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جامعة واسط/كلوة الرتبوة

مممأمجععامنظّقةععلىمسنععلمأ(ةمظعععمضطععاستمعامية،ندععؿ،ولع ب،وخيؼب،وػامةّاس وععلمطّلؼععبمسعع مسعع م
عؾواٍ،تقععامسنععلمنظقن ععومعّث،ونظلـس،ونظادععى;بهنمأتععلمةوععلمسعع مععع منظّقععلىمسيق ععومأةععان م
نظيعع ،وظلاغولمعؾوًععببمص ةعع نمبععلمععع م،ّ :و يطك:أغةوععلمهمطنؿععلمحلظؿ وععلمأذعع م ةولعععلمععع مندععام
نظيععع ; (ةمنيعععثمؼععع عةمسنعععلمنظيععع مغجعععلبمووؼععع عةمسنعععلمجعععّ منٌيععع و ،ون عكن(مهمضطعععاستم
عؾوًل(،صلصؿقلرػععلم مممّ ةععّمأذعع ة،وػامهمطعع منٌامععيةمندععامعععؾ مسنععلمنمظلععلا(;ونظ ظ ومسنععلم
ني ؿوعععل ،خاعمحعععكعمنىعععكمسن وعععلمَعععا:ةلاسمعكرت،،وسنعععلمطعععاسمغّظععع ،و مممطعععاسمتجعععّام
طهن،وتضعععلعموؼضعععلعم ظ وعععلمتقاع :عععلحويمطع عاسمأغع ع ،وطاسمرجيع عوٍمسّع ع ،و يمسّوعععلمَعععام
ضاظععك:طاسمش عععلمسّ ،وؼؾ ع عمعّوععلمنودععاَ،ا:طاسم ؼّععلرنبمظععكمأسوععكو(مأيمث ثا(،وؼيععا م ظ وععلم
نظضًسمَا:طاسمرج بمجلء ،وتلا(مع،ياظبمَا:طاسمرج بممك،ة ،ض1ت .م
مممممووؼينؿ،عع م مممعلغيقععومسعع مةيععنيمنظّقععاؼةمععع مأ(ةمنًيؼععبمحععكعمظنؿلععـسمهمعقلةنععبمضري نتم
نظععلمظنؿقن و;و ظععكمظ مجععللمنيل ععومةععةمنظينًععلءمسنععلمني ؿوععلمصض ع بمسنععلمومععا من ظععبمهم
ظكض2ت .م
ممممممونظقععاعمةّغةوععلمعؾمّ ةععبمأال:وؼروععكمص وععلم سكن ; غةًععلمؼيقلععامسنععلم نوععلمةععلظكصامونظّجععوم
ونً،ني،صؿقععامهمطنؿععلمحلظؿ وععلمعؾؿعع أبمَععا:طاسم رػًععلبمظععك،همنودععؿ،ولع ب،وضاظثمتيععلمم:م{طععاسم
عِع سمصِؽ،ععبمضةن نععبمشةنةؾ،ع مصِؽ،عببمطععـسىب}ننظؾقععكى249:ههمنًيؼب،صعععمضظععكتمخععيمطعاسموطععهنمشةنةؾ، ،وأجععل م
نظيؾععع الضت 630ػععععتمهمطعععاسمرجيعععوٍمجعععلءغا،أ(مؼلعععا(مجعععلءغامخينب،وػعععامرأالممنظّقعععاؼةم
مج ع يوا،وأ(مؼلععا(م عع،ببمأشّ ع مس ع منً عيمض3ت،و نمطلغ ع مط عاسمعؾؿ ع أبمص ؼيًععومص وععلمع ع منظّاند ع م
ومعلؼيًع عويمص ًعععلمضؾنعععثمَعععا:طةاسمطعععل(،م خاتيعععك،وطاسمزةّّ،ع ع ،م خا،ت،ع عكة، ،وطةاسمسؾع ع نبمسِ،نًسع ع ،معِنلع ع بلم
ظِّؼع ،ف عمغلدع ٍموؼيًععومص ًععلمضؾنععثمطعععمضعععلتمو (نموأخانتوععلض4ت،و طععكمأةععامسنععامنظ،لردععام سًععلع،م
نظرةعع ةمص وععلمو ظهل ،ءمي،وعـةععومةععع:طاسمتيععك منيكورؼععبةمرج ب،ةّجععومنيكورؼععبمسنععلمن سًلع،ورصيوععلم
سنععلمن ظهععلءمض5ت .موتقععامع،يععاوبمةععث ،عةلمظ،يععوٍمعؿيعع مةّ،لععثمَععا:طاسمجععّءنبمضععكأت=،موطععاسمرجععل ٍعم
ععقؾ ي ،و عةلمعؿيعع ةمفععكعمنىععكةمَععا:سنلمطععاسمعلععلةٍمتجعع ةض =،مأومتج ةض ي،وعضععلصلبم ظ وععلم
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َا:ش ي،مطعاسمرجع بمم،عك،ة =،مور ةضؾ،عبةمطعاسمأدعسٍمصلةلع ي،وتقامزكصعلبمَعا :ةطاسمعع بمدعكت=،موطةعاسمؼعا ٍيم
ً ي،وعج رنبمَا:طاسممكة،ببممكة ،م ؼ نب=وطاسمريّلتمريّ يض6ت .م
مممممموهمطعع يمدععمؾاؼثض7ت،ونٌععي ض8ت،موأةععامسنععامنظ،لردععامض9تمأغةوععلمتلععا(مصععلس ب،وؼييّلمةععثمععع م
ح ع يمنٌيّععلمَععا:طاسمرج عوٍمجلء ،ة ،غةوععلمصلسنععبمهمنظجععّلسبمنظّقاؼ عبمض10ت،صنععامؼكؼ ع ونمع ع منظ،لسععوم
عيّععلممنو عع؛ حا; (ةمنظ،لسععومسّعع ػاموؼؿقعع ةيمسنععلمصينععث،و غةًلمسّععانمنظ،لسععومنظنهععاالمض11ت،ؼقععاعم
سؾععع منظقعععملػكمنىكجعععلغاضت471ػععععت :مكمتلععع مصلسنعععببمظ،رعععلبموعيّل،و غةًعععلمؼلعععا(ممعععًسػلم
صععلس ب،تقاع:طاسمرجعع بمجععلء، ،ص لا(مهمجععلءممععًسمعكصععالمةّغةععثمصلسععومطععلظانوم مض12ت.مو سععامنةعع يم
ػوععليمنًضععكنوالضت646ػعععتمأغةوععلمتلععا(مع،يععاوبمظععثمَععاِ:ظلةاسم طععكنيٍمظ عكةمو ععن ،،و طكمأغةععثموة ع ةم
ع ع محععكعمنظينب ،غةععثموفععهعم ومهمظ،ععرمنٌج ع رض13ت،ضععلعمأةععامح ةععل(م مووغينععامأح ع نبمغ ع نمسنععلم
جععان م ظععكمشععسمم مض14ت ،أعةععلمسنععبمةّلفوععلمصلععّيكجلءمنيعع ؼ مسّععثمسّعع مط عّععلمسنععلمنظ،ععكو م
نظّقاؼب;وخؿ عمنظينبمةةمنظّاسة .م
ممم ونخؿينععيفمهمغععالمضطععاستمػععومػععامع،ععك ىمأيمعكطؾععبم=مصقعع م ػععومنظؾجععكؼا(م مممأغةوععلمع،ععك ىم
ويمعععي مظنيععع مض15ت،وضعععلعمنظ،عععكةنءمة ط ؾوعععلمض16ت،وغيلعععوم ظعععكم مممنظللعععلفامض17ت،و مممنظلعععاص ةم
سععلعةؿواض18ت.و طععكمنةعع يمن غؾععلرالمحفةععبمنظؾجععكؼةمهم ظععكمضععلف  :م (ةمن ععومػععامن صكن ،و غةًععلم
نظ ط ععومصععكل،وع م:لةععكمةل ععومخععكلمسع مسوع ىمنٌ؛لظؾععبمةلظع ظ و،وع مسع عمسع من ععومنصؿقععكم
ممم ضلععععبمنظ ظ و،ظي وظعععثمسععع من و،وندؿجعععقل منيعععلعمأحععع من ظعععبمنٌيؿعععيىم مض19ت.مأعةعععلم
نظلاص ععا(مصقعع متععلةيانمنظ،ععكةنءم ععلحومنظععكأالمن وعمهمنظقععاعمة ط ؾوععلم مؼقععاعمةععع :مأغةوععلمضعععلتم
وي ععن مع ع مأوبععلمةلععلع،ثاةم (ةمنظل ع يمطـيععكمةعععمضط عاستمحؿععلمحععهص من ظععيفمع ع م خكػععلمصلععلّ م
ع ًول;طًععلمضععلظان:ظِاسمضنعع م ن =وعيّععلم:ظِا،مضنعع م ن ،وظًِععلمضنعع م ن م مض20ت.مصينععلمرأالمنظ،ععكةنءمأ ة(م
أ ععنولمض ةطً،ععلت،ونظ،ك مسر ع امةععةمن ععومنٌّسععايموضط عاستمةّاس وععلمع ع مح ع منٌيّععل،صن مػّععل م
ع ع متقععلر مهمنٌيّععلمةععةمنٌانمععامطنوععلمنظععلم طكػععلمنظينًععلءمظعععمضطًععلتموةععةمعامععيامضط عاستمض21تم
بهن،وصضعع بمسنععلمعععل طكممنةعع من غؾععلرالمععع مسنب،ؼؾعع ومظععامأ(ةمنظقععاعمةؾلععلرؿولمو صكن ػععلمػععام
نظكنجح .م
ممممووع ع رمن ذعععلرىم مممأ(ةمنظينًعععلءمضع ع م طعععكونممجنعععبمعع ع منٌوع ع طلتمونٌ ،ضعععلتمةعععةمضطع عاستم
نودععؿ،ولع بموضط عاستمنًيؼععب ،ومأغةوععامكمؼ،جةععنانمنظقععاعمهمػععهممنٌ ،ضلت،بععهنمرأؼ ع مع ع منٌ ،ع م
أ(مأخعع ةمضطععاستمةّاس وععلمةؾقعع مأةعع ة مص ععثمنظ،ععكو منظّقاؼععبمة ّوًل،وضعع منضؿضعع مرؾ يععبمنٌععل ةىم
نٌكؿععلرىمأ(مأضلةععامنظؾقعع مسنععلمصقكنت،أس؛ عع يمظلععوةمصقععكىمسّانغلب،هعع ةث مص ععثمسعع مت،ل عع وم
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نوصع ن منظّقععاالمةععةمضلععًامضطعاستمعلععؿي ّلبمملععلم طكتععثمنٌجععل رمعع م رنءمنظينًلء،وضع مجععلءتمػععهمم
نظ،قععكنتمسنععلموصععيمنظ ت ععومن تععا:م1عععمنٌيّععلمنظععاز ،ا2،عععمسنععبمةّععلءمضط عاست،م3عععمتج ع ؼكػل4،عععم
ّ :ػععل5،عععمنظ،جععومة ّوععلموةععةمّ :ػل.وةيعع مصععّرجامأ(مؼلععا(مسًنععامػععهنمخلظجععلبمظاجععثمن م
تيععلمممع ع مأجععومخ ععبمظهععبمنظقك (،وتق ع ؼامنظععّن مظيوععلضول،صي(مطععل(مص ععثمػّععلتموأخ؛ععلءمصوععامع ع م
رؾ يبمنظؾوك،وض مجوةمع موؼيك؛لءمووؼلوام.ممممم م
1ـ املعنى الوظوفي:ـ
مممّععلموذععكمص ععثم (ةمعيكصععبمنٌيّععلمنظععاز ،امنظععهالمتيف ةؼععثمنظلنًععلتمهمن ةععان منظّقاؼععبمنٌؿي ع ة ىم
ؼؿععّةتةلمععع معيكصععبم عع هولمووميول،صمضعع بمسنععلم وظؿوععلمسنععلمع،واعوععلمنظنهاال،ةيعع من حلرععبم
ةععلٌيّلمنظيععليمظل ع ل منظل ع ي; (ةمعيكصععبم ظععكمتقععا م مممنظؿ،كؼععيمةععةمنٌيععلغامنظاز  ،ععبمنٌؿّاةسععبمهم
حععلعمتيعع ة ػلمظنًؾّععلمنظانح .صعععمضوتمعععـ بمتلععا(مغلػ ب،وغلص ب،وغلص ععبمظنفّ ،وتاط نب،وعيكصععبم
ن عارمنٌعهطارىم غ،علمهع ة م نٌيّعلمنظعاز ،امنظ،ينعامبعل.معع مػّعلمنخؿنعيفمنٌيّعلمنظعاز ،امظععمضطعاتم
نودؿ،ولع بمسّثمهمضطاتمنًيؼب،و (م ومسنلمس موعي و  .م
(كمْ) االستفهاموة:ـ
ممممصلودععؿ،ولع بم مظي ع معععؾوامسّ ع منٌؿلنا،عينععايمهمزّةععثمسّ ع منٌكلرععوم مض22ت.أعةععلمنٌي ع و مصوععام
جموععاعمسّ ع منٌكلرععومصنععهنمنمحؿ ع إم مممنظؿً ععّمنٌؾ ع ة مظنًي ع و ،موض ع مح ع ةػلمد ع ؾاؼثضتم180ػعععتم
ةقاظععث :موػعايمنيععكعيمنٌلععؿ،وايمةععثمملّّظععبمط ععيفموأؼ ع م مض23تمصقاظععك:طاسمش ع علبمظععك=متكؼ :أسوععكو(م
ش ع علبمأيمث ثا(،طًععلمأغةععكم نمضن ع :مأؼ ع ،مسؾ ع من =مصًيّععلم:مأهمعامععامطععهنمأومهمعامععامطععهن=م
صعععوامةوععهنمنٌيّععلممتلععؿ مسامجانةععلبم.مو طععكمدعع ؾاؼثمأ(ةمسنععلمنٌلععؿ،وامةوععلمأ(مؼ،لةععكمجععّ م
علؼلععّعمسّععثمص قععاع:طام رػً علبمأوم ؼّععلرنبمظععك=موظنًلععيفوعمركؼقؿععل(مهمن جلةععب:أعةلمنظ؛كؼقععبمن وممم
صنععثمأ(مؼلؿ،ععامةععهطكمنظيعع مص قاع:سوععكو(،أومعلذععلءمّععلمػععامأيععلءمظيعع ةى،ون خك :أ(مؼععهطكم
نٌيعع و مص قاع:سوععكو(م رػًمل،صؿيًععوضطاتمهمنظعع رػ،امسًععومنظيوععكؼ مهمنظعع رػامض24تموضعع مأومععحم
د ع ؾاؼثموع ع مجععلءمةي ع ممع ع منظينًععلءمأ(ةمضط عاستمنودععؿ،ولع بم نمأسًن ع مص ًععلمةي ع ػلمصوععامملّّظععبم
ندععاٍمعؿجععكةعمعّععاة(مضعع مسًععومص ًععلمةيعع مم غةععثمظعع مععع م عع،ؿث،ووم ًععاوبمسنععلمعلحيًععوم
سن ععث،و ظكمنودععامضسوععكو(تموعععلمأذععؾوولمَععامث ثععةموأرةية،صقاظععك:طامش عععلبمظك،تكؼعع م
ةث:أسوعععكو(مش عع علبمأيمث ثا(،وععععلمأذعععؾثم ظع عكمض25تم.و نمأةع ع عمعّوعععلمأس ع ع مععععامنظؾع ع عمػًعععّىم
نودععؿ،وليمظؿضععًةّولمعيّععلمنودععؿ،ولي،وبهنمؼيقععلع:طةاسم رػًععلبمعلظععكمأث ثععا(مأةيسمأرةيا(،صعععمضطععاستم
همعامععامرصععامةلوةؿعع نء،وضعلظكتمخعع ييميمسمّعع مدعع ؾاؼثمض26توسّعع من خ،ععلمةععلظيل .وم مأسوععكو(م م
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ة ع عمع ع مضط عاست،وضأيتمسلر،ععبموص وععلمعيّععلمنودععؿ،وليموتل عًةلمعيل ظععبمنبًّى.وضث ثععا(تمعي؛ععاعم
سنععلمضسوععكو(تمض27ت.مونظؿًـ ععومةّظ،ععلزمنظيقععا موؼيعع منوضؿجععلرمسنععلمػععهممن سعع ن مو غةًععلمؼوععًوم
ن سعع ن مععع مأحعع مسوععكم مممتلععاموتلععية،و لم ثععكمونمسوععكؼ موعععلمأذععؾوولمً،ععبم ظععكموثقععوم
نٌكطوض28تم .م
ممممصًامعععامضطاستنودعععؿ،ولع بمعامعععامندعععامعّاة(،ضع ع م ػؾع ع معّعععثمنيكطعععبمطًعععلم ػؾع ع معع ع م
س; غةوًععلمشععسمعؿًلععّةمهمنظلعع يم .غةععكمظععامضنعع :طاسمنظعع رػا،مظععك،كم ّ;طًععلمكم ععّمهم
ضاظك:سوععععكو(منظععع رػا ،،غةوام غةًععععلمأرن ونمسوععععكؼ معععع منظععع ،رنػام،وظلعععّةوامحععععهصانمن ظععععيفم
ونظنلي،و ع ع ةكومم مممنظانح ،وحعععهصانمضعِع ع تمندعععؿك،لصل،صلهظكمطع عاسمهمضاظعععك:طام رػًعععلمظك ،غةًعععلم
أرن ونمطامع منظ رنػامظكض29ت .م
ممممموؼيلععؿ،وامةوععلمسعع منٌلععؿقؾوم (ةمنودععؿ،وليمظؿيعع ةمنموععاعمص فععا :طاسمسؾعع نبمدؿوعع ؼثمض30تم
ون ععومهمنٌيّععلمنظععاز ،امظعععمضط عاستمنودععؿ،ولع بمأغةععثمو ععا منظي؛ععيفمسن وععلمةعععمضوتمنظّلص ععب،ص م
ؼجعحةمنظقععاع:طاسم رػًععلمسّع موث ثععبموومأرةيععب; (ةمنودععؿ،وليممععك معع من غوععلءمظع مظععثمونضععام
خععلرجا،وأ(ةمنظي؛ععيفمةعععمضوتمنظّلص ععبموؼلععا(م ومةيعع معاجو; غةوععلمتّ،ععامسعع منظـععلغامعلثؾعع م
ظألوع،وكمؼـؾ مذاءمهمنودؿ،وليض31ت .م
ممممو نموضي ع مض وتمةيعع مضطععاستمنودععؿ،ولع بمطععل(م سععكن معلةيعع ػلمسنععلمحعع ةم سععكن مضطععاستمععع م
رصععاٍمأومغجععومأومجععكة; (ةمنودععؿ،وليمؼيؾعع عمعّث،وضعع معـةععومنٌعع ةي مظععهظكمةععع:طاسمث ثععببمدععؿنبم وم
ث ثؿل(،صؿّجعع عويمث ثعع عبب; غةولم،ّ :وتكصععععامضدعع عؿنبت; غةولمخععععيمطاس،وث ثؿععععل(مةعع ع عممععع ع م
ضطععاستض32ت .وضعع مؼلععؿ،ل مععع مض وتمعيّععلمنظععؿققسمونظؿقن ععوم نموضيعع مهمخيػععلَ،امضاظععك:ط سام
علظععكم ومسوععكو(،ص لا(م سععكن معل خن ع مسن ععثمسنععلمح ع ةم سععكن مضطاست،وو ععا مأ(مؼلععا(معلةي ع م
ض وتمة ع وبمع ع مخععيضطاستموومع ع مع،لةععكػلمظؾ لغوًل،ةععومؼيؾ ع عمع ع مضط عاستم ةولعوععل،و رن ىممؼضععلحولم
ةلظؾععع ع،وؼلا(منودعععؿ،وليممليّعععلمنظّ،ا; صل تعععثمعيّعععلمنظؿقن و،طقاظك:ػعععومنظععع غ لم ومذعععاءم
صل(ٍ،أال:علمنظ غ لض33ت .م
م
(كمْ) اخلربية:ـ
ممممم أعةعلمضطعاستمنًيؼعبمصوعام مظيع معيعؾوامسّع منٌكلرعومورةةًعلمؼيكصعثمنٌعؿلنام مض34تموطعهظكمجععّ م
نٌيع ع و مصوعععامجموعععاعمأؼضع علبمسّع ع منٌكلرو،صؿقؿعععللم ممم :عععّمؼؾع ع ة مجعععّ منٌكن ،وأ عععنولم
نودؿ،ولي،ونودعععؿ،وليمؼلعععا(مةعععلٌؾوامظ وعععك معلؼيلعععّعمسّعععث،وظ من عععومهمن خؾعععلرمن ةوعععليم

مجلة واسط للعلوم اإلنسانية  -العدد ()12

وظععهظكمطععل(مهمنًيؼععبمذععاءمع ع مأحلععليمنودععؿ،ولي،طّغةوامتكطععانمسن وععلمةيععنيمأحلععليمنودععؿ،وليم
ظ عع عةمسنععلمأغةوععلمعيككجععبمسّععثم مممنًععيمض35تموػععاموتلععؿ سامجانةععلم (ةمنٌععؿلنامةوععلمعيكؾِِععكمض36تممم
و طععكمأةععامح ععل(ضت745ػعععتموعع مةيع ممنةع مسق ععوضت769ػعععتأ(ةمنظقععاعمةع وظؿولمسنععلمنظؿلععـسمػععام
عععهػومنٌ عية موع ع مجععلءمةي ع ممع ع منظّقةععلىمض37تمونظجععق حمأ(ةمنٌ عية مكمؼععّ ةمسنععلم ظععكمو غةً علممتععلةام
دعع ؾاؼثمهمطاغوععلممليّععلم ير ة،و طععكمأغةععثم نمضنعع  :ير نمرجيععوٍمرأؼؿععثمكمتيعع مونحعع بمنض38تموزععلػكم
ط عععثمهمػععهنمنظلع ل مأغةوععلمظنؿقن ععومونظؿلـس،أعةععلمعع مجععلءمةيع ممعع منظينًععلءمصقع مغع ةمطععـسمعععّوام
سنلمأغةولمظنؿلعـسمض39ت،خ صعلبم ةعامةلعكمةع مرعلػكضتم508ػععتموتنً عهممنةع مخعكوعضتم609ػععتمصقع م
سًععلمأغةوععلمظنؿقن ععومونظؿلععـسمطكي ن،وضععلوم غةععثمعععهػومدعع ؾاؼثمونظللععلفاضتم189ػعععتض40ت،وسنععوم
عععلحومطؿعععل مطوعععيفمنٌوعععلوم ةضجسعععكمضطع عاستمنًيؼعععبمسنعععلمنظؿلـس; غةوعععلمغقع ع نيمري نموري نم
ظنؿقن ععوض41ت،وعلؼ ع عةمسنععلمأغةوععلمظنؿلععـسمشنؾععبمندععؿيًلبلمهمعقععليمنوصؿكععلرمونظؿير ا،وػ عاممعععلؼاحام
ةعععثمورو ػعععلمهم المنظعععهطكمنيل ا،وأؼةعع ممنٌ،لةعععكو(مض42تمطقاظعععثمتيعععلمم{:طةععاسمت،ك،طعععانمععع سمجّةعععلتم
وس عععا(}ننظع ع خل(25:هوضاظعععثمتيعععلمم{:وطةععاسمعِع ع سمضةكؼ،عععبمأػنلّلػعععلمصةفلء،ػعععلم،ةّهديعععّلمة لتعععلمأوػيعععام
ضععلفِنا(}نن سععكنع4:هموتلععً ؿولمةلًيؼععبمع ع منًععيمضل ع امن غوععلء،ية مةععهظكم (ةمعععلػامص ععثم
خععيمعلععا مظ س ع يمةععلظلـكىم ؿًععومظنج ع مونظلععه مض43تم.ضععلعمنة ع مؼي ع لضتم643ػعععتم :مو غةًععلم
أخكج م مممنًيمظنقلجبم مممنٌؾلظهبمهمتلـسمنظي ةىم ض44ت .م
ممممصعععمضط عاستمنًيؼععبمندععامع،ععك معععهطكمعامععالمظنلـكى،ؼيؾة عكيمةععثمس ع مط عوةمعي ع و ،طـسنبمطععل(مأوم
ضن ب،عيفغـ علبمأومعععهطكنب،ص يا م ظ ععثمنظضععًسمسنععلمنظن،ععرمعكةىب،وسنععلمنٌيّععلمأخك ،صوععامملّّظععبمضط عوةتم
همأغةععثمؼيقً عويمنظضععًسيمسنععلمظ،رععثموسنععلمعيّلم،صععلظن،رمطقاظععثمتيععلمم:م{وطنويععام ت ععثِمؼععاي،منظق لععع ِبم
صععك نب}نعععكؼا95:ه،ونٌيّععلمطقاظععثمتيععلمم{:وط عوأمأتععاميم نخِععكؼ }ننظًّععو87:ه،صععي نمسععل منظضععًسم ممم
طع عاسمنًيؼعععبمعع ع ممجنعععبمةيع ع ػل،جل مأ(مؼيعععا مغرعععكنبم مممنظن،ر،وجعععل مأ(مؼيعععا م ع ع بمسنعععلم
نٌيّل،صؿقععاع:طاسمرجععوٍمجععلء، ،صؿي،ك منظضععًسموتععهطكمم عع بمسنععلمنظن،ر،وظععامضن :جععلءن مةن،ععرم
نظؿـّ ععب،وجلكو مةن،ععرمنىًا،ىععل مأ(متععك ةمنظضععًسمتععلرىبم مممنظن،ععرموتععلرىبم مممنٌيّل،وطععهظكمهم
نٌيفغع ع متقعععاع:طاسمنععععكأىمجعععلء مسنعععلمنظن،عععرم،وجلءتك،وجلءتل ،وجؽّعععك،سنلمنٌيّعععل.مضعععلعم
تيععلمم، {:وطةعاسمعِع سمع،نِععكمهمنظل،عً،لونتِموتيهع مذعع،لسيؿويامذ،ع سؽلب}ننظععّفا26:همصفًععامنظضععًسمغرععكنبم ممم
نٌيّل،وظامحيًومسنلمنظن،رمظقلع:مذ،لسؿيثيض45ت.ممممممم م
ممممأعةععلمعّّظؿوععلمصقعع م طععكمدععمؾاؼثمأ(ةمضطععاستمهمنًععيمملّّظععبمندععاٍمؼؿجععكةعمهمنظلعع يمشععسم
عّ عاة( ،كةمعلةيعع مم نمأدععقىمنظؿّاؼ ،و ظععكمنودععامَععامعععلف،لسم رػاٍ،صععلنكةمنظ ع رػام (ةمنظؿّععاؼ م
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ػعععومو خعععومص ًعععلمضؾنعععث.مو طعععكمأ(ةمعيّلػعععلمعيّعععلمضري نت،و ظعععكمضاظعععك:طاسمشع ع يٍمظعععكمضع ع م
ػععوض46ت.ووةعع ةمععع من ذععلرىم مممأم(ةمنودععامنٌؾعع عمعّوععلموؼقعع (مةوًععّىمنودععؿ،ولي;م غةععثمخععيم
ونًيموؼؿضًة معيّلمنودؿ،ولي،تقاع:طاسمرجلعٍمهمنظ نرممخلا(مةومدؿةا(ض47تم .م
مممو نمطلغ ع مضط عاستمهمنودععؿ،وليمض ع مساعن ع معيلعنععبمسوععكؼ موعلأذععؾوولمصقعع مجيين ع مهمنًععيم
ملّّظععبمث ثععبم مممنظيوععكى،وكةمعلةي ع ػلمطًععلمو عكةمػععهممنيععكوعمعلةي ػل،ظععهنمجععل مص وععلمأ(متلععا(م
ملّّظبمندامشسمعّاة(،طًلمجل مهمن يلءمنٌؿجكةصبمنظلمػامظني ض48ت.مم م
مممونض نغوعععلمةععععمضري نتمهمنٌيّعععلمنضؿضعععلمأ(متوعععلرطولمص ًعععلمتيًعععومص عععث ،ومأ(ةمطععاسمندعععاموري نم
حكع،ونظعع ظ ومسن ععثمأ(ةمنظيععك متقععاع:طاسمرجععوٍمأصضععويمعّمك،ويععومضأصضععوتمخععيمضطععاستموظععام
ضلظعع  :ير نمرجععوٍمأصضععويمعّععكمص ؼلععا(مأصضععويمخععينبمظعععمض ير نتم غةوععلمحععكعيمخ،ععنيمض49تم.صّعةععلم
علأغو ممةيضوامع مضاعمنظولسك :م
ممممممممممممممممممم (سمؼقؿنا مصي(ةمضؿنكمكسمؼ،ل سمممممممسلرنبمسن كموري نمضؿوٍمسلري

ض50ت م

صينععلم مععًلرمضػععاتمأال:ػععامسععلريمم.مأومخععيمسعع مجمععكورمضري نتم مػععامهمعامععامرصععامةلوةؿعع نءم
و خععومسن ععثمحععكعيمج عكةمػععامطلظّنف ع .وأطـكػامؼّو ع ممضوةي عنييمضةؿ عوٍمسععلريتمض51تمص حفةععبمٌ ع مندععؿ عةم
ةعععثمسنعععلمني ؿوعععل.موأغةوعععلماعععؿ ةمةعععلظّع منٌلمعععامطععععمضري نتم عععلعامنظؿلعععـسمص ول،صنوعععهنم
و عععا :طاسمشنًعععل(ٍمدعععّعنلوا،طًلمو عععا ممري نمشنًعععل(ٍمدعععّعنلوا( ،نمنظؿلعععـسمونظؿقن عععوم غةًعععلم
ؼلاغل(مص ًلمسيكعمح ةمي،ونٌلؿقؾومجمواع.

ض52ت م

مممموضع مأجععل منٌيّععلمنظععاز ،امظعععمضطعاستمنًيؼععبمأ(مؼيي؛ععيفمسن وععلمةعععمضوت،صقع م عحةمأ(متقععاع:ط سام
رجوٍمضع مأتعلغامورجعوموومرجع (; (ةمنٌيّعل:طـسمعع منظكجعلعمضع مأتعلغامومػعهمنمنظيع مةعومأطـعكم
عّععثض53ت.مو نموضي ع مض وتمةي ع ػلمطععل(منٌلععؿـّلمعّجععاةلب; غةثمندععؿـّلءمع ع معاجععو،وو ا منظؾ ع عم
همنٌاجو،ص قلع:طاسمشنًل(ٍمجلكوغام وم ؼ نض54ت .م
م
2ـ علّة بناء (كمْ):ـ
مممممض ع م طكغععلمص ًععلمتق ع ةيمع ع منظؾق ع منت،ععل مأشنععومنظينًععلءمسنععلمأ(ةمضط عاستمفلظؿ ول،نودععؿ،ولع بم
ونًيؼب،ندعععامةلععع ىمععععؾ مسنعععلمنظلعععلا(،وةيّ مسنعععلمنظاضعععيفم (ةمأ عععومنظؾّعععلءمسنعععلم
نظاضععيفض55ت،وؼؾ ع ومأ(نمنوخععؿ عمنيل ععومةععةمسنععبمةّععلءمط عوةمعّوًععلمؼيععا مٌععلمتيف ةؼلغععثمع ع معيّععلم
وز ،ا،و (مطل(معج رمنظينبمونح نبموػامعولةوبمنيكعمهمنٌيّلم.م م
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(كمْ) االستفهاموة:ـ
مممأعةععلمضطععاستمنودععؿ،ولع بمصلظععهالمأوجععومةّلءػععلمهمنودععؿ،وليمتضععًةّولمعيّععلمحكصععثموػععامػًععّىم
نودععؿ،ولي،ووضاسولمعاضيععث،صقاظك:طاسمش عععلبمظععك،معيّلم:أسوععكو(مش عععلمظععكمأيمث ثا(،صّشّعع م
ضطعاستمس ع مػًععّىمنودععؿ،وليموعلةيع ػلمعع منظيع ض56ت،و ععا مأ(مؼيينععومةّلكػععلمملوععلةوؿولمنيععكعمهم
نظامععامونىًععا ض57تموػععهنمخععلرلمسًةععلمضكةرغععلممعع مرجععالمنظينععبمهمةّلفوععلم مممنٌيّععلمنظاز ،ا،وؼؾ ع وم
ظامأ(ةمن وعمػامن رجح;ظجقةبمغ لةبمػًّىمنودؿ،وليمسّولمهمنٌيّلمونٌاما.م م
(كمْ) اخلربية:ـ
مممممأعةععلمنظينععبمهمةّععلءمضطعاستمنًيؼععبمص ،وععلمأرةيععبمأضانع:أعةععلمنظقععاعمن وع:صق ع مةيّ ع م غةوععلمةن،ععرم
نودؿ،ولع ب،صوعععلةو مأخؿوعععلمظ،رعععلبموعيّعععل ،مػعععامظيععع مععععؾوامطلودعععؿ،ولع بمض58ت.منظقعععاعم
نظـلغا:وضاسوععلمهمنًععيمعاضععامري نموري نمحععكعمصضععلرسؿولمطععاسمهمنًععيمصؾيّ ععم مطؾّلفوععل،ونٌكن م
ةلٌضععلرسبمػّععلمأ(ةمري ةمظؿقن ععومنىععّ ،وطاسمهمنًععيمظؿلـسم،وط عوةمجععّ ٍمص ععثمضن ععوموطـس،صوًععلم
ذععكؼلل(مظععهظكض59ت،وض ععو( :ةمضري نتمظنًؾلػععلىمونوصؿكععلرممطًععلمأ(نمضط عاستمطععهظك،و ظكمَععامضاظععك:م
ضطععاسمشعع يٍمعنل يت،و غةًععلمتيكؼعع :طـسنبمععع منظهنًععل(معنلعع يمض60ت.نظقععاعمنظـلظ :علغقنععثمرمععامنظعع ؼ م
نود ع نةل الضت686ػعععتمس ع منة ع منيلجععوضتم646ػعععتمع ع مأ(ةمةّععلءمضط عاستمنًيؼععبمػععامظؿض عًةّولم
عيّعععلمن غوعععلءمنظعععهالمػعععامةعععليكوعمشلظؾعععلب،طوًّىمنودعععؿ،وليموحعععكعمنظؿقضععع نيموشعععسم
ظك،صّذؾو معلتضًة منيكعض61ت .م
ممورةةًععلمةععك م ذععللعمحععاعمػععهنمنظقععاعمظنًّلصععلىمة عةممن غوععلءمونًععي;صةلاسمخيؼععب،ونظل يمنًععيالم
ػععام منظععهالمؼقجع منٌععؿلنامأ(ةمظععثمخلرجعلبمعاجععا نبمهمأح ع من عّععبمع؛لةق علبمٌععلمتلنععامةععث،صي(مرلةقععثم
يِّععامط عيععثم عع ضلبمو ومصلععهةلب،مون غوععلفامعلوؼقجعع منٌععؿلنامةععثم ظععكم مض62تمونظلعع يمنٌجعع ةرمةعععم
ضط عاستمنًيؼععبموة ع ةمص ععثمع ع مأ(ممؼقج ع منٌععؿلنامع؛لةقؿععثمظنكععلرلمَععا:طاسمرج عوٍمظق ؿيث،ص ج عحةمأ(م
ؼيقلع:معلظق يمرج ب .م
ممم وضعع محععلوعمرمععامنظعع ؼ منودعع نةل الم صععامػععهنمن ذععللعمةععّ(ةمعيّععلمن غوععلءمهمضطععاستمهم
نودؿلـلر،ووؼقجع ع منٌعععؿلنايمأ(نمظنًيّعععلمخلرجلب،ةعععومػعععامنٌاجع ع مظعععثمةل ععععث،و (مضجع ع مأ(نمهم
نًععلرلمطـكىب،وندؿلـلرنب،ص ؼجععحةمأ(مؼيقععلعمظث:طععهة ،صيغةكمعععلمندععؿلـكتمنظنقلء،طًععلمظععامضععلع:م
ععععلأطـكػا،م ع عحةمأ(مؼيقلع:ظ لعععانمةلعععـسؼ ،وكمؼجع عحةمأ(مؼيقلع:ععععلمتيفةؾع ع يمعع ع مطـعععكتوامض63تم.م
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وو ،ععلمعععلمهمػععهنمنظلع يمع ع متلنععيفمغععلةامعع مأثععكمنٌّ؛ععيمهمة ععل(منظينععو.منظقععاعمن خس:غيلععوم
مممنظوععناةةمضت654ػعععتمع ع مأغةوععلمةيّ ع مظؿضعًةّولمعيّععلمنظلـععكىمنظععهالمطععل(محقععثمأ(مؼامععا.ور ،ة يمم
نةعع مػوعععليمضتم761ػعععتم غةعععثموؼييعععكعم حعع ،مووغرعععسمظععثمهمط عوا،ونظق عععل موؼي؛ عععث ،ة(م
نظؿضععًةمصععكلمنظاجا ،صًععلمكمؼاج ع مويتض ،عًة مطنًععبمعيّععلمموعـععومػععهنمؼععّتامهمندععامن ذععلرىمض64ت.ممممممم
ونظععهالمؼؾع ومظععامأ(ةمنظقععاعمنظـععلغامعع مةععةمػععهممن ضععانعمػععامنظكنجح;ظاضاسوععلمعاضععامري نمهمنًععيم
وعضلرسؿولمبلمع مح منٌيّلمنظاز ،امصؾيّ مظؾّلفول .م
3ـ تصدير (كمْ):ـ
مممممس ع ةمنظينًععلءمظععّويمتج ع ؼكمضطعاستمع ع منٌانمععامنٌو ع طبمةععةمضط عاستمنودععؿ،ولع بموضط عاستمنًيؼععبم
صلععومعّوًععلمظععثمم عع رمنظل ي،ص ؼيًععومص وًععلمعلضؾنععوًلم ومنٌضععلعموحععكعمنىكة،صؿقععاع:ةلام
رجعع بمعكرت،،صؿلععا(ضطاستهمعامععامر،ععازمفععكعمنىك،وطععهظكمضاظععكمهمنًيؼععب:ةلامرجعع ٍوم
عكرتي،وعـععلعمن مععلصبمضاظععك:ش ي،مط عاسمرج ع بممععكة ،،وسنا،مط عاسمصلم عوٍمحجنععن يمض65ت،ض ععومةوععك مأ(م
ؼلعععا(منودعععامنٌضعععلعم ظ وعععلممعيًعععاوبمٌعععلمةيع ع ػل،صي(ةمش ععععلبمعيًعععاعمظضعععكة ،وسنامعيًعععاعم
يجنععن ي،وػهنمؼقؿضععامأ(مو ععا مشعع ي،مطععاسمرجيععوٍمأضععلي،مأومأتععل ة،وومشعع ي،مطععاسمرجعع بم خععو،مهم
عين ِلكة،ضععلعمأةععامح ةععل(:م موػععهنمنظوععك مذععكرثمةيععنيمأ ععقلةّل،وومأر مػععهنم ومجععلفّنب،ووصك م
ةععةمط عاسمونٌضععلعم ظ وععل ض66ت،موسننععانمنظؿج ع ؼكمهمنودععؿ،ولع ب،ةّ(ةمنودععؿ،وليمظععثم ع رمنظل ي،أعةععلم
نًيؼبمصنّع منظج رم

بمسنلمضري نتمنظلمتنّيمنظج رمةل مجللض67تم .م

ممممص خ ع عمهمتج ع ؼكمنودععؿ،ولع بمظؾ ععل(مأعكػععل،ظلا(منودععؿ،وليمظععثم ع رمنظل ي،سنععلمأغةععثمض ع م
جععععلءمهمنودععععؿ،ولع بمتقعع ع ؼامنظيلعععععومسنم وععععلمعي؛اصععععبمسّعع ع منودععععؿـؾلت،ح مور مععع ع م
ط عوا:ضؾض ،مسوكؼ موطاس=همندؿـؾلتمضلفو:ضؾض يمسوكؼ مطهنموطهنض68ت .م
مممم ومأ(ةمن خ،ععلمن ودععىمضتم215ػعععتمضعع مخععلظيفمنظينًععلءمهمتجعع ؼكمنًيؼععبمصععّسامأ(ةمةيععنيم
نظيععك مؼقعع ةيمنظيلعععومسن وععلمص تنععّيمنظجعع ر; غةولمهمعيّععلمضطـست،وػععاموؼنععّيمنظجعع ر،مصععي نم
ضن ع  :مط عاسمش ع يٍمعنل ع يم مصًيّععلمم مطععـسمع ع منظهنًععل(معنل ع يم مو مطععـسم موتنععّيمنظج ع ر،صلهظكم
ععععلهمعيّلم،وجيعععوم ظعععكمظهععبب،وػامجعععان مأ(موتؿجعع ةرمصؿقاع :ةصلةلعع يمطععاسمسعععل(ٍ،م ،وع،نةلعع يمطععاسم
ش يٍ،طًعععلمجعععل مصللععع يمطعععـسنبمعععع منظييّلىِ،وعنلععع يمطعععـسنبمعععع منظهنًعععل(،م ومأةمغوعععلمظهعععبم
ضن نب،ونمعععع؛ك مهمنظق ععععل مسن ول،صق ععععومػععععامععع ع منظقنععععبمف عع ع موؼقععععل مسن ول،وض ععععوم
ؼيقل ،و عقةحمنظق ععل مسن وععلمس ع مع ع منظينًععلءم غوععلمظهععبمض69تموةّععلمنظ ،عكةنءمسن وععلم سععكن مضط عاستم
صلس مةعمض ،ؼوسع ِتمهمضاظعثمتيعلمم:م{أةو،ظةعاسمؼوع ِم ةظويعامطعاسمأػنلّعلم}ننظلعف ى:م26هض70تموغيقعوم ظعكمسعم منةع م
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سجعع،ارض71تمور ةممنة ع مػوععلي; (ةمضط عاستمبععلمنظج ع نرى،وجيومضععاعمنة ع مسجعع،ارم (ةم ظععكمجععلءمسنععلم
ظهععبمر ؼؽععبمحللػععلمن خ،ل،خ؛ عّبمسر ًععل; مخ عكةلمط ع يمن مدععؾقلغثمسنععلمػععهممنظنهععب،و طكمنة ع م
ػوععليمأ(ةمنظ،لسععوم ععلمػععاممععًسمندععامن مدععؾقلغث،أوممععًسمنظينععا،أومنبعع منٌعع ظاعمسن ععثم
ةلظ،يععوض72ت.وؼؾ ع ومظ عامأ(ةمنظّقععومهم ظععكمس ع منة ع مسجعع،ارمكمؼل ع م ض قبععل ،مرةةًععلمندععؿ ةعمةؿكععكؼإم
نظ ،عكةنءمظةؼععبمنظلكملععبمنٌععهطارىم غ ،علبمسنععلمحللؼععبمن خ،ععلمػععهممنظنهععب،ص،امذععك ممجععومنظّجععلجام
وة ع مسجعع،ارمت ّ،ع مبععهنمنظّسا،صؾي ع مأ(مغقععومعععهػومن خ،ععلمهمس ع يمظععّويمضط عاستمنًيؼععبم ع رم
نظل ي،و جل تععثم وأغعع ،ممطععاسمشعع يٍمعنلعع  ،مضلع :وػععهنمصلدعع م (ةمنظيععك مكمؼيلععًامعّوععلم ومأ(م
ؼيفيوم رنبم ض73ت .م
مممممو نمطععل(مجععان متق ع ؼامنظيلعععومسنععلمضط عاستمنًيؼععبمظه عبب،وػاموؼّؾععامس ع منظععهو مهمنودععؿيًلعم
نظوععلفامهمنظل ي،ة وظععبمن عـنععبمنٌععهطارىمسنععلم ظك،وتجععق حمس ع مع ع منظينًععلءمنظق ععل مسععومػععهمم
نظنهب،صضعع بمسنععلمنسؿًععل منظ،ععكةنءمسن وععلمهماععكؼإمن ؼععبمنٌععهطارىم غ،ل،ونسؿًل ػععلمهمتاج ععثم ؼععبم
أخععك مهمطؿلةععثمعيععلغامنظقععك (مض74تمص ع مأر معلغيععلمع ع منظق ععل مسنععلمػععهممنظنهععبمو (مطلغ ع مضن نععبم
طًلم طكمنظينًلءم ظك.مممممم م
4ـ متووز(كمْ):ـ
ممممضطع عاستمةّاس وعععلمندعععامظيع ع معؾوا،ص ،ؿقعععكم مممنظؿً عععّمنٌؾع ع ِّ مظنًي و ،وضع ع منخؿنعععيفم :عععّم
نودععؿ،ولع بمسّععثمهمنًيؼععب،ع مح عع من سكن ،ون صععكن مونىًا،وجععان منيهع،ودعع ؿامة ععل(م
ظكمعيّة نمةّضانعمنظينًلء،عام طكمنً صلتم (موج ت .م
م
(كمْ)االستفهاموة:ـ
ممممم طكغععلمص ًععلمتقعع ةميمععع منظؾقعع مأ(ةمضطععاستمنودععؿ،ولع بمملّّظععبمسعع معّععاة(،أومص ععثمغا(َ،ععام
أحع ع مسوك،وسوعععكؼ ،وث ثة ،مممشعععسم ظعععكمعع ع من سع ع ن من جعععاررىمةّحع ع مسوعععكم مممتلعععام
وتلععية،صي نمدععّظ مسع مسع مضنع :طاسمعلظععك( ،ةمضطعاستمدععيفنعمسع مسع ،صي(مصلةععكتم ظععكمنظيع م
جؽعع مةانحعع معّلار،صؿّجععؾثمسنععلمنظؿً ععّمصؿقععاع:طاسم رػًععلمعلظك،طًععلمتقاع:أسوععكو(م رػًععلم
ظعععك.مصؿيًعععوضطاستمص ًعععلمةيع ع ػلمطًعععلم ،سًِنع ع مػعععهممن سع ع ن مص ًعععلمةيع ع ػل ،غةولمأسع ع ن معّاةغعععبم
صلهظكضطاستسع ع معّاة(،صلعععومعلفليع ع مأ(متيًعععومص عععثمػعععهممن س ن ،حليع ع ،مظععععضطاستمأؼضعععل; ة(م
حلًوًعععلمونح ،صل عععومهمػعععهممن سع ع ن منيكطعععبمونظؿّاؼ م،و غةًعععلمدعععق؛لمٌلعععل(منظؾّلء،صلعععهظكم
غيجععومعلةي ع ضطاستمةؿق ع ؼكمنظؿّععاؼ مطًععلمؼيّجععومعلةي ع مػععهممن س ع ن مةؿق ع ؼكمنظؿّععاؼ مض75ت،ظععهنمصّجععوم
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ّ :ػععلمونجععومسّعع مةيععنيمنظّقةععلىموو ععا مجععكةممع؛نقععلبمض76ت; غةععثمكمؼيلععًام ومطهظك،صلظينععبمهم
ظعععكمنظلعععًلل،ضلظثمنظععع علع ضتم763ػععععتض77ت،أوم (ةمطعععاسمنودعععؿ،ولع بمعقععع ةرىمةيععع معقعععكو(م
ةلدععؿ،وليمصّذععؾو منظي ع منٌكطععومصععّصك مّةّػععلموغجععومطًً ةععّم،أوم (ةمّ ةععّمنظي ع منظادععىمنظععهالم
ػامع مأح مسوكم مممنٌلفبمطهظكمصقًن مسن ثض78ت .م
ممممم و ػععومسعع مععع منظّقععلىم مممأ(ةمغجععؾثمظعع مةانجو،ةععوم ععا مجععكةممع؛نقععلبم عع بمسنععلم
نًيؼعععب،و ػوم ظ عععثمنظ،كةنء،ونظّجعععللضتم311ػععععت،ونة منظلعععكةنلمضتم316ػععععتض79توأةعععامسنعععام
ح ً،و،مسن ثمأطـكيػامضاعمنظ،ك ض81ت :م
نظ،لرداضت377ػعتض80تو، ،
مممممممممممممممممممممطاسم ،سًنبمظةكةمؼلج،كؼكيمو،خلظبمممممص سلء،مض مح،نةؾ ،مسنانمسِولرال م
ةّعععلءمسنعععلمأغةوعععلمندؿ،ولع ب،ندعععؿ،وليمتولا:أال:أخيغعععامةيعع مسًةلتعععكموخلوتعععكمنظ تعععامطعع ةم
عع عّ مصقعع مغلعع ؿث،وسن ثمصعععمضطععاستمعؾؿعع أ،خيممضعع محنؾعع ،وأصك منظضععًسم عع بمسنععلمظ،ععرم
ضط عاستض82ت.موأجععل ممنة ع مسجعع،ارمةوععك مصوععامنٌيّل،و ةضج ،ع ،كميمسنععلممععكورىمذععيكٍ،أومغععل رمط ي،وعـةععوم
ةععععم مطعععاسمشععع يٍمعنلععع ،م مضعععلع :موو عععا مهمػعععهنمنظؿً عععّمم ومسنعععلمن صعععكن م مض83ت.موغ،عععلم
نظّجععلجاضت339ػعععتم ظععك;ص

ا مسّعع مم ععومنودععؿ،ولع بمسنععلمنًيؼععبمووم ععومنًيؼععبم

سنلمنودؿ،ولع بض84ت .م
مممم وأجععل منظؾجععكؼا(مسنععلمضععؾحٍمجععكةممةعععمضععع تمعضًكى،ةوععك مأ(مؼؿقعع ةيمسنععلمضطععاستمحععكعم
جكة ،يناغععثم ظ ع بمسنععلمضعِ ت،وفععهصاغولَ،ا :مةِل عاسم رػ عاٍمنذ ع ،ؼس ،مثاة ،عكةم مؼكؼ ع و(مةل عاسمع ع م
رػعععاٍ ،ومأغةوًعععلمو ؿًيعععل(ممض85تموػعععامععععهػومنظ،عععكةنءمأؼضعععلمض86تموح ّؽعععهم عععا مهمنظؿً عععّم
وجول(:نظّجععوموػععامن جععا مون طـك،ونى عكةمخ ص علبمظؾيضععوا،وػامةعععمضعِ ع تمعضععًكىموجاة علبمض87تمضععلعم
وم
دع ؾاؼث:م ودعّظيؿ يث معمؼيع منًن عو معمسع مضاظعث:سنلمطةعاسمجِعهلٍمة ؿيعكمععؾ أ=مصقلع:نظق عل يمنظّجع ي
وػععامضععاعمسلعةععبمنظّل .صّعةععلمنظععهؼ مج،ععكونمصععيغنوامأرن ونمعيّععلمعِ س،وظل عّنوامحععهصاػلمػوّععلما، ،بععلم
سنععلمنظنلل(،و ععلرتمضسنععلتمسِامععلمعّوععلم مض88ت.و عقةحم ظععكمنة ع مسجعع،ار; (ةمنظيِععا مض ع موؼقععام
عاضعععامععععلسياة معّعععثَ،امنظؿعععلءمهم غلم ضعععب غةولمسعععا معععع منظ عععلءمهم غعععل ؼي موكمتقعععام
عاضيوععلض89ت .و ػععومنظّجععللم مممأ(ةمجععكةمنظؿً ععّمػّععلم غةًععلمػععامةيمععلصبمضطععاستم ظ ععثمومةعععمضعِعع تم
عضععًكىض90ت;ور ةممنةعع مخععكوعضتم609ػعععتم (ةمضطععاستمملّّظععبمسعع معكطو،ونظيعع يمنٌكطععوموؼيًععوم
نىععكةمهمّةّم،صلععهظكمعلطععل(مملّّظؿععثمض91تمومععية،ةثمنةعع مسق ععوضتم769ػعععتوظؿّنعوامح ّؽععهم خععاعم
حععكعمنىععكةمسن وععل،وظامطععل(مسنععلمن مععلصبمكمؼينؿععّيم ظك،و غةوععلمملّّظععبمسعع موؼلععا(م ظععكم
ص ثض92ت.مم م
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ممموأجععل مدعع ؾاؼثم :ععّمضطععاستمنودععؿ،ولع بمةعععمضشست،وضعـوت،وضأصيععومع ت،جععان نمحلععّلب،وغقوم
ػععهنمنىععان مس ع مؼععاغ مة ع محؾ ععومأؼض ع بل،مضلع:م موتقععاع:طاسمعـنة عثيمظععك،وطاسمخععسنبمعّععثمظععك،وط سام
سميمعـنة ع يثم
سميمظك،طععومػععهنمجععلفّمحل ع ; غثم ععا مةي ع مسوععكؼ مص ًععلم سععامؼاغ .تقععاع:طاسمش ع ،
شع ،
ظك،نغؿجععومشععسمةل عاسمونغؿجععومنٌِـععوم غععثم عع،ببمظععث مض93ت.موعقؿضععلمعععهػومنظ ،عكةنءمنٌّععا ،معّ،س ع يام
ظعععكمغ،ع ع أمعّعععثمهمنظيوعععكؼ مض94ت.صينع علمععععهػومدع ع ؾاؼثمتلعععا(ضطاستمهمعامعععامعؾؿع ع أموضظعععكتم
نًععي،وشسمموعـنععثمؼّؿجععؾل(مةلععام غةوًععلمغلكتععل(مو (مطلغععلمعضععلصة،وطهظكمخععسنبمغلععكىمو (م
ضلرة منٌيكصبض95ت .م
ممم أعةععلم صععكن منظؿً ععّمػّععلمصانجععومسّعع منظؾجععكؼة،تقاع:طاسمش عععلبمجععلء ،وو ا مطععاسمشنًلغعع بلم
ظك،طًععلمو ععا مسوععكو(م رنػِ عما،مظ عكة،ؼقاعمد ع ؾاؼث :موكمؼيفععّمؼععاغ مونًن ععومر وًععلمن مط ع سام
شِنًلغعلبمظك ،غةععكموتقاع:سوععكو(،مثِ لة علبمظعكةم ومسنععلموجععثمظععكمعلفععبمة ضععل،وسن كمرنضععا مخ بة،صععي(م
أر تمػععععهنمنٌيّععععلمضنععع :طاسمظععععكمشنًلغعععلب،وؼقؾحمأ(متقععععاع:طاسمشنًلغعععلبمظك; غععععثمضؾععع حمأ(م
تقاع:سؾعع ن مضلفًععلبمص ول،طًععلممضععؾيحمأ(متقاع:ضلفًععلبمص وععلم ؼعع م مض96ت،وسنععومنةعع مسجعع،ارمجم ؽععثم
ع،ك ن ،غةععثمعو،عؾنثمعع منظي ع مملععلمؼّ،جِعويمعلةي م،ونظععهالمؼّجِ عويمعلةي ع ممع ع منظي ع موؼلععا(م :ععّمم
ومع،ك نض97ت .م
ممموأجععل منظلاص ععا(ممجيث،صجععحةمسنععلمعععهػؾوامأ(متقععاع:طاسمسؾ عع نبمعنلعع ،مض98ت،و يععقِّحمعععهػوم
مجوععارمنظؾجععكؼة،صًلمجععلءمخعع عم ظععكمؼيقًععومسنععلمنيلع،و يععومنظؿً ععّم ععهوصل،أال:ط سام
غ،ل علبمعنل ع ،محلظععبمطععاغوامسؾ ع نب،أالمّنععاطةمض99ت.وو ،ععلمعععلمهمػععهنمنظؿّوؼععومع ع متلنععيفمتّةععلمم
نظلععن قبمنظيكة ب،صًعععهػومنظلععاص ةمهمػعععهنمدعععلفاموعقؾععاع ،نمطعععل(منظؿً ععّمعّجعععاةلمونظقكؼّعععبم
ونمقبمهمطا(منٌكن مػامنودؿ،وليم.م م
مممممم و غةًععلمجععل م مطععاسمظععكمشنًلغععلبم مسّعع مدعع ؾاؼثمومجوععارمنظؾجععكؼةم علععل(م نععثمسنععلم
نيلظ ععب،وضؾيحم مطععاسمشنًلغععلبمظععكم م (ةمنيععلعمسّعع ػاموتؿقعع ةيمسنععلمسلعنععولمنٌيّععاالمض100ت،وػععام
علتضععًة معيّعععلمنظ،يعععوم و(محكوصعععث:طّيلءمن ذعععلرى،وحكوعمنظؿً ،ونظؿوعععؾ ث،ونظركعمونىعععلرم
ونمعععكور ،ومسنعععلمرأالمن خ،عععلمن ودعععىمضت215ػععععتهموعععاؼّمتقع ع ؼامنيعععلعمسنعععلمسلعنعععولم
نٌيّاالض101ت .م
ممم و ػععومن خ،ععلم مممجععان ممجيععثم (مطععل(منظلععيفنعمسعع منىًلسععلتَ،ا:طاسمشِنًلغععلبمظععك= نم
أر تمأ عععّلصلبمععع منظهنًعععل(ض102ت،مؼقعععاعمأةعععامح ةعععل( :مو مممػعععهنمج،ععّ،ح،مةيععنييمأ عععقلةّل،ضلع:طاسم
نودعععؿ،ولع بموتي،ةلنعععكمةلىًا ،غةًعععلمؼلعععا(م ظعععكمةوعععك مأ(مؼلعععا(منظلعععيفنعمةوعععلمسععع مسععع م
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ن ذععكلف،صّعةلمأ(مؼلععا(منظلععيفنعمةوععلمس ع منىًلسلت،ص لععاممّ :ػععلمةععلىًامصؿقععاع:طاسمرجععل بوم
سّ ،تكؼ ع :طاسممجي علبمع ع منظكجععلع،وطاسمة؛ علبمسّ ،تكؼ ع :طاسم ععّ،لبمع ع منظععؾىمسّ ع م مض103ت.و طععكم
أؼضعععلمأ(ةمعع ع مأ عععقلةثمعع ع مأجعععل مسنعععلمععععهػومن خ،عععلمأ(متقعععاع:طاسمث ثع عببمظكة،وأةسوعععكو(م
ث ثبظكض104ت.مممم م
ممممممو ععا محععهعم :ععّمضط عاستمنودععؿ،ولع بم نمطععل(مهمنٌامععامعلؼ ع عةمسن ععث ،عةلمةؿق ع ةيم طععكممأوم
ظ ععومحلع،و ظععكمَععامضاظععك:طاسمعلظععك،ونٌكن :طاسم رػًععلبمأوم ؼّععلرنبمعلظععك،وو ا مهمعملظععكم وم
نظكصععامسنععلمنوةؿعع نء،وطاسمنًععي،مأومطععاسمنٌؾؿعع أ،وعلظكمنًي،وجععل محععهعمنًٌ ةععّمظنينععامملللغععثم
وومععا مأعععكمض105تمضععلعمتيععلمم{:ضععلع،مضلفِععومعععّوياس:طاسمظةؾِـس عؿيام}ننظلوععيف19:هونٌيّععل:طاسمؼاع علبمأضًععؿام
غععلفًةض106تمضععلعمنة ع مسجعع،ار:م وفلي ع مػععهنم نمطععل(م :ععّمضط عاستمزكص علبمم ض107تموػععامنٌلععؿ،ل مع ع م
أعـنعععبمدععع ؾاؼثمح ععع مؼقعععاع :مو نمضنععع :طاسمسؾععع يمن معلطععع ...و نمضنععع :طاسمسؾععع يمن م
سّ ع ،صلامزععكعمع ع من ؼععلي،وظ مؼلععا(مسؾ ع يمن مت،لععسنبمظألؼععليم غةععثمظ ع معّول.ونظؿ،ل عسي:ط سام
ؼاعععلمسؾ ع يمن معلط ع ،أومط عاسمذععوكنبمسؾ ع يمن مسّ ،صيؾ ع يمن مؼكت ،عمايمةلوةؿ ع نء،طًلمنرت،ععامةلظ،يععوم
حةمضن :طاسمرج بممك ،مسؾ يمن م ض108ت.موحيًومسنلم ظكمضاعمنظ،ك  :م
ممممممممممممممممممممطاسم ،سًنبمظكمؼلجكؼكيموخلظبمممممممممص سلء،مض مح،نةؾ ،سمسنانمسِولرال م
همرونؼععبمع ع مرصععامنظيًنععب،ضلعمنٌ عية  :مو (مضن ع مط عاسمسًنععب،أوضي مضط عاسمتمسنععلمنظّعععل(مصقن ع :ط سام
ؼاعلبمسًنبمظكموخلظبمض محنؾ مسنانمسِولرال،وطاسمعكنىبموَام ظك .

ض109تمم

م

كمْ اخلربية:ـ
مممم طكغععلمص ًععلمتقع ةيمعع منظؾقع مأغةوععامجينععانضطاستمهمنًععيمملّّظععبمندععامعّجععكعم عكةمعلةيع ممهم
نظل ع يم نمأدععقىمنظؿّععاؼ معّثَ،ا:علفععبم رػاٍ،وعععلفلم ؼّلرٍ،و طكغععلمتين ععومد ع ؾاؼثم ظك;ح ع م
جينعولمملّّظعبمث ثعبم مممنظيوعكى،وكةمعلةيع ػلمطًعلموعكةمػعهممن سع ن معلةي ػل،ظعهنمعع منظينمًعلءمعع م
سعع ةمّ :ػععلمونجععومنً،ععنيمض110ت;وسنععومنةعع مسجعع،ارمنً،ععنيمةوععلم غةوععلمظنؿلععـسمأةعع نب،ونظيك م
أةعع نبم ععلمتلـةععكمةلٌلفععبمون ظععيف،وّ :منٌلفععبمون ظععيفمر،ا ،صلععهظكمطععل(م :ععّمنًيؼععبم
ر،ام علبض111ت،وخ،ضيععثمةيمععلصبضطاستم ظ ث،سلعن عببمص ععث،سًومط عوةمعضععلعمةلٌضععلعم ظ ععث،صي نموضي ع م
ةيععع ػلضع تمو ظعععكمطعععـسمهمنودعععؿيًلع،صوامكمتعععك مهمنظقعععك (منظلعععكؼام ومطعععهظكَ،امضاظعععثم
تيععلمم، {:وطةععاسمعِعع سمضةكؼ،ععبم}نن سععكنع4:ه.وضاظععث، {:وطةععاسمعِعع سمع،نععكم}ننظععّفا26:هطلغعع معّاةغععبمهم
نظؿق ؼك،ون مععلصبمص وععلمعقع ةرىمةعععمضعِع ستمسنععلمحع ةمضععابا:مةععل يمدععللٍ،وجؾةبم ععاع،صي نمضنع مط عاسمم
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ضكؼععبموطة عاسمعنك،صلّغةععكمضن ع :طـسمع ع منظقععك ،وطـسمع ع منٌ فلععب،صي(مأزوععكتمضعِ ع ستمطععل(منظيً ع يوم
بلم و(مطاسض112تم .م
ممممو ػععومنظ،كةنء،وض ععومػععامعععهػومنظلععاص ةمسععلعةؿوا ،مممأ(ةمّ ةّػععلمر،ععا مةعععمضع ع تمسنععلمطععوم
حلع،صعععي(مأزوكتوعععلمصوعععامنًلصضعععب،و (مكمتروكػعععلمصوعععامععععكن ىمعقع ع ةرى،طًملمتيقعععهعمضري ةتم
وتيق ع ةرض113تمصوععامعّاةغععبمسّ ع ػامأة ع نب،وسننانم مععًلرمضعِ ع تمةي ع ػلمةلـععكىم خابععلمسنععلم :ععّمضط عاستم
نًيؼب،و وظعععبمنيعععلعمسنعععلم ظعععكض114ت،وغيلعععومجععكةمنظّلعععكىمةيعع مضطععاستمسنعععلم رن ىمضععع تم ممم
نًن و،و يطكمأغةثمندؿ عةمسنلم ظكمةقاعمن سولض115ت :م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممطاسمملحكمع م نموع مدلخك م
أرن مطعاسمعع ممععلحك،صنهظكمس؛ععيفمسن ععثمةعععمضع ع تمصقععلع:وع مدععلخك ،ومأغةععثممعيةيفم مععًلرمنىععلرم
و سًلظععثمععع م و(مسِا ،وسنععومجععان م مععًلرمضععع تمةيعع مضطاست; غةععثمضعع مسععكعمعامععيولموطـيععكم
ندععؿيًلبلمص ععثمض116ت.موري نمندععؿ وظثمةؾ عع من سوععلم ععانم معيلعنععبمطععاسممععلحك،عيلعنبمطععاسمععع م
مععلحك;ظؿانصقوًلمهمنٌيّل،صي؛ععيفمعععامععع سمطهظك،وؼيفؼعع من مععلصبمعّععامجعع ةكمِمسّعع منغ،جععلظثمهم
نظّـكض117ت .موعلعّظبمحعهعمنىعلرموةقعلءمسًنعثم طكػعلمدع ؾاؼثمسع منًن عومضتم175ػععتمعع مأغةعثم سعام
همضععابا:ومِمأةا ،وظق ؿععثيمأع  ،غةًععلمػععامسنل:ظِنععثِمأةا ،وظمق ؿيععثيمةععل ع ،وظلّوامحععهصانمنىععل ةرم
ون ظععيفمونظعع يما، ،ععلمسنععلمنظنلععل(مض118تمو طععكمدعع ؾاؼثمأغةععثمو ععا من مععًلرمهمطععوةمجععلرة ،ة(م
نمععكورم نخععومهمنىلرة،صجععلرنمسّ ع ػامملّّظععبمحععكعمونح ،ظععهظكمصوععامضؾ ع حمض119تموجينععثمنٌ عية م
ةي ع نب; (ةمنًععلصنيموؼيضععًك; مطععل(موعلةي ع ممملّّظععبمذععاءمونح ع ض120تموم عية،ثمنة ع مؼي ع لمظنلععؾوم
غ،لععثض121ت ،ومأغةععثمضع مؼيضععًكموؼيقععهعمص ًععلمطـيععكمع ع مط عوا; غةوععام ممما ،ععيفمعععلأطـكونمندععؿيًلظثم
أحععالمض122تموضععاة مدعع ؾاؼثمنظؿ،لععسمن وعمهضطععاستمنًيؼب ،غععثموؼيقًععومسنععلمنومعع؛كنرمونظوععل م
نمطل(مظثموجثمج ة ض123ت .م
ممممو طعععكمدعع ؾاؼثمأ(ةمغلدععلبمععع منظيعععك مؼييًنعععا(ضطاستمنًيؼعععبمص ًعععلمةيعع ػلمطًعععلمؼييًناغوعععلمهم
نودؿ،ولي،ص ّجععؾا(مةوععلمطّغةوععلمندععامعّاة(،وأطعع مأغةوععلمتيًععومهمػععهنمنٌامععامهممج ععامعلسًنةعع م
ص ععثض ير نتم ومأغةوععلمتّجععو; غةولمعّاةغععب،ثانمةعع ة مأ(ةمعيّلػععلمعّاةغععبموشععسمعّاغععبمدععانء ،غةكمظععام
ضن :ث ثععبمأثانةلب،طععل(معيّععلممعيّععلمث ثععبمأثععان ،و طكمأ(ةمطععـسنمع ع منظيععك مؼيّو ع مضععاعمنظ،ععك م
وعّوامنظ،ك مغ،لثمونظؾ مظث :م
حً،نة مسنانمسِولرال م
ممممممممممممممممممممممطاسمسًنببمظكةمؼلجكؼكيموخلظببمممممصة سلء،مض م ،
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ةّجعومسًةعبمسنعلمأغةوعلم :عّمض124ت،ونظّجعومةوعلمظهعبم ً :عبمض125تموض ةع مةيعنيمنظّقعلىم ظعكمةضعكورىم
أ(مؼلععا(مّ :ػععلمع،ععك نبمض126ت،وندععؿروكمةيضععوامععع مطعع يمدعع ؾاؼثمونٌععية موأةععامسنععامنظ،لردععام
جععان مغجععؾثمعععامنىًععامصؿقععاع:طاسمش ععع بلمعنل ،و ػععوم ظ ععثمنظلععسنهضتم368ػعععت،وعّيثمأةععام
سنععامنظوععناةةضتم645ػعععت; (ةمنظؿً ععّمؼنّعععثمن صععكن م ومص ًععلمندععؿمـ ض127تموو عع ،مػععهممنظنهععبم
ةّغةوععلمضن نععبض128ت،موجيععومنةعع مسجعع،ارمعععهػومنظّجععلجامهمسعع يموععاؼّم ععومنًيؼععبمسنععلم
نودؿ،ولع بمصلد نب; (ةمد ؾاؼثمحللمغجؾولمع مشسمصجوم

بمسنلمنودؿ،ولع بض129ت .م

مممون طـعععكمهم :عععّضطاستمنًيؼعععبمأ(مؼلعععا(مع،عععك نبض130ت; (ةمضطععاستمظنؿلـس،صجعععلرمّ ةعععّممطًً عععّم
نظيعع منظلـس،وػععامنٌلفععبمون ظععيفمض131تموأجععل منٌععية موسعع مععع منظينًععلءمأ(مؼلععا(مممجيععلب;َا:ط سام
شنًععل(ٍمضعع مرأؼعع ،وطاسمث ععل مضعع مظؾلعع مض132تموسننععث :غةولمملّّظععبمث ثععبمأثععان موَععاممععع م
نظيع ع ،و غةولمعضعععلرسبمضري نت،وػًعععلمؼقيعععل(مسنعععلمنىًلسعععب،ووضاسوملمسنعععلمنظانحععع مهمعيّعععلم
نىًلسععبض133ت،وسننععثمنة ع مؼي ع لم غةوععلمهمتق ع ؼكمس ع معضععلعمونظي ع منٌضععلعمعّععثمعلؼضععلعم ممم
مج عاٍمَععامث ثععبمأثان ،وعّععثمعلؼضععلعم مممونح ع مَععامعلفععبم ؼّلر،صلععهظكمطععل(م :ععّمنًيؼععبم
ع،ععك نبمومجي علبض134تمو ػععوم ظ ععثمنة ع مسجعع،ارمض135تمصلد عؿييًومةععلظاجوةم جععكنءمظ عثممجمععك منظضععكةةم
َععا:طاسمرجععلعٍمجلكو ،طًععلمؼقلع:سوععكىمرجععلعٍمجععلكو ،وطاسمنعععكأىمجلءتك،طًععلمؼقلع:علفععبمنعععكأىم
جلءتععكض136ت،وضععلعمرمععامنظعع ؼ منودعع نةل الضتم686ػعععت :وأعةلمضطععاستمصوععامطّلؼععبمسعع منظيعع م
نظلـس،وظع ع مةجعععكؼحٍمص عععث،صفاة ونممجعععامّةّم،تجعععكفلبمةعععلظلـكىم مض137ت.وعع ع منظوعععانػ مسنعععلم
جم ؽثممجيلبمعل طكممنة مسج،ارمع مضاعمنظولسكض138ت :م
مممممممممممممممممممممممممممممممطاسمعنا مةل ،معينلويايممممممممموغ،ي اٍمداضبمةل ون م
وضاعمن خكض139ت :م
مممممممممممممممممممممممممممممممطاسم و(،مدنًلمصةنةانتمة ِمممممممعيّضِ ،بمظنؾل عمنظق و ِمم م
ون صععكن مهم :ععّمط عاسمنًيؼععبمأحل ع يمع ع منىً عامض140تموض ععو:ػامن صجععحض141ت،وأةنععامهمنٌيّععلمع ع م
نىًععا،حؿلمن ةسععلمةيضععوامأ(ةمنىًععامسنعععلمغ ةععبمعيّععلمنظانحعع ،صلاسمرجععلعٍ،سنلمعيّعععل:ط سام
مجلسععبمععع منظكجلع،و خععومهمنٌ،ععك معععلؼيف ةالمعيّععلمنىًععامَععا:طاسمضععايٍم عع ةضاغامض142ت.وغقععوم
ةيععنيمنظّقععاؼةمأ(ةمػّععل مع ع م سععامأ(ةمنىًععامهمّ :ػععلمذععل ةمض143ت،وكمأسـععكمسنععلمغ ع ٍةم ععكؼ ٍحم
هم ظععك،وومأر معلععاةشلبمظا عع،ثمةلظوهو ;صعععمضطاستطّلؼععبمسعع منظؿلـس،صععّرن ونمن صجععل مسعع م ظععكم
ةلظؿجكؼح،مصفلكونمملً ّػلممجيلب .م
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مممووفلي ع محععهعم :ععّضطاستمنًيؼععبمطًععلمحلي ع مهمضط عاستمنودععؿ،ولع بمض144ت ،ومأ(ةمنة ع مسق ععوم
ػععوم مممأ(مطعع يمنةعع معلظععكمهمنظؿلععو ومؼقؿضععامأغةععثموصععك مهم ظععكمةععةمّ ةععّمنودععؿ،ولع بم
وّ ةعّمنًيؼعب،صّقاع:طاسمضع مأتعلغام ؼع ،وطاسمسّع ممعلر م ؼع بمنض145ت،وػّعل معع مغع ةمسنعلمعّععام
حهصععثض146تم وسنععومنٌععلغيا(م ظععكمةععّ(ةمنًيؼععبمعضععلصبموحععهعمنٌضععلعم ظ ععثموتؾق ععمبمنٌضععلعم
ضؾ ح،ص ؼيقؿجعععكمسنعععلمعضععععلعم و(معضعععلعم ظ عععث،ص ؼقلعمه:سّععع المث ثعععبمأةان :سّععع الم
ث ثب،طععهنموؼقععلع:طاسمظععك،أال:طاسمشنًععل(ٍض147ت،و ع ةك ممع لءمنظع ؼ مةع منظينععإمنٌؿععاصلمةيع ض645ػعععتم
ونة مسج،ارم ان محهعمّةّمنًيؼبض148ت،وض ومؼقؾحمحهصثم ومأ(مؼق ةرمعّجاةلبض149ت .م
ممموكمأجع معع م طععكمرأالمنٌؿقع ةعةمعع منظينًععلءمهم ظععك ،مأذععلرمدع ؾاؼثم مممجععان محهصععثمةيع مأ(م
ؼق ةرمعّجاةلب،صؾي مأ(مأور مضاعمنظق؛لعاض150ت :م
ممممممممممممممممطاسمغلظة معّويايمصض بمسنلمس يٍممممممممممممممم موأطل يمع من ضؿلرمأح،ؿ ًِوي م
ضععلع:م مو (مذععلء،مرصةععا،مصفي،ععو،مطةععامنٌععكنر،منظععلمغلظععثمص وععلمنظ،ضععو،صلرت،امنظ،ضععويمةّلظ ،صجععلرم
طقاظععك:طاسمض ع مأتععلغام ؼ ،صّؼ ع مصلسععوموط عاسمع،يععاعمص وععل،وػامنٌِععكنريمنظععلمأتععلممص وععل،وظ م ؼ ع م
ععع منٌِععكنرم مض151تم صانمععحمععع مط عععثمأغةععثم عع ةا محععهعمّ ةععّمنًيؼععبمةيعع مأ(مؼقعع ةرممعّجععاة بلم
صلظؿق ؼكمسّ مم مطاسمعكةىبم ،وجيوم ظكمظهببمظؾينيمنظيك موندؿ عةمظثمةؾ منظ،ك  :م
مممممممممممممممممممطاسمسًةبمظكمؼلجكؼكيموخلظبممممممممممممممممممصة سلء،مض مح،نةؾ ،مس ،ةنانمسِولرال م
ةكصععام سًةععب مسنععلمأغةععثمعؾؿ ع أمو (مطععل(مغلععكىمظلاغععثمض ع مو ععيفمةعععمضظععكت،وضطاستمزكص ععب،وّ :ػلم
ععهوعمتقعع ؼكممع ةكىب،ضععلعمدعع ؾاؼثمهمة ععل(م ظععك:م مصفيععومطععاسمعكنرنب،طّغةععثمضععلع:طاسمععع نكىبمضعع م
حنؾ ،مسِولرالمسنانمسًةلتيكم ض152ت .م
5ـ الفصل بني (كمْ) ومتووزها:ـ
كمْ االستفهاموة:ـ
مممنوتجععلعمةععةمضطععماستمنودععؿ،ولع بموّةّػععلمػععامن ععومون ضا ،ون حلعع مأ(موؼ،جععومة ّوععلم
وة ّععثض153ت; غةوععلمملّّظععبمس ع معّ عاة(مأومص ععثمغععا(،ع مَععامأح ع مسوععكم مممتلععاموتلععية،وو ا م
نظ،جععومةععةمػععهممن س ع ن موّ :ػل،صلظي ع مونٌي ع و مطلنًععبمونح ع ى،وض ومظضععييفمسًععومنظيوععكؼ م
وَاػععلمص ًععلمةيعع ػل; غةولممسًنعع مسنععلمنظؿوععؾ ثمةلدععامنظ،لسععوموكمتقععا،مضاةتععث،ص
ص ول:سوكو(مظكمجلرؼبب،وومخلبةمسو،ك،مظكمش علبم ومهممكورىمنظويكمطقاظث :م
ممممممممممممممممممممسنلمأغة مةي معلض معضلمممممممممث ثا(،مظنوفكمحاوبمطً

ض154ت م

ا مأ(متقععاعم
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ح عع مصجعععومةعععةمنظيعع م مث ثعععا(م مو :عععّممةلىعععلرمونمعععكورمظنضعععكورىض155ت ،ومأ(ةمنظينًعععلءم
أجععل ونمم ظععكمعععامضط عاستمنودععؿ،ولع بمهمدععيبمنظل ع يمجععان نمحلععّلب،ضلعمد ع ؾاؼث :مو سععامأ(نمط ع سام
رػًعلبمظععك،أضا معع مطعاسمظععكم رػًعلب،و (مطلغع مسكة ععبمج ع ى.و ظكمأ(ةمضاظك:نظيوععكو(مظععكم رػًع بلم
ص وعععلمضؾح،وظلّةوعععلمجعععل تمهمطع عاسمجعععان نبمحلعععّلبمم ض156تمو غةًعععلمصجعععومهمطع عاسمنخؿ عععلرنمظنّوعوعععلم
نظج ع ر،ف عمغرسػععلمع ع من س ع ن منًٌ نععّىمملّجععا ،صفيومػععهنمنظق ع رمع ع منظؿجععكعمسامععلمع ع م
ظععكمنظؿجععكعمنظععهالمدععنؾؿثمض157ت.موضعع محعع ة منظينًععلءمنظ،ل ععومةععلظركعمونىععلرمونمكور،وػععام
نٌلععؿ،ل مع ع مغ ع ةمد ع ؾاؼثمنٌععهطارم غ ،علب ،مصجععومةلىععلرمونممكور،وضععلعمنٌ عية  :م ومأغنععثم ععا م
ظععكمهمضطععاستمأ(مت،جععومة ّوععلموةععةمعلسًنعع مص ععثمةععلظركعمصؿقععاع:طاسمظععكمش عععلب،وطاسمسّعع م
جلرؼبب،و غةًلمجعل م ظعكمص وعلم غةعثمجيعوم ِسا،معلبمٌعلم يع ِّي،ؿعثيمعع منظعؿًل م مض158ت.صًـةعومظن،جعومةعلظركعم
ونىلرمونمكور.م م
ممموضعع مؼي،جععومةععلًي،صؿقاعم:طاسمعلظععكم رػًععلبمض159ت،وةلىًنععب،ضلعمدعع ؾاؼث:م موطععاسمرجعع بمأتععل م
أضععا مع ع مط عاسمأتععل مرج ب،وط عاسمػوّععلمصلسنععب.وطاسمرج ع بممععكة ،،أضا مع ع مط عاسمم عك،ة ،مرج ب،وط ع سام
ػوّلمع،ياظبم ض160ت .م
كمْ اخلربية:ـ
ممممع ع مخ ع عمندععؿقكنءمأضععانعمس ع مع ع منظينًلء،وعلغقنععثمس ع م خععكمعّوا،تؾ ع ة مظععامأغةععثموخ ع عم
ةععةمنظينًععلءمهمجععان منظ،جععومةععةمطععاسمنًيؼععبموّ :ػععل،وظل مزوععكمأ(ةمخ صوععامتكطععّمحععاعمم
جوععؿة:ن ومم:ةةمن رعع مونظؿق عع مهمنظ،جععومةةضطععاستمنًيؼععبموّ :ػععل،ون خك :همنيلععام
ن سكنةععامظنًً ةععّم.مصق ع مغيقععومس ع منظلععاص ةمأغوععامأرنقععانمنىععان مهمنظ،جععومغـععكنموذععيكن ،نمطععل(م
نظ،ج عويمةععلظركعمونىععلرمونمععكورمعععامةقععلءمنظؿً ععّمجمكورنَ،ععا:طاسمسّ ع مرج عوٍ،وطاسمهمنظ ع نرم
ش ع يٍض161تموع ع مغقععومرأالمنظلععاص ةمهمػععهممنٌلععّظبمكمؼععهطكمع ،ع معِ ع منظلععاص ةم ػععوم مممػععهنمووم
سعععّنمم مممونحععع معععع معجعععّ،لتوا،وع ،مغلعععومنظعععكأالمغ،لعععثمهمػعععهممنٌلعععّظبم مممؼعععاغ مةععع م
حؾ ععوضت182ػعععتمص ظ ععومظ ؼععثض162تموطععهظكمعع مغ،لععوم ظ ععثمأغةععثم ةضج،ععكمنظ،جععومسنععلمنظويك،ةوععك م
أ(مؼلععا(منظ،ل ععومععع منظرععكعمونمععكورمغلضجععةمص ظ ععومظ ؼععثمأؼضععلبمض163ت ،مغقععومدعع ؾاؼثمأ ة(م
نظ،جومسّ مؼعاغ مةع محم ؾ عومعق نع مملعلموؼعؿامةعثمنظلع يمعع منظرعكعمونىعلرمونمعكور،وكمفع ة م
دعع ؾاؼثم (مطععل(م ظععكمهمع؛نععيمنظلعع يمأيمعقجععارمسنععلمنظوععيكمصقى،وظلعع مؼينقععرمععع مط عععثمأ ة(م
ؼععاغ م ععّم ظععكمهمع؛نععيمنظل ي،وػععامعلأطعع ممرمععامنظعع ؼ منودعع نةل المض164ت.ؼقععاعمدعع ؾاؼث:م
وع مضعلع:طاسمةوعلمرجعوٍمعجعل مصم نعامؼؾعلعمنظقعؾحمضلع:وؼع المةوعلمظعك...مونىعكةمهمطعاسمةوعلمرجع ٍوم
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عجععل ،وتك منظّععا(مهموؼعع المةوععلمظععك،ضاعمؼععاغ .ونحؿإةمةععّ(ةمنظلعع يموؼلععؿه م نمضنعع :ط سام
ةوععلمرجععوٍ ....مض165تمصوععامؼيف ععّمنظ،جععوم نمطععل(منظرععكعمونمععكورمغلضجععلبَ،امطععاسمةععكمعععّخا م
أتععلغا،وطاسمنظ ععايمجععلفاٍمجلءغا،وعّيعثم نمطععل(متلععلبض166ت،وغيقععومسّععثمأغةععثمضععلع :نمصجععن مةععلظركعم
نظؿعععليمؼلعععا(مخينب،صلّغةعععكمصجعععن مةعععلًيض167ت،موري نمةعععّ(ةمنظيعععك موت،ع عكة مةعععةمنظرعععكعمنظؿعععليم
ونظّععلض مهمنظ،جععومض168ت.ونٌععكن مةلظّععلض :ػامشععسمنٌلععؿقكمطل عـنععبمنٌععهطارى،صي(ةمنظرععكعمونىععلرم
ونمكورمص ولمعؿينيمملهطار،وؼيفؼ ممأ(ةمنظكمامض مسؾةكمسّثمةي يمنودؿقكنرض169تم .م
ممم وضجععك،منًن ععومودعع ؾاؼثمنظ،جععومسنععلمنظوععيكمدععانءمأطععل(م ظععكمةععلظركعمونمععكورمنظؿععليمأيم
ةلظّلض ،و ععومسنععلمعععهػؾوامػععهنمغجععومنظؿً ععّ; متيقًععومطععاسمسنععلمظهععبمنظععهؼ م يناغوععلم
ملّّظععبمندععامعّععاة(،صقؾ حمسّ ع ػامأ(مت،جععومةععةمنىععلرمونممععكور; (نمنمععكورم نخععومهمنىععلرم
صجعععلرنمطّغةوًعععلمطنًعععبمونحع ع ى،همحعععةمأ(ةمنودعععامنٌّع عاة(مؼي،جعععومة ّعععثموةعععةمنظعععهالمؼيًعععوم
ص ث،تقاع:ػععهنممععلر مةععكم ؼ نب،ووتقاع:ػععهنممععلر يمةععكم ؼ ع مض170ت.موندععؿ عةمد ع ؾاؼثمسنععلم ظععكم
ةقاعم ػس:

ض171ت

م

ممممممممممممممممممممممت،يفييمدّلغلبموطاسم وغ،ثيممممممع من ر معيق ،و ِةلبمشلريػل م
وةقاعمنظق؛لعاض172ت :م
ممممممممممممممممممممطاسمغلظة معّويايمصض بمسنلمس، ،يٍمممممم موأطل يمع من ضؿلرمأحؿً،وي م
مص،جععوموغجععومّ :ػععلمضعيق ،و ِةلبت،وضصض ع بتمظقععؾحمنظ،جععومةععةمنىععلرمونمععكورمض173ت.وونمععحمّععلم
ض ع ةعّلمم (ةمنظّج عومونى عكةمهمّ :ػععلمهمحلظععبمنظ،جععومسّ ع منظ،ععكؼقةمؼيععا م مممركؼععبمطععومعّوًععلمهم
دععؾومخ،ععنيمّ :ػل،صلظؾجععكؼا(مؼععكو(مأغةععثمر،ععا مةيمععلصبمطععاسم ظ ععث،صوامسلعنععبمص ععثمسًععوم
نٌضععلعمهمنٌضععلعم ظ ععث،صنًةلمصجععومة ّوًععلمغجععوم مو ععا منظ،جععومةععةمنٌضععلعمونٌضععلعم
ظ ععث;م غةوًععلمطلظلنًععبمنظانح ع ى،أعةلمنظلاص ععا(مصععسو(مأغةععثمر،ععا مةعععمضع ع تمسنععلمطععومحلع،صععي(م
زوكتمصوامنظيلعنبمو (محهص مصوامعكن ىمعق ةرى.م م
مممم ومأ(ةمدع ع ؾاؼثمضع ع مأجعععل مهمنظوعععيكمأؼضع علبمأ(موع عكةمطع عاسمنًيؼعععبمّ :ػعععلموة ّوعععلموة ّعععثم
جوٍ،وأجععل مسعع مضععاعمضلفوٍ:أمعع ًِكيمضعِعع ستمةيعع مص وععل :مظععم مهمطععوم
حععلجّ،صؿقاع:طاسمص وععلمر ي
عامععامؼيضععًكيمنىععلر،وعام ظععكم (نموضاسوععلمةيعع مطععاسمأطـععكيم مض174ت.وندععؿ عةمسنععلمجمععاءمّ :ػععلم
جمكورنبمهمنظويكموة ّولموة ّثمحلجّمةـ ثبمذانػ ض175تمعّولمضاعمنظولسكض176ت :م
ممممممممممممممممممممممممممممطاسم ا معقكعمغلعمنظينلممممممموطكؼاٍمةيكنثمض موميث م
وضاعمن خكض177ت :م
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حلةاٍمةّر ؼبمنٌللريمعيقؿ،ؾلممممممم م
مممممممممممممممممممممممممطاسمص وامعنكمأشكنموداضبمممممممممم ،
مممو طععكمأةععامنظيطععلتمة ع من غؾععلرالضتم577ػعععتمحفععإمنظلععاص ةمنٌّساعععبمةي ع مأ(مغقععومخ ععبم
رأؼوععامهمنٌلععّظب ،متكطععّتمحععاعم ظ نععامنظّقععومونظق ل ،وحععلوعمت ّ،عع م ظم ععومنظّقععوم ومأغةععثمكم
ؼي،نععح ،مةعع نمنظؿّععلضنيمونمععقلبمهمط عععث،ح مأوةعمنظوععانػ منظوععيكؼبمغ،لععولمنظععلمجععلءمةوععلم
نظلاص ععا(م ظ ع بمسنععلمعهػؾوا،وندععؿ عةمةوععلمدع ؾاؼثمسنععلمجععان مج عكةم :ععّمط عاسمنًيؼععبمهمنظوععيكم
عععامنظ،جععو،وغيؿولمةلظضععكورى،أعةلم ظ ععومنظق ععل مسّعع منظلععاص ةمصًععك و مسّعع مم (محععكعمنىعع ةكم
و ععا مأ(مؼيًععومعععامنيععهع،و لمجععل م ظععكمهمعانمععامؼلععسىمسنععلمخع عمن ععو ،نمحععهعم
مممسععا موةع عض178ت.مأعةععلمنظ،جععومةلىًنععبمعععامةقععلءمنظؿً ععّمجمععكورنبمصقع مغيلععوم مممنظلععاص ةمجععان م
ظععكمهمدععيبمنظل ي،صفععلفّمسّعع ػامأ(متقععاع:طاسمجععلءغامرجيععوٍ،ف،نيمرجععوٍمض179ت،و ػععومسعع م م
ع منظّقلىم مممأ(ةمعقؿضلمط يمنٌية مواؼّم ظكمهمنظويكض180ت،م مأغو  :م
مممممممممممممممممممممممممممموطاسمض مصلت مة؛وٍمطًاٍّممممممموؼلدكمصؿ بميحٍمػضاي م
ف،ععنيمة؛ععو،و طكمنٌ عية مظععاومأ(ةمنظقلص ععبمر،امععبموخععؿسمنظكصععامأومنظّج عومض181ت،ورو مد ع ؾاؼثم
نظؾ عع مةععلظكصاموكم مؼيفععّمص ععثمنىععكة ،معقؿضععلمعهػؾععثموعععهػومنظؾجععكؼةمسلعةععبم ةعّسععام ظععكمهم
نظلعع يموهمنظوععيك; نمطععل(منظ،ل ععوممجنععببمض182ت.موععع معّععامنظ،جععومةلىًنععبموحعع ػل،عّامنظ،جععومم
ةلىًنععبمونظرععكع،أومنمععكورمجمععؿًيةمة؛كؼ عيٍمأومم،وغيلععوم مممةيععنيمنظّقععاؼةمأغةوععامحلععانمج ع ةكم
ضصضععوتمسنععلمنظععكشامععع مأ(ةمنظ،جععومضعع محعع مةلىًنععبمونىععلرمونمععكورمعيلب،و ظععكمهمضععاعم
نظق؛لعا:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
ممممممممممممممممممطاسمغلظ معّويايمصض بمسنلمس يٍممممم موأطل يمع من ضؿلرمأحؿً،وي م
ضلعمنة مسق و :مصي(مثؾ مصوامذل موؼقل مسن ثمهمغرامووغـكم ض183ت .م
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع م
نًل:بموغؿلفإمنظؾق :ع م
ةي مرحنبمنظؾق مهمنظ،كو منظّقاؼبمةةمضطاستمنودؿ،ولع بموضطاستمنًيؼبمتا ةومنظؾلح م مممنظّؿلفإم
ن ت ب:ع م
1عععمة ع نمظنؾلح ع مأ(ةمنظقععاعمةؾلععلربمضط عاستمو صكن ػععلموس ع يمتكط ؾوععلمػععامنظععكنجحم;وغؿ،ععلءمنظؿقععلر م
همنٌيّععلمةععةمن ععومنٌّسععايموةععةمغععاسامضطاست،صضعع بمسنععلمأ(ةمن ععومهممن ظ،ععلزمأ(متلععا(م
ةل ؛ب،أعةلمنظ ط ومصوامرلر ءمسن ولمموصكلمعّول،مظهنمصلوظؿ،لتم مممن ومػامن ومم .م
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2ععععمرجةعععحمنظؾم لحععع مأ(ةمسنعععبمةّعععلءضطاستمهمنودعععؿ،وليممتضعععًةّولمعيّعععلمحكصعععث،وػامػًعععّىم
نودععؿ،ولي،ووضاسولمعاضيععث،صقاظك:طاسمش عععلبمظععك،معيّلم:أسوععكو(مش عععلمظععكمأيمث ثا(،صّشّعع م
ضطععاستمسعع مػًععّىمنودععؿ،وليموعلةيعع ػلمععع منظي ;ظجععقةبمغ لةععبمػًععّىمنودععؿ،وليمسّوععلمهمنٌيّععلم
ونٌامععا.ورجةحمةّععلءمنًيؼععبمظاضاسوععلمهمنًععيمعاضععامري ن،وري نمحععكعمصضععلرسؿولمط عاسمهمنًععيم
صؾيّ عع مطؾّلفول،صوًععلمذععكؼلل(مظععهظكمظاضاسوععلمعاضععامري نمهمنًععيموعضععلرسؿولمبععلمععع مح عع م
نٌيّلمنظاز ،امصؾيّ مظؾّلفول .م
3ععمأثؾع منظؾقع مسع يمنظ ضعبمهمنظّقعومسع منةع مسجعع،ارمهم سععكن مضطعاستمصععلس مةععمض ،ؼوسع ِتمهمضاظععثم
تيععلمم{:أةو،ظةععاسمؼوعع ِم ةظويععامطععاسمأػنلّععلم}ننظلععف ى26:همةّععلءمسنععلمظهععبمحللػععلمن خ،ععلمن ودععى،م
وأثؾعع منظؾقعع مأ(ةمرأالمنةعع مسجعع،ارمخعع عم ظععك.مهمحععةمأؼةعع منظؾلحعع منظق ععل مسنععلمػععهمم
نظنهب; غةععثموؼّؾععامسعع منظععهو مهمنودععؿيًلعمنظوععلفاممصضعع بمسنععلمض ععل مةيععنيمنظينًععلءمسن وععلم
طؿككؼإمنظ،كنءمأطـكمع م ؼبمسن ول .م
 4عععمغ،ععلمنظؾلحعع مو ععيفم :ععّمضطاستنًيؼععبمةلظوععهو م نمطععل(ممجيلب،ظيعع يمسـععارممسنععلمغعع ةم
ععكؼحٍمهم ظععك،مصضعع بمسنععلمطاغوععلمطّلؼععبمسعع منظؿلـس،صععّرن ونمن صجععل مسعع م ظععكمةلظؿجععكؼح،م
صفلكونمملً ةّػلممجيلب .م
5عععمأثؾ ع منظؾق ع مأ(ةمنظّجععومونى عكةمهم :ععّضطاستمنًميؼععبمهمحلظععبمنظ،جععومسّ ع منظ،ععكؼقةمؼيععا م
مممركؼعععبمطعععومعّوًعععلمهمدعععؾومخ،عععنيمّ :ػل،صلظؾجعععكؼا(مؼعععكو(مأغةعععثمر،عععا مةيمعععلصبمطع ع سام
ظ ععث،صوامسلعنععبمص ععثمسًععومنٌضععلعمهمنٌضععلعم ظ ععث،صنًةلمصجععومة ّوًععلمغجععوم مو ععا منظ،جععوم
ةعةمنٌضعلعمونٌضعلعم ظ عث;م غةوًععلمطلظلنًعبمنظانحع ى،أعةلمنظلاص عا(مصععسو(مأغةعثمر،عا مةععمضعع تم
سنلمطومحلع،صي(مزوكتمصوامنظيلعنبمو (محهص مصوامعكن ىمعق ةرى .م
6عععمأثؾعع منظؾقعع متولصعع مرأالمنةعع من غؾععلرالمهم حععنيمحفةععبمنظلععاص ةمهمندععؿ وبامةلظلععًللم
سنلم عقبمجعان منظ،جعومةعةمطعاسمنًيؼعبموّ :ػعلمهمدعيبمنظلع يمععامةقعلءمنظؿً عّمجمكورنب،صقع م
ندؿ عةمد ؾاؼثمةلظوانػ مغ،لولمسنلم قةبم ظكمةي مأ(مضجكممسنلمنظويك .م
م
م
م
م
م
م
م
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ض91تؼّركمذك منظؿجكؼح .474/2:م
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ض92تؼّركمنٌللس مسنلمتلو ومنظ،انف  .110/2:م
ض93تنظلؿل  .159/2:م
ض94تؼّركمنرتولعمنظضك  .777/2:م
ض95تؼّركمذك منٌ،جو.324/4م م
ض96تمنظلؿل 159/2:وؼّركنٌقؿج مهمذك من ؼضل 744:وذك ممجومنظّجلجا .145/2:م
ض97تؼّركمذك ممجومنظّجلجا.145/2:
ض98تؼّركمذك منظكمامسنلمنظللص ب155/3:ونرتولعمنظضك 799/2:وذك منظؿجكؼح.474/2:
ض99تؼّركمذك منظؿجكؼح474/2:وحلذ بمنظجؾةل(.113/4:
ض100تؼّركمنرتولعمنظضك 799/2:ونٌللس مسنلمتلو ومنظ،انف 110/2:وذك منظؿجكؼح.477/2:
ض101تؼّركمن ؿلومهمتؾ ةموجاممذان منظقكنءنت .233/1:م
ض102تؼّركمنرتولعمنظضك 799/2:ونٌللس 110/2:وذك منظؿجكؼح .477/2:م
ض103تنرتولعمنظضك .779/2:
ض104تؼّرك.ي.799/2:(.
ض105تؼّركمذك منٌ،جو317/4:وذك ممجومنظّجلجا149/2:ونٌللس مسنلمتلو ومنظ،انف  .106/2م
ض106تؼّركمنظؾقكمن

ى .106/6:م

ض107تذك ممجومنظّجلجا .149/2:م
ض108تنظلؿل  .159/2:م
ض109تنٌقؿضو58/3:وؼّركنٌللس مسنلمتلو ومنظ،انف  .108/2:م
ض110تؼّركمذك ممجومنظّجلجا141/2:وعه منظنؾ و .372/1:م
ض111تؼّركمذك ممجومنظّجلجا .142/2:م
ض112تؼّركمذك منٌ،جو .326/4:م
ض113تؼّركذك منٌ،جو326/4:وذك منظكمامسنلمنظللص ب155/3:ونرتولعمنظضك 781/2:وذك منظؿجكؼح .474/2:م
ض114تؼّركمذك منظؿجكؼح .477/2:م
ض115ت ؼانغث .106:م
ض116تؼّركمن علظامنظوفكؼب364/1:ونٌللس  .111/2:م
ض117تؼّركمنٌللس  .111/2:م
ض118تمؼّركمنظلؿل 162/2:ع .163م
ض119تمؼّركي .163/2:(.م
ض120تؼّركمنٌقؿضو .61/3:م
ض121تؼّركمذك منٌ،جو .326/4:م
ض122تؼّركمنظلؿل  .163/2:م
ض123تؼّركي .164/2:(.م
ض124تؼّرك:ي .161/2:(.م
ض125تؼّركمذك منٌ،جو321/4:ونرتولعمنظضك 781/2:ونٌللس  .112/2:م
ض126تؼّركمنرتولعمنظضك 782/2:وعه منظنؾ و372/1:ونٌللس  .112/2:م
ض127تؼّركمنرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس  .112/2:م
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ض128تؼّركمنرتولعمنظضك 781/2:ونٌللس  .112/2:م
ض129تؼّركمذك ممجومنظّجلجا .147/2:م
ض130تؼّركذك منظكمامسنلمنظللص ب156/3:ونرتولعمنظضك 780/2:وذك منظؿجكؼح .475/2:م
ض131تؼّركمذك منظكمامسنلمنظللص ب .157/3:م
ض132تؼّركمنٌقؿضو65/3:وذك منٌ،جو319/4:وذك ممجومنظّجلجا .141/2:م
ض133تؼّركمنٌقؿضو .65/3:م
ض134تؼّركمذك منٌ،جو .319/4:م
ض135تؼّركمذك ممجومنظّجلجا144/2:ممممممم م
ض136تؼّركمذك منظؿجكؼح .475/2:م
ض137تذك منظكمامسنلمنظللص ب .157/3:م
ض138تمنظؾ مجمواعمنظقلفو:ؼّركمذك ممجومنظّجلجا .144/2:م
ض139تنظؾ مجمواعمنظقلفو:ؼّرك:ي .145/2:(.م
ض140تؼّرك:ي .145/2:(.م
ض141تؼّركمنرتولعمنظضك  .780/2:م
ض142تؼّركمنرتولعمنظضك 780/2:وذك منظؿجكؼح .475/2:م
ض143تؼّركمنٌللس  .109/2:م
ض144تؼّركمذك منٌ،جو317/4:ون ذؾلممونظّرلفك .223/2:م
ض145تؼّركمنٌللس  .106/2:م
ض146تؼّركمنرتولعمنظضك  .777/2:م
ض147تؼّركمذك منٌ،جو317/4:ونٌللس  .107/2:م
ض148تؼّركمنٌللس  .107/2:م
ض149تؼّركمنرتولعمنظضك 777/2:ونٌللس  .107/2:م
ض150ت ؼانغث .6:م
ض151تنظلؿل  .165/2:م
ض152تمي .166/2:(.م
ض153تمؼّركمنرتولعمنظضك 777/2:ونٌللس  .108/2:م
ض154تمندؿوو مةثمد ؾاؼثموكمؼّلؾث:ؼّركمنظلؿل 158/2:وغيلومظنيؾل مة معك ن مهمخّنغبمن

 .573/1:م

ض155تمؼّركمنظلؿل 158/2:ونٌقؿضو55/3:وذك منٌ،جو320/4:وذك منظكما .154/3:م
ض156تنظلؿل  .158/2:م
ض157تؼّركمنظلؿل 158/2:ونٌللس  .108/2:م
ض158تنٌقؿضو55/3:وؼّركمذك ممجومنظّجلجا148/2:ونرتولعمنظضك  .777/2م
ض159تؼّركمنرتولعمنظضك  .777/2:م
ض160تنظلؿل 159/2:وؼّركمنرتولعمنظضك  .777/2:م
ض161تؼّركمن غجلعمهمعللفومنً ع303/1:علّظب41ونرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس  .112/2:م
ض162تؼّركمنرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس  .112/2:م
ض163تؼّركمنرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس  .112/2:م
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ض164تؼّركمذك منظكمامسنلمنظللص ب .155/3:م
ض165تنظلؿل  .280/1:م
ض166تؼّرك:نرتولعمنظضك  .782/2:م
ض167تؼّركمذك ممجومنظّجلجا .148/2:م
ض168تؼّرك:ي .148/2:(.م
ض169تؼّركمذك منظكمامسنلمنظللص ب155/3:عم156وحلذ بمنظجؾل( .116/4:م
ض170تمؼّركمنظلؿل .164/2:م م
ض171تمغلؾثمظثمد ؾاؼثمهمنظلؿل 164/2:وػامشسمعاجا مهم ؼانغث .م
ض172تمدؾيماك ث.م م
ض173تمؼّركمنظلؿل  .165/2:م
ض174تمنظلؿل  .166/2:م
ض175تؼّركمنظلؿل 167/2:عم .168م
ض176تمنظؾ م غ مة م غ ا :ؼانغث .113:م
ض177تمع مذانػ مد ؾاؼثمنمواظبمنظقلفو.ؼّركمنظلؿل  .167/2:م
ض178تمؼّركمن غجلعمهمعللفومنً ع306/1:علّظب .40:م
ض179تمؼّركمنرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس .113/2:
ض180تمؼّركمنرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس  .113/2:م
ض181تؼّركمنٌقؿضو.62/3:ونظؾ مع مذانػ مد ؾاؼثمنًًلةمنمواظبمنظقلفو،ؼّركمنظلؿل  .166/2:م
مض182تمؼّركمنظلؿل 166/2:ونرتولعمنظضك 782/2:ونٌللس  .113/2:م
ض183تمنٌللس 113/2:وؼّركمنرتولعمنظضك  .783/2:م
ثؾ منٌجل رمونٌكنجا:عع م
1عمنرتولعمنظضك مع مظلل(منظيك  :ةامح ل(من غ ظلاضت745ػعتهق يموذك مو رندبنظ طؿارمرجومسـًل(م ً ،وعكنجيبمنظ طؿارم
رعضل(مسؾ منظؿان .علؿؾبمنًلنا،نظقلػكى،1 ،علؿؾبمنًلنا،نظقلػكى1418ػعم<1998ي .م
2عمن ذؾلممونظّرلفكمهمنظّقا:ن عليمج عمنظ ؼ منظل اراضت911ػعتمومامحانذ ثمشكؼ منظو ،عّوارنتم ً مسنامة ضا( ،نرمنظلؿوم
نظينً ب،ةسوتمظؾّل(1،1422 ،ػعمع2001ي .م
3عمن علظامنظوفكؼب:وة منظوفكالضػؾبمن مة مسنا،ت542ػعتم نرمنظ؛ؾلسبمونظّوك،ةسوت، ،ت .م
 3عمن غجلعمهمعللفومنً عمةةمنظّقاؼةمنظؾجكؼةمونظلاص ة،تّظ يفمنظو من عليمطًلعمنظ ؼ مأةامنظيطلتمن غؾلرالضت577ػعت ،نرم
ح لءمنظ ن منظيكةا. ،ت .م
4عمت،لسمنظؾقكمن

ى :ةامح ل(من غ ظلاضت745ػعتمتحمنظو مسل عمأ

مسؾ منٌاجا مو خكؼ م نرمنظلؿومنظينً ب،ةسوتمعم

ظؾّل(،1 ،م1993ي .م
5عععمنىّععلمنظعع نغامهمحععكوعمنٌيلغا:تععّظ يفمحلعع مةعع مضلدععامنٌععكن الضتم749ػعععتتح،رثم ل ،عيفدلععبم نرمنظلؿععومظن؛ؾلسععبم
ونظّوك،جلعيبمنٌا و1976،يمعم1396ػعم .م
6عمحلذ بمنظجؾة ل(مسنلمذك من مشاغامسنلمأظ ،بمنة معلظك:ظنو م ً مة مسنامنظجؾل(مضت1206ػعتمعّوارنتم ً مسنامة ضا( ،نرم
نظلؿومنظينً ب،ةسوتمعمظؾّل(1417ػعم<1997ي .1 .م
7عمخّنغبمن

موظومظؾل مظلل(منظيك :ظيؾ منظقل رمنظؾه ن الضت1092ػعت ،ةاو 1299،ػع .م

8عم ؼان(من سول:ضع ًا(مة مض تمتح،منظ طؿارم ً محلة،منٌ؛ؾيبمنظًّا ج بمملجك1950،ي .م
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9عم ؼان(منظ،ك مضػًليمة مشلظوت ،نرم ل ر. ،ت .م
10عم ؼان(منظق؛لعاضسًكمة مذ ات،هق يمنةكنػ امنظللعكنفاموأ
11عمر يفمنٌؾلغامهمذك محكوعمنٌيلغا:ظ عليمأ

مع؛نا  ،نرمنظـقلصب،ةسوت1،1960 ،ي .م

مة مسؾ منظّارمنٌلظقاضت702ػعتتح،أ

مة م ً منًكن ،ع؛ؾاسلتمجمًامنظنهبم

نظيكة بمة عوي1395،ػع1975،ي .م
12عمذك منظؿجكؼحمسنلمنظؿام ح:ظأل ػكالضت905ػعتتح،ةلدومس ا(منظلا  ،نرمنظلؿومنظينً ب2 ،عم1427ػعم<2006ي .م
13عم ذك ممجومنظّجلجا :ةامنيل مسنامة معيفع مة م ً مة مسنامة مسج،ارمن ذؾ ناضت669ػعتض عثموومامػانعوثموصولردثم
صان منظويةلرم ،ذكنعم .أع نؾ ؼا ،نرمنظلؿومنظينً ب،ةسوتمعمظؾّل(،نظ؛ؾيبمن ومم1419،ػعم<1998ي .م
14عمذك منظكمامسنلمنظللص ب:تّظ يفم ً مة منيل منظكمامنود نةل الضت686ػعتتجق حموتين يمؼاديفمحل مسًكم،عيفدلبمنظجل م
ظن؛ؾلسبمونظّوك،نؼكن(معمروكن( .م
15ع مذك منٌ،جةو:عاصي منظ ؼ مؼي ل مة مسنا مة مؼي ل منظّقاالضت643ػعتتح مومؾى مو خكنل مأ

منظل مد مأ

،رنجيث موومام

صولردث:نيلس ومسؾ منىان مسؾ منظه ،نٌلؿؾبنظؿاص ق ب،نظقلػكىمعمعجك .م
16عمذيكمثلة مض؛ّبمنظيؿلا،مجاموهق يمعلج مأ

منظللعكنفا،ةه ن .1970م م

17ع منظلؿل  :ةا مةوك مسًكو مة مسـًل( مة مضّيضت180ػعت مهق ي موذك مسؾ منظل ي م ً مػلرو(،سلك منظلؿو مظن؛ؾلسب مونظّوكم
ونظؿا ؼا،ةسوت .م
18عععمطؿععل مطوععيفمنٌوععلومهمنظّقععا:ظينامة ع مدععن ًل(مني ع رىمنظ ع ً ضتم599ػعععتتح. :ػل المس؛ ععبمع؛ك،نىًوارؼععبمنظيكنض ععبم
و نرىمن وضلعمونظويفو(منظ ؼّ ب ،ح لءمنظ ن من د عا،مرؾيبمن رذل معمةه ن 1404،ػعم<م1984ي .م
19عععمطؿععل منٌقؿج ع مهمذععك من ؼضععل :ظيؾ منظقععلػكمنىكجععلغا،تحمنظ ع طؿارمطععلزامفععكمنمٌكجل(،نىًوارؼبنظيكنض ععب،و نرىمنظـقلصععبم
ون س ي ،نرمنظكذ مظنّوك1982ي .م
20عععمظلععل(منظيك :ظ عععليمنظي عععبمنةعع معّرععارضتم 711ػعععت ،نرم ح ععلءمنظعع ن منظيكةععا معمعيفدلععبمنظؿععلرؼ منظيكةععا،ةسوت معم
ظؾّععععععل(. ،3 ،ت17.عععععععم جمًععععععامنظؾ ععععععل(مهمت،لععععععسمنظقك (:ظنوعععععع مأةععععععامسنععععععامنظ،ضععععععومةعععععع منيلعععععع م
نظ؛يداضت542مت ،7روكن(1425،م .م
20عم ن ؿلومهمتؾ ةموجاممذان منظقكنءنتان ؼضل مسّول:م ةامنظ،ؿحمسـًل(مة مجّةاضت392ػعتتح ً :مسؾ منظقل رمس؛ل،عّوارنتم
ً مسنامة ضا(1،1419 ،ممععععععع1998ي ،نرمنظلؿومنظينً بعمععععععععمةسوتمععععععععععععمظؾّل( .م
21ع من كةر منظاج ّ مه مت،لس منظلؿل منظيّؼّ:وة مس؛ ب من غ ظلاضت546ػعتتح،سؾ منظل ي مسؾ منظوله م ً ،عّوارنت م ً مسنام
ة ضا( ،نرمنظلؿومنظينً ب،ةسوت،ظؾّل(1،1422 ،ػعمعم2001ي .م
22ع منٌللس مسنل متلو و منظ،انف :ذك معّقح معج،ل مظ علي منىن و مةولء منظ ؼ مة مسق وضت769ػعتسنل مطؿل منظؿلو و موة م
علظكضت672ػعتمهق يموتين يمنظ طؿارم ً مطلعومةكطلت،نظ؛ؾيبمن ومم1402،ػعم<1982ي.نًٌنلبمنظيكة بمنظليا ؼب،جلعيبمأيمنظقك  .م
23عمعيلغامنظقك ( :ةام طكؼلمف لمة م ؼل منظ،كةنءض207ػعت ،3سلكمنظلؿو،ةسوت1403،ػععععمعع1983ي.مممممممممممممممممم م
24عمعه منظنؾ ومس مطؿوم ن سلرؼو:تّظ يفمن عليممجلعمنظ ؼ مسؾ من مة مؼاديفمة مأ
وومامحانذ ثموصولردثمحل م

مة مػوليمن غجلرالضت761ػعتمض يمظثم

موأذكعمسن ثمورنجيثم  .ع ومة ؼامؼيقا .عّوارنتم ً مسنامة ضا( ،نرمنظلؿومنظينً ب،ةسوتم

عمظؾّل(.نظ؛ؾيبمن ومم،م1418ػعم<1998ي.م م
25عمنٌقؿضو :ةامنظيؾةل م ةً مة مؼّؼ منٌ ةي ضت285ػعتتحم،م ً مسؾ منًلظيمسض ًب،سلكمنظلؿوم،مةسوت، ،ت .م
26عععمػًععامنبانعععامهمذععك ممجععامنىانعععام:مظ عععليمجعع عمنظعع ؼ منظلعع ارامضتم911ػعععتم.مل1متععحمأ عع ممشعع منظعع ؼ  ،م1م
1418ػعمعم1998يم ،نرمنظلؿومنظينً بم،ةسوتمعمظؾّل( .م

