
 (    2102) 3السنة  – 6ع                                                                    مجلة جامعة االنبار للغات واالداب 
 

781 

 )زال( في كالم العرب
 أنواعها وتصاريفها ودالالتها

 بقلم الدكتور                                                                       
 نوري ياسين الهيتي                                                                     

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية      
 ملخص البحث

لُعلكككُ ريكك ُلكاُثينككالرياُيثياث فككياُثي أ يكعُنككياُ)زككيثفُثيأضكلُومثلرُهكك ُلا ككي ُيل ككا ع ُْشك ُ يُ 
هك ُثيليييككلُعلككُرأرككلُ)زكيثفُ ُي  لكك ُ ُلككأُ)زك ُُيلصكا  ُ ُليكأُ)اُصككي مُثيلا ك ُهيكك ُيثلكام

 كلُلزاككاُعكاُيفككيلي ُهكك ُ)صكلُلاا كك ُ ُيل  ككلُعيزك ُ ُيل ككا ع ُيلصككا  ُ ُيهيلكاُلصككلُهيكك ُ
لاُإعألُنزيلُل  لُ)يُنيلبُ)يُنلكل ُ ُركإُإاُثيل كا فُثييثلكاُيكاُيشك  أُهك ُ) رك ُلكاُزكيفُ

ييشك  ُ كلُزكيفُث ُثي كأإُهيك ُ ُ ُننلكثُيملكأُ) كُ  صكلاُ)زيثع ُ.ُللاُاعاُثينالثُإيككُ)اُي
ُلكككككككككاُ)زيثعككككككككك ُ ُيي مضككككككككك ُإيككككككككككُلاا ككككككككك ُي)صكككككككككل ُ ُيينكككككككككياُيمكككككككككي ُث شككككككككك  ثأُيث ه ككككككككك ثعُنكككككككككياُ
)زيثع ُ ُييض ضُي أ ُثيص هيياُه ُنضضُلفكالل ُ ُييك ممُلكاُيك ث ُ ثملكادُنايكاييلُ ُلض لكاثدُ

ُه ُمليأُليأُعلكُ)لااتُثيلصاا ُ.
ُ

Research Summary 
It is a problematic matter for lots of researchers and scholars to distinguish 

between the types of verb (Zala) in the past, present and the origin. That is because 

the image of its past is one, although it, in fact, falls into three types. Each one 

differs from the other two at the origin of its substance, the remark of its middle 

letter (ayn), its present and the origin, and the misunderstanding caused by moving 

its remark , transferring or deleting. Then one present tense may co-occur in more 

than one of its types. This motivates the researcher to give the subject a special 

research collecting what is said in it, explaining all of its types attributing them to 

their substances and origins, showing the faces of participation and separation 

among its types, and displaying the discord among derivationalists in some affairs, 

preferring what he sees as outweighing by the evidence, relying, at all, on the 

mothers of the sources . 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُ

 المقدمة 

ُ)للاُثهللُ ُي)صل ُعلكُ فيي ُيلص أا ُ ُيعلكُآي ُيصلن ُيلاُيث  ُينضاُ:
هالثُنلثُه ُومثلرُلاُثيزاليلُثيص هيلُ ُاعاز ُإيكُنللُثيماكاُيثيييكتُهك ُ فك ي  ُلكاُ )ي ك ُلكاُ زكيفُ كلثُ

لككاُيل ككنتُثي ككاإُلزكك ُنايزككاي ُ ُليككأُ)اُصككي مُي)زكك ُ ريكك ثدُ ُُثيأضككلُهكك ُ)صككلُلاا كك ُينزالكك ُثيصكك ه ُيا   كك 
ه ككأدُعككاُثشكك  ثأُثيل ككا فُثييثلككاُنككياُ) ركك ُلككاُزككيفُلككاُ)زيثعكك ُ ُرككإُإزكك ُ ُثيلا كك ُهكك ُثيمليككأُيثلككامُ

يماتُلاُثينالرياُلاُ ُي ااُيأ عُنياُ)زيثفُ لثُثيأضلُيصي ُ صا يأ ُيلاُم ىُعلي ُلاُإعكألُناييلكبُ
ُللُثي لنلُيثياث فياُ؟يثيزيلُيغي  لاُ ُهلاُثيظاُنضا

هافكك ي ُعملكك ُعلكككُ)اُ) كك ُليككأُننلككثُيملككأُ) كك ث ُثي ككأإُهيكك ُ ُييككو  ُعلكككُ)زيثعكك ُنايشكك  ُيثينيككااُ ُ
ُينكلُثيشك يفُُيي مأُ لُزيفُإيكُلاا  ُي)صل ُ ُييل  ُ ص ي ُ لُزيفُيلصكاا  ُيلضازيك ُ. ي)مكاُيمثلكادُعلك ب

ُثي زني ُعلكُ)ل ياُ:ُه ُثيليصيا
إُثي زنيككك ُهككك ُ  كككناإُإيككككُاُ  ُْأ كككيكككإُيُ  ُنكككلُينضكككضُثيللكككارياُ ُض نيكككلُلكككاُل يكككالياُيل كككو  ياُثأليلُ)اُعللكككالُثي

 كك ي مُثي أ يككعُنككياُ)زككيثفُومثلرُيلضازياككاُ ُزمككاُليككأُ اصككلُعزككاُل كك  إُيككمثلُثيزايصككلُهكك ُنككابُو ككاارُهاككإُ
ميلرُي ُ ُوي ككمثلرُ ُثي كك ُلا ككيزناككياُهكك ُثي ريكك ُثيلايككبُعلكككُ)اُثيليصككياُناككاُومثلرُثي كك ُ كك ُلا كك ُوي كك

 لككاُفككزنيز ُهكك ُآ كك ُ ككلثُ ُ ُ ككلثُلككاُإ ككأعُغيكك ُفككاياُهككُعلكككُلككا ُُر7وااُ ككميككلرُهالككاُ اللا كك ُويُ ثي كك ُ
ُثينلثُ.

يثيرككاز ُ)زكك ُيككاُث لضككتُلزككلُفككزيثتُعلكككُ فككايلُل  ي ككلُهكك ُومثلرُيلفككياُنككاُإنكك ث يإُثينككا يا ُثي يزفكك ُ
اُثي ككأإُعلكككُومثلرُي)زيثعاككاُي صككا يأااُ ُي زكك ُ ُهيمككاتُلفيأاككاُيككاُثفكك يعبُهياككُر2و ككك7781ُثيل ككيهكُفككزلُ

شكلزااُنككايزييلُ ُي) ركك ُهياككاُلككاُث فكك   ثاثتُغيكك ُثي كك ي يلُ ُي) ككالُهكك ُزيككلُلككاُ ُ الككلُ ل كك ُلككاُ ككأإُ
ل و   ُثيص هيياُ ُي) ر ُهيااُلاُثي   ث ُغي ُثيلما ُ ُييإُي مأُهيااُإيكُثألصيلُلاُ  بُثيزليُيثيلللُ

ُي كككييتُفكككنيلُثمهكككاامُلزاكككاُ ُيلكككأُ ُ) ككك تُنييلكككلُثي فكككايلُلكككاُثيزاليكككلُثيضلليكككلُُلُدي كككل ُثأللكككي ُلم لضككك.ُ
 لثُ)ع   ُ زاُ)ز ُياُ)هاتُلاُ ل ُثي فايلُ ُيمضل ااُاييأدُي ُه ُ  نأُ كلثُثيأضكلُهك ُلصكاا  ُ ُي يفكيل ُ

ُإيكُ)زيثع ُ.ُ)ييلُليأُ)اثلُيأللازلُيثع  ثهادُيل ُثيأ لُنأ ل ُ.ُ
ُثُإيكككككككككككككككُمللككككككككككككككلُصككككككككككككككايللُلككككككككككككككاُثيلصككككككككككككككاا ُيثيل ثمككككككككككككككأُثي كككككككككككككك ُييككككككككككككككاُ مضككككككككككككككتُهكككككككككككككك ُنلركككككككككككككك ُ ككككككككككككككل

ُشكككككككككاهيادُيلكككككككككاُُ)مضلككككككككك ُ اهيكككككككككاُدُا زيعكككككككككتُنكككككككككياُيلييكككككككككلُيزلييكككككككككلُيصككككككككك هيلُيغي  كككككككككاُ ُ)لكككككككككأدُلزككككككككك ُهككككككككك ُ)
ُ) ثاُثي ضكككككككككككككك  ُعلكككككككككككككككُومثلرُيثميلككككككككككككككاإُنوليثياككككككككككككككاُيلضازياككككككككككككككاُي صككككككككككككككا يأااُ.ُي ُ)اعكككككككككككككك ُهكككككككككككككك ُليككككككككككككككأُ

زلاُ) ميُ)اُ) كياُناكلثُثيضلكلُيكاُ)ايكتُيثمنكادُظ ُثي لالُ  ُُزز ك ُ   كبُعلك ُ ُيفكااتُرلك مُ لكتُيزكاظ  ُ يث 
ُإيكُنزالُثيض نيلُثيشالخُثيللأيظُنلأظُثهللُ.ُ-ُ نلاُي ياُلأياثُدُ-يلادُشي) أتُ

ُين  نأُ لثُثيأضلُه ُ  بُثيلللُيثيزليُيثيص  ُيما  ُللصي ثدُه ُ)زيثفُرأرلُ:ُ
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ُي يُهضلُ اإُياص ُ.ُُ ل ا عااُيميلُثي  ُمثلُاألول : 
ُإيكُلأضيلُيثلاُ.ُي يُهضلُ اإُل ضاُ ُ ميلُمثلُثي  ُل ا عااُيُ  الثاني :
ُ.ُي  ُثيزايصلُثيلض يهلُه ُنابُ ااُ مثلُمثلُثي  ُل ا عااُيُ ُالثالث :

ي)صكل ُ ُي  نضكادُُييماُثييا ئُهيلاُيف ينلُلاُفك ي ُ أصكيأدُهك ُثي كأإُعلككُ كل ُثألزكيثفُ ُينيازكادُيلكاامُ كلُ 
يلكاُ ك )ُعليك ُلكاُ ُلاُإعكألُُزيف  ُيا  ي  ُ ُلأُثمشا مُإيكُلاُم ىُعلكُ لُيل  ثدُيلصاا ُي صا يأ ُ

ُيلاُث  ل ُهي ُلاُليأُ.ُ ُ ليي ُ ُيلاي ُعزاُث صاي ُناي لال ُ
ُ
 زال ماضي يزول    -1

لككُعُلُ يُ ي)صكلُ يل ك ُمُ ُ  ُي مإُ ُيزصكبُلأضكي دُلاامُمثلُ ل ُثيمث ُيثييثيُيثيأإُ.ُي يُهضلُ اإُ ُزاي ُ
)يأككادُعلكككُثيياعككامُثيصكك هيلُثيلض يهككلُثي كك ُ ي كك ُنككواُثيأضككلُثيرأركك ُيثي ُضككلرُلأ ككي ُثيضككياُ ُهيلنككتُمزككلُوهُ 

ُفاألفعاال :ُر3و يلبُعيزك ُهك ُثيلا ك ُ)يأكادُإلثُ ل  كتُيثزأك مُلكاُينلاكاُ ُثيلم اُثيلض لُثيضياُناييثيُ)يُثييالُ
ُمثلُ ُيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاإُ ُصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككااُ ُي ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ُ ُيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالُ

ككككككككككككُلُ يُ  ُمُ ُلُ يُ يثألصككككككككككككلُي كككككككككككك ُعككككككككككككاُيثيُلنككككككككككككلُلزي)يأاككككككككككككاُُ-لككككككككككككرأدُُ- ككككككككككككُاُ يُ  ُص  ُُواألفعااااااااااااال :.ُُ ُ يُ  ُ  
ُ ُُبُ ي ككككككك ُ ُ ُوُ ي كككككككمُ ُأُ ي كككككككيعكككككككابُ ُ)يأاكككككككاُلزيلنككككككك ُعكككككككاُيكككككككالُ ُيثألصكككككككلُ:ُنُ  ُ كككككككابُ ُ كككككككابُ ُُمكككككككالُ ُنكككككككافُ

ل  كلُُ.ُ ل  تُثييثيُ)يُثييالُه ُثيمليكأُيثزأك مُلكاُينلالكاُهيلن كاُ)يأكادُ ُي ُهك عُنكياُ)اُ  كياُيبُ يعُ  ُُيبُ  ُ 
ُثيضياُ للُ)يُه للُ)يُ ف مُ.

ُيثمعككككككككككككألُناييلككككككككككككبُ زككككككككككككاُ مإُعزككككككككككككاُثيمليككككككككككككأُ ُيعللكككككككككككك ُنض ككككككككككككاإُنككككككككككككواُ ككككككككككككأدُلككككككككككككاُثيككككككككككككيثيُيثييككككككككككككالُ
 كااُليكأُ ُُل   ياُ ُألاُثيل  اتُ)نضاضُ ل ُثيل ي ُ.ُييلاُ از اُل ل   ياُي ااُلاُينلالاُلأ يلكاُدُلرلُ 

ُ– لكاُيكالُُ–هيلني كاُنكو  ُثيلك ي ُي كيُثأليك ُ.ُي كلثُنلرانلُ) نأُل  اتُل يثييلُ ُي يُه ُغايلُثيريلُ ُ
ُ.ُر4وي يُلضليإُنا ف ي ثل ُلرل ُه ُيياتُل  اُ

كك ُلرُل ككليإُثيضككياُهكك ُثيل ككا فُلُيأض كيومثلرُ كل ُلككاُنككابُوهض كك يلرُي)صككل ُ ُ ُهل ككا ع ُويككمُ  زصك ُيزص 
 ُ ُهصكككا ُمثفكككا اُينلاكككاُي كككيُثيكككرُهأيككك ُإعكككألُنايزيكككلُ ُ فككك ريالُثي كككللُعلككككُثيكككيثيُ ُهزيلكككتُإيككككُثيلُ يُ مُْوي ككك
ُ.ُر5ويلمُ يُ 

يل كك ُصككالبُثييككاليتُيككمثلُ ككل ُل ككا عادُآ كك ُعككاُ)نكك ُعلكك ُثيأا فكك ُهيككالُ:ُ مثلُيككميلُ ُييككمثلُعككاُ)نكك ُ
:ُ يكالُُر1وييإُ)ماُلرلُ لثُعزاُغي  ُ ُهايظا  ُ)ز ُي إُلز ُ ُيياُثف ش ل ُشكا ل ُثيمنيكا ُيكالُ ُُر1وُ عل 

ي أل ُ ايص يمُهك ُ)زك ُُ ُر8وي)نيُعل ُمضل ُل ا عادُيمثلُ  ا ُعل ُثييياتُ أل ُهي ُإملالُ :ُشي زاُ
إلُ ُليمككبُيأككك مُثيلا ككك ُيثيل كككا فُ لكككاُ ُي أككك ُ ُيثهللُ ُيكككيتُ كككليأُُي يكككالُ ُُ–نكككايأ مُُ–ل ككا فُمثلُ

ُثعلإ ُ.
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لُيلضزككككا ُهكككك ُ  ككككبُثيللككككلُ:ُثيككككل ابُيث فكككك لايُ.يلصككككا ُومثلُيككككميلرُثيككككميثلُ ُي ككككيُلصككككا  اُثيفككككلاع ُ
يكتُثلكأُميث دُ ُيُميمثلُثيلُ ُ ُييالُ:ُمثلُثيش لُعاُل ازك ُيكميلُميث دُ ُيثيكازياُيشكي لُثيكميثل ُيث  للألُ

ُيلزككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُيييككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ ُُر1وثيشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلتُعكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاُ نكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاُثيفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككلالُ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككميلُميث دُ
ُ.ُر71وُچگ ک  ک  ک ڑ  کچ  ضايكُ:ُ

يثيكميثلُييكالُهك ُشك لُيكاُ كااُُيه ُلأ اثتُثي ثغبُ:ُ مثلُثيش لُيميلُميث دُ:ُها عُ  يي ك ُمازلكادُعزاكاُ.
ُهكككككككككككككككككككككككككككككساُييكككككككككككككككككككككككككككككلُ:ُيكككككككككككككككككككككككككككككاُيكككككككككككككككككككككككككككككاييثُ:ُميثلُثيشكككككككككككككككككككككككككككككلتُ ُيلضلكككككككككككككككككككككككككككككيإُ)اُُ ُران كككككككككككككككككككككككككككككادُينكككككككككككككككككككككككككككككلُ 

ُ إُهكككككككك ُثيظايكككككككك مُ)اُياككككككككاُرنا ككككككككادُهكككككككك ُ نككككككككاُاا ُرنككككككككاتُيلشككككككككلتُنيمكككككككك ُ ُييككككككككلُ:ُإاُليككككككككأُيككككككككايي ُ ع يكككككككك
ُ.ُر77و:ُياإُيالإُثيظاي مُ ُيفا ُثيزاا  ُُيثييالثُياي ُثيفلالُ

ُه  ضكككككككككككككاىُنككككككككككككككُوعكككككككككككككارُلركككككككككككككلُ:ُمثلُثيشككككككككككككك لُعكككككككككككككاُ ُث ز يكككككككككككككالُُي  كككككككككككككياُمثلُ كككككككككككككل ُ)ي كككككككككككككادُنلضزكككككككككككككك
ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں    ڳک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ چ يلزككككك ُيييككككك ُ ضكككككايكُ:ُُل ازككككك ُ ُ) ُ:ُثز يكككككلُ.

چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ ييييكك ُ ضككايكُ:ُُ.ُر72وُچڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڻڻ
ثيككمثلُُييككالُثنككاُهككا تُ:ُ ُ.ُر73و

ُ.ُر74و ُُ ُثيش لُعاُل از )صلُيثلاُيالُعلكُ زلُ يثييثيُيثيأإُ
 ُأاُض كثي  ككُ يلنكادُهييكاتُلصكا  ُعلككُهُ ُثضكلرُثيكأمإُإل اُ ُألاُنابُوهُ يُ ثيمُ ُ يلصا ُومثلُيميلرُثييياف
ُ:ُر75ويالُثناُلايأُه ُثأليأيلُ

َََََََََََ َََََََََََق   ل الَََََََََََ      َََََََََََل  وفع   داع 
 

َََََََََََََراد ك  بَََََََََََََ     عَََََََََََََ    لَََََََََََََ  ف     داغ 
 

       َََََََ    َََََََ     َََََََ َََََََف    َََََََ  ل   الع
 

 عََََََََََََ الأو ف   – ر   د  فََََََََََََ – نََََََََََََ   ع  أو ف   
 

ََََََََََاب  ََََََََََ   ك ََََََََََ   ا    ََََََََََاوت   ل  ف
 

     ََََََََََ ََََََََََ   اق  ََََََََََ    ل   وال  ََََََََََ لل   
 

ُييمثلُيميلُلصاا ُ)  ىُل   ااُ  بُثيلللُ  ُ:
ُ.ُر71ويياُل  ُه ُثيلفااُيثي اجُلاُ يثيلُثيللياز  ُعلكُمزلُهضيلُلرلُيضياُُفيلُ:ثيمُ ُ

ُ  ُثيل  لُيثين الُ.) لُي ُ.ُييالُ:ُ) ل ُثيمييلُيثيضييلُ ُ) ضيلُلرلُ)لييلُ:ُُعلكُمزلُهُ يثيمُ 
ُ– لل ُثهللُ ضايكُُ–همعادُيلع ثدُي يهادُ.ُيه ُثيأالعُعاُي اامُ ُ ُ:ُ) ُمثلُمازن ُييلُ  ُ)يُمُ يثيُ يييالُ:ُمثلُمُ 

مثلُعككاُثييلككعُلككاُيككالُ:ُ ككيُُييككلُل كككُيلأظكك ُ.ييككلُيثيمُ ) ككل ُثيضُ  ُ)زكك ُ ككااُإلثُفككلأُثيلككايثُيككإُيلأظكك ُ
ُ.ُر71وييأدُثيل ااُميث دُيمُ 

ُيمالُ لثُثيلصا ُه ُييلُل ُثي للُ:
 ر78وهاويل  رأتنا زيل منا ز  ما إذا    ها ا وأم  وبيضاء ال تنحاش من  

يليلكلُعكاُُ–:ُ مثلُيكميلُ ُييكمثلُُ ُعلكُ أ ُهي ُ ُهياُل ك  ُصكالبُثييكاليتُهيكالُلُ يُْيلاُلصاا  اُثيمُ 
ْي ُدُييكأُد دُ ُيمُ فُيميث دُ ُيمُ ُ–)ن ُعلك ُ رُنأك مُثيكمث ُ لكاُيي  كي ُ ُديُْ ُ.ُيزك ُشكا ل ُعلككُ)زاكاُومُ  زكاُديُ يمُ ُيم 
ُ.ُر71ويه ُنضضُثيزفخُناي إ:ُييالُ ُثص أل ُ
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يثيظا  ُ)اُومي درُيإُ  اُه ُنضضُزفكخُثييكاليتُ ُييكالُعلككُليكأُ)اُثينكا يا ُصكالبُ فكايلُومثلرُزيكلُ
 فكاي  ُييكإُيك اُهياكاُويمي درُ.ُيياكلثُ)ز ك ُعلككُلكاُيك ىُلكاُثيضللكالُز ُثيياليتُثيل ياإُه ُلي ضياُلاُ

ُلُ ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيُثيلصككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ُثيييافكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمثلُيُْ)اُثيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمُ 
كككككك ُُر21ويككككككميل ُ لككككككاُ ككككككيُُرلُ ْضككككككه ُو رُيييككككككاتُلصككككككا ُ ككككككلثُثينككككككابُنزككككككالُعلكككككككُ)زكككككك ُلككككككاُنككككككابُوزصكككككك ُيزص 

يزصك رُ)اُي كياُلصكا  ُرُي ا ُنوزك ُ ُيلكمإُلكاُ يزك ُعلككُوزصك ُ ُديُْلضليإُ ُهيزنل ُ)اُي ياُومثلُيكميلُمُ 
لرُإلثُ ااُل ضايادُ ُهاكيُ كا ُنايل ضكا ُ ُيثلك وُنيكيلُثنكاُلايكأُضلُيأضُ أدُيياتُلصا ُوهُ ضُْثيميلُ ُألاُهُ 

ُ:ُر27و
 ارد   من ذي ثالثة كرد     ى  عد  مصدر الم   قياس   ل  ع  ف  

ُهلصككككككككككككككككا  ُثيييافكككككككككككككككك ُ ُويمثلُيككككككككككككككككميلرُياصكككككككككككككككك ُ لككككككككككككككككاُ يككككككككككككككككاإُ ُي ككككككككككككككككيُللككككككككككككككككاُيي  كككككككككككككككك ُثي يلككككككككككككككككبُ
ُاُ ُيفنعُ)اُل  زاُز ُثناُلايأُهي ُ. يُ ثيمُ 

يككي يا ُهكك ُ) ركك ُلككاُلي ككأُلككاُثييككاليتُ ُ)لككاُيككيلُ ُلككاُلصككاا ُومثلُيككميلرُفككلاعادُُيثيظككا  ُ)اُثيككميلُ 
هايلاصكلُ)اُثيككميلُ ُي كياُلصكا ثدُيكمثلُ ُ ُييافككادُي ُفكلاعادُ ُنكلُلصكا  ُثيككميثلُ ثينكا يا ُهك ُ فكاي  ُ:ُ

ُيلاُلأظُلملُعلكُلاُيإُيلأظُ لاُ يُلضليإُ. ُياُ.ُهس أعُغي ُفاُر22وُ يلاُ ي  
يلتُررُ لكككاُ يكككاإُ ُثفككك لُ يُ مُْاُل كككا ع ُيكككميلُي)صكككل ُوي كككرُأللُْيُ رُي)صكككل ُوثمُْلُْيثأللككك ُلكككاُمثلُثييثييكككلُ كككل ُومُ 

 ُ ُي لكاُثيكيثيُثيأضكلُي ل كُهزيلتُإيككُثيفكا اُينلاكاُي كيُثيكمث ُ..ُهكام لأُفكا زااُ:ُعكياُ ُ ُثي للُعلكُثييثي
ثفكك لز ُعككاُ لككممُثييصككلُنل  ككلُثيلكك  ُثيككل ُنضككا اُرككإُرُ ُلُْمُ ثُ هلككلهتُثيككيثيُهصككا ُو ُلككاُيككميلُيثيككأإُ

ُ.ُر23ورُلُْهللهتُهصا ُومُ 
لثُ)فككككككككككككككزاُ ككككككككككككككلثُثيأضككككككككككككككلُإيكككككككككككككككُ ككككككككككككككلال ُثي هككككككككككككككأُثيل ل  ككككككككككككككلُي كككككككككككككك ُ:ُ ككككككككككككككلي ُثيلكككككككككككككك  لإُثيلأكككككككككككككك اُ ُيث 

زاُيُْ ُمُ ُتُ يُْيلُهي ُ:ُمُ يثيلرزكُيثيلمليفُ ُي لي ُثيل ا بُيثيل ا نلُ ليأُ ُي لي ُملأُثيلفزثُثيلالبُي
ُ ُم ي لاُ ُمي إُ ُ ُ ُم يت  ُي  ُثييثيُه ُثيمليأُ.ُ ُ ُنلل ُعياُثيأضلُُاُ يُْ ُمُ ُاُ   ُيُْمُ  ُم ْيت 

لرُ ُألاُثيياعككامُهكك ُوهض ككُتُ ْيككيُ تُ ُهزيككلُلككاُثيأكك مُإيكككُثي ككإُهصككا ُمُ ْلككضُ علكككُيماُهُ ُتُ ْيككيُ :ُمُ ُي)صككلُميككتُ 
لرُثيل كليإُثيضكياُ ُييكالُ كإُ كلي ُثي هكأُثيل لك أُ)زك ُيزيكلُإيككُوهض كُفزاُإيك)إلثُ ُثييثي ُثيلأ ي ُثيضياُ

لككتُهضُ  ككلثُثينككابُ ي يككالُثيفككا زياُ لككاُ ككيُلضلككيإُ ُهللككاُزيككلُإيكككُنككابُُلككل ُهكك ثيضككياُعلكككُثيككيثيُ ُألزاككاُ ُ 
ُم لأُليزلككلُفككا زااُ:ُعككيااهزيلككتُإيكككُهككالُثي للككلُينلاككاُنضككاُفككلبُل   كك ُ ُهكك ُيلتُثي ككللُعلكككُثيككيثيُرثفكك 

.ُي ككلثُييككالُهكك ُنككاي ُُتُ ْلككييمزكك ُهُ ُتُ ْيككهصككا ُمُ  ُي إُثي للككلُي ككيُثيككأإُ ُهلككلهتُثيككيثيُ ُثي للككلُي ككيُثيككيثيُ
ُ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلال ُثي هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككأُ

ُثيلل ي مُ.
كككككككككك ُ ُهييككككككككككالُُأُ ي كككككككككك)لككككككككككاُثييككككككككككال ُلرككككككككككلُونككككككككككافرُي)صككككككككككل ُنُ ُ لرُثيلأ ككككككككككي ُثيضككككككككككياُيثييككككككككككادُ ككككككككككلثُإلثُ ككككككككككااُوهض 

ُ ُنلل ُثييالُه ُثيمليأُ.ُاُ ضُْ ُنُ ُاُ إُ ُنض ُ لاُ ُنض ُ  ُ  ُنضُتُ ضُْ ُنُ ُتُ ضُْزاُ ُنُ ضُْ ُنُ ُتُ ضُْهي ُ:ُنُ 
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ركإُزيلكتُل  كلُثييكالُي ك ُ ُُتُ ْضكيُ  ُهزيكلُلكاُثيأك مُإيككُثي فك ُهصكا ُنُ ُتُ ْلكضُ علككُيماُهُ ُتُ ضُْيُ :ُنُ ُتُ ضُْي)صلُنُ 
ي لك ُإيكُهالُثي للكلُ ُي ك ُثينكالُ ُنضكاُفكلبُل   اكاُ ُهكاي يكُفكا زااُ..ُعكياُثيأضكلُي كيُثييكالُ ُ ُثي ف مُ

ُييكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتُ ُُتُ ْضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُثيضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككياُ ُهلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلهتُثييكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالُهصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ُنُ 
ُ.ُر24وثيناي ُعلي ُ

لثُ كككككككككككككككككااُثيأضكككككككككككككككككلُهككككككككككككككككك ُ)صكككككككككككككككككلُي كككككككككككككككككض ُل كككككككككككككككككليإُثيضكككككككككككككككككياُ)يُل فكككككككككككككككككي  اُ ُُلُ يُ لركككككككككككككككككلُ  ككككككككككككككككك ُيث 
علكُنان ُثيل ُُكزيل ُلاُصيل  ُثألصليلُ ُنلُينين ُليُ هأُيُ  ُ ُي لاُ)صلُ الُي ابُينلُثمعألُُبُ يُ ي ُ 

اُلكاُلك ُفيانضكتُ ُهيلكمإُإيكتُينُ لرُثيلأ كي ُثيضكياُيزيكلُإييالكاُ لكاُ يكاإُهك ُمُ وهضُ ي أُعلي ُ ُيليأُألاُنابُ
ُييا ُعلكُثييثيُيثييالُثيللليه ياُ. ُنابُ)ييكُ

نزيلُل  لُثيضياُي  ُثي للُ..ُإيكُُلُ عُ رُن إُثييثيُ ُهوُ تُ ْيُيُ رُي)صل ُو ُ تُ لُْهييالُه ُثيل ليإُثيضياُ:ُو ُ 
ُ.ُ يالُثيفا زيا يهتُثييثيُلاُينلااُنضاُفلبُل    ُ ُيلل

رُهزيلكتُثي فك مُإيككُلكاُينلاكاُنضكاُفكلبُل   ك ُ ُركإُلكلهتُثييكالُتُ ْنكيُ رُي)صكل ُو ُ تُ ْنكيييالُهك ُل فكي  اُ:ُو ُ 
ُ.ُر25و ي يالُثيفا زياُ ُي لثُييالُه ُناي ُثي صا ي 

يضللكالُ ُي كيُثيظكا  ُلرُثييثي ُيثييال ُثيل ُفنعُل ك  ُ كيُلكل بُملاكي ُثيثيزيلُلاُنابُإيكُنابُه ُوهضُ 
 ُييككيُُتُ ْلكىُ ُ  ُهضككاُ ُتُ ْلكضُ لزيييك ُإيكككُهُ ُتُ ْلككضُ ي كيُهُ  ُ ُ  كل ُلرككلُيُ ل  ك:ُ ييكالُنض ككاإُ:ُ ُ ُر21ولكاُيكيلُفككينيي ُ
لثُيلكككككككككككككككككككككككككككككككككتُ ُيكككككككككككككككككككككككككككككككككإُ  ضكككككككككككككككككككككككككككككككككاُ ُتُ ْلكككككككككككككككككككككككككككككككككضُ  ازكككككككككككككككككككككككككككككككككتُهُ  كككككككككككككككككككككككككككككككككُ...ُيث  ُُضككككككككككككككككككككككككككككككككككتُ لكككككككككككككككككككككككككككككككككاُنُ ُلُ :ُيأض 

ُ ُ.تُ ْلُضُ لُإيكُهُ يُ لاُلُ لم ىُُييم  ُ ُتُ ْلُضُ لُليثُ ااُللي دُلاُهُ ضُ أُْ ُ)يملي ُيُ ُنيأُ :ُيُ ُيلتُ 
ي اي ُه ُليأُثناُثيلامبُ ُي انض ُملاعكلُلكاُثيل كو  ياُهيكاييثُ:ُإاُثي كللُهك ُنكابُويلكترُيثي فك مُهك ُ

ليكأُ)زاكإُُنابُونضترُيف كُنالاُلاُثي ا جُنضاُلل ُثيضياُ ُيلا يلُعلككُثيكيثيُيثييكالُثيللكليه ياُ.ُيشك  ُ 
 ُُتُ  ُيناْعكُتُ  ُلكاُينلالكاُهصكا ُياْيكاي ل  الكاُيثزأ ك ُرُ)يأادُتُ ضُْيُ الُه ُونُ رُيثييتُ ْيُيُ تُثييثيُه ويُ نييييياُ:ُيل

ثيأضككلُهيالككاُ ُرككإُ ككإُثيأككالُهكك ُثأليلُهككالُ ُنأكك مُُتُ ْضككينُ ُتُ ْلككهلككلهتُثأليكك ُهيالككاُ ي يككالُثيفككا زياُهصككا ُيُ 
 ياُثيزيكلُلكاُنكابُإيككُضكتُ.ُهاكإُ ُيكلتُينُ ي ف ُه ُثيراز ُ ُيلا يلُعلكُثييثيُيثييالُثيللليه ياُهصا ُيُ 

ُنلُ يُعزا إُنضياُماثدُ   أ ُلضاز ُثألنيثبُي)يأاظااُ. ُنابُ
ُرُهايصكككككككككككليمُ)اُثي كككككككككككإُينيكككككككككككااُنزكككككككككككاتُ ُ   ُاُْيكككككككككككالُثنكككككككككككاُثيلامكككككككككككبُهككككككككككك ُثيشكككككككككككاهيلُ:ُ ي)لكككككككككككاُنكككككككككككابُوف ككككككككككك

ُاُثي ككككككإُثم لككككككبُثن ككككككاثلُينيككككككااُثي للككككككاتُثي كككككك ُعيزاككككككاُ)رُ ُ.ُيضزكككككك ُ ُ   ككككككضُْثيككككككيثيُ ُيلزيككككككلُ ُي ككككككلثُنككككككابُونُ 
كك)يثي فكك ُ ككليأُينيككااُثي للككاتُثي كك ُعيزاككاُيككالُ ُ ُ ُيثيُ لرُلأ ككي ُثيضككياُإيكككُزكك ُلصككلُيلزيككلُلككاُنككابُوهض 

ُ.ُر21ول ليلااُيل في  اُ
شاهيلُه ُش  ُ أإُثناُثيلامبُي وييكا ُنوايكلُ ُثي ُث ُ يياُ) الُثي   ُيثيما ن ا ُيثيظأي  ُيغي  إُلاُشُ 

ليثُ ُ ُثيص هيياُ.ُيثيظا  ُ ملااُييياإُينضا ُلاُثي  ل ُاُل و ُ لي يكُإييااُشأُ ُيللثُللي إُ ري ُ
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ي ككيُثيا يككلُعلكككُثيككيثيُيثييككالُثيللككليه ياُعلكككُيككيياإُ ُنككام أبُثي ككللُيثي فكك مُ ُاياُ ُيلصككلُثيليصككياُ
ُ.ُر28وي يُه ُغايلُثيفاييلُيثيي ي ُ ُثيلاملُإيكُثيييلُنايزيلُلاُنابُإيكُنابُ

ُثلرُ كككككككككككككككل ُي صكككككككككككككككا يأااُيثفككككككككككككككك ضلا  ااُليييكككككككككككككككلُ)يُيللكككككككككككككككاُل   ككككككككككككككك ُ  كككككككككككككككبُثيللكككككككككككككككلُلكككككككككككككككاُلميكككككككككككككككاُوُم
ُلكككا ُ لركككلُثلُُْيثلُ يثمُُْ لكككواُ ثلركككلُُلُ ) ُيُ يككك ُ.ُيثمُْ ُيميُ لُ ُي)مثيككك ُغيككك ُ ثزُماهكككُ ُ   كككْيُيُ يمُ ُ ُ   كككيُْ ُي)مُ ُ  ُدي ُمُْثُلُ يُ مُْثُ لمكككامثدُ:ُ

ُ.ر21وزمثلا ُه  ُيُْ ُ) ُ:ُزلُ ُييأُدمُْ ُ ُ ي ُ  ُيميُ ُمثيلُدإ ُنلضزكُمثلُ ُي)مي ُ 
كككككككككككككككككككككك ُ ُإلثُاُ يثي كككككككككككككككككككككك.ُيمثلُمُ ُ ُ الُ:ُمثلُيككككككككككككككككككككككميلُ ُإلثُ ظكككككككككككككككككككككك ُ يييكككككككككككككككككككككك ُيكككككككككككككككككككككك ُناميالككككككككككككككككككككككلُُ.ُيمثلُُ ُ ع 

 ُ ُ ُإلثُاعككاُعليكك ُنككاياأأُيثيككنألُمثلُثهللُميثي كك) ُ ُُي ُ.ُيمثلُثهللُميثي كك ُ ُ) ُل نككتُل   كك ُ)يُمثلُمازن ككميثي كك
ُ:ثألعشكُي ي ُييلُ

 هاوال  زال ز  ها بالليل ما بال    ها م  ها من ه  ل   داب   هذا النهار  
ييككالُ ُُر31واككاُ ُ لككاُهكك ُثي ككاجُعككاُثنككاُثمع ثنكك ُميثيُ ُيلضزككا ُ:ُمثلُثي يككالُ  ُاككاُهكك ُ  ككبُثيللككلُنزصككبُميثيُ 

ُ.ر37وثي ثغبُ:ُيلاُيالُ:ُمثلُ ُي ضاىُيالُ:ُميثيااُزصبُعلكُثيلصا 
لكاُثيأكمفُ ُي كيُُتُْمُ أ ُ ُ ثْفكُاكاُلعك ثدُي يهكادُ ُ)ياكارُنكاي هأُ ُيثيلضزككُ:ُمثلُمازنُ وميثيُ ثألعشككُيثيل ُه ُاييثاُ

لاُإفزااُثيأضلُإيككُلصكا  ُ.ُيثيظكا  ُلكاُلضزكا ُ زكاُ)زك ُ) ثاُثي ضمكبُلكاُ يهاكاُيلع  كاُ ُييكإُيك اُثيكاعالُ
علياككاُ.ُي  كك ممُ يثيككلُثيزصككبُثي كك ُل   اككاُ  ككبُثيللككلُ ُنككواُثييصككيامُلأ يلككلُلكك  ُثيكك ي ُي ككيُثيككأإُهكك ُ

ُ.ُر32ومليأُ)نيا ااُ
ل كككُ هضكك ُعككاُُيلُثيشكك لُ ث:ُ يُمر33وثي صكك  ُهكك ُثأللككي ُيلضايم اككاُ ُيككالُثيمل شكك  ُيي ككياُثيككميثلُنلضزككك

ُتُ ْلككلُ  ُي ككيُللككا تُيألعلككالُلككمثيلُياككاُ ُيلُ ُ ُ هُ  ُي صكك ُ عزكك ُيككاُ ُييكك ُفككاعلُل كككُصكك ع ُ ُي)مثلُ ثل ازكك ُ ُيُم
ُ لثُثألل  ُ.ُلمثييلُ 

ُاُ ككككككككككككيُي لككككككككككككيلُثيشكككككككككككلتُعككككككككككككاُ نككككككككككككاُثيفككككككككككككلالُ ُي كككككككككككيُييككككككككككككتُثيظاكككككككككككك ُ لككككككككككككثفككككككككككككإُيثيكككككككككككميثلُ)ي ككككككككككككادُ
ُ.ُر34و:ُفاعلُشلفيلُيلض هلُثيييتُُلُ ي ُيُ مُْلضليإُ ُيثيلُ 

ُ:ُر35وا ُيالُثي  لُ ُ  تُيُْ ُيه ياتُمُ ُلُ ي ُيُْلُ:ُثي ملُثي أي ُثيظ ي ُ ُيثيل )مُمُ يُْيلاُلضاز ُثيمُ 
 المخاضن   نو لقول  ر  أو ت   تخاضن        ة  ل  و  ز   منهن   القول   ي  إل وألقت  

ككككككككككككككككُ)ي كككككككككككككككككادُ:ُثيضمكككككككككككككككككبُ ُلُ يُْيثيككككككككككككككككمُ  ككككككككككككككككك ُ) ُ:ُعُ ُلُ يُْمُ ُ ُ يُْييكككككككككككككككككالُ:ُف  ُهككككككككككككككككك ُفككككككككككككككككك ع  ُي أ ككككككككككككككككك ُ.ُُبُ م 
لُ ُيثيشمافُيثيميثاُ.ُيثيمثلللُ:ُ لُل ُ ي ُلاُثيليكيثاُيكميلُعكاُلي كض ُثي مُ ُجُ  ُْ ُيهُ ُلُ:ُثيش   ُيُْيثيمُ 
ُ.ُر31وه ُل از ُُ ُ يُ ي ُيُ 

 

 زال ماضي يزيل   -2

ضكلُ كاإُ)ي كادُيل ضكاُإيككُلأضكيلُيثلكاُ.ُي)صكل ُينكلُلاا  ُومُ ُلرُ.ُي كيُهُثيزيفُثيراز ُلاُ)زيثفُمثلُيال ُ 
لرُلأ ي ُثيضياُ ُهيلنتُثييالُهي ُ)يأادُي ل  ااُيثزأ ا ُلاُينلااُ ُيهعُثيياعامُثي  ُعلكُيماُوهضُ ُلُ يُ ثمعألُمُ 

ُفنعُش لااُه ُمثلُلا  ُيميلُ.
ُلُي ُإ ُ ليأُ.يي ُه ُ  بُثيلللُلضزيااُ ُ يُعليالاُل ضاُإيكُلأضيلُيثلاُ ُييلثُيإُيلرُ 
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كككككككككككككُ ُ ن ككككككككككككك ُ  ُعكككككككككككككاُل ازككككككككككككك ُي)لُْل كككككككككككككيُ هكككككككككككككايلضزكُثأليلُ:ُزُ  ُ ُييكككككككككككككالُ:ُمثي كككككككككككككُي لاكككككككككككككاُنلضزككككككككككككككُد ُ ُاُ ض كككككككككككككا ُي)نُْيزل 
مث دُ.ُيعزككككككككككككاُ ُ ُي)مثي ككككككككككككل ككككككككككككييككككككككككككتُثيشكككككككككككك لُلككككككككككككاُل ازكككككككككككك ُ)ُمأدُ ُيمُ ْيكككككككككككك ُمُ ميل ككككككككككككعككككككككككككاُل ازكككككككككككك ُيُ  ُ ُإمثيككككككككككككلدُيث 

ُ.ُر31وُرُ زاُيللُه ُ)مثلُ ي   ُ:ُومثلُ مثي
 ُميل كثيش لُ)ُ ُ:ُ يميتُ ُر38ويعملُش لُعاُش لُ)يُ)شيالُ.ُيالُثيمي    ُييمُيثي أ يعُيثيلضزكُثيراز ُ:ُثي ل

كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككُلُْ ُ.ُييكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالُ:ُمُ ي  ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ُيه ُ   كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمُْأدُ:ُإلثُلُ ْيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمُ  ُلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاُُأُ ز ُوُْ  
ككككككككزُْ ُهلكككككككككإُيُ   ككككككككمُْ ُيلُ ُلُْمُ ْزكككككككك ُهلكككككككككإُيُ مثأُ ُيمي  ككككككككْضككككككككلُ  ُيثي صككككككككك تُنضككككككككضُ  ككككككككبُثيللكككككككككلُيثيزلككككككككيُعلككككككككككُُ ُ.ُمُْل 

 ُيمثلُ ككككل ُلككككاُنككككابُو كككك بُي كككك برُن فكككك ُعيزكككك ُهكككك ُثيل ككككا فُُ.ُر31وياليككككل ككككلثُثيلضزكككككُثيرككككاز ُيككككمثلُثي
يلتُثي ف مُعلكُثييكالُهزيلكتُإيككُثيفكا اُرنايزيلُ ُليثُثف ُلُ عُ  ُهوُ ُلُ ضُ أُْعلكُيُ ُلُ ي ُمُْيُ )صل ُُميلريل ا ع ُويُ 
ُميلُ.ينلااُهصا ُيُ 

ُ رُ لكككككككككككككاُل كككككككككككككي ُمُْرُألاُ)صكككككككككككككلُل كككككككككككككا ع ُويُ  ُ يْلكككككككككككككييككككككككككككك ُ ُي)صكككككككككككككل ُوثمُْ)رُن فككككككككككككك ُ ُ ْيكككككككككككككيثأللككككككككككككك ُلزككككككككككككك ُومُ 
ألاُ ُعكاُ لكممُثييصكلُُ لزرُركإُثفك ُ  ُ ْيكمُ ثي ف مُعلكُثييالُهزيلتُإيكُثيفا اُينلااُهصكا ُوثُ هاف ريلتُ ياإُ ُ

رُي كيُييكاتُلصكا ُثيأضكلُثيرأرك ُثيل ضكا ُ ُلُ ْضكلُييمزك ُوهُ ْيكرُ.ُيلصكا  ُثيمُ  ُ ْيكلاُنضكا اُل لك أُ ُهصكا ُومُ 
ُ.ُر41و أإُعلكُلصا ُمثلُيميلثيعزاُيفنعُزيلُز ُصالبُثأليأيلُه ُليأُ

لثُ)فككزاُإيكككُ ككلال ُثي هككأُثيل ل  ككلُييككلُهيكك ُ:ُومُ  رُلأ ككي ُلُ ض كك ُ ُألاُلككاُ ككااُعلكككُيماُوهُ ي كك رُن فكك ُ)يُ   ككيُْيث 
كإلثُ)فكزاُإيككُ كلال ُثي هكأُثيل ل  كلُزيكلُلكاُنكابُوهض ك ُثيضياُلكاُثييكال ُ لرُلرُثيلأ كي ُثيضكياُإيككُنكابُوهض 

ُثييككككككككككككككككككككككككككالُ لككككككككككككككككككككككككككاُ يككككككككككككككككككككككككككاإُنيازكككككككككككككككككككككككككك ُهكككككككككككككككككككككككككك ُومثلُثيل فككككككككككككككككككككككككككي ُ ُييككككككككككككككككككككككككككالُثي فكككككككككككككككككككككككككك ُعلكككككككككككككككككككككككككككُ
هلكل ُ ُثي ف مُعلكُثييالُهزيلكتُإيككُلكاُينلاكاُنضكاُفكلبُل   ك ُ ُهكام لأُفكا زااُثف ريلتُيميلرُينضاُزيل ُ
ُ.ُر47و رُ  ُيُْثييالُهصا ُومُ 

ُُلُ يمثي كككككككككككككككك ُُلُ  ُي مي ككككككككككككككككُلُ ي كككككككككككككككك ككككككككككككككككلثُثيأضككككككككككككككككلُناي  ككككككككككككككككضي ُيغيكككككككككككككككك  ُ..ُمُ لميككككككككككككككككاُيلككككككككككككككككاُثفكككككككككككككككك ضلا تُ
 ُ.ُيُ  ُ:ُه ُ لُ  ُيميُ   مثي أدُُيثلمثيُ  ُ  ُُيُيأُدأدُي ميي ُمُ ليثُ ُ عُ.ُيييالُ ميُ ي  ُه أ ُ  ُنلضزكُه ُ ُيلُ  ُه مُ   ُلُْييالُ ُميُ ُ ُلُ ي مثيُ 

 ثزاإُيثييصكلُثي ك ُهك:ُ هأ يزكاُنيكزاإُ ُيي ضزكاُ)ُر43ويالُثيمل شك  ُ ُُر42وُچ  گک   گچ يلز ُييي ُ ضايكُ:ُ
ُ ُ ُ.ُ ُ  ُيصضُ  اُ ُ ُ نيزاإُ ُ يييأُصاعُ ُزاثي لُْيي ئُ:ُهُم ُ ازتُنيزاإُه ُثيازياُ

ككثيلرُلككاُثييككال ُ ككيُلككاُعليكك ُفككينيي ُيملاككي ُي ككياُومي كك ُلككتُ :ُ ي)لككاُميُ ُر44ويككالُهكك ُثي  ككاب.ُامُيثيصكك هيياُزلب
زلككاُمثيُ ُتُ ْلككلككاُمثيُ ُتُ ْلككهأضُ   ُُتُ ْيككهسزلككاُ كك ُلككاُمُ  ُُ)هضككلُ ُلككاُن لككتُ ُ:رُ)هضككلُ ُتُ ْيكك ُألاُولككاُمُ ُتُ ْلككتُ:ُنا ُ ْلكك ُيث 
ُييأد ُ.مُْلدُ ُييإُ يلُ:ُ ُ ل ُيُ ه ُثيلصا ُمُ ُيلتُ يُتُ ْلُضُ ْيُه ُُتُ لُْلاُثييالُ.ُيييُ ازتُميُ ُتُ يُْيمُ 

ُلثُُتُ ْيككككككككككككإزلككككككككككككاُ كككككككككككك ُلككككككككككككاُومُ  ُُتُ ْيككككككككككككزككككككككككككاُنيككككككككككككزاإُ ُييفككككككككككككتُلككككككككككككاُمُ لُْ:ُ ييييكككككككككككك ُ:ُهميُ ُر45وييككككككككككككالُثيأكككككككككككك ثل
ُلثُلكككككككككاُُلُْيلكككككككككتُ:ُمُ يُزكككككككككاُ ُي رككككككككك مُثيأضكككككككككلُ ُييكككككككككيُيكككككككككلُ لُْ)زكككككككككتُلثُلكككككككككاُلثُ.ُييكككككككككالُهميُ ُلكككككككككاُلثرُإلثُه يكككككككككتُ 

ُلثُلاُلثُ.ُيي )ُنض اإُ:ُهمثيلزاُنيزاإ ُ.ُمُْلثُ ُ يييأُ:ُلُ 
لككاُمثلُيككميلُ.ُلككزاإُ)نككيُُيثي ُ ُلُثيل ككض ُ)مككي ُ  ُهكك ُليككأُملاعككلُلككاُثيضللككالُ ُهككل نيثُإيكككُ)اُمي ككيي ككا

 للكلُيثيُ ُألزك ُلكاُلزاُ:ُعكياُثي:ُ هميُ ُر41وثينيالُثيض ن  ُثيل ُز ُعلكُليأُنييي ُه ُإع ثبُثآليلُثيل يالل
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زلكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاُيلنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتُيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككالُ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيُْألاُيماُثي للكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلُوهُ  ُمثلُيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككميلُ ُيث  ُرُلُ ض 
ُتُ يُْتُيالُ.ُيييلُ:ُلاُمُ نش  ُثيلض ي ُيلثي ُهللاُثم لضتُثييالُيثييثيُعلكُُ ُ ي ُيُْينُ ُ ُ  ُ يُْزاُ ُلرلُنُ ْيُيُ يُْ) ُ:ُمُ 
ُ. زاْلُضُ يُْيهُ ُزالُْ ُعلكُ لثُيالُ ُهيل للُعلكُ لثُ)اُ  ياُهضُ  ُ ُهضيزُ ميلُ ثيش لُ)ُ 

:ُُر41وي)ي اُزكك ُ)نكك ُثينيككالُثيل يككاإُي ا ُنيييكك  ُيعككمثُ)نككيُليككااُثييككيلُنككليأُ نككاُي ينككلُي)نكك ُثينيككالُثيض نكك  ُ
رُ ُيألاُلصكككككككككككككككككككككككككككككككككا  ُُلرألاُوهض ككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ ييكككككككككككككككككككككككككككككككككيتُنميكككككككككككككككككككككككككككككككككاُ كككككككككككككككككككككككككككككككككل  ُ) رككككككككككككككككككككككككككككككككك ُلكككككككككككككككككككككككككككككككككاُوه ْيض 
ر ككيُْ مُ ُألاُهُ   ككيُْلرُ نُ ل ككيُ ه ككااُي ككياُومُ  ُرُلُدل ككضُ يُْي ككااُلصككا  ُوهُ ُو  ْمييككلرُ ُييككيُ ككااُوه يض ككل  ُ ُلُ ل ككضُْلللككعُنأُ ُلُ ض 

ُلُ ي كثنلضزكُها عُ ُإزلاُيايي ُنلضزكُلكايلُي كاي ُ..ُيُمُلُ يُ ث ُييإُيييييثُ:ُُمُييييياإُه ُي يبُلاُلضزا ُ:ُمثيلُ 
ُ ُيالُ:ُُعُ ه ُيفااُثيض بُنلضزكُها ُ 

ُر48و ه  ل  ي  از  كالخليط ي   وكان الشباب      نا إنما أنت عم   ىوقال العذار 
ُ:ييالُ

 " ه  يل  از ى ال ي  و  فى من ه  أش   ث  ذي الب  ل        ه عد  ب   ال عقوبة   ت  و  م  لعمري ل  
يي اُلرلُيكيلُ)نك ُثينيكالُلزفكينادُهك ُثيلفكااُيلي ينك ُ ُيزيكلُيكيلُ)نك ُلزصكي ُهك ُ للي ك ُ:ُ ي كلثُغلك ُلكاُ

ُ. ر41وميلرُ لاُهضلُثيأ ثلميلرُيُومثلُيُ ثيي ين ُ ُيإُيليمُنياُومثلُيُ 
 چڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک    ک  کچ يمالُلز ُه ُثيي آاُ)ي ادُييي ُ ضايكُ:ُ

مُلكيثُ:ُيكيُ لي ك.ُيالُثيأ ثلُ:ُ ييُ ميُ ُر51و
ُ.ُر57وي ل ُثي أا ُلاُثيلفلزياُ ُألزملُثهللُناإُثيي لُيثيضلثب 

ُُلُ ي مثي ككككككككككككككككُلُ .ُيهيكككككككككككككككك ُاييككككككككككككككككلُعلكككككككككككككككككُ)اُ مي ككككككككككككككككُر52وليثلككككككككككككككككيثرُعلكككككككككككككككككُيماُ أككككككككككككككككاعُ مثيُ ييكككككككككككككككك ئُ:ُويككككككككككككككككيُ ُ 
ُي يُلاُفنعُزيل ُعاُثيياليتُ.نلضزكُ ُ

ُيت ُ.نيزاإُ) ُه ُ ُتُ لُْ:ُ ثي مثيلُ:ُثي ناياُ ُييالُ:ُميُ ُر53وييالُثناُها ت
ُلكككككككككككككككككيثُمثيُ أُ ُي ُ ل كككككككككككككككككاُ.ُي)زكككككككككككككككككاُ ُ)مثيُ نكككككككككككككككككايُ لُ ُثيلُ مثي ككككككككككككككككك:ُ ثيلنيكككككككككككككككككبُثيلُ ُر54ويهككككككككككككككككك ُ)فكككككككككككككككككاتُثينأغكككككككككككككككككل

ُليثُ:ُ نايزيث ُ.ي ميُ 
لُعكاُهكأاُ:ُهأاُعاُهكأاُ:ُإلثُثل شكل ُ.ُي كيُل مي كُلُ الُ:ُ مثيُ لُنلضزكُث ل شاإُ.ُييلُيثي مثيُ ييو  ُثي ميُ 
ُ.ُر55وعلكُثي زايلُعزاُثيمل ش   ُلل شإُ

 

 زال الناقصة   -3

 لثُثيأضلُ يُثيضاللُهك ُنكابُو كاارُهاكيُهضكلُزكاي ُ ُييصك ُن ضكاُي ُيكميإُ ُإلُ كيُلكاُزيثفكخُث ن كاثلُ
ُ لاُ يُلضليإُ.

هككك ُثي كككأإُ ُي ُيزصككك  ُثيكككل اُإ ُإيياكككاُعزكككاُثم كككأعُ.ُيثيزلكككامُ ُيكككل  ياُيمثلُ كككل ُ) رككك ُثألزكككيثفُاي ثدُ
ثيزيعياُثيفانيياُه ُ  ناإُإ ُي لييمُثيزايصلُ ل ُي  ليصااُ ُليثُ ل نتُنالاُهك ُنضكضُثييمكي ُ ُيفكنعُ

ُ)اُ)ش تُإيكُليأُ)يلُثينلثُ.
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 ُ:ُلكاُن لكتُ:ُ يلكاُميكتُ)هضل كُر51وليه ُلاامُ لثُثيأضلُي)صل ُينان ُثل لا تُي صااُصالبُثيياليتُهيا
 ُهاكك ُيثي الككلُل  لأككااُهكك ُثيلككاامُ ُ لككأُل  نككلُلككاُوميلرُي ككل ُلككاُومُ ُلرُ ُ)يُُميككلُ ي)ُ ُمثلُ ل ككا ع ُ)ُ  ُ

كككككككككككككككككككككككككككككككككيُْزُ لكككككككككككككككككككككككككككككككككاُثي الكككككككككككككككككككككككككككككككككلُ ُنُ ُ مُ ثيزايصكككككككككككككككككككككككككككككككككلُللي ككككككككككككككككككككككككككككككككك ُلرُن فككككككككككككككككككككككككككككككككك ُ كككككككككككككككككككككككككككككككككاُعلككككككككككككككككككككككككككككككككككُوهض 
ُ  ُ. رُإلثُلامُ ميلُ ي ُُ ُ )يُ  ُلاُومثي ُثيضياُ ُنضاُ)اُ ازتُلأ يللُ

إرُهاك ُهك ُثألصكلُإُيضل كلكاُنكابُوعل كُل فكي مُد ُناألصكايلُُل لالُثأليلُثيل ُل   ُ:ُ)اُ  كياُعيزاكاُيكالُدها 
رُهصككا تُنضككاُثمعككألُثيككل ُفككنعُثي ككأإُعليكك ُهكك ُثي ككال ياُومثلرُهكك ُثيلا كك ُ ُيفككيو  ُثي ككأإُلُ ي ككمُْي ُُلُ ي ككومُ 

ُعلكُل ا ع ُ.
لرُلرُلأ ي ُثيضياُإيكُنابُوهضُ هزيلتُلاُنابُوهضُ  ُيميلُثي اللُلاُمثلُُ مُديثيراز ُ:ُ)اُ  ياُعيزااُيثيثدُلليُ 

ييكلثُمكالُ ُه يادُنياُثي اللُيثيزايصكلُ ُإُلُ يضلُ ن ف  اُ.ُيفنبُزيلااُ)زاإُ) ثايثُ)اُي ياُل ا عااُعلكُيأضُ 
ُيضلإُ)ي ادُ.علإُرُلاُنابُلُ يُ مُْي ُُلُ يُ  لاُفيو  ُ ُها ُومُ ُرلُ يُ مُْي ُومثلرُي)صل ُل ا عااُويُ 

:ُيككالُثيأكك ثلُ:ُُر51ويككالُثيشككيخُ ايككاُثألم كك  ُُ ييككاُزيككلُعككاُثيأكك ثلُزصكك ُعلكككُ)اُمثلُ ككل ُلليكك مُلككاُثي الككلُ
كولاكاُإيككُي تُمثلُثيزايصلُلاُمثلُثي اللُن لُييُ  غُ  لرُلأ كي ُثيضكياُ ُنضكاُ)اُ ازكتُوهض ك ُل فكي ُثيضكياُُرلهض 

ُه يادُنياُثي اإُيثيزاي  ُ.
ُميكككككككككككككاُُيكككككككككككككاُ ثي  كككككككككككككابُ)اُزافكككككككككككككادُلكككككككككككككاُثيضككككككككككككك بُييييكككككككككككككياُ:ُ ُ :ُ يلكككككككككككككارزاُ)نكككككككككككككيُُر58وُييكككككككككككككالُفكككككككككككككينيي 

ليككثُ ُُتُ ْلك لكاُ فكك ي اُهك ُهضُ  ُلُلثأُ ُي يكاياُ:ُمثلُي كااُ ُألزاكإُ فكك ي اُهك ُهض كُيكلُيأضككلُ  ُيلكاُمُ ُيأضكلُ 
)ف زيثُثيضياُيليييثُثيل  كلُعلككُلكاُينلاكاُ ُييكإُي مضكيثُل  كلُثيأكالُإيككُثألصكلُ لكاُيكاييثُ:ُ كا ُ ُييكالُ ُ

ُ.ُينافُ ُي اب 
ُمثلرُ  ككككككككككككككككككككا ُ:ُ يُولككككككككككككككككككككاُمثلرُثيزككككككككككككككككككككاي ُيثي ُ ُل كككككككككككككككككككا ع ُولككككككككككككككككككككاُي ككككككككككككككككككككُر51وييكككككككككككككككككككالُثي  كككككككككككككككككككك ُ

كككككككك ُلككككككككاُثييككككككككالُُ يكككككككك ُ ُ) ُه ُ ميل كككككككك ُيُ ميلرُ يككككككككالُييككككككككيلُ ُييييككككككككأُ:ُمثي ككككككككي ككككككككا ُ ُهولككككككككاُومثلُي كككككككك ُااُ.ُه ال 
ُيكككككككككاُيأضكككككككككلُيكككككككككلُيأضكككككككككلُ كككككككككلثُ ُي ُ ييكككككككككاُل ككككككككككُفكككككككككينيي ُي)نكككككككككيُثي  كككككككككابُعكككككككككاُنضكككككككككضُثيضككككككككك بُ:ُلكككككككككاُمُ 

ييلنتُيالُ لاُيأضلُهك ُثيلنزك ُيللأضكيلُ ُهزيليثُ ف مُثييثيُهيالاُإيكُلاُينلااُُاُ يُ لُي ُ يُ ي)صلالاُ:ُمُ ُ  لثُ
ُه ُزليُوييلرُي يُ أ ُثييياتُ ُيثأل ر ُ:ُلاُمثلُ ُيلاُ اا ُ.

برُ نابُثيلزيييلُعزااُ ُ  ُْ رُثيل ضا ُ ُينانااُو  بُيُ ميلُ ي ُُ يثيرايثُ:ُ)اُ  ياُعيزااُيالُ ُلزيييلُلاُومثيُ 
.ُ

لرُنأك مُثييكالُ  ك بُ.ُيكالُثنكاُي ك.ُيعليالكاُهوصكلااُومُ ُر11ويياُ  ياُ)صليلُلكاُزأكتُثينكابُعزكاُثينكا يا ُ
ُ.ُر17ويمثلُيميلُعيز ُيثي ُُ ميلرُهضلكُ لثُعيزالاُيالُ  ي ُ:ُ ُييميمُ ياُثيزايصلُلزيييلُلاُومثلُيُ 

ثييكالُهيك ُإيككُلكاُينلاكاُ ُركإُُل ُزيلكتُه لكُلُ ي كمُْي)صكل ُيُ  ُمثلُي ُُ–ثيياليلُلاُنابُعلإُيضلإُُ-يل ا فُثألييكُ
ُيلنتُثييالُ)يأادُي ل  ااُه ُثألصلُ ُيثزأ ا ُلاُينلااُنضاُثيزيلُ ُهي ياُه مُثييالُهيااُليا ثدُ.



 (    2102) 3السنة  – 6مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع 

711 

 

ُيكككككككككككككككمثلُ كككككككككككككككليأُ ُي)صكككككككككككككككل ُُ–ثييثييكككككككككككككككلُلكككككككككككككككاُنكككككككككككككككابُعلكككككككككككككككإُيضلكككككككككككككككإُ)ي كككككككككككككككادُُ–يل كككككككككككككككا فُثيرازيكككككككككككككككلُ
 لاُيلزكاُ ُييثيُ)يأادُي ل  ااُثألصل ُ ُيثزأ ا ُلاُينلااُثآلاُ..ُهزيلتُه للُثييثيُإيكُلاُينلااُ ُييلنتُثُلُ يُ مُْيُ 

ُه ُفاني ااُ ُهصا ُيمثلُ.ُ
ُنكافُ ييُ ُيكالُ لكاُليكأُلكاُيايك ُ ايكاُثألم ك  ُهك ُإعكألُزلكيُيُ  ُيل  ُصالبُ فايلُومثلرُيالثُنضضُثيزظكال ُ

ُأُ ْيكنُ ييُ ُلُ يُْي كيثييالُإيكُلاُينلااُهصكا ُيُ  ُزيلتُل  لُ لُلاُثييثيُُأُ ي ُنُْييُ ُلُ يُ يُْ:ُ ُثألصلُيُ ُر12وثيلنز ُيللأضيلُ
ُاُلكككككككككككككككككككككككككككككاُهككككككككككككككككككككككككككككك ُثألصكككككككككككككككككككككككككككككلُيثزأ كككككككككككككككككككككككككككككا ُلكككككككككككككككككككككككككككككاُينلالككككككككككككككككككككككككككككك ُركككككككككككككككككككككككككككككإُيلن كككككككككككككككككككككككككككككاُ)يأكككككككككككككككككككككككككككككادُي ل  ا

ُناف ُ.يالُييُ ثآلاُ ُهصا ُيُ 
هايزيلُيضز ُن ُزيلُل    ُثييثيُيثييالُ ُاابُنايزيلُيثييلبُ ا ُييُ يلز ُلاُياي ُثيفضاُثي أ امثز ُه ُإعألُيُ 

إُ ُيثييلكككبُيضزككك ُنككك ُيلكككبُثيكككيثيُيثييكككالُ)يأكككادُ ُرُلركككلُيضل كككبُ ي كككاُْييُ ُ ُ يُ ْ كككاُثألصكككلُويُ هيالكككاُإيككككُلكككاُينلالكككاُ ُهكككس
ُ.ُر13وي ل  الاُه ُثألصلُيثزأ ا ُلاُينلالاُثآلاُ ُللأدُيلل ا فُعلكُثيلا  ُ

للُ ُثي اميلُ  ُيُ فيثلُ) ازتُ)صليلُ)إُلزيييلُلاُمثيُ  ُُميلُ ي ُُ–بُثيياليلُلاُنابُ  بُي  ُ ُ–يل ا فُثيرايرلُ
.ُهسعأيااُنايزيلُ ُُميلُ رُ ي  بُ ُهاف ريلتُثي ف مُعلكُثييالُهزيلتُإيكُلاُينلااُ ُهصا ُيُ لُ ي ُمُْصل ُويُ )ُي ُ

ُ.ُر14وغي ُ
 ُيي كياُُميكلُ ييُ ُمثلُ ي لكاُ:ُي ك ُا  ُثيلأكظُنضكاُثمعكألُظكيعلكُ لثُي ياُيمثلُثيزايصلُل كا عااُ ُناع نكا ُ

:ُ يل ككُثي فكال ُيثيأك ثلُيكمثلُثيزايصكلُُر15و الكلُثيياليكلُ.ُيكالُثألم ك  ُثيراز ُلزالاُلش   ادُنكياُثيزايصكلُيثي
كهي ياُلش   ادُنكياُثي كاإُيثيزكاي ُ ُييُ  ُميلُل ا عادُ)  ُ يُيُ  اُ كلثُلكاُزيكلُعكاُثيضك بُلكاُيكيياإُ:ُ ُض  

ُ.ُر11و لثُُميلُثهضلُ )ُ 
ميلرُصكليمُ ُ ُلا ك ُي كُمثلينالثُيظا ُ)اُييلُلاُيالُلاُثيزلكامُهك ُ ض يك ُثيزايصكلُ:ُومثلُلا ك ُي ك

ُناكككككككككككككككككككككككككككلثُُ–رُميكككككككككككككككككككككككككككلُ )لكككككككككككككككككككككككككككاُيكككككككككككككككككككككككككككيلُلكككككككككككككككككككككككككككاُمثاُوي ُلا ككككككككككككككككككككككككككك ُيُ  ُ ُثع ككككككككككككككككككككككككككك ثضُعليككككككككككككككككككككككككككك ُ
ُ.ُُميلُ هلي ُصليمُ ُيي اُل ا عااُعلكُيُ ُ–ث  أعُ

لثُ هك ُ)صكل ُيكترُن فك ُثيكمث ُعلككُ) ُثل لكالُهيك ُ:ُولكاُمُ ييكلُفزاُومثلرُثيزاي ُي كلي ُثيلك  لإُيزلكي ُ)يث 
لرُهزيلكتُإيككُلكاُيُ لرُيعلككُثيكيثيُهك ُومُ ي كاز ُهاف ريلتُثي فك مُعلككُثييكالُهك ُومُ يلاا  ُ.ُ)لاُعلكُثأليلُيثير

ي)لككاُعلكككُُيككترُ.مُ وهككام لأُفككا زااُهلككل ُثأليلُلزالككاُي ككيُثييككالُ)يُثيككيثيُهصككا ُ ُينلاككاُنضككاُفككلبُل   كك ُ
إُهضلُن ُلاُهضلُييالُثي ف ُعلكُثييالُ ُر ُلرُل في ُثيضياُإيكُوهضُ ُ-لأ ي ُثيضياُُ-لرُثيرايثُهزيلتُوهضُ 

ُ.ُيفنعُنيااُلضزكُثيزيلُلاُنابُإيكُنابُه ُمثلُثي اللُ.ُر11و ُايللياُينلُ ن
ُر18وثيأاعكلُ ُهاك ُل صك هلُ صك هادُزايصكادُثفإُلزااُثيل ا فُُيُ لُ يييتُيمثلُثيزايصلُلصا ُي ُ)ل ُ ُييم

.ُ
ُ.ُر11وُچڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ پ چ  لاُه ُييي ُ ضايكُ:ُزأ ُ ُزأ ُ)يُشن ُُإُ ي ضللُعللُو اارُنش  ُ ياُ 
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عليك ُعلككُلكاُ كالُهاك ُ كالُُ علكُلاُيي  كي ُثيلكالُ ُعز ُُ ُ ثي ن ُثيل نُ ُلأمللُ ُ-عزاُثيزلامُُ-يلضزا اُ
رُلاُثيرنكاتُيث فك ل ث ُ ُألزاكاُنصكيل ااُزاهيكلُيل كإُ ُهكسلثُا كلُعلياكاُلك  ُثيزأك ُمثلُزأياكاُينيك ُ ُ ولاُن ُ 
ُ.ُر11وإرنا ااُ

ُ
ُ
ُ
ُ

 الخالصة 

ينانكك ُزصكك ُ ُزككيثفُ:ُزيعككااُ  ككياُهيالككاُ الككلُ ُهككاأليلُعيزكك ُيثيُهكك ُثألصككلُيل ككا ع ُيككميلُ)ُلرأرككُرمثلو
ُيزص ُ.

ي  ككياُيأز يككالُه  ضككاىُنضككاُ.ُ ُيلصككا  ُثيفككلاع ُثيككميثلُ ُيلضزككا ُثيككل ابُيث فكك لايلُ.ُهاكك ُهضككلُياصكك ُ
ُعلكُ أ ُهي ُ. ُلُيُْلُيثيمُ ييفيلُيثيمُ  اُ ُييااُلصاا ُ)  ىُ  ُثيمُ يُ يلصا  اُثييياف ُثيمُ 

لُإيككُنضاُزيل ُلاُنابُهض ك ُرُن إُ)يي ُيلل ُعيز ُتُ يُْيثيلفزاُلز ُإيكُ لي ُثيل  لإُيزلي ُييالُهي ُ:ُومُ 
ُثيلامبُ. ناُُلُعزاُثيملاي ُ ُ أهاُدنابُهضُ 

ضككيلُيثلككاُ ُييكك ُي ككيُهضككلُ ككاإُل ضككاُإيكككُلأ ُميككلُيثيرككاز ُ:ُعيزكك ُيككالُيلنككتُ)يأككادُعلكككُثيياعككامُ ُيل ككا ع ُيُ 
ينانكك ُو كك بُي كك برُهل ككا ع ُهكك ُثألصككلُُ لضزيكااُ:ُثأليلُثيزيككلُلككاُثيل ككااُ ُيثيرككاز ُثي لييككمُيثي أ يكعُ

كك ُ)ُ ُلُ ي ككمُْيُ  لثُ)فككزاُإيكككُ ككلي ُثيلكك  لإُيزلككي ُُ لُْضككلُنككيماُهُ ْيككميككلُ.ُيلصككا  ُثيييافكك ُثيمُ نايزيككلُهصككا ُيُ ُلُ ع  يث 
ُلُعلكُثي أ ُثيلل ي ُه ُفاني ُ.لُإيكُنابُهضُ نابُهضُ يلل ُلز ُثيضياُنضاُزيل ُلاُ ُ ُ ف ُ)ييُ 

ُينان ُثل لا تُرأرلُ:ُثأليلُ)ز ُيال ُلاُنابُوعلإُيضلإرُ.)صل ُُيثيرايثُ:ُثيزاي ُ ُيه 
كهليك ُلكاُهض ك ُيثيراز ُ)ز ُيثي ُلاُزأكتُثينكابُ إُ ُه يكادُلُلركلُيضل كيي كياُل كا عااُعلككُيأكأ  ُ  ُلُلُإيككُهض 

ُرُ.لُ يُ مُْرُيثيرازيلُويُ لُ ي ُمُْمثلرُي اُ)صلُل ا فُثألييكُويُ يل ا عااُيفاني ااُويُ ُنياُثي اإُيثيزاي ُ.
ميلك ُثي كاإُ.ُيعليالكاُ ك ُلكاُنكابُو ك بُي ك برُيل كا عااُ)يُنايزيلُلاُمثي ُيُ  ُُليا)صُيثيرايثُ)ز ُيال 

ُ.ُُلُ ي ُمُْميلُي)صل ُيُ يُ 
 ُي كيُلشك  أُنيزاكاُُميكلُ  ُناكاُ ُيثيركاز ُيُ  ُي كيُ كاُمثلُ ه لصلُلكاُ كلثُ)اُيلزايصكلُل كا عياُ:ُثأليلُي ك

 ينياُثي اللُثيياليلُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 الهوامش واإلحاالت
ُ
 7/232ُُ؛ُ)ي ككمُثيلفككايأُ نككاُ شككاإ2/212ُُثزظكك ُلرككلُ ككلثُثي زنيكك ُهكك ُشكك  ُثي اهيككلُيل  كك ُ ر7و

 ُشككك  ُثيأ يكككا7/231ُُ ُشككك  ُثألشكككليز ُلكككأُلاشكككيلُثيصكككناا2/11ُُ؛ُ لكككأُثيايثلكككأُيلفكككيي  231ُُ
ي ليكاتُألنك ُثينيكالُثي أكي ُ؛ُيث7/785ُ؛ُش  ُثي ص يمُيلشيخُ اياُثألم   373ُُاإُثمفأ ثييز ُيلضص

2/772.ُ
 يإُ)ي ُإيكُثآلاُعلكُ  مللُي ُهيلاُ يف ُي ُثييصيلُإيي ُلاُل ثمأُ. ر2و

يشكك  ُلكك ث ُثأل يث ُهكك ُثي صكك ي ُينككا 7/11ُُيزظكك ُهكك ُ ككلثُ:ُشكك  ُثي  كك ُيشككاهيلُثنككاُثيلامككبُ ر3و
 .215ُثياياُثيضيز ُ

 .778ُُ–771ُثيياللُفضاُثياياُثي أ امثز ُ.ُثزظ ُش ل ُيل  ص ُثي ص ي ُثيضم ُ ر4و

 برُ.4 ُي فايلُمثلُيلنا ي ُوي يل215ُُيزظ ُش  ُل ث ُثأل يث ُ ر5و

 لاامُوميلرُ–ثيياليتُثيللي ُيلأي يمُآناا ُ ر1و

 لاامُوميلرُ–ه ُ اجُثيض يتُ ر1و

ي ُ  كي ُي كي ُ.ُيفكيو  ُنيازك ُهك ُثيزكيفُي ياُثز ُمضل ُل ا عادُيمثلُثيزايصلُلكاُهضكلُيأضكلُثيكيث ر8و
 ثيرايثُ.

 ثزظ ُلاامُوميلرُه ُصلا ُثيمي   ُ ُيثيياليتُثيللي ُ ُي اجُثيض يتُ ُييفااُثيض بُ. ر1و

:ُيثيلضزككُ:ُيل لكالُ)اُ كميل2/383ُُلاُفي مُإن ث يإُ.ُيالُثيمل شك  ُهك ُثي شكا 41ُُلاُثآليلُ ر71و
 2/11ُُ ااُل ك  إرُ.ُيثزظك ُ:ُلضكاز ُثييك آاُيلأك بثلُثيمنالُنل   إُ ُي زص  ُي ثلمُثناُلفضياُويلاُ

 .5/421ُيثينل ُثيللي ُألن ُليااُ

 .271ُُ-275ُثيلأ اثتُه ُغ يبُثيي آاُيل ثغبُثألصأااز ُ ر77و

:ُ ثيظككا  ُ)اُلضزككا ُ)ا1/313ُُلككاُفككي مُهككا  ُ.ُيككالُ)نككيُليككااُهكك ُثينلكك ُثيللككي 47ُُلككاُثآليككلُ ر72و
لي كاُ.ُيييكلُلضزكا ُ)اُ كمي ُعكاُثيكاي ثاُ ُ.ُيثزظك ُشك  ُ ز يأُعاُ)لا زالكاُي فكي ُثيفكلايثتُعكاُع

 .275ُ ُيلأ اثتُثي ثغب7/785ُُثي ص يمُ

:ُولكككاُميثلرُهيككك ُ كككوييأاُ:1/248ُُلكككاُفكككي مُإنككك ث يإُ.ُيكككالُثيي  نككك ُهككك ُ أفكككي  44ُُلكككاُثآليكككلُ ر73و
ثيركاز ُ:ُُ)لا لا:ُلاُثز يالُعاُثيازياُإيكُثآل ك مُ ُ) ُ ُ نضركياُي ُ لشك ياُ ُي كلثُيكيلُلما كاُ.

 .5/425ُلاُي إُلاُميثلُ ُ) ُلاُثيضلثب ُ.ُيثزظ ُثينل ُثيللي ُ
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 .3/38ُلضمإُلياييتُثيلللُألللاُناُها تُ ر74و

 .724ُ-2/723)يأيلُثناُلايأُنش  ُثناُعييلُ ر75و

ي  اُ:ُثيميثلُ ُعاُثيأ ثل.5/385لاامُوميلر.ُيه ُثي  لللُيلصلاز ُُ–ثيلفااُيثي اج ر71و فيلُيثيم   :ُيثيم 

ييلك ُيميثيك ُ:218ُُ.ُيهك ُ)فكاتُثينأغكلُيك 2/714ُُغ يبُثيلايثُيلمل ش  ُثيأالعُه ُ ر71و  ُيميكلُم 
 .5/381ُإلثُثف  أمُلاُثيأ  عُ ُي يُلاُإفزااُثيأضلُإيكُلصا   ُيثزظ ُثي  لللُيلصلاز ُ

ُ) ُ:ُإلُ ) زاُ) ل اُلزاُل لال مُيه   عُ.ُيي يىُ:ُإلثُلاُ ) ز ُمثلُلز ُ.ُييك يىُ)ي كادُ:ُلزاكاُمييلاكا ر78و
 3/445ُُ ُلملككلُثيللككلُ نككاُهككا ت5/514ُُ.ُيثزظكك ُ:ُثيليككيثاُيلمككالظ123ُُ.ُايككيثاُل ُثي لككلُ

 .271ُ ُثيلفااُوميلرُ ُيلأ اثتُثي ثغبُثألصأااز 3/38ُُلضمإُلياييتُثيلللُي ُ

 لاامُوميلرُ.ُ–ثزظ ُثيياليتُيثي اجُ ر71و

 برُ.4 يلُزفبُثيييلُنليأُيلأا ا ُيثيشزيثز ُ.ُثزظ ُ فايلُومثلرُيلنا يا ُوُي ر21و

 .2/723ُ)يأيلُثناُلايأُنش  ُثناُعييلُ ر27و

 برُ.4ُ فايلُمثلُيلنا يا ُوي يلُ ر22و

 .ُ)ر5ُيزظ ُثيلصا ُثيفانعُوي يلُ ر23و

 44ُُ ُزم ككلُثي كك  ُهكك ُعلككإُثيصكك  ُ نككاُ شككاإ7/234ُُيزظكك ُهكك ُ ككلثُ:ُثيلزصكك ُ نككاُمزكك ُ ر24و
 )رُ.2ُ ُي فايلُمثلُيلنا يا ُوي يل778ُل  ص ُثي ص ي ُثيضم ُيش ل ُيل أ امثز ُ

  زظ ُثيلصاا ُثيلل ي مُه ُثياالشُثيفانعُه ُليث ضااُ. ر25و

 ُيثيلل كأُهك ُثي صك ي ُ نكاُعصكأي 7/234ُُ.ُيثزظ ُ:ُثيلزص ُ ناُمزك 4/341ُُه ُثي  ابُ ر21و
2/441ُ–ُ443ُ. 

 .7/274ُثزظ ُشاهيلُثناُثيلامبُيش لااُثيلزا لُثيصاهيلُيللياثُثيظأي  ُ ر21و

 ُشككك  ُثيمكككا ن ا ُ كككلاُلمليعكككلُثيشكككاهيل7/11ُُ  ككك ُيزظككك ُهككك ُ كككلثُثي كككأ ُ:ُشككك  ُثيشكككاهيلُيل ر28و
778ُ ُيش  ُل  ص ُثي ص ي ُثيضم ُيل أ كامثز 221ُُُ-271ُ ُش  ُثيل ث ُيلضيز 45ُُُ-7/44ُ
-ُ771ُ. 

 يزظ ُ:ُلاامُوميلرُلاُثيصلا ُيثيياليتُيثيلفااُيثي اجُ. ر21و

ميلرُ.ُي ُ) ث ُ أفكككي ثدُلكككاامُوُ–يعلكككلُثنكككاُث ع ثنككك ُ   ككك ُيل يكككالُنوزككك ُي اكككيوُشكككيي  ُ.ُ كككاجُثيضككك يتُ ر31و
ُ ُعلككككككككككككككككُثي يكككككككككككككككالُ لكككككككككككككككاُ كككككككككككككككيُلفككككككككككككككك ييلادُ ُألاُثيكككككككككككككككاعالُهككككككككككككككك ُثينيكككككككككككككككتُعلككككككككككككككككُثيلككككككككككككككك )مُ ُ

 .ظا  ُ

 .271ُلأ اثتُثي ثغبُث صأااز ُ ر37و

 .21ُثزظ ُاييثاُثألعشكُ ر32و

 .271ُ.ُيثزظ ُلأ اثتُثي ثغب218ُُ)فاتُثينأغلُوميلرُ ر33و
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 .7/411ُثزظ ُثيلضمإُثييفي ُوميلرُ ر34و

ُهي 2/713ُُلضمإُلياييتُثيلللُ 482ُُاييثاُثي  ل ا ُ ر35و ا   ُثيلفااُو  اُ ُي ارُ.ُيلضزكُ   ا  
اُثيللام لُ.  :ُ لام لُيثيل ا  

ُ 218ُُ ُ)فككككككككككاتُثينأغككككككككككل3/38ُُ ُلضمككككككككككإُليككككككككككاييتُثيللككككككككككل2/445ُُيزظكككككككككك ُ:ُلملككككككككككلُثيللككككككككككلُ ر31و
 .381ُُ–5ُ/385ُ ُ  لللُثيصلاز 732ُُلاُث أعُيأظ ُيث  ل ُلضزا ُ ناُثيشم  ُوميلرُ

 لا ُيثيياليتُيثي اجُيثيلفااُوميلرُ.يزظ ُ:ُثيص ر31و

 لاامُوميلرُ.ُ–ه ُثيصلا ُ ر38و

 ُشك  2/11ُُ ُ لكأُثيايثلكأ715ُُ ُشك  ُشكلي ُثيكل بُ نكاُ شكاإ7/412ُُثزظ ُ:ُلضكاز ُثيأك ثلُ (33)
 .7/785ُثي ص يمُ

  من ذي ثالثة كرد  رد ا      ف ع ل  قياس مصدر المعد ى      ي يُييي ُ:ُ ر41و

 .2/772ُ ُيثي لياتُيل أي 7/785ُُيثزظ ُش  ُثي ص يمُُ

 .)ر5ُثزظ ُ فايلُومثلرُيلنا يا ُوي يلُ ر47و

ُچگ  گ  ڳ  ڳ          ڳ   ڳ  ڱ    گک   گ  کڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ لكككاُيييككك ُ ضكككايكُ:ُ ر42و
 لاُفي مُييزتُ.28ُثآليلُ

 .2/235ُه ُثي شا ُ ر43و

 وميلرُ. ُثيلفاا7/14ُُ.ُيثزظ ُ:ُش  ُثيشاهيلُيل   4/17ُُ  ابُفينيي ُ ر44و

 .7/412ُه ُلضاز ُثيي آاُ ر45و

 .2/113ُثي نيااُه ُإع ثبُثيي آاُيلضن   ُ ر41و

 .5/754ُه ُثينل ُثيللي ُ ر41و

:ُوزمثيل رُ.ُييكإُيزفكبُهيك ُ كلثُثينيكتُي ُنضكا ُييالكل1/712ُُه ُثيا ُثيلصياُ ناُثيفلياُثيللن ُ ر48و
 .ُلضيا

لظ ُلاُثيزليُيلض هلُلياييف ُثيلفااُلاامُوميلرُ.ُيهي ُ)اُثيي ين ُ ااُلثُنيااُعلبُ ُيياُزلتُ ر41و
 .ُيثيي ين ُ يُثناُي ينلُثيايزي  ُ ُزفنلُإيكُما ُ.

 لاُفي مُثيأ مُ.25ُلاُثآليلُ ر51و

 ُثيلزصكك ُ نككا318ُُ.ُيثزظكك ُ)ي ككادُ:ُ وييككلُلشكك لُثييكك آاُ نككاُي ينككل3/18ُُلضككاز ُثييكك آاُيلأكك ثلُ ر57و
 .3/13ُمز ُ

 نللُيثناُليفإُي)ن ُلييمُيثناُعياُ.إيكُ)ن ُع11ُ-8/11عمثُ)نيُليااُ ل ُثيي ثلمُه ُثينل ُ ر52و

 .ُيه ُثي اجُوميلرُ)اُو مثيليثُ مثيأدُرُيللُ نيضلُعاُثيللياز ُ.2/445ُلمللُثيلللُ ر53و

 .281ُ)فاتُثينأغلُيلمل ش  ُوميلر ر54و
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 .5/381ُ ُ  لللُثيصلاز 2/441ُُ ُثزظ ُ:ُلمللُثيلللُ ناُها ت281ُُثيلصا ُثيفانعُ ر55و

 لاامُوميلرُ.ُ–ثيياليتُثيللي ُ ر51و

  ُيز ُثيأ ثلُعلكُليأُيإُ)ما ُه ُ  ن ُ.7/781ُش  ُثي ص يمُ ر51و

  ُيثزظ ُثيصلا ُيثيياليتُيثيلفااُوميلرُ.4ُ/342ُثي  ابُ ر58و

 .2ُ/212ُش  ُثي اهيلُيل   ُ ر51و

 )ُرُ.1ثزظ ُ فايلُومثلرُيلنا يا ُوي يلُ ر11و

 .)ر1ُُ.ُيثزظ ُ فايلُومثلرُيلنا يا ُوي يل7ُ/781ُُزيلُ لثُعز ُثألم   ُه ُثي ص يمُ ر17و

 .55ُثزظ ُش  ُثيشيخُ اياُعلكُل اُثألم يليلُ ر12و

 .722ُثزظ ُش  ُل  ص ُثي ص ي ُثيضم ُيل أ امثز ُ ر13و

 برُ.1ُثزظ ُ فايلُومثلرُيلنا يا ُوي يلُ ر14و

 .7/781ُه ُش  ُثي ص يمُ ر15و

ُ ُي فكككككككككككككككايلُومثلرُيلنكككككككككككككككا يا 7/231ُُثزظككككككككككككككك ُشككككككككككككككك  ُثألشكككككككككككككككليز ُلكككككككككككككككأُلاشكككككككككككككككيلُثيصكككككككككككككككنااُ ر11و
 .ُ)ر1ُوي يلُ

 ومثلرُه ُزأتُثيلي أُثيفانعُ.ثي أصيلُثيلل ي ُلاُ فايلُ ر11و

 .7/217ُ ُيش  ُثناُعييل7ُ/785ُُ ُيش  ُثي ص يم7/238ُُثزظ ُ:ُ)ي مُثيلفايأُ ر18و

 لاُفي مُ ياُ.771ُ 778ُُلاُثآلي ياُ ر11و

ُ.2/772ُ ُثي لياتُيل أي 222ُُ ُلأ اثتُثي ثغب4/17ُُثزظ ُ:ُثي  ابُ ر11و
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 المصادر والمراجع
 

ُ.ُإ7112ُ- ك7357ُ  بُثيلص يلاث ُثي ُُيلمل ش   ُُ)فاتُثينأغل .7
ُاث ُثيأ ككككك ُ ُنيككككك يتُ ُ ُُ شكككككاإُثألزصكككككا   نكككككاُ ُُلايكككككأثنكككككاُُ)ي كككككمُثيلفكككككايأُإيككككككُ)يأيكككككل .2

 .إ7114ُُ- ك7314ُفاافلُ ُ

اث ُ ُُليااُثألزايف ُ ُ لييكعُثيشكيخُعكاالُ)للكاُعنكاُثيليمكياُيآ ك ياألن ُ ُُثينل ُثيللي  .3
 .ُإ7113ُ- ك7473 ُ)ييكُ ُُثي  بُثيضلليلُ ُني يت

اث ُثيأ ككك ُيل ناعكككلُيثيزشككك ُ ُُيلللكككاُل   ككككُثيمنيكككا  ُُ كككاجُثيضككك يتُلكككاُمكككيث  ُثييكككاليت .4
 يثي يميأُ.ُ

 ُ ُُثييككا  م ُُاث ُثي كك ثث ُُشكك  ُيزشكك ُثيفككياُ)للككاُصككي  ُُي ينككل نككاُ ُُ وييككلُلشكك لُثييكك آا .5
 إُ.7113ُ- ك7313ُرازيلُ

اث ُإليكككالُ ُُلللكككاُثينمكككاي ُ لييكككعُعلكك  ُُثينيكككالُثيض نككك  ألنكك ُ ُُثي نيككااُهككك ُإعككك ثبُثييككك آا .1
 ثي  بُثيض نيلُ ُعيفكُثينان ُثيللن ُيش  ا ُ.

 لييكعُ ُُيللفاُناُلللاُثيصكلاز  ُُثي  لللُيثيليلُيثيصللُي  ابُ اجُثيلللُيصلا ُثيض نيل .1
 إُ.7111- ك7311ُل نضلُاث ُثي  بُ ُُإن ث يإُثمنيا  

 ني يتُ. ُُاث ُثي  بُثيضلليل ُُيلي  ن  ُُثيمالأُألل اإُثيي آا .8

 .إ7114ُل نضلُلص أكُثيللن ُ ُُ لييعُعناُثيفأإُ ا يا ُُثيلييثاُيلمالظ .1

 ُُ لييعُثيا  ي ُثللاُ  ث  ُُثيفلياُثيللن  ناُ ُُثيا ُثيلصياُه ُعليإُثي  ابُثيل زياُ .71
  كُ.7411اث ُثييلإُنالشعُ ُ ُ)ييكُ

 .إ7158ُنلص ُل نضلُثيفضاامُ ُُيلللاُلل ُثياياُعناُثيلليا ُُا يتُثي ص ي  .77

 ُُل  نككلُثآلاثبُنايملككاليم ُُلللككاُلفككياي ضليككعُا.ُشكك  ُ ُُليلككياُنككاُيككيتثألعشكككُايككيثاُ .72
 ثييا  مُ. ُُثيل نضلُثيزليلميل

ُ- كككك7312الشكككعُ ُُل نضكككلُ ككك نيا ُُصكككايم)نكككيُُايكككيثاُل ُثي لكككلُ ُ لييكككعُا.ُعنكككاُثييكككايت .73
اث ُل  نككلُ ُُثي ا ككبُي نضككلُ) كك ىُ يككايإُي ضليككعُفككي ُثيككاياُثي ا ككبُي)للككاُعصككاإ ُُإ7113

 ثيليامُيل ناعلُيثيزش ُ.

 إُ.7118اييثاُثي  ل ا ُوثيل إُناُل يإرُ لييعُعم مُلفاُ ُ نضلُالشعُ .74
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ل  ككي ُلصككي ُعككاُاث ُثي  ككبُثيي زيككلُن ككيزتُ ُُ فككايلُهكك ُومثلرُيلفككياُإنكك ث يإُثينككا يا  .75
 .2145ُن يإُ

  كُ.7311يش  ا ُُ نأُلص أكُثينان ُثيللن  ُُش  ُثألشليز ُلأُلاشيلُثيصناا .71

عيفكُثينان ُ ُُاث ُإليالُثي  بُثيض نيل ُُيلشيخُ اياُثألم    ُُش  ُثي ص يمُعلكُثي ي يم .71
 ثيللن ُيش  ا ُ.

 .ني يت ُُعايإُثي  ب ُُ لاُلمليعلُثيشاهيل ُُثيلامبثناُُش  ُثيما ن ا ُيشاهيل .78

اث ُ ُُاييكككاُيآ كككُ  لييكككعُلللكككاُللككك ُثيكككاياُعنكككاُثيلل ُُيل  ككك ُث فككك  ثنال  ُُشككك  ُثيشكككاهيل .71
 .ُإ7115ُ- ك7315ُني يتُ ُُثي  بُثيضلليل

 ُاث ُثي  كككبُثيضلليكككلُ ُُ لييكككعُا.ُ)ليكككلُيضيكككيب ُُ شكككاإُث زصكككا   نكككاُُشككك  ُشكككلي ُثيكككل ب .21
 .ُإ7111ُ- ك7471ُ ُ)ييكُ ُني يتُ

 ثيل نضلُثي ي يلُ. ُليلُُيمُ ش  ُثيشيخُ اياُثألم   ُعلكُل اُثأل .27

ل نضككلُثيفككضاامُ ُُ لييككعُلللككاُللكك ُثيككاياُعنككاُثيلليككاُ ُلايككأثنككاُُعييككلُأليأيككلثنككاُُشكك   .22
 .ُإ7115ُ- ك7385ُ ُثي ثنضلُعش مُ ُُنلص 

 نكككأُ ُُ لييكككعُا.ُزكككي  ُيافكككياُثياي ككك  ُُيضصكككاإُثيكككاياُثمفكككأ ثييز  ُُشككك  ُثيأ يكككاُهككك ُثيزلكككي .23
 .إ7185-ك 7415ثيل  نلُثيأيصليلُنل لُثيل  للُ

 .ُثيضلليلُني يتُاث ُثي  ب ُُيل   ُث ف  ثنال  ُُش  ُثي اهيل .24

ش  ُي لييكعُا.ُعنكاُ ُيفضاُثياياُثي أ امثز ُ ُُش  ُل  ص ُثي ص ي ُثيضم ُه ُهاُثيص   .25
 .ُإ7183ثي ييتُ ُُلثتُثيفأفلُيل ناعل ُُثيضالُفايإُل  إ

ل نضكلُ ُُ لييكعُا.ُعنكاُثيفك ا ُمكيثا ُُيلضأللُنا ُثيكاياُثيضيزك  ُش  ُثيل ث ُه ُثي ص ي ُ .21
 .ُإ7111نلاثاُ ُثي شياُ

ل كانأُاث ُ ُُ لييكعُ)للكاُعنكاُثيلأكي ُع كا  ُصلا ُثيمي   ُو اجُثيلللُيصلا ُثيض نيلرُ .21
 .ُإ7182ُ- ك7412ُثي  ابُثيض ن ُنلص ُ

 ُُاث ُثي  ككبُثيضلليككل ُُعزايككلُإنكك ث يإُشككلتُثيككايا ُُيلمل شكك   ُثيأككالعُهكك ُغ يككبُثيلككايثُ .28
 .إ7111ُُ- ك7471ُ ُ)ييكُ ُُني يت

ُ- كك7317ُل نضلُلصك أكُثينكان ُثيللنك ُي)ي ا ُنلصك ُ ُُآناا ُيلأي يم ُثيياليتُثيللي ُ .21
 .ُإ7152
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ُ- ككك7311ُثيايلككلُثيلصكك يلُثيضالككلُيل  ككابُ ُُ لييككعُعنككاُثيفككأإُ ككا يا ُُيفككينيي  ُُثي  ككاب .31
 .ُإ7111

 ُُاث ُثيلض هكككلُيل ناعكككلُيثيزشككك  ُُيلمل شككك   ُُثي شكككا ُعكككاُليكككالعُثي زميكككلُيعيكككياُثألياييكككل .37
 .ُني يت

لزشكي ثتُيمث مُثيرياهكلُ ُُ لييعُعازااُا ييشُيلللاُثيلصك   ُُثينيالُثي أي ن ُأل ُُثي ليات .32
 .ُإ7182الشعُ ُيثم شااُثيييل ُ

عزايككلُ)لككياُ ُُاث ُإليككالُثي كك ثثُثيض نكك ُيلفففككلُثي ككا يخُثيض نكك  ُُلزظككي  نككاُُيفككااُثيضكك ب .33
 .ُإ7111ُ- ك7311ُ ُ)ييكُ ُلللاُعناُثيي ابُيلللاُثيضنيا ُ

 ُُاث ُثي  كبُثيضلليكل ُُ لييعُ)للاُلفاُنفنم ُُثيشم   ناُ ُُ  ل ُلضزا ثُيُ أعُيأظ ثلاُ .34
 .إ7111ُُ- ك7411ُ ُ)ييكُ ُُني يت

ُ- كككك7381ُل نضكككلُلصككك ُ ُُ لييكككعُعنكككاُثيفكككأإُ كككا يا ُُألللكككاُنكككاُهكككا ت ُُلملكككلُثيللكككل .35
 .ُإ7111

ُ ُلضككككككاز ُثييكككككك آاُيلأكككككك ثلُ ُ لييككككككعُ)للككككككاُزمككككككا  ُيلللككككككاُثيزمككككككا ُ ُعككككككايإُثي  ككككككبُنيكككككك يتُ .31
 .إ7181ُ ُرازيلُ

 ُثيلض هكلُاث ُُ لللاُ ليكلُعي كاز ُ لييعُ ُُصأااز يل ثغبُثأل ُُثيي آاه ُغ يبُلأ اثتُثي .31
 .ُإ2111ُ- ك7428ُ ُ ُ الفلُُني يت

شك  لُيل نضكلُلصك أكُ ُُ لييعُعناُثيفكأإُ كا يا ُُألللاُناُها ت ُُلضمإُلياييتُثيللل .38
 .ُإ7111ُ- ك7311ُ ُرازيلُ ُُثينان ُثيللن ُي)ي ا ُنلص 

 كك7381ُل نضكلُلصك ُ ُُنسشك ث ُعنكاُثيفكأإُ كا يا ُيملاعلُلاُثيضللكالُ ُُثيلضمإُثييفي  .31
 .ُإ7111-

اث ُثييلإُثيض نك ُ ُه  ُثياياُينايمُُ. لييعُا ُُعصأي ُثألشنيل  ناُ ُُثيلل أُه ُثي ص ي  .41
 .ُنللب

ُاُثيليكككككككاثُيلضألكككككككلُي ككككككك ُثهللُنكككككككاُلللككككككك ُُثيلزا كككككككلُثيصكككككككاهيلُهككككككك ُشككككككك  ُلضكككككككاز ُثيشكككككككاهيل .47
مالضكلُصكزضالُُ–ن ليلُثآلاثبُُإ7111 لييعُلفاُ)للاُعميمُ ُُ فايلُلامف ي  ُُثيظأي  

. 

شك  لُيل نضكلُلصك أكُثينكان ُثيللنك ُي)ي ا ُ ُُمزك  نكاُُثيلزص ُوش  ُ صك ي ُثيلكامز ر .42
 .ُإ7111ُ- ك7311ُ ُ)ييكُ ُُنلص 
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 ُُ)للكاُعنكاُثيلميكاُ  يكا  لييكعُا.ُ ُُثألزصا   شاإُ ناُ ُُزم لُثي   ُه ُعلإُثيص   .43
 إُ.7111ُ- ك7471ُثييا  مُ ُُل  نلُثيم  ثل

 ُُاث ُثينلكيثُثيضلليكل ُُ لييكعُعنكاُثيضكالُفكايإُل ك إ ُُيفيي  مألُثياياُثي ُُ لأُثيايثلأ .44
 .ُإ7115ُ- ك7315ُثي ييتُ
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