
 

 

 انسيزة انذاحيت

 

 : ببسى دمحم ابساْٛى انفٓداالسى

 و. ٣٧٩١/: ذ٘ قبزيحم انىالدة وحاريخها

 . اندكتٕزاِ فٙ انهغت انعسبٛت ٔآدابٓب :انشهادة

 : انبالغت. انخخصص انذقيق

 و.7٩/١/7002 :حأريخ انحصىل عهيها

 . اٜداة/ كهٛت  انًستُصسٚتانجبيعت : انجايعت انًاَحت

 : أستبذ يسبعدانهقب انعهًي

 و.٣1/٩/70٣7 :حأريخ انحصىل عهيه

 : جبيعت دٚبنٗ/ كهٛت انتسبٛت نهعهٕو االَسبَٛتيحم انعًم

 و عهٗ يالك ٔشازة انتسبٛت.٧/١/٣٧٧٧ :حأريخ أول حعييٍ

 و.7١/٣٣/7001 :حأريخ انخعييٍ في انجايعت

 .سبعت بحٕث يُشٕزة( ٣:  انُخاج انعهًي

 : فٙ يطبعت جبيعت دٚبنٗ ( كتبببٌ يطبٕعب7ٌ

 .الغٙ فٙ انتفسٛس انكبٛساألثس انب: االٔل

 . تحقٛقبث فٙ اندزس انبالغٙ :انثبَٙ

 

 

 

 

 



 انًزحهت: االونى                                                   (        انبياٌ وانبذيعانًادة: انبالغت )

 انخشبيهو/ 

 .: ْٕ انتًثٛمنغتانتشبّٛ 

  .يس أٔ أيٕز عدةإٔ عقد يًبثهت بٍٛ شٛئٍٛ ٚجًعًٓب ْ اصطالحب:ٔ

ًْب  شٛآٌفبن، زكبٌ انتشبّٛ األزبعتأٚفسس نُب االصطالحٙ أعالِ  نتعسٚفبف

 ،(ٔجّ انشبّ)، ٔاأليس انجبيع ْٕ  (داة انشبّ)أٔأداة انعقد ْٙ (، انًشبّ ٔانًشبّ بّ)

 .ٚتعدد ٔانر٘ قد 

 : اجساء انتشبّٛ

 . حبتِى انطبئٙ كبنبحس فٙ انجٕد -

ٔانٕجّ ْٕ  ،ْٕ األداة انحسفٛت (انكبف)ٔ ،انًشبّ بّ (انبحس)ٔ ،انًشبّ (حبتِىـ )ف

 .(انجٕد)

  :ْٕ ظ فٙ يعٛبز انتشبّٛٔانضبب

 . ٌ يقىو عهى انخفاوث بيٍ طزفيه ونيس االححادأ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ كًب فٙ قٕنّ تعبنٗ: ،ٔقد ٚحرف ٔجّ انشبّ فٛقدز فٙ انسٛبق
 [.7١-77]سٕزة انٕاقعت: اٜٚت: ٱَّ ُّ َّ  ٍّ

، ٔتكٌٕ اسًب يثم (كؤٌ(، ٔ)انكبف)فتكٌٕ حسفٛت يثم  ٔقد تتُٕع اداة انشبّ

 (.ٚشببّ(، ٔ)ٚشبّ(، ٔ)ًٚبثم)، ٔفعال يثم (شبّ(، ٔ)يثٛم(، ٔ)ِيثم)

 .عهٗ خالف ببقٙ أدٔاث انشبّ انتٙ تتقدو انًشبّ بّ (،كؤٌ انًشبّ)ٔتتقدو 

 [.15]سٕزة انسحًٍ: اٜٚت:  َّ جت هب  مب خب ُّٱٱٱ :قبل تعبنٗ

بالغت ٔكهًب  عهّٛ فإٌ انتشبّٛ انتبو انًفصم ٚكٌٕ حبضس األزكبٌ ْٕٔ األقمٔ

 حرف يُّ زكٍ ظٓس أقٕٖ دالنت ٔابهغ فإذا حرفُب األداة سًٙ يؤكدا

ٔاذا حرف انٕجّ سًٙ يجًال ٔاذا حرف انٕجّ ٔاألداة سًٙ بهٛغب يثم قٕل 

  :انسٛبة

 عيُاك غابخا َخيم ساعت انسحز

 يفبدْب:،  ُْٔب َستُتج قبعدة يًٓت

 .شبيه أبهغكثز كاٌ انخأكاَج إيكاَيت انحذف في انخشبيه  كهًا

، (انًشبه وانًشبه به)ُزكُب انتشبّٛ األسبسبٌ ٌ ٚتٕافس فٛٓب أٔشسط جًهت انتشبّٛ 

 خسٖ تسًٗ ) االستعبزة(.أحدًْب اَتقهُب انٗ ظبْسة بٛبَٛت رف احُ يب فإذا 


