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 (معنــــاها واحكــــامها) واو العطــف
 عبد الستار مهدي عمي. د.أ

 ةقسم المغة العربي /ية األساسيةجامعة بابل/ كمية الترب
 المقدمــة

تشكككحروفكككمعاوي فيكككوناواكككاونفعنكككووي يم كككاووون كككوحوفيفكككوحوفنكككواوعتشكككاروفسكككفواوعيسكككي وفككك وحتككك وي نفكككو وعي ف سكككم  وعي  اكككع   و
افنفعىكووعي  الغ   اوعىاو ك وتحك وحك  وو كعو ك و حك و يكوورعموح  كمواكاوتف  ك وي ربك واكاوي تي  كماوعي  كرم ون كاوخريةوي فيكوناوي    ك او

صككعميحوف ت  كك اوافككني وفكك ورمسككيوووىتفككو ننككو تي اوععّويككعيو يككووىفيكك و  عبككعاون ككاوخسككو   يواوعي حشككاونكك وفيون يككواوعبككروخ كك وىكك يويا
فتنوثم وااوثنو ووي فر ثون وبعينروي نفعوي يوف اورع وخ و  صيوو  و وفست راوحفووايروس  ع واوإ وتفرثوحث ميحوااوحتو وون وى هو

 يواوعخفحوفيواوع حنوو  و ي رواصالحو وصكوحو يكواوخعو فكماوفنيكواو كروميرو ك حموي فكماوتكف وخسكمتواوحفكووايكرواكاوي فمعااوعفيون
حفكووخاكمرواو(ٕ)عااوغ مىووفن وي فمعااوعبرونيك ونيوكوونكرروفك وي نفكو وخفثكوروي  كميةواكاوحتو كوو)فيكوناوي  كم  (او(ٔ)خرعياوي وز وفثالحو

 و يكواورمسكعيوا يكووىك هوي فكموعااوعاّصك عيوي حكال واكاوفيون يكواوععوكعهويسكتيفواتيواوحفكووايكروام  وف وي نفو وااوحت ي وخ عي وحو وصك
عغ ككمهاوغ ككموخّ وخعاككاوىكك هويك ككعي وعخحثمىككووإفواكك حوعشككفعاحوفككوووككوةواككاوشككمروي كك و يكك  و(وٖ)ي كك وونككاواككاوحتو ككوو)ي  فككيواككاوي يم  كك (

إ اوي فروي  يوخ ك و يكاوي نفكو و  كمرو يكووف   كوحوفسكت الحاو كرمهوا كووىك هو تزي رووىتفو عبروخ  وى يويااو(ٗ) حتو وي ف صرو  زف شمي
و.وي و  ّصوفماوحوعيفريحو فصناوفست راواأ  عيوااو)يك  وا(وع)ي يوةيا(وع)ي الفوا(وعغ مىووعي فمعااوخ

واو ووفصورمهوي فت صصك اوعي ينو  و رميس و)فمعاوي فيونا(وفتاوخص حون فوحوبوئفوحو  يتواوفست الحو ف رينوىتفو عبروتيوظ ويا
وي تاوتفتروفحون و ومز و   وفصورموي رميس وي نفع  وعي  اع  اوعخ مزوى هوي فصورم:و

و.وىك(٘ٔٗيكزى  وااون  وي فمعا:وك اون او  ون روي مفف وي يمعيو)اوو-ٔ
و.وىك(ٕٓٚمصاوي ف وناوااوشمروي فيونا:وكففرو  ون روي نعموي فو  او)اوو-ٕ
و.وىك(ٜٗٚاوفمعاوي فيونا:و  فس و  وبوس وي فميريو)اوي وناوي ريناواو-ٖ
و.وىك(ٓٙٚفيوناوي     ون وحت ويكنوم  :وا  وىشو ويانصوميو)اوو-ٗ

ي اونظككميحويىتفككوفع ككأتاوفككماو)ي ككعيع(وفكك و كك  وفككمعاوي فيككوناوي تككاوفظ ككاو ينو كك وي نف كك وعي  اككع   وعي  الغ كك  وعي ف سككم  وعو
و.و(ٙ) حموفنيووي فميريو فس ونشموبسفوحو(او٘)وي  ا وي يم   اوع يووفعيبيوف ت   وف وي حال  حعنيووخحثموي فمعاويستيفواحوااو

و.و(ٚ)عخفووي س عااوا روخعصروخبسوفيووإ اونشم  وبسفوحو يتي وااوبص ر اوعبرون  يووااوحتو وو)ياش وهوعي نظوئموااوي نفع(
ن كاوي حثكم وفك وي نكوهاونزفكاون كاورميسكتواوعاوخحكت وبكومئاووعكىف  وى يوي فماواكاوخسكو   وي حكال وي يم كااوعي كتالاوفيون كو

ي حم  وسميحوإ وب ا:وإنناوعااو ري ك ورميسكتاو يك يوي فكماوخبكرفاون كاووفكيوفورتكوو أبسكوفووي ف ت  ك اواكن يو كاوخوكرون سكاوخفكو وفكور و
 فيفك اوإ و ك و حك وخىك وخبسكوفيواوعىكعو)عيعوعيسي وعح  م او نعةو يووى يوي  فثوي فتعيتياواحو وي مخيوخ وخاميرهو أفروخبسكو و)ي كعيع(وي

ي ياا(واعوياوويريو وفيوفووب روااوفينوىواوعخفحوفيواوعيافوا و آميةوي نفو وا يواوفوّميحوا فووي ت  كعيوا كواوعفكوويت  كعياوعي  كمع و
إ كاوفيون يكواوعخفحوفيكووحكال وي و و مخيوي فنوس اوعي ف ّسمو نفعنووي يم ااوع  وخنَهوعخنووخرميوفوو تي  و ي يوي فماوخ و حكع ور   كاو

و.وتيو ااوااوبم نووي فو راوي  يونزرو  ا وىاوخاصحو اواوي يم وعخس فيواواحو وى يوي  فث
                                                 

 .وٛٚٗ/ؤ نظم:وي حتو :و(ؤ)و
 .وواوعغ مىوٖٜٖاؤٕٖاوٜو-ٛ/وٕاوٖٕٚ/ؤ نظم:وفيوناوي  م  :و(وٕ)و
 .ووعغ مىواوٖ٘ٔو-ٕٖٔاوٕٛٔو-ٕٚٔاوٜٚو-ٕٚ نظم:وي  فيوااوي يم   :و(وٖ)و
 .ووٖ٘/وٜاوٕ:وٛ نظم:وشمروي ف صر:و(وٗ)و
 .ووٜٙ وصٜٜٙٔ/نعاف موٕ٘خففروا يروياىعينا/وفو  وي  ا وي يم   وااوي  وىم / .و نظم:و فثو)ي عيعو   وي نفو وعي فنوا  (ور(و٘)و
 .وٕٓ نظم:وي وناوي رينا:و(وٙ)و
 .ووٜٙ/وٕ نظم:وياش وهوعي نظوئموااوي نفع:و(وٚ)و
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عزنككاوفنيوككاواككاوىكك يوي  فككثون ككاوف رفكك وع وتفكك و و نتككوئ اوع  نيفككووتككّ وي  فككثوثالثكك وف وفككثاوتنوع ككاواككاوي ف فككثويكعرو
ف و الاو   وي  كوفث  اونظكميحو ربك وعظ  تيكوواكاوي حكال وي يم كااوعرمسكاواكاوي ف فكثوو)فيناوعيعوي ياا(وعفووصوف وى يوي فينا

ي ثوناو)خفحكو وعيعوي ياكا(وعتكّ وثكالثوفسكوئراوتنوع كاوحكروفسكأ  وفحفكوحوفك وخفحكو ونف يكواوعفكوو تمتك ون كاوحكروفحك وفك و كالاو
و.وعيت و و   وف ورمسعىو

راو يكوو)عيعوي ياكا(ورع وغ مىكووفك وفكمعاوي ياكاويكع كااوعىكاوخفووي ف فثوي ثو ثوا كروُ ّصكصو  فكر ثونك وخفحكو وين كمو
ُ ّصككاو يككوو)عيعوي ياككا(وعيحت ككاوي  وفككثو كك حموخشككيموىكك هويكفحككو واو(ٔ)خفحككو وخعصكك يوو يككاوي نفككو وإ ككاوخحثككموفكك ونشككم  وفحفككوحو

و.وعخحثمىوو صعبوحو أسو   و)عيعوي ياا(وااوي حال وي يم ا
ي فيكككوناوي تكككاوت سكككماو   وفكككثوعخ مزىكككو:وي ونكككاوي كككريناواكككاوفكككمعاوي فيكككوناوحكككو وينتفكككوروي  فكككثوي كككمئ هون كككاوحتككك وفكككمعاو

  فككميرياوعفانككاوي    كك ونكك وحتكك ويانوم كك وا كك وىشككو اوإتككوا وإ ككاوحتكك وي نفككعوي مئ سكك اوعحتككو و)شككمروي ف صككر(وا كك و يكك  او
نككمي وي  كككم  اوي حكككم فنيكككو:وفيكككوناوي  كككم  و   كككميةاووعحتكك وخ كككماواكككاوي نفكككعوعي  اككك اوحفكككووخحثككمُاوي موكككعووإ كككاو يكككاوحتككك وي ت سككك موعي 

و.وي  م  و   ما ااوعغ مىووكفحو عي حشواو  زف شمياوعي ووفيو
عاككاو تككو وىكك هوي ف رفكك و وككرمو ككاوخ وخبككعر:وإّ وفككووتككّفووىكك يوي  فككثواو  ككاو)عيعوي ياككا(وف يككووفكك وي رميسكك وعي  فككثاوايككاو

وىفاواككاوإثككوم وفعتككعوورميسككتيواوعنعىككاو ربكك وفيون يككووخح ككموفكك وخ وتسككتعن يووىكك هوي ف وفككثوي     كك وعي فتعيتككي اوفسكك اوخننككاوسكك
عخسو   يواو رف حو  اتاوي حم ف اوي تاوغمهوي وتيو اوف يوواكاوب  كااواكأرنعهوتيكو اوخ و ي ننكاون كاو كرفتيووعي فكمصون  يكواوعىكعو

و.وي فعا وعي في  
 التمهيد

ي  صكم   و)عىككعوفصكرم:وناككاوي شكاةاوإ يوخف تككووعي ياكا:وفك ون ككومياواو(ٕ)ي ياكاوخعوي نسك وخفككروي تعي كيواككاوي  اك وي يم ككا
إ  واو  ور:ونااواال ون اواال اوعنا اوزفو وي نوب وإ اوح ياوعنااوي  ومهوننونواوخي:وثنوهوعخفو واوعسّفاوىك يوي    كرونا كوحاو

نككاوي ياكككا:وعاككاوفعتكككيو  ككمو تكك اوي كك و يكك  وإ ككاوفككووت ككر :و)عفي(وٖ)كّ وي ثككوناو ثنككاوإ ككاويكعراوعفففككعرون  ككوواككاوإنمي ككو
و.و(ٗ)ي يوفراوعخص ووي ف راوحأنووخف رو ووإ اوفّ زويكعر(وتأث مياشتميووااو

عي نسككك و  كككتحوي سككك  و فينكككاوي فنسكككع اوفككك ونسككك اوي شكككاةونسككك وحاوإ يوخت كككاو كككوواو(٘)خفكككووي نسككك وايكككعوفككك ون كككومياوي حكككعا   و
:وثاككمونسكك اوإ يوتسككوعاوخسككنونواوعحككال ونسكك :وإ يوحككو ون ككاوعب ككرو يكك يوي تككو يونسكك وحاو) فسككوعيتوويكعرواككاويانككمي او  ككوراو(ٙ)فتتو يككوحو

ع يماووي  ونص عمويصاالفوحو  ع و:و)ىعوففرويسك ون كاواو(ٛ)ا فووشومووي ثوناويكعروعسوعيهوااوينمي ووسفاونس وحواو(ٚ)نظو وعيفر(
و.و(ٜ)ن اويس اوخعوايرون اوايراوخعووف  ون اووف  او شماوتعساوفماوف وي فمعاوي تاوعتيتيووي يم و   و(

عك وفصككا حو)ي ياككا(وخحثككموشكك عنوحوفكك وفصككا حو)ي نسكك (وعك و)ي نفككعوي  صككمي(وىككعوي نفككعوي كك يورمونككوون ككاورميسككتووبككرو
و.وينتفرنوهوااوى يوي  فثاوعااورميس وى يوي تو ي

                                                 
 .ووٖ٘ٔ/وٕي تصم حو ألزىمي:و نظم:وشمرو(ؤ)
 .ووٗٚ/وٖ نظم:وشمروي ف صر/وا  و ي  :و(وٕ)
 .ووٛٛ/ٛي فصرمون سو:و(وٖ)
 .وٗٚ/وٖي فصرمون سو:و(وٗ)
 .وٛٛ/وٛي فصرمون سو:و(و٘)
 .ووٖٓٔ/وٕ نظم:وشمروي تصم حو ألزىمي:و(وٙ)
 .ووٗٚ/وٖشمروي ف صر:و(وٚ)
 .وٛٛ/وٛي فصرمون سو:و(وٛ)
 .ووٖٕٕ/ؤنص عم:ووشمرووفروي زووواو/وا  (وٜ)
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اون  واوعي ثكوناويكعروىعوي فت عواوع سفا:وي فياعواو(ٔ)عي يااوحفووت ر اوخفروي تعي ياوحث ميحوفوو فسووس  ع وو ك) و وي شمح (
نفكووحكو و عي ثوناوي تو يوع سفا:وي فياعااوعىعو  و اوي تعي يويك مااو)كنيكووتت كيو ا كموعيسكا وعي فياكعاواو ت كيوإّاو عيسكا اوعي 
ح  ووك وي ثوناوا ووغ مويكعراوع أتاو يكروخ و سكتعااوي يوفكرونف كواوا ك و تصكروإّاو فكمااو  كالاوفكووي ثكوناوا كوويكعروحو نيكاو

و.و(ٕ)عي تأح راوعي  رر(وعنااوي   و 
فماوف وفمعاونشم اونّرىووي  ووناون اوفكوو كأتا:وي كعيعاوعي  كوةاوعثك اوعخعاوعااووفت عن ايعوإ  اوتو يو تعساو  نووع   و

فككوو)فحسككعم وفحككمم (اوعفتككا عىكك هوي فككمعاوتوتفككيوح يككوواككاوإر ككوروي ثككوناواككاوإنككمي ويكعراوفككيواو(ٖ)ع ككراوع حكك و)ي     كك (اوعخ اوعي 
و.ووفيون يووي تالا

عر  ككرواو(٘)عسككفوىووي فكميري:وي و كو وفكمعاوي ياكااو(ٗ)خصكروفكمعاوي ياكاوي يشكم و–فعتكعووىك يوي  فككثوو-عتيكرو)ي كعيع(و
ي  و ي  ون او  وو)خنيوواوتعو وإاوياشميوو   وشك ئ  وا كاواكاوفحك وعيفكراوعسكوئموفكمعاوي ياكاوتعوك وز كور وفحك ون كاوفكوو

 وي تمت  اوعخع:وي شووعغ مهاوع ر:وياتمي او)ا فووحوناوى هوي فمعاوا يووز ور وفيناون اوفح واو  وةوفثالحوتعواو(ٙ)تعو ووي عيع(
صككوماو فنز كك وي شككاةوي ف ككمراوع ككوباوفككمعاوي ياكككاو فنز كك وي فمحكك وفككيوي ف ككمراوا يكك يوصككوماوي ككعيعوخصككروفكككمعاواوفحكك وي ككعيع
و.و(ٚ)ي ياا(

ىككك(و  ككعروا ككو:و)خصككروٙٚٗوئغ(ومخ ككوحو ألن كك وي شككنتفميو)اوتكك حم وي كك وي صكك)عاككاوىكك يوي فينككاون سككوو ن ككروي سكك عااونكك وحتككو و
فمعاوي يااوي عيعاوعاوتررون اوخحثكموفك وي وفكيوعياشكتميواوعخّفكووغ مىكووا كررون كاويشكتميواوعن كاوفينكاوزيئكروحو تمت ك وعي في ك و

و.و(ٛ)مح اوعي ف مروخصروي فمح (عي شووعياتمي وعياسترميووعي ن اواصوماوي عيعو فنز  وي شاةوي ف مروع وباوي فمعاو فنز  وي ف
عك وي عيعوخصروفمعاوي يااوا روين مراون وسوئموفمعاوي يااو أفحو وسنأتاون او حمىووااوف فكثوبكور اوعنشك موىنكوو
إ اوفح وعيفروف وى هويافحو اونرهوي  ووناور  الحون اوخصو تيووااوي ياااوعبرونس ووإ اوخ اون اوي  ومساوعىع:ووعيزونااو

سف  ون اوي  ي   و و عيعورع وغ مىووف وفمعاوي يااوكصو تيووااوي ياااوع فووتفتيو ووف وبع وعتصمااوعبروخوكو وي وف  ويا
فْ و سأرون ووعيزوي يااوي ف حعمو  ع و:و)إنووبكرو وكعزوفكيوي كعيعاو  عتيكووعتصكمايواوفكوواو وكعزوفكيوي  كوةوفك وياتسكوواوخاوتكماو

نكاوتياكاون كاوفكروفكووتياكاو كو عيعاو ك و حك و   كوةوىنكووفكر راوك وي ثكوناو ك هوفتي  كوحوخنوو عوب كا:وبكو وفففكّروايفكمعووكو هاوعخ
و.(ٜ) وكعراوعفح وي  وةوإ يوحوناونوا  وخّاوتتومروف وفيناويات وووعي تي   و وكعر

و

و

و

و

و

 لمبحث األولا

                                                 
 .ووٖٓٔ/وٕع نظموخ توح:وشمروي تصم ح:ووٕٛٔ/ؤ نظم:وي حتو :و(ؤ)و
 .وٗٚ/وٖعوٛٛ/وٛشمروي ف صر:و(وٕ)و
 .ووٖٖٙ/وٕاوعشمروحوا  وي متا:وٗٚٔ نظم:وي  فيوااوي يم   وا  وونا:و(وٖ)و
 .ووٜٓ/وٛ نظم:وشمروي ف صر:و(وٗ)و
 .ووٛٛٔ نظموي وناوي رينا:و(و٘)و
 .ووٜٓ/ٛ:وشمروي ف صر(وٙ)و
 .وٜٓ/وٛي فصرمون سو:و(وٚ)و
 .وٖٜ/وٕياش وهوعي نظوئموااوي نفع:و(وٛ)و
 .وٕٖٛ/ؤع نظموخ توح:وشمروي حوا  و  متا:ووٕ٘ٙ/ؤسموصنون ويانمي :و(وٜ)و
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 معنى )واو العطف( 
ىك(وٙٛٙعفميرى و و وفياوحفوو شمفووي متاو)اواو(ٔ) وفيووفيعموي نفو ون اوخ و)عيعوي ياا(وت  روفينا:و)فا  وي وفي(

ىك(و)خ واو حع وكفروي ش ئ  وخعويكش وةاوحفووحونا:وخعاوعخّفواوع  هوي فميرويوتفوووي فياعاوعي فياعاون  ووااوي  يروااوٙٛٙ
فصكروي  يكروخ  وفصروي  يكروفك وح  يفكواو  كالا:ووكوةناوز كرموخعونفكمعاوخي:و.و.و.ووزفو وخعوفحو اوا ع و:وووةناوز روعنفمعا

و.و(ٕ)ف وخفرىفوورع ويآل م(
عخميرعيو و فا  وخنوو فتفروخ و حع وي  يروفصروف وح  يفواوااوزفو وعيفراوعخ و حع وفصروف وز روخعاحاوعي و حع وفصرو

ىكك(:وٜٗٚعااوىك يوي فينكاو  كعروي فكميريو)ااو(ٖ)ن اوشاةوفنيو(و”ي عيع”وف ونفمعوخعاحاو)اي هوثالث ويفتفوااون    واور  روافا
ثالثك وخعوكو:ويكعر:وخ و حعنكووبوفكووفيكوحواكاوعبكاوويفتفكر)ف ى ووفيكعموي نفكع   وخنيكوو  وفكيوي فا ك اواكو يوب كا:وبكو وز كرموعنفكمعاو

ايكاوتياكاوي شكاةون كاوفصكوف واوح ع كووتيكو اواو(ٗ)عيفراوعي ثونا:وخ و حع وي فت ر وبو وخعاحاوعي ثو كث:وخ و حكع وي فتكأ موبكو وخعاح(
ككِ  َن ِوَاَأْنَو ْو َنككوُهوَعَخْصككَفوَ وي سن

ْ ككَميِى  َوعتياككاوي شككاةون ككاوسككو  ووح ع ككووتيككو اواو(٘) ككووَعيِ  َعَ  َككْروَخْمَسككْ َنووُنعفح
عتياككاوي شككاةون ككاو(وٙ)

َ اوي نِ  َ وِفْ وَبْ ِ وَواف ووح ع ووتيو ا َحَ ِ َووُ عِفاوِإَ ْ َووَعيِ 
و.و(ٚ)

 صم ي وعحعا ي اوت  ر:وفا  وي وفيو   وي فتيوا   اوعينيكوواوتكررون كاوخحثكموفك و  ي وففووت ّر وخ وي عيعوننرووفيعموي نفو و
ي تشككم وواككالوت  ككروي را كك ون ككاوي تمت كك وي زفنككاو كك  وي فتيككوا   وعبككاوعبككعووي فينككااوعاون ككاوفصككوف تواوعاون ككاوتي  كك وخعوفي كك او

إاككور وي ككعيعوي ري كك ون ككاوي تمت كك اوننككرورميسككتي و يككو وعىككاوإنفككووتنوككمرو  تشككم ووي فا كك اوعبككروخ ككّحوفيظكك وي نفككو وإ ككاوفعتككعوونككر و
عحككأني و ككمّرع ون ككاوفكك و كك ى اوعىكك وب كك اوإ ككاوينيككووبككروت  ككروي تمت كك اوايكك يوسكك  ع وو  حككرونككر ورا تيككوون ككاواو(ٛ)عي تيككماو فيون يككو

رو  موكروفنز ك و ت كر فووإ كوهوي تمت  و  ع و:و)بع كو:وفكمماو موكروعففكوموب كراواكو عيعوخشكمحاو  نيفكوواكاوي  كوةواوم كوون  كواوع ك وتويك
 حع وخع اوف وي ففوماوحأنووب ا:وفمماو يفواواو ن اوااوى يوي وت عر:وفووفمماو يفكواوع ك هواكاوىك يور  كرون كاوخنكوو كرخو شكاةو

 وككعزوخ وت ككعر:وفككمماو ز ككروعنفككمعاوعي ف ككرعةو ككوواككاوي فككمعمونفككمعاوع وككعزوخ و حككع وز ككريحاووكنككوب ككروشككاةاوعاوشككاةوفككيوشككاةاو
خ و حع وي فمعموعبيون  يفكوواكاوفو ك وعيفكر اواكو عيعو وفكيوىك هويكشك وةون كاوىك هوي فيكونااواكو يوسكفياوي فكتح  و كتح  و يك يوع وعزو

و.وو(ٜ)خّوْ تو:ون اوخّ يووشئااوكنيووبرووفياوى هوياش وة(
وي  وةو  ساوحو عيع:وبع كو:وفكمماو ز كروعنفكمعاوعو فكممُاو ز كروايفكمعاوتم كروعااوفعتيو  مو  عر:و)عففوو ّر ووخ توحون اوخ ن

ويآل كموُفكّمو كوو يكرويكعراوعت كعر:واوتأحكروي سكفووعتشكم وي  ك  اوا كعوخر  كاوي  كوةوىينكووَاّسكَروي فينكا( ع ن كرواو(ٓٔ)خ وُتي  و و  وةوخ ن
عي ووىكك(ونك وسك  ع ووبع كو:و)ي كعيعواوتكررون كاوي تمت ك وعاوي تي  ك اوت كعر:وصكفُاومفتكو وعشكي و أ٘ٚصكوف و كريئيوي  عيئكرو)ا

                                                 
اوي ونكككاوي كككرينا/وٖٖٙ/وٕاوشكككمروي حوا ككك /و  متكككا:وٜٓ/وٛاوشكككمروي ف صكككر/وا ككك و يككك  :وٗٚٔاوي  فكككيواكككاوي يم  ككك وا ككك وونكككا:ؤٕٔ/ؤ نظكككم:وي حتكككو (ؤ)و

 .وٖٗ٘/وٕاوفاناوي     /وا  وىشو :ؤٙ/ؤاو ريئيوي  عيئر/وا  وب  وي وعز  :وٛٛٔ  فميري:و
 .ووٖٖٙ/ٕشمروي حوا  و/و  متا:و(وٕ)و
 .وٖٗٙ-ٖٖٙ/ٕشمروي حواا:و(وٖ)و
 .وٛٛٔي وناوي ريناوااوفمعاوي فيونا:و(وٗ)و
و.وو٘ٔ/ٜٕ:ويآل  (و٘)و
و.ووٛ٘/ٚ:ويآل  (وٙ)و
و.ووٕ/ٕٗ:و  يآل(وٚ)و
اوي ونككاوٖٖٙ/ٕاوشككمروي حوا كك و/و  متككا:وٕٕٙ/ٔاوشككمرووفككروي زوككووا/وا كك ونصكك عم:وٗٚٔاوي  فككيواككاوي يم  كك اوا كك وونككا:وٕٛٔ/ٔ نظككم:وي حتككو :و(وٛ)و

 .وؤٙ/ٔاو ريئيوي  عيئر/ا  وب  وي وعز  :وٖٗ٘اوفاناوي     /وا  وىشو :وٛٛٔي ريناوااوفمعاوي فيونا:و
 .ووٕٛٔ/ٔي حتو :و(وٜ)و
 .ووٕ٘ٗ/ٔي فصرمون سو:و(وٓٔ)و
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شككئا:وشككي و وعمفتككو او  ككالاوي  ككوةاوياوخنيكك و  ككرفع واككاوحالفيكك وفككووىكك و ككووخىكك اوعىكك و  ونككووخننككااوعي وحونككوووف يككوحو يفككوني و
و.وو(ٔ)ع ين وى (

خّفووي  ووناوااونر ورا  وي عيعون اوي تمت  :و)افيناوي عيع:وياوتفوواوت كعر:ون كو وز كروعنفكمعاوخي:ويوتفكيو يفكووي   كو اوعاو
ىك(وبع وو)ي عيعوفك وفكمعاوي ياكاوتوفكيوي شك ئ  وعاوٖٜٖعن روصوف وي  سو ون وي وعىميو)ااو(ٕ) اوتمت وفو يفووا و(ترميوح

ىك(وعىعو تيماو ي يوي فعتعووحنورهو شكحوو يم  ك وحكروفك و كّرناويّ وٖٗٙعننرفوونصروإ اوي  و ي  و)ااو(ٖ)تررون اوي تمت  (
وي كعيعوت  كروي تمت ك (ي عيعوت  روفيناوي تمت  او  عر:و)عاوني  و عفك وخر تكوون كاوىك يوي فحك :و)خ واو(ٗ)خفريحو عث و يم  توو  ى وإ كاوخ ن

ي عيعوااوي يااونظ موي تثن  وعي وفياوي يوي ت  كاويكسكفوةويفتك  وإ كاوي كعيعاوعي يويت  كاووكماون كاوي تثن ك وعي وفكياوت كعر:ووكوةناو
تك حموياسكف  وعتياكاوخفكرىفوون كاويآل كماواكو يوي ت  كاويكسكفوةو ك ووز روعنفمعاو تي موي تثن  اوعحو و  ووخعوكزوعخ صكموفك وخ 

وعفنيووخ توح:و(و٘)تفح وي تثن  واوتامعيوإ اوي يااو و عيع(
وي عيعو)تستيفروااوفعيتيواو سعغوا يووي تمت  اونفعوبع و:وي تص وز روعنفمعاوعت وترو حموع و راواو تمت  وىينووففتنكيو خ ن

عىك هويكايكوروينفكووت كيوفك وياثنك  و.و.و.وع وفك وعيفكراوع ك  وواو  كيوىينكووفك وفكمعاوي ياكاويّاوي كعيعاك وي  صو وعي  تكورواو حك
ع  عروا يووي فميري:و)عى يوخفرويكر  ون اوإنيوواواو(ٚ)عبرونرنوي  وىشو وى هوي فو وف وخبعاويكر  ون اونر وإاور وي تمت  (وٙ)فيوح(

و.وو(ٛ)اوتمت (
وعف وخر تووخ توح:و

ووةناوز روعنفمعو يرهاوا عوحوناو  تمت  و حو وبع كوو) يكره(وتحم كميحاوع حكو وإ يوب كا:ووكوةناوز كروي  كع وعنفكمعوخفكهاو)بع وو
فتنوبتكككوحاوك وي كككعيعوبكككرور كككاون كككاو كككالاوفكككوور كككاون  كككوو)خنكككه(وفككك وب كككروخ وي كككعيعوتمتككك وي ثكككوناو يكككرويكعراوع)خفكككه(وتكككررون كككاو

ووو.(ٜ)ت رفو
رحيوَعُبع ُكعيوِفانك مو ورا تيوون اوي تمت  و  ع ووتيو ا:وعف وي  م  وي حم  وُ وتحون اونر َعيْرُ ُ عيويْ َ وَ وُسون

فك وسكعم وي   كم او(وٓٔ)
رحيعااوسعم ويكنمياوبع ووتيو ا:و يوَ ووَفْمَ ُ ويْبُنِتاوِ َم ِّكِووَعيْسكُورِواوعي  ص وي عيفر اوع  ع ووتيو ا:وَعُبعُ عيوِفان موَعيْرُ ُ عيويْ َ وَ وُسون

وَفَ وتَُنكووي كريْنَ ووَنُفكعُاوَعَنْفَ كوعفنكووبع كووتيكو ا:واو(ٔٔ)اوعشمنيوو  ر وي محعوون كاوي سكوعرَعيْمَحِياوَفَيوي منيِحِي  َو ِإْ وِىكَاوِإان
ع كعواو(ٕٔ)

نف ا(وتحع وف نئٍ و يروحوناوي عيعوري  ون اوي تمت  و حو وى يوي حال وينتمياوحوف وي ح ومو و  يثو يروي فعااوك وي ف و وي فمير وف و)
وي عيعواوتررون او ي فعااوعىاوي فشماوعفسو ويآل  وعفوونماوف وفو ي وعفميرى ور  رون اويني وفنحمع و واوار اويآل  ون اوخ ن

و.وو(ٖٔ)ي تمت  
و)ي عيع(واوتمت اوفنيووبعروُخف  و  وخ اوي ص ٜٙٙعفيوي شيمو فت وي  ونص عمو)ا وا:وىك(و وف  وشعيىروشيم  ون اوخ ن

                                                 
 .وؤٙ/ٔ ريئيوي  عيئر:و(ؤ)و
 .ووٗٚٔي  فيوااوي يم   :و(وٕ)و
 .وو٘ٛٗ/٘ٙ سو وي يم :وفور :و(وٖ)و
 .وؤٜ/ٛشمروي ف صر:و(وٗ)و
 .وؤٜ/ٛشمروي ف صر:و(و٘)و
 .وؤٜ/ٛي فصرمون سو:و(وٙ)و
 .ووٖٙ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(وٚ)و
 .وٜٓٔوي وناوي ريناوااوفمعاوي فيونا:(وٛ)و
 .وؤٜ/ٛشمروي ف صر:و(وٜ)و
و.ووٛ٘/ٕ:ويآل  (وٓٔ)و
 .ووٓٙٔ/ٚ:ويآل  (ؤٔ)و
و.ووٕٕٗ/ٕع نظم:وشمروي  ون  ر:وٖٚ/ٖٕ:ويآل  (ؤٕ)و
 .وٕٕٙ/ٕ نظموىوف وشمروي  ون  ر:و(ؤٖ)و
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واف نتُنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككووخننكككككككككككككككككككككككككككككككككككككووي فسككككككككككككككككككككككككككككككككككككك فع 
و

و(ؤ)ن ككككككككككككككككككككككاور كككككككككككككككككككككك وصككككككككككككككككككككككّر   نووعي ن ككككككككككككككككككككككاو
و ون اوي صر  و شماواوعفنيووخ توحوبعروفسو و  وثو ا:وووع عوحوناوي عيعو  تمت  و  ّر وي شونموي ن ا

وعي كككككككككككك وُخّفككككككككككككو و يككككككككككككوو  ككككككككككككُروفككككككككككككني ووي ككككككككككككمم
و

اوعفككككككككككككككككككككككني وخففككككككككككككككككككككككُروي فت  نكككككككككككككككككككككككمُوو ون ككككككككككككككككككككككار
و واون اووي موعي  وخّفواوعفنووخ توحوبعروي شونم:وع عوحوناو  تمت  و  رن وي شونموي ن او

وا  ككككككككككككككككككُاو ككككككككككككككككككوو فككككككككككككككككككووتفّاككككككككككككككككككاو وككككككككككككككككككعزه
و

وعخمراوإنوكككككككككككككككككككككككككككككككوزيحوعنكككككككككككككككككككككككككككككككوةو ح حكككككككككككككككككككككككككككككككرِوو
و.و(ٕ)ع عوحوناوي عيعو  تمت  و  ر وي شونموي ح حروعىعوي صرماوث وي وعزوعىعوي عسااوث ويانووزوعىاوي ف  مو
و)عيعوي ياا(وت  روي تمت  وايعوف ى و نس  ىكك(وٜٛٔنفكو وي حعاك اوع  صكع وفكني وي حسكوئاو)اإ كاو(وٖ)وو يتكي خّفووي  عرو أ ن

او(ٗ)ىككك(ٕٙٓىككك(وعفكك ونفكو وي  صككمو نسكك ع وي  ككعرو ككووإ ككاوباككم و)اٖٚٗىككك(وعي كك ورمسككتع وو)أٜٕىككك(وعثي كك و)إٚٓعي  ّكميةو)ا
خ وي ككعيعواوت  ككروي تمت كك اوغ ككموخ ونسكك  وىكك يوي فكك ى وإ ككاوي  ّككميةوخفككمو ن  ككوونككصونثككماون  ككوواككاوحتو ككوو)فيككوناوي  ككم  (و  حككروا ككوو

ع  وم و  نيواوااوى هوي فسأ  وع   وفمااوي ياااوي     و   كري وي تمت ك وفكيوي وفكي:وي  كوةاوعثك او  كعروي  ّكمية:و)اأّفكووي كعيعواونكووي و
ي يوب كا:وزماو يفكووشكئاوحكو وىكعوي ف تكرخو و ز كوم اوعوأشئاووي كاويآل كموىكعويكعراوعيكعرويآل كمواكو يوب كا:وزماون كري وعز كريحاوا

و.و(٘)ن ري وث وز ريحاوخع:وزماون ري واز ريحوحو ويكعروب رويآل م(
اوي  ككوئ وخعاحوز ككروعنفككمعو يككرهاو ككالوفي كك اوعففككوويسككتر عيو ككووفكك وي  ككم  و عفكك و كك ى وىكك يوي فينككاو ككماواككاوبع نككو:وبككو وز ككرموعنفككمعم

َعَخْ َمَوكِاويْكماوَخْثَ وَ يَكوو(ِٔإَ يوُزْ ِز َكِاويْكماوِزْ َزيَ يَكوو)ي حم  وبع ووتيكو ا:و
از كزيرويكماوب كروإ ميويكووخث و يكواوعىك يوي فينكاواو(ٙ)

و.و(ٚ)ىعوي  يورّ اون  ووي عيع(
َ ووَعيْ َفْمَعَ وِفْ وَشَيوِئِموي  نوِوعف وفووي وخ توح:و فوونزروبع ووتيو ا:و وي صن ِإ ن

:و َ ون كرخوبوروي صفو  وف وا   وي مسعرواو(ٛ)
وو.(ٜ)ي اوا ور:وإ رخعيو فوو رخوي و  حمهاواررو  وون اوي تمت  ون رخو وومسعر

و يكاويكنككمي وبككو و ا  كوحو كك  و كريوي ن ككاو ا ككورواكاو ا تككواوفك وخاككوووي وعمسككع ووا كرومشككراوعفكك ووعفنيكووخ تككوح:وُمعيوَخ ن
عن كك وخصككفو وىكك يوي فكك ى و(وٓٔ):و ككئهو ا كك وي  ككع وخنككااوىككاّلوب ككا:وعفكك ونصككاوي وعمسككع ونصككوىفووا ككروغككعااوا ككوروي ن ككاو

و.و(ٔٔ)اوع   وفووبو وويانمي ان اوى هوي معي  و  ع ي :وا عوحوناوي عيعو  وفيوي فا  و فووياتم وي فورو   وفوون فووي مسعرو
وخ وي ك يو:(ٕٔ)عي  يونميهوااوفسأ  وإاور وعيعوي يااوفيناوي تمت  وخعونر وإاورتيواوعف و الروفكووعب نكوون  كووفك وخبكعيروع مية

حو و فح وي يم اوااوت ر  وي فياعاوعتأ  مهاوخعوي فياعاون  ووىعو  هوياستيفوروي فمااو عيعوي ياكااوعينفكووتفحفكووينت كومياو
خ ماوفنيو:وفمصوون اوتف  ك وي تنوسك وي   ظكاو ك  وي فتيكوا   اوعت كر  وفكوو كّاوفك وي   كظون كاوفكووث كروفنكواوعبكرو   كغو كوويكفكمو

                                                 
 .وٕٕٙ/ٕ نظموىوف وشمروي  ون  ر:و(ؤ)و
 .وٕٕٚ-ٕٕٙ/ٔشمرووفروي زوووا/ا  ونص عم:و(وٕ)و
اوشككككمروٖٗ٘/ٕاوفانككككاوي    كككك /ا  وىشككككو :وٛٛٔاوي ونكككاوي ككككرينا/و  فككككميري:وٖٖٙ/ٕاوشككككمروي حوا كككك و/و  متككككا:وٕٕٙ/ٔزوككككووا:و نظكككم:وشككككمرووفككككروي (وٖ)و

 .ووٖ٘ٔ/ٕي تصم حو/ ألعىمي:و
 .ووٖٗ٘/ٕاوعي فانا:وٖٖٙ/ٕ نظم:وشمروي حوا  :و(وٗ)و
 .وٚٛٗ/٘ٙ:ؤاو نظموخ توح:و سو وي يم :وفور وعٜٖٙ/ٔفيوناوي  م  :و(و٘)و
و.ووٕ/ٜٜ:ويآل  (وٙ)و
 .ووٕٕٚ/ٔ نظم:وشمرووفروي زووواو/وا  ونص عم:و(وٚ)و
و.ووٛ٘ٔ/ٕ:ويآل  (وٛ)و
 .ووٖٜ/ٛ نظم:وشمروي ف صرو/وا  و ي  :و(وٜ)و
 .ووٖٜ/ٛي فصرمون سو:و(وٓٔ)و
و.ووٖٜ/ٛي فصرمون سو:و(ؤٔ)و
 .وؤ٘/ٔيئر:و وص ومخيوخ اون ري وفففرو  وخ او حموي رفش اوي فشتيمو و  وب  وي وعز  او ريئيوي  عو(ؤٕ)و
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م  وحوع  ّر وفيناوخبّروشماوحوينسووفوحوفيوفسووي  اعياوح ع ي و)م  ي وعفتماوعحكو وت كر  و)فتكم(وخع كاوخف ونوحوإ اوخ و   موفيناوش
ف وت ر  و)م  ي (وف ووي وي فينااوع ح و ثمعيوي    اوكنوو عوبرفاو)فتم(وااوي   ظو حثماوي فمحواوعتعي كااوا فكووخ كماوعبكاو

يانه(وخ او فحكو وي نكع وي     ك وعي سك  وي فيفعسك اواحكو ويكث كروخع كاو كأعرون  وو و سحع اوعف وى يوي نفع:وي و وعيانهاواو و)
و.و(ٔ)ي حال وف ويك او نشواوي فتح  وعوفوفو(

و
 المبحث الثاني

 )احكام واو العطف(  
 الحكم األول:  -1

وي تعح رو فن صروننروي يااون اوتف موي مايوي فتصر
او وككعزوا يفكووي ياككاو كو عيعوإّاو شككمااواو وكوئزوننككرى و كالوشككماوفككوااو سكتثناوي نفككو وفك وفككوااوي ياكاو ككو عيعوفكو ت  او

اوعناكاوي تكف مون كاوي تكف مونفكعومخ تكووعي  كوهاوعناكاوي ظكوىمو حث م وفنيكووناكاوي ظكوىمون كاوي ظكوىماونفكع:وبكو وز كرموعنفكمعم
و.و(ٕ)ن اوي تف مونفع:ومخ تووعز ريحاوعنااوي تف مون اوي ظوىمونفع:وبو وز رموعخنا

وي فو تو وي  تو ويستثن نووف ووعيزوي يااوإاو شماوايفو:وخّفوو
و.وي يااون اوتف موي مايوي فتصراو ومزيحوحو وخ وفستتميحاوعىعوفعتعووى هوي فسأ  و-ٔ
و.وي يااون اوي تف موي فومعماوعىعوفعتعووي فسأ  وي ثون  وف وى يوي  فثو-ٕ

وككعيزوي ياككاون  ككووإاو يككروتعح ككرهو فن صككراوعي او كك وا ككووخ و شككتماوي نفككو و  ياككاو ككو عيعون ككاوتككف موي ماككيوي فتصككرونككر و
 حع و تف مومايوفن صراوبوروي  ووناو)او وحو وي فتفموفماعنوحوفتصالحاو  و يااون  ووفتاوت حرهاوت عر:وب وخناوعز راوع عو

ْ َوننكك َويْسككُحْ وَخْنككَاوَعَزْعُوككَوويوب ككا:وبكك وعز ككراوفكك وغ ككموتعح ككرهاو كك وتفسكك اوبككوروي وسكك فونووعتيككو ا
عاككاوشككمروي ف صككروا كك واو(ٗ()ٖ)

فماكعووي فعتكياو ك و وكزوي ياكاون  كووإاو يكروتعح كرهاونفكع:وز كروبكو وىكعوعنفككمعاوو–  صكروي فتكفموي فتصكروو- يك  :و)اكو وحكو 
هو و تكف موي فن صكراو فووخميروي ياكاون كاوي تكف مواكاو)خسكح (وخحكرويْسُحْ وَخْنَاوَعَزْعُوَوويْ َونن َوعبفاوخنووعز راوعبوروي وتيو ا:و

ِإننكُووَ كَميُحْ وُىكَعوَعَبِ   ُكوُووث وختاو و فياعااوعفث ووبع ووتيكو ا
عن ك وي  ما كاو(وٙ)خحكروي تكف موي فماكعوواكاو) كميح (وثك وناكاون  كو(و٘)

عاو(اوٚ)او ىك وينكاوعم كو(:وينكا:وتأح كرو  فتكفموي ك يواكاوي  يكروعفث كو:و)يْسكُحْ وَخْنكَاوَعَزْعُوكَوويْ َوننك َوااوت س مهون كاوبع كووتيكو او
و.و(ٛ) وعز:ويسح وعزعوواوعا:وي ى وعم و(

عبرو  ع وف و وي تف موي فن صروي ف حرواوصرو  ماو اكعرو كووي حكال وا انكاوننكووي تكف ماوا فك اوا  كوحو ال تصكوماوع حكع و
صككرو ككو ف يعرو ككوواككاونفككعوبع ككووىكك يوي  وصككروسككوريحوفسككّروي تأح ككراوسككعيةوخحككو وي  صككروب ككروفككمواككو يااوخ و يككرهاوافثككورويكعر:وي  

َاَأْوِفُيعيوَخْفَمُحْ وَعُشَمَحوَةُح ْوتيو ا
(وٓٔ)اونكووناكاو)ي شكمحوة(ون كاوي فتكفموي فماكعوواكاو)يوفيكعي(وفك  واكوروي حكال و كو ف يعرو كو(وٜ)

                                                 
 .وؤٙ/ؤ ريئيوي  عيئرو/ا  وب  وي وعز  :و(ؤ)و
 .ووٗ٘ٗ/ٔاويا توروااوشمروي ف صرو/ا  وي فوو :وٚٚ-ٙٚ/ٖاوشمروي ف صر/وا  و ي  :وٕٛٔ نظم:وي  فيوااوي يم   /وا  وونا:و(وٕ)و
و.ووٖ٘/ٕ:ويآل  (وٖ)و
 .ووٕٛٔي  فيوااوي يم   :و(وٗ)و
و.ووٕٙ/ٚ:ويآل  (و٘)و
 .ووٙٚ/ٖف صر:وشمروي (وٙ)و
 .ووٕٚ/٘:ويآل  (وٚ)و
 .ووٜٕٗ/ٕاوياشفعنا:وٖٕٚ/ٕاوشمروي  ون  ر:ؤٜٖ/ٔاوع نظموخ توح:وشمروي حوا  و/و  متا:وٖٓٓ/ٔي  م  :ووكفحو ي ووفيو(وٛ)و
و.وؤٚ/ٓٔ:ويآل  (وٜ)و
 .ووٙٚ/ٖ نظم:وشمروي ف صرو/وا  و ي  :و(وٓٔ)و
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َوننوُاوَنْرٍ وَ ْرُ ُ عَنَيووَعَفكْ وَصكَ حَوعفث ووبع ووتيو او
و(وعصكحو  كوو   صكرو كو ف يعرو كووافك :وفياكعاون كاوي كعيعواكاو) كر  عني(ؤ)

و.وعىعو)ي يوة(وف و) ر  عنيو(
َفووَخْشَمْحَنووَعَاوَ َ وُ َنو:وعفثوروعبعووي  صرو يروفماوي يااوبع ووتيو ا

نااو)يا وة(ون اوي فتكفموي فماكعووف كثوعبكيو(وٕ)
ىك هويآل ك :و)بع كوو)عاوي و نكو(وناكاون كاو  عروي  ما اواكاو(وٖ)اصرو   وفماوي يااوعي فياعاو فماوي ن او)ا(وي زيئر و  تأح ر

عبكرو(وٗ)نف وعاوي و نواو  وبع وو)عا(وبو وف و وتعح روي فتكفماوع يك يوفسكّ وخ و  كور:و)فكووبفكاوعاوز كر(اوي نع وااو)يشمحنو(وع  و  ر
َاُحْ ِحُ عيوِا َيووُىْ وَعيْ َاوُعع َو وتفيوي  صروعي تعح رو و فتفموي فن صروحفووااوبع ووتيو او

َفكووَنَ كْرَنووِفكْ وُرعنِكِووِفكْ وعبع كووتيكو او(و٘)
َشْاٍةوَنْفُ وَعَاوَ َ وُ َنو

و.وو(ٙ)
خفكوواكاوغ كمواو(ٚ)ع  وت شموااوي  م  وي حم  وفو  وعيفر و م وا يووي يااون اوتف موي مايوي فتصرو تف موخعواوصكرو  كم

فك وبككعرو يكاوي يككم و)فكمماو موككروسكعيةوعي يككر (و ماكيو)ي يككر (وي  كم  اوا كروعمرواككاوي نثكموب كك الحاوفنكووفككووفحكوهوي نفككو ونك وسكك  ع وو
عن كروصكوف وي ف وصكرواو(ٛ)نا وحون اوي تف موي فسكتتمواكاو)سكعية(وكنكووفك عرو فشكت اوخيوفسكتٍعوىكعوعي يكر اوع ك هو  نيفكوواصكر

عر:وحنكاوعخ كعو حكمو  كوينكووبكور:وحنكاويسكفيومسكعروي ووي نفع  وفووعمروااوصف حوي   وميوفثروى ياوعىعوفكوومعيونك ون كاو
و.و(ٜ)بور:وحناوعوومو اوف ويكنصوموعنفماوعاي اوعخ عو حموعنفماوعينا  اوعخ عو حموعنفماوعمعيون ونفمو

او(ٓٔ)خفككوواككاوي شككيموا ككروعمروحث ككميحوي ياككاون ككاوي تككف موي فكك حعمو ككالواصككراوعنككروي  ما ككاوعمعرهوىكك يوفكك وتككمعمياوي شككيم
و يو:وعخ مزوشعيىرهوبعروي شونم:ونفمو  وخ اوم 

وَتيكككككككككككككككككككككورا وب ككككككككككككككككككككُاوإ وَخْبَ  ككككككككككككككككككككْاوعَزىككككككككككككككككككككمم
و

كككككككككككككككككككككْ َ ومفكككككككككككككككككككككالو و(ؤٔ)حنيكككككككككككككككككككككوِ وي  َكككككككككككككككككككككالوَتَيسن
اككك)ُزىم(وف اككعاون ككاوي فتككفمواككاو)خب  ككا(وع كك و  حككرو  ككووي فتككفماوعي عوككووخ و  ككور:وخب  ككاوىككاوعزىككماو تأح ككروي تككف موو

وي فستتمو   عاوث و يااون  ووعفنووخ توحوبعرووم مو يوعويا ار:و
و وسككككككككككككك وى ومخ كككككككككككككوعموكككككككككككككوويا  اكككككككككككككُروفككككككككككككك

و
و ككككككككككككككككككوو  نككككككككككككككككككواو و(ؤٕ)فكككككككككككككككككوو كككككككككككككككككك و حككككككككككككككككك وعخ م

ونااو)خ (ون اوي تف موي فستح وااو)  و ح (وف وغ موتعح روعاواصرو
ع  و تمووى هوي فسأ  ورع وخ و ي  عيويفتنوووي يااون كاوي فماكعووي فتصكروياو شكماوي تأح كروخعوفكوو  كع وف كو وي فن صكراون كاو

و نفعوعبعين نواوا رون روي  وي فوو وت س ميحو ي هوي فسأ  :ونورتي وااوي توووي حال وي يم او سو وي
ايعو ما:وي وي تف موي فماكعووي فتصكرواكاوفحك وي وكزةاو)عىكعواو يا كع ون كاوي وكزةاواكأتعيواكاوي صكعم و و فتكفموي فن صكرو

ي فتصروي فماكعووحكو وزةوففكووع ز روي متاوي تي  روتعت فوحوا  عر:و)إنفووخحرو و ف صروااويكعروك و(ؤٖ) تحع وي يااون  وو  ظوح(
حفكوووكوزواكاوي ظكوىماوعي تكف موي فن صكراوعفينكا:وفك وف كثوينكوواونكراووين صكو ويتصرو كوو  ظكوح:وفك وف كثوينكووفتصكرواو وكعزو

                                                 
 .ووٖٕ/ٖٔ:ويآل  (ؤ)و
 .ووٛٗٔ/ٙ:ويآل  (وٕ)و
 .ؤٜٖ/ؤعشمروي حوا  :ووٚ/ٕموشمروي ف صر:و نظ(وٖ)و
 .ووٕٓٔ/ٚي  مي ووكفحو ي ووفيو(وٗ)و
 .ووٜٗ/ٕٙ:ويآل  (و٘)و
 .ووٖ٘/ٙٔ:ويآل  (وٙ)و
 .وؤٖٓ/ؤي  م  و/و   ما ا:ووكفحو  نظم:وي ووفيو(وٚ)و
 .وٜٕٗ/وٕاوعشمروياشفعنا:وٜٖٕ/وٕ نظم:وشمروي  ون  ر:و(وٛ)و
 .ووٓٙٔ/ٗروشعيىرويا    /و  ي نا:و نظم:وي ف وصروي نفع  وااوشمو(وٜ)و
 .وٖٓٓ/ؤي  م  :ووكفحو  نظم:وي ووفيو(وٓٔ)و
و.وٜٕٗ/ٕاوشمروياشفعنا:وٙٚ/ٖاوعشمروي ف صر:وٖٕ٘/وٕاويانصواوااوفسوئروي  الا:وٕٛٔاوي  فيوااوي يم   :وٜٖٛ/وٕحتو :و نظم:وي (ؤٔ)و
 .ووٜٕٗ/ٕاوشمروياشفعنا:وٖٕ٘/ٕ نظم:ويانصواوااوفسوئروي  الا:و(ؤٕ)و
 .وو٘٘ٗ/ٔيا توروااوشمروي ف صر:و(ؤٖ)و
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عي  ونروحو وزةوف وي  يراوعي تف موي فن صروعفينا:وف وف ثوينوواونروخعوي  ونروحو وزةوف وي  يراوا كعوناكاون  كوو كالوتأح كرو
عونااون او ياوفمعاوح ف اواأحرويعاحو فن صروكنوو   ووخ و  كووي فتصكروفن صكروفك وف كثوي ف   ك و كر  رووكعيزوحو وحفوو 

إاميرهوففكوويتصكرو تأح كرهوا فصكرو كوونكعوويسكت الراوعاو وكعزوخ و حكع وي ياكاون كاوىك يوي تأح كروي ظكوىماوك وي فياكعاواكاوفحك و
عاوخ تككوحوتأح ككريحو  فتصككراوعىككعوففككوراواككو وحككو وي تككف موفن صككالحونفككع:وفككووي فياككعاون  ككواواحككو و  ككز وإ  وخ و حككع وىكك يوي فياكك

و.و(ٔ)تم وإاوخناوعز راو  و ح وحو وزةو  ظوحاوعح يوي وحو وفتصالحوفنصع وحونفع:وتم تووعز ريحاو  و ح وحو وزةوفينا
م كاوعىكعو نثكموخعو كنظ اوع ك و كرموعف و الروإفيو وي نظموااوى يوي تي  راو تتكحو نكووخ وفثكروىك يوي تي  كرو ك و  اكمو  كوروي ي

   رهوخ وتف موي مايوي فتصرورع وغ مهوف وي تفوئموااوفح وي وزةاوعي وزمواو يااون  واوإنفكووحكو واكاوحكرو  كووخسك مو عبكوو
و.وي  اعياوعسو تووي تاوت ثمويانسوو وااوي   ظاوعي سيع  وااوي تي  ماوعي سالف وااوي نا 

تف موي مايوي فتصروإاو يروي  صراوخعووعيزهاوإفراوفسوئروي  كالاو ك  ونفكو وي  صكم وعتيروفسأ  ونر ووعيزوي يااون او
ىككك(وي فسككأ  وي سورسكك وعي سككت  وفكك وفسككوئروي  ككالااوٚٚ٘عنفككو وي حعاكك اوعبككروخاككمرو يككووصككوف ويانصككواوخ ككعوي  محككواويان ككوميو)او

اوي ت كوموي حكال وإاوإ يوحكو وىنكوووتعح كروخعواصكراوعحفووت كر وفك وحكال واكو وي  صكم   واو و كزع وي ياكاواكاوفثكروىك هوي فسكأ  واك
ع و زعنوون اوب حوااوتمعم وي شيماوعفوتي وااو  كووخ وبكو عي:وينكوو)او   كع:وإفكووي و حكع وف كرميحواكاوي  يكروخعوف  عظكوحو كواواكو و

اواو تكوةوتنكزرو فنز ك وي وكزةوفك وحو وف رميحوا واونفع:وبو وز رماواحأنووبرونااويسفوحون اوايراوعي وحو وف  عظكوحو كوونفكع:وبفكاوعز كر
و.و(ٕ)ي  يراوا عووعزنووي يااون  وو حو وخ توحو فنز  ونااوياس ون اوي  يراوع  وواو وعز

عر ك  ي و(وٖ)خفووي حعا ع وا رو ى عيوإ اوينوو وعزوي يااون اوي تف موي فماعووي فتصروااوي ت وموي حال او الوتأح رو و فن صر
(وَعُىكَعو ِكوْكُُاِ وُٙ عوِفكمنٍ وَاوْسكَتَعاو)وو وي وعحال وي يم اواف وي  م  وي حم  ويستر عيو  ع كووتيكو اعر   ي ون او  ووينووبروووةوفنووحت

يْكَْن َككا
اككاوناككاو)ىككع(ون ككاوي تككف موي فماككعووي فسككتح واككاو)يسككتعا(اوعي فينككا:واوسككتعاوو م ككروعفففككرو ككواا اوعىككعوفا ككيواو(ٗ)
فوككتي اوعىككعو نتصككمو فكك ى وي  صككم   او ككو وي ككعيعواككاويآل كك وي حم فكك وعيعوي فككوراواوعيعوعمروخ ككعوي  محككواويان ككوميون ككاو(و٘)ي شككفه

و.و(ٙ)ي ياااو)عي فميرو ووو م روعفرهاوعي فينا:وي وو م روعفرهويستعاو و  ع وااوفو  وحعنوو واا (
 وعوم كماوع كماوي  صكم ع وي وخفووفووعمروفنووااوحال وي يم وعيت  عهوفو و ف ى ي اوايعوفووت ر وف و  تاونفمو  وخ اوم  ي

عي ياككاوا يفككوو ككرع واصككراوإنفككووىككعو ككو وي تككمعم واو(ٚ)اوفوكك و يكك وا يفككواوكنككوو)فكك وي شككو وي كك يواو   كك و ككواوعاو  ككوهون  ككو(
و.وي شيم  اوعىعوووئزوننروي  صم   ون اوتيا

 الحكم الثاني:  -2
 عيعوخ تككوحاوعن ككاوفكك ى ووفيككعموي نفككو اوخنككوواوفكك وخفحككو وي ياككاو ككووي  ككوااوننككروي ياككاون ككاوي فتككفموي فوككمعموإنككور 

ي ووماونفع:وفمماو ووع ز راوعنز اون  ووعن كاووي كماوعفنكوواكاوي  كم  وي حكم  ووإنور  يااو يوون اوي فتفموي فومعموإاو يرو
َاَ وَروَ َيووَعِ كأْلَْماِوبع ووتيو او

َعَنَ ْ يَكووَعَن َكاويْ ُ ْ كِووُتْفَف ُكع َوعبع كووتيكو او(وٛ)
وَحكْم ٍوعبع كووتيكو او(وٜ) ك ُحْ وِفْنيَكووَعِفكْ وُحكرِّ ُ َنوِّ

او(ٓٔ)

                                                 
 .ؤٜٖ/ؤشمروي حوا  :و(ؤ)و
 .وٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕيانصواوااوفسوئروي  الا:و(وٕ)و
 .وٕٕ٘/وٕيانصواوااوفسوئروي  الا:و(وٖ)و
 .ووٙ/ٖ٘:ويآل  (وٗ)و
 .ووٕٕ٘/ٕيانصواوااوفسوئروي  الا:و(و٘)و
 .ووٕٕ٘/ٕي فصرمون سو:و(وٙ)و
 .وٕٕ٘/وٕي فصرمون سو:و(وٚ)و
 .وؤٔ/ٔٗ:ويآل  (وٛ)و
 .ووٕٕ/ٖٕ:ويآل  (وٜ)و
 .ووٗٙ/ٙ:ويآل  (وٓٔ)و
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ي  كوااو فنكوحوا كور:و)اكو وحكو وي فتكفمووإنكور عنكروي ك وونكاونكر واو(ٔ)بوروس  ع و:و)عففوو   حوي و شمحووفتفميحوري الحوا فووب  و(
و.و(ٕ)نوح(اوع عوب ا:وفمماو ووعز ٍراوحو و ف.و.و.وي ووماوننور  فومعميحاو  وتيااون  ووإاو
ي  وااوننروي يااو و عيعون اوي تف موي ف  كعااو كو وفنز ك وىك يوي تكف موي عيبكيوفتكواُووإ  كواووإنور عبرون روي نفو وخفمو

 فنز  وي تنع  اواحفوواو يااون اوي ترع  وح  وواو يااون اوى يوي فتكواوإ  كواوعخعروفك وخشكوموإ كاوىك هوي ي ك وسك  ع ووننكرفوو
)  صككرو يككوونالفكك وي وككم(وي ري  كك وا فككووب  يككوووفيكاوخنيككوواو ككتح  وإاوفيتفككر ون ككاوفككووب  يككووعينيككوو ككرروفكك ووبكور:و)ك وىكك هوي يالفكك 

وو.(ٖ)(.و.و.وي   ظو و تنع  اواصوماوننرى و فنز  وي تنع  اوا فووتي اوننرى وحمىعيوي و ت يعىووياس اوع  و وزوخ و ت يعىووإ وه
 فشو ي و   وي تف موي فومعموع   وي تنع  اواي يوي  و ي  و  و وزوي  كعرواكاوفثكر:وعووةو يرهوي نفو وعخسي عيوااو  و وعوووي

فمماو ووعز راوفتاو يوروي  وااوع  ور:وفمماو ووع ز راو)ف وب روخ وي تف موصومونعتوحون وي تنع  اوعي ر  رون اويستعيئيوو
يسككتع ووكنيفككوو وتفيككو واككاوينيفككوون ككاوفككماوعيفككراووبككع ي :و ككوغال اوا فكك اع وي  ككوةوي تككاوىككاوتككف موحفككوو فكك اع وي تنككع  اوعينفككو

عينيفوو حفال وياس ويكعراوعاو  صرو  نيفواوعاو صحوي عباون اوفكوويتصكالو كوورعنيفكواوع ك هوحك  ووي ظكوىموي فوكمعماوكنكووبكرو
وحاوحفكووي وي تنكع  واو سكت روخفووي  وي فوو وا  عر:و)ع  و وحعنكووفشك يوحو  تنكع  وينكوواو سكت روفيكووحالفكاو(ٗ)  صرو و ظماو  نيفو(

و.و(٘)فيوي فنع وحالفوحاواحفوواو يااون اوي تنع  وح  وواو يااون اوي فتواوإ  و(
ىكك(واكاوتي  كروىك يوي فحك وفك وخفحكو وعيعوي ياكاوننكروي ياكاوٜٕٗىكك(ونك وي فكوزناو)اؤٖٔعفو وخ ماو ن  يووي زوكو و)او

  كووشكم حو او يكّروحكروعيفكروفنيفكووفوكروصكوف واواحفكوواو وكعز:وفكمماو)ا وي فياكعاوعي فياكعاون.و يوون اوي تكف موي فوكمعم
و.وو(ٙ) ز رعواوح  وواو وعز:وفمماو ووعز ر(

عي  اوى يوي مخيوخشوموصوف ويانصكواوعىكعو سكع وفوك وي  صكم   و  ع كو:و)عفكني وفك وتفسكوو كو وبكور:ويوفينكوون كاوينكوواو
عزوي و  ككور:و)فككمماو ز ككرعو(واحكك  وو ن اككاوي واو وككعزوناككاو وككعزوناككاوي فتككفموي فوككمعمون ككاوي فظيككموي فوككمعماواككالو وكك

ي فظيموي فوكمعمون كاوي فتكفموي فوكمعماواكالو  كورو)فكمماو كووعز كر(وا ويكسكفوةوفشكتمح واكاوي ياكااواحفكوواو وكعزوي و حكع و
و.و(ٚ)فياعاوحاواو وعزوي و حع وفياعاوحون  و(

ىكك(واكاوٖٜٓٔي يااون اوي تف موي فومعماون  ووي  اكريريو)اووي  وااوننرونور ىك(وتي  رو  موإلٖٙٔعا  وي سمي و)او
 زينتكوون ككالحونكك وحتكو و)ياصككعر(او  ككعروا ككو:و)عيفكووي ف  ككعاواككالو وكعزوي وتياككاون  ككووي ظككوىماواو وكعزوي وت ككعر:وفككمماو ككوو

ي و ك  موع  كر ويا كموعز راوا وي فومعمو  هو وويس وفن صروا ت ر وع تأ ماوحفوو  فنصع اوعحرويس وفياعاون  كووايكعو وكعزو
و.و(ٛ)ن  واوا فوو و اوي فومعموسوئمويكسفوةو  و وموي و يااون  و(

ي  كوااوننكروي ياكاون كاوي تكف موي فوكمعماو فن صكروننكروي ياكاون كاوتكف موي ماكيووإنكور ع م اوي  وي فوو و ك  ون ك و
اوإ يوحككو وفتككفميحويشككترويتصككو وو ككواوحوتصككوروي وككوماوا وي فوككمعمونككور إلي فتصككراوا  ككعر:و)عخّفككووي فوككمعمواككالو ياككاون  ككووياو

ي فماعووف وف ثوي   ظاوعف وف ثوي فينكااواكوفتنيوي ياكاون  كواوحفكوويفتنكيواكاوي فماكعواوع ك و حك و كووفتكفموفن صكراوا يكرو كواو
و.و(ٜ)حفووايروااوي فماعواواأنورعيوي يوفرويكعراو  حع وااوفح وياست الر(

                                                 
 .وؤٜٖ/ؤي حتو :و(ؤ)و
 .ووٖٛٔي  فيوااوي يم   :و(وٕ)و
 .وؤٜٖ/ؤي حتو :و(وٖ)و
 .وٚٚاوٖشمروي ف صر:و(وٗ)و
 .وو٘٘ٗ/ؤيا توروااوشمروي ف صر:و(و٘)و
 .ووٖ/٘ي  م  /و   ما ا:ووكفحو ي ووفيو(وٙ)و
 .ؤٕٗ/وٕاوفسوئروي  الا:ويانصواوا(وٚ)و
 .وٖٖٛ/وٕ زين ويكر :و(وٛ)و
 .وو٘٘ٗ/ؤيا توروااوشمروي ف صر:و(وٜ)و
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ي  كوااووإنكور اكاون كاوي تكف موي فماكعووعي ياكاون كاوي تكف موي فوكمعماوينكوو كز وع ماوي متاوعويوحو  مو  كم او ك  وي ي
ننروي يااون اوي تف موي فومعماوع  و  ز وي  صر:و)ا ويتصوروي تف موي فوكمعمو وكومهويشكروفك ويتصكوروي  يكوروي فتصكراوا و

ميحوخعوظكوىميحاواحكمهوي ياكاون  كواوإ و حكع واوعي فومعمواو ن صكروفك ووكومهاوسكعيةوحكو وتكف ين صو وي  ونروي و  و ح وتف ميحوووزو
ي وككوموخ تكوحاونفككع:وفككمماو ز ككروع ككواووننككور حكو يااون ككاو يككاوفككمعاوي ح فك اوافكك وثكك و كك و وككزوي يونا كاون ككاوي فوككمعموياو 

وعي فورو   وز روع  نواوع  هوي فومعموتف موفن صروحفوو وكاةواكاوي فتكفميااوفتكاو  حكرو كووخعاحوثك و ياكاون  كووحفكووايكرواكا
و.و(ٔ)(ي يوفرويكعراوسعيةوحو ويسفوحاونفع:وي فورو  ناوع   وز راوخعوفماوحونفع:وفمماو ووع ز روإنور ي فماعووي فتصراوا  و   وياو

و.وو(ٔ)(ع ز ر
ي  وااوننروي يااون اوي تكف موي فوكمعماووإنور ى يوفووخ ز و وووفيعموي نفو وخن سي و ووااوي سي وعيا ت وماواالو روف و

 يم   ويكعراوي  م  وي حم  اوعخفووخثمون وي يكم اويفكوواكاوغ كموي سكي وعيا ت كومواكالو و زعنكووياواكاوي شكيمو سنرىووااو  ووحتو وي
 يتاميميحاوع  شيموتمعمتواوا روخووزعيوبعروي شونم:و

واكككككككككككككككككككو  ع وبّم كككككككككككككككككككاوتيوعنكككككككككككككككككككووعتشكككككككككككككككككككتفنو
و

و(وٕ)او ىككككككككك وافكككككككككوو كككككككككووعيا كككككككككو وفككككككككك ونوككككككككك ِوو
و و)ي  وة(و  تمعم اوعبعرويآل م:ووإنور نااو)يا و (ون اوي حواوااو) و(و ا مو

ككككككككككككككعيميوسكككككككككككككك ُعُانو وُتي نككككككككككككككُ واككككككككككككككاوفثككككككككككككككروي سن
و

و(وٖ)عفكككككككككككككوو  نيكككككككككككككووعي حيككككككككككككك وغكككككككككككككعّاون كككككككككككككوناُوو
و و.ونااو)ي حي (ون اوي تف موااو)  نيو(و  تمعم 

ىكك(وعباكم و)اوٕٛٔعى يوي  يون  وووفيعموي نفكو و ك و حك وازفكوحوننكرونفكو وي حعاك اوع يكاونفكو وي  صكم وخفثكور:و كعنهو)او
اكاوفكوروي سكي اوونكور ا كروخوكوزوىك اةوتكموويإلاو(ٗ)ىكك(ٕٚٙىك(وعي  وفو وو)او٘ٗٙىك(وعي ش ع   و)اوٕ٘ٔىك(اوعيا   و)اوٕٙٓ

َعيتن ُكعيوي  نكَووي نكِ يوَتَسكوَةُ عَ و ِكِووَعيْكَْمَفكو َوعف وخر تي وخنيووووةاوااوي تنز روعي شيماوافكوووكوةوفنكوواكاوي تنز كروبكمية وففكز وعغ كمهو
(و٘)

وَعَفكووُ ْت َكاوَن َكْ ُح ْو)يامفو (ونا وحون اوي يوةوي فومعم و و  وةاوعبع ووتيو او وم َعَ ْسَتْ ُتعَنَووِاكاوي نَِّسكوِةوُبكِروي  نكُووُ ْ تِك ُحْ وِاك ِي ن
افكو:و(وٙ)

(اوعبع ككووتيككو ا ِ وِفككْنُيْ وَعيْ ُفْ ِفُنككعَ وَ ِحككِ وي منيِسككُ عَ وِاككاويْ ِيْ ككواككاوفعتككيو  ككااوكنككووناككاون ككاوي تككف موي ف  ككعاواككاو)اكك ي ن
ككاَل َو ُ ْ ِفُنككعَ وِ َفككووُخْنككِزَروِإَ ْ ككَووَعَفككووُخْنككِزَروِفككْ وَبْ ِ ككَووَعيْ ُفِ  ِفكك َ وي صن

اككو ف  ف  واككاوفعتككيو  ككاو ككو يااون ككاوي حككواواككاو)ي  ككو(واو(ٚ)
(ٛ)ي سكال (عي ت ر موا و:و)  فنع و فووخنزروي   وعي اوي ف  ف  وي صال او يناوف ويكن  وةون  ي و

َعَصكرروَنكْ وَسكِ  ِروي  نكِوو:وعبع كووتيكو ا 
وِ ِووَعيْ َفْسِوِرويْ َفَمي ِو َعُحْ مم

و.و يااو)ي فسوروي فمي (ون اوي يوةوف و) و((وٜ)
عبروعباوي نفو وعي ف سمع وننروى هويآل واوعب واومّرعيوا يوون اوخصفو وى يوي ف ى اوعفظ اويآل  ويكع او عبعاوخاعراو

ميةاوعي وحككو وفكك وم سككوةوي فرمسكك وي حعا كك او ن ككروخعاحوبككمية وغ ككموففككز و نصكك و)يكمفككو (ون ككاوت ككر م:و)عيت ككعيويكمفككو وي وايكك يوي  كك
ت ايعىو(وث وبورو)فرثناوشم وو  ون ري ون ويكنف ون وإ ميى  وينوو  او)يكمفو (وبور:وت ع ي :و و كووعي كمف اوعا كووبك حاوا و

و.و(ٔ)او  ميةو ميهوب  فوحاوع  و مرون اوى ياوع  و  حمون  وب فواو(ٓٔ)عاوعبروُحناوننوي يم واوتمروف  عتوحون اوف  

                                                 
 .ؤٜٖ/ؤشمروي حوا  :و(ؤ)و
 .ووٖٓٗ/وٕاوشمروياشفعنا:ؤٜٖ/ؤاوشمروي حوا  :وٛٚ/وٖاوشمروي ف صر:وٖٛٔ نظم:وي  فيوااوي يم   :و(وٕ)و
 .ووٖ/٘ي  م  و/و   ما ا:ووكفحو ووفيواوي ٖٕ٘/ٔ نظم:وفيوناوي  م  و/و   مية:و(وٖ)و
 .وٖٓٗ/وٕ نظم:وشمروياشفعنا:و(وٗ)و
 .وؤ/ٗ:ويآل  (و٘)و
و.ووٕٙٔ/ٗ:ويآل  (وٙ)و
و.وؤٙٔ/ٗ:ويآل  (وٚ)و
 .ووٕٚٗ/ٕ نظم:ويانصواوااوفسوئروي  الا:و(وٛ)و
و.ووٕٚٔ/ٕ:ويآل  (وٜ)و
 .ووٕٕ٘/ٔفيوناوي  م  :و(وٓٔ)و
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عى يوخ عوي ي وهوي ف كمروحفكوو ن كروي  ومسكاوينكووبكور:و كعوَصكّ ْ ُاو  كاوإفكو و  كمخو)يت كعيوي وي ك يوتسكوة ع و كووعيكمفكو (وك ك او
بكور:وواكاوي يم  ك و اكأونظك  واكاوخصكعروخفكموي كر  اوا وي ن كاع  عروي زوو و)بمية وىفز وفكيوتكي يووعب فيكوواو(ٕ)ني اوعفت ا

و.و(ٖ))اوتف  عيو آ وئح (واو يو  و وزوي ف او ا موي واح او وعزو و مف 
وعوفيعموي نفو واو ماو  حعا   وعف ونوصمى وفو وااوى هويآل  وفيوخ  ى و  مية وففز اوع  ووف وعوي  :و

وي  نكَوويااون اوي تف موي فومعماوعينفكووىكعوفوكمعمو و  سك اوعوكعي وي  سك وبع كووتيكو او و)يكمفو (و  هوفومعميحو و إيكعر:و ِإ ن
َحككوَ وَن َككْ ُحْ وَمِب  حككو

ع كك و وككعزو يتككي وي وتحككع وي ككعيعو   سكك اوكنككووخ  و حككع وبسكك وي سكك يراوك وب  ككواو)عيت ككعيوي وي كك يواو(ٗ)
و.و(٘)تسوة ع و و(وعبس وي س يرواو حع وإاوفيوي  وة

 وبع وو)يكمفو (وفومعم و  وةوف رم وغ موي ف  عظو يواوعت ر مهو)ع وكمفو (واف ااو را  ويكع اون  يكواوع كووشكعيىروحث كم وإيآل م:و
عتكي  وىك يوي عوكووخ تكوحو)ك وفكماوي وككمواو يفكروف كرميحواكاويا ت كوموإاونفكع:وي وااي ك اوعخ تكوحوظيككمواو(ٙ)اكاوحالفيك 

وو.(ٚ)ي وومواو يفرو ألعر(
نفككووىككعوفوككمعمون ككاوت ككر موتحم ككمو) كك  (وفككم و عفككوو  نيككووعي حيكك ونككعاون ككونا:وي و)عي حيكك (و كك هوفوككمعميحون ككاوفككوو حككمعياوعي 

و.و(ٛ)خ مااواحأنووبوراوعفوو  نيووع   وي حي اواف اوي ثون  و را  ويكع اون  يو(
ف وي  صكم   اوعفكووبكو عيو كوو ك و  كم ون كاوحكال ووعنف وااوى هوي فسأ  ونوروخن سنووخف روإ اوف ى وي حعا   وكني وخبروتيس وحو

ي يم اوا روووةو ووي  م  وي حم  وعي شيموي يم ااوعن  وواو وفوو سكفيوفك وي يكم اوع عثك و معي تكواوعتحثكموشكعيىرهو وك وخ واو حكع و
و.و   يو وتيوحو   ونر وي نفع  وي شوئي اوعاو تموي  ا وخ وتتسيو فثروى يوي فسفعواواونوو ان يووع ثميوخسو

خفككووت ككم  وي  صككم   و شككعيىروي حككعا   وايككعواو  ككم ونكك وريئككم وي  ككعاواككاويكر كك وي فنا  كك اوعي   وسككواوي   سكك   وي  ي ككر واككاو
خف و وحث كم ونك وي ا  يك وي  اع ك وي تكاوناك و يكووي يكم او تح  كع وحكرو  كووفك وخوكروخ وتكأتاوخبكعي ي وفتاو  ك و ف و  سكي وعبعينكرى او

 تأع رو الوفسعغاواتالحون وخ ويآل  وي حم ف و) تسوة ع و ووعيكمفو (وي تاوتّي عيوبميةتيواوبروبكمخو يكووخفكروي  كميةوا تح  ع وي ت ر موعي
و.وي س ي وعىعوففز و  وي ز وا

وي    وتّي عيوبمية وي وكمواكاويآل ك وي حم فك وي فت رفك اوفك وي نفكو وإنفكوو فكوع ع وخ و وي كعيو   ونكر وي نفع ك وسك اونَوواو فحك  وإ ن
ي  مع ون  واوفتاوع عويصار و و  م  وي حم  وااوخن اوبميةيتووي س ي اوعحو وبونعني وي وحروبمية واوت تيو   وسي وبمية واو يترو
 يواوعىعوخفموااوغو  وي امي  وخ وت تيوي  ا وي تاو نا و يووخفروي  ميةوي س ي و  عينكرونفع ك وتيكوماون  يكووي نفكو او كروي وفناك و

 حع وي  م  وي حم  اوعىعوخصر ونصو اعياوع اتووخاصحوخسو   وي يم   ون اويإلاال اويكسوهوي    وت ناوبعينروي  ا و  ماوخ و
و.وي نفعوعي  ا ون اوشعيىرهاو ف ت اوي  ميةياوي فتعيتم وي تاوصحوسنرىو

و
 الحكم الثالث:  -3

وتاو  وي فياعاوعي فياعاون  و

                                                                                                                                                                  
 وو.ٕ/٘ي  م  :ووكفحو  نظم:وي ووفيو(ؤ)و
 .ووٖ/٘ي فصرمون سو:و(وٕ)و
 ٖ/٘ي  م  :ووكفحو ي ووفيو(وٖ)و
و.وؤ/ٗ:ويآل  (وٗ)و
 .وؤٜٖ/ٔشمروي حوا  /و  متا:و(و٘)و
 .وٜٕٗ-ٕٛٗ/ٕ نظم:ويإلنصواوااوفسوئروي  الا:و(وٙ)و
و.وؤٜٖ/ٔشمروي حوا  :و(وٚ)و
 .وؤٕ٘/ٕيانصواوااوفسوئروي  الا:و(وٛ)و
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ي فياعاون  ووا يااوي  يكرون كاوي  يكراوعياسك ون كاوياسك اوعي ف كمرون كاوف وخفحو وي يااو و عيعوخ و تاو  وي فياعاوعو
ع كوو(اؤ)ي ف مراوعي وف  ون اوي وف  او  كعروي ك وونكا:و)عفحك وي فياكعاوخ و حكع وعاك وي فياكعاون  كواوك وي ياكاونظ كموي تثن ك (

اوخ توح:و)عخن  وينووتيااوياس ون اوياس اوخ يويت  نوواكاوي فكوراوعي  يكرون كاوي  يك روخ يويت  نكوواكاوي زفكو اوت كعر:وبكو وز كرموعنفكمعم
ك وي   ككو و صككّحواككاوحككروعيفككروفنيفككواوعاوت ككعر:وفككواوز ككرموعي شككفهاوك وي شككفهواو صككحوفعتيككواوعت ككعر:وبككو وز ككروعبيككراوات ككو و

و.وو(ٕ)زفونيفواوعاوت عرو  ع وز روعبيراوا تالاوزفون يفو(
عاوعي فياعاون  واوااوي فوروعي زفو اوان وعوكرويسك وفياعاكوحون كاوايكراوخعوى يوىعوفح وي يااو و عيعاوخ و تاو  وي فيا

ايكروفياعاكَوون كاويسك اواال كّروخ و حكع وياسك واكاوت كر موي  يكراوخعوي  يكرواكاوت كر موياسك اوعحك  ووي وعوكراووف ك وفياعاك ون كاو
 فينككا:وخنككوو وككعزوخ و(وٖ)ف ككمرواككاوت ككر موي وف كك ف ككمراوخعوف ككمروفياعاككوحون ككاووف كك اواال ككّروخ وتحككع وي وف كك واككاوت ككر موي ف ككمروخعوي 

 ياككاوي  يككرون ككاوياسكك وي فشكك وو   يككراوحوسكك وي  ونككروعنفككعهاوع وككعزوخ تككوحونحككهوىكك ياوعىككعوخ و ياككاون ككاوي  يككروي عيبككيوفعبككيو
ْصَ وِروَعوَوافثورونااوي  يرون اوياس وخ يوحو وااوياس وفيناوي  يروبع ووتيو او(اوٗ)ياس ويس  َيَروي  نْ كَروَسكَحنحوَاوِ ُ ويإْلِ

ن كاو(و٘)
َصكككوانوٍاوَعَ ْ ِ ْتككك َون كككاوبكككمية ونوصككك اوخي:وا ككك ويكصككك وراوعفنكككووخ تكككوحوبع كككووتيكككو ا:و

خي:و صككك   وع   تككك اواتفكككورووكككنهو(وٙ)
و.و(ٚ)ي فتيوا   وااوي تأع راوعاو وعز:وفمماو مورواع روع تم ون اوي ياااوإ و  هوياس وى يو ت ر موي  ير

وِفككَ ويْ َف ِّككِاوَعُفْ ككِمُ ويْ َف ِّككِاوِفككَ ون ككاوي  يككروخ يوحككو واككاوياسكك وفينككاوي  يككروبع ككووتيككو اووعفثككوروناككاوياسكك  ُ ْ ككِمُ ويْ َفككان
يْ َفاِّو

وعفنووااوي شيموبعروي شونم:واو(ٛ)
واأ   تكككككككككككككككككككككككككوو عفكككككككككككككككككككككككككوحو   كككككككككككككككككككككككككمونكككككككككككككككككككككككككرّعه

و
و(وٜ)عفوٍمناككككككككككككككككككككككككككوُةو سككككككككككككككككككككككككككتف وي فيككككككككككككككككككككككككككو ميو

و وعبعرويآل م:و
و ككككككككككككككككككككككواو اشكككككككككككككككككككككك يوو يتكككككككككككككككككككككك و ككككككككككككككككككككككوتمٍو

و
و(وٓٔ)خسكككككككككككككككككككككعبيووعوكككككككككككككككككككككوئمِوو  صكككككككككككككككككككككرواكككككككككككككككككككككاو

و يااو)فوم(ون او)   م(اوعنااو)ووئم(ون او)  صر(وو
عوككعزوي نفككو وناككاوي ف ككمرون ككاوي وف كك وع ككو يحهوإ يوتوونسككوو و تأع ككراونفككع:وز ككروخ ككعهوحككم  وعنككو  وخ عتككواو حكك اوحفككوو ككماو

يإلنمي اوانفع:وفمماو موروشم اووي متااونااوي وف  ون اوي ف مروخع اوف وي يحهاو حعنيووامنوحون  واو حعنيوو ياوففروف 
عخ كككعوحككككم  اوخع ككككاوفكككك ونفكككع:وفككككمماو موككككروخ ككككعوحكككم  وعشككككم ااوعاسكككك فووخ يوحونككككاوي وف ككك وعي ف ككككمروصكككك ت  او)ك وتاككككو  وي صكككك  و
:وعي فعصكعاوخحثككموفك وتاككو  وي ف تكرخوعي   ككماوعي فكوروعصككوف يواوخاوتكماوخ ويكع كك  و تاو  كو وتيم  ككوحوعتنح كميحاورع وي  ككعيبااوا ع ككو

و.و(ٔٔ)وئتووخ واوعميو وحاوعىنروخ عىووحم  وعشم  واو  هوااوي   حونفع:وفمماو مفروخ عهوحم  وعشم ا(
عحفككوووككعزعيوناككاوياسكك ون ككاوي  يككراوعي  يككرون ككاوياسكك اوحكك  وووككعزعيوناككاوي وف كك وي  ي  كك ون ككاوياسككف  اوع ككو يحهاو

ينكووبككرو”و  ككعروي ك وونككا:او(ٕٔ)صككمايووعكصكو تيوواككاوي ياكاعفصكمعيوىكك يوي توكع زو ككو عيعورع وغ مىكووفكك وفكمعاوي ياككاو  عتيكووعت
                                                 

 .ووٕ٘ٙ/ٔسموصنون ويكنمي :و(ؤ)و
 .وٕٛٔ-ٔٛٔي  فيوااوي يم   :و(وٕ)و
 .ووٖٕٕ/ٔ نظم:وشمرووفروي زوووا:و(وٖ)و
 .ووٖٖٗ/ٕعشمرويكشفعنا:ووٕٗٗ/ٕ نظم:وشمروي  ون  ر:و(وٗ)و
و.ووٜٙ/ٙ:ويآل  (و٘)و
و.وؤٜ/ٚٙ:ويآل  (وٙ)و
 .ووٕٖٛ/ٔ نظم:وشمروي حواا/و  متا:و(وٚ)و
و.ووٜ٘/ٙ:ويآل  (وٛ)و
 .ووٕٗٗ/ٕ نظم:وشمروي  ون  ر:و(وٜ)و
 .ووٖٖٗ/ٕعشمرويكشفعنا:ووٕٗٗ/ٕ:وي فصرموي سو  :و نظم(وٓٔ)و
 .ووٕٖٛ/ٔشمروي حوا  :و(ؤٔ)و
 .ووٕٖٛ/ٔعشمروي حواا:ووٕ٘ٙ/ٔ نظم:وسموصنون ويكنمي :و(ؤٕ)و
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فيوي عيعاو  عتيووعتصمايووفوواو وعزوفيوي  وةوفك وياتسكوواوخاوتكماوو-  صرونااوي وف  وياسف  ون اوي  ي   وع و يحهو- وعز
ك وي ثكوناو ك هوفتي  كوحوخنوو عوب كا:وبكو وفففكروايفكمعووكو هاوعخنكاوتياكاون كاوفكروفكووتياكاو كو عيعاو ك و حك و   كوةوىنكووفكر راو

و.وو(ٔ)” وكعراوعفح وي  وةوإ يوحوناونوا  اوخاوتتومروف وفيناويكت وواوعي تي   و وكعر
نفكوو فتكروىك يوي تاكو  وإ كاوي تكف موي ميوكيوإ كاو عف وخفحو وي يااو و عيعوخ واو حت او تاو  وي فياكعاوعي فياكعاون  كواوعي 

نفع:وز روعنفمعوووو نااواو تكف مواكاو)وكوو نكا(و يكعرو  فياكعاوعي فياكعاون ك ي ووي فتيوا   اوا و وتاو  يفووفاو   وفا   ا
ع اككو  وي تككف موي فتيككوا   و يككروي ككعيعاونفككعوز ككروعنفككمعوفنا  ككو وعفككمماو يفككواوع  ككمرو يككروغ مىككوو”ىككك(:ٜٔٔ  ككعروي سكك عااو)ا

ِإْ وَ ُحككْ وَغِن  ككووخعوَاِ  ككمحيوَاو  نككُوووع(واككاوبع ككووتيككو ا)  صكروعيعوي ياككا(وغو  ككوحو مينككاوا ككووي فتككأ موخعوي فت ككر اوعنككرماوي فاو  ك و يككرو)خ
و.و(ٕ)“َخْعَ اوِ ِيَفو

َ وَعَاوُ ْنِ ُ عَنَيوعبروي ت اوااوبع ووتيو او َعي نِ  َ وَ ْحِنُزعَ وي  نَىَ وَعيْ ِ تن
ع  و  ر:و) ن  عنيفو(اوعبرو ى وي ف سمع وعي نفو واو(ٖ)

وعي نفو وااوت م ويووف يى وشتا:و
و.و(ٗ)فني وف وعوووي تف موإ اوي حنعزاوع حع وي فينااوعاو ن  ع وي حنعزاو را  و حنزع ون اوي حنعزواحو وتعف رىووف و  واو-ٔ

َ يوَمَخْعيوِتَوكوَم حوعفني وف و ماوخنوويحت او  حمويفرىفوورع وصوف واوع  تومويكغ  وعيكن اوعىاوي  ت اوعفث ووبع ووتيو او َعيِ 
عيوِإَ ْ يَكوخعوَ ْيعحيويْنَ تيو

وَ كْمِ و ِكِووَ ِم ئحكواوي كوو  توكوم اوعبع كووتيكو اواو(٘) كووثُك ن َعَفكْ وَ ْحِسكْ وَ ِا َئك حوخعوِإْثفح
اوي كوو ألثك اوعفث كووبع كوواو(ٙ)

ننَيووَ َحِ  َم موتيو او اَلِ وَعيِ  ْ ِموَعي صن َعيْسَتِي ُنعيوِ و صن
وعح ع و:و(وٚ)

ونفكككككككككككك و فككككككككككككووننككككككككككككرنووعخنككككككككككككاو فككككككككككككووننككككككككككككر
و

وعي ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمخيوف ت ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاوووومياو
و.و(ٛ)ع  و  روميتع اوع  ووات و وي فيناو حت او  حموي عيفرو

وعبعرويآل م:و
ومفككككككككككككككككوناو ككككككككككككككككأفٍموحنككككككككككككككككُاوفنككككككككككككككككووععي ككككككككككككككككر

و
و م ئككككككككككككككككوحوعفكككككككككككككككك وخوككككككككككككككككروي اككككككككككككككككعاومفككككككككككككككككوناو

وااوحال وي يم (و و.و(ٜ))ع  و  رو م ئ  اوإ ويحت او تف موي عيفروف وتف مويآل موخ يواي وي فينااوعى يوحث مم
و.و(ٓٔ) ماوخ وي تف موااو) ن  عنيو(و   ى وعي  ى وت نثووي يم اوت ع:وىاوي  ى وي ففميةوعبروت حموعي تأن ثوخشيمعفني وف و-ٕ

وَخْ وُ ْمُتعهُوعي ت اوخ توحوااوبع ووتيو او اف ى وس  ع ووي وي ت ر ماوعي وخفك وخ و متكعهوعمسكع ووخفكاووَعي  نُووَعَمُسعُ ُووَخَف ي
ففكوويحت كاو يتكووفك و يكااوعخ وشكئاووي كاو)ي (وت كومووعتيكو او.و.و.ووخ وشكئاووي تكو”و كميةو  كعر:عي او(ٔٔ)خ و متعهوث وفك ا

و.و(ٖٔ)ىك(ومخيوس  ع وون اوغ مهوف ويآلميةٖٖٛعبروموحوي نفوهو)ااو(ٕٔ)(ااوى يوي فعتيو حمو تيظ فووعي فيناو  مسعرو

                                                 
 .ووٖٗٔ/ٗ:ويآل  (وٖ)وٕ٘ٙ/ٔسموصنون ويكنمي او(ؤ)و
و.وٕٗ٘-ٖٕ٘ي فاو يوي سي ر /و  س عاا:و(وٕ)و
و.ووٖ٘/ٜ:ويآل  (وٖ)و
 .ووٕٖٚ/ٔاوشمروي حوا  :وٕٚٔ/ٛاوت س موي  ما ا:وٖٗٗ/ؤم  :وينظم:وفيوناوي  (وٗ)و
و.وؤٔ/ٕٙ:ويآل  (و٘)و
و.ووٓٔٔ/ٗ:ويآل  (وٙ)و
و.وو٘ٗ/ٕ:ويآل  (وٚ)و
 .ووٕٚٔ/ٛاوت س موي  ما اٖٗٗ/ٔ نظم:وفيوناوي  م  :و(وٛ)و
 .ووٕٛٔ/ٛت س موي  ما ا(وٜ)و
 .ووٕٚٔ/ٛ نظم:وي فصرمون سو:و(وٓٔ)و
ووو.ٖٜٔ/ٛ نظم:وي فصرمون سو:و(ؤٔ)و
 .ووٖٗٗ/ٔفيوناوي  م  :و(ؤٕ)و
 .وؤٖٜ/ٛ نظم:وت س موي  ما ا:و(ؤٖ)و
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(ؤ)يكعوفكماو شكموو ك  ويكعروي ثكوناواكاويإلنكمي وعي فحك عي يااو و عيعو ست ز وخ توحوي تاو  وااويإلنكمي و ك  وي فتيكوا   وا

عاو الاو   وي نفو وااوى هوي فسأ  اوإاوخني وي ت  كعيواكاوي يوفكرواكاوي فياكعااوىكروىكعوي يوفكرواكاوي فياكعاون  كواوخعوىكعوعيعو
وي يااوخعوغ مىفو؟

اوز كريحوعنفكميحاواز كروعنفكمعووفي كوحوف ى وس  ع و:وخ وي يوفروااوي فياعاوىكعوي يوفكرواكاوي فياكعاون  كوو)اكن يوب كا:وتكم 
ينتص وو) تكم (وعي فكماوي يكوااور كرو فينكوهوعشكموو  نيفكووع   كروىك يوي  كعروي كتالاوي يفكروا كتالاوي يوفكروي فعوكعروع كعوحكو و

فكووميايكوحوي يفرو  فماو ك و  ت كاونف كواوك وي يوفكروإنفكوو يفكرونفكالحوعيفكريحو ك و  ت كاونف كواوك وي يوفكروإنفكوو يفكرونفكالحوعيفكريحوخ
)   صكروو–عااوفعتيو  موف وحتو وو عشحوي  و ي  وى يوي ف ى وا  عر:و)عي اماوف و  وو(وٕ)عخفوونص وحوعخفوو  توحوعخفوووزفاح

شميووي ثوناوااوو–  صروي يااو و عيعو ي يوفرويكعروان يوب ا:وبو وز روعنفمعواأص و:وبو وز روبو ونفكمعاووتأث مي تصوموي يوفروعي 
و.و(ٖ) ويكع اون  يواوعصوموي  يرويكعرونوفالحوااوي فياعاوعي فياعاون  و(اف ااوي ثون  و را 

وااون هوخفروي فيوصم  وىعوي كرحتعموفيكريوي ف زعفكاوننكرهوتشكمووفكووب  يكووعفكوو يكرىوواكاوفحك و عبروعوروى يوي ف ى وىعاح
ووفسكنروإ  كواوعحكروفنيفكوواونكراويمت كوووعيفرو)ان يوب اووكوةوز كروعنفكمعاوا كرووي كاوي كعيعوي  يكروشكمح و ك  وز كروعنفكمعاواحكروفنيفك

عىكعومخياوحفكووىكعوعيتكحو نكأاو نكوونك وتح ّكاوي تأع كروعي ت كر موي  ك   و(وٗ)ي ثوناو  هوكنووتو يو فسنروإ  وو روكنووفسنروإ  ووف   ك (
و.و صوف و وي ف يى ويك ماوي تاوب  اوااوى هوي فسأ  

وفكرواكاوي فياكعاون  كووي  يكروي فك حعماوعي يوفكرواكاوي فياكعاوفكماوعمخيو  ماوع نس وإ اوي  وي سمي او  ى وإ اوخ وي ي
وإنكور ي ياااو)ك وفماوي يااوإنفووعتيو  نع ون وي يوفراوع يناون وإنورتواوان يوب ا:وبو وز كروعنفكمعاواكو عيعوخغنكاونك و

عنفككميحوفنا  ككو اواككو عيعوو)بككو (وفككم وخ ككمااواصككوماوتماككيوحفككووتماككيو)بككو (وعحكك  ووي يوناككاو يككوون ككاوفنصككع ونفككعوبع ككو:وي وز ككريحو
عبكروتكياوي نفكو وىك يو(و٘)تنص وحفووتنص و)إ (وعح  ووااوي   ااوخ يوب ا:وفكمماو ز كروعنفكمعواكو عيعووكماوحفكوووكماوي  كوة(

فككيوعيفككروفكك وخىكك وف ككورهونفككعى اوعىككعوف ككرخو)ي تصككوصويكرعيا(وك وشككماوي يفككورويا تصككوصو و  يككروي وو تيككوماي ككمخيوكنككوو
فكمعاوي ياكااو)عيكصكرواكاوفكمعاوي ياكاوخ واوتيفكروكنيكوواوت كتصوكنيكووتكر روتكوم ون كاوياسك اوعتكوم ووياس اوعي كعيعوخفكر

و.و(ٙ)ن اوي  ير(
ع ى وبع و  مع وإ اوخ وي يوفروااوي فياعاوىعوي  يروي فف عاو ونروي عيعاوك ويكصروااوبع نو:وتم اوز كريحوعنفكميح:و

ي كعيعو را ك ويكعرون  كواوعتصكحوخصكفو وىك يوي كمخيو أنكوواو وكعزوإظيكومهاواحفكووخنكووتم اوز ريحوعتم اونفميحاواف اوي  يرو يكرو
ظيكموحككو وىكعوي يوفككراواحكك  ووىكعوي يوفككروإ يوحككو وففك عاوحوفكك وي   ككظاوفكميريحوفكك وويك وي فينككااوعبككرونسك وىكك يوي ككمخيوإ كاوخ ككاون ككاو

و.و(ٚ)ي  ومساوع   وونا
عي  يونكميهاوعحفكووت كر اوخ وي فك ى ويكعراوفك ى وسك  ع واوعي  وئكرواو(ٛ)عاى هوخشيمويآلميةوي ت هوب  اوااوي يفوروااوي فيا

 أ وي يوفروااوي فياعاون  واوىعوخس  ويآلميةوعخبم يووإ اومعروي  ا اوكنوواو فكع وإ كاوت كر موعتأع كرو  يكري وي  اك ونك وا  يتيكواو
و.وع ت  و ون  يووظالاحوف وي تي  ر

 نفردت بها واو العطفاأحكام 

                                                 
و.ووٜ٘/ٕ نظم:وياش وهوعي نظوئموااوي نفع:و(ؤ)و
 .ووٛٛ/ٛشمروي ف صر/وا  و ي  :و(وٕ)و
 .وو٘ٚ/ٖي فصرمون سو:و(وٖ)و
 .ؤٜٔااوي نفعموي يم ا/و  رحتعموفيريوي ف زعفا:و(وٗ)و
 .ووٜٛ/ٛشمروي ف صرو/ا  و ي  :و(و٘)و
 .وو٘ٚاوي فسأ  /ٕٜ/ٕيإلنصواوااوفسوئروي  الا:و(وٙ)و
 .ووٜٛ/ٛ نظم:وشمروي ف صر:و(وٚ)و
 .ووٜٗٔ/ٔىنووو ميةوخ مااوفنيووا  وفح  وي وعز  او ريئيوي  عيئر:و(وٛ)و
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ن ميرو ي هوي فحكو اوإ كاوخ و)ي كعيع(وعيعوي يااوف و   وسوئموفمعاوي يااو فوفعن وخفحو اوعبرونزيو يتي وى يوياون مراي
وعبروخسي وي نفو وااوسمروى هويكفحو ون حموفنيووخشيمىو:واو(ٔ)خصروفمعاوي ياا

اوعىكعوفكووخا ك ون  كو:و كو وي ف ون ك وخنيووي فماوي ف تصو يااويس ون اويس واو حت اوي حال و واوخيو واس وي فياعاون  و-ٔ
نفع:وي تص وز روعنفمعاوعيصااوز روعنفمعاوعسعيةوز روعنفمعاوعو سكاو ك  وز كروعنفكمعاواكو فياعاون  كوواو(ٕ)عيااتيور

ااوى هويكفث  وعىعو)ز ر(واو حت او واواكالو  كور:وي تصك وز كراوعتتكوم وز كراوعيصكااوز كراوعسكعيةوز كراوعو سكاو ك  وز كراو
و وعياصكككا واوعي فسكككوعي وعي   ن ككك وفككك وي فيكككوناوي تكككاواوت كككع وإاو كككوثن  واصكككونريحاوعي كككعيعو فا ككك وي وفكككياواككك  وو)إ ويا تصككك

اكالو وكعزوخ و  كور:وي تصك وز كروايفكمعاوعا:وت وتكروز كروايفكمعاوكننكووإ يواو(ٖ)ي تصاو يوو  الاوغ مىووف وفمعاوي ياكا(
يكعراوي  وةوتعو وي في  و   ويكعروعي ثونااوعى هويكايوروإنفووت يوف وياثن  وون اوياس ويبتصمنوخت نوو و  وةوخعوثّ اواأننووبرو

ويكصفياون اوبعرويفمهوي   ه:ووينتماع نوةون اوى يوي فح واو(ٗ)فيوحو
وب ككككككككككوون ككككككككككووفكككككككككك و حككككككككككماوف  كككككككككك وعفنككككككككككزر

و
و سككككككككككككككك اوي  كككككككككككككككعيو ككككككككككككككك  وي كككككككككككككككر عروافعفكككككككككككككككرو

اوك وي  ن  واو ياكاو يكوو و  كوةاوكنيكوو)خيوي   ن ك (واوتكررون كاوي صعي وخ و  ور:و   وي ر عروعفعفراو و عيعو راحوف وي  وةو
و.وو(٘)ي تمت  

خنيكووي تصككاو ياكاونوفككروبككروفك اوع  ككاوفيفع ككوون كاونوفككروظكوىمو وفييككووفينككاوعيفكراوسككعيةوحككو وي فيفكعروفماعنككوحونفككعوو-ٕ
يْسكُحْ وَخْنكَاوَعَزْعُوكَوويْ َوننك َووبع ووتيكو ا

فياكعاون كاو)خسكح (اوخي:و  سكح وزعوكواوعىكعووازعوكو:واونكرو  يكروففك عااو(ٙ)
ّاوحكو واكونالحوفث كواوا تمتك ون ككاو فك وناكاويكفكمون كاويكفكماوإ واو صككحوناكاو)زع (ون كاوي تكف موي فسكتتموي  ونككراوعي 

وخ وحككو وي فيفككعروفنصككع وحونفككعوبع ككووتيككو ااو(ٚ)ىكك يوخ و  ككوروخسككح وعزعوككواو عبككعووياسكك وي ظككوىمواككونالحو ألفككموعىكك يواو صككح
ي نِ  َ وَتَ عنُةعيوي رنيَموَعيإْلِ َفو َوعَو

اوإل فو وف يعرو  يروفف عاوفياكعاون كاو)ت كع ي(وخي:و)عي  كعيويإل فكو (وايكعوفك وناكاواو(ٛ)
وف كك ون ككاووف كك اوخ وحككو وي فيفككعروفوككمعميحونفككعوبككع ي :و)فككووحككروسككعريةوتفككم اوعاو  تككوةوشككفف (اوا  تككوةوفوككمعمو فتككواو

وعففووووةوااوي شيموبعروخفرى :واو(ٜ)عاوحرو  توةفف عاوفياعاون او)حر(وخي:و
وإ يوفكككككككككككككككككككككووي اون كككككككككككككككككككككواو كككككككككككككككككككككمز و عفكككككككككككككككككككككوحو

و
و(وٓٔ)عزووكككككككككككككككككككككككككك وي فعيوكككككككككككككككككككككككككك وعي ي عنككككككككككككككككككككككككككوو

اكككك)ي ي ع (وف يكككعرو  يككككروففككك عااوعي ت ككككر م:وعحف ككك وي ي ككككع اوعي  يكككروي ففككك عاوفياككككعاون كككاو)زووكككك (وعي وكككوفيو  نيفككككو:وو
و.وي تفس  

 ت  كروخ وي  يكرون كاواو(ٔٔ) ن ااوع  و  صروفينكاو)ي في ك (ونفكع:وفكووبكو وز كروعاونفكمعخنيووي تصاو أ وت تم و كو)ا(وإ وس  اوو-ٖ
عن  كواواأنكوواواو(ٕٔ)ننيفووااوفو تاوياوتفوووعيابتمي او)ع ئالو تعى وخ و)ي عيع(وووفي اوعخنوون  كاوب وفيفكوواكاوعبكاوعيفكر(

                                                 
 .ووٖٜ/ٕ نظم:ويكش وهوعي نظوئموااوي نفع:و(ؤ)و
اوشككمروصككم ح:وٕٕٗ/ٕشككمروي كك ون  ككر:ووٖٙ٘/ٕفانككاوي    كك :ووٜٓٔنا:واوي ونككاوي ككريناواككاوفككمعاوي فيككوٜٓ/ٛ نظككموشككمروي ف صككر/وا كك و يكك  :و(وٕ)و
 .ووٖ٘ٔ/ٕ
 .ووٖ٘ٔ/ٕشمروي تصم ح:و(وٖ)و
 .ووٜٓ/ٛ نظم:وشمروي ف صرو/ا  و ي و(وٗ)و
 .ووٖٙٔ/ٕ نظم:وشمروي تصم ح:و(و٘)و
و.ووٖ٘/ٕ آل  :و(وٙ)و
 .وٙ٘ٗ/ٕ نظم:وي نفعوي عياا/ون وهوفس :و(وٚ)و
و.ووٜ/ٜ٘:ويآل  (وٛ)و
 .وٖٖٕ-ٕٖٕ/ٕاوي فاو يوي سي ر :وٕٕٗ/ٕاوشمروي  ون  ر:وٖٚ٘/ٕاناوي     :و نظم:وف(وٜ)و
 .وٕٕٗ/ٕعشمروي  ون  ر:ووٖٚ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(وٓٔ)و
 .وؤٕٓ/ٔاو ريئيوي  عيئر:وٜٓٔاوي وناوي ريناوااوفمعاوي فيونا:وٖٗٙ/ٕ نظم:وشمروي حوا  :و(ؤٔ)و
و.وؤٕٓ/ٔ ريئيوي  عيئر:و(ؤٕ)و
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في ك (او عاكوحو)فك وخ و حكع وفكميروي فكتحّ  اوفكوووكوةناوز كرو يااون اوي فن او و عيعوإاوع يروي عيعو)ا(اوإ و  و  صروفيناو)ي 
فيونفمعاوا حع وبرون اوياوتفوووااوعباواوتمت وفواةوخفرىفوون اوفواةويآل ماواواةو كو)ا(وااويكغ  ورايكوحو يك يو

ُ ُحْ وَعَفكووخَو:وعفنووااوي  م  وي حم  وبع ووتيكو ااو(ٔ)ي تعى اوع  ونوحوخ وي فميرون اويافتفوااوي ثالث( ْفكَعيُ ُحْ وَعَاوَخْعَاُرُحكْ و ِكو نِتاوتُ َكمِّ
ِنْنَرَنووُزْ َ ا

و.و(ٕ)
ّ و  وتس  و)ي عيع(و ن ااوخع بتمينيكوو ككو)ا(واكاوي)ا(اواالو وعزونفع:وبو وز كروزاونفكمعاوخفكووبتمينيوو كيبصراوي في  اويفتنيووعي 

كك:وبع ككووتيككو ا و ِّ  َوَغْ ككِمويْ َفْاُتككعِ وَن َككْ ِيْ وَعَاوي تن
عبككروتككزيرو)ا(وننككروخفكك وي  كك هواو(ٗ)اننفككوووككوزوك واككاو)غ ككم(وفينككاوي ن ككااو(ٖ)

َعَاوَتْسكَتِعيويْ َفَسكَنُ وَعَاوو:نفع:وفوو سكتعيوز كروعاونفكمعاو)ك وي في ك وىنكووف يعفك وفك و) سكتعي(وعفنكوواكاوي  كم  وي حكم  وبع كووتيكو ا
ي سن َِّئ ُو

ِعيويْكَْفَ وُةوَعَاويْكَْفَعياُوَعَفووَ ْستَو:وعبع ووتيو ااو(٘)
و.وو(ٙ)

ِإننَفكووَخْشكُحعوَ ثِّكاوَعُفْزنِكاوإ كاوي  نكوِونفعوبع كووتيكو ااو(ٚ)خنيووي تصاو يااوي شاةون اوفميراوو-ٗ
ُخعَ ئِكَووَن َكْ ِيْ وعبع كووتيكو ااو(ٛ)

وِفككْ وَم ِِّيككْ وَعَمْفَفكك مو َصككَ َعيام
 نككاوفككنح و ععويكفككال وعي نييككا(ون ككاوخ و)يكفككال (واككاوعفنككووبع ككوون  ككووي صككال وعي سككال :و)  او(ٜ)

وعفنووااوي شيموبعروخفرى :واو(ٓٔ)ي فر ثووفيو)ُفُ  (و تفت  اوعي فينا:و   ناوي  و اع وي ي الة
وعفكككككككككككككككككككككككككككككككككرراويكر ككككككككككككككككككككككككككككككككك و ميىشككككككككككككككككككككككككككككككككك و

و
و(ؤٔ)عي  ككككككككككككككككككككككككاوبع يككككككككككككككككككككككككووحكككككككككككككككككككككككك  وحوعف نككككككككككككككككككككككككوو

ويو اوعبروتشومووي عيعوااوى يوي فح اوحفوو ماوي  وفو وو)خع(وعفنووبع ووتو َعَفْ وَ ْحِسْ وَ ِا َئ حوخعوِإْثفح
و.و(ٕٔ)

وفنووبعروي  مزر :واو(ٖٔ) يااوفووف ووي تثن  وخعوي وفيوي تصاخنيووو-٘
وي مز ككككككككككككككككككككككككككككككك واومز ككككككككككككككككككككككككككككككك وفث يككككككككككككككككككككككككككككككككو وإ ن

و
و(وٗٔ)ا كككككككككككككككككككككري وفثكككككككككككككككككككككروفففكككككككككككككككككككككِروعفففكككككككككككككككككككككرِوو

و
وعبعوخ اونعيه:و

وخبفنككككككككككككككككككوو يككككككككككككككككككوو عفككككككككككككككككككوحوع عفككككككككككككككككككوحوثو ثككككككككككككككككككوحو
و

ووع عفكككككككككككككككككوحو كككككككككككككككككوو كككككككككككككككككع وي تمّفكككككككككككككككككرو كككككككككككككككككوفهموو
و ي تصاو يااوي ف مرون اويكون اوننرويافت و وإ اوي م اونفكع:وفكمماو موكروبكوئ وعز كرموعخ كعهاوعنفكع:وز كرموبكوئ ونفكمعووخنيوو-ٙ
و.وعغالفواوعفنووااو و وياشتاوراوز روتم اونفميحوعخ وه

ككِ  رَووخنيككووي تصككاو ككو وت تككم و كككو)إّفككو(وي فسكك عب و فث يككواوعننككرونا يككوو  ف ككمرونفككعوبع ككووتيككو او-ٚ ككووَح ُككعمحيوي سن فن ككووَشككوِحمحيوَعيِ  ِإفن
عاو(ؤ)

 وككعزونككرو)إفككو(وي ثون كك ونوا كك اوك واو وتفككيوفماككو وفكك وفككمعاوي ياككااوافتككاوفككوويوتفككيوفككماوفكك وفككمعاوي ياككاوفككيو
وعاوتمرو)إفو(وي ثون  و الو)ي عيع(وياونورميحاوعف وي نورمو  اوي ففوس :واوي عيعاواو عيعوىاوي يوا  ورعنو

                                                 
 .ووٖٗٙ/ٕوشمروي حوا  :(ؤ)و
ويآل  (وٕ)و
و.ووٚ/ٔ:ويآل  (وٖ)و
 .ووٖ٘٘/ٕ نظم:وفاناوي     و/(وٗ)و
و.ووٖٗ/ٔٗ:ويآل  (و٘)و
و.ووٕٕ/ٖ٘:ويآل  (وٙ)و
 اٖٙٔ/ٕاوعشمروي تصم ح:ؤٖٕ/ٕاوي فاو يوي سي ر :وٜٗ/ٕاويكش وهوعي نظوئموااوي نفع:وٖٚ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(وٚ)و
و.ووٙٛ/ٕٔ:ويآل  (وٛ)و
و.ووٚ٘ٔ/ٕ:ويآل  (وٜ)و
 .ووٖٚ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(وٓٔ)و
 .وؤٖٕ/ٕاوي فاو يوي سي ر :وٖٓ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(ؤٔ)و
 .ووٖٚ٘/ٕاوع نظموفاناوي     :وٓٔٔ/ٗ:ويآل  (ؤٕ)و
 .وٖٙ٘/ٕاو نظموفاناوي     :وٓٔ-ٜاوٖٚٔ/ٕعشمروي تصم ح:ووٖٙ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(ؤٖ)و
 .ووٖٙٔ/ٕاوعشمروي تصم ح:وٖٜ/ٖوهوعي نظوئموااوي نفع:واويكش ٖ٘٘/ٕ نظم:وفاناوي     /و(وٗٔ)و
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وشكككككككككككككككككو اونيوفتيكككككككككككككككككوو كككككككككككككككككوو  تفكككككككككككككككككووخفنكككككككككككككككككو
و

وإفكككككككككككككككككووإ كككككككككككككككككاوونككككككككككككككككك وإفكككككككككككككككككووإ كككككككككككككككككاونكككككككككككككككككومو
و وعاوخف ظوف اوي عيعوإاوفيوت   او)يفو(و و  رراوح ع و:و”:وع ن روصوف و زين ويكر ون وي  وىشو وبع و

واوت سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرعيوخ كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو ح 
و

ووي فكككككككككككككككككككككككككككككككككككوو نكككككككككككككككككككككككككككككككككككووي فكككككككككككككككككككككككككككككككككككوو حككككككككككككككككككككككككككككككككككك و
روفينكاو  كموحكو ت   مونفكعووخسكتم اوع)خ فو(و ا و)ااو)خفو(وعبروت م وي عيعوااوى يوي فعتيون وفيناوي وفيوعي تشم وو ت  و

فوومحع وحو و.وو(ٕ)إفووفش وحوعي 
وَعِ َفكْ وَرَ كَروَ ْ تِكَاوُفْ ِفنحكووَعِ ْ ُفكْ ِفِن َ و:واكوكعرونفكعاو(ٖ)خنيووي تصاو يااوي يو ون اوي  وصوع كو يحهو-ٛ ويْغِ كْموِ كاوَعِ َعيِ كَرين َم ِّ

َعيْ ُفْ ِفَنكواِو
َخَ ككْ َنووِفكَ وي ننِ  ِّكك َ وِف ثَكوَبُيْ وَعِفْنككَووَعِفكْ وُنككعرٍووَعيِ  ْوعفثككوروي ثكوناوبع ككووتيكو ااو(ٗ)

َعَفاَلِئَحتِككِووَعُمُسكِ ِووَعِوْ ِم ككَروعنفكعو(و٘)
َعِف َحككورَو

ع شككومووي ككعيعواككاوىكك يوي فحكك وفكك وفككمعاوي ياككا:و)فتككا(ونفككع:وفككواوي نككوهوفتككاوي ي فككوةاوعبككر وي فوككو وفتككاو(وٙ)
وو.(ٚ)ي فشو اواأنيوونا او وصوحون اونو 

و
 الخاتمة

 ي هوي ساعموخحع وبروخت اون او وتف وى هوي وع  وااوحت وي نفعوعفصكورمهاوع يكروخ وخحكع وبكروبكرفاو ك  و كريوىك يوي  فكثو
فكوو تي كك و فككماوفك وفككمعاوي يم  كك وي فيفكك وعيعوي ياكااوىكك يوي فككماوي صكي وي سككيراوعي عيتككحوي   ككااو يكروحككروىكك يويسككتا يوخ و

و ر مهو   ومهوي حم ووخ وخصروإ اوفوو أتا:وخبعير:وخنناو   اوويريحاوختمووت
  رووفياوفور وى يوي  فثوف وحت وفت مب و نفو وع اع   وعف سم  اوعاكاونصكعموف ت  ك اوتحعنكاوفننيكوو الصك وف سكم و فكاوو-ٔ

و.وشتواوفعتعوو)عيعوي ياا(ووي تووسيروي فتنوعراوبم  وي فأ  و ي وو اناوي ريمهون وي موعوون وي فصورموي فت مب 
عاككاوايكك واوخسككالانوو فعتككعووعيعوي ياككا(اوعكسككو   ي وعفنككوىوي واككاورميسككوتي و يككووىتفككو خناككاوىكك يوي  فككثوصككعم وعيتككف واو-ٕ

و.وي عظ   وي  اع  وعي تي  م  وي تاوت ر يووى هويكري وااوي حال وي يم ا
و.و  ت ااوففووىعوفث اوااوخثنوةوي  فث  و تمووي  وفثوفسوئروى يوي  فثورع وخ وتحع و ووعب واوحث م او ي روا يووع   راوعوو-ٖ

عخ  ميحاوخنعرواأحمموفووبرفاو ووى يوي  فكثاوفك وخننكاو ك وخسكتايوخ وخعاكاوىك يوي فعتكعووف كووفك وي يكماوعي تف  كروا كووافكوو
حكع وعخموعوخ وخ.و.و.ووزيروا ووز ور و فستز راوع حنناوخنماوخنناو   اوويريحوف وخوروخ وخنااو   فثوف ووف وي شفعروعيإلفوا 

و.وع  مورنعينووخ وي ففرو وم وي يو ف  .و.و.ووبروعا اوااو  و
و

 المصادر والمراجع
ىككك(وتف  كك :واككوون ككروي ككم عاوسككيراؤٜٔيكشكك وهوعي نظككوئمواككاوي نفككعاووككالروي ككر  ون ككروي ككمفف و كك وخ ككاوي  حككموي سكك عااو)اوو-ٔ

و.و ٜ٘ٚٔنشم:وفحت  وي ح  واويكزىم  او
ىككك(وٚٚ٘ي  صككم   وعي حككعا   :وخ ككعوي  محككواوحفككوروي ككر  ون ككروي ككمفف و كك وفففككرويان ككوميو)اوويإلنصككواواككاوفوئككروي  ككماو كك  و-ٕ

و.و ٜ٘٘ٔتف   :وفففروففاوي ر  ون روي فف راوي ا ي وي ثو ث /وفا ي وي سيور اوفصماو

                                                                                                                                                                  
و.ووٖ/ٙٚ:ويآل  (ؤ)و
 .ووٖ٘ٗ/ٕ نظم:وي نفعوي عياا:و(وٕ)و
 .ووٜٗ/ٕاويكش وهوعي نظوئموااوي نفع:وٖٚ٘-ٖٙ٘/ٕ نظم:وفاناوي     :و(وٖ)و
 .ووٕٛ/ٔٚ:ويآل  (وٗ)و
و.ووٚ/ٖٖ:ويآل  (و٘)و
و.ووٜٛ/ٕ:ويآل  (وٙ)و
 .ووٕٚ٘/ٕفاناوي     :و(وٚ)و
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حتعم:وفعسكاوىك(اوتف   :وي كرٙٗٙيإل توروااوشمروي ف صر:وخ عونفمعونثفو و  ونفموي فيمعاو و  وي فوو وي نفعيو)اوو-ٖ
و.و ٕٜٛٔ نويوي ي   ااوفا ي وي يونااو اريراو

و.وىك(اوريموي حتو وي يم او/و  معأ٘ٚ ريئيوي  عيئر:وخ عون روي وفففرو  وخ او حموي رفش اوي فشتيمو و  وب  وي وعز  و)اوو-ٗ
و.وتو وي يمعهوف ووعيىموي  وفعه:وفففروفمتتاوي ز  رياوفنشعمياوريموفحت  وي ف و /و  معاو-٘
ىككك(وتف  كك :واككووففسكك اوف سسكك وريموي حتكك و  ا ونكك ؤٗٚي ونككاوي ككريناواككاوفككمعاوي فيككونا:وفسكك و كك وبوسكك وي فككميريو)اوو-ٙ

و.و ٜٙٚٔىك/وٜٖٙٔعي نشماوووفي وي فعصر/و
ىكك(وتف  ك :وفففكعروفففكروشكوحماوٖٓٔووفيوي   و ون وتأع روي  م  و)ت س موي ا مي(:وخ عووي موفففرو ك ووم كموي ا كميو)اوو-ٚ

و.وموي فيوما"اوفصمري
ىككك(وي ا يكك وي ثو ثكك اوريموٓٚٙي وككوفيوكفحككو وي  ككم  و)ت سكك موي  ما ككا(:وخ ككعون ككروي وفففككرو كك وخففككرويكنصككوميوي  ما ككاو)اوو-ٛ

و.و ٜٚٙٔىك/وٖٚٛٔي حوت وي يم او  ا ون وعي نشم/و
و.ؤا.وصمىك(وي فا ي /و عا وفٖٜٓٔ زين ويكر وع  و سو وي يم :ون روي  ورموي  اريريو)اوو-ٜ

ىك(:وتف   وفففرون اوي نووماوي ا ي وي ثون ك اوريموي يكراو  ا ونك وعي نشكم/وٕٜٖي  صوئص:وخ عوي  تحونثفو و  ووناو)اوو-ٓٔ
و.وو  معا

ىككك(وتف  كك :و ونكك وفكك ويكسككوت  اوفككني :وفصككا اوي سكك واوي ا يكك وٕٜٖخ ككعوي  ككتحونثفككو و كك وو ككاو)او.وسككموصككنون ويانككمي و-ٔٔ
و.و ٜٗ٘ٔىك/ٖٗٚٔ و اوي ف  ااوفصم/ويكع اوفا ي وفصا  وي 

ىك(وتف   :وفففروففكاوي كر  وٜٕٜشمروياشفعناون اوخ    وي  وفو و:وخ عوي فس ون اونعموي ر  و  وفففروياشفعناو)اوو-ٕٔ
و.و ٜ٘٘ٔىك/وٖ٘ٚٔن روي فف روي ا ي ويكع ا/وريموي حتو وي يم ااو  معا/و

ىكك(وتف  ك :وفففككروففكاوي ككر  ون كروي فف كراوي ا يكك ويكم يك ونشككماوٜٙٚ)اوو يكوةوي كر  ون ككروي و ك ون  ككر.وشكمروي ك ون  ككرو-ٖٔ
و.وىك(وريموي  حماو  معاٜ٘ٓ و)اوٜٗٙٔفا ي وي سيور و فصم/و

و.وىك(وريموي  حماو  معآٜٙشمروتصم حون اوي تعت ح:و و رو  ون روي ويازىميو)اوو-ٗٔ
ىككك(وتف  كك :وي ككرحتعموصككوف وخ ككعوونككوروف سسكك وريموٜٙٙ)اوشككمرووفككرويكوككوواو)ي شككمروي ح  ككم(:وي كك ونصكك عموياشكك   اوو-٘ٔ

و.و ٜٓٛٔي حت و  ا ون وعي فنشماوووفي وي فعصراو
و.و ٜ٘ٛٔىك(وريموي حت وي ي ف  /و  معا/وٙٛٙشمروي حوا  وااوي نفع:ومتووي ر  وفففرو  وي فس وياستمي و يو)اوو-ٙٔ
و.ونو  وي حت او  معاوىك(ٖٗٙشمروي ف صر:وفعا وي ر  و ي  و  ون او  و ي  و)اوو-ٚٔ
و.و ٜٙٙٔ/ؤااوي نفعوي يم ا/وبعينروعتا   /وي رحتعموفيريوي ف زعفاو/وفصا اوي  و او ف  اوعخعارهو/وفصمواو-ٛٔ
و.وىك/ونشموفحت  وي فثنا/و اريرٖٙٔٔىك(وفصعمون وا ي و عا /وي ا ي ويكع ا/وٓٛٔي حتو :وس  ع وو)اوو-ٜٔ
و.و ٜٙ٘ٔو-ىكٖ٘ٚٔىك(وريموصورم/و  معا/ؤٔٚر  وفففرو  وفحمفوو  وفنظعمو)او سو وي يم :وخ عوي  ترووفوروي و-ٕٓ
و.و ٕٜٛٔىك(وتف   :وفوفروي ف ف /وفا ي وي يونا/و ارير/وٕٜٖي  فيوااو يم   :وخ عوي  تحونثفو و   ووناو)اوو-ٕٔ
و.و ٜٚ٘ٔو-ىكٖٚٚٔ/وي فمشروإ او  واوي  م  وي حم  وعح فوتو:وفففرواومهو محواو/وي فا ي وي يوشفا/ورفش و-ٕٕ
ي فاكككو يوي سكككي ر واكككاوشكككمروي  م كككر :ووكككالروي كككر  وي سككك عاااوتف  ككك :وي كككرحتعمون يكككو و وسككك  وفسككك  /وريموي مسكككو  و  ا ونككك /وو-ٖٕ

و.و ٜ٘ٚٔ
ي ا يك وي ثون ك ونكو  وي حتك /و  كمعا/و.وىكك(وتف  ك :وفففكرون كاوي نوكومٕٚٓفيوناوي  م  :وخ عوزحم وو ف او ك وز كوروي  كميةو)اوو-ٕٗ

و.و ٜٓٛٔ
ىكك(وتف  ك :وفففكرؤٙٚفاناوي     ون وحت ويانمي :وخ عوفففرون روي ووفوروي كر  و ك و عسكاو ك وىشكو ويكنصكوميو)اوو-ٕ٘

و.وففاوي ر  ون روي فف روفا ي وي فرنا/وي  وىم 
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 ككمعا/وريموىككك(ون ككاوىككوف و زينكك ويكر و/و ٘٘ٛي ف وصككروي نفع كك واككاوشككمروشككعيىرويك   كك :و ككرموي ككر  وي ي نككاوفففككعرو)اوو-ٕٙ
و.وصورم

و.و ٜٙٙٔي نفعوي عياا:ون وهوفس و/وي ا ي وي ثو ث و/وريموي فيوماو فصماوو-ٕٚ


