رؾذ انؼُٕاٌ "اخزالف اٜساء انُؾٕٚخ ثٍٛ يذسعخ انجظشح ٔ  .2

انكٕفخ )دساعخ ٔطفٛخ رؾهٛهٛخ( ثؾش عبيؼٙ. شؼجخ انهغخ انؼشثٛخ ٔآدثٓب. 

كهٛخ انؼهٕو ٔانضمبفخ. ثغبيؼخ يٕالَب يبنك إثشاْٛى اْلعاليٛخ انؾكٕيٛخ 

 ثًبالَظ.

 مذهب ابن هشام يف الكتاب

 آراء علماء البصرة آراء علماء الكوفة

 موقف ابن هشام
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ٔانٓذف يٍ ْزا انجؾش ْٕ يؼشفخ َشأح يذسعخ انجظشح ٔ انكٕفخ ٔ يؼشفخ 

أعجبة االخزالف ٔآساءًْب. ٔأيب انٓذف يٍ سعبنخ انجبؽش ْٕ يؼشفخ 

 اخزٛبس اثٍ ْشبو فٙ كزبثّ ششػ لطش انُذٖ ثٍٛ انجظشح ٔ انكٕفخ.

سعبنخ يبعغزٛش. يٕلف اثٍ يبنك فٙ انخالف ثٍٛ انجظشٍٚٛ ٔ انكٕفٍٛٛ فٙ  .3

أنفٛخ نذٚذ٘ سعبل يُٛش ؽبنت عبيؼخ عَٕبٌ غََٕٕظ عبرٙ اْلعاليٛخ كزبة 

 .٢ٕٔٓانؾكٕيٛخ. 

ْزِ انشعبنخ رجؾش ػٍ االخزالف ثٍٛ انجظشح ٔ انكٕفخ فٙ أنفٛخ اثٍ 

يبنك ٔركش اخزٛبس اثٍ يبنك أؽذ انًزْجٍٛ. ٔأيب سعبنخ انجبؽش ْٕ 

أؽذ  اخزالف انجظشح ٔ انكٕفخ فٙ ششػ لطش انُذٖ ٔاخزٛبس اثٍ ْشبو

 .انًزْجٍٛ ٔكزانك ركش االعزفبدح يٍ االخزالف فٙ رؼهٛى انُؾٕ

سعبنخ انذكزٕسح. انخالف انُؾٕ٘ فٙ يغُٙ انهجٛت الثٍ ْشبو اَلَظبس٘  .4

نٛؾٙ دمحم ػهٙ انشيبيُخ. ؽبنت عبيؼخ انؼهٕو اْلعاليٛخ انؼبنًٛخ. كهٛخ 

 .٢ٕٔٓانذساعبد انؼهٛب. لغى انهغخ انؼشثٛخ ٔآدثٓب. ػًبٌ. 

عبنخ رؾزٕ٘ ػهٗ يُبلشخ ٔرؾهٛم ثؼغ انخالفبد انُؾٕٚخ انٕاسدح فٙ ْزِ انش

كزبة يغُٙ انهجٛت الثٍ ْشبو اَلَظبس٘ ٔاعزؼشاع آساء انؼهًبء فٛٓب صى 

 .انزشعٛؼ ثُٛٓب

ْزِ انشعبنخ نٓب ػاللخ ٔاسرجبؽ لٕٚخ يغ سعبنخ انجبؽش َلٌ انجؾش ػٍ 

بة ششػ لطش انخالفبد انُؾٕٚخ ٔيؤنف كزبة يغُٙ انهجٛت ْٕ يؤنف كز

انُذٖ َفغّ إال أٌ ْزِ انشعبنخ نى رزطشق ػٍ االعزفبدح يٍ االخزالف فٙ 

 .رؼهٛى انُؾٕ
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انًغهخ انؼهًٛخ. يذسعخ ػهى انُؾٕ :رطٕسارٓب َٔظشٚزٓب ٔاالعزفبدح يُٓب  .5

 .٢ٕٔٓنزؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ )انجظشح ٔ انكٕفخ ( نؾُُٛخ ؽبنجخ عبيؼخ دمحمٚخ. 

جخ َؾٕ انجظشح نى ٚكٍ اػزجبؽٛب ٔإًَب ثُٙ ػهٗ يٍ َزبئظ ْزا انجؾش ثأٌ غه

 أعظ ٔلٕاػذ ساعخخ ٔلٕٚخ.

ٔؽغت اؽالع انجبؽش ػهٗ انجؾٕس انغبثمخ ًٚكٍ انمٕل أٌ  

يٕػٕع انشعبنخ انًمزشػ ثؼُٕاٌ "دساعخ رؾهٛهٛخ نالخزالف ثٍٛ انجظشح 

ٔ انكٕفخ فٙ ششػ لطش انُذٖ ٔاعزفبدرّ يٍ االخزالف فٙ رؼهٛى انُؾٕ" 

 أؽذ إنٗ ثؾضّ يٍ لجم. نى ٚزطشق

  هيكم انبحجانفصم انسببع : 

 ْزا انجؾش ُٚمغى ػهٗ خًغخ أثٕاة، ٔنكم ثبة فظٕل ْٔٙ كًب ٚهٙ:  
خهفٛخ انجؾش، ٔأعئهخ انجؾش، انجبة اَلٔل انًمذيخ: ٚشزًم ػهٗ  .أ 

أعبط انزفكٛش،ٔ انجؾٕس ٔ ،ٔأْذاف انجؾش، ٔأًْٛخ انجؾش

 ْٛكم انجؾش.ٔ  انغبثمخ انًُبعجخ
انضبَٙ اْلؽبس انُظش٘: ٚشزًم ػهٗ يفٕٓو االخزالف انجبة  .ة 

رؼهٛى  ٔخالف، ٔيزْت انجظشح ٔانكٕفخ ، ٔانفشق ثُّٛ ٔثٍٛ ان

 .انهغخ ٔ انُؾٕ
دس ، ٔيظب: ٚشزًم ػهٗ َٕع انجؾشانجؾشانجبة انضبنش يُٓظ  .ط 

 رؾهٛم انجٛبَبد.انجٛبَبد، ؽشٚمخ 
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رشعًخ  انجبة انشاثغ ػشع انجٛبَبد ٔرؾهٛهٓب: ٚشزًم ػهٗ .د 

 ػشع كزبة ششػ لطش انُذٖ، عضح ػٍ اثٍ ْشبو ٔيٕ

نكٕفٍٛٛ انز٘ طشػ ثزكشْب اثٍ ْشبو انجظشٍٚٛ ٔا ثٍٛ االخزالف

يغ ركش اَليضهخ ٔأدناِخ كم يٍ  فٙ ششؽّ ػهٗ يزٍ لطش انُذٖ 

خزٛبس اثٍ ْشبو ػهٗ ٔ ركش اانفشٚمٍٛ إرا َض انؼهًبء ػهٗ رنك.

 .أؽذ انفشٚمٍٛ
انجبة انخبيظ انخبرًخ: ٚشزًم ػهٗ َزبئظ انجؾش ٔالزشؽبد  .ِ 

 انجؾش. 


