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ا  ٍو  اءة_ 

  

  

  ا  دق ان

 

 



   

  

اا ُأ  

ا  ٍو  اءة_ 
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ا  :  .................................................................  ما  

٢٠١٣-١٤٣٤   ...........................................................   : ا  

:ا   ..............................   ا ف - اا اق / اا  

 : رة   ............................................................  ادار ا   

  



 

ا ا ا   

ط  

ا  رب ا واة وا  م ادق         

:و اة اا وآ ا  

       خ اا  ،ا  تأو  ن

ِو ط َْ    او،ا َو  

         ؛ذ   ات اا  اءا

      ،ا  وفا أ  و اا   ه

 ،ا  خ اا        ا ن ا 

      ا ه،وو م  ىح واا  

  موا اا   ا ا و، ا ا

       او       ادا 

   ا موا اا ا  ؛وذ  مما

   ُق واا   د وء ا   ي 

ُ ف     ا ا   اس    



 

    و ا  و،ط  ر َْء وء واما

 ُروي  ل ا[):ل ا ا  و   إ 

أم (ع ١ ُو،  ءا   ، 

ا و       ا اد، وإ ن

       ،ازاإ  ا     وة وما

ن  و   و   م ؛   

    ،ا  وف وا َا  ،ا

                                                             

وه   . ١٩٥  ٢٤٢ – ٢٤١ ص - ا  ا  - ا  ازات - ١

 ا - ا ١٦٤ ص - ٢ ج - ا أ  ا  ) ا (

 ا    ا ل ا) :  وآ  ا (  ا رل ل:  ل

إ ا  ل م ا وأد  أ  ورا ل ا،

):اال وز ا ، ن ل نما    ، و 

أ ، وا م و  ده  لا ، و    الا ،  و 

م و  ن     ده ،  ر     رزاقا ، 

و   الد ، او  ا انا ،  ان  ودا 

 ، ا  و  ، ا  ن  ا ل اه ه  ا ،

 ع  طا ،  رف  و  داتا،(  ا     ، 

  ا  ا إ ل ، ا ن ا إ   

 و ف ، أو و داة اوا . 



 

     وظ  نن أو ز  و ط 

     ا ا  ُروي و ن ا وإ،ا [   أم

  ظت ا ن وا إ اس أ ل:(

٢)ا.  

وأ أن  ا ا   ال  ل         

ا ا  ُروي    اa  ؛   

ا ،      ى ا  a   ؛

س      ،  ع    ا 

وأم ،ذ  ا أو إ،اa    ءا 

 ام   ا     اؤ واة  ا وا؛

ا  ز اق  اطو    ب    

    ى،مأ ا ا   ا  

        ة امة ا هو،  أ د ن

      ُ  حا ط رط م ؛ودو وإ

 ا و   را،ّم   د  ن      

                                                             

٢ -  ١٠٦ ص - ٢ ج - ا  



 

     ا ا   ن،وا م ؤش ا

اa  يا): ل،ا   أ  ا  اآ 

  ز  ن    ا  وأو  الَ  وأطا ا أطا

 اِ  وا   ن  إن وال اِ إ وهد ٍُء

 ذ  ٌُ  ُوأ  و(ى   ٣ا وإن أ،b    أو 

،ط مأ و،ا   ل اا أ [  

)،اا ا    حم  ر    و 

  ق(ل    ٤   ب ّأن م ،

  ا إ  مأو  اa  ه ا 

  م م؛را         ،و

                                                             

٣ -  ء آرة ا٥٩. 

  ا ول" ٣٤٣ ص - ٢ ج - اري ا - ارك  - ٤

        ه  و ،"    ١٥١ – ١٥٠ ص - ٣ جوا، 

 واا - و١٦٨ ص - ٩ ج - ا، اما :  ا  ا - 

 - ا ا ،و١٠ ص - ٤ ج - او ا و١٤٠ – ١٣٩ ص - ١ ج

  ٢٦٣٧ ٤٦ – ٤٥ ص - ٣ ج



 

 ه أم واا ا واا(وأال،ل :   أطع

و ٥)ا .  

     ور و و ط  ا ام و 

تو ع و أل ا   طا :

   و، ولر ان ا ،ه ا  و 

 مر اا  ا ا ن وa   ،او

     ا   و اا  ر اض اا

           ُ  ا ُ ءت ا و،

  و؛ا أ و ا وا  رم

  ر  ؛أ  ارء واد   ات ا 

أو  ت ا و ط د ا اء  

مووا، تا    ض  و ا ا

       ا ا ا    درةءات اا

ظ دا ما  .  

                                                             

  .٢٢٣  ا اةرة  - ٥



 

     ا  أ اس وأه ا     ّ و

،و  إ    وا  دم ال واال

.أم     

  ٤/١٤٣٤/ ٢٩ ااق/ا اف

   دق ا  ر ان

    

  

  

  



 

  ار اول

اا وروا   

   )): ااُا  ءأو((٦))ا،ُا   ٧))ا 

نن ((؛اي اء واوا  ل  ٍُ  ن 

  م ر  :ا،أي  ل:(( ٨))وه

ور، ((٩م نما  و، ) م  ،ن  إذا 

ا  ة  ١٠)اا م زي؛ لا و،

ل  ا  ا  اع ، ن ا   

   ا ذ و،زا ء   و ا  ة اا

)) ن؛  ا  وا  ن  واأ  ق  أا 

 ا  ا  ا ا إن...رديء  وا واع

                                                             

 ٢٢٥٣ ص - ٦ ج - ي اح- ٦

 ٣٣٦ ص - ادر    - اح ر - ٧

٨ -  ا   رس - ٤١٧ ص - ٥ ج 

 ١٥ ص - ٤ ج - ااي ا - ا ب - ٩

 ٣٣٦ ص - ادر  -   حا ر - ١٠



 

ما (( ١١))اوأن،ا:ما ا  ا  ١٢))ا 

ا،   ،وا اا  ا ا  يا 

اوف  ا؛ن اوف:(ُ  ف  أو    

(ُُُ ع١٣ا . دا ق اا  ن او،  

         ،لا ذ   رص اا  ورد و

ا أ ا  ل: أم _ُروي ١ - اا   فا 

٢  ١٤- اا    سة  ا٣   ١٥ا-  اا  آ  ا 

  أم م   -٥ . ١٧اا ارع ة -٤ .١٦

اف و اهم -٦ . ١٨ا م    وإن دم   إ 

                                                             

١١ -  ا -  رس - ٢٢٦ ص - ٥ ج 

 ٢٠٢٥ ص - ٥ ج - اي - اح - ١٢

 .٣٣١ادات  - ١٣

  . ٢٦اا ا    - واا ا ن - ١٤

١٥ -   ٢٨ن .  

١٦ -  ٤٠ن .  

١٧ -   ٢٠٧ن .  

١٨ -   ٤٤٠ن .  



 

٧ . ١٩ا - ّهم   دم َم لوا  را  ك 

  ز و ا ره - ٨ .٢٠ ام م  دم 

 و  ات    د  مه  -٩ . ٢١اات  وت  اات

م  ا ت ا١٠ .٢٢ ا-   ا  ُروي 

ا _ ل أم  : هم  م    ءن  ا   ة  ا 

 ا   ح  وأن ا            

 و  ه   ١١ . ٢٣-     ُروي  س  ا 

  . ٢٤ر ا أذم ذا مه ان: ل مأ

  

  

                                                             

١٩ -   ٤٩٧ن.  

٢٠ -   ٤٩٨ن. 

٢١ -   ٤٩٩ن. 

٢٢ -  . ن 

٢٣ - ا - ا ١٩ح ٤٣٤ ص - ٦ ج - ا .  

٢٤ - ا   ا - ا ٧٠ ص - ١ ج - ا.  



 

مر اا  

ا ا وa او  

  :لأمa  اَي  ا وُر    

  } س أا:  

    ، ٢٥ار  ما -١ 

   ، ٢٦ا  ورا -٢

٣- ا ووٍف٢٧  ُا،  

   ؛ذ    ٢٩ا  و،٢٨ُ  ا  َااو -٤ 

 ٍ  ٍأ ٣٠ ،رأى  أم      ،  

  ؛ م لأ ءا وأ اأ.                   

                                                             

٢٥ -  . ا :ا :را ، او  َروا:ام  

   امن  .ا: ا وُ : أي  ز  - ٢٦

  ا: ا. - ٢٧



 

 ا     ا ِِم  إ اس اَ أن ااو -٥ 

َر اِم ٣١.  

 رأ،   أاٌِ  و ُاٌِ  ًُ اوَف أن واا -٦

 اظ،وق    َُأه ر اوفَ 

،ا و  رأ  َه  ارأ      ،   

  ، -ا أْن ل-ار. دومُ وُ،اب

٧- َوْ أراد رك ا و ِ إ ه أ   

و  فو   ء ما   أ   ،  

٨- َوْ مَ ٣٢ ،َّج ا   َب ما 

  ، واة

                                                                                                                                 

٢٨ - .ا ا:ُء،اا:ا  

٢٩ - . اء ا و(ا)،ا:ا  

  ا: ا   ا ك. - ٣٠

  ر:،ول  - ٣١

٣٢ - ا :ي اا  حا، -  ي١ ج - ا - 

  .٢١١ ص



 

٩- َْ أ،أ ا وا،إ ِ ٣٣}ا.  

       و  را   : ذ  )   ا  ا   

a ن وإن دا  ،و   ، م داٌل 

  ده وو و ،ٌ  ف أ 

و ُو   م و، ٌ  ه  و و ؛طن 

 ا  ت        أق  ر   ا ا

  م،وا    ،و ا   

(٣٤ .  

         ا طه ا ا   a  

      واا و د،وة ا  ا  رأ 

 ثُ ا    ر   يا ا  ا  

       و  ،  ا رة وا

  ،و ُ  ا وا و ااع        

    ُ مم   ا ه ا ن،ءا و

                                                             

٣٣ - ر ا  ٢٤٠ - ٢٣٩ ص - ٢ ج 

٣٤ -  . ن  



 

 ا ت اط  ا ا    ا

   أ  ُ ،وا ا ات اا

ات ار   ات اى   أل  

        ات ا  ُ  أو،ا  مما ا

اب ،أو "ت" وات ُ اار  اول   

 ،ورةا       ،تس اأ  دل اا 

      وبا  و، ا ار وا

   ووا ا ا  و  ضُع،ود

واد ، اار وا  ات   

: ا ،ة   ١-    راةا  ما  ف   ن

 را– -  ،٢-ار        ا   ز -

د- ،ات د  -٣ا  دوا  ، وا م٤ن ا-

 ا  ،جمى ا  وء  ا  دا ،٥ - 

 ا ا    ،  وأم ٦-    وفا 

  ى  و     ت و ر ما  د 

 - ٨ ا اي   ٌة ات ،   -٧اة ،

    ا  ٌم،     ت إزا 



 

 دة مة ا٩،وا-  نا دوا، ِ 

ا.  

  ةا ه ا دا و ،ا  

   ر  دأداء ا ،ا   د او

   اة اأ ا   و،ا ا 

 را  اء ا  ن أنما  ،يوا

     دوا أ ا أ را أ ا أ ا أ ا أ

ا  م م؛ دا و   ،ىا 

      َْ ا  وإ،   ، ا 

        ا ُ    ا ك،

        و ا   ه اأو اق ؛ا

      در  و  تم      أ ل ا،رد 

اa):روار ام ا   رد دود(٣٥.  

    ّ وa      نمت ا  وف واأّن ا

        ن ا أن ؛   را ُ أْن

                                                             

٣٥ - م ٥٤ ص - ٤ ج  ا ٢٤٦ . 



 

        ا  رة مأ   و،ءس وا 

دات او      ا   ن ، اا  و 

ا      ن ٌل و      اب،ووا، ) و 

 ا   ل   تا  لا 

* و   أ م * أ   ا 

 إذ ءم نن ون ام و (٣٦.  

           و وف واا  رما  وإن

 وا ،مو  دa   

     فُ  )):ره أم ا وف واا 

((ُُُ ع٣٧أو ا ن أن أ  ،  ا  

ا يا َُ اظ قو، أو  ا،ا

ا  ن ها  يا    با،ُوُ  دوم 

       را  ا ره ا ا أ ر،وا

   ا ن اا ام  م  ،ا

                                                             

 .٣٠-٢٧رة ان ات  - ٣٦

 .٣٣١ادات  - ٣٧



 

دات ارb   ث و ا     عا  

 ،ف  ات ا ا رس     

 ،وا ا   ر ووا ا   ا 

  امن اط وا  ز، دون  

      واردات ا  بن ا  ،ارإم 

ا  ه ،اروا a   ا  ا ا 

 )ا اا     أ ط ؛(

    ؛و ا ُو ام ّ،

.   وا  

    أم a  رةا ،ب اا ا

  اداة؛اا و  اوا، زج

  ح ما   ا ا ،

 ات،وون  ا  ا وار   

،  م ا ا  اوف، ل  ات   

 روا،   ج وما ؛ت اا  و

ار  ا وا،ار ا دي اار ا



 

      ارق اا  ا ،ا- و

ا  اس     ارب اا أو      

،و  ُ أت ا وطت ذ        -ات

   ازن ان،  أاء ا و    

ا  ا  ا،ؤلر  ازدا   حو 

.ا   

 ر رة وا اa     وا ن   

  ره ا ،ءش مو   ا ،ُُا 

ديءا )نم ا ا أو(٣٨) ا،ما 

ه   a،و   د    ٣٩) ا ا ا

   ، و  آ اوف اا ا

     ب او ا،   ا  أ 

      ان و    از أن اإ  

                                                             

٣٨ -  ا -  رس - ٢٢٦ ص - ٥ ج 

 ٢٠٢٥ ص - ٥ ج - اي - اح - ٣٩



 

 ، ما      ))((٤٠،  ُ 

،ٍه     ،ت او     

ه،وا   ار؛  دومُ ُ  ؛ء ه، اب

 ا و د  ْ  اوف؛ا  و     aن

   ت أو   او، ء ْ و،

 ب   وف،واا   

وز،واا ا  ،ه ل أو  مإ  ا

  لا و ا    أز ظ و

  أن،a        وفا   عأ  ا

     دة ذات نا   اًءأ وأو

،     لا وف وا   

    ا  دون ،ة ا ة، وا

واء   اا؛م     اق     

 ءا أل م ا ؛ أر  ؛

وأ  او ،أ َْ أ،أ ا  وا،إ  ِ 

                                                             

٤٠ -  ٦/٦٠ا.  



 

ل،و(ا لر ا[ ا ا إ     أ وا 

   ن أ       أ  م  ا  ٤١)أ؛و

      ،ا وا و ا ا   ا 

 ا  ظة ااز و ات  از      

   أو أ  ت أوء   اا دوا  ةا 

      يا ا،ا  ر ا؛وا

ا اا ء؛ن   و ذا،  أن اع 

        و،اه ومأوا ا  ذ أ  سا

     اا   تاه ا  ن دوره ؛  

.ذ  ثُ دون أن     

  

  

  

                                                             

  ٧٦ر ٣٨ ص - ١ ج - اوق ا -) ع( ا أر ن - ٤١



 

  ر اا  

اا    

            ا ا  ة  ا  َّإن

اد  اف ات وأاع اأم  ادي وأا

        ،وا  ّو،أ ه و دت

.ار ارادة واا  

ا    ،أو ء     أن نو ا   

إدارة،و  ض   امم؛ ن      

ا ا دا ات أو ا  رة     تاا

أو إدار  ط  ار   مم   ري ن

أم،أو        أص ط ن دارة

م ادأ،ا          ا ا وا اا

ا  داري واا ت.ا  

   ،ا  ن دوا ا:ءة  وإ

   ا ا اا    ا ا  (ا)



 

   و  اف ة ، از،أوأوا  ،وأا 

  .اس

       ن   ا     ا از ل   ء

      أو ا ا  اا اوام

ر اق و  أ     و ةااء،طا 

  ٍ،أو  ة .

وك أب     اا  اد        

 أو ا أو ا ا      أو،أو ا

:مأ   

    ١-    أو  ا  ن وا أ

ذوي ا  رفا٤٢.  

                                                             

٤٢ -    ج ا :-    ظ دا ما ٢٤/ ٢ا ،٤ 

١٤٢٥/٢٠٠٤ ) : إذا:  ٦١    يا    اها    ا ، 

   اف  ز ا د    ف ا   ن

وإ و  رده إ  وإذا ، ا   -  و   دون   -  و 

 رد  ن إن    ن  إن و   ،  او  ا   إذا ا 

 ا  ن  وإذا ، ا  ا    ى      لا 



 

                                                                                                                                 

   ...) .   وا    ا  ذ   ق و ،  ال

 ا ٣٠ - ٢٥و :  

   ) ٦٢  :    ر اول:  أغ:  اا ،  

  ا   ، ن وإن ا ، إذا    ذن  ا   وإن 

 ا اة اء  إ اف   ا ن إذا ذم ن

 و     ا ن  ا ا ي ادة ت

إذا وأ م ا  ن ، او ا  و     ءإم  ا 

ظ ا ، ان  إذا و     ل  ه  ذن  وإن ، ا  

 ذن ا .  

    ما  :ا ،    نوإن ، ا ن ا ءإم ا  .  

   ر:  اا -  لا  رادةا -    ها 

 اار    ف     ااء أو  ه ه  و ، واؤه

      ن  ف  را    ا  د   ور  أو ا 

     اف   وإن  د     وأ ،  ااء

     ر أو ا ا    ، اإذا و 

ا إ اء أو اا م  ه وإنا ا إ    هأ   

 إذا م   ، م  داره  إ  و ال  ار

  ار ا  ةاط  ا    ،      اط   أن  

أ  ن  إ   -  -    مإزاء ا       

ر  ظ د  ا مو   ا ف  إا    

ا.  



 

                                                                                                                                 

    ٦٣  : ه را    اه زوالا  ن  إنو 

ا   ا .  

    ه إذا:  ٦٤أ أ ا   داره ،      ل  ا  :

 و أو ز ع  داره  داره أ        ا ،  إذا وأ 

 اإ ا  ا و  ا  .  

    ٦٥  : هأ    أو داره    ع  أ   ،  ع  و 

ا  ذ  ، و     د       ن  إذا 

  وإ دا أ       د اه

 ا  إ  .  

    ٦٦  : أ     دا      و      اا ، 

و   ا ن  إذا إ  اه  د      ،        

   أ .  

    ٦٧  :  ق اها  نا ا    را ، 

 و        نا  ا  ر  و      ا  أو 

ا  ل أو ابا ما  أو ا  ن  ؟ ذو 

،   أو  و .  

    اد:  ٦٨ا  ري اا  ،    نا  هأ 

   را اا  م و  مو ،  و       

   هأ      اهإ ،  ع -  -   ا 

 .  

   اا -  و ن  أن - ا  ف ن ، ا 

   أو     اف  را ن أن     ن



 

                                                                                                                                 

     ذوم  أو ا  و ن أو ، ا أب   أو

     ا     ف   ا ،     و أو

  زةإ ف ا ، ن زأ  وإ  ،  

در اا    ا    زةإ  ا ،  و   

ا  زةإ  ا ،  و    ا    زةء  إن  ، ا 

 أن وار )  ا   )    ا  او ،  وإ  أزوا

 ارة    اد وأ إل    و  أ  اد  ازة

 أ    .  

     ٦٩  :  ا     ن ، ا زهأ  ا 

 ، و أ  ا  نا  .  

    إذا:  ٧٠   ل ا أم      

و   زةا  .  

    ع إذا:  ٧١ ل  ا  ه    ده  م  أم   ، أو 

  ذ ،   زه ، ا ا    ن  او 

ا   .  

    ٧٢  :    زةا ا طا ،        

 ل   :ت  ، روأ ،  أو ، و      : أ  ا ، 

  .  ذ  أو  اا ا إزة أو   اذن أو ،  أو

    ٧٣  :زة أن اا       ا      و 

 ام  را ا    ا  وث ز 

 ا      ازة    إ ا      ا  ء  ، ازة

  .  ي  ا وء



 

                                                                                                                                 

    ٧٤  : ع د م أو و و   ن زهأ 

ا  رد وإن  ،  ع  و  د  م  أ    م  أو و 

و  ، و  زة إا ، و  م     ا - 

 دون  إ زل - إإ ظوا  ا      ن  ا 

  .  

    ٧٥  : ع ل ه  ،    زةإ ا إ 

 إ  .  -   رث اره  أو اء هر

  .  ا أا وه - رأ م أو ازة   أو ازة

   ٧٦  : ع ل ه   ا   آ     

ا ، و  ا و    زةإ ا و يا .  

    ع إذا:  ٧٧ ل ا  ه و    زةا    ا ، 

 ز ا   م وإن ، إل  ا   ا م ن

   عا    ، ن  وإن ا    د ي إز  ا  

 إن ا    ر  م وإن ، واي ا    اع

  ي إأو ، ا  إن أ د إ  ، إن م 

 ، إن و م   .  

    ٧٨  :ة اا م ، ع وا    

ا ، ادات وا ا ،  ف  اوا  وا  وا 

و ،  م   ، م م    ا     ، 

أ ا    ةا    م  لإ ، و    ا     

ا ا ت وا نا  ولدون ا مد  اوا   



 

                                                                                                                                 

 ا   ن  رة  دا     ارا و    ن 

  ا ا  ةر ا  .  

   ٧٩  :ا  :  دو    تا  ا     

 وا واوف ت ،  ن  :  وا ، ات

ا  ا  ا نا  ا ، اوا ا   تا 

  . ا  و واوزج واس واد

     إذا:  ٨٠ و  ا  نز ا ن إداء زا 

 ة تا  و  ظ ار  أنا   ن  اا     

 اوت      وا   اا او ا  ن  وإن ا زن

  نز ا داء واوا .  

    إذا:  ٨١   ا ا ا    ا  أن ا 

 ا  ل  اي    ا  ر  ذا ، اي إ ا ا د

 أو ا ا  ي عا  ا  ار ا 

ا  .و  اا  ن إذا ورا وإذا ر ا   ا 

ر ا  يار ا ا إذا ا        ا ، 

و   اا  ن إذا را  .وإذا ر ا  يل  ا 

 ، ذ   أو اة ا ل أو و وا اف  ا ء

   ا  ن  ن ن ، ا   ورا اي ن ن

 ر    أم      ظ  أو ،  م ا ه  ا ون ،

    وإن ،     ا  ارات    ا    اي

ورا  ا  ن إذا    ل ، ن  أو  ا  أ    

    راترة اوإذا ، ا ر ا  ل ا 



 

  ت ار  ت أى  ود -٢    

٤٣ا  .....................................................

                                                                                                                                 

   ا     ا      ورا  اي  ن  ن  ، اءات

 ارة     ا  ر  ا     ورا   وإن ، اي

ا   ال وا   اردا ا      يا 

دا  ل ا ، م إن ر ا  ا ر ا  

 إن ا    ورا  ، وإ      وإن ، ا ر 

ا  ا   إ ا ، إ    م  ورا   ،  او 

ا  لا  كا  ص  ة  ول  ، او  ا 

 أو    أو ،   أو     ال

     وا  ، وده   ،  ا ذي   ا ن أص

 ر اا( .   

  ٤٣ -  : ج ا - ا ما ظ ٥٤ – ٥٣/ ٢ دا :

   ار    ن          اى     و:  ا ر(

د ا ء اوإ ن ا   دز ا   كا  وا 

     ا و    ، وا  اي    ذ   ق  و ، رش

ن ا  رر اا .  

     ١٥٨  : ا را ا  ،  را  

ا ف وا  ا  ل  را  ا  .  

     ز :  ١٥٩  رش  ا دون  ا   ارد  :ولا  :  

ا  .ما  :و  ا  أو  أو  ذ  .ا  :



 

 ٤٤أو ا ................................................

                                                                                                                                 

 و  اب     ا  ا ا  ار اف

طو و  .اف :  اري  ان  إذا ا      رةإ 

ا ور  .وث:  ا        ا     

 إذا م .  ط  إن ارش    م ده ا    اردا ه

 ز  اان ر ي آ ر زن  آ  وث ن

  .)رده

 ٤٤-  :ج ا - ا ما ظ ٤٦-٤٥/ ٢دا    

    )ار:  ا ع إذا.  ا    ا ،    را  ، او 

 ام      وا ا و ا    اى إذا

 إ  ا ، و  ا رن ا ، ن إذا  ل أو 

  ا   اثن ا  ن    ام  إ  أ     

ام   .  

     ١٣٣  :   ت  رن  ا ن  أن  وتا   

    ،  ن  ن  ارا           سا   ن 

            ره  ، او    وآ 

 و  ، و  فت اا  ت ذ 

ار ا  ة اا    ق  ا    ا   

 م  ا ت  وأا  دا - و   ءة  اا -   

  ار ذوا      ا ا .  



 

ا  ٤٥أو .............................................

                                                                                                                                 

     ١٣٤  :ن ا رر اا    ا      

  . وا ا ت    ا ظر    ا ظر

     ت:  ١٣٥ ا را إ    زي  ارا   فا 

ا ،  ض ن ا  ف ص -   ءت أأو ا 

 -  اا  دادا      وتا  و      ت 

   ه  وأ ، رده  ا  اص ا ا ن ار

ا ا  ت  اء اا  ن  ا 

  ال    اوت ا  ل و ، ا وك وت

   ا  أ وا  ا ،ا م     

 ر إل ا  ا ر وا وو   ا  د 

  .)ا ض

  ٤٥ -  :ج ا - ا ما  ظ ٦٠ – ٥٦/ ٢دا 

) ١٧٢  :  ءا  زا  ءا  لا   

  ءا  لا  ا ا  دا ا   ،  ذا  ع 

   وا  يأن ا    ا  يا 

طا  ،   ط ب ا ، او  رهأ    ة 

    وا  أ  أن وح  ا هوا        

ا  اءةو ا       را  .  

    و  بء وا  رأ  :  



 

                                                                                                                                 

  :أن  ن  ب  ن  وا   ن    ا أو   

 ك  أو ، ا  ب  ن    ارب   ول وااد ، ل

ن وا       نأو ، ر ل ا  ٍ  ديأو و   

 ت أو ا  ن  ة   اءع  أأو ،ا 

 حر مأو ،ا  زو ط   ،  و  اع  او  أ 

   ا  رد  ازه ا ن أن زو 

، أن أو  ث  أو ور  لوأ اد ، ذوا م 

    ة ا  با وا   ن  را   اا 

دات أو اا ن ا ا  ء ذ ا 

  ورة  ، و  ا  أو اة  أ    ا  اخ 

  أن ا  ن      ه  ا   ء  و     

ا   .  

أن:  و  ن   ا   إذا     أن   ن   

 أو ار هآا  أن  ن  ةأ .     

أن:  و ن را   ا  أو   إذا  

ا  ن ا   او    ه  إ    أو ا   

ا ا  اا ل ا  قا  ا ،    ذ   

ا و  ا   ا أو ا   ءا   .  

ن أن:  و  ا  لا  ا ،    م   

 ا  ن ن     أو ذا   وا  

 زهإ  و    را ، وأ   ا  ا     

 و  ا    ا  ا د أو ،ا أول   ا َن



 

                                                                                                                                 

 دون   ا    او  ا    ال وا ،  و ار

وا   ن ا ، وأ  ا وا  ا  ووا   

ا   و ا   لإ .  

   أن:  و  ن  ا اأ      اا 

ا را  ة  ن     ا  و  ا     

  را ،  ن  إذا وأ    ا     اوإن ا    

 ى أو ا ن أ ا ذ  أ  ا   

 ع     ا   ن  أن  اف  واو  ّا   ا 

اا ا  ا  ا وا  ً، وإ  إذا  

أن وا   ت  هوا و  نو ددا   ة   

و      ا ل واإ  ك ةا 

ا  .  

    ١٧٣  : س ن   و  يا   م  و 

  ، م  ز  ذ   إذا    م  وا    يأن ا 

 ام   اهأو ، ا  يا    ن  ا    م 

   ام ، وا   ا  ن  .  

    ١٧٤  :    ن أن ا ا  ز   ا 

 ع إذا داره و  ين أن ا   ا    ا إذا  

 ، أو    ا  ا   ن  أن ذات    ا ،  ن 

 إ ارا ا    ا ل وا   .  

     ١٧٥  : د  أن ا ا   ي إ  ا  وا  - 

 ا و ا - إذا إ ان أو  ا    .  



 

..........................،٤٦ض أو   ا

                                                                                                                                 

    إذا:  ١٧٦ ا  وا        ز  ا  و   

  ره أن وا ، ن أ ا إ ء و  اره

و ر رهإ  ا        را      و 

ما  ا    ا  را  .  

    إذا:  ١٧٧   وا      ن  ا  و 

 را  ا و    ا    اء  ا  ن    ا 

 ع  ات ن أو  ض    ا    ر

ا   ا  ط ب  با ، و ا    را 

  (. 

٤٦ -  : ج ا - ا ما ظ ٥٣ - ٥٢/ ٢ دا : 

 ا  وان  اي  ا  إذا   و :  اؤ  ر:  ادس(  

ا  ا  فوا - ر أ دا أو اا   رؤ 

 -   أم   ةوا   ،  ن  ي  را    ا 

  . واء

    ١٥٢  : ق  ي اا ن   ر  

ل وي اا     ا    ا    هإذا و  ا   

 ا  ن    ا  ا ف  أن اء ،  ي ض

أ    و  ر ن  أ          و       

آ ،  ان ا شا أ  دأ .  



 

 أوا ٤٧ أو ا،–   ا  ره م

رأو ا وطة ا٤٨ -ا.  

                                                                                                                                 

    ر:  ١٥٣ا   د اوا ك  و  ك  اوإ  ا 

م  .ي و را رش ا   ك  ا ،    أم    

 ،   واة  أى    ا  ال  و ارش ا ل ار

م  ن  دا د  ا   رش أا     

ا    ا  .  

    ١٥٤  :  ر ؤي ا     ا   ا 

         ا   ا  ا    ن  ، ا 

ا امو  ر أ يأو ا  داا    رؤ     

 أم  وا  ن    را    ء  اا  ، واو   

   أم  د  إذا ا   ا  ا  ار

 رآه    أو   ه م  .  

     ١٥٥  :ر اا را ا  ا را( . 

  ٤٧ -   :ج ا - ا ام ظ ٣٠/ ٢ دا:  

) ٨٢  : ع نإم    ه  و    ةوا    ا   

 ، و   ه  زةإ ن  ، ا  زهأ   ، وإ 

، ن و ي ر  ا ،     ا   

إ   ا.(  

٤٨ -   :ج ا - ا ما ظ ٥١ – ٥٠/ ٢ دا:   



 

    ٣-     وط أ  ا  ا ا ٤٩، 

.أو ا زات اا  ذ    

                                                                                                                                 

   )ر:  ا ق:  اإط  ا   ن  أن       

 ا    ا  أ ا   أ   ن   ن 

 ار   اع  ا از    ا  ا ف

أ ، و  ا را   ي     و  و  ا 

  و  ع إذا  و  ، ا ر ا و ر 

ا و  ا   يا  م  ا  ن  أ 

ي ءا    أ   وإ      ا ،  و   

ا م   ل  اء  ا  نأ  ا   ا أ   ،  ل 

 . )ط و ار ت

٤٩ -   :ج ا - ا ما ظ ١٣/  ٢دا : 

    ) ٢٩  :ا ا  . لر ا  ا  وآ  ل  أم ) :

  هأ ع ام ا  رز ، و   وو إ  م 

 وء  دئ  ا  ج  ، ا   ادم  ء  ا  ون) 

 ادا  ادج ، ا ءا  ، رظو ة اا  أم 

 ة  أم    اوات      اء  رش   ، وا  دة

 ا  أو ا  ء  ا ط  ،  ف  ا وظر

 أم  أو ذ ن  و  ك  ا    رظ  ا  و 

 ،   ز  إذاأ  د  اي  اا       إ   



 

    ٤-ا ة        وأل ا ،    

  ظا  أو،   ْ ظد ا ا

  . ٥٠ ذوي اءآت أو اات

    ٥-   ا  ا   ا  ا و

        ّا  ، ِظا وا ظا  ظا

  .٥١اداري

  

                                                                                                                                 

 أم  و   ا     ،  ن    إ  ا 

 -  دي اا  -    .  

     ٣٠  :وإن ا    ا  ،   را 

 ا    ف  ا اظر  إ ، اطع  ش

 ا  و  ، ا      م ،    أم    ا  أو ا ء

 ا  ، ا إذا  و  ا          ا ،  إذا وأ 

و  ا  ا و  ا     ءش  ا أن 

  د آ   (.  

    اءات. - ٥٠

٥١ - ا  .ءات  



 

وأ ا  ال ال ا ن اص    -٦    

.وظ ِا  ن ٥٢  

    ٧-       م  بل ال اا  

٥٣دوا     ا و  ا  ارا  ى،

                                                             

   اءات. - ٥٢

٥٣ - :ج ا - ا ما  ظ ٢٢٧ - ٢٢٦ / ٢دا :  

    )ا   ) :ءا وام  ل أو ا    (،  و   

ا وا    و     ،    ا  ا   ا   

وآ :َْ  ا  رضا ّط ا      أر    ا ، 

و أ ا  ا  :ُا ُا  ارا ٌر  ا .  

     ب:  ٨٠٦ا إ      ا      أو وا   ، 

 وإ    ،  وإ  دة ، وإ      ، 

    إذا اة ا و  ،  اار  ول

ا وا ،         ا  و    ا ، 

موا  إذا   ا  ا  ا      ة  رةا ، 

وا  إذا  ا ا وام   ا وا  

  ة  رةا ،  اوا   إذا  ا   ة  أرض أو   

م  إ ي اا    ما   .  

    ب:  ٨٠٧ا   ن     نا 

وا ص ا قوا  ، هوم  نا 



 

                                                                                                                                 

   اع  ن و ، و وا ا  اة واق

  ل   أو ةز  أن  إ ا و 

ا ول ا اا رة واا  ا  .  

 ٨٠٨  : ن ن و  :ب اد ووإ ا 

 اب  ن    ان  و  و  و ، و أو  اب

 ة ن او  رو  ذا  ب أو     

د  أو ل ، أرا و نن(  ا ا . (  

    ي:  ٨٠٩ نن اا   أ ا ،  

ا ا   آ  ب  رد وا ب  إا   ،  وأ  ا 

ا ن وي ا  ن إذا با  الا   

   ارد     ي  اق    ن  إذا وأ ،   أو ن

 ٢٣٠ ....و ا ام    ا ا  ي و اص

– ٢٣٢:  

   ) ك إذا:  ٨١٥ن  اا   ن  ا  ا   ءا   

   لن  ا          اء  نأ  أو أ  

 ه  ءا   ن أ    ذ ة  إ 

ا ومو ،  ا  عا إ ء أ   ديا 

ا  .  

    إذا:  ٨١٦    فوا ن ا ن   

ا   نا   و  ن وإن      و 

ر ا  ،   ا       ه   

 إذا م ،   ا ة أ    ، وه  اار



 

                                                                                                                                 

ؤه ام  ه  م  ا    ط   

ظا  .إذا وأ   ا  ا      اء  ا  نأ  و 

 أ ع وام ظ م    ا وا ،  

 ر أو رأو ط م      اءأو ا    ذ   

 ه ن   ، و ا  ة  ن رد    ةأ 

   لا   نا  ا .  

    ٨١٧  :   نض اا  وا 

ا و   يه ا يا ي  واه  ا  ا  

ا ن ا  م ب اء  د أ    ، 

أ  أ و ا ، و ا ا  ا  

 ا وا ، ا اح  اأة ه اي وا ، اة ارة

 وجا  قا ا  ا ،  ي  واه  ا  ا  

ة اا و  ذ     ن  ا        عا  . وأ 

   ، ان        و او  اة  اض

  ا   و     ةا    ن  .ا و  

  را  ءض)  رض(  اا  ، ادوا     

           ه   أو   ا ه

 إذا ه  وان  ، م  را  ن  أم   نه  اآ     

  .  ال  و  ، ه

   ٨١٨  : ب درا إ   دا  ن وإن  رده 

 م ،   وإن  ر  رده اا  ،    أم    أد ا 

 ا   ء      اا  ورد    أراد  أدى وإن ا إ 



 

                                                                                                                                 

 م         اب  اح  أد  إذا وا  ، اء اب

 ،  ل أو  م ك ا اق    إذا إ را

   اا  ن ،     إذا  ال وا

و   أدى وإن ذ د  إ  بورد وإن ، ا  م    ا 

 ا  اره  ا      وم  اا   ا أو اح أو

  ن إذا وأ  ا  واوع ا  ج  ن إذا

     اجا  ا   أو ا ا  و 

 ل لن ا   ، و  - أي ا - ا 

 ل دونا  ا م ورد  نوإ إ        ؟ 

أن ا  ذ... .  

    ٨٢٠  :  ا  رد ا ل  د    م     

ة اا  و     ٧٨(  ا  (،   

 ل  - ا  أي -     ا ض أن  و ة اار

 ةا اء ا أ   ه ن  ارا   

 أا ٢٣٨ -٢٣٤ ... و:   

    ) ٨٢٦  :   بأو ا      ض    ا 

 رده إ ا   ن  إن    ن  إن و   ،  ادوا 

 -    ب ا -   دو   تا ا  

   تا ، وا     ن  ،  ت   ا 

رز وارة واش واس  واوا  و    ا  ت وا 

 واا ، از ه  ام  ا وادو وا واوف

ا  تد اوا و اع وان أمس ا 



 

                                                                                                                                 

وا  ا   .  

    اد:  ٨٢٧ن ا ا     ن  ا     ا و 

 دا  عا ، وإ  ا  ا   

 تت  اوا  ا      تء  ردون ا 

  . ا ا  إ   م  ن  اي اف

     ٨٢٨  :   ر  ا   ا     ، وإن  و  ا 

 و  و   ا      ن  ن  از    وم وزادت

 ا  ىأ ر وا   ي واا  إ 

   ، ا    د      ا  ار را  اب

 ط   ا  م    رد     نز  م  ا 

   دمم  أر  وم رت  دمم   وم دة

 نأن وأراد ز  ا    ذ مو  ا  

ن ذا  مدم   ه د ا .  

  ٨٢٩  :  ري اا   د ا ام  ا و 

    دة إ. .   

    ٨٣٠  : و ا ز     ا  و    اءا  ود 

إ ا ، إذا م م دةة ا   ا را   

  .  

    ٨٣١  :  و  ا  ل  و         ا إ 

   ط ،      وت  و    و ، اؤه

ا  نز م  ة  مدم  وأ و     -  را 

      دمم    ورت    زن إ - ا أو



 

                                                                                                                                 

ء إا ط  ا و       ا و     

مدم  ط  ا ،       عا    ا    وا  

ذ ا أن إ  ن إذا ا ا  داءا  و  ذ 

 .  

     ٨٣٢  :   ا   ة ا    نن أو اا 

 أم   اا ا  ا ، و   د   ذ 

 ا    ، ا     ان ارع  وان ان

 ا أن وأراد وأ  إ ا     ءأو ، ا     

 و  ذ      ا    ء    إ  أن راد زة  ء

   ن  ن  أو زن إ امر  ا ن و ، اع

    وإ    د    با إ  ا  و   

 أو ا  وء  وم  زم  ا   ا  و   ،   اع

 أو ا أدم ا  و   نن  أو اا ا ط  

ه ؟ او وا ا .  

     ٨٣٣  :   بن  او       -     - 

  و   زن     اي ان   وت  ن

 اف  و وإن ، ال  ذ أء  و ا أداء زن

زن ا م    ا  أو أز  أ        أو ا 

م   ا أو أز أ    داءا  م  ةا   

 نز ا   ظن  وإن ا  ا  اا  وا     

 وة ات اف د ا ا وت ن إذا ا.  اوت

   أو اب  أوف   ل  ن إذا وأ ، وا اض



 

                                                                                                                                 

  ن ن اوا   ل  دة  أوز      ا 

ه و  أو ا      ةن  اب  واا    

 ا      اة  أن  ال    ذ  و واوزج اش

 ال  وأا  . و  وت    مز ا  وا   ه 

 ا و   با    عرا  ما  

زا  ن ، ا   ذ  ى ا أم   أي 

  ل فا  ا   ن انا   ر 

    د    و ،  ن  إن وأ    ا      ن 

 اال  إ د        ط  وأ  ا   ز اان

و ظ أم    ل  ن وإن  ا .  

    إذا:  ٨٣٤ ا ا  ف  ا  نا -   ن  إذا 

 -   أو ة  ا  ن  و   ا ن  اب

  ف ذ ن نا ةن ا ا  ، أو 

 ف فون ا ةا  ؟ ا   نو  ووا 

ن وإن أو   ك ا  .  

    ر إذا:  ٨٣٥  دة  عب  ارا إ    ن  ن   

   أي      إذا ام  ا  أو ا  و 

ا  ا و ذ   أ ا     ا 

د  إ  ا   أو   ،  وأ           سا   

   اء ا      اي وق  ال

   و ) .  ا  ل : (  ل ا ذ و  دا   أو

ا  ء با   ن وإن  ا  إذا 



 

                                                                                                                                 

 و   أم أو ، إ اب ارع   أن دف

 ؟ دا       امل  أن أو ، أ    ا إ اب

  . ام أو وه

    ٨٣٦  : ن ل ء و   ةن ا  ب  ، 

ن و ل  ء أو    ن   ،  ء  ما  ا   

 ا   ا  ا  .  

    ٨٣٧  :ا ا  ا   تا ت  وا   

   ا  وا  ا    اا     إ ا ر

ا و  توراق اوا ا اوا  را 

            اب    اي    ا  ، اة

 اة   ا إ ه د    وامت اات

    إ  ا  اوإذا.  ا  ا  ا  اا -   

 اداء    ه  ا     اا  ا  ن  ن - ا اف

   ا  إذا وأ  ، اظ    ا     اا   ة

 ز   اا  اع  ن عا  اف ن ن از اف

ل اه وأ ن ةا م ن وإن  فا    ن  ا 

       اداء        أ  ا    اا ن

 ا  از    ا  ز   ر م  ا  اب

 ر   داء زا ، و ام ا     با    

داء زا  و   ز أو ا  و  ا    ارا 

ل اا ، وا   ا.( .  



 

     و، ع وأ  لا 

  ال.

    ٨- و    ا او ا ا   ا

ظو٥٤ا، و      ،ه دون  ا  

و  و  ورت اة،و  دى        

او ا وريا.  

    ٩-       ةوا ة وا د  وأ

٥٥.  

و اش أو اوج  اا   و  اج أ -١٠    

٥٦ا.  

                                                             

    اءات. - ٥٤  

٥٥  -  :ج ا - ا ما ظ ٢/١٤ دا : 

    ) ٣٥  :  ةا    ءا   أو  طا  . ة  وأا 

 ذا ا  ة ا ، وإن   ا أ( .  

  ٥٦ - :ج ا - ا ما ظ ١٤ /- ٢ دا : 



 

                                                                                                                                 

   ) ٣٤  : ا  لا ، و   ا  إ   

 أو أ   وا ،  ولا    زو  ما    وا 

  . :١٦ -١١و ا.(    دون

     ) ز:  ١٢  ا إ  ا رةا   ،    ن 

 أو . ي  ذ       أو ارة  ،  أو إ ار

 ف أي ، ا نع اوا  اا ، ال وا  م 

 وا ا و - ارة وأ  ،  ارة ا  إ اأة

     إ  ا  ز    - ا  أ    ، وان

إ  ا ، م   ا رة إ و ا ا ا   

ا وا .  

     ز:  ١٣  أن  إ    ر -    ا  رةا   

   ارة  ا    إ ا    ز  وا  ، ر  و ي ذ دون

 أا م    ر وااد ، ر و ي ذ  ه

  ع أو اة أو ادون ا  ءم ان  واوا 

 .  

    ١٤  : ز  أن  إ    ا  ا  وا     

 وا  ،  أ ا   أو ي ذ أن اء ، و ا اأة

إ ا وا  ن إذا ذ ا ي أو  ا ، وأ 

وم   از ن وإن ، ا ا  أ  .  

    ١٥  :  أةا ا ن إ ا ذ ا  ي أو 

 ا ،  ا و أن   إ   ت ةا     

اه ا أس وا وا ن  وإن و    ذ  ي 



 

                                                                                                                                 

و ر ، وأ م ه إ اا  م  دون ر ذ و 

  . أ  ا ن وإن ، ازه  ي

    ١٦  : ز  ن ه اا - و  وجا  وذ  - وا 

 ا    إ  ز دوم  ا وأ ، ا  أو ي

وا ز و ا إ  م ، ن وأ ا وا 

و  ز      اا  ز  ا  ا  إ -   

 م آم -  ا  ا وا إ  ب  وراءا 

  .وه

     ١٧  : ا إ ن اا  ا وا -     

ا إ  مق إذا - ا  ا إ   ا   ،  وأ 

  ظ  ازا  ا رةن وإن ، ا كا     ا 

وا أ  .  

     ١٨  :  أةأن ا   ا  و  ا  وا   

م   وجا روا ، وأ ن اوا ظ  از  اا 

إ  ف عا  اأو ا م  ا  عا  ا   ا  ا 

 اءا    إ را ا    أةا  ا  ا  

 حا ،  وأ    ز    اءا    وذرا  و    

  .  ج أن دون  و دة واب ار ه

     ١٩  :   ا ا   ن  وإن ا   ز   

-  ا - ا إ     ت  ةا      اه  ا 

 م     

  



 

                                                                                                                                 

     ٢٠  :       ا  ب  واوو  ا   اردا 

 رة  ا  ارا ،   إذا    ذا  ا    قأو ا 

 إذا و  ، ز ا ا أو ا   أو اق

ار اا دون ا أو ا ا   ا      ا  إ 

  . أز  واره

     ت إذا:  ٢١أة اا -  - ج إا  ض نو ا 

ا أر  ز  ا إ  م  ه  و إذا     

 ،  ن  وء  اا   - أي  أو ا  ا -   ز 

     ا

     إذا:  ٢٢ ا أو ا  ا     ا -    وجا 

ووا - إ ا إ ر  أن   ة إ   

   ا   أو أطل ة ا ذ ا إذا إ ، و اآة

ة ا  .  

    ز:  ٢٣ ا وا   ا      ا -    ا 

ر  ف   -     ذي  اا  وا ،  م  ا 

ور اا  اا ا    دةا      را 

  او ا  أن  ، وا  وا وا  ار   دون

 و و  إذا ا    .  

    ز:  ٢٤ ا وا  أةا   ا -  ا 

ر  ف   -   ذي  اا  وا ، و     

ا       أن    هم  إ  ََة ا انَر ، 

وإ و ا   ا .  



 

                                                                                                                                 

   ٢٥  :ا وا  ن ار   أ  ا  او 

ا وا   ذ ي ور ،  ن أنا  ا  .

  .  أ ا أ  رج

   ز:  ٢٦ ا ء إت اا - ا   إذا م   

ا -   ذي اا و ا ، ق و  ذ  

     و  وا  ا      ق     ، و  ار  مء

  .  ان أء   ه   د ت

   ٢٧  :ا ك و ا رة إ أةا ا  ا 

 ا ز وان ا ذ  و ،  اظ ن إذا

إ  رةا    ذ  ي و  ر    ز  ا  ة  إ 

....  

    ز:  ٢٩ ع ت ا   ذي اا و  ا 

،  ز  عا  م إ  ف عا  ،اا  م 

 ز   تا و   ن  دة     وإن 

  .)  ن

  

  

  

  

 
  

  



 

  

     ا ي  ه ا ل   ا و

اa     يا ط      أن م

       ا  و أ، ا  اتا  ازد

   وف وا ا  ضأو ا،ا م  

  ا،   -أم-ا؛ د اد اداري 

 ا د  ُ ا،وُ ن ؛  

  ،أو ا ت اا   ي د 

  ا  ن دة ب،وول واا 

 ، ن أو      ا  او

     نما ا   قأ  ق وا

    ت اا ل،ا م 

        تد اازد  ُ يا ا،ا

  تك اوام      ام   ،

 دو   ا ،و ن مما  ة

 آ ا ،و ،و ا، دون أن 



 

 از أ ا       إمم  ،و  ك     

          رهآ   او،ط ،   

    ان وون ا ا    ا  ،رإ 

      اا  وا،َة وداا َي ط، يوا

     ا ت اا  ا وسا ، وا

ض، وت د  ا   امن     

     ): ل،ده  ن وا     ا  ا 

     و  ا أ    ي     أاء ظا

دئ   ٥٧)موا اا ع ان ا ن ،

   در؛ا  رات،ازنال وا ا

    ق اوا زدوال واا ا  عا

واوج   اا،  و ذ  أاض ااء  

    ان و ازرة ُ ،ىا ط  و 

   افا و،آد  كا       رة

                                                             

 .  ٢٩ا   او رة   - ٥٧



 

وا  وا ما  و،وا ت   اا

  أو اازات أو اات.

    ااع َرنَ    a   و  ومه     

    ُ ل أو أ ُم ،وف واا َر

  ،ا  را      وم،مت اط  وم

   a و):َْ أ،أ ا وا،إ ِ 

و     ا مودوا   ا ا ،(  

     ن،ءدون ا ا   

 ادرة ا ار وار ا ا وa      ه

    ض زا  ا و، ءب اوف واا

–  –        ،ا ا  وا

اة؛ن ت ه ا     ا ام و 

   ، رةوا ا ا   

ا      دا  ادأ  و،موا

اداري أو ا أو ا أو ا أو ا أو ا أو  

    ا أو ،أو ا،ا   وا  



 

        ا ع اا  ذ   د و،ان ا

  و ا   وا،ا ل اوا

         از  ا    و ا مم

ا ا واب ،أذم ا   ور أم وت  

أ    ا ي م اء وو [  وآ

اb  .و   أم،  

   



 

  

  

  

تا   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 اءة ام وما   ض أ و

 دذ اّا  ز اق\ءا 

 ان:

  ا  دق ان (

أ/ / اا اءة  و ا 

   ))ا (ع

) اعا ِ اا  اٍ ٍر   

 ،و ا،  ا اي  وره اان

ت ذا درا  درا اا ،  ر ن

ا ر اا و .. ا وا،  

رب ، ة ا  ا  امم اروث 

 ا ه ا و ،   اا ا 

 ا ح ، ووا  ةا ا   

 ان دادق ا  ا    ارفه ا



 

اءة .. اا أ )ا ٍو  ا  ا 

 دة اا ن ر ث أ أ و ( ا

ان ا وا ان   واي  ان

 ..اد ال     م رك  ا ذروة

      ات اا   ة ا  ،    

   ا ا ن ا خ اا ،   ىو

ا    اا   لا  ان ا 

ز  ا اد  اا،      أ اوف

    و ما أ   تر ل 

       ا  ز ، مما ا  

          ا وا وز ا  ز  ما ا

ا وز      ل ت  ،

     ،  ّ او أ ا  ب ا

  دهوأ، مو ا    ب اا  رة 

ا ا ت ا      ء واما   ة

  وا ل واا   م، و  



 

و   ،ا  ى ا ازة  ول      

ا ر   ا اك  ا   ااء       ادرأ

ا    ... ا ا  ل ا  .. ز ا

ُازا .. ا .. ء .. اا   ا ...   را  

ال ا ..ا  اا  ا  ،    ه و

 داتا   ا ا  ا، ُو    

 و  ،ا   ا    أاب  رز     وة 

 دأ ّ   ر اا اّا  ين ا.. 

ّ   َ و مما ا ََ     .. ة اوا 

   ع وا ا  ب  ا م 

     اءة و ي   ى يا اا

 ءام  يا .. ا.  

 ى ار     و أ   ن اأّن ،ا   ا

   ما ا     ،    وا 

  ُ  ا ام  مم  ا  وى  ،وا واد  

  ت اط  ا ا ، و َجا  ا



 

    ارا ة اا  ا ا   ات

  ن أو ن ،   ،دون ا اي ،ة

 اءة م      ا ن .. ا ت اازم

  ، وا ا  رك اا  ا  .. م

  ..).دروا(

   از ءة اما   را  ار    ة ا

ة ، وا ز ر ي   ا د      

     اب ا وراء دون ا مما ا

  وا   دار و  (اا)     

  ل ا  ا دا  اك ك ا

  و .. ذ  ا و  ا  الم

ا  واق ه  ه  ر        ات

       د دوا وا  ت ا 

 .. د ا  ا  ا    وا

 ا  ا ل ا  فوا مما ا ( 

واا ان اج اس ا  م ا (  ل  



 

 م ل ا...      ؤة ا ا  ا ا ا

ا   ا ا    ةو   ا 

   م وف ا ّ دار   .. عا

 ُ ا  ا ا   َِ َ ٍْ ُوْ َِ 

أ  ،..  أ  ا ا ت ،ة     أن ا 

 ا ان     و  ،ا اا ا  اا اش اي

ت اؤى ا اذب  ر ا ، و اءة       

 ا ا ا  ن    ا ا  َ 

  وا ،وإ    ا   ت 

 يا َو) ا ْ م  ّ، ّج ا   

 َة ) َبوا ما، ر    اءل ا  عا

 و اد اوم    ،امي  روح ال وادة  

  اء اتا م   يا ا ة وموا.. 

     دون ر  د آ ك ا،     و

   ب اا ا ا      ه ا    

ا، ود  ت ة، ان     ظا اا



 

ف  ا  و .. ُ ا   م  مِ 

      زرة واوا ق اط  ا     رما

 دا  مو    وا ،وف و اا    ر ء

   ،  ل وفا،   ى  ،واو

    ه ا  ا ا رم       حا و ا

    ا    ا  .. ا 

       ا دات اار  ن اا ام ا

   ث      ا      ا ( ت)  

 و .. اأ    ء اا را ا ا

  أدىاي )   اا  ا ( اا 

 ا   مأ     ءل ا با،   َل ووا 

    ال اا ا  ا ا   ّ  ب  

ز  ،   َ   ّ ا،   ّ    اة ووّ ،ارة

    ر اوا ا ا أ  ا

  امت اا ام   اّن أوى  ،وف ..

       ا ا م ديار ا ا ا

 يا و   ا و ... ار اا



 

 ا .. و ارق ات  اا ا ا 

اب ار ةا،     ا داى اا ا و

    اوف  ذا ، ا ا اي     

  از أداء   و ا ر ..   ازدا 

 ا   ن  ريا ،  

    ا د  اوف وااءاا 

      وفا    سا  ا  ..

      اءر اام   ا  ان  يس اا

أ   .. نما اء اأ   ا ى ار ، وأّن 

 سا ا خر   وا ا  ،  ّو 

ا اا ةاز وا ةا . ..  

ا ظ   أدا اع ا  دق ان       

 أْن        م ا   ن  ّ

ة  اا     ا اّ َ مَ وَ  ،وث اسمص ار

   وم أو  َو ، ا ََ    .. ادا ا 

و  ،أوع  ،د ء اد أّن ى 



 

 ا،    رادةا ،      رو،   أو ء

    اف ا  د  .. ء اا  أو ،إدارة

و،   ته ا وازل اك  ،او

و   ،و ..  وأة  اد  و  أماع

أ،     إ  ا  اا ا ت  

 أْن ّو اد ا .. لا،   لا  رؤ

 نا، وا، اد وإا،   لوا 

   ل ال اا ،  بل اوا،    و

ظا ا،  و . ا اا ة وا  

      م ءا  زتأ  ا  ا

  ّ يي .. ااا ا م  ا ا      

  .. وا   يوس    أْنا  ا 

 ا   ا  ا ا ت اناما   

  ا اا ا ام ا ا  ن وا 

  (.  



 

  ادر

١- آن اا 

 يا اح -٢

٣ -  ن رأ اa وق اا   

 اا ا واا ا ن -٤

٥- ا ا ا   

 ااي ا ا ب -٦

٧- ا  را 

 ا ا - ا ازات -٨

٩ -  واا - ا   

 ادر    - اح ر  -١٠

   اري ا - ارك -١١

 أ    ا  -١٢

١٣- ا ا    اما 

١٤- ا وا  اما 

١٥- ا ا اما 

١٦- ما ادات اا 

١٧ -  ا ا رس 

١٨- ا   ا ا ا  

١٩-  م ا   .ا ا 



 

  

  اس

ط .......................................................................... ٣ 

 ٩ ................................................................... اول ار

اا  ٩ ........................................................ وروا 

 ١٢ ................................................................. ام ار

و ا اa ا١٢ .................................... و 

 ٢٢ ................................................................ ا ار

 ا٢٢ .................................................................. ا 

 ......................................................................... ٥١ 

 ٥٥ .................................................................... ات

  ٨٧ ..................................................................... ادر

 ٨٨ ..................................................................... اس
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