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عؽملمملرماشلٓىمؼبمبؿملمملنماظ٦ضٟموماٰبؿٓامتفملظؿملٟمأغبٓمب٤مسؾٓماظغملٕؼ٣ماِسل٦غ٨موعضمل٥ماٌعملزملٓمظؿػملكؿملٙمعمملمؼبمإٌذٓمؼبماظ٦ضٟمومم1

مم2اٰبؿٓاءمظرملؿملْماإلدٱممأب٨مضبؿمل٧مزطٕؼمملماِغزملمملريمعشملؾضملهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مايػمليبمعزملٕمط

م8صمم:م(م1973-م1393)م

اٌعملزملٓمظؿػملكؿملٙمعمملمؼبمإٌذٓمظرملؿملْماإلدٱممأب٨مضبؿمل٧مزطٕؼمملماِغزملمملريمم2

ممم4مصم1973م–م1393م:م2عشملؾ٦عمبؾملمملع٘معؽملمملرماشلٓىمعشملؾضملهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مايػمليبمعزملٕمط
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قبممظ٥م٭مملحنملماظظملسملؿملػملهملمم1 اظؽملرملٕمؼبماظعملٕاءاتماظضملرملٕمتفملظؿملٟماإلعمملممايمملصٜمأب٨ماًرلمربؼملٓماظٓعرملعمل٨ماٌرملؾمل٦رمبمملب٤ماَىؽبريمض

ممم2006،مػذملم1427م،م3اِدؿمملذمربؼملقبٓمسػمل٨ماظسملؾمملع،مخقبجمآؼمملت٥ماظرملؿملْمزطٕؼقبمملمسؼملرلاتمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمطم

مم190م-189م–م188م:م1

مم177م:م1اظؽملرملٕمم2

ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمأوماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمتفملظؿملٟمأب٨مجضملظملٕمأغبٓمب٤ماظؽملقمملسمهعملؿمل٠مصٕؼٓماٌٖؼٓيمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مم3

مم31ممم2002م–ػذملم1423م1بؿملسمل٦نمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط
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٭قؿملّمعلػمل٣مذٕحماإلعمملممربؿمل٨ماظٓؼ٤مضبؿمل٧مب٤مذٕفماظؽمل٦ويماٌلؼمل٧ماٌؽملؾملمملجمذٕحماىمملعٝماظزملقؿملّمهعملؿمل٠موتضملػملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمم1

 .ممم2003-ممػذملم1424مم2محػملؾ٦غ٨مط–عزملشملظمل٧مدؼنملماظؾطملمملمدارماظضملػمل٦مماإلغلمملغؿملهملمدعرمل٠م

م927م:م2مج87رض٣مم(13)بمملبمدبظملؿملٟماظزملٱةموماًشملؾهملمم(7)مطؿمملبماىؼملضملهملم

م28اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

مم178،م177م:1اظؽملرملٕمم3
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324
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-مػذملم1423م:م1عضملمملٕماٰػؿٓاءمإظبمعضملٕصهملماظ٦ض٦فموماٰبؿٓاءمظػملرملؿملْمربؼمل٦دمخػملؿمل٢مايزملٕيمعغملؿؾهملماظلؽملهملماظعملمملػٕةمطم1

م(م7م-6م)مم2002

ؼؽملصملٕماظقبسمملؼهملمظؿف٦ؼٓماظعملٕاءةموهعملؿمل٠مظظملٜماظؿٱوةم،م٭ؽملضمل٥ماإلعمملمماظضملّٱعهملمأب٨مربؼملٓمعغمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمأغبٓمم2

م89مم1999مػذملم1417م3حل٤مصٕحمملتمدارمسؼملقبمملرماِردنمط

مم1عزملشملظمل٧ماظؾطملمملمدارماب٤مطـرلمدعرمل٠مبرلوتمط.اإلتعملمملنمؼبمسػمل٦مماظعملٕآنمظػملقمملصٜمجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨متعملٓؼ٣موتضملػملؿمل٠مدم3

مم150م:م1ممم1987م،1407

مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م4معؽملمملرماشلٓىمم4
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مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م18م–م11عؽملمملرماشلٓىممم1
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مم41ممد٦رةماٌممل٫ٓةم208ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم41ماٌممل٫ٓةم210ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

 م46مماٌممل٫ٓةم214ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3
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 26ماٌممل٫ٓةم201ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1
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مم32مماٌممل٫ٓةم205مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1
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مم45مماٌممل٫ٓةم212ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

 46ماٌممل٫ٓة214ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2



 21 

1 

129746 

2 130

747 

                                                           
مم46مػ٦دم569ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم388:م1مج1933م–م1352م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمؼبمرؾعملمملتماظعملٕاءمٰؼ٤ماىٖريمعشملؾضملهملماًمملن٨ماظعملمملػٕةمطم2

مم330م–م329م:م1مشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم3
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154770 
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156772 
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169785 
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170786 
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مم42اظظملؾملٕدوملمٰب٤ماظؽملٓؼ٣مدارماٌضملٕصهملمبرلوتمظؾؽملمملنمصمم1

مم54م-44اظظملؾملٕدوملمم2

مم368م:م5وصؿملمملتماِسؿملمملنمٰب٤مخػملغملمملنمدارماظـعملمملصهملمبرلوتمظؾؽملمملنمم3

مم69اظظملؾملٕدوملم،مم(م125م:م17م)م3مدارماظظملغملٕمط–عضملف٣ماِدبمملءمؼمملض٦تمأب٨مسؾٓمآمايؼمل٦يمم4

اٌزملمملدرماظلمملبعملهملممم5

مم403م:م11مآٌؼؽملهملماٌؽمل٦رةم–تمملرؼْمبطملٓادمظػملكشملؿملنملماظؾطملٓاديماٌغملؿؾهملماظلػملظملؿملهملمم6
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10 

202817 

11 

205820 

12 

207822 

13 

210825 

14 

215830 

                                                           
مم54اظظملؾملٕدوملمم1

 م76اظظملؾملٕدوملمم2

مم54اٌزملٓرماظلمملب٠مم3

مم371م:م2اظطملمملؼهملمم4

مم155:م4مبرلوتمظؾؽملمملنمم–مدارماٌضملٕصهملم–عؿملٖانماٰسؿٓالمؼبمغعملٓماظٕجممللمظػملٔػيبمهعملؿمل٠مسػمل٨مربؼملٓماظؾفمملويمم5

مم230م:م11عضملف٣ماِدبمملءمم6
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220835 

16 

229843 

17 

230845 

18 

234848 

19 

237851 

20 

240854 

21 

245854 

                                                           
مم54اظظملؾملٕدوملمم1

م272م:م1اظطملمملؼهملمم2

مم1043م:م2اظطملمملؼهملمم3

 م296م:م3مبرلوتمظؾؽملمملنم–تؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملمٰب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مدارم٭مملدرمم4

مم199-م198م:م10تمملرؼْمبطملٓادمم5

مم100م:م7مدارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨مبرلوتم–عضملف٣ماٌقملظظملنيمظضملؼملٕمر٬مملمطقمملظهملماظؽملمملذٕمعغملؿؾهملماٌـؽمل٧مبرلوتمم6
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281894

27

282895

                                                                                                                                                                                
مم254م:م2اظطملمملؼهملمم1

مم255م:م1اظطملمملؼهملمم2

م(مم178م:م2م)م1مدارماٌضملمملرفمط–طرملٟماظصملؽمل٦نمس٤مأدمملع٨ماظغملؿنملموماظظملؽمل٦نمحمملج٨مخػملؿملظملهملمم3

مدارماٌضملمملرفمم–سؾٓمايػملؿمل٣منمملرموؼضملعمل٦بمبغملٕم.ممتمملرؼْماِدبماظضملٕب٨مظغملمملرلمبٕوطؼملمملنمغعملػمل٥مإظبماظضملٕبؿملهملمد

م(م160م–م159:م2م)م3مطم1974-مػذملم1394

م(م161م:م2م)تمملرؼْماِدبماظضملٕب٨مم4

مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م8عؽملمملرماشلٓىمم5

مم12م:م6تؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملمم6

ممطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م6عؽملمملرماشلٓىمم7
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288900
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289901

30

291903

31

291904

32298

910

33

299911

34

311923

                                                           
مم54اظظملؾملٕدوملمم1

مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م14معؽملمملرماشلٓىمم2

مم147م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم3

 م60م:م9تمملرؼْمبطملٓادمم4

مم75اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

مم232م:م2ذٔراتماظٔػنملمٰب٤ماظضملؼملمملدمايؽملؾػمل٨مدارماظظملغملٕمبرلوتمم6
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324935

36

328939
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334945
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39

341952
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مم91م–م90اظظملؾملٕدوملمم1

مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م6عؽملمملرماشلٓىمم2

مم231-م230م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم3

ممم147م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم4

ممم100م:م1وصؿملمملتماِسؿملمملنمم5

مم107م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم6

م48اظظملؾملٕدوملمم7
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45
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مم147م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم1

مم93اظظملؾملٕدوملمم2

مم217م:م16درلمأسٱمماظؽملؾٱءمم3

ممم284م:م1سػمل٨ماظرملٕاجمذملمدارماظٕصمملس٨ماظٕؼمملضم.عضملف٣معزملؽملظملمملتماظعملٕآنماظغملٕؼ٣مدم4

مم12م:م3عضملف٣ماِدبمملءمم5

م128اظظملؾملٕدوملمم6
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4001009

49

4081017
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4371045

51

52

53

54

55

                                                                                                                                                                                
م595م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم1

مم103م:م11معضملف٣ماٌقملظظملنيمم2

مم109م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم3

مم309م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم4

مم2041م:م1مطرملٟماظصملؽمل٦نمم5

مم2024م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم6

م2024م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم7

مم2024م:م2مطرملٟماظصملؽمل٦نمم8
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مدارماظغملؿنملم–مإغؾمملهماظٕواةمسػمل٧مأغؾمملءماظؽملقمملةمىؼملممللماظٓؼ٤مأب٨مايل٤مسػمل٨مب٤مؼ٦دٟمهعملؿمل٠مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣مم1

مم318م:م3-مممم1950-م1369م:م1اٌزملٕؼهملماظعملمملػٕةمط

م317م:م13إغؾمملهماظٕواةمم2

مم317م:م13إغؾمملهماظٕواةمم3

مم317م:م13إغؾمملهماظٕواةمم4

م2024م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم5

م503م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم6

مم503م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم7
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اٌغملؿظمل٧مؼبماظ٦ضٟمؼبم.موضٓمذطٕتماظ٦ضٟمسػمل٧مطٱموبػمل٧مذبٕدًامؼبمطؿمملبمأصٕدت٥مظٔظ١م:ذطٕهماظٓاغ٨مؼبمطؿمملب٥ماٌغملؿظمل٧ممصعملممللمم1

م،م1407مم،م2اٰبؿٓاءمؼبمطؿمملبمآمسٖموج٢مِب٨مسؼملٕومسـؼملمملنماظٓاغ٨ماِغٓظل٨مهعملؿمل٠مؼ٦دٟمإٌسرملػمل٨م٭ظملهملماظٕدمملظهملمط

م67مممم:م1987

مم223م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم2

مم223م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم3

مم524م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم4

مم67ذطٕهمربعمل٠ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمس٤مبٕوطػملؼملمملنماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

مم1471م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم6
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مم157م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم1

مم157م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم2

مم204م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم3

مم609م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم4

مم1471م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم5

مم452م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم6

مم1471م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم7
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مم245م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم1

مم247م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم2

م3983ؼ٦جٓمعؽمل٥مغلكهملمزبشمل٦رهملمؼبماٌغملؿؾهملماظ٦رؽملؿملهملمبؿ٦غٗمم3

مم216م:م2اِسٱممم4

م1547م:م2طرملٟماظصملؽمل٦نمم5

وغلكؿمملنمؼبمم(م49م:م1صؾملٕسماِزػٕؼهملمم)م4486مؼم75مػؼ٦جٓمعؽمل٥مغلكهملمزبشمل٦رهملمؼبماٌغملؿؾهملماِزػٕؼهملمبمملظعملمملػٕةمرض٣مم6

م(م199م–م110م:م1صؾملٕسماظصملمملػٕؼهملمم)م3714م/م870دارماظغملؿنملماظصملمملػٕؼهملمبٓعرمل٠مرض٣م
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82

9261519

83

9681561

84

85

1147

1734

86

12901873

                                                           
مم46م:م3اِسٱممم1

مم257م:م1اِسٱممم(52م)ؼ٦جٓمعؽمل٥مغلكهملمزبشمل٦رهملمبٓارماظغملؿنملماٌزملٕؼهملمرض٣مم2

 م425عغملؿؾهملماظـعملمملصهملماظٓؼؽملؿملهملماظعملمملػٕةم،مإظؿملمملسمدٕطؿملٗم،معضملف٣ماٌشملؾ٦سمملتماظضملٕبؿملهملموماٌضملٕبهملمم،م121عضملف٣ماٌقملظظملنيمم3

ورضهملمم(237)موتعملٝمؼبم704ؼم8ػرض٣مٮمواؼ٢ماظؽملٓىممٯمؼ٦جٓمعؽمل٥مغلكؿمملنمزبشمل٦رؿمملنمؼبماٌغملؿؾهملماِزػٕؼهملممبزملٕمبمملد٣مم4

ورضهملمم(240)متعملٝمؼبم43671خبؿملوملممؼم1283مػرض٣مٮمأوا٢٫ماظؽملٓىمٯممموماظـمملغؿملهملمبمملد٣م1760ػذملمذملم1174غلكوملمسمملمم

مممم1856ػذملمذملم1273غلكوملمسمملمم

مم1668م:م2عضملف٣ماٌشملؾ٦سمملتم،ممم1873ػذملمذملم1290رؾٝماظغملؿمملبممبشملؾضملهملمطمملدؿػمل٨مسمملممم5
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87

88

                                                           
مم48132مإحؾمملب٨م1342ؼ٦جٓمعؽمل٥مغلكهملمزبشمل٦رهملمبمملٌغملؿؾهملماِزػٕؼهملمرض٣مم1

ػذملمم1387وضٓمرؾضمل٥ماجملػملٗماِسػمل٧مظػملرملقملونماإلدٱعؿملهملمبمملظعملمملػٕةمدؽملهملمم2
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328338444

169255

                                                           
مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م10معؽملمملرماشلٓىمم1
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1 

2  

3  

4 

 

5 

 

6 

                                                           
طمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مم(م5م–م4م–م3م)عؽملمملرماشلٓىمم1
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169

205

754538



 39 

 

596 

                                                           
مم92مؼ٦دٟم626ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1
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2172

 674

 2272

 1333 

 

4037

                                                           
م96مد٦رةماٌممل٫ٓةم236ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

 74اِغضملمملمم281ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم33د٦رةماظٕسٓم،م658ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3



 41 

4715

 1064

                                                           
مم69ماظؽملق٢م741ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم64مؼ٦غٗم524ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2



 42 

                                                           
مم52ايفٕمم،م700مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

م17اظؽملق٢مم،م718مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

م12اإلدٕاءمم،م768ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3

م88اإلدٕاءمم،م794ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم4

م71اظؽملق٢مم،م743ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم5
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 44 

169

205255

253

189215

210276

289500

444560130

328614

823338120

                                                           
مطمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م6عؽملمملرماشلٓىمم1
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590336

255

328

338444

560

614

165:6
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154950

1 

1443

2  

1310

                                                           
م165ماِغضملمملمم328مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

م165ماِغضملمملمم328مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم43مإبٕاػؿمل٣م689ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3

مم277ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

م20ماظٕسٓم651ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم5
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3 1429

 

4 

733 

5 

9121

255

328

328

                                                                                                                                                                                
م277اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

مم29إبٕاػؿمل٣م684ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم37ماِسٕافم344مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3
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338299

255

 

328

1 

111

37

                                                           
مم121مماظؿ٦بهملم487ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مإؼسملمملحماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمؼبمطؿمملبمآمسٖموج٢متفملظؿملٟمأب٨مبغملٕمب٤ماِغؾمملريماظؽملق٦يمهعملؿمل٠مربؿمل٨ماظٓؼ٤مسؾٓماظٕغب٤مم2

 م701:مممم1971م-مم1390رعسملمملنمدعرمل٠م



 49 

 

2 

131

 

3 

6151

 

169215

                                                           
مم2مػ٦دم547ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم733م:م2اإلؼسملمملحمم2

م10ماظٕسٓم645مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3

4319151
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255205336

68

1 

795

6

124

 

2 

1414

 

3 

6114 

                                                           
مم95ماِسٕافم364مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

 124ماِغضملمملم307ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم203اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

مم14مإبٕاػؿمل٣م675ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم4

مم282:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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4 

515

695

                                                           
م114ماِغضملمملمم305ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم203:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم14مماٌممل٫ٓةم191ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3

مم235اٌغملؿظمل٧مم4

مم95مماِغضملمملمم293ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم5

مم255اٌغملؿظمل٧مم6
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1

612

5821

2 

                                                           
 12مماِغضملمملمم256ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1



 53 

 

3 

7157

 

4 

 

                                                           
مم128ماِغضملمملمم308ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم157مماِسٕافم384ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم104ماإلدٕاءم798ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3
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1 

7139

118

2 

749

                                                           
م104ماإلدٕاءم798ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

 م140مماِسٕافم377مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2
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3 

1037

 

115

                                                           
مم140ماِسٕافم377ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم37ؼ٦غٗم514ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم2



 56 

 

207

 

207

                                                           
اظٓرماٌزمل٦نمؼبمسػمل٦مماظغملؿمملبماٌغملؽمل٦نمتفملظؿملٟماإلعمملممذؾملمملبماظٓؼ٤مأب٨مممذملماظٓرماٌزمل٦نم5ممػ٦دم548مضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

اظرملؿملْمسمملدلمسؾٓما٦ٌج٦دمم،ماظضملؾمملسمب٤مؼ٦دٟماٌضملٕوفمبمملظلؼملنيمايػمليبمهعملؿمل٠موتضملػملؿمل٠ماظرملؿملْمسػمل٨معضمل٦ضمم

ضٓممظ٥مومضمبز٥ماظٓطؿ٦رمأغبٓم٭رلةمدارماظغملؿنملم،ماظٓطؿ٦رمزطٕؼمملماظؽمل٦ت٨م،ماظٓطؿ٦رمجمملدمزبػمل٦فمجمملدمم،م

مم8م:م4مم1993،مػذملم1414م،م1اظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

م60م:م2ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنمتفملظؿملٟمأب٨مزطٕؼمملمضبؿمل٧مب٤مزؼمملدماظظملٕاءمسمملٕماظغملؿنملمبرلوتم11مماظٕسٓم646ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم22م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمم،م71ممػ٦دم578ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم3
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911

1224

444

22303

103520

14283472

8327114

31:31353

                                                           
مم24ؼ٦دٟم603ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1



 58 

3:35

1692

2622

                                                           
ماٌعملؽملٝمؼبمعضملٕصهملمعٕد٦ممعزملمملحٟماِعزملمملرمعٝمطؿمملبماظؽملعملٛمتفملظؿملٟمأب٨مسؼملٕومسـؼملمملنمب٤م11مماٌممل٫ٓةم188ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

م(م78م–م77م)م1940م–م1359دضملؿملٓماظٓاغ٨مبؿقعملؿمل٠مربؼملٓمأغبٓمدػؼملمملنمعشملؾضملهملماظذلض٨مبٓعرمل٠م

،مسؾٓماِعرلم.معضملمملغ٨ماظعملٕآنمظألخظمل٘مدضملؿملٓمب٤معلضملٓةماجملمملذضمل٨مدرادهملموهعملؿمل٠مدمم،م92مماظؽملق٢م751ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

م(م608م:م2م)مػذمل1405-مم1985م:م1ربؼملٓمأعنيماظ٦ردمسمملٕماظغملؿنملمط



 59 

743

                                                           
مم43اِسٕافمم،م349ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1



 60 

175180

207215

189328538

654756

 

                                                           
مم123م:م3ممم1992-مػذملم1412ماظعملمملػٕةم–معغملؿؾهملماًمملن٨م–ماظغملؿمملبمظلؿملؾ٦ؼ٥مهعملؿمل٠موذٕحمسؾٓماظلٱممػمملرونمم1



 61 

 1197

 

 

 

1 

131

                                                           
مم109مماِغضملمملمم302ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم325م:م2اظغملؿمملبمم2

مم97ؼ٦غٗمم،م536ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مممم3



 62 

2

1778

215616

                                                           
إعٱءمعمملمع٤ماظٕغب٤مع٤موج٦هماإلسٕابمواظعملٕاءاتمؼبمعبؿملٝماظعملٕآنمتفملظؿملٟمأب٨ماظؾعملمملءماظضملغملدليمراجضمل٥موسػمل٠مسػملؿمل٥منؿملنملمم1

م345مم2002،م1423م1اٌمملجٓيماٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم٭ؿملٓامبرلوتمط

م1مماظٕسٓم637مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

م78مماإلدٕاءم789ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3

م345مإعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم4



 63 

 

1 

2 

754

                                                           
اظغملرملمملفمس٤محعملممل٠٫ماظؿؽملٖؼ٢موسؿمل٦نماِضمملوؼ٢مؼبموج٦هماظؿفملوؼ٢متفملظؿملٟمأب٨ماظعملمملد٣مجمملرمآمربؼمل٦دمب٤مسؼملٕماظٖزبرملٕيمم1

ػذملم1414م،م1ا٦ًارزع٨مذٕح٥مو٬ؾشمل٥موراجضمل٥مؼ٦دٟمايؼملمملديماظؽملمملذٕمعغملؿؾهملمعزملٕممدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

مم112م:م2ممم1993،

 96مماِغضملمملمم295ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2



 64 

 

1 

538

                                                           
مم34مػ٦دم562مضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

اظؾقٕماحملؿملٛمؼبماظؿظمللرلمحملؼملٓمب٤مؼ٦دٟماظرملؾملرلمبفملب٨معؿملمملسماِغٓظل٨ماظطملٕغمملر٨مرؾضملهملمجٓؼٓةمبضملؽملمملؼهملماظرملؿملْمزػرلمعبؿملٓمم2

مم321م:م6،مممم2005/ممػذملم1426م–م1425دارماظظملغملٕمبرلوتمظؾؽملمملنم

مم92مؼ٦دٟم625مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3
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2 

16105

 

1 

9

40

62110205

                                                           
مم598م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛم105ماظؽملق٢م757ضل٣ماظؿقعملؿمل٠م1



 66 

616

2

1199

                                                           
مم466م:م3مماظٓرماٌزمل٦نم40مماظؿ٦بهملم455ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

مم99ممػ٦دم587ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم2



 67 

                                                           
مم128م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم1

مم4إبٕاػؿمل٣م671مضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم2



 68 

605

1 

                                                           
ماِغضملمملممبٓاؼؿؾملمملمم250مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم11مماظٕسٓم646ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم2



 69 



 70 

1ً

1

541

                                                           
مم41ماٌممل٫ٓةماآلؼهملم208ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم527م–م526م:م2مؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم2



 71 

2

571



                                                           
م526م:م2اٌزملٓرماظلمملب٠مغظملل٥مم1

م71مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم226ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

 م328م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3



 72 

311

616

754

756

223

                                                           
ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مظػملٖجمملجمأب٨مإدقمملقمإبٕاػؿمل٣مب٤ماظلقبٕيمبمذٕحموهعملؿمل٠مسؾٓماىػملؿمل٢مسؾؿملٓهمذؾػمل٨مخقبجمأحمملدؼـ٥مم1

مم158:م2/ممممم2004-ممػذملم1424اِدؿمملذمسػمل٧معبممللماظٓؼ٤مربؼملٓمدارمايٓؼىملماظعملمملػٕةمم

م200إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مظػملضملغملدليمصمم2

م58م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم3
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338

538

3

63 3



3 3

 

191

                                                           
مإسٕابماظعملٕآنمتفملظؿملٟماإلعمملممأب٨مجضملظملٕماغبٓمب٤ماظؽملقمملسمو٬ٝمح٦اذؿمل٥موسػمل٠مسػملؿمل٥مسؾٓماٌؽملضمل٣مخػملؿمل٢مإبٕاػؿمل٣مدارماظغملؿنملمم1

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم177:1مم2001م–م1421،م1اظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمطم

مم50م:م2اظغملرملمملفمم2

م3مذملماِغضملمملمم254ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3



 74 

311

541311

538

                                                           
م184م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم1

21

200226



 75 

4384754311

541538

761

                                                           
م79م:م2اظغملرملمملفمم1

م434م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

م8م-م7م–م6م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم3

م79م:م2اظغملرملمملفمم4



 76 

9128

377

1965

4

620

 20

 



                                                           
معطملينماظػملؾؿملنملماب٤مػرملمملمماِغزملمملريمهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمعمملزنمعؾمملركمومربؼملٓمسػمل٨مغبٓمآمراجضمل٥مدضملؿملٓماِصطملمملغ٨معٓؼٕؼهملمم1  

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم569ممم2000اظغملؿنملموماٌشملؾ٦سمملتماىمملعضملؿملهمل

م211مإعٱمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم2

مم20ذملمد٦رةماِغضملمملمم260ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3



 77 

311

672

                                                           
مم190م–م189م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

 606احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

م463م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3

مم29م:م3ماظٓرماٌزمل٦نمم4



 78 

ومن حيث ترتة الخثر (3)من أهل الكتاب: أي 

                                                           
سمملدلمأغبٓم،مربؼملٓمعضمل٦ضم:مهعملؿمل٠م،مذٕحماظغملمملصؿملهملماظرملمملصؿملهملمتفملظؿملٟماإلعمملممأب٨مسؾٓمآمعبممللماظٓؼ٤مب٤معمملظ١ماظرملمملصضمل٨مم1

م161مذملم160م:م1مم2000ػذملمذملم1420م:م1سؾٓما٦ٌج٦دمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

م16دارماٌضملمملرفماظعملمملػٕةمطم.متفملظؿملٟمسؾمملسمحل٤م.موايؿملمملةماظػملطمل٦ؼهملماٌؿفٓدةم،ماظؽملق٦ماظ٦اؼبمعٝمربشمل٥مبمملِدمملظؿملنملماظٕصؿملضملهملمم2

مم526م:م1ممذملمج2007م:م16ممسؾمملسمحل٤مدارماٌضملمملرفماظعملمملػٕةمطم2008

مم463م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3



 79 

5

7177177

                                                           
م176ماِسٕافم293مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

م226مم:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم2

 م258إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم3



 80 

                                                           
مم221م:م2اظغملرملمملفمم1

م373م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

مم317م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم3

 762احملٕرماظ٦جؿملٖمم4

مم371م:م3ماظؽملق٦ماظ٦اؼبمم5



 81 

6

1148

616

                                                           
م48مد٦رةمػ٦دم570ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

مم105م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم2

مم294إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم3



 82 

756

538

338

754

215

                                                           
م165م-م164م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م106م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم2

م408م:م2اظغملرملمملفمم3

م171م:م2إسٕابماظعملٕآنمم4

م164م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم5

مم171م:م2إسٕابماظعملٕآنمم6



 83 

7

1342

                                                           
مم164م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم1



 84 

41267106

24219258812859229193

                                                           
مممم11اظٕسٓم-646-645-644ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

م223م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم2



 85 

2921283081583252332

2433742347105367169391

7443413443100476103479

10710810911048048148212748910

50023507265092751028

5118153015456957418600

35658186507270410714

21719

2ً

1

51



 86 

538

541756

338

215

                                                           
م1اٌممل٫ٓةم179ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

م4م:م2ماظغملرملمملفمم2

م5م6احملٕرماظ٦جؿملٖمم3

م477م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم4

م255م:م2إسٕابماظعملٕآنمم5



 87 

754

                                                           
مم477م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم1

م477م:م2اٌزملٓرماظلمملب٠مم2

م160م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3



 88 

4621472467

                                                           
م478م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم1

 162م-م161م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2



 89 

44964366432725120759

102796

2

641

3

6145

                                                           
م41مماِغضملمملمم267ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

ممم63م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

م513م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3



 90 

118

616

                                                           
مم145اِغضملمملمم-م317-316-315ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

م236إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم2

م673م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3



 91 

538

                                                           
مم204م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم1

م132م-م131م:م2اظغملرملمملفمم2

م205م:م3ماظٓرماٌزمل٦نمم3



 92 

9623511724896294

145،31531631735451344025

446954742494154554643

664665666647381207603

764237713877577678789

102797798

4

730

                                                           
مم676م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم1

م29ماِسٕافم341ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2



 93 

23

12767

106799

5

1657

                                                           
م697احملٕرماظ٦جؿملٖمم1

مم259:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

مم243إعٱءمعمملمع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم3



 94 

311207

754

                                                           
مم57ماظؽملق٢م–736-735ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

 م547:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم2



 95 

6

994

                                                           
 م337م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم1

 م94ماظؿ٦بهملم–474ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم2

 م276إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم3

 م494:م3اظٓرماٌزمل٦نمم4



 96 

3

1

514

7157

                                                           
 م494:م3اٌزملٓرماظلمملب٠م1

 م873احملٕرماظ٦جؿملٖمم2



 97 

512

                                                           
 مم14اٌممل٫ٓةم-م191ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم206:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

 207:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3



 98 

31204952345527263276

2

6113

112:6

754

                                                                                                                                                                                
 م16-15:م2اظغملرملمملفمم1

 م207:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

 م113ماِغضملمملمم305ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3



 99 

756

616

                                                           
 مم625:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم1

 م161:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

 مم119:م2اظغملرملمملفممم3

 م231إعٱءمعمملمعقب٤مب٥ماظٕغب٤مم4

 م162-161:م3اظٓرماٌزمل٦نمم5



 100 

23312

3321741342423

1

5109

5108

 

430

 

                                                           
 م109اٌممل٫ٓةم244ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم640م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم2



 101 

2123 

 

 

 

 

                                                           
مم176م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

م594احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

م72م:م2اظغملرملمملفمم3

م640م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم4

مم402م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم5

م640م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم6



 102 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م206إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم1

م72م:م2اظغملرملمملفمم2

م594احملٕرماظ٦جؿملٖمم3

م206إعٱءمعمملمع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم4

م287م:م1إسٕابماظعملٕآنمم5

م641م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم6



 103 

 

 

 

2

30

412678410599

476912169788750 

2

                                                                                                                                                                                
م72م:م2اظغملرملمملفمم1

م641م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم2

م402م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3

م641م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم4



 104 

1143

 

866

 69211017

541

                                                           
م43مػ٦دم407ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

م948احملٕرماظ٦جؿملٖمم2



 105 

754

430

756

761

 

311

4

1

25:5

                                                           
 294إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم1

م158م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم2

مم701معطملينماظػملؾؿملنملم–م102م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم3

م102م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم4



 106 

538

93

545

189



 107 

2

745

                                                           
مم25د٦رةماٌممل٫ٓةم200-199مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم133م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

 264م:م1إسٕابماظعملٕآنمم3

مممممم530احملٕرماظ٦جؿملٖمم4

م221م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم5

مم509م–م508م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم6

م45مماِسٕافم350ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم7



 108 

122554434949352

9136392363156383

1583853238564277946962

522286545672967328

723

3

1171

120

118154169

189193127

                                                           

مم1



 109 

4521212

25599296100298109301302

30326338127372164388389

194143440154554616552

                                                           
م71مػ٦دم577-576-575-574ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممممم1

مم51م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

م176م:م2إسٕابماظعملٕآنمم3

م958م:6احملٕرماظ٦جؿملٖمم4

 183م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم5

 114م:م4:ماظٓرماٌزمل٦نمم6



 110 

81582111634464120

651266966704102753

4

11108

538

972

                                                           
م108مػ٦دم756مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1



 111 

207

                                                           
مم432م–م431م:م2اظغملرملمملفمم1

مم213م–م212م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم2

م132م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم3

م971ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4



 112 

4827

                                                           
م971مإٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم1

م213م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم2

م213م:م6مإٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم3

م133م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم4

م133م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم5

م133م:م4مإٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم6

م133م:م4مإٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم7



 113 

422

6152110551

815815825835361340699

5

674

 74

 2272

                                                                                                                                                                                
م133م:م4مإٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم1

م133م:م4إٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم2

م133م:م4مإٌجٝماظلمملب٠مغظملل٥مم3



 114 

616

756

538

538

756

311

                                                           
 74اِغضملمملمم،م281مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم223مإعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم2

مم101م:م3ماظٓرماٌزمل٦نمم3

مم104م:م2اظغملرملمملفمم

م214م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم5



 115 

12

3

5221873280101299

16032623321233432

3423436042815443614641493

9358510863023653296848

713

                                                           
 101:3اظٓرماٌزمل٦نمم1

ممممم101:3اظٓرماٌزمل٦نمم

م561:4اظؾقٕماحملؿملٛمم3

م101:1اظٓرماٌزمل٦نمم4



 116 

5

547

156

156

                                                           
مم53:5ماٌممل٫ٓةم37ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم535م:م2ماظٓرماٌزمل٦نم



 117 

                                                           
مم32م:م2اظغملرملمملفمم1

مم280م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

م195إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم3

مم146م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم4



 118 

6

1

7157

732791233418335

4234635659660

16104

                                                           
ممم157ماِسٕافم384ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم104ماظؽملق٢م755ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2



 119 

27261116758

2

680

842312433732

65629684

3

1552

193021

60

                                                           
مم80ماِغضملمملمم282ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1



 120 

672

175215

                                                           
ممم52مايفٕم–م700ضل٣ماظؿقعملؿمل٠ممم1

مم253-م252:م1ذٕحماظغملمملصؿملهملماظرملمملصؿملهملمم2

أو٬ّماٌلمملظ١مسػمل٧مأظظملؿملهملماب٤معمملظ١متفملظؿملٟمعبممللماظٓؼ٤مب٤مػرملمملمماِغزملمملريموبٔؼػمل٥مزبؿزملٕمعزملؾمملحماظلمملظ١مإظبمأو٬ّماٌلمملظ١مم3

مم303(م1م)–م2008-1429م2ط.برلوتم.دعرمل٠م.دارماب٤مطـرلم.مبٕطمملتمؼ٦دٟمػؾ٦دم.متفملظؿملٟمد،م



 121 

                                                           
مم47م–م46م:م2م–اظؽملق٦ماظ٦اؼبم1



 122 

2140

                                                           
مم49-48-47-46:م2ؼؽملصملٕماظؽملق٦ماظ٦اؼبمم1



 123 

73281

4

787

8

673

681

41698

1134

                                                           
م541عطملينماظػملؾؿملنملمم1

مم484:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم2

مم87ماِسٕافم357ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3

مم81ماِغضملمملمم–285ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم4



 124 

616

3350

538



 125 

754

761

                                                           
 34ػ٦دم560ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

 96:4اظٓرماٌزمل٦نمم2



 126 

5

2:7

6

                                                           
مم801عطملينماظػملؾؿملنملمم1

مممم2ماِسٕافم332ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2



 127 

106:5

3742143424

52691

1

575

80284101299

2

6101

756

                                                           
مم106اٌممل٫ٓةم–م242ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم75ماٌممل٫ٓةم228ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم101ماظؽملق٢م753مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم3



 128 

3

718

756

5351878463

                                                           
مم358م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم1

مم18ماِسٕافم335مضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم2

مم24:م3اظٓرماٌزمل٦نمم3



 129 

4

151213

5

1215

                                                           
ممم13ايفٕ-716ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1



 130 

541

9329268617

30647

564

                                                           
مم15مؼ٦دٟم600-599ضل٣ماظؿقعملؿمل٠مم1

مم982احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

مم248:م6اظؾقٕماٌؿملٛمم3
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القسم الثالث            

الكتاب المحقق
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ذ

ذ

ذ
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5ذ

ذذ

ذ(ذ5()ذ*)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدورةذادلائدةذعدغقة

مؼاْظؿملؽب٦ؿبمؽبمَأْطؼملؽبػمْلوملؾبمَظغمُل٣ؿبمدكبؼؽملؽبغمُل٣ؿبممػ:وػ٦مض٦ظ٥متضملمملظبم،م(1)ؼ٦مماىؼملضملهمل/مغٖظوملمسرملؿملهملمسٕصهملم،ممإٰمبضملٚمآؼهملمعؽملؾملمملممؼ111بمػ

،مواثؽملؿمملنموسرملٕونمؼبمآٌغ٨موماظرملمملع٨م،مموػ٨معممل٫هملموسرملٕونمآؼهملمؼبماٌغمل٨م،ؼم3م:م5اٌممل٫ٓةممػمؼًامدكبؼ٤ػمإظبم

وحٕوصؾملمملممأحٓمسرملٕمأظظملممًلم،مأظٟمؤمملمنممل٫هملمومأربٝمطػملؼملمملتمم(***)وطػملؼملؾملممل،موثٱثمآؼمملتمؼبماظؾزملٕيمم(**)وسرملٕون

اثؿبؽملؽب٨ؿبم...م(م2)ودؾضملؼملممل٫هملموثٱثهملمومثٱث٦نمحٕصممًلموصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢موظؿملٗمعضملٓودًامبكملعبمملعمػبلهملمع٦ا٬ٝ

ؽٕبمغؽبعملكبؿملنمل ِٕؼ٤ؽبممممم{22}م...جؽبؾمبمملِرؼ٤ؽب..ممم{12}...ًامسؽبرملؽب َأَصقؾبغمْل٣ؽبم...ممم{41}م...دؽبؼملمبمملسؾب٦نؽبمظكبعمَل٦ؿبٍممآخؽب

كبؼ٤ؽب...مممم{50}م...اْظفؽبمملػكبػملكبؿملمبهملكبمؼؽبؾؿبطملؾب٦نؽب َِوؿبَظ٨ؽبمعكب٤ؽبماَظ ممممسػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأمم{107}م...ِناادؿبؿؽبقؽب٠مبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؾبما

.متمملمم،ظٱدؿؽؽملمملفممبضملٓهممم(4){1}...بكبمملْظضملؾبعمُل٦دكب...مم(م3)بمملىؼملٝ

م

                                                           
"ممعغملؿملقبهمل"ؼبمأمم(*)

 513:ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1 

 دعملٛمع٤مأ"موسرملٕونم"مظظملٜممم(**)

 "أظظمل٨م"مؼبمأمم(***)

سػملؿملؾمل٣ماِوظنيم،ماىمملػػملؿملهملمؼؾطمل٦نم.مذٕسهملموعؽملؾملمملجممًلم،مظعمل٦ممآخٕؼ٤م/مجؾمملرؼ٤م.مغعملؿملؾممًلم،معرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢مدؾضملهملم:مضممللماظٓعؿملمملر٨مم2

-مممم2006م:م3دارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمطم.مذؾملمملبماظٓؼ٤ماظٓعؿملمملر٨م:مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمؼبماظعملٕاءاتماِربضملهملمسرملٕ

م250:ممػذملم1427

هعملؿمل٠مذ٦ض٨م٬ؿملٟم،مطؿمملبماظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمٰب٤مذبمملػٓم،موػ٨مضٕاءةمسممل٭٣مؼبمرواؼهملمأب٨مبغملٕةموغبٖةماِومبظنيمعبضملممًلمم3

أب٨مسؼملٕوماظٓاغ٨م،مسينمبؿزملقؿملق٥مأت٦ؼٕتٖلمم:طؿمملبماظؿؿمللرلمؼبماظعملٕاءاتماظلؾٝمظإلعمملمم/م،248م:م3مدارماٌضملمملرفمط

 192:م1ماظؽملرمل83ٕ/مم1996م–ػذملم1416م1ط،مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنم

موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم234:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م–م611م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،مإؼسملمملحماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءممم4

 171:م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف
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م

ذ(ذذ2ـ1)دورةذادلائدةذاآلؼاتذ-ذ5م

َٰمعؽبمملمؼؾبؿؿبػمَل٧مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبم...م/مؼم132قمأمػ عؽملزمل٦بمسػمل٧مايممللمع٤ماظ٦اوممممممممممممممممممممممم(مشرل)ظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمم(1)م{1}...ِإ

ؾٕبمفب...م(2)ُأحكبػمَلوملؿبمَظغمُل٣مأومع٤ماظغملمملفمؼبموص٦امؼب (مم5)غمملصٝ(4)وضممللم،مطمملفمم(3م)  م{1}م...وؽبَأغؿؾب٣ؿبمحؾب

ِٕؼٓ..متمملم،م مَصممل٭ؿبشمَلمملدؾبوْا...موعـػمل٥م،محل٤ممم(7)م{2}...ًاموؽبِر٬ؿب٦ؽبان...متمملم،مم  (6){1}...عؽبمملمؼؾب

كٓبمورزل٦اممم(8)م{2}... ؽبمعؾبقكبػملخمل٨ماظزملمبؿملؿب ِٖيماظػمّل٥كبممَشؿملؿب ؾبمعؾبضملؿبفكب ،ممؼبما٬٦ٌضملنيَشؿملؿب

  اْظؼملؾبعملكبؿملؼملكب٨ماظزملمبػمَلمملةكبموؽب ممبؿملمملء،موطمملنماِ٭٢مربػملنيماظزملؿملٓم،وشرلم

                                                           
مم611م:م2سؽملٓماب٤ماِغؾمملريموضٟمشرلمتمملمماإلؼسملمملحمم1

وضممللماىؼملؾمل٦رمومٮمأوص٦اممٯمػ٦م٬ؼملرلماظظملمملس٢مؼبم:مضممللماِخظمل٘:موضٓماخؿػملٟمؼبم٭مملحنملمايممللمسػمل٧مأض٦المأػؼملؾملمملمم2

،ماظٖزبرملٕيم

موضٓمغ٦ضرملوملممسػملؿملغمل٣ػ٦م٬ؼملرلمذبٕورمؼب:مموضممللمبضملسملؾمل٣مأحػملوملمظغمل٣ػ٦ماظسملؼملرلماجملٕورمؼب:ممواب٤مسشملؿملهملموشرلػ٣م

اٌلفملظهملمؼبمضل٣م

-159م:م2اظؾقٕماحملؿملٛمم-م255م:م1إسٕابماظعملٕآنممم-مم124م:م2ماظٓرادهملماظؽملق٦ؼهملمؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموأسٕاب٥م

مم–م160

م480م-م477م:م2اظٓرماٌزمل٦نم

.م171:ػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسم/م234:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 مؼ171:ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفمػاب٤ماظؽملقمملسمم4

ػ٦مغمملصٝمب٤مسؾٓماظٕغب٤مب٤مأب٨مغضملؿمل٣مأحٓماظعملٕاءماظلؾضملهملمأ٭ػمل٥مع٤مأ٭ؾؾملمملنمأخٔماظعملٕاءةمس٬ٕممًلمس٤معبمملسهملمع٤متمملبضمل٨مأػ٢مم5

آٌؼؽملهملم

ضمملع٦سمتٕاج٣مِذؾملٕماظٕجممللموماظؽمللمملءمع٤ماظضملٕبموماٌلؿضملٕبنيموم:ممذملماِسٱمم33م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،مػذملمم169مت٦ؼبمدؽملهملم

مم317م:م8معبؿملٝمايعمل٦قمربظمل٦زهملمظػملؼملقملظٟم2مطمياٌلؿرملٕضنيمتفملظؿملٟمخرلماظٓؼ٤ماظٖرمط٢

م234:مومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم/م171:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وطمملفمسؽملٓم/م171:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم/611م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

.م234:مأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

مومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م171:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف611م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

مم234
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م

م

(م1)ودعملشملوملماظؿملمملءمظلغمل٦غؾملمملمودغمل٦نماظٱم،موماٌعملؿملؼمل٨ماظزملٱة،مصلعملشملوملماظؽمل٦نمظإل٬مملصهملم،معضملفٖؼ٤مآمم/ممؼ115قمطممػ

ِٕعؽبؽملمبغمُل٣ؿب...م:وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م. َٰمؼؽبفؿب ؾٓبوْا...ممإظبمم...موؽب كٓبم...ممصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ممم...مَأنمتؽبضملؿبؿؽب اْظؼملؽبلؿبفكب

ؽٕباِم ؾٓبوْا...مم،وماظ٦ضٟمسػمل٧مم{2}م...اْظقؽب ؿبوؽباِن...ممم{2}م...وؽباظؿمبعمْل٦ؽبى...م(م2){2}م...تؽبضملؿبؿؽب موؽباْظضملؾب

...مطمملفمم(5)مؼبماِربضملهمل4مطػملؾملمملمحلمملنموضممللمأب٦مسؼملٕوم{2}م...وؽباتمبعمُل٦ْاماظػمّل٥ؽب...م(م3)م{2}...

ىٕبعؽبوملؿبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؾب...مومٰموضٟمع٤مض٦ظ٥.متمملمممم(6){2}...اْظضملكبعمَلمملبكب َِٰم...مإظبممم...محؾب َِزؿب صٱم،مم{3م...بكبممل

ؾبم...مومٰمسػمل٧مم،م{3}...بكب٥كب...مؼ٦ضٟمسػمل٧ معؽبمملمذؽبَطؿملؿبؿؾب٣ؿب...مومٰمسػمل٧م،مم{3}م...َأَط٢ؽبماظلمبؾؾب

م.مم{3}م...اظؽملنبزملؾبنملكب...مموٰمسػمل٧مم{3}...

م

م

م

                                                           
 م161م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م256م–م255م:م1إسٕابماظعملٕآنمٰب٤ماظؽملقمملسمم1

:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل171٧:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف611م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م234

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،171:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف611م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم234سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

ػ٦مسـؼملمملنمب٤مدضملؿملٓمأب٦مسؼملٕوماظٓاغ٨ماٌضملٕوفمؼبمزعمملغ٥مبذملماب٤ماظزملرلؼبمذؿملْمعرملمملؼْماٌعمل٫ٕنيم٭مملحنملماٌغملؿظمل٧مؼبماظ٦ضٟمم4

مؼبمرؾعملمملتماظػملطمل٦ؼنيموماظؽملقمملةمظػملقمملصٜمجٱلماظٓؼ٤مبطملؿملهملماظ٦سمملة/503:1مماظطملمملؼهمل444ػذملمت٦ؼبمدؽملهملم371واٰبؿٓاءموظٓمدؽملهملم

/مممم570:1م2003-ػذمل1424ربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣ماٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم،م٭ؿملٓامبرلوتم:سؾٓماظٕغب٤ماظلؿمل٦ر٨م،هعملؿمل٠م

 366:4اِسٱمم

م234:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم5

م234:ماٌغملؿظمل٧:مومأب٨مسؼملٕوم171:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف611م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذـذ2ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

َِٰم...مبضملسملؾملمملمسػمل٧مبضملٚمم(*)ٰتلمملق َِزؿب ،مأحل٤معؽمل٥مم(1)م{3}م...صكبلؿب٠فب...ممحل٤م،مم{3}م...بكبممل

.م5اغعملشملٝماظغملٱممسؽملٓهذؽبظكبغمُل٣ؿبمصكبلؿب٠فبم(م:م4)تمملم،موضممللماظظملٕاء:مب٤مسؿملل٧م(3)ب٤مع٦د٧موربؼملٓم(2)وضممللمأغبٓ

(م***)عـ٢مبضملسمل٥م(**)غضمل٣،مأسؼمل٢مظغمل٣:مأؼقبؾملمملمايغملؿمل٣ماسؼمل٢مظؽملمملمعـ٢مػٔاماظعملٕآن،مصعملمملل:م(6)حغمل٨مأغقب٥مضؿمل٢مظػملغملؽملٓي

اصؿؿقوملماٌزملقٟمم(****)ومآمٰمؼعملٓرمأحٓمسػمل٧مذظ١،مومإغقب٨:مصمملحؿفنملمأؼمملعممًلمث٣مخٕجمصعملممللم(***)بضملسمل٥

ث٣م.وحػمّل٢مهػملؿملًٱمسمملعممًلمث٣مادؿـؽمل٧مبضملٓمادؿـؽملمملءم،مصكٕجوملمد٦رةماٌممل٫ٓةمصكملذامػ٦مغشمل٠مبمملظ٦صمملءموغؾمل٨مس٤ماظؽملغملىملم

(مم7)أخدلمس٤مضٓرت٥موحغملؼملؿ٥مؼبمدشملٕؼ٤

م

                                                           
 ٮا٫ٰؿؽملمملفٯممم(ب)ؼبمم*

م234:مومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م171:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف611م:م2وػ٦متمملممسؽملٓاب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

ػذملمضٕأمسػمل٧محؽملؾ٢م245أغبٓمب٤مع٦د٧مب٤ماظضملؾمملسمأب٦مبغملٕمب٤مذبمملػٓمذؿملْمععملٕئموأولمع٤مدؾمبٝماظلؾضملهملموظٓمؼبمبطملٓادمدؽملهملمم2

مم246م:م1ماِسٱمم139م:م1مػذملمشمملؼهملاظؽملؾملمملؼهملم324اٌغمل٨موسؾٓمآمب٤مطـرلموشرلػ٣مت٦ؼبمدؽملهملم

ربؼملٓمب٤مسؿملل٧مب٤مإبٕاػؿمل٣ماظؿؼملؿملؼمل٨ماِ٭ظملؾملمملغ٨مإعمملممؼبماظعملٕاءاتمطؾرلمعرملؾمل٦رمأخٔماظعملٕاءةمس٬ٕممًلممم3

م223م:م2مشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم242مػذملموضؿمل٢م253وزلمملسممًلمس٤مخٱدمب٤مخمملظٓموشرلهمت٦ؼبمدؽملهملم

قٓبؼقبػملؼمل٨ماظظملٕاءمم4 مػذملم207أضمملممؼبمبطملٓادمت٦ؼبمدؽملهملم،مطمملنمأسػمل٣ماظغمل٦صؿملنيمبمملظؽملق٦مبضملٓماظغمللممل٨٫م،مضبؿمل٧مب٤مزؼمملدمب٤مسؾٓمآماظ

م333:2بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،م/371م:م2مشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم

مم171:اظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم5

 مؼ96م:3اِسٱمممػػذملمم260ػ٦مؼضملعمل٦بمب٤مإدقمملق،مصؿملػملل٦فمغرملفملمؼبماظؾزملٕةمت٦ؼبمدؽملهملم9م

 م(أمم)دعملٛمع٤مم(ظغمل٣م)ظظملٜمم**

 ٮمبضملٓهمٯمم(أمم)ؼبمم***

 ٮإغينمٯمم(أمم)ؼبمم****

مم157م:4اظؾقٕماحملؿملٛمم7
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذـذ3ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

م{3}م...عكب٤مدكبؼؽملكبغمُل٣ؿب...ممجممل٫ٖم،وطٔامم{3}م...وؽباخؿبرملؽب٦ؿبِن...م(1)ؼبماِولمتمملمموؼبممم:2وضممللماب٦مسؼملٕوم

م.مظؿملٗمب٦ضٟمٰتزملممللماىٖاءمبمملظرملٕط {3}إلث٣...محل٤،{3}...دؼؽملممًلم...م3اظـمملغ٨مطمملف

،مممحل٤مصزملًٱمبنيماظلقملالموماى٦ابمم{4}م...ُأحكب٢مبمَظؾملؾب٣ؿب...متمملمممم(4)م{3}م...رمبحكبؿمل٣فب...ممم

(م.مم**)ظؿملٗمب٦ضٟمظػملضملشملٟمم{4}م...اظشمَلؿملىبؾؽبمملتؾب...مبمملى٦ابمم(*)ٰمؼ٦ضٟمسػملؿمل٥محؿ٧مؼقملت٧:موضؿمل٢

(م.مم7()6)ضمملظ٥ماظلفمملوغٓيم(5)و٭ؿملٓمعمملسػمّلؼملؿبؿ٣محبٔفماٌسملمملف:مصكملنقبماظؿعملٓؼٕم

م{4}م...عؾبغمَلػملخملؾكبنيؽب...م(1)طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مؼبمع٬٦ٝمايممللمع٤مم

م(سؽبػمّلؼملؿبؿ٣)حممللمع٤ماظسملؼملرلمؼبمم(عؾبغمَلػملخملؾنيؽب)وم(عؾبغملػملخملؾني)اظسملؼملرلمؼبم

                                                           
موطمملفمسؽملٓمأب٨م171:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م611:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 234:مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧

 2:دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌمملتٓةماآلؼهملم2

 مم234:ماٌغملؿظمل٧م3

مم172:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 ٮؼفملت٨مٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم*

 (بمم)دعملٛمع٤مٮماظضملشملٟمٯمظظملٜمم**

قٓبةمأحٓػمملمػٔاماظ٦ج٥،مصعملممللٮممعمملمٯمذطٕماظلؼملنيمؼبمإسٕابمم5 :مإغقبؾملمملمع٦٭٦ظهملممبضملؽمل٧ماظٔيموماظضملممل٫ٓمربٔوفمأيمم):موج٦ػممًلمس

صٱمبٓمع٤محٔفمػٔام،معمملمسػملؼملؿؼمل٦هموربػملؾملمملماظٕصٝمسشملظملممًلمسػمل٧معٕص٦عمعمملمٕمؼل٣مبممصمملسػمل٥مأيمومأح٢مبمظغمل٣م٭ؿملٓمأومأخٔمعمملسػملؼملؿ٣م

 مؼم488م:م2مػاظٓرماٌزمل٦نممٮموػٔامأزؾملٕمِغقب٥مٰمإ٬ؼملمملرمصؿمل٥مٯماٌسملمملفمظغملؽمل٥مرجقبّمبفملغقبؾملمملمذٕرؿملهملمصعملممللم

ربؼملٓمب٤مرؿملظمل٦رمأب٦مسؾٓمآماظلفمملوغٓيمظ٥مطؿمملبمتظمللرلمحل٤مطؾرلمظػملعملٕآنموطؿمملبمسػمل٢ماظ٦ض٦فموطؿمملبماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمم6

 مؼ157م:م2مػضممللماظعملظملشمل٨مطمملنمؼبمودٛماٌممل٫هملماظلمملددهملمشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم

.مماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم7



 183 

م

ومإذامٕم.مإذامأردػملوملمطػملؾ١مصفملعل١ممصغمل٢ؿبمومإنؿبمأط٢مصٱمتفملط٢ؿبم:موؼبمايٓؼىمل،مم(2)مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مذظ١مطػمل٥

ًٰمإٰمأنمتٓرط٥محؿملممًلمصؿٔحب٥مصقٱل ُٓمعكبؼملمبمملمسؽبػمَلؼملؽبغمُل٣ؾب...م(م.م3)تٕدػمل٥مصفملخٔمومضؿ٢مصٱمؼغمل٦نمحٱ ما

...{4}(4)حل٤،مم{4}م...ادؿب٣ؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿب٥كب...م(5)طمملف،مم{4}م...وؽباتمبعمُل٦ْاماظػمّل٥ؽب...م(م*)مأطظمل٧معؽمل٥

ح٢قبم:)طمملفم،ِنقبمعمملمبضملٓهمعؾؿٓأمخدلهمم (7){5}م...اظشمَلؿملىبؾؽبمملتؾب...متمملم،مم(6){4}م...اْظقكبلؽبمملبكب...م،م

معلؿفملغظملممًلموظؿملٗمب٦ضٟمممممماْظؼملؾبقؿبزملؽبؽملؽبمملتؾبم،مإنمجضمل٢م{5}م...وؽبَرضملؽبمملعؾبغمُل٣ؿبمحكب٢وبمَظؾملؾب٣ؿب...م:م،ومعـػمل٥(8)(ظغمل٣

م

م

                                                                                                                                                                                
موطمملفمسؽملٓمأب٨م172:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف612م:م2:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم1

 م234:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

قبةموج٦همعؽملؾملمملم(تضملػملؼملمب٦غؾمل٤م)وذطٕمؼبٮمسػمَلؼملؿ٣مٯمذطٕماظلؼملنيمأنقبمعؾبغمّلػمّلؾنيمحممللمع٤مصمملس٢مم2 اٰدؽؿؽملمملفمومايممللمع٤ماظسملؼملرلم:مس

 489م:م2اظٓرماٌزمل٦نمٮممعغملػملؾنيمٯماٌلؿذلمؼبمم

إذامأردػملوملمطػملؾ١ماٌضملػمّل٣مصعملؿ٢مصغمل٢مومإذامٯمٕمأسـٕمسػملؿمل٥مبؾملٔاماظػملظملٜممظغمل٤موردمسؽملٓماظؾكمملريموعلػمل٣مبػملظملٜمضٕؼنملمع٤مػٔاموػ٦مم3

ضػملوملمأرد٢مطػمليبمصفملجٓمسؽملٓهمطػملؾممًلمآخٕمضممللمصٱمتفملط٢مصكملمنمملمزلقبؿملوملمسػمل٧مطػملؾ١موٕمٮممأط٢مصٱمتفملط٢مصكملمنمملمأعلغمل٥مسػمل٧مغظملل٥مم

تل٣ىبمسػمل٧مطػملنمللبمآخٕمممصؿّماظؾمملريمذٕحم٭قؿملّماظؾكمملريمظإلعمملممأغبٓمب٤مسػمل٨مب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مرؾضملهملمجٓؼٓةمعؽملعمّلقهملم

وعؾبعملمملبػملهملمسػمل٧مرؾضملهملمب٦ٰقموماظشملؾضملهملماِغزملمملرؼهملموماظشملؾضملهملماظلػملظملؿملهملمورّض٣مطؿؾؾملمملمومأب٦ابؾملمملمومأحمملدؼـؾملمملماِدؿمملذمربؼملٓمصقملادمسؾٓم

بمملبماٌمملءماظٔيمؼطملل٢مم(4)مممطؿمملبماظ٦٬٦ءم2000-مػذملم1421م:م3مدارماظظملؿملقمملءمدعرمل٠مط–مدارماظلٱمماظٕؼمملضم–اظؾمملض٨م

م(مم356م:م1م)م175رض٣مايٓؼىملمم(33)ب٥مذضملٕماظٕأسم

م234:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل612٧م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحممم4

م234:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯمظظملٜمم*

مم234:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل172٧:مواب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف612م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م172:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ومأجمملزمأب٦ماظؾعملمملءمم(ح٢وبمظغمل٣مم)صؿمل٥موجؾملمملن،ماظزملقؿملّمعؽملؾملؼملمملمأغقب٥معؾؿٓأموخدلهمٮممورضملمملمماظٔؼ٤مٯم:ضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم8

م490م:م2اظٓرماٌزمل٦نمٮماظشملؿملؾمملتمٯمأنمؼغمل٦نمعٕص٦سممًلمسشملظملممًلمسػمل٧معٕص٦عمعمملمٕمؼل٣قبمصمملسػمل٥موػ٦م

ذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5-ذ4)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ6ذـذ5ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

ممممممم

ؽباٍن)م،موٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مذ٨ءمبضملٓهمإظب(1)ماظشمَلؿملىبؾؽبمملتؾبإنمسشملٟمسػمل٧مؼممم133قمأممػ ؽباٍن...مموماظ٦ضٟمسػمل٧م/(َأخؿب مَأخؿب

إٌادمبمملإلميمملنماٌقملع٤مب٥موػ٦مآم:مضؿمل٢،ممظٱبؿٓاءمبضملٓمبمملظرملٕط3تمملمم،سؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧م(2)م{5}...

متضملمملظبمو٭ظملمملت٥موعمملمصبنملماإلميمملنمب٥،

مب٦جنملماإلميمملنمم:ممربٔوفم،مأيم/ث٣:ممصؾمل٦معزملٓرمواضٝمع٦ضٝماٌظملضمل٦ل،مطسملٕبماِعرلموغليملماظؿملؼمل٤م،وضؿمل٢مؼ112بممػ

َٛمسؽبؼملؽبػمُل٥ؾب...دؾقمملغؽب٥موتضملمملظبمم(*)وػ٦مآ ؿٓبمحؽبؾكب ِٕؼ٤ؽب...مجممل٫ٖ،ممم{5}م...مَصعمَل تمملم،مم(4){5}م...معكب٤ؽبماْظكؽبمملدكب

ؾبؤؾبودكبغمُل٣ؿب...متمملم،مظٱبؿٓاءمبؿملمملماظؽملٓاءمم )مبمملظؽملقبزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧(مومأرجػمَلغمل٣م)(6)جممل٫ٖ،م٤ٌمضٕأم(5){6}م...بكب

كبؼؽبغمل٣ مؼبمصٕضماظٕجػملنيماظطملل٢مٰماٌلّموػ٦ماظـمملبوملمس٤مرد٦لمآمم(**)إؼٔاغممًلمبفملنقبم(َصمملْشلكبػمُل٦اموجؾب٦ػؽبغمُل٣موَأؼ

                                                           
ؼبمرصضمل٥مأؼسملممًلموجؾملمملنمأحٓػؼملمملمأغقب٥معؾؿٓأمخدلهمربٔوفممم(احملزملؽملمملتمم)ضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم1

مم491م:م2اظٓرماٌزمل٦نم،مأيماحملزملؽملمملتمح٢وبمظغمل٣مأؼسملممًلموػٔامػ٦ماظصملمملػٕمواخؿمملرمأب٦ماظؾعملمملءمأنمؼغمل٦نمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧ماظشملؿملؾمملتم

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم172موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف812م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحممم2

م234اٌغملؿظمل٧م

 3:ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

 ٮاظؾمملروديمٯمم(بمم)ؼبمم*

 م234:ممومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل172٧:مطٔامسؽملٓمماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

 مم172:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

غمملصٝمواب٤مسمملعٕموماظغمللممل٨٫موحظملٙموؼضملعمل٦بمواب٤مطـرلموغبٖةموأب٨مسؼملٕوممٯموػ٨مضٕاءةمم6

م251إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م82اظؿؿمللرلمم،م242اظلؾضملهملمٮمخظملسملممًلمم(ومأرجػملغمل٣مم)و

 ٮمبمملمٯمؼبمبمم**
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...ممحل٤،مٰبؿٓاءمذٕطمؼبمابؿٓاءمحغمل٣{6}م...ِإَظ٧ماْظغمَلضملؿبؾؽبنِي...مم1اِحمملدؼىملماٌؿ٦اتٕة

ؾٕبوْا ،مممطمملفم{6}...َصمملَرؾملمب

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ8ذـذ6)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

ؿٕب٬ؽب٧...:موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥ كبؼغمُل٣معىبؽملؿب٥ؾب...ممإظبم...موؽبِإنمُطؽملؿؾب٣معمب ...مم،صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم...موؽبَأؼؿب

ٍٕ كب...مموٰمسػمل٧{6}...دؽبظمَل اظغملٱممبضملسمل٥مم(***)مٰمتلمملق{6}...ًامَرؿملىبنمل...ممومٰمسػمل٧{6}م...اْظطملؽبممل٫كب

كبؼغمُل٣معىبؽملؿب٥ؾب...مبؾضملٚمم ؽبٍج...ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م(5م)4موماِخظمل3٘تمملم،مسؽملٓمغمملصٝم(2){6}م...وؽبَأؼؿب معىب٤ؿبمحؽب

...{6}مظؿملٗمب٦ضٟم،يٕفماٰدؿٓراكمبضملٓه...مم،مم6ممحل٤{6}...ترملغملٕونم{7} مواثعملغمل٣مب٥  م

ممم{7}...وؽباتمبعمُل٦ْاماظػمّل٥ؽب...م   حل٤،م(7){7}..موؽبَأَرضملؿبؽملؽبمملمم...مزٕفما٦ٌاثعملهملمإذمظؿملٗمب٦ضٟمِنقبم 

                                                           
ؼؽملصملٕمأدٕارماظضملٕبؿملهملمتفملظؿملٟماِعمملممأب٨ماظدلطمملتماِغؾمملريمهعملؿمل٠م.معٝمإٌاص٠م،ومعٝماظغملضملؾنيم:،أيم(عٝ)ػؽملمملممبضملؽمل٧م(أظبم)وم1

م261مم1957،ػذمل1377ربؼملٓمبؾملفهملماظؾؿملشملمملرمعشملؾ٦سمملتماجملؼملٝماظضملػملؼمل٨ماظضملٕب٨مبٓعرمل٠م:

 ٮا٫ٰؿؽملمملفمٯمم(بم)ؼبمم***

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕ،م172:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف612م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م234:ماٌغملؿظمل٧

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ػ٦مدضملؿملٓمب٤معلضملٓةمأب٦مايل٤ماِخظمل٘ماِودٛمدغمل٤ماظؾزملٕىموضٕأماظؽملق٦مسػمل٧مدؿملؾ٦ؼ٥محٓثمم4

مؼمم59م:1بطملؿملهملماظ٦سمملةممػم215مس٤ماظغملػملؿملنملموروىمس٤مأب٨محمملط٣ماظلمبفلؿمملغ٨معمملتمدؽملهملمم

 م

 م172:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

 234:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل172٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م172:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف612م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم7

 234:ماٌغملؿظمل٧
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ؾٓبوِر...أحل٤معؽمل٥،م كب...تمملم،مظٱبؿٓاءمبؿملمملءماظؽملقبٓاءمم(1){7}...ماظزملنب ٭مملحلم،وتمملممم(2){8}م...مبكبمملْظعملكبلؿب

(مم4)3سؽملٓمغمملصٝ

(ذ9-ذ8)دورةذادلائدةذ-ذ5

كبُظ٦ْا... َٰمتؽبضملؿب مم{8}...موؽباتمبعمُل٦ْاماظػمّل٥ؽب...(م6){8}م..مظكبػملؿمبعمْل٦ؽبى..طمملف،موعـػمل٥م(5){م8}...مَأ

تمملم،مم(7){8}...بكبؼملؽبمملمتؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ن...مأطظمل٧معؽملؾملؼملممل،مواظ٦ض٦فمإذامتعملمملربوملمؼ٦ضٟمسػمل٧مأحلؽملؾملمملموٰمصبؼملٝمبؿملؽملؾملمملم

م،بؿملمملنموتظمللرلممشل٣معطملظملٕةم:وإغقبؼملمملمطمملنمتمملعممًلمِنقبمض٦ظ٥،مم(8)م{9}...اظزملمبمملظكبقؽبمملتكب...::متمملم،موعـػمل٥م

قٓبممشل٣موسًٓام ،مضمملظ٥مممشل٣معطملظملٌٕةمومأجفٕبمسصملؿمل٣(:**)صعملؿمل٢،م(*)أيقبمذ٨ءموسؿبٓهمشل٣:صعملؿمل٢م،ظػمل٦سٓمطفملغقب٥مض

مؼؿضملٓىموسٓموم3اىؼملػملهملمعظمللقبٕةمٰمع٬٦ٝمشلمملمع٤ماإلسٕابم:م(2)وضممللمأب٦محؿملمملن.م(1()9)اظقٖبزبرملٕي

اىؽملقبهملم،م:ربٔوفمتعملٓؼٕهم(***)ٌظملضمل٦ظنيمأوشلؼملمملما٦ٌ٭٦لمموثمملغؿملؾملؼملممل

                                                           
 م234:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل172٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م172:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم2

م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3 

مم172:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

موطمملفمسؽملٓممأب٨مسؼملٕو،م172:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف612م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم234:ماٌغملؿظمل٧

مم172:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف612م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 234:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

مم235:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م172:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

مم172:موػ٦مشرلمطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م612م:م2وػ٦موضٟمشرلمتمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم8

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمشل٣مٯممظظملٜم*

 ٮصعملممللمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم**

م13م:م2اظغملرملمملفمم9
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م

(ذ11-ذ9)دورةذادلائدةذ-ذ5

مموماىؼملػملهملمعظمللىبٕةمظٔظ١ماحملٔوفمتظمللرلماظلقبؾنملمظػملؼمللؾىبنمل،مِنقبماىؽملقبهملمعذلتؾهملمسػمل٧ماظطملظملٕانموحزمل٦لماِجٕم

وط٦غؾملمملمبؿملمملغممًلمأوظب،مِنقبمتظمللرلماٌػملظمل٦زمب٥مأوظبمع٤مادقبسمملءمتظمللرلمذ٨ءمربٔوفموػٔامشمملؼهملمؼبمبؿملمملنمػٔاماظ٦ضٟموٓم

...م(م7){10}...اْظفؽبقكبؿمل٣...م:متمملمم،وعـػمل٥م(6){9}...سؽبصملكبؿمل٣فب...م(5)حؿملمملنم4اغصملٕأبممل.مايؼملٓم

.ممأحل٤معؽمل٥مم{11}...وؽباتمبعمُل٦ْاماظػمّل٥ؽب...محل٤،مم(8){11}...سؽبؽملغمُل٣ؿب

م

م

م

                                                                                                                                                                                
موعمملتم497ػ٦مربؼمل٦دمب٤مسؼملٕمب٤مربؼملٓمب٤مأغبٓماظٖزبرملٕيمأب٦ماظعملمملد٣مجمملرمآمطمملنموادٝماظضملػمل٣معضملؿٖظؿملممًلمحؽملظملؿملممًلموظٓمدؽملهملمم1

مم260م:م1اِسٱممم،م152م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،م402م:م1ػذملمبطملؿملهملماظ٦سمملةم538دؽملهملم

ربؼملٓمب٤مؼ٦دٟمب٤مسػمل٨مأب٦محؿملمملنماِغٓظل٨ماظطملٕغمملر٨مسب٦يمسزملٕهموظطملقب٦ؼ٥موعظمللىبٕهموربىبث٥موععمل٥٫ٕموعقملرخ٥مومأدؼؾ٥موظٓمم2

مم280بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،285م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،ػذملم754ػذملمؼبمشٕغمملرهملموت٦ؼبمدؽملهملم654دؽملهملم

ؼؽملصملٕماظؾلؿملٛمؼبمذٕحمعب٢ماظٖجمملج٨مٰب٤مأب٨م.وػ٨معظمللمبٕةمظػملؼمل٦س٦دم،وػٔامطـرلمؼبمطٱمماظضملٕبم:مضممللماب٤مأب٨ماظٕبؿملٝم3

مم1986مػذملم1407مم1سؿملقبمملدمب٤مسؿملٓاظـؾيتمدارماظطملٕبماإلدٱع٨مبرلوتمظؾؽملمملنمط.اظٕبؿملٝمسؾؿملٓمآماظعملٕذ٨ماظلؾيتمهعملؿمل٠مد

 م595:1

 ٮاظـمملغ٨مٯمم(أمم)ؼبمم***

م9دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

(م197مم:م4م)اظؾقٕماحملؿملٛمم5

موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م172:موحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف613م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم6

مم235:ماٌغملؿظمل٧م

مم235:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م172:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م172:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،613م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم8

 م235:ماٌغملؿظمل٧م
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م

م

م

م

م

م

م

...م:وػ٨م(1)عمملمؼبمطؿمملبمآمع٤مذطٕمغضملؼمل٥مصؾمل٦مبمملشلمملءمإٰمؼبمأحٓمسرملٕمع٬٦ضملممًلمصؾمل٦مبمملظؿمملءماجملٕورةم(*)ط٢قب

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب...مم{230:م2ماظؾعملٕةم}...وؽباذؿبُط مم{:م3سؼملٕانم103د٦رةمآلم}مم.م..وؽباذؿبُط

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب...م مبُظ٦ْامغكبضملؿب٣ؽب...م مػؽملمملمؼبمػٔهماظل٦رة{20}...اذؿبُط مؼبمد٦رةم{28}...ماظػمّل٥كبتؽببؽب

َٰمتؾبقؿبزملؾب٦ػؽبممل...إبٕاػؿمل٣مموصؿملؾملمملم نٓبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبم موؽببكبؽملكبضملؿبؼملؽبوملكبماظػمّل٥كب...مممم{34م:مم14د٦رةمإبٕاػؿمل٣}...وؽبِإنؿبمتؽبضملؾب

ُِٕص٦نؽبمغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبم..ممم{72}... ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كب..ممم{83}...ؼؽبضملؿب مؼبماظؽملقبق٢مم{م114:16}م.وؽباذؿبغمُل

..{31م:31د٦رةمظعملؼملمملنم}..مبكبؽملكبضملؿبؼملؽبوملكبماظػمَل٥كبممم

مم{29:م52د٦رةماظشمل٦رم}...مبكبؽملكبضملؿبؼملؽبوملكبمرؽببىب١َ...مممممم{3:م35ممصمملرٕمم/د٦رةم}...غكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمَل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبم...م  مؼ134قمأممػ

م{11}...اْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م(2)تمملم،ممؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب...م ،م(**)مجمملٖ٫م{12}...بؽبؽملكب٨مِإدؿب

                                                           
 ٮمطػملؼملمملمٯمم(بمم)ؼبمم*

 م77،78بمملبمعمملمرد٣مؼبماٌزملمملحظملؼمل٤مػمملءاتماظؿفملغؿملىملم:ماٌعملؽملٝمم1

م235:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل173٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمبينمإدٕا٫ؿمل٢مجممل٫ٖمٯماظضملؾمملرةمم**

 

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ12ذـذ11ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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جممل٫ٖم،مِنقبمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم(1)م{12}...ًاغؽبعملكبؿملنمل...مممممظػملضملٓولمس٤ماإلخؾمملرمإظبمايغملمملؼهمل

عمملمضؾػمل٥مم،ِغقب٥مسٓولمس٤مايغملمملؼهملمإظبماإلخؾمملرمسغملٗ

م

م

م

م

َِغؿبؾملؽبمملرؾب...مِطظملؽبنقبوج٦اب٥م،ممتمملم،مظٱبؿٓاءمبٱمماظعملل٣مم{12}...ِإغىب٨معؽبضملؽبغمُل٣ؿب...مم (م2)م{12}...ا

جممل٫ٖم،ِنقبمعمملمم(5){13}...َظضملؽملمبمملػؾب٣ؿبم...متمملم،مم(4){12}...اظلمبؾكبؿمل٢ِ...م،م(3)طمملف:محل٤م،وضؿمل٢

طمملف،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموظؿملٗم:مجممل٫ٖم،وضؿمل٢م(6){13}...َضمملدكبؿملؽبهمًل...مبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م

ظضملؽملمملػ٣م:موػ٦ماظضملمملع٢مؼبمايممللم،مأيم(ظضملؽملقبمملػ٣)ب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧مايممللمع٤ماشلمملءمؼبم

(م،مم*)وسػملؿمل٥مصٱمؼ٦ضٟمسػملؿمل٥م(7)ربقٕبصني

حل٤،ممم{13}...سؽب٤معمب٦ؽبا٬كبضملكب٥كب...م/ممومٰمسػمل٧معمملمضؾػمل٥،مِنقبماظضملشملٟمؼزملؿملقبٕماظرملؿملؽنيمطمملظرمل٨ءماظ٦احٓمؼم113بمػ

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مم(173:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مم(م613:م2م)وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم1

مم235:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م173:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف613م:مم2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 235:ماٌغملؿظمل٧

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم3

 235:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل173٧:ممواب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملف613:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم4

موحل٤مسؽملٓمأب٨م173:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م613م:م2:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم5

 م235:ممسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم235:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل613٧م:م2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م501:م2سٕضمػٔهماِوج٥ماب٤ماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمعٝمأوج٥مأخٕىم،اظٓرماٌزمل٦نمم7

 ٮمسػمل٧مضمملدؿملهملمٯمم(أمم)ؼبمم*

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ذـذ12ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

ؾٕبوْامبكب٥كب...مموعـػمل٥ممم َٰمَضػملكبؿملًٱمعىبؽملؿبؾملؾب٣ؾب...تمملمممم(3()2:)،موضممللمغمملصٝ(1)م{13}...ذؾبطخمل (م4)م{13}...ِإ

ؿّب...محل٤،موعـػمل٥مم سػمل٧مم(7()6)تمملمممسؽملٓماِخظمل٘م(5)م{13}...اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...ممم{13}...وؽبا٭ؿبظمَل

وػ٦ماإلميمملنمبمملٓمومبقؼملٓم،مذطٕمأخٔماٌؿملـمملقمسػمل٧ماظؽملقبزملمملرىمم(**)ؼبم(*)سػمل٧مأنقبمعمملمبضملٓهمعؽملعملشملٝمسؼملقبمملمضؾػمل٥،مِغقب٥

                                                           
م173:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 173اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم،م2

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

:م،مم173وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملس613م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،ماإلؼسملمملحمم4

م235:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م235موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م173:وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم5

 173:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم6دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةماآلؼهملم7

 ٮِنمٯمم(أمم)ؼبمم*

 ٮب٥مٯمم(أمم)ؼبمم**
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طؼملمملمضممللمتضملمملظبمم(1)طمملنمذطٕهمع٦ج٦دًامؼبمطؿؾؾمل٣م(***)مإذ: ...ؽبػؾب٣ؿبمصكب٨ماظؿمب٦ؿبرؽباةكبموؽباإِلغؿبفكبؿمل٢ِ ؾبوغؽب٥ؾبمعؽبغمْلؿؾب٦بـبمملمسكبؽمل ممؼؽبفكب

معؿضملػمّل٠ممبقٔوفمسػمل٧مأغقب٥مخدلمعؾؿٓأمموع٤ؽبؽبماظٔؼ٤ومإغقبؼملمملمطمملنمتمملعقبممل،ـبمِنقبمض٦ظ٥مم{157:مم7اِسٕافمد٦رة}...

وع٤ماظٔؼ٤مضمملظ٦امإغقبمملمغزملمملرىم:مععملمملع٥مم،وماظؿعملٓؼٕم(****)ربٔوفمضمملعوملم٭ظملؿ٥

م

م

(ذ15-ذ14)دورةذادلائدةذاآلؼات-ذ5

ؼضمل٦دمسػمل٧مذظ١ماحملٔوفموػٔاموج٥مع٤مػبلهملمأوج٥مؼبمإسٕابؾملمملم(معؿملـمملضؾمل٣)مأخٔغمملمعؿملـمملضؾمل٣،مصمملظسملقبؼملرلمؼبم(*)ض٦م

ؾٕبوْامبكب٥كب...م(م**.م)(صمملغصملٕػمملمإنمذؽوملمم)م(3()2)ذطٕػمملماظلؼملني ؼؽب٦ؿبِمم...مماظـمملغ٨مجممل٫ٖم،مم{14}...عىبؼملمبمملمذؾبطخمل

طمملف،مم(2){15}...سؽب٤مَطكبرٍل...متمملم،مم(1)م{14}...ؼؽبزملؿبؽملؽبضملؾب٦ن...مطمملف،مم(4)م{14}...اْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب

(م.م5)،موػ٦مرأسمآؼهملمسؽملٓماظؾزملٕؼني(4)تمملمم(3):طمملف،موضممللمأب٦مسؼملٕو

                                                           
 ٮإذامٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم***

ممم207م-مم206م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛمم–م526احملٕرماظ٦جؿملٖممم1

 ٮمم٭ػملؿ٥مٯمم(أمم)ؼبمم****

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮممض٦ممٯمظظملٜمم*

أغبٓمب٤مؼ٦دٟمسؾٓمربؼملٓمب٤ماظٓا٣٫مب٤مربؼملٓمايػمليبمذؾملمملبماظٓؼ٤ماٌعملٕئماظؽملق٦يمغٖؼ٢ماظعملمملػٕةماٌضملٕوفمبمملظلؼملنيمٰزمممػ2٦

م1اِسٱممم،م402م:1بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،م152:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،756أبمملمحؿملمملنموأخٔماظعملٕاءاتمس٤ماظؿعمل٨ماظزملممل٫ٞمعمملتمدؽملهمل

مم260:

أغقب٥معؿضملػمل٠ممبقٔوفمسػمل٧مأغقب٥مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمضمملعوملم٭ظملؿ٥مععملمملع٥مم-م2عؿضملػملعملهملمبعمل٦ظ٥مأخٔغمملمؼع٤ممػمإنقب–م1وػ٨مبمملخؿزملمملرمم3

ًٰمحٔفموبعملؿملوملم٭ػملؿ٥مم-م3ممم قبرواماٌؾؿٓأمع٦٭٦ إٰمأغقب٥مٰمؼػملٖممصؿمل٥ممؼأخٔغمملػبمؼع٤مػأنمتؿضملػمل٠-م4أغقب٥مخدلمععملٓممأؼسملممًلموظغمل٤مض

ؼؽملصملٕمٮمممومٰمتٖالمتؽبشمّلػملٝمسػمل٧مخؽبممل٫كبؽملهملمعؽملؾمل٣مٯمع٤مض٦ظ٥متضملمملظبمم(عؽملؾمل٣مم)عضملشمل٦فمسػمل٧مم(ع٤ماظٔؼ٤مم)أنم-مم5ذظ١مماظؿعملٓؼٕمم

مم503م:م2ماظٓرماٌزمل٦نماب٤ماظلؼملنيم207م–م206م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮممإنمذؽوملمصمملغصملٕػمملممٯمم(أمم)مؼبم)**(

 235:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل613٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحممم4
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،موظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢معمملمبضملٓهمم/طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم(6)م{15}...عنبؾكبني...ممؼم117قمطممػم

م

م

م

.موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زمم،مم(7)مممممممممممممممممممممؼبمع٬٦ٝمرصٝمغضملؿممًلمظغملؿمملب

{16}...دؾبؾؾب٢ؽبماظلمبَٱِم...م(8)مم(9)تمملم:محل٤م،وضؿمل٢م،م{16}...بكبكمِلذؿبغكب٥كب...م(10)طمملفمسػمل٧مم

ؿبؼؽب٣ؽب...متمملمم،مم(11){16}...عنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ...مممادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه، ..مماِولمطمملف،م{17}...ابؿب٤ؾبمعؽب

                                                                                                                                                                                
مم235:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م–م173:م(اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،م1

وػ٦متمملممسؽملٓم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملس235:مموتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل613٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

أغبٓمب٤مع٦د٧،م

 م173:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف

ممم3دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

م235:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم4

م235:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم5

مم235:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل613٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،ماإلؼسملمملحمم6

وم.مؼظػملغملؿمملبػاِولمأغقب٥مؼبمرب٢مرصٝمِغقب٥م٭ظملهملمثمملغؿملهملم:مػبلهملمأوج٥مموػ٨مبمملخؿزملمملرمؼؼؾملٍٓيمػوضٓمذطٕماظلؼملنيمؼبمإسٕابم7

ًٰمع٤:ماظـمملظىمل.مذطٕهمأب٦ماظؾعملمملءموصؿمل٥مغصملٕمؼغ٦رػأنؿبمؼغمل٦نم٭ظملهملمأؼسملممًلمل:ماظـمملغ٨ م)أغقب٥محممللمع٤مم:ماظٕابٝم.ؼطؿمملبممػأنؿبمؼغمل٦نمحممل

ًٰمظ٥موػ٨مض٦ظ٥مم(رد٦ظؽملمملم ًٰمع٤ماىؼملػملهملماظ٦اضضملهملمحممل ذطٕػؼملمملمأب٦ماظؾعملمملءمؼمؼؾنيػمأغقب٥محممللمع٤ماظسملؼملرلمؼب:ماًمملعٗ(.مؼؾنيم)مبٓ

 م504م:م2مؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نم

موطمملفمسؽملٓم173:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موضممللماب٤ماظؽملقمملسم613م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

أب٨مسؼملٕوم،م

مم235:ماٌغملؿظمل٧

 173:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم613م:م2اإلؼسملمملحمٰب٤ماِغؾمملريمم9

 235:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل613٧م:م2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

مم235:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل173٧:مواب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف613م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ17ذـذ16ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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مطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢معمملم{17}...مبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبؼملؽبممل...تمملم،مم(1){17}...ًاجؽبؼملكبؿملٝ

م{17}...مؼؽبكؿبػمُل٠ؾبمعؽبمملمؼؽبرملؽبمملء...(مم2)مبضملؽمل٧مأغقب٥معمملظ١موخمملظ٠م(خدلًامبضملٓمخدلمسػمل٧ماظعمل٦لمب٥مم)عمملمبضملٓهم

طمملف،م

كبؼفب...م تمملم،مم(3){17}...مَض

م

م

م

م

ؾبغؾب٦بكبغمُل٣...م،محل٤{18}...وؽبَأحكبؾمبمملؤؾبهؾب...مم معىبؼملمب٤ؿبم...مطمملفم،ظؿؽملمملػ٨ماٰدؿظملؾملمملممم{18}م...مبكب

ىببؾبمعؽب٤مؼؽبرملؽبمملء...م،مم(*()سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(6()5)تمملممسؽملٓمغمملصٝم(4){18}...خؽبػمَل٠ؽب مم{18}...وؽبؼؾبضملؽب

م{18}...وؽبِإَظؿملؿب٥كبماْظؼملؽبزملكبرلؾب...م،مم(8)م{18}...موؽبعؽبمملمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾبؼملؽبممل...وعـػمل٥م،مطمملفمم(7)مم{18}...ؼؽبرملؽبمملء

                                                           
موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م173:موحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف613م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 235:اٌغملؿظمل٧م

 505م:م2ٰمرب٢مشلمملمٰدؿؽؽملمملصؾملمملمؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم(ؼؾملٓيمم)وعبػملهملمم2

م235:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م173:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 م173:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م173:اب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمبضملٓهم...مخدلًامٯماظضملؾمملرةمم*

 م235:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل173٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 235:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل173٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8
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(1)تمملمم،م...ؽبةلبمعىب٤ؽبماظنبدؾب٢ِ َٰم...مممبمملمضؾػملؾملمملم،مأن(م**)مممظؿملٗمب٦ضٟمظؿضملػمّل٠م{19}...مسؽبػمَل٧مَصؿؿب وؽب

ٍٕ كبؼ ،جبقبمغٔؼٕمسػمل٧مظظملٜمبرملرلموظ٦مُضٕئمبٕصضمل٥معٕاسمملةمحملػمّل٥مىمملز،مم(***)محل٤م{19}...غؽب

م

م

م

م

م

مم

م

(م20-م19)د٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼمملتم-م5

(م**)ط٢معممل)موظؿملٗممممم،مزا٫ٓةموػ٦مصمملس٢مبعمل٦ظ٥معمملمجمملءغمملموظغمل٤ماظعملٕاءةمدؽملقبهملمعؿقبؾضملهملممؼم(*)عكب٤مبؽبرملكبرٍلػؼبممؼع٤مػِنقب

كبؼفب...ماظضملٕبؿملهملمو٦زماظعملٕاءةمب٥مم(و٦قبزهم ؿٓبمجؽبمملءُط٣مبؽبرملكبرلفبموؽبغؽب كبؼفب...مطمملف،م(2)م{19}...َصعمَل م{19}م...َض

ًٰمب٥إذمتمملم،مإنؿبمسػمّل٠مم(3)م{19}... مظؿملٗمب٦ضٟمظؿضملػمل٠مم{20}م...مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب...(م1)بمملذطٕمععملٓرًامعظملضمل٦

                                                           
 235مومأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م173:مواب٤ماظؽملقمملسم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملرؼ٤،ماإلؼسملمملحمم1

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمظؿضملػمل٠مٯمظظملٜمم**

ٮممطمملفمٯممم(بمم)ؼبمم***

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯمظظملٜممم*

 ٮمطػملؼملمملمو٦زمٯممم(بمم)ؼبمم**

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م173:وحل٤مس٤ماب٤ماظؽملقمملسمم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م614م:م2وػ٦متمملممس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م235:،ماٌغملؿظمل٧م

م235:مموأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل173٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،ماإلؼسملمملحمم3

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ19ذـذ18ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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،مإنؿبمجضمل٢معمملمبضملٓهمِعقبهملمربؼملٓم٭ػمل٧مآم(***)حل٤مم(2م){20}...ًامعنبػمُل٦ك...ممبمملمضؾػملؾملمملممإذظؿضملػمل٠مم

سػملؿمل٥مودػمل٣مم

(م،م5)إغقب٥مظعمل٦ممع٦د٧موػ٦مض٦لمذبمملػٓ:ب٦ضٟم٤ٌمضممللم/موظؿملٗمم(4()3)وػ٦مض٦لمدضملؿملٓمب٤مجؾرلمؼمم135قمأممػ

ايفٕممم(******)اظؾقٕموماغظملفمملرم(*****)ا٤ٌقبموماظلػمل٦ىموماغظملٱقم(****)مؼضملينمبٔظ١

م

وسػملؿمل٥مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧معػمل٦طممًلمِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممم(6)وماظؿصملػملؿمل٢مبمملظطملؼملمملم

:محل٤،موعـػمل٥م(1){21}...مَطؿؽبنملؽبماظػمّل٥ؾبمَظغمُل٣ؿب...طمملف،ممم(7){20م}...معىب٤ماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...مم

                                                                                                                                                                                
ًٰمب٥مم)ضممللماب٤مػرملمملممؼبماٌطملينمؼبمعضملٕضمحٓؼـ٥مس٤مإذمم1 وماظطملمملظنملمسػمل٧مأٌط٦رةمؼبمأوا٢٫ماظعملزملٙمؼبماظؿؽملٖؼ٢مأنمتغمل٦نمعظملضمل٦

بؿعملٓؼٕم

ٮموإذمصٕضؽملمملمبغمل٣ماظؾقٕممٯم2/34اظؾعملٕةمٮمومإذمضػملؽملمملمظػملؼملٱ٫غملهملممٯم2/30اظؾعملٕةمٮموإذمضممللمربقب١مظػملؼملٱ٫غملهملمٯمسػمل٧مسب٦مٮماذطٕممٯم

لٔبماِعٕمبمملظٔطٕمؼبمٮماذطٕمٯمأغقب٥مزٕفم:مموبضملٚماٌضملٕبنيمؼعمل٦لمؼبمذظ١م2/50اظؾعملٕةم ربٔوصممًلموػٔاموػ٣فبمصمملح٘مٰضؿسملممل٥٫محؿملؽمل

ذظ١ماظ٦ضوملمعٝمأنماِعٕمظٱدؿعملؾممللموذظ١ماظ٦ضوملمضٓمعسمل٧مضؾ٢متضملػمل٠مااًشملمملبمبمملٌغملػملظملنيمعؽملقبمملموإمنمملمإٌادمذطٕماظ٦ضوملمغظملل٥مٰم

مممم111:ماظٔطٕمصؿمل٥معطملينماظػملؾؿملنملم

مم235:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل173٧:ومػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم2

 ٮطمملفمٯمم(بمم)ؼبمم***

 236ماٌغملؿظمل٧م–م528احملٕرماظ٦جؿملٖمم3

وػ٦مدضملؿملٓمب٤مجؾرلمب٤مػرملمملمماِدٓيمأب٦مربؼملٓمتمملبضمل٨معظمللقٕبمط٦ؼبمروىمس٤ماب٤مسؾمملسمواب٤مسؼملٕمواب٤ماظٖبرلموشرلػ٣مت٦ؼبمم4

 م(م154م:م3اِسٱمممم-مم305م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم)مم713،ممػذملم95دؽملهملم

ذبمملػٓمب٤مجدلمأب٦مايفمملجماٌغمل٨مأحٓماِسٱممع٤ماظؿمملبضملنيموما٫ِؼملهملماٌظمللٕؼ٤مضٕأمسػمل٧مسؾٓمآمب٤مسؾمملسمأخٔمسؽمل٥مسؾٓمآمم5

 ====م(مم96م:م3ماِسٱمم–م297م:م1مشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم–م570م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةمم)م103ب٤مطـرلمت٦ؼبمدؽملهملػذمل

 ٮمظٔظ١مٯمم(بمم)ؼبمم****==

 ٮومأٌاقمٯمم(بمم)ؼبمم*****

ٮمماظظملكمملرمٯمم(بمم)ؼبمم******

 ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل

مم254:4موماظؾقٕماحملؿملٛمأب٦محؿملمملنمم528احملٕرماظ٦جؿملٖمم6

 م174:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ20ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ِٕؼ٤ؽب...م محؽبؿمب٧ؽبمؼؽبكؿبؾبجؾب٦ْام....ومم،م{22}...مجؽبؾمبمملِرؼ٤ؽب...(م*)وم(2){21}م...مخؽبمملدكب

مَأغؿبضملؽب٣ؽبماظػمّل٥ؾبمم...طمملف،مم(4){22}...ممدؽباخكبػمُل٦نؽب...طػمّلؾملمملمحلمملنمم(3){22}...عكبؽملؿبؾملؽبممل

مادؿبخؾبػمُل٦ْامسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؾبماْظؾؽبمملبؽب)مِغقب٥مٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ماظعمل٦لمدونماٌعمل٦لموػ٦م(**)مظؿملٗمب٦ضٟ{23}...سؽبػمَلؿملؿبؾمِلؼملؽبممل

)...{23}...سؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؾبماْظؾؽبمملبؽب(5)طمملف،موطٔامم{23}م...َشمملظكبؾؾب٦نؽب...م(6)وػ٦مرأسمآؼهملمم

م

م

م

،م(**)مطمملفم{24}...معمبمملمدؽباعؾب٦ْامصكبؿملؾملؽبممل...م(م،*)طمملفم(8){23}م...عنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م(م7)مسؽملٓماظؾزملٕؼني

ؾبونؽب...م ثٱثهملمع٤مجؾملهملماظٕصٝموماثؽملمملنمم(2)دؿهملمأوج٥(موأخ٨:)مطمملفم،واسػمل٣مأنقبمؼبمم(1)م...{24}مَضمملسكب

                                                                                                                                                                                
م236:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل614٧م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م174:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 ٮعـػمل٥مٯمم(أمم)ؼبمم*

 م236:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل614٧م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل174٧:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م236

 ٮموضظملممًلمٯمم(بمم)ؼبمم**

م614م:م2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

موطمملفمسؽملٓمأب٨م174:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م236:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم236:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم7

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م174:ممواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف614م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 236:ماٌغملؿظمل٧

وظضمل٢قبماظٕاجّمأغقب٥موضٟمطمملفلبموذظ١مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧مِنقبمايٓؼىملمؼبماآلؼهملماظؿمملظؿملهملمسػمل٧مٮمجممل٫ٖممٯمم(أمم)ؼبمم*

 عبػملهملمعلؿفملغظملهملممؼضمملظ٦اممػظلمملنمبينمإدٕا٫ؿمل٢مؼبمردقبػ٣مسػمل٧مع٦د٧مواغعملشملٝمع٤مجؾملهملماظػملظملٜمِنقبماىؼملػملهملمؼبمض٦ظ٥متضملمملظبم
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ذطٕهمم)(أعػمل١م)صمملِولمع٤مأوج٥ماظٕصٝمسشملظمل٥ممسػمل٧ماظسملؼملرلمؼب،ع٤مجؾملهملماظؽملزملنملموواحٓمع٤مجؾملهملماىٕم

وجمملزمذظ١مظػملظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمبمملٌظملضمل٦لممم(4()3)اظٖزبرملٕي

م

م

م

م

م

م

(ذ24)ذــذدورةذادلائدةذاآلؼاتذ5ذذ

م

موظؿملٗم،مإٰمغظملٗمع٦د٧مصعملٛم،موؼػملٖممع٤مذظ١مأنمع٦د٧موػمملرونمٰمميػملغملمملنمم(*)احملزمل٦ر

وأخ٨مٰممم(****)اٌضملؽمل٧م(***)أوم(**)ماٌضملؽمل٧مسػمل٧مذظ١مب٢ماظصملمملػٕمأنقبمع٦د٧مميػمل١مأعٕمغظملل٥مومأعٕمأخؿمل٥/مممممؼ114بممػ

بمملشلؼملٖمٰمؼٕصٝماٰد٣ماظصملمملػٕمم(*****)ميػمل١مإٰمغظملل٥مٰمميػمل١مبينمإدٕا٫ؿمل٢موضؿمل٢مٰمصب٦زمِنقبماٌسملمملرعماٌؾٓوءمصؿمل٥

                                                                                                                                                                                
مؼعملممللمصؿمل٥معمملمضؿمل٢مؼبماآلؼهملماظلمملبعملهملمإٰمأنمعبػملهملمصمملذػنملمتضملٕبمؼبمرب٢مجٖمم–وػ٦موضٟمطمملفمٮمجممل٫ٖمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم**

ًٰمصمملذػنملمأغوملموربقب١موػ٨معؽملظملزملػملهملمسؼملمملمضؾػملؾملمملم  .مج٦ابمذٕطمععملٓرمتعملٓؼٕهمإنمأردتمضؿممل

 م174:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم–م221م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛم–م530ماحملٕرماظ٦جؿملٖم264م:م1وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمم2

 موغمملضرملؽملمملػمملمؼبمضل٣ماظٓرادهملم509م–م508م:2اظٓرماٌزمل٦نم

 20م:م2ماظغملرملمملفمم3

 م9دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

 ٮاٌكزمل٦صمٯمم(أمم)ؼبمم*

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذـذ23ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ٰمميػمل١مإٰمغظملل٥مم(*******)سػمل٧مرب٢مإنموازلؾملمملمممأيمومأخ٨مطٔظ١م(******)أض٦ممزؼٓماظـمملغ٨مسشملظمل٥:ٰمتعمل٦لم،م

ِٕطكبنيؽبموؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾب...:مطؼملمملمؼبمض٦ظ٥م ِٕيءفبمعىب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب ممم{3:م9د٦رةماظؿ٦بهملم}...ممَأنمبماظػمّل٥ؽبمبؽب

ِٗموؽباْظضملؽبؿملؿب٤ؽبمبكبمملْظضملؽبؿملؿب٤ِماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب...وطؼملمملمؼبموض٦ظ٥م ؽٗبمبكبمملظؽملمبظمْل مم{45م:مم5د٦رةماٌممل٫ٓة}...مَأنمبماظؽملمبظمْل

م

م

م

م

م

م

م

عؾؿٓأمحٔفم(مومأخ٨)ماظـمملظىملمأنقب،معؿضملػمل٠ممبقٔوفمخدلم(مبمملظؽملقبظملٗ)صعمل٦ظ٥مم(1)سػمل٧مضٕاءةماظغمللممل٨٫م(1)بمملظٕصٝ

.مموماىؼملػملهملمؼبمرب٢مرصٝمخدلم،مخدلهمأيممومأخ٨مطٔظ١مٰمميػمل١مإٰمغظملل٥مصعملزملؿ٥ممطعملزمليتم

                                                                                                                                                                                
 ٮومضؿمل٢مٯمومٮمبينمإدٕا٫ؿمل٢مٯمبنيمم(بمم)وردقبمؼبمٮمأخؿمل٥م...مذطٕهمٯماظضملؾمملرةمم**

 ٮمأيمٯمم(بمم)ؼبمٮمأوماٌضملؽمل٧مٯمض٦ظ٥مم***

 ٮضؿمل٢مٯمومٮمإدٕا٫ؿمل٢مٯمبنيمبينمم(أمم)وردتمؼبمٮماٌضملؽمل٧م.....مذطٕهمٯماظضملؾمملرةمم****

 (بممم)وممم(طمم)دعملٛمع٤مٮمصؿمل٥مٯمظظملٜمم*****

 ٮمسشملٟمٯمم(بمم)ؼبمم******

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمطٔظ١مٯمظظملٜمم*******

مم253إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمؼبماظعملٕاءاتماِربضملهملمسرملٕمم،م191م:م2ماظؽملرملٕم–م82:ماظؿؿمللرلمم،م244اظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمم1

 م529م:م2ماظٓرماٌزمل٦نم–م271م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛمم
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مومخ٦ظٟمؼبمذظ١مِنقبماٌضملؽمل٧مأنمض٦ممع٦د٧مخمملظظمل٦امسػملؿمل٥مإٰم/(3)اظػملقملظقمليم(2)مممضمملظ٥مربؼملقبٓمب٤مع٦د٧مؼ118قمطممػم

م(غظملل٨)وماظـمملغ٨مأغقب٥مسشملٟمسػمل٧م،مم(إنقبم)اظ٦ج٥ماِولمع٤موجؾمل٨ماّظؽملزملنملمأغقب٥مسشملٟمسػمل٧ماد٣.مػمملرونموحٓهم

ًٰمظذمل سػمل٧ماظعمل٦لمبمملظضملشملٟمم(اظؽملظملٗ)أغقب٥مذبٕورمسشملظملممًلمسػمل٧ماظؿملمملءماٌكظمل٬٦هملمبكمل٬مملصهملم:اظلمملدسم.م(أعػمل١)اظ٦اضٝمعظملضمل٦

وم(مغظملل٨)مصؼمل٤موضٟمسػمل٧م(4)سػمل٧ماظسملؼملرلماٌكظمل٦ضمع٤مشرلمإسمملدةماًمملصٚموػٔاماظ٦ج٥مٰصبؿملٖهماظؾزملٕؼ٦ن

قٓبروا عؾؿٓأممم(أخ٨م)ض

م

م

م

م

(ذ25)دورةذادلائدةذاآلؼاتذ-ذ5

م

                                                                                                                                                                                
سػمل٨مب٤مغبٖةمب٤مسؾٓمآمب٤مسـؼملمملنماإلعمملممأب٦ماايل٤ماظغمللممل٨٫مإعمملمماظغمل٦صؿملنيمؼبماظؽملق٦موماظػملطملهملمومأحٓماظعملٕاءماظلؾضملهملمم1

م–م162:م2مبطملؿملهملماظ٦سمملةم–م535م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم)مػذملم189اٌرملؾمل٦رؼ٤مضٕأمسػمل٧مغبٖةمث٣ماخؿمملرمظؽملظملل٥مضٕاءةمت٦ؼبمدؽملهملم

 م(93م:4اِسٱمم

م236:اٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم2

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم3

لٓبمٯم:مذػنملماظغمل٦صؿمل٦نمإظبمأغقب٥مصب٦زماظضملشملٟمسػمل٧ماظسملؼملرلماٌكظمل٦ضموذظ١مسب٦مض٦ظ١م4 وذػنملماظؾزملٕؼ٦نمإظبمأغقب٥مٮمعٕرتؾبمب١مومزؼ

ٰمصب٦زموضٓمغمملضرملؽملمملمػٔاماًٱفمؼبمضل٣ماظٓرادهملماإلغزملمملفمؼبمعلممل٢٫ماًٱفمبنيماظؾزملٕؼنيموماظغمل٦صؿملنيمظألغؾمملريمعٓؼٕؼهملم

 مم463م:مم2ممذملم1989-1988اظغملؿنملموماٌشملؾ٦سمملتم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذـذ24ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

 
ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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سشملظملممًلمسػمل٧م(وأخ٨م)وع٤موضٟمسػمل٧م.مأيمومأخ٨مطٔظ١ممٰمميػمل١مإٰمغظملل٥مص٦ضظمل٥متمملممم(*)(حٔفمخدلهمم)

أيمإغقب٨مم(إنقب)أومسػمل٧ماد٣م،مأيمٰمأعػمل١مأغمملمومأخ٨مإٰمأغظمللؽملمملم:م(أعػمل١مم)أومسشملظملممًلمسػمل٧ماظسملؼملرلمؼبم(غظملل٨)

.موػٔامشمملؼهملمؼبمبؿملمملنمػٔاماظ٦ضٟموٓمايؼملٓم.موأخ٨مطمملنمحلؽملممًلم

م{25}م...اْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب...م(1)طمملفمِغ٥مآخٕمطٱممع٦د٧مسػملؿمل٥ماظلٱممؼؾؽمل٧ماظ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥مسػملؿملؾمل٣مأومم

،موماظ٦٭٢مسػمل٧ماخؿٱفمأػ٢ماظؿفملوؼ٢مؼبمأربضملنيمػ٢مػ٨مزٕفمظػملؿؿمل٥مبضملٓهمأومظػملؿقٕؼ٣مضؾػمل٥م،سػمل٧مدؽملهملم

مٕبعؽبهمٌلمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبمموضٟمسػمل٧م/مموزع٤ماظؿؿمل٥مأربضمل٦نمدؽملهملم**مممصؼمل٤مضممللمإنماظؿقٕؼ٣معقملبٓمؼ136قمأممػ موؼغمل٦نمسػمل٧مػٔامعؾبقؽب

أربضمل٦نمدؽملهملمم(***)إنقبمزع٤ماظؿقٕؼ٣مواظؿؿمل٥:وع٤مضممللم،أربضملنيمعؽملزمل٦بممًلمسػمل٧ماظصملٕفموماظضملمملع٢مصؿمل٥مؼؿؿملؾمل٦نم

صكملنمم(****)ع٬٦ٝمايممللم(ؼؿؿملؾمل٦ن)سػمل٧مأنقبمم(ؼؿؿملؾمل٦نمؼبماِرض)وضٟمسػمل٧مم(ربٕعهمل)عؽملزمل٦بمبذملم(أربضملني)ف

(م.مممأربضملنيمدؽملهمل)علؿفملغظملممًلمجمملزماظ٦ضٟمسػمل٧مم(*****)جضمل٢مايمملل

م

م

                                                           
 ٮربٔوفماًدلمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم*

 238:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل175٧:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 ٮعقملبًٓامٯمم(أمم)ؼبمم**

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮموماظؿؿمل٥مٯمظظملٜمم***

 ٮغزملنملمٯمم(أمم)ؼبمم****

 م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمايممللمٯمظظملٜمم*****

 م

 م

 

 م
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إنؿبمطمملغ٦امدخػمل٦اماِرضماٌعملٓدهملمبضملٓم:ماظؽملقبق٦يمم(3)وشرلهموضممللمضبؿمل٧مب٤مغؾبزملؽبرلم(2()1)وػٔامض٦لماب٤مسؾمملس

ث٣محػمّلػملؾملمملمشل٣مبضملٓماِربضملنيمومإنؿبمٕمؼغمل٦غ٦امدخػمل٦ػمملمبضملٓماِربضملنيمصمملظ٦ضٟمسػمل٧م.م(دؽملهملم)اِربضملنيمصمملظ٦ضٟمسػمل٧م

ث٣مدمملرمع٦د٧مبؾينمإدٕا٫ؿمل٢موسػمل٧مععملٓعؿ٥م.مإغقبؾمل٣مأضمملع٦امؼبماظؿؿمل٥مأربضملنيمدؽملهملم:موضؿمل٢م(4)(ربٕعهملمسػملؿملؾمل٣)

،مب٤مسؽمل٠مصعملظملٖمع٦د٧مؼبماشل٦اءمسرملٕةمأذرعم(7)حؿ٧مضؿ٢مع٤ماىؾمملرؼ٤مس٦جم(6)ب٤مغ٦نمومطمملظنملم(5)ؼ٦ذٝ

دمملرمع٦د٧مبؾينمإدٕا٫ؿمل٢موعضمل٥مم:م(8)ور٦لمسزملمملهمسرملٕةمأذرعمصؾػملٞمطضملؾ٥مصسملٕب٥مصعملؿػمل٥موضممللمربؼملٓمب٤مإدقمملق

إنقبمع٦د٧م:موضممللمض٦مم.(**)ومدخ٢مصعملؿ٢مس٦جمملم(*)طمملظنملمزوجمعٕؼ٣مأخوملمع٦د٧موتعملٓممؼ٦ذٝمصظملؿّمآٌؼؽملهمل

اخؿزملوملماظضملعمل٦بهملمبؾينم)مومإغقبؼملمملم(9)عمملمطمملغمملمعٝمبينمإدٕا٫ؿمل٢مؼبماظؿؿمل٥ممِنقبماظؿؿمل٥مطمملنمسعمل٦بهملم(***)وػمملرون

                                                           
حبٕماظؿظمللرلموحدلماِعهملمأسػمل٣مأػ٢مزعفملغقب٥مضٕأمسػمل٧مُأب٨مب٤مم(صمم)سؾٓمآمب٤مسؾمملسمب٤مسؾٓماٌشملػملنملمب٤مػمملذ٣ماب٤مس٣ماظؽمليبمم1

قٟبمبزملٕهمدؽملهملم  مؼم228م:م4اِسٱممم-م425م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمػذملم68طضملنملموزؼٓمب٤مثمملبوملمت٦ؼبمبمملظشملممل٫ٟموضٓمط

 م174:منٓمسب٦مػٔاماظعمل٦لمٰب٤مسؾمملسمؼبماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم2

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم3

 ٕمأسـٕمظ٥مسػمل٧مرٕفمؼبمطؿنملماظؿظمللرلمم4

مروحماٌضملمملغ٨مؼبمتظمللرلماظعملٕآنماظضملصملؿمل٣موم–ؼ٦ذٝمب٤مغ٦نمػ٦مصؿ٧مع٦د٧مؼبمرحػملؿ٥مؼبمد٦رةماظغملؾملٟمأومضممللمبضملسملؾمل٣مػ٦مغيبمم5

م158م:م4اظلؾٝماٌـمملغ٨مظػملضملٱعهملمأب٨ماظظملسمل٢مذؾملمملبماظٓؼ٤مربؼمل٦دماآلظ٦د٨مدارماظظملغملٕمبرلوتمظؾؽملمملنم

 مؼ161م:م4روحماٌضملمملغ٨ممػطمملظنملمب٤مغ٦صؿملمملموػ٦مزوجمعٕؼ٣مبؽملوملمسؼملٕانمأخوملمع٦د٧موأحٓمأ٭قمملبمع٦د٧مسػملؿمل٥ماظلٱممم6

س٦جمب٤مسؽمل٠موػ٦مأحٓماىؾمملرؼ٤ماظٔؼ٤مضمملتػملؾمل٣مع٦د٧موعضمل٥مؼ٦ذٝمب٤مغ٦نمومطمملظنملمب٤مغ٦صؿملمملمظؾمملبماظؿفملوؼ٢مؼبمعضملمملغ٨ماظؿؽملٖؼ٢مم7

مإ٭ٓارماظلضمل٦دؼهملم cdمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨معشملمملب٠مظػملفٖءموماظزملظملقهملم262:2ِب٨مايل٤مسػمل٨مب٤مربؼملٓماًمملزنم

.مم

مػذملموصؿملمملتماِسؿملمملنم151ربؼملٓمب٤مإدقمملقمب٤مؼلمملرماٌشملػمليبمآٌغ٨م٭مملحنملماظلرلةمرأىمأغلممًلموزلٝمع٤ماِسٕجمعمملتمدؽملهملمم8

،ممػذملم1414إحلمملنمسؾمملسمدارم٭مملدرمبرلوتم:موأغؾمملءمأبؽملمملءماظٖعمملنمِب٨ماظضملؾمملسمسلٗماظٓؼ٤مأغبٓمب٤مخػمّلغملمملنمهعملؿمل٠مدم

 م276م:م4مم1994

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمآٌؼؽملهملمٯمظظملٜمم*

 ٮس٦جمٯمم(أمم)ؼبمم**

 م(بمم)دعملٛمع٤مم(عمملمم)ظظملٜمم***

تمملرؼْماظشملدليمتمملرؼْماِع٣موماٌػمل٦كمِب٨مجضملظملٕمربؼملٓمب٤مجٕؼٕماظشملدليمراجضمل٥موضٓممظ٥مومأسٓمصؾملمملرد٥مغ٦افماىٕاحمدارمم9

 262-261م:م1،مممم2003م–م1424مم1مبرلوتمطم–٭مملدرم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ25)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ؾبقؿبمماخؿزملوملمبؾمل٣مدممل٫ٕماظضملعمل٦بمملتماظيتمس٦ضؾ٦امبؾملمملموطمملنمع٦د٧مضممللمم(*)(إدٕا٫ؿمل٢مظضملؿ٦ػ٣مومتٕدػ٣مطؼملمملم َصمملْص

وطمملغ٦امدؿؼملممل٫هملمأظٟمزلقبمملػ٣مآمم:م(1)موطمملنمضٓرماظؿؿمل٥مدؿهملمصٕادْمضممللمأب٦ماظضملمملظؿملهمل بؽبؿملؿبؽملؽبؽملؽبمملموؽببؽبؿملؿب٤ؽبماْظعمَل٦ؿبِمماْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب

وايغملؼملهملمم(4)ومٰمسؿملنملمؼبمذطٕمػٔامِغ٥مع٤معؿضملػملعملمملتمػٔاماظ٦ضٟم:م(3)ضممللماظؽملغملٖاويم(2)صمملدعملنيمبؾملٔهماٌضملزملؿملهمل

وايغملؼملهملمؼبمػٔاماظضملٓدمأغقبؾمل٣مسؾٓواماظضملف٢م

صغملمملغ٦امؼلرلونمظؿملػملؾمل٣مأعبٝمحؿ٧مإذامأ٭ؾق٦امإذامػ٣مؼبما٬٦ٌٝم/مممممأربضملنيمؼ٦عممًلمصفضمل٢مظغمل٢مؼ٦ممدؽملهملمؼ115بممػ

ارهػمل٦امم(م***)(مبممل٬٦ٌٝماظٔيم)إذامػ٣مم(**)اظٔيمابؿٓؤوامعؽمل٥،موؼلرلونمماظؽملؾملمملرمجمملدقبؼ٤محؿ٧مإذامأعل٦ا

(م5)سؽمل٥

َِرؿبِض...م م{27}...بكبمملْظقؽب٠ىب...متمملم،ممم(6)م{26}م...اْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب...ممطمملف،م{26}...مؼؽبؿكبؿملؾملؾب٦نؽبمصكب٨ما

مِغقب٥مؼزملرلمؼماتؿب٢ؾبػوظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مزٕصممًلمظعمل٦ظ٥م،مبمملذطٕمععملٓرًاممؼإذػإنمسػمّل٠م،ممحل٤مم{27}...بكبمملْظقؽب٠ىب

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمطؼملمملم..ماخؿزملوملمٯماظضملؾمملرةمم*

ممبلؽملؿنيمأخٔماظعملٕآنمس٬ٕممًلمس٤مأب٨مب٤مطضملنملمرصؿملٝمب٤معؾملٕانمأب٦ماظضملمملظؿملهملماظٕؼمملح٨مع٤مطؾمملرماظؿمملبضملنيمأدػمل٣مبضملٓماظؽمليبمم1

مم384م:م1مػذملمشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم90وزؼٓمب٤مثمملبوملمت٦ؼبمدؽملهملم

 175:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم2

سؾٓمآمب٤مربؼملٓمب٤مسؾٓمآمب٤مسؼملٕمأب٦مربؼملٓماظؽملغملٖاويمععملٕئمطمملع٢معزملٓرمسمملرفمأظٟمطؿمملبماظرملمملع٢مؼبماظعملٕاءاتماظلؾٝممم3

 م270م:م4ماِسٱمم452م:م1مػذملمشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم683مػذملمت٦ؼبمدؽملهملم614وظٓمبمملإلدغملؽملٓرؼهملمدؽملهملم

 اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم4

 ٮأذ٦لمٯمم(بمم)ؼبمم**

 ٮحبؿملىملمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم***

إسٕابممًلموتظمللرلًامغ٦ضرملوملمؼبماظغملؿنملممممؼصكملغقبؾملمملمربٕعهملمسػملؿملؾمل٣مأربضملنيمدؽملهملمؼؿؿملؾمل٦نمؼبماِرضممػوتظملزملؿمل٢ماظعمل٦لمؼبمض٦ظ٥متضملمملظبمم5

 م(224م-223-222م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم/م134-133م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم)

مم238:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل175٧ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،–طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ27ذـذ26ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ًٰم ب٢ماظؿقبعملٓؼٕماذطٕمعمملمجٕىم،مِغقب٥معلؿعملؾ٢م،مزٕفمٌمملمعسمل٧مٰمؼضملؼمل٢مصؿمل٥ماذطٕممؼإذمػِنقب،اظغملٱممربممل

(م****)ٰبين

م

ِٕ...(م2)موضوملمطٔا1مآدم ع٤م.حل٤،م(3)م{27}م...َظفمَلْضؿؾبػمَلؽملمب١َ...مجممل٫ٖ،مم{27}...معكب٤ؽبماآلخؽب

(مم5)م{28}م...َظفمَلْضؿؾبػمَل١َ...طمملف،مم(4)م{27}...اْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب

،م(***)طمملفمم(7)م{29}م...اظؽملمبمملِر...م/م،م(**)طمملفم(6)م{28}...رؽببمبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م،م(*)جممل٫ٖمؼمم119قمطممػ

ِٕؼ٤ؽب...وطٔا،مطمملفم(8)م{29}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...مم ،م(1)م{30}...معكب٤ؽبماْظكؽبمملدكب

                                                           
 ٮظؾينمٯمم(أمم)ؼبمم*م**م*

ضممللمبضملسملؾمل٣مأنقبمآدممدؾبؼملقب٨مبٔظ١مِغقب٥مخػمل٠مع٤مأدؼ٣ماِرضم،وػ٦ماظذلابمبمملظضملدلاغؿملقبهملموضؿمل٢مأسفؼمل٨معضملقٕببم،موأ٭ػمل٥مبمملظلٕؼمملغؿملقبهملمم1

سٓغمملنمدروؼ٘م.ؼؽملصملٕماظغملػملؿملقبمملتمعضملف٣مؼبماٌزملشملػملقمملتمواظظملٕوقماظػملطمل٦ؼقبهملمِب٨ماظؾعملمملءمأؼقب٦بمب٤مع٦د٧ماظغملظمل٦يمهعملؿمل٠مد.اظلمملط٤م:

 68مم1998ػذملم1419م2،ربؼملٓماٌزملٕيممعقملدلهملماظٕدمملظهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

ضممللماظٖزبرملٕيمم(حٓؼـؾملؼملمملموضزملؿؾملؼملمملمؼبمذظ١ماظ٦ضوملم:م،مأي(غؾفمل)م(إذ)وماظضملمملع٢مؼبمم):ضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم2

ًٰمع٤ماظؽملؾفملمأيم ومٰمصب٦زمعمملمذطٕمِنقبم.مات٢مسػملؿملؾمل٣ماظؽملؾفملمغؾفملمذظ١ماظ٦ضوملمسػمل٧متعملٓؼٕمحٔفماٌسملمملفماغؿؾمل٧:موصب٦زمأنمؼغمل٦نممبٓ

 510م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م227م:م4ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛمم(ظؿملٗمبٖعمملنمم(غؾفمل)ٰمؼسملمملفمإظؿملؾملمملمإٰماظٖعمملنموم(إذ)

مم238:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل175٧:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 175:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم238:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل617٧:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم5

وػ٦موضٟمجممل٫ٖمٰحؿؼملممللماظ٦جؾملنيمؼبمِضؿػمل١ماظ٦٭٢موماظ٦ضٟمصمملظ٦٭٢مسػمل٧متعملٓؼٕمٰمماظؿضملػملؿمل٢معسملؼملٕةمؼبمٮمحل٤مٯمم(بمم)ؼبمم*

 وػؼملمملمعؿلمملوؼمملنمؼبمض٦ةماإلسٕابمومٰمميغمل٤متٕجؿملّمأحٓػؼملمملمسػمل٧ماآلخٕم(إغقب٨م)إغ٨مموماظ٦ضٟمسػمل٧متعملٓؼٕماٰدؿؽؽملمملصؿملهملمؼب

 175وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 وظضمل٢قبماظٕاجّمأغقب٥موضٟمطمملف،مٰتزملممللمعمملمبضملٓهمب٥مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧مِنقبمعمملمبضملٓهمتضملػملؿمل٢مٌمملمضؾػمل٥ممٮمحل٤مٯمم(أمم)ؼبمم**

 م238:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل617٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم7

وػ٦موضٟمطمملف،مٰتزملمملظ٥معمملمبضملٓهمب٥مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧مومِنقبمعمملمبضملٓهمعبػملهملمادؿؽؽملمملصؿملهملممٮمحل٤مٯم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم***

 .مماظ٦ضٟمايل٤حصٱمؼٙ

م175:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ30ذـذ27ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

م

َِرؿبِض...م محل٤،م(2){31}...مدؽب٦ؿبءَةمَأخكبؿمل٥كب...مظؿملٗمب٦ضٟمظٱمماظضملػملهملمبضملٓه،م{31}...مصكب٨ما

م{31}...دؽب٦ؿبءَةمَأخكب٨...م(3)٭مملحل،ممم{31}...عكب٤ؽبماظؽملمبمملدكبعكبنيؽب...م(4)وممع٤مأج٢م...م

وتضملػمل٠م،موماظ٦ض٦فمإذامتعملمملربوملمؼ٦ضٟمسػمل٧مأحلؽملؾملمملمومٰمصبؼملٝمبؿملؽملؾملمملم،موضظملمملنمجممل٫ٖانمم(5)م{31}...ذظ١

(م*)وإنمتضملػمل٠مع٤مأج٢مذظ١ممم)م(6)وؼزملػملّمبعمل٦ظ٥مطؿؾؽملمملمومأحلؽملؾملمملماظؽملمملدعني،مع٤مأج٢مذظ١مؼزملػملّمبعمل٦ظ٥مصفمل٭ؾّم

أيمع٤مأج٢مضؿ٢مضمملبؿمل٢مأخمملهمطؿؾؽملمملمسػمل٧مبينمإدٕا٫ؿمل٢مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ممم(م(**)(طؿؾؽملممل)بذمل

ٰمضبل٤ماٰبؿٓاءممم(***)ِغ٥م(8)ضممللمأب٦ماظؾعملمملءم(7)مدونما٦ٌ٭٦ل/مممماظزملػملهملممؼ137أممػ

وصب٦زمتضملػملعمل٥ممبمملمضؾػمل٥مأيمصفمل٭ؾّمم،م(1)بغملؿؾؽملمملمػؽملمملممممممممممممممممممم

                                                                                                                                                                                
موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م175:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف617م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم1

 م238:اٌغملؿظمل٧م

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م175:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف617م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 238:ماٌغملؿظمل٧م

م238:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

موطمملفمسؽملٓمأب٨م175:مموتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف617م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 238:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 239:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل175٧:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم5

وضممللمض٦ممبعمل٦ظ٥مم(طؿؾؽملمملم):عؿضملػمل٠مبعمل٦ظ٥مم(ع٤مأج٢مذظ١م)اىؼملؾمل٦رمسػمل٧مأنقبٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم6

 515م:م2ماظٓرماٌزمل٦نم–م237م:4اظؾقٕماحملؿملٛمٮمأيمغٓممع٤مأج٢معمملموضٝمم(ع٤ماظؽملمملدعنيم)

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمذظ١م.........موإنمٯماظضملؾمملرةمم*

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼغملؿؾؽملمملم...موإنمٯماظضملؾمملرةمم**

م239اٌغملؿظمل٧مأب٨مسؼملٕومم7

ػ٦مسؾٓمآمب٤ماايلنيمب٤مسؾٓمآمب٤مايلنيمأب٦ماظؾعملمملءماظضملغملدليماظؾطملٓاديماظسملقبٕؼٕماظؽملق٦يمايؽملؾػمل٨م٭مملحنملماإلسٕابمم8

مؼم208م:م4ماِسٱمم–م39م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةممػمػذملم616مػذملمبؾطملٓادموعمملتمدؽملهملم538أ٭ػمل٥مع٤مسؾبغملدلموظٓمدؽملهملم

 دعملٛمع٤مأمٮمِغ٥مٯمظظملٜمم***

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ31ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

م

(ذ31)دورةذادلائدةذاآلؼات-ذ5

م

أومبلؾنملمغبػمل٥ممِغ٥مٌمملمضؿػمل٥مو٬ضمل٥مؼبمجٕابموغبػمل٥مأربضملنيممؼ٦عممًلم،موػ٦ماِوظبم،مغمملدعممًلمبلؾنملمضؿػمل٥مأخمملهم

صؾضملىملمآمشٕابنيمصمملضؿؿٱمصعملؿ٢مأحٓػؼملمملماآلخٕمث٣محظملٕممبؽملعملمملرهمورجػملؿمل٥معغملمملغممًلمومأظعملمملهمصؿمل٥موضمملبؿمل٢م،محؿ٧مأرؿبوحم

ٯمإذمظ٦مغٓممسػمل٧مضؿػمل٥مظغملمملنمت٦بهملمومٮماظؽملٓممت٦بهملمٯمصؽملٓع٥مع٤مأج٢مأغقب٥مٕمؼ٦ارهمأزؾملٕمظغمل٤مؼضملمملر٥٬مخدلم،مؼؽملصملٕم

ٰمسػمل٧مضؿػمل٥مطٔامأجمملبمايلنيمب٤م،ممصؽملٓع٥مإغقبؼملمملمطمملنمسػمل٧مغبػمل٥م2ٮاظؿممل٫نملمع٤ماظٔغنملمطؼمل٤مٰمذغنملمظ٥م

(م6)5ب٤مرمملػٕمواظ٨مخٕدمملنمودفملظ٥مس٤مأدؽػملهملمشرلمذظ١مذملماغصملٕمتظمللرلماظـضملمملظيبم(4)ٌمملمدفملظ٥مسؾٓمآم(3)اظظملسمل٢

،مم

                                                                                                                                                                                
م193:مإعٱءمع٤مع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم1

 إٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع154:10٨اظلؽمل٤ماظغملدلىمظػملؾؿملؾملعمل٨مم2

ايلنيمب٤ماظظملسمل٢مب٤مسؼملٕماظؾفػمل٨معظمللٕمعضملؼملٕمطمملنمرأدممًلمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمعمملتمؼبمغؿمللمملب٦رموطمملنمواظؿملؾملمملمرمملػٕمب٤مايلنيمم3

مماِسٱممضمملع٦سمتٕاج٣مِذؾملٕماظٕجممللموماظؽمللمملءمع٤ماظضملٕبموماٌلؿضملٕبنيموماٌلؿرملٕضنيمتفملظؿملٟمخرلم895-ممػذملم282دؽملهملم

 251م:2م–م2002مطم15اظٓؼ٤مزرطػمل٨مدارماظضملػمل٣مظػملؼملٱؼنيمبرلوتم

مم182سؾٓمآمب٤مرمملػٕمب٤مايلنيمأب٦ماظضملؾمملسمأعرلمخٕدمملنموع٤مأذؾملٕماظ٦ٰةمؼبماظضملزملٕماظضملؾمملد٨موظٓمدؽملهملمم4

(مم5114)483:9ممتمملرخمبطملٓادمظػملكشملؿملنملماظؾطملٓاديمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبؿملرلوتمظؾؽملمملنم844ممم798-مػذملم230وعمملتمدؽملهملم

 مؼ226م:م4اِسٱمممػ

مػذملم875ػ٦مسؾٓاظٕغب٤مب٤مذبؼملٓمب٤مزبػمل٦فماظـضملمملظيبمعظمللقبٕمصعملؿمل٥م٭٦ؼبمعؿغملػمل٣مظ٥مسٓةمعزملؽملظملمملتمعؽملؾملمملمتظمللرلهمػٔامت٦ؼبمدؽملهملمم5

م1ؼؽملصملٕمعضملف٣ماٌقملظظملنيمسؼملٕمر٬مملمطقمملظهملمأخٕج٥معغملؿنملمهعملؿمل٠ماظذلاثمؼبمعقملدلهملماظٕدمملظهملم،معقملدلهملماظٕدمملظهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

 122:2مم1993ػذملم1414

بمملى٦اػٕمايلمملنمؼبمتظمللرلماظعملٕآنماظرملؿملْمسؾٓماظٕغب٤مب٤مزبػمل٦فماظـضملمملظيبمهعملؿمل٠ماظرملؿملْمسػمل٨مربؼملٓمممتظمللرلماظـضملمملظيبماٌلؼملقب6٧

عضمل٦قبضم،مواظرملؿملْمسمملدلمسؾٓا٦ٌج٦دم،ذمملركمؼبمهعملؿملعمل٥مسؾٓماظظملؿمملحمأب٦مدؽملقبهملم،دارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨م،عقملدلهملماظؿمملرؼْم
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م

م

لٔبمصمملظ٦ضٟمسػمل٧م (م*)(متمملمم{31}م...ماظؽملمبمملدكبعكبنيؽب...واظ٦ضٟمسػمل٧م).مػ٦ماٌكؿمملرمم(اظؽملقبمملدعني)حؿملؽملؽ

(م1)م{32}...ًامَأحؿبؿملؽبمملماظؽملمبمملسؽبمجؽبؼملكبؿملٝ...ممطمملف،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم{32}...ًاَضؿؽب٢ؽبماظؽملمبمملسؽبمجؽبؼملكبؿملٝ...مم

مجممل٫ٖ،مِنقبمث٣مظذلتؿملنملم{32}م...مبكبمملظؾؽبؿملىبؽملؽبمملتكب...:(3)تمملممؼبما٬٦ٌضملنيم(2:)،وضممللماشلؼملٔاغ٨م(**)حل٤

اِخؾمملرم

ُِٕص٦نؽب...مم مظؿملٗمب٦ضٟ،مظظملزملػمل٥مم{32}...ًامدَصلؽبممل...متمملم،مم(4)م{32}م...َظؼملؾبلؿب

َِرؿبِض...م(م5)(أنؿبمؼؾبعمَلؿقبػمل٦ام):بنيماٌؾؿٓأموػ٦مجٖاءموخدلهموػ٦ وعـػمل٥م،مطمملفمم(6){33}...عكب٤ؽبما

نبغؿبؿملؽبممل...مم صؿمل٥ماظؿظملزملؿمل٢ماظلمملب٠مم(1){33}م...مسؽبصملكبؿمل٣فب...(م7){33}...صكب٨ماظ

                                                                                                                                                                                
موؼبمزادماٌلرلمؼبمسػمل٣ماظؿظمللرلمِب٨ماظظملٕجمعبممللماظٓؼ٤مب٤مسؾٓم–م372:2مم1997ػذملم1418م1اظضملٕب٨مبرلوتمظؾؽملمملنمط

اظٕغب٤ماى٦زيمهعملؿمل٠مربؼملٓمسؾٓماظٕغب٤م

ممم267م:م2سؾٓمآمدارماظظملغملٕم

 ٮموػ٦مجممل٫ٖمٯمم(أمم)ؼبمم*

م239:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف618م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مٯمظظملٜمم**

ايل٤مب٤مأغبٓمب٤مايل٤مب٤مأغبٓمب٤ماإلعمملممايمملصٜماِدؿمملذمأب٦ماظضملٱءماشلؼملٔاغ٨ماظضملشملمملرمذؿملْمػؼملٔانمم2

مم204م:م1مومإعمملمماظضملٕاضؿملنيمأحٓمحظملمملزماظضملزملٕمأظٟمبمملظعملٕاءاتموماظ٦ضٟماٰبؿٓاءمشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم3

 239:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 517م-م516م:م2ماظٓرماٌزمل٦نم–م240م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم-م266م:م1وردموج٦همإلسٕابؾملمملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم5

خ٦ظظملمملمؼبمذظ١مصعملؿمل٢مظؿملٗمبؿؼملمملممومٰمطمملفمم:طٔامسؽملٓمحمملمت،موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسموضممللمم6

م239:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:مِنقبمبضملٓهمادؿـؽملمملء،ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملف

موطمملفمسؽملٓم176:موظؿملٗمبؿؼملمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف618م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم239:مأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ذـذ31ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

م

م

كبرؾبوْامسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب...م ماى٦ابمم(*)اٰدؿـؽملمملءمعٝمصمملء)مجممل٫ٖم،ظؿؽملمملػ٨م(2){34}...عكب٤مَضؾؿب٢ِمَأنمتؽبعمْل

...{34}...مرمبحكبؿمل٣(3)ظٱبؿٓاءمبضملٓمبؿملمملءماظؽملٓاءم:متمملممم...{35}م...ماْظ٦ؽبدكبؿملػمَلهمَل(4)جممل٫ٖم،وعـػمل٥مم

ماٰبؿٓاءم**(*)ِغقب٥مٰمضبل٤،وماِوظبمو٭ػمل٥م.م(7)اظؽملغملٖاويم(6()**)ضمملظ٥م(5)م{35}...صكب٨مدؽبؾكبؿملػملكب٥كب...مم

ؼؽب٦ؿبِمم...متمملمم،ممم(8){35}...تؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب...مِنقبمتضملػمّلعمل٥مطؿضملػمل٠مٰممط٨م،حبٕفماظذلج٨م

...م(مإنقب)،مظؿؽملمملػ٨مخدلم(****)حل٤م(9){36}...معؽبمملمتؾبعمُلؾىب٢ؽبمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبم...ممظؿملٗمب٦ضٟ،م{36}...اْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب

(مم1)م{36}م...َأظكبؿمل٣فب

                                                                                                                                                                                
م176:موظؿملٗمبؿؼملمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف618م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 239:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

:ممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل176٧:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف618م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م239

 ٮصمملى٦ابمٯمم(بمم)ؼبمم*

 م239:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،مم176:واب٤ماظؽملقمملسم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م618م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م618م:م2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م176:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 ٮمضممللمٯمم(أمم)ؼبمم**

مم25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم6

 اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم7

 ٮؼزملػملّمٯمم(أمم)مؼبمم**(*)

مم239:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 139:مموطمملفمسؽملٓماب٤مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل618٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

ممؼوشل٣مسٔابمأظؿمل٣ممػوػ٦موضٟمحل٤م،ظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥مع٤مجؾملهملماظػملظملٜمٰحؿؼملممللمسشملٟمض٦ظ٥متضملمملظبمم****

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ36ذـذ34ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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،سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(*****)تمملم

م

م

ؾٓبوا)موظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمايممللمع٤مض٦ظ٥م (مم2)وػ٦ماظضملمملع٢مؼبمايممللم(ؼظمْلؿؽب

{37}م...عكبؽملؿبؾملؽبممل...م(3)طمملفم،مممم{37}م...عنبعملكبؿمل٣فب...م(4)تمملمم،مم{38}...عىب٤ؽبماظػمّل٥كب...م(5م)

م{39}م...رمبحكبؿمل٣فب...م(م7)م{39}...ؼؽبؿؾب٦بؾبمسؽبػمَلؿملؿب٥كب...م،موطٔام(6){38}...حؽبغملكبؿمل٣فب...ممطمملف،موعـػمل٥

(8)(م*)تمملم،مظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهم...َِرؿبِض طمملف،مم(9){40}...ظكبؼملؽب٤مؼؽبرملؽبمملء...م،م(**)جمملٖ٫{40}...موؽبا

                                                                                                                                                                                
 ممم244م:م4أومسػمل٧مايممللموظؿملٗمبعمل٦يمؼؽملصملٕمإسٕابماظؾقٕماحملؿملٛمممؼإنماظٔؼ٤مطظملٕواممػسػمل٧م

طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

وػ٦موضٟمتمملم،مٰغظملزملمملظ٥مسؼملمملمبضملٓهمظظملصملممًلموعضملؽمل٧موإذاماسؿدلغمملمايٓؼىملمعلؿؼملًٕامس٤مػٔهماظشملممل٫ظملهملمع٤مٮمطمملفمٯمم(أمم)ؼبمم*****

 .ممماظغملظملمملرمؼغمل٦نماظ٦ضٟمطمملصؿملممًلم

مأغقبؾملمملمعلؿفملغظملهملمٰمرب٢مشلمملمع٤ماإلسٕابموم–أحٓػؼملمملموػ٦ماِ٭ّم:مؼبمػٔهماىؼملػملهملماحؿؼملمملٰنمٯمضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم2

م352م:م2اظٓرماٌزمل٦نمٮموػ٦ماظضملمملع٢مؼبمايممللمم(ظؿملظملؿٓومم)اظـمملغ٨مأغقبؾملمملمحممللمع٤مض٦ظ٥م

 239:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل618٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م176:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف618م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م239:

:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف618م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

239 

موطمملفمسؽملٓمأب٨م176:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف619م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحممم6

 239:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 239:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل619٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م236:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف619م:م2سؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 ٮبضملٓمٮمٯممبمٯمومم(طمم)ؼبمم*

 خدلًامثمملغؿملممًلمأومادؿؽؽملفملصؿملهملمؼؼضملٔبممػوماظٕاجّمأغقب٥موضٟمجممل٫ٖمٰحؿؼملممللماظ٦جؾملنيمط٦نماىؼملػملهملمؼبمض٦ظ٥مٮمطمملفمٯممم(أمم)ؼبمم**

م236طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذـذ37ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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...كبؼفب ِٕ...تمملم،مم(1){40}م...َض (م2){41}م...ُضػمُل٦بؾبؾملؾب٣ؿب...ممظؿملٗمب٦ضٟ،م{41}...صكب٨ماْظغمُلظمْل

،مم(***)حل٤

م

عؾؿٓأموعمملمضؾػمل٥مخدلهمأيموع٤ماظٔؼ٤مػمملدوامض٦ممزلمملس٦نمصؾمل٦م(مزلمملس٦ن)م،مسػمل٧مأنقب(4)طمملفم:م(3)وضممللمأب٦مسؼملٕو

(م:مم5)ماظرملمملسٕ)*(صؾمل٦مع٤محٔفما٦ٌ٭٦فمومإضمملعهملماظزملظملهملمععملمملع٥موغصملرلػمملمض٦ل

قبػؾٕبممؼ116بممػم ؽ٘بمأطٓحؾب*(*)ممإٰمتمملرتمملنمصؼملكبؽملؿبؾملؾبؼملممل/ممموعمملماظ (مم6)مممممممممممممممأع٦تؾبموأخٕىمَأبؿبؿبؿطمل٨ماظضملؿمل

:موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مخدلمعؾؿٓأمربٔوفم،مأي،مأيمتمملرةمأع٦تمصؿملؾملمملم

وسػملؿمل٥م،ممػ٣مزلمملس٦نممراجضملممًلمإظبماظظملؽؿنيم

                                                           
 م236:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل176٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف619:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم1

 239:مػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م2

عضملشمل٦فمسػمل٧ممؼوع٤ماظٔؼ٤مػمملدوممػوػ٦موضٟمحل٤،مِنقبمض٦ظ٥متضملمملظبمٮمجممل٫ٖمٯمم(أمم)ؼبمم***

ٮموع٤ماظٔؼ٤مػمملدوامض٦ممزلمملس٦نمٯمعؾؿٓأموماظؿعملٓؼٕمم(زلمملس٦ن)وؼغمل٦نموضظملممًلمجممل٫ًٖامإنمطمملنمخدلًامععملٓعممًلموممؼع٤ماظٔؼ٤مضمملظ٦اممػم

سػمل٧ماظٱممبظملضمل٢مربٔوفمصؾملٔامؼٓلمسػمل٧مأنممؼدقبؼملمملسنيممػصؿغمل٦نماىؼملػملهملمعلؿفملغظملهملمإٰمأنماظ٦ج٥ماِولمعٕجّمبعملٕاءةماظسملقمملكم

عؾمملظطملهملماظٓرماٌزمل٦نممم(دقبؼملمملس٦نم)وض٦ظ٥مؼع٤ماظٔؼ٤مضمملظ٦اممػسشملٟمسػمل٧مم(وع٤ماظٔؼ٤مػمملدوامم)اظغملٱممظؿملٗمعبػملهملمعلؿعملػملهملمب٢مض٦ظ٥م

 م.526

مم3دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

 352اٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم4

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمض٦لماظرملمملسٕمٯممض٦ظ٥م)*(

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم5)

 ٮمصؼملؽملؾملؼملمملمٯمم(أمم)مؼبم)**(

سٖةمحل٤موزارةماظـعملمملصهملموماإلرذمملدماظعمل٦ع٨معشملؾ٦سمملتمعٓؼٕؼهملمإحؿملمملءم.مدؼ٦انماظرملمملسٕممتؿمل٣مب٤مأب٨مب٤مععملؾ٢مسؾبينمبؿقعملؿملعمل٥مدم6

مم24:ممم1962ػذملمذملم1381اظذلاثماظعملٓؼ٣م
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وع٤مرصٝم،موػ٦ممزبؿٙمبمملظؿملؾمل٦د،مماِولمأج٦دمِنقبماظؿقٕؼٟمربغمل٨مسؽملؾمل٣م*(**)وم(ػمملدوام)مصمملظ٦ضٟمسػمل٧/مممؼ120طممػ

كبؼ٤ؽبمػكبمملدؾبوْاممزلمملس٦نممسػمل٧ماظٔمموجضمل٢م كبؼ٤ؽبمَضمملُظ٦ْامممم*(***)مسشملظملممًلمسػمل٧وؽبعكب٤ؽبماَظ م)مطمملنماظ٦ضٟمسػمل٧عكب٤ؽبماَظ

كببكب...(مم1)أؼسملممًل(ػمملدوام أيمؼلؼملضمل٦نمم:مطمملف،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم(2)م}م41{...ممدؽبؼملمبمملسؾب٦نؽبمظكبػمْلغمَل

م

(ذ41)دورةذادلائدةذاآلؼاتذ-ذ5

ِٕؼ٤ؽبممومإنمجضمل٢م)*(ظؿملغملٔب٦اموماٌلؼمل٦عمح٠ مظعمل٦ٍمممتمملبضملممًلمظألولمٕمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مدؽبؼملمبمملسؾب٦نؽبمظكبعمَل٦ؿبٍممآخؽب

تمملم،مسػمل٧مم(4)م}41م{...َظ٣ؿبمؼؽبفمْلتؾب٦َك...م(م.م3)ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبماىؼملػملهملمبضملٓهم٭ظملهملمشل٣{41}مآخٕؼ٤ؽب

ىٕبُص٦نؽبمادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمصكملنؿبمجضمل٢ مؼبمرب٢مم مؼؾبقؽب

ِٕؼ٤ؽبممم)**(مرصٝمغضملؿممًل/مممؼ138أممػ وطٔامإنؿبمجضمل٢مؼبمم)ظعمل٦ممآخٕؼ٤مربقٕبصنيمٕمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم:مم،مأيظكبعمَل٦ؿبٍممآخؽب

ًٰمع٤ كبمعؽب٦ؽبا٬كبضملكب٥كب...م*(م)م**(ضؾػمل٥مم(5)ٕمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملم(اظٔؼ٤مػمملدوام)ع٬٦ٝمغزملنملمحممل م}م41{...معكب٤مبؽبضملؿب

                                                           
 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمومٯممظظملٜمم*(**)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯمظظملٜمم*(**)*

م1)إسٕابماظعملٕآنممم(م141م-140م:م2)غ٦ضرملوملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مظػملٖجمملجمٮمزلمملس٦نمٯمتظملزملؿمل٢ماظعمل٦لمؼبمإسٕابمم1

 م(م527م–م526م:م2)ماظٓرماٌزمل٦نمم(م260م:م4)ماظؾقٕماحملؿملٛم،مم(م543م–م542)ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم(268:

م241ماٌغملؿظمل٧م–طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

 ممم(بمم)دعملٛمع٤مٮمح٠مٯممظظملٜمم)*(

اظٓرماٌزمل٦نمم/م(261م:م4)ماظؾقٕماحملؿملٛم،مم(م141م:م2م)ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مٮمٕمؼفملت٦كمٯموػ٨مض٦ظ٥متضملمملظبمم3

(م526م:م2)

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م177اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس(620م:م2اإلؼسملمملحم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم4

ممم240:ماٌغملؿظمل٧

ٮمغضملوملفبمٯمم(أمم)ؼبمم*(*)

صب٦زمأنمؼغمل٦نم٭ظملهملممٯمم((ضبقبص٦نمم))ضممللماظلؼملنيمايػمليبمؼبماظٓرماٌزمل٦نمؼبمإسٕابمعبػملهملمم5

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم،مأيمزلمملس٦نمربىبص٦نمم(زلمملس٦نمم) وصب٦زمأنممم(زلمملس٦نمم)وصب٦زمأنمؼغمل٦نمحممل

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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(1)جممل٫ٖ،ممؽبرؾبوْا...م طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهممم(2)م}م41{م...َصمملحؿب

ًٰمبضملٓمحممللممأومؼبمع٬٦ٝمرصٝمغضملؿممًلمظعمل٦ظ٥م ٍٚمغضملؿممًلمظعمل٦ظ٥مم(زلقبمملس٦ن)ؼبمرب٢مغزملنملمحممل مظكبعمَل٦ؿبٍمم أومؼبمع٬٦ٝمخظمل

ِٕؼ٤ؽبم م،ممآخؽب

م

أنم)موم(4)علؿفملغٟمعؾؿٓأمخدلهما٦ٌ٭٦لمعٝم٭ػملؿ٥(مأوظؽ١)مسػمل٧مأن،طمملفمم(3)م}م41{...اـًبمذؽبؿملؿبلملم...مم

طمملف،موظؿملٗمم(6)م}م41{م...ُضػمُل٦بؽبؾملؾب٣ؿب...(م5)اٌظملضمل٦لماظـمملغ٨(مضػمل٦بؾمل٣)وم(*()ؼٕد)مربػمل٥مغزملنملمعظملضمل٦لم(ؼشملؾملٕ

ؿبيفب...  (أوظؽ١)ب٦ضٟمإنمجضمل٢مخدلم نبغؿبؿملؽبمملمخكب م}م41{م...سؽبصملكبؿمل٣فب...م،مجممل٫ٖم(7)م}41م{...مَظؾملؾب٣ؿبمصكب٨ماظ

                                                                                                                                                                                
وصب٦زمأنمؼغمل٦نمؼبم،مػ٣مربقبص٦نم:مؼغمل٦نمعلؿفملغظملممًلمٰمرب٢مظ٥مموصب٦زمأنمؼغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمربٔوص٤مأي

موػ٦ماظٕأيماظٕاجّمصؿملؾملمملمظسملضملٟم527م–م526م:م2ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمٮمظعمل٦ممربٕصنيم:م،أيم(ض٦ممم)مرب٢مجٕم٭ظملهملم

 .ماظ٦ج٦هماِخٕىم

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامعمملمضؾػمل٥مٯماظضملؾمملرةمم**(*)

م240:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م177:وسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م620م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم240:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م177:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م620:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م240:اٌغملؿظمل٧م

وظضملػمل٥ممضزملٓماٰد٣ما٦ٌ٭٦لمعٝمم(م527م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم)عبػملهملمصضملػملؿملهملمخدلهمٮمٕمؼٕدمآمٯمعؾؿٓأمومٮمأوظؽ١مٯمضممللماظلؼملنيمم4

٭ػملؿ٥م

.ممٰمخٱفمبفملغقبؾملمملم٭ػملهملما٦ٌ٭٦لمٰمرب٢مشلمملمع٤ماإلسٕابمٮمٕمؼٕدمآممٯممِنمعبػملهملم

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤ممٮمؼٕدممٯمظظملٜمم*

ًٰمثمملغؿملممًلمظذملمم(ؼشملؾملٕم)مضػمل٦بؾمل٣مػ٨معظملضمل٦لم5 ٮمؼٕدمٯموظؿملٗمعظملضمل٦

م(م240:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م620م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦مضؾؿملّمسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم6

م240:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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(1)طمملف،مم...كببكب َأَطمملُظ٦نؽبم...مػ٣مزلمملس٦نمأطمملظ٦نمظػمللقوملم:م،مأيم}م41{...مدؽبؼملمبمملسؾب٦نؽبمظكبػمْلغمَل

ِٕضؿبمسؽبؽملؿبؾملؾب٣ؿب...محل٤،موعـػمل٥مم(2)م}م41{...ظكبػمللنبقؿبوملكب (م،م4)طمملف:م،موضؿمل(3)٢م}م41{...َأوؿبمَأسؿب

ظٱبؿٓاءمم

م

م

م

م

كب...م،مم(*)محل٤م}42م{...ًامَصػمَل٤مؼؽبسملؾبنبوَكمذؽبؿملؿبلمل...مبمملظرملٕطم وعـػمل٥م،م)**((م5)مطمملفم}42م{م...مبكبمملْظعملكبلؿب

كبمذؽبظكب١َ...،مو(6)م}م42{م...ماْظؼملؾبعمْللكبشملكبنيؽب...وعـػمل٥م ظؿؽملمملػ٨ماٰدؿظملؾملمملم،مم(7)م}42م{...معكب٤مبؽبضملؿب

ـبىموؽبغؾب٦رفب...مم،*(**)تمملمم(1)م}م43{م...مبكبمملْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم،م**(*)*مجمملٖ٫م}م44{...ػؾب

ؽٓباءإظبمؼؽبقؿبغمُل٣ؾبمبكبؾملؽبمملم ؽٓباء...ممومذؾبؾملؽب ثؽبؼملؽبؽملـبمملم...م،ومم(3)م}44م{م...موؽباخؿبرملؽب٦ؿبِن...م(م2)م}م44{..مذؾبؾملؽب

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ممم،م177:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(م620م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

 240:ماٌغملؿظمل٧

اٌغملؿظمل٧م)موأب٨مسؼملٕوم،مم(م177اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم(م620م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

مم(240

 م240:موماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم،م177:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م177:ومطمملفماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(م620م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

م240:ماٌغملؿظمل٧

 وػ٦موضٟمحل٤مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مٮمطمملفمٯمم(أمم)ؼبمم*

م240:ممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل177٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 وػ٦موضٟمطمملفلب،مٰتزملممللمعمملمبضملٓهمب٥مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧ٮمتمملممٯمم(أمم)مؼبم)**(

(م240اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م177اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

م(م240اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م621م:م2اإلؼسملمملحمم)موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ45ـذ42)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ؾبونؽب...م.مطػمّلؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملمم(4)م}44م{...مَضػملكبؿملًٱ ِٗ...م،م*(****)محل٤م}44م{م...ماْظغمَلمملصكب م...مبكبمملظؽملمبظمْل

م(م،م6)حل٤م،سػمل٧مضٕاءةمع٤مرصٝمعمملمبضملٓهمبمملٰبؿٓاءم(5)م}45م{

م

م

معلؿفملغظملممًلمععملشمل٦سممًلمسؼملمملمضؾػمل٥م،وٕمصبضملػمل٥ممممملمطؿنملمسػملؿملؾمل٣مؼبماظؿ٦راةموظؿملٗمب٦ضٟممإنم(*)وجضملػمل٥م(7)وػ٦ماظغمللممل٨٫

مصؿملؾملمملماظؽملظملٗم)**(أيموطؿؾؽملمملمسػملؿملؾمل٣م)ِنقبمربػملؾملمملمرصٝمم(اظؽملقبظمْلٗ)وعمملمبضملٓهمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧مرب٢مم(وماظضملني)جضمل٢م

ِٗ ِٗأيمضػملؽملمملمشل٣ماظؽملظملٗمم:مبكبمملظؽملمبظمْل أيمأنماظؽملظملٗمعفملخ٦ذةمػ٨مم(اظؽملقبظمْلٗ)أومجضمل٢معضملشمل٦صممًلمسػمل٧م٬ؼملرلمم،مبكبمملظؽملمبظمْل

ِٗ ِٗصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥مم(ػ٨م)عضملشمل٦صهملمسػمل٧مم(واظضملني)م**(*م)بكبمملظؽملمبظمْل وم)وظؿملٗموضظملممًلمأؼسملممًلم٤ٌمغزملنملم،مم(1)بكبمملظؽملمبظمْل

                                                                                                                                                                                
 240:مومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،مم(م177اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم1

 وػ٦موضٟمتمملم،مِغظملزملممللمعمملمبضملٓهمسؼملمملمضؾػمل٥مظظملصملممًلموعضملؽمل٧مٮمجممل٫ٖمٯمم(أمم)ؼبمم*(**)

وػ٦موضٟمجممل٫ٖ،مِغؽملمملمإذامو٭ػملؽملمملماىؼملػملهملمب٥مصؿغمل٦نم٭ظملهملمظ٥موماىؼملػملهملمعلؿفملغظملهملمأغقبؾملمملمحممللمبضملٓمحممللمومٮمتمملممٯمم(أمم)ؼبم*(**)*

 ممؼ455-م454مم:م2ميسػمل٢ماظ٦ض٦فمظػمللفمملوغٓػم(إغمملمأغٖظؽملمملماظؿ٦راةمطممل٫ؽملممًلمصؿملؾملمملمػٓىموغ٦رمربغمل٦عممًلمبؾملمملمم)اظؿعملٓؼٕمم

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م:177و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،621م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 240:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم240:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧،مم(م621م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

 م240:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،مم(م177اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 وػ٦موضٟمحل٤،مِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ٮمتمملممٯممم(بمم)ومم(طمم)ؼبممم*(***)*

 م240:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧،م177وػ٦متمملممسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

م،مم253إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم-م82اظؿؿمللرلمم،م244اظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمم6

 مم529م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م271م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم

مم24دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم:مم7

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموجضملػمل٥مٯمظظملٜم:ممم)*(

 ٮسػملؿملؾملمملمٯمم(بمم)مؼبم)**(

 ٮاظؽملظملٗمٯمم(بمم)ؼبممم)***(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ45ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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(م3)م}45م{م..مبكبمملظلىب٤ىبم.م(2)ماِذؿملمملءمطمملظرمل٨ءماظ٦احٓم*(***)*ِنقبماظضملشملٟمؼزملؿملقبٕ،م*(***)وعمملمضؾػملؾملمملم(اىٕوح

حل٤،م

مم

م

م

(ذذ46ـ45)ـذدورةذادلائدةذاآلؼاتذ5

م*(م){معضملؽمل٧معمملمسؼملػملوملمصؿمل٥م}ِغقب٥مشرلمداخ٢مؼب،مممث٣مؼؾؿٓئمب٥مضكبزملؽبمملصفبمموؽباْظفؾبؾبوحؽبم(م4)سػمل٧مضٕاءةمع٤مرصٝ

مم}45م{...ضكبزملؽبمملصفبمموؽباْظفؾبؾبوحؽبم...عضملشمل٦صهملمبضملسملؾملمملمسػمل٧مبضملٚموػ٨مطػمّلؾملمملممممملمطؿنملمسػملؿملؾمل٣مؼبماظؿ٦راةمم(أنقب)

.مطمملف،معشملػملعملممًلمد٦اءمسػمل٧مغزملنملموماىٕوحمأومرصضملؾملمملم

...م45{...مَصؾملؾب٦ؽبمَطظمَلمملرؽبٌةمَظ٥ؾب{م(1)وعـػمل٥م،مطمملفممم...ماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب...م}م45م(2م)

                                                                                                                                                                                
م)سػمل٧ماظضملشملٟمسػمل٧مع٬٦ٝ:مصٕصضمل٥مسػمل٧موجؾملنيممم(وماظضملنيؾبمبمملظضملني)وع٤مضٕأمٯم:مضممللماظٖجمملجمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم1

وم)موصب٦زمأنمتغمل٦ن،موطؿؾؽملمملمسػملؿملؾمل٣ماظؽملظملٗمبمملظؽملظملٗمأيمضػملؽملمملمشل٣ماظؽملظملٗمبمملظؽملظملٗم:ماٌضملؽمل٧م،مموماظضملمملع٢مصؿملؾملؼملمملمم(اظؽملظملٗمبمملظؽملظملٗ

ِنقبماٌسملؼملٕمؼبماظؽملظملٗم،م(ماظؽملظملٗ)مورصضمل٥مسػمل٧ماٰدؽؿؽملمملفموصؿملؾملمملموج٥مآخٕمصب٦زمأنمؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧ماٌسملؼملٕمؼب،مم(اظضملنيؾبممبمملظضملؽبني

م:م2م)ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مٮممم(ػ٨م)عضملشمل٦صهملمسػمل٧م(وماظضملنيم)أنماظؽملظملٗمعفملخ٦ذةمػ٨مبمملظؽملظملٗ:مؼبمع٬٦ٝمرصٝ،ماٌضملؽمل٧

م(مػم533م–م529م:م2)ماظٓرماٌزمل٦نم،مم(م547مم-م546م)مموماحملٕرماظ٦جؿملٖممم269:م1ومإسٕابماظعملٕآن،مم(م145

.م.مموضٓمغمملضرملؽملمملماٌلفملظهملمطمملعػملهملمؼبمضل٣ماظٓرادهملمصٕاجضملؾملمملممإنمذؽوملم

 ٮمضؾػمل٥مٯمم(طمم)مؼبم*(***)

 ٮمؼضملؿملٓمٯمم(أمم)مؼبم*(***)*

إهمملفمم،191م:م2اظؽملرملٕمم،م82اظؿؿمللرلم،م244اظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمم)اب٤مطـرلمومأب٨مسؼملٕومواب٤مسمملعٕم:موػ٨مضٕاءةم2

م(م253صسملٱءماظؾرملٕم

 240:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م3

إهمملفمصسملٱءم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،82اظؿؿمللرلم،م244اظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمم)وػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلمومأب٨مسؼملٕومواب٤مسمملعٕمم4

م(م253اظؾرملٕم

 ٮاٌضملؽمل٧مصؿملؾملمملمسؼملػملوملمسػملؿمل٥مٯمم(أمم)مؼبم*(م)
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ممإظبموؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبماإِلنكبؿمل٢ؽبمممم/وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥:ماِولمحل٤مم(3)م}م46{...معكب٤ؽبماظؿمب٦ؿبرؽباةكبم...مممؼ121طممػم

ِغقب٥مؼبمع٬٦ٝمايممللموعزملٓضممًلمسشملٟمسػملؿمل٥موٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ماٌضملشمل٦فمم،م وؽبغؾب٦رفبم،مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م ظخملػمْلؼملؾبؿمبعملكبنيؽب

مم*(مم*)((4)دونماٌضملشمل٦فم)سػملؿمل٥

م

م

أومجضمل٢م،مأيمذامػٓىمم:م(سؿملل٧م)أوع٤م(اِنؿمل٢)بضملٓهمحممللمع٤مم(ػٓىم)ماظـمملغ٨مِنقب ماظؿمب٦ؿبرؽباةكبوٰمسػمل٧م

،مبكملدغملمملنماظٱممم(وْظؿملقغمل٣)مطمملف،مسػمل٧مضٕاءةماىؼملمملسهملمم}46م{م...مظخملػمْلؼملؾبؿمبعملكبنيؽبم...م(م.م5)غظملٗماشلٓىمعؾمملظطملهمل

مبغمللٕمموظكبؿملقغمل٣ؽبم  مصكملغقب٥مؼعملٕأ6وجٖمماظظملضمل٢مادؿؽؽملمملفممأعٕمع٤مآمتضملمملظب،موظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةمغبٖة

                                                                                                                                                                                
موطمملفمسؽملٓمأب٨م178:وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(م621م:م2اإلؼسملمملح)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

ممم241:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 241:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م178:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم178:وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

وحٓهمم(صؿمل٥)أسينمأنمؼغمل٦نم:مبمملٰسؿؾمملرؼ٤مم(صؿمل٥مػٓىمم)حممللمسشملظملممًلمسػمل٧مرب٢مم(وعزملٓضممًلمم)ٯم:مضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم4

عبػملهملمازلؿملهملمربػملؾملمملماظؽملزملنملممم(صؿمل٥مػٓىمم)ػ٦مايممللمصضملشملظملوملمػٔهمايممللمسػملؿمل٥مومأنمؼغمل٦نم

أنمأ٭٢ماايممللمأنم:مسشملٟمسػمل٧مربػملؾملمملمممومإظبمػٔامذػنملماب٤مسشملؿملهملمإٰمأنقبمػٔاماظٕج٦عمع٤موجؾملنيمأحٓػؼملمملمم(عزملٓضممًلم)وم

ًٰماِطـٕمأنمتفملت٨مصؿملؾملمملمبمملظ٦اوموإنمطمملنم،متغمل٦نمعظملٕدةموماىمملرمأضٕبمإظبماٌظملٕدمع٤ماىؼمل٢م اظـمملغ٨مأنماىؼملػملهملماٰزلؿملهملماظ٦اضضملهملمحممل

احملٕرماظ٦جؿملٖماب٤مم،م270م:م1موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم235م-مم234م:م2اظٓرماٌزمل٦نمٮمصؿملؾملمملم٬ؼملرلهم

.مممموؼبمضل٣ماظٓرادهملمتظملزملؿمل٢مٌمملمدؾ٠م279م–م278م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م548:سشملؿملهملم

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمدونماٌضملشمل٦فممٯمض٦ظ٥ممم**(م)

اىؼملؾمل٦رمسػمل٧ماظؽملزملنملموػ٦مسػمل٧مايممللمإعقبمملمع٤مم(ػٓىـبمم)وض٦ظ٥مٯمم:مضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم5

أومجؾبضمل٢مغظملٗماشلٓىم،مأيمذامػٓىمومع٦سصملهملمأومػمملدؼممًلمم(سؿملل٧مم)سشملظملوملمػٔهمايممللمسػمل٧معمملمضؾػملؾملمملمومإعمملمع٤مم(اإلنؿمل٢مم)م

ومأجمملزماظٖزبرملٕيمأنمؼؽملؿزملؾمملمسػمل٧مماٌظملضمل٦لمع٤مأجػمل٥موجضمل٢ماظضملمملع٢مصؿملؾملؼملمملمض٦ظ٥متضملمملظبم،معؾمملظطملهملم

م280-279م:4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م548ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م535م:م2اظٓرماٌزمل٦نمٮمم(أتؿملؽملمملهمم)م

غبٖةمب٤محؾؿملنملمب٤مسؼملمملرةمب٤مإزلمملسؿمل٢ماإلعمملمماظغملؾرلمأخٔماظعملٕاءةمس٤ماِسؼمل٘مموضٕأمسػملؿمل٥مإبٕاػؿمل٣مب٤مادػ٣موشرلهمعمملتمدؽملهملمم6

مؼم308م:م2اِسٱممم،م261م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػمػذمل156

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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وؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبمم:ومإنمجضملػملوملماظٱممسػمل٧مػٔهماظعملٕاءةمعؿضملػملعملهملبعمل٦ظ٥،م(1)ماظٱمموغزملنملماٌؿمل٣مسػمل٧مأغقبؾملمملمٰممط٨/ممؼ139أممػم

،مومإنمجضملػملوملماظٱممعؿضملػملعملهملممبقٔوفم)**(مأؼسملممًل)*(م}46م{م...مظخملػمْلؼملؾبؿمبعملكبنيؽبم...م مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧اإِلنكبؿمل٢ؽبم

موممظخملػمْلؼملؾبؿمبعملكبنيؽبموظؿملقغمل٣مأػ٢ماِنؿمل٢ممبمملمأغٖلمآمصؿمل٥مأغٖظؽملمملهمسػملؿملؾمل٣،مجمملزماظ٦ضٟمسػمل٧م:متعملٓؼٕماظغملٱممصؿمل٥

،مم(2)اٰبؿٓاءممبمملمبضملٓهمظؿضملػمل٠مٰممط٨مبظملضمل٢مربٔوف

م

م

م

م

ؽبلؽبماظػمّل٥ؾبمصكبؿمل٥كب...م موؽبعؾبؾملؽبؿملؿبؼملكبؽملـبمملمم...تمملم،م(4)م}م47{م...ماْظظمَلمملدكبعمُل٦نؽبم...مطمملف،مم(3)م}م47{...مبكبؼملؽبمملمَأغ

ؽبلؽبماظػمّل٥ؾب...م،موعـػمل٥م)*(جممل٫ٖم(5)م}48م{...سؽبػمَلؿملؿب٥كب (م7)م}م48{..معكب٤ؽبماْظقؽب٠ىب..م(6)م}م48{...بكبؼملؽبمملمَأغ

                                                                                                                                                                                
 

ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنم،مم(وْظؿملقغمل٣ؿبمم)وضٕأماظؾمملض٦نم،مبغمللٕماظٱمموصؿّماٌؿمل٣مم(وظكبقؿبغمل٣ؽبمم):ضٕأمغبٖةموحٓهمم1

اظؾقٕمم،م548احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م82اظؿؿمللرلممم،م270م:م1إسٕابماظعملٕآنمم،م244اظلؾضملهملمم،م146م:م2ومإسٕاب٥م

م253إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،536م-م535م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،280م:م4احملؿملٛم

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأؼسملممًلمٯمظظملٜمم)*(

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمومإنمجضملػملوملمأؼسملممًلمٯماظضملؾمملرةمم)**(

مم536م–م535م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م280م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م548غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

م.مم241:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م178:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 241:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م:م178طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 178:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،مومب٥مأخٔماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ضٓمؼغمل٦نمسممل٫ًٓامسػمل٧ماظؿملؾمل٦دموضٓمؼغمل٦نماٌعملزمل٦دمعؽمل٥مم(بؿملؽملؾمل٣)وػ٦مع٤ماظ٦ضٟماىممل٫ٖ،مِنقبماظسملؼملرلمؼبمٮمطمملفمٯمم(أ)ؼبمم)*(

 اٌؿقمملطؼملنيمسمملعهملم

مم622م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم6

مم178:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7



 217 

ؽبًة...م(1)،م{48}..ًاموؽبعكبؽملؿبؾملؽبمملج..م،موعـػمل٥م)**(طمملف مظؿملٗمب٦ضٟميٕفماٰدؿٓراكمم{48}...ُأعمبهمًلموؽباحكب

ؽٕباتكب...حل٤،موعـػمل٥مم(2)م{48}...صكب٨معؽبمملمآتؽبمملُط٣...بضملٓه،م ًَؿملؿب ...مم(3) {48}م..مَصمملدؿبؿؽبؾكبعمُل٦اما

متمملمم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمم{48}م...تؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽب...ممظؿملٗمب٦ضٟمظظملمملءماظضملشملٟمبضملٓهمممم{48}..ًاجؽبؼملكبؿملٝ

وع٤مم:ممبمملٰبؿٓاءموماًدلمربٔوفمتعملٓؼٕهم**(*)رصضملممًلم(ومأنمأحغمل٣مم)بضملٓهموضشملضمل٥مسؼملمملمضؾػمل٥موؼغمل٦نمع٬٦ٝم

ؽبلؽبماظػمّل٥ؾباظ٦اجنملم ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧مم(ومأنماحغمل٣مم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ممم،مَأِنماحؿبغمُل٣مبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣مبكبؼملؽبمملمَأغ

وع٤محؿملىملمم(4)أيمومأغٖظؽملمملمإظؿمل١ماظغملؿمملبمأنمأحغمل٣مبؿملؽملؾمل٣:ماظغملؿمملبم

م

(م5)بمملتظملمملق،مؼبمظؿملؾػمل٦غغمل٣مؼبمعمملم:ممععملشمل٦سهملمس٤معمملم)**(مؼب)م*((ؼبمعمملمم)ورزل٦ام.ممط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم

ؽبلؽبماظػمّل٥ؾب...م ،مم(4)محل٤م{49}م...ذؾبغؾب٦بكبؾمِل٣ؿب...م،م(3()2)سؽملٓمغمملصٝم(1)متمملمم{49}...مإظؿمل١مبكبؼملؽبمملمَأغ

ض٢مشل٣مأصقغمل٣م:مِغقب٥مخشملمملبمبؿعملٓؼٕم،مم(5)مبمملظظمل٦ضؿملهملمبؿبطملؾب٦نؽبتممسػمل٧مضٕاءةمم{49}...َظظمَلمملدكبعمُل٦نؽب...م،م

                                                           
 .موػ٦مع٤ماظ٦ضٟماظغملمملؼب،مٰتزملممللمعمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥معضملؽمل٧موماغظملزملمملظ٥مظظملصملممًلم،ِغٔماىؼملػملهملمبضملٓهمعلؿفملغظملهملمٮمحل٤مٯمم(أمم)ؼبمم*(*)

 241:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م178:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 241:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م622م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م178:وم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م622م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م241:اٌغملؿظمل٧م

 ٮرصٝمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم**(*)

:م،مأيم(اظغملؿمملب)أنمؼغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧مم(ومأنماحغمل٣مم)ومأجمملزوامؼبمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم4

وحغملؼمل١ممبمملم:موؼبمع٬٦ٝمرصٝمسػمل٧مأغقب٥معؾؿٓأمربٔوفماًدلمعقملخًٕاموماظؿعملٓؼٕمم(بمملي٠)وؼبمع٬٦ٝمجٕمسشملظملممًلمسػمل٧م،موايغمل٣مم

وأبضملٓمذظ١مع٤مأج٢ماظ٦اوممم،موع٤ماظ٦اجنملمحغملؼمل١ممبمملمأغٖلمآمموضؿمل٢مأنمتظمللرلؼهملم:مأغٖلمآمأعٕغمملموض٦ظؽملمملمأومععملٓعممًلموماظؿعملٓؼٕم

اظٓرمم،م550م:م1احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م271:م1ممراجٝماٌلمملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم286م–م285م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمٮم

 .ممطؼملمملمس٬ٕؽملمملمشلمملمؼبمضل٣ماظٓرادهملمبمملظؿظملزملؿمل٢م540م:م2اٌزمل٦نم

 (طمم)دعملٛمع٤مٮمؼبمعمملمٯمممظظملٜم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمؼبمٯمظظملٜمم)**(

 اب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ48ذـذ47ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

 

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ49)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ِغقب٥مراجٝمإظبمعمملمم(6)مبمملظؿقؿؿملهملمؼؾطمل٦نوظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأ،ماىمملػػملؿملهملمتؾطمل٦نم؟مصؾمل٦معؽملعملشملٝمسؼملقبمملمضؾػمل٥م

قٓبع٥مع٤ صٱمؼعملشملٝمسؽمل٥م،ممصؾمل٦معؿضملػمل٠مب٥م وؽبِإنمبمَطكـبرلًامعىب٤ؽبماظؽملمبمملِسمَظظمَلمملدكبعمُل٦نؽبممض٦ظ٥م)***(تعمل

م

م

م

م

م{51}م...َأوؿبظكبؿملؽبمملء...متمملم،موطٔامم(7)م{50}...ؼؾب٦ضكبؽملؾب٦نؽب...مم)م*((وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زمم)م

(8)صؿملغمل٦نماظؽملقبؾمل٨مس٤مادبمملذمأوظؿملمملءمم(أوظؿملمملء)مظ٦مو٭٢مظزملمملرتماىؼملػملهملم٭ظملهململ)***(مػؽملمملمِغقب٥)**(ؼؽملؾطمل٨مأنمؼ٦ضٟم

                                                                                                                                                                                
وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم،ومب٥مأخٔماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م622م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

م(م241اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م178اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

م178:ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

م241:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م622م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م،مم551احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م82اظؿؿمللرلمم،م244وػ٨مضٕاءةمسؾٓمآمب٤مسمملعٕمؼؽملصملٕماظلؾضملهملمم5

م254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م161م:م2اظؽملرملٕمجم،م542م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م288م-4اظؾقٕماحملؿملٛم

م،م551احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م82اظؿؿمللرلمم،م244وػ٨مضٕاءةماظؾمملض٦نمسٓاماب٤مسمملعٕمؼؽملصملٕماظلؾضملهملمم6

م254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕم،م542م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م288م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮمعؽمل٥مٯمم(بمم)ؼبمم*(**)

 (ب)ومم(أ)دعملٛمع٤مٮمصب٦زمم...موع٤مٯماظضملؾمملرةمم)*(

 242:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م179:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم178:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م622م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 م(242اٌغملؿظمل٧مم)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

 ٮاظ٦ضٟمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمِغ٥مٯمظظملٜمم)***(
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م*(***)٭ظملؿؾمل٣مأنمبضملسملؾمل٣مأوظؿملمملءمبضملٚمصكملذاماغؿظمل٧مػٔاماظ٦٭ٟمجمملزمادبمملذػ٣مأوظؿملمملءموػ٦مربممللمومإغقبؼملمملماظؽملقبؾمل٨مس٤

ٍٚ...وػ٦محل٤،موعـػمل٥مم(2()1)ادبمملذػ٣مأوظؿملمملءمعشملػملعملممًلمضمملظ٥ماظلفمملوغٓي ،م(3)م{51}...مبؽبضملؿب

ؽبٌة...م،م(5)م{51}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...مطمملف،موعـػمل٥م(4)م{51}...َصكمِلغمب٥ؾبمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿب...ممم م{52}...دؽبآ٫كب

(6)حل٤،ممكٓبهكب...م مبطملرلممؼعمُل٦لممضٕئمممغؽبمملدكبعكبنيؽبمظؿملٗمب٦ضٟمظظملمملءماظضملشملٟمبضملٓه،مم{52}...عىب٤ؿبمسكبؽمل

(مم7)بطملرلمواومورصٝماظٱم

(ذذ52)ـذدورةذادلائدةذاآلؼاتذ5

م(وؼعمل٦لم)مطمملفم،٤ٌمضٕأم{52}م...غؽبمملدكبعكبنيؽب...م(مم9)وضٕئمبمملظ٦اوموغزملنملماظٱمم(8)وضٕئمبمملظ٦اومورصٝماظٱم

سػمل٧مم(3)2وبٓوغؾملمملمومبؾملمملمضٕأمايٕعؿمل٦نمواب٤مسمملعٕم(1)ومبؾملمملمضٕأماظغمل٦صؿمل٦ن،بمملظٕصٝمعٝماظ٦اومم(وؼعمل٦ل

وطمملفممم)اٰدؿؽؽملمملف،

                                                           
 ٮسػمل٧مٯمم(أمم)ؼبمم)****(

مم4دؾعملوملمتٕعبؿ٥مؼبمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم2

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم179:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م622م:م2اإلؼسملمملحم:مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم3

 م242:اٌغملؿظمل٧م

 242:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م179:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 179:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م179طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م،م245اظلؾضملهملمم)وػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝمواب٤مسمملعٕموأب٦مجضملظملٕموطٔظ١مػ٨مؼبمعزملمملحٟمأػ٢مآٌؼؽملهملموعغملهملمومأػ٢ماظرملمملممم7

إهمملفمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544م:م2اظٓرماٌزمل٦نممم،م294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم82اظؿؿمللرلم

م(م.مم254صسملٱءماظؾرملٕم

م،مم294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553احملٕرماظ٦جؿملٖمم،82اظؿؿمللرلمم،م245اظلؾضملهملمم)وػ٨مضٕاءةمسممل٭٣موغبٖةموماظغمللممل٨٫مم8

م(م.م254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544م:م2اظٓرماٌزمل٦نم

م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم92اظؿؿمللرلمم،م245اظلؾضملهملمم)وػ٨مضٕاءةمأب٨مسؼملٕومم9

م(مم254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544:م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ52ـذ50)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م،وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأمبمملظؽملزملنملمسشملظملممًلمم)***((م(4)محٔصؾملممل)**(ماظٱممد٦اءمأثؾوملماظ٦اومأو)*(ؼسملممًلمسػمل٧مضٕاءةمع٤مرصٝ

م

م

مظؿملٗمم{52}...جؾملٓمأميمملغقبؾمل٣م...مم،وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زمم(1)5سػمل٧مؼفملت٨مومبؾملمملمضٕأمأب٦مسؼملٕو

م{53}...ِإغمبؾملؾب٣ؿبمَظؼملؽبضملؽبغمُل٣ؿب...مج٦ابماظعملل٣،مصٱمؼظملزمل٢مبنيماظعملل٣موج٦اب٥مبمملظ٦ضٟمممأغقبؾمل٣مب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥م

                                                                                                                                                                                
م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم92اظؿؿمللرلمم،م245اظلؾضملهملمم)وػ٨مضٕاءةمأب٨مسؼملٕومم1

م(مم254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544:م

سؾٓمآمب٤مسمملعٕمب٤مؼٖؼٓمب٤ممتؿمل٣مب٤مربؿملضملهملمب٤مسؼملٕانماظؾقزمليبمإعمملممأػ٢ماظرملمملممؼبماظعملٕاءةموماظٔيماغؿؾملوملمإظؿمل٥معرملؿملكهملمم41

مؼمم12م:م4اِسٱممم،م346م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملمم127اإلضٕاءمبؾملمملمأخٔماظعملٕاءةممس٤مأب٨ماظٓرداءمعمملتمدؽملهملم

م،م245اظلؾضملهملمم)موػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝمواب٤مسمملعٕموأب٦مجضملظملٕموطٔظ١مػ٨مؼبمعزملمملحٟمأػ٢مآٌؼؽملهملموعغملهملمومأػ٢ماظرملمملمم5

إهمملفمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544م:م2اظٓرماٌزمل٦نممم،م294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم82اظؿؿمللرلم

م(م.مم254صسملٱءماظؾرملٕم

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مرصٝمٯمض٦ظ٥مم)*(م

 ٮومٯمم(بمم)ؼبمم)**(

اظٓرماٌزمل٦نمم،م294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم92اظؿؿمللرلمم،م245اظلؾضملهملمم)وػ٨مضٕاءةمأب٨مسؼملٕو،مم6

م(مم254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544م:م2

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮمحٔصؾملمملم....موطمملفمٯماظضملؾمملرةمم)***(م

 

م

 

 

مم

م

 

زلٝمع٤مأغٗمب٤معمملظ١موشرلهمعمملتم،ممػذملم68زبمملنمب٤ماظضملٱءمب٤مسؼملمملرمب٤مأب٦مسؼملٕوماظؾزملٕيم،أحٓماظعملٕاءماظلؾضملهملموظٓمدؽملهملمم5

 مؼم72م:م3اِسٱممم،م231م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،م288م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم154دؽملهملم

م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م294:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م553ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم92اظؿؿمللرلمم،م245اظلؾضملهملمم)وػ٨مضٕاءةمأب٨مسؼملٕومم2

م(مم254إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م191م:م2اظؽملرملٕمم،م544:م

ذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ54ذـذ52ذذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ممحل٤م،ِٕؼ٤ؽب...م مبةلبم،ممَأذكبَظهمللبمِنقبمم،مموؽبؼؾبقكبؾنب٦غؽب٥ؾبتمملم،موٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مم(2)م{53}م...خؽبمملدكب مَأسكب

م(اظزملٕضبهملمسػمل٧ماظزملظملهملمم)مشرلم)*(وادؿٓلمبضملسملؾمل٣مسػمل٧مج٦ازمتعملٓؼ٣ماظزملظملهملم(بعمل٦مم)غضملوملمظعمل٦ظ٥

ماظزملٕضبهملمبؾملٔهماآلؼهملمم/مممؼ122طممػم

٭ظملؿمملنممم(مأسٖة)**(أذظهملم)٭ظملهملموػ٨مشرلم٭ٕضبهملمِغقبؾملمملمعبػملهملمعقملوظهملموض٦ظ٥م(ضبؾؾمل٣)صكملنقبمض٦ظ٥ممؼممم/م140أممػ

سؽبػمَل٧م...ممم.م(4)امعظملٕدتمملنموضبؾؾمل٣موضبؾ٦غ٥معضملذلضممبنيماظزملظملهملمومع٦٭٦صؾملمملممِغقب٥)***(٭ٕضبؿمملن

ِٕؼ٤ؽب م(بعمل٦م):ممتمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢مؼبمع٬٦ٝماظؽملضملوملمظعمل٦ظ٥مم{54}...اْظغمَلمملصكب

مِغقب٥م

م

م{54}...مَظ٦ؿبعؽبهمَلمآل٫كب٣ٍ....وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم،مم(3)ٰمؼظملزمل٢مبنيماظؽملضملوملموماٌؽملضمل٦تمبمملظ٦ضٟ

(1)وعـػمل٥م،مطمملفمم...م{54}...معؽب٤مؼؽبرملؽبمملء،م...م{54}...سؽبػملكبؿمل٣فبمتمملم،موعـػمل٥م...مرؽباطكبضملؾب٦نؽب

                                                                                                                                                                                
موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م179وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،623م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم3

مم242

 (بمم)دعملٛمع٤مٮماظزملٕضبهملمسػمل٧ماظزملظملهملمٯماظضملؾمملرةمم)*(م

 ٮأسٖةمأذظهملمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 ٮ٭ٕضبؿمملنمٯمم(امم)ؼبمم)***(

مم548م–م547م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم4 

م

مممم

مم

 

 

 

وزمملػٕمػٔهماىؼملػملهملمأغقبؾملمملم٭ظملهملموصب٦زمأنمتغمل٦نمٯمم:م(صبمملػٓونمم)ضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمؼبمتضملػملؿملعمل٥مسػمل٧معبػملهملمم3

ماظٓرم–م499م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم)ٮم(أسٖةمم)ع٤ماظسملؼملرلمؼب:مادؿؽؽملمملفمأخؾمملرموج٦قبزمأب٦ماظؾعملمملءمأنمتغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمحمملٰ

م(م.مم549م:م2اٌزمل٦نم
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،مِغقب٥مظ٦مو٭ػمل٥مظزملمملرتم(3)م{57}م...َأوؿبظكبؿملؽبمملء...،وم(2)م{56}م...اْظطملؽبمملظكبؾؾب٦نؽب...،وم  م{55}...

محل٤،مم{58}م...وؽبَظضملكبؾممًل...مطمملف،مم(4)م{57}م...عنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...مطؼملمملمتعملٓمم(أوظؿملمملءم)اىؼملػملهملم٭ظملهملمظذمل

...م{58}...َٰمؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب(5)تمملممم،مم{59}...عكب٤مَضؾؿب٢ؾب...ممظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟمم

ؽٕبُط٣ؿبمإوؽبأممؼم/م118بممػ عؽملقبمملمذؿملؽممًلمإٰماإلميمملنمبمملٓموعـ٢مػٔامٰمؼضملٓمسؿملؾممًلممٰمؼضملؿملؾ٦ن:مأيم،مآعؽبؽملمبمملمَأنؿبممسػمل٧منمبمَأْطؽب

(ممم6)طعمل٦لماظؽملمملبطملهمل

ممممممممممم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ61ذـذ59ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

(م7)موٰمسؿملنملؽبمصؿملؾمل٣مشرلؽبمأنمبمدؿمل٦َصؾمل٣مممممممممممممممممممبكبؾمل٤قبمصػمل٦لفبمع٤ؿبمضٕاِعماظغملؿممل٫نملكب

                                                                                                                                                                                
مم179:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف623م:م2وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م(242اٌغملؿظمل٧مم)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

م(م243اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسم623م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م242:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل179٧:موما٫ٰؿؽملمملف

(مم179اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،(623:م2اإلؼسملمملحم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم4

 240:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 م(242اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م179اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

اِشمملغ٨مِب٨ماظظملٕجماِ٭ظملؾملمملغ٨م.مزؼمملدمب٤معضملمملوؼهملمب٤محؾمملبمب٤مذبؿملمملنموؼغملؽمل٧مأب٦مأعمملعهملمذمملسٕمجمملػػمل٨موػ٦مع٤ماظشملؾعملهملماِوظبم6

م/م2004م–م1425م:م2ماِدؿمملذمبغملٕمسؾمملسمدارم٭مملدرمبرلوتمطم–إبٕاػؿمل٣ماظلضملمملصنيم.مممدم–إحلمملنمسؾمملسم.مهعملؿمل٠مدم

م.مم92م:3ماِسٱمم5م:11

دؼ٦انماظؽملمملبطملهملماظٔبؿملمملغ٨معبٝموتضملػملؿمل٠ماظرملؿملْمربؼملٓماظشملمملػٕمب٤مسمملذ٦رماظرملٕطهملماظؿ٦غلؿملهملمظػملؿ٦زؼٝموماظرملٕطهملماظ٦رؽملؿملهملمظػملؿ٦زؼٝمم7

مم47م،م1976مجمملغظمل٨م–ماىٖا٫ٕم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذـذ54ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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قٓبهمأحٓمسؿملؾممًلم،مؼضملينمإنؿبموجٓمصؿملؾمل٣مسؿملنملمصؾمل٦مػٔام .ممصمملغؿظمل٧ماظضملؿملنملمسؽملؾمل٣مبٓظؿملػمل٥م،موػٔامٰمؼؾبضمل

م{59}م...َصمملدكبعمُل٦نؽب...م(1)تمملم،ممؽبماظػمّل٥كب...م وسػمل٧م،مطمملفمظؿؽملمملػ٨ماٰدؿظملؾملمملممم(2)م{60}م...عؽبؾب٦بؽبهمًلمسكبؽمل

ؼبمع٬٦ٝمم(ع٤)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م،مػ٦مع٤مظضملؽمل٥مآم:مأنقبمعمملمبضملٓهمعٕص٦عمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه

ًٰمع٤مض٦ظ٥ ض٢مػ٢مأغؾؽغمل٣مع٤مظضملؽمل٥مآم؟مأومؼبمع٬٦ٝمغزملنملمم):ممؼبمع٬٦ٝمغزملنملممبضملؽمل٧)**(أو(برملٕمم)خظملٚمبٓ

ًٰمع٤مض٦ظ٥ ؽٓبماظشمَلمملُش٦تؽب...م(م.3)سػمل٧ما٬٦ٌٝم(برملٕم)م)***(أؼسملممًلمبٓ محل٤م،٤ٌمضٕأمم(4)م{60}...وؽبسؽبؾؽب

ؽٓبماظشمَلمملُش٦تؽب م{61}...خؽبؽبجؾب٦ْامبكب٥كب...موطٔام،مطمملفمم(5){60}م...اظلمبؾكبؿمل٢ِ...مصضملًٱمعممل٬ؿملممًلمم موؽبسؽبؾؽب

(6)وعـػمل٥م،مم{61}م...ؼؽبغمْلؿؾبؼملؾب٦نؽبم...م(7)مم،

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ64ذـذ62ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

                                                           
 م(243اٌغملؿظمل٧م)موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م180:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم1

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م623م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

م(م243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

 ٮمومٯمم(بم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮممض٦ظ٥م...مض٢مٯماظضملؾمملرةمم)***(

 557م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م306م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م274م:م1إسٕابماظعملٕآنمم،م151:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم3

م(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘م:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م(180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 م(180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7
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 {62}م...اظلنبقؿبوملؽب...ممجممل٫ٖ،ممم{62}م...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م(1)م)*(طمملفم،م{63}م...اظلنبقؿبوملؽب...مم

معمملمؼبم)***(موحٓػمملموعمملموحٓػمملمطػملؼملؿنيموضمملظ٦امط٢)**(تمملممورزل٦امومظؾؽٗم(2){63}م...ؼؽبزملؿبؽملؽبضملؾب٦نؽب...مجممل٫ٖ،م

مجممل٫ٖ،مسؽملٓمبضملسملؾمل٣مأيمممؽمل٦سهملمع٤ماإلغظملمملقموػٔامدنملقبمٓمم{64}م...معؽبطملؿبػمُل٦َظهمٌل...(م3)أوظ٥مٰممصؾمل٦مععملشمل٦ع

كٓبؼؾمِل٣ؿبمموومملوزهمأوظبمظؿملؿزمل٢مض٦ظ٥م،متضملمملظبمبطملرلمعمملمطظملٕوامب٥م ؾبماظػمّل٥كبمعؽبطملؿبػمُل٦َظهمٌلممموػ٦مجٖاءمض٦شل٣ممُشػمَلوملؿبمَأؼؿب مؼؽب

م{64}...بكبؼملؽبمملمَضمملُظ٦ْا...مع٤مم(ب٢مؼٓاهمعؾل٦رؿمملنمم)ِغقب٥مؼزملرلمض٦ظ٥م،ممحل٤،موٰمصب٦زمو٭ػمل٥ممبمملمبضملٓهم

ؾبماظػمّل٥كبمعؽبطملؿبػمُل٦َظهمٌل)مردمظعمل٦شل٣م**(***)*مضمملظ٦اموظؿملٗمطٔظ١مب٢مػ٦*(***)*ماظؿملؾمل٦دموعظملضمل٦ل*(***)ععمل٦ل (ممؼؽب

م

م

م

م

م

م

                                                           
 م(180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 وػ٦موضٟمطمملفم،ٰتزملممللمعمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥معضملؽمل٧مواغظملزملمملظ٥مظظملصملممًلمِنقبماىؼملػملهملمبضملٓهمعلؿفملغظملهملمٮمتمملممٯمم(أمم)ؼبمم)*(

 م(243اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

 ٮظؿملٗمٯمم(بمم)ؼبمم)**(

 ٮطػملؼملمملمٯمم(أمم)ؼبمم)***(

م74اٌعملؽملٝمم3

 ٮض٦لمٯمم(طم)ؼبمم)****(

 ٮعظملضمل٦ظ٥مٯمم(بمم)ؼبمم)*****(

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯمظظملٜمم)******(
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م{64}م...عؽبؾؿبلؾب٦َرؿؽبمملِن...م(م1)ع٤مععملزمل٦دماظغملٱممصٱمؼلؿفملغٟموؼبماإلتعملمملنم(ؼؾبؽملؿبظمل٠م)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥

ؾبماظػمّل٥كبمعؽبطملؿبػمُل٦َظهمٌلممم)*(وع٤ماآلدابمإذامضٕئم:م(2)ضممللماظؽمل٦وي فبمابؿب٤ؾبماظػمّل٥كبمممأوموؽبَضمملَظوملكبماْظؿملؽبؾملؾب٦دؾبمؼؽب ؽبؼؿب وؽبَضمملَظوملكبماْظؿملؽبؾملؾب٦دؾبمسؾب

ؾبمابؿب٤ؾبماظػمّل٥كبم مبٔظ١،مإذمط٢معمملم)***(مؼ٦ػ٣مأنمطبظملٚم٭٦ت٥)**(ع٤مط٢معمملم(30م:9اظؿ٦بهملم)وؽبَضمملَظوملؿبماظؽملمبزملؽبمملرؽبىماْظؼملؽبلكبؿمل

ؽٟبمؼؽبرملؽبمملءمم:ممسػمل٧ممخٱص٥م،وضؿمل٢خشملٕمبمملظؾممللمأومت٦ػ٣مبمملًؿملممللمصمملظٕبم )موعظملضمل٦لم(3)معلؿفملغٟؼؾبؽملظملكب٠ؾبمَطؿملؿب

ؼؽملظمل٠مطؿملٟمؼرملمملءمأنمؼؽملظمل٠مومٰمصب٦زمأنمؼضملؼمل٢مؼبم:ربٔوفموج٦ابمطؿملٟمربٔوفمأؼسملممًلم،وماظؿعملٓؼٕمم(ؼرملمملء

ب٢ماظضملمملع٢مصؿمل٥مؼرملمملءم،مِنقبماد٣ماظرملٕطمٰمؼضملؼمل٢مصؿمل٥معمملمضؾػمل٥م،مم(ؼؽملظمل٠)طؿملٟم

م

م

م

م

مم

م

                                                           
عزملشملظمل٧ماظؾطملمملمذملمم.ماإلتعملمملنمؼبمسػمل٦مماظعملٕآنمظػملقمملصٜمجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨متعملٓؼ٣موتضملػملؿمل٠مدم1

مم324م:م1ؼبمآدابمتٱوت٥مم(م35م)ممبمملبم1987ػذملمذملم1407م:م1مبرلوتمط–دارماب٤مطـرلمدعرمل٠م

ػذملمذملم676ػ٦مضبؿمل٧مب٤مذٕفمب٤محل٤ماظؽمل٦ويماظرملمملصضمل٨مأب٦مزطٕؼمملمسٱعهملمبمملظظملعمل٥مومايٓؼىملمع٦ظٓهمووصمملت٥مؼبمغ٦ىمعمملتمدؽملهملمم2

م184:9مماِسٱمم1277

 ٮضٕأغ٨مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبم)*(

 ٮطػملؼملمملمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 ٮبٔظ١م٭٦ت٥مٯمم(بمم)ؼبمم)***(

ع٤ماإلسٕابمإذمػ٨معبػملهملمعلؿفملغظملهملممم(تؽملظمل٠مم)وٰمع٬٦ٝمظعمل٦ظ٥مٯم:ضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم3

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼب:موضممللماي٦ؼبم اغؿؾمل٧مم(عؾل٦رؿمملنم)صب٦زمأنمؼغمل٦نمخدلًامبضملٓمخدلموصب٦زمأنمؼغمل٦نمحممل

مومضبؿمملجمؼبمػٔؼ٤ماإلسٕابنيمإظبمأنمؼغمل٦نماظسملؼملرلماظضملممل٫ٓمسػمل٧ماٌؾؿٓأمأومسػمل٧مذيمايممللمربٔوصممًلمم

م(م.مم567م-م566م:م2ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم،م316م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم)ٮمؼؽملظمل٠مبؾملؼملمملم:موماظؿعملٓؼٕ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ64)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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(م2()1)ماظغملٱممٰمؼضملؼمل٢مصؿمل٥مإٰمحٕفماىٕموماٌسملمملف/مظ٥م٭ٓرم)*(اظغملٱمموعمملمطمملنمشلمملم٭ٓرم(طؿملٟ)ِنقبممؼمممم141أممػم

ؽٟبمؼؽبرملؽبمملء...مممممؼ123طممػ ؼؽب٦ؿبِمم...ممجممل٫ٖ،مم/(4)م{64}م...وؽبُطظمْلًٕا...مطمملف،مم(3)م{64}...َطؿملؿب

سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟمم(5)م{64}...َأْرظمَلفمَلػؽبمملماظػمّل٥ؾب...م:ممحل٤م،وعـػمل٥م{64}...اْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب

كبؼ٤ؽب...ممطمملف،م{64}...َصلؽبمملدًا...م(م6)وػ٣مؼلضمل٦ن:مإنمجضملػملوملماظ٦اومظػملقمملل،مأي (م7){64}م...اْظؼملؾبظمْللكب

...{64}(7)تمملمم،مم{65}...اظؽملمبضملكبؿمل٣ِ...ممطمملفم،وعـػمل٥م:{66}م...َأرؿبجؾبػملكبؾمِل٣...م(8م)ؽبٌة...م معنبعمْلؿؽبزملكب

ؽبٌة محل٤م(9)م{66}م...عنبعمْلؿؽبزملكب

م

م

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملنمٯمظظملٜمم)*(

وعظملضمل٦لماٌرملؾ٥مم(طؿملٟمتغمل٦نمأط٦نمم)ؼبمعـ٢مػٔاماظذلطؿملنملمذٕرؿملهملمسب٦مم(طؿملٟ)وٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم1

وعمملمبضملٓػمملم(أنم)ؼؽملظمل٠مطؿملٟمؼرملمملءمؼؽملظمل٠مؼؽملظمل٠مربٔوفمعظملضمل٦لمؼرملمملءموػ٦م:مربٔوفموطٔظ١مج٦ابمػٔاماظرملٕطمأؼسملممًلم،وماٌضملؽمل٧

طؿملٟمم)اٌؿعملٓممسمملعًٱمؼبمم(ؼؽملظمل٠مم)اِولموٰمجممل٫ٖمأنمؼغمل٦نمم(ؼؽملظمل٠مم)اٌؿفملخٕمظٰٓظهملم(ؼؽملظمل٠مم):،موػ٦(طؿملٟ)وحٔفمأؼسملممًلمج٦ابم

اظؾقٕمم،م567م:م2ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نم)مٮمِنقبمشلمملم٭ٓرماظغملٱمموحمملظهملم٭ٓرماظغملٱممٰمؼضملؼمل٢مصؿمل٥مإٰمحٕفماىٕمأوماٌسملمملفمم(

م(م271-م270عطملينماظػملؾؿملنملمم،م316م:م4احملؿملٛم

دفملظوملماًػملؿمل٢مس٤مض٦ظ٥مطؿملٟمتزملؽملٝمأ٭ؽملٝمصعملممللمػ٨معلؿغملٕػهملموظؿمللوملمع٤محٕوفمٯم:مضممللمدؿملؾ٦ؼ٥مس٤مطؿملٟماظرملٕرؿملهملمم2

 م(60م:م3اظغملؿمملبمم)ٮمِنقبمعضملؽملمملػمملمسػمل٧مأيقبمحممللمتغمل٤مأط٤م،ماىٖاءموزبٕجؾملمملمسػمل٧ماىٖاءم

مم180:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم(م624م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

 م(243اٌغملؿظمل٧مم)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

 م(180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م(180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

وظضمل٢ماظٕاجّمصؿملؾملمملمأنقبماظ٦اومظػملضملشملٟموظؿملٗمظػملقممللمأوماٰدؿؽؽملمملفمم6

 م(243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم7

م(م243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م624اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم8

م(مم180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م624م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم9

 م(243اٌغملؿظمل٧مم)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ66ذـذ64ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ70ذـذ66ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

محل٤،مظٱبؿٓاءمم{67}...معكب٤مرمببىب١َ...تمملم،مظٱبؿٓاءمبضملٓمبؿملمملءماظؽملٓاءممم(1){66}...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م،

:ممطمملفم،وعـػمل٥م{67}...مِردؽبمملَظؿؽب٥ؾب...  بمملظرملٕط

ِٕؼ٤ؽب...،م(2){67}...معكب٤ؽبماظؽملمبمملِس...م (م4){68}...عىب٤مرمببىبغمُل٣ؿب...متمملم،مم(3)م{67}م...ماْظغمَلمملصكب

طمملف،م

ِٕؼ٤ؽب...م مجممل٫ٖ،{68}م...وؽبُطظمْلًٕا...مم مظؿملٗم{69}م...وؽباظؽملمبزملؽبمملرؽبى...متمملم،مم(5){68}...اْظغمَلمملصكب

ؽبغؾب٦نؽبم...م(م6))*(ٕمؼفملتمبضملٓم(إنقب)ب٦ضٟم،ِنقبمخدلمم (م8)م{70}...رؾبدؾبًٱ...م،م(7)متمملمم{69}م...ؼؽبقؿب

(8)طمملف،مم

َٰمتؽبؾملؿب٦ؽبىمَأغؿبظمُللؾبؾملؾب٣ؿب...مم أيمطػملؼملمملمجمملءػ٣مرد٦لم:ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمج٦ابمطػمّلؼملمملمم{70}...بكبؼملؽبمملم

قبب٦هموضؿػمل٦هم م:مطمملف،موعـػمل٥م{70}م...ؼؽبعمْلؿؾبػمُل٦نؽب...م(م1)أيمطٔب٦امصٕؼعملممًلموضؿػمل٦امصٕؼعملممًل:مط

                                                           
 م(243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم1

م(م243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م(م243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)ماب٤ماظؽملقمملسمم(م624م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 م243:ماٌغملؿظمل٧

 م(243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 ٮبضملٓمٯمم(طمم)ؼبمم)*(

م...مصٱمخ٦فمسػملؿملؾمل٣موٰمػ٣مضبٖغ٦نمم...م:موػ٦مض٦ظ٥متضملمملظبمم6

م(م243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم7

مم180:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم(م624م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم8

م(م243اٌغملؿظمل٧مم)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم
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م

ذظ١مطـرلمعؽملؾمل٣،م:مسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفمخدلمعؾؿٓأمربٔوفم،مأي(مطـرل)إذامرصٝمم(2)م{71}م...وؽب٭ؽبؼملنب٦ْا...مم

ًٰمع٤ماظ٦اومؼبم ِغقب٥مٰمؼظملزمل٢مبنيماظؾٓلموماٌؾٓلمعؽمل٥مصؼمل٤مأ٬ؼملٕماٌؾؿٓأمم(سؼمل٦امو٭ؼمل٦ا)وظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢مبٓ

ًٰمع٤مض٦ظ٥،مػ٦ماظضملؼمل٧موماظزملؼمل٣مم(طـرلم):جضمل٢مض٦ظ٥ م)***(مذوا)**(:إظؿملؾمل٣م،أي)*(مراجضملممًلمَطكبرلفبم:موع٤مجضملػمل٥مبٓ

اظضملؼمل٧مموماظزملؼمل٣مومٰمضبؼمل٢مذظ١مسػمل٧مظطملهملمأطػمل٦غ٨ماظدلاشؿملىملمظعملػملهملمادؿضملؼملمملشلمملمم

تمملم،مم(5)م{71}...بكبؼملؽبمملمؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م،مم(4)م{71}...معىبؽملؿبؾملؾب٣ؿب...م/(م.م3)مموذٔوذػمملمؼم119بممػ

ؿبؼؽب٣ؽب...م م...وعـػمل٥م،ممطمملفمم{72}م...وؽبرؽببمبغمُل٣ؿب...محل٤م،م(1)م{72}...مابؿب٤ؾبمعؽب

،م(2){72}...اظؽملمبمملرؾب

                                                                                                                                                                                
قبب٦اموصٕؼعملممًلمؼعملؿػمل٦نمم)ػ٦مربٔوفمؼٓلمسػملؿمل٥مض٦ظ٥مٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمس٤مج٦ابمطػمّلؼملمملمم1 :مطفملغقب٥مضؿمل٢مم(صٕؼعملممًلمط

طػملؼملمملمجمملءػ٣مرد٦لمعؽملؾمل٣مغممل٭ؾ٦هموض٦ظ٥مصٕؼعملممًلمطٔب٦امج٦ابمعلؿفملغٟمظلقملالمضممل٢٫م

م(مم577م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م326م:م4ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛمم)ٮمطؿملٟمصضملػمل٦امبٕدػملؾمل٣م؟مم)م

 م(م181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م624م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 ٮمراجٝمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممأيمذومٯمض٦ظ٥مم)**(

 ٮذوومٯمم(طمم)ومم(أمم)ؼبمم)***(

وارتظملمملعمطـرلمسػمل٧ماظؾٓلمع٤ماٌسملؼملٕموج٦زوامأنمؼٕتظملٝمسػمل٧ماظظملمملس٢موماظ٦اومسٱعهملمظػملفؼملٝمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم3

ػ٣مأيماظضملؼمل٧موم:موٰمؼؽملؾطمل٨مذظ١مظعملػملهملمػٔهماظػملطملهملموضؿمل٢مخدلمعؾؿٓأمربٔوف،متعملٓؼٕه،مٰم٬ؼملرلمسػمل٧مظطملهملمأطػمل٦غ٨ماظدلاشؿملىملم

اظزمل٣مطـرلًامعؽملؾمل٣مم

مموأجمملزمأب٦ماظؾعملمملءمط٦نماظ٦اومظػملفؼملٝمٰم٬ؼملرلم328م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم)ٮمعؾؿٓأموماىؼملػملهملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمااًدلمم:موضؿمل٢م

أب٦ماظؾعملمملءماظضملغملدليمهعملؿمل٠مسؾٓاإلظ٥مغؾؾملمملنمعؽملرمل٦راتمذبؼملٝماظػملطملهملماظضملٕبؿملقبهملمدعرمل٠م:اظظملمملس٢مؼؽملصملٕمإسٕابمايٓؼىملماظؽملؾ٦يمتفملظؿملٟم

م،م158م:م2م،وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م130م:1986م2ط

م:م2عطملينماظػملؾؿملنملمم،م582م–م581م–م580م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م565احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م277م:م1مإسٕابماظعملٕآنم

م(م479م–م478

 م(243اٌغملؿظمل٧م)مومأب٨مسؼملٕوممم(م181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م(243اٌغملؿظمل٧م)مومأب٨مسؼملٕوممم(م181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ72ذـذ71ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

م

محل٤،موٰمصب٦زمو٭ػمل٥ممبمملمبضملٓهمِغقب٥مم{73}...ثؽبمملظكبىملؾبمثؽبَٱثؽبهمللب...متمملم،مم(3){72}...عكب٤ؿبمَأغزملؽبمملٍر...مم

ع٤مض٦لماظؽملزملمملرىماظٔؼ٤مؼعمل٦ظ٦نمبمملظؿـػملؿملىملموظؿملٗماِعٕمطٔظ١مم(وعمملمع٤مإظ٥مإٰمإظ٥مواحٓ):ؼ٦ػ٣ماظلمملعٝمأنقبمض٦ظ٥م

اِبموماٰب٤موروحماظعملٓسموػٔهماظـٱثهملمإظ٥مواحٓم،مب٢معضملؽملمملهمثمملظىملمثٱثهملمآشلهملمِغقبؾمل٣مؼعمل٦ظ٦نماآلشلهملمثٱثهملم

(م4)وتعملٓممعمملمؼطملينمس٤مإسمملدت٥موع٤مٕمؼٕدماآلشلهملمٕمؼغملظملٕ،موعلؿقؿمل٢مأنمتغمل٦نماظـٱثهملمواحًٓاموماظ٦احٓمثٱثهملم

مؼم7:م58اجملمملدظهملممػ عؽبمملمؼؽبغمُل٦نؾبمعكب٤مغمبفؿب٦ؽبىمثؽبػمَلمملثؽبهمللبمِإَظمملمػؾب٦ؽبمرؽبابكبضملؾبؾملؾب٣ؿبموؽبَظمملمخؽبؼملؿبلؽبهمللبمِإَظمملمػؾب٦ؽبمدؽبمملدكبدؾبؾملؾب٣ؿبمم:مظعمل٦ظ٥متضملمملظبم

                                                                                                                                                                                
 م(مم181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م(مم180اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م624م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 م(243اٌغملؿظمل٧مم)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

 م(243اٌغملؿظمل٧م)مومأب٨مسؼملٕوممم(م181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

م330م-م329م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمِب٨محؿملمملنممم4
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َٰمِإَظذمل٥فبم...ممعمملمؼ٦ػ٣معشملػمل٦ب)*(ووؽملنملمم(1)ٮعمملمزؽمل١مبمملثؽملنيمآمثمملظـؾملؼملمملمٯم:وؼبمايٓؼىملم ِإ

فب :مممج٦ابمضل٣مربٔوفمتعملٓؼٕه مَظؿملؽبؼملؽبلمب٤مب:مطمملف،موماظٱممؼبمض٦ظ٥م(2){73}...وؽباحكب

م

م

م

ؾبوغؽب٥ؾب...طمملف،موطٔاممم(4){73}م...مَأظكبؿمل٣فب...(م3)م)*(َظؿملؽبؼملؽبلمب٤مبومآم مرمبحكبؿمل٣فب...م،م{74}م...موؽبؼؽبلؿبؿؽبطملؿبظملكب

...{74}(5)تمملمم،م...م{75}...ماظنبدؾب٢ؾب(م6)ِنقبماظ٦اومظٱدؿؽؽملمملفموٰمرب٢مظػملضملشملٟ:ممجممل٫ٖموؽبُأعنب٥ؾبم...م

                                                           
س٤مأغٗمب٤معمملظ١مم:مػٔامجٖءمع٤محٓؼىملمومايٓؼىملمػ٦م،ماظؾكمملريمبمملبمثمملغ٨ماثؽملنيمإذمػؼملمملمؼبماظطملمملرمم1

ظ٦مأنم:مؼمملمرد٦لمآم:مؼبماظطملمملرمصٕأؼوملمآثمملرماٌرملٕطنيمضػملوملم :  طؽملوملمعٝماظؽمليب ضمملل:م  حدثني أتو تكر » :مضممللم

مممطؿمملبماظؿظمللرلم373م:م8مصؿّماظؾمملريمذٕحم٭قؿملّماظؾكمملريمم«عمملمزؽمل١مبمملثؽملنيمآمثمملظـؾملؼملممل:مأحٓػ٣مرصٝمضٓع٥مرآغمملمضممللم

ممم413م:8مج4663مرض٣ماايٓؼىملم40اظؾمملبماظؿمملدٝماآلؼهملمم(م9م)مد٦رةمبٕاءةم65رض٣م

غصملٕتمإظبمأضٓامماٌرملٕطنيم:معلػمل٣مبمملبمع٤مصسملممل٢٫مأب٨مبغملٕماظزملٓؼ٠مع٤محٓؼىملمأغٗمب٤معمملظ١مأنمأبمملمبغملٕماظزملٓؼ٠محٓث٥مضممللم

مؼمملمأبمملمبغملٕمعمملم»:مظ٦مأنقبمأحٓػ٣مغصملٕمإظبمضٓعؿمل٥مأبزملٕغمملمهوملمضٓعؿمل٥مصعملممللم،مسػمل٧مرؤودؽملمملموسب٤مؼبماظطملمملرمصعملػملوملمؼمملمرد٦لمآم

ع٤مصسملممل٢٫مأب٨مبغملٕماظزملٓؼ٠مرض٣مم(م1)بمملبمم(م44م)طؿمملبمصسملممل٢٫ماظزملقمملبهملم.ممم٭قؿملّمعلػمل٣م«زؽمل١مبمملثؽملنيمآمثمملظـؾملؼملمملم

 (2384م:م5م)2381ايٓؼىملم

 ٮهلنملممٯممم(بمم)ؼبم)*(

م،م181:وػ٦متمملممس٤مغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م625م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم2

م(م243اٌغملؿظمل٧مم)وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

 م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمظؿملؼملٗممٯممؼبمظظملٜم)*(

م583م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م331م–م330م:م4وضٓموردتمػٔهماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم3

م(م181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م(243اٌغملؿظمل٧م)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم5

م2اظٓرماٌزمل٦نم)ٮمابؿٓاءموخدلهمٰمرب٢مشلٔهماىؼملػملهملمع٤ماإلسٕابممم(ومأع٥م٭ٓؼعملهملمم)وض٦ظ٥مٯمم:مضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم6

م(م585:م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ73ذـذ72ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ىبؼعمَلهمٌل م،ومٰمصب٦زمو٭ػمل٥مِغقب٥مظ٦مو٭ػمل٥مٰمضؿسمل٧مأنمتغمل٦نماىؼملػملهملم٭ظملهملمشلمملمومٰم)**(مجمملٖ٫م{75}...وؽبُأعنب٥ؾبم٭كب

(م3)م{75}م...ؼؾبقملؿبَصغمُل٦نؽب...م،م)****(طمملفم(2)م{75}م...اظشمَلضملؽبمملمؽب...م(م1))***(ؼزملّمذظ١مظؿـؽملؿملهملم٬ؼملرلمطمملغممل

َٰمغؽبظمْلضملممًل...مطمملف،موطٔام تمملم،ممم{76}م..اْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب...م،م(4)م{76}م...وؽب

م

م

م

م

(ذذ80ـ77)ـذدورةذادلائدةذاآلؼاتذ5

م

ؽبماْظقؽب٠ىب...مم ؿبم٬ؽبػمُل٦ْامعكب٤مَضؾؿب٢ؾب...ممطمملف،م{77}...َشؿملؿب (م1)،وضممللمشرلهم(6)تمملممسؽملٓمغمملصٝم(5){77}...َض

م...جممل٫ٖ،مِنقبمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػملؿمل٥موماظصملمملػٕمأغقب٥مجممل٫ٖمٰخؿٱفمعضملؽمل٧ماىؼملػملؿنيم:(1)شرله

                                                           
وػ٦موضٟمجممل٫ٖمِغ٥مضبؿؼمل٢مصؿملؼملمملمبضملٓهمأنمؼغمل٦نمعلؿفملغظملممًلمومضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نم٭ظملهملمٮمحل٤مٯمم(أ)ؼبمم)**(

 (طؼملمملمسؽملٓماِسل٦غ٨م)مظ٥مومإنمضممللماظؾضملٚمبفملنمذظ١مٰمصب٦زمتـؽملؿملهملم٬ؼملرلمطمملغمملم

 ٮطمملغمملممٯممم(بمم)ؼبمم)***(

ؼؽملصملٕماظؾقٕمم)ٮموػٔهماىؼملػملهملمادؿؽؽملمملفمإخؾمملرمس٤ماٌلؿملّمومأعقب٥مموٰمع٬٦ٝمشلٔهماىؼملػملهملمع٤ماإلسٕابمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم1

م(م333م:م4احملؿملٛمِب٨محؿملمملنم

اٌغملؿظمل٧م)مومأب٨مسؼملٕوممم(مم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م62اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

م(م243:

 .وػ٦موضٟمطمملفمٰتزملممللمعمملمبضملٓهمب٥معضملؽمل٧موماغظملزملمملظ٥مسؽمل٥مظظملصملممًلمِنماىؼملػملهملمبضملٓهمعلؿفملغظملهملمٮمحل٤مٯممم(ب)ومم(طمم)ؼبمم)****(

 م(243:ماٌغملؿظمل٧)مومأب٨مسؼملٕوممم(م181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

 م(مم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م(مم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓمغمملصٝمومب٥مأخٔماظؽملقمملسمم5

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ76ذـذ73ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ؿبؼؽب٣ؽب...،مم)*(تمملمم(2){77}...اظلمبؾكبؿمل٢ِ ؾبونؽب...م،)**(حل٤م(3){78}...موؽبسكبؿمللؽب٧مابؿب٤ِمعؽب ممؼؽبضملؿبؿؽب

...{78}(4)طمملفم،م...{79}م...مَصضملؽبػمُل٦هؾب(5)م،وعـػمل٥م)***(طمملفمم{79}م...ؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽب...م(6)م،م...

ؾٕبوْا ،م)****(طمملفم(7){80}م...َطظمَل

م

م

م

ؾبونؽب...م مؼمم142أممػ عمملمبضملٓهمب٥مممم)مظؿضملػمل٠م/ظؿملٗمب٦ضٟم(9)م{81}م...َأوؿبظكبؿملؽبمملء...ممم)*(طمملفم(8){80}م...خؽبمملظكب

ؽٕبُط٦ْا...تمملع٤مم(10)م{81}م...َصمملدكبعمُل٦نؽب...م(ادؿٓراطممًلموسشملظملممًلم :محلؽمل٤،موعـػمل٥ م{82}...مَأذؿب

                                                                                                                                                                                
ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم1

 م(243:اٌغملؿظمل٧م)مومأب٨مسؼملٕوممم(م181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم2

 وػ٦موضٟمتمملممِغظملزملمملظ٥مسؼملمملمبضملٓهمظظملصملممًلموعضملؽمل٧مٮمطمملفممٯممم(أ)ؼبمم)*(

م(ممم181اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦ممطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

وػ٦موضٟمجممل٫ٖمٰحؿؼملممللمادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموماحؿؼملممللمأنمؼغمل٦نمض٦ظ٥مٮمجممل٫ٖممٯممم(أ)مؼبم)**(

م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم،مؼضمل٦دمسػمل٧ماظػملضمل٤مأيمذظ١ماظػملضمل٤مطمملنمبلؾنملمسزملؿملمملغؾمل٣موذطٕمػٔامسػمل٧مدؾؿمل٢ماظؿ٦طؿملٓممؼذظ١ممبمملمسزمل٦اممػم

 م.م733

م(م243:ماٌغملؿظمل٧)مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م(مم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم5

 .وػ٦موضٟمطمملفمٰدؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمظظملصملممًلمواتزملمملظ٥مب٥معضملؽمل٧مٮمجممل٫ٖممٯممم(أ)مؼبم)***(

 م(243:ماٌغملؿظمل٧)مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

مم(مم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم7

 وػ٦مطمملفماظؿضملػملؿمل٢ماظلمملب٠مغظملل٥مٮمجممل٫ٖممٯممم(أ)ممؼبم*(***)

 م(243:ماٌغملؿظمل٧)مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم8

 ٮحل٤مٯممم(أ)مؼبم)*(

م(ممم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم9

م(م243:ماٌغملؿظمل٧)مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ84ذـذ80ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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مظؿملٗمم{82}...موؽبرؾبػؿبؾؽبمملغممًل...م)م**((م(2)ظٱبؿٓاءمبٔظ١مبفملنم)(1)م{82}م...مغؽبزملؽبمملرؽبى...م

َٰم...مم(3)مبمملظؾمملء)*****(بفملنمعؽملؾمل٣ماجملٕورة)*م***((مسشملٟمسػمل٧م)م***((ِنقبمعمملمبضملٓهمم)مب٦ضٟم/ممممؼ124طممػم

ؾبونؽب ًٰمم(ؼعمل٦ظ٦ن)ماِولمحل٤م،ِنقبمم{83}م...اْظقؽب٠ىب...مطمملفم،مم(4)م{82}...ؼؽبلؿبؿؽبغمْلؾكب ؼزملػملّمحممل

ؽٕبُص٦ْامظعمل٦ظ٥ ماظـمملغ٨مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبماظ٦اومظػملقمملل،مم{84}م...ماْظقؽب٠ىبم...وم،م(5)وؼزملػملّمعلؿفملغظملممًلمسؽب

(مم6)ومسب٤مغشملؼملٝمومإنمجضملػملوملمظٱدؿؽؽملمملفمحل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧ماظـمملغ٨مأؼسملممًل:مأي

 

كبؼ٤م..م م(م8)أيقبمذ٨ءمطممل٤٫مظؽملممل:ممعمملمادؿظملؾملمملعؿملهملمعؾؿٓأموظؽملمملمخدلم،مأيموؽبعؽبمملمَظؽملؽبمملمتمملمم،مِنقبمم(7)م{84}م...اظرملمبمملػكب

َٰمغؾبقملؿبعكب٤ؾبم كبؼ٤ؽبمصكبؿملؾملؽبممل...طمملف،مم(9)م{84}م...ماظزملمبمملظكبقكبنيؽب...معبػملهملمحمملظؿملهمل،مم مم{85}...مخؽبمملظكب

                                                           
 مم(مم181:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م590م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم2

 (أ)دعملٛمع٤مٮمظٱبؿٓاءمبٔظ١مبفملنمٯماظضملؾمملرةمم)**(

 ٮِغ٥مٯمم(بمم)ؼبم)***(

صمملدعمل٦نمتمملممأذٕط٦امجممل٫ٖمظػملظملزمل٢مبنيماظٕا٫نيموعـػمل٥مإغمملمغزملمملرىمظٱبؿٓاءمم)م(أ)ؼبمٮمسشملٟمسػمل٧م....معمملمبضملٓهمٯماظضملؾمملرةم)****(

 م(بٔظ١م

 ٮاجملٕورمٯمم(بمم)ؼبم)*****(

م.مم590م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م210م:م1إسٕابماظعملٕآنمٮموأغقبؾمل٣مؼلؿغملدلونمٯم:موػ٦مض٦ظ٥متضملمملظبمم3

 590م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم4

ًٰمع٤م٬ؼملرلماظظملمملس٢مؼبمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم5 ِغؾملمملمتغمل٦نمعؾؿٓأمؼبماظضملٕصمملنموػ٣مضٓمسٕص٦اماي٠مؼبمم(سٕص٦ا)ومٰمجممل٫ٖمأنمؼغمل٦نمحممل

م(م595م:م2ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم-م547م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممم)ٮمصمملِوظبمأنمتغمل٦نمعلؿفملغظملهملمم،مػٔهمايممللموشرلػمملم

:م،أيم(غقملع٤)دؿهملمأوج٥مذطٕمعؽملؾملمملمأغقبؾملمملمادؿؽؽملمملصؿملهملم،أومأغقبؾملمملمعضملشمل٦صهملمسػمل٧مم(وغشملؼملٝمم)ذطٕماظلؼملنيمايػمليبمؼبمإسٕابمعبػملهملمم6

م547م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م597م–م596م:م2اظٓرماٌزمل٦نممػم(غقملع٤م)وعمملظؽملمملمٰمغشملؼملٝ،مأومؼبمرب٢مغزملنملمحممللمع٤مصمملس٢م

ؼم

 243:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م7

مم595م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم8

 243:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9
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َٰم...  (2)،م{86}م...اْظفؽبقكبؿمل٣ِ...تمملممم،وعـػمل٥ممم(1)م{85}م...ماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...حل٤م، وؽب

ؾٓبوْا كبؼ٤ؽب...:مطمملف،موعـػمل٥م{87}...تؽبضملؿبؿؽب مم{88}...َرؿملىبؾـبممل...م،م(4)تمملم:وضؿمل٢مم(3)م{87}...اْظؼملؾبضملؿبؿؽب

مطمملف،م{88}م...عؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م (5)تمملم،ممم{89}...صكب٨مَأؼؿبؼملؽبمملغكبغمُل٣ؿبم...م(6مم)

م

م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ89ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

                                                           
 243:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

 243:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 243:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم4

 م(243:ماٌغملؿظمل٧)مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 م(مم182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسمومػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘مم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ89ذـذ84ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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َِؼؿبؼملؽبمملنؽبم...م،م)*(ظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿٓراكمبضملٓه مم{89}م...رؽبَضؾؽبهمللبم...م:ممحل٤،موعـػمل٥م{89}م...ا

مَأؼؿبؼملؽبمملغؽبغمُل٣ؿب...ممحل٤م،م{89}...ِإذؽبامحؽبػمَلظمْلؿؾب٣ؿب...م،م(2)طمملف:موضؿمل٢م(1)م{89}...َأؼمبمملٍمم.م..،وطٔام

ؼؾنيمآمظغمل٣مآؼمملت٥م:مغضملؿممًلمٌزملٓرمربٔوفم،مأي(مطٔظ١)أحل٤معؽمل٥،مإنمجضملػملوملماظغملمملفمؼبمم(3)م{89}...

ًٰمع٤م٬ؼملرلماٌزملٓر*(*)تؾؿملؿملؽملممًل ؾبونؽب...،م(4)معـ٢مذظ١ماظؿؾؿملنيموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملمحممل م{89}م...متؽبرملؿبغمُل

(5)ممتمملمم،

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
 ٮبضملٓمٯمم(بمم)مؼبم)*(

 م(مم182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦محل٤مسؽملٓمشرلماِخظمل٘مم1

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم2

وػ٦متمملممسؽملٓمشرلماِخظمل٘مم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماِغؾمملريمم3

 م(244:ماٌغملؿظمل٧)وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(مم(م182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)

 ٮبؿملؽملممًلمٯمم(بمم)مؼبم)**(

م.مم603م:م2ماظٓرماٌزمل٦نم281م:م1إسٕابماظعملٕآنمم4

 م(242:اٌغملؿظمل٧م)ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمشرلماِخظمل٘م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم5
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...م{90}...ماظرملمبؿملؿبشمَلمملِنم محل٤)*(، ...{90}...تؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب(1)أحل٤م،م...{91}...موؽبسؽب٤ِماظزملمبَٱةكبم

ؽبرؾبوْا...م:ممطمملف،موعـػمل٥مم(2){91}...معنبؽملؿؽبؾملؾب٦نؽب...أحل٤مظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملم،م (مم3)م{92}م...وؽباحؿب

(م7)م{93}...ومبَأحؿبلؽبؽملؾب٦ْا...متمملم،مم(6)م{92}م...ماْظؼملؾبؾكبنيؾب...،ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم(5)تمملم:م(4)وضممللمغمملصٝ

(7)طمملف،مم...{93}م...ماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب(8)تمملمم،ماٰبؿٓاءمبؿملمملءماظؽملٓاءمبضملٓهمم...{94}...مبكبمملْظطملؽبؿملؿبنملكب(9م)

.مطمملف،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(9){94}...بكبمملْظطملؽبؿملؿبنملكب

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ96ذـذ95ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

                                                           
 وػ٦موضٟمحل٤مِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦صهملمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مٮمجممل٫ٖمٯمم(أمم)مؼبم)*(

 244موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م182طٔامسؽملٓمشرلماِخظمل٘مومب٥مأخٔمأومغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملص١م1

 م(244:ماٌغملؿظمل٧)موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م182:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم2

م(م244:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم3

ممم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

 م182اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسمم5

م244:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م182:وػ٦متمملممسؽملٓمشرلماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم6

 م(182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موحل٤مسؽملٓمشرله،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم7

م244:مموتمملممسؽملٓمأب٨ممسؼملٕو،ماٌغملؿظمل182٧:وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موحل٤مسؽملٓمشرله،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم8

 .م

 م.م244:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ94ذـذ90ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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مم

ؾبمفب...(م،)*تمملمم(1)م{94}م...مَأظكبؿمل٣فب...م مم{95}...عكب٤ؽبماظؽملمبضملؽب٣ِ...ممطمملف،مم{95}...وؽبَأغؿؾب٣ؿبمحؾب

معسملمملصممًلم)***(وبمملض٨ماظلؾضملهملمبٕصضمل٥مم(2)ورصضمل٥مورصٝمعـ٢(مجٖاء)بؿؽمل٦ؼ٤مم(صفٖاءفبمعـ٢ؾب0،مضٕأمأػ٢ماظغمل٦صهملم)**(جممل٫ٖ

وضٕأمربؼملٓمب٤ممم(3)إظبمعـ٢

وعـ٢مأومم)ماظؽملضمل٣م٭ظملهملمىٖاءمد٦اءمرصٝمجٖاءم/وع٤مم(5()عـ٢)وغزملؾ٥موغزملنملم(مجٖاءفب)مبؿؽمل٦ؼ٤م(4)مععملمملت٢مؼم120بممػ

م(م(6)طممل٤٫مع٤ماظؽملضمل٣:مأ٬ؿملٟمجٖاءمإظبمعـ٢،مأي

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ96ذـذ95ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

                                                           
 244:موػ٦محل٤مسؽملٓمشرلماِخظمل٘موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم1

 .مموػ٦موضٟمتمملم،مٰغظملزملممللمعمملمبضملٓهمسؼملقبمملمضؾػمل٥مظظملصملممًلموعضملؽمل٧مٮمجممل٫ٖمٯمم(أمم)ؼبم)*(

مػأنمتغمل٦نمعضملشمل٦صهملمسػمل٧ممؼأومطظملمملرةممػوػ٦موضٟمتمملممٰغظملزملممللمعمملمبضملٓهمسؼملمملمضؾػمل٥مظظملصملممًلموعضملؽمل٧موػ٦مض٦ظ٥مٮمأطظمل٧مٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 610م:م2اظٓرماٌزمل٦نم(ممأومتغمل٦نمأومظػملؿؼملؿملٖمأيمأوماظ٦اجنملمسػملؿمل٥ماظغملظملمملرةممم)ؼجٖاءم

اظؾقٕمم،م256إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،192م:م2اظؽملرملٕمم،83اظؿؿمللرلمؼبماظعملٕاءاتماظلؾٝمم،248اظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمم2

م364م:م4احملؿملٛم

 ٮؼٕصضمل٥مٯمم(أمم)ؼبمم)***(

اظؾقٕمم،256إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم،192م:م2اظؽملرملٕمم،83اظؿؿمللرلمؼبماظعملٕاءاتماظلؾٝمم،م247اظلؾضملهملمٰب٤مذبمملػٓمم3

مم364:م4احملؿملٛم

ععملمملت٢مب٤مسؾٓماظضملٖؼٖمب٤مؼضملعمل٦بمأب٦مايل٤مغٖؼ٢ماإلدغملؽملٓرؼهملمذؿملْمععملٕئمعضملٕوفمم:مربؼملٓمب٤مععملمملت٢مم4

م(م308م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم)ممم579ػذملموعمملتمدؽملهملم500وظٓمدؽملهملم

م4ماظؾقٕماحملؿملٛم3:موػ٨مضٕاءةمذمملذةمؼؽملصملٕمزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمع٤مطؿمملبماظؾٓؼٝمٰب٤مخمملظ٦ؼ٥مغرملٕهمبٕاجرملذلامدٕمدابٕمم5

م365:م

أغقب٥معؿضملػمل٠مبؽملظملٗمجٖاءمِغقب٥م:ماظـمملغ٨م.معشملػملعملممًلم(جٖاء)صؿمل٥مثٱثهملمأوج٥مأحٓػمملمأغقب٥م٭ظملهملمم(ع٤ماظؽملضمل٣م)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم6

ًٰمع٤مسممل٫ٓما٦ٌ٭٦لماحملٔوفمصكملنقبماظؿعملٓؼٕم:مماظـمملظىمل.معزملٓر عـ٢ماظٔيمضؾػمل٥محممللم"مصفٖاء:مذطٕهمأب٦ماظؾعملمملءموػ٦مأنمؼغمل٦نمحممل

م(م365م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م608م:م2اظٓرماٌزمل٦نم)ٮمط٦غ٥مع٤ماظؽملقبضمل٣م
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مم

ِٕهكب...مم (مم1){95}...معكبؽملؿب٥ؾب...،مم{95}...سؽبؼملمبمملمدؽبػمَلٟ...مموعـػمل٥م)*(محل٤م{95}...وؽببؽبممللؽبمَأعؿب

(معؿمملسممًل)إنمغزملنملم)محل٤،مم(3)م{96}م...وؽبَرضملؽبمملعؾب٥ؾب...متمملم،م(2)م{95}...ذؾبوماغؿبؿكبعمَلمملٍم...ممم،طمملف

قبرم،مأيم ًٰمشل٤مأيم(عؿمملسممًلم)مإنمغزملنمل)م***((عؿقبضملغمل٣مب٥معؿمملسممًلموظؿملٗمب٦ضٟمم)م:)م**((بظملضمل٢مععمل أح٢مظغمل٣م:معظملضمل٦

(مغمملصػملهمل)مطؼملمملمأنقبم(4)عظملضمل٦لمظ٥مزبؿٙمبمملظشملضملمملمم(عؿمملسممًلم)مظغمل٣مِغقب٥مؼزملرلمطػمل٥مطٱعممًلمواحًٓامصٱمؼعملشملٝمِنقب)****(متؿضملممًل

مزبؿزملهملمبؿملضملعمل٦بم،ِغقب٥موظٓماظ٦ظٓمم(21/72اِغؾؿملمملءمم)موؽبوؽبػؽبؾؿبؽملؽبمملمَظ٥ؾبمِإدؿبقؽبمملقؽبموؽبؼؽبضملؿبعمُل٦بؽبمغؽبمملصكبػمَلهمًلمم:ؼبمض٦ظ٥مم(غمملصػملهمل

م

م

م

م

م

م

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مم....موعـ٢مٯماظضملؾمملرةمم)*(

 244طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

م244:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م182:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مجضملظملٕم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم2

وػ٦متمملممسؽملٓماظعملؿيبموظؿملٗمب٦ضٟمسؽملٓماِخظمل٘م،م:ممضممللماب٤ماظؽملقمملس625م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

 م.ممم244:ممموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل182٧:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمأيم....مس٤مغزملنملمٯماظضملؾمملرةمم)**(

 ٮمب٦ضٟم.....معؿضملغمل٣مٯماظضملؾمملرةمم)***(

 ٮممتؿؿملضملممًلٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)****(

اظٓرمٮموماظـمملغ٨مأغقب٥معظملضمل٦لمع٤مأجػمل٥م،مأغقب٥معؽملزمل٦بمسػمل٧ماٌزملٓرم:مؼبمغزملؾ٥موجؾملمملنمأحٓػؼملمملمم(عؿمملسممًلم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم4

م283م:م1إسٕابماظعملٕآنمم،م170م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم/م613م–م612م:م2اٌزمل٦نم

م370م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم،
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متشملػمل٠مسػمل٧موظٓماظ٦ظٓمدونمإغقبؼملمملمػ٦مسػملهملمي٢ماظشملضملمملممصعملٛم)**(مظزملػملؾ٥،موماظؽملمملصػملهملمإغقبؼملممل)*(مخبٱفمإدقمملقمصكملغقب٥موظٓه

ماظؿؼملـؿمل٢م)****(معمملمؼقملط٢موعمملمٰمؼقملط٢مومأنمرضملمملع٥مػ٦ماٌفملط٦لمومأغقب٥مٰمؼعملٝ)***(أنقبم٭ؿملٓماظؾقٕمعؽمل٥م(1)ِنقبمعٔػؾ٥

...م(م2)م٭ؿملٓماظؾقٕمورضملمملع٥)*****(وضٓؼًٓاموعٔػنملمشرلهمأغقب٥معظملضمل٦لمظ٥مبمملسؿؾمملرمأغقب٥،مإٰمبمملٌفملط٦لمعؽمل٥مرٕؼممًلم

ؾٕبعـبمملم...م:حل٤،موعـػمل٥مم(3)م{96}...وؽبظكبػمللمبؿملمبمملرؽبةكب ؾبونؽبم...(4)،{96}...حؾب (م5)م{96}م...متؾبقؿبرملؽب

ؽبم...تمملم،م َِرؿبِضم...حل٤،مم(6)م{97}...موؽباْظعمَلَٱ٫كب ومإنقبم)مظؿملٗمب٦ضٟم،ظضملشملٟمم{97}...موؽبعؽبمملمصكب٨ما

م{98}م...رمبحكبؿمل٣فبم...مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م(ماظضملعملمملب)موعـػمل٥ماظ٦ضٟمسػمل٧،مسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم(إنقبمآ

(7م)

م

م

م

                                                           
 ٮوظٓمٯمم(بمم)وممم(أمم)ؼبمم)*(

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمإمنمملمٯمظظملٜمم)**(

م.مم370م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م582:موػ٦معٔػنملمأب٨محؽملؿملظملهملماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمصؿمل٥مٯمظظملٜمم)***(

 ٮمؼعملشملٝمٯمم(طمم)ؼبمم)****(

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأغقب٥مٯمظظملٜمم)*****(

م370م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

 م625م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم3

 244:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 244:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل182٧:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم5

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم(م625م:م2اإلؼسملمملحمجم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم6

 م244:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م182اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

 م244:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ98ذـذ96ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

َٰماْظؾؽبَٱغؾبم...مممتمملمم،/مممؼ143أممػ تمملمم،مم(2)م{99}...متؽبغمْلؿؾبؼملؾب٦نؽبم...مطمملف،م(1م){99}...ِإ

وؽباظشمَلؿملىبنملؾبمم،مظؿملٗمب٦ضٟمِنقبمعمملمبضملٓهمعؾمملظطملهملمصؿملؼملمملمضؾػمل٥مصٱمؼعملشملٝمسؽمل٥م{100}م...اْظكؽبؾكبؿملىملكبم...م(3م)

(م4))*((وظ٦مأسفؾ١مطـٕةماًؾؿملىملمٌمملمادؿ٦ىمعٝماظشملؿملنملمأومٌمملمأجٓىم:مربٔوف،مأيم(ظ٦مم)وج٦ابم)مطمملف،

.مممبضملٓهمبؿملمملماظؽملٓاءم/تمملم،مظٱبؿٓاءم(5)م{100}م...تؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب...ممؼمم125طممػ

ؽٓبمَظغمُل٣ؿب...متمملمم،ماٰبؿٓاءمبضملٓهمبمملظرملٕطممم(6)م{101}...تؽبلؾبقملؿبُط٣ؿب...ممممممممممم محل٤،مم{101}...ِإنمتؾبؾؿب

ِٕؼ٤ؽب..م،م(8)م{101}م...حؽبػملكبؿمل٣فب...مم،وطٔامم)**(طمملفم(7)م{101}م...مسؽبؽملؿبؾملؽبممل...م م{102}م...َطمملصكب

َٰمتؽبلؿبفمَلُظ٦ْامسؽب٤ؿبمَأذؿبؿملؽبمملءم...م:ٰمؼ٦ضٟمع٤مض٦ظ٥م:متمملم،مموضؿمل٢م(9)م{102}... كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْام مإظبمم..مؼؽبمملمَأؼنبؾملؽبمملماَظ

                                                           
وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

مم244:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م18:3اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

 م244ومأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم(م183اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم2

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

مم244:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممأجٓىم......موج٦ابمٯماظضملؾمملرةمم)*(

مم615م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم4

 244:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)تمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 م(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

مم183:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم7

 م244:ممومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 ٮمموعـػمل٥مسؽملؾملمملمٯمم(أمم)ؼبمٮممسؽملؾملمملمطمملفمٯممض٦ظ٥م)**(

 244:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم8

م244:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ102ذـذ99ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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:ممس٤مأذؿملمملءمسظملمملمآمسؽملؾملمملمِنقبماىؼملػملهملمع٤مض٦ظ٥م)***(ٰمتلفملظ٦ا:ممِنقبماظؿعملٓؼٕ...مسؽبظمَلمملماظػمّل٥ؾبمسؽبؽملؿبؾملؽبممل...مإظبمض٦ظ٥مم

وعمملمممم(إنمتؾٓمظغمل٣متلقملط٣)

م

ماظيتمغؾمل٦امس٤ماظلقملالمسؽملؾملمملمظؿمللوملم)*(وماِذؿملمملء،مم(1)سشملٟمسػملؿملؾملمملمع٤ماظرملٕطمموماىٖاءمؼبمرب٢م٭ظملهملماِذؿملمملء

م)اظسملؼملرلمؼب:مض٦مم،موضؿمل٢م)***(محٔفمعسملمملفمتعملٓؼٕهمضٓمدفمللمعـػملؾملممل)**(ػ٨ماِذؿملمملءماظيتمدفملشلمملماظعمل٦مم،صؾمل٦مسػمل٧

وضؿمل٢ماظسملؼملرلمؼبم،مٰمتلفملظ٦امأيمضٓمدفمللمػٔهماٌلفملظهملمض٦ممع٤ماِوظنيم:ممآٌظ٦لمسػملؿملؾملمملمبعمل٦ظ٥م)****(ظػملؼمللفملظهملم(سؽملؾملممل

مشرلمدقملالمع٤م)*******(صكملنقبمدقملاشل٣.ممضشملضملممًلم)******(وٰمؼؿف٥مِنقبماٌلقملولمسؽمل٥مزبؿػملٟ،ممِذؿملمملءم)م*****((دفملشلممل)

.ممضؾػملؾمل٣مصكملنمدقملاشل٣مأؼ٤مغمملضيتموعمملمؼبمبشمل٤مغمملضيتم

ؽبًةمعىب٤ؽبماظلمبؼملؽبمملءمم...مسب٦م(2)ودقملالمأوظؽ١مشرلمػٔا ِٖلؿبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبمملمعؽبـمل٫كب َأِرغؽبمملماظػمّل٥كبم..م(م5/114اٌممل٫ٓةم)م...مَأغ

ؽبًة وٰمؼ٦ضٟمع٤مم(م7/138اِسٕافمم)م..اجؿبضملؽب٢مَظؽملؽبمملمِإَظذملؾملـبمملمَطؼملؽبمملممَظؾملؾب٣ؿبمآظكبؾملؽبهمٌلمم..م(م4/153اظؽمللمملءمم)م..جؽبؾملؿب

اظؽملمملضهملمإذام:مػ٨(اظؾقرلةم)ومم،م..مَٰمؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽبم..ممإظبمض٦ظ٥مم..معؽبمملمجؽبضملؽب٢ؽبماظػمّل٥ؾبمعكب٤مبؽبقكبرلؽبةلبمم..مض٦ظ٥م

أنؾوملمػبلهملمأبشمل٤مؼبمآخٕػمملمذطٕمذعمل٦امأذغؾملمملموخػمل٦امدؾؿملػملؾملمملمٰمتٕطنملمومٰمهػملنملمومٰمتشملٕدمس٤ماٌمملءموٰم

                                                           
 م(بمم)دعملٛمع٤مٮممتلفملظ٦ام......مإظبمض٦ظ٥مٯماظضملؾمملرةم)***(

ممم619م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم-م381م:م4وضٓمذطٕتمػٔهماظ٦ج٦همؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم1

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموماِذؿملمملءمٯمظظملٜمم)*(

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯمظظملٜمم)**(

 ٮمممأعـمملشلمملمٯمم(أمم)ؼبمم)***(

 ٮممظػملؼمللفملظهملمٯمم(طمم)ؼبمم)****(

 ٮممػ٨مٯمم(أمم)ؼبمم)*****(

 ٮممعؽمل٥مٯمم(أمم)ؼبمم)******(

 ٮمممدفملشل٣مٯمم(أمم)ؼبمم)*******(

مم384م–م383م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم-م585احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ102ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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اظرملمملةماظيتمتؽملؿيملمدؾضملهملمأبشمل٤م:مػ٨م(اظ٦٭ؿملػملهملم)و،مأيمتضملؿ٠م:ماظيتمتلؿملنملمظأل٭ؽملمملمم:مػ٨(اظلممل٫ؾهملمم)و.معٕس٧

صكملنمطمملنماظلمملبٝمأغـ٧مٕمتؽملؿظملٝماظؽمللمملءمعؽملؾملمملمبرمل٨ءمإٰمأنممت٦تمصؿملفملطػملؾملمملماظٕجممللموماظؽمللمملءمومإنمطمملنمذطًٕام،م

وعؽملمملصضملؾملمملمم.مومإنمطمملنمذطًٕامومأغـ٧مضمملظ٦امو٭ػملوملمأخمملػمملمصؿذلكمعٝمأخؿملؾملمملمصٱمتٔبّم.مذحب٦همومأطػمل٦همعبؿملضملممًلم

م

ماظظملق٢مع٤ماإلب٢ماظٔيمتؽملؿيملمع٤م)م*(:(ايمملع٨)ظػملٕجممللمدونماظؽمللمملءمصكملذامعمملتوملماذذلكماظٕجممللموماظؽمللمملءمصؿملؾملمملمموم

٭ػملؾ٥مسرملٕةمأبشمل٤مصؿملعمل٦ظ٦نمضٓمغب٧مزؾملٕهمصؿمللؾ٦غ٥مآلشلؿؾمل٣مم

َٰمحؽبمملٍممم...م(.م2)حؿملمملنم(1)مأب٦/ممصٱمضبؼمل٢مسػملؿمل٥مذ٨ءمضمملظ٥مؼ121بممػ مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمم{103}...وؽب

وظغمل٤مؼظملذلونمسػمل٧مآماظغملٔبمصبضملػمل٦نماظؾقرلةموعمملمبضملٓػمملمادؿٓراكمبضملٓمغظمل٨م:مادؿٓراكمبضملٓممغظمل٨م،موماٌضملؽمل٧

وظغمل٤مماظٔؼ٤مطظملٕوامؼظملذلونمسػمل٧مآماظغملٔبمصبضملػمل٦نماظؾقرلةموعمملمبضملٓػمملمع٤مجضمل٢مآمغلؾ٦امذظ١م:موماٌضملؽمل٧،م

(م4)م{104}...آبؽبمملءغؽبمملم...مطمملفمم(3){103}...َٰمؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽبمم...اىضمل٢مٓمتضملمملظبماصذلاءممسػمل٧مآم

حل٤مم

ؾبونؽبم...م َٰمؼؽبؾملؿبؿؽب مؼزملػملّمأنمؼغمل٦نمعمملمبضملٓهم)**(م٭مملحل،مإذ{105}...َأغظمُللؽبغمُل٣ؿب...متمملم،مم(5)م{104}موؽب

ًٰم (م،م2)بسمل٣ماظٕاءمعرملٓدة(ؼسملنبط٣م)مضٕأماىؼملؾمل٦رم(1)أيماحظملسمل٦امأغظمللغمل٣مشرلمعسملٕورؼ٤:معلؿفملغظملممًلموحممل

                                                           
 ٮمممومايمملممٯمم(طمم)ومم(أمم)مؼبم)*(

مم9دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

مم587-586:موذطٕماظؿظمللرلماظلمملب٠ماب٤مسشملؿملهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م379-م378اظؾقٕماحملؿملٛمم2

 244:مومػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

 م(183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

 244:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم(م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 ٮممأيمٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبم)**(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ105ذـذ103ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ106ـ105ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

ؿٕبط٣)م(3)وضٕأمايل٤ ؿٕبط٣م)(5)وضٕأمإبٕاػؿمل٣ماظؽملكضمل٨،م(4)ماظٕاء)*(بسمل٣ماظسملمملدمومإدغملمملن(مٰمؼسملؾب بغمللٕم(مومٰمؼسملكب

ؾبرؾبط٣م)(7)وضٕأمأب٦محؿمل٦ة،مم(6)اظسملمملدمودغمل٦نماظٕاء بكملدغملمملنماظسملمملدمو٣٬ماظٕاءماِوظبمم(موٰمؼسملؿب

ؽبؼؿبؿؾب٣ؿبم...مم1ٰمؼسملٕط٣ماظٔيم٢٬موضوملماػؿٓا٫غمل٣:موع٤مصمملس٢م،مأيم(8)موماظـمملغؿملهمل (م2)م{105}...ِإذؽباماػؿبؿؽب

                                                                                                                                                                                
ظؿملٗمؼسملٕط٣مع٤م:مواٌضملؽمل٧م،اِج٦دمأنمؼغمل٦نمرصضملممًلموؼغمل٦نمسػمل٧مجؾملهملمااًدلمم(ٰمؼسملٕط٣مع٤م٢٬قبم)ومإسٕابمٯم:مضممللماظٖجمملجمم1

إٰمأنقبماظٕاءماِوظبمأدشؼملوملمؼبماظـمملغؿملهملمُصسملؼملوملم،موصب٦زمأنمؼغمل٦نمع٬٦ضمل٥مجٖعممًلموؼغمل٦نماِ٭٢مٰمؼسملٕرط٣م،م٢٬قبمإذاماػؿٓؼؿ٣م

م.م284م–م1موضٓمغمملضرملؾملمملماب٤ماظؽملقمملسمؼبمإسٕابماظعملٕآنم173م-2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مٮمماظـمملغؿملهملمٰظؿعملمملءماظلمملطؽملنيم

م624م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م388م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م588احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

ايل٤مب٤مأب٨ماايل٤مؼلمملرماظلؿملٓماإلعمملممأب٦مدضملؿملٓماظؾزملٕيمإعمملممزعفملغقب٥مسػملؼملممًلموسؼملًٱمضٕأمسػمل٧مأب٦ماظضملمملظؿملهملموروىمسؽمل٥مأب٦مسؼملٕومم3

مم242م:م2اِسٱمم،235م:م1ػذملمشمملؼهملماظؽملؾملمملؼهمل110ت٦ؼبمدؽملهملم-مػذملم21ب٤ماظضملٱءموظٓمدؽملهمل

 ٮممتغمل٦نمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

ماحملؿلنملمؼبمتؾؿملنيموج٦همذ٦اذماظعملٕاءاتموماإلؼسملمملحمسؽملؾملمملمتفملظؿملٟمأب٨ماظظملؿّمسـؼملمملنمب٤م35زبؿزملٕماظرمل٦اذمٰب٤مخمملظ٦ؼ٥مصمم4

اظٓرمم(م328م:م1م)1998-1419مم1مط–مظؾؽملمملنم–مبرلوتم–مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–جينمهعملؿمل٠مربؼملٓمسؾٓماظعملمملدرمسشملمملم

مم624م:م2اٌزمل٦نم

اظزملمملحلماظٖاػٓمضٕأمسػمل٧م،مإبٕاػؿمل٣مب٤مزؼٓمب٤مضؿملٗمب٤ماِد٦دمأب٦مسؼملٕانماظؽملكضمل٨ماظغمل٦ؼبماإلعمملمماٌرملؾمل٦رم:مإبٕاػؿمل٣ماظؽملكضمل٨مم5

م(مؼم53م:م1)ماِسٱمم،مم(م29م:م1م)شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمػذملم96سػملعملؼملهملمب٤مضؿملٗمومضٕأمسػملؿمل٥ماِسؼمل٘مت٦ؼبمدؽملهملم

م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م388م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م588احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م328م:م1احملؿلنملمم،مم35:مزبؿزملٕماظرمل٦اذمم6

م624:م

م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم)مػذملمم203ذٕؼّمب٤مؼٖؼٓمأب٦محؿمل٦ةماايسملٕع٨مايؼملزمل٨م٭مملحنملماظعملٕاءةماظرملمملذةمومععملٕئماظرملمملممعمملتمدؽملهملمم7

م(م325:م

 624م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م388م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم8
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كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامذؽبؾملؽبمملدؽبُة...م:متمملم،موٰموضٟمع٤مض٦لمم(3)م{105}م..تؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...مممحل٤،ممؼمم/144أممػم ...مؼكبمملمَأؼنبؾملؽبمملماَظ

مم

معىبؽملغمُل٣ؿب...م،موٰمسػمل٧مم{106}...حكبنيؽبماْظ٦ؽب٭كبؿملمبهملكبم...م،مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م...معنبزملكبؿملؾؽبهمُلماْظؼملؽب٦ؿبتكب...مإظبم

ُِٕط٣ؿبم...مم)**(م،وٰمسػمل٧م{106}... َِرؿبِضم...مموٰمسػمل٧م،م{106}...عكب٤ؿبمَشؿملؿب مم{106}...صكب٨ما

،ِنقبمم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ106ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

:مسػمل٧محٔفمعسملمملفم(ماثؽملمملن)مأغقب٥:أحٓػمملمم(1)وؼبمخدلهمػبلهملمأوج٥م،م)**(ٕمؼفملت(ذؾملمملدةمم)موػ٦)*(خدلماٌؾؿٓأ

م(اثؽملمملن)و،ممأوماًدلمربٔوفم)***(واثؽملمملنمجـؿمملن،معضملؽمل٧مع٤ماٌضملمملغ٨مم(ذؾملمملدة)إعقبمملمع٤ماِولممأومع٤ماظـمملغ٨مِنقبم

مسػملؿملغمل٣مأنمؼرملؾملٓماثؽملمملنموماًدلمإذامحسملٕمأوم)****(صؿملؼملمملمصٕضمآ:معٕص٦سمملنمبمملٌزملٓرماظٔيمػ٦مذؾملمملدةموماظؿعملٓؼٕ

                                                                                                                                                                                
قبممظ٥مم1 ػٔاماآلؼهملممعؽملل٦خهملمبـملؼهملماظلؿمل٠مؼؽملصملٕمتـعملؿملٟماظػمللمملنموتػملعملؿملّماىكبؽملمملنمظإلعمملممسؼملٕمب٤مخػملٟماب٤معغمل٨مماظؽملق٦يماظػملطمل٦يمض

مم250ممم1990ػذملم1410م1عزملشملظمل٧مسشملمملمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملممبرلوتمظؾؽملمملنمط

م183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م625م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

(م

مم244مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

مممممممممممممممممممممممممممممم=========م244:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم(:م183اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯمظظملٜمم)**(===م

ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملم

 ٮٕمؼفملتمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮٕمؼفملتمٯمض٦ظ٥مم(أمم)ؼبمم)**(

 ٮجـؽملمملنمٯمم(طمم)ؼبمم)***(

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمآمٯمظظملٜماىٱظهملمم)****(
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م)******(أؼسملممًلم)م(1)مدٓمعلٓماًدلمورصٝماثؽملمملنمع٤مػبلهملمأوج٥)*****(صمملس٢م(اثؽملمملن)أوم،مم(حنيماظ٦٭ؿملهمل)اًدلم

خدلماظرملؾملمملدةمأومصمملسًٱمبرملؾملمملدةمأومصمملسًٱمبؿملرملؾملٓمععملٓرًامأومخدلمعؾؿٓأمأيماظرملمملػٓانماثؽملمملنمأومصمملس٢مدٓمم(ط٦غ٥م

كٓبماظزملمبَٱةكب...حل٤،مم(2){106}...معنبزملكبؿملؾؽبهمُلماْظؼملؽب٦ؿبتكب...علٓماًدلم وؽبَظ٦ؿبمَطمملنؽبم...ممم{106}...معكب٤مبؽبضملؿب

ؿببؽب٧ مظؿمللمملمب٦ضٟ،مظػملضملشملٟمؼبماِولموؼبماظـمملغ٨ممم{106}...ذؽبامُض

م

م

َٰمغؽبغمْلؿؾب٣ؾبمذؽبؾملؽبمملدؽبَةممِنقبم، ِٕيمممسػمل٧مض٦ظ٥م)*(مسشملٟوؽب م،صؿغمل٦نمع٤معبػملهملماٌعملل٣مسػملؿمل٥مصٱمؼظملزمل٢مَٰمغؽبرملؿبؿؽب

،م(5)سػمل٧مضٕاءت٥مبمملإل٬مملصهمل(4)مجممل٫ٖمم،موطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب{106}...مذؽبؾملؽبمملدؽبَةماظػمّل٥كب...(م3)بؿملؽملؾملؼملمملمبمملظ٦ضٟ

.ممعؽمل٦غهملمعؽملزمل٦بهملم(مذؾملمملدًة)وعـػملؾملمملمع٤مضٕأمم:م(6)موضممللمضبؿمل٧مب٤مغزملرل/ممؼ126طممػ

                                                           
 (أمم)دعملٛمع٤ممٮمصمملس٢مٯمظظملٜمم)*****(

م،مم286م:م1إسٕابماظعملٕآنمم،م172م:م2مػٔهماظ٦ج٦هماًؼمللهملمذطٕتمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م1

م،مم286م:م1إسٕابماظعملٕآنمم،م172م:م2ػٔهماظ٦ج٦هماًؼمللهملمذطٕتمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم1م

م.م626م–م625م:م2مماظٓرماٌزمل٦نم39م:م2اظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮأحٓػمملمأنمط٦غؾملمملمٯمم(أمم)ؼبمم)******(

م(مم183:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،(626م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

مم244:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 ٮسشملظملممًلمٯممم(أمم)ؼبمم)*(

م632م-م631م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م396م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم3

مؼضملعمل٦بمب٤مإدقمملقمب٤مزؼٓمب٤مسؾٓمآمأب٦مربؼملٓمايسملٕع٨مع٦ٰػ٣ماظؾزملٕيمأحٓماظعمّلٕاءماظضملرملٕةموإعمملممأػ٢ماظؾزملٕةموععملٕؼؾملمملم4

ممم(255م:م9اِسٱممم،م386م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم)م205معمملتمدؽملهملم

م362م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م330م:م1احملؿلنملمم،م35زبؿزملٕمذ٦اذماظعملٕآنمم5

.ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ106ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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َٓ)موضٕئم)م(1)وآمإغمملمإذًام٤ٌماآلٔني:مث٣مؼؾؿٓئمآٓمبمملٌٓمسػمل٧ماظعملل٣مأيم بمملظؿؽمل٦ؼ٤مواظسمل٣موغزملنملم(مذؾملمملدٌةما

بكملدغملمملنماشلمملءموم(مذؾملمملدْة)موضٕئ،مم(3)بمملظؿؽمل٦ؼ٤موماظؽملزملنملمآٓمبمملٌٓمواىٕ(ذؾملمملدًةمم)موضٕئ*(*)((2)اىٱظهمل

قبموماىٕ(مذؾملمملدة)موضٕئم(4)وؼؾؿٓئمآٓمبمملٌٓموماىٕ،ماظ٦ضٟم (م،م5)بكملدغملمملنماشلمملءمأؼسملممًلموماظ٦ضٟمع٤مشرلمع

ومٰمغغملؿ٣مذؾملمملدةمآموٰمم)ِغقب٥مػ٦ماآلعٕمبؾملمملموحبظملصملؾملمملمم(آ)صمملِولمضٕاءةماىؼملؾمل٦رمعظملضمل٦لمب٥ممومأ٬ؿملظملوملمإظبم،م

متسملؿملٝم

م

م

مم{106}...َظؼملكب٤ؽبماآلثكبؼملكبنيؽب...ممؼشمل٦لمأ٬ٕبؽملمملمسؽمل٥مدبظملؿملظملممًلم)**(وبؿملمملنمػٔهماظعملٕاءات،موعمملمد٦اػمملمذمملذم)*((

َِوؿبَظؿملؽبمملِن...م،محل٤ م)ممطمملف،موبضملسملؾمل٣موضٟمسػمل٧مصؿملعمللؼملمملنمبؿعملٓؼٕمؼعمل٦ٰنمبمملٓمظرملؾملمملدتؽملمملم{107}...ا

ؽٓبم...مطمملف،مم(6)م{107}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...مموماِج٦دمتضملػمل٠مبمملٓمبؿملعمللؼملمملنم)م***((أح٠مع٤مذؾملمملدتؾملؼملمملم بؽبضملؿب

                                                           
اظٓرمم،396م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،329احملؿلنملمم،35وػ٨مضٕاءةمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملموماظلػملؼمل٨مزبؿزملٕمذ٦اذماظعملٕآنم1

م632:م2اٌزمل٦نم

م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م397م–م396م:م4وػ٨مضٕاءةمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملموغضملؿمل٣مب٤معؿمللٕةموماظرملضمليبمؼبمرواؼهملماظؾقٕماحملؿملٛمم2

مم632:

مم(أمم)دعملٛمع٤ممٮماىٱظهملمم....موضٕئمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

م(م632م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م397م–م4اظؾقٕماحملؿملٛمم)وػ٨مضٕاءةمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملموماظلػملؼمل٨مومايل٤ماظؾزملٕيمم3

م(مم632اظٓرماٌزمل٦نمم،م329م:م1احملؿلنملمم)وػ٨مضٕاءةماظرملضمليبمم4

م:م2ماظٓرماٌزمل٦نم–ضممللماظلؼملؿملوملمروؼوملمػٔهماظعملٕاءةمس٤مأب٨مبغملٕمس٤مسممل٭٣مم،م329م:م1احملؿلنملمم)وػ٨مضٕاءةماظرملضمليبمم5

م(م632

 ٮومٰمتغملؿ٣موٰمتسملؿملٝمٯمم(أمم)ؼبمٮمتسملؿملٝمم...موٰمتغملؿ٣مٯماظضملؾمملرةمم)*(

 ٮاظعملٕاءةمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 ٮطمٯمدعملٛمع٤مٮمأح٠مع٤مذؾملمملدةمٯماظضملؾمملرةمم)***(

مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،م626م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 م244:اٌغملؿظمل٧م
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مماْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب...أحل٤معؽمل٥،مم(2)م{108}م...وؽبادؿبؼملؽبضملؾب٦ْا...محل٤م،م(1)م{108}...َأؼؿبؼملؽبمملغكبؾمِل٣ؿب

...{108}(3)ًٰمب٥م(مؼ٦م)تمملم،مإنمغزملنملمم (مماتعمل٦ا)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملنملمبذمل،مبمملذطٕمععملٓرًامعظملضمل٦

ًٰمع٤م:مأيم اتعمل٦امآمؼ٦ممعبضمل٥ماظٕد٢مِنقبمأعٕػ٣مبمملظؿعمل٦ىمؼ٦مماظعملؿملمملعهملمٰمؼغمل٦نمإذمٰمتغملػملؿملٟمصؿمل٥مومإنمجضمل٢مبٓ

مم)****(اىٱظهمل

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذـذ109ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

جممل٫ٖمم(2)م{109}...عؽبمملذؽبامُأجكبؾؿبؿؾب٣ؿبمَضمملُظ٦ْا...م(مم1)ِنقبماٰذؿؼملممللمٰمؼ٦٭ٟمب٥ماظؾمملري،مشرلمجؿملٓم)*(طمملن

،م{109}...َٰمسكبػمْل٣ؽبمَظؽملؽبممل...م(3)حل٤،ممم{109}م...اْظطملؾبؿملؾب٦بكب...م(4)بمملذطٕم(مإذ)متمملم،مإنمسػمل٠م

ؽبتكب١َ...م(مم5)ععملٓرًا مطمملف،مم{110}...وؽبسؽبػمَل٧موؽباظكب

                                                           
ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م185:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،627م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م244:اٌغملؿظمل٧م

م(مم185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م627م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 م244ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

مم244:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م185اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

ٮمجٱظهملمٯمم(أمم)ؼبمم)****(

 طمملفمم(طمم)ومم(أمم)ؼبمم)*(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ذـذ106ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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م(6)وماذطٕمإذمأؼٓت١:مبمملذطٕمععملٓرةمٰمبمملذطٕمأٌط٦رةمضؾ٢م،مأيم(إذم)ممومإنمسػمل٠مؼمم/122بممػم

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ114ـذ110ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

مم

م{110}...وؽبَطؾملؿبًٱ...م(7)محل٤م،وعـػمل٥م:م{110}...وؽباإِلنكبؿمل٢ؽب...م(1)ومم...م

ععملٓرةمم)معؽملزمل٦بهملمبمملذطٕم)*(ؼبما٦ٌا٬ٝماِربضملهملمجممل٫ٖمسػمل٧مأنقبمإذمؼبمط٢مع٤ماِربضملهملم(2)م{110}...بكبكمِلذؿبغكب٨

                                                                                                                                                                                
أغقب٥معؽملزمل٦بمبكمل٬ؼملمملرماذطٕواموماظـمملغ٨مبكمل٬ؼملمملرماحٔرواموم:موج٦ػممًلمأحٓػمملم(ؼ٦ممم)وذطٕوامؼبمغزملنملمٯمضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕمم1

وم:ماظـمملظىملمبمملتعمل٦امواظٕابٝمبمملزلضمل٦اموماًمملعٗمبٱمؼؾملٓيموماظلمملدسمػ٦مبٓلماذؿؼملممللموماظلمملبٝمأنؿبمؼؽملؿزملنملمسػمل٧ماظصملٕفمث٣مضممللم

ًٰمظعمل٦ظ٥ممم(ؼ٦ممم)اظٔيمشبؿمملرهمشرلمعمملمذطٕواموػ٦مأنمؼغمل٦نم أيمضممللماظٕد٢موضوملمعبضملؾمل٣موض٦لمآمشل٣مم(ضمملظ٦امٰمسػمل٣مظؽملمملمم)عضملؼمل٦

ٮمم(عمملذامأجؾؿ٣مم)

م،م176م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م402م:م2اظؾقٕماحملؿملٛممػم

ممم.مم641م–م640م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م287م:م1مإسٕابماظعملٕآنم

 245:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم2

م244:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

اظعملشملٝموم)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مإنمغزملؾوملمإذمبظملضمل٢معسملؼملٕمم،مم(م627م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 م(185:ا٫ٰؿؽملمملف

وضممللماب٤مسشملؿملهملمضبؿؼمل٢مأنمم(ؼ٦ممصبؼملٝمآماظٕد٢م)ضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمإذمبٓلمع٤مض٦ظ٥مٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛممم5

إذمضممللمم)عسملؼملًٕامتعملٓؼٕهماذطٕمؼمملمربؼملٓمإذموج٦زوامأنمؼغمل٦نمإذمؼبمع٬٦ٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهمذظ١مم(إذ)ؼغمل٦نماظضملمملع٢مؼبم

م2اظٓرماٌزمل٦نممم،م595م–م594م:م2موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم405م–م404ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛمٮممم(آم

مم645م–م644:م

قبت١مم)ض٦ظ٥متضملمملظبمٯم:مضممللماب٤ماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم6 أحٓػمملمأغقب٥معؽملزمل٦بمبؽملضملؼمليتموماظـمملغ٨مأغقب٥م:مأوج٥مم(إذمم)ؼبممم(إذمأؼ

ًٰمب٥مسػمل٧ماظلقبضملهملمم م:م4اظٓرماٌزمل٦نم.مٮمبٓلمع٤مغضملؼمليتمبٓلماذؿؼملممللموماظـمملظىملمأغقب٥محممللمع٤مغضملؼمليتموماظٕابٝمأنمؼغمل٦نمعظملضمل٦

مم646

وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمإنمغزملؾوملمبظملضمل٢معسملؼملٕمم(م627م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم7

م(مم245:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م



 249 

ومإنمٕمتضملػمل٠مإذممبعملٓرمصٱم،مماظ٦ضٟمسػمل٧ماإلنؿمل٢موسػمل٧مبكملذغ٨مؼبما٦ٌا٬ٝماِربضملهملمظؿظملزملؿمل٢ماظؽملضمل٣م)**((صؿملل٦غم

مجممل٫ٖمم{110}م...بكبمملْظؾؽبؿملىبؽملؽبمملتكب...مؼ٦ضٟمسػمل٧مواحٓةمعؽملؾملمملم

مم...بمملذطٕمععملٓرةمأيماذطٕمإذمأوحؿملوملم(مإذ)مطمملف،موإنمسػمل٠م(3)م{110}م...عنبؾكبنيفبم...مم/ممممؼ145أممػ

مم...ضمملظ٦امعلؿفملغظملهملم(مطػملؼملهمل)مطػملؼملهملمضمملظ٦اموضبؿؼمل٢مأنقب(مإذ)٭مملحل،مٰحؿؼملممللمأنقبمسمملع٢مم(4)م{111}...وؽببكبؽبدؾب٦ظكب٨

مم...اِوظبمطمملف،موعـػمل٥م(6){112}...عىب٤ؽبماظلمبؼملؽبمملءم...مطمملفم،م(5)م{111}م...عؾبلؿبػملكبؼملؾب٦نؽب

كبؼ٤ؽبع٤مم...،ومم(7){112}...عنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب ماظـمملغؿملهملمم{114}...عىب٤ؽبماظلمبؼملؽبمملءمم... (م8)م{113}...اظرملمبمملػكب

ظؿملٗمم

م

وماظزملظملهملموما٦ٌ٭٦فمطمملظرمل٨ءماظ٦احٓمصٱمؼظملزمل٢مم(عممل٫ٓة)ظؽملمملمؼبمرب٢مغزملنملم٭ظملهملمظذملمم(تغمل٦نم)ب٦ضٟ،مِنقبمعبػملهملم

مم{114}م...وؽبارؿبزؾبْضؽملؽبممل...موسؽملٓمبضملسملؾمل٣م،ممحل٤مم{114}...وؽبآؼؽبهمًلمعىبؽمل١َ...م(مم9)بؿملؽملؾملؼملمملمبمملظ٦ضٟ

مباِزضكبنيؽب...مم محل٤،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمعٝماظظملمملءمم{115}...سؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبم...مطمملف،مم(1)م{114}م...اظ

                                                                                                                                                                                
م(م185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)إنمغزملؾوملمإذمبظملضمل٢معسملؼملٕم:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم1

م(مم185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مإنمغزملؾوملمإذمبظملضمل٢معسملؼملٕمم2

 ٮاِرضمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

 ٮد٦غممٯممم(بمم)ؼبمم)**(

وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مإنمغزملؾوملمإذمبظملضمل٢معسملؼملٕمم(م627م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

 م(م245:ماٌغملؿظمل٧)موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

 م(م245:ماٌغملؿظمل٧)مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمم4

 م(م245:ماٌغملؿظمل٧)مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمم5

 م(185:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

 م245:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم7

مم245:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم8

م651م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م412م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م282م:م1إسٕابماظعملٕآنمم9
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ًٰمب٥،متمملممم(2)م{115}م...اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽبم...مم م{116}...عكب٤مدؾبوِنماظػمّل٥كبمم...إنمسػمل٠مإذمبمملذطٕمععملٓرًامعظملضمل٦

محل٤م،وعـػمل٥مم{116}...بكبقؽب٠دمل...م(3)ووضٟمبضملسملؾمل٣مسػمل٧ممؽٗبمظكب٨...م ...مث٣مؼعمل٦لمم(4)..عؽبمملمَظؿملؿب

مٰمؼضملؼمل٢مصؿملؼملمملمضؾػمل٥مماظـمملغ٨مأغقب٥مظؿملٗمع٬٦ٝم)*(أنقبمحٕفماىٕ:،موػٔامخشملفملمع٤موجؾملنيمأحٓػؼملمملم م...بكبقؽب٠دمل

مٰم)**(ضل٣موج٦ابمآخٕمأغقب٥مإنمطمملغوملماظؾمملءمشرلمعؿضملػملعملهملمبرمل٨ءمصٔظ١مشرلمجممل٫ٖ،مومإنمطمملغوملمظػملعملل٣مٕمصبٖمِغ٥

،مج٦ابمػؽملمملم

م

م

م

م

م

)مصػملؿملٗمخشملفملم(1)أيمإنمطؽملوملمضػملؿ٥مصعملٓمسػملؼملؿ٥محب٠م:م(ضػملؿ٥)مبؾملمملماظؿفملخرلمومأنماظؾمملءمعؿضملػملعملهملمب)*(موإنمطمملنمؼؽمل٦ي

وم،ممحفؿ٥مُظعمّل٤مسؿملل٧مٯم:ممضممللم (2)مطؼملمملم٭ّمدؽملٓهمس٤مأب٨مػٕؼٕة)م**((سػمل٧ماجملمملزمظغملؽملقب٥مٰمؼلؿضملؼمل٢م

                                                                                                                                                                                
 م245:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم1

ومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمإذامغزملؾوملمإذمبظملضمل٢معسملؼملٕم،مم(م627م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 م245:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأغبٓمب٤مع٦د٧م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم245

 م416م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛم–غمملصٝمم(عمملمظؿملٗمظ٨مم)وع٤ماظٔؼ٤موضظمل٦امسػمل٧مم4

 ٮحٕوفممٯممم(أمم)ؼبمم)*(

 ٮأغقب٥مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمبؾملمملمٯمظظملٜمم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ116ذـذ114ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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ؿبؼؽب٣ؽبمَأَأغوملؽبمُضػملوملؽبمظكبػملؽملمبمملِسممم...:مظعملؽملقب٥مآمؼبمض٦ظ٥مٌمملمضممللمتضملمملظبم ضممللمأب٦مٮممماآلؼهملمم ...ؼؽبمملمسكبؿمللؽب٧مابؿب٤ؽبمعؽب

م:مبعمل٦ظ٥مم(4)ٮظعمّلؽمل٥مآمحفؿ٥ممٯمممم:مس٤مرد٦لمآمم:م(م3)ػٕؼٕة

ؽٗبمظكب٨مبكبقؽب٠دملمم...م  ممؼ127طممػ متؽملٖؼؾملممًلمظ١مأنمؼعملممللمػٔام)****(أي/مدؾقمملغ١مم)***(دؾبؾؿبقؽبمملغؽب١َمعؽبمملمؼؽبغمُل٦نؾبمظكب٨مَأنؿبمَأُض٦لؽبمعؽبمملمَظؿملؿب

ؿٓبمسؽبػملكبؼملؿبؿؽب٥ؾبم...م(م5)أومؼؽملشمل٠مب٥ مم{116}...عؽبمملمصكب٨مغؽبظمْللكب١َ...ممحل٤،موعـػمل٥ممم{116}...َصعمَل

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ120ذـذ116ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5

ممم

ؾٓبوْاماظػمّل٥ؽب...م،م)*(طمملفم(1)م{116}م...اْظطملؾبؿملؾب٦بكب...مم جممل٫ٖ،مبؽملمملءمسػمل٧مأنممض٦ظ٥م م{117}...مَأِنماسؿبؾؾب

م{117}...مرؽببىب٨موؽبرؽببمبغمُل٣ؿب...(م2)ٰمسػمل٧مأغقب٥م٭ظملهمل،ممأسينم)**(ع٤مطٱممسؿملل٧مسػمل٧مإ٬ؼملمملرم(رب٨موربغمل٣):

                                                                                                                                                                                
م(حب٠مم)وجضمل٢مم(عمملمظؿملٗمظ٨مم)ومأجمملزمبضملسملؾمل٣مأنمؼغمل٦نماظغملٱممضٓممتمبمسؽملٓمض٦ظ٥مٯمم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم1

وضٓموردمذظ١مبمملدسمملءماظؿعملٓؼ٣موماظؿفملخرلمصؿملؼملمملمزمملػٕهمخٱفمذظ١موٰمؼزملمملرمإظبم،ماظٔيمػ٦مج٦ابماظرملٕطمم(سػملؼملؿ٥)عؿضملػملعملممًلمب

اظؿعملٓؼ٣موماظؿفملخرلمإٰمٌضملؽمل٧مؼعملؿسمل٨مذظ١مأومبؿ٦ضؿملٟمأومصؿملؼملمملمٰمميغمل٤مصؿمل٥مإٰمذظ١موميؿؽملٝمأنمؼؿضملػمل٠مِغقب٥مٰمؼؿعملٓممسػمل٧ماظرملٕطم

م656م-م655م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م416م:م4ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛمٮمذ٨ءمع٤معضملؼمل٦ٰتمصضمل٢ماظرملٕطموٰمع٤معضملؼمل٦ٰتمج٦اب٥م

 ٮصػملؿملٗمخشملفملمؼبمذظ١ممٯمم(أمم)ؼبمم)**(

سؾٓماظٕغب٤مب٤م٭كٕمأب٦مػٕؼٕةماظٓوزل٨ماظزملقمملب٨ماظغملؾرلمأخٔماظعملٕآنمس٤مأب٨مطضملنملموسٕضمسػملؿمل٥مسؾٓم:ممأب٦مػٕؼٕةمم2

م(م80م:م4اِسٱمم)م،مم(م370م:م1اظطملمملؼهملمم)ػذملم59اظٕغب٤مب٤مػٕعٖمعمملتمدؽملهملم

م

م116دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

وإذمضممللمآمؼمملمسؿملل٧ماب٤معٕؼ٣م:مؼػملعمل٧مسؿملل٧محفؿ٥مصػملعملمملهمآمؼبمض٦ظ٥مم)مٕمأسـٕمسػملؿمل٥مبؾملٔاماظػملظملٜمب٢مذطٕهماظؽمللممل٨٫مبػملظملٜمم4

دؾقمملغ١معمملمؼغمل٦نمظ٨مأنمم):ممصػملعملمملهممآمأأغوملمضػملوملمظػملؽملمملسمادبٔوغ٨مومأع٨مإشلنيمع٤مدونمآم؟مضممللمأب٦مػٕؼٕةمس٤ماظؽمليبم

دؽمل٤ماظذلعٔيمبمملبموع٤م،م(ممإنمتضملٔبؾمل٣مصفملغقبؾمل٣مسؾمملدكم)مدؽمل٤ماظؽمللممل٨٫ماظغملدلىمبمملبمض٦ظ٥متضملمملظبممػم(أض٦لمعمملمظؿملٗمظ٨محب٠م

مؼإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم،م320م:م6م،م2988د٦رةماٌممل٫ٓةمرض٣مايٓؼىملم

 ٮأيمٯمم(أمم)مؼبم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯممظظملٜم)****(

م599ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ116ذ)دورةذادلائدةذذاآلؼاتذ-ذذ5
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(3)سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:محل٤ممم{117}م...صكبؿملؾمِل٣ؿب...ممحل٤،ممٕبضكبؿملنملؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب...م م{117}...اظ

(4)ممم)***(،(مممملمضؾػمل٥م)مأحل٤ممفب...م ...متمملمم،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(5)م{117}...ذؽبؾمِلؿمل

ؿٓبُضؾملؾب٣ؿبم...متمملم،مم(6)م{118}م...اْظقؽبغملكبؿمل٣ؾب...ممحل٤،ممم{118}...سكبؾؽبمملدؾبَك (م7)م{119}...٭كب

ـٓبام...مطمملفم،مٰخؿٱفماىؼملػملؿنيمع٤مشرلمسشملٟمم طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفم:ممحل٤م،وضؿمل٢م{119}م...َأبؽب

موؽبعؽبمملمصكبؿملؾمِل٤مبمم...متمملمم،م(9)م{119}م...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾب...مطمملفم،م(8)م{119}...وؽبرؽب٬ؾب٦ْامسؽبؽملؿب٥ؾب...معمملمبضملٓه،

تمملمم،مم(111){120}م،مآخٕماظل٦رةم)****(طمملفم(10)م{120}...

م

دورةذاألغعامذعؽّقةذ

                                                                                                                                                                                
 م246:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م(م186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم1

 وػ٦موضٟمطمملفمِنمعمملمبضملٓهماتزمل٢ممبمملمضؾػمل٥معضملؽمل٧مواغعملشملٝمظظملصملممًلمٮمتمملممٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)*(

 (طمم)دعملٛمع٤مٮمإ٬ؼملمملرمٯممظظملٜم)**(

م658م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م418م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػوػ٦مرأيمأب٦محؿملمملنمواب٤ماظلؼملنيمايػمليبموخمملظظمل٦امبٔظ١ماظٖزبرملٕيمم2

ؼم

 م(186:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم246ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،مم(م628م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 ٮعؽمل٥مٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم246:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م187اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم246:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م187:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

 م246:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم(م628م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم7

 م246:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم(م628م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم8

 246:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م187:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم9

م(م=========م187:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)ضممللمأب٦مسؾٓمآموأغبٓمب٤مجضملظملٕممتموضممللمشرلػؼملمملمػ٦مطمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسم10

م246:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م======مم

 م106وػ٦موضٟمطمملفمراجٝماآلؼهملمٮمتمملممٯمم(أمم)مؼبمم)****(

م(مم187:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓمعبمملسهملمم11

دورةذاألغعامذذذ-ذذ6
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غٖظوملمد٦رةماِغضملمملممظؿملًٱممبغملهملمعبػملهملمواحٓةم:ممأغقب٥مضممللم(م1)س٤ماب٤مسؾمملسم(1)مدؾبػملؿملؼملمملنمب٤معؽبؾملٕان)*(رويمس٤

م)****(مح٦شلمملمبمملظؿلؾؿملّمع٤مضٕأػمملم٭ػمل٧مسػملؿمل٥مأوظؽ١)***(معضملؾملمملمدؾضمل٦نمأظٟمعػمل١م،صبفملرون)**(واحٓةم،ؼعمل٦دػمملمأو

مأوم)******(اِغضملمملممع٤مغ٦اجنملم:م(4)مؼبمحٓؼىملماب٤معلضمل٦د)*****(ؼبماظضملؾمملبم(3)ضممللماظزملمملشمملغ٨م.م(2)ظؿملػمل٥موغؾملمملره

،ممنممل٫ؾ٥مأصسملػمل٥م:مضممللم.م(5)أومع٤منممل٫نملماظعملٕآن

م

                                                           
ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملم

 (بمم)وع٤مم(طمم)دعملٛمع٤مٮمس٤مٯمظظملٜمم)*(

مم25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

 ٮومٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 ٮصبٕونمٯمم(بمم)ؼبمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمأوظؽ١مٯمظظملٜمم)****(

ممم227م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

اايل٤مب٤مربؼملٓمب٤ماايل٤مب٤محؿملٓرمب٤مسػمل٨ماظضملٓويماإلعمملممر٨٬ماظٓؼ٤مأب٦ماظظملسملممل٢٫ماظزملمملشمملغ٨محمملع٢مظ٦اءماظػملطملهملمؼبمممػ3٦

م2اِسٱممم،م519م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةمم)ػذملمم605ػذملموطمملنمإظؿمل٥ماٌؽملؿؾمل٧مؼبماظػملطملهملمعمملتمدؽملهملم577زعفملغقب٥موظٓممبٓؼؽملهملمٰػ٦رمدؽملهملم

م(م232:م

 ٮاظضملؾمملدمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

ممػ٦مسؾٓمآمب٤معلضمل٦دمب٤مايمملرثمأب٦مسؾٓماظٕغب٤ماشلٔظ٨ماٌغمل٨مأحٓماظلمملبعملنيموماظؾٓرؼنيموماظضملػملؼملمملءمومإظؿمل٥متؽملؿؾمل٨مضٕاءةمم4

م(مم280م:م4اِسٱممم،م458م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم)مػذملمم32سممل٭٣موغبٖةمواظغمللممل٨٫موخػملٟموماِسؼمل٘معمملتمبمملٌٓؼؽملهملمدؽملهملم

 ٮغ٦اجنملماظعملٕآنممٯمم(أمم)ؼبمم)******(

،مذطٕمػٔامايٓؼىملمعٝماظؿضملػملؿمل٠مسػملؿمل٥مأب٦ماظلضملمملداتماىٖريمؼبماظؽملؾملمملؼهملمؼبمشٕؼنملمايٓؼىملموماِثٕمهعملؿمل٠مأغبٓماظٖاويمم5

واظظملممل٠٫مؼبمشٕؼنملمايٓؼىملموماِثٕمم/م43م:م5مم1979م–مػذمل1399مبرلوتم–ماٌغملؿؾهملماظضملػملؼملؿملهملم–ربؼمل٦دماظشملؽملمملج٨مم

وذطٕهماب٤مم/442:1مم1979ػذملمذملم1399م:م3مدارماظظملغملٕمط–ربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣م،مظػملٖزبرملٕيمهعملؿمل٠مسػمل٨ماظؾفمملويم

سشملؿملهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖموغلؾ٥مإظبمسؼملٕمب٤مااًشملمملبم

م(م600:ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم)م
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وػ٨معممل٫هملموػبٗمودؿ٦نمآؼهملمؼبماظغمل٦ؼب،مودوملمؼبم.م(2()1))**(مظؾمملب٥ماظٔيمظؿملٗمسػملؿمل٥مننمل)*(ومغ٦اجؾ٥

اظؾزملٕي،مودؾٝمؼبمآٌغ٨موماٌغمل٨م

قبػمملمآٌغؿملمملنموماٌغمل٨مم{1}م...وؽبجؽبضملؽب٢ؽبماظصمُلػمُلؼملؽبمملتكبموؽباظؽملنب٦رؽب...ماخؿٱصؾمل٣مؼبمأربٝمآؼمملتممممم/ممؼ123ػم ،ممس

  ....م{66}م....مُض٢مَظلؿبوملؾبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣مبكب٦ؽبطكبؿمل٢ٍقٓبمإظبمم وطػمّلؾمل٣مس

ؽٕباطلبم....  ممؼ146أممػ وطػملؼملؾملمملمثٱثهملمآٰفموماثؽملمملنموػبل٦نم،مماِولمم{87}م....عنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍم/مِإَظ٧م٭كب

وصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢موظؿملٗم،ممحٕصممًلم)*م***(ؼموػبل٦نم)***(وحٕوصؾملمملماثؽملمملمسرملٕمأظظملممًلموأربضملؼملممل٫هملموماثؽملمملن،مطػملؼملهملممػ

كبؼ٤ؽبمؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب....مم{2}م....عىب٤مركبنٍي....م (م:3)عضملٓودًامبكملعبمملعمػبلهملمع٦ا٬ٝ ممِإغمبؼملؽبمملمؼؽبلؿبؿؽبفكبؿملنملؾبماَظ

كبِرؼ٤ؽب....ممم{36}.... ِٕؼ٤ؽبموؽبعؾبؽمل َٰمعؾبؾؽبرملىب ؽٕباُطمرؽببىب١َمعؾبلؿبؿؽبعملكبؿملؼملـبممل....ممم{48}م....مِإ ؽٔبام٭كب م{126}م....موؽبػؽبذمل

مم

م

م

                                                           
 (ب)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمغ٦اجؾ٥مٯم)ظظملٜمم)*(

 ٮنؿملنملمٯمم(بمم)ؼبمم)**(

ٕمأسـٕمسػمل٧مػٔاماظٕأيمؼبماظضملؾمملبماظٖاخٕمظػملزملمملشمملغ٨مظغمل٤مذؾبطٕمسب٦مػٔاماظغملٱممؼبماظؽملؾملمملؼهملمؼبمشٕؼنملمايٓؼىملموماِثٕمِب٨مم1

مم442م:م1موماظظملممل٠٫مؼبمشٕؼنملمايٓؼىملموماِثٕمظػملٖزبرملٕيم43م:م5اظلضملمملداتمربؼملٓمب٤ماىٖريم

ظضمل٢ماظزملقؿملّمػ٦مننملمطؼملمملمغٙمسػمل٧مذظ١ماب٤معؽملصمل٦رمؼبماظؿضملػملؿمل٠مسػمل٧محٓؼىملماب٤معلضمل٦دمحؿملىملممم2

فٕبمػ٨مسكبؿؽبمملُض٥ؾبمع٤مض٦ظ٥مغؽبفؽبؾؿبؿؾب٥ؾبمإذامَضرملؽبؿٕبتؽبمغؽبفؾؽب٥ؽبموػ٦م،ماظؽملفممل٫نملمعبٝمغؽبفؿملؾهملمتفملغؿملىملماظؽملقبفؿملنملمٯم:مضممللم وأعمملماظؽمل٦اجنملمصعملممللمذؽبؼملكب

م:م1م–م1مبرلوتمط–مدارم٭مملدرم–ظلمملنماظضملٕبمربؼملٓمب٤معؽملصمل٦رماِصٕؼعمل٨ماٌزملٕيمم)ٮمظكبقؽبمملؤهموضرملٕهموتٕطوملمُظؾؽبمملب٥مومخمملظزمل٥مم

م748

 ٮاثؽملؿمملنمٯمم(أمم)ممؼبم)***(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموػبل٦نم...مطػملؼملهملمٯممماظضملؾمملرةمم)****(

مم260إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم3

دورةذاألغعامذذذ-ذذ6
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قبػمملمآٌغؿملمملنمواٌغمل٨مآؼهملم{1}م....وؽباظؽملنب٦رؽب....م م،)*({135}م....َصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب....مم م*(*)محل٤م،مس

كبُظ٦نؽب....م ِنقبمايؼملٓمٰمؼغمل٦نمواضضملممًلمسػمل٧ ؽببىبؾمِل٣مؼؽبضملؿب ؾٕبوْامبكب كبؼ٤ؽبمَطظمَل مصـ٣قبمظذلتؿملنملماِخؾمملرموظؿمللوملمم{1}م....ثؾب٣مبماَظ

(م.مم1)سمملرظملهمل،مب٢مػ٨مظػملؿضملفنملموماإلغغملمملر

إذامدخػملوملمث٣قبمسػمل٧ماىؼمل٢مٕمتظملٓماظذلتؿملنملموظؿمللوملمظذلتؿملنملم:مسػمل٧ماِزػٕؼهملمس٤مبضملسملؾمل٣مم(2)مايػمليب*(*)*ضمملل

كبيمخؽبػمَلعمَلغمُل٣ؿبمثؾب٣مبمرؽبزؽبَضغمُل٣ؿب...م :ماظظملضمل٢مطعمل٦ظ٥م مو٭ػمل٥موومملوزهمأحل٤م،ممصؾملٔام{40:م30د٦رةماظٕومم}....ماظػمَل٥ؾبماَظ

كبػكب٣م....م :مومؼؾؿٓأمبـ٣قبمإذامطمملنمأولمضزملقبهملمطعمل٦ظ٥م د٦رةمؼ٦غٗم}م+م{103:مم7اِسٕافممد٦رة}....ثؾب٣مبمبؽبضملؽبؿـبؽملؽبمملمعكب٤مبؽبضملؿب

ؽٕبا....م ممم{75:م10 ،ممصػملؿمللوملمػؽملمملمسمملرظملهملمم{44:م23د٦رةماٌقملعؽمل٦نم}....مثؾب٣مبمَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملمرؾبدؾبػمَلؽملؽبمملمتؽبؿؿب

م

م

م

م

م

م

                                                           
 ٮتضملػملؼمل٦نمٯممم(بمم)ومم(أمم)ومم(طمم)ممؼبم)*(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمآؼهملمٯمظظملٜمم)**(

وضٓمذطٕمأب٦محؿملمملنمعػملكٙماٌلفملظهملم،مم(م601:ماحملٕرماظ٦جؿملٖم)ٮمث٣مداظهملمسػمل٧مضؾّمصضمل٢ماظٔؼ٤مطظملٕوامٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

:مبعمل٦ظ٥م

ظٱدؿؾضملمملدمظؿملٗمبزملقؿملّمِنمث٣مٕمت٬٦ٝمم(ث٣)ظػملؿ٦بؿملْموماظٖزبرملٕيمع٤مأنمم(ث٣)وػٔاماظٔيمذػنملمإظؿمل٥ماب٤مسشملؿملهملمع٤مأنممٯم

ػؽملمملمم(ث٣)ظٔظ١موإمنمملماظؿ٦بؿملْمأوماٰدؿؾضملمملدمعظملؾمل٦ممع٤مدؿملمملقماظغملٱممٰمع٤معٓظ٦لمث٣موٰمأسػمل٣مأحًٓامع٤ماظؽملق٦ؼنيمذطٕمذظ١مب٢م

مم430م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمٮمظػملؼملؾملػملهملمؼبماظٖعمملنموػ٨مسمملرظملهملمعبػملهملمازلؿملهملمسػمل٧معبػملهملمازلؿملهملم

 ٮضمملظ٥مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

مم13دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم2

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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كبُظ٦نؽب....م (مم1))*(مب٢مػ٨متضملفنملمومإغغملمملر ظؿملٗمم)مم{2}م....عىب٤مركبنٍي....م تمملممم(2)م{1}....ؼؽبضملؿب

مأج٢ماظٓغؿملمملموم)****(ػ٦م:م(4)ضممللمذبمملػٓم،م)***(حل٤م(3)م{2}....َأجؽبًٱ....م م)*م*((ب٦ضٟمعؽملزمل٦٭ممًلمسػملؿمل٥

وماظـمملغ٨مأج٢م،مأومأج٢ماٌممل٬نيم،عمملبنيما٦ٌتموماظؾضملىملمٰمؼضملػملؼمل٥مشرلهم:مأيمم(5)أج٢معلؼمل٧ـبمأج٢ماظؾضملىمل

ؾبون.... (7)ؼبمتمملرطب٥م(6)واظـمملغ٨ما٦ٌتمضمملظ٥ماظزملظملٓي،اظؾمملضنيمأوماِوقبلماظؽمل٦مم  طمملف،م(8)م{2}م....تؽبؼملؿبؿؽب

حل٤م،مم(9){3}..وؽبػؾب٦ؽبماظػمّل٥ؾب.. طمملف،

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

                                                           
 ٮمممإغغملمملرهمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

مٕمأضٝمسػملؿملؾملمملمبضملٓممم1

م(م247اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

 مٮمممممظؿملٗمعؽملزمل٦بممًلمسػملؿمل٥مٯمم(بمم)وؼبم،مٮمظؿملٗممعؽملزمل٦بممًلمسػملؿمل٥مٯمم(طمم)ممؼبم)**(

م188:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م629م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم3

مم247:ممومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 ٮومٯمم(أمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

مم20دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯممظظملٜمم)****(

عضملمملٕماظؿؽملٖؼ٢مظإلعمملممأب٨مربؼملٓمايلنيمب٤معلضمل٦دماظظملٕاءماظؾطمل٦يماظرملمملصضمل٨ماخؿزملمملرمٯمزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يماٌلؼمل٧مبذملمم5

م254:ممم2005م–ػذملم1426م:م1اٌغملؿؾهملماظلمملبضملهملمطٮموتضملػملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمسؾٓمآمب٤مأغبٓمب٤مسػمل٨ماظٖؼٓمم

-ممػذملم696عقملرخمطـرلماظؿزملمملغؿملٟموظٓمؼبم٭ظملٓمبظملػمللشملنيمدؽملهملم،مأدؼنملم،مخػملؿمل٢مب٤مأؼؾ١مب٤مسؾٓمآماظزملظملٓيم٭ٱحماظٓؼ٤مم6

 م(م364م:م2اِسٱممم)مم1363-مػذملم764ممعمملتمدؽملهملم1296

هظملهملمذويماِظؾمملبمصؿملؼمل٤محغمل٣مبٓعرمل٠مع٤ماًػملظملمملءمواٌػمل٦كمواظؽمل٦ابم،متفملظؾٟم٭ٱحماظٓؼ٤مخػملؿمل٢ماظٓؼ٤مب٤مأؼؾ١ماظزملظملٓيمم7

حعملعمل٥مإحلمملنمبؽملوملمدضملؿملٓمخؾبػمل٦٭٨م،زػرلمغبؿملٓانماظزملؼملزملمملممعؽملرمل٦راتموزارةماظـعملمملصهملمؼبماىؼملؾمل٦رؼقبهملماظضملٕبؿملقبهملماظل٦رؼقبهملمدعرمل٠م

م258:1م1992

 م247:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

مم247:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م(م188:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذـذ1ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ممم

صكب٨ماظلمبؼملؽبمملوؽباتكبموؽبصكب٨م...:موجضمل٢مض٦ظ٥مم(1))**(مسممل٫ًٓامسػمل٧مآمتضملمملظبمومعمملمبضملٓهمخدله)*(إنمجضمل٢مػ٦م٬ؼملرلًا

َِرؿبِض ؼضملػمل٣مدقٕبط٣موجؾملٕط٣مؼبماظلؼملمملواتمومؼبماِرضمصؿغمل٦نم:مممأيم{3}...ؼؽبضملؿبػمَل٣ؾب... معؿضملػملعملممًلمبذمل{3}...ا

:ماآلؼهملمع٤ماٌعملٓمموماٌقملخٕمغصملرلػمملم

كٓبهكبماْظغملكبؿؽبمملبؽبموؽبَظ٣ؿبمؼؽبفؿبضملؽب٢مَظ٥ؾبمسكب٦ؽبجؽبممل...م ؽبلؽبمسؽبػمَل٧مسؽبؾؿب كبيمَأغ ؾٓبمظكبػمَل٥كبماَظ م{1:م18د٦رةماظغملؾملٟ}...اْظقؽبؼملؿب

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملماىؼملػملهملمخدلًامثمملغؿملممًلمأومم)،ممضؿملؼملممًلموٕمصبضمل٢مظ٥مس٦جمملم/مممأيمأغٖلمسػمل٧مسؾٓهماظغملؿمملبممؼ128طممػ

مم)*****(أومجضمل٢م٬ؼملرلمػ٦م٬ؼملرلماظرملفملن،مبٓلم(آمم)ماًدلمو)****(مػ٨)***(جضملػملومل

م

م

م

م

م

                                                           
 ٮ٬ؼملرلًامٯمم(أمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

 ٮخدلمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

أنقبماٌضملؽمل٧موػ٦مآم:موضٓمذطٕغمملهموع٤مأحل٤معمملمضؿمل٢مصؿمل٥م:ابؿٓاءموخدلموضممللمأب٦مجضملظملٕمم(وػ٦مآمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م(وػ٦مآمم)موضٓمغ٦ضرملوملموج٦همإسٕابم3م:2إسٕابماظعملٕآنمٰب٤ماظؽملقمملسم)ٮمؼضملػمل٣مدٕط٣موجؾملٕط٣مؼبماظلؼملمملواتمومؼبماِرضم

م434م–م433م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م603م–م602:ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م184م:م2بمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م

مم436م–م435م–

م(م565:معطملينماظػملؾؿملنملمم،م9-7-6م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم

 ٮجضملػملؽملمملمٯمم(أمم)ممممؼبم)***(

 ٮػ٨مٯمم(طمم)ممؼبمم)****(

 ٮاظـمملغ٨مٯمم(أمم)ممؼبمم)*****(
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َِرؿبِض... م)*م**((م(2)1اغصملٕمأبمملمحؿملمملن.ممؼضملػمل٣م)**(موخدله)*(موعمملمبضملٓهمعؾؿٓأ :ممحل٤م،مأي{3}م...موؽبصكب٨ما

طمملف،ممم(3){3}م...تؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب...م ،مجممل٫ٖم{3}...وؽبجؽبؾملؽٕبُط٣ؿبم...م     عضملؾ٦دمصؿملؾملممل

٬ِٕكبنيؽب... :وعـػمل٥ صؿملؾؿٓأمبؾملمملمِغقبؾملمملم،ممجممل٫ٖ،مِنقبمد٦فمظػملؿؾملٓؼٓم{5}م...َظؼملمبمملمجؽبمملءػؾب٣ؿب...م (4){4}...عؾبضملؿب

٫ِٖؾب٦نؽب...م .ظؿفملطؿملٓماظ٦اضٝم ؽبوؿبْا... ومٰموضٟمع٤مض٦ظ٥،تمملممم(5){5}م...ؼؽبلؿبؿؽبؾملؿب مم{6}...َأَظ٣ؿبمؼؽب

ؾبغؾب٦بكبؾمِل٣ؿب... إظب ؿبٍن)****(معىب٤... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧{6}م...بكب معؽبمملمَظ٣ؿبمغؾبؼملؽبغملخمل٤مَظغمُل٣ؿب... وٰمسػمل٧م،م{6}م...مَض

...{6}وٰمسػمل٧،مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم ...ؿبرؽبارـبا ؾبغؾب٦بكبؾمِل٣ؿب... م،م{6}م...معىب (م6){6}م...مبكب

ِٕؼ٤ؽب... حل٤م، ممسؽبػمَلؿملؿب٥كبمعؽبػمَل١ٌ... طمملفم،مم(8){7}م...عنبؾكبنيفب...م أحل٤ممممملمضؾػمل٥،م(7){6}...آخؽب

...{8}،محل٤ ...ؾبونؽب عممل٬ؿمل٥مم(10){9}م...معمبمملمؼؽبػمْلؾكبلؾب٦نؽب... :وعـػمل٥م،مطمملفمم(9){8}م..َٰمؼؾبؽملصمَل

ظؿملٗمم

                                                           
 (أمم)دعملٛمع٤مٮمومٯمممظظملٜمم)*(

 ٮخدلهمٯمبضملٓمض٦ظ٥مٮمض٦ظ٥مٯمجمملءمظظملٜممم(أمم)مؼبمم)**(

م9دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

مم436م–م435م–م434م–م433م:م4مماظؾقٕماحملؿملٛمم2

 ٮغصملرلػمملمم........ماٌقملخٕمٯمعؿعملٓعهملمبضملقبٓةمأدشملٕمبنيمض٦ظ٥مم(أمم)مػٔهماظضملؾمملرةموردتمؼبمم)***(

 م(247:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم3

 م(247:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم4

م(م247:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم5

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯمممظظملٜم)****(

:ممومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل188٧:وسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،629م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم6

 م248

 م(247:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم7

 م(247:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم8

 م(247اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم9

 م247:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م(م188:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ9ـذ3ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

ٰمع٤ماظػمَلؾؿبٗماظٔيمعممل٬ؿمل٥معغملل٦رماظؾمملءم،مؼبماِعٕم،معظملؿ٦حما٦ٌحٓةموعسملمملرس٥مبغمللٕػمملمعفملخ٦ذمع٤ماإلْظؾمملسم

٫ِٖؾب٦نؽب...م محل٤مسؽملٓمبضملسملؾمل٣،م{10}م...معىب٤مَضؾؿبػملكب١َ... (م.م1)وعسملمملرس٥مبظملؿقؾملممل (م2){10}م...ؼؽبلؿبؿؽبؾملؿب

...{10}(2)تمملمم،وعـػمل٥مم ىببكبني...م  ،طمملفمم(4){12}م...مُض٢مظكبػمّل٥كب... (3،){11}م...اْظؼملؾبغمَل

وآم:مج٦ابمضل٣مربٔوفمطفملغقب٥مضممللم)مَظؿملؽبفؿبؼملؽبضملؽبؽملمبغمُل٣ؿبإنمجضملػملوملماظٱممؼبم:حل٤مم(5){12}م...اظمبحؿبؼملؽبهمَل...

صفملجؿملنملم،ممأجٕيمذبٕىماظعملل٣م)**((طؿنملم)موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملماظٱممج٦ابممًلمظغملؿنملمِنقب)*(م(َظؿملؽبفؿبؼملؽبضملؽبؽملمبغمُل٣ؿب

جب٦اب٥مم

مم{م21:م58د٦رةماجملمملدظهملم}...ممَأغؽبمملموؽبرؾبدؾبػملكب٨/مَظفمَلْشػملكبؾؽب٤مبم... :طؼملمملمؼبمض٦ظ٥م،م(6()َظؿملؽبفؿبؼملؽبضملؽبؽملمبغمُل٣ؿبم):ممموػ٦مؼ147أممػم

م

                                                           
ادؿذلمب٥مضمملمم:مظؾٗماظـ٦بمظؾؿبلممًلم،مخػملشمل٥مسػملؿمل٥محؿ٧مٰمؼضملٕفمحعملؿملعملؿ٥م:مجمملءمؼبماٌضملف٣ماظ٦دؿملٛمظؾٗمسػملؿمل٥ماِعٕمظؾلممًلمم1

،ممربؼملٓمسػمل٨ماظؽملفمملرم،محمملعٓمسؾٓماظعملمملدرم،ممبكملخٕاج٥مإبٕاػؿمل٣معزملشملظمل٧مأغبٓمحل٤ماظٖؼمملتم

ؾٗبماخؿٱطماِعٕ،وظكبؾؿبٗماظغملضملؾهملمعمملم:ضممللماب٤ماظلقبغملؿملوملمم/813:ممم1972ػذملمذملم1392م:م2اٌغملؿؾهملماإلدٱعؿملهملماظعملمملػٕةمط اظػمّلؾؿب

مدارماٌضملمملرفم3إ٭ٱحماٌؽملشمل٠مٰب٤ماظلمبغملؿملوملمذٕحموهعملؿمل٠مأح٣مربؼملٓمذمملطٕمموسؾٓاظلٱممػمملرونمذخممل٫ٕماظضملٕبم.مسػملؿملؾملمملمع٤مظؾمملس

م11:1

م(م247:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

 م(247:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم3

ومأب٨مسؼملٕومم(م188:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،م(م629م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 248:م،اٌغملؿظمل٧

 248:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م(م188:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمظؿملفؼملضملؽملغمل٣مم..........مج٦ابمٯماظضملؾمملرةمم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمِنمطؿنملممٯمض٦ظ٥مم)**(

ومآمظؿملفؼملضملؽملقبغمل٣موماىؼملػملهملماظعمللؼملؿملقبهملمٰمتضملػمل٠م:أي،مج٦ابمضل٣مربٔوفمم(ظؿملفؼملضملؽملقبغمل٣مم)وض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم6

إسٕابم)مؼؽملصملٕمظػملؿظملزملؿمل٢مؼبماٌلفملظهملمم(م17مم:م3اظٓرماٌزمل٦نم)ٮممبمملمضؾػملؾملمملمع٤محؿملىملماإلسٕابمومإنمتضملػملعملوملمع٤محؿملىملماٌضملؽمل٧مم

م(م532عطملينماظػملؾؿملنملمم،م448م–م447م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممم،م605احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م4مم:م2اظعملٕآنم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ12ـذ10ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

ومم.م(3)أومغ٦اه،مومأذؾملٓمظؿملٗمبؿملؼملنيمحؿ٧مؼعمل٦لمبمملٓم)**(أضل٣موأحػملٟم:م(2)مايل٤)*(ضممللم(1)ضممللماظلفمملوغٓي

موسٓمغمملجٖم مَطؿؽبنملؽب ِنقبمض٦ظ٥،ماِ٭ّمأغقبؾملمملمؼبمج٦ابمضل٣مربٔوفم

تمملم،مإنمرصٝماظٔؼ٤مسػمل٧ماٰبؿٓاءمومم(4){12}...َٰمرؽبؼؿبنملؽبمصكبؿمل٥كب... .)***(موسؿملٓمعؽملصملٕ/ممَظؿملؽبفؿبؼملؽبضملؽبؽملمبغمُل٣ؿب  مومؼ124بممػ

َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... وماًدل قببني)م،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ماظٔؼ٤مؼبمع٬٦ٝمخظملٚمغضملؿممًلمل{12}...َصؾملؾب٣ؿبم ٌُغمل أوم،م(ا

ًٰمعؽملؾمل٣ مماْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب...  مطمملف،{13}م...موؽباظؽملمبؾملؽبمملِر... ،تمملمم(6){12}...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...  (م.م5)بٓ

..{13}(7)تمملمم،مم

 

م

م

                                                           
 م4دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمضممللمايل٤مٯممض٦ظ٥مم)*(

مم105دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم2

 ٮأحػملٟمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مدبٕؼيملماظرملمملػٓمع٤مطؿمملبماظلفمملوغٓيممم3

 ٮعؽملؿصملٕمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

 م(247:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م630م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

بٓلمع٤ماظغملمملفموماٌؿمل٣موماظٔيمسؽملٓيمأنمض٦ظ٥مم(اظٔؼ٤م)ذطٕماِخظمل٘مأنقبمٯم:مضممللماظٖجمملجمم5

م:م2ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مظػملٖجمملجمٮمم(صؾمل٣مٰمؼقملعؽمل٦نم)ؼبمع٬٦ٝمرصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموخدلهمم(وماظٔؼ٤مخلٕوامأغظمللؾمل٣مم)م

م،م449م–م448م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م606احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م524م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م187

 م.م18م:م3اظٓرماٌزمل٦نم

م(م248:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م630م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم6

 م(248:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م630م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ذـذ12ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18ذـذ1ذ4)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

 ...َِرؿبِض َٰمؼؾبشمْلضملؽب٣ؾب... ،م)*(حل٤م(1){14}م...موؽبا معؽب٤ؿبم... م،)**(طمملفم(2){14}م...موؽب

َِٕطني... ،)***(حل٤م(3){14}...َأدؿبػمَل٣ؽب م... م،وعـػمل٥)****(طمملفم(4){14}...معكب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب

ؿٓبمرؽبحكبؼملؽب٥ؾب... (م5){15}...سؽبصملكبؿمل٣ٍ تمملمم،مظٱبؿٓاءمم(7){16}م...ماْظؼملؾبؾكبنيؾب... طمملفم،م(6){16}...مَصعمَل

َٰمػؾب٦ؽب... ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم ؾبؼفب... حل٤،م(8){17}...مِإ ممَص٦ؿبقؽبمسكبؾؽبمملدكبهكب... تمملم،م(9){17}م...مَض

...{18}،ممحل٤

م

                                                           
:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م(189:اظعملشملٝما٫ٰؿؽملمملف)مواب٤ماظؽملقمملسمم(م629م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

 م(248

 ٮطمملفمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

مممم189:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملس،مم(م630اإلؼسملمملحمم)حل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 (248:ماٌغملؿظمل٧م)وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

 م.مم23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمٮمحل٤مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 م(249:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م629م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

أعٕمم(ض٢مم)صؾمل٦معضملشمل٦فمسػمل٧معضملؼمل٦لمض٢مأومسػمل٧ممػوػ٦موضٟمحل٤مِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مٮمطمملفمٯمم(أمم)مؼبم)***(

 م(453م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم)مؼمؼعمل٦لمطٔامأومصؾمل٨مع٤مطٔاممبفملن

 م(248:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم4

 23وػ٦موضٟمطمملفمؼؽملصملٕمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمٮمحل٤مٯمم(أمم)مؼبم)****(

 م(248:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم5

 م(248اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م629م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم6

 م(248اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم7

 م(190:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآمم8

  م(248:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم9
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م

 

 {18}م...اْظكؽبؾكبرلؾب...م(1)م)*(تمملمم، ...ؾٕبمذؽبؾملؽبمملدًة (م4):(م3)م،وضممللمغمملصٝ)**(طمملفم(2){19}م...مَأْطؾؽب

فب ث٣مؼؾؿٓئممُض٢ِماظػمّل٥مماظ٦ضٟمسػمل٧م(4): موؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب...م وماظ٦ضٟمسػمل٧م مبكبؿملؿبؽملكب٨موؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿبم)***(ذؽبؾمِلؿمل

...{19}(5)حل٤،م ؽب...م م،وماظؿظمللرلمؼٓلمسػمل٧معمملمضمملظ٥مربؼملٓمب٤مطضملنملم)****(تمملمم(6){19}...وؽبعؽب٤مبؽبػمَل

م:ث٣متٱم،م(8م)ع٤مبػملطملؿ٥مآؼهملمع٤مطؿمملبمآمصغملفملمنمملمرأىمرد٦لممآمم:م(7))*****(طضملنملماظعملٕز٨

 ...ؽب كبرؽبُط٣مبكب٥كبموؽبعؽب٤مبؽبػمَل ؿبآنؾبمِغ ؽٔباماْظعمُل ِنقبمع٤مٕم،ماحؿػمل٣م:م،مأي(ع٤مبػملٞ):موضؿمل٢م{19}...موؽبُأوحكب٨ؽبمِإَظ٨مبمػؽب

(م.م9)ؼؾػملٞمايػمل٣مشرلمزبمملرنمل

                                                           
 م(248:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم1

 م36وػ٦متمملممؼؽملصملٕمد٦رةماٌممل٫ٓةممآؼهملمٮمحل٤مٯمم(أمم)ؼبم)*(

 م(190:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموخ٦ظٟمصؿمل٥مم2

 23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمٮمحل٤مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم*(*)

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم4

 مم(ث٣مؼؾؿٓئم....مآمم)بنيمض٦ظ٥متضملمملظبمم(أمم)وردمؼبمٮمذؾملؿملٓمٯمظظملٜممم)***(

  م(248:ماٌغملؿظمل٧م)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم5

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،مٰب٤ماظؽملقمملس190موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموؼضملعمل٦بماظعملشملٝما٫ٰؿؽملمملف630م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم6

سؼملٕومم

 م248اٌغملؿظمل٧م

 36وػ٦موضٟمتمملممراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمٮمأحل٤مٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم)****(

 ٮاظعملٕز٨مٯممم(بمم)مؼبم)*****(

مروىمس٤مسممل٫رملهملممػ٦مربؼملٓمب٤مطضملنملمب٤مدػملؿمل٣مب٤مسؼملٕومأب٦مسؾٓمآماظعملٕز٨متمملبضمل٨موظٓمؼبمحؿملمملةماظؽمليبمم7

م(م233م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم)مػذملمممم117ومأب٨مػٕؼٕةمعمملتمدؽملهملم

م(م807م:م2)مم2006-مػذملم1427م:م2مط–مبرلوتم–متظمللرلماب٤مطـرلمعقملدلهملماظٕؼمملنم190اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

مم461م-460م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م609احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م190ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ذـذ4ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

(مذؾملؿملٓ)مض٢مػ٦مآموؼؾؿٓئ:مصؿملغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهم(2ؼ)ض٢مآمػماظ٦ضٟمسػمل٧مٯمم(1):موضممللمغمملصٝ

(مٮم.م3)وػ٦مذؾملؿملٓمبؿملينموبؿملؽملغمل٣:مسػمل٧مأغقب٥مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهم(ذؾملؿملٓ

 ؾب...م َٰمَأذؿبؾملؽب ُِٕط٦نؽب... (م6)طمملفم:م(5)حل٤م،موضممللمأب٦مسؼملٕوم(4){19}م...ُض٢م (م7){19}م...متؾبرملؿب

...{19}(7)تمملم،مم {20}م...َأبؿبؽملؽبمملءػؾب٣ؾب...م(8)مإنمجضمل٢ماظٔؼ٤مؼبمرب٢مرصٝمم(9)تمملم:موضؿمل٢.مطمملفمم،

،مؼبمإبؾملمملمماظٔؼ٤مع٤معضملؽمل٧ماظرملٕطمم(ٌّمملم)ودخػملوملماظظملمملءمؼبماًدل،مرصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمصؾمل٣مٰمؼقملعؽمل٦نم

:موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ماظٔؼ٤مغضملؿممًلمظعمل٦ظ٥م

م

                                                           
مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم2

فبمبكبؿملؿبؽملكب٨موؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿبممٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنممم3 معؾؿٓأمأومخدلمذيمعبػملهملمعلؿعملػملهملمبؽملظمللؾملمملمٰمتضملػمل٠مشلمملممبمملمضؾػملؾملمملمع٤م ُض٢ِماظػمّل٥كبمذؽبؾمِلؿمل

جؾملهملماظزملؽملمملسهملماإلسٕابؿملهملموضٓمذػنملمبضملسملؾمل٣مصفملسٕب٥معؾؿٓأمربٔوفماًدلمظٰٓظهملمعمملمتعملٓممسػملؿمل٥موماظؿعملٓؼٕمض٢مآمأطدلمذؾملمملدةمث٣م

ومٰمؼؿضملنيمغبػمل٥مسػمل٧مػٔامب٢مػ٦معٕج٦حمظغمل٦غ٥مأ٬ؼملٕمم(ذؾملؿملٓمبؿملينموبؿملؽملغمل٣مم)خدلمظ٥متعملٓؼٕهمػ٦مم(ذؾملؿملٓ)أ٬ؼملٕمعؾؿٓأمؼغمل٦نم

ًٰموماظ٦ج٥ماظٔيمضؾػمل٥مٰمإ٬ؼملمملرمصؿمل٥معٝم٭قهملمعضملؽملمملهمص٦جنملمغب٢ماظعملٕآنمسػمل٧ماظٕاجّمٰمسػمل٧مإٌج٦حم ٮممصؿمل٥مآخًٕامومأو

مؼم27-م26م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م608احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م52:موؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنمم،م459م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػ

 م(مم630م:م2اإلؼسملمملحمم)مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم5

مم248:مماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم6

موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم190:وسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م630م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 248:م،اٌغملؿظمل٧

ومطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسم،ماظعملشملٝموم،630م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

،م191:ا٫ٰؿؽملمملف

 248:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مض٦لمأب٨محمملمتمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمبرملٕطمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ20ذـذ19ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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كبؼ٤ؽبمآتؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾب٣ؾبم مممؼ129طممػ ًٰمعؽمل٥ماْظغملكبؿؽبمملبؽبم/ماَظ مبكبـملؼؽبمملتكب٥كب... تمملم،م(2){20}م...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... (م1)مأومبٓ

...{21}(3)وعـػمل٥،مطمملفمم ...{21}م...اظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب(4)بمملذطٕمربٔوصهملمم(ؼ٦م)م)*(إنمسػمّل٠م(5)تمملم:م،موضؿمل٢

ًٰمب٥م وؼ٦ممسبرملٕػ٣مطمملنمطؿملوملمومطؿملوملمصذلكم:وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسػمل٠ممبقٔوفمعؿفملخٕمتعملٓؼٕه،مربٔوصهملمعظملضمل٦

ؿبسؾبؼملؾب٦نؽب... (م6))**(ظؿملؾعمل٧مسػمل٧ماإلبؾملمملمماظٔيمػ٦مأدخ٢مؼبماظؿك٦ؼٟ ِٕطكبنيؽب... وعـػمل٥،مطمملفم{22}...متؽب ممعؾبرملؿب

ِٕطكبنيؽب ؾبونؽب... ،مو{23}م...عؾبرملؿب (م1()7)متمملممسؽملٓماِخظمل٘{25}...ِإَظؿملؿب١َ... م{24}م...ؼؽبظمْلؿؽب

ـٕبا... :وعـػمل٥، (مم2){25}م...موؽبْض

                                                           
ؾبوْامَأغظمُللؽبؾملؾب٣ؿبممٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1 كبؼ٤ؽبمخؽبلكب َٰمممؼبمع٬٦ٝمغضملوملمظػملٔؼ٤ماِولموصب٦زمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأموخدلهم اَظ َصؾملؾب٣ؿبم

م609احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م190م–م189م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م2:ممإسٕابماظعملٕآنمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبؿبم

،مم

ٮمم(وغمملضرملؽملمملػمملمؼبمضل٣ماظٓرادهملمصٕاجضملؾملمملمإنمذؽوملمم)م462م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم

 (191:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،190وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م630م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم3

 248اٌغملؿظمل٧م

 م(191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

م(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)اب٤ماظؽملقمملسمم5

 ٮغزملنملمٯمم(أ)ؼبمممم)*(

 ٮاظؿقٕؼٟمٯمم(أ)ممؼبم)**(

ؾٕبػؾب٣ؿبم وض٦ظ٥ٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمم6 أغقب٥معؽملزمل٦بمبظملضمل٢معسملؼملٕمبضملٓهموػ٦مسػمل٧م:ممصؿمل٥مػبلهملمأوج٥مأحٓػمملموؽبؼؽب٦ؿبمؽبمغؽبقؿبرملؾب

أغقب٥معضملشمل٦فمسػمل٧مزٕفمربٔوفم:مزٕصؿملؿ٥مأيمؼ٦ممسبرملٕػ٣مطمملنمطؿملوملمومطؿملوملموحٔفمظؿملغمل٦نمأبػملٞمؼبماظؿك٦ؼٟموماظـمملغ٨م

قبب٦امم):متعملٓؼٕهمأغقب٥مٰمؼظملػملّماظصملممل٦ٌنماظؿمل٦ممؼبماظٓغؿملمملمماظـمملظىملمأغقب٥معؽملزمل٦بمبعمل٦ظ٥ م(اذطٕمم)اظٕابٝمأغقب٥معظملضمل٦لمبذملم،م(اغصملٕمطؿملٟمط

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبم،29:م3اظٓرماٌزمل٦نػٮاًمملعٗمأغ٥معظملضمل٦لمب٥مأؼسملممًلموغممل٭ؾ٥ماحٔروامواتعمل٦امؼ٦ممسبرملٕػ٣م،مععملٓرًام

ؼم464م–م463:م4اظؾقٕماحملؿملٛم،610احملٕرماظ٦جؿملٖ

مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ25ذـذ20ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ27ذـذ25ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

 ...{25}...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ْامبكبؾملؽبممل(3)حل٤،م ...َِومبظكبنيؽب مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه:ممطمملف{25}م...َأدؽبمملركبرلؾبما

.مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨معٝمواوماظضملشملٟ:ممحل٤{26}...موؽبؼؽبؽملؿبفمَلوؿبنؽبمسؽبؽملؿب٥ؾب... م

 ...ؾبونؽب حل٤،مم(5){27}م...موؽبَظ٦ؿبمتؽبؽبىؽبمِإذؿبموؾبضكبظمُل٦ْامسؽبػمَل٧ماظؽملمبمملِر... طمملف،م(4){26}م...موؽبعؽبمملمؼؽبرملؿبضملؾب

أيمظٕأؼوملمأعًٕامصصملؿملضملممًلمذؽملؿملضملممًلموحٔفمظؿملٔػنملماظ٦ػ٣مإظبمط٢مذ٨ءمصؿملغمل٦نمذظ١مأبػملٞمؼبم:موج٦ابمظ٦مربٔوف

ؽبدنب... (مم6))*(اظؿك٦ؼٟ بضملٓهمسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفمم(8)سػمل٧مضٕاءةمرصٝماظظملضملػملني:مجممل٫ٖمم(7){27}...مؼؽبمملمَظؿملؿبؿؽبؽملؽبمملمغؾب

اد٣مم(غمملم)مِنقب)**(وسب٤مٰمغغملٔبموسب٤مع٤ماٌقملعؽملنيمرددغمملمأممٰ،مومأؼسملممًلماظضملمملع٢مضٓمأخٔمعضملؼمل٦ظؿمل٥:م،أي

وذظ١مع٤مععملؿسملؿملمملتماظ٦ضٟموظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةم،مؼبمرب٢ماظٕصٝمخدلمم(غٕدقب)وعبػملهملم،م(ظؿملومل)

ج٦ابممًلمظػملؿؼملينممم(1))***(غزملؾؾملؼملممل

                                                                                                                                                                                
م(م191اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ماب٤ماظؽملقمملسمم1

موطمملفمسؽملٓمأب٨م191:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م630م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 248:مسؼملٕو،مماٌغملؿظمل٧

 (248:ماٌغملؿظمل٧)مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ٰب٤ماظؽملقمملسمم(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتمم3

 (249:اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)مضممللماب٤ماظؽملقمملس،موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمم4

 (249:ماٌغملؿظمل٧م)مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم5

 ٮاظؿقٕؼٟمٯمم(أ)مؼبم)*(

مم36م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م473م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

 م(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مؼضملعمل٦بمصؿملؼمل٤مرصٝمعمملمبضملٓهمم7

اظؾقٕماحملؿملٛمم،م84اظؿؿمللرلمم،م255وػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝمومأب٦مسؼملٕوموماظغمللممل٨٫موسممل٭٣مؼبمرواؼهملمأب٨مبغملٕماظلؾضملهملمم8

م.مم261إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م193م:م2اظؽملرملٕمم،م37م:م3مماظٓرماٌزمل٦نم475م:م4

 ٮعضملؼمل٦ظ٥مٯمم(بمم)مؼبم)**(

 ٮغزملؾؾملؼملمملمٯمم(أ)مؼبم)***(
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رصٝماِولموغزملنملمم(3)مسػمل٧مضٕاءة)*(مؼبماظؿؼملينموٰم/صؿملٓخٱن،م(مغٕد)سشملظملممًلمسػمل٧مم(2)ممموٰمسػمل٧مضٕاءةمرصضملؾملؼملمملمؼ148أممػ

ممعكب٤مَضؾؿب٢ؾب... مطمملفم{27}...معكب٤ؽبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... (.4)إذمٰمصب٦زماظظملزمل٢مبنيماظؿؼملينموج٦اب٥،ماظـمملغ٨م

...{28}محل٤)**(، ...{28}...ظكبؼملؽبمملمغؾبؾملؾب٦ْامسؽبؽملؿب٥ؾبمجممل٫ٖ،مسػمل٧مأنماظؿغملٔؼنملمإخؾمملرمع٤مآمسػمل٧مسمملدتؾمل٣م

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمرجٝمإظبمعمملم،مممصؿملغمل٦نمعؽملعملشملضملممًلمسؼملقبمملمضؾػمل٥موعمملمػ٣مسػملؿمل٥مع٤ماظغملٔبمؼبمزبمملرؾهملماظٕد٦لم

ؼمملظؿملؿؽملمملمؼغمل٦نمظؽملمملمردقبمعٝمإغؿظملمملءماظؿغملٔؼنملموط٦غؽملمملمع٤م:مإذماظؿعملٓؼٕم،متسملؼملؽملؿ٥معبػملهملماظؿؼملينمبمملظ٦سٓمبمملإلميمملنم

                                                                                                                                                                                
اظٓرماٌزمل٦نمم.م47م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م84اظؿؿمللرلمم،م255وػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕموغبٖةموسممل٭٣مؼبمرواؼهملمحظملٙماظلؾضملهملمم1

م.مم261إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م193م:م2اظؽملرملٕممم،م37

اظؾقٕماحملؿملٛمم،م84اظؿؿمللرلمم،م255وػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝمومأب٦مسؼملٕوموماظغمللممل٨٫موسممل٭٣مؼبمرواؼهملمأب٨مبغملٕماظلؾضملهملمم2

م.م261إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م193م:م2اظؽملرملٕمم،م37م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم475م:م4

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمٰمٯمظظملٜمم)*(

ممم37اظٓرماٌزمل٦نمم.م47م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م84اظؿؿمللرلمم،م255موػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم3

م.مم262م–م261إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م193م:م2اظؽملرملٕم

وأخدلوامأغقبؾمل٣مؼقملعؽمل٦نم،مؼمملظؿملؿؽملمملمغٕدنبمومٰمغغملٔبموغغمل٦نمع٤ماٌقملعؽملنيمصؿملغمل٦غ٦نمضٓممتؽمل٦اماظٕدم:معضملؽملمملهمٯم:مضممللمأب٦مسػمل٨ماظظملمملرد٨مم4

ٰمغغملٔبم)إيمم(ؼمملظؿملؿؽملمملمغٕدقبمومٰمغغملٔبمبـملؼمملتمربؽملمملمم)أنمؼغمل٦غ٦اممتؽمل٦همطػمل٥مصؿملغمل٦نماظؿعملٓؼٕم:مردوامأومٕمؼٕدواموصؿمل٥موج٥مآخٕ

سػمل٧معمملمذطٕمؼبماظؽملزملنملمؼبم(موٰمغغملٔبمبـملؼمملتمربؽملمملم)موسػمل٧مػٔامصب٦زماظؽملزملنملموضٓمصب٦زماظؽملزملنملمؼبمض٦ظ١مم(وغغمل٦نمع٤ماٌقملعؽملني

اٌلممل٢٫ماٌؽملـ٦رةمِب٨مسػمل٨ماظظملمملرد٨مهعملؿمل٠معزملشملظمل٧مايٓريمعشملؾ٦سمملتمم)ٮمإٰمأغ١مإذامغزملؾوملمسشملظملوملمسػملؿمل٥مبمملظؽملزملنملممم(وغغمل٦ن)

اظؾقٕمم،م193م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م45م–م44م:م3ذبؼملٝماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملموغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبماظغملؿمملبم

م،م476م–م475م:م4احملؿملٛم

 م.م469عطملينماظػملؾؿملنملمم،م39م–م38م–م37م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم

 (بٓامم)عضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مٮمموظ٦مردوامٯموػ٦موضٟمِنمعمملمبضملٓهمٮممطمملفمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذـذ27ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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نبغؿبؿملؽبممل.. مطمملف،م{28}م...َظغمَلمملذكببؾب٦نؽب... (م1)اٌقملعؽملني  ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨:ممحل٤م{29 }...اظ

طمملف،مممم(2){29}م...بكبؼملؽبؾؿبضملؾب٦ثكبنيؽب...

م

م

 :وغعمل٢مس٤معبمملسهملممم٤مصبؾمل٢ماظػملطملهملمأغقبؾمل٣مؼغملٕػ٦نماظ٦ضٟمسػمل٧مػٔامومأذؾمملػ٥مطعمل٦ظ٥.مم(3)تمملم:موضؿمل٢مم/مممؼ125بممػ

ممم{70م:م12د٦رةمؼ٦دٟ}م...ِإغمبغمُل٣ؿبمَظلؽبمملِرُض٦نؽب... م:)*(موض٦ظ٥{140م:م4د٦رةماظؽمللمملءم}م...ِإغمبغمُل٣ؿبمِإذـبامعىبؿبػمُلؾملؾب٣ؿب...م

ـٓبا... :موض٦ظ٥{30م:م14د٦رةمإبٕاػؿمل٣}...َصكمِلنمبمعؽبزملكبرلؽبُط٣ؿبمِإَظ٧ماظؽملمبمملِر...:موض٦ظ٥م م:م18د٦رةماظغملؾملٟ}...موؽبَظ٤متؾبظمْلػملكبقؾب٦امِإذـبامَأبؽب

20}موض٦ظ٥م:  ...ـٓبا ؽبماظػمّل٥ؾبموؽبَظ وذظ١مجؾمل٢معؽملؾمل٣مِنقبماظ٦ضٟم،مموظؿملٗمطؼملمملمزؽملقب٦ام{116م:م2د٦رةماظؾعملٕةم}...ماتمبكؽب

مزمملػٕهمذظ١مشرلمعضملؿعملٓمٌضملؽملمملهمٰمؼغملٕهم)****(ممممملمزمملػٕهمطظملٕممتعملٓممأنقبماٰبؿٓاءممبممل)***(موعمملمأذؾؾمل٥)**(سػمل٧مذظ١مطػمّل٥

ِنقبمذظ١محغملمملؼهملمض٦لمضممل٫ػملؾملمملمحغملمملػمملمآمسؽملؾمل٣مووسؿملٓمأيعمل٥مآمبمملظغملظملمملرموماظ٦ضٟموماظ٦٭٢مؼبم،مومٰمضبٕمم

ذظ١مؼبماٌضملؿعملٓمد٦اء،م

م

م

                                                           
مم475م:م4وضٓمذطٕمػٔاماظؿظملزملؿمل٢مؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم1

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمتم:مومضممللماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م630م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 (249:اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

(م249:ماٌغملؿظمل٧)م،مم(م191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)م،مم(م630م:م2اإلؼسملمملحمم)م3

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمموض٦ظ٥م.....مإغغمل٣مٯماظضملؾمملرةمم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممطػمل٥مٯمظظملٜممم)**(

 ٮممٌمملمٯمم(بمم)ؼبمم)***(

 ٮممٌمملمٯمم(بمم)مؼبمم)****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

 



 268 

م

م

م

م

م

م

 محل٤موعـػمل٥م{30}م...مسؽبػمَل٧مرؽببىبؾمِل٣ؿب... (1)موتعملٓممعمملمؼطملينمس٤مإسمملدت٥)*(مب٢موعـ٢مذظ١ماٌلؿؼملٝمأؼسملممًل

ؾبونؽب... (2){30}م...وؽبرؽببىبؽملؽبممل...م :موطٔام{30}م...مبكبمملْظقؽب٠ىب... مبكبػملكبعمَلمملءم... تمملممم(3){30}م...متؽبغمْلظمُل

وظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضملػملوملمشممل٫ؿملهملمظؿغملٔؼؾؾمل٣مٰمًلٕاغقبؾمل٣م،مابؿٓا٫ؿملهملمم(حؿ٧م)مجممل٫ٖ،مإنمجضملػملومل{31}م...اظػمّل٥كب

مممِغقب٥مٰمؼٖالمبؾمل٣ماظؿغملٔؼنملمإظبمض٦شل٣مؼمملمحلٕتؽملمملموضوملمذب٨ءماظلمملسهملمصمملظلمملسهملمزٕفمظػملقلٕةمممؼم/130طممػ

مبْرؽملؽبمملمصكبؿملؾملؽبممل...  (4)ؼمملمحلٕتؽملممل:موماظضملمملع٢مؼبمإذامض٦ظ٥م سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمم(6)سؽملٓمغمملصٝ:متمملممم(5){31}...َص

ممسؽبػمَل٧مُزؾملؾب٦ِرػكب٣ؿب... (،7)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملمحمملظؿملهملموذومايممللماظسملؼملرلمؼبمضمملظ٦ا،مبضملٓه

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮممأؼسملممًلمٯممظظملٜممم)*(

 (249:اٌغملؿظمل٧م)م،مم(م191اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م1

 م(191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمم2

 (250اٌغملؿظمل٧مم)مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم3

 م34م–م33م:م3اظٓرماٌزمل٦نمظػمللؼملنيمايػمليبمم،م481م–م480م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

 م(191:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)مطٔامسؽملٓمغمملصٝمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمم5

 م1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم6

ؼمملمحلٕتؽملمملمؼبم:مأيمضمملظ٦امم(ضمملظ٦امم)اظ٦اومظػملقممللمو٭مملحنملمايممللمماظ٦اومؼبمم(وػ٦مضبػملؼمل٦نمم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمم7

م(م482م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م44م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم)ٮمحمملظهملمغبػملؾمل٣مأوزارػ٣م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ذـذ30ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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...{31}،محل٤ ِٖرؾبونؽب...م م... مموم{32}م....موؽبَظؾملؿب٦فب... أحل٤ممممملمضؾػمل٥،م(1){31}م...عؽبمملمؼؽب

م–متضملعملػمل٦نم–تمملمم،موسؽملٓمع٤مضٕأمم(2){م32}م...متؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب... مطػملؾملمملمحلمملنم{32}م...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب

كبيمؼؽبعمُل٦ُظ٦نؽب... مأمتم(3)بمملظظمل٦ضؿملهمل ىببؾب٦غؽب١َإمفؽب... مجممل٫ٖم،وعـػمل٥م{33}م...ماَظ َٰمؼؾبغمَل ممم.مم{33}م...غقبؾمل٣ؿبم

م

م

ؾبونؽب... إذامطمملنمبضملٓػمملمعبػملهملم٭ػملّماٰبؿٓاءمبؾملمملمم(ظغمل٤م)ضممللمبضملسملؾمل٣ ...م تمملم،مم(4){33}م...مؼؽبفؿبقؽب

ؾبغؽبممل ؿبدؽبػملكبنيؽب... ،م)*(مأحل٤ممممملمضؾػمل٥{34}م...مظكبغمَلػملكبؼملؽبمملتكبماظػمّل٥كب... ممحل٤،م{34}م...غؽبزملؿب ممماْظؼملؾب

...{34}(5)(م:م6)اتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧مزؼمملدةماظؿملمملءمؼبمتلضملهملمع٦ا٬ٝ.مطمملفمم

 {144:مم3د٦رةمآلمسؼملٕانم}...نمعمبمملتؽبمائَأفؽب...ممم

ؿبدؽبػملكبنيؽبائمعكب٤مغمبنملؽبؽب...م ممم{م34م:مم6د٦رةماِغضملمملم}م...ماْظؼملؾب

 ...{م15:مم10د٦رةمؼ٦غٗم}...مغؽبظمْللكب٨مئمعكب٤متكبػمْلعمَلمملمم

 ...ؿٕببؽب٧ئموؽبِإؼؿؽبممل مم{م90م:م16د٦رةماظؽملق٢م}...ممذكبيماْظعمُل

 ...{م130م:م20د٦رةمر٥مم}...ماظػمَلؿملؿب٢ِمئموؽبعكب٤ؿبمآغؽبمملمم

مم{م34م:م21د٦رةماِغؾؿملمملءم}...منمعىبوملمبائمَأفؽب... م

                                                           
 (250:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم1

 (250:اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

م.مم262إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م193م:م2اظؽملرملٕمم،م84اظؿؿمللرلمم،م256وػ٨مضٕاءةمغمملصٝموماب٤مسمملعٕموحظملٙماظلؾضملهملمم3

 (250اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم4

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمضؾػمل٥مٯمظظملٜممم)*(

 (250:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم5

م47اٌعملؽملٝمم6
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 {م53م:م33د٦رةماِحٖابم}...معكب٤موؽبرؽباءمحكبفؽبمملبلبأو...ممم

مم{م47م:م51د٦رةماظٔارؼمملتم}...ؼٓممبكبفمَليؿب... مم

مممم{م6م:م68د٦رةماظعملػمل٣م}...مبكبفمَلؼؿملىبغمُل٣ؾبماْظؼملؽبظمْلؿؾب٦نؾبم... مم

م

م

م

م

مسػملؼملؾملمملمع٤مسػملؼملؾملمملموجؾملػملؾملمملمع٤مجؾمل٢م)***(مطؼملمملمتٕىميغملؼملهمل)**(وتٕد٣مبممليؼملٕة،ممػٔهمطػملؾملمملمبٖؼمملدةماظؿملمملءم)*(مورزل٦ا

مأحٓماِعٕؼ٤م)*****(،مِنقبمج٦ابماظرملٕطمربٔوفمتعملٓؼٕهمصمملصضمل٢)****(محل٤{35}م...مكبآؼؽبهمللب... دؽملهملمعؿؾضملهملم

ؽبى... ،وعـػمل٥م(1)ابؿطملمملءماظؽملظمل٠مومابؿطملمملءماظلػمل٣ عكب٤ؽبم...م مم{35}م...ماْظؾملؾب

م{36}م...مؼؽبؾؿبضملؽبؾـبؾملؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾب... حل٤،م(2){36}م...مؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب... م)******(حل٤،{35}...اْظفؽبمملػكبػملكبني

                                                           
مٮورزل٦ػمملمٯمم(أمم)ؼبمٮمورزل٦امػٔهمٯمممض٦ظ٥مم)*(

 ٮبمملىؼملٕةمٯمم(بمم)ؼبممم)**(

 ٮربغمل٣مٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)***(

م(طمملنمطدلم)عؿظمل٦قمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم(وظ٦مذمملءمآمم)وػ٦موضٟمحل٤مِنمعمملمبضملٓهمٮمطمملفمٯمم(أمم)ؼبمم)****(

 ٮصمملس٢مٯمم(بمم)ؼبمم)*****(

م50م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م492م:م2اظؾقٕماحملؿملٛمم1

 ٮحل٤مٯمم(أمم)ؼبمم)******(

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموماِخظمل٘مومأب٨محمملمتموماظعملؿيبم،مم(م632م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 م(250:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م(م191اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)مغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذـذ33ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ؿبجؽبضملؾب٦نؽب...م جممل٫ٖ، سؽبػمَل٧مَأنم...م )*******(مطمملف،{37}م...آؼؽبهمٌلمعىب٤مرمببىب٥كب...م تمملم،مم(1){36}م...ؼؾب

ىبٍلمآؼؽبهمًل مظؿملٗمب٦ضٟمم{37}م...ؼؾبؽملؽب

َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... ماٰدؿٓراك/مممميٕفممؼ149أممػ (م3){38}م...مَأعؿبؽبمملُظغمُل٣... تمملم،م(2){37}م...م

ؾبونؽب... م{38}م...عكب٤مذؽب٨ؿبءلب...م حل٤م،وعـػمل٥م متمملمم{38}م...مؼؾبقؿبرملؽب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ42ذـذ39ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

  ...{39}م...ماظصمُلػمُلؼملؽبمملتكب(4)طمملفم،ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم ...{39}م...مؼؾبسملؿبػملكبػمْل٥ؾب،محل٤ ...ممعنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ

...{39}(5م) ...{40}م...م٭ؽبمملدكبضكبنيؽب،مطمملفم ؿبسؾب٦نؽب...م ممجممل٫ٖم،ِنقبمج٦ابم{41}م...مِإؼمبمملهؾبمتؽب

                                                           
م(م،م191:ومسؽملٓمأب٨محمملمتمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس،مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم(م632م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

م(م250:ماٌغملؿظمل٧م)ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم

 اظؿضملػملؿمل٢ماظلمملب٠مٮمطمملفمٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبم)*******(

 م(250:ماٌغملؿظمل٧م)ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

م،م192:ومسؽملٓمأب٨مسؾٓمآمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،632م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم3

 م250:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

اظعملشملٝموم)مومسؽملٓمأب٨مسؾٓمآمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م632م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 م(م192:ا٫ٰؿؽملمملف

م،192:ومػ٦متمملممسؽملٓمبضملسملؾمل٣مغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م632م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م250:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ38ذـذ35ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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محل٤،م{41}م...مِإنؿبمذؽبمملء... (م1)إنمطؽملؿ٣م٭مملدضنيمصفملجؿملؾ٦ا:ماظرملٕرؿملهملمعؽملؿصملٕمربٔوفمتعملٓؼٕهم(إنؿب)

م(م.2)وعظملضمل٦لمذمملءمربٔوفمتعملٓؼٕهمإنمذمملءمطرملظمل٥

ُِٕط٦نؽب...م م مطمملف،م)*({42}م...ؼؽبؿؽبسملؽبمبسؾب٦نؽب...م تمملمم،م(3){41}م...عؽبمملمتؾبرملؿب

 

م

م

م

م

م

م

 ...{43}م...متؽبسملؽبمبسؾب٦ْا(4)مجممل٫ٖم،طٔامضؿمل٢م: ...{43}م...مُضػمُل٦بؾبؾملؾب٣ؿب)*(معـػمل٥مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

وظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضملػملوملماىؼملػملهملمداخػملهملمهوملماٰدؿٓراكمصؿملغمل٦نمايمملع٢مسػمل٧متٕكماظؿسملٕعمضل٦ةمضػمل٦بؾمل٣موم،م

                                                           
ربٔوفمتعملٓؼٕهمإنمطؽملؿ٣م٭مملدضنيمؼبمدس٦اط٣مأنمشرلمآمإظ٥مصٱمتٓس٦غ٥مم(إنمطؽملؿ٣م٭مملدضنيمم)وج٦ابمٯمضممللماب٤محؿملمملنمم1

 م(مؼ61م:م3اظٓرماٌزمل٦نم)م،مم(م511م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم)مػٮمظغملرملٟمعمملمضب٢مبغمل٣مع٤مسٔابمم

ٮممإنمذمملءمأنمؼغملرملٟمطرملٟم:مج٦اب٥مربٔوفمظظملؾمل٣ماٌضملؽمل٧مودٰظهملمعمملمضؾػمل٥مسػملؿمل٥مأيمم(إنمذمملء)وض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم2

م(مؼم513م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم)م،مم(م63م:م3اظٓرماٌزمل٦نم)ػ

 م(250:اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم3

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼؿسملٕس٦نممٯمض٦ظ٥مم)*(

 م(192:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘مغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمم4

 ٮطٔظ١مضػمل٦بؾمل٣ممٯمم(أمم)ؼبمٮمعـػمل٥م....مطٔامٯماظضملؾمملرةمم)*(
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ممؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... (1)إسفمملبؾمل٣مبفملسؼملمملشل٣ماظيتمطمملنماظرملؿملشملمملنمؼٖؼؽملؾملمملمشل٣مدؾؾممًلمؼبمهلؿملؽملؾملمملمشل٣مموػٔامأوظب

...{43}تمملم،:موضؿمل٢،ممطمملفم ...{44}م...مَأبؿب٦ؽبابؽبمُط٢ىبمذؽب٨ؿبءلب،محل٤ {44}م...عنبؾؿبػملكبلؾب٦نؽب...مم

كبؼ٤ؽبمَزػمَلؼملؾب٦ْا... طمملفم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم (م2){45}م...رؽببىبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب... مجممل٫ٖ،{45}م...ماَظ

كٓبُص٦نؽب... مم،5تمملم:مموضؿمل٢م4طمملف:محل٤م،وضؿمل٢مم(3){46}م...ؼؽبفمْلتكبؿملغمُل٣مبكب٥كب... تمملم،م ممؼؽبزملؿب

...{46}(6)مأومجؾملٕةمٕمؼؽملٙمأحٓمسػملؿمل٥مظغمل٤مغزمل٦امسػمل٧مغصملرلهمووزل٦همبمملظؿمملممؼبمض٦ظ٥،متمملممم:

كٓبم/مثؾب٣مبمضكبؿمل٢ؽب... مممؼ126بممػ ؽٔبابؽبماْظكؾبػمْل كبؼ٤ؽبمَزػمَلؼملؾب٦ْامذؾبوُض٦ْامسؽب ممظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهمم{52م:م10د٦رةمؼ٦غٗم}...مظكبػمَل

م

م

م

م

عمملمؼؾملػمل١مإٰم:مصؾملٔامعـػمل٥م،ِنقبمعبػملهملمػ٢مؼؾملػمل١معضملؽملمملػمملماظؽملظمل٨،مأي،موذٕر٦امؼبماظؽملصملرلمأنمؼغمل٦نمعؽملزمل٦٭ممًلمسػملؿمل٥م

كبِرؼ٤ؽب... ،مطمملفم(1){47}م...ماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب... صؾمل٦مجممل٫ٖ،م،مم(7)اظعمل٦مماظصملممل٦ٌنموظٔظ١مدخػملوملمإٰ مموؽبعؾبؽمل

                                                           
ضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نماىؼملػملهملمداخػملهملمهوملماٰدؿٓراكموضبؿؼمل٢مأنمتغمل٦نمادؿؽؽملمملفمإخؾمملرموماظصملمملػٕماِولمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم1

ٮمصؿملغمل٦نمايمملع٢مسػمل٧متٕكماظؿسملٕعمضل٦ةمضػمل٦بؾمل٣مومإسفمملبؾمل٣مبفملسؼملمملشل٣ماظيتمطمملنماظرملؿملشملمملنمدؾؾممًلمؼبمهلؿملؽملؾملمملمشل٣مم

مؼم640م:م3وؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم،م514م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػ

 م(250:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م192:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م632م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم250:ماٌغملؿظمل٧

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لم4

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم5

م(م250:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،(م632م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم6

مم67م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م517م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م622احملٕرماظ٦جؿملٖمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ذـذ43)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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...{48}،محل٤ ...{48}م...مسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبمجممل٫ٖ،م ...ؽبغؾب٦نؽب ...م :تمملمم،وعـػمل٥م(2){48}م...مؼؽبقؿب

ؽب...م (م3){49}م...ؼؽبظمْللؾبعمُل٦نؽب مأحل٤ممممملم{50}م...ماْظطملؽبؿملؿبنملؽب...  محل٤،{50}م...٫كب٤ؾبماظػمّل٥كباخؽب

ٌّمملمدفملظ٥ماٌرملٕط٦نم،ممجممل٫ٖم{50}م...مِإغىب٨معؽبػمَل١ٌ... ،)*(ضؾػمل٥ صمملِولمج٦ابمظعمل٦شل٣م،موػٔهماِج٦بهملماظـٱثهملم

ًٰمصمملدفمللمآمؼ٦دٝمسػملؿملؽملمملمخرلاتم:م إنؿبمطؽملوملمرد٦

ًٰمصفملخدلغمملممبمملمؼعملٝمؼبماٌلؿعملؾ٢مع٤ماٌزملمملحل،ماظٓغؿملمملممم/مؼم131طمقمػم صؽمللؿضملٓم،مموماٌسملمملرم)**(وماظـمملغ٨مإنمطؽملوملمرد٦

(م4)عممللمػٔاماظٕد٦لمؼفملط٢ماظشملضملمملمموميرمل٨مؼبماِد٦اق:ممػٔهموماظـمملظىملمج٦ابمض٦شل٣م)***(ظؿقزملؿمل٢متػمل١مودصٝ

 ...{50}م...عؽبمملمؼؾب٦حؽب٧مِإَظ٨مب(5)طمملف،موعـػمل٥مم: ...{50}...اْظؾؽبزملكبرلؾبمظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمم

مم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ52ذـذ50ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

 ...ؾبونؽب فب... م،{51}م...ِإَظ٧مرؽببىبؾمِل٣ؿب...م ،تمملممم(1){50}...متؽبؿؽبظمَلغمَل َٰمذؽبظملكبؿمل ممظؿمللمملم{51}م...موؽب

.مموماظضملػملهملمؼبماظـمملغ٨ماٰبؿٓاءمحبٕفماظذلج٨م)*(ب٦ضٟمِنقبمظؿملٗمشل٣مؼبمع٬٦ٝمايممللموذومايممللماظ٦اومؼبمضبرملٕوا

                                                                                                                                                                                
 م(250:ماٌغملؿظمل٧م)وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم1

 م(250:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

 م(250:ماٌغملؿظمل٧)مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م(م192:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسممم3

 ٮعؽمل٥مٯممم(أمم)ؼبممم)*(

 ٮاظزملمملحلمٯممم(أمم)مؼبم)**(

 ٮظٓصٝمتػمل١موهزملؿمل٢مػٔهممٯممم(أمم)ؼبمٮمػٔهمم...مظؿقزملؿمل٢مٯممؼبماظضملؾمملرةممم)***(

 م(م518م:م4مم)ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،م:م192ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،632م:م2اإلؼسملمملحم:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم5

 م250:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ50ذـذ47ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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متمملم،موٰم{51}م...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب... (2)أيمومأغٔرػ٣مرجمملءمأنؿبمهزمل٢مشل٣ماظؿعمل٦ى:مؼبماظؿضملػمل٠مطٱممط٨)**(وػ٦

كبؼ٤ؽب... وضٟمع٤مض٦ظ٥ ؾبدكبماَظ َٰمتؽبشمْل مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مع٤مذ٨ءم{52}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب... ممإظبم{52}...وؽب

م(صؿغمل٦ن)غؾمل٨موج٦اب٥مم(وٰمتشملٕدم)ج٦ابمظػملؽملؾمل٨مِنقبم(صؿغمل٦نمم)ج٦ابمظػملؽملظمل٨موم(صؿشملٕدػ٣مم)ِنمم،مصؿملؾملؼملمملم

قبممع٤متفملخرلم:موبضملٓهمؼبماظؿعملٓؼٕم ِغقب٥مظ٦متفملخٕمظغملمملنمؼبمع٬٦ٝم،معمملمسػملؿمل١مع٤محلمملبؾمل٣مع٤مذ٨ءمصؾمل٦مغظمل٨مععمل

سػمل٧م(صؿشملٕدػ٣م)عمملمذ٨ءمع٤محلمملبؾمل٣مسػملؿمل١موج٦ابماظؽملظمل٨م:ماظزملظملهملموسػملؿمل١مؼبمع٬٦ٝمخدلماٌؾؿٓأمطفملغقب٥مضممللم

و٭مملرمج٦ابمط٢مع٤ماظؽملؾمل٨موماظؽملظمل٨مسػمل٧معمملمؼؽملمملدؾ٥مصفؼملػملهملم،مموماظشملٕدمممايلمملب)***(اظؿعملٓؼ٣موماظؿفملخرلمصؿملؽملؿظمل٨

عضملذل٬هملمبنيمماظؽملظمل٨موج٦اب٥

م

م

م

م

م

                                                                                                                                                                                
مم(250:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،(م632م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

 ٮضبرملٕونمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

 ٮوػ٨مٯمم(بمم)ممؼبمم)**(

م250م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م623:وضٓمغ٦ض٘مػٔاماظعمل٦لمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 ٮصؿملؽملؾطمل٨مٯمم(بمم)ؼبم)***(
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محل٤م{53}م...عىب٤مبؽبؿملؿبؽملكبؽملؽبممل... طمملف،مم(2){52}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...   (1)اظؽملؾمل٨موج٦اب٥مم/مممؼ150أمػ

ِٕؼ٤ؽب...م،ظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهمم م... حل٤،م(3){54}م...مدؽبَٱمفبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب... مطمملف،م{53}م...بكبمملظرملمبمملطكب

(م5)بغمللٕماشلؼملٖةمادؿؽؽملمملصممًلمومبؾملمملمضٕأماب٤مطـرل(مأغقب٥)مطمملفم،سػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأم(4){54}م...اظمبحؿبؼملؽبهمَل

ؼظملؿقمملنمم(11)واب٤مسمملعٕم(10)وسممل٭٣م(9))**(بغمللٕماشلؼملٖةمصؿملؾملؼملمملم(8)وماظغمللممل٨٫م(7)ومأب٦مسؼملٕوم(6م))*(وغبٖة

(مم12)اِوظبموماظـمملغؿملهمل

م

                                                           
عمملمسػملؿمل١مع٤م)ج٦ابمم(صؿشملٕدػ٣م)ج٦ابمأومٰمتشملٕدموض٦ظ٥مم(صؿغمل٦نمع٤ماظصملمملٌنيمم):موض٦ظ٥مسٖموج٢مٯم:مضممللماظٖجمملجمم1

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمم،م203م:2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مػمٮممم(حلمملبؾمل٣مع٤مذ٨ءموعمملمع٤محلمملب١مسػملؿملؾمل٣مع٤مذ٨ءمصؿشملٕدػ٣م

 مؼ71م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م524م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م624احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م11م:م2ؼبمإسٕابماظعملٕآنم

،م192:وػ٦متمملممس٤مأب٦مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملس،632:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم2

مم250:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(م250:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم(م192:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسممم3

 م(193:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممس٤مأغبٓمب٤مع٦د٧مم4

ػذملموروىمس٤مسؾٓمآمب٤م45سؾٓمآمب٤مطـرلمب٤ماٌشملػملنملمأب٦معضملؾٓماٌغمل٨ماظٓاريمإعمملممأػ٢معغملهملمؼبماظعملٕاءةموظٓممبغملهملمدؽملهملممػ5٦

م،م261م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم156أخٔماظعملٕاءةمس٤مسؾٓمآمب٤ماظلممل٫نملمعمملتمدؽملهملم،ماظٖبرلمومأغٗمب٤معمملظ١موشرلػؼملمملم

مؼم255م:م4اِسٱمم

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمغبٖةمٯمظظملٜمم)*(

م46دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم6

 م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم7

مم24دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم8

 ٮصؿملؾملؼملمملمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

مم64إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م194م:م2اظؽملرملٕمم،م85اظؿؿمللرلمم،م258اظلؾضملهملمم9

سممل٭٣مب٤مبؾملٓظهملمأب٨ماظؽملفقب٦ؾبدمذؿملْماظعملٕاءمبمملظغمل٦صهملموأحٓماظعمّلٕاءماظلؾضملهملمومإظؿمل٥ماغؿؾملوملمر٫مملدهملماإلضٕاءمبمملظغمل٦صهملمأخٔماظعملٕاءةمس٤مم10

مؼم2م:م4اِسٱممم،م346م:م1اظطملمملؼهملممػػذملم127حؾؿملنملموشرلهموروىمسؽمل٥محظملٙموشرلهمعمملتمدؽملهملم

م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم11

مم64إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م194م:م2اظؽملرملٕمم،م85اظؿؿمللرلمم،م258اظلؾضملهملمم12

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ54ذـذ52ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾ٢ماِوظبموٰمسػمل٧معمملمضؾ٢مممػوظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمصؿقؾملمملمجبضملػمل٥ممعٝمعمملمبضملٓهمبؿملمملغممًلمظػملٕغبهملممم

أيم:ممصػمل٦مأ٬ؼملٕمعؾؿٓأم)*م**(مؼ)**(ماغؿزملؾوملم)*(ِنقبماظـمملغؿملهملمعضملشمل٦صهملمسػمل٧ماِوظبمصؾمل٨معؽملزمل٦بهملمع٤محؿملىمل،ماظـمملغؿملهملم

 تمملم،مم:م3حل٤م،وضممللمأب٦مسؼملٕوم(2){54}م...مَشظمُل٦رفبمرمبحكبؿمل٣فب... (مم1)صفملعٕهمأغقب٥مشظمل٦رمرحؿمل٣مأومػ٦مأغقب٥

 ...{55}م...غظمَلزملىب٢ؾبماآلؼؽبمملتكب(م.م4)عؿضملػملعملهملممبمملمضؾػملؾملمملم(وؽبظكبؿؽبلؿبؿؽبؾكبنيؽب)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبماظٱممؼبم ...م

ِٕعكبنيؽب مطمملف،م{56}م...معكب٤مدؾبوِنماظػمّل٥كب... تمملمم،م(5){55}م...اْظؼملؾبفؿب

م

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمع٤محؿملىملمٯممض٦ظ٥مم)*(

 ٮاغؿزملنملمٯمم(أ)ؼبممم)**(

 ٮصػمل٦مم....ماغؿزملؾوملمٯمبنيمم(ب)ومم(أ)جمملءتمؼبمٮموطٔامٰمؼ٦اص٠مسػمل٧معمملمضؾ٢ماظـمملغؿملهملمٯماظضملؾمملرةمم)***(

ضٓمسػملؼملوملمأنمزؼًٓامإذامأتمملكم:موذظ١مض٦ظ١مٯم:ماظـمملغؿملهملمػ٨مت٦طؿملٓمظألوظبمصعملممللمؼبماٌعملؿسملنملمم(أنم)وؼٕىمأب٦ماظضملؾمملسماٌدلدمأنمم1

ومظلوملمتٕؼٓمبؾملمملم،مإذامأتمملكمدؿملغملٕع١مصغملٕرتماظـمملغؿملهملمت٦طؿملًٓامظألوظبم–ضٓمسػملؼملوملمأنمزؼًٓام:مأغقب٥مدؿملغملٕع١موذظ١مأغقب١مضٓمأردتم

طؿنملمربغمل٣مسػمل٧مغظملل٥ماظٕغبهملمأغقب٥مع٤مسؼمل٢معؽملغمل٣مد٦ءمجبؾملمملظهملمث٣متمملبمع٤مم)ٯمث٣مضممللموطٔظ١مؼبمض٦ظ٥مٮمإٰمعمملمأردتمبمملِوظبمم

ؼؽملصملٕماٌعملؿسملنملمِب٨مٮمأيمص٦ج٦بماظٕغبهملمظ٥موماظعمل٦لمصؿمل٥مسؽملٓغمملماظؿغملٕؼٕمسػمل٧معمملمذطٕتمظ١مم(بضملٓهمومأ٭ػملّمصكملغقب٥مشظمل٦رمرحؿمل٣مم

موػ٦مطبمملظٟم355-354م:2مم1994-ػذملم1415اظضملؾمملسمربؼملٓمب٤مؼٖؼٓماٌدلدمهعملؿمل٠مربؼملٓمسؾٓاًمملظ٠مسسملؿملؼملهملماظعملمملػٕةم

موضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨م135-م134م-133-م132م:م3بٔظ١مدؿملؾ٦ؼ٥ماظٔيمؼٕىمصؿملؾملمملماظؾٓلمؼؽملصملٕماظغملؿمملبمم

م–م528م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،625احملٕرماظ٦جؿملٖمم،12م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م205م–م204م:م2اظعملٕآنمومإسٕاب٥م

مم75م–م74م–م73م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م529

 .موضٓمصزملػملؽملمملمصؿمل٥ماظعمل٦لمؼبمضل٣ماظٓرادهملم

)مومأب٨مسؼملٕو،مم(م193:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م635م:م2اإلؼسملمملحمم)مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

مم(251:اٌغملؿظمل٧م

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم3

ومظؿلؿؾنيمدؾؿمل٢ماجملٕعنيمصزملػملؽملمملػمملم:معؿضملػملعملهملمبظملضمل٢معؿفملخٕم،أيم(وؽبظكبؿؽبلؿبؿؽبؾكبنيؽب)وماظٱممؼبمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم4

وضٓمم،م530م–م529م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمغؾنيمظغمل٣موظؿلؿؾنيم:ممظغمل٣مأومضؾػملؾملمملمسػملهملمربٔوصهملموػ٦مض٦لماظغمل٦صؿملنيماظؿعملٓؼٕ

مؼم77م-76م:م3احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م13-م12عضملمملغ٨ماظعملٕآنمم،م205م:م2غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م

م(م251:ماٌغملؿظمل٧)مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م193اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ56ذـذ54ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

 ...{56}م...مَأػؿب٦ؽباءُط٣ؿبضٓم:مماىٖاءم،مأي)*(مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنؿبمإذامعؿضملػملعملهملمبعمل٦ظ٥مٰمأتؾٝموإذامعضملؽملمملػممل

كبؼ٤ؽبم... (م1)٬ػملػملوملمإنماتؾضملوملمأػ٦اءط٣ (م3){57}م...عىب٤مرمببىب٨... م،طمملفم(2){56}مم...عكب٤ؽبماْظؼملؾبؾملؿبؿؽب

جممل٫ٖ،م

 ...مببؿبؿؾب٣مبكب٥كب َٰمظكبػمّل٥كب... (5){57}م...عؽبمملمتؽبلؿبؿؽبضملؿبفكبػمُل٦نؽبمبكب٥كب... وعـػمل٥م،محل٤مم(4){57}م...وؽبَط مِإ

...{57}مجممل٫ٖ،موعـػمل٥)**( ...نبماْظقؽب٠مب وتعملٓممأنم،مأحل٤مم(6)موسؽملٓمع٤مضٕأمؼعملٙمبمملظزملمملد{57}...ؼؽبعمُل

،م(9)تمملم:مطمملف،موضؿمل٢م(8){57}م...اْظظمَلممل٭كبػملكبنيؽب... (م7)أنمرد٣مؼعملٚمبطملرلمؼمملءمبضملٓماظسملمملد

 {58}م...بؽبؿملؿبؽملكب٨موؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب...م(10)طمملف،م ...{58}م...بكبمملظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب(1)متمملم،م َٰمػؾب٦ؽب...م مِإ

...{59}(2)حل٤مم

                                                           
 ٮعؽملضملؽملمملػمملمٯمم(بمم)ؼبمم)*(

ؼبمػٔاما٬٦ٌٝمعؿ٦دشملهملموعمملمبضملٓػمملمعضملؿؼملٓمسػمل٧معمملمضؾػملؾملمملمصؾمل٨مشرلمسمملعػملهملمإٰمأغقبؾملمملمتؿسملؼمل٤معضملؽمل٧مم(إذًام)ٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

م:م2ؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م:موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمم،م626احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮماظرملٕطمصؾمل٨مبؿعملٓؼٕمإنمصضملػملوملمذظ١مم

ممؼم77م:م3اظٓرماٌزمل٦نممم،م530م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م206

 م(251:ماٌغملؿظمل٧م)ومػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم2م

م(م251:ماٌغملؿظمل٧م)ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم3

م)وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م193:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م635م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم251:ماٌغملؿظمل٧

 م(251:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م193:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم5

 (أ)دعملٛمع٤مٮمعـػمل٥مٯمظظملٜمم)**(

م264:مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م194م:م2اظؽملرملٕمم،م85:اظؿؿمللرلمم،م259:موػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموسممل٭٣ماظلؾضملهملمم6

م30اٌعملؽملٝمم7

 م252:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م193:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 م252:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مٰب٤ماظؽملقمملسم9

 م635م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذـذ56ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

ِٕو... )*(تمملمم:م(4()3)موضممللماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢ َِرؿبِض... موعـػمل٥،ممحل٤م{59}م...ماْظؾؽبقؿب ممصكب٨مُزػمُلؼملؽبمملتكبما

...{59}(5)ٍٗمم–٤ٌمضٕأمم َٰمؼؽبمملبكب َٰمرؽبْرنمللبموؽب مم)**(مبمملظٕصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءمومبؾملممل–وؽب

م٤ٌمرصٝمذظ١مسػمل٧مأغقب٥معضملشمل٦فمسػمل٧ماحمل٢مؼبمض٦ظ٥م/وظؿملٗمب٦ضٟمم(م،7)موػ٨مضٕاءةمذمملذة6مممضٕأمايل٤مؼ127بممػ

ؼبم(مؼضملػملؼملؾملممل)و،مم(8)وؼضملػملؼملؾملمملمعشملػملعملممًلمضؾ٢ماظلعمل٦طموعضمل٥موبضملٓه،مزا٫ٓةموورضهملمصمملس٢متلعملٛم(مع٤)مِنقبم(عكب٤موؽبرؽبَضهمللبم:م)

:موبضملسملؾمل٣موضٟمسػمل٧مض٦ظ٥م،معمملمجمملءمأحٓمإٰمراطؾممًلم:موػ٨محممللمع٤ماظؽملغملٕةمطؼملمملمتعمل٦لم(ورضهملم)ع٬٦ٝمايممللمع٤

ث٣مادؿفملغٟمخدلًامآخٕم،موٰمؼمملبٗم

م

                                                                                                                                                                                
مم252:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م193:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 193:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

اظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢مب٤مسؼملٕومب٤مسؾؿملٓمب٤ماظظملسمل٢مأب٦ماظظملسمل٢ماظ٦ضظمل٨ماِغزملمملريماظؾزملٕيمضممل٨٬ما٦ٌ٭٢مأدؿمملذمحمملذقمثعملهملمروىمم3

ؼ٦جٓمم(م353م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم)مػذملم186مومت٦ؼبمدؽملهملم105اظعملٕاءةمس٬ٕممًلموزلمملسممًلمس٤مأب٨مسؼملٕومب٤ماظضملٱءموشرلهموظٓمدؽملهملم

شرلمواحٓمبؾملٔاماٰد٣مظغملؽملؽملمملماخذلغمملمعمملمغصملؽمل٥ماظزمل٦ابمم

م193:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممتمملممم...مبؿملينمٯممظظملٜم)*(

 193:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 ٮمممبمملمٯمم(أمم)ممؼبم)**(

 12دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم6

م،م13م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م627:ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م37:موػ٨مضٕاءةماب٤مأب٨مإدقمملقمزبؿزملٕماظرمل٦اذمٰب٤مخمملظ٦ؼ٥مم7

مم753م:3اظٓرماٌزمل٦نمم،م536م:م4وػ٨مضٕاءةماينيموب٤مأب٨مإدقمملقمواب٤ماظلؼملظملؿملٝمماظؾقٕماحملؿملٛم:مممضممللمأب٦محؿملمملنم

ٍٗوٰمحؾهملمم):وػٔاماٰدؿـؽملمملءمجمملرمذبٕىماظؿ٦طؿملٓمِنقبمض٦ظ٥ٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم8 َٰمؼؽبمملبكب َٰمرؽبْرنمللبموؽب ع٤م)عضملشمل٦فمسػمل٧مض٦ظ٥مم(وؽب

عمملمجمملءغ٨مع٤مرج٢مإٰمأطٕعؿ٥موٰماعٕأةمصمملٌضملؽمل٧مإٰمأطٕعؿؾملمملموظغملؽمل٥مطؼملمملمرممللم:موماٰدؿـؽملمملءماِولمعؽمللقنملمسػملؿملؾملمملمطؼملمملمتعمل٦لم(ورضهمل

م،م13م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م536م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػٮماظغملٱممأسؿملٓماٰدؿـؽملمملءمسػمل٧مدؾؿمل٢ماظؿ٦طؿملٓمم

مؼمم80م:3اظٓرماٌزمل٦نمم،م627:مماحملٕرماظ٦جؿملٖم
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م

م

مم)*(وػ٦مؼبمطؿمملب:مممبضملؽمل٧{59}م...صكب٨مطكبؿؽبمملبلبمعنبؾكبنٍيإٰم... :مبعمل٦ظ٥

معؿزملًٱمبمملظغملٱمماِولمظظمللٓماٌضملؽمل٧مإنؿبم)**(ؼؼبمطؿمملبم/مإٰم:معؾنيمأؼسملممًلمضممللمِغ١مظ٦مجضملػملوملمض٦ظ٥ممػممممممؼ132طممػ

ٰمؼضملػملؼملؾملمملمإٰمؼبمطؿمملبم:مصؿملؽملعملػملنملمعضملؽملمملهمإظبماإلثؾمملت،مأيم(ؼضملػملؼملؾملمملم)مؼضملؼمل٢مصؿمل٥م)***(اسؿعملٓمأغقب٥مادؿؽؽملمملءمآخٕمعلؿعمل٢

ًٰمع٤ماِول،مأي)****(ؼوإذامٕمؼغمل٤مإٰمؼبمطؿمملبموجنملمأنمؼضملػملؼملؾملمملمؼبمطؿمملبممػ م:م)*****(مصكملذاماٰدؿـؽملمملءماظـمملغ٨مبٓ

أعممّلمظ٦مجضملػمل٥مادؿـؽملمملءمعقملطًٓامظألولمٕمؼظمللٓم.م(2)1مزلني)******(وعمملمتلعملٛمع٤مورضهملمإٰمػ٨مؼبمطؿمملبموؼضملػملؼملؾملمملماػذمل

ظغمل٤مػ٦مؼبمطؿمملبمعؾنيموبؾملٔاماظؿعملٕؼٕمؼٖولماظظمللمملدم:مادؿـؽملمملءمعؽملعملشملضملممًلمتعملٓؼٕهمم(3)ؼظمللٓماٌضملؽمل٧،موجضملػمل٥مأب٦ماظؾعملمملء

َٰ...  اظظمللمملدم مجممل٫ٖ،مِنقبمث٣قبم{60}م...مأج٢معنبلؽبؼملهب٧... ،تمملمم(4){59}م...صكب٨مطكبؿؽبمملبلبمعنبؾكبنٍيممِإ

تمملم،مم(5){60}م...متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...ظذلتؿملنملماِخؾمملرمعٝماهمملدماٌعملزمل٦د،

م

                                                           
 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموػ٦مؼبمطؿمملبمعؾنيمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطؿمملبم....معؾنيممٯمماظضملؾمملرةم)**(

 ٮمعلؿعملًٱممٯمممم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)***(

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمطؿمملبمم...موإذامٯماظضملؾمملرةمم)****(

 ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯمظظملٜمم)*****(

 ٮمماغؿؾمل٧مٯمم(أمم)ؼبمم)******(

م31دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

ًٰمع٤مؼضملػملؼملؾملمملمٯمموسؽملٓم80م-79م:3ماظٓرماٌزمل٦نم2 ؼبمآخٕماٌعملؿؾٗموضٓمذطٕهماظلؼملنيمغعملًٱمس٤مأب٨ماظؾعملمملءمممٮمموعمملمؼضملػملؼملؾملمملمبٓ

مم32ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

ٍٗ)تمملممسػمل٧مضٕاءةمع٤مرصٝمم4 َٰمؼؽبمملبكب َٰمرؽبْرنمللبموؽب وتمملممم،م193:مسػمل٧مأغقب٥معضملشمل٦فمغزملنملمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(وؽب

 252سؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

 252طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ60ذـذ59ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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 ...{61}م...مَص٦ؿبقؽبمسكبؾؽبمملدكبهكبممجممل٫ٖ،موعـػمل٥: ...{61}م...محؽبظمَلصمَلهمًل،م ...ىبُر٦نؽب (م1){61}م...َٰمؼؾبظمَل

َٰػؾب٣ؾبماْظقؽب٠ىب... حل٤، تمملم،مم(3){62}...اْظقؽبمملدكبؾكبنيؽب... طمملف،مظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهمم(2){62}م...عؽب٦ؿب

 ...{63}...موؽبخؾبظمْلؿملؽبهمًلٖؼعمل٦ظ٦نمظؽ٤مأنؿملؿؽملمملموتضملػمل٠مظؽ٤ممبضملؽمل٧ماظعمل٦لمؼبم:م،مٰحؿؼملممللماإل٬ؼملمملرم،مأي)*(مجممل٫

ؿبس٦ؾبغ٥م) واظؾمملض٦نمم(5()أنمملغممل)موضٕأماظغمل٦صؿمل٦نم(4)مظؽ٤مأنؿملؿؽملمملماجؿؼملمملعماظرملٕطموماظعملل٣)**(أ٭ّموؼب(تؽب

ِٕؼ٤ؽب... (م7)وضٓمضٕأمط٢فبممبمملمرد٣مؼبمعزملقظمل٥،مم(6)بمملًشملمملب(مم/ممأنؿملؿؽملمملمم)مؼم151أممػم مطمملفم{63}م...ماظرملمبمملطكب

ُِٕط٦نؽب... وطٔا،مطمملفم ٍٚ... ،م{64}م...تؾبرملؿب  م{65}م...ؼؽبظمْلعمَلؾملؾب٦نؽب... و(8){65}م...بؽبفمْلسؽبمبؽبضملؿب

وٕبم... وم(9){66}م...بكب٦ؽبطكبؿمل٢ٍ...م مو{66}م...موؽبػؾب٦ؽبماْظقؽب٠نب... (مم10){67}...معنبلؿبؿؽبعمَل

                                                           
م252وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

م(م252:ماٌغملؿظمل٧)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م635م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤ممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

م(مم252:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)غٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمم(اي٠م)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمسػمل٧مضٕاءةمحظملٙمم3

ممؼظؽ٤ممػوػ٦موضٟمجممل٫ٖ،مٰحؿؼملممللماإل٬ؼملمملرمتعملٓؼٕهموؼعمل٦ظ٦نمظؽ٤مأنؿملؿؽملمملموتضملػمل٠مٮمحل٤مٯمم(أمم)ؼبمم)*(

 مم85-م84م:م3أ٭ّماظٓرماٌزمل٦نممؼتٓس٦غ٥ػٌضملؽمل٧ماظعمل٦لمؼبم

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼبمٯمظظملٜمم)**(

مم85م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم4

اظٓرمم،م542م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م629احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م85:ماظؿؿمللرلمم،م14م:م2إسٕابمم،م259:ماظلؾضملهملمم5

مم266-م265إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م195م:م2اظؽملرملٕمم،م85م:م3اٌزمل٦نم

مماظٓرم542م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م629احملٕرمماظ٦جؿملٖمم،م85اظؿؿمللرلمم،م14م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م259اظلؾضملهملمم6

مم266م–م265إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م195م:م2اظؽملرملٕممم،م85م:م3اٌزمل٦نم

م10اٌعملؽملٝمم7

وطمملفمسؽملٓمأب٨م193:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م635م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8

م252:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م252:ممومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومحل٤م،اٌغملؿظمل193٧:وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم9

 (252:اٌغملؿظمل٧م)موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(م635م:م2اإلؼسملمملحم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ67ذـذ61ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

قبة ...م وؼب،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(1){67}م...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م   موماتزملممللماٌضملؽمل٧)*(ظٱبؿٓاءمبمملظؿؾملٓؼٓمعٝمذ

ِٕهكب كبؼىمللبمَشؿملؿب م)***(:طػمّلؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملم،وضؿمل٢،مم(3){68}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...م مو(م،م2){68}...)**(حؽب

مجممل٫ٖم،موظغمل٤ؿبمإذامطمملنمبضملٓػمملمعبػملهملمم٭ػملّماٰبؿٓاءمبؾملمملم،أيم{69}م...معىب٤مذؽب٨ؿبءلب... م،مم4محلمملن)****(طػملؾملممل

نبغؿبؿملؽبممل... متمملم،{69}م...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب...م (5)وظغمل٤مػ٨مذطٕى:م،أيم مبكبؼملؽبمملم... مجممل٫ٖم،{70}م...ماْظقؽبؿملؽبمملُةماظ

                                                           
قٓبةمٯمظظملٜمم)*(  (ب)دعملٛمع٤مٮمذ

 (252:ماٌغملؿظمل٧م)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم1

 ٮشرلمٯمم(أمم)ممؼبم)**(

 (252:ماٌغملؿظمل٧م)موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم2

(م252:ماٌغملؿظمل٧م)موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم3

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮموضؿمل٢مم....مطػملؾملمملمٯماظضملؾمملرةمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمطػملؾملمملمٯمظظملٜمم)****(

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لم4

وظغمل٤ماظٔيمم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧ماٌزملٓرموصب٦زمأنمتغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمرصٝممبضملؽمل٧مم(وظغمل٤مذطٕىم)ٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

وضٓمغ٦ضرملوملمم،15م:م2إسٕابماظعملٕآنمػمٮموضممللماظغمللممل٨٫ماٌضملؽمل٧موظغمل٤مػٔهمذطٕىم،مأيموظغمل٤مسػملؿملؾمل٣مذطٕىمم(ؼظملضملػمل٦غ٥مذطٕى

م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م547م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م631:ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،210م:مم2اٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

ممممؼم89م–م88

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ70ذـذ67ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م... ،م(1)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملم٭ظملهملمغظملٗ،ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم)*****(مجمملٖ٫{70}م...بكبؼملؽبمملمَطلؽبؾؽبوملؿب

فب َٰمذؽبظملكبؿمل حل٤،ممم(2){70}م...وؽب

م

م

مممبكبؼملؽبمملمَطلؽبؾؾب٦ْا... حل٤،م(3){70}...مٰمؼؾبقملؿبخؽبٔمعكبؽملؿبؾملؽبممل... طمملف،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمعٝماظضملشملٟ:موضؿمل٢

...{70}(4)ػطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم ؾبونؽب...م وٰموضٟمإظبمحرلانمصٱم،متمملممم(5){70}م...ؼؽبغمْلظمُل

َٰمؼؽبسملؾبنبغؽبممل... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥م ؽٓباغؽبمملماظػمّل٥ؾب... م،وٰمسػمل٧م{71}م...موؽب ؽٓبمِإذؿبمػؽب م،م{71}مم...مبؽبضملؿب

 ؽبانؽب...م حرلانم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م٭ظملهململم.م)**(ؼسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم:م)*(تمملمم(6){71}م...حؽبؿملؿب

 (7)تمملبضملؽملمملمسػمل٧ماشلٓى:مأنقبمأب٦ؼ٥موماٌلػملؼملنيمؼعمل٦ظ٦نمظ٥:م،موماٌضملؽمل٧(حرلانم)ممتمملمماظؿؼملـؿمل٢:موػ٦مأوظب،مِنقب(

                                                           
 (عؽملمملرماشلٓىماِسل٦غ٨م)،وػ٦موضٟمجممل٫ٖ،مٰدؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملم٭ظملهملمغظملٗمٮم٭مملحلمٯمم(أ)ؼبمم)*****(م

،موػ٦ماظصملمملػٕمأغقبؾملمملمعلؿفملغظملهملمدؾعملوملماِخؾمملرمبٔظ١م:مػٔهماىؼملػملهملمصؿملؾملمملمثٱثهملمأج٦همأحٓػمملمم(ظؿملٗمشلمملمم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم1

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم،مم(غظملٗمم)واظـمملغ٨مأغقبؾملمملمؼبمرب٢مرصٝم٭ظملهملم م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(طلؾوملم)وماظـمملظىملمأغقبؾملمملمؼبمرب٢مغزملنملمحممل

مؼم92

)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م194:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،م(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

 م(252:ماٌغملؿظمل٧

)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م194:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،م(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم3

 م(252:ماٌغملؿظمل٧

 م(252:اٌغملؿظمل٧مم)طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم4

 م(252:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم5

 م(252:ماٌغملؿظمل٧)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم6

 م(أ)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯمظظملٜمم)*(

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمبضملٓهمم....مؼغملظملٕونمٯماظضملؾمملرةمم)**(

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبمم(حرلانمم)عبػملهملمؼبمرب٢مغزملنملم٭ظملهملمم(ظ٥مأ٭قمملبم)ٯم:مضممللماظلؼملنيمم7 وأنمم(حرلانمم)وصب٦زمأنمتغمل٦نمحممل

 مؼ94م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮمتغمل٦نمعلؿفملغظملهملم
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ؽبىؽب... :محل٤م،وعـػمل٥م(1){71}م...ما٫ؿبؿكبؽملؽبممل... مجممل٫ٖم{71}م...ماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب... (م2){71}م...ماْظؾملؾب

ومأعٕغمملمم:مِنقبماظؿعملٓؼٕمم(4)وإنؿبمطمملنمرأسمآؼهملممظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥،موظؿملٗمحبل٤مم:م(3)،ضممللمذؿملْماإلدٱم

أعٕغمملمم

م

م

 ،(7)طمملفم:(6)وضممللمأب٦مسؼملٕو.محل٤مم(5){72}م...موؽباتمبعمُل٦هؾب... م،م)*(وأنمأضؿملؼمل٦اماظزملٱة،مبفملنؿبمغلػمل٣م

ؾبونؽب...م ،(7)طمملف: ؼ٦مم)إنؿبمغزملنملممم(9){73}م...مبكبمملْظقؽب٠ىب... طمملف،موعـػمل٥ممم(8){72}م...تؾبقؿبرملؽب

                                                           
 م(252:ماٌغملؿظمل٧)مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

 م(252اٌغملؿظمل٧مم)ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم2

،ممػذملم823وظٓممبزملٕمدؽملهملم،مع٤محظملمملزمايٓؼىملم،معظمللٕم،مزطٕؼمملمب٤مربؼملٓماِغزملمملريمأب٦مضبؿمل٧مذؿملْماإلدٱممضمملضمم3

م(م80م:م3اِسٱممم)مم1520-ممم1420،مػذملم926وعمملتمدؽملهملم

اٌعملزملٓمظؿكػملؿملٙمعمملمؼبمإٌذٓمؼبماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمظرملؿملْماإلدٱممزطٕؼمملمب٤مربؼملٓماِغزملمملريمسػمل٠مسػملؿمل٥مذٕؼٟمأوماظضملٱءمم4

مم274م:م2002م1اظضملٓويمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمذملمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمذملمبرلوتمذملمظؾؽملمملنمذملمطم

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯمظظملٜممم)*(

طمملف،مإذامٕمتضملشملٟمسػمل٧ماشلمملءمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسم،م(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم5

 م(252:ماٌغملؿظمل٧)مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم(م194:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)م

مم3دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم6

ٕمأضٝمسػملؿمل٥مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم7

م253:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م194:موػ٦مضشملٝمطمملف،مإذامٕمتضملشملٟمسػمل٧ماشلمملءمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم8

 .م

موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م195:ضشملٝمطمملفمإنمضٓرتممبضملؽمل٧مواذطٕمؼ٦ممؼعمل٦لمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 194:ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذـذ70ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ًٰمب٥(ؼ٦مم) م:م)**(أومجضمل٢مؼ٦ممخدلمض٦ظ٥(مواتعمل٦هم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمسػمل٧مػمملءمم.(1)بمملذطٕمععملٓرًامعظملضمل٦

طممل٤٫مؼ٦ممؼعمل٦لمطؼملمملمتعمل٦لماظؿمل٦مماظعملؿممللمم:وماظؿعملٓؼٕم،م٭ظملهملمم(اي٠م)مو)*م***((ماي٠)***(ض٦ظ٥)

جممل٫ٖمم(3){73}م...مُط٤... (م2)سػمل٧ماظلؼملمملواتمظػملظملزمل٢مبنيماٌؿضملمملرظملني/ممأوماظػملؿملػملهملماشلٱلمأومسشملٟممممؼم133طممػ

صؿملغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهمصؾمل٦مؼغمل٦نمم:موض٦ظ٥م،م(ؼعمل٦لمم):عضملؼمل٦لمظعمل٦ظ٥مم(ط٤)جممل٫ٖم،و

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ذـذ4ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

مث٣قبمذؿملؽممًلمؼقملخٕمأومؼٕجٝمإظبماظعملؿملمملعهملمؼعمل٦لمظػملكػمل٠م)*(موػٔاممتـؿمل٢مإلخٕاجماظرمل٨ءمع٤ماظضملٓممإظبماظ٦ج٦دمبلٕسهملمِن

م(6){73}م...مَض٦ؿبُظ٥ؾبماْظقؽب٠نب... حل٤،موعـػمل٥م(5){73}م...مَصؿملؽبغمُل٦نؾب... (م.4)ع٦ت٦اموض٦ع٦امصؿملعمل٦ع٦ن

                                                           
م194:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسمم1

ٮمض٦لمٯمم(بمم)ؼبمم)**(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥ماي٠مٯمض٦ظ٥مم)***(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮماي٠مٯمظظملٜمم)****(

وماظـمملغ٨مأنمؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧م،مم(واتعمل٦همم)ؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧ماشلمملءمؼبم:مصؿمل٥مثٱثهملمأج٦بهملمم(وؼ٦ممؼعمل٦لمم)ٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م634احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م16م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمم(اذطٕمم)اظلؼملمملواتمموماظـمملظىملمأنمؼغمل٦نمممبضملؽمل٧

مؼم97م–م96م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م557م–م556

موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م195:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،636م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م252:اٌغملؿظمل٧

 ٮٰمأنقبمٯممم(طمم)ؼبمم)*(

مم97م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م556م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم4

صؿملغمل٦نمعمملمأرادمع٤مع٦تمأوم)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مإنمجضملػملوملماٌضملؽمل٧مم(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم5

 م(195:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)مبمصؿملغمل٦نمٕمتعملٟمسػمل٧مصؿملغمل٦نم(مض٦ظ٥م)موإنمرصضملوملمم(حؿملمملة

 م252:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مماٌغملؿظمل٧،مم(م195:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)مبضملؽمل٧مؼعملٝمم(ؼغمل٦نمم)طمملفمإنمجضملػملوملمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ73ذـذ72ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

 



 286 

{73}م...صكب٨ماظزملنب٦ؽبِر...م(1)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمرصٝمذظ١م،مطمملفم،إنمرصٝمعمملمبضملٓهمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمم

ًٰمع٤ماشلمملءمؼبمض٦ظ٥م)**(أومضٕئم(2)(اظٔيمخػمل٠)غضملؿممًلمل :ممبمملًظملٚمبٓ

مم(5)موسممل٭4٣موماِسؼمل3٘وػ٨مضٕاءةمايل٤،م(ماٌػمل١/موظ٥مم)مؼم128بممػ

م

م

م

م

قٓبرًام(مإذ)تمملمم،مإنمسػمل٠مم(7){73}م...اْظكؽبؾكبرلؾب...م طمملف،م(6){73}م...موؽباظرملمبؾملؽبمملدؽبةكب... م بمملذطٕمععمل

ًٰمب٥م َِبكبؿمل٥كب... عظملضمل٦ وظؿملٗمب٦ضٟم،مم(آزرم)ث٣مؼؾؿٓئ،مسػمل٧ماظؽملٓاءمم(آزؽبر)مرصٝم)*(جممل٫ٖ،م٤ٌم(8){74}م...م

                                                           
 م(253:اٌغملؿظمل٧م)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوممم(م636م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم1

ؾٕبمم(سمملٕماظطملؿملنملموماظرملؾملمملدةمم)ٯم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسم2 صؿمل٥مأج٦بهملمؼغمل٦نمغضملؿممًلمظػملٔيمأيموػ٦ماظٔيمخػمل٠ماظلؼمل٦اتموماِرضمسممل

ًٰمع٤ماشلمملءماظيتمؼبمم(سمملٕ)وؼغمل٦نمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمعؾؿٓأموضٕأمايل٤موماِسؼمل٘موسممل٭٣م،ماظطملؿملنملم وماى٦ابماظـمملظىملمم(ظ٥)ؼغمل٦نمبٓ

ًٰمسػمل٧ماٌضملؽمل٧مأيمؼؽملظملٝمصؿمل٥مسمملٕماظطملؿملنملم احملٕرماظ٦جؿملٖم،17م–م16:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػٮؼبماظٕصٝمأنمؼغمل٦نمربؼمل٦

م100م–م99:م3اظٓرماٌزمل٦نم،557م:4اظؾقٕماحملؿملٛم،635

 ٮضٕأهمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

 105دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

 دؾعملوملمتٕعبؿ٥مأولماِغضملمملمم4

م،م557:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،635:احملٕرماظ٦جؿملٖمم،38:زبؿزملٕماظرمل٦اذمٰب٤مخمملظ٦ؼ٥مم،17م–م16م:م2إسٕابماظعملٕآنم5

ممم100م3:ماظٓرماٌزمل٦ن

 م253طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕماٌغملؿظمل٧مم6

 م.م253:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م636م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم7

 م195طمملفمسػمل٧مضٕاءةمايل٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ٮممإنمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ74ذـذ73ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ًٰمع٤ماشلمملءمؼب)***(مخظملسمل٥)**(ب٦ضٟم٤ٌ وػ٦مذبٕورمبمملظظملؿقهملمم(1)أومسشملٟمبؿملمملنموبٔظ١مضٕأماظلؾضملهملم(أبؿمل٥م)مبٓ

خدلم(مآزؽبرؽبم)وطٔامإنمجضمل٢،مغؿملمملبهملمس٤ماظغمللٕةمِغقب٥ماد٣مٰمؼؽملزملٕفموماٌمملغٝمظ٥مع٤ماظزملٕفماظضملػملؼملؿملهملمووزنماظظملضمل٢م

دملمعىب٤مذؽبظكبغمُل٣ؾبماظؽملمبمملرؾب... سب٦م،(2)مصؿملغمل٦نمبؿملمملغممًلمِبؿمل٥آزؽبرؽبأيمػ٦م:معؾؿٓأمربٔوفم د٦رةماييملم}...مُض٢ؿبمَأَصفمُلغؽبؾىبؽؾبغمُل٣مبكبرملؽب

مم{72م:مم22

ظٱبؿٓاءم:ممحل٤{74}م...مَأ٭ؿبؽملؽبمملعـبمملمآظكبؾملؽبهمًل... ػ٨ماظؽملمملرمم:)*****(مسػمل٧معضملؽمل٧)****(صٕصٝماظؽملمملر

وعـػمل٥م،محل٤مم(3){74}م...عنبؾكبنٍي...م م)*******(اهمملدماٌعمل٦لم/م)******(مبفملنمعٝمؼمم152أممػ

م

م

َِرؿبِض... م واظٱممعؿضملػملعملهملممبقٔوف،ممم،م{75}م...موؽبظكبؿملؽبغمُل٦نؽبمعكب٤ؽبماْظؼملؾب٦ضكبؽملكبنيؽب... (4){75}م...موؽبا

زا٫ٓةمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ماِرض،مب٢مسػمل٧ما٦ٌضؽملنيموماظٱممم(وظؿملغمل٦ن)أرؼؽملمملهماٌػملغمل٦تموبضملسملؾمل٣مجضمل٢ماظ٦اومؼبم:أيم

مسػمل٧مسػمّلهملم)*(أومأغقبؾملمملمسمملرظملهملم(2()1)وٕمؼعمل٢مبؾملمملمإٰماِخظمل٘،معؿضملػملعملهملمبمملظظملضمل٢مضؾػملؾملمملمإٰمأنمزؼمملدةماظ٦اوم٬ضملؿملظملهملم

                                                           
 ٮغزملؾ٥مٯمم(بمم)ؼبمٮم٤ٌمخظملسمل٥مٯمض٦ظ٥مم)**(

 ٮغزملؾ٥مٯمم(بمم)ؼبمٮمخظملسمل٥مٯممض٦ظ٥م)***(

م266:مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م100م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م561م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م231م:م1احملؿلنملمٰب٤مجينمم1

احملٕرمم،م17م:م2إسٕابماظعملٕآنم،م214م–م213م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

مم102م–م101م–م100م:م3اظٓرماٌزمل٦نم،م561م–م560م–م55م:4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م636م–م635اظ٦جؿملٖ

 (طمم)دعملٛمع٤مٮممصٕصٝماظؽملمملرمٯممض٦ظ٥مم)****(

 ٮعضملؽمل٧مٯمم(أمم)ممؼبمم)*****(

ٮمع٤مٯمم(أمم)ؼبممم)******(

 ٮاظعمل٦لمٯمم(بمم)مؼبم)*******(

 م(م253:اٌغملؿظمل٧م)موسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،مم(م196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

عؿضملػمل٠مبظملضمل٢مبضملٓهم(مظؿملغمل٦نمع٤ما٦ٌضؽملنيم)موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمِنمم(م638م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم4

 253:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م196ربٔوفماظعملشملٝمموما٫ٰؿؽملمملف
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م... (4)ظؿمللؿٓلموظؿملغمل٦نمأومظؿملعملؿمل٣مايفهملمسػمل٧مض٦ع٥مبكملصٕادماي٠موط٦غ٥مٰمؼرملؾ٥ماٌكػمل٦ضني:مربٔوصهملم،مأي

ؽبامرؽببىب٨...م مطمملف،{75}م...اْظؼملؾب٦ضكبؽملكبنيؽب طمملفمم(6){76}م...ماآلصكبػملكبنيؽب... حل٤،م(5){76}م...ػؽبذمل

، ...ؽبامرؽببىب٨ مم7:م،سػمل٧محٔفمػؼملٖةماٰدؿظملؾملمملممأيمأػٔامرب٨مطعمل٦ظ٥م)**(محل٤{77}م...مػؽبذمل

م

م

م

ِٚمَأْرؽببؾبمممممممممممممممموٰمَظضملكبؾؽبممًلمعؽملقب٨موذو ِٕبؿبوملؾبموعمملمذؽب٦ؿبضممًلمإظبماظؾؿمل (م8)ماظرملقبؿملنملكبمؼؽبػمْلضملؽبنملؾب)*(َر

...م (م1)موأتػمل١)***(ماظرملؿملنمل)**(أذو:متعملٓؼٕهمم{22م:مم26د٦رةماظرملضملٕاءم}...مموؽبتكبػمْل١َمغكبضملؿبؼملؽبهمٌلمتؽبؼملؾبؽملنبؾملؽبمملمسؽبػمَل٨مب... :وض٦ظ٥م

ؾب... طمملف،ممم(2){77}مم...اظسملمبمملظخملنيؽب ؽبامَأْطؾؽب ُِٕط٦نؽب... محل٤م،{78}م...مػؽبذمل (م3){78}مم...متؾبرملؿب

                                                                                                                                                                                
 م12دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

مم103م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

 ٮوأغقبؾملمملمسشملظملوملمٯمم(أ)ؼبمٮمأومأغقبؾملمملمسمملرظملهملمٯمض٦ظ٥مم)*(

:ماظـمملغ٨م،مأحٓػمملمأنماظ٦اومزا٫ٓةمأيمغٕؼ٥مظؿملغمل٦نمع٤ما٦ٌضؽملنيم:صؿمل٥مثٱثهملمأوج٥مم(وظؿملغمل٦نمم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمم4

م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮماظـمملظىملمأغقبؾملمملمسشملٟمسػملهملمربٔوصهملمأيمظؿمللؿٓلموظؿملغمل٦نمم،مأغقبؾملمملمسػملهملمحملٔوفمأيموظؿملغمل٦نمأرؼؽملمملهمذظ١م

وأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕمم،م637وضٓمغمملض٘مػٔهماٌلفملظهملماب٤ماظؽملقمملسمؼبمإسٕابماظعملٕآنمواب٤مسشملؿملهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م103

 ممؼ564م:م4احملؿملٛم

 م196:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم253:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مم....ماآلصػملنيمٯماظضملؾمملرةمم)**(

ع٤مأػ٢ماظغمل٦صهملمطمملنمسمملٌممًلمبـملدابماظضملٕبموظطملمملتؾملمملموأخؾمملرػمملموأغلمملبؾملمملمثعملهملمؼبمسػملؼمل٥م،ماظغملؼملؿملوملمب٤مزؼٓماِدٓيمذمملسٕماشلمملسلؿملنيمم7

ؼم92م:م6اِسٱمممػ،ممم744ػذملمذملم126عمملتممدؽملهملم

 

 ٮحؿ٧موذوامٯمم(أمم)ؼبمٮمعينموذوممٯمض٦ظ٥مم)*(

خٖاغهملماِدبموظنملمظؾمملبمظلمملنماظضملٕب،متفملظؿملٟمسؾٓماظعملمملدرماظؾطملٓاديمهعملؿمل٠موذٕحمسؾٓاظلٱممػمملرونمعغملؿؾهملماًمملن٨ماظعملمملػٕةمم8

مم313:4مم1997ػذملم1418م4ط

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ77ذـذ75ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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...{78}(3)طمملفم،وطٔامم ...{79}مم...محؽبؽملكبؿملظمًلمملم،وم ...ِٕطكبنيؽب م... (4){79}مممم...معكب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب

ؽباِن... محل٤،م{80}مم...حؽبـملجمب٥ؾبمَض٦ؿبعؾب٥ؾبموؽب ؿبمػؽب أحل٤ممممملمضؾػمل٥،مٰغؿؾملمملءماٰدؿظملؾملمملمممم(5){80}م...موؽبَض

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ80ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

ؽباِنِنقبم ؿٓبمػؽب مع٤م)**(مصؿمل٥محممللمط٦غ٨معؾملٓؼممًلَأتؾبقؽبمملجنب٦غىب٨م:م)*((َأتؾبقؽبمملجنب٦غىب٨م)معبػملهملمحمملظؿملهملمو٭مملحؾؾملمملماظؿملمملءمؼبوؽبَض

(م.مم4)غمملصٝم(3)ضمملظ٥،مأي،مؼبمذفملغ٥مووحٓاغؿملؿ٥م:مصكب٨ماظػمّل٥كب:موض٦ظ٥مم.م(2)مإخؾمملرفوٰمأخمملفمادؿؽؽملممل،مم(1)سؽملٓه

                                                                                                                                                                                
 ٮأأصٕحموذاماظرملؿملنملممٯموذطٕمعغملمملغ٥مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأذرممٯمظظملٜمم)**(

 ٮومأصٕحمومذوماظرملؿملنملممٯممم(بمم)دعملٛمع٤مٮموأذرماظرملؿملنملمٯمظظملٜم)***(

ٮممػ٨مادؿظملؾملمملعؿملهملمسػمل٧مجؾملهملماإلغغملمملرمحٔفمعؽملؾملمملماشلؼملٖةم:ماظصملمملػٕمأغقبؾملمملمعبػملهملمخدلؼهملموضؿمل٢م(وػٔامرب٨م)ٯ:مضممللمأب٦محؿملمملنمم1

مؼمم106م:م3:ماظٓرماٌزمل٦نمم،م564م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػ

 م253:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم2

موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م196:وم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،638م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 مم253:اٌغملؿظمل٧

مومطمملفمسؽملٓمأب٨م196:ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،638م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 م253:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

وػ٦م٭مملحلمسؽملٓمغمملصٝموخ٦ظٟمؼبمػٔامِنماظٔيمبضملٓهمعؿزمل٢مب٥مومظغملؽمل٥مضشملٝم٭مملحل،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم5

 م(م196:ا٫ٰؿؽملمملف

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأيمم:مأهمملج٦غ٨مٯممض٦ظ٥مم)*(

 ٮممعؾملٔبممًلممٯمم(بمم)ؼبمٮممعؾملٓؼممًلممٯممض٦ظ٥م)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ80ذـذ77ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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حل٤،موعـػمل٥مم(7){80}م...مذؽبؿملؿبؽممًل...(م6)واظصملمملػٕماغعملشملمملعماىؼملػملهملماظعمل٦ظؿملهملمسؼملمملمضؾػملؾملمملم:م(5))***(ضممللماٌضملٕب

...{80}م...مسكبػمْلؼملـبممل(8)(9)طمملف:م،موضؿمل٢، ..ؾبونؽب ؽٔبَط طمملف،مم(10){80}م...مَأَصَٱمتؽبؿؽب

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ82ذـذ81ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

ظؿؽملمملػ٨ماٰدؿظملؾملمملممإظبمابؿٓاءم:متمملممم(11){81}م...متؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... محل٤،{81}م...مدؾبػمْلشمَلمملغـبممل...م

مم)*(اِخؾمملر

                                                                                                                                                                                
أيمم(أهمملج٦غ٨م)أ٬ؾملٕػؼملمملمأغقبؾملمملماظؿملمملءمؼبم:مؼبمرب٢مغزملنملمسػمل٧مايممللموؼبم٭مملحؾؾملمملموجؾملمملنمم(وضٓمػٓانمم)ٯم:مضممللماظلؼملنيمم1

ٮممأيمأدبممل٭ؼمل٦غ٨مصؿمل٥محممللمط٦غ٥مػمملدؼممًلمظ٨مم(آمم)وماظـمملغ٨مأغقب٥محممللمع٤م،مأومملدظ٦غ٨مصؿمل٥محممللمط٦غ٨معؾملٓؼممًلمع٤مسؽملٓه

مؼممم569م:م4وؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛمم،م110م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػ

ػٔهماىؼملػملهملمصب٦زمأنمتغمل٦نمعلؿفملغظملهملموصب٦زمأنمتغمل٦نمؼبمرب٢مغزملنملمم(وٰمأخمملفمعمملمترملٕط٦نمب٥مم):مض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم2

 مؼمم110م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمسػمل٧مايممللمم

 م110م:م3ذطٕماظلؼملنيمػٔاماظعمل٦لمدونمأنمؼؽمللؾ٥مظؽملمملصٝماظٓرماٌزمل٦نمم3

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

 ٮممأخؾمملرمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

اب٤مسمملدلم٭مملحنملماظػملؾمملبموٕمأجٓمعزملٓرمؼذلج٣مظ٥مممم5

وظضملػمل٥مرأيماب٤مسمملدلمحؿملىملمذطٕهمؼبماظػملؾمملبممؼم110م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػذطٕمػٔاماظعمل٦لماظلؼملنيمؼبماظٓرمدونمأنمؼؽمللؾ٥مِحٓمم6

مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم252م:م8ؼبماإلسٕابمم

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م196:موم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف639م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 م253:اٌغملؿظمل٧

 م253:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل639٧م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

م253:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم9

مم253:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م10

موطمملفمسؽملٓمأب٨م196:مومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف639م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم11

 م253:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 ٮممأخؾمملرمٯمم(بمم)ممؼبم)*(
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أوظؽ١مشل٣مم:مب٢مػ٦معؾؿٓأمخدلهم،مممبمملمبضملٓهمٰذؿؾ٥مبفملنماظٔؼ٤مآعؽمل٦امعؿزمل٢ممبمملمضؾػمل٥)**(وظ٦مو٭ػمل٥

أيقبماظظملٕؼعملنيم:ماظضملػمل٣مصفملخدلوغ٨مم/مإنمطؽملؿ٣مع٤مأػ٢:مج٦ابمإنمعؽملؿصملٕمربٔوفمتعملٓؼٕهم)***(ِنم(1)اِع٤مؼمم134طممػ

وسٓلم،موؼضملينمصٕؼ٠ماٌرملٕطنيموصٕؼ٠ما٦ٌحٓؼ٤م،مًامإظبماظظملٕؼعملنيمَأيوأ٬مملفم.ماٌرملٕطنيمأمما٦ٌحٓؼ٤ممأح٠مبمملِع٤م

م{82}م...مبكبصمُلػمْل٣ٍ...(م.م2)س٤مأؼؽملمملمأح٠مبمملِع٤مأغمملمأممأغؿ٣ماحذلازًامع٤موٕؼٓمغظملل٥مصؿملغمل٦نمذظ١متٖطؿملهملمشلممل

َِعؿب٤ؾب...ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمخدلماٌؾؿٓأمٕمؼفملتموػ٦م كبؼ٤ؽبجضمل٢ممػ،مأوم{82}م...مُأوؿبَظذملؽكب١َمَظؾملؾب٣ؾبما مخدلمعؾؿٓأماَظ

كبؼ٤ؽبربٔوفمأيمػ٣م كبؼ٤ؽبم))م***م*(ؼمأوماَظ (ممُأوؿبَظذملؽكب١َ)خدلم(مشل٣ماِع٤)عؾؿٓأمثمملنموم(ُأوؿبَظذملؽكب١َ)عؾؿٓأموم(ماَظ

م

م

م

م

(م.مم3))*(وعمملمبضملٓهمخدلمس٤ماِولم(ُأوؿبَظذملؽكب١َم)وماىؼملػملهملمع٤

                                                           
 ٮممو٭٢مٯمم(بمم)ممؼبم)**(

أوظؽ١مشل٣مم)أنمؼغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمربٔوفموأنمؼغمل٦نمخدلهماٌؾؿٓأمأوماًدلماظٔيمػ٦مم(اظٔؼ٤مم)وصب٦زمؼبمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم1

م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمػٮمصممل٭ػملؿ٥موػ٦ماظؽملقمملسموماي٦ؼبمم(مأوظؽ١)وجضمل٢م(ماظٔؼ٤)مخدل(مشل٣ماِع٤)وأبضملٓمع٤مجضمل٢مم(اِع٤م

مؼممم112م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم540م–م539وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،572

 ٮممِغ٥مٯمم(أمم)مؼبم)***(

مم571م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم2

 دعملٛمع٤مطمٮمماظٔؼ٤مأوم....مجضمل٢مٯماظضملؾمملرةمم)****(

م(س٤ماِولموضٓموردتمػٔهماظضملؾمملرةمم)ٰمإنمجضمل٢ماظٔؼ٤مخدلمٌؾؿٓأمربٔوفمأيمػ٣ماظٔؼ٤مبضملٓمض٦ظ٥مٯمذطٕماظضملؾمملرةمم(طمم)ؼبمم)*(

 ٮممممؼؿقعمل٠مأؼؾملؼملمملمأ٭ّممؼ...مأومجضمل٢مػعؿعملٓع٥مضػملؿملًٱمبمملخؿٱفمعضملؽملمملػمملمحؿملىملموردتمم(بمم)وممم(أمم)ؼبم

ًٰم:ماِولمم)وضٓمصزمل٢ماظلؼملنيمؼبموج٦همإسٕابماظٔؼ٤موخدلهمصٔطٕمخدلماظٔؼ٤مبمملإل٬مملصهملمٌمملمذطٕهماِسل٦غ٨مأنمؼغمل٦نمم3 أوظؽ١مبٓ

شل٣م)عؾؿٓأمثمملظىملموم(اِع٤)عؾؿٓأمثمملٍنمومم(أوظؽ١م)صمملس٢مب٥مٰسؿؼملمملدهماظـمملغ٨مم(اِع٤م)خدلما٦ٌ٭٦لموم(شل٣)أومسشملٟمبؿملمملنموم

م.م112م:م3اظٓرماٌزمل٦نم(مػموخدلهمخدلماِولم(أوظؽ١م)وم(مأوظؽ١)خدلهموماىؼملػملهملمخدلم(
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كبؼ٤ؽبصفملينبماظظملٕؼعملنيمأح٠مبمملِع٤م:مطمملنماظؿعملٓؼٕمسؽملٓهمم(2()بصملػمل٣)مسػمل٧م(1)مووضٟمغمملصٝ مآعؽمل٦اموٕمؼػملؾل٦امإميمملغقبؾمل٣ماَظ

كبؼ٤ؽببصملػمل٣مأمم كبؼ٤ؽبمٕمؼقملعؽمل٦امصضملػمل٧مػٔامو٭ػملوملاَظ َِعؿب٤ؾب... (مُأوؿبَظذملؽكب١َ)وابؿٓأتمبذمل،مممبمملمضؾػمل٥مماَظ م{82}م...مَظؾملؾب٣ؾبما

ؾبونؽبمم...جممل٫ٖ،م طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمم(4){83}م...مسؽبػمَل٧مَض٦ؿبعكب٥كب...تمملمم،مم(3){82}...وؽبػؾب٣معنبؾملؿبؿؽب

بضملٓه،ممم

 

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ84ذـذ83ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

                                                           
 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لمغمملصٝمم2

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،،639م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم253:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(م196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم4

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ83ـذ82ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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 ...{83}م...معمب٤مغمبرملؽبمملء(1)م،)*(طٔظ١م ...{83}م...مسؽبػملكبؿمل٣فب(2)تمملم،مم ...{84}م...موؽبؼؽبضملؿبعمُل٦بؽبم

ؽبؼؿبؽملؽبممل... حل٤،موعـػمل٥م وظ٦مو٭٢ممبمملمبضملٓهمم)م)***(مِنقبمغ٦حممًلمعظملضمل٦لمٌمملمبضملٓه)**((3){84}م...مُطٱيبمػؽب

ؽبؼؿبؽملؽبممل... مم)*م****((مبفملغقب٥معظملضمل٦لمٌمملمضؾػمل٥م)****(ظػملؿؾٗ ممعكب٤مَضؾؿب٢ؾب... محل٤،م)**م***({84}م...موؽبغؾب٦حـبمملمػؽب

...{84}مممطمملف،مسػمل٧مأنقبماظسملؼملرل

مػ٦ع٤مذرؼهملمإبٕاػؿمل٣مِنقبمظ٦رممًلم/ِغقب٥مأضٕبمعٔط٦ر،ِغقب٥مذطٕمظ٦رممًلموظؿملٗم(غ٦حم)سممل٫ٓمسػمل٧(وع٤مذرؼؿ٥):ممؼبمؼ129بممػ

اب٤م

قبمع٤م:ممع٤مذرؼهملمغ٦حموماٌضملؽمل٧/ممممأخ٨مإبٕاػؿمل٣مصؾمل٦ممؼم153أمممػمم وغ٦حممًلمػٓؼؽملمملمع٤مضؾ٢مإبٕاػؿمل٣موإدقمملقموؼضملعمل٦بموس

صضملػمل٧مػٔام،موظؿملٗمػ٦مأؼسملممًلمع٤مذرؼهملمإبٕاػؿمل٣ممإٰمأنؿبمؼعملممللمأرادمومػٓىمؼ٦غٗموظ٦رممًلم،معبػملهملماظٔرؼهملمؼ٦غٗم

اظؿعملٓؼٕمؼغمل٦نماظ٦ضٟم

م

م

م

                                                           
ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،م196:ومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،639م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

ممم253:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 ٮمموممٯممم(أمم)مؼبم)*(

م(م196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسممم2

 م(196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

 ٮمممومغ٦حممًلمػٓؼؽملمملمأحل٤مٯممأت٧معغملفملغقبؾملمملمم(أمم)ؼبمٮمموعـػمل٥مطًٱمػٓؼؽملمملممٯممماظضملؾمملرةمم)**(

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓهممٯمممظظملٜمم)***(

 ٮممٰمتزملٟممٯممم(أمم)مؼبمم)****(

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮممضؾػمل٥مم....مومظ٦مٯممماظضملؾمملرةمم)*****(

طؼملمملمتعملٓمماإلذمملرةمإظؿمل٥مؼبماشلمملع٘مٮمِنمغ٦حممًلمم.....محل٤مٯممأت٧مبنيمض٦ظ٥مم(أمم)ؼبمٮموغ٦حممًلمػٓؼؽملمملمحل٤ممٯمماظضملؾمملرةمم)******(

 .ممم
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ػقملٰءماِغؾؿملمملءمعسملمملص٦نمإظبمذرؼهملمإبٕاػؿمل٣مومإنمطمملنمعؽملؾمل٣مع٤مٕمم:م(1)وضممللماب٤مسؾمملس،طمملصؿملممًلمم(وماظؿمللٝ)سػمل٧م

طؼملمملمم(3)واظضملٕبموضمل٢ماظضمل٣مأبممًلم(2)ِنمظ٦رممًلماب٤مأخ٨مإبٕاػؿمل٣،متػملقعمل٥مموٰدةمع٤مجؾملؿنيمع٤مضؾ٢ممأبمومأمم

ؽباػكبؿمل٣ؽبموؽبِإدؿبؼملؽبمملسكبؿمل٢ؽبموؽبِإدؿبقؽبمملقؽبم... أخدلمآمس٤موظٓمؼضملعمل٦بم ؾٓبمِإَظذملؾملؽب١َموؽبِإَظذمل٥ؽبمآبؽبممل٫كب١َمِإبؿب :م2د٦رةماظؾعملٕةم}...مَضمملُظ٦ْامغؽبضملؿبؾؾب

133}وم،ممصكملزلمملسؿمل٢مس٣قبمؼضملعمل٦بمصضملػمل٧مػٔامٕمؼغمل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧مطًٱمػٓؼؽملمملموٰمسػمل٧مغ٦حممًلمػٓؼؽملمملمع٤مضؾ٢م

ومإظؿملمملسموإزلمملسؿمل٢معؽملزمل٦بمبظملضمل٢معسملؼملٕموعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػملؿمل٥مبؿعملٓؼٕم:ماظ٦ضٟمسػمل٧مػٔاماظؿفملوؼ٢مسػمل٧مض٦ظ٥م

 مطمملف،{84}م...ماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب... محل٤،{84}م...موؽبػؽبمملرؾبونؽب... (م،م5)اػذملمغغملٖاويم(4)ووػؾؽملمملمظ٥:

م{86}مم...وؽبُظ٦ًرمملم... طمملف،م(7){85}م...ماظزملمبمملظكبقكبنيؽب... حل٤،مم(6){85}م...ِإْظؿملؽبمملسؽبموؽبم...

وع٤مػ٦مع٤مآبممل٫ؾمل٣،م:مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموؼغمل٦نماظؿعملٓؼٕ:ممطمملف،م{86}مم...ماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...حل٤،م

سػمل٧مػٔاماظؿعملٓؼٕمظػملؿؾضملؿملٚ،مِنقبمػٔهماِزلمملءمتٕتنملمآخٕػمملمسػمل٧مم(ع٤)صذمل،موػٓؼؽملمملمبضملٚمآبممل٫ؾمل٣م:موطٔامإنمضٓرت٥

:موماٌضملؽمل٧،ممجممل٫ٖم،مسػمل٧مإ٬ؼملمملرماًدلم{87}م...غكبؾمل٣ؿباموؽبِإخؿب٦ؽب....أوشلمملم

م

م

م

م

                                                           
مم24دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

م:م7م–مم1938ػذملمذملم1357اىمملعٝمِحغملمملمماظعملٕآنمِب٨مسؾٓمآمربؼملٓمب٤مأغبٓماظعملٕريبمدارماظغملؿنملماٌزملٕؼهملماظعملمملػٕةممم2

مم31

مم115مم:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م574مم:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م640احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م217م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم3

اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم4

مم25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم5

 253:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،(م639م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماِغؾمملريمم6

 253:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،(م639م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦محل٤مسؽملٓماِغؾمملريمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ87ذـذ84ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م... 1واجؿؾؿملؽملمملػ٣موػٓؼؽملمملػ٣مإظبم٭ٕاطمعلؿعملؿمل٣:ث٣مضممللمع٤مػ٦م٭مملحلمغكبؾمل٣ؿبماذؾبرىبؼمبمملتكبؾمِل٣ؿبموؽبِإخؿب٦موؽبمآبؽبممل٫كبؾمِل٣ؿبموع٤م

(م4){88}...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽبم...حل٤،م(3){88}...عكب٤ؿبمسكبؾؽبمملدكبهكبم...م طمملف،م(2){87}...)*(عنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ

ِٕؼ٤ؽب...طمملفم،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمعٝماظظملمملءمم(5){89}م...موؽباظؽملنبؾؾب٦مبَة...طمملف،م  تمملم،م(6){89}م...مبكبغمَلمملصكب

كٓبهؿب... تمملم، م)***(ماظ٦ضٟمسػمل٧مط٢مػمملء)**(ومأطـٕماظعملٕاءمؼلؿقلؽمل٦نم(8)وضؿمل٢متمملم:محل٤مم(7){90}م...ماْضؿؽب

ـٕبا... م(9)مدغملوملمِنقبمػمملءماظلغملوملمإغقبؼملمملماجؿػملؾوملمظػمل٦ضٟمخممل٭همل)***(ػمملء ظٱبؿٓاءم:ممحل٤م{90}م...مَأجؿب

تمملممم(11){90}مم...مظكبػمْلضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...(م10)مبضملؽمل٧معمملم(إنؿبم)بمملظؽملظمل٨،مِنقب

م

                                                           
،وؼؽملصملٕماظؾقٕم641ظػملؿؾضملؿملٚماحملٕرماظ٦جؿملٖممؼع٤ػاٌضملؽمل٧موػٓؼؽملمملمع٤مآبممل٫ؾمل٣موذرؼقبمملتؾمل٣موإخ٦اغؾمل٣معبمملسمملتمم:ضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

م116:3مم،اظٓرماٌزمل٦نم576:4احملؿملٛم

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموعلؿعملؿمل٣ممٯممظظملٜمم)*(

 م639م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م639م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م639م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م639م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 253:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل196٧

م(م253:اٌغملؿظمل٧)ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،(م196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م639م:م2اإلؼسملمملحمم)وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم7

 م(253:اٌغملؿظمل٧)ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،(م196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)

،م196:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م639م:م2اإلؼسملمملحم:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم8

مم253:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 ٮممؼلؿقؾ٦نممٯممم(بمم)مؼبم)**(

 ممم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمػمملءممٯمممظظملٜمم)***(

مم240م:م1اظؽملرملٕمم9

م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮمممم(إٰ)غمملصؿملهملمٰمسؼمل٢مشلمملمسػمل٧ماٌرملؾمل٦رموظ٦مطمملغوملمسمملعػملهملمظؾشمل٢مسؼملػملؾملمملمبمم(إن)وٯمم:مضممللماظلؼملنيمم10

مؼممم181

 م(196:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،مم(م639م:م2اإلؼسملمملحمم)طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ90ذـذ87ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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مبمملًشملمملبموضؿمل٢مإنم)**(ظػملؽملمملسمد٦اءمضٕئمعمملمبضملٓهمبمملظطملؿملؾهملمأم:محل٤م،وعـػمل٥م)*(م{91}م...معىب٤مذؽب٨ؿبءلب... م

م:موؼؾٓوغؾملمملموطبظمل٦نمبمملظطملؿملؾهملمزبمملرؾهملمظػملؿملؾمل٦دموض٦ظ٥)***(ض٫ٕوملممأيماِصضملممللماظـٱثهملموػ٨مصبضملػمل٦غ٥مضٕارؿملٗ

َٰمآبؽبمملؤؾبُط٣ؿب...م مِنمعمملمبضملٓهم)****(مزبمملرؾهملمظػملؼمللػملؼملنيمطمملنمطمملصؿملممًل{91}م...موؽبسؾبػملخملؼملؿبؿؾب٣معمبمملمَظ٣ؿبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦ْامَأغؿؾب٣ؿبموؽب

وإنمض٫ٕوملمبمملظؿمملءم،مم(4)زبمملرؾهملمٌرملٕط٨ماظضملٕبم(3)وأب٨مسؼملٕوم(2)واب٤مطـرلم(1)وػ٨مضٕاءةمذبمملػٓ،مادؿؽؽملمملفم

قٓبممؼبمض٦ظ٥م(5)بمملظؿمملءماظظمل٦ضؿملهملمصػملؿملٗمب٦ضٟ :م،مِنقبمعمملمبضملٓهمخشملمملبمعؿزمل٢مبمملًشملمملبماظٔيمتعمل

...ؽبلؽبماْظغملكبؿؽبمملبؽب حل٤،مم(6){91}م...مُض٢ِماظػمّل٥ؾب... مصٱمؼعملشملٝمبضملسمل٥مع٤مبضملٚم{91}م...مُض٢ؿبمعؽب٤ؿبمَأغ

م... (7)أيمآمأغٖظ٥:مض٢مأغٖظ٥مآمأومػ٦معؾؿٓأموماًدلمربٔوفم:ماىٱظهملمصمملس٢مبظملضمل٢مربٔوف،مأي

تمملم،ممم(8){91}م...ؼؽبػمْلضملؽبؾؾب٦نؽب

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذـذ92ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

                                                           
 ٮع٤مذ٨ءماِولممٯممم(أمم)ؼبمم)*(

 ٮأوممٯممم(أمم)ؼبمم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمضٕارؿملٗممٯممظظملٜمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملنمطمملصؿملممًلممٯممماظضملؾمملرةمم)****(

مم20دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم2

م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕممم،م295م:2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م262اظلؾضملهملمم4

إهمملفمم،م195م:م2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م263اظلؾضملهملم،موػ٨مضٕاءةمغمملصٝموسممل٭٣مواب٤مسمملعٕموغبٖةموماظغمللممل٨٫مم5

صسملٱءماظؾرملٕم

اظعملشملٝمومم)تمملمم،ِنماٌضملؽمل٧مسؽملٓهمض٢مآمسػملؼملغمل٣م:وسػمل٧مض٦لماظظملٕاءم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم6

 257وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم(م197:ا٫ٰؿؽملمملف

ممم9م:م43اظٖخٕفمم(ظؿملعمل٦ظ٤مخػملعملؾمل٤ماظضملٖؼٖمم)وظضمل٢ماظٕأيماِولمػ٦ماظزملقؿملّمظػملؿزملٕؼّمبمملظظملضمل٢مؼبمض٦ظ٥مم7

م.مم120م:م3اظٓرماٌزمل٦نممم،م582م:م4ممؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛم

 257:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل197٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف640م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ91ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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مم

ؽبةكبم...محل٤،م{92}م...وؽبعؽب٤ؿبمحؽب٦ؿبَظؾملؽبممل... (م2)(ض٢مآم))*(اظؿمملمم:م(1)وضممللمغمملصٝ كبؼ٤ؽبمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبمبكبمملآلخكب موؽباَظ

(م.م3)مجممل٫ٖم،موماظٔؼ٤معؾؿٓأمخدلهمؼقملعؽمل٦نموٕمؼؿقٓماٌؾؿٓأموماًدلمظؿطملمملؼٕمعؿضملػملعملؾملؼملممل{92}م...ؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبمبكب٥كب

مم(6){93}م...معكبؿـب٢ؽبمعؽبمملمَأغؽبٖلؽبماظػمّل٥ؾب... ،م(5)تمملم:م/مطمملف،موضؿمل٢م(4){92}م...مؼؾبقؽبمملصكبصمُل٦نؽب... مؼمم154أممػمم

...{93}(6)مم

ؽٕباتكبماْظؼملؽب٦ؿبتكب... (م7)تمملم،:م،موضؿمل٢)**(حل٤ ظٕأؼوملممظ٦مربٔوفمتعملٓؼٕهموج٦ابمػ،ممطمملف{93}م...مَشؼملؽب

كٓبؼؾمِل٣ؿب...ممم)*م**(ممؼ(8)وماظصملممل٦ٌنمعؾؿٓأمخدلهمؼبمشؼملٕاتما٦ٌت،مأعًٕامسصملؿملؼملممًلم جممل٫ٖمم(9){93}...مبؽبمملدكبشمُل٦ْامَأؼؿب

(م:م10)ضممللماب٤مسؾمملس،مجممل٫ٖم

م

                                                           
مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

 (بمم)دعملٛمع٤مٮماظؿمملمممٯممظظملٜمم)*(

 م255:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

وظؿؽملٔرماظٔؼ٤مآعؽمل٦ام:مأيمم(أمماظعملٕىم)أغقب٥معؽملزمل٦بمسشملظملممًلمسػمل٧مٯمم:مذطٕمػٔاماظٕأيماظلؼملنيمايػمليبمؼبماظٓرماٌزمل٦نمصعملممللمم3

مؼم121م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮمحممللمع٤ما٦ٌ٭٦لممم(ؼقملعؽمل٦نم)صؿملغمل٦نمم

 255وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم4

م255:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم5

م255:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،640م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مم....موضؿمل٢مٯمماظضملؾمملرةمم)**(

م(م198:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم)سؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧مم7

م،م645احملٕرماظ٦جؿملٖمم،22م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م219م:م2ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم8

م122م:3اظٓرماٌزمل٦نمم،586م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم

 (أمم)دعملٛمع٤مٮما٦ٌتمم...موج٦ابمٯمماظضملؾمملرةمم)***(

 198:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

مم24دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم10
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م

محل٤،مسػمل٧متعملٓؼٕمربٔوفمأيمؼعمل٦ظ٦نمأخٕج٦ام{93}م...مَأغظمُللؽبغمُل٣ؾب... )*((1)مبمملدشمل٦امأؼٓؼؾمل٣مبمملظضملٔاب

وماظ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥م،مم(2)وػٔاماظعمل٦لمؼبماظٓغؿملمملموضؿمل٢مؼبماآلخٕةموماٌضملؽمل٧مخػملزمل٦امأغظمللغمل٣مع٤ماظضملٔاب،مأغظمللغمل٣م

:م

ؽٔبابؽب  :مواٰبؿٓاءمبعمل٦ظ٥مم،م{93}م...ماْظؿملؽب٦ؿبمؽب... م ؽبوؿبنؽبمسؽب اظؿمل٦ممعؽملزمل٦بمم:موضؿمل٢م،م ماْظؾملؾب٦ِنمتؾبفؿب

لٔبمسػمل٧،مم(3)(وٖون)بذملمؼمممم130بممػم ومإٌادمبمملظؿمل٦مموضوملم(ماظؿمل٦م)موماٰبؿٓاءمبعمل٦ظ٥(مأغظمللغمل٣)موماظ٦ضٟمحؿملؽملؽ

ؽبماْظقؽب٠ىب... اٰحؿسملمملرمأومؼ٦مماظعملؿملمملعهملم وظؿملٗمب٦ضٟم،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعلؿفملغظملممًلم:مطمملفمم(4){93}م...مَشؿملؿب

م(5)عضملػملًٱمجٖاءماظضملٔابمبغملٔبؾمل٣مسػمل٧مآموبمملدؿغملؾمملرػ٣مس٤مآؼمملت٥م(مبمملمطؽملؿ٣م)ب٦ضٟمإنمسشملٟمسػمل٧

م

م

م

                                                           
مم1954مايػمليبم–معغملؿؾهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م–ماظعملمملػٕةم–جمملعٝماظؾؿملمملنمس٤متفملوؼ٢ماظعملٕآنمِب٨مجضملظملٕمربؼملٓمب٤مجٕؼٕماظشملدليمم1

م275م:7،م

 ٮأيممٯممذطٕمم(بمملظضملٔابم)ؼضملٓمم(أمم)ؼبمم)*(

م،م586م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م645احملٕرماظ٦جؿملٖمم،22م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م219م:م2ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

م122م:م3اظٓرماٌزمل٦نم

مبضملؽمل٧مأخٕج٦ػمملمع٤مم(أخٕج٦ا)أغقب٥معؽملزمل٦بمبذملم:مؼبمػٔاماظصملٕفموجؾملمملنمأزؾملٕػؼملمملمم(اظؿمل٦مموٖون)ض٦ظ٥مٯممضممللماظلؼملنيمم3

ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(اظؿمل٦م)وماٰبؿٓاءمبعمل٦ظ٥مم(أغظمللغمل٣م)وماظ٦ضٟمحؿملؽملؽٔمسػمل٧مم(وٖونمم)أغقب٥معؽملزمل٦بمبذملم:موماظـمملغ٨،مأبٓاغغمل٣م

مؼم123م:م3

م198:متمملممسؽملٓمغمملصٝماظعملشملٝما٫ٰؿؽملمملف،اب٤ماظؽملقمملسم4

:موماظـمملغ٨مأغقبؾملمملم،مأغقب٥مسشملٟمسػمل٧مطؽملؿ٣ماِوظبم:مصب٦زمصؿمل٥موجؾملمملنمأحٓػؼملمملموػ٦ماظصملمملػٕمم(وطؽملؿ٣م)وض٦ظ٥مٯمم:مضممللماظلؼملنيمم5

مؼم124م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمودؿملعملوملمظإلخؾمملرمبٔظ١م،معبػملهملمعلؿفملغظملهملم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

م

ؾبونؽب... م مموؽبرؽباءمُزؾملؾب٦ِرُط٣ؿب... ِغقب٥مآخٕمطٱمماٌٱ٫غملهملم(2)تمملم،:مموضؿمل٢*(،)طمملفم(1){93}م...متؽبلؿبؿؽبغمْلؾكب

...{94}(3)ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م:محل٤مم...ؽٕبَطمملء مطمملف،م{94}م...مبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب... ممأحل٤،{94}م...مذؾب

 ...ؿبسؾبؼملؾب٦نؽب م*(*م)(سػمل٧م(6)طمملف،:م)حل٤،موضؿمل٢م(5){95}م...موؽباظؽملمب٦ؽبى... تمملم،م(4){94}م...متؽب

:محل٤،موضؿمل٢م(8){95}م...متؾبقملؿبَصغمُل٦نؽب... ،طمملفممم(7){95}م...معكب٤ؽبماْظقؽب٨ىب...مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه

محل٤،م{96}م...ماإِل٭ؿبؾؽبمملِح... تمملبٝمٌمملمضؾػمل٥مم(اإِل٭ؿبؾؽبمملِحصمملظ٠مم)و٭ػمل٥مأحل٤مِنقب

م

م

                                                           
م198:موػ٦متمملممسؽملٓمعبمملسهملمِنمػٔامآخٕمطٱمماٌٱ٫غملهملماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،ماب٤ماظؽملقمملس:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم1

 م.م23وػ٦موضٟمطمملفمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمٮمحل٤مٯممم(أمم)ؼبمم)*(

م198:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،م(م198:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم،641م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 255:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 255:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م(م199:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)طٔامس٤ماب٤ماظؽملقمملسمم4

 255وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،640م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م255:ماٌغملؿظمل٧م6

 ٮطمملنمٯممم(طمم)ؼبمٮمطمملفمسػمل٧مٯممظظملٜم)**(

موطمملفمسؽملٓمأب٨م199:وم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،641م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 255:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،م(م198:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم،641م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 مم255:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ96ذـذ93ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ96ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

وػ٨مضٕاءةم،مموغزملنملماظػملؿمل٢موماظرملؼملٗموماظعملؼملٕم)***(موجضمل٢)**(مأيمصػمل٠)*(صضملًٱمعممل٬ؿملممًلم(وجضمل٢)مسػمل٧مضٕاءةم

م)*****(مضٕاءةمشرلماظغمل٦صؿملني)****(صضملػمل٧،م(محلؾمملغممًل)صمملظ٦ضٟمسػمل٧م،موجمملس٢مم(2)وأعقبمملمسػمل٧مضٕاءةماظؾمملضنيم(1)اظغمل٦صؿملني

قٓبرمتعمل٦لم،مماظؽملممل٭نملمظػملرملؼملٗمموماظعملؼملٕم)*****(اظغمل٦صؿملني ػٔام٬مملربمزؼٓماآلنمأومشًٓامومسؼملًٕامصؽملزملنملمسؼملًٕام:مصضمل٢مععمل

قبرمٰمسػمل٧مع٬٦ٝماجملٕورمبمملد٣ماظظملمملس٢مومسػمل٧مرأيماظٖزبرملٕي وعؽمل٥مم(4)اظؽملزملنملمسػمل٧مرب٢ماظػملؿمل٢م(3)بظملضمل٢مععمل

م:م5ض٦ظ٥

م

م

                                                           
 (أمم)دعملٛمع٤مٮمصضملًٱمعممل٬ؿملممُلمٯممض٦ظ٥مم)*(

 ٮوجضمل٢م...مسػمل٧مضٕاءةمٯمموذطٕػمملمعؿعملٓعهملمبنيمم(بمم)دعملٛمع٤مٮمأيمخػمل٠موجضمل٢مٯممماظضملؾمملرةمم)**(

 ٮموجضمل٢مٯمعؿـملخًٕامبضملٓمٮمصضملًٱمعممل٬ؿملممُلمٯممذطٕمض٦ظ٥ممم(أمم)مؼبم)***(

م270إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م196م:م2اظؽملرملٕمم،87اظؿؿمللرلمم،م263اظلؾضملهملمم1

إهمملفمصسملٱءمم،م196م:م2اظؽملرملٕمم،87اظؿؿمللرلمم،م263وػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕومواب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم2

مم270اظؾرملٕ

 ٮومأعمبمملمسػمل٧مٯممم(أمم)ؼبمم)****(

 ٮومإنمٯممذطٕمبضملٓماظغمل٦صؿملنيمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)*****(

مم9دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

م112م:م2اظغملرملمملفمم4

م244م:م3اِسٱمم)مم540:مػذملم.ممقم80سٓاءمذضملٕهمصق٢معمملتمسب٦مدؽملهملم،متفملبٛمذًٕامثمملبوملمب٤مجمملبٕمب٤مدظملؿملمملنمع٤معسملٕمم5

 (م
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م

م

م

م

م

ؽٓبمربقب (م1)معكبكؿبٕاق)**(مأخ٨مس٦نؽبمب٤ِ)*(ػ٢ؿبمأغوملؽبمبمملسىملفبمدؼؽملمملرؽبمَيمملجؽبؿكبؽملمملممممممممممممممأومسؾ

طمملف،مم(3){96}مم...ماْظضملؽبػملكبؿمل٣ِ...سػمل٧ماظعملٕاءتنيم:محل٤مم(2){96}م...محؾبلؿبؾؽبمملغـبممل....بؽملزملنملمسؾٓم

ِٕ..م (م6){98}م...موؽبعؾبلؿبؿؽب٦ؿبدؽبعفب... متمملم،م(5){97}م...مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... حل٤،م(4){97}م...موؽباْظؾؽبقؿب

...{98}(6)حل٤،م ...{98}م...مؼؽبظمْلعمَلؾملؾب٦نؽب(7)وممػم(9)علؿعملٕمؼبماِرضم:م(8)تمملم،مضممللماب٤مسؾمملسم

                                                           
 ٮربقبهملمأخؿملؽملمملممٯممم(أمم)ؼبمٮمربقبمأخ٨مٯممض٦ظ٥مم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمب٤مٯممظظملٜمم)**(

م49مصم–مم1993-مػذملم1414م–مظؾؽملمملنم–مبرلوتم–ماظٓارماظضملمملٌؿملهملم–دؼ٦انمتفملبٛمذًٕامإسٓادموتعملٓؼ٣مرٱلمحٕبمم1

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،199:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،641م:2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 255:ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،199:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،641م:2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم3

 255:ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،:م199وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،641م:2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم4

 255:ماٌغملؿظمل٧

 255:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م641م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،200:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،641م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 255:ماٌغملؿظمل٧

م255:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م641م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم24دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم8

 م288م:م7اظشملدليمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ99ذـذ96ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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معلؿ٦دعمؼبم)م***(ؼعلؿعملٕمؼبماظٕح٣موعلؿ٦دعمؼبماظعملدلمأومم(1)ومعلؿ٦دعمسؽملٓمآموضممللماب٤معلضمل٦دمػ

مجممل٫ٖ،م{99}م...مُط٢ىبمذؽب٨ؿبءلب...(2)اظٓغؿملممل

م

ؽٕباككب... /موماظ٦ضٟمسػمل٧مخسملٕاءموسػمل٧ممؼممم136طممػم (م4){99}م...مدؽباغكبؿملؽبهمٌل... ،م)*(حل٤م(3){99}م...اًبمعنبؿؽب

...{99}(4)شل٣مجؽملمملتمأومعؾؿٓأموماًدلم:مػمعؾؿٓأموماًدلمربٔوفمتعملٓؼٕه(مجؽملمملتفب)م٤ٌمرصٝ:مطمملفم

)موٰمؼزملّمرصضمل٥مسشملظملممًلمسػمل٧،مم(6()5)موجؽملمملتمع٤مأسؽملمملبمأخٕجؽملمملػمملموػ٨مضٕاءةماِسؼمل٘)**(مؼ:ربٔوفمتعملٓؼٕهم

مضٕؼؾهملمتٓغ٦امبؽملظمللؾملمملم)****(أيم:مدؽباغكبؿملؽبهمٌلوعضملؽمل٧مم،مضكبؽملؿب٦ؽبانمع٤ماِسؽملمملبمٰمتغمل٦نمع٤مال)***(ِنقبماىؽملهملم(ضكبؽملؿب٦ؽبانفبم)سػمل٧

مبظملضمل٢م)*****(وإنمغزملؾؿؾملمملم(7)(غؾمملت)أومسػمل٧م(حؾممًلم)وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمغزملنملمجؽملمملتمسشملظملممًلمسػمل٧م،م٤ٌمصبؽملؿملؾملمملم

(ممخسملًٕام)مطمملغوملمماظ٦ض٦فمسػمل٧م(1)ومأخٕجؽملمملمب٥مجؽملمملت:مععملٓرم،مأي

                                                           
 مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم1

 (أمم)دعملٛمع٤مٮماظعملدلمأوم....معلؿ٦دعمٯممماظضملؾمملرةم)***(

مم287م:م7اظشملدليمم2

م256:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م200اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم

 257:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 ٮحلمملنمٯممم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)*(

 200:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمتعملٓؼٕهم...مشل٣مٯمماظضملؾمملرةم)**(

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم5

م3اظٓرماٌزمل٦نمم،598م:4اظؾقٕماحملؿملٛمم،649احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م24م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م39زبؿزملٕمذ٦اذماظعملٕآنمم6

م140:

 ٮاىؽملمملنمٯممم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯممظظملٜمم)****(

م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م598م:م4احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م24م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م39وؼبمضٕاءةمايل٤مؼبمزبؿزملٕمذ٦اذماظعملٕآنمم7

م140:

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ99ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

م

م

ؽبمعؾبؿؽبرملؽبمملبكب٥لب... مجممل٫ٖ،{99}م...معىب٤ؿبمَأسؿبؽملؽبمملبلب... م)*(طمملصؿملهملم(دؽباغكبؿملؽبهمٌلم)وسػمل٧ـبم(عذلاطؾممل)وسػمل٧م مموؽبَشؿملؿب

...{99}(2)طمملف،:موضؿمل٢،محل٤مم ...{99}م...موؽبؼؽبؽملؿبضملكب٥كب(3)م)**(طمملفم،موؼؽملضمل٥مع٤مبمملبم٬ٕبمؼعملممللم

ضٕأم،ممإذامغسمليملموأدركممومأؼؽملٝمعـػمل٥مأيموماغصملٕوامإظبمإدراط٥مواغبٕارهم)***(ؼؽملٝماظـؼملٕمؼؿملؽملٝمؼؽملضملممًلموؼؽمل٦سممًل

ؽٕبَطمملءم... تمملم،مم(1){99}م...مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... (5)وماظؾمملض٦نمبظملؿقؿني،مإظبمثؾبؼملؾبٕهمبسملؼملؿنيمم(4)اِخ٦ان مذؾب

مم{100}م...موؽبخؽبػمَلعمَلؾملؾب٣ؿب... :مطمملف،موعـػمل٥م(2){100}م...اْظفكب٤قب

                                                                                                                                                                                
 ٮغزملؾؾملمملمٯممم(أمم)ؼبمٮمغزملؾؿؾملمملمبظملضمل٢مٯمممض٦ظ٥مم)*****(

وروؼوملمس٤مأب٨مبغملٕمس٤مم(بؽملمملتم)سشملظملممًلمسػمل٧مض٦ظ٥متضملمملظبمم(وجؽملمملتـبمم)بؽملزملنملمم(وجؽملمملتلبمم)وضٕأماىؼملؾمل٦رمٯممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

ٮمممم(ضؽمل٦انفب)وضممللماظشملدليمػ٦مسشملٟمسػمل٧م،مبمملظٕصٝمسػمل٧متعملٓؼٕموظغمل٣مجؽملمملتمأومسب٦مذظ١مم(وجؽملقبمملتفب):مسممل٭٣م

اظؾقٕمم،م24م:م2ممإسٕابماظعملٕآنم222م:م2وغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م649ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖمػ

م.مؼموصزملػملؽملمملمصؿملؾملمملماظعمل٦لمؼبمضل٣ماظٓرادهملم142م–م141م–م140م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م599م–م598م:م4احملؿملٛم

 ٮطمملفمٯممم(أمم)ؼبمم)*(

 257:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

وتمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م641م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م202:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف

 ٮؼعملممللمظ٥مٯممم(أمم)مؼبمم)**(

 ٮؼؽمل٦عممٯمممم(بمم)ومم(أمم)ؼبم)***(

اظؾقٕمم،م649احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م87اظؿؿمللرلمم،م24م:2إسٕابماظعملٕآنمم،م264اظلؾضملهملم:موػ٨مضٕاءةمغبٖةموماظغمللممل٨٫مم4

م270إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م196م:م2مماظؽملرملٕم600م:4احملؿملٛم

احملٕرمم،م87اظؿؿمللرلمم،م24م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م294وػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕوموسممل٭٣مواب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم5

م270إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م196م:م2اظؽملرملٕمم،م600م:م4مماظؾقٕماحملؿملٛم649اظ٦جؿملٖم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ100ذـذ99ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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مماْظفكب٤مبصمملظٕصٝمسػمل٧متعملٓؼٕػ٣م،ممايٕطمملتماظـٱثماْظفكب٤مبوؼبم،مم(3)بظملؿّماظٱمم(وؽبخؽبػمَلعمَلؾملؾب٣ؿب)موػ٦مأطظمل٧م٤ٌمضٕأممم/مؼم155أممػ

م

م

م

م

وماظؽملزملنملمسػمل٧مأغقب٥مم(5()4)ومبؾملمملمضٕأمأب٦محؿمل٦ةم،ماْظفكب٤قبصعملؿمل٢مػ٣م،مج٦ابممًلم٤ٌمضممللممع٤ماظٔؼ٤مجضملػمل٦امٓمذٕطمملءم

ًٰمع٤مذٕطمملءمِغقب٥مٰمؼزملّمظػملؾٓلمأنمضب٢قبمرب٢ماٌؾٓلمعؽمل٥م،معظملضمل٦لمثمملٍنمىضمل٢م صٱم،و٬ضملٟمض٦لمع٤مغزملؾ٥مبٓ

ذضملؿملنملمب٤مم(8)ومبؾملمملمضٕأم.م(7)ومبمملىٕموماإل٬مملصهملم(6)موبمملظؽملزملنملمضٕأماظضملمملعهمل)*(وجضملػمل٦امٓماى٤مذٕطمملء:مؼزملّ

ِٕمسكبػمْل٣ٍ... (م1)وؼٖؼٓمب٤مضشملؿملنملم(9)أب٨مغبٖة ،مظٱبؿٓاءم(3)تمملم:موضؿمل٢،مطمملفمم(2){100}م...مبكبطملؽبؿملؿب

                                                                                                                                                                                
 257:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م202:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 م257:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل641٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م25م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م650وػ٨مضٕاءةماىؼملؾمل٦رمواب٤معلضمل٦دماحملٕرماظ٦جؿملٖمم3

مم105دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

مم602م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م650احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م39زبؿزملٕماظرمل٦اذمم5

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮممذٕطمملءمٯممظظملٜمم)*(

مم144م:م3اظٓرماٌزمل٦نممم،م600م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم6

مإسٕابم224:م2بمملخؿٱفماظعملٕاءاتموٓػمملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم(ذٕطمملءماى٤م)وتظملزملؿمل٢ماظعمل٦لمؼبموج٦همإسٕابمم7

م–م145م–م144م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م601م–م600م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م650احملٕرماظ٦جؿملٖممم،م24م:م2اظعملٕآنم

مم146

ذطٕػمملماب٤مخمملظ٦ؼ٥مؼبمزبؿزملٕماظرمل٦اذمس٤ماب٤مإبٕاػؿمل٣موذطٕػمملمأب٦محؿملمملنمواب٤مسشملؿملهملمس٤مذضملؿملنملموؼٖؼٓموأب٨محؿمل٦ةمزبؿزملٕمم8

اظرمل٦اذم

مم602م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م650ماحملٕرماظ٦جؿملٖم–م39م

ع٤مأػ٢مغبٙم،صعملؿمل٥م،محمملصٜمظػملقٓؼىملم،ذضملؿملنملمب٤مأب٨مغبٖةمب٤مدؼؽملمملرمايؼملزمل٨ماِع٦يمبمملظ٦ٰءمم9

مؼم244م:3اِسٱمممػممم779ػذملمذمل162معمملتمدؽملهملمم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ100ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ػ٦مبٓؼٝمأوم:ممتمملم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمخدلمعؾؿٓأمربٔوفم،مأي{100}م...مؼؽبزملكبظمُل٦نؽب... بمملظؿؽملٖؼ٥م

عؾؿٓأموخدلهمعمملم

م

م

م

مم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ106ذـذ101ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

فب):مبضملٓهمع٤مض٦ظ٥م َِرؿبِضم)وسػملؿمل٥مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م(َأغمب٧مؼؽبغمُل٦نؾبمَظ٥ؾبموؽبَظ وإنم،مظؽٱمؼظملزمل٢مبنيماٌؾؿٓأموخدلهمم(ا

ؾبم)جضمل٢ كبؼ ًٰمع٤مض٦ظ٥مم(بؽب ؽبمأومع٤ماشلمملءمؼبمظكبػمّل٥كب:مبٓ َِرؿبِض)مأومغزملنملمسػمل٧مآٌحمجمملزماظ٦ضٟمسػمل٧مغ٥ادؾبؾؿب (م4()ا

 ...{101}م...موؽبَظ٣ؿبمتؽبغمُل٤مَظ٥ؾبم٭ؽبمملحكبؾؽبهمٌلعـػمل٥،ممحل٤م ...{101}م...مُط٢مبمذؽب٨ؿبءلب(5مم)

                                                                                                                                                                                
ثعملهملمظ٥ماخؿؿملمملرمؼبماظعملٕاءةمؼؽمللنملمإظؿمل٥مروىماظعملٕاءةمس٤مأب٨محبٕؼهملمسؾٓمآمب٤مضؿملٗم،مؼٖؼٓمب٤مضشملؿملنملماظلغمل٦غ٨ماظرملمملع٨مم1

مؼم382م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػ٭مملحنملمعضملمملذمب٤مجؾ٢موروىمسؽمل٥مأب٦ماظدلػ٣مسؼملٕانمايؼملزمل٨م

 202:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمغٙمسػملؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم3

ػ٦مبٓؼٝمصفملجمملزماظغمللممل٨٫مخظملسمل٥مسػمل٧ماظؽملضملوملمٓمسٖموج٢موغزملؾ٥م:مبضملؽمل٧مم(بٓؼٝماظلؼمل٦اتموماِرضم):مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

م–م146م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م604م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم،25م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػمبضملؽمل٧مبٓؼضملممًلماظلؼملمملواتموماِرضم

مؼم147

 202:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5



 306 

َٰمػؾب٦ؽب...مأحل٤معؽملؾملؼملممل،م{101}م...مسؽبػملكبؿمل٣فب... م ؾٓبوهؾب... ،وم(1){102}م...مِإ ممَصمملسؿبؾؾب

...{102}(2مم)

َِبؿبزملؽبمملرؽب)*(طػمّلؾملمملمحلمملنموعـػملؾملمملم(3){102}م...موؽبطكبؿمل٢فب...و ممتمملم(4){103}م...ماْظكؽبؾكبرلؾب...م*(*)ماظـمملغ٨ا

،  ...{104}م...معكب٤مرمببىبغمُل٣ؿبممحل٤،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم. ...{104}م...مَصضملؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملمطمملفم،ظٱبؿٓاءم

لب... :بمملظؽملظمل٨،موعـػمل٥  تمملم،مظٱبؿٓاءمبمملِعٕمم(6){105}م...مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... (م5){104}مم...مبكبقؽبظملكبؿمل

مطمملف،م{106}م...معكب٤مرمببىب١َ...

م

 ...َٰمػؾب٦ؽب ِٕطكبنيؽب... محل٤،{106}م...مِإ ؽٕبُط٦ْا... طمملف،م(7){106}م...ماْظؼملؾبرملؿب ممعؽبمملمَأذؿب

...{107}،موعـػمل٥)*(محل٤: ...{107}م...محؽبظملكبؿملصمًلممل،م ...{107}مم...مبكب٦ؽبطكبؿمل٢ٍ(8)تمملم،م ...م

ِٕمسكبػمْل٣ٍ...مظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءم{108}م...معكب٤مدؾبوِنماظػمّل٥كب... م...طمملف،ممم(9){108}م...مبكبطملؽبؿملؿب

                                                           
 257:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م642م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م257:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م202:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 257:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمموعـػملؾملمملمٯممظظملٜمم)*(

 ذطٕمحل٤مممٮماظـمملغ٨مٯمبضملٓمم(بمم)ؼبمم)**(

مم257:مأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م202:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م257:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم5

 م257:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

م257:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمأذٕط٦امحل٤مٯماظضملؾمملرةمم)*(

 257:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

 202:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ109ذـذ106ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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طمملف،مم(1){108}م...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... محل٤،موث٣قبمظذلتؿملنملماِخؾمملرمٰمظذلتؿملنملماظظملضمل٢م{108}م...سؽبؼملؽبػمَلؾملؾب٣ؿب

ؽبماظػمّل٥كب... م{109}م...مَظؿملؾبقملؿبعكبؽملؾب٤مبمبكبؾملؽبممل... طمملف،موعـػمل٥ ؾٕبُط٣ؿب... متمملم،{109}م...مسكبؽمل مموؽبعؽبمملمؼؾبرملؿبضملكب

...{109}(2)ادؿؽؽملمملفمم(5)وأب٦مسؼملٕوم(4)اب٤مطـرلم(3)بغمللٕماشلؼملٖةمومبؾملمملمضٕأ(مإغقبؾملممل)مأمتمسػمل٧مضٕاءةم

ادؿؽؽملمملفمأخؾمملرمسؽملؾمل٣مأغقبؾمل٣مٰمؼقملعؽمل٦نمم

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ109ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

ؾٕبُط٣ؿبماآلؼهملم)*(مإذامجمملءت أيموعمملمؼٓرؼغمل٣مإميمملغؾمل٣مإذامجمملءتمصفملخدلمآمسؽملؾمل٣مأغقبؾمل٣ممبمملمسػملؼمل٥معؽملؾمل٣مم:موؽبعؽبمملمؼؾبرملؿبضملكب

ادؿظملؾملمملعؿملهملم(معممل)وم(1)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءتؾملمملمبمملظظملؿّم،م)**(صعملممللمأغقبؾملمملمإذامجمملءتمٰمؼقملعؽمل٦نمسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملف

                                                           
 257:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

 202:وػ٦متمملممسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم2

م271إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م196م:م2اظؽملرملٕمم،م87اظؿؿمللرلمم،م265اظلؾضملهملمم3

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم4

م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم5

 ٮجمملءتؾمل٣مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮادؿؽؽملمملفمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبم)**(
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أيقبم:موماظـمملغ٨مربٔوفمأي،ماِولم٬ؼملرلماًشملمملبمم،م)***(وماىؼملػملهملمبضملٓػمملمخدلػمملموػ٨متؿضملٓىمٌظملضمل٦ظني،معؾؿٓأم

مِنقبماظؿعملٓؼٕمسػمل٧مصؿقؾملمملمِغؾملمملمإذامجمملءتمٰمؼقملعؽمل٦نمأوم)****(ذ٨ءمؼٓرؼغمل٣مإذامجمملءتؾمل٣ماآلؼمملتماظيتمؼعملذلح٦غؾملممل

:ممػ٨ممبؽملٖظهملمض٦لماظضملٕبم:مسؽملؾملمملمصعملممللمم(4)اًػملؿمل٢م(3)وضٓمدفمللمدؿملؾ٦ؼ٥م(2)بفملغقبؾملممل

م

م

م

م

م

ؾٕبُط٣ؿب/)مصضملػمل٧مض٦ظ٥موضظملوملمسػمل٧م،مم(5)أيمظضملػمل١:ماظل٦قمأغ١مترملذليمظؽملمملمذؿملؽممًلمم(*)ما٫وملمؼم137طممػ طؼملمملموضظملوملمؼبمم(ؼؾبرملؿبضملكب

وؽبعؽبمملم(م:م)1)ضممللماظٖزبرملٕي،مم(6)صؼمل٤مأوج٥ماظظملؿّمط٦غؾملمملممبضملؽمل٧مظضمل٢مأومط٦غؾملمملمسػمل٧متعملٓؼٕماظضملػملهمل،ماٌغملل٦رةمأؼسملممًلم

                                                                                                                                                                                
إهمملفمصسملٱءمم،م196م:م2اظؽملرملٕم،م87اظؿؿمللرلمم،265موػ٨مضٕاءةمغمملصٝموسممل٭٣موغبٖةموماظغمللممل٨٫مواب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم1

م271اظؾرملٕم

 ٮٌظملضمل٦ظنيمٯمم(أمم)مؼبم)***(

 ٮتعملذلح٦غؾملمملمٯمم(بمم)ؼبمم)****(م

م156م-م155م–م154م:م3اظٓرماٌزمل٦نم،616م–م615م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم،654م–م653احملٕرماظ٦جؿملٖم2

م(اظغملؿمملبمم)سؼملٕومب٤مسـؼملمملنمب٤مضؽملدلمإعمملمماظؾزملٕؼنيمدؿملؾ٦ؼ٥مأب٦مبرملٕمأخٔمس٤ماًػملؿمل٢موؼ٦غٗموسؿملل٧مب٤مسؼملٕوم٭مملحنملمم3

مؼم252م:م5اِسٱممم،م229م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةممػػذملم180عمملتمدؽملهملم،ماٌرملؾمل٦رم

أغبٓمب٤مسؼملٕومب٤ممتؿمل٣ماظظملٕاػؿملٓيماظؾزملٕيمأب٦مسؾٓماظٕغب٤م٭مملحنملماظضملٕبؿملهملموماظضملٕوضموػ٦مأولمع٤مادؿكٕجماظضملٕوضموسؼمل٢مم4

مؼم557م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةممػػذملمم175أولمطؿمملبماظضملنيماٌضملٕوفماٌرملؾمل٦رموػ٦مأدؿمملذمدؿملؾ٦ؼ٥مت٦ؼبمدؽملهملم

 م123م:م3اظغملؿمملبمٮما٫وملمٯموػ٦مشػملٛمِغ٥مؼبماظغملؿمملبمٮمأؼ٤مٯمم(طمم)ومم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم*

م123م:م3اظغملؿمملبمظلؿملؾ٦ؼ٥مم5

مبغمللٕمإنقبمصمملإلعبمملعمأنمٰمشرلمظطمل٦موضٓمأعبضمل٦امأنمعضملؽمل٧مأنمػؾملؽملمملمإذامصؿقوملم–أغقبؾملمملمإذامجمملءتم:مع٤مضٕأمٯم:مضممللماظٖجمملجمم6

اٌلممل٢٫ماٌؽملـ٦رةمِب٨مسػمل٨مم،م27م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمإسٕابماظعملٕآنمٮممعضملؽمل٧مظضمل٢موماإلعبمملعمأوظبمبمملٰتؾمملعمم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ109ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ؾٕبُط٣ؿب موعمملمؼٓرؼغمل٣مأنماآلؼمملتماظيتمؼعملذلح٦غؾملمملمإذامجمملءتمٰمؼقملعؽمل٦نمؼضملينمأغمملمأسػمل٣مأغقبؾملمملمإذامجمملءتمٰم*(*)م(ؼؾبرملؿبضملكب

(م.م2)وذظ١ممأنقبماٌقملعؽملنيمطمملغ٦امرمملعضملنيمإذامجمملءتمتػمل١ماآلؼمملتموؼؿؼملؽمل٦نمذبؿملؽؾملممل،مؼقملعؽمل٦نمبؾملمملموأغؿ٣مٰمتٓرونم

وعمملم:مصعملممللمتضملمملظبم

وضٓم،م9ؼرملضملٕط٣م)مصضملػمل٧مػٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧،مؼٓرؼغمل٣مأغقبؾمل٣مٰمؼقملعؽمل٦نمٌمملمدؾ٠مؼبمسػملؼمل٨مأغقبؾمل٣مٰمؼقملعؽمل٦نمممم/مؼم156أممػم

(م،م6)مطلٕمػؼملٖةمأغقبؾملمملمصؿملؾملؼملممل**(*)م(مراوؼ٥مبمملٰخؿٱسمعٝم5وضٕأماظٓوريم)م(4)مبكملدغملمملنماظٕاء3ضٕأمأب٦مسؼملٕو

م

م

أغقبؾملمملموأعقبمملم:موضٕأماظؾمملض٦نمبسمل٣ماظٕاءمعٝمصؿّمػؼملٖةم،ممبزملػملهملماٌؿمل٣مبمملظسمل٣معٝمطلٕمػؼملٖةمأغقبؾملمملم7موضٕأماب٤ممطـرل

م8صٱمؼعملٕؤػمملمأحٓمٰمع٤ماظلؾضملهملموٰمع٤ماظضملرملٕةموماظغملٱممسػمل٧مدقملالمدؿملؾ٦ؼ٥،مبكملدغملمملنماظٕاءموصؿّماشلؼملٖةم

ٓمايؼملٓمم،موصؿملؼملمملمذطٕغمملمشمملؼهملم.وعمملمؼؿضملػمل٠مبٔظ١مؼشمل٦لمأ٬ٕبؽملمملمسؽمل٥مدبظملؿملظملممًلمم،م9ظرملؿملك٥ماًػملؿمل٢مب٤مأغبٓ

                                                                                                                                                                                
م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م616م–م615م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م654م–م653احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م175م–م174اظظملمملرد٨م

م.مم331عطملينماظػملؾؿملنملمٰب٤مػرملمملممم،م156م–م155م–م154

مم9دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

 ٮأيمٯمبضملٓموعمملمؼرملضملٕط٣مم(أمم)مؼبمم)**(

مم118م:م2اظغملرملمملفمم2

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

مم271إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم4

حظملٙمب٤مسؼملٕمب٤مسؾٓماظضملٖؼٖمأب٦مسؼملٕوماظٓوريماِزديماظؾطملٓاديماظؽملق٦يماظٓوريماظسملٕؼٕمغٖؼ٢مدمملعٕاءمإعمملمماظعملٕاءموذؿملْمم5

 29م:م2اِسٱممم،م255م:م1اظطملمملؼهملم،ممػذملم246اظؽملمملسمؼبمزعفملغقب٥مت٦ؼبمدؽملهملم

 ٮأرؼٓمبمملٰخؿٱسمعٝمم:موضممللماظٓوريمٯمض٦ظ٥مٮمعٝم...موضٕأمٯمذطٕمعغملمملنماظضملؾمملرةمم(أمم)ؼبمم)***(

م271إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م265اظلؾضملهملمم6

م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم7

 109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملم8

 109دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم9
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سب٤مغعملٟمحؿملىملماغعملشملٝماظؽملقبظمَلٗمم:م(3)ؼعمل٦لم(2)زلضملوملمأغبٓمب٤مربؼملٓماظعمّل٦اس:مأغقب٥مضممللمم(1)مورويمس٤مضؽملؾ٢

َٰماظػمّل٥ؾب... ماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملمؼبمآلمسؼملٕان)*(اظؽملقبظمَلٗمإٰمؼبمثٱثهملمع٦ا٬ٝمغؿضملؼملٓ م)**(ث٣مغؾؿٓئ م...موؽبعؽبمملمؼؽبضملؿبػمَل٣ؾبمتؽبفمْلِوؼػمَل٥ؾبمِإ

 ...مٕبادكبكؾب٦نؽبمصكب٨ماْظضملكبػمْل٣ِ ؾٕبُط٣ؿبم...مموؼبماِغضملمملمم{7م:م3د٦رةمآلمسؼملٕانم}...مموؽباظ م )***(مث٣مغؾؿٓئمم...وؽبعؽبمملمؼؾبرملؿبضملكب

َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... فب...ممموؼبماظؽملق٢م{109م:م6د٦رةماِغضملمملمم}...مممأغقبؾملمملمِإذؽبامجؽبمملءتؿبم مث٣مممم...ِإغمبؼملؽبمملمؼؾبضملؽبػملخملؼملؾب٥ؾبمبؽبرملؽب

م)****(غؾؿٓئ

كبي... م موزؼٓمسؽمل٥مع٬٦ٝمرابٝمؼبمؼٗمم{103م:م16د٦رةماظؽملق٢م}...ممظخمللؽبمملنؾبماَظ

م

م

م

كبغؽبمملم...م ؿٕبَض ؽبماظمبحؿبؼملؽب٤ؾب... )*(مث٣مغؾؿٓئ … عكب٤معمب ؽٔبامعؽبمملموؽبسؽب (م.م1)4مامػذملماظؽملغملٖاوي{52م:م36د٦رةمؼٗم}... مػؽب

(م.م1)4اظؽملغملٖاوي

                                                           
ربؼملٓمب٤مسؾٓماظٕغب٤مب٤مخمملظٓمب٤مربؼملٓمب٤مدضملؿملٓمأب٦مسؼملٕوماٌكٖوع٨ماٌػملعملنملمبعملؽملؾ٢مذؿملْماظعملٕاءمبممليفمملزمموظٓمدؽملهملمم1

شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػم291عمملتمدؽملهملم،موروىماظعملٕاءةمس٤مأغبٓمب٤مس٦نماظؽملؾممللموس٤ماظؾٖيموروىمسؽمل٥مربؿملضملهملمب٤مإدقمملقم،ػذملم195

مؼم165م:2

أغبٓمب٤مربؼملٓمب٤مسػملعملؼملهملمب٤مغمملصٝمب٤مسؼملٕومب٤م٭ؾّمب٤مس٦نمأب٦مايل٤ماظؽملؾممللماٌغمل٨ماٌضملٕوفمبمملظعمل٦اسمإعمملممعغملهملمؼبماظعملٕاءةمم2

مؼم123م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم240ضٕأمسػمل٧موػنملمب٤موا٬ّمضٕأمسػملؿمل٥مضؽملؾ٢موشرلهمت٦ؼبمدؽملهملم،م

مم259ذطٕمػٔاماظعمل٦لمأب٦مسؼملٕوماٌغملؿظمل٨مم3

 ٮعضملؿؼملٓمٯمم(أمم)ؼبمممم)*(

 ٮؼؾؿٓئمٯمم(أمم)مممؼبم)**(

 ٮؼؾؿٓئمٯمم(أمم)ممؼبم)***(

 ٮؼؾؿٓئمٯمم(أمم)مممؼبم)****(

 ٮمؼؾؿٓئمٯمم(أمم)ممؼبم)*(

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم4

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ109ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب مبةلب...طمملف،مم(2){109}م...م ممؼؽبضملؿبؼملؽبؾملؾب٦نؽب... محل٤،{110}م...َأومبلؽبمعؽب

...{110}(3)تمملم،مم ...َٰمَأنمؼؽبرملؽبمملءماظػمّل٥ؾب م...مممظؿملٗمب٦ضٟميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓهم{111}م...مِإ

ؾٕبورـبا..وعـػمل٥،مطمملفمم(4){111}م...ؼؽبفؿبؾملؽبػمُل٦نؽب  مجممل٫ٖ،م{112}م..معؽبمملمَصضملؽبػمُل٦هؾب...م{112}م...مُش

ؾبونؽب... (م7)وصضملػمل٦امذظ١:مممعؿضملػمل٠ممبقٔوفمتعملٓؼٕهم6وؽبظكبؿؽبزملؿبطملؽب٧:مطمملف،مسػمل٧مأنقبمض٦ظ٥مم(5){112}...موؽبعؽبمملمؼؽبظمْلؿؽب

وػ٦مع٤مسشملٟماٌزملٓرمزؾبخؿبؾبفؽبماْظعمَل٦ؿبِلممعضملشمل٦فمسػمل٧موؽبظكبؿؽبزملؿبطملؽب٧ِنقبمض٦ظ٥م،موضؿمل٢مٰموضٟمسػمل٧مػٔهما٦ٌا٬ٝماظـٱثهملم

بنيماٌضملشمل٦فموماٌضملشمل٦فمسػملؿمل٥،مِنقبمتٕتؿملنملمػٔهماٌظملمملسؿمل٢مؼبمم/ممصٱمؼظملزمل٢م)***(مسػمل٧ماٌزملٓرماٌظملغمل٦ك)**(اٌلؾ٦ك

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ117ذـذ113ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

                                                                                                                                                                                
اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم1

 م259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 م259:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 م259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

 م259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

ؼؽملصملٕمتؾملٔؼنملماظػملطملهملمِب٨معؽملزمل٦رمربؼملٓمب٤مأغبٓماِزػٕؼؿقعملؿمل٠مسؾٓماظضملصملؿمل٣مربؼمل٦دم.ظؿؼملؿمل٢موأ٭طملؿملوملماإلغمملءمأعػمْلؿؽب٥م:وعضملؽملمملهمم6

ممم159:8راجضمل٥مربؼملٓمسػمل٨ماظؽملفمملرم،ماظٓارماٌزملٕؼقبهملم

صضملػمل٦ام:موإعقبمملمأنمتغمل٦نمعؿضملػملعملهملمبظملضمل٢معقملخٕمتعملٓؼٕهمم(شٕورًام)صكملعقبمملمأنمتغمل٦نمعضملشمل٦صهملمسػمل٧مم)موؽبظكبؿؽبزملؿبطملؽب٧ضممللماب٤مسشملؿملهملمؼبمإسٕابمم7

أب٦مم،م230م:م2وضٓمسٕضمظػملؼمللفملظهملماظٖجمملجمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م656احملٕرماظ٦جؿملٖممػم(أومعؾػملطملممًلمذظ١م،مذظ١م

مؼم.مم162م–م161م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م626م:م4حؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮاٌظملغمل٦كمٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبم)**(

 ٮاٌلؾ٦كمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ112ذـذ109ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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ًٰمؼغمل٦نمآًاعم،مشمملؼهملماظظملزملمملحهملم مصغملفملنقبمط٢م)*(صؿملغمل٦نمصضمل٢ماٰضذلاف،مصؿملغمل٦نماظ٬ٕمملم،مصؿملغمل٦نماٌؿمل٢م،مِغقب٥مأو

ُِٕص٦نؽب... (م.م1)صٱمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملماظ٦ضٟ،مسؼملقبمملمضؾػمل٥م*(*)واحٓمعلؾنمل م... طمملف،مم(2){113}م...معنبعمْلؿؽب

ممعؾبظمَلزملمبًٱ... :،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موعـػمل٥م4حل٤مسؽملٓمغمملصٝم(3){114}...ًامحؽبغمَل٣

...{114}(5م)...ِٕؼ٤ؽب ًٰ...،تمملممم(6){114}م...معكب٤ؽبماْظؼملؾبؼملؿبؿؽب ؿب م... ،محل٤م{115}م...موؽبسؽب

مسؽب٤م... ،تمملممم(8){115}م...ماْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب...طمملف،مظٱبؿٓاءمبمملظسملؼملرلماٌؽملظملزمل٢ممم(7){115}م...ظكبغمَلػملكبؼملؽبمملتكب٥كب

ممسؽب٤مدؽبؾكبؿملػملكب٥كب...،ممطمملف،موطٔام{116}م...مؼؽبكؿبؾٕب٭ؾب٦نؽب... ،محل٤م{116}م...سؽب٤مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب

...{117}مظٱبؿٓاءمبمملظسملؼملرلماٌؽملظملزمل٢م،،...كبؼ٤ؽب تمملمم،مم(9){117}م...مبكبمملْظؼملؾبؾملؿبؿؽب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ124ـذ118ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

                                                           
 ٮاٰخذلاقمٯمممم(أمم)ممؼبم)*(

 ٮدؾنملمٯمممم(أمم)مؼبم)**(

م3اظٓرماٌزمل٦نمم،626م–م625م:4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م656احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م230م:2ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم1

مم162م–م161:

 259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 203:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسم3

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م202:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م643م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م259:مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

 م259:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،م643م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م7

 259طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم8

 259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9
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...{118}م...معؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب(1)وعـػمل٥،طمملفمم...{119}م...مِإَظؿملؿب٥كب(2،) ...ِٕمسكبػمْل٣ٍ م{119}م...مبكبطملؽبؿملؿب

...{119}،مم

 ...كبؼ٤ؽب ُِٕص٦نؽب... ،طػملؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملمم(4){120}م...موؽببؽبمملركبؽملؽب٥ؾب...(م،3){119}م...مبكبمملْظؼملؾبضملؿبؿؽب ممؼؽبعمْلؿؽب

...{120}(5)تمملممم،...{121}م...مَظظملكبلؿب٠فبمحل٤م،  ...{121}م...مظكبؿملؾبفؽبمملدكبُظ٦ُط٣ؿبم،م)*(محل٤

...ُِٕط٦نؽب مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...،حل٤مم(7){122}م...مبكبكؽبمملِرٍجمعىبؽملؿبؾملؽبممل...،تمملمم(6){121}م...مَظؼملؾبرملؿب

...{122}(8)طمملف،م...ؾٕبوْامصكبؿملؾملؽبممل ؾبونؽب...،حل٤م(9){123}م...ظكبؿملؽبؼملؿبغمُل (م10){123}م...وؽبعؽبمملمؼؽبرملؿبضملؾب

...{123}(10)طمملفم،...{124}م...رؾبدؾب٢ؾبماظػمّل٥كب(11)متمملمم،

م

م

م

                                                           
 259:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م203:وسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،643م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 259:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 259:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م203:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،643م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 259:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم5

 ٮطمملفمٯممم(أمم)ؼبمم)*(

 259ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م203:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،643م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 259:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،203:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م203:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 259ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،ممم،203:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموربؼملٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م644م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم11

 259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،203:ا٫ٰؿؽملمملف
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...{124}م...تؽب٥ؾبامِردؽبممللؽب(1)م،مطمملفم ...ؾبونؽب ظٱبؿٓاءمم(3)تمملم:مطمملفم،موضؿمل٢م(2){124}م...)*(مؼؽبؼملؿبغمُل

(م،م4){125}م...صكب٨ماظلمبؼملؽبمملء...وعـػمل٥م،ممطمملفم{125}م...ظكبإِلدؿبَٱِم...،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم

َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...مؼمم/م138طممػ ؾبونؽب...،مطمملف{126}...ًاممعؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣... ،تمملممم(5){125}م...م مٔبَط ممؼؽب

...{126}(6)تمملممم، ...ؽٓبمرؽببىبؾمِل٣ؿب تمملم،م٤ٌمم(7){127}م...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...محل٤م،{127}م...مسكبؽمل

ؿّبم:٤ٌمضٕأم ؾبػؾب٣ؿبغ ِغقب٥مادؿؽؽملمملفمومإخؾمملرمع٤مآمتضملمملظبمبػملظملٜماىؼملٝمصؾمل٦معؽملعملشملٝمسؼملمملمضؾػمل٥موع٤م،مم(8)مبمملظؽمل٦نذؾب

ؼعملٟممم(9)مبمملظؿقؿؿملهمل)**(ضٕأ

،مصؾمل٦معؿضملػمل٠مب٥مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧ممم(مموؽبػؾب٦ؽبموؽبظكبؿملنبؾملؾب٣ؿب)مأؼسملممًلمِغقب٥مإخؾمملرمس٤مآمؼبمض٦ظ٥م(ممؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب):سػمل٧م / ممؼم157أمممػ

ِٗ...صؾمل٦أغٖلمع٤ماظؿمملممصٱمؼعملشملٝمسؽمل٥ مم{128}ممأجػملوملؽبمَظؽملؽبممل..وعـػمل٥،ماِولمحل٤{128}م...معىب٤ؽبماإلغ

م

م

                                                           
 259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م203:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮموعـػمل٥مميغملٕونمٯمم(أمم)ؼبمٮمميغملٕونمطمملفمٯمض٦ظ٥مم)*(

 259:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م203:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م259:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م203:اب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 259:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م203:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 259:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕ،ماٌغملؿظمل٧م،م203:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م203:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م203:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م:م2اظؽملرملٕمم،م644م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م88اظؿؿمللرلمِب٨مسؼملٕومم،م269اظلؾضملهملم:موػ٨مضٕاءةماظلؾضملهملمعمملسٓامحظملٙمم8

م،مم197

م.مم273إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

 ٮضٕأهمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

إهمملفمم،م197م:م2اظؽملرملٕمم،م644م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م88اظؿؿمللرلمم،م269وػ٨مضٕاءةمحظملٙمس٤مسممل٭٣ماظلؾضملهملمم9

م273صسملٱءماظؾرملٕ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ128ذـذ124ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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اظؽملمملرمإذمملرةمإظبمأنماظؽملمملرمعؾؿٓأمبضملٓم:مث٣مؼؾؿٓئمبعمّل٦ةماظزمل٦تمم:م(ضمملل)م)**(ؼلغملوملمسػمل٧م(2))*(1وؼبماظلفمملوغٓي

(م،م3)معؽملظملزملًٱمسؼملقبمملمبضملٓهمظظملصملممًل)*****(موا٭٢موإنمطمملن)****(مواضٟ)***(إميمملءمِغ٥م(ضمملل)وظؿمللوملمصمملسػملهملمب،ماظعمل٦لم

 ...َٰمعؽبمملمذؽبمملءماظػمّل٥ؾب ممؼؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب... تمملمم،وطٔامم(4){128}م...مسؽبػملؿمل٣فب...،مممطمملفم{128}م...مِإ

...{129}(5م))******(غلػملٛم(مغؾب٦ؽبظخمل٨م)موعضملؽمل٧م)*******(مبضملسملؾمل٣مسػمل٧مبضملٚمحؿ٧مغؽملؿعمل٣)********(مع٤ماىؼملؿملٝم

وضؿمل٢مغغمل٢مبضملسملؾمل٣مإظبمبضملٚمصؿملؼملمملمطبؿمملروغ٥مع٤ماظغملظملٕمطؼملمملمم.م)*********م((مسػمل٧مزػملؼملهملماِغٗماْظفكب٤ىبزػملؼملهملمم)وطٔظ١م

طؼملمملمغظملضمل٢مذظ١مؼبماآلخٕةمطٔظ١مغظملضمل٢م:مغغملػملؾمل٣مشًٓامإظبمرؤدممل٫ؾمل٣ماظٔؼ٤مٰمؼعملٓرونمسػمل٧مدبػملؿملزملؾمل٣مع٤ماظضملٔابمأي

م(م7)6وػٔامأوظبمضمملظ٥ماظؽملغملٖاوي،مبؾمل٣مؼبماظٓغؿملمملم

م

م

                                                           
 4دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم1

 (أمم)دعملٛمع٤مٮموؼبماظلفمملوغٓيمٯمض٦ظ٥مؼبمم)*(

مم4دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم2

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمؼلغملوملمسػمل٧مٯممض٦ظ٥مم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمإميمملءمِغ٥مٯممض٦ظ٥م)***(

 ٮمطفملغقب٥مٯمم(أمم)ؼبمٮمِغ٥مواضٟمٯممض٦ظ٥مم)****(

 ٮضممللمٯمم(ب)و(طمم)مؼبمم)*****(

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم3

 259:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م203:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م259:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م203وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م5

 ٮؼغمللؾ٦نمتمملممٯمم(أمم)ؼبمٮموطٔامؼغمللؾ٦نمٯممض٦ظ٥م)******(

 ٮغؾلٛمٯمم(أمم)مؼبمم)*******(

 ٮؼؽملؿعمل٣مٯمم(أمم)مؼبمم)********(

 ٮسػمل٧مزػملؼملهملماى٤مومزػملؼملهملماِغٗمٯمم(أمم)ؼبمٮماِغٗمم....مزػملؼملهملمٯممماظضملؾمملرةم)*********(

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم6

اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ129ذـذ128ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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 ...ؽٔبا نبغؿبؿملؽبممل... (م،1){130}م...مسؽبػمَل٧مَأغظمُللكبؽملؽبممل... وعـػمل٥،محل٤م{130}م...مػؽبذمل مماْظقؽبؿملؽبمملُةماظ

...{130}مجممل٫ٖ،م ...ِٕؼ٤ؽب  م،وطٔا{131}م...مَشمملصكبػمُل٦نؽب... تمملمم،وعـػمل٥م(2){130}م...مَطمملصكب

:مِغقب٥مادؿؽؽملمملفمخشملمملبمسػمل٧معضملؽمل٧م،متضملؼملػمل٦نمبمملظظمل٦ضؿملهملمم(3)مسػمل٧مضٕاءة{132}م...مدؽبرؽبجؽبمملتفبمعىبؼملمبمملمسؽبؼملكبػمُل٦ْا...

)مغبًٱمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مع٤ماظطملؿملؾهملمظؿضملػملعمل٥ممبمملمضؾػمل٥موػ٦مم(4)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءت٥مبمملظؿقؿؿملهمل،مض٢مشل٣مؼمملربؼملٓم

م...،متمملممسػمل٧ماظعملٕاءتنيم{132}...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽبم...مصٱمؼظملزمل٢مبضملسمل٥مع٤مبضملٚمم(دؽبرؽبجؽبمملتفبمعىبؼملمبمملمسؽبؼملكبػمُل٦ْاوظغمل٢دملم

ِٕؼ٤ؽب...،محل٤م{133}م...ذؾبوماظمبحؿبؼملؽبهملكب حل٤مم(6){134}م...مآلتلب...تمملم،مم(5){133}م...مآخؽب

حل٤م،م

إنمطػملؼملهملموعمملمطػملؼملهملمؼبمػٔاماحمل٢موظؿملٗمؼبماظعملٕآنمم(عمملم:مإنقبمم)م)*(اتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧مأنقب،مم(7)طمملف:موضؿمل٢

ِٖؼ٤ؽب...(م.م8)شرله حل٤،مِنمد٦فممم(10){135}م...مِإغىب٨مسؽبمملعكب٢فب... ،تمملممم(9){134}م...مبكبؼملؾبضملؿبفكب

د٦فمم

                                                           
 259:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

 259موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

م273إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م197م:م2اظؽملرملٕمم،م269وػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم3

م273إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م197م:م2اظؽملرملٕمم،م269وػ٨مضٕاءةماظؾمملضنيمعمملمسٓاماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم4

 259:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م644م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،203:وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م644م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 259:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

مم260:ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕوم7

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأنقبمٯمظظملٜمم)*(

م73اٌعملؽملٝمم8

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،204:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م644م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

 260:ماٌغملؿظمل٧

 260:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ135ذـذ130ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

مطمملف،مإنمجضملػملوملمع٤معؾؿٓأم{135}م...مَصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...ظػملؿؾملٓؼٓمصؿملؾؿٓأمبؾملمملماظغملٱمممِغؾملمملمظؿفملطؿملٓماظ٦اضٝ

ىٓباِرمع٤م:موماًدلمربٔوفمتعملٓؼٕهم صػمل٥مجٖاءمايلؽمل٧موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملمع٤مؼبمع٬٦ٝمغزملنملمَظ٥ؾبمسؽبمملضكبؾؽبهمُلماظ

َظ٥ؾبمسؽبمملضكبؾؽبهمُلممتغمل٦نم)*((أؼغمل٣مَصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبم:متضملػملؼمل٦نمسػمل٧ماىؼملػملهملماٰدؿظملؾملمملعؿملهملمأيم)ِنمع٤مظٱدؿظملؾملمملممووض٦عم

ىٓباِر ىٓباِر...وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زمم،مم(1)اظ مماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب...محل٤،م{135}...مسؽبمملضكبؾؽبهمُلماظ

...{135}(2)تمملمم،مم...{136}م...مغؽبزملكبؿملؾـبمملمحل٤م،ؽبسؿبؼملكبؾمِل٣ؿب...م  مجممل٫ٖ،موعـػمل٥{136}م...مبكب

ؽبَك... مظػملظملزمل٢مبنيماىؼملػملؿنيماٌؿسملمملدتنيم{136}م...مَصَٱمؼؽبزملكب٢ؾبمِإَظ٧ماظػمّل٥كب...،موطٔام{136}م...٫كبؽملؽبمملامظكبرملؾب

...ؽبَك ممدكبؼؽملؽبؾملؾب٣ؿب...طمملف،موعـػمل٥م(4){136}م...معؽبمملمؼؽبقؿبغمُلؼملؾب٦نؽب...،م(3){136}م...٫كبؾمِل٣ؿبامِإَظ٧مذؾب

...{137}(5،)...{137}م...معؽبمملمَصضملؽبػمُل٦هؾب(6)جممل٫ٖمم،...ؾبونؽب ممطمملف،م(7){137}م...مؼؽبظمْلؿؽب

م

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأؼغمل٣مم...متضملػملؼمل٦نمٯماظضملؾمملرةمم)*(

ؼبمع٬٦ٝمرصٝمِنماٰدؿظملؾملمملممٰمؼضملؼمل٢مصؿمل٥معمملمضؾػمل٥موصب٦زمأنمؼغمل٦نممبضملؽمل٧مم(ع٤متغمل٦نمظ٥مسمملضؾهملماظٓارمم)ٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

اظٓرمم،م653م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م665احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م32م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮماظٔيمصؿغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمغزملنملم

مؼمم184م:م3اٌزمل٦نم

م260طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

 260:ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م644م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 260:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،204:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،204:ومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحم5

 260:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومتمملممسؽملٓمأب٨مم،204:ومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم6

 260:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 260:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،204:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ137ذـذ135ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ141ذـذ138ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

فب.. موطٔاممؼمم/133بممػ ؽٕباءمسؽبػمَلؿملؿب٥كب... موعـػمل٥م{138}م...محكبفؿب ؾبونؽب... (م،1){138}م...ماْصؿكب ممؼؽبظمْلؿؽب

...{138}(2)مطمملفم،

ؽٕبَطمملء...بمملظرملٕطم/ممحل٤،مظٱبؿٓاءم{139}م...مسؽبػمَل٧مَأزؿبوؽباجكبؽملؽبممل... مؼمم139طممػم (م3){139}م...مذؾب

وعـػمل٥م،طمملف

 ...{139}م...موؽب٭ؿبظمَلؾملؾب٣ؿب(4،)...{139}م...محكبغملكبؿمل٣فبمسؽبػملكبؿمل٣فب(5)تمملممم،...ممسؽبػمَل٧ماظػمّل٥كب

...{140}(6)حل٤م، ...كبؼ٤ؽب تمملممسؽملٓمم(1){141}...مُأُطػمُل٥ؾبم... م،)*(تمملمم(7){140}م...معؾبؾملؿبؿؽب

.موخ٦ظٟمِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم(3)2سؽملٓمغمملصٝ

                                                           
ومتمملممسؽملٓمأب٨مم،204:ومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 260:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 260:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،204:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،204:ومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 261:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،204:وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،644م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم4

 260:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل204،٧:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

260 

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،204:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

260 

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،204:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،644م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

،261 

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمعؾملؿٓؼ٤متمملمممٯممض٦ظ٥ممم)*(
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 ...ؽبمعؾبؿؽبرملؽبمملبكب٥لب ُِٕص٦ْا...مم،محل٤م{141}م...محؽبزملؽبمملدكبهكب...،مطمملفمم(4){141}م...موؽبَشؿملؿب َٰمتؾبلؿب ممموؽب

...{141}ممأحل٤م،...ِٕصكبنيؽب مطمملفم،سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموإنمسشملٟمسػمل٧م{141}م...ماْظؼملؾبلؿب

ؿٕبشممَأغرملؽبفمَلو:م،أي(مجؽبؽملمبمملتلب) وعـ٢مػٔامؼعملممللمؼبم،طمملنمجممل٫ًٖامظغمل٦غ٥مرأسمآؼهملمم(5)ًاؽبعكب٤ؽبماِغضملؽبمملِممحؽبؼملؾب٦َظهمًلموؽبَص

،...{142}...عنبؾكبنيفبمجؽبؽملمبمملتلبمعمبضملؿبؾبوذؽبمملتلبممَأغرملؽبفمَلمطفملغقب٥مضممللموػ٦ماظٔيمَأغرملؽبفمَلعؽملزمل٦بمبكمل٬ؼملمملرمم(ثؽبؼملؽبمملغكبؿملؽبهمَلم)مِنقب

ؽبمعؽبضملؿبؾبوذؽبمملتلب ؿٕبش...م،َأزؿبوؽباٍجمثؽبؼملؽبمملغكبؿملؽبهمَلمموع٤ماِغضملمملمموؽبَشؿملؿب (م8)7جممل٫ٖمسؽملٓمغمملصٝم(6){142}...ًاحؽبؼملؾب٦َظهمًلموؽبَص

،...{142}م...خؾبشمُل٦ؽباتكبماظرملمبؿملؿبشمَلمملِن،مطمملف ...{142}م...معنبؾكبنيفب(9)ممثؽبؼملؽبمملغكبؿملؽبهمَلحل٤،مإنمغزملؾوملم

ًٰمع٤م،ممأومغزملنملمبظملضمل٢مععملٓرممَأغرملؽبفمَلبمملظضملشملٟمسػمل٧معضملؼمل٦ل عكبؼملمبمملمرؽبزؽبَضغمُل٣ؾبمأومم،محؽبؼملؾب٦َظهمًل:موظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملنملمبٓ

ِٖماثؿبؽملؽبؿملؿب٤ِ... (م،10)مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥اظػمّل٥ؾب ِنمعمملمبضملٓهمادؿؽؽملمملفمأعٕمع٤م،مجمملٖ٫{143}...موؽبعكب٤ؽبماْظؼملؽبضملؿب

آمم

                                                                                                                                                                                
وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموػٔامٰمعضملؽمل٧مظ٥مِنماظٖؼؿ٦نموماظٕعمملنمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 261:ا٫ٰؿؽملمملف

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم2

م261:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مٰب٤ماظؽملقمملسم3

 261:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم4

ٮمممم(جؽملمملت)ؼعملزملٓماظضملشملٟمسػمل٧م،وع٤ماِغضملمملممغب٦ظهملموصٕذممًلمسشملٟمأيموأغرملفملمغب٦ظهملموصٕذممًلمع٤ماِغضملمملممٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

م،م669احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م241:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مظػملٖجمملجمم،م35م:م2إسٕابماظعملٕآنمػ

مؼم200م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م670م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛم

م261:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م261:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم7

م204:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مٰب٤ماظؽملقمملسم8

 261:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم9

وػٔامأ٭٦بماِض٦المواجٓاػمملمسػمل٧معضملؽمل٧ماآلؼهملمم(وغب٦ظهملموصٕذممًل)غزملؾوملمسػمل٧ماظؾٓلمع٤مض٦ظ٥متضملمملظبم:موضؿمل٢ٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملم10

ٮم

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ143ذـذ141ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

وإنمطمملنمحقٕبممم،ممؽباحؽبٕمذطٕم)*((اظٔط٦رمصغمل٢مم)مإنمطمملنمحقٕبمم{143}م...مَأِمماِغؽبؿملؽبؿملؿب٤ِ... وعـػمل٥،ممتضملمملظبم

،موحمبع٦همسػمل٧ماِغمملثمم،م)**(مواحؿيملمسػملؿملؾمل٣مبؾملٔامِغؾمل٣مأحػمل٦امعمملموظٓمحؿملممًلمذطفٕبمظػملٔط٦رمؽباحؽبٕاإلغمملثمصغمل٢مأغـ٧م

عمملم:موطمملغ٦امضبٕع٦نمأؼسملممًلماظ٦٭ؿملػملهملموأخمملػمملمسػمل٧ماظٕجممللموماظؽمللمملءمموإنمضمملظ٦امحمٕبمم،موطٔامإنمضمملظ٦اماِغـؿملمملنم

صؿكزملؿملٙم،ممحٕامم)*****(مع٦ظ٦دمصغملػملؾملمملمإذن)****(معؽملؾملمملمحٕامموطػملؾملممل)***(صغمل٢مع٦ظ٦داذؿبؿؽبؼملؽبػمَلوملؿبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبمَأرؿبحؽبمملمؾبماِغؽبؿملؽبؿملؿب٤ِمم

مَأرؿبحؽبمملمؾبماِغؽبؿملؽبؿملؿب٤ِ...مم(1)صؼمل٤مأؼ٤مجمملءمػٔاماظؿقٕؼ٣،م)******(اظؿقٕؼ٣مظػملؾضملٚمدونماظؾضملٚمهغمل٣

...{143}(2)(مَأغرملؽبفمَل)عؽملزمل٦بمبذملم(اِغؽبؿملؽبؿملؿب٤ِأمم:م)ِنم،مجممل٫ٖمم ...{143}م...م٭ؽبمملدكبضكبنيؽبممحل٤،مأي:

.مإنقبمآمحقٕبممذظ١م

م

                                                                                                                                                                                
م،م36م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م242م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م670احملٕرماظ٦جؿملٖممػ

مؼم201م–م200م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م672م–م671م:م4اظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮاظٔط٦رةمط٢قبممٯمم(أمم)ؼبمٮماظٔط٦رمصغمل٢ممٯممممض٦ظ٥مم)*(

 ٮذطًٕامأٌط٦رمٯمم(أمم)ؼبمٮمذطٕمظػملٔط٦رممٯممممض٦ظ٥م)**(

 ٮع٦ظ٦دةممٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

 ٮط٢قبممٯمم(أمم)ممؼبم)****(

 ٮإذًاممٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمهغمل٣ممٯممظظملٜمم)******(

مم671م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛمِب٨محؿملمملنمم1

م(م205:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسػمل٧مض٦لماِخظمل٘مم2

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ143ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ144ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

  ...ِٕماثؿبؽملؽبؿملؿب٤ِ)*(موؽبعكب٤ؽبماإِلبؿب٢ِماثؿبؽملؽبؿملؿب٤ِ مم{144}م...ماِغؽبؿملؽبؿملؿب٤ِ... وطٔا،ممجممل٫ٖمأؼسملممًلم{144}م...موؽبعكب٤ؽبماْظؾؽبعمَل

ؽٔبا... مم{144}م...مَأرؿبحؽبمملمؾبماِغؽبؿملؽبؿملؿب٤ِ... م)**(،وعـػمل٥ مطمملف،مصكملغقب٥مٕم{144}مم...مِإذؿبموؽب٭مبمملُط٣ؾبماظػمّل٥ؾبمبكبؾملؽبذمل

ثؽبؼملؽبمملغكبؿملؽبهمَلم)موضؿمل٢مٰموضٟمع٤مض٦ظ٥،مم(1)صؾمل٢مذؾملٓمتمآمحٕممػٔام،م)****(مب٥موظلؿ٣متقملعؽمل٦نمبغملؿمملب)***(ؼفملتغمل٣مغيب

ؽٔبا)إظبمض٦ظ٥مم(َأزؿبوؽباٍج ؽٓباء)مِنمذظ١مطػمل٥مداخ٢مؼبمض٦ظ٥م،مم(ِإذؿبموؽب٭مبمملُط٣ؾبماظػمّل٥ؾبمبكبؾملؽبذمل أيمسػمل٧مهٕؼ٣مذظ١مم(َأمؿبمُطؽملؿؾب٣ؿبممذؾبؾملؽب

وظ٦مجمملءماظؿقٕؼ٣مبلنملماإلغمملثميقٕبمم،مماظٔط٦رم)******(مبلؾنملماظٔط٦رميقٕبممعبؿملٝ)*****(ِغ٥مظ٦مجمملءماظؿقٕؼ٣،م

مسػملؿمل٥ميقٕبمماظغمل٢مم)*******(وظ٦مجمملءمبلؾنملماذؿؼملممللماظٕح٣،معبؿملٝماإلغمملثم

                                                           
 (أمم)دعملٛمع٤مٮموع٤ماإلب٢ماثؽملنيمممٯمم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمعـػمل٥مٯمظظملٜمم)**(

 ٮغؾؿملممًلمٯمم(أمم)مممؼبمم(***)

 (أمم)دعملٛمع٤مٮماظغملؿمملبمٯمممظظملٜم(****)

م672م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م670احملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮماظؿقٕؼ٣مٯممممظظملٜمم)*****(

 ٮمعبؿملٝمٯمطٕرمظظملٜمم(أمم)ممؼبمم)******(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿمل٥مٯممظظملٜمم)*******(
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م

م

ؽبؼؿب٤ِ... مأنمعمملمطمملنمع٤ماٰدؿظملؾملمملممصؿمل٥مأظظملمملنمأومثٱثهملممسب٦م)*(ماتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧ مٔبَط مم{143}م...مآظ

 ...ؽبماظػمَل٥كبم (مم1)مصؾمل٦مبفملظٟمواحٓةماطؿظملمملءـبمبؾملمملمطٕاػهملماجؿؼملمملعم٭٦رتنيمعؿظملعملؿني{60م:م27د٦رةماظؽملؼمل٢م}...مَأِإَظ٥فبمعمب

 ...ِٕمسكبػمْل٣ٍ ممؼؽبشمْلضملؽبؼملؾب٥ؾب...تمملم،مم(3){144}م...ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب... طمملف،م(2){144}م...مبكبطملؽبؿملؿب

...{145}(4)وماٌلؿـؽمل٧معضملؽمل٧موذظ١مٰم،مِنماٌلؿـؽمل٧معؽمل٥مذاتم،مإنمجضمل٢ماٰدؿـؽملمملءمعؽملعملشملضملممًلم:مجممل٫ٖمم

ًٰمع٤مأجػمل٥م)**(وطٔامٰمصب٦ز،مصب٦زم مؼبمتعملٓؼ٣ماٌظملضمل٦لم)***(وماظضملمملع٢مصؿمل٥مأػ٢قبمععملٓعقبممًلمسػملؿمل٥مغصملرله،مإنمجضمل٢معظملضمل٦

:ممممع٤مأجػمل٥مسػمل٧مسمملعػمل٥مض٦ظ٥م

ِٚمَأْرؽببؾبممممممممممممموٰمَظضملكبؾؽبممًلمعكبؽملؿب٨موؽبذؾبوممممممممممممممممممم ِٕبؿبوملؾبموعمملمذؽب٦ؿبضممًلمإظبماظؾؿمل (مم1)ماظرملقبؿملنملكبمؼؽبػمْلضملؽبنملؾب)****(مَر

                                                           
 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜمم)*(

م24ماٌعملؽملٝمم1

 262:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 262:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،206:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 206:مع٤ماحملٕعمملتماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفءوػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مجضملظملٕموػؽملمملمٰمعضملؽمل٧مظ٥مِنمعمملمبضملٓهمادؿـؽملمملم4

 (أمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٰمصب٦زممٯممض٦ظ٥مم)**(

 ٮغصملرلمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 ٮذامٯمم(أمم)مؼبمم)****(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ145ذـذ143ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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مٕبعـبممل:ممؼغمل٦نم٬ؼملرلمعٔط٦رمؼضمل٦دمسػمل٧م(*****)صمملد٣ موظؿملٗمب٦ضٟممعؽبؿملؿبؿؽبهمًلمأيمإٰمأنمؼغمل٦نماحملقٕبممعؾبقؽب

م

م

م

ٍٕم)***(وإٰدؽبعـبمملمعمبلؿبظمُل٦حـبمملمم)**(مومإٰعؽبؿملؿبؿؽبهمًلإٰمأنمؼغمل٦نمم:م(*)عؿزملًٱمأي/مإنمجضمل٢ماٰدؿـؽملمملءممممؼم140طممػم ِٖؼ (م2)َظقؿب٣ؽبمخكبؽمل

...فٗبم قبممؼبماٌضملؽمل٧مطفملغقب٥مضممللمم(َأوؿبمصكبلؿبعمًلمملم):مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنمض٦ظ٥م{145}م...مِرجؿب إٰمأنمؼغمل٦نم:مععمل

إٰمم:ممؼغمل٦نمأيم)****(مصؾمل٦معؽملزمل٦بمسشملظملممًلمسػمل٧مخدلَأوؿبمصكبلؿبعمًلمملمَأوؿبمدؽبعـبمملمعمبلؿبظمُل٦حـبمملممعؽبؿملؿبؿؽبهمًل

وضٟمإنمغزملنملمبظملضمل٢معسملؼملٕمم:موضؿمل٢،مماٌلؿـؽمل٧م)*****(رب٢/ممأومغزملنملمسػمل٧مصكبلؿبعمًلمملأنمؼغمل٦نمممؼم134بممػ

مبمملظؿفملغؿملىملممعؽبؿملؿبؿؽبهمًلم)******(إٰمأنمتغمل٦نم(1)وضٕأماب٤مسمملعٕم(3)صكبلؿبعمًلمملأومؼغمل٦نم:متعملٓؼٕهم

                                                                                                                                                                                
مم77مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم1

 ٮصمملزل٥مٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 ٮأومٯمم(طمم)ومؼبمم(بمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯمظظملٜممم(*)

 ٮأومٯممم(أمم)ؼبممٮمموإٰمٯممظظملٜممم)**(

 ٮأومٯممم(أمم)ؼبممٮمموإٰمٯممظظملٜممم)***(

ًٰمسػمل٧مظطملهملممتؿمل٣م،مادؿـؽملمملءمعؽملعملشملٝمِغ٥مط٦نموعمملمضؾػمل٥مسنيمم(وإٰمأنمؼغمل٦نمم)ٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم2 وصب٦زمأنمؼغمل٦نمغزملؾ٥مبٓ

احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م37م:م2وؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنمم،م673م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموغزملؾممًلمسػمل٧ماٰدؿـؽملمملءمسػمل٧مظطملهملمايفمملزمم

م،م671

مؼم205م–م204م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜمم)****(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمرب٢مٯممظظملٜمم)*****(

وم،مإٰمأنمؼغمل٦ممصلعملممًلم:مأحٓػمملمأغقب٥مسشملٟمسػمل٧مخدلمؼغمل٦نمأؼسملممًلمأيم:صؿمل٥مثٱثهملمأوج٥مم(أومصلعملممًل)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم3

ًٰمع٤مأجػمل٥م،مإٰمأنمؼغمل٦نمعؿملؿهملمأوإٰمصلعملممًلم:ماظـمملغ٨مأغ٥معؽملزمل٦بمسشملظملممًلمسػمل٧مرب٢ماٌلؿـؽمل٧مأيم وماظـمملظىملمأنمؼغمل٦نمعظملضمل٦

ٮمأػ٢مم:مواظضملمملع٢مصؿمل٥مض٦ظ٥م

م،مم243م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م205م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ذـذ4ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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وصب٦زمأنمم،مصؿغمل٦نمتمملعهملمم(2()عؽبؿملؿبؿؽبهمًلم)ورصٝ

م

م

ِٕماظػمّل٥كبمبكب٥كب... ممعؽبؿملؿبؿؽبهمًلم/م)*(إٰمأنمتغمل٦نمتػمل١:متغمل٦نمغمملضزملهملموماًدلمربٔوفمأيمممممؼمم159أممػ (م3){145}م...مظكبطملؽبؿملؿب

ٍٕ...طمملف،مم(4){145}م...رمبحكبؿمل٣فب...م محل٤، موم)**(وػ٦مظإلب٢،محل٤م،مم(5){146}م...مُزظمُل

،مماظؽملضملمملمم

ممم م...مذؾبقؾب٦عؽبؾملؾبؼملؽبممل... وض٦ظ٥م(6)عمملمطمملنمذامزبػملنمل:ممع٤ماظشملرلمُزظمُلٕالمأنمذا:موسؽملٓمأػ٢ماظػملطملهملم

وم،موػٔامأوظبمظضملؼمل٦مماآلؼهملم،مم(2)مبضملصمل٣موٰمسػمل٧مسصمل٣)****(ػ٦مط٢مي٣مٕمؼغمل٤مزبؿػملشملممًلم:م(1))***(ضممللماب٤مجٕؼيمل

مم)*****(محؾبقٕبعوملمسػملؿملؾمل٣ماظرملق٦ممصؾمملس٦ػمملموأطػمل٦ا3مضمملت٢مآماظؿملؾمل٦دٯم:مظػملقٓؼىملماٌلؽملٓمس٤مرد٦لمآم

                                                                                                                                                                                
مؼم674م–م673م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م671احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م37م:م2إسٕابماظعملٕآنم

مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم1

 ٮؼغمل٦نمٯمم(أمم)مؼبمم)******(

مماظٓرم673م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م671احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م89اظؿؿمللرلمم،م37م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م272اظلؾضملهملمم2

م275إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م200م:م2ماظؽملرملٕم204م:م3اٌزمل٦نم

 ٮؼغمل٦نمذظ١مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ممومطمملفم206:وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،645م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م262:مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 262:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م206:تمملم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مؼعمل٦لمأب٦محمملمتمضممللمأدؿمملذهمؼضملعمل٦ب:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم4

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م206:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م645م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم5

م262:ماٌغملؿظمل٧

 ٮاإلب٢مٯمم(أمم)ؼبمم)**(

مم272احملٕرماظ٦جؿملٖمم6

 ٮجٕؼّمٯمم(أمم)ؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ146ذـذ145ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ148ذـذ146ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

َٰمعؽبمملمحؽبؼملؽبػمَلوملؿبمُزؾملؾب٦رؾبػؾبمملمممٮ(م4)أٔمملغؾملممل م... (م5)إٰمذق٦مماىؽملنملموعمملمسػمل٠مبمملظصملؾملٕمصكملغقبؾملمملمٕمهٕممسػملؿملؾمل٣:مأيمِإ

م)*(وػ٨معمملمه٦قبىمع٤:مومح٦ؼقبهملمبؿرملٓؼٓماظؿملمملءم،ممواحٓتؾملمملمحمملوؼهملمبؿكظملؿملٟماظؿملمملءم{146}م...َأِوماْظقؽب٦ؽباؼؽبممل

ممبكبؾؽبطملؿبؿملكبؾمِل٣ؿب... حل٤م،وعـػمل٥مم(7){146}م...مبكبضملؽبصمْل٣ٍ... (م،6)أيمعمملمادؿٓارمعؽملؾملممل:ماظؾشمل٤م

...{146}(8،م) {146}م...مَظزملؽبمملدكبُض٦نؽب...م(9)مأيقبمحقٕبعؽملمملمسػملؿملؾمل٣مػٔهماِذؿملمملءمِغؾمل٣مطٔب٦ام:متمملممم،

                                                                                                                                                                                
ػ٦مسؾٓماٌػمل١مب٤مسؾٓماظضملٖؼٖمب٤مجٕؼيملمأب٦ماظ٦ظؿملٓماظعملٕذ٨ماٌغمل٨مأحٓماِسٱممروىماظعملٕاءةمس٤مسؾٓمآمب٤مطـرلموروىمسؽمل٥مم1

مؼم305م:م5اِسٱممم،م149م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم149اظـ٦ريموشرلهمت٦ؼبمدؽملهملم

 ٮزبؾشملممًلمٯمم(بمم)مؼبم)****(

م74م:م8اظشملدليمم2

زل٨قبماظؿملؾمل٦دمبؾملٔاماٰد٣مظؿ٦بؿؾمل٣مؼبموضوملمع٤ماِوضمملتمصػملٖعؾمل٣مع٤مأجػملؾملمملمػٔاماٰد٣موإنمطمملغ٦امشؿملقبٕوامت٦بؿؾمل٣مبضملٓػمملم،وػمملدمم3

قباػٕمؼبمعضملمملغ٨مطػملؼملمملتماظؽملمملسمِب٨مبغملٕماِغؾمملريمهعملؿمل٠مدمحمملمتم٭مملحلماظسملقبمملع٤ماسؿؽمل٧مب٥مسقباظٓؼ٤ماظؽملقبفمملرم.متضملينمتمملب ؼؽملصملٕماظ

 214:2مم1992ػذملم1412م1عقملدلهملماظٕدمملظهملمط

 ٮأطػملوملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*****(

طؿمملبماظؿظمللرلمرض٣ممػٮمضمملت٢مآماظؿملؾمل٦دمٌمملمحقبممسػملؿملؾمل٣مذق٦عؾملمملمغبػمل٦ػمملمث٣مبمملس٦ػمملمصفملطػمل٦ػمملمٯم:مايٓؼىملمؼبماظؾكمملريمبػملظملٜمم4

،ممد٦رةماِغضملمملمماظؾمملبماظلمملدسمبمملبموسػمل٧ماظٔؼ٤مػمملدوامحٕعؽملمملمط٢قبمذيمزظملٕموع٤ماظؾعملٕموماظطملؽمل٣محٕعؽملمملمسػملؿملؾمل٣مذق٦عؾملمملم65

م(مؼم373م:م8مجم146اِغضملمملمم

مم678م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممم،م672احملٕرماظ٦جؿملٖمم5

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯممظظملٜمم)*(

م680م:م4اظؾقٕماحملؿملٛممم،م672احملٕرماظ٦جؿملٖمم6

 262:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م645م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 207:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م262:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م207:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9
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م...(م1))**(وإمنمملمحقبعؾملمملمإدٕا٫ؿمل٢مسػمل٧مغظملل٥مصمملتؾضملؽملممله،مٕمضبقبعؾملمملمآمسػملؿملؽملمملم:مصعملمملظ٦ام

،ممطمملفم{147}...)***(وؽبادكبضملؽبهمللب

 ...ِٕعكبنيؽب ممبؽبفمْلدؽبؽملؽبممل...حل٤،موعـػمل٥مم(3){148}م...معكب٤مذؽب٨ؿبءلب...تمملم،ممم(2){147}م...ماْظؼملؾبفؿب

...{148}(4)موطٔام ...ِٕجؾب٦هؾبمَظؽملؽبممل م،م{148}م...مَصؿؾبكؿب

 

...{148}م...متؽبكؿبؾٕب٭ؾب٦نؽب(5)تمملم،مم ...{149}م...ماْظقؾبفمبهمُلماْظؾؽبمملظكبطملؽبهمُلبمملٌرملؿملؽهملم:ممحل٤مظٱبؿٓاءم

،...{149}م...مَأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب(6)طمملف،م...ؽٔبا م..محل٤،موعـػمل٥م{150}...مػؽبذمل

ؽبةكب...وطٔام،مم(7){150}...عؽبضملؽبؾملؾب٣ؿب ،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموضشملضمل٥مسؼملقبمملمضؾػمل٥مم(8){150}م...مبكبمملآلخكب

كبُظ٦نؽب... (9)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥،م صبضملػمل٦نمظ٥مسٓؼًٱم:متمملم،مأيمم(10){150}م...مؼؽبضملؿب

ُِٕط٦ْام:ممحل٤م،ث٣مؼؾؿٓئم{151}مم...معؽبمملمحؽبمبمؽبمرؽببنبغمُل٣ؿب... (11)وذٕؼغملممًل َٰمتؾبرملؿب :مسػمل٧مدؾؿمل٢ماإلشٕاءمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبمَأ

                                                           
 ٮواتؾضمل٥مٯمم(بمم)مؼبمم)**(

مم680اظؾقٕماحملؿملٛمم،م672مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموادضملهملمٯمظظملٜمم)***(

 262:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م645م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 262:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م645م:م2اإلؼسملمملحم:مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم3

م262:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

 262:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم5

م262:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

م262:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

م262:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م207:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

وػ٦ماظٕاجّمصؿملؾملمملمأنمتغمل٦نمعضملشمل٦صهملمسػمل٧معمملمضؾػملؾملمملممم9

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م207:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م645:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم10

:262 

م674احملٕرماظ٦جؿملٖمم11

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ151ذـذ148ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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أعقبمملمإشٕاءماظطملممل٫نملمصسملضملؿملٟمومم(2()1)غعملػمل٥ماب٤ماِغؾمملريم،)*(أيمإظٖع٦امغظمل٨ماإلذٕاكموإشٕاءماٌكمملرنملمصزملؿملّ

جممل٫ٖ،مم(3){151}م...مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب... اظ٦ضٟمسػمل٧م

م

م

م

م

أيموحقٕبممسػملؿملغمل٣مأنمٰمترملٕط٦ام:مأومغزملؾممًلممػػ٦مأنمٰمترملٕط٦امم:م)*(مإنمجضمل٢مع٬٦ٝمأنمرصضملممًلمعلؿفملغظملممًلمتعملٓؼٕه

وػ٦ماخؿؿملمملرم،مم(حقبم)بذملم(سػملؿملغمل٣)ومظؿملٗمب٦ضٟمإنمسػمّل٠م،محقٕبممسػملؿملغمل٣ماإلذٕاكم:موعضملؽملمملهم،مزا٫ٓةمم(ٰ)مو)**(ؼ

صمملظؾزملٕؼ٦نمؼضملؼملػمل٦نماظـمملغ٨موم،موػ٦ماخؿؿملمملرماظغمل٦صؿملنيمصؾمل٦مع٤مبمملبماإلسؼملممللم،مم(َأتؿب٢ؾب)بذمل:مأومسػمّل٠م،ماظؾزملٕؼنيم

ًٰمع٤معمملم(أن)م)***(وطٔامإنمجضملػملومل،مم(4)اظغمل٦صؿمل٦نمؼضملؼملػمل٦نماِول ،ممبضملؽمل٧مظؽٱمترملٕط٦امم(أن)مأومجضملػملوملم)****(بٓ

(مم1)ماظـمملغ٨مبمملِول)******(مٰمترملٕط٦امظؿضملػمل٠)*****(أومبفملن

                                                           
 ٮصزملؿملّمٯمم(أمم)مؼبم)*(

واِدؿمملذماظرملؾملرلموػ٦مأولمع٤م،مربؼملٓمب٤ماظعملمملد٣مب٤مربؼملٓمب٤مبرملمملرمب٤مايل٤مأب٦مبغملٕمب٤ماِغؾمملريماظؾطملٓاديماإلعمملمماظغملؾرلمم1

مؼمم230م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػم328ت٦ؼبمدؽملهملم،مأظٟمبمملظ٦ضٟموماٰبؿٓاءم

ٕمأضٝمسػملؿمل٥مؼبماإلؼسملمملحمٰب٤ماِغؾمملريممم2

 م(207:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦مطمملفمإنمابؿٓأتمعمملمبضملٓهموؼغمل٦نماظؿعملٓؼٕمذظ١مإٰمترملٕط٦امب٥مذؿملؽممًلمم3

 ٮتعملٓؼٕمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممترملٕط٦امم....مأوممٯمم)**(

،ممؼبمإسؼملممللماظظملضملػملنيمنذػنملماظغمل٦صؿمل٦ٯمم:م(اظعمل٦لمؼبمأوظبماظضملمملعػملنيمبمملظضملؼمل٢مؼبماظؿؽملمملزعمم)م13علفملظهملم:مضممللماِغؾمملريمؼبماإلغزملمملفم4

فٓبم)سب٦م إظبمأنمإسؼملممللماظظملضمل٢ماِولمأوظبموذػنملماظؾزملٕؼ٦نمإظبمأنمإسؼملممللماظظملضمل٢مم(أطٕعينموأطٕعوملؾبمزؼًٓاموأطٕعوملؾبموأطٕعينمزؼ

م1اإلغزملمملفمؼبمعلممل٢٫ماًٱفمٰب٤ماِغؾمملريممػوضٓمس٬ٕؽملمملمحفيملماظظملٕؼعملنيمؼبمضل٣ماظٓرادهملمصٕاجضملؾملمملمإنمذؽوملمٮماظـمملغ٨مأوظبمم

ؿٕب٬كبؿملهملمإسٓادماظٓطؿ٦رمؼم83:م ٌُ ٌُلؼملقب٧مبمملظؾؾملفهملما زؼ٤مطمملع٢ما٦ًؼلغمل٨مدارماٌضملٕصهملم:ؼؽملصملٕمذٕحماظلؿمل٦ر٨مسػمل٧مأظظملؿملهملماب٤معمملظ١ما

م171،170،169:1مم2000ػذملم1421اىمملعضملؿملقبهملماٰدغملؽملٓرؼقبهملم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ151ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

م

م

م

سػمل٧مادؿؽؽملمملفماظؽملؾمل٨مبضملٓهم،مم(2م){151}...ًاممِإحؿبلؽبمملن...محل٤م،وعـػمل٥{151}...ًاممذؽبؿملؿبلمل...مم

مجممل٫ٖم{151}...معىب٤ؿبمإعؿبَٱٍقم...(م3)معزملٓرممبضملؽمل٧ماِعٕ)*((إحلمملغممًل)ومأحلؽمل٦اممبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًلمف:مأي

،م

...{151}م...موؽبِإؼمبمملػؾب٣ؿبمطمملف،موعـػمل٥م،...{151}م...موؽبعؽبمملمبؽبشمَل٤ؽبمظػملظملزمل٢مبنيمايغملؼملنيمموطٔام...م

مٓبهؾب...طمملفم،مم(2){151}م...متؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب...(م،1){151}م...بكبمملْظقؽب٠ىب وعـػمل٥مم،محل٤م{151}...َأذؾب

                                                                                                                                                                                
 ٮجضمل٢مٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمٯممظظملٜمم)****(

 ٮبفملٰمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 ٮظؿضملػملؿمل٠مٯمم(أمم)مؼبمم)******(

اِعٕمأنمأومذظ١مأنم:مؼزملّمأنمتغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمرصٝمبمملٰبؿٓاءموماظؿعملٓؼٕمم(أٰمترملٕط٦ام)ؼبمض٦ظ٥متضملمملظبم(أن)وٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

،موماٌضملؽمل٧مؼؾشملػمل٥مصؿفملعػمل٥م:مث٣مضممللماظعملممل٨٬مأومربؼملٓم،مضمملظ٥معغمل٨موشرلهمم(عممل)وؼزملّمأنمتغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧ماظؾٓلمع٤م،م

ًٰمع٤مأجػمل٥موماظؿعملٓؼٕمإرادةمأنمٰمترملٕط٦امب٥مذؿملؽممًلموم وؼؿ٦ج٥مم(أنمم)ؼزملّمأنمؼغمل٦نمعؽملزمل٦بممًلمبذملمم(ترملٕط٦ا)وؼزملّمأنمتغمل٦نمعظملضمل٦

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م675م-م674ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمأنمؼغمل٦نمذبٖوعممًلمبمملظؽملؾمل٨مم

م214م–م214م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م686م،م685م:م4م،ماظؾقٕماحملؿملٛم39م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م246م-245م:م2

ؼم

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م207:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م645م:م2اإلؼسملمملحم:طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمم2

م262:اٌغملؿظمل٧م

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمصكملحلمملغممًلمٯمممظظملٜم)*(

م214م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م686م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م675احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م39م:م2إسٕابماظعملٕآنمم3
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...كب وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهم،ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمظػملظملزمل٢مبنيمايغملؼملنيم{152}م...مبكبمملْظعملكبلؿب

ًٰمأيمأوص٦امشرلمعغملػملظملني َٰموؾبدؿبضملؽبؾملؽبممل...(مم3)حممل م...صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧،ممجممل٫ٖم{152}م...مِإ

كبُظ٦ْا ؿببؽب٧...معؾمملظطملهملممصؿملؼملمملمضؾػمل٥مبمملِعٕمبمملظضملٓلم)**(مِنمض٦ظ٥موظ٦مطمملن{152}...َصمملسؿب مموؽبَظ٦ؿبمَطمملنؽبمذؽبامُض

...{152}مجممل٫ٖ،مم...{152}م...مَأوؿبُص٦ْا(4)مم،ِغ٥مآخٕمج٦ابمإذام،طمملفمم...ؾبونؽب ؽٔبَط ممتؽب

...{152}(5)م(م6)تمملمم،سػمل٧مضٕاءةمم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ152ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

،مممبغمللٕمػؼملٖةمإنموترملٓؼٓماظؽمل٦نم)*(وإنمػٔام(8)وماظغمللممل٨٫م(7)غبٖة

ؽٕباركب٨وؽبممػم(2)اِسؼمل٘م(1)مموؼقملؼٓػمملمضٕاءةمؼ141طممػ ؽٔبام٭كب وجممل٫ٖممم)،م(إنم)مبٓون/مؼمػؽبذمل

                                                                                                                                                                                
وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م207:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م645م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 262:مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 م207:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م646م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم214م:م3اظٓرماٌزمل٦نمٮمعضملذلضمبنيمػٔهماِواعٕمم(ٰمغغملػملٟمم)ٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمم3

 ٮوظ٦مٯمم(أمم)ؼبمٮمض٦ظ٥موظ٦مطمملنممٯمماظضملؾمملرةمم)**(

مم262مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م207:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م646م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5م5

 262:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

مماظٓرم191م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م676احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م89اظؿؿمللرلمم،م40م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م273اظلؾضملهملمم6

م277إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،مم218م:م3اٌزمل٦نم

مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم7

 م24دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم8

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمػٔامٯممظظملٜمم)*(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ152ذـذ151ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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(م5)واب٤مطـرلم(4)وأب٦مسؼملٕوم(3)ومبؾملمملمضٕأمغمملصٝم،م)م***((أنقبمم))**(مسػمل٧مضٕاءةمع٤مصؿّماشلؼملٖةموذٓد/مممؼم160أممػ

ؽٔبا...م (م9)وؼضملعمل٦ب،مم(8)اب٤مسمملعٕم(7)مسػمل٧مضٕاءة)****(وطٔا،مم(6)وسممل٭٣ مبظملؿّماشلؼملٖةم م...موؽبَأنمبمػؽبذمل

،موإدغملمملنماظؽمل٦نم

م

م

م

ُِٕط٦ْاؽبمٰ)**(نمَأ...م  :تغمل٦نمأنمعضملشمل٦صهملمسػمل٧م)*(وسػمل٧مضٕاءتؾملممل مم م...متؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب...م ،صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ م...متؾبرملؿب

ؽٕباركب٨شرلمأغقب٥مضّبٕكماظؿملمملءمع٤مم(1)اب٤مسمملعٕم(10)وجممل٫ٖمأؼسملممًلمسػمل٧مضٕاءة  :ممومإنمسشملظملؿؾملمملمسػمل٧م٭كب

                                                                                                                                                                                
احملٕرممػٮممم(أنمم)حبٔفمم(وػٔام٭ٕار٨مم)وؼبمعزملقٟماب٤معلضمل٦دمٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم،692م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم1

مؼم677اظ٦جؿملٖم

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم2

 ٮترملٓؼٓمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأنمم........موجممل٫ٖمٯماظضملؾمملرةمم)***(

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم3

م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

ممم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم5

مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم6

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٯمظظملٜمم)****(

ماظٓرماٌزمل٦نم191م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م676احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م89اظؿؿمللرلمم،م40م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م273اظلؾضملهملمم7

 277إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م200م:م2اظؽملرملٕمم،مم218م:م3

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم8

 م106دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم9

 ٮمضٕاءتؾملمملمٯمم(أمم)مؼبم)*(

 ٮوممٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمإنمممٯمم)**(

م277إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م676احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م273ماظلؾضملهملمم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ154ذـذ153ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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(مم2)(معمملمحقبمَأتؿب٢ؾب)م

وماظ٦ضٟمسػمل٧ممػ م...مَصمملتمبؾكبضملؾب٦هؾب...م ض٦ظ٥ممم/وأت٢مسػملؿملغمل٣مأنقبمػٔاممصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مإظبم:مممممأيممؼ135بممػ

...{153}م...مَصمملتمبؾكبضملؾب٦هؾب(3)وعـػمل٥م،محل٤مم...{153}م...مسؽب٤مدؽبؾكبؿملػملكب٥كب(4،م)مممتؽبؿمبعمُل٦نؽب...م

...{153}(،5)مطمملفم...{154}م...موؽبرؽبحؿبؼملؽبهمًل(6)ممظؿملٗمب٦ضٟمم،

م

م

م

م

م

م

م

(م2){155}م...مَصمملتمبؾكبضملؾب٦هؾب...م تمملم،مم(1){154}م...مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م )**(ماظذلج٨)*(ؼِغقب٥مٰمؼؾٓأمحبٕفم

ؿبحؽبؼملؾب٦نؽب...،محل٤م ِنمأنمم،متؽبعمُل٦ُظ٦ْاصمملتؾضمل٦همظؽٱم:ممجممل٫ٖ،موعمملمبضملٓهمعؿضملػمل٠ممبمملمضؾػمل٥مأيم{155}م...متؾب

                                                                                                                                                                                
مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم1

م219م–م218م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م191م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م676احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 م263:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 262ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م208:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م208:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 263:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م647م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 م(أ)دعملٛمع٤مٮميٕفم....موماظ٦ضٟمٯماظضملؾمملرةمم)*(

 ٮمظػملذلج٨ممٯمم(أمم)ؼبمم)**(
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ِٖلؽبمِإغمبؼملؽبمملمتؽبعمُل٦ُظ٦ْاوػٔامطؿمملبمأغٖظؽملمملهمظؽٱم:مطفملغقب٥مضممللم،معؽملزمل٦بهملمبمملإلغٖالم م{156}م...عكب٤مَضؾؿبػملكبؽملؽبممل...م (مم3)ُأغ

وع٤محؿملىملممم(4)َأنمتؽبعمُل٦ُظ٦ْامسػمل٧متؽبعمُل٦ُظ٦ْاأوم،مممظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟم{156}م...مَظطملؽبمملصكبػملكبنيؽب...م،م)***(جممل٫ٖ

م...ظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمممم(6)وضؿمل٢مطمملف:محل٤مم(5){157}م...موؽبرؽبحؿبؼملؽبهمٌل...،ط٦غؾملمملممرأسمآؼهملمصب٦زم

ؽبفؽبمسؽبؽملؿبؾملؽبممل كٓبُص٦نؽب...م ،مطمملفمم(7){157}م...وؽب٭ؽب متمملممظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمم(8){157}م...مؼؽبزملؿب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ160ذـ158ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

                                                                                                                                                                                
ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م208:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م647م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 263:ماٌغملؿظمل٧

 م208:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م647م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

وٰمػٔام:موماظؿعملٓؼٕمم(أغٖظؽملمملهمم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملموماظضملمملع٢مصؿمل٥مم(أنمتعمل٦ع٦امم)ع٤مض٦ظ٥متضملمملظبمم(إنمم)ومٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم3

م.م(واتعمل٦امم)ض٦ظ٥متضملمملظبمم(أنمم)وػٔامأ٭ّماِض٦الموا٬ؾشملؾملمملمظػملؼملضملؽمل٧ماٌعملزمل٦دموضؿمل٢ماظضملمملع٢مؼبمٮمطؿمملبمأغٖظؽملمملهمطٕاػهملمأنمم

م،م40م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م248موضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م677احملٕرماظ٦جؿملٖممػم

مؼم222م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م696م–م695م:م4ماظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮورغبهملمم....مرأسمآؼهملمصب٦زمٯمجمملءتمبضملٓمدشملٕمتعملٕؼؾممًلمبنيمض٦ظ٥مم(بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمع٤مضؾػملؽملمملمجممل٫ٖممٯماظضملؾمملرةمم)***(

ممم678م:م2احملٕرماظ٦جؿملٖمم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م208:ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م647م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م263:اٌغملؿظمل٧م

م263:ماٌغملؿظمل٧مم6

 263:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم7

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م208:ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م648م:م2اإلؼسملمملحم:مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم8

 263:ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ157ـذ154ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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{158}م...مآؼؽبمملتكبمرؽببىب١َ...م(1)صمملس٢مؼؽملظملٝم(إميمملغؾبؾملمملم)و،م(مٰمؼؽملظملٝ)عؽملزمل٦بمبذمل(مؼ٦م)و،ماِوظبمحل٤ممػم

وسب٦مم،م)*((مؼ2)٬ٕبمزؼٓمشٱع٥:مسب٦م،مواجنملمتفملخرلهمظضمل٦دماظسملؼملرلمسػمل٧ماٌظملضمل٦لم

 ؽباػكبؿمل٣ؽبمرؽببنب٥ؾب...م ـٕبا...م م{124م:م2د٦رةماظؾعملٕة}...مموؽبِإذكبمابؿبؿؽبػمَل٧مِإبؿب ،مطمملفمم(3){158}م...مخؽبؿملؿب

...ؾبونؽب (م5){159م}م...مؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽب...مطمملف{159م}م...مصكب٨مذؽب٨ؿبءلب...،تمملممم(4){158}مم...معؾبؽملؿؽبصملكب

159}(5)تمملممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم،{160م}... مَأعؿبؽبمملظكبؾملؽبممل...مأسينمتؽمل٦ؼ٤م:مسػمل٧ماظعملٕاءتنيم:ممطمملفم

َٰمعكبؿبػمَلؾملؽبممل...م (م7)أومبمملإل٬مملصهمل،مورصٝمأعـمملشلمملمم(6)سرملٕ ،ممحل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{160م}... مِإ

ِنماظضملشملٟمؼزملؿملقبٕم،موٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مأعـمملشلمملم،مم(8)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمايممللمع٤ماظظملٕؼعملني

.ممطمملظرمل٨ءماظ٦احٓم)**(ؼزملؿملقبٕماظرملؿملؽني

م

                                                           
 263:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م648م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

صؿمل٥مدظؿمل٢مسػمل٧متعملٓممعضملؼمل٦لماظظملضمل٢ماٌؽملظمل٨مبٱمسػمل٧مخٱصممًلم٤ٌمعؽملٝمم(وٰمؼؽملظملٝمم)وغزملنملمؼ٦ممتفملت٨مبعمل٦ظ٥مٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم2

ًٰمأبضملٓمم(ٰمؼؽملظملٝمم)بمملظٕصٝموماًدلمم(ؼ٦ممؼفملت٨مم)وضٕأمزػرلماظعملٕويم وماظضملممل٫ٓمربٔوفمأيمٰمؼؽملظملٝمصؿمل٥موع٤مجضمل٢ماىؼملػملهملمحممل

اظٓرمم،م679وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م700م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمممػممٮوع٤مجضملػملؾملمملمعلؿفملغظملهملمصؾمل٦مأبضملٓمم

ممؼم224م:م3اٌزمل٦نم

 ٮزؼًٓامشٱع٥مم:ماِولقبمسب٦مٯماظضملؾمملرةمم(أمم)وردمعغملفملغقبؾملمملمؼبمٮمشٱع٥مم....ماِوظبمٯماظضملؾمملرةمم)*(

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م208:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م648م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م263:ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م208:وماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م648م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

:263 

 263:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م208:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م278إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م200م:م2وػ٨مضٕاءةمؼضملعمل٦بماظؽملرملٕمم6

مم278إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م200م:م2اظؽملرملٕم،موػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمعمملمسٓامؼضملعمل٦بمم7

وماٰدؿؽؽملمملفمأرجّمع٤مايممللمصؿملؾملمملممم8

 ٮاِذؿملمملءممٯمم(أمم)ؼبمم)**(
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ163ـذ160ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6

مم

مجممل٫ٖ،مإنمغزملنملمدؼؽملممًلمبكمل٬ؼملمملرمصضمل٢م{160م}م...معنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ...،تمملممم(1){160م}م...مؼؾبصمْلػمَلؼملؾب٦نؽبم...ممم

أومغزملنملمسػمل٧م،مأيمػٓاغ٨مػٓاؼهملمدؼ٤مضؿمل٣م:مػٓاغ٨مدؼؽملممًلمضؿملؼملممًلمأومسػمل٧مأغقب٥معزملٓرمسػمل٧مماٌضملؽمل٧م:ممتعملٓؼٕهم

ًٰمع٤مرب٢م،أيماظٖع٦امدؼؽملممًلم:ماإلشٕاءم ؽٕباطلبمعنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مبٓ ػٓىمتمملرةم:ممِنممِإَظ٧م٭كب

ؽٕباطلبم... بكملظبمطعمل٦ظ٥م)*(ؼؿضملٓى ؽٕباَطم...م :طعمل٦ظ٥مم(2)موتمملرةمبؽملظملل٥مإظبمعظملضمل٦لمثمملن...مِإَظ٧م٭كب ؽبؼؿبؽملؽبمملػؾبؼملؽبمملماظزملىب موؽبػؽب

ِٕطكبني... ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨:ممطمملفم{161}...ًامحؽبؽملكبؿملٟ... م{118م:م37د٦رةماظزملمملصمملتم}م...اْظؼملؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ؽب ماْظؼملؾبرملؿب

...{161}(3)تمملم،م ...{162}... اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب،محل٤ ...ِٕؼ١َمَظ٥ؾب َٰمذؽب أحل٤مم(4){163}م...م

ؽبظكب١َمُأعكبؿبتؾب...مم)**(عؽمل٥،مٰغؿؾملمملءماظؿؽملٖؼ٥ مَأومبلؾبماْظؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب...أحل٤معؽملؾملؼملممل،مم(5){163}م...موؽببكب

...{163}(6)متمملممم.

م

                                                           
 264:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م208:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمؼؿضملٓىمٯمظظملٜممم)*(

ٌّمملمضممللمم(دؼؽملممًلمضؿملؼملممًلمعػملهملمإبٕاػؿمل٣م)وأعقبمملمغزملنملمٯم:مضممللماظٖجمملجمم2 دلمسػمل٧مم(ػٓاغ٨مإظبم٭ٕاطمعلؿعملؿمل٣):مصؼملقؼمل٦لمسػمل٧ماٌضملؽمل٧مِغ٥م

مػٮموماٌضملؽمل٧مػٓاغ٨م٭ٕارممًلمعلؿعملؿملؼملممًلمضؿملؼملممًلمم،مسقٕبصينمدؼؽملممًلمضؿملؼملممًلموصب٦زمأنمؼغمل٦نمسػمل٧ماظؾٓلمع٤معضملؽمل٧مػٓاغ٨ممإظبم٭ٕاطمعلؿعملؿمل٣م

عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم

اظٓرمم،م703م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،680احملٕرماظ٦جؿملٖمم،42م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،251م:م2

مؼم227م:م3اٌزمل٦نم

 264:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م209:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 264:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م209:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 ٮاظؿؽمل٦ؼ٥ممٯمم(بمم)ؼبمم)**(

 264:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م209:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 264:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م209:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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م

َٰمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل...،حل٤مم(1){164}م...ُط٢ىبمذؽب٨ؿبءلب...م ممِوزؿبرؽبمُأخؿبؽبى... ،مطمملفم(2){164}م...ِإ

...{164}(3)ِنقبمث٣قبمظذلتؿملنملماِخؾمملرمعٝماهمملدماٌعملزمل٦دم،محل٤مم ...{164}م...متؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽب(4)تمملممم

أومأغقب٥متؾٝمصؿمل٥ماِ٭٢ماظٔيم،مظ٥مدؾ٠مضػمل٣مم(5)ػ٦مع٤ماظ٦ض٦فماٌؽملزمل٦صمسػملؿملؾملمملموظضمل٢مإدعملمملطمذؿملْماإلدٱم:تمملمم

ؾٝبمماْظضملكبعمَلمملبكب...طمملف،مم(6){165}م...مصكب٨معؽبمملمآتؽبمملُط٣ؿب...اظٔيماخؿزملٕهممم ِٕؼ :ممجممل٫ٖم{165}مم...مدؽب

وارتسملمملهمبضملسملؾمل٣مصٕضممًلمبنيماظظملٕؼعملنيم،مصزملًٱمبنيماظؿقٔؼٕموماظؿؾرملرلم

م/م(دٕؼٝماظضملعملمملبم)مسػمل٧)*(ٰمأضٟم:م(7)وٰمطبػملٛمأحٓػؼملمملمبمملآلخٕموضممللمأب٦محمملمتماظلفلؿمملغ٨،ماٌعملمملبػملنيممممؼم142طممػم

وػ٦ممبؽملٖظهملم،موعـػمل٥معمملمؼبمد٦رةماِسٕافممِنماظغملٱممععملٕونمبمملِولمم(أغقب٥مظطملظمل٦رمرحؿمل٣)وم:م)**(حؿ٧مأض٦ل/م

م

م

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م209:ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م648م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م264:اٌغملؿظمل٧م

 264:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م648م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 264:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م209:وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 264:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م209:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ممم71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم5

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م209ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،648م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم6

 م264اٌغملؿظمل٧م

دؾمل٢مب٤مربؼملٓمب٤مسـؼملمملنمب٤مؼٖؼٓمأب٦محمملمتماظلفلؿمملغ٨مإعمملمماظؾزملٕةمؼبماظؽملق٦موماظعملٕاءةموماظػملطملهملموماظضملٕوضموأولمع٤م٭ؽملٟمم7

ػذملمم255ت٦ؼبمدؽملهملم،مؼبماظعملٕاءاتمسٕضمسػمل٧مؼضملعمل٦بممايسملٕع٨موشرلهموظ٥ماخؿؿملمملريماظعملٕاءةم

مؼاِسٱممم،م606م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،م32م:م1اظطملمملؼهملمممػ

 ٮٰموضٟمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮؼعمل٦لمٯمم(أمم)مؼبم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ165ذـذ164ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

َِظكبؿمل٣ؽبممممغؽبؾىبلملؿبمسكبؾؽبمملدكبيمَأغىب٨مَأغؽبمملماْظطملؽبظمُل٦رؾبماظمبحكبؿمل٣ؾب...م:مض٦ظ٥مممم/مؼم161أممػ ؽٔبابؾبما ؽٔبابكب٨مػؾب٦ؽبماْظضملؽب مرد٦رةاييمل}...وؽبمَأنمبمسؽب

(م1م())**(ؼقملت٧مبمملظـمملغ٨)مععملٕونمبمملِولموربؼمل٦لمسػملؿمل٥مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مأحٓػؼملمملمحؿ٧مم(م)*(صكملنقبماظـمملغ٨م)م{50:15

(م،م4)اظرملؾملرلمبمملظؽملق٦يم(3)وواصعمل٥مسػمل٧مذظ١مضبؿمل٧مب٤مغزملرل،مم(2)وػٔامعمملمذػنملمإظؿمل٥مأب٦محمملمتماظلفلؿمملغ٨،م

اتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧م،متمملممم()مآمأحل٤ماىٖاءمآخٕماظل٦رة)***(رح٣مآماىؼملؿملٝموجٖاػؼملممل،مم(4)بمملظؽملق٦ي

م)م******((وعمملموحٓػمملمم،م(م)*****ؼبموحٓػمملم)مؼمصكب٨معؽبمملمآتؽبمملُط٣ؿبوػوعمملموحٓػمملمم،م)****(ؼبموحٓػممل،مؼبمعمملمأوح٨م:مضشملٝم

(م.ممم5)طؼملمملمعقبماظؿؽملؾؿمل٥مسػملؿمل٥

م

م

م

م

م

                                                           
 ٮصمملظـمملغ٨مٯمم(أمم)مؼبم)*(

 ٮؼفملت٨مبمملآلخٕممٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم1

مم165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم2

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم3

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم4

 ٮومجٖاػ٣مٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

 (بم)دعملٛمع٤مٮمؼبموحٓػمملمٯمممض٦ظ٥مم)****(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموحٓػمملمم....موؼبمعمملمأتمملط٣مٯماظضملؾمملرةمؼبمم)*****(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمؼبموحٓػمملمومعمملموحٓػمملممٯمماظضملؾمملرةمؼبمم(م)******

مم72ماٌعملؽملٝمم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ165ذ)دورةذاألغعامذذاآلؼاتذ-ذذ6
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م

ذ

دورةذاألسرافذعؽقةذ

ؿبؼؽبهملكبم... إٰمض٦ظ٥ موؽبِإذمغؽبؿؽبعمْلؽملؽبمملماْظفؽبؾؽب٢ؽبم...مم)*(مموماظـؼملمملنمأوماًؼملٗمآؼمملتمإظبمض٦ظ٥{163}م...وَادؿبفمَلْظؾملؾب٣ؿبمسؽب٤ِماْظعمَل

...{171}م)**(ودوملمؼبمآٌغ٨موماٌغمل٨،مؼبماظؾزملٕيموماظرملمملع٨م/موػ٨معممل٫ؿمملنموػبٗمآؼمملتم،مم(1)ممصؼملٓغ٨

قبػمملماظغمل٦ؼبم{1}م...ماٌٙ...(م2)وماظغمل٦ؼبماخؿٱصؾمل٣مؼبمػبٗمآؼمملت ىبؼ٤ؽب...،مس ممعؾبكؿبػملكبزملكبنيؽبمَظ٥ؾبماظ

...{29}قبػمملماظؾزملٕيموماظرملمملع٨م ؽبَأُط٣ؿبمتؽبضملؾب٦دؾبونؽب...،ممس قبهماظغمل٦ؼبمم،{29}م...مَطؼملؽبمملمبؽب ٬كبضملؿبظمًلمملمعىب٤ؽبمم... س

قبػمملمآٌغؿملمملنموماٌغمل٨{38}م...اظؽملمبمملِر ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب... مس قبػمملمم)م{137}م...اْظقؾبلؿبؽملؽب٧مسؽبػمَل٧مبؽبؽملكب٨مِإدؿب اظـمملظىملمس

قٓبم)****(م()***(آٌغؿملمملن ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽبم... موطػملؾمل٣مس ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب... مماِولموماظـمملغ٨مم{105}م...بؽبؽملكب٨مِإدؿب ممبؽبؽملكب٨مِإدؿب

...{134}مموٕمؼضملٓوا ...ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽبم ِٗ... مموٰمض٦ظ٥مم{138}م...بؾؽبؽملكب٨مِإدؿب مم{179}م...اْظفكب٤ىبموؽباِغ

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯمظظملٜمم)*(

ػٔهماظل٦رةمعغملؿملهملمطػملؾملمملمضممللماب٤مسؾمملسمومايل٤موجمملػٓمومسغملٕعهملموسشملمملءموجمملبٕمب٤مزؼٓموماظسملقمملكمٯم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم1

وشرلػ٣مم

ٮمصكملنمذظ١معٓغ٨مم(ع٤مزؾمل٦رػ٣مذرقبؼقبؿؾمل٣مم):إظبمض٦ظ٥م(وادفملشل٣مس٤ماظعملٕؼهملمم)وضممللمععملمملت٢مإٰمض٦ظ٥م

مؼم682احملٕرماظ٦جؿملٖمم،8م:م5ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػ

 (أمم)دعملٛمع٤مٮموماٌغمل٨مٯممظظملٜم)**(

مم280مسٕضمػٔاماٰخؿٱفماظٓعؿملمملر٨مؼبمإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم2

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمآٌغؿملمملنم...موماٌغمل٨مٯمماظضملؾمملرةمم)***(

قبػمملمآٌغؿملمملنمٯمماظضملؾمملرةم)****(  (بمم)دعملٛمع٤مٮماظـمملظىملمس

دورةذاألسرافذذذ-ذذ7
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ؾٕبوٍرم... (م:م1)وظؿملٗمعضملٓودًامصؿملؾملمملمبكملعبمملعمأربضملهملمع٦ا٬ٝ،ممؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢م)*****(وصؿملؾملمملمعممل َٰػؾبؼملؽبمملمبكبطملؾب ؽب مَص

...{22}،م  ...ؿبسؽب٦نؽبمبكبمملظلىبؽملكبنيؽب ؿٓبمأخٔغؽبمملمآلؽبمصكب مم،م{130}م...موؽبَظعمَل

م

 ...مٕبمع٦دؽب٧م٭ؽبضملكبعمًلممل ـٓبام...م{143}م...موؽبخؽب كبؼ ؽٔبابـبمملمذؽب م)*(مموطػملؼملؾملمملمثٱثهملمآٰفمو{164}م...سؽب

مصٕما...موسرملٕةمأحٕفم(*)**وحٕوصؾملمملمأربضملهملمسرملٕمأظظملممًلموثٱٔممل٫همل،مموػبٗموسرملٕونمطػملؼملهملم)**(ثٱٔممل٫همل

...{1}مماظٕصٝموماظؽملزملنملموماىٕم)*م***(ؼاظل٦رمايٕطمملتماظـٱثممػمممتعملٓممأنمؼبمايٕوفماظيتمؼبمص٦اتّم،

م)******(معؾؿٓأموماًدلمصؿملؼملمملمبضملٓػممل)*****(صمملظٕصٝمط٦غؾملممل،مصمملظٕصٝمع٤موجؾملنيموماظؽملزملنملمع٤موج٥موماىقٕبمع٤موج٥م

ًٰمظظملضمل٢مربٔوفم،مأومخدلمعؾؿٓأمربٔوفم ،موماىٕمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمحٕفماظعملل٣مأومػ٨مضل٣م،موماظؽملزملنملمعظملضمل٦

وإنم،مصمملظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملمطمملفم،ممأومعظملضمل٦لمصضمل٢مربٔوفم)*******(صضملػمل٧مأغقبؾملمملمعؾؿٓأمأومخدلمعؾؿٓأمربٔوف

                                                           
 ٮمممملمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

م280مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمثػملـؼملممل٫هملمٯممممظظملٜم)*(

 ٮمٔمملمنممل٫هملمٯممم(أمم)ممؼبمم)**(

 ٮثٱٔممل٫هملمٯممم(أمم)مممممؼبم(*)**

 ٮاظل٦رةماظـٱثمحٕطمملتممٯممم(أمم)مممؼبمم)****(

 ٮط٦غ٥مٯممم(أمم)ممؼبمم)*****(

 ٮبضملٓهمٯممم(أمم)مؼبمم)******(

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمربٔوفمٯممظظملٜمم)*******(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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(م1){1}م...صٕما...:خدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهمػٔامطؿمملبمطمملنماظ٦ضٟمسػمل٧مم(طؿمملب)م)********(جضمل٢

،ممؼبمع٬٦ٝمجٕمسػمل٧ماظعملل٣موماى٦ابمربٔوفمجمملزماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملم***(*)*****وإنمجضمل٢،متمملعممًلم

م

م

م

م

وػٔهمايٕوفمإنقبمػٔاماظغملؿمملبمؼمملمربؼملٓمػ٦معمملم:موماظؿعملٓؼٕ،ممج٦اب٥م)**(مضلؼملممًلموعمملمبضملٓه)*(وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢

لبمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧،موسٓتمب٥م مموػغملٔامؼعملممللمؼبمعبؿملٝمايٕوفماظيتمؼبمأوا٢٫م{1}م...ٕصما... وحؿملؽملؽ

ِٖلؽبمِإَظؿملؿب١َ... (م.2)ماإلسٕاب)***(اظل٦رمسػمل٧ماظعمل٦لمبفملغقبؾملمملمعضملٕبهملموأنقبمشلمملمربًٱمع٤ مجممل٫ٖم،م{2}م...مطكبؿؽبمملبفبمُأغ

ِٖلؽبم)مو)****(خدلمعؾؿٓأمربٔوف(مطكبؿؽبمملبفبم)ِنقب مع٦٭٦فمطكبؿؽبمملبفب:مأي،م(مطكبؿؽبمملبفب)عبػملهملمؼبمرب٢مرصٝم٭ظملهملمظذملم(ُأغ

                                                           
 ٮجضملػملوملمٯممم(أمم)ممؼبم)********(

ومتمملممسؽملٓمأب٨م،م210:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،649م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 265:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 ٮمجضملػملوملمٯممم(أمم)مؼبم)*********(

 ٮجضملػملوملمٯممم(أمم)ممممممؼبم)*(

 ٮبضملٓػمملمٯممم(أمم)ممؼبمم)**(

 ٮمؼبمٯممم(أمم)مؼبمم(م)***

إسٕابم،مم:م1وضٓمتعملٓممايٓؼىملمس٤ماِحٕفماٌعملشملضملهملمؼبمأوقبلمد٦رةماظؾعملٕةموضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

م1اظعملٕآنم

م89م-م88م:م1اظٓرماٌزمل٦نمم،م1اظؾقٕماحملؿملٛمم،م50م–م49احملٕرماظ٦جؿملٖم

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمربٔوفمٯمظظملٜمم)****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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قٓبر،مأيمم(2){2}م...محؽبؽبجفبمعىبؽملؿب٥ؾب...(م1)بمملإلغٖالمإظؿمل١ أغٖظؽملمملهمإظؿمل١م:مطمملف،ممإنمسػمّلعملوملمٰممط٨مبظملضمل٢مععمل

كبرؽب ِٖلؽب)موظؿملٗمب٦ضٟمإنمسػمّلعملوملمببكب٥كبمظكبؿؾبؽمل (مم3()ُأغ

م

كبرؽبمبكب٥كب...م إنمجضمل٢معمملمبضملٓهمم،محل٤مم(4م){2}م...مظكبؿؾبؽمل

كبرؽبذطٕىمظػملؼملقملعؽملنيموحٔفمعظملضمل٦لمموػ٦م:معلؿفملغظملممًلمخدلمعؾؿٓأمربٔوف،أيمؼ162أممػ كبرؽبمأيمظكبؿؾبؽمل م/وظؿملٗم،ماظغملمملصٕؼ٤مظكبؿؾبؽمل

ؽبىؽب(وم)*(ب٦ضٟمإنمسشملظملومل ِٖلؽب)ماظٱممبذمل)**(ظؿضملػمل٠(مطؿمملب)مسػمل٧م(ذكبْط كبرؽب)مأومسشملظملؿ٥مسػمل٧م(ُأغ :م،مأيم(ظكبؿؾبؽمل

م)***(ومإٌادم،متمملممإنمجضمل٢ماًشملمملبمظػملؽمليبمم(1){2}م...موؽبذكبْطؽبىمظكبػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...(مم5)وتٔطٕػ٣

                                                           
ػ٦م:مأي،مصب٦زمأنمؼغمل٦نمخدلًامس٤ماِحٕفمضؾػمل٥موأنمؼغمل٦نمخدلًامٌؾؿٓأمعسملؼملٕمم(طؿمملبم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمم1

خدلهمواظظملمملءمزا٫ٓةمسػمل٧مم(صٱمتغمل٤مم)و،م٭ظملؿ٥مم(أغٖلمم)عؾؿٓأمومم(طؿمملبمم)طٔامضٓرهماظٖزبرملٕي،موصب٦زمأنمؼغمل٦نم،مطؿمملبم

ؼبمسػمل٦مماظٓرماٌزمل٦نممػٮمطؿمملبمع٦٭٦فمبمملإلغٖالمإظؿمل١مٰمؼغمل٤مؼبم٭ٓركمحٕجمعؽمل٥موػ٦مبضملؿملٓمجًٓامم:مرأيماِخظمل٘مأيم

أغبٓمب٤مؼ٦دٟماٌضملٕوفمبمملظلؼملنيمايػمليبمهعملؿمل٠مأغبٓمربؼملٓماًقباطمدارماظعملػمل٣م:اظغملؿمملبماٌغملؽمل٦نمتفملظؿملٟم

م،م44م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م254م–م253م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م،م241:5دعرمل٠مم

ممؼم9م–م8م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م682احملٕرماظ٦جؿملٖم

ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م210:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،650م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 265:ماٌغملؿظمل٧

وضٓمغ٦ضرملوملماظ٦ج٦همم،م9م:م5ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛمم(ٰمؼغمل٤مم)بذملمأغٖلمأوماظؽملؾمل٨مأيمبذملمم(ظؿؽملٔرمم):مموضٓمسػمل٠ماظٖزبرملٕيمم3

اظٓرمم،م44م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م6م:م3احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م255م:م2ؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم(ظؿؽملٔرمم)اظيتمؼؿضملػمل٠مبذملم

م230م-م229م:م3اٌزمل٦نم

 650م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحممم4

 ٮسػمّلعملوملمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮتؿضملػمل٠مٯممم(أمم)مؼبم)**(

ػ٨م:موضممللماظغمللممل٨٫م،متغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمرصٝموغزملنملموخظملٚموماظٕصٝمسؽملٓماظؾزملٕؼنيمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمعؾؿٓأمٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

وماظؽملزملنملمسؽملٓماظؾزملٕؼنيمسػمل٧ماٌزملٓرموضممللماظغمللممل٨٫مػ٨مسشملٟمسػمل٧ماشلمملءمؼبمأغٖظؽملمملهموماًظملٚممبضملؽمل٧م،مم(طؿمملبم)سشملٟمسػمل٧

م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م44م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمخظملٚمبمملظٱمممم(ذطٕىمظػملؼملقملعؽملني)و،ماإلغٔارم

مؼم231م–م230م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م10م–م9م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م683احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م255
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:مِغقب٥مؼغمل٦نماإلغٔارممبضملؽمل٧ماظعمل٦ل،مأيم،ممظألعقبهملموحٓػمملم/وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ماًشملمملبم،ممممأعقبؿ٥ممؼ143طممػم

ممعىب٤مرمببىبغمُل٣ؿب... .موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم،مم(2)مؼمملمربؼملٓماتؾضمل٦امعمملمأغٖلمإظؿملغمل٣مع٤مربقبغمل٣)****(ظؿعمل٦ل

...{3}،ممجممل٫ٖم ...{3}م...مَأوؿبظكبؿملؽبمملء(3)ممتمملممم:م(5)4ضممللمأب٦محمملمت،مطمملفمم،

 

 

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ10ذـذ3ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

 ممممممممممم

 ...ؾبونؽب ؽٔبَط م{5}م...مَزمملظكبؼملكبنيؽب... .تمملمم:موضؿمل٢،مممطمملفم{4}... مَضـمل٫كبػمُل٦نؽب... تمملم،م(6){3}م...متؽب

ؿٕبدؽبػملكبنيؽب... :طمملف،موعـػمل٥م  ممسػمل٧م{7}م...مَصػمَلؽملؽبعمُلزملمب٤مب... ظؿملٗمبغملمملفمظضملشملٟ:مم،وضؿمل٢{6}م...ماْظؼملؾب

م... ،تمملممم(8){7}م...مَشـمل٫كبؾكبنيؽب...أطظمل٧معؽملؾملؼملمملمم(7){7}م...مبكبضملكبػمْل٣ٍ... م{6}م...مَصػمَلؽملؽبلؿبفمَلَظ٤مب...

                                                                                                                                                                                
 265:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م210:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 ٮعؽمل٥مٯممم(أمم)ممؼبم)***(

ممٮتعمل٦لمٯممم(أمم)مؼبم)****(

مم10م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م683احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

،مم210:وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مومضممللماب٤ماظؽملقمملسم،651م:م2اإلؼسملمملحم:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم3

 265:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 165دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممم4

م210:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسم5

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م211:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،651م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 265:ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،م211وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،651م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم7

 265سؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م211:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،651م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم8

 265:ماٌغملؿظمل٧

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذـذ2ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م... طمملفم،م(3){8}م...ماْظؼملؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب...طمملفمظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(2:)وضؿمل٢،محل٤مم(1){8}مم...اْظقؽب٠نب

ؽب... ،تمملمممم(4){9}م...مؼكبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽب... ؽبوم،متمملممم:م(6)طمملفم،وضؿمل٢م(5){10}م...معؽبضملؽبمملؼكب معبٝمعؽبضملؽبمملؼكب

،معبٝمعضملؿملرملهملمصٱمؼؾملؼملٖمِنمؼمملءهمأ٭ػملؿملهملمسنيماظغملػملؼملهملمشرلمزا٫ٓةموٰمعؽملعملػملؾهملم

م

م

ؾبونؽب... مصؼملؽملعملػملنملمس٤مأظٟموؼبمسفممل٫ٖمس٤مواو)*(وأعمملماشلؼملٖمؼبمبسملممل٫ٝموردممل٢٫ تمملمم،ث٣مم(7){10}م...متؽبرملغمُل

موماظ٦٭٢مأو٬ّمظضملشملٟماٌممل٨٬مسػمل٧مصضمل٢م{11}م...مآلدؽبمؽب...وعـػمل٥،ممجممل٫ٖم{11}م...م٭ؽب٦مبرؿبغؽبمملُط٣ؿب...م

ؽب... اِعٕمبظملمملءماظؿضملعملؿملنمل َٰمِإبؿبػملكبؿمل كبؼ٤ؽب...مجممل٫ٖ،م{11}م...مِإ م... طمملف،م(8){11}م...معىب٤ؽبماظلمبمملجكب

ؿبتؾب١َ ممم{12}مم...ِإذؿبمَأعؽب

                                                           
ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م211وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،652م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

265 

ممممممممم265:موماٌغملؿظمل٧،أب٦مسؼملٕوم،م210:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨م،م211:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 265:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م211:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،652م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

265 

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآ،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 265:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م211:ا٫ٰؿؽملمملف

م211:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 ٮوسفممل٫ٖمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م211ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م،652م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م265

 265:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ12ذـذ11ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ماظٔيمبضملٓهمج٦ابمإٰمأنماظظملمملءم)**(ٌمملمصؿمل٥مع٤ماظظملزمل٢مبنيماظلقملالموماى٦ابموذظ١مأنقبماظظملضمل٢:محل٤مم/مؼم137بممػ

م)***(مع٤ماظلف٦دمأومأنمٰعؽبؽملؽبضملؽب١َأيقبمذ٨ءم:موماىؼملػملهملمبضملٓػمملمخدلمعمملمأيم،مادؿظملؾملمملعؿملهملمعؾؿٓأمم(عممل)حٔصوملمعؽمل٥مو

فبمعىبؽملؿب٥ؾب... م(1)مٰمتلفٓ)****(تلفٓمأومعمملماظٔيمدسمملكمأن مممعكب٤مركبنٍي... ممجممل٫ٖ،م{12}م...مَأغؽبممْلمخؽبؿملؿب

م

م

م

م

م

...{12}(2)مطمملف،موعـػمل٥مم:...ِٕؼ٤ؽب م...ومم(4){14}م...مؼؾبؾؿبضملؽبؾب٦نؽب...وم(3){13}م...معكب٤ؽبماظزملمبمملشكب

...ِٕؼ٤ؽب ٌُؽملصمَل (م7){17}...٫كبػملكبؾمِل٣ؿبمامسؽب٤مذؽب٣ؽب... جممل٫ٖ،مم(6){16}م...ماْظؼملؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ؽب...وم(5){15}م...ما

                                                           
 ٮاظضملسمل٢مٯمم(أمم)ممؼبم)**(

 ٮأٰمٯمم(أمم)ممؼبم)***(

 ٮأٰمٯمم(أمم)مؼبم)****(

ٮممأيمذ٨ءمعؽملضمل١مع٤ماظلف٦دم:مرصٝماٌضملؽمل٧مٮمعمملمعؽملضمل١مأٰمتلفٓمٯم:مؼبمض٦ظ٥مٮمعمملمٯموع٬٦ٝمٯم:مضممللماظٖجمملجمم1

م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م687احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م46م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م262م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥ممػ

ممؼم240م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،17:م

 266:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 266:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 266:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

 266:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

 266:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6
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...{17}(1)م)*(ضمملظ٥،مظؿملٗمبغملمملفمٰتزملممللمعمملمبضملٓهمب٥م:موضممللمشرلهمم،2طمملفمسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢م

ِٕؼ٤ؽب... (4)3اظؽملغملٖاوي ؿبحؾب٦رـبا... ،طمملفمم(5){17}م...مذؽبمملطكب وأب٨مم(7)تمملممسؽملٓمغمملصٝم(6){18}م...معمب

ج٦ابمضل٣مربٔوفمم(َِعؿبألنم)مع٦٭٦ظهملمو)**((ع٤)و،مسػمل٧مأنقبماظٱمماظيتمبضملٓهمٰمماٰبؿٓاءمم(9()8)وأب٨محمملمت

ظلٓمج٦ابماظعملل٣ممم(معؽب٤متؽبؾكبضملؽب١َم)بضملٓم

م

م

قبهموذظ١ماظعملل٣ماحملٔوفمو مطمملفم(1){18}م...مَأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب...(م10)ا٦ٌ٭٦ظهملم(ع٤م)ج٦اب٥مؼبمع٬٦ٝمخدل)*(عل

ممعكب٤مدؽب٦ؿبءؽباتكبؾمِلؼملؽبممل...،مطمملف{19}م...ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...مم،مجممل٫ٖم{19}م...معكب٤ؿبمحؽبؿملؿبىملؾبمذكبؽؿبؿؾبؼملؽبممل...مطمملف

                                                           
وػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 266:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م211:ا٫ٰؿؽملمملف

 59مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملمماآلؼهملم2

مٮضممللمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم4

 م266:2طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

وػ٦مسمملممسؽملٓمغمملصٝمومأب٨مسؼملٕو،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 266:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م211:ا٫ٰؿؽملمملف

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم7

مم165دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملمماآلؼهملمم8

 م211:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 (أمم)دعملٛمع٤مٮموع٤مٯمظظملٜمم)**(

 ٮومٯمم(أمم)ؼبمم)*(

ع٤مم)أنماظٱممٰمماظؿ٦رؽهملمظعملل٣مربٔوفموم:موجؾملمملنمأزؾملٕػؼملمملمم(ع٤مم)ؼبمػٔهماظٱمموؼبمم(٤ٌمتؾضمل١مم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم10

قٓبم(ماظٱم)ج٦ابماظعملل٣مآٌظ٦لمسػملؿمل٥مبذملم(مِعألنم)مذٕرؿملهملمؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءمومم( اظؿ٦رؽهملموج٦ابماظرملٕطمربٔوفمظل

قٓبهموماظـمملغ٨مأنماظٱممٰمماٰبؿٓاءم ِعألنم)عبػملؿؾملمملموػ٨مؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءمومم(تؾضمل١مم)،موع٤مع٦٭٦ظهملم،مج٦ابماظعملل٣معل

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18ـذ12ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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...{20}(2)(م3)طمملف،:موضؿمل٢،جممل٫ٖم ...كبؼ٤ؽب مماظؽملمبممل٭كبقكبنيؽب... ،طمملفم(4){20}م...ماْظكؽبمملظكب

...{21}(5)ظؿملٗمب٦ضٟمظػملضملشملٟم:محل٤،موضؿمل٢م، ...ؾٕبوٍر م... أحل٤ممممملمضؾػمل٥،م(6){22}م...مبكبطملؾب

ممَأغظمُللؽبؽملؽبممل...حل٤،مم(7){22}م...معنبؾكبنيفب...(ٌّمملم)مطمملفم،مِغ٥مج٦اب{22}م...عكب٤موؽبرؽبِقماْظفؽبؽملمبهملكب

...{23}(8)ب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمعؿزمل٢مب٥ممم(9)ظؿملٗ:موضؿمل٢،م٭مملحلمم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ26ذـذ23ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

...ِٕؼ٤ؽب (م:م2)حل٤،موضممللماِخظمل٘م(1){24}م...ماػؿبؾكبشمُل٦ْا...طمملف،مم(10){23}م...معكب٤ؽبماْظكؽبمملدكب

ؾبووب... ،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؾؿٓأمخدلهم(3)تمملم ٍٚمسؽب مموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملم{24}م...مظكبؾؽبضملؿب

                                                                                                                                                                                
ظػملٔيمتؾضمل١معؽملؾمل٣مومآمِعألنم:ج٦ابمضل٣مربٔوفمصٔظ١ماظعملل٣ماحملٔوفموج٦اب٥مؼبمرب٢مرصٝمخدلًامشلٔاماٌؾؿٓأموماظؿعملٓؼٕم(

م47م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م47م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م245م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮمجؾملؽمل٣معؽملغمل٣م

مؼم24م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م689احملٕرماظ٦جؿملٖم،م

 م266:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م652:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 266:موػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م266:ماٌغملؿظمل٧م3

 211:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 211:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م211:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،652م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 266:ماٌغملؿظمل٧

 211:ومػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 211:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

م211:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9

 211:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ18ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ؾبووب... (4)معؿؾمملشسملنياػؿبؾكبشمُل٦ْا:م،مأيم(اػؿبؾكبشمُل٦ْام)ؼبمع٬٦ٝمايممللمع٤ماظسملؼملرلمؼب  طمملف،مم(5){24}م...مسؽب

(م8){26}م...موؽبِرؼرملـبممل...(7،){25}م...متؾبكؿبؽبجؾب٦نؽب...:تمملم،موعـػمل٥م(6){24}م...مِإَظ٧محكبنٍي...

م(م11)مومبؾملمملمضٕأمغبٖة10مبمملظٕصٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوف{26}م...موؽبظكبؾؽبمملسؾبماظؿمبعمْل٦ؽبىؽب...(م9)طمملفمسػمل٧مضٕاءة

م

م

ًاممظكبؾؽبمملسبمملظؽملزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧م(3)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءت٥م(2)سؼملٕو/مومأب٦م(1)واب٤مطـرلم(12)ممموسممل٭٣مؼ163أممػم

ؽبْظؽملؽبممل:أي ؽبْظؽملؽبمملموؽبمظكبؾؽبمملدـبمملمَأغ فب.. (6)وماظغمللممل٨٫م(5)واب٤مسمملعٕم(4)وبؾملمملمضٕأمغمملصٝ،اظؿمبعمْل٦ؽبىؽبمظكبؾؽبمملسمَأغ ممذؽبظكب١َمخؽبؿملؿب

...{26}(7)طمملفمم

                                                                                                                                                                                
وم،م(211:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف)متمملممسؽملٓماِخظمل٘م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م(م652م:م2اإلؼسملمملحمم)ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم1

م(مم266:ماٌغملؿظمل٧م)طمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم

مم12دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم2

م211:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

مؼم471:معطملينماظػملؾؿملنملمٰب٤مػرملمملمممػورأيماب٤مػرملمملممأغقبؾملمملمعبػملهملمحمملظؿملهملمم4

 266:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،211:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 267:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 266:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل211،٧:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 211:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(ظؾمملسماظؿعمل٦ىمم)وػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦بمصؿملؼمل٤مرصٝمم8

م281إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م90اظؿؿمللرلمم،م280اظلؾضملهملمم9

خدلماٌؾؿٓأماِولم،مواظٕابٛمػؽملمملمػ٦ماد٣مم(ذظ١مخرل)خدلمذظ١موعبػملهملم(خرل)عؾؿٓأمثمملنمو(ذظ١)عؾؿٓأمو(ظؾمملس)وميغمل٤مإسٕابمم10

ؼؽملصملٕمإسٕابماظرمل٦اػٓماظعملٕآغؿملهملمواِحمملدؼىملماظؽملؾ٦ؼهملماظرملٕؼظملهملمؼبمذٕحماب٤مسعملؿمل٢مظػملٓطؿ٦رمربؼملٓمأغبٓمضمملد٣ماٌغملؿؾهملم.ماإلذمملرةم

ومحمملذؿملهملماظزملؾمملنمسػمل٧مذٕحماِسل٦غ٨مسػمل٧مأظظملؿملهملماب٤معمملظ١موعضمل٥مذٕحمم.29ممم2003مػذملم1424مم1اظضملزملٕؼقبهملبرلوتمط

م312:1اظرمل٦اػٓمظػملضملؿملينمهعملؿمل٠مر٥مسؾٓاظٕؤوفمدضملٓماٌغملؿؾهملماظؿ٦صؿملعملؿملهملمدؿملٓغمملمايلنيم

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم11

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم12

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ27ـذ26ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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مظؾٗماظـؿملمملبماظظملمملخٕةمصؾمل٦مدغٗمم/)*(ِنماظظملمملجٕموإن،ممخرلمع٤ماظـؿملمملبظكبؾؽبمملسؾبماظؿمبعمْل٦ؽبىؽبممممسػمل٧ماظعملٕاءتنيمأيممؼ144طمممػم

.مم

م)***(ِنمعمملمبضملٓهمحٕفمتٕجىب،ممظؿملٗمب٦ضٟ{26}م...معكب٤ؿبمآؼؽبمملتكبماظػمّل٥كب... ممايؿملمملء)**(مػ٦ظكبؾؽبمملسؾبماظؿمبعمْل٦ؽبىؽبوضؿمل٢م

ؾبونؽب... مب٥كبم)****(وػ٦مٰمؼؾٓأ مٔبَط م)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب{27}مم...معىب٤ؽبماْظفؽبؽملمبهملكب... ،تمملممم(8){26}م...مؼؽب

ِٖعؾب ،مو٬ؼملرلماِب٦ؼ٤مم،ماظرملمبؿملؿبشمَلمملنؾبِنقبماىؼملػملهملمصؿملؾملمملم٬ؼملرلم،مم(َأبؽب٦ؽبؼؿبغمُل٣)مأومع٤،مم(َأخؿبؽبجؽب)حممللمع٤ماظسملؼملرلمؼبمم(ؼؽبؽمل

مإظبماظرملؿملشملمملنمم)******(ماظؽملٖعمماإلراءة)*****(وغلنمل

م

م

                                                                                                                                                                                
مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملم1

 52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم2

 م،م288إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م90اظؿؿمللرلمم،م280اظلؾضملهملمٰب٤مذبمملػٓمم3

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم5

 م24دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم6

وطمملفمسؽملٓم،211:وتمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،652م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملح7

م267:مأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 ٮوظ٦مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 (طمم)ومم(بمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯممظظملٜمم)**(

 ٮاظذلج٨مٯمم(أمم)ممؼبم)***(

 ٮؼؾؿٓئمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،:212ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،653م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

267 

 ٮوغلؾهملمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبم)*****(

 ٮاإلرادةممٯمم(بمم)مؼبمم)******(
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،متمملممظٱبؿٓاءمبضملٓهمم:م(4)3وضممللمأب٦محمملمت،مطمملفمم(2){27}م...مدؽب٦ؿبءؽباتكبؾمِلؼملؽبممل...(م.م1)مؼبمذظ١)*(ظؿلؾؾ٥

َٰم... ،ماظؿعملٓؼٕمِغقب٥م،مم(6)بظملؿّماشلؼملٖة(مأغقب٥)مب٤مسؼملٕم(5)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةمسؿملل٧،م معكب٤ؿبمحؽبؿملؿبىملؾبم

ؽبوؿبغؽبؾملؾب٣ؿب َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...مم،تمملممم(7){27}م...تؽب ؽبغؽبمملمبكبؾملؽبممل... طمملف،م(8){27}م...م (م9){28}م...مَأعؽب

...{28}(9)إذمتعملػملؿملٓماظغملظملمملرمآبمملءػ٣مظؿملٗمرٕؼعملممًلميزمل٦لم،موج٥محلؽمل٥مأغقب٥مصممل٭٢مبنيماٰسؿعملمملدؼ٤:محل٤مم

ؽبغؽبمملمبكبؾملؽبمملوض٦شل٣مومآم،ماظضملػمل٣م متضملمملظبمومإنمٕمؼغمل٤مع٬ٕؿملممًلمظ٥موٰم)**(ماصذلاءمسػملؿمل٥متضملمملظبمإذمط٢مطممل٤٫معٕادمَٓأعؽب

وعمملمظؿملٗمبغملممل٤٫معٕادمم،ممب٥م)***(آعًٕا

م

                                                           
 ٮغلؾ٥مٯمم(بمم)مؼبمم)*(

أغقب٥ماظسملؼملرلمؼبمأخٕجم:معبػملهملمؼبمرب٢مغزملنملمسػمل٧مايممللموؼبم٭مملحؾؾملمملماحؿؼملمملٰنمأحٓػؼملمملمم(ؼؽملٖعمم)وض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم1

وجمملزماظ٦جؾملمملنمِنماٌضملؽمل٧مؼزملّمسػمل٧مط٢مع٤ماظؿعملٓؼٕؼ٤موماظزملؽملمملسهملمعلمملسٓةمم(اِب٦ؼ٤م)وماظـمملغ٨مأغقب٥م،ماظضملممل٫ٓمسػمل٧ماظرملؿملشملمملنم

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمم،م255م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮموسػمل٧م٬ؼملرلماظرملؿملشملمملنمم،مظٔظ١مصكملنماىؼملػملهملمعرملؿؼملػملهملمسػمل٧م٬ؼملرلماِب٦ؼ٤م

مؼم32م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م696احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م50م:م2إسٕابماظعملٕآنم

 212:وػ٦متمملممسؽملٓمحمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملمماآلؼهملم3

م212:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

سؿملل٧مب٤مسؼملٕمأب٦مسؼملٕماظـعملظمل٨ماظؽملق٦يماظؾزملٕيمسٕضماظعملٕآنمسػمل٧مسؾٓمآمب٤مإدقمملقموسممل٭٣ماىقٓريموروىمسؽمل٥مأغبٓمم5

بطملؿملهملمم،م613شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،ممػذملم149ت٦ؼبمدؽملهملم،ممواًػملؿمل٢مب٤مأغبٓمعقملظٟمطؿمملب٨ماىمملعٝموماظغملمملع٢ميب٤مع٦د٧ماظػملقملظقمل

م291م:م5اِسٱممم،م237اظ٦سمملةم

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمؼبمطؿنملماظعملٕاءاتممم6

،مم212:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،652م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 267:مومطمملفمسؽملٓممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 212:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمتموماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،653م:م2اإلؼسملمملحم:مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم9

 266:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل212،٧:ا٫ٰؿؽملمملف

 ٮآمٯمم(أمم)ممؼبم)**(

 ٮعفملع٦رًامٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ28ذـذ27ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م

معؽملؾمل٣مطفملعٕهمبمملإلميمملنمع٤مسػمل٣مع٦ت٥مسػمل٧ماظغملظملٕمطكملبػملؿملٗمومذرؼؿ٥مأب٦م)*(إذمضٓمأعٕماظضملؾمملدممبمملمٕمؼرملفمله،مظ٥متضملمملظبم

ماظٕاػؽملهملمظعملٓرتؾمل٣مزمملػًٕامومإنمطمملغ٦امسمملجٖؼ٤مسؽمل٥مبمملرؽملممًلم)**(إذمػ٣معغملػملظمل٦نمبمملإلميمملنمغصملًٕامظػملقمملظهمل،مجؾمل٢موشلنملم

صمملعؿؽملٝموج٦دم،مممي٦تمسػمل٧ماظغملظملٕمسٓممإميمملغ٥م)***(إذمضٓمسػمل٣متضملمملظبممم٤،مظضملػمل٣مآمتضملمملظبمبفملغقبؾمل٣مٰمؼقملعؽمل٦نم

ماإلرادةمب٥مِغؾملمملمدبزملؿملٙمأحٓماظرملؿملؽنيم)م****((صٱمتؿضملػمل٠مم)وإذامطمملنموج٦دماإلميمملنمممؿؽملضملممًلم،ماإلميمملنمعؽمل٥م

(ممم2م){28}م...مبكبمملْظظمَلقؿبرملؽبمملء... (1)بمملظظملضمل٢مأوماظذلكمبمملظ٦ض٦عمتضملمملظبمأنمؼغمل٦نمؼبمعػملغمل٥معمملمٰمؼٕؼٓ

َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... تمملم،م:م(4)3وضممللمغمملصٝ،ممأحل٤ممممملمضؾػمل٥ممؼممم/138بممػ م...وطٔا،مطمملفمم(5){28}م...معؽبمملمم

كٛبم...وطٔا لب...م مم{29}...مبكبمملْظعملكبلؿب ىبؼ٤ؽب... :ممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{29}م...مُط٢ىبمعؽبلؿبفكب م{29}م...مَظ٥ؾبماظ

ؽبَأُط٣ؿبمس٦دًامعـ٢متؽبضملؾب٦دؾبونؽب:ممربٔوفمتعملٓؼٕه)*****(سػمل٧مأنماظغملمملفمؼبمرب٢مغزملنملمغضملوملمٌزملٓر وتمملممإنمم،معؽبمملمبؽب

                                                           
 ٮؼرملمملؤوهمٯمم(أمم)مؼبم)*(

 ٮايمملظهملمٯمم(أمم)مؼبم)**(

 ٮع٤مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)***(

 ٮط٢معؿضملػمل٠مٯممم(أمم)مؼبمم)****(

مم34م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م696احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م267م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

،م212:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملس،653م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم2

م266:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم212:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،212:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،م653م:م2اإلؼسملمملح:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم5

 266:ماٌغملؿظمل٧

 ٮاٌزملٓرمٯممم(أمم)ممؼبم)*****(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذـذ28ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م)محمملظنيمع٤مصمملس٢)*******(معلؿفملغظملؿمملنموظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملؾؿممل)******(أومجضملػملوملماىؼملػملؿمملنم(ػٓى)بذملم(صٕؼعملممًلم)غزملنمل

مممػمتؽبضملؾب٦دؾبونؽب:م،مأي(تؽبضملؾب٦دؾبونؽب

م

لٔبمسػمل٧ماظسملٱظهمل،مصٕؼعملممًلمعؾملٓؼممًلم وؼٓلمشلٔامعمملمؼبمعزملقٟمأب٨مب٤م،مم(1)وصٕؼعملممًلمح٠مسػملؿمل٥ماظسملٱظهملموماظ٦ضٟمحؿملؽملؽ

ؽبَأُط٣ؿبمتؽبضملؾب٦دؾبونؽب(م:م2)طضملنمل اظـمملغ٨م(مصٕؼعملممًل)صؽملزملنملم،مم(3)مصٕؼعملنيمصٕؼعملممًلمػٓىموصٕؼ٠مح٠مسػملؿملؾمل٣مامظسملٱظهمل)*(ؼمَطؼملؽبمملمبؽب

ورويمس٤مربؼملٓمب٤مطضملنملم،مصؾمل٦مع٤مبمملبماٰذؿطملممللم،موأ٢٬مصٕؼعملممًلم:مبكمل٬ؼملمملرمصضمل٢مؼظمللٕهمعمملمبضملٓهمأي

أٰمتٕىمأنقبماظلقٕةمطمملغ٦امطظملمملرًاممث٣مخؿ٣مشل٣م،مطبؿ٣مظػملؼملٕءمعمملمبٓئمب٥م:مؼبمػٔهماآلؼهملم(5)أغقب٥مضممللم(4))**(اظعملٕز٨

                                                           
 ٮاىؼملػملؿنيمٯممم(أمم)مؼبمم)******(

 ٮمغزملؾمملمٯممم(بمم)مؼبمم)*******(

م)وطؼملمملمبٓأط٣متضمل٦دونماظغملمملفمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمأيمتضمل٦دونمطؼملمملمبٓأط٣مأيمطؼملمملمخػملعملغمل٣مأولمعقبةمؼضملؿملٓط٣مومٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

غزملنملمبكمل٬ؼملمملرمصضمل٢موأ٢٬مصٕؼعملممًلموضممللماظغمللممل٨٫موماظظملٕاءماظؿعملٓؼٕمؼضملؿملٓونمصٕؼعملممًلمػٓىم(مصٕؼعملممًلم)موم(مػٓىم)مغزملنملمبذملمم(صٕؼعملممًلمػٓىم

م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م697وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م50م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮموصٕؼعملممًلمأيمؼضمل٦دونمصٕؼعملنيم

م،مم39م–م38

مؼم259م–م258م:م3اظٓرماٌزمل٦نم

أب٨مب٤مطضملنملمب٤مضؿملٗمب٤مسؾؿملٓمب٤مزؼٓمب٤معمملظ١ماِغزملمملريمآٌغ٨مدؿملٓماظعملٕاءمبمملٰدؿقعملمملقموأضٕأمػٔهماِعهملمسػمل٧ماإلرٱقمضٕأمم2

سػمل٧م

مم78م:م1اِسٱممم،م31م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،ممػذملم23ت٦ؼبمدؽملهملم،مماظعملٕآنمماظؽمليبم

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممؼضمل٦دونمصٕؼعملممًلمػٓىموصٕؼعملممًلممٯماظضملؾمملرةمم)*(

مم259م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م39م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م697احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م50م:م2إسٕابماظعملٕآنمم3

 ٮاظعملٕريبمٯمم(بمم)ؼبمم)**(

ممم19دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم4

مم157م–م156م:م8اظشملدليمم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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مب٥مصضملػمل٧مػٔهماظؿفملوؼٱتمٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م)***(وأنمإبػملؿملٗمطمملنمع٤ماٌٱ٫غملهملمعقملعؽملممًلمث٣مسمملدمإظبمعمملمبٓئ،مشل٣مبمملظلضملمملدةم

(م.مم2)1ضمملظ٥ماظؽملغملٖاويم،متؽبضملؾب٦دؾبونؽب

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ32ذـذ30ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

{30}م...ماظسملمبَٱَظهمُل...م(3)حل٤مم،...{30}م...معكب٤مدؾبوِنماظػمّل٥كبممجممل٫ٖم،...ؾبونؽب ممعنبؾملؿبؿؽب

...{30}(4)تمملممم،...لب ؽببؾب٦ْا...،مممجممل٫ٖم{31}م...معؽبلؿبفكب َٰم...،محل٤{31}م...موؽباذؿب موؽب

ُِٕص٦ْا ِٕصكبنيؽب... مأحل٤ممممملمضؾػمل٥،{31}مم...تؾبلؿب ىٕبزؿبِق... ،تمملمم(5){31}م...ماْظؼملؾبلؿب مم{32}م...معكب٤ؽبماظ

نبغؿبؿملؽبممل...وطٔام،محل٤م م،م{32}م...مصكب٨ماْظقؽبؿملؽبمملةكبماظ

ػ٨مخمملظزملهملمظػملؼملقملعؽملنيم:مبمملظٕصٝمادؿؽؽملمملصممًلمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه(مخمملظزملهمٌل)م(1)6سػمل٧مضٕاءةمغمملصٝمممممم/ممؼم164أممػ

وماظؿعملٓؼٕمض٢ماظشملؿملؾمملتمعلؿعملٕةم،موماًدلماِولمػ٦مظػملٔؼ٤مآعؽمل٦ام،مظػملؼملقملعؽملنيمؼ٦مماظعملؿملمملعهملمأوماظٕصٝمخدلمبضملٓمخدلم

(م،م2)ظػملٔؼ٤مآعؽمل٦امؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملموػ٨مخمملظزملهملمشل٣مؼ٦مماظعملؿملمملعهمل

                                                           
 ٮبٓأمٯمم(أمم)ؼبمم)***(

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملمم1

اٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم2

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م212:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

266 

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م212:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

266 

 212:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملمم6
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م

م

مم

بمملظؽملزملنملمسػمل٧مايممللمع٤مم(3)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةمبمملض٨ماظلؾضملهمل،مماظغملظملمملرمصؿملؾملمملم)*(وإنمطمملغ٦امؼبماظٓغؿملمملمؼرملمملرطؾمل٣

ػ٨معلؿعملٕةمظػملٔؼ٤مآعؽمل٦ام:موماظؿعملٓؼٕمض٢،مٮمػ٨مٯموماظ٦اضٝمخدلًامظذملم،مموماجملٕورم)**(اظسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼبماىمملر

ممؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... حل٤،م(5){32}م...مؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب.. ممم(4)ؼبمحممللمخػمل٦٭ؾملمملمشل٣مؼ٦مماظعملؿملمملعهمل

...{32}(6)ٮممض٢مإمنمملمحقٕبممرب٨ممٯ:مطمملف،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم

م

                                                                                                                                                                                
اظٓرمم،م42م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م698احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م90اظؿؿمللرلمم،م512م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م280اظلؾضملهملمم1

مم280م:م2إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م260م:م3اٌزمل٦نم

ػ٨مثمملبؿهملمظػملٔؼ٤م:مصمملٌضملؽمل٧مض٢،مصؾمل٦مأغقب٥مخدلمبضملٓمخدلمطؼملمملمتعمل٦لمزؼٓمسمملض٢مظؾؿملنملمم(خمملظزملهملم)صفملعقبمملمإسٕابمٯم:مضممللماظٖجمملجمم2

وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمم،م270م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمآعؽمل٦امؼبممايؿملمملةماظٓغؿملمملمخمملظزملهملمؼ٦مماظعملؿملمملعهملمم

م،م698احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م51م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م309م–م308م–م307م:م4اٌعملؿسملنملمظػملؼملدلدمم،م91:م2اظغملؿمملبم

مؼم262م،م261م،م260م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م43م–م42م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم

 ٮترملمملرطؾمل٣مٯمم(أمم)م(طمم)ؼبمم)*(

اظٓرمم،م42م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م698احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م90اظؿؿمللرلمم،م51م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م280اظلؾضملهملمم3

مم282م:م2إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م260م:م3اٌزمل٦نم

 ٮايممللمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

بمملظٕصٝمومم(ض٢مػ٨مظػملٔؼ٤مآعؽمل٦امؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملمخمملظزملهملمؼ٦مماظعملؿملمملعهملم)وضٓمضٕئمػٔامايٕفمسػمل٧موجؾملنيمٯم:مضممللمدؿملؾ٦ؼ٥مم4

وخمملظزملهملمعؽملزمل٦بمسػمل٧م،مػ٨مسؽملٓمدؿملؾ٦ؼ٥معؾؿٓأموظػملٔؼ٤مآعؽمل٦امخدلهمم)اظؽملزملنملمموسػمل٠ماظلرلاؼبمسػمل٧مض٦لمدؿملؾ٦ؼ٥مػٔامضممل٫ًٱم

م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماٌعملؿسملنملمم،م91م:م2ؼؽملصملٕماظغملؿمملبمػمٮم(ايممللموماظضملمملع٢ممصؿملؾملمملماظٱممسػمل٧متعملٓؼٕمادؿعملٕموعمملمأذؾ٥مذظ١

اظؾقٕمم،698احملٕرماظ٦جؿملٖمم،51م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م270م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م309م،م308م،م307:م

ؼمم262م،م261م،م260م:م3اظٓرماٌزمل٦نم،43م،م42م:م5احملؿملٛم

ومطمملفم،م213:وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملس،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م.م270:مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 270:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م213:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ32ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

 



 353 

م

م

م

م

م

م

ِٕماْظقؽب٠ىبم...موٰمسػمل٧{33}م...)*(موؽبعؽبمملمبؽبشمَل٤ؽب... /صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م،مٮمعمملمٰمتضملػملؼمل٦نمٯمممإظبممؼ145طمػم ممبكبطملؽبؿملؿب

...{33}موٰمسػمل٧م ...{33}...ًاممدؾبػمْلشمَلمملنممٰمتلمملقماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚمِنقبماظضملشملٟمؼزملؿملقبٕماِذؿملمملءمم

َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...طمملظرمل٨ءماظ٦احٓم مأجػملؾملؾب٣ؿبم... ػمجممل٫ٖ،{34}م...مأج٢... :تمملمم(1){33}م...معؽبمملم

...{34}ٕمؼفملتم(إذا)مج٦ابم)*م*(ؼمظؿملٗمب٦ضٟمِنقب ...كٓبعؾب٦نؽب َٰمؼؽبلؿبؿؽبعمْل تمملم،مٰغؿؾملمملءمم(2){34}م...موؽب

(مِإعمبمملمؼؽبفمْلتكبؿملؽبؽملمبغمُل٣ؿبم)مظؿملٗمب٦ضٟ،ممِنقبماظظملمملءمؼبمج٦ابمإنماظرملٕرؿملهملمؼبمض٦ظ٥{35}م...مآؼؽبمملتكب٨... اظرملٕطمجب٦اب٥

...{35}م...مسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿبمجممل٫ٖ،م...ؽبغؾب٦نؽب مجممل٫ٖم{36}م...مَأ٭ؿبقؽبمملبؾبماظؽملمبمملِر... تمملمم(3){35}م...مؼؽبقؿب

،...ؾبونؽب م... 6سؽملٓمأب٨محمملمت،م(5)حل٤م،وطمملفم(4){37}م...مبكبـملؼؽبمملتكب٥كب...،ممتمملمم{36}م...مخؽبمملظكب

                                                           
 (طمم)دعملٛمع٤مٮموعمملمبشمل٤مٯمظظملٜمم)*(

 270طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمِنم......مأجػملؾمل٣مٯممماظضملؾمملرةم)**(

 270:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 270:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م213:ومػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 270:ماٌغملؿظمل٧

م270:ماٌغملؿظمل٧مم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ37ـذ33ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ممظؿملٗمب٦ضٟ،م{37}م...مؼؽبؿؽب٦ؽبَص٦ؿبغؽبؾملؾب٣ؿب... 4سؽملٓمغمملصٝ،م(3)وتمملم،محل٤مم(2){37}م...معىب٤ؽبماْظغملكبؿؽبمملبكب...1

م،مجممل٫ٖم{37}م...مسؽبؽملمبممل...محل٤،م{37}م...معكب٤مدؾبوِنماظػمّل٥كب...ِإذؽبامج٦ابمَضمملُظ٦ْاِنم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ40ـذ37ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

...ِٕؼ٤ؽب متمملمم،م(5){37}م...مَطمملصكب

ممجؽبؼملكبؿملضملـبممل...(7){38}م...مَظضملؽبؽملؽبوملؿبمُأخؿبؿؽبؾملؽبممل... طمملف،م/م(6){38}م...مصكب٨ماظؽملمبمملِر... مؼمم139بمممػم

...{38}ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنمضمملظوملمج٦ابمإذامصٱمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمبمملظ٦ضٟم...م٬كبضملؿبظمًلمملمعىب٤ؽبماظؽملمبمملِر

...{38}(8)حل٤،مم...{38}م...َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب(9)طمملف،مم...{39}م...عكب٤مَصسملؿب٢ٍ(10)حل٤،مم

...{39}م...تؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب(11)م،وٰموضٟمإظبمض٦ظ٥)*(تمملمم:مصكب٨مدؽب٣ىبماْظككبؿملؽبمملطكب..م..مممصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧...م

                                                           
م165دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملمماآلؼهملمم1

 213:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم2

مم213:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملمم4

 م213وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م5

ومسؽملٓمأب٨م،م213:ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم6

 270:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 213:ومػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

،مم213:ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م657م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

م270:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م657م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

،م213:ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م657م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

 م270:ممومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 270:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م213:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11
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حل٤مم(1){40}...مصكب٨مدؽب٣ىبماْظككبؿملؽبمملطكبم...م،{40}م...مَأبؿب٦ؽبابؾبماظلمبؼملؽبمملء...موٰمسػمل٧{40}م...سؽبؽملؿبؾملؽبممل

وماظغملمملفمغضملوملمٌزملٓرمربٔوفمم،م

م

م

م

م

ِٕعكبنيؽب...)**(م()*(ذظ١ماىٖاءمنٖيم)مأيمعـ٢م ِٖيماْظؼملؾبفؿب ممَش٦ؽباٍش...طمملف،مم(2){40}م...مغؽبفؿب

...{41}(3)حل٤،مم...{41}م...ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب(4)تمملممم،...َٰموؾبدؿبضملؽبؾملؽبممل مجممل٫ٖ،مإنم{42}م...مِإ

ؾب... جضملػملوملمعبػملهمل كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْا... خدل م...َٰمغؾبغمَلػملخمل م... وظؿملٗمب٦ضٟ،مإنمجضملػملوملمعبػملهمل،م مم...موؽباَظ

ؾب... م)****(موتغمل٦نمعبػملهمل)***(ماًدلم...ُأوؿبَظذملؽكب١َ َٰمغؾبغمَلػملخمل وصممل٫ٓةمم(5)ماسذلا٬ممًلمبنيماٌؾؿٓأموماًدل م...م

                                                                                                                                                                                
 (أمم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯممظظملٜمم)*(

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م213:ومػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م270:ماٌغملؿظمل٧

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمنٖيمٯمظظملٜمم)*(

 ٮاىٖاءمٯمأغؾؿؾملمملمعؽملؾملمملمم(أمم)ؼبمٮمذظ١ماىٖاءمنٖيممٯمماظضملؾمملرةمم)**(

 213:طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م213:ومػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 270اٌغملؿظمل٧م

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م213ومػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م654م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم4

 270:ماٌغملؿظمل٧

 (أمم)دعملٛمع٤مٮماًدلمٯممظظملٜم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمعبػملهملمٯممظظملٜمم)****(

خدلموػ٣موماىؼملػملهملمخدلماظٔؼ٤موؼٕجٝمسػمل٧ماظٔؼ٤مأزلمملءماإلذمملرةمأسينمم(أ٭قمملب)رصٝمبمملٰبؿٓاءموم(أوظؽ١)ٯم:مضممللماظٖجمملجمم5

إٰمأنمأطـٕماظؽملقمملةمضٓمواص٠ماِسل٦غ٨مؼبمإسٕاب٥محؿملىملمرجق٦امأنمؼغمل٦نمأوظؽ١مم،م274م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمأوظؽ١م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ42ـذ40ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

 



 356 

م... (1)اٰسذلاضمتؽملؾؿمل٥ماظغملظملمملرمسػمل٧مأنماىؽملهملمعٝمسصمل٣ممربػملؾملمملمؼ٦٭٢مإظؿملؾملمملمبمملظضملؼمل٢ماظؿمللرلمع٤مشرلمعرملعملهمل

ؾبونؽب...مجممل٫ٖ،{42}م...َأ٭ؿبقؽبمملبؾبماْظفؽبؽملمبهملكب طمملف،مم(2){42}م...مخؽبمملظكب

م

م

م

م

مإظؿملؾملمملم)*(ضؿمل٢مإنمأػ٢ماىؽملهملمإذامدؿملعمل٦ا،ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:مجممل٫ٖممم(3){43}م...معىب٤ؿبمشكب٢دمل...م

صؾمل٦م،موجٓوامسؽملٓمبمملبؾملمملمذفٕةمؼبمأ٭٢مدمملضؾملمملمسؿملؽملمملنمصؿملرملٕب٦نمع٤مواحٓةمعؽملؾملمملمصؿملؽملٖعمعمملمؼبم٭ٓورػ٣مع٤مشكب٢دملم

،ممومظ٤مؼرملقؽمل٦امبضملٓػمملمأبًٓام)**(وؼرملٕب٦نمع٤ماِخٕىمصؿفٕيمسػملؿملؾمل٣مغسملٕةماظؽملضملؿمل٣مصػمل٤مؼلطملؾ٦ا،ماظرملٕابماظشملؾمل٦رم

ؽٔبا... ،(1)طمملف:وضؿمل٢م،محل٤مم(6م){43}م...ماِغؾملمملرؾب... (م.5))***(اظغمل٦اذ٨م(4)مامػذملم ممظكبؾملؽبذمل

...{43}حل٤مسػمل٧م)****(وم(2)مطمملفم،سػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأمعمملمبضملٓػمملمبمملظ٦او

                                                                                                                                                                                
م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م52م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م53م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنم،مػ٦مخدلمأضٕبمع٤مإسٕابمٰمغغملػملٟماًدلم

مم271

 271م:م3اظؾقٕماحملؿملٛمم1

م(م213:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم2

م(م213:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم3

ٮمادؿملعمل٦امٯمم(أمم)ممؼبم)*(

ٮمؼؿضملؾ٦امٯمم(أمم)مؼبم)**(

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم4

 ٮط٦اع٘مٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)***(

أغبٓمب٤مؼ٦دٟمب٤محل٤مب٤مراصٝماإلعمملممأب٦ماظضملؾمملسماظغمل٦اذ٨ما٦ٌ٭ػملػمل٨ماٌظمللقبٕمسمملٕمزاػٓمطؾرلماظعملٓرمضٕأمسػمل٧مواظٓهمومم5

مؼم259م:مم1اِسٱممم،م401م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،151م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمػذملم680اظلكمملويمت٦ؼبمدؽملهملم

م(م213:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم)ومػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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كبيؽب... ممظ٦ٰماىؼملػملهملمضؾػملؾملمملموػ٦)******(وج٦اب،مم(3)مبٱمواو)*****(ضٕاءةمع٤مضٕأه/ممؼ165أممػ مم م...موؽبعؽبمملمُطؽملمبمملمظكبؽملؽبؾملؿبؿؽب

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

ؽٓباغؽبمملماظػمّل٥ؾب... أيمع٤مذواتمأغظمللؽملمملمم مؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءموماًدلم)*(صفملنموعمملمؼبمحؿملٖػممل م...مَظ٦ؿبٰمَأنؿبمػؽب

كبيؽب... :وج٦ابمظ٦ٰمعٓظ٦لمسػملؿمل٥مبعمل٦ظ٥م،مربٔوفم ،موضٕأماىؼملمملسهملموعمملمطؽملمملمب٦اومم، م...موؽبعؽبمملمُطؽملمبمملمظكبؽملؽبؾملؿبؿؽب

وم،مأزؾملٕػمملمأغقبؾملمملمواوماٰدؿؽؽملمملفموماىؼملػملهملمبضملٓػمملمعلؿفملغظملهملم:ماِعزملمملرموصؿملؾملمملموجؾملمملنم)***مطٔامؼبمعزملمملحٟ)**(وػ٦

كبيؽب...م م4اظـمملغ٨مأغقبؾملمملمحمملظؿملهملموضٕأماب٤مسمملعٕ بٓونمواوماىؼملػملهملمم م...عؽبمملمُطؽملمبمملمظكبؽملؽبؾملؿبؿؽب

م

م

م

                                                                                                                                                                                
إهمملفمصسملٱءمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م280وػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملمشرلماب٤مسمملعٕمصفملغقب٥مضٕأػمملمبٱمواوماظلؾضملهملمم1

م283اظؾرملٕم

مم283إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م280وػ٨مضٕاءةممشرلماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم2

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮموممٯمم)****(

 ٮضٕأمٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

مم283إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م280وػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم3

 ٮج٦اب٥ممٯممم(طممم)مؼبمم)******(

 ٮشرلػؼملمملممٯممم(أممم)مؼبمم)*(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯمممظظملٜم)**(

 ٮجضملػملوملممٯممم(أممم)مؼبمم)***

 52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4
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م

م

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ45ذـذ43ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

(م2م))**(1صعملٓمضٕأمط٢ممبمملمؼبمعزملقظمل٥ماػذملمزلني،مماٰدؿؽؽملمملفمومايممللموػ٨مؼبمعزملقٟماظرملمملعؿملنيمطٔا)*(ربؿؼملػملهمل

ؽٓباغؽبمملماظػمّل٥ؾب... .م ممتؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... (3){43}م...مبكبمملْظقؽب٠ىب...م وعـػمل٥م،محل٤مم {43}م...مَظ٦ؿبٰمَأنؿبمػؽب

...{43}(4)تمملم،مم ...{43}...حؽبعمليبمملممطمملف،مِغقب٥مآخٕماٰدؿظملؾملمملمم {44}...مَضمملُظ٦ْامغؽبضملؽب٣ؿب...مم

                                                           
 ٮعلؿضملؼملػملهملممٯممم(أممم)مؼبمم)*(

م13ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم1

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمزلنيممٯممظظملٜممم)**(

 272م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م214:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م655م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 271:ماٌغملؿظمل٧

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م214:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م655م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م217
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مايٕطمملتماظـٱثماظٕصٝموماظؽملزملنملموم)****(وؼبمرب٢ماظٔؼ٤م،م)***(مطمملف{44}م...ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب... أطظمل٧معؽمل٥م

وحل٤مإنمجضمل٢م،مػ٣ماظٔؼ٤م:مؼبمرب٢مرصٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهم(اظٔؼ٤)م)*****(صغملمملفمإنمجضمل٢،ماىٕم

ًٰمعؽمل٥،مؼبمع٬٦ٝمغزملنملمبكمل٬ؼملمملرمأسينم وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملم،مم(1)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجقٕبمغضملؿممًلمٌمملمضؾػمل٥مأومبٓ

جممل٫ٖ،م{45}...مسكب٦ؽبجـبممل...صب٦زم

م

م

ؾبونؽب...وعـػمل٥ممػ/ممؼممم146طممػ مم{46}...محكبفؽبمملبفبم...  )**(ع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم(2))*({45}...مَطمملصكب

(م6)م{46}...مَأنمدؽبَٱمفبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب..(5)طمملف،:موضؿمل٢،محل٤م(4){46}...مبكبلكبؿملؼملؽبمملػؾب٣ؿب.. (3)طمملف

ؿبخؾبػمُل٦ػؽبممل... م(1)اظ٦ضٟ:مموضؿمل٢)م***(ؼحل٤،م ؼبمدخ٦شلمملمم:م)****(،مأي(وؽبػؾب٣ؿبمؼؽبشمْلؼملؽبضملؾب٦نؽب)مث٣مؼؾؿٓئم...مَظ٣ؿبممؼؽب

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفممٯمممظظملٜمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮماظٔؼ٤مٯممظظملٜمم)****(

 ٮمجضملػملوملمٯممم(أممم)مؼبمم)*****(

مؼبمع٬٦ٝمخظملٚمغضملوملمظػملصملمملٌنيموصب٦زماظٕصٝموماظؽملزملنملمسػمل٧ماإل٬ؼملمملرمم(اظٔؼ٤مؼزملٓونمس٤مدؾؿمل٢مآمم)ٯم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

إسٕابماظعملٕآنممػٮػ٣موماظؽملزملنملمسػمل٧مإ٬ؼملمملرماظؽملممل٭نملمظ٥موػ٦ماظظملضمل٢مأسينم:موؼعملزملٓمبٔظ١ماظٕصٝمبكمل٬ؼملمملرمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه

مؼم274:م3وؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم،55:م2

 ٮطمملصٕؼ٤مٯممم(أممم)مؼبم)*(

م217:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م214:مومػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمصب٦زممٯممظظملٜمم)**(

:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م657م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م271:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م214

 271:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م655م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م271:ماٌغملؿظمل٧مم5

ضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِخظمل٘موأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم،م657م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 214:ما٫ٰؿؽملمملف

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ذـذ45ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ِنقبمأ٭قمملبماِسٕافمضمملظ٦امِػ٢ماىؽملهملمضؾ٢مأنم،معلؿفملغٟمشرلمعؿزمل٢مبمملظؽملظمل٨مم(وؽبػؾب٣ؿبمؼؽبشمْلؼملؽبضملؾب٦نؽب):مصعمل٦ظ٥م

صؿملغمل٦نماٌضملؽمل٧مسػمل٧م،ممودػملؼملؿ٣مع٤ماآلصمملتمِغؾمل٣مضٓمسٕص٦ػ٣مبلؿملؼملمملمأػ٢ماىؽملهملم)*****(ؼٓخػمل٦ػمملمدٱممسػملؿملغمل٣مأي

وإنم،مػٔامٕمؼٓخػمل٦ػمملموػ٣مؼشملؼملضمل٦نمؼبمدخ٦شلمملمصؿملغمل٦نماظؽملظمل٨مواضضملممًلمسػمل٧ماظٓخ٦لمٰمسػمل٧ماظشملؼملٝموػٔامأوظبم

مأغقب١متٕؼٓمٕمؼٓخػمل٦ػمملمرمملعضملني،م)******(وذظ١،مجضملػملوملماظؽملظمل٨مواضضملممًلمسػمل٧ماظشملؼملٝمٕمصبٖماظ٦ضٟمسػمل٧مٕمؼٓخػمل٦ػمملم

مؼبمم)*******(وإغقبؼملمملمدخػمل٦ػممل

م

م

ًٰمع٤ماظٓخ٦لمإظبماظشملؼملٝ،مأيم،مشرلمرؼملٝم ممٰمؼشملؼملضمل٦نمطؼملمملمتعمل٦لمعمملم٬ٕبوملم)*(دخػمل٦ػمملموػ٣:مصؿملغمل٦نماظؽملظمل٨معؽملعمل٦

م{46}...مؼؽبشمْلؼملؽبضملؾب٦نؽب...(مم2)مأحٓمعضملؽملمملهم٬ٕبوملمزؼًٓاموظؿملٗمسؽملٓهمأحٓمواِولمأوظبمسؽملٓماِطـٕ)**(زؼًٓامموسؽملٓه

(3)طمملف،مم...م{47}...ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب(4)تمملم،مم ...م{48}...مبكبلكبؿملؼملؽبمملػؾب٣ؿبمظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهم

                                                                                                                                                                                
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مم...موعـػمل٥مٯممماظضملؾمملرةم)***(

م214:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،ماب٤ماظؽملقمملسمم1

 (أمم)ومم(بمم)دعملٛمع٤مٮمأيممٯمظظملٜمم)****(

 ٮضٓممٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 ٮطٔظ١ممٯمم(أمم)مؼبم)******(

 ٮمدخػمل٦اممٯمم(أمم)مؼبم(م)*******

 ٮوٰمػ٣مٯمم(أمم)مؼبم)*(

 ٮوظؿملٗمسؽملٓهممٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ًٰمع٤مصمملس٢مم(وػ٣مؼشملؼملضمل٦نمم)وض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم2 أنم:مث٣قبمظ١ماسؿؾمملرانمبضملٓمذظ١ماِولم(ؼٓخػمل٦ػمملمم)ضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمحممل

أنماٌضملؽمل٧مٕمؼٓخػمل٦ػمملمحممللم:موماظـمملغ٨،مب٢مدخػمل٦ػمملمسػمل٧مؼفملسمع٤مدخ٦شلمملم،مؼغمل٦نماٌضملؽمل٧مٕمؼٓخػمل٦ػمملمرمملعضملنيمؼبمدخػمل٦ػمملم

وضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمعلؿفملمغظملممًلمأخدلمسؽملؾمل٣مبفملغؾمل٣م،مط٦غؾمل٣مرمملعضملنيمأيمٕمؼٓخػمل٦ػمملممبضملٓموػ٣مؼبموضوملمسٓمماظٓخ٦لمرمملعضمل٦نم

م(مؼم58م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم)م،مم(م707ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖم)،مم(م274م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم)مػٮمرمملعضمل٦نمؼبماظٓخ٦لمم

م271:ماٌغملؿظمل٧:موطمملفمسؽملٓمأيمسؼملٕوم،م214:وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

 271:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م214:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4
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ًٰم ؾبونؽب... غضملوملمرجممل محل٤،مظؿؽملمملػ٨ماٰدؿظملؾملمملمم(2)م{49}...بكبؽبحؿبؼملؽبهمللب...م تمملم،م(1)م{48}...متؽبلؿبؿؽبغمْلؾكب

صكملنؿبمغصملٕتمإظبم:ممضممللمآمشل٣مادخػمل٦اماىؽملهملمصقلؽمل٥مبمملسؿؾمملرؼ٤)***(وماإلضلمملمموطٱمماٌٱ٫غملهملمضٓماغعملشملٝمث٣

ظؿملٗمب٦ضٟم:موضؿمل٢،ماٰغعملشملمملعمع٤محؿملىملماىؼملػملهملمطمملنمتمملعممًلموإنمغصملٕتمإظبماظؿضملػمل٠مع٤محؿملىملماٌضملؽمل٧مطمملنمحلؽملممًلم

ؾبونؽب...م  مِنقبمأػ٢ماِسٕافمضمملظ٦امِػ٢ماظؽملمملر مصفملضل٣مأػ٢مم{48}...عؽبمملمَأْشؽملؽب٧مسؽبؽملغمُل٣ؿبمجؽبؼملؿبضملؾبغمُل٣ؿبموؽبعؽبمملمُطؽملؿؾب٣ؿبمتؽبلؿبؿؽبغمْلؾكب

َٰمؼؽبؽملؽبمملُظؾملؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾبمبكبؽبحؿبؼملؽبهمللبم...ماظؽملمملرمأنمأػ٢ماِسٕافمٰمؼٓخػمل٦نماىؽملهملمصعملممللمآمتضملمملظبم كبؼ٤ؽبمَأْضلؽبؼملؿبؿؾب٣ؿبم َأػؽبذملقملؾبٰءماَظ

ؽبغؾب٦نؽب َٰمَأغؿؾب٣ؿبمتؽبقؿب َٰمخؽب٦ؿبففبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبموؽب مممم{49}...ادؿبخؾبػمُل٦ْاماْظفؽبؽملمبهمَلم

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ50ذـذ49ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

طٱمم)**(موممسؽمل٥مس٤مطٱمماٌٱ٫غملهمل)*(ظػملظملزمل٢مبنيمايغملمملؼهملموماحملغمل٨م(بٕغبهملم)سػمل٧/مممممصضملػمل٧مػٔامٰمؼ٦ضٟممؼ166أممػ

عٝمزؼمملدةمم(4)3مطمملظرمل٨ءماظ٦احٓمامػذملمغغملٖاوي)****(مطٱممآمتضملمملظبمومايغملمملؼهملموماحملغمل٨مسؽمل٥)***(أػ٢ماظؽملمملرمأو

                                                           
:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م214:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

271 

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمتموأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م657م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م.مم271:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م214:ما٫ٰؿؽملمملف

 م(طمم)دعملٛمع٤مٮمث٣ممٯمظظملٜمم)***(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموماحملغمل٨مسؽمل٥مٯمض٦ظ٥مم)*(

 ٮس٤ممٯمم(بمم)وؼبمٮموس٤ممٯمم(أمم)ؼبمم)**(

ٮمأوممٯمبٓلمٮمومٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 (طمم)ومم(بمم)دعملٛمع٤مٮمسؽمل٥ممٯمظظملٜمم)****(

 25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم3

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لمم4

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ49ذـذ46ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ؽبغؾب٦نؽبمم...  م)*****(ظإلؼسملمملح مَأ٭ؿبقؽبمملبؽبمم/وؽبغؽبمملدؽبىمَأ٭ؿبقؽبمملبؾبماظؽملمبمملِر...م مؼم140بمػمتمملم،م(1)م{49}م...تؽبقؿب

(م2)عؽملزمل٦بمبفملنماٌزملٓرؼهملمأوماٌظمللٕةم(أنمأصؿملسمل٦ام)مظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمض٦ظ٥ {50}م...اْظفؽبؽملمبهملكب

م

م

م

م

م

م

م

ايٕطمملتماظـٱثماظٕصٝموماظؽملزملنملموماىٕمم(اظٔؼ٤)م،وؼبمرب٢م)*(محل٤م{50}...عكبؼملمبمملمرؽبزؽبَضغمُل٣ؾبماظػمّل٥ؾب...م م

ِٕؼ٤ؽب...م وماظ٦ضٟمسػمل٧مػم)**(م...َصمملْظؿملؽب٦ؿبمؽبمغؽبؽمللؽبمملػؾب٣ؿبم...م صمملظٕصٝمسػمل٧مأغقب٥معؾؿٓأموخدله (م3){50}م...اْظغمَلمملصكب

ػ٣ماظٔؼ٤م،وطمملفمإنمجضمل٢مؼبمع٬٦ٝمغزملنملم:مموعـػمل٥مإنمرصٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه)****(متمملم،)***(ؼحؿملؽملؽٔم

                                                           
 ٮاإلؼسملمملحمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م214:وسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م657م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م271

بؿملؽملؼملمملمٕمؼٕجّمأب٦محؿملمملنمواظلؼملنيمأحٓماظ٦جؾملنيمسػمل٧ماآلخٕمؼؽملصملٕماحملٕرمم(أنمأصؿملسمل٦امعظمللٕةممبضملؽمل٧مأيمم):مضممللماب٤مسشملؿملهملمم2

 م277م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م61م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م708اظ٦جؿملٖم

 ٮاظغملمملصٕؼ٤مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

ٮمومػ٦متمملمممٯمم(بمم)ؼبمم)**(

 م657م:م2اإلؼسملمملحم:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم3

لبمم....موماظ٦ضٟمٯماظضملؾمملرةمم)***( م(أمم)دعملٛمع٤مٮمحؿملؽملؽ

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯمظظملٜمم)****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ذـذ50ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ًٰمع٤مم(اظغملمملصٕؼ٤)بكمل٬ؼملمملرمأسينموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجقٕبمغضملؿممًلمظذمل نبغؿبؿملؽبمملم... (1)أومسشملٟمبؿملمملنم(ػ٣)أومبٓ ماْظقؽبؿملؽبمملُةماظ

...{51}(2)حل٤،ممؽٔبا...م ؼبمم(عمملم)عضملشمل٦فمسػمل٧م(وعمملمطمملغ٦ا)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبم{51}...ػؽبذمل

،م)********(مبـملؼمملتمآ)*******(ؼطؽمللؿملمملغؾمل٣موط٦غؾمل٣مجقٓواممػم(3)معزملٓرؼهملموماظؿعملٓؼٕ)******(موعمملمصؿملؾملؼملممل)*****(ؼطمملغ٦اػ

أيمجبقٓػ٣م:مصمملظؿمل٦ممغذلطؾمل٣مؼبماظضملٔابمطؼملمملمتٕط٦اماظضملؼمل٢مظػملعملمملءمؼ٦عؾمل٣مػٔامطؼملمملمطمملغ٦امبـملؼمملتؽملمملمصبقٓونم:مأي

آلؼمملتؽملمملممم

 

م

م

  ...ؾبونؽبمم َٰمتؽبفمْلِوؼػمَل٥ؾب...م :طمملفم،وعـػمل٥م(5){52}...مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... تمملمم،م(4){51}...ؼؽبفؿبقؽب (م6){53}...ِإ

:مؼبمتعملٓؼٕمعزملٓرم،أي(مؼ٦م)مصػملٔظ١ماغظملزمل٢مسؼملممّلمضؾػمل٥موماىؼملػملهملمبضملٓم(1)عؽملزمل٦بممبمملمبضملٓهموػ٦مؼعمل٦لم(ؼ٦مم)ِنقب

                                                           
م278م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م55م:م2وػ٦ماظٕأيماإلسٕاب٨ماظٔيمأذمملرمإظؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسموماظلؼملنيمؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنمم1

م272:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م657م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 ٮدؾؾ٦اممٯمم(بمم)ممؼبم)*****(

 ٮصؿملؾملمملممٯمم(أمم)مؼبم)******(

وطؼملمملمصبقٓونمبـملؼمملتؽملمملموماظؿضملػملؿمل٢م:مغلعملممًلمسػمل٧مأخؿؾملمملماجملٕورةمبمملظغملمملف،مأيم،معزملٓرؼهملمم(عممل)م(وعمملمطمملغ٦ا)ٯم:مضممللماظلؼملنيمم3

ٮمصؿمل٥موا٬ّمم

احملٕرمم،م55م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م276م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م278م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػم

مؼم62م:م5مماظؾقٕماحملؿملٛم709اظ٦جؿملٖم

 ٮدنملمبؾمل٣مذبٓدًامٯمم(بمم)وؼبمٮمغؽمللمملػ٣موط٦غؾمل٣مصبقٓونممٯمم(أمم)مؼبم)*******(

 ٮآؼمملتممٯمم(بمم)مؼبم)********(

 272:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م215:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 272:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م215:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م215:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م658م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 272:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ54ذـذ51ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

 



 364 

...م (2){53}...مُطؽملمبمملمغؽبضملؿبؼملؽب٢ؾب... ممحل٤،موعـػمل٥م{53}...بكبمملْظقؽب٠ىب...م ؼ٦ممإتؿملمملنمتفملوؼػمل٥مم

ؾبونؽب...م ممجممل٫ٖ،م{53}...َأغظمُللؽبؾملؾب٣ؿب ؿٕبِش...م تمملم،مم(3){53}م...ؼؽبظمْلؿؽب  حل٤،مم(4){54}...سؽبػمَل٧ماْظضملؽب

 {54}م...حؽبكبؿملـبممل...ممأحل٤ممممملمم

ماب٤م/ممممضؾػمل٥م،سػمل٧مضٕاءةمعمملمبضملٓهمبمملظٕصٝمعلؿفملغظملممًلمعؽملعملشملضملممًلمسؼملمملمضؾػمل٥مسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمومبؾملمملمضٕأممؼ147طممػ

(م8)وواصعمل٥محظملٙم(7)ػؽملمملمومؼبماظؽملق٢مبٕصٝماظرملؼملٗموعمملمسشملٟمسػملؿملؾملؼملمملمورصٝمعلكٕاتم(6)5سمملعٕ

م

م

ِٕهكب...م (10)ؼبماظؽملق٢مخممل٭هملمسػمل٧مرصٝم(9)مس٤مسممل٭٣ ؽٕباتفبمبكبفمَلعؿب موظؿملٗم{12م:م16د٦رةماظؽملق٢م}...موؽباْظؽملنبفؾب٦مؾبمعؾبلؽبكمب

معضملشمل٦فمسػمل٧معمملم)*(ِنقبمعمملمبضملٓػممل(ماظلؼملمملوات)ؼبما٬٦ٌضملنيمسشملظملممًلمسػمل٧مم(11)ب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمبمملظؽملزملنمل

                                                                                                                                                                                
مم279م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م56م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م276م:م2ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م215:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م658م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م272:ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م215:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م658م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م272:ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م215:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م658م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 272:م،اٌغملؿظمل٧

 52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملمم5

إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202م:م2اظؽملرملٕمم،م111اظؿؿمللرلمم،م282اظلؾضملهملمم6

م284م:م2إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م227م:م2اظؽملرملٕمم،م111اظؿؿمللرلمم،م370اظلؾضملهملمم7

م109دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملممآؼهمل8

 مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملممآؼهملمم9

م284م:م2إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م227م:م2اظؽملرملٕمم،م111اظؿؿمللرلمم،م370اظلؾضملهملمم10

م،م370اظلؾضملهملم:مموؼبماظؽملق٢م284إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م202اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م283اظلؾضملهملم:ماِسٕافمم11

م350إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م227م:م2اظؽملرملٕمم،م111اظؿؿمللرلم
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ِٕهكب...م  (1)حممللمع٤مػٔهماٌظملمملسؿمل٢(علكٕاتم)و،مضؾػمل٥م سػمل٧مم(3)طمملف،:محل٤،موضؿمل٢م(2){54}م...بكبفمَلعؿب

ؾب... م)**(ماظعملٕاءتني َِعؿب َٰمَظ٥ؾبماْظكؽبػمْل٠ؾبموؽبا ،متمملمممم(5){54}م...رؽببنبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽبم...طمملف،مم(4){54}...مَأ

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ57ذـ55ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

كبؼ٤ؽب...م،مطمملفمم(1){55}...وؽبخؾبظمْلؿملؽبهمًل...مم ؼبماظٓسمملءمبفملنمؼٓس٦م:متمملمم،أيم(2){55}م...اْظؼملؾبضملؿبؿؽب

متٓس٦نم)*(ظلؿ٣متٓس٦نمأ٭٣موٰمشممل٫ؾممًلمإغؽبغمل٣)وؼبمايٓؼىملم،ماظرملكٙموػ٦معػملؿؾٗمبمملظغملدلمأومبمملىؾملٕموماظزملؿملمملحم

                                                                                                                                                                                
 ٮبضملٓهممٯمم(أمم)ؼبمم)*(

 م281م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م67م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م710احملٕرماظ٦جؿملٖمم1

م،م215:وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م658طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 272:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م272:ماٌغملؿظمل٧م3

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧ماظعملٕاءتنيممٯمض٦ظ٥مم)**(

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م658م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م،مم215:

 272وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م215:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م658طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م272

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ54ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ممرؽبحؿبؼملؽبؿكب٥كب... ،متمملممم(5){56}م...اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م طمملف،م(4){56}...وؽبَرؼملؽبضملـبممل...م (م3)زلؿملضملممًلمضٕؼؾممًل

...{57}مجممل٫ٖم، ...ؽٕباتكب حل٤،مم(6){57}م...معكب٤مُط٢ىبماظمـبؼملؽب

م

م

م

مغضملوملمٌزملٓرمربٔوفمأيمشبٕجما٦ٌت٧مإخٕاجممًلمطكملخٕاجؽملمملمػٔهم)*((طٔظ١م)موماظغملمملفمؼب

ؾبونؽب...(،7)اظـؼملٕات ؽٔبَط معمملم)**(طمملفمسػمل٧ممادؿؽؽملمملفم(1){58}...بكبكمِلذؿبِنمرؽببىب٥كب...م ،(8)متمملم{57}...تؽب

                                                                                                                                                                                
ومطمملفمسؽملٓمم،215:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،658م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م272:مأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م215:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م658:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 272:اٌغملؿظمل٧م

 ٮإمنمملممٯمم(طمم)ومم(بمم)ؼبمم)*(

مؼبمشٖاةمصفضملػملؽملمملمٰمغزملضملٓمذٕصممًلموٰمغضملػمل٦مذٕصممًلموٰمطؽملمملمعٝمرد٦لمآم:مس٤مأب٨مع٦د٧ماِذضملٕيمضممللمٯم:ومايٓؼىملمػ٦مم3

ؼمملمأؼقبؾملمملماظؽملمملسمأربضمل٦امسػمل٧مأغظمللغمل٣مصكملغغمل٣مٰمتٓس٦نم:ممصعملممللمصٓغمملمعؽملمملمرد٦لم:مغؾملؾٛموادؼممًلمإٰمرصضملؽملمملمأ٭٦اتؽملمملمبمملظؿغملؾرلمضممللم

ٰمح٦لموٰمض٦ةم:مأٰمأسػملؼمل١مطػملؼملهملمػ٨مع٤مطؽمل٦زماىؽملهملم:مأ٭٣قبموٰمشممل٫ؾممًلمإمنمملمتٓس٦نمزلؿملضملممًلمبزملرلًامث٣مضممللمؼمملمسؾٓمآمب٤مضؿملٗم

مؼم6610مٰمح٦لموٰمض٦ةمإٰمبمملٓمرض٣مايٓؼىملم7مبمملبم82طؿمملبماظعملٓرمرض٣مم،م609م:م11صؿّماظؾمملريممػٮمإٰمبمملٓم

وطمملفمسؽملٓمم،م215:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م659م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحممم4

 272:أب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م219:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 272:ماٌغملؿظمل٧

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م219:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م272:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 ٮذظ١ممٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)*(

 م286م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م798م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م58م:م2إسٕابماظعملٕآنمم7

ومسؽملٓمأب٨مم،م215:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

م272:مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذـذ57ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ـٓبا...م (م،2)بضملٓه َٰمغؽبغملكب (م:م4)ضممللمذبمملػٓ،مماظعملػملؿمل٢م)***(وماظؽملغملٓمؼبماظػملطملهملماظؽملٖر،محل٤مم(3){58}م...ِإ

ؾبونؽب...م (م،5)ؼضملينمأنمؼبمبينمآدمماظشملؿملنملموماًؾؿملىمل ؾٓبوْاماظػمَل٥ؽبم...،متمملممم(6){58}م...ؼؽبرملؿبغمُل ماسؿبؾؾب

...{59}محل٤م، ؾٕبهؾب...م مظ٥مممم)****(أحل٤معؽمل٥مسػمل٧ماظعملٕاءتنيمجٕهمغضملؿممًلم(7){59}م...َشؿملؿب

م:وعـػمل٥،مطمملفمم/م(10){59}م...سؽبصملكبؿمل٣ٍ...م (م،م9)ورصضمل٥مغضملؿممًلمظ٥مسػمل٧ماحمل٢م(8)سػمل٧ماظػملظملٜمؼم167أممػم

م

 {60}م...عنبؾكبنٍي...م(11)وطٔا،مم {61}م...اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م(12)وظؿملٗم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم

ب٦ضٟم

                                                                                                                                                                                
 272:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

 ٮسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفموممٯمم(أمم)مؼبمم)**(

م287م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م80م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم،م٭ظملهملم٦ٌ٭٦فمربٔوفمم(وماظٔيمخؾىملمم)ضممللمأب٦محؿملمملنمم2

م272:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 ٮاظؽمل٦رممٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)***(

مم20دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم4

م212م:م8اظشملدليمم5

م272:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م216:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م216:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم7

 273:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 ٮٰممٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)****(

م285إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م203م:م3اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م284وػ٨مضٕاءةماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم8

م285إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م203م:م3اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م284وػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمعمملمسٓاماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم9

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،216:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م659م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

مم273:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 273:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم11

م273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م12
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َٰم...م ،(1)إنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمرصٝمغضملوملمرد٦لمظػملظملزمل٢مبنيماظؽملضملوملموماٌؽملضمل٦ت عؽبمملم

ؿبحؽبؼملؾب٦نؽب...م :طمملف،موعـػمل٥م(2){62}...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب  مجممل٫ٖ،م{64}...صكب٨ماْظظمُلػمْل١كب...م (م3){63}...تؾب

  {64}...بكبـملؼؽبمملتكبؽملؽبممل...م(4)طمملفمم، {64}...سؽبؼملكبنيؽب...م(5)متمملم،مِغقب٥مآخٕماظعملزملقبهملمم.مػؾب٦دًا...م

...{65}مم،وعـػمل٥)*(محل٤: ؾٓبوْاماظػمّل٥ؽب...م ؾٕبهؾب...،{65}...اسؿبؾؾب م...:ممطمملف،موعـػمل٥{65}...َشؿملؿب

طمملفم:م،وضؿمل٢م)**(محل٤{67}م...اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م،م{66}...اْظغمَلمملذكببكبنيؽب...موطٔام،م{65}م...تؽبؿمبعمُل٦نؽب

ِردؽبمملٰتكبمرؽببىب٨مم...م (6))***(سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمرب٢مرصٝمغضملوملمرد٦ل

...{68}مجممل٫ٖم، ...{68}...َأعكبنيفبمممطمملفمسػمل٧مظٱدؿؽؽملمملفماإلغغملمملريماظؿ٦بؿملك٨م، ...كبرؽبُط٣ؿب ممظكبؿملؾبؽمل

...{69}وعـػمل٥م،ممحل٤م {69}م...بؽبلؿبشمَلهمًل...ممم، {69}م...تؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب...ممطمملفم، مآبؽبمملؤؾبغؽبممل...م

...{70}ممجممل٫ٖم،

م

                                                           
مم289م–م288م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م83م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم1

م273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧م2

 273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م216:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

285 

 ٮجممل٫ٖممٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 ٮأحل٤مٯمم(أمم)مممؼبم)**(

ٮمظٕد٦لممٯمم(أمم)ممؼبم)***(

مم289م–م288م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م83م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ70ذـذ60ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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 {70}...عكب٤ؽبماظزملمبمملدكبضكبنيؽب...موعـػمل٥،ممطمملفم: {71}م...وؽبَشسملؽبنملفب...م(1)وطٔام، عكب٤م...م

ؾٕبوْا...م مِغ٥مآخٕماٰدؿظملؾملمملم{71}...دؾبػمْلشمَلمملٍن ِٕؼ٤ؽب...م،ممحل٤م{71}...َصمملغؿؽبصملكب (م2){71}...اْظؼملؾبؽملؿؽبصملكب

معؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م مم،{72}...بكبـملؼؽبمملتكبؽملؽبممل...م )*(:ممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{72}...بكبؽبحؿبؼملؽبهمللبمعىبؽملمبمملمم... ،مطمملفم

...{72}(3)م)***(ؼ)**(ؼِغ٥مآخٕماظعملزملهملػمتمملمم،م {73}...٭ؽبمملظكبقـبممل...موعـػمل٥،مممجممل٫ٖمؾٓبوْام...م اسؿبؾؾب

صكب٨م...م ،{73}م...آؼؽبهمًلو...م (م4){73}...عىب٤مرمببىبغمُل٣ؿب...م  :وشرلهمطمملف،موعـػمل٥،م{73}...اظػمّل٥ؽب

ممَأظكبؿمل٣فب... ،مظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءم{73}م...بكبلؾب٦ؽبءلب...مم م(م،م5){73}...صكب٨مَأرؿبِضماظػمّل٥كب

...{73}(6)طمملف،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥ممم ؾٕبوْا...م مٰمتلمملقم{74}م...بؾبؿملؾب٦تـبممل...م ممإظب{74}...وؽباذؿبُط

.مطمملفمم(7){74}م...بؾبؿملؾب٦تـبممل...م تلمملقمعمملمبضملٓهم

م

                                                           
 م273:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل659٧م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم216:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموعـػمل٥مبـملؼمملتؽملمملمٯمض٦ظ٥مم)*(

:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م216:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم،م659م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م273

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمِغ٥مآخٕماظل٦رةممٯماظضملؾمملرةمم)**(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمآخٕماظل٦رةمم...مػ٦مأحل٤مٯماظضملؾمملرةم)***(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،216:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،659م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 273:مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمم،م216:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م659م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م273أب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م216:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م659م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 273:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م216:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م659م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م273سؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ74ذـذ70ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م

 م...ّٰ كبؼ٤ؽب...م مجممل٫ٖ،م{74}...ماظػمّل٥كبإ مجممل٫ٖ،م{75}...عىب٤مرمببىب٥كب...م ،مطمملفمم(1){74}...عؾبظمْللكب

ؾبونؽب...م :طمملف،موعـػمل٥مم(2){75}...معؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... م ...م  مم)*(:،موعـػمل(3)٥{76}...َطمملصكب

ؿبدؽبػملكبنيؽب مظؿملٗم{79}م...موؽبغؽبزملؽبقؿبوملؾبمَظغمُل٣ؿب...م :مطمملفم(5){78}...جؽبمملثكبؼملكبنيؽب...م (4){77}...اْظؼملؾب

م(ظ٦رممًلم)مواغؿزملنمل)**(تمملم،مِغقب٥مآخٕماظعملزملهملم(6){79}م...اظؽملمبممل٭كبقكبنيؽب...م ب٦ضٟميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓه،

معىب٤مدؾبوِنم... ،حل٤مم(7){80}م...اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م  مجممل٫ٖ،{80}...اْظظمَلمملحكبرملؽبهمَل...م بكمل٬ؼملمملرموأردػملؽملمملم

م،م)***(مجمملٖ٫{81}...اظؽملىبلؽبمملء

م

م

م

م

م

                                                           
م273:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م216:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 273:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م660م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

ٮموطٔاممٯممم(أمم)ؼبمم)*(

 273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

م273:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل216٧:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 273:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل216٧:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 ٮضزملقبهملمٯمؼبمم)**(

وصب٦زمأنمؼغمل٦نمعؽملزمل٦بممًلمسػمل٧مواذطٕمظ٦رممًلمإامضممللم:موأردػملؽملمملمظ٦رممًلمإذمضممللمظعمل٦ع٥موضممللماِخظمل٘م:أيمم):مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

مؼم296م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م99م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م271احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م61م:م4عضملمملغ٨ماظعملٕآنممػم(ظعمل٦ع٥م

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمجممل٫ٖمم...مع٤مٯماظضملؾمملرة،مم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ذـذ74ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ87ذـذ81ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

 ُِٕص٦نؽب...م ؿبؼؽبؿكبغمُل٣ؿب...م : طمملف،موعـػمل٥م(1){81}...عنبلؿب ...م م{82}...عىب٤مَض

ِٕؼ٤ؽب... م)*(أطظمل٧معؽمل٥م(2){82}...تؽبشمَلؾملمبؾبونؽبيؽب ـٕبا... طمملف،مم(3){83}...ماْظطملؽبمملبكب مجممل٫ٖم{84}...معمبشمَل

ِٕعكبنيؽب...،م ؾٓبوْام...م:ممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{85}...مذؾبضملؽبؿملؿبؾـبممل...،تمملممم(4){84}م...ماْظؼملؾبفؿب اسؿبؾؾب

ؾٕبهؾب...م{85}...اظػمّل٥ؽب م...  و،ممجممل٫ٖم{85}...معىب٤مرمببىبغمُل٣ؿب...مطمملف،م{85}م...مَشؿملؿب

ؽبانؽب ؽٓبمِإ٭ؿبَٱحكبؾملؽبممل...م موطٔا{85}...َأذؿبؿملؽبمملءػؾب٣ؿب...م :طمملف،موعـػمل٥م(5){85}...وؽباْظؼملكبؿمل ،م{85}...بؽبضملؿب

ؽٕبُط٣ؿب...م(مم7){86}...س٦جممًل...وم(6){85}...معنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...و كبؼ٤ؽب...(م8){86}...َصغمَلمب مماْظؼملؾبظمْللكب

كبؼ٤ؽب مم{87}...مَظ٣ؿبمؼؿبقملؿبعكبؽملؾب٦ْا... تمملممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕط،م(9){86}م...اْظؼملؾبظمْللكب

م

                                                           
 273:ماٌغملؿظمل٧:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم1

 273:ماٌغملؿظمل٧:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم2

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯمظظملٜمم)*(

 273:ماٌغملؿظمل٧:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم3

 273:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،216:وم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،660م:م2اإلؼسملمملح:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم5

 273:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وتمملممسؽملٓمم،م216:موم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م660م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 273:مأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م660م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 273:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م216

 273:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م660م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 273:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م660م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ89ذـذ87ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

م...صٱمؼظملزمل٢مبنيماظرملٕطموج٦اب٥مبمملظ٦ضٟممم(صممل٭دلوام)ظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمج٦ابماظرملٕطمٕمؼفملتموػ٦

مَأوؿبمَظؿؽبضملؾب٦دؾبنمبمصكب٨م...وؼبمض٦ظ٥م،متمملممم(1){87}م...ماْظقؽبمملطكبؼملكبنيؽب...محل٤،م{87}...بؽبؿملؿبؽملؽبؽملؽبممل

مٕمؼؿعملٓممصضملػمل٥مِنقبماظٕد٢مٕمتغمل٤مؼبمعػملؿؾمل٣مضؾ٢مِغؾمل٣مٕمؼٓخػمل٦ام)*(مج٦ازمإرٱقماظضمل٦دمسػمل٧معممل{88}...عكبػمَلؿكبؽملؽبممل

أيم٭مملروامم(2)ٮاىؾملؽملؼملؿملنيمسمملدوامغبؼملممًلمٯمموعؽمل٥محٓؼىملم)**(ؼبمعػملهملمأحٓمع٤ماظغملظملمملرمصمملٌٕادمبمملظضمل٦دماظٓخ٦ل

...م وعـػمل٥م،ممحل٤م{88}...مصكب٨معكبػمَلؿكبؽملؽبممل... (م3)ممطمملغ٦اغبؼملممًلمث٣مسمملدوامغبؼملممًل)***(طفملغقبؾمل٣

وضؿمل٢مظؿملٗمب٦ضٟمظؾرملمملسهملماٰبؿٓاءممبمملمبضملٓهموإذامطمملنمربغملؿملممًلمس٤ماظلؿملٓمذضملؿملنملمطمملنمأذؽملٝم،م{88}...َطمملِرػكبنيؽب

ممعؽملؾملمملم{89}...غؽبفمبمملغؽبمملماظػمّل٥ؾب...(م4)وماظؿضملػملؿمل٠مبمملظرملٕطمإسٓامم،م)*****(مؼضملعملؾ٥)****(وظغمل٤ماظغملٱممعضملػمل٠مبرملٕطمػ٦

َٰمَأنمؼؽبرملؽبمملءماظػمّل٥ؾبمرؽببنبؽملؽبممل...موم (مم5){89}م...ِإ

م

م

                                                           
 216:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮمع٤مٯمم(طمم)ؼبمم)*(

 (بمم)عغملٕرمؼبمٮماظٓخ٦لمٯمظظملٜمم)**(

م:م1م–م(م183)مرض٣مايٓؼىملمم(م81)مبمملبمعضملٕصهملمرٕؼٟماظٕؤؼمملمم(م1م)وػ٦محٓؼىملمر٦ؼ٢م٭قؿملّمعلػمل٣مطؿمملبماإلميمملنمم2

مم356

 ٮٰمأغقبؾمل٣ممٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)***(

مم112م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م724احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م288م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم3

 ٮػذملمٯمم(أمم)ؼبممم)****(

 ٮؼضملعملؾ٥مٯمم(بمم)ممؼبم)*****(

 113م-م112م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م724احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م288م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم4

م217:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم5
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م

موؽببؽبؿملؿب٤ؽبمَض٦ؿبعكبؽملؽبمملم... ،م(2){89}...سؽبػمَل٧ماظػمّل٥كبمتؽب٦ؽبَطػمْلؽملؽبممل...م(م،1){89}...ُط٢مبمذؽب٨ؿبءلبمسكبػمْلؼملـبممل...مو

ؾبونؽب...م ،تمملممم(4){89}م...اْظظمَلمملتكبقكبنيؽب...م ،طػملؾملمملموض٦فمحلمملنمم(3){89}...بكبمملْظقؽب٠ىب مَظكؽبمملدكب

...{90}وعـػمل٥م،مممطمملفم{91}م...جؽبمملثكبؼملكبنيؽب...م(5)مم،

،ممٌمملمضؾػمل٥م)*(عمملمبضملٓهمغضملؿممًل/موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م(مطفملنؿبمٕمؼطملؽمل٦امصؿملؾملممل)سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمعؾؿٓأمخدلهممممؼم168أممػ

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼب ًٰمع٤مصمملس٢ممطٔب٦ام(أ٭ؾق٦ام)أومبٓ َطفمَلنمم...،وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم،مم(6)أومحممل

ِٕؼ٤ؽب...م تمملم،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؾؿٓأمخدله:موضؿمل٢،محل٤مم(7){92}...َظ٣ؿبمؼؽبطملؿبؽملؽب٦ؿبْامصكبؿملؾملؽبممل  ...َطمملغؾب٦ْامػؾب٣ؾبماْظكؽبمملدكب

ِٕؼ٤ؽب ًٰمع٤م ...اْظكؽبمملدكب (م،م8))**(ضؾػمل٥م(اظٔؼ٤)موظؿملٗمب٦ضٟ،مإنمجضمل٢مذظ١مبٓ

م

                                                           
مم273:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م660م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م217:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،660م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م273:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 217:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م217:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،660م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 273:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م273:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م660م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

ٮمغضملوملمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

وػٔهمأوج٥معؿغملػملظملهملموماظصملمملػٕمأغقبؾملمملمعب٢معلؿعملػملهملمٰمتضملػمل٠ممبمملمضؾػملؾملمملم:موضٓمرجّمأب٦محؿملمملنماظ٦ج٥ماِولموردمبعملؿملهملماِوج٥مصعملممللمم6

مؼم306م–م305م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م117م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػ.مع٤مجؾملهملماإلسٕابمم

 273:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م660م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 ٮطظملٕوامٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

ًٰمع٤مم):وضٓمرجّمأب٦محؿملمملنماٰبؿٓاءموماًدلمسػمل٧مشرلهمع٤ماظ٦ج٦همصعملممللمم8 وأجمملزمأب٦ماظؾعملمملءمؼبمإسٕابماظٔؼ٤مػؽملمملمأنمؼغمل٦نمبٓ

ؼؽملصملٕماظٓرمم،م117م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم(اظسملؼملرلمؼبمؼطملؽمل٦امأومعؽملزمل٦بممًلمبكمل٬ؼملمملرمأسينموماٰبؿٓاءماظٔيمذطٕغمملهمأض٦ىموأجٖلم

مم306م:م3اٌزمل٦نم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ92ذـذ89ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م

ِٕؼ٤ؽب...م ممجممل٫ٖ،مِنقبمطؿملٟمظػملؿضملفنملمصؿزملػملّم{93}...وؽبغؽبزملؽبقؿبوملؾبمَظغمُل٣ؿب...مممطمملف،م{92}...ماْظكؽبمملدكب

ِٕؼ٤ؽب...م (م.1)صغملؿملٟمأحٖنمسػمل٧مع٤مٰمؼلؿق٠مأنمأحٖنمسػملؿمل٥:مظٱبؿٓاء،مأي تمملم،مم(2){93}...َطمملصكب

{94}م...ؼؽبسملمبمبسؾب٦نؽب...م،مطمملف {95}...حؽبؿمب٧مسؽبظمَل٦ْام...م(3)م)*(تمملمم:م(5()4)جممل٫ٖم،وضممللماِخظمل٘م

مع٤مسشملٟماىؼمل٢م)**(إٰمأغقب٥(مسظمل٦ا)عضملشمل٦فمسػمل٧م(موضمملظ٦ا)موذظ١مشػملٛ،مِنقبم(7()6):مضممللمأب٦مجضملظملٕ)*(تمملم

ؾبونؽب...م  اٌؿطملمملؼٕةماٌضملؽمل٧م ،موطٔام(9){96}م...ؼؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب...م :طمملف،موعـػمل٥م(8){95}...َٰمؼؽبرملؿبضملؾب

...{97}...٫كبؼملؾب٦نؽبامنؽب(10)واب٤مم(12)وػ٦مغمملصٝم(11)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةمع٤مدغملؽملؾملممل،م٤ٌمحقبكماظ٦اومم

وضٕأممم،مم(1)واب٤مطـرلم(13)سمملعٕ

                                                           
م273:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م660م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م117م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممم2

م،م217:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،60م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 273:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م6دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4

 217:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،اب٤ماظؽملقمملسم5

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯممظظملٜمم)*(

أغبٓمب٤مإزلمملسؿمل٢مب٤مؼ٦غٗمإٌاديمؼضملٕفمبمملب٤ماظؽملقمملسمأب٦مجضملظملٕماظؽملق٦يماٌزملٕيمأخٔمس٤ماِخظمل٘ماِ٭طملٕموماٌدلدمومم6

مؼم199م:م1اِسٱممم،م362م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةممػم338غظملشمل٦ؼ٥موماظٖجمملجم٭ؽملٟمطؿؾممًلمطـرلةمت٦ؼبمدؽملهملم

 217اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسمم7

 ٮمِغ٥مٯمم(أمم)ؼبمٮمإٰمأغقب٥مٯمض٦ظ٥مم)**(

 274:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

 273:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م217:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 273:طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم10

مم286إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م203م:م2اظؽملرملٕمم،م91اظؿؿمللرلمم،م286اظلؾضملهملمم11

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم12

مم52دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم13

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ97ذـ92دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ100ذـذ98ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

وع٤مصؿّم،مماظؿعمللؿمل٣م)*(صظمل٨مضٕاءةمع٤مدغمل٤ماظ٦اومجضمل٢مأومجبؼملػملؿؾملمملمحٕفمسشملٟموعضملؽملمملػمملم(2)اظؾمملض٦نمبظملؿقؾملممل

اظ٦اومجضملػملؾملمملمظػملضملشملٟمودخػملوملمسػملؿملؾملمملمػؼملٖةماٰدؿظملؾملمملممععملٓعهملمسػملؿملؾملمملممِنماٰدؿظملؾملمملممظ٥م٭ٓرماظغملٱمموإنمطمملغوملم

ؽٕبم...:مطمملف،موعـػمل٥م(4){98}...وؽبػؾب٣ؿبمؼؽبػمْلضملؽبؾؾب٦نؽب...م(م،3)بضملٓػمملمتعملٓؼًٕامسؽملٓماىؼملؾمل٦ر معؽبغمْل

ؾبونؽب...م(م،5){99}...اظػمّل٥كب ؾبغؾب٦بكبؾمِل٣ؿب.تمملممظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهم،م(6){99}م...اْظكؽبمملدكب (م7){100}...بكب

                                                                                                                                                                                
مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملممآؼهملمم1

م286إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م203م:م2اظؽملرملٕمم،م92اظؿؿمللرلمم،م287اظلؾضملهملمم2

 ٮعضملؽملمملهمٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)*(

بظملؿّماظ٦اوموإزؾملمملرماشلؼملٖتنيموعضملؽمل٧مػٔهماظعملٕاءةمأغقب٥مدخ٢مأظٟماٰدؿظملؾملمملممسػمل٧محٕفماظضملشملٟمم(أوؽبمم)ٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم3

وضٓمم،م727احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮموعضملؽمل٧ماظعملٕاءةماِوظبمأغقب٥مسشملٟمبذملمأوموماظيتمػ٨مِحٓماظرملؿملؽنيمؼضمل٣قبماإلبمملحهملموماظؿكؿملرلمم

اٌلممل٢٫مم،م63م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م308م–م307م:م3اٌعملؿسملنملمم،م189م:م3غ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمطؿمملبمدؿملؾ٦ؼ٥م

مؼم309م–م308م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م121م–م120م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م197اٌؽملـ٦رةم

م273:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،217:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،661م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 274:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،217:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،661م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م274:اٌغملؿظمل٧

م217:موػ٦مسؽملٓماظظملٕاءمتمملم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،661م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،
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،معلؿعملؾ٢مم(غشملؾٝ)معؽملعملشملٝمسؼملقبمملمضؾػمل٥،مِنقبمأ٭ؾؽملمملػ٣معمملضمو)**(م(غشملؾٝ)جممل٫ٖ،مظػملظملزمل٢مبنيماٌممل٨٬موماٌلؿعملؾ٢مو

،مم(2)تمملم:م(1)وضممللماظظمّلٕاء

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ103ذـذ100ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

وماظ٦ضٟمم(3)صؾمل٣مٰمؼلؼملضمل٦ن:ممذظ١مض٦ظ٥م)*(سػمل٧مضػمل٦بؾمل٣مظؿملٗمداخًٱمؼبمج٦ابمظ٦موؼٓلمسػمل٧(وغشملؾٝم)ِنقبم

...م:محل٤،موعـػمل٥م(5){100}...٫كبؾملؽبمملاعكب٤ؿبمَأغنملؽب...م تمملم،م(4){100}...َٰمؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب...مسػمل٧

ِػ٢معغملهملمو٬ؼملرلممؼصؼملمملمطمملغ٦امظؿملقملعؽمل٦اممػمظضملشملٟماىؼملػملؿنيماٌكؿػملظملؿني،مِنقبم٬ؼملرلم{101}م...بكبمملْظؾؽبؿملىبؽملؽبمملتكب

م(جمملءتؾمل٣)،

                                                           
 ٮصكملنمغشملؾٝمٯمم(طمم)ؼبمٮمصؽملشملؾٝمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

 م3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم1

مم217:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسم2

 ٮسػملؿمل٥مٯمم(طمم)مؼبمم)*(

ِغ٥مظ٦مغب٢مسػمل٧مأ٭ؾؽملمملػ٣ممظغملمملنموظشملؾضملؽملمملم،ماٌضملؽمل٧مسب٤مغشملؾٝمسػمل٧مضػمل٦بؾمل٣م،مظؿملٗممبقؼمل٦لمسػمل٧مأ٭ؾؽملمملػ٣مٯم:مضممللماظٖجمملجمم3

ًٰمسػمل٧مموظظملصمل٥مظظملٜماٌلؿعملؾ٢مطؼملمملمأنمظ٦مغرملمملءمعضملؽملمملهمظ٦مذؽؽملمملمم،مِغ٥مسػمل٧مظظملٜماٌممل٨٬م عضملمملغ٨ممػٮموؼبمعضملؽملمملهموصب٦زمأنمؼغمل٦نمربؼمل٦

م–م124م:م5اظٓرماٌزمل٦نمم،م123م–م122م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمٰب٤محؿملمملنمم،728احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م64م:م2اظعملٕآنم

مؼم125

مم274:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م661م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،217:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،661م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 :274اٌغملؿظمل٧
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م...(م2){101}م...عكب٤مَضؾؿب٢ؾب...م وطٔا،مم(1)اظلمملبعملهملمعٝمأنماظظملمملءمت٦جنملماٰتزملمملل/مظألع٣ممؼممم149طممػم

ِٕؼ٤ؽب لب...:طمملف،مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨موعـػمل٥م(3){101}م...اْظغمَلمملصكب م...مم{102}...معىب٤ؿبمسؽبؾملؿب

مبؾملمملمِغقبؾملمملمم)**(تمملم،موث٣موردتمظذلتؿملنملماِخؾمملرمصؿملؾؿٓأم(4){102}...َظظمَلمملدكبعملكبنيؽب

حل٤،ظػملظملزمل٢مبنيماٌممل٨٬مواٌلؿعملؾ٢معٝمم(5){103}م..َصصمَلػمَلؼملؾب٦ْامبكبؾملؽبممل..مأخٕىم/ممجمملءتمأولمضزملقبهملمؼ142بمػمم

اظضملشملٟمم

م

كبؼ٤ؽب...بمملظظملمملء مؼبم)*(ورأسمآؼهملمط٢معممل،ممحل٤م{104}م...اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽبم...تمملم،مم(6){103}م...ماْظؼملؾبظمْللكب

:معؽملؾملمملمم(7)صؾمل٦مبطملرلمغ٦نمإٰمبضملرملٕةمع٦ا٬ٝمصؾمل٦مبؽمل٦نم(أنمٰم)طؿمملبمآمع٤مذطٕ

 َٰمَأُض٦لؽبمم...م (مسػمل٨مب)م(8)أحل٤مسػمل٧مضٕاءةمغمملصٝم(حعملؿمل٠)وماظ٦ضٟمسػمل٧م {105}...حؽبعملكبؿمل٠فبمسؽبػمَل٧مَأنم

غضملوملمرد٦لمأيمرد٦لمحعملؿمل٠مع٤م(محعملؿمل٠)مِنقب(محعملؿمل٠:)مسػمل٧مأنماظغملٱمممتمسؽملٓمض٦ظ٥م(2)1بؿرملٓؼٓمؼمملءماٌؿغملػمل٣

                                                           
م125م-م124م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛم–م728احملٕرماظ٦جؿملٖمم1

م217:ومطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسمم،661م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م274:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧،

 م217:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،661م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،217:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،661م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م274:اٌغملؿظمل٧

 ٮمعؾؿٓأمٯمم(بمم)ؼبمم)**(

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،217:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،661م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 274:،اٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،217:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،662م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م274:،اٌغملؿظمل٧

 ٮطػملؼملمملمٯمم(أمم)ؼبمٮمط٢معمملمٯممؼبمظظملٜم)*(

مم68اٌعملؽملٝمم7

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ105ـذ103ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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مبضملٓمخدلم)***(٭ظملهملمرد٦لمأومخدلم(حعملؿمل٠م)ِنقبم(اظضملمملٌنيم)مسػمل٧)**(ربماظضملمملٌنيمأردػملوملموسػمل٧مػٔامٰمؼ٦ضٟ

عؾؿٓأمأومأنم(حعملؿمل٠م)مأوم)****(خدلًا(حعملؿمل٠م)أنمو٭ػملؿؾملمملمعؾؿٓأموم(أنمٰمأض٦ل):موضظملممًلمإنمجضملػملوملم(حعملؿمل٠م)وظؿملٗ

موػٔامأسٔبماظ٦ج٦همظ٦٬٦ح٥مظظملصملممًلمم)**م*****((حعملؿمل٠)مصمملس٢مب)******(()*****(أومأنمٰمأض٦ل،أض٦لمخدلًام)ٰ

م

م

م

م

َٰماْظقؽب٠مبمم...  /سػمل٧محٕفمجٕمذبٕدًامع٤مؼمملءماٌؿغملػمل٣مم(4)وضٕأماظضملمملعهمل،مم(3)وعضملؽمل٧ؼ169أممػمم (م1){105}...ِإ

،ممحل٤م

                                                                                                                                                                                
 328:1وػٔامعمملمذػنملمإظؿمل٥ماظلؿمل٦ر٨مؼؽملصملٕماِذؾمملهمواظؽملصملممل٫ٕمؼبماظؽملق٦مىٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨م،دارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملمم1

م286إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م203م:م2اظؽملرملٕمم،م92اظؿؿمللرلمم،م287اظلؾضملهملمم2

ٮمؼ٦٭ٟمٯمم(طمم)وؼبمٮمؼعملٟمٯمم(أمم)ؼبمم)**(

 ٮاًدلمٯمم(بمم)ؼبمم)***(

 ٮخدلمٯمم(أمم)مؼبم)****(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأض٦لمٯممظظملٜمم)******(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمأض٦لم...مأض٦لمٯمماظضملؾمملرةم)******(

 ٮمهعملؿمل٠مٯمم(بمم)ؼبمم)*******(

،موػٔامػ٦ماظ٦ج٥ماظٔيمرجق٥مأب٦محؿملمملنموضٓمسٕضمآلراءمأخٕىم3

اظٓرمم،م729احملٕرماظ٦جؿملٖممم،65م–م64م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،مم129م–م128م–م127م:م5مؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛم

خدلمٌؾؿٓأمم(حعملؿمل٠)موضٓمرجقبّمبضملسملؾمل٣مط٦نم914م-192معطملينماظػملؾؿملنملم316م–م315م–م314م–م313م:م3اٌزمل٦نم

قبروؼ٘مدارم:ربٔوفمتعملٓؼٕهم قٓبؼ٤ماظ أغمملمحعملؿمل٠م،مواىؼملػملهملمادؿؽؽملمملصؿملهملمؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنماظغملٕؼ٣موبؿملمملغ٥متفملظؿملٟماِدؿمملذمربؿمل٨ماظ

م17:9ممم1999ػذملم1420م7اظؿملؼملمملعهملمدعرمل٠مبرلوتم،مدارماب٤مطـرلمدعرمل٠مبرلوتمط

م286إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م203م:م2اظؽملرملٕمم،م92اظؿؿمللرلمم،م287اظلؾضملهملمم4
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 ...{105}...عىب٤مرمببىبغمُل٣ؿبم ،ٖجممل٫  ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب...م م... مطمملف،مورأسمآؼهملم(2){105}...بؽبؽملكب٨مِإدؿب

ِٕؼ٤ؽب... جممل٫ٖ،مم(4){107}...معنبؾكبنيفب... حل٤،م(3){106}...اظزملمبمملدكبضكبنيؽب (م5){108}...مظكبػملؽملمبمملزكب

فٕبمسؽبػملكبؿمل٣فب... :حل٤،موعـػمل٥ وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مؼبمع٬٦ٝم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(6){109}...مَظلؽبمملحكب

ؾبونؽب.م  حل٤م،إنمجضمل٢م(7){110}...عىب٤ؿبمَأرؿب٬كبغمُل٣ؿب...م  اظزملظملهملمٌمملمضؾػمل٥مم ع٤مطٱممصٕس٦نم ...َصؼملؽبمملذؽبامتؽبفمْلعؾب

،مم

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

                                                                                                                                                                                
وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،217:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،662م:2اإلؼسملمملحم:مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم1

 274:اٌغملؿظمل٧

م274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

م274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م274:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل218٧:مضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦مطمملفمسؽملٓماظظملٕاء،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذـذ105ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ِٕجؽبغمُل٣معىب٤ؿبمَأرؿب٬كبغمُل٣ؿب... م)**(وض٦ظ٥ ...َضمملُظ٦ْامَأرؿبجكب٥ؿب...م  م)*(وؼقملؼٓمط٦غ٥مع٤مطٱع٥مض٦ظ٥ ؾٓبمَأنمؼؾبكؿب ِٕؼ صؾمل٦م ...مؼؾب

ِٕجؽبغمُل٣معىب٤ؿبمَأرؿب٬كبغمُل٣ؿبض٦ظ٥مم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م،مض٦لماٌأل ؾٓبمَأنمؼؾبكؿب ِٕؼ مع٤مطٱمماٌألموخمملرؾ٦امصٕس٦نموحٓهم)***((ؼؾب

ؾبونؽب  بعمل٦شل٣م (م،م1)تضملصملؿملؼملممًلمظ٥مطؼملمملمدبمملرنملماٌػمل٦كمبزملؿملطملهملماىؼملٝمأومضمملظ٦امذظ١مظ٥موِ٭قمملب٥  مَصؼملؽبمملذؽبامتؽبفمْلعؾب

ًٰمثمملغؿملممًلمظذمل(عمملذامم)وصب٦زمأنمتغمل٦نم وماٌظملضمل٦لماِولمربٔوفموػ٦مؼمملءماٌؿغملػمل٣مومم(تفملعٕون)طػمّلؾملمملمازلممًلمواحًٓامعظملضمل٦

اد٣مع٦٭٦لممبضملؽمل٧ماظٔيمم(ذا)و،موحٓػمملمادؿظملؾملمملعممًلمعؾؿٓأمم(عمملم)بفمليمذ٨ءمتفملعٕوغينموصب٦زمأنمتغمل٦ن:ماظؿعملٓؼٕ

وماظـمملغ٨ماظسملؼملرلماظضملممل٫ٓم،موػ٦م٬ؼملرلماٌؿغملػمل٣م،مربٔوفمم(تفملعٕون)وعظملضمل٦لمم(ذا)٭ػملهملمم(تفملعٕون)و،مخدلمسؽملؾملمملم

ؾبونؽب...م (م،2)م،مأي،متفملعٕوغينمب٥)***(صفمليمذ٨ءمتفملعٕوغؽملؿمل٥:موماظؿعملٓؼٕ،مسػمل٧ما٦ٌ٭٦لم (م3){110}...تؽبفمْلعؾب

ؾبونؽب طمملفممم(3){110}...تؽبفمْلعؾب

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ120ذـذ111ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

                                                           
 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯممظظملٜمم)*(

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯممظظملٜم)**(

 (طمم)دعملٛمع٤مٮمأر٬غمل٣مم...مض٦ظ٥مٯماظضملؾمملرةمم)***(

احملٕرماظ٦جؿملٖممم،م65م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م295م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

 ٮمتفملعٕوهمظؽملؿمل٥مٯممم(بمم)ؼبمٮمتفملعٕوغؿملؽمل٥مٯمظظملٜمم)***(

مم65م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م295م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م:وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبماظغملؿنملماظؿمملظؿملهملمم2

م317م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م134م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م370احملٕرماظ٦جؿملٖم

 م224:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3
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ِٕؼ٤ؽب...م م وٰم،مرأسمآؼهملموظؿملٗمب٦ضٟ،مِنمعمملمبضملٓهمع٤ممتمملممايغملمملؼهملمس٤ماٌألمم(1){111}م...حؽبمملذكب

ِٕؼ٤ؽب..م  ؼ٦ضٟمسػمل٧م ،مصٱمؼظملزمل٢مبنيماِعٕموج٦اب٥م،موأرد٢م:مؼفملت٦كمج٦ابمض٦ظ٥م:مِنقبمض٦ظ٥م م...حؽبمملذكب

 ...ٍٕمسؽبػملكبؿمل٣ٍ مَضممللؽبمغؽبضملؽب٣ؿب...م (3)،{113}...غؽبقؿب٤ؾبماْظطملؽبمملظكبؾكبنيؽب...م وعـػمل٥،مطمملفمم(2){112}...مدؽبمملحكب

...{114} مجممل٫ٖم، مببكبنيؽب...م (م5){115}م...اْظؼملؾبػمْلعملكبنيؽب...م ،حل٤مم(4){114}م...اْظؼملؾبعمَل

ؿبػؽبؾؾب٦ػؾب٣ؿب...م وعـػمل٥،محل٤مم{116}...مَضممللؽبمَأْظعمُل٦ؿبْام... طمملف، ٍٕم...م (م6){116}...وؽبادؿبؿؽب بكبلكبقؿب

ِنمعمملم،مظؿملٗمب٦ضٟم:موضؿمل٢،ممجممل٫ٖمسؽملٓمبضملسملؾمل٣م{117}...مسؽبزملؽبمملَك... ،تمملمم(7){116}...ؽبزكبؿمل٣ٍ

  وم(9){118}...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...  :مطمملف،موعـػمل٥م(8){117}...عؽبمملمؼؽبفمْلصكبغمُل٦نؽب...م ،بضملٓهمؼظمللٕمعمملمضؾػمل٥م

ِٕؼ٤ؽب...م  و كبؼ٤ؽب...م  و،مم(10){119}...٭ؽبمملشكب ،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،مم(11){120}م...دؽبمملجكب

ًٰمع٤مصمملس٢ماغعملػملؾ٦ا (مم12)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمحممل

 

                                                           
م274:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 274:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿٟم،218:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

م320م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم12
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 {121}...اْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م(1)(م،م2)ممممملمضؾػمل٥)*(ظؿملٗمب٦ضٟمِنقبمعمملمبضملٓهمبٓلم رؽببىبمعؾب٦دؽب٧م...م

قبممع٦د٧مػؽملمملمسػمل٧مػمملرونموإنمطمملنمػمملرونمأد٤قبمعؽمل٥مظغملدلهمؼبماظٕتؾهملمأومِغ٥م.متمملممم(3){122}...وؽبػؽبمملرؾبونؽب وض

قبممػمملرونمسػمل٧مع٦د٧مؼبمر٥مظ٦ض٦س٥مصممل٭ػملهملم (م4)وعمملتمػمملرونمضؾ٢مع٦د٧مبـٱثمدؽملني،مػؽملمملموضٝمصممل٭ػملهملمطؼملمملمض

،م

عمملمبضملٓهم/موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:مطمملفم {123}...َضؾؿب٢ؽبمَأنمآذؽبنؽبمَظغمُل٣ؿبم...م   مؼ150طممػ

ِٕجؾب٦ْامعكبؽملؿبؾملؽبمملمَأػؿبػمَلؾملؽبمملػجممل٫ٖم،سػمل٧مأنماظٱممؼبمض٦ظ٥مم(5){123}...َأػؿبػمَلؾملؽبممل...م  داخًٱمؼبماظعمل٦لم ع٤ممؼممظكبؿؾبكؿب

(م6)ومضممللمغمملصٝ.ممعغملٕمت٦هموع٤مجضملػملؾملمملمعؿضملػملعملهملممبقٔوفمتعملٓؼٕهمصضملػملؿ٣مذظ١مظؿكٕج٦اموضٟمسػمل٧مآٌؼؽملهملم)**(٭ظملهمل

(م9){124}...َأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب...م :وعـػمل٥،مطمملفمم(8){123}...َصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبم... (م،7)تمملمم:م(6)غمملصٝ

                                                           
 274:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

ًٰمٯمم(أمم)ؼبمم)*(  ٮبٓ

ًٰم،م(ربماظضملمملٌنيم)صب٦زمأنمؼغمل٦نمغضملؿممًلمظذملٯم:مضممللماظلؼملنيمايػمليبمم2 م3اظٓرماٌزمل٦نمٮموأنمؼغمل٦نمسشملٟمبؿملمملنمم،موأنمؼغمل٦نمبٓ

مم323:م

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م323م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م140م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م733ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

 ٮ٭ػملهملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبم)**(

م(مم1م)دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم6

م218:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسمم7

 274:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ126ذـذ121ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

 



 383 

(م3){126}...َظؼملمبمملمجؽبمملءتؿبؽملؽبمملم...م (م2){125}م...عؾبؽملعمَلػملكبؾؾب٦نؽب...م وطٔامم(1){124}...َأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب

ـبام...م  حل٤، .مجممل٫ٖم(4){126}...٭ؽبؾؿب

م

م

تمملممم،مم(5) {126}م...عؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب...مم م

َِرؿبِض...م   مؼ170أممػ مػوػ٦م،مسشملظملممًلمسػمل٧مج٦ابماٰدؿظملؾملمملممم(وؼٔرك)م/جممل٫ٖ،مإنمغزملنملمم(6){127}م...صكب٨ما

بكمل٬ؼملمملرمأنمممؼظؿملظمللٓوام

:ممؼغمل٦نماىؼملٝمبنيمتٕط١مع٦د٧موض٦ع٥مظإلصلمملدموبنيمتٕطؾمل٣مإؼقبمملكموسؾمملدةمآشلؿ١م،أي)*(أغقب٧:مموماٌضملؽمل٧مؼم143بممػ

وظؿملٗم،ممصٕس٦نمسػمل٧مع٦د٧موض٦ع٥م)****(موظؿملٗمضزملٓماٌألمبٔظ١مؼٕؼٓمبطملؿملٜ)***(مٰمميغمل٤موض٦س٥)**(إنقبمػٔامممممل

(م8)بمملظٕصٝؼموؼٔركمػمؼعملٕأم)مأغقب٥مطمملنمم(7)طؼملمملمؼٕوىمس٤مايل٤م(أغٔرم)مسػمل٧)*****(ب٦ضٟمإنمضٕئمبمملظٕصٝمسشملظملممًل

                                                           
 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 275:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،219:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،:م218وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 274:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،218:وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

 م218:موػ٦متمملممسػمل٧مضٕاءةمايل٤،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 ٮأؼ٤مٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)*(

ٮمعمملمٯممم(أمم)ممؼبم)**(

 (طمم)دعملٛمع٤مٮموض٦س٥مٯمممظظملٜمم)***(

 ٮزغٓضهملمٯمم(طمم)ومم(بمم)ؼبمٮمؼٕؼٓمبطملؿملٜمٯممض٦ظ٥مم)****(

 (طمم)ومم(بمم)دعملٛمع٤مٮمسشملظملممًلمٯممظظملٜمم)*****(

مم105دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ127ذـذ126ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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صألػ٢ماظضملٕبؿملهملمؼبم.مموطٔامإنمغزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مأومجضمل٢معبػملهملممؼبمع٬٦ٝمايممللم)******((م(1)بمملظٕصٝ

(مم2)ػبلهملمأوج٥ماغصملٕػمملمإنمذؽوملم(وؼٔرك)إسٕابم

م

م

 {127}...وؽبآظكبؾملؽبؿؽب١َم...م(3)حل٤م،وعـػمل٥م: ...{127}م...مغكبلؽبمملءػؾب٣ؿب ،م م...

ؾبونؽب ؾٕبوْا...مم ،تمملممم(4){127}...َضمملػكب عكب٤ؿبم...م ظٱبؿٓاءمبكملنم:مطمملفم {128}م...وؽبا٭ؿبؾكب

،محل٤مم(5){128}...سكبؾؽبمملدكبهكب

 ...{128}م...مظكبػمْلؼملؾبؿمبعملكبنيؽب(6)مطمملفمم،{129}...عؽبمملمجكبؽؿبؿؽبؽملؽبممل...م(1)حل٤،مممَِرؿبِض...م مصكب٨ما

...{129} ظؿملٗمب٦ضٟمِنمعمملمبضملٓهمصمملءماظلؾؾؿملهمل،{129}...تؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م(2)تمملممم، ؾبونؽب...م مٔبَط مؼؽب

...{130}(3)طمملفمم، كٔبهكب...م مم)*(اظضملمملصؿملهملموماظٕصمملء:مومإٌادمبممليلؽملهملم،محل٤مم(4){131}...َظؽملؽبمملمػؽبذمل

                                                           
مم288إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م369م:م1احملؿلنملمٰب٤مجينمم1

ٮمؼعملٕءمبمملظٕصٝمؼٔركمٯممم(أمم)مؼبمم)******(

أغقب٥معؽملزمل٦بم:وماظـمملغ٨م،مم(ظؿملظمللٓوامم)ؼبماظؽملزملنملموجؾملمملنموأزؾملٕػؼملمملمأغقب٥مسػمل٧ماظضملشملٟمسػمل٧ممم(وؼٔركمم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم2

أغقب٥مادؿؽؽملمملفمؼبمأخؾمملرمبٔظ١م:موماظـمملغ٨،مم(أتٔرؾبؾبمم)وماظٕصٝمصؿمل٥مثٱثهملمأوج٥مأزؾملٕػمملمأغقب٥مغل٠مسػمل٧م،مسػمل٧مج٦ابماٰدؿظملؾملمملمم

م،م67م:2إسٕابماظعملٕآنمم،م297م:2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮموػ٦مؼٔركم:ماظـمملظىملمأغقب٥محممللموٰمبٓمع٤مإ٬ؼملمملرماٌؾؿٓأم،أي

مؼم143م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،733احملٕرماظ٦جؿملٖم

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،219:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،663م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 275:اٌغملؿظمل٧

 م219وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،219:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،664م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 275:اٌغملؿظمل٧

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،219:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،664م:2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 275:اٌغملؿظمل٧

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ131ذـذ127ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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اِوظبمو٭ػمل٥مم(مسؽملٓمآ)طمملفم،م(5){131}...موؽبعؽب٤معمبضملؽب٥ؾبم...م،ماظؾٱءموماظضملعمل٦بهملم:موماظلؿملؽهملم

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ137ذـذ131ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

 {131}...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م(6)طمملف،موعـػمل٥مم {132}...بكبؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م(7)و،مم ...ممعنبظمَلزملمبَٱتلب

...{133} ،و  ِٕعكبنيؽب...م مبمملمسؾملٓم)وابؿٓأم(ادعمظؽملمملمرب١م)وع٤موضٟمسػمل٧م،مم(8){133}...َض٦ؿبعـبمملمعنبفؿب

ب٢معؿ٧مذطٕتماظؾمملءم،وجضمل٢ماظؾمملءمحٕفمضل٣مصعملٓمتضمللٟموأخشملفملمِنمبمملءماظعملل٣مٰمضبٔفمعضملؾملمملماظظملضمل٢م(سؽملٓكم

ؽبَك...م (9)مبمملظظملضمل٢معضملؾملمملمخبٱفماظ٦او)*(ٰبقبٓمع٤ماإلتؿملمملن ؽٓبمسكبؽمل مبؽبؽملكب٨م...م ،مجممل٫ٖم{134}...بكبؼملؽبمملمسؽبؾمِل

                                                                                                                                                                                
وطمملفمسؽملٓم،219:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملس،664م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 275:أب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،219:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،664م:2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 275:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 م219:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،219:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،664م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 275:اٌغملؿظمل٧

 ٮاظٕصمملءمٯممم(أمم)مؼبم)*(

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،219:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،664م:2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 275:اٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،219:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،664م:2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 275:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 م275:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

 م275طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم8

 ٮاإلثؾمملتمٯمم(أمم)ؼبمم)*(

م331م:3ؼؽملصملٕماظٓراٌزمل٦نممػ،أومأنمتغمل٦نمبمملءماظعملل٣مم(ادعمم)وضٓمأجمملزماظٖزبرملٕيمؼبماظؾمملءمأنمتغمل٦نماظؾمملءماىمملرةمعؿضملػملعملهملمبمم9

ؼمم
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ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب م... طمملف،مم(2){135}...ؼؽبؽملغمُلؾب٦نؽب...مم،)**(حل٤،مورأسمآؼهملمأؼسملممًلم(1){134}م...ِإدؿب

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمغظملٗماٰغؿعملمملممم،مجممل٫ٖم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم {136}...َصمملغؿؽبعمَلؼملؿبؽملؽبمملمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿب

...{136}م...مَشمملصكبػملكبنيؽب(3)طمملفمم،...{137}م...مؼؾبلؿبؿؽبسملؿبضملؽبظمُل٦نؽبم عرملمملرقمم)مظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقب

،مم(أورثؽملمملم)عؽملزمل٦بمسػمل٧مأغقب٥معظملضمل٦لمثمملنمظذمل)***((اِرض

م

م

م

وٕمؼٕؼٓوامؼبمعرملمملرقم،وٕمؼؽملزملؾ٦ػمملمبمملظصملٕفم،مم(أورثؽملممل)مبذمل)م*((عرملمملرقماِرض)مغزملؾ٦ام(5()4)ضممللماظلفلؿمملغ٨

)مصكملغغملمملرهماظؽملزملنملمسػمل٧ماظصملٕصؿملهملمخشملفملمِنمؼبم:م(7()6)ضممللمأب٦مبغملٕمب٤ماِغؾمملري،اِرضموؼبمعطملمملربؾملمملم

موػ٦ماظٔيمؼلؼملؿمل٥م)**(سػمل٧مشرلمعضملؽمل٧مرب٢(أورثؽملمملم)أحٓػؼملمملمأغقبؾملمملمعؽملزمل٦بهملمبذمل:موجؾملني(معطملمملرب)و(عرملمملرق

(م3)زٕصممًلم(2)وؼلؼملؿمل٥ماًػملؿمل٢م(1)٭ظملهملم(8)اظغمللممل٨٫

                                                           
 م275وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأؼسملممًلمٯممظظملٜمم)**(

 م275طٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

 275:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،664م:2وػ٦محل٤مس٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 (أمم)دعملٛمع٤مٮماِرضمٯمظظملٜمممم)***(

مم165دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملمم4

م664اإلؼسملمملحماب٤ماِغؾمملريمم5

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماِرضمٯممظظملٜمم)*(

مم151دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملمماآلؼهملمم6

م664م:2اإلؼسملمملحمٰب٤ماِغؾمملريمم7

 ٮزب٢مٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)**(

مم24دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةممآؼهملمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ137ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م

م

م

م

م

م

م

م

وأورثؽملمملماظعمل٦مم:ممطفملغ١مضػملوملم)***(موتؽملزملنملمعرملمملرقموعطملمملربمسػمل٧ماحمل٢)**(ماظـمملغ٨مأنمتؽملزملنملماظيتمبفملورثؽملممل)*(ماظ٦ج٥

وإذامغزملؾوملمعرملمملرقموعطملمملربممم،م)****(صػملؼملمملمحٔفماىمملرمغزملؾممل،ماِرضماظيتمبمملرطؽملمملمصؿملؾملمملمعرملمملرقماِرضموعطملمملربؾملمملم

وسػملؿملؾملؼملمملمم(1)غضملوملمعرملمملرقموعطملمملربم(اظيتمبمملرطؽملمملمصؿملؾملمملمم)مسػمل٧مشرلمعضملؽمل٧ماحمل٢مجضملػملوملم)*****(ب٦ض٦عماظظملضمل٢مسػملؿملؾملممل

م)******(إنمجضملػملومل:ممحل٤م {137}م...موؽبعؽبطملؽبمملِربؽبؾملؽبممل...  وماظ٦ضٟمسػمل٧ مؼؾبلؿبؿؽبسملؿبضملؽبظمُل٦نؽب  صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧

                                                                                                                                                                                
صؿّماظعملٓؼٕماىمملعٝمبنيمصينماظٕواؼهملموماظٓراؼهملمع٤مسػمل٣ماظؿظمللرلمظػملضملٱعهملماظرمل٦طمملغ٨معشملؾضملهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مايػمليبمم1

مم227م:م2م-م1349م:م1وأوٰدهمط

مم109دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملممآؼهملمم2

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لماًػملؿمل٢ممم3

 م(طمم)دعملٛمع٤مٮماظ٦ج٥مٯممظظملٜمم)*(

 ٮبفملورثؿؽملمملمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

ٮمايممللمٯممم(أمم)مؼبم)***(

 ٮغزملؾوملمٯممم(أمم)مؼبم)****(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿملؾملمملمٯممظظملٜمم)*****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ138ذـذ137ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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بكبؼملؽبمملم...م (م،م3)بمملرطؽملمملمصؿملؾملمملمػ٦ممتمملمماظغملٱمم(2)ضممللماِخظمل٘،ماظيتمبمملرطؽملمملمصؿملؾملمملمعؽملعملشملضملممًلمسؼملقبمملمضؾػمل٥م

ؾٕبوْا ِٕذؾب٦نؽبم... :موعـػمل٥،مطمملفمم(4){137}...٭ؽبؾؽب مَأ٭ؿبؽملؽبمملٍممَظؾملؾب٣ؿب...م وم(5){137}م...ؼؽبضملؿب

...{138}(6)م

.مممطمملف/(م8){138}م...تؽبفؿبؾملؽبػمُل٦نؽبم..،محلمملنم)*******(طػملؾملمملم(7){138}...َظؾملؾب٣ؿبمآظكبؾملؽبهمٌلممَطؼملؽبممل...مومؼ171أممػ

 

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ142ذـذ139ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

 {139}...عمبمملمػؾب٣ؿبمصكبؿمل٥كب...م ،ٖجممل٫ ...{139}م...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب(9)طمملفم،وعـػمل٥م: ماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م

...{140}(10)مض٦ظ1٥شرلماب٤مسمملعٕمؼبم(11)سػمل٧مضٕاءةماىؼملمملسهملم وؽبِإذؿبمَأَنؿملؿبؽملؽبمملُط٣م...م... مبمملظؽمل٦نمسػمل٧م

ِنمطٱممع٦د٧مم،مظظملٜماىؼملٝم

                                                                                                                                                                                
وضٓممم،م609م:م2إسٕابماظعملٕآنمٮماِ٭٢مؼبمعرملمملرقماِرضموؼبمعطملمملربؾملمملمث٣محٔفمؼبمصؽملزملنملممٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم333م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م155م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م738م–م737غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

 ٮجضملػملوملمٯمم(أمم)ؼبمم)******(

مم12دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم2

م219:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،ٰب٤ماظؽملقمملسمم3

 275:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،220:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م275:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

مم275:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل220٧:وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

مم220:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمطػملؾملمملمٯمظظملٜمم)*******(

 م275:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م8

 م275:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9

 275:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،220:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

م289إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م204م:م2اظؽملرملٕمم،م92اظؿؿمللرلمم،م293اظلؾضملهملمم11
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ِنمعمملمبضملٓهمم(3)مسػمل٧مظظملٜماظ٦احٓماظطملممل٫نمل)*(وإذمأنمملط٣م(2)م،موظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةماب٤مسمملعٕ/ضٓممتقبمممؼم151طممػم

ؽبماظػمّل٥كبمَأبؿبطملكبؿملغمُل٣ؿبمِإَظذملؾملـبمملمػ:عؿزمل٢مبغملٱممع٦د٧موإخؾمملرهمس٤مآمتضملمملظبمؼبمض٦ظ٥م صؾمل٦معٕدودمسػملؿمل٥مصٱمؼعملشملٝمعؽمل٥ممؼمَأَشؿملؿب

ؽٔبابكب...م(م5)4اػذملمغغملٖاوي وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م،مطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(6){141}...دؾب٦ءؽبماْظضملؽب

ًٰمع٤م  (7)متمملم،{141}...سؽبصملكبؿمل٣فب...م،حل٤م {141}...مغكبلؽبمملءُط٣ؿب...مؼؼل٦ع٦غغمل٣ممػ:مبٓ

،محل٤مم(8){142}...َأرؿببؽبضملكبنيؽبمَظؿملؿبػمَلهمًلم...

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ143ذـذ142ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

ؿب...مم مإؼمملهمبمملإل٭ٱحم/وأعٕهم،مغؾملمملهمس٤ماتؾمملعمدؾؿملػملؾمل٣م،ممجممل٫ٖمسػمل٧مادؿؽؽملمملفماظؽملؾمل٨م{142}...وؽبَأ٭ؿبػملكب

...م (م1)مس٤مذظ١)***(ماظؽملؾ٦ةمعؽملٖه)**(مأغقب٥مؼعملٝمعؽمل٥مخٱفماإل٭ٱحممِنمعؽملزملنمل)*(سػمل٧مدؾؿمل٢ماظؿفملطؿملٓمٰمظؿ٦ػ٣

                                                                                                                                                                                
 52دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم1

 م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماآلؼهملمم2

 ٮنمملط٣مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

م289إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م204م:م2اظؽملرملٕمم،م92اظؿؿمللرلمم،م293اظلؾضملهملمم3

م25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم5

 275:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م666م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 275:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،220:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ومأب٨مسؼملٕو،مم،220:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 275:اٌغملؿظمل٧

 ٮمؼؿ٦ػ٣مٯمم(بمم)ؼبمم)*(

 ٮعؽملزمل٦بمٯمم(أمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

 ٮدرلهمٯمم(بمم)مؼبمم)***(
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كبؼ٤ؽب م،م(ٌمملم)ج٦ابم(ضممللم)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِن{143}...موؽبَطػمَلؼملؽب٥ؾبمرؽببنب٥ؾبم...  و،تمملممم(2){142}م...اْظؼملؾبظمْللكب

  ...{143}...مِإَظؿملؿب١َوعـػمل٥،ممحل٤م: ؽٕباغكب٨...م مِإَظ٧م...  :وعـػمل٥،م(3){143}م...َظ٤متؽب

ؽٕباغكب٨...م)م*****(م()****(عٝماظظملمملءموعـػمل٥م)مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم{143}...اْظفؽبؾؽب٢ِ م(م4){143}...مَصلؽب٦ؿبفؽبمتؽب

 

م

م

م

م

م

 {143}م...٭ؽبضملكبعمًلممل...م(5)دطممًلمبمملظعملزملٕموماظؿؽمل٦ؼ٤ممم(7)دطمملءمبمملٌٓمب٦زنمغبٕاءموماظؾمملض٦نم(6)ضٕأماِخ٦انم

...{143}...مَأومبلؾبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبؿب،ممتمملمم ...{144}...موؽببكبغمَلَٱعكب٨مممجممل٫ٖم،عىب٤ؽبم...م

ِٕؼ٤ؽب قٓبرم{145}.معكب٤مُط٢ىبمذؽب٨ؿبءلبم..طمملفممم(8){144}...اظرملمبمملطكب م)ممحل٤،إنمغزملنملمعمملمبضملٓهمبظملضمل٢مععمل

                                                                                                                                                                                
مم661م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م740ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 275:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 220:مطٔاماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموعـػمل٥مٯممظظملٜمم)****(

 ٮمعضملممًلمٯمعغملفملغقبؾملمملمم(أمم)ؼبمٮمعٝماظظملمملءموعـػمل٥مٯمماظضملؾمملرةمم)*****(

م220:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م220:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م289إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م204م:م2اظؽملرملٕمم،م93اظؿؿمللرلمم،م293وػؼملمملمغبٖةموماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم6

م289إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م204م:م2اظؽملرملٕمم،م93اظؿؿمللرلمم،م293اظلؾضملهملمم7

 275:وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م8
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طؿؾؽملمملمظ٥متػمل١م:ممعؽمل٥مأومغزملنملمسػمل٧ماٌظملضمل٦لمع٤مأجػمل٥م،مأي)**(مأومأبٓل)م*((وظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملنملممبمملمضؾػمل٥م

م...موعـػمل٥،ممحل٤م{145}...مظخملغمُل٢ىبمذؽب٨ؿبءلب... (م1)اِذؿملمملءمظٱتضملمملزموماظؿظملزملؿمل٢

(م2){145}...بكبفمَلحؿبلؽبؽملكبؾملؽبممل

{145}م...اْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب...م(3)تمملممم، ِٕماْظقؽب٠ىب...م َٰمم... مطمملفم،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم{146}...بكبطملؽبؿملؿب

م.حل٤مم(4){146}م...دؽبؾكبؿملًٱ...م ،مطمملفمسػمل٧ماٰبؿٓاءمبمملظرملٕطمأؼسملممًلم{146}...ؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ْامبكبؾملؽبمملم

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ150ـذ146ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

 .ؾٔبوهؾبمدؽبؾكبؿملًٱ مَأسؿبؼملؽبمملُظؾملؾب٣ؿب...متمملم،مم(1){146}م...َشمملصكبػملكبنيؽب...مم،)*(مطمملف{146}...مؼؽبؿمبككب

...{147}(2)حل٤،ممم...{147}م...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب(3)متمملممم،{148}...َظ٥ؾبمخؾب٦ؽبارفب...م(4)حل٤مم

                                                           
 (أمم)دعملٛمع٤مٮممضؾػمل٥م..م.موظؿملٗمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

ًٰمٯمم(بمم)ممؼبم)**(  ٮبٓ

م،م340م:3اظٓرماٌزمل٦ن،170م:م5وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماظ٦ج٦همبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم1

وم،م220:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 275:سؽملٓمأب٨ممسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 276:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،220:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ومأب٨مسؼملٕومم،220:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،666م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 276:م،اٌغملؿظمل٧

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ146ذـذ143ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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،مصكملنماشلمملءم٬ؼملرلماظضملف٢م،مظؽٱمتزملرلماىؼملػملهملم٭ظملهملمدؾؿملٱممم(5){148}م...دؽبؾكبؿملًٱ...محل٤م،وعـػمل٥م

ؿبم٬ؽبػمُل٦ْام...(م،8)صؿملؾملؼملمملمتمملمم(7)وضممللمأب٦مجضملظملٕم(6){148}م...َزمملظكبؼملكبنيؽب...موطٔام مظؿملٗم{149}...َض

ٌّمملمورزل٦ام (م9)وتعملٓمماظغملٱممسػمل٧مذظ١،ع٦٭٦ظهملمطػملؼملهملمواحٓةمبمملتظملمملقم(بؽلؼملمملم)ب٦ضٟمِنمضمملظ٦امبضملٓهمج٦ابم

،كبيؽب...م ؽٕبمرؽببىبغمُل٣ؿب...:وعـػمل٥م،ظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملممم)مطمملف،م{150}...عكب٤مبؽبضملؿب م(10){150}...مَأعؿب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ152ذـذ150ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

نٕبهؾبمِإَظؿملؿب٥كب...م م اب٤مطػملؼملهملموأمممؼاب٤مأممػم،اتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧مرد٣م)*((حل٤مم(11){150}...ؼؽبفؾب

(م2){150}م...ؼؽبعمْلؿؾبػمُل٦غؽبؽملكب٨...م ،مؼبمر٥م)***(ماٰتزملممللمومؼفملت٨ماظغملٱممسػمل٧ماظيت)**(سػمل٧مإرادةم(1)طػملؼملهمل

                                                                                                                                                                                
 م23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمٮمحل٤مٯمم(بمم)ؼبمم)*(

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م220:موحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 276:اٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م220:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 276:اٌغملؿظمل٧

 276:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م220:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 276:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م221:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم4

 221:مومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 221:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م95دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِسٕافمآؼهملمم7

م221:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسم8

م74اٌعملؽملٝمم9

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م221:مومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م666م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

 276:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم221:وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم11
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قبرمأيمإذا)****(جممل٫ٖ،موو٭ػمل٥مأحل٤،مِنماظظملمملءمؼبمج٦ابمذٕط  ،مػؼمل٦امبعملؿػمل٨مصٱمترملؼملؿؾمل٣مبسملٕب٨م)*****(مععمل

...محل٤م،م(4){151}...صكب٨مرؽبحؿبؼملؽبؿكب١َ...م ،تمملممم(3){150}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...م

نبغؿبؿملؽبممل...متمملمم،م(5){151}...اظمباحكبؼملكبنيؽب إنقبم)تمملم،مإنمجضمل٢م:موضؿمل٢،مطمملفمم(6){152}...صكب٨ماْظقؽبؿملمملةكبماظ

وض٦ظ٥مؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملمآخٕمطٱع٥م،موػ٦مأذؾ٥مبلؿملمملقماظغملٱمم،موعمملمبضملٓهمع٤مطٱممع٦د٧مم(اظٔؼ٤مادبٔواماظضملف٢

ِٕؼ٤ؽبػ:مث٣مضممللمتضملمملظبم ِٖيماْظؼملؾبظمْلؿؽب ؽبظكب١َمغؽبفؿب وٰمؼؾػملٞمدرجهملماظؿؼملمملممإنمجضمل٢مذظ١مع٤مطٱممآمتضملمملظبمإخؾمملرًامممؼموؽبَط

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ155ذـذ152ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

                                                                                                                                                                                
 (أمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤م...مظٱبؿٓاءمٯماظضملؾمملرةمم)*(

م74اٌعملؽملٝمم1

 ٮعٕادمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

 ٮاظٔيمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 276:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م666م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمذٕطممٯممظظملٜممم)****(

 ٮػ٣مٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م221:مومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م666م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 276:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م221:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 276اٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م221:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م666م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 276اٌغملؿظمل٧

ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م221:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م676م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 276اٌغملؿظمل٧
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ِٕؼ٤ؽب:موؼٓلمسػملؿمل٥مض٦شل٣م،ممومزبمملرؾهملم٦ٌد٧ممبمملمؼؽملمملشل٣م/مممسؼملمملمؼؽملممللمسؾمملدماظضملف٢ممؼ172أممػم ِٖيماْظؼملؾبظمْلؿؽب ؽبظكب١َمغؽبفؿب مم،موؽبَط

ِٕؼ٤ؽب... (م،1)وسػمل٧مػٔامٕمؼؿ٣ماظ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥ممؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملموظغملؽمل٥مطمملف  ،متمملمم{152}م...ماْظؼملؾبظمْلؿؽب

ممظؿملٗم{154}...اْظطملؽبسملؽبنملؾب...م ،تمملممم(2){153}م...مرمبحكبؿمل٣فب... مطمملفم{153}م...موؽبآعؽبؽملؾب٦ْا...

ٌّمملمٕمؼفملتموػ٦مض٦ظ٥م)*(ب٦ضٟمِن َِْظ٦ؽباحؽب...م أخٔماِظ٦احمصٱمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمبمملظ٦ضٟ:ممج٦ابم م{154}م...ا

ًٰمع٤ماِظ٦احمأوم،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م،محل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم وؼبمغلكؿؾملمملمعبػملهملمؼبمرب٢مغزملنملمحممل

ؿبػؽبؾؾب٦نؽبم... (م3)ع٤م٬ؼملرلمع٦د٧ محل٤م{155}...ظخملؼملكبؿملعمَلمملتكبؽملؽبمملم...م(مم5)طمملفموضؿمل٢متمملمم(4){154}...مؼؽب

(م،م7){155}...اظلنبظمَلؾملؽبمملءمعكبؽملمبممل...م وعـػمل٥،مطمملفمم(6){155}م...موؽبِإؼمبممليؽب... ،حل٤م

م

م

م

م

                                                           
مم184م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م746ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

ممم276:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

ٮمصكملنمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

م،م574م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنمٰب٤ماظؽملقمملسم،وضٓمرجّماب٤ماظؽملقمملسماٰبؿٓاءمصؿملؾملمملمبؿملؽملؼملمملمرأىماظلؼملنيمأغقبؾملمملمظػملقممللمم3

م350م:م3اظٓرماٌزمل٦نم

ممم276:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

ممم276:ممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م667م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم6

،مم221

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 221:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم7
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ومٰمسمملع٢مصبضملػملؾملمملم.مِنماىؼملػملهملمٰمت٦٭ٟمبؾملمملماٌضملٕصهملم،ممجممل٫ٖم{155}...َٰمصكبؿؿبؽملؽبؿؾب١َِإ/مِإنؿبمػكب٨ؽبم...م مؼمم152طممػ

ًٰم كبيمعؽب٤متؽبرملؽبمملء...م(م،م2)1ضمملظ٥ماظلفمملوغٓي،محممل موؽبارؿبحؽبؼملؿبؽملؽبممل...موعـػمل٥م،ممحل٤م{155}م...وؽبتؽبؾملؿب

...{155}(3)مم...ِٕؼ٤ؽب ؿبغؽبذملمملمِإَظؿملؿب١َ...مم،طمملفمم(4){155}م...ماْظطملؽبمملصكب حل٤،مم(5){156}...ِإغمبمملمػؾب

محل٤،موعـػمل٥

ؼبمرب٢ماظٔؼ٤مم)مطمملف،{156}...مُط٢مبمذؽب٨ؿبءلب...ظػملظملزمل٢مبنيماىؼملػملؿملؿنيمم(6){156}...معؽب٤ؿبمَأذؽبمملء...م

وماظؽملزملنملمع٤موجؾملنيم،مموماظؽملزملنملموماىٕمصمملظٕصٝمع٤موجؾملنيم)**(مايٕطمملتماظـٱثماظٕصٝ)*((اظٔؼ٤مبضملٓمؼقملعؽمل٦نم

موماًدلمإعقبمملماىؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملمع٤مض٦ظ٥م)***(خدلمعؾؿٓأمربٔوفمأومعؾؿٓأم(أغقب٥م)وماىٕمع٤مثٱثهملمصؿمملممإنمرصٝمسػمل٧

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجقبمم،مأومرصٝمسػمل٧مآٌحمم(اظٔؼ٤)أوماىؼملػملهملماٰزلؿملهملموطمملفمإنمغزملنملمم(ؼفملعٕػ٣مبمملٌضملٕوف):م

ًٰمع٤م .موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم،مأومغضملؿممًلمأومسشملٟمبؿملمملنم(اظٔؼ٤مؼؿعمل٦نم)بٓ

م

م

م

                                                           
 4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملم1

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم2

ممم277:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م3

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،667م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

،مم221:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 277:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م221:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم6

 ٮؼقملعؽمل٦نمؼبمرب٢ماظٔؼ٤مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮماظٕصٝمٯمممظظملٜممم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأومعؾؿٓأمٯممض٦ظ٥مم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ156ذـذ155ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ157ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

(1،)...{157}...وؽباإِلغؿبفكبؿمل٢ِ(2)طمملف،مسػمل٧ممم

ػ٦مؼفملعٕػ٣م:مِنمعمملمبضملٓهمضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمربٔوفم،مأي،متمملمم:موضؿمل٢/مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمممؼم145بممػ

وأنمم

ًٰمم(عغملؿ٦بممًلم)ؼغمل٦نمغضملؿممًلمظعمل٦ظ٥ أيمصبٓوغ٥مأعًٕامأوم٭ػملهملمظػملٔيمضممل٫ؼملممًلمععملمملممصبٓوغ٥مطمملظؾٓلمع٤متػمل١ماىؼملػملهملم:مأومبٓ

وػ٨م،مبسمل٣ماشلؼملٖةمم(6)وماِع٨،معٝمزؼمملدةمظإلؼسملمملحمم(5)4ضمملظ٥ماظلفمملوغٓي،مم(3)اِع٨ماظٔيمؼفملعٕػ٣:م،مأي

م)**(وماٌضملؽمل٧مأنمػٔاماظؽمليب،مأيمضزملٓمؼعملزملٓم:ممؼقملمقبم)*(وػ٨مضٕاءةماظضملمملعقبهملمغلؾهملمإظبماِعقبهملمأومإظبماِممصؾمل٦معزملٓرمِمقب

َِع٨مبظملؿّماشلؼملٖةم،موصؿمل٥مغصملٕم،مععملزمل٦دمظغمل٢مأحٓم ،مِغقبقب٥مظ٦مطمملنمطٔظ١مظعملؿمل٢ما

                                                           
،مأغقب٥مبٓلمعؽمل٥م:ماظـمملغ٨،مم(اظٔؼ٤مؼؿعمل٦نمم)أحٓػمملماىٕمغضملؿممًلمظعمل٦ظ٥م:مؼبمربػمل٥مأوج٥مم(اظٔؼ٤مؼؿؾضمل٦نمم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم1

لٔبموجؾملمملنم:ماًمملعٗ،مأغقب٥معٕص٦عمسػمل٧مخدلمابؿٓاءمعسملؼملٕم:ماظٕابٝ،ماظـمملظىملمأغقب٥معؽملزمل٦بمسػمل٧ماظعملشملٝم أغقب٥معؾؿٓأموؼبماًدلمحؿملؽملؽ

مػٮممم(أوظؽ١مػ٣ماٌظملػملق٦نمم)اىؼملػملهملماٰزلؿملهملمع٤مض٦ظ٥م:موماظـمملغ٨م(ؼفملعٕػ٣مبمملٌضملٕوفمم)أغقب٥ماىؼملػملهملماظظملضملػملؿملهملمع٤مض٦ظ٥م:مأحٓػؼملمملم

مؼم75م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م354م–م353م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نم

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،م221:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 277:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وماظـمملظىملمأغقب٥معؽملزمل٦بم،موماظـمملغ٨مأغقب٥مخدلمظػملٔؼ٤م،مأغقب٥معلؿفملغٟم:مصؿمل٥مدؿهملمأوج٥مأحٓػمملمم(ؼفملعٕػ٣مم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيمم3

م)أغقب٥محممللمع٤ماظسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼبم:موماًمملعٗ،مم(اظؽمليبمم)وماظٕابٝمأغقب٥محممللمع٤م،مم(صبٓوغ٥مم)سػمل٧مايممللمع٤ماشلمملءمؼبم

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨مم،355م–م354م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمػمٮم(معغملؿ٦بممًلم)مأغقب٥معظمللٕمظذملم:موماظلمملدسمم(عغملؿ٦بممًلم

ؼم194م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،309م:م2اظعملٕآنموإسٕاب٥م

م4دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةاآلؼهملمم4

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم5

مم354م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م372م:م1احملؿلنملمم6

 ٮأمقبمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمغيبمٯممظظملٜمم)**(
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م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ158ذـذ157ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

أب٦مدظملؿملمملنمب٤مم(1)وػ٨معغملهملمأولمع٤مأزؾملٕماظغملؿمملبهمل،ممع٤متطملؿملرلماظؽمللؾهملمأومغلؾهملمِمقبماظعملٕىم)*(موضٓمؼعملممللمأغقبؾملممل

ِٖلؽبم...م ،حل٤مم(4){157}...َطمملغؽبوملؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب...م (م،3)س٣قبمأب٨مدظملؿملمملنمب٤محٕبم(2)أعؿملهمل ُأغ

تمملم،مم(5){157}م...اْظؼملؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب...م) صمملظٔؼ٤مم):خدلمض٦ظ٥مم(أوظؽ١م)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِن{157}...عؽبضملؽب٥ؾب

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجقٕبمغضملؿممًلم،ممحل٤،مإنمرصٝمعمملمبضملٓهمأومغزملنملمسػمل٧مآٌحم{158}م...جؽبؼملكبؿملضملـبممل...م تمملم،م

ًٰمعؽملؾملمملمظغمل٤مصؿمل٥ماظظملزمل٢مبنيماظزملظملهملموما٦ٌ٭٦فمبعمل٦ظ٥م ومأجمملزمذظ١م،مم(6)إظؿملغمل٣معبؿملضملممًل:مظػملفٱظهملمأومبٓ

َِرؿبِض...م(م،1()9)وادؿؾضملٓهمأب٦ماظؾعملمملءم(8()7)اظٖزبرملٕي محل٤،مِنماىؼملػملهملمبضملٓهمتزملػملّم{158}...وؽبا

ًٰ (م.م2)تزملػملّمأنمتغمل٦نمعؾؿٓأمأومحممل

                                                           
 ٮأغقب٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمم)*(

مم354م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م194م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م750احملٕرماظ٦جؿملٖمم1

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم2

٭كٕمب٤محٕبمب٤مأعؿملهملمب٤مسؾٓمسلٗمأحٓمرجمملٰتمضٕؼ٘ماظغملؾمملرمؼبماىمملػػملؿملهملموواظٓمعضملمملوؼهملمرأسماظٓوظهملم:مأب٦مدظملؿملمملنمم3

م:م10م/م2005م:م1مػؿملؽهملما٦ٌد٦سهملمدعرمل٠مط–ا٦ٌد٦سهملماظضملٕبؿملهملمذملمر٫مملدهملماىؼملؾمل٦رؼهملمم،م31اِع٦ؼهملمؼبماإلدٱممعمملتمدؽملهملم

م902

،م221:موتمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م221:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملرؼ٤ماإلؼسملمملحمم5

 277:اٌغملؿظمل٧

مم355م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م196م:م5وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماظ٦ج٦همبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم6

مم9دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

مم355م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م196م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م209م:م2اظغملرملمملفمم8

مم32دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9
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(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ161ذـذ158ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

...{158}...ؼؾبقؿبؿملكبذمل٨موؽبؼؾبؼملكبؿملوملؾب(3)وم،حل٤مم{158}م...وؽبَطػملكبؼملؽبمملتكب٥كب...ممجممل٫ٖم،ظألعٕمبضملٓهم م...

ؾبونؽب كبُظ٦نؽب...م،تمملممم(4){158}م...تؽبؾملؿبؿؽب حل٤مم(6){160}م...ُأعؽبؼملـبممل...م،طمملفمم(5){159}م...ؼؽبضملؿب

مؼغمل٤معضملشمل٦صممًلمسػمل٧مضشملضملؽملمملم)*(صػمل٣م(إذمادؿلعملمملهم)سمملع٢(أوحؿملؽملمملم)وإنماتظملعملوملماىؼملػملؿمملنمظغمل٤م،م

ؽب...م)**(صكملنمتظملٕؼ٠ماِدؾمملطمٕمؼغمل٤مؼبمزع٤ماٰدؿلعملمملءموعـػملؾملمملمممم/ممؼم173أممػ ...م و،م(7){160}م...ماْظقؽبفؽب

ؽببؽبؾملؾب٣ؿب...م م{160}م...سؽبؿملؿبؽملـبممل ...م و،م{160}...وؽباظلمبػمْل٦ؽبى...م وم(8){160}م...عمبرملؿب

                                                                                                                                                                                
مم355م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م196م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم/م256إعٱءمعمملمع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم1

أغقبؾملمملمبؿملمملنمظػملفؼملػملهملمضؾػملؾملمملمأومؼبمع٬٦ٝمرصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءمأومؼبمم(ٰمإظ٥مإٰمػ٦مم)وضٓمرأىمأب٦محؿملمملنمؼبموج٦همإسٕابمعبػملهملمم2

 مؼ355م:م3وماظٓرماٌزمل٦نمم،م197م:م5ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػع٬٦ٝمايممللمم

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م221:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم277:اٌغملؿظمل٧م

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م221:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 277:اٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م221:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 277:اٌغملؿظمل٧

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 ٮظغمل٤مأوحؿملؽملمملمسمملع٢مإذمادؿعملمملهمصػمل٣مٯمم(بمم)ؼبمم)*(

 (طمم)دعملٛمع٤مٮمعـػملؾملمملمٯممظظملٜمم)**(

  222:وػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8
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مخؽبشملكبؿملؽؽبمملتكبغمُل٣ؿب...م،طمملفمم(1){160}...ؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽب...م،ممطػملؾملمملمحلمملنم{160}...رؽبزؽبْضؽملؽبمملُط٣ؿب

...{161}(2)محل٤مم،

م

م

م

{161}م...اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م(3)طمملف،مم كبيمضكبؿمل٢ؽب...م ؽبماَظ ممظؿملٗمب٦ضٟممٌغملمملنماظظملمملءم{162}...َشؿملؿب

،...{162}م...ؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽبم(4)م،مطمملفم{163}...مذؾبمبسممًل...مممجممل٫ٖم،مَٰمتؽبفمْلتكبؿملؾمِل٣ؿب...م

...{163}(5)ؼ٦مم،متمملمم،سػمل٧ماظعمل٦لمبضملٓمماإلتؿملمملنمبمملظغملػملؿملهملمصكملغقبؾمل٣مطمملغ٦امؼؽملصملٕونمإظبمايؿملؿمملنمؼبماظؾقٕمم

ص٦د٦سم،مصكملذاماغعملسمل٧ماظلؾوملمذػؾوملمصػمل٣متصملؾملٕمإظبماظلؾوملماٌعملؾ٢م،مصػمل٣مؼؾ٠ؽبمح٦تمإٰماجؿؼملٝمصؿمل٥م،ماظلؾوملم

وضؿمل٢مضممللمشل٣م،مإنمآمٕمؼؽملؾملغمل٣مس٤ماٰ٭شملؿملمملدموإمنمملمغؾملمملط٣مس٤ماِط٢مصممل٭شملمملدوام:مإظؿملؾمل٣ماظرملؿملشملمملنموضممللمشل٣م

صكملذامطمملنم،ممإظؿملؾملمملمايؿملؿمملنمؼ٦مماظلؾوملم)*(صمملدبٔوامحؿملممل٬ممًلمسػمل٧مدمملح٢ماظؾقٕمصؿفملت٨،مإغقبؼملمملمغؾملؿملؿ٣مس٤ماِخٔم:م

م)**(صممل٭شملمملدوامصؿمل٥مومأطػمل٦اموبمملس٦امصؼمللْمآمذؾقبمملغؾمل٣،مصظملضملػمل٦امذظ١مث٣ماسؿٓوامؼبماظلؾوملم،مؼ٦مماِحٓمخٔوػمملم

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م222:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2وػ٦محل٤ممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 277:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م667م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 222:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م222:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م667م:م2وػ٦محل٤ممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 277:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م667م:م2وػ٦محل٤ممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م222

 ٮصؿفملت٨مٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 ٮذؾمملػؾمل٣مٯمم(أمم)ممؼبم)**(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ163ذـذ161ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ضٕدةموعرملمملطبؾمل٣مخؽملمملزؼٕمصؼملغملـ٦امثٱثهملمأؼمملممث٣مػػملغمل٦اموٕمؼؾ٠مممل٦خمص٦قمثٱثهملمأؼمملممأبًٓاموأعقبمملمع٤مضممللمإنم

،ممِنقبماظؿرملؾؿمل٥مع٤ممتمملمماظغملٱمم)***(اإلتؿملمملنمؼبمشرلمؼ٦مماظلؾوملمطمملنمأض٢مع٤مؼ٦مماظلؾوملمأومبشملػملنملموغزملنمل

حقٕبعوملمسػملؿملؾمل٣مايؿملؿمملنمؼ٦مماظلؾوملممم:م(2)ضممللمذبمملػٓ،مم(1)صمملظ٦ضٟمسػمل٧مطٔظ١

م

م

تفملتؿملؾمل٣م:مطٔظ١مأيم:مصعمل٦ظ٥مم.م(3)متفملتؿملؾمل٣مصؿمل٥مذٕسممًلمِعؽملؾملمملموٰمتفملتؿملؾمل٣مؼبمشرلهمإٰمأنمؼشملػملؾ٦ػممل/مممصغملمملغوملممؼ153طممػ

ورب٢ماظغملمملفمغزملنملمبمملإلتؿملمملنمسػمل٧مايممللمأيمٰمتفملت٨معـ٢مذظ١م،مومغؾػمل٦ػ٣معلؿفملغٟم،مذٕسممًلموػؽملمملممتقبماظغملٱمم

صمملظ٦ضٟمسػمل٧مطٔظ١محل٤مصؿملؾملؼملمملمأوم،غؾػمل٦ػ٣مبٱءمطٔظ١م:ماإلتؿملمملنمأوماظغملمملفم٭ظملهملمعزملٓرمبضملٓهمربٔوفمأيم

قٓبرًامم(مإذ)مطمملفم،مإنمسػمل٠م(5){163}م...ؼؽبظمْللؾبعمُل٦نؽب...م(م،م4)تمملم بمملذطٕمععمل

ًٰمب٥ممؼ146بممػ مطفملغقب٥مضممللمٕمتضملصمل٦نم/مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنمعمملمبضملٓهم٭ظملهملمظعمل٦ظ٥مض٦عممًلمم{163}م...مَض٦ؿبعـبممل...معظملضمل٦

ـٓبا...،مض٦عممًلمعؾملػملغملنيم كبؼ ؽٔبابـبمملمذؽب إنم:طمملفمم(7م){164}م...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب...م ،حل٤مم(6){164}...مسؽب

                                                           
 ٮتضملنملمطمملنمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمغزملنملمِنمٯممض٦ظ٥مم)***(

مم204م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م753احملٕرماظ٦جؿملٖمم1

ممم20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم220تظمللرلمذبمملػٓمم3

مم95م:م9اظشملدليم

وؼ٦ممٰم:موصب٦زمسػمل٧مبضملٓمأنمؼغمل٦نمم(غؾػمل٦ػ٣ممبمملمطمملغ٦امؼظمللعمل٦نمم):موع٬٦ٝماظغملمملفممغزملنملمبعمل٦ظ٥مٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

وضٓمغ٦ضرملوملمم،م312م:م2ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمؼلؾؿ٦نمٰمتفملتؿملؾمل٣مطٔظ١مأيمٰمتفملتؿملؾمل٣مذٕسممًلموؼغمل٦نمغؾػمل٦ػ٣معلؿفملغظملهملم

مؼم361م–م360م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م204م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛم77ػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م222:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م668م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 277:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م222:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ164ذـذ163ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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س٤مم(2)وضٕأمحظملٙ،م(1))***(ضمملظ٦امع٦سصملؿؽملمملمعضملٔرة:ممعؾؿٓأمربٔوفمأيم)**(مخدل)*((عضملٔرةمسػمل٧مأغقب٥مم)رصٝ

عضملٔرةممم(3)سممل٭٣

م

م

ِنماٌضملٔرةمتؿسملؼمل٤مطٱعممًلموماٌظملٕدماٌؿسملؼمل٤م:مأومغزملنملمبمملظعمل٦لم،ممعضملٔرةم)*(بظملضمل٢مععملٓرمأيمغضملؿٔرم(4)بمملظؽملزملنمل

م{165}...ؼؽبؽملؿبؾملؽب٦ؿبنؽبمسؽب٤ِماظلنب٦ءكب...م (م5)طعملػملوملمضزملؿملٓةموذضملًٕا:مماظعمل٦لمغزملنملماٌظملضمل٦لمب٥م)**(طٱممإذاموضٝمبضملٓ

سؼملقبمملم)مؼبمطؿمملبمآمع٤مذطٕم)***(طمملف،مط٢معمملم(6){165}م...ؼؽبظمْللؾبعمُل٦نؽب...م ،مجممل٫ٖم{165}...اظلنب٦ءكب

                                                           
 (بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمعضملٔرةمسػمل٧مأغقب٥مٯمماظضملؾمملرةمم)*(

 شرلمع٦ج٦دمبؾملٔاماظلؿملمملقمؼبمآؼهملمتؿؼملهملمظغمل٤ماٌضملؽمل٧مؼعملؿسملؿملؾملمملمٮمخدلمٯممظظملٜممم)**(

ٮمع٦سصملهملممٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمعضملٔرةمٯممظظملٜمم)***(

،مم204م:م2اظؽملرملٕمم،م94اظؿؿمللرلمم،م296اظلؾضملهملم،موػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕومواب٤مسمملعٕموغبٖةموماظغمللممل٨٫مم1

م291إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

مم109دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةاِغضملمملمماآلؼهملم2

مم54دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

م291إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم،م204م:م2اظؽملرملٕمم،م94اظؿؿمللرلمم،م296اظلؾضملهملمم4

 ٮغضملؿٔرممٯمم(بمم)ممؼبم)*(

 ٮبٓلمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)**(

ٕمؼٕؼٓوامأنمؼضملؿٔرواماسؿٔارًامعلؿفملغظملممًلمع٤مأعٕمظؿملؼملؾب٦امسػملؿمل٥موظغملؽملؾمل٣مضؿمل٢مشل٣مم):وضٓمرجّمصؿملؾملمملمدؿملؾ٦ؼ٥ماظؽملزملنملمسػمل٧ماظٕصٝمصعملممللمم5

وظ٦مضممللمرج٢مظٕج٢معضملٔرًةمإظبمآموإظؿمل١مع٤مطٔاموطٔامؼٕؼٓماسؿٔارًام،مػ٦مع٦سصملؿؽملمملمعضملٔرٌةمإظبمربغمل٣م:مٕمتضملصمل٦نمض٦عممًلمضمملظ٦ام

م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م321م–م320م:م1ؼؽملصملٕماظغملؿمملبممػم(ظؽملزملنملمواظؽملزملنملمأطـٕممومأج٦دم

م361م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م205م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م755م–م754احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م77م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م312

ؼم

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،م222:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 ٮطػملؼملمملمٯممم(أمم)ؼبمٮمط٢معمملمٯممض٦ظ٥مم)***(
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مخؽبمملدكبؽكبنيؽبم... (م،1)مس٤معمملمغؾمل٦امصؾمل٦مبؽمل٦نمطؼملمملمتٕى)**م**(ؼإٰمػؽملمملمؼبمض٦ظ٥مػم،صؾمل٦مبطملرلمغ٦نمبضملٓماظضملنيم،م(

...{166}(2)(م،م3)طمملف:موضؿمل٢،محل٤ممؽٔبابكب...م ،محل٤مم(4){167}...دؾب٦ءؽبماْظضملؽب

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ169ذـذ167ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

ؾبماْظضملكبعمَلمملبكب...م م،)*(طمملفم:م(6()5)موضممللمأب٦مسؼملٕ ِٕؼ مجممل٫ٖ،موو٭ػمل٥مأوظبمظػملفؼملٝمبنيم{167}م...َظلؽب

(م8){168}م...مُأعؽبؼملـبممل...:طمملف،موعـػمل٥م(7){167}م...رمبحكبؿمل٣فب...م،اظزملظملؿنيمتٕشؿملؾممًلموتٕػؿملؾممًلمطؼملمملمتعملٓمم

...{168}(8)ومم...{168}...مدؾبونؽبمذؽبظكب١َ(9)م،ؿبجكبضملؾب٦نؽب...م ؾٕبم...(م،1){168}...ؼؽب مدؽبؿملؾبطملؿبظمَل

                                                           
 ٮإٰمؼبمض٦ظ٥مػؽملمملمٯمم(بمم)مؼبمم)****(

 م69اٌعملؽملٝمم1

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،م222:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 277اٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم3

 277:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

 م3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمم5

 277اٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم6

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯممظظملٜمم)*(

 277:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕ،وماٌغملؿظمل٧،م222:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ومسؽملٓمأب٨م،م222:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،668م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 277:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 277:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،668م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ167ذـذ165ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ؾٔبوهؾب...م،مجممل٫ٖم{169}...َظؽملؽبممل َٰماْظقؽب٠مب...م،حل٤مم(2){169}م...ؼؽبفمْلخؾب طمملف،ممم(3){169}...ِإ

...م ،{169}...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب...م ،موطٔا(4){169}...صكبؿمل٥كب/معؽبمملم...مممموعـػمل٥مؼ174أممػ

تمملم،ممم(5){169}...تؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب

م

م

م

)مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م(مؼؿعمل٦ن)**(ماظٔؼ٤)*(إنقبم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمسػمل٧مض٦ظ٥،معؾؿٓأمم(وماظٔؼ٤مميلغمل٦ن)إنمجضمل٢م

ؾب)عؾؿٓأموخدلهمم(وماظٔؼ٤)م)***(وإنمجضمل٢م(تؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب)موٰمسػمل٧م(ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب َٰمغؾبسملكبؿمل ...م :ٕمؼ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥مم(ِإغمبمملم

ػ٣ماظٔؼ٤مميلغمل٦نمم(اٌزملػملقني)ِنقبم،مممِغ٥مٰمؼظملزمل٢مبنيماٌؾؿٓأموماًدلمبمملظ٦ضٟم{170}...وؽبَأَضمملعؾب٦ْاماظزملمبَٱَة

وماظٕابٛمبؿملؽملؾملؼملمملماظضملؼمل٦ممؼبماٌزملػملقنيمأوم٬ؼملرلم،وؼبمض٦ظ٥موأضمملع٦اماظزملٱةمإسمملدةماٌؾؿٓأممبضملؽملمملهم،مبمملظغملؿمملبم

                                                                                                                                                                                
 277:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م222:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م222:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،668م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 277:اٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨م،م222:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،668م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 277:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م222وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،668م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم4

 277اٌغملؿظمل٧

 277ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧،م222طٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمإنمٯممظظملٜم)*(

 ٮظػملٔؼ٤مٯممم(بمم)مؼبمم)**(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمإنمجضمل٢مٯممض٦ظ٥مم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ171ذـذ170ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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فٝبم...م ،تمملممم(2){170}م...اْظؼملؾبزملؿبػملكبقكبنيؽب...م(م،1)ربٔوفمتعملٓؼٕهماٌزملػملقنيمعؽملؾمل٣ وؽباضكب

ًٰمب٥م(إذم)إنمسػمل٠م:متمملممم(3){171}م...تؽبؿمبعمُل٦نؽب...م،محل٤م{171}...بكبؾمِل٣ؿب .مبمملذطٕمععملٓرًامعظملضمل٦

م

م

م

م

م

م

م

ؿبغؽبمملم)ؼب واخؿػملٟم.م(4)ٕمؼؿ٣ماظغملٱممسػمل٧معمملمضؾػمل٥مؼوإذمغؿعملؽملمملماىؾ٢ممػمأومسػمل٧م)*((عمملم)وإنمسشملٟمسػمل٧ ػ٢مم(ذؽبؾمِل

ٌّمملمأجمملب٦ام)***(ماٌٱ٫غملهمل*(*)ػ٦مع٤مطٱممآمأومع٤مطٱم مأومع٤مطٱمماظٔرؼهملمصضملػمل٧مأغقب٥مع٤مطٱمماٌٱ٫غملهملموأنقبماظٔرؼهملم

ؿبغؽبمملضممللمآمظػملؼملٱ٫غملهملماذؾملٓوامسػملؿملؾمل٣مصعملمملظوملماٌٱ٫غملهملمم(بػمل٧)بذمل صؾػمل٧مآخٕمضزملقبهملماٌؿملـمملقمصممل٭ػملهملمبنيماظلقملالمومم،مذؽبؾمِل

                                                           
مػٮمعؽملؾمل٣مم(إغمملمٰمغسملؿملٝمأجٕماٌزملػملقنيمم)ابؿٓاءموماظؿعملٓؼٕمؼبمخدلهمم(وماظٔؼ٤مميلغمل٦نمبمملظغملؿمملبمم)ٯمم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

اظٓرمم،212م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،305م:م2ومضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م،79م:م2إسٕابماظعملٕآنم

مؼمم368م–م367م:م3اٌزمل٦ن

 277ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،668م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم2

 277ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧،م222ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،668م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم3

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمٯممظظملٜمم)*(

عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومٮمم(وإذامأخٔمربقب١مع٤مبينمآدممع٤مزؾمل٦رػ٣مم)واذطٕم:ماٌضملؽمل٧م،مغزملنملمم(إذمم)ع٬٦ٝمٯم:مضممللماظٖجمملجمم4

مؼمم218م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م758احملٕرماظ٦جؿملٖمم،79م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمإسٕابماظعملٕآنممػم315م:م2إسٕاب٥

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مطٱممٯمممض٦ظ٥مم)**(

 ٮآمومٯمم(بمم)مؼبمم)***(
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مٰمتضملػمل٠مظ٥ممبمملمبضملٓهمٰمظظملصملممًلمومٰمعضملؽمل٧موسػمل٧مأغقب٥مع٤مطٱمماظٔرؼهملم)****(تمملممِغ٥م(بػمل٧م)صمملظ٦ضٟمسػمل٧،ماى٦ابم

ؿبغؽبمملم)صمملظ٦ضٟمسػمل٧ لب)******(صضملػملؽملمملمذظ١مأنمتعمل٦ظ٦ا:مأنمعؿضملػملعملهملممبقٔوفمأيم)*****(و(مذؽبؾمِل م)*******(مؼ٦مماظعملؿملمملعهملمصقؿملؽملؽ

(مبؽبػمَل٧)مٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م:م(2)وضممللماب٤ماِغؾمملريم(1)ٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مبػمل٧مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓػمملممبمملمضؾػملؾملمملمظظملصملممًلموعضملؽمل٧ـب

ؿٓبغؽبمملم)وٰمسػمل٧، مم{172}...مَشمملصكبػملكبنيؽب... (3)صمملظغملٱممعؿزمل٢مبضملسمل٥مبؾضملٚ،موأذؾملٓػ٣م:ظؿضملػمل٠مأنمبعمل٦ظ٥م(مذؽبؾمِل

.م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ177ذـذ173ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

،ممِنقبمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م(،)*ظؿملٗمب٦ضٟ

كبػكب٣ؿب...ممممممؼ154طممػ طمملف،مم(4){173}...ماْظؼملؾبؾؿبشملكبػمُل٦نؽب.../ممممحل٤،مظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمم{173}...عىب٤مبؽبضملؿب

                                                           
 (بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمِغ٥مٯمممظظملٜمم)****(

 ٮأنمٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبمم)*****(

 ٮؼعمل٦ظ٦امٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبم)******(

 ٮصكملذامٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)*******(

:م2إسٕابماظعملٕآنمم،316:م2وضٓسٕضمشلٔهماٰخؿٱصمملتمؼبماظؿظمللرلواإلسٕابمبمملظؿظملزملؿمل٢ماظٖجمملجمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

وس٬ٕؽملمملػمملمؼبمضل٣مم،م370م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م219-م218م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م760م–م759احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م8

.مماظٓرادهملم

مم151دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

مٰب٤ماِغؾمملريمم669م:م2اإلؼسملمملحمم3

 ٮِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمظؿملٗمب٦ضٟممٯمم(بمم)ؼبمم)*(

 223:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ172ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

 



 406 

ؿبجكبضملؾب٦نؽب...م ؽٝبم...،طمملفم(2){175}...ماْظطملؽبمملِوؼ٤ؽب..،متمملممم(1){174}...مؼؽب موؽباتمبؾؽب

ؾٕبْط٥ؾبم...،م،ِنقبمعمملمبضملٓهمعؾؿٓأمم(4)طمملف:موضؿمل٢،محل٤مم(3){176}...ػؽب٦ؽباهؾب مَأوؿبمتؽبؿؿب

...مطمملف،مم(6){176}م...بكبـملؼؽبمملتكبؽملؽبممل...محل٤،مصؾمل٦مٰمميػمل١متٕكماظػملؾملىملممم(5){176}...ؼؽبػمْلؾملؽبىمل

ؾبونؽب دمملءمعـػملؾمل٣م:ممجممل٫ٖ،مإنمجضمل٢ماظظملمملس٢معسملؼملًٕامتعملٓؼٕه{177}...معؽبؽـبًٱ...تمملم،م(7){176}م...ؼؽبؿؽبظمَلغمَل

ممموظؿملٗمب٦ضٟمإن8ػ٣ماظعمل٦م:مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه(اظعمل٦ممم)عـًٱموؼغمل٦ن

م

م

م{177}م...مؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽب...(م،1)مِغقب٥مٰمؼظملزمل٢مبنيماظظملضمل٢موماظظملمملس٢)م*((صمملسًٱمبلمملءمم)مجضمل٢ماظعمل٦مم/مممؼ147بممػم

،متمملم

                                                           
ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م،م223:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،670م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 280:اٌغملؿظمل٧

 223:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧موغمملصٝ،ماظعملشملٝموم:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م670م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م280:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:ما٫ٰؿؽملمملف

 م280:ماٌغملؿظمل٧مم4

 م280:مأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ومسؽملٓمأب٨م،م223:مومػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،670م:2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 280:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م223:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،670م:2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

280 

ؼؽملصملٕمهظملهملم.دمملءماٌـ٢معـًٱاظعمل٦مم،إٰمأنقبمدؿملؾ٦ؼ٥مٰمصبؼملٝمبنيماظظملمملس٢مواظؿؼملؿملؿملٖمؼبمغضمل٣موبؽٗم:وميغمل٤مأنمؼغمل٦نماٌضملؽمل٧مم8

اِحؾمملبمورٕا٫ٟماِ٭قمملبمتفملظؿملٟماظرملؿملْمربؼملٓمب٤مربؼملٓمسؼملٕمايسملٕع٨مسػمل٧معػملقهملماإلسٕابمودؾبؽملكؽبهملماآلدابمظإلعمملممعبممللم

م25ممم1996ػذملم1416م1اظٓؼ٤مأب٨مربؼملٓمايٕؼٕيماظؾزملٕيمدارماظظملغملٕمبرلوتمظؾؽملمملنمط

 .مض٦ظ٥موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ماظعمل٦ممصمملسًٱمظلمملءمم(صمملسًٱمبلمملءمم)أثؾوملمعغملمملنماظضملؾمملرةمم(بمم)ؼبمم)*(
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كبي...مم خٱصممًلمٌمملمؼبمم(2)مبمملتظملمملقماظعملٕاءمػؽملممل)***(ماظؿملمملءمو٭ًٱمووضظملممًل)**(محل٤،مبكملثؾمملت{178}...َصؾملؾب٦ؽبماْظؼملؾبؾملؿبؿؽب

ؼـؾؿمملغؾملمملمو٭ًٱموماظؾمملض٦نمضبٔص٦غؾملمملموضظملممًلمم(4م))*****(وغمملصضملممًلم(3)مصكملنقبمأبمملمسؼملٕوم)****((د٦رت٨ماظغملؾملٟموماإلدٕاءمم)م

ؾبونؽب...م(م5)وو٭ًٱ ِٗ...م،تمملممم(6){178}م...ػؾب٣ؾبماْظكؽبمملدكب سػمل٧م:مطمملفمم(7){179}...وؽباإِلغ

(م.مم8)ادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه

م

م{179}...َٰمؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽبمبكبؾملؽبمملم...م،مممطـرلًام)**(مع٬٦ٝماظؽملضملوملمظعمل٦ظ٥)*(وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمػم

مَصمملدؿبسؾب٦هؾب...م ،تمملم،مم(2){179}...اْظطملؽبمملصكبػمُل٦نؽب...م،طمملفمم(1){179}...َأ٬ؽب٢نب...م حل٤،

                                                                                                                                                                                
ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػدمملءممبضملؽمل٧مبؽٗمومعـًٱممتؿملؿملٖمظػملسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼبمدمملءمصمملسًٱموػ٦معظمللٕمبؾملٔاماظؿؼملؿملؿملٖم:مضممللمأب٦محؿملمملنمم1

دمملءمعـًٱمعـ٢ماظعمل٦ممؼؽملصملٕماظؾٓؼٝمؼبمسػمل٣ماظضملٕبؿملقبهملمظػملؼملؾمملركماب٤مربؼملٓماىٖريمأب٨م:موػ٦مع٤محٔفماٌسملمملفمواظؿعملٓؼ226ٕم:م5

موجضمل٢ماب٤ماظلقبٕاجمحغملمملؼؿ٥مبؾملٔاماظػملظملٜمِنقبمصؿمل٥م489:1ػذملم1421م1اظلضملمملداتماب٤ماِثرلمهعملؿمل٠مدمصؿق٨مسػمل٨قبماظٓؼ٤مط

عضملؽمل٧ماظؿضملفنملمؼؽملصملٕماِ٭٦لمؼبماظؽملق٦مِب٨مبغملٕربؼملٓمب٤مدؾمل٢مب٤ماظلقبٕاجماظؽملقبق٦يمهعملؿمل٠مدمسؾٓايلنيماظظملؿػمل٨معقملدلهملم

ػذملم1406موؼبمغؾملمملؼؿ٥مصؾملمملرسمطؿمملبماِ٭٦لمظػملٓطؿ٦رمربؼمل٦دمربؼملٓماظشملؽملمملج٨معغملؿؾهملماًمملن٨ماظعملمملػٕةم15:1ممم3اظٕدمملظهملمط

اظٓرمم،672احملٕرماظ٦جؿملٖمم،81م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،317م:م2ممموضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب1986٥

مؼم374-373م:م3اٌزمل٦نم

 ٮبكملتؿملمملنمٯمم(أمم)ممؼبم)**(

 ٮوضشملضملممًلمٯمم(أمم)ممؼبم)***(

 مم374م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم2

 ٮمد٦رةماظغملؾملٟمومد٦رةماإلدٕاءمٯمم(أمم)ممؼبم)****(

 م3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ٮمموغمملصٝمٯمم(أمم)ممؼبم)*****(

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

 م421م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم5

 281:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م223:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

 281:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

ًٰمع٤مم(طـرلًامم)إعمملم٭ظملهملم،معبػملهملمؼبمرب٢مغزملنملمم(وشل٣مضػمل٦بمم)ٯم:مضممللماظلؼملنيمم8 وإنمطمملنمغغملٕةمظؿكزملزمل٥مم(طـرلًامم)وإعقبمملمحممل

مم375م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمٮمم(ع٤ماى٤مم)بمملظ٦٭ٟمأومع٤ماظسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼبم

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ179ذـذ177ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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(م5){180}م...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽبم... (م4){180}...٫كب٥كباصكب٨مَأدؿب٣ؽب...م  وعـػمل٥م،مطمملفمم(3){180}...بؾملممل

كبُظ٦نؽب...وعـػمل٥،متمملمم َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...(م6){181}م...مؼؽبضملؿب طمملف،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(7){182}...م

مم،م)م***(ؼ

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ185ذـذ183ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

                                                                                                                                                                                
م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمؼبمٯممممظظملٜمم)*(

ٮممطعمل٦ظ٥مٯمم(أمم)مممؼبم)**(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،223:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،670م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م281:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م670م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م281

وطمملفمسؽملٓمم،م223:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م670م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م281:مأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م670م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 م281:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:

:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م670م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م281

 م281:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 م281:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م223:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمبضملٓهمم...موظؿملٗمب٦ضٟمٯمممماظضملؾمملرةم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ182ذـذ179ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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مم

(...{183}...موؽبُأعؿبػملكب٨مَظؾملؾب٣ؿب(1)طمملفمم))*(مبفملن)**(مظٱبؿٓاءمبضملٓه)م***(...{183}...عؽبؿكبنيفب(2)متمملممم،

ؾٕبوْا...م (م4){184}...معىب٤مجكبؽملمبهمللب...م ،مبمملظؽملظمل٨م)****(أمتمظٱبؿٓاءمبضملٓهم(3){184}...َأوؽبَظ٣ؿبمؼؽبؿؽبظمَلغمَل

،محل٤

أوٕمؼؿفملعػمل٦اموؼؿٓبٕوامؼبمماغؿظملمملءمػٔام:مموماٌضملؽمل٧)*****(مظٱبؿٓاءمبضملٓمبمملظؽملظمل٨/(م6)،مطمملف،5ممموضممللمأب٦مسؼملٕومؼ175أممػم

...م (م،7)مربمملظهملموٰمميغمل٤م٤ٌمأعضمل٤ماظظملغملٕمأنمؼؽمللنملمذظ١مإظؿمل٥)******(ممصكملغقب٥معؽملؿظمل٨مسؽمل٥مبٱس٤مرد٦لمآم

م)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنموأنمسل٧معؿضملػمل٠مبؿملؽملصملٕوا{185}...معكب٤مذؽب٨ؿبءلب...،تمملممم(8){184}...عنبؾكبنيفب...م

صؾمل٦مؼبمم

م

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م223:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،671م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م281:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯمممظظملٜمم)*(

ٮمبضملٓمٯمم(بمم)وؼبمم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓهمٯمممظظملٜم)**(

 ٮِنمٯمم(بمم)ممؼبم)***(

 م281وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م223:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م671م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم3

 م281:ماٌغملؿظمل٧

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓهمٯممممظظملٜمم)****(

 م281:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م671م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم4

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم5

 م281:ممماٌغملؿظمل6٧

ٮمماظؽملظمل٨مٯممم(طمم)مممؼبم)*****(

ٮممٰمٯممم(بمم)ومم(أمم)مممؼبم)******(

 مم234م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م675مماحملٕرماظ٦جؿملٖم7

 مم281:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م671م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8
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م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ186ـذ185ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

ؾٕبوْا:مرب٢مجٕمسشملظملممًلمسػمل٧معػملغمل٦ت،أي أنمؼغمل٦نمصكملنمؼغمل٦نمصمملمس٢مم)سل٧م،ممؼبمأنماِعٕموماظرملفملنم)*((َأوؽبَظ٣ؿبمؼؽبؽملصمُل

لٔبمتمملعقبهملمِغقبقبؾملمملمعؿ٧مرصضملوملمم،م)م**((سل٧م مَأجؽبػمُلؾملؾب٣ؿب...(،1)مطمملغوملمتمملعهمل)***(وعمملمؼبمحؿملٖػمملم(إن)وػ٨محؿملؽملؽ

...{185}(2)(م،3)إذامٕمؼقملعؽمل٦امبؾملٔامايٓؼىملمصغملؿملٟمؼقملعؽمل٦امبطملرله:مطمملف،مظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملممأيمم 

، {185}م...ؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م(4)تمملممم، {186}...َصَٱمػؽبمملدكبيؽبمَظ٥ؾب...ممطمملفمسػمل٧مضٕاءةمموغٔرػ٣مبمملظؽمل٦نم

وظؿملٗمب٦ضٟمم(8)وغمملصٝم(7)واب٤مسمملعٕم(6)ومبؾملمملمضٕأماب٤مطـرل،ِغقب٥معؽملعملشملٝمسؽمل٥م،مسػمل٧ماٰدؿظملؾملمملممم(5)وماظٕصٝ

ب٦ضٟم٤ٌمضٕأمم

م

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمؼؽملصملٕوامم...مصؾمل٦مٯمممماظضملؾمملرةم)*(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمسل٧مم...مأنمؼغمل٦نمٯمممماظضملؾمملرةم)**(

 ٮمخدلػمملممٯمم(بمم)مممؼبم)***(

م(أنمسل٧مم)مموػ٦مأٌػنملماظٔيمذػنملمإظؿمل٥ماب٤ماظؽملقمملسمواب٤مسشملؿملهملموأب٦محؿملمملنموماظلؼملنيمؼبمإسٕابموم6

م،م82م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػمم(وعمملمخػمل٠مم)عضملشمل٦فمسػمل٧مم(أنمسل٧مم)إٰمأنمأبمملمحؿملمملنمرأىمأنمض٦ظ٥مم(أنمؼغمل٦نمم)موم

 مؼ378م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م236م–م235م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م765احملٕرماظ٦جؿملٖم

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،224:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،671م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م281:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 مم236م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم3

 م281:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م224:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

 مم205إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م293م:م2اظؽملرملٕمم،م94اظؿؿمللرلمم،م298ماظلؾضملهملمم5

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

 م52دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملمم7

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8



 411 

م

م

م

بمملظؿملمملءموماىٖمم،ِغقب٥معضملشمل٦فمسػمل٧مع٬٦ٝماظظملمملءم،وذظ١مأنمع٬٦ضملؾملمملمجٖممِغقبؾملمملمج٦ابماظرملٕطموج٦اب٥مم(وؼٔرػ٣)

(م:مم1)ذبٖوممأغرملٓمػرملمملم

فبمممممممممممموسػمل٧ماغؿبؿكبعمَلممل٭ؽب١مؼبماىكبؾمملؼؽبهملكبمَأزؿبدؽبدكبي ؽٓبْضوملؽبمصكملغقب٨مظ١مَطمملذكب (م2))*(ممممممممممممممممممممأؼقبممًلم٭ؽب

(م:مم3)وأغرملٓماِخظمل٘ماظؾزملٕي،ممسشملظملممًلمسػمل٧مرب٢ماظظملمملءم)**(صفٖممأزددي

(م4)ممجؽبمملغكبؾؽبممًل)م***(دسؿبينمومَأذؿبػؽبنملمجمملغكبؾؽبممًلممممممممممممممممممممؼ٦عممًلموأْطظملكب١َ

وضٕأم،م(7)بمملظؿملمملءموماىٖم(موؼٔرػ٣مم)م(6)وماظغمللممل٨٫م(5)وضٕأمغبٖة،مسشملظملممًلمسػمل٧مرب٢ماظظملمملءم)****(صفٖمموأطظمل١

(م:م1)وأب٦مسؼملٕوم(8)وضٕأمسممل٭٣،

                                                           
 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم1

أؼمملم٭ٓصوملمصكملغينمظ١مطمملذّممممممممممممموسػمل٧ماغؿظملممل١٬مؼبمايؿملمملةمومازددممم:م(أمم)وردماظؾؿملوملمؼبمم)*(

 أؼمملم٭ٓصوملمصكملغينمظ١مطمملذّممممممممممممموسػمل٧ماغؿعملممل٭ذملذملذملذملذملذملذملذمل١مصذملذملذملمملزدديممم:م(بمم)مممممومؼبم

ٌُؾطملٚم:ماظغملمملذّممم،م671احملٕرماظ٦جؿملٖم،دؼ٦انماظرملمملسٕمم2  مم70م:م13ظلمملنماظضملٕبم،ماظضملٓدما

 ٮموازدادممٯمم(أمم)مممؼبم)**(

 م12دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 ٮأطظمل١ممٯمم(أمم)ممؼبم)***(

غلؾ٥م٭مملحنملماًٖاغهملمإظبمسؼملٕومب٤معضملٓمؼغملٕبمخٖاغهملماِدبموظنملمظؾمملبمظلمملنماظضملٕبموػ٦مذٕحمسػمل٧مذ٦اػٓهماظغملمملصؿملهملمظػمل٨٬ٕمم4

 ممم308م:م3تفملظؿملٟمسؾٓماظعملمملدرماظؾطملٓاديماٌشملؾضملهملماظلػملظملؿملهملموعغملؿؾؿؾملمملماظعملمملػٕةمم

ٮممأطظمل١ممٯمم(أمم)ممؼبم)****(

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم5

 م24دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 مم205إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م293م:م2اظؽملرملٕمم،م94اظؿؿمللرلمم،م298اظلؾضملهملمم7

 م54دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ186ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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م

م

وإنمجضملػملؿ٥م،مصكملنمجضملػملؿ٥معضملشمل٦صممًلمسػمل٧معمملمبضملٓماظظملمملءمٕمصبٖماظ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم(2)موؼٔرػ٣مبمملظؿملمملءموماظٕصٝ

ؿبدؽبمملػؽبممل...متمملمم،مم(3){186}...مؼؽبضملؿبؼملؽبؾملؾب٦نؽب...ممعلؿفملغظملممًلموضظملوملمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ م{187}مم...عؾب

ؽٓبمرؽببىب٨...محل٤، َٰمػؾب٦ؽب...مٰخؿٱفماىؼملػملؿني:ممجممل٫ٖم{187}...سكبؽمل طمملفم،سؽملٓمم(4){187}...ِإ

َِرؿبِض...م(م8)تمملم،م(7)،وسؽملٓمغمملصٝ(6()5)أب٨مسؼملٕو َٰم...م ،محل٤م{187}...وؽبا ِإ

مبؾملمملم)*(سمملٕموعضملنت:مظألعٕمبضملٓهمأيم:مطمملفمم(10){187}...حؽبظملكب٨وبمسؽبؽملؿبؾملؽبممل...متمملم،مم(9){187}...بؽبطملؿبؿؽبهمًل

ؽبماظػمّل٥كب...م،مومبمملظلقملالمسؽملؾملمملم َٰم...م ،اِوظبمو٭ػمل٥مظٱدؿٓراكمبضملٓهمم(11){187}...ُض٢ؿبمِإغمبؼملؽبمملمسكبػمْلؼملؾبؾملؽبمملمسكبؽمل

تمملم،مم(12){187}م...ؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب

                                                                                                                                                                                
 52دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 مم205إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م293م:م2اظؽملرملٕمم،م94اظؿؿمللرلمم،م298اظلؾضملهملمم2

 م224:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م282:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م224:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

 282:ماٌغملؿظمل٧م6

مم1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

 مم224:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،اب٤ماظؽملقمملسم8

 م282:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م673م:م2اإلؼسملمملحم:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم9

 م282:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م224:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم10

 ٮموعضملنيمٯمم(بمم)مممؼبم)*(

 م282:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م673م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم11

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م224:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م673م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم12

 م282:ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ188ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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ِٕ...طمملف،:محل٤م،موضؿمل٢م(1){188}...عؽبمملمذؽبمملءماظػمّل٥ؾب...م ممم/مؼ155طممػ مظؿملٗمب٦ضٟ،م{188}...معكب٤ؽبماْظكؽبؿملؿب

(موؽبعؽبمملمعؽبلمبؽملكب٨ؽبماظلنب٦ءؾب)مظضملشملٟم

م

م

غلؾ٦همإظؿمل٥ممإنمصلٕماظل٦ءمبمملىؽمل٦نماظٔي:متمملممم(3){188}...موؽبعؽبمملمعؽبلمبؽملكب٨ؽبماظلنب٦ءؾب..(،م2)(ظ٦)مسػمل٧مج٦ابم

عمملمب٨مجؽمل٦نمإنمأغمملمإٰمغٔؼٕموبرملرلمظعمل٦ممؼقملعؽمل٦نمأوماٌضملؽمل٧مظ٦مسػملؼملوملم:مإظؿمل٥مصغملمملنمابؿٓاءمبؽملظمل٨مبضملٓموضٟمأيم

مسػمل٧ماىؽمل٦نم)**(وماِوظبمأنمضبؼمل٢ماظل٦ء،ممأعٕماظعملقٛمٰدؿغملـٕتمع٤ماظشملضملمملمموعمملمعلينماى٦عم)*(اظطملؿملنملمؼب

(م6){189}...مظكبؿملؽبلؿبغمُل٤ؽبمِإَظؿملؿبؾملؽبمملم...تمملم،مم(5){188}...مظخملعمَل٦ؿبٍممؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... (م.4)اظٔيمغلؾ٦همإظؿمل٥

ِٕؼ٤ؽب...م(م،7){189}...َصؼملؽبمبتؿبمبكب٥كب...م:محل٤،موعـػمل٥ ...مم)***(طمملف،م(8){189}م...عكب٤ؽبماظرملمبمملطكب

                                                           
 م282:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م673م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

،مم(ٰدؿغملـٕتمم)عضملشمل٦صهملمسػمل٧مض٦ظ٥مم(عمملمم)أنم:مضبؿؼمل٢موجؾملنيموبغملػملؿملؾملؼملمملمضؿمل٢مأحٓػؼملمملمم(وعمملمعلينمم)ٯمم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم2

م،م767احملٕرماظ٦جؿملٖمػٮموابؿٓأماًدلمبؽملظمل٨ماظل٦ءمصؿمل٥مم(ٰدؿغملـٕتمع٤ماًرلمم)اظـمملغ٨مأنمؼغمل٦نماظغملٱممععملشمل٦سممًلممتمؼبمض٦ظ٥م

 مؼ381م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م242م–م241م:م5وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم

 م282:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م673م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 ٮمع٤مٯمم(بمم)وممم(طمم)مممؼبم)*(

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظل٦ءمسػمل٧مٯممممض٦ظ٥مم)**(

 مم242م–م241م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م767احملٕرماظ٦جؿملٖمم4

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م224:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م673م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م282

:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م224:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م673م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

282 

 282:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م673م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 م224:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 ٮموعـػمل٥مٯمم(أمم)مممؼبم)***(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ190ذـذ188ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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مسػملؿملؾملؼملمملماظلٱمموعمملمبضملٓهم)*****(م،أؼسملمملمٰغعملسملمملءمضزملقبهملمآدمموح٦اء)****(طمملفم(1){190}...صكبؿملؼملؽبمملمآتؽبمملػؾبؼملؽبممل

مإظبمضزملقبهملماظضملٕبمم)******(طبػملٙ

م

م

صػملؼملمملمآتمملػؼملمملم٭ممليممًلمجضملٱمظ٥م،مدس٦امآمربؾملؼملمملم:موإذٕاطؾمل٣موظ٦مطمملغوملماظعملزملقبهملمواحٓةمظعملممللمسؼملقبمملمؼرملٕط٦نمطعمل٦ظ٥م

ُِٕط٦نؽب...م(م2)ذٕطمملءمصؿملؼملمملمآتمملػ٣ ...مم{191}...ؼؾبكؿبػمَلعمُل٦نؽب...م:طمملف،موعـػمل٥م(3){190}م...سؽبؼملمبمملمؼؾبرملؿب

ؾبونؽب...م (م4){192}م...ؼؽبؽملزملؾب

ممبؿكظملؿملٟمم/(م6)ضٕأمغمملصٝ،مم(5){193}م...َٰمؼؽبؿمبؾكبضملؾب٦ُط٣ؿب...م  مؼم176أممػممم

م)*(صؾملؼملمملم(9)وماظؾمملض٦نمبمملظؿرملٓؼٓم{م224:م26م(8)د٦رةماظرملضملٕاء}...ؼؽبؿمبؾكبضملؾبؾملؾب٣ؾبماْظطملؽبمملوؾبونؽب...م :م/وعـػمل٥م(7)ماظظمل٦ضؿملهملمؼ148بممػم

م... (م،2) {194}...م)**(َأعؿبؽبمملُظغمُل٣ؿب...م :تمملم،موعـػمل٥م(1){193}م...٭ؽبمملعكبؿؾب٦نؽب...ممظطملؿمملن)*(صؾملؼملممل

                                                           
 282:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م224:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨معمملظ١م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمأؼسملممًلمٯممممض٦ظ٥م)****(

م

ٮممح٦اءمٯمم(أمم)مممؼبم)*****(

ٮممدبػملٙمٯمم(طمم)وممم(أمم)ممؼبم)******(

 م247م–م246م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م768احملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 283:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م674م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 283:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م674م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م225:مومواب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م674م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 283:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 م1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 م294إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م205م:م2اظؽملرملٕمم،م94اظؿؿمللرلمم،م299ماظلؾضملهملمم7

 م294إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م205م:م2اظؽملرملٕمم،م194اظؿؿمللرلمم،م474ماظلؾضملهملمم8

 م294إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م205م:م2اظؽملرملٕمم،م194اظؿؿمللرلمم،م474ماظلؾضملهملمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ195ذـذ190ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7
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اِخرلةموؼبما٦ٌا٬ٝماظـٱثهملمٰمم(4){195}م...بكبؾملؽبممل...مموطٔام**(:)*طمملفم(3){194}م...٭ؽبمملدكبضكبنيؽب

مصب٦زم

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ196ذـذ195ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

َصَٱم...م ماظ٦٭٢مِنقبماٰدؿظملؾملمملممضٓمضبؼمل٢مسػمل٧ماٰبؿٓاءمب٥م)**(سمملرظملهملموماٌضملؽمل٧مؼعملؿسمل٨م(أم)مِنم)*(اظ٦ضٟ

ؾبوِن ...م ،طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(6){196}...اْظغملكبؿؽبمملبؽب...م ،تمملممم(5){195}م...تؾبؽملصملكب

                                                                                                                                                                                
ٮممصؿملؾملؼملمملمٯممم(أمم)ممؼبم)*(

:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م225:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م674م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم1

283 

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأعـمملظغمل٣مٯممممظظملٜمم)**(

 م225:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

موطمملفمسؽملٓمأب٨م225:ممومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف675م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم م3

 283:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯممممظظملٜمم)***(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م225:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم م4

 283:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظ٦ضٟمٯممممظظملٜمم)*(

ٮممتعملؿسمل٨مٯممم(أمم)مممؼبم)**(

وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م225:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

283 

وأب٨مسؼملٕو،مم،م225:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2وػ٦محل٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 283:ماٌغملؿظمل٧
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ممعسملمملصممًلمظؿملمملءماٌؿغملػمل٣ماٌظملؿ٦حهملمأ٬مملفم)***(وظكب٨قبم:(2)وضٕأماظضملمملعهمل،متمملممسػمل٧ماظعملٕاءتنيمم(1){196}...اظزملمبمملظكبقكبنيؽب

(م،م3)ماظ٦ظ٨مإظبماىٱظهمل)*****(موظ٨قبمآمبؿملمملءمعرملٓدةمعظملؿ٦حهملموجٕماىٱظهملمبكمل٬مملصهمل)****(اظ٦ظ٨مإظبمغظملل٥موضٕئ

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ203ذـذ197ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ

مم

 ؾبونؽب...مم َٰمؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦ْا... ،طمملفمم(4){197}...ؼؽبؽملؿبزملؾب َٰم...م،جممل٫ٖمم(5){198}...م

ؾبونؽب ؿٔبمبكبمملظػمّل٥كب...م:طمملف،موعـػمل٥مم(1م){199}...اْظفؽبمملػكبػملكبنيؽب...م،تمملممم(6){198}...ؼؾبؾؿبزملكب مَصمملدؿبؿؽبضملكب

                                                           
وأب٨مسؼملٕو،مم،م225:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 283:ماٌغملؿظمل٧

 م294إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م206م:م2اظؽملرملٕمم،م300ماظلؾضملهملمم2

ٮممواظيتمٯمم(طمم)وممم(أمم)مممؼبم)***(

ٮممضٕأمٯممم(أمم)مممؼبم)****(

ٮمممأ٬مملفمٯمم(بمم)وممم(أمم)مممؼبم)*****(

 م294إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م206م:م2اظؽملرملٕمم،م300ماظلؾضملهملمم3

موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم225:ممومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف675م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم م4

 283:،اٌغملؿظمل٧م

 283:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م225:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف م5

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م225:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 283:ماٌغملؿظمل٧
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...{200}(2م)فٝبمسؽبػملكبؿمل٣فب...م ؾبونؽب...م ،تمملممم(3){200}م...دؽبؼملكبؿمل طمملف،مِغقب٥مم(4){201}...عنبؾؿبزملكب

ؾبونؽب...م،مخدلمم(وميٓوغؾمل٣)عؾؿٓأمم(وإخ٦أغقبؾمل٣مم) طمملف،مم(5){202}...َٰمؼؾبعمْلزملكب

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ206ذـذ203ذ)دورةذاألسرافذذاآلؼاتذ-ذذ7

مم

ـبىم...م (م،7){203}...عكب٤مرمببىب٨...م وطٔام(6){203}م...اجؿبؿؽبؾؽبؿملؿبؿؽبؾملؽبممل...م :مموعـػمل٥ ػؾب

...م ،تمملممم(8){203}م...مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... ،ممظؿملٗمب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥م{203}...وؽبرؽبحؿبؼملؽبهمٌل

                                                                                                                                                                                
 م225:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 283:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م675م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 283:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م225:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

وػ٦متمملممأب٨مم،م225:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م675م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 283:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

وأب٨مسؼملٕو،مم،م225:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 283:ماٌغملؿظمل٧

وأب٨مسؼملٕو،مم،م225:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 283:ماٌغملؿظمل٧

وأب٨مسؼملٕو،مم،م225:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م675م:م2وػ٦محل٤ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 283:ماٌغملؿظمل٧

 283:وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م225:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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َظضملؽبػمَلغمُل٣ؿبم...مم،م)*((وتضملػملعمل٥مطؿضملػمل٠مٰممط٨مم)مظؿملٗمب٦ضٟميٕفماظذلج٨مبضملٓهم،{204}...وؽبَأغزملكبؿؾب٦ْا

ؿبحؽبؼملؾب٦نؽب معىب٤ؽبم...  ،مجممل٫ٖم{205}م...وؽباآل٭ؽبمملِل...م ،متمملممم(1){204}...تؾب

(.م3)متمملم{206}آخٕماظل٦رة،ممجممل٫ٖم{206}...موؽبؼؾبلؽبؾىبقؾب٦غؽب٥ؾب... ،تمملممم(2){205}...اْظطملؽبمملصكبػملكبنيؽب

م

م

م

م

دورةذاألغػالذاآلؼاتذذ-ذذ8

ذ

مدورةذاألغػالذعدغقة

ؾٕبمبكب١َ...م إٰمدؾٝمآؼمملتمأوقبشلممل ماآلؼمملتماظلؾٝمصؼملغمل٨،موػ٨مدؾضمل٦نموػبٗمآؼمملتمؼبم{30}...وؽبِإذؿبمؼؽبؼملؿبغمُل

،ماظغمل٦ؼبمودوملمؼبمآٌغ٨مواٌغمل٨موماظؾزملٕيمودؾٝمودؾضمل٦نمؼبماظرملمملع٨ماخؿٱصؾمل٣مؼبمثٱثمآؼمملتم

 {36}...ثؾب٣مبمؼؾبطملؿبػمَلؾؾب٦نؽبم...مقبػمملماظؾزملٕيموماظرملمملع٨م ًٰم...م ،مس م{42}...ظؿملعملسمل٨مآمأعًٕامطمملنمعظملضمل٦

قبػمملماظغمل٦ؼبم ِٕهكبموؽببكبمملْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م ،اِولمٕمؼضمل وطػملؼملؾملمملمأظٟموعممل٫ؿمملنمم(1)مٕمؼضملٓػمملماظؾزملٕي{62}...بكبؽملؽبزملؿب

                                                           
م(بمم)دعملٛمع٤مٮمط٨مم...موتضملػمل٠مٯمممماظضملؾمملرةمم)*(

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م225:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م676م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 283:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 283:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م225::مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 م225:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3
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،موصؿملؾملمملممممملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢م،موحٕوصؾملمملمػبلهملمآٰفموعممل٫ؿمملنموأربضملهملموتلضمل٦نمحٕصممًلم،مموثٱث٦نمطػملؼملهملم)*(وإحٓى

ؽبماظرملمبؿملؿبشمَلمملِنمم...م ،{4}...ُأوؿبَظذملؽكب١َمػؾب٣ؾبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م :موظؿملٗمعضملٓودًامبكملعبمملعمٔمملغؿملهملمع٦ا٬ٝم ِرجؿب

...{11}م،

َِسؿبؽملؽبمملِق...م م ؽٕباِم...م مم،م{12}...َص٦ؿبقؽبما كبماْظقؽب َٰم...م م،{34}...سؽب٤ِماْظؼملؽبلؿبفكب ِإ

،م{34}...اْظؼملؾبؿمبعمُل٦نؽب

 ...ؿٕبَضمملِنم ًٰ...م مم{41}...ؼؽب٦ؿبمؽبماْظؿؽبعمَل٧ماْظفؽبؼملؿبضملؽبمملِن...م ،م{41}...مؼؽب٦ؿبمؽبماْظظمُل ـٕبامَطمملنؽبمعؽبظمْلضملؾب٦ م{44}...َأعؿب

ؾٝبماِعؾب٦رؾب... بضملٓهم(2)اظـمملغ٨ ؿبجؽب َِغظمَلمملِل. م{44}م...موؽبِإَظ٧ماظػمّل٥كبمتؾب ظؿملٗم:موضؿمل٢،ممجمملٖ٫{1}..مسؽب٤ِما

م

م

مم

:موضؿمل٢،مماى٦ابم)*(طمملف،مِنقبمسؽملٓهماغعملسمل٧م(3){1م}م.وؽباظمبدؾب٦ِل..م،ب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمج٦ابمٌمملمضؾػمل٥م

(م4){1}م...معنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...،ممطمملفم{1}...ذؽباتؽبمبكبؿملؿبؽملكبغمُل٣ؿب...م ،حل٤،مظضملشملٟماىؼملػملؿنيماٌكؿػملظملؿنيمبمملظظملمملءم

ممتمملم،مإنمرصٝماظٔؼ٤مسػمل٧م{2}...موؽبسؽبػمَل٧مرؽببىبؾمِل٣ؿبمؼؽبؿؽب٦ؽبَطػمُل٦نؽب... ،حل٤م {2}...وؽبجكبػمَلوملؿبمُضػمُل٦بؾبؾملؾب٣ؿب...م،تمملمم

موطمملفمإنمغزملنملممػ٣ماظٔؼ٤:ممأومرصٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمأيمؼمُأوؿبَظذملؽكب١َمػؾب٣ؾبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبمحؽبعمليبمملممػ،ماٰبؿٓاءموماًدلم

                                                                                                                                                                                
 م296ممإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

ٮممأحٓمٯممم(بمم)وممم(طمم)مممؼبم)*(

 م296ممإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م226:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م677م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 284:،اٌغملؿظمل٧م

ٮمماغعملسملمملمٯممم(أمم)مممؼبم)*(

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م226:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م677م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم4

284 

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذـذ1ذ)دورةذاألغػالذاآلؼاتذ-ذذ8
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ًٰممممملمضؾػمل٥مأومغضملؿممًلمأومسشملٟمبؿملمملن (م2){3}م...ؼؾبؽملظملكبعمُل٦نؽب...م (م،1)بؿعملٓؼٕمأسينم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مبٓ

طمملف،مم(3){4}م...حؽبعمليبممل...م،مظػملظملزمل٢مبنيماٌؾؿٓأموماًدلمم(اظٔؼ٤)خدلمم(أوظؽ١)حل٤م،إنمٕمصبضمل٢م

(م،م4)تمملم:موضؿمل٢

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مم

 ...ِٕؼ٣فب بظملضمل٢م(مطؼملممل)مإنمسػملعملوملماظغملمملفمؼب:مطمملفمم(5){4}...ممَط

ًٰ)*(ؼبمتفملوؼ٢م(6)وذطٕمأب٦محؿملمملن،مممممربٔوفممؼ177أممػم محممل٭ػملؾملمملمأنماظغملمملفمغضملوملمٌزملٓرم/(م1)مطؼملمملمدؾضملهملمسرملٕمض٦

مطؼملمملمأخٕج١مربقب١م)**(أومومأ٭ػملق٦امذاتمبؿملؽملغمل٣مإ٭ٱحممًلػمربٔوفمأيماِغظملممللمثمملبؿهملمٓمثؾ٦تممًلمطؼملمملمأخٕج١مرب١

                                                           
وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمم،م271م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػم(٭ظملهملمظػملٔؼ٤ماظلمملبعملهملم(اظٔؼ٤مم)اِحل٤مأنمؼغمل٦نم):ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

 مؼم393م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م89م:م2بمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمإسٕابماظعملٕآنم

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م226:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م678م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 284:اٌغملؿظمل٧م

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧موغمملصٝ،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م680م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم226:ما٫ٰؿؽملمملف

 284:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 م226وػ٦مض٦لمأغبٓمب٤مع٦د٧موغمملصٝماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،226:مومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،678م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 284:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 مم9ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

ٮممتفملوؼ٢مٯممممظظملٜمم)*(
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محعملؿملعملؿملقبممًلمطؼملمملم)****(مأوموأرؿملضمل٦امآمومرد٦ظ٥مرمملسهملمربعملعملهملمعمملمأخٕج١مرب١مأوموسػمل٧مربؾمل٣مؼؿ٦طػمل٦نمت٦طًٱ)***(ؼ

مشل٣مدرجمملتمادؿعملٕارًامثمملبؿممًلمم)******(مأومادؿعملٕم)*****(ؼمأومػ٣ماٌقملعؽمل٦نمحعملممًلمطؼملمملمأخٕج١مرب١مػأخٕج١مرب١م

موإنمسػملعملوملممبمملمم)*******((ماظغملمملفمظؿضملػملعملؾملمملممبمملمضؾػملؾملمملم)طمملدؿعملٕارمإخٕاج١مصضملػمل٧مػٔهماظؿعملٓؼٕاتممٰمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾ٢م

بضملٓػمملمبؿعملٓؼٕمصبمملدظ٦غ١مذبمملدظهملمطؼملمملمم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مأومإنماظغملمملفم)*((مممبمملمبضملٓػمملمأومظغملمملرػ٦نمطٕاػؿملهملمثمملبؿهملمطؼملمملمأخٕج١مرب١م/صؾمل٨معؿضملػملعملهملممم)مأخٕج١مرب١ممؼ149بممػمم

موأحل٤م)**(مصؼملضملؽملممله{77م:م28اظعملزملٙمد٦رة}...وؽبَأحؿبلكب٤مَطؼملؽبمملمَأحؿبلؽب٤ؽبماظػمَل٥ؾبمِإَظؿملؿب١َ...م مبضملؽمل٧مإذموعمملممزا٫ٓةمسب٦

:موماظؿعملٓؼٕم،مصؿملل٦غماظ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾ٢مطؼملمملم،مسػمل٧مػٔهمعؿضملػملعملهملممبسملؼملٕم(طؼملمملم)ممأحل٤مآمإظؿمل١مِنم)***(إذ

                                                                                                                                                                                
مموضٓمبلٛمأب٦محؿملمملنماظعمل٦لمؼبمػبلهملمسرملٕموجؾملممًلمصعملٛموٕمأسـٕمإٰمسػمل٧مرأيمآخٕمصؿ٣مب٥معمملمغعملػمل٥محؿملىملمرأىمأنماظغملمملفمم1

ؼؽملصملٕماظؾقٕممػظػملؿضملػملؿمل٢موماظؿعملٓؼٕمبلؾنملمإزؾملمملرمدؼ٤مآموإسٖازمذٕؼضملؿ٥موضٓمطٕػ٦امخٕوج١متؾملؿملؾممًلمظػملعملؿممللموخ٦صممًلمع٤ما٦ٌتم

اظٓرماٌزمل٦نمم،م91م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م275م–م274م–م273م–م272م:م5احملؿملٛم

وضٓمصزملػملؽملمملماظعمل٦لمؼبمتػمل١ماظ٦ج٦همؼبمضل٣ماظٓرادهملمصٕاجضملؾملمملمم،م708م–م707عطملينماظػملؾؿملنملمم،م396م–م395م–م394م:م3

 مؼإنمذؽوملم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمإ٭ٱحممًلمٯممممظظملٜمم)**(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمرب١مم...مأومٯمممماظضملؾمملرةمم)***(

ٮممت٦طؿملًٱمٯممم(أمم)مممؼبم)****(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمرب١م...مأومٯمممماظضملؾمملرةمم)*****(

تعملٓعوملمػؽملمملموظضمل٢ماظزملقؿملّمػ٦متفملخرلػمملمطؼملمملمدؿملفملت٨ممٮماظغملمملفمظؿضملػملعملؾملمملممبمملمضؾػملؾملمملمٯماظضملؾمملرةممم(أمم)مممؼبم)******(

ضػملؿملًٱمطؼملمملمبؿملؽملمملممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمضؾػملؾملمملم...ماظغملمملفمٯمممماظضملؾمملرةمم)*******(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمرب١م...مصؾمل٨مٯمممماظضملؾمملرةمم)*(

ٮممصؼملضملؽمل٧مٯممم(أمم)مممؼبم)**(

ٮممإذامٯممم(أمم)مممؼبم)***(
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اعٚمسػمل٧ماظٔيمأخٕج١موإنمطٕػ٦امذظ١مطؼملمملم:ممأخٕج١مرب١مأومإنماظغملمملفممبضملؽمل٧مسػمل٧موماظؿعملٓؼٕ)****(اذطٕمإذ

طؼملمملمأخٕج١مربقب١مصمملت٠مآمأومأغقبؾملمملمؼبم:مؼبمطٕاػؿؾمل٣مظ٥مأخٕج١مرب١مأومإنماظغملمملفمؼبمرب٢مرصٝموماظؿعملٓؼٕ

مأومػ٨م)*****(شل٣مدرجمملتمسؽملٓمربؾمل٣موعطملظملٕةمورزقمطٕؼ٣مػٔاموسٓمح٠مطؼملمملمأخٕج١:مرب٢مرصٝمأؼسملممًل،موماظؿعملٓؼٕ

أخٕج١مرب١مأومػ٨مؼبمع٬٦ٝمم(طؼملممل)أ٭ػملق٦امذاتمبؿملؽملغمل٣مذظغمل٣مخرلمظغمل٣م:مؼبمرب٢مرصٝمأؼسملممًل،موماظؿعملٓؼٕم

ماظطملٖاةمسػمل٧معمملمرأؼوملمع٤مطٕاػؿؾمل٣مشلمملم)*******(مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمأيمػٔامايممللمع٤متؽملظملؿملػمل١)******(رصٝ

ضلؼملؿ١م:محٔفمػ٦موخدلهموماظؿعملٓؼٕم)*********(أومػ٨م٭ظملهملمًدلمعؾؿٓأمو،ممإخٕاج١مظػملقٕبم)********(طقمملل

،ماظطملؽملممل٣٫مح٠مطؼملمملمطمملنمإخٕاج١محعملممًلم

م

م

م

إخٕاجمربقب١مإؼقبمملكمع٤معغملهملموأغوملمطمملرهمًٕوج١موطمملنمسمملضؾهملمذظ١ماإلخٕاجماظؽملزملٕموم:ممأومأنماظؿرملؾؿمل٥موضٝمبنيمإخٕاجنيم

اظصملظملٕمطكملخٕاجؾمل٣مإؼقبمملكمع٤مآٌؼؽملهملموبضملٚماٌقملعؽملنيمطمملرهمؼغمل٦نمسعملنملمذظ١مإًوجماظؽملزملٕموماظصملظملٕمطؼملمملمطمملنمسمملضؾهملم

ممجبضمل٢م{5:م91د٦رةماظرملؼملٗ}...موؽباظلمبؼملؽبمملءموؽبعؽبمملمبؽبؽملؽبمملػؽبممل...اظلمملبٝمسرملٕمأغقبؾملمملمضل٣معـ٢مم:مذظ١مإًوجماِولم

ؽٕبموؽباْظفمُلغؽـب٧...مموعضملؽملمملهموماظٔيمأخٕج١مطؼملمملمضممللم(2)أب٦مسؾؿملٓةم(1))*(اظغملمملفممبضملؽمل٧ماظ٦اومضمملظ٥ مٔبَط مموؽبعؽبمملمخؽبػمَل٠ؽبماظ

                                                           
ٮممأومٯممم(أمم)مممؼبم)****(

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطؼملمملمأخٕج١مٯممممض٦ظ٥مم)*****(

ٮممأؼسملممًلمٯممم(أمم)مممؼبم)******(

ٮممصؽملظملؿملػمل١مٯممم(أمم)مممؼبم)*******(

ٮممايممللمٯممم(أمم)مممؼبم)********(

ٮممأومٯممم(أمم)مممؼبم)*********(

ٮممضممللمٯممم(أمم)مممؼبم)*(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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مؼؿسملّماٌضملؽمل٧موؼغمل٦نماظ٦ضٟمِنم)**(ممأيمواظٔيمخػمل٠ماظٔطٕموماِغـ٧موبؾملٔهماظؿعملمملدؼٕ{3:م92د٦رةماظػملؿمل٢}...

أومم،م)*****(مصكملنمطمملغوملماظغملمملفمعؿضملػملعملهملمبظملضمل٢مربٔوفمأومعؿضملػملعملهملمبؿملفمملدظ٦غ١مبضملٓػممل)****(متمملبٝمظػملؼملضملؽمل٧)***(اظ٦ضٟ

وجمملزماٰبؿٓاءم،مأوممبضملؽمل٧ماظعملل٣محل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧مطٕؼ٣م،مأوممبضملؽمل٧مسػمل٧م،مجضملػملوملماظغملمملفممبضملؽمل٧مإذام

مػٔاماظ٦ضٟم)******(وادؿؿملظملمملءماظغملٱممسػمل٧،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملؿؾملمملمعؿزملػملهملمبؿمللفملظ٦غ١مأومبطملرلمعمملمذطٕم،مبمملظغملمملفم

،ممايؼملٓم)*******(وصؿملؼملمملمذطٕمشمملؼهملمؼبمبؿملمملنمذظ١موٓ،مجٓؼٕمبفملنمطبٙمبؿفملظؿملٟم

م

م

م

{5}م...َظغمَلمملِرػؾب٦نؽب...م(3)م(4)طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،...ؽبمعؽبمملمتؽبؾؽبؿملمب٤ؽب ،مجممل٫ٖم{6}م...بؽبضملؿب

ؾبونؽب...م حل٤،مم(2){7}...متؽبغمُل٦نؾبمَظغمُل٣ؿب... م٭مملحل،م{7}...مَأغمبؾملؽبمملمَظغمُل٣ؿب...تمملم،مم(1){6}...مؼؽبؽملصمُل

                                                                                                                                                                                
 مم395م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م273م:م5مماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م112ممعضملؼملٕمب٤ماٌـؽمل٧ماظػملطمل٦يماظؾزملٕيمأب٦مسؾؿملٓةمأخٔمس٤مؼ٦دٟموأب٨مسؼملٕوموػ٦مأولمع٤م٭ؽملٟمشٕؼنملمايٓؼىملموظٓمدؽملهملمم2

 ممؼ294م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةممػػذملمم209ػذملموعمملتمدؽملهملم

ٮماظؿعملمملرؼٕمٯممم(أمم)ومم(طمم)مممؼبم)**(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمِنماظ٦ضٟمٯممممض٦ظ٥م)***(

ٮمماٌضملؽمل٧مٯمم(أمم)مممؼبم)****(

ٮمبضملٓػؼملمملمٯمم(أمم)مممؼبم)*****(

ٮمأنمٯمم(أمم)مممؼبم)******(

ٮمومايؼملٓمٓمٯمم(أمم)مممؼبم)*******(

 م227:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ًٰمع٤مم(صبمملدظ٦غ١مم)ض٦ظ٥م:ممضممللماظلؼملنيمم4 ًٰمثمملغؿملهملم،وضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمحممل ضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمعلؿفملغظملممًلموضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمحممل

اظؾقٕمم،م779وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م397-م396م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممم(ظغملمملرػ٦ن)اظسملؼملرلمؼبم

 م276م:م5احملؿملٛم
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ِٕؼ٤ؽب...م /ممممؼ178أممػم ِٕعؾب٦نؽب...م ،مظؿملٗمب٦ضٟمظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥م{7}م...اْظغمَلمملصكب طمملفمم(3){8}م...اْظؼملؾبفؿب

:مظؿملق٠ماي٠موؼؾشمل٢ماظؾمملر٢،مأيم)موطمملف،مإنمسػمل٠مبعمل٦ظ٥،مم(5)،مإنمسػمل٠مإذمبمملذطٕمععملٓرة(4)تمملم:وضؿمل٢م،

علؿعملؾ٢مِغقب٥معؽملزمل٦بمبكمل٬ؼملمملرم(مظؿملق٠)موػ٦مشػملٛمِنقب،مم(7)اب٤مجٕؼٕم(6)ضب٠ماي٠موضوملمادؿطملمملثؿغمل٣موػ٦مض٦ل

(م،م9)اظلؼملنيم(8)صغملؿملٟمؼضملؼمل٢ماٌلؿعملؾ٢مؼبماٌممل٨٬مضمملظ٥،مزٕفمٌمملمعسمل٧مم(إذ)أنمو

م

{9}م...رؽببمبغمُل٣ؿب...ممحل٤م، ؿبدكبصكبنيؽب...م بكب٥كبم...م :طمملف،موعـػمل٥مم(10){9}...عؾب

كبماظػمّل٥كب... ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨،م(11){10}...ُضػمُل٦بؾبغمُل٣ؿب َٰمعكب٤ؿبمسكبؽمل محؽبغملكبؿمل٣فب...م ،محل٤م{10}...مِإ

                                                                                                                                                                                
ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،227:وماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،680م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

:284 

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،227:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،680م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 284:ماٌغملؿظمل٧

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،227:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،680م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 284:ماٌغملؿظمل٧

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم4

وؼزملّمأنمؼضملؼمل٢م(وإذمؼضملٓط٣مم)واذطٕمإذموػ٦ماظظملضمل٢ماِولماظٔيمسؼمل٢مؼبمض٦ظ٥:عؿضملػملعملهملمبظملضمل٢متعملٓؼٕهمم(إذ):ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم5

م278م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م91م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م780ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖم،مم(ؼضملٓط٣)صؿملؾملمملم

 م398م–م397م:م3اظٓرماٌزمل٦نم،م

 م189م:م9ماظشملدليمم6

مربؼملٓمب٤مجٕؼٕمب٤مؼٖؼٓماإلعمملممأب٦مجضملظملٕماظشملدليماٰعػمل٨ماظؾطملٓاديمأحٓماِسٱممو٭مملحنملماظؿظمللرلموماظؿمملرؼْموماظؿزملمملغؿملٟمم7

 مؼ106م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم310مت٦ؼبمدؽملهملم

 مم398م–م397م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم8

مم13مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

 م227:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

 م227:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ8ذـذ5)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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...{10}(1)ًٰمثمملغؿملممًلمع٤(مإذ)بمملذطٕمععملٓرةموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م(مإذ)متمملم،مإنمغزملنملم (م،م2()إذمؼضملٓط٣)مبٓ

ماٌضملفؼملهملموغزملنملم)*(بسمل٣ماظؿقؿؿملهملمودغمل٦ن(مؼؾبطملرملؿملغمل٣ماظؽملضملمملسم)(3)ضٕأمغمملصٝ،وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم،م

وضٕأماظؾمملض٦نمؼطملرملؿملغمل٣ماظؽملضملمملسمبؿرملٓؼٓم،مم(6)بٕصٝماظؽملضملمملس(مػموؼطملرملمملط٣ماظؽملضملمملس)م(5)وضٕأمأب٦مسؼملٕو،مم(4)اظؽملضملمملس

مبكب٥كبم... ،جممل٫ٖم{11}...مَأعؽبؽملؽبهمًلمعىبؽملؿب٥ؾب...)م**((مؼ7)بؿرملٓؼٓماظرملنيماٌضملفؼملهملموغزملنملماظؽملضملمملس

ؽٓبامؽب َِْض (مم9)طمملف،مإنمسػمل٠مإذممبقٔوفم(8){11}...ا

م

م

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م228:ممواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف680م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م284:ماٌغملؿظمل٧

:موماظـمملغ٨،مم(وإذمؼضملٓط٣):ؼبمض٦ظ٥م(إذم)صٔطٕمعؽملؾملمملماِولمأغقبؾملمملمبٓلمع٤م(إذمؼطملرملؿملقبغمل٣م)موضٓمذطٕماظلؼملنيمسٓةموج٦همؼبمإسٕابم2

اًمملعٗمبكمل٬ؼملمملرماذطٕم،مم(عمملمجضملػمل٥مم)اظظملضمل٢ماظٕابٝمبذملم،مع٤معضملؽمل٧مم(سؽملٓمآمم)أغقب٥معؽملزمل٦بمبمملظؽملزملٕموماظـمملظىملممبمملمؼبم

م،م92م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م326م:م2موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م401م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػم

 ؼ281م-م280م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م782م–م781ماحملٕرماظ٦جؿملٖم

 م1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ٮممإدغملمملنمٯمم(بمم)وممم(أمم)مممؼبم)*(

 م296إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م207م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م304ماظلؾضملهملمم4

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

 296إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م207م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م304ماظلؾضملهملمم6

 296إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م207م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م304ماظلؾضملهملمم7

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮماظؽملضملمملسم...مبٕصٝمٯمممماظضملؾمملرةمم)**(

 288:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

م،م327م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥ممػوإذمؼبمع٬٦ٝمغزملنملموظرلبٛمإذمؼ٦ح٨موصب٦زمأنمؼغمل٦نمسػمل٧ماذطٕوام:ممضممللماظٖجمملجمم9

م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م284م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م783احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م92م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

 مؼ403

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ11ذـذ9ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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 ...كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامم َص٦ؿبقؽبم...م ،محل٤م{12}م...اظمبسؿبنملؽب...م ،متمملممم(1){12}...َصؽبؾىبؿؾب٦ْاماَظ

َِسؿبؽملؽبمملِق موؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾب...م :محل٤،موعـػمل٥م(2){12}...ُط٢مبمبؽبؽملؽبمملٍن...م ممظؿملٗمب٦ضٟمظػملضملشملٟم{12}...ا

...{13}(3)اِولممم {13}م...اْظضملكبعمَلمملبكب...م(4)تمملم،مم ...ؾٔبوُض٦هؾبمم جممل٫ٖ،مبؿعملٓؼٕمم(5){14}...َص

م)**(وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملومل،وخؿ٣مأنم:مخدلهم،مأيمم(أن)مأومبؿعملٓؼٕمعؾؿٓأمتغمل٦نم)*(بؿعملٓؼٕمواسػملؼمل٦امأنمظػملغملمملصٕؼ٤

ؽٔبابؽبماظؽملمبمملِر...م(،م6))****(أوممبضملؽمل٧موذظ١مأنم،مم)***((عٝممأنمم)أنممبضملؽمل٧م ...م تمملم،مم(7){14}...سؽب

َِدؿببؽبمملرؽب ،ممممممطمملفمظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم{15}م...ا

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ19ذـذ16ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

                                                           
 م284:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م228:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،228:وماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،680م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

284 

 م228:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م228:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 284:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،680م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم5

ٮممماظغملمملصٕؼ٤مٯممم(بمم)ومم(أمم)مممؼبم)*(

ٮممموأنمٯممم(بمم)ومم(طمم)مممؼبم)**(

ٮممموأنمٯمم(بمم)ومم(أمم)مممؼبم)***(

ٮمممظػملغملمملصٕؼ٤مٯممم(أمم)مممؼبم)****(

وبفملنمم)وصب٦زمأنمؼغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمغزملنملممبضملؽمل٧م،مم(ذظغمل٣مم)وإنمؼبمع٬٦ٝمرصٝمبضملشملظملؾملمملمسػمل٧ممٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م:م3وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبماظغملؿمملبمم،م93م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػٮمم(مواسػملؼمل٦امأنقبم)موصب٦زمأنمؼسملؼملٕم،مم(ظػملغملمملصٕؼ٤م

 مؼ406م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م289م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م784احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م125

 م228:مومػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،681م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ15ذـذ12ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

...م،مأحل٤معؽمل٥مم(1){16}...وؽبعؽبفمْلوؽباهؾبمجؽبؾملؽبؽملمب٣ؾب...م /محل٤،م{16}...ممعىب٤ؽبماظػمّل٥كب...ممؼب150ممػ

مظؿملٗم{17}م...موؽبَظذملغملكب٤مبماظػمّل٥ؽبمرؽبعؽب٧...،ممحل٤م{17}م...َضؿؽبػمَلؾملؾب٣ؿب...م ،تمملممم(2){16}...اْظؼملؽبزملكبرلؾب

عؿضملػملعملهملممبقٔوفممؼوظؿملؾػمل٨ممػظؿملؾزملٕػ٣موطبؿدلػ٣موإنمجضملػملوملماظٱممؼبم:ب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥مإذمعضملؽملمملهم

م}.بؽبٱءمحؽبلؽبؽملممًل..م ،طمملنموضظملممًلمحلؽملممًلمم(3)ضؿػملؾمل٣مورعؿملؾمل٣مظؿملؾػمل٨ماٌقملعؽملني:وصضملػملؽملمملمذظ١،أي:مبضملٓماظ٦اومتعملٓؼٕه

17}ممطمملف،موعـػمل٥: {17}...سؽبػملكبؿمل٣فب...م(4،) ِٕؼ٤ؽب...م ؾب...م ،متمملممم(5){18}...اْظغمَلمملصكب ماْظظمَلؿؿب

...{19}،ٟمحل٤،مظػملظملزمل٢مبنيماىؼملػملؿنيماٌؿسملمملدتنيمعٝماظضملشمل فٕبمَظغمُل٣ؿب...م طمملفمسػمل٧مم(6){19}...خؽبؿملؿب

ؿٓب... ،سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم طمملف،مسػمل٧مم(7){19}...وؽبَظ٦ؿبممَطؾبؽبتؿب...مم ،مجممل٫ٖم{19م}...مغؽبضملؾب

(مم،م8)ضٕاءةموإنمبغمللٕماشلؼملٖة

م

م

م

                                                           
ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،228:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،681م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 285:ماٌغملؿظمل٧

مم،228:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،681م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 285:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

أومؼغمل٦نمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧مسػملهملمربٔوصهملمأيم،موظؿملؾػمل٨مصضمل٢مذظ١م:معؿضملػمل٠ممبقٔوص٤مأيم(وظؿملؾػمل٨ماٌقملعؽملنيمم)ض٦ظ٥م:ممضممللماظلؼملنيمم3

 مؼ409م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػوظؿملؾػمل٨ماٌقملعؽملنيم،موظغمل٤مآمرع٧مظؿملؼملق٠ماظغملظملمملرم

 م228:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 284:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،228:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 284:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م682م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 م228:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م682م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 م297إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م207م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م305ماظلؾضملهملمم8
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وظؿملٗممم(6)س٤مسممل٭٣مم(5)ومأب٦مبغملٕمم(4)وماظغمللممل٨٫مم(3)وغبٖةم(2)مسؼملٕو)*(ومأب٦مم(1)مومبؾملمملمضٕأماب٤مطـرل

(م7)ممبمملمضؾػملؾملمملموإنمضٓمسؼمل٢مصؿملؾملمملمعمملمضؾ٢ماظ٦اوموبظملؿقؾملمملمضٕأ)***(مبظملؿقؾملمملمظؿضملػمل٠معمملمبضملٓػممل)**(وظؿملٗمب٦ضٟمإذامضٕئ

وذظ١مسػمل٧متعملٓؼٕم،مم(13)واب٤مسمملعٕم(12)س٤مسممل٭٣م(11)وحظملٙم(10)وغمملصٝم(9)وذؿملؾهملم(8)أب٦مجضملظملٕم(7)ضٕأ

أيمذظغمل٣موأنمأومؼبمع٬٦ٝمغزملنملمأيمواسػملؼمل٦امأنمآمعٝم:متعملٓؼٕمعؾؿٓأمتغمل٦نمأنمؼبمع٬٦ٝمرصٝم

م

م

                                                           
 م54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم1

م(بمم)دعملٛمع٤مٮممأب٦مسؼملٕومٯمممظظملٜمم)*(

 52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم2

مم46مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 م24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مػذملمسٕضماظعملٕآنمسػمل٧مسممل٭٣م95مذضملؾهملمب٤مسؿملمملشمب٤مدمملٕمأب٦مبغملٕمايؽملمملطماِدٓيماظغمل٦ؼبماإلعمملمماظضملػمل٣مراويمسممل٭٣موظٓمدؽملهملمم5

 مؼ242م:م3اِسٱممم،م325م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم193ت٦ؼبمدؽملهملم،موشرلهم

 م54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

ٮمممإذمضٕئمٯمم(طمم)وؼبمٮممإنمضٕأمٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبم)**(

ٮمممعمملمضؾػملؾملمملممبمملمبضملٓػمملمٯمم(أمم)ممؼبم)***(

 م297إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م207م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م305ماظلؾضملهملمم7

مػذملم130مؼٖؼٓمب٤ماظعملضملعملمملعماإلعمملممأب٦مجضملظملٕماٌكٖوع٨مآٌغ٨ماظعملمملرئمأحٓماظعملٕاءماظضملرملٕةمتمملبضمل٨معرملؾمل٦رمطؾرلماظعملٓرمعمملتمدؽملهملمم8

 مؼ241م:م9اِسٱممم،م382م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمممم

م130معمملتمدؽملهملمذؿملؾهملمب٤مغزملمملحمب٤مدٕجٗمب٤مؼضملعمل٦بمإعمملممثعملهملمععملٕئمآٌؼؽملهملمعٝمأب٨مجضملظملٕموضممل٬ؿملؾملمملموع٦ظبمأممدػملؼملهملمم9

ػذملمممم

 مؼ264م:م3اِسٱممم،م329م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػممم

 م1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم10

 م109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملم11

 م54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم12

 52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةاٌممل٫ٓةماآلؼهملم13

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ19ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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م

موؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾب...م ،بؿملمملءماظؽملٓاءم/متمملممظٱبؿٓاءمم(2){19}م...اْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م وماظ٦ضٟمسػمل٧مم(1)اٌقملعؽملنيممممؼم158طممػم

سػمل٧م(موٰمتغمل٦غ٦ا)مجممل٫ٖ،مظضملشملٟ:مطمملف،موضؿمل٢م(3){20}م...تؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب...م م،)*(متمملم{20}م...وؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾب

٬ِٕؾب٦نؽب...م(5،){23}م...َظفملدؿبؼملؽبضملؽبؾملؾب٣ؿب...م:متمملم،موعـػمل٥م(4){21}...َٰمؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب...م(وٰمت٦ظ٦ام)ض٦ظ٥م معنبضملؿب

٬ِٕؾب٦نؽب موؽبَضػمْلؾكب٥كب...م طمملف،مم(7){24}...ظكبؼملؽبمملمؼؾبقؿبؿملكبؿملغمُل٣ؿب...متمملمم،ظٱبؿٓاءمبؿملمملءماظؽملٓاءمم(6){23}م...عنبضملؿب

...{24}(8)(م9)واسػملؼمل٦امأغقب٥موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢موأغقب٥معضملشمل٦صممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥:محل٤،مبؿعملٓؼٕم...مم

ؾبونؽب محل٤،م(11){25}...٭مبهمًلامخؽب...طمملف،مم(10){24}م...تؾبقؿبرملؽب

م

م

                                                           
إسٕابممػوماظغمللٕمسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفم،مؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧مػٔاموضؿمل٢مػ٨مسشملٟمسػمل٧موأنمآمع٦ػ٤مم(أن)مضممللماب٤ماظؽملقمملسموم1

 مؼم410م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م787موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم94م:م2اظعملٕآنم

 228:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،683م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

جممل٫ٖمسػمل٧مممم(أمم)ممؼبم)*(

 228:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م683م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م228:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 285:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م684م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م228:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م684م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

228 

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م228:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م684م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 228:ماٌغملؿظمل٧

 285:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

 مؼ95م:م2إسٕابماظعملٕآنممػوأغقب٥مإظؿمل٥مهرملٕونمسشملٟم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

 م228:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م228:مومػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م684م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم11

 228:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ25ذـذ19ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ31ـذ25ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مم

ؾبونؽب... طمملف،م(1){25}...اْظضملكبعمَلمملبكب...مم (م3){27}...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبمم...تمملم،مم(2){26}...متؽبرملؿبغمُل

ؿٕبمَظغمُل٣ؿب...متمملم،مم(4){28}م...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م طمملف،م(3){27}...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب طمملف،مم(5){29}...وؽبؼؽبطملؿبظملكب

ِٕجؾب٦َك...م تمملم،ممم(6){29}...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ِ...م طمملف،م م... :حل٤،موعـػمل٥مم(7){30}...َأوؿبمؼؾبكؿب

ؾبونؽب ؾب... م{30}...وؽبؼؽبؼملؿبغمُل ِٕؼ٤ؽب...م :مممأحل٤معؽمل٥{30}...اظػمّل٥ؾبمموؽبؼؽبؼملؿبغمُل طمملف،مم(8){30}م...اْظؼملؽبمملطكب

ؽٔبا...(م،م9)تمملم:موضؿمل٢ محل٤،م{31}...معكبؿـب٢ؽبمػؽبذمل

م

م

م

                                                           
مم228:ممومػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف684م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 228:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 228:ممومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل228٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 228:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وسؽملٓمأب٨مم،م228:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م684م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 285:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 228:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م228:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م228:مومحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،684م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 228:ماٌغملؿظمل٧

 228:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،684م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م228:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،684م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

:228 

 228:مأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م228اب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م684م:م2ماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9
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م

م

م

طمملف،مم(1){31}م...ماِومبظكبنيؽب... ،مذظ١م)**(مؼبماٰبؿٓاءممبمملمبضملٓهمِغقب٥محغملمملؼهملمس٤مضممل٫ػمل٨)*(موٰمبرملمملسهمل

ىببؽبؾملؾب٣ؿب)حل٤م،سػملؼملممًلمأنقبماظسملؼملرلمؼبمم(3){33}...موؽبَأغوملؽبمصكبؿملؾمِل٣ؿبم...(مم2){32}م...َأظكبؿمل٣ٍ...م :وعـػمل٥ م(معؾبضملؽب

ىببؽبؾملؾب٣ؿب) ظؿملظملٕقمبؿملؽملؾملؼملمملموظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مض٦لمع٤مجضملػمل٥مصؿملؾملؼملمملم)مظػملغملظملمملرم(مظؿملضملٔبؾمل٣م)مظػملؼملقملعؽملنيموماظسملؼملرلمؼبمم(معؾبضملؽب

ؾبونؽب...م  )م***(،م((4)ظػملغملظملمملر وعمملمطمملنم،متمملم،مِنقبمآمٰمؼؾملػمل١مضٕؼهملموصؿملؾملمملمغؾؿملؾملمملمم(5){33}...وؽبػؾب٣ؿبمؼؽبلؿبؿؽبطملؿبظملكب

وعمملمشل٣مأنمٰمؼضملٔبؾمل٣مآموػ٣مٰمؼلؿطملظملٕونمع٤مطظملٕػ٣مب٢،مػ٣م،مطمملنمآمظؿملضملٔبؾمل٣مظ٦مادؿطملظملٕوهمع٤مذٕطؾمل٣م

َٰماْظؼملؾبؿمبعمُل٦نؽب...م ،طمملفمم(7){34}م...َأوؿبظكبؿملؽبمملءهؾب...م (م،6)عزملٕونمسػمل٧ماظغملظملٕموماظٔغ٦ب مظؿملٗم{34}...ِإ

                                                           
 ٮممبرملمملس٠مٯمم(بمم)ؼبمم)*(

 ٮممضممل٢٫مٯمم(بمم)ؼبمم)**(

 م229مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم1

 م229:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 286:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م229:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 311م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،794ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮممظػملغملظملمملرمم....مظؿملظملٕقمٯماظضملؾمملرةممم)***(

 286:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م685م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

ومػ٦متمملممسػمل٧مض٦لمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملس،م685م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 286:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م229:

 311م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،794ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذـذ31ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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كبؼؽبهمًلم...م تمملم،م(1){34}...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبم... ظؿملٗمب٦ضٟ،ميٕمفماٰدؿٓراكمبضملٓه، (م2){35}...وؽبتؽبزملؿب

،محل٤م

م

م

م

مم)م**(ؼبمملظؽملزملنملموماظٕصٝمم(موؽبعؽبمملمَطمملنؽبم٭ؽبَٱتؾبؾملؾب٣ؿبم(م)م4)مبمملظؽملزملنملموضٕأمسممل٭٣)*(عغملمملءػماظضملمملعهملم٭ٱتؾمل٣مبمملظٕصٝمم(3)مضٕأ

(مم7)ٰمصب٦زمأنمطبدلمس٤ماظؽملغملٕةمبمملٌضملٕصهملمإٰمؼبم٬ٕورة:موضمملل،مػٔهماظعملٕاءةمم(6)وخشمّلفملماظظملمملرد٨،مم(5)ممعغملمملء**(

(مم7)٬ٕورة

(م:مم8)طعمل٦لمحلمملن

(مم2)1مع٤مبؿملوملكبمرأٍسممممممممممممؼغمل٦نؾبمعٖاجؾبؾملمملمسل٢فبموعمملء)***(مممممممممممممممطفملنقبمدؾؿملؽهمًل

                                                           
 286:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م229:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م685م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 286:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م685م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 417م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م315م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م305ماظلؾضملهملمم3

 ٮممعغملمملءمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮممرصٝمم...معغملمملءمٯماظضملؾمملرةمم)**(

 417م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م315م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م394م:م1احملؿلنملمم،م49زبؿزملٕماظرمل٦اذمم،م305ماظلؾضملهملمم5

مايل٤مب٤مأغبٓمب٤مسؾٓماظطملظملمملرمب٤مربؼملٓمب٤مدػملؿملؼملمملنماإلعمملممأب٦مسػمل٨ماظظملمملرد٨مومأوحٓمزعمملغقب٥مؼبمسػمل٣ماظضملٕبؿملهملمأخٔمس٤مم6

 مؼ193م:م2اِسٱممم،م496م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةممػػذملم377اظٖجمملجمواب٤ماظلٕاجموع٤متٱعٔت٥ماب٤مجينمت٦ؼبمبؾطملٓادمدؽملهملم

 417م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م315م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م294ماحملؿلنملمم7

موأحٓماٌكسملٕعنيماظٔؼ٤مأدرط٦اماىمملػػملؿملهملموممحلمملنمب٤مثمملبوملمب٤ماٌؽملٔرماًٖرج٨ماِغزملمملريماظزملقمملب٨مذمملسٕماظؽمليبمم8

 مؼ188م:م2اِسٱمممػمم674-ممػذملم54اإلدٱممعمملتمدؽملهملم

 ٮممدؿهملمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

 



 433 

سػمل٧مأنماٌغملمملءموماظؿزملٓؼهملمازلمملمجؽملٗمواد٣ماىؽملٗمتضملٕؼظمل٥موتؽملغملرلهمعؿعملمملربمملنممم(4)أب٦ماظظملؿّم(3)وخقبجؾملممل

م

م

م

:موػٔامؼعملٕبممع٤ماٌضملٕفمبفمللماىؽمللؿملهملمحؿملىملمو٭ظمل٥مبمملىؼملػملهملمطؼملمملمت٦٭ٟمب٥ماظؽملغملٕةمطعمل٦ظ٥متضملمملظبم

 ؾبمعكبؽملؿب٥ؾبماظؽملمبؾملؽبمملرؽب...مم مم{م37م:مم36مد٦رةمؼٗم}...موؽبآؼؽبهمٌلمَظؾملؾب٣ؿبماظػمَلؿملؿب٢ؾبمغؽبلؿبػمَل

ؿٓبمأعقٕبمسػمل٧ماظػمّلؽؿمل٣ِمؼؽبلؾبؾنبؽملكب٨ممممممممممممَصؼملؽبسملؿملوملؾبمثؾبؼملقبوملؿبمم:مممم)*(5وض٦ظ٥ م(م6)مؼضملؽملؿملين)*م*((ضػملوملمٰمم)وظعمَل

(م:مم1)مؼبمض٦ظ٥م)****((اظعملزملٕمومآٌم)موعبٝماظرملمملسٕمبنيمم(8)مبمملظعملزملٕموماظؿؽمل٦ؼ٤م)***((م(7)وضٕأمعغمل٨م)

                                                                                                                                                                                
ؼؽملصملٕماظغملمملع٢متمملظؿملٟم.مع٬٦ضملممًل:،ؼضملينمم(بؿملوملمرأس):وض٦ظ٥م،ؼعملممللمدؽبؾؽبفمْلتؾبؾملمملمإذاماذذلؼؿؽبؾملمملمدكبؾؽبمملءـبمؼضملينماًؼملٕم(طفملنقبمدؾؿملؽهملم)ض٦ظ٥م1

قباظ٨معقملدلهملماظٕدمملظهملم م164م:1985اإلعمملممأب٨ماظضملؾمملسمب٤مؼٖؼٓماٌدلدمهعملؿمل٠مربؼملٓمأغبٓماظ

مم–مدؼ٦انمحلمملنمب٤مثمملبوملماِغزملمملريمو٬ق٥مو٬ؾٛماظٓؼ٦انمو٭قق٥مسؾٓماظٕغب٤ماظدلض٦ت٨مم2

 م1929-ممػذملم1348معزملٕم–عشملؾضملهملماظلضملمملدةم

 417م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م315م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م295م–م294م:م1ماحملؿلنملمم3

مسـؼملمملنمب٤مجينمع٤مأحٔقمأػ٢ماِدبموأسػملؼملؾمل٣مبمملظؽملق٦موماظؿقبزملٕؼٟمأخٔماظزملٕفمع٤مذؿملك٥مأب٨مسػمل٨ماظظملمملرد٨مت٦ؼبمدؽملهملمم4

 مؼ364م:م4اِسٱممم،م132م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةممػػذملممم392

 اظرملمملسٕمسلٕمب٤مسؼملٕومايؽملظمل٨مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم5

 ٮممذضملٕمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮممضػملؿملًٱمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

ـبؼنملمب٤مسؾٓماٌػمل١مهعملؿمل٠موذٕحمأغبٓمربؼملٓمذمملطٕم،مسؾٓماظلٱممم6 مماِ٭ؼملضملؿملمملتماخؿؿملمملرماِ٭ؼملضمل٨مأب٨مدضملؿملٓمسؾٓاٌػمل١مب٤مُض

 مم323م:م1اًٖاغهملماِدبمم/126مم3ػمملرونمدارماٌضملمملرفمعزملٕمط

معغمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمب٤محؿمل٦سمب٤مربؼملٓمأب٦مربؼملٓماظعملؿملل٨ماظعملرلواغ٨مث٣ماِغٓظل٨ماظعملٕريبمإعمملممسٱعهملمربعمل٠مسمملرفمأدؿمملذمم7

 مؼم298م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةمم،م309م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم437اظعملٕاءموماجمل٦دؼ٤معمملتمدؽملهملم

 ٮممضٕئمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

اظٓرمم،م315م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م394وؼبماحملؿلنملمم،م49مٕمأسـٕمسػملؿملؾملمملمٌغمل٨موضٓموردتمِب٨مسؼملٕومؼبماظرمل٦اذمم8

 م417م:3اٌزمل٦نم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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(مم2)مشلمملمبؾبغمَلمملػمملممممممممممممممممموعمملمؼؾبطملؿبؽملكب٨ماظؾؾبغمَلمملءؾبموٰماظضمل٦ؼ٢ؾب)*****(بغمَلوملؿبمسؿملينموحؾب٠قب

ممم)******((اظعملٕاءةمعمملمضٕئمب٥مض٦ظ٥مم)وغصملرلمػٔهم

ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب...مم ممم{197م:مم26د٦رةماظرملضملٕاءم}...َأوؽبَظ٣ؿبمؼؽبغمُل٤مَظؾملؾب٣ؿبمآؼؽبهمًلمَأنمؼؽبضملؿبػمَلؼملؽب٥ؾبمسؾبػمَلؼملؽبمملءمبؽبؽملكب٨مِإدؿب

م

،مموػٔامضػملنملمعمملمسػملؿمل٥ماظؾمملبم،مموػ٨م٬ضملؿملظملهملموذظ١مأغقب٥مجضمل٢ماد٣مؼغمل٤مغغملٕةموخدلػمملمعضملٕصهملم)*(آؼهملم(3)بٕصٝ

(م:مم4م))**(وع٤مذظ١مض٦لماظعملشملمملع٨

ؾبمعكبؽملؿب١ماظ٦ؽبداسممل قبقمؼمملم٬كبؾؽبمملسمملمممممممممممممممموٰمؼ١ُمع٦ضكب (مم5)ممممممممممممممضكبظملكب٨مَضؾؿب٢ماظؿقبظمَل

مخدلًام)***(ع٤موجؾملنيممإعقبمملمأنمتغمل٦ن(آؼهملم)وغزملنملمم(ؼغمل٤م)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمخدلم(أنمؼضملػملؼمل٥مم)وذظ١مأنمض٦ظ٥م

مم(أنمؼضملػملؼمل٥)وم(ؼغمل٤)ظذمل

                                                                                                                                                                                
 ٮممبمملٌٓموماظعملزملٕمٯمم(بمم)مؼبمم)****(

مم670-مػذملم50معمملتمدؽملهملمطضملنملمب٤معمملظ١مب٤مسؼملٕماِغزملمملريم٭قمملب٨مؼضملٓمع٤مأطمملبٕماظرملضملٕاءمطمملنمع٤مذضملٕاءماظؽمليبمم1

 مؼ85:م6اِسٱممػ

مٮممضب٠مٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 252:مصم-ممم1966-مػذملم1386:م2مدؼ٦انمطضملنملمب٤معمملظ١مدمملع٨معغمل٨ماظضملمملغ٨مبطملٓادمعغملؿؾهملماظؽملؾملسملهملمطم2

 ٮممعمملمضٕأمب٥مٯمم(أمم)مؼبمم)******(

 م424إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م252م:م2اظؽملرملٕمم،م135اظؿؿمللرلمم،م473موػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم3

 ٮممآؼهملمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 ٮمماظطملشملمملع٨مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ػذملم13معمملتمسب٦مدؽملهملم–مسؼملؾبرلمب٤مذؿملؿمل٣مب٤مسؼملٕومب٤مسؾمملدماٌػملعملنملمبمملظعملشملمملع٨مذمملسٕمشٖلمصق٢ماظشملؾعملهملماظـمملغؿملهملمع٤ماإلدٱعؿملنيمم4

 مؼ264م:م5اِسٱممػمم747-م

موػ٦مع٤ماظرمل٦اػٓماظؽملق٦ؼقبهملماٌرملؾمل٦رةمسػمل٧مذب٨ءماد٣مطمملنمغغملٕةموخدلػمملمعضملٕصهملموػ٦مع٤مذ٦اػٓم320م:م2مخٖاغهملماِدبمم5

وشرلػمملمؼؽملصملٕماظضمل٦اع٢ماٌممل٫هملماظؽملق٦ؼقبهملمؼبمأ٭٦لمسػمل٣ماظضملٕبؿملقبهملم،ظػملرملؿملْماإلعمملممسؾٓاظعملمملػٕماىٕجمملغ٨م......ماظغملؿمملبمواٌعملؿسملنملمواٌطملينم

 255مم2خمملظٓماِزػٕيماىٕجمملويمهعملؿمل٠ماظؾٓراويمزػٕانمدارماٌضملمملرفمط:ذٕحماظرملؿملْم

 ٮممؼغمل٦نمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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ؾبونؽب... (م،م1)مسػمل٣مسػملؼملمملءمبينمإدٕا٫ؿمل٢مآؼهملمشل٣)****(مأومٕمؼغمل٤/ممازلؾملمملمصغملفملغقب٥مضممللممؼ151بممػم (م2){35}م...متؽبغمْلظمُل

،متمملمم

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ38ذـذ36ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مم

رأسم،مطمملفمم(4){36}...ثؾب٣مبمؼؾبطملؿبػمَلؾؾب٦نؽبمممم... /حل٤،مم(3){36}...مسؽب٤مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب... مؼم159طممػ

ؾبونؽب... ،عؾؿٓأم(وماظٔؼ٤م)آؼهملمؼبماظؾزملٕيموماظرملمملع٨مِنقب م(ظؿملؼملؿملٖ)مظؿملٗمب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠مٰمم{36}م...مؼؾبقؿبرملؽب

مظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟمعمملم{37}...اظشمَلؿملىبنملكبمع٤م...مم وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦ز،م(ضبرملٕونمم)بعمل٦ظ٥

ؾبونؽب...م طمملف،مم(5){37}...صكب٨مجؽبؾملؽبؽملمب٣ؽبمم... بضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥، عمملم...م تمملم،مم(6){37}...اْظكؽبمملدكب

                                                           
 (أمم)دعملٛمع٤مٮممؼغمل٤مٯممظظملٜممم)****(

آؼهملمأنمم)أحٓػمملمأنمؼغمل٦نمازلؾملمملمعسملؼملًٕاموعبػملهملم:ممضممللماظلؼملنيمؼبمإسٕابماد٣مطمملنموخدلػمملمسػمل٧مأغقبؾملمملمغمملضزملهملمسٓةموج٦همعؽملؾملمملمم1

تغمل٤م)معؾؿٓأمعقملخٕموماىؼملػملهملمخدلم(مآؼهملم)مخدلمععملٓممو(مشل٣م)مأنمؼغمل٦نمازلؾملمملم٬ؼملرلماظعملزملهملموم:ماظـمملغ٨م،م(تغمل٤م)مخدلمم(ؼضملػملؼمل٥م

وضٓمم،م287م:م5ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نم(مأممؼضملػملؼمل٥م)موإعمملمخدلمعؾؿٓأمعسملؼملٕمأيمػ٨م(مآؼهملم)مإعمملمبٓلمع٤م(مأنمؼضملػملؼمل٥م)مومم(

 .مغمملضرملؽملمملػمملمؼبمضل٣ماظٓرادهملم

 مم286:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م229:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 مم286:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م686م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،229:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم4

 مم286:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م

 مم286:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 مم286:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،229:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،686م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6
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َِومبظكبنِي...م محل٤،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕط،{38}...عمملمضٓمدػملٟم معمملمؼبمطؿمملبم)*(ط٢،مطمملفمم(1){38}م...ا

دؾبؽملمبهمُلم...م (م:م2)إٰمؼبمػبلهملمع٦ا٬ؿملٝمصؾمل٦مبمملظؿمملءماجملٕورةمػؽملممل:مصؾمل٦مبمملشلمملءم،ممآم)**(آمع٤مذطٕمدؽملهمل

َِومبظكبنِي ؽبممظكبلؾبؽملمبوملكب...م ،{43م:م35د٦رةمصمملرٕ}...مِإَظمملمدؾبؽملمبوملؽبماْظفمَلومبظكبنيؽب... م،{38}...ا كبؼػمًلمملم)***(َصػمَل٤متؽبفكب ماظػمَل٥كبمتؽبؾؿب

،م{43م:م35د٦رةمصمملرٕم}...

م

م

م

م

م

ؽٓبمظكبلؾبؽملمبوملكبماظػمَل٥كبمتؽبقؿب٦ِؼػمًلممل... مؼأ180ػ ؿٓبمو...ؼبمصمملرٕمم/ممثٱثؿؾمل٤{43م:م35مد٦رةمصمملرٕ}...موؽبَظ٤متؽبفكب مدؾبؽملمبوملؽبماظػمَل٥كبماَظؿكب٨مَض

ممبؽبزملكبرلفب...،طمملف،مظٱبؿٓاءمبضملٓماظرملٕطمم(3){39}...ُطػمُل٥ؾبمظكبػمّل٥...م ،مم{85م:م40د٦رةمشمملصٕ}...خؽبػمَلوملؿب

...{39}(4)مطمملف،موعـػمل٥مم: َُٰط٣ؿب...م تمملم،موٰمم(6){40}م...اظؽملمبزملكبرلؾب...م (م،5){40}...عؽب٦ؿب

                                                           
 م229:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 ٮممطػملؼملمملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮممدؽملوملمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 م78مماٌعملؽملٝمم2

 ٮممظلؽملوملمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،229:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 مم286:اٌغملؿظمل٧م

 م686موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

 مم286:مومطمملفمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 مم286:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،229:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م686م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذـذ39ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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،مظؿضملػمل٠محٕفماظرملٕطممبمملم{41}...وؽبابؿب٤ِماظلمبؾكبؿمل٢ِ...م إظبماىؼملضملمملنمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م(واسػملؼمل٦ام)وضٟمع٤مض٦ظ٥

ضؾػمل٥م

مم)*****((معؿعملٓممأيم)****(إنمطؽملؿ٣مذٕرممًلمج٦اب٥مععملٓرمٰم)واسػملؼمل٦امػٔهماِضلمملممإنمطؽملؿ٣معقملعؽملنيموإنمجضمل٢م:ممأيم

م

م

م

م

م

م

م

م

وؽبابؿب٤ِم...م معمملمأعٕمتمب٥مطمملنماظ٦ضٟمسػمل٧م)*(إنمطؽملؿ٣مآعؽملؿ٣مصمملسػملؼمل٦امأنمحغمل٣ماًؼملٗمعمملمتعملٓممأومصمملضؾػمل٦ا

كبؼفب...م :طمملف،موطٔام(2){41}...اْظفؽبؼملؿبضملؽبمملِن...م(م،1)مطمملصؿملممًل{41}...اظلمبؾكبؿمل٢ِ (مم3){41}م...َض

                                                           
 (أمم)حٔفمع٤مٮممٰمٯممظظملٜممم)****(

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمأيم...مإنمطؽملؿ٣مٯمماظضملؾمملرةمم)*****(

 ٮممصمملضؾػمل٦امٯمم(بمم)مؼبمم)*(

ٰمؼؿعملٓممأيمإنمطؽملؿ٣مآعؽملؿ٣مصمملسػملؼمل٦امأنمحغمل٣ماًؼملٗمعمملم،مج٦ابمععملٓرمسؽملٓماىؼملؾمل٦رم،مذٕطمم(إنمطؽملؿ٣مم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1

وضٓموردمضٕؼنملمع٤مرأيماِسل٦غ٨مسؽملٓماب٤مسشملؿملهملمؼؽملصملٕماحملٕرمم،م420م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػٮممعمملمأعٕمتمب٥ماتعملٓممأومصمملضؾػمل٦

 مؼم286اظ٦جؿملٖم

 مم286:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 مم286:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،686م:م2اإلؼسملمملحم:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم3
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و٭ػمل٥مأحل٤ميٕفمم(2){42}م...صكب٨ماْظؼملكبؿملضملؽبمملدكبمم)**(َٰخؿبؿؽبػمَلظمْلؿؾب٣ؿب...م(م1){42}...َأدؿبظمَل٢ؽبمعكبؽملغمُل٣ؿب...م:موعـػمل٥

ًٰ...م وظغمل٤معبضملغمل٣مػؽملمملمواِولمأوظب:صب٦زمبؿعملٓؼٕم:ماٰدؿٓراكموضؿمل٢ مب٦ضٟم)***(مظؿملٗ {42}م...َطمملنؽبمعؽبظمْلضملؾب٦

مطمملفم{42}...سؽبػملكبؿمل٣فب...ماظـمملغ٨محل٤،مم(4){42}م...سؽب٤مبؽبؿملىبؽملؽبهمللب...م (3)مبمملمضؾػملؾملممل(ظؿملؾملػمل١م)،ظؿضملػمل٠م

وإذممػوإنمآمظلؼملؿملٝمسػملؿمل٣م:مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موٰمؼ٦ضٟمسػملؿمل٥مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؿضملػملعملممًلممبمملمضؾػمل٥،مأي

ِٕ...م محل٤،م{44}م...َضػملكبؿملًٱ...م(مم5)ؼؼٕؼغملؾمل٣مآمؼبمعؽملمملع١مضػملؿملٱم َِعؿب ممٰم{43}م...صكب٨ما

مسػملؿمل٥،مم)****(ؼ٦ضٟ

م

م...م :طمملف،موطٔام(1){43}م...مدؽبػمَل٣ؽب... ،ممادؿٓراطممًلموسشملظملممًلم)*(ظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥

ؾٓبوِر واذطٕوامإذمؼٕؼغملؼمل٦ػ٣،موإنمجضمل٢م:ممتمملم،إنمجضمل٢ماٌضملؽمل٧{44}م...م)**(َضػملكبؿملًٱ...م :م{43}...اظزملنب

                                                           
 م230:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 ٮممٰماخؿػملظملؿ٣مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 م230:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 ٮممظؿمللمملمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

ًٰمم)وضؿمل٢مبعمل٦ظ٥مم(ظؿملعملسمل٨مم)صؿملؿضملػمل٠ممبـ٢معمملمتضملػمل٠مب٥مم(ظؿملعملسمل٨مم)بٓلمع٤م(ؼؾملػمل١مم):ممضممللمأب٦محؿملمملنمم3 م)وضؿمل٢ماِ٭٢مومم(عظملضمل٦

احملٕرمم،م99م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م329م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمػمصقٔفمحٕفماظضملشملٟمم(ظؿملؾملػمل١م

مؼمم423م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م803اظ٦جؿملٖم

 م230:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ع٤محؿملىملمتعملؿملؿملٓم،موصؿمل٥مبؾبضملٓمم(سػملؿمل٣مم)اذطٕهموصب٦زمأنمؼغمل٦نم:مصب٦زمأنمؼغمل٦نمعسملؼملًٕا،مأيم(إذمم)اظؽملممل٭نملمظذمل:ممضممللماظلؼملنيمم5

ًٰمع٤مم(إذمم)ػٔهماظزملظملهملمبؾملٔاماظ٦ضوملموصب٦زمأنمتغمل٦نم وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمم،م424م:م3اظٓرماٌزمل٦نػضؾػملؾملمملمم(إذمم)ػٔهمبٓ

 مؼم===========330م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممم،م802ؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

ٮممظؿملٗمب٦ضٟمٯمم(أمم)مؼبمم)****(م==============

 ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملم

 (بممم)دعملٛمع٤مٮمممبمملمضؾػمل٥مٯممظظملٜمم)*(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ42ذـذ41ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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ًٰ...م (مم2)عضملشمل٦صممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مطمملنمطمملصؿملممًل تمملممم(4){44}م...ماِعؾب٦رؾب...،حل٤مم(3){44}...عؽبظمْلضملؾب٦

م... م،{46}م...وؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾب...م :ممطمملف،موعـػمل٥{45}م...تؾبظمْلػمَلقؾب٦نؽب...م ظٱبؿٓاءمبضملٓمبؿملمملءماظؽملٓاء،

ؾٕبوْامم... محل٤،م{46}م...ِرضُبغمُل٣ؿب ِٕؼ٤ؽب... مأحل٤معؽمل٥،م{46}...وؽبا٭ؿبؾكب مطمملف،م{46}م...ماظزملمبمملبكب

ٌٛ... :،موطٔامم(5){م47}...سؽب٤مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب...م :موعـػمل٥ جؽبمملرفبممم... م،م{47}م...معؾبقكبؿمل

ِٕيءفبمعىبؽملغمُل٣ؿبمم... :ممحل٤،موعـػمل٥{48}...َظغمُل٣ؿب ؽبوؿبنؽبمم... مو{48}...بؽب َٰمتؽب ...مم وم(6){48}...عؽبمملم

مم)***(اذطٕ:مطمملف،مإنمجضملػملوملماظؿعملٓؼٕم(7){48}م...اْظضملكبعمَلمملبكب...م مطػملؾملمملمحلمملن،م{48}...َأخؽبمملفؾبماظػمّل٥ؽب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ50ذـذ49ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

م

،متمملممم(9){49}م...حؽبغملكبؿمل٣فب...م متمملمم،ِغقب٥مآخٕمطٱمماٌؽملمملصعملني،{49}م...دكبؼؽملؾبؾملؾب٣ؿب...م (م8)مإذمؼعمل٦ل

                                                                                                                                                                                
ومأب٨مسؼملٕو،مم،230:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم1

 مم286:ماٌغملؿظمل٧

 ٮممضؿمل٢مٯممؼبممم)**(

 مؼممم803ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػاٌؿعملٓعهملمم(إذمم)غزملنملمبؿعملٓؼٕمواذطٕمأومبٓلمع٤مم(إذمم):ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم2

 مم286:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

 مم287:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،230:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

 مم286:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،686م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 مم287:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،686م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 م229:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮماذطٕمٯممظظملٜممم)***(

م)أومم(زلؿملٝمسػملؿمل٣مم)أومم(غغملٙمم)أومم(زؼ٤مم)صذلاوحوملمأض٦اشل٣مبنيمم(إذمم)موضٓماخؿػملٟمطـرلمع٤ماظؽملق٦ؼنيمؼبماظضملمملع٢مؼبمم8

 مؼم427م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م335م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م807ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖمممممػم(اذطٕوام

 مم287:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م230:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ48ذـذ43ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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 ؾٕبوْا...م أنمم(1)بمملظؿقؿؿملهملم(ؼؿ٦ص٧):ممإٌادمسػمل٧مضٕاءةم)*((بؾملٔاماظ٦ضٟماٌضملؽمل٧مم)،ممبؿملمملنمبنيم{50}...َطظمَل

عؾؿٓأمم(اْظؼملؽب٫٩كبغمَلهمُل)و،م(ؼؿ٦ص٧م)وأنماظٔؼ٤مطظملٕوامؼبمرب٢مغزملنملمعظملضمل٦ل،مسممل٫ٓمسػمل٧مآمم(ؼؿ٦ص٧)اظظملمملس٢مػ٦م٬ؼملرلم

صمملس٢مم(اظٔؼ٤مطظملٕوام)ػ٨ماظسملمملربهملمظ٦ج٦هماظغملظملمملرموأدبمملرػ٣موطٔامإنمجضمل٢م(اٌٱ٫غملهملم)وأنقبم(ؼسملٕب٦نم)وماًدل

بمملظؿقؿؿملهملموماٌظملضمل٦لمربٔوفممم(ؼؿ٦ص٧)بذمل

م)عؾؿٓأموعمملمبضملٓهماًدلمصضملػمل٧مػٔؼ٤ماظؿعملٓؼٕؼ٤ماظ٦ضٟمسػمل٧م(اٌٱ٫غملهملم)ممو/مأسؼملمملشل٣م)**(مممممتعملٓؼٕه،مؼؿ٦ص٦نمؼ160طممػ

ؼبمع٬٦ٝم(مؼسملٕب٦ن)و،مصمملس٢م(ماٌٱ٫غملهمل)مو،مأوماظؿقؿؿملهملمم(2)بمملظظمل٦ضؿملهمل(متؿ٦ص٧)وظؿملٗمب٦ضٟمم٤ٌمضٕأم،مم(طظملٕوا

لٔبماظ٦ضٟمسػمل٧م،(اٌٱ٫غملهملمم)غزملنملمحممللمع٤ ِٕبؾب٦نؽبموؾبجؾب٦ػؽبؾملؾب٣ؿبػوؼؾؿٓئمم(اٌٱ٫غملهمل):وحؿملؽملؽ صؾنيمب٥مأنماٌٱ٫غملهملمممؼؼؽبسملؿب

وماِوظبمأنمٰم،ممبمملمبضملٓهمظؽٱمؼرملغمل٢مبفملنماٌٱ٫غملهملم٬مملربهملمٰمعؿ٦صؿملهملم(اٌٱ٫غملهملم)وٕمؼزمل٢م،ممتؿ٦صمملػ٣م)***(ػ٨ماظيت

حممللماإلدبمملرموماإلضؾممللمم:م،مأي(وأدبمملرػ٣):،ب٢مسػمل٧مض٦ظ٥م(اٌٱ٫غملهملمم)وٰمسػمل٧م(طظملٕوام)مسػمل٧)****(ؼ٦ضٟ

م

م

ِٕؼ٠ِ...م (م،1))*(ظٕأؼوملمأعًٕامسفؿملؾممًلموذؿملؽممًلمػممل٫ًٱمصصملؿملضملممًل:مربٔوفمتعملٓؼٕهمم(ظ٦م)وج٦اب (م2){50}...اْظقؽب

ِٕؼ٠ِ كب...م ،طمملفمم(2){50}...اْظقؽب مطٓأب)وماِوظبمو٭ػمل٥مبذملم،ممجممل٫ٖم{51}م...ظخملػمْلضملؽبؾكبؿمل

                                                           
 ٮممػٔاماظ٦ضٟمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 ممم298إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م307مطػملؾمل٣مضٕأمبؾملمملمإٰماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم1

 ٮممؼلؿ٦ص٦نمٯممم(بمم)مؼبمم)**(

 ممم298إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2اظؽملرملٕمم،م95اظؿؿمللرلمم،م307موػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم2

 ٮمماظٔيمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

 ٮممؼعملٟمٯممم(أمم)مؼبمم)****(

 ٮممضشملضملممًلمٯممم(بمم)مؼبمم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ54ذـذ50ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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:ماظضملمملدة،أي:موماظٓأبم.ممسؼملٕانمصضملػملؿمل١مب٥مإنمذؽوملم/مؼبمآلم)**(وتعملٓممعمملمؼطملينمس٤مإسمملدت٥(مممآلمصٕس٦نممؼ152بممػ

طٓأبماظغملظملمملرم

ٌّمملمأؼعملؽمل٦امأنقبمع٦د٧مغيبمصغملٔب٦هموطٔظ١مػقملٰءمجمملءػ٣مربؼملٓم/مؼبمعـملشل٣مإظبممؼ181أممػم مماظؽملمملرممعـ٢معـمللمآلمصٕس٦نم

صغملٔب٦همم

كبؼ٤ؽبمعكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب...م (3)صفملغٖلمآمبؾمل٣مسعمل٦بهملمطؼملمملمأغٖلمبـمللمصٕس٦ن ث٣مؼؾؿٓئم،مجممل٫ٖمم(4م){52}...وؽباَظ

ؾبغؾب٦بكبؾمِل٣ؿب...مم ؽبػؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾبمبكب ؾٕبوْامبكبـملؼؽبمملتكبماظػمّل٥كبمَصفمَلخؽب ؾبغؾب٦بكبؾمِل٣ؿب...م،{52}...َطظمَل :مممطمملف،موعـػمل٥{52}...بكب

 {52}...اْظضملكبعمَلمملبكب...م(5،)...{53}م...سؽبػملكبؿمل٣فبممجممل٫ٖ،موصؿمل٥معمملمتعملٓممع٤مأنماظغملمملفمؼبمرب٢مغزملنملمأوم

ؿبسؽب٦نؽب...(م7)طفملعقبهملمذضملؿملنملمو٭مملحلموػ٦دموغ٦ح(واظٔؼ٤مع٤مضؾػملؾمل٣مم)م(6)ؼبمرب٢مرصٝ (مم8){54}...ممآلؽبمصكب

م

م)**(متمملم{55}...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م ،ممتمملمم{54}...َزمملظكبؼملكبنيؽب...م ،عمملمبضملٓهمم(م)*(سػمل٧مادؿؽؽملمملفم)حل٤،م

،مػ٣ماظٔؼ٤م:موطٔامإنمجضمل٢مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه،مبضملٓهمعؾؿٓأموماًدلمصؿملؼملمملمبضملٓهمم(اظٔؼ٤م)إنمجضمل٢:م

                                                                                                                                                                                
م100م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنم،مبمملظظمل٦ضؿملهملمأومبمملظؿقؿؿملهملموعمملمبضملٓػمملمم(ؼؿ٦ص٧مم)موضٓمسٕضمعـ٢مػٔاماظؿظملزملؿمل٢مؼبموج٦همإسٕابمم1

 م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م336م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م807احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م101م–

 مم231اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفممم،م51م(ذظ١ممبمملمضٓعوملمأؼٓؼغمل٣مم)معؿضملػملعملهملمبعمل٦ظ٥م52(طٓأبمم)ؼبمم(اظغملمملفمم)موػ٨متمملممإنمضٓرتمم2

 ٮممسؿملمملدت٥مٯممم(أمم)مؼبمم)**(

 م360م:م3اظؾقٕماحملؿملٛمم،م808احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م101م:م2ممإسٕابماظعملٕآنمم3

 مم287:مومحل٤مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،231:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م231:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

وصؿمل٥مبضملٓموماظغملمملفمسػمل٧مػٔامؼبمع٬٦ٝمغزملنملمغضملوملمٌزملٓرمم(وذوض٦امم)صب٦زمأنمتؿضملػمل٠مبعمل٦ظ٥مم(طٓأبمم):ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم6

دأبمآلمصٕس٦نمصؿغمل٦نماظغملمملفمؼبمع٬٦ٝمخدلماٰبؿٓاءمم:محملٔوفموصب٦زمأنمؼغمل٦نمعضملؽمل٧ماظغملٱمماِعٕمعـ٢

 مؼ22م–م21م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م37م–م36م:م3اظؾقٕماحملؿملٛمم،م808ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػ

 ممم38م:م3ماظؾقٕماحملؿملٛم–م809ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7

 م231:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذـذ54ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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ًٰمع٤،أسينماظٔؼ٤م:أومؼبمع٬٦ٝمغزملنملمبؿعملٓؼٕم وع٤م،موػ٦ماِحل٤م،مضؾػمل٥مم(اظٔؼ٤م)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مبٓ

...م:مطمملف،موعـػمل٥م(2){56}...َٰمؼؽبؿمبعمُل٦نؽب..م (م،1)حؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦ز

ؾبونؽب مٔبَط ًَممل٫كبؽملكبنيؽب...م(م،4){58}...سؽبػمَل٧مدؽب٦ؽباء...م:موطٔا،(3){57}...ؼؽب ،متمملممم(5){58}...ا

...مم

أيمٰمهلنملم:مبغمللٕماشلؼملٖةمعلؿفملغظملممًلموػٔاممتمملمماظغملٱمم(مأغقبؾمل٣مم)م(7)حل٤،م٤ٌمضٕأم(6){59}م...دؽبؾؽبعمُل٦ْا

قبمع٤مأخٔػ٣مؼبماظٓغؿملمملموظؿملٗمب٦ضٟمم٤ٌمضٕأهمبظملؿقؾملممل،مع٤مأصػملوملمع٤ماظغملظملمملرمؼ٦ممبٓرمصمملت٦غمملم :ممبؿعملٓؼٕمم(8)ب٢مٰب

م

م

م

                                                                                                                                                                                
 ٮممٰدؿؽؽملمملفمٯممم(بمم)مؼبمم)*(

 ٮممممؼقملعؽمل٦نمٯموعـػمل٥مم(أمم)ؼبمٮمؼقملعؽمل٦نمتمملممٯمماظضملؾمملرةممم)**(

صب٦زمصؿمل٥مأوج٥مأحٓػمملماظٕصٝمسػمل٧ماظؾٓلمع٤ما٦ٌ٭٦لمضؾػمل٥مأومسػمل٧ماظؽملضملوملمظ٥مأومسػمل٧مم(اظٔؼ٤مسمملػٓتمم)ض٦ظ٥م:ممضممللماظلؼملنيمم1

وضٓمم،م428م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػم(صكملعمملمتـعملظملؽملقبؾمل٣مم)سشملٟماظؾؿملمملنمأوماظؽملزملنملمسػمل٧ماظٔممأوماظٕصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمض٦ظ٥م

 مؼمم339م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م809غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

 م231:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 مم231:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ومأب٨مم،231:مومػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،687م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 مم287:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 231:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ومم،م231:موػ٦متمملممسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،687م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 مم288:مطمملفمسؽملٓممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 299إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م308مطػملؾمل٣مضٕأمبمملظغمللٕمإٰماب٤مسمملعٕمضٕأمبمملظظملؿّماظلؾضملهملمم7

 299إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م308موػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم8
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ؾبونؽب...،مِغقبؾمل٣مٰمؼضملفٖونمصؾمل٨معؿضملػملعملهملمبمملىؼملػملهملماظيتمضؾػملؾملمملم َٰمؼؾبضملؿبفكب ...م :طمملف،موعـػمل٥م(1){59}م...م

ؾبومبُط٣ؿب...مم،{59}...وؽبعكب٤مرىببؽبمملطكبماْظكؽبؿملؿب٢ِ ،وصبضمل٢مم(4)سؽملٓماِخظمل٘م(3)وتمملم،محل٤مم(2){60}م...وؽبسؽب

مم:،وصبضمل٢مض٦ظ٥

ِٕؼ٤ؽبػم بمملظظملضمل٢مأوظبموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م)معؽملزمل٦بممًلمبكمل٬ؼملمملرمصضمل٢مشرلمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مِنقبماظؽملزملنملمممؼموؽبآخؽب

نٓبوْامَظؾملؾب٣معمبمملمادؿبؿؽبشمَلضملؿبؿؾب٣معىب٤مُض٦مبةلبػوآخٕؼ٤معضملشمل٦صممًلمسػمل٧م،م م)أومعضملشمل٦صممًلمسػمل٧م،موتقملت٦امآخٕؼ٤م:م،مأي)*(ؼم(وؽبَأسكب

َٰمم... (م،5)وتٕػؾ٦نمآخٕؼ٤موماظؿظمللرلمؼٓلمسػمل٧مػٔؼ٤ماظؿعملٓؼٕؼ٤:م،أيم(وسٓوقبط٣م

وآخٕؼ٤مع٤مدوغؾمل٣مٰم:محل٤،مِغقبؾمل٣مؼعمل٦ظ٦نمٰمإظ٥مإٰمآموؼطملٖونمعضملغمل٣موضؿمل٢م(6){60}...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦غؽبؾملؾب٣ؾب

تضملػملؼمل٦غؾمل٣مػ٣ماى٤م

م

م

م

م

م

                                                           
ضممللمأب٦مجضملظملٕمسػمل٧مضٕاءةمسؾٓمآمب٤مسمملعٕم،ماظعملشملٝمم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،687م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 مم288:مممومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل231٧:موما٫ٰؿؽملمملف

 231:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

 م231:مماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ةمم...مبمملظظملضمل٢مٯمماظضملؾمملرةممم)*(

سشملٟمسػمل٧مسٓوموصب٦زمأنمؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧موأسٓوامشل٣مبكمل٬ؼملمملرمصضمل٢ممم(ومآخٕؼ٤مم):ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

 مؼم432م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م342م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م103م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػ

 مم288:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م232:ضممللمأب٦مسؾؿملٓةمتمملم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ60ذـذ59ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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م

م

وتٕػؾ٦نم:متظملقبمع٤م٭ؾملؿمل٢ماًؿمل٢موأغقبؾمل٣مٰمؼعملٕب٦نمدارًامصؿملؾملمملمصٕسموماظؿعملٓؼٕمسػمل٧مػٔامم)م)*((وؼعملممللماى٤مم)م

م(م)***(ِنقبمبينم(3)اظعمل٦ل)مب٤مجٕؼٕمطبؿمملرمػٔامم(2)وطمملنمربؼملٓم(1))م**((آخٕؼ٤مٰمتضملػملؼمل٦غؾمل٣موػ٣ماى٤م

ماظػمّل٥ؾبم...(م،6)5ماظؽملغملٖاوي)******(ضمملظ٥،ممحٕبمشل٣م)*****(مؼضملػملؼمل٦غؾمل٣مِغؾمل٣مطظملمملرموػ٣)****(وصمملرسمػ٣م(4)ضٕؼصملهمل

مطمملفم{60}...َٰمتؾبصمْلػمَلؼملؾب٦نؽب...م ،مجممل٫ٖم{60}...ؼؾب٦ؽبفمبمِإَظؿملؿبغمُل٣ؿب...م ،تمملممم(7){60}...اظػمّل٥ؾبمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبؾملؾب٣ؿب

(،مم8م){61}م...اْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب...م وطٔا،م{61}...سؽبػمَل٧ماظػمّل٥كب...م :وعـػمل٥،

                                                           
 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموؼعملممللماى٤ممٯممض٦ظ٥ممم)*(

 (بمم)وممم(طمم)دعملٛمع٤مٮموؼعملممللماى٤مٯمماظضملؾمملرةممم)**(

 مم345م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م813م–م812ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 مم8مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم2

 ممم32م:م10ماظشملدليمم3

 وظضمل٢ماظٕاجّمعمملمذػؾؽملمملمإظؿمل٥مٮماظعمل٦لمٰمبينممٯمم(بمم)ومم(طمم)وؼبمٮماظ٦ضٟمِنمبينممٯممم(أمم)مؼبمم)***(

اظلرلةماظؽملؾ٦ؼهملمِب٨مربؼملٓمسؾٓماٌػمل١مب٤مػرملمملمممػموماإلدٱمماظضملٓاءمصقمملربؾمل٣موضسمل٧مسػملؿملؾمل٣ممضؾؿمل٢مع٤ماظؿملؾمل٦دمغممل٭ؾ٦اماظؽمليبمم4

اظؾٓاؼهملموماظؽملؾملمملؼهملمظإلعمملممايمملصٜمم-م140م:م3م1975وسػمل٠مسػملؿمل٥مورؾضمل٥مو٬ؾشمل٥مر٥مسؾٓماظٕؤوفمدضملٓمدارماىؿمل٢مبرلوتم

م1مط–اظعملمملػٕةم-ممدارماظظملفٕمظػملذلاثم–أب٨ماظظملٓاءمإزلمملسؿمل٢مب٤مطـرلماظعملٕذ٨ماظٓعرملعمل٨مهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمحمملعٓمب٤مأغبٓماظشملمملػٕم

 ؼمم134م:م4،مم2003-مػذملم1424:م

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمػ٣ممٯمممظظملٜممم)****(

 ٮػ٦ممٯممم(أمم)ؼبمٮمػ٣ممٯمممظظملٜممم)*****(

 ٮضممللمٯممم(أمم)ممؼبمم)******(

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم5

 ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمممم6

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م687م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 ممم232:

 ممم232:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ63ذـذ60ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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وعـػمل٥،م،م/ماِوقبلمطمملفم(1){63}...بؽبؿملؿب٤ؽبمُضػمُل٦بكبؾمِل٣ؿب...مم{62}...محؽبلؿبؾؽب١َماظػمّل٥ؾب...ومؼط161ػ

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ65ـذ63ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مم

ؽٟبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ؿبم...مم محؽبلؿبؾؾب١َماظػمّل٥ؾب...م ،تمملممم(3م){63}...حؽبغملكبؿمل٣فبم... (2)،{63}...)*(َأَظ

...{64}(4)وع٤ماتؾضمل١م:مؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءم،مأيؼموع٤ماتؾضمل١مػمطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم)م

مسػمل٧ماد٣مآ،مأومؼبمرب٢مجقٕبمسشملظملممًلمػم)م**((وظؿملٗمب٦ضٟممإنمجضمل٢مذظ١مؼبمرب٢مرصٝمسشملظملممًلم،محلؾؾمل٣مآم

:مممحل٤،موعـػمل٥{65}م...سؽبػمَل٧ماْظعملكبؿؽبمملِل...م،تمملممم(6){64}...عكب٤ؽبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م (م،مم5)سػمل٧ماظغملمملف

ممم)م***((م(7){65}...ٰمؼؽبظمْلعمَلؾملؾب٦نؽب...م :موعـػمل٥م)،ممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم{65}م...٫ؽبؿؽبؿملؿب٤ِْاِم...م:موعـػمل٥

م

                                                           
وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م232:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م687م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 ممممم288:اٌغملؿظمل٧م

 وػ٦مخشملفملمِغ٥متعملٓممٮمأظٟمبنيمضػمل٦بؾمل٣مٯممم(بمم)ممؼبمم)*(

 ممممم288:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 ممممم288:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م232:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

موطمملفمسؽملٓمأب٨م232:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،687م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 مممم2م88:مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمسشملظملممًلمم...مطمملفمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

صكملنمآمؼغملظملؿمل١موؼغملظمل٨مع٤م:موماٌضملؽمل٧،مأعمملمع٤مغزملنملمصضملػمل٧متفملوؼ٢ماظغملمملفم،مغزملنملمورصٝمم(ع٤مم)ع٬٦ٝم:ممضممللماظٖجمملجمم5

صكملنقبمحلؾ١مآموتؾبؾقبمملسؾب١مع٤ماٌقملعؽملنيم:موماٌضملؽمل٧م(آم)وع٤مرصٝمصضملػمل٧ماظضملشملٟمسػمل٧،ماتؾضمل١مع٤ماٌقملعؽملنيم

م815م–م814احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م103م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م342م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػم

،مم

 ممؼ434م–م433م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م349م–م348م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم

 ممممم88مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م232وػ٦متمملممسؽملٓماظغمللممل٨٫موماِخظمل٘ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

 م233:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

 ٮممٰمؼظملعملؾمل٦نمطٔظ١ممٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(



 446 

م

 

م

م

 {66}م...٬ؽبضملؿبظمًلممل...م(1م)متمملممم(2:)طمملف،موضؿمل٢م،...{66}م...٫ؽبؿؽبؿملؿب٤ِامِممممحل٤مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم،

ِٕؼ٤ؽب...م،م{66}...بكبكمِلذؿبِنماظػمّل٥كب...م:موعـػمل٥ ؽٝبماظزملمبمملبكب َِرؿبِض...م:متمملمم(3){66}...معؽب مصكب٨ما

...{67}(4)مطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،مِنقبم)م*(ؼ

أيم:مأومػ٦مسػمل٧متعملٓؼٕمأداةماٰدؿظملؾملمملمم،مؼطملػملنملمسػملؿملؾملمملم/ممبؾملمملمع٤ماٌرملٕطنيمأو)**(حؿ٧مؼعملؿ٢مع٤:ماٌضملؽمل٧ممؼأ182ػ

نبغؿبؿملؽبممل...م مموم)م***((سٕضماظٓغؿملمملم)أتٕؼٓونم محل٤،مِنقبمعمملمبضملٓهمعلؿفملغٟمعؾؿٓأم(5){67}...سؽبؽبضؽبماظ

 ؾب...م ِٕؼ ...م: طمملفم،وعـػمل٥م(6){67}م...حؽبغملكبؿمل٣فب...م ممأحل٤معؽمل٥م،{67}...ماآلخٕةموؽباظػمّل٥ؾبمؼؾب

م... ،ممأحل٤م{69}...وؽباتمبعمُل٦ْاماظػمّل٥ؽب...م ،ممحل٤م{69}...ًامَرؿملىبنمل...م  (7)،{68}...سؽبصملكبؿمل٣فب

م،تمملممم(8){69}م...رمبحكبؿمل٣فب

                                                           
 م233:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 ممممم233:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 ممممم289:ممومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل233٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م233:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮماِرضمم...مسػمل٧ماد٣مٯمماظضملؾمملرةممم)*(

 ٮمعمملممٯممم(أمم)مؼبمم)**(

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮممسٕضماظٓغؿملمملممٯماظضملؾمملرةمم)***(

 مممم233:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 مممم233:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 مممم233:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 ممم289:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م233:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ69ـذ66ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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م

م

م

 َِدؿبؽبى...مم ُِدمملِرىمم(1)ضٕأمأب٦مسؼملٕو،م(ض٢مم)مععمل٦ل)*(مممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمعمملمبضملٓه{70}م...عىب٤ؽبما ع٤ما

مبظملؿّماظظملمملءموإدغملمملنماظضملنيموصؿّماظٱمموضٕأمأب٦م)***(بٖغهملمصضملػمل٧م(3)مبسمل٣ماظظملمملءموطلٕماظٱممواظؾمملض٦ن)**(صضملمملظبم(2)بٖغهمل

(م6)وضٕأماب٤مسمملعٕ،مم(5)أؼٓؼغملؼمل٦مع٤ماِدمملرىمبفملظٟمبضملٓماظلنيمبطملرلمإعمملظهمل:مع٤ماظضملرملٕةمم(4)أب٦مجضملظملٕ

وبطملرلم،موأعمملمبطملرلماظزملػملهملمو٣٬ماشلؼملٖةموصؿّماظلنيم،موبمملظعملزملٕمع٤مشرلمإعمملظهملمم(8))****(بضملٓمماظزملػملهملم(7)وسممل٭٣

ؿٕبمَظغمُل٣ؿب...م ،إعمملظهملمصػمل٣مؼعملٕأمبؾملمملمأحٓمٰمع٤ماظضملرملٕةموٰمع٤ماظلؾضملهملم :مممطمملف،موعـػمل٥{70}م...وؽبؼؽبطملؿبظملكب

م

م

                                                           
 ٮمع٤مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 مممم300إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م309ماظلؾضملهملمم2

 ٮصضملمملٰمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 مممم300إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م309ماظلؾضملهملمم3

 ٮصضمل٢مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 ممممم19مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللمماآلؼهملم4

 مممم300إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2ماظؽملرملٕمم5

 ممممم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 ممممم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم7

 ٮاظزملػملوملمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

 مممم300إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م208م:م2ماظؽملرملٕمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ70ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8
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م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ73ـذ70ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مم

 {70}م...رمبحكبؿمل٣فب...م(1)م،)*((مؼ2)تمملم:موضؿمل٢ػم،م...{71}م...عكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبمَصفمَلعؿبغمَل٤ؽبمممممطمملفم،

 ...{71}م...محؽبغملكبؿمل٣فب(3)كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامِإنمبممػوٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م،متمملممم ٍٚممػإظبممؼماَظ صٱمؼ٦ضٟممؼَأوؿبظكبؿملؽبمملءمبؽبضملؿب

ٍٚ...م،م(مدؾؿمل٢مآمؼب153ػؼبمم)سػمل٧ :م،وضؿمل٢م(5)طمملف:موضؿمل٢/محل٤،مم(4){72}...َأوؿبظكبؿملؽبمملءمبؽبضملؿب

ؾٕبوْا...(م،6)تمملم طمملفم{72}م...عىبؿملؽبمملقفب...م ،حل٤مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطممم(7){72}...محؽبؿمب٧مؼؾبؾملؽبمملجكب

،{72}م...بؽبزملكبرلفب...م(8)تمملم،م م...ٍٚ ظٱبؿٓاءممم(1)طمملف،:محل٤،موضؿمل٢م(9){73}م...َأوؿبظكبؿملؽبمملءمبؽبضملؿب

مموؽبَصلؽبمملدفبمَطؾكبرلفبم)م***((ؼبماِرضمم)متغمل٤مصؿؽملهملم)**(أيمإنمٕمتظملضملػمل٦ه:مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم

                                                           
 مممم233:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

 مممم233:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 ٮموضؿمل٢مأغقب٥متمملممٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ممممم289:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م233:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وػ٦مسؽملٓماِخظمل٘موأغبٓمب٤مع٦د٧م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،688م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 مممم289:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م233:

 ممممم289:مماٌغملؿظمل٧مم5

 مممم233:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 مممم289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماٌغملؿظمل٧:مضممللمأب٨مسؼملٕومم،م233:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم7

 م233:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

وػ٦مسؽملٓماِخظمل٘موأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،688م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

 مممم289:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،233:
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م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ75ذـذ73ذ)دورةذاألغػالذذاآلؼاتذ-ذذ8

مم

كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامم وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م،مطمملفمم(2){73}م...م)*(َطؾكبرلفب...م وم م...مًاحؽب٠مب...م مإظبوؽباَظ

ؾٕبوْا...م م،موٰمسػمل٧{74}م...صكب٨مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب...م صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ ومم)م،مِنقبمخدل{74}...ومبغؽبزملؽب

ِٕؼ٣فب...م،طمملفمم(3){74}...ًامحؽب٠مب...م ،صٱمؼظملزمل٢مبنيماٌؾؿٓأموخدلهمبمملظ٦ضٟم(أوظؽ١م)م(اظٔؼ٤ مَط

...{74}(4م)متمملممم،{75}م...َصفمُلوؿبَظذملؽكب١َمعكبؽملغمُل٣ؿب...م(5)طمملف،موعـػمل٥مم: صكب٨مطكبؿؽبمملبكبم...م

(م.م7)متمملم{75}...آخٕماظل٦رةم،مم(6){75}...اظػمّل٥كب

                                                                                                                                                                                
 مممم289مماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم1

 ٮمتظملضملػمل٦امٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮماِرضمٯمماظضملؾمملرةمم)***(

 (أمم)دعملٛمع٤مٮموطؾرلمٯممض٦ظ٥مم)*(

موطمملفمسؽملٓمأب٨م233:متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،688م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 مممم289:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم233:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،688م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 مممم289:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،

 مممم289:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل233٧:ممطٔاماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧م،اظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،688م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 مممم289:ومطمملفمسؽملٓمأب٨،مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧ممم،233:ما٫ٰؿؽملمملف

مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم233:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،688م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 مممم289:،اٌغملؿظمل٧م

:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل233٧:وماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،688م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 مممم289
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م

م

م

م

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدورةذاظتوبةذعدغقةذ

ؿٓبمجؽبمملءُط٣ؿبمرؽبدؾب٦لفب...م م(م)*(ع٤مآخٕػمملم)إٰمآؼؿنيم صكملغقبؾملؼملمملمغٖظؿمملممبغملهملموإغقبؼملمملمم(1)مإظبمآخٕػممل{128}م...َظعمَل

،مإغقبغمل٣متلؼملقب٦غؾملمملماظؿ٦بهملمم:م)***(ب٤ماظؿملؼملمملنم(2)ضممللمحٔؼظملهمل.مماظؾلؼملػملهملمؼبمبٕاءةمِغؾملمملمغٖظوملمظٕصٝماِعمملنم)**(تٕطومل

أوِغؾملمملمترملؾ٥ماِغظملممللموتؽملمملدؾؾملمملمِنمؼبمم(3)مإٰمغمملظوملمعؽمل٥)****(وإغقبؼملمملمػ٨مد٦رةماظضملٔابمومآمعمملمتٕطوملمأحًٓا

ٌّمملماخؿػملٟماظزملقمملبهملمؼبمأغقبؾملمملمد٦رةمواحٓةمػ٨م:موضؿمل٢،موؼبمبٕاءةمغؾٔػمملمصسملؼملوملمإظؿملؾملمملم،ماِغظملممللمذطٕماظضملؾمل٦دم

،مدمملبضملهملماظلؾٝماظشمل٦الم

                                                           
 ٮمعؽملؾملمملموػ٨مآخٕػمملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ممم365م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م822احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م345م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

 ٮمٕمتؽملٖلمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ت٦ؼبمبضملٓمسـؼملمملنمبفملربضملنيمؼ٦عممًلمم،مأب٦مسؾٓمآماظضملؾل٨موردتماظٕواؼهملمسؽمل٥مؼبمحٕوفماظعملٕآنمم:ممحٔؼظملهملمب٤ماظؿملؼملمملنمم2

 مؼ180م:م2اِسٱممم،م203م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػ

 ٮماظؿملؼملمملغ٨مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 ٮمأحٓمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

 م822ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم3

دورةذاظتوبةذذ-ذذ9
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وػ٨معممل٫هملموتلٝموسرملٕونمآؼهملمؼبماظغمل٦ؼبم،ممم(1)مبؿملؽملؾملؼملمملمصٕجهملموٕمتغملؿنملماظؾلؼملػملهمل)*****(متٕطومل/أومد٦رتمملنممممؼم162طممػ

قبماظؾمملض٨ ِٕطكبنيؽبموؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾب... اخؿٱصؾمل٣مؼبمثٱثممآؼمملتم(2)وثٱث٦نمؼبمس ِٕيءفبمعىب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب ممم{3}م...مَأنمبماظػمّل٥ؽبمبؽب

م

م

قبػمملماظؾزملٕيمم ؽٔبابـبمملمَأظكبؿملؼملـبممل...م س ىببؿبغمُل٣ؿبمسؽب ؾٕبوْامؼؾبضملؽب َٰمتؽبؽملظملكب قبػمملماظرملمملع٨م{39}...مـبِإ موؽبسؽبمملدلبموؽبثؽبؼملؾب٦دؽب...م مس

...{70}قبمػمملمآٌغؿملمملنموماٌغمل٨،موطػملؼملؾملمملمأظظملمملنموأربضملؼملممل٫همل مودؾٝموتلضمل٦نمطػملؼملهملموسػمل٧مضٕاءةماب٤مطـرلم)*(مس

م)***(وثٱث٦نمحٕصممًلم،وصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥م(مودؾضملهملم)**(آٰفمؤمملمنممل٫هملم)وحٕوصؾملمملمسرملٕةمم،مٔمملغؿملهملموتلضمل٦نمطػملؼملهملم

ِٕطكبنيؽب...م (مم:م3)وظؿملٗمعضملٓودًامبكملعبمملعمدؿهملمسرملٕمع٬٦ضملممًل،اظظمل٦ا٭٢م ...م م،م{4}مم...سؽبمملػؽبٓتنب٣معىب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب

مسػمل٧مأنمأػ٢ماظؾزملٕىمضٓمجمملءمم{4}م...ثؾب٣مبمَظ٣ؿبمؼؽبؽملعمُلزملؾب٦ُط٣ؿبمذؽبؿملؿبؽـبممل

ِٕطكبنيؽب...م :مخٱفمصؿمل٥موؼبمض٦ظ٥م/سؽملؾمل٣مؼأ183مػ ِٕيءفبمعىب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب ،موماظزملقؿملّمسؽملؾمل٣معمملمضٓعؽملمملهم ...مبؽب

م

م

م

م

                                                           
 ٮمغٖظوملمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 م365م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م822ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 مم301مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم2

 ٮمأربٝمعممل٫هملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮمآٰصممًلمؤمملمنممل٫هملمودؾٝمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 ٮممممملمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 مم301مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم3

دورةذاظتوبةذذ-ذذ9
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م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذـ1ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

قٓبه ِٕطكبنيؽبم... م،م)*(مواظٔيمؼبمأولماظل٦رةمذبؼملٝمسػمل٧مس بكبؽبحؿبؼملؽبهمللبمعىبؽملؿب٥ؾبم...م ،م{36}م...موؽبَضمملتكبػمُل٦ْاماْظؼملؾبرملؿب

ُِعؾب٦رؽب...م ممم{21}...وؽبِر٬ؿب٦ؽباٍنم ىٕبَضمملبكب...م مم،م{48}م...وؽبَضػمَلؾؾب٦ْامَظ١َما ...م ،م{60}م...وؽبصكب٨ماظ

ؽٓبَضمملتكب... مم،م{61}...وؽبؼؾبقملؿبعكب٤ؾبمظكبػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبم ؾبَكمصكب٨ماظزملمب ؽٔبابـبمملم.م مم،{58}م...معمب٤مؼؽبػمْلؼملكب سؽب

م{91}م...عؽبمملمسؽبػمَل٧ماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽبمعكب٤مدؽبؾكبؿمل٢ٍ...م ماظـمملغ٨،م{129}...مػؾب٦ؽبمو...م ،م{39}...َأظكبؿملؼملـبممل

...ؾٓبوْامعؽبمملمؼؾبؽملظملكبعمُل٦نؽبم َٰمؼؽبفكب َِغزملؽبمملِر..،م{92}...َأ ِٕؼ٤ؽبموؽبا ِٕؼعمًلمملمبؽبؿملؿب٤ؽبمم...،م{100}م...معكب٤ؽبماْظؼملؾبؾملؽبمملجكب وؽبتؽبظمْل

ِٕطكبنيؽب...،م{111}م.َصؿملؽبعمْلؿؾبػمُل٦نؽبموؽبؼؾبعمْلؿؽبػمُل٦نؽب...م،م{107}...اْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب ؾٕبوْامظكبػمْلؼملؾبرملؿب م{113}مم.مَأنمؼؽبلؿبؿؽبطملؿبظملكب

،...{115}ممعمبمملمؼؽبؿمبعمُل٦نؽب)**(،م...{126}...مَأغمبؾملؾب٣ؿبمؼؾبظمْلؿؽبؽملؾب٦نؽبم،...سؽبمملػؽبٓتنب٣معىب٤ؽبمم

                                                           
 ٮمسٓوهمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮمعمملمؼؽملظملعمل٦نمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(
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ِٕطكبنيؽب ِٖيماظػمّل٥كب...مطمملفم،ورأسمآؼهمل،م(1){1}...اْظؼملؾبرملؿب ؾبمعؾبضملؿبفكب مظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟموأنمآم{2}...َشؿملؿب

ِٕؼ٤ؽبم.،سػمل٧معمملمضؾػمل٥م ِٕ.م(3)طمملفم،إنمٕمؼضملشملٟموأذانمسػمل٧مبٕاءةم(2){2}م..اْظغمَلمملصكب َِْطؾؽب مؼؽب٦ؿبمؽبماْظقؽبيملىبما

..{3}(4)(م.م5)حل٤مسػمل٧مضٕاءةمايل٤ماظؾزملٕيم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

عؿضملػملعملهملم(مأنقب)بفملنقبمِنقبم:سػمل٧متعملٓؼٕمم(7)سػمل٧مإ٬ؼملمملرماظعمل٦ل،موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمصؿقؾملمملم(6)بغمللٕماشلؼملٖةم(إنقبمآ)

طمملفم،مإنمم(1){3}م...وؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾب...م م:(9)وػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملم(8)مبمملمضؾػملؾملمملموع٬٦ضملؾملمملممإعقبمملمغزملنملمأومجٕ

                                                           
ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،234:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،689م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 291:،سؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،234:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،689م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م291:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنممم،م109م:م2إسٕابماظعملٕآنم،مسشملٟمسػمل٧مبٕاءةمم(وأذانمع٤مآمم)مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم441م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م368م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م823احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م347م:م2وإسٕاب٥م

وػ٦متمملممسػمل٧مضٕاءةمايل٤،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م689م:م2وػ٦متمملممسػمل٧معٔػنملمايل٤،ماإلؼسملمملح:مضممللماب٤ماِغؾمملريم4

اظعملشملٝمم

 مممم234:وا٫ٰؿؽملمملفم

 ممم105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖم،301إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م51مزبؿزملٕماظرمل٦اذمم6

 ممم441

 م448م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖممم،م301مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم7

صمملبؿٓأمأنم،مإنمزؼًٓامصؿملؾملمملموسؼملٕوموعـػمل٥مأنمآمبٕيءمع٤ماٌرملٕطنيمورد٦ظ٥م:ممورأىمدؿملؾ٦ؼ٥مصؿملؾملمملماظٕصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءمصعملممللمم8

فبمعؽملشملػمل٠فبموظغملؽمل٥مأطٓمبكملنمطؼملمملمأطٓمصفملزؾملٕمزؼًٓاموأ٬ؼملٕهم وضٓمغ٦ضرملوملمم،م238م:م1اظغملؿمملبم،معضملؽمل٧مايٓؼىملمحؿملىملمضممللمإنمزؼ

 م.ممم441م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م109م:م2ػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

مم448م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م301إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم9
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مرصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءمأومرصٝمسشملظملممًلمسػمل٧م)**(إذمربػمل٥مضؾ٢مدخ٦شلمملم(إنقب)م)*(سشملظملممًلمسػمل٧مرب٢م(ورد٦ُظ٥م)إنمرصٝ

مربٔوفمتعملٓؼٕهم)***(وإنمرصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموخدله،مبٕيءمػ٦مورد٦ظ٥م:م،مأيم(بٕيءم)اظسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼب

وٰمضبل٤م(ماٌرملٕطني)مصضملػملؿمل٥مضبل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧م(2)وحٔفماًدلمظٰٓظهملمعمملمضؾػمل٥مسػملؿمل٥،مورد٦ظ٥مبٕيءمعؽملؾمل٣م:

قٕباءمسػمل٧مرصٝمم(ورد٦ظ٥م)سػمل٧ مم)****(ب٤مسؼملٕممم(4)إٰمسؿملل٧م(3)(ومرد٦ظ٥)وضٓماجؿؼملضملوملماظعمل

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

م

وٰمضبل٤م،م(ورد٦ظ٥)مصضملػمل٧معٔػؾؾملؼملمملمضبل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧م.(1))*(صكملغقبؾملؼملمملمطمملغمملمؼؽملزملؾمملغ٥م(5)مواب٤مأب٨مإدقمملق

(م3)وضٕأمايل٤م(2)أومسػمل٧مأغقب٥معظملضمل٦لمعضمل٥،ممسػمل٧مظظملٜماىٱظهملم)**(سشملٟم(ورد٦ظ٥م)ِنقب(اٌرملٕطنيم)سػمل٧م

مسػمل٧مأغقب٥مععملل٣مم(4)ورد٦ظ٥مبمملىٕ

                                                                                                                                                                                
 مممم291مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

 ٮمعٓخ٦لمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

 ٮمػ٦مضؾػملؾملمملمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

 ٮماًدلمٯمم(طمم)مؼبمم)***(

ًٰمسػمل٧ماٰبؿٓاءموماظ٦ج٥ماظسملضملؿملٟمبفملنمؼغمل٦نممٯمم2 وضٓمرأىمدؿملؾ٦ؼ٥مأغقب٥مؼ٦جٓموجؾملمملنمظػملٕصٝمصمملظ٦ج٥مايل٤مبكملنمؼغمل٦نمربؼمل٦

ًٰسػمل٧ماٰد٣ماٌسملؼملٕمؼبمبٕيءم احملٕراظ٦جؿملٖم،112:م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماٌعملؿسملنملمم،م144:م2ؼؽملصملٕاظغملؿمملبمػٮمربؼمل٦

 مؼمممم441م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م425

 مممم448م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖممم،م301مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم3

 ممم27مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم4

 وػ٦متزملقؿملٟموماظزملقؿملّمعمملمأثؾؿمملهممٮممسؼملٕومٯمم(بمم)ومم(طمم)ومم(أمم)ؼبمٮممعٕؼ٣مٯمم(بمم)مؼبمم)****(

مسؾٓمآمب٤مأب٨مإدقمملقمايسملٕع٨ماظؽملق٦يماظؾزملٕيمجٓمؼضملعمل٦بمب٤مإدقمملقمايسملٕع٨مأحٓماظضملرملٕةمأخٔماظعملٕاءةمس٬ٕممًلمس٤مم5

م4اِسٱممم،م410م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػمػذملم117غزملرلمب٤مسممل٭٣موأخٔمسؽمل٥مسؿملل٧مب٤مسؼملٕوموأب٦مسؼملٕومب٤ماظضملٱءمعمملتمدؽملهملم

 مؼممم197:م
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أؼسملممًلم(ماٌرملٕطني)وحٔفمج٦اب٥مظظملؾمل٣ماٌضملؽمل٧موسػملؿملؾملمملمؼ٦ضٟمسػمل٧م/مورد٦ظ٥مإنقبماِعٕمطٔظ١م:،أيمم(5)ب٥مؼمممم154بممػ

م(ورد٦ظكب٥)مأسٕابؿملممًلمزلٝمرجًٱمؼعملٕأم)***(حؿ٧مضبغمل٧مأنقب،موػٔهماظعملٕاءةمؼؾضملٓم٭قؿؾملمملمس٤مايل٤مظإلؼؾملمملمم،م

صفملغظملٔهماظعملمملرئمإظبمأعرلمم،م)*****(مع٤مرد٦ظ٥مصفملغمملمبٕيءمعؽمل٥)****(إنمطمملنمآمبٕؼؽممًل:مصعملممللماِسٕاب٨م،مبمملىٕم

اٌقملعؽملنيمم

م

لب،مصقغمل٧ماِسٕاب٨ماظ٦اضضملهملم،مم(6)سؼملٕمب٤ماًشملمملب م)**(وضبغمل٧مأؼسملممًلمس٤،مممأعٕمبؿضملػملؿمل٣ماظضملٕبؿملهملم)*(صقؿملؽملؽ

م)****(وٰمؼغمل٦نمورد٦ظ٥مسشملظملممًلمسػمل٧م(3)ضممللمأب٦ماظؾعملمملءم(2))***(طٕممآموجؾمل٥موس٤مأب٨ماِد٦دماظٓؤظ٨م(1)سػمل٨

                                                                                                                                                                                
 ٮمؼؽملزملؾفملغقب٥مٯمم(ػذملم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

 مممم448م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖممم،م301مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

 ٮمس٤مٯممم(أمم)مؼبمم)**(

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػم(ورد٦ظ٥مبمملظؽملزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧مظظملٜماد٣مأنمم):ممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

 مؼممم440م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م109م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م112م:م4اٌعملؿسملنملم

 م105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 ممممم443م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م367م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م825ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

وحٔفمج٦اب٥مظظملؾمل٣م،مأغقب٥مععملل٣مب٥مأيمورد٦ظ٥مأنماِعٕمطٔظ١م:مبمملىٕمصؿملؾملمملموجؾملمملنمأحٓػؼملمملمم(ورد٦ظ٥):مضممللماظلؼملنيمم5

اظؿضملػملؿملعملهملمسػمل٧مطؿمملبمم،109م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،442م:م3اظٓرماٌزمل٦نمػاٌضملؽمل٧موماظـمملغ٨مسػمل٧ماى٦ارم

م156:1مم1990ػذملم1414م1س٦ضمب٤مغبٓماظعمل٦زيمعشملؾضملهملماِعمملغهملماظعملمملػٕةمط.د:دؿملؾ٦ؼ٥متفملظؿملٟمأب٨مسػمل٨ماظظملمملرد٨مهعملؿمل٠م

 مؼم368:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،825تمملحملٕرماظ٦جؿملٖم

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمأنقبمٯمممظظملٜمم)***(

 ٮمبٕيءـبمٯمم(أمم)ممؼبم)****(

 م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯمممظظملٜم)*****(

موردتماظٕواؼهملمسؽمل٥مؼبمحٕوفماظعملٕآنمادؿرملؾملٓمدؽملهملممسؼملٕمب٤ماًشملمملبمب٤مغظملؿمل٢مب٤مسؾٓماظضملٖىمأعرلماٌقملعؽملنيمأب٦محظملٙمم6

 مؼ203م:م5اِسٱممم،م591م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملمم23

 ٮمظؿضملػملؿمل٣مٯمم(بمم)ممؼبم)*(

 ٮمسػمل٨مٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم)**(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذـذ3ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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فٕبمم...م ،عٝمزؼمملدةمظإلؼسملمملحمم(5)4اٌرملٕطنيمِغقب٥مؼقملديمإظبماظغملظملٕموػٔامع٤ماظ٦ا٬قمملتمامػذملمزلني َصؾملؾب٦ؽبمخؽبؿملؿب

مم{3}...َظغمُل٣ؿب

ِٖيماظػمّل٥كب...م ،جممل٫ٖم ؾبمعؾبضملؿبفكب ؽٔبابلبمَأظكبؿمل٣ٍ... ،اظـمملغ٨محل٤مم(6){3}...َشؿملؿب مممظؿملٗمب٦ضٟم{3}...مبكبضملؽب

مبتكبؾمِل٣ؿب...م (م،7)مإظؿملؾملممل)*****(صب٦زمجبضمل٢مإٰممبضملؽمل٧ماظ٦اومومؼؾؿٓأمبؾملمملموؼلؽملٓ:موضؿمل٢،مظٱدؿـؽملمملءمبضملٓهم مِإَظ٧معؾب

م

ُط٢مبم...م (م،9)تمملم:م،وضؿمل٢م(8م){4}م...اْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽبم... :مممطمملف،موعـػمل٥{4}م...

لب ؿٕب٭ؽب  ،متمملممم(1){5}م...رمبحكبؿمل٣فبمم... ممم،م{5}...دؽبؾكبؿملػمَلؾملؾب٣ؿب...م:مطمملف،موعـػمل٥مم(10){5}...عؽب

                                                                                                                                                                                
مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمب٤مسؾٓماٌشملػملنملمب٤مػرملمملمماإلعمملممأب٦مايل٤ماشلمملسل٨مأعرلماٌقملعؽملنيموأحٓماظلمملبعملنيماِوظنيمادؿرملؾملٓمدؽملهملمم1

 مؼمممم107م:م5اِسٱممم،م546م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػمػذملم40

 ٮماظٓوظهملمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مأدػمل٣مؼبمحؿملمملةماظؽمليبممزمملٕمب٤مسؼملٕومب٤مدظملؿملمملنمأب٦ماِد٦دماظٓؤظ٨مضممل٨٬ماظؾزملٕةمأولمع٤مو٬ٝمعلممل٢٫ماظؽملق٦مبكملذمملرةمسػمل٨مم2

مؼم340م:م3اِسٱمممم،م22م:م2اظؾطملؿملهملمم،م346م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممممػمػذملم69معمملتمدؽملهملم 

 ممممم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 ٮمع٤مٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

 13دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةم4

 مممم443م:م3ماظٓرماٌزمل٦نمم5

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م235وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم،م690م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 مم291:ماٌغملؿظمل٧

 ٮممؼلؿؽملٓمٯممم(بمم)مؼبمم)*****(

ادؿـؽملمملءمعؽملعملشملضملممًلمظشمل٦لماظظملزمل٢مجبؼمل٢مطـرلةمبنيمعمملمميغمل٤مأنمؼغمل٦نمعلؿـؽمل٧معؽمل٥موبؿملؽمل٥ممم)موضٓمرأىمأب٦محؿملمملنمأغقب٥مم7

م109م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م347م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥ممم،م370م:م5ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػ

 مؼممم443م–م442م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م825احملٕرماظ٦جؿملٖم،م

وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م235:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،690م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 ممممم291:

 ممممم690م:م2ماإلؼسملمملحمم9

 م235:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10
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،مطمملفمم(3){6}...مٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... ،حل٤ممم(2){6}...عؽبفمْلعؽبؽملؽب٥ؾب...م،مممجممل٫ٖم{6}...َطَٱمؽبماظػمّل٥كب...م

ؽٕباِم...م كبماْظقؽب م/،م)*(طمملفمم(5){7}م...َصمملدؿبؿؽبعملكبؿملؼملؾب٦ْامَظؾملؾب٣ؿب...مممممؼ184أممػحل٤ممم(4){7}...اْظؼملؽبلؿبفكب

{7}م...اْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب...م(6)ػ،تمملمممم َٰمذكبعمبهمًل...م ،مممجممل٫ٖم{8}...ُضػمُل٦بؾبؾملؾب٣ؿب...م ،حل٤ممم(7){8}...وؽب

 ...{8}م...مَصمملدكبعمُل٦نؽب(8)مطمملف،موعـػمل٥مم: {9}...سؽب٤مدؽبؾكبؿملػملكب٥كب...م(9)ممم،

م

م

َٰمذكبعمبهمًل.مم،/)م*((مؼ10){9}...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م:وطٔاممؼط163ػ ؾبونؽب...ممحل٤،{10}...وؽب (م11){10}...اْظؼملؾبضملؿبؿؽب

ىبؼ٤ِؼبم...م :طمملفم،وعـػمل٥ َأ٫كبؼملمبهمَلم...م ،موم(2){11}م...ؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبم...،موم(1){11}...اظ

                                                                                                                                                                                
 م291:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:ممطٔامسؽملٓاب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

:موأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،235:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م691م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم2

 م291

 م291:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م291:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م691م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 م291:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م235:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 مم23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمٮمحل٤مٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 291:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م235:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

 م291:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235

 291:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

وأب٨مسؼملٕو،مم،م235:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م691م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

 291:ماٌغملؿظمل٧

 291:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼضملؼملػمل٦نم....موٰمذعهملمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

 م291:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ9ـذ4ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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ِٕ أيمٰمتزملٓؼ٠مشل٣موماظؾمملض٦نمم(4)أغقبؾمل٣مٰمإميمملنمشل٣مبغمللٕماشلؼملٖةم(3)ضٕأماب٤مسمملعٕممم،م{12}...اْظغمُلظمْل

وضممللم،م(6)وبٔظ١مضممللماظرملمملصضمل٨،مماإلميمملنمس٤ماظغملظملمملرموإنم٭ٓرتمعؽملؾمل٣م)**(عبٝممينيممؼضملينمغظمل٨م(5)بظملؿقؾملممل

:مطمملف،موعـػمل٥م(9){12}...ؼؽبؽملؿؽبؾملؾب٦نؽب...م (م،8)مينيماظغملمملصٰٕمتغمل٦نمميؿملؽملممًلمذٕسؿملهملم:م(7)أب٦محؽملؿملظملهمل

 مبةلب...م (م،م10){13}م...َأومبلؽبمعؽب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ15ذـذ13ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

(مأدبرمل٦غؾمل٣)ماظ٦ضٟ:موضممللمبضملسملؾمل٣م،م،وخ٦ظٟمؼبمػٔامِنقبمعمملمبضملٓهمعؿضملػمل٠ممبمملمضؾػمل٥مم(2)تمملم:م1موضممللماِخظمل٘

قٓبممم(أح٠م)عؾؿٓأمأوم(أنمدبرمل٦ه)م)*(أومأنقب،م(مأح٠)معؾؿٓأمعٝماظظملمملءموخدله(مآ)مِنقبماد٣م(أدبرمل٦غؾمل٣ خدلهمُض

                                                                                                                                                                                
ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م235:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م691م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م291:م،اٌغملؿظمل٧

 م291:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م235:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 م302إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م209م:م2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م312ماظلؾضملهملمم4

 م302إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م209م:م2اظؽملرملٕمم،م96اظؿؿمللرلمم،م312ماظلؾضملهملمم5

 ٮمبطمل٨مٯمم(بمم)مؼبمم)**(

مبطملٖةموعمملتممبزملٕمدؽملهملم150مأحٓمأ٫ؼملهملماإلدٱمموظٓمدؽملهملممربؼملٓمب٤مإدرؼٗمب٤ماظضملؾمملسمب٤مػمملذ٣مأب٦مسؾٓمآماظرملمملصضمل٨مم6

مؼمم95:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػ،204

مػذملم150ماظؽملضملؼملمملنمب٤مثمملبوملماإلعمملممأب٦محؽملؿملظملهملماظغمل٦ؼبمصعملؿمل٥ماظضملٕاقمروىماظعملٕاءةمس٬ٕممًلمسػمل٧ماِسؼمل٘موسممل٭٣معمملتمدؽملهملمم7

 مؼ4م:م9اِسٱممم،م342م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػم

 م282م:م2ماظغملرملمملفمم8

 م291:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م691م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

 م291:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م235

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ذـذ9ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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(م5){15}م...ُضػمُل٦بكبؾمِل٣ؿب...م،طمملفمم(4){14م+م13}م...عنبقملؾبعكبؽملكبنيؽب...م (3)سػملؿمل٥موماىؼملػملهملمخدلماِول

(م،م7)مأب٨مإدقمملق)**(وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةماب٤،مم(6)حل٤م،سػمل٧ماظعملٕاءةماٌؿ٦اتٕةمبٕصٝمؼؿ٦بمعلؿفملغظملممًل

(م،م9)سػمل٧مإ٬ؼملمملرمأنمأومج٦ابممًلمظألعٕمبمملظ٦اومصؿملغمل٦نماظعملؿممللمدؾؾممًلمظػملؿ٦بهملم(8)وؼؿ٦بمبمملظؽملزملنمل

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ20ذـذ15ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

 {15}م...عؽب٤مؼؽبرملؽبمملء...م(1)مطمملفممم، ...{15}...حؽبغملكبؿمل٣فبم(2)متمملمممم،{16}...وؽبظكبؿملفؽبهمًل...م(3م)

ِٕ...م،متمملممم(4){16}...بكبؼملؽبمملمتؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م،مطمملفمم(3){16}...وؽبظكبؿملفؽبهمًل ممحل٤م{17}م...بكبمملْظغمُلظمْل

                                                                                                                                                                                
 6دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

 م235:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأنقبمٯممظظملٜممم)*(

بٓلماذؿؼملممللمأومؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧مم(آم)بٓلمع٤ماد٣م(أنمدبرمل٦هم)خدلهموم(أح٠م)عؾؿٓأموم(صمملٓم)):ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم3

خدلماظـمملغ٨موماىؼملػملهملمم(أنمدبرمل٦م)عؾؿٓأمثمملٍنموم(أح٠مم)عؾؿٓأمومم(آم)وصب٦زمأنمؼغمل٦ن،مبفملنمشبرمل٦هم:مإدعملمملطمخمملصٚمتعملٓؼٕه

مم(خدلماِولم

 مؼ42اٌطملينمم،م451م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م182م:م5وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م830ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػ

 291:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م235:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م291وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٨مم،م691م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم5

 302إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م209م:م2ماظؽملرملٕمم6

 (بمم)وممم(أمم)دعملٛمع٤مٮماب٤مٯممظظملٜممم)**(

 م3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملمم7

 مم302إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م209م:م2اظؽملرملٕمم8

مم(صكملنماظؿ٦بهملمتغمل٦نمداخػملهملمؼبمج٦ابماِعٕمس٤مرٕؼ٠ماٌضملؽمل٧موؼبمت٦جؿمل٥مذظ١مشؼمل٦ضمم):ممضممللماظلؼملنيمم9

 مؼ383م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م830وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م452م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػ



 460 

أيمعمملمطمملنمشل٣مأنمؼضملؼملٕوهمؼبمحممللمإضٕارػ٣مبمملظغملظملٕ،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهم:مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

ِٕ...م ظػملؼملرملٕطنيموسػملؿمل٥مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧:معبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايممللمع٤مض٦ظ٥م ...م وٰمسػمل٧م،م{17}م...بكبمملْظغمُلظمْل

ؾبونؽب...ممم،م{17}...َأسؿبؼملؽبمملُظؾملؾب٣ؿب كبؼ٤ؽبع٤م...:متمملم،موعـػمل٥مم(5){17}م...مخؽبمملظكب (مم،م6){18}...اْظؼملؾبؾملؿبؿؽب

{19}...صكب٨مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب...م(7)محل٤مم، ؽبماظػمّل٥كب...م ...م ،أحل٤معؽمل٥مم(8){19}م...َٰمؼؽبلؿبؿؽب٦ؾبونؽبمسكبؽمل

ؽبماظػمّل٥كب...م تمملم،مٰغعملشملمملعممعمملمبضملٓهمسؼملقبمملمضؾػمل٥مظظملصملممًلموعضملؽمل٧،ممم(9){19}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب (مم10){20}م...سكبؽمل

،محل٤

ؾبونؽب...مم ،مطمملفممم(11){20}م...اْظظمَلممل٫كب

م

 

 {21}م...وؽبجؽبؽملمبمملتلب...ممممجممل٫ٖم،{21}م...عنبعملكبؿمل٣فب...م(1)(م2)ظؿملٗمب٦ضٟمِنقبمخمملظٓؼ٤محممللممممملمضؾػمل٥م

ـٓبا...م (م،2)ضؾػمل٥ مسؽبػمَل٧م...،متمملمممم(4){22}...سؽبصملكبؿمل٣فب...م،طمملفممم(3){22}م...َأبؽب

                                                                                                                                                                                
 292مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

 م292:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،636:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م692:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 292:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 292:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م236:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 292:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 292:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 مم236:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

:موأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،236:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م692م:م2مطٔاسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8

292 

 292:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م236:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9

 م236:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم10

 م292:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م236:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11
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:موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م،متمملممم(6){23}...اظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب...م ،طمملفمظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطممم(5){23}...اإِلميؽبمملِن

وخدلمطمملنمأحنملقبموٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ماد٣ممؼآبمملؤط٣ممػمظضملشملٟمأٌط٦راتمسػمل٧م)*(إظبمض٦ظ٥مبفملعٕهم(ض٢مإنمطمملنمآبمملؤط٣م)

ِٕهكب...م طمملنمدونمخدلػممل مَطكبرلؽبةلب...م ،متمملممم(8){24}...ماْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب... ،طمملفمم(7){24}م...بكبفمَلعؿب

...{25}وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مم(وغزملٕط٣مؼ٦ممحؽملنيمم):مسػمل٧مإ٬ؼملمملرمصضمل٢م،تعملٓؼٕهم9طمملف:مممحل٤،موضؿمل٢

م)سشملٟمسػمل٧مرب٢(وؼ٦ممم)ِنقبم(حؽملنيم)وعؽملؾمل٣مع٤موضٟمسػمل٧(ع٦ار٤مم)عضملشمل٦صممًلمسػمل٧مض٦ظ٥مؼبم(وؼ٦ممحؽملنيم)،

سشملٟمزٕفمزعمملنمسػمل٧مزٕفممم(ع٦ار٤

م

م

م

                                                                                                                                                                                
 م292:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

 مؼ455م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػمحممللمع٤ماظسملؼملرلمؼبمػ٣مم2

م،م236:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،692م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 292:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،236:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،692م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 292:اٌغملؿظمل٧

م،م236:موم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،692م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 292:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 292:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،236:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،692م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 ٮمممؼفملعٕهمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،236:مومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،692م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 292:اٌغملؿظمل٧

 292:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م236:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ25ذـذ21ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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مجممل٫ٖ،م{25}م...سؽبؽملغمُل٣ؿبمذؽبؿملؿبؽـبممل...م (1)وػ٦مجؿملٓ،معٕرتمأعمملع١موؼ٦مماىؼملضملهملم:موذظ١مجممل٫ٖمتعمل٦لم،معغملمملنم

بكبؼملؽبمملم...م  وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايمملل،مجممل٫ٖ،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

ِٕؼ٤ؽب... ،مممجممل٫ٖم{25}...رؽبحؾبؾؽبوملؿب ؿٓببكب حل٤،مممم(2){25}م...معنب

ؽبوؿبػؽبممل...م مظذلتؿملنملماِخؾمملرم/وث٣مؼم155بمممػ ؽبلؽبمجؾبؽملؾب٦دـبامَظ٣ؿبمتؽب وظؿملٗم،ممم٭مملحلمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{26}...وؽبَأغ

ؾٕبوْا...مب٦ضٟمإنمسشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥موظغملؽملقب٥مع٤مسشملٟماىؼمل٢ماٌؿطملمملؼٕةماٌضملؽمل٧، كبؼ٤ؽبمَطظمَل مببؽبماَظ موؽبس

...{26}مطمملف،موطٔاممِٕؼ٤ؽب...م ...م(م،4){27}م...معؽب٤مؼؽبرملؽبمملء...:موعـػمل٥،مم(3){26}...اْظغمَلمملصكب

،{27}م...رمبحكبؿمل٣فب...م(5)تمملم،مم ...فب ؽٓبم...م ،مممحل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{28}م...مغؽبفؽب بؽبضملؿب

ؽٔبا محؽبغملكبؿمل٣فب...م،طمملفمم(8){28}...ِإنمذؽبمملء..مم(7)تمملم،م:مطمملف،موضؿمل٢م(6){28}م...سؽبمملعكبؾمِل٣ؿبمػؽبذمل

...{28}(9)تمملم،مم

ِنقبماظضملشملٟمم(٭مملشٕونم)موٰموضٟمإظب

م

                                                           
مػم(وؼبمؼ٦ممصمملسبٔفمحٕفماًظملٚم:مأومسػمل٧مظظملصمل٥مبؿعملٓؼٕم(ؼبمع٦ار٤):وؼ٦ممسشملٟمسػمل٧مع٬٦ٝمض٦ظ٥مم):ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

اظٓرماٌزمل٦نمم،م393م–م392م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م114م:م2موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنم834احملٕرماظ٦جؿملٖم

 مؼ457م–م456م:م3

 م292:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 م236:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م292:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

 م292:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م236:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 م236:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

 م236:ماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

:موأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧،م236:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م692وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8

م292

مم292:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ28ذـذ25ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ30ـذ29ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

ؾبونؽب...ممطمملظرمل٨ءماظ٦احٓم)*(مؼزملؿملقبٕماِذؿملمملء/ممممؼ185أممػ فبمابؿب٤ؾبماظػمّل٥كبم... تمملم،مم(1){29}م...٭ؽبمملشكب ؽبؼؿب مسؾب

...{30}ممجممل٫ٖم،وعـػمل٥:ؾبمابؿب٤ؾب...م ظؿؽملمملػ٨مععمل٦لمم(3)طمملف:م،موضؿمل٢م(2){30}م...ماظػمّل٥كب)**(اْظؼملؽبلكبؿمل

مؼبم)***(ورزل٦اماب٤مبفملظٟ،ماظظملٕؼعملنيم

مِبؿمل٥مصػمل٦مغلنملم/ا٬٦ٌضملنيمِنمأظٟماب٤مإمنمملمهٔفمإذاموضٝماب٤م٭ظملهملمبنيمسػملؼملنيموغلنملممؼمم164طممػم

(مم4)ماظٖػٕي)*****(طعمل٦ظ١مربؼملٓماب٤مػرملمملم)****(ىٓه

م

م

م

م

م

                                                           
 ٮمممطػملؾملمملمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 292:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 ٮمممب٤مٯممم(أمم)مؼبمم)**(

 م292:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 292ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم3

 ٮمممواحٓمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

 ٮمممإظبمجٓهمٯممم(أمم)مؼبمم)****(

 ٮمممذؾملمملبمٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم4
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م

م

قٓبهمأومغلنملمإظبمأعقب٥مٕمهٔفمأؼسملممّلمطضملؿملل٧ماب٤معٕؼ٣مأومغلنملمإظبمشرلمأبؿمل٥م)*(ٕمهٔفماِظٟمِنقبمػرملمملعممًل مج

(م3)أومزؼٓم(2)صفملب٦همايعملؿملعمل٨مسؼملٕوموتؾؽملمملهماِد٦دمصؾمل٦مطٖؼٓماب٤ماِعرلم(1)ٕمهٔفمأؼسملممًلمطمملٌعملٓادماب٤ماِد٦د

ممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهم{30}م...بكبفمَلْص٦ؽباػكبؾمِل٣ؿب...م ،اب٤مأخؿملؽملمملم

لٔبمٰمؼ٦ضٟمع٤مض٦ظ٥م:معبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايممللمع٤ماظظملٕؼعملنيم،أيم :معسملمملػنيمض٦لماظٔؼ٤مطظملٕوامع٤مضؾ٢موحؿملؽملؽ

معكب٤م.. ٰتزملممللماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚم(ؼسملمملػؽ٦نممض٦لماظٔؼ٤مطظملٕوامع٤مضؾ٢م)إظبم(وضمملظوملماظؿملؾمل٦د)

ؽبمابؿب٤ؽبم...م تمملم،مم(5){30}...َأغمب٧مؼؾبقملؿبَصغمُل٦نؽب...م طمملف،مم(4){30}...َضؾؿب٢ؾب وؽباْظؼملؽبلكبؿمل

ؿبؼؽب٣ؽب ًٰمأيم،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؾؿٓأمم(7)تمملم:محل٤،موضؿمل٢م(6){31}...عؽب :مػموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢محممل

م)م**(ؼادبٔوهمشرلمعفملع٦رؼ٤مبمملدبمملذهم

م

م

م

                                                           
 ٮمممذؾملمملبمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 مؼم208م:م8اِسٱمممػمم653-ممػذملم33ماٌعملٓادمب٤مسؼملٕوموؼضملٕفمبمملب٤ماِد٦دماظغملؽملٓيم٭قمملب٨مع٤ماِبشملممللمعمملتمدؽملهملمم1

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم2

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم3

 م236:ممضممللماب٤ماظؽملقمملس،موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م236:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

 292:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م236:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

 م236:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

 ٮمممادبٔوامشرلمعفملع٦رؼ٤مٯممم(بمم)ؼبمٮمادبٔوامشرلمعفملع٦رؼ٤مواحًٓامٯممم(أمم)مؼبمم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ31ذـذ30ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذـذ31ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

ـٓبا...م م ُِٕط٦نؽب...م ،حل٤مم(1){31}م..ِإَظذملؾملـبمملموؽباحكب طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهممم(2){31}م...مؼؾبرملؿب

ؾبونؽب... ،،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايمملل،موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم مماْظغمَلمملصكب

...{32}(3)ممبمملمضؾػمل٥مٕمؼؿ٣م)*(تمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؿضملػملعملممًلم: َٰمَأنمؼؾبؿكب٣مبم...م ِإ

ىبؼ٤ِمُطػملخمل٥كب...مموطٔا{32}م...غؾب٦رؽبهؾب ِنقبمظ٦مضٓماطؿظمل٧مس٤مج٦ابؾملمملممبمملمضؾػملؾملمملم،ممب٦ضٟم)**(مظؿمللممل{33}م...اظ

،م

 ُِٕط٦نؽب...م محل٤ممم)***(اِولمم(5){34}...سؽب٤مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب...م تمملمم،م(4){33}م...اْظؼملؾبرملؿب

م

م

م

                                                           
 م292:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م692م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م236:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 م236:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 ٮمممعؿضملػمل٠مٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮمممظؿملٗمٯممم(طمم)مؼبمم)**(

 م292:ممموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل236٧:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 236:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم5

 ممم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮماِولمٯممظظملٜممم)***(
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م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذـذ34ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

وظؿملٗم،مم(صؾرملٕػ٣م)مخدله)*(ؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءمو(موماظٔؼ٤مؼغملؽملٖون)،مإنمجضمل٢م(2)تمملمم:م(1)وضممللمأب٦مسؼملٕو

مإنمطـرلًامع٤ماِحؾمملرموماظٕػؾمملنمظؿملفملطػمل٦نم)م***(ؼمطـرلًاموطفملغقب٥مضممللم)**(مػب٦ضٟمإنمجضمل٢مؼبمرب٢مغزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧م

،ممماظـمملغ٨مظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءم{34}...صكب٨مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب...م (م،3)واظٔؼ٤مؼغملؽملٖونمؼفملطػمل٦نمأؼسملممًل

 ...ؽٔبابلبمَأظكبؿمل٣ٍمم ؼضملٔب٦نمؼ٦ممضبؼمل٧م:مإنمغزملنملمؼ٦مممبقٔوفمؼٓلمسػملؿمل٥مسٔاب،مأي:ممطمملفم{34}...بكبضملؽب

وظغملؽملقب٥مغزملؾ٥مبضملٔابمٰم،م(مبضملٔاب)مأو،م(أظؿمل٣م):بعمل٦ظ٥م(ؼ٦ممم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملنمل،مأومغزملنملمبمملذطٕمععملٓرًام

وػٔاماظرملٕطمؼبمسؼملػمل٥ماظؽملزملنملمظػملؼملظملضمل٦لمب٥م،مصٱمصب٦زمإسؼملمملظ٥م،مصب٦زمِغقب٥معزملٓرمضٓمو٭ٟمضؾ٢مأخٔمعؿضملػملعملمملت٥م

                                                           
 م3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 292ماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم2

 ٮمممأومٯممم(بمم)مؼبمم)*(

مٮمممإنمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮممضممللم...مإنمٯمماظضملؾمملرةممم)***(

عؽملزمل٦بممًلمبظملضمل٢مم(اظٔؼ٤مم)عؾؿٓأم٬ؾبؼملىب٤معضملؽمل٧ماظرملٕطموظٔظ١مدخػملوملماظظملمملءمؼبمخدلهموصب٦زمأنمؼغمل٦نمم(اظٔؼ٤مم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم3

وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م460م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮموػ٦مأرجّمٌغملمملنماِعٕمم(صؾرملٕهمم)ععملٓرمؼظمللىبٕهمم

م،مم116م:م2

 مؼمم411اظؾقٕماحملؿملٛمم،م840احملٕرماظ٦جؿملٖم
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وظ٦مأسؼمل٢مو٭ظمل٥م،ممماٌؿضملػمل٠م)****(ٰمؼبمسؼملػمل٥مؼبماظصملٕفموماىمملرمواجملٕورم،مِنقبماى٦اعٓمضٓمتضملؼمل٢مصؿمل٥معٝمسؼمل٢

ممطمملفمسػمل٧مم{35}م...وؽبُزؾملؾب٦رؾبػؾب٣ؿب...م (م،1)أظؿمل٣مسصملؿمل٣مضٓرهمؼ٦ممضبؼمل٧مسػملؿملؾملممل:وػ٦مأظؿمل٣مىمملزم،مأيم

م

م

ًٰمربٔوصممًلمتعملٓؼٕهم (م2)مػٔاماظغمل٨مجٖاءمعمملمطؽملٖمتمِغظمللغمل٣)*(صؿملعملممللمشل٣،مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،مِنقبمبضملٓهمض٦

،...{35}م...َِغظمُللكبغمُل٣ؿبمجممل٫ٖ،م...ؾبونؽب َِرؿبضؽب...م تمملم،ممم(3){35}م...متؽبغمْلؽملكب ممجممل٫ٖم{36}...وؽبا

ؾبمفب...م ،م م{36}...َأغظمُللؽبغمُل٣ؿبم...م م،)**(حل٤م(4م){36}م...اْظعمَلؿملىب٣ؾب...م ،مممحل٤م{36}م...حؾب

:معؽملؾملمملمأربضملهملمإظبمض٦ظ٥م:مصٱمؼ٦ضٟمع٤مض٦ظ٥م،ممصؿملؾمل٤قبمؼضمل٦دمسػمل٧مأربضملهملم)****(اظسملؼملرلمؼبمػمسػمل٧مأنقبم)***(طمملفم(5)

مسرملٕٕمؼ٦ضٟمع٤مم)**م****(ؼاثينممػماظسملؼملرلمؼبمصؿملؾمل٤مؼضمل٦دمسػمل٧)***م**(ؼوإنمجضمل٢م،مأغظمللغمل٣م

                                                           
 ٮمممسؼملػمل٥مؼبمٯممم(طمم)مؼبمم)****(

م،م412م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموماظؽملممل٭نملمظؿمل٦ممأظؿمل٣مأومعسملؼملٕمؼظمللٕهمسٔابمأيمؼضملٔب٦نمؼ٦ممضبؼمل٧مٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

مؼم461م–م460م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م841احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م117م:م2موضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

 مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمشل٣مٯممظظملٜمم)*(

 413م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م842ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 292:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م237:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م292:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م237:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

 ٮمممأحل٤مٯممم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمغمملصٝموماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،692م:م2وػ٦حل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم5

 292:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،237

 مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯممظظملٜمم)***(

 مم(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼبمٯممظظملٜمم)****(

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮممجضمل٢م...ماظسملؼملرلمٯمماظضملؾمملرةمم)*****(

 ٮممماثؽملمملمٯمم(طمم)مؼبمم)******(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ36ـذ35ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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ومم:م(2)ث٣مضمملل،مم(1)ضمملظ٥مؼضملعمل٦ب،م(ذظ١ماظٓؼ٤ماظعملؿمل٣م:)مإظبمض٦ظ٥م(مؼ٦ممخػمل٠ماظلؼملمملواتموماِرض:)ض٦ظ٥ممؼأ186ػ

معبؿملضمل٥مم)*******(ِنقبمبضملٚماظؿقبمملمموماظغملمملؼب،مؼبمذظ١مأنمس٦دماظسملؼملرلمٰمميؽملٝماظ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م/ماظزملقؿملّم

م

م

م

صكب٨م...م ،تمملممم(5){36}م...ماْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب...م،مطمملفم{36}م...َطـملَصهمًل...(.م4)3طٔظ١مضمملظ٥ماظؽملغملٖاوي

ِٕ ممحل٤،مم{37}...اْظغمُلظمْل

عؾؽملؿملممًلمظػملظملمملس٢مع٤ممم(7)مواظؾمملض٦ن)*(6وبؾملمملمضٕأاِخ٦انموحظملٙ،بسمل٣ماظؿملمملءموصؿّماظسملمملدعؾؽملؿملممًلمظػملؼملظملضمل٦ل(مؼؾبسمل٢/)٤ٌمضٕأؼب156ػ

ع٤مم

موماظٖؼمملدةم)****(مصبضمل٢ماظسملٱظهمل)***(ِغقب٥م(8)وطلٕماظسملمملدم،م)*م*((بظملؿّماظؿملمملءم)موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأم(م/مأ٢٬م)مؼم165طػ

ممَأسؿبؼملؽبمملظكبؾمِل٣ؿب... ،حل٤مم(1){37}...عؽبمملمحؽبمبمؽبماظػمّل٥ؾب...م زادوامؼبماظغملظملٕمصسملػمل٦ام:مع٤مصضملػملؾمل٣مطفملغقب٥مضمملل

                                                           
 م106مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 237ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمٰب٤ماظؽملقمملسمم2

 ٮممماظغملمملفمٯمم(أمم)مؼبمم)*******(

 م25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

 ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم4

 م292:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م237:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 109دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم6

 ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمحظملٙمٯممظظملٜمم)*(

 م303إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م210م:م2اظؽملرملٕمم،م314ماظلؾضملهملمم7

 ٮمبظملؿقؾملمملمأيمػ٨ماشلمملءمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م210م:م2اظؽملرملٕمم،م314اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝماب٤مسمملعٕموأب٨مسؼملٕوموسممل٭٣مم8

 مؼ303

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ38ذـذ36ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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...{37}(2)طمملفممم، ِٕؼ٤ؽب...م َِرؿبِض...م ،تمملممممم(3){37}...اْظغمَلمملصكب ،ممحل٤م{38}...ِإَظ٧ما

م،طمملفمظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهم:وضؿمل٢م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ40ذـذ38ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

 ؽبةكب...م َٰمَضػملكبؿمل٢فب...مم،م)*(ممأحل٤معؽمل٥(4){38}...عكب٤ؽبمماآلخكب م)**(طمملفمظٱبؿٓاءمبضملٓهمم(5){38}م...ِإ

بمملظرملٕطم،وظؿمللوملمإٰمحٕفمادؿـؽملمملءمؼبما٬٦ٌضملنيموإغقبؼملمملمػ٨مإنماظرملٕرؿملهملمأدشؼملوملماظؽمل٦نمؼبماظٱمممودعملشملوملماظؽمل٦نم

إنمٕمتؽملظملٕواممذملمإنمٕمتؽملزملٕوهم:موتعملٓؼٕػمملم،م(ؼضملٔبغمل٣مم)وج٦ابماظرملٕط،مومدعمل٦رؾملمملمسٱعهملماىٖمم(تؽملظملٕوامم):ؼبم

، ؽٕبُط٣ؿب...م كبؼفب...م (م،6م){39}م...ذؽبؿملؿبؽـبممل...م: محل٤،موعـػمل٥{39}...َض٦ؿبعـبمملمَشؿملؿب (مم1){39}م...َض

                                                                                                                                                                                
 ممم(طمم)دعملٛمع٤مٮمِغ٥مٯممظظملٜمم)***(

 ممم(بمم)دعملٛمع٤مٮماظسملٱظهملمٯممظظملٜمم)****(

م،م237:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م693م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم1

 م292:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م،م237:ممو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف693م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم2

 292:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 292:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل237٧:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

:موأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،238:مموطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف693م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم4

292 

 ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯممظظملٜمم)*(

 292:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل238٧:ممواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف693م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مممم(أمم)دعملٛمع٤مم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

:مموأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل238٧:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،693م:م2مطٔامسؽملٓاب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 م293



 470 

ؽبلؽبماظػمّل٥ؾبمدؽبغملكبؿملؽملؽبؿؽب٥ؾبمسؽبػمَلؿملؿب٥كب...م ،حل٤ممم(2){40}...ِإنمبماظػمّل٥ؽبمعؽبضملؽبؽملؽبمملمم... ،م)***(طمملف ممطمملفم{40}م...َصفمَلغ

م،ممم)*****(مظػملزملٓؼ٠)****(إنمجضمل٢ماظسملؼملرلمؼبمسػملؿمل٥:م

م

م

م

م

مٕمؼغملٟماظ٦ضٟموإنمجضمل٢ماظسملؼملرلمؼبمسػملؿمل٥مظػملؽمليبم،م(4)طؼملمملروىمس٤مدضملؿملٓمب٤مجؾرلم(3)موػ٦ماٌكؿمملر

وػ٨مم(7)ومبؾملمملمضٕأماظضملمملعهمل،مبمملظٕصٝمػم٤ٌمضٕأموطػملؼملهملمآم:متمملممم(6){40}م...اظلنبظمْلػمَل٧...م م(م،5)سػملؿمل٥

،مممػ٨ماظضملػملؿملمملمبمملظؽملزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧معظملضمل٦ظ٨مجضمل٢مٕمؼغمل٤محلؽملممًلم)م*(ؼوجضمل٢مطػملؼملهملمآم،مأحل٤مِغقب١مظ٦مضػملوملم

                                                                                                                                                                                
 م293:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل238٧:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 مممم36وضٟمتمملممراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةمٮمتمملممٯممم(أمم)مؼبمم)***(

موأب٨م238:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،693م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 293:سؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

 ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿمل٥مٯممظظملٜمم)****(

 مممم(بمم)دعملٛمع٤مٮمظػملزملٓؼ٠مٯممظظملٜمم)*****(

طؼملمملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنم،مذطٕمػٔاماظعمل٦لمسٓدمع٤ماٌظمللٕؼ٤مدونمأنمؼؽمللؾ٦همظلضملؿملٓمب٤مجؾرلمب٢مغلؾ٦همإظبمحؾؿملنملمب٤مأب٨مثمملبوملمم3

 مم422اظؾقٕماحملؿملٛمم،م847احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م119م:م2مإسٕابماظعملٕآنم362ومإسٕاب٥م

ممم20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

 م422م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م847احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م362م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم5

 294وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م238مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

 م210م:م2اظؽملرملٕمم،م422م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛمم7

 ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمآمم...مبمملظٕصٝمٯمماظضملؾمملرةممم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ40ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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(م3)ومايل٤(2)سػملعملؼملهملم(1)ومبؾملمملمضٕأ(اظٔؼ٤مطظملٕواماظلظملػمل٧م)ممبمملظؽملزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧مطػملؼملهمل)**(وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأه

(م،م4)وؼضملعمل٦ب

(م:مم6)ػ٦م٬ضملؿملٟمظـٱثهملمأوج٥مأحٓػمملمو٬ٝماظصملمملػٕمع٬٦ٝماٌسملؼملٕمطعمل٦لماظرملمملسٕم(5)ضممللمأب٦ماظؾعملمملء

م

م

م

ؽٙبما٦ٌؿبتؾبمذاماظطملكبؽمل٧موماظظمَلعملكبرلا)*(مممممممممٰمأرىما٦ٌتؽبمؼلؿبؾكب٠ؾب (مم7)ما٦ٌتؽبمذ٨ءفبمممممممممممغؽبطملؽب

مجممل٫ٖةمعضملٕوصهملمؼبمطٱمماظضملٕبماظـمملغ٨مأنم)**(وضٕاءت٥مبمملظؽملزملنملمؼوجضمل٢مطػملؼملؿ٥مػ٨ماظضملػملؿملمملممػإذمظ٦مطمملنمطٔظ١مظغملمملنم

وماظـمملظىملمت٦طؿملٓمعـ٢مذظ١مبذملمػ٨م،موظؿملٗمطٔظ١م،ممصزملمملرتمسػملؿملمملم)***(صؿمل٥مدٰظهملمسػمل٧مأنمطػملؼملهملمآمطمملغوملمدظملػمل٧

(م،م2)1ظؿمللوملمت٦طؿملًٓامِنقبماٌسملؼملٕمٰمؼقملطٓماٌصملؼملٕمامػذملمزلني:موضؿمل٢،مإذمظؿملٗماظعملؿملمملسمأنمتغمل٦نمإؼقبمملػمملم،مبضملؿملٓم

                                                           
 ٮممممضٕأمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 م210م:م2اظؽملرملٕممم،م422م:م5موػ٨مضٕاءةمؼضملعمل٦بماظؾقٕماحملؿملٛمم1

موأخٔماظعملٕآنمس٬ٕممًلمس٤ماب٤ممسػملعملؼملهملمب٤مضؿملٗمب٤مسؾٓمآمب٤معمملظ١مأب٦مذؾ٢ماظؽملكضمل٨ماظظملعملؿمل٥ماظغملؾرلموظٓمؼبمحؿملمملةماظؽمليبمم2

شمملؼهملمػػذملم62علضمل٦دموزلٝمع٤مسػمل٨موسؼملٕموسممل٫رملهملمر٨٬مآمسؽملؾمل٣موسٕضمسػملؿمل٥مإبٕاػؿمل٣ماظؽملكضمل٨موضبؿمل٧مب٤مثمملبوملمعمملتمدؽملهملم

 مؼ516م:م1اظؽملؾملمملؼهملم

 م105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 م106مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

 م32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مسٓيمب٤مزؼٓمب٤مغبمملدماظضملؾمملديماظؿؼملؿملؼمل٨مذمملسٕمع٤مدػمملةماىمملػػملؿملنيمأولمع٤مطؿنملمبمملظضملٕبؿملهملمؼبمدؼ٦انمطلٕىمعمملتمسب٦مم6

 9:5اِسٱمم–ػذملمم.ق35دؽملهملم

 ٮمدؾ٠مٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 65ممصم–م1965مدؼ٦انمسٓيمب٤مزؼٓمهعملؿمل٠مربؼملٓمجؿملمملدماٌضملؿملؾٓمذٕطهملماىؼملؾمل٦رؼهملمظػملؽملرملٕمبطملٓادمم7

 ٮمإذنمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

 ٮماظلظملػمل٧مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(
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تمملم،مظٱبؿٓاءمبمملِعٕمومم(4){40}م...محؽبغملكبؿمل٣فب... طمملفمسػمل٧ماظعملٕاءتني،م(3){40}...مػكب٨ؽبماْظضملؾبػمْلؿملؽبممل... م

ًٰممػم،م)****(اغؿزملنمل م{41}...مصكب٨مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب... (مم،5)ؼاغظملٕواممػسػمل٧مايممللمع٤مصمملس٢ممؼخظملمملصممًلموثعملممل

:ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،مأي{42}...اظرملعملهملمم... :وعـػمل٥م،طمملف(6){41}م...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م حل٤،م

ؼؾبؾملؿبػملكبغمُل٦نؽبممم... ،ممحل٤م{42}م...معؽبضملؽبغمُل٣ؿب... (7)أومبمملٓمعؿضملػمل٠مبلؿملقػملظمل٦ن،ؼعمل٦ظ٦نمبمملٓمظ٦مادؿشملضملؽملمملم

،ممأحل٤معؽمل٥م{42}...َأغظمُللؽبؾملؾب٣ؿب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ـ42ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

وّشٕهمأنماٰدؿظملؾملمملمم،م(سظملمملمآمسؽمل١)مطمملف،موزس٣مبضملسملؾمل٣مأنماظ٦ضٟمسػمل٧م(8){42}م...َظغمَلمملذكببؾب٦نؽب...م م

قبةمتضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥،ماصؿؿمملحمطٱمم وض٦لمع٤مضممللمٰمبٓمع٤مإ٬ؼملمملرم،موو٭ػمل٥ممبمملمبضملٓهمأوظبم،موظؿملٗمطؼملمملمزس٣مظرمل

اظغملٱممؼبمشؽملؿملهملمسؽمل٥موٰم،مماإلذنمشل٣محؿ٧مؼؿؾنيمظ١ماظضملٔرم)*(ؼوػٱمتٕطوملم:م،مأيػذ٨ءمتغمل٦نمحؿ٧مشمملؼهملمظ٥م

                                                                                                                                                                                
 13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 466م:م3ماظٓرماٌزمل٦نمم2

 م294مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم3

 م294:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م238:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م694م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 ٮمتؽملزملنملمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

 م466م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م423م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م847احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م120م:م2مإسٕابماظعملٕآنمم5

 م238:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 م466م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م424م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛمم7

 238:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 ٮموػ٢مٰمتٕطوملممٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ42ذـذ40ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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موؽبَأغظمُللكبؾمِل٣ؿبمم... :م،وعـػمل٥م)**(طمملفم(2){43}م...اْظغمَلمملذكببكبنيؽب...م (م،م1)٬ٕورةمتٓس٦امإظؿمل٥مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥

ؽبدمبدؾبونؽب...م و،مم(4){44}م...بكبمملْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب...م وم،مم(3){44}م...وؽبَأغظمُللكبؾمِل٣ؿب ...م (م،5){45}م...ؼؽبؿؽب

مبًة...م نٓبوْامَظ٥ؾبمسؾب مو٭ػمل٥مم{46}م...َِسؽب

م

م

م

م

م

م

قٓبةمبسمل٣ماظضملنيموتمملءماظؿفملغؿملىملمم(6)ضٕأ،مبضملٓهمأوظبميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓهم/ممبمملممممؼم187أممػ أيمع٤ماٌمملءموم:ماظضملمملعهملمس

قبةمبظملؿّماظضملنيمم(7))*(اظٖادموماظٕاحػملهملموضٕئ ...م مسػمل٧مإًوجمم)**(ؼو٬ؼملرلمظ٥مسممل٫ٓمػمِسٓوامظ٥مس

،ممجممل٫ٖم{46}...َصؽبؾمبشمَلؾملؾب٣ؿب

                                                           
 م468م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م427م–م426ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

 م294:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل238٧:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 23مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم17وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمصمٮممتمملممٯمم(أمم)مؼبمم)**(

موأب٨مسؼملٕوم238:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م664م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 294:،اٌغملؿظمل٧م

م238:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م238:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 م469م–م468م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م428م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م850ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم6

 ٮمضٕأممٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼضملٕضمػٔهماظعملٕاءةمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ47ـذ46ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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كبؼ٤ؽب...م  مؼ166طممػ .مع٤مطٱممبضملسملؾمل٣مظؾضملٚم/مػ٦م:مطمملف،موضؿمل٢م(1){46}م...اْظعمَلمملسكب

ممحل٤م،م{47}...ؼؽبؾؿبطملؾب٦غؽبغمُل٣ؾبماْظظملكبؿؿبؽملؽبهمَل...م (م،2)ماظؽمللمملءموماظزملؾؿملمملن)***(موماظعملمملسٓونع٤مطٱمماظؽمليبم:موضؿمل٢م

ًٰمع٤معظملضمل٦لم م(م،م3)أومع٤مصمملسػمل٥م(ؼؾطمل٦غغمل٣)سػمل٧مأنماظ٦اومظٱدؿؽؽملمملف،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملماىؼملػملهملمحممل

وٰمتضملػمل٣مزؼمملدتؾملمملمع٤مجؾملهملماظػملظملٜممم،ممأظٟمطؼملمملمتٕىم)*****(مبٖؼمملدةمأظٟمبضملٓمٰم)م****((أو٬ضمل٦امم)ورزل٦اموٰم

م

م

م

م

م

:مطمملف،موعـػمل٥م(5){47}...دؽبؼملمبمملسؾب٦نؽبمَظؾملؾب٣ؿب...م (م،م4)ِغقبؾمل٣مؼٕزل٦نمعمملمٰمؼؿػملظملٜمب٥،مب٢مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧م

 {47}م...بكبمملظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...م(6)موطٔا،م: ...{48}...مَطمملِرػؾب٦نؽب(7م،م) َٰمتؽبظمْلؿكبؽملىب٨...م موؽب

                                                                                                                                                                                
 ٮمومبؾملمملم٬ؼملرلماظطملممل٫نملماظضملممل٫ٓممٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

 23م8:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 ٮماظعملمملسٓؼ٤ممٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)***(

 م428م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م850ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 م470م:م3ماظٓرماٌزمل٦نمم3

 ٮمو٬ضمل٦اممٯمم(بمم)مؼبمم)****(

 ٮماظٱمممٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 45ماٌعملؽملٝمم4

موأب٨مسؼملٕو،م238:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م694م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م294:ماٌغملؿظمل٧

 238:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 م294:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل238٧:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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...{49}(1)ضممللماظؽمليبم،م(2)حل٤م،غٖظوملمؼبماىٓمب٤مضؿملٗم:وطمملنمم(3)ػ٢مظ١مؼبمجٱدمبينماِ٭ظملٕمػم

مم)*(ؼوطمملنمشل٣مبؽملمملتمٕمؼغمل٤م

وٰمتظملؿينمبٔطٕم،مما٫ٔنمظ٨مؼبماظؿكػملٟم4صعملممللماىٓمب٤مضؿملٗ،مؼبموضؿؾمل٤مأعب٢معؽملؾمل٤م/ممؼمممم157بممػ

،ممماِ٭ظملٕم)**(مبؽملمملتمبين

م

م

م

م

(م2)صمملظغمللممل٨٫(ما٫ٔنمظ٨:)مواخؿػملٟمؼبماٰبؿٓاءمبعمل٦ظ٥مم(1)مصعملٓمسػمل٣مض٦ع٨مأغقب٨مٰمأمتمملظ١مس٤ماظؽمللمملءمإذامرأؼؿؾمل٤

وع٤مأدرجماِظٟمؼبماظ٦٭٢مابؿٓأمبؾملؼملٖةمعغملل٦رةمبضملٓػمملمم)م(3)مدمملطؽملهمل)*(ؼؾٓأمبؾملؼملٖتنيماظـمملغؿملهملمعؽملؾملؼملمملم(2)صمملظغمللممل٨٫

بضملٓػمملمؼمملءمم

                                                           
موأب٨مسؼملٕوم238:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م694م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م294:،اٌغملؿظمل٧م

إغقب٥متمملبم:موضؿمل٢مماىٓمب٤مضؿملٗمب٤م٭كٕماِغزملمملريماظلػملؼمل٨مطمملنممم٤مؼطملؼملٙمسػملؿمل٥ماظؽملظملمملقمع٤مأ٭قمملبمرد٦لمآمم2

اٰدؿؿملضملمملبمؼبممم-مم154م:م1اإل٭مملبهملمؼبمعضملٕصهملماظزملقمملبهملمٰب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨ممػمصقلؽملوملمت٦بؿ٥معمملتمؼبمخٱصهملمسـؼملمملنم

 ؼإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨ممم-م79م:م1عضملٕصهملماِ٭قمملبمٰب٤مسؾٓماظدلم

 مؼ148م:م10اظشملدليممػمؼضملينماظٕومممم3

اسٖوامٯمم(بمم)ومؼبمٮمم....مموماِ٭ظملٕمرج٢مع٤مايؾرملهملمطمملنمظ٥مبؽملمملتموٕمؼغمل٤م،ماشٖوامتطملؽملؼمل٦امبؽملمملتماِ٭ظملٕمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 ٮمم....مماِ٭ظملٕمرج٢مع٤مايؾرملهملمطمملنمظ٥مبؽملمملتموٕمؼغمل٤م،متطملؽملؼمل٦امبؽملمملتماِ٭ظملٕم

 49دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملم4

 مم(أمم)دعملٛمع٤مٮممبينمٯممظظملٜمم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ49ذـذ47ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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ًٰمأومودشملممًلمأوم)****(مؼغملؿنملماظلمملط٤محبلنمل)***(مِنقبماظعملمملسٓةمؼبماٰبؿٓاءمبمملشلؼملٖةمأن)م**((دمملطؽملهملم محٕطهملمعمملمضؾػمل٥مأو

ِنقبماظػملظملٜمؼغملؿنملمحبٕوفم،مموماظؾفملدمملءمواضٕأمومجؽؽملمملكمومػ٨ءموماٌقملت٦نمومتلقملػ٣م)*****(آخًٕامسب٦ما٫ٔنموا٫ؿؼمل٤

حل٤م،معضملؽملمملهمؼبماإلث٣مم(5){49}م...دؽبعمَلشمُل٦ْا...م (م،م4)ػفممل٫ؿملهملمعٝمعٕاسمملةماٰبؿٓاءمب٥موماظ٦ضٟمسػملؿمل٥

ِٕؼ٤ؽب...م (م6م)اظٔيمحزمل٢مبلؾنملمدبػملظملؾمل٣مس٤ماظؽمليبم ممتؽبلؾبقملؿبػؾب٣ؿب... ،طمملفمم(7){49}م...بكبمملْظغمَلمملصكب

...{50}ممحل٤مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم،

م

م

                                                                                                                                                                                
ٌمملمأرادمرد٦لمآمم):ممضممللمبػملظملٜمس٤مسؾمملسم2مج3981مٕمأجٓهمبؾملٔاماظػملظملٜمظغمل٤مذطٕهماظشملدلاغ٨مؼبماٌضملف٣ماظغملؾرلمبمملبمم1

صفملغٖلمآمسٖموج٢موعؽملؾمل٣مع٤م،ما٫ٔنمظ٨موٰمتظملؿينم:مػ٢مظ١مؼبمبؽملمملتمبينماِ٭ظملٕمصعملممللم:ممشٖوةمتؾ٦كمضممللمىقبمب٤مضؿملٗم

م(ؼعمل٦لما٫ٔنمظ٨موٰمتظملؿينم

وذطٕػمملماظغملمملغٓمػػمل٦يمؼبمحؿملمملةماظزملقمملبهملمحعملعمل٥موسػمل٠مسػملؿمل٥مربؼمل٦دماِرغمملؤوطمم،م851احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م431اظؾقٕماحملؿملٛممػ

م2003م:م3ط:ممبرلوت–مدارم٭مملدرم–ورؼمملضمسؾٓمايؼملؿملٓمضٓممظ٥ماظضملٱعهملمأب٦مايل٤ماظؽملٓويموماظرملؿملْمسؾٓماظعملمملدرماِرغمملؤوطم

 ؼ

 م24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

 ٮمعؽملؾمل٤ممٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لمم3

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممدمملطؽملهملمم...موع٤مٯمماظضملؾمملرةممم)**(

 ٮمأغقب٥ممٯممم(أمم)مؼبمم)***(

 م(أمم)دعملٛمع٤مٮمحبلنملممٯممظظملٜممم)****(

 ٮماؤمت٤ممٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

 موضٓمصزملػملؽملمملماظعمل٦لمصؿملؾملمملمؼبمضل٣ماظٓرادهملمصمملغصملٕػمملمإنمذؽوملمم4

م294موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم5

 م432م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

 م294:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ50ـذ49ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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 ...ِٕحؾب٦نؽب َٰغؽبممل... ،ممجممل٫ٖم{51}م...َظؽملؽبممل...م ،تمملممم(1){50}...مَص ،محل٤مم(2){51}م...معؽب٦ؿب

 {51}م...اْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م(3)طمملفمم، {52}م...اْظقؾبلؿبؽملؽبؿملؽبؿملؿب٤ِ...م(م4)محل٤،مؼضملينماظطملؽملؿملؼملهملمأوماظرملؾملمملدة

(م،م4)اظرملؾملمملدة

 كبؼؽملؽبمملمم...م ؽببمبزملؾب٦ْا...م محل٤،{52}...َأوؿبمبكبفمَلؼؿب م(إغقبممل)مب)*(مأحل٤معؽمل٥،مظٱبؿٓاءمبضملٓه{52}م...َصؿؽب

 ...ؽببىبزملؾب٦نؽب ض٢مػ٢متٕبزمل٦نمبؽملمملمإظبم:مٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م:موضؿمل٢م،مأحل٤معؽملؾملؼملمملمم(5){52}م...معنبؿؽب

ما٦ٌا٬ؿملٝمأٌط٦رةمؼبمػٔهماآلؼهملم)**(وماظ٦ضٟمسػمل٧مػٔه،مِنقبمذظ١مطػمل٥مداخ٢مهوملماظعمل٦لماٌفملع٦رمب٥م،عذلبزمل٦نم

(م6){53}م...مَصمملدكبعملكبنيؽب... ممجممل٫ٖ،م{53}م...َظ٤مؼؾبؿؽبعمَلؾمب٢ؽبمعكبؽملغمُل٣ؿب...م ظػملظملزمل٢مبنيماىؼمل٢ماٌؿطملمملؼٕةماٌضملؽمل٧

...{53}(6)طمملف،موعـػمل٥م: {54}م...َطمملِرػؾب٦نؽب...م(7)م،  ...َٰدؾبػؾب٣ؿب َٰمَأوؿب حل٤مم(8){55}م...موؽب

بمملظؿضملنملمؼبم:مإغقبؼملمملمؼٕؼٓمآمظؿملضملٔبؾمل٣مبؾملمملم،مأي:محل٤م،مإنمجضمل٢مؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملمعؿزملًٱمبمملظضملٔابمطفملغقب٥مضممللم

(مم9)عبضملؾملمملمومإغظملمملضؾملمملمطٕػممًلمموػ٦مض٦ل

                                                           
 294:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م239م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

:موطمملفمسؽملٓأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل239،٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م694م:م2مطٔامسؽملٓاب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

294 

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،239:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،694م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 294:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 م433م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م852احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م365م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم4

 ٮمبضملٓمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

 م294:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 (بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮممػٔهمٯمظظملٜمم)**(

 294:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م239:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

  294:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م239:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

وأب٨مم،239:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:وضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،695:م2مطٔامسؽملٓماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8

 294:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 239:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ55ذـذ50ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م

ذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ58ذـذ56ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

،مأيم)**(مٰتزملممللماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚ)*(وماظؿفملخرل،ِنقبماآلؼهملمع٤ماظؿعملٓؼ٣م،مظؿملٗمب٦ضٟم:م،موضؿمل٢م(1)أب٨محمملمت

مؼبمم)***(:صٱمتضملفؾ١مأع٦اشل٣موٰمأوٰدػ٣مؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملمإغقبؼملمملمؼٕؼٓمآمظؿملضملٔبؾمل٣مبؾملمملم،أي:مأيم

ؾبونؽب/موؽبػؾب٣ؿبم...م ،اآلت٨م(موأوٰدػ٣:)موػٔاماظرملٕطمعضملؿدلمؼبمض٦ظ٥م،مم(2)اآلخٕةممممؼم188أممػ (م3){55}م...َطمملصكب

ؽٕبُض٦نؽبمم... ماِول،م{56}...مِإغمبؾملؾب٣ؿبمَظؼملكبؽملغمُل٣ؿب... :حل٤،موعـػمل٥ م... :مطمملف،موعـػمل٥م(4){56}...ؼؽبظمْل

ؽٓبَضمملتكب...م (م5){57}م...ؼؽبفؿبؼملؽبقؾب٦نؽب (م6)مب٤مزػرلماظؿؼملؿملؼمل٨)****(محل٤،موػ٦محٕض٦ص{58}م...صكب٨ماظزملمب

مجممل٫ٖم،ظػملظملزمل٢مبنيماظرملٕرنيم{58}م...مرؽب٬ؾب٦ْا... (م،1)ا٦ًارجم(7)مرأس)*****(ذوما٦ًؼزملٕةم(6)اظؿؼملؿملؼمل٨

وج٦ابماِولمم،ماظرملٕرنيم

                                                           
 م165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملمماآلؼهملمم1

 وذطكبٕمعؿفملخًٕامضػملؿملًٱمم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمموماظؿفملخرلمٯمظظملٜمم)*(

 ٮمموماظؿفملخرلمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯمظظملٜمم)***(

 م436م–م435م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م854احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م366م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

مم294:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 294:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م239:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 294:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م239:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 ٮممض٦صمٯمم(أمم)ؼبمم)****(

ػذملماِسٱمم37محٕض٦صمب٤مزػرلماظلضملٓيماٌػملعملنملمبٔيما٦ًؼزملٕةم٭قمملب٨مع٤مأذٓما٦ًارجمسػمل٧مسػمل٨قبمضؿ٢مبمملظؽملؾملٕوانمدؽملهملمم6

 173م:م2

 ٮمماب٤ما٦ًؼزملٕهمٯمم(بمم)ومؼبمٮمب٤ما٦ًؼزملٕهمٯمم(أمم)ؼبمم)*****(

مم438م:م5موػ٦محٕض٦صمب٤مزػرلماظؿؼملؿملؼمل٨موػ٦ماب٤مذيما٦ًؼزملٕةمرأسما٦ًارجماظؾقٕماحملؿملٛمم7 
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذـذ58ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

متفملخرلهمٌمملم)م*(ؼوٰمميغمل٤ممػوإغقبؾمل٣مإذامٕمؼضملشمل٦امصمملجفملمدكشملؾمل٣م،ممٰمؼػملٖممصؿمل٥ماٌعملمملرغهملمخبٱفماظـمملغ٨مصفمملءمبكملذاماظظملفممل٫ؿملهملم

 (م2))***(مأيمر٦٬امعمملمأسشمل٦ا)**(وعظملضمل٦لمر٦٬امربٔوف،مجؾػمل٦امسػملؿمل٥مع٤مربؾهملماظٓغؿملمملمموماظرملٕهمؼبمهزملؿملػملؾملمملم

موؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾب...م :ممحل٤،موعـػمل٥{59}م...حؽبلؿبؾؾبؽملؽبمملماظػمّل٥ؾب...م ،طمملفمم(3){58}م...ؼؽبلؿبكؽبشمُل٦نؽب...م

...{59}(4)مم)****(إظبمض٦ظ٥(موظ٦مأغقبؾمل٣مر٦٬ا:)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمع٤مض٦ظ٥:مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موضؿمل٢مم

(موضمملظ٦ا)ج٦ابؾملمملم:مظغملمملنمخرلًامشل٣،موضؿمل٢:مربٔوفمتعملٓؼٕهمم(ظ٦م)موج٦ابم،م(ظ٦م)عؿضملػمل٠مبذمل/م(راشؾ٦نم)مممممؼ167طممػ

ػمملتمملنممم:م(دؿملقملتؿملؽملمملمآمع٤مصسملػمل٥مورد٦ظ٥مإغقبمملمإظبمآمراشؾ٦ن):موض٦ظ٥م،موػٔامعٔػنملماظغمل٦صؿملنيم،موماظ٦اومزا٫ٓةم

م

م

م

م

                                                                                                                                                                                
مؼم624م–م623:م1ا٦ٌد٦سهملماظضملٕبؿملهملممػمػ٣ماظٔؼ٤مخٕج٦امسػمل٧مسػمل٨قبمبضملٓمس٦دت٥مع٤م٭ظملنيمصعملمملتػملؾمل٣مؼبماظؽملؾملٕوانموػٖعؾمل٣مم1

 ٮموٕمؼغمل٤مٯمم(طمم)ؼبمممم)*(

 م(طمم)دعملٛمع٤مٮمربٔوفمٯمظظملٜممم)**(

 ٮمأسشمل٦همٯمم(أمم)مؼبمم)***(

م855ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 م239:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 239:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯمظظملٜمم)****(
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م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ61ذـذ59ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

م

ضمملظ٥م،ممعؽملٝماظضملشملٟم)*****(وظٔظ١مٕمؼؿضملمملرظملمملمِغؾملؼملمملمطمملظرمل٨ءماظ٦احٓمصمملٰتزملمملل،محلؾؽملمملمآم:ماىؼملػملؿمملنمطمملظرملٕحمظعمل٦ظ٥

جممل٫ٖم،ِنقبمعمملمبضملٓهمم(4){60}م...وؽبابؿب٤ِماظلمبؾكبؿمل٢ِ...م ،تمملممم(3){59}م...رؽباشكبؾؾب٦نؽب...م (م.2)1اظلؼملني

 (م،6))*(آمسػملؿملغمل٣مػٔهماِذؿملمملءمسػملؿملغمل٣مصٕؼسملهمل:مم،مأي5عؽملزمل٦بمؼبماٌضملؽمل٧ممبمملمضؾػمل٥مِغقب٥مؼبمعضملؽمل٧ماٌزملٓرماٌقملطٓ

                                                           
 ٮمٰتزملممللمٯمم(طمم)ؼبمم)*****(

 13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 م476م:م3مماظٓرماٌزمل٦نمم2

 295:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م239:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ىٕبَضمملبكبموؽباْظطملؽبمملِرعكبنيؽبموؽبصكب٨م):ؼعمل٦لماظٖرطرمل٨مؼبمػٔهماآلؼهملموػ٨م5 ؽٓبَضمملتؾبمموؽباْظؼملؽبلؽبمملطكبنِيموؽباْظضملؽبمملعكبػملكبنيؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملموؽباْظؼملؾبقملؽبَظظمَلهملكبمُضػمُل٦بؾبؾملؾب٣ؿبموؽبصكب٨ماظ مِإغمبؼملؽبمملماظزملمب

ِٕؼسملؽبهمًلمعىب٤ؽبماظػمّل٥كبموؽباظػمّل٥ؾبمسؽبػملكبؿمل٣فبمحؽبغملكبؿمل٣فب ؽباء)سٓلمع٤ماظٱممؼبم(دؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كبموؽبابؿب٤ِماظلمبؾكبؿمل٢ِمَص ؼبماِربضملهملماِخرلةمإؼٔاغممًلمبفملغقبؾمل٣م(مؼب)إظبم(مظكبػمْلظمُلعمَل

دظؿمل٢مسػمل٧متٕجؿملق٥مم(دؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب)داخًٱمسػمل٧مم(ؼبم)وؼبمتغملٕؼٕمم(ؼب)أطـٕمادؿقعملمملضممًلمظػملؿزملٓقمسػملؿملؾمل٣ممم٤مدؾ٠مذطٕهمبمملظٱممِنقبم

ىٕبَضمملبكبموؽباْظطملؽبمملِرعكبنيؽب)سػمل٧م ىٕبَضمملبكب:)ضممللماظظملمملرد٨مإغقبؼملمملمضممللمم(اظ ؼؽملصملٕم.مواظٕضمملبم،ظؿملٓلقبمسػمل٧مأنقبماظضملؾٓمٰمميػمل١م:وٕمؼعمل٢مم(موؽبصكب٨ماظ

اظدلػمملنمؼبمسػمل٦مماظعملٕآنماظإلعمملممبٓرماظٓؼ٤ماظٖرطرمل٨م،مهعملؿمل٠مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕماػؿمل٣معغملؿؾهملمدارماظذلاثماظعملمملػٕةمماظؽمل٦عم

 176،175:4اظلمملبٝمواِربضمل٦نماظغملٱممسػمل٧ماٌظملٕداتمع٤ماِدواتمواظؾقىملمس٤معضملمملغ٨مايٕوفم

 ٮمع٤مآمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

اظٓرمم،446م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،859احملٕرماظ٦جؿملٖمم،124م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،369م:م2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم6

 476م:م3اٌزمل٦نم
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، ِٕؼسملؽبهمًلمعىب٤ؽبماظػمّل٥كب...م ممػؾب٦ؽبمُأذؾبنفب... ،تمملممم(2){60}...محؽبغملكبؿمل٣فب... ،مطمملفمم(1){60}م...َص

...{61}(3مم)

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ62ذـذ61ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

خبظملٚماظٕاءمسػمل٧م(مض٢مػ٦مأذنمخرِل)موع٤مضٕأ،مم(4م))**(حل٤،موطمملفمإنمغ٦قبنمأذنموخرلمورصضملؾملؼملمملؼب158ػ

وؼقملع٤مم)محلؽملممًلمسػمل٧ماظعملٕاءتني،{61}م...عكبؽملغمُل٣ؿب...م طمملنموضظمل٥مسػمل٧م(5)وػ٨ماظعملٕاءةماٌؿ٦اتٕة/ماإل٬مملصهمل

وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمرصضملؾملمملمسشملظملممًلمسػمل٧م،موػ٦مرغبهملم:مبمملظٕصٝمعلؿفملغظملممًلم،أي(مورغبهمٌلم)م(6)طمملفم٤ٌمضٕأم(ظػملؼملقملعؽملني

،موماٌضملؽمل٧مإغقبؽملمملمغعمل٦لمعمملمذؽؽملمملمث٣مغفملت٨مصؽملضملؿٔرمصؿملعملؾ٢معؽملمملمم،م)م*((خرل)سشملظملممًلمسػمل٧مم(7)وطٔامع٤مجقبػممل،مم(ُأذؾبنم):

                                                           
م295:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 295:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 295:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل239٧:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 ٮممورصضملمملمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

م،م859احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م124م:2إسٕابماظعملٕآنمممػموػ٨مضٕاءةمايل٤مب٤مأب٨مايل٤موذبمملػٓموسؿملل٧موسممل٭٣مم4

 مؼ305إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م477م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم448م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛم

م477:م3اظٓراٌزمل٦نمم،448م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم،859احملٕرماظ٦جؿملٖم،م124م:2إسٕابماظعملٕآنمػموػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمم5

،م

 مؼ305مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

م،م449مم:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م860احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م124م:2إسٕابماظعملٕآنمم،م97اظؿؿمللرلمم،م315اظلؾضملهملمممػمم6

 مؼ305إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕممم،مم210م:م2ماظؽملرملٕم477م:م3ماظٓرماٌزمل٦نم

اظؾقٕماحملؿملٛمم،م860احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م124م:2إسٕابماظعملٕآنمم،م97اظؿؿمللرلمم،م315اظلؾضملهملمممػموػ٨مضٕاءةمغبٖةمم7

 مؼ305إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕممم،مم210م:م2ماظؽملرملٕم477م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م449مم:م5
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م)**(وظؿملٗماِعٕمطؼملممل،مإنمطمملنماِعٕمسػمل٧معمملمتعمل٦ظ٦نمصؾمل٦مخرلمظغمل٣م:م،مأي(ض٢مأذنمخرلمظغمل٣مم):صعملممللمآم

(م2){61}م...مآعؽبؽملؾب٦ْامعكبؽملغمُل٣ؿب... (1)إغقبؼملمملمؼزملٓقماٌقملعؽملني:متعمل٦ظ٦نموظغملؽملقب٥مؼقملع٤مبمملٓمؼقملع٤مظػملؼملقملعؽملنيم،مأي

ؿٕب٬ؾب٦ُط٣ؿبم... وطٔاممم(3){61}م...مَأظكبؿمل٣فب... :طمملف،موعـػمل٥ مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،م{62}...مظكبؿملؾب

م

 .{62}...)*(معؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب(4)تمملممم، ـٓبامصكبؿملؾملؽبممل...م ماْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾب...م :مطمملف،موعـػمل٥م(5){63}م...خؽبمملظكب

...{63}(6)و،م {64}...بكبؼملؽبمملمصكب٨مُضػمُل٦بكبؾمِل٣..مموم ٫ِٖؾب٦ْا...م معمبمملم... م،و{64}...ُض٢ِمادؿبؿؽبؾملؿب

ؽبرؾبونؽب ٫ِٖؾب٦نؽب...م مطمملصؿملهملم،)**(طػمّلؾملمملموض٦فم(8){65}م...وؽبغؽبػمْلضملؽبنملؾب...م ،موم(7){64}...تؽبقؿب متؽبلؿبؿؽبؾملؿب

...{65}(9)حل٤م،م ...كبرؾبوْا َٰمتؽبضملؿبؿؽب ؽٓبم...م (م،م1)تمملم:موضؿمل٢،مأحل٤معؽمل٥مم(10){66}...م بؽبضملؿب

                                                                                                                                                                                
 ٮمخدلمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 ٮمسػمل٧معمملممٯمم(بمم)مؼبمم)**(

 م449م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م859احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م369م:م2معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م239:مموطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف695م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 295:اٌغملؿظمل٧م

موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م239:مموتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف695م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 295:ماٌغملؿظمل٧

 (طمم)دعملٛمع٤مٮممعقملعؽملنيمٯممظظملٜمم)*(

 295:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 295:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م695م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 295:ممومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل240٧موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

 295:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م240موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

مومطمملفمسؽملٓمأب٨م240ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،695م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 295:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 (أمم)دعملٛمع٤مٮموض٦فمٯممظظملٜمم)**(

 240:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 295:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماٌغملؿظمل٧:مضممللمأب٦مسؼملٕومم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ66ذـذ62ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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تضملٔبم)مبسمل٣ماظؿمملءمعؾؿملؽملممًلمظػملؼملظملضمل٦لمأيمػٔهماظٔغ٦بمأومضٕئ(متؾبضملٟ)مطمملف،مد٦اءمضٕئم(2){66}...ِإميؽبمملغكبغمُل٣ؿب

(م3)غممل٫نملماظظملمملس٢مومبؾملمملمضٕأ(مرممل٫ظملهمل)بسمل٣ماظؿمملءمعؾؽملؿملممًلمظػملؼملظملضمل٦لمأؼسملممًلم(

م

م

(مم5)ومبؾملمملمضٕأ،مبمملظؽملزملنملمسػمل٧ماٌظملضمل٦ظؿملهملم(رممل٫ظملهملم)طٔظ١مم(غضملٔب)ممبؽمل٦نماظضملصملؼملهملمو*(مم)(ومضٕئمغضملٟمم)م(4)مذبمملػٓ

سػمل٧ماظؽملؿملمملبهملموماظؽملممل٫نملمؼبماِولمم(رممل٫ظملهملم)معؾؽملؿملممًلمظػملؼملظملضمل٦لمورصٝ)م**((إنمؼضملؽبٟمتضملٔبمم)م(7)وضٕأماظؾمملض٦نم(6)سممل٭٣

ِٕعكبنيؽب.. اىمملرمبضملٓه ٍٚ... :حل٤،موعـػمل٥م(8){66}...معؾبفؿب م،ِغقب٥مظ٦مو٭٢ممبمملم{67م}...معىب٤مبؽبضملؿب

كبؼؽبؾملؾب٣ؿب...م ظغملمملغوملماىؼملػملهملم٭ظملهملمظؾضملٚموػ٨م٭ظملهملمظغمل٢ماٌؽملمملصعملني/مبضملٓهم مَصؽملؽبلكبؿملؽبؾملؾب٣ؿب...م مجممل٫ٖم،{67}م...َأؼؿب

...{67}(9)طمملف،موعـػمل٥م: {67}م...اْظظمَلمملدكبعمُل٦نؽب...م(10م،م) {68}...خمملظٓؼ٤مصؿملؾملمملم...مم

                                                                                                                                                                                
 295:مماٌغملؿظمل٧مم1

 م295:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م695م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م481م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م455م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م862ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم3

 م20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

 ٮمأومضٕئمغضملٟمٯمم(أمم)مؼبمم(م)*

اظؽملرملٕمم،م481م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م454م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م461احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م97اظؿؿمللرلمم،م316اظلؾضملهملمممػم5

 ممؼم305إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م210م:م2

 م54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

م،مم454م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م461احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م97اظؿؿمللرلمم،م316اظلؾضملهملمممػمم7

 ممؼم305إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م210م:م2اظؽملرملٕمم،م481م:م3اظٓرماٌزمل٦نم

 ٮمتضملٟمغضملٔبمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 م296:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

 296:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9

 م481م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م296:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ68ذـذ66ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م... أحل٤معؽمل٥،مم(2){68}...وؽبَظضملؽبؽملؽبؾملؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾب...م حل٤،موم(1){68}...ػ٨محلؾؾمل٣م...م جممل٫ٖ،م

ممعنبعملكبؿمل٣فبم...

..{68}(3)مم(4)حل٤:ممعمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥،موضؿمل٢)***(ظؿملٗمب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠م،

م

م

أغؿ٣مطمملظٔؼ٤مصمملظغملمملفمؼبمرب٢مرصٝم:مسؼملقبمملمضؾػملؾملمملم،مأيم(طمملظٔؼ٤)ظغمل٦غ٥مرأسمآؼهملموذظ١مسػمل٧مضشملٝماظغملمملفمؼبمض٦ظ٥م

َٰدـبا...م (م،5)خدلمعؾؿٓأمربٔوف ممظؿملٗم{69}م...بكبكؽبَٱضكبؾمِل٣ؿب...م ،مجممل٫ٖم{69}...وؽبَأوؿب

كبيمخؽبممل٬ؾب٦ْا...م ،معمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥)*(ب٦ضٟ،ٰتلمملق م ممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،{69}...َطمملَظ

ؽبةكب ؾبونؽب.. ،ممجممل٫ٖم{69}...وؽباآلخكب م{70}م...وؽباْظؼملؾبقملؿبتؽبظملكبغمَلمملتكب...م ،طمملفمم(6){69}...ماْظكؽبمملدكب

...م تمملم،م(7){70}م...ؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽبم مظٱبؿٓاءمبضملٓمبمملظؽملظمل٨،{70}م...بكبمملْظؾؽبؿملىبؽملؽبمملتكب...م :حل٤،موعـػمل٥

ٍٚ ؿبحؽبؼملؾبؾملؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾب...م ممحل٤،م{71}م...موؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾب... مجممل٫ٖمم{71}...َأوؿبظكبؿملؽبمملءمبؽبضملؿب (م8){71}...دؽبؿملؽب

                                                           
 م296:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 296:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م695م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م296:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮمظؿضملػمل٠مٯممظظملٜمم)***(

 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم4

،م372عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػم(ع٬٦ٝماظغملمملفمغزملنملموسٓػ٣مآمسػمل٧ماظغملظملٕمب٥مطؼملمملموسٓماظٔؼ٤مع٤مضؾػملؾمل٣مم):ممضممللماظٖجمملجمم5

 مؼ456اظؾقٕماحملؿملٛمم،م862احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م127م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

 ٮماٰدؿؽؽملمملفمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 240:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

 296:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

 240:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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فٖبمحؽبغملكبؿمل٣فب... (مإنقبم)،مظٱبؿٓاءمبذملم(1)طمملف:موضؿمل٢،مأحل٤معؽمل٥م ِٖؼ وٰموضٟمع٤م،متمملممم(2){71}...مسؽب

ؽبماظػمّل٥ؾبم)ض٦ظ٥ ؿبٍن)إظبمم(وؽبسؽب َِغؿبؾملؽبمملرؾب... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م،مم(سؽب وٰمم(3)حممللممممملمضؾػمل٥م(خمملظٓؼ٤م)م،ِنقب{72}...ما

كبؼ٤ؽبمصكبؿملؾملؽبممل... وٰمسػمل٧ ؿبٍن.م معمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥،)**(مم،ٰتلمملق{72}...مخؽبمملظكب م.صكب٨مجؽبؽملمبمملتكبمسؽب

{72}(4)طمملف،موعـػمل٥م: ؾبم ،م(5){72}مَأْطؾؽب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ74ذـذ72ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

 {72}م...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾب...م(6)ممعمملموسٓوامب٥مع٤مغضملؿمل٣ماىؽملمملتم)**(ماٌقملعؽملنيمبٔطٕ)*(تمملمم،مٰغؿؾملمملءم٭ظملمملتم،

...ْٜمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب ؽبماْظؼملؽبزملكبرلؾب...م ،حل٤م(1){73}...وؽبعؽبفمْلوؽباػؾب٣ؿبمجؽبؾملؽبؽملمب٣ؾب...م ،جممل٫ٖمم(7){73}...موؽباْشػمُل موؽببكبؽؿب

ع٤مم(4)حل٤،محػملٟماىٱسمب٤مد٦ؼٓ(3){74}...عؽبمملمَضمملُظ٦ْا...م طمملف،مم(2){73}م...اْظؼملؽبزملكبرلؾب

                                                           
 مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لمم1

 296:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 مؼ484م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػموػ٨محممللمع٤ماٌظملضمل٦لماِولمظػمل٦سٓموػ٨محممللمععملٓرةمم3

 ٮماٰدؿؽؽملمملفمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

وػ٦متمملممسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م695م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم4

 296:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل240٧:موما٫ٰؿؽملمملفم

ومتمملممسؽملٓمأب٨م،240:موتمملممسؽملٓمماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م695م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 296:مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

  296:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م240:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 ٮم٭ظملهملمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

 ٮمؼٔطٕمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مم296:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ72ـذ69ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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طمملفم،وطٔامم(6){74}...بكبؼملؽبمملمَظ٣ؿبمؼؽبؽملؽبمملُظ٦ْا...م (م،5)مذٕمع٤مايؼملرل)***(اٌؽملمملصعملنيمإنمطمملنمربؼملٓم٭مملدضممًلمصؽملق٤

 ...{74}م...معكب٤مَصسملؿبػملكب٥كب(7)مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمعٝماظظملمملءم،، ـبامَظؾملؾب٣ؿب...م طمملف،مم(8){74}م...ؼؽب١ُمخؽبؿملؿب

مومظػملظملزمل٢مبنيماىؼملػملؿنيم،م)****(ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمأؼسملممًل

 

 ؽبُة...م َٰمغؽبزملكبرٍل...م ،طمملفم،مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م(9){74}..واآلخكب عكب٤ؽبم...م ،تمملممم(10){74}...وؽب

٬ِٕؾب٦نؽب...م :حل٤م،وعـػمل(11)٥{75}...اظزملمبمملظكبقكبنيؽب ...م (م،12){76}...عنبضملؿب

                                                                                                                                                                                
وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،240:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م695م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 296:ماٌغملؿظمل٧

 296:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م695م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م،م47م:م4اظ٦اؼبمبمملظ٦صؿملمملتمظػملزملظملٓيممػماىٱسمب٤مد٦ؼٓمب٤م٭مملعوملماِغزملمملريمطمملنمعؿؾملؼملممًلمبمملظؽملظملمملقمتمملبموحلؽملوملمت٦بؿ٥مم4

 ؼإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م

 ٮمظؽملق٤مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)***(

 م464م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م865ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

 م296:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ومسؽملٓمأب٨مم،م240:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 296:مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 م296:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮممأؼسملممًلمٯممظظملٜمم)****(

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

 296:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

 م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

 م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم12
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كببؾب٦نؽب :مخدلمعؾؿٓأمربٔوفم(ماظٔؼ٤)إنمجضمل٢م:مطمملفمم(2){78}...اْظطملؾبؿملؾب٦بكب...م ،تمملممم(1){77}...ؼؽبغمْل

ًٰمع٤ماظسملؼملرلم)*((اظٔؼ٤)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ممؼدكٕمآمعؽملؾمل٣ممػأومعؾؿٓأمخدلهم:م مبٓ

/مصٱمؼ٦ضٟمؼدكٕمآمعؽملؾمل٣ممػم)**(إظبمض٦ظ٥ؼماظٔؼ٤مؼػملؼملٖونمػموٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(3()ن٦اػ٣:)مؼبممؼب159ػ

ؽٓبَضمملتكبم... سػمل٧م/مؼ٦ضٟ ؽبػؾب٣ؿب...م م،وٰمسػمل٧م{79}...مصكب٨ماظزملمب مم... وٰمسػمل٧مم،م{79}...مجؾبؾملؿب

ؾبونؽب ؽبماظػمّل٥ؾبم...م وماظ٦ضٟمسػمل٧مم(مدكٕمآمعؽملؾمل٣:)م،ِنقبمخدلماٌؾؿٓأمٕمؼفملتموػ٦م(4){79}م...َصؿملؽبلؿبكؽب دؽبككب

،مطمملفمم(6){79}م...َأظكبؿمل٣فب...م ،مجممل٫ٖمم(5){79}...اظػمّل٥ؾبمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿب

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ذـذ80ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

م

 ؿٕبمَظؾملؾب٣ؿب...م َٰمتؽبلؿبؿؽبطملؿبظملكب ؽبماظػمّل٥ؾبمَظؾملؾب٣ؿب...م مممجممل٫ٖم،ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕط{80}...َأوؿبم (م7){80}...َصػمَل٤مؼؽبطملؿبظملكب

ِٕحؽبمػمتمملمموٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(1){80}م...اْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب...م م،{80}...وؽبرؽبدؾب٦ظكب٥كب...م :مطمملف،موعـػمل٥ َص

                                                           
 م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓمماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 296:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 (طمم)دعملٛمع٤مٮماظٔؼ٤مٯممظظملٜمم)*(

م128م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػخدلمبمملٰبؿٓاءمم(دكٕمآمعؽملؾمل٣مم)وماظٔؼ٤مؼبمع٬٦ٝمرصٝمبمملٰبؿٓاءموم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

مؼم486م–م485اظٓرماٌزمل٦نمم،م469م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم،موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م129م–

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯممظظملٜمم)**(

 م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 296:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ79ذـذ74ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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ىبػمإظبمض٦ظ٥ممؼماْظؼملؾبكؽبػمَلظمُل٦نؽب صكب٨مدؽبؾكبؿمل٢ِم...م مم،وٰمسػمل٧م{81}...رؽبدؾب٦ِلماظػمّل٥كب...م صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ممؼمصكب٨ماْظقؽب

ىب...م م،{81}...اظػمّل٥كب هٕبا... :م)*(وعـػمل٥،مطمملفمم(2){81}م...صكب٨ماْظقؽب نٓبمحؽب م،مِنقبم{81}م...مَأذؽب

وظ٦مو٭٢مظظملؾمل٣مأنمغمملرم،مأيمظ٦مطمملغ٦امؼظملعملؾمل٦نمحٕارةماظؽملمملرمٌمملمضمملظ٦امٰمتؽملظملٕوامؼبمايٕم:مربٔوفمم(ظ٦م)ج٦اب

قٓبمحًٕامإنمٕمؼظملعملؾمل٦امذظ١م طمملفم،مم(3){81}م...مؼؽبظمْلعمَلؾملؾب٦نؽب...جؾملؽمل٣مٰمتغمل٦نمأذ

م

م

م

م

م

م

م

(م4)صبٖونمجٖاء:مأي)م**(ؼعزملٓرمظظملضمل٢مربٔوف،ممػمأوم)*(إعقبمملمظ٥م(جٖاءم)م،ِنقب{82}...َطكـبرلًام... :وعـػمل٥

،م

                                                                                                                                                                                
:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م696م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

296 

 م296:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم2

 ٮموعـػملؾملمملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 ٮمجٖاءمٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 ٮمٌزملٓرمربٔوفمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م374م:2عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مػجٖاءمعظملضمل٦لمظ٥ماٌضملؽمل٧موظؿملؾغمل٦امجٖاءمشلٔاماظظملضمل٢م:مضممللماظٖجمملجمم4

 مؼ488م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م475م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م869احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م129
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ؾبوهبا...م ::مطمملف،موعـػمل٥م(1){82}م...ؼؽبغمْللكبؾؾب٦نؽبمم... مم ٰموضٟمع٤م:مم،وضؿمل٢{83}م...عؽبضملكب٨ؽبمسؽب

مبةلب... ِنقبمذظ١مطػمل٥مداخ٢مؼبماظعمل٦ل،م(عٝماًمملظظملنيمم)إظب(صعمل٢مظ٤مدبٕج٦امم)ض٦ظ٥ ممجممل٫ٖم{83}...مَأومبلؽبمعؽب

، ؽبماْظكؽبمملظكبظملكبنيؽب...م ِٕهكب.. طمملف،موماظ٦ضٟمسػمل٧مم(2){83}...عؽب  و،م{84}م...مسؽبػمَل٧ؽبمَضؾؿب

موممممممممممممممممممممممممممممممم(3){84}...َصمملدكبعمُل٦نؽب..

َٰدؾبػؾب٣ؿب..مم ؼأ190ػ   ؾبونؽب...م (م/،م4){85}م...َأوؿب ؽٝبم...م (م،5){85}...َطمملصكب عمب

كبؼ٤ؽب (م6){86}...اْظعمَلمملسكب

كب...م م ؽبماْظكؽب٦ؽباظكب موؽبَأغظمُللكبؾمِل٣ؿب...م طػملؾملمملموض٦فمطمملصؿملهمل،م(8){87}...َٰمؼؽبظمْلعمَلؾملؾب٦نؽب...م وم(7){87}...عؽب

ؽٕباتؾب...م ممجممل٫ٖ،م{88}م...وؽبَأغظمُللكبؾمِل٣ؿب (م9){88}م...ػؾب٣ؾبماْظؼملؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب...م ممطمملف،م{88}م...اْظكؽبؿملؿب

تمملم،م

م

م

م

                                                           
 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م240:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 241:مطٔامسؽملٓمأب٨محمملت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

 م296:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

 م296:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وتمملممسؽملٓمأب٨م،240:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،696م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 296:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 296:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 م241:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ88ذـذ82ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ91ذـذ89ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

 كبؼ٤ؽب...م مظكبؿملؾبقملؿبذؽبنؽبمَظؾملؾب٣ؿب...م م،متمملمم(1){89}م...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾب...م مطمملف،{89}...مصؿملؾملمملخؽبمملظكب

...{90}(2)(موجمملء)معضملشمل٦فمسػمل٧(موضضملٓماظٔؼ٤)مظؿملٗمبؿمملم،مِنقبمض٦ظ٥:مشرلهم(5)وضممللم(4)3تمملمم،سؽملٓمغمملصٝم

ؽٗبمػمتمملم،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(7){90}م...َأظكبؿمل٣فب...م طمملف،مم(6){90}م...وؽبرؽبدؾب٦َظ٥ؾب...م م(وجمملء َظؿملؿب

ؿٕب٬ؽب٧...م صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ممؼموؽبرؽبدؾب٦ظكب٥كبػمإظبمض٦ظ٥ممؼسؽبػمَل٧ماظسملنبضملؽبظمَلمملءم ...م م،وٰمسػمل٧{91}...اْظؼملؽب

...م :موعـػمل٥،مطمملفمم،ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨مم(8){91}م...موؽبرؽبدؾب٦ظكب٥كب... ماظغملٱم،)*(مٰتلمملق{91}...حؽبؽبجفب

وجمملزماظ٦ضٟمسػملؿمل٥مم(10){91}م...رمبحكبؿمل٣فب...م :،موطٔا(9){91}...عكب٤مدؽبؾكبؿمل٢ٍ

م

م

                                                           
 296:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 241:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 241:مماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 241:مماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ومأب٨مم،م240:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 296:مسؼملٕونماٌغملؿظمل٧

 296:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 ٮمٰدؿؽؽملمملفمٯمم(بمم)مؼبم)*(

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م696م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 296:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:ما٫ٰؿؽملمملف

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،241:ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،697م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملح9

 296:سؼملٕومغمملٌغملؿظمل٧

 296:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م240:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10
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كبؼ٤ؽبػمِنقبمم(2)م،مسػمل٧مأغقب٥معؽملعملشملٝمسؼملمملمبضملٓه1تمملم:مإنمسشملٟمعمملمبضملٓهمسػملؿمل٥مظغمل٦غ٥مرأسمآؼهمل،موضؿمل٢)*(مو م)م**(مؼاَظ

كبؼ٤ؽبمػموٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(4)وأ٭قمملب٥م(3)بضملٓهمغٖلمؼبماظضملٕبمملضمب٤مدمملرؼهمل َٰمسؽبػمَل٧ماَظ مؼمعؽبمملمؼؾبؽملظملكبعمُل٦نؽبػمإظبمض٦ظ٥ممؼوؽب

ؽبغـبمملػموٰمسػمل٧م،مسػملهملمِت٦كمم()***(تؽب٦ؽبَظ٦ْا)مِنقبمض٦ظ٥ممؼمسؽبػمَلؿملؿب٥كبػصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥م،ممؼمؼؾبؽملظملكبعمُل٦نؽب :مِنقبمض٦ظ٥م،ممؼمحؽب

ؾٓبوْا) َٰمؼؽبفكب وسػمل٢مايٖنمبضملٓمموجٓانماظؽملظملعملهملموػ٦موا٬ّم،مسػملهملماظضملػملهملمؼضملينممأغقب٥مسػمل٢مصؿملٚماظٓصٝمبممليٖنم(م)****(َأ

ؼزملػملّمم(ر٦٬ام)جممل٫ٖ،مِنقب{93}...أشؽملؿملمملءم...م تمملم،مم(7){92}...عؽبمملمؼؾبؽملظملكبعمُل٦نؽب...م م(6)5اغصملٕماظلؼملني

(مم8)علؿفملغظملممًلموو٭ظملممًلمِشؽملؿملمملءم(أنمؼغمل٦نمم)ؼزملػملّم

م

م

م

                                                           
 م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمومٯمممظظملٜممم)*(

 ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لم1

وٰمسػمل٧ماظٔؼ٤مٰمصبٓونمعمملم:معضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥موػ٣معؽملٓرج٦نمؼبمض٦ظ٥مم(وٰمسػمل٧ماظٔؼ٤مم)مضممللمأب٦محؿملمملنمؼبمإسٕابمم2

 مؼ492م–م491م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم،م483م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػؼؽملظملعمل٦نم

 ٮماظٔيمٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

ػذملمدرلمأسٱمماظؽملؾٱءموبؾملمملعرمل٥م75ماظضملٕبمملضمب٤مدمملرؼهملماظلػملؼمل٨مع٤مأسؿملمملنمأػ٢ماظزملظملهملمدغمل٤مغبٙموروىمأحمملدؼىملمعمملتمدؽملهملمم3

إحغملمملمماظٕجممللمع٤معؿملٖانماٰسؿٱلمؼبمغعملٓماظٕجممللمطٱػؼملمملمظإلعمملممسلٗماظٓؼ٤مربؼملٓمب٤مأغبٓماظٔػيبمهعملؿمل٠مربنملماظٓؼ٤م

مم500م:م4م–مم1996-مػذملم1417م:م1مط–مدارماظظملغملٕمبرلوتم–ايؼمل٦يم

 م872ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

 ٮمت٦ظ٦مٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

 ٮمصبٓونمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

 م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

 493م:م3مماظٓرماٌزمل٦نمم6

 م297:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

علؿفملغٟموماظـمملغ٨مأغقب٥مؼبمرب٢مغزملنملمس٢مايممللم:مصؿملؾملمملموجؾملمملنمأحٓػؼملمملمأغقب٥مم(ٰمر٦٬امم):مممضممللماظلؼملنيمم8

 ؼ493:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذـذ92ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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 كب...م ؽبماْظكؽب٦ؽباظكب ممتمملمم،مسػمل٧م{93}...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م ،حل٤مم(1){93}م...عؽب

كبرؾبوْا...م ،ممحل٤م{94}م...مِإَظؿملؿبؾمِل٣ؿب... ،مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم/ممؼمم169طممػ ،ممأحل٤معؽمل٥{94}...ٰمتؽبضملؿبؿؽب

 ...{94}...مَظ٤مغنبقملؿبعكب٤ؽبمَظغمُل٣ؿبممأحل٤معؽملؾملؼملمملم، ...{94}...معكب٤ؿبمَأخؿبؾؽبمملِرُط٣ؿبممطمملف،مٰدؿؿملظملمملءمبؽملمملءم

اٌظملمملسؿمل٢م

:محٔفماخؿزملمملرًامظػملضملػمل٣مب٥موماظؿعملٓؼٕم:موماظـمملظىمل.مزا٫ٓةمم(ع٤)و(ع٤مأخؾمملرط٣مم):وماظـمملغ٨،مم(غمملم)ماظـٱثماِول

طمملفمم(4){94}...تؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م ،حل٤مم(3){94}م...وؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾب...م (م،م2)غؾفملغمملمآمع٤مأخؾمملرط٣مطٔا

٬ِٕؾب٦ْامسؽبؽملؿبؾملؾب٣ؿب... ،(5)تمملم:مطمملفم،وضؿمل٢ ٬ِٕؾب٦ْامسؽبؽملؿبؾملؾب٣ؿب...م :مجممل٫ٖ،موعـػمل٥{95}...مظكبؿؾبضملؿب م،م{95}...َصفمَلسؿب

وطٔام

فٗبموؽبعؽبفمْلوؽباػؾب٣ؿبمجؽبؾملؽبؽملمب٣ؾب... م ،موعمملمبضملٓهمعؽملزمل٦بممبمملمضؾػمل٥مؼبماٌضملؽمل٧مِغ٥مإعقبمملمعظملضمل٦لمظ٥م،م{95}م...مِإغمبؾملؾب٣ؿبمِرجؿب

م

م

م

                                                           
وأب٨مسؼملٕو،مم،م241:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م697م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 297:ماٌغملؿظمل٧

أومعؿضملٓؼهملمإظبمثٱثهملمعظملمملسؿمل٢م،مأغقبؾملمملمإعقبمملمأنمتغمل٦نمعؿضملٓؼهملمٌظملضمل٦ظنيمطضملٕفمسب٦مع٤مأغؾفملكمػٔامم)وضٓمرأىمأب٦محؿملمملنمؼبمغؾفملمم2

م873وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم،489م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمػم(اظـمملظىملمربٔوفماخؿزملمملرًامظٰٓظهملماظغملٱممسػملؿمل٥م

،م

 مؼ494م:م3اظٓرماٌزمل٦نم

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م241:موم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م697م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 297:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 298:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م241:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ95ـذ93ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م

م

م

ؿٕب٬ؽب٦ؿبْامسؽبؽملؿبؾملؾب٣ؿبم...م (م،1)صبٖونمجٖاءـب:م،مأي)*(أومعظملضمل٦لمحملٔوف ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطممػمطمملف،م{96}...ظكبؿؽب

م... :موعـػمل٥)*م*(ؼمطمملف،م{97}...سؽبػمَل٧مرؽبدؾب٦ظكب٥كب...م ،تمملممم(2){96}...اْظظمَلمملدكبعملكبنيؽب...م ،عٝماظظملمملءم

ؽب...م (م،م3){97}م...حؽبغملكبؿمل٣فب مبوؽبا٫كب مماظلمب٦ؿبءكب... (م،مم5)طمملف:محل٤م،وضؿمل٢م(4){98}...اظ

...{98}(6)طمملفمم، ...{98}م...مسؽبػملكبؿمل٣فب(7)متمملممم، {99}...اظمبدؾب٦ِل...م(8)مطمملفمم، م...

ؿٕببؽبهمٌلمَظؾملؾب٣ؿب...م ممرمبحكبؿمل٣فب... طمملفم،مم(10){99}...صكب٨مرؽبحؿبؼملؽبؿكب٥كب...م  ،حل٤مم(9){99}...ُض

                                                           
 ٮعؿضملػمل٠ممبقٔوفمٯمم(بمم)ومؼبمٮمعؿضملػملعملممًلممبقٔوفمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

أنمؼؽملؿزملنملممبسملؼمل٦نماىؼملػملهملماظلمملبعملهملمِغؾمل٣مط٦غؾمل٣مؼفملوونمؼبمجؾملؽمل٣م:مممأ٬مملفماظلؼملنيمإظبماظ٦جؾملنيماظلمملبعملنيموجؾملممًلمثمملظـممًلموػ٦م1

 مؼ495م-مم494م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػؼبمعضملؽمل٧ماجملمملزاةم

 م298وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م،م241:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفم......مظٱبؿٓاءمٯمماظضملؾمملرةممم)**(

 298:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 298:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م697م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم4

 م298مماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم5

وأب٨مسؼملٕومم،م241:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م698م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 298:م،اٌغملؿظمل٧

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م697م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

298 

 298:مممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

ومأب٨مم،م241:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م698م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

 298:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 298:مومأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م241:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ100ذـذ96ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

 



 494 

...{99}(1)تمملممم، ...{100}م...مبكبكمِلحؿبلؽبمملٍنمظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥ممخدلموماظلمملبعمل٦نمصٱمؼظملزمل٢م

:مؼٕىمأنماظ٦اومدمملضشملهملمع٤مض٦ظ٥مم(2)بنيماٌؾؿٓأموماًدلمبمملظ٦ضٟموطمملنمسؼملٕمب٤ماًشملمملب

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ100)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

،مإغقبؾملمملمبمملظ٦اومم(3)مضممللمظ٥مزؼٓمب٤مثمملبومل)*(وماظٔؼ٤ماتؾضمل٦ػ٣موؼعمل٦لمإنما٦ٌ٭٦لم٭ظملهملمٌمملمضؾػمل٥محؿ٧مم/مؼم160بممػم

ِٕؼ٤ؽبمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبمَظؼملمبمملم...م صعملممللمظ٥متزملٓؼ٠مذظ١مؼبمطؿمملبمآمؼبمأولماىؼملضملهملم،ممصعملممللما٫ؿ٦غ٨مبـمملنمصفملت٦همب٥م وؽبآخؽب

كبػكب٣ؿب...م  :موأودٛمايرملٕمم{م3م:م162د٦رةماىؼملضملهملم}...ؼؽبػمْلقؽبعمُل٦امبكبؾمِل٣ؿب كبؼ٤ؽبمجؽبمملؤؾبوامعكب٤مبؽبضملؿب م:م59د٦رةمايرملٕم}م...وؽباَظ

10}وآخٕماِغظملممللم،مم ؾٕبوْا...م ؾٓبموؽبػؽبمملجؽب كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامعكب٤مبؽبضملؿب وروىمأغقب٥مزلٝم،مم{75م:م8د٦رةماِغظملممللم}م...وؽباَظ

م)***(موإغ١مظؿؾؿملٝأضٕأغؿمل٥مرد٦لمآم:ممصٓسمملهمصعملمملل)م**((إغقبؾملمملمبٱمواومم)م(4):رجًٱمؼعملٕؤػمملمبمملظ٦اومصعملممللمُأبؽب٨

ذؾملٓغمملممم:مضممللم٭ٓضوملموإنمذؽوملمض٢،ماظعملٕزمبمملظؿملؽملؾٝم

م

                                                           
 298:مومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م241:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 مم3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماظؿ٦بهملماآلؼهملمم2

 ٮمحنيمٯممم(بمم)مؼبمم)*(

موأعؿملؽمل٥مسػمل٧ماظ٦ح٨،مسٕضممطمملتنملماظؽمليبمزؼٓمب٤مثمملبوملماظسملقمملكمأب٦مدضملؿملٓماِغزملمملريماًٖرج٨ماٌعملٕئماظظمل٨٬ٕمم3

مماظعملٕآنمسػمل٧ماظؽمليبم

 مؼمم95م:م3اِسٱممم،م296م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم45عمملتمدؽملهملم

 م29ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم4

 م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأغقبؾملمملمبٱمواومٯمماظضملؾمملرةممم)**(

 ٮمغؾٝمٯممم(أمم)مؼبمم)***(
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م

م

م

م

مأحٓم)**(مأغمملمرصضملؽبؽملمملمرصضملهملمٰمؼٕصضملؾملممل)*(مظعملٓمطؽملوملمأرى1وخٔظؿ٣موأوؼؽملمملمورٕدمتموع٤مث٣مضممللمسؼملٕ/موشؾؿ٣موغزملٕغمملمؼأ191ػ

ـٓبا...م ،مم٭مملحلم{100}م...موؽبرؽب٬ؾب٦ْامسؽبؽملؿب٥ؾب... (،م2)بضملٓغممل ،مأ٭ػملّم(3){100}م...َأبؽب

ومم٤مح٦ظغمل٣م)مطمملفم،مإنمجضمل٢م(5){101}...عؽملمملصعمل٦نم... ،تمملممم(4){100}...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾبمم... م

خدلًامععملٓعممًلم(ع٤مأػ٢مآٌؼؽملهملم)أومجضمل٢مو،مظؾؿملمملنماىؽملٗم(مع٤ماِسٕاب)عؾؿٓأمعقملخٕمو(معؽملمملصعمل٦ن)خدلًامععملٓعممًلمو(

وصب٦زم،موع٤مأػ٢مآٌؼؽملهملمض٦ممعٕدوامسػمل٧ماظؽملظملمملقم:مممضمملعوملم٭ظملؿ٥مععملمملع٥موماظؿعملٓؼٕم)***(وماٌؾؿٓأمبضملٓهمربٔوف،م

،معؽملمملمزضمل٤موعؽملمملمأضمملمم:محٔفمػٔاماٌؾؿٓأما٦ٌ٭٦فمبمملظظملضمل٢مطعمل٦شل٣م

م

م

م

                                                           
م3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةاظؿ٦بهملماآلؼهملم1

 (أمم)دعملٛمع٤مٮممأرىمٯممظظملٜممم)*(

 ٮمؼؾػملطملؾملمملمٯممم(بمم)مؼبمم)**(

 م495م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م876م–م875مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 241:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 298:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م241:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 242:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 ٮمربٔوصممًلمٯممم(طمم)مؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ101ذـذ100ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ102ذـذ101ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

وؼغمل٦نمع٤م،ممآٌؼؽملهملم)***(ممأضمملمموؼغمل٦نما٦ٌ٭٦فمبمملظؿؼملٕدمعؽملمملصعمل٦ا)م**(ؼمعبٝم)*(زضمل٤موعؽملمملمػمؼٕؼٓونمعؽملمملمعبٝم

عبػملهملمؼبمع٬٦ٝماظؽملضملوملمم(عٕدوام)سشملٟماٌظملٕداتمإذامسشملظملوملمخدلًامسػمل٧مخدل،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملومل

وؽبعكب٤ؿبمَأػؿب٢ِم...م (م1)ومم٤مح٦ظغمل٣مع٤ماإلسٕابمعؽملمملصعمل٦نمعٕدوامسػمل٧ماظؽملظملمملق:م،مأي(عؽملمملصعمل٦نم))****(ظعمل٦ظ٥

كبؼؽملؽبهملكب َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾبؾملؾب٣ؿب... مجممل٫ٖ،موماِوظبمو٭ػمل٥ممبمملمبضملٓهمظؿضملػملعمل٥مب٥م{101}...اْظؼملؽب ،ممحل٤م{101}...م

:مِنقبمض٦ظ٥م،مم(3)طمملف:وضؿمل٢م،متمملممم(2م){101}م...مسؽبصملكبؿمل٣ٍ... م{101}...غؽبقؿب٤ؾبمغؽبضملؿبػمَلؼملؾبؾملؾب٣ؿب...م وطٔا

وع٤مٕمؼعملٟمطمملنمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧مض٦مماٌعملٓرمأومم(آٌؼؽملهملم)إنؿبموضٟمسػمل٧م(عؽملمملصعمل٦ن):معضملشمل٦فمسػمل٧مض٦ظ٥مم(وآخٕون)

ؽٕبمدؽبؿملىبؽـبممل...م (م،4)وعؽملؾمل٣مآخٕون:مخدلمعؾؿٓأمربٔوف،مأيم ،ممجممل٫ٖم{102}...وؽبآخؽب

                                                           
 (بمم)دعملٛمع٤مٮمعؽملمملمٯمممظظملٜممم)*(

 م(بمم)دعملٛمع٤مٮم٬ضمل٤موع٤معبٝمٯمممماظضملؾمملرةمم)**(

 ٮمعؽملمملصعمل٦نمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 ٮطعمل٦ظ٥مٯمم(أمم)مؼبمم)****(

ض٦ممعؽملمملصعمل٦نموؼغمل٦نمض٦ظ١معٕدوامغضملؿممًلمظػملؼملؽملمملصعملنيم:مابؿٓاء،مأي،مم(مم٤مح٦ظغمل٣مع٤ماِسٕابمعؽملمملصعمل٦نمم)ٯم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

وضٓمسٕضمػٔهماٌلفملظهملمأب٦مم،م132م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮموصب٦زمأنمؼغمل٦نماظؿعملٓؼٕموع٤مأػ٢مآٌؼؽملهملمض٦ممعٕدوامسػمل٧ماظؽملظملمملقم،م

 مؼ499م–م498م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م496م–م495م:م5اظؾقٕماحملؿملٛم،محؿملمملنموماظلؼملنيمبمملظؿظملزملؿمل٢م

 م298:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم3

أيمومم٤مح٦ظغمل٣مآخٕونموصب٦زمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمم(عؽملمملصعمل٦نمم)غل٠مسػمل٧مم(وآخٕونمم)ٯمم:مممضممللماظلؼملنيمم4
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م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ105ذـذ102ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9م

مم

 {102}...َأنمؼؽبؿؾب٦بؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب...م(1)طمملفمم، ...{102}م...مرمبحكبؿمل٣فب(2)مسػملؿملؾمل٣م)*(تمملممصػملؼملمملمتمملبمآم

م)****(عمملمأعٕتمؼبمأع٦اظغمل٣مبرمل٨ءم)مموتزملٓقمبؾملمملمصعملممللمرد٦لمآم)***(مأع٦اظؽملمملمٓ)**(ضمملظ٦امؼمملمرد٦لمآمخٔمع٤

مم)*****(مطمملفم،مظٱبؿٓاءمبكملنموطٔا{103}..وؽب٭ؽب٢ىبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب..م م،(3)اآلؼهملم(صفملغٖلمآمتضملمملظبمخٔمع٤مأع٦اشل٣م

 ..{103}..مدؽبغمَل٤فبمَظؾملؾب٣ؿب(4)م)******(،وعـ٢مذظ١م {103}م..سؽبػملكبؿمل٣فب..م(5)و،م 

(م2){105}م..متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... محل٤،م{105}م...موؽباْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... وم،م(1){104}...اظمبحكبؿمل٣ؾب.

ماِول،مم)****م***((وآخٕون)وعمملمبضملٓهمسشملٟمسػمل٧ممػطمملف،م

                                                                                                                                                                                
مؼم500م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(خػملشمل٦امم)٭ظملؿ٥موماًدلممض٦ظ٥مم(واسذلص٦امم)م

 242:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 م298:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م242:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمآمٯممظظملٜماىٱظهملمم)*(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯممظظملٜمم)**(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمآمٯممظظملٜماىٱظهملمم)***(

 ٮذ٨ءمٯمم(بمم)مؼبمم)****(

 اظعملٕريبمم+ماظشملدليمم،م499م:م5مماظؾقٕماحملؿملٛمم3

 (بمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٯممظظملٜمم)*****(

 م298:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م242:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 ٮوطٔامٯمم(أمم)ٮمموعـ٢مذظ١مٯممض٦ظ٥مم)******(

 م298:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م242:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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م

م

م

مم{106}م...حؽبغملكبؿمل٣فب.م :موعـػمل٥مم)*(ؼممطمملفم،{106}..وؽبِإعمبمملمؼؽبؿؾب٦بؾبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب..م (3)وعؽملؾمل٣مآخٕون:ممأي

قٙبم)**(عؽملؾمل٣مأومصؿملؼملمملمؼؿػمل٧مسػملؿملغمل٣مأومصؿمل٣:متعملٓؼٕه/مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموػ٦معؾؿٓأمربٔوفماًدلمممممؼم170طممػم ممؼعمل

سشملظملممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مِغقب٥مسشملٟمعبػملهملمسػمل٧معبػملهملمم(4)مموبمملظ٦اوم)***(ؼبطملرلمواوممػم(وماظٔؼ٤)سػملؿملغمل٣مسػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأم

إنمأسٕبم)****(وم(8)بطملرلمواوم(7)واب٤مسمملعٕم(6)وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مضٕاءةمغمملصٝ،مم(5)صغملفملغقب٥مادؿؽؽملمملفمطٱممآخٕ

ًٰمع٤مض٦ظ٥م َٰماْظقؾبلؿبؽملؽب٧...م ،جممل٫ٖمم(9){107}...عكب٤مَضؾؿب٢ؾب...م ،م(وآخٕونمعٕج٦ن):مبٓ مِإ

                                                                                                                                                                                
 م298:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م242:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 م298:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م242:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮموآخٕونمٯممظظملٜمم)*******(

 مم133م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م378م:م2ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم3

 (أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمم...مومعمملمبضملٓهمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

 (بمم)دعملٛمع٤مٮمومػ٦مٯممظظملٜمم)**(

 ٮمؼطملرلوامٯمم(أمم)مؼبمم)***(

إهمملفمم،211م:م2اظؽملرملٕمم،م98اظؿؿمللرلمم،م318وػ٦مضٕاءةماب٤مطـرلموأب٨مسؼملٕوموسممل٭٣موغبٖةموماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم4

 306صسملٱءماظؾرملٕم

وعؽملؾمل٣ماظٔؼ٤مادبٔوا،موصب٦زمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمخدلهمطكدلم:م،مأي(وآخٕونم)بمملظ٦اومسشملظملممًلمسػمل٧م(وماظٔؼ٤م)):مممضممللمأب٦محؿملمملنمم5

م،م378م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م503م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػم(بطملرلماظ٦اومإذامأسٕبمعؾؿٓأم

 مؼ502م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م880احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م133م:م2إسٕابماظعملٕآنم

ممم1ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 م52ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةم7

 206إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م211م:م2اظؽملرملٕمم،م98اظؿؿمللرلم،م318مماظلؾضملهملمم8

مم(أمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمومٯممظظملٜمم)****(

 م243:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ107ذـذ106ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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...{107}مطمملفم، {107}م...َظغمَلمملذكببؾب٦نؽب...م(1)مخدلمض٦ظ٥(ٰمتعمل٣مصؿمل٥مأبًٓام)متمملم،مإنؿبمٕموضمل٢م(:

صٱمؼ٦ضٟمسػملؿمل٥موٰمسػمل٧مذ٨ءم(مٰمؼٖالمبؾبؽملؿبؿملمملغؾمل٣)عؾؿٓأموخدلهم(ماظٔؼ٤)وظؿملٗموضظملممًلمإنمجضمل٢م،مم(واظٔؼ٤مادبٔوا

ضؾ٢ماًدل،موع٤محؿملىملمم

م

م

ـٓبا...م ،ط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم حل٤م،مظٱبؿٓاءمبٱمماٰبؿٓاءمأومج٦ابمضل٣مربٔوفمم(2){108}م...َأبؽب

وغممل٫نملماظظملمملس٢م٬ؼملرلم،مخدلهمم(أح٠)ؼبمرب٢مرصٝمغضملؿممًلمظ٥موم(أدٗم)عؾؿٓأموم(ٌلفٓ):وسػمل٧ماظؿعملٓؼٕؼ٤مؼغمل٦نم

إنمم،محل٤مم(3){108}...َأنمتؽبعمُل٦مؽبمصكبؿمل٥كبم... أدٗمبؽملؿملمملغ٥مم:اٌلفٓمسػمل٧محٔفمعسملمملسٟ،مأيم

م(رجمملل)وم(ٌلفٓم)م٭ظملهمل)*(إنمجضمل٢/مموظؿملٗموضظملممًلم،مجضمل٢مصؿمل٥ماظـمملغؿملهملمخدلًامععملٓعممًلمورجممللمعؾؿٓأمعقملخًٕامممؼم161بممػ

صمملس٢مبؾملمملموػ٦مأوظبمم

ؾٕبوْا...م (م،5)4اغصملٕماظلؼملني،مضٕؼنملمع٤ماٌظملٕدم/موماىمملرم،ع٤محؿملىملمإنماظ٦٭ٟمبمملٌظملٕدمأ٭٢مممممؼم192أممػ مَأنمؼؽبؿؽبشمَلؾملمب

ؾٕبوْا ِٕؼ٤ؽب...م ،طمملفمم(6){108}م...ؼؽبؿؽبشمَلؾملمب ،ممتمملممم(7){108}...اْظؼملؾبشمَلؾملىب

                                                           
 م298ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

 298:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م697م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م،م243:موػ٦متمملممسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م698م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م299:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ٮممجضملػملوملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهمل4

م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م379م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م504م–م503م:م3مماظٓرماٌزمل٦نمم5

 م505م–م504م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م811احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م134

 299:مممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

 م299:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل244٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ111ذـذ109ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

 فب..م صكب٨مغؽبمملِرم.م مظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥{109}م..وؽبِر٬ؿب٦ؽباٍنمخؽبؿملؿب

ٰم:)متمملمم،سػمل٧مأنقبماظ٦ضٟمسػمل٧مأنقبمض٦ظ٥مم(2){109}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...م ،طمملفمم(1){109}...جؽبؾملؽبؽملمب٣ؽب

صٱمؼؿ٣م(مماظٔؼ٤)خدلم(ٰمؼٖالم)موعؽملؾمل٣ماظٔؼ٤مصكملنمجضملػملومل:مأومسػمل٧متعملٓؼٕ،م(ماظٔؼ٤)خدلمم(تعمل٣مصؿملؾمل٣ممأبًٓا

تمملمم،مم(5){110}...حؽبغملكبؿمل٣فب...م ،مطمملفمم(4){110}م...ُضػمُل٦بكبؾمِل٣ؿب...م (م،م3)(اظصملمملٌنيم)اظ٦ضٟمسػمل٧

ؿبآِن...م و،ممجممل٫ٖم{111}م...اَىؽملمبهمَل...م تمملمم،م طمملفم،مظٱبؿٓاءمبضملٓماظرملٕطمومم(6){111}م...وؽباْظعمُل

                                                           
 م299:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م698م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 م299:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م244:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م)اظـمملظىملمأغقب٥م،م(ٰؼٖالمبؽملؿملمملغؾمل٣مم)وماظـمملغ٨مأغقب٥مم(أصؼمل٤مأدٗمبؽملؿملمملغ٥مم)إغقب٥م:أحٓػمملم:مموضٓمذطٕماظلؼملنيمؼبمخدلماظٔؼ٤مأض٦المم3

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابمم،502م:م3ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمػمؼضملٔب٦نم:مأنماًدلممربٔوفمتعملٓؼٕه:اظٕابٝمم(ٰمتعمل٣مصؿمل٥م

 مؼ881احملٕرماظ٦جؿملٖمم،135م:م2اظعملٕآنم

وأب٨مسؼملٕو،مم،م244:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م698م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 م299:ماٌغملؿظمل٧

 م299:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل244٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م698م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

 م299:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م244:ما٫ٰؿؽملمملف
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صكملخٱص٥مٰمصب٦زمسػمل٧مآمتضملمملظبمإذمإخٱص٥م،مٰمأحٓمأوص٧مبضملٓهمع٤مآمتضملمملظبم:م،مأيم)*(وماٰدؿظملؾملمملمماظؿعملٕؼٕي

(م2){111}...معكب٤ؽبماظػمّل٥كبم... (م،1)صغملؿملٟمبمملظطملينماظٔيمٰمصب٦زمسػملؿمل٥مضؾؿملّمضٛ،مٰمؼعملٓممسػملؿمل٥ماظغملٕامم

جممل٫ٖم،م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ113ذـذ11ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

 ...{111}...بكب٥كبممبؽبمملؼؽبضملؿبؿؾب٣(3)طمملفمم، ...{111}م...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾبم(4)تمملم،مإنمرصٝمعمملمبضملٓهمسػمل٧مم

ًٰمع٤م ػموع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زمم(5)(اٌقملعؽملني)اٰدؿؽؽملمملفمأومغزملنملمسػمل٧مآٌحموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجٕمبٓ

موٕمؼفملتمبضملشملٟمبنيمػٔهماِو٭مملفمٌؽملمملدؾؿؾملمملمظؾضملسملؾملمملمإٰم)*(ؼم(يٓودمآم)إظب(اظؿممل٫ؾ٦نمم):وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م

،موماظؽملؾمل٨مرػملنملمتٕكم،صكملنماِعٕمرػملنملمصضمل٢م،ممظؿؾمملؼ٤معمملمبؿملؽملؾملؼملمملم)**(ؼبم٭ظملهملماِعٕمبمملٌضملٕوفموماظؽملؾمل٨مس٤ماٌؽملغملٕ

                                                           
ٮمماظؿعملٓؼٕيمٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 م510م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م885مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 م299:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م244:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 م244:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل244٧:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم698وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 مم299

ؼؽملصملٕمإسٕابممػوماظؿممل٫ؾ٦نمشل٣ماىؽملهملم:مػ٣ماظؿممل٫ؾ٦نمأومرصضمل٥مسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمتعملٓؼٕه:مصمملظٕصٝمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمعؾؿٓأم،أيم5

اظٓرماٌزمل٦نمم،م511م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م886احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م382م:م2ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م136م:م2اظعملٕآنم

 مؼمم508م–م507م:م3

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمآم...موٰموضٟمٯممماظضملؾمملرةمم)*(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمس٤ماٌؽملغملٕمٯمممض٦ظ٥مم)**(
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م18د٦رةماظغملؾملٟم}...وؽبثؽبمملعكبؽملؾبؾملؾب٣ؿبمَطػمْلؾؾبؾملؾب٣ؿبمم...م م)****(ماظـؼملمملغؿملهملمِغقبؾملمملمدخػملوملمؼبماظزملظملهملماظـمملعؽملهملمطعمل٦ظ٥)***(وضؿمل٢ماظ٦اومواو

ؾبودكبم...م (م،1)وماظزملقؿملّمأغقبؾملمملمظػملضملشملٟ،ممِنماظ٦اومتقملذنمبفملنقبمعمملمبضملٓػمملمشرلمعمملمضؾػملؾملمملم{م22:م ظكبقؾب

ِٕماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبم... حل٤،مم(2){112}...اظػمّل٥كب م... ،متمملممظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م(3م){112}م...وؽببؽبرملىب

طمملف،مم(4){113}...اْظفؽبقكبؿمل٣ِ

م

ؽبػؽبمملمِإؼمبمملهؾبمم... مم مبَأمعكبؽملؿب٥ؾب... (م،م7)تمملمم:م6وضممللمغمملصٝ،محل٤ممم(5){114}...وؽبسؽب (م8){114}م...متؽبؾؽب

...{114}(8)حل٤،مم {114}م...حؽبػملكبؿمل٣فب...م(9)متمملممم، ...{115}م...معمبمملمؼؽبؿمبعمُل٦نؽب(10)طمملفمم

َِرؿبِضم...م وم،متمملممم(11){115}م...سؽبػملكبؿمل٣فب...م ،مطمملفم وؽبؼؾبؼملكبؿملوملؾبم...م ،ممجممل٫ٖم{116}...وؽبا

                                                           
ٮممؼبمٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

ٮممظعمل٦ظ٥مٯمم(بمم)ممؼبمم)****(

 م508م–م507م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م512م–م511م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م887مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 م299:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧.م،699م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 مم299:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م244:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م244:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 244:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم6

 م244:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،م244:ممو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف699م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 مم299:ماٌغملؿظمل٧

 مم299:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م244وماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م699م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

مم244:مموطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف699م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

 299وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 299:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م244:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ117ذـذ114ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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َٰمغؽبزملكبرٍل...  ،ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م:ممطمملفم{116}...اظػمّل٥كب ِٕؼ٠ٍم...م تمملم،مم(1){116}م...موؽب َص

م)*(مجممل٫ٖ،موماِوظبمو٭ػمل٥مظؿؽمل٦عمت٦بهملماظؿممل٫ؾنيمموماظؿ٦بهملممترملضملٕبٔغنملموأعقبمملماظؽمليبمصؼملٱزم{117}...عىبؽملؿبؾملؾب٣ؿب

(مم3){117}...ثؾب٣مبمتؽبمملبؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب...م (،2)ظػملذلض٨مصؿ٦بؿ٥مرج٦عمع٤مرمملسهملمإظبمأطؼمل٢معؽملؾملممل

سشملٟمم/موظؿملٗمب٦ضٟمإن،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه{117}م...رمبحكبؿمل٣فب..م :اِولمطمملف،موعـػمل٥مممؼم171طممػ

م

م

م

:ممجممل٫ٖ،مِنقبماٌضملؽمل٧{118}م...مخؾبػملخملظمُل٦ْا... ،موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زممم(4)سػمل٧مض٦ظ٥موماِغزملمملر

َٰمِإَظؿملؿب٥كب... ،موؼٕتعمل٧مظٓرجهملمايل٤مبؾملٔاماظؿعملٓؼٕم،مظعملٓمتمملبمآمسػمل٧ماظؽمليبموسػمل٧ماظـٱثهملم م{118}...مِإ

(م6){118}م...اظمبحكبؿمل٣ؾب...م ،مطمملفمم(5){118}م...ظكبؿملؽبؿؾب٦بؾب٦ْا...م  ،جممل٫ٖم،وث٣مظذلتؿملنملماِخؾمملرم

موضممللمأغبٓمب٤مم،حل٤م(8){120}...مسؽب٤مغمبظمْللكب٥كبمم... ،م(7){118}م...اظزملمبمملدكبضكبنيؽب.. :متمملم،موعـػمل٥

                                                           
 م299:وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م244:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮممصٱزمممٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 م517م–م516م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م889مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م244:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم699م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 299:ماٌغملؿظمل٧

أيمتمملبمسػمل٧ماظؽمليبموسػمل٧ماظـٱثهملمأومعضملشمل٦فمسػمل٧ماظسملؼملرلمؼبمسػملؿملؾمل٣مم(اظؽمليبمم)ممواظضملشملٟمؼغمل٦نمسػمل٧مم4

 مؼ511م:م3اظٓرماٌزمل٦نممػمأيمث٣متمملبمسػملؿملؾمل٣موسػمل٧ماظـٱثهملمم

 م244:ممواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف699م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م244:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

 م244:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م699م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 م244

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ121ذـذ118ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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فب...م (م،2)تمملمم(1)ب٤مع٦د٧ م،م)*(مطمملف{120}...اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م ،طمملفمم(3){120}...سؽبؼملؽب٢فبم٭ؽبمملظكب

َٰمؼؾبؽملظملكبعمُل٦نؽبمغؽبظمَلعمَلهمًل:مػمِنقبمض٦ظ٥م(احمللؽملنيم)ٰمأحنملماظ٦ضٟمسػمل٧م:م(4)وضممللمأب٦محمملمت،م وٰم)معضملشمل٦فمسػمل٧مؼموؽب

وع٤م،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧مض٦ظ٥مٰمؼزملؿملؾؾمل٣م،متمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:موضؿمل٢،مم(5)(ؼؽملمملظ٦ن

َٰمُطؿكبنملؽبمَظؾملؾب٣ؿب... موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم ممظؿملٗمب٦ضٟ،م{121}...مِإ

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ121ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

ِٖؼؽبؾملؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾبمػمِنقبمٰمم (مم6)وضممللمأب٦محمملمتماظلفلؿمملغ٨،مٰممط٨موػ٨مٰمؼؾؿٓأمبؾملمملمِغقبؾملمملمعؿضملػملعملهملممبمملمضؾػملؾملمملمممؼظكبؿملؽبفؿب

(ممظؿملفٖؼؽملقبؾمل٣م:)موماِ٭٢،مِنقبماظٱممٰممضل٣محٔصوملمعؽمل٥ماظؽمل٦نمدبظملؿملظملممًلم،مم(7)تمملم

ماظؽمل٦نموطلٕواماظٱممبضملٓمأنمطمملغوملمعظملؿ٦حهملمصفملذؾؾملوملمؼبماظػملظملٜمٰممط٨مصؽملزملؾ٦امبؾملمملمطؼملمملمغزملؾ٦ام/ممممصقٔص٦اممؼ193أممػ

مٰمماظعملل٣مٰمتغمللٕموٰمؼؽملزملنملمبؾملمملموظ٦مجمملزمأنم)*(وػٔامشػملٛمِنم:م(2)ضممللمأب٦مبغملٕمب٤ماِغؾمملريم(م،1)بٱممط٨

                                                           
 مم3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 م244:مممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 299:مممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م3

ٮمموعـػمل٥ماحمللؽملنيممٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 مم165ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم5

 م165ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

 م245:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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موػٔام)***(ومآمظؿملعمل٣مسؾٓمآمبؿفملوؼ٢مومآمظؿملعمل٦ع٤مسؾٓمآ:ممظؿملفٖؼؽملؾمل٣مظعملػملؽملمملم)**(ظؿملفٖؼؾمل٣:ممأنمؼغمل٦نمعضملؽمل٧

مأطٕممبضملؾٓمآمصؿملفٖع٦غ٥مظرملؾؾمل٥مظظملٜم)****(واحؿيملمبفملنقبماظضملٕبمتعمل٦لمؼبمرب٢ماظؿضملفنمل،مم(3)عضملٓوممؼبمطٱمماظضملٕب

وظؿملٗمػٔاممبؽملٖظهملمذاكمِنقبماظؿضملفنملمسٓلمإظبمظظملٜماِعٕمموٰمماظعملل٣مٕمم:م(4)اِعٕموضممللمأب٦مبغملٕماب٤ماِغؾمملري

ت٦جٓمعغملل٦رةمضٛمؼبمحممللمزؾمل٦رماظؿملؼملنيموٰمؼبمإ٬ؼملمملرهم

م

م

محمملمتمؼبمػٔاماظعمل٦ل،موأعبٝمأػ٢ماظضملػمل٣مبمملظػمللمملنمسػمل٧مأنقبم)*(وٰمغضملػمل٣مأحًٓامع٤مأػ٢ماظضملٕبؿملهملمواص٠مأبممل:مضممللمبضملسملؾمل٣م

ورأؼوملممم(6)ضممللمأب٦مجضملظملٕ،ممم(5)وظؿمللوملمػٔهمٰممضل٣،معمملمضمملظ٥موضٓرهمؼبمذظ١مخشملفملمٰمؼزملّمؼبمظطملهملموٰمضؿملمملسم

وؼضملؿملنملمسػملؿمل٥مػٔاماظعمل٦لممم(1)طبشملؽ٥مصؿمل٥:م،مأي8محمملمت)***(عـ٢مػٔاممسػمل٧مأب٨)**(ؼؽملغملٕمم(7)ايل٤مب٤مطؿمللمملن

                                                                                                                                                                                
 700م:م2مماإلؼسملمملحمم1

 م151ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

ٮممأنممٯممم(بمم)ومم(أمم)ممؼبمم)*(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممظؿملفٖؼؾمل٣مٯمممظظملٜمم)**(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮممسؾٓمآمٯمممظظملٜمم)***(

 مممممممم700م:م2ممممماإلؼسملمملحمم3

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮممرب٢مٯمممظظملٜمم)****(

 م151مممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

ٮممأبمملممٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 701م:م2مماإلؼسملمملحمٰب٤ماِغؾمملريمم5

 م19ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم6

 ػذمل299ممعمملتمدؽملهملمم7

ٮممؼبمٯمم(أمم)مممؼبمم)**(

ٮممأب٦مٯمم(أمم)مممؼبمم)***(

مم165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ121ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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عٝمزؼمملدةمظإلؼسملمملحموؼعملممللمعـ٢ممم(2م))*****(طؿنملماػذملمغغملٖاوي:ممأغقبؾملمملمٰممط٨معؿضملػملعملهملمبعمل٦ظ٥م)****(وؼٔػنملمإظب

حل٤،ممم(4){121}...َطـملَصهمًل...م ،متمملمممم(3){121}...عؽبمملمَطمملغؾب٦ْامؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦ن...مم ،مؼبمغصملممل٫ٕهم)******(ذظ١

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ126ذـذ122ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

وٰم،مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممؼؼبماظٓؼ٤ممػصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم(ضبٔرون)إظبمم(صػمل٦ٰمغظملٕم):موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م

ؽبرؾبونؽب..  م،)*(ِغقب٥مٰمؼؾؿٓأمحبٕفماظذلج٨مِغقبؾملمملمؼبماظؿضملػمل٠مطٱممط٨م(إذامرجضمل٦امإظؿملؾمل٣م)سػمل٧ مممؼؽبقؿب

...{122}(5)تمملممم،  {123}...شكبػمْلصمَلهمًل...م(6)حل٤مم، {123}م...اْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب...م(7)ممتمملمم، 

                                                                                                                                                                                
 م245:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمإظبمٯمممممظظملٜمم)****(

ٮمماظؽملغملٖاويمٯمم(أمم)مممؼبمم)*****(

 ممماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم2

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮممذظ١ممٯمممظظملٜمم)******(

 300ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم3

 م245:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

وظضملػمل٥مخشملفملمعشملؾضمل٨ممٮممزط٨ممٯمم(طمم)ممؼبمم)*(

 300:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م146:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝمم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م701م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم6

 299:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل245،٧:موما٫ٰؿؽملمملف

 300:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م245:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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كٔبهكبمِإميؽبمملغـبممل...م ؾبونؽب...م :مطمملفم،وعـػمل٥م(1){124}..ػؽبذمل مِإَظ٧م.. ،م(2){124}م..ؼؽبلؿبؿؽبؾؿبرملكب

ؾبونؽب... م،م)**(محل٤{125}...ِرجؿبلكبؾمِل٣ؿب بمملظؿمملءمم(وٰمتٕونم)متمملم،مسػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأ{125}م...مَطمملصكب

ِنقبمعمملم(طمملصٕونم)مٕمؼعملٟمسػمل٧ممم(4)ؼضملينمب٥ماٌقملعؽملنيمِغقب٥مادؿؽؽملمملفموإخؾمملرموع٤مضٕأمبمملظؿقؿؿملهملمم:م(3)اظظمل٦ضؿملهمل

مَأوؿبم... مم .مواومسشملٟمدخػملوملمسػملؿملؾملمملمػؼملٖةمادؿظملؾملمملم)***(وأؼسملممًلمصكملنماظ٦او،مبضملٓهمراجٝمإظبماظغملظملمملرموػ٦معؿضملػمل٠مب٥م

مبتؽبؿملؿب٤ِ ؾبونؽب... :مطمملف،موطٔام{126}...عؽب مٔبَط َٰمػؾب٣ؿبمؼؽب وظؿملٗمب٦ضٟم،ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{126}...موؽب

،موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم،مإنمسشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م

م

م

 ؽٕبُص٦ْا...م وإذامعمملم:م،مِنقبماٌضملؽمل٧مسؽملٓهم(7)طمملفم:م(6)وضممللماظظملٕاء،محل٤مم(5){127}...ثؾب٣مبماغزملؽب

مصكملنؿبمٕمؼٕػ٣م)**(ػ٢مؼٕاط٣مع٤مأحٓمإنمضؼملؿ٣:ممضممللمبضملسملؾمل٣مظؾضملٚم)*(عمملمأغٖظوملمد٦رةمصؿملؾملمملمذطٕماٌؽملمملصعملنيموسؿملؾؾمل٣

مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمعؿزمل٢م{127}...٭ؽبؽبفؽبماظػمّل٥ؾبمُضػمُل٦بؽبؾملؾب٣...م (م8)أحٓمخٕج٦امع٤ماٌلفٓ

                                                           
 245:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

 م245:وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

ٮممطمملفممٯمم(أمم)ممؼبمم)**(

 مؼم308إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م211م:م2اظؽملرملٕمم،م98اظؿؿمللرلمم،م320اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةمغبٖةموحٓهمم3

 مؼم308إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م211م:م2اظؽملرملٕمم،م98اظؿؿمللرلمم،م320اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمم4

ٮممأوممٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

 246:موػ٦مطمملفمسؽملٓماظظملٕاء،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

 م3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 246:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموسؿملؾؾمل٣مٯمممظظملٜمم)*(

ٮممأضؼملؿ٣ممٯمم(أمم)ممؼبمم)**(

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لمم8
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...م تمملم،ممم(2){127}...ٰمؼؽبظمْلعمَلؾملؾب٦ن...م (م،1)موإنمجضمل٢مدسمملءمسػملؿملؾمل٣مجمملز)***(بمملظزملٕفمإنمجضمل٢مخدلًا

طمملفمم{128}م...عىب٤ؿبمَأغظمُللكبغمُل٣ؿب...م

ِغقب٥مم(سٖؼٖم)م/اظ٦ضٟمسػمل٧م:ممع٤ماظؽملظملمملدهمل،موضؿمل٢)****(ع٤مأذٕصغمل٣:م،مأيم(3)بظملؿّماظظملمملء(ع٤مأغظمللغمل٣)وضٕئم،ممؼط172ػ

م(سٖؼٖم)ِغقب٥معبػملهملمسػمل٧ماظ٦٭ٟماظزملٕؼّموػ٦(ع٤مأغظمللغمل٣مم)وصؿمل٥متعملٓؼ٣مشرلماظ٦٭ٟماظزملٕؼّموػ٦،م٭ظملهملمرد٦لم

ؽبْظؽملؽبمملهؾبمعؾبؾؽبمملرؽبٌك...م ،مِغقب٥معظملٕدموعؽمل٥م ؽٔبامطكبؿؽبمملبفبمَأغ صفملغٖظؽملمملهمعبػملهملموعؾمملركمعظملٕدمم{92م:مم6د٦رةماِغضملمملمم}...موؽبػؽبذمل

وعؽمل٥م

م

م

م

،ممِغقبؾملمملمعبػملهملمعقملوظهملممبظملٕدم)*(موػ٨مشرلم٭ٕضبهملم{54م:م5د٦رةماٌممل٫ٓةم}/...ؼؾبقكبؾنبؾملؾب٣ؿبموؽبؼؾبقكبؾنب٦غؽب٥ؾب...م ممؼأ194ػ

جمملءم)عؿضملػمل٠مبم(ع٤مأغظمللغمل٣م)مأسٖةم٭ظملؿمملنم٭ٕضبؿمملنمِغقبؾملؼملمملمعظملٕدتمملنمطؼملمملمتعملٓمموضٓمصبمملبمبفملنقب)**(موض٦ظ٥مأذظهمل

بضملٓمذظ١مم:موماِرجّمأغقب٥م٭ظملهملمرد٦لمظعمل٦ظ٥مم(1)خدله(موعمملمسؽملؿ٣)معؾؿٓأ(مسٖؼٖ)مأنمؼغمل٦نم(4)وج٦قبزماي٦ؼب،م(

                                                           
ٮممخرلًاممٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

احملٕرمم،531م:م5اظؾقٕماحملؿملٛممػ٭ؿملطملؿ٥مخدلموػ٦مدسمملءمسػملؿملؾمل٣مبزملٕفمضػمل٦بؾمل٣مم(٭ٕفمآمضػمل٦بؾمل٣مم):ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

 م894اظ٦جؿملٖم

 301:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل246٧:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 م533م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م426م:م1احملؿلنملمم،م54مموػ٨مضٕاءةمسؾٓمآمب٤مُضلؿملٛماٌغمل٨مزبؿزملٕماظرمل٦اذمم3

ٮممأذٕاصغمل٣ممٯمم(بمم)ممؼبمم)****(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮم٭ٕضبهملممٯمممظظملٜمم)*(

ٮممأسٖةمومأذظهملممٯمم(أمم)ممؼبمم)**(

ػذملم430ممسػمل٨مب٤مإبٕاػؿمل٣مب٤مدضملؿملٓمب٤مؼ٦دٟماي٦ؼبماٌضملٕبمع٤مضٕؼهملمذدلامع٤مح٦فمبػملؾؿملٗمطمملنمسب٦ؼممًلمضمملر٫ممًلمعمملتمدؽملهملمم4

 مؼ53م:م5اِسٱممم،م140م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةممػم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ128ذـذ127ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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حٕؼٙمسػملؿملغمل٣م:موادسمملءمط٦غ٥مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمٰمحمملجهملمإظؿمل٥مصعمل٦ظ٥م،مذظ١ممحٕؼٙمصػمل٣مصبضملػمل٥مخدلماظطملرلهم

وبمملٌقملعؽملنيمعؿضملػمل٠مبٕؤوفموٰم،مماظؽملمملسم)****(مىؼملؿملٝ)***(خشملمملب،مخشملمملبمِػ٢معغملهملموبمملٌقملعؽملنيمرؤوفمرحؿمل٣م

مبضملسملؾمل٣مضٓمخمملظٟم)*****(صب٦زمأنمتغمل٦نماٌلفملظهملمع٤ماظؿؽملمملزعمِنقبمع٤مذٕر٥متفملخٕماٌضملؼمل٦لمس٤ماظضملمملعػملنيموإنمطمملن

،مممتعملٓؼٕهمزؼًٓام٬ٕبؿ٥موإمنمملمطمملنمائفمواجؾممًلم)******(صؽملزملنملمزؼًٓامبضملمملع٢معسملؼملٕموج٦بممًلمػوصبؿملٖمزؼًٓام٬ٕبؿ٥م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ128ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

مم

اظظملضمل٢مسمملع٢مؼبماظصملمملػٕماٌؿعملٓممم:م(3)وضممللماظظملٕاء،مم(2)وضؿمل٢مغزملنملمزؼًٓامبمملظضملمملع٢ماٌقملخٕ،مِنماظضملمملع٢معظمللقبٕمظ٥م

فٙبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣...م مم)*((مؼ1)وؼبماظسملؼملرلماٌؿفملخٕمامػذملمع٤ماظرملٔور،م ِٕؼ حل٤،موضممللمأب٦مم(2){128}...حؽب

                                                                                                                                                                                
 مم514م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م533م:م5ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

ٮممسمملمممٯمم(طمم)ممؼبمم)***(

ٮممبمملىؼملؿملٝممٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملنمٯمممظظملٜمم)*****(

ٮمموج٦بممًلمٯمم(بمم)ممؼبمم)******(

م534م–م533م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،895احملٕرماظ٦جؿملٖمم،138م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمإسٕابماظعملٕآنمم2

 م514اظٓرماٌزمل٦نم

 م3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ128ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9
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وٕمصبؼملٝم،مم(7)تمملم:م(6)طمملف،موضممللمأب٦مسؼملٕوم(5){128}...مرؽبؤؾبوففبمرمبحكبؿمل٣فب... (م،4)طمملفم(3):سؼملٕو

(مم8م)آمبنيمازلنيمع٤مأزلممل٥٫متضملمملظبمِحٓمشرلمرد٦لمآم

م

م

م

م

م

 ...{129}م...محؽبلؿبؾكب٨ؽبماظػمّل٥ؾبمجممل٫ٖ،موعـػمل٥م: َٰمػؾب٦ؽب...م مسؽبػمَلؿملؿب٥كبمتؽب٦ؽبَطػمْلوملؾب...م :م،وطٔا{129}م...ِإ

...{129}(9)بٕصضملؾملمملمم(1)وضٕأماب٤مربؿملزمل٤،مم(10()ظػملضملٕش)م٭ظملهمل(ماظضملصملؿمل٣)موماىؼملؾمل٦رمسػمل٧مجقٕبماٌؿمل٣مع٤،م

                                                                                                                                                                                
ممذٔورماظٔػنملمٰب٤مػرملمملمماِغزملمملريموعضمل٥معؽملؿؾمل٧ماظشملػملنملمبؿقعملؿمل٠مذٔورماظٔػنملمورحػملهملماظلٕورمإظبمإسٕابمذ٦اػٓماظرملٔورمم1

-مػذملم1419م:م2مط–مظؾؽملمملنم–مبرلوتم–مدارماظظملغملٕم–معٕاجضملهملمؼ٦دٟماظرملؿملْمربؼملٓماظؾعملمملس٨م–تفملظؿملٟمبٕطمملتمؼ٦دٟمحؿمل٦م

 285:ممم1998

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮماظرملٔورمم.....مصؽملزملنملمٯممماظضملؾمملرةمم)*(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م246:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممموضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

 م301:ماٌغملؿظمل٧

 م3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 301:ممماٌغملؿظمل٧م4

 م301:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م701م:م2مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 م301:ممماٌغملؿظمل٧مم7

 وغلؾ٥مظػملقل٤مب٤ماظظملسمل٢مم،م534م:م5مماظؾقٕماحملؿملٛمم8

 246:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 م308إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م514م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م534م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م895مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم10
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٭ظملهملمظ٥متضملمملظبمم(اظضملصملؿمل٣)م)*(وػٔهماظعملٕاءةمأحنملمإظ٨مِنقبمجضمل٢م:م(3)ضممللمأب٦مبغملٕماِ٭٣،م(2)(رب)بٕصضملؾملمملمغضملؿممًلمظذمل

.ممتمملمم(5){129}...آخٕماظل٦رةم... (م،م4)(اظضملٕش)أوظبمع٤مجضملػمل٥م٭ظملهململ

م

م

م

م

م

م

م

م

ذعؽقةذدورةذؼوغسذ

:مصؿملؾملمملمع٤مآٌغ٨م(1)ممضممللماب٤مسؾمملس)**(ممأوماظـٱث)*(اآلؼؿني {94}...َصكمِلنمُطؽملوملؽبمصكب٨مذؽب١دملم...م إٰمض٦ظ٥م

                                                                                                                                                                                
ممربؼملٓمب٤مسؾٓماظٕغب٤مب٤مربؿملزمل٤ماظلؾملؼمل٨مععملٕئمأػ٢معغملهملمعٝماب٤مطـرلمثعملهملمسٕضمسػمل٧مدضملؿملٓمب٤مجؾرلموسٕضمسػملؿمل٥مأب٦مم1

 مؼ167م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم123سؼملٕومب٤ماظضملٱءمعمملتمدؽملهملم

 م308إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م514م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م534م:م5اظؾقٕماحملؿملٛمم،م895مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

م:م3اِسٱمممػمػذملم225ممسؾٓماظٕغب٤مب٤مطؿمللمملنمأب٦مبغملٕماِ٭٣مصعملؿمل٥معضملؿٖظ٨معظمللٕمظ٥متظمللرلمو٭ٟمأغقب٥مسفؿملنملمعمملتمدؽملهملمم3

 مؼ323

ٮمماجضمل٢مٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 م514م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م534م:م5مماظؾقٕماحملؿملٛمم4

 م246:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ٮمماٰثؽملنيمٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

ٮمماظـٱثهملمٯمم(أمم)ممؼبمم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ129ذ)دورةذاظتوبةذاآلؼاتذ-ذذ9

 

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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 {40}م...وؽبعكبؽملؾملؾب٣معمب٤مؼؾبقملؿبعكب٤ؾبمبكب٥كب...م(2)وػ٨معممل٫هملمومسرملٕمآؼمملتمؼبم،مم(3)اآلؼهملمغٖظوملمؼبماظؿملؾمل٦دمبمملٌٓؼؽملهملم

قبماظؾمملضؿملنيم،ماظرملمملع٨م ىبؼ٤ؽب...م ،(4)اخؿٱصؾمل٣مؼبمثٱثمآؼمملت،موتلٝمؼبمس ممسٓػمملم{22}م...عؾبكؿبػملكبزملكبنيؽبمَظ٥ؾبماظ

ِٕؼ٤ؽب...م اظرملمملع٨مم ذكبظمَلمملءمظخملؼملؽبمملمصكب٨ممؽب... ممٕمؼضملٓػمملماظرملمملع٨،{22}م...َظؽملؽبغمُل٦غؽب٤قبمعكب٤ؽبماظرملمبمملطكب

ؾٓبوِر قبػمملماظرملمملع٨م{57}...اظزملنب وطػملؼملؾملمملمأظٟمم(5)ؼبماظلوملمد٦ر(إٌٓم)وم(آظٕم)مم)***(وطػملؾمل٣مٕمؼضملٓوا،مممس

،ممومدؿ٦نمحٕصممًل،موصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢م)****(ؤمملمنممل٫هملموثٱث٦نمطػملؼملهملموحٕوصؾملمملمدؾضملهملمآٰفموػبلؼملممل٫هملمودؾضملهمل

ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب...م م)*****(وظؿملٗمعضملٓودًامبكملعبمملعمع٬٦ٝمواحٓموػ٦ ؿٓبمبؽب٦مبْأغؽبمملمبؽبؽملكب٨مِإدؿب ...م مم.م{93}م...وؽبَظعمَل

تمملم،مظٱبؿٓاءمم(6){1}...اْظقؽبغملكبؿمل٣ِ...مم م،متعملٓممعمملمؼطملينمع٤مإسمملدت٥مؼبمد٦رةماظؾعملٕةم{1}...اظٕ

كبِرم...م ،مبمملٰدؿظملؾملمملمماإلغغملمملريم مَأنؿبمَأغ

م

أطمملنم:موماظؿعملٓؼٕ،ماًدلمأومسغملل٥م(سفؾممًلم)اد٣مطمملنموم(أنؿبمأوحؿملؽملممل)د٦اءمأسٕبؽملمملم:ممحل٤م{2}م...اظؽملمبمملسؽب

م(أنمأوحؿملؽملممل)و،متمملعهملمم(طمملنم)إضبمملؤغمملمبمملإلغٔارموماظؿؾرملرلمإظبمرج٢معؽملؾمل٣مسفؾممًلموأنؿبمأغٔرماظؽملمملسمتظمللرلًاموجضملػملومل

                                                                                                                                                                                
 م24ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

 م86م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم2

 م8م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م895احملٕرماظ٦جؿملٖم،مممضمملظ٥ماب٤ماظغملػمليبمم3

 309ممإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم4

ٮممؼضملٓمٯمم(بمم)ممؼبمم)***(

 مؼ309إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕممػؼ٦غٗمومػ٦دمومإبٕاػؿمل٣مومايفٕموماظٕسٓم:ممموػ٨مم5

ٮممتلضملهملمٯمم(بمم)م(أمم)ممؼبمم)****(

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمموػ٦مٯمممظظملٜمم)*****(

 م303:مموأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل247٧:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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ًٰمع٤ ؿبٍقم...م (م.م1)وجضمل٢مػٔامغظملٗماظضملفنملمعؾمملظطملهمل،مبٓلماذؿؼملممللمأومط٢مع٤مط٢مم(سفؾممًلم)بٓ ؽبمؽبم٭كب َأنمبمَظؾملؾب٣ؿبمَض

ؽٓبمرؽببىبؾمِل٣ؿبمم (مضممللماظغملمملصٕون:)موظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧مض٦لمع٤مؼعمل٦لمإنمض٦ظ٥م،مأحل٤ممممملمضؾػمل٥م،م(2){2م}...سكبؽمل

(م5م)ماظزملٓقمربؼملٓم)*(ومإٌادمبمملظعملٓمم:م(4)أب٦محمملمتم(3)ضمملظ٥،موػٔامإذمملرةمإظبماظ٦ح٨م،مم(أنمأوحؿملؽملممل)ج٦ابم

م:مم)****(اظرملمملسٕم(6م))***(مؼعملممللمضٓممحلؽملهملمضممللمحلمملن)**(وػ٨معقملغـهملم(5)

كٓبمتؽبمملبكبٝمؼمممم/173طممػ (م7)مممممممممظؽملمملماظعملٓمؾبماظضملؾبػملؿملمملمإظؿمل١َموخؽبػمْلظمَلؽملؽبمملممممممممممممممممِوقبظؽملمملمؼبمرمملسهملكبما

م

م

م

ؿٕبِش...م ،ممأمتممممملمضؾػمل٥م{2}م...معنبؾكبنيفب... .مأيمعمملمتعملٓممشل٣مؼبماظلقملددم/ؼأ195ػ ممحل٤م{3}...سؽبػمَل٧ماْظضملؽب

ؽب...م :،وعـػمل٥مؼبمايل٤ َِعؿب ؾبما ؽببىب كٓبمِإذؿبغكب٥كب...م م،{3}...ؼؾب َٰمعكب٤مبؽبضملؿب ...م :طمملف،موعـػمل٥مم(1){3}...ِإ

                                                           
أحٓثمظػملؽملمملسمسفنملفبمِنمأوحؿملؽملمملمث٣م:موماٌضملؽمل٧م،ممموضٓمذطٕمأب٦محؿملمملنمػٔهماظ٦ج٦همورجّمط٦نمطمملنمتمملعقبهملموسفنملمصمملس٢مبؾملمملمم1

م،م5م:3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمػٔهمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م9م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػوػٔاماظؿ٦جؿمل٥محل٤م:مضممللم

 مؼ4م–م3م:م3اظٓرماٌزمل٦نمم،م896ماحملٕرماظ٦جؿملٖم140م–م139م:م2إسٕابماظعملٕآنم

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م702م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 303وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م247

 247:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 م165ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملممم4

ٮممبمملظضملٓممٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

 م10م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م896مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

ٮممعقملغىملمٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبمم)**(

ٮممحلؽملمملتمٯمم(بمم)ممؼبمم)***(

 م35مممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم6

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمماظرملمملسٕمٯمممظظملٜمم)****(

 254ممدؼ٦انماظرملمملسٕمحلمملنمب٤مثمملبوملمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ؾٓبوهؾب ؾبونؽب...م وطٔامم(2){3}م...َصمملسؿبؾؾب ؽٔبَط حل٤مد٦اءمأسٕبمم(4){3}م...جؽبؼملكبؿملضملـبممل...م (مم،3){3}م...تؽب

مأومع٤ماٌسملمملفمإظؿمل٥موػ٦ماظغملمملفموػ٦م٭قؿملّمظ٦ج٦دمذٕر٥مموػ٦مط٦نم)**(محممللمع٤ماٌسملمملفموػ٦معٕجٝ)*(عبؿملضملممًل

ماًػمل٠مبغمللٕم)****(م٤ٌمضٕأمأغقب٥مؼؾٓأ{4}م...محؽبعمليبممل... (م5)موعـػمل٥)***(اٌسملمملفم٭ممليممًلمظػملضملؼمل٢مؼبمايمملل

صكملغقب٥مطمملنمؼعملٕأمأغقب٥م،مم(8)مموػ٦مأب٦مجضملظملٕمؼٖؼٓمب٤ماظعملضملعملمملع)م*****(((7)ضٕأمبظملؿقؾملممل)موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌم،مم(6)اشلؼملٖة

صضملػمل٧مضٕاءت٥مم،مبظملؿّماشلؼملٖةم

م

                                                                                                                                                                                
ومسؽملٓمأب٨مم،م247:مموطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف702م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 مم303:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

ومسؽملٓمأب٨مم،م247:مموطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف702م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 303:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 م247:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ومسؽملٓمأب٨مم،م247:مموطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف702م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 303:مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعبؿملضملممًلمٯمممظظملٜمم)*(

ٮممأومع٤ماٌسملمملجٝمٯمم(بمم)ممؼبمم)**(

ٮمماىمملرمٯمم(بمم)ممؼبمم)***(

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمػٔهمؼبمم،م897احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮم(عٕجضملغمل٣م)حممللمع٤ماظسملؼملرلمؼبمم(وعبؿملضملممًلمم)ٯم:مممضممللماب٤مسشملؿملهملمم5

 مؼ140م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م632عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

ٮممؼؾٓؤمٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

 مؼ309إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2اظؽملرملٕمم،م13م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػمموػ٨مضٕاءةماظغمل٢مإٰمجضملظملٕممم6

 م309إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212اظؽملرملٕمم،م13م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم7

ٮممصؿقؾملمملمٯمم(أمم)ممؼبمم)*****(

 م19ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذـذ2ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ماًػمل٠مم)*(ث٣مؼؾؿٓئمحعملممًلمأغقب٥مؼؾٓأمؼوسٓمآممػِنمعمملمضؾػملؾملمملمسمملع٢مصؿملؾملمملمب٢مؼ٦ضٟمسػمل٧م،مٰمؼ٦ضٟمسػمل٧محعملممًلم

(م2))م**(ع٬٦ٝمأنمبمملظظملؿّمغزملنملمبمملظ٦سٓمِغ٥معزملٓرمعسملمملفمٌظملضمل٦لمظ٥مصغملفملغقب٥مضممللموسٓمآمظ٥م(1)وضممللمأب٦محمملمت

ممسػمل٧معمملمضؾ٢محعملممًلموٰمسػمل٧معمملمبضملٓهموضؿمل٢مع٬٦ضمل٥مرصٝ)***(صضملػمل٧مض٦ظ٥مٰمؼ٦ضٟ

(م:مم3)ماًػمل٠مطؼملمملمضممللماظرملمملسٕ)****(ممؼؾٓأ/حعملممًلمأغقب٥م:ممأيممؼ164بممػ

كبمأنؿبمظلؿبوملؾبمداخكبًٱمممممممممممممممممممممممممموٰمخؽبمملرجؽبممًلمإٰمسؽبػمل٨مبمرؽبضكبؿملنملؾب)*****(أحعملممًل (مم4)مسؾمملدؽبما

وضؿمل٢مع٬٦ضملؾملمملمجٕمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمحٕفم،ممحعملممًلمِغقبؾملمملمٰمتغمللٕمبضملٓمحعملممًلموٰمبضملٓمعمملمػ٦ممبضملؽملمملػمملم)******(صٕصٝمأنؿبمبضملٓ

ؾٓبهؾب...م  (م،6)صضمل٢موصمملس٢م(5م))*******(اىٕمأيموسٓمآمحعملممًلمبفملغقب٥موضٕئموسٓمآمحعملممًل مم{4}م...ثؾب٣مبمؼؾبضملكبؿمل

صؿمل٥مم

                                                           
ٮممؼؾٓؤامٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

 م165ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم1

م(طمم)دعملٛمع٤مٮممظ٥مٯمممظظملٜمم)**(

 م247:ممماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمممؼعملٟمٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

ٮمؼؾٓئمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)****(

ذمملسٕمبٓويمع٤مأرقماظؽملمملسمذضملًٕامعمملتمدؽملهملم،مسؾٓمآمب٤مسؾؿملٓمآمب٤مأغبٓمع٤مبينمسمملعٕمب٤متؿمل٣مآموماظٓعؿملؽملهملمأع٥مم3

 مؼ237م:م4اِسٱمممػمم747-مػذملم130

ٮمؼؾٓئمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*****(

أحعملممًلمسؾٓمآمأنمظلوملمواردًامممممممممموٰم٭مملدرًامإٰمسػمل٨مبمرضؿملنملمم:مممموؼؽمللنملمجملؽمل٦نمظؿملػمل٧موػ٦مسؽملٓهمم4

 م13:ممبرلوتم–دارم٭مملدرم-ممممدؼ٦انمذبؽمل٦نمظؿملػمل٧م

ٮممبضملينمٯممم(أمم)مؼبمم)******(

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمحعملممُلمٯممظظملٜمم)*******(

 م427م:م1احملؿلنملمم،م56زبؿزملٕماظرمل٦اذم،ممموػ٨مضٕاءةماظلػملؼمل٨مم5

عؽملزمل٦بمسػمل٧مأح٠مذظ١محعملممًلمصؼمل٤مصؿّمأغقب٥مم(حعملممًلمم)،موسٓمآمعؽملزمل٦بمسػمل٧معضملؽمل٧موسٓط٣مآموسًٓامٯم:مممضممللماظٖجمملجمم6

م6م:م3ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮموع٤مطلٕمسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفموماٰبؿٓاءم،مإظؿمل٥معٕجضملغمل٣معبؿملضملممًلمِغقب٥مؼؾٓأماًػمل٠م:مصمملٌضملؽمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ـذ4ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

كب...م ٰممط٨مم(ظؿملفٖي)عمملمعقبمؼبمبٕاءةمع٤مأنمٰمم ظظملزملػمل٥مبنيمعمملمصبٖيمب٥م:متمملممم(1){4}...بكبمملْظعملكبلؿب

ؾبونؽب...م ،وػ٦مع٤مسشملٟماىؼمل٢م،ماٌقملعؽمل٦نموعمملمصبٖيمب٥ماظغملمملصٕونم ...م ،تمملممم(2){4}م...ؼؽبغمْلظمُل

ػ٢متضملشملظمل٥مسػمل٧م:مس٤مايلمملبمأتؽملزملؾ٥مأمموٕهم،مأيم(4)حل٤،مدؽ٢مأب٦مسؼملٕوم(3){5}م...وؽباْظقكبلؽبمملبؽب

،مٰمميغمل٤مجقٕبهمإذمؼعملؿسمل٨مذظ١مأنمؼضملػمل٣مسٓدمايلمملبم:ممسػمل٧ماظلؽملنيمصؿفٕهمصعملممللم)*(سٓدمصؿؽملزملؾ٥مأم

م

م

م

م

م

م

م

                                                                                                                                                                                
م–م12م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م897احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م140م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م7-

 مؼ6م–م5م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م13

ومأب٨مم،م248:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م703م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 303:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

 مم303ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م248:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 303:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م703م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 م3ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

ٮمأومٯمم(أمم)مؼبمم)*(
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م

َٰمبكبمملْظقؽب٠ىب...م (م1)مأنمؼضملػمل٣مسٓده)*(موٰمؼعملٓرمأحٓ بمملظؽمل٦نموػ٨م(مغظملزمل٢)طمملفم،سػمل٧مضٕاءةمم(2){5}م...ِإ

م)****(ِنقبماظغملٱممؼغمل٦نمعؿزملًٱمِنقبمعمملمبضملٓهمراجٝمإظبم(4)مبمملظؿقؿؿملهمل)***(وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأػمملم(3م))**(ضٕاءةماظضملمملعهمل

...م :متمملم،موعـػمل٥م(5){5}م...ؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م ،معمملمخػمل٠مآمذظ١مصٱمؼعملشملٝمعؽمل٥م:ماد٣مآمتضملمملظبمؼبمض٦ظ٥م

ؿبجؾب٦نؽبػوٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م،م(6){6}م...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب َٰمؼؽب كبؼ٤ؽبم م... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم،ممؼمؼؽبغمْللكبؾؾب٦نؽبػمإظبممؼمإؽبنمبماَظ

نبغؿبؿملؽبممل م،م)******(مطٔظ١{7}...وؽباْرؼملؽبفمَلغنب٦ْامبكبؾملؽبممل...م وٰمسػمل٧م،ممعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م)*****(مٰتلمملق{7}م...اظ

،مخدلمإنمصٱمؼظملزمل٢مبنيمازلؾملمملموخدلػمملمبمملظ٦ضٟمم(أوظؽ١م)مِنقب{7}م...مَشمملصكبػمُل٦نؽب... م)*******(ومٰمسػمل٧

وطـرلًامعمملمم

م

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأحٓمٯممظظملٜمم)*(

 إٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م،م420م:م8مماظػملؾمملبمم1

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م248كم:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م703م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 303:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماظضملمملعهملمٯممظظملٜمم)**(

م:م2اظؽملرملٕمم،م898احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م98اظؿؿمللرلمم،م323مموػ٨مضٕاءةمغمملصٝموسممل٭٣مواب٤مسمملعٕموغبٖةموماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم3

 م309إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212

ٮمضٕأمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

 323مموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموأب٨مسؼملٕوموسممل٭٣ماظلؾضملهملمم4

ٮمسػمل٧مٯمم(أمم)مؼبمم)****(

 304ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم5

 303:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م248:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ٮمٰدؿؽؽملمملفمٯمم(بمم)مؼبممم)*****(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمطٔظ١مٯممظظملٜمم)******(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜمم)******(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7ـذ5)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

م

ًٰممممملمضؾػملؾملمملم)*(وػ٨معؿضملػملعملهملمبـملؼهملمأخٕىمؼبماٌضملؽمل٧مظغمل٦غؾملممل،متغمل٦نمآؼهملمتمملعهملم مادؿؽؽملمملءمواِخٕىمعلؿـؽمل٧معؽملؾملمملمأومحممل

مم(أوظؽ١م)خدلماظـمملغ٨،موماظـمملغ٨موخدلهمخدلم(اظؽملمملرم)عؾؿٓأمثمملغؿملممًلموم(عفملواػ٣م)عؾؿٓأموم(أوظؽ١م)وإنمجضمل٢،م

(م3){9}م...بكبكمِلميؽبمملغكبؾمِل٣ؿب...م ،تمملممم(2){8}م...مؼؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب... (م،1)طمملصؿملممًلم(شمملصػمل٦نم)طمملنماظ٦ضٟمسػمل٧

مدؾبؾؿبقؽبمملغؽب١َماظػمَلؾملؾب٣مب...م ،م(6)5تمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧م(4){9}...صكب٨مجؽبؽملمبمملتكبماظؽملمبضملكبؿمل٣ِ...م ،حل٤م

...{10}(7)دؾقمملغ١م:مضمملل،مإذامأرادمأحٓمع٤مأػ٢ماىؽملهملمأنمؼٓس٦امبمملظرمل٨ءمإظؿمل٥مم(8)حل٤،مضممللمدظملؿملمملنم

صؾمل٨مسٱضهملمبنيمأػ٢ماىؽملهملموخٓعؾمل٣مصكملذامأرادواماظشملضملمملممضمملظ٦ػمملم،معـ٢مبنيمؼٓؼ٥م)**(دؾقمملغ١ماظػملؾمل٣مصكملذاممضمملشلممل

ًٰممبممل)***(آت٦ػ٣ مم)****(محممل

                                                           
ٮممطغمل٦غؾملمملمٯمم(بم)مؼبمم)*(

م(أوظؽ١)وم(أوظؽ١)واظـمملغ٨موخدلهمخدلم،خدلمػٔاماظـمملغ٨م(اظؽملمملرم)و،معؾؿٓأمثمملنمم(عفملواػ٣)عؾؿٓأموم(أوظؽ١م)ٯ:مممضممللماظلؼملنيمم1

 مؼ141م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنممػمؼم9م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(إنماظٔؼ٤)وخدلهمخدلم

 304:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م248:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م،م248:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسممم،م704م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 304:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مجضملظملٕ،ماٌغملؿظمل٧م:مومضممللمأب٦مسؼملٕوم

 م248:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

م5دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

 248:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 248:مػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

مػذملمسٕضماظعملٕآنم107ممدظملؿملمملنمب٤مسؿملؿملؽملهملمب٤مأب٨مسؼملٕانمعؿملؼمل٦نمأب٦مربؼملٓماشلٱظ٨ماظغمل٦ؼبماِس٦رماإلعمملمماٌرملؾمل٦رموظٓمدؽملهملمم8

 مؼ159م:م3اِسٱممم،م308م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمممػػذملمم198سػمل٧مسؾٓمآمب٤مطـرلموسٕضمسػملؿمل٥مدٱممب٤مدػملؿملؼملمملنمت٦ؼبمدؽملهملم

ٮمضمملظ٦ػمملمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

ٮمأتمملػ٣مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

ٮمممممملمٯمم(بمم)ومؼبممٮممعمملمٯمم(طمم)مؼبمم)****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ10ذـذ8ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

م

م

ؾٓبمظكبػمّل٥كبمرؽببىبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب(م:مػم1)صكملذامصٕش٦امغبٓوامآمتضملمملظبمصٔظ١مض٦ظ٥،مؼرملؿؾمل٦نم ؾبمدؽبسؿب٦ؽباػؾب٣ؿبمَأِنماْظقؽبؼملؿب  مؼم،موؽبآخكب

أحل٤ممممملمضؾػمل٥،مِنقبماىؼملػملؿنيموإنماتظملعملؿمملمصعملٓماسذل٬وملمعبػملهملمعضملشمل٦صهملمأخٕىمم(2){10}م...صكبؿملؾملؽبمملمدؽبَٱمفب...م

ؾبمدؽبسؿب٦ؽباػؾب٣ؿبممػأخٕىمِنؿبمض٦ظ٥مم عؽملزمل٦بم(مدؾقمملغ١)عؾؿٓأمو(مدس٦اػ٣)اِولمصذمل،ممؼمدؽبسؿب٦ؽباػؾب٣ؿبػمعضملشمل٦فمسػمل٧ممؼوؽبآخكب

قٓبرم بظملضمل٢مععمل

م)*(اٌؾؿٓأموماٌضملؽمل٧مأنمدسمملءػ٣مػٔاماظػملظملٜمصٓس٦ىم(غظملٗم)مٰمصب٦زمإزؾملمملرهمػ٦ماًدلموماًدلمػؽملمملمػ٦/ممممؼ174طممػ

وصب٦زمأنمؼغمل٦نمػٔاماظٓسمملءمم،م)**(وؼٓلمسػملؿمل٥ماظػملؾمل٣مِغقب٥مغٓاءمؼبمعضملؽمل٧مؼمملمآ،مصب٦زمأنمتغمل٦نممبضملؽمل٧ماظٓسمملءم

مَأجؽبػمُلؾملؾب٣ؿب...م ،تمملممم(4){10}...رؽببىبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م (م،3م))***(مبضملؽمل٧ماظضملؾمملدةمصٓس٦ىمعزملٓرمعسملمملفمظػملظملمملس٢

                                                           
.ممد٢٫ٰماظؽملؾ٦ةموعضملٕصهملمأح٦الم٭مملحنملماظرملٕؼضملهملمِب٨مبغملٕمأغبٓمب٤مايلنيماظؾؿملؾملعمل٨موث٠مأ٭٦ظ٥موخقبجمحٓؼـ٥موسػمل٠مسػملؿمل٥مدم1

مؼبمرمملسهملمرب٥مممذملمبمملبمذطٕماجؿؾملمملدمرد٦لمآم1985ػذملمذملم1405م:م1مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمط–سؾٓماٌضملشمل٨محػملؼمل٨م

 ممم358:مسٖموج٢موخ٦ص٥معؽمل٥مسػمل٧مرٕؼ٠ماٰخؿزملمملرم

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م249:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 304:ماٌغملؿظمل٧

ٮمممصٓس٦امٯمم(بمم)مؼبمم)*(

ٮمممؼمملمآمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

ٮمممظػملظملضمل٢مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

م:م2طؼملمملمغمملضرملؾملمملماب٤ماظؽملقمملسمؼبمإسٕابماظعملٕآنم،9:م4ذطٕمػٔهماظ٦ج٦هموبؾملٔاماظػملظملٜمحٕصؿملممًلماظلؼملنيمايػمليبمؼبماظٓراٌزمل٦نمم3

 م141

 304:ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م249:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ11ذـذ10ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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وظ٦مؼضملف٢مآمظػملؽملمملسماظرملٕمؼبماظٓسمملءم:محل٤،مظػملظملزمل٢مبنيماٌممل٨٬موماٌلؿعملؾ٢،مأيم(1){11}م...َأجؽبػمُلؾملؾب٣ؿب

(م،م2)طمملدؿضملفمملشل٣مبمملًرلمشلػملغمل٦ا

م

م

عمبلمب٥ؾبم...م :حل٤م،وعـػمل(4)٥{12}م...٫كبؼملـبمملامَأوؿبمقؽب... ،متمملممم(3){11}م...مؼؽبضملؿبؼملؽبؾملؾب٦نؽب... م

...{12}(5م)موزس٣مبضملسملؾمل٣مأنماظ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥م: ...مٕبهؾب وظؿملٗمبرمل٨ءمِنم،معقٕبم ...مَصػمَلؼملمبمملمَطرملؽبظمْلؽملؽبمملمسؽبؽملؿب٥ؾبم٬ؾب

موماظؾٱءموغل٨مدقملاظ٥م)**(مأنمميل٥ماظسملٕموغل٨معمملمطمملنمصؿمل٥مع٤ماىؾملٓ)*(اٌضملؽمل٧مادؿؼملٕمسػمل٧معمملمطمملنمسػملؿمل٥مع٤مضؾ٢

ممظؿملٗمب٦ضٟ،مم{13}م...َظؼملمبمملمَزػمَلؼملؾب٦ْا...م (م،9)8تمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم(7){12}م...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م (6)إؼمملغممل

ب٦ضٟ،مم

ٌّمملمحزمل٢مشل٣مػٔانماِعٕانمذب٨ءماظٕد٢مبمملظؾؿملؽملمملتمممؼموؽبجؽبمملءتؿبؾملؾب٣ؿبمػظضملشملٟم سػمل٧مزػملؼمل٦امأيم

                                                           
ومأب٨مسؼملٕومم،م249:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 304:م،اٌغملؿظمل٧

 م18م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م900احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م141م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م8م:م3ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

 304:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم3

 249:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م249:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 304:ماٌغملؿظمل٧

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمضؾ٢مٯممض٦ظ٥مم)*(

ٮمماىؾمل٢مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

 21-م20م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م901احملٕرماظ٦جؿملٖمم،مم8م:م3ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم6

 304:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م249:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

 304:ممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم9
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ؼبمم(طٔظ١مم)محل٤،موماظغملمملفمع٤{13}...وؽبعؽبمملمَطمملغؾب٦ْامظكبؿملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ْا...م (م،1)وزػملؼملؾمل٣مأػػملغمل٦امم/مؼم165بممػم

ِٖيماْظعمَل٦ؿبمؽبمم...م (،2)وػ٦ماإلػٱكم،مع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧ماٌزملٓرماحملٔوفمأيمعـ٢مذظ١ماىٖاءم غؽبفؿب

ِٕعكبني م(م،4){14}...تؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م :وعـػمل٥،مطمملفم(3م){13}...اْظؼملؾبفؿب

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ16ذـذ15ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

 {15}م...بؽبؿملىبؽملؽبمملتلب...مصٱمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملم(إذام)مج٦اب)*((ضممللم)ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب،م ىبْظ٥ؾب...م مَأوؿبمبؽب

...{15}(5)(7)طمملف:م6حل٤م،وضممللمأب٦مسؼملٕوم، {15}...عكب٤متكبػمْلعمَلمملءمغؽبظمْللكب٨...ممجممل٫ٖ،مظٱبؿٓاءمبفملنم

طؼملمملمرزلوملمؼبمعزملقٟمسـؼملمملنمم(8)ع٤ما٦ٌا٬ٝماظؿلضملهملماظيتمزؼٓتمصؿملؾملمملماظؿملمملء(تػملعملممل٨٫مم)وتعملٓممأنقب،مبفملنماظؽملمملصؿملهملم

ظٱبؿٓاءمم(4)طمملفم(3:)حل٤،موضممللمأب٦مسؼملٕوم(2){15}...مؼؾب٦حؽب٧مِإَظ٨مب...  (م،م1م))**(ب٤مسظملمملن

م،م)***((إغ٨)بذمل

                                                           
  22م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م12م:م4وماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نممم،م22م:م6مموضٓمذطٕمػٔهماظ٦ج٥مأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم2

 م704م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 304:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م704م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

ٮممضمملظ٦امٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م249:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 304:ماٌغملؿظمل٧

م2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 مم304:ماٌغملؿظمل٧مم7

 م47ماٌعملؽملٝمم8

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمب٤مسظملمملنمٯممظظملٜمم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ14ذـذ11ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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مجممل٫ٖم،سػمل٧مضٕاءةم{16}م...معؽبمملمتؽبػمَل٦ؿبتؾب٥ؾبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب... ،متمملممم(5){15}م...مسؽبصملكبؿمل٣ٍ... م

م

م

م

م

َٰمَأدؿبرؽباُط٣(م6)ضؽملؾ٢ صؾمل٦معؽملعملشملٝمع٤م،ممع٤مآمتضملمملظبم)**(بطملرلمغظمل٨مصؾمل٦مادؿظملؾملمملمموإخؾمملرمبكملؼعملمملعماظٓراؼهملم(7)بكب٥كبم)*(وؽب

عمملمتػمل٦ت٥م:)مِغقب٥معضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مع٤مض٦ظ٥مم(8)بمملظؽملظمل٨م(وٰمأدراط٣)اظؽملظمل٨ماظٔيمضؾػمل٥موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأم

(م10)ومايل٤م(9)وضٕأماب٤مسؾمملس،ممعضملؾملمملمؼبماظؽملظمل٨مصٱمؼعملشملٝمعؽملؾملمملم)***(صؾمل٦معؿضملػمل٠مبمملظؿٱوةموأدخ٢م(سػملؿملغمل٣

                                                                                                                                                                                
ممسـؼملمملنمب٤مسظملمملنمب٤مأب٨ماظضملمملصمب٤مأعؿملهملمب٤مسؾٓمسلٗمأعرلماٌقملعؽملنيمذوماظؽمل٦رؼ٤موأحٓماظلمملبعملنيماِوظنيمسٕضماظعملٕآنمسػمل٧مم1

ممؼ371م:م4اِسٱممم،م507م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػػذملم35مادؿرملؾملٓمدؽملهملماظؽمليبم

 304مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

 م2ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

م304:مماٌغملؿظمل٧مم4

ٮممبكملنمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 304:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

 م109ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

ٮممٰمأدراط٣مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 م310إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2اظؽملرملٕمم،مم25م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99مماظؿؿمللرلمم7

ٮمماظطملمملؼهملمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

اظؽملرملٕمم،مم25م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99اظؿؿمللرلمم،م324اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموسممل٭٣مؼبمرواؼهملمحظملٙمم8

 ممؼ310إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2

ٮممدخ٢مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 م24ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

 م105ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ16ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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بضملٓماظٕاءمعؾٓظهملمع٤مأظٟموماِظٟمعؽملعملػملؾهملمس٤مم(3)بؾملؼملٖةمدمملطؽملهمل(وٰمأدراط٣مب٥مم:)م(2)وأب٦مرجمملءم(1)واب٤مدرلؼ٤

،معؽملعملػملؾهملمس٤مؼمملءمٰغظملؿمملحمعمملمضؾػملؾملمملم

م

م

م

م

َٰم...م ،وضؿمل٢ماشلؼملٖةمأ٭ػملؿملهملمومإنماذؿعملمملض٥مع٤ماظٓرءموػ٦ماظٓصٝم،مم(5)حغملمملػمملضشملٕبم(4)موػ٨مظطملهملمظضملعملؿمل٢ وؽب

مطمملفمظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمم {16}...معىب٤مَضؾؿبػملكب٥كب... ،جممل٫ٖمسػمل٧ماظعملٕاءتنيمم(6){16}م...َأدؿبرؽباُط٣مبكب٥كب

ِٕعؾب٦نؽب...م ،طمملفمم(1){17}م...بكبـملؼؽبمملتكب٥كب...م تمملم،مم(7){16}م...َأَصَٱمتؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب...م م،)*(بضملٓه ماْظؼملؾبفؿب

...{17}(2)تمملممم، َٰمؼؽبؽملظمَلضملؾبؾملؾب٣ؿب...م مظؿملٗمب٦ضٟ،مم{18}...وؽب

                                                           
ممربؼملٓمب٤مدرلؼ٤مأب٦مبغملٕمب٤مأب٨مسؼملٕةماظؾزملٕيمع٦ظبمأغٗمب٤معمملظ١مروىمس٤مزؼٓمب٤مثمملبوملموأب٨مػٕؼٕةموشرلػؼملمملموروىمسؽمل٥مم1

 مؼ151:2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػػذملم110اظرملضمليبموضؿمملدةموشرلػؼملمملمعمملتمدؽملهملم

م125ممعشملٕمب٤مرؾملؼملمملنماظ٦راقمأب٦مرجمملءماظلػملؼمل٨مدغمل٤ماظؾزملٕةمضؿمل٢مرواؼؿ٥مس٤مأغٗمعٕدػملهملمروىمس٤مايل٤موشرلهمعمملتمدؽملهملمم2

ػذملم

 ممؼ167م:م10ػذملمذملم1327م:م1تؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملمٰب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مذملمدارم٭مملدرمذملمبرلوتمطمػ

 م429م:م1احملؿلنملمم،م143م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م56ممزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم3

عضملف٣مضؾممل٢٫ماظضملٕبماظعملٓميهملمومايٓؼـهملممػممسعملؿمل٢مب٤مطضملنملمبشمل٤مع٤مبينمسمملعٕمب٤م٭ضملزملضملهملمع٤مضؿملٗمب٤مسؿملٱنمع٤ماظضملٓغمملغؿملهملمم4

تفملظؿملٟم

 مؼم801م:م2م–مم1992-مػذملم1414م:م7مط–مبرلوتم–معقملدلهملماظٕدمملظهملم–مسؼملٕمر٬مملمطؼملمملظهملم

بطملؿملهملممػػذملم206ممربؼملٓمب٤ماٌلؿؽملرلمأب٦مسػمل٨ماظؽملق٦يماٌضملٕوفمبعملشملٕبمٰزممدؿملؾ٦ؼ٥موطمملنمعضملؿٖظ٨مأٌػنملمعمملتمدؽملهملمم5

 مؼ242م:م1اظ٦سمملة

 م305:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م249:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤مغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممبضملٓهمٯممظظملٜممم)*(

 م305:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل249٧:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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ؽبماظػمّل٥كب... ع٤مععمل٦لماظغملظملمملرم/مِنقبمعمملمبضملٓهمممممؼم197أممػ :مطمملفمٰغؿؾملمملءمععمل٦شل٣،موعـػمل٥م(3){18}م...مسكبؽمل

َِرؿبِض... م َٰمصكب٨ما ُِٕط٦نؽب...م ،{18}...موؽب مَصمملخؿبؿؽبػمَلظمُل٦ْا...م ،تمملممم(4){18}م...سؽبؼملمبمملمؼؾبرملؿب

...{19}(5)محل٤م،

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22ذـذ191ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

وظ٦ٰمطػملؼملهملمدؾعملوملمع٤مربقب١مِػػمل١مآمأػ٢ماظؾمملر٢موأن٧مأػ٢م:متمملم،ماٌضملؽمل٧م(6){19}...ؼؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽب...م م

اْظطملؽبؿملؿبنملؾبم...م :معؾؿٓأمبمملظظملمملء،موعـػمل٥م(اِعٕم)مجممل٫ٖ،مِنقب{20}م...آؼؽبهمٌلمعىب٤مرمببىب٥كب...م ،اي٠م

ؾٕبوْا...م (مم7){20}...ظكبػمّل٥كب ،مأرض٧معؽملؾملؼملمملم،ِنقبمج٦ابماِعٕمعؽملعملشملٝمظظملصملممًلمعؿزمل٢معضملؽمل٧م {20}م...َصمملغؿبؿؽبصملكب

 ِٕؼ٤ؽب...م ؽبعؾبم... :محل٤،موعـػمل٥{21}...مصكب٨مآؼؽبمملتكبؽملؽبممل... تمملم،مم(8){20}...عىب٤ؽبماْظؼملؾبؽملؿؽبصملكب مَأدؿب

ـٕبا ؾبونؽب... (1،){21}...عؽبغمْل م... (4)أممبمملظؿقؿؿملهملم(3)د٦اءمضٕئمبمملظظمل٦ضؿملهمل:متمملمم(2){21}م...معؽبمملمتؽبؼملؿبغمُل

                                                                                                                                                                                
ومأب٨مسؼملٕو،مم،م249:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 305:ماٌغملؿظمل٧

 305:مومتمملممسؽملٓممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م249:ممموػ٦مطمملفماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م،م249:متمملممسؽملٓمغمملصٝم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسممم،م704م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

ومطمملفمسؽملٓمم

 م305:ممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 305:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م249:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م249:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 305:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 م305:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م249:ممطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 305:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،مم704م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

وممأب٨مسؼملٕو،مم،م249:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م704م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 305:اٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ19ذـذ16ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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...ِٕ ىٕبموؽباْظؾؽبقؿب ع٤م(مؼلرلط٣)وماظؾىملموم(6)ع٤ماظؽملرملٕ(ؼؽملرملٕط٣م)محل٤،موضٕئم(5){22}م...مصكب٨ماْظؾؽب

م:م3د٦رةماظؽمللمملء}م...محؽبؿمب٧ؽبمِإذؽبامبؽبػمَلطملؾب٦ْاماظؽملىبغمَلمملحؽب... ظٱبؿٓاءمإذامطمملنمبضملٓػمملمإذامإٰمض٦ظ٥مم(محؿ٧)،مِنقب(7))*(اظؿلؿملرل

مم{م6

فّبممػمض٦ظ٥م(مإذا)وج٦ابم،مصكملغقبقبؾملمملمٰغؿؾملمملءماٰبؿٓاءمممم/مؼم175طممػ ممم{22}...معكب٤مُط٢ىبمعؽبغمَلمملٍن... ؼ،مجؽبمملءتؿبؾملؽبمملمِرؼ

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ22ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

ىبؼ٤ؽب... :حل٤،موعـػمل٥ صؼملمملمطمملنمحمملشل٣م:مج٦ابمدقملالمععملٓرمطفملغقب٥مضؿمل٢م(دس٦امآم)ِنقبمم{22}م...مَظ٥ؾبماظ

ِٕؼ٤ؽب...م (م،م8)ؼبمتػمل١ماظرملٓةم؟مضؿمل٢مدس٦امآموٕمؼٓس٦امد٦اه :مطمملف،موعـػمل٥م(9){22}...عكب٤ؽبماظرملمبمملطكب

 ...ِٕماْظقؽب٠ىب بكمل٬ؼملمملرمعؾؿٓأم(عؿمملعم)تمملمم،م٤ٌمضٕأم {23}...سؽبػمَل٧مَأغظمُللكبغمُل٣...م (م،10){23}م...مبكبطملؽبؿملؿب

م(بطملؿملغمل٣)أومرصٝم،متؾطمل٦نمعؿمملعم:مأيموطٔامظ٦مغزملنملممبقٔوفم،،مػ٦معؿمملعمأومذظ١معؿمملعم:مربٔوفمتعملٓؼٕهم

                                                                                                                                                                                
 305:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م249:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 305:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م249:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مموػ٨مضٕاءةمأب٨مرجمملءموأب٨مجضملظملٕمواب٤مأب٨مإدقمملقموسؿملل٧مورػملقهملموماِسؼمل٘موماىقٓريموأؼ٦بمب٤ماٌؿ٦ط٢موماب٤مم3

 مؼ31م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،ماظلؾضملهملممػربؿملزمل٤موذؾ٢موأػ٢معغملهملم

 م31م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م56مموػ٨مضٕاءةمذبمملػٓموضؿمملدةمومايل٤ماِسٕجموغمملصٝماظرمل٦اذمم4

 305:ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م249:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 310إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2اظؽملرملٕمم،م32م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99اظؿؿمللرلمم،م325مماظلؾضملهملمم6

ٮمماظؿمللرلمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 310إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2اظؽملرملٕمم،م32م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99اظؿؿمللرلمم،م325مماظلؾضملهملمم7

 م34م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم8

 م249:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

م،مم249:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م705م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10
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إغقبؼملمملمبطملؿملغمل٣معلؿعملٕمسػمل٧م:موصؿمل٥م٬ؼملرلمسممل٫ٓمسػمل٧ماٌؾؿٓأمتعملٓؼٕهم،مسػمل٧ماٰبؿٓاءموسػمل٧مأغظمللغمل٣مؼبمع٬٦ٝماًدلم

:مسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمربٔوفمتعملٓؼٕهم(بطملؿملغمل٣م)وطٔامظ٦مرصٝ،مصضملػمل٧معؿضملػملعملهملمبمملٰدؿعملٕارم،موػ٦معؿمملعم،مأغظمللغمل٣م

سػمل٧م)وم(بطملؿملغمل٣م)وإغقبؼملمملمبطملؿملغمل٣مسػمل٧مأغظمللغمل٣مع٤مأج٢معؿمملعمايؿملمملةمعٔع٦مموظؿملٗمب٦ضٟمإنمرصٝمخدلمس٤مض٦ظ٥

ِغقب٥مظؿملٗمخبدلماٌؾؿٓأمصؾمل٦مزٕفمظطمل٦مأومغزملنملم،مصٱم٬ؼملرلمؼبمض٦ظ٥مسػمل٧مأغظمللغمل٣م،معؿضملػمل٠مبمملظؾطمل٨مم(أغظمللغمل٣

:مأومغزملنملمسػمل٧مأغقب٥معظملضمل٦لمع٤مأجػمل٥م،مم(بطملؿملغمل٣)بذملم(عؿمملع)

م

م

م

م

م

م

أيمزع٤م:مزٕفمزعمملنم(معؿمملع)مسػمل٧مأنقبم(3)س٤مسممل٭٣م(2)وبمملظؽملزملنملمضٕأمحظملٙ،مم(1)مأيمع٤مأج٢معؿمملع

إظبمم(ِإغمبؼملؽبمملمعؽبؽـب٢ؾب)تمملم،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(2){23}.متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب. (م1)وضٕأمبمملض٨ماظلؾضملهملمعؿمملعمبمملظٕصٝ،مم(4)عؿمملع

َِغؿبضملؽبمملمؾب) م(ممما

                                                                                                                                                                                
 م305:ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

وتسملؼملٕمم(سػمل٧مأغظمللغمل٣مم)وصب٦زمأنمؼغمل٦نمخدلهم،مإمنمملمبطملؿملغمل٣مرصٝمبمملٰبؿٓاءموخدلهمعؿمملعمايؿملمملةماظٓغؿملمملم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرمم،م144م:م2إسٕابماظعملٕآنممػعؾؿٓأمأيمذظ١معؿمملعمايؿملمملةماظٓغؿملمملمأومػ٦معؿمملعمايؿملمملةماظٓغؿملمملم

مؼم20م–م19م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م36م–م35م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م904اظ٦جؿملٖم

 م54ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم2

 م54ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

 311إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2اظؽملرملٕمم،م35م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99اظؿؿمللرلمم،م325مماظلؾضملهملمم4

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذـذ23ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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َٛم:م)صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥ممم/مؼم166بممػم ،مأغقب٥مػؽملمملموؼبماظغملؾملٟمتمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفم(3)وزس٣مؼضملعمل٦بماِزرق،مم(مَصمملخؿبؿؽبػمَل

م)*(وؼبمػٔاماظ٦ضٟمذ٨ءمع٤مجؾملهملماظػملظملٜموماٌضملؽمل٧مصمملظػملظملٜمأنمغؾمملت،معمملمبضملٓهم،عبػملهملمعلؿفملغظملهملمع٤معؾؿٓأموخدلهم

وؼبماٌضملؽمل٧متظملغملؿمل١ماظغملٱمم،ممبضملسملؾملمملمبؾضملٚم)**(صؽملؾوملمبٔظ١ماٌشملٕمأغ٦اعمع٤ماظؽملؾمملتمزبؿػملٛ:مصمملس٢مبعمل٦ظ٥مصمملخؿػملٛمأي

َِغؿبضملؽبمملمؾبموؽب...م اٌؿزمل٢ماظزملقؿملّموماٌضملؽمل٧ماظظملزملؿملّموذػمملبمإظبماظػملطمل٦موماظؿضملعملؿملٓ )محل٤،مِنقبم(4){24}م...ا

(مممم5)ابؿٓا٫ؿملهملمتعملٝمبضملٓػمملماىؼمل٢مطعمل٦ظ٥م(حؿ٧

م

(م6)صؼملمملمزاظوملؿبماظعمَلؿؿبػمل٧متؽبؼملؾبيملنبمدعمملءػمملمممممممممممممممبٓجػملهمَلمحؿ٧معمملءؾبمدجػملهمَلمأذغمل٢ؾب

َٰمِإغمبؼملؽبمملمغؽبقؿب٤ؾبمصكبؿؿبؽملؽبهمٌل...م :واظطملمملؼهملمعضملؽمل٧مٰمؼظملمملرضؾملمملمطؼملمملمتعملٓممؼبمض٦ظ٥م مم{102م:م2د٦رةماظؾعملٕةم}..محؽبؿمب٧مؼؽبعمُل٦

 {24}...َضمملدكبرؾبونؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل...م(7)(ممإذا)مج٦اب(مأتمملػممل)مظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقب،م

                                                                                                                                                                                
 311إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م212م:م2اظؽملرملٕمم،م35م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99اظؿؿمللرلمم،م325مماظلؾضملهملمم1

 250:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ممظضملػمل٥مأب٦مؼضملعمل٦بماِزرقموظؿملٗمؼضملعمل٦بموػ٦متزملقؿملٟمؼ٦دٟمب٤مسؼملٕومب٤مؼلمملرمأب٦مؼضملعمل٦بمآٌغ٨ماٌضملٕوفمبمملِزرقمثعملهملمم3

 مؼ402م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػػذملمم240ربعمل٠م٬مملبٛمأخٔماظعملٕاءةمس٬ٕممًلموزلمملسممًلمس٤مورشمعمملتمدؽملهملم

ٮمممغمملتمٯممم(بمم)مؼبمم)*(

ٮممطبؿػملٛمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م250:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م705م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 306:اٌغملؿظمل٧

ػذملم110ػذملموعمملتمدؽملهملم28مجٕؼٕمب٤مسشملؿملهملمب٤محٔؼظملهملماًشملظمل٨مع٤ممتؿمل٣مأذضملٕمأػ٢مسزملٕهموظٓموعمملتمؼبماظؿملؼملمملعهملموظٓمدؽملهملمم5

مدارم٭مملدرم–وصؿملمملتماِسؿملمملنموأغؾمملءمأبؽملمملءماظٖعمملنمِب٨ماظضملؾمملسمسلٗماظٓؼ٤مأغبٓمب٤مخػملغملمملنمهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمإحلمملنمسؾمملسممػم

 مؼم321م:1-مممم1992-مػذملم1414مبرلوتمم–

ممدؼ٦انمجٕؼٕمتفملظؿملٟمربؼملٓمإزلمملسؿمل٢مسؾٓمآماظزملمملويمعسملمملصممًلمإظؿمل٥متظمللرلاتماظضملمملٕماظػملطمل٦يمأب٦مجضملظملٕمم6

 م457م:م1مط–اٌغملؿؾهملماظؿفمملرؼهملماظغملدلىم-مممربؼملٓمب٤محؾؿملنملم

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م250:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م706م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 مم306:اٌغملؿظمل٧
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ِٗطفملنؿبمٕمتطمل٤ِمم...م مؼمم198أممػم َِعؿب عـ٢م:مربٔوفم،أي/مغضملوملمٌزملٓرمم(طٔظ١)محل٤،موماظغملمملفمؼبم{24}م...بكبممل

ؾبونؽب... (م،م1)مؼبماٌلؿعملؾ٢مظعمل٦ممؼؿظملغملٕون)*(مػٔاماظؿظملزملؿمل٢ماظٔيمصزملقبػملؽملمملهمؼبماٌممل٨٬مغظملزملػمل٥ ممؼؽبؿؽبظمَلغمَل

)**(...{24}(2)و،متمملممم ؿبسؾب٦مِإَظ٧مدؽباِرماظلمبَٱِم...م معنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ...م ،مجممل٫ٖم{25}...وؽباظػمّل٥ؾبمؼؽب

...{25}(3م)تمملمم، {26}م...وؽبِزؼؽبمملدؽبٌة...م(4)ضممللم،مم(6)تمملم:موضؿمل٢،مم(5)طمملف:محل٤،موضؿمل٢م

(مم7)م)***(:ايل٤

م

م

(م10)إظبموج٥مآماظغملٕؼ٣مطؼملمملمرويمس٤م٭ؾملؿملنملم(9)اظؽملصملٕ:موضؿمل٢،م(8)وماظٖؼمملدةماىؽملقبهمل،مايلؽمل٧ماظضملؼمل٢ماظزملمملحلم

مأػ٢ماىؽملهملماىؽملهملمغ٦دوامأنؿبمؼمملمأػ٢ماىؽملهملمإنقبمظغمل٣مسؽملٓم)*(إذامدخ٢م)م:مضممللمرد٦لمآم:مضممللمم(10)٭ؾملؿملنمل

                                                           
ٮممؼظملزملػمل٥مٯمم(بمم)مؼبمم)*(

 م22م:م4وماظلؼملنيمايػمليبمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م40م:م6مذطٕمػٔاماظعمل٦لمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموؼؿظملغملٕونمٯممظظملٜمم)**(

 306:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 306اٌغملؿظمل٧،:مومأب٨مسؼملٕوم،م250:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسممم،م607م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 م306:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:مموما٫ٰؿؽملمملف

 306:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:ممماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم6

ٮممضؾ٢مٯمم(بمم)مؼبمم)***(

 م105ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

 م107م:م11مماظشملدليمم8

 م44م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م905مموػ٦مض٦لماىؼملؾمل٦رماحملٕرماظ٦جؿملٖمم9

مم٭ؾملؿملنملمب٤مدؽملمملنماظٕوع٨مب٤معمملظ١مع٤مبينماظؽملؼملٕمب٤مضمملدٛم٭قمملب٨موػ٦مأحٓماظلمملبعملنيمإظبماإلدٱممم10

 مؼ302م:م3اِسٱمممػمم659-مػذملم38معمملتمدؽملهملم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ26ذـذ24ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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إٔمتٓخػملؽملمملم،مإٔمتٖحٖحؽملمملمس٤ماظؽملمملرم،مصؿملعمل٦ظ٦نمعمملمػ٦م؟مإٔمتؾؿملٚموج٦ػؽملمملم،مآمع٦سًٓامأرؼٓمأنؿبمأنٖطؼمل٦هم

وضؿمل٢مواحٓةمع٤مم(1)(ص٦مآمعمملمأسشملمملػ٣مذؿملؽممًلمػ٦مأحنملمإظؿملؾمل٣معؽمل٥م،ماىؽملهملم؟مصؿملغملرملٟمايفمملبمصؿملؽملصملٕونمإظؿمل٥م

َٰمذكبَظهمٌلم... (م،2)ايلؽملمملتمب٦احٓةموزؼمملدةمتسملضملٟمسرملٕةمأعـمملشلمملمإظبمدؾضملؼملممل٫هملم٬ضملٟ طمملف،ممم(3){26}م...وؽب

 ...{26}...مَأ٭ؿبقؽبمملبؾبماْظفؽبؽملمبهملكبمؼزملػملّمأنمؼغمل٦نمعبػملهملمعلؿعملػملهملمعؾؿٓأمأومخدلمم(ػؾب٣ؿبمصكبؿملؾملؽبممل)مجممل٫ٖم،ِنقبمض٦ظ٥م،

  سب٦ماظٕعمملنمحػمل٦محمملعٚمم(أوظؽ١)خدلًامثمملغؿملممًلمصؾملؼملمملمخدلانمظذملم(ػ٣مصؿملؾملممل)خدلًاموم(أ٭قمملبم)وؼزملػملّمأنمؼغمل٦ن

ؾبونؽب... معؾؿٓأمثمملنموخدلهم)**((م(وجٖاءم)،معؾؿٓأم–(مطلؾ٦ا)ماظٔؼ٤م)متمملمم،ِنقبموم(4){26}م..مخؽبمملظكب

(م،م5)(مبـػملؾملممل)

م

سممل٭٣م)مِنقبماظغملمملفمٰمتؿضملػمل٠مب{27}م...عكب٤ؿبمسؽبممل٭كب٣ٍ...م :موعـػمل٥،محل٤م(6م){27}..ذظهملم...م م

موج٦ػؾمل٣م)*(وط٦ن،مد٦ادماظ٦ج٥مومتطملرلهمم(اظٔظهمل/مرػ٠م)ِنقب،ممعضملؽمل٧م)***(ضؾػملؾملمملمؼط176(مػذظهمل)عٝمتضملػملعملؾملمملمب(

                                                                                                                                                                                
ٮممدخػملوملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

(م80)بمملبمإثؾمملتمرؤؼهملماٌقملعؽملنيمؼبماآلخٕةمربؾمل٣مدؾقمملغ٥موتضملمملظبمم(1)مم٭قؿملّمعلػمل٣مطؿمملبماإلميمملنمم1

 م350م:م1م–م181مممرض٣مايٓؼىملم

 م43م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م905احملٕرماظ٦جؿملٖم،مموػ٦مض٦لمايل٤ماظؾزملٕيمم2

 م306:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م706مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 ممم308:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮممد٦اءمعؾؿٓأمأومخدلمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

جٖاءمدؿملؽهملمم)إغقب٥ماىؼملػملهملماظيتمبضملٓهموػ٨:معؾؿٓأمومج٦زوامؼبماًدلموج٦ػممًلم،أحٓػمملم(اظٔؼ٤م)وماظصملمملػٕمأنقبم):ممضممللمأب٦محؿملمملنمم5

ظؿمللوملم:مزا٫ٓةمضمملظ٥ماب٤مطؿمللمملنموضؿمل٢م:مواخؿػملظمل٦امؼبماظؾمملءمصعملؿمل٢م،م(ممبـػملؾملممل)خدلهمعـؾوملموػ٦م:معؾؿٓأمصعملؿمل٢م(مجٖاء)و(مبـػملؾملممل

م(زا٫ٓةم

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م906وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمػٔهمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م45م–م44م:6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػم

ؼم512-م511م–م149ممعطملينماظػملؾؿملنملم25م-24-م23

 م250:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

ٮممضؾػمل٥مٯمم(بمم)مؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ26ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ممممممم(م1)مبمملظ٦ج٥مس٤ماىؼملػملهملمظغمل٦غ٥مأذٕصؾملمملموظصملؾمل٦رماظلٕورمصؿمل٥)**(عل٦دةمػ٦محعملؿملعملهملمٰمذبمملزا،موطؽمل٧

،ممجممل٫ٖم،موصؿمل٥معمملمتعملٓمم{27}...َأ٭ؿبقؽبمملبؾبماظؽملمبمملِر...م (م،م3)طمملف:موضؿمل٢،محل٤مم(2){27}.عؾبصمْلػملكبؼملـبممل.

 ؾبونؽب...م ...م (م،5)ذطٕػ٣مأومخ٦صؾمل٣:مبظملضمل٢مربٔوف،مأيم(مؼ٦م)متمملم،مواغؿزملنملم(4){27}م...خؽبمملظكب

اد٣مصضمل٢ممبضملؽمل٧ماثؾؿ٦امصفملّطٓم(عغملمملغغمل٣م)ِنقبم(أغؿ٣موذٕطمملؤط٣مم):مظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟم{28 }م...عؽبغمَلمملغؽبغمُل٣ؿب

قٓبرمبمملثؾؿ٦امِنقبماد٣ماظظملضمل٢مإنمطمملنماظظملضمل٢مم(عغملمملغغمل٣)و،م(أغؿ٣موذٕطمملؤط٣م)وسشملٟمسػملؿمل٥ اد٣مصضمل٢مٰمؼؿضملٓىموشلٔامض

(م،م6)سػملؿمل١مزؼًٓامٌمملمغمملبمعؽملمملبماظٖممتضملقبٓى:م،طمملنمعؿضملٓؼممًلمسب٦م)****(وإنمطمملنمعؿضملٓؼممًل،ممٰزعممًلم)***(ٰزعممًلم،طمملن

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذـذ28ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

                                                                                                                                                                                
ٮممط٦نمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ٮممواسؿؽمل٧مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مم46م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛممم1

 مم308:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕونماٌغملؿظمل٧مم،م706م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 308مماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم3

 م308:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

 م26م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م48م:م6ممذطٕمػٔاماظ٦ج٥مؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم5

ٮمماد٣ماظظملضمل٢مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممطمملنماد٣ماظظملضمل٢مطٔظ١مٯمم(أمم)مؼبمم)****(

قبهماظؽملق٦ؼ٦نمؼبمأزلمملءماِصضملممللموضٓرمبمملثؾؿ٦اموهؼملػملوملم٬ؼملرلًامصفملطٓم(عغملمملغغمل٣مم)ٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنم6 وسشملٟمسػملؿمل٥مؼبمض٦ظ٥ممس

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م906وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖممم،م49م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػٮممم(أغؿ٣موذٕطمملؤط٣مم)

 مؼ27

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ28ذـذ27ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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أغؿ٣م)ث٣مؼؾؿٓأم،مضٓممتقبم(معغملمملغغمل٣)صؿملغمل٦نم(معؾملمملغ٦ن)مأو(مزبٖؼ٦ن)معؾؿٓأموماًدل(مأغؿ٣)م(1)موضممللماب٤مسشملؿملهمل

ومممملمؼٓلمسػمل٧م٬ضملظمل٥مضٕاءةمع٤مضٕأم،ممِصزملّمطٱمم)*****(وػٔامٰمؼؽملؾطمل٨مأنمؼعملممللمِنقبمصؿمل٥متظملغملؿملغملممًلم(2)(وذٕطمملؤط٣

ؽٕبَطـملؤؾبُط٣ؿب... (3)وماظؽملممل٭نملمظ٥ماد٣ماظظملضمل٢مؼوذٕطمملءط٣مبمملظؽملزملنملمسػمل٧ماٌضملؿملهملممػ مجممل٫ٖم{28}م...مَأغؿؾب٣ؿبموؽبذؾب

ظػملضملٓولمم

ؽبؼمبػمْلؽملؽبمملمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ؿب...م ،عٝماظظملمملءم ؾبونؽبم... ،حل٤م(4){28}م...َص ،مأحل٤ممممملمضؾػمل٥مم(5){28}...متؽبضملؿبؾؾب

 ...{29}م...مَظطملؽبمملصكبػملكبنيؽب(6)طمملف،مم

 

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ذـذ30ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

                                                           
ممسؾٓماي٠مب٤مشمملظنملمب٤مسؾٓماظٕحؿمل٣مانمسشملؿملهملماظطملٕغمملر٨م٭مملحنملماظؿظمللرلماإلعمملممأب٦مربؼملٓممايمملصٜماظعملممل٨٬مطمملنمصعملؿملؾملممًلمسمملرصممًلمم1

بممليٓؼىملمم

 مؼ53م:م4اِسٱممم،م73م:م2بطملؿملهملماظ٦سمملةممػم541ػذملمعمملتمدؽملهملم481موظٓمدؽملهملم–وماظؿظمللرلمسب٦ؼممًلمظطمل٦ؼممًلمأدؼؾممًلم

 م907مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

ٮممؼطملػملؿملغملمملـًبمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

م،مم250:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م706م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

 مم308ومأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧

مموضٓمذطٕمػٔهماظعملٕاءةمأطـٕمع٤معزملٓرمإٰمأغقبؾمل٣مٕمؼٔطٕواماد٣مع٤مضٕأمشلٔهماظعملٕاءةمؼؽملصملٕمم4

 27م:4اظٓرماٌزمل٦نمم،م50م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم

 مم308:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

 مم308:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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 ...{30}م...معمبمملمَأدؿبػمَلظمَلوملؿبموعـػمل٥م،م)*(محل٤: ...{30}م...ماْظقؽب٠ىب، ؾبونؽب...م (م1){30}م...ؼؽبظمْلؿؽب

ؿٕبزؾبُضغمُل٣مػتمملم،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م مؼممُض٢ؿبمعؽب٤مؼؽب

ؽبمػممإظبمض٦ظ٥مممؼ167بممػ َِعؿب ؾبما ؽببىب َِرؿبِض... مسػمل٧/صٱمؼ٦ضٟم،ممؼموؽبعؽب٤مؼؾب م،ِنقبمبضملٓهمم{31}م...موؽبا

وماٌكٕجمومآٌبٕمػ٦مآمتضملمملظبم/ممممماظ٢٫ٰٓماظٓاظهملمسػمل٧مصلمملدمعٔػؾؾمل٣معظملزملػملهملمواسذلاصؾمل٣مبفملنقبماظٕازقموماٌمملظ١ممؼ199أممػم

ؽب...م (2)إغغملمملرهممٰمميغملؽملؾمل٣م)**(أعًٕا َِعؿب ؾبما ؽببىب (م3){31}...َصلؽبؿملؽبعمُل٦ُظ٦نؽبماظػمّل٥ؾب...م ،مجممل٫ٖم{31}...وؽبعؽب٤مؼؾب

ممرؽببنبغمُل٣ؾبماْظقؽب٠نب... ،طمملظٔيمضؾػمل٥م(4){31}م...مَأَصَٱمتؽبؿمبعمُل٦نؽب... مبمملظظملمملء)***(طمملف،مِنقبماِعٕمؼؾؿٓئ

...{32}محل٤)****(، َٰماظسملمبَٱلؾب...م ؽٕبُص٦نؽب... ،ممأحل٤معؽمل٥م{32}...ِإ طمملفمم(5){32}م...متؾبزملؿب

َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... :موعـػمل٥،مطمملفم (م،م6){33}...م

م

م

م

                                                           
ٮممجممل٫ٖمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

 مم308:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م250:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮممأعٕمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

 م52م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم2

 م250:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮممؼؾؿٓأمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 مم308:ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م250اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم4

ٮممأحل٤مٯمم(طمم)مؼبمم)****(

 مم308:ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م251:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 مم308:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،م251:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6
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ؾٓبهؾب...م :موطٔا (م4)3تمملم،مسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم(2){34}م...تؾبقملؿبَصغمُل٦نؽب...م ،ماِولمم(1){34}م...ثؾب٣مبمؼؾبضملكبؿمل

، {35}م...ِإَظ٧ماْظقؽب٠ىب...مموعـػمل٥،مم(5)ماِولمطمملف: ...{35}م...مظكبػمْلقؽب٠ىبمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملم

ؽبى...م :بضملٓه َٰمَأنمؼؾبؾملؿب وضممللمبضملسملؾمل٣م،طمملفمظٱدؿظملؾملمملممبضملٓهم:م(8)7حل٤،موضممللمأب٦مسؼملٕوم(6){35}م...ِإ

ؽٟبمتؽبقؿبغمُلؼملؾب٦نؽبػممث٣مؼؾؿٓئم مؼَصؼملؽبمملمَظغمُل٣ؿبمػ)*(بضملسملؾمل٣ماظ٦ضٟ أيمسػمل٧مأيمحمملظهملمهغملؼمل٦نمأنقبمسؾمملدتغمل٣ماِ٭ؽملمملممممؼَطؿملؿب

ؽٟبمتؽبقؿبغمُلؼملؾب٦نؽب...م م،ح٠مو٭٦ابم معبػملؿمملنمأغغملٕمؼبماِولم()**تمملمم،مادؿظملؾملمملممآخٕمصؾملؼملمملم(9){35}...َطؿملؿب

ماِ٭ؽملمملممبٕبم()***وأغغملٕمؼبماظـمملغؿملهملمحغملؼملؾمل٣مبمملظؾمملر٢موتل٦ؼهمل،موتضملفنملمع٤ماتؾمملسؾمل٣مع٤مٰمؼؾملٓيموٰمؼؾملؿٓيم

(مم10)اظضملمملٌني

م

م

م

                                                           
 م251:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 مم308:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م251:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

 308:ممماٌغملؿظمل٧مم4

 251:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 مم308:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م251:وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم7

 م308:ممماٌغملؿظمل٧مم8

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمماظ٦ضٟمٯممظظملٜمم)*(

 م251:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم706م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

ٮممصؿملؾملؼملمملمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممدؿمل٦ؼهملمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

 م56م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛممم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذـذ34ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

 َٰمَزؽملهبممل...م مبكبؼملؽبمملمؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽبمم... (1){36}م...مذؽبؿملؿبؽـبممل... :موعـػمل٥،ممطمملفم{36}...ِإ

...{36}(2)تمملممم

وؼغمل٦نم،مم(5)تمملمم:م(4)ضممللمغمملصٝم(3){37}...َٰمرؽبؼؿبنملؽبمصكبؿمل٥كب...م إظبمض٦ظ٥ممؼوؽبعؽبمملمَطمملنؽبػموٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م

طمملفمظٱبؿٓاءم{37}م...رمببىبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب...م (م،م7)6ضمملظ٥ماظؽملغملٖاويم،مرمببىبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽبػ٦مع٤م:وؼغمل٦نماظؿعملٓؼٕم

ؽباهؾب...م ،ظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملممبضملٓهم ممتؽبفمْلِوؼػمُل٥ؾب... ،طمملفم{38}م...٭ؽبمملدكبضكبنيؽب...م ،جممل٫ٖم{38}م...اْصؿؽب

...{39}(8)(م،م10)سؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕم(9)وتمملم،محل٤مم {39}...عكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب...ممجممل٫ٖم، م...

َٰمؼؾبقملؿبعكب٤ؾبمبكب٥كب...م ،مطمملفمم(11){39}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب كبؼ٤ؽب... ،حل٤مم(12){40}...عمب٤م ممبكبمملْظؼملؾبظمْللكب

                                                           
 251:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 251:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 251:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمطٔامسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 م1ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

 251:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

 مماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم7

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتموتمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م706م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 308:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م251:ماظعملشملٝمموما٫ٰؿؽملمملف

 251:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9

شمملؼهملاظؽملؾملمملؼهملممػػذملم336ممأغبٓمب٤مجضملظملٕمب٤مربؼملٓمأب٦مايلنيماظؾطملٓاديماإلعمملمماٌرملؾمل٦رمحمملصٜمثعملهملمعؿعمل٤م٬مملبٛمعمملتمدؽملهملمم10

 مؼ44م:م1

 م251:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم11

 308:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م706م:2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم12

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذـذ36ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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...{40}(1م)طمملفم، {41}م...وؽبَظغمُل٣ؿبمسؽبؼملؽبػمُلغمُل٣ؿب...ممحل٤م،  ...{41}...معىبؼملمبمملمتؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب(2م)م،طمملفم

م،

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ذـذ42ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

 {42}...ؼؽبلؿبؿؽبؼملكبضملؾب٦نؽبمِإَظؿملؿب١َ...محل٤م، {42}...َٰمؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب...م(3)مطمملفمم، ؾٕبم...م ؼؽبؽملصمُل

ؾبونؽب...م محل٤،م{43}...ِإَظؿملؿب١َ م)*(ماِوظبمو٭ػمل٥{44}م...ذؽبؿملؿبؽـبممل...م ،متمملممم(4){43}م...َٰمؼؾبؾؿبزملكب

وع٤م٬ٕورةم،م(ظغمل٤م)مبؿكظملؿملٟم(6)ضٕأماِخ٦ان،مطمملفم(5م){44}م...ؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽب...م م،ظٱدؿٓراكمبضملٓهم

م... ،(ماظؽملمملس)مبمملظؿرملٓؼٓموغزملنملم(7)وماظؾمملض٦ن،م(اظؽملمملسم)ذظ١مطلٕماظؽمل٦نمٰظؿعملمملءماظلمملطؽملنيمو٭ًٱمورصٝ

،محل٤م(8م){45}...ؼؽبؿؽبضملؽبمملرؽبُص٦نؽبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ؿب

كبؼ٤ؽب...م مؼمممم177طممػ ؿبجكبضملؾبؾملؾب٣ؿب...م /مطمملف،مم(9){45}م...عؾبؾملؿبؿؽب ،موث٣مظذلتؿملنملماِخؾمملرم:ممجممل٫ٖم{46}...عؽب

م

                                                           
 مم251:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمممو٭ٟمٯمم(طمم)ممؼبمم)*(

 251:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

 313إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م213م:م2اظؽملرملٕمم،م100اظؿؿمللرلم،ممموػؼملمملمغبٖةموماظغمللممل٨٫مم6

 313إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م213م:م2اظؽملرملٕمم،م100مماظؿؿمللرلمم7

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م251:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م706م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

 مم308:اٌغملؿظمل٧

 مم251:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9
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م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ذـذ46ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

،مِنقبمم(2)طمملف:ممحل٤،موضؿمل٢{47}...وؽبظكبغمُل٢ىبمُأعمبهمللبمرمبدؾب٦لفب...م ،تمملممم(1){46}م...عؽبمملمؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽب...م م

َٰمؼؾبصمْلػمَلؼملؾب٦نؽب...م ،عؽملؿصملٕمم(إذام)ِنقبمج٦اب م٭ؽبمملدكبضكبنيؽب...م :ػوعـػمل٥،مطمملفم(3م){47}م...م

...{48}(4م،)

َٰمعؽبمملمذؽبمملءماظػمّل٥ؾب...م م م،م{49}...ظكبغمُل٢ىبمُأعمبهمللبمَأجؽب٢فب...م :م)*(ؼحل٤،موعـػمل٥م(5){49}م...ِإ

كٓبعؾب٦نؽبمم... م َٰمؼؽبلؿبؿؽبعمْل ِٕعؾب٦نؽبم... ،حل٤مم{50}...مَأوؿبمغؽبؾملؽبمملرـبا... ،تمملممم(6){49}م...وؽب ماْظؼملؾبفؿب

...{50}(7)طمملفمم، {51}م...آعؽبؽملؿبؿؾب٣مبكب٥كب...مٕض٢مشل٣مؼمملمربؼملٓمسؽملٓمغٖولماظضملٔابم:ممحل٤،موماظؿعملٓؼ

                                                           
 251:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم2

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومأب٨مم،251:موػ٦مطمملفمسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،706م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 م308:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

م(بمم)دعملٛمع٤ممٮمموعـػمل٥م...م٭مملدضنيمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

 م251:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 251:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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م)***(موضٓمطؽملؿ٣مبمملظضملٔابمتلؿضملفػمل٦نمادؿؾملٖاءمب٥)**(اآلنمتقملعؽمل٦ن:مضممللمؼعملممللمظغمل٣م،مضمملظ٦امغضمل٣م،ماظضملٔابمتقملعؽمل٦نمب٥م

متؽبلؿبؿؽبضملؿبفكبػمُل٦نؽب...م (م،1)معقبمأٌاق)****(إذماظضملٔابمطػمل٥،موظؿملٗمذ٨ءمع٤ماظضملٔابمؼلؿضملفػمل٥مسمملض٢م،

...{51}(2)مطمملف،موعـػمل٥مم:

م

 كب...م ؽٔبابؽبماْظكؾبػمْل حل٤م{53}م...َأحؽب٠وبمػؾب٦ؽب...م تمملمم،م(3م){52}م...تؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب...م م،{52}...سؽب

ماظلقملالموماى٦ابموماظعملل٣م)***(مجبضمل٢)**((اي٠م)كماظ٦ضٟمسػمل٧)*(ضؿمل٢،مسممل٫ٓمسػمل٧ماظضملٔابمم(ػ٦)اظسملؼملرلمؼبم،م

م)*****(إغقب٥:)سػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفمصكملنمجضمل٢مض٦ظ٥م(مإغقب٥مي٠:)ث٣مؼؾؿٓئم،م(ِإيموؽبرؽببىب٨م):وضؿمل٢،ممواحًٓام)****(طٱعممًل

مػمماظعملل٣مواضٝمسػمل٧مض٦ظ٥م)******(ِنقبم(ورب٨م)مإغقب٥مي٠مصٱمصب٦زماظ٦ضٟمسػمل٧ِإيموؽبرؽببىب٨:مج٦ابمضل٣م،أيم(ي٠

ممؼمِإغمب٥ؾبمَظقؽب٠وب

،م(مإي)موضؿمل٢مسػمل٧،ماظعملل٣مخممل٭هملمصٱمؼظملزمل٢معؽمل٥م/مممبضملؽمل٧مغضمل٣مؼبم(مإي)مِنقب،مغضمل٣مومآم:مأيممممؼم200أممػ

مم

                                                           
ٮممتقملعؽمل٦نمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمب٥مٯممظظملٜمم)***(

ٮممطػمل٥مٯممظظملٜمم)****(

 م68م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م912مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 251:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮمضؾ٢مٯمم(بمم)مؼبمم)*(

ٮمػ٦مٯمم(بمم)مؼبمم)**(

ٮممؼضملف٢مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممطمملعًٱمٯمم(بمم)مؼبمم)****(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمأغقب٥مٯممظظملٜمم)*****(

ٮممصكملنقبمٯمم(أمم)مؼبمم)******(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ53ذـذ52ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ58ذـذ53ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

ِٖؼ٤ؽبػمإنمجضمل٢م:متمملمم(2م){53}م...مِإغمب٥ؾبمَظقؽب٠وب... وماظ٦ضٟمسػمل٧،مم(1)(أح٠)وضؿمل٢مسػمل٧م مؼموؽبعؽبمملمَأغؿؾب٣ؿبمبكبؼملؾبضملؿبفكب

ِٖؼ٤ؽب...م (م،مم3)وعمملمحفمملزؼهملمأوممتؿملؼملؿملهمل،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معضملشمل٦صممًلم،معلؿفملغظملممًلم (م4){53}م...بكبؼملؾبضملؿبفكب

ؽبتؿبمبكب٥كب...م تمملم،م ؽٔبابؽب...م :حل٤،موعـػمل٥م(5){54}م...َْٰصؿؽب كٛبمم... م،م{54}م...اْظضملؽب بكبمملْظعملكبلؿب

...{54}ممتمملمم،وعـػمل٥: {54}...َٰمؼؾبصمْلػمَلؼملؾب٦نؽب...م(6،) َِرؿبِض...م ...م ،حل٤مم(1){55}...وؽبا

                                                           
ض٢مإيمورب٨مم)صمملس٢مدٓمعلٓماًدلموصب٦زمأنمؼغمل٦نمػ٦معؾؿٓأمومح٠مخدلهمم(ػ٦مم)ابؿٓاءمم(أح٠مم)ٯم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م:م4اظٓراٌزمل٦نمم،م72م–م71م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م913م–م912ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖمػمٮم(مأغقب٥مي٠م)مضل٣موج٦اب٥مم(

مؼم43م–م42

 252:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م707م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم2

،مصؿغمل٦نمعضملشمل٦صهملمسػمل٧ماى٦ابمضؾػملؾملمملم،مواحؿؼملػملوملمػٔهماىؼملػملهملمأنمتغمل٦نمداخػملهملمؼبمج٦ابماظعملل٣مٯمم:مممضممللمأب٦محؿملمملنمم3

ٮمواحؿؼمل٢مأنمتغمل٦نمإخؾمملرًامعضملشمل٦صممًلمسػمل٧ماىؼملػملهملماٌعمل٦ظهملمٰمسػمل٧مج٦ابماظعملل٣م

مؼم43-م42م:م4وضٓمغ٦ضرملوملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م32م–م71م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػم

م309:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومتمملممسؽملٓمأب٨مم،م252:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م707م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

 مم309:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 مم309:مممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6
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ؽبماظػمّل٥كبمحؽب٠وب مَٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م /و٭ػمل٥محبٕفماٰدؿٓراكمبضملٓه،ممؼب168ػماِوظبمم{55}م...وؽبسؿب

...{55}(2)طمملفمم، ؿبجؽبضملؾب٦نؽب...م ،مظٱبؿٓاءمبضملٓهمبؿملمملءماظؽملٓاءم:متمملممم(3){56}م...وؽبِإَظؿملؿب٥كبمتؾب

م

م

 ...{57}م...مظخملػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب(4)طمملفمم، ...ؽبحؾب٦ْا ؽبظكب١َمَصػمْلؿملؽبظمْل محل٤،مومؼٖؼٓمحلؽملممًلمسؽملٓمع٤م{58}...مَصؾكب

م... ،طمملفمم(7){58}م...عىبؼملمبمملمؼؽبفؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب...م ،مؼبمايٕصنيمم(6)وماظظمل٦ضؿملهملم(5)خمملظٟمبنيماظؿقؿؿملهمل

ًٰ وػ٦معمملمحقبع٦امع٤مايٕثموماِغضملمملمموماظؾقرلةموم،مظٱبؿٓاءمبضملٓمبمملٰدؿظملؾملمملمم:ممحل٤م{59}...وؽبحؽبَٱ

أي،مب٢مسػمل٧م:موأمممبضملؽمل٧مب٢م،مبؾملٔاماظؿقٕؼ٣موماظؿقػملؿمل٢ممؼض٢مآٓمأذنمظغمل٣ممػ،ماظلممل٫ؾهملموماظ٦٭ؿملػملهملموماىمملمم

...م (م8)عؿزملػملهملم(أمم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملومل،موػ٦محل٤مبؾملٔاماظؿعملٓؼٕم،مآمتظملذلونماظؿقػملؿمل٢مموماظؿقٕؼ٣م

ؾبونؽب  (م،2)طمملف:م1حل٤،موضممللمأب٦مسؼملٕوم(10){60}م...ؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب...م ،مطمملفمم(9){59}م...تؽبظمْلؿؽب

                                                                                                                                                                                
ومأب٨مم،252:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م707م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 مم309:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

إهمملفمم،214م:م2اظؽملرملٕمم،100اظؿؿمللرلمم،327اظلؾضملهملممػممأيمضٕاءةمصبؼملضمل٦نموػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملمشرلماب٤مسمملعٕمم5

 ؼ316صسملٱءماظؾرملٕم

 مؼم313إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م213م:م2اظؽملرملٕمم،م100اظؿؿمللرلمم،327اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕمم6

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

أغقبؾملمملمعؿزملػملهملمسمملرظملهملمتعملٓؼٕهمأخدلوغ٨مآمأذنمظغمل٣مؼبماظؿقػملؿمل٢موماظؿقٕؼ٣م:ػٔهموجؾملمملنمأحٓػؼملمملمم(أممم)ؼبمٯم:مممضممللماظلؼملنيمم8

وضٓمم،م46م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮموماظـمملغ٨مأنمتغمل٦نمعؽملعملشملضملهملمم،مصفملغؿ٣متظملضملػمل٦نمذظ١مبكملذغ٥مأممتغملٔب٦نمسػمل٧مآمؼبمغلؾهملمذظ١مإظؿمل٥م

 مؼ77م:م6أظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمسغ٦ضرملوملمإ

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

 مم309:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ61ذـذ58ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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، {60}م...سؽبػمَل٧ماظؽملمبمملِس...مممظؿملٗمب٦ضٟميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓهم، ؾبونؽب...م (م3){60}م...َٰمؼؽبرملؿبغمُل

حل٤م،مم(4){61}م...ِإذؿبمتؾبظملكبؿملسملؾب٦نؽبمصكبؿمل٥كب...م ،تمملمم

م

َٰمصكب٨ماظلمبؼملؽبمملء...م (6)تمملم،م:م،وضؿمل٢م(5)طمملف:موضؿمل٢ (م7)معمملمبضملٓهمبمملظٕصٝ)*(مطمملف،مإنمضٕئ{61}...وؽب

وػ٦معٝمذظ١مؼبمطؿمملبمعؾنيموماظضملٕبمتسملٝمإٰمؼبم:موطٔامإنمجضمل٢ماٰدؿؽؽملمملفمعؽملعملشملضملممًلمسؼملمملمضؾػمل٥مأيم،مبمملٰبؿٓاءم

(م:مم9)وعؽمل٥مض٦لماظعملممل٢٫م(8)ع٬٦ٝماظ٦او

ّٰماظظملٕضٓان (مم11م))**(10مممممممممممممممممموط٢نبمأٍخمعظملمملرُض٥مأخ٦همممممممممممممظضملؼملؾٕبمأبؿمل١مإ

                                                                                                                                                                                
م2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

 مم309:ممماٌغملؿظمل٧م2

 مم309:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موؼضملعمل٦بموأب٨محمملمتموأغبٓم:مومضممللماب٤ماظؽملقمملسممم،م707م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 مم309:وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مجضملظملٕ،ماٌغملؿظمل٧:مومضممللمأب٦مسؼملٕومم،م252:مب٤مع٦د٧م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم5

 ممم252:مممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

ٮممضٕأمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 مؼ316إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م214م:م2اظؽملرملٕمم،م100اظؿؿمللرلمم،328اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةمغبٖةمم7

مم(وصب٦زماظٕصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموخدلهمإٰمؼبمطؿمملبمعؾنيم،وماظٕصٝمسشملٟمسػمل٧ما٬٦ٌٝمِنممع٤مزا٫ٓةمظػملؿ٦طؿملٓمٯمضممللماب٤ماظؽملقمملسم8

اظؾقٕمم،م915احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م22م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م151م:م2إسٕابماظعملٕآنممػ

 مؼ49م–م48مماظٓرماٌزمل٦نم79م:م6احملؿملٛم

ممسؼملٕومب٤معضملٓيمطٕبماظٖبؿملٓيمصمملرسماظؿملؼمل٤مو٭مملحنملماظطملمملراتمأٌط٦رةمذؾملٓماظرلع٦كموماظعملمملددؿملهملممم9

 مؼ260م:م5اِسٱمممػمممم642-مػذملم21عمملتمدؽملهملم

واظزملقؿملّمأنقبمػمملمػؽملمملمبمملضؿملهملمسػمل٧مبمملبؾملمملمع٤ماٰدؿـؽملمملءم،ِنقبماظرملمملسٕمإغقبؼملمملمأخدلممبمملمذمملػٓمع٤مأنقبماٌؿ٦اخؿملنيمؼبماِرضمؼؿظملمملرضمملنمم10

ر٭ٟماٌؾمملغ٨مؼبمذٕحمحٕوفماٌضملمملغ٨ماظإلعمملممأغبٓمب٤مسؾٓاظؽمل٦رماٌمملظعمل٨مهعملؿمل٠مأغبٓمربؼملٓمإًاطمعشملؾ٦سمملتمذبؼملٝم.بممل٦ٌتم

 92اظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمبٓعرمل٠م

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمإٰماظظملٕضٓانمٯممض٦ظ٥مم)**(

ممم386م:م3مموؼؽمللنملميسملٕع٨مب٤مسمملعٕماِدٓيمخٖاغهملماِدبمم11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ61ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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َٰمخؽبشمَلؽـبممل...م م:م)***(أيموماظظملٕضٓانموع٤مذظ١مض٦ظ٥ مم{92م:م4د٦رةماظؽمللمملءم}...موؽبعؽبمملمَطمملنؽبمظكبؼملؾبقملؿبعكب٤ٍمَأنمؼؽبعمْلؿؾب٢ؽبمعؾبقملؿبعكبؽملـبمملمِإ

وػؽملمملمظ٦مطمملنم،م(2)مِغقب٥مٰمضب٢مٌقملع٤مضؿ٢ماٌقملع٤مسؼملًٓاموٰمخشملفمل/إٰممبضملؽمل٧ماظ٦اومم(1)مممضممللمأب٦مسؾؿملٓةمؼ178طممػ

ماظؽملظمل٨مهعملؿملعملممًلممممم)****(عؿزملًٱمظغملمملنمبضملٓ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ61ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

مامؼضملٖبمس٤مآمتضملمملظبمعـعملممللمذرةمومأ٭طملٕموأطدلمعؽملؾملمملمإٰمؼبمايمملظهملماظيتمادؿـؽملممله)**(مطمملنمطٔظ١موجنملمأن)*(موإذا

ب٢ماظزملقؿملّماٰبؿٓاءمبكملٰمسػمل٧متعملٓؼٕماظ٦او،م،ممجممل٫ٖم)*****(مشرل)****(موػٔا)***(وػ٦مإٰمؼبمطؿمملبمعؾنيمصؿملضملٖب

إٰمؼبم)موؼٖولماإلذغملممللمأؼسملممًلمبفملنؿبمتعملٓرمضؾ٢مض٦ظ٥م:م(3)مذمملعهمل)*******(موػ٦مأؼسملممًلمطؿمملبمعؾنيموضممللمأب٦)******(:أي

،م(ؼبمطؿمملبممعؾنيم

م

                                                           
م(بمم)دعملٛمع٤مٮممض٦ظ٥مٯممظظملٜمم)***(

 م1ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم1

======================مم20م:م4مماظؾقٕماحملؿملٛمم2

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓمٯممظظملٜمم)****(===========م

ٮمموإنمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

ٮمٰمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

ٮمصؿملضملٖبمٯمم(طمم)ومم(أمم)مؼبمم)***(

ٮموػ٦مٯمم(طمم)مؼبمم)****(

ٮمخدلمٯمم(بمم)مؼبمم)*****(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯممظظملٜمم)******(

ٮمأب٦مٯمم(أمم)مؼبمم)*******(

ممسؾٓماظٕغب٤مب٤مإزلمملسؿمل٢مب٤مإبٕاػؿمل٣ماٌعملٓد٨ماظٓعرملعمل٨ماظرملمملصضمل٨ماٌضملٕوفمبفملب٨مذمملعهملماظرملؿملْماإلعمملمماظضملٱعهملمايمملصٜموظٓمدؽملهملمم3

 مؼ365م:م1شمملؼهملاظؽملؾملمملؼهملممػػذملم665ػذملممممت٦ؼبمبٓعرمل٠مدؽملهملم599
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م

م

م

م

م

م

َٰمصكب٨مطكبؿؽبمملبلبمعنبؾكبنٍيمػمع٤مذظ١م&مظؿملٗمذ٨ء مبضملؽمل٧م(ؼضملٖبم)موؼغمل٦ن،م(مؼضملؿبٖبؾب)موصب٦زماٰدؿـؽملمملءمع٤،مم(1مؼ)ِإ

 (م،2)مذ٨ءمس٤مآمتضملمملظبمبضملٓمخػملعمل٥مظ٥مإٰموػ٦مؼبماظػمل٦حماحملظمل٦زمعغملؿ٦ب&&&موؼٔػنملماٌضملؽمل٧مٕمؼنب&&ؼؾني

ؽبغؾب٦نؽب...م ؼبم(ماظٔؼ٤)مأومجضمل٢،(مشل٣ماظؾرملٕى)مسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدل(ماظٔؼ٤)متمملم،مإنمرصٝم(3){62}...ؼؽبقؿب

وظؿملٗمب٦ضٟمؼبمػبلهملمأوج٥م،مػ٣ماظٔؼ٤مأومغزملنملمبفملسينمععملٓرًام:ممٌؾؿٓأمربٔوفم،مأي)*(مخدلًا&&&&رب٢مرصٝ

ًٰمع٤ما٬٦ٌٝم)وػ٨مط٦غ٥مغضملؿممًلمسػمل٧مع٦ا٬ٝمأوظؿملمملءم:م مم)**(أومبٓ

                                                           
 ٮبرمل٨ءمٯمم(بمم)مؼبم*

 مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع362٨م:م1مماظػملؾمملبمؼبمسػمل٦مماظغملؿمملبمم1

ٮمعؾنيمٯمم(أمم)مؼبم**

ٮممؼؾنيمٯمم(أمم)ؼبمم&&&

ظغمل٤مػ٦مطؿمملبمعؾنيموضممللماىٕجمملغ٨م٭مملحنملماظؽملصمل٣م:موخٕج٥مأب٦ماظؾعملمملءمسػمل٧مأغقب٥مادؿـؽملمملءمعؽملعملشملٝمتعملٓؼٕهٯم:مممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

وػ٦مؼبمطؿمملبمعؾنيموماظضملٕبمتسملٝمإٰمع٬٦ٝمواوماظؽملل٠موػٔامض٦لم٬ضملؿملٟمٕمؼـؾوملمع٤مظلمملنماظضملٕبم:مإٰممبضملؽمل٧ماظ٦اوم،أي:م

احملٕرماظ٦جؿملٖمم،151م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،80م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػٮو٬ٝمإٰمع٬٦ٝماظ٦اوم

 مؼ49م-م48م:م4اظٓرماٌزمل٦نم،915

 252ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

ٮماظٕصٝمٯممم(أمم)ؼبمم&&&&

ٮمخدلماٌؾؿٓأمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

ٮما٦ٌا٬ٝمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ62ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ًٰمع٤ممؼم201أممػ ًٰمع٤ماشلمملءم)****(أومسػمل٧مإ٬ؼملمملرمصضمل٢م٠٫ٰموماىٕممط٦غ٥،مماظػملظملٜم/مسػمل٧م)***((م(أوظؿملمملء)مممأؼسملممًلمأومبٓ مبٓ

،ممؼبماىٕم)*****(وثٱثهملمؼبماظؽملزملنملموواحٓ،مأربضملهملمؼبماظٕصٝم(1)ؼبمسػملؿملؾمل٣مصظمل٨مإسٕابماظٔؼ٤مٔمملغؿملهملمأوج٥

 

 ...{63}م...مؼؽبؿمبعمُل٦نؽبوظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مخدلًامم،م(اظٔؼ٤مم)خدلًامظعمل٦ظ٥م(شل٣ماظؾرملٕى)متمملمم،إنمٕمصبضمل٢م

 ؽبةكب...مم سؽملٓما٦ٌتموإذامخٕج٦ام(شل٣ماظؾرملٕىم)موماٌضملؽمل٧،مم(3)تمملم:محل٤،موضؿمل٢م(2){64}م...وؽبصكب٨ماآلخكب

شل٣ماظؾرملٕىمؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملموسؽملٓما٦ٌتمتفملتؿملؾمل٣ماٌٱ٫غملهملمبمملظٕغبهملموماظؾرملمملرةمع٤م:م(4)وضممللمسشملمملء،ع٤مضؾ٦رػ٣م

م)******(وؼبماآلخٕةمسؽملٓمخٕوجمروحماٌقملع٤متضملٕجمبؾملممل،موتفملت٨مأسٓاءمآمبمملظطملػملصملهملموماظظملصملمملزهملممػم(5)ٓمتضملمملظب

م)*******(ؼ

م

م

                                                           
ًٰمٯمماظضملؾمملرةمم)***( م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأوظؿملمملءم..مأومبٓ

ٮممبغمل٦غ٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

أوم،مأومسػمل٧ماظؾٓلمضممللماب٤مسشملؿملهملم،مضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمعؽملزمل٦بممًلمسػمل٧ماظزملظملهملمضممللماظٖزبرملٕيمم(وماظٔؼ٤مم)ٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

أوم،مبكمل٬ؼملمملرمأعٓحموعٕص٦سممًلمسػمل٧مإ٬ؼملمملرػ٣مأومسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمشل٣ماظؾرملٕىموأجمملزماظغمل٦صؿمل٦نمرصضمل٥مسػمل٧مع٬٦ٝمأوظؿملمملءمغضملؿممًلم

ًٰم ًٰمع٤م٬ؼملرلمسػملؿملؾمل٣م،مبٓ م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،82م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموأجؿملٖمصؿمل٥ماًدلمبٓ

 مؼم49:م4اظٓرماٌزمل٦نم،915احملٕرماظ٦جؿملٖمم،152

ٮممواحٓهمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

 م309:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم3

ممسشملمملءمب٤ماظلممل٫نملمأب٦مزؼٓماظـعملظمل٨ماظغمل٦ؼبمأحٓماِسٱممأخٔماظعملٕاءةمس٤مأب٨مسؾٓماظٕغب٤ماظلػملؼمل٨موروىمسؽمل٥مذضملؾهملمب٤مم4

 مؼ513م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم130ايفمملجممعمملتمدؽملهملم

 م======================82م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم5

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمبؾملمملمٯممظظملٜمم)******(=========م

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمبؾملمملم...موتفملت٨مٯمماظضملؾمملرةمم)*******(

ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملم

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ64ـذ63ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ65ذـذ64)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

ٰمغؾ٦ةمبضملٓيمإٰماٌؾرملٕاتمم)متٖفمطؼملمملمتٖفماظضملٕوسمتؾرملٕمب٦٬ٕانمآمتضملمملظبموؼبمايٓؼىملم)*((إظبمآمتضملمملظبمم)م

اضذلبمػموصؿمل٥مإذامم(1)(ؼمملمرد٦لمآموعمملماٌؾرملٕاتم؟مضممللماظٕؤؼمملماظزملممليهملمؼٕاػمملماٌقملع٤مأومتٕىمظ٥م:مضؿمل٢م،م

كٓبؼ٢ؽبمظكبغمَلػملكبؼملؽبمملتكبماظػمّل٥كب... (م2)ؼممرؤؼمملماٌقملع٤متغملٔبمصفمل٭ٓضؾمل٣مرؤؼمملمأ٭ٓضؾمل٣محٓؼـممًلم)**(اظٖعمملنمتغملٓ َٰمتؽبؾؿب مم

...{64}(3)محل٤مم،

ؾبغ١َمَض٦ؿبُظؾملؾب٣ؿب... ،تمملممم(4){64}م...اْظضملؽبصملكبؿمل٣ؾب...م مؼمم169بممػ َٰمؼؽبقؿب /مأمتمث٣مؼؾؿٓئمإنماظضملٖةمم(5){65}م...موؽب

مضمملظ٦امذظ١مٕمؼغمل٦غ٦امطظملمملرًاموٌمملم)***(وإنمطمملنمع٤مماٌلؿقؿمل٢مأنمؼؿ٦ػ٣مأحٓمأنمػٔامع٤مععمل٦لماٌرملٕطنيمإذامظ٦/م

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمإظبمآمتضملمملظبمٯممض٦ظ٥مم)*(

ما٦ٌرفملمظإلعمملممعمملظ١مب٤مأغٗموعضمل٥مطؿمملبمإدضملمملفماٌؾشملفملمبٕجممللما٦ٌرفملمظإلعمملممجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨ممبٕاجضملهملموإذٕافمشبؾهملمم1

ممذملمبمملبمعمملمجمملءمؼبم1996ػذملمذملم1416م:م3ع٤ماظضملػملؼملمملءمذملمعؽملرمل٦راتمدارماظ٩صمملقماىٓؼٓةماٌطملٕبمعشملؾضملهملمصسملمملظهملماحملؼملٓؼهملمط

مم830اظٕؤؼمملم

ٮمتغملٔبمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

 272مصم2664طؿمملبماإلميمملنمرض٣مايٓؼىملم،مممعلػمل٣مبمملبمرؤؼمملماٌقملع٤مم2

 م308:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 309:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧موماظظملٕاء،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م707م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم5

 م309:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:ما٫ٰؿؽملمملف
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مدقملالمععملٓرمطفملنمضممل٫ًٱمضممللمشل٣مٕم)*****(ب٢مػ٦مج٦اب،ممظؿملٗمع٤مععمل٦شل٣م)****(م،ب٢مػ٦معلؿفملغٟحٖنماظؽمليبم

،ممبعمل٦ظ٥مإنماظضملٖةمٓمعبضملؿملممًلمظؿملٗمشل٣معؽملؾملمملمذ٨ءم)******(ٰمضبٖغ٥مض٦شل٣موػ٦ممممملمضبٖنم؟مأجؿملنمل

م

وض٦لماِوظؿملمملءمٰمضبٖنماظٕد٦لمب٢مػ٦معلؿفملغٟمتلػملؿملهملمس٤مض٦لم،مموظ٦مو٭٢مظؿ٦ػ٣مس٦دماظسملؼملرلمإظبماِوظؿملمملءم

:مسػمل٧محٔفمٰمماظضملػملهملمم(3)أب٦محؿمل٦ةم(2)ومبؾملمملمضٕأ،موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأمأنماظضملٖةمبظملؿّماشلؼملٖةم(1)اٌرملٕطني

سػمل٧مأنمإنمم(5)وشػمل٦،موضممللمصؿّمإنمطظملٕم،مم(4)ماظضملٖةمٓموبمملظٞماب٤مضؿؿملؾهمل)*(أيمٰمضبٖغ١مض٦شل٣مِج٢مأن

 محل٤،م{65}م...مجؽبؼملكبؿملضملـبممل... ،مم،إذمظ٦مضمملظ٦امذظ١مٕمؼغمل٦غ٦امطظملمملرًامطؼملمملمتعملٓمم)**(تزملرلمعضملؼمل٦ظهملمظعمل٦شل٣

َِرؿبِض...م ،متمملممم(6){65}م...اْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب...م ؽٕبَطمملء... :مممحل٤م،وعـػمل٥{66}م...وؽبعؽب٤مصكب٨ما ممذؾب

...{66}م)*م**((ظػملؽملظمل٨مبضملٓهمأيمعمملمؼضملؾٓونمع٤مدونمآمذٕطمملءمم)م َٰماظصمَل٤مب...م  ،ممطمملفم{66}م...ِإ

                                                                                                                                                                                
م==================م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظ٦مٯممظظملٜمم)***(

ٮممعلؿفملغظملممًلمٯمم(أمم)مؼبمم)****(م=====

ٮممج٦اب٥مٯمم(بمم)مؼبمم)*****(

ٮممصفملجؿملنملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)******(

ذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملم

 م83م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم1

 م50م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م36م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م57مماظرمل٦اذمم2

 م105ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأنمٯممظظملٜمم)*(

-مػذملم213ممسؾٓمآمب٤معلػمل٣مب٤مضؿؿملؾهملماظٓؼؽمل٦ريمأب٦مربؼملٓمع٤مأ٫ؼملهملماِدبموع٤ماٌزملؽملظملنيماظغملـرلؼ٤موظٓمبؾطملٓادمدؽملهملمم4

 مؼ280م:م4اِسٱمممػمم889-مػذملم276ت٦ؼبمدؽملهملم،ممم828

 م36م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م916احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م57مماظرمل٦اذمم5

مٮمشل٣مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممذٕطمملءم...مظػملؽملظمل٨مٯمماظضملؾمملرةمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ68ذـذ65ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ـٕبا... ،تمملممم(1){66}م...ممؼؽبكؿبؾٕب٭ؾب٦نؽب... تمملممم(2){67}م...مؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب... مطمملف،م{67}م...معؾبؾؿبزملكب

مممأحل٤{68}...ػؾب٦ؽبماْظطملؽبؽملكب٨نب...م  ،محل٤م{68}م...مدؾبؾؿبقؽبمملغؽب٥ؾب... ،م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذـذ68ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

َِرؿبِض...م ،س٤ماِػ٢موماظ٦ظٓم:معؽمل٥م،مأيم عمملمسؽملٓط٣م:ممطمملفمظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م،مأي{68}م...وؽبعؽبمملمصكب٨ما

ؽٔبا.. حفهملمبؾملٔاماظعمل٦ل،م َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م حل٤{68}..معىب٤مدؾبػمْلشمَلمملٍنمبكبؾملؽبذمل طمملف،مم(3){68}م...عؽبمملم

:مممممممممممممممممممممممموعـػمل٥

نبغؿبؿملؽبممل...م ،م(4){69}...َٰمؼؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽبم..م .ؼط179ػ  ...م ،{70}./..عؽبؿؽبمملعفبمصكب٨ماظ

ؾبونؽب مجممل٫ٖم،موٰمؼ٦٭٢ممبمملمبضملٓهمِغ٥مظ٦مو٭٢مظزملمملرمإذم{71}م...غؽبؾؽبفمَلمغؾب٦ٍح...م ،تمملممم(5){70}...ؼؽبغمْلظمُل

                                                           
 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 مم309:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 مم309ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م252:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧موماظظملٕاء،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

 مم310:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م707م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5
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مإذمبمملت٢مظظمللمملدهمإذمات٢معلؿعملؾ٢موإذمزٕفمٌمملم)**(ممأيماذطٕمإذمضممللموٰمصب٦ز)*(زٕصمملمِت٢مب٢مػ٦مزٕفمٌعملٓر

(م.مم1)عسمل٧

ؽٕبَطمملءُط٣ؿب...م محل٤،م{71}...ممتؽب٦ؽبَطػمْلوملؾبم... م ؽٕبَطمملءُط٣ؿبمأحل٤معؽمل٥،م٤ٌمغزملنملم{71}م...وؽبذؾب مسشملظملممًلممذؾب

عؾؿٓأمربٔوفماًدلم،مم(3)وع٤مذٕطمملؤط٣مبمملظٕصٝ،مم(2)ومب٥مضٕأماظضملمملعهملم(أعٕط٣م)سػمل٧

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

ؽٕبَطمملءُط٣ؿبو:مأي ؽٕبَطمملءُط٣ؿبطمملصؿملممًل،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مو(أعٕط٣مم)مصػملؿملفؼملضمل٦امأعٕػ٣مطمملنماظ٦ضٟمسػمل٧ذؾب مبمملظٕصٝمذؾب

(مم4)وػ٨مضٕاءةمذمملذة،م(أعبضمل٦امم)سشملظملممًلمسػمل٧ماظسملؼملرلمؼبم

ممم)*م*م**((اظٔيمتعمل٦ممب٥مايفهملمِنقبمؼبماظعملٕاءةممبمملظٕصٝمم)اإلعمملممم/م)***(ظػملؼملزملقٟم(5)روؼوملمس٤مايل٤مممؼم202أممػ

                                                           
م(بمم)دعملٛمع٤مٮممٌعملٓرمٯممظظملٜمم)*(

ٮممصبنملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

ًٰمع٤م(غؾفملمم)عضملؼمل٦ظ٥مم(إذمم)وصب٦زمأنمتغمل٦نمٯم:مممضممللماظلؼملنيمم1 وج٦زمأب٦ماظؾعملمملءمأنم،مبٓلماذؿؼملممللمم(غؾفملم)وصب٦زمأنمتغمل٦نمبٓ

ًٰمع٤ ؼؽملصملٕماظٓرممػٮمعمملٍضمم(إذمم)علؿعملؾ٢مومم(أت٢ؾبمم)إذم،مظظمللمملدهمم(أت٢ؾبمم)وٰمصب٦زمأنمؼغمل٦نمعؽملزمل٦بممًلمبذملم،مم(غؾفملم)تغمل٦نمحممل

 مؼ152م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م53م:م4اٌزمل٦نم

إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م214م:م2اظؽملرملٕمم،م54م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م87م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م948مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 م316

م،م918احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م434م:م1احملؿلنملمم،م57اظرمل٦اذممػمموػ٨مضٕاءةمؼضملعمل٦بمم3

 ممؼ316إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م214م:م2اظؽملرملٕمم،م54م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م88م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم

م،مم88م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م918احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م434م:م1احملؿلنملمم،م57مماظرمل٦اذمم4

 مم316إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م214م:م2اظؽملرملٕمم،م54م:م4اظٓرماٌزمل٦نم

 م105ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5
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ؽٕبَطمملءُط٣ؿبم)إنمغزملنملم(أعٕط٣م)موطٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧)*****((اظ٦اوموػ٨مظؿمللوملمؼبماٌزملقٟماإلعمملممم) بظملضمل٢معسملؼملٕ،مم(ذؾب

ؽٕبَطمملءُط٣ؿبوادس٦ام:مأي ًٰمعضمل٥مذؾب ؽٕبَطمملءُط٣ؿبأيمعٝم:ممأومغزملنملمعظملضمل٦ مجممل٫ٖمسػمل٧م{71}...مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبمُشؼملمبهمًل... (م،1م)ذؾب

ؽٕبُط٣ؿبمػٕمؼ٦ضٟمسػمل٧م(صمملعبضمل٦امم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧م،مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم وٰمسػمل٧ممؼمَأعؿب

ؽٕبَطمملءُط٣ؿبػم سػمل٧محٔفماٌسملمملفموإبعملمملءماٌسملمملفمم(2)ٰتلمملقمبضملسملؾملمملمسػمل٧مبضملٚموضٕئمبمملىٕمؼمُشؼملمبهمًلػموٰمسػمل٧مممؼمذؾب

(م:مم3)إظؿمل٥مذبٕورًامسػمل٧محمملظ٥مطعمل٦ظ٥

م

ؾٓبمبمملظػملؿمل٢ِمغمملرًا)**(مهلؾنيماعٕءًا)*(ممممممممممممممممممممممأط٢مبماعٕئ (ممممم4)مممممممموغمملٍرمتؾب٦َض

ؽٕبَطمملءُط٣ؿبوأعٕم:ممأيم1أيموط٢قبمغمملر ؾبوِن...م ،مصقٔفمأعٕموأبعمل٧معمملمبضملٓهمسػمل٧محمملظ٥مذؾب َٰمتؾبؽملصملكب (م2){71}...وؽب

ٍٕ...م ،طمملفم معكب٤ؽبماْظؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب...م م،{72}م...سؽبػمَل٧ماظػمّل٥كب...م :ممجممل٫ٖ،موعـػمل٥م{72}م...معىب٤ؿبمَأجؿب

...{72}(3)طمملف،ممم ...ؽٟبم ،م{73}م...بكبـملؼؽبمملتكبؽملؽبممل...م :محل٤،موعـػمل٥{73}...مخؽبَٱ٫كب

                                                                                                                                                                                
ٮممٌزملقٟمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمبمملظٕصٝم....ماظٔيمٯمماظضملؾمملرةمم)****(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮماإلعمملمم...ماظ٦اومٯمماظضملؾمملرةمم)*****(

وأنمتغمل٦نمسمملرظملهملمعظملٕدًام،مبمملظؽملزملنملمصؿقؿؼمل٢ماظ٦اومصؿمل٥مذظ١مم(ذٕطمملءط٣مم)ؼعملشملٝماشلؼملٖةمومم(صؼملمملمعبضمل٦امم)ٯم:مممضممللماب٤مػرملمملممم1

أومعبػملهملمبؿعملٓؼٕمصضمل٢مأيمواعبضمل٦امذٕطمملءط٣مب٦٭٢ماشلؼملٖةموبٕصٝماظرملٕطمملءمسشملظملممًلم،مسػمل٧معظملٕدًامبؿعملٓؼٕمعسملمملفمأيموأعٕمذٕطممل٫غمل٣م

ٮمسػمل٧ماظ٦اومظػملظملزمل٢مبمملٌظملضمل٦لم

م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م24م–م23م:3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م472-م471ؼؽملصملٕمعطملينماظػملؾؿملنملممػ

 مؼ88م–م87م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م918احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م52

 88م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م918مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

 مؼ94م:م2اِسٱمممػممجمملرؼهملمب٤مايفمملجماإلؼمملديماٌضملٕوفمبفملب٨مداؤدمذمملسٕمجمملػػمل٨مطمملنمع٤مو٭مملفماًؿمل٢ماجملؿملٓؼ٤مم3

ٮمماعٕءمٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

ٮمماعٕاءمٯمم(بمم)ومٮماعٕءمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

قبمصؾملمملرد٥مغبٓمسؾٓماٌؽملضمل٣ماظضملٕؼمملنمذملمم4 قبممظ٥ماظرملؿملْمحل٤ممتؿمل٣مراجضمل٥موأس مماماظرملضملٕموماظرملضملٕاءمِب٨مربؼملٓمب٤معلػمل٣مب٤مضؿؿملؾهملمض

 م146:ممم1987ػذملمذملم1407دارمإحؿملمملءماظضملػمل٦ممذملمبرلوتم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ76ـذ71ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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ؽبِرؼ٤ؽب...م م ممجمملءتمؼبمأولماظعملزملهملمبمملظؾؿملؽملمملتم)***(طمملف،مِنقبمث٣مظذلتؿملنملماِخؾمملرمِغؾملمملم(4){73}م...اْظؼملؾبؽمل

كبؼ٤ؽب...م ظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءمع٤مضؾ٢محل٤مِنمطٔظ١معؽملعملشملٝمظظملصملممًلمعؿزمل٢معضملؽمل٧م (م5){74}م...اْظؼملؾبضملؿبؿؽب

ِٕعكبنيؽبض٦عممًل...مم طمملفموعـػمل٥مم فبمعنبؾكبنيفب...م (م،م6){75}...عنبفؿب (م،مم7){76}...َظلكبقؿب

م

م

م

 ...{77}م...َظؼملمبمملمجؽبمملءُط٣ؿبمممظػملق٠مٌمملمجمملءط٣مػٔامدقٕمضممللمآمتضملمملظبم)*(تعمل٦ظ٦ن:ممحل٤مسػمل٧مإ٬ؼملمملرم،أي:

ؽٔبا...م (م،8)صٓلمػٔامسػمل٧ماحملٔوفمضؾػمل٥،مأدقٕمػٔام فبمػؽبذمل إنمجضملػملوملماىؼملػملهملم:متمملممم(9){77}...َأدكبقؿب

أدقٕمػٔاماظٔيم:مبضملٓهمادؿؽؽملمملصؿملهملمٰمحمملظؿملهملمأيم

ؾبونؽب...م (م،1م)وماظؿملٓموطمملنمتمملعممًلمِغ٥ممآخٕمطٱممع٦د٧م/مماظضملزملمملم)**(جؽوملمب٥مع٤معضملفٖةممؼم170بممػ ماظلمبمملحكب

...{77}(2)طمملف،مم َِرؿبِض...م ممبكبؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... محل٤مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨،م{78}...صكب٨ما

                                                                                                                                                                                
ذٕحماظؿلؾملؿمل٢مٰب٤معمملظ١معبممللماظٓؼ٤مربؼملٓمب٤مسؾٓآماظشملممل٨٫ماِغٓظل٨مهعملؿمل٠م:ؼؽملصملٕ.ممطٔامؼبمذٕحماظؿلؾملؿمل٢مٰب٤معمملظ١م1

مم270:3مم1990ػذملم1410م1اظٓطؿ٦رمربؼملٓمبٓويماٌكؿ٦نم،ػفٕمظػملشملؾمملسهملواظؽملرملٕمط

 ممم310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

 ممم310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 ممم310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمممِنمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 ممم310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 ممم310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 ممم310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ٮمممأتعمل٦ظ٦نمٯمم(أمم)ؼبمٮمأيمتعمل٦ظ٦نمٯممض٦ظ٥مم)*(

 91م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م919مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم8

 ممم310:مممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9
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...{78}(3)طمملف،موعـػمل٥م: {79}...سؽبػملكبؿمل٣ٍ...م(4)وطٔا،م: {80}م...عنبػمْلعمُل٦نؽب...م(5،) ...معؽبمملم

ػ٦ماظلقٕم:ممربٔوف،مأي)***(بمملٌٓمسػمل٧ماٰدؿظملؾملمملممخدلمعؾؿٓأم(آظلقٕم)ممحل٤،م٤ٌمضٕأ{81}...جكبؽؿبؿؾب٣مبكب٥كب

وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأماظلقٕمسػمل٧ماًدلمٰمسػمل٧ماٰدؿظملؾملمملممم،م)****((أومعؾؿٓأموماًدلمربٔوفمأيماظلقٕمػ٦مم)

مم)ؼبمض٦ظ٥مم(عمملمم)سػمل٧ماظؾٓلمع٤م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ83ذـذ81ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

ِنقبم،ممسػملؿملؾمل٣ممسػمل٧مجؾملهملماإلغغملمملرم(7)(ماظضملٱءم)*(ب٤)مضٕأمأب٦مسؼملٕومم(6)وبمملٌٓ،مٰتزملمملظ٥ممبمملمضؾػمل٥مم(عمملمجؽؿ٣مب٥م

موظغملؽملقب٥م)***(مأت٦امب٥مدقٕ)**(ع٦د٧مسػملؿمل٥ماظلٱممٕمؼٕدمأنمطبدلماظلقٕةمأغقبؾمل٣مأت٦امبلقٕمِغقبؾمل٣مؼضملػملؼمل٦نمأنماظٔي

                                                                                                                                                                                
ٮمممعضملفٖمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

 ممومايممللمصؿملؾملمملمع٤م٬ؼملرلماٌكمملرؾنيمأضٕبمع٤ماٰدؿؽؽملمملفمم1

 310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ًٰمٯمم(بمم)مؼبمم)***( مٮممعؾؿٓ

ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مم..مأومٯمماظضملؾمملرةمم)****(

إهمملفمصسملٱءمم،م215م:م2اظؽملرملٕمم،م92م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م92احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م100اظؿؿمللرلمم،م328اظلؾضملهملمم6

 ممممم317اظؾرملٕ

ٮممموأب٦مٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ذـذ77ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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أرادماإلغغملمملرمسػملؿملؾمل٣ممصػمل٦مأرادمإخؾمملرػ٣مبمملظلقٕمٌمملمضمملظ٦امظ٥مأغوملمدمملحٕموضٓمجؽوملمبمملظلقٕمظعملممللمشل٣معمملمجؽؿ٣مب٥م

مبضملؽمل٧ماظٔيمعؾؿٓأمخدلهم(معممل)،مِنقبم(1)مبؾملؼملٖةمو٭٢)****(وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأ،مػ٦ماظلقٕمسػمل٧مايعملؿملعملهملم

 ،ممحل٤م{81}...م)*****(مدؽبؿملؾبؾؿبشملكبػمُل٥ؾب... وم(2)دؽبؿملؾبؾؿبشملكبػمُل٥ؾبوؼبماظ٦ج٥ماِولمم(اظلقٕ)وماظ٦ضٟمسؽملٓهمم(اظلقٕ)

كبؼ٤ؽب...م ِٕعؾب٦نؽب...م :وعـػمل٥،مطمملفمم(3){81}م...اْظؼملؾبظمْللكب ممَأنمؼؽبظمْلؿكبؽملؽبؾملؾب٣ؿب... (م،4){82}م...اْظؼملؾبفؿب

...{83}(5)م،حل٤مم

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ88ذـذ83ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

                                                                                                                                                                                
ٮمماظٔؼ٤مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممبلقٕممٯمم(بمم)مؼبمم)***(

ٮمممضٕأهمٯمم(بمم)ومم(طمم)مفمم)****(

م،م92م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م92احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م100اظؿؿمللرلمم،م328اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمشرلمأب٨مسؼملٕومم1

 مؼ317إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم،م215م:م2ماظؽملرملٕم

م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م920احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م154م:م2مموضٓمذطٕتمػٔهماظ٦ج٦هموصسمل٢ماظعمل٦لمصؿملؾملمملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم2

م،م92

 م61م-60م–م59م–م58م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمودؿملؾشملػمل٥مٯممظظملٜمم)*****(

 310:ومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م253:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 310:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 310:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م254:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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 َِرؿبِضم...م ِٕصكبنيؽب...م ،مجممل٫ٖ،مٰتزملممللمعمملمبضملٓهمب٥مع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧م{83}...صكب٨ما (م1){83}...اْظؼملؾبلؿب

مماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب... ،محل٤م{85}...تؽب٦ؽبَطػمْلؽملؽبممل...م  (م،2){84}م...عنبلؿبػملكبؼملكبنيؽب...م :طمملف،موعـػمل٥

...{85}(3)جممل٫ٖ،ممم

ِٕؼ٤ؽب...م ،مظؿملٗمب٦ضٟمظػملضملشملٟمموع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم:م/مموضؿمل٢مؼ180طممػ ،مطمملفمم(4){86}...اْظغمَلمملصكب

محل٤،مظػملظملزمل٢مبنيم{87}...وؽبَأضكبؿملؼملؾب٦ْاماظزملمبَٱَة...م  ،مجممل٫ٖم{87}م...مبؾبؿملؾب٦تـبممل... (م،م5)تمملم:موضؿمل٢

اِعٕؼ٤مِنقبمض٦ظ٥م

ِٕمم)مؼ203أممػمم قبمع٤ماظضملٓولمم/مخشملمملبمحملؼملٓمم(موؽببؽبرملىب (م7){87}م...ماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... (م،6)وإنمأرؼٓمب٥مع٦د٧مصٱب

...{87}(7)طمملفممم

 ...نبغؿبؿملؽبممل ،م(آتؿملوملمم):عؿضملػمل٠مبعمل٦ظ٥م(ظؿملسملػمل٦ام)مظؿملٗمب٦ضٟمِنقبمض٦ظ٥{88}م...مصكب٨ماْظقؽبؿملؽبمملةكبماظ

م

م

م

 {88}...سؽب٤مدؽبؾكبؿملػملكب١َم...م(1)ؿبمممػمع٦د٧مادؿفملغٟماظٓسمملءمصعملممللم)*(،ِنقبم(2)تمملم:موضؿمل٢،مطمملفمم رؽببمبؽملؽبمملماْرؼملكب

َِظكبؿمل٣ؽب ؽٔبابؽبما ؽبوؾبْاماْظضملؽب ؾبدؿبمسؽبػمَل٧مُضػمُل٦بكبؾمِل٣ؿبمَصَٱمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ْامحؽبؿمب٧مؼؽب ٭مملرتمم:م(4)ضممللماب٤مسؾمملسم(3مؼ)سؽبػمَل٧مَأعؿب٦ؽباظكبؾمِل٣ؿبموؽباذؿب

                                                           
 م310:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م254:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 310:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م254:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 310:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م254:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 310:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م253:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 310:ممماٌغملؿظمل٧مم5

 م923ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم6

 م254:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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أحٓمم(5)دراػؼملؾمل٣محفمملرةمعؽملعمل٦ذهملم٭قمملحممًلمأثٱثممًلموأغزملمملصممًلموٕمؼؾضملٓمعضملٓنمإٰمرؼملٗمآمسػملؿمل٥مصػمل٣مؼؽملؿظملٝمب٥

مبٓسمملءمع٦د٧مسػمل٧مصٕس٦نممبمملم)***(وٰمحفهملمبمملى٦از،ممسػمل٧مضػمل٦بؾمل٣مأيماعؽملضملؾملمملمع٤ماإلميمملنمصٱمؼقملعؽمل٦ام)**(واذٓد

ماٌؿملؽ٦وسمعؽمل٥موماٌقملع٤ماظضملممل٭٨م)*****(ماظٓسمملءمسػمل٧ماظصملمملٕمبل٦ءماًمملمتهملمظػملظملٕقمبنيماظغملمملصٕم)****((سػمل٧مج٦ازمم)ذطٕم

ًٰمأومثمملغؿملممًل،مب٢مصب٦زماظٓسمملءمسػمل٧ماظصملمملٕمبضملٖظ٥مظٖوالمزػملؼمل٥مبٔظ١مإن مطمملنمزمملٌممًلمظ٥م)******(اٌعملشمل٦عمظ٥مبمملىؽملهملمإعقبمملمأو

(م6)وٰمبظملعملٓمأوٰدهموٰمب٦ض٦س٥مؼبمعضملزملؿملهمل،مأومظطملرلهمأوممبقملاٌمملتمؼبمجلٓهموٰمصب٦زماظٓسمملءمسػملؿمل٥مبل٦ءماًمملمتهملم

َِظكبؿمل٣ؽب...م ،م ،ممحل٤مم(7){88}م...ا

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ90ذـذ89ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

                                                                                                                                                                                
وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأغبٓمب٤مع٦د٧موماظظملٕاء،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م708م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 311:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م254:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف

 254:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

ٮموضؿمل٢مٯممؼبمم)*(

 م99م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م923مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم3

 م24ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماآلؼهملمم4

 م100م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم5

ٮممواذٓدمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮمظػملف٦ازمٯمم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمبمملى٦ازمٯممظظملٜممم)***(

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مج٦ازمٯممض٦ظ٥مم)****(

ٮمماظغملمملفمٯمم(بمم)مؼبمم)*****(

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمإنمٯممظظملٜمم)******(

 م275م:م10ممصؿّماظؾمملريمم6

 311:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م254:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ88ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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 {89}م...َصمملدؿبؿؽبعملكبؿملؼملؽبممل...ممطمملفم، {89}...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م(1)تمملممم، ؿبوـبا...م م{90}...بؽبطملؿبؿملـبمملموؽبسؽب

بؿملؽملؾملمملمم)صٱمؼظملزمل٢م،م(إذامم)ج٦ابم(ضممللم)ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب{90}...محؽبؿمب٧مِإذؽبامَأدؿبرؽبَط٥ؾبماْظطملؽبؽبقؾب...  ،حل٤م

سػمل٧ماٰدؿؽؽملمملفممومم(3)مبغمللٕماشلؼملٖة)**(حل٤م،٤ٌمضٕأمأغقب٥م(2){90}..مَضممللؽبمآعؽبؽملوملؾب... مم)*((وبنيمج٦ابؾملمملم

(م9)وأب٦مسؼملٕوم(8)وضٕأماب٤مطـرلم(7)وماِسؼمل٘م(6م))***(وضبؿمل٧مب٤موثمملبم(5)وماظغمللممل٨٫م(4)ومبؾملمملمضٕأمغبٖة

،مِنقبمأنمعؽملزمل٦بهملمب٥مِنقبماظظملضمل٢مٰمؼػملطمل٨مإذامضٓرمسػمل٧مإسؼملمملظ٥مم(12)بظملؿقؾملمملم(11)وسممل٭٣م(10)وغمملصٝم(9)سؼملٕو

وسػمل٧مضٕاءت٥مبظملؿقؾملمملموٰمم

م

م

م

                                                           
 م254:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮمبؿملؽملؾملمملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 م254مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأغقب٥مٯممظظملٜمم)**(

 318إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م216م:م2اظؽملرملٕمم،م100اظؿؿمللرلمم،م330مماظلؾضملهملمم3

 مم54ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

 مم24ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

ٮمموتمملبمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

 مؼ380م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػممػذمل103ممضبؿمل٧مب٤موثمملبماِدٓيمتمملبضمل٨مثعملهملمروىمس٤ماب٤مسؼملٕمواب٤مسؾمملسمعمملتمدؽملهملمم6

 مم1ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم7

ممم54ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم8

 52ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

 م1ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم10

 مم54ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم11

 318إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م216م:م2اظؽملرملٕمم،م100اظؿؿمللرلمم،م330مماظلؾضملهملمم12
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ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب.م ،{90}م.آعؽبؽملؽبوملؿبم..م ؼ٦ضٟمسػمل٧ ممعكب٤ؽبماْظؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب.م ،جممل٫ٖمم(1){90}.بؽبؽملؾب٦مِإدؿب

...{90}(2)بضملىملمآمم:م(4)ضممللماظلمبٓي،م،مِنقبمعمملمبضملٓهمظؿملٗمع٤مطٱممصٕس٦نم(3)تمملم:موضؿمل٢،مطمملفمم

مم)***(ماظؾقٕمودٓه)**(مصمملهمسؽملٓمذظ١مب٦ح٢)*(عؿملغملممل٫ؿمل٢مصعملممللمظ٥مأتقملع٤ماآلنموضٓمسزملؿملوملمضؾ٢مورويمأنمجدلؼ٢مدسقب

قب)****(وظؿملٗمػٔامر٧٬،مممب٥مزبمملصهملمأنمتٓرط٥ماظٕغبهملممؼ171بممػ قبهمد مبمملبماٰحؿؼملممللمموٰمؼػملٖممع٤م/مبمملظغملظملٕمِنمد

ٕمؼغمل٤مزبػملزملممًلمؼبمإميمملغ٥موٕمؼغملٕهمجدلؼ٢م)******(مو)*****(ِغقب٥مؼبمحمملظهملماظؿملفملس،مإدراكماظٕغبهملمظ٥م٭قهملمإميمملغ٥م

معكب٤ؽبم... (م،5)مب٥مطظملًٕا)********(مبغملظملٕمِنقبماظ٧٬ٕ)*******(وإمنمملمصضمل٢مذظ١مشسملؾممًلمٓمتضملمملظبمٰمر٧٬،مإميمملغ٥م

كبؼ٤ؽب (م7){92}م...َظطملؽبمملصكبػمُل٦نؽب...م ،حل٤مم(6){92}...مظكبؼملؽب٤ؿبمخؽبػمْلظمَل١َمآؼؽبهمًل... ،مطمملفم{91}...اْظؼملؾبظمْللكب

...{92}(7)متمملمم،

م

                                                           
 311:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م255:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 311:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م255:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 255:مممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 م313:م1ممإزلمملسؿمل٢مب٤مسؾٓماظٕغب٤ماظلٓيمتمملبضمل٨محفمملزيماِ٭٢مدغمل٤ماظغمل٦صهملم٭مملحنملماظؿظمللرلموماٌطملمملزيموماظلرلاِسٱممم4

ٮممدٓمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

ٮممحبممللمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

ٮممدد٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

ٮممر٬ممًلمٯمم(أمم)ومم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

ٮماظؽملمملسمٯمم(بمم)مؼبمم)*****(

ٮممِغ٥مٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)******(

ٮممر٬مملمٯمم(طمم)وؼبمٮمر٬مملهمٯمم(أمم)مؼبمم)*******(

ٮمماظ٬ٕمملمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)********(

 م102م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م924م–م923مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

 311:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م256:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

 311:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م256:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ92ذـذ90ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

جؽبمملءػؾب٣ؾبم...م :موعـػمل٥م،م)**(م،ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨معٝماظظملمملء)*(حل٤م(1){93}م...عىب٤ؽبماظشمَلؿملىبؾؽبمملتكب...م م

م... ،حل٤مم(4){94}م...عكب٤مَضؾؿبػملكب١َ...م ،تمملممم(3){93}...مؼؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽب... (2،){93}...اْظضملكبػمْل٣ؾب

ِٕؼ٤ؽب...  ،مجمملٖ٫{94}م...ماْظقؽب٠نبمعكب٤مرمببىب١َ... طمملف،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفماظؽملؾمل٨مبضملٓهم(5){94}م...معكب٤ؽبماْظؼملؾبؼملؿبؿؽب

ِٕؼ٤ؽب...م (م،م6)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥،مبضملٓهم تمملممم(7م){95}...عكب٤ؽبماْظكؽبمملدكب

، ...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب ظ٦مجمملءتؾمل٣مط٢مآؼهملمٰم:م،أي:متضملػملعملؾملمملممبمملمضؾػملؾملمملمم(ظ٦م)ممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقب{96}...م

َِظكبؿمل٣ؽب...م ،ؼقملعؽمل٦نم ،موظؿملٗمجبؿملٓمِنقبماظغملٱممعؿزمل٢مبضملسمل٥مبؾضملٚم،مم(9)تمملممسؽملٓمؼضملعمل٦بم(8){97}م...ا

م11وجضمل٢مؼضملعمل٦بمم(10)(صؽملظملضملؾملمملمإميمملغؾملمملمم)وطٔامسؽملٓهم،م

م

                                                           
م256:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

 311:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم

ٮمطمملفمٯمم(أمم)وؼبمم(بمم)دعملٛمع٤مٮممحل٤مٯممظظملٜمم)*(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعٝماظظملمملءمٯممض٦ظ٥مم)**(

ومأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،256وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

:311 

 311ومأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م256ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

ومم،م256:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

 211:مطمملفمسؽملٓممأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

 م256:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 (صٱمتغمل٦غ٤مع٤ماٌؼملذلؼ٤مم)مموماظٕاجّمصؿملؾملمملماظضملشملٟمسػمل٧مم6

 312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م256:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

 312:ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م256:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 م106ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼٔطٕمض٦لمؼضملعمل٦بمم10

 106دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم11

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ97ذـذ93ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ97ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

م

صعمل٦ممؼ٦غٗمٕمؼؽملٓرج٦امؼبمض٦ظ٥م،م(1)ظغمل٤مض٦ممؼ٦غٗ:موماظؿعملٓؼٕمم،م)*(اٰدؿـؽملمملءمعؽملعملشملضملممًلمع٤مشرلاىؽملٗم/ممؼمممم204أممػم

عؿزمل٢مطفملغقب٥مضؿمل٢معمملمآعؽملوملم:موضؿمل٢،مم(7)6وماِخظمل٘م(5)4وماظظملٕاءم(3)2ض٦ظ٥مضٕؼهملموإظبماٰغعملشملمملعمذػنملمدؿملؾ٦ؼ٥

مع٤مبٱدما٦ٌ٭٢مطمملغ٦امؼضملؾٓونم)**(وػ٣مأػ٢مغؿملؽمل٦ىم(8)عمملمآعؽملوملمضٕؼهملمع٤ماظعملٕىماشلمملظغملهملمإٰمض٦ممؼ٦غٗ

ممبمملظضملٔابمبضملٓم)****(ممصفملضمملع٦امسػمل٧متغملٔؼؾ٥مدؾٝمدؽملنيموت٦سٓػ٣ممصؾضملىملمآمإظؿملؾمل٣مدؿملٓغمملمؼ٦غٗم)***(اِ٭ؽملمملم

                                                           
ٮمماىؽملٗمٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼٔطٕمض٦لمؼضملعمل٦بمم1

 109دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

 م325م:م2مماظغملؿمملبمم3

 3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم4

 م69م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م107م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم5

م6دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم6

 69م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م107م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم7

وماٰدؿـؽملمملءمعؽملعملشملٝممبضملؽمل٧مظغمل٤موصب٦زمط٦غ٥معؿزملًٱموماىؼملػملهملمؼبمعضملؽمل٧ماظؽملظمل٨مطفملغقب٥ممٯم:مممضممللماب٤مػرملمملممغعملًٱمس٤ماظٖزبرملٕيمم8

م،م328م–م327م–م326م–م325م:م2وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبماظغملؿمملبمم،م363عطملينماظػملؾؿملنملممػٮمعمملمآعؽملوملمم:مضؿمل٢م

م6اظؾقٕماحملؿملٛم،927احملٕرماظ٦جؿملٖ،158م–م157:م2إسٕابماظعملٕآنم،م30م–م29-م28م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

 108م–م107:

ٮممغؾ٦ىمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

ٮممشرلمآمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممؼ٦سٓػ٣مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)****(
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ممذامدخمملنمذٓؼٓمصؾملؾٛمحؿ٧م)******(مما٦ٌسٓ،مصطملمملعوملماظلؼملمملءمشؿملؼملممًلمأد٦دًا)*****(ثٱثهملمأؼمملممصػمل٣مؼٕجضمل٦امحؿ٧مدغممل

مم)*******(شرمل٧معٓا٫ؽملؾمل٣

م

م

موبٕزوامإظبماظزملضملؿملٓمبفملغظمللؾمل٣موغلممل٫ؾمل٣مو٭ؾؿملمملغؾمل٣م)*(صؾملمملب٦امصشملػملؾ٦امؼ٦غٗمصػمل٣مصبٓوهمصفملؼعملؽمل٦ام٭ٓض٥مصػملؾل٦اماٌل٦ح

(م1)وصقٕبض٦امبنيمط٢مواظٓةمووظٓػممل&&ودوابؾمل٣

وأزؾملٕوام،مموأخػملزمل٦اماظؿ٦بهملم)******(وسػملوملماِ٭٦اتموماظسملفؿمليملمم/م)*****(مإظبمبضملٚ)****(مبضملسملؾمل٣&&&صق٤قبممؼم181طممػم

وطمملنمؼ٦ممسمملذ٦راءمؼ٦مماىؼملضملهملمامػذملم،مصٕغبؾمل٣موطرملٟمسؽملؾمل٣م،موتسملٕس٦امإظبمآمتضملمملظبم،ماإلميمملنم

...م ،جممل٫ٖمم(2){99}...جؽبؼملكبؿملضملـبممل...م تمملم،مم(1){98}م...ِإَظ٧محكبنٍي...م م(3م))*******(2اظؾؿملسملمملوي

َٰمبكبكمِلذؿبِنماظػمّل٥كب... طمملف،م(3){99}م...عؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م ،محل٤م(4){100}م...مِإ

                                                           
ٮممدغ٨مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮممأد٦دمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)******(

ٮمعٓؼؽملؿؾمل٣مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*******(

ٮمماٌل٦خمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمودوابؾمل٣مٯمممظظملٜم&م&

 م108م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م927مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 ٮصفؿملؽهملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم&&&

ٮمممبضملسملؾملمملمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمإظبمبضملٚمٯممض٦ظ٥مم)*****(

ٮمماظزملقؿملّمٯمم(أمم)مؼبمم)******(

أغ٦ارم)ع٤متزملمملغؿملظمل٥م(بظملمملرس)سؾٓآمب٤مسؼملٕمب٤مربؼملٓمأب٦اًرلمغممل٭ٕاظٓؼ٤ماظؾؿملسملمملويم،ضمملض،عظمللٕم،وظٓمؼبماظؾؿملسملمملويمم2

 م110:4ممرؾضملهملداراظضملػمل٣مظػملؼملٱؼنيم1286ػذملم685ت٦ؼبمدؽملهملمم(اظؿؽملٖؼ٢موأدٕارماظؿفملوؼ٢م

ٮممبؿملسملمملويمٯمم(طمم)مؼبمم)*******(

مأغ٦ارماظؿؽملٖؼ٢موأدٕارماظؿفملوؼ٢مغممل٭ٕماظٓؼ٤مأب٦ماًرلمربؼملٓماظؾؿملسملمملويمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمذملمبرلوتممم3

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ100ذـذ98ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ103ذـذ100ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

ظؿضملػملعمل٥ممبمملمم(8)وحل٤م٤ٌمضٕأمبمملظؿقؿؿملهمل،مم(7)بمملظؽمل٦ن(مونضمل٢ماظٕجٗ)م٤ٌمضٕأم(6)طمملف:م(5)موضممللمأب٦مسؼملٕو

َٰمؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب... ،ضؾػمل٥ َِرؿبِض...م طمملف،م(9){100}...م م)مموصب٦زمؼب،محل٤مم(10){101}م...وؽبا

وحٓػمملمم)م)*(طػملؼملهمل(عمملم)موصب٦زمأنمتغمل٦ن،خدلهم(ؼبماظلؼملمملواتم)أنمتغمل٦نمطػملؼملهملمواحٓةمادؿظملؾملمملعممًلمعؾؿٓأموم(عمملذام

٭ػملؿؾملمملموػ٦مخدلمعؾؿٓأموسػمل٧مم(ؼبماظلؼملمملوات)مطػملؼملهملموحٓػمملموذاماد٣مع٦٭٦لممبضملؽمل٧ماظٔيموم)**((ذام)عؾؿٓأمو

                                                                                                                                                                                
 ممم447م:م1ممذملم1988ػذملمذملم1408م:م1ظؾؽملمملنمط

 م312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م256:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

 312:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م256:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 312:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م257:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

312 

 م2ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم5

 312مماٌغملؿظمل٧مِب٨مسؼملٕومم6

 مؼ216م:م2اظؽملرملٕمم،م109م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101اظؿؿمللرلمم،م330اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةمأب٨مبغملٕمم7

 مؼ216م:م2اظؽملرملٕمم،م109م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101اظؿؿمللرلمم،م330اظلؾضملهملممػمموػ٨مضٕاءةماظؾمملضنيمم8

 312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م257:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

 312:ماٌغملؿظمل٧

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطػملؼملهملمٯممظظملٜمم)*(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموحٓػمملمعؾؿٓأموذامٯمماظضملؾمملرةمم)**(
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طمملف،مم(2){101}...ٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م (م،1)اظؿعملٓؼٕؼ٤مصمملٌؾؿٓأموماًدلمؼبمرب٢مغزملنملمبكملدعملمملطماًمملصٚ

ِٕؼ٤ؽب...م ،وطٔامم(3){102}م...معكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب...:مموعـػمل٥ كبؼ٤ؽبم...م (م،4){102}...عىب٤ؽبماْظؼملؾبؽملؿؽبصملكب وؽباَظ

:متمملممم(5){103}م...آعؽبؽملؾب٦ْا

م

وسػمل٧مأغقبؾملمملمؼبمرب٢مغزملنملمغضملؿممًلمم)مسػملؿملؽملمملمغؽمليملماٌقملعؽملنيمو)*(مسػمل٧مأنماظغملمملفمؼبمرب٢مرصٝمأيماِعٕمطٔظ١مضب٠

مب٥م)***(ث٣مؼؾؿٓأم(طٔظ١م)صؿمل٦ضٟمسػمل٧م،مم)**((إنمملءمعـ٢مذظ١مضب٠مسػملؿملؽملمملمغؽمليملماٌقملعؽملنيم:مٌزملٓرمربٔوفمأيم

غؽملف٨مردػملؽملمملموماظٔؼ٤مآعؽمل٦ام:موسػمل٧مأغقبؾملمملمعؿضملػملعملهملممبمملمضؾػملؾملمملمطفملغقب٥مضمملل،مظؿضملػملعمل٥ممبمملمبضملٓهمع٤مجؾملهملماٌضملؽمل٧مصعملٛم

(م،م6)ممبمملمضؾػملؾملممل)****(وٰمؼؾؿٓأمبؾملمملمظضملٓممتضملػمل٠معمملمبضملٓػممل،مطٔظ١مصمملظؿرملؾؿمل٥مع٤ممتمملمماظغملٱمموماظ٦ضٟمسػمل٧مطٔظ١م

حبٔفمم(غؽمليملماٌقملعؽملنيم)ورزل٦ام

                                                           
اظؾقٕماحملؿملٛمم،928وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،71م:م4ذطٕمػٔهماظ٦ج٦همبؾملٔاماظػملظملٜماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم1

 م110م:م6

 312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

 312:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

 م312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

ٮممضب٠مٯمم(بمم)مؼبمم)*(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮماٌقملعؽملنيم...موسػمل٧مٯمماظضملؾمملرةمم)**(

ٮممؼؾؿٓئمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممبضملٓهمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

وؼزملّمأنمتغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمغضملؿممًلم،مؼزملّمأنمتغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمرصٝمم(طٔظ١مم)وماظغملمملفمؼبمض٦ظ٥مٯم:مممضممللماب٤مسشملؿملهملمم6

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م111م–م110م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م928احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮممٌزملٓرمربٔوفم

 م71
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 ،تمملمم(2){103}م.مغؾبؽمليمِلماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب.. مم)*****((م(1)اظؿملمملءمبضملٓماىؿمل٣مطؼملمملمتٕىم/مؼم172بممػ

(مم3){104}..ؼؽبؿؽب٦ؽبَصمملُط٣ؿب.

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ106ذـذ104ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

مم)*(وضؿمل٢مظ٨:مطمملف،موإنمجضمل٢معمملمبضملٓهممبضملؽمل٧م(4){104}...وؽبُأعكبؿبتؾبمَأنؿبمَأُط٦نؽبمعكب٤ؽبماْظؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م ،حل٤م

مصؿملؾملمملم)****(عٕاس٧م(وأعٕتم)مم،)***(عضملؼمل٦ظهملمظعمل٦ظ٥م(أض٣م)صكملنقبمم،م)**(أنمأض٣موجؾمل١م،أيموأوح٨مإظ٨مأنمأض٣موجؾمل١

مأنمت٦٭٢مبمملِعٕموماظؽملؾمل٨موم5وج٦قبزمدؿملؾ٦ؼ٥،مأنمأط٦ن،مط٤مع٤ماٌقملعؽملنيمصؾملؼملمملمأعٕانم:ماٌضملؽمل٧مِنقبمعضملؽمل٧مض٦ظ٥

                                                           
 م101مماٌعملؽملٝمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمتٕىم...مغؽمليملمٯمماظضملؾمملرةمم)*****(

 م312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

 م257:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

 312:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم4

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمظ٨مٯمممظظملٜمم)*(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮموجؾمل١مٯممظظملٜمم)**(

ٮمبعمل٦ظ٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

ٮمعٕس٧مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)****(

 109دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ104ـذ103ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10
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وماِعٕموماظؽملؾمل٨مدماٰنمسػمل٧ماٌزملٓرمدٰظهملمشرلػؼملمملمع٤م،ماظطملٕضمو٭٢مأنممبمملمتغمل٦نمعضمل٥مؼبمعضملؽمل٧ماٌزملٓرم

م... (م،3)أومع٤ماٌظملضمل٦لم(أض٣م)مجممل٫ٖم،موػ٦محممللمع٤ماظسملؼملرلمؼب{105}...محؽبؽملكبؿملظمًلممل... (م،2()1)اِصضملمملل

ِٕطكبنيؽب َٰمؼؽبسملؾبنبَكم...م  ،طمملفمم(4){105}...عكب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕط،موػ٨م:ممحل٤م{106}...وؽب

وصب٦زمأنمتغمل٦نمعضملشمل٦صهملمسػمل٧معبػملهملم،معبػملهملمادؿؽؽملمملصؿملهملم

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ذـذ106ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

عىب٤ؽبم...م (م،م5)مط٦غؾملمملمتظمللرلؼهملمأومعزملٓرؼهمل)*(ب٦جؾملؿملؾملمملمأسين(مأن)م٭ػملهمل/صؿغمل٦نمداخػملهملمؼبم(مأض٣)موػ٨،ماِعٕممؼأ205مػ

َٰمػؾب٦ؽبم...م :تمملم،موعـػمل٥م(6){106}...عىب٤ؽبماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب َصَٱم...م وطٔا،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(7){107}...ِإ

                                                           
 م220م:م1مماظغملؿمملبمم1

،مواحؿؼمل٢مأنمتغمل٦نمحٕفمتظمللرل،مِنقبماىؼملػملهملماٌعملٓرةمصؿملؾملمملمعضملؽمل٧ماظعمل٦لم،ماحؿؼمل٢مأنمتغمل٦نمعزملٓرؼهملمٯم:مممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

 ؼوضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م112م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموإ٬ؼملمملرماظظملضمل٢مأوظبمظؿملٖولمضػمل٠ماظضملشملٟمظ٦ج٦دماظغملمملفمم

ًٰمع٤مم(حؽملؿملظملممًلمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم3 ًٰمع٤مصمملس٢مم،مم(اظٓؼ٤مم)صب٦زمأنمؼغمل٦نمحممل مػٮمأومعظملضمل٦ظ٥مم(أض٣مم)وأنمؼغمل٦نمحممل

 مؼم112م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م929وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م73م:م4اظٓرماٌزمل٦نم

 312:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمأيمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

م(أنم)صؿملغمل٦نمؼبمحؿملٖ،مم(أض٣م)وضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧،ضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمادؿؽؽملمملفمغؾمل٨مم(وٰمتٓعمم)ٯم:ضممللمأب٦محؿملمملنمم5

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم،112م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمػٮوط٦غؾملمملمحٕفمتظمللرلم،سػمل٧مضلؼملؿملؾملمملمع٤مط٦غؾملمملمعزملٓرؼهملم

 مؼم74:م4اظٓرماٌزمل٦نم،929

 312:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

م،مم257:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،709م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

 312:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧
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 ،أمتمعؽملؾملؼملمملمم(4){107}...اظمبحكبؿمل٣ؾب...م (م،3)2سؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕم(1){107}...َصَٱمرؽبآدمبمظكبظمَلسملؿبػملكب٥كب

، {108}...عكب٤مرمببىبغمُل٣ؿب...مممحل٤،موعـػمل٥: {108}م...ظكبؽملؽبظمْللكب٥كب...ممموضممللمضبؿمل٧مب٤مغزملرلم

(م،م5)اظؽملق٦ي

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ109ـذ108ذ)دورةذؼوغسذاآلؼاتذ-ذذ10

مم

وٰم،ممبمملظ٦ضٟم)**(ممحؿ٧مؼقملت٧مبمملظـمملغ٨موماِوظبماظظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملممل)*(مٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ماِولمع٤ماٌعملمملبػملنيموماٌٖدوجني

وؽبعؽبمملمَأغؽبممْلم...م  أحل٤ممممملمضؾػمل٥،مم(7){108}...مَصكمِلغمبؼملؽبمملمؼؽبسملكب٢نبمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل... (م،6)طبػملٛمأحٓػؼملمملمعٝماآلخٕ

                                                           
 312:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

 39دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم2

 257:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م257:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م709م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

312 

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥مم5

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموماٌٖدوجنيمٯممظظملٜمم)*(

ٮمبمملظ٦ضٟمبؿملؽملؾملؼملمملمٯمم(بمم)وممم(طمم)مؼبمم)**(

 ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لمضبؿمل٧مب٤مغزملرلماظؽملق٦يمم6

 م،م257:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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مأنمتغمل٦نمحفمملزؼهملمأوممتؿملؼملؿملهملمًظملمملءماظؽملزملنملمؼبم)***((عممل)متمملمم،مصب٦زمؼبم(1){108}...سؽبػمَلؿملؿبغمُل٣مبكب٦ؽبطكبؿمل٢ٍ

وماظ٦٭٢م،ممموماظضملشملٟ)****(م٭مملحل،مٰحؿؼملممللماظ٦اومظٱدؿؽؽملمملف{109}...حؽبؿمب٧ؽبمؼؽبقؿبغمُل٣ؽبماظػمّل٥ؾب...م (2)اًدل

(م.مم4)متمملم{109}...آخٕماظل٦رةم(3)أزؾملٕمظرملٓةماتزملممللماٌضملؽمل٧

م

م

م

م

م

دورةذػودذذ-ذذ11

ذذ

ذذعؽقةذدورةذػودذذ

ؽٕبَص٨ِماظؽملمبؾملؽبمملِر...م :مإٰمض٦ظ٥م َصػمَلضملؽبػمَل١َم...م  :م،موضؿمل٢مإٰمض٦ظ٥م)*(مماآلؼهمل{114}...وؽبَأضكب٣ِماظزملمبَٱَةمَر

مم{12}...تؽبمملِرٌك

                                                           
 257:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮمصؿملؼملمملمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

 73م:م4ممذطٕمػٔاماظ٦ج٥مبؾملٔاماظػملظملٜماظلؼملنيمايػمليبمؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم2

ٮماٰدؿؽؽملمملفمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

 ممضٓمتغمل٦نماظ٦اومظػملقممللمأوماٰدؿؽؽملمملفمومايممللمصؿملؾملمملمأزؾملٕمم3

 257:مممطٔام٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمآؼهملمٯممظظملٜمم)*(
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وػ٨معممل٫هملمآؼهملموإحٓىموسرملٕونمآؼهملمؼبمآٌغ٨مم(1)صؼملٓغ٨م،م{17}م...ؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبمبكب٥كب/ُأوؿبَظذملؽكب١َم...م وض٦ظ٥ممؼ182طػ

(م2)واخؿٱصؾمل٣مؼبمدؾٝمآؼمملت،موثٱثمؼبماظغمل٦ؼبم،مواثؽملؿمملنمؼبماِولموماظرملمملع٨م،ماِخرلموماٌغمل٨موماظؾزملٕيم

، ...ُِٕط٦نؽب ِٕيءفبمعىبؼملمبمملمتؾبرملؿب قبػمملماظغمل٦ؼبموٕمؼضملٓػمملماظؾمملض٦ن،{54}...مَأغىب٨مبؽب ممؼؾبفؽبمملدكبُظؽملؽبمملمصكب٨مَض٦ؿبِممُظ٦طلب... ممس

)**(...{74}قٓبمإظبم قبػمملم{82}...معىب٤مدكبفىبؿمل٢ٍم... م،مم)***(مؼَض٦ؿبِممُظ٦طلبمػمممٕمؼضملٓػمملماظؾزملٕيموطػملؾمل٣مس ممس

ممِإنمُطؽملؿؾب٣معنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... مػم)****(ؼعؽملسمل٦دمٕمؼضملٓػمملمآٌغ٨ماِخرلموماٌغمل٨م،ماِخرلموماٌغمل٨ممػآٌغ٨م

...{86}مواٌغمل٨م،م)*م****(ؼمسٓػمملمآٌغؿملمملنمم

م

م

   ؽٖباُظ٦نؽبمعؾبكؿبؿؽبػملكبظملكبنيؽب...م َٰمؼؽب مٕم{121}...مِإغمبمملمسؽبمملعكبػمُل٦نؽب... مٕمؼضملٓػمملمآٌغؿملمملنموماٌغمل٨،م{118}...وؽب

مسرملٕةمطػملؼملهملمموحٕوصؾملمملمدؾضملهملمآٰفم)*(وطػملؼملؾملمملمأظٟموتلضملؼملممل٫هملموػبٗ،مؼضملٓػمملمآٌغ٨ماِخرلموماٌغمل٨م

،موصؿملؾملمملممممملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢م،ممودؿ٦نمحٕصممًلمطقٕوفمد٦رةمؼ٦غٗمسػملؿملؾملؼملمملماظلٱمم)***(ممودؾضملهمل)**(وػبلؼملممل٫همل

                                                           
مم118م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م330م–م329مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

 319ممإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموػ٨مٯممظظملٜمم)**(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمظ٦طمم...مٕمؼضملٓػمملمٯمماظضملؾمملرةمم)***(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماٌغمل٨م...ماِخرلمٯمماظضملؾمملرةمم)****(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمآٌغؿملمملنم...مإنمٯمماظضملؾمملرةمم)*****(

ٮموػبلهملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ٮموػبٗمعممل٫هملمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮموتلضملهملمٯمم(طمم)مؼبمم)***(
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َصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽبم...م مم،{5}م...وؽبعؽبمملمؼؾبضملؿبػملكبؽملؾب٦نؽب...م  :مبكملعبمملعمدؿهملمع٦ا٬ٝم)****(وظؿملٗمعضملٓودًامعؽملؾملممل

...{39}،مماِولم ...{40}...موؽبَصمملرؽبماظؿمبؽملنب٦رؾبمم،م ...{91}م...مصكبؿملؽملؽبمملم٬ؽبضملكبؿملظمًلمملمم،م

 {93}م...دؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م،مماظـمملغ٨م ...{103}م...مذؽبظكب١َمؼؽب٦ؿبمفبمعمبفؿبؼملؾب٦عفبمَظ٥ؾبماظؽملمبمملسؾبمم.م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

 {1}م...اَظٕ...م(1)(م1)ػٔامطؿمملبمطؼملمملمضممللماظرملمملسٕ:مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕهم(مطؿمملب)متمملم،مإنمجضمل٢م

:مم

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعؽملؾملمملمٯممظظملٜمم)****(

ضممللمأب٦مسؼملٕومم،م258:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م710م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم1

مم313:متمملممسػمل٧مض٦لماب٤مسؾمملس،ماٌغملؿظمل٧:م

دورةذػودذذ-ذذ11
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ؿبمصؿمملتؽبؾملؾب٣ؿبممممممممممومأطٕوعهملمايؿملؿملقب٤مخػمُل٦ا (مم3)2مَطؼملؽبمملمػؿملؽبممل)*(مممممممممموضممل٫ػملهمللبمخ٦ٰنؽبمصمملغغمل

عؾؿٓأم(آظٕمم)مم/)***(مإنمجضمل٢)**(ؼإنمجضمل٢مطؿمملبمعؾؿٓأمحٔفمخدلهموظؿملٗمب٦ضٟمػمأرادمػٔهمخ٦ٰنموطٔامممؼم173بممػ

م)****(ععملؼمللممًلمبؾملمملموعمملمبضملٓػمملمج٦ابماظعملل٣(آظٕمم)خدلهممِغقب٥مٰمؼظملزمل٢مبنيماٌؾؿٓأموخدلهموطٔامإنمجضملػملوملم(طؿمملب)و

َٰماظػمّل٥ؽبػمإظبمض٦ظ٥ممؼمطكبؿؽبمملبفبمُأحؿبغملكبؼملؽبوملؿبمآؼؽبمملتؾب٥ؾبػموٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(4) ممم{1}...خؽبؾكبرٍل...م صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧ممؼمِإ

،م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

                                                                                                                                                                                
ضممللم٭مملحنملماٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمػ٦مبٱمغلؾهملمؼؽملصملٕماٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمإسٓادماظٓطؿ٦رمم1

مم361مماجملػملٓماظـمملع٤مم1996ػذملم1417مم1إعؿمل٢مبٓؼٝمؼضملعمل٦بمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملممبرلوتمظؾؽملمملنمط

ٮمخػمل٦مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

ؼؽملصملٕمعضملف٣مععملمملؼؿملٗمِب٨مايلنيمأغبٓمب٤مصمملرسمهعملؿمل٠م.ماًمملءمواظ٦اومواظٱممأ٭٢مؼٓلقبمسػمل٧متضملؾملٓماظرمل٨ء:مضممللماب٤مصمملرسمم2

موسؽملٓماٌمملظعمل٨مخؽبػمْل٦فبم،واظظملمملءمػؽملمملمؼبماظػملظملٜمدخ٦شلمملمطكٕوجؾملمملم،وسؽملٓم230:2ممم1979ػذملم1399سؾٓماظلٱممػمملرونمدارماظظملغملٕم

 386ؼؽملصملٕمر٭ٟماٌؾمملغ٨م.دؿملؾ٦ؼ٥مداّظهملمسػمل٧ماظلؾؾؿملقبهملوػ٨مؼبمج٦ابمعضملؽمل٧ماِعٕ

مم410م:م1م،مم1ممط–مبرلوتم–مدارم٭مملدرم–سؾٓماظعملمملدرمب٤مسؼملٕماظؾطملٓاديم،مممخٖاغهملماِدبموظنملمظؾمملبمظلمملنماظضملٕبمم3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمب٦ضٟمم...مإنمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

ٮمجضملػملوملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)***(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماظعملل٣ممٯممظظملٜمم)****(

عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮموػٔامشػملٛمم(اظٕمم)خدلمم(طؿمملبمم)وضممللمبضملسملؾمل٣م،معٕص٦عمبكمل٬ؼملمملرمػٔامم(طؿمملبمم)ٯمم:مممضممللماظٖجمملجمم4

اظٓرمم،م118م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م93احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م160م:م2مممموضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم31م:م3

مؼم74م:م4اٌزمل٦نم
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بضملٓهمؼبمربػملؾملمملمايٕطمملتمم(أنم)مِنقب)م*((مؼ1)(أحغملؼملومل)أومبذملم(صزملػملومل)غزملؾممًلمبذملم(أنمٰمتضملؾٓوام)إنمجضمل٢مع٬٦ٝمػ

،مسؽملٓماظغمل٦صؿملنيمم(أحغملؼملوملم)وإعقبممل،موػ٦ماٌرملؾمل٦رمم(صزملػملوملم)اظـٱثماظٕصٝموماظؽملزملنملموماىٕمواظضملمملع٢مصؿملؾملمملمإعممل

بمملظٕصٝمسػمل٧مأغقبؾملمملمعؾؿٓأم،ممع٤ماإلسؼملممللمِنقبماٌضملؽمل٧مأحغملؼملوملمظؽٱمتضملؾٓوامأومصزملػملوملمظؽٱمتضملؾٓوام)**(صؿغمل٦نماٌلفملظهمل

مم)***(ربٔوفماًدلمأومخدلمعؾؿٓأمربٔوفمأيمتظملزملؿملػمل٥مأٰمتضملؾٓوا

م/ممطمملفم،إنم{1}...خؽبؾكبرٍل...م وماظ٦ضٟمسػمل٧م(2)متضملؾٓوا)****(مممصؿغمل٦نمأنمتظمللرلؼهملموماىٕمصزملػملوملمبفملٰمؼ206أممػم

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملنملمتظمللرلًامٌمملمضؾػمل٥مأومجقٕبمطؼملمملمتعملٓمموعضملؽمل٧مأحغملؼملوملم،ممعؾؿٓأم)*****(رصٝمعمملمبضملٓهمعؾؿٓأمأومخدل

،مأومأحغملؼملوملمآؼمملت٥مؼبمضػمل٦بماظضملمملرصنيمث٣مصزملػملوملمأحغملمملع٥مسػمل٧مأبٓانماظضملمملرصنيم،مآؼمملت٥مبمملظظملسمل٢مث٣مصزملػملوملمبمملظضملٓلم

مموسؼمل٣مػؽملمملم،ِغقب٥مأوضٝماظضملؼمل٦ممم{م7م:م3مد٦رةمآلمسؼملٕانم}...آؼؽبمملتفبمعنبقؿبغمَلؼملؽبمملتفبمعؽمل٥م...مم وخٙمبمملِحغملمملممؼبمض٦ظ٥مم

م

م

م

                                                           
وػ٦ماٌرملؾمل٦رمأومم(صزملػملوملمم)ػ٨محٕفمعزملٓريموغزملنملمأوماٌكظملظملهملمع٤ماظـعملؿملػملهملمصؿملغمل٦نماظضملمملع٢مم(أنمم)ػٔامسػمل٧ماظعمل٦لمبفملنمممٯمممم1

م930احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م160م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م31م:م3ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمسؽملٓماظغمل٦صؿملنيممم(أحغملؼملوملمم)م

مؼمم75م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م120م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،م

ٮمبفملحغملؼملوملمم...مإنمٯمماظضملؾمملرةممم)*(

ٮماٌلؽػملهملممٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

ٮمأنمٰممٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

ٮمأنمٰممٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

احملٕرمم،م160م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م31م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م:مممموضٓمذؾبطكبؽٕبتمػٔهماظ٦ج٦هموُصزملىب٢ماظعمل٦لمصؿملؾملمملمؼبمم2

مم75م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م120م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم930اظ٦جؿملٖم

ٮممخدلهمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(
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(مبرملرل)موٰمؼ٦ضٟمسػمل٧،م(2)1ماِغؾمملري)**(طعمل٦شل٣مأطػملؽملمملمرضملمملممزؼٓمؼٕؼٓونمبضملسمل٥مضمملظ٥ماب٤م:م)*(مبضملؽمل٧ماًزمل٦ص

َٰماظػمّل٥ؽب...م (م3)أن)عضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مداخ٢مؼبم٭ػملهملممؼوأنمادؿطملظملٕوامربغمل٣ممػِنقبمض٦ظ٥م (مم4){2}م...ِإ

مم)***م*(م(مؼ)**م*((أحغملؼملومل)ٰمبذمل(مصزملػملومل)بذمل)مغزملؾممًلم(مأٰمتضملؾٓوا)إنمجضمل٢مع٬٦ٝممػم(5)طمملف،:حل٤،موضؿمل٢م

مِإَظ٧م... (م،م7){3}م...مَطؾكبرٍل... :مطمملف،مظٱبؿٓاءمبضملٓهمبمملظرملٕطموعـػمل٥م(6){3}م...َصسملؿبػمَل٥ؾب...م م

ؿبجكبضملؾبغمُل٣ؿب ٭مملحل،ممم(8){4}م...اظػمّل٥كبمعؽب

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ذـذ4ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮماًزمل٦صممٯممظظملٜممم)*(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماب٤ممٯممظظملٜممم)**(

م151دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم1

ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمممم2

أنمتغمل٦نمعؽملزمل٦بهملم:موماظـمملغ٨،ماِوظبمم(أنمم)أحٓػؼملمملمأغقب٥مسشملٟمسػمل٧م:مصؿملؾملمملموجؾملمملنمم(وأنمادؿطملظملٕوامم)ٯم:مممضممللماظلؼملنيمم3

سػمل٧ماإلشٕاءممم

مؼم120م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م161م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م76م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػمممم

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م258:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م710م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم4

ممم313:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم313:ممماٌغملؿظمل٧م5

م(طمم)دعملٛمع٤مٮمبفملحغملؼملوملمم...مإنمٯمماظضملؾمملرةممم)***(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمبظملزملػملوملمٰمبفملحغملؼملوملممٯمماظضملؾمملرةممم)****(

ومأب٨مسؼملٕومم،م258:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م710م:م2اإلؼسملمملحم:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم6

ممم313:م،اٌغملؿظمل٧

ممم313:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م258:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مممم258:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذـذ2ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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مم

كبؼفب...م )*(مٰحؿؼملممللماظ٦اومبضملٓهمظػملقممللموماٰدؿؽؽملمملف حل٤مم(2){5}م...معكبؽملؿب٥ؾب... ،طمملفمم(1){4}م...َض

ٰم:مؼضملػمل٣،مأي:مممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمسمملع٢محنيمض٦ظ٥مبضملٓم{5}م...مثكبؿملؽبمملبؽبؾملؾب٣ؿب... (م،3)طمملف:موضؿمل٢،محل٤م

صب٦زمظؽٱمؼػملٖممتعملؿملؿملٓمسػملؼمل٥متضملمملظبمبلٕػ٣م:مٰمؼضملػمل٣مدقٕبػ٣موسػملؽملؾمل٣محنيمؼظملضملػمل٦نمطٔاموػٔامعضملؽمل٧موا٬ّ،موضؿمل٢

وػٔامشرلمٰزممِغقب٥مإذامسػمل٣مدٕػ٣موسػملؽملؾمل٣م،موػ٦متضملمملظبمسمملٕمبٔظ١مؼبمط٢موضوملم،موسػملؽملؾمل٣مبؾملٔاماظ٦ضوملماًمملصم

(م،م5)4ضمملظ٥ماظلؼملني،مممؼبمشرلػمملموػٔامحبلنملماظضملمملدةم)**(ؼبموضوملماظؿطملرملؿملهملماظيتمطبظمل٧ماظلقبمصؿملؾملمملمصمملِوظب

 {5}...وؽبعؽبمملمؼؾبضملؿبػملكبؽملؾب٦نؽب...م(6)مطمملفمم، ...ؾٓبوِر ؽٔباتكبماظزملنب تمملم،مم(7){5}...مبكب

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7ذـذ6ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

                                                           
ٮموماٰدؿعملؾممللمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

ممم313:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م258:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م258:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمومأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

ممم313

ممم313:ممماٌغملؿظمل٧م3

ٮمأوظبمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

 13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

ممم80م:م4مماظٓرماٌزمل٦نمم5

ممم313:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م258:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

ممم313:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م258:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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مم

معنبؾكبنٍي...م ،م/طمملفم(1){6}...وؽبعؾبلؿبؿؽب٦ؿبدؽبسؽبؾملؽبممل...م ،مجممل٫ٖم{6}...مسؽبػمَل٧ماظػمّل٥كبمِرزؿبُضؾملؽبممل... مؼم183طػ

...{6}(2)وعلؿ٦دسؾملمملم،موعلؿعملٕػمملمػ٦مأؼمملممحؿملمملتؾملمملم،مضؾ٢مأنمطبػملعملؾملمملمم(3م))*(ؼبماظػمل٦حماحملظمل٦ز:متمملمم،أيمم

حؽبلؾبؽملؽبوملؿبم...م  ؼبمو٭ٟماىؽملهملم:موؼٓلمسػمل٧مػٔاماظؿظمللرلمض٦ظ٥مم(5)اظٕبؿملٝم(4)ضمملظ٥،موعلؿ٦دسؾملمملمػ٦ماظعملدلم

هباموؽبعؾبعمَلمملعـبممل هباموؽبعؾبعمَلمملعـبممل...مم  :ممموؼبمو٭ٟماظؽملمملرمم{76م:م25د٦رةماظظملٕضمملنم}...(م6م)عؾبلؿبؿؽبعمَل د٦رةم}م...ِإغمبؾملؽبمملمدؽبمملءتؿبمعؾبلؿبؿؽبعمَل

فبمعنبؾكبنيفب...م ،حل٤ممم(9){7}...َأحؿبلؽب٤ؾبمسؽبؼملؽبًٱ...م (مم8)7ممضمملظ٥ماظؽملغملٖاوي{66م:م25د٦رةماظظملٕضمملنم}... مدكبقؿب

م،طمملفممم(10){7}م...عنبؾكبنيفب

 

مم

م

م

                                                           
م،مم258:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ممم313:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م258:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماحملظمل٦زمٯممظظملٜمم)*(

م932مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم3

ممم124م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم4

مماظٕبؿملٝمب٤مأغٗمب٤مزؼمملدماظؾغملٕيمإًدمملغ٨مإٌوزيمبزملٕيمزلٝمأغٗمب٤معمملظ١موسؽمل٥ماِسؼمل٘موشرلهمطمملنمسمملٕمعٕومؼبمزعمملغ٥مم5

مؼم379م:م6درلمأسٱمماظؽملؾٱءممػػذملم136عمملتمممممدؽملهملم

مممم124م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم6

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

مماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم8

ممم313:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل258٧:مممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

مم313:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل259٧:مممممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ10ذـذ8ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

 ...{8}...معؽبمملمؼؽبقؿبؾكبلؾب٥ؾبم(1)(م،3)تمملم:موضؿمل٢،مم(2)طمملف:م،محل٤،موضؿمل٢م ؾٕبوًصمملم...م عؽبزملؿب

٫ِٖؾب٦نؽب...م ،مممحل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{8}...سؽبؽملؿبؾملؾب٣ؿب ممَطظمُل٦رفب... ،تمملممم(4){8}م...ؼؽبلؿبؿؽبؾملؿب

...{9}(5)مم(:)*طمملف،موعـػمل٥م ...{10}م...ماظلمبؿملىبؽؽبمملتؾب(6)م، ...{10}...مَصكؾب٦رفب(7)سػمل٧مأنمم)م

وػ٦م،مؼممأوظؽ١مشل٣معطملظملٕةمممػعؾؿٓأموماًدلم(اظٔؼ٤)ظغمل٤ماظٔؼ٤م٭دلوامف:ممعؽملعملشملٝممبضملؽمل٧)*م*((أنماٰدؿـؽملمملءم

،موسػملؿمل٥مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مصك٦ر،مب٢مسػمل٧ماظزملممليمملتم(11)ػ٦معؿزمل٢م:م(10)وضممللماظظملٕاء،مم(9)اِخظمل٘م(8)ض٦ل

مٰمؼ٦ضٟمم12اظزملممليمملتموسػمل٧مض٦لماِخظمل٘

م

                                                           
وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمومطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم710م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم313:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل259٧:ما٫ٰؿؽملمملف

مم313:مماٌغملؿظمل٧م259:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

مممم259:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

ممم313:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م313:مممممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

ٮمموعـػملؾملمملمٯمم(أمم)ممؼبمم(*)

م313:مممممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

م313:مممممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

ٮممادؿـؽملمملءمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مممممم162م:م2ممإسٕابماظعملٕآنمم8

م6ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

مم3مممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم10

مم5م:م2مممعضملمملغ٨ماظعملٕآنمتفملظؿملٟمأب٨مزطٕؼمملمب٤مزؼمملدماظظملٕاءمسمملٕماظغملؿنملمبرلوتمم11

 6دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم12
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ15ذـذ11ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ممعؽبضملؽب٥ؾبمعؽبػمَل١ٌ... ،تمملممم(2){11}...َطؾكبرلفب...م (م،م1)سػمل٧ماظزملممليمملت،مظظملزملػمل٥مبنيماٌؾؿٓأموخدله

...{12}(3)حل٤مم، كبؼفب...م (م5){12}م...وؽبطكبؿمل٢فب...م ،أحل٤معؽمل٥مم(4){12}...ِإغمبؼملؽبمملممَأغوملؽبمغؽب

...{12}(5)مطمملفمم، ؽباهؾبم...م طمملفم،ورزل٦امم(6){13}م...٭ؽبمملدكبضكبنيؽب...م ،مممجممل٫ٖم{13}...اْصؿؽب

م)**(مصكملنمٕمبؽمل٦ن)*(،ورزل٦امعبؿملٝمعمملمؼبمطؿمملبمآمع٤مض٦ل

مم{14}...مبكبضملكبػمْل٣ِماظػمّل٥كبم... (م7)ممصؾمل٦مبطملرلمغ٦نمإعبمملسممًلَصكمِلنمَظ٣ؿبمؼؽبلؿبؿؽبفكبؿملؾؾب٦ْامَظغمُل٣ؿبم...م :مػؽملمملم/إٰمض٦ظ٥ممؼمم174بممػ

...{14}مممظؿملٗمب٦ضٟم،ٰتلمملقمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م، {14}م...عنبلؿبػملكبؼملؾب٦نؽب...م(8)تمملمممم، َٰم...م

،مطمملفممم(1){15}...ؼؾبؾؿبكؽبلؾب٦نؽب

                                                           
وضٓمغ٦ضرملوملمم،م127م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػٮمعؿزملًٱمم(إٰماظٔؼ٤م٭دلوامم)وماٰدؿـؽملمملءمؼبمض٦ظ٥مٯم:مممممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م934م–م933احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م162م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م34م:م3اٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

مم82:م

م313:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:مممممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم259:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م711م:م2ممممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم313:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259

مم313:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:مممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم259:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ٮمض٦ظ٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم(*)

ٮمؼؽمل٦نمٯمم(بمم)ممؼبمم*(*)

ممم70مممماٌعملؽملٝمم7

مم314:وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧ممم،م259:ممممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ17ـذ16ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

ممم

 َٰماظؽملمبمملرؾب...م أحل٤معؽمل٥مسػمل٧مضٕاءةمع٤مرصٝموبمملر٢مسػمل٧ممم(2){16}م...مصكبؿملؾملؽبممل... ،مممحل٤م{16}...ِإ

م(بمملر٢م)ػ٨ماٌؾؿٓأمومإنمطمملنم(عمملمطمملغ٦ام):ع٤مض٦ظ٥مم(عمملمم)اٰدؿؽؽملمملفمخدلمععملٓممإنمطمملنمع٤مسشملٟماىؼمل٢موظظملصملهملم

وظؿملٗمب٦ضٟمسػمل٧م،مم(4)موػ٨مضٕاءةماظضملمملعهمل/م(م3)سػمل٧ماظظملمملسػملؿملهملم(بمملر٢)بذمل(عمملمم)ممارتظملٝم)*((خدلًامبضملٓمخدلمم)ممممؼ207أممػ

وطٔامظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌم،موطمملغ٦امؼضملػملؼمل٦نمبمملرًٱمصؿملؾملمملم:م،أيمم(7)وبمملرًٱمبمملظؽملزملنمل،مم(6)وأغٗم(5)ضٕاءةماب٤معلضمل٦د

                                                                                                                                                                                
مم259:ممممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم259:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

ٮممخدلمبضملٓمخدلًامٯمم(أمم)ممؼبمم(*)

خدلهمتغمل٦نمعمملمزا٫ٓةمأيم،مخدلهموبمملرًٱمعمملمطمملغ٦امؼضملػملؼمل٦نمم(عمملمطمملغ٦امؼضملؼملػمل٦نمم)ابؿٓاءمم(وبمملر٢مم)ٯم:مممممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

اظٓرمم،م134م–م133م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمماظؾقٕماحملؿملٛمم،م163م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػٮمطمملغ٦امؼضملؼملػمل٦نمبمملرًٱم

مؼمم85م:م4اٌزمل٦نم

ممم133م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م936ممماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

ممم1مممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم5

م،م172شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػم91روىماظعملٕاءةمسؽمل٥مزلمملسممًلمت٦ؼبمدؽملهملم،مموخمملدع٥ممممأغٗمب٤معمملظ١ماِغزملمملريم٭مملحنملماظؽمليبمم6

مؼمم365م:م1اِسٱمم

ممم133م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م242م:م1احملؿلنملمم،م59زبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم،م936مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7
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فبمعىبؽملؿب٥ؾب...م ،تمملمممم(2){16}...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... (مم1)ضٕأموبشمل٢ :مم،وضؿمل٢)**(طمملفم(3){17}م...ذؽبمملػكب

:ممأيم(4)تمملم،

ماظعملٕآنمذمملػٓمع٤مآمتضملمملظبموػ٦مجدلؼ٢م)***(وؼؿػمل٦

م

م

سشملظملممًلمسػمل٧ماشلمملءمم(7)ربؼملٓمب٤ماظلممل٫نملماظغملػمليبم(6)بٕصٝمطؿمملبموع٤مغزملؾ٥مومبؾملمملمضٕأم(5)موػٔامسػمل٧مضٕاءةماظضملمملعهمل

ص٦ضظمل٥مورغبهملموس٤مم(8م))**(ماظعملٕآنموطؿمملبمع٦د٧مذمملػٓمع٤مآموػ٦مجدلؼ٢)*(وؼؿػمل٦:ماشلمملءمؼبمؼؿػمل٦ه،مأيم

مضممللمعمملمع٤مرج٢مع٤مضٕؼ٘مإٰموضٓمغٖظوملمصؿمل٥ماآلؼهملمواآلؼؿمملنمصعملممللمرج٢مع٤م)***(طٕممآموجؾمل٥مأغقب٥م(9)سػمل٨قب

                                                           
مم59مممموػ٨مضٕاءةمضبؿمل٧مب٤مؼضملؼملٕمزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم1

م314ممممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

مم314:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

ٮممحل٤ممٯممم(أمم)مؼبمم)**(

مم259:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمموؼؿػمل٦مٯمم(طمم)مؼبمم)***(

مم134م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م936مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

ممم134م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م59زبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم،م936ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم6

-مػذملمم146عمملتمدؽملهملم،مسمملٕمبمملظؿظمللرلموماِخؾمملرموأؼمملمماظضملٕبم،مراوؼهملم،مغلقبمملبهملم:ممربؼملٓمب٤ماظلممل٫نملماظغملػمليبمأب٦ماظؽملسملٕمم7

مم767

مؼم3م:م7اِسٱمممػمم

ٮمموؼؿػمل٦ممٯمم(طمم)مؼبمم)*(

ٮممخؾرلممٯمم(بمم)مؼبمم)**(

مم134م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م936احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م35م:م3معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم8

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملمم9

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمأغقب٥مٯممظظملٜممم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ17ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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فبمعىبؽملؿب٥ؾبممػ:مصفملغوملمأيقبمذ٨ءمغٖلمصؿمل١م؟مصعملممللم:مضٕؼ٘م وؼبماظرملمملػٓم،م(2م)وضؿمل٢ماظرملمملػٓمظلمملغ٥مم(1ؼ)وؽبؼؽبؿؿبػمُل٦هؾبمذؽبمملػكب

م،مطػمّلؾملمملمت٦جنملماظ٦ضٟمسػمل٧معؽمل٥م)****(اظرملمملػٓمأض٦المطـرلة

م

م

م

م

م

 {17}...ؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبمبكب٥كبم...م(3)ظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم:مطمملفمم،  ...ؾٓبهؾب  :موعـػمل٥،مممحل٤م{17}م...معؽب٦ؿبسكب

 ...ؿبؼؽبهمللبمعىبؽملؿب٥ؾبمم وػ٦مسؿملل٧مم(6)وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمصؿقؾملمملم(5)سػمل٧مضٕاءةمأغقب٥مبغمللٕاشلؼملٖةمم(4){17}م...صكب٨معكب

مم.َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب..مم ،اِوظبمو٭ػمل٥ميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓهم(8){م17}مم..معكب٤مرمببىب١َ.. (م،7)سؿملل٧مب٤مسؼملٕ

كببـبمملم..م ،تمملممم(9){م17}م. ممم{18}م...مسؽبػمَل٧مرؽببىبؾمِل٣ؿب... (م،10)طمملف:مممحل٤،موضؿمل٢{18}..َط

                                                           
ممم175م:م4م،م5813مجمملعٝماٌلمملغؿملٓمومإٌادؿمل٢مظػمللؿمل٦ر٨معلؽملٓمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمرض٣مم1

مم936احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م35م:م3معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

ٮممطـرلممٯممم(بمم)مؼبمم)****(

م314:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم259:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼٔطٕمػٔهماظعملٕاءةممم5

مم59مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم6

ممم27مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم7

م314:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م314:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م259:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم10
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متمم:م(2)اظـمملغ٨،مضممللمربؼملٓمب٤مجٕؼٕم(1){18}م...سؽبػمَل٧مرؽببىبؾمِل٣ؿب...م ،مطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

(م.مم3)اظغملٱم

م

م

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ20ذـذ19ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

َٰمَظضملؿبؽملؽبهمُلماظػمّل٥كبمسؽبػمَل٧ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...م :ممث٣مضممللمآمتضملمملظبم م)*(مؼماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽبم صضملػمل٧مض٦ظ٥مٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مػم،مم...َأ

نبونؽبمسؽب٤مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب...م :مِنقبمآمإمنمملمظضمل٤ماظصملمملٌنيماظٔؼ٤مو٭ظملؾمل٣مخممل٭هملمبعمل٦ظ٥م كبؼ٤ؽبمؼؽبزملؾب ممم{19}...اَظ

ؾبونؽب...م ،اآلؼهملم َِرؿبِضم... ،طمملفمم(4){19}م...َطمملصكب  ،مممحل٤مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م{20}...مصكب٨ما

                                                           
م314:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م259:موػ٦متمملممسؽملٓمربؼملٓمب٤مجٕؼٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

ممم8مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغظملممللماآلؼهملمم2

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم3

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماظصملمملٌنيمم....مصضملػمل٧مٯمماظضملؾمملرةممم)*(

م،مم260وػ٦متمملممسؽملٓمربؼملٓمب٤مجٕؼٕماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18ذـذ17ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ؽٔبابؾب... :وطٔا،م(3)2تمملممسؽملٓمغمملصٝم(1){20}...معكب٤ؿبمَأوؿبظكبؿملؽبمملء... عمملممػ:م)**(،مث٣مؼؾؿٓئ(4){20}...ماْظضملؽب

مٕمؼغمل٦غ٦امؼلؿؼملضمل٦نماظعملٕآنموٰمعمملمؼفملت٨مب٥مرد٦لمآم:م،مأيؼطمملغ٦امؼلؿشملؿملضمل٦نماظلؼملٝموعمملمطمملغ٦امؼؾزملٕونم

قبةماظضملٓاوة محل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧ماظضملٔابموضؿمل٢معمملممبضملؽمل٧ماظٔيموعضملؾملمملم)***(وظٔظ١،مصػملٔظ١مطمملغوملمعمملمغظملؿملممًلم،مم(5)ظرمل

ؼسملمملسٟمشل٣ماظضملٔابممبمملمطمملغ٦ام:حٕفمجٕمربٔوفمأي

،م)****(ممصػملؼملمملمحٔصوملماظؾمملءمدبظملؿملظملممًل/ممؼلؿشملؿملضمل٦نماظلؼملٝممؼ184طممػم

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ20ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ؾبونؽب...م ،وسػمل٧مػٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ماظضملٔابممم(6)ممو٭٢ماظؾمملءمصؽملزملنمل طمملفمسػمل٧ماظعمل٦ظنيمم(7){20}م...ؼؾبؾؿبزملكب

ؾبونؽب...م ،مجممل٫ٖم{21}م...َأغظمُللؽبؾملؾب٣ؿب...م اظعمل٦ظنيم، مبنيمأنمٰم)*((ٰموضٟم)مطمملف،ممم(8){21}م...ؼؽبظمْلؿؽب

                                                           
م،م260:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم2

م260:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م314:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م260:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮممؼؾؿٓأمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

مم137م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم5

ٮممطٔظ١مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮمماظؿملمملءمٯممم(أمم)مؼبمم)****(

عٓةمادؿشملمملسؿؾمل٣ماظلؼملٝم:مأومزٕصؿملهملمبؿعملٓؼٕم،مػؽملمملمعؿضملٓدةمصعملٓمتغمل٦نمظػملؽملظمل٨مأومحبٔفماىمملرمبؿعملٓؼٕممبمملمطمملغ٦امم(عمملمم)موعضملمملغ٨مم6

مؼم87م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م137م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م938احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م164م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػوماظؾزملٕم

م260اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم7

م260:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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جٕممعٝم:م(2)1وضممللماظظملٕاء،مح٠موج٦بماظؽملمملرمشل٣م:طفملغقب٥مضممللم،مٰمردقبمإلغغملمملرػ٣ماظؾضملىملموأغقبؾمل٣مؼلؿقعمل٦نماظؽملمملرم

لٔبمٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مٰ ؾبونؽب... مم3مدونمجٕم)**(ٰمطػملؼملهملمواحٓةمعضملؽملمملػمملمٰبقبٓمصقؿملؽملؽ َِخؿبلؽب تمملممم(4){22}م...مػؾب٣ؾبما

، ...{23}م...مَأ٭ؿبقؽبمملبؾبماَىؽملمبهملكبٖممجممل٫، ؾبونؽب...م م،تمملممم(5){23}م...خؽبمملظكب

 

م

م

م

 ...ِٝ ؾبونؽب... ،مأحل٤معؽمل٥م(6){24}م...معؽبؽـبًٱ... ،ممحل٤م{24}م...موؽباظلمبؼملكبؿمل ؽٔبَط ممتؽب

...{24}(7)تمملممم، ...{25}م...مِإَظ٧مَض٦ؿبعكب٥كب(8)سػمل٧مإ٬ؼملمملرمم(9)بغمللٕماشلؼملٖةؼمإغ٨مػمطمملف،م٤ٌمضٕأمم

                                                                                                                                                                                
ٮمموضٟمبؿملمملنمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 3دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

مم138م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممم،مم9م–م8م:م2ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنمظػملظملٕاءمم2

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮمٰمٯممظظملٜممم)**(

ؿبمم:اَىؿبمم:مدؿملٓمؼبماٌـػملىملمالضممللماب٤مم3 ؿبممذٓؼٓةمايقٕبم،واىكب ؽبمؽبماظرملقبمملةمإذامجقبػمملم،أرضمجؽب اظعملشملٝمواظغمللنملموػ٦معزملٓرمجؽب

قٔبغنمل:اىل٣م،واظزمل٦تم،مواُىؿبممبمملظسمل٣م:بمملظغمللٕم ؼؽملصملٕماٌـػمّلىملمٰب٤ماظلقبؿملٓماظؾشملػملؿمل٦د٨مهعملؿمل٠م٭ٱحمعؾملٓيماظظملٕر٦د٨مدارم.ماظ

 394:1ممم1981ػذملم1401مم111اظٕذؿملٓماىؼملؾمل٦رؼهملماظضملٕاضؿملهملموزارةماإلسٱممدػمللػملهملمطؿنملماظذلاثم

م314:وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م260:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م260:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م711م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م314:اٌغملؿظمل٧م:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،مم260:ما٫ٰؿؽملمملف

م314:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م260:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم260:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

مم320إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م216م:م2اظؽملرملٕمم،م139م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101اظؿؿمللرلمم،م332ماظلؾضملهملمم9
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َٰماظػمّل٥ؽبمػمسػمل٧مأنمض٦ظ٥مم(4)وغبٖةم(3)وسممل٭٣م(2)واب٤مسمملعٕم(1)ومبؾملمملمضٕأمغمملصٝ،ماظعمل٦لم ؾٓبوْامِإ َٰمتؽبضملؿبؾؾب عؿضملػمل٠ممؼَأنم

عؿضملػمل٠م

وأب٦مم(6)وبظملؿقؾملمملمضٕأماب٤مطـرل،م(مأردػملؽملممل)وجضملػملؾملمملمعؿضملػملعملهملمبذملم(5)وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمصؿقؾملممل(مإغقب٨)ممبمملمبضملٓمم/مؼم175بممػ

م(م،9)ؼإغ٨مظغمل٣ممػمبٓلمع٤مض٦ظ٥مم)*((أنمٰمتضملؾٓوام)مِنم/م(8)وماظغمللممل٨٫ؼ208أػ(7)وأب٦مسؼملٕو

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذـذ25ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

 {25}م...عنبؾكبنيفب...م(1)وظؿملٗم،سػمل٧مأنمغزملنملمعمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمرصٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوفم:مطمملفمم

ًٰممممملمضؾػمل٥م َٰماظػمّل٥ؽب...م ب٦ضٟمإنمجضمل٢مبٓ  ،مطمملفمم(2){26}م...َأظكبؿمل٣ٍ...م محل٤م،{26}م...ِإ

                                                           
مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمااعممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

مم320إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م216م:2اظؽملرملٕمم،م139م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101اظؿؿمللٕمم،م332ماظلؾضملهملمم5

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم7

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

ٮممأٰمتضملؾٓوامٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

ًٰمع٤مض٦ظ٥م:مضبؿؼمل٢موجؾملنيمأحٓػؼملمملمم(أنقبمم)ع٤مصؿّمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم9 أنمتغمل٦نمعظمللٕةم:وماظـمملغ٨،مم(إغ٨مظغمل٣مم)انمؼغمل٦نمبٓ

وصب٦زمأنمتغمل٦نماٌظمللٕةمم(أردػملؽملمملمم)وع٤مطلٕمصؿملف٦زمأنمتغمل٦نماٌزملٓرؼهملموػ٨معضملؼمل٦ظهملمظذملم،موإعمملمغٔؼٕم،موماٌظمللٕمبؾملمملمإعمملمأردػملؽملمملم

مم-مم139م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م939وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م91م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمحبمملظؿؾملمملمم

مؼم140

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ25ذـذ24ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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مبْأِيم... ممأحل٤م{27}م...معكب٤مَصسملؿب٢ٍ... حل٤مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨،:موضؿمل٢،ممممجممل٫ٖم{26}...مبؽبمملدكبيؽبماظ

()م4)ضٕأماِخ٦ان،ممحل٤م{28}...مَصضملؾبؼملىبؿملؽبوملؿبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبم... ،طمملفمم(3){27}م...َطمملذكببكبنيؽب...م ،معؽمل٥م

ممَظؾملؽبمملممَطمملِرػؾب٦نؽب... (م،5)وماظؾمملض٦نمبمملظظملؿّموماظؿكظملؿملٟ،مماٌؿمل٣م)**(مبسمل٣ماظضملنيموترملٓؼٓ)م*((صضملؼملؿملوملمسػملؿملغمل٣

...{28}(6)حل٤،موعـػمل٥ممم: ًٰم...م سػمل٧مم،م{29}م...سؽبػمَل٧ماظػمّل٥كب...م :مم،وطٔا{29}...عؽبممل

،مممحل٤م{29}م...آعؽبؽملؾب٦ْا...م وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م،مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذـذ29ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

                                                                                                                                                                                
م315:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م1

م315:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م315:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م320إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م216م:م2اظؽملرملٕمم،م143م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101اظؿؿمللرلمم،م332اظلؾضملهملمم4

مم(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿملغمل٣مٯممظظملٜمم)*(

قٓبمٯممم(أمم)مؼبمم)**( ٮممذ

م320إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م216م:م2اظؽملرملٕمم،م143م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101اظؿؿمللرلمم،م332ماظلؾضملهملمم5

م315:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6
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 {29}م...عنبَٱُض٦مرؽببىبؾمِل٣ؿب...مممظؿملٗمب٦ضٟ،ميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓهم، {29}م...تؽبفؿبؾملؽبػمُل٦نؽب...م(1مم)

طمملفمم

ؽبدتنبؾملؾب٣ؿب... :موطٔا ؾبونؽب... :موطٔام،{30}...مِإنمَر ؽٔبَط مِإغىب٨معؽبػمَل١ٌم... (م،2){30}م...متؽب

...{31}ممجممل٫ٖم، ـٕبا...م وضؿمل٢،م،م(4)طمملف،:محل٤،موضؿمل٢م(3){31}م...َظ٤مؼؾبقملؿبتكبؿملؽبؾملؾب٣ؾبماظػمّل٥ؾبمخؽبؿملؿب

:ممظؿملٗمب٦ضٟمِنمض٦ظ٥م:موضؿمل٢م(5)تمملم،

ؿبدؽبِريمَأسؿبؿملؾبؽملؾبغمُل٣ؿبػم كبؼ٤ؽبمتؽب َٰمَأُض٦لؾبمظكبػمَل اظػمّل٥ؾبمَأسؿبػمَل٣ؾبمبكبؼملؽبمملمصكب٨م:ػموض٦ظ٥م،ؼمِإغىب٨مِإذـبامَظؼملكب٤ؽبماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽبػ:مج٦اب٥مم،م)*(اخلمؼموؽب

ؽٓباَظؽملؽبممل...م ،اسذلاضمبؿملؽملؾملؼملمملمؼمَأغظمُللكبؾمِل٣ؿب ،مطمملفممم(6){32}م...معكب٤ؽبماظزملمبمملدكبضكبنيؽب... ،مجممل٫ٖم{32}م...جكب

ِٖؼ٤ؽب... (م،7){33}م...ِإنمذؽبمملء...م واظ٦ضٟمسػمل٧م،م ممَأنمؼؾبطملؿب٦ِؼؽبغمُل٣ؿب... ،م{33}م...مبكبؼملؾبضملؿبفكب

...{34}(8م)

م

م

                                                           
م315:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م315:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

م315

م315:مماٌغملؿظمل٧م4

م261:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ٮممآخٕمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

مم261مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م711م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم7

م315:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م711م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

م315:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11م

ؽّبمَظغمُل٣ؿب... وماظ٦ضٟمسػمل٧،مؼسملػملغمل٣م،طػمّلؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملم:م،مأي سػمل٧مأنمؼبماآلؼهملمم،م{34}م...مَأنؿبمَأغزملؽب

،مإنمطمملنمآمؼٕؼٓمأنمؼطمل٦ؼغمل٣مٰمؼؽملظملضملغمل٣مغزملق٨مإنمأدرتمأنمأغزملّمظغمل٣م:موتعملٓؼٕاظغملٱم،متعملٓميممًلموتفملخرلًام

حغمل٣م:م(1)ضممللمأب٦ماظؾعملمملء،مماظرملٕطماظـمملغ٨مػ٦مج٦ابماظرملٕطماِولم)**(و،ماِولمربٔوفممػ،مصف٦ابماظرملٕطم

ِنماظرملٕطماظـمملغ٨م،مممإذامدخ٢مسػمل٧ماظرملٕطمأنمؼغمل٦نماظرملٕطماظـمملغ٨موماى٦ابمج٦ابممًلمظػملرملٕطماِولمم)**(ؼاظرملٕطم

إنمأتؿملؿينمإنمطػملؼملؿينمأطٕعؿ١،مصعمل٦ظ١مإنمطػملؼملؿينمأطٕعؿ١مج٦ابم:مممسب٦م)****(مظ٥)***(عضملؼمل٦لمظألولمِغقب٥مععملؿملٓم

ممأتمملهمث٣مطػملؼمل٥م)******(ممؼبماظٔطٕمعقملخًٕامؼبماٌضملؽمل٧م،محؿ٧مإذا)*****(إنمأتؿملؿينموإذامطمملنمطٔظ١م٭مملرماظرملٕطمععملٓعممًل

ممذٕرنيم)*******(وظغمل٤مإنمطػملؼمل٥مث٣مأتمملهموجنملماإلطٕام،مسػمل٧مإٌتسمل٧مع٤مأض٦المؼبمت٦اظ٨،مٕمصبنملماإلطٕامم

(م:مم3)طعمل٦ظ٥م(2)ثمملغؿملؾملؼملمملمضؿملٓمظألولمعٝمج٦ابمواحٓ

(ممم2)1ممزاغؾملمملمطٕمم)*********((عؽملقبمملمعضملمملض٢مسقٖبمم)مموؾبوامممممممممممم)********(إنؿبمتلؿضملؿملؽمل٦امبؽملمملمإنؿبمتٔسٕوا

                                                           
ٮممأومٯممم(أمم)مؼبمم)*(

مم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮماظرملٕطم...ماِولمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

ٮمععمل٦ظ٥مٯمم(أمم)ؼبمٮممععملؿملٓمظ٥مٯممض٦ظ٥مم)***(

ٮمععمل٦ظ٥مٯمم(بمم)ؼبمٮممععملؿملٓمٯممض٦ظ٥مم)****(

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمععملٓعممًلمٯممظظملٜممم)*****(

ٮممإنمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)******(

ٮممتٕاغ٨مٯممم(أمم)مؼبمم)*******(

م292مإعٱءمعمملمع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم2

مػٔاماظرملمملػٓمشرلمعضملٕوفمضممل٫ػمل٥ممم3

ٮممتٓسٕوامٯممم(أمم)مؼبمم)********(

ٮممعؽملمملبضملممًلمأيمعػملفمملزمٯممم(أمم)ؼبمٮمعؽملمملمعضملمملض٢مسٖزمٯممض٦ظ٥مم)*********(
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

:موعـػمل٥م،متلؿضملؿملؽمل٦امبؽملمملمعٔس٦رؼ٤م

م،م{م50م:م33د٦رةماِحٖابم}.../مَأنمؼؽبلؿبؿؽبؽملغملكبقؽبؾملؽبمملممِإنموؽبػؽبؾؽبوملؿبمغؽبظمْللؽبؾملؽبمملمظكبػملؽملمبؾكب٨ىبممِإنؿبمَأرؽبادؽبماظؽملمبؾكب٨نبم...م مؼ185طػ

ماظرملٕطماظـمملغ٨مسػمل٧ماِولموذظ١مأنمإرادت٥مسػملؿمل٥ماظزملٱةموم&(اذذلاطمتعملٓممم)موزمملػٕماظعملزملهملمؼٓلمسػمل٧مسٓمممممممممممممم

وطٔاماظ٦اضٝمؼبماظعملزملهملمٌمملموػؾوملمأرادمغغملمملحؾملمملموٕمؼٕدم،ماظلٱممظػملؽملغملمملحمإمنمملمػ٦معٕتنملمسػمل٨مػؾهملمإٌأةمغظمللؾملمملمظ٥م

مإظبمآم)**(ٰمؼلؽملٓم:م(5)ضممللماظٖزبرملٕيم.م(4)3أغقب٥مأرادمغغملمملحؾملمملمص٦ػؾوملموػ٦مضبؿمملجمإظبمج٦ابممامػذملمزلني

وم،مب٢مػ٨مغمملصؿملهملم،موٰمؼؿضملنيمأنمتغمل٦نمإنمذٕرؿملهملم،ممومظػملؼملضملؿٖظ٨مأنمؼعمل٦لم)***(وٰمؼ٦٭ٟممبضملؽملممله،مػٔاماظظملضمل٢م

ضػملوملمٰمأز٤مأحًٓاممم:م(7)ضممللمأب٦محؿملمملنم(6)اٌضملؽمل٧معمملمطمملنمآمؼٕؼٓمأنمؼطمل٦ؼغمل٣

م

م

م

                                                                                                                                                                                
 169ضممللم٭مملحنملماٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمػ٦مبٱمغلؾهملماٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملماجملػملٓماظلمملبٝمم1

مم548م:م4مخٖاغهملماِدبمم2

ٮماذذلار٥متعملٓؼ٣مٯمم(أمم)مؼبمم&

م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم96م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم4

ممم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

ٮممدؽملٓمٯممم(بمم)مؼبمم)**(

ٮممٌضملؽملمملهمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم96م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م147م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم6

مم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ؼؽملظملضملغمل٣مغزملق٨مإنم/موٰم:موضؿمل٢مؼبماآلؼهملمإ٬ؼملمملرم،أي،مم(1)مبؾملٔهماٌعملمملظهملموإنمطمملغوملمت٦اص٠معٔػؾ٥)*(ؼ٧٬ٕمممؼم209أممػم

ِإنممػ:مث٣مؼؾؿٓئم،ممؼظغمل٣ممػصضملػمل٧مػٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مم،مأردتمأنمأغزملّمظغمل٣مإنمطمملنمآمؼبمععملٓورهمإ٬ٱظغمل٣م

ؾٓبمَأنمؼؾبطملؿب٦ِؼؽبغمُل٣ؿب ِٕؼ ممَطمملنؽبماظػمّل٥ؾبمؼؾب

(م:مم2)ؼبمػٔاماظعمل٦لمع٤مج٦ابماظرملٕطمطؼملمملمضممللماظرملمملسٕ/مصؿملغمل٦نمضٓمحٔفماظظملمملءم،مأيمصؾمل٦مربغمل٣ممؼمػؾب٦ؽبمرؽببنبغمُل٣ؿبمؼم176بممػ

ُٓمؼرملغملؾبػممل (م3)مممممممممممواظرملنٕبمبمملظرملىٕبمسؽملٓمآمعكبؿبٱن)**(ع٤مؼظملضمل٢ؿبمايلؽملمملتكبما

ِنقبمعمملمبضملٓهمج٦ابماظرملٕطموإمنمملمأت٧مبكملنم،ممؼؼطمل٦ؼغمل٣ممػصضملػمل٧مػٔاماظعمل٦لمٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م:مصمملٓمؼرملغملٕػمملم:م،مأي

،موإمنمملمدعملؽملمملمػٔامبٕعؿ٥مظؽملظملمملدؿ٥مظؾؿملمملنمػٔاما٦ٌضٟم،مم(4)اظرملٕرؿملهملمدونماظ٦اومٰخؿٱفماظظملمملس٢مؼبماحملػملني

م

م

م

                                                           
ٮممؼ٧٬ٕمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم148م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

ػذملماإل٭مملبهملمؼبممتؿملؿملٖم104مسؾٓاظٕغب٤مب٤محلمملنمب٤مثمملبوملماِغزملمملريمؼغملؽملقب٧مأبمملدضملٓموأعقب٥مأخوملمعمملرؼهملماظعملؾشملؿملهملمعمملتمدؽملهملمم2

اظزملقمملبهملمتفملظؿملٟمذؿملْماإلدٱمماب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨موبؾملمملعرمل٥ماٰدؿؿملضملمملبمؼبمأزلمملءماِ٭قمملبمٰب٤مسؾٓماظدلمدارماظظملغملٕماظضملٕب٨م

،موؼؽمللنملمميلمملنمب٤مثمملبوملمومظغملضملنملمب٤معمملظ١مممم67:3

ٮممذغملٕػمملمٯممم(بمم)مؼبمم)****(

م265:2مخٖاغهملماِدبمعغملؿؾهملماًمملن٨مم3

م96م:م4اظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م148م–م147م:م6موضٓمذطٕمػٔهماظ٦ج٦هموصزمل٢ماظعمل٦لمصؿملؾملمملمأب٦محؿملمملنماظؾقٕماحملؿملٛمم4

،م

مم801ممماب٤مػرملمملممؼبماٌطملينم



 586 

م

م

(م،م2)1اغصملٕماظلؼملني.موٕمضبغمل٣مأعٕهم،مممسؼملٕهم)*(موظ٦مأرادماإلغلمملنمادؿعملزملمملءماظغملٱممؼبمبؿملمملغ٥مٰدؿظملٕغ

ؿبجؽبضملؾب٦نؽب... م ؽباهؾبم... ،طمملفمِنمأمممبضملؽمل٧مأظٟماٰدؿظملؾملمملممم(3){34}م...موؽبِإَظؿملؿب٥كبمتؾب محل٤م{35}...ماْصؿؽب

،م

 ِٕعؾب٦نؽب...م ؿٓبؽب... ،طمملفممم(4){35}...عىبؼملمبمملمتؾبفؿب ،مظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءممم(5){36}...مآعؽب٤ؽبمممعؽب٤مَض

مم{37}م...مَزػمَلؼملؾب٦ْا... .جممل٫ٖمم(7){37}م...موؽبوؽبحؿبؿملكبؽملؽبممل... ،مطمملفمم(6){36}م...ؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽب...م م

ؽٕبُض٦نؽب...م ،ممٌمملمضؾػملؾملممل)**(حل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،مِنقبمإنمطمملظؿضملػملؿمل٢ م... ،طمملفمم(8){37}م...عنبطملؿب

                                                           
ٮممٰدؿظملٕاغمٯممم(بمم)ومؼبممٮممٰمادؿظملٕغمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

مم96م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم2

م315وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م261:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

م315:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م261:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م712م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م315:ماٌغملؿظمل٧

مم261:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وأب٨مسؼملٕومم،م261:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م712م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م315:م،اٌغملؿظمل٧

ٮممطمملفمظؿضملػملؿمل٢مٯممم(بمم)مؼبمم)**(

مم261:مممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ39ذـذ34ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ؾٕبوْامعكبؽملؿب٥ؾب وض٦ظ٥مضممللمعلؿفملغٟمسػمل٧متعملٓؼٕم،م(طػملؼملمملم)ِغقب٥مج٦ابمم(2)طمملف،:موضؿمل٢،محل٤مم(1){38}م...دؽبككب

ؾبونؽب...م ،مدقملالمدممل٢٫م ،مطمملفممم(3){38}م...َطؼملؽبمملمتؽبلؿبكؽب

م

م

ماظ٦اضٝم)**(مبؾملمملماظغملٱممِغؾملمملمظؿفملطؿملٓ)*(ِنقبمد٦فمظػملؿؾملٓؼٓمصؿملؾؿٓأم(4){39}م...مَصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... موعـػمل٥

وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمجضملػملؾملمملمؼبمع٬٦ٝمغزملنملم،مم(طبٖؼ٥م):مؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءموماًدلم***(()ع٤م)مإنمجضملػملومل

ًٰممظعمل٦ظ٥م وٰمؼظملزمل٢مبنيماظضملمملع٢موماٌضملؼمل٦لم،م(5)وظؿمللوملمرأسمآؼهملمظؿضملػمل٠معمملمبضملٓػمملممبمملمضؾػملؾملممل،ممؼتضملػملؼمل٦نممػ:معظملضمل٦

م... ،(إذام)مطمملف،مِنقبمحؿ٧مظٱبؿٓاءمإذامطمملنمبضملٓػمملم(6){39}م...معنبعملكبؿمل٣فب... ،اٌضملؼمل٦لمبمملظ٦ضٟم

جممل٫ٖ،مث٣مم(7){40}م...مزؽبوؿبجؽبؿملؿب٤ِماثؿبؽملؽبؿملؿب٤ِ... ،(إذام)ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمضػملؽملمملمج٦ابم{40}...اظؿمبؽملنب٦رؾب

ماٰدؿـؽملمملءم)****(صؼملمملمبضملٓ،موأػػمل١مآمع٤ماشلٱكمعبؿملٝماًٱ٠٫مإٰمع٤مدؾ٠مسػملؿمل٥ماظعمل٦لم:م،أيم(وأػػمل١)ؼؾؿٓئم

                                                           
مم261:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم261:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م315:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

م315:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

ٮممصؿملؾٓأمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

ٮممظػملؿفملطؿملٓمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممع٤مٯممظظملٜممم)***(

م،مم945-م944احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمم(تضملػملؼمل٦نمم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمبذملمم(ع٤مم)ٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم5

مؼم98م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م151م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم

مم261:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم316:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم7

ٮممبضملٓهمٯممم(أمم)مؼبمم)****(
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(م3){40}م...موؽبَأػؿبػمَل١َ... (2)أب٦ماظضملٱءماشلؼملٔاغ٨م(1)ضمملظ٥،ممضؾػمل٥مؼضملينمإبػملؿملٗموع٤مآع٤م)*****(خمملرجمممممل

وتضملػمل٠ماٰدؿـؽملمملءمأؼسملممًلمؼ٦جنملمسٓمم،ممعبؿملٝمأػػمل٥م)*******(مأعٕمذبؼمل٢)******(ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبماظ٦ضٟمؼرملضملٕمبفملغقب٥

(م،مم4)اظ٦ضٟ

م

 ...{40}م...موؽبعؽب٤ؿبمآعؽب٤ؽب(5)موأؼسملممًلمع٤معظملضمل٦لمب٥مسشملٟمسػمل٧معظملضمل٦ل،ماتظملمملضممًلمظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م:متمملممم(

َٰمَضػملكبؿمل٢فب...م (م،م6)(اغب٢ ؿبدؽبمملػؽبممل... م،م)*(أمتممممملمضؾػمل٥م(7){40}...ِإ ،مطمملفمم(8){41}...موؽبعؾب

ٍِٖل...م (10،){42}...مَطمملْظفكبؾؽبمملِلم... :وطٔا،مم(9){41}م...رمبحكبؿمل٣فب...م :موعـػمل٥ مصكب٨معؽبضملؿب

                                                           
ٮممسؼملمملمٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لمأب٨ماظضملٱءماشلؼملٔاغ٨ممم1

ممم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةمم2

م316:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

ٮممأنمٯممم(أمم)مؼبمم)******(

ٮمممضبؼمل٢مٯممم(بمم)مؼبمم)*******(

م،م152م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموسػمل٧ماثؽملنيمإنمأ٬ؿملٟم،مومأػػمل١معضملشمل٦فمسػمل٧مزوجنيمإنمغ٦نمط٢مٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم4

مؼم98م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م946وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

وػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦بموتمملمممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموم:موضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م712م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م316:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م261:ا٫ٰؿؽملمملفم

مؼم98م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(اغب٢مم)عظملضمل٦لمب٥مغلعملممًلمسػمل٧معظملضمل٦لمم(وع٤مآع٤مم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم6

م316:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م262:مواب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م712م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮممممملمضؾػملؾملمملمٯممض٦ظ٥ممم)*(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،262:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،712م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم8

م316:مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،262:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،712م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

م316:م،ماٌغملؿظمل٧

مم262:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ40ـذ39ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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...{42}وعضملؽمل٧م(غمملدىم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معؿزملًٱمبذمل،ممعمملمبضملٓهمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمض٦لم)**(محل٤،مإنمجضمل٢

ِٕؼ٤ؽب...م (م،1)ع٤ماظلظملؿملؽملهمل:موضؿمل٢،ممجمملغنملمع٤مدؼ٤مأبؿمل٥م)***(ؼب:مأيم(ؼبمعؽبضملؿبٖلم) ؽبماْظغمَلمملصكب (م2){42}...عمب

ِٕؼ٤ؽب ،ممممحل٤م{43}م...عكب٤ؽبماْظؼملؽبمملء...م طمملفم،م(2){42}...اْظغمَلمملصكب

م

 

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

 ِٕماظػمّل٥كبم...م ،مظغمل٤مع٤مرغبهملمآمعضملزمل٦مم:معؽملعملشملٝ،مأيم)*(سػمل٧مأنماٰدؿـؽملمملء:مجممل٫ٖممم(3){43}...عكب٤ؿبمَأعؿب

(م6)مطمملف5وضممللمأب٦مسؼملٕو،محل٤مم(4){43}...معؽب٤مرمبحكب٣ؽبمؽب... وماظ٦ضٟمسػمل٧مم،موماظزملقؿملّمأغقب٥معؿزمل٢م

ِنقبمزٕفمم(اظؿمل٦مم)وٰمصب٦زمأنمؼغمل٦نماًدلم،مٰمسممل٭٣مع٦ج٦دم:مربٔوف،مأيم(ٰم)موخدلم:م(6)طمملف

موصب٦زمأنمؼغمل٦نماظظملمملس٢ممبضملؽمل٧ماٌظملضمل٦لموماٌظملضمل٦لممبضملؽمل٧ماظظملمملس٢م/م)**(ممماظٖعمملنمٰمؼغمل٦نمخدلًامس٤ماىؽملهملمؼ186طممػم

،مأيمعٓص٦قم،م{6م:م86د٦رةماظشملمملرقم}...معكب٤معمبمملءمدؽباصكب٠ٍ...م :ممطعمل٦ظ٥م

                                                           
ٮممطمملنمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممع٤ممٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

مم44م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م158م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م947مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

م262:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م262:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦بموتمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮمماٰدؿؽؽملمملفمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

وػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝم:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م712م:م2ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم4

م316:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م263:موما٫ٰؿؽملمملف

م2دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم5

مم316ماٌغملؿظمل٧مم6

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذـذ40ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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(م،م2)ع٬ٕؿملهمل:م/مم،مأي1{7م:م101د٦رةماظعملمملرسهملمم+م21م:م69د٦رةمايمملضهملم}...سكبؿملرملؽبهمللبمرمبا٬كبؿملؽبهمللب...م ممومؼ210أممػ

م

 

 ؽٕبضكبنيؽب...م ؽٚبم...م (م،م3){44}...مَأْضػملكبضملكب٨... :مممطمملف،موطٔام{43}م...عكب٤ؽبماْظؼملؾبطملؿب وؽبشكبؿمل

ؾب...م :موعـػمل٥مػ،م،مجممل٫ٖم{44}...اْظؼملؽبمملء َِعؿب مموؽبادؿبؿؽب٦ؽبتؿبمسؽبػمَل٧ماْظفؾب٦دكبيىب... وم،م{44}م...ا

...{44}(4)ِغقب٥مصٕغمع٤م٭ظملهملماٌمملءموجظملمملص٥م،مٰمظػملضملشملٟم،مواظ٦اومبضملٓهمظٱدؿؽؽملمملفم،م)*(ؼطمملفم،م، م...

ؽبَكماْظقؽب٠نب...م محل٤،م{45}م...عكب٤ؿبمَأػؿبػملكب٨...م ،تمملممم(5){44}م...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب م{45}...وؽبِإنمبموؽبسؿب

ؽبمعكب٤ؿبمَأػؿبػملكب١َم...م :وطٔا،ممطمملفم{45}...اْظقؽبمملطكبؼملكبنيؽب...م م،)**(أحل٤معؽمل٥ م)***(طمملف،مم(6){46}...َظؿملؿب

                                                                                                                                                                                
ٮمماىؽملهملمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

ؼؽملصملٕمذٔاماظضملٕفمؼبمص٤قبماظزملٕفم،متفملظؿملٟماظرملؿملْمأغبٓمب٤م.ضمملدرم:وػ٦مضػملؿمل٢م،وضٓمؼفملت٨مصضملؿمل٢معٕادًامب٥مصمملس٢مطعملٓؼٕمممبضملؽمل٧مم1

قبممظ٥موسػمّل٠مسػملؿمل٥ماظٓطؿ٦رمربؼملٓمب٤مسؾٓماٌضملشمل٨مخقبجمذ٦اػٓهموو٬ٝمصؾملمملرد٥مأب٦ماِذؾممللمأغبٓمب٤مدمملٕم ربؼملٓمايؼملٱويم،ض

مم122اٌزملٕيمدارماظغملؿملمملنماظٕؼمملضم

م)صؿمل٥مأض٦المطـرلةمأحٓػمملمأغقب٥مادؿـؽملمملءمعؽملعملشملٝموذظ١مأنمصبضمل٢مسممل٭ؼملممًلمسػمل٧محعملؿملعملؿ٥مومم(ٰمسممل٭٣ماظؿمل٦ممم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم2

مم(وع٤مرح٣م

اظٕابٝمأنمؼغمل٦نم،مأنمسممل٭٣ممبضملؽمل٧معضملزمل٦مم:ماظـمملظىملم،مػ٦ماظؾمملريمتضملمملظبمم(ع٤مرح٣مم)اظـمملغ٨مأنمؼغمل٦نمإٌادمبذملم،مػ٦ماٌضملزمل٦مم

وضٓمغ٦ضرملوملمم،م102م–م101م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمسممل٭٣ممبضملؽمل٧ماظؽمللنملمأيمذامسزملؼملهملموػٔاماظؿعملٓؼٕمادؿـؽملمملءمعؿزملًٱمم

اظؾقٕماحملؿملٛمم،م948م–م947احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م170م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م45م:م3اٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

مؼم701عطملينماظػملؾؿملنملمم،م159م–م158م:م6

مم316:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م712م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م316:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م712م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممطمملفمم...موعـػمل٥مٯمماظضملؾمملرةممم)*(

م316:مممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

ٮممٌمملمضؾػمل٥مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

م263:ممموػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯممظظملٜمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ذـذ43ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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(م2)ومبؾملمملمضٕأماب٤مطـرل،م(1)بٕصٝمسؼمل٢موتؽمل٦ؼؽمل٥موصؿّماٌؿمل٣مؼمشرلم٭مملحلم/أغقب٥مسؼملؽب٢فبممػمسػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأممؼ177بممػم

(م،م6)وغبٖةم(5)وأب٦مسؼملٕو،مم(4)وسممل٭٣م(3)وغمملصٝ

م

م

م

م

مؼمملمغ٦حم)***(طفملغقب٥مضممللمدقملاظ١،ممأنماظسملؼملرلمؼبمأغقب٥ماظـمملغ٨مؼضمل٦دمإظبماظلقملالم)**(موذظ١مسػمل٧)*((م(7)واب٤مسمملعٕم)م

وم،ماب٤مغ٦حم:مإؼممليمأنمأنؿمل٥مطمملصًٕامعمملمظؿملٗمظ١مب٥مسػمل٣مسؼمل٢مشرلم٭مملحلمصضملػمل٧مػٔامضبل٤ماظ٦ضٟممسػمل٧م

مسؼمل٢مععملمملع٥مطؼملمملمتعمل٦لمسؾٓمآمإضؾممللم)******(موأضؿمل٣)*****(مسؼمل٢مشرلم٭مملحلمصقٔفمذو)****(اظؿعملٓؼٕمإنقبمابؽمل١مذو

                                                           
إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م217م:م2اظؽملرملٕمم،م162م–م161م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م102اظؿؿمللرلمم،م334ماظلؾضملهملمم1

م321

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةاٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

م(بمم)ومم(امم)دعملٛمع٤مٮمواب٤مسمملعٕمٯممض٦ظ٥مم)*(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜمم)**(

ٮممدقملظ١مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممذوامٯممم(أمم)مؼبمم)****(

ٮممذوامٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮممأضمملممٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)******(
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(مإغ٥مسؼملكب٢ؽبمشرلؽبم٭مملحل)م(2)وظؿملٗمب٦ضٟمأؼسملممًلمسػمل٧مضٕاءةماظغمللممل٨٫،مم(1)مإضؾممللموإدبمملر)*******(وإدبمملرمأيمذو

(مم3)بمملظظملضمل٢ماٌممل٨٬مبغمللٕماٌؿمل٣موصؿّماظٱم

م

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ48ذـذ46ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ِنقبماظسملؼملرلم(ع٤مأػػمل١مم)إغ٥مسؼمل٢مسؼملًٱمشرلم٭مملحلمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧:ممٌزملٓرمربٔوفمتعملٓؼٕه&موغزملنملممشرلمغضملؿممًل

مص٦٭ػمل٥ممبمملمم)**(صؾضملٚماظغملٱممعؿزمل٢مبؾضملسمل٥:ماِولمم(أغقب٥مظؿملٗمع٤مأػػمل١)اظـمملغ٨مؼضمل٦دمسػمل٧ماظسملؼملرلمؼبمم(أغقب٥م)ؼب

ؽٗبمَظ١َم... (م1)مايؼملٓ)***(وػٔامشمملؼهملمؼبمبؿملمملنمػٔاماظ٦ضٟموٓ،مضؾػمل٥مأوظب،مِغقب٥معٝمعمملمضؾػمل٥مطٱممواحٓم معؽبمملمَظؿملؿب

بكب٥كبم...م ،مم(2){46}م...ماْظفؽبمملػكبػملكبنيؽب... :مممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موعـػمل٥{46}م...بكب٥كبمسكبػمْل٣فب

                                                           
ٮممذوامٯممم(أمم)مؼبمم)*******(

مم162م–م161م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛمم1

ممم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

م321إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م217م:م2اظؽملرملٕمم،م162م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م102اظؿؿمللرلمم،م334ماظلؾضملهملمم3

 ٮغضملوملمٯمم(أمم)مؼبمم&

ٮمممبؾضملٚمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممومايؼملٓمٓمٯممم(بمم)مؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ46ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ِٕؼ٤ؽب...م ،محل٤مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم{47}م...سكبػمْل٣فب معىبؼملمب٤م... :طمملف،موعـػمل٥مم(3){47}...عىب٤ؽبماْظكؽبمملدكب

،ممعؾؿٓأمربٔوفماظزملظملهملم(موأع٣)،مِنقبم(5)تمملم:موضؿمل٢،مم(4){48}...عمبضملؽب١َم

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ـذ48ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

م

ومأع٣معؽملؾمل٣ممأومعؾؿٓأموٰمتعملٓرم٭ظملهملموماًدلمدؽملؼملضملؿقبؾمل٣مؼبماظؿعملٓؼٕؼ٤موم:مموػ٨ماٌل٦شهملمظٱبؿٓاءمبمملظؽملغملٕة،مأيم

محل٤م،م{49}...غؾب٦حكبؿملؾملؽبمملمِإَظؿملؿب١َم...م تمملم،مم(7){48}م...مَأظكبؿمل٣فب... (م،م6)اٌل٦غماظؿظملزملؿمل٢

                                                                                                                                                                                
مم162م–م161م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م949ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

مم263:مموطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م263:مموطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م،مم263:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمتمملممسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م714م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م263:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

اظ٦٭ٟ،م:موؼبمعل٦غماٰبؿٓاءموجؾملمملنمأحٓػؼملمملم،مخدلهمم(دؽملؼملؿضملؾمل٣مم)صب٦زمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمومم(أع٣مم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم6

وصب٦زمأنمؼغمل٦نمعٕص٦سممًلمبمملظظملمملسػملؿملهملمسشملظملممًلمسػمل٧ماظسملؼملرلم،مأنماٌل٦غمظٔظ١ماظؿظملسملؿمل٢م:وماظـمملغ٨م،مإذماظؿعملٓؼٕموأع٣معؽملؾمل٣م:ماظؿعملٓؼٕم

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمم،م105م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮماظعملزملٓمس٤ماظؿفملطؿملٓمبمملظسملؼملرلماٌلؿذلم:ممأسينمم(اػؾٛمم)اٌلؿذلمؼبم

مؼم164م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم951احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م171م:م2إسٕابماظعملٕآنم

م317:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م263مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم7
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ؽٔبا...م :وعـػمل٥ ؿب... :مم،موض٦ظ٥{49}م...عكب٤مَضؾؿب٢ِمػؽبذمل ظٱبؿٓاءم،ممأحل٤ممممملمضؾػمل٥م{49}...مَصممل٭ؿبؾكب

م(إنؿب)بذمل

 ...{49}م...مظكبػمْلؼملؾبؿمبعملكبنيؽب(1)متمملممٰغؿؾملمملءماظعملزملهملمم، {50}...َأخؽبمملػؾب٣ؿبمػؾب٦دـبام...ممجممل٫ٖم، ...ؾٓبوْام ماسؿبؾؾب

ؾٕبهؾب... :ممحل٤،موعـػمل٥{50}م...اظػمّل٥ؽب عمملمأغؿ٣مؼبمسؾمملدتغمل٣ماِوثمملنم:ممظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨مأي{50}م...مَشؿملؿب

ؾبونؽب َٰمعؾبظمْلؿؽب ؾبونؽب... (م،2م)ِإ ـٕبا...م طمملف،م(3){50}...عؾبظمْلؿؽب ؽبغكب٨...م :ممحل٤م،وعـػمل٥{51}م...َأجؿب مَصشمَل

ؽبغكب٨ طمملفمم(5){51}م...مَأَصَٱمتؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب... ،سػمل٧مادؿؽؽملمملفماٰدؿظملؾملمملممم(4)طمملف:وضؿمل٢مم،م{51}م...َصشمَل

،مطمملفم

م

م

م

م

 {52}...ثؾب٣مبمتؾب٦بؾب٦ْامِإَظؿملؿب٥كب...موطٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م،ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمج٦ابماِعٕمٕمؼفملتمبضملٓم  

ؿٓبرؽبارـبا...م وماظضملشملٟمؼزملرلماظرملؿملؽنيمطمملظرمل٨ءماظ٦احٓم،مممظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م{52}...عىب

                                                           
م317وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م264:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم166م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم2

مم317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم4

م317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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ِٕعكبنيؽب... ،مطمملفم{52}م...مُض٦مبتكبغمُل٣ؿبإظب... م م{53}...بكبؾؽبؿملىبؽملؽبهمللب...م ،مطمملفم(1){52}م...معؾبفؿب

...م :مطمملف،موعـػمل٥م(2){53}م...مبكبؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... ،{53}م...سؽب٤مَض٦ؿبظكب١َ...م :موعـػمل٥،محل٤م

ؾبوِن...م ،ِغقب٥مآخٕمطٱعؾمل٣مع٤مدوغ٥مجممل٫ٖمم(4)تمملم،:موضؿمل٢،مم(3){54}...بكبلؾب٦ؽبءلب َٰمتؾبؽملصملكب ممم{55}...ثؾب٣مبم

معنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ...م (،م5){56}م...بكبؽملؽبممل٭كبؿملؽبؿكبؾملؽبممل...م :وطٔام،م{56}م...موؽبرؽببىبغمُل٣... :طمملف،موعـػمل٥م

...{56}(6)، ...{57}...مِإَظؿملؿبغمُل٣ؿبممطػمّلؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملم

ؽٕبُط٣ؿب... مؼمم،م211أممػ ًٰم/ممجممل٫ٖ،مٰدؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{57}...مَض٦ؿبعـبمملمَشؿملؿب ،موظؿملٗممب٦ضٟمإنمجضمل٢محممل

 ...{57}...ًاممذؽبؿملؿبلملممطمملفم، م...ٌٜ مم{58}...مبكبؽبحؿبؼملؽبهمللبمعىبؽملمبممل... ،متمملممم(7) {57}م...حؽبظملكبؿمل

لب...م ،موضٓمنؿملؽملمملػ٣م:مجممل٫ٖ،مِنقبماظؿعملٓؼٕ لب...م ،تمملممم(8){58}م...َشػملكبؿمل طمملف،مم(9){59}م...سؽبؽملكبؿمل

...{59}(9)طمملف،مم

م

م

م

                                                           
م317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م317:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م317:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م264:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م264:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م317:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

مم317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م317:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9

ذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ59ذذـذ52ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ؾٕبوْامرؽببمبؾملؾب٣ؿبم :طمملفمظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملممبضملٓه،وعـػمل٥م(2){60}موؽبؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب(،1)تمملم:موضؿمل٢ مم،{60}َطظمَل

م،

جممل٫ٖممم(4){61}...مَأخؽبمملػؾب٣ؿبم٭ؽبمملظكبقـبممل... ،/متمملممٰغؿؾملمملءماظعملزملهملمم(3){60}...مَض٦ؿبِممػؾب٦دلب... مؼممم187طممػ

ؾٓبوْاماظػمّل٥ؽب...م :وعـػمل٥مم/مؼم178بممػ ؾٕبهؾب... ،{61}م...اسؿبؾؾب محل٤،مسػمل٧ماظعملٕاءتنيمرصضمل٥مغضملوملم{61}م...مَشؿملؿب

ؽٕبُط٣ؿبمصكبؿملؾملؽبممل...م (م،6)وجقبهمغضملوملمظ٥مسػمل٧ماظػملظملٜم(5)سػمل٧ماحمل٢م(إظ٥)ظذمل ثؾب٣مبم...م ،ممجممل٫ٖم{61}م...وؽبادؿبؿؽبضملؿبؼملؽب

ؽبام...م ،تمملممم(7){61}م...عنبفكبؿملنملفب...م ،مطمملفم{61}م...ثؾب٣مبمتؾب٦بؾب٦ْامِإَظؿملؿب٥كب محل٤م{62}...َضؾؿب٢ؽبمػؽبذمل

...م ،محل٤م{62}م...آبؽبمملؤؾبغؽبممل...م وإنمطمملنمداخًٱمؼبماظعمل٦لم،،محل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفماٰدؿظملؾملمملمم

ِٕؼنمللب ؽٕبم... :،وطٔام(9){63}...مِإنؿبمسؽبزملؽبؿملؿبؿؾب٥ؾب... :طمملف،موعـػمل٥مم(8){62}...عؾب مَشؿملؿب

م،م{64}م...صكب٨مَأرؿبِضماظػمّل٥كب...م :موعـػمل٥،ممجممل٫ٖم{64}...َظغمُل٣ؿبمآؼؽبهمًلم...م م،{63}...تؽبكؿبلكبرٍل

ِٕؼنملفب...م ،ممظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءم{64}م...بكبلؾب٦ءلب...م ،محل٤م:موضؿمل٢ م،طمملفمم(10){64}م...َض

م

                                                           
م317:مماٌغملؿظمل٧م1

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘مودضملؿملٓموأب٨محمملمت،ماظعملشملٝمم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م714م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م317:مموتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل265٧:موما٫ٰؿؽملمملف

م317:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م264:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مؼمم322إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م166م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػموػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملمسٓاماظغمللممل٨٫موأب٨مجضملظملٕمم5

مؼم322إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م166م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػموػ٨مضٕاءةماظغمللممل٨٫موأب٨مجضملظملٕمم6

م317وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م264:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م317:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م264:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م715م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم9

م317:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م715م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريمماإلؼسملمملحمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ64ذـذ60ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ69ذـذ65ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

م

 ...ؾبوػؽبممل ؾبوبلب... م،{65}م...مثؽبَٱثؽبهمَلمَأؼمبمملٍم... :مممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{65}م...مَصضملؽبعمَل م{65}م...معؽبغمْل

ؿبِيم...م ،ممظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م{66}...مبكبؽبحؿبؼملؽبهمللبمعىبؽملمبممل... ،طمملفم وؽبعكب٤ؿبمخكب

لب ؾب...م :مطمملف،موعـػمل٥م(1){66}...ؼؽب٦ؿبعكبؽكب ِٖؼ مظؿملٗمب٦ضٟ،مإنم{67}...جؽبمملثكبؼملكبنيؽب...م ،{66}...اْظضملؽب

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم،مجضمل٢معمملمبضملٓهمغضملؿممًلمٌمملمضؾػمل٥م  وإنمجضملػملوملماظغملمملفمعؿضملػملعملهملممبقٔوفمطمملنمتمملعممًلممم(أ٭ؾق٦ا)أومبٓ

ؾٕبوْامرؽببمبؾملؾب٣ؿب...م :حل٤،موعـػمل٥م (2){68}م...َطفمَلنمَظ٣ؿبمؼؽبطملؿبؽملؽب٦ؿبْامصكبؿملؾملؽبممل...م مظخملؽـبؼملؾب٦دؽب...م م،{68}م...َطظمل

...{68}(3)تمملممم، ...{69}...مَضمملُظ٦ْامدؽبَٱعـبمملممحل٤م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
م264:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م264:موتمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م715م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م317سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م264:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذـذ69ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ًٰمذامدٱعهملمٕمؼعملزملٓمب٥محغملمملؼهملم،ممع٤ماظعمل٦لم)*(دٓاد:م،مأيم ،موماٌضملؽمل٧مدػملؼملؽملمملمدٱعممًلمأومض٦

 {69}م...َضممللؽبمدؽبَٱمفب...م(1)أومعؾؿٓأم،مأعٕيموأعٕط٣مدٱمم:مخدلمعؾؿٓأمربٔوف،مأيم(مدٱم)و،مجممل٫ٖمم

لب...م م(2))**(سػملؿملغمل٣مدٱم:مربٔوفماًدلم،أي ؿب...م ،طمملفمم(3){69}م...حؽبؽملكبؿمل مَٰمتؽبكؽب

...{70}(4)وخ٦ظٟمِنقبماظغملٱممعؿزمل٢م،متمملممم(6)5جممل٫ٖ،موضممللمغمملصٝم، {70}م...َض٦ؿبِممُظ٦طلب...م(7م)

م... (م،8)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايمملل،مطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

                                                           
ٮممدٓادمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

م317:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م264:ممموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮممبلٱممٯممم(بمم)مؼبمم)**(

وماظـمملغ٨مأغقب٥م،مدٱممسػملؿملغمل٣م:ؼبمرصضمل٥موجؾملمملنمأحٓػؼملمملمأغقب٥معؾؿٓأموخدلهمربٔوف،مأيمم(ضممللمدٱمفبمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم2

مؼم112م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمأعٕيمأومض٦ظ٨مدٱممم:مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمأيم

م264:مم٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م264:موتمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م715م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م317:م،اٌغملؿظمل٧

م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

م264:ماظعملشملٝمم6

م317وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،مم،م715م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مؼم113م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(أردػملؽملمملمم)ؼبمرب٢مغزملنملمسػمل٧مايممللمع٤معٕص٦عمم(واعٕأت٥مضممل٫ؼملهملمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم8
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سػمل٧مأنمٰمتعملٓؼ٣مؼبماظغملٱمموٰمتفملخرلموؼغمل٦نماٌضملؽمل٧مأغقبؾمل٣مٌمملمٕمؼفملطػمل٦امع٤مرضملمملمم:متمملممم(1){71}...َصسملؽبقكبغمَلوملؿب

مممم)م***((سػملؿمل٥ماظزملٱةموماظلٱممم)إبٕاػؿمل٣م

م

م

م

وػٔام،مم(2)مذظ١مؼبموجؾمل٥مضمملظ٦امٰمدبٟمصسملقغملوملماعٕأت٥مدٕورًامبمملظرملمملرةمبٖوالما٦ًف)*(خمملصؾمل٣مصػملؼملمملمتؾؿملؽمل٦ا

(م:م5)وضممللمضؿمملدة،مم(4)،وماظٕد٢مػ٣مجدلؼ٢مومعؿملغملممل٫ؿمل٢مومإدٕاصؿمل٢مذطٕهمعبمملسهملمع٤ماٌظمللٕؼ٤م(3)ض٦لماظلٓي

٬قغملوملمتضملفؾممًلمع٤مأنمؼغمل٦نمم:م(7)وضممللموػنمل،مم(6)٬قغملوملمع٤مشظملػملهملماظعمل٦مموضٓمجمملءػ٣ماظضملٔابم:م(5)ضؿمملدة

طمملغوملمضمملظوملم:م٬قغملوملمحنيمأخدلتؾمل٣ماٌٱ٫غملهملمأغقبؾمل٣مرد٢،موضؿمل٢:موضؿمل٢،مم(8)ؼغمل٦نمشلمملموظٓموضٓمػٕعومل

٬قغملوملمع٤مإبٕاػؿمل٣مإذمخمملفم:موضؿمل٢،مم(9)إلبٕاػؿمل٣مدؿملؽملٖلمبؾملقملٰءماظعمل٦ممسٔابمصػملؼملمملمجمملءتماظٕد٢مدقبتمبٔظ١

                                                           
م264:وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مٮمممٯمم(بمم)وممم(طمم)مؼبمم)***(

مٮمبؿملؽمل٦امٯممم(أمم)مؼبمم)*(

م75م:م12ماظشملدليمم2

مم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم3

مم179م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

ت٦ؼبم،ممضؿمملدةمب٤مدسمملعهملمأب٦ماًشملمملبماظلٓود٨ماٌظمللٕمأحٓما٫ِؼملهملمؼبمحٕوفماظعملٕآنمروىمس٤مأب٨ماظضملمملظؿملهملموأغٗمب٤معمملظ١مم5

مؼم27م:م6اِسٱمممم،م25م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملممممم117دؽملهملم

مم181م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م957ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم6

مؼضملٓمتموػنملمب٤معؽملؾ٥ماِغؾمملريماظزملؽملضملمملغ٨معقملرخمطـرلماإلخؾمملرمس٤ماظغملؿنملماظعملٓميهملمسمملٕمبفملدمملررلماِوظؿملنيموٰمدؿملؼملمملماإلدٕا٫ؿملػملؿملمملم7

مؼم150م:م9اِسٱمممػػذملم114ع٤ماظؿمملبضملنيمعمملتمدؽملهملم

م181م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م957ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم8

م181م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م957ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذـذ1ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

 
(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ٕمم:م(4)ضممللماظظملٕاء،مم(3)٬قغملوملممبضملؽمل٧محممل٬وملم:م(2)وضممللمذبمملػٓم(1)خمملفمع٤مثٱثهملموػ٦مؼعمل٦مممبممل٫هملمرج٢

ٕمأزلضمل٥مع٤مثعملهملمووجؾمل٥مأغقب٥ممم:م(4)اظظملٕاء

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ػ٦مذبمملزمعضملدلمب٥مس٤مرٱضهملماظ٦ج٥مودٕورهم:موضؿمل٢،مم(6)ػ٦ماظسملق١ماٌضملٕوف:موضممللماىؼملؾمل٦رم،م(5)طؽملمملؼهمل

بؽملفمملةمأخؿملؾملمملمم

ؿٕبغؽبمملػؽبمملمبكبكمِلدؿبقؽبمملقؽب... (م،7)ممظ٦طموػٱكمض٦ع٥مؼ212أممػ بمملظٕصٝم(م/مؼضملعمل٦بؾب)طمملف،م٤ٌمضٕأمم(8){71}م...مَصؾؽبرملمب

:مممممممممموماظؿعملٓؼٕمم،م)*(بمملٰبؿٓاء

(م4)وأب٦مسؼملٕوم(3م))**(واب٤مسمملعٕم(2)اب٤مطـرل(1)ع٤موراءمإدقمملقمومبؾملمملمضٕأم/ممموؼضملعمل٦بممؼ179بممػمم

وادؿعملٕمشلمملمع٤موراءم:مأومرصٝمؼضملعمل٦بمسػمل٧مأغقب٥مصمملس٢،مأيمم(8)س٤مسممل٭٣م(7)وأب٦مبغملٕم(6)وماظغمللممل٨٫م(5)وغمملصٝ

                                                           
م181م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م957ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

مم20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

م181م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م957ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم3

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

وطمملنمبضملٚمأػ٢ماظضملٕبؿملهملمع٤ماظغمل٦صؿملنيمؼٖس٣مأغقب٥مٕمؼلؼملٝم٬قغملوملممبضملؽمل٧محممل٬وملممٯم:مضممللماظشملدليمم5

مؼمم22م:م2مذملمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمظػملظملٕاءم73م:م12اظشملدليممػوظضملػمل٥مؼعملزملٓمبٔظ١ماظظملٕاءممٮمع٤مثعملهملم

مم181م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م957ماحملٕرماظ٦جؿملٖممم6

مم181م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم7

م265:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

ٮممظٱبؿٓاءمٯممم(بمم)مؼبمم)*(
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صؾرملٕغمملػمملمبكملدقمملقم:م،مأيم(بكملدقمملق)سشملظملممًلمسػمل٧مع٬٦ٝمم(9)ع٤موراءمإدقمملقمؼضملعمل٦بموجممل٫ٖم٤ٌمضٕأهمبمملظؽملزملنمل

ذووػؾؽملمملمشلمملمؼضملعمل٦بم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ؼظمللٓمأنمؼؽملل٠مسػمل٧مإدقمملقماِولمظٓخ٦لمع٤مبؿملؽملؾملؼملمملمإذمٰمصب٦زم:موعٕادمع٤مغزملنملمٕمؼٓخ٢مؼضملعمل٦بمؼبماظؾرملمملرة،مِغ٥

موإغقبؼملمملمأرادمأنمؼسملؼملٕمصضملًٱمؼؽملزملؾ٥مب٥م)*(وع٤مغزملنملمٕمؼٕدمػٔاماظ٦ج٥ماًشملفمل،معٕرتمبضملؾٓمآموع٤مبضملٓهمربؼملٓم

عٕرتمبضملؾٓمآموع٤مبضملٓهمربؼملًٓامم:طؼملمملمتعمل٦ل

وماٌضملؽمل٧مصؾرملٕغمملػمملم،مؼضملعمل٦بمتعملٓؼًٕام/موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجٕمم،م)**(سػمل٧معضملؽمل٧موجٖتمع٤مبضملٓهمربؼملًٓامؼم188طممػ

وماظزملقؿملّمأغقب٥م،ممبمملظصملٕفموػٔامبضملؿملٓم)***(و٬ضملٟمظػملظملزمل٢مبنيمواوماظضملشملٟموماٌضملشمل٦فمسػملؿمل٥،مبكملدقمملقموؼضملعمل٦بم

ظؿملٗمذبٕورًامم(ؼضملعمل٦ب)صذمل،موآتؿملؽملمملهمع٤موراءمإدقمملقمؼضملعمل٦بم:مواظؿعملٓؼٕ،معؽملزمل٦بمبظملضمل٢مععملٓرمدلمسػملؿمل٥ماٌصملؾملٕ

                                                                                                                                                                                
م324إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م183م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م102اظؿؿمللرلمم،م338ماظلؾضملهملمم1

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمواب٤مسمملعٕمٯمض٦ظ٥مم)**(

م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

مم19مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم7

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم8

إهمملفمم،218م:م2اظؽملرملٕمم،م183م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م102اظؿؿمللرلمم،م338اظلؾضملهملم:مموػ٨مضٕاءةمؼضملعمل٦بموغبٖةمم9

م324صسملٱءماظؾرملٕ

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماًشملفملمٯممظظملٜمم)*(

ٮممربؼملٓمٯممم(بمم)مؼبمم)**(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿمل٥مٯممظظملٜمم)***(
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وؽبعكب٤موؽبرؽباءم...م (م1)معؿ٧مطمملنماٌضملشمل٦فمسػملؿمل٥مذبٕورًامأسؿملٓمعٝماٌضملشمل٦فماىمملر)****(ِغقب٥م(إدقمملقم)سشملظملممًلمسػمل٧

مِإدؿبقؽبمملقؽبم

م

م

م

 ،طمملفمم(3){72}...سؽبفكبؿملنملفب...م ،م{72}م...ذؽبؿملؿبكـبممل...م :حل٤،موعـػمل٥م(2){71}...ؼؽبضملؿبعمُل٦بؽب

، ِٕماظػمّل٥كب...م فب... ،طمملفمم(5){73}...َأػؿب٢ؽبماْظؾؽبؿملؿبوملكب...م حل٤،م(4){73}م...عكب٤ؿبمَأعؿب ممعمبفكبؿمل

...{73}(6)تمملممم، ...{74}م...موؽبجؽبمملءتؿب٥ؾبماْظؾؾبرملؿبؽبىأضؾ٢م:مربٔوف،مأيمم(ٌّمملم)م٭مملحل،مسػمل٧مأنمج٦اب

صبمملدظؽملمملمم)وطٔامإنمجضمل٢،مم(صبمملدظؽملمملم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مج٦ابؾملممل،مأضؾ٢مصبمملدظؽملمملمحممللمع٤مصمملس٢مأضؾ٢م

                                                           
ٮمِنمٯمم(بمم)ومم(طم)مؼبمم)****(

ووػؾؽملمملمشلمملمؼضملعمل٦بموع٤م:اٌضملؽمل٧م،مم(صؾرملٕغمملػمملمبكملدقمملقم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمربؼمل٦لمسػمل٧مع٬٦ٝ(ؼضملعمل٦بم)صذملٯم:ممضممللماظٖجمملجمم1

،موماٌضملؽمل٧موؼضملعمل٦بمربٓثمشلمملمع٤موراءمإدقمملقم،ماٰبؿٓاءمعقملخًٕامعضملؽملمملهماظؿعملٓؼ٣م:مضٕأمؼضملعمل٦بمصٕصضمل٥مسػمل٧م٬ٕبنيمأحٓػؼملمملم

وثؾوملمشلمملمع٤موراءمإدقمملقمؼضملعمل٦بموع٤مزس٣مأنمؼضملعمل٦بم:مطفملغقب٥مضممللم(ع٤موراءمم)وصب٦زمأنمؼغمل٦نمعٕص٦سممًلمبمملظظملضمل٢ماظٔيمؼضملؼمل٢مؼبم

ٮممؼبمع٬٦ٝمجٕمصكشملفملمزسؼمل٥م

م،مم958احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م176م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م51م:م3ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػم

مؼم622عطملينماظػملؾؿملنملمم،م118م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م183م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم

م265:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م265:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل265،٧:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م716م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم318

م318:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م716م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،265:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،716م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم318:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ75ذـذ71ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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)ًٰ وػ٦مم(3)تمملم،:موضؿمل٢،مطمملفمم(2){74}م...صكب٨مَض٦ؿبِممُظ٦طلب...م (م،1)مع٤م٬ؼملرلماٌظملضمل٦لمؼبمجمملءت٥)*(حممل

رأسمآؼهملمؼبمشرلماظؾزملٕيموذظ١م

وسػمل٣مع٤مض٦ع٥معمملمػ٣مسػملؿمل٥مع٤مإؼؿمملنماظظملمملحرملهملمِغقبؾمل٣مطمملغ٦امؼبمأحل٤محممللم،ممأنقبمظ٦رممًلمٕمؼضملٕفمأغقبؾمل٣معٱ٫غملهملم

مم... تمملم،مم(5){75}م...عنبؽملكبؿملنملفب...م ،م(4)ومسػمل٣مأغقب٥مضبؿمملجمإظبمآٌاصضملهملمس٤مأ٬ؿملمملص٥،صكمملفمسػملؿملؾمل٣م

م

م

ؽٔبا ِٕضؿبمسؽب٤ؿبمػؽب ؾٕبمرؽببىب١َ...م :ممحل٤،موعـػمل٥{76}...َأسؿب ؿبدؾبودلب...م م،{76}م...َأعؿب ؾبمعؽب مَشؿملؿب

...{76}(6)مطمملفم،وعـػمل٥م: ...{77}...مسؽبزملكبؿملنملفب(7)ذٓؼٓم:م،مأي، {78}م...ِإَظؿملؿب٥كب...مم

ؾٕبمَظغمُل٣ؿب...م :مم،موطٔا{78}...ماظلمبؿملىبؽؽبمملتكب... :محل٤،موعـػمل٥ مم٬ؽبؿملؿبظملكب٨... م،{78}...ػؾب٤مبمَأْرؾملؽب

...{78}ماٰدؿظملؾملمملمم)**(مسػمل٧مادؿؽؽملمملف)م*((مطمملفم، ...فب معكب٤ؿبمحؽب٠دمل...م ،طمملفمم(1){74}...مرمبذكبؿمل

...{79}ممجممل٫ٖم،

                                                           
ٮمايممللمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

ؼبمع٬٦ٝمم(صبمملدظؽملمملم)وؼبمج٦ابمآخٕمؼغمل٦ن،معٔػنملماِخظمل٘موماظغمللممل٨٫مأنمصبمملدظؽملمملمؼبمع٬٦ٝمجمملدظؽملمملمٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م،م53م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م177م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػٮمايممللمأيمأضؾ٢مصبمملدظؽملمملم

ؼم370عطملينماظػملؾؿملنملمم،م116م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م185م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م960احملٕرماظ٦جؿملٖم

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م716م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م318:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م265:مموما٫ٰؿؽملمملف

م318:ماٌغملؿظمل٧م،م265:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م961ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

م265:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م318:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م265:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م318:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م265:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفم...موطٔامٯمماظضملؾمملرةمم)*(



 604 

 ؾب...م ِٕؼ لب... ،حل٤،موػ٦مإتؿملمملنماظٔط٦رم(2){79}م...عؽبمملمغؾب كبؼ (مظ٦)طمملف،موج٦ابمم(3){80}...مذؽب

ٍٝمعىب٤ؽبماظػمَلؿملؿب٢ِ... :م،وعـػمل٥{81}...مَظ٤مؼؽبزملكبػمُل٦ْامِإَظؿملؿب١َ... (4)ظؾشملرملوملمبغمل٣:ربٔوفمتعملٓؼٕه ممبكبعملكبشمْل

...{81}مم

م

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ذذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

ًٰمع٤م(5)بمملظٕصٝ(مإٰماعٕأتؾب١)سػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأممؼ180بػ (م7)وأب٦مسؼملٕوم(6)طـرل/ومبؾملمملمضٕأماب٤،م(مأحٓ)مبٓ

ِٕمبكبفمَلػؿبػملكب١َم:موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأمبمملظؽملزملنملمادؿـؽملمملءمع٤مض٦ظ٥م،م وصب٦زمغزملؾ٥مادؿـؽملمملءم،مم(1)وػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيَصفمَلدؿب

                                                                                                                                                                                
ٮممادؿؽؽملمملفمسػمل٧مٯمم(طمم)مؼبمم)**(

م318:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م265:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م318:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م265:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م318:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م265:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم118م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم4

مم325إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م189م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م102اظؿؿمللرلمم،م338ماظلؾضملهملمم5

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ذـذ76ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

 



 605 

مبمملظؽملزملنملم{66:مم4د٦رةماظؽمللمملءم}..عمملمصضملػمل٦همإٰمضػملؿملًٱمم...م :مطؼملمملمضٕئم(ماظػملؿمل٢)مواظ٦ضٟمسػمل٧،مم(2)ع٤مأحٓ

(م3)

 ...ؽبَأتؽب١َم َٰماعؿب خٕجوملماٌٱ٫غملهملمم(6)وماظلنبٓيم(5)ضممللمضؿمملدةم،م)*((سػمل٧ماظعملٕاءتنيم)محل٤مم(4){81}...مِإ

وضٓمضممللمآمشل٣مٰم،مع٤مسؽملٓمإبٕاػؿمل٣مسب٦مضٕؼهملمظ٦طمصفملت٦امظ٦رممًلمغزملٟماظؽملؾملمملرموػ٦مؼبمأرضمظ٥مؼضملؼمل٢مصؿملؾملمملم

تؾملػملغمل٦ػ٣م

أعؽبمملمبػملطملغمل٣مأعٕمػٔهماظعملٕؼهملم؟م:ممسػملؿملؾمل٣مصمملدؿسملمملص٦همصمملغشملػمل٠مبؾمل٣مصػملؼملمملمعرمل٧مدمملسهملمضممللمشل٣م/مممحؿ٧مؼرملؾملٓممؼ213أممػم

م

م

م

م

وعمملمأعٕػ٣م؟مضممللمأذؾملٓمبمملٓمأغقبؾمل٣مظرملٕمأػ٢مضٕؼهملمؼبماِرضمسؼملًٱمصٓخػمل٦امعضمل٥معؽملٖظ٥موٕمؼضملػمل٣مبٔظ١م:ممضمملظ٦ام

إنقبمؼبمبؿملوملمظ٦طم:ممسػملؿمل٥ماظلٱمم،صكٕجوملماعٕأت٥مصفملخدلتمض٦عؾملمملموضمملظوملمم)**((بؿملوملمظ٦طمم)ممإٰمأػ٢م)*(أحٓ

ًٰمعمملمرأؼوملمعـ٢موج٦ػؾمل٣مضٛمصفمملء حنيمم:مصعملممللمشل٣م،مؼلٕس٦نمؼبماٌرمل٨م:مممض٦ع٥مؼؾملٕس٦نمإظؿمل٥م،مأي)***(رجممل

                                                                                                                                                                                
م325إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م189م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م102اظؿؿمللرلمم،م338ماظلؾضملهملمم1

ٮمإٰماعٕأت١مبمملظٕصٝمسػمل٧ماظؾٓلمم،غزملنملمبمملٰدؿـؽملمملءموماٌضملؽمل٧مصفملدٕمبفملػػمل١مإٰماعٕأت١مم(إٰماعٕأت١مم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

اظؾقٕمم،م963احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م57م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م179م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابمماظعملٕآنم

مؼمم780م–م779م–م558عطملينماظػملؾؿملنملمم،م121م–م120م–م119م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم190م–م189م:م6احملؿملٛم

م246إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م188م:م2اظؽملرملٕمم،م80اظؿؿمللرلمم،م235موػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم3

م319:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م265:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧ماظعملٕاءتنيمٯممض٦ظ٥مم)*(

ممم71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم5

مم90مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم6

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ذذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

 



 606 

وظضملػمّل٥مؼبم،مم(1)ؼضملينمبمملظؿٖوؼيمل:مماظٕجممللم)****(حسملٕواموزؽملقب٦امأغقبؾمل٣مشػملؼملمملنمػقملٰءمبؽملمملت٨مػ٤قبمأرؾملٕمظغمل٣مع٤مغغملمملح

مع٤مسؿؾهملمب٤مأب٨م)******(مابؽملؿؿمل٥مطؼملمملمزوجماظؽمليبم)*****(ذظ١ماظ٦ضوملمطمملنمتٖوصب٥مبؽملمملت٥مع٤ماظغملظملٕةمجممل٫ًٖا

وط٢مغيبمأب٦مأعؿ٥مم)أرادمغلمملءمأعقبؿ٥م:مم،وضؿمل٢)*******(ضؾ٢ماظ٦ح٨موطمملغمملمطمملصٕؼ٤م(3)وماظضملمملصمب٤ماظٕبؿملٝم(2)شلنمل

مم{6:مم33د٦رةماِحٖابم}.اظؽمليبمأوظبمبمملٌقملعؽملنيمع٤مأغظمللؾمل٣موأزواج٥مأعؾملمملتؾمل٣م(م4)مطؼملمملمضٕئمؼبماظرملمملذم)********((

م

م

أشػمل٠مظ٦طمبمملب٥موماٌٱ٫غملهملمعضمل٥موػ٣مؼضملمملى٦نممم(8)ضممللماب٤مسؾمملسم.م(7)اظؽملغملٖاويم(6)شل٣ماغؿؾمل٧م(5)وػ٦مأب

                                                                                                                                                                                
ٮمأحًٓامٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ٮماظؾؿملوملماظٔيمظػمل٦طممٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮمصفمملءهمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮمإتؿملمملنمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

مم433مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم1

ٮمجممل٫ٖمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮمابؽملؿ٥مٯمم(بممم)ومم(طمم)مؼبمم)******(

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم2

،ممزوجمابؽملؿ٥مزؼؽملنملمظعملؿملٛمب٤مسؾٓماظضملٖىمب٤مسؾٓمسلٗم٭ؾملٕمرد٦لمآم:ممأب٦ماظضملمملصمب٤ماظٕبؿملٝمم3

مؼمذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م359م:م3اإل٭مملبهملممػ.مأع٥مػمملظهملمبؽملوملمخ٦ؼػملٓمأخوملماظلؿملٓةمخٓصبهملمر٨٬مآمسؽملؾملمملم

ٮمبمملظغملمملصٕؼ٤مٯمم(بمم)مؼبمم)*******(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمأعؿ٥م...موط٢مٯمماظضملؾمملرةمم)********(

مؼم91م:م12اظشملدليممػمذطٕمػٔهماظعملٕاءةماظشملدليمدونمذطٕمأػ٣مضمملر٫ؾملمملمم4

مؼم91م–م90م:م12اظشملدليممػمذطٕمسب٦هماظشملدليمس٤مضؿمملدةمواظٓيمم5

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم6

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8



 607 

مؼؼمملظ٦طمإغقبمملمرد٢مرب١مظ٤مؼزملػمل٦امإظؿمل١ممػصػملؼملقبمملمرأتماٌٱ٫غملهملمعمملظعمل٨مظ٦طمع٤ماظغملٕبمبلؾؾؾمل٣مضمملظ٦ام،مد٦رماظٓارم

صمملدؿفملذنمجدلؼ٢مربقب٥مؼبمسعمل٦بؿؾمل٣مصفملذنمظ٥،مصعملمملممؼبماظزمل٦رةماظيتمخػملعمل٥م،مصظملؿّماظؾمملبمودسؽملمملموإؼمملػ٣مصظملؿّماظؾمملبم

مآمسػملؿملؾملمملمصؽملرملٕمجؽملمملح٥مو٬ٕبموج٦ػؾمل٣مصشملؼملٗمأسؿملؽملؾمل٣

صزملمملروامٰمؼضملٕص٦نماظشملٕؼ٠موٰمؼؾملؿٓونمإظبمبؿمل٦تؾمل٣مصمملغزملٕص٦اموػ٣مؼعمل٦ظ٦نماظؽملفمملةماظؽملفمملةم،ممصفملسؼملمملػ٣م/مممممؼ189طممػ

ؾب... :محل٤،موعـػمل٥م(2){81}م...عؽبمملمَأ٭ؽبمملبؽبؾملؾب٣ؿب...م (م،م1)دقٕوغممل ؽبػؾب٣ؾبماظزملنبؾؿب ،صؾمل٦معؽملعملشملٝمسؼملمملمم(3){81}م...معؽب٦ؿبسكب

سؼملمملمضؾػمل٥م

ٌّمملمضمملظوملمظػمل٦طمسػملؿمل٥ماظلٱمم)*((ذظ١مأغقب٥مم)وم ٰم:مضممللمشل٣مظ٦طم.مأغقبؾمل٣مؼؾملػملغمل٦نمؼبماظزملؾّم،ممرويمأنقبماٌٱ٫غملهملم

ِٕؼنمللبمػتقملخٕوػ٣مإظبماظزملؾّمطفملغقب٥مؼٕؼٓماظضملفػملهملمضمملظ٦امظ٥م ؾّبمبكبعمَل ؽٗبماظزملنبؾؿب مضػمل٦بم)**((وإمنمملمضقبب٦امسػملؿمل٥مِنقبمم)مؼمَأَظؿملؿب

ِٕؼنمللب...م (م،4)اِبٓالمٰمهؿؼمل٢ماٰغؿصملمملر حل٤،مإنؿبمم(5){82}...عمبؽملسملؾب٦دلب...م مطمملف،مم{81}م...بكبعمَل

بظملضمل٢مععملٓر،موظؿملٗمم(عل٦عهملم)إنؿبمغزملنمل

م

م

                                                           
مؼم189م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م962احملٕرماظ٦جؿملٖممػمذطٕهماب٤مسشملؿملهملموأب٦محؿملمملنمدونمأنمؼؽمللؾمملهمٰب٤مسؾمملدمم1

م319:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م319:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمذظ١مأغقب٥مٯممض٦ظ٥مم)*(

ٮمث٣مضمملظ٦امضٕب٦امسػملؿمل٥مِنمٯمم(بمم)وؼبم،مٮمث٣مضمملظ٦امضٕب٦امسػملؿمل٥مصكملنمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

م962ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

:مشػملشمل٦امؼبمػٔام،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأب٨مسؾٓمآموماِخظمل٘موضممللماب٤ماظؽملقمملس:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم319:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م266

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ82ذـذ81ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ؽٓبم... (م1)وأعشملٕغمملمسػملؿملؾملمملمحفمملرةمعل٦قبعهمل:مطفملغقب٥مضممللم(ايفمملرة)ممب٦ضٟمإنمغزملنملمغضملؿممًلمظذمل/مممؼ181بممػ مسكبؽمل

لب...م ،مطمملفمم(2){83م}...رؽببىب١َ م}...َأخؽبمملػؾب٣ؿبمذؾبضملؽبؿملؿبؾـبممل...م تمملممٰغؿؾملمملءماظعملزملهمل،مم(3){83م}م...بكبؾؽبضملكبؿمل

84}ممجممل٫ٖ،موعـػمل٥م: ...ؾٕبهؾب م4سػمل٧ماحمل٢(إظ٥م)مظذمل)*(مسػمل٧ماظعملٕاءتنيمرصضمل٥مغضملؿممًل{84}م...معىب٤ؿبمِإَظذمل٥لبمَشؿملؿب

ؽبانؽب...م (م،5)وجقبهمغضملوملمظ٥مسػمل٧ماظػملظملٜ ٍٕ...م :ممحل٤،موعـػمل٥{84م}...وؽباْظؼملكبؿمل مم،مأيم{84م}...بكبكؽبؿملؿب

لب...م (م،م6م))**(بٕخٙماِدضملمملر:م كٛبم...م ،طمملفمم(7){84م}م...عنبقكبؿمل محل٤،م{85م}...بكبمملْظعملكبلؿب

كبؼ٤ؽب... مم،{85م}...َأذؿبؿملؽبمملءػؾب٣ؿب...م :وعـػمل٥ م}م...عنبقملؿبعكبؽملكبنيؽب...م ،متمملمممم(8){85م}...معؾبظمْللكب

86}(9)(م،10)ورزل٦امبعملؿملوملمآمبمملظؿمملءماجملٕورةمطؼملمملمتٕىم،مطمملفمم لب...م (م11){86م}م...بكبقؽبظملكبؿمل

،محل٤م

م

م

                                                           
ًٰمع٤،مم(حفمملرةمم)غضملوملمظذملمم(وعل٦عهملمم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1 م121م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(حفمملرةم)واِوظبمأنمصبضمل٢محممل

مؼم179م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم،م

م319:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م266:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م319:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م266:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

ٮممغضملوملمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

 مؼم322إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م166م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػوػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملمسٓاماظغمللممل٨٫موأب٨مجضملظملٕمم4

مؼممم322إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م166م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػموػ٨مضٕاءةماظغمللممل٨٫موأب٨مجضملظملٕمم5

،ممٮمأِمملنمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مم195م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

مم319:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م266:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م319:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م266:موػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

مم319:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م717م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

م77ماٌعملؽملٝمم10

م319:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م266:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ86ذـذ83ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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م

 {87م}م...عؽبمملمغؽبرملؽبمملء...م(م.م1)مطمملف،مورزل٦امغرمل٦اءمب٦اوموأظٟمبضملٓماظرملنيمطؼملمملمتٕى ...ؾب م}م...ماظمبذكبؿمل

87}(2)طمملفمم، {88}...ِرزؿبًضمملمحؽبلؽبؽملـبمملم...م(3)ورزضينمعؽمل٥مرزضممًلم:متمملم،موؼبماظغملٱممحٔفمتعملٓؼٕهمم

معٝمػٔهم)*(حلؽملممًلمأصؿفملعٕوغينمأنمأسزملؿمل٥

حل٤مم(4){88م}...عؽبمملمادؿبؿؽبشمَلضملؿبوملؾب...م ،متمملمم{88}...َأغؿبؾملؽبمملُط٣ؿبممسؽبؽملؿب٥ؾب...م ،ممسػمل٨قبم)**(اظؽملضمل٣ماظيتمظ٥م/ممؼممم214أممػ

،محل٤م

َٰمبكبمملظػمّل٥كب...م م ٍّم...م ،م(5){88}م...مُأغكبؿملنملؾب... :وعـػمل٥ممطمملف،{88م}...ِإ َأوؿبمَض٦ؿبمؽبم٭ؽبمملظكب

...{89}(6)حل٤،مم لب...م  ،محل٤م{90م}م...ثؾب٣مبمتؾب٦بؾب٦ْامِإَظؿملؿب٥كب...م ،مطمملفمم(7){89م}م...بكبؾؽبضملكبؿمل

، {90م}م...وؽبدؾبودفب...م(8)طمملف،مم{91ـب}م٬ضملؿملظملمملوعـػمل٥،مم(ظ٦ٰ)حل٤مظٱبؿٓاءمب: ؽبجؽبؼملؿبؽملؽبمملَك...م مَظ

ٍٖ...م م،{91م}... ِٖؼ ممصزملًٱمبنيم{92م}م...معىب٤ؽبماظػمّل٥كب... :طمملف،موعـػمل٥مم(9){91م}...بكبضملؽب

                                                           
م58ماٌعملؽملٝمم1

م319:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م266:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م319:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م717م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

ٮمسزملؿملؿ٥مٯمم(بمم)مؼبمم)*(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظ٥مٯممظظملٜمم)**(

م266:مموػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م319:مموطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م5

م،م266:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م717م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م319:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م319:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

مم266:مموػ٦متمملممسؽملٓماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م266:مموػ٦متمملممسؽملٓماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذـذ87ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ِٕؼهبممل... اٰدؿكؾمملرموماإلخؾمملرم ٌٛ... :ممطمملف،موعـػمل٥{92م}م...مزكبؾملؿب مِإغىب٨م... (1)،{92م}م...معؾبقكبؿمل

حل٤،ممم(2){93م}...سؽبمملعكب٢فب

م

ظؿملٗمب٦ضٟ،موٰمم(3){93م}م...متؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... مضؾػمل٥)*(ِغقب٥موسؿملٓمصؾمل٦معؽملعملشملٝمسؼملمملم(د٦فمتضملػملؼمل٦ن)ث٣مؼؾؿٓئم

م)ؼبمرب٢مرصٝمبمملٰبؿٓاءموماًدلم(ع٤م))**(،موإنمجضملػملومل(تضملػملؼمل٦نم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمعظملضمل٦لم(ع٤م)رأسمآؼهمل،مِنقب

وعمملمبضملٓػمملمم(ع٤)م)مم)***(ورأسمآؼهملمأؼسملممًلمسػمل٧مادؿؽؽملمملفم(5)طمملنمتمملعممًلم:م(4)ضممللماظظملسمل٢مب٤ماظضملؾمملس،مم(طبٖؼ٥

:مادؿظملؾملمملعؿملهملموعمملمبضملٓػمملماًدلم،أيم(ع٤)وصب٦زمأنمتغمل٦نم،ممظؿملٗمرأسمآؼهملمإعبمملسممًلم)*****(مورؾبدقبمِغقب٥)م****((اًدلم

وؽبعؽب٤ؿبمػؾب٦ؽبم...م (م،م6)مشرلػؼملممل)******(د٦فمتضملػملؼمل٦نماظرملعمل٨ماظٔيمؼفملتؿمل٥مسٔابمطبٖؼ٥موماظٔيمػ٦مطمملذبمأم

                                                           
م266:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم320:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

ٮمممممملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

م266:ممموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮممجضمل٢مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مظضملػمل٥ماظظملسمل٢مب٤ماظضملؾمملسمب٤مإبٕاػؿمل٣مأب٦ماظضملؾمملسمايػمليبماظؾطملٓاديمروىمس٤مسظملمملنمودضملؿملٓمب٤مدقؿملؼملمملنما٦ٌغؿملشمل٨موروىمسؽمل٥مم4

مم57م:م2اظؽمللممل٨٫متؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملم

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢ممم5  

م(طمم)دعملٛمع٤مٮماًدلم...مع٤مٯمماظضملؾمملرةمم)***(

ٮمبفملغقب٥مٯمم(طمم)ممؼبمم)****(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯممظظملٜمم)*****(

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأممشرلػؼملمملمٯممض٦ظ٥مم)******(

وصب٦زمأنمتغمل٦نم:مضممللماظظملٕاءم،موماظـمملغؿملهملمسشملٟمسػملؿملؾملمملمم(تضملػملؼمل٦نمم)عظملضمل٦ظهملمبذملمم(ع٤مم)صب٦زمأنمتغمل٦نمٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم6

اظؾقٕمم،م181م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م968احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمادؿظملؾملمملعممًلمؼبمع٬٦ٝمرصٝمبمملٰبؿٓاءم

مؼم126م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،203م–م202م:م6احملؿملٛم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ95ذـذ93ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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...م ،طمملفمم(1){93}...مرؽبضكبؿملنملفب... ،م{93م}...وؽبارؿبتؽبعملكبؾؾب٦ْا...م :محل٤،موعـػمل٥{93م}...َطمملذكببفب

إنمجضملػملوملماظغملمملفمعؿضملػملعملهملممبقٔوف،مم(2){94م}...مجؽبمملثكبؼملكبنيؽب... :وعـػمل٥،محل٤م{94م}...بكبؽبحؿبؼملؽبهمللبمعمبؽملمبممل

مم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنم

م

م

ًٰمع٤م ًٰم(جمملٔنيم)جضملػملوملمعمملمبضملٓػمملمعؿضملػملعملممًلممبمملمضؾػملؾملمملمبٓ مَطفمَلنمَظ٣ؿبم... ،(أ٭ؾق٦امم)ممع٤ماظسملؼملرلمؼب)م*((أومحممل

ؽبتؿبمثؽبؼملؾب٦دؾب... ،حل٤مم(3){95م}...ؼؽبطملؿبؽملؽب٦ؿبْامصكبؿملؾملؽبمملم م}...وؽبدؾبػمْلشمَلمملٍنمعنبؾكبنٍي...م ،متمملممم(4){95}...مبؽبضملكب

96}مم،م)*م*((أردػملؽملممل)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمحٕفماىٕمومعمملمبضملٓهمع٬٦ضمل٥مغزملنملمبذمل ...{97م}م...موؽبعؽبػمَلؽكب٥كبم

ؿبسؽب٦ؿبنؽب...م ،جممل٫ٖم ؽبمصكب لب... (م،م6)طمملف:موضؿمل٢،محل٤مم(5){97}...َأعؿب ممطمملفمسػمل٧م{97م}م...مبكبؽبذكبؿمل

م}م...مؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب... (م،م7))***(سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمايمملل

                                                           
مم267:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

مم267:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ًٰم...مجضملػملوملمٯمماظضملؾمملرةمم)*( ًٰمٯمم(أمم)ؼبمٮمحممل ٮمجضمل٢معمملمبضملٓهمغضملوملمٌمملمضؾػمل٥مأومبٓ

م267:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:موضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م718م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

،م

مم320:مموسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم267:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسموػ٦متمملممسؽملٓمشرلمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮممإظبمصٕس٦نمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،267وطمملفمسؽملٓاب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم،718:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم320:

مم267:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مٮمرصٝمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

موماٰدؿؽؽملمملفمصؿملؾملمملمأزؾملٕمع٤مايممللممم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ99ذـذ95)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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98}(1)جممل٫ٖمم، ...{98م}م...ماظؽملمبمملرؽب(2)حل٤مم، ...{98م}م...ماْظؼملؽب٦ؿبرؾبودؾب،مطمملفم ...م

ممظؿملٗمب٦ضٟ،مم{99م}...َظضملؿبؽملؽبهمًل

(م3م))****(وأيعمل٦امظضملؽملهملمؼبماظٓغؿملمملموظضملؽملهملمؼ٦مماظعملؿملمملعهمل:مطفملغقب٥مضممللمم(ؼبمػٔه)عضملشمل٦فمسػمل٧مع٬٦ٝم(وؼ٦مماظعملؿملمملعهملمم)ِنقب

متمملم،مم(4){99م}...وؽبؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب...م (م،3)

م

وؼ٦مماظعملؿملمملعهملمبؽٗم:مؼبماظٓغؿملمملممػوضؿمل٢مظضملؽملهملمواحٓةم،ماظٕصٓم/موؼؾؿٓئمبؽٗممؼممم182بممػ

،مصؿملؼملمملمتعملٓممسػملؿملؾملمملمم(بؽٗم)مإظبمإسؼملمملل)**(وػٔامٰمؼزملّمِغقب٥مؼقملديم،مم)*(ؼعمملمؼ٦سٓونمب٥مصؾمل٨مظضملؽملهملمواحٓةمممم/ممؼ190طممػ

ؿٕبُص٦دؾب... (،5)أعقبمملمظ٦متفملخٕمىمملزم،موذظ١مٰمصب٦زمظضملٓممتزملٕصؾملمملم غؽبعمُلزملنب٥ؾبمم... طمملف،م(6){99م}...ماْظؼملؽب

فبم... ،مجممل٫ٖم{100م}...سؽبػمَلؿملؿب١َ محل٤م{م101}م...َأغظمُللؽبؾملؾب٣ؿب...م ،طمملفم(7){100م}...وؽبحؽبزملكبؿمل

                                                           
مم267:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م267:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ممم(بمم)دعملٛمع٤مٮمؼ٦مماظعملؿملمملعهملمٯممض٦ظ٥مم)****(

وؼغمل٦نماظ٦ضٟم،موؼ٦مماظعملؿملمملعهملمسشملٟمسػمل٧مع٬٦ٝمؼبمػٔهموماٌضملؽمل٧مأغقبؾمل٣مأيعمل٦امظضملؽملهملمؼبماظٓغؿملمملموؼبماآلخٕةمٯم:مممضممللماظلؼملنيمم3

مؼم128م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمسػمل٧مػٔامتمملعممًلم

مم320:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕواٌغملؿظمل٧م،م718م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممواحٓةم...مؼبمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

ٮممعمملمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

م:م6وضٓأوردهمأب٦محؿملمملنمبػملظملٜمضٕؼنملمعؽمل٥مؼبماظؾقٕماحملؿملٛم128م:4ممذطٕمػٔاماظعمل٦لموبؾملٔاماظػملظملٜماظلؼملنيمؼبماظٓراٌزمل٦نمم5

مم206

مم267:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م267:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م718م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم320:مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧
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، ...ؾٕبمرؽببىب١َم م}...َزمملظكبؼملؽبهمٌلم... :،وطٔام(1){101م}...تؽبؿؿبؾكبؿملنمللبم... :،موطٔا)***(مطمملف{101م}...َأعؿب

102}(2)، ...فب كبؼ ؽبةكبم... تمملممم،م(3){102م}...ذؽب ،محل٤مم(4){103م}م...اآلخكب

 

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ107ذـذ103ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

 {103م}م...عمبفؿبؼملؾب٦عفب...مصؿمل٥،م:مذبؼمل٦عماظؽملمملسمظ٥،مأيم:ممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبماظؽملمملسمعٕص٦عمب٥مطفملغقب٥مضمملل

،مجممل٫ٖمم(5){103م}...َظ٥ؾبماظؽملمبمملسؾبم... ،دؿفؼملٝممظ٥ماظؽملمملسم:مأيم

 {103م}...عمبرملؿبؾملؾب٦دفب...م(1)طمملفمم، ...ؾبودلبم َٰم...م ،مجممل٫ٖم{104م}م...عمبضملؿب ِإ

فب...م (م،4)3تمملممسؽملٓمغمملصٝم(2){105}...بكبكمِلذؿبغكب٥كب م}...َصظملكب٨ماظؽملمبمملِرم... ،طمملفمم(5){105}...وؽبدؽبضملكبؿمل

                                                           
مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯممظظملٜمم)***(

م267:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م267:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م267:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم320:وأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل267،٧:ومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم،718م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم4

م320:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،718م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ103ذـذ99ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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كبؼ٤ؽبػممظؿملٗمب٦ضٟمِنم{106م}...وؽبذؽبؾمِلؿمل٠فب...م ،مجممل٫ٖم{106م}...اظؽملمبمملِر مععملٓرةممممملم)**(محمملل)*(مؼخؽبمملظكب

َِرؿبضؾب...م ضؾػمل٥ م}...عؽبمملمذؽبمملءمرؽببنب١َم... ممظؿملٗمب٦ضٟ،ميٕفماٰدؿـؽملمملءمبضملٓهم{107م}م...وؽبا

107}(6)مطمملف،موعـػمل٥م: ...ؾبم ِٕؼ ًٰم،م{107م}...َصضملمبممللفبمظخملؼملؽبمملمؼؾب (مم7)وؼبمػٔاماٰدؿـؽملمملءمأربضملهملمسرملٕمض٦

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

م

مآممصٱمؼغمل٦غ٦نمؼبماظؽملمملرم)**(إٰماظٖعمملنماظٔيمذمملءه:،مأيم(صظمل٨ماظؽملمملرموؼبماىؽملهمل)مأغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤مض٦ظ٥م)*(أزؾملٕػممل

وػ٦ماظٖعمملنماظٔيمؼظملزمل٢مآمصؿمل٥مبنيماًػمل٠مؼ٦مماظعملؿملمملعهملمِغقب٥مزعمملنم،موٰمؼبماىؽملهملم

                                                                                                                                                                                
مم267موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م320:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م267:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهمل3

م267:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م320:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م267:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ٮممخمملظٓونمٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

ٮممحمملظهملمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م718:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،مماإلؼسملمملحمم6

م320:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،267

،مأغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤ماظٖعمملنم:ماظـمملغ٨م،مػ٦مادؿـؽملمملءمع٤ماًػمل٦دمؼبمسٔابماظؽملمملرم:مض٦لماظٖزبرملٕيم:ماِولمٯمموػ٨مبمملخؿزملمملرمم7

،مإٰماظٖعمملنماظٔيمذمملءهمآمصٱمؼغمل٦نمؼبماظؽملمملرموٰمؼبماىؽملهملم:مإي،مم(صظمل٨ماىؽملهملمم)،مو(صظمل٨ماظؽملمملرمم)أغقب٥مع٤مض٦ظ٥م:ماظـمملظىمل

م=م==م)أغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤ماظسملؼملرلماٌلؿذلمؼبمايممللموػ٦م:اًمملعٗ،أغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤ماظسملؼملرلماٌلؿذلمؼبماىمملرموماجملٕور:واظٕابٝ

إنمذمملءمآماظلمملبٝمػ٦مادؿـؽملمملءمع٤مر٦لمآٌةماظـمملع٤مأنم:مادؿـؽملمملءمؼبمواجنملم،طفملغقب٥مضمملل:مضممللماب٤مسشملؿملهمل:اظلمملدسم،مم(خمملظٓؼ٤م

أغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤معٓةم:ماظضملمملذٕ،مم(د٦ىممم)أومبذملمم(ظغمل٤مم)أنقبماٰدؿـؽملمملءمعؽملعملشملٝمصؿملعملٓرمبذملم:مإٰمحٕفمسشملٟممبضملؽمل٧ماظ٦او،ماظؿمملدٝ

،مأغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤ماظدلزخماظٔيمبنيماظٓغؿملمملموماآلخٕةم:مايمملديمسرملٕم.ماظلؼملمملواتموماِرضماظيتمص٬ٕوملمشل٣مؼبمايؿملمملةماظٓغؿملمملم

اظٕابٝم،مأغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤مض٦ظ٥مصظمل٨ماظؽملمملرم:ماظـمملظىملمسرملٕ،مأغقب٥مادؿـؽملمملءمع٤ماٌلمملصمملتماظيتمبؿملؽملؾمل٣مؼبمدخ٦لماظؽملمملرم:اظـمملغ٨مسرملٕم

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمم،م134م–م133م–م132م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮممبؽملٖظهملمطؼملمملمذمملءمم(إٰمعمملمذمملءمم)أنم:مسرملٕ

م213م–م212م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،971احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م183م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م65م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

ؼممم
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،ممضٓمذمملءمرب١م:ممموماظلضملؿملٓممع٤مدخ٦لماظؽملمملرموماىؽملهملمأومأنقبمإٰممبضملؽمل٧ممضٓ،مأيم)***(طبػمل٦مصؿمل٥ماظرملعمل٨مممم/مؼم215أممػ

صٱمؼظملزمل٢مبنيمايممللمم(3)حممللم(خمملظٓؼ٤م)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب{107}مصظمل٨ماىؽملهمل(2)1اغصملٕماظلؼملني

َِرؿبضؾبم... م،)****(وذوؼؾملممل إٰمعمملمذمملءمم... ،مظؿملٗمب٦ضٟ،ميٕفماٰدؿـؽملمملءمبضملٓهم{108م}م...وؽبا

وظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبم،مؼضملشمل٦نمسشملمملءم:مبظملضمل٢معسملؼملٕ،مأيم(مسشملمملء)اظـمملغ٨محل٤،مإنمغزملنملمم(4){108م}...رب١

غزملنملممبمملمضؾػمل٥مِنقبمم

م

م

ؾبوذلبم... (م،5)إغؾمملتممًل:مإسشملمملءمطؽملؾمملتممًلمأيمم(سشملمملء)اٌزملٓرمؼضملؼمل٢مصؿمل٥معضملؽمل٧معمملمضؾػمل٥موعضملؽمل٧م ؽبمعؽبفؿب م}...َشؿملؿب

108}(6)متمملم،موعـػمل٥م: ...{109م}م...ػؽبذملقملؾبٰءم(7)مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨مم، ...عىب٤مم

ؽبمعؽبؽملعمُل٦ٍص...م ،طمملفمم(8){109}...َضؾؿب٢ؾب ؽٟبمم... ،تمملممم(1){109}...َشؿملؿب َصمملخؿبؿؾبػملكب

                                                                                                                                                                                
ٮممأزؾملٕػمملمٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

ٮممذمملءمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

ٮمماظلعمل٨مٯمم(بمم)مؼبمم)***(

م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

م134م-م133م–م132م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم2

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابم،132م:م4اظٓرماٌزمل٦نمػٮعؽملزمل٦بمسػمل٧مايممللماٌعملٓرةمم(خمملظٓؼ٤مم)ض٦ظ٥مٯم:مضممللماظلؼملنيم3

ؼم183م:م2اظعملٕآن

ٮممذؼؾملمملمٯمم(طمم)مؼبمم)****(

مم267موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمم،م972احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمغزملنملمسػمل٧ماٌزملٓرمم(سشملمملءمشرلمذبٔوذمم)وض٦ظ٥مٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم5

مؼم134م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م214م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م184م:م2إسٕابماظعملٕآنممم

م268:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم321:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م719م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم321:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8
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ِٕؼنمللب...م (م،3){110}...َظعمُلسملكب٨ؽبمبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ؿبم... :مطمملف،موعـػمل٥م(2){110}...صكبؿمل٥كب (م4){110}م...عؾب

ازلؾملمملموإسؼملمملشلمملمزبظملظملهملمثمملبوملممؼمُطذملٱيبمػو،مم(6)زبظملظملهمل(مإنؿب)موضٕئ،مم(5)تمملممسػمل٧مضٕاءةمع٤مذٓدماظؽمل٦نموماٌؿمل٣

(م9)مضٕأمغمملصٝ)**(صؾمملظؿكظملؿملٟ،مم(8)مبؿكظملؿملٟمأن)*(أنمزؼٓاماٌؽملشملػمل٠م(7)ؼبمظلمملنماظضملٕبمصظمل٨مطؿمملبمدؿملؾ٦ؼ٥

م

م

(م15)وسممل٭٣م(14)وضٕأماب٤مسمملعٕممػم(13)وماظؾمملض٦نمبمملظؿرملٓؼٓم(12)س٤مسممل٭٣م(11)وأب٦مبغملٕم(10)مواب٤مطـرل

ؾبونؽب... (م1)مموؼبمؼٗ)*(ؼػؽملمملمعرملٓدةمٮمٌمملمٯمم(16)وغبٖة ؽبؼؿبؽملؽبمملمعؾبقؿبسملؽب فٝبمَظ م32م:م36د٦رةمؼٗم}...موؽبِإنمُط٢وبمَظؼملمبمملمجؽبؼملكبؿمل

                                                                                                                                                                                
م321:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م268مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،268:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،719م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم321:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م321:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م719م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم268:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم326إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م103اظؿؿمللرلمم،م339ماظلؾضملهملمم5

م326إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م103اظؿؿمللرلمم،م339ماظلؾضملهملمم6

مم109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم7

ٮمماٌؽملشملػمل٠مٯمم(أم)مؼبمم)*(

مم119م:م1مماظغملؿمملبمبمملبماًؼمللهملمم8

ٮممبمملظؿكظملؿملٟمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

ممم2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم10

مم19مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم11

ممم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم12

م326إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕم،م103اظؿؿمللٕمم،م339ماظلؾضملهملمم13

ممم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم14

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم15

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم16

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذـذ108ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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نبغؿبؿملؽبممل... (2)موؼبماظٖخٕف،{م32 موؼبم،{م35م:م43د٦رةماظٖخٕفم}...موؽبِإنمُط٢نبمذؽبظكب١َمَظؼملمبمملمعؽبؿؽبمملعؾبماْظقؽبؿملؽبمملةكبماظ

ٌٜ... (م3)اظشملمملرق ٍٗمَظؼملمبمملمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملمحؽبمملصكب مأسفنملمطػملؼملهملم4ضممللم٭مملحنملماظغملرملمملف،م{4م:م87د٦رةماظشملمملرقم}...ممِإنمُط٢نبمغؽبظمْل

موإنمدخػملوملمسػمل٧معسملمملرعمطمملغوملمحٕصممًلمجمملزعممًلمسب٦مٌمملمطبٕجم)*م*((إنمدخػملوملمسػمل٧معمملضمطمملغوملمزٕصممًلمم)م(ٌممل)طػملؼملهملم

معؾؽملؿملقبممًلمٰهمملدهمبنيمط٦غ٥مازلممًلموط٦غ٥محٕصممًلمطؼملٔمصكملغقب٥معؾينمحممللماٰزلؿملهملمجملؿملؽ٥مازلممًلمسػمل٧م)****(مازلممًل)***(وتغمل٦ن

٭٦رةمم

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ112ـذ111ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11

مم

:متمملممم(1){111}...خؽبؾكبرلفب.. ،طمملفمم(6){111م}م..مَأسؿبؼملؽبمملَظؾملؾب٣ؿبم.. (5)مٌممل)**(صغملٔظ١/م)*(ايٕفمؼب183ػ

َٰمتؽبشمْلطملؽب٦ؿبْام... ،حل٤مم(2){112م}...وؽبعؽب٤متؽبمملبؽبمعؽبضملؽب١َم... ،ممبمملِعٕم)***(ظٱبؿٓاءمبضملٓه م}...وؽب

                                                                                                                                                                                
مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعرملٓدةمم...موضٕأمٯمماظضملؾمملرةمم)*(

م326إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م103ماظؿؿمللرلمم1

م326إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م586ماظلؾضملهملمم2

م326إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م218م:م2اظؽملرملٕمم،م103اظؿؿمللرلمم،م678ماظلؾضملهملمم3

 9دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمزٕصممًلمم...مإنمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

ٮمممومؼغمل٦نمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممحٕصممًلممٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)****(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمايٕفمٯممظظملٜمم)*(

ٮممصػملٔظ١مٯمم(بمم)مؼبمم)**(

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم5

مم321:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م719م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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112}(3)أحل٤معؽمل٥م)****(م، {112}...بؽبزملكبرلفب...م(4)تمملم،محغمل٨مس٤مبضملٚماظزملمملينيم)*****(مأغقب٥مرأىم

صؼملمملماظٔيمذؿملؾ١مؼبم،مرويمسؽمل١مأغقب١مضػملوملمذؿملؾؿينمػ٦دموأخ٦اتؾملمملم،مؼمملمرد٦لمآم:ممؼبماٌؽملمملممصعملممللمظ٥ماظؽمليبم

،مممم(5)...َصمملدؿبؿؽبعملكب٣ؿبمَطؼملؽبمملمُأعكبؿبتؽب...م ماِغؾؿملمملءمأومػٱكماِع٣م؟مضممللمٰ،موظغمل٤مض٦ظ٥متضملمملظب)******(ػ٦دمأضزملٙ

م

م

م

 (م،7)اظظملكٕماظٕازيم(6)ِنقبماٰدؿعملمملعهملمدرجهملمبؾملمملممتمملمماِعٕموطؼملمملظ٥موػ٨مععملمملممٰمؼشملؿملعمل٥ممإٰماِطمملبٕمضمملظ٥:مأي

َٰمم... (1،){113}..معكب٤ؿبمَأوؿبظكبؿملؽبمملء.. :حل٤،موعـػمل٥م(8){113}...َصؿؽبؼملؽبلمبغمُل٣ؾبماظؽملمبمملرؾبم... ثؾب٣مبم

                                                                                                                                                                                
م268:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮممبضملٓمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

م321:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م719م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

وأب٨مسؼملٕو،مم،م268:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م719م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم321:ماٌغملؿظمل٧

ٮممممممملمضؾػمل٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)****(

ممم268:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمماظضملمملرصنيمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮمممضزملٙمٯمم(أمم)مؼبمم)******(

مطؽملٖماظضملؼملممللمؼبمدؽملنيماِض٦الموماِصضملممللمظػملضملٱعهملمسٱءماظٓؼ٤ماٌؿعمل٨ماشلؽملٓيم٬ؾشمل٥موصلقبٕمشٕؼؾ٥ماظرملؿملْمبغملٕمحؿملقبمملغ٨م٭قق٥مم5

مم573م:م1مذملم1984ػذملمذملم1409وو٬ٝمصؾملمملرد٥موعظملؿمملح٥ماظرملؿملْم٭ظمل٦ةماظلعملمملمعقملدلهملماظٕدمملظهملم

قبممظ٥ماظرملؿملْمم6 معظملمملتؿملّماظطملؿملنملمِب٨مسؾٓمآمربؼملٓمب٤مسؼملٕمب٤مايل٤مب٤مايلنيماظؿؿملؼمل٨ماظٕازيماٌػملعملنملمبظملكٕماظٓؼ٤ماظٕازيمض

مم72م:م9م،م1995مذملم1415،مخػملؿمل٢مربؿمل٨ماظٓؼ٤ماٌؼملؿملٗمدارماظظملغملٕمبرلوتم

وظٓم،ممربؼملٓمب٤مسؼملٕمب٤مايل٤ماظؾغملٕيمصكٕماظٓؼ٤ماظٕازيماإلعمملمماٌظمللٕمأوحٓمأػ٢مزعمملغ٥مؼبماٌضملعمل٦لموماٌؽملعمل٦لموسػمل٦مماِوا٢٫مم7

مؼم203م:م7اِسٱمممػمم1210/مػذملم606معمملتمدؽملهملم–مم1150/مػذملم544دؽملهملمم

وسؽملٓأب٨مسؼملٕواٌغملؿظمل٧مم،268وطمملفمسؽملٓاب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م719م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم8

مم321

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ116ذـذ113ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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ؾبونؽب م}...ماظلمبذملؿملىبؽؽبمملتكب... :طمملف،موعـػمل٥م(3){114}...عىب٤ؽبماظػمَلؿملؿب٢ِ...م ،تمملمم(2){113}...تؾبؽملزملؽب

114}(4)دؾقمملنمآمم:مايلؽملمملتمػ٨:م(5)ضممللمذبمملػٓم

ِٕؼ٤ؽبم. (م،6)مومايؼملٓمٓموٰمإظ٥مإٰمآمموآمأطدل/مممممؼ191طممػ مباطكب  طمملفم(7){114}...ظكبػمل

ؿب. عىبؼملمب٤ؿبمَأَنؿملؿبؽملؽبمملمم... ،متمملمم(8){115م}...اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م ،مجممل٫ٖم{115}...وؽبا٭ؿبؾكب

ِٕعكبنيؽب...م ،صؿمل٥م:محل٤،موعـػمل٥م(9){116}...عكبؽملؿبؾملؾب٣ؿب ،متمملممم(10){116م}...عؾبفؿب

م

م

ؽبًةم... أيمعمملمطمملنمآمظؿملؾملػملغملؾمل٣موػٔهمحمملظؿؾمل٣م(11){117}...عؾبزملؿبػملكبقؾب٦نؽبم... :مومعـػمل٥ م}...ُأعمبهمًلموؽباحكب

118}(12)حل٤مم {119}...خؽبػمَلعمَلؾملؾب٣ؿبم...م(13)م)*(مبضملؽمل٧(موظٔظ١مخػملعملؾمل٣:)تمملم،مإنؿبمجضمل٢مض٦ظ٥مم

                                                                                                                                                                                
مم321موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم1

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م268وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفمم،م719م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم2

مم321

وسؽملٓأب٨مسؼملٕواٌغملؿظمل٧م،268موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم719م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم3

ممم321

مم321وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧ممم،م719م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم4

مم20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم133م:م12تظمللرلماظشملدليمم6

م268مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

م268مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

مم321وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م719م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم9

مم321وسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م268مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم10

مم321وسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م268وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم11

مم321وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م719م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم12

مم321:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م719م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم13

ٮممأيمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ121ذـذ117ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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َِعؿبألنمبمجؽبؾملؽبؽملمب٣ؽبمعكب٤ؽبماْظفكبؽملمبهملكبموؽباظؽملمبمملِسمم)وظٱخؿٱفمؼبماظرملعملمملءموماظلضملمملدةمخػملعملؾمل٣موإنمضٓرت٥ممبضملؽمل٧م وؽبتؽبؼملمبوملؿبمَطػملكبؼملؽبهمُلمرؽببىب١َم

وظٔظ١مخػملعملؾمل٣مسػمل٧ماظؿعملٓؼ٣موماظؿفملخرلمطمملنممم(مَأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب

م)وؼغمل٦نماظ٦ضٟمسػمل٧م(أعبضملنيم)إظب(وظٔظ١مخػملعملؾمل٣مم)م/)**(طمملصؿملممًلموابؿٓأت(مع٤مرح٣مرب١)اظ٦ضٟمسػمل٧مممؼم216أممػ

مصٱمؼظملزمل٢مبنيم)***(تظمللرلمظػملغملػملؼملهمل(مِعألن)مظؿملٗمب٦ضٟمِنقب(مطػملؼملهملمرب١م:)م(2)1طمملصؿملممًلمضمملظ٥ماظؽملغملٖاويم(أعبضملني

م... ،حل٤مم(3){120}...ُصقملؽبادؽبَك...م ،ممتمملمم{119م}...َأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب...م ماٌظمللىبٕموماٌظمللمبٕمبمملظ٦ضٟ

م{120}..وؽبعؽب٦ؿبسكبصمَلهمٌل...م ظؿملٗممب٦ضٟمِنقبمع٦سصملهملمعضملشمل٦صهملمسػمل٧ماي٠موماظ٦ضٟمسػمل٧،م{120}...اْظقؽب٠نب

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمرصٝم،عؾؿٓأمواًدلعمملمبضملٓػمملم(وذطٕىم)حل٤،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓػمملمعؽملزمل٦بممًلمبظملضمل٢مععملٓرمأومجضمل٢م

م،محل٤{121}...سؽبػمَل٧معؽبغمَلمملغؽبؿكبغمُل٣ؿب...م طمملف،م(5){120}...ظكبػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبم... (،4)عمملمبضملٓػمملمسشملظملممًلمسػملؿملؾملممل

م،حل٤

 

م

                                                           
ٮممابؿٓأمٯمم(طمم)مؼبمم)**(

 25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم2

ٮمماظغملػملؼملهملمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

وأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧مم،269:مموطمملفمسؽملٓاب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف719م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم3

مم323:

ٮماي٠مٯمموماظصملمملػٕمعؽمل٥ماظضملشملٟمسػمل٧مم4

مم269:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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 ...{121}م...سؽبمملعكبػمُل٦نؽبم،مأحل٤معؽمل٥)*( ...ؾٕبوام م. ،مجممل٫ٖم{122}...وؽباغؿؽبصملكب

ؾبونؽب َِرؿبِض...م تمملمم،م(1){122}...عؾبؽملؿؽبصملكب ؿٓبهؾبم... :مجممل٫ٖم،وعـػمل٥{123}...وؽبا م،م{123}...َصمملسؿبؾؾب

 ...{123}...وؽبتؽب٦ؽبَط٢ؿبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبم(2)مطمملفمم، {123}...آخٕماظل٦رةم...م(3)م.متمملمم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           
ٮمممممملمضؾػمل٥مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

مم323:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م269:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم323:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م269:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم269:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ123ذـذ121ذ)دورةذػودذاآلؼاتذ-ذذ11
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(ذ3ـ1)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

ذعؽقةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدورةذؼودفذ

ؽٟبموؽبِإخؿب٦ؽبتكب٥كب...م ع٤مأوشلمملمثٱثمآؼمملتموماظٕابضملهملمض٦ظ٥م،مإٰمأربٝمآؼمملتم ؿبمَطمملنؽبمصكب٨مؼؾب٦دؾب وػ٨مم،م{7}م...َظعمَل

وظؿملٗمعضملٓودًامبكملعبمملعمأربضملهملمع٦ا٬ٝم،موصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢م،مم(1)عؽهملموإحٓىمسرملٕةمآؼهملمإعبمملسممًل

 {31}...عىبؽملؿبؾملؾب٤مبمدكبغملخملؿملؽملـبممل...ممم {36}م...عؽبضملؽب٥ؾبماظلىبفؿب٤ؽبمَصؿؽبؿملؽبمملنؽب...م،م {93}...ؼؽبفمْلتكبمبؽبزملكبرلـبام...مم،م

 َِْظؾؽبمملبكب...م م،مم{111}م...ظخملفمُلوؿبظكب٨ما

ممودؿهملمودؿ٦نمحٕصممًل،م)*(ودؿهملمودؾضمل٦نمطػملؼملهملموحٕوصؾملمملمدؾضملهملمآٰفموعممل٫همل/موطػملؼملؾملمملمأظٟمودؾضملؼملممل٫هملمممؼم184بممػ

 {1}م...ظٕآ...موشلمملمرب٢مع٤ماإلسٕابمتعملٓممعمملمؼطملينم،ممتعملٓممػ٢مػ٨معؾؽملؿملهملمطفملزلمملءماِسٓادمأومعضملٕبهملم

ؽبام...م (م،3){2}م...تؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب...م :متمملمم،موعـػمل٥م(2){1}...اْظؼملؾبؾكبنِي...م س٤مإسمملدت٥م ػؽبذمل

ؿبآنؽب تمملم،ممم(5){3}...اْظطملؽبمملصكبػملكبنيؽب...م ،محل٤مم(4){3}...اْظعمُل

م

م

م

                                                           
مم328مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮموعممل٫هملمٯممظظملٜمم)*(

مم324:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم270:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم270:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم324:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م5
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ8ذـذ4ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

صٱمؼؿ٣م،م٤ٌماظطملمملصػملنيمذظ١ماظ٦ضوملم:مصكملنؿبمجضملػملوملمإذمداخػملهملمؼبماظزملػملهملمأيمم-م)*(إنؿبمضٓرتماذطٕمإذمضممللمؼ٦دٟ

وماٌضملؿؼملٓمأنقبماظضملمملع٢مؼبمإذمضممللمؼمملمبينمإذمتؾعمل٧مسػمل٧مو٬ضملؾملمملماِ٭ػمل٨مع٤م،ماظغملٱممسػمل٧ما٦ٌ٭٦لمدونماظزملػملهملم

لٔبمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مدمملجٓؼ٤،مأيم ضممللمؼضملعمل٦بمؼمملمبينموضوملمض٦لمؼ٦دٟمم:مط٦غؾملمملمزٕصممًلمٌمملمعسمل٧موحؿملؽملؽ

وماظ٦ضٟمسػمل٧مم(1)سػمل٧مط٦غؾملمملمزٕصممًلمعممل٬ؿملممًلم(إذم)وػٔامأدؾمل٢ماظ٦ج٦همإذمصؿمل٥مإبعملمملء،ممطؿملوملموطؿملوملم،م)**(ظ٥

 كبؼ٤ؽب...م ،موض٦فمطمملصؿملهملمم(4){6}م...وؽبِإدؿبقؽبمملقؽب...م (3،){5}م...عنبؾكبنيفب...م ،مو(2){4}م...دؽبمملجكب

 {6}...حؽبغملكبؿمل٣فب...م(5)تمملممم، {7}م...ظخملػمللمبممل٫كبػملكبنيؽب...م(6)وظؿملٗم،مبمملذطٕمععملٓرًام(مإذ)مطمملف،مإنمسػملعملوملم

...م :ممطمملفم،وعـػمل٥{8}...وؽبغؽبقؿب٤ؾبمسؾبزملؿبؾؽبهمٌل...م مبمملمضؾػملؾملمملمم(إذ)وظؿملٗمب٦ضٟممإنمسػمل٠م

(،مم7){8}...عنبؾكبنٍي

م

                                                           
م(بمم)دعملٛمع٤مٮمؼ٦دٟمٯممظظملٜمم)*(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمظ٥مٯمظظملٜمم)**(

وصب٦زمأنمؼغمل٦نمسػمل٧م،ماٌضملؽمل٧مغعملٙمسػملؿمل١مإذمضممللمؼ٦دٟمِبؿمل٥م،مغزملنملمم(إذمم)صب٦زمأنمؼغمل٦نمؼبمع٬٦ٝمٯم:ممضممللماظٖجمملجمم1

م،م190م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م71م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮماذطٕمإذمضممللمؼ٦دٟمِبؿمل٥م:عضملؽمل٧م

مممؼ151م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م236م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم978احملٕرماظ٦جؿملٖم

مم270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم270:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م،م270:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م720م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م325:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦مطمملفمسؽملٓمشرلمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم325:مموػ٦مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

مم325:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7
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م

محغملمملهمآمسؽمل٥م)***(محغملمملؼهملمض٦لمضممل٢٫)**(ممعضملؿعملًٓامعضملؽملمملهموإمنمملمػ٦)*(وٰمؼغملٕهماٰبؿٓاءممبمملمبضملٓػمملمإذماظعملمملرئمظؿملٗ

وج٥مأبؿملغمل٣مظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟمعمملمم

ؽب/مَٰمتؽبعمْلؿؾبػمُل٦ْام...م ،طمملفمم(1){9}...٭ؽبمملظكبقكبنيؽب...م ،ممممبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممؼ192طممػم مم{10}...ؼؾب٦دؾب

شؿملمملبمملتمم(2)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمؼػملؿعملشمل٥مج٦ابماِعٕموضٕأمغمملصٝ{10}...صكب٨مَشؿملؽبمملبؽبهملكبماْظفؾبنملىب...م ،جممل٫ٖم

مَظؽملؽبممل٭كبقؾب٦نؽب...م :طمملف،موعـػمل٥مم(5){10}م...َصمملسكبػملكبنيؽب...م (م،4)وماظؾمملض٦نمبمملإلصٕادم(3)اىنملمؼبما٬٦ٌضملني

طمملفممم(8){12}م...َظقؽبمملصكبصمُل٦نؽب...م ،حل٤مم(7){12}م...وؽبؼؽبػمْلضملؽبنملؿب...م (م،6){11}م...َظؽملؽبممل٭كبقؾب٦نؽب

طمملفمم

م

م

م

م

                                                           
ٮمممشرلمٯمم(أمم)ممؼبم)*(

مٮمػ٨مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممضممل٫ػمل٥مٯمم(أمم)مؼبم)***(

م325:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

م329إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م220م:م2اظؽملرملٕمم،م104اظؿؿمللرلمم،م345ماظلؾضملهملمم3

م329إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م220م:م2اظؽملرملٕمم،م104اظؿؿمللرلمم،م345ماظلؾضملهملمم4

م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م270:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

م325:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م720م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ12ذـذ9ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ15ذـذ13ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

ؾبونؽب...م و،(1){13}...َشمملصكبػمُل٦نؽب...م :م،وعـػمل٥ صكب٨مَشؿملؽبمملبؽبهملكبم.م (م،2){14}...َظكؽبمملدكب

سػمل٧ماخؿٱفممم(اىنمل)،مؼؾؽمل٧ماظ٦ضٟمسػمل٧م{15}...اْظفؾبنملىب

صضملػمل٦امب٥معمملمأعبضمل٦امسػملؿمل٥مع٤ماِذىمأومدٕوام:ممتعملٓؼٕه)***(ربٔوصممًلم(ٌممل)مج٦ابم)**(جضمل٢/ممصكملنؿبم)*(اظؿعملمملدؼٕمممؼم217أممػ

موٕمصبضمل٢م)*****(مسمملرظملهملمسػمل٧مذظ١ماٌعملٓر)****((أوحؿملؽملمملم)وماظ٦اومؼب،مبٔػمملبؾمل٣مب٥موإعبمملسؾمل٣مسػمل٧معمملمؼٕؼٓونم

صػملؿملٗمعٕتؾممًلمسػمل٧مسٖعؾمل٣م،موذظ١مأنماإلضبمملءمطمملنمبضملٓمإظعملممل٥٫مؼبماىنملم،مظضملٓمم٭قؿ٥مم(ٌممل)ج٦ابم(وأوحؿملؽملمملم)

موضبل٤مأؼسملممًلمسػمل٧م)******((اىنملم)وبؾملٔامضبل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧،موإغقبؼملمملمؼذلتنملماى٦ابماٌعملٓرم،مسػمل٧معمملمؼٕؼٓونم

مم(وأوحؿملؽملممل)م)*******(ادؿؽؽملمملف

م.مَضمملُظ٦ْامؼؽبمملمَأبؽبمملغؽبمملمِإغمبمملمذؽبػؽبؾؿبؽملؽبممل.م (ٌّمملم)موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مج٦اب،(ٌّممل)موٕمصبضمل٢مداخًٱمهوملمج٦اب/مؼم185بممػ

                                                           
م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمماظؿعملٓؼٕمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمجضمل٢مٯممظظملٜمم)**(

ٮممربٔوفمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

ٮممواومٯمم(أمم)مؼبمم)****(

ٮماظؿعملٓؼٕمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧ماىنملمٯممض٦ظ٥مم)******(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمادؿؽؽملمملفمٯممظظملٜمم)*******(
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صػملؼملقبمملمذػؾ٦امب٥مأوحؿملؽملمملم:م،مأي(1)سػمل٧معٔػنملماظغمل٦صؿملنيمأنماظ٦اومزا٫ٓةم(وأوحؿملؽملمملم):ض٦ظ٥مم(ٌمملم)مأومجضمل٢مج٦اب

،م

مم

ؾبونؽب...م (،2)(اىنملم)وسػمل٧مػٔؼ٤ماظؿعملٓؼٕؼ٤مٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ َٰمؼؽبرملؿبضملؾب مؼؽبؾؿبغمُل٦نؽب...م ،طمملفمم(3){15}...وؽبػؾب٣ؿبم

...{16}(4)جممل٫ٖ،موعـػمل٥م: ىب٫ؿبنملؾب...م م٭ؽبمملدكبضكبنيؽب...م ،مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م{17}...َصفمَلَطػمَل٥ؾبماظ

...{17}(5)طمملفمم، كببلب.م ؽبٍممَط ـٕبا...م مجممل٫ًٖامم،{18}م.بكب فٕبم.م ،محل٤مم(6){18}.َأعؿب َصزملؽبؾؿب

متمملممم{18}...جؽبؼملكبؿمل٢فب

م

م

م

م

م

م

                                                           
ٮمِغقب٥مظؿملٗمؼبماظعملٕآنمذ٨ءمزا٫ٓمظطملرلمعضملؽمل٧م،موضممللمبضملٚماظؽملقمملةمؼبمعـ٢مػٔامإنقبماظ٦اومزا٫ٓةموض٦ظ٥معٕدودمٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملم1

مؼمم162م:م4اظٕدماٌزمل٦نمم،م248م:م6وضٓمسٕضمخٱفمػٔاماظٕأيمأب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م982احملٕرماظ٦جؿملٖممػ

ػٔامعٔػنملماًػملؿمل٢مودؿملؾ٦ؼ٥موػ٦م،مصػملؼملمملمذػؾ٦امب٥موأعبضمل٦امأعبضمل٦ا،مربٔوفمتعملٓؼٕهمم(صػملؼملمملمم)وج٦ابمٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم2

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م248م–م247م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م982احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮممغٙمشلؼملمملم

مؼم162م–م161

م325:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم270:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18ذـذ15ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ20ذـذ18ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

م(ظؽملؿملمملبهملم)**(وج٦بممًلمم)وعبؿمل٢م٭ظملهملمحؾبٔفماٌؾؿٓأم،ممعؾؿٓأمو٭دلمخدلهم)*(صزملدليم٭دلمعبؿمل٢مصزملدلي:م،أي

ًٰمع٤ماظػملظملٜمبظملضملػمل٥)***(اٌزملٓرمصؽملمملبماظظملضمل٢ماظٔي طمملفمم(2){18}...سؽبػمَل٧معؽبمملمتؽبزملكبظمُل٦نؽب...م (م،م1)مج٨ءمب٥مبٓ

، {19}م...دؽبْظ٦ؽبهؾب...محل٤م، ؽبامُشَٱمفب...م مبكبسملؽبمملسؽبهمًل...مم  ،أحل٤ممممملمضؾػمل٥مم(3){19}...ػؽبذمل

                                                           
مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمصزملدليمٯممظظملٜمم)*(

ٮمأوجٖمبمملظؽملؿملمملبهملمٯمم(أمم)ؼبمٮمموج٦بممًلمبمملظؽملؿملمملبهملممٯممض٦ظ٥مم)**(

ٮممإذمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

وصب٦زمأنمؼغمل٦نم،م٭دلمعبؿمل٢مأعـ٢مب٨م:مصب٦زمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمخدلهمربٔوفم،أيم(٭دلمعبؿمل٢مم)ض٦ظ٥مٯم:مممضممللماظلؼملنيمم1

م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م164م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمأعٕيم٭دلمعبؿمل٢م:مخدلًامربٔوفماٌؾؿٓأ،مأي

مؼم251م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م984ماحملٕرماظ٦جؿملٖم195م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م78:م

م325:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلممؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م،م270:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م720م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م325:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧
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...{19}(1)طمملفمم، {19}...بكبؼملؽبمملمؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م(2)تمملممم، ؾبودؽبةلب...م مم)****(٭مملحل،م(3){20}...عؽبضملؿب

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذـذ20ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

كبؼ٤ؽب...م و،وضٓمطمملغ٦امصؿمل٥مع٤ماظٖاػٓؼ٤م:ممظػملضملشملٟمومظػملقممللم،أيم)*(واظ٦اومبضملٓهمتزملػملّ مباػكب ماظ

)**(...{20}(4)(م،م6)5تمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم ـٓبا...م عكب٤متؽبفمْلِوؼ٢ِم...م ،طمملفمم(7){21}م...وؽبَظ

َِحؽبمملدكبؼىملكب ِٕهكب...م ،محل٤مم(8){21}...ا ظؿملٗمب٦ضٟ،ميٕفماٰدؿٓراكمبضملٓهم {21}...َشمملظكبنملفبمسؽبػمَل٧مَأعؿب

ماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م ،ممجممل٫ٖم{22}...وؽبسكبػمْلؼملـبممل...م و،محل٤مم(9){21}...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م ،بضملٓهم

                                                           
م325:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم270:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم270:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

وػ٦موضٟمحل٤مِنقبمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممٮممحل٤مٯمم(طمم)مؼبمم)****(

ٮممؼزملػملّمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

ٮممػ٦مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

م325:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦متمملممسؽملٓمشدلمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

 2دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهمل5

م325ماٌغملؿظمل٧مم6

م325:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

م325:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م270:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

مم271:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9
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...{22}(1)مطمملفمم، {23}...ػؽبؿملؿبوملؽبمَظ١َ...م(2)حل٤،وعـػمل٥م: {23}..عؽبضملؽبمملذؽبماظػمّل٥كب.مم م..

وبؾملٔاماظ٦ضٟمم(4){24}...ػؽبؼملمبوملؿبمبكب٥كب...م :طمملف،موعـػمل٥م(3){23}...اظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽبم م،{23}..عؽبؿب٦ؽبايؽب

مم)***(اظ٦ضٟمؼؿكػملٙماظعملمملرئمع٤مذ٨ءمٰمؼػملؿمل٠مبؽمليبمعضملزمل٦ممأنمؼؾمل٣قبمبمملعٕأةموؼؽملظملزمل٢مع٤محغمل٣ماظعملل٣مضؾػمل٥مؼب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

ماظدلػمملنم)*(معلؿفملغظملممًلمإذماشل٣مع٤ماظلؿملٓمؼ٦دٟمعؽملظمل٨مظ٦ج٦دمرؤؼؿ٥...وؽبػؽب٣مبمبكبؾملؽبممل...م ض٦ظ٥موظعملٓمػؼملوملمب٥موؼزملرلم

اظ٦ضٟم:وضؿمل٢م،مسزملؼملؿ٥مطٔظ١مصمملشل٣ماظـمملغ٨مشرلماِولم:م،أي(طٔظ١مم)وؼؾؿٓئ،مم(بٕػمملنمرب٥م)واظ٦ضٟمسػمل٧،م

ؿٓبمػؽبؼملمبوملؿبمبكب٥كبموؽبػؽب٣مبمبكبؾملؽبمملػ:موإنماشل٣ماظـمملغ٨مطمملِول،مأيمؼوػ٣قبمبؾملمملممػسػمل٧م َظ٦ؿبٰمَأنمرمبَأىمػطٔظ١موسػمل٧مػٔاممؼوؽبَظعمَل

ؿبػؽبمملنؽبمرؽببىب٥كب ِٕفؽبمسؽبؽملؿب٥ؾب:مػعؿزمل٢مبعمل٦ظ٥ممؼبؾب لٔبماظ٦ضٟم،مأرؼؽملمملهماظدلػمملنمظؽملزملٕفمسؽمل٥معمملمػ٣قبمب٥م:م،مأيمؼمظكبؽملؽبزملؿب وحؿملؽملؽ

:مضؿمل٢مضضملٓمعؽملؾملمملمععملضملٓماظٕج٢مع٤مإٌأةمصؿؼملـ٢مظ٥مؼضملعمل٦بمسػملؿمل٥ماظلٱممسممل٬قبممًلمإ٭ؾضمل٥مؼعمل٦ل:مسػمل٧ماظظملقرملمملءم

ؿبػؽبمملنؽبمرؽببىب٥كبمػموؼبماإلتعملمملنم)**(ؼ٦دٟمؼ٦دٟ ؼبمم(1)س٤ماب٤مسؾمملسم(5)محمملمت)***(أخٕجماب٤مأب٨مؼَظ٦ؿبٰمَأنمرمبَأىمبؾب

                                                           
م271:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م271:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م271:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م325:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م271:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮممع٤مٯمم(أمم)مؼبمم)***(

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮمرؤؼؿ٥مٯممظظملٜمم)*(

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼ٦دٟمٯممظظملٜمم)**(

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأب٨مٯممظظملٜمم)***(

قٓبةمتزملمملغؿملٟمعمملتمدؽملهملمم5 مم904/مػذملم291مسؾٓماظٕغب٤مب٤مربؼملٓمأب٨محمملمتمأب٦مربؼملٓمحمملصٜمربٓثمع٤مطؾمملرػ٣مظ٥مس

مؼم99م:م4اِسٱممػ
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رأىمآؼهملمع٤مطؿمملبمآمغؾملؿ٥معـػملوملمظ٥مؼبمجٓارمايممل٫ٛموتعملٓؼٕماظغملٱمم)****(ضممللم(ظ٦ٰمأنمرأىمبٕػمملنمرب٥م):ض٦ظ٥

ظ٦ٰمأنمرأىمبٕػمملنمرب٥مظ٦اضضملؾملمملمم

قبعمبٕاءةمغظملل٥مع٤مط٢مسؿملنملموإنمممم/مؼم193طممػ وٰمؼٕدقبمسػمل٧مػٔاموعمملمأبٕئمغظملل٨مِغقب٥مٕمؼ

(مماظظملقرملمملء)موماظ٦ضٟمسػمل٧مػٔامسػمل٧،مم(2)بٕئمع٤مػٔاماظضملؿملنملمأومضمملظ٥مؼبمذظ١ماظ٦ضوملمػسملؼملممًلمظؽملظملل٥مممم/مؼم218أممػ

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ26ذـذ24ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

مضبل٤م)**(وضٓمذطٕوامؼبمعضملؽمل٧ماظدلػمملنموػ٣قبمؼ٦دٟمبؾملمملمأذؿملمملءمٰم،م)*(ٰتزملممللماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚمصٱمؼعملشملٝمعؽمل٥

ًٰم)***(إدؽملمملدػمملموٰمإدؽملمملدمعـػملؾملمملمإظبماِغؾؿملمملءم٭ػمل٦اتمآمودٱع٥مسػملؿملؾمل٣مأعبضملنيمواظغملٱممسػمل٧ مذظ١مؼلؿٓس٨مر٦

...م م،طمملفمم(4){24}م...اْظؼملؾبكؿبػمَلزملكبنيؽب...م (م،م3)موصؿملؼملمملمذطٕمشمملؼهملموٓمايؼملٓ)****(أ٬ٕبؽملمملمسؽمل٥مدبظملؿملظملممًل

                                                                                                                                                                                
مممم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمضممللمٯممظظملٜمم)****(

مؼم125م:م1مػمماإلتعملمملنمظػمللؿمل٦ر٨ماظؽمل٦عماًمملعٗمسرملٕمعمملمأغٖلمعؽمل٥مسػمل٧مبضملٚماِغؾؿملمملءموعمملمٕمؼؽملٖلمسػمل٧مأحٓمضؾ٢ماظؽمليبمم2

م(بمم)وممم(طمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯممظظملٜمم)*(

ٮممٕمٯمم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممؼبمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممدبظملؿملٟمٯمم(بمم)مؼبمم)****(

مم259م–م258م–م257م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م988احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م82م:م3ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم3

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مم،272:وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،720م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم4

ممم325:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧
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ؽبىماْظؾؽبمملبكب  ،حل٤مم(2){26}...سؽب٤مغمبظمْللكب٨.م،مطمملفمم(1){25}...َأظكبؿمل٣فب...م ،محل٤م{25}...َظ

،مم)*****(مظؿملٗمب٦ضٟم،ظؿضملػمل٠ماظؿظملزملؿمل٢ماظٔيمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥{26}...عىب٤ؿبمَأػؿبػملكبؾملؽبممل...م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ31ذـذ26ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

وؼبمايٓؼىملم،مم(4){27}...عكب٤ماظزملمبمملدكبضكبنيؽب...م :موعـػمل٥،مجممل٫ٖمم(3){26}...عكب٤ؽبماظغمَلمملذكببكبنيؽب...مم م

و٭مملحنملم،موذمملػٓمؼ٦دٟم،ماب٤معمملذشملهملممابؽملهملمصٕس٦نم:مممتغملػمل٣مأربضملهملموػ٣م٭طملمملرمم)*(أغقب٥ٯمم:م(5)س٤ماب٤مسؾمملس

كٓبُط٤مب...م (م،6)ٮوسؿملل٧ماب٤معٕؼ٣مم،جٕؼيملم تمملممم(1){28}...سؽبصملكبؿمل٣فب...م جممل٫ٖ،م(7){28}...عكب٤مَطؿملؿب

                                                           
مم325:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م272:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م272:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م721م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم325:ماٌغملؿظمل٧

ٮمممعمملمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

مم325:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

مم325:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

مم25دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم5

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأغقب٥مٯممظظملٜمم)*(

مم920م:م1ممذملم1993مذملم1414م:م2معلؽملٓماإلعمملممأغبٓمب٤محؽملؾ٢مدارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨مبرلوتمطم6

م325:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7
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ؽبغؾكب١كب...م :حل٤م،وعـػمل٥م(2م){29}س٤مػٔاتمملمم، (م3){29}...اركبؽكبنيؽبخلؽب...م م،م{29}...ظكب

(م4){30}...عنبؾكبنٍي...م ،ممحل٤م{30}م...حؾبؾهبممل...مم ،مجممل٫ٖم{30}...سؽب٤مغمبظمْللكب٥كب...م طمملفم،

محل٤،مم{31}...سؽبػمَلؿملؿبؾمِل٤مب...م مممم)**((مومسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٤مبوٰموضٟمإظبمم)،مطمملفم

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ذـذ31ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

(م،م8)وشرلهمبطملرلػمملم،م)*(و٭ًٱم(7)مبمملِظ6ٟحمملذمملم(5)محل٤م،وضٕأمأب٦مسؼملٕو{31}...حؽبمملشؽبمظكبػمّل٥كب...م م

 ـٕبا...م ؽبامبؽبرملؽب ِٕؼ٣فب...م ،جممل٫ٖمم(1){31}...عؽبمملمػؽبذمل وضممللمضبؿمل٧مب٤مغزملرلم،مطمملفمم(2){31}م...َط

(م،م5){32}...َصمملدؽبؿؽبضملؿبزملؽب٣ؽب...م :وعـػمل٥،ممطمملفم{32}...ُظؼملؿبؿؾبؽملمبؽملكب٨مصكبؿمل٥كب...م (مم،4)تمملمم:م(3)اظؽملق٦ي

                                                                                                                                                                                
م325:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م272:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم1

موأب٨م272:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،721م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م325:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،272:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م721م:2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م325:

مم272:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿملؾمل٤موم...موٰمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم5

قبرقبةماظؽملق٦ؼهملمظؿعمل٨ماظٓؼ٤مم6 وػ٨محٕفمجٕمسؽملٓمدؿملؾ٦ؼ٥موتضملٕبمصضمل٢موحٕفمجٕمسؽملٓماٌدلدمؼؽملصملٕماظزملظمل٦ةماظزملظملؿملهملمبرملٕحماظ

إبٕاػؿمل٣مب٤مايلنيماٌضملٕوفمبمملظؽملؿملػمل٨مهعملؿمل٠مدمربل٤مب٤مدمملٕماظضملؼملرليمجمملعضملهملمأمماظعملٕىمدارمإحؾمملءماظذلاثماإلدٱع٨معغملهملم

م541:1ػذملم1415م1اٌغملٕعهملمط

م331إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م221م:م2اظؽملرملٕمم،م105اظؿؿمللرلمم،م348ماظلؾضملهملمم7

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمو٭ًٱمٯممظظملٜمم)*(

م331إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م221م:م2اظؽملرملٕمم،م105اظؿؿمللرلمم،م348ماظلؾضملهملمم8



 633 

ِٕؼ٤ؽب...م (م،6)تمملم:موضؿمل٢،م ؿبسؾب٦غؽبؽملكب٨مِإَظؿملؿب٥كب...م ،طمملفمم(7){32}...عىب٤ؽبماظزملمبمملشكب ،ممحل٤م{33}...عكبؼملمبمملمؼؽب

م

م

م

م

 {33}...عىب٤ؽبماْظفؽبمملػكبػملكبنيؽب...م(8)مطمملفمم، {34}...َصمملدؿبؿؽبفؽبمملبؽبمَظ٥ؾبمرؽببنب٥ؾب...م،ٝ(م10)9مجممل٫ٖمسؽملٓمغمملص

ؽبػؾب٤مبمسينم)*(ربما٭ٕف:مصغملفملغقب٥مضمملل،مِنماٌممل٨٬مبضملٓهممبضملؽمل٧ماِعٕم ...م و،مم(11م)َطؿملؿب

ؽبػؾب٤مب  ،متمملممم(2){35}...حؽبؿمب٧محكبنٍي..م (،م1){34}م..اْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب.م :طمملف،موطٔا(12){34}...َطؿملؿب

 {36}م..َصؿؽبؿملؽبمملنؽب.ممحل٤،موعـػمل٥:

                                                                                                                                                                                
م،م272:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م721م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م326:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م272:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

ٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم3

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظ٦ضٟمس٤مضبؿمل٧مب٤مغزملرلممم4

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م721م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م326:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م272

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم6

مم272:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

م272:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم9

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظ٦ضٟمس٤مغمملصٝممم10

ٮمم٭ٕفمٯمم(طمم)مؼبمم)*(

مم273م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم11

م326مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم12
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ـٕبا...م مؼمم187بممػم ؾٕبم...م ،عٝماتظملمملقماىؼملػملؿنيم/ممممصزملًٱمبنيماظعملزملؿنيم{36}...خؽبؼملؿب اظشمَلؿملؿب

حل٤مم{36}...عكبؽملؿب٥ؾب

َضؾؿب٢ؽبمَأنم...م :مطمملف،موطٔام(3){36}...عكب٤ؽبماْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م م،م{36}...بكبؿؽبفمْلِوؼػملكب٥كب...م :موعـػمل٥

(م،مم7)تمملم:م(6)وضممللماِخظمل٘،مم(5){37}...سؽبػمَلؼملؽبؽملكب٨مرؽببىب٨...م :م)**(،موطٔام(4){37}...ؼؽبفمْلتكبؿملغمُلؼملؽبممل

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذـذ37ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

ؾبونؽب...م م ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨مم(2)طمملف،:موضؿمل٢،محل٤مم(1){38}...وؽبؼؽبضملؿبعمُل٦بؽب...م ،مطمملفم{37}...َطمملصكب

ظؿملٗمب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠معمملمم(4){38}...وؽبسؽبػمَل٧ماظؽملمبمملِس...م ،طمملفمم(3){38}...عكب٤مذؽب٨ؿبءلب...م ،مبضملٓهم

                                                                                                                                                                                
م326وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م272موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م272واب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م722م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم2

م326

مم272موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م722م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم4

،مم272

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٯممظظملٜمم)**(

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتمماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م722م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم5

م272

مم6دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم6

م272ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ37ذـذ33ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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ؾبونؽب...م مادؿٓراطممًلموسشملظملممًل،م)**(بضملٓهمب٥ ،مطمملفمم(6){39}...اْظعمَلؾملمبمملرؾب...م تمملم،ممم(5){38}...َٰمؼؽبرملؿبغمُل

 {40}...عكب٤مدؾبػمْلشمَلمملٍن...مممتمملمم، َٰمظكبػمّل٥كب...م َٰمِإؼمبمملهؾب...م :محل٤م،وعـػمل٥{40}...ِإ ،م{40}...ِإ

 ىبؼ٤ؾبماْظعمَلؿملىب٣ؾب...م َصؿملؽبلؿبعملكب٨مرؽببمب٥ؾبم..م ،تمملمم(7){40}م.َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب ،مو٭ػمل٥مأوظب{40}م.ذؽبظكب١َماظ

ـٕبا محل٤،مم{41}..خؽبؼملؿب

م

م

م

م

م

م(عمملمرأؼؽملمملم):)*(ج٦ابمض٦ظ٥م(ضسمل٨ماِعٕم):عـػمل٥مع٤مرأد٥مِنقبمض٦ظ٥،مظػملظملزمل٢مبنيماى٦ابنيمعٝماتظملمملقماىؼملػملؿنيم

مطٔبؽملمملموعمملمرأؼؽملمملمذؿملؽممًلمصعملممللمشلؼملمملم)****(ممضمملٰمؼ٦دٟم)***(مس٤ماظٕؤؼمملمٌمملمصلقبٕػمملماظلؿملٓ)**(وذظ١مأغقبؾملؼملمملمرجضملممل

                                                                                                                                                                                
أب٨مسؼملٕوم،272وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،722م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحم1

م326اٌغملؿظمل٧م

م272ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

مم326وسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م272وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

وػ٦مطمملفمسؽملٓمشرلمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م722م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م326:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م272:ما٫ٰؿؽملمملف

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمب٥مٯممظظملٜمم)**(

م326:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م272:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م722م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م272:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م326:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م272:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ٮممض٦شلؼملمملمٯممم(طمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

ٮممسػمل٧مٯمم(أمم)مؼبمم)**(
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وأصٕدماِعٕموإنمطمملنمأعٕمػٔام،متمملممم(2){41}م...تؽبلؿبؿؽبظمْلؿكبؿملؽبمملِن...م (م.م1)ضسمل٨ماِعٕماظٔيمصؿمل٥ممتلؿظملؿؿملمملن

ؽٓبمرؽببىب١َ...م ،مأحٓػؼملمملمبمملًشملمملبمبضملٓماظظملٕاغمعؽملؾملؼملمملمبمملى٦ابم)*****(شرلمأعٕمػٔاماظؿكزملؿملٙ م{42}...سكبؽمل

ؽٕبمرؽببىب٥كب...م :مجممل٫ٖم،وعـػمل٥ ؽٝبمدكبؽملكبنيؽب.م م{42}...ذكبْط ؽٕبم...م ،متمملممم(3){42}.بكبسملؿب وؽبُأخؽب

ؾبونؽب...مم :طمملف،موعـػمل٥م(4){43}...ؼؽبمملبكبلؽبمملتلب َأ٬ؿبطملؽبمملثؾبم...م م:)******(،موطٔا(5){43}...تؽبضملؿبؾؾب

(م،م6){44}...َأحؿبَٱٍم

تمملممبمملتظملمملق،ممم(8){45}...َصفمَلرؿبدكبػمُل٦ِن...م  (م،7){44}...م)*******(بكبضملؽبمملظكبؼملكبنيؽب...م م

م

م

ؽٕبمؼؽبمملبكبلؽبمملتلبم...م مؼم/م194طممػم وػ٦مؼبماظؿضملػمل٠مطٱممط٨م،ممظؿملٗمب٦ضٟميٕفماظذلج٨م)*(اظـمملغؿملهملم(1){46}...وؽبُأخؽب

،م

                                                                                                                                                                                
مم(أمم)دعملٛمع٤مٮماظلؿملٓمٯممظظملٜمم)***(

ٮممضممللمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

م279م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م272:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمماظؿكزملؿملٙمٯمم(أمم)مؼبمم)*****(

م327:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م272:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م327:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م722م:م2اإلؼسملمملحم:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم4

مم272:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمطٔامٯممظظملٜمم)******(

م327:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م723م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموبضملمملٌنيمٯممظظملٜمم)*******(

ممم272:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م،م272:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م723م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم8

مم327:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ45ذـذ41ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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(م،م3){47}...متؽبفمْلُطػمُل٦نؽب...م وطٔا،مجممل٫ٖم{47}...دؽبَأبـبممل...م ،طمملفمم(2){46}...ؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م م

ؾبونؽبتؽبوؽبصكبؿمل٥كبمم):م٤ٌمضٕأم{49}...ؼؾبطملؽبمملثؾبماظؽملمبمملسؾب...م (م،م4){48}...عىبؼملمبمملمتؾبقؿبزملكبؽملؾب٦نؽب...م م بمملظؿمملءممم(م)**(سؿبزملكب

وؽبصكبؿمل٥كبم...م (م،6)ممبمملظؿقؿؿملهمل)***(وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأ،مظٕج٦س٥مع٤ماظطملؿملؾهملمإظبماًشملمملبمم(5)اظظمل٦ضؿملهمل

ؾبونؽب كبؼؽبؾملؾب٤مب... حل٤موعـػمل٥م{50}...ا٫ؿبؿؾب٦غكب٨مبكب٥كب...م ،طمملفمم(7){49}...ؼؽبضملؿبزملكب  م،م{50}...مَأؼؿب

،مممحل٤م{51}...سؽب٤مغمبظمْللكب٥كب...م ،متمملممم(8){50}...سؽبػملكبؿمل٣فب...م

م

م

م

م

                                                                                                                                                                                
م327:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م723م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم1

ٮمماظـمملغ٨مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

مم273:ممطٔاماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م273:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م273:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮممؼضملزملٕونمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

إهمملفمم،222م:م2اظؽملرملٕمم،286م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،105اظؿؿمللرلمم،349اظلؾضملهملمػموػ٨مضٕاءةمغبٖةموماظغمللممل٨٫مم5

ؼم332صسملٱءماظؾرملٕ

ٮممضٕأهمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

م286م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،105اظؿؿمللرلمم،349اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕوموسممل٭٣مواب٤مسمملعٕمم6

مؼم332مإهمملفمصسملٱءماظؾرمل222ٕم:م2اظؽملرملٕم،

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م273:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م723م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم7

م327:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ذـذ46ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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مَظؼملكب٤ؽبم... مم،م{51}...سؽب٤مغمبظمْللكب٥كب...م :،وطٔاممم(1){51}...عكب٤مدؾب٦ءلب...م :موعـػمل٥

ع٤مطٱممؼ٦دٟمم(ذؽبظكب١َمظكبؿملؽبضملؿبػمَل٣ؽبمَأغىب٨مَظ٣ؿبمَأخؾبؽملؿب٥ؾبمبكبمملْظطملؽبؿملؿبنملكب:م)تمملم،مسؽملٓمع٤مجضمل٢مض٦ظ٥ممم(2){51}...اظزملمبمملدكبضكبنيؽب

ذؽبظكب١َمظكبؿملؽبضملؿبػمَل٣ؽبمَأغىب٨مَظ٣ؿبمَأخؾبؽملؿب٥ؾبم:ممؼعمل٦لم3وضٓمطمملنمذبمملػٓم)مظؿملضملػمل٣ماظضملٖؼٖمأغقب٨مٕمأخؽمل٥مبمملظطملؿملنملم)*(وإغقبؼملمملمأرادمذظ١

وع٤م،موومملوزهمأحل٤م،مم،وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمجضمل٢مذظ١مع٤مطٱمماظضملٖؼٖم)*م**((ع٤مطٱممؼ٦دٟمم)مم)*م*((بكبمملْظطملؽبؿملؿبنملكب

ممحل٤م{51}...اظزملمبمملدكبضكبنيؽب...م صمملظ٦ضٟمسػمل٧مم(4)حؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦ز،موأعقبمملمع٤مجضملػمل٥مع٤مطٱعؾملممل

إنمرب٨مبغملؿملٓػ٤مسػملؿمل٣مذظ١مظضملػمل٣مأغقب٨مٕم:مإنقبمؼبماظغملٱممتعملٓميممًلموتفملخرلًام،أيم:م(5)مجٕؼيمل)****(وضممللماب٤،محل٤م

(م،م6)ٕمأخؽمل٥مبمملظطملؿملنمل

م

م

م

م

م

                                                           
م327:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م723م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحممم1

م327:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م723م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحممم2

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمذظ١مٯممظظملٜمم)*(

 20دؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم3

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمبمملظطملؿملنملم...موضٓمٯمماظضملؾمملرةمم)**(

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مطٱممؼ٦دٟمٯممض٦ظ٥مم)***(

م–م288م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م101احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م205م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م94م:م3معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم4

مم289

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮماب٤مٯممظظملٜمم)****(

م146مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماِغضملمملممآؼهملم5

مم289م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ53ذـذ52ذذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

مإنمؼ٦دٟم)م***(:طمملصؿملممًلم،وضؿمل٢م(بمملظطملؿملنملم)وجضمل٢ماظ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥،م(اظزملمملدضنيمم)مؼ٦ضٟمسػمل٧)**(مػٔامٰ)*(وسػمل٧

ضػملوملمم(أنقبم)ضمملظ٦امِغقب٥مظ٦مطمملنمطمملصؿملممًلمظغمللٕت،موخ٦ظٟمؼبمػٔام،ممبؾملٔاماظغملٱممضؾ٢مخٕوج٥مع٤ماظلف٤م&&&تغملػمل٣

(م1){52}م...اْظكؽبممل٫كبؽملكبنيؽب...م واسػملؼمل٦امأنقبمآمم:مبؿعملٓؼٕ:ممآم،مأي&&&&&وػٔامٰمؼػملٖممِغقب٥مابؿٓأموأنقب:م

صؿمل٥محٔفمأيموعمملمأبٕئمغظملل٨مس٤م:مممحل٤م{53}...وؽبعؽبمملمُأبؽبىبئؾبمغؽبظمْللكب٨...م (م،م2)تمملم:موضؿمل٢،مطمملفم

موظغمل٤مرغبهملم*******(:)م،مسػمل٧مأنماٰدؿـؽملمملءمعؽملعملشملٝ،مأي)******(ممأحل٤{53}...َِعمبمملرؽبٌةمبكبمملظلنب٦ءكب...م اظل٦ء

أعقبمملرةممم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢معؿزملًٱمعلؿـؽمل٧مع٤ماظسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼبم،م)********(رب٨مػ٨ماظيتمتزملٕفماإلدمملءة

م

م

                                                           
مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜمم)*(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمٰمٯممظظملٜمم)**(

ٮممضممللمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)***(

ٮممعؿغملػمل٣مٯمم(أمم)ممؼبم&م&&&

ٮممأغ٨مٯمم(أمم)ؼبمممم&&&م&&

م

م

م

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موحمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م723م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م273

م273:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ظضملػمل٥مع٤ماٰدؿـؽملمملءماٌؿزمل٢ماظٔيمٰمؼزملّماظ٦ضٟمسػملؿمل٥ممٮمحل٤مٯمم(بمم)ممؼبمم)******(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯممظظملٜمم)*******(

ٮممماإلذمملرةمٯمم(بمم)مؼبمم)********(
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سػمل٧مع٤مؼضملعمل٢موماٌرملؾمل٦رم(معمملم)موصؿمل٥مإؼعملمملعم،مإٰمغظمللممًلمرغبؾملمملمرب٨مصؿملغمل٦نمأرادمبمملظؽملظملٗماىؽملٗم:م،مأيم(بمملظل٦ء

 :وعـػمل٥،مممحل٤م{54}...َأدؿبؿؽبكؿبػملكبزملؿب٥ؾبمظكبؽملؽبظمْللكب٨...م ،متمملممم(2){53}م...رمبحكبؿمل٣فب...م (م،م1)خٱص٥

َِرؿبِض...م (ممم3){54}م...َأعكبنيفب...م ؽٖبآ٫كب٤ِما طمملفممم(4){55}...سؽبػملكبؿمل٣فب...م ،مممجممل٫ٖم{55}...خؽب

َِرؿبِض...م ،م ؽبمصكب٨ما ًٰم،مأيم(ؼؿؾ٦أم):مجممل٫ٖم،ِنقبمض٦ظ٥{56}...ظكبؿملؾب٦دؾب عغملؽملقبمملمظ٥م:مؼزملػملّمعلؿفملغظملممًلموحممل

ًٰم)*(عؿؾ٦قبأ م)***(وجممل٫ٖم٤ٌمضٕأ،مم(7)مبمملظؿقؿؿملهمل)**(طمملف،م٤ٌمضٕأم(6){56}...محؽبؿملؿبىملؾبمؼؽبرملؽبمملء... (5)معؽملٖ

،مطمملفمم(10){56}م...اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م ،جممل٫ٖممم(9){56}...عؽب٤مغمبرملؽبمملء...م (م،8)بمملظؽمل٦ن

م

م

                                                           
وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمم،م193م–م192م:م4مذطٕمػٔهماظ٦ج٦همبؾملٔاماظػملظملٜماظلؼملنيمبمملإل٬مملصهملمظ٦ج٦همأخٕىمؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم1

اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1002م–م1001احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م206م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م94م:م3ؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

مم290م–م289

مم327:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

مم327:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم327:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمعؿؾ٦أمٯممظظملٜمم)*(

مؼم193م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(ؼ٦دٟمم)عبػملهملمحمملظؿملهملمع٤مم(ؼؿؾ٦أمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م273:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م725م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم327:ماٌغملؿظمل٧

ٮممضٕأهمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

مم222م:م2اظؽملرملٕمم،م292م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م105اظؿؿمللرلمم،م349اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمسٓاماب٤مطـرلمم7

مؼم333مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕ

ٮممضٕأهمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)***(

إهمملفمصسملٱءمم،م222م:م2اظؽملرملٕمم،م292م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م105اظؿؿمللرلمم،م349اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلمم8

مؼم333اظؾرملٕ

م327:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ56ذـذ53ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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ؾبونؽب... (:)*،موطٔام(1){57}...ؼؽبؿمبعمُل٦نؽب...م :موعـػمل٥ عىب٤ؿبم...م م،م(2){58}...معؾبؽملغملكب

ِٖظكبنيؽب...م مم،م)**(ممجمملٖ٫{59}...ُأوصكب٨ماْظغمَلؿملؿب٢ؽب...م ،مظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملممم)م{59}...َأبكبؿملغمُل٣ؿب ماْظؼملؾبؽمل

...{59}(3)وعـػمل٥م،مممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم)***((طمملفمم: ؽببؾب٦ِن...م َٰمتؽبعمْل ...م (م،م4م){60}...وؽب

ؿبجكبضملؾب٦نؽب...م (م،5){61}...َظظمَلمملسكبػمُل٦نؽب وعـػمل٥م،ممجممل٫ٖم{63}...عكبؽملمبمملماْظغمَلؿملؿب٢ؾب...م (مم،م6){62}...ؼؽب

: {63}...غؽبغمْلؿؽب٢ؿب...مممم

حل٤،مٰغؿؾملمملءماٰدؿظملؾملمملممإظبممم/م{64}...عكب٤مَضؾؿب٢ؾب...م ،طمملفمم(7){63}...َظقؽبمملصكبصمُل٦نؽب..م مؼم188بممػ

اإلخؾمملرمم

رؾبدمبتؿبم...م :مطمملف،موعـػمل٥مم(8){64}...اظمباحكبؼملكبنيؽب...م مم،م{64}...حؽبمملصكبصمًلممل...م :موطٔا

،مم(ٌّمملم)مٰغؿؾملمملءمج٦اب{65}...ِإَظؿملؿبؾمِل٣ؿب

م

م

                                                           
وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م273وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م725م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م327:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمموطٔامٯممظظملٜممم)*(

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮممطمملفمٯممم(بمم)مؼبمم)**(

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفم...مظٱبؿٓاءمٯمماظضملؾمملرةمم)***(

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م328:وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ65ذـذ57ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ65)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

 {65}...عؽبمملمغؽبؾؿبطملكب٨...م(1)قٕباءماظؿملمملءممؼبمغؾطمل٨مو٭ًٱمووضظملممًل،مطمملفمم صب٦زم:موجؾملمملن(معمملم)موؼبمم(2)أثؾوملماظعمل

وصب٦زمأنم،موسػملؿملؾملمملمؼغمل٦نماظ٦ضٟمطمملصؿملممًلم،مؼمملمأبمملغمملمعمملمغؾطمل٨معؽمل١مذؿملؽممًلم:موماظؿعملٓؼٕم،مصب٦زمأنمتغمل٦نمغمملصؿملهملم

قٓبعممًلمواجنملماظؿعملٓؼ٣مِنقبمظ٥م٭ٓرماظغملٱمم ًٰمععمل ،متغمل٦نمادؿظملؾملمملعؿملهملمعظملضمل٦

وضممللمبضملسملؾمل٣مإنمعٝم،مم(3)ذ٨ءمغؾطمل٨موغشملػملنمل/مأيم:مصغملفملغقبؾمل٣مضمملظ٦اممممؼم195طممػم

صٱمضبل٤م:ممظعمل٦ظ٥م)**(صؾملٔهمبسملمملسؿؽملمملمردتمإظؿملؽملمملمت٬٦ؿملقممًل،معمملمغؾطمل٨م:مماظؿعملٓؼٕم)*(غؾطمل٨مصمملءمربٔوصهملمصؿملغمل٦نممم/مؼم220أممػ

وؼبمػٔامشمملؼهملمؼبمم،م)****(صٱمؼعملشملٝمعؽمل٥،مم(4)(عمملمغؾطمل٨م)مظعمل٦شل٣)***(ت٬٦ؿملّمؼرؾبدمبتؿبمِإَظؿملؿبؽملؽبمملػِنقبمض٦ظ٥م(غؾطمل٨مم)اظ٦ضٟمسػمل٧

،مطمملفممم(5){65}...َطؿملؿب٢فبمؼؽبلكبرلفب...م ،مجممل٫ٖم{65}...َطؿملؿب٢ؽبمبؽبضملكبرٍل...م ،مػٔاماظ٦ضٟموٓمايؼملٓم)*****(بؿملمملن

م

م

                                                           
م328:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

م195م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم2

م،مم1006احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م208م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م96م:م3مذطٕمػٔؼ٤ماظ٦جؾملنيماظٖجمملجمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم3

مم195م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م296م:م6ممماظؾقٕماحملؿملٛم

ٮممصؿملزملرلمٯممم(طمم)ممؼبمم)*(

مم(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمت٬٦ؿملقممًلمظعمل٦ظ٥مٯممض٦ظ٥مم)**(

ٮممت٬٦ؿملقممًلمٯممم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)***(

مم296م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯمممظظملٜمم)****(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمبؿملمملنمٯممظظملٜمم)*****(

مم328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5
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م

م

ٌّمملمطمملنمشرلمزبؿمملرم{66}...عؽب٦ؿبثكبعمًلمملمعىب٤ؽبماظػمّل٥كب...م م ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمج٦ابمايػملٟمٕمؼفملتمِنقبمؼضملعمل٦بم

(ممَظؿؽبفمْلتؾبؽملمبؽملكب٨مم)وم،مإلردممللمابؽمل٥مسػمّل٠مإردمملظ٥مبفملخٔما٦ٌث٠مسػملؿملؾمل٣موػ٦مايػملٟمبمملٓمإذمب٥متقملطٓماظضملؾمل٦دموترملٓدم

ضممللمآموضظملهملمظشملؿملظملهمل،مِنقبم:موضٟمبضملسملؾمل٣مبنيمضممللموبنيمآمؼبمض٦ظ٥مم(2)ضممللماظلفمملوغٓيم.م(1)ج٦ابمايػملٟ

صمملِحل٤مأنم،مممتظملزمل٢مبنيماظعمل٦لموماٌعمل٦لم)*(شرلمأنماظلغملؿهمل،مآمسػمل٧معمملمغعمل٦لموطؿمل٢م:ماٌضملؽمل٧مضممللمؼضملعمل٦ب

 طؼملمملمتعملٓممؼبماِغضملمملممؼبم(ضمملل)وظؿملٗمصمملسًٱمبذمل،معؾؿٓأمبضملٓماظعمل٦لمم(آ)ؼظملقبقمبؿملؽملؾملؼملمملمبعمل٦ةماظزمل٦تمإذمملرةمإظبمأنم

موإٰمطمملنمٰمعضملؽمل٧مظ٥مظرملٓةم)م**((ٌضملؽمل٧مععملزمل٦دمم)مإذماظ٦ضٟمٰمؼغمل٦نمإٰم{128:مم6د٦رةماِغضملمملمم}...َضممللؽبماظؽملمبمملرؾب...م

مظ٥معضملؽمل٧موػ٦مط٦نماىؼملػملهملم)***(اظؿضملػمل٠،موطمملنماظؽملٙمسػملؿمل٥معٝمذظ١مطمملظضملٓمموطمملنماِوظبمو٭ػمل٥موميغمل٤مأنمؼعملممللمإن

عؾؿٓأممم(آم)و(ؼضملعمل٦بمم)وظؿملٗمظظملٜماىٱظهملمصمملسًٱمب٥،مب٢ماظظملمملس٢م٬ؼملرل،مبضملٓمضممللمظؿمللوملمع٤مععمل٦لمآم

(.م3)اًدلموماىؼملػملهملمؼبمرب٢مغزملنملمععمل٦لمض٦لم(وطؿمل٢)و

م

م

م

م

                                                           
مم196م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م297م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥ماٌممل٫ٓةمآؼهملم2

ٮمماظلغملؿملؽملهملمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

ٮمماٌضملؽمل٧مععملزملٓهمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

ممم(أمم)دعملٛمع٤مٮمإنمٯممظظملٜمم)***(

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم3

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ67ذـذ66ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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م

م

 َٰمَأنمؼؾبقؽبمملَطمبكبغمُل٣ؿب...م ىٕبَضهمللب...م (م،م2م){66}...وؽبطكبؿمل٢فب...م :محل٤،موعـػمل٥م(1){66}...ِإ معنبؿؽبظمَل

)*(...{67}م،وم {67}...عكب٤مذؽب٨ؿبءلب...مومم،م َٰم...م سؽبػمَلؿملؿب٥كبم...م ،{67}...ظكبػمّل٥كباِإ

 (م،م5)تمملمم:م(4)طمملف،موضممللمأب٦مسؼملٕوم(3){67}م...اْظؼملؾبؿؽب٦ؽبطخملػمُل٦نؽب...م ،مطػملؾملمملمحلمملنم{67}...تؽب٦ؽبَطػمْلوملؾب

مَضسملؽبمملػؽبممل...م (م،م6)ربٔوفمتعملٓؼٕهمدػملؼمل٦امبكملذنمآم(ٌمملم)مجممل٫ٖم،ِنقبمج٦اب{68}م...َأبؾب٦ػؾب٣...م

...{68}محل٤م،م {68}...ظخملؼملؽبمملمسؽبػمَلؼملؿبؽملؽبمملهؾب...مممظؿملٗمب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥مادؿٓراطممًلمموسشملظملممًلمم م...

،مطمملفمم(8){69}م...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب...م مجممل٫ٖ،م{69}...َأخؽبمملهؾب...م ،مطمملفممم(7){68}...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب

،م

م

م

م

                                                           
مم328:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م726م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م273:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعؿظملٕضهملمٯممظظملٜممم)*(

مم328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم4

م328ماٌغملؿظمل٧مم5

وماظـمملغ٨مأنم،مم(عمملمطمملنمؼطملينمم)ػٔهمثٱثهملمأوج٥مأحٓػمملموػ٦مأغقب٥ماىؼملػملهملماٌؽملظملؿملهملمع٤مض٦ظ٥مم(ٌمملمم)ؼبمج٦ابمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم6

مؼمم197م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(آوىمم)وماظـمملظىملمأنماى٦ابمػ٦مض٦ظ٥م،مج٦ابؾملمملمربٔوفمصعملٓرهمأب٦ماظؾعملمملءماعؿـػمل٦ام

م328:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ69ذـذ66ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ75ذـذ70ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

طمملف،مم(3){70}م...َظلؽبمملِرُض٦نؽب...م (م،م2)سؽملٓمغمملصٝ:مجممل٫ٖمم(1){70}...صكب٨مرؽبحؿب٢ِمَأخكبؿمل٥كب...م م

ؾبونؽب...م (م،م5)تمملم:م(4)وضممللمأب٦مسؼملٕو ممجممل٫ٖم{72}م...٭ؾب٦ؽباعؽبماْظؼملؽبػملكب١كب...م :طمملفمم(6){71}م...تؽبظمْلعملكب

،مجممل٫ٖم

(7){72}...بكب٥كبمزؽبسكبؿمل٣فب.مموعـػمل٥،ممطمملفم: {73}...دؽبمملِرضكبنيؽب..م(8)م)*(،وطٔام: 

ؽٖباؤؾبهؾب...م (م،م9){74}...َطمملذكببكبنيؽب معزملٓرم)**(مماظـمملغ٨محل٤،موماظغملمملفمؼبمرب٢مغزملنملمغضملومل{75}...جؽب

م(م،1)وػ٦ماٰدذلضمملق،مم(10)عـ٢مذظ١ماىٖاء:مربٔوفم،أي

                                                           
مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لمغمملصٝمؼبماظ٦ضٟممم1

م1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مم274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لمأب٨مسؼملٕومؼبماظ٦ضٟممم5

مم274:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٯممظظملٜممم)*(

م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ٮممعزملٓرمغضملوملمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

عـ٢مذظ١ماىٖاءم:موإعمملمحممللمع٤م٬ؼملرلهمأيم،مرب٢ماظغملمملفمغزملنملمإعمملمسػمل٧مأغقبؾملمملمغضملوملمٌزملٓرمربٔوفمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم10

مؼم202م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮماظظملصملؿملٝمنٖيماظصملمملٌنيم
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م

م

م

 

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ76ذـذ75ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

 م

 ِٖيماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب...م ؿبغؽبمملم...م ،ممماظـمملغ٨محل٤م{76}...َأخكبؿمل٥كب...م ،مطمملفممم(2){75}...غؽبفؿب طكب

ؽب َٰمَأنمؼؽبرملؽبمملءماظػمّل٥ؾب...م ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨موطٔام:مطمملفممم(3){76}...ظكبؿملؾب٦دؾب (مغٕصٝ)م٤ٌمضٕأم(4){76}...ِإ

مِنقبمع٤مضٕأم)*(،ظغمل٤ماِوقبلمأطظمل٧م(6)أومبمملظؿملمملءم(5)بمملظؽمل٦ن

وع٤مضٕأمبمملظؿملمملءمجضملػمل٥مطٱعممًلمواحًٓامصٱمؼعملشملٝمبضملسمل٥مم،مأخؾمملرم/ممبمملظؽمل٦نماغؿعمل٢مع٤ماظطملؿملؾهملمإظبماظؿغملػمل٣موادؿؽؽملمملفممممؼم189بممػم

تمملم،مأيمم(1){76}...سؽبػملكبؿمل٣فب...م ،سػمل٧ماظعملٕاءتني:مطمملفمم(7){76}...عىب٤مغمبرملؽبمملء...م ،مبضملٚ)**(س٤

موٰمؼٓخ٢ماظؾمملريمؼبمسؼمل٦ع٥مم)****(ماظٓظؿمل٢)***(وص٦قمعبؿملٝماظضملػملؼملمملءمسػملؿمل٣،مِغقب٥مع٤ماظضملمملمماظٔيمطبزملزمل٥:

                                                                                                                                                                                
مم306م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1009ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم328:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م726م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

وأب٨مسؼملٕو،مم،م274:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م726م:2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م328:ماٌغملؿظمل٧

إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،222م:م2اظؽملرملٕمم،م307م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػموػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيمسؽملٓمؼضملعمل٦بمومايل٤موسؿملل٧مم5

مؼم334

مؼم334إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م222م:م2اظؽملرملٕمم،م307م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػموػ٨مضٕاءةمؼضملعمل٦بمومايل٤موسؿملل٧مم6

ٮمم٤ٌمٯممم(بمم)مؼبمم)*(

ٮممع٤مٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

م328:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7
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م

م

م

 {77}..عكب٤مَضؾؿب٢ؾب...ممطمملف،موعـػمل٥م: ...كبػؽبمملم مموضؿمل٢مٰمصب٦زمِنقبمعمملمبضملٓهم{77}...مشل٣موؽبَظ٣ؿبمؼؾبؾؿب

،مطمملفم(2م){77}...َأغؿؾب٣ؿبمذؽبوبمعمبغمَلمملغـبممل...مم  م،)*(ؼظمللقبٕماظسملؼملرلمؼبمأدقبػمملمصؾملٔاممبؽملٖظهملماإل٬ؼملمملرمؼبمأن

أغؿ٣مذٕمعغملمملغممًلمؼبماظٕضهملمِغقبغمل٣مدٕضؿ٣م:م/ممؼ٦دٟمؼبمغظملل٥م،أي)**(ػ٨ماظغملػملؼملهملماظيتمأدٕػمملم:م(3)ضممللمضؿمملدةممؼم221أممػم

ؽبغؽبمملمعؽبغمَلمملغؽب٥ؾب  ،طمملفمم(5){77}.بكبؼملؽبمملمتؽبزملكبظمُل٦نؽب.م (،4)أخمملط٣موبضملؿؼمل٦ه ؿٔبمَأحؽب محل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفم{78}َصكؾب

ؽٓبهؾب...م ،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمداخًٱمؼبماظعمل٦لم،معمملمبضملٓهمممم/مؼم196طممػ ممظؿملٗم{79}...عؽبؿؽبمملسؽبؽملؽبمملمسكبؽمل

،ممتمملممم(6){79}...َظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب... ،ظؿضملػمل٠مإذاممبمملمضؾػملؾملمملم،مب٦ضٟم

م

م

م

                                                                                                                                                                                
:موأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل274،٧:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،726م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم1

م328

ٮممطبزمل٥مٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮماظٓظؿمل٢مٯممظظملٜمم)****(

ٮممع٤مأغؿ٣مٯممم(بمم)مؼبمم)*(

م328مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم2

م71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم3

ٮممدقبػمملمٯممم(طمم)مؼبمم)**(

مم30م:م13ماظشملدليمم4

مم329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ79ذـذ77ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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مم

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ80ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

 {80}...غؽبفكبؿملهبممل...مم(عمملم)وماظ٦٭٢مسػمل٧ماخؿٱفماٌضملٕبنيمؼب،مم(ع٦ثعملممًلمع٤مآ)محل٤،مؼؾؽمل٧ماظ٦ضٟمسػمل٧م

أوم(مع٤مضؾ٢)وػ٨ممط٦غؾملمملمعزملٓرؼهملمعؾؿٓأمواًدلمم:م(1)وصؿملؾملمملمػبلهملمأوج٥،مم(عمملمصٕرؿ٣م):مض٦ظ٥)*(وخدلػممل

أومعزملٓرؼهملمؼبمم)مم)***((أومعزملٓرؼهملمؼبمرب٢مغزملنملم،مأومزا٫ٓةمعقملطٓةم،مم(ؼبمؼ٦دٟ)م)م)**(عزملٓرؼهملمأؼسملممًلموماًدل

ع٤م)مصكملنمجضملػملوملمعزملٓرؼهملمؼبمرب٢مرصٝمعؾؿٓأموماًدلم)**م***((أومؼبمرب٢مرصٝمم)م)****((رب٢مغزملنملمأؼسملممًلم

وطٔامإنمجضملػملوملمعزملٓرؼهملمؼبمرب٢مرصٝمعؾؿٓأموم،موضٝمع٤مضؾ٢متظملٕؼشملغمل٣مؼبمؼ٦دٟمطمملنمطمملصؿملممًلم:م،مأي(ضؾ٢

وتظملٕؼشملغمل٣مطممل٤٫مأومعلؿعملٕمؼبمؼ٦دٟمصؿملؿضملػمل٠ماظصملٕصمملنموػؼملمملمع٤مضؾ٢موؼبمم:م،مأيم(ؼبمؼ٦دٟم):اًدلمؼبمض٦ظ٥

                                                           
ٮممع٤مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(

وربػملؾملمملماظٕصٝم،مع٦٭٦ظهملمازلؿملهملمم(عمملمم)موضٓمذطٕماظلؼملنيمػٔهماظ٦ج٦هماًؼمللهملمومأ٬مملفمسػملؿملؾملمملموجؾملممًلمدمملددممًلموػ٦مأنمتغمل٦نمم1

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبمم،م207م–م206م–م205م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػمأوماظؽملزملنملمسػمل٧معمملمتعملٓممؼبماٌزملٓرؼهملم

م،م1012احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م112م-م111م:م2إسٕابماظعملٕآنم،م726م:م2اإلؼسملمملحمم،102م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

مؼمموضٓمصزملػملؽملمملماظعمل٦لمصؿملؾملمملمؼبمضل٣ماظٓرادهملمصمملغصملٕػمملمإنمذؽوملمم311م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

ٮممع٤مضؾ٢مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمغزملنملم...مؼبمؼ٦دٟمٯمماظضملؾمملرةمم)***(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمأؼسملممًلم...مأومٯمماظضملؾمملرةممم)****(

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمأومؼبمرب٢مرصٝمٯمماظضملؾمملرةممم)*****(
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وع٤مضؾ٢م:أومجضملػملوملمزا٫ٓةمظػملؿ٦طؿملٓمصؿملؿضملػمل٠ماظصملٕفمبمملظظملضمل٢مبضملٓػممل،مأيم،مم(صٕرؿ٣م):ؼ٦دٟمبمملظظملضمل٢ماظٔيمػ٦

مغزملنملمعضملشمل٦صهملمسػمل٧م)********(معزملٓرؼهملمربػملؾملممل)*******((عمملم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملومل،ممصٕرؿ٣مؼبمؼ٦دٟم)******(عممل

أنمأبمملط٣مضٓمأخٔمم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ83ذـذ80ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

وظؿملٗمب٦ضٟمأؼسملممًلمإنمجضملػملوملمعزملٓرؼهملمربػملؾملمملم،مإٔمتضملػملؼمل٦امأخٔمأبؿملغمل٣ماٌؿملـمملقموتظملٕؼشملغمل٣مؼبمؼ٦دٟم:مم،أيم

لبمؼغمل٦نمؼبم،مإٔمتضملػملؼمل٦امأنمأبمملط٣موأنمتظملٕؼشملغمل٣مع٤مضؾ٢مؼبمؼ٦دٟم:م،مأيم(أن)غزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧ماد٣م وحؿملؽملؽ

وظؿملٗمب٦ضٟممأؼسملممًلمإنمجضملػملوملمم(ؼبمؼ٦دٟم)وماظـمملغ٨مػ٦،مم(ع٤مضؾ٢م)ػ٦:مخدلمأنمػٔهماٌعملٓرةموجؾملمملنمأحٓػؼملمملم

إٔمتضملػملؼمل٦امأنقبمأبمملط٣مضٓمأخٔمسػملؿملغمل٣مع٦ثعملممًلمع٤مآموأغؿ٣متضملػملؼمل٦نم:معزملٓرؼهملمسػمل٧مأنمربػملؾملمملمغزملنملمبؿضملػملؼمل٦امبؿعملٓؼٕ

ؽب...م تظملٕؼشملغمل٣مؼبمؼ٦دٟمو مَأوؿبمؼؽبقؿبغمُل٣ؽبماظػمّل٥ؾبم... ،مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨معٝماظظملمملء:مطمملفمم(1){80}...صكب٨مؼؾب٦دؾب

  تمملم،مم(2){80}م...اْظقؽبمملطكبؼملكبنيؽب...م ،)*(ممجممل٫ٖ،مِنقبماظ٦اومتزملػملّمظػملقممللموماٰدؿؽؽملمملف{80}...ظكب٨

ؽبقؽبمِإنمب...م ...م مم،م{81}...بكبؼملؽبمملمسؽبػملكبؼملؿبؽملؽبممل...م :مممحل٤م،وعـػمل٥{81}...ابؿبؽملؽب١َمدؽب

...م ،ممحل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{82}...)**(َأْضؾؽبػمْلؽملؽبمملمصكبؿملؾملؽبممل...م طمملف،مم(3){81}...حؽبمملصكبصملكبنيؽب

                                                           
مم(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمٯممظظملٜممم)******(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمٯممظظملٜمم)*******(

ٮممؼبمرب٢مٯمم(أمم)مؼبمم)********(

مم329:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م727م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

ٮمماٰدؿعملؾممللمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

مم329:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم329مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم3

ٮمماظيتمطؽملمملمصؿملؾملمملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(
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ـٕبا...مم  ،طمملفممم(1){82}...َظزملؽبمملدكبُض٦نؽب فٕبمجؽبؼملكبؿمل٢فب...م ،ممحل٤م{83}م...َأعؿب (م2){83}...َصزملؽبؾؿب

،مطمملفمم(3م){83}...اْظقؽبغملكبؿمل٣ؾب...م ،ممحل٤م{83}م...جؽبؼملكبؿملضملـبممل...م  ،أحل٤ممممملمضؾػمل٥م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ90ذـذ84ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

ؽب...م م طمملف،موماظ٦ضٟممم(4){84}...َطصملكبؿمل٣فب...م ،ممجممل٫ٖممسػمل٧ماغعملشملمملعمعمملمبضملٓهم{84}...سؽبػمَل٧مؼؾب٦دؾب

َٰممم،طمملصؿملمملنمم(6){86}...ِإَظ٧ماظػمّل٥كب...م ومم(5){85}...اْظؾملؽبمملظكبغملكبنيؽب...م سػمل٧م عؽبمملم

...م ،ممحل٤م{87}...عكب٤مرمبوؿبِحماظػمّل٥كب...م ،مأطظمل٧معؽملؾملؼملمملمم(7){86}...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب

ؾبونؽب ،ممتمملمممم(8){87}...اْظغمَلمملصكب

 ؿبجؽبمملةلب...م عضملؽمل٧معٖجمملةمعٓص٦سهملمم،مممظؿملٗمب٦ضٟمظػملضملشملٟمبمملظظملمملءم{88}...عنب

:ممطمملف،موعـػمل٥{88}م...سؽبػمَلؿملؿبؽملؽبممل...م ،مواوم/ممعؽملعملػملؾهملمس٤م)*(ؼٓصضملؾملمملمسؽمل٥مط٢مأحٓمومأظظملؾملمملممؼم190بممػ

                                                           
مم329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م،مم274:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،727م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م329وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم3

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم274وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ٮممأظظملممًلمٯممم(أمم)مؼبمم)*(
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 ىٓبضكبنيؽب...م ؾب...م (مم،2){89}.جؽبمملػكبػمُل٦نؽب..م و،مم(1){88}...اْظؼملؾبؿؽبزملؽب محل٤مم{90}...َظفمَلغوملؽبمؼؾب٦دؾب

حل٤مم

م

م

م

م

م

م

ؽبامَأخكب٨...م م ؾٟبموؽبػؽبذمل ؿبمعؽب٤مبماظػمّل٥ؾبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبممل...م ،(م*م)ممأحل٤ممممملمضؾػمل٥{90}...َضممللؽبمَأغؽبممْلمؼؾب٦دؾب (م3){90}...َض

(م5){91}م..َظكؽبمملركبؽكبنيؽب..م م،م**(م)أطظمل٧معؽمل٥مم(4){90}..اْظؼملؾبقؿبلكبؽملكبنيؽب...م طمملف،م(3){90}...سؽبػمَلؿملؿبؽملؽبممل

..{91}(5)طمملفم،  َٰمتؽبؿبؽبؼنملؽبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؾب...م...ٰم:مظؿملٗمزٕصممًلمظعمل٦ظ٥مم(اظؿمل٦م)ممبؿملمملنمبنيمب٥مأنقبمض٦ظ٥م

موإغقبؼملمملمػ٦معؿضملػمل٠ممبقٔوفم*(م)**تـٕؼنمل

                                                           
م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملص١مم1

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮممعؽمل٥مٯمم(أمم)مؼبمم*(م)

مم274اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯممظظملٜممم*(م)*

م329:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م274:ممموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمٰمتـٕؼنملمٯممض٦ظ٥ممم**(م)*
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:/موضؿمل٢،مسػملؿملؾمل٣****(م)اظؿمل٦ممؼطملظملٕآمظغمل٣مبرملٕػ٣مبمملٌطملظملٕةمٌمملماسذلص٦امبٔغؾؾمل٣موتمملب٦امصؿمملب:ث٣مادؿفملغٟ،أيمادس٦اؼ197طممػ

عؿضملػمل٠م

ؾبماظػمّل٥ؾبمَظغمُل٣ؿبمم  :ث٣مابؿٓأمؼ٦دٟمصعملمملل،م(3)وؼضملعمل٦بم(2)ضمملظ٥مغمملصٝم(1)وماظ٦ضٟمسػمل٧ماظؿمل٦م/مبعمل٦ظ٥مٰمتـٕؼنملمؼم222أممػ ممؼؽبطملؿبظملكب

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ91ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

إنقبماظؿمل٦ممعؿضملػمل٠مبعمل٦ظ٥م:مض٦ظ٥مم(5)ردًامسػمل٧ماظٖزبرملٕيم(4)ضممللمأب٦محؿملمملن،مصٕطمعؽملؾمل٣م)**(مٌممل)*(ممصٓسمملمشل٣مبمملٌطملظملٕة

مبؿـٕؼنملمصؾملٔامٰمصب٦زمِنقبماظؿـٕؼنملمعزملٓرموضٓمصزمل٢مبؿملؽمل٥موبنيم)****(أعمملمط٦نماظؿمل٦ممعؿضملػملعملممًل،مم(1))***(ٰمتـٕؼنمل:م

                                                           
ٮممصؿؿملنملمٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم*(م)***

مم274:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مم106مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ٮمممبطملظملٕةمٯمم(أمم)مؼبمم)*(

ٮممعمملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)**(

مم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ91ذـذ90ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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وٰمصب٦زماظظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمِنقبم،ممخدلًامأوم٭ظملهملمظؿـٕؼنملم)*****(وسػملؿملغمل٣مإعقبمملمأنمؼغمل٦ن،موبنيمعضملؼمل٦ظ٥مبعمل٦ظ٥مسػملؿملغمل٣م

م)******(عضملؼمل٦لماٌزملٓرمع٤ممتمملع٥موأؼسملممًلمظ٦مطمملنماظؿمل٦ممعؿضملػملعملممًلمبؿـٕؼنملمٕمصبٖمبؽملمملؤهموطمملنمؼغمل٦نمع٤مضؾؿمل٢

ٰمتضملؿملرلم:موعضملؽمل٧ممتـٕؼنملم،مم(3)وبؽملمملؤهمػؽملمملمسػمل٧مضػملهملماغصملٕماٌضملؽمل٧م(2))********(مبمملٌسملمملفمعضملٕبممًلمعؽمل٦غممًل)*******(اظرملؾؿمل٥

وعؽمل٥م،موػ٨مظطملهملمأػ٢مايفمملزم،موٰأذطٕط٣مذغؾغمل٣مبضملٓماظؿمل٦مموأ٭٢ماظؿـٕؼنملماظظمللمملدم،مومٰمظ٦مم،ومٰمبفملسم،

ث٣مدسمملمشل٣مؼ٦دٟم،أيمٰمؼضملرلػمملمبمملظٖغمملمٮمم(4)وٰمؼـٕبؾملممل،مإذامزغوملماعٕأةمأحٓط٣مصػملؿملقٓػمملمايٓمٯمم:مض٦ظ٥م

عمملذامتصملؽمل٦نمٯم:مممؼ٦ممصؿّمعغملهملموضٓمضممللم.مؼطملظملٕمآمظغمل٣موػ٦مأرح٣ماظٕاغبنيم:مبمملٌطملظملٕةموجضملػملؾمل٣مؼبمح٢قبمصعملممللم

وأنمأض٦لمظغمل٣مطؼملمملمضممللمأخ٨مؼ٦دٟم:موضٓمضٓرتمصغمل٤مخرلمآخٔممصعملممللم،م؟مضمملظ٦امخرلًامأخمطٕؼ٣مواب٤مأخمطٕؼ٣م

ؾبماظػمّل٥ؾبمَظغمُل٣ؿب:م) ...م ،تمملمم:موضؿمل٢،مطمملفمم(1){92}م...اظمباحكبؼملكبنيؽب...م (مٮ5()َٰمتؽبؿبؽبؼنملؽبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؾبماْظؿملؽب٦ؿبمؽبمؼؽبطملؿبظملكب

                                                                                                                                                                                
ٮممسػملؿملغمل٣مٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم321م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

ٮممعؿضملػمل٠مٯممم(أمم)مؼبمم)****(

ٮممتغمل٦نمٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮممضؾ٢مٯممم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)******(

سؽملٓمأب٨محؿملمملنماٌرملؾ٥موظضملػمل٥مغعملػمل٥مبمملٌضملؽمل٧مم-مٮماظرملؾ٥مٯممم(بمم)مؼبمم)*******(

ٮمماغؿؾمل٧مٯممم(أمم)مؼبمم)********(

مم321م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم2

تعملٓؼٕهمٰمتـٕؼنملمثمملبوملمأومعلؿعملٕمسػملؿملغمل٣مم(سػملؿملغمل٣مم)زٕفموسػمل٧مػٔامصمملظضملمملع٢مصؿمل٥معمملمؼؿضملػمل٠مب٥مم(اظؿمل٦ممم)ٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم3

م:م4اظٓرماٌزمل٦نم،321م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،157موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماٌلممل٢٫ماٌؽملـ٦رةم1017احملٕرماظ٦جؿملٖمٮماظؿمل٦مم

م،م213

مم.م701عطملينماظػملؾؿملنملم

إذامزغوملماِعهملمصؿؾنيمزغمملػمملمصػملؿملفػملٓػمملموٰمٯمم:ممضممللماظؽمليبمس٤مأب٨مػٕؼٕةم:مموػ٦مرٕفمحٓؼىملمؼبماظؾكمملريموػ٦مم4

م،م34اظؾكمملريمطؿمملبماظؾؿمل٦عممػٮمث٣مإنمزغوملماظـمملظـهملمصػملؿملؾضملؾملمملموظ٦محبؾ٢مع٤مذضملٕم،مث٣مإنمزغوملمصػملؿملفػملٓػمملموٰمؼـٕبم،مؼـٕبم

مؼم466م:م4م،م2152مرض٣مايٓؼىملم66بمملبمبؿملٝماظضملؾٓماظٖاغ٨م

إٌجٝمم،م440م:م13م،م18648ماظلؽمل٤ماظغملدلىمإلعمملمماحملٓثنيمأب٨مطدلمأغبٓمب٤مسػمل٨ماظؾؿملؾملعمل٨مبمملبمصؿّمعغملهملمرض٣مم5

اِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذـذ92ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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ممجمملءمبعملؼملؿملٙماظٓمموأسشملمملهم)***(وػ٦ماظٔيم(2))**(مأخ٦همؼؾمل٦ذا)*(واظؾرملرلمػ٦،ممحل٤م{93}...ؼؽبفمْلتكبمبؽبزملكبرلـبا

مؼمملمظشملؿملظملممًلمص٦قمط٢مظشملؿملٟمأظشملٟمب٨ممػمم:)****(ؼضملعمل٦بمؼبمغصملرلماظؾرملمملرةمطػملؼملمملتمطمملنمؼٕوؼؾملمملمس٤مأبؿمل٥مس٤مجٓهموػ٤قب

،مم(3)ؼمأع٦ريمطػملؾملمملمطؼملمملمأحنملمور٬ينمؼبمدغؿملممليموآخٕت٨م)*****(ؼب

م

م

م

ذذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ101ـذ96ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

 َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب...م مخؽبمملركبؽكبنيؽب...م ،محل٤م{97}م...ذؾبغؾب٦بؽبؽملؽبممل...م ،طمملفمم(4){96}...عؽبمملم

...{97}(5)طمملف،وطٔام: ؾٕبمَظغمُل٣ؿبمرؽببىب٨ؽب..م آوؽبىم..م ،تمملمم(7){98}.اظمبحكبؿمل٣ؾب..م (6،){98}.َأدؿبؿؽبطملؿبظملكب

                                                                                                                                                                                
مم275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮممؼؾمل٦دمٯممم(أمم)ممؼبمم)*(

ٮممؼؾمل٦دامٯمم(بمم)وؼبمم(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼؾمل٦ذامٯمممظظملٜم)**(

اظشملؾعملمملتماظغملدلىمٰب٤مدضملٓمتعملٓؼ٣ماظٓطؿ٦رمإحلمملنممػمؼؾمل٦ذامب٤مؼضملعمل٦بمب٤مإدقمملقمب٤مإبٕاػؿمل٣مأخ٦مؼ٦دٟمسػملؿمل٥ماظلٱممم2

ممؼم55م:م1،ممم1998-ممػذملم1418ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهملم–مدارم٭مملدرمبرلوتم–سؾمملسم

ٮممطمملنمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموػ٤مٯممظظملٜممم)****(

ٮممعبؿملٝمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*****(

ممإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨ممم–م151م:م2م–مم2004مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–متظمللرلماظلٕاجماٌؽملرلمظػملكشملؿملنملماظرملٕبؿملينمم3

مم275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم330:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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...م ،محل٤مم(1){99}م...آعكبؽملكبنيؽب...م ،م(ٌممل)ٰغؿؾملمملءمج٦ابم:ممجممل٫ٖم{99}.ِإَظؿملؿب٥كبمَأبؽب٦ؽبؼؿب٥كب

ـٓبا عكب٤ؽبم...م و،م{100}..حؽبعمليبممل..م موم،{100}...عكب٤مَضؾؿب٢ؾب..م :وعـػمل٥،ممجممل٫ٖم{100}...دؾبفمب

ًٰمظػملغملٕممظؽٱمؼٔطٕمأخ٦ت٥م،مممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{100}...اظلىبفؿب٤ِ وٕمؼعمل٢مع٤ماىنملمادؿضملؼملممل

ظخملؼملؽبمملم...م ظٱبؿٓاءمبفملنؿبموعـػمل٥م:مممطمملفم{100}...بؽبؿملؿبؽملكب٨موؽببؽبؿملؿب٤ؽبمِإخؿب٦ؽبتكب٨...م (،2)٭ؽملؿملضملؾمل٣

َِحؽبمملدكبؼىملكب...م ،تمملممم(3){100}...اْظقؽبغملكبؿمل٣ؾب...م ،{100}...ؼؽبرملؽبمملء مطمملف،م{101}...عكب٤متؽبفمْلِوؼ٢ِما

ًٰم،ممثمملنمأومغزملنملمبفملسينمععملٓرًام)**(مبؽملٓاء)*((صمملرًٕا)طمملف،مأنمغزملؾوملم وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مغضملؿممًلمٌمملمضؾػمل٥مأومبٓ

(م،م4)عؽمل٥

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ105ذـذ101ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

َِرؿبِض...م مؼ191بػ ؽبةكب...م :موعـػمل٥،م/مممجمملٖ٫{101}...وؽبا معؾبلؿبػملكبؼملـبممل...م ،{101}م...وؽباآلخكب

...{101}ممظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م، {101}...بكبمملظزملمبمملظكبقكبنيؽب...م(5)متمملممم، م...

                                                           
مم331:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم328م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1020ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

م331:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮممخمملرٕمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

ٮممععملٓرمٯمم(بمم)مؼبمم)**(

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبممم،م329م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمأومسػمل٧ماظؽملٓاءم،مسػمل٧ماظزملظملهملمم(صمملرٕم)واغؿزملنملٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم4

اظٓرمم،م1021احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م215م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م106م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،258م:م4اٌعملؿسملنملم

مؼم216م:م4اٌزمل٦نم

م331:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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ؾبونؽب..م ،ممحل٤مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م{102}...غؾب٦حكبؿمل٥كبمِإَظؿملؿب١َ...م :مطمملف،موضؿمل٢م(1){102}..وؽبػؾب٣ؿبمؼؽبؼملؿبغمُل

ٍٕ..م ،طمملفم(3){103}...بكبؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽبم (2)تمملم م.ظخملػمْلضملؽبمملَظؼملكبنيؽب..م ،محل٤{104}..عكب٤ؿبمَأجؿب

{104}(4)طمملف،م {105}م.صكب٨ماظلمبؼملؽبمملوؽباتكب.م(م6)واِرضمبمملظٕصٝ،مم(5)سػمل٧مضٕاءةمسغملٕعهمل:مممجممل٫ٖم

اِرضم)**(ؼشمل٦ص٦ن:سػمل٧ماٰذؿطملممللمأيم(7)وطٔاع٤مضٕأمبمملظؽملزملنملم،م)*((ميقبون)عؾؿٓأموماًدلمعبػملهملمم(6)بمملظٕصٝ

أغقب٥مطمملنمؼؽملزملنملماِرضم(8)مس٤ماب٤مجٕؼيمل)***(وؼٕوى

م

م

وػٔهماظعملٕاءةم٬ضملؿملظملهملمؼبماٌضملؽمل٧مِنماآلؼمملتمؼبماظلؼملمملواتموؼبماِرضمم(9)صب٦زونماِرض:مبظملضمل٢مععملٓرمأيممم/مؼم223أممػم

ًٰمعؽملؾملمملم(ميقبونم)مصؿملغمل٦ن)*(اآلؼهملمؼسػملؿملؾملمملممػاِرضموماظسملؼملرلمؼبم ًٰمعؽملؾملمملموع٤مم(2)وضممللمأب٦ماظؾعملمملء،مم(1)حممل ؼبم)حممل

                                                           
م331:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم2

م331:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م275:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

م331:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مسغملٕعهملماظدلبٕيمآٌغ٨مع٦ظبماب٤مسؾمملسمأب٦مسؾٓمآماٌظمللٕمروىمس٤مع٦ٰهموأب٨مػٕؼٕةموسؾٓمآمب٤مسؼملٕمسٕضمسػملؿمل٥مأب٦مم5

مؼم43م:م5اِسٱممم،م515م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم105سؼملٕومب٤ماظضملٱءمعمملتمدؽملهملم

م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م21م:م2احملؿلنملمم،م65موػ٨مضٕاءةمسغملٕعهملموسؼملٕومب٤مضممل٫ٓمواب٤مسؾمملسمزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم6

مم217م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م331

ٮممسػملؿملؾملمملمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

مم217م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م331م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م22م-م21م:م2احملؿلنملمم،م65مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم7

ٮممؼشملؽ٦نمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

ٮممروىمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

ممم146مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم8

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم9

ٮممظ٩ؼهملمصؿغمل٦نمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)*(
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صؿملغمل٦نمايممللمع٤مذؿملؽنيموػٔامٰمصب٦ز،مِغقبؾمل٣مٰمميٕونمؼبماظلؼملمملواتمإٰمأنمؼٕادمميٕونمسػمل٧مم(ؼبماظلؼملمملوات)

وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمجقبػمملم،مم(ميٕون)وطٔامع٤مغزملؾؾملمملمبذمل،ممصضملػمل٧مػٔهماظعملٕاءةماظ٦ضٟمسػمل٧ماظلؼملمملواتمأؼسملممًلم)**(آؼمملتؾملممل

وظؿملٗمب٦ضٟم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:محل٤مم(4){105}...ؼؽبؼملؾبنبونؽبمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل...م (م،3)سشملظملممًلمسػمل٧معمملمضؾػملؾملممل

إنمجضمل٢معمملمم

٬ِٕؾب٦نؽب.م ،بضملٓهمعبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايممللؼ198طػ ...م :،موطٔا(6)تمملم:مطمملف،موضؿمل٢م(5){105}م.م/.عؾبضملؿب

ُِٕط٦نؽب ؾبونؽب...م ،مم(7){106}...عنبرملؿب (مم9){108}...َأدؿبسؾب٦مِإَظ٧ماظػمّل٥كب...م (م،8){107}...َٰمؼؽبرملؿبضملؾب

حل٤مم

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

                                                                                                                                                                                
وؼشمل٦ص٦نم:موماِرضمبمملظٕصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموعمملمبضملٓػمملمخدلموماِرضمبمملظؽملزملنملمػ٦مع٤مبمملبماٰذؿطملممللمأيمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

وضٓمم،م331م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮماِرضمميٕونمسػمل٧مآؼمملتؾملمملموماظسملؼملرلمسػملؿملؾملمملموسؽملؾملمملمؼبمػمملتنيماظعملٕاءتنيمؼضمل٦دمسػمل٧ماِرضم

مؼم217م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم1022غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

م27مصم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

ٮممآؼمملتؾملمملمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

م312مإعٱءمعمملمع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم3

مم331:ممطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

م275:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م275:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

م331

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ذـذ105ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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مم

م(أغمملم)مجضمل٢)**(سػمل٧مبزملرلةمأغمملموع٤ماتؾضملين،مإن:ممذظ١،مث٣مؼؾؿٓئ)*(مطمملنمؼؿضملؼملٓماظ٦ضٟمسػمل٧معـ٢تعملٓممأغقب٥م:م

ت٦طؿملًٓامظػملسملؼملرلمم(أغممل)وم(أدس٦)عؿضملػملعملممًلمبذمل(سػمل٧مبزملرلةمم))****(وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢،مخدلًام(بزملرلةم)موسػمل٧م)***(عؾؿٓأ

مإظؿملؾملمملم)******(أدس٦امأغمملمإظؿملؾملمملموؼٓس٦ا:مواٌضملؽمل٧،مموع٤ماتؾضملينمعضملشمل٦فمسػمل٧مذظ١ماظسملؼملرلمم)*****((أدس٦م)اٌلؿغمل٤مؼب

مبفمل٭قمملبمغؾؿمل٥ماظٔؼ٤م)********(مصػملؿمللنت)*******(ع٤مطمملنمعلؿؽملممًلم(1)ضممللماب٤معلضمل٦د،مع٤ماتؾضملينمسػمل٧مبزملرلةم

ًٰمع٤م(سػمل٧مبزملرلةم)مأؼسملممًلمإنمجضمل٢موظؿملٗمب٦ضٟمم(2)موؼؿؼملل١مبفملخٱضؾمل٣&اخؿمملرػ٣مآمظزملقؾؿ٥ حممل

مَأغؽبممْلموؽبعؽب٤ِم...م (م3)صمملسًٱمبمملىمملرموماجملٕورماظؽملممل٫نملمس٤مذظ١ماحملٔوفم(أغممل)مو)*((مأدس٦م)٬ؼملرل

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ109ذـذ108ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

                                                           
مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمعـ٢مٯممظظملٜمم)*(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمإنمٯممظظملٜمم)**(

ٮممعؾؿٓيمٯمم(بمم)مؼبمم)***(

ٮممجضملػملوملمٯممم(أمم)مؼبمم)****(

ٮممأدس٦امٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮممأدس٦امٯممم(أمم)مؼبمم)******(

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم1

ٮممعلؿفملغظملممًلمٯممم(بمم)مؼبمم)*******(

ٮممصػملؿمللؿل٤مٯممم(أمم)مؼبمم)********(

 ٮممظزملقؿ٥مٯمم(أمم)مؼبم&&م&&م&&&&&

م199-م1415مدارماظظملغملٕم–أ٦٬اءماظؾؿملمملنمؼبمإؼسملمملحماظعملٕآنمبمملظعملٕآنمتفملظؿملٟمربؼملٓمأعنيماظرملؽملعملؿملشمل٨م،285م:م4تظمللرلماظؾطمل٦يم2

مم370م:م7ذملمم

ٮممأدس٦امٯممم(أمم)مؼبمم)*(

مم216م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمسشملٟمسػمل٧ماٌسملؼملٕم(ع٤ماتؾضملين)،ت٦طؿملٓم(أغمملمم)ض٢مػٔهمدؾؿملػمل٨مابؿٓاءموخدلٯم:مضممللماب٤ماظؽملقمملس3

مؼم217م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م333م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1023وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم
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مم

مؼبم)**(محل٤م،ماتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧مإثؾمملتماظؿملمملءمؼبماتؾضملينمػؽملمملمخممل٭هملمطؼملمملمػ٦مطٔظ١{108}...اتمبؾؽبضملؽبؽملكب٨

ِٕطكبنيؽب...م (م،م1)عبؿملٝماٌزملمملحٟماظضملـؼملمملغؿملهمل عىب٤ؿبمَأػؿب٢ِم...م ،تمملممم(2){108}...وؽبعؽبمملمَأغؽبممْلمعكب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب

ؽبى .م ظٱبؿٓاءمبٱمماٰبؿٓاء،وطٔامم(4){109}...عكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب...م :مطمملف،موعـػمل٥م(3){109}...اْظعمُل

تمملممممم(7){109}...تؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب.م (،6)بمملظؿمملءماظظمل٦ضؿملهملم(تؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب)م٤ٌمضٕأم(5){109}م..م)***(اتمبعمَل٦ْا

م

م

م

م

م

م

                                                           
مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطٔظ١مٯممظظملٜمم)**(

م45ماٌعملؽملٝمم1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م275:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م729م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم332:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

ومسؽملٓمأب٨مم،م275:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م729م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م332:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م332:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م729م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

ٮمماتعمل٦قبمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مم275:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،222م:2اظؽملرملٕمم،م334م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،106موػ٨مضٕاءةمغمملصٝموسممل٭٣مواب٤مسمملعٕاظؿؿمللرلمم6

م336

م332:مومػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م275:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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 ؾبغؽبممل...م مم{110}...مغمبرملؽبمملء. وٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م،مم(1)زبظملظملممًل(صؽملؽملف٨مم)٤ٌمضٕأ:مممحل٤م{110}...غؽبزملؿب

،مم

قبدًام(صؽملؽملف٨)وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأم طمملفمم(3){110}م...)**(مغمبرملؽبمملء...م مو(غرملمملء)مسػمل٧م)*(وؼ٦ضٟم(2)عرمل

ىببؾب٦ْاػظػملٕد٢موعضملؽمل٧ماظؿرملٓؼٓمؼبمم(وزؽمل٦امأغقبؾمل٣مضٓمطٔب٦ام)اظسملؼملممل٫ٕماظـٱثهملمؼب أنقبماظٕد٢متؿملعملؽمل٦امأنقبمض٦عؾمل٣مضٓمم(4مؼ)ُط

مطٔب٦ػ٣مصؿملؼملمملمأخدلوػ٣مب٥مع٤ماظؽملزملٕمأوم)****(مضٓ)***(أنقبماظٕد٢مت٦ػؼمل٦امأنمض٦عؾمل٣م(5)ضٓمطٔب٦ػ٣موماظؿكظملؿملٟ

مٕمؼ٦سٓممسؽملؾملمملمضٕاءةماظؿكظملؿملٟمبؾملٔاماظؿفملوؼ٢مصكملنقبمرد٦لمآم)*****(مر٨٬ما6ٓوأغغملٕتمسممل٫رملهمل،ماظضملعملمملبم

:مضمملظوملمم(7)وأخػملٟمصؿمل٥موسممل٫رملهمل

م

                                                           
م،م334م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م106اظؿؿمللرلمم،م352موػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلمومغمملصٝموأب٨مسؼملٕوموغبٖةموماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم1

مم336إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م222م:م2اظؽملرملٕم

مم337م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،موسؽملٓمأب٨محؿملمملنمضٕاءةمايل٤مم،م65مزبؿزملٕماظرمل٦اذماظغمللممل٨٫مم2

ٮممؼعملٟمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

ٮممػ٦مٯمم(بمم)وممم(طمم)مؼبمم)**(

وتمملممسؽملٓمم،م275:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م729م:م2مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م332:أب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

م2اظؽملرملٕمم،م335م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م106اظؿؿمللرلمم،م351موػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕومواب٤مسمملعٕماظلؾضملهملمم4

مم336إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م222:م

م336إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م222م:م2اظؽملرملٕمم،م106اظؿؿمللرلمم،م351موػ٨مضٕاءةمسممل٭٣موغبٖةموماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم5

ٮممغظمل٦دؾمل٣مٯممم(طمم)مؼبمم)***(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮممضٓمٯممظظملٜمم)****(

ػذملم58سممل٫رملهملمبؽملوملمأب٨مبغملٕماظزملٓؼ٠مسؾٓمآمب٤مسـؼملمملنمأمماٌقملعؽملنيمأصعمل٥مغلمملءماٌلػملؼملنيموأسػملؼملؾمل٤مبمملظٓؼ٤موماِدبمعمملتوملمدؽملهملمم6

مؼممم5م:م4اِسٱمممػمم678/م

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمر٨٬مآمسؽملؾملمملممٯمماظضملؾمملرةمم)****(

م110ممدؾعملوملمتٕعبؿؾملمملمؼ٦دٟمآؼهملمم7

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ111ـذ110ذ)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

إظبمذ٨ءمم(م***(م)مآمأنمتؽمللنمل**(م)وعضملمملذم)ممغزملٕمشل٣مؼبماظٓغؿملمملم*(م)عضملمملذمآمٕمتغمل٤ماظٕد٢مظؿصمل٤مأنمٰممم/مؼم192بممػ

سممل٫ٓممؼوزؽمل٦اممػمػٔهماظعملٕاءةمأنماظسملؼملرلمؼبم&&&&&وأحل٤معمملموجؾملوملمب٥م(1)مػٔهماظعملٕاءة*(م)***ع٤مذظ١مظؿ٦اتٕ

:ممسػمل٧ماظٕد٢،مأيم&&&&&&&سممل٫ٓانم(أغقبؾمل٣موطٔب٦ام)وأنقبماظسملؼملرلمؼب،مماظٕد٢مإظؿملؾمل٣مظؿعملٓعؾمل٣م&&&&&&سػمل٧

مإظؿملؾمل٣مأنماظٕد٢مضٓمطٔب٦امم)********(وز٤قبمإٌد٢

قببؾمل٣مع٤مأردػمل٦اممم:مؼم224أممػ ِٕعكبنيؽب...م (،1)مبمملظ٦ح٨موبؽملزملٕػ٣مسػملؿملؾمل٣)*********(إظؿملؾمل٣/مأيمط (مم2){110}...اْظؼملؾبفؿب

ِٕعكبنيؽب َِْظؾؽبمملبكب...مم  (م،3)تمملم:مطمملف،موضؿمل٢مم(2){110}...اْظؼملؾبفؿب ...م ،مممحل٤م{111}...ظخملفمُلوؿبظكب٨ما

ممظؿملٗمم{111}...ُط٢مبمذؽب٨ؿبءلب

                                                           
ٮممأٰمٯممم(أمم)مؼبمم*(م)

مم(أمم)دعملشملوملمع٤مٮموعضملمملذمآممٯممض٦ظ٥مم*(م)*

ٮممإنمغلؾوملمٯمم(بمم)ؼبمٮموعضملمملذمآمأنمتؽمللنملممٯمماظضملؾمملرةمم*(م)**

ٮمماظؿ٦اتٕمشلٔهمٯممم(أمم)مؼبمم***(م)*

مم336م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1024احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م108م:م3معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

 م(أمم)ظظملٜمب٥مدعملٛمع٤مم&&&&&

 

 مم

 

 

 ٮإظبمٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبم&&&&م&&

 ٮمسممل٫ٓمٯمم(طمم)ؼبمم&&&&&&&

 

 

ٮمماظٕد٢مٯمم(بمم)مؼبمم)********(

ٮمإظؿمل٥مٯمم(أمم)مؼبمم)*********(
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ111)دورةذؼودفذاآلؼاتذ-ذذ12

مم

تزملٓؼ٠ؾبم)م(5)وسؿملل٧ماظغمل٦ؼبم(4)ب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمعؽملزمل٦بمبمملظضملشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥موضٕأمغبٕانمب٤مأسني

...مم (م،8)وماىؼملؾمل٦رمبؽملزملنملماِربضملهمل،مم(7)وظغمل٤مػ٦متزملٓؼ٠:مأيمم(6)بٕصٝماِربضملهملم(وتظملزملؿمل٢ؾبموػٓىمورغبهمُل

(م.م11)ٰمؼلؼملٝمد٦رةمؼ٦دٟمربٖونمإٰمادذلوحم:م(10)ضممللماب٤مسشملمملء،متمملمم(9){111}...آخٕماظل٦رةم

م

                                                                                                                                                                                
مذملم335م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممم،م1024احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م217م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م108م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

مم336

م332:مموتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل275٧:ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملف،مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم2

م332ماٌغملؿظمل٧مم3

مم130مغبٕانمب٤مأسنيمأب٦مغبٖةماظغمل٦ؼبمععملٕئمطؾرلمأخٔماظعملٕاءةمع٤مضبؿمل٧مب٤موثمملبموسٕضمسػملؿمل٥مغبٖةماظٖؼمملتمعمملتمدؽملهملمم4

مؼم261م:م1شمملؼهملماظؿؾملمملؼهملممػم

مسؿملل٧مب٤مسؼملٕمأب٦مسؼملٕماشلؼملٔاغ٨ماظغمل٦ؼبماظعملمملرئماِسؼمل٧مععملٕئماظغمل٦صهملمبضملٓمغبٖةمسٕضمسػمل٧مسممل٭٣موماِسؼمل٘موسٕضمسػملؿمل٥مم5

مؼم612م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم156اظغمللممل٨٫معمملتمدؽملهملم

وػ٨مضٕاءةمسؿملل٧ماظـعملظمل٨م:مضممللماب٤مسشملؿملهملم،م66وػ٨مضٕاءةمسؿملل٧مب٤مسؼملٕمزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنم:ممضممللماب٤مخمملظ٦ؼ٥مم6

اظؾقٕماحملؿملٛم،مضممللمأب٦محؿملمملنموػ٨مضٕاءةمغبٕانمب٤مأسنيموسؿملل٧ماظغمل٦ؼبمصؿملؼملمملمذطٕم٭مملحنملماظػمل٦اعّمم،م1025احملٕرماظ٦جؿملٖم

مم221م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،338م:م6

واظٕصٝم،موإعمملمسػمل٧مأنمتغمل٦نمظغمل٤ممبضملؽمل٧مظغمل٤ماٌرملٓدةم،مإعمملمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمعضملؽمل٧مطمملنمم(تزملٓؼ٠مم)وغزملنملمٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم7

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕمم،م1025ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمسػمل٧محٔفماٌؾؿٓأموماظؿعملٓؼٕمػ٦متزملٓؼ٠م،أوموظغمل٤مػ٦م

مؼم221م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م338م:م6احملؿملٛم

مم221م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م338م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم8

م275:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ماب٤مسشملمملءمآماإلدغملؽملٓريمأغبٓمب٤مربؼملٓمب٤مسؾٓماظغملٕؼ٣مأب٦ماظظملسمل٢متمملجماظٓؼ٤معؿزمل٦فمذمملذظ٨مع٤ماظضملػملؼملمملءمعمملتمدؽملهملمم10

م709

مؼم213م:م1اِسٱمممػمممم

م–ربؿمل٨ماظلؽملهملمأب٦مربؼملٓمايلنيمب٤معلضمل٦دموماظؾطمل٦يمحعملعمل٥موخٕجمأحمملدؼـ٥مربؼملٓمب٤مسؾٓمآماظؽملؼملٕم،ممعضملمملٕماظؿؽملٖؼ٢مم11

مم212م:م4،ممم1997-مػذملم1417م:م4مدارمرؿملؾهملمظػملؽملرملٕموماظؿ٦زؼٝمط–سـؼملمملنمعبضملهملم٬ؿملؼملٕؼهملمدػملؿملؼملمملنمعضملػمل٣مايٕشم
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

ذم

دورةذاظرسدذعؽقةذ

ؾٕبوْا...م إٰمض٦ظ٥م كبؼ٤ؽبمَطظمَل ؽٖبالؾبماَظ َٰمؼؽب ؿبدؽبًٱ... ،{31}...وؽب ؾٕبوْامَظلؿبوملؽبمعؾب كبؼ٤ؽبمَطظمَل مم،م{43}...موؽبؼؽبعمُل٦لؾبماَظ

ؿٕبآغـبممل...م :معٓغؿملهملممإٰمض٦ظ٥م:موضؿمل٢ ،ممماآلؼؿنيموػ٨مأربضمل٦نموثٱثمآؼمملتمؼبماظغمل٦ؼبم{31}...وؽبَظ٦ؿبمَأنمبمُض

َظظملكب٨م...م (م،2)اخؿٱصؾمل٣مؼبمػبٗمآؼمملتم(1)ودؾٝمؼبماظرملمملع٨،موػبٗمؼبماظؾزملٕيممم،)*(وأربٝمؼبمآٌغ٨

لب كبؼ َِسؿبؼملؽب٧موؽباْظؾؽبزملكبرلؾب...م م،ٕمؼضملٓػمملماظغمل٦ؼبم{5}...خؽبػمْل٠ٍمجؽب قبػمملماظرملمملع٨{16}...ُض٢ؿبمػؽب٢ؿبمؼؽبلؿبؿؽب٦ِيما ،مممس

 ...{16}م..مَأمؿبمػؽب٢ؿبمتؽبلؿبؿؽب٦ِيماظصمُلػمُلؼملؽبمملتؾبموؽباظؽملنب٦رؾب،قبػمملماظغمل٦ؼب مُأوؿبَظذملؽكب١َمَظؾملؾب٣ؿبمدؾب٦ءؾبم. مٕمؼضمل

مم{18}...اْظقكبلؽبمملبكب

قبػمملماظرملمملع٨م/مؼم199طممػ قبػمملمآٌغؿملمملنموك{23}...معىب٤مُط٢ىبمبؽبمملبلب. ،مس مٔمملمنممل٫هملموػبٗمٌؾملمملمٕمؼضمل

وظؿملٗم،موصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢م،موحٕوصؾملمملمثٱثهملمآٰفمحٕفموػبلؼملممل٫هملمودؿهملمأحٕفم،موػبل٦نمطػملؼملهملم

ؾبونؽبمبكبمملظمبحؿبؼملؽبذمل٤ِ... :معضملٓودًامبكملعبمملعمع٬٦ٝمواحٓموػ٦مض٦ظ٥م ممم{1}...ٌٕآ...م م،{30}م...موؽبػؾب٣ؿبمؼؽبغمْلظمُل

                                                           
ٮممآٌغؿملنيمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم)*(

م338مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

مم338مؼبماإلهمملفمخٱصؾملمملمدوملموماظلمملددهملمػ٨ماظؾمملر٢مؼؽملصملٕمإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم2
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ماظيتمؼبمص٦اتّماظل٦رمسٖا٣٫مآموماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملم)***(ػٔهمايٕوفم:م(1))**(تعملٓمماظغملٱممسػمل٧معـػملؾملمملم،ضممللمأب٦مروق

(مم2)تمملم

م

م

ومآمإنقبمتػمل١مآؼمملتماظغملؿمملبمصضملػمل٧مػٔاماظؿعملٓؼٕمٰم:موضؿمل٢مػ٨مضل٣مطفملغقب٥مضممللم،مِنقبمإٌادمعضملؽمل٧مػٔهمايٕوفم:

(م.م4)3وضؿمل٢مأرادمبؾملمملماظؿ٦راةموماإلنؿمل٢موماظغملؿنملماٌؿعملٓعهملمضمملظ٥ماظؽملغملٖاوي،ممسػملؿملؾملمملم*(م)ؼ٦ضٟ

 ...{1}م...آؼؽبمملتؾبماْظغملكبؿؽبمملبكبم(5)وم)خدلهموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م(ماي٠)معؾؿٓأمو(ماظٔي)متمملم،مإنؿبمجضمل٢مم

لبمٰمؼ٦ضٟمسػمل٧معمملمضؾ٢م،م(ماظغملؿمملب)ؼبمرب٢مجٕمبمملظضملشملٟمس٤م(اظٔي مب٦ضٟمإنم)**(وطٔامظؿملٗ،م(ماظٔي)وحؿملؽملؽ

(مم،م6)(اظغملؿمملب)٭ظملهملمظذمل(اظٔي)وطٔامإنمجضمل٢مم(اظٔي)بمملظعملل٣موج٦اب٥معمملمضؾػمل٥موٰموضٟمسػمل٧معمملمضؾ٢مم(اظٔيم)جٕ

                                                           
ٮممأزوقمٯممم(بمم)مؼبمم)**(

م:م7مسشملؿملهملمب٤مايمملرثمأب٦مروقماشلؼملٔاغ٨ماظغمل٦ؼبمروىمس٤مأغٗموسؽمل٥مابؽملمملهمسؼملمملرةموضبؿمل٧موماظـ٦ريمتؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملمم1

مم224

ٮممايٕفمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم75م:م3متظمللرلمظػملـضملػمليبماٌلؼمل٧ماظغملرملٟماظؾؿملمملنمم2

ٮممؼعملٟمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

 م25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم4

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م730م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م333:وأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م276

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮموظؿملٗمب٦ضٟمٯممض٦ظ٥مم)**(

وع٤مم)وماظـمملغ٨مأنمؼغمل٦نم،مخدلهمم(اي٠مم)صب٦زمصؿمل٥مأوج٥مأحٓػمملمأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمومم(وماظٔيمأغٖلمم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم6

اًمملعٗمأنم،مطٱػؼملمملمخدلمواحٓم(مع٤مرب١ماي٠م)ماظٕابٝمأنمؼغمل٦نم،مخدلمبضملٓمخدلم(ماي٠م)ماظـمملظىملمأنم،مخدلهمم(رب١م

م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م222م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(ظػملغملؿمملبمم)٭ظملهملمم(اظٔيمم)ؼغمل٦نم

مممؼ343م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1026ماحملٕرماظ٦جؿملٖم218م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م110

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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ؼضملينمأنماظ٦اومتٓخ٢م،ممم(2)وأدخػملوملماظ٦اومؼبمظظملصمل٥مطؼملمملمأدخػملوملمؼبماظؽملمملزظنيموماظشملؿملؾنيمم:م(1)ضممللمأب٦ماظؾعملمملء

:ممؼبمض٦شلمملمحنيمعٓحوملمض٦عؾملمملممم(3)سػمل٧ماظ٦٭ٟمطؼملمملمػ٦مؼبمبؿملوملمإًغ٠مبؽملوملمػظملمملن

م

م

م

ؽبنقبمض٦ؿبعكب٨ماظٔؼ٤ؽبمػؾب٣مممممممممممممممدؾب٣قبماُظضملٓاةكبموآصهملكبماَىؽٖبرم ممٰمؼؾبؾؿبضملكب

ؽٓبماِزؽبر (م4)مواظؽملقبمملِزظنيؽبمبكبغمُل٢قبمعؾبضملؿبؿؽبؽبكلبممممممممممممممممموماظشمّلؿملؾنيؽبمعضملؽبمملضكب

مطمملف،مسػمل٧مأغقب٥م{1}م...اْظقؽب٠نب...م ،وػؼملمملم٭ظملؿمملنمظعمل٦ممعضملؿملؽملنيم،مصضملشملظملوملماظشملؿملؾنيمسػمل٧ماظؽملمملزظنيممم/مؼم193بممػ

عؾؿٓأمم(إٌٓم)وإنمجضمل٢،مخدلًام(اي٠م)عؾؿٓأموم(اظٔيم)وطٔامإنمجضمل٢،مػ٦ماي٠م:مخدلمعؾؿٓأمربٔوف،مأي

ػ٦م:م،مأيم(اي٠م)ث٣مؼؾؿٓئم(ع٤مرب١م)سشملٟمسػملؿمل٥مجمملزماظ٦ضٟمسػمل٧م(اظٔيمأغٖلم)مو)*(آؼمملتمخدلًام(تػمل١)و

خدلهمأومسػمل٧ممم(ع٤مرب١)و،معؾؿٓأمم(اي٠م)وطٔامإنمجضمل٢،ماي٠م

ومبؾملمملمم(رب١)سػمل٧مأغقب٥مغضملوملمظذملم(اي٠م)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجٕ/مـبم)**(طٱػؼملمملمخدلًامواحٓا(ع٤مرب١ماي٠م)مأنقبممممؼم225أممػ

(م1)مذمملذًا)***(ضٕئ

                                                           
مم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

مم222م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م313مإعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم2

قم50مإًغ٠مبؽملوملمػظملمملنماظؾغملٕؼهملماظضملٓغمملغؿملهملمذمملسٕةمع٤ماظرملؾملرلاتمؼبماىمملػػملؿملهملموػ٨مأخوملمرٕصهملمب٤ماظضملؾٓمِعقبهملمعمملتوملمدؽملهملمم3

مم574/مػذملم.

مم324م:م1م،م1991م–م4مط–مبرلوتم–مدارماٌرملٕقم–عبضمل٥موغلعمل٥مظ٦ؼٗمذؿملك٦م،ممذضملٕاءماظؽملزملٕاغؿملهملمضؾ٢ماإلدٱممم4

ٮممخدلمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

ٮممخدلمواحٓمٯمم(بمم)وممم(طمم)مؼبمم)**(

ٮممب٥مٯمم(بممم)وممم(طمم)مؼبمم)***(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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م

م

م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذـذ1ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

ػبلهملممم(اي٠م)مأنمؼب)***(مصؿػملكٙمذظ١)**(ٰمؼظملزمل٢مبنيماظؽملضملوملموماٌؽملضمل٦تمبمملظ٦ضٟم(اي٠م)مسػمل٧)*(موسػملؿملؾملمملمٰمؼ٦ضٟ

م(اظٔي)أومخدلمعؾؿٓأمربٔوفمأوم٭ظملهملمظذمل،ممخدلمأولمأومثمملنمأومػ٦موعمملمضؾػمل٥مخدلم)****(أحٓػمملمأغقبؾملمملم:م(2)أوج٥

إذام

َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... مجضملػملؽملمملهمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧مآؼمملت ؽبوؿبغؽبؾملؽبممل... ،تمملممم(1){1}...م سػمل٧مأنقبم،محل٤مم(2){2}...متؽب

م)صمملظسملؼملرلمؼب،مماظلؼملمملواتمبطملرلمسؼملٓمتٕوغؾملمملم)******(رصٝ:م،أيم(رصٝمم)مبذملم)*****(عؿضملػملعملممًلم(بطملرلمسؼملٓ)

                                                                                                                                                                                
ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔهماظعملٕاءةممم1

ٮممب٦ضٟمٯمم(بممم)مؼبمم)*(

ٮممعؽمل٥مٯمم(أمم)مؼبمم)**(

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمظٔظ١مٯمظظملٜمم)***(

إسٕابمم،م110م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م223م:م4مذطٕمػٔهماظ٦ج٦هموصزمل٢ماظعمل٦لمصؿملؾملمملماظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم2

مم343م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1026مممماحملٕرماظ٦جؿملٖم218م:م2اظعملٕآنم

مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمأغقبؾملمملمٯممظظملٜمم)****(
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إغقبؾملمملممم:م(3)وضممللماب٤مسؾمملس.ظػمللؼملمملواتمسؼملٓموظغمل٤مٰمتٕىمم:مطفملغقب٥مضممللمم(سؼملٓم)ممؼضمل٦دمسػمل٧)*******((تٕوغؾملممل

ممم)*********(مماحملؿملٛمبمملظٓغؿملمملموػ٦)********(ضممللموسؼملٓػمملمجؾ٢مضمملف،مبضملؼملٓموظغمل٤مٰمتٕوغؾملمملم

م

م

صؿملغمل٦نمتٕوغ٥م،مم(4)وماظلؼملمملءمععملؾؿملهملمص٦ض٥مطمملظعملؾهملموخسملٕتؾملمملمع٤مخسملٕت٥،مع٤مزبٕجٓمأخسملٕمع٤مزبٕجٓماىؽملهملم

لٔبمصمملظ٦ضٟمسػمل٧ممم(5))*(بطملرلمسؼملٓمع٫ٕؿملهمل:موماظؿعملٓؼٕ،ؼبمع٬٦ٝماظزملظملهملمظضملؼملٓ (م6){2}...اظلمبؼملؽبمملوؽباتكبموحؿملؽملؽ

ؼضمل٦دم(تٕوغؾملمملم)ماظسملؼملرلمؼبمم:م(7)وضممللماظغمل٦اذ٨،متٕوغؾملمملمبٱمسؼملٓم:مبطملرلمسؼملٓمتٕوغؾملمملم،أي:مطمملفم،ث٣مؼؾؿٓئ

                                                                                                                                                                                
:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م276:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م730م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم333

مم276:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮممعؿضملػمل٠مٯمم(بممم)وممم(طمم)مؼبمم)*****(

ٮممصٕصٝمٯممم(أمم)مؼبمم)******(

ٮممع٤مٯمم(بممم)وممم(طمم)مؼبمم)*******(

مم25ممدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

ٮممقمٯمم(بممم)وممم(طمم)مؼبمم)********(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯممظظملٜمم)*********(

مم344م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

ٮممعٕأؼهملمٯممم(أمم)مؼبمم)*(

خمملظؿملهملمع٤مسؼملٓم:مرصضملؾملمملم:م،مأي(اظلؼملمملواتمم)ػٔاماىمملرمؼبمرب٢مغزملنملمسػمل٧مايممللمع٤مم(بطملرلمسؼملٓمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمبؿزملٕفمبلؿملٛممػٮوعلؿفملغظملهملمإذامٕمؼغمل٤مشلمملمسؼملٓم،م٭ظملهملمإذامطمملنمشلمملمسؼملٓمم(تٕوغؾملمملمم)وؼضملٕبمعبػملهملم

احملٕرماظ٦جؿملٖمم،218م:م2إسٕابماظعملٕآن،111م–م110م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م،م223

مؼم245م–م344م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،1026

وأب٨مسؼملٕو،مم،276:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م730م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م333:ماٌغملؿظمل٧

مم43مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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وإذام،موػٔامأبػملٞمؼبماظٰٓظهملمسػمل٧ماظعملٓرةماظؾمملػٕةم،ممم(1)تٕونماظلؼملمملواتمضممل٫ؼملهملمبطملرلمسؼملٓ:م،مأي(اظلؼملمملواتم)إظب

صذلوغؾملمملمعلؿفملغٟم،متٕوغؾملمملمطٔظ١م:م،مأي(تٕوغؾملمملم)ظؿملؾنيمأحٓماظؿفملوؼػملنيمع٤ماآلخٕمث٣مؼؾؿٓئم(سؼملٓم)اظ٦ضٟمسػمل٧

صؿملؿضملنيمأنمٰمسؼملٓمشلمملماظؾؿهملمِغؾملمملمدمملظؾهملمتظملؿملٓمغظمل٨ما٦٬٦ٌعموإنمضػملؽملمملمإنمتٕوغؾملمملم٭ظملهملمتضملنيمشلمملمسؼملًٓاممومحممل٭ػمل٥م

متزملٓقمبؽملظمل٨ما٦٬٦ٌعمم)****(أيمبٱمسؼملٓمصٱمرؤؼهملمدمملظؾهمل،ممعضملممًلم)***(مذؿملؽمملنمأحٓػؼملمملماغؿظملمملءماظضملؼملٓموماظٕؤؼهمل)**(أغقبؾملممل

َٰمؼؽبلؿبفمَلُظ٦نؽبماظؽملمبمملسؽبمِإْظقؽبمملًصممل... ،مِغ٥مضٓمؼؽملظمل٨ماظرمل٨ءمظؽملظمل٨مأ٭ػمل٥مسب٦ مم{م273م:مم2د٦رةماظؾعملٕة}..م

م

م

(م3)طؼملمملمضممللماب٤مسؾمملسمم(2م))***(أنقبمشلمملمسؼملًٓامظغمل٤مشرلمع٫ٕؿملهمل:موماظـمملغ٨،مٰغؿظملمملءاظلقملال)**(ماإليمملف)*(مأيماغؿظمل٧

ؿٕبِش... (م،4)عمملمؼٓرؼ١مأغقبؾملمملمبضملؼملٓمٰمتٕىم:م(3)سؾمملس م. :وعـػمل٥،ممجممل٫ٖم{2}...مسؽبػمَل٧ماْظضملؽب

ؽب مظؿملٗمب٦ضٟ،يٕفم{2}...ماآلؼؽبمملتكب... ،حل٤م(1){2}..معنبلؽبؼملقب٧.. (5،){2}...وؽباْظعمَلؼملؽب

                                                           
ممؼمم94م:م12اظشملدليممػمذطٕهماظؾطملٓاديمس٤ماب٤مسؾمملسمم1

ٮممأغقبؾملمملمٯمم(بممم)مؼبمم)**(

ٮمماظٕؤؼمملمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

ٮممدمملطؽملهملمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

ٮماغؿظمل٧مٯمدعملٛمظظملٜمم(أمم)ومؼبمٮماغؿظملمملءمٯمم(بمم)مؼبمم)*(

ٮممٰمإيمملفمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

ٮممعٕأؼهملمٯممم(أمم)مؼبمم)***(

اب٤ماظؽملقمملسمؼبمإسٕابمم،م111م–م110م:م3موضٓمصزمل٢ماظعمل٦لمؼبمتظمللرلمػٔهماآلؼهملماظٖجمملجمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم2

م345م–م344م:م6أب٦محؿملمملنمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م1027-1026ماب٤مسشملؿملهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم218م:م2اظعملٕآنم

مؼم223م:م4اظلؼملنيمؼبماظٓرماٌزمل٦نم،

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم223:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م344م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1027ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

مم276:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذـذ2ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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(مم3){3}م...موؽبَأغؿبؾملؽبمملرـبا... تمملم،مممم(2){2}...متؾب٦ضكبؽملؾب٦نؽب... ؼبماظؿضملػمل٠مطٱممط٨م/ماظذلج٨موػ٦ممممؼم200طممػ

م.. (م،5){3}...مؼؾبطملؿبرملكب٨ماظػمَلؿملؿب٢ؽبماظؽملمبؾملؽبمملرؽب.. و،م(4){3}...ماثؿبؽملؽبؿملؿب٤ِ... :طمملف،موعـػمل٥

ؾبونؽب تمملممممم(6){3}...ؼؽبؿؽبظمَلغمَل

م

م

م

 ...{4}م...معنبؿؽبفؽبمملِورؽباتفبوصؿملؾملمملمجؽملمملتموظؿملٗم:عؾؿٓأموخدلهمربٔوفمتعملٓؼٕهمم(وجؽملمملت)ممطمملف،مإنمجضمل٢م

سشملظملممًلمسػمل٧مصمملسؼمل٢مصؿمل٥مدكٕ،مأيم(جؽملمملتمم)وطٔامظؿملٗمب٦ضٟمإنمجقب،م(ضشملٝمم)سػمل٧(جؽملمملتم)ب٦ضٟمإنمسشملٟم

م... وسػملؿملؾملمملمؼغمل٦نماظ٦ضٟمسػمل٧م:م(8)ايل٤ماظؾزملٕيمم(7)ومبؾملمملمضٕأ،مجؽملمملتمع٤مأسؽملمملب)*(ودكٕمظغمل٣:م

مطمملصؿملممًلمم{4}...عنبؿؽبفؽبمملِورؽباتفب

                                                                                                                                                                                
وطمملفمأب٨مسؼملٕو،مم،276:و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،731م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م333:ماٌغملؿظمل٧

م333:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م276:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم276:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م276:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م731م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

ذ333:اٌغملؿظمل٧م

م333:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

مم276:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظغمل٣مٯممظظملٜممم)*(

مم349م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م65مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم7

مم105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8
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معىب٤ؿبم...(،1)وع٤مط٢ماظـؼملٕاتموع٤مجؽملمملت:ممذبٕورةمغبًٱمسػمل٧مط٢قب،مأي)**(وصب٦زمأنمتغمل٦نمم/مؼم194بممػ

م(تلعمل٧)ممجممل٫ٖ،م٤ٌمضٕأم{4}...موؽبَشؿملؿبؾبم٭كبؽملؿب٦ؽباٍن...،مممطمملف،م٤ٌمرصٝمعمملمبضملٓهمبمملٰبؿٓاءم{4}...َأسؿبؽملؽبمملبلب

م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ذـذ4ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

صكملنمض٫ٕمملمم(2)بمملظؽمل٦نم(غظملسمل٢)و،بمملظؿقؿؿملهمل(ؼلعمل٧مم))**(أومضٕأمم(1)أومبمملظؽمل٦نم(2)مبمملظؿقؿؿملهمل)*(مبمملظؿمملءماظظمل٦ضؿملهملموؼظملسمل٢

م)****(وغظملسمل٢:مممبمملءمواحٓم٤ٌمضٕأ)***(طمملنمطمملصؿملممًلموطٔامم(5)وماظغمللممل٨٫م(4)غبٖةم(3)ض٫ٕمملمعضملممًلمبمملظؿقؿؿملهملموػ٨مضٕاءة

مبمملظؽمل٦نمم)****(وغظملسمل٢

                                                           
ٮممؼغمل٦نمذبٕورًامٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم)**(

وصب٦زمأنمؼغمل٦نم،مم(وجضمل٢مصؿملؾملمملمجؽملمملتلبمم)سػمل٧مم(وجؽملمملتمم)وصب٦زم،مسشملٟمم(وجؽملمملتمع٤مأسؽملمملبمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م،م112م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م219م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمؼبمع٬٦ٝمخظملٚمسشملظملممًلمسػمل٧مط٢م

مؼم226م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م349م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛم1028احملٕرماظ٦جؿملٖم

ٮمموؼظملسمل٢مٯممم(بمم)مؼبمم)*(

إهمملفمم،223م:م2اظؽملرملٕمم،249م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،107اظؿؿمللرلمم،357اظلؾضملهملمػموػ٨مضٕاءةمغبٖةموماظغمللممل٨٫مم2

ؼم338صسملٱءماظؾرملٕم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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لب... ،تمملمم(6){4}...مؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب... (اِط٢)مؼب:موطٔاممؼم226أممػ كبؼ ؾٕبوْام... /طمملف،مم(7){5}...مجؽب مَطظمَل

ؽببىبؾمِل٣ؿب مظضملشملٟم{5}...َأ٭ؿبقؽبمملبؾبماظؽملمبمملِروم... م،{5}...مصكب٨مَأسؿبؽملؽبمملضكبؾمِل٣ؿب... :ممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{5}...بكب

مسصمل٣ماِعٕ،م)******(مدٰظهملمسػمل٧)*****(ظػملؿظملزملؿمل٢(أوظؽ١م)اىؼمل٢معٝمتغملٕارم

م

 ...{5}م...مخؽبمملظكبٓون(8)تمملمممم، ...{6}...ماْظؼملؽبؾـبَٱتؾب(9)طمملف،مومم ...{6}م...ماْظؼملؽبؾـبَٱتؾبم

م... م،مطمملفم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه{6}...مسؽبػمَل٧مُزػمْلؼملكبؾمِل٣ؿب... م،)*(اظضملعمل٦بمملتمواحٓتؾملمملمعؾبؿبػملهمل

                                                                                                                                                                                
م:م2اظؽملرملٕمم،م249م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م107اظؿؿمللرلمم،م356اظلؾضملهملممػمومػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕومم1

مؼمم338إهمملفمممممصسملٱءماظؾرملٕمم،م223

ٮممضٕئمٯممم(أمم)مؼبمم)**(

إهمملفمم،223م:م2اظؽملرملٕمم،249م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،107اظؿؿمللرلمم،357اظلؾضملهملممػمػ٨مضٕاءةمسممل٭٣مواب٤مسمملعٕمم2

ؼم338صسملٱءماظؾرملٕم

م(غظملسمل٢م)بمملظؿمملءموم(تلعمل٧م)بمملظؿملمملءمػ٨مٰب٤مربؿملزمل٤موضٕأمبؾملمملمغبٖةموماظغمللممل٨٫م(غظملسمل٢)وم(تلعمل٧)مذطٕمأب٦محؿملمملنمأنمضٕاءةمم3

مؼم349م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػمممممبمملظؿملمملء

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٯممظظملٜممم)***(

ٮمموتظملسمل٢مٯممم(طمم)مؼبمم)****(

مم277:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م732م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،نماإلؼسملمملحمم6

م277موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

ٮممظػملؿظملسملؿمل٢مٯممم(أمم)مؼبمم)*****(

ٮمماظضملصمل٣مٯممم(أمم)مؼبمم)******(

م334:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م277:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م732م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم9

مم334:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م277

ٮممعـػمل٥مٯممم(أمم)مؼبمم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7ذـذ5ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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كبرفب... ،محل٤م{7م}...عىب٤مرمببىب٥كب...م ،تمملممم(1){6}...اْظضملكبعمَلمملبكب طمملفمسػمل٧مم(2){7}...مِإغمبؼملؽبمملمَأغوملؽبمعؾبؽمل

:مطقبممآموجؾمل٥مظعمل٦ظ٥مصؿمل٥ممم(3)وصلقبٕماشلمملديمبضملػمل٨قبم،موجضمل٢ماشلمملديمشرلمربؼملٓم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

وظؿملٗمب٦ضٟمإنؿبمجضمل٢ماشلمملديمم،ممم(4)ٮممِنؿبمؼؾملٓيمآمب١مرجًٱمواحًٓامخرلمظ١مع٤مغبٕماظؽملضمل٣مم)**(ومآٯم:م

ِنقبمصؿمل٥متعملٓؼ٣معضملؼمل٦لماد٣مم(عؽملٔرم)مسػمل٧(ػؽبمملدلب)مو٬ضملٟمسشملٟمم(5)مػؽبمملدلبوماٌضملؽمل٧مإغقبؼملمملمأغوملمعؽملٔرموم،مربؼملًٓام

صٱمؼ٦ضٟممم(6م())***(طمملظرمل٨ءماظ٦احٓم)اظظملمملس٢مسػملؿمل٥مظغمل٦غ٥مصٕسممًلمؼبماظضملؼمل٢مس٤ماظظملضمل٢موماظضملشملٟمؼزملرلماظرملؿملؽنيم

وضٓموضٟممم(عؽملٔرم)سػمل٧

م

مبكملثؾمملتم{96/م16}ؼبماظؽملق٢مم(بمملق)مػؽملمملمو{11}(وال)و{37}(واقم)و{7}م(ػؽبمملدلب)مسػمل٧مم(7)اب٤مطـرل

ممبمملم)**(أبمداعمؼٓس٦ػ٣مإظبمآمتضملمملظبمٰ(ػمملدم)موعضملؽمل٧م(2)وحٔصؾملمملماظؾمملض٦نمو٭ًٱمووضظملممًل،م(1)موو٭ًٱ)*(اظؿملمملءموضظملممًل

                                                           
م277:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم334:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م277:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملمم3

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموآمٯممظظملٜمم)**(

ِسشملنيماظٕاؼهملمٯم:ممؼعمل٦لمؼ٦ممخؿملدلمزلٝماظؽمليبمم:مموػ٦مغؾملمملؼهملمحٓؼىملمبٓاؼؿ٥مؼبماظؾكمملريمبػملظملٜمس٤مدؾمل٢مب٤مدضملٓمم4

مإظبماإلدٱمموماظؽملؾ٦ةموأٰممدسمملءماظؽمليبم–م102مبمملبم–م56طؿمملبماىؾملمملدموماظلرلممػٮم...مرجًٱممؼظملؿّمآمسػمل٧مؼٓؼ٥م

بمملبمع٤مم-مم44طؿمملبمصسملممل٢٫ماظزملقمملبهملممم،م133م:م6م–م2942مرض٣مايٓؼىملم–ؼؿكٔمبضملسملؾمل٣مبضملسملممًلمأربمملبممًلمع٤مدونمآم

مؼم243ماىٖءماًمملعٗم2406مرض٣مايٓؼىملمصسملممل٢٫مسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم

مم355م–م354م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم–م1030ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

ٮممطمملظ٦احٓمٯممم(بمم)مؼبمم)***(

اآلخٕمأنمؼغمل٦نمعٕص٦سممًلم:موماظؿعملٓؼٕ،مإغقبؼملمملمأغوملمعؽملٔرموػمملدم:موماظؿعملٓؼٕ(عؽملٔرمم)عضملشمل٦فمسػمل٧م(ػمملدلبمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م1030وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم،220م:م2ؼؽملصملٕمإسٕابماظعملٕآنممػٮوظغمل٢مض٦ممغيبمػمملدم:مبمملٰبؿٓاءموماظؿعملٓؼٕ

مؼم354م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم7

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموضظملممًلمو٭ًٱمٯممض٦ظ٥ممم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ10ذـذ7ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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وإنموظؿملؿؼمل٦ػمملمسؼملٕمصعمل٦يم،مصٖاػٓمؼبماظٓغؿملمملمراشنملمؼبماآلخٕةم.مإنموظؿملؿؼمل٦ػمملمأبمملمبغملٕمٯممبمملمؼشملػملؾ٦نموؼبمايٓؼىملم

ؿبدؽبادؾب... (مم3مٮ))***(وإنموظؿملؿؼمل٦ػمملمسػملؿملممًلمصؾملمملدمعؾملؿٓ،مأعنيمٰمتفملخٔهمؼبمآمظ٦عهملم٣٫ٰم (م4){8}...موؽبعؽبمملمتؽب

ؽٓباٍر... :متمملم،موعـػمل٥ ؽٕبم...م (م6){9}...اْظؼملؾبؿؽبضملؽبمملِل...م (م،5){8}...م)****(مبكبؼملكبعمْل وؽبعؽب٤مجؽبؾملؽب

محل٤،مم(7){10}...بكب٥كب

م

م

م

م

م

                                                                                                                                                                                
مم223م:م2اظؽملرملٕمم،م229م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م355م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م108ماظؿؿمللرلمم1

م223م:م2اظؽملرملٕمم،م229م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م355م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م108ماظؿؿمللرلمم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمٰمٯممظظملٜمم)**(

ٮمعؾملؿٓيمٯمم(أمم)مؼبمم)***(

جمملعٝماٌلمملغؿملٓمومإٌادؿمل٢مبمملبمصسملممل٢٫ماظزملقمملبهملموأض٦اشل٣مرض٣مايٓؼىملمم،م152م:م3ماٌلؿٓركمسػمل٧ماظزملقؿملقنيمظػملقمملط٣ممم3

مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم113م:م13م،م439م

م277:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم4

ٮممبعملٓادمٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

م277:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م277:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم334:مومػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماٌغملؿظمل٧:مضممللمأب٦مسؼملٕومم،م277:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف
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لٟبمبكبمملظػمَلؿملؿب٢ِموؽبدؽبمملِربفبمبكبمملظؽملمبؾملؽبمملِر... ؼعملممللمؼبمم:موعـػمل٥م،م*(م)مظػملظملزمل٢مبنيماٌؿعملمملبٱت ممحلؽمل٥مأب٦م{10}...معؾبلؿبؿؽبكؿب

محلؽملمملهمٰدؿطملؽملمملءمط٢معبػملهملمسؼملمملمبضملٓػمملمظظملصملممًلمأومظؿملظملقٕبضمملمبنيم*(م)**مأغقبؾملؼملممل*(م)*وماظصملمملػٕ،مم(4)3وأب٦مبغملٕم(2)1حمملمت

موؽبعكب٤ؿبم... ،واغصملٕمعمملموجؾمل٥م،موضممللمطػمل٥مطٱممواحٓمصٱمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملم،مموسػمل٣مشرلهموأبمملهمشرلػؼملمملم)****(سػمل٣مآ

مبؾؿٓأمم(ع٤مأعٕمآم)مبضملؽمل٧ماظؾمملءمأيمضبظملصمل٦غ٥مبفملعٕمآموإنمسػمل٠(ع٤م)مممحل٤،مإذامطمملغوملم{11}...خؽبػمْلظملكب٥كب

م)******(سػمل٧مأن(مع٤مأعٕمآ)مث٣مؼؾؿٓئ(ضبظملصمل٦غ٥)مطمملنماظ٦ضٟمسػمل٧م(5)مع٤مأعٕمآ)*****(ػ٦:مربٔوفمأيم

ع٤مضسملممل٥٫مم:عضملؽمل٧مذظ١مايظملٜمع٤مأعٕمآ،أيم

كبمربقب٥مممممممممم:م(6)مضممللماظرملمملسٕ ؿبءكبمعكب٤ؿبمُظشمْل ؽبماٌ ؽبرؾبمم)*******((ط٦ؽباظلملؾبمتؽبؽملؿبظملكب٨م)مأعمملمؽبموخػمْل (م7)مسؽملؿب٥معؽبمملمػؾب٦ؽبمضْب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ11ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

                                                           
ٮماٌؿعملمملبٱتمٯمم(أمم)ممؼبمم*(م)

م165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم1

م277:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

 151دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم3

مم733م:م2ماإلؼسملمملحمم4

ٮموماظصملمملػٕمإمنمملمٯمم(بمم)ؼبمٮموماظصملمملػٕمأغقبؾملؼملمملمٯمممض٦ظ٥مم**(م)

ٮمأمنمملمٯمم(أمم)ممؼبمم**(م)*

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمآمٯمممظظملٜمم)*****(

ٮمػ٣مٯمم(بمم)مؼبمم)******(

ؼؽملصملٕممػٮمؼبمع٬٦ٝمرصٝمِغقب٥م٭ظملهملمٌٕص٦عموؼؿضملػمل٠ممبقٔوفمأيمطممل٫ؽملهملمع٤مأعٕمآمتضملمملظبمٮمع٤مأعٕمآمٯمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم5

مؼم233م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م1033وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م462م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمأنمٯممظظملٜمم)*******(

مضممللم٭مملحنملماٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمػ٦مبٱمغلؾهملماٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملماجملػملٓماظـمملظىملمم6

مم248

ٮمح٦اظ٨مؼؽملعمل٧مٯمم(أمم)مؼبممم)********(

م(مم241:م1م(م)م24)مبمملبمع٤مأجمملبماظظمُلؿؿملمملمبكملذمملرةماظؿملٓموماظٕأسمم(م3)مصؿّماظؾمملريمطؿمملبماظضملػمل٣مم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ11ذـذ10ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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مم

وع٤مخػملظمل٥م،مظ٥معضملعملؾمملتمع٤مأعٕمآمع٤مبنيمؼٓؼ٥م:ماٌضملؽمل٧مصؿمل٥مسػمل٧ماظؿعملٓؼ٣موماظؿفملخرلم،أيم:(1)وضممللماظظملٕاء

ِٕماظػمّل٥كب... ،م(مع٤مخػملظمل٥)موسػمل٧مػٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧،مم(2)ضبظملصمل٦غ٥ طمملف،مسػمل٧ماظ٦ج٦همم(3){11}...معكب٤ؿبمَأعؿب

اظ٦ج٦همطػمّلؾملمملمصكملنمضػملوملمطؿملٟمؼؿضملػمل٠مم

م،م*(م)*(مبنيمؼٓؼ٥*(م)ع٤:)مظٓاخػملهملمسػمل٧م(ع٤م)وػؼملمملم/عؿقٓانمظظملصملممًلموعضملؽمل٧مبضملمملع٢مواحٓم/محٕصمملنمؼ195بػؼ201طػ

اظـمملغؿملهملمعطملمملؼٕةمظألوظبمؼبماٌضملؽمل٧مطؼملمملمدؿضملٕص٥ماػذملمم(ع٤م)صمملى٦ابمإنقبم(ع٤مأعٕمآم)اظٓاخػملهملمسػمل٧م(ع٤)و

(ماٌضملعملؾمملت)و،مم(5)4زلني

م

م

م

م

م

م

                                                           
م3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم1

مم233م:م4اظٓرماٌزمل٦نم،م362م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم2

م،م278:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م733م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم334:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مماٌغملؿظمل٧

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯممظظملٜممم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمؼٓؼ٥مٯممظظملٜمم**(مم)

 13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم4

ممم233م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم5  
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عػمل١معضملعمّلنملم:عؽملؾمل٣مسب٦مغلقبمملبهملموسّٱعهمل،موضؿمل٢م/موإغقبؼملمملمأغقبىملمظغملـٕةمذظ١م،م1عٱ٫غملهملماظػملؿمل٢موماظؽملؾملمملرمِغقبؾمل٣مؼؿضملمملضؾ٦نؼأ227مػ

معؽبممل.. ؼبماظضملؾمملبمؼبماظػملطملهمل،م(3)ضمملظ٥ماظزملمملشمملغ٨مم(2)وعٱ٫غملهملمعضملعمّلؾهملموعبٝماىؼملٝمعضملعملؾمملت

ؽبدمبمَظ٥ؾب... :موعـػمل٥م،متمملممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(4){11}...بكبفمَلغؿبظمُللكبؾمِل٣ؿب معكب٤م... (5،){11}...مَصَٱمعؽب

معكب٤ؿبم... ،ممجممل٫ٖ،مٰخؿٱفماظظملمملس٢معٝماتظملمملقماظػملظملٜم{12}..اظىبعمَلممللؽب.م ،طمملفم(6){11}...وؽباٍل

معؽب٤م... ،ومظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥،محل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{12}...خكبؿملظمَلؿكب٥كب

 (م،7)مايممللموماٰدؿؽؽملمملف)*(مممٰحؿؼملممللماظ٦او{13}...صكب٨ماظػمّل٥كب...م :وعـػمل٥،مم٭مملحلم{13}...ؼؽبرملؽبمملء

،موػ٦مرأسمآؼهملم،مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:مطمملفمم(8){13}...اْظؼملكبقؽبمملِل...م

م

م

                                                           
وػ٣مايٕسمع٤مح٦لماظلػملشملمملنمضبظملصمل٦غهملمسػمل٧مزسؼمل٥مع٤مأعٕمآمسػمل٧مدؾؿمل٢ماظؿؾملغمل٣مب٥مصكملغقبؾمل٣مٰضبظملصمل٦غ٥مع٤مأعٕمآمؼبمم1

حظمليتم.ؼؽملصملٕمهٕؼٕماظؿقؾرلمؼبم٭ؽملمملسهملماظرملضملٕمواظؽملـٕموبؿملمملنمإسفمملزماظعملٕآنمٰب٤مأب٨ماإل٭ؾٝماٌزملٕيمتعملٓؼ٣مد.ايعملؿملعملهملمإذامجمملءم

ربؼملٓمذٕفماىؼملؾمل٦رؼهملماظضملٕبؿملقبهملماٌؿقٓةماجملػملٗماِسػمل٧مظػملرملقملونماإلدٱعؿملقبهملممىؽملهملمإحؿملمملءماظذلاثماإلدٱع٨ماظغملؿمملبماظـمملغ٨م

م568،569ؼرملٕفمسػمل٧مإ٭ٓارػمملمربؼملٓمت٦صؿمل٠مس٦ؼسملهملم

م1وؼبمتؾملٔؼنملماظػملطملهملمظألزػٕيمم،م115-م114م:م13مٕمأضٝمسػملؿمل٥مؼبماظضملؾمملبمظغمل٤مذطٕهماظشملدليمؼبمتظمللرلهمحٕصؿملممًلماظشملدليمم2

ممذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم78:م

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،278:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم334:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م278:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م733م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم334:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم334:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ٮمسػمل٧مٯمم(أمم)مؼبممم)*(

ٮمموؼسملضملٟمادؿؽؽملمملصؾملمملم،مػٔهماىؼملػملهملمحممللمع٤ماىٱظهملماظغملٕميهملمم(وػ٦مذٓؼٓماحملممللمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم7

مؼم234م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػ

م278:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؾٓمآم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ذـذ11ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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(م3)وماظسملقمملكم(2)ومبؾملمملمضٕأماِسٕج،مم(1)مومبؾملمملمضٕأماظضملمملعهمل)*(اظعمل٦ةموماإلػٱك،بغمللٕماٌؿمل٣مم(اظكبؼملقممللم)

مجٓالماظغملظملمملرموجٓاشل٣مؼبمإثؾمملتم)**(تمملم،مٰغؿؾملمملءمج٦ابمم(5){14}...مدؽبسؿب٦ؽبُةماْظقؽب٠ىب... (م،م4)بظملؿقؾملممل

ؽبمَصمملهؾب... (م،م6)آشلهملمعٝمآمتضملمملظب تمملمممم(7){16}...موؽبعؽبمملمػؾب٦ؽبممبكبؾؽبمملظكبطملكب٥كب... ،ممجممل٫ٖم{14}...مظكبؿملؽبؾؿبػمُل

ؿبػـبممل... ،م)***(تمملمم(8){14}...مصكب٨م٬ؽبَٱٍل... ،ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م ممحل٤مسػمل٧م{15}...مَر٦ؿبسـبمملموؽبَط

وٓمؼؽملعملمملدمع٤مؼبماظلؼملمملواتموم:م،مأي(ع٤)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧م،مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

(م9)اِرضمر٦سممًلموطٕػممًل

 ...{15}...موؽباآل٭ؽبمملِل(10)تمملم،موعـػمل٥مم: ...{16}...مُض٢ِماظػمّل٥ؾب(1)م، ...َٰم موؽب

هٕبا طمملف،ممم(2){16}...٬ؽب

                                                           
ٮماِػػمل١مٯمم(بمم)مؼبممم)*(

م366م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م29م:م2احملؿلنملمم،م1035ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

أخٔماظعملٕاءةمس٤مذبمملػٓموروىمس٤مدظملمملنمب٤مسؾؿمللهملموأب٦مسؼملٕومب٤م،ممغبؿملٓمب٤مضؿملٗماِس٦جمأب٦م٭ظمل٦انماٌغمل٨ماظعملمملرئمثعملهملمم2

مم265م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملم،مػذملم130اظضملٱءمت٦ؼبمدؽملهملم

ػذملم105ت٦ؼبمدؽملهملم،ماظسملقمملكمب٤معٖاح٣مأب٦ماظعملمملد٣متمملبضمل٨مزلٝمدضملؿملٓمب٤مجؾرلموأخٔمسؽمل٥ماظؿظمللرلمم3

ؼم310:م3اِسٱممم،337:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػم

مم366م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م29م:م2احملؿلنملممم،م66زبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم،م1035ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

وأب٨مسؼملٕو،مم،م278:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم334:ماٌغملؿظمل٧

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمج٦ابممٯممظظملٜمممم)**(

مم367م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم334:مموأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل278٧:وما٫ٰؿؽملمملفم

مم334:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯممظظملٜممم)***(

مؼمم236م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمسشملٟمسػمل٧مع٤مم(ومزٱشل٣مم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم9

مم334:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ16ذـذ14ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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م

(ممم4){16}...وؽباظؽملنب٦رؾب...م و،مسػمل٧معمملمضؾػملؾملمملم(أمم)مظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟمم(3){16}م...موؽباْظؾؽبزملكبرلؾب... موم

ماْظكؽبػمْل٠ؾبم... ،ممبضملؽمل٧مأظٟماٰدؿظملؾملمملمموػ٦مأو٬ّمؼبماظؿ٦بؿملْمسػمل٧ماظرملٕكمم(أمم)طمملف،مِنقب

 ،مممطمملفم{16}...مخؽبمملظكب٠ؾبمُط٢ىبمذؽب٨ؿبءلب... ،مم(7)طمملف:م(6)حل٤،موضممللمأب٦مسؼملٕومم(5){16}...ؽبَظؿملؿبؾمِل٣ؿب

:ممعؽمل٥متضملمملظبمبؾملٔؼ٤ماظ٦٭ظملنيم(م)*تمملمم،سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمادؿؽؽملمملفمإخؾمملرمم(8){16}...ماْظعمَلؾملمبمملرؾب.

ؾبماْظعمَلؾملمبمملرؾب... وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م،ماظ٦حٓاغؿملهملموماظعملؾملٕم  م(ض٢)مهوملماِعٕمبذمل*(م)*ممداخًٱ...مموؽبػؾب٦ؽبماْظ٦ؽباحكب

ـبامرمبابكبؿملـبممل... فبمعىبؿبػمُل٥ؾب... :محل٤،موعـػمل٥م(9){17}...مزؽببؽب :م،وعـػمل٥م(10){17}...مزؽببؽب

م

م

                                                                                                                                                                                
مم334:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م733م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم334:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278

م278:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم334:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278

م،م278:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م334:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

مم334ماٌغملؿظمل٧مم7

م334:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م278:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ٮمإخؾمملرًامٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮمداخ٢مٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)*

م278موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦بماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9

م،مم278:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

مم335:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ17ذـذ16ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18ذـذ17ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

أعقبمملمم)ِنقبماىؼملػملؿنيموإنؿبماتظملعملؿمملمصغملػملؼملهمل:مممجممل٫ٖم{17}م...مجؾبظمَلمملء... ،م(1){17}...موؽباْظؾؽبمملركب٢ؽب... م

وإنقبم،موضٓمصلقبٕمبضملسملؾمل٣ماٌمملءمبمملظعملٕآنموماِدوؼهملمبمملظعملػمل٦بم،موذظ١مع٤مععملؿسملؿملمملتماظ٦ضٟم،مظػملؿظملزملؿمل٢مبنيماىؼمل٢م(

مسػمل٧موج٥ماٌمملءمٕمميغملىملم*(م)وماظٖبٓمعـ٢ماظغملظملٕمصكملغقب٥موإنؿبمزؾملٕمورظملممل،مبضملسملؾملمملماحؿؼمل٢مذؿملؽممًلمطـرلًامٕمضبؿؼمل٢مذؿملؽممًلم

َِرؿبِضممَصؿملؽبؼملؿبغمُلىملؾبمصكب٨... (م،2)وماشلٓاؼهملماظيتمتؽملظملٝماظؽملمملسممتغملىملموػ٦متظمللرلمبطملرلماظصملمملػٕ،م (م3){17}...ما

َِرؿبِض َِعؿبؽبممللؽب... (م،م4)طمملف:محل٤م،وضؿمل٢م(3){17}...ا وػ٦م،موػ٦مرأسمآؼهملم،متمملممم(5){17}...ما

م... ؼبماظؿؼملمملمم:موعـػمل٥،مم(6)(ظػملٔؼ٤مادؿفمملب٦ام):مطمملنمؼؿضملؼملٓماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملموؼؾؿٓئموػ٦مع٤موض٦فماظؽمليب

ؽببىبؾمِل٣ؾبماْظقؾبلؿبؽملؽب٧ ؽبوؿبْامبكب٥كب... ،مموػ٨ماىؽملهملمم(7){18}...ظكب َْٰصؿؽب (م9)حل٤م،وضممللمأب٦مسؼملٕوممم(8){18}...م

(م:مم9)سؼملٕو

م

                                                           
مم278:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

ٮمورٟمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

مم372م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم2

مم335:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم335ماٌغملؿظمل٧مم4

وأب٨مم،م278:موسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم335:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔهماظعملٕاءةممم6

وأب٨م،م278:موسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم335:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم335:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م734م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم8

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9



 680 

م

م

(م2){18}...مجؽبؾملؽبؽملمب٣ؾب... ،مجممل٫ٖم{18}...مدؾب٦ءؾبماْظقكبلؽبمملبكب... سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،ممم(1)طمملف

(م5:)حل٤،موضممللمأب٦مسؼملٕومم(4){19}...مَطؼملؽب٤ؿبمػؾب٦ؽبمَأسؿبؼملؽب٧... تمملم،مم(3){18}...ماْظؼملكبؾملؽبمملدؾب... طمملف،م

،م(6)طمملفم(5):سؼملٕو

َِْظؾؽبمملبكب. م مٓباِر عؿملؿٓأموخدله(ماظٔؼ٤)تمملمم،إنؿبمجضمل٢ممم(7){19}مُأوؿبُظ٦ْاما مم*(م)موطٔظ١ُأوؿبَظؽكب١َمَظؾملؾب٣ؿبمسؾبعمْلؾؽب٧ماظ

ؼبمرب٢م(ماظٔؼ٤)ػ٣ماظٔؼ٤،موطمملفمإنمجضمل٢:ؼبمرب٢مرصٝمخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه(ماظٔؼ٤/م)إنمجضمل٢مؼب196ػ

ًٰمعؽمل٥مأومسشملٟمبؿملمملنم(اظٔؼ٤)أسينماظٔؼ٤موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م:غزملنملمبؿعملٓؼٕ مممممممممماْظؼملكبؿملؽبمملقؽب (8)غضملؿممًلمٌمملمضؾػمل٥مأومبٓ

مممممممممماْظؼملكبؿملؽبمملقؽب

(م،م4){21}...مدؾب٦ءؽبمايكبلؽبمملبكب... :/وعـػمل٥/،م(3)سؽملٓمأب٨محمملمتم(2)طمملفم(1){20}م...ؼأ228مػؼط202مػ

،م

                                                           
م335ماٌغملؿظمل٧مم1

م335:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م278:ممطٔامسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم335:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمتموأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،734م:م2وػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم335:مومطمملفمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م278:ا٫ٰؿؽملمملفم

مم2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم335ماٌغملؿظمل٧مم6

م279:موػ٦مطمملفمسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢م،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

ٮموطٔامٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

اظلؼملنيمؼبماظٓرمم،380م:م6أب٦محؿملمملنماظؾقٕماحملؿملٛمم،223م:م2وضٓمذطٕمػٔهماظ٦ج٦هماب٤ماظؽملقمملسمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم8

م239م:م4اٌزمل٦نم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ21ذـذ18ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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م

م

م

(م،م6)معضملشمل٦صممًلمسػمل٧معمملمضؾػملؾملمملمظشمل٦لماظغملٱم)**(موإنمطمملنمعمملمبضملٓػممل(م)*وجمملزماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملمم:م(5)مضممللمذؿملْماإلدٱم

وظؿملٗمػٔاماظضملٔرمبرمل٨ءممِنقبماظغملٱمموإنؿبمرممللمٰمصب٦زماظ٦ضٟمؼبمشرلمع٬٦ٝماظ٦ضٟمم:م(7)مضممللماظغمل٦اذ٨

اٌؽملزمل٦صمسػملؿمل٥م،مب٢مؼعملٟمسؽملٓم٬ؿمل٠ماظؽملقبظمَلٗ،مث٣مؼؾؿٓئمع٤مضؾ٢ما٬٦ٌٝماظٔيموضٟمسػملؿمل٥معمملمجٕتمسػملؿمل٥مسمملدةم

ؾٕبوْا... وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م،مم(8)أ٭قمملبماظ٦ضٟ كبؼ٤ؽبم٭ؽبؾؽب مٓباِر... ممإظبم{22}...موؽباَظ مم{22}...مسؾبعمْلؾؽب٧ماظ

مسؾبعمْلؾؽب٧م... م،م{22}...اظلمبؿملىبؽؽبهمَل...م م،وٰمسػمل٧{22}...سؽبَٱغكبؿملؽبهمًلمؽب... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم،م

                                                                                                                                                                                
:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم335:مومطمملفمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م278

م279:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

مم165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

مم335:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م279:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

مم71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم5

ٮمسػملؿملؾملمملمٯمم(بمم)مؼبمم(مم)*

 ٮبضملٓهمٯمم(طمم)ومم(أمم)ؼبمم)**(

مم408ماٌعملزملٓمظؿػملكؿملٙمعمملمؼبمإٌذٓمم6

مم43مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم7

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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مٓباِر عؾؿٓأموعمملمبضملٓماًدلمأومخدلماٌؾؿٓأمربٔوفم(مجؽملمملت)،مإنؿبمجضمل٢م(2)تمملم:موضؿمل٢،مطمملفممم(1){22}...اظ

ًٰمع٤م(جؽملمملتمم)ربٔوفموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ م،م**(م)*وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم(3)(سعملؾ٧ماظٓارم)بٓ

م

م

م

(م:م7)ضممللمععملمملت٢.مظٱدؿؽؽملمملفمم(اٌٱ٫غملهملم)واظ٦اومؼبم،مم(6)سؽملٓمغمملصٝم(5)تمملممم(4م){23}...موؽبذؾبرىبؼمبمملتكبؾمِل٣ؿب... م

ؼٓخػمل٦نماىؽملهملمؼبمععملٓارمؼ٦مموظؿملػملهملمع٤مأؼمملمماظٓغؿملمملمثٱثمعٕاتمعضملؾمل٣ماظؿقٟموماشلٓاؼمملمع٤مآمم:م(7)ععملمملت٢

م دٱممسػملؿملغمل٣ممبمملم٭دلمتم:متعمل٦لماٌٱ٫غملهملم،موع٤مط٢قبمبمملبمرأسمآؼهملمؼبمشرلمآٌغؿملنيموماظغمل٦ؼبم،مم(8)تضملمملظب

ؿبتؾب٣ؿب مٓباِر... ،ممممجممل٫ٖم{24}...٭ؽبؾؽب وماٌكزمل٦صمبمملٌٓحمربٔوفمأيم،متمملمممم(9){24}...مَصؽملكبضملؿب٣ؽبمسؾبعمْلؾؽب٧ماظ

                                                           
وػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م734م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم336:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م279:ما٫ٰؿؽملمملف

مم279ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

ًٰمع٤ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم3 م)وأنمؼغمل٦نمعؾؿٓأمخدلهم،موأنمؼغمل٦نمبؿملمملغممًلموأنمؼغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمعسملؼملٕمم(سعملؾ٧م)صب٦زمأنمؼغمل٦نمبٓ

م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،119م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م239م:م4اظٓرماٌزمل٦نمػمٮمم(ؼٓخػمل٦غؾملمملم

مؼم382م،م381م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1038احملٕرماظ٦جؿملٖمم،223

ٮمٰمصب٦زمٯمم(طمم)مؼبمم*(مم)**

مم279:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأب٨مسؾٓمآ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

مم279ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

ؼم206م:م8اِسٱمممػممم767ػذملم150مععملمملت٢مب٤مدػملؿملؼملمملنمب٤مبرملرلماِزديمع٤مأسٱمماٌظمللٕؼ٤مأ٭ػمل٥مع٤مبػملٞمعمملتمدؽملهملمم7

م475مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم8

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م279:وماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

مم336
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َِرؿبِض...م  (م.1)صؽملضمل٣مسعملؾ٧ماظٓارماىؽملهملمأومصؽملضمل٣مسعملؾ٧ماظٓارماظزملدل:مأيم ؾبونؽبمصكب٨ما مممظؿملٗم{25}...وؽبؼؾبظمْللكب

مَظؾملؾب٣ؾبم... ،مذملمصٱمؼظملزمل٢مبنيماٌؾؿٓأموماًدلمبمملظ٦ضٟمم(اظٔؼ٤مؼؽملعملسمل٦ن)خدلموم(أوظؽ١مم)ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥

،ممممجممل٫ٖم{25}...اظػمَلضملؿبؽملؽبهمُل

 ...مٓباِر كبرؾب... ،متمملمممم(2){25}...موؽبَظؾملؾب٣ؿبمدؾب٦ءؾبماظ :مم،وعـػمل٥(م)*حل٤مم(3){26}م...موؽبؼؽبعمَل

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ـذ26ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

نبغؿبؿملؽبممل... م َٰمعؽبؿؽبمملعفب... مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨{26}...مبكبمملْظقؽبؿملؽبمملةكبماظ عىب٤م ،تمملممم(4){26}م...مِإ

إنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؾؿٓأموخدلهمعمملمبضملٓهممم(5){27}...معؽب٤ؿبمَأغؽبمملبؽب... :مممطمملف،موعـػمل٥{27}...رمببىب٥كب

                                                           
مم240م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م383م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م279:موماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م734م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م336

ومم،م279:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م735م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م336:مطمملفمسؽملٓممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مٯممظظملٜمم*(مم)

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م279:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م735م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م336:ماٌغملؿظمل٧

وػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مومضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م735م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م336:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م279:ما٫ٰؿؽملمملف

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ26ذـذ23ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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ًٰمع٤م،ػ٣ماظٔؼ٤م:مخدلمعؾؿٓأمربٔوفمتعملٓؼٕه وع٤محؿملىملمط٦غ٥م،مم(1)ضؾػمل٥م(اظٔؼ٤)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مبٓ

ِٕماظػمّل٥كب... رأسمآؼهملمصب٦زم كٔبْط ...م مو*(م)*ظٱبؿٓاءمبفملداةماظؿؽملؾؿمل٥:ممطمملفم(م)*ماِول{28}...مبكب

وظؿملٗمب٦ضٟمم،م{29}...مُر٦بؽب٧مَظؾملؾب٣ؿب... تمملم،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؾؿٓأموماًدلممم(2){28}...اْظعمُلػمُل٦بؾب

ًٰمع٤م(ؼ٤مآعؽمل٦ا)إنمجضمل٢ماظٔ )مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧،مم(3)ضؾػمل٥مِنقبماظؾٓلموماٌؾٓلمعؽمل٥مطمملظرمل٨ءماظ٦احٓم(اظٔؼ٤م)بٓ

،م(مر٦ب٧مشل٣)وٰمسػمل٧م(بٔطٕمآ

م

م

م

طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمم(5){30}...مَأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبمملمِإَظؿملؿب١َ... ،تمملممم(4){29}...موؽبحؾبلؿب٤ؾبمعؽبـملبلب... مو

،م

                                                           
ٮممم(ع٤مم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمسػمل٧ماظؾٓلمع٤مم(اظٔؼ٤مآعؽمل٦امم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

اظؾقٕمم،م1039احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م120م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م224م:م2إسٕابماظعملٕآنممػ

مؼم241م–م240م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م385م:م6احملؿملٛم

ٮماِوظبممٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم*(ممم)

ٮماظؿرملؾؿمل٥ممٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)*

وػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مومضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م735م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م336ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م279:ما٫ٰؿؽملمملف

ًٰمع٤مم(اظٔؼ٤مآعؽمل٦امم)ٯم:ممضممللماظٖجمملجمم3 ؼبمع٬٦ٝمرصٝمبٱبؿٓاءموخدلهمر٦ب٧مشل٣موصب٦زمأنمؼغمل٦نماظٔؼ٤مؼبمع٬٦ٝمغزملنملمبٓ

م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1039وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م224م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمومبضملؽمل٧مأسينمم(ع٤مم)

مؼم241م:م2اظٓرماٌزمل٦نمم،م385

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م279:وسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م735م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م336:ماٌغملؿظمل٧

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م280:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

م336:ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ30ذـذ29ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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َٰمػؾب٦ؽب... (م،3)سؽملٓمأب٨محمملمتم(2)حل٤م،وطمملفم(1){30}...مبكبمملظمبحؿبؼملؽبذمل٤ِ... م (م4){30}...مٰمِإَظذمل٥ؽبمِإ

،مربٔوصممًلم(مظ٦)مإنمجضمل٢مج٦اب:متمملممم(7){30}...معؽبؿؽبمملبكب... (م،م6)طمملفم(5):حل٤،موضممللمأب٦مسؼملٕ

أومطٔاموطٔامظغملمملنمػٔاماظعملٕآنم،موظ٦مأنقبمضٕآغمملمدرلتمب٥ماىؾممللم:موماظؿعملٓؼٕم،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مععملٓعممًلم،م

م(م:م9)طؼملمملمضممللماظرملمملسٕم(8)أومعمملمآعؽمل٦ا

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ذـذ30ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ

ُٛمأغؿبظمُللممل فٗبمتؽبلؽبمملض فٗبمتؽبؼملؾب٦تؾبمدؽب٦ؼقبهملممممممممممممممممممممموظغملؽملقبؾملمملمغؽبظمْل (مم1م)*(م)مممصػمل٦امأغقبؾملمملمغؽبظمْل

                                                           
:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م735م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م336:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،280

م280:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مومضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م735م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م336:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،280

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

م337ماٌغملؿظمل٧مم6

مم337:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م7

ِنمؼبماظغملٱممدظؿملًٱمسػملؿمل٥موماٌضملؽمل٧مظ٦مأنقبمضٕأغممًلمدرلتمب٥ماِرضمأومطػمل٣مب٥ما٦ٌت٧مٌمملمم(ظ٦مم)تٕكمج٦ابمٯم:مضممللماظٖجمملجمم8

م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م78م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماٌعملؿسملنملمم،م121م:م3ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمآعؽمل٦امب٥م

عطملينمم،م242م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م389م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1040احملٕرماظ٦جؿملٖم170اٌلممل٢٫ماٌؽملـ٦رةمم،م224

مٮمم249اظػملؾؿملنملم

ماعٕؤماظعملؿملٗمب٤محفٕمب٤مايمملرثماظغملؽملٓيمأذؾملٕمذضملٕاءماظضملٕبمميمملغ٨ماِ٭٢مطمملنمأب٦همعػمل١مأدٓموششملظملمملنموظٓمسب٦مدؽملهملمم9

مؼمم351م:م1اِسٱمممػمم545مموت٦ؼبممدؽملهملم497

ٮممأغظمللؽملمملمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)
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وظغملؽملقبؾملمملمدبٕجم،مأومشلمملنمسػمل٨قبم/مظ٦مأنقبمغظملل٨ممت٦تمؼبمعٕةمواحٓةمٰدذلحومل:مأيمؼب197ػ

وإنمأجؿملؾ٦ام،وػ٣مؼغملظملٕونمبمملظٕغب٤:وع٤مضممللمعضملؽملممله،مصقٔفممظٰٓظهملماظغملٱممسػملؿمل٥*(م)*مضػملؿملًٱمضػملؿملًٱ

مظرملٓةمسؽملمملدػ٣مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم***(م)مإظبمعمملدفملظ٦ا

... :/مطمملف،موعـػمل٥م ......{31}(2)م،م{30}...مبكبمملظمبحؿبؼملؽبذمل٤ِ... مؼأ229ػ

...{31}(3)وٰموضٟمإظبمض٦ظ٥م(4)اِولموطٔااظـمملغ٨مم {31}......م(5م،م) ...

...{31}(6)تمملمممم

ؿبتؾبؾملؾب٣ؿب... مممممم مبكبؼملؽبمملم.. ،تمملمم(8){32}...مسكبعمَلمملبكب... ،مظٱبؿٓاءمبمملظؿ٦بؿملْم)****(حل٤،(7){32}.مثؾب٣مبمَأخؽب

مِنقبمع٤م(3)تمملم،م(2:)طمملف،موضممللماِخظمل٘ممم(1){33}...َطلؽبؾؽبوملؿب

                                                                                                                                                                                
م–معزملٕم–مدارماٌضملمملرفم–هعملؿمل٠مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣م،مدؼ٦انماعٕئماظعملؿملٗمٮمد٦ؼهملمٯمبٓلمٮمعبضملؿملهمًلمٯممؼبماظٓؼ٦انمم1

مم107صم،ممػذملم1377/ممم1958ممم5مطمماظعملمملػٕة

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمضػملؿملًٱممٯممظظملٜمم**(مم)

ٮمدفملظ٦همٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م735م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م،م280

مم337:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م280:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م735م:م2موػ٦مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم337:

م280وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

م280:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

مم280:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م337:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م735م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

وػ٦موضٟمحل٤مِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممٮمطمملفمٯمم(طمم)مؼبممم)****(

م337:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م280:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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م

بضملٓهم/موعمملم(4)مظؿملٗمع٤مذٕطممل٫ؾمل٣ماظيتمٰمتسملٕموٰمتؽملظملٝ**(م)معؾؿٓأمخدلػمملمربٔوفمتعملٓؼٕهمطؼمل٤*(م)ادؿظملؾملمملعؿملهملمؼ203طػ

ًٰممبكمل٬ؼملمملرمضٓم(وجضملػمل٦امم)علؿفملغٟ،موجممل٫ٖم٤ٌمجضمل٢مض٦ظ٥م ؽٕبَطمملء... (م،م5)حممل :مممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{33}...مذؾب

معىب٤ؽبماْظعمَل٦ؿبِلم... ظٱدؿظملؾملمملم،مم(8)سؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕم(7)،موتمملمم(6){33}...ُض٢ؿبمدؽبؼملنب٦ػؾب٣ؿب...م م**(م)*

...{33}(9)مموعـػمل٥(،)****طمملفم: ...ؾبػؾب٣ؿب نٓبوْا... م،م٤ٌمضٕأم{33}...معؽبغمْل ممبؾؽملممل٥٫م{33}...موؽب٭ؾب

ومبؾملمملمضٕأممم،مم(زؼقب٤ؽب)بسمل٣ماظزملمملدمظضملشملظمل٥ممسػمل٧م:ممبؾؽملممل٥٫مظػملؼملظملضمل٦لم،مأي)*****(ظػملظملمملس٢،موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأ

                                                                                                                                                                                
م280:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،م736م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم337:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م

مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مم280ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

ٮماٰدؿظملؾملمملعؿملهملمٯمم(بمم)مؼبمم(مم)*

ٮم٤ٌمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

عطملينمم،م392م:م6أب٦محؿملمملنماظؾقٕماحملؿملٛمم،م225م–م224م:م2إسٕابماظعملٕآنم،مموضٓمذطٕمػٔاماظ٦ج٥ماب٤ماظؽملقمملسمم4

مم19-18اظػملؾؿملنملم

وضٓمغ٦ضرملوملمم،م245م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮموػ٦ماظصملمملػٕموضؿمل٢ماظ٦اومظػملقممللم،مصب٦زمأنمؼغمل٦نمادؿؽؽملمملصممًلمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

مؼم19عطملينماظػملؾؿملنملمم،م393م:م4اظؾقٕماحملؿملٛمم،م225م:م2اٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموعـػمل٥مٯممظظملٜمم**(مم)*

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤م:مضممللمأب٦مسؼملٕوم،م280:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف::ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم6

مم337:مع٦د٧،ماٌغملؿظمل٧

مم337:ماٌغملؿظمل٧م،م280:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم29مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم8

ممم337:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م736م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

م23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةمآؼهملمٮمحل٤مٯمم(أمم)مؼبممم)****(

ٮمضٕأهمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبممم)*****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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مٓبمسؽب٤ِماظلمبؾكبؿمل٢ِ. :ػؽملمملموؼبمشمملصٕمؼبمض٦ظ٥م(1)اظغمل٦صؿمل٦ن ؿبسؽب٦ؿبنؽبمدؾب٦ءؾبمسؽبؼملؽبػملكب٥كبموؽب٭ؾب ؽبظكب١َمزؾبؼىب٤ؽبمظكبظملكب مم{م37م:م40د٦رةمشمملصٕ}موؽبَط

صكب٨ماْظقؽبؿملؽبمملةكبم...م :طمملفم،وعـػمل٥م(3){33}...معكب٤ؿبمػؽبمملدلب... (م،م2)وبمملض٨ماظلؾضملهملمبؾؽملممل٫ؾملمملمظػملظملمملس٢

نبغؿبؿملؽبممل ،ٰتظملمملقماىؼملػملؿنيمم(6)طمملفم:(5)وضممللمأب٦مسؼملٕو،محل٤ممم(4){34}...مَأذؽب٠نب... ممم{34}...اظ

اىؼملػملؿنيمعٝمم

)محل٤،مإنمجضمل٢مم(8){35}...ماْظؼملؾبؿمبعمُل٦نؽب... ،متمملممم(7){34}...معكب٤موؽباٍق... ،ماظؽملظمل٨مؼبماظـمملغؿملهملم

علؿفملغظملممًلمأومجضمل٢مم(وٕيم)موطٔامإنمجضمل٢*(م)صؿملؼملمملمغعملٙمسػملؿمل١معـ٢ماىؽملهمل:عؾؿٓأمربٔوفماًدل،مأيمم(عـ٢

زا٫ٓةمصؿملعملممللماىؽملهملماظيتموسٓماٌؿعمل٦نمطؿملوملموطؿملوملممم(عـ٢)ظظملصملهملم

م

م

م

م

                                                           
م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م108اظؿؿمللرلمم،م571م–م570وؼبمد٦رةمشمملصٕمم،م359موػ٣مسممل٭٣موغبٖةموماظغمللممل٨٫ماظلؾضملهملمم1

م،م394

مم339إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م223م:م2ماظؽملرملٕم

مم339إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م223م:م2اظؽملرملٕمم،م394م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م108اظؿؿمللرلمم،م359ماظلؾضملهملمم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م280:مواب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م736م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم337:ماٌغملؿظمل٧

:موطمملفمسؽملٓأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،280:ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملف:واب٤ماظؽملقمملسم،736:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم337

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم337:مماٌغملؿظمل٧م6

مم337:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م280:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م281:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماىؽملهملمٯممظظملٜمم*(مم)

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ـذ33ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ35ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

م)جضملػمل٥مخدلًامخشملفملمسؽملٓماظؾزملٕؼنيم:م(2)ضممللماظظملٕاء،مم(1)(وٕيم)معؾؿٓأمخدله*(مم)(عـ٢م)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢

وذؾؾملؿ٥مأنماٌـ٢مػؽملمملممبضملؽمل٧مم(3)مِنقبماٌـ٢مٰموٕيمع٤مهؿ٥ماِغؾملمملرموإمنمملمػ٦مع٤م٭ظملمملتماٌسملمملفمإظؿمل٥**(

                                                           
م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمعـ٢مٯممظظملٜممم)*(

وظغملؽملقب٥مجمملءمسػمل٧مض٦ظ٥م،مصكملنقبمػٔامٕمؼنبؽبمسػمل٧ماظظملضمل٢مم(وماظلمملرقموماظلمملرضهملمصمملضشملضمل٦امأؼٓؼؾملؼملمملمم)وض٦ظ٥متضملمملظبمٯم:ممضممللمدؿملؾ٦ؼ٥مم1

صؿملؾملمملمطٔاموطٔامصكملغقبؼملمملمو٬ٝماٌـ٢مظػملقٓؼىملماظٔيمم(صؿملؾملمملمأغؾملمملرمع٤معمملءمم)ث٣مضممللمبضملٓمذظ١مم(عـ٢ماىؽملهملمإظبموسٓماٌؿعمل٦نمم)تضملمملظبم

صؾمل٦مربؼمل٦لمسػمل٧مػٔام،مأوممممملمؼعملٙمسػملؿملغمل٣معـ٢ماىؽملهملم،موع٤ماظعملزملٙمعـ٢ماىؽملهملم:مبضملٓهمصٔطٕمأخؾمملرًاموأحمملدؼىملمصغملفملغقب٥مضممللم

عضملمملغ٨مم،م225م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماٌعملؿسملنملمم،م143م–م142م:م2اظغملؿمملبممػٮمومآمتضملمملظبمأسػمل٣م،ماإل٬ؼملمملرموسب٦هم

اظٓرمم،م335م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1042احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م225م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م122م:م3اظعملٕآنموإسٕاب٥م

مؼم246م–م245م:م4اٌزمل٦نم

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

ٮمضممللمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم**(مم)

مم246م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م395م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم3
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ؼبماآلؼهملمم(5)وغعمل٢مشرلهمس٤ماظظملٕاء،مم(4)3غعمل٢مسب٦هماظٖزبرملٕي،مم(2)1وػٔاماظٔيمذطٕهمأب٦ماظؾعملمملء،ماظزملظملهملم

وػٔامعؽمل٥متظمللرلمعضملؽمل٧م،مأحٓػؼملمملمسػمل٧محٔفمظظملصملهملمأغقبؾملمملموماِ٭٢م٭ظملهملماىؽملهملمأغقبؾملمملموٕيمم:م(6)تفملوؼػملني

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم**(م)*اإلسٕاب

م

م

(ذ35)ـذدورةذاظرسدذاآلؼاتذ13

مم

مضبٔفمأغقبؾملمملمع٤مشرلمدظؿمل٢موماظـمملغ٨مأنمظظملصملهملمعـ٢مزا٫ٓةموماِ٭٢ماىؽملهملموٕيمع٤مهؿؾملمملماِغؾملمملرم*(م)وطؿملٟ

ؽبمَطؼملكبؿـبػملكب٥كبمذؽب٨ؿبءفب... م**(م)عـ٢مطـرلةمؼبمظلمملغقبؾمل٣موعؽمل٥.موزؼمملدةم م،م{11:م42د٦رةماظرمل٦رىم}...مَظؿملؿب

                                                           
مم31دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهمل1

مم317مإعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم2

 9دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم520م:م2ماظغملرملمملفمم4

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

ممم246م–م245م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م395م:مم6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

ٮمٰمإسٕابمٯمم(طمم)ومم(أمم)مؼبمم**(مم)*

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمضبٔفمٯممظظملٜمم*(مم)

ٮموعـػمل٥مٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)
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 {137:م2د٦رةماظؾعملٕةم}...َصكمِلنؿبمآعؽبؽملؾب٦ْامبكبؼملكبؿـب٢ِمعؽبمملمآعؽبؽملؿؾب٣مبكب٥كب...م(1)م:م،وطٔامم {35}...اْظؼملؾبؿمبعمُل٦نؽب...مممظؿملٗم

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبموسٓمأيم)****(ب٦ضٟ م(وٕي)مععملٓرًامجٕؼمملنمأغؾملمملرػمملمأومجضمل٢م)****(وسٓػممل:ممإنمجضمل٢موٕيمحممل

م(م4)3مع٤مسؾمملرةماظلؼملني)*****(صٱمؼظملزمل٢مبؿمل٣ماٌظمللقبٕموماٌظمللكبٕمبمملظ٦ضٟمطؼملمملمؼقملخٔم(2)تظمللرلًامظػملؼملـ٢

 ...َِغؿبؾملؽبمملرؾب تمملممم(5){35}م...مِوزكبػمُلؾملؽبممل... وو٭ػمل٥مأوظبمِنقبمعمملمبضملٓهمتظمللرلمٌمملمضؾػمل٥:ممجممل٫ٖم{35م}...ما

وم:مجممل٫ٖمم(6){35}...ماتمبعمَل٦ْا... إنموٕي:مخدلماٌـ٢مبكمل٬ؼملمملرمإنم،أيم(وٕي)تمملمم،سؽملٓمع٤مجضمل٢م

اظ٦٭٢مم

م

ِٖلؽبم... ،متمملممم(7){35}م...ماظؽملمبمملرؾب.. ،أحل٤مِنقبماىؼملٝمبنيمايمملظؿنيمأدلمسػمل٧ماٰغؿؾمملهم مبكبؼملؽبمملمُأغ

َِٕكمبكب٥كب... ،حل٤مم(1){36}...مبؽبضملؿبسملؽب٥ؾب... ،مجممل٫ٖم{36}...ِإَظؿملؿب١َ  ،ممجممل٫ٖم{136}...موؽبٰمُأذؿب

                                                           
مم246م–م245م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نم،ممع٤مض٦لماظظملٕاءماِولمحؿ٧مػٔاما٬٦ٌٝمغؾبعمل٢محٕصؿملممًلمع٤ماظلؼملنيمم1

ٮموضظملممًلمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم***(مم)

ٮموسٓػؼملمملمٯمم(بمم)مؼبممم)****(

سػمل٧مإدعملمملطمأنمورصٝماظظملضمل٢مومم(وٕيمم)خدلًامس٤ماظزملظملهملموإمنمملمؼؿفملولمم(وٕيمم)ٰمؼزملّمأنمؼغمل٦نمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م395م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮماظؿعملٓؼٕمأنموٕيمخدلمثمملنماِغؾملمملرمم

م،م122

مؼم246م–م245م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م1042ماحملٕرماظ٦جؿملٖم225م:م2مإسٕابماظعملٕآنم

ٮمتقملخٔمٯمم(أمم)مؼبممم)*****(

م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم246م–م245م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم4

م،م281:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م737م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم337:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

مم337:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م737م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م281:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م737م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م338:ماٌغملؿظمل٧



 692 

 ...{36}...معؽبـملبكب(2)تمملممم، ...ؽببكبؿملهبممل مظؿملٗم{37}...معكب٤ؽبماْظضملكبػمْل٣ِ... ،حل٤مم(3){37}...مسؽب

ِنقبماظٱمم،مب٦ضٟمظػملظملزمل٢مبنيماظرملٕطموج٦اب٥م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ39ذـذ37ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

َٰموؽباٍقم ،(/عمملظ١)مععملٓرمضؾػملؾملمملموظٔظ١مجمملءماى٦اب/معقملذغهملمبعملل٣(موظؽ٤)مؼبؼ198بػؼ230أػم ،متمملمم(4){37}...وؽب

َٰمبكبكمِلذؿبِنماظػمّل٥كب... ،طمملفمظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨ممم(1){38}...موؽبذؾبرىبؼمبهمًل... م (م3)ضممللمأب٦محمملمت،م(2){38}...مِإ

(مم6){38}...مظكبغمُل٢ىبممَأجؽب٢ٍمطكبؿؽبمملبفب... :م،موعـػمل٥(5)متماظغملٱمم:م(4)وضبؿمل٧مب٤مغزملرلماظؽملق٦ي

                                                                                                                                                                                
م338:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م281:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم281:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم281:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم281:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ37ذـذ35ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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ميق٦مآمعمملم،مم(9)ضممللماظسملقمملك،متمملممم(8){39}...ماْظغملكبؿؽبمملبكب... ،مطمملفم(7){38}...موؽبؼؾبؿـبؾكبوملؾب... م

(م11)دؽ٢ماظغملػمليب،مم(10)ؼرملمملءمع٤مدؼ٦انمايظملصملهملمعمملمظؿملٗمصؿمل٥مث٦ابموٰمسعملمملبموؼـؾوملمعمملمصؿمل٥مث٦ابمأومسعملمملب

(م:م12)صعملمملل،مس٤مػٔهماآلؼهملم

مؼغملؿنملماظعمل٦لمطػمل٥محؿ٧مإذامطمملنمؼ٦مماًؼملؿملٗمرٕحمعؽمل٥مط٢مذ٨ءمظؿملٗمصؿمل٥مث٦ابموٰمسعملمملبممسب٦أطػملوملم

(مم14م)**(م)13مصؿمل٥ماظـ٦ابمأومسػملؿمل٥ماظضملعملمملبمامػذملماظؽملغملٖاوي*(م)وذٕبوملمودخػملوملموخٕجوملموػ٦م٭مملدقموؼـؾوملمعمملمطمملن

ػؽملمملماظ٦اوموماِظٟمعٕص٦عمبسملؼملهملمععملٓرةمسػمل٧ماظ٦اومماحملٔوصهملمٰظؿعملمملءمم(15)(ميق٦امم)واتظمل٠مسػملؼملمملءماظٕد٣مسػمل٧مرد٣

،ماظلمملطؽملنيم

                                                                                                                                                                                
م338:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

مم338:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م737م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم4

مم281:ممذطٕماب٤ماظؽملقمملسمض٦لمأب٨محمملمتموٕمؼضملػمل٠مسػمل٧مض٦لمضبؿمل٧مب٤مغزملرل،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م338:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م737م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م281:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م737م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م338:اٌغملؿظمل٧م

:موطمملفمسؽملٓأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،281:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم،م737:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،اإلؼسملمملحمم8

م338

مم14مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظٕسٓماآلؼهملمم9

مم168م:م13ماظشملدليمم10

مم17مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم11

مم168م:م13ماظشملدليمم12

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملنمٯممظظملٜمم*(مم)

م25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم13

ٮماظؽملغملٖاويمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم**(مم)

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم14

م42ماٌعملؽملٝمم15

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ39ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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بمملظسملؼملهملموظػملؿعملمملءم/مادؿطملؽملمملءمسؽملؾملمملم(1)صمملظ٦اومػؽملمملمثمملبؿهملمخشمّلممًلمربٔوصهملمظظملصملممًلموضٓمحٔصوملمظظملصملممًلموخشملممًلمؼبمأربضملهملمع٦ا٬ٝؼط204مػ

ؿبعؾبماإلغؿبلؽبمملن:وظػملؿعملمملءماظلمملطؽملنيموػ٨م ُٓماظؾمملر٢ؽب{م11:17اإلدٕاءم}وؼ ؾّبما م،{24:42اظرمل٦رىم}ومي

قباع قببؽبمملغكبؿملهملموم{6:54اظعملؼملٕ}ومؼ٦مؽبمؼٓعؾبماظ ؿبعؾبماظ موضظملممًلم***(م)وعمملمثؾوملمخشملممًلمٰمضبٔف{م18:96اظضملػمل٠}دؽمل

صؾمل٦مبطملرلم(إعقبمملمم)موعمملموحٓػمملموعبؿملٝمعمملمؼبمطؿمملبمآمع٤مذطٕ)****(ورزل٦امأؼسملممًلموإنمعمملمغٕؼؽمل١مإنموحٓػمملمطػملؼملهمل

(مم2)غ٦نمطػملؼملهملمواحٓة

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذـذ40ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

                                                           
م35ماٌعملؽملٝمم1

ٮمهٔفمٯمم(بمم)مؼبمم***(مم)

ٮمبغملػملؼملهملمٯمم(طمم)مؼبممم)****(

مم70مم-م69ماٌعملؽملٝمم2
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 ..{40}...موؽبسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبمملماْظقكبلؽبمملبؾب(1)تمملم،مم ؽباصكبؾملؽبمملم  :حل٤،وعـػمل٥م(2){41}...معكب٤ؿبمَأْر

م مظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملء،{42}معكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب. ،تمملمم(3){41}...اْظقكبلؽبمملبكب...م م{41}...ظكبقؾبغمْلؼملكب٥كب

(مم4){42}...جؽبؼملكبؿملضملـبممل

ٍٗ... :محل٤،موعـػمل٥ مٓباِر...م (مم،5م){42}...مُط٢نبمغؽبظمْل  ،تمملممممم(6){42}...سؾبعمْلؾؽب٧ماظ

ؿٕبدؽبًٱ...  عكب٤مم)ممم٤ٌمضٕأموع٤مسؽملٓهمبغمللٕمعؿمل٣{43}...موؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب... :مممحل٤،موعـػمل٥{43}...مَظلؿبوملؽبمعؾب

م(سػمل٣)مذبٕورمبؾملمملموػٔاماىمملرمخدلمععملٓممو**(م)(سؽملٓ))حٕفمجٕمو(ع٤م)م*(م)وطلٕماظٓالموسػمل٣ماظغملؿمملبمذملمجضملػمل٦ا(

                                                           
م281:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم338:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م738م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م281:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م281:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م738م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم338:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم338:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م738م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م281:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ٮمحٕفمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮمسؽملٓهمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم**(مم)
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(م7)وسؾٓماظٕغب٤م(6)واب٤مجؾرلم(5)وسغملٕعهملم(4)واب٤مسؾمملس(3م)***(م)وأب٨قبم(2)سػمل٨قبم(1)ومبؾملمملمضٕأ،معؾؿٓأمعقملخٕم

(م8)ب٤مأب٨مبغملٕموماظسملقمملكم(7)اظٕغب٤

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13

مم

مس٤م*(م)*وػ٨مضٕاءةمعٕوؼهمل،موماظسملؼملرلمؼبمسؽملٓهمٓمتضملمملظبمم(11م)*(م)ومروؼٗم(10)وذبمملػٓم(9)مواب٤مأب٨مإدقمملق

بغمللٕماظضملنيمصمملس٢م(سػمل٣م)بظملؿّماٌؿمل٣موماظٓالموم(وع٤مسؽملٓهم)مذمملذةمص٦قماظضملرملٕموظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأمماظؽمليبم

مم،م{43}...آخٕماظل٦رة... وسػملؿملؾملمملمصمملظ٦ضٟممم(12)بمملظصملٕفمأومعؾؿٓأموعمملمضؾػمل٥ماًدلموػ٨مضٕاءةماظضملمملعهمل

                                                           
م:م4اظٓرماٌزمل٦نم،403م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،1045احملٕرماظ٦جؿملٖمم،31م:م2احملؿلنملم،67مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنم1

مم248

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملمم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموأب٨مٯممظظملٜمم***(مم)

مم29مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم3

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مم105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم5

مم20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم772ػذملمعمملتمدؽملهملم700مسؾٓماظٕغب٤مب٤مأب٨مبغملٕمب٤مأب٨ماظضملؾمملسماظرملمملصضمل٨موظٓمبمملظغملٕكمضٕابهملمسمملممم7

ممؼوضٓمغلنملماب٤مجينماظعملٕاءةمإظبمسؾٓماظٕغب٤مب٤مبغملٕةمم،م366

مم14مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظٕسٓماآلؼهملمم8

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملمم9

مم20مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم10

ٮمدروؼ٘مٯمم(أمم)مؼبممم)*(

مربؼملٓمب٤ماٌؿ٦ط٢مأب٦مسؾٓمآماظػملقملظقمليماظؾزملٕيماٌضملٕوفمبٕوؼٗمععملٕئمأخٔماظعملٕاءةمس٤مؼضملعمل٦بمايسملٕع٨معمملتمدؽملهملمم11

ػذملم238

مؼم234م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعٕوؼهملمٯممظظملٜممم)**(

مم248م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م403م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م31م:م2ماحملؿلنملمم12
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سػمل٣مم)مموِغقب٥متضملمملظبمسشملٟمع٤مسؽملٓه{43}...مؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب... ماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚموٰمؼ٦ضٟمسػمل٧مم**(م)*ٰتزملمملل

(م2مم))****(واب٤ماظلؼملؿملظملٝم(1)وضٕأمايل٤،مؼبماظرملؾملمملدةمسػمل٧مازل٥متضملمملظبمم(اظغملؿمملب

م

م

وسػملؿملؾملمملمضبل٤مم(3)غممل٫نملماظظملمملس٢م(اظغملؿمملبم)و،ممظػملؼملظملضمل٦لم)*(عؾينم(سػمل٣)مب٤ماىمملرةموم(وع٤مسؽملٓهمسػمل٣ماظغملؿمملبم)

وظ٦م٭قوملمم:م)م(5)مضممللمأب٦مسؾؿملٓةم)***((ممؼ4)بؿرملٓؼٓمسػمل٣م(م)*م*((سػمل٣ماظغملؿمملب)م)وضٕئممػ،م(بؿملؽملغمل٣مم)اظ٦ضٟمسػمل٧

مم)******(موماظسملؼملرلمؼبمػٔهماظعملٕاءاتم)*****((م(6م))****(٭قوملمػٔهماظعملٕاءةمٌمملمسٓوغمملػمملمإظبمشرلػممل

.ممممممتمملمم{43}...ماْظغملكبؿؽبمملبكب..(م،م7)ٓمتضملمملظب

م

                                                           
ٮمٰمتزمل٢مٯمم(بمم)مؼبممم)***(

مم105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

ٮماظلؼملؿملعملٝمٯمم(أمم)مؼبممم)****(

قبمصؿمل٥مضٕأمسػمل٧مأب٨محؿمل٦ةموغمملصٝمم2 مؼم161م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمسؾٓماظٕغب٤مب٤ماظلؼملؿملظملٝمظ٥ماخؿؿملمملرمؼبماظعملٕاءةمذ

ٮمعؾنيمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

اظٓرمم،م406م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1045احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م31م:م2احملؿلنملمم،م67مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم3

مم248م:م4اٌزمل٦نم

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماظغملؿمملبمٯممظظملٜمم**(مم)

مم248م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م403م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٣م...موضٕئمٯمماظضملؾمملرةمم**(مم)*

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم5

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمشرلػمملم...مظ٦مٯمماظضملؾمملرةمممم)****(

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لمم6

ٮموضٕئمسػمل٣ماظغملؿمملبممٯمم(أمم)مؼبممم)*****(

ٮمماظعملٕاءةمٯمم(أمم)مؼبممم)******(

مم248م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م403م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1045ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذ)دورةذاظرسدذاآلؼاتذ-ذذ13
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م

م

م

م

م

دورةذإبراػقمذذ-ذذ14

مم

ذعؽقةذدورةذإبراػقمذ

ـٕبا... :مإٰمض٦ظ٥مؼأ231ػ مبُظ٦ْامغكبضملؿبؼملؽبهمَلماظػمّل٥كبمُطظمْل كبؼ٤ؽبمبؽب ؽٕبمِإَظ٧ماَظ صؼملٓغ٨موػ٨مإحٓىم،ماآلؼؿنيممم،م{29}م/...َأَظ٣ؿبمتؽب

وػبٗمؼبماظرملمملع٨ماخؿٱصؾمل٣مؼبمدؾٝم،موػبل٦نمآؼهملمؼبماظؾزملٕيمواثؽملمملنمؼبماظغمل٦ؼبموأربٝمؼبمآٌغؿملنيموماٌغمل٨م

:مآؼمملتم

ِٕجؽبماظؽملمبمملسؽبمعكب٤ؽبماظصمُلػمُلؼملؽبمملتكب... مؼب199ػ ِٕجؿبمَض٦ؿبعؽب١َمعكب٤ؽبماظصمُلػمُلؼملؽبمملتكبمِإَظ٧ماظؽملنب٦ِرم...م مممو{1}م...مِإَظ٧ماظؽملنب٦ِر/ظكبؿؾبكؿب َأنؿبمَأخؿب

...{5}مماظغمل٦ؼبموماظؾزملٕيم*(م)ممٕمؼضملٓػؼملممل، ...{9}...موؽبسؽبمملدلبموؽبثؽبؼملؾب٦دؽبممممٕمؼضملٓػمملماظغمل٦ؼبموماظرملمملع٨مم 

لب... كبؼ ؿبسؾبؾملؽبمملمصكب٨م... ،ممممسٓػمملمآٌغ٨ماِولموماظغمل٦ؼبموماظرملمملع٨م{19}...بكبكؽبػمْل٠ٍمجؽب وؽبَص

ؽٕبمَظغمُل٣ؾبماظػمَلؿملؿب٢ؽبموؽباظؽملمبؾملؽبمملرؽب... ،ممممٕمؼضملٓػمملمآٌغ٨ماِولم{24}...اظلمبؼملؽبمملء مممٕمؼضملٓػمملم{33}...موؽبدؽبكمب

،ماظؾزملٕيم

م

                                                           
ٮمؼضملٓػمملمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)
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م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذـذ1)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

 ...{42م}...مسؽبؼملمبمملمؼؽبضملؿبؼملؽب٢ؾبماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽبمموطػملؼملؾملمملمٔمملمنممل٫هملموإحٓىموثٱث٦نمطػملؼملهملم،مم(1)ممسٓػمملماظرملمملع٨،

مبكملعبمملعمأربضملهملم**(م)موثٱث٦نمحٕصممًلموصؿملؾملمملمعمملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢موظؿملٗمعضملٓودًا*(م)وحٕوصؾملمملمثٱثهملمآٰفموأربضملؼملممل٫همل

ؽبمدؽبآ٫كبؾؽبنيؽب... ،مع٦ا٬ٝم ؽٗبموؽباْظعمَلؼملؽب ِٕؼنمللب... مم،م{33}م...موؽبدؽبكمبٕمَظغمُل٣ؾبماظرملمبؼملؿب ممم،م{44}م...مِإَظ٧مَأجؽب٢ٍمَض

َِرؿبِضموؽباظلمبؼملؽبمملوؽباتؾب... م ؽبما ؽباٍن... م،م{48}م...مَشؿملؿب ؽٕبابكبؿملػمُلؾملؾب٣معىب٤مَضشملكب م... م،م{50}...مدؽب

ممم{1}...اَظٕ

كب... و،موٰموضٟمع٤مأوشلمملمإظبمايؼملؿملٓم،ممتعملٓمماظغملٱممسػملؿمل٥م ُٓ)تمملم،م٤ٌمضٕأممم(1){1}...ماْظقؽبؼملكبؿمل م**(م)*(ا

بمملظٕصٝمسػمل٧م

                                                           
مم341مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

ٮمأربٝمعممل٫هملمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮمعضملٓودمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)
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كبيمَظ٥ؾبمعؽبمملمصكب٨ماظلمبؼملؽبمملوؽباتكب...م ممم/اٰبؿٓاءموماًدلؼط205مػ ًٰممممملم)****(مموظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأه{2}...اَظ مبمملىٕمبٓ

(م،م2)ضؾػمل٥مأومسشملٟمبؿملمملن

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4ذـذ2)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

َِرؿبِض... (م،6)مبمملىٕ)*(اىٱظهملموماظؾمملض٦نم(5)بٕصٝم(4)واب٤مسمملعٕم(3)ضٕأمغمملصٝ تمملممم(7){2}...موؽبعؽبمملمصكب٨ما

،م

                                                                                                                                                                                
مم339:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماىٱظهملمٯممظظملٜم***(مم)

ٮمضٕأمٯمم(أمم)مؼبمم)****(

ُٓم)ٯمضممللمأب٦محؿملمملنمم2 م406م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػٮمومآمبمملىٕمسػمل٧ماظؾٓلم،مػ٦مآم:مبمملظٕصٝمعؾؿٓأمربٔوف،مأيم(ا

احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م227م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م125م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م407م–

مؼم250م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م1046

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ممم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم4

مم341إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م224م:م2اظؽملرملٕمم،م406م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م109اظؿؿمللرلمم،م362ماظلؾضملهملمم5

ٮماظؾمملض٦نمٯمم(طمم)ممؼبم*(مم)

مم341إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م224م:م2اظؽملرملٕمم،م406م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م109اظؿؿمللرلمم،م362ماظلؾضملهملمم6

مم339:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7
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لب... م كبؼ أومغزملنملمبكمل٬ؼملمملرم،مأومضشملٝمسػمل٧ماظٔممم(أوظؽ١م)ممطمملفم٤ٌمرصٝمعمملمبضملٓهمعؾؿٓأمخدله{2}...مذؽب

ًٰمأومسشملٟمبؿملمملن،مم(اظغملمملصٕؼ٤)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجٕم٭ظملهملمظذمل،مصضمل٢متعملٓؼٕهمأذمم وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمم(1)أومبٓ

م. (أوظؽ١مؼبم٬ٱلمبضملؿملٓ)وابؿٓأممؼس٦جمملممػذبٕورماحمل٢موضٟمسػمل٧مؼاظٔؼ٤مؼزملٓونممػآؼهملمصب٦زموع٤مجضمل٢م

لب مخمملرجم)**(حغمل٣معؾؿٓأمآخٕ(مصؿملسمل٢)طمملفم،ِنقبمض٦ظ٥مم(3){4}...مظكبؿملؾبؾؽبؿملىب٤ؽبمَظؾملؾب٣ؿب... تمملم،مم(2){3}...بؽبضملكبؿمل

(م،م5)ضمملظ٥ماظلفمملوغٓيم(4)س٤متضملػملؿمل٢ماإلردمملل

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ4)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

(مم7)وضٕئمبػملل٤مض٦ع٥مبغمللٕماظٱممودغمل٦نماظلني،مأيمبػملطملهملمض٦ع٥مم(6)موضٕأماظضملمملعهملمبػمللمملنمبٖغهملمطؿمملب

(م8)موأعقبمملماظػملل٤مصكمملصمبمملظػملطملهمل*(م)وضؿمل٢ماظػمللمملنمؼشملػمل٠مسػمل٧ماظضملسمل٦ماٌضملٕوفموسػمل٧ماظػملطملهمل،مضؿمل٢مػؼملمملممبضملؽمل٧مواحٓم

ضممللمذؿملْمذؿمل٦خؽملمملم،م(3)ط٢قبمثٱث٨مدمملط٤ماظ٦دٛمصب٦زمهٕؼغمل٥م(2)ضممللماىٱلمم(1)**(ممم)ذطٕهماب٤مسشملؿملهمل

                                                           
ٮمم(اظغملمملصٕؼ٤مم)بٓلمع٤مم(اظٔؼ٤مم)ومٯممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

مؼم251م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م407م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م1046احملٕرماظ٦جؿملٖممػم

مم339:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم339:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م739م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمآخٕمٯمممظظملٜم**(مم)

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم4

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم251م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م33م:م2ماحملؿلنملمم6

مم251:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م33م:م2موػ٨مضٕاءةمأب٨ماى٦زاءموأب٨ماظلؼملقبممللموأب٨مسؼملٕانماى٦غ٨ماحملؿلنملمم7

ٮمبمملظػملطملهملمٯمم(أمم)ؼبمٮموسػمل٧ماظػملطملهملمٯمممض٦ظ٥م*(مم)

مم1047ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم8

ٮمذطٕمٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)*
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برملٕوطمثٱثهملم٭قهملمسؿملؽملهملمو٭قهملمٰع٥موسٓمماظؿسملضملؿملٟمصكملنؿبماسؿػملوملمسؿملؽمل٥مسب٦مد٦دمأومٰع٥مسب٦مم(4)اِجؾمل٦ري

(م،م5)سؼمل٧مأومطمملنمعسملضملظملممًلمسب٦مس٤قبمعبٝمأس٤مٕمصبٖم٣٬مسؿملؽمل٥ماػذمل

م

م

م

م

م

مصؼمل٤مذطٕماظػمللمملنمضممللمؼبمعبضمل٥مأظلؽملهملمطقؼملمملرمومأغبٕةموع٤مأغىملمضممللمؼبمعبضمل٥مأظل٤مطٔراعموأذرعموضٓمظل٤م

وماظسملؼملرلمؼبمض٦ع٥م،مم(6)مذٕح٥مسػمل٧مأظظملؿملهملماظضملٕاض٨**(م)ماظٱمماغصملٕ*(م)بمملظغمللٕمصؾمل٦مظل٤موأظل٤موض٦ممظل٤مبسمل٣

وشػملٛمإذامؼزملرلماٌضملؽمل٧مأنقبمم(1)ماظسملقمملك)****(ضمملظ٥م(7)وضؿمل٢مؼضمل٦دمسػمل٧مربؼملٓم،ممأٌط٦رم*(م)**ؼضمل٦دمسػمل٧ماظٕد٦ل

مبػمللمملنماظضملٕبمظؿملؾنيمشل٣مربؼملٓمم)*****(اظؿ٦راةموشرلػمملمأغٖظومل

                                                                                                                                                                                
مم28مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم1

ػذملمم849معزملؽملٟموظٓمدؽملهملم600مسؾٓماظٕغب٤مب٤مأب٨مبغملٕمب٤مربؼملٓماظلؿمل٦ر٨مجٱلماظٓؼ٤مإعمملممحمملصٜمعقملرخمأدؼنملمظ٥مسب٦مم2

مؼم71م:م4اِسٱمممػػذملم911وعمملتمدؽملهملم

مٕمأضٝمسػمل٧مذٕح٥مظذملمأظظملؿملهملماظضملٕاض٨مم3

مسشملؿملهملمآمب٤مسشملؿملهملماظدلػمملغ٨ماظرملمملصضمل٨مصعملؿمل٥مصممل٢٬م٬ٕؼٕمع٤مأػ٢مأجؾمل٦رممبزملٕمع٤متزملمملغؿملظمل٥محمملذؿملهملمسػمل٧متظمللرلماىٱظنيمم4

مؼم33م:م5اِسٱمممػمم1776/مػذملم1190عمملتمدؽملهملم

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم5

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبسمل٣ماظٱممٯممماظضملؾمملرةم*(ممم)

ٮمغصملٕمٯمم(طمم)ممؼبم**(مم)

مٕمأضٝمسػمل٧مذٕح٥مظألظظملؿملهملممم6

ٮمرد٦لمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم***(مم)

مم251م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م408م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم7
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كبيمعؽب٤مؼؽبرملؽبمملء... /مموشرلػمملم)******(اظؿ٦راةمممؼم232أممػم وٕمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمِنقبماىؼملٝم،مطمملفمممم(2){4}...موؽبؼؽبؾملؿب

:مطمملفمممم(4){5}...مبكبفمَلؼمبمملِمماظػمّل٥كب... ،متمملممم(3){4}م...اْظقؽبغملكبؿمل٣ؾب...م  ،بؿملؽملؾملؼملمملمأدلمسػمل٧ماٰغؿؾمملهم

،مظٱبؿٓاءمبكملنم

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7ذـذ5)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

وضبؿؼمل٢مأنم،مأطظمل٧ممممملمضؾػمل٥،مإنمغزملنملمبمملذطٕمععملٓرةمصؿملغمل٦نمع٤مسشملٟماىؼمل٢ممم(5){5}...ذؽبغمُل٦ٍر... م

ؽٔبابكب... ،مم(إذمأنمملط٣مع٤مآلمصٕس٦ن)ؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧م مممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبموؼٔحب٦نمم{6}...مدؾب٦ءؽبماْظضملؽب

مِنقبماظضملشملٟمبمملظ٦اومؼٓلمسػمل٧ماٌطملمملؼٕةمصكملنم*(م)6وأت٧مبمملظ٦اومػؽملمملموٕمؼفملتمبؾملمملمؼبماظؾعملٕة،معضملشمل٦فمسػملؿمل٥ممم/مؼم200بممػ

(م7)(ؼل٦ع٦غغمل٣مم)د٦ممد٦ءماظضملٔابمطمملنمبمملظٔبّموبطملرلهموٕمؼفملتمبؾملمملمؼبماظؾعملٕةمِغقب٥مجضمل٢ماظظملضمل٢متظمللرلًامظعمل٦ظ٥

                                                                                                                                                                                
ٮمضممللمٯمم(بمم)ممؼبمم)****(

مم14مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظٕسٓماآلؼهملمم1

ٮممغٖظوملمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)*****(

ٮماظؿ٦راةمٯمم(أمم)ممؼبمم)******(

وػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م739م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م339:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،282:

م339:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

مم282:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم339:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 م49:2د٦رةماظؾعملٕةم6

مم49م/م2مماظؾعملٕةم*(مم)

مم410م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1048ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ـذ4)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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، ...{6}...مغكبلؽبمملءُط٣ؿبسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم:ممممطمملفم، ...{6}...مسؽبصملكبؿمل٣فب(1)تمملممم، ...م

ؽبغمبغمُل٣ؿب (م،م3)سؽملٓمغمملصٝم(2)مجمملٖ٫{7}...َِِزؼ

م

م

م

م

م

م

م

 ...فب كبؼ صٱمؼظملزمل٢مبنيم(إنمتغملظملٕوام)م*(م)عبؿملضملممًلمظؿملٗمب٦ضٟمِنقبماظظملمملءمعٝمإنمجٖاء:مطمملفمم(4){7}...مَظرملؽب

فب...م ،**(م)اظرملٕطموجٖا٥٫ (م7){9}موؽبثؽبؼملؾب٦دؽبم ،ظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمم(6)تمملم:وضؿمل٢،مطمملفم(5){8}...حؽبؼملكبؿمل

{9}(7)ؼبمع٬٦ٝمخظملٚم(موماظٔؼ٤)وإنمجضمل٢م،م(ٰمؼضملػملؼملؾمل٣م)معؾؿٓأمخدله(موماظٔؼ٤)مإنمجضمل٢:مطمملفمم

                                                           
مم339:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملٙمسػمل٧مض٦لمغمملصٝممم2

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

مم339:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمصكملنمخدلًامأنمٯممم(بمم)ؼبمٮمإنمجٖاءمإنمٯمممض٦ظ٥م*(مم)

ٮمموج٦اب٥مٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)

مم339:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم339ماٌغملؿظمل٧مم6

م282:وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م739م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

ممم339:موأب٨مسؼملٕو،مماٌغملؿظمل٧،م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ9ذـذ7)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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َٰماظػمّل٥ؾب... ،طمملصؿملممًلم(مع٤مبضملٓػ٣)طمملنماظ٦ضٟمسػمل٧مم(1)سشملظملممًلمسػمل٧مض٦ممغ٦ح َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾبؾملؾب٣ؿبمِإ تمملممسؽملٓمم(2){9}...م

مِإَظؿملؿب٥كبم... م،م{9}...مبكبؼملؽبمملمُأرؿبدكبػمْلؿؾب٣مبكب٥كب... :مجممل٫ٖ،وعـػمل٥{9}...صكب٨مَأْص٦ؽباػكبؾمِل٣ؿب...م  (م،4)3غمملصٝ

ِٕؼنمللب ،مطمملفم(5){9}...عؾب

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ11ذـذ10)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

م... ،مممممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمغضملوملمٌمملمضؾػمل٥ممممم{10}...مَأصكب٨ماظػمّل٥كبمذؽب١٪... م

َِرؿبِض مممجممل٫ٖ،مصزملًٱمبنيماٰدؿكؾمملرموماإلخؾمملرمسػمل٧مأنقبمعمملمبضملٓهمعلؿفملغٟ،موظؿملٗمب٦ضٟمإنم{10}...وؽبا

ممعىبؿبػمُلؽملؽبممل... وعـػمل٥م،محل٤مم(6){10}...معنبلؽبذملؼملقب٧... ،جضمل٢معبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايممللمٌمملمضؾػمل٥م

...{10}أيمأتٕؼٓونم:مصمملٰدؿظملؾملمملممععملٓرمم(برملٕ)ٰمؼزملػملّمو٭ظملممًلمظذملم(تٕؼٓونم)ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمِنقب 

                                                           
ض٦ممغ٦حم)وإعمملمسػمل٧م،مم(اظٔؼ٤م)إعمملمسػمل٧،مؼبمع٬٦ٝمخظملٚمسشملظملممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥مم(وماظٔؼ٤مم)وماظصملمملػٕمأنقبمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

مؼم253م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م229م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م412م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمػمٮمم(وسمملدمو٦ٔد

م282:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

 م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهمل3

مم282:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم339:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم339:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6
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فٕبم... (م،م2)حل٤:موضؿمل٢،متمملممم(1){10}...مبكبلؾبػمْلشمَلمملٍنمعنبؾكبنٍي... ،محل٤م{10}...مآبؽبـملؤؾبغؽبممل... َٰمبؽبرملؽب مِإ

م(عٓخ٢مظعمل٦م)مممظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿٓراكمبضملٓه،موى٦ازمماظ٦ضٟم{11}...عىبؿـبػمُلغمُل٣ؿب

م

م

م

م

م

م

م

م

م

َٰمبكبكمِلذؿبِنماظػمّل٥كب... بمملظؽملظمل٨موعـػمل٥م/ممطمملفمظٱبؿٓاء{11}...معكب٤ؿبمسكبؾؽبمملدكبهكب... مؼ206طػ م... م{11}...مِإ

م{12}...مسؽبػمَل٧معؽبمملمآذؽبؼؿبؿؾبؼملؾب٦غؽبممل... م،*(م)محل٤{12}...مدؾبؾؾبػمَلؽملؽبممل... ،مطمملفمم(3){11}...اْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب

 ،مجممل٫ٖم{13}...مصكب٨معكبػمَلؿكبؽملؽبممل... تمملمم،مم(4){12}...ماْظؼملؾبؿؽب٦ؽبطخملػمُل٦ن... ،محل٤م

                                                           
مم339:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم282:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم339:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

وػ٦موضٟمحل٤مِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممٮمطمملفممٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم*(مم)

م339:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ15ـذ11)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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كبػكب٣ؿب... ظؿملٗمب٦ضٟ،مم(1){13}...اظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب وأب٨مم(4)3سؽملٓمغمملصٝ:متمملمم(2){14}...معكب٤مبؽبضملؿب

كب (،6)5حمملمت ،ممب٥م**(م)مممحل٤،مإنمٕمؼؾؿٓأ{15}...موؽبادؿبؿؽبظمْلؿؽبقؾب٦ْا... طمملفمم(7){14}.وؽبخؽبمملفؽبموؽبسكبؿمل

مٌمملمصؿمل٥مع٤ماٰبؿٓاءمبغملػملؼملهملموماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملمم***(م)وإٰمصٱمضبل٤ماظ٦ضٟ،م

م

م

م

م

لب... م ؼبمرب٢م(مع٤مورا٥٫مجؾملؽمل٣:)مِنقبمعبػملهملمم(8)ٰمؼ٦ضٟمسػملؿمل٥:ممممطمملف،موضؿمل٢{15}...مجؽبؾمبمملٍرمسؽبؽملكبؿمل

وطٔامإنمسشملٟمسػمل٧مربٔوفم،ممممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{16}...مجؽبؾملؽبؽملمب٣ؾب... ،مم(جؾقبمملر)جٕم٭ظملهملمظذمل

لب... (م،9)مب٦ضٟمإنمسشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥(م)*ؼٓخػملؾملمملموؼلعمل٧موظؿملٗ:متعملٓؼٕه كبؼ محل٤،مم{16}...م٭ؽب

                                                           
مم339:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م282:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م282:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م740م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم340:ماٌغملؿظمل٧

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم282ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

م165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم5

مم282ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

م340وأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م282وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م740موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم7

ٮممتؾؿٓأمب٥مٯمم(طمم)ممؼبم(مم)**

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮماظ٦ضٟمٯمممظظملٜم***(مم)

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملٙمسػمل٧مػٔاماظعمل٦لممم8

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮموظؿملٗمٯمممظظملٜم*(مم)

وػ٦م،مأومعضملشمل٦فمسػمل٧ماظضملمملع٢مع٤مورا٥٫م،مؼػملعمل٧مصؿملؾملمملموؼلعمل٧م:موؼلعمل٧معضملشمل٦فمسػمل٧مربٔوفمتعملٓؼٕهمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم9

مؼم257م:م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م419م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمواضٝمع٦ضٝماظزملظملهملم
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أومم(عممل)٭ظملهملمظذملمم(ؼؿفٕس٥م):مجضملػملوملمعبػملهملم***(مم)(وظؿملٗمب٦ضٟمإنمممم)مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،**(م)حل٤،مم

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم م... ،طمملفممم(2){17}...موؽبعؽبمملمػؾب٦ؽبمبكبؼملؽبؿملىبومللب... (،1)(٭ٓؼٓم)صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م(ؼلعمل٧)حممل

...ٌٜ ،متمملممممم(3){17}...مَشػملكبؿمل

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

 ؽببىبؾمِل٣ؿب ؾٕبوْامبكب كبؼ٤ؽبمَطظمَل مأومؼعملٙمم*(م)صؿملؼملمملمؼؿػمل٧مسػملؿملغمل٣:مربٔوف،أي(معـ٢)تمملم،سػمل٧مأنقبمخدل(4){18}معمبؽـب٢ؾبماَظ

                                                           
وإذامطمملغوملمعلؿفملغظملهملمؼغمل٦نماظ٦ضٟمم(عمملءمم)ؼبمرب٢مجٕم٭ظملهملممؼؼؿفٕس٥ممػوػ٦موضٟمحل٤مِنمعبػملهملمٮمطمملفمٯمم(أمم)ممؼبم**( م)

.ممطفملخؿملممًلم

ٮمموإٰمبفملنمٯمم(بمم)ومم(طمم)ؼبمٮموظؿملٗمب٦ضٟمإنمٯمماظضملؾمملرةم***( م)

مؼم420م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمأومادؿؽؽملمملفم،م٭ظملهملمٌمملمضؾػمل٥مأومحممللمع٤م٬ؼملرلموؼلعمل٧مم(ؼؿفٕس٥مم)ٯممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م282وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م740م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم2

مم340اٌغملؿظمل٧م

مم340وأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م282مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

م282:مطٔامسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

ٮمسػملؿمل١مٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ17ذـذ15)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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وم،مخدلماظـمملغ٨م(مطٕعمملد)و،معؾؿٓأمثمملنم(مأسؼملمملشل٣)عؾؿٓأمو(معـ٢م:م)(2)اب٤مسشملؿملهمل/موضممللمم:م(1)ضممللمدؿملؾ٦ؼ٥ممؼم233أممػ

إنمجضملػملوملم(مبٕبؾمل٣)موطٔامؼ٦ضٟمسػمل٧م(5)وػٔامسؽملٓيمأرجّماِض٦الم)م(4)ضممللمأب٦محؿملمملن،مم(3)اىؼملػملهملمخدلماِول

،مأسؼملمملشل٣مطٕعمملدم:طؿملٟمعـػملؾمل٣م؟مصعملؿمل٢م:ممضؿمل٢م)****(طفملغقب٥،ممتعملٓؼٕمدقملالم)***(مأسؼملمملشل٣معبػملهملمعلؿفملغظملهملمسػمل٧**(م)(م

وظؿملٗمب٦ضٟمإنم،مصؽملظملٗمس٥٬ٕمعزمل٦نمػ٦مغظملٗم٭ظملهملمزؼٓم،مطؼملمملمتعمل٦لمزؼٓمس٥٬ٕمعزمل٦نموعمملظ٥معؾٔولم

أومجضمل٢ممم(أسؼملمملشل٣م):ض٦ظ٥م(عـ٢)مخدلم)*****(جضملػملومل

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ20ـذ18)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

لب/ممصكب٨م... (م،6)بٓلمعؽمل٥مبٓلمط٢مع٤مط٢(أسؼملمملشل٣)عؾؿٓأمو(معـ٢مم)مؼم203بممػ مجممل٫ٖمسػمل٧م{18}...ؼؽب٦ؿبٍممسؽبممل٭كب

موجضملػملوملماظزملظملهملم*(م)(ث٣محٔفمرضب٥مم)م(1)سممل٭ٟمرضب٥:مسػمل٧متعملٓؼٕم(سممل٭ٟ)سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمو

                                                           
مم109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم1

مم28مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم2

مم1052احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م212م:م1ماظغملؿمملبمم3

مم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

مم422م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم5

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمجضملػملوملم...موػٔامٯممماظضملؾمملرةمم)**(

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯمممظظملٜم***(مم)

ٮمطفملنمٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

ٮممجضمل٢مٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)*****(

م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م128م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م212م:م1موضٓمذؾبطٕتمػٔهماظ٦ج٦همبمملظؿظملزملؿمل٢مؼبماظغملؿمملبمم6

مم258م–م257م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م423م–م422م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1052احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م230
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أنقبماظغملظملمملرمٰمؼؽملؿظملضمل٦نمبفملسؼملمملشل٣ماظيتمسؼملػمل٦ػمملمؼبماظٓغؿملمملمإذاماحؿمملج٦امإظؿملؾملمملمؼبماآلخٕةم:مذبمملزًاموماٌضملؽمل٧م(اظؿمل٦م)ظذمل

م***(م)ماشلؾ٦بمصؼملٖضؿ٥مؼبمأضشملمملرماِرضمٰمؼعملٓرونمسػمل٧**(م)إلذٕاطؾمل٣مبمملٓموأغقبؾملمملمػ٨مطٕعمملدمذػؾوملمب٥مرؼّمذٓؼٓة

م طمملف،م(4){18}...مسؽبػمَل٧مذؽب٨ؿبءلب... (.3)ضمملظ٥ماظغمل٦اذ٨م(2)صغملٔظ١ماظغملظملمملر،عبٝمذ٨ءمعؽمل٥

ؾب م... :موعـػمل٥،حل٤م،مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطممم(6){19}...مبكبمملْظق٠ىب...  ،تمملمممم(5){18}...اْظؾؽبضملكبؿمل

لب كبؼ ٍٖ... م،{19}...جؽب ِٖؼ مم)****(أحل٤معؽملؾملؼملممل،مم(7){20}...موؽبعؽبمملمذؽبظكب١َمسؽبػمَل٧ماظػمَل٥كبمبكبضملؽب

م

م

،مم{21}...معكب٤مذؽب٨ؿبءلب... محل٤مظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملم،م{21}م...تؽبؾؽبضملـبممل...م ِنقبمب٥ممتمملممماظغملٱم

 ...ؽبؼؿبؽملؽبمملُط٣ؿب ؿٕبغؽبممل... م،{21}...مَظؾملؽب معكب٤مم ،مطػمّلؾملمملموض٦فمحلمملن{21}...مَأمؿبم٭ؽبؾؽب

ٍٙ ٌّمملمصٕغمع٤مربمملورةممم(8){21}...عمبقكبؿمل ماظرملشملؿملمملنموم**(مم)ماِتؾمملعمظٕؤدممل٫ؾمل٣ماظغملظملٕةمذطٕمربمملورة(م*م)تمملمم،م

                                                                                                                                                                                
م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م423م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1052احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م230م:م2مذؾبطٕمػٔاماظ٦ج٥مؼبمإسٕابماظعملٕآنمم1

مم258

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمث٣محٔفمرضب٥مٯممماظضملؾمملرةم*(مم)

ٮمذٓؼٓمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯمممظظملٜم***(مم)

متظمللرلهمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم2

مم43مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم3

مم340:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،740م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم340:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م283:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م،مم740م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم340:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

ٮمممممملمضؾػمل٥مٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

مم283:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ٮمذبمملورةمٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)
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معكب٤م... :ممممإظبمض٦ظ٥م{22}...موؽبَضممللؽبماظرملمبؿملؿبشمَلمملنؾب... وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥،م(1)أتؾمملس٥مع٤ماِغٗ

م... ؼ٦ضٟمسػمل٧م:موضؿمل٢،ممواحٓةم**(م)*ِغقبؾملمملمضزملهمل،ممممِنقبمذظ١مطػمل٥مداخ٢مؼبماظعمل٦لم{22}...َضؾؿب٢ؾب

موؽبعؽبمملم... م،م{22}...موؽبُظ٦عؾب٦ْامَأغظمُللؽبغمُل٣... مم{22}...مَصمملدؿبؿؽبفؽبؾؿبؿؾب٣ؿبمظكب٨... وم،م{22}...َصفمَلخؿبػمَلظمْلؿؾبغمُل٣ؿب

ِٕخكب٨مب ،مممظٱبؿٓاءمبفملغقب٨م{22}...َأغؿؾب٣ؿبمبكبؼملؾبزملؿب

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ22)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

                                                                                                                                                                                
ٮمذبمملورةمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)

مم427م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

مٮمضسملؿملهملمٯمم(أمم)ممؼبم**(م*مم)

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22ذـ21)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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وظؿملٗمػ٦م،ممغعمل٦لمذاكمإذامطمملنماظعملمملرئمؼضملؿعملٓمعضملؽمل٧مذظ١م*(م)ِغقبممل،مموٰمؼعملممللماٰبؿٓاءمبفملغقب٨مطظملٕتمر٬مملمبمملظغملظملٕم

غظمل٨مم:م***(م)إغ٨مطظملٕتمؼعمل٦ل:ممؼضملؿعملٓهما٦ٌحٓمإغقبؼملمملمػ٦محممللمععمل٦لماظرملؿملشملمملنموع٤مطٕهماٰبؿٓاءمبعمل٦ظ٥م**(م)ذؿملؽممًل

مػ٦محعملؿملعملهملماإلميمملنمضممللمآم)****(وذظ١،موػ٦ماسؿعملمملدمغظمل٨مذٕؼ١ماظؾمملريم،ماإلذٕاكمواجنملمطمملإلميمملنمبمملٓمتضملمملظبم

ؿبوؽبةكبماْظ٦ؾبثؿبعمَل٧ؽب...م :تضملمملظب كبمادؿبؿؽبؼملؿبلؽب١َمبكبمملْظضملؾب ؿٕبمبكبمملظشمَلمملُش٦تكبموؽبؼؾبقملؿبعكب٤مبكبمملظػمّل٥كبمَصعمَل ممم{256:مم2د٦رةماظؾعملٕةم}...مَصؼملؽب٤ؿبمؼؽبغمْلظمُل

تدلأتماظؿمل٦مم:ممطظملٕت،مأي)*****(إغقب٨:موعضملؽمل٧م(1)مبمملمأذٕطؿؼمل٦غ٨مضبؿؼمل٢مأنمتغمل٦نمعزملٓرؼهمل:موعمملمؼبمض٦ظ٥مم)م

موضبؿؼمل٢مأنمتغمل٦نممم)*م*****((حنيمأبؿملوملمع٤ماظلف٦دمآلدممم)ع٤مإذٕاطغمل٣مإؼممليمع٤مضؾ٢مػٔاماظؿمل٦ممؼبماظٓغؿملمملم

م

م

م

م

معكب٤م... (م،1)أذٕطؿؼمل٦غؿمل٥موػ٦مآمتضملمملظب/ممبمملظٔيم*(م):م(وماظضملممل٫ٓمربٔوفموماظؿعملٓؼٕ،مع٦٭٦ظهملممممؼم207طممػ

ؼبمذظ١مم(5)ومحغمل٧مآمعمملمدؿملعمل٦ظ٥،،مِغقب٥مآخٕمطٱمماظرملؿملشملمملنم(4)3سؽملٓمأب٨مسؼملٕو:متمملممم(2){22}...َضؾؿب٢ؾب

                                                           
ٮمضػملؽملمملمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمِغمملمغعمل٦لمٯمممض٦ظ٥م*(مم)

ٮمذ٨ءمٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)*

ٮممؼعمل٦لمٯمم(بمم)ممؼبم***(مم)

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮموذظ١مٯمممظظملٜمم)****(

م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػٮمع٦٭٦ظهملممبضملؽمل٧ماظٔيم:معزملٓرؼهمل،موضؿمل٢م(مبمملمأذٕطؿؼمل٦غ٨مم)ؼبمم(وعمملمم)ٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

مؼم265م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م1054وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م430م–م429

تدلأتماظؿمل٦ممع٤مإذٕاطغمل٣مإؼممليمع٤م:موعضملؽمل٧مإغ٨مطظملٕتم،أيٯمطمملظؿمملظ٨مم(بمم)جمملءتمؼبمٮماظؿعملٓؼٕم...موعمملمٯممماظضملؾمملرةمم)*****(

عزملٓرؼهملمأيمحنيمأبؿملوملمع٤ماظلف٦دمآلدمموؼؿقؼمل٢مأنمتغمل٦نمع٦٭٦ظهملمم(مبمملمأذٕطؿؼمل٦غ٨):ؼبمض٦ظ٥م(عمملم)ضؾ٢مػٔاماظؿمل٦ممؼبماظٓغؿملمملمو

ٮمموماظضملممل٫ٓمربٔوفموماظؿعملٓؼٕمم

ٮممإغ٨مٯمم(طمم)ممؼبمم)******(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ22)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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مػٔام***(م)ماظؽملفمملةمعؽمل٥موع٤مط٢مصؿؽملهملموؼب**(م)(ع٤مآمتضملمملظبمم)اظؿمل٦ممظشملظملممًلمع٤مآمبضملؾمملدهمظؿملؿزمل٦روامذظ١مومؼشملػملؾ٦ام

،ممشمملؼهملمؼبمبؿملمملنمػٔاماظ٦ضٟموٓمايؼملٓم

قٕباءمبضملسملممًلموٕمؼزملؿملؾ٦امظ٥****(م)ٌممل/مومرمملممممؼم234أممػ ؽٔبابفبمَأظكبؿمل٣فب... ،محعملؿملعملهملم)*****(مضػمّلٓمبضملٚماظعمل تمملممم(6){22}...مَظؾملؾب٣ؿبمسؽب

،م

 ...{23}...مبكبكمِلذؿبِنمرؽببىبؾمِل٣ؿب(7)م،ممم)******(حل٤م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذـذ23)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

                                                                                                                                                                                
أيمحنيمأبؿملوملماظلف٦دمآلدممم:مإغ٨مطظملٕتمع٤مضؾ٢مٯمبضملٓموماظؿعملٓؼٕمطمملظؿمملظ٨مم(طممم)جمملءتمؼبمٮمآلدمم...محنيمٯممماظضملؾمملرةم*(مم)

مم430م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م283:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م740م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم340:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

 22دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم340ماٌغملؿظمل٧مم4

مؼم430م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػحغمل٧مآمس٤ماظرملؿملشملمملنمعمملمدؿملعمل٦ظ٥مؼ٦مماظعملؿملمملعهملم:ممأيمم5

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مآمتضملمملظبمٯممماظضملؾمملرةم**(مم)

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮمؼبمٯمممظظملٜم***(مم)

ٮممرممللمعمملمٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

ممم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمظ٥مٯمممظظملٜمم)*****(

مم283:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م283:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م740م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

مم340:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

ٮمممجممل٫ٖمٯمم(أمم)ممؼبمم)******(
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مم

وظؿملٗم،محل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهممم(2){24}...مصكب٨ماظلمبؼملؽبمملء... ،تمملممم(1){23}...مدؽبَٱمفب... م

وؼبم،مم(4)،موماظغملػملؼملهملماظشملؿملؾهملمػ٨مذؾملمملدةمأنمٰمإظ٥مإٰمآ(3)ب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝماظزملظملهملمظرملفٕة

إنمٓمسؼمل٦دًامع٤مغ٦رمأدظملػمل٥مهوملماِرضمٯمم:مضممللمرد٦لمآم:مضممللمم(5)وؼبمايٓؼىملمس٤ماب٤مسؾمملس

اظلمملبضملهملمورأد٥مهوملماظضملٕشمإذمضممللماظضملؾٓمأذؾملٓمأنمٰمإظ٥مإٰمآموأنمربؼملًٓامسؾٓهمورد٦ظ٥ماػؿٖمذظ١ماظضملؼمل٦دم

(م6)ٮأطـٕوامع٤مػٖماظضملؼمل٦دمم:مصعملمملل،مأدغمل٤موٕمتطملظملٕمظعملممل٫ػملؾملمملم/مطؿملٟم:مصؿملعمل٦لم،مصؿملعمل٦لمآمادغمل٤مممؼم202بممػ

م

م

م

م

م

م

                                                           
:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م283:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م740م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم340

مم283:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ًٰمع٤معضملؽمل٧ماىؼملػملهملماظيتمضؾػملؾملمملمم(تقملت٨مم)وج٦زمأب٦ماظؾعملمملءمؼبم،مصب٦زمأنمتغمل٦نمعلؿفملغظملهملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم3 ٮممأنمتغمل٦نمحممل

مؼم267م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػممم

مم431م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1054ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

م25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

متؽملٖؼ٥م–مبمملبمصسمل٢مٰمإظ٥مإٰمآم–مم2004مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–ماظذلشؿملنملمؼبمصسملممل٢٫ماِسؼملممللموث٦ابمذظ١مٰب٤مذمملػنيمم6

إٌجٝماِطدلمظػملذلاثمم،م318م:م2مطؿمملبماظٔطٕموماظٓسمملءم1981اظرملٕؼضملهملمإٌص٦عمسػمل٨مب٤مسٕاقمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم

.مماإلدٱع٨م



 715 

(م2){25}...بكبكمِلذؿبِنمرؽببىبؾملؽبمملم (،1)**(م)اظرملفٕةماًؾؿملـهملمػ٨مايؽملصملػملهمل*(م)ػ٨ماظرملٕكموؼبماظٖرعمموماظغملػملؼملهملماًؾؿملـهمل

ؾبونؽب... ،مظػملرملفٕة)****(،ِغقب٥مآخٕمو٭ٟ***(م)طمملف ؽٔبَط معكب٤مَص٦ؿبِقم... ،تمملمم(3){25}...مؼؽبؿؽب

َِرؿبِض ؽٕباٍر... ،مظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م)*****(ممطمملف{26}...ا موؽبصكب٨م... ،تمملمممم(4){26}...معكب٤مَض

ؽبةكب تمملممم(7){27}...معؽبمملمؼؽبرملؽبمملء... (م،م6){27}...ماظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب... :محل٤م،وعـػمل٥مم(5){27}...اآلخكب

ـٕبا... ،متمملمم ،مم(10)9تمملممسؽملٓمغمملصٝمم(8){28}...مدؽبارؽبماْظؾؽب٦ؽباِر... ،ممحل٤م{28}...مُطظمْل

م

م

م

                                                           
مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮموؼبماظٖرعمٯمممض٦ظ٥م*(مم)

ٮممايؽملصمل٢مٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)

مم433م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1055مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

م340:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م741م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم23مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم17وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمصٮممحل٤مٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم***(مم)

ٮمماظزملظملهملمٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

م283:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮممحل٤مٯمم(أمم)ممؼبمم)*****(

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،م283:وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م741م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م340:مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

وسؽملٓمأب٨مم،م283:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م741م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم340:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م340:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م283:ممطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م283:واب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م741م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م340

م283:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم9

م283:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ28ذـذ25)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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ماظظملضمل٢مس٤ماٌظملضمل٦لمبسملؼملرله،موظؿملٗمب٦ضٟمإنم**(م)مبظملضمل٢معسملؼملٕموؼغمل٦نمع٤مبمملبماذؿطملمملل*(م)عؽملزمل٦بم(جؾملؽملقب٣م)سػمل٧مأنقب

ًٰمع٤مض٦ظ٥م(جؾملؽمل٣م)م***(م)جضملػملومل أومسشملٟمبؿملمملنم،مِغقب٥مٰمؼظملزمل٢مبنيماظؾٓلموماٌؾٓلمعؽمل٥مم)م(دارماظؾ٦ار):بٓ

ًٰمظعمل٦ظ٥م(ؼزملػمل٦غؾملمملم)موؼزملػملّمأؼسملممًلمأنمؼغمل٦ن،مم(1)شلممل أحػمل٦امض٦عؾمل٣م٭مملظنيم:م،مأي(موأحػمل٦امض٦عؾمل٣:)محممل

ًٰمع٤م(جؾملؽمل٣م)م،ِغقب٥مجضمل٢م(5)4طمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم(3م){29}...مجؽبؾملؽبؽملمب٣ؽب... (م،م2)جؾملؽمل٣ (مدارماظؾ٦ار)بٓ

ؽٗبم...م و،ممطمملصؿملممًلم{28}...مدؽبارؽبماْظؾؽب٦ؽباِر... مصكملنمجضمل٢معلؿفملغظملممًلمطمملنماظ٦ضٟمسػمل٧م)****(م((اظؾ٦ار وؽببكبؽؿب

ؽٕبارؾب ،متمملمممم(6){29}...اْظعمَل

م

م

م

م

                                                           
ٮمعؽملزمل٦بممًلمٯمم(بمم)ممؼبم(مم)*

ٮماٰذؿطملممللمٯمم(بمم)ممؼبم*(مم)*

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمجضملػملوملمٯمممظظملٜم**(مم)*

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨مم،م283:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمػٮمم(دارماظؾ٦ارمم)بٓلمع٤مم(جؾملؽمل٣مم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مؼم436م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1051احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م232م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م132م:م3اظعملٕآنمموإسٕاب٥م

وضٓمغ٦ضرملوملمم،م268م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮموإعقبمملمع٤مدارموإعقبمملمع٤مجؾملؽملقب٣مم(ض٦عؾمل٣م)حممللمإعمملمع٤م(ؼزملػمل٦غؾملممل)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم2

مؼم436م:م6اٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م283:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م741م:م2موػ٦مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م340:ماٌغملؿظمل٧

 165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم4

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمظعمل٦لمأب٨محمملمتممم5

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماظؾ٦ارم...مِغ٥مٯممماظضملؾمملرةمم)****(

:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،م283:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م741م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م340

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ذـذ28)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذـذ30)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

م

  {30}.سؽب٤مدؽبؾكبؿملػملكب٥كب...م(1)طمملف، ...{30}...مِإَظ٧ماظؽملمبمملِر(2)وعـػمل٥،تمملمم: 

َٰخكبَٱلفب (،م3){31}...وؽب

 ...{32}...مِرزؿبًضمملمَظغمُل٣ؿب(م)محل٤،وماظ٦ضٟمسػمل٧* ...ِٕهكب َِغؿبؾملؽبمملرؽبم مم،مو{32}...مبكبفمَلعؿب (،م4){32}...ا

َِغؿبؾملؽبمملرؽب (،م4){32}...ا

 ...{33}...مدؽبآ٫كبؾؽبنيؽبومم،م ...{33}...موؽباظؽملمبؾملؽبمملرؽب(5)وإمنمملمحلؽملوملمػٔهم،ممحلمملنم**(م)طػملؾملمملموض٦فم

تمملم،مسػمل٧مم(6م){34}...معؽبمملمدؽبفمَلْظؿؾبؼملؾب٦هؾب... ،موتؽملؾؿملؾملممًلمسػمل٧ماظرملغملٕمسػملؿملؾملمملم)***(اظ٦ض٦فمعٝماظضملشملٟمظؿظملزملؿمل٢ماظؽملضمل٣

سػمل٧مأنمعمملماد٣مغمملضٙمأومغغملٕةمع٦٭٦صهملمأرادموآتمملط٣مع٤مم(7)وػ٨مضٕاءةماظضملمملعهمل،مبمملإل٬مملصهملمإظبمعمملمم(ط٢م)سػمل٧مضٕاءة

مبمملظؿؽمل٦ؼ٤مجمملزماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملمِنقبمعضملؽمل٧معمملمم)*****((ضٕأتمع٤مط٢مم)موإنم)****((أيمظ٦مدفملظؿؼمل٦همم)ع٤مط٢قبمعمملمدفملظؿؼمل٦هم

ؼبمػٔامم

                                                           
:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م741م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م340وسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧،مم،283

م340:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م283:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م340:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م283:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯمممظظملٜم*(مم)

مم283:وحل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م742م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م283اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،م:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم5

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموض٦فمٯمممظظملٜم**(مم)

ٮماٌؽملضمل٣مٯمم(بمم)ممؼبم***(مم)

مم340:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕونماٌغملؿظمل٧م،م284:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم343إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م440م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م38م:م2ماحملؿلنملمم7

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمدفملظؿؼمل٦همٯمممض٦ظ٥مم)****(
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ36ـذ34)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14م

مم

وذظ١مأغؽملمملمٕمغلفمللمآمسللممًلموٰمم)اظ٦ضٟمبمملظؽملظمل٨مطفملغقب٥مضممللموآتمملط٣مع٤مط٢مؼضملينمعمملمتعملٓممذطٕهممممملمٕمتلفملظ٦هم

،ممبضملؽمل٧ماظٔيمم(عمملمم)مأ٬مملفمجضمل٢م**(م)صؼمل٤م(3)دٱممب٤ماٌؽملٔرم(2)مضٕاءة*(م)وػ٨م(1)(ضؼملًٕاموٰمطـرلًامع٤مغضملؼمل٥م

...م  (م،7)6تمملمم،سؽملٓمغمملصٝمم(5){34}...َٰمتؾبقؿبزملؾب٦ػؽبممل...م  (م،4)غمملصؿملهمل(عمملم)جضمل٢مم(ط٢)وع٤موضٟمسػمل٧م

                                                                                                                                                                                
ٮممض٫ٕوملمٯمم(أمم)ممؼبمم)*****(

م284اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م742م:م2ماإلؼسملمملحمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمغضملؼمل٥م...موذظ١مٯممماظضملؾمملرةم*(مم)

م،مم38م:م2احملؿلنملمم،م68موػ٨مضٕاءةماب٤مسؾمملسمومايل٤موجضملظملٕمب٤مربؼملٓمودٱممب٤ماٌؽملٔرمزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم2

مم440م:م6مماظؾقٕماحملؿملٛم

مػذمل171دٱممب٤مدػملؿملؼملمملنماظشمل٦ؼ٢ماٌػملعملنملمأب٦ماٌؽملٔرماٌٖغ٨مأخٔماظعملٕاءةمس٤مسممل٭٣موأب٨مسؼملٕومب٤ماظضملٱءموشرلػمملمعمملتمدؽملهملمم3

مؼم390م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمػم

ٮمصكملنمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)

م،مم233م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م133م:م3سػمل٧ماظعملٕاءتنيمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مٮمعمملمٯمموضٓمذطٕتموج٦همإسٕابمم4

مم272م–م271م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م441م–م440م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1058-م1057ممماحملٕرماظ٦جؿملٖم

مم340:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م284:ممطٔامسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم6

مم284ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7
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َِ٭ؿبؽملؽبمملمؽب...م  ،ممحل٤م{35}م...آعكبؽملـبممل...م  ،تمملمممم(1){34}...َطظمَلمملرفب معىب٤ؽبم... ،مممتمملمم{35}...ا

،محل٤مممم(2){36}...اظؽملمبمملِس

م

م

م

  {36}...َصكمِلغمب٥ؾبمعكبؽملىب٨...م(3)مظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمصزملًٱمبنيماظؽملعملؿملسملنيمعٝماهمملدماظغملٱمم(5)4تمملممسؽملٓمغمملصٝمم،

مٕمأدؿقل٤ماظ٦ضٟمسػمل٧مأحٓػؼملمملمحؿ٧مآت٨م*(م)إذامطمملنمخدلانمزبؿػملظملمملنم:م(6)اظغملٱمموضممللماب٤مغزملرلماظؽملق٦ي

ذملمٕممم(صكملغ٥معين،مصؼمل٤متؾضملينمم)م:**(م)*مصعمل٦ظ٥**(م)بمملآلخٕ

مم{36}...مرمبحكبؿمل٣فب... و،م(7()سزملمملغ٨مصكملغ١مشظمل٦رمرحؿمل٣/موع٤م)أدؿقل٤ماظ٦ضٟمسػملؿمل٥محؿ٧مأض٦لمذملممممؼم235أممػم

مبِم... ،طمملفم م... و،م(أدغملؽملومل)عؿضملػمل٠مبذمل(ظؿملعملؿملؼمل٦امم)ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب:مممحل٤،موضؿمل٢{37}م...ماْظؼملؾبقؽب

                                                           
مم340:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م284:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م284:موطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م742م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم340

مم284:ممطٔامسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

 1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم4

م284:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم6

ٮمزبؿػملظملنيمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم*(مم)

ٮمبمملآلخٕةمٯمم(طمم)ممؼبم**(مم)

ٮمطعمل٦ظ٥مٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبم***(مم)

ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ38ـذ36)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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ؾبونؽب... ،ممدسمملءمعضملذلضم{1}م...رمببمبؽملؽبممل (م2){38}...مغؾبضملؿبػملكب٤ؾب... :موعـػمل٥،مطمملفممم(1){37}...مؼؽبرملؿبغمُل

،م

 ...{38}...موؽبصكب٨ماظلمبؼملؽبمملء(3)مم،

 

م

م

م

 ...{39}...موؽبِإدؿبقؽبمملقؽبطمملصؿملهملم**(م)وض٦ف*(م)ممطػمّلؾملممل، ...نبسؽبمملء ؾٝبماظ ممأطظمل٧ممممملم{39}...مَظلؽبؼملكبؿمل

سؽملٓمأغبٓمب٤مم(5)مظػملؽملٓاءمبضملٓه**(م)*طٔظ١مم(4){40}...موؽبعكب٤مذؾبرىبؼمبؿكب٨... ،ضؾػمل٥مظٱبؿٓاءمبمملظؽملٓاءممم/مؼم208طممػم

،مورأسمآؼهملم:مطمملفمممم(1){40}...رؽببمبؽملؽبمملموؽبتؽبعمَلؾمب٢ؿبمدؾبسؽبمملء...م ،واجضمل٢مع٤مذرؼيتمع٤مؼعملؿمل٣ماظزملٱةمم:(6)جضملظملٕ

،م

                                                           
مم284:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

وتمملممسؽملٓمم،م284:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م743م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم341:مأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م284:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م743م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم341:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمطػملؾملمملمٯمممظظملٜم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموض٦فمٯمممظظملٜم**(مم)

مم284:موػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

ٮمظٔظ١مٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)*

ظغملؽمل٥مذطٕمأغقب٥متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مجضملظملٕمممم،م284اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،مم5

مم39مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم6
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وم،مم(6)بكملثؾمملتماظؿملمملءمو٭ًٱموحٔصؾملمملموضظملممًلم(5م))****(واظؾٖيم(4)وورش،مم(3)،موغبٖة(2)مضٕأمأب٦مسؼملٕو

(مم9){42}...ماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب... ،متمملمممم(8){41}...ماْظقكبلؽبمملبؾب... ،مضبٔص٦غؾملمملمو٭ًٱمووضظملممًلمم(7)اظؾمملض٦ن

حل٤م٤ٌمضٕأمم

َِبؿبزملؽبمملرؾب... (م،م10)مبمملظؽمل٦ن)*(غقملخٕػ٣ حمملٰنمع٤مم(ععملؽملضمل٨م)(عؾملشملضملؿملؽملمملم)ممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقب{42}...ما

عؽملزمل٦بمبظملضمل٢مم(عؾملشملضملنيم):وضؿمل٢،ممصؿمل٥مأبزملمملرػ٣م)**(أيمأ٭قمملبماِبزملمملرمأيمترملكٙ:ماٌسملمملفماحملٔوفم

:مموماإلػشملمملعمم(11)تؾزملٕمعؾملشملضملني:مععملٓرمأيم

،ممجممل٫ٖمسػمل٧مادؿؽؽملمملفماظؽملؾمل٨م{43}...معؾبعمْلؽملكبضملكب٨مرؾبءؾبودكبؾمِل٣ؿب... (م،1)اٌرمل٨/ماإلدٕاعمؼبمممؼم203بممػ

                                                                                                                                                                                
وػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م743م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

مم341وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،م284:ما٫ٰؿؽملمملف

مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم2

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

ػذملمم197ػذملممبزملٕمسٕضماظعملٕآنمسػمل٧مغمملصٝمت٦ؼبممبزملٕمدؽملهملم110مسـؼملمملنمب٤مدضملؿملٓماٌػملعملنملمب٦رشمذؿملْماظعملٕاءموظٓمدؽملهملمم4

مؼم366م:م4اِسٱممم،م503م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػم

ٮماظدلزيمٯمم(بمم)ممؼبمم)****(

ضٕأمسػمل٧مسؾٓمآمب٤مزؼمملدموضٕأمسػملؿمل٥مإدقمملقمب٤مربؼملٓم،مػذملم170مأغبٓمب٤مربؼملٓمسؾٓمآماظعملمملد٣ماِػ٦ازيموظٓمدؽملهملمم5

مؼمم193م:م1اِسٱممم،م119م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم250اًٖاس٨مت٦ؼبممدؽملهملم

مم343إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م226م:م2اظؽملرملٕمم،م450م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م110اظؿؿمللرلمم،م363ماظلؾضملهملمم6

م343إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م226م:م2اظؽملرملٕمم،م450م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م110اظؿؿمللرلمم،م363ماظلؾضملهملمم7

ومسؽملٓمأب٨مم،م284:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م743م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

م341:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م284:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9

ٮمتقملخٕػ٣مٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

م،مم225م:م2اظؽملرملٕمم،م451م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م363موػ٨مضٕاءةمسؾمملسمس٤مأب٨مسؼملٕوماظلؾضملهملمم10

ٮمذكٙمٯمم(بمم)ممؼبمم)**(

م)إذماظؿعملٓؼٕمأ٭قمملبماِبزملمملرموضؿمل٢م،محمملٰنمع٤ماٌسملمملفماحملٔوفمم(عؾملشملضملنيمععملؽملضمل٨مرؤودؾمل٣مم)ض٦ظ٥مٯم:مممضممللماظلؼملنيمم11

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم،معؽملزمل٦بمبظملضمل٢مععملٓرمم(عؾملشملضملنيم م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمػمٮم(معؾملشملضملنيم)موصب٦زمؼبمععملؽملضمل٨مأنمؼغمل٦نمحممل

مم277

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ42ـذ39)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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 ...ؿٕبُصؾملؾب٣ؿب ،وخ٦ظٟمِنقبمض٦ظ٥موأصؽٓتؾمل٣مؼزملػملّمأنمم(4)تمملمم:م(3)وضممللمأب٦محمملمت،مطمملفممم(2){43}...مَر

وضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نم٭ظملهملماظغملظملٕةمؼبماظٓغؿملمملمأيم،مضػمل٦بؾمل٣مخمملظؿملهملمع٤ماظغملظملٕم:مؼغمل٦نمع٤م٭ظملمملتمأػ٢ماحملرملٕم،أي

ؽٔبابؾب... ،متمملمممم(5){43}...مػؽب٦ؽباء... ضػمل٦بؾمل٣مخمملظؿملهملمع٤ماًرلم م... وم،{44}...ماْظضملؽب

ِٕؼنمللب ِٝماظنبدؾب٢ؽبمم... ،غنبفنملمج٦ابمأحٖغمملم:مممظؿمللمملمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥م{44}...َض (م6){44}...موؽبغؽبؿمبؾكب

،مطمملفم

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ48ذـذ44)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

م

 ...{44}...معىب٤مَضؾؿب٢ؾبمممجممل٫ٖمظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م، ...{44}...معىب٤مزؽبوؽباٍلم*(م)مممتمملممِنمعمملمبضملٓهمخشملمملب

صٱمؼؿ٣ماظ٦ضٟم،ممىؾملهملمواحٓةم**(م)ودغملؽملؿ٣معضملشمل٦صممًلمسػمل٧مأضلؼملؿ٣موجضمل٢ماًشملمملبمملت:مظطملرلػ٣مصكملنمجضمل٢مض٦ظ٥م

                                                                                                                                                                                
م277م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م450م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1060ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

مم341:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م284:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

مم165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

مم284:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم285:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم341:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م285:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ٮمخشملمملبممًلمٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)

ٮماًشملمملبمملتمٯمم(بمم)ممؼبم**(مم)

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ44ـذ42)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14
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َِعؿبؽبممللؽب... ،مجمملٖ٫{45}...مَصضملؽبػمْلؽملؽبمملمبكبؾمِل٣ؿب... ،سػمل٧مزوال ؾبػؾب٣ؿب ،طمملفم(1){45}...ما مم{46}...عؽبغمْل

ؾبػؾب٣ؿب... :مجممل٫ٖم،وعـػمل٥ ؽبماظػمّل٥كبمعؽبغمْل ...م :طمملفم،وعـػمل٥ممم(2){46}...ماْظفكبؾؽبممللؾب... م،م{46}...موؽبسكبؽمل

كٓبهكبمرؾبدؾبػمَل٥ؾب ،مإنمجضمل٢ماظضملمملع٢مؼبم(4)تمملم:موضؿمل٢م،{47}...مذؾبوماغؿبؿكبعمَلمملٍم... :م،موطٔام(3){47}...وؽبسؿب

ؼؽملؿعمل٣مؼ٦ممتؾٓلمٕمؼؿ٣ماظ٦ضٟمظػملظملزمل٢مبنيماظضملمملع٢موم:م،مأي(ذوماغؿعملمملم)صكملنمجضمل٢ماظضملمملع٢مصؿمل٥م،ماظصملٕفمعسملؼملٕام

طمملفم،سػمل٧مممم(7){48}...ماْظعمَلؾملمبمملِر... ،حل٤ممم(6){48}...موؽباظلمبؼملؽبمملوؽباتؾب... (م،5)اٌضملؼمل٦ل

،مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ52ذـذ49)دورةذإبراػقمذاآلؼاتذ-ذذ14

مم

َِ٭ؿبظمَلمملدكب... م ؽباٍن... :ممممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{49}...مصكب٨ما ممم،م{50}...معىب٤مَضشملكب

                                                           
م285:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م743م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

،م

م342مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

م285:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م342:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م286:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم4

وإنمذؽوملمأنمؼغمل٦نم،مسػمل٧ماظؽملضملوملمبعمل٦ظ٥مؼ٦ممؼعمل٦ممايلمملبمتؾٓلماِرضمم(اظؿمل٦ممم)إنمذؽوملمغزملؾوملمٯم:ممضممللماظٖجمملجمم5

مؼم281م:م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م138م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥ممػٮمم(ذوماغؿعملمملممم)عؽملزمل٦بممًلمبعمل٦ظ٥مممم

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأغبٓمب٤مجضملظملٕم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م743م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م342:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م286:

مم285:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7



 724 

 ...{50}...ماظؽملمبمملرؾباظٱممٰممضل٣موظؿمللوملمضل٣مم:1مظؿملٗمب٦ضٟمٰتزملممللماظغملٱمممبمملمضؾػمل٥،موضممللمأب٦محمملمت

م... تمملمم،م(3){51}...ماْظقكبلؽبمملبكب... ،ممحل٤م{51}...معمبمملمَطلؽبؾؽبوملؿب... (م،2)وظؿمللوملمٰممط٨

وأسػملؼملؽملمملمب٥م:ممجممل٫ٖم،سػمل٧ممأنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧مربٔوفمؼٓلمسػملؿمل٥معمملمتعملٓممتعملٓؼٕه{52}...ظخملػملؽملمبمملِس

(م،م4)ظؿملؽملٔروامب٥مأومصضملػملؽملمملمذظ١مظؿملؽملٔروامب٥موػٔهمسصملهملمطمملصؿملهملمظؿمل٦سصمل٦امأومظؿملؽملٔروامب٥،مب٢مدلقبمسػمل٧ماحملٔوفماظ٦او

(م.مم5)متمملم*(م)مػ٦{52}...آخٕماظل٦رة... وماِطـٕونمسػمل٧مأنماظ٦ضٟمسػمل٧مم،م

م

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3ذـذ1)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15

ذذ

                                                           
م165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم1

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمظعمل٦لمأب٨محمملمتممم2

م343:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م286:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮمظؿملؽملزملق٦اموظؿملؽملٔروامبؾملٔاماظؾٱغم:موظؿملؽملٔروامعضملشمل٦فمسػمل٧مربٔوفمأيم:مضممللماظٖزبرملٕيمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم4

مؼم284م–م283م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م235م:م2موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم460م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػم

م(طمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯمممظظملٜم*(مم)

مم286:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5
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دورةذاحلجرذعؽقةذ

مدؿؼملممل٫هملموأربٝموػبل٦نمطػملؼملهملم**(م)وظؿملٗمصؿملؾملمملمذ٨ءممممملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢موطػملؼملؾملمملم(1م)*(م)تلٝموتلضمل٦نمآؼهملمإعبمملسممًل

ؽب... ،موأحٓمودؾضمل٦نمحٕصممًلم*(م)**وحٕوصؾملمملمأظظملمملنمودؾضملؼملممل٫همل م،م****(م)متعملٓمماظغملٱممسػملؿملؾملممل{1}...اَظ

َِعؽب٢ؾب... م،/طمملف،مظألعٕمبضملٓهم(3){2}...معؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب... ،تمملمممم(2){1}...عنبؾكبنٍيم..  ؼ236أػم مما

...{3}(4)ظؿملٗمب٦ضٟ،م:ممظؿفملطؿملٓماظ٦اضٝ،موضؿمل٢)******(مؼؾؿٓأمب٥ماظغملٱم)*****(جممل٫ٖمظٱبؿٓاءمبمملظؿؾملٓؼٓمِغقب٥مم

تمملممظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م،ممممممم(5){3}...مؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... ،مِنقبمعمملمبضملٓهمج٦ابمٌمملمضؾػمل٥م

م

م

ؾبونؽب م،*(م)طمملف(1){4}...معمبضملؿبػمُل٦مفبم م جممل٫ٖ،مِنقبمم(3){6}مَظؼملؽبفؿبؽملؾب٦نفب... ،تمملمم(2){5}.موؽبعؽبمملمؼؽبلؿبؿؽبفمْلخكب

ِنقبمم

                                                           
م(بمم)دعملٛمع٤مٮمإعبمملسممًلمٯمممظظملٜم*(مم)

مم345مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم1

ٮموطػملؼملمملمٯمم(طمم)ممؼبم*(مم)*

ٮمدؾٝمعممل٫هملمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)*

ٮمسػملؿمل٥مٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

م،م287:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م744م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

ممم344:وأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م

مم287:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م287وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م744م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم344:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م

ٮمؼؾؿٓؤمٯمم(أمم)ممؼبمم)*****(

ٮمِغ٥مٯمم(أمم)ممؼبمم)******(

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م287:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م744م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم344:ماٌغملؿظمل٧

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7ذـذ4)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15
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م  م***(م)(نم)موج٦ابمظ٦معمملمؼبمد٦رةم،ماظزملٓارةم/مواٰدؿظملؾملمملممظ٥م،مم(4)ممبضملؽمل٧مظ٦ٰ)**(ظ٦عمملمممؼم209طممػم

مموٰمعمملغٝمع٤متضملػمل٠مآؼهملمظؿمللوملمع٤ماظل٦رةمم{م2م:مم68د٦رةماظعملػمل٣}...معؽبمملمَأغوملؽبمبكبؽملكبضملؿبؼملؽبهملكبمرؽببىب١َمبكبؼملؽبفؿبؽملؾب٦ٍن..م

ٍ٘م)****(ظكبكمِلؼػمَلمملفكبم...م وإغقبؼملمملم٭ّمذظ١مِنقبماظعملٕآنمطػمل٥مطل٦رةمواحٓةمطؼملمملم٭ٕح٦امع٤مأنقب ؽبؼؿب د٦رةمضٕؼ٘م}م...ُض

لبمعمبفمْلُط٦ٍل... :ممعؿضملػمل٠مبعمل٦ظ٥م{1:106 ممم{7}...اٌٱ٫غملهمل... م{5:105د٦رةماظظملؿمل٢م}، ...مَصفؽبضملؽبػمَلؾملؾب٣ؿبمَطضملؽبزملؿب

،مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمذٕطمضٓمضمملممعمملمضؾػمل٥مععملمملممج٦اب٥م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ9ذـذ6)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15

مم

                                                                                                                                                                                
م287:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم،مٮمجممل٫ٖمٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)

م287:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م287:مظؿملٗمبؿؼملمملم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعمملمٯمممظظملٜم**(مم)

مم،م288م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮموؼغمل٦نمأؼسملممًلمحٕفماعؿؽملمملعمظ٦ج٦دمم(ػٱمم)حٕفمهسملؿملٚمطذملمم(ظ٦عمملمم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم4

مؼم364عطملينماظػملؾؿملنملمم،م1065احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م142م:م3وضٓمغ٦ضرملوملمػٔهماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

ٮممغ٦نمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)*

ٮممظؽٱفمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)****(
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محل٤م{8}...مبكبمملَي٠ىبم... تمملم،مِغقب٥مآخٕمطٱمماٌلؿؾمل٫ٖنيمممم(1){7}...عكب٤ؽبماظزملمبمملدكبضكبنيؽب... م

ِٕؼ٤ؽب... ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨،م ؽب... ،تمملممم(2){8}...معنبؽملصمَل ىٔبْط ،مإنمجضمل٢ماظسملؼملرلمؼبم*(م)جممل٫ٖم(3){9}...ماظ

مأنمصؿملضمل٦دماظسملؼملرلمسػملؿمل٥مأيمضبظملٜمربؼملًٓام،مموؼؿ٣ماٌضملؽمل٧موػ٦مض٦لمذمملذمِغقب٥مٕمؼؿعملٓممظ٥مذطٕمظ٥مظػملؽمليبم

ؼؽملمملظ٥م

تعملٓممظ٥مذطٕمؼبمض٦ظ٥م:مم،وضؿمل٢**(م)(ظ٥مع٤ماظرملؿملمملرنيمتغملظمل٢محبظملصمل٥م)ميمملصصمل٦نم/مأيموإغقبمملمحملؼملٓم:مد٦ءممممؼم204بممػ

م:م**(م)*(موطٔاماظسملؼملرلمؼبمض٦ظ٥مذرػ٣مصمملظظملمملس٢ماٌسملؼملٕمؼبمذرػ٣مؼضمل٦دمسػمل٧ماظؽمليبم)م

 ؾب...م ىٔبْط ىبلؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥كبماظ كبيمغؾب موإنمجضمل٢م{7}م...َظ٦ؿبمعؽبمملمتؽبفمْلتكبؿملؽملؽبمملمبكبمملْظؼملؽبٱ٫كبغمَلهملكب... وؼبم،م{6}م...ؼؽبمملمَأؼنبؾملؽبمملماَظ

متغملظمل٢م)******(مع٤ماظرملؿملمملرنيمصؾمل٦)*****(وإغقبمملمظػملعملٕآنميمملصصمل٦نمظ٥:موػ٦ماظٔطٕم،أي،ممظػملعملٕآنم)****(اظسملؼملرلمؼبمظ٥

ممم)********(موٰمهٕؼٟموٰمتؾٓؼ٢مخبٱفمشرلهمع٤ماظغملؿنملماٌؿعملٓعهمل)*******(صٱمؼضملذلؼ٥مزؼمملدةموٰمغعملزملمملن،محبظملصمل٥م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ـذ9)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15

مم

                                                           
م344:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م744م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م344:وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م287:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم344:ممطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمجممل٫ٖمٯمممظظملٜم*(مم)

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمحبظملصمل٥م...مظ٥مٯممماظضملؾمملرةم**(مم)

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥م...مذرػ٣مٯممماظضملؾمملرةم**(مم)*

ٮمض٦ظ٥مٯمم(بمم)ممؼبمم)****(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظ٥مٯمممظظملٜمم)*****(

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمصؾمل٦مٯمممظظملٜمم)******(

ٮمغعملٙمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبمم)*******(

ٮمماٌعملٓعهملمٯمم(أمم)ممؼبمم)*******(
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صكملغقب٥متضملمملظبمٕمؼؿغملظمل٢محبظملصملؾملمملموظٔظ١موضٝمصؿملؾملمملماٰخؿٱفموسػمل٧مػٔامصٱمضبل٤ماظ٦ضٟمسػملؿمل٥مطقلؽمل٥مؼبماظ٦ج٥م

َِومبظكبنيؽب...م ،ممتمملمم{9}...مَظقؽبمملصكبصمُل٦نؽب... (1)اِولمِنقبماظغملٱممؼغمل٦نمعؿزملًٱ ِٝما (مم2){10}...صكب٨مذكبؿملؽب

٫ِٖؾب٦نؽب... :طمملف،موعـػمل٥ ِٕعكبنيؽب... (م،3){11}...مؼؽبلؿبؿؽبؾملؿب حل٤،مإنمجضمل٢ماظسملؼملرلمم(4){12}...ماْظؼملؾبفؿب

٫ِٖؾب٦نؽب... :سممل٫ًٓامسػمل٧ماظؿغملٔؼنملماٌظملؾمل٦ممع٤مض٦ظ٥مم(غلػملغمل٥م)ؼب م)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ماظسملؼملرلمؼبمم،م...مؼؽبلؿبؿؽبؾملؿب

(م،م5)مظ٥مصٱمؼظملزمل٢مبنيماٌظمللٕموماٌظمللٕمبمملظ٦ضٟ**(م)تظمللرلًام(ٰمؼقملعؽمل٦نمب٥م):مظػملٔطٕموض٦ظ٥*(م)(غلػملغمل٥

 ...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب إذمػ٦مدب٦ؼٟموتؾملٓؼٓم،محل٤،مسؽملٓمبضملسملؾمل٣مِنقبمعمملمبضملٓهمعؿزمل٢ممبمملمضؾػمل٥ممم(6){13}...م

 (م،7م)*(م)**(تغملٔؼؾؾمل٣موادؿؾملٖا٫ؾمل٣مم)ٌرملٕط٨مضٕؼ٘مؼبم

 

 

 

 

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ذـذ13)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15

 

                                                           
مم468م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1065احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م142م:م3مذطٕتمػٔهماظ٦ج٦همؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

مم344:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م288:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم344:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م288:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم344:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

ٮمظ٥مٯمم(بمم)ممؼبم*(مم)

ٮمتظمللرلمٯمم(بمم)ومم(طمم)ممؼبم**(مم)

مم469م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1066م–م1065ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م288:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

مم344

ٮمتػمل١مبؿملضملؾمل٣موادؿؾملٖاءمبؾمل٣مٯمم(بمم)ممؼبم*(مم)**

مم469م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1066ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7
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َِومبظكبنيؽب...  ظعملمملظ٦ام):مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥م{14}...مؼؽبضملؿبؾبجؾب٦نؽب... ،طمملفمم(1){13}...مدؾبؽملمبهمُلما

 ،تمملممم(2){15}...معمبلؿبقؾب٦رؾبونؽب... ،مجممل٫ٖم{15}...مَأبؿبزملؽبمملرؾبغؽبممل... وإنمطمملنمرأسمآؼهملم(مظ٦)مج٦اب(

ِٕؼ٤ؽب... ممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م{16}...ظكبػملؽملمبمملزكب

مذكبؾملؽبمملبفبم... *(م)ظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿـؽملمملءمبضملٓه،وى٦ازماظ٦ضٟمعٓخ٢مظعمل٦مم،م{17}...ذؽبؿملؿبشمَلمملٍنمرمبجكبؿمل٣ٍ... ،م

مم{19}...معمب٦ؿبزؾبوٍن... :ممحل٤،موعـػمل٥م{19}...مرؽبوؽبادكب٨ؽب... ،طمملفمم(3){18}...عنبؾكبنيفب

ؽباِزضكبنيؽب... مؼممم237أممػ ؽٖبا٫كبؽملؾب٥ؾب... ،تمملممم/م(4){20}...مبكب ٰتظملمملقماىؼملػملؿملؿنيمعٝم:محل٤مم(5){21}...مخؽب

،ماظظملزمل٢م

ؽبٍرمعمبضملؿبػمُل٦ٍم... م ،مم(7)جممل٫ٖ:موضؿمل٢م،م{22}...مَصفمَلدؿبعمَلؿملؿبؽملؽبمملُطؼملؾب٦هؾب... :طمملف،موعـػمل٥مممم(6){21}...مبكبعمَل

مغؾبقؿبؿملكب٨م... وم،مم(8){22}...مبكبكؽبمملِزغكبنيؽب... مو،ِنقبماظ٦اومبضملٓهمتزملػملّمظٱبؿٓاءمومظػملقممللم

م،م{23}...وؽبغؾبؼملكبؿملوملؾب

م

م

                                                           
م288:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم288:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ممٯمممظظملٜم*(مم)

م288:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

وػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مجضملظملٕموماِخظمل٘موأب٨محمملمت،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م744م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم345:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موما٫ٰؿؽملمملف

مم289:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

وسؽملٓمأب٨مم،م289م:فوسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملم،م744م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم345:سؼملٕو،اٌغملؿظمل٧

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم7

مم289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8



 730 

ِٕؼ٤ؽب... (مم،م1){23}م...ماْظ٦ؽباِرثؾب٦نؽب... م ؾبػؾب٣ؿب... (مم،2م){24}...ماْظؼملؾبلؿبؿؽبفمْلخكب مم{25}...مؼؽبقؿبرملؾب

 جممل٫ٖم(4){26}...معمبلؿبؽملؾب٦ٍن... ،تمملمم(3){25}...محؽبغملكبؿمل٣فبمسؽبػملكبؿمل٣فب... طػملؾملمملموض٦فمطمملصؿملهمل،

كبؼ٤ؽب... و،(6){28}...معمبلؿبؽملؾب٦ٍن... :طمملفم،وعـػمل٥م(5){27}...اظلمبؼملؾب٦ِم م وم(7){29}...مدؽبمملجكب

ؽب... ظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿـؽملمملءمبضملٓه،مم(8){30}...مَأجؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب و َٰمِإبؿبػملكبؿمل م... مجممل٫ٖم،م{31}...مِإ

كبؼ٤ؽب ؾب... وث٣مابؿٓأم،مطمملفمم(9){31}...اظلمبمملجكب ؽٝبم... :،موعـػمل٥م{32}...َضممللؽبمؼؽبمملمِإبؿبػملكبؿمل معؽب

كبؼ٤ؽب م:اظـمملغ٨،مإظبمض٦ظ٥م(10){32}...اظلمبمملجكب

 ...{33}...معمبلؿبؽملؾب٦ٍن(11)طمملفمممم،  {34}...َصكمِلغمب١َمرؽبجكبؿمل٣فب...م(12)مجممل٫ٖممم،

م

م

م

م

                                                           
مم289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م345:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

م345:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م10

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م11

م345:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م12

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذـذ23)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15
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م

 ...ىبؼ٤ِ معكب٤ؽبم... ،م(2){36}...مؼؾبؾؿبضملؽبؾب٦نؽب... :وطٔا،مطمملفمم(1){35}...ماظ

ِٕؼ٤ؽب ماظؽملظملكهملم)*(طمملف،موػ٨مم(4){38}...ماْظؼملؽبضملؿبػمُل٦ِم... ،ظؿملٗمب٦ضٟمإظبمعمملمضؾػملؾملمملمم(3){37}...اْظؼملؾبؽملصمَل

ظؿملٗمب٦ضٟ،موإنمطمملنمرأسمآؼهملمظٱدؿـؽملمملءمم(6){39}...مَأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب... طػملؾمل٣ممم(5)اِوظبمومبؾملمملممت٦تماًػمل٠

م... ،حل(7)٤{40}...اْظؼملؾبكؿبػمَلزملكبنيؽب... م،م)**(ظٱدؿـؽملمملءمبضملٓه،موٰمؼظملزمل٢مبنيماٌلؿـؽمل٧موماٌلؿـؽمل٧معؽمل٥

م... (9،){42}...معكب٤ؽبماْظطملؽبمملِوؼ٤ؽب... :وعـػمل٥(مأنؿب)طمملفمظٱبؿٓاءمبذملم(8){41}...عؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣فب

طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،مممم(10){43}...َأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب

،معمملمأسٓمِػ٢ماظؽملمملرمم/متمملم،مصزملًٱمبنيممم(11){44}...معمبعمْللؾب٦مفب... ،مجممل٫ٖم{44}...َأبؿب٦ؽبابلب... مؼم210طممػ

م

م

                                                           
م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م345:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

ٮموػ٦مٯمم(بمم)ممؼبمم)*(

مم477م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1071ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

م345:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م6

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥مٯمممظظملٜمم)**(

م345:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م9

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م10

م345:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م11

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ44ذـذ35)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ذـذ45)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15

مم

ؼعملممللمشل٣مادخػمل٦ػمملم:محل٤،مِنقبماظؿعملٓؼٕمم(1){45}...موؽبسؾبؿملؾب٦ٍن... موعمملمأسٓمِػ٢مماىؽملهمل،م

م... :،وطٔامم(3){47}...عنبؿؽبعمَلمملبكبػملكبنيؽب... :طمملف،موعـػمل٥م(2){46}...آعكبؽملكبنيؽب م

م(م،4){48}...غؽبزملؽبنملفب

 {48}...بكبؼملؾبكؿبؽبجكبنيؽب(5)متمملمممم، ...{49}...اْظطملؽبظمُل٦رؾبماظمبحكبؿمل٣ؾب(6)وأنم)،ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥مم

َِظكبؿمل٣ؽب... ،(مأغقب٨)معضملشمل٦فمسػمل٧م(سٔاب٨ كٟبمِإمبؿبَٕاػكبؿمل٣ؽب... ،تمملممم(7){50}...ما (مم8){51}...مسؽب٤م٬ؽبؿملؿب

حل٤،مِغقب٥مظ٦مو٭ػمل٥ممبمملمبضملٓهمظزملمملرممم(8){51}...بؿبَٕاػكبؿمل٣ؽب

م

م

م

م

                                                           
م345:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

م345:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م4

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م345:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م6

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ52)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15

مم

م)*(حل٤م،وػ٦مم(1){52}...َصعمَلمملُظ٦ْامدؽبٱعـبممل... ،شرلمممغمل٤م/موذظ١م،(موغؾؽؾمل٣:)مزٕصممًلمظعمل٦ظ٥م(مإذمم)ؼم205بممػ

عؽملزمل٦بممًلمب٥،مِنقبماظعمل٦لمٰمؼؽملزملنملماٌظملٕداتموإغقبؼملمملمؼؽملزملنملمثٱثهملممصػملؿملٗم:م(ضمملظ٦ا)مع٤معبػملهملمربغملؿملهملمب)**(ععملؿشملٝ

مؼعملممللمظ٥م:موماٌظملٕدمإٌادمب٥مظظملصمل٥مسب٦،{م30:19د٦رةمعٕؼ٣م}مإغ٨مسؾٓمآ:ممضمملل:اىؼمل٢مسب٦:مأذؿملمملءم

ضػملوملمضزملؿملٓةم:موماٌظملٕدمإٌادمب٥ماىؼملػملهملمسب٦،ضػملوملمػٔاماظػملظملٜم:مأي،مأومضػملوملمزؼًٓا{م60:21د٦رةماِغؾؿملمملءم} إبٕاػؿمل٣م

(م:م2)مطعمل٦ظ٥موذضملًٕامأوماضؿشملٝمع٤معبػملهمل

ؽٓباعهمللبمممممممممعؾبضملؿقبعملهمللب (مم3م))****(ممّممملمتؽبف٨ءؾبمبكب٥كبماظؿقبفٕ)***(مممممممممممممإذامذؾبْضوملؽبمَصمملػمملمُضػمْلوملؽبمرضمل٣ؽبمعؾب

م

م

م

م

                                                           
م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموػ٦مٯمممظظملٜمم)*(

ٮمعؽملعملشملٝمٯمم(طمم)ومم(أمم)ممؼبمم)**(

مم30مػٔاماظؾؿملوملمٰعٕئماظعملؿملٗمدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظٕسٓماآلؼهملمم2

ٮمعضملعملعملهملمٯمم(أمم)ممؼبمم)***(

ٮماظرملفٕمٯمم(بمم)ممؼبمم)****(

ممؼو٨ءممػبٓلممؼصب٨ءممػموصؿمل٥م110:ممدؼ٦انماعٕئماظعملؿملٗمم3
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م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ52)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15

مم

ًٰمأو٭ظملهملمسب٦محعملممًلمأومبمملرًٱمصكملغقب٥ممؼؿلػملٛمسػملؿمل٥ماظعمل٦لم:مأومطمملنماٌظملٕدمعزملٓرًامسب٦ ودػملؿمل٣مؼؽملزملؾ٦نم،مضػملوملمض٦

م)**(وأعمملمشرلػ٣مصٱمصبٕي،موض٢مذامعرملظملعملممًلموسب٦مذظ١م،ممعؽملشملػملعملممًلم)*(سؼملًٕا:مبٱمذٕطمتعمل٦لم:مبمملظعمل٦لمعشملػملعملممًلم،أي

مشرلمعظملزمل٦لمسؽملؾملمملم)****(مبؿمملءمبضملٓمأداةماٰدؿظملؾملمملم)***(أنمؼغمل٦نمعسملمملرسممًلمعؾٓوءًا:ماظعمل٦لمذبٕىماظصمل٤مإٰمبرملٕوط

ماظظملزمل٢مبممليٕفمسب٦مم)*****(أتعمل٦لمزؼًٓامعؽملشملػملعملممًلموماشؿظملٕ:موذظ١مسب٦،مبطملرلمزٕفمأومذبٕورمأومعضملؼمل٦لم

:مموماٌظملضمل٦لمسب٦،ممسب٦مأخ٨ماظٓارممتعمل٦لمزؼًٓامجمملظلممًلم)********(مععملؿملؼملممًلموبمملجملٕور)*******(متعمل٦لمسؼملًٕا)******(أسؽملٓك

متعمل٦لمم)*********(أزؼًٓا

م

م

                                                           
ٮمسؼملٕوًامٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)

ٮموٕيمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)

عؾٓوأموػ٦مشػملٛموماظزملقؿملّمعمملمأثؾؿؽملمملهممم(بمم)ومم(طمم)وؼبمٮمعؾؿٓأمٯمم(أمم)ممؼبم**(مم)*

ٮمماٰدؿظملؾملمملممٯمم(أمم)ممؼبمم)****(

ٮمماسؿظملٕمٯمم(بمم)ممؼبمم)*****(

ٮممسؽملٓكمٯمم(أمم)ممؼبمم)******(

ٮممسؼملٕوًامٯمم(بمم)ومم(أمم)ممؼبمم)*******(

ٮمؼبماجملٕورمٯمم(أمم)ممؼبمم)********(

ٮمممزؼًٓامٯمم(أمم)ممؼبمم)*********(
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م

م

م

عؽملزمل٦بممبعملٓرمتعملٓؼٕهمودػملؼملوملمدٱعممًلمع٤ماظلٱعهملمأودػملؼملؽملمملمدٱعهملمع٤ماظؿقؿملهملم(مدٱعممًل)صذمل،عؽملشملػملعملممًلممم/مؼم238أممػ

ًٰمدٱعممًل،مٌزملٓرمربٔوفمتعملٓؼٕهم*(م)*مغضملومل*(م)موضؿمل٢مدٱعممًل ِإغمبمملمعكبؽملغمُل٣ؿبم...م (م،مم1)صعملمملظ٦امض٦

ؾب... :،وطٔا(3){53}...بكبطملؾبٱٍممسؽبػملكبؿمل٣ٍ...م :طمملف،موعـػمل٥مم(2){52}...وؽبجكبػمُل٦نؽب  ،و{54}...ماْظغملكبؾؽب

ؾبونؽب طمملف،ممم(6){55}م...ماْظعمَلمملغكبشملكبنيؽب... جممل٫ٖ،ممم(5){55}...مبكبمملْظقؽب٠ىب... ،م(4){54}...تؾبؾؽبرملىب

ؿٕبدؽبػمُل٦نؽب...م و،مم(7){56}...اظسملمبـملُظ٦نؽب... :موعـػمل٥ ِٕعكبنيؽب...م (م،8){57}...اْظؼملؾب مم{58}...معنبفؿب

ِٕعكبنيؽب َٰمآلؽبمُظ٦طلب...م ممظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿـؽملمملء،موى٦ازماظ٦ضٟمعٓخ٢مظعمل٦مم{58}...عنبفؿب م{59}...ِإ

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمدٱعممُلمٯمممظظملٜم*(مم)

ٮمغضملٓتمٯمم(طمم)ممؼبم**(مم)

م،مم1074احملٕراظ٦جؿملٖم،148م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،10م:م4موضٓمذطٕتمػٔهماظ٦ج٦همعظملزملػملهملمؼبماٌعملؿسملنملمم1

وضٓمصزملػملؽملمملماظعمل٦لمصؿملؾملمملموؼبمأح٦الماىؼملػملهملماحملغملؿملهملمؼبمضل٣ماظٓرادهملمصمملغصملٕػمملم،501عطملينماظػملؾؿملنملم،484م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

إنمذؽوملمم

م345:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م289:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

م345:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م289:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م345:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م289:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م345:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم8

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ60ذـذ52)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15
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مبرؿبغؽبممل... ،مظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿـؽملمملءمم(1){59}...مِإغمبمملمَظؼملؾبؽملؽبفنب٦ػؾب٣ؿبمَأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب... حل٤،م ممجممل٫ٖم{60}...مَض

،م

م

م

م

وإغقبؼملمملمطلٕتماشلؼملٖةمع٤م،م(ضٓرغمملمم)وازلؾملمملموخدلػمملمؼبمرب٢مغزملنملمعظملضمل٦لم(أغقبؾملمملم)ظؿملٗممب٦ضٟ،مِنقب:مموضؿمل٢

ِٕؼ٤ؽب... (م،م2)ظٓخ٦لماظٱممؼبمخدلػممل(إغقبؾملمملم) َصػمَلؼملمبمملمجؽبمملءمآلؽبمُظ٦طلبم...م  ،طمملفمم(3){60}...ماْظطملؽبمملبكب

ؿٕبدؽبػمُل٦نؽب ؾبونؽب... م(ٌمملم)مبضملٓهمج٦اب)م*((ضمملل)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمم(4){61}...اْظؼملؾب (مم5){62}...معنبؽملغمَل

ؾبونؽب... م،م)**(طمملف موؽبِإغمبمملم... م،{64}...موؽبَأتؽبؿملؿبؽملؽبمملَكمبؽبمملْظقؽب٠ىب... :مجممل٫ٖم،وعـػمل٥م(6){63}...مؼؽبؼملؿبؿؽب

ٍٝمعىب٤ؽبماظػمَلؿملؿب٢ِ... طمملف،ممم(7){64}...َظزملؽبمملدكبُض٦نؽب ؿٝبم... :مممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{65}...مبكبعملكبشمْل موؽباتمبؾكب

                                                           
م345:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم1

موخمملظظمل٥مؼبمػٔاماظٕأيماظلؼملنيمؼؽملصملٕمٮمإجٕاءمظظملضمل٢ماظؿعملٓؼٕمذبٕىماظضملػمل٣مم(أغقبؾملمملمم)وطلٕتمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

مؼمم302م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م487م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػم

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

ٮمصكملنمٯمم(أمم)ممؼبمم)*(

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمٮمجممل٫ٖمٯمم(بمم)ممؼبمم)**(

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ65ـذ60)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15
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فب... :مم،موعـػمل٥{65}...َأدؿببؽبمملرؽبػؾب٣ؿب ِنقبمذاكمم(1)وػٔامزبمملظٟمٌمملمؼبمد٦رةمػ٦دمم،م{65}...معكبؽملغمُل٣ؿبمَأحؽب

ؾبونؽبممحؽبؿملؿبىملؾب... ،موػٔامظؿملٗمطٔظ١م،مبضملٓهمادؿـؽملمملءم حل٤مممم(2){65}...تؾبقملؿبعؽب

م

مم

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذـذ66)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15

ممم

 ...ؽب َِعؿب بٓلمع٤مذظ١مإذامضػملؽملمملماِعٕمسشملٟمم(أنقبمدابٕم):ممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمعمملمبضملٓهموػ٦{66}...مذؽبظكب١َما

لٔبم:إغقب٥مبؿملمملنمأومبٓلممممملمضؾػمل٥مأومحٔفمعؽمل٥ماىمملر،أي:مد٦اءمضػملؽملممل،ماِعٕ*(م)بؿملمملنمأومبٓلمع٤مظظملٜ بفملنمدابٕموحؿملؽملؽ

ػ٢مػ٦مؼبمرب٢مغزملنملمم(4)ودؿملؾ٦ؼ٥م(3)صظملؿمل٥ماًٱفماٌرملؾمل٦رمبنيماًػملؿمل٢

ؾبونؽبم ،حل٤م(1){66}...عنبزملؿبؾكبقكبنيؽب(،5)أوجٕ  :جممل٫ٖ،موعـػمل٥م(2){67}ؼؽبلؿبؿؽبؾؿبرملكب

                                                           
مم81م/م11مؼؽملصملٕمد٦رةمػ٦دمم1

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مطٔامسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظظملٜمٯمممظظملٜم*(مم)

مم109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم3

مم109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

:مصؿمل٥مأوج٥مأحٓػمملمم(أنقبمدابٕم)و،معظملضمل٦لماظعملسملمملءموماِعٕمبٓلمعؽمل٥مأومسشملٟمبؿملمملنمظ٥م:مذظ١مم(ذظ١ماِعٕمم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

وضٓمم،م303م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمأغقب٥مسػمل٧محٔفماىمملرم:اظـمملظىملم،مأغقب٥مبٓلمع٤ماِعٕم:ماظـمملغ٨،مأغقب٥مبٓلمع٤مذظ١م

مؼم489م–م488م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1076احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م243م:م2غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم
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ؾبوِن (3)،{68}...تؽبظمْلسملؽبقؾب٦ِن َٰمتؾبكؿب .. (5،){70}...ماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽب. :حل٤،وعـػمل٥م(4){69}...موؽب

عؾؿٓأمخدلهمم(مسؼملٕك)و،متمملم،ظٱبؿٓاءمبٱمماظعملل٣مم(6){71}..َصمملسكبػملكبنيؽب

م

م

م

(م،م7)ضؾؿملّ،مِنقبمعمملمبضملٓهمج٦ابمظ٥م(ظضملؼملٕكم)موماظ٦ضٟمسػمل٧*(م)ظضملؼملٕكمضلؼمل٨:ربٔوفموج٦بممًلمتعملٓؼٕهم

ِٕضكبنيؽب... طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،ممم(8م){72}...مؼؽبضملؿبؼملؽبؾملؾب٦نؽب... م جممل٫ٖممم(9){73}...معؾبرملؿب

ممجممل٫ٖمسػمل٧مادؿؽؽملمملفم{74}...مَصفؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملمسؽبمملظكبؿملؽبؾملؽبمملمدؽبمملصكبػمَلؾملؽبممل... (م10)طمملنماشلٱكمحنيمأذٕضوملماظرملؼملٗ:م،أي

عمملمبضملٓه،م

                                                                                                                                                                                
م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مطٔامسؽملٓمغمملصٝم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مطٔامسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

ٮمصلؼمل٨مٯمم(أمم)ممؼبم*(مم)

ٮمموماظؿعملٓؼٕمظضملؼملٕكمضلؼمل٨م،موماًدلمربٔوف،مِنقبماظعملل٣مبمملبمحٔفم،معؾؿٓأمم(ظضملؼملٕكمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

م،م1077احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م150م:م3موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م244م:م2إسٕابماظعملٕآنممػ

مؼمم304م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م490م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

مم491م–م490م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1077ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ78ذـذ72)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15
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م... ،جممل٫ٖممم(2){75}...مظخملػمْلؼملؾبؿؽب٦ؽبدىبؼملكبنيؽب... /طمملف،مممم(1){74}...معىب٤مدكبفىبؿمل٢ٍ... مؼ211طػ

(مم5){78}...َظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب ،ظؿؼملمملمماظعملزملهمل:متمملممم(4){77}...مظخملػمْلؼملؾبقملعكبؽملكبنيؽب... طمملف،م(3){76}...عنبعملؿمل٣ٍ

(مم5){78}...َظصمَلمملظكبؼملكبنيؽب

،مممظؿملٗمب٦ضٟمظػملضملشملٟمبمملظظملمملءم

م

م

ممم

م

م... ،تمملمممم(6){79}...عنبؾكبنٍي... مجممل٫ٖ،م{79}...َصمملغؿؽبعمَلؼملؿبؽملؽبمملمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبم... م

ؿٕبدؽبػملكبنيؽب ٬ِٕكبنيؽب :جممل٫ٖ،وعـػمل٥مم(7){80}...اْظؼملؾب م (9)،{82}...آعكبؽملكبنيؽب...م :،موطٔا(8){81}...عؾبضملؿب

م... ،مظؿملٗمب٦ضٟمٰتزملممللماٌضملؽمل٧مممم(10){83}...معؾبزملؿبؾكبقكبنيؽب (9)،{82}...آعكبؽملكبنيؽب

                                                           
م345:ماٌغملؿظمل٧:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

مم،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م744م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م345وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

مم289:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م،م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م744م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م345:مموتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

ممم289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ88ذـذ79)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15

 



 740 

َٰمبكبمملْظقؽب٠ىب...م ،تمملممظؿؼملمملمماظعملزملهملمم(1){84}...ؼؽبغمْللكبؾؾب٦نؽب مآلتكبؿملؽبهمٌل... :محل٤،موعـػمل٥مم(2){85}م...ِإ

...{85}،م ...ؽبماْظفؽبؼملكبؿمل٢ؽب ماْظكؽبَٱقؾبم... ،طمملف،موػ٦ماظضملظمل٦مع٤مشرلمسؿمملبمم(3){85}...ماظزملمبظمْل

ممحل٤م{88}...مَأزؿبوؽباجـبمملمعىبؽملؿبؾملؾب٣ؿب... م،م*(م)طمملفمم(5){87}...ماْظضملؽبصملكبؿمل٣ؽب... ،تمملمم(4){86}...اْظضملؽبػملكبؿمل٣ؾب

حل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفماظؽملؾمل٨،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢ماظؽملؾمل٨ماظـمملغ٨معضملشمل٦صممًلمسػمل٧ماظؽملؾمل٨م

ؽبنؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب... ،اظٔيمضؾػمل٥ممػم َٰمتؽبقؿب مأحل٤ممممملمضؾػمل٥،مٰدؿؽؽملمملفماِعٕموإنمجضمل٢ماظؽملؾمل٨م{88}...موؽب

مماْظؼملؾبؾكبنيؾب مطمملف،{88}مظكبػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... ،**(م)ماِولمٕمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمبمملظ٦ضٟم)*(ؼاظـمملظىملمعضملشمل٦صممًلمسػمل٧

{89}محل٤م

ًٰمطؼملمملمم/م**(م)*آتؿملؽملمملكمدؾضملممًلمع٤ماٌـمملغ٨مإؼؿمملء:مإنمسػملعملوملماظغملمملفممبزملٓرمربٔوفمتعملٓؼٕهمممؼم239أممػم طؼملمملمأغٖظؽملمملمأومإغٖا

مربٔوفماظضملمملع٢م)****(أغٖظؽملمملمأومأغٖظؽملمملمسػملؿملؾمل٣ماظضملٔابمطؼملمملمأغٖظؽملمملمِنقبمأتؿملؽملمملكممبضملؽمل٧مأغٖظؽملمملمسػملؿمل١مأومسػملعملوملممبزملٓر

                                                           
م289:موػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م،م289:وػ٦محل٤مسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م745م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م345:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م289:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م745م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م345اٌغملؿظمل٧،م

م345:مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م289:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

م345:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م745م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

ٮمتمملممٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧م...ماظٔيمٯمماظضملؾمملرةممم*(مم)

ٮمب٦ضٟمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم**(مم)

ٮماؼؿمملغممًلمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

ٮممبزملٓورمٯمم(أمم)مؼبممم)****(
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اظؽملٔؼٕمسٔابممًلمطؼملمملم:مموظؿملٗمب٦ضٟمإنمغزملنملمبمملظؽملٔؼٕ،مأي)*****(عؿضملؽملمملػ٣ممتؿؿملضملممًلمطؼملمملمأغٖظؽملمملمسػملؿمل١:صؿمل٥مععملٓرمتعملٓؼٕهم

مم(م،1)أغٖظؽملمملمسػمل٧ماٌعملؿلؼملنيموػ٣مض٦مم٭مملحل،مِغقبؾمل٣مضمملظ٦امظؽملؾؿملؿؽمل٥موأػػمل٥مصفملضلؼمل٦امسػمل٧مذظ١

 

 

 

م

م

م

م

م

م

م

 

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ94ذـذ90)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15

 

                                                           
مم(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؿمل١مٯممظظملٜممم)*****(

سعملمملبممًلمأومسٔابممًلمعـ٢معمملمأغٖظؽملمملمسػمل٧ماٌعملؿلؼملنيمم(وض٢مإغ٨مأغمملماظؽملٔؼٕماٌؾنيمم)اظغملمملفمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمأيمٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م–م496م-م495م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1080وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م245م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮم

م،مم497

مؼم308م–م307م:م4اظٓرماٌزمل٦نم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ89ذـذ88)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ15
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 ...ٌُعمْلؿؽبلكبؼملكبنيؽب ٌُعمْلؿؽبلكبؼملكبنيؽب)م*(م)مأومبٓلممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبماظٔؼ٤مع٤مغضملؿؾمل٣{90}...ما ػ٣مسصملؼملمملءمطظملمملرمضٕؼ٘مم(1(م)ا

وعؽملؾمل٣مع٤م،ماظٔيمجمملءمب٥مربؼملٓمدقٕم:ممصؼملؽملؾمل٣مع٤مؼعمل٦لممسػمل٧مرٕؼ٠معغملهملمؼزملٓونمس٤ماظؽمليبم**(م)اضؿلؼمل٦ا

وض٢مإغ٨مأغمملماظؽملٔؼٕم)ع٤مؼعمل٦لمػ٦مطؾملمملغهملمصفملغٖلمآممبؾمل٣مخٖؼممًلموأغٖلم:مأدمملررلماِوظنيمعؽملؾمل٣م**(م)*ػ٦:مؼعمل٦ل

م)*****(وبينماظؽملسملرلم(2)مجٕتمسػمل٧مبينمضٕؼصملهمل)****((ؼضملينماظؿملؾمل٦دموػ٦معمملمم)م(اٌؾنيمطؼملمملمأغٖظؽملمملمسػمل٧ماٌعملؿلؼملني

... (مم4)وجضمل٢ماٌؿ٦ضٝممبؽملٖظهملماظ٦اضٝموػ٦مع٤ماإلسفمملزمِغقب٥مإخؾمملرممبمملمدؿملغمل٦نموضٓمطمملنم(3)

معمملمبضملٓهمعظملضمل٦لمثمملنمظعمل٦ظ٥مم)******(مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب{92}...َأجؿبؼملؽبضملكبؿملؿب٤ؽب...م  ،طمملفمم(5){91}...سكبسملكبنيؽب

 ...{92}م...مَظؽملؽبلؿبفمَلَظؽملمبؾملؾب٣ؿب،م {93}ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب(6)تمملم،موطٔامم: ِٕطكبنيؽب...م  ،مم(7){94}...اْظؼملؾبرملؿب

 

م

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبٓلمٯممظظملٜمم*(مم)

وج٦زوامأنمؼغمل٦نمخدلمعؾؿٓأمربٔوفموصب٦زمأنمؼؽملؿزملنملمسػمل٧م،م٭ظملهملمظػملؼملعملؿلؼملنيمم(اظٔؼ٤مم)وماظصملمملػٕمأنمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

مؼم309م–م308م:م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م497م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮماظٔممم

ٮمأضلؼمل٦امٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم**(مم)

م(طمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯممظظملٜمم***(مم)

ٮمأومػ٣ماظؿملؾمل٦دمصعملٓمٯمم(طمم)ؼبمٮمعمملم...مؼضملينمٯمماظضملؾمملرةممم)****(

مم60مدؾعملوملمتٕعبؿؾمل٣مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم2

ٮمعمملمجٕىمٯمم(طمم)مؼبممم)*****(

مؼم88م:م4اظؾٓاؼهملموماظؽملؾملمملؼهملممػمعؽملؾملمملمموظإلدٱممصفملجٱػ٣ماظؽمليبممضؾؿمل٢مع٤ماظؿملؾمل٦دمدغملؽمل٦امآٌؼؽملهملمسؾبٕص٦امبضملٓا٫ؾمل٣مظػملؽمليبمم3

مم497م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م152م:م3معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم4

:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م745م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم345:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م290

ٮمِغ٥مٯممم(أمم)مؼبممم)******(

مم345:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م290:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م745م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م290:مموػ٦مطمملفماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7
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(ذذذذ99ـذ95)ذاآلؼاتذاحلجردورةذ-ذذ 15

 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

٫ِٖكبنيؽب... :وعـػمل٥ مم{96}...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽبم (مصل٦ف)عؾؿٓأمخدلهم(ماظٔؼ٤)،إنمجضمل٢مم(1){95}.ماْظؼملؾبلؿبؿؽبؾملؿب

م)وطٔامٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م(إشلممًلمآخٕم):وؼغمل٦نماظ٦ضٟمسػمل٧م(اٌلؿؾمل٫ٖنيم)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م٭ظملهملم،م*(م)تمملم

ًٰمع٤(ماظٔؼ٤)إنمجضمل٢مم(اٌلؿؾمل٫ٖني ؽب...م (اٌلؿؾمل٫ٖني)مبٓ حل٤،مظٱبؿٓاءمم(2){96}م...ِإظذملؾملـبمملمآخؽب

تمملمم**(م)*(م3){96}...ونؽبممَصلؽب٦ؿبفؽبمؼؽبضملؿب٢ؽب... ،ممإشلممًلمعٝمآم*(م)*بمملظؿؾملٓؼٓموماظ٦سؿملٓمسػمل٧مادؿؾملٖا٫ؾمل٣موجضملػملؾمل٣

كٓبمرؽببىب١َ... :مممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{97}...مبكبؼملؽبمملمؼؽبعمُل٦ُظ٦نؽب... ،م معىب٤ؽبم... ،م{98}...مبكبقؽبؼملؿب

كبؼ٤ؽب ؿٓبمرؽببمب١َ... ،ممممطمملفمظٱبؿٓاءمبمملِعٕم{98}...اظلمبمملجكب مممظؿملٗمب٦ضٟ،مٰتزملممللمعمملم{99}م...موؽباسؿبؾؾب

 (م4)سػمل٧ماظؿلؾؿملّمموماظلف٦دموماظضملؾمملدةمحؿ٧مؼفملتؿمل١ما٦ٌت:مبضملٓهممبمملمضؾػمل٥،مِنقبماظضملؾمملدةموضوملؽبمبممل٦ٌت،مأي

تمملمممممم(5){99}...آخٕماظل٦رة...

م

م

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاظـحلدورةذ-ذذ 16

                                                           
م290:موػ٦مطمملفمسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼضملػملؼمل٦نمتمملممٯممض٦ظ٥ممم)*(

مؼم246م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمؼبمع٬٦ٝمسػمل٧ماظؽملزملنملمظػملؼمللؿؾمل٫ٖنيمم(اظٔؼ٤مم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

ٮمجضمل٢مٯمم(بمم)مؼبممم)**(

:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م290:مواب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م745م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم346
مممم)***(

مم499م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1082احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م153م:م3مؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم4

مم290:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5
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م

دورةذاظـحلذعؽقةذذ/ذ[ذذ207بذذ]ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

(م3)حنيمضؿ٢مغبٖةمب٤مسؾٓماٌشملػملنملم(2)أغٖظومل،مم(1)مإظبمآخٕػمملمصؼملٓغ٨{1}...وإنمسمملضؾؿ٣... إٰمض٦ظ٥م

موسرملٕونمآؼهملمإعبمملسممًل،موطػملؼملؾملمملمأظٟمؤمملمنممل٫هملموإحٓىموأربضمل٦نمطػملؼملهملم*(م)ر٨٬مآمسؽمل٥،موػ٨معممل٫هملمؤمملغ٨

مبكملعبمملعم*(م)*وحٕوصؾملمملمدؾضملهملمآٰفمودؾضملؼملممل٫هملمودؾضملهملمأحٕفموصؿملؾملمملممممملمؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢،موظؿملٗمعضملٓودًامعؽملؾملممل

موؽبعؽبمملم... ممماظـمملغ٨م،وماِولمرأسمآؼهملمبٱمخٱف،{23}...موؽبعؽبمملمؼؾبضملؿبػملكبؽملؾب٦نؽب... ،ممع٦ا٬ٝم**(م)*تلضملهمل

ؾبونؽب  ،{32}...ماْظؼملؽب٫٩كبغمَلهمُلمَرؿملىبؾكبنيؽب... ،{31}م...مَظؾملؾب٣ؿبمصكبؿملؾملؽبمملمعؽبمملمؼؽبرملؽبـملؤؾبونؽب... ممم،م{21}...ؼؽبرملؿبضملؾب

ؽبػؾب٦نؽب... مم{62}...معؽبمملمؼؽبغمْل

ؽبماظػمّل٥كبم... ،{75}...مػؽب٢ؿبمؼؽبلؿبؿؽب٦ؾبونؽب... م،{72}م...مَأَصؾكبمملْظؾؽبمملركب٢ِمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... مؼمممم/م212طممػ موؽبعؽبمملمسكبؽمل

مم،{117}...معؽبؿؽبمملعفبمَضػملكبؿمل٢فب... مم،م{96}...بؽبمملٍق

م

م

م

                                                           
مم249:ممإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم1

مم502م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1082ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم2

ادؿرملؾملٓمؼبم،مموأحٓم٭ؽملمملدؼٓمضٕؼ٘مودمملدتؾمل٣مؼبماىمملػػملؿملهملموماإلدٱمممغبٖةمب٤مسؾٓماٌشملػملنملمب٤مػمملذ٣مأب٦مسؼملمملرةمس٣ماظؽمليبمم3

مؼم310م:م2اِسٱمممػمم625/مػذملم3عضملٕطهملمُأحٓمدؽملهملم

ٮمٔمملغؿملهملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم(مم)*

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمعؽملؾملمملمٯممظظملٜمم**(مم)

ٮمسرملٕةمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*
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 ...{1}...َصَٱمتؽبلؿبؿؽبضملؿبفكبػمُل٦هؾب(1)طمملنمأمت،مضممللمأب٦مسؾٓمم(3)وع٤مضٕأمبمملظؿقؿؿملهملم(2)بمملظظمل٦ضؿملهمل(مترملٕط٦ن:)متمملم،م٤ٌمضٕأم

اظضملٕبمتعمل٦لمأتمملكممم(4م)*(م)آمإبٕاػؿمل٣مب٤مربؼملٓمب٤مسٕصهملمغظملشمل٦ؼ٥

(م،م5)موض٦سممًل)****(مصٱمتلؿضملفػمل٦ه**(م)*موسٓه**(م)أت٧مأعٕ:ماِعٕموػ٦معؿ٦ضٝمبضملٓموعؽمل٥مأت٧مأعٕمآ،مأيممممم/مؼم240أممػ

 ...ُِٕط٦نؽب جممل٫ٖمسػمل٧مأنمعمملمبضملٓهمبٓلمع٤مععملٓرممم(7){2}...معكب٤ؿبمسكبؾؽبمملدكبهكب... م،)*****(تمملمم(6){1}...مؼؾبرملؿب

وظؿملٗمب٦ضٟمإنمأبٓلمأنمأغٔروامع٤مض٦ظ٥ممم(9)غمملصٝم(8)ؼعملممللمشل٣مأغٔورامض٦عغمل٣مضمملظ٥:مععملٓرمربٔوف،مأي

م

                                                           
م291:موػ٦متمملممممأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م746م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

،مم

مم347:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م،مم212م:م2اظؽملرملٕمم،م503م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م99اظؿؿمللرلمم،م324اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةمغبٖةموماظغمللممل٨٫مم2

مؼم311إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

موػ٨مضٕاءةماظؾمملضؿملنيممم3

ٮمتضملشمل٦ؼ٥مٯمم(بمم)وؼبمٮمتشمل٦ؼهملمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

مإبٕاػؿمل٣مب٤مربؼملٓمب٤مسٕصهملمب٤مدػملؿملؼملمملنماِزديماظ٦ادشمل٨مأب٦مسؾٓمآماٌػملعملنملمغظملشمل٦ؼ٥مطمملنمسمملٌممًلمبمملظضملٕبؿملهملموماظػملطملهملمومايٓؼىملمم4

م1اِسٱممم،م25م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمم،م428م:م1بطملؿملهملماظ٦سمملةممػػذملم320موعمملتمدؽملهملم244أخٔمس٤مثضملػملنملموماٌدلىبدموظٓمدؽملهملم

مم57:م

ٮمأعٕهموسًٓامٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

ٮموسًٓامٯمم(أمم)ؼبمٮموسٓهمٯممض٦ظ٥مم**(مم)*

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمصٱمتلؿضملفػمل٦همٯممض٦ظ٥ممم)****(

م499:مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم5

ومسؽملٓمأب٨مم،م291:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م746م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م347:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م(بممم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯممظظملٜممم)*****(

مم291:معؿضملػملعملهملممبمملمضؾػملؾملممل،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(أنمم)وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝمث٣مضممللموػ٦مشػملٛمِنقبم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

م291ضممللمغمملصٝمتمملمماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مض٦لمغمملصٝمإٰمأنماب٤ماظؽملقمملسمضممللمم8

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذـذ1)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

(مم3){3}م...مبكبمملْظقؽب٠ىب... ،متمملممم(2){2}...مَصمملتمبعمُل٦ِن... ،م(1)*(م)بمملظٕوحمأومجضملػملوملمتظمللرلؼهملممبضملؽمل٧مأن

...{3}(3)محل٤ممم، ...ُِٕط٦نؽب م... :مممم،وطٔا{4}...عنبؾكبنيفب... :مممطمملف،موعـػمل٥م{3}...مؼؾبرملؿب

َِغؿبضملؽبمملمؽبمخؽبػمَلعمَلؾملؽبمملم... سػمل٧م(مخػملعملؾملممل)عؽملزمل٦بهملمبذمل(ماِغضملمملم:)مصضملػمل٧ماِول(مظغمل٣)اظ٦ضٟمسػمل٧م:م،وضؿمل٢م(4){5}...موؽبا

مدكبفؿبءفبم... (م،م5)(اإلغلمملنم)سػمل٧ماٰذؿطملممللموسػمل٧ماظـمملغ٨معؽملزمل٦بهملمبظملضمل٢مععملٓرمعضملشمل٦فمسػمل٧

ؾب سػمل٧مادؿؽؽملمملفمم(8){5}...موؽبعكبؽملؿبؾملؽبمملمتؽبفمْلُطػمُل٦نؽب... :موعـػمل٥م(7)م،*(م)*طمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم(6){5}...وؽبعؽبؽملؽبمملصكب

ادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،م

م

                                                           
ٮمأيمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم*(مم)

أغقبؾملمملماٌزملٓرؼهملم:ماظـمملظىملم،ماظـمملغ٨مأغقبؾملمملماٌكظملظملهملمع٤ماظـعملؿملػملهملم،مأغقبؾملمملماٌظمللٕةم:مثٱثهملمأوج٥مأحٓػمملمم(أنمم)ؼبمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1

احملٕرمم،م247م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م312م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮماظيتمع٤مذفملغقبؾملمملمغزملنملماٌسملمملرعم

مؼم505م–م504م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1083اظ٦جؿملٖم

:موػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م746م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م347:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م291

م347:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م746م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،291:وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموأب٨مسؾٓمآموطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦بم،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسم4

م347:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وضٓمم،155م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمخػمل٠ماِغضملمملممخػملعملؾملمملم:مغزملنملماِغضملمملممسػمل٧مصضمل٢معسملؼملٕماٌضملؽمل٧مٯم:ضممللماظٖجمملجم5

م312م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،506م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،1084احملٕرماظ٦جؿملٖمم،247م:م2غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم

مؼم493عطملينماظػملؾؿملنملمم،313م–

م347ماٌغملؿظمل٧مم6

ٮمأب٨محمملمتمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

م2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

مم291:وػ٦مضشملٝمطمملفمإذامجضملػملوملمعمملمبضملٓهمخدلًامعلؿفملغظملممًل،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم8

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ5ذـذ2)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

 



 747 

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ8ـ6ذذ)اظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ِٗ... ،ممم(1){6}...متؽبلؿبؽبحؾب٦نؽب... :مموطٔا َِغظمُل َٰمبكبرملكب٠ىبما م... ،مطمملفممم(2){7}م...ِإ

(م4)وخػمل٠ماًؿمل٢:متمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م،أيمم(3){7}...رمبحكبؿمل٣فب

(م4)اًؿمل٢

 ...ؿٕبَطؾؾب٦ػؽبمملموؽبِزؼؽملؽبهمًل أحل٤معمملمزلضملوملمؼبمم:م(1)ضممللمعمملظ١مم(6):متمملم،مضممللماظؿؿممل٨٫*(م)وػ٦م(5){8}م...ظكبؿؽب

ظذلطؾ٦امػوضممللمؼبماِغضملمملمممؼظذلطؾ٦ػمملموزؼؽملهملممػم**(م)اًؿمل٢موماظؾطملممللموايؼملرلمأغقبؾملمملمٰمتقملط٢مِنقبمآمتضملمملظبمضممللمصؿملؾملممل

(،م2)صٔطٕماًؿمل٢موماظؾطملممللمومايؼملرلمظػملٖؼؽملهملموذطٕماِغضملمملممظػملٕط٦بموماِط٢مؼعؽملؾملمملموعؽملؾملمملمتفملطػمل٦نم

                                                           
مم291:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ومتمملممسؽملٓمأب٨م،:م291و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،746م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم2

م347:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

م347:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م291:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مٮموماظٕصٝمسػمل٧ماٰبؿٓاءموماًدلمربٔوفممم(اِغضملمملممم)غلعملممًلمسػمل٧م،ماظضملمملعهملمسػمل٧مغزملؾؾملمملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم4

م،م347م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م156م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مم،م314م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػ

مؼم508م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1058ماحملٕرماظ٦جؿملٖم

وػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝموؼضملعمل٦بموأب٨محمملمتموأغبٓمب٤م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م746م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م347:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م292جضملظملٕ،ماظعملشملٝمموما٫ٰؿؽملمملفم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموػ٦مٯممظظملٜمم*(مم)

مػذملم942ع٤مضٕىماٌؽمل٦صؿملهملممبزملٕمعمملتمدؽملهملمم(تؿممل)ربؼملٓمب٤مإبٕاػؿمل٣مب٤مخػملؿمل٢ماظؿؿممل٨٫مصعملؿمل٥مع٤مسػملؼملمملءماٌمملظغملؿملهملمغلؾؿ٥مم6

ؼم192م:م6اِسٱمػ
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م

م

 ...َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب ؾبماظلمبؾكبؿمل٢ِ... ،مم(6)وؼضملعمل٦بمم(5)،مسؽملٓمأب٨محمملمت(4)تمملممم(3){8}...معؽبمملم مم{9}...َضزملؿب

فب...م ،مجممل٫ٖم وضممللم،صعملزملٓماظلؾؿمل٢مرٕؼ٠ماىؽملهملم،وعؽملؾملمملمجممل٫ٕمرٕؼ٠ماظؽملمملرم.ممحل٤م{9}...وؽبعكبؽملؿبؾملؽبمملمجؽبـمل٫كب

ودؾمل٢مم(9)،موضممللماب٤ماٌؾمملركم(8)وعؽملؾملمملمجممل٫ٕمدؾؿمل٢ماظرملؿملشملمملن)مضزملٓماظلؾؿمل٢محٱظ٥موحٕاع٥مورمملسؿ٥ممم(7)ضؿمملدة

وعؽملغمل٣م)،موضٕئمذمملذًامم(11)موعؽملؾملمملمجممل٫ٕمأػ٢ماِػ٦اءموماظؾٓع*(مم)(اظلؽملهملم:مضزملٓماظلؾؿمل٢ممم:م(10)ب٤مسؾٓمآ

،متمملممم(2){9}...مَأجؿبؼملؽبضملكبنيؽب... م(1م)**(م)وػ٨مزبمملظظملهملمظػملل٦ادمم(12)(جممل٫ٕ

                                                                                                                                                                                
شمملؼهملمػعمملظ١مب٤مأغٗمب٤معمملظ١مآٌغ٨مإعمملممدارماشلفٕةمو٭مملحنملمأٌػنملمأخٔماظعملٕاءةمس٤مغمملصٝموروىمسؽمل٥مأب٦مسؼملٕومب٤ماظضملٱءمم1

ؼم35م:م2اظؽملؾملمملؼهملمم

ٮمؼبمحعملؾملمملمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم2

م292:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مذطٕماب٤ماظؽملقمملسمض٦لمؼضملعمل٦بموأب٨محمملمتمسػمل٧ماظ٦ضٟماٌؿعملٓمموماٌؿـملخٕمسػمل٧مػٔاماظ٦ضٟمعؽملؾملمملمسػمل٧مػٔاماظ٦ضٟمممم4

مؼمم292:مؼؽملصملٕماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمػممم

مم165مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم5

مم106مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

مم71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم7

مم84م:م14ماظشملدليمم8

مسؾٓمآمب٤ماٌؾمملركمأب٦مسؾٓماظٕغب٤ماإلعمملمماظغملؾرلمأحٓماجملؿؾملٓؼ٤ماِسٱممأخٔماظعملٕاءةمس٤مأب٨مسؼملٕومب٤ماظضملٱءموظٓمدؽملهملمم9

مؼم446م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمػذملم181ػذملموعمملتمدؽملهملم118

م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػمدؾمل٢مب٤مسؾٓمآمب٤ماظظملٕحمملنمأب٦مرمملػٕماظٖاػٓمروىماظعملٕاءةمس٤ماب٤مذط٦انموسؽمل٥مجضملظملٕمب٤مربؼملٓمم10

مم319

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظلؽملهملم...موعؽملؾملمملمٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

مم500مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم11

م510م:م6وػ٨مضٕاءةمسؾٓمآماظؾقٕماحملؿملٛمم،م72موػ٨مضٕاءةمسػمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملمزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم12

ٮمظػملل٦دمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ9ذـذ8)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

م

م

عؾؿٓأموإنمجضمل٢مؼبمع٬٦ٝماظزملظملهملمعؿضملػملعملممًلمم(ذٕاب)علؿفملغظملممًلموم(ظغمل٣م)ممجممل٫ٖ،مسػمل٧مأنقب{10}...عؽبمملء... م

طمملف،ممم(4){10}...مصكبؿمل٥كبمتؾبلكبؿملؼملؾب٦نؽب... ،م(3)*(م)عٕص٦عمب٥مصٱموضٟم(عمملءموذٕاب)مبقٔوفم٭ظملهملمظذمل

(مم،مم7)سممل٭٣مم(6)ومبؾملمملمضٕأمم(5)موػ٨مأسػمل٧مع٤مضٕاءت٥مبمملظؿقؿؿملهمل**(م)سػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأمتؽملؾوملمبمملظؽمل٦ن

ؽٕباتكب... ،ممسػمل٧مضٕاءت٥مبمملظؽمل٦نمأوماظؿقؿؿملهملم**(م)*طمملفمأؼسملممًل/موضؿمل٢ممؼمم208بممػ (مم8){11}م...موؽبعكب٤مُط٢ىبماظمـبؼملؽب

ؾبونؽب... :مطمملف،موعـػمل٥ مممحل٤،م{12}م...وؽباْظؽملمبؾملؽبمملرؽب...م  (م،1){11}م...مؼؽبؿؽبظمَلغمَل

                                                                                                                                                                                
مم292:ممػٔامض٦لمأب٨مجضملظملٕ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم292:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

ٮمطمملنماظ٦ضٟمظغمل٣مٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمٮمصٱموضٟمٯممض٦ظ٥مم*(مم)

عمملءم:مب٥،مأيمم(ذٕاب)وؼٕتظملٝم،مصؿملؿضملػمل٠ممبقٔوفم،مم(عمملء)ؼبمع٬٦ٝماظزملظملهملمظذملم(ظغمل٣مم)وماظصملمملػٕمأنمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم3

م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمعؾؿٓأمم(ذٕاب)و،موصب٦زمأنمؼغمل٦نمادؿؽؽملمملصممًلم،مم(أغٖل)طممل٫ؽملممًلمظغمل٣معؽمل٥مذٕابمموصب٦زمأنمؼؿضملػمل٠مب

مؼم316م–م315م:م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م511

م292:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

ٮمبمملظؽمل٦نمغؽملؾوملمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

م،م512:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،1086احملٕرماظ٦جؿملٖمم،111اظؿؿمللرلمم،370موػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملمعمملمسٓامسممل٭ؼملممًلماظلؾضملهملمم5

مم349مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم227م:م2اظؽملرملٕم

م:م2اظؽملرملٕمم،م512:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1086احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م111اظؿؿمللرلمم،م370موػ٨مضٕاءةمسممل٭٣ماظلؾضملهملمم6

مم227

مم349إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم7

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأؼسملممًلمٯممظظملٜمم**(مم)*

مم292:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ12ذـذ10)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

م

م

م

بفملعٕهموسػمل٧مضٕاءةم:موسػملؿمل٥مص٦ضظمل٥مسػمل٧م،ممم(3)ماًدلموظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمغزملؾ٥*(م)عمملمبضملٓهمبمملٰبؿٓاءمأومم(2)م٤ٌمرصٝ

طمملف،مم(6){12}...ظخملعمَل٦ؿبٍممؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب... ،م(موماظعملؼملٕ)مص٦ضظمل٥مسػمل٧مم(5)بٕصضملؾملممل(موماظؽملف٦ممعلكٕاتم)(4)حظملٙ

م...  ،حل٤مم(8){13}...معؾبكؿبؿؽبػملكبظمًلمملمَأْظ٦ؽباغؾب٥ؾب... (مم،م7)اتعمل٦امعمملمذرأمظغمل٣:مإنمغزملنملمعمملمبضملٓهمبمملإلشٕاء،مأي

ؾبونؽب مٔبَط محل٤م،م{14}...متؽبػمْلؾؽبلؾب٦غؽبؾملؽبممل... ،طمملفمم(9){13}...ؼؽب

                                                                                                                                                                                
م348:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م292:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م،م512:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1086احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م111اظؿؿمللرلمم،م370اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةمسؾٓمآمب٤مسمملعٕمم2

مؼم349مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم227م:م2اظؽملرملٕم

ٮمومٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1086احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م111اظؿؿمللرلمم،م370اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماظؾمملضنيمعمملمسٓامسؾٓمآمب٤مسمملعٕمم3

ممؼم349إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م227م:م2اظؽملرملٕمم،م512:م6

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم4

إهمملفمم،م227م:م2اظؽملرملٕمم،م512:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1086احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م111اظؿؿمللرلمم،م370ماظلؾضملهملمم5

مم349صسملٱءماظؾرملٕم

م348:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م292:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وضممللمأب٦ماظؾعملمملءمؼبمع٬٦ٝمغزملنملمبظملضمل٢مربٔوفم،مضمملظ٥ماظٖزبرملٕيمم(اظػملؿمل٢مم)سشملٟمسػمل٧مم(وعمملمذرأمم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم7

مؼم513م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م316م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمأيموخػمل٠موأغؾوملم

مم292:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

مم292:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ14ذـذ12)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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ؽبمصكبؿمل٥كب... مؼ213طممػ ؾبونؽب... ،تضملٓادماظؽملضمل٣م/م،مِغقب٥مؼبمععملمملمم(1)جمملٖ٫{14}...معؽب٦ؽباخكب طمملفمم(2){14}...متؽبرملؿبغمُل

،مطمملفم

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ16ـذ15)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ؾبونؽبم ،مظؿملٗمب٦ضٟميٕفماظذلج٨،موػ٦مؼبماظؿضملػمل٠مطٱممط٨م{15}موؽبدؾبؾؾبًٱمؿب... م (مم3){15}...تؽبؾملؿبؿؽب

ؾبونؽب (م6)سؽملٓماِخظمل٘مم(5)تمملمم(4){16}...موؽبسؽبٱعؽبمملتلب... ،جممل٫ٖم،ظغمل٦غ٥مرأسمآؼهملممم(3){15}...تؽبؾملؿبؿؽب

أرادمبمملظضملٱعمملتماظشملٕقمم(مم:مٯ7)ضممللماظغملػمليب،م(6)اِخظمل٘

وبمملظؽملف٣مػ٣مؼؾملؿٓونمؼضملينماظـٕؼمملموبؽملمملتمغضمل٘مٯممم:م(9)اظلٓي/موضممللم،مم(8)ٮمبمملظػملؿمل٢م*(م)بمملظؽملؾملمملرموماظؽملف٦ممممؼم241أممػ

إمنمملمخػمل٠مٯمم:م(2)ضممللمضؿمملدة،م(1)ٮغضمل٘موماىٓيمموماظظملٕضٓانمبؾملمملمؼؾملؿٓونمإظبماظعملؾػملهملموماظشملٕقمؼبماظؾقٕموماظدلم

                                                           
م348:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م292:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم292:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم292وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،747م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م292وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،747م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم348:ماٌغملؿظمل٧م،م292:ممماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

مم17مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم7

ٮموبمملظؽملف٣مٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

مم501مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم8

مم90مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم9
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صؼمل٤مضممللمشرلمػٔامصعملٓم،موعضملمملٕمظػملشملٕقمومرج٦عممًلمظػملرملؿملمملرنيم،مزؼؽملهملماظلؼملمملءم:ممأذؿملمملءم**(م)خػمل٠مآماظؽملف٦ممظـٱثهمل

ؾبونؽب...  (مم،3)ٮتغملػملٟمعمملمٰمسػمل٣مظ٥مب٥م م،تمملممم(4){16}...مؼؽبؾملؿبؿؽب

م

م

 ...َٰمؼؽبكؿبػمُل٠ؾب ؼبماظـمملغ٨مٰسؿعملمملدماظغملظملمملرمأنقبمشلمملم(مع٤)حل٤مظٱدؿظملؾملمملممبضملٓه،موجلملمبذملم(5){17}...مَطؼملؽب٤م

(مم:مم7م)*(م)طعمل٦ظ٥مم(6)تفملثرلًامصضمل٦عػملوملمعضملمملعػملهملمأوظ٨ماظضملػمل٣

ؽبرؿبنؽبمب٨ممممممممممممممممَصعمُلػمْلوملؾبم كبؼؾٕبم:مبغملؿملوملؾبمسػمل٧مدؿببكبماظعمَلشملمملمإذؿبمعؽب وؽبعكبؿبػملكب٨مبمملظؾؾبغمَلمملءكبمجؽب

ؾب (م8)َأدؿببؽبماظعمَلشملمملمػؽب٢ؿبمعؽب٤ؿبمؼؾبضملرلؾبمجؽبؽملمملحؽبذمل٥ؾبمممممممممممممممممَظضملؽبػمّل٨مإظبمعؽب٤ؿبمضٓمػ٦ؼؿبوملؾبمَأركبؿملذمل

ؾبونؽب... م،م1صفملوضٝمسػمل٧ماظلٕبمع٤مٌمملمسمملعػملؾملمملمعضملمملعػملهملماظضملعملٱء ؽٔبَط :مطمملف،موعـػمل٥مم(2){17}...ممتؽب

                                                                                                                                                                                
م13م:م5متظمللرلماظؾطمل٦يمم1

مم71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم2

ٮمثٱثهملمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

مم92م:م14متظمللرلماظشملدليمم3

مم293:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

م292:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم516م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

ٮمذضملٕمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

مؼم320م:م4اِسٱمممػمم808/مػذملم192ماظضملؾمملسمب٤ماِحؽملٟمب٤ماِد٦دمذمملسٕمشٖلمرضؿمل٠مأ٭ػمل٥مع٤ماظؿملؼملمملعهملمعمملتمدؽملهملمم7

:ممموضٓموردمػٔانماظؾؿملؿمملنمؼبمدؼ٦انماظضملؾمملسمب٤ماِحؽملٟمبػملظملٜمم8

ممممممممممممممبغملؿملوملمسػمل٧مدٕبماظعملشملمملمحنيمعقٕبمب٨ممممممممممممممممصعملػملوملموعـػمل٨مبمملظؾغملمملءمجٓؼٕمم

ممممممممممممممأدٕبماظعملشملمملمػ٢مع٤معضملرلمجؽملمملح٥مممممممممممممممممممممممظضملػمل٨مإظبمع٤مضٓمػ٦ؼوملمأررلمم

:مممموطٔظ١مؼبمدؼ٦انماجملؽمل٦نمبػملظملٜم168صم:مػذملم1398م–مم1978برلوتم-ممدؼ٦انماظضملؾمملسمب٤ماِحؽملٟمدارم٭مملدرم

ممممممممممممممذغمل٦تمإظبمدٕبماظعملشملمملمإذمعٕرنمب٨مممممممممممممممممممصعملػملوملموعـػمل٨مبمملظؾغملمملءمجٓؼٕمم

ممممممممممممممأدٕبماظعملشملمملمػ٢مع٤معضملرلمجؽملمملح٥ممممممممممممممممممممممظضملػمل٨مإظبمع٤مضٓمػ٦ؼوملمأررلمم

ممم137:ممدارمعزملٕمظػملشملؾمملسهملم–دؼ٦انمذبؽمل٦نمظؿملػمل٧مهعملؿمل٠مسؾٓماظلؿمملرمأغبٓمصقٕباجم
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َٰمتؾبقؿبزملؾب٦ػؽبممل... م (م5){19}...وؽبعؽبمملمتؾبضملؿبػملكبؽملؾب٦نؽب... ،تمملممم(4){18}...مرمبحكبؿمل٣فب... (م،3){18}...م

(م8)بمملظظمل٦ضؿملهملموعمملمبضملٓهمبمملظؿقؿؿملهمل(تضملػملؽمل٦نم)،موحل٤م٤ٌمضٕأمم(7)ػ٦موعمملمبضملٓهمبمملظؿقؿؿملهملم(6)طمملفمسػمل٧مضٕاءةمسممل٭٣

، ...َٰمؼؽبكؿبػمُلعمُل٦نؽبم مم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ20)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

سػمل٧مأغقب٥مخدلم(أع٦اتم)طمملف،مإذامرصضملوملمم(9){20}...ؼؾبكؿبػمَلعمُل٦نؽبمموؽبػؾب٣ؿب... ممجممل٫ٖ،مم{20}...ذؽبؿملؿبؽـبممل

إنم:ممطبػملعمل٦ن،موطٔا*(م)وػ٣:مػ٣مأع٦اتموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مأع٦اتمخدلًامثمملغؿملممًلمظعمل٦ظ٥م:معؾؿٓأمربٔوف،مأي

                                                                                                                                                                                
ؼؽملصملٕمذٕحماب٤مسعملؿمل٢مبؾملمملءماظٓؼ٤مسؾٓآمب٤مسعملؿمل٢ماظضملعملؿملػمل٨مسػمل٧مأظظملؿملهملماإلعمملممأب٨مسؾٓآمعبممللماظٓؼ٤مب٤معمملظ١موعضمل٥مطؿمملبمم1

م147:1عؽملقهملماىػملؿمل٢مبؿقعملؿمل٠مذٕحماب٤مسعملؿمل٢متفملظؿملٟمربؼملٓمربؿمل٨ماظٓؼ٤مسؾٓايؼملؿملٓمدارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨مبرلوتمظؾؽملمملنم

م293:ممموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م293:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م747م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م293:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م747م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم349:ماٌغملؿظمل٧

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م747م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م349:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م293

مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

اظؽملرملٕمم،م517:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م111اظؿؿمللرلمم،م371اظلؾضملهملممػماٌرملؾمل٦رمظضملممل٭٣متضملػملؽمل٦نمبمملظظمل٦ضؿملهملموعمملمبضملٓهمبمملظؿقؿؿملهملمم7

مؼمم350إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م227م:م2

:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م111اظؿؿمللرلمم،م371اظلؾضملهملممػماٌرملؾمل٦رمضٕاءةماىؼملمملسهملمػ٦معمملمبضملٓهمبمملظؿمملءموظؿملٗموعمملمبضملٓهمبمملظؿقؿؿملهملمم8

مؼمم350إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م227م:م2اظؽملرملٕمم،م517

م293:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم9

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمػ٣مطبػملعمل٦نم:مظعمل٦ظ٥مٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ19ذـذ17)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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عؾؿٓأموأع٦اتمخدلمومم(وماظٔؼ٤م)مإنمجضمل٢*(م)*ب٦ضٟمأؼسملممًلم(طبػملعمل٦ن)خدلؼ٤،موظؿملٗم(أع٦اتم)وم(طبػملعمل٦ن)جضمل٢م

مم)****(م٭ظملؿؾمل٣مأع٦ات**(م)*وماظٔؼ٤مػٔه:ماظؿعملٓؼٕ

م

م

م

م

م

ؾبونؽب... (مم،م)1)شرلمأحؿملمملء،مِغقبؾملمملمأ٭ؽملمملمموظٔظ١مو٭ظملؾملمملمبممل٦ٌت مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبم{21}م...موؽبعؽبمملمؼؽبرملؿبضملؾب

أؼمملنمزٕفم:ممٰممبمملمضؾػمل٥مِغقب٥مادؿظملؾملمملمم،وضؿمل٢(مم)*(عؽملزمل٦بممبمملمبضملٓهم:م،موضؿمل٢(ؼرملضملٕون)أؼمملنمزٕفمعؽملزمل٦بمبذمل

ؼضملينمأنماإلظ٥مواحٓمؼ٦مماظعملؿملمملعهملموٕمؼٓعمأحٓماإلشلؿملهملمؼبمذظ١ماظؿمل٦ممخبٱفماظٓغؿملمملمم(إشلغمل٣مإظ٥مواحٓم):ظعمل٦ظ٥

إٰمأنقبمػٔاماظعمل٦لمزبٕجمِؼمملنمم(عمملمؼرملضملٕونم)صكملغقب٥مضٓموجٓمصؿملؾملمملمع٤مادس٧مذظ١،موسػمل٧مػٔامصعملٓممتماظغملٱممسػمل٧

،متمملممم(1){21}...مَأؼمبمملنؽبمؼؾبؾؿبضملؽبؾب٦نؽب... (مم2)س٤مع٦٬٦سؾملمملموػ٨مإعقبمملمذٕطموإعمملمادؿظملؾملمملممإظبمربٚماظصملٕصؿملهمل

فب... :موعـػمل٥،م ؽبٌةم... (م2){22}م...مِإَظ٥فبموؽباحكب ،ممجممل٫ٖم{22}...معنبؽملغملكب

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأؼسملممًلمٯممظظملٜمم**(مم)

ٮمػ٣مٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأع٦اتمٯممظظملٜممم)****(

وضٓمغ٦ضرملوملمم،م248م:م2إسٕابماظعملٕآنممػٮمسػمل٧مإ٬ؼملمملرمعؾؿٓأمأيمػ٣مأع٦اتمم(أع٦اتمشرلمأحؿملمملءمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م517م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1089احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م158م:م3اٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

مؼم319

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓهم...موعمملمٯمماظضملؾمملرةممم)****(

ٮمِغ٥ممبضملؽمل٧ماٰدؿظملؾملمملمم،موظغملؽملقب٥معؾينمشرلمعؽمل٦نمم(ؼؾضملـ٦نمم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملمبعمل٦ظ٥مم(أؼمملنمم)ٯم:مضممللماظٖجمملجمم2

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22ـذ21)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ24ذـذ22)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ؾبونؽب. م سؽملٓػؼملمملمردمو٤ٌمم(مٰ)موذظ١مأنقب(مٰ)مسػمل٧م(5)ودؿملؾ٦ؼ٥(4)ووضٟماًػملؿمل٢،طمملفم(3){22}.معنبلؿبؿؽبغمْلؾكب

لبمٰمؼ٦ضٟمسػمل٧/موضممللمأػ٢ماظغمل٦صهملمجٕمممم(7)اظؾضملىملمم(6)أغغملٕممؼم209بممػ قبموحؿملؽملؽ )معٝمٰمطػملؼملهملمواحٓةمعضملؽملمملػمملمٰب

(مم8)(ٰ

                                                                                                                                                                                
اظؾقٕمم،1089احملٕرماظ٦جؿملٖمم،248م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م158م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػم

مؼم319م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،518م:م6احملؿملٛم

وأب٨مم،293:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،748م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم1

مم349:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وأب٨مم،293:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسم،748م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم2

مم349:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم293:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم4

مم109مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم5

مم210م:م2ماظغملؿمملبمم6

مم137م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1090م–م1089احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م165م:م2مإسٕابماظعملٕآنمم7

م137م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1090م–م1089احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م165م:م2مإسٕابماظعملٕآنمم8
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ِٕؼ٤ؽب... :طمملف،موعـػمل٥م(1){23}...موؽبعؽبمملمؼؾبضملؿبػملكبؽملؾب٦نؽب... م ؽبلؽبمرؽببنبغمُل٣ؿب... (2)،{23}...ماْظؼملؾبلؿبؿؽبغمْلؾكب ممعمبمملذؽبامَأغ

...{24}طػملؼملهملمم(ذا)وم(عممل)مصٱمؼظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملمبمملظ٦ضٟ،مو(م*م)(عمملذام)ج٦ابم(ضمملظ٦ام)ممممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب

وسممل٫ٓػمملمم(عمملم)مبضملؽمل٧ماظٔيمخدل(ذام)و،موحٓػمملمطػملؼملهملمعؾؿٓأمم(عمملم)وصب٦زمأنمتغمل٦ن،مم(أغٖل)ادؿظملؾملمملممعظملضمل٦لمبذمل

مذ٨ءمأغٖلمربغمل٣م؟مم(م)**أيقب:مربٔوفم،أيم(أغٖلم)ؼب

م

م

م

م

م

َِومبظكبنيؽب... و،(3)أغٖلمأدمملررلماِوظني:مصعملؿمل٢ ٰمم(مظؿملقؼملػمل٦ا)مإنمجضملػملوملماظٱممؼب:محل٤مم(4){24}...ما

موػ٨ماظيتمؼغمل٦نم*(م)اِعٕماىمملزعهملمظػملؼملسملمملرع،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملمٰمماظضملمملضؾهملموماظزملرلورة

مسمملضؾهملمض٦شل٣مذظ١مِغقبؾمل٣مٕمؼعمل٦ظ٦ام*(م)*ِنؿبمطمملن:معمملمبضملٓػمملمغعملؿملسملممًلمٌمملمضؾػملؾملمملم،أيممم/مؼم242أممػ

                                                           
م293:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م293:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمإذامٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأيمٯممظظملٜمم**(مم)

م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮمعمملماظٔيمأغٖلمربغمل٣م:ماٌضملؽمل٧م،مؼبمع٬٦ٝماظٔيمم(ذامم)عؾؿٓأمومم(عمملمم)ٯم:ممضممللماظٖجمملجمم3

اظٓراٌزمل٦نم،519م:6اظؾقٕماحملؿملٛمم،1090احملٕرماظ٦جؿملٖمم،249م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م158

مؼم320م:م4

م293:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮموماظل٦رةمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطمملنمٯممظظملٜمم*(مم)*

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ27ذـذ24)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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حممللمم(طمملعػملهمل)و{م8:28د٦رةماظعملزملٙم}ممظؿملغمل٦نمشل٣مسٓواموحٖغممل:صؾمل٦مطعمل٦ظ٥،مأدمملررلماِوظنيمظؿملقؼملػمل٦اممممم/مؼم214طممػ

وضبؼملػمل٦نمع٤مأوزارماظٔؼ٤م:م)****(مممجممل٫ٖ،مبؿعملٓؼٕ{25}م...مؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب... (1)ماظعملؿملمملعهمل)***(ؼ٦م

ِٕمسكبػمْل٣ٍ... م)*****(٬ػمل٦غؾمل٣ ِٖرؾبونؽب... ،طمملفممم(2){25}...مبكبطملؽبؿملؿب معكب٤م... ،تمملممم(3){25}...معؽبمملمؼؽب

ؾبونؽب... :ممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{26}م...َص٦ؿبضكبؾمِل٣ؿب َٰمؼؽبرملؿبضملؾب ِٖؼؾمِل٣ؿب... م،{26}...م م... م،{27}...ؼؾبكؿب

طػمّلؾملمملموض٦فمجممل٫ٖة،مم(4){27}...تؾبرملؽبمملُض٦نؽبمصكبؿملؾمِل٣ؿب

م

م

ِٕؼ٤ؽب... م وزؼٓتماظظملمملءمؼبماًدلمأوم،مم(صفملظعمل٦اماظلػمل٣)م*(م)عؾؿٓأمخدلهم(اظٔؼ٤)ممتمملم،مإنمجضمل٢م{27}...ماْظغمَلمملصكب

أومبٓلممممملمضؾػمل٥مم(اظغملمملصٕؼ٤)جضمل٢مخدلمعؾؿٓأمربٔوف،موطمملفمإنمغزملنملمسػمل٧ماظٔمموظؿملٗمب٦ضٟمإنمجٕم٭ظملهملمظذمل

إنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعلؿفملغظملممًلم،وظؿملٗم:مممجممل٫ٖم{28}م...مَزمملظكبؼملكب٨مَأغظمُللكبؾمِل٣ؿب... م،(5)**(م)أومجضمل٢مبؿملمملغممًلمظ٥

                                                           
م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمؼ٦مماظعملؿملمملعهملمٯممض٦ظ٥مم**(مم)*

أغقبؾملمملم:ماظـمملظىملم،مأغقبؾملمملمٰمماظضملمملضؾهملم:موماظـمملغ٨،مأغقبؾملمملمٰمماِعٕماىمملزعهملم:مؼبمػٔهماظٱممثٱثهملمأوج٥مأحٓػمملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1

ٮممظػملؿضملػملؿمل٢م

مؼم520م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1090وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م320م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػ

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبؿعملٓؼٕمٯممظظملٜممم)****(

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمؼسملػمل٦غؾمل٣مٯممظظملٜممم)*****(

مم349:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م293:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسمإنمطمملغوملماظٱممٰممط٨،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

م349:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

مم293:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

ٮمربٔوفمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظ٥مٯممظظملٜمم(مم)**

ٮممم(صفملظعمل٦اماظلػمل٣مم)وضبؿؼمل٢مأنمؼغمل٦نمعٕتظملضملممًلمبمملٰبؿٓاءمخدلمم(اظغملمملصٕؼ٤مم)غضملوملمم(اظٔؼ٤مم)ٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم5

مؼم322م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م522م:م6موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم1091ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػ
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تمملممسؽملٓممم(2){28}م...معكب٤مدؾب٦ءلب... (م،م1)(اظٔؼ٤متؿ٦صمملػ٣م):أومسشملٟمسػمل٧م(اظٔؼ٤م)ب٦ضٟمإنمجضمل٢مخدل

عمملمطؽملمملمغضملؼمل٢مد٦ءًام:م،أيم(ع٤)زؼٓتمصؿمل٥م(غضملؼمل٢مم)معظملضمل٦ل*(م)**(عكب٤مدؾب٦ء)،ٰغعملسملمملءمطٱمماظغملظملمملرمفم(3)اِخظمل٘

م(بػمل٧)اظ٦ضٟمسػمل٧م:مطؽملؿ٣متضملؼملػمل٦نماظل٦ء،موضؿمل٢:م،مأيم(بػمل٧)ماٌٱ٫غملهملمسػملؿملؾمل٣مبذمل)****(صٕدمآمأو

(م،م4)وماِولمأوج٥

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ30ذـذ28)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

كبؼ٤ؽبمصكبؿملؾملؽبممل... ،مو٭ػمل٥مأوظبمٌغملمملنماظظملمملءمبضملٓهم:مطمملف،موضؿمل٢م(5){28}...مبكبؼملؽبمملمُطؽملؿؾب٣ؿبممتؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... م ممخؽبمملظكب

...{29}(6)وسؽملٓمشرلهمجممل٫ٖمم(8)7طمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،، ...ِٕؼ٤ؽب م... تمملمم،مم(1){29}...ماْظؼملؾبؿؽبغمَلؾىب

                                                           
م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م1091ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمم(اظٔؼ٤م)اظظملمملءمزا٫ٓةمؼبمخدلٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

مؼم323م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم523م–م522:م

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمتموأغبٓمب٤مجضملظملٕ،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م748م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم350:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م293:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم

مم293:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمد٦ءمٯممظظملٜمم**(مم)*

ٮمومٯمم(أمم)مؼبممم)****(

مم323م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م523م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1091ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم4

مم350:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م748:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملرؼمملإلؼسملمملحم5

م350:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م748:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم6

 165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم7

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمظعمل٦لمأب٨محمملمتممم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ28ذـذ27)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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 ...ؽبلؽبمرؽببنبغمُل٣ؿب ـٕبا... ،علؿفملغٟم(ضمملظ٦امم)مطمملف،مِنقب{30}...مَأغ ضمملظ٦ام:متمملم،مأيمم(2){30}م...مخؽبؿملؿب

م)صزملُٱمبنيمج٦ابم:م؟مضػملوملمم(خرلًام)وغزملنملم(أدمملررلم)صكملنمضػملوملمٕمرصٝم(أغٖلم)عظملضمل٦لم(خرل)أغٖلمخرلًامف

ًٰمظإلغٖالم*(مم)(اٌعملٕموج٦ابماىمملعٓم مؼضملينمأنقبماٌؿعملنيمٌمملمدؽػمل٦امأرؾعمل٦اماى٦ابمسػمل٧ماظلقملالمبؿملؽملممًلمعغملرمل٦صممًلمعظملضمل٦

مأدمملررلماِوظني،موظؿملٗمػ٦مع٤ماإلغٖالمؼبم*(م)**وػقملٰءمسٓظ٦امبمملى٦ابمس٤ماظلقملالمصعملمملظ٦امػ٦م،م*(م)*صعملمملظ٦امخرلًا

ب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملمم(مخرل)موظؿملٗ،مم(3)ذ٨ء

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ30)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

موذظ١مأنقبماًرلمػ٦ماظ٦ح٨ماظٔيمأغٖلمآمصؿمل٥مأنقبمع٤مأحل٤مؼبم*(م)(خرلًا):عؽملٓرجهملمهوملماظعمل٦لمعظمللٕةمظعمل٦ظ٥م

ًٰمع٤مض٦ظ٥:ماظٓغؿملمملمبمملظشملمملسهملمصػمل٥محلؽملهملمؼبماظٓغؿملمملموحلؽملهملمؼبماآلخٕة،موطٔا م... (م،م1)(خرلام):إنمجضمل٢مبٓ

                                                                                                                                                                                
م293:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م748م:م2اإلؼسملمملحم:ممطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم2

مم350:مممومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل294٧:ا٫ٰؿؽملمملفم

ٮماٌعملٕموج٦بماىمملحٓمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمخرلًامٯممظظملٜمم**(مم)

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦مٯممظظملٜمم*(مم)**

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومم،م324م–م323م:م4مذطٕماظلؼملنيمػٔهماظ٦ج٦همبمملظػملظملٜمغظملل٥مؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم3

مم793م–م787عطملينماظػملؾؿملنملمم،م525م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1092مماحملٕرماظ٦جؿملٖم160م:م3إسٕاب٥م

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمخرلًامٯممظظملٜمم*(مم)
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فٕبم... :مطمملفم،وعـػمل٥مم(2){30}...حؽبلؽبؽملؽبهمٌل تمملم،ممم(4){30}...ماْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽبؾب... (م،3){30}...مخؽبؿملؿب

:مخدلمعؾؿٓأمربٔوفم،أيم(جؽملمملت)إنمرصٝم

غضملؿممًلمأومبٰٓم(/جؽملمملتم)مؼبمع٬٦ٝماًدلموجممل٫ٖمإنمرصضملومل(مؼٓخػمل٦غؾملممل)و،مشل٣مجؽملمملتمأومجضمل٢معؾؿٓأمؼب210مػ

م... ٕمؼ٦ضٟمسػمل٧م(مجؽملمملتماظؽملضملؿمل٣)وشرلهموإنمرصضملوملمم(5)ـبممممملمضؾػمل٥مظغمل٦غ٥مرأسمآؼهملموض٦لماظلكمملوي

مع٤مأغقب٥مٰمؼغمل٦نمم**(م)(غضمل٣)زبمملظٟمٌمملماذذلر٦همؼبمصمملس٢م،مم(6){30}...اْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب

 ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ذـذ31)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

صؽملضمل٣مسعملؾ٧ماظٓارموظؽملضمل٣مدارماٌؿعملنيم:مأومعسملمملصممًلمٌمملمصؿمل٥مألمسب٦مم)م*(م)*غضمل٣ماظٕج٢مزؼًٓا:ممعضملٕصممًلمبفمللمسب٦م*(م)إٰ

(م1)ؼغضمل٣مسؾٓمآمخمملظٓمب٤ماظ٦ظؿملٓممػ:مشمملظؾممًلموع٤مشرلماظطملمملظنملمض٦ظ٥مؼبمايٓؼىملم:مم،أي**(م)*(طؼملمملمػؽملمملم

                                                                                                                                                                                
اظـمملغ٨مأغقبؾملمملمبٓلمع٤م،مإخؾمملرمبٔظ١م،مأنمتغمل٦نمعؽملعملشملضملهملمسؼملمملمضؾػملؾملمملمادؿؽؽملمملصممًلم:مػٔهماىؼملػملهملمصب٦زمصؿملؾملمملمأوج٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨مم،م324م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(خرلًامم)اظـمملظىملمأنمػٔهماىؼملػملهملمتظمللرلمظعمل٦ظ٥مم(خرلًامم)

مؼم523م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم160م:م3اظعملٕآنموإسٕاب٥م

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م748م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم351:موأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م294:

مم351:موأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م294:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

وتمملممسؽملٓمأب٨مم،294:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،748م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم351:سؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧

مسػمل٨مب٤مربؼملٓمب٤مسؾٓماظزملؼملٓماإلعمملمماظضملٱعهملمأب٦مايل٤ماشلؼملٔاغ٨ماظلكمملويماٌعملٕئماٌظمللٕماظؽملق٦يماظػملطمل٦يماظرملمملصضمل٨موظٓمدؽملهملمم5

مؼممم568م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم643مبلكمملمع٤مسؼمل٢معزملٕمعمملتمدؽملهملم558

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم6

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمغضمل٣مٯممظظملٜمم**(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمإٰمٯممظظملٜمم*(مم)

ٮمزاؼٓمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

ٮماِغؾملمملرم...مط٦غؾملمملمصؿمل٥مٯمؼبمػٔاما٬٦ٌٝموجمملءتمبضملٓهمبؿملوملمم(أمم)دعملٛمع٤مٮمػؽملمملم...مأومٯمماظضملؾمملرةمم**(مم)*
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َِغؿبؾملؽبمملرؾب... (م،م2)وصب٦زمط٦غؾملمملمصؿمل٥ ،مجممل٫ٖمم(3){31}...معؽبمملمؼؽبرملؽبـملؤؾبونؽب... ،مممحل٤م{31}...ما

م... ،م(ؼعمل٦ظ٦نم)بمملٰبؿٓاءموماًدلم(اظٔؼ٤)تمملم،مإنمرصٝممم/مم{31}...ماْظؼملؾبؿمبعملكبنيؽب... مممؼ243أممػ

رؿملؾنيم)ممجممل٫ٖ،سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعؿضملػملعملممًلممبمملمضؾػمل٥مو{32}...َرؿملىبؾكبنيؽب

م)عظملضمل٦لم(ادخػمل٦ام)مممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب{32}...مدؽبٱمفبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؾب... (م،م4()تؿ٦صمملػ٣:)محممللمع٤معظملضمل٦لم(

،متمملممم(6){32}...متؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... مو(م،5)تعمل٦لمخٖغهملماىؽملهملمادخػمل٦اماىؽملهملمممبمملمطؽملؿ٣متضملؼملػمل٦ن:م،مأي(ؼعمل٦ظ٦ن

ؾٕبمرؽببىب١َ... م :مطمملف،موعـػمل٥م(7){33}...مَأوؿبمؼؽبفمْلتكب٨ؽبمَأعؿب

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ37ـذ33)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

م

مم{33}...معؽبمملمسؽبؼملكبػمُل٦ْا... مو،(1){33}...ؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽب...م و،م(8){33}...معكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب... مؼم/215طممػم

                                                                                                                                                                                
مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثم258م:م10مبمملبمعؽملمملضنملمخمملظٓمب٤ماظ٦ظؿملٓم–م1994مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–مدؽمل٤ماظذلعٔيمم1

اإلدٱع٨مم

جؽملمملتمسٓنمغضمل٣مدارماٌؿعملنيم:موؼغمل٦نماٌضملؽمل٧م،موإنمذؽوملمرصضملوملمسػمل٧ماٰبؿٓاءم،موػ٨معٕص٦سهملمبكمل٬ؼملمملرمػ٨مٯم:ممضممللماظٖجمملجمم2

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م526م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1092احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م160م:م3ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػٮم

مؼم324

مم350موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم3

مٮمسػمل٧مايممللمم(رؿملؾنيمم)وم،مؼبمع٬٦ٝمغزملنملمغضملوملمظػملؼملؿعملنيمم(اظٔؼ٤متؿ٦صمملػ٣ماٌٱ٫غملهملمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

مؼم325:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م527م–م526م:م6موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم250م:م2إسٕابماظعملٕآنممػ

مم141عطملينماظػملؾؿملنملمم،م527م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم5

مم351:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م294:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم351:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م294:مطٔامسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم7

م،م294:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م748م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

مم351:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧
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٫ِٖؾب٦نؽب... م،*(مم)(طػمّلؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملمم) ممطمملف،م{35}...وؽبٰمآبؽبمملؤؾبغؽبمملم... ،متمملمممم(2){34}...مؼؽبلؿبؿؽبؾملؿب

 ،مطمملصؿملهمل**(م)مطػمّلؾملممل{35}...معكب٤مَضؾؿبػملكبؾمِل٣ؿب. (3،){35}...معكب٤مذؽب٨ؿبءلبم... :موعـػمل٥

 (6،){36}...ماظسملمبٱَظهمُل... :طمملف،وعـػمل٥م(5){36}م...ماظشمَلمملُش٦تؽب... ،تمملمم(4){35}...اْظؼملؾبؾكبنيؾب

ىببكبنيؽب طمملفم،مم(8){37}...معؽب٤مؼؾبسملكب٢نب... ،تمملممم(7){36}...اْظؼملؾبغمَل

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ38ذـذ37)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ِٕؼ٤ؽب... :موعـػمل٥ ؽٓبمَأؼؿبؼملؽبمملغكبؾمِل٣ؿب... (1،){37}...معىب٤مغمبممل٭كب مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهم{38}م...جؽبؾملؿب

طمملف،مِغقب٥مم(2){38}...معؽب٤مؼؽبؼملؾب٦تؾب... ،عؽب٤مؼؽبؼملؾب٦تؾبضٓممحػملظمل٦امٰمؼؾضملىملمآم:ج٦ابماظعملل٣مطفملغقب٥مضممللم

                                                                                                                                                                                
م294:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

ٮمطمملصؿملمملتمٯمم(أمم)ؼبمٮمطػملؾملمملموض٦فمطمملصؿملهملمٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

م294:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

م294:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮمطمملفمٯمم(أمم)ؼبمٮمطػملؾملمملمطمملصؿملهملمٯممض٦ظ٥مم**(مم)

م294:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

م294:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م294:وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م748م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم351:اٌغملؿظمل٧م

م294:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

وػ٦متمملممسؽملٓمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

م351:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م294:ما٫ٰؿؽملمملف
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مػ:ممومايٓؼىملم*(م)(ث٣مؼؾؿٓئ،مبػمل٧مؼؾضملىملمآماظٕد٦لمظؿملؾنيمشل٣ماظٔيمطبؿػملظمل٦نمصؿمل٥مم)اغعملسملمملءمطٱمماظغملظملمملرم

)مِنقبم(6)ماظ٦ضٟ)***(ع٤ممي٦تمبػمل٧مػ٦م(5)وضممللمغمملصٝ،مم(4)ؼموٕمؼ١مؼؽملؾطمل٨مظ٥مأنمؼغملٔبينم**(م)سؾٓيم(3)طٔبين

(م،مم7)وسٓط٣مآموسًٓا:مردمظغملٱعؾمل٣موتغملٔؼنملمظعمل٦شل٣موعمملمبضملٓهمعؽملزمل٦بمبظملضمل٢معسملؼملٕم،أيمم(بػمل٧

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذـذ38)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

                                                                                                                                                                                
م351:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م294:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلمأغبٓمب٤مع٦د٧،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

وػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘موأب٨محمملمتموأغبٓمب٤م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م351:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م294:مجضملظملٕ،ماظعملشملٝمموما٫ٰؿؽملمملف

ٮموضممللم...مؼغملٔبينمٯموجمملءمبضملٓمػٔاماظ٬٦ٝمبعملػملؿمل٢مبنيمم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعؽمل٥م...مث٣مٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

طؼملمملموردمؼبمطؿنملمايٓؼىملممٮمطٔبينمٯموظضمل٢ماظزملقؿملّمعمملمأثؾؿؽملمملهمٮمط٢مغيبمٯمموردمؼبمعبؿملٝماظؽمللْمم3

ٮمسؾٓمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

،مطٔبينماب٤مآدمموٕمؼغمل٤مظ٥مذظ١مٯم:مضممللمآمتضملمملظبم:ممضممللممس٤ماظؽمليبمموػ٦مرٕفمع٤محٓؼىملمس٤مأب٨مػٕؼٕةمم4

وظؿملٗمأولماًػمل٠مبفملػ٦نمسػمل٨قبمع٤مإسمملدت٥موأعمملم،مظ٤مؼضملؿملٓغ٨مطؼملمملمبٓأغ٨م:مصفملعمملمتغملٔؼؾ٥مإؼممليمصعمل٦ظ٥م،موذؿؼملينموٕمؼغمل٤مظ٥مذظ١م

مطؿمملبم–صؿّماظؾمملريممػٮمٕمأظٓموٕمأوظٓموٕمؼغمل٤مظ٨مطظمل٦ًامأحٓمم،مادبٔمآموظًٓاموأغمملماِحٓماظزملؼملٓم:مذؿؼمل٥مإؼممليمصعمل٦ظ٥م

مؼم944م:م8م-مم4974رض٣مايٓؼىملمم(م1م)ممبمملبم112رض٣مم(ض٢مػ٦مآمأحٓمم)ممد٦رةم65اظؿظمللرلم

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمػ٦ماظ٦ضٟمٯممض٦ظ٥مم**(مم)*

مم351اٌغملؿظمل٧مم،م294ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمػٔانمعؽملزمل٦بمملنمسػمل٧ماٌزملٓرماٌقملطٓمأيموسٓمذظ١موح٠مذظ١مم(وسًٓامسػملؿمل٥محعملممًلمم)ٯم:ممضممللماظلؼملنيمم7

م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1094احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م250م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م162م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م326

مؼم529
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 ...َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب مظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملم{39}م...ؼؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽبمصكبؿمل٥كب...م ،مممجممل٫ٖم{38}...م

(م3)بمملظٕصٝ(مصؿملغمل٦ن)حل٤،م٤ٌمضٕأممم(2){40}...مُط٤م... ،تمملممم(1){39}م...َطمملذكببكبنيؽب...م ،ضؾػمل٥م

ممحؽبلؽبؽملؽبهمًل... تمملممسػمل٧ماظعملٕاءتني،مم(5){40}م...مَصؿملؽبغمُل٦نؾب... و،(4)(صؿملغمل٦نم)وظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمغزملنمل

...{41}(6)(م،م8)ايلؽملهملمػ٨مآٌؼؽملهملماٌرملٕصهمل،مم(7)طمملف،مضممللمضبؿمل٧مب٤مدٱمم

م

م

م

م

                                                           
م352:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م295:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم352:م،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف(صؿملغمل٦نمم)موػ٦مطمملفمسػمل٧مضٕاءةمع٤مرصٝمم2

إهمملفمصسملٱءمم،228م:م2اظؽملرملٕمم،102اظؿؿمللرلمم،373اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموغمملصٝموسممل٭٣موأب٨مسؼملٕوموغبٖةمم3

مؼم351اظؾرملٕم

مؼم351إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م228م:م2اظؽملرملٕمم،م112اظؿؿمللرلمم،م373اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مسمملعٕموماظغمللممل٨٫مم4

م،مم295:مطٔامسػمل٧مض٦لمدؿملؾ٦ؼ٥مِنماٌضملؽمل٧مسؽملٓهمصؾمل٦موؼغمل٦نمعؽملعملشملٝممممملمضؾػمل٥،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

مم352:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتموتمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم352:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م295:موما٫ٰؿؽملمملف

مضبؿمل٧مب٤مدٱممب٤مأب٨مثضملػملؾهملمأب٦مزطٕؼمملماظؾزملٕيم٭مملحنملماظؿظمللرلمروىمايٕوفمس٤مأ٭قمملبمايل٤ماظؾزملٕيمت٦ؼبمدؽملهملمم7

مؼم373م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمممػػذملمم200

ممتظمللرلماىٱظنيمبؾملمملع٘ماظعملٕآنماظغملٕؼ٣مظإلعمملعنيماىػملؿملػملنيمجٱلماظٓؼ٤ماحملػمل٨موجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨معٔؼًٱمبذملمظؾمملبماظؽملعمل٦لمم8

مم–ماٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم–ؼبمأدؾمملبماظؽملٖولمظػمللؿمل٦ر٨ماسؿؽمل٧مب٥موراجضمل٥ماظعملممل٨٬ماظرملؿملْمربؼملٓماظٓاظ٨مبػملشمل٥م

مم271ص:ممم2003-مػذملم1424م–٭ؿملٓامبرلوتم
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سٔبؾمل٣مم(4)وسؼملمملرمب٤مؼمملدٕم(3)وخؾمملبم(2)وبٱلم(1)ؼضملينماىؽملهملمغٖظوملمؼبم٭ؾملؿملنملم(ِجٕماآلخٕةمأطدل)م

ث٣مب٦أػ٣مآمدارماشلفٕةمومجضملػملؾمل٣م،ماٌرملٕط٦نممبغملهملموأخٕج٦ػ٣مع٤مدؼمملرػ٣موماي٠معؽملؾمل٣مرممل٫ظملهملمايؾرملهملم

م... (م5)مػ٦ماظـ٦ابمؼبماظٓغؿملممل*(م)*أغٖشل٣مآٌؼؽملهملموأرضملؼملؾمل٣ماظطملؽملؿملؼملهملمصؾملٔا(مؼبماظٓغؿملمملمحلؽملهملم*(م)ظؽملؾ٦أغقبؾمل٣م)أغزملمملرًا

ؾب وظ٦مم(6)ظ٦مطمملغ٦امؼضملػملؼمل٦نمٌمملماخؿمملرواماظٓغؿملمملمسػمل٧ماآلخٕة:موج٦ابمظ٦مربٔوفمأيم،ممجممل٫ٖم{41}...َأْطؾؽب

م(م:7)عضملػملعملممًلمبرملٕطمأنمظ٦مطمملغ٦امؼضملؼملػمل٦نموػ٦مربممللمضممللماظلفمملوغٓيم(وِجٕماآلخٕةم):و٭ػمل٥مظزملمملرمض٦ظ٥م

تمملمم،مم(8){41}...مَظ٦ؿبمَطمملغؾب٦ْامؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ43ذـذ42)دورةذاظـحلذاآلؼاتذ-ذذ16

                                                           
مم26مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم1

م2اِسٱمممػمػذملمم20موأحٓماظلمملبعملنيمظإلدٱممت٦ؼبمؼبمدعرمل٠مدؽملهملممبٱلمب٤مربمملحمايؾرمل٨مأب٦مسؾٓمآمعقملذنمرد٦لمآمم2

 مؼ344:م

م:م2اِسٱمممػمم657-مػذملم37مخؾمملبمب٤ماِرتمب٤مجؽملٓظهملمب٤مدضملٓماظؿؼملؿملؼمل٨م٭قمملب٨مع٤ماظلمملبعملنيمعمملتمؼبماظغمل٦صهملمدؽملهملمم3

مؼم244

مسؼملمملرمب٤مؼمملدٕمب٤مسمملعٕماظغملؽملمملغ٨مأب٦ماظؿملعملصملمملنم٭قمملب٨مجػملؿمل٢موػ٦مأحٓماظلمملبعملنيمإظبماإلدٱمموماىؾملٕمب٥مضؿ٢مؼبم٭ظملنيممم4

مؼم191م:م5اِسٱمممػممم657-مػذملم37دؽملهملم

ٮمظؽملؾؿملؾمل٣مٯمم(أمم)مؼبمم*(ممم)

وػ٦مخشملفملمعشملؾضمل٨ممٮمصؾملٔامٯممم(طمم)مؼبمم*(مم)*

ممم531م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1095مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

م327م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م532م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

م353:ممموػ٦محل٤مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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مم

وجممل٫ٖمإنمرصٝم،مػ٣ماظٔؼ٤م،وطمملفمإنمغزملنملمبؿعملٓؼٕمأسينم:مبضملٓهمخدلمعؾؿٓأمربٔوف،مأيم(اظٔؼ٤م)إنمجضمل٢

ًٰمع٤ ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم(اظٔؼ٤م)بٓ (م،م1)(ظؽملؾ٦أغقبؾمل٣م)ضؾػمل٥موطٔامظ٦مغزملنملمبٓ

ممإنم{43}مَٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب :مجممل٫ٖ،وعـػمل٥{43}...ِإَظؿملؿبؾمِل٣ؿب... ،تمملمم/م(2){42}...مؼؽبؿؽب٦ؽبَطػمُل٦نؽب... مؼ211بمػ

جضمل٢م

ًٰ)عؿضملػملعملممًلممبقٔوفم٭ظملهملمظذملم(بمملظؾؿملؽملمملتموماظٖبٕم) ِنقبمإٰمٰمؼلؿـؽمل٧مبؾملمملمذؿملؽمملنمدونمسشملٟمأومبٓظؿملهملموعمملمم(رجممل

ًٰمٌمملمضؾ٢مإٰمضٓرمظ٥مسمملع٢مأومأغقب٥معؿضملػمل٠ممبقٔوفمج٦ابممًلمظلقملالمععملٓرموؼٓلمسػملؿمل٥معمملمضؾػمل٥م ز٤مشرلمذظ١معضملؼمل٦

داخًٱمهوملمحغمل٣م(مأردػملؽملممل)صمملظؾؿملؽملمملتمعؿضملػمل٠مبذمل/مأردػمل٦امبمملظؾؿملؽملمملتموماظٖبٕم:ممبمملمأردػمل٦ام؟مصعملؿمل٢م:مطفملغقب٥مضؿمل٢مممؼم244أممػ

ًٰ)اٰدؿـؽملمملءعٝم ًٰمبمملظؾؿملؽملمملتم:م،مأيم(رجممل ًٰ):صعملٓمادؿـؽمل٧مبكملٰمذؿملؽمملنمأحٓػؼملمملم،موعمملمأردػملؽملمملمإٰمرجممل ومم(رجممل

م):مِنقبمعمملمبضملٓمإٰمٰمؼؿضملػمل٠ممبمملمضؾػملؾملمملموطٔامإنمسػمل٠مبعمل٦ظ٥م*(م)(غ٦ح٨)وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسػمّل٠مبم(بمملظؾؿملؽملمملتم)اآلخٕ

مم*(م)*سػمل٧مأنقبماظرملٕطمؼبمعضملؽمل٧ماظؿؾغملؿملوملم(ٰمتضملػملؼمل٦ن

م

م

م

م

                                                           
ًٰم،مأومغزملنملمسػمل٧مأعٓحمم(٭٣مم)ربػمل٥مرصٝمسػمل٧مٯم:مضممللماظلؼملنيمم1 أومبؿملمملغممًلم،وصب٦زمأنمؼغمل٦نمتمملبضملممًلمظػملؼمل٦٭٦لمضؾػمل٥مغضملؿممًلمأومبٓ

م1096احملٕرماظ٦جؿملٖمم،251م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،327م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمصؼملقػمل٥مربػمل٥م

مؼم532م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،

م353:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م295:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمبؿمل٦ح٨مٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮماظؿؽملغملؿملوملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم**(مم)
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ48ذـذ44)دورةذاظـحلذاآلؼاتذ-ذذ16

مم

ِٕ... (م،1)مطؽملوملمسؼملػملوملمظ١مصفملسشملينمحعمل٨(م)*إن:موماإلظٖاممطعمل٦لماِجرلم نببؾب  ،مطمملفمم(2){44}...موؽباظ

ىبلؽبمِإَظؿملؿبؾمِل٣ؿب... ؾبونؽب...م ،م٭مملحلم{44}...معؽبمملمغؾب تمملممظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملممبضملٓهموٰموضٟمم(3){44}...ؼؽبؿؽبظمَلغمَل

كبؼ٤ؽب... :مع٤مض٦ظ٥ :مممممصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مض٦ظ٥م{47}...مرمبحكبؿمل٣فب... مممإظبم{45}م...مَأَصفمَلعكب٤ؽبماَظ

َِرؿبضؽب... مؼم/م216طممػ ؾبونؽب... :مموومملوزهمأوظب،موطٔا{45}...مبكبؾمِل٣ؾبما َٰمؼؽبرملؿبضملؾب م... :ممم،وعـػمل٥{45}...م

ِٖؼ٤ؽب م... م،م(م)**(أو)ظػملضملشملٟمسػمل٧مط٢مبم(4){47}...مسؽبػمَل٧متؽبكؽب٦نبفلب... :م،وطٔام{46}...بكبؼملؾبضملؿبفكب

 م،{48}...موؽباْظرملمبؼملؽبـمل٫كب٢ِ... :مممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{48}...معكب٤مذؽب٨ؿبءلب... ،متمملممم(5){47}...رمبحكبؿمل٣فب

ـبامظكبػمّل٥كب... ،مممحل٤م{48}...مدؾبفمب

م

م

م

م

                                                           
م(بمم)دعملٛمع٤مٮمإنمٯممظظملٜمم(مم)*

ٮممم(أردػملؽملمملمم)أردػملؽملمملػ٣مبمملظؾؿملؽملمملتموضمملظوملمصٕضهملمأغقبؾملمملمعؿضملػملعملهملمبذملم:مبمملظؾؿملؽملمملتمعؿضملػمل٠مبظملضمل٢معسملؼملٕمتعملٓؼٕهمٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

مؼم534م–م533م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م1096احملٕرماظ٦جؿملٖممػم

وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتموتمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم353:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل295٧:موما٫ٰؿؽملمملف

م353:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م295:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم295:موػ٦موضٟمطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

ٮمؼبمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)*

م353:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م295:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5
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ؾبونؽب... م ،مأيم*(م)أرض٧ممممملمضؾػمل٥م(اٌٱ٫غملهملم)مجممل٫ٖم،{49}...معكب٤مدؽبآبمبهمللب... ،تمملممم(1){48}...مدؽباخكب

ؾبونؽب... ،ممظ٥ماٌٱ٫غملهملمر٦سممًلم*(م)*وتلفٓ: َٰمؼؽبلؿبؿؽبغمْلؾكب ممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟم{49}...م

مم{50}...معىب٤مَص٦ؿبضكبؾمِل٣ؿب... (م،2)إنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعبػملهملمؼبمع٬٦ٝمايمملل،موع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦ز

ؾبونؽب... ،جممل٫ٖم (مإمنممل)،ظٱبؿٓاءمبذملم(4){51}...مِإظذملؾملؽبؿملؿب٤ِماثؿبؽملؽبؿملؿب٤ِ... :متمملم،موعـػمل٥م(3){50}...معؽبمملمؼؾبقملؿبعؽب

 ...فب وطٕهمبضملسملؾمل٣ماٰبؿٓاءممبمملمبضملٓهمِنقبماظٕػؾهملمٰمتغمل٦نمإٰمع٤مآمتضملمملظبمصكملذام،مممجممل٫ٖم{51}...مِإظ٥فبموؽباحكب

مصغملفملغقب٥مأ٬مملفماظٕػؾهملمإظبمغظملل٥مؼبمزمملػٕماظػملظملٜموإنمطمملنمعضملػمل٦عممًلمأنقبمايغملمملؼهملمع٤مآمتضملمملظبم**(م)*(صكملؼممليمم)ابؿٓأمبذملم

َِرؿبِض... ،مطمملفمم(5){51}...مَصمملرؿبػؽبؾؾب٦ِن... أولماظؾعملٕةم،مطؼملمملمتعملٓمم ،ممممجممل٫ٖم{52}...موؽبا

م

م

م

م

م

                                                           
م353:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م295:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮمعؽمل٥مٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮمدفًٓامٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

ٮمموماظ٦اومسمملرظملهملموصب٦زمأنمتغمل٦نمواومابؿٓاءموٰمؼعملممللمواومابؿٓاءمإٰمظ٦اومايممللموٰمؼصملؾملٕمػؽملمملمايممللمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

اظٓرماٌزمل٦نمم،1099احملٕرماظ٦جؿملٖمم،252م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،545م:م6ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػ

مؼم335م:م4

م353:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م295:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م296:ممطٔامسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمممبكملؼممليمٯمم(بمم)ومم(أمم)ؼبمم*(مم)**

م353:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م296:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ52ذـذ48)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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(م1){52}...متؽبؿمبعمُل٦نؽب... ،مدا٫ؼملممًلم:ممممحل٤مظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملم،موا٭ؾممل،مأي{52}...موؽبا٭كبؾـبممل... م

طمملف،موث٣مظذلتؿملنملماِخؾمملرمم(3){53}...متؽبفؿبفمَلرؾبونؽب... ،محل٤مم(2){53}...مَصؼملكب٤ؽبماظػمّل٥كب... ،متمملمم

ُِٕط٦نؽب...م  عٝمذٓةماتزملممللماٌضملؽمل٧م طمملفم،إنمجضملػملوملماظٱممٰمماِعٕممبضملؽمل٧ماظؿؾملٓؼٓمم(4){54}...ؼؾبرملؿب

إغقبؼملمملمطمملنمش٬ٕؾمل٣مبرملٕطؾمل٣مطظملٕانماظؽملضملؼملهملموطٔامإنمجضملػملوملمظػملزملرلورةموم:م،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضملػملوملمظػملؿضملػملؿمل٢،مأي

اى٦ازمومم)مأعٕػ٣مذظ١مإظبم*(م)٭مملرمأعٕػ٣مظؿملغملظملٕواموػ٣مٕمؼعملزملٓوامبفملصضملمملشل٣متػمل١مأنمؼغملظملٕوام،ب٢مآل:ماٌـمللم،أي

(مم7){55}...َصلؽب٦ؿبفؽبمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... ،حل٤مم(6){55}م...بكبؼملؽبمملمآتؽبؿملؿبؽملؽبمملػؾب٣ؿب... (،م5)ماظغملظملٕ**(م)(اظٕشؾهملمإظبم

ؾبونؽب... :م،موطٔا{56}...معىبؼملمبمملمرؽبزؽبْضؽملؽبمملػؾب٣ؿب... :طمملفم،وعـػمل٥ممم(7){55}...تؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب مم{56}...متؽبظمْلؿؽب

م،

 

م

م

م

                                                           
م353:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م296:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم353:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م749م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م353:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م296:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم296:مظؿملٗمب٦ضٟمِنمٰممط٨معؿضملػملعملهملممبمملمضؾػملؾملممل،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم4

ٮماِعٕمػ٣مٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(طمم)دعملٛمع٤مٮماى٦ازموماظٕشؾهملمإظبمٯمماظضملؾمملرةمم**(مم)

ٮمموماظـمملظىملمأغقبؾملمملمٰمماِعٕم،موماظـمملغ٨مأغقبؾملمملمٰمماظزملرلورةم،مأغقبؾملمملمٰممط٨م:مؼبمػٔهماظٱممثٱثهملمأوج٥مأحٓػمملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

مؼم546م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1100وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م336م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػ

م353:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م749م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م353:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م7

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ56ـذذ52ذذ)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ57)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

 ...{57}...مدؾبؾؿبقؽبمملغؽب٥ؾب(1)م(ٓماظؾؽملمملت)متمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمسشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧م،

ضممللمم(دؾقمملغ٥م)صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م(وصبضملػمل٦ن)عظملضمل٦لمم(وشل٣معمملمؼرملؿؾمل٦ن)وؼزملرلم،موصبضملػمل٦نممشل٣معمملمؼرملؿؾمل٦نم:مأي

صفضملػمل٥معؽملزمل٦بممًلمم(2)اظظملٕاء

)مإظبم٬ؼملرلماٌؿزمل٢موػ٦(موصبضملػمل٦ن)مؼقملديمإظبمتضملٓيمصضمل٢ماظسملؼملرلماٌؿزمل٢موػ٦مواو(ماظؾؽملمملت)مسشملظملممًلمسػمل٧مم/مؼم212بممػ

وعمملمضمملظ٥ماظظملٕاءمخشملفملم،ِغقب٥مٰمصب٦زمتضملٓيمصضمل٢ماظسملؼملرلماٌؿزمل٢موٰمصضمل٢م:م(4)ضممللمأب٦مإدقمملقم(3()شل٣)ؼبمم(ػ٣

صضمل٢ماظصملمملػٕمإظبم٬ؼملرلػؼملمملماٌؿزمل٢م

م)صٱمصب٦زمزؼٓم٬ٕب٥موٰم٬ٕب٥مزؼٓمأي،مم(5)وسٓم/مإٰمؼبمبمملبمز٤موأخ٦اتؾملمملمع٤مأصضملممللماظعملػمل٦بموؼبمصعملٓممممؼم245أممػم

٬ٕبوملمغظملل١م:م٬ٕبممغظملل٥موٰم٬ٕبؿ١موٰم٬ٕبؿينم،ب٢مؼقملت٧مبٓلماظسملؼملرلماٌؽملزمل٦بمبمملظؽملظملٗمصؿعمل٦لم*(م)أي

وٰمصب٦زمتضملٓيمصضمل٢م،ممضممل٫ؼملممًلموزؽمل٥مزؼٓمضممل٫ؼملممًلموزؼٓموسٓع٥موصعملٓهموسٓع٥مزؼٓم*(م)*و٬ٕبوملمغظملل٨موصب٦زمزؼٓمزؽمل٥

                                                           
م353:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م296:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مم337م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م547م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م252م:م2مإسٕابماظعملٕآنمم3

،ممم855-مػذملم241سمملٕمبمملظؽملق٦موماظػملطملهملموظٓمؼبمبطملٓادمدؽملهملم:ممأب٦مإدقمملقمإبٕاػؿمل٣مب٤ماظلقب٦يمب٤مدؾمل٢مأب٦مإدقمملقماظٖجمملجمم4

مؼم33م:م1اِسٱمممػممم923م–مم311وعمملتممصؿملؾملمملمدؽملهملم

مم252م:م2مإسٕابماظعملٕآنمم5

ٮمأيم٬ٕبهملموٰم٬ٕبهملمزؼٓمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

ٮمزؼٓمٯمم(بمم)وؼبمٮمزؼًٓامٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)
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مإظبم**(م)*:٬ٕبمغظملل٥موؼبمض٦ظ٥:ماظسملؼملرلماٌؿزمل٢مإظبمزمملػٕهمؼبمبمملبمع٤ماِب٦ابمصٱمصب٦زمزؼٓم٬ٕب٥،مأي

٬ؼملرلػؼملمملمم

م

م

،ماٌؿزمل٢مضؿملٓانمأحٓػؼملمملمط٦غ٥م٬ؼملرلًامصػمل٦مطمملنمزمملػًٕامطمملظؽملظملٗمٕمميؽملٝمسب٦مزؼٓم٬ٕبمغظملل٥مو٬ٕبمغظملل٥مزؼٓم

وسػمل٢مػٔهمم(1)وماظـمملغ٨مط٦غ٥معؿزملًٱمصػمل٦مطمملنمعؽملظملزملًٱمجمملزمسب٦مزؼٓمعمملم٬ٕبمإٰمإؼمملهموعمملم٬ٕبمزؼٓمإٰمإؼممله

عٝمزؼمملدةمظإلؼسملمملحممم(2)مؼبمشرلمػٔاما٦٬٦ٌعماغصملٕػمملمؼبمذٕحماظؿلؾملؿمل٢مضمملظ٥ماظلؼملني*(م)اٌلفملظهملموأدظؿؾملمملمعٔط٦رة

،مممممظؿملٗمب٦ضٟمِنمعمملمبضملٓهمع٤متؿؼملهملم{58}...معؾبلؿب٦ؽبدهبا... ،ممممطمملف{57}...معمبمملمؼؽبرملؿبؿؽبؾملؾب٦نؽب... م

 ...{58}...مَطصملكبؿمل٣فب(م3)مممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمايمملل

ؽٕبمبكب٥كب...م  ،،وع٤محؿملىملمط٦غ٥مرأسمآؼهملمصب٦زم مصكب٨م... ،ممممجممل٫ٖم{59}م...عؽبمملمبؾبرملىب

ؽٕبابكب حل٤،مظٱبؿٓاءمممم(4){59}...اظؿنب

(م،م5)وإنمطمملنمأرؼٓمب٥ماِغـ٧(معممل)غبًٱمسػمل٧مظظملٜم(مميلغمل٥)و(م/ممب٥)مبفملداةماظؿؽملؾؿمل٥موذطٕماظسملؼملرلمؼبمممؼم217طممػ

                                                           
ٮمض٦ظ٨مٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

م1101احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م252م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م168م:م3مذطٕتمػٔهماظ٦ج٦همبمملظؿظملسملؿمل٢مؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم1

،مم

مم518عطملينماظػملؾؿملنملمم،م338م–م337م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م548م–م547م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمعٔط٦رةمؼبمٯممض٦ظ٥مم*(مم)

مم338م–م337م:م4مماظٓرماٌزمل٦نمم2

ًٰمع٤ماظسملؼملرلمؼبم،مضبؿؼمل٢مأنمتغمل٦نمعلؿفملغظملهملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم3 مؼم339م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػٮمم(طصملؿمل٣مم)وأنمتغمل٦نمحممل

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م296:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م749م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم354:ماٌغملؿظمل٧

مم549م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1101ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ60ذـذ57)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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حل٤،مم(2){60}م...عؽبؽـب٢ؾبماظلمب٦ؿبءكب...م  :متمملم،موعـػمل٥م(1){59}...معؽبمملمؼؽبقؿبغمُلؼملؾب٦نؽب... م

م

م

م

:ممبمملظظملؿّم**(م)وضؿمل٢ماظلمب٦ءم(4)وماٌغملٕوهم،م*(م)اظل٦ءمبمملظظملؿّماظٕداءةموماظظمللمملدمموبمملظسمل٣ماٌسملٕةم(3)مضممللماظغمل٦اذ٨

ؽبَأمدؽب٦ؿبءلب...م،اظزملظملهملمومبمملظسمل٣ماٌسملٕةموماٌغملٕوهموٰمتسمل٣ماظلنيمع٤مض٦ظ٥ مم{28:م19د٦رةمعٕؼ٣م}...معؽبمملمَطمملنؽبمَأبؾب٦ككبماعؿب

مض٦ظ١مرج٢م٭ٓق،موظؿملٗمظػملل٦ءمػؽملمملم*(م)**مِغقب٥مٓ٬{12:م48د٦رةماظظملؿّم}...موؽبَزؽملؽبؽملؿؾب٣ؿبمَز٤مبماظلمب٦ؿبءكب...م وٰمع٤

عضملؽمل٧م

َِسؿبػمَل٧ؽب...م  (م،5)مع٤مسٔابمأومبٱءمصؿملسمل٣مراجضمل٥مؼبمد٦رةمبٕاءةمإنمذؽومل طمملفمم(6){60}...وؽبظكبػمّل٥كبماْظؼملؽبؽـب٢ؾبما

،مطمملفم

ممبكبصمُلػمْلؼملكبؾمِل٣... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م(معلؼمل٧:)متمملمم،وٰموضٟمإظبمض٦ظ٥مم(1){60}...ماْظقؽبغملكبؿمل٣ؾب... م

...{61}ممم

                                                           
م353:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م296:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م354:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م749م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

مم43مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم3

ٮماظسملٕمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم*(مم)

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم4 

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماظل٦ءمٯممظظملٜمم*(مم)*

ٮمسؽملٓمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)*

مم98م/م9مد٦رةماظؿ٦بهملمم5

م،مم296و٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م354ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ62ذـذ60)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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جممل٫ٖمممم(2){61}...إَظ٧مَأجؽب٢ٍمعنبلؽبؼملهب٧...م  ،ظٱدؿٓراكمبضملٓهمم(ع٤مدابهمل)ٕمؼفملتموٰمسػمل٧مم(ظ٦)ِنقبمج٦ابم

  كٓبعؾب٦نؽب...م َٰمؼؽبلؿبؿؽبعمْل ؽبػؾب٦نؽبم... ،متمملممممم(3){61}...وؽب طمملف،ممم(4){62}...معؽبمملمؼؽبغمْل

م

م

م

م

مممظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م{62}...ماْظؽملمبمملرؽب... (م،م5){62}...ماْظقؾبلؿبؽملؽب٧.. :مموعـػمل٥

،م

ؽبُر٦نؽب... م مَصؾملؾب٦ؽبموؽبظكبؿملنبؾملؾب٣ؾبم... :*(م)ممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{63}...َأسؿبؼملؽبمملَظؾملؾب٣ؿب... ،متمملممم(6){62}...معنبظمْل

ؽٔبابفبمَأظكبؿمل٣فب...م م،*(م)*م{63}...اْظؿملؽب٦ؿبمؽب ممظؿملٗم{64}...ؽبمماخؿبؿؽبػمَلظمُل٦ْامصكبؿمل٥كب... ،تمملمممم(7){63}...سؽب

                                                                                                                                                                                
:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م296:ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م749م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م354

م296:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م296:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م296:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م296:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م355:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م296:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموعـػمل٥مٯممظظملٜمم*(مم)

ٮمعـػمل٥مٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

م355:اٌغملؿظمل٧:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،م297:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7
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(م1)(أغٖظؽملممل)موماظؽملممل٭نملمشلؼملمملم**(م)*(ظؿملؾني)سشملٟمسػمل٧مم(ع٤مأجػمل٥)ب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمغزملنملمسػمل٧مأغقبؾملؼملمملمعظملضمل٦لم

م،

ؽٓبم... ،ممممظؿملٗمب٦ضٟمٌغملمملنماظظملمملءم{65}م...عؽبمملء... ،متمملممممم(2){64}...مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... م مبؽبضملؿب

ؽبًة...  ،تمملممم(3){65}...مؼؽبلؿبؼملؽبضملؾب٦نؽب... ،ممحل٤م{65}...عؽب٦ؿبتكبؾملؽبممل جممل٫ٖ،م٤ٌمم(4){66}م...مَظضملكبؾؿب

٤ٌمضٕأم

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ67ـذ66)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ػ٨ماظضملدلةم:مادؿؽؽملمملصممًلم،ِغقب٥مصب٦زمأنمتغمل٦نماىؼملػملهملمخدلمعؾؿٓأمربٔوفم،أيم(5)بمملظؽمل٦نم/م(غلعملؿملغمل٣م)ممممؼ213بممػ

مع٤مبنيمصٕثمودمم*(م)غلعملؿملغمل٣:)طؿملٟماظضملدلةم،صعملؿمل٢م:وطفملغقب٥مضؿمل٢مم(1)غلعملؿملغمل٣موصب٦زمأنممتغمل٦نمعظمللٕةمظػملضملدلة

                                                           
ٮماظلنيمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

ٮمموصب٦زماظٕصٝممبضملؽمل٧موػ٦معٝمذظ١مػٓىـبمورغبهمٌلم:مضممللمأب٦مإدقمملقم،معظملضمل٦لمع٤مأجػمل٥مٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

م،م1103احملٕرماظ٦جؿملٖمم،170م:م3موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م254م:م2إسٕابماظعملٕآنممػ

مؼم341-340م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،552م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

م355:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م355:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم297:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم،م112اظؿؿمللرلمم،م374اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلمومأب٨مسؼملٕوموغبٖةموماظغمللممل٨٫مواب٤مسمملعٕموغمملصٝموسممل٭٣مم5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ66ذـذ62)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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مصغملمملنمأدظملػمل٥مصٕثممًلموأودشمل٥مظؾؽملممًلموأسٱهمدعممًلم/ِغقب٥مإذامادؿعملٕمسػملٟماظٓابهملمؼبمطٕذؾملمملمرؾكؿ٥مم(ممظؾؽملممًلمخمملظزملممًلمؼم246أممػم

تمملم،مإنمجضمل٢معمملمبضملٓهمعلؿفملغظملممًلمعؿضملػملعملممًلمم(3){66}...مظكبػملرملمبمملِربكبنيؽب... (م،2)دؾقمملغ٥مع٤مسصملؿمل٣ممعمملمأسصمل٣مضٓرت٥

موغلعملؿملغمل٣مع٤مٕٔاتم**(م)*وغلعملؿملغمل٣ممممملمؼبمبشمل٦غ٥:مأيمم(مممملمؼبمبشمل٦غ٥م)موجممل٫ٖمإنمجضمل٢معضملشمل٦صممًلمسػمل٧*(م)*مبقٔوف

َِسؿبؽملؽبمملبكب...م :ماظؽملكؿمل٢موماِسؽملمملبموماظ٦ضٟمسػمل٧مػٔامسػمل٧مض٦ظ٥ موؽبِرزؿبًضمملم... ،موم(4){67}...وؽبا

م،طمملفممم(5){67}...حؽبلؽبؽملـبممل

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ69ذـذ67)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

 ...{67}...مؼؽبضملؿبعملكبػمُل٦نؽب(6)متمملمممم، ...{68}...بؾبؿملؾب٦تـبمملممظؿملٗمب٦ضٟمظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م،

                                                                                                                                                                                
مؼم352إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م228م:م2ماظؽملرملٕم553م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

مٮموصب٦زمأنمتغمل٦نمخدلًامٌؾؿٓأمعسملؼملٕم،مم(اظضملدلةمم)صب٦زمأنمتغمل٦نمػٔهماىؼملػملهملمعظمللٕةمظذملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1

مؼم341م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػ

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمغلعملؿملغمل٣مٯممظظملٜمم(مم)*

مم556م:م6مغلنملمػٔاماظٕأيمٰب٤مسؾمملسماظؾقٕماحملؿملٛمم2

مم355:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

ٮمتؿكٔونمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم**(مم)

ٮمغلعملؿملغمل٣ممممملمؼبمبشمل٦غ٥مٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

أيموغلعملؿملغمل٣مأؼسملممًلمعرملٕوبمملتمم(مممملمم)وصب٦زمأنمؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧م،مصب٦زمأنمؼغمل٦نمسشملظملممًلمسػمل٧ماِغضملمملممٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم4

م344م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م557م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م1103ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمع٤مٕٔاتم

مؼم345م–

مم297:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م355:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6



 776 

 ...ِٕذؾب٦نؽب فٟبم... (2،){69}...مذؾبُظًٱ... :مطمملفم،وعـػمل٥مم(1){68}...مؼؽبضملؿب معنبكؿبؿؽبػملكب

مطبٕجمع٤مأص٦اهماظؽملق٢،موذظ١مأنماظضملل٢مؼؽملٖلمع٤ماظلؼملمملءمصؿملؽملؾوملمؼبم*(م)حل٤م،ماظضملل٢م(3){69}...ؽبْظ٦ؽباغؾب٥ؾب

أعمملط٤مصؿملفملت٨ماظؽملق٢مصؿملرملٕب٥مث٣مؼفملت٨ماًٱؼمملماظيتمتزملؽملٝمظ٥موماظغمل٦ىماظيتمتغمل٦نمؼبمايؿملشملمملنمصػملؿملعملؿمل٥مؼبماظرملؼملٝم

اٌؾملؿملفملمظػملضملل٢مؼبماًٱؼمملمٰمطؼملمملمؼؿ٦ػؼمل٥مبضملٚماظؽملمملسمأنماظضملل٢مع٤مصسملٱتماظطملٔاءموأغقب٥مضٓمادؿقممللمؼبماٌضملٓةم

صضملػمل٧مأغقب٥مم:م(6)ماب٤محفٕ**(م)*ضممللم:م(5)ماظغمل٦اذ٨*(م)*ضمملظ٥م(4)سلًٱ،موغٖلمع٤ماظلؼملمملءمسرملٕةمأذؿملمملءمعٝماظضملل٢

أغقب٥مطبٕجمع٤مص٣ماظؽملق٢مم

مم

م

م

م

                                                           
م355:مموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

ومأب٨مسؼملٕو،مم،م297:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م355:ماٌغملؿظمل٧

م355:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮماظضملؼمل٢مٯممظظملٜمم*(مم)

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم4

ٮمضممللمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

مم43مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِسٕافماآلؼهملمم5

ٮمومٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)**

مأغبٓمب٤مسػمل٨مب٤مربؼملٓماظضمللعملٱغ٨ماب٤محفٕمع٤مأ٫ؼملهملماظضملػمل٣موماظؿمملرؼْمأ٭ػمل٥مع٤مسلعملألنمبظملػمللشملنيمحمملصٜمظإلدٱممؼبمسزملٕهممم6

مؼم173م:م1اِسٱمممػمػذملمبمملظعملمملػٕةم852موعمملتمدؽملهملم773وظٓمدؽملهملم
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ع٤مثعملؾنيمهوملمجؽملمملحؾملمملمصٱم:مم،وضؿمل1٢صؾمل٦معلؿـؽمل٧مع٤ماظعمل٨ءم،وسػمل٧مأغقب٥مع٤مدبٕػمملمصؾمل٦معلؿـؽمل٧مع٤ماظٕوث

مؼبماظضملل٢م**(م)غعملػمل٦ام(3)ماػذملمضمملظ٥ماظلؼملني*(م)نٗم(2)ادؿـؽملمملءمإٰمبمملظؽملصملٕمإظبمأغقب٥مطمملظػملنبموػ٦مع٤مشرلماٌفملط٦ل

مم{15م:م47د٦رةمربؼملٓ}...وؽبَأغؿبؾملؽبمملرفبمعىب٤ؿبمسؽبلؽب٢ٍمعنبزملؽبظمليب٧... اظؿٔطرلموماظؿفملغؿملىملموجمملءماظعملٕآنمسػمل٧ماظؿٔطرلمؼبمض٦ظ٥م

محؿ٧متٔوض٨مسلؿملػملؿ٥م)*****(ٰٯم:ممضممللمسػملؿمل٥ماظزملٱةمواظلٱمم)****(مس٤ماىؼملمملعمٌرملمملبؾملؿؾملؼملممل(م)***وطؽمل٧مبمملظضمللؿملػملهمل

ؼبماظعملٕآنمع٤م:مظػملعملٕآنم،أيم(صؿمل٥م)محل٤م،إنمجضمل٢ماظسملؼملرلمؼب{69}زبؿػملٟمأظ٦اغ٥}وم(4)ٮوؼٔوقمسلؿملػملؿ١م

م

م

م

م

م

                                                           
طؼملمملموردمسؽمل٥مؼبم(ايػمل٦ماظؾمملرد)واظضملٕبمتزملٟماظضملل٢مبمملظدلودةموو٬ضملوملمأو٭مملصممًلمظؿؼملؿملؿملٖممجؿملٓهمع٤مردؼؽ٥موزلقبمملهماظؽمليبمم1

ؼؽملصملٕمسؿمل٦نماِخؾمملرمٰب٤مضؿؿملؾهملماظٓؼؽمل٦ريمهعملؿمل٠مىؽملهملمبٓارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملم،معشملؾضملهملمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم.محٓؼىملماب٤مسؾمملسم

م205مطؿمملبماظشملضملمملمماجملػملٓماظـمملغ٨م1996م2بمملظعملمملػٕةمط

مممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لم2

ٮمشرلمنٗمٯمم(أمم)مؼبمم(مم)*

مم151م:م6ماظٓرماٌزمل٦نمم3

ٮمتظملػمل٦امٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)*

ٮماظضمللػملهملمٯمم(بمم)ؼبمٮماظضملل٢مٯمم(طمم)مؼبمم**(مم)*

ٮمٌمملمبؿملؽملؾملؼملمملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبممم)****(

ٮمظ٨معؿ٧مٯمم(أمم)مؼبممم)*****(

ايٓؼىملمم،م3اظؾكمملريمطؿمملبماظرملؾملمملداتمبمملبمذؾملمملدةماٌكؿؾلملم،ممبٓاؼؿ٥مسؽملٓماظؾكمملريموعلػمل٣مأتٕؼٓؼ٤مأنمتٕجضمل٨مإظبمرصمملسهملمم4

م:م3مج–م1433مٰمه٢ماٌشملػملعملهملمثٱثممًلمٌشملػملعملؾملمملمرض٣مايٓؼىملم17مبمملبم16علػمل٣مطؿمملبماظؽملغملمملحمم،م307م:م5مم2639

مم218مايٓؼىملمرض٣م1466

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ69)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذـذ69)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16م

مم

مصكبؿمل٥كبمذكبظمَلمملءم... (م،1)بؿملمملنمايٱلمومايٕامموماظضملػمل٦ممذظملمملءمظػملؽملمملس،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمأسؿملٓمسػمل٧ماظضملل٢مأٌط٦ر

ؾبونؽب... ،مطمملفممم(2){69}...ظكبػملؽملمبمملِسم محل٤م{70}...ؼؽبؿؽب٦ؽبَصمملُط٣ؿبم...م تمملم،مم(3){69}...مؼؽبؿؽبظمَلغمَل

، {70}...ذؽبؿملؿبؽـبممل...م(4)مطمملفمم،

كبؼفب... مؼ218طممػ ىٕبزؿبِق... ،تمملمم(5){70}..مَض ،مظٱبؿٓاءمبضملٓماظؽملظمل٨موٰخؿٱفماىؼملػملؿنيم/مممطمملف،{71}...مصكب٨ماْظ

مم*(مم)(ؼبماظٕزقمم(7)بضملسملؾمل٣)مطمملفم،اٌمملظ١موماٌؼملػمل٦كماظغمل٢معٕزوض٦نمضممللمم(6){71}...مَصؾملؾب٣ؿبمصكبؿمل٥كبممدؽب٦ؽباء... م

مم*(

م

م

م

م

م

                                                           
وضٓمذطٕمػٔاماٰخؿٱفمؼبمس٦دةماظسملؼملرلمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمم،م1104احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮماظسملؼملرلمظػملضملل٢مٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

مؼم561م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م172م:م3وإسٕاب٥مم

م355:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م355:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م355:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م355:ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م297:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم297:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مػٔاماظرملمملػٓمٰمؼضملٕفمظ٥مضممل٢٫ممم7

ٮمبضملٚمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)
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م

كبمعؽبمملمظػملؽملقبمملِسمَأْصسملؽبممللؾب لبمممممممممممممممماظظمَلسملؿب٢ؾبم (م1)وٰمتؽبعمُل٦َظ٤مبمظ٨مَصسملؿب٢فبمسػمل٧مَأحؽب

 ...ؾبونؽب م... :ممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{72}م...مَأزؿبوؽباجـبممل... (م،3)تمملم:مطمملف،موضؿمل٢م(2){71}...مؼؽبفؿبقؽب

ؽبًة م... ،ممطمملفمظٱبؿٓاءمبمملٰدؿظملؾملمملمم{72}...معىب٤ؽبماظشمَلؿملىبؾؽبمملتكب... م،{72}...وؽبحؽبظمَل

ؾبونؽب َٰمؼؽبلؿبؿؽبشملكبؿملضملؾب٦نؽب... :مطمملف،موعـػمل٥مم(4){72}...ؼؽبغمْلظمُل م... :م،وطٔام(5){73}...موؽب

َِعؿبؽبممللؽب َٰمتؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... م،{74}...ا ٬ؽبؽببؽبم..م  :تمملم،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م(6){74}...موؽبَأغؿؾب٣ؿبم

كبرؾبمسؽبػمَل٧مذؽب٨ؿبءلب...م مممصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م{75}...و٭دلا :مإظبمض٦ظ٥{75}..اظػمّل٥ؾب مم،م{75}...َٰمؼؽبعمْل

ـٕبا... مممظػملضملشملٟمؼبمط٢مم{75}...محؽبلؽبؽملـبممل... وٰمسػمل٧م هباموؽبجؽبؾملؿب مػؽب٢ؿبمم... ،ممجممل٫ٖم{75}...مدكب

،مممتمملمماظعمل٦لم*(م)مممحل٤،مِغقب٥مع٤{75}...ؼؽبلؿبؿؽب٦ؾبونؽب

َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... م موػ٦مأب٦م8(أحؾبػؾبؼملمملمأبغمل٣)مممجممل٫ٖم،{76}...مرمبجؾبػمَلؿملؿب٤ِ...  ،طمملفممم(7){75}...م

وماظٔيمم(9)جؾمل٢

                                                           
مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼٔطٕمػٔاماظرملمملػٓممم1

م355:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م355:ممأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م3

م355:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م355:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م355:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمع٤مٯممظظملٜمم*(مم)

م355:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ؼؽملصملٕمذٕحماظ٨٬ٕمسػمل٧ماظغملمملصؿملهملمتزملقؿملّم.طؼملمملمؼبمبٓاؼهملمػٔهماآلؼهملم(٭ؿملقبٕ)عٝماٌـ٢مممبضملؽمل٧مم(٬ٕب)وضٓمجضمل٢مبضملسملؾمل٣معضملؽمل٧مم8

 173:4ممم1996م2وتضملػملؿمل٠مؼ٦دٟمحل٤مسؼملٕم،عؽملرمل٦راتمجمملعضملهملمضمملزؼ٦غٗمبؽملطملمملزيمط

مؼبم٭ٓارةماإلدٱمموأحٓمدمملداتمضٕؼ٘مومأبشملمملشلمملممسؼملٕومب٤مػرملمملممب٤ماٌطملرلةمأذٓماظؽملمملسمسٓاوةمظػملؽمليبم–مأب٦مجؾمل٢مم9

مؼم261م:م5اِسٱمممػمم624/مػذملم2ودػمملتؾملمملمؼبماىمملػػملؿملهملمعمملتمدؽملهملم

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ76ذـذ71)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

وطمملنمم(2)مح٨مع٤معٔجّ**(مم)(غلؾهملمإظبمسؽملٗموسؽملٗمم)مبمملظؽمل٦نم1ؼمملدٕماظضملؽملل٨/ممسؼملمملرمب٤م*(م)ؼفملعٕمبمملٌضملٕوفمؼم214بممػ

م5موطمملنمأب٦مجؾمل4٢رػٛمأب٨مجؾمل٢م(3)وطمملنمحػملؿملظملممًلمظؾينمزبٖوم

مصعملممللمشلمملمؼ٦عممًلمأغقبؾملمملمآعؽملوملم8وطمملغوملمع٦ٰةمِب٨مجؾمل٢م(7)زلؿملهمَلم(6)ؼضملٔب٥مسػمل٧ماإلدٱمموؼضملٔبمأعؿملهمُلممم/مؼم247أممػ

مبقؼملٓم

مصؼملمملتوملم)****(مهؾؿملؽمل٥مىؼملمملظ٥مث٣مرضملؽملؾملمملمحبٕبهملمؼبمضػملؾؾملممل*(م)**مِغ١

                                                           
ٮمبمملظضملٓلمٯمم(طمم)مؼبمم*(مم)

 م41دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؽملق٢ماآلؼهمل1

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسؽملٗم...مغلؾهملمٯمماظضملؾمملرةمم**(مم)

ضممللماظٖبؿملٓيممم،م1062م:م3معٔجّمع٤مأددمبشمل٤مع٤مطؾملٱنمع٤ماظعملقشملمملغؿملهملمعضملف٣ماظعملؾممل٢٫ماظضملٕبماظعملٓميهملمومايٓؼـهملمم2

:م2مبرلوتم–مدارم٭مملدرم–عٔجّمأب٦مضبمملبٕمب٤معمملظ١مب٤مطؾملٱنمع٤مدؾفملمتمملجماظضملٕوسمظإلعمملمماظػملطمل٦يمربؼملٓمعٕتسمل٧ماظٖبؿملٓيم

ؼؽملصملٕماظػملؾملفمملتمؼبماظغملؿمملبمظلؿملؾ٦ؼ٥م.ؼبمذؾ٥ماىٖؼٕةماظضملٕبؿملقبهملموأذؾملٕمبشمل٦غؾملمملمزؾببؽبؿملٓ(اى٦ف)موػ٨مع٤ماظعملؾممل٢٫ماظيتمتلغمل٤م98

ػذملم1405م1أ٭٦اتممًلموبؽملؿملهملمتفملظؿملٟم٭ممليهملمراذٓمآلمشؽملؿمل٣مإٌطٖماظضملػملؼمل٨موإحؿملمملءماظذلاثماإلدٱع٨مدارمآٌغ٨مجٓةماظلضمل٦دؼهملمط

ؿبحؽبفؽبوملؿبم،أيمم(عٔحيمل)إنقب:وضممللمبضملسملؾمل٣م.م45مم1985 ؼؽملصملٕماٌؽملزملٟمذٕحمأب٨ماظظملؿّممسـؼملمملنم.اجؿؼملضملومل:عبمملسهملمضؾممل٢٫مذؿ٧معـب

إبٕاػؿمل٣معزملشملظمل٧م،سؾٓآمأعنيم:ب٤مجينمظغملؿمملبماظؿزملٕؼٟمظإلعمملممأب٨مسـؼملمملنماٌمملزغ٨ماظؾزملٕيمهعملؿمل٠مىؽملهملمع٤ماِدؿمملذؼ٤م

م108:1ممم1954ػذملم1373مم1وزارةماٌضملمملرفماظضملؼمل٦عؿملهملمط

مم1058:م3مزبٖوممب٤مؼعملصملهملمبشمل٤مع٤مظقمليمب٤مشمملظنملمع٤مضٕؼ٘مع٤ماظضملٓغمملغؿملهملمعضملف٣مضؾممل٢٫ماظضملٕبماظعملٓميهملمومايٓؼـهملمم3

 76دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؽملق٢ماآلؼهملم4

م76دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؽملق٢ماآلؼهملم5

ػذملم2مأعؿملهملمب٤مخػملٟمب٤موػنملمع٤مبينمظقمليمأحٓمجؾمملبٕةمضٕؼ٘مؼبماىمملػػملؿملهملموع٤مدمملداتؾمل٣مأدركماإلدٱمموٕمؼلػمل٣معمملتمدؽملهملمم6

مؼم362م:1اِسٱمممػم

مزلؿملهملمبؽملوملمخؿملمملطمأممسؼملمملرم٭قمملبؿملهملمطمملغوملمع٤مأوا٢٫ماظٔؼ٤مأزؾملٕواماإلدٱمممبغملهملمضؿػملؾملمملمأب٦مجؾمل٢مصغملمملغوملمأولمذؾملؿملٓةمؼبمم7

مؼم205م:م3اِسٱمممػمم615/مػذملم.مق7اإلدٱمممعمملتوملمدؽملهملم

 م76دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؽملق٢ماآلؼهملم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ76)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ76)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ط٢مسػمل٧مع٦ٰهمم)مٰمؼعملٓرمسػمل٧مذ٨ءمصؾمل٦م*(م)*اظغمل٢ماظزملؽمل٣مسؾٓوهموػ٦:ممؼبماإلدٱم،موضؿمل٢*(م)مصؾمل٨مأولمذؾملؿملٓة

مإذامزضمل٤موضب٦ظ٥مع٤معغملمملنمإظبمآخٕمصعملممللمآمػ٢مؼلؿ٦يمػٔاماظزملؽمل٣ماظغمَل٢قبموع٤مؼفملعٕمبمملظضملٓلمصؾمل٦م**(مم)*(ضبؼملػمل٥م

مبنيماظزملؽمل٣موبنيماًمملظ٠مج٢مجٱظ٥،موؼبماظغملٱممحٔفم)****(ٰمتل٦قبوا:مادؿظملؾملمملمموعضملؽملمملهماظؿ٦بؿملْمصغملفملغقب٥مضمملل

مسػمل٧مع٦ٰهمأؼؽملؼملمملم)*****(وماآلخٕمغمملر٠معؾبؿزملقبٕفمصؿملؼملمملمظ٥موػ٦مخظملؿملٟ:مطفملغقب٥مضؿمل٢(أحٓػؼملمملمأبغمل٣مم):اٌعملمملب٢مظعمل٦ظ٥

مدبظملؿملظملممًلمطؼملمملمحٔصوملمؼبمض٦ظ٥(مؼفملتكبمخبرل)موحٔصوملماظؿملمملءمع٤م(1)ؼ٦جؾمل٥مؼفملتمخبرل

ومم(2)ضٕأمرػملقهمل،ممممأومحٔصوملمسػمل٧مت٦ػ٣ماىمملزمم{15م:م11د٦رةمػ٦دم}...ؼ٦ممؼفملتمٰمتغملػمل٣مغظملٗم... م

(مم4)مظػملفٖمموماظظملضمل٢معؾينمظػملؼملظملضمل٦ل)******(بؾملمملءمواحٓةمدمملطؽملهمل(مأؼؽملؼملمملمؼ٦ج٥)م(3)سػملعملؼملهمل

                                                                                                                                                                                
ٮمإٰمأغ١مٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

ٮمضػملؾؾملمملمٯمم(بمم)مؼبممم)****(

ٮمذؾملؿملٓمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموػ٦مٯممظظملٜمم**(مم)

ٮمضبؼمل٢مٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)**

ٮمتلعمل٦امٯمم(بمم)مؼبممم)****(

ٮمحعملؿمل٠مٯمم(بمم)مؼبممم)*****(

مم571م–م570:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

ػذملمم112مرػملقهملمب٤معزملٕوفمب٤مسؼملٕومب٤مطضملنملمتمملبضمل٨مطؾرلمظ٥ماخؿؿملمملرمؼبماظعملٕاءةمؼؽمللنملمإظؿمل٥معمملتمدؽملهملمم2

مؼم332م:م3اِسٱممم،م343م:م1اظطملمملؼهملممػ

مم40مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملماآلؼهملمم3

مم(بمم)دعملٛمع٤مٮمدمملطؽملهملمظػملفٖممٯممض٦ظ٥ممم)******(

مم350م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م571م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1108احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م54م:م2ماحملؿلنملمم4
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م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ77ذـ76)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

م{76}...مسؽبػمَل٧معؽب٦ؿبٰهؾب... (3)2اغصملٕماظلؼملنيم(1)صضملًٱمعممل٬ؿملممًلمصمملسػمل٥م٬ؼملرلماِبغمل٣م(أؼؽملؼملمملمؼ٦ج٥م)مومضٕئ

ٍٕمم... مم(أحؾبػؾبؼملمملم)م٭ظملهمل*(م)جممل٫ٖ،مِنقبماىؼملػملهملمبضملٓه َٰمؼؽبفمْلتكبمبكبكؽبؿملؿب ...م ممحل٤،م{76}...مَأؼؿبؽملؽبؼملؽبمملمؼؾب٦ؽبجىبؾمل٥نبم

مػؽب٢ؿبم

،مت٦طؿملٓمظ٥مم(ػ٦)وم(ؼلؿ٦يم)عضملشمل٦فمسػمل٧ماظسملؼملرلماٌلؿغمل٤مؼبم(وع٤م)مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب{76}...ؼؽبلؿبؿؽب٦ِيمػؾب٦ؽب

 ...ؿٓبِل ًٰ{76}...مبكبمملْظضملؽب (م5){76}...معنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ... (م،م4)ممم٭مملحل،مِنقبمعمملمبضملٓهممؼزملػملّمعلؿفملغظملممًلموحممل

َِرؿبِض...م ،تمملمم ؽببؾب... ،مماظؽملظمل٨م*(م)*مممحل٤مظٱبؿٓاءمبضملٓ{77}...وؽبا طمملفممم(6){77}...مَأوؿبمػؾب٦ؽبمَأْض

،ممطمملفم

                                                           
م1108احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م54:م2احملؿلنملمم،م76زبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنممػموػ٨مضٕاءةمسؾٓمآمب٤معلضمل٦دمومذبمملػٓممم1

،مم

ممؼم571م:6اظؾقٕماحملؿملٛم

م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملم2

مم350م:م4مماظٓرماٌزمل٦نمم3

ٮمبضملٓمٯمم(طمم)ومم(أمم)مؼبمم*(مم)

مم350م:م4مذطٕمػٔؼ٤ماظ٦جؾملنيماظلؼملنيمؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نمم4

م355:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓمٯممظظملٜمم**(مم)

م،م297:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6
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م

م

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ81ـذ77)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

م

 ...كبؼفب مممجممل٫ٖمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنم{78}...مذؽبؿملؿبؽـبممل... ،متمملمممم(1){77}...مَض

ؾبونؽب... ،مسشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م طمملفمم(3){78}...مصكب٨مجؽب٦ىبماظلمبؼملؽبمملء... ،متمملمممم(2){78}...متؽبرملؿبغمُل

َٰماظػمّل٥ؾب... ،ظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨م م... ،تمملممم(5){79}...مؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب... ،أطظمل٧معؽمل٥مم(4){79}...مِإ

مِإَظ٧م... ،ممحل٤مسػمل٧ممادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{80}...مِإَضمملعؽبؿكبغمُل٣ؿب... ،ممجممل٫ٖم{80}...دؽبغمَلؽملـبممل

ًٰ... ،طمملفممم(6){80}...حكبنٍي م... مم،{81}...مَأْطؽملؽبمملغـبممل... :مممجممل٫ٖم،وعـػمل٥{81}...مزكبَٱ

                                                                                                                                                                                
م355مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م

م355:وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م355:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم297:موػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

وػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م749م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م356:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م297:ما٫ٰؿؽملمملف

م355:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم5

م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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مب ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِغقب٥مٕمؼضملٓماظظملضمل٢مبضملٓهمطؼملمملمأسمملدهمؼبماظٔيمضؾػمل٥موإغقبؼملمملمأرادمتعملؿملغمل٣مايٕموم{81}م...اْظقؽب

ممجممل٫ٖم،م{81}...مبؽبفمْلدؽبغمُل٣ؿب... ،اظدلدمصمملجؿٖئمبٔطٕمايٕم،ِنقبمعمملمؼعمل٨مع٤مايٕممؼعمل٨مع٤ماظدلدم

م

م

م

م

م

ذ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ86ـذ81ذ)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

 م

 {81}مسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب،ظؿملٗمب٦ضٟميٕفماظذلج٨مبضملٓه،وػ٦مؼبماظؿضملػمل٠مطٱممط٨، {81}...متؾبلؿبػملكبؼملؾب٦نؽبم(1م)

ؾبوغؽبؾملؽبممل... *(مم)،(2){82}...ماْظؼملؾبؾكبنيؾب... :تمملممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم،وعـػمل٥ ضممللم.مجمملٖ٫{83}...مؼؾبؽملغملكب

ػ٦مض٦لماظرملكٙمظ٦ٰمصٱنمظغملمملنمطٔاموظ٦ٰم:ث٣مؼؽملغملٕوغؾملممل،موضؿمل٢،م(4)غضملؼملهملمآمؼضملينمغؾ٦ةمربؼملٓمم(3)اظلنبٓي

وظ٦ٰمصٱنم

                                                           
م355:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م355:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮموطٔامٯمم(بمم)مؼبمم*(ممم)

مم90مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمؼ٦غٗماآلؼهملمم3

مم156م:م14ماظشملدليمم4
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ؾبونؽب...م  (،1)ٮصكملغقبؾملمملمتظملؿّمسؼمل٢ماظرملؿملشملمملنم/مإؼمملط٣موظ٦ممٯٌمملمطمملنمطٔاموؼبمايٓؼىملممممؼم219طممػ (م2){83}...اْظغمَلمملصكب

ؾبونؽب...م ا:،موطٔ(3){84}...مؼؾبلؿبؿؽبضملؿبؿؽبؾؾب٦نؽب... :تمملم،موعـػمل٥ م... وٰموضٟمع٤مض٦ظ٥م(4){85}...ؼؾبؽملصمَل

ممجممل٫ٖ،م{86}...معكب٤مدؾبوغكب١َ... م،{86}...معكب٤مدؾبوغكب١َ... ممإظبمض٦ظ٥م{86}...وؽبِإذؽبامرؽبأى

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ89ذـذ86)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ماظضملمملبٓؼ٤مظػملؼملضملؾ٦دؼ٤مواجؾمل٦امع٤م**(م)م،ِنقبمعمملمبضملٓهمخشملمملب*(م)ممظؿملٗمب٦ضٟ{86}...مِإَظؿملؿبؾمِل٣ؾبمماْظعمَل٦ؿبلؽب... م

  ،ممجممل٫ٖم{87}...ماظلمبػمَل٣ؽب... طمملف،مم(5){86}...مَظغمَلمملذكببؾب٦نؽب... ،طمملغ٦امؼضملؾٓوغؾمل٣مبفملغقبؾمل٣مطمملذب٦نم

ؾبونؽب...م تمملم،مم(6){87}...ؼؽبظمْلؿؽب

ؾبونؽب... :وعـػمل٥مؼم215بممػ إنمغزملنملمممم/م(1){88}...ؼؾبظمْللكب

                                                           
مؼبماِعٕم8مبمملبم46علػمل٣مطؿمملبماظعملٓرممػٮماٌقملع٤ماظعمل٦يمخرلموأحنملمإظبمآمع٤ماٌقملع٤ماظسملضملؿملٟمٯم:ممبٓاؼؿ٥مسؽملٓمعلػمل٣مم1

مؼم2578م:م5مم–م2664بمملظعمل٦ةموتٕكماظضملفٖموماٰدؿضملمملغهملمبمملٓموتظمل٦ؼٚماٌعملمملدؼٕمٓمرض٣مايٓؼىملم

م355:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م355:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م355:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمب٦ضٟمٯممظظملٜمم*(مم)

ٮمماًشملمملبمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

م356:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م356:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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ًٰمب٥م/م*(م)**(ؼ٦مممم)مؼم248أممػ (مم3){89}م...معىب٤ؿبمَأغظمُللكبؾمِل٣ؿب... (م،2)بمملذطٕمععملٓرًامصؿملغمل٦نمع٤مسشملٟماىؼمل٢معظملضمل٦

م

م

م

م

م

م{89}...متكبؾؿبؿملؽبمملغـبمملمظخملغمُل٢ىبمذؽب٨ؿبءلب... ،حل٤مم(6){89}...مسؽبػمَل٧مػؽبذملقملؾبٰء... ،(5)متمملم4حل٤،موضممللمغمملصٝ

وم)تمملمم،ورزل٦امم(7){89}...مظكبػمْلؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب... ،ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمعؽملزمل٦بمبمملظضملشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م

ؿٕببؽب٧... (م،8)بٖؼمملدةمؼمملءمبضملٓماِظٟمطؼملمملمتٕىم(إؼؿمملءي مموؽباْظؾؽبطملؿب٨ِ... ،طمملفمم(9){90}...مذكبيماْظعمُل

                                                                                                                                                                                
م356:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م297:مموػ٦محل٤متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

وظضمل٢ماظزملقؿملّمعمملمأثؾؿؽملمملهموػ٦مؼ٦ممِنمٰموج٦دمٮمإذمٯمم(أمم)ومم(طمم)وؼبمٮمإنمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)*

ؼبمػٔاما٬٦ٌٝممٮمإذمٯممظذملم

م5وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م579م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموماغؿزملنملمؼ٦ممبكمل٬ؼملمملرماذطٕمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم2

مؼم1111:م

م297:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

م1دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4

م297:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م297:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م750م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م356:ماٌغملؿظمل٧

م356:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم47ماٌعملؽملٝمم8

وطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،م،موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م750م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم9

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:ماظعملشملٝمموما٫ٰؿؽملمملف
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...{90}(1)ًٰم(2)٭مملحل،:مأطظمل٧،موضؿمل٢م ؾبونؽب... (3)ِنقبمعمملمبضملٓهمؼزملػملّمعلؿفملغظملممًلمحممل ؽٔبَط (م4){90}...متؽب

ؾبونؽب ؽٔبَط ؽٓبم... :ممحل٤م،وعـػمل٥{91}م...مِإذؽبامسؽبمملػؽبٓتنب٣ؿب... ،تمملممم(4){90}...تؽب مبؽبضملؿب

كبػؽبممل م... (م،6){91}...ممتؽبظمْلضملؽبػمُل٦نؽب... :طمملف،موعـػمل٥مم(5){91}م...مَطظملكبؿملًٱ... م{91}...تؽب٦ؿبطكبؿمل

اٰدؿظملؾملمملممٰمؼسملؼملٕمعمملم:متؿكٔون،موضؿمل٢:محل٤،مِنقبماٰدؿظملؾملمملممبضملٓهمععملٓرم،أيمم(7){91}...مَأغغمَلمملثـبممل...

ٕمؼغمل٤مبضملٓهم

م

م

حٔص٥مإذامطمملنمؼبماظغملٱممدٰظهملمسػملؿمل٥موإنمٕمؼغمل٤مبضملٓهمأممم(8)مأمموأجمملزماِخظمل٘*(م)مأمموظؿملٗمؼبماآلؼهملمذطٕ

م،م{92}...مدؽبخؽبًٱمبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب... (،9م){م22م:م26د٦رةماظرملضملٕاءم}...موؽبتكبػمْل١َمغكبضملؿبؼملؽبهمٌلمتؽبؼملؾبؽملنبؾملؽبمملمسؽبػمَل٨مب...م وجضمل٢معؽمل٥م

طمملفمظٱبؿٓاءمم(10){92}...مػكب٨ؽبمَأرؿببؽب٧ممعكب٤ؿبمُأعمبهمللب... ،ع٬٦ضملؾملمملمغزملنملممبمملمضؾػملؾملمملمم(أنم)ظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقب

                                                           
ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕومم،م298:مومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م750م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م356:،اٌغملؿظمل٧

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم2

مم355م:م4مذطٕمج٦ازمػٔؼ٤ماظ٦جؾملنيماظلؼملنيماظٓرماٌزمل٦نمم3

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م750م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م356:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م750م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمذطٕمٯممظظملٜمم*(مم)

مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

م:م1سؾٓماِعرلمربؼملٓمأعنيماظ٦ردمسمملٕماظغملؿنملمط.ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنمظألخظمل٘مدضملؿملٓمب٤معلضملٓةماظػملؾك٨مدرادهملموهعملؿمل٠مدم9

مم608م:2،ممم1985ػذملمذملم1405

مم356:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م750م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ91ذـذ89)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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ممتؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽب... (م،م2)متمملم*(م)*(1):مم،موضممللمغمملصٝ{92}...مؼؽبؾؿبػمُل٦ُط٣ؾبماظػمّل٥ؾبمبكب٥كب... :وعـػمل٥م(إغقبؼملممل)بذمل

...{92}(3)تمملم،مم

ؽبًة... م كبيمعؽب٤مؼؽبرملؽبمملء... ،ممظؿملٗمب٦ضٟمظٱدؿٓراكمبضملٓهم{93}...ُأعمبهمًلموؽباحكب طمملفمم(4){93}...موؽبؼؽبؾملؿب

مس٤مادبمملذماِميمملنمسػمل٧ماظضملؼمل٦ممم*(م)**تمملممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمماظؽملؾمل٨مبضملٓهم(5){93}م...تؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... ،مطمملفم

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ96ذـذ94)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ممظؿملٗمب٦ضٟمأؼسملممًل،م{94}...دؽبخؽبًٱمبؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب... (م،6)مضشملٝمحعمل٦قمعمملظؿملهملمأممٰ*(م)د٦اءمطمملغوملمؼبمعؾمملؼضملهملمأو

ؽٓبمثؾبؾؾب٦تكبؾملؽبممل... (م،1)عؽملزمل٦بمسػمل٧مج٦ابماظؽملؾمل٨مصٱمؼظملزمل٢معؽمل٥م(صؿٖلم)ِنقب مظؿملٗمب٦ضٟ،م{94}...مبؽبضملؿب

                                                           
مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

ٮمب٥مٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)*

مم298ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

،مم298:موػ٦متمملممسؽملٓمشرلمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م750م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م750م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓهمٯممظظملٜمم**(مم)*

ٮمومٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

ًٰمع٤مواومم(تؿكٔوامم)ض٦ظ٥مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم6 ٮممأومع٤ماظسملؼملرلماٌلؿذلمؼبماىمملرمم(تغمل٦غ٦امم)صب٦زمأنمتغمل٦نماىؼملػملهملمحممل

مؼم590م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م356م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذـذ92)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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 ،تمملممم(2){94}...مسؽبصملكبؿمل٣فب... ،ممجممل٫ٖم{94}...مسؽب٤مدؽبؾكبؿمل٢ِماظػمّل٥كب... ،ظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م

م... :مطمملف،موعـػمل٥م(3){95}...متؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... ،م(إغقبؼملممل)ممطمملفمظٱبؿٓاءمب{95}م...مثؽبؼملؽبؽملـبمملمَضػملكبؿملًٱ...

ؾب (م6)مبمملظؽمل٦ن*(م)*(ومظؽملفٖؼ٤:)مسػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأم(5){96}م...مبؽبمملٍق... :م،موطٔا(4){96}م...ؼؽبؽملظمَل

،مص٦٭ػمل٥مأحل٤مم(7)وع٤مضٕأمبمملظؿقؿؿملهمل،مظضملٓوظ٥مس٤ماٌظملٕدمإظبماىؼملٝمظظملصملممًلمعٝمأغقبؾملؼملمملم٬ؼملرلامع٤م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ101ذـذ96)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

مممظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمج٦ابماظرملٕطمٕمؼفملتم{97}م...موؽبػؾب٦ؽبمعؾبقملؿبعكب٤فب... تمملممم(8){96}...مؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب... م

(م9){97}...ؼؽبضملؿبؼملؽبػمُل٦نؽب ،ممظضملشملٟمعمملمبضملٓهمسػمل٧مج٦ابماظرملٕط{97}ممَرؿملىبؾؽبهمًل ؼبمسٓمماظ٦ضٟ:مبضملٓ،وعـػمل٥

                                                                                                                                                                                
ٮممسػمل٧مج٦ابماظؽملؾمل٨مم(أنمم)عؽملزمل٦بمبكمل٬ؼملمملرمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم1

مؼم590م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛم259م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م356م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػ

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م298:مموػ٦متمملممسؽملٓمبضملٚماظعملٕاء،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،م298:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م750م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

مم356:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ٮممظؽملفٖؼؽمل٥مٯمم(طمم)ؼبمم**(مم)

ممإهمملفم229م:م2اظؽملرملٕمم،م591م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم،م112اظؿؿمللرلمم،م375موػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلموسممل٭٣ماظلؾضملهملمم6

م353صسملٱءماظؾرملٕم

،مم112اظؿؿمللرلمم،م375اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةمغمملصٝموأب٨مسؼملٕومواب٤مسمملعٕموغبٖةموماظغمللممل٨٫مم7

مؼمم353مممإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم229م:م2اظؽملرملٕمم،م591م:م6اظؾقٕماحملؿملٛم

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9
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 ،(اظٔؼ٤)طمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهمسػمل٧ممم(1){98}...ماظمبجكبؿمل٣ِ... ،تمملممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕط

ُِٕط٦نؽب...  ،طمملفم(2){99}...مؼؽبؿؽب٦ؽبَطػمُل٦نؽب... ،مجمملٖ٫{99}...آعؽبؽملؾب٦ْا متمملم،م(3){100}...معؾبرملؿب

 {101}...عمبغمَلمملنؽبمآؼؽبهمللبموض٦ظ٥مم)مصٱمؼظملزمل٢مبنيماظرملٕطموج٦اب٥(م)*(إذام)ج٦ابم(ضمملظ٦ام)ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقب 

ىبلؾب...م ٍٕ... (مم،م4م)**(مم)(معبػملهملماسذلا٬ؿملهملمبنيماظرملٕطموج٦اب٥م...وؽباظػمّل٥ؾبمَأسؿبػمَل٣ؾبمبكبؼملؽبمملمؼؾبؽملؽب (م5){101}...معؾبظمْلؿؽب

ٍٕ َٰمؼؽبضملؿبػمَلؼملؾب٦نؽب... طمملفم،مم(5){101}...عؾبظمْلؿؽب كبؼ٤ؽبم... ،متمملممم(6){101}...م مظكبؿملؾبؽبؾىبوملؽبماَظ

رصضملممًلمسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملف،موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢مع٬٦ضمل٥مم(وػٓىم)محل٤م،إنمجضمل٢معٝ٬٦{102}...آعؽبؽملؾب٦ْا

غزملؾممًلمسػمل٧ماٰدؿؽؽملمملف،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمم

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ103ذـذ102)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

                                                           
م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمإذامٯممظظملٜممم)*(

اظٓرممػٮمواظـمملغ٨مأغقبؾملمملمحمملظؿملهملم،مؼبمػٔهماىؼملػملهملموجؾملمملنمأحٓػؼملمملمأغقبؾملمملماسذلا٬ؿملهملمبنيماظرملٕطموجٖا٥٫مٯم:ممضممللماظلؼملنيممم)**(

مؼم594م:م6موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم358م:م4اٌزمل٦نم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموج٦اب٥م...مض٦ظ٥مٯمماظضملؾمملرةمم4

،مم298:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م750م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م356:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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فب... ،تمملممم(2){102}..ظكبػمْلؼملؾبلؿبػملكبؼملكبنيؽب(1)جضمل٢مع٬٦ضمل٥مغزملؾممًل تمملممم(3){103}م...ِإغمبؼملؽبمملمؼؾبضملؽبػملخملؼملؾب٥ؾبمبؽبرملؽب

أيم:ممؼعمل٦ظ٦نمذظ١مومايمملظهملمػٔهم*(م):،أيم(4)(ؼعمل٦ظ٦نم)علؿفملغظملهملموضؿمل٢محممللمع٤مصمملس٢م(ظلمملنماظٔي)،وعبػملهملم

ضممللم:م(6)5ماٌعملمملظهملمضمملظ٥مأب٦محؿملمملن**(م)سػملؼملؾمل٣مبفملسفؼملؿملهملمػٔاماظؾرملٕموآؼمملت٥مسٕبؿملهملمػٔاماظعملٕآنمطمملغوملممتؽملضملؾمل٣مع٤متػمل١

ؼعملممللمظ٥مم:طمملنمؼبمعغملهملمشٱممأسفؼمل٨مظؾضملٚمضٕؼ٘ٯم:(7)ضممللماب٤مسؾمملس

صعملممللماٌرملٕط٦نمإغقبؼملمملمؼضملػملؼمل٥مبػملضملمملمم/ممسػملؿمل٥م**(م)*مؼضملػملؼمل٥موؼ٦ضظمل٥بػملضملمملممصغملمملنمرد٦لمآمممممؼم249أممػ

اظؽملزملٕاغ٨مممم/ممؼم220طممػ

م

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ105ذـذ103)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

                                                           
ٮموٰمميؿؽملٝمسشملظمل٥مسػمل٧ماٌزملٓرماٌؽمللؾ١مع٤مأنموماظظملضمل٢مِغ٥مذبٕورهمصؿملغمل٦نموػٓىموبرملٕىمذبٕورؼ٤مٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم1

مؼم358م:م4وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،م595م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػم

م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ومطمملفمسؽملٓمأب٨م،م298:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،750م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم3

م356:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

وضٓمم،م596م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمم(ٰمرب٢مشلمملمِغؾملمملمعلؿفملغظملهملمج٦ابمظعمل٦شل٣مم):مضممللماظٖزبرملٕيمٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم4

مؼم359م:م4غ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأيمؼعمل٦ظ٦نمٯممض٦ظ٥مم*(مم)

ٮمػٔهمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

 9دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملم5

مم596م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم6

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

ٮموؼ٦صعمل٥مٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)*
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ممم

مممجممل٫ٖم{103}...مَأسؿبفؽبؼملكب٨وب... ،شرلمذظ١م:موضؿمل٢م(1مٮ)*(مم)(مػٔهماآلؼهملمسػمل٧ماظؽمليبم)مصؽملٖظوملممم/مؼم216بممػ

،مم

 ...{103}...معنبؾكبنيفب(2)تمملممم، ...َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽبمبكبـملؼؽبمملتكبماظػمّل٥كب م(إن)ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمخدلم{104}...م

كٓبؼؾمِل٣ؾبماظػمّل٥ؾبػٕمؼفملتمبضملٓمموػ٦م كٓبؼؾمِل٣ؾبماظػمّل٥ؾب... م،م**(م)وض٦ظ٥مؼَٰمؼؽبؾملؿب َٰمؼؽبؾملؿب سػمل٧مم(3)طمملف:مممضؿمل٢{104}...م

 ،تمملممم(5){104}...مَأظكبؿمل٣فب... ،إنمجضمل٢معمملمبضملٓهمؼبمع٬٦ٝمايممللمم(4)معمملمبضملٓه،موجممل٫ٖ**(م)*ادؿؽؽملمملف

، {105}...بكبـملؼؽبمملتكبماظػمّل٥كب...مممجممل٫ٖم، ...{105}...ماْظغمَلمملذكببؾب٦نؽب(6)ؼبمرب٢م(مع٤مطظملٕ)متمملمم،مِنقبم

رصٝموػ٦مذٕطمربٔوفماى٦ابمظٰٓظهملمج٦ابمع٤مذٕحمسػملؿمل٥موماٌضملؽمل٧مع٤مطظملٕمبمملٓمصضملػملؿملؾمل٣مشسملنملمإٰمع٤مأطٕهم

ًٰمم وظغمل٤مع٤مذٕحمبمملظغملظملٕم٭ٓرًامصضملػملؿملؾمل٣مشسملنملموإنمجضمل٢مع٤مبٓ

م

م

م

م

                                                           
مم595م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1115ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماآلؼهملم...مسػمل٧مٯمماظضملؾمملرةمم1

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمض٦لمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم3

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمٯممض٦ظ٥مم*(مم)**

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لمم4

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ـذ106)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

ًٰمم(2)وٕمصبٖماظٖجمملجم(1)(اظغملمملذب٦ن)ع٤ماظٔؼ٤مٰمؼقملعؽمل٦نمأومع٤ماظغملمملذب٦نمٕمؼؿ٣ماظ٦ضٟمسػمل٧م إٰمأنمؼغمل٦نمبٓ

مممظؿملٗمب٦ضٟ،مظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥م{106}...معؾبشمْلؼملؽبؽكب٤وبمبكبمملإِلميؽبمملِن... (،5)4اغصملٕمأبمملمحؿملمملنم(3)(اظغملمملذب٦ن)ع٤م

ممسؽبصملكبؿمل٣فب... ،مممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{106}...َشسملؽبنملفبمعىب٤ؽبماظػمّل٥كب...م  ،ب٥مادؿٓارطممًلموسشملظملممًلم

...{106}(6)م،م*(م)طمملفم ...ؽبةكبم ِنقبمم(بفملغقبؾمل٣)سػمل٧مم(وإنقبم)مظؿملٗمب٦ضٟ،مظضملشملٟ{107}...سؽبػمَل٧ماآلخكب

ِٕؼ٤ؽب... ،ممغزملنملممبمملمضؾػملؾملمملم*(م)*ِنقبمع٬٦ضملؾملممل م{108}...وأبزملمملرػ٣... ،تمملممم(7){107}...ماْظغمَلمملصكب

،متمملممم(8){108}...ماْظطملؽبمملصكبػمُل٦نؽب... ،جممل٫ٖم

م

م

م

                                                           
م–م1116ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمابؿٓاءمم(ع٤مم)وضمملظوملمصٕضهملمم(اظغملمملذب٦نمم)بٓلمع٤مض٦ظ٥مم(وع٤مم)ٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

م–م598م:م6اظؾقٕماحملؿملٛمم،261:م2إسٕابماظعملٕآنم،178م:م3موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب1117٥

ؼم360م:م4اظٓرماٌزمل٦نم،599

مم57مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؽملق٢ماآلؼهملمم2

مم178م:م3معضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم3

 9دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4

مم598م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم5

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم23وػ٦موضٟمطمملفمراجٝمد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمٮمحل٤مٯمم(أمم)مؼبممم)*(

ٮمعمملمبضملٓػمملمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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ؽبةكب... م ٰمجٕممأغقبؾمل٣مضبرملٕونم:مممجممل٫ٖ،مإنمجضمل٢مأغقبؾمل٣معؿزمل٢مبظملضمل٢مربٔوفمتعملٓؼٕه{109}...مصكب٨ماآلخكب

ؾٕبوْا...م ،طمملفمم(1){109}...اًمملدٕون... ؼبماآلخٕةمومإٰمصػملؿملٗمب٦ضٟم محل٤،م{110}...وؽب٭ؽبؾؽب

اذطٕمؼ٦ممصؾمل٦معظملضمل٦لمب٥م:إنمغزملنملمؼ٦ممبظملضمل٢مععملٓرموتعملٓؼٕهم،مم(2){110}...مَظطملؽبظمُل٦رفبمرمبحكبؿمل٣فب... :موطٔا

مع٤مذظ١متعملؿملؿملٓمرغبؿ٥مبمملظصملٕفم،ِغقب٥مإذامرح٣مؼبمػٔاماظؿمل٦ممصٕغبؿ٥م*(م)وٰمؼػملٖمم(3)(رحؿمل٣)وطٔامصب٦زمغزملؾ٥مبذمل

ممرمبحكبؿمل٣فب... وحؿملؽملؽٔمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم(5)4مضمملظ٥ماظلؼملني(م)***مطؼملممل*(م)*صٕغبؿ٥مؼبمشرلهمأوظبموأحٕى

...{110}مم،م

َٰمؼؾبصمْلػمَلؼملؾب٦نؽب... ،ممجممل٫ٖم{111}...عمبمملمسؽبؼملكبػمَلوملؿب... م :متمملم،موٰموضٟمع٤مض٦ظ٥مم(6){111}...م

ممم{112}...مبكبؼملؽبمملمَطمملغؾب٦ْامؼؽبزملؿبؽملؽبضملؾب٦نؽب... مممإظبم{112}...موؽب٬ؽبؽببؽبماظػمّل٥ؾب... م

م

م

م

                                                           
م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮموغممل٭ؾ٥ماذطٕم،موغممل٭ؾ٥مرحؿمل٣مأوماٌظملضمل٦لمب٥م،معؽملزمل٦بمسػمل٧ماظصملٕفمم(ؼ٦مم)ٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم3

مم601

اظٓرمم،م1119احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م261م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م180م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

مؼم362م:4اٌزمل٦نم

ٮمصب٦زمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮموآخٕىمٯمم(أمم)ممؼبمم*(ممم)*

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمطؼملمملمٯمممظظملٜمم**(مم)*

م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4

مم362م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم5

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ112ـذ109)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ116ذـذ112)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

 مموٰمسػمل٧م{112}...معىب٤مُط٢ىبمعؽبغمَلمملٍن... مم،موٰمسػمل٧م{112}...معنبشمْلؼملؽبؽكبؽملمبهمًل... مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مم

ؽبػؾب٣ؾبم... ،طمملفمم(1){112}...مبكبؼملؽبمملمَطمملغؾب٦ْامؼؽبزملؿبؽملؽبضملؾب٦نؽب... م{112}...مبكبفمَلغؿبضملؾب٣ِماظػمّل٥كب... َصفمَلخؽب

ؽٔبابؾب  مجممل٫ٖ،م{114}...مَرؿملىبؾـبممل... ،تمملممم(2){113}...موؽبػؾب٣ؿبمَزمملظكبؼملؾب٦نؽب... ،مجممل٫ٖم{113}...اْظضملؽب

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كب... م... ،ممظؿملٗمب٦ضٟمِنقبماظرملٕطماظٔيمبضملٓهمج٦اب٥ماظٔيمضؾػمل٥م{114}...موؽباذؿبغمُل

ؾبونؽب ،ممتمملممم(3){114}...تؽبضملؿبؾؾب

 ...ِٕماظػمّل٥كب كببؽب... ،تمملممم(4){115}م...مرمبحكبؿمل٣فب... ،مطمملفم{115}...مب٥ظكبطملؽبؿملؿب م){116}...ماْظغمَل

كببؽب داخ٢مؼبمحغملمملؼهملمض٦شل٣مم(ػٔامحٱلموػٔامحٕامم)،مِنقبمض٦ظ٥*(م)*ماظـمملغ٨محل٤،مٰماِول*(م){116}...اْظغمَل

ماظٱمم*(م)**ِنقبم(حٕامم)وٰمسػمل٧م(حٱل)تظمللرلمظػملغملٔبمصٱمؼظملزمل٢مبنيماٌظمللىبٕموماٌظمللمبٕمبمملظ٦ضٟم،وٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م

م(م،5)ع٬٦ضملؾملمملمغزملنملممبمملمضؾػملؾملممل

م

                                                           
م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م356:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م298:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمأيمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمٰماِولمٯممض٦ظ٥مم(مم)**

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمِنماظٱممٯممظظملٜمم**(مم)*

اظـمملظىملمأغقبؾملمملم،ماظـمملغ٨مأغقبؾملمملمظػملزملرلورةم،مم(ٌمملمتزملٟمم)ؼبماظٱممثٱثهملمأوج٥مأحٓػمملمضممللماظ٦احٓيمأغقب٥مبٓلمع٤مٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

مؼم607م:م6وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م365م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػٮمظػملؿضملػملؿمل٢ماظزملٕؼّم
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م

م

م

 ...كببؽبنؿبْصؿؽبؾبويؽبمإنقبماظٔؼ٤ ،م(ٰؼظملػملق٦نم):ٕمؼفملتموػ٦(إنم)مظؿملٗمب٦ضٟ،ِنقبمخدل{116}..مسؽبػمَل٧ماظػمّل٥كبماْظغمَل

 ...َٰمؼؾبظمْلػملكبقؾب٦نؽب محل٤مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،م{117}...معؽبؿؽبمملعفبمَضػملكبؿمل٢فب... ،متمملممم(1){116}...م)*(م

(م3){118}..مؼؽبصمْلػملكبؼملؾب٦نؽب.. ،محل٤{118}...معكب٤مَضؾؿب٢ؾب... ،طمملفم(2){117}...مَأظكبؿمل٣فب... م

(م5)عٝماهمملدماًدل(مإن)مظؿملٗمب٦ضٟمظؿغملٕارم(4):مممضممللماظلفمملوغٓي{119}...وؽبَأ٭ؿبػمَلقؾب٦ْا... ،محل٤م

(مم6)وحلؽمل٥

ممطمملفم{120}...حؽبؽملكبؿملظمًلممل... ،تمملمممم(8م){119}...مرمبحكبؿمل٣فب... ،م/م(7)أب٦ماظضملٱءمايؼملٓاغ٨ممممؼم250أممػ

ِٕطكبنيؽب... (م،م9)،وػ٦محممللمع٤مإبٕاػؿمل٣ طمملفم،مم(10){120}...معكب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب

م

                                                           
ٮموػ٦مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبمم*(مم)

ومتمملممسؽملٓأب٨مسؼملٕواٌغملؿظمل٧م،299وحل٤مسؽملٓاب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف،750م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم1

م356

م357ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م299موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم2

م357ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م299مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم4

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم5

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم6

مم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

م357ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م299موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم8

ًٰمع٤مإبٕاػؿمل٣مِغ٥معسملمملفمإظؿمل٥مٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم9 وضٓمغ٦ضرملوملمم،م611م:م6اظؾقٕماحملؿملٛممػٮمضممللمعغمل٨موٰمؼغمل٦نمحممل

مؼم366م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م1123اٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

م357ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م299موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ120ذـذ116)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ124ذـذ121)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16

مم

وع٤م،ماخؿمملرهمؼبمحممللمعمملمؼرملغملٕمغضملؼمل٥م:مظؿضملػملعمل٥مب٥مطفملغقب٥مضممللمم(اجؿؾمملهمم):حممللمع٤ماشلمملءمؼبمم(ذمملطًٕام))سػمل٧مأنم

،مم(ِغضملؼمل٥م)طمملنموضظمل٥مسػمل٧،مخدلمطمملنمم(ذمملطًٕا)م*(م)(جضمل٢م

ًٰمع٤م(ذمملطًٕام)وع٤مأسٕبم،مب٥م/مظؿضملػملعمل٥مممؼم217بممػم إظبم(مإنقبمإبٕاػؿمل٣)مصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مذ٨ءمع٤(محؽملؿملظملممًل)بٓ

موؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبم... ،طمملفمم(2){121}...معنبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ٍ... (م،1)ٰتزملممللماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚمصٱمؼعملشملٝم(ِغضملؼمل٥)

نبغؿبؿملؽبمملمحؽبلؽبؽملؽبهمًل ممحل٤،م{122}م...وؽبآتؽبؿملؿبؽملؽبمملهؾبمصكب٨ماْظ

(م،م4)ػ٦ماظـؽملمملءمايل٤مورويمسؽمل٥مأغقبؾملمملماظضملمملصؿملهملموماظضملؼمل٢ماظزملمملحلمؼبماظٓغؿملمملم:م(3)اب٤مسؾمملسممضمملل

عكب٤ؽبم ،مجمملٖ٫{123}..محؽبؽملكبؿملظمًلممل.. ،/حل٤م(5){122}..ماظزملمبمملظكبقكبنيؽب٤ٌؽب...م مؼ221طممػ

ِٕطكبنيؽب (مم6){123}...اْظؼملؾبرملؿب

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمجضمل٢م...مذمملطًٕامٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظٓرماٌزمل٦نمم،1123احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮ٭ظملهملمإلبٕاػؿمل٣متمملبضملهملمعمملمتعملٓممم(ذمملطًٕامم)ٯم:مضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

مؼم366م:م4

م299:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم3

مم610م:م6ماظؾقٕماحملؿملٛمم4

م357:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م357:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧،م299:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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،مم(3)تمملمم(2:)طمملف،موضممللمغمملصٝم(1){124}...ماخؿبؿؽبػمَلظمُل٦ْامصكبؿمل٥كب... ،متمملمم

م

م

م

أعٕػ٣مع٦د٧مبمملىؼملضملهملموضممللمتظملٕش٦امظضملؾمملدةمآمؼبمط٢مدؾضملهملمأؼمملممؼ٦عممًلمواحًٓامصمملسؾٓوهمؼ٦ممم(4):ضممللماظغملػمليب

ٰمغٕؼٓمإٰماظؿمل٦مماظٔيمصٕغمآم:ماىؼملضملهملموٰمتضملؼملػمل٦امصؿمل٥م٭ؽملضملؿغمل٣مذؿملؽممًلمواجضملػمل٦امدؿهملمأؼمملممظزملؽملضملؿغمل٣مصفملب٦ام،وضمملظ٦ا

صؿمل٥مع٤ماًػمل٠موٕمطبػمل٠مآمصؿمل٥مذؿملؽممًلموػ٦مؼ٦مماظلؾوملمصفضمل٢مسػملؿملؾمل٣موذٓدمصؿمل٥موجمملءػ٣مسؿملل٧مبمملىؼملضملهملم

إغقبؼملمملمجؾبضملكبرمل٢ماظلؾوملؾبمسػمل٧ماظٔؼ٤م:مٰمغٕؼٓمأنمؼغمل٦نمسؿملٓماظؿملؾمل٦دمبضملٓمسؿملٓغمملمصمملدبٔواماِحٓمصعملمملظؿضملمملظب:م،صعملمملظ٦ا

مؼضملينمؼبمؼ٦مماىؼملضملهملمتٖط٦امتضملصملؿمل٣مؼ٦مماىؼملضملهملماظٔيمصٕضمآمتضملصملؿملؼمل٥مسػملؿملؾمل٣موادؿقػمل٦همواخؿمملرهماخؿػملظمل٦امصؿمل٥

مؼبم*(مم)(ؼبمذٕؼضملهملمإبٕاػؿمل٣ماظيتمأعٕمآمغؾؿمل٥مبمملتؾمملسؾملمملموبنيمأنماظلؾوملمٕمؼغمل٤مم)غؾؿملؽملمملمصٓلقبمذظ١مسػمل٧مأغقب٥مطمملنم

،ممتمملممم(6){124}...مؼؽبكؿبؿؽبػملكبظمُل٦نؽب... (م،م5)ذٕؼضملهملمإبٕاػؿمل٣مسػملؿمل٥ماظزملٱةموماظلٱم

م

م

م

                                                           
م357:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم1

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

م299:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم17مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمؼغمل٤م...مؼبمذٕؼضملهملمٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

ممم11م:م10معظملمملتؿملّماظطملؿملنملمظػملظملكٕماظٕازيمم5

م357:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:موػ٦متمملممسؽملٓمغمملصٝ،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ذـذ1)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 16
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م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ128ذـذ125)ذاآلؼاتذاظـحلدورةذ-ذذ 17

مم

 ...{125}...موؽباْظؼملؽب٦ؿبسكبصمَلهملكبماْظقؽبلؽبؽملؽبهملكبممطمملفمظٱبؿٓاءمبمملِعٕ،موطٔا: ...{125}...مبكبمملَظؿكب٨مػكب٨ؽبمَأحؿبلؽب٤ؾبم

،م

كبؼ٤ؽب... ،ممجممل٫ٖم{125}م...مسؽب٤مدؽبؾكبؿملػملكب٥كب... م عؽبمملم... ،تمملممم(1){125}...مبكبمملْظؼملؾبؾملؿبؿؽب

ؿب... ،محل٤مم(3){126}...مظخملػملزملمبمملبكبٕؼ٤ؽب... ،طمملفمم(2){126}...سؾب٦ضكبؾؿبؿؾب٣ م{127}...موؽبا٭ؿبؾكب

،ممجممل٫ٖم

 ...َٰمبكبمملظػمّل٥كب ؾبَكمِإ ؽبنؿبمسؽبػمَلؿملؿبؾمِل٣ؿب... ممحل٤،م{127}...موؽبعؽبمملم٭ؽبؾؿب َٰمتؽبقؿب ،مممجممل٫ٖم{127}...موؽب

ؾبونؽب... م .ممتمملمممم(1){128}...آخٕماظل٦رة... تمملم،مممم(4){127}...معىبؼملمبمملمؼؽبؼملؿبغمُل

                                                           
م357:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

وػ٦مطمملفمحل٤مسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموم:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م750م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م357:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:ما٫ٰؿؽملمملف

م357:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م357:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4
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م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ1)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

د٦رةماإلدٕاءمعغملؿملهملم

مآؼهملم*(م)اآلؼمملتماظـؼملمملنمصؼملٓغ٨موػ٨معممل٫هملموإحٓىمسرملٕةم،م{73}...وؽبِإنمَطمملدؾبوْامَظؿملؽبظمْلؿكبؽملؾب٦غؽب١َ...م إٰمض٦ظ٥متضملمملظب

ـٓبا...م مؼبمسٓماظؾمملضنيماخؿٱصؾمل٣مؼبمآؼهملمواحٓةم**(م)وسرملٕم(2)ؼبماظغمل٦ؼب ممسٓػمملم{107}...ظكبأَلذؿبَضمملِنمدؾبفمب

اظغمل٦ؼبم،وطػملؼملؾملمملمأظٟموػبلؼملممل٫هملموثٱثهملموثٱث٦نمطػملؼملهملموحٕوصؾملمملمدؿهملمآٰفموأربضملؼملممل٫هملمودؿ٦نمحٕصممًلموصؿملؾملمملممممملم

لب... ؼرملؾ٥ماظظمل٦ا٭٢،موظؿملٗمعضملٓودًامبكملعبمملعمدؿهملمع٦ا٬ٝم كبؼ موؽبعؽب٤مُضؿكب٢ؽبم... م،{5}...ُأوؿبظكب٨مبؽبفمْلٍسمذؽب

ؿٓبمجؽبضملؽبػمْلؽملؽبمملمظكب٦ؽبظكبؿملىب٥كبمدؾبػمْلشمَلمملغـبممل َِومبُظ٦نؽب... م،م{33}...عؽبصمْلػمُل٦عـبمملمَصعمَل مببؽبمبكبؾملؽبمملما َٰمَأنمَط َأوؿبم... م،{59}م...ِإ

                                                                                                                                                                                
م357:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م299:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮمسرملٕمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م355مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم2

ٮمسرملٕةمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم*(مم)*
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ـٓبا كبؼ ؽٔبابـبمملمذؽب ىببؾب٦ػؽبمملمسؽب ؾبػؾب٣ؿبمؼؽب٦ؿبمؽبماْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكبمسؽبػمَل٧م... م،{82}...موؽبرؽبحؿبؼملؽبهمٌلمظخملػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب... م،م{58}م...عؾبضملؽب وؽبغؽبقؿبرملؾب

م... ،طمملفمم(1){1}...عكب٤ؿبمآؼؽبمملتكبؽملؽبمملم... مم،م{97}م...وؾبجؾب٦ػكبؾمِل٣ؿبممسؾبؼملؿبؿملـبمملموؽببؾبغمْلؼملـبمملموؽب٭ؾبؼملهبممل

،متمملممممم(2){1}...اظؾؽبزملكبرلؾب

م

م

م

م

م

 ...{2}م...وؽبطكبؿملًٱ(3)وعمملمبضملٓهمعؽملزمل٦بمبفملسينمأومبؿعملٓؼٕماظؽملٓاء،مم(4)بمملظظمل٦ضؿملهمل(متؿكٔوا)طمملفم٤ٌمضٕأمم

(م5)مبمملظؿقؿؿملهمل*(م)ؼمملمذرؼهملمع٤مغبػملؽملمملمِغقب٥مؼزملرلمؼبماظـٱثمعؽملعملشملضملممًلمسؼملمملمضؾػمل٥موظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمضٕأه:مأي

ًٰمثمملغؿملممًلظذمل(ذرؼهمل)وغزملنملؼم251أممػ ًٰم/وطٔامظؿملٗمب٦ضٟم٤ٌمغزملنملمذرؼهملمبعمل٦ظ٥مأنمٰ(مؼؿكٔوا)عظملضمل٦ تؿكٔواأومرصٝمذرؼهملمبٓ

ع٤مم

                                                           
م358:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م752م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م358:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م300:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم2

:موػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م752م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م358:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،300

م،مم229م:م2اظؽملرملٕمم،م11م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م113اظؿؿمللرلمم،م378اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماىؼملمملسهملمعمملمسٓامأبمملمسؼملٕوممم4

مؼم355إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

ٮمضٕأمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

إهمملفمصسملٱءمم،م229م:م2اظؽملرملٕمم،م11م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م113اظؿؿمللرلمم،م378اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةمأب٨مسؼملٕوممم5

مؼم355اظؾرملٕم
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(م2){3}...ذؽبغمُل٦رـبا... ،عٝمغ٦حم/موطمملنموضظمل٥مسػمل٧مذظ١مم(1)سػمل٧مضٕاءت٥مبمملظؿقؿؿملهمل(مؼؿكٔوا)اظسملؼملرلمؼبممؼم218بممػ

ىبؼؽبمملِر... ،طمملفمم(3){4}م...َطؾكبرلـبا... ،متمملمم م... ،ممحل٤م{5}...خكبَٱلؽبماظ

ًٰ (م،م5){6}...مغؽبظملكبرلـبا... :مطمملف،موعـػمل٥م(4){5}...عمبظمْلضملؾب٦

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ8ذـذ7)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

ٰمؼ٦ضٟمسػمل٧ممأحٓماٌعملمملبػملنيمحؿ٧مم:م(6)ممجممل٫ٖموضممللمضبؿمل٧مب٤مغزملرلماظؽملق٦ي{7}...ظكبفمَلغظمُللكبغمُل٣ؿب... م

مَأومبلؽبم... ،محل٤مم(8){7}م...مَصػمَلؾملؽبممل... (،7)موطٔامطمملنمؼعمل٦لمؼبمط٢معضملمملدظني*(م)ؼفملت٨مبمملظـمملغ٨

مبةلب م... ،مسػمل٧معمملمضؾػمل٥*(م)*(اظظملل٠)ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمع٬٦ضمل٥مغزملنملمبذمل{7}...عؽب

                                                           
ٮمموصب٦زماظؽملزملنملمسػمل٧معضملؽمل٧مأٰمتؿكٔوامذرؼهملم،موطٔامأطـٕماِض٦الم،موػ٨معؽملزمل٦بهملمسػمل٧ماظؽملٓاءمم(ذرؼهملمم)ٯم:ممضممللماظٖجمملجمم1

م،مم1127احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م265م:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنمم،م185م:م3ؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػ

مؼم370م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م11م:م7اظؾقٕماحملؿملٛم

ومأب٨مم،م300:مومسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م752م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م359:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م359:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م300:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م359:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م300:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م359:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م300:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼذلج٣مظ٥ممم6

ٮماآلخٕمٯمم(أمم)مؼبممم)*(

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم7

م300:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ٮمبمملظلؽملنيمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)*

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ6ذـذ2)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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ؿبحؽبؼملؽبغمُل٣ؿب... ،طمملفمم(1){7}...تؽبؿؿبؾكبرلـبا مبمملظرملٕطموضممللم*(م)**أطظمل٧مظٱبؿٓاءمبضملٓهم(2){8}م...َأنمؼؽب

(مم3)اِخظمل٘

وإنمسٓمتمإظبم،ممس٤ماٌضملممل٭٨مسل٧مربغمل٣مأنمؼٕغبغمل٣م)*****(موماغٖجٕمت)****(إنمتؾؿ٣:،وماٌضملؽمل٧مم(4)تمملمممم/مؼم222طممػم

ؿٓبغؽبممل.. (5)ماظضملعمل٦بهمل)*******(مسٓغمملمإظب)******(اٌضملزملؿملهملمعٕةمثمملغؿملهمل (مم6){8}...محؽبزملكبرلـبا... ،محل٤{8}..مسؾب

(مم6){8}...حؽبزملكبرلـبا

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ12ذـذ9)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

ٰتزملممللمم(أظؿملؼملممل)إظبم(وؼؾرملٕمم):،مٰدؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهموٰموضٟمع٤مض٦ظ٥)*(مجمملٖ٫{9}...مػكب٨ؽبمَأْض٦ؽبمؾب... تمملم،م

(م7){10}.َأظكبؿملؼملـبممل ،ظضملشملٟموإنمسػمل٧معمملمضؾػملؾملممل،{9}...مَطؾكبرلـبا... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧،ماظغملٱممبضملسمل٥مبؾضملٚ

                                                           
م359:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

:مومػ٦متمملممسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م752م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م359:مومطمملفمسؽملٓمممممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301

ٮمبضملٓمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)**

مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

ممم301:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمؼؿ٣مٯمم(بمم)مؼبممم)****(

ٮمتٖحٖحؿ٣مٯمم(أمم)مؼبممم)*****(

ٮمثمملظـهملمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبممم)******(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمإظبمٯممظظملٜممم)*******(

مم17م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1130ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

م359:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

ٮمطمملفمٯمم(طمم)مؼبممم)*(
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ِٕ... ،تمملمم(1){10}.َأظكبؿملؼملـبممل ممحل٤موحٔص٦اماظ٦اومع٤مأربضملهملمأصضملممللمعٕص٦سهملمظطملرلم{11}...بكبمملْظكؽبؿملؿب

ؿبعؾبماإِلغلؽبمملنؾب... ،ع٤مض٦ظ٥مم(2)جمملزم ؾبماظػمَل٥ؾبماْظؾؽبمملركب٢ؽب... ،مم{11م:م17د٦رةماإلدٕاءم}م...وؽبؼؽب د٦رةم}م...موؽبؼؽبؼملؿب

مباِع... ومم،{24م:م42اظرمل٦رىم ؿبعؾبماظ مببؽبمملغكبؿملؽبهمَل... م،م{6م:م54د٦رةماظعملؼملٕم}...ممؼؽب ؿبعؾبماظ م:م96د٦رةماظضملػمل٠م}...مدؽبؽملؽب

18}حٔصوملمتؽملؾؿملؾملممًلمسػمل٧مدٕسهملموض٦عماظظملضمل٢مودؾمل٦ظؿ٥مسػمل٧ماظظملمملس٢موذٓةم:مماطؿظملمملءمبمملظسملؼملهملمس٤ماظ٦او،موضؿمل٢

ًٰ... (م،3)مؼبماإلتعملمملن)****(مضمملظ٥)***(ماٌؿفملثٕمب٥مؼبماظ٦ج٦د)**(ضؾ٦لماٌؽملظملضمل٢ م... ،تمملممم(4){11}...سؽبفؾب٦

،ممحل٤م{12}...آؼؽبؿؽبؿملؿب٤ِ

م

م

م

م

م

                                                           
م359:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م35ماٌعملؽملٝمم2

ٮماظظملضمل٢مٯمم(بمم)ؼبمٮماٌؽملظملزمل٢مٯمم(أمم)مؼبممم)**(

ٮماظ٦ج٦همطٔامٯمم(أمم)مؼبممم)***(

ٮمضممللمٯمم(بمم)مؼبممم)****(

مم429م:م1ماإلتعملمملنماظؽمل٦عماظلمملدسموماظلؾضمل٦نمؼبمعٕد٦مماًٛمومآدابمطؿمملبؿ٥مم3

م359:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4
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 ...ؽبًة م*(م)حل٤م(1){12}...موؽباْظقكبلؽبمملبؽب... ،مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمبضملٓهمٰمماظضملػملهملم{12}...معؾبؾؿبزملكب

مطعمل٦لم**(مم)(ط٢مذ٨ءمصزملػملؽملمملهمم)م(2)وصزملػملؽملممل:مواغؿزملنملمط٢مذ٨ءمبظملضمل٢معسملؼملٕمدلمسػملؿمل٥معمملمبضملٓهمطفملغقب٥مضمملل

أ٭ؿبؾؽبقؿبوملؾبمٰمَأحؿبؼملكب٢ؾبماظلقبٱحؽبموٰمممممممممممممممممممممَأعؿبػملكب١ُمرؽبْأسؽبماظؾضملرِلمإنؿبمغؽبظمَلٕامم:مممممممممممم(3)اظرملمملسٕ

ٌَشمَلٕا قبؼمملحؽبموما كبيموأخؿبرملؽب٧ماظ (م4)واظ٫ٔؿبنملؽبمأخرملمملهؾبمإنؿبمعؽبؽبرؿبتؾبمبكب٥كبكبكبممممممممممممممممممممموحؿب

وأخرمل٧ماظ٫ٔنملمأخرملمملهمصؾمل٦مع٤مبمملبماذؿطملممللماظظملضمل٢مس٤ماٌظملضمل٦لمبسملؼملرلهمأومغزملنملمسػمل٧معٔػنملم:طفملغقب٥مضممللم

طمملظٔيمضؾػمل٥مِنقبمط٢م(تظملزملؿملًٱم)موماظ٦ضٟممسػمل٧مؼمُط٢مبمذؽب٨ؿبءلبمَصزملمبػمْلؽملؽبمملهؾبمتؽبظمْلزملكبؿملًٱػماظغمل٦صؿملنيمبمملظظملضمل٢ماظٔيمبضملٓهموطٔام

(م6)بمملظؿقؿؿملهمل(وطبٕجم)حل٤م،٤ٌمضٕأمم(5){13}...مصكب٨مسؾبؽملؾبعملكب٥كب... ،ماظـمملغؿملهملمعؽملزمل٦بهملمبظملضمل٢مععملٓرمأؼسملممًلم

عسملمملرعمأخٕجمم(8)بمملظؽمل٦ن(وشبٕجمم)مسػمل٧مضٕاءة**(م)*وطٔامم(7)طبٕجماظشملممل٫ٕمطؿمملبممًلموػ٨مضٕاءةمأب٨مجضملظملٕ:م،أي

م

م

                                                           
اظؾقٕمم،م1132احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م268م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م188م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػمذؾبطٕمػٔاماظ٦ج٥مؼبمم1

مؼم376م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم21م:م7احملؿملٛم

وػ٦موضٟمحل٤مِنمعمملمبضملٓهمعضملشمل٦فمسػمل٧معمملمضؾػمل٥ممٮمطمملفمٯمم(طمم)ومم(أمم)مؼبمم*(مم)

اظؾقٕمم،م1132احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م268م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م188م:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥ممػمذؾبطٕمػٔاماظ٦ج٥مؼبمم2

مؼم376م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم21م:م7احملؿملٛم

ٮمتظملزملؿملًٱمٯمم(بمم)ؼبمٮمط٢مذ٨ءمصزملػملؽملمملهمٯممض٦ظ٥مم**(مم)

ؿبمب٤م٬ؾٝماظظملٖاريماظٔبؿملمملغ٨مذمملسٕمجمملػػمل٨معضملؼملٕمع٤ماظظملٕدمملنمم3 مؼم39م:م3اِسٱمممػمرؾببؿملؽب

مم250م:م2مخٖاغهملماِدبمم4

مم301:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م22م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م75مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم6

مم19مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم7

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامسػمل٧مضٕاءةمٯممض٦ظ٥مم**(مم)*

مم356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م22م:م7ماظؾقٕماحملؿملٛمم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ13ذـذ12)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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عسملمملرعمظعمل٨مبمملظؿرملٓؼٓمم(3)ماظؿقؿؿملهملموترملٓؼٓماظعملمملف*(م)ؼػملعملمملهمبسمل٣ماظؿملمملءم(2)وضٕأماب٤مسمملعٕم(1)مومبؾملمملمضٕأمأب٦مسؼملٕو

م... ،ممطمملفم{13}م...معؽبؽملرملؾب٦رـبا... بمملظظملؿّموماظلغمل٦نموماظؿكظملؿملٟمعسملمملرعمظعمل٨مم(4)بمملظؿرملٓؼٓموماظؾمملض٦ن

م... تمملم،مظٱبؿٓاءمبضملٓماظرملٕط،مم(5){14}...محؽبلكبؿملؾـبممل... ،مممجممل٫ٖم{14}م...َطؿؽبمملبؽب١َ

م... ،مممحل٤{15}م...مسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبممل... مجممل٫ٖ،موماِوظبمو٭ػمل٥مظضملشملٟمعبػمليتماظرملٕطم،{15}...ظكبؽملؽبظمْللكب٥كب

ًٰ... ،مماظؽملظمل٨م*(م)*طمملفمظٱبؿٓاءمبضملٓم(6){15}...ِوزؿبرؽبمُأخؿبؽبى ،متمملممم(7){15}م...مرؽبدؾب٦

ؽٕبصكبؿملؾملؽبممل... ؼ252أمػ (م9)**(م)*وػ٨مضٕاءةمايل٤م(8)بمملٌٓموماظؿكظملؿملٟ(أعٕغمملمم)٤ٌمضٕأ/ممجممل٫ٖ،م{16}...معؾبؿؿب

م

م

م

                                                           
مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةاٌممل٫ٓةماآلؼهملم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماظؿملمملءمٯممظظملٜمم*(مم)

م356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م22م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م113اظؿؿمللرلمم،م378ماظلؾضملهملمم3

م356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م22م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م113اظؿؿمللرلمم،م378ماظلؾضملهملمم4

ومطمملفمسؽملٓمأب٨مم،301:وتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م752م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملريم،اإلؼسملمملحمم5

م359:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومطمملفمسؽملٓمم،م301:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م752م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م359:مأب٨مسؼملٕو،مماٌغملؿظمل٧

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمبضملٓمٯممظظملٜمم**(مم)

ومطمملفمسؽملٓمم،م301:مومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م752م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م359:مأب٨مسؼملٕو،مماٌغملؿظمل٧

م،م230م:م2اظؽملرملٕمم،22م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،60م:م2احملؿلنملمم،75زبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم،379اظلؾضملهملمم8

مم356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

ٮمحل٤مٯمم(طمم)مؼبممم)***(

مم105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ16ذـذ13)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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مبضملؽمل٧مدػملشملؽملمملمع٤ماإلعمملرةمم(3)مبمملظعملزملٕموماظؿرملٓؼٓ*(م)(أعقبغممل)مطـٕغمملموطٔامع٤مضٕأ:ممبضملؽمل٧م(2)وؼضملعمل٦بم(1)موضؿمملدة

مذمملذةموظؿملٗمب٦ضٟم**(م)*وػ٨مضٕاءةم(6)وذبمملػٓم(5)وأب٨ماظضملمملظؿملهملم(4)مسـؼملمملنماظؽملؾملٓي*(م)*اإلعمملرةموػ٨مضٕاءةمأب٨

بمملظعملزملٓموماظؿكظملؿملٟمأيمأعٕغمملػ٣م(أعٕغمملم)ب٦ضٟم٤ٌمضٕأم

اٌضملمملغ٨ماظـٱثهملماِعٕموماإلعمملرةم/موأغمملمأخؿمملرػمملمِنقبمم(8)ضممللمأب٦ماظضملمملظؿملهملم(7)بمملظشملمملسهملمصكمملظظمل٦اموػ٨مضٕاءةماظضملمملعهملمؼم219بممػ

ؿٓبعكبرلـبا... ،(م9)اظغملـٕةذبؿؼملضملهملمصؿملؾملممل،ماإلعمملرةم كٓبم... :طمملف،موعـػمل٥م(10){16}م...متؽب معكب٤مبؽبضملؿب

م،م{17}...غؾب٦ٍح

 ...{17}...مبؽبزملكبرلـبا(1)تمملمممم، ...ؾب ِٕؼ مم{18}...مجؽبؾملؽبؽملمب٣ؽب... :مممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{18}م...ظكبؼملؽب٤مغنب

ًٰع٤ماظسملؼملرلمؼب**(م)**ػ٦مؼزملٱػمملموؼزملّ:ؼزملػملّمعلؿفملغظملممًل،أي(ؼزملٱػمملم)ممِنقبمض٦ظ٥م{18}...جؽبؾملؽبؽملمب٣ؽب ظ٥م)محممل

جضملػملؽملمملمجؾملؽمل٣مظ٥مم:،أي(

                                                           
مم71مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةمػ٦دماآلؼهملمم1

مم106مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمأعٕغمملمٯممظظملٜمم*(مم)

مم22م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م60م:م2احملؿلنملمم،م75زبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم،م379ماظلؾضملهملمم3

ٮماب٤مٯمم(بمم)مؼبمم*(ممم)*

مسؾٓماظٕغب٤مب٤مع٢موؼعملممللمصؿمل٥مبمملٌػمّل٨مأب٦مسـؼملمملنماظؽملؾملٓيموغلؾ٦همسؾٓماظٕغب٤مب٤مع٢مب٤مسؼملٕومب٤مسٓيمأدػمل٣مؼبمحؿملمملةماظؽمليبمم4

تؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملماظإلعمملممايمملصٜمذؾملمملبماظٓؼ٤مب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مدارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨ممػػذملم101موٕمؼٕهمعمملتمدؽملهملم

مؼم110م:م6اظ٦اؼبمبمملظ٦صؿملمملتمم،م21م:م1ماظضملدلمؼبمأخؾمملرمع٤مشدلمظػملٔػيبم423:4مم1991ػذملم1412م1برلوتمظؾؽملمملنمط

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم2مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمضٕاءةمٯممظظملٜمم**(مم)*

مم356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م22م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م379اظلؾضملهملمم7

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔاماظعمل٦لممم9

م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ18ذـذ16)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

ؿبحؾب٦رـبا... (م،3)ضمملظ٥ماظلفمملوغٓيم(2)*(م)حممللمط٦غ٥م٭مملظؿملممًلمطٔا موؽبػؾب٦ؽبم... ،طمملفمم(4){18}...معمب

 ،حل٤مم(5){19}م...معمبرملؿبغمُل٦رـبا... ،مظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمج٦ابماظرملٕطمٕمؼفملتمبضملٓم{19}...عؾبقملؿبعكب٤فب

نب... معكب٤ؿبمسؽبشمَلمملءم... سػمل٧مأنمعمملمبضملٓهمعؾؿٓأ،م(8)ؼضملعمل٦بم(7)جممل٫ٖمسؽملٓم(6){20}...مُطٱيبمغنبؼملكب

ًٰمع٤م(ػقملٰءموػقملٰءم)ماًدلم،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢{20}...رؽببىب١َ ط٢مع٤مط٢مسػمل٧مجؾملهملماظؿظملزملؿمل٢مم(طًٱم)بٓ

مسؽبشمَلمملءم... م**(م)(سشملمملءمرب١م)مع٤م(9)صؼمل٤مسشملمملءمرب١مع٦٭٦لممبمملمضؾػمل٥موماٌضملؽمل٧مؼٕزقماٌقملع٤موماظغملمملصٕ

(ممممم10){20}...رؽببىب١َ

ٍٚ... ،تمملممم(11){20}م...معؽبقؿبصمُل٦رـبا... طمملف،ممم/مؼم223طممػ ،محل٤م(12){21}م...مسؽبػمَل٧مبؽبضملؿب

م

                                                                                                                                                                                
م359:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ٮمؼزملػملّمٯمم(طمم)ومم(أمم)مؼبممم)****(

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮموطٔامٯممظظملٜمم*(مم)

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم2

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

مم301:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م753م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

مم301:ممومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م359:ممومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،ماٌغملؿظمل٧م6

طًٱممنٓمػقملٰءموػقملٰءمٯم:ممٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مس٤مؼضملعمل٦بمعـ٢مػٔاماظعمل٦لمظغمل٤ماب٤ماظؽملقمملسمغعمل٢مطٱعممًلمعظملمملدهمض٦ظ٥متضملمملظبمم7

مؼم359وغعمل٢مأب٦مسؼملٕوموسب٦هماٌغملؿظمل٧مم،م301اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفممػصكملنمؼضملعمل٦بمزس٣مأغقب٥مصب٦زمأنمؼغمل٦نمطمملصؿملممًلمٮم

مم106مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

مم381م–م380م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م29م:م7اظؾقٕمم،م1135احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م301:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ٮمسشملممل٥٫مٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)*

م360:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم10

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم11

م360:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕونماٌغملؿظمل٧ممم،م753م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملرؼ٤ماإلؼسملمملحمم12

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ21ـذ18)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

م

م

 {21}م...تؽبظمْلسملكبؿملًٱ...م(1)متمملم،موعـػمل٥م: ...ًٰ ؾبو َٰمِإؼمبمملهؾب...م  (م،2){22}...معمبكؿب مم{23}م...ِإ

...{23}وأحلؽمل٦امبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًلم،أوم:عضمل٥مإ٬ؼملمملرمصضمل٢متعملٓؼٕهمم(وبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًلم):ممطمملف،مِنقبمض٦ظ٥

م)(وبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًل)وأو٭ؿملغمل٣مبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًلمحٔفمػٔاماظظملضمل٢مِنقبماٌزملٓرمؼٓلمسػملؿمل٥موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م

(م5)طمملف،:محل٤،موضؿمل٢م(4){23}...ِإحؿبلؽبمملغـبممل...م  (م،3)معضملشمل٦صممًلمسػمل٧ماِولموداخًٱمصؿملؼملمملمدخ٢مصؿمل٥*(

ؽب...م وٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م(5)طمملف،  م**(م):مِنقبمض٦ظ٥{23}...َأوؿبمطكبَٱػؾبؼملؽبممل...م م،وٰمسػمل٧{23}...اْظغملكبؾؽب

مإنمػ٨ماظرملٕرؿملهملمزؼٓتمسػملؿملؾملمملمعمملم*(م)**(إعقبمملم)مممج٦ابماظرملٕطم،ِنقب{23}...مَصَٱمتؽبعمُل٢مَظؾملؾبؼملؽبمملمُأفدمل...

()م2)وماظغمللممل٨٫م(1)إنمبػملٞمأحٓػؼملمملمأومطٱػؼملمملماظغملدلمصٱمتعمل٢مشلؼملمملمأفمومضٕأمغبٖة:ممشلمملمصغملفملغقب٥مضمملل)****(ت٦طؿملًٓا

صمملِظٟمظػملؿـؽملؿملهملم(مؼؾػملطملمملن)م(2)اظغمللممل٨٫

                                                           
م360:ومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م360:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م301:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمإحلمملغممًلمٯممظظملٜمم*(مم)

أعٕمآمأنمٰمتضملؾٓوامإٰمإؼمملهموأنمهلؽمل٦ام:ماِوظبمأيمم(أنمم)سشملظملممًلمسػمل٧مم(وبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًلمم)ٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم3

م2إسٕابماظعملٕآنمم،م191م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م1136احملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمبمملظ٦اظٓؼ٤مإحلمملغممًلم

مؼم382م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم34م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م269:م

م،مم302:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م753م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م360:مومأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧

م360:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:مماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯممظظملٜمم**(مم)

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمإعمملمٯممظظملٜمم***(مم)

ٮمتفملطؿملًٓامٯمم(أمم)مؼبممم)****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23ـذ21)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ29ـذ23)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

سػمل٧مجؾملهملماظرملٔوذموذظ١م(اظغملكبؾؽبٕم)مصضملػمل٧مضٕاءتؾملمملمصب٦زماظ٦ضٟمسػمل٧م(3)موماظؽمل٦نمعرملٓدةمعغملل٦رةمبضملٓمأظٟماظؿـؽملؿملهمل

ؿبػؾبؼملؽبممل... :ممممحل٤،موعـػمل٥{23}...مُأفدمل... ،ممب٥م*(م)عؿزمل٢(ؼؾػملطمل٤م)أنمصمملس٢م َٰمتؽبؽملؿبؾملؽب ممم{23}...موؽب

، ...ِٕميـبممل ًٰمَط م... ،ممجممل٫ٖم{24}...معكب٤ؽبماظمبحؿبؼملؽبهملكب... ،ممطمملفم{23}...مَض٦ؿب

ممظؿملٗمب٦ضٟ،م{25}...م٭ؽبمملظكبقكبنيؽب... ،مجممل٫ٖم{25}...غؾبظمُل٦دكبغمُل٣ؿب...م  ،تمملممم(4){24}...٭ؽبطملكبرلـبا

 ،مجمملٖ٫{26}...موؽبابؿب٤ؽبماظلمبؾكبؿمل٢ِ... ،تمملمم(5){25}م...مَشظمُل٦رـبا... ،ِنقبمج٦ابماظرملٕطمٕمؼفملتمبضملٓ

ـٕبا كبؼ ،مطمملفمم(6){26}...تؽبؾؿب

                                                                                                                                                                                
مم54مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم1

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم2

مم356إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م35م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م113اظؿؿمللرلمم،م379ماظلؾضملهملمم3

ٮمعلؿذلمب٥مٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:وماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م753م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م360

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م302:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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ؿبجؾب٦ػؽبمملم... ،تمملممم(2){27}م...مَطظمُل٦رـبا... (م،1)طمملف:موضؿمل٢،ممجممل٫ٖم{27}م...ماظرملمبؿملؽبمملركبنِي... م تؽب

...{28}مممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمج٦ابماظرملٕطمٕمؼفملتمممبضملٓموػ٦ ًٰمعمبؿملؿبلؾب٦رـبا...م (م3){28}...َصعمُل٢مَظؾملؾب٣ؿبمَض٦ؿب

مم{29}...عمبقؿبلؾب٦رـبا...م **(م)*متمملمم،وٰموضٟمإظبمض٦ظ٥**(م)وػ٦

م

م

م

كب ،وٰمسػمل٧{29}...مسؾبؽملؾبعملكب١َ... صٱمؼ٦ضٟمسػمل٧مؼم253أممػ بضملٓمم/م،مِنقبمج٦ابماظؽملؾمل٨مٕمؼفملت{29}مُط٢مبماْظؾؽبلؿب

 ...{29}...معمبقؿبلؾب٦رـبا(4)تمملمم،م ...كبرؾب تمملممم(5){30}...مبؽبزملكبرلـبا... ،ممممطمملفم{30}...موؽبؼؽبعمْل

،متمملمم

طمملفمم(6){31}...َطؾكبرلـبا...م ،{31}...موؽبِإؼمبمملُط٣... :مجممل٫ٖ،وعـػمل٥{31}...مخؽبرملؿبؿملؽبهمَلمِإعؿبٱٍق... م

ىبغؽب٧... ،مطمملفم ؽببؾب٦ْاماظ َٰمتؽبعمْل (ممم7){32}...مَصمملحكبرملؽبهمًلموؽبدؽبمملءمدؽبؾكبؿملًٱ... :مممجممل٫ٖ،موطٔام{32}...موؽب

،مطمملفم

                                                           
مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم1

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م(بمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮموػ٦مٯممظظملٜمم**(مم)

م(بمم)ومم(طمم)دعملٛمع٤مٮمض٦ظ٥مٯممظظملٜمم***(مم)

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم6

م360:ومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م302مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم7

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ33ـذ29)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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 َٰمبكبمملَي٠ىبم مدؾبػمْلشمَلمملغـبممل...م  (،5)سؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢م(4)موتمملم3سؽملٓمأب٨محمملمت،م(2)طمملف،م(1){33}ِإ

(م8م)*(م)بمملظؿمملءماظظمل٦ضؿملهمل(مصٱمتلٕف)سػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأمم(7)طمملف،:مجممل٫ٖ،موضؿمل٢مم(6){33}م...دؾبػمْلشمَلمملغـبممل

خشملمملبممًلمظػمل٦ظ٨،م

م

م

م

مبمملظعملمملت٢مصضملػمل٧مػٔاماظؿعملٓؼٕمٰمؼ٦ضٟمسػمل٧م)****(مع٤مٕمؼعملؿ٢مأومؼبماظؿؼملـؿمل٢)****(صٱمتلٕفمأؼقبؾملمملماظ٦ظ٨مصؿعملؿ٢:ممأي

محل٤،مم{33}م...مصخمل٨ماْظعمَلؿؿب٢ِ... وم،دػملشملمملغممل،مب٢مسػمل٧مؼبماظعملؿ٢م

(مم1):م،وصلقبٕهماب٤مسؾمملس{33}م...معؽبؽملؿبزملؾب٦رـبا... صمملظ٦ضٟمسؽملٓهممسػمل٧مم(9)موع٤مضٕأمبمملظؿقؿؿملهمل

                                                           
وػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتموتمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م753م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م360:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302اظظملسمل٢ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم

مم302:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م165دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملم3

مم302:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم59مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم5

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم302:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

ممم(بمم)دعملٛمع٤مٮماظظمل٦ضؿملهملمٯممظظملٜم(مم)*

م230م:م2اظؽملرملٕمم،م45م:7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م114اظؿؿمللرلمم،م380اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةمغبٖةموماظغمللممل٨٫ممواب٤مسمملعٕمم8

مؼمم357إهمملفممصسملٱءماظؾرملٕم،م

وػ٦مخشملفملمعشملؾضمل٨ممٮمصؽملعمل٢مٯممم(طمم)مؼبمم*(مم)

وػ٦مخشملفملمعشملؾضمل٨ممٮمبمملظؿقؿؿمل٢مٯمم(طمم)وؼبمٮمبمملظؿؼملـؿمل٢مٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

م230م:م2اظؽملرملٕمم،م45م:7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م114اظؿؿمللرلمم،م380اظلؾضملهملممػموػ٨ماب٤مطـرلموغمملصٝموأب٨مسؼملٕوموسممل٭٣مم9

م،م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ34ذـذ33)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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صٱمؼلٕفموظ٨ماٌعملؿ٦لمصؿملعملؿٙمظؽملظملل٥مع٤مشرلمأنمؼٔػنملمإظبموظ٨ماِعٕمصؿملضملؼمل٢محبؼملؿملهملماىمملػػملؿملهملممم/مؼم220بممػ

،وضممللمشرلهمصٱمؼلٕفموظ٨ماٌعملؿ٦لمصؿملعملؿ٢مشرلماظعملمملت٢مأومؼعملؿ٢ماثؽملنيمب٦احٓموضٕئمم(2)وطبمملظٟمأعٕمآ

وػٔهمضٕاءةمسػمل٧ماظؿظمللرلمصٱمصب٦زمم:(5)ضممللمأب٦مجضملظملٕ،موظ٨ماظؽملظملٗم:م،أيم(4))****(وؼٕوىمظ٦ظؿملؾملممل،م(3)ظ٦ظؿمل٥

ممعؽبؽملؿبزملؾب٦رـبا... :ممممطمملف،موعـػمل٥{33}...مصخمل٨ماْظعمَلؿؿب٢ِ... (م،م6)أنمؼعملٕأمبؾملمملمٌكمملظظملؿؾملمملماٌزملقٟماإلعمملم

...{33}،مم ...مٓبهؾبم كب... :محل٤م،وعـػمل٥م(7){34}...مَأذؾب مممسػمل٧متعملٓؼٕم{34}م...مبكبمملْظضملؽبؾملؿب

صكملنقبمذاماظضملؾملٓم:معسملمملف،مأي

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ38ـذ34)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

                                                                                                                                                                                
مؼمم357إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕم

م25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

مم160م:م4مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مزادماٌلرلم297م:م1متؽمل٦ؼٕماٌعملؾمملسمع٤متظمللرلماب٤مسؾمملسمم2

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔهماظعملٕاءةممم3

ٮمظ٦ظؿملؾملمملمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼؽملعمل٢مػٔهماظعملٕاءةممم4

مم19مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغظملممللماآلؼهملمم5

ممم24م:م5مزادماٌلرلمم6

وتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م302:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م753م:م2طٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م360:ماٌغملؿظمل٧
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 (م،1)موٰمؼسملؿملضمل٥*(م)طمملنمعلؽ٦ٰمإنؿبمٕمؼظمل٨مظػملؼملضملمملػٓم،وزمملػٕماآلؼهملمأنقبماظضملؾملٓمػ٦ماٌلؽ٦لمع٤ماٌضملمملػٓمأنمؼظمل٨مب٥

 م...ًٰ متؽبفمْلِوؼًٱ...م  مم،{35}...ماْظؼملؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ِم... :مطمملف،موعـػمل٥م(2){34}...عؽبلؿبقملؾبو

...{35}(3)تمملمممم

ًٰ... ،مطمملفم{36}م...مبكب٥كبمسكبػمْل٣فب... م م،محل٤م{37}م...عؽبؽبحـبممل... ،تمملممم(4){36}...معؽبلؿبقملؾبو

م،

ًٰ.م   ؼط224مػ ؽب... طمملف،م(5){37}...ُر٦ دؿملؽهمَلم)حل٤مسػمل٧مضٕاءةمع٤مضٕأممم(6){38}...مرؽببىب١َ/مدؽبؿملدملؽؾب٥ؾبمسكبؽملؿب

وطمملنمعغملٕوػممُلمصظملزمل٢مبؿملؽملؾملؼملمملم:مبظملضمل٢مععملٓرمتعملٓؼٕهم(معغملٕوػممل)وؼؽملزملنملم(مطمملن)موجضملػمل٥مخدلم(7)بمملظؿفملغىملموماظؽملزملنمل(

بمملظٕصٝمومم(دؿملؽهمُل)خدلًامثمملغؿملممًلموأعقبمملمع٤مضٕأمم(عغملٕوػممًلم)ظؽٱمؼؿ٦ػ٣مأغقب٥مغضملوملممٌمملمضؾػمل٥م،وظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢

(مم10م)**(م)وماظغمل٦صؿمل٦نم(9)اًدلمصمملظ٦ضٟمسػملؿمل٥مطمملف،ومبؾملمملمضٕأماب٤مسمملعٕ(عغملٕوػممًلم)سػمل٧مأغقب٥ماد٣مطمملنمو(8)اظؿٔطرل

(مم10)

م

                                                           
ٮمظ٥مٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

مم46م:م7مماظؾقٕماحملؿملٛمم1

مم360:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:ممتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م302:موػ٦مطمملفمسؽملٓمؼضملعمل٦ب،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

مم257إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م50م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م114اظؿؿمللرلمم،م380ماظلؾضملهملمم7

م257إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م230م:م2اظؽملرملٕمم،م51م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م114اظؿؿمللرلمم،م380ماظلؾضملهملمم8

مم52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم9

م(بممم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮماظغمل٦صؿمل٦نمٯممظظملٜمم**(مم)

موػ٣مسممل٭٣مومغبٖةموماظغمللممل٨٫ممم10
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م

م

ٰمدظؿمل٢مؼبماظغملٱممسػمل٧مإسٕاب٥موٰمسػمل٧معضملؽملمملهمصٱمصممل٫ٓةمم(1)ظؽٱمؼؾؿٓأممبؽملزمل٦بم(دؿملؽهمل)وسػملؿملؾملمملمصٱمؼ٦ضٟمسػمل٧م

عغملٕوػممًلم:صممل٫ٓةمصؿمل٥م،وأ٬مملفماظل٨ءمإظبمػمملءمأٌط٦رمإذمملرةمإظبمعبؿملٝمعمملمتعملٓمموصؿمل٥ماظل٨ءموماينيموٕمؼعمل٢م

مم)ِنقب

بمملىؼملٝم(عغملٕوػممًلمم(3)ط٢مذظ١مطمملنمدؿملؽمملت٥م:)(2)تقملولمبؿفملوؼ٢ماظل٨ءموؼقملؼٓمػٔهماظعملٕاءةمضٕاءةمسؾٓمآم(اظلؿملؽهمل

مِإَظؾملـبمملمم ،حل٤م(6){39}م...عكب٤ؽبماْظقكبغمْلؼملؽبهملكب... (،5م)**(م)4ماظلؼملني*(م)بمملىؼملٝمعسملمملصممًلمظػملسملؼملرلمراجٝ(

ؽب ؿبحؾب٦رـبا... ،ممظؿملٗمب٦ضٟ،ِنقبمج٦ابماظؽملؾمل٨مٕمؼفملت{39}..آخؽب م... تمملم،م(7){39}...معمب

،ممجممل٫ٖم{40}...ِإغؽبمملثـبممل

 {40}سؽبصملكبؿملؼملـبممل(8)تمملمم، ...ؾٕبوْا مٔبَط َٰمغؾبظمُل٦رـبا..م مجممل٫ٖمظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨،{41}...ظكبؿملؽب (م1){41}ممِإ

{41}(1)مطمملفمم

                                                           
اظؾقٕمم،مم1144احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م273م:م2إسٕابماظعملٕآنممػسػمل٧ماظعملٕاءتنيمؼبمٮمدؿملؽهملمٯمموضٓمذطٕتموج٦همإسٕابمم1

ممؼممم392م:م4ماظٓرماٌزمل٦نم51م–م50م:م7احملؿملٛم

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم2

مم391م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م51م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1144احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م77مذملم76مزبؿزملٕمؼبمذ٦اذماظعملٕآنمم3

ٮمراجٝمسػمل٧ماظل٨ءمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

 م13دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهملم4

ٮمتٕاجٝمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

مم391م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم5

طمملفمسؽملٓمأب٨محمملمتموتمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،م:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م753م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

مم360:مموطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل303٧:اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم

مم303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م360:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ41ذـذ39)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ44ذـذ42)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

 ...{42}م...عمبمملمؼؽبعمُل٦ُظ٦نؽبعؽبمم(ظ٦م)ج٦ابم(إذًامٰمتؾطمل٦ام):ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمض٦ظ٥ ...ممدؽبؾكبؿملًٱ

...{42}(2)محل٤،موعـػمل٥م: ...{43}...مَطؾكبرلـبا(3)مسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهممم، ...مموؽبعؽب٤مصكبؿملؾمِل٤مب

...{44}(4)وإنمع٤مم(7)ضممللماب٤مسؾمملسم(6)وإنمع٤مذ٨ءمصؿمل٥مروحم:م(5)طمملف،مضممللمايل٤مم

:ممضممللمم(1)س٤مجمملبٕمب٤مسؾٓمآم(10)س٤مزؼٓمب٤مأدػمل٣م/م(9)وروىمع٦د٧مب٤مسؾؿملٓم(8)مح٨*(م)ذ٨ءمممؼم254أممػ

                                                                                                                                                                                
م360:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:ممتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م303:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م303:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م303:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

مم105مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم92م:م15ماظشملدليمم6

م25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمذ٨ءمٯممظظملٜمم*(مم)

مم526مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم8

مع٦د٧مب٤مسؾؿملٓمآمب٤مضبؿمل٧مأب٦معٖاح٣ماًمملضمملغ٨مإعمملممععملٕئمذب٦دمربٓثمأػ٢مثعملهملمدينمسؼمل٢مؼبمرواؼهملمايٓؼىملموإضٕاءمم9

مؼم320م:م2شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم325اظؽملمملسمعمملتمدؽملهملم

ػذملممم136موردتمسؽمل٥ماظٕواؼهملمؼبمحٕوفماظعملٕآنمعمملتمدؽملهملممزؼٓمب٤مأدػمل٣مأب٦مأدمملعهملمآٌغ٨مع٦ظبمسؼملٕمب٤ماًشملمملبمم10

مؼم95م:م2اِسٱممم،م296م:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمممػممم
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ؼمملمبينمآعٕكمأنمتعمل٦لمدؾقمملنمآموحبؼملٓهم:مأٰمأخدلط٣مبرمل٨ءمأعٕمب٥مغ٦حمابؽمل٥مضممللمم:مضممللمرد٦لمآم

(،مم2)وإنمع٤مذ٨ءمإٰمؼلؾّمحبؼملٓهم:مومبؾملمملمؼٕزض٦نمضممللم،مصكملغقبؾملمملم٭ٱةماًػمل٠موتلؾؿملقؾمل٣م

م

وإنقبماى٦اػٕمتلؾّمعمملمٕمتٕصٝمم،ممتٕكماظؿلؾؿملّم**(م)مصكملذامابؿ٢*(م)إنماظذلابمؼلؾّمعمملمٕمؼؾؿ٢م(3)وضممللماٌعملٓاد

مصكملذامرصضملوملمتٕطوملماظؿلؾؿملّموإنقبماظ٦رقمؼلؾّمعمملداممسػمل٧ماظرملفٕمصكملذامدعملٛمتٕكماظؿلؾؿملّموإنقبم**(م)*ع٤مع٦ا٬ضملؾملممل

ممم)****((صكملذاماتلْمتٕكماظؿلؾؿملّ،،وإنماظـ٦بمؼلؾّمعمملداممغصملؿملظملممًلم)اٌمملءمعمملداممجمملرؼممًلمؼلؾّمصكملذامرطٓمتٕكماظؿلؾؿملّ

،موإنقبماظشملرلمتلؾّمعمملمداعوملمتزملؿملّمصكملذام)/موإنقبماظ٦ح٦شمإذام٭مملحوملمدؾقوملمصكملذامدغملؿوملمتٕطوملماظؿلؾؿملّمممؼم221بممػ

ماظػملؾمل٣م)*******(ماًػمل٠مظؿملؽملمملديمؼبمأولماظؽملؾملمملرماظػملؾمل٣ماشظملٕمظؽملممل)******(،موإنقبماظـ٦بم)*****((دغملؿوملمتٕطوملماظؿلؾؿملّم

مسػمل٧مأنقبماظؿلؾؿملّمبػمللمملنماٌعملممللموماظضملعمل٢مٰم)********(وماىؼملؾمل٦رمأعبضمل٦ام(1)5امػذملماظؽملغملٖاوي،مم(4)اشظملٕم٤ٌمأصؽملمملغ٨

مايؿملمملةمع٤متزمل٦ؼؿؾملممل،م)**********(إذامٕمغفملخٔم)م)*********(ضبؿملػمل٥

                                                                                                                                                                                
ممم697-مػذملم78معمملتمدؽملهملممجمملبٕمب٤مسؾٓمآمب٤مسؼملٕوماِغزملمملريماظلػملؼمل٨م٭قمملب٨مع٤ماٌغملـٕؼ٤مؼبماظٕواؼهملمس٤ماظؽمليبمم1

ؼم92م:2اِسٱمممػم

مم92م:م15مٕمأجٓهمؼبمطؿنملمايٓؼىملموذطٕهماظشملدليمم2

موروىمسؽمل٥مأحمملدؼىملمغٖلمغبٙمعمملتمدؽملهملمماٌعملٓادمب٤معضملٓمؼغملٕبمب٤مسؼملٕومب٤مؼٖؼٓمؼغملؽمل٧مأبمملمطٕميهملم٭قنملماظؽمليبمم3

مؼمم118م:م3اإل٭مملبهملممػػذملممم87

ٮمغؿملرمل٢مٯمم(بمم)مؼبممم)*(

ٮماعؿ٢مٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

ٮمع٬٦ضملؾملمملمٯمم(أمم)ممؼبمم***(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظؿلؾؿملّمم...موإنممٯمماظضملؾمملرةممم)****(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظؿلؾؿملّمم...موإنممٯمماظضملؾمملرةممم)*****(

ٮماظـ٦ابمٯمم(أمم)مؼبممم)******(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظػملؾمل٣ماشظملٕمظؽملمملمٯمممض٦ظ٥ممم)*******(

مم96م:م5متظمللرلماظؾطمل٦يمم4

 م25دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةاآلؼهمل5

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ44)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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موتلؾؿملّم*(مم)(مب٢مع٤مإخؾمملرماظزملقمملبهملمبٔظ١مإذمخػمل٠ماظزمل٦تمؼبمرب٢مٰمؼلؿػملٖممخػمل٠مايؿملمملةموماظضملعمل٢مم

إذمظ٦مطمملنممم)مومايزمل٧موعضملؽملمملهمأنقبمآمتضملمملظبمخػمل٠مصؿمل٥ماظػملظملٜماظٓالمسػمل٧ماظؿؽملٖؼ٥محعملؿملعملهملمم*(م)*اىؼملمملداتمطمملظشملضملمملم

بػمللمملنمايممللمبمملسؿؾمملرمدٰظؿ٥مسػمل٧ماظزملمملغٝموأغقب٥معؽملٖهمع٤ماظؽملعملممل٫ٙم:م،موضؿمل٢*(م)**(بػمللمملنمايممللمٕمؼعمل٢موظغمل٤م

ؽٓبهكب... (م،م2)وإ٬مملصهملماظؿلؾؿملّمإظؿمل٥مذبٖمِنقبماظػملظملٜمإغقبؼملمملمؼسملمملفمحعملؿملعملهملم٤ٌمضمملممب٥ ؾّبمبكبقؽبؼملؿب َٰمؼؾبلؽبؾىب مم{44}م...مِإ

م... ،طمملفم(3){44}...متؽبلؿبؾكبؿملقؽبؾملؾب٣ؿب... ،مادؿٓراطممًل)****(ظؿملٗمب٦ضٟمظؿضملػمل٠معمملمبضملٓهمب٥

ـٕبا... ،مطمملفمم(5){45}...عمبلؿبؿؾب٦رـبا... ،متمملممم(4){44}َشظمُل٦رـبا (م6){46}م...موؽبصكب٨مآذؽباغكبؾمِل٣ؿبموؽبْض

م... :متمملم،موعـػمل٥مم(7){46}...مغؾبظمُل٦رـبا... ،مطمملفمظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطم:محل٤م،وضؿمل٢

(مم،مم8){47}...عمبلؿبقؾب٦رـبا

 ...{48}...مَصسملؽبػمُل٦ْامممجممل٫ٖم،

                                                                                                                                                                                
ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملمم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمأعبضمل٦امٯممظظملٜممم)********(

ٮمحبؿملػمل٥مٯمم(أمم)مؼبممم)*********(

ٮمؼفملخٔهمٯمم(بمم)مؼبممم)**********(

م(أمم)دعملٛمع٤مٮماظضملعمل٢مم...مإذامٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

م(بمم)دعملٛمع٤مٮماظشملضملمملممٯممظظملٜمم**(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمظغمل٤مم...مإذمٯمماظضملؾمملرةمم**(مم)*

مم54م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمب٥مٯممظظملٜممم)****(

م360:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م753م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م360:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م4

م360:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م5

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م303:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م753م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م360:ماٌغملؿظمل٧

م303:مماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م360:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ48ذـذ44)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

م

م

م

ـٓبا... :مطمملف،موعـػمل٥مم(1){48}م...مدؽبؾكبؿملًٱ... م كبؼ سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موجممل٫ٖمم(2){49}...جؽب

ـٓبا... ،موجممل٫ٖمإنؿبمسػمل٠معمملمبضملٓهممبمملمضؾػمل٥م كبؼ ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمأومخػملعملممًلمعؽملزمل٦بمم(3){50}...َأوؿبمحؽب

ؾٓبوِرُط٣ؿب... ،مبمملظضملشملٟمسػمل٧معمملمضؾػمل٥م وضؿمل٢مم(6)ا٦ٌتم(5)ضممللمسؾٓمآمب٤مسؼملٕ،مجممل٫ٖمم(4){51}م...مصكب٨م٭ؾب

ؾبغؽبممل... (م،م7م)*(م)وضؿمل٢ماىؾمملل مبةلب... :ممممحل٤م،وعـػمل٥م{51}...معؽب٤مؼؾبضملكبؿمل (م،م8){51}...مَأومبلؽبمعؽب

معؽبؿؽب٧م... ،وضٓمدخػملوملماظظملمملء،مٰخؿٱفماىؼملػملؿني،مِنقبماظلنيمظٱدؿؽؽملمملفم(9)طمملف:وضؿمل٢م

م:مطمملفم،وعـػمل٥م(10){51}...ػؾب٦ؽب

                                                           
م360:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم1

م360:وطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملص١مم2

م360:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملد٤ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملص١مم3

م360:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

م303:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملممػػذملم73ماظزملقمملب٨ماظغملؾرلموردتماظٕواؼهملمسؽمل٥مؼبمحٕوفماظعملٕآنمعمملتمدؽملهملمسؾٓمآمب٤مسؼملٕمب٤ماًشملمملبمم6

مؼم439:م

ٮماىؼملممللمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

مم63م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1148موػ٦مض٦لمذبمملػٓماحملٕرماظ٦جؿملٖمم7

م303:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م303:ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم9

مم361:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:موػ٦متمملممسؽملٓماظضملؾمملسمب٤ماظظملسمل٢،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ51ذـذ48)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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 ...ِٕؼؾـبممل (م،م2)ؼضملؿملٓط٣مؼ٦ممؼٓس٦ط٣موجممل٫ٖمإنمجضمل٢مزٕصمملمظعملٕؼؾممل:ممبعملٓر،أي(مؼ٦م)إنمغزملنملمم(1){51}..مَض

(م،م2)ظعملٕؼؾممل

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ58ـذ52ذ)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

 كٓبهكب...م َٰمَضػملكبؿملًٱ...م ،حل٤{52}...بكبقؽبؼملؿب محل٤م،م{53}...مػكب٨ؽبمَأحؿبلؽب٤ؾب.. ،تمملمم(3){52}..ِإ

ممرمببنبغمُل٣ؿبمَأسؿبػمَل٣ؾبمبكبغمُل٣ؿب... ،متمملمممم(4){53}...معنبؾكبؿملؽملـبممل... مم،م{53}م...مبؽبؿملؿبؽملؽبؾملؾب٣ؿب... :موعـػمل٥مؼممم/م225طممػ

...{54}ممطمملف،وعـػمل٥: ىببؿبغمُل٣ؿب...م ...م  ،تمملممم(6){54}...موؽبطكبؿملًٱ... (م،5){54}م...ؼؾبضملؽب

َِرؿبِض ٍٚ... :محل٤م،وعـػمل٥م(7){55}م...وؽبا تمملممم(8){55}م...مزؽببؾب٦رـبا... م،م{55}...مسؽبػمَل٧مبؽبضملؿب

                                                           
م360:مطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م1

ٮممم(عؿ٧مػ٦مم)ػ٦مؼ٦ممج٦ابممًلمظعمل٦شل٣م:مؼصملؾملٕمأنمؼغمل٦نماٌضملؽمل٧مم(ضٕؼؾممًلمم)بٓلمع٤مض٦ظ٥مم(ؼ٦ممم)ٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم2

مؼم399م–م398م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م63م:م7موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛم1148احملٕرماظ٦جؿملٖممػم

م361:وممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م361:موممأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧م،م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م،مم303:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م753م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م361:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م361:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م303:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م753م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م361:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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َٰمتؽبقؿب٦ِؼًٱ... ،متمملمم ؽٔبابؽب٥ؾب...م :طمملفم،وعـػمل٥م(1){56}...موؽب ؾٔبورـبا... ،{57}...سؽب ممعؽبقؿب

...{57}(2)تمملممظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم، ـٓبا...م كبؼ ،مممطمملفم{58}...ذؽب

 

م

م

ممم

م

 ...{58}...معؽبلؿبشمُل٦رـبا(3)(مم5)مبممل٦ٌتموأعمملاظشملممليهملمصؾمملظضملٔاب*(مم)أعمملماظزملممليهملمصؿؾملػمل١:(4)تمملم،مضممللمععملمملت٢م

(مم5)صؾمملظضملٔاب

(م7)ٮإذامزؾملٕاظٖغمملمواظٕبمملمؼبمضٕؼهملمأذنمآمؼبمػٱطؾملمملمطمملنمذظ١مؼبماظػمل٦حماحملظمل٦زمعغملؿ٦بمملمٯ:(6)وضممللماب٤معلضمل٦د

(م،م7ٮ)

دؾؾممًلمظػملؾملٱكمبمملظظملعملٕم/مِنقبماٌضملزملؿملهملمإذامخظملؿملوملمٰمتؿضملٓىمصمملسػملؾملمملمصكملذامزؾملٕتمظػملضملمملعهملموماًممل٭هملمطمملغوملم:مأيمممؼم255أممػ

َِومبُظ٦نؽب... واظ٦بمملءموماظشملمملس٦ن م... ِنقبماظظملمملءمظٱدؿؽؽملمملفم،م(1)طمملف،:محل٤،موضؿمل٢م(8){59}...ا

                                                           
م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م361:مومأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظٕسٓماآلؼهملمم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمصؿؾملػمل١مٯممظظملٜمم*(مم)

مم280م:م10مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨ماظعملٕريبم261م:م2ممتظمللرلمععملمملت٢مم5

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماِغضملمملمماآلؼهملمم6

مم528مزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يمم7

م361:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،753م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم8

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ60ذـذ58)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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َٰمتؽبكؿب٦ِؼظمًلممل... جممل٫ٖم،{59}...َصصمَلػمَلؼملؾب٦ْامبكبؾملؽبممل (م3){60}...مَأحؽبمملَطمبكبمملظؽملمبمملِس... ،تمملممم(2){59}...مِإ

ؿبآِن...م م،موطٔا{60}...ظخملػملؽملمبمملِس...م :م،وعـػمل٥**(م)حل٤ (م4){60}...صكب٨ماظعمُل

م

م

م

م

م

ؽبٌةمتؽبكؿبؾبجؾبمصكب٨مَأ٭ؿب٢ِماْظفؽبقكبؿمل٣ِ...م اظيتمضممللمآمصؿملؾملمملم(5)اظٖض٦م*(م)موػ٨مذفٕةم م،م{64:م37د٦رةماظزملمملصمملتم}...ِإغمبؾملؽبمملمذؽبفؽب

متظملٕعمعؽملؾملمملمغمملسمؼبماإلدٱمموػ٣مزممل٦ٌنم**(مم)(وضؿمل٢مػ٨ماظيتمم)م(7)6ػ٨مأب٦مجؾمل٢:مخػملعملوملمع٤ماظؽملمملرموضؿمل٢:مأي

س٤مذكٙمعؽملؾمل٣مػ٢متػملضملؽمل٥؟مصعملممللمػ٢مم(1)ودؽ٢ماإلعمملممأغبٓم،م)****(مصؿمل٥معمملٰمصب٦زمصؿمل٥**(م)*موضٓمأحٓث٦ا

مممم{60}...وؽبغؾبكؽب٦ىبُصؾملؾب٣ؿب...م ،؟(2)رأؼؿينمأظضمل٤مأحًٓا

                                                                                                                                                                                
م361:ممأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م1

م361:موتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمحل٤مٯممظظملٜمم**(مم)

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمذفٕةمٯممظظملٜمم*(مم)

مم75م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1153م–م1152مماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

 76دؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظؿ٦بهملاآلؼهملم6

مم75م:م7ماظؾقٕماحملؿملٛمم7

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموضؿمل٢مػ٨ماظيتمٯممض٦ظ٥مم**(مم)

ٮمأحٓض٦امٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمصؿمل٥مٯممظظملٜممم)****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ60)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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تمملمم(3){60}...َطؾكبرلـبا و،اظٖض٦ممصؼملمملمؼٖؼٓػ٣ماظؿك٦ؼٟمإٰمرطملؿملمملغممًلمطؾرلًا/موشب٦صؾمل٣مبرملفٕة:مجممل٫ٖ،أيؼم222بممػ

،م

م

م

م

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ64ذـذ61)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

 {61}...آلدؽبمؽب...مم(م)*:مجممل٫ٖ،موعـػمل٥ ...ؽب َٰمِإبؿبػملكبؿمل (م5){61}...مركبؿملؽملـبممل... (م،4){61}...مإؽب

مٕبعؿبوملؽب... (م،م7)ضمملظ٥ماظلفمملوغٓي،مم(6)ٰهمملدمصمملس٢مصضمل٢مضؾػمل٥موصضمل٢مبضملٓهمبٱمحٕفمسشملٟ ممَط

ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمضٓمضمملمم{62}م...اْظعملكبؿملؽبمملعؽبهملكب...م ،مجممل٫ٖ،مظٱبؿٓاءمبٱمماظعملل٣م{62}...سػمل٨قب

                                                                                                                                                                                
شمملؼهملمػم241ػذملمعمملتمدؽملهملم164مأغبٓمب٤مربؼملٓمب٤محؽملؾ٢مأب٦مسؾٓمآماظرملؿملؾمملغ٨مأحٓمأسٱمماِعهملموأزػٓما٫ِؼملهملموظٓمدؽملهملم1

مؼم112م:م1اظؽملؾملمملؼهملمم

مم105م:م2ماظؾقٕماحملؿملٛمم2

م361:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م303:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم3

ٮمجممل٫ٖمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م303:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم6

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7



 824 

َٰمَضػملكبؿملًٱ... (م،1م)**(م)*وماىٖاء،ممج٦ابماظعملل٣م**(م)ععملمملم م... ،طمملفمم(2){62}...مإؽب

م... :ممبزملٓرهمظٕصٝمت٦ػ٣ماجملمملزمصؿمل٥،موعـػمل٥م)****(جممل٫ٖ،مأطٓماظظملضمل٢مم(3){63}...عمب٦ؿبُص٦رـبا

ؿبػؾب٣ؿب... م،{64}...بكبزملؽب٦ؿبتكب١َ حل٤،مظؿؽملمملػ٨ماٌضملشمل٦صمملتمومظػملضملٓولمع٤ماًشملمملبممم(4){64}م...موؽبسكب

م

م

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ69ذـذ64)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

ؾٕبورـبا...م ،مإظبماظطملؿملؾهملمإذمظ٦مجٕىمسػمل٧مدؽمل٤ماظغملٱمماِولمظعملممللموعمملمتضملٓػ٣مبمملظؿمملءماظظمل٦ضؿملهملم َٰمُش (مم5){64}...ِإ

ؾٕبورـبا  ،متمملمممم(7){65}...موؽبطكبؿملًٱ... ،مطمملفمم(6){65}...مدؾبػمْلشمَلمملنفب... ،متمملمممم(5){64}...ُش

 ...{66}...معكب٤مَصسملؿبػملكب٥كب(8)طمملفمم، {66}م...رؽبحكبؿملؼملـبممل...م(1)متمملممم، ...َٰمِإؼمبمملهؾب (مم2){67}م...ِإ

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمععملمملممٯممظظملٜمم**(مم)

ٮموماىٕمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

مم404م:م4مذطٕمػٔاماظ٦ج٥مؼبماظٓرماٌزمل٦نمم1

م361:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م361:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

ٮممغضملٓػ٣مٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبممم)****(

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،م304:ومتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،754م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م361:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م361:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم5

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،304:موتمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،754م:م2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحم6

م361:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8
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...{67}(2)حل٤،موعـػمل٥مم: ؽٕب٬ؿبؿؾب٣ؿب...م طمملف،ممم(4){67}...مَطظمُل٦رـبا... (م،3){67}م...َأسؿب

ماٰدؿظملؾملمملمموجمملزم*(م)ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓه،موجممل٫ٖمإنمسشملٟمسػمل٧محٕف{68}م...موؽبطكبؿملًٱ... :موطٔا

ؿبتؾب٣ؿب... (م،5)ظغمل٦غ٥مرأسمآؼهمل تمملممم(6){69}...متؽبؾكبؿملضملـبممل... ،مجممل٫ٖم{69}م...مبكبؼملؽبمملمَطظمَل

م

م

م

ِٕ...م  م ىٕبموؽباْظؾؽبقؿب (م:مٯم8)ضممللماب٤مسؾمملس،متمملمممم(7){70}...تؽبظمْلسملكبؿملًٱ...م ،مجممل٫ٖم{70}...صكب٨ماْظؾؽب

طٕع٥مبمملظؽملشمل٠موماظؿؼملؿملٖمٯمم:م(10)وضممللماظسملقمملكم،م(9مٮ)**(م)مإٰماب٤مآدممصكملغقب٥مؼفملط٢مبؿملٓه*(م)ط٢مذ٨ءمؼفملط٢مبظملؿمل٥

                                                                                                                                                                                
مم304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م304:موطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،754م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م361:ماٌغملؿظمل٧

م361:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،754م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم304:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

ٮمجٕمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

مم(وؼعملزملٓمؼبمض٦ظ٥مأممأعؽملؿ٣مم)ٮموصب٦زمأنمتغمل٦نماٌؽملعملشملضملهملم،مصب٦زمأنمتغمل٦نماٌؿزملػملهملمٯم:ممضممللماظلؼملنيمم5

مؼم83:م7وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م407م:م4ؼؽملصملٕماظٓرماٌزمل٦نممػ

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م361:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

ٮمثطملـ٥مٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

ٮمبؿملٓهمٯمم(أمم)ؼبمٮمبؾٓغ٥مٯمم(بمم)مؼبممم)**(

مم294مذملم293م:م10ماظعملٕريبمم9

مم14مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماظٕسٓماآلؼهملمم10

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ71ذـذ70)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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مخػملعملؽملمملمشرلمرممل٫ظملهملمع٤ماٌٱ٫غملهملموماظضملٕبمضٓمتسملٝماِطـٕموم)****(مطـرلمإٌادمعبؿملٝمع٤**(م)*وصسملػملؽملمملػ٣مسػمل٧،مم(1ٮ)

ؾبػؾب٣ؿبمَطمملذكببؾب٦نؽب:)******(موماظغمل٢مطعمل٦ظ٥)*****(وماظغملـرلمؼبمع٬٦ٝماىؼملؿملٝ ؽٝبموؽبَأْطؽب م223م:م26د٦رةماظرملضملٕاءم} ؼؾبػمْلعمُل٦نؽبماظلمبؼملؿب

}،ؼبمض٦ظ٥:م(2)وضممللمزؼٓمب٤مأدػمل٣،مومإٌادمب٥معبؿملٝماظرملؿملمملرني: مٕبعؿبؽملؽبمملمبؽبؽملكب٨مآدؽبمؽب ؿبمَط ضمملظوملماٌٱ٫غملهملمم،موؽبَظعمَل

م)*******(غمملمإغ١مأسشملؿملوملمبينمآدممعمملمؼفملطػمل٦نمصؿملؾملمملموؼؿؼملؿضمل٦نموٕمتضملشملؽملمملمذظ١مصفملسشملؽملمملمؼبماآلخٕةم،صعملممللمآمتضملمملظببر

:ممطمملف،أيم(4){71}بكبكمِلعؽبمملعكبؾمِل٣ؿب(،3)وسٖت٨موجٱظ٨مٰأجضمل٢مذرؼهملمع٤مخػملعملوملمبؿملٓيمطؼمل٤مضػملوملمظ٥مط٤مصغملمملن

:ممطمملف،أي

م

م

مؼٓس٧مبكملعمملممزعمملغؾمل٣موطؿمملبمربؾمل٣مودؽملهملمغؾؿملؾمل٣مم**(م)ط٢:بغملؿمملبؾمل٣ماظٔيمأغٖلمسػملؿملؾمل٣موضؿمل٢:مموضؿمل٢*(م)بؿملؽملؾمل٣/مؼم226طممػ

مأنقبماإلعمملممعبٝمأمدملموأنقبماظؽملمملسمؼٓس٦نم***(م)وع٤مبٓعماظؿظملمملدرل:(1)ضممللماظٖزبرملٕي:(5)وضؿمل٢مبفملسؼملمملشل٣مضممللماظلؼملني

ؼٓس٦نم

                                                           
مم294مذملم293م:م10ماظعملٕريبمم1

ٮمس٤مٯمم(طمم)ومم(بمم)ممؼبمم**(مم)*

ٮمعمملمٯمم(طمم)ممؼبممم)****(

ٮماىؼملٝمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبممم)*****(

ٮمطؼملمملمضممللمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبممم)******(

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماإلدٕاءماآلؼهملمم2

مم(طمم)دعملٛمع٤مٮمآمتضملمملظبمٯممض٦ظ٥ممم)*******(

مم126م:م15ماظشملدليمم3

م304مطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم4

ٮمغؾؿملؾمل٣مٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمط٢مٯممظظملٜمم**(مم)

مم13مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5
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ذٕفم/ممدونمآبممل٫ؾمل٣،موأنقبمايغملؼملهملمصؿمل٥مرسمملؼهملمح٠مسؿملل٧مسػملؿمل٥ماظلٱمموإزؾملمملرم)****(ؼ٦مماظعملؿملمملعهملمبفملعقبؾملمملتؾمل٣مممؼم256أممػ

:مطمملف،موعـػمل٥م(4){71}...َصؿكبؿملًٱ...م (،3)امػذملمم(2)ايل٤مومايلنيموظؽٱمتظملؿسملّمأوٰدماظٖغممل

 {72}...)*****(دؽبؾكبؿملًٱ(5)م،وطٔام: ...ؽٕبهؾب (،مم7){73}م...مخؽبػملكبؿملًٱ... (م،6){73}م...مسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبمملمَشؿملؿب

م

م

م

م

م

 ...{74}...مَضػملكبؿملًٱو(8)موض٦فمطمملصؿملهملم(م)*طػمّلؾملمملم، ...{75}م...مغؽبزملكبرلـبا(9)مبضملؽمل٧م(مإن)متمملمم،مِنقبم

َٰم ،طمملفم(2){76}...عكبؽملؿبؾملؽبممل... (،1)مؼلؿظملٖوغ١مإٰمظؿملكٕج٦كمعؽملؾملممل**(م)طمملغ٦ا:عممل،مأيم ِإ

                                                                                                                                                                                
مم9مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم1

ٮماظؽملظملمملمٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)*

ٮمبكملعمملتؾمل٣مٯمم(بمم)مؼبممم)****(

مم32م:م3ماظغملرملمملفمم2

مم409م:م4ماظٓرماٌزمل٦نمم3

م361:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م(بمم)دعملٛمع٤مٮموعـػمل٥مدؾؿملًٱمٯممض٦ظ٥ممم)*****(

م361:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

مم304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م361،م:ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:مموػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،اٌغملؿظمل٧م،م304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمطػملؾملمملمٯممظظملٜمم*(مم)

م361:مومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9

ٮمطمملدوامٯمم(طمم)مؼبمم**(مم)

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ73ذـذ71)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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مذظ١مدؽملهملمع٤مضٓمأردػملؽملمملمع٤م)*****(د٤مآ:ممبظملضمل٢مععملٓر،مأي)****(مدؽملهمل*(م)**طمملف،مإنمغزملؾوملم(3){76}َضػملكبؿملًٱ

مصػملؼملقبمملمدعملشملوملماظغملمملفمسؼمل٢ماظظملضمل٢موجممل٫ٖمإنم)**م*م***((أومؼضملٔب٦نمطلؽملهملمع٤مأردػملؽملمملمضؾػمل١مم)ضٓمأردػملؽملمملمضؾػمل١م

...م ،حل٤م(5){77}م...عكب٤مرنبدؾبػملكبؽملؽبممل...م (،4)مبمملمضؾػملؾملمملمظغمل٦غؾملمملمرأسمآؼهمل)*******(غزملؾؿؾملممل

م،تمملمم(6){77}...تؽبقؿب٦ِؼًٱ

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ80ذـذ78)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17م

مم

                                                                                                                                                                                
ٮممم(إمنمملمم)وماظٱمممبضملؽمل٧م،مم(عمملمم)ػٔهمسؽملٓماظظملٕاءممبضملؽمل٧مم(إنمم)ومٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم1

مؼم410م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م89م:م7وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماظؾقٕماحملؿملٛمم،م1158احملٕرماظ٦جؿملٖممػ

م304:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

وطمملفمسؽملٓمأب٨مم،304:مو٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموا٫ٰؿؽملمملفم،754م:م2وػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

مم361:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ٮمغزملؾوملمٯمم(بمم)ومم(أمم)مؼبمم**(مم)*

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمدؽملهملمٯممظظملٜممم)****(

ٮمآمٯمم(بمم)مؼبممم)*****(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمضؾػمل١م...مأومٯمماظضملؾمملرةممم)******(

ٮمغزملؿملؾؾملمملمٯمم(بمم)مؼبممم)*******(

م208:م3عضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مػٮأغقبمملمدؽملؽملمملمػٔهماظلؽملهملمصؿملؼمل٤مأردػملؽملمملمضؾػمل١مع٤مردػملؽملمملم:عؽملزمل٦بممبضملؽمل٧م(دؽملهمل)ٯ:ضممللماظٖجمملجم4

م93م–م92:م7اظؾقٕماحملؿملٛ،1160احملٕراظ٦جؿملٖ،281:م2إسٕابماظعملٕآن،754:م2وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماإلؼسملمملح

ؼم412م:م4اظٓراٌزمل٦ن

م361:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م754م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م304:ممبضملؽمل٧مطلؽملهمل،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم(دؽملقبهملمم)وػ٦متمملممسؽملٓماظظملٕاءمإنمجضملػملوملم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم6

مم362:ماٌغملؿظمل٧

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ77ذـذ74)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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إظٖع٦امضٕآنماظظملفٕمأوم:ممسػمل٧ماإلشٕاء،مأي*(م)حل٤،مإنمغزملنملمعمملمبضملٓهم(1){78}...مِإَظ٧مَشلؽب٠ِماظػمَلؿملؿب٢ِ... م

وماِ٭٦لمتفملب٧مػٔا،مِنقبمأزلمملءممم(5)أب٦ماظؾعملمملءم(4)وتؾضمل٥م(3)اِخظمل٘مم(2م)*(م)*وسػملؿمل١مضٕآنماظظملفٕمطٔامضٓره

:مِغقب٥معضملشمل٦فمسػمل٧ماظزملٱةم،أيم(وضٕآنماظظملفٕم)**(م)*اِصضملممللمٰمتضملؼمل٢معسملؼملٕةم،وماِج٦دماظ٦ضٟمسػمل٧مؼممم/م223بممػ

ممطمملفمسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم{78}...عؽبرملؿبؾملؾب٦دـبا...م (6)٭ٱةماظظملفٕ:مأض٣ماظزملٱةموضٕآنماظظملفٕ،مأي

ممحل٤،طٔامضؿمل٢،واِوظبمو٭ػمل٥مِنقبمض٦ظ٥مسل٧موسٓمواجنملم{79}م...غؽبمملصكبػمَلهمًلمَظ١َ...م ،وضشملضمل٥مسؼملقبمملمضؾػمل٥م

م.. ،طمملفم(7){79}...معمبقؿبؼملؾب٦دـبا... وسل٧مطػملؼملهملمتٕجمظإلجمملبهملمصؿ٦٭٢مبمملظٓسمملءم(صؿؾملفٓم)سػمل٧مض٦ظ٥

ؿبٍق ممحل٤معٓخ٢مم{80}م...عؾبكؿبؽبجؽبم٭كب

م

م***(م)(عٓخ٢)وم(زبٕج)معؿمل٣م**(م)ظغمل٤مإنمأردتماٌزملٓرمصؿقوملم)م(1)مػؽملمملمبمملتظملمملقماظعملٕاء*(م)بسمل٣ماٌؿمل٣مصؿملؾملمملم(عؾبكؽبؽبج)و

مم{81}...ماْظؾؽبمملركب٢ؾب... ،متمملممممم(2){80}...غمبزملكبرلـبا...م  ،وإنمأردتماٌغملمملنم٬ؼملؼملؿؾملمملمم،م***(

                                                           
م362:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م754م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

ٮمبضملٓػمملمٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮمضٕرهمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

مم413م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م281م:م2مإسٕابماظعملٕآنمم2

مم12مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

مم345مإعٱءمعمملمع٤قبمب٥ماظٕغب٤مم4

مم32مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم5

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜمم**(مم)*

م)وؼزملّمأنمؼؽملزملنملمسشملظملممًلمسػمل٧م،متعملٓؼٕهمواضٕأمضٕآنم،مبظملضمل٢معسملؼملٕمم(ضٕآنماظظملفٕمم)وغزملنملمض٦ظ٥متضملمملظبمٯم:ممضممللماب٤مسشملؿملهملمم6

مم754م:م2اإلؼسملمملحمم،م209م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م11م:م6احملٕرماظ٦جؿملٖمػمٮمم(اظزملٱةم

مؼم413م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م98م–م97م:م7ماظؾقٕماحملؿملٛم281:م2إسٕابماظعملٕآنم

م305:موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨محمملمت،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف:مضممللماب٤ماظؽملقمملسمم،م754م:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م361:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧،م

ٮممعؽملؾملمملمٯممم(بمم)مؼبمم*(مم)

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ85ذـذ80)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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َٰمخؽبلؽبمملرـبا ،حل٤م(4){82}..ظخملػمْلؼملؾبقملؿبعكبؽملكبنيؽب..م  ،تمملمم(3){81}...مزؽبػؾب٦ًضممل... ،طمملف (مم5){82}..إؽب

،متمملمم

 {83}..وؽبغؽبفمَلىمبكبفؽبمملغكبؾكب٥كب..مٖم)****((سؽملٓمبضملسملؾمل٣مواِوظبمو٭ػمل٥مظضملشملٟمعبػملهملماظصملٕفمسػمل٧ماىؼملػملهملمضؾػملؾملممل،مجممل٫

م)*****(سػمل٧:سػمل٧مغؿملؿ٥،وضؿمل٢:محل٤،أي(7){84}..مسؽبػمَل٧مذؽبمملطكبػمَلؿكب٥كب.. ،طمملفم(6){83}...مؼؽبقملؾبودـبممل... م

جممل٫ٖمظػملظملزمل٢مبنيم{85}مسؽب٤ِماظنبوِح.. ،تمملمم(9){84}..دؽبؾكبؿملًٱ..م (،8)سػمل٧مرٕؼعملؿ٥:دؼؽمل٥،وضؿمل٢

اظلقملالمم

م

م

                                                                                                                                                                                
مم240إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م187م:م2اظؽملرملٕمم،م79اظؿؿمللرلمم،م232ماظلؾضملهملمم1

ٮمرصضملوملمٯممم(بمم)مؼبمم**(مم)

ٮمعٓخًٱممٯممم(بمم)مؼبمم**(مم)*

مم362:ممطٔامسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م2

م362:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

م362:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م755م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،مم،م305:موسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م755م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم5

م263:ماٌغملؿظمل٧

اٌقملعؽملنيمحل٤م،مزػ٦ضممًلمتمملمم،ماظؾمملر٢مطمملفم،سػمل٧ماىؼملػملهملمضؾػملؾملمملمغزملرلًامتمملعممًلمٯمجمملءتمم(أمم)ؼبمٮمضؾػملؾملمملم...مظغمل٤مٯمماظضملؾمملرةممم)****(

وغفملىمجبمملغؾ٥مجممل٫ٖ،موماِوظبمو٭ػمل٥مظضملشملٟمعبػملهملماظصملٕفمظغمل٤مإنمأردتماٌزملٓرمصؿقوملمضؿمل٣مزبٕجموعٓخ٢موإنم،مخلمملرًامتمملمم،م

ٮمأردتماٌغملمملنم٬ؼملؼملؿ٥م

م363:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم305:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم7

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػمل٧مٯممظظملٜممم)*****(

مم105م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1163ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم8

م363:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم9
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ِٕمرؽببىب٨... ،موماى٦اب،موطٔامؼعملممللمؼبمغصملرلمذظ١ ٕمؼؾنيمآمتضملمملظبمس٤م:مممحل٤،مضؿمل٢{85}...معكب٤ؿبمَأعؿب

م**(م)مواظٕوحمبضملٚ(م)*أيمذ٨ءمدفملظ٦همع٤مأعٕاظٕوحمصػمل٣مصبؾؾمل٣مإذمطمملنمؼبمطؿؾؾمل٣مإنمأجمملبغمل٣مس٤ماظٕوحمصػملؿملٗمبؽمليب

مسؼملمملذامدفملظ٦همع٤مأعٕماظٕوحمس٤ممإٰمبؾملمملمصػمل٣مؼضملٕفماظؽمليبم***(م)اإلغلمملنموعؽملٖظؿؾملمملمصؿمل٥ماِسسملمملءماظيتمٰمؼضملؿمل٘

(م1)أرادمبمملظٕوحماظعملٕآن:مأومسٕضمأومػ٨ماإلغلمملنماي٨مأوشرلهمأومبضملسمل٥؟موضؿمل٢)****(ضٓعؾملمملمأومحٓوثؾملمملمأومج٦ػٕ

مػ٢مػ٦ممإظبماظؿملؾمل٦دمؼلفملظ٦غؾمل٣مؼبمذفملنمربؼملٓم3أردػملوملمضٕؼ٘م:م(2)صؽملٖظوملماآلؼهملمضممللماب٤مسؾمملسم(1)اظعملٕآن

م)*****(نٓهمؼبماظؿ٦راةمطؼملمملمو٭ظملؿؼمل٦هموػٔامزعمملغؾب٥موظغمل٤ؿبمادفملظ٦همس٤مثٱثمصكملنمأخدلط٣:مػ٦مغيبمأممٰصعملمملظ٦ا

خبزملػملؿنيموٕمم

دػمل٦همس٤مأ٭قمملبماظغملؾملٟموذطٕوامشل٣مضزملؿؾمل٣موادفملظ٦همس٤مذيم،مبمملظـمملظـهملمصمملسػملؼمل٦امأغقب٥مغيبمصمملتؾضمل٦هم/مطبدلط٣ممممؼم257أممػ

م

م

م

م

                                                           
ٮمعينمٯمم(بمم)ؼبمٮممبؽملضمل٨مٯمم(أمم)مؼبمم*(مم)

ٮمعينمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)*

ٮمغظملٗمٯمم(بمم)مؼبمم***(مم)

ٮمج٦اػٕمٯمم(بمم)مؼبممم)****(

م106م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1164ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم1

مم25مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملم2

ضؿمل٢مدؾبؼملؿملوملمضٕؼ٘مضٕؼرملممًلمغلؾهملمإظبمدابهملمؼبماظؾقٕمؼعملممللمشلمملماظعملكبؿبشمؼؽملصملٕماٌٖػٕمؼبمسػمل٦مماظػملطملهملموأغ٦اسؾملمملمظػملضملٱعهملمجٱلماظٓؼ٤مم3

اظلؿمل٦ر٨مذٕحمو٬ؾٛموتزملقؿملّمربؼملٓمأغبٓمجمملدما٦ٌظبم،مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣م،سػمل٨ماظؾفمملويمعغملؿؾهملمأغ٦ارماظذلاثماظعملمملػٕةم

 م345:1مم3ط

ٮمأجدلط٣مٯمم(بمم)مؼبممم)*****(

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ85)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

معمملم*(م)*مصٱمغٓري*(م)ماظعملٕغنيممصكملغقب٥مطمملنمعػملغملممًلموطمملنمأعٕهمطٔاموطٔام،وادفملظ٦همس٤ماظٕوحمصكملنمأخدلط٣مس٤ماظـٱث

صظملذلماظ٦ح٨مسؽمل٥مثٱثهملمم،م**(م)*صعملممللمارجضمل٦امشًٓامأخدلط٣موٕمؼعمل٢مإنمذمملءمآمتضملمملظب،مػ٦مصلفملظؿ٥مضٕؼ٘مسؽملؾملمملم

وٰمتعمل٦ظ٤م:ممؼبمغظملل٥،مصؽملٖلمسػملؿمل٥)****(م(م)ػبلهملمسرملٕمؼ٦عممًل،مصظملٕحوملمضٕؼ٘،مووجٓماظؽمليبم:مأؼمملمم،وضؿمل٢

موػٔامتفملدؼنملمع٤مآمتضملمملظبمظؽملؾؿمل٥محنيمدؽ٢م)******(اآلؼهمل{23:18اظغملؾملٟم}مم)**م***((إغ٨مصمملس٢مم)ظرمل٨ءم

َٰمَضػملكبؿملًٱ... (م،1)ووسٓػ٣مأنمصبؿملؾؾمل٣مشٓاموٕمؼلؿـ٤ َأوؿبحؽبؿملؿبؽملؽبمملم...م م،)*******(تمملمم(2){85}...مِإ

ممظغمل٦غ٥مرأسمآؼهملموى٦ازماظ٦ضٟمعٓخ٢م)********((3){86}...وؽبطكبؿملًٱ...م :وعـػمل٥،مجممل٫ٖم{86}...ِإَظؿملؿب١َ

معىب٤مرمببىب١َ... ،اظعمل٦ممأيموظغمل٤مرغبهملمع٤مرب١مشرلمعٔػ٦بمبمملظعملٕآنماعؿؽملمملغمملمع٤مآمبؾعملممل٥٫ممربظمل٦زممًلم

...{87}ممم)*********(مطمملف،

م

م

                                                           
ٮماظـٱثهملمٯمم(بمم)مؼبممم)*(

ٮمؼٓريمٯمم(بمم)مؼبممم)**(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمتضملمملظبمٯممظظملٜممم)***(

م(بمم)دعملٛمع٤ممٮمٯمماظضملؾمملرةممم)****(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمإغ٨مصمملس٢مٯمماظضملؾمملرةممم)*****(

ٮمذظ١مشًٓامٯمم(أمم)مؼبممم)******(

مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم105م:م4محبٕماظضملػمل٦ممظػمللؼملٕضؽملٓيمم1

م363:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧م،م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمتمملممٯممظظملٜممم)*******(

م363:ممموػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م3

ٮمجممل٫ٖمٯمم(بمم)ومم(طمم)مؼبممم)********(

م(بمم)دعملٛمع٤مٮمطمملفمٯممظظملٜممم)*********(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ87ذـذ85)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ88ـذ87)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمضؾػمل٥مضٓمضمملممععملمملمم{88}...َٰمؼؽبفمْلتؾب٦نؽبمبكبؼملكبؿـبػملكب٥كب...م ،تمملممم(1){87}...مَطؾكبرلـبا... م

ظ٦مطمملنمبضملسملؾمل٣مظؾضملٚم:مج٦ابمظ٦مصغملفملغقب٥مضممللمم)

مج٦ابمماظرملٕطمواسؿٔروامس٤م(مم)*:م(وٰمؼفملت٦نمج٦ابماظعملل٣ماحملٔوفم،وضؿمل٢،مزؾملرلمٰمؼفملت٦نممبـػمل٥ممم/مؼم224بممػ

(م:م2)رصضمل٥مبفملنماظرملٕطمعمملضمصؾمل٦مطعمل٦ظ٥

ِٕم**(م)وإنؿب (م4)3مأتمملهؾبمخؽبػملؿمل٢فبمؼ٦مؽبمعؽبلؿبؾطملؽبهمللبممممممممممممممممممممؼعمل٦لؾبمٰمشممل٫نملفبمعمملظ٨موٰمحؽب

(مم6)وػ٦مدظؿمل٢مظػملظملٕاءم(5)ماظرملٕطمعٝمتعملٓمماظٱمما٦ٌرؽهملمؼبمظؽ٤ماظٓاخػملهملمسػمل٧ماظرملٕط*(م)**صفملجمملبمبفملنقب

م

                                                           
م363:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسم،اظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م(أمم)دعملٛمع٤مٮموضؿمل٢م...مج٦ابمٯمماظضملؾمملرةمم*(مم)

م:م3اِسٱممػمم609/مم.مق13مزػرلمب٤مأب٨مدػملؼمل٧مربؿملضملهملمب٤مزؼمملدماٌٖغ٨مع٤معزملٕمحغملؿمل٣ماظرملضملٕاءمؼبماىمملػػملؿملهملمعمملتمدؽملهملم2

مم87

ٮموإذامٯمم(أمم)مؼبمم**(مم)

ؼؽملصملٕمماحملغمل٣مواحملؿملٛماِسصمل٣متفملظؿملٟمأب٨مايل٤مسػمل٨مب٤مإزلمملسؿمل٢مب٤م.مرج٢معضملٓممصعملرلمربؿمملج:ؼعملممللمرج٢مخػملؿمل٢م،أيم3

ممم2000ػذملم1421م1دؿملٓهمهعملؿمل٠مسؾٓمايؼملؿملٓمػؽملٓاويمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

515:4 

٭ؽملضمل٥ماإلعمملممأب٦ماظضملؾمملسمأغبٓمب٤مضبؿمل٧مب٤مزؼٓماظرملؿملؾمملغ٨مثضملػملنملمدارماظغملؿنملماٌزملٕؼهملمم،ممذٕحمدؼ٦انمزػرلمب٤مأب٨مدػملؼمل٧مم4

ممؼم153اٌضملف٣ماظ٦دؿملٛممػاجملمملسهملم:مماٌلطملؾهملم153ممصم1944ػذملمذملم1363

م(طمم)ومم(أمم)دعملٛمع٤مٮمبفملنمٯممظظملٜمم**(مم)*

،موػ٨ماظٓاخػملهملمسػمل٧ماظرملٕطمم(ظؽ٤مم)ج٦ابماظعملل٣ماحملٔوفمضؾ٢ماظٱمما٦ٌرؽهملمؼبمم(وٰمؼفملت٦نمم)ٯم:ممضممللمأب٦محؿملمملنمم5

وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م109م:م7ؼؽملصملٕماظؾقٕماحملؿملٛممػٮمصمملى٦ابمؼبمسب٦مػٔاماظعملل٣ماحملٔوفمٰمظػملرملٕطم

اظٓرماٌزمل٦نمم،م1165

مؼم811م–م810عطملينماظػملؾؿملنملمم،م418م–م417م:م4م

مم3مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم6
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ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ93ذـذ88)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

تمملممم(2){88}م...َزؾمِلرلـبا...م ،وسػمل٧مطٱماظؿعملٓؼٕؼ٤مظؿملٗمب٦ضٟ،مظظملزملػمل٥مبنيماظرملٕطموج٦اب٥مم(1)وع٤متؾضمل٥

،م

َٰمُطظمُل٦رـبا...م  ،مجممل٫ٖم{89}...معكب٤مُط٢ىبمعؽبؽـب٢ٍ... م ...م  ،طمملفممم(3){89}...ِإ

مممِنقبمطًٱم{92}...مَضؾكبؿملًٱ... ومم،م{91}م...متؽبظمْلفكبرلـبا... :مممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{90}...ؼؽبؽملؾؾب٦سـبممل

م*(م)*مظ١*(م)حؿ٧متظملفٕمظؽملمملمأومتغمل٦ن:عؽملؾملؼملمملمرأسمآؼهملموعبؿملٝماِصضملممللمعضملشمل٦صهملمسػمل٧معمملمسؼملػملوملمصؿمل٥محؿ٧مصغملفملغقب٥مضممللم

ؽبؤؾبهؾب... م،(م)***مجممل٫ٖمظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨مبضملٓمر٦لماظعملزملهمل{93}...صكب٨ماظلمبؼملؽبمملء... وم،أومتٕض٧مؼبماظلؼملمملءم ممغمبعمْل

...{93}(4)تمملم،مظؿؽملمملػ٨ماٌضملشمل٦صمملتمو٤ٌمضٕأمم ...مُض٢ؿبممدؾبؾؿبقؽبمملنؽبمرؽببىب٨...موطمملفم٤ٌمضٕأ،مم(5)بمملِعٕم)مم(

مِنقبمعمملمبضملٓهمم)****((م(6)(ضممللمدؾقمملنمرب٨م)ضٕأ

                                                           
مم418م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م109م:م7ماظؾقٕماحملؿملٛمم1

م363:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م363:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:مموػ٦م٭مملحلمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم3

ٮمؼغمل٦نمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمذظ١مٯممظظملٜمم**(مم)

ٮماظعملزملٓمٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)*

مم363:موسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م755م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم4

م،م113م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م115اظؿؿمللرلمم،م385اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةمغمملصٝموسممل٭٣موأب٨مسؼملٕوموغبٖةموماظغمللممل٨٫مم5

ممؼمم362إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م232م:م2ماظؽملرملٕم

م،م232م:م2اظؽملرملٕمم،م113م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م115اظؿؿمللرلمم،م385اظلؾضملهملممػموػ٨مضٕاءةماب٤مطـرلمواب٤مسمملعٕممم6

مؼمم362إهمملفمصسملٱءمماظؾرملٕم

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمرب٨م...مبمملِعٕمٯمماظضملؾمملرةممم)****(
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(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ97ذـذ93)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

ًٰ ،مخدلس٤ماظٕد٦لمصؾمل٦معؿزمل٢مبٔظ١ ـبامرمبدؾب٦ ؽبى.. ،تمملممؼبما٬٦ٌضملنيم(1){93}..بؽبرملؽب ممم{94}..ماْظؾملؾب

وعمملمعؽملٝم:معظملضمل٦لمثمملنمٌؽملٝموماظؿعملٓؼٕم(أنمؼقملعؽمل٦ا)وم(أنمضمملظ٦ا):ظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمصمملس٢معؽملٝمٕمؼفملتمبضملٓموػ٦م

ـبام... (،2)اظؽملمملسمع٤ماإلميمملنموضوملمذب٨ءماشلٓىمإؼمملػ٣مإٰمض٦شل٣مأبضملىملمآمبرملًٕامرد٦ٰ مبؽبرملؽب

ًٰ ًٰ... و،(3){94}...رمبدؾب٦ م{95}...معؾبشمْلؼملؽبؽكبؽملىبنيؽب... وم،ؼبما٬٦ٌضملنيمتمملمم(4){95}...معؽبػمَلغمًلمملمرمبدؾب٦

تمملممم(5){96}...بؽبزملكبرلـبا...م  ،ممطمملف{96}م...موؽببؽبؿملؿبؽملؽبغمُل٣ؿب... ،(ظ٦م)مظؿملٗمب٦ضٟم،ِنقبمعمملمبضملٓهمج٦اب

كب... ،تمملمم (م9)بكملثؾمملتماظؿملمملءم(8)وأب٦مسؼملٕوم(7)وضٕأمغمملصٝ،مطمملفمظٱبؿٓاءمبمملظرملٕطمم(6){97}م...اْظؼملؾبؾملؿبؿؽب

مم{97}...عكب٤مدؾبوغكب٥كب... (م،10)و٭ًٱموحٔصؾملمملموضظملممًلمػؽملمملموؼبماظغملؾملٟموحٔصؾملمملماظؾمملض٦نمؼبمايمملظؿنيم(9)اظؿملمملء

                                                           
مم305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م364:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

ٮمإٰمض٦شل٣م:مؼبمع٬٦ٝمرصٝمأيمم(إٰمأنمضمملظ٦امم)ؼبمع٬٦ٝمغزملنملموماٌضملؽمل٧مع٤مأنمؼقملعؽمل٦امم(أنمم)ٯم:ممضممللماب٤ماظؽملقمملسمم3

م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م114م:م7اظؾقٕماحملؿملٛم،مموضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإعٱءمعمملمع٤قبمب٥م،م285م:م2إسٕابماظعملٕآنممػم

مؼم420

م364:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:مموػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م364:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م305:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

مم1مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم7

م52مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

مم232م:م2اظؽملرملٕمم،م115اظؿؿمللرلمم،م386ماظلؾضملهملمم9

م232م:م2اظؽملرملٕمم،م115اظؿؿمللرلمم،م386ماظلؾضملهملمم10
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حل٤،ممم(1){97}...وؽب٭ؾبؼملهبمملم...م  ،مهؿؼمل٢مايممللموماظضملشملٟمصغملمملغوملمادؿؽؽملمملصممًلم*(م)طمملف،مِنقبماظ٦اومٰ

دغمل٤مشلؾؾملمملم(خؾومل:)أحل٤معؽمل٥،مِنقبمطػملؼملمملمعؽملزمل٦بهملممبمملمبضملٓػمملموعضملؽمل٧م(2){97}...عمبفمْلوؽباػؾب٣ؿبمجؽبؾملؽبؽملمب٣ؾب...م  مؼ/258أممػ

طمملفمم(4){97}...مدؽبضملكبرلـبا... (م،م3)بضملٓمأنمأطػملوملمي٦عؾمل٣موجػمل٦دػ٣مصكملذامبٓظ٦امشرلػمملمسمملدتمطؼملمملمطمملغومل

م،طمملفم

ـٓبا... ممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمبعملؿملهملماظعمل٦ل{98}...وؽبرؾبَصمملتـبممل... م كبؼ تمملم،مظؿؼملمملممم(5){98}م...مجؽب

َٰمرؽبؼؿبنملؽبمصكبؿمل٥كبم... ،ماظعمل٦لم َٰمُطظمُل٦رـبا... ،محل٤مٰغؿؾملمملءماٰدؿظملؾملمملمم{99}...م ،متمملمممم(6){99}...مإؽب

م... ،تمملمممم(8){100}...َضؿؾب٦رـبا...م  ،طمملفمم(7){100}...خؽبرملؿبؿملؽبهمَلماإِلغظمَلمملِق... م

ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب... :ممممجممل٫ٖ،موعـػمل٥{101}...بؽبؿملىبؽملؽبمملتلب :مبمملذطٕمععملٓرا،مأيم(إذم)مإنمغزملنمل{101}...مبؽبؽملكب٨مِإدؿب

م٦ٌد٧معٝمصٕس٦نموض٦ع٥،م)****(مربؼملًٓاممبمملمجٕى**(م)*مغؾؿمل٥**(م)صمملدفمللمس٤مضزملهملمبينمإدٕا٫ؿمل٢مإذمجمملءػ٣مد٢

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمٰمٯممظظملٜمم(مم)*

م305:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم1

م305:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

مم116م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1168احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م42:م3ماظغملرملمملفمم3

م364:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4

م364:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م306:مموػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م364:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6

م364:موطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،755م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م364:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم8

ٮمدػمل٧مٯمم(طمم)مؼبمم*(مم)*

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ101ذـذ97)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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ًٰمآلتؿملؽملمملم(إذ)موظؿملٗمب٦ضٟمإنمجضمل٢م ممعؽبلؿبقؾب٦رـبا... (م،1)مبينمإدٕا٫ؿمل٢ماسذلا٬ممل*(م)*موؼغمل٦نمض٦ظ٥مصلفملل*(م)عضملؼمل٦

...{101}(2)طمملفمم، ...ؽب أغٖشلمملم:مأيم(5)تمملم،:م(4)وضممللماظٓؼؽمل٦ري،محل٤مم(3){102}م...مبؽبزملؽبـمل٫كب

ًٰمٌمملمضؾػملؾملممل،موضؿمل٢**(م)*بزملممل٫ٕمصؾزملممل٫ٕمحممللمع٤مععملٓرمبؽملمملء عمملمضؾػملؾملمملمؼضملؼمل٢مصؿملؼملمملم:ممسػمل٧مأنقبمعمملمبضملٓمإٰمٰمؼغمل٦نمعضملؼمل٦

ؿٓبمسؽبػملكبؼملؿبوملؽب... (1)مٕمؼغمل٤معلؿـؽمل٧موٰمعلؿـؽمل٧معؽمل٥موٰمتمملبضملممًلمظ٥)****(بضملٓػمملمإن ظؿملٗمب٦ضٟمم،م{102}م...مَظعمَل

مبظملؿّماظؿمملءمسػمل٧مم)**م***((سػملؼملوملؽبم)(2)صعملٓمضٕأماىؼملؾمل٦رم(سػملؼملوملم)سػمل٧ماظعملٕاءتنيمؼب

                                                                                                                                                                                
ٮمدؾؿملًٱمدؾؿمل٥مٯمم(بمم)ؼبمٮمدػمل٧مغؾؿمل٥مٯممض٦ظ٥مم**(مم)*

ٮمجٕتمٯمم(بمم)مؼبممم)****(

ٮماِغرملمملءمٯمم(بمم)مؼبمم*(مم)

ٮمصلؽ٢مٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

دػملؾمل٣محنيمجمملءػ٣مأوم:مصعملػملؽملمملمظ٥م:م؟مضػملوملمبمملظعمل٦لماحملٔوف،مأيم(إذمجمملءػ٣مم)مبمتضملػمّل٠م:مصكملنمضػملوملمٯم:ممضممللماظٖزبرملٕيمم1

إعٱءمعمملمع٤مب٥مم،م1169وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖمم،م44م:م3اظغملرملمملفممػٮمبمملدفمللمأومبـملتؿملؽملمملمأومبكمل٬ؼملمملرماذطٕمم

مؼم422م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م120م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م347م–م346اظٕغب٤م

مم306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم2

م364موػ٦متمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم3

قبؼؽمل٦ريمأب٦مسػمل٨م،سب٦يمع٤مأػ٢ماظٓؼؽمل٦رم٭مملحنملمطؿمملبماٌؾملقببمؼبماظؽملق٦معمملتمدؽملهملمم4 ػذملم289مظضملػمل٥مأغبٓمب٤مجضملظملٕماظ

ممتفملظؿملٟمطمملع٢مدػملؼملمملنماىؾ٦ريمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨م2002ممؼؽملصملٕمعضملف٣ماِدبمملءمع٤ماظضملزملٕماىمملػػمل٨محؿ٧مدؽملهملم902

م120:1ػذملمم1424مم2003م1بؿملسمل٦نم،دارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

-ممػذملم289موضٓمؼغمل٦نمأغبٓمب٤مجضملظملٕماظٓؼؽمل٦ريمأب٦مسػمل٨مسب٦يمع٤مأػ٢ماظٓؼؽمل٦رمرح٢مإظبماظؾزملٕةموبطملٓادموعمملتمصؿملؾملمملمدؽملهملم

مؼمم902

مٕمأضٝمسػمل٧معزملٓرمؼعمل٦لمػٔاماظعمل٦لممم5

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمبؽملمملءمٯممظظملٜمم*(مم)**

ٮممإمٯمم(بمم)مؼبممم)****(

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ102ذـذ101)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

م

ضٓمسػملؼملوملمأنقبمعمملمجؽوملمب٥مظؿملٗمدقٕام:مض٦ظ٥مأغقب٥معلق٦رم،أي/مخشملمملبمع٦د٧مظظملٕس٦نموتؾغملؿملؿ٥مؼبممؼ225بػم

ومبكملدؽملمملداظظملضمل٢مظسملؼملرلمع٦د٧مأيمإغ٨معؿقعمل٠مأنمعمملمجؽوملمب٥مػ٦عؽملٖلمم(4)بسمل٣ماظؿمملء*(م)(سػملؼملوملؾب)(3)وضٕأاظغمللممل٨٫

      228{102}...عؽبؿبؾؾب٦رـبا ؼط(5)طمملفمم، ...{103}...مجؽبؼملكبؿملضملـبمملمو {104}./..َِرؿبضؽبم(6مم)

 ...{104}...مَظظملكبؿملظمًلممل(7)بؿملمملنموسٓماآلخٕةمم(ظظملؿملظملممل)م*(م)*عمملمضؾ٢:م(8)طػمّلؾملمملموض٦فمطمملصؿملهمل،مضممللماظلفمملوغٓيمم

وؽببكبمملْظقؽب٠ىبم(،9)موعمملمجمملءمب٥مح٠*(م)**ؼبماٌـمللموعمملمبضملٓهمبؿملمملنمحعملؿملعملهملماظعملٕآنمؼبمايممللمبفملغقب٥مح٠

ؽبْظؽملؽبمملهؾب م(م،10)اظ٦سٓموماظ٦سؿملٓ:ممحل٤م،ظػملؼملطملمملؼٕةمبنيمايعملنيمصمملِولماظؿ٦حؿملٓم،وماظـمملغ٨{105}...َأغ

                                                                                                                                                                                
مم،م347إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤ممػٮموجمملءتمبضملٓمإٰموػ٨محممللممممملمضؾػملؾملمملم،محممللمع٤مػقملٰءمم(بزملممل٫ٕمم)ٯم:ممضممللمأب٦ماظؾعملمملءمم1

مؼم425م:م4اظٓرماٌزمل٦نمم،م121م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م1170وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبماحملٕرماظ٦جؿملٖم

م362إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م232م:م2اظؽملرملٕمم،م121م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م115اظؿؿمللرلمم،م385اظلؾضملهملمم2

مم(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؼملوملمٯممظظملٜممم)*****(

مم24مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم3

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمسػملؼملوملمٯممظظملٜمم*(مم)

م362إهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمم،م232م:م2اظؽملرملٕمم،م121م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م115اظؿؿمللرلمم،م385ماظلؾضملهملمم4

م306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م،م306:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م755م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

م364:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

م،م306:موػ٦مطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م755م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم7

م364:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

مم4مدؾعملوملمتٕعبؿ٥مد٦رةماٌممل٫ٓةماآلؼهملمم8

ٮمضؿمل٢مٯمم(طمم)مؼبمم**(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمح٠مٯممظظملٜمم**(مم)*

ماٌكشمل٦طمظؿملٗمبنيمأؼٓؼؽملمملممم9

م،مم1395م:م3تظمللرلماب٤مطـرلمم،م122م:م7ماظؾقٕماحملؿملٛمم10

(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ105ذـذ102)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ108ـذ105)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

 ...ؽبلؽب ـٕبا... تمملممظٱبؿٓاءمبمملظؽملظمل٨،موم(1){105}...موؽببكبمملْظقؽب٠ىبمغؽب كبؼ طمملف،مإنمم(2){105}م...مغؽب

ؽٕبْضؽملؽبمملهؾب... غزملؾوملمضٕآغمملمبظملضمل٢مععملٓرمصغملفملغقب٥مضمملل،مومصٕضؽملمملمضٕآغمملم م*(مم)مموظؿملٗمب٦ضٟ،مإنمغزملؾؿ٥{106}...َص

وعمملمأردػملؽملمملكم:م،مأي(أردػملؽملمملك)أومغزملنملمبذملم(صٕضؽملممله)سشملظملممًلمسػمل٧معمملمضؾػمل٥موؼغمل٦نمع٤مسشملٟماٌظملٕدات،مأومغزملنملمبذمل

تقملدةم:مجممل٫ٖم،أيممم(4){106}...مسؽبػمَل٧معؾبغمْلىمللب... (م،م3)ورغبهملمشل٣:مإٰمعؾرملًٕاموغٔؼًٕاموضٕآغمملم،مأي

ِٖؼًٱ... (م،5)وتشملمملولمؼبمآٌةمذؿملؽممًلمبضملٓمذ٨ء َٰم... ،متمملممم(6){106}م...متؽبؽمل

                                                           
م364ومسؽملٓمأب٨مسؼملٕوماٌغملؿظمل٧مم،306ومسؽملٓماب٤ماظؽملقمملسماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفمم،م755م:2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملريماإلؼسملمملحمم1

م364:وػ٦مسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م755م:2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

ٮمغزملؾ٥مٯمم(أمم)مؼبمم*(ممم)

وضٕآغمملمصٕضؽملمملهمؼعملزملٓمسػمل٧ماٰذؿطملممللمؼؽملصملٕمعضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥م:معؽملزمل٦بمبظملضمل٢معسملؼملٕماٌضملؽمل٧مم(وضٕآغمملمم)ٯم:ممضممللماظٖجمملجمم3

مم123م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م347إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم،م286:م2موضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمإسٕابماظعملٕآنم216م:م3

مٮم426م:م4اظٓرماٌزمل٦نم

م365:مموػ٦مطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م4

مم1171احملٕرماظ٦جؿملٖمم،م45:م3اظغملرملمملفمم،م1171ماحملٕرماظ٦جؿملٖمم5

م364:مومتمملممسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم6
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ـٓبا... :حل٤،موعـػمل٥مم(1){107}...تؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ْا ممسػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،وظؿملٗمب٦ضٟم{107}م...مدؾبفمب

مع٤مم*(م)*محل٤،موإنمزبظملظملهمل{108}...دؾقمملغ١مربؽملممل... م(طبٕونم)إنمسشملٟمسػمل٧

م

م

م

/مموإغٖالماظعملٕآنمسػملؿمل٥مضٓمصضملػمل٥موأنٖهأنمعمملموسٓمب٥مع٤مإردممللمربؼملٓم:مماظظملمملرضهملموماٌضملؽمل٧*(م)اظـعملؿملػملهملمواظٱممػ٨ؼأ259ػ

ًٰ... (م،2)صكملنممبضملؽمل٧مضٓ ممجممل٫ٖ،موػ٦محممللمع٤م{109}...ؼؽبؾؿبغمُل٦نؽب...م ،مطمملفم{108}...مَظؼملؽبظمْلضملؾب٦

م... تمملمم،م(5){109}...مخؾبرملؾب٦سـبممل... (م،م4)مبمملطني3صغملفملغقب٥مضممللموطبٕونمظألذضمملن(وطبٕونم)اظسملؼملرلمؼبم

سػمل٧م(متٓس٦ا)عؽملزمل٦بهملمبذمل(مأؼممًلم)م،وذظ١مأنقب(مأؼمملعممًل)محل٤مث٣مؼؾؿٓئم(6){110}م...مَأِومادؿبسؾب٦ْاماظمبحؿبؼملؽبذمل٤ؽب...

                                                           
وسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧مم،م306:موسؽملٓماِخظمل٘،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،م755:م2موػ٦متمملممسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم1

م365:

ٮمدبظملظمل٥مٯمم(بمم)مؼبمم**(مم)

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمػ٨مٯممظظملٜمم*(مم)

م،م1172ؼؽملصملٕماحملٕرماظ٦جؿملٖممػٮمػ٨مسؽملٓمدؿملؾ٦ؼ٥ماٌكظملظملهملمع٤ماظـعملؿملػملهملموػ٨مسؽملٓماظظملٕاءماظؽملمملصؿملهملمم(إنمم)ٯممضممللماب٤مسشملؿملهملمم2

مؼمم125م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م216م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥م

ؼؽملصملٕمأو٬ّماٌلمملظ١مإظبمأظظملؿملقبهملماب٤معمملظ١متفملظؿملٟماإلعمملممأب٨مربؼملٓمسؾٓآمعبممللماظٓؼ٤مب٤م.سػملؿملؾملمملم:واظٱممػؽملمملممبضملؽمل٧مسػمل٧م،أيمم3

قٓبةماظلمملظ١مإظبمهعملؿمل٠مأو٬ّماٌلمملظ١متفملظؿملٟمربؼملٓمربؿمل٨ماظٓؼ٤مسؾٓايؼملؿملٓمعؽملرمل٦راتماٌغملؿؾهملم ػرملمملمماِغزملمملريموس٥مطؿمملبمس

 35:3اظضملزملٕؼهملم٭ؿملٓامبرلوتمم

اظٓرم،125م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،347إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم،46م:م3اظغملرملمملفمػذؾبطٕمػٔاماظ٦ج٥مع٤ماإلسٕابمؼبمم4

مؼم428م:م4اٌزمل٦ن

م365:مومسؽملٓمأب٨مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م،م306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم5

م365ومطمملفمسؽملٓمأب٨مسؼملٕوم،اٌغملؿظمل٧مم،م755م:م2مطٔامسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم6

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ110ذـذ108)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17
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م**(م)ذبٖوممبؾملمملمصؾمل٨م(تٓس٦ا)أيماٰزلنيموػؼملمملمظظملٜمآموماظٕغب٤مو:ماٌظملضمل٦لمب٥موماٌسملمملفمإظؿمل٥مربٔوف،مأي

ؿبسؾب٦ْا... (م،م1)سمملعػملهملمعضملؼمل٦ظهمل م،مممظؿملٗمب٦ضٟ،مِنقبمعمملمبضملٓهمج٦ابمج٦ابماظرملٕطم{110}...متؽب

م

م

م

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ111ـذ110)ذاآلؼاتذاإلدراءدورةذ-ذذ 17

مم

 ...{110}...ماْظقؾبلؿبؽملؽب٧(2)طمملفمم، ...َٰمتؾبكؽبمملصكبوملؿبمبكبؾملؽبمملمم م،مجممل٫ٖم{110}...موؽب

 ...{110}...مدؽبؾكبؿملًٱ(3)سػمل٧مادؿؽؽملمملفمعمملمبضملٓهم،متمملممم، ...ـٓبا  :ممحل٤،موعـػمل٥{111}م...موؽبَظ

نبلمب... :م*(م)موطٔا{111}...مصكب٨ماْظؼملؾبػمْل١كب... (م4){111}...آخٕماظل٦رةم...م م،م{111}...معىب٤ؽبماظ

...{111}(4)ممتمملممم.

م

                                                           
م(أمم)دعملٛمع٤مٮمصؾمل٨مٯممظظملٜمم**(مم)

م:م3وضٓمغ٦ضرملوملماٌلفملظهملمؼبمعضملمملغ٨ماظعملٕآنموإسٕاب٥مم،م428م:م4اظٓرماٌزمل٦نممػمذطٕمػٔاماظ٦ج٥موبؾملٔاماظػملظملٜماظلؼملنيمؼبمم1

م،م127م:م7اظؾقٕماحملؿملٛمم،م347إعٱءمعمملمع٤مب٥ماظٕغب٤مم،م46م:م3اظغملرملمملفمم،م286م:م2إسٕابماظعملٕآنمم،م216

مؼم429م–م428م:م4اظٓرماٌزمل٦نم

ومسؽملٓمأب٨مم،306:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،755م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم2

م365:مسؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧

ومسؽملٓمأب٨مم،306:مومطمملفمسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم،755م:2موػ٦محل٤مسؽملٓماب٤ماِغؾمملري،ماإلؼسملمملحمم3

م365:سؼملٕو،ماٌغملؿظمل٧م

م(أمم)دعملٛمع٤مٮمطٔامٯممظظملٜمم*(مم)

مم306:ممطٔامسؽملٓماب٤ماظؽملقمملس،ماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملفم4
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صفرسذاآلؼاتذاظؼرآغّقةذذ

 
اظزملظملقهملماظل٦رةمواآلؼهملمذاظبؼرة

 َٰمِإغمبؼملؽبمملمغؽبقؿب٤ؾبمصكبؿؿبؽملؽبهمٌل...م م528م24ؼ٦غٗم{102م}م..حؽبؿمب٧مؼؽبعمُل٦

  ...ـٓبا ؽبماظػمّل٥ؾبموؽبَظ م364ممم29اِغضملمملممم{116م}م...اتمبكؽب

 ؽباػكبؿمل٣ؽبمرؽببنب٥ؾب...م م325مم158اِغضملمملممم{124م}م...موؽبِإذكبمابؿبؿؽبػمَل٧مِإبؿب

 ...ؽباػكبؿمل٣ؽبموؽبِإدؿبؼملؽبمملسكبؿمل٢ؽبموؽبِإدؿبقؽبمملقؽبم ؾٓبمِإَظذملؾملؽب١َموؽبِإَظذمل٥ؽبمآبؽبممل٫كب١َمِإبؿب م}م...َضمملُظ٦ْامغؽبضملؿبؾؾب

133}م

م84اِغضملمملم
مم289

 {137م}...َصكمِلنؿبمآعؽبؽملؾب٦ْامبكبؼملكبؿـب٢ِمعؽبمملمآعؽبؽملؿؾب٣مبكب٥كب...م مم660م35اظٕسٓم

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب...م مم188م11اٌممل٫ٓةم{230م}...وؽباذؿبُط

 ؿٕبوؽبةكبماْظ٦ؾبثؿبعمَل٧ؽب...م كبمادؿبؿؽبؼملؿبلؽب١َمبكبمملْظضملؾب ؿٕبمبكبمملظشمَلمملُش٦تكبموؽبؼؾبقملؿبعكب٤مبكبمملظػمّل٥كبمَصعمَل مَصؼملؽب٤ؿبمؼؽبغمْلظمُل

م{256مم}...

م22اظٕسٓ
مم752
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 ...َٰمؼؽبلؿبفمَلُظ٦نؽبماظؽملمبمملسؽبمِإْظقؽبمملًصممل م326مم2اظٕسٓم{م273م}م...م

مممم3آلذسؿران

 ...مٕبادكبكؾب٦نؽبمصكب٨ماْظضملكبػمْل٣ِ م304مم109اِغضملمملم {7م}م...موؽباظ

 {م7م}...آؼؽبمملتفبمعنبقؿبغمَلؼملؽبمملتفبمعؽمل٥م...مم مم546م1ػ٦د

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب...م ممم188م11اٌممل٫ٓةمم{م103م}مم..م.وؽباذؿبُط

 {144م}...نمعمبمملتؽبمائَأفؽب...ممم266م34اِغضملمملممم

مممم4ظـداءا

 ...{م6م}م...محؽبؿمب٧ؽبمِإذؽبامبؽبػمَلطملؾب٦ْاماظؽملىبغمَلمملحؽب  م505م22ؼ٦غٗم
م5505510

 {66مم}..عمملمصضملػمل٦همإٰمضػملؿملًٱمم...مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م81ػ٦د

 

م510مم81ػ٦د

 َٰمخؽبشمَلؽـبممل...م            {92م}م...وؽبعؽبمملمَطمملنؽبمظكبؼملؾبقملؿبعكب٤ٍمَأنمؼؽبعمْلؿؾب٢ؽبمعؾبقملؿبعكبؽملـبمملمِإ

                          ٗم61مؼ٦غ

 

م520مم61ؼ٦غٗ

 {140م}...مِإغمبغمُل٣ؿبمِإذـبامعىبؿبػمُلؾملؾب٣ؿب...م مم264م29اِغضملمملمم

ؽبًة..م                                    (153......م)َأِرغؽبمملماظػمّل٥كبمجؽبؾملؿب

                          م102ماٌممل٫ٓة

 

مم239م102اٌممل٫ٓة

م5ادلائدة

 م

مم

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿب...م مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{مم20م}...اذؿبُط

م11اٌممل٫ٓة

 

م188مم11اٌممل٫ٓة

...ِٗموؽباْظضملؽبؿملؿب٤ؽبمبكبمملْظضملؽبؿملؿب٤ِماظصمَلمملظكبؼملؾب٦نؽب ؽٗبمبكبمملظؽملمبظمْل ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم{45م}م...َأنمبماظؽملمبظمْل

 24اٌممل٫ٓة

 

مم197م24اٌممل٫ٓة

 {54م}...ؼؾبقكبؾنبؾملؾب٣ؿبموؽبؼؾبقكبؾنب٦غؽب٥ؾب...م                                   

                         

مم490م128اظؿ٦بهملم

 ؽبًةمعىب٤ؽبماظلمبؼملؽبمملءمم...م ِٖلؿبمسؽبػمَلؿملؿبؽملؽبمملمعؽبـمل٫كب مم239م102اٌممل٫ٓةم م{114م}م...َأغ

م6اِغضملمملمم

 م

مم

 ؽبْظؽملؽبمملهؾبمعؾبؾؽبمملرؽبٌك...م ؽٔبامطكبؿؽبمملبفبمَأغ مم489م128اظؿ٦بهملم {92م}م...وؽبػؽبذمل

 َٰمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦نؽب...م مم303م109اِغضملمملمم {109م}مم...مأغقبؾملمملمِإذؽبامجؽبمملءتؿبم
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 {128مم}...َضممللؽبماظؽملمبمملرؾب...م ٟمم616م66ؼ٦د

م7اِسٕاف

 م

مم

 كبػكب٣م....م مم251م1اِغضملمملم {103م}....ثؾب٣مبمبؽبضملؽبؿـبؽملؽبمملمعكب٤مبؽبضملؿب

مم{م138}.....ماجؿبضملؽب٢مَظؽملؽبمملمِإَظذملؾملـبمملمَطؼملؽبمملممَظؾملؾب٣ؿبمآظكبؾملؽبهمٌلمم..م               

                       

م239مم102اٌممل٫ٓةم

 ...ؽبػؾب٣ؿبمصكب٨ماظؿمب٦ؿبرؽباةكبموؽباإِلغؿبفكبؿمل٢ِ ؾبوغؽب٥ؾبمعؽبغمْلؿؾب٦بـبمملمسكبؽمل مم190م13اٌممل٫ٓةم م{157مم}م...مؼؽبفكب

م8اِغظملمملل

 م

مم

 ؾٕبوْا...م ؾٓبموؽبػؽبمملجؽب كبؼ٤ؽبمآعؽبؽملؾب٦ْامعكب٤مبؽبضملؿب م496مم100اظؿ٦بهملم {75م}م...وؽباَظ

م9اظؿ٦بهمل

 

مم

...ِٕطكبنيؽبموؽبرؽبدؾب٦ُظ٥ؾب ِٕيءفبمعىب٤ؽبماْظؼملؾبرملؿب م197مم24اٌممل٫ٓة م{3م}م...مَأنمبماظػمّل٥ؽبمبؽب

م10ؼ٦غٗ

 

مم

  ...{م15مم}...مغؽبظمْللكب٨مئمعكب٤متكبػمْلعمَلمملم م266مم34اِغضملمملمم

 ...كٓبممثؾب٣مبمضكبؿمل٢ؽب ؽٔبابؽبماْظكؾبػمْل كبؼ٤ؽبمَزػمَلؼملؾب٦ْامذؾبوُض٦ْامسؽب مم268م46اِغضملمملمم {52م}...مظكبػمَل

 كبػكب٣م....م مم251م1اِغضملمملمم م{75م}....مثؾب٣مبمبؽبضملؽبؿـبؽملؽبمملمعكب٤مبؽبضملؿب

م11ػ٦د

 

مم

 ...{15م}...ؼ٦ممؼفملتمٰمتغملػمل٣مغظملٗم مم745م76اظؽملق٢م

م12ؼ٦دٟ

 

مم

 ...{70م}م...ِإغمبغمُل٣ؿبمَظلؽبمملِرُض٦نؽبم264مم29اِغضملمملممم

م13اظٕسٓ

 

مم

{وال}{11م}مممم

 

م644مم7اظٕسٓم

م14إبٕاػؿمل٣

 م

مم
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...{30م}...َصكمِلنمبمعؽبزملكبرلؽبُط٣ؿبمِإَظ٧ماظؽملمبمملِر م264مم29اِغضملمملمم

 مبُظ٦ْامغكبضملؿب٣ؽب...م مم188م11اٌممل٫ٓة {28م}...ماظػمّل٥كبتؽببؽب

...َٰمتؾبقؿبزملؾب٦ػؽبممل نٓبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبم مم188م11اٌممل٫ٓة م{34م}...وؽبِإنؿبمتؽبضملؾب

م{72م}م...وؽببكبؽملكبضملؿبؼملؽبوملكبماظػمّل٥كب...م مم188م11اٌممل٫ٓة

ُِٕص٦نؽبمغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كبم...م مم188م11اٌممل٫ٓة {83م}...ؼؽبضملؿب

{50/49م}...ؽبممغؽبؾىبلملؿبمسكبؾؽبمملدكبيمَأغىب٨مَأغؽبمملماْظطملؽبظمُل٦رؾبماظمبحكبؿمل٣ؾب.مٕمم328م165ذاِغضملمملم 15ايف

م16اظؽملق٢

 م

مم

 ...ؿٕببؽب٧ئموؽبِإؼؿؽبممل م266مم34اِغضملمملمم {م90م}م...مذكبيماْظعمُل

مم644م7اظٕسٓ {96مم(بمملق)}

 ...كبي م304مم109األغعام {103م}م...مظخمللؽبمملنؾبماَظ

ؾٕبوْامغكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمّل٥كب...م مم355م54ااِسٕافم م{م114م}م...وؽباذؿبغمُل

م17اإلدٕاء

 

مم

ؿبعؾبماإلغؿبلؽبمملن﴿ م{م11م}﴾وؼ

 

م663مم39اظٕسٓ

 ...ؿبعؾبماإِلغلؽبمملنؾبم مم766م11اإلدٕاءم {11م}م...وؽبؼؽب

م18اظغملؾملٟ

 

مم

 ...كٓبهكبماْظغملكبؿؽبمملبؽبم ؽبلؽبمسؽبػمَل٧مسؽبؾؿب كبيمَأغ ؾٓبمظكبػمَل٥كبماَظ م253مم3اِغضملمملمم {1م}...اْظقؽبؼملؿب

 ...ـٓبا مم264م29اِغضملمملمم {20م}م...وؽبَظ٤متؾبظمْلػملكبقؾب٦امِإذـبامَأبؽب

 {م22م}...وؽبثؽبمملعكبؽملؾبؾملؾب٣ؿبمَطػمْلؾؾبؾملؾب٣ؿبمم...م مم483م111اظؿ٦بهملم

{23م}وٰمتعمل٦ظ٤مظرمل٨ءممإغ٨مصمملس٢مممم مم792م85اإلدٕاءم

م19عٕؼ٣

 

مم
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ؽبَأمدؽب٦ؿبءلب...م م737مم60اظؽملق٢م {28م}م...عؽبمملمَطمملنؽبمَأبؾب٦ككبماعؿب

إغ٨مسؾٓمآ:ممضممللمم700م52ايفٕم {م30م}م

م20ر٥

 

مم

 ...{م130م}...ماظػمَلؿملؿب٢ِمئموؽبعكب٤ؿبمآغؽبممل                                

                       

مم266م34اِغضملمملمم

م21اِغؾؿملمملء

 م

مم

 ...{م34م}م...نمعىبوملمبائمَأفؽب                                        

                      

م266مم34اِغضملمملمم

مؼعملممللمظ٥مإبٕاػؿمل٣م {م60م} ٕمم700م52ايف

م{م72}م.....وؽبوؽبػؽبؾؿبؽملؽبمملمَظ٥ؾبمِإدؿبقؽبمملقؽبموؽبؼؽبضملؿبعمُل٦بؽبمغؽبمملصكبػمَلهمًلمم 96اٌممل٫ٓةم 

م
مم235

م22اييمل

 م

مم

 دملمعىب٤مذؽبظكبغمُل٣ؾبماظؽملمبمملرؾب...م م281مم73اِغضملمملم {72مم}...مُض٢ؿبمَأَصفمُلغؽبؾىبؽؾبغمُل٣مبكبرملؽب

م23اٌقملعؽمل٦ن

 

مم

 ؽٕبا....م مم251م1اِغضملمملمم م{44م}م....ثؾب٣مبمَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبمملمرؾبدؾبػمَلؽملؽبمملمتؽبؿؿب

م25اظظملٕضمملن

 

مم

 هباموؽبعؾبعمَلمملعـبممل...مم مم549م6ػ٦د {66م}م...ِإغمبؾملؽبمملمدؽبمملءتؿبمعؾبلؿبؿؽبعمَل

 هباموؽبعؾبعمَلمملعـبممل...م مم549م6ػ٦د {76م}مم...حؽبلؾبؽملؽبوملؿبمعؾبلؿبؿؽبعمَل

م26اظرملضملٕاء

 

مم

 ...{22مم}م...موؽبتكبػمْل١َمغكبضملؿبؼملؽبهمٌلمتؽبؼملؾبؽملنبؾملؽبمملمسؽبػمَل٨مب مم283م77اِغضملمملم

 {م22م}م...وؽبتكبػمْل١َمغكبضملؿبؼملؽبهمٌلمتؽبؼملؾبؽملنبؾملؽبمملمسؽبػمَل٨مب...م مم751م91اظؽملق٢م

ؽٕبا٫كبؿمل٢ؽب...م مم419م35اِغظملممللم {197م}...َأوؽبَظ٣ؿبمؼؽبغمُل٤مَظؾملؾب٣ؿبمآؼؽبهمًلمَأنمؼؽبضملؿبػمَلؼملؽب٥ؾبمسؾبػمَلؼملؽبمملءمبؽبؽملكب٨مِإدؿب

 ؾبػؾب٣ؿبمَطمملذكببؾب٦نؽب...م ؽٝبموؽبَأْطؽب مم786م70اإلدٕاءم {م223م}... ؼؾبػمْلعمُل٦نؽبماظلمبؼملؿب
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 {م224م}...ؼؽبؿمبؾكبضملؾبؾملؾب٣ؾبماْظطملؽبمملوؾبونؽب...م اِسٕافم

م193
مم401

م27اظؽملؼمل٢

 

مم

 ...ؽبماظػمَل٥كبم مم315م144اِغضملمملمم {60م}م...َأِإَظ٥فبمعمب

م28اظعملزملٙ

 

مم

 {77م}...وؽبَأحؿبلكب٤مَطؼملؽبمملمَأحؿبلؽب٤ؽبماظػمَل٥ؾبمِإَظؿملؿب١َ...م م408مم4اِغظملممللم

م30اظٕوم

 

مم

 كبيمخؽبػمَلعمَلغمُل٣ؿبمثؾب٣مبمرؽبزؽبَضغمُل٣ؿب...م                       م{40م}م....اظػمَل٥ؾبماَظ

                   

مم251م1اِغضملمملمم

مم 31ظعملؼملمملن

...{31م}...مبكبؽملكبضملؿبؼملؽبوملكبماظػمَل٥كبم مم188م11اٌممل٫ٓة

م33اٰحٖاب

م

مم

 ...{6مم}..اظؽمليبمأوظبمبمملٌقملعؽملنيمع٤مأغظمللؾمل٣موأزواج٥مأعؾملمملتؾمل٣ممم581مم81ػ٦دم

 م}م...َأنمؼؽبلؿبؿؽبؽملغملكبقؽبؾملؽبمملممِإنموؽبػؽبؾؽبوملؿبمغؽبظمْللؽبؾملؽبمملمظكبػملؽملمبؾكب٨ىبممِإنؿبمَأرؽبادؽبماظؽملمبؾكب٨نبم...م

م{م50

مم561م34ػ٦د

{م53م}م...عكب٤موؽبرؽباءمحكبفؽبمملبلبأو...ممم266م34اِغضملمملممم

ممم35صمملرٕ

                 م{3م}...غكبضملؿبؼملؽبوملؽبماظػمَل٥كبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ؿبم...مم

م

مم188م11اٌممل٫ٓة

كبؼػمًلمملم...م م                       {43م}...َصػمَل٤متؽبفؽبممظكبلؾبؽملمبوملكبماظػمَل٥كبمتؽبؾؿب

               م

م421م38اِغظملمملل

 ...{43م}...مِإَظمملمدؾبؽملمبوملؽبماْظفمَلومبظكبنيؽبم421م38اٰغظملممللمم

 ...ؽٓبمظكبلؾبؽملمبوملكبماظػمَل٥كبمتؽبقؿب٦ِؼػمًلممل م421م38  اٰغظملممللم    {43م}...موؽبَظ٤متؽبفكب

م36ؼٗ

م

مم

 ...ؾبونؽب ؽبؼؿبؽملؽبمملمعؾبقؿبسملؽب فٝبمَظ                  {م32م}...موؽبِإنمُط٢وبمَظؼملمبمملمجؽبؼملكبؿمل

                      م

م591م110ػ٦د
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 ؾبمعكبؽملؿب٥ؾبماظؽملمبؾملؽبمملرؽب...مم م419م35اِغظملممللم{م37مم}...موؽبآؼؽبهمٌلمَظؾملؾب٣ؿبماظػمَلؿملؿب٢ؾبمغؽبلؿبػمَل

 ...ؽبماظمبحؿبؼملؽب٤ؾب ؽٔبامعؽبمملموؽبسؽب م304م109ماألغعامم{52م}... مػؽب

م37اظزملمملصمملت

م

مم

 ؽبٌةمتؽبكؿبؾبجؾبمصكب٨مَأ٭ؿب٢ِماْظفؽبقكبؿمل٣ِ...م م783م60اإلدٕاءم{64م}...ِإغمبؾملؽبمملمذؽبفؽب

 ؽٕباَطماْظؼملؾبلؿبؿؽبعملكبؿمل٣ؽب...م ؽبؼؿبؽملؽبمملػؾبؼملؽبمملماظزملىب م328م161ماألغعامم{118م}م...موؽبػؽب

مممم40شمملصٕ

 ...مٓبمسؽب٤ِماظلمبؾكبؿمل٢ِ ؿبسؽب٦ؿبنؽبمدؾب٦ءؾبمسؽبؼملؽبػملكب٥كبموؽب٭ؾب ؽبظكب١َمزؾبؼىب٤ؽبمظكبظملكب م658م33اظٕسٓم{م37م}...موؽبَط

...ؿٓبمخؽبػمَلوملؿبو                            {85م}...مدؾبؽملمبوملؽبماظػمَل٥كبماَظؿكب٨مَض

                       م

م421ماِغظملمملل38

م42اظرمل٦رى

م

مم

 ...ؽبمَطؼملكبؿـبػملكب٥كبمذؽب٨ؿبءفب                                    {11م}...مَظؿملؿب

                    م

م660م35اظٕسٓ

ُٓماظؾمملر٢ؽب﴿ ؾّبما م663م39اظٕسٓم{م24م}﴾ومي

 ...ؾبماظػمَل٥ؾبماْظؾؽبمملركب٢ؽب م766ممم11اإلدٕاءمم{24م}م...موؽبؼؽبؼملؿب

م43اظٖخٕف

م

مم

 ...نبغؿبؿملؽبممل م591م110ػ٦دم{م35م}...موؽبِإنمُط٢نبمذؽبظكب١َمَظؼملمبمملمعؽبؿؽبمملعؾبماْظقؽبؿملؽبمملةكبماظ

م47ربؼملٓ

م

مم

 ...{15م}...وؽبَأغؿبؾملؽبمملرفبمعىب٤ؿبمسؽبلؽب٢ٍمعنبزملؽبظمليب٧م741م69اظؽملق٢مم

ممم48اظظملؿّ

 {12م}م...وؽبَزؽملؽبؽملؿؾب٣ؿبمَز٤مبماظلمب٦ؿبءكب...م م737م60اظؽملق٢م

م51اظٔارؼمملت

م

مم

 ...{م47م}...ؼٓممبكبفمَليؿبم34اِغضملمملممم

م
م266
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م52اظشمل٦ر

م

مم

م{29م}م...بكبؽملكبضملؿبؼملؽبوملكبمرؽببىب١َ...مم188م11اٌممل٫ٓةم

ممم54اظعملؼملٕ

قباع﴿ م663م39اظٕسٓم{6}﴾مومؼ٦مؽبمؼٓعؾبماظ

..مباِعم ؿبعؾبماظ م766م11اإلدٕاءمم{6م}م...مؼؽب

م58اجملمملدظهمل

م

مم

مممؼ7ػ....معؽبمملمؼؽبغمُل٦نؾبمعكب٤مغمبفؿب٦ؽبىمثؽبػمَلمملثؽبهمللبمِإَظمملمػؾب٦ؽبمرؽبابكبضملؾبؾملؾب٣ؿبموؽبَظمملمخؽبؼملؿبلؽبهمللبمم م227م73اٌممل٫ٓةمم

 ...{م21م}م...مَأغؽبمملموؽبرؾبدؾبػملكب٨مَظفمَلْشػملكبؾؽب٤مبمم255م12اِغضملمملمم

م59ايرملٕ

م

مم

 كبػكب٣ؿب...م كبؼ٤ؽبمجؽبمملؤؾبوامعكب٤مبؽبضملؿب م476م100اظؿ٦بهملمم{10م}م...وؽباَظ

م62اىؼملضملهمل

م

مم

 ِٕؼ٤ؽبمعكبؽملؿبؾملؾب٣ؿبمَظؼملمبمملمؼؽبػمْلقؽبعمُل٦امبكبؾمِل٣ؿب...م م476م100اظؿ٦بهملمم{م3م}...وؽبآخؽب

ممم68اظعملػمل٣

  {م2م}م...عؽبمملمَأغوملؽبمبكبؽملكبضملؿبؼملؽبهملكبمرؽببىب١َمبكبؼملؽبفؿبؽملؾب٦ٍن..مم693م6ايفٕمم

 ...{م6م}م...بكبفمَلؼؿملىبغمُل٣ؾبماْظؼملؽبظمْلؿؾب٦نؾبمم266م34اِغضملمملممم

م69ايمملضهمل

م

مم

 21م}...سكبؿملرملؽبهمللبمرمبا٬كبؿملؽبهمللب...مم566م43ػ٦دم

م86اظشملمملرق

م

مم

 ...ٌٜ ٍٗمَظؼملمبمملمسؽبػمَلؿملؿبؾملؽبمملمحؽبمملصكب م591م110ػ٦دم{4م}م...مِإنمُط٢نبمغؽبظمْل

 {6م}م...عكب٤معمبمملءمدؽباصكب٠ٍ...مم566م43ػ٦دم
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ممم91اظرملؼملٗ

...{5م}...موؽباظلمبؼملؽبمملءموؽبعؽبمملمبؽبؽملؽبمملػؽبمملم409م4اِغظملممللمم

مم 92اظػملؿمل٢

...ؽٕبموؽباْظفمُلغؽـب٧ مٔبَط م409م4اِغظملممللم {3م}م...موؽبعؽبمملمخؽبػمَل٠ؽبماظ

م96اظضملػمل٠

 

مم

قببؽبمملغكبؿملهمل﴿ ؿبعؾبماظ م663م39اظٕسٓ {م18}﴾دؽمل

 ...مببؽبمملغكبؿملؽبهمَلم ؿبعؾبماظ م766م11اإلدٕاءم {18م}م...دؽبؽملؽب

مم 101اظعملمملرسهمل

 {7م}م...سكبؿملرملؽبهمللبمرمبا٬كبؿملؽبهمللب...م م566م43ػ٦د

م105اظظملؿمل٢

 

مم

 ...لبمعمبفمْلُط٦ٍل م693م6ايفٕم  {5م}م..مَصفؽبضملؽبػمَلؾملؾب٣ؿبمَطضملؽبزملؿب

مم 106ضٕؼ٘

 ٍ٘مظكبكمِلؼػمَلمملف...م ؽبؼؿب م693م6ايفٕم م{م1م}مم...ُض

 

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

ذ

ذ

صفرسذاحلدؼثذواألثرذ

م

مؼظذلطؾ٦ػمملموزؼؽملهملممػأحل٤معمملمزلضملوملمؼبماًؿمل٢موماظؾطملممللموايؼملرلمأغقبؾملمملمٰمتقملط٢مِنقبمآمتضملمملظبمضممللمصؿملؾملمملم-1

صٔطٕماًؿمل٢موماظؾطملممللمومايؼملرلمظػملٖؼؽملهملموذطٕماِغضملمملممظػملٕط٦بموممؼظذلطؾ٦امعؽملؾملمملموعؽملؾملمملمتفملطػمل٦نمػوضممللمؼبماِغضملمملمم

معمملظ١مم713مم،م8اِط٢ماظؽملق٢م

م

،مدؾقمملغ١ماظػملؾمل٣مصكملذامضمملشلمملمعـ٢مبنيمؼٓؼ٥م:مضمملل،مإذامأرادمأحٓمع٤مأػ٢ماىؽملهملمأنمؼٓس٦امبمملظرمل٨ءمإظؿمل٥م-م2م

ًٰممبمملمؼرملؿؾمل٦نم صكملذامصٕش٦امغبٓوام،مصؾمل٨مسٱضهملمبنيمأػ٢ماىؽملهملموخٓعؾمل٣مصكملذامأرادواماظشملضملمملممضمملظ٦ػمملمآت٦ػ٣محممل

ؾٓبمظكبػمّل٥كبمرؽببىبماْظضملؽبمملَظؼملكبنيؽبمػ:مآمتضملمملظبمصٔظ١مض٦ظ٥ ؾبمدؽبسؿب٦ؽباػؾب٣ؿبمَأِنماْظقؽبؼملؿب مدظملؿملمملنم499م،10ؼ٦غٗمم(موؽبآخكب

م

ًٰمإٰمأنم.مإذامأردػملوملمطػملؾ١مصفملعل١ممصغمل٢ؿبمومإنؿبمأط٢مصٱمتفملط٢ؿبم-م3م ومإذامٕمتٕدػمل٥مصفملخٔمومضؿ٢مصٱمؼغمل٦نمحٱ

اظؽمليبم183م،م4تٓرط٥محؿملممًلمصؿٔحب٥مصقٱلماٌممل٫ٓة

م
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اظؽمليبم524م،64إذامماضذلبماظٖعمملنمتغملٓمرؤؼمملماٌقملع٤متغملٔبمصفمل٭ٓضؾمل٣مرؤؼمملمأ٭ٓضؾمل٣محٓؼـممًلمؼ٦غٗمم-م4

مم

صؼملمملم،مرويمسؽمل١مأغقب١مضػملوملمذؿملؾؿينمػ٦دموأخ٦اتؾملمملم،مؼمملمرد٦لمآم:ممؼبماٌؽملمملممصعملممللمظ٥مأغقب٥مرأىماظؽمليبم-م5

م...َصمملدؿبؿؽبعملكب٣ؿبمَطؼملؽبمملمُأعكبؿبتؽب...م اظٔيمذؿملؾ١مؼبمػ٦دمأضزملٙماِغؾؿملمملءمأومػٱكماِع٣م؟مضممللمٰ،موظغمل٤مض٦ظ٥متضملمملظب

بضملٚماظزملمملينيم592م،م112ػ٦د

م

اظؽمليبم626م،91وٰمؼـٕبؾملمملمؼ٦دٟم،مإذامزغوملماعٕأةمأحٓط٣مصػملؿملقٓػمملمايٓم-م6

م

م582م،58إذامزؾملٕماظٖغمملموماظٕبمملمؼبمضٕؼهملمأذنمآمؼبمػٱطؾملمملمطمملنمذظ١مؼبماظػمل٦حماحملظمل٦زمعغملؿ٦بمملماإلدٕاءمم-م7

اب٤معلضمل٦دم

م

نٓهمؼبماظؿ٦راةمطؼملمملم:ممػ٢مػ٦مغيبمأممٰمصعملمملظ٦امأردػملوملمضٕؼ٘مإظبماظؿملؾمل٦دمؼلفملظ٦غؾمل٣مؼبمذفملنمربؼملٓمم-8

و٭ظملؿؼمل٦هموػٔامزعمملغؾب٥موظغمل٤ؿبمادفملظ٦همس٤مثٱثمصكملنمأخدلط٣مخبزملػملؿنيموٕمطبدلط٣ممبمملظـمملظـهملمصمملسػملؼمل٦امأغقب٥مغيبم

دػمل٦همس٤مأ٭قمملبماظغملؾملٟموذطٕوامشل٣مضزملؿؾمل٣موادفملظ٦همس٤مذيماظعملٕغنيممصكملغقب٥مطمملنمعػملغملممًلموطمملنمأعٕهم،مصمملتؾضمل٦هم

صعملممللمارجضمل٦امشًٓام،مطٔاموطٔام،وادفملظ٦همس٤ماظٕوحمصكملنمأخدلط٣مس٤ماظـٱثمصٱمغٓريمعمملمػ٦مصلفملظؿ٥مضٕؼ٘مسؽملؾملمملم

ػبلهملمسرملٕمؼ٦عممًل،مصظملٕحوملمضٕؼ٘،م:مصظملذلماظ٦ح٨مسؽمل٥مثٱثهملمأؼمملمم،وضؿمل٢،مأخدلط٣موٕمؼعمل٢مإنمذمملءمآمتضملمملظب

اآلؼهملوػٔام{23:18اظغملؾملٟم}(مإغ٨مصمملس٢م)موٰمتعمل٦ظ٤مظرمل٨ءم:مؼبمغظملل٥،مصؽملٖلمسػملؿمل٥م(مم)ووجٓماظؽمليبم

اب٤مسؾمملسم792م،85تفملدؼنملمع٤مآمتضملمملظبمظؽملؾؿمل٥محنيمدؽ٢مووسٓػ٣مأنمصبؿملؾؾمل٣مشٓاموٕمؼلؿـ٤ماإلدٕاءم

م

صػملؼملقبمملمرأتماٌٱ٫غملهملمعمملظعمل٨مظ٦طمم،مأشػمل٠مظ٦طمبمملب٥موماٌٱ٫غملهملمعضمل٥موػ٣مؼضملمملى٦نمد٦رماظٓارمم-9

،مصظملؿّماظؾمملبمودسؽملمملموإؼمملػ٣مصظملؿّماظؾمملبممؼؼمملظ٦طمإغقبمملمرد٢مرب١مظ٤مؼزملػمل٦امإظؿمل١ممػع٤ماظغملٕبمبلؾؾؾمل٣مضمملظ٦ام

صمملدؿفملذنمجدلؼ٢مربقب٥مؼبمسعمل٦بؿؾمل٣مصفملذنمظ٥،مصعملمملممؼبماظزمل٦رةماظيتمخػملعمل٥مآمسػملؿملؾملمملمصؽملرملٕمجؽملمملح٥مو٬ٕبموج٦ػؾمل٣م

صزملمملروامٰمؼضملٕص٦نماظشملٕؼ٠موٰمؼؾملؿٓونمإظبمبؿمل٦تؾمل٣مصمملغزملٕص٦اموػ٣مؼعمل٦ظ٦نماظؽملفمملةم،مصشملؼملٗمأسؿملؽملؾمل٣ممصفملسؼملمملػ٣م

اب٤مسؾمملسم581م،81اظؽملفمملةمدقٕوغمملممػ٦دم

م

ؼمملمبينمآعٕكمأنمتعمل٦لمدؾقمملنمآموحبؼملٓهمصكملغقبؾملمملمم:مأٰمأخدلط٣مبرمل٨ءمأعٕمب٥مغ٦حمابؽمل٥مضممللمم-م10

اظؽمليبم777م،44وإنمع٤مذ٨ءمإٰمؼلؾّمحبؼملٓهماإلدٕاءم:مومبؾملمملمؼٕزض٦نمضممللم،م٭ٱةماًػمل٠موتلؾؿملقؾمل٣م

مم
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مععملمملت٢مم58،782أعمملماظزملممليهملمصؿؾملػمل١مبممل٦ٌتموأعمملماظشملممليهملمصؾمملظضملٔابماإلدٕاءم-م11

م

وإنقبماى٦اػٕمتلؾّمعمملمٕمتٕصٝمم،مإنماظذلابمؼلؾّمعمملمٕمؼؾؿ٢مصكملذامابؿ٢متٕكماظؿلؾؿملّم-12

ع٤مع٦ا٬ضملؾملمملمصكملذامرصضملوملمتٕطوملماظؿلؾؿملّموإنقبماظ٦رقمؼلؾّمعمملداممسػمل٧ماظرملفٕمصكملذامدعملٛمتٕكماظؿلؾؿملّموإنقبماٌمملءم

صكملذاماتلْمتٕكماظؿلؾؿملّ،وإنقبم،معمملداممجمملرؼممًلمؼلؾّمصكملذامرطٓمتٕكماظؿلؾؿملّمموإنماظـ٦بمؼلؾّمعمملداممغصملؿملظملممًلم

اظ٦ح٦شمإذام٭مملحوملمدؾقوملمصكملذامدغملؿوملمتٕطوملماظؿلؾؿملّم،موإنقبماظشملرلمتلؾّمعمملمداعوملمتزملؿملّمصكملذامدغملؿوملم

م44تٕطوملماظؿلؾؿملّموإنقبماظـ٦بمًػمل٠مظؿملؽملمملديمؼبمأولماظؽملؾملمملرماظػملؾمل٣ماشظملٕمظؽملمملماظػملؾمل٣ماشظملٕم٤ٌمأصؽملمملغ٨ماإلدٕاءم

مماٌعملٓادمم777،

م

ماب٤معلضمل٦دمم1،249اِغضملمملممع٤مغ٦اجنملمأومع٤منممل٫نملماظعملٕآنماِغضملمملمم-م13

م51إنمرب٨مبغملؿملٓػ٤مسػملؿمل٣مذظ١مظضملػمل٣مأغقب٨مٕمأخؽمل٥مبمملظطملؿملنملمؼ٦دٟم:مإنقبمؼبماظغملٱممتعملٓميممًلموتفملخرلًام،أي-مم14

اب٤مجٕؼيملم611،

 

إنمٓمسؼمل٦دًامع٤مغ٦رمأدظملػمل٥مهوملماِرضماظلمملبضملهملمورأد٥مهوملماظضملٕشمإذمضممللماظضملؾٓمأذؾملٓمأنمٰمإظ٥مٯمم-م15

أدغمل٤موٕمتطملظملٕمظعملممل٫ػملؾملمملم/مطؿملٟم:مصؿملعمل٦لم،مإٰمآموأنمربؼملًٓامسؾٓهمورد٦ظ٥ماػؿٖمذظ١ماظضملؼمل٦دممصؿملعمل٦لمآمادغمل٤م

ماظؽمليبم24،582أطـٕوامع٤مػٖماظضملؼمل٦دممإبٕاػؿمل٣مم:مصعملمملل،م

م

صؼمل٤مضممللمشرلم،موعضملمملٕمظػملشملٕقمومرج٦عممًلمظػملرملؿملمملرنيم،مزؼؽملهملماظلؼملمملءم:مإمنمملمخػمل٠مآماظؽملف٦ممظـٱثهملمأذؿملمملءم-م16م

مضؿمملدةم16،717ػٔامصعملٓمتغملػملٟمعمملمٰمسػمل٣مظ٥مب٥مماظؽملق٢م

م

ضممللموسؼملٓػمملمجؾ٢مضمملفمماحملؿملٛمبمملظٓغؿملمملموػ٦ممع٤مزبٕجٓمأخسملٕمع٤م،مإغقبؾملمملمبضملؼملٓموظغمل٤مٰمتٕوغؾملمملم-م17م

ماب٤مسؾمملسمم2،638وماظلؼملمملءمععملؾؿملهملمص٦ض٥مطمملظعملؾهملموخسملٕتؾملمملمع٤مخسملٕت٥مماظٕسٓم،مزبٕجٓماىؽملهملم

م

وسؿملل٧م،و٭مملحنملمجٕؼيملم،موذمملػٓمؼ٦دٟم،ماب٤معمملذشملهملممابؽملهملمصٕس٦نم:مأغقب٥ممتغملػمل٣مأربضملهملموػ٣م٭طملمملرممٯم-م18م

ماظؽمليبم27،605اب٤معٕؼ٣مممؼ٦دٟم

م

وإنموظؿملؿؼمل٦ػمملمسؼملٕمصعمل٦يمأعنيمٰمتفملخٔهمؼبمآم،مصٖاػٓمؼبماظٓغؿملمملمراشنملمؼبماآلخٕةم.مإنموظؿملؿؼمل٦ػمملمأبمملمبغملٕم-م19

اظؽمليبم644م،7وإنموظؿملؿؼمل٦ػمملمسػملؿملممًلمصؾملمملدمعؾملؿٓماظٕسٓم،مظ٦عهملم٣٫ٰم
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م

ماظؽمليبم83،748إؼمملط٣موظ٦مممصكملغقبؾملمملمتظملؿّمسؼمل٢ماظرملؿملشملمملنماظؽملق٢م-م20

ماب٤مسؾمملس292م،93مبمملدشمل٦امأؼٓؼؾمل٣مبمملظضملٔابماِغضملمملمم -21

ماظؽمليبم31،204اظؿممل٫نملمع٤ماظٔغنملمطؼمل٤مٰمذغنملمظ٥ماٌممل٫ٓةمٯم-م22

م88،392اىؾملؽملؼملؿملنيمسمملدوامغبؼملممًلممماظؽمليبماِسٕافم-م23

حقٕبعوملمسػملؿملؾمل٣مايؿملؿمملنمؼ٦مماظلؾوملمممصغملمملغوملممتفملتؿملؾمل٣مصؿمل٥مذٕسممًلمِعؽملؾملمملموٰمتفملتؿملؾمل٣مؼبمشرلهمإٰمأنم-م24

 ذبمملػ387ٓم،163ؼشملػملؾ٦ػمملماِسٕافم

مذبمملػٓم114،593دؾقمملنمآممومايؼملٓمٓموٰمإظ٥مإٰمآمموآمأطدلمػ٦دم:مايلؽملمملتمػ٨-م25

ؼضملينماىؽملهملمغٖظوملمؼبم٭ؾملؿملنملموبٱلموخؾمملبموسؼملمملرمب٤مم(ِجٕماآلخٕةمأطدل)،مايلؽملهملمػ٨مآٌؼؽملهملماٌرملٕصهمل-م26

ث٣مب٦أػ٣مآمدارماشلفٕةموم،مؼمملدٕمسٔبؾمل٣ماٌرملٕط٦نممبغملهملموأخٕج٦ػ٣مع٤مدؼمملرػ٣موماي٠معؽملؾمل٣مرممل٫ظملهملمايؾرملهملم

أغٖشل٣مآٌؼؽملهملموأرضملؼملؾمل٣ماظطملؽملؿملؼملهملمصؾملٔاممػ٦ماظـ٦ابمؼبماظٓغؿملمملماظؽملق٢م(ظؽملؾ٦أغقبؾمل٣ممؼبماظٓغؿملمملمحلؽملهملمم)جضملػملؾمل٣مأغزملمملرًا

ضبؿمل٧مب٤مدٱممم729م،41

،مخٕجوملماٌٱ٫غملهملمع٤مسؽملٓمإبٕاػؿمل٣مسب٦مضٕؼهملمظ٦طمصفملت٦امظ٦رممًلمغزملٟماظؽملؾملمملرموػ٦مؼبمأرضمظ٥مؼضملؼمل٢مصؿملؾملمملم-م27

أعؽبمملم:موضٓمضممللمآمشل٣مٰمتؾملػملغمل٦ػ٣ممممحؿ٧مؼرملؾملٓممسػملؿملؾمل٣مصمملدؿسملمملص٦همصمملغشملػمل٠مبؾمل٣مصػملؼملمملمعرمل٧مدمملسهملمضممللمشل٣م

وعمملمأعٕػ٣م؟مضممللمأذؾملٓمبمملٓمأغقبؾمل٣مظرملٕمأػ٢مضٕؼهملمؼبماِرضمسؼملًٱمصٓخػمل٦امعضمل٥م:مبػملطملغمل٣مأعٕمػٔهماظعملٕؼهملم؟مضمملظ٦ام

إنقبم:مسػملؿمل٥ماظلٱمم،صكٕجوملماعٕأت٥مصفملخدلتمض٦عؾملمملموضمملظوملمم(بؿملوملمظ٦طمم)عؽملٖظ٥موٕمؼضملػمل٣مبٔظ١مأحٓممإٰمأػ٢م

ًٰمعمملمرأؼوملمعـ٢موج٦ػؾمل٣مضٛمصفمملءممض٦ع٥مؼؾملٕس٦نمإظؿمل٥م،مأي صعملممللمشل٣م،مؼلٕس٦نمؼبماٌرمل٨م:مؼبمبؿملوملمظ٦طمرجممل

حنيمحسملٕواموزؽملقب٦امأغقبؾمل٣مشػملؼملمملنمػقملٰءمبؽملمملت٨مػ٤قبمأرؾملٕمظغمل٣مع٤مغغملمملحم:م

مابؽملؿؿمل٥موظضملػمّل٥مؼبمذظ١ماظ٦ضوملمطمملنمتٖوصب٥مبؽملمملت٥مع٤ماظغملظملٕةمجممل٫ًٖامطؼملمملمزوجماظؽمليبم،مؼضملينمبمملظؿٖوؼيمل:ماظٕجممللم

وط٢مغيبمأب٦مم)أرادمغلمملءمأعقبؿ٥م:مع٤مسؿؾهملمب٤مأب٨مشلنملموماظضملمملصمب٤ماظٕبؿملٝمضؾ٢ماظ٦ح٨موطمملغمملمطمملصٕؼ٤م،وضؿمل٢

مطؼملمملمضٕئمؼبماظرملمملذمم(أعؿ٥م

 ...{6:مم33د٦رةماِحٖابم}..اظؽمليبمأوظبمبمملٌقملعؽملنيمع٤مأغظمللؾمل٣موأزواج٥مأعؾملمملتؾمل٣ممموػ٦مأبمشل٣مػ٦دم

مضؿمملدةموماظلٓيم580م،م81

اب٤مسؾمملسمم603م،24رأىمآؼهملمع٤مطؿمملبمآمغؾملؿ٥معـػملوملمظ٥مؼبمجٓارمايممل٫ٛممؼ٦دٟم-م28

٭مملرتمدراػؼملؾمل٣محفمملرةمعؽملعمل٦ذهملم٭قمملعممًلمأثٱثممًلموأغزملمملصممًلموٕمؼؾضملٓمعضملٓنمإٰمرؼملٗمآمسػملؿمل٥مصػمل٣مؼؽملؿظملٝمب٥م-م29

ماب٤مسؾمملسم88،532أحٓمواذٓدمسػمل٧مضػمل٦بؾمل٣ممؼ٦غٗم

٭مملرتمدراػؼملؾمل٣محفمملرةمعؽملعمل٦ذهملم٭قمملحممًلمأثٱثممًلموأغزملمملصممًلموٕمؼؾضملٓمعضملٓنمإٰمرؼملٗمآمسػملؿمل٥مصػمل٣مؼؽملؿظملٝمب٥م-م30

 اب٤مسؾمملس532م،88أحٓمؼ٦غٗم
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ذبمملػٓمم575م،٬71قغملوملممبضملؽمل٧محممل٬وملمػ٦دم-م31

 وػنمل575م،٬71قغملوملمتضملفؾممًلمع٤مأنمؼغمل٦نمشلمملموظٓموضٓمػٕعوملمػ٦دم-م32م

مضؿمملدةمم٬71،575قغملوملمع٤مشظملػملهملماظعمل٦مموضٓمجمملءػ٣ماظضملٔابمػ٦د-م33

مدضملؿملٓمب٤مجؾرلم453م،40اظسملؼملرلمؼبمسػملؿمل٥مظػملزملٓؼ٠ماظؿ٦بهملم-م34

ماظسملقمملكمم4،670ممإبٕاػؿمل٣ماظسملؼملرلمؼبمض٦ع٥مؼضمل٦دمسػمل٧مربؼملٓم-م35

اظلقبٓيم577م،71صسملقغملوملمماعٕأت٥مدٕورًامبمملظرملمملرةمبٖوالما٦ًفمػ٦دم-م36

صٱمؼلٕفموظ٨ماٌعملؿ٦لمصؿملعملؿٙمظؽملظملل٥مع٤مشرلمأنمؼٔػنملمإظبموظ٨ماِعٕمصؿملضملؼمل٢محبؼملؿملهملماىمملػػملؿملهملموطبمملظٟم-م37

ماب٤مسؾمملسم774م،33أعٕمآماإلدٕاءم-م

مغمملصٝمم80،284ؼبمذفملغ٥مووحٓاغؿملؿ٥ماِغضملمملممم-م38

اب٤مسؾمملسم594م،1صؿملؾملمملمع٤مآٌغ٨مؼ٦غٗم-م39

اظؽمليبم146،318ضمملت٢مآماظؿملؾمل٦دمحؾبقٕبعوملمسػملؿملؾمل٣ماظرملق٦مممصؾمملس٦ػمملموأطػمل٦امأٔمملغؾملمملمماِغضملمملمم-م40

غمملمإغ١مأسشملؿملوملمبينمآدممعمملمؼفملطػمل٦نمصؿملؾملمملموؼؿؼملؿضمل٦نموٕمتضملشملؽملمملمذظ١مصفملسشملؽملمملمؼبماآلخٕةمبضمملظوملماٌٱ٫غملهملمر-م41

م70،786،صعملممللمآمتضملمملظبموسٖت٨موجٱظ٨مٰمأجضمل٢مذرؼهملمع٤مخػملعملوملمبؿملٓيمطؼمل٤مضػملوملمظ٥مط٤مصغملمملنماإلدٕاءم

زؼٓمب٤مأدػمل٣مم

مضؿمملدةمم9،714وعؽملؾملمملمجممل٫ٕمدؾؿمل٢ماظرملؿملشملمملنماظؽملق٢مم)ضزملٓماظلؾؿمل٢محٱظ٥موحٕاع٥مورمملسؿ٥م-م42

م

مدؾمل٢مب٤مسؾٓآمواب٤م714م،9وعؽملؾملمملمجممل٫ٕمأػ٢ماِػ٦اءموماظؾٓعمماظؽملق٢مم(اظلؽملهملم:مضزملٓماظلؾؿمل٢م-م43

اٌؾمملركم

م

ممض٦ممؼ٦غٗموػ٣مأػ٢مغؿملؽمل٦ىمع٤مبٱدما٦ٌ٭٢مطمملغ٦امؼضملؾٓونماِ٭ؽملمملمممصؾضملىملمآمإظؿملؾمل٣مدؿملٓغمملمؼ٦غٗم-م44

صفملضمملع٦امسػمل٧متغملٔؼؾ٥مدؾٝمدؽملنيموت٦سٓػ٣ممبمملظضملٔابمبضملٓمثٱثهملمأؼمملممصػمل٣مؼٕجضمل٦امحؿ٧مدغمملمما٦ٌسٓ،مصطملمملعوملم

اظلؼملمملءمشؿملؼملممًلمأد٦دًامذامدخمملنمذٓؼٓمصؾملؾٛمحؿ٧مشرمل٧معٓا٫ؽملؾمل٣مصؾملمملب٦امصشملػملؾ٦امؼ٦غٗمصػمل٣مصبٓوهمصفملؼعملؽمل٦ام٭ٓض٥م

صػملؾل٦اماٌل٦ح٦بٕزوامإظبماظزملضملؿملٓمبفملغظمللؾمل٣موغلممل٫ؾمل٣مو٭ؾؿملمملغؾمل٣مودوابؾمل٣موصقبض٦امبنيمط٢مواظٓةمووظٓػمملممممصق٤قبم

وتسملٕس٦امم،موأزؾملٕواماإلميمملنم،مبضملسملؾمل٣مإظبمبضملٚموسػملوملماِ٭٦اتموماظسملفؿمليملموأخػملزمل٦اماظؿ٦بهملم

ماظؾؿملسملمملويم97،537ؼ٦غٗم.موطمملنمؼ٦ممسمملذ٦راءمؼ٦مماىؼملضملهملمم،مصٕغبؾمل٣موطرملٟمسؽملؾمل٣م،مإظبمآمتضملمملظبم

م

مؼضملػملؼمل٥موؼ٦ضظمل٥مسػملؿمل٥ممؼعملممللمظ٥ممبػملضملمملممصغملمملنمرد٦لمآم:مطمملنمؼبمعغملهملمشٱممأسفؼمل٨مظؾضملٚمضٕؼ٘مٯم-م45

ماب٤مسؾمملسم103،754مػٔهماآلؼهملماظؽملق٢مسػمل٧ماظؽمليبمم)صعملممللماٌرملٕط٦نمإغقبؼملمملمؼضملػملؼمل٥مبػملضملمملمماظؽملزملٕاغ٨ممصؽملٖظوملم
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اظؽمليبمم728م،38طٔبينمسؾٓيموٕمؼ١مؼؽملؾطمل٨مظ٥مأنمؼغملٔبينماظؽملق٢م-م46

اظسملقمملكمم786م،70طقٕبع٥مبمملظؽملشمل٠موماظؿؼملؿملؿملٖماإلدٕاءم-م47

اب٤مسؾمملسم786م،70ط٢مذ٨ءمؼفملط٢مبظملؿمل٥مإٰماب٤مآدممصكملغقب٥مؼفملط٢مبؿملٓهماإلدٕاءم-مم48

اظؽمليبم741م،69ٰمحؿ٧متٔوض٨مسلؿملػملؿ٥موؼٔوقمسلؿملػملؿ١ماظؽملق٢ممٯم-م49

ؼمملمرد٦لمآموعمملماٌؾرملٕاتم؟مضممللماظٕؤؼمملماظزملممليهملمؼٕاػمملماٌقملع٤مأوم:مٰمغؾ٦ةمبضملٓيمإٰماٌؾرملٕاتممضؿمل٢م-م50

اظؽمليبم524م،64تٕىمظ٥ممؼ٦غٗم

اب٤مسشملمملءم634م،111ٰمؼلؼملٝمد٦رةمؼ٦دٟمربٖونمإٰمادذلوحمؼ٦دٟم-م51

اظؽمليبمم356م،55ظلؿ٣متٓس٦نمأ٭٣موٰمشممل٫ؾممًلمإغؽبغمل٣متٓس٦نمزلؿملضملممًلمضٕؼؾممًلمماِسٕافم-م52

ؿبؼؽب٣ؽبمَأَأغوملؽبمُضػملوملؽبممم...:مومظعملؽملقب٥مآمؼبمض٦ظ٥مٌمملمضممللمتضملمملظبم،ممحفؿ٥مُظعمّل٤مسؿملل٧مٯم-م53 ؼؽبمملمسكبؿمللؽب٧مابؿب٤ؽبمعؽب

م116،247ظعمّلؽمل٥مآمحفؿ٥ماٌممل٫ٓةمٯمممم:مس٤مرد٦لمآمم:مضممللمأب٦مػٕؼٕةمٮممماآلؼهملمم ...ظكبػملؽملمبمملِسم

س٤مأب٨مػٕؼٕةماظؽمليبم

اظؽمليبمم479م،102عمملمأعٕتمؼبمأع٦اظغمل٣مبرمل٨ءماظؿ٦بهملم-م54م

وأغمملمأض٦لمظغمل٣م:موضٓمضٓرتمصغمل٤مخرلمآخٔممصعملممللم،معمملذامتصملؽمل٦نم؟مضمملظ٦امخرلًامأخمطٕؼ٣مواب٤مأخمطٕؼ٣م-م55

ؾبماظػمّل٥ؾبمَظغمُل٣ؿبمَٰمتؽبؿبؽبؼنملؽبمسؽب٢ؽب):مطؼملمملمضممللمأخ٨مؼ٦دٟم ماظؽمليبم91،626ممممؼ٦دٟمؼؿبغمُل٣ؾبماْظؿملؽب٦ؿبمؽبمؼؽبطملؿبظملكب

اظؽمليبم227م،73عمملمزؽمل١مبمملثؽملنيمآمثمملظـؾملؼملمملماٌممل٫ٓةم-م56

اب٤مسؾمملسم640م،2عمملمؼٓرؼ١مأغقبؾملمملمبضملؼملٓمٰمتٕىماظٕسٓم-م57

اب٤مسؾمملسمم295م،98علؿعملٕمؼبماِرضمومعلؿ٦دعمسؽملٓمآماِغضملمملممم-م58

اب٤معلضمل٦دم295م،98علؿعملٕمؼبماظٕح٣موعلؿ٦دعمؼبماظعملدلمأوممعلؿ٦دعمؼبماظٓغؿملمملمماِغضملمملمم-م59م

ماظٕبؿملٝمب٤مأغٗمم6،549وعلؿ٦دسؾملمملمػ٦ماظعملدلمػ٦دم،معلؿعملٕػمملمػ٦مأؼمملممحؿملمملتؾملمملم-م60م

وعضملمملذمآمأنمتؽمللنملمإظبمذ٨ءمع٤مذظ١مظؿ٦اتٕمم)عضملمملذمآمٕمتغمل٤ماظٕد٢مظؿصمل٤مأنمٰمغزملٕمشل٣مؼبماظٓغؿملمملم-م61

سممل٫رملهملمم632م،110ػٔهماظعملٕاءةمؼ٦دٟم

ؿبآنؾبم... :ث٣متٱمم،مع٤مبػملطملؿ٥مآؼهملمع٤مطؿمملبمآمصغملفملمنمملمرأىمرد٦لممآم-م62 ؽٔباماْظعمُل موؽبُأوحكب٨ؽبمِإَظ٨مبمػؽب

ؽب كبرؽبُط٣مبكب٥كبموؽبعؽب٤مبؽبػمَل مربؼملٓمب٤مطضملنملماظعملٕز٨م19،358ماِغضملمملمم{19}...ِغ

ع٤مطمملنمعلؿؽملممًلمصػملؿمللنتمبفمل٭قمملبمغؾؿمل٥ماظٔؼ٤ماخؿمملرػ٣مآمظزملقؾؿ٥موؼؿؼملل١مبفملخٱضؾمل٣مؼ٦دٟم-م63

ماب٤معلضمل٦دم108،630

مسؾٓآمب٤مسؼملٕم51،780ا٦ٌتماإلدٕاءم-م64

غٖظوملمد٦رةماِغضملمملممظؿملًٱممبغملهملمعبػملهملمواحٓةم،ؼعمل٦دػمملمأومعضملؾملمملمدؾضمل٦نمأظٟمعػمل١م،صبفملرونمح٦شلمملم-م65

اب٤مسؾمملسم349م،م1بمملظؿلؾؿملّمع٤مضٕأػمملم٭ػمل٧مسػملؿمل٥مأوظؽ١مظؿملػمل٥موغؾملمملرهمماِغضملمملمم
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اظؽمليبم726م،30غضمل٣مسؾٓمآمخمملظٓمب٤ماظ٦ظؿملٓماظؽملق٢م-مم66

اظلقبٓيم748م،83ث٣مؼؽملغملٕوغؾملمملماظؽملق٢م،مغضملؼملهملمآمؼضملينمغؾ٦ةمربؼملٓم-م67

مماظرملمملصضمل12،442٨غظمل٨ماإلميمملنمس٤ماظغملظملمملرموإنم٭ٓرتمعؽملؾمل٣ماظؿ٦بهملمم-م68

أب٦مروقمم635م،1ػٔهمايٕوفماظيتمؼبمص٦اتّماظل٦رمسٖا٣٫مآموماظ٦ضٟمسػملؿملؾملمملمتمملممماظٕسٓم-م69

ماظؽمليبم49،458ػ٢مظ١مؼبمجٱدمبينماِ٭ظملٕمماظؿ٦بهمل-م70

اب٤مسؾمملسمم760م،122ػ٦ماظـؽملمملءمايل٤مورويمسؽمل٥مأغقبؾملمملماظضملمملصؿملهملموماظضملؼمل٢ماظزملمملحلمؼبماظٓغؿملمملمماظؽملق٢م-م71

اب٤مجٕؼيملم317م،146ػ٦مط٢مي٣مٕمؼغمل٤مزبؿػملشملممًلمبضملصمل٣موٰمسػمل٧مسصمل٣ماِغضملمملمم-م72

ػقملٰءماِغؾؿملمملءمعسملمملص٦نمإظبمذرؼهملمإبٕاػؿمل٣مومإنمطمملنمعؽملؾمل٣مع٤مٕمتػملقعمل٥مموٰدةمع٤مجؾملؿنيمع٤مضؾ٢ممأبموم-م73

ؾٓبمِإَظذملؾملؽب١َمم... ِنمظ٦رممًلماب٤مأخ٨مإبٕاػؿمل٣مواظضملٕبموضمل٢ماظضمل٣مأبممًلمطؼملمملمأخدلمآمس٤موظٓمؼضملعمل٦بم،مأمم َضمملُظ٦ْامغؽبضملؿبؾؾب

ؽباػكبؿمل٣ؽبموؽبِإدؿبؼملؽبمملسكبؿمل٢ؽبموؽبِإدؿبقؽبمملقؽب مصكملزلمملسؿمل٢مس٣قبمؼضملعمل٦بمماِغضملمملمم{133:م2د٦رةماظؾعملٕةم}م...وؽبِإَظذمل٥ؽبمآبؽبممل٫كب١َمِإبؿب

ماب٤مسؾمملسم84،288

أغؿ٣مذٕمعغملمملغممًلمؼبماظٕضهملمِغقبغمل٣مدٕضؿ٣مأخمملط٣موبضملؿؼمل٦هم:م/مػ٨ماظغملػملؼملهملماظيتمأدٕػمملمؼ٦دٟمؼبمغظملل٥م،أيمم-م74

مضؿمملدةمم77،620ؼ٦دٟم

اظؽمليبم643،م7ومآمِنؿبمؼؾملٓيمآمب١مرجًٱمواحًٓامخرلمظ١مع٤مغبٕماظؽملضمل٣مماظٕسٓم-م75

اب٤مسؾمملسمم778م،44وإنمع٤مذ٨ءمح٨ماإلدٕاءم-م76

مايل٤م44،778وإنمع٤مذ٨ءمصؿمل٥مروحماإلدٕاءمم-م77

وبمملظؽملف٣مػ٣مؼؾملؿٓونمؼضملينماظـٕؼمملموبؽملمملتمغضمل٘موماىٓيمموماظظملٕضٓانمبؾملمملمؼؾملؿٓونمإظبماظعملؾػملهملموماظشملٕقمؼبم-م78

 اظلقبٓي717م،16اظؾقٕموماظدلماظؽملق٢م

 اظٕبؿمل549ٝم،6وعلؿ٦دسؾملمملمػ٦ماظعملدلمػ٦دمم-م79

م93مؼمملمظشملؿملظملممًلمص٦قمط٢مظشملؿملٟمأظشملٟمب٨مؼبمأع٦ريمطػملؾملمملمطؼملمملمأحنملمور٬ينمؼبمدغؿملممليموآخٕت٨ممؼ٦دٟمػ-80

مؼضملعمل٦بم626،

وأنمإبػملؿملٗمطمملنمع٤م،مأٰمتٕىمأنقبماظلقٕةمطمملغ٦امطظملمملرًاممث٣مخؿ٣مشل٣مبمملظلضملمملدةم،مطبؿ٣مظػملؼملٕءمعمملمبٓئمب٥م-م81

ربؼملٓمب٤مطضملنملماظعملٕز٨مم341م،29اٌٱ٫غملهملمعقملعؽملممًلمث٣مسمملدمإظبمعمملمبٓئماِسٕافم

ؼٓخػمل٦نماىؽملهملمؼبمععملٓارمؼ٦مموظؿملػملهملمع٤مأؼمملمماظٓغؿملمملمثٱثمعٕاتمعضملؾمل٣ماظؿقٟموماشلٓاؼمملمع٤مآمتضملمملظبمم-م82

مععملمملت٢م23،653اظٕسٓ

ذبمملػٓمم357م،58ؼضملينمأنقبمؼبمبينمآدمماظشملؿملنملموماًؾؿملىملمماِسٕافمم-م83

ميق٦مآمعمملمؼرملمملءمع٤مدؼ٦انمايظملصملهملمعمملمظؿملٗمصؿمل٥مث٦ابموٰمسعملمملبموؼـؾوملمعمملمصؿمل٥مث٦ابمأومسعملمملبماظٕسٓم-م84

اظسملقمملكمم663م،39



 859 

أب٦حؽملؿملظملهملم442م،12مينيماظغملمملصٰٕمتغمل٦نمميؿملؽملممًلمذٕسؿملهملماظؿ٦بهملمم-م85

م

م

 

مم

م

م

مممممممممممممممممممم

ذ

 صفرسذاظشواػدذاظشعرؼة

 

 اظبحراظطوؼلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

م

ِٚمَأْرؽببؾبمممموٰمَظضملكبؾؽبممًلمعؽملقب٨موذوماظرملقبؿملنملكبمؼؽبػمْلضملؽبنملؾب-م1 ِٕبؿبوملؾبموعمملمذؽب٦ؿبضممًلمإظبماظؾؿمل ممم77،283ماظغملؼملؿملوملماِدٓيماِغضملمملممممَر

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

كبمأنؿبمظلؿبوملؾبمداخكبًٱممممممموٰمخؽبمملرجؽبممًلمإٰمسؽبػمل٨مبمرؽبضكبؿملنملؾبممم-م2 قبعؿملؽملهملمممممؼ٦غٗأحعملممًلمسؾمملدؽبما  596م،4اب٤ماظ

مممممممممممم221م،59اظؽملمملبطملهملماظٔبؿملمملغ٨ماٌممل٫ٓةموٰمسؿملنملؽبمصؿملؾمل٣مشرلؽبمأنمبمدؿمل٦َصؾمل٣مممممبكبؾمل٤قبمصػمل٦لفبمع٤ؿبمضٕاِعماظغملؿممل٫نملكبمممم-م3

ؽٓباعهمللبممممممعؾبضملؿقبعملهمللبممّممملمتؽبف٨ءؾبمبكب٥كبم-م4  700م،52اظؿقبفؾبمممممماعٕؤماظعملؿملٗمايفٕمإذامذؾبْضوملؽبمَصمملػمملمُضػمْلوملؽبمرضمل٣ؽبمعؾب

ؽبرؾبمم-م5مم كٟبمربقب٥ممممط٦ؽباظلملؾبمتؽبؽملؿبظملكب٨ممسؽملؿب٥معؽبمملمػؾب٦ؽبمضْب ؿبءكبمعكب٤ؿبمُظشمْل ؽٟبماٌ  645م،11شرلعضملٕوفمضممل٫ػمل٥ماظٕسٓأعمملمؽبموخػمْل

ؽبرؿبنؽبمب٨ممممَصعمُلػمْلوملؾبم-م6 كبؼؾبمم:مبغملؿملوملؾبمسػمل٧مدؿببكبماظعمَلشملمملمإذؿبمعؽب م718م،17اظضملؾمملسمب٤ماِحؽملٟماظؽملق٢وؽبعكبؿـبػملكب٨مبمملظؾؾبغمَلمملءكبمجؽب

ؾٕبم مَأدؿببؽبماظعمَلشملمملمػؽب٢ؿبمعؽب٤ؿبمؼؾبضملرلؾبمجؽبؽملمملحؽبذمل٥ؾبممممممَظضملؽبػمّل٨مإظبمعؽب٤ؿبمضٓمػ٦ؼؿبوملؾبمَأركبؿملذمل

ممم

ؽ٘بمأطٓحؾب-م7 قبػؾٕبممإٰمتمملرتمملنمصؼملكبؽملؿبؾملؾبؼملمملمممممأع٦تؾبموأخٕىمَأبؿبؿبؿطمل٨ماظضملؿمل مممممممممممم208م،41اظضملفرلماظلػمل٦ّظ٨ماٌممل٫ٓةممموعمملماظ

ُٛمأغؿبظمُللممل-مم8م فٗبمتؽبلؽبمملض فٗبمتؽبؼملؾب٦تؾبمدؽب٦ؼقبهملمممممممممموظغملؽملقبؾملمملمغؽبظمْل  656م،30اعٕؤماظعملؿملٗماظٕسٓ صػمل٦امأغقبؾملمملمغؽبظمْل

ؾبمممم-م9م كٓبمتؽبمملبكب  594م،2حلقبمملنمب٤مثمملبوملمؼ٦غٗمظؽملمملماظعملٓمؾبماظضملؾبػملؿملمملمإظؿمل١َموخؽبػمْلظمَلؽملؽبمملممممممممممِوقبظؽملمملمؼبمرمملسهملكبما

 508م،24صؼملمملمزاظوملؿبماظعمَلؿؿبػمل٧متؽبؼملؾبيملنبمدعمملءػمملممممممممممبٓجػملهمَلمحؿ٧معمملءؾبمدجػملهمَلمأذغمل٢ؾبمجٕؼٕممؼ٦غٗم-م10
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ؿبمصؿمملتؽبؾملؾب٣ؿبممممممممممومأطٕوعهملمايؿملؿملقب٤مخػمُل٦امَطؼملؽبمملمػؿملؽبمملمم-م11  545م،1ٰأسٕفمضممل٫ػمل٥مػ٦دموضممل٫ػملهمللبمخ٦ٰنؽبمصمملغغمل

ممممممممممممممممممممممممممممممممم

اظبحرذاظبدقطذ

ذ

ؽٓبمربقبمأخ٨مس٦نؽبمب٤ِمعكبكؿبٕاِقمممتفملبقبٛمذقٕبًام-م12 م295،م96اِغضملمملممػ٢ؿبمأغوملؽبمبمملسىملفبمدؼؽملمملرؽبمَيمملجؽبؿكبؽملمملمممممممممأومسؾ

ِٕمؾبممم-13 م88زػرلمب٤مأب٨مدػملؼمل٧ماإلدٕاءموإنؿبمأتمملهؾبمخؽبػملؿمل٢فبمؼ٦مؽبمعؽبلؿبؾطملؽبهمللبمممممممممممممؼعمل٦لؾبمٰمشممل٫نملفبمعمملظ٨موٰمحؽب

م793،

م562م،34شرلمعضملٕوفمضممل٫ػمل٥مػ٦دمممممإنؿبمتلؿضملؿملؽمل٦امبؽملمملمإنؿبمتٔسٕواموؾٓبوامممممممعؽملقبمملمعضملمملض٢مسقٖبمزاغؾملمملمطٕمؾب-14

ُٓمؼرملغملؾبػمملمممممممممواظرملنٕبمبمملظرملىٕبمسؽملٓمآمعكبؿبٱنمم-م15 ممم560م،34حلقبمملنمب٤مثمملبوملمػ٦دع٤مؼظملضمل٢ؿبمايلؽملمملتكبما

م

م

كبمعؽبمملمظػملؽملقبمملِسمَأْصسملؽبممللؾبم-م16 لبمممممممممممممممماظظمَلسملؿب٢ؾبم اظؽملق٢ممشرلمعضملٕوفمضممل٫ػمل٥وٰمتؽبعمُل٦َظ٤مبمظ٨مَصسملؿب٢فبمسػمل٧مَأحؽب

م71،743

ممممممممممممممممممممممممممم

اظبحرذاظواصرذ

ذ

 م418م،35حلمملنمب٤مثمملبوملماِغظملممللطفملنقبمدؾؿملؽهمَلمع٤مبؿملوملكبمرأسمممممممممممممممممؼغمل٦نؾبمعٖاجؾبؾملمملمسل٢فبموعمملءمم-17

ؾٟبمعكبؽملؿب١ماظ٦ؽبداسمملمم-مم18 قبقمؼمملم٬كبؾؽبمملسمملمممممممممممممموٰمؼ١ُمع٦ضكب  419م،35اظعملشمّلمملع٨مماِغظملممللضكبظملكب٨مَضؾؿب٢ماظؿقبظمَل

ممم419م،35طضملنملمب٤معمملظ١ماِغظملممللبغمَلوملؿبمسؿملينموحؾب٠قبمشلمملمبؾبغمَلمملػمملممممممممممممممموعمملمؼؾبطملؿبؽملكب٨ماظؾؾبغمَلمملءؾبموٰماظضمل٦ؼ٢ؾبمم-19

ّٰماظظملٕضٓانمم-20 م520م،61سؼملٕومب٤معضملٓيمطٕبماظٖبؿملٓيمؼ٦غٗوط٢نبمأٍخمعظملمملرُض٥مأخ٦همممممممممممممممظضملؼملؾٕبمأبؿمل١مإ

مم

اظبحرذاظؽاعلذذ

ذ

فّبممممممممموسػمل٧ماغؿبؿكبعمَلممل٭ؽب١مؼبماىكبؾمملؼؽبهملكبمَأزؿبدؽبدكبيممم-مم21 ؽٓبْضوملؽبمصكملغقب٨مظ١مَطمملذكب م398م،186ػرملمملمماِسٕافمأؼقبممًلم٭ؽب
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ؿٓبمأعقٕبمسػمل٧ماظػمّلؽؿمل٣ِمؼؽبلؾبؾنبؽملكب٨ممممممممَصؼملؽبسملؿملوملؾبمثؾبؼملقبوملؿبم-م22 ممممممم420م،35سلٕمب٤مسؼملٕومايؽملظمل٨ماِغظملممللضػملوملمٰمؼضملؽملؿملينمم)وظعمَل

ؽبنقبمض٦ؿبعكب٨ماظٔؼ٤ؽبمػؾب٣ممممممممممممدؾب٣قبماُظضملٓاةكبموآصهملكبماَىؽبرممممممممممم-م23 م637م،1إًغ٠مبؽملوملمػظملمملنماظٕسٓؼؾبؾؿبضملكب

ؽٓبماِزؽبرمم ممممممموماظؽملقبمملِزظنيؽبمبكبغمُل٢قبمعؾبضملؿبؿؽبؽبكلبمممممممممممموماظشمّلؿملؾنيؽبمعضملؽبمملضكب

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم398م،186اِخظمل٘ماظؾزملٕيماِسٕافمدسؿبينمومَأذؿبػؽبنملمجمملغكبؾؽبممًلممممممممممممممممممممؼ٦عممًلموأْطظملكب١َممجؽبمملغكبؾؽبممًلمم-م24

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اظبحرذاخلػقفذم

ذ

ؽٙبما٦ٌؿبتؾبمذاماظطملكبؽمل٧موماظظمَلعملكبرلام-م25 م40اظؿ٦بهملمسٓيمب٤مزؼٓماظضملؾمملديٰمأرىما٦ٌتؽبمؼلؿبؾكب٠ؾبما٦ٌتؽبمذ٨ءفبممممممممغؽبطملؽب

م455،

مم

اظبحرذادلتؼاربذذذذذذذذذذذ

ؾٓبمبمملظػملؿمل٢ِمغمملراممم-ممم26 م528م،71جمملرؼهملمب٤مايفمملجمؼ٦غٗمأط٢مبماعٕئمهلؾنيماعٕءًامممممممموغمملٍرمتؾب٦َض

ذم

اظبحرذادلـدرحذ

م767م،12ربؿملٝماظظملٖاريماإلدٕاءأ٭ؿبؾؽبقؿبوملؾبمٰمَأحؿبؼملكب٢ؾبماظلقبٱحؽبموٰممممممممممممممَأعؿبػملكب١ُمرؽبْأسؽبماظؾضملرِلمإنؿبمغؽبظمَلٕامم-م27

ٌَشمَلٕامم قبؼمملحؽبموما كبيموأخؿبرملؽب٧ماظ مواظ٫ٔؿبنملؽبمأخرملمملهؾبمإنؿبمعؽبؽبرؿبتؾبمبكب٥كبكبكبممممممممممممممممممممموحؿب

ذ

مم

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م
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صفرسذاألسالمذذ

 
إبراػقمذاظـخعيذذم

/م240,105اٌممل٫ٓة

ُأَبيذبنذطعبذذم

اظٕسٓم/476،100اظؿ٦بهملممم/341،29اِسٕافم

/م664،43

أمحدذبنذجعػرذذم

اظٕسٓمم/م541,107ؼ٦غٗمم/م514,39ؼ٦غٗم

اإلدٕاءمم/م688,40إبٕاػؿمل٣مم/م657,35

/ممم774,33اإلدٕاءمم/م767,13

أمحدذبنذحـبلذذم

/ممممممم783,60مماإلدٕاءم

أمحدذبنذحمؿدذاظؼّواسذ

مممم303،109مممماِغضملمملمم

أمحدذبنذعودىذذم

اظؿ٦بهملممم/184,5اٌممل٫ٓةممم/181,3مماٌممل٫ٓةم

ممممم499,9ؼ٦غٗم/485,120

ممألجفوريما

/مممممم670,4مممإبٕاػؿمل٣مم

األخػشذذذذذم

اِغضملمملممم/190,13اٌممل٫ٓةمم/185,6اٌممل٫ٓةمم

اِسٕافمم/282,75اِغضملمملممم/260,25

اِسٕافمم/م364,95اِسٕافمم/م337,24

اِغظملممللمم/م398,186اِغضملمملممم/م376,137

/م443,13اظؿ٦بهملمم/م428,60

ػ٦دمم/م550,10ػ٦دمم/536,97ؼ٦غٗ

اظٕسٓمم/م607,37ؼ٦دٟمم/م550,10

اظؽملق٢مم/م717,16اظؽملق٢مم/م656,33

اإلدٕاءمم/751,91اظؽملق٢مم/م723,28

/مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم789,78اإلدٕاءمم/م765,8

مممممممممممممممممممممممممممابنذأبيذإدحاقذم

اظٕسٓممممم/443اظؿ٦بهملممم/439,3اظؿ٦بهمل

م665,43

أب٦إدقمملقماظٖجمملجم

م756،105اظؽملق735،57/٢اظؽملق٢

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأبوذاألدودذاظدؤظي

م/م440,3اظؿ٦بهملممم

ماِسٕجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

/م648,13اظٕسٓمم

اب٤ماِغؾمملريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اِسٕافمم/319,151اِغضملمملممم

اظؿ٦بهملمم/م392,172اِسٕافمم/375,137

اظؿ٦بهملمم/م486,121اظؿ٦بهملمم/م486,121

/م576,71ػ٦دمم/م547,1ػ٦دمم/م487,121

م645,10اظٕسٓمم/م591,110ػ٦دمم

أغسذبنذعاظكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

/م552,16مػ٦دمم

ذذذذذذذذذذذذذذذذ(ػـ)اعرؤذاظؼقسذ

م700,52اظٕسٓم/655,30اظٕسٓم

أعقةذذ

/ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم744,76اظؽملق٢م

اظبزيذ
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/مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم688,40إبٕاػؿمل٣م

أبواظبؼاءذ

اِغضملمملممممم/204،م31اٌممل٫ٓةم

ا/440,3اظؿ٦بهمل/385,158اِسٕاف/275,59

اظؿ٦بهملم/454,40ظؿ٦بهملم

اظؿ٦بهملم/486,121اظؿ٦بهمل/485,120

ؼ٦دٟمم/560,34ػ٦دم/م487,121

اظٕسٓم/636,1اظٕسٓم/629,105

مممم/م789,78اإلدٕاء/659,35

أبوذبؽرذ

مم591,110ػ٦د/414,19اِغظملممللم

أبوذبؽرذاألصمذ

/م492,129اظؿ٦بهملم

باللذ

/م730,41اظؽملق٢م

اظبقضاويذ

/مم537,97ؼ٦غٗممم

ذ(ػـ)تأبطذذّرًا

/م394,96اِغضملمملمم

اظتتائيذ

/م713,8اظؽملق٢م

اظـضملمملظيبم

م204،31اٌممل٫ٓةم

جابرذبنذسبداهللذ

م/م777,44اإلدٕاء

اجلدذبنذضقسذ

/مم458,49اظؿ٦بهملم

ابنذجرؼجذ

ؼ٦دٟم/611,51ؼ٦دٟم/317,146اِغضملمملمم

/م628,105

جرؼربنذذسطقةذ

م507,24ؼ٦غٗم

أبوذجعػرذبنذاظـحاسذ

اِغظملمملل/380,148اِسٕاف/364,95اِسٕاف

/م487,121اظؿ٦بهملم/432,70

أبوجعػرذؼزؼدذبنذاظؼعؼاعذ

اظؿ٦بهملم/432,70اِغظملمملل/414,19اِغظملممللم

/م495,4ؼ٦غٗم/491,121

اجلالسذبنذدوؼدذ

/م468,74اظؿ٦بهملم

اجلاللذ

مم/م670,4إبٕاػؿمل٣م

أبوجفلذ

اظؽملق٢م/744,76اظؽملق٢م/743,76اظؽملق٢م

اإلدٕاءم/744,76اظؽملق٢م/744,76

/م783,60

اب٤مأب٨محمملمتم

م603،24ؼ٦دٟم

أبوذحامتذاظدجدتاغيذ

اِغضملمملمم/327,165اِغضملمملمم

اِسٕافم/328,165

اِسٕافم/335,18اِسٕاف/332,2

اِسٕافم/344,37اِسٕافم/339,27

اظؿ٦بهملم/461,55اظؿ٦بهملم/375,137
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اظؿ٦بهمل/486,121اظؿ٦بهمل/485,120

ؼ٦غٗم/494,2ؼ٦غٗم/487,121

اظٕسٓم/645,10اظٕسٓم/496,4

اظٕسٓم/651,21

إبٕاػؿمل٣م/662,38اظٕسٓ/655,30

إبٕاػؿمل٣م/684,29إبٕاػؿمل٣م/675,14

اظؽملق٢م/714,8اظؽملق٢مم/689,43

اإلدٕاءم/773,33اإلدٕاءم/724,29

/م784,61

ابنذحجرذذ

/م740,69اظؽملق٢م

حذؼػةذبنذاظقؿانذ

/م435,1اظؿ٦بهملم

حرضوصذبنذزػريذاظتؿقؿيذ

/م461,58اظؿ٦بهملم

حدانذبنذثابتذ

/مم494,2ؼ٦غٗم/418,35اِغظملممللم

احلدنذاظبصريذم

اِغضملمملمم/256,12اِغضملمملم/240,105اٌممل٫ٓةم

اِسٕافم/280,73اِغضملمملمم/274,59

اظؿ٦بهملم/439,3ظؿ٦بهملم/372,127

ؼ٦غٗم/503,16ؼ٦غٗم/439,3

اظٕسٓم/527,71ؼ٦غٗم/508,26

اظٕسٓم/641,4/4

اإلدٕاءم/777,44اِدٕاء/665,43

/مم768,16

احلدنذبنذطقدانذ

/م487,121اظؿ٦بهملم

احلدنيذبنذاظػضلذذ

/م204,31اٌممل٫ٓةم

حػصذ

اِسٕاف/302,109اِغضملمملم/271,54اِغضملمملم/

اِغظملمملل/354,54اِسٕاف/388,164

ؼ٦غٗمم/452,37اظؿ٦بهمل/414,19

م716,9اظؽملق٢م/507,23

محرانذبنذأسنيذذ

/م634,110ؼ٦دٟم

محزةذ

اِغضملمملم/271,54اِغضملمملم/214,46اٌممل٫ٓة

اِسٕاف/337,26اأسٕاف/316,152

/533,90ؼ٦غٗ/414,19اِغظملمملل/398,186

اظٕسٓمم/591,110ػ٦د/557,25ػ٦د

م771,23اظؽملق688,40/٢إبٕاػؿمل٣م/642,4

محزةذبنذسبدادلطؾبذ

/م710,1اظؽملق٢م

أبوذحـقػةذذ

ممم/م442,12اظؿ٦بهمل

احلويفذ

/م490,128اظؿ٦بهملم

أبوذحقانذذ

اٌممل٫ٓةم/178,9اٌممل٫ٓةم/186,9اٌممل٫ٓة

/م407,4اِغظملممللم/252,3اِغضملمملمم/239,102

إبٕاػؿمل٣م/625,91ؼ٦دٟ/561,34ػ٦دم
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اظؽملق٢م/754,103اظؽملق٢مم/677,18

/مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم756,105

أبوحقوةذ

ؼ٦غٗم/298,100اِغضملمملمم/240,105اٌممل٫ٓةم

/م525,65

خّبابذ

/م730,41اظؽملق٢م

اخلرغقذبـتذػػانذ

/م636,1اظٕسٓم

اخلؾقلذبنذأمحدذاظػراػقديذ

اِسٕاف/303,109اِغضملمملم/300,109اِغضملمملم

اظؽملق٢م/704,66ايفٕم/375,137

/م721,22

ابنذاظّدعقـةذ

/مم496,4ؼ٦غٗم

أبودؤادذاإلؼاديذذ

م527,71ؼ٦غٗمم

اظّدؼـوريذذ

/مم797,102اإلدٕاءم

اظربقعذبنذأغسذ

/م549,6ػ٦دم

ذ(ػـ)ربقعذبنذضبعذاظػزاري

/م767,12اإلدٕاءم

أبورجاءذ

/م503,16ؼ٦غٗم

أبوذروقذ

/م635,1اظٕسٓم

روؼسذ

/م665,43اظٕسٓم

اظزخمشريذ

اٌممل٫ٓةمم/196,24اٌممل٫ٓةم/186,9اٌممل٫ٓةم

اِغضملمملمم/294,96اِغضملمملمم/235,96

ػ٦دم/385,158اِغضملمملمم/303,109

اظٕسٓم/561,34

/م787,71اإلدٕاءم/625,91ؼ٦دٟ/659,35

ذ(ػـ)زػريذبنذأبيذدؾؿى

/م793,88اإلدٕاءم

زؼدذذبنذأخقـاذذ

/م448,30اظؿ٦بهملم

زؼدذبنذأدؾمذ

/م786,70اإلدٕاءم/777,44اإلدٕاءم

زؼدذذبنذاألعريذ

/م448,30اظؿ٦بهملم

زؼدذبنذثابتذ

/م476،100اظؿ٦بهملم

اظدجاوغديذ

اِغضملمملمم/217,15اٌممل٫ٓةم/182,4اٌممل٫ٓةمم

اِسٕافم/108,128اِغضملمملمم/256,12

إبٕاػؿمل٣م/616,66ؼ٦دٟم/383,155

اظؽملق٢م/730,41اظؽملق٢م/669,4

اإلدٕاءم/770,18اإلدٕاءم/759,119

اِدٕاء/798,104اِدٕاء/784,61

م759,119

اظدخاويذ
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/م725,41اظؽملق٢م

اظُدديذ

ػ٦دم/575,71ػ٦دم/533,90ؼ٦غٗم

اظؽملق٢م/717,16اظؽملق٢م/581,81

/م848,83,76

دعقدذبنذجبريذ

اظٕسٓم/454,40اظؿ٦بهملم/194,20اٌممل٫ٓةم

/م664,43

أبوذدػقانذبنذأعّقةذ

/م385,157اِسٕافم

أب٦دظملؿملمملنمب٤محٕبم

/م385,157اِسٕافمممم

دػقانذبنذسققـةذ

/م499,10ؼ٦غٗم

دالمذبنذادلـذرذ

/مم686,4إبٕاػؿمل٣م

دؾقؿانذبنذعفرانذاألسؿشذ

اِغضملمملمم/280,73اِغضملمملمم/249,1اِغضملمملمم

ؼ٦غٗم/316,152اِغضملمملمم/296,99

/م533,90

مسّقةذ

م744,76اظؽملق٢م

ابنذاظّدؿقػعذ

/م665,43اظٕسٓم

اظدؿنيذاحلؾيبذ

اِغضملمملمم/251,1اِغضملمملمم/190,13اٌممل٫ٓم

اِسٕاف/اظؿ٦بهمل/111,8اِغظملمملل/275,59

اظؿ٦بهملم/410,8اِغظملمملل/349,43

اظؿ٦بهملم/455,40اظؽمل٦بهمل/440,3

ػ٦دمممم/548,5ػ٦دم/481,108اظؿ٦بهمل/463,59

/م589,107ػ٦دم/563,34ػ٦دم/561,34

اظؽملق٢م/660,35اظٕسٓم/646,11اظٕسٓم

اظٕسٓم/746,76اظؽملق٢م/741,69

اإلدٕاءم/774,33اإلدٕاءم/757,110

/م787,71

دفلذبنذسبداهللذذ

م714,9اظؽملق٢م

دقبوؼهذ

ؼ٦غٗ/303,109اِغضملمملم/301,109اِغضملمملم

ػ٦دم/540,104ؼ٦غٗم/536,97

ايفٕم/677,18إبٕاػؿمل٣م/590,110

/م721,22اظؽملق٢م/704,66

ابنذدريؼنذ

/م503,16ؼ٦غٗم

اظشاصعيذ

/م442,12اظؿ٦بهملم

أبوذذاعةذ

/م521,61ؼ٦غٗم

ذعقبذبنذأبيذمحزةذ

/م298,100اِغضملمملمم

ذ(ػـ)مشربنذسؿروذاحلـػيذ

م419,35اِغظملممللم

ذقبةذ

/م414,19اِغظملممللم
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ذ(ذقخذاإلدالمذ)أبوزطرؼاذاألغصاري

اظٕسٓم/327,164اِغضملمملمم/278,71اِغضملمملمممم

652/ 

اظصاشاغيذ

/م647,11اظٕسٓم/249,1اِغضملمملمم

اظصػديذ

/مم252,2اِغضملمملمم

صفقبذ

م730,41اظؽملق508,26/٢ؼ٦غٗم

اظضحاكذ

اظٕسٓ/111,38اظٕسٓ/111,13اظٕسٓ

/م111,70اإلدٕاء/111,4إبٕاػؿمل٣/111,43

رؾحةذ

/م745,76اظؽملق٢م

سممل٫رملهملم

/ممم632،110ؼ٦دٟم/م632،110ؼ٦دٟم

ماظضملمملصمب٤ماظٕبؿملٝم

/م581,81ػ٦دم

ساصمذذ

/م280,73اِغضملمملمم/271,54اِغضملمملمم

اِسٕافم/338,26اِسٕافم

اِسٕافم/388,164اِسٕاف/271,54

اِغظملممللم/414,19اِغظملممللم/398,186

اِغظملممللم/418,35اِغظملمملل/414,19

ؼ٦غٗم/466,66اظؿ٦بهملم/432,70

ػ٦دمم/533,90ؼ٦غٗم/507,23

ػ٦دم/576,71ػ٦دم/567,46ػ٦دم/557,25

اظ591,110/٤ػ٦د/591,110ػ٦د/581,81

/م718,19اظؽملق٢م/715,10ح٢م

أبوذاظعاظقةذ

اإلدٕاءم/769,16اإلدٕاءم/201,25اٌممل٫ٓةم

/م769,16

ذ(ػـ)اظعباسذبنذاألحـف

/م718,17اظؽملق٢م

اظعباسذبنذاظػضلذ

/م335,17اِسٕافم/274,59اِغضملمملمم

سبداهللذبنذراػرذ

/م204,31اٌممل٫ٓةم

سبداهللذبنذساعرذ

اِغضملمملمم/271,54اِغضملمملمم/218,52اٌممل٫ٓة

اِغضملمملم/322,152اِغضملمملم/316,145

اِسٕاف/354,54اِسٕاف/323,152

اِسٕاف/364,97اِسٕاف/348,43

اِسٕاف/377,140اِسٕاف/338,26

اِغظملمملل/397,186اِسٕاف/377,140

/م414,19

اظؿ٦بهمل/442,12اظؿ٦بهمل/432,70اِغظملمملل

ػ٦د/568,46ػ٦د/557,25ػ٦د/480,106

/م669,2إبٕاػؿمل591,110/٣ػ٦د/576,71

/م768,13اِدٕاءمم/775,38اِدٕاء

سبداهللذبنذسباسذ

اِغضملمملمم/249,1اِغضملمملممم/200,25اٌممل٫ٓةمم

اِغضملمملمم/291,93اِغضملمملمم/288,84

ؼ٦غٗم/493,1ؼ٦غٗم/295,98
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ػ٦دمم/532,88ؼ٦غٗمم/503,16

ؼ٦دٟم/603,24ؼ٦دٟم/582,81

اظٕسٓم/640,2اظٕسٓم/638,2اظٕسٓم/605,27

اظؽملق٢م/682,24إبٕاػؿمل٣م/664,43

اإلدٕاءم/760,122اظؽملق٢م/754,103

اإلدٕاءمم/م/777,44اإلدٕاءم/774,33

/م791,85

سبداهللذبنذسؿرذ

/م780,15اإلدٕاءم

سبداهللذبنذطثريذ

اِغضملمملم/290,91اِغضملمملم/271,54اِغضملمملم

اِغضملمملم/316,152اِغضملمملم/300,109

اِسٕاف/338,26اِسٕاف/316,152

اِغظملمملل/397186اِسٕاف/364,97

ػ٦دم/557,25ػ٦د/533,90ؼ٦غٗ/414,19

ػ٦د/580,81ػ٦د/576,71ػ٦د/567,71

ممم591,110

سبداهللذبنذعدعودذ

ػ٦دم/295,98اِغضملمملمم/249,1اِغضملمملمم

اإلدٕاءم/630,108ؼ٦دٟم/552,16

م782,58

سبداظرمحنذبنذأبيذبؽرذ

/م664,43ارسٓم

م(ػذمل)سؾٓاظٕغب٤مب٤محلمملنمب٤مثمملبوملم

م561،34ػ٦دم

أبوذسبقدةذ

666,43اظٕسٓ/520,61ؼ٦غٗ/409,4اِغظملمملل

/مم

ستبةذبنذأبيذهلبذ

/م581,81ػ٦دم

سثؿانذبنذسػانذم

/م502,15ؼ٦غٗم

أبوسثؿانذاظـفديذ

م769,16اإلدٕاءمم

م(ػذمل)سٓيمب٤مزؼٓماظضملؾمملدي

/م454,40اظؿ٦بهملم

اظعرباضذبنذدارؼةذ

/م473,91اظؿ٦بهملم

سطاءذ

/م523,61ؼ٦غٗم

ابنذسطاءذ

/م634,111ؼ٦دٟم

ابنذسطقةذ

إبٕاػؿمل٣م/670,4إبٕاػؿمل٣م/511,28ؼ٦غٗم

/م677,18

سؼقلذ

/ممم504,16ؼ٦غٗم

سؽرعةذاظرببريذ

/م664,43اظٕسٓم/628,105ؼ٦دٟم

أبوذاظعالءذاهلؿداغيذ

اظؽملق٢م/564,40ػ٦دم

م205,32اٌممل٫ٓة/759,119

سؾؼؿةذ

/م745,76اظؽملق٢م/454,40اظؿ٦بهملم

سؾيذبنذأبيذراظبذ
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اظٕسٓم/553,17ػ٦دم/440,3اظؿ٦بهملم

/م664,43اظٕسٓم/643,7

سّؿارذبنذؼادرذم

/م744,76اظؽملق٢م/730,76اظؽملق٢م

سؿرذبنذاخلطابذ

اظؿ٦بهملم/475,100اظؿ٦بهملم/440,3اظؿ٦بهملم

/م100،ذ476

أبوسؿروذاظداغيذ

اٌممل٫ٓةم/191،15اٌممل٫ٓةم/180,2اٌممل٫ٓةم

اِغضملمملمم/210,41

ا/279,72اِغضملمملم/271,54اِغضملمملم/259,19

اِغظملممللم/399,187اِسٕاف/390,178ِسٕاف

اظؿ٦بهملم/414,19اِغظملممللم/411,10

اظؿ٦بهملم/450,34

م497,5ؼ٦غٗ/491,128اظؿ٦بهمل/491,128

ؼ٦غٗم/502,15ؼ٦غٗم/501,12ؼ٦غٗم/

،مم513,35ؼ٦غٗمم/513,34ؼ٦غٗ/502,15

ممم538,100ؼ٦غٗ/519,60ؼ٦غٗم/

ؼ580,81/٦ػ٦د/567,46ػ٦د/566,43ػ٦د/

ؼ٦دٟ/617,67ؼ٦دٟ/602,20دٟ

/650,18اظٕسٓ/649,16اظٕسٓ/618,70

إبٕا/658,34اظٕسٓ/655,30اظٕسٓ/651,19

/م712,5اظؽملق618,22/٢ػؿمل٣

أبوسؿروذبنذاظعالءذ

/م271,54اِغضملمملمم/219,52اٌممل٫ٓةم

اِغضملمملمم/301,109اِغضملمملمم/290,91اِغضملمملمم

اِسٕافم/322,152اِغضملمملم/301,109

اِسٕافم/394,178اِسٕاف/338,26

اِغظملمملل/397,184اِسٕاف/398,186

ؼ٦غٗم/530,81ؼ٦غٗمم/432,70

ػ٦دم/533,90

/م688,40إبٕاػؿمل٣م/606,31ؼ٦دٟ/557,25

مممممممممممممم795,97اإلدٕاء/768,13اإلدٕاء

ذ(ػـ)سؿروذبنذععديذطربذاظزبقديذ

م520,61مؼ٦غٗ

سؽملٗم

م744،76اظؽملق٢م

سوجذبنذسـقذ

/م200,25اٌممل٫ٓةم/200,25 اٌممل٫ٓة

سقدىذبنذسؿرذ

ػ٦دم/438,3اظؿ٦بهمل/339,47اِسٕافم

/م554,17

سقدىذاظؽويفذ

/م634,110ؼ٦دٟم

اظػارديذ

/م418,35اِغظملممللم

أبوذاظػتحذسثؿانذبنذجينذ

/م418,35اِغظملممللم

اظػخرذاظرازيذ

/م593,112ػ٦دم

اظػراءذ

اظؿ٦بهمل/365,100ِسٕاف/181,3اٌممل٫ٓة

536,97ؼ٦غٗ/489,127اظؿ٦بهمل/491,128

/575,716ػ٦د/556,21ػ٦د/550,10ػ٦د/
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اظٕسٓم/646,11اظٕسٓم

اظؽملق٢م/659,35اظٕسٓ/659,35

/م793,88اإلدٕاءم/735,57

اظػضلذبنذاظعباسذ

/م585,93ػ٦د

ضابقلذذ

/م204,31اٌممل٫ٓةم

ضتادةذ

ؼ٦دٟم/580,81ػ٦دم/575,17ػ٦دم

اإلس/717,16اظؽملق714,9/٢اظؽملق٢/620,77

/م769,16راءم

ابنذضتقبةذاظدؼـوريذ

/م525,65ؼ٦غٗم

بينذضرؼظةذ

م708,90ايفٕ/429,60اِغظملممللم

اظعملشملمملع٨م

/م420,35اِغظملممللم

ضطربذ

/مم504,16ؼ٦غٗم

ضـبلذ

/م303,109اِغضملمملم

طاظبذ

مم200,25اٌممل٫ٓة/200,25اٌممل٫ٓةم

اظؽدائيذ

اِغضملمملمم/212,45اٌممل٫ٓةم/198,24اٌممل٫ٓةم

اِغضملمملمم/27,59،اِغضملمملمم/271,54

اِسٕافم/338,26اِسٕافم/316,152

اِغظملممللم/398,186اِسٕافم/375,137

ؼ٦غٗم/459,49اظؿ٦بهملم/414,19

ػ٦دم/567,46ػ٦دم/557,25ػ٦دم/533,90

اإلدٕاءم/642,4اظٕسٓم/576,71

/م798,102اإلدٕاءم/771,23

ذ(ػـ)طعبذبنذعاظكذ

ذم419,35اِغظملممللم

ذ(ػـ)اظؽؿقتذبنذزؼدذاألددي

/م282,77اِغضملمملمم

اظؽـديذ

/م181,3اٌممل٫ٓة

اظؽواذيذ

اظٕسٓم/347,43اِسٕافم

ممم652,21اظٕسٓ/639,21

اظؽملق٢مم/737,60اظؽملق٢مم/678,18إبٕاػؿمل٣/

/م740,69

عاظكذ

/م713,8اظؽملق٢م

ابنذادلباركذ

/م714,9اظؽملق٢م

جماػدذ

اِغضملمملمم/252,2اِغضملمملمم/194,20اٌممل٫ٓةم

اِسٕافم/357,58اِسٕافم/290,91

ػ٦دم/466,66اظؿ٦بهملم/387,163

ؼ٦دٟممم/593,11ػ٦دم/575,71

/م769,16اإلدٕاءم/665,43اظٕسٓم/611,51

حمؿدذبنذإدحاقذ
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/م200,25اٌممل٫ٓةم

حمؿدذبنذجرؼرذاظطربيذ

ػ٦دم/428,60اِغظملممللم/410,8اِغظملممللم

/م554,18

حمؿدذبنذاظدائبذاظؽؾيبذ

اظؽملق٢م/662,38اظٕسٓم/553,17ػ٦دم

/م124,121اظؽملق٢م/717,16

حمؿدذبنذسقدىذذ

مم181،3اٌممل٫ٓةم

حمؿدذبنذطعبذاظؼرزيذ

/م341,29اِسٕاف/258,19اِغضملمملمم

حمؿدذبنذعؼاتلذ

/م234,95اٌممل٫ٓةم

حمؿدذبنذعودىذاظؾؤظؤيذ

/م198,24اٌممل٫ٓةم

حمؿدذبنذػشامذاظزػريذ

م447,30اظؿ٦بهملمم

ابنذحمقصنذ

/م492,129اظؿ٦بهملم

بينذخمزومذ

/م744,76اظؽملق٢م

عذحجذ

/م744,76اظؽملق٢م

عرؼمذ

/م200,25اٌممل٫ٓة

ادلعربذ

/م248,80اِغضملمملمم

عؼاتلذ

/م782,58اإلدٕاءم/653,23اظٕسٓم

ادلؼدادذبنذاألدودذ

/م744,44اإلدٕاءم/448,30اظؿ٦بهملم

عؽيذ

/م419,35اِغظملممللم

عودىذبنذسبقدذ

م777,44اإلدٕاءم

اظـابغةذ

/م221,59اٌممل٫ٓةم

غاصعذ

،م8اٌممل٫ٓةم/185،6اٌممل٫ٓةمم/179،1اٌممل٫ٓةم

اٌممل٫ٓةم/190،13اٌممل٫ٓةممممممم/185

اٌممل٫ٓةمم/215,49اٌممل٫ٓةمم/193،18

اِغضملمملمم/258,19اِغضملمملممم/229,77

اِغضملمملمم/264,31اِغضملمملممم/259,19

اِغضملمملممم/284,82اِغضملمملممم/284,80

اِغضملمملمم/312,141اِغضملمملمم/291,91

اِسٕافم/335,18اِسٕافمم/316,152

/مممممممممم340,28اِسٕافم/338,26

اِسٕافمم/342،32اِسٕاف

اِسٕافم/م364,97اِسٕافمم/344,37

اِسٕافمم/371,123اِسٕافم/367,105

اِسٕافمم/394,178

اِسٕافمم/397,184اِسٕاف

اِغظملممللمم/401,193اِسٕاف/399,187

اظؿ٦بهملم/19،م414اِغظملممللم/411,10
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اظؿ٦بهملمم/480,106اظؿ٦بهملم/472,90

ؼ٦غٗم/514,37ؼ٦غٗمم/485,114

ػ٦دم/،555,20ػ٦دم/533,90

ػ٦دم/574,70ػ٦دم/567,46ػ٦دم/557,25

ػ٦دم/588,105ػ٦دم/576,71

ؼ٦دٟم/598,10ؼ٦دٟم/590,110

ؼ٦دٟم/618,70ؼ٦دٟم/607,34

/م669,2إبٕاػؿمل٣م/653,23اظٕسٓم/624,91

إبٕاػؿمل٣م/673,9إبٕاػؿمل٣مم/م672,7إبٕاػؿمل٣مم

إبٕاػؿمل٣مم/683,28إبٕاػؿمل٣مم/675,14

اظؽملق٢م/686,36إبٕاػؿمل٣مم/686,34

اظؽملق٢م/728,38اظؽملق٢م/711,2

اظؽملق٢م/750,89

اإلدٕاءم/760,124اظؽملق٢/751,92

/م795,97

بينماظؽملسملرلم

م708،90ايفٕم

ذ(ػـ)غعقمذبنذُأَبيذبنذعؼبل

/م208,41اٌممل٫ٓةم

غػطوؼهذأبوذسبداهللذإبراػقمذبنذسرصةذ

/م711,1اظؽملق٢م

اظـؽزاويذ

اِغضملمملمم/206,35اٌممل٫ٓةم/210,25اٌممل٫ٓةم

اِغضملمملممممم/303,109اِغضملمملم/288,84

اِسٕافم/335,17اِسٕافم/308,129

اِسٕافم/341,29

اِغظملممللم/377,140اِسٕاف/352,60

ؼ٦غٗم/487,121اظؿ٦بهمل/428,60

ػ٦دم/582,81ػ٦دم/514,37

اظٕسٓم/636,38اظٕسٓم/594,119

/م778,44اإلدٕاءم/663,38

اظـوويذ

/م223,64اٌممل٫ٓةم

ػشامذذ

/م398,186اِسٕافم

أبوذػرؼرةذ

/م247,116اٌممل٫ٓةم

ورشذذ

/م688,40إبٕاػؿمل٣م

وػبذبنذعـبهذ

/م575,71ػ٦دم

حيقىذبنذدالمذذ

/م730,41اظؽملق٢م

حيقىذبنذغصريذاظـحويذ

اِغضملمملمم/242,106اٌممل٫ٓةم/200,25اٌممل٫ٓةم

ؼ٦دٟم/541,10ؼ٦غٗ/165،م328

إبٕاػؿمل٣م/662,38اظٕسٓم/660,31

/م765,7اإلدٕاءم/687,36

حيقىذبنذوثابذ

/م533,90ؼ٦غٗم

ؼزؼدذبنذضطقبذ

/مم298,100اِغضملمملمم

ؼعؼوبذاألزرقذ

/م507,43ؼ٦غٗم
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ؼعؼوبذبنذإدحاقذ

اظؿ٦بهملم/316,152اِغضملمملمم/242,106اٌممل٫ٓةم

،م535ؼ٦غٗم/454,40اظؿ٦بهمل/451,36

اإلدٕاءم/714,8اظؽملق٢م/642,91ػ٦دم/97

/م770,20اإلدٕاءم/769,16

ؼفوذاذ

/م626,93ؼ٦دٟم

ؼوذعذبنذغونذ

/م200,25اٌممل٫ٓةم/200,25اٌممل٫ٓةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ

ذ

ذ

ذ

صفرسذاألعثالذاظـحوّؼةذ

م

م302مممممممممممممم109ا٫وملماظل٦قمأغقب١مترملذليمظؽملمملمذؿملؽممًلمممممممماِغضملمملمم-م
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مم509ممممممممممممممممم26اظٕعمملنمحػمل٦محمملعٚممممممممممممممممممممممؼ٦غٗ-م

م678مممممممممممممم18زؼٓمس٥٬ٕمعزمل٦نموعمملظ٥معؾٔولمممممممممممإبٕاػؿمل٣م-م

م568مممممممممممممممممم46سؾٓآمإضؾممللموإدبمملرممممممممممممممممممممممػ٦د-م

مممممم

صفرسذاألعثالذذم

مم

فبممممممممممماظؿ٦بهملم-م مم479ممممممممممممممممم101عؽملقبمملمزضمل٤فبموعؽملقبمملمعب

م

صفرسذأمساءذاظؽتبذ

م

اد٣ماظغملؿمملبمممممممممممعغملمملغ٥محلنملماظل٦رةممممممممممممممممممماظزملظملقهملممم

م223ممممممممممممممممممممممممممممممم64اإلتعملمملنممممممممممممممممماٌممل٫ٓة

مم249مممممممممممممممممممممممممممممم1اِزػٕؼهملممممممممممممممممماِغضملمملمم

م671مممممممممممممممممممممممممممم4أظظملؿملهملماظضملٕاض٨مممممممممممممإبٕاػؿمل٣م

م251ممممممممممممممممممممممممممممممم2تمملرؼْماظزملظملٓيممممممممممماِغضملمملم

م204ممممممممممممممممممممممممممممممم31تظمللرلماظـضملمملظيبمممممممممماٌممل٫ٓة

مممممممم491ممممممممممممممممممممممممممممم128ذٔورماظٔػنملمممممممممممماظؿ٦بهمل

م736مممممممممممممممممممممممممممممم57ذٕحماظؿلؾملؿمل٢ممممممممممماظؽملق٢

مم

م

ممممممممممممممممممممممم

م

ذذذذذذذذذذذذذثبتذادلصادرذوادلراجعذ
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دارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمطم.مذؾملمملبماظٓؼ٤ماظٓعؿملمملر٨م:مإهمملفمصسملٱءماظؾرملٕمؼبماظعملٕاءاتماِربضملهملمسرملٕ--م1

 ػذملم1427-مممم2006م:م3

عزملشملظمل٧ماظؾطملمملمدارماب٤مطـرلمدعرمل٠م.اإلتعملمملنمؼبمسػمل٦مماظعملٕآنمظػملقمملصٜمجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨متعملٓؼ٣موتضملػملؿمل٠مد-م2م

مممم1987م،1407مم1برلوتمط

اٰدؿؿملضملمملبمؼبمعضملٕصهملماِ٭قمملبمٰب٤مسؾٓماظدلمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم-م3

ربؼملٓمبؾملفهملماظؾؿملشملمملرمعشملؾ٦سمملتماجملؼملٝم:أدٕارماظضملٕبؿملهملمتفملظؿملٟماِعمملممأب٨ماظدلطمملتماِغؾمملريمهعملؿمل٠م-م4

ممم1957،ػذمل1377اظضملػملؼمل٨ماظضملٕب٨مبٓعرمل٠م

اِذؾمملهمواظؽملصملممل٫ٕمؼبماظؽملق٦مىٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨م،دارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملمم-م5

اإل٭مملبهملمؼبممتؿملؿملٖماظزملقمملبهملمتفملظؿملٟمذؿملْماإلدٱمماب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨موبؾملمملعرمل٥ماٰدؿؿملضملمملبمؼبمأزلمملءم-م6

اِ٭قمملبمٰب٤مسؾٓماظدلمدارماظظملغملٕماظضملٕب٨مم

اإل٭مملبهملمؼبمعضملٕصهملماظزملقمملبهملمٰب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم-م7م

مدارم3إ٭ٱحماٌؽملشمل٠مٰب٤ماظلمبغملؿملوملمذٕحموهعملؿمل٠مأح٣مربؼملٓمذمملطٕمموسؾٓاظلٱممػمملرونمذخممل٫ٕماظضملٕبم-م8م

اٌضملمملرفمم

ـبؼنملمب٤مسؾٓماٌػمل١مهعملؿمل٠موذٕحمأغبٓمربؼملٓمذمملطٕم-م9 اِ٭ؼملضملؿملمملتماخؿؿملمملرماِ٭ؼملضمل٨مأب٨مدضملؿملٓمسؾٓاٌػمل١مب٤مُض

ممممم3،مسؾٓماظلٱممػمملرونمدارماٌضملمملرفمعزملٕمط

اِ٭٦لمؼبماظؽملق٦مِب٨مبغملٕربؼملٓمب٤مدؾمل٢مب٤ماظلقبٕاجماظؽملقبق٦يمهعملؿمل٠مدمسؾٓايلنيماظظملؿػمل٨معقملدلهملم-م10

 م3اظٕدمملظهملمط

مم1995-م1415مدارماظظملغملٕم–أ٦٬اءماظؾؿملمملنمؼبمإؼسملمملحماظعملٕآنمبمملظعملٕآنمتفملظؿملٟمربؼملٓمأعنيماظرملؽملعملؿملشمل٨م-م11

أب٦ماظؾعملمملءماظضملغملدليمهعملؿمل٠مسؾٓاإلظ٥مغؾؾملمملنمعؽملرمل٦راتمذبؼملٝماظػملطملهملم:إسٕابمايٓؼىملماظؽملؾ٦يمتفملظؿملٟم-12

مم1986م2اظضملٕبؿملقبهملمدعرمل٠مط

إسٕابماظرمل٦اػٓماظعملٕآغؿملهملمواِحمملدؼىملماظؽملؾ٦ؼهملماظرملٕؼظملهملمؼبمذٕحماب٤مسعملؿمل٢مظػملٓطؿ٦رمربؼملٓمأغبٓمضمملد٣م-م13

مممممم2003مػذملم1424مم1اٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼقبهملمبرلوتمط

مإسٕابماظعملٕآنمتفملظؿملٟماإلعمملممأب٨مجضملظملٕماغبٓمب٤ماظؽملقمملسمو٬ٝمح٦اذؿمل٥موسػمل٠مسػملؿمل٥مسؾٓماٌؽملضمل٣مخػملؿمل٢م-14

ممم2001م–م1421،م1إبٕاػؿمل٣مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمطم

قٓبروؼ٘مدارماظؿملؼملمملعهملمدعرمل٠مبرلوتم،مدارماب٤م-م15 قبؼ٤ماظ إسٕابماظعملٕآنماظغملٕؼ٣موبؿملمملغ٥متفملظؿملٟماِدؿمملذمربؿمل٨ماظ

 مم1999ػذملم1420م7طـرلمدعرمل٠مبرلوتمط

اِسٱممضمملع٦سمتٕاج٣مِذؾملٕماظٕجممللموماظؽمللمملءمع٤ماظضملٕبموماٌلؿضملٕبنيموماٌلؿرملٕضنيمتفملظؿملٟمخرلماظٓؼ٤م-م16

 م2002مطم15زرطػمل٨مدارماظضملػمل٣مظػملؼملٱؼنيمبرلوتم
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ضمملع٦سمتٕاج٣مِذؾملٕماظٕجممللموماظؽمللمملءمع٤ماظضملٕبموماٌلؿضملٕبنيموماٌلؿرملٕضنيمتفملظؿملٟمخرلم:ماِسٱممم-م17

معبؿملٝمايعمل٦قمربظمل٦زهملمظػملؼملقملظٟمم2مطمياظٓؼ٤ماظٖرمط٢

ماِدؿمملذمبغملٕم–إبٕاػؿمل٣ماظلضملمملصنيم.مممدم–إحلمملنمسؾمملسم.ماِشمملغ٨مِب٨ماظظملٕجماِ٭ظملؾملمملغ٨مهعملؿمل٠مدم-م18

مم2004م–م1425م:م2سؾمملسمدارم٭مملدرمبرلوتمطم

مإعٱءمعمملمع٤ماظٕغب٤مع٤موج٦هماإلسٕابمواظعملٕاءاتمؼبمعبؿملٝماظعملٕآنمتفملظؿملٟمأب٨ماظؾعملمملءماظضملغملدليمراجضمل٥م-19

ممم2002ػذمل،م1423م1وسػمل٠مسػملؿمل٥منؿملنملماٌمملجٓيماٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم٭ؿملٓامبرلوتمط

إغؾمملهماظٕواةمسػمل٧مأغؾمملءماظؽملقمملةمىؼملممللماظٓؼ٤مأب٨مايل٤مسػمل٨مب٤مؼ٦دٟمهعملؿمل٠مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣م-م20

ممم1950-م1369م:م1مدارماظغملؿنملماٌزملٕؼهملماظعملمملػٕةمط–

-1988مبنيماظؾزملٕؼنيموماظغمل٦صؿملنيمظألغؾمملريمعٓؼٕؼهملماظغملؿنملموماٌشملؾ٦سمملتماإلغزملمملفمؼبمعلممل٢٫ماًٱف-م21

مممم1989

أغ٦ارماظؿؽملٖؼ٢موأدٕارماظؿفملوؼ٢مغممل٭ٕماظٓؼ٤مأب٦ماًرلمربؼملٓماظؾؿملسملمملويمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمذملمبرلوتمظؾؽملمملنم-م22

 م1988ػذملمذملم1408م:م1ط

أو٬ّماٌلمملظ١مإظبمأظظملؿملقبهملماب٤معمملظ١متفملظؿملٟماإلعمملممأب٨مربؼملٓمسؾٓآمعبممللماظٓؼ٤مب٤مػرملمملمماِغزملمملريموعضمل٥م-23م

قبةماظلمملظ١مإظبمهعملؿمل٠مأو٬ّماٌلمملظ١متفملظؿملٟمربؼملٓمربؿمل٨ماظٓؼ٤مسؾٓايؼملؿملٓمعؽملرمل٦راتماٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم طؿمملبمس

٭ؿملٓامبرلوتمم

أو٬ّماٌلمملظ١مسػمل٧مأظظملؿملهملماب٤معمملظ١متفملظؿملٟمعبممللماظٓؼ٤مب٤مػرملمملمماِغزملمملريموبٔؼػمل٥مزبؿزملٕمعزملؾمملحم-م24م

-1429م2ط.برلوتم.دعرمل٠م.دارماب٤مطـرلم.مبٕطمملتمؼ٦دٟمػؾ٦دم.متفملظؿملٟمد،ماظلمملظ١مإظبمأو٬ّماٌلمملظ١م

مم2008

مإؼسملمملحماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمؼبمطؿمملبمآمسٖموج٢متفملظؿملٟمأب٨مبغملٕمب٤ماِغؾمملريماظؽملق٦يمهعملؿمل٠مربؿمل٨م-25

 مم1971م-مم1390اظٓؼ٤مسؾٓماظٕغب٤مرعسملمملنمدعرمل٠م

ماظؾقٕماحملؿملٛمؼبماظؿظمللرلمحملؼملٓمب٤مؼ٦دٟماظرملؾملرلمبفملب٨معؿملمملسماِغٓظل٨ماظطملٕغمملر٨مرؾضملهملمجٓؼٓةمبضملؽملمملؼهملم-26

مم2005/ممػذملم1426م–م1425اظرملؿملْمزػرلمعبؿملٓمدارماظظملغملٕمبرلوتمظؾؽملمملنم

اظؾٓاؼهملموماظؽملؾملمملؼهملمظإلعمملممايمملصٜمأب٨ماظظملٓاءمإزلمملسؿمل٢مب٤مطـرلماظعملٕذ٨ماظٓعرملعمل٨مهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمحمملعٓم-م27  

 مم2003-مػذملم1424م:م1مط–اظعملمملػٕةم-ممدارماظظملفٕمظػملذلاثم–ب٤مأغبٓماظشملمملػٕم

اظؾٓؼٝمؼبمسػمل٣ماظضملٕبؿملقبهملمظػملؼملؾمملركماب٤مربؼملٓماىٖريمأب٨ماظلضملمملداتماب٤ماِثرلمهعملؿمل٠مدمصؿق٨مسػمل٨قبماظٓؼ٤م-م28

 ػذمل1421م1ط

اظدلػمملنمؼبمسػمل٦مماظعملٕآنماظإلعمملممبٓرماظٓؼ٤ماظٖرطرمل٨م،مهعملؿمل٠مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕماػؿمل٣معغملؿؾهملمدارم-م29م

 اظذلاثماظعملمملػٕةممم
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سؿملقبمملدمب٤مسؿملٓم.اظؾلؿملٛمؼبمذٕحمعب٢ماظٖجمملج٨مٰب٤مأب٨ماظٕبؿملٝمسؾؿملٓمآماظعملٕذ٨ماظلؾيتمهعملؿمل٠مد-م30م

 مم1986مػذملم1407مم1اظـؾيتمدارماظطملٕبماإلدٱع٨مبرلوتمظؾؽملمملنمط

بطملؿملهملماظ٦سمملةمؼبمرؾعملمملتماظػملطمل٦ؼنيموماظؽملقمملةمظػملقمملصٜمجٱلماظٓؼ٤مسؾٓماظٕغب٤ماظلؿمل٦ر٨مم-م31م

 م2003-ػذمل1424ربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣ماٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم،م٭ؿملٓامبرلوتم:ممهعملؿمل٠م

 مبرلوتم–مدارم٭مملدرم–تمملجماظضملٕوسمظإلعمملمماظػملطمل٦يمربؼملٓمعٕتسمل٧ماظٖبؿملٓيم-مم32

تمملرؼْماِدبماظضملٕب٨،مطمملرلمبٕوطػملؼملمملنمغعملػمل٥مإظبماظضملٕبؿملهملماٌرملٕفمسػمل٧ماظذلعبهملممم-م33

 ماشلؿملؽهملماٌزملٕؼهملمظػملغملؿمملب–مبمملظؿضملمملونمعٝماظٓطؿ٦رمسؼملٕم٭مملبٕمسؾٓماىػملؿمل٢م

مدارماٌضملمملرفم–سؾٓمايػملؿمل٣منمملرموؼضملعمل٦بمبغملٕم.متمملرؼْماِدبماظضملٕب٨مظغملمملرلمبٕوطؼملمملنمغعملػمل٥مإظبماظضملٕبؿملهملمد-34م

 م3مطم1974-مػذملم1394

مآٌؼؽملهملماٌؽمل٦رةمم–متمملرؼْمبطملٓادمظػملكشملؿملنملماظؾطملٓاديماٌغملؿؾهملماظلػملظملؿملهملم-35م

 تمملرؼْمبطملٓادمظػملكشملؿملنملماظؾطملٓاديمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبؿملرلوتمظؾؽملمملن-م36

تمملرؼْماظشملدليمتمملرؼْماِع٣موماٌػمل٦كمِب٨مجضملظملٕمربؼملٓمب٤مجٕؼٕماظشملدليمراجضمل٥موضٓممظ٥مومأسٓمصؾملمملرد٥م-م37م

ممم2003م–م1424مم1مبرلوتمطم–غ٦افماىٕاحمدارم٭مملدرم

قٓبممظ٥معزملشملظمل٧مسشملمملمدارم-م38 تـعملؿملٟماظػمللمملنموتػملعملؿملّماىكبؽملمملنمظإلعمملممسؼملٕمب٤مخػملٟماب٤معغمل٨مماظؽملق٦يماظػملطمل٦يمض

ممم1990ػذملم1410م1اظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملممبرلوتمظؾؽملمملنمط

حظمليتم.هٕؼٕماظؿقؾرلمؼبم٭ؽملمملسهملماظرملضملٕمواظؽملـٕموبؿملمملنمإسفمملزماظعملٕآنمٰب٤مأب٨ماإل٭ؾٝماٌزملٕيمتعملٓؼ٣مد-م39

ربؼملٓمذٕفماىؼملؾمل٦رؼهملماظضملٕبؿملقبهملماٌؿقٓةماجملػملٗماِسػمل٧مظػملرملقملونماإلدٱعؿملقبهملممىؽملهملمإحؿملمملءماظذلاثماإلدٱع٨م

اظغملؿمملبماظـمملغ٨مؼرملٕفمسػمل٧مإ٭ٓارػمملمربؼملٓمت٦صؿمل٠مس٦ؼسملهملممم

هظملهملماِحؾمملبمورٕا٫ٟماِ٭قمملبمتفملظؿملٟماظرملؿملْمربؼملٓمب٤مربؼملٓمسؼملٕمايسملٕع٨مسػمل٧معػملقهملماإلسٕابم-م40

ػذملم1416م1ودؾبؽملكؽبهملماآلدابمظإلعمملممعبممللماظٓؼ٤مأب٨مربؼملٓمايٕؼٕيماظؾزملٕيمدارماظظملغملٕمبرلوتمظؾؽملمملنمط

 مممم1996
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هظملهملمذويماِظؾمملبمصؿملؼمل٤محغمل٣مبٓعرمل٠مع٤ماًػملظملمملءمواٌػمل٦كمواظؽمل٦ابم،متفملظؾٟم٭ٱحماظٓؼ٤مخػملؿمل٢ماظٓؼ٤مم-م41

ب٤مأؼؾ١ماظزملظملٓيمحعملعمل٥مإحلمملنمبؽملوملمدضملؿملٓمخؾبػمل٦٭٨م،زػرلمغبؿملٓانماظزملؼملزملمملممعؽملرمل٦راتموزارةماظـعملمملصهملمؼبم

مم1992اىؼملؾمل٦رؼقبهملماظضملٕبؿملقبهملماظل٦رؼقبهملمدعرمل٠م

 مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهمل–اظذلشؿملنملمؼبمصسملممل٢٫ماِسؼملممللموث٦ابمذظ١مٰب٤مذمملػنيم-42

س٦ضمب٤مغبٓماظعمل٦زيمعشملؾضملهملماِعمملغهملم.د:اظؿضملػملؿملعملهملمسػمل٧مطؿمملبمدؿملؾ٦ؼ٥متفملظؿملٟمأب٨مسػمل٨ماظظملمملرد٨مهعملؿمل٠م-م43م

ممم1990ػذملم1414م1اظعملمملػٕةمط

بمملى٦اػٕمايلمملنمؼبمتظمللرلماظعملٕآنماظرملؿملْمسؾٓماظٕغب٤مب٤مزبػمل٦فماظـضملمملظيبممتظمللرلماظـضملمملظيبماٌلؼملقب٧-م44

هعملؿمل٠ماظرملؿملْمسػمل٨مربؼملٓمعضمل٦قبضم،مواظرملؿملْمسمملدلمسؾٓا٦ٌج٦دم،ذمملركمؼبمهعملؿملعمل٥مسؾٓماظظملؿمملحمأب٦مدؽملقبهملم،دارم

ممم1997ػذملم1418م1إحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨م،عقملدلهملماظؿمملرؼْماظضملٕب٨مبرلوتمظؾؽملمملنمط

تظمللرلماىٱظنيمبؾملمملع٘ماظعملٕآنماظغملٕؼ٣مظإلعمملعنيماىػملؿملػملنيمجٱلماظٓؼ٤ماحملػمل٨موجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨م45م

م–عٔؼًٱمبذملمظؾمملبماظؽملعمل٦لمؼبمأدؾمملبماظؽملٖولمظػمللؿمل٦ر٨ماسؿؽمل٧مب٥موراجضمل٥ماظعملممل٨٬ماظرملؿملْمربؼملٓماظٓاظ٨مبػملشمل٥م

 م2003-مػذملم1424م–م٭ؿملٓامبرلوتم–اٌغملؿؾهملماظضملزملٕؼهملم

ممإٌجٝم–م151م:م2م–مم2004مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–تظمللرلماظلٕاجماٌؽملرلمظػملكشملؿملنملماظرملٕبؿملينم-م46

 اِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨ممم

 تظمللرلمذبمملػٓمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م-م47م

إٌجٝماِطدلمظػملذلاثمم،م318م1981تؽملٖؼ٥ماظرملٕؼضملهملمإٌص٦عمسػمل٨مب٤مسٕاقمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم-م48م

 اإلدٱع٨

تؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملماظإلعمملممايمملصٜمذؾملمملبماظٓؼ٤مب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مدارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨مبرلوتم-م49

 م1991ػذملم1412م1ظؾؽملمملنمط

 ػذملم1327م:م1تؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملمٰب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مذملمدارم٭مملدرمذملمبرلوتمط-م50م

 مبرلوتمظؾؽملمملنم–متؾملٔؼنملماظؿؾملٔؼنملمٰب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مدارم٭مملدرم-51م

تؾملٔؼنملماظػملطملهملمِب٨معؽملزمل٦رمربؼملٓمب٤مأغبٓماِزػٕبؿقعملؿمل٠مسؾٓماظضملصملؿمل٣مربؼمل٦د،مراجضمل٥مربؼملٓمسػمل٨ماظؽملفمملرم-م52

 ،ماظٓارماٌزملٕؼقبهملم

تؾملٔؼنملماظػملطملهملمظألزػٕيم،مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم-م53
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معغملؿؾهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨م–ماظعملمملػٕةم–جمملعٝماظؾؿملمملنمس٤متفملوؼ٢ماظعملٕآنمِب٨مجضملظملٕمربؼملٓمب٤مجٕؼٕماظشملدليم-54

 مم1954مايػمليبم–

مم2005ػذملمذملم1426ماظعملمملػٕةم–جمملعٝماظٓروسماظضملٕبؿملهملمتفملظؿملٟمعزملشملظمل٧ماظطملٱؼؿملينمدارمايٓؼىملم-م55م

ػذملمذملم1357اىمملعٝمِحغملمملمماظعملٕآنمِب٨مسؾٓمآمربؼملٓمب٤مأغبٓماظعملٕريبمدارماظغملؿنملماٌزملٕؼهملماظعملمملػٕةمم-م56

 م1938

 جمملعٝماٌلمملغؿملٓمومإٌادؿمل٢مظػمللؿمل٦ر٨مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م-م57

 

حمملذؿملهملماظزملؾمملنمسػمل٧مذٕحماِسل٦غ٨مسػمل٧مأظظملؿملهملماب٤معمملظ١موعضمل٥مذٕحماظرمل٦اػٓمظػملضملؿملينمهعملؿمل٠مر٥م-58

 سؾٓاظٕؤوفمدضملٓماٌغملؿؾهملماظؿ٦صؿملعملؿملهملمدؿملٓغمملمايلني

حؿملمملةماظزملقمملبهملمظػملغملمملغٓػػمل٦يمحعملعمل٥موسػمّل٠مسػملؿمل٥مربؼمل٦دماِرغمملؤوطمورؼمملضمسؾٓمايؼملؿملٓمضٓممظ٥ماظضملٱعهملمأب٦م-59

مم2003م:م3ط:ممبرلوتم–مدارم٭مملدرم–ايل٤ماظؽملٓويموماظرملؿملْمسؾٓماظعملمملدرماِرغمملؤوطم

خٖاغهملماِدبموظنملمظؾمملبمظلمملنماظضملٕبموػ٦مذٕحمسػمل٧مذ٦اػٓماظغملمملصؿملهملمظػمل٨٬ٕمتفملظؿملٟمسؾٓماظعملمملدرماظؾطملٓاديم-60

مماٌشملؾضملهملماظلػملظملؿملهملموعغملؿؾؿؾملمملماظعملمملػٕةممممممممممم

خٖاغهملماِدبموظنملمظؾمملبمظلمملنماظضملٕب،متفملظؿملٟمسؾٓماظعملمملدرماظؾطملٓاديمهعملؿمل٠موذٕحمسؾٓاظلٱممػمملرونم-م61

ممم1997ػذملم1418م4عغملؿؾهملماًمملن٨ماظعملمملػٕةمط

أغبٓمب٤مؼ٦دٟماٌضملٕوفمبمملظلؼملنيمايػمليبمهعملؿمل٠مأغبٓم:اظٓرماٌزمل٦نمؼبمسػمل٦مماظغملؿمملبماٌغملؽمل٦نمتفملظؿملٟم-م62

ربؼملٓماًقباطمدارماظعملػمل٣مدعرمل٠مم

اظٓرماٌزمل٦نمؼبمسػمل٦مماظغملؿمملبماٌغملؽمل٦نمتفملظؿملٟماإلعمملممذؾملمملبماظٓؼ٤مأب٨ماظضملؾمملسمب٤مؼ٦دٟماٌضملٕوفم-م63

اظٓطؿ٦رمجمملدمزبػمل٦فمجمملدمم،ماظرملؿملْمسمملدلمسؾٓما٦ٌج٦دمم،مبمملظلؼملنيمايػمليبمهعملؿمل٠موتضملػملؿمل٠ماظرملؿملْمسػمل٨معضمل٦ضمم

م،م1ضٓممظ٥مومضمبز٥ماظٓطؿ٦رمأغبٓم٭رلةمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط،ماظٓطؿ٦رمزطٕؼمملماظؽمل٦ت٨م،م

ممم1993،مػذملم1414

د٢٫ٰماظؽملؾ٦ةموعضملٕصهملمأح٦الم٭مملحنملماظرملٕؼضملهملمِب٨مبغملٕمأغبٓمب٤مايلنيماظؾؿملؾملعمل٨موث٠مأ٭٦ظ٥موخقٕبجم-م64

ممم1985ػذملمذملم1405م:م1مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمط–سؾٓماٌضملشمل٨محػملؼمل٨م.محٓؼـ٥موسػمل٠مسػملؿمل٥مد

ممم5ماظعملمملػٕةممط–معزملٕم–مدارماٌضملمملرفم–هعملؿمل٠مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣م،مدؼ٦انماعٕئماظعملؿملٗمم-م65

مػذملمم1377/ممم1958

-مػذملم1414م–مظؾؽملمملنم–مبرلوتم–ماظٓارماظضملمملٌؿملهملم–دؼ٦انمتفملبٛمذًٕامإسٓادموتعملٓؼ٣مرٱلمحٕبم-م66

مم1993
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دؼ٦انمجٕؼٕمتفملظؿملٟمربؼملٓمإزلمملسؿمل٢مسؾٓمآماظزملمملويمعسملمملصممًلمإظؿمل٥متظمللرلاتماظضملمملٕماظػملطمل٦يمأب٦مجضملظملٕم-م67م

مم1مط–اٌغملؿؾهملماظؿفمملرؼهملماظغملدلىم-ممربؼملٓمب٤محؾؿملنملم

دؼ٦انمحلمملنمب٤مثمملبوملماِغزملمملريمو٬ق٥مو٬ؾٛماظٓؼ٦انمو٭قق٥مسؾٓماظٕغب٤ماظدلض٦ت٨ممم-م68

سٖةمحل٤موزارةماظـعملمملصهملموماإلرذمملدماظعمل٦ع٨معشملؾ٦سمملتم.مدؼ٦انماظرملمملسٕممتؿمل٣مب٤مأب٨مععملؾ٢مسؾبينمبؿقعملؿملعمل٥مد-م69م

 مم1962ػذملمذملم1381عٓؼٕؼهملمإحؿملمملءماظذلاثماظعملٓؼ٣م

ػذملمم1398م–مم1978برلوتم-ممدؼ٦انماظضملؾمملسمب٤ماِحؽملٟمدارم٭مملدرم-م70

ممم1966-مػذملم1386:م2دؼ٦انمطضملنملمب٤معمملظ١مدمملع٨معغمل٨ماظضملمملغ٨مبطملٓادمعغملؿؾهملماظؽملؾملسملهملمط-م71

مدارمعزملٕمظػملشملؾمملسهملمم–دؼ٦انمذبؽمل٦نمظؿملػمل٧مهعملؿمل٠مسؾٓماظلؿمملرمأغبٓمصقباجم-م72

مبرلوتمم–دارم٭مملدرم-مدؼ٦انمذبؽمل٦نمظؿملػمل٧م-مم73

دؼ٦انماظؽملمملبطملهملماظٔبؿملمملغ٨معبٝموتضملػملؿمل٠ماظرملؿملْمربؼملٓماظشملمملػٕمب٤مسمملذ٦رماظرملٕطهملماظؿ٦غلؿملهملمظػملؿ٦زؼٝموماظرملٕطهملم-م74

 م1929-ممػذملم1348معزملٕم–معشملؾضملهملماظلضملمملدةم1976مجمملغظمل٨م–اظ٦رؽملؿملهملمظػملؿ٦زؼٝمماىٖا٫ٕم

ر٭ٟماٌؾمملغ٨مؼبمذٕحمحٕوفماٌضملمملغ٨ماظإلعمملممأغبٓمب٤مسؾٓاظؽمل٦رماٌمملظعمل٨مهعملؿمل٠مأغبٓمربؼملٓمإًاطم-م75

عشملؾ٦سمملتمذبؼملٝماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمبٓعرمل٠مم

اظقبسمملؼهملمظؿف٦ؼٓماظعملٕاءةموهعملؿمل٠مظظملٜماظؿٱوةم،م٭ؽملضمل٥ماإلعمملمماظضملّٱعهملمأب٨مربؼملٓمعغمل٨مب٤مأب٨مرمملظنملم-م76

ممم1999مػذملم1417م3هعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمأغبٓمحل٤مصٕحمملتمدارمسؼملقبمملرماِردنمط

روحماٌضملمملغ٨مؼبمتظمللرلماظعملٕآنماظضملصملؿمل٣موماظلؾٝماٌـمملغ٨مظػملضملٱعهملمأب٨ماظظملسمل٢مذؾملمملبماظٓؼ٤مربؼمل٦دماآلظ٦د٨م-77

دارماظظملغملٕمبرلوتمظؾؽملمملنم

زادماٌلرلمؼبمسػمل٣ماظؿظمللرلمِب٨ماظظملٕجمعبممللماظٓؼ٤مب٤مسؾٓماظٕغب٤ماى٦زيمهعملؿمل٠مربؼملٓمسؾٓماظٕغب٤م-78م

سؾٓمآمدارماظظملغملٕم

قباػٕمؼبمعضملمملغ٨مطػملؼملمملتماظؽملمملسمِب٨مبغملٕماِغؾمملريمهعملؿمل٠مدمحمملمتم٭مملحلماظسملقبمملع٤ماسؿؽمل٧مب٥مسقٖباظٓؼ٤م-م79 اظ

 مم1992ػذملم1412م1اظؽملقبفمملرمعقملدلهملماظٕدمملظهملمط

إٌجٝماِطدلمظػملذلاثمم،م320م:م6م،م2988دؽمل٤ماظذلعٔيمبمملبموع٤مد٦رةماٌممل٫ٓةمرض٣مايٓؼىملم-م80

اإلدٱع٨م

مبمملبمعؽملمملضنملمخمملظٓمب٤ماظ٦ظؿملٓم–م1994مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–مدؽمل٤ماظذلعٔيمم-81م

ممم1996-مػذملم1417م:م1مط–مذملمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مصغملٕمبرلوتم258:م10م

اظلؽمل٤ماظغملدلىمظػملؾؿملؾملعمل٨مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م-م82

إٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨م(إنمتضملٔبؾمل٣مصكملغقبؾمل٣مسؾمملدكمم)دؽمل٤ماظؽمللممل٨٫ماظغملدلىمبمملبمض٦ظ٥متضملمملظبم-83
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درلمأسٱمماظؽملؾٱءموبؾملمملعرمل٥مإحغملمملمماظٕجممللمع٤معؿملٖانماٰسؿٱلمؼبمغعملٓماظٕجممللمطٱػؼملمملمظإلعمملممسلٗماظٓؼ٤م-م84

مم–ربؼملٓمب٤مأغبٓماظٔػيبمهعملؿمل٠مربنملماظٓؼ٤مايؼمل٦يم

قٓبممظ٥موسػمّل٠مسػملؿمل٥ماظٓطؿ٦رم-م85 ذٔاماظضملٕفمؼبمص٤قبماظزملٕفم،متفملظؿملٟماظرملؿملْمأغبٓمب٤مربؼملٓمايؼملٱويم،ض

ربؼملٓمب٤مسؾٓماٌضملشمل٨مخقٕبجمذ٦اػٓهموو٬ٝمصؾملمملرد٥مأب٦ماِذؾممللمأغبٓمب٤مدمملٕماٌزملٕيمدارماظغملؿملمملنماظٕؼمملضم

ذٔراتماظٔػنملمٰب٤ماظضملؼملمملدمايؽملؾػمل٨مدارماظظملغملٕمبرلوتمم-م86م

ذٔورماظٔػنملمٰب٤مػرملمملمماِغزملمملريموعضمل٥معؽملؿؾمل٧ماظشملػملنملمبؿقعملؿمل٠مذٔورماظٔػنملمورحػملهملماظلٕورمإظبمإسٕابم-م87

م–مبرلوتم–مدارماظظملغملٕم–معٕاجضملهملمؼ٦دٟماظرملؿملْمربؼملٓماظؾعملمملس٨م–ذ٦اػٓماظرملٔورمتفملظؿملٟمبٕطمملتمؼ٦دٟمحؿمل٦م

ممم1998-مػذملم1419م:م2مط–ظؾؽملمملنم

ذٕحماظؿلؾملؿمل٢مٰب٤معمملظ١معبممللماظٓؼ٤مربؼملٓمب٤مسؾٓآماظشملممل٨٫ماِغٓظل٨مهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمربؼملٓمبٓويم-م88

ممم1990ػذملم1410م1اٌكؿ٦نم،ػفٕمظػملشملؾمملسهملمواظؽملرملٕمط

٭ؽملضمل٥ماإلعمملممأب٦ماظضملؾمملسمأغبٓمب٤مضبؿمل٧مب٤مزؼٓماظرملؿملؾمملغ٨مثضملػملنملمدارم،مذٕحمدؼ٦انمزػرلمب٤مأب٨مدػملؼمل٧م-م89

ممم1944ػذملمذملم1363اظغملؿنملماٌزملٕؼهملم

م2ذٕحماظ٨٬ٕمسػمل٧ماظغملمملصؿملهملمتزملقؿملّموتضملػملؿمل٠مؼ٦دٟمحل٤مسؼملٕم،عؽملرمل٦راتمجمملعضملهملمضمملزؼ٦غٗمبؽملطملمملزيمط-م90

مم1996

مم

ؿٕب٬كبؿملهملمإسٓادماظٓطؿ٦رم-م91 ٌُ ٌُلؼملقب٧مبمملظؾؾملفهملما زؼ٤مطمملع٢ما٦ًؼلغمل٨مدارم:ذٕحماظلؿمل٦ر٨مسػمل٧مأظظملؿملهملماب٤معمملظ١ما

ممم2000ػذملم1421اٌضملٕصهملماىمملعضملؿملقبهملماٰدغملؽملٓرؼقبهملم

ذٕحماب٤مسعملؿمل٢مبؾملمملءماظٓؼ٤مسؾٓآمب٤مسعملؿمل٢ماظضملعملؿملػمل٨مسػمل٧مأظظملؿملهملماإلعمملممأب٨مسؾٓآمعبممللماظٓؼ٤مب٤معمملظ١م-م92

وعضمل٥مطؿمملبمعؽملقهملماىػملؿمل٢مبؿقعملؿمل٠مذٕحماب٤مسعملؿمل٢متفملظؿملٟمربؼملٓمربؿمل٨ماظٓؼ٤مسؾٓايؼملؿملٓمدارمإحؿملمملءماظذلاثم

اظضملٕب٨مبرلوتمظؾؽملمملنمم

ربؼملٓم:مهعملؿمل٠م،مذٕحماظغملمملصؿملهملماظرملمملصؿملهملمتفملظؿملٟماإلعمملممأب٨مسؾٓمآمعبممللماظٓؼ٤مب٤معمملظ١ماظرملمملصضمل٨م-م93

م:م1سمملدلمأغبٓمسؾٓما٦ٌج٦دمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط،معضمل٦ضم

مم2000ػذملمذملم1420

ذٕحماٌغمل٦ديمأب٨مزؼٓمسؾٓاظٕغب٤مب٤مسػمل٨ماٌغمل٦ديمسػمل٧ماِظظملؿملقبهملمؼبمسكبػملؼمل٨ماظؽملق٦مواظزملٕفماظإلعمملممعبممللم-م94م

إبٕاػؿمل٣مسلٗماظٓؼ٤مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملمبرلوتمظؾؽملمملنم:اظٓؼ٤مب٤معمملظ١م٬ؾشمل٥موخقٕبجمآؼمملت٥موذ٦اػٓهماظرملضملٕؼقبهملم

ممم1996ػذمل1417م1ط

ذٕحماٌظملزمل٢مظػملرملؿملْماظضملٱعهملمع٦ص٠ماظٓؼ٤مؼضملؿمل٘ماب٤مسػمل٨ماب٤مؼضملؿمل٘ماظؽملق٦يمهعملؿمل٠مو٬ؾٛموإخٕاجماغبٓم-م95

راجضمل٥موو٬ٝمصؾملمملرد٥مإزلمملسؿمل٢مسؾٓماى٦ادمسؾٓماظطملينماٌغملؿؾهملماظؿ٦صؿملعملؿملهملماظعملمملػٕةم،ماظلؿملٓماغبٓم
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قٓبمصؾملمملرد٥مغبٓم-م96م قبممظ٥ماظرملؿملْمحل٤ممتؿمل٣مراجضمل٥موأس اظرملضملٕموماظرملضملٕاءمِب٨مربؼملٓمب٤معلػمل٣مب٤مضؿؿملؾهملمض

 مم1987ػذملمذملم1407سؾٓماٌؽملضمل٣ماظضملٕؼمملنمذملمدارمإحؿملمملءماظضملػمل٦ممذملمبرلوتم

م1991م–م4مط–مبرلوتم–مدارماٌرملٕقم–عبضمل٥موغلعمل٥مظ٦ؼٗمذؿملك٦م،مذضملٕاءماظؽملزملٕاغؿملهملمضؾ٢ماإلدٱمم-م97

مذٕحماإلعمملممربؿمل٨ماظٓؼ٤مضبؿمل٧مب٤مذٕفماظؽمل٦ويماٌلؼمل٧ماٌؽملؾملمملجمذٕحماىمملعٝماظزملقؿملّم٭قؿملّمعلػمل٣-م98م

-ممػذملم1424مم2محػملؾ٦غ٨مط–هعملؿمل٠موتضملػملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمعزملشملظمل٧مدؼنملماظؾطملمملمدارماظضملػمل٦مماإلغلمملغؿملهملمدعرمل٠م

 م2003

قبرقبةماظؽملق٦ؼهملمظؿعمل٨ماظٓؼ٤مإبٕاػؿمل٣مب٤مايلنيماٌضملٕوفمبمملظؽملؿملػمل٨مهعملؿمل٠مدمربل٤م-99 اظزملظمل٦ةماظزملظملؿملهملمبرملٕحماظ

ػذملم1415م1ب٤مدمملٕماظضملؼملرليمجمملعضملهملمأمماظعملٕىمدارمإحؾمملءماظذلاثماإلدٱع٨معغملهملماٌغملٕعهملمط

ماظشملؾضملهملماظـمملغؿملهملم–مدارم٭مملدرمبرلوتم–اظشملؾعملمملتماظغملدلىمٰب٤مدضملٓمتعملٓؼ٣ماظٓطؿ٦رمإحلمملنمسؾمملسم-م100م

 مم1998-ممػذملم1418

اظضمل٦اع٢ماٌممل٫هملماظؽملق٦ؼقبهملمؼبمأ٭٦لمسػمل٣ماظضملٕبؿملقبهملم،ظػملرملؿملْماإلعمملممسؾٓاظعملمملػٕماىٕجمملغ٨مذٕحمم-101

 م2خمملظٓماِزػٕيماىٕجمملويمهعملؿمل٠ماظؾٓراويمزػٕانمدارماٌضملمملرفمط:ماظرملؿملْم

سؿمل٦نماِخؾمملرمٰب٤مضؿؿملؾهملماظٓؼؽمل٦ريمهعملؿمل٠مىؽملهملمبٓارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملم،معشملؾضملهملمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم-102

مم1996م2بمملظعملمملػٕةمط

مم1933م–ػذملم1352:م1شمملؼهملماظؽملؾملمملؼهملمؼبمرؾعملمملتماظعملٕاءمٰؼ٤ماىٖريمعشملؾضملهملماًمملن٨ماظعملمملػٕةمط-103

ربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣ممممممم،ماظظملممل٠٫مؼبمشٕؼنملمايٓؼىملموماِثٕمظػملٖزبرملٕيمهعملؿمل٠مسػمل٨ماظؾفمملويمم-104

ممم1979ػذملمذملم1399م:م3دارماظظملغملٕمط

صؿّماظؾمملريمذٕحم٭قؿملّماظؾكمملريمظإلعمملممأغبٓمب٤مسػمل٨مب٤محفٕماظضمللعملٱغ٨مرؾضملهملمجٓؼٓةمعؽملعمّلقهملم-م105

وعؾبعملمملبػملهملمسػمل٧مرؾضملهملمب٦ٰقموماظشملؾضملهملماِغزملمملرؼهملموماظشملؾضملهملماظلػملظملؿملهملمورّض٣مطؿؾؾملمملمومأب٦ابؾملمملمومأحمملدؼـؾملمملماِدؿمملذمربؼملٓم

مممم2000-مػذملم1421م:م3مدارماظظملؿملقمملءمدعرمل٠مط–مدارماظلٱمماظٕؼمملضم–صقملادمسؾٓماظؾمملض٨م

صؿّماظعملٓؼٕماىمملعٝمبنيمصينماظٕواؼهملموماظٓراؼهملمع٤مسػمل٣ماظؿظمللرلمظػملضملٱعهملماظرمل٦طمملغ٨معشملؾضملهملمممممممممم-106

 1349م:م1عزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مايػمليبموأوٰدهمط

ممممم1986ػذملم1406صؾملمملرسمطؿمملبماِ٭٦لمظػملٓطؿ٦رمربؼمل٦دمربؼملٓماظشملؽملمملج٨معغملؿؾهملماًمملن٨ماظعملمملػٕةم-م107

اظظملؾملٕدوملمٰب٤ماظؽملٓؼ٣مدارماٌضملٕصهملمبرلوتمظؾؽملمملنمم-م108

مأوماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمتفملظؿملٟمأب٨مجضملظملٕمأغبٓمب٤ماظؽملقمملسمهعملؿمل٠مصٕؼٓماٌٖؼٓيماظعملشملٝموما٫ٰؿؽملمملف-109

 ممم2002م–ػذملم1423م1عؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

قٓباظ٨معقملدلهملماظٕدمملظهملم-110 مم1985اظغملمملع٢متمملظؿملٟماإلعمملممأب٨ماظضملؾمملسمب٤مؼٖؼٓماٌدلدمهعملؿمل٠مربؼملٓمأغبٓماظ
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أب٨مسؼملٕوماظٓاغ٨م،مسينمبؿزملقؿملق٥مأت٦ؼٕتٖلمدارماظغملؿنملم:طؿمملبماظؿؿمللرلمؼبماظعملٕاءاتماظلؾٝمظإلعمملمم-111

ممم1996م–ػذملم1416م1ط،ماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنم

مطؿمملبماىؼمل٢مؼبماظؽملق٦مظػملكػملؿمل٢مب٤مأغبٓماظظملٕاػؿملٓيمهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمصكٕماظٓؼ٤مضؾمملوةمعقملدلهملماظٕدمملظهملم-112

مم1685ػذملمذملم1405م1ط

مم3هعملؿمل٠مذ٦ض٨م٬ؿملٟمدارماٌضملمملرفمط،مطؿمملبماظلؾضملهملمؼبماظعملٕاءاتمٰب٤مذبمملػٓم-م113م

-مػذملم1412ماظعملمملػٕةم–معغملؿؾهملماًمملن٨م–اظغملؿمملبمظلؿملؾ٦ؼ٥مهعملؿمل٠موذٕحمسؾٓماظلٱممػمملرونم-م114

ممممم1992

اظغملرملمملفمس٤محعملممل٠٫ماظؿؽملٖؼ٢موسؿمل٦نماِضمملوؼ٢مؼبموج٦هماظؿفملوؼ٢متفملظؿملٟمأب٨ماظعملمملد٣مجمملرمآمربؼمل٦دمب٤م-م115

سؼملٕماظٖزبرملٕيما٦ًارزع٨مذٕح٥مو٬ؾشمل٥موراجضمل٥مؼ٦دٟمايؼملمملديماظؽملمملذٕمعغملؿؾهملمعزملٕممدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم

ممممم1993،ػذملم1414م،م1برلوتمظؾؽملمملنمط

م1مدارماٌضملمملرفمط–طرملٟماظصملؽمل٦نمس٤مأدمملع٨ماظغملؿنملموماظظملؽمل٦نمحمملج٨مخػملؿملظملهملم-م116

سٓغمملنم.اظغملػملؿملقبمملتمعضملف٣مؼبماٌزملشملػملقمملتمواظظملٕوقماظػملطمل٦ؼقبهملمِب٨ماظؾعملمملءمأؼقب٦بمب٤مع٦د٧ماظغملظمل٦يمهعملؿمل٠مد-م117

 م1998ػذملم1419م2دروؼ٘م،ربؼملٓماٌزملٕيممعقملدلهملماظٕدمملظهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثم262:2ظؾمملبماظؿفملوؼ٢مؼبمعضملمملغ٨ماظؿؽملٖؼ٢مِب٨مايل٤مسػمل٨مب٤مربؼملٓماًمملزنم-م118

 .مإ٭ٓارماظلضمل٦دؼهملم cdاإلدٱع٨معشملمملب٠مظػملفٖءموماظزملظملقهملم

اظػملؾمملبمؼبماإلسٕابمٰب٤مسمملدلمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم-م119م

م1مبرلوتمط–مدارم٭مملدر–ظلمملنماظضملٕبمربؼملٓمب٤معؽملصمل٦رماِصٕؼعمل٨ماٌزملٕي-م120

اظػملؾملفمملتمؼبماظغملؿمملبمظلؿملؾ٦ؼ٥مأ٭٦اتممًلموبؽملؿملهملمتفملظؿملٟم٭ممليهملمراذٓمآلمشؽملؿمل٣مإٌطٖماظضملػملؼمل٨موإحؿملمملءماظذلاثم-م121

ممم1985ػذملم1405م1اإلدٱع٨مدارمآٌغ٨مجٓةماظلضمل٦دؼهملمط

اٌـػمّلىملمٰب٤ماظلقبؿملٓماظؾشملػملؿمل٦د٨مهعملؿمل٠م٭ٱحمعؾملٓيماظظملٕر٦د٨مدارماظٕذؿملٓماىؼملؾمل٦رؼهملماظضملٕاضؿملهملموزارةم-م121

 م1981ػذملم1401مم111اإلسٱممدػمللػملهملمطؿنملماظذلاثم

احملؿلنملمؼبمتؾؿملنيموج٦همذ٦اذماظعملٕاءاتموماإلؼسملمملحمسؽملؾملمملمتفملظؿملٟمأب٨ماظظملؿّمسـؼملمملنمب٤مجينمهعملؿمل٠م-م122

مم1998-1419مم1مط–مظؾؽملمملنم–مبرلوتم–مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–ربؼملٓمسؾٓماظعملمملدرمسشملمملم

مم2002م1ماب٤مسشملؿملهملماِغٓظل٨مدارماب٤محٖممبرلوتمط–مؼبمتظمللرلماظغملؿمملبماظضملٖؼٖماحملٕرماظ٦جؿملٖ-م123

احملغمل٣مواحملؿملٛماِسصمل٣متفملظؿملٟمأب٨مايل٤مسػمل٨مب٤مإزلمملسؿمل٢مب٤مدؿملٓهمهعملؿمل٠مسؾٓمايؼملؿملٓمػؽملٓاويم-م124

 مممم2000ػذملم1421م1عؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط
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عضملمملٕماظؿؽملٖؼ٢مظإلعمملممأب٨مربؼملٓمايلنيمب٤معلضمل٦دماظظملٕاءماظؾطمل٦يمٯمزبؿزملٕمتظمللرلماظؾطمل٦يماٌلؼمل٧مبذملم-م125

م–ػذملم1426م:م1اٌغملؿؾهملماظلمملبضملهملمطٮماظرملمملصضمل٨ماخؿزملمملرموتضملػملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمسؾٓمآمب٤مأغبٓمب٤مسػمل٨ماظٖؼٓمم

 م2005

زبؿزملٕؼبمذ٦اذماظعملٕآنمع٤مطؿمملبماظؾٓؼٝمٰب٤مخمملظ٦ؼ٥مغرملٕهمبٕاجرملذلادٕدابٕمم-مم126

اٌٖػٕمؼبمسػمل٦مماظػملطملهملموأغ٦اسؾملمملمظػملضملٱعهملمجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨مذٕحمو٬ؾٛموتزملقؿملّمربؼملٓمأغبٓمجمملدم-م127

مم3ا٦ٌظبم،مربؼملٓمأب٦ماظظملسمل٢مإبٕاػؿمل٣م،سػمل٨ماظؾفمملويمعغملؿؾهملمأغ٦ارماظذلاثماظعملمملػٕةمط

اٌلممل٢٫ماٌؽملـ٦رةمِب٨مسػمل٨ماظظملمملرد٨مهعملؿمل٠معزملشملظمل٧مايٓريمعشملؾ٦سمملتمذبؼملٝماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمم-128

مماٌلؿٓركمسػمل٧ماظزملقؿملقنيمظػملقمملط٣ممإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مممم-م129

م:م1عضملمملٕماٰػؿٓاءمإظبمعضملٕصهملماظ٦ض٦فموماٰبؿٓاءمظػملرملؿملْمربؼمل٦دمخػملؿمل٢مايزملٕيمعغملؿؾهملماظلؽملهملماظعملمملػٕةمط-م130

مم2002-مػذملم1423

ربؿمل٨ماظلؽملهملمأب٦مربؼملٓمايلنيمب٤معلضمل٦دموماظؾطمل٦يمحعملعمل٥موخٕجمأحمملدؼـ٥مربؼملٓمب٤م،معضملمملٕماظؿؽملٖؼ٢م-131

-مػذملم1417م:م4مدارمرؿملؾهملمظػملؽملرملٕموماظؿ٦زؼٝمط–مسـؼملمملنمعبضملهملم٬ؿملؼملٕؼهملمدػملؿملؼملمملنمعضملػمل٣مايٕشم–سؾٓمآماظؽملؼملٕم

 م1997

ممعضملمملغ٨ماظعملٕآنمتفملظؿملٟمأب٨مزطٕؼمملمضبؿمل٧مب٤مزؼمملدماظظملٕاءمسمملٕماظغملؿنملمبرلوت-م132

ربؼملٓمأعنيماظ٦ردم،مسؾٓماِعرلم.معضملمملغ٨ماظعملٕآنمظألخظمل٘مدضملؿملٓمب٤معلضملٓةماجملمملذضمل٨مدرادهملموهعملؿمل٠مد-م133

 مم1985مػذمل1405م:م-م1سمملٕماظغملؿنملمط

عضملمملغ٨ماظعملٕآنمومإسٕاب٥مظػملٖجمملجمأب٨مإدقمملقمإبٕاػؿمل٣مب٤ماظلقبٕيمبمذٕحموهعملؿمل٠مسؾٓماىػملؿمل٢مسؾؿملٓهمذؾػمل٨م-م134

 م2004-ممػذملم1424خقبجمأحمملدؼـ٥ماِدؿمملذمسػمل٧معبممللماظٓؼ٤مربؼملٓمدارمايٓؼىملماظعملمملػٕةمم

ممتفملظؿملٟمطمملع٢مدػملؼملمملنماىؾ٦ريمعؽملرمل٦راتمربؼملٓم2002عضملف٣ماِدبمملءمع٤ماظضملزملٕماىمملػػمل٨محؿ٧مدؽملهملم-م135

 ػذملممم1424مم2003م1سػمل٨مبؿملسمل٦نم،دارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملقبهملمبرلوتمظؾؽملمملنمط

مم3مدارماظظملغملٕمط–عضملف٣ماِدبمملءمؼمملض٦تمأب٨مسؾٓمآمايؼمل٦يم-م136

م7مط–مبرلوتم–معقملدلهملماظٕدمملظهملم–عضملف٣مضؾممل٢٫ماظضملٕبماظعملٓميهملمومايٓؼـهملمتفملظؿملٟممسؼملٕمر٬مملمطؼملمملظهملم-م137

ممم1992-مػذملم1414:م

اٌضملف٣ماظغملؾرلمظػملشملدلاغ٨مإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨مم-م138

ممعغملؿؾهملماظـعملمملصهملماظٓؼؽملؿملهملماظعملمملػٕة،مإظؿملمملسمدٕطؿملٗم،معضملف٣ماٌشملؾ٦سمملتماظضملٕبؿملهملموماٌضملٕبهملم-م139

ممعضملف٣مماٌشملؾ٦سمملتماظضملٕبؿملهملموماٌضملٕبهملمعبضمل٥مورتؾ٥مؼ٦دٟمدٕطؿملٗممعغملؿؾهملماظـعملمملصهملماظٓؼؽملؿملهمل-م140

ممسػمل٨ماظرملٕاجمذملمدارماظٕصمملس٨ماظٕؼمملض.عضملف٣معزملؽملظملمملتماظعملٕآنماظغملٕؼ٣مد-م141
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اٌضملف٣ماٌظملزمل٢مؼبمذ٦اػٓماظػملطملهملماظضملٕبؿملهملمإسٓادماظٓطؿ٦رمإعؿمل٢مبٓؼٝمؼضملعمل٦بمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملممبرلوتم-م142

 م1996ػذملم1417مم1ظؾؽملمملنمط

ػذملم1399عضملف٣مععملمملؼؿملٗمِب٨مايلنيمأغبٓمب٤مصمملرسمهعملؿمل٠مسؾٓماظلٱممػمملرونمدارماظظملغملٕم-م143

 م1979

عضملف٣ماٌقملظظملنيمسؼملٕمر٬مملمطقمملظهملمأخٕج٥معغملؿنملمهعملؿمل٠ماظذلاثمؼبمعقملدلهملماظٕدمملظهملم،معقملدلهملماظٕدمملظهملم-م144

ممم1993ػذملم1414م1برلوتمظؾؽملمملنمط

 ػذمل1376م–مم1957عضملف٣ماٌقملظظملنيمتفملظؿملٟمسؼملٕمر٬مملمطقمملظهملمعشملؾضملهملماظذلض٨مبٓعرمل٠مم-م145

 مدارمإحؿملمملءماظذلاثماظضملٕب٨مبرلوت–عضملف٣ماٌقملظظملنيمظضملؼملٕمر٬مملمطقمملظهملماظؽملمملذٕمعغملؿؾهملماٌـؽمل٧مبرلوتم-م146

ربؼملٓمسػمل٨م،محمملعٓمسؾٓماظعملمملدرم،مأغبٓمحل٤ماظٖؼمملتم،ماٌضملف٣ماظ٦دؿملٛمضمملممبكملخٕاج٥مإبٕاػؿمل٣معزملشملظمل٧م-م147

 م1972ػذملمذملم1392م2اظؽملفمملرماٌغملؿؾهملماإلدٱعؿملهملمط

عطملينماظػملؾؿملنملماب٤مػرملمملمماِغزملمملريمهعملؿمل٠ماظٓطؿ٦رمعمملزنمعؾمملركمومربؼملٓمسػمل٨مغبٓمآمراجضمل٥مدضملؿملٓم-م148

مممممم2000اِصطملمملغ٨معٓؼٕؼهملماظغملؿنملموماٌشملؾ٦سمملتماىمملعضملؿملهمل

-ػذملم1415اٌعملؿسملنملمِب٨ماظضملؾمملسمربؼملٓمب٤مؼٖؼٓماٌدلدمهعملؿمل٠مربؼملٓمسؾٓاًمملظ٠مسسملؿملؼملهملماظعملمملػٕةم-م149

مم1994

م

 

اٌعملزملٓمظؿكػملؿملٙمعمملمؼبمإٌذٓمؼبماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمظرملؿملْماإلدٱممزطٕؼمملمب٤مربؼملٓماِغزملمملريمسػمل٠مسػملؿمل٥م-م150م

مم2002م1ذٕؼٟمأوماظضملٱءماظضملٓويمعؽملرمل٦راتمربؼملٓمسػمل٨مبؿملسمل٦نمذملمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمذملمبرلوتمذملمظؾؽملمملنمذملمطم

اٌعملزملٓمظؿػملكؿملٙمعمملمؼبمإٌذٓمظرملؿملْماإلدٱممأب٨مضبؿمل٧مزطٕؼمملماِغزملمملريم-م151

 م1973م–م1393م:م2عشملؾ٦عمبؾملمملع٘معؽملمملرماشلٓىمعشملؾضملهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مايػمليبمعزملٕمط

ماٌعملؽملٝمؼبمعضملٕصهملمعٕد٦ممعزملمملحٟماِعزملمملرمعٝمطؿمملبماظؽملعملٛمتفملظؿملٟمأب٨مسؼملٕومسـؼملمملنمب٤مدضملؿملٓماظٓاغ٨م-152

 1940م–م1359بؿقعملؿمل٠مربؼملٓمأغبٓمدػؼملمملنمعشملؾضملهملماظذلض٨مبٓعرمل٠م

اٌغملؿظمل٧مؼبماظ٦ضٟمؼبماٰبؿٓاءمؼبمطؿمملبمآمسٖموج٢مِب٨مسؼملٕومسـؼملمملنماظٓاغ٨ماِغٓظل٨مهعملؿمل٠م-م153م

ممممممم1987م،م1407مم،م2ؼ٦دٟمإٌسرملػمل٨م٭ظملهملماظٕدمملظهملمط

عؽملمملرماشلٓىمؼبمبؿملمملنماظ٦ضٟموماٰبؿٓامتفملظؿملٟمأغبٓمب٤مسؾٓماظغملٕؼ٣ماِسل٦غ٨موعضمل٥ماٌعملزملٓمظؿػملكؿملٙمعمملم-م154

ؼبمإٌذٓمؼبماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمظرملؿملْماإلدٱممأب٨مضبؿمل٧مزطٕؼمملماِغزملمملريمعشملؾضملهملمعزملشملظمل٧ماظؾمملب٨مايػمليبمعزملٕم

مم1973-م1393م)م2ط
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اٌؽملزملٟمذٕحمأب٨ماظظملؿّممسـؼملمملنمب٤مجينمظغملؿمملبماظؿزملٕؼٟمظإلعمملممأب٨مسـؼملمملنماٌمملزغ٨ماظؾزملٕيمهعملؿمل٠م-م155م

ممممم1954ػذملم1373مم1إبٕاػؿمل٣معزملشملظمل٧م،سؾٓآمأعنيموزارةماٌضملمملرفماظضملؼمل٦عؿملهملمط:ىؽملهملمع٤ماِدؿمملذؼ٤م

مم2005م:م1مػؿملؽهملما٦ٌد٦سهملمدعرمل٠مط–ا٦ٌد٦سهملماظضملٕبؿملهملمذملمر٫مملدهملماىؼملؾمل٦رؼهملم-م156

ا٦ٌرفملمظإلعمملممعمملظ١مب٤مأغٗموعضمل٥مطؿمملبمإدضملمملفماٌؾشملفملمبٕجممللما٦ٌرفملمظإلعمملممجٱلماظٓؼ٤ماظلؿمل٦ر٨م-م157

م:م3مبٕاجضملهملموإذٕافمشبؾهملمع٤ماظضملػملؼملمملءمذملمعؽملرمل٦راتمدارماظ٩صمملقماىٓؼٓةماٌطملٕبمعشملؾضملهملمصسملمملظهملماحملؼملٓؼهملمط

ممم1996ػذملم،م1416

مبرلوتمظؾؽملمملنممممم–مدارماٌضملٕصهملم–عؿملٖانماٰسؿٓالمؼبمغعملٓماظٕجممللمظػملٔػيبمهعملؿمل٠مسػمل٨مربؼملٓماظؾفمملويم-مم158

دارم.متفملظؿملٟمسؾمملسمحل٤م.موايؿملمملةماظػملطمل٦ؼهملماٌؿفٓدةم،ماظؽملق٦ماظ٦اؼبمعٝمربشمل٥مبمملِدمملظؿملنملماظٕصؿملضملهملم-م159

ممم2007م:م16ممسؾمملسمحل٤مدارماٌضملمملرفماظعملمملػٕةمطم2008م16اٌضملمملرفماظعملمملػٕةمطم

قٓبمماظؽملرملٕمؼبماظعملٕاءاتماظضملرملٕ-م160 متفملظؿملٟماإلعمملممايمملصٜمأب٨ماًرلمربؼملٓماظٓعرملعمل٨ماٌرملؾمل٦رمبمملب٤ماَىؽبريمض

ظ٥م٭مملحنملماظظملسملؿملػملهملماِدؿمملذمربؼملقبٓمسػمل٨ماظسملؾمملع،مخقٕبجمآؼمملت٥ماظرملؿملْمزطٕؼقبمملمسؼملرلاتمدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملمبرلوتم

 مم2006،مػذملم1427م،م3ظؾؽملمملنمطم

ربؼمل٦دماظشملؽملمملج٨م،مهعملؿمل٠مأغبٓماظٖاويم–اظؽملؾملمملؼهملمؼبمشٕؼنملمايٓؼىملموماِثٕمِب٨ماظلضملمملداتماىٖريم-م161

مم1979م–مػذمل1399مبرلوتم–اٌغملؿؾهملماظضملػملؼملؿملهملم

ػؼملٝماشل٦اعٝمؼبمذٕحمعبٝماى٦اعٝمتفملظؿملٟماإلعمملممجٱلماظٓؼ٤مسؾٓماظٕغب٤ماظلؿمل٦ر٨مهعملؿمل٠مأغبٓم-162

مم1998ػذملمذملم1418م:م1مبرلوتمط–مدارماظغملؿنملماظضملػملؼملؿملهملم–سلٗماظٓؼ٤معؽملرمل٦راتمربؼملٓمبؿملسمل٦نم

مماظ٦اؼبمبمملظ٦صؿملمملتمظػملزملظملٓيمإٌجٝماِطدلمظػملذلاثماإلدٱع٨

 وصؿملمملتماِسؿملمملنمٰب٤مخػملغملمملنمدارماظـعملمملصهملمبرلوتمظؾؽملمملن-م163

إحلمملنم:موصؿملمملتماِسؿملمملنموأغؾمملءمأبؽملمملءماظٖعمملنمِب٨ماظضملؾمملسمسلٗماظٓؼ٤مأغبٓمب٤مخػمّلغملمملنمهعملؿمل٠مدم-164

 مم1994،ممػذملم1414م7سؾمملسمدارم٭مملدرمبرلوتمط
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ذصفرسذحمتوىذاظؽتابذ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرض٣ماظزملظملقهملم

م111.............................................................................اٌعملٓعهملم

ذ111........................................................ذاظدرادةذ–اظؼدمذاألولذ 

م111........................................................اِسل٦غ٨محؿملمملت٥مودرلت٥مم:ممتؾملؿملٓ 

م111...............................................مسػمل٣ماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءم:اظػصلذاألولذ

ًٰم م111..............................................................تضملٕؼٟماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءم:مأو

م111..........................................أػؼملؿملهملماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءم:مثمملغؿملممًلم

م111......................................أرطمملنمسػمل٣ماظ٦ضٟموماٰبؿٓاء:مثمملظـممًلم

م111.........................................................اظؽملق٦ممممم-م1م

م111.........................................................اظؿظمللرلمممم-م2

م111...........................................................اظعملٕاءاتم-م3

م111...................................اظؿفملظؿملٟمؼبماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءمم:مرابضملممًلم

م111...............معؽملؾمليملماظغملؿمملبموذ٦اػٓهموعزملمملدرهم:اظػصلذاظثاغيذ

م111..................................................مأدػمل٦بماظغملؿمملبم:أواًلذ

 111...................................................مذ٦اػٓماظغملؿمملبم:ثاغقًاذ

م111.............................................................ماظعملٕآن-1ذ
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م111............................................................ايٓؼىمل-م2

م111.............................................................اظرملضملٕم-م3

م111....................................................معزملمملدرماظغملؿمملب:ثاظثا

 111.........................................معزملمملدرماظ٦ضٟموماٰبؿٓاءم–أذ

م111...................................................معزملمملدرماظؿظمللرل–بذ

 111..............................................معزملمملدرمسػمل٦مماظعملٕآن–جذ

م111.................................................معزملمملدرماظعملٕاءات–دذ

 111.......................................معزملمملدرماظؽملق٦موماظزملٕف-ػـذ

م111.....................................................عزملمملدرماظػملطملهملوذـذ

م111..........................درادهملمز٦اػٕماظغملؿمملب:ذاظػصلذاظثاظثذ

ًٰم م111.........................................درادهملماظصمل٦اػٕماظؽملق٦ؼهمل:مأو

م111.......................................أمذملماِحغملمملمماظؽملق٦ؼهملموماإلسٕابؿملهمل

م111........................................................إٌص٦سمملت-م1

م111........................................................اٌؽملزمل٦بمملت-م2

م111..........................(اىمملرمواجملٕورمواظصملٕفمم)ذؾ٥ماىؼملػملهملم-م3

م111.....................................................مذملماجملٖوعمملتم4

م111....................................................مذملمعلممل٢٫معؿظملٕضهمل5

م111.............................................................ذملماىؼمل6٢

م111.................................................بمذملماًٱصمملتماظؽملق٦ؼهمل

م111...............................................جمذملماٌزملشملػملقمملتماظؽملق٦ؼهمل

م111....................................................دمذملمحٕوفماٌضملمملغ٨

م111..........................................درادهملماظصمل٦اػٕماظزملٕصؿملهمل:مثمملغؿملممًلم

م111............................................درادهملماظصمل٦اػٕماظػملطمل٦ؼهمل:مثمملظـممًلم

م111.........................................درادهملماظصمل٦اػٕماإلعٱ٫ؿملهمل:مرابضملممًلم

م111...............................................................ذملماًمملمتهملم

ذ111:ذ.........................................اظؼدمذاظثاغيذاظتحؼققذ

ًٰم م111:م..............................................و٭ٟمغلْماظغملؿمملبم:مأو
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م111.................................................غلكهملمعغملؿؾهملماِدٓم -1

 111...........................................مغلكهملماٌغملؿؾهملماِزػٕؼهملم -2

 111..................................................ماظؽمللكهملماٌشملؾ٦سهمل -3

م111........................................................عؽملؾمليملماظؿقعملؿمل٠:مثمملغؿملممًلم

م111........................................اظٕع٦زماٌلؿكٓعهملمؼبماظؿقعملؿمل٠:مثمملظـممل

ذ111.....................................اظؽتابذاحملؼق:ذاظؼدمذاظثاظثذ

م111...............................................................د٦رةماٌممل٫ٓةم

م111...............................................................د٦رةماِغضملمملمم

م111.............................................................د٦رةماِسٕاف

م111................................................................د٦رةماِغظملمملل

م111................................................................د٦رةماظؿ٦بهملم

م111.................................................................د٦رةمؼ٦غٗ

م111...................................................................د٦رةمػ٦د

م111................................................................د٦رةممؼ٦دٟ

م111..................................................................د٦رةماظٕسٓ

م111................................................................د٦رةمإبٕاػؿمل٣م

م111..................................................................د٦رةمايفٕ

م111...................................................................د٦رةماظؽملق٢

ذ111...............................................................ذد٦رةماإلدٕاء

م111.......................................صؾملمملرسماظغملؿمملبم:ماظعملل٣ماظٕابٝم

م111.....................................................صؾملٕسماآلؼمملتماظعملٕآغؿملهمل-م

م111...........................................................صؾملٕسمايٓؼىملم-م

م111............................................................صؾملٕسماظرملضملٕ-مم

م111..........................................................صؾملٕسماِسٱمم-م

م111...................................................صؾملٕسماِعـممللماظؽملق٦ؼهمل-م

م111.........................................................صؾملٕسماِعـممللم-مم

م111....................................................صؾملٕسمأزلمملءماظغملؿنملم-م
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م111..................................................ثؾوملماٌزملمملدرموإٌاجٝ-م

م111...................................................صؾملٕسمربؿ٦ىماظغملؿمملبم-م

ممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغؾملمملؼهملماظغملؿمملبمم

م

م

م

م

م

م

The grammatical  effect  on  the pause  through  the book 
"Manar Al-ذ

Huda"  in Clarifying the Pause  and the Start  by Al-
Alshmoony   

 .Research summary .ذ

The reason for what I study this research is  the importance of 

the pause and start science among the holy Quran sciences . it 

comes first or at the top of these studies and why not ! Through 

this science we can master reading , right language and good 

performance  and also it shows the statutes on the places of the 

pause in cases of acceptance  and prevention clarifying the 

grammatical regulations that were approved in the past by  

grammarians and the scientists of pause in specifying  the type 

of  the pauseذ

I divided this research into four parts :ذ
The first part : I take into consideration a detailed study on the 

different kinds of pauses.ذ

The second part : it's investigation . I placed the reliable copies  

then I presented my method in inquiry and the used signs in 

inquiry then I placed the conclusion .ذ

The third part : the inquired text . I compared among the copies 

and proved what was true . Then I compared the pause with 

pause books and took out the saying from its resources .ذ
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The fourth part : It is used for general indexes of the book as 

saying index……… I fixed resources and references and finally 

I put index for the contents of the book . 

I hope that I have succeeded for what I did . 

   JAMAL  Alaskar .ذ

م

م

م


