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 آاظعناتتعكع هةممة يةنع(نعثدذر هنعث معراسع ظالالزئمعنظاسمانالرنعث ؤة 

نعث هنعث مىلكع بولذص، ظذالر صانعي بولغاندعن آئيعن ظالالهنةرسة ظالال
  . ةللعرعثالردعن خةؤةرداردذر قعلغان ظةمهظالال). دةرضاهعغا قايتعدذ

  
  
 
  

  ظعسالم معراس تةقسعمات
  علعرقاظعـدع
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�َّه �ِصف الْعِلْمِ وهو موها فَاِتَعلَّموا الْفَرائِض وعلِّ«
  -ظعلعمـ معراس« »اُمتِى مِن نـزعي عِلْمٍ اَولُ وهو ىينسٰ

 تعثالر،حىنكعظأضع قعالرغاباش ؤة الرظأضعنعث ـلعرعنع

- ـمئ شذنداقال بذ،. يئرعمعدذر ظعلعمنعث )عيدعن( ظذ

 ظذنتذص آئتعدعغان ؤة نعث ظىممعتعم ظةث بذرذنـ

   .»تعدعغان ظعلعمدذرزاية قعلعؤئ

  
  .  ــــ ظعبن ماجة رعؤايعتع                      
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  آعرعش سأز
  
  

  )ظالالهنعث ظعسمع بعلةن باشاليمةنناهايعتع شةصقةتلعك ؤة مئهرعبان (
  

ا    ةهكامالر بولس اظعت ظ قا ظ ةرعظعتعدعكع معراس الم ش ظعس
  . ظعسالم دعنعنعث مذقةددةس ظةهكاملعرعدعن بعرعدذر

ا رةهمةت   تاظاال ظالاله (معراس ظعلمع ظالعملعرعمعز    ظذالرغ
ؤة هةدعس  » قذرظان آةرعم « زور ظعجتعهاد بعلةن ظذلذغ      )قعلغاي

ا  ةرعفنع ظاس اهابة ش ص، س رامالر -س قعلع الاله (آع اال ظ تاظ
-ـنعث سأزلعرع ؤة ظةمةلعيعتعدعن صايدع  )ظذالردعن رازع بولغاي  

ةربعر        ـ ان، ه ذن آئلعدعغ ة ظذيغ لعنعص، دذنيانعث هةممة يئرعض
ان   ةل بولغ ايعن مذآةمم ان، ظعنت عق آئلعدعغ ة مذؤاص دةؤرض

  . شةرهعلةص حعقتع ظةهكامنعمةزآذر 
كع، ظ ايعتع ظةصسذس لناه زنعث تع زدا -ذنعث بع يئزعقعمع

ا، آةث           تةرجعمة ؤة نةشعر قعلعنغان آعتابحعسع يوق بولغاحق
ن  الدا ظذنعثدع ىدةك ه لعرعمعزنعث دئض ذلمان قئرعنداش مذس
ةرلعك  نعث يئت ان تونذش ا بولغ انلعقع، ظذنعثغ ةؤةر قالغ بعخ
ارلعق         بولماسلعقع ؤة ظةمةل قعلعشقا ظئتعبار بةرمةسلعكع قات

ةؤة ار س ر قات راس بع ذ مع ارلعرعمعزدا ب ةيلعدعن دعي بلةر تىص
ةل قعلعش   تة ظةم لعك رةؤعش ةهكاملعرعغا تئضعش عمات ظ تةقس

  . هازعرغعحة ظومذملعشعص آئتةلمعدع
نع  ذلمانلعرعمعزدا معراس ذن مذس ةن نذرغ ذنعث بعل ش
ة تةقسعم  أز رايعح عمذ ظ ان، تةقسعم قعلس تةقسعم قعلمايدعغ

اتذنع عنع خ رعنعث معراس ان، ظئ علعؤالعدعغان، قعلعدعغ  ظعض
علعؤالعدعغان، ظومذمالشتذرذص          رع ظعض خاتذننعث معراسعنع ظئ
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ة ظعش          ظئيتقاندا، ظعسالم معراس تةقسعمات قاظعدعلعرع بويعح
-قعلمايدعغان، هةتتا ظالالهقا ظاسعي بولذص، معراسنع غةيرعيـ        

ةهؤالالر            ان ظ ةص قعلعدعغ ـنعث تةقسعم قعلعص بئرعشعنع تةل
  . ر بولدع ؤة بولذؤاتعدذظئغعر دةرعجعدة سادع

ذ     الالهنعث ب ئلعص، ظ ة ظ ةهؤالالرنع نةزةرض رعقع ظ يذقع
ـ  عتعش ؤة ظومذمالش عنعش، ظأض ةهكامعنع ظأض ةددةس ظ -مذق

ابنع             ذ آعت زدعكع ب ـتذرذشقا قواليلعق بولسذن ظىحىن قولعثع
راس ظعلمع      ابالردعن صايدعـ     )علم الفرائض (مع - توغرعسعدعكع آعت

لذب  ثع ظذس ةث يئ لعنعص، ظ ىزىص ـ ص ت لعك قعلع تا حىشعنعش
تذق ة قئلعصـ . حعق ىن يةن ع ظىح ان بولذش قا ظاس -صايدعلعنعش

  . ـالشقان معسالالرنع آأرسعتعص ظأتتذق
االنعث   الاله تاظ ذلمانالرنعث ظ ارلعق مذس $ ® ب tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σßϑÏ9 
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ان     « أآىم حعقارغ تا ه رةر ظعش ةيغةمبعرع بع الاله ؤة ظذنعث ص ظ

ةر  اغدا، ظ ال م-ح ةرنعثذظظاي ارلعقع   معنل عدا ظعختعي أز ظعش ظ
الاله يةنع  ( بولمايدذ الاله  ؤة ظ تا    ظ رةر ظعش ةيغةمبعرع بع نعث ص

ا مذخالعصةت        هأآىم حعقارغان ظعكةن،   ادةمنعث ظذنعثغ -ـهئح ظ
ايدذحعلعـ عغا بولم ةهزاب ( »)ك قعلعش ىرة ظ ةت-36س  ،) ظاي

عمات قاظعـ  راس تةقس ذ مع ص، ب ةل قعلع ة ظةم ةن ظةمرعض -دئض
أزعنعث ؤة باشقعـ  عنع، ظ عنع، ظأضعتعش دعلعرعنع ظأضعنعش -ـ

ـالرنعث ظةمةلعيعتعضة تةتبعقالص، ظةمةلعيلةشتىرىشعنع ظىمعد     
  . قعلعمعز
تعلعدا  ظذيغذر زامان هازعرقع توغرعسعدا ظعلمع معراس بذ،

العق،   انلعقع ظىحىن خات اب بولغ ةن آعت تعم تىزىلض تذنجع قئ
العق    ن، خات ع مذمكع ان بولذش العي بواللمعغ انالردعن خ نذقس

  . بايقالسا تىزعتعص صايدعلعنعشعثالرنع ظىمعد قعلعمعز
  . )!ظامعن(ظالاله تاظاال هةممعمعزضة رةهمةت قعلغاي 

  .فمذظةللع ―                                         
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  بعرعنحع باب  ظومذمعي قاظعدة
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x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθø9 $# šχθ ç/ tø% F{$# uρ $ £ϑÏΒ ¨≅ s% çμ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èYx. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β ∩∠∪ 〈 
-ـيةنع مئيعت ( معراستا قالدذرغان قانلعرعغتذ ؤة ظانعسع-ظاتا«
ار      )نعث تةرةآعسعدة ـ ةرنعث هةسسعسع ب ا .  ظةرل ظانعسع ؤة   -ظات
ارغتذ الالرنعثمذ هةسسعسع ب تا ظاي ان معراس انلعرع قالدذرغ  .ق

ذ     ة   (مةيلع ظ ةنع تةرةآ أص بولسذن          )ي اآع آ از بولسذن ي ةر   ، ظ  ه
ادةم  ةرعظعتعدة  (ظ ادعل ش الالهنعث ظ ةن هةس )ظ -ـ بةلضعلةنض

  . ) ظايةت-7سىرة نعسا ( »سعسعنع ظالعدذـ
® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= à2 ù'tƒ tΑ≡uθøΒ r& 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# $ ¸ϑù= àß $ yϑ̄ΡÎ) tβθ è= à2 ù'tƒ ’ Îû öΝÎγÏΡθ äÜ ç/ 

# Y‘$ tΡ ( šχ öθn= óÁ u‹ y™uρ # Z Ïè y™ ∩⊇⊃∪ 〈 »     ال ةرنعث م -زذلذم قعلعص يئتعمل
نع  ةق(مىلكع عقعغا   )ناه عزآع، قورس ةؤالعدعغانالر، شىبهعس  ي

ان ( نعص تذرعدعغ ع يئ ةت آىن دذ،  )قعيام ةؤالغان بولع نع ي  ظوت
ا   (ظذالر يئنعص تذرغان ظوتقا      ةنع دوزاخق رعدذ  )ي ا    (»  آع ىرة نعس س

  . ) ظايةت-10
® 9e≅ à6Ï9 uρ $ oΨù= yè y_ u’ Í<≡uθtΒ $ £ϑÏΒ x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθø9 $# šχθ ç/ tø% F{$# uρ 4 〈 »  هةر بعر

ةيعنلعدذق،            ان تةرةآعسع ظىحىن ؤارعسالر ت ظادةمنعث قالدذرغ
ر    -33سىرة نعسا   (» ظانعالر ؤة يئقعنالردذر  -ظذالر ظاتا   ظايةتنعث بع
  . )قعسمع
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® $ tΒuρ tβρ â™ !$ t± n@ HωÎ) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# > u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 صةقةت « 〉 ∪®⊅∩ #$
علةر      اندعن س اندعال ظ الاله خالعغ ارع ظ ةرنعث صةرؤةردعض ظالةمل

علةرنعث خالعغعنعث       (خااليسعلةر   ة س -ـيةنع ظالاله خالعمعغعح
  . ) ظايةت-29سىرة تةآؤعر (» الرنعث هئحبعر صايدعسع يوقـ

® š ù= Ï? ßŠρ ß‰ãm «!$# 4 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ã&ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ìôfs? 

⎯ ÏΒ $ yγ ÏF ós s? ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 ة« 〉 ∪⊃⊆∩ #$  ظةن
ذالر  الال(ش ةنع ظ ىن  هي ع ظىح ةل قعلعش ةندعلعرعنعث ظةم  ب

ةهكامالر رعدعكع ظ ةن يذقع علةص بةرض الال)بةلض -ـنعث قانذنه ظ
ع ظالالـ العرعدذر، آعمك ة ظ هق ث صةيغةمبعرعض ةت  ؤة ظذنع عتاظ

الال  ةن، ظ تةثل  هقعلعدعك تعدعن ظأس ع ظاس ئقعص ة ظذن ر ظ
ى      ةردة مةثض ذ يةرل ذ ظ ىزعدذ، ظ ة آعرض ان جةننةتلةرض تذرعدعغ

ةقعيةت قازعنعشتذر      . قالعدذ ىرة   (» بذ حوث مذؤةصص ا   س  -13نعس
  . )ظايةت

® ∅ tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ £‰yè tGtƒuρ … çν yŠρ ß‰ãn ã&ù#Åz ô‰ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 

… ã&s! uρ ÑU# x‹tã Ñ⎥⎫ Îγ•Β ∩⊇⊆∪ 〈 » ـصةيغةم ظذنعث   ا ؤة   هق آعمكع ظالال-
عرتعغا    هبعرعضة ظاسعيلعق قعلعص، ظالال   ـ نعث قانذنلعرعنعث س

 ظذنع دوزاخقا آعرضىزعدذ، ظذ دوزاختا      هحعقعص آئتعدعكةن، ظالال  
دذ           ار بولع ا دذح العدذ، خورلعغذحع ظازابق ا    (» مةثضى ق ىرة نعس س

  . ) ظايةت-14
ةن      صة داق دئض االم مذن تعلموا الفـرائض   «: يغةمبةر ظةلةيهعسس

راس  « »وعلموها فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول علم ينـزع من امىت            مع
ذ        عتعثالر، حىنكع ظ ظعلعملعرعنع ظأضعنعثالر ؤة باشقعالرغا ظأض

 مئنعث ظىممعتعم   ،شذنداقال بذ . عدذريئرعمظعلعمنعث  ) دعنعي(
تذص   ذرذن ظذن ةث ب ان ظع عدعغآئتظ ة قعلعؤئتعدعغ -ـان ؤة زاي

  . ①»لعمدذرـ
                                                 

   .بذنع ظعبن ماجة رعؤايةت قعلغان ①
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عنع     ةهكاملعرعنعث تولعس ةرعظةت ظ اال ش الاله تاظ ظ
ا  ةن بةرص ع بعل ة قعلعش يول االمغا هاؤال ةيغةمبةر ظةلةيهعسس ص

ةهكامع     راس ظ ةمما مع عمذ، ظ ان بولس لةرنعقعلغ  دعكع ظىلىش
ا معراس     . ضةنئكعتعص بةر ظأزع بعؤاسعتة ب   ذ بولس ةآمذ   ب نعث ب

ة  م ه عما  مذهع راس تةقس ةنلعكع ؤة مع ـ تعنعثق ظعك -ماتئ
ر    ازذك بع ايعن ن ان ظعنت ذر باغالنغ ماتعكعغا حوثق مظعـ  لع

   .، ظةلؤةتتةظعكةنلعكعنع آأرسعتعص بئرعدذ
ان النعثظعنس ة - م عز  مىلىآك ع ظعختعيارس ة بولذش  ظعض

دذ ةن بولع ول بعل ارعي ي اآع ظعختعي ة . ي عز ظعض ظعختعيارس
ذ  معراسخورالرنعث   .ئلعدذن آ  معراستع مىلىك-بولعدعغان مال  ب

ال ايمعز دعنم ةحتذق، ظالم الالهنعث ظعلتعدئيعشع  ؤاز آ -ـظ
انلعقـ ذصصاتعنع رةت قعلغ ةتظعي   بول ذ ق ةسدذرذس ، ب . ظةم

دذ        ذل قعلدذرع ةجبذرعي قوب ع م ةرعظةت ظذن ا ش . ناؤادا رةت قعلس
ئخعمذ دذرذس  ئلعؤئلعش ت ارتذق ظ عدعن ظ لعك ظىلىش آئلعش

ةس ارعي . ظةم ال ظعختعي ان م ة بولعدعغ ىك-ظعض ودا مىل ، س
ة عيةت  -هةدعي انحعلعق، ؤةس ارة، دئهق وؤغات، ظعج ار ...س - قات

  . ئلعدذ آالردعنلعق
عدا  االرنعث قارعش ال ظألعم ل م ع خع ذ ظعكك ىك -ب مىل
عنع   دة معراستعن آةلض اك  ظعحع ةث ص ان  ظ ال هئساببولغ -ـم

ةررذك . لعنعدذـ ةن تةب اال بةرض الاله تاظ ا ظ ذ بولس ع، ب حىنك
الغ . دذرؤغعسو ذ آعشع      عنعق ةن        ش الر بعل ةر خعل يول أزع ه ظ

الدذر ةن م ا آةلتىرض ةص . قولغ النع تةل ان م اك بولغ ةث ص ظ
ا   قعلعش   ابلعنعدذ   بولس ادةت هئس آعمكع معراستعن ؤاز     . ظعب

ادةتتعن ؤاز            ة، ظعب أثىل بألمعس قا آ آئحعص ظىلىشعنع ظئلعش
ان ظعبادة   عدهاياتلعقآعشعنعث  . دذبولعآةحكةن   -ـت عكع قعلغ

اتعدعن آئيعن مع       هئسابالننعث يئرعمع   ع دعن عرعلـ ا، ؤاص -ـس
ة   عنعثراسـ  ةرعظةت بويعح ان يئ قعلعنعشع  تةقسعمش -ـقالغ
ة     مئيعتنعث معراسع      يةنع ،دذررعمعـ ةرعظةت بويعح تةقسعم  ش

اندعقعلعن اندعن ال غ دذ ؤة   ظ ان بولع ىتىن بولغ نع ص ث دع  ظذنع
 4 

ا    االنعث ظالدعغ الاله تاظ ةن   ظ ن بعل ىتىن دع ةر . دذاالياربص ظةض
ةهلعلعرع  ث ظ ةرعظةتنعث مئيعتنع ة ش راس قاظعدعلعرعض مع

ا،   ة قعلمعس ذ  رعظاي أزعنعث ش ت ظ ن مئيع رعم دع ةنع يئ  ال بعل
العدذ رعص ق ا بئ االنعث ظالدعغ الاله تاظ نع . ظ ةك، معراس دئم

ا مئيعتنعث دعنعنعث         شةرعظةت بويعحة    تةقسعم قعلعش بولس
انلعق   اردةم قعلغ ة ي ابلعنعدذ  بولصىتىنلعنعشعض مذ هئس . ذص

-ـ تةقسعم قعلماسلعق ؤارعس      نع شةرعظةت بويعحة  معراس ظةضةر
ةؤةبلعك  ـ ع س لذق قعلعش اراص سذس ةل ق اندا الالرنعث س  بولغ

تعدا     ات ؤاق ةمما هاي عمذ، ظ ار بولمعس ت جاؤابك ا مئيع بذنعثغ
ة  ا  ظأزعض س بولعدعغانالرغ راس ؤارع ةنحة  مع ن حىش ظعلمعدع
ةهمعيعت   لعكعبةرمعضةن انلعقع  ، ظذنعث ظ -ـسةؤةب  عنع تونذتمعغ

تقعمذ           للعك بو ـ ظذلعيعتع مئيع ا، بذنعث مةس ان بولس ذص قالغ
نعدذ داقبذ. يىآلع ةن ا    هالةتت ة ظالس اال رةهمعسعض الاله تاظ  ظ

ايدذ    اي قويم ا جازالعم ة ظالس ةر، ظادالعتعض ذ قعلعؤئت ذ . ①ظةص ب
ايعن  انظعنت ذصيام اقعؤةت بول ن ، ظ ذلمانالر بذنعثدع  مذس

  . شع الزعمبولذ  ظاضاهقاتتعق
معراس ظعلمعنع زاية قعلعؤئتعشنعث     ،  هاسعلكاالم شذآع 

عتع  ةت آىنعدعكع ظاص عز، قعيام ورعقع مألحةرلعضىس اتتعق س  ق
ذص،  ثبول ةهلع ظعلعمل بذنع ةث  ةدا ظ ظذلعيعتع ظ رنعث مةس
ر ع. ظئغع ذثا، ظذن عنعشش رعش - ظأض ةت بئ ظأضعتعشكة ظةهمعي

راس  ذلمانالردا مع ةمدة مذس ع ه نع ظعلم اشظئثع ةآمذ قوزغ  ب
ا  زأرىر ذم ظوقذمعس لعكعنع حوق ع دةرس راس ظعلم ذص، مع  بول

  . قةتظعي بولمايدعغان تىرلةر قاتارعغا آعرضىزىش الزعم
                                                 

تع     ① ادالعتع ؤة هئكمع ع، ظ أز ظعلم اال ظ الاله تاظ ةهكاملعرعنع ظ راس ظ مع
ا، آأز       ةل قعلمعس ا ظةم ع بذنعثغ ذص، آعمك ةن بول ىزىص بئكعتك ةن ت ة بعل ض

نعق    اال ظئ الاله تاظ ا، ظ ول تذتس قا ي ع حعقعص باش ا قارش ا ؤة ظذنعثغ ظعلمعس
انالر         داق قعلغ آأرسعتعص بةرضةن يولدعن باشقا يول تذتقان بولعدذ هةمدة مذن

االنعث   الاله تاظ ‰ã&ù#Åzô ®ظ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$Î#≈ yz $yγ‹Ïù …ã&s!uρ ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫Îγ •Β 〈 »الال ع هظ  ظذن
دذ     دوزاخقا آعرضىزعدذ، ظذ د    » وزاختا مةثضى قالعدذ، خورلعغذحع ظازابقا دذحار بولع

   .دئضةن جازاسعنع آىتىص تذرسا بولعدذ)  ظايةتنعث بعر قعسمع-14سىرة نعسا (
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   معراس§1

  
ارع   ةرنعث صةرؤةردعض اش ظالةمل ة ؤة ماخت ىتىن مةدهعي ص

الاله اظ االم  تاظاالغ تذر، دذرذت ؤة س االنعث  خاس الاله تاظ ظ
ع مذهةم  ع ؤة بةندعس ث   ظةلحعس االمغا ؤة ظذنع ةد ظةلةيهعسس م

تعن  ة تةرةص اك هةمم ان ص ةبولغ -ـاتع ؤة هةمراهعظتاؤاب-ظاظعل
  . لعرعغا بولغايـ

ةدةر يذقعرعقع ظايةت ؤة هةدعسلةردعن معراس ظعلمعنعث ن        ةق
ع،  ةدةر مذهعملعق اؤابعنعث  نةق عزلعكع ؤة س ةدةر تةخعرس نةق

  . حوثلذقعنع آأرىؤالغعلع بولعدذ
. معراسخور) 2 .مئيعت) 1:  رذآنع بار  معراستا مذنداق ظىح  

  . مىلىك- مال) 3
خور  ذنداقال معراس ان هئسابلعنعش ةؤةب بولعدعغ قا س ش

امعل  ظىحمذنداق   ار  ظ عؤعتع   ) 2. نةسةب ) 1:  ب اه مذناس ) 3. نعك
  . ظازاد بولذشتعن هاسعل بولغان مذناسعؤةت

ىح           داق ظ يةنة شذنداقال معراسنع تةقسعم قعلعشتعمذ مذن
ار ةرت ب ذش ) 1: ش ان بول ات بولغ الدذرغذحع ؤاص راس ق ) 2. مع

ذش       ان بول ات بولغ -معراسنع تةقسعم قعلـ     ) 3. معراسخور هاي
  .ـغذحع معراس ظعلعملعرعدعن خةؤةردار بولغان بولذش

ا رةهمةت   (معراس ظعلمع ظالعملعرعمعز    ظالاله تاظاال ظذالرغ
اي ةن  )قعلغ اد بعل ةرعم « زور ظعجتعه ان آ ةدعس » قذرظ ؤة ه

تعن            شةرعف ظاسا  ة تةرةص ادةمنعث هةمم ألىص آةتكةن ظ عدا، ظ س
ادقا   ان ظعقتعس ت قالدذرغ ذص، مئيع أزدة تذت عنع آ اك بولذش ص

ا  نعسبةتةن بعرعنحعسعنع ظ   ذرذص ظعككعنحعسعنع     ادا قعلم ي ت
 تىرلىك  ظىح تةرتعصلعك بولغان مذنذ     ، بولمايدعغان ادا قعلعشقا ظ

   :عحعقت بةلضعلةصهةقنع 
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  .، دةصنة قعلعش حعقعمع مئيعتنع يذيذش، آئصةنلةش.1
ذرذص ؤةسع         .  مئيعتنعث قةرزع  .2 اي ت ادا قعلم ةرزنع ظ -ـق

  . ①يةتنع ظورذنالشقا، معراس تةقسعم قعلعشقا بولمايدذـ
قان   ن ظاش ل حعقعمدع رعنحع خع ةرزع بع ث ق مئيعتنع

. مىلىآتعن بئرعلعدذ هةمدة تولذق ظادا قعلعنعدذ     -بارلعق مال 
رعن   ة، بع قا يةتمعس ادا قعلعش ةر ظ ن ظةض ل حعقعمدع حع خع

ةرز    ة ق ةرز ظعضعلعرعض ع ق ةر قايس نع ه ذل مئلع قان ص نعث ظاش
بعتع ايتذرعدذ ②نعس ة ق ان   .  بويعح ادا قعلعنمعغ ةرزنعث ظ ق

  . قعسمع مئيعتنعث زعممعسعدة قالعدذ
 عنحعرمئيعتنعث ؤةسعيعتع بع   . مئيعتنعث ؤةسعيعتع  .3

   . ظعككعنحع خعل حعقعمالردعن ظاشقان مالدعن بئرعلعدذؤة
ال راس مع قان م ن ظاش ل حعقعمدع ىح خع رعقع ظ يذقع
ذص،  ةرعم «بول ان آ ةرنع  » قذرظ ةرعفتعكع هأآىمل ةدعس ش ؤة ه

ابعت   ةلعيعتعدة س أز ؤة ظةم اهابعلةرنعث س ص، س اس قعلع ظاس
ا  ان ظعجم ع   ظبولغ ةن صةتعؤاس ة آةلض العمالرنعث بعرلعكك  ؤة ظ

قا معراسخورالرغا             اندعن باش ة، ظ ةرز ظعضعلعرعض ةؤؤةل ص  بويعحة ظ
  . تةقسعم قعلعنعدذ

                                                 
يعلعدذ              ① داق دئ تة مذن ر هةدعس ان بع : ظةلع رةزعيةلالهذ ظةنهذ رعؤايةت قعلغ

ةتكةن   « ذرذن تىض عيةتتعن ب ةرزنع ؤةس االم ق ةيغةمبةر ظةلةيهعسس » ― ص
 .عرمعزع ؤة ظعبن ماجة رعؤايعتعت

علةن،  ② ة  مةس ر ظادةمض ث بع ة  7000مئيعتنع ر ظادةمض ة بع وم، يةن  5000 س
رعدعن              12000سوم، جةمظعي    نة حعقعملع ادةمنعث دةص ذ ظ ا، ظ ةرزع بولس  سوم ق

ذل      ةر                 9000ظاشقان قالدذق ص ذلنع ه ةق ص ذ ن ا ب ا، ظذنداقت ان بولس وم بولغ  س
داق       ز     قايسع قةرز ظعضعلعرعضة مذن ا     7000: تةقسعم قعلعص بئرعمع وم بولس  س

ومنعث 12000 ة   58.33% س ةرز ظعضعسعض رعنحع ق انلعقتعن، بع ع بولغ ت
ذل   ةق ص ةلعي ن ومنعث 9000ظةم ز؛ 58.33% س ع بئرعمع ا 5000ن وم بولس  س

ة       41.67% سومنعث   12000 ةرز ظعضعسعض نحع ق ىن، ظعككع انلعقع ظىح تع بولغ
ذل        ةق ص ومنعث    9000ظذنعثغا ظةمةلعي ن ز   41.67% س نع بئرعمع ذنداق  . تع ش

ة    ةرز ظعضعسعض رعنحع ق اندا بع ة   5250بولغ ةرز ظعضعسعض نحع ق وم، ظعككع  س
 .  سوم تئضعدذ3750
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  معراس ظالغذحعالر  §2

  
ذص،      ةر بول ىك ظادةمل ة تىرل الغذحعالر يةتت راس ظ ذالر مع ظ

ع  ات بولذش ا هاي ان ؤاقعتت ات بولغ الدذرغذحع ؤاص راس ق مع
  : شةرت
دة معراس ظىلىشع   »قذرظان آةرعم « يةنع   ،ظةهلع صةرزلةر . 1

  . الرخوربةلضعلةنضةن معراس
ةبةلةر. 2 ةهلع  ،ظةس ةنع ظ ةرز  ي ار ص ةرز  ب ةهلع ص ا، ظ بولس

نع »ظاشقان«بةلضعلةنضةن هةققعنع ظئلعص بولغاندعن آئيعن      
ان        ا ظالمايدعغ ةرزدعن ظاشمعس ةرز     ؛ظالعدعغان، ظةهلع ص ةهلع ص  ظ

ان معراس        -ـصةقةت بولمعغاندا معراسنعث هةممعسعنع ظالعدعغ
ئلعص  . خورالرـ ةققعنع ظ ةن ه ةرزلةر بةلضعلةنض ةهلع ص ةر ظ ظةض

ى       بولغاندعن آ  ة ظ -ئيعن ظةسةبةلةر تئصعلمعسا، ظةهلع صةرزلةرض
ة ظاساسةن         )سةهمعسع ( علىش از آأصلىآعض ايتذرذش «نعث ظ  »ق

نعدذ انلعقع  . قعلع ايتذرذش قعلعنعدعغ ة ق نحع آعملةرض ظىحع
  .  بايان قعلعنعدذبابتا

ةرهام. 3 ةنع ،الرزةؤعلظ ةرعم « ي ان آ ع »قذرظ دة ظىلىش
ةن،  ةنع بةلضعلةنمعض ةس،ي ةرز ظةم ةهلع ص ةس،  ظ ةبةمذ ظةم ظةس

اندعن       اندا ظ ةقةت بولمعغ ةبة ص ةن ظةس ةرز بعل ةهلع ص ةمما ظ ظ
انالر   عدعكع تذغق ةب تئش ان نةس راس ظالعدعغ ذالر  مع ذص، ب  بول

ذرذ    « أآمعدة ظ ر   -قظالالهنعث ه انالر بع خور    -تذغق ة معراس بعرعض
ةر    .  ظةث هةقلعقتذر  )ياتالردعن(بولذشقا   شىبهعسعزآع، ظالاله ه

ص تذرغ  ةيظعنع بعلع دذرش ةنفال  (» ذحع ىرة ظ ةت-75س ة ض) ظاي
  . ظاساسةن معراس ظالعدذ

ةل مذؤاالت. 4 ان  ،الرمةؤل نعق بولمعغ ةبع ظئ ةنع نةس ي
ةبع       اآع نةس ع ي ان آعش نعق بولغ ةبع ظئ ةن نةس ع بعل آعش

ارا       ع ظأزظ ر آعش قا بع ان باش نعق بولمعغ رظئ ة -بع بعرعض
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قا     ة ظئلعش ةرزعنع ظىستعض قا، ق خور بولذش ةت  معراس ، جعناي
أ كةظ ةتلعرعنع تألةش ا دعي ا،  ظةهدعلةشكةن تكىزىص سالس بولس

ر ذ بع االيدذ -بذالرم راس ظئلعش رعدعن مع ا . بع نحع بذالرغ ظىحع
  . خعلدعكع معراسخورالرمذ تئصعلمعغاندا ظاندعن معراس تئضعدذ

ةررذن . 5 ةبمذق ةرنةس ةيرعنعث ظىس ، ظةلةلغةيرعل ةنع غ - ـ ي
ةب تعضةـ رار نةس ان ظعق ع قعلعنغ ذص،  آعش عنع بول ر آعش بع

ة   بذ دادعسعنعث مئيعتنعث ظةمما دئسة، تذغقذنذم بعر مئنعث هةقت
ألىص          ظعقرارع بولمعسا، ظألىص آةتكىحع دئضةن سأزعدعن يانماي ظ

 ظعقرار قعلعنغان آعشع     نةسةبآةتسة، ظةشذ غةيرعنعث ظىستعضة     
دذ خورالرنعث . بولع ل معراس أت خع رعدعكع ت ا يذقع بذالرغ

  . ا ظاندعن معراس تئضعدذهئحقايسعسع تئصعلمعغاند
نغذحعالر. 6 عيةت قعلع ل . ؤةس ةش خع رعقع ب يذقع

ةقةت خورالر ص عنع  معراس ة معراس ث هةمم اندا مئيعتنع  بولمعغ
  .  ظالعدذالر)بئقعؤئلعنغان باال دئضةندةك( قعلعنغذحعؤةسعيةت 

-ـيذقعرعدا ظئيتعلغان ظالتة تىرلىك معراس     . بةيتذلمال. 7
علمعغاند   الرخورـ ذرذلعدذ       صةقةت تئص ةيتذلمالغا تاصش راس ب . ا مع

ال           ―بةيتذلمال النغان م زمعتع ظىحىن توص ذلمانالر خع -مذس
تعدا جع          اآعمعيعتع ظاس -ـمىلىك خةزعنعسع بولذص، ظعسالم ه

ةتنعث  ـ ان غةنعم ةدعقة،   5/1هادتا ظئلعنغ ةرز س مع، ص  قعس
. ظعسالم دعنع ظىحىن توصالنغان مالالر بذ خةزعنعضة تاصشذرذلعدذ       

ةتدار، ظعشةن         ظعسالم ه  ال ظامان -ـاآعمعيعتع يوق يةرلةردة بذ م
اؤات     ذظحلعك مـ ذلمانالر ظ ذص، مذس ة تذتقذزذل ن آعشعلةرض مع

ا )اظعت ظعشالر   ظ  ضةمذسذلمانالر مةنصةظةتع (قعلعدعغان ظعشالر    ، غ
-ـةمبةغةل، ظاجعز، صئ   ظعشلةص تذرمذشعنع قامدعيالمايدعغان آ   

اجع     ـ -ـدعن حعقالماي  قعر آعشعلةرضة، ظأزعنعث تذرمذش ظئهتعي
ان دةث        ـ اجعزالر تذرعدعغ ا، ظ -ـساراي -دعغان ياراملعق ظألعماالرغ
ارلعق ظعشالرغا، دعن             ـ أؤرىك سئلعش قات الرغا، يول ياساش، آ

  . يولعدعكع تالعبذلظعلعملةرضة سةرص قعلعنعدذ
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  معراستعن مةهرذم بولغذحعالر  §3

  
انالر     دة بولمعغ ةب ظعحع ةلذمكع، نةس ة م هةممةيلةنض

  . مايدذنور هئسابالمعراسخ
ذنداقال،  خورالردش أؤةندعكع عمذمعراس ةؤةبلةردعن ت  س

ذش  ةربعر خور بول ا، معراس ع تئصعلس نس ةهرذم  هوقذقعدع  م
  . قعلعنعدذ

ذلماندعن . 1 رعك مذس عر، مذش ةد ؤةآاص لعرع مذرت   ؤارعس
ايدذ راس ظااللم ذلمان. مع راس  ؤارعسمذس ن مع الرمذ ظذالردع

ايدذ اتذندع. ①ظااللم ةد خ ذلمانمذرت راس عرعل ؤارعسن مذس  مع
ايدذ   دعنظذالر ظةمما مذرتةد خاتذن  ظالعدذ،   عرالر،  . معراس ظااللم آاص

ارعدا بةيتذل           ؤة مذشرعكالر اللعرع غةنعمةت قات ةرنعث م - ـ مذرتةدل
- ـظةمما، مذرتةد بولغان ظةر آعشعنعث مذسذل      . مالغا تاصشذرذلعدذ ـ
   .اس ظاالاليدذ معرمان ؤاقتعدعكع مىلكعدعن مذسذلمان ؤارعسلعرعـ

خور     . 2 ئقعؤالغذحع معراس ةن ب اال بعل ان ب بئقعؤئلعنغ
مايدذ االاليدذ   . بولذش النع ظ ان م عيةت قعلعنغ ةمما، ؤةس . ظ

ذلمان بولذشع، ؤةسعيةت           شةرتع شذآع، هةر ظعككعلعسع مذس
ةرةآعنعث            ال ت ان م  3/1قعلعنغان بولذشع، ؤةسعيةت قعلعنغ

   . الزعمعضةن بولذشعقعسمعدعن ظئشعص آةتم
اس. 3 رةرعارةتةفف آ ؤةقعس ان ب ؤاجعتعن بع  بولعدعغ

ةهرذمدذر   تعن م راس ظئلعش اتعل مع أؤةندعكع  . ②ق ثدا ت بذنع
ع تئص ةهؤالالرنعث بعرس ا عظ ذلمان (لس ىحع مذس ظألتىرىلض

اندا ابلعنعدذ)بولغ اتعل هئس ألتىرىش )1:  ق تةن ظ ةنع ،قةس  ي
ألتىرىش  اراآتئرعدعكعظ ورالخ ارا- ق ان (الر غي تعق، تاص حا، معل

                                                 
خور بوال   «① عرغا معراس ذلمان آاص ذلمانغا، مذس عر مذس ايدذلآاص » ― م

 . بعرلعككة آئلعنضةن هةدعس
 قعيبةيهة» ― هئحنةرسة يوق قاتعلغا ظألتىرىلضةن ظادةمنعث مئلعدعن      «②

 . رعؤايةت قعلغان
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عحاق،   ح، ص ةك قعلع اق، آالت أمىر، توقم ةن)ت تةن  الر بعل قةس
ذناه ذنعث جازاسع    ب بولذص،   ①ظذرذص ظألتىرىش ظئتعص ياآع     ②ض
تذر ةففارةت . ؤة قعساس ةمما، آ ةت ظ وقؤة دعي ة )2. ي  قةستةنض

ان  اص آئتعدعغ ألتىرىشظوخش ألىش ،ظ ا ظ ة ظذرذلس ةنع ظادةتت  ي
ةن قة   علةر بعل ان نةرس الع بولمعغ ىز  ظئهتعم اندا ي تةن ظذرغ س
ألىص قئلعشتذر         عي ظ ان تاسادعص ا    . بئرعص قالغ علةن، قامح مةس

ةن  اش بعل ا ظوخش ألىص قالغانغ اندا ظ رةرنع ظذرغ ث .بع  بذنع
وق   . تذر④، ضذناه ؤة آةففارةت   ③جازاسع دعيةت   .ظةمما، قعساس ي

ا)3 ذش خات ألتىرىص قوي انالص    ظ ع نعش ع ظوؤن ر آعش ةنع بع ، ي
ة تةضدع   ظوق ظاتتع، ظذ ظوق ظوؤغا     دا   ؛ ظةمةس ظادةمض ظذيقذلعقع

نعص  دع؛ مع ألتىرىص قوي عص ظ عنع بئس أرىلىؤعدع بعرس ظ
رةر    دع؛ بع ألتىرىص قوي ةص ظ راؤنع دةسس ع بع ان ظذلعق ماثغ
ذ        ئلعص ظ ىص ق ة حىش ادةمنعث ظىستعض ةآرعؤعدع ظ ةردعن س ي
تعص      ة حىشىص آئ ر نةرس الدع؛ قولعدعكع ظئغع ألىص ق ادةم ظ ظ

                                                 
را قعلعش     رةجمع   ؤة قعساس ① داش ظىحىن ظأل      نع ظعج أزعنع قوغ اآع ظ -ــ  ي
ةيدذ       ضىحعتىرـ ة آعرم أآىمنعث داظعرعسعض ةهرذم       ، بذ ه ذنداقال معراستعن م  ش

ايدذ ذن.بولم اال  عثدةك ش ةبعي ب ةن س اراث بعل الدذرغذحع  س راس ق نع مع
ان   ألتىرىص قويغ ةتتعمذ ظ ةهرذم قعل هال تعن م ايدذمعراس أز  . عنم ع ظ دادعس

ةيدذ    ةففارةت آةلم اس ؤة آ عمذ قعس تةن ظألتىرس نع قةس ذ  . ظوغلع ن، ظ لئكع
 . معراستعن مةهرذم قعلعنعدذ

عتعدذر    ② انعث سعياس ا دذني اس بولس االنعث    . قعس الاله تاظ ا ظ ذناه بولس ض
ظالدعدعكع جاؤابكارلعق بولذص، دذنيادا تةؤبة قعلعص صذشايمان قعلغان بولسا،         

الاله ت ةحىرىؤئتعدذظ اال آ ىن . اظ ذناهع ظىح ذ ض ا ب ان بولس ة قعلمعغ ةر تةؤب ظةض
قا     ازادعن قذتذلذش اخعرةتتعكع ج ةنع ظ رعدذ، ي اب بئ ا هئس ة قايت ظاخعرةتت

 . قعساسنعث يىرضىزىلىشعال آذصاية قعلمايدذ، بةلكع يةنة تةؤبعمذ زأرىر
ذؤئتعلعدذ      ③ ةن   بع ظذنعث . ظئلعنغان دعيةت ظألضىحعنعث تةرةآعسعضة قوش ل

عيعتعنع      قا، ؤةس ادا قعلعش ةرزعنع ظ ىحعنعث ق قا ظورذنالظألتىرىلض دذش . بولع
 . لعدذبئرع معراس قعلعص غارؤارعسالبذنعثدعن ظاشقانلعرع 

ةففار  ④ اتعللعقنعث آ ازاد    عنتعق نع ظ ن قذل ر مذظمع ألحعمع بع عث ظ
اي       ع ظ ا ظعكك ا، ظارقعمذظارق ادعر بواللمعس ا ق ةر بذنعثغ تذر، ظةض قعلعش

 . بذنعثدا معسكعنضة تاظام بئرعش يوقظةمما، . مةي روزا تذتعدذظىزىلدىر
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ةن الدع دئض ألىص ق راؤ ظ ةففارةت ؤة . ①دةكبع بذنعث جازاسع آ
ذر ②دعيةت وق        . ت ذناه ؤة قعساس ي ةمما، ض ا  )4 .ظ ألتىرىص    خات  ظ

                                                 
عنع      ① اش ؤاسعتعس اتورلذق قاتن ا، م علعرعدة بولس اش هادعس قاتن

ىرىلعدذ  ع تةآش اآع يوقلذق ارلعقع ي تةنلعك ب ىحعدة قةس ةر . هةيدعض ظةض
ر             ة بع أآمع بويعح ةرةص قةستةنلعك تئصعلسا قةستةن ظألتىرىص قويذشنعث ه  ت

نعدذ ا ةر ظةض. قعلع تةنلعك تئصعلمعس ا قةس نعثخات ألتىرىص قويذش أآمع  ظ ه
  .بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ

ألتىرىش    ② ان ظ اص آئتعدعغ ة ظوخش نعث قةستةنض ألتىرىص قويذش ا ظ  ؤة خات
ةنع    وق، ي ةرق ي تا ص ادا قعلعش ةن ظ ذل بعل نع ص ادا  دعيعتع ةن ظ التذن بعل  ظ

ار    1000قعلماحع بولسا،    ةنع ( دعن التذن    4250 ي رام ظ ادا       ) ض ةن ظ ، آىمىش بعل
ة    . دذر) ضرام آىمىش   31250يةنع  ( دعرهةم   10000قعلماقحع بولسا    ةمما، تأض ظ

 تأضة، لئكعن  100ظةسلع دعيةت   : بعلةن ظادا قعلماقحع بولسا ظازراق صةرق بار      
ر يعللعق حعشع   تعدة بع نعث دعيع ان ظألتىرىش اص آئتعدعغ ة ظوخش قةستةنض

عدعن  ق حعشع25تأض ع يعللع ة، ظعكك عدعن  دان ق 25 تأض ىح يعللع ة، ظ  دان
عدعن   ع تأض عدعن   25حعش ع تأض ق حعش أت يعللع ة، ت ع  25 دان ة بولذش  دان

عدعن              . الزعم ةك تأض ر يعللعق ظةرآ تعدة بع  20خاتا ظألتىرىص قويذشنعث دعيع
عدعن         20دانة، بعر يعللعق حعشع تأضعدعن        دانة، ظعككع يعللعق حعشع تأض

عدعن    20 دانة، ظىح يعللعق حعشع تأضعدعن       20  دانة، تأت يعللعق حعشع تأض
  .  دانة بولذشع الزعم20

عدعن     ىح نةرس ارةت ظ عدعن ظعب ىش ؤة تأض التذن، آىم لع ظ ةت ظةس دعي
ول      -بعراق، بذالرنع تاصالماي آاال   . بئرعلعدذ ثغعمذ ي ا، بذنع ادعر بولس ا ق قويالرغ

ا             اقحع بولس ادا قعلم ةن ظ وي ب        200بار، يةنع آاال بعل ةر ق اال، ظةض ة آ ةن   دان عل
  .  دانة قوي2000ظادا قعلماقحع بولسا 

ةنع       رعلعدذ، ي رعمع بئ ث يئ عنعث دعيعتعنع ةر آعش ة ظ ال آعشعض  50ظاي
ئلعدذ     . تأضة زدا        . آعحعك بالعغعمذ آامعل دعيةت آ ةن قع ذل بعل ن، ظوغ لئكع

ا                   ذل بالعغ ةنع ظوغ ار، ي ةرق ب  100ظةر بعلةن ظايالدا صةرق بولغانغا ظوخشاش ص
ةر ظذنعث       .  تأضة50تأضة، قعز بالعغا    ئلعدذ، ظةض ةت آ امعل دعي عمذ آ هامعلعض

ا   100ظوغذل ظعكةنلعكع ظئنعقالنسا     ة  50 تأضة، قعز ظعكةنلعكع ظئنعقالنس  تأض
  . دعيةت آئلعدذ

رعدعكع       ذآع، يذقع ا ش م نذقت ر مذهع ة بع عدعكع يةن ةت مةسعلعس دعي
ذل بئرعشكعمذ بو       ا ص ال ظورنعغ دذ مالالرنعث قعممعتعنع صذلغا سذندذرذص م . لع

عنع     ادعي سةؤعيعس ةلقنعث ظعقتعس تا خ نع هئسابالش الالرنعث قعممعتع م
اال، قويالردعن قايسعسعنعث ظومذمعي                 ةم، آ ار، دعره ة، دعن ظاساس قعلعص، تأض

م             را قعلعش الزع ة ظعج ع،  . قعممعتع تأؤةنرةك بولسا، شذ قعممةت بويعح حىنك
نع        را قعلعش ة ظعج أؤةن حةآت ةث ت لعرعدا ظ ازا ظعش ةرعظةت ج ةببذس ش تةش
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قا ان قويذش اص آئتعدعغ ذش ظوخش ألتىرىص قوي ةنع  ،ظ ي
اش    رةر ت اآع بع ذش ي والص قوي ذدذق آ ة ق عنعث يئرعض آعش
ةن     ىز بةرض ةؤةبلعك ي ذش س ذص قوي علةرنع قوي ةندةك نةرس دئض

ش ؤةقةسع بولذص،  ص قئلع صعي ظألى تاسادعمةلذم بعر آعشعنعث    
ةن ظألتىرمعسعمذ، لئكعن ظذ           ع بعل نعث  بذنعثدا بعؤاسعتة قول

ع ذ ظعش ان ب دعم ظألىقعلغ ةؤةب بول ة س ع . ض ث جازاس بذنع
ةتتذر وق. دعي ةففارةت ي ذناه، قعساس ؤة آ ةمما، ض ةمدةظ ذ ه   ظ

  . معراستعن مةهرذم بولمايدذ
عسعغا معراسخور   دادظعنكار قعلغان   هارامدعن بولغان باال    . 4

  . باال ظانعغا معراسخور بوالاليدذبواللمايدذ، ظةمما ظانا بالعغا، 
ةن . 5 االق قعلعؤئتعلض اتذنت تع خ ة، ظعددع ألىص آةتس  ظ

رع  ة ظئ دذظأتمعس خور بولع ة معراس تع ظأتس خور ، ظعددع معراس
اتذنعنع        . بواللمايدذ احذرذص خ شذنعثدةك، ظةر آعشع معراستعن ق

ألىص         اتذنعنعثئتعص، خ  تاالق قعلعؤ  تع توشذص بولغذحة ظ  ظعددع
ان بوللقا اال  غ راس ظ ن مع اتذن ظذنعثدع ذ خ ا، ب تع اليس دذ، ظعددع

   .ص بولغاندعن آئيعن ظألىص قالغان بولسا معراس ظااللمايدذظأتى
   .خوتذن ظأزظارا معراسخور بواللمايدذ- لةنةت قعلعشقان ظةر. 6
اال   . 7 ان ب ذص يعغلعمعغ ان ب  (تذغذل ألىك تذغذلغ  )االظ

ألىص     .  ؤة بولذنمايدذ  معراسخور بواللمايدذ  الدذرغذحع ظ معراس ق
  . ①آةتكةندعن آئيعن يارعتعلغان بالعمذ معراسخور بواللمايدذ

                                                                                                   
ىلهع قعلعشعص              ةرةص س اتعل ت ةن ق علعرع بعل قعلعدذ؛ ظةضةر مئيعتنعث ظعض
اآع         ا ي كةن بولس قا آئلعش ادا هئسابالش أؤةن باه نمذ ت ةتنع ظذنعثدع قعمم
ةحىرىم              اآع هةممعسعنع آ ر قعسمعنع ي ةتنعث بع علعرع دعي مئيعتنعث ظعض

را قعلعش الزع            ذ    . مقعلعؤئتعشكة رازع بولغان بولسا، شذ بويعحة ظعج ةلكع، ب ب
  . تئخعمذ ساؤابلعقراقتذر

ؤة دعيةت مةسعلعلعرعنع   آعتابعمنع آأزدعن آةحىرىص تةآشىرىص بةرضىحع      
  .تولذقالص آعرضىزضىحع ظةبذ ظالعيةضة رةهمةت ظئيتعمةن ــــ مذظةللعف

خور     «① اال معراس ان ب ةندة يارعتعلغ ألىص آةتك الدذرغذحع ظ راس ق مع
 . يةت قعلغانظةبذ داؤذد رعؤا» ― بواللمايدذ
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  معراستعكع ظىلىشلةر  §4

  
ةرعم« ان آ ل »قذرظ ة خع لةر ظالت ةن ظىلىش دة بةلضعلةنض

  . ①6/1، 3/2، 3/1، 8/1، 4/1، 2/1: بولذص، ظذالر
ل ظىلى   ة خع ذ ظالت ةهؤال     ب ل ظ ر خع ة بع تة بةزعلعرعض ش

ة  ة، بةزعلعرعض ر بويعح راس  بع ة مع ةهؤال بويعح ل ظ ة خع نةحح
  . تةقسعم قعلعش يىرضىزعلعدذ

  
  

  ظةهلع صةرزلةر §5
  

ان            ان ظىلىشلةرنعث ظعضعسع بولغ ان قعلعنغ يذقعرعدا باي
أت    بذ.  خعل 12معراسخورالر صةرز ظعضعلعرع بولذص، ظذالر       نعث ت

  :  خعلع خاتذنالردذرخعلع ظةرلةر، سةآكعز
  . مئيعتنعث دادعسع. 1
   )دادعسع②... دادعسعنعث (مئيعتنعث حوث دادعسع . 2
ا       . 3 قا ظاآ أؤةندة  (ظذآعسع   -مئيعتنعث ظانا بعر، دادا باش ت

  . )ظانا بعر ظاآعسع دةص ظئلعندع
  . مئيعتنعث ظئرع. 4

                                                 
ىر  ① نحع ت نكع ظىحع ظعككع ىر، آئيع رعنحع ت الدعنقع ظىحع بع بذالرنعث ظ

  .دةص ظاتعلعدذ
أزنعث     ② الدعدعكع س ت ظ أص حئكع ذ آ ابعمعزدعكع ب عز آعت حةآلعمعس

ادعلةيدذ ةآرارلعنااليدعغانلعقعنع ظعص ةنع ت عنعث داد، ي ع داد... عس ـعس -دئضع
اآع دادعسعنعث      ) دادعسع  حوث (ـنعمعز مئيعتنعث دادعسعنعث دادعسع       ع، ي ن

ع   عنعث دادعس ع  (دادعس عنعث دادعس وث دادعس عنعث   )ح اآع دادعس ع، ي ن
ع، )حوث دادعسعنعث دادعسعنعث دادعسع(دادعسعنعث دادعسعنعث دادعسع  ن

 . نع آأرسعتعدذ... ياآع 
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  . مئيعتنعث خاتذنع. 5
  . مئيعتنعث قعزع. 6
  .  قعزع...ظوغلعنعث مئيعتنعث . 7
ث دادا. 8 ا -مئيعتنع ر ظاح ا بع ع -ظان أؤةندة (سعثلعس ت

  . )ظانا بعر ظاحعسع دةص ظئلعندع-داداقعسقارتعص 
ر. 9 ث دادا بع ا،مئيعتنع قا ظاح ا باش ع - ظان سعثلعس

  . )دادا بعر ظاحعسع دةص ظئلعندعقعسقارتعص تأؤةندة (
ا   . 10 قا ظاح ر، دادا باش ا بع ث ظان ع -مئيعتنع سعثلعس

  . )عسقارتعص ظانا بعر ظاحعسع دةص ظئلعندعتأؤةندة ق(
   .مئيعتنعث ظانعسع. 11
ع . 12 وث ظانعس ث ح عنعث (مئيعتنع ع... ظانعس ، ظانعس

   .)ظانعسع... ظانعسع ؤة دادعسعنعث ظانعسعنعث ... دادعسعنعث 

ع    عد بولذش اآع فاس اق ي انعالرنعث س وث ظ وث دادا ؤة ح ح
اظعدة  عدعكع ق عن   :توغرعس وث دادعس ث ح اق مئيعتنع عث س

اتذن آعشع               ةن ظذنعث ظارعسعغا خ بولذشع ظىحىن مئيعت بعل
-ـمئيعتنعث حوث ظانع     . ظارعلعشعص قالمعغان بولذشع شةرت    

ةن ظذنعث ظارعسعغا            ـ سعنعث ساق بولذشع ظىحىن مئيعت بعل
  . ظةر آعشع ظارعلعشعص قالمعغان بولذشع شةرت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مئيعت 

  دادا

 ظانا

 )ساق( دادا

 )ساق(ظانا 

 )فاسعد( دادا

  )ساق(ظانا 

 )ساق( دادا
 )ساق( ظانا
  )فاسعد( دادا
 )ساق( ظانا

  )فاسعد( دادا
  )فاسعد( ظانا
  )فاسعد( دادا
  )ساق( ظانا
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  ظةسةبةلةرنعث تىرلعرع  عنحع بابظعكك
  
  

  شاخحعلعرعمئيعتنعث                                       
                                   مئيعتنعث ظةسلع

  شاخحعلعرعمئيعتنعث دادعسعنعث                                  
  خحعلعرعشا دادعسعنعث مئيعتنعث حوث                                 

  
  
   ظةسةبة
  
  
  
  

عنعمعز    ةبة دئض ةرعم  «ظةس ان آ ع   »قذرظ راس ظىلىش دة مع
ةرزدعن               ةهلع ص ا، ظ ار بولس ةرز ب ةهلع ص بةلضعلةنمعضةن، ظةمما ظ

قان« ةرز    »ظاش ةهلع ص ان، ظ ا ظالمايدعغ ان، ظاشمعس ع ظالعدعغ ن
ان     عنع ظالعدعغ نعث هةممعس ا، معراس ةقةت بولمعس ةب ص نةس

  :ذص، ظذالر ظعككع تىرلىك بولعدذمعراسخورالر بولظعحعدعكع 
ذص،            . نةسةبعييةظةسةبة  . 1 ىح خعل بول أؤعتعدة ظ أز ن ذ ظ ظ
  . بايان قعلعنعدذتةصسعلعي  تأؤةندة بذالر

ةن       ― سةبةبعييةظةسةبة  . 2 ةؤةبع بعل بذ ظازات قعلعش س
  .بولعدعغان ظةسةبة بولذص، هازعر جةمظعيةتتة ظةمةلعيعتع يوق

نةسةبعيية     

 سةبةبعيية

بعنةفسعهع     

  بعغةيرعهع

  مةظةغةيرعهع
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  سعهع بعنةفعييةظةسةبة نةسةب §1

  
ةبة   ةبظةس عهععييةنةس ةن   ―  بعنةفس خور بعل معراس

ان     ةر  خاس  مئيعتنعث ظارعسعدا خاتذن آعشع ؤاسعتة بولمعغ ظ
  . ظذ ظأز نأؤعتعدة يةنة تأت خعل بولعدذ. آعشعدذر

ة، مئيعت     ― شاخحعلعرع مئيعتنعث   .1 -ـتةرتعص بويعح
  ؛  ظوغلع...ظوغلعنعث لع، نعث ظوغـ

لع .2 ث ظةس ةرتعص―  مئيعتنع ث ت ة، مئيعتنع  بويعح
  ؛  دادعسع ...دادعسعنعثدادعسع، 

عنعث  .3 ث دادعس اخحعلعرع مئيعتنع ةرتعص  ― ش ت
ة، مئيعتنعث دادا ا-بويعح ر ظاآ ر، دادا بع ا بع رع ؤة -ظان ظذآعلع

  ظوغذللعرع؛ ... ظذالرنعث ظوغلعنعث 
ةرتعص   ― شاخحعلعرع مئيعتنعث حوث دادعسعنعث     .4 ت

ث دادا ة، مئيعتنع ا بع-بويعح اغعلعرع ؤة ظان ر ت ر، دادا بع
  . ذللعرعظوغ... ظذالرنعث ظوغلعنعث 

ن ث ظعحعدع رعنحعبذالرنع نحع بع ةر  ؤة ظعككع  خعلدعكعل
ةر   نحع خعلدعكعل اندعن ظىحع ا، ظ راس تئصعلمعس االمع دذ، اليظ

أتعنحع خعل          اندعن ت ا، ظ -ـظىحعنحع خعلدعكعلةرمذ تئصعلمعس
راس دعكعلةر ـ االمع نحع ؤةدذاليظ ا ظىحع أتعنحع ، بولمعس  ت

-ـمئيعت دادعسع   ث  نع مئيعت ؛خعلدعكعلةرضة معراس تةضمةيدذ  
اآعث ظانعسعنعنعـ ث تنععيئم ؛ظانعسعنع ...  ظانعسعنعث ي

اآع    دادعسعنعث  تنععيئمظانعسع    دادعسعنع  ...ث  دادعسعنع  ي
 مئيعتنعث ظانعسع ظأزعنعث    ظةمما ،ذمعراستعن حةآلعيةلمةيد 

- ـعنع معراس ظئلعش    ظانعسعنع ؤة مئيعتنعث دادعسعنعث ظانعس    
  : مةسعلةن . حةآلةيدذتعنـ
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 1 ①6 شاخحعلعرعمئيعتنعث                       
  ظانا بعر ظاآا-  دادا       حوث دادا      دادا     )يوق( ظوغذل

  0                            0            6/1  )②هايات( ظوغذل 
       ظةسةبة

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 2 2)  يوقشاخحعلرعمئيعتنعث (مئيعتنعث ظةسلع           

  ظانا بعر ظاآا-              دادا          دادا                    
  0                                                            ظةسةبة 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 3 2)  يوقشاخحعلعرعمئيعتنعث (مئيعتنعث ظةسلع          

                         ظانا بعر ظاآا   وث دادا                ح
  0                                                              ظةسةبة  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 4 6)  ؤة ظةسلع يوقشاخحعلعرعمئيعتنعث  (شاخحعلعرعمئيعتنعث دادعسعنعث          

  ظاحا-   ظانا بعر ظاآا     دادا بعر ظاحا      ظانا بعر ظاآا   -دادا
  3/1                          2/1                  ظةسةبة         

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 5 6) وقمئيعتنعث شاخحعلعرع ؤة ظةسلع ي(مئيعتنعث دادعسعنعث شاخحعلعرع         

                    ظانا بعر ظاآا   دادا بعر ظاآا                  
  6/1                                                          ظةسةبة     

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 6 6) مئيعتنعث شاخحعلعرع ؤة ظةسلع يوق(ئيعتنعث دادعسعنعث شاخحعلعرع م       

   بعر ظاآاظانا                      ظانا بعر ظاآا          -دادا
  6/1                                                     ظةسةبة          

                                                 
ةبة  ظعكةن            ① -ـ سعزعقنعث ظىستعدعكع خةت ظةسةبةنعث قايسع تىردعكع ظةس
 . بعلدىرعدذ، بذ تأؤةندعمذ شذنداقةخرةجنع ؤة ظومذمعي ملعكعنع ـ

  .نداقذبذ تأؤةندعمذ ش ②
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 7 2 )مئيعتنعث شاخحعلعرع ؤة ظةسلع يوق(مئيعتنعث دادعسعنعث شاخحعلعرع         
             دادا بعر ظاآا     ظانا بعر ظاآا                -دادا

        ظوغذل                                    ظوغذل      
  0                                                      ظةسةبة          

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 8 3) مئيعتنعث شاخحعلعرع ؤة ظةسلع يوق(مئيعتنعث دادعسعنعث شاخحعلعرع         

  2        ظانا بعر ظاحا ظانا بعر ظاآا        دادا بعر ظاآا-دادا
  3/1                                 ظةسةبةظوغذل        
                  0   

  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 9 2) مئيعتنعث شاخحعلعرع ؤة ظةسلع يوق(عرع مئيعتنعث دادعسعنعث شاخحعل         
  ظانا بعر ظاآا                               دادا بعر ظاآا-دادا

    ظوغذل                                       ظوغذل       
         ظوغذل                                         ظةسةبة

                0             

  
تة  ر هةدعس ان بع ةت قعلغ زع رعؤاي ر -دادا«: تعرمع ا بع ظان

مةيدذ   ا تةض ر تذغقانالرغ عدذ، دادا بع راس ظئلعش انالر مع ، »تذغق
  :  مةسعلةن ،①دئيعلضةن

                                                 
ةن          -مئيعتنعث دادا ) 1: معراس ظعلمعدة  ① الغذز هةمشعرعسع بعل ر ي ا بع ظان

ا، دادا       ةم بولس ع ج أص هةمشعرعس اآع آ الغذز ي ر ي الغذز   -دادا بع ر ي ا بع ظان
العدذ    رعمعنع ظ نعث يئ عرة معراس عرعلةر  . هةمش ر هةمش ةث ن6/1دادا بع ع ت

ا  -ظةضةر ظةسةبة بولمعسا، دادا   . بألعشعدذ، ظاشقان معراسنع ظةسةبةلةر ظالعدذ     ظان
الغذز هةمشعرة معراسنعث      ر ي العدذ 4/3بع ع ظ ر هةمشعرعلةر   . ن ع 4/1دادا بع ن

ا  -دادا) 2؛ ) معسالنعث ظاخعرعدعكع هئسابقا قاراث-81(تةث بألعشعدذ   ر  ظان بع
ر    أص هةمشعرة  آع آياذز بعلةن دادا بعر يالغأص هةمشعرة   آ ا دادا بع ةم بولس ج

عرعلةر  ةهةمش تعن م دهرذم معراس ا -دادا) 3؛ ذبولع الغظان ر ي اآع آذز بع أص ي
اآع   ظوغذل  بعلةن دادا بعر    هةمشعرة   ذل ي ا       -ظوغ ةم بولس ز ج ا   -دادا،  قع ر  ظان بع
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 10 2                                
  ظاحا-   دادا بعر ظاآا  ظانا بعر ظاآا       -        دادا   قعز

   0                                       ظةسةبة                       2/1

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 11 2                                

       دادا بعر ظاآا ظانا بعر ظاآا        -  دادا             قعز
   0                                      ظةسةبة                             2/1

  
  
ا( ر  - دادا)مئيعتق رع دادا بع اآعنعث ظوغذللع ر ظ ا بع ظان

ا تةرةص تاغعسع      -، دادا ظاآعنعث ظوغذللعرعدعن يئقعنراق     ظان
  : سعلةن مةدادا تةرةص تاغعسعدعن يئقعنراق،

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 12 3                                

  2       ظانا بعر ظاحا ظانا بعر ظاآا          دادا بعر ظاآا-دادا
   3/1                            0                                 ظةسةبة    

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 13 1                                

  ظانا                                                 دادا-دادا
  تاغا                                                   تاغا  

  ظوغذل  ظوغذل                                               
   0                                                                             ظةسةبة 

                                                                                                   
ا معراس  ذص  بولهةمشعرعلةر صةرز ظعضعسع     ر   ،ظالس ذل  دادا بع اآع  ظوغ ذل ي -ظوغ

ز  ةبة قع راس  ذصبولظةس العدذمع ا -داداث تنععمئي) 4؛ ظ ر ظان ةبة بع ظةس
ر   ان بع انبولعدعغ ر ت  عرعلتذغق ر بع ةن دادا بع انلغذبعل ز،( عرعق ذل قع  ،ظوغ

   .ذبولعدهرذم معراستعن مةقانالر غذجةم بولسا دادا بعر ت )قعز-ظوغذل
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   بعغةيرعهععييةظةسةبة نةسةب §2

  
ةب  ةبة نةس ةيرعهع عييةظةس ل   ―  بعغ أت خع ذ ت ذالر مذن ب

  : ظايال آعشعدذر
   مئيعتنعث قعزلعرع؛ .1
   قعزلعرع؛ ...ظوغلعنعث  مئيعتنعث .2
  ؛ هةمشعرعلعرعظانا بعر - مئيعتنعث دادا.3
   .هةمشعرعلعرع مئيعتنعث دادا بعر .4

اآع    2/1ظأز ظالدعغا    نعثبذالر ار       3/2 ي ةرز ظىلىشع ب . لعك ص
رع     ظذآعلعرع  -ظأز ظاآا  ظذالر   ،ظةمما اغعلعرعنعث ظوغذللع اآع ت  ي

اتذن آعشعلةر     معراستا جةم بولسا،    بعلةن    ظةسةبة بولعدعغان خ
العلعرعثالر   «بولذص،   الاله ب عدعغا   (ظ ا تئض راس  غ ةققعدة   )ن مع  ه

النعث هةسسعسع   ع ظاي ة ظعكك ر ظةرض ع، بع عية قعلعدذآ تةؤس
عدذ انالر « ،»تئض ر تذغق ال بع ةم ظاي ةر، ه ةم ظ الر ه ةر ؤارعس ظةض
ا،  ع(بولس ث ظعحعدعك النعث  ) ظذالرنع ع ظاي ة ظعكك ر ظةرض بع

ر    -176 ؤة   -11سىرة نعسا   (» هةسسعسع بئرعلعدذ   ظايةتنعث بع
عملعرع ةن، )قعس ة ظاساس زنعث بعض ع قع ذل ظعكك ر ظوغ

  : ①نئسعؤعسعنع ظالعدذ
  
  :  مئيعتنعث قعزلعرعنعث معسالع)1
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 14 3                                

     قعز                                                     ظوغذل
3/2                                                                                  3/1   

                                                 
ةبة               ① ذش، ظةس ةرزدعن بول ةهلع ص ظةسةبة بعغةيرعهع بولذشتا خاتذن آعشع ظ

ع ظ نغذحع  قعلغذح ةبة قعلع ذش ؤة ظةس عدة بول عنعث دةرعجعس اتذن آعش ةر خ
اراؤةر بولذش              ةن ب اتذن بعل ان خ ةرز بولغ ةهلع ص ظةرنعث تذغقانلعق قذؤؤعتع ظ

   .شةرتتذر
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  : مئيعتنعث ظوغلعنعث قعزلعرعنعث معسالع )2
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 15 3                                

      ظوغذل                           
      ظوغذل                                       قعز

     3/2                                                            3/1   
  

  : لعرعنعث معسالعهةمشعرعظانا بعر -مئيعتنعث دادا )3
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 16 3                                

     3ظانا بعر ظاحا                        ظاحا 2ا آظانا بعر ظا- دادا 
  3/1                                      ةسةبة ظ         

  
  : لعرعنعث معسالعهةمشعرععتنعث دادا بعر مئي )4
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 17 3                                

  2  بعر ظاحادادا                               2 اآدادا بعر ظا 
        3/2                                                               3/1   

  
ةبة  ةهؤالدا ظةس ىح خعل ظ أؤةندعكع ظ ةمما، ت ةبعيية ظ نةس

  :  بولمايدذ، مةسعلةنمةؤجذدبعغةيرعهع 
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 18 1                                

  اآظانا بعر ظا- دادا                        بعر ظاآا ظانا - دادا 
           قعز                              ظةسةبة    

                                                                      0    
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئيعتم. 19 2                                

          ظوغذل ظوغذل                                  
  قعز                                           ظةسةبة

                                                   0  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 20 1                                
  ظانا بعر هامما-                       داداظانا بعر تاغا- دادا 
  0                                     ظةسةبة          

  
  

   مةظةغةيرعهععييةبة نةسةبظةسة §3
  

ا «― هع  مةظةغةيرع عييةظةسةبة نةسةب  -ـسعثعلالر مئ   -ظاح
اندا ظةسةبة         ـ ثالر يعتنعث قعزلعرع بعلةن بعللة بولغ ة ①»قعلع  ض

ةن    لةرظاساسةن، ظأزعدعن باشقا خاتذن آعشع     ة    بعل ةبة  بعرض ظةس
  :بولعدعغان خاتذن آعشعلةر بولذص

بعر ظانا  -ةن دادا قعزع بعل أص  ياآع آ ذز  يالغث  تنععيئم. 1
   ؛ثعلالرسع-أص ظاحاياآع آذز يالغ

ث ث نعمئيعت. 2 الغ ...ظوغلعنع اآع آذز ي زع أص ي قع
  ؛ثعلالرسع-أص ظاحاياآع آذز بعر يالغظانا -بعلةن دادا

الغث نعمئيعت )3 اآع آ ذز ي ر  أص ي ةن دادا بع زع بعل قع
  ؛ثعلالرسع-أص ظاحاياآع آذز يالغ

ث ث تنععمئي )4 الغ ...ظوغلعنع اآع آ ذزي زع أص ي قع
ا  ياآع آ ذز  بعلةن دادا بعر يالغ    ع -أص ظاح اندا    ثعلالر  س ةم بولغ ج

اآع مئي  ث  تنععمئي الغ  ...ظوغلعنعث   ث  تنع عي اآع آ   ذز  ي أص ي
ا معراس  ذص  بولصةرز   ظةهلعقعزع   ا  ،ظالس ع - ظاح ةبة   عثس لالر ظةس

 : مةسعلةن ،ظالعدذمعراس ذص بول
  

  ـــــــــــــــــ ؛ـــــــــــــــ مئيعت. 22   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 21 3                                  2                
  ظانا بعر ظاحا - دادا  2 قعز                  ظانا بعر ظاحا- دادا   قعز 

  ظةسةبة         3/2                    ظةسةبة         2/1

                                                 
  .ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان ①
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  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــــ مئيعت. 24   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 23 2                                  2                
   دادا بعر ظاحا      قعز                 ظانا بعر ظاحا- دادا  ظوغذل 

                                      2/1           ظةسةبة2/1ظةسةبة                               قعز   
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــــ مئيعت. 26   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 25 2                                  3                
   دادا بعر ظاحاظوغذل                      دادا بعر ظاحا   2قعز   
  قعز        ظةسةبة                       ةسةبة ظ        3/2   

                                            2/1        
  

  ـــــــــــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 27           3                
  2 ظاحا بعر ظانا- دادا                                      ظوغذل   

       ظةسةبة                                        2قعز    
   3/2        
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لةرنع )سةهمة(ظىلىش  باب  ظىحعنحع
  حعقعرعش ظذسذلع

  
  
لةر      »قذرظان آةرعم « ةن ظىلىش ،  8/1 ،4/1،  2/1دة بةلضعلةنض

-ـ معراس ،ذصخعل بوللتة ظع ظا جةمدعن ظعبارةت 6/1 ،3/2 ،3/1
ا ـ ةزعلعرع ظ عرعدذ، ب عص ظأزض ة ظةضعش -خورالرنعث ظأزضعرعشعض

ة            تا نةحح علعرع معراس شعدذ، بةزلعرع آئمعيعدذ، ظىلىش ظعض
أؤةندة   شذ سةؤةبتعن   . خعل جةم بولعدذ   -ـنذرغذن  يذقعرعدا ؤة ت

  .  معسالالرنع آأرسعتعص ظأتتذقلعغانـ
ذلع ؤة     ظةمدع بذ بابتا ظومذمعي مةخرةجنع حعق      رعش ظذس ع

  . قانذنعيةتلةرنع حىشةندىرىص ظأتعمعز-شذنعثغا داظعر قاظعدة
  : بذ معسالنع آأرىص باقايلع

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 28 4                               

                ظوغذل              ظةر                       
  ظةسةبة                                                                       4/1

  
-ـمعسالدعكع سعزعقنعث ظىستعدعكع سان ظومذمعي مةخ       

ذالر      بذ. رةج دةص ظاتعلعدذ  ـ ذص، ظ ة خعل بول ، 2 مةخرةجلةر يةتت
  .  قاتارلعقالردذر24، 12، 6، 8، 4، 3

ع     نعث ظىلىش اش ؤارعس ة ظوخش ذ معسالدعكعض ةر مذش ظةض
ةخرعجع    4/1 ي م ث ظومذمع ا، ظذنع دذ»4« بولس ةنع ، بولع  ي

ذص،  انع بول ي س لةرنعث ظومذمع ةخرةج ظىلىش ي م  4/1ظومذمع
نعدذ؛      »4«ظىلىشنع ظايرعش ظىحىن       2/1 ظومذمعي مةخرةج قعلع
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نعدذ؛      »2«ظىلىشنع ظايرعش ظىحىن      4/1 ظومذمعي مةخرةج قعلع
ةن  ذ 2/1بعل ايرعش ظىحىنم ع ظ ةخرةج »4«ن ي م  ظومذمع

قا     3/2 بعلةن   3/1قعلعنعدذ؛   ع ظايرعش ةخرةج     »3«ن  ظومذمعي م
قا     6/1 بعلةن   3/1قعلعنعدذ؛   ع ظايرعش ةخرةج     »6«ن  ظومذمعي م
ةخرةج    »12«نع ظايرعشقا   4/1 بعلةن   3/2قعلعنعدذ؛    ظومذمعي م
 »24«قا  نع ظايرعش  بعلةن ظذنعثدعن باشقعلعرع    8/1قعلعنعدذ؛  

  : ، مةسعلةن①ظومذمعي مةخرةج قعلعنعدذ
  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــ. 29 8                               

     قعز                      خاتذن                     تاغا
  ظةسةبة                            8/1                                2/1

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــ. 30 12                               

         دادا                        ظةر  قعز             
2/1                             6/1                        4/1   

  بة ظةسة                      
  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــ. 31 24                               

     نا         تاغا           حوث ظا2خاتذن             قعز 
  ظوغذل                6/1                  3/2                     8/1

  ظةسةبة                                                          
  ؛ظةرـــــــــ ـــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 32 24                               

                   ظانا            تاغا2خاتذن             قعز 
  ظوغذل                  6/1                 3/2                     8/1 

  ظةسةبة                                                           
                                                 

داق  ① اندا مذن اقالص ظئيتق ىر ؤة   : يعغعنح رعنحع ت لةرنع بع رعدا ظىلىش يذقع
ع قعس    ىر دةص ظعكك نحع ت انعدذقظعككع رعنحع   . عمغا ظايرعغ ذ بع ةمدع ش ظ

 ظعككعنحع تىرنعث هةممعسع ياآع بةزعسع بعلةن بعرضة آةلسة،         2/1تىردعكع  
ةخرةج  دذ» 6«م ع . بولع رعنحع تىردعك ع 4/1بع ث هةممعس نحع تىرنع  ظعككع

ةخرةج          ة، م دذ » 12«ياآع بةزعسع بعلةن بعرضة آةلس رعنحع تىردعكع    . بولع بع
ةخرةج           ظعككعنحع تىرنعث هةم   8/1 ة م ة آةلس معسع ياآع بةزعسع بعلةن بعرض
  . بولعدذ» 24«

 26 

  
  )عول(ظاشذرذش  §1

  
دذ    معراس تة  -ظومذمعي مةخـ   ) 1: قسعماتع ظىح خعل بولع

اراؤةر   ةهمعلعرعنعث يعغعندعسع ب ةرز س ةهلع ص ةن ظ رةج بعل ـ
ةرز سةهمعلعرعـ     ) 2. بولسا نورمال تةقسعمات بولعدذ    ةهلع ص -ظ

راس    ا مع أص بولس ةخرةجدعن آ ي م ع ظومذمع نعث يعغعندعس ـ
ظةهلع صةرزلةر  ) 3. تةقسعماتعدا ظاشذرذش ظذسذلع قوللعنعلعدذ   

ة ا  س از بولس ةخرةجدعن ظ ي م همعلعرعنعث يعغعندعسع ظومذمع
  . معراس تةقسعماتعدا قايتذرذش ظذسذلع قوللعنعلعدذ

ظومذمعي مةخرةج سةهمعلةرنع ظايرعشقا يةتمعسة، ظةهؤالغا      
بةتةن    ة نعس ي مةخرةجك اراص ظومذمع ذرذش«ق ئلعص »ظاش  ظ

ةخرةج    . بئرعلعدذ ا   6ظةضةر ظةسلعي ظومذمعي م ع ظ ذص، ظذن - بول
ذ     شذر ة، ظ را آةلس ذرذلعدذ  10، 9، 8، 7ذشقا توغ ا ظاش ةر  . الرغ ظةض

ةخرةج   ي م لعي ظومذمع را  12ظةس قا توغ ع ظاشذرذش ذص، ظذن  بول
ذ  ة، ظ ذرذلعدذ17، 15، 13آةلس ة ظاش لعي . لةرض ةر ظةس ظةض

ةخرةج   ي م ة،    24ظومذمع را آةلس قا توغ ع ظاشذرذش ذص، ظذن  بول
  .  ظاشذرذلعدذعالض27

عنعمعز  ذرذش دئض ةرز ظعضع ظومذمظاش از، ص ةخرةج ظ ي م -ـع
ذص      يعغعندعسعنعث   لعرعنعث سةهمعلعرعنعث   ـ أص بول انع آ س

علعرعنعث سةهمع   ةرز ظعض ةخرةجنع ص ةهؤالدا، م ان ظ -ـقالغ
ظومذمعي . لعرعنعث يعغعندعسعحعلعك ظاشذرذشنع آأرسعتعدذ   ـ

ا      ةرزلةردعن ظاشس ةهلع ص ن ظ ذرذلغاندعن آئيع ةخرةج ظاش م
ا ظالم      ةبةنع مةقسةت قعلعص      . ايدذظةسةبة ظالعدذ، ظاشمعس ظةس

-ـظاندعن ظومذمعي معراس   .ظاتايعن ظاشذرذش ظئلعص بئرعلمايدذ   
انحعلعك               ـ ر ظىلىشنعث ق ةر بع ألىص، ه انغا ب ذرذلغان س نع ظاش

ةرز ظعضعلع       . معزاصعظعكةنلعكعنع ت  -ـظاندعن بذنع هةر قايسع ص
ةرز ظعضعلع              ـ ةر قايسع ص ةيتعص، ه انعغا آأص -ـرعنعث ظىلىش س
  :هئسابالش ظذسذلع مذنداق. سعؤعسعنع تاصمعزرعنعث نئـ
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  ؛ظةرـــــــــ ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 33 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                      
     خاتذن     2ظانا بعر ظاحا    2ظانا بعر ظاحا   دادا بعر ظاحا -دادا
          2/1                     6/1             3/1           4/1   

           6                   2               4             3    
نع   ي معراس ىن ظومذمع ال ظىح وم 12000معس  دةص س

داق              علعرعنعث نئسعؤعلعرع مذن ةرز ظعض ةر قايسع ص ظالساق، ه
  : بولعدذ
  

  15 = 3 + 4 + 2 + 6      سانعظومذمعي معراس ظىلىشعنعث 
  800 = 15 ÷ 12000)سوم(       هةربعر ظىلىشنعث قعممعتع

  4800 = 6 × 800)سوم(        نئسعؤعسعظانا بعر ظاحعنعث - دادا
  1600 = 2 × 800)سوم(       نئسعؤعسعنعث )2(ا دادا بعر ظاح
  3200 = 4 × 800)سوم(           نئسعؤعسعنعث )2(ا ظانا بعر ظاح

   2400 = 3 × 800)سوم(                    نئسعؤعسعنعث خاتذن
  

  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ـــــــــــــــــــــ. 34 2                               
                         ظةر دادا بعر ظاحا                   

   2/1                                                          2/1   
  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــــــــــــــ. 35 2                               

     ظانا بعر ظاحا                                   ظةر-دادا
      2/1                                                      2/1   

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــــــــــــ. 36 2                               

     ظانا بعر ظاآا                                   ظةر-دادا
   2/1                                                    ظةسةبة     

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــ. 37 4                               

  قعز-                                       ظوغذل   ظةر
  ظةسةبة                                                    4/1
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  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ـــــــــ. 38 4                               
  ظانا بعر ظاآا- قعز                ظةر               دادا

  ظةسةبة                         4/1                 2/1
  

  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــ. 39 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          
                  ظانا                 دادا بعر ظاحا   ظةر
2/1                         3/1                                 2/1   

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــ. 40 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          

  ظانا بعر ظاحا     ظانا بعر ظاحا-   ظانا       دادا   ظةر
2/1     6/1                      2/1                       6/1   

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــ. 41 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                         

  2ا ظانا بعر ظاح-                             دادا   ظةر
2/1                                               3/2   

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــ. 42 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                         

                 ظانا2ظانا بعر ظاحا -            دادا   ظةر
2/1                              3/2                                 6/1   

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ـــــ. 43 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

  2ادا بعر ظاحا                د                      ظةر
2/1                                                   3/2   

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــــــــــــــــ. 44 4                               

   ظاآاظانا بعر ظاحا          دادا بعر-    دادا         ظةر
      ظةسةبة                               2/1                        2/1
                                                    0   
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  ؛خاتذنـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــ. 45 غا9 ظاشذرذلعدذ 6                          
        ظانا      ظانا بعر ظاحا2 بعر ظاحا ظانا-  دادا     ظةر
2/1             3/2               6/1            6/1    

  
  ؛خاتذنــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــ. 46 غا9 ظاشذرذلعدذ 6                          

  2           ظانا بعر ظاآا 2       دادا بعر ظاحا    ظةر
2/1               3/2                        3/1    
  

  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــ. 47 غا10 ظاشذرذلعدذ 6                         
      ظانا2     ظانا بعر ظاآا 2ظانا بعر ظاحا - دادا    ظةر
2/1            3/2                    3/1         6/1   
  

  ؛ذنخاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ـــــــــ. 48 غا10 ظاشذرذلعدذ 6                         
  2      ظانا بعر ظاآا        ظانا2   دادا بعر ظاحا    ظةر
2/1           3/2            6/1             3/1   

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــمئيعت ـــــــــــــــــــ. 49 8                               

  ظانا بعر ظاآا-           دادا             قعز خاتذن      
  ظةسةبة                      2/1                       8/1 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــمئيعت ــ. 50 8                               

                   ظوغذل             قعز خاتذن           
  ظةسةبة                   ظةسةبة                             8/1 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــمئيعت ـــــــــ. 51 4                               

                              دادا بعر ظاآاخاتذن            
  ظةسةبة                                                     4/1 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــمئيعت ــــــــــ. 52 4                               
  ظانا بعر ظاحا           دادا بعر ظاآا- اداخاتذن           د

  ظةسةبة                        2/1                          4/1 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــمئيعت ــــــــــــــــ. 53 3                               

  ظانا بعر ظاآا-                          داداظانا            
  ظةسةبة                                                   3/1

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــمئيعت ــــــــــــــــ. 54 3                               

  ظانا بعر ظاآا-                        دادا           2قعز 
  ظةسةبة                                                   3/2 

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــــــــــ. 55 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                        

                       ظانا2      قعز                  ظةر
4/1                                  3/2                                6/1   

  
  ؛خاتذنـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــ. 56 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                        

  ① دادا                   2                   قعز    ظةر
4/1                                3/2                              6/1   

                                                   ظةسةبة
  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمئيعت ــــ. 57 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                        

  دادا            ظانا              2           قعز    ظةر
4/1                    3/2                     6/1            6/1   

     ظةسةبة                                        
  

                                                 
ة  ① داق هالةتت دذ   6/1دادا  بذن ةبة بولع ةم ظةس ةرز ه ةهلع ص ك ظ أز  . لع ذ ظ ظ

ة       » 2«سةهمعسع ظىحىن    ظىلىشنع ظالعدذ، ظةمما ظةسةبعلعكع ظىحىن هئحنةرس
مةيدذ الدع   . تةض مةي ق ة تةض ىن هئحنةرس ةبةلعكع ظىح ةهؤالدا ظةس داق ظ مذن

  .  ةن مةقسةتتة ظاتايعن ظاشذرذص بئرعلمةيدذ، بذ تأؤةندعمذ شذنداقدئض
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  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمئيعت ــــــ. 58 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                        
  دادا              ظانا            قعز                ظةر
4/1                  2/1                   6/1              6/1   

  
                                   ظةسةبة

  ؛ظةرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــ. 59 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                        
         ظانا      ظانا بعر ظاآا2خاتذن        دادا بعر ظاحا 

  4/1                      3/2                 6/1          6/1   
  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــ. 60 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                        

  حا      ظانا     ظانا بعر ظا2ظانا بعر ظاحا - خاتذن     دادا
  4/1                    3/2                    6/1          6/1   

  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــ. 61 ةض17 ظاشذرذلعدذ 12                        

  2انا بعر ظاآا       ظانا      ظ2خاتذن      دادا بعر ظاحا 
  4/1                   3/2                6/1           3/1   

  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــ. 62 ةآ15 ظاشذرذلعدذ 12                        

  2       ظانا بعر ظاآا   2ظانا بعر ظاحا -خاتذن        دادا
  4/1                         3/2                             3/1   

  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــ. 63 ةآ15 ظاشذرذلعدذ 12                        

  2           ظانا بعر ظاحا 2ر ظاحا خاتذن          دادا بع
  4/1                         3/2                             3/1   

  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــ. 64 ةض17 ظاشذرذلعدذ 12                        

  2     ظانا     ظانا بعر ظاآا 2ظانا بعر ظاحا -اداخاتذن    د
  4/1                  3/2                   6/1          3/1   
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  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــ. 65 ةض27 ظاشذرذلعدذ 24                        
                دادا            ظانا2اتذن             قعز خ
  8/1                     3/2                      6/1            6/1   

                                        ظةسةبة
  

  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــ. 66 ةض27 ظاشذرذلعدذ 24                        
  خاتذن             ظوغذل              دادا            ظانا

   6/1            6/1                   2قعز                     8/1  
    ظةسةبة           3/2                     

  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــ. 67 ةض27 ظاشذرذلعدذ 24                        

  )ظانعنعث ظانعسع (     دادا    حوث ظانا2خاتذن    قعز 
  8/1         3/2        6/1                 6/1   

   ظةسةبة                    
  

  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــ. 68 ةآ15 ظاشذرذلعدذ 12                        
      تاغا2     ظانا بعر ظاحا 2ظانا بعر ظاحا -خاتذن    دادا

        ظةسةبة    3/1                          3/2                    4/1  
                                                         0  

  
  ؛ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــ. 69 ةض17 ظاشذرذلعدذ 12                        

     قاتعل ظوغذل2 بعر ظاحا     ظانا    ظانا2خاتذن  دادا بعر ظاحا 
  4/1          3/2            6/1        3/1             0  

  
  

  )رد() قايتذرذش(آئمةيتعش  §2
  

-ـظاشذرذش معراس ظعلمع ظعستئمالعدا      بولسا  آئمةيتعش  
ظومذمعي مةخرةج معراسخورالر    ظذ،. نعث ظةآسعدة قوللعنعلعدذ  ـ
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ةهلع     سةهمعلعرعنعث يعغعندعسعدعن آأص بولغا    ةهؤالدا، ظ ن ظ
اندعن      ئلعص بولغ عؤعلعرعنع ظ لعك نئس ة تئضعش ةرز ظأزعض ص
ة          ةزلةرنعث سةهمعلعرعض ةهلع ص آئيعن، معراستعن ظاشقاننع ظ

  : ، مةسعلةنقاراص قايتا تةقسعم قعلعشتذر
  

  ــــــــــــــــــــــ ؛ــــــــــ مئيعت. 71   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 70 ① آة5آئمةيتعلعدذ  6                            6                 
        ظانا       2   ظانا                   قعز          2 قعز  
   3/2            6/1                   5/4              5/1  

  
ةيتعش قاآئم ل    قعلعش ة خع الر يةتت ان ؤارعس  بولعدعغ

ذالر  ذص، ظ علةر بول ث  )1: آعش زمئيعتنع ث  )2؛ عقع مئيعتنع
ث عظوغل زع؛ ... نع ث  )3قع ر ظاح-دادامئيعتنع ا بع ع ظان عس

ر ظاح   مئيعتنعث   )4؛  )عسعسعثل(  )5؛  )عسع سعثل(عسع   دادا بع
رع )سعثعل -ظذآا، ظاحا -ظاآا( بعر تذغقان    ظانامئيعتنعث    )6؛  لع

  . ظانعسع... مئيعتنعث ظانعسعنعث  )7؛ مئيعتنعث ظانعسع
قا ة باش ع، مئ  يةن ث دادعس ةرزلةردعن مئيعتنع ةهلع ص -ـظ

ةم          ... يعتنعث دادعسعنعث   ـ ةرز ه ةهلع ص ةم ظ دادعسع بولسا ه
ا    ىن بذالرغ نع ظىح ةبة بولغع ايتذرذشظةس ايدذق ة .  قعلعنم يةن

ةبةبعيية بول          ةرز س ةهلع ص اتذنع ظ ةن خ -ـمئيعتنعث ظئرع بعل
ذ  ـ ىن بذالرغعم ايتذرذغعنع ظىح ايدذق ةن  . ش قعلعنم ةر بعل ظ
ةرز بولمع         شقايتذرذتذنغا  خا ةهلع ص ةهؤالدا، ظ -ـ قعلعنمعغان ظ
  . غانعكةن، ظاشقان مال زةؤعلظةرهامغا بئرعلعدذـ

ة  ةهلع صةرزلةرض ىك ظ ة تىرل رعقع يةتت ايتذرذشيذقع  ق
ذش؛        )1 :لعرعقعلعشنعث شةرت   )2 صةرز ظعضعسع بار بولغان بول

                                                 
ا        »6« ظةسلع مةخرةج    ① ذص، ظعككع قعزغ ا     3/2 بول ع، ظانعغ ة،    6/1ن ع بةرس ن

 دعن»6 «مةخرةجيذقعرعدعكع قاظعدة بويعحة     شذثا،   .ع ظئشعص قالعدذ  6/1يةنة  
 . ص تةقسعم قعلعنعدذلعآة آئمةيتع»5«
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لعق؛  ةبة بولماس عؤعلعرعنع  )3ظةس أز نئس علعرع ظ ةرز ظعض  ص
ئ قان    ظ ة ظاش ر نةرس ةرةآعدعن بع ن ت اندعن آئيع لعص بولغ

م ا  . بولذشع الزع ذق هازعرالنمعس ةرت تول ىح ش ذ ظ ايتذرذشب  ق
  . قعلعشقا بولمايدذ

  
  ــــــــــــ ؛ــــــــــــــــــــ مئيعت. 73   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 72  3                                    6                  

  )حوث دادا(ظانا    دادا )                 حوث دادا(قعز   دادا   
  ظةسةبة         3/1                     6/1         2/1 

   ظةسةبة           
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 74    2                                     

     حوث دادا                              2ظانا بعر ظاحا -              دادا
       2/1                                                                 2/1   

  
ايتذرذش ش ق ةيتع( قعلع رعآئم ع )شص بئ  مةسعلعس
  :  خعل بولذص، ظذالرتأتتأؤةندعكعدةك 

ذ     . 1 قعنع ظاش ا، ظاش لعقال بولس ر جعنس ةرز بع ةهلع ص ظ
  :  مةسعلةن، قعلعنعدذقايتذرذشظةهلع صةرزنعث ظأزعضة 

  
  ــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 77 ـــــــــ ؛ مئيعت. 76   ــ ؛ــــــ مئيعت. 75 3                        3                     2          
  3ظانا بعر ظاحا- قعز                   ظوغذل               دادا 
   3/2                     3 قعز                   2/1 
 2/1                    3/2                        3/1  

                         3/1  
  

   ؛ــــــــــــــــ مئيعت. 80 ـ ؛ـــــــــــــــ مئيعت. 79   ـ ؛ـــــــــــــ مئيعت. 78 3             )        6  (3                     2            
  2 ظاحا بعر   ظانا  )           ظانا حوث(     ظانا  ظاحا              بعر دادا
  2/1                   3/1   6/1                  3/1   
  2/1                   3/2   6/5                     3/2  
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ةرزلةر            . 2 ةهلع ص أص ظ اآع ظعككعدعن آ معراستا ظعككع ي
ةهلع         ع ظ ةر قايس ا، ه اتذن بولمعس اآع خ ةر ي ا، ظ ةم بولس ج
ئلعص   عنع ظ ة نئسعؤعس ةهمعلعرع بويعح أز س ةرزلةر ظ ص
ةهلع   ان ظ ةم بولغ تا ج قعنعنع معراس ن، ظاش اندعن آئيع بولغ

ا    صةرزلةرنعث سةهمعسع ب   ايتذرذش .... ويعحة قايت نعدذ  ق   ، قعلع
  : مةسعلةن

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 81 آة4 آئمةيتعلعدذ 6                       

  ةبة يوق              قعز                     ظوغذل                    ظةس
  3/1ظاشقعنع )           بعر ياآع آأص(              قعز 2/1
4/3                                6/1   

                         4/1  
  

دع، مئيعتنعث  ا ظع ةبة بولس ان ظةس ةر ظاشقاننع ظالعدعغ ظةض
اآع آأص     (نع، ظوغذلنعث قعزع      2/1قعزع   ر ي االتتع   6/1) بع . نع ظ

ةهؤالدا ظاش     . ظةسةبةضة بئرعلضةن بوالتتع    3/1ظاشقان   - ـهازعرقع ظ
أؤةندعكع هئسابالش          ـ انلعقتعن ت قاننع ظالعدعغان ظةسةبة بولمعغ

مئيعتنعث  ،4/3 سةهمعسع قعزعنعث مئيعتنعث ظارقعلعق ظذسذلع
اآع آأص(ظوغلعنعث قعزع  ر ي - ـ بولعدع4/1نعث سةهمعسع )بع

دذـ علع بولع ذ تىردع. غانلعقعنع بعلض ع مذش ع باشبذن ةش ك قا ب
  . خعل ظةهؤالغا تةتبعقالشقعمذ تامامةن بولعدذ

 )ظاشقعنع(
3
1)

6
1

2
1(1 =+−  

ا 3/1 الغذز قعزغ ع ي ا 2/1ن ث قعزلعرعغ  6/1، ظوغلعنع
  :بويعحة قايتذرذش قعلساق
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........................................  
  

ايتذرذش            تعم ق أص قئ يذقعرعقع ظذسذل بويعحة حةآسعز آ
ة حةآسعز       3/1قعلساق، ظاشقعنع هةر قئتعمدا      ة بويعح  هةسس

عدذ   ايعن يئقعنلعش ة ظعنت ةص نألض ث -آعحعكل دة، مئيعتنع
زعنعث سةهمعس  الغذز قع رعنعث  4/3ع ي ث قعزلع ة، ظوغلعنع آ

  : ضة ظعنتايعن يئقعنلعشعدذ، مةسعلةن4/1سةهمعسع 
  

  ــــــــــــــــــــــ ؛ــــــــــ مئيعت. 83   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 82 آة 5آئمةيتعلعدذ  6                آة4آئمةيتعلعدذ  6        
  ظانا           2قعز               )     حوث ظانا(قعز   ظانا   
 2/1         6/1                    3/2          6/1   

4/3          4/1                          5/4             5/1  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 84 آة4 آئمةيتعلعدذ 6                       
  )بعر ياآع آأص(ظانا بعر ظاحا               دادا بعر ظاحا -              دادا

       2/1                                    6/1  
       4/3                                                     4/1             

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 85 آة4 آئمةيتعلعدذ 6                       

  ظانا بعر ظاحا                       ظانا بعر ظاحا-                  دادا
           2/1                                    6/1  

           4/3                                                     4/1             
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 86 آة4 آئمةيتعلعدذ 6                       

                                 ظانا بعر ظاحا               دادا بعر ظاحا    
       2/1                                            6/1  
       4/3                                                                   4/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 87 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       

  2ظانا بعر ظاحا                             ظانا بعر ظاحا -                دادا
       2/1                                            3/1  
       5/3                                                                   5/2  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 88 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       

  2               دادا بعر ظاحا                                 ظانا بعر ظاحا 
      2/1                                            3/1  

      5/3                                                                   5/2  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 89 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       

                               ظانا بعر ظاحا 2ظانا بعر ظاحا -                دادا
          3/2                                          6/1  
          5/4                                                               5/1  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 90 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       
       ظانا    ظانا بعر ظاحا                               -                دادا

        2/1                                              3/1  
        5/3                                                                      5/2  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 91 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       

                                        ظانا 2انا بعر ظاحا ظ-                دادا
          3/2                                              6/1  
          5/4                                                                     5/1  

  
  ــــــــــــــــــــــ ؛ـــــــــــــ مئيعت. 93  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 92 آة 5تعلعدذ آئمةي 6                آة5آئمةيتعلعدذ  6        
  ظانا ظاحا  حوث بعر دادا بعر ظاحا     ظانا                  دادا  
       2/1        3/1                  2/1        6/1   

      5/3         5/2                       5/4         5/1  
  

  ــــــــــــــــــــ ؛ــــــــــــ مئيعت. 95   ـــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 94 آة 5آئمةيتعلعدذ  6                آة5آئمةيتعلعدذ  6        
  ظانا حوث 2 ظاحا بعر  ظانا                 دادا    2 ظاحا بعر دادا  
       3/2         6/1                   3/2       6/1   

      5/4           5/1                       5/4        5/1  
  

  ـــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 97   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 96 ضة2آئمةيتعلعدذ  6               آة3آئمةيتعلعدذ  6        
  ظانا ظاحا  حوث بعر   ظانا                  ظانا ظانا بعر ظاحا     
      6/1          3/1                  6/1       6/1   

     3/1           3/2                       2/1        2/1  
  

  ــــــــــــــــــــــ ؛ــــــــــ مئيعت. 99   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ ئيعتم. 98 آة 3آئمةيتعلعدذ  6                آة3آئمةيتعلعدذ  6        
  ظانا  حوث3 ظاحا بعر      ظانا                  ظانا3 ظاحا ظانابعر  
       3/1        6/1                   3/1       6/1   

      3/2          3/1                         3/2        3/1  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 100 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       
  ) آأص ياآع بعر( ظاحا بعر دادا)  ظانا حوث( ظاحا  ظانا بعر ظانا- دادا               

        2/1              6/1                    6/1  
        5/3                   5/1                               5/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 101 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       

   ظاحا بعر ظانا)        ظانا حوث( ظاحا           ظانا بعر ظانا- دادا               
       2/1                       6/1                  6/1  
       5/3                           5/1                            5/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 102 آة5 آئمةيتعلعدذ 6                       

   ظاحا بعر ظانا)         ظانا حوث( ظاحا               ظانا بعر               دادا
      2/1                       6/1                   6/1  
      5/3                           5/1                              5/1  

  
ة يذق  ا نةتعج أت ضورذصص أؤةندعكع ت ةنرعت اب  عدا ظأتك هئس

ةيتعص     آةلتىرىص حعقعرعلغان  ظاساسعدا  بولذص، مذشذ خعل آئم
نعلعدذ  ذلعدا قوللع ايتذرذش ظذس الالرنع ( ق رعدعكع معس يذقع

  . )حىشعنعش بذنعث بعلةن تئخعمذ ظاسانلعشعدذ
  

  ـــــــــــــــــــــ ؛ ــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ آة5 آئمةيتعلعدذ 6                آة4 يتعلعدذآئمة 6     
2/1                      6/1          3/2                         6/1   
4/3                      4/1          5/4                         5/1  

  
  ـــــــــــــــــــــ ؛    ــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ آة5 آئمةيتعلعدذ 6                  آة3 آئمةيتعلعدذ 6    
3/1                     6/1           2/1                         3/1   
3/2                     3/1           5/3                         5/1  
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رعقع . 3 ل يذقع ة خع علعرعيةتت ةرز ظعض ر ص دعن بع
ةرز  ةهلع ص لعق ظ ان  جعنس ةبةبعيية بولغ ةرز س ةهلع ص  ظ

ةر    ج مئيعتنعث ظئرع ياآع خاتذنع بعلةن معراستا        ا، ظ ةم بولس
ةخرعجع ظومذ   عنعث م اتذننعث سةهمعس اآع خ ةخرةج  ي ي م مع

نعدذ لعق. قعلع ر جعنس عبع ةرز ظعضعس ة   ص أز سةهمعسعض ظ
ن، ظاشقعنع         تئضعشلعك نئسعؤعسعنع ظئلعص بولغاندعن آئيع

اي،   ايتذرذش قعلعنم ا ق ةن خاتذنعغ رع بعل ر مئيعتنعث ظئ بع
  :  صةرز ظعضعسعضة قايتذرذش قعلعنعدذ، مةسعلةنجعنسلعق

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 103  4                                     

   قعز      ظةر                                            
4/1                                                         4/3 = 4/1 + 2/1   
  

  ـــــــــــــــــــ ؛ـــــــــــ مئيعت. 105   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 104  8                                    4                
    قعز      خاتذن                   2     قعز  ظةر         
  4/1      4/3=12/1+3/2               8/1  8/7=8/3+2/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 106  8                                    

  2 قعز                                           خاتذن
 8/1                                                    8/7 = 24/5 + 3/2   
  
قعزلعرع مئيعتنعث قعزلعرعغا   ... نعث ظوغلعنعث   مئيعت
  . ظوخشاش
  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 108   ـــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 107 4                                     4               

  3 خاتذن  2 ظاحا بعر ظانا- دادا       خاتذن           ظاحا  بعر ظانا-دادا
      4/3         4/1                       4/3        4/1  
  

  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 110   ــــــــــــــــ ؛ــــــــــــــ مئيعت. 109  4                                    4                
  2 خاتذن  2 ظاحا بعر ظانا- دادا          ظاحا    خاتذن       بعر دادا  

      4/3         4/1                      4/3         4/1  
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  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 112   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 111 2                                    2                
  ظةر          2 ظاحا بعر ظانا      ظاحا      ظةر              ربع ظانا  

      2/1         2/1                      2/1           2/1  
  

  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 114   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 113 4                                    4                
  3    خاتذن  2 ظاحا بعر ظانا     ظاحا    خاتذن              بعر  ظانا

     4/3         4/1                      4/3            4/1  
  

  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 116   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 115 4                                    2                
       خاتذن )حوث ظانا(ظانا          ظةر         )    حوث ظانا(ظانا   

       2/1        2/1                     4/3          4/1  
  

اتذن             . 4 اآع خ ةر ي ةن ظ ةرزلةر بعل بعردعن ظارتذق ظةهلع ص
اتذن ظ         ئلعص     معراستا جةم بولسا، ظةر ياآع خ أز نئسعؤعسعنع ظ

ة  » ظاشقعنع«بولغاندعن آئيعن    ظةهلع صةرزلةرنعث سةهمعسعض
  : قاراص تةقسعم قعلعنعدذ، مةسعلةن

  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 117   24                                    
                      ظانا قعز                          خاتذن 
  8/1                                     2/1                                 6/1   
  

                                                 21①  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 118  آة 4 آئمةيتعلعدذ 6                           

     ظانا                                          قعز    
    4/3                                                                   4/1   
15.75 = 4/3 × 21                             5.25 = 4/1 × 21  

                                                 
اتذن نئسعؤعس   ① اآع خ ةر ي ة   ظ ةهلع صةرزلةرض ن، ظ اندعن آئيع ئلعص بولغ عنع ظ

لةيمعز  عمات ظعش ايرعم تةقس قان   . ظ عماتتعن ظاش ةؤؤةلقع تةقس ةمما، ظ ع 21ظ ن
اندعن آئيعن حعققان سةهمعلةرضة               ئلعص بارغ آئيعنكع تةقسعماتتا آئمةيتعش ظ

  .آأصةيتعص، هةر بعر صةرز ظعضعسعنعث نئسعؤعسعنع تاصعمعز
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  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 119   12                                    
  2             ظانا بعر ظاحا  ظانا                      خاتذن 
  4/1                                6/1                               3/1   
  

                                              9  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 120  آة3 آئمةيتعلعدذ 6                          

  2        ظانا بعر ظاحا                                    ظانا
 3/1                                                                      3/2   

 3 = 3/1 × 9                                    6 = 3/2 × 9  
  

  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 121   24                                    
                      ظانا2   قعز                       خاتذن 
  8/1                                     3/2                                 6/1   
  

                                                 21  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 122  آة 5 آئمةيتعلعدذ 6                           

                                            ظانا2 قعز   
    5/4                                                                5/1   

16.8 = 5/4 × 21                              4.2 = 5/1 × 21  
  

  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 123   12                                    
  ا بعر ظاحا              ظانا بعر ظاحاداد             خاتذن

 4/1                         2/1                                     6/1   
  

                                          9  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 124  آة 4 آئمةيتعلعدذ 6                           

            ظانا بعر ظاحا      دادا بعر ظاحا                
        4/3                                                         4/1   

     6.75 = 4/3 × 9                           2.25 = 4/1 × 9  
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  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 125   12                                    
           ظانا بعر ظاحا بعر ظاحا   ظانا -دادا            خاتذن

 4/1                           2/1                                      6/1   
  

                                           9  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 126  آة 4 آئمةيتعلعدذ 6                           

  احا        ظانا بعر ظ بعر ظاحا                ظانا -  دادا
        4/3                                                     4/1   

     6.75 = 4/3 × 9                       2.25 = 4/1 × 9  
  

  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 127   12                                    
  ظانا بعر ظاحا            دادا بعر ظاحا-دادا           خاتذن 
  4/1                         2/1                                     6/1   
  

                                           9  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 128  آة 4 آئمةيتعلعدذ 6                           

  ظانا بعر ظاحا                        دادا بعر ظاحا- دادا 
         4/3                                                    4/1   

      6.75 = 4/3 × 9                      2.25 = 4/1 × 9  
  

  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 129   12                                    
  ظانا                   ظانا بعر ظاحا                  خاتذن 
  4/1                         3/1                                     6/1   
  

                                           9  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 130  آة 3 آئمةيتعلعدذ 6                           

                       ظانا بعر ظاحا    ظانا                
    3/2                                                              3/1   

    6 = 3/2 × 9                               3 = 3/1 × 9  
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اتذن       ،ظةمما ةر ؤة خ  معراستا ظةهلع صةرز سةبةبعيية بولغان ظ
ةر        اتذننعث سةهمعسع     بعلةن زةؤعلظةرهام جةم بولسا، ظ اآع خ - ـي

ةر بعلةن خاتذن           ـ نعص، ظ - ـنعث مةخرعجع ظومذمعي مةخرةج قعلع
- ـنعث تئضعشلعك نئسعؤعسعنع بئرعص بولغاندعن آئيعن، ظاش       ـ
  :  بئرعلعدذ، مةسعلةن①قعنع زةؤعلظةرهامغا تةرتعص بويعحةـ

  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 132   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 131  4                                    4                
   ظةر                ظوغذل ظةر                قعز                  
    قعز               4/1 قعز                                    4/1  

   قعز- ظوغذل                       4/3                    
                                                          4/3  

  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 134   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 133  2                                    8                
   ظانا       ظةر                       خاتذن            قعز          
  دادا                     2/1 قعز                                   8/1   

                    8/7                            2/1  
  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 136   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 135  4                                    2                

   خاتذن                 ظاناظةر                ظانا                   
    دادا                 4/1 دادا                                      2/1  

     4/3                ظانا                                            
              2/1  

  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 138   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 137  2                                    2                
  غاظةر           دادا بعر تاظانا بعر ظاحا                 -ظةر   دادا  
  قعز                  2/1قعز                       -        ظوغذل2/1  

              2/1                                         2/1  
  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 140   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 139  2                                    2                

  ظانا بعر تاغا- ظةر       داداظةر       ظانا بعر ظاآا                    
  قعز                 2/1                  قعز                    2/1  

  قعز                                      2/1                
                                                         2/1    
                                                 

اخحعل  ① ث ش ةؤؤةل مئيعتنع ة،   ظ ث ظةسلعض ا مئيعتنع ذ تئصعلمعس عرعغا، ظ
ا   ذ تئصعلمعس اخحعلعرعغا، بذم عنعث ش ث دادعس ا مئيعتنع ذ تئصعلمعس ظذم

 .مئيعتنعث حوث دادعسعنعث شاخحعلعرعغا بئرعلعدذ
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  عنحع باب  مئيعتنعث دادعسعتأت
  
  

راس    ة مع ةهؤال بويعح ل ظ ىح خع عغا ظ ث دادعس مئيعتنع
  . تئضعدذ
  
  

  لعك صةرزلعك ظةهؤالع6/1دادعنعث  §1
  

® Ïμ÷ƒuθt/ L{uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 ts? β Î) tβ% x. … çμs9 Ó$ s! uρ 4 〈 
ا     « ث ظات اغدا ظذنع ذ ح ا، ب العلعرع بولس ث ب ةر مئيعتنع -ظةض

عدذ             رع تئض التعدعن بع ة معراسنعث ظ ةر بعرعض » ظانعسعنعث ه
مئيعتنعث  ضة ظاساسةن،   ) ظايةتنعث بعر قعسمع   -11سىرة نعسا   (

العلعرع ان ب ةبة بولعدعغ اآع ①ظةس ث  ي ةبة  ...ظوغلعنع ظةس
ان  ع معرا بولعدعغ ث دادعس ا، مئيعتنع العلعرع بولس نعث ب س

العدذ،   قعسمع  ظالتعدعن بعر  أؤةندعكع  نع ظ ال  ت ة  ②الر معس دعكعض
   :ظوخشاش

                                                 
ث       ① اآع مئيعتنع ث ي عنعمعز مئيعتنع العلعرع دئض ان ب ةبة بولعدعغ ظةس

اآع   )ةرت ظةمةس  ظوغلع بعر ياآع آأص بولذش ش      (ظوغذللعرع  ... ظوغلعنعث   ، ي
  .قعزلعرعنع آأرسعتعدذ-ظوغذل

كةرتعش② ةر     :  ظةس ةر، ظةض ا ظ عزعقنعث ظاخعرعغ ا، س ةر بولس ت ظ ةر مئيع ظةض
زعلدع             اتذن دةص يئ ا خ عزعقنعث ظاخعرعغ مئيعتنعث  . مئيعت خاتذن بولسا، س

خاتذنغا -ظةر ياآع خاتذن آعشع ظعكةنلعكع ظةسكةرتعلمةي ظاق قالغانلعرع ظةر        
 . نلعكعنع بعلدىرعدذ، بذ تأؤةندعمذ شذنداقظورتاق ظعكة
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   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 142؛  ①ـــــ ـــــــــــــــــــمئيعت ــــ. 141  6                                   6               
  3         ظوغذل  دادا                    ظوغذل     دادا       
    ظةسةبة         6/1                      ظةسةبة          6/1 
  1               5  

  
   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 144     ؛ــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 143  6                                   6              

    دادا           ظوغذل      ظوغذل               دادا          
    ظوغذل         6/1                     وغذل  ظ         6/1 
     ظوغذل        ظةسةبة                                         

    ظةسةبة                                                         
  

   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 146    ؛ـــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 145  6                                 6               
  2   قعز3  دادا  ظوغذل                   قعز  ظوغذل    دادا  

  ظةسةبة   ظةسةبة   6/1                 ظةسةبة   ظةسةبة    6/1
                                            1     8/6×5   8/2×5  

  
  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 148 ؛ خاتذن ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 147  12                                  12            

  ظةر  2ظوغذل   دادا                      ظةر   ظوغذل دادا   
  4/1  ظةسةبة  6/1                     4/1  ظةسةبة 6/1  

  
  ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 150؛  خاتذن ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 149  6                                    12             

  1قعز   2ظوغذل     دادا          ظةر              ظوغذل  دادا 
  ظةسةبة  ظةسةبة  6/1                     4/1  ظوغذل   6/1

         ظةسةبة

                                                 
ي       ① نعث ظومذمع ان معراس تعدعكع س عزعقنعث ظىس الدعكع س  معس

ةخرعجع خورنعث     م نع، معراس ان ظىلىش تعدعكع س خورنعث ظاس نع، معراس
دذ         انعنع بعلدىرع ا،      . ظاخعردعكع سان معراسخورنعث س ا سان يئزعلمعس ظاخعرغ

 .دذ، بذ تأؤةندعمذ شذنداقمعراسخورنعث يالغذز ظعكةنلعكعنع بعلدىرع
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  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 152؛  خاتذن ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 151  12                                 12            
    ظةر3 ذلظوغ دادا   ظةر                      3ظوغذل دادا 

 4/1   ظةسةبة   6/1                   4/1 ①1+1ظوغذل 6/1
  ظةسةبة       

  
   خاتذن؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــ. 153   12                              

  ظةر             3  قعز           2 ظوغذل             دادا 
   4/1                  ظةسةبة           ظةسةبة            6/1

  
  ؛ ② خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 154   12                              

   ظةر          ظوغذل              ظوغذل             دادا 
   4/1               2قعز              ظوغذل          6/1

                ظةسةبة             ظةسةبة    
2            4/2×7             4/2×7           3  

  
  ؛ظةرــ ـــــــــــــــــــــــــــ مئيعت .156؛  خاتذن ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 155  24                                  12             

  خاتذنظوغذل          دادا    ظوغذل   ظةر                 دادا 
  8/1   ظةسةبة    6/1                    4/1   ظوغذل  6/1

   2     ظوغذل 
  ③ ظةسةبة     

                                                 
①

  .ظعككع ظوغذلنعث بعردعن ظعككع ظوغلع بار 
ع،             ② ر ظوغل  مئيعت خاتذن آعشع بولذص، ظذنعثغا دادعسع، بعر ظوغلعنعث بع

نع          يةنة بعر ظوغلعنعث ظعككع قعزع ؤة ظئرع معراسخور بولسا، نةؤرعسع بولغع
ع 6/1نعث  »12«ظىحىن دادا ظومذمعي معراس سانع بولغان        نعث  »12«رع   ظئ  ،ن

العدذ 4/1 ع ظ ذص،      . ن ةبة بول ةؤرة ظةس ز ن ع قع ةن ظعكك ةؤرة بعل ذل ن ر ظوغ بع
   .ظاشقاننعث هةممعسعنع ظالعدذ

ذص،   ③ ةنلعك بول ع دئض ع ظعكك ث ظوغل بذنعث مةنعسع ظوغلعنعث ظوغلعنع
  .بذالرمذ معراسقا ؤارعسلعق قعلعدذ
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  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 158؛  ظةرـــ ـــــــــــــــــــــ ــــمئيعت. 157  24                                   24              
    خاتذنظوغذل     دادا                 خاتذن 2 ظوغذل  دادا 

  8/1    ظوغذل  6/1                  8/1    ظةسةبة    6/1
  ظةسةبة                                                

  
  ؛ ظةرـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 159   24                              

  خاتذن                          قعز ظوغذل                دادا 
   8/1                      ظةسةبة  ظةسةبة                  6/1

  
  ؛ظةرـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 160   24                              

              خاتذن ظوغذل           ظوغذل                دادا 
   8/1                       قعز           ظوغذل            6/1

  ظةسةبة  ظةسةبة                        
  

  ؛ظةرـــــــــــــــــــــــــــــ  مئيعت .162  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 161  24                                  24              
  3 ظوغذل  خاتذن   دادا      ظوغذل  خاتذن                دادا 

  ①8/1ظوغذل      6/1                   8/1   ظوغذل  6/1
  ظةسةبة                                  ظةسةبة       

  
  ؛ظةرـــــــــــــــــــــــــــــ  مئيعت .164  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 163  6                                  6               

  2ظوغذل   ظانا   دادا                    غذل   ظو ظانا    دادا 
  ظةسةبة     6/1     6/1      ظةسةبة               6/1     6/1

  
  ؛ظةرـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 165  6                              

      ظوغذل                             ظانا                دادا 
  ظوغذل                           6/1                   6/1

   ظةسةبة                                        
                                                 

   .بألعشعدذنع تةثدعن 8/1 معراسنعث ذص قالسعمذآأص بولبعردعن خاتذن  ①
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  ـــــــــــــــــــــ ظةر؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 166   6                              
  قعز               ظوغذل             اناظ                   دادا 

               ظةسةبة            ظةسةبة 6/1              6/1

  
  ــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 167   6                              

  ظوغذل              ظوغذل              اناظ                 دادا 
                ظوغذل             قعز  6/1             6/1

     ظةسةبة    ظةسةبة                                         

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 168   6                              

   2قعز           3  ظوغذل             اناظ                  دادا 
      ظةسةبة                  ظةسةبة      6/1             6/1

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 170؛  ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 169  6                                    6               
  ظوغذل      ظانا    دادا                   ظوغذل     اناظ    دادا 

   ظوغذل     6/1   6/1                 2ظوغذل    6/1      6/1
     ظةسةبة                                     ظةسةبة                

  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 171   12                              

    ظةر             ظوغذل             اناظ                دادا 
   4/1                     ظةسةبة           6/1            6/1

  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 172   12                               

          ظةر       ظوغذل             اناظ                دادا 
   4/1                   ظوغذل             6/1             6/1

    ظةسةبة                               
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  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 173   12                               
      ظةر ز    قع          ظوغذل          اناظ          دادا 

   4/1    ظةسةبة          ظةسةبة          6/1        6/1
  
  ـــــــــــــ ؛ـــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 174   6                               

   ظوغذل              ظوغذل                اناظ                  دادا 
  قعز                     ظوغذل                6/1              6/1

      ظةسةبة        ظةسةبة                                      
  

   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 176 ؛  ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 175  6                                   6             
   ظوغذل     اناظ    دادا                  ظوغذل      اناظ     دادا

  2 ظوغذل  6/1   6/1                   ظوغذل     6/1    6/1
    ظةسةبة         ظةسةبة                                        

  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 177   12                               

  2قعز    ظوغذل             ظةر          اناظ          دادا 
  ظةسةبة   ظةسةبة           4/1         6/1        6/1

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛مئيعت . 178   12                               

   ظةر               ظوغذل             اناظ                دادا 
  4/1                   ظوغذل             6/1            6/1

  ظةسةبة                                 
  
  ؛ظةرـــــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 179   24                               

   ظوغذل             خاتذن               اناظ                  دادا 
  ① 4ظوغذل                  8/1              6/1              6/1

  ظةسةبة                                                      
                                                 

 . ظوغلع آأص ياآع بعر بولذشع شةرت ظةمةس...  ظوغذل ياآع ظوغذلنعث ①
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 180   24                             
  2ظوغذل       3  قعز       خاتذن         اناظ          دادا 

  ظةسةبة  ظةسةبة              8/1         6/1        6/1
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 181   24                              

  ظوغذل                خاتذن            اناظ                 دادا 
    ظوغذل                8/1                   6/1             6/1

     ظةسةبة                                                    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 182   24                              

  ظوغذل               2 خاتذن           اناظ                 ادا د
   ظوغذل               8/1                    6/1             6/1

   ظةسةبة                                                    
  
  

لعك ؤة 6/1ظةهلع صةرز دادعنعث  §2
  ظةهؤالعظةسةبةلعك 
  ® Ïμ÷ƒuθt/ L{uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 ts? β Î) tβ% x. … çμs9 Ó$ s! uρ 4 〈 

ا     « ث ظات اغدا ظذنع ذ ح ا، ب العلعرع بولس ث ب ةر مئيعتنع -ظةض
عدذ             رع تئض التعدعن بع ة معراسنعث ظ ةر بعرعض » ظانعسعنعث ه

اَلِْحقُوا الْفَراِئض ِباَهِلهـا  « ؤة  ) ظايةتنعث بعر قعسمع   -11سىرة نعسا   (
ة          ( ①»ما بِقـى فَالُوِلـى رجـٍل ذَكَـرٍ        فَ ة ظأزعض ةرز ظعضعسعض ر ص ةر بع ه

نع    قان معراس ن ظاش رعثالر، ظذنعثدع عنع بئ لعك ظىلىش تئضعش
نع      راق بولغع ا يئقعن رعثالر  ②ظةرلةر ظعحعدعن مئيعتق ا بئ ة  )غ ض

                                                 
  .بذخارع رعؤايةت قعلغان ①
ع،       ② ث ظوغل نع مئيعتنع راق بولغع ا يئقعن دة مئيعتق ةبةلةر ظعحع ظةس

زع   ) ياآع حوث دادا  (ظةضةر معراستا دادا    . ظوغلع ظعدع ... ظوغلعنعث   بعلةن قع
ةرزلعك   6/1) ياآع حوث دادا  (م بولذص قالسا، دادا     جة) ياآع ظوغلعنعث قعزع  (  ص

ا  زالر بولس ىش، قع اآع 2/1ظىل تع3/2 ي ة بوالت كة ظعض ةرزلعك ظىلىش .  ص
ا        »ظاشقان« ا مئيعتق ةبةلةر ظعحعدعن مئيعتنعث ظوغلعدعن قالس ع بولسا ظةس

  . غا بئرعلعدذ)ياآع حوث دادعسع(يئقعنراق بولغان مئيعتنعث دادعسع 
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مئيعتنعث ظوغلع بولماي قعزع ؤارعس بولسا ياآع           ظاساسةن،  
ث  اي  ... ظوغلعنع ع بولم ث ظوغل زع ... ظوغلعنع س قع ؤارع

ةم  ا، دادا ه ةبة   6/1بولس ةم ظةس ةرز ظعضعسع ه ةهلع ص لعك ظ
دذ ةرت       . بولع ع ش أص بولذش اآع آ ر ي زنعث بع ثدا قع بذنع
  : مةسعلةن ظةمةس،

   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 184   مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــ ؛ . 183  6                                   6               
  3  قعز دادا                             قعز         دادا        
  6/1            2/1                    6/1            3/2  

      ظةسةبة    ظةسةبة                               
   ؛ـــــــــــــــــــــــــــــمئيعت  .186    ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 185  6                                      6              

  2 ظوغذل دادا                           ظوغذل    دادا          
  1+2 قعز       6/1                     قعز            6/1  

    3/2        بة  ظةسة                    2/1   ظةسةبة       
  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 188؛  خاتذن ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 187  12                          ①آة13 ظاشذرذلعدذ 12       

  ظوغذل   ظةر  دادا     ظةر                     2قعز    دادا 
  2/1   ظةسةبة  ظةسةبة                                     4/1   قعز     6/1                    4/1    3/2     6/1

   2        8      3                        2      6      3  
   0                                         1  

                                                 
اتذن آع① ت خ رع    مئيع زع ؤة ظئ ع قع ع، ظعكك ا دادعس ذص، ظذنعثغ ع بول ش

ذص ظومذمعي سان               ةرز بول ةهلع ص ع،  4/1نعث   »12«ؤارعسلعق قعلسا، ظئرع ظ ن
نع، يةنع 3/2نعث »12«ظعككع قعزعمذ ظةهلع صةرز بولذص . نع ظالعدذ»3«يةنع 

ةنع   6/1نعث  »12«دادا هةم ظةهلع صةرز بولغعنع ظىحىن  . نع ظالعدذ »8« ع، ي ن
بذ . نع ظالعدذ»ظاشقان« ظةسةبة بولغعنع ظىحىن ظةهلع صةرزلةردعن نع هةم»2«

ىن، ظومذمعي      13معسالدا صةرز ظعضعلعرعنعث ظىلىش يعغعندعسع        بولغعنع ظىح
ان  ع »12«س ذردذق »13«ن ة ظاش ة ظاشمع   . آ ر نةرس علعرعدعن بع ةرز ظعض -ـص

معدعـ ع تةض ةبةلعك نئسعؤعس ا ظةس علةن، . غانلعقتعن دادعغ  يمعذظوممةس
    :  بولسا، ظذ هالدادعنار50000اس معر

  50000÷13=3846هةر بعر ظىلىشنعث قعممعتع                              
  12×6/1=2×3846=7692دادعنعث ظالعدعغعنع                                

  12×3/2=8×3846=30768نعث ظالعدعغعنع                           )2 (قعز
    12×4/1=3×3846=11538                               نعث ظالعدعغعنع ظةر

ةهؤالالردا          ان ظ ةبة بولغ ةم ظةس ةرز، ه ةهلع ص ةم ظ وث دادا ه ةن ح دادا بعل
  . مذشذنداق بولعدذ، بذ تأؤةندعمذ شذنداق
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  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 190؛  خاتذن ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 189  آة13 ظاشذرذلعدذ 12                    آة13 ظاشذرذلعدذ 12      
     ظةر2 ظوغذل  دادا    ظةر                     3قعز    دادا  

  4/1  1+2قعز   6/1                   4/1     3/2     6/1
  3/2 ظةسةبة    ظةسةبة                                  

    2       8      3                       2       8       3  
    0                                       0  

  
  ؛ظةرـ ـــــ ــــــــــــــــــــــمئيعت. 192  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 191  24                           آة13 ظاشذرذلعدذ 12       
  خاتذن    2قعز     دادا  ظةر                         2ظوغذل   دادا  
  8/1      3/2     6/1                    4/1 1+2ظوغذل  6/1 

   ظةسةبة                         1+2 قعز  ظةسةبة 
          3/2     

    2       8       3   
   0   

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 194؛  ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 193  24                                 24              

  2 ظوغذل  خاتذن    دادا                 2  خاتذن 3قعز   دادا 
  8/1      قعز     6/1                   8/1      3/2    6/1

   2/1   ةسةبةظ                                  ظةسةبة
  

   ؛ـــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 196    ؛ـــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 195  6                                    6               
      ظانا2 قعز                       دادا ظانا      قعز      دادا 

6/1     2/1       6/1                  6/1      3/2         6/1  
     ظةسةبة                                    ظةسةبة

                                            1          4       1  
                                            0  

  
   ؛ـــــــــــــــــــــــــــــمئيعت . 198    ؛ـــــــــــــــــــــــــــــئيعت م. 197  6                                      6               

      ظانا2ظوغذل                      دادا ظانا     ظوغذل    دادا 
  6/1      1+2قعز    6/1                  6/1    قعز        6/1

  3/2   ظةسةبة                           2/1 ظةسةبة    
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  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 199  آة13 ظاشذرذلعدذ 12                      
        ظةر         ظانا              قعز                    دادا 

6/1              2/1              6/1                     4/1   
  ظةسةبة           

  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 200  آة15 ظاشذرذلعدذ 12                      

       ظةر         ظانا              2قعز                   دادا 
6/1              3/2               6/1                   4/1   

  ظةسةبة          
  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 201  آة13 ظاشذرذلعدذ 12                      

   ظةر              ظانا             ظوغذل                   دادا 
   4/1                    6/1              قعز               6/1

  2/1     ظةسةبة          
  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 202  آة15 ظاشذرذلعدذ 12                      

       ظةر        ظانا              2 ذلظوغ                دادا 
   4/1                 6/1             1+2    قعز         6/1

  3/2       ظةسةبة        
  
  ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر مئيعت. 203   24                              

       خاتذن         انا     ظ         قعز                   دادا 
6/1             2/1              6/1                     8/1   

  ظةسةبة 
  
  ـــــــــــــــــــ ظةر؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 204  ضة27ظاشذرذلعدذ  24                         

  2           قعز 2        خاتذن         اناظ             دادا 
6/1          6/1                         8/1               3/2  

  ظةسةبة  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 205  24                                
              ظوغذل3        خاتذن         اناظ             دادا 

                قعز  8/1                          6/1          6/1
  2/1                                                  ظةسةبة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 206  ضة27ظاشذرذلعدذ  24                          

  2          ظوغذل 3      خاتذن         اناظ             دادا 
  3            قعز  8/1                        6/1          6/1

  3/2                                               ظةسةبة  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 207  ضة27ظاشذرذلعدذ  24                          

  2           ظوغذل 3      خاتذن         اناظ             دادا 
  1+2 قعز            8/1                        6/1          6/1

  3/2                                               ظةسةبة   

  

  
  ظةهؤالع خاس ظةسةبةلعكدادعنعث  §3

  
® β Î* sù óΟ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã&©! Ó$ s! uρ ÿ… çμrO Í‘ uρ uρ çν# uθt/ r& ÏμÏiΒ T|sù ß]è= ›W9 ث  « 〉 4 #$ ةر ظذنع ظةض

ث( ا)مئيعتنع ا   ب ث ظات ةقةت ظذنع قا ص اي معراس -لعلعرع بولم
نعث ظانعسعغا    )مئيعت (ظانعسع ؤارعسلعق قعلسا، بذ حاغدا ظذ       

عدذ  ع تئض ن بعرس نعث ظىحتع عغا (معراس الغعنع ظاتعس ق
ةن،    ) ظايةتنعث بعر قعسمع   -11سىرة نعسا   (» )تئضعدذ ة ظاساس ض

اآع       ا ي العلعرع بولمعس ةقةت ب ث ص ةر مئيعتنع ث ظةض ظوغلعنع
الع... اغدا دادا   مذلعرع ب ذ ح ا، ب ةقةتال بولمعس ةبة   ص ظةس

  : مةسعلةن بولعدذ، ظةهلع صةرز بولمايدذ،
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  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت .209  ؛ خاتذن ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 208  4                                   2             
     خاتذن            دادا         ظةر                        دادا 

  ① 4/1        ظةسةبة                        2/1       ظةسةبة    
  

   ؛ـــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 211  ؛ ظةر ـــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 210  1                                   4              
          تاغا       دادا                     2اتذن  خ       دادا 

  0           ظةسةبة                       4/1        ظةسةبة    
  

  ؛ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ مئيعت. 213  ـــ ؛ ــــــــــــــ ـــــــــــــمئيعت. 212  3                                   1              
  ظانا                دادا                               تاغا   دادا 

  3/1            ظةسةبة                  ظوغذل           ظةسةبة     
                      0     

  
  ؛خاتذنــــــــــــــ ـــــــــ ــــمئيعت .215  ــــ ؛ ـــــــــ ـــــــــــــمئيعت. 214  2                                6             

      تاغاظةر                        دادا حوث ظانا     دادا 
  0     2/1  ظةسةبة                    6/1     ظةسةبة    

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 217 ؛ ظةر ــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 216  4                                   4              

  ا بعر ظاآاظان- داداخاتذن   دادا                  تاغاخاتذن       دادا  
  0        4/1 ظةسةبة                0     4/1ظةسةبة     

                                         3      1           
  
  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 218   6                              

  ② ظانا        ظانا بعر ظاآا             ظةر              دادا 
  3/1             0                            2/1  ظةسةبة      

  
  2             3                                    1   

                                                 
  . نع تةثدعن بألعشعدذ4/1معراسنعث دعن آأص بولسعمذ  خاتذن بعر①
  .ظانعنعث تةقسعماتعغا قاراث ②
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  مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛. 219   2                               
  دادا بعر ظاآا                 ظةر                           دادا 

      0                                    2/1              ظةسةبة     
  1                      1   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛  مئيعت. 220   12                              

   خاتذن           دادا            2ظانا بعر ظاآا               ظانا
  4/1            ظةسةبة                           0                3/1 
  
  3                                        6              3  

  
  ــــــــــــــــــ خاتذن؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 221  6                               

  ظةر       دادا                2ظانا بعر ظاآا                ظانا
  2/1           ظةسةبة                        0                 3/1 
  
  1                                       2             3  

  
ات ة :ظعزاه ةلالهذ ظ ةر رةزعي ةزرعتع ظأم ث ه نهذ مئيعتنع

رع  ع، ظئ ع، ظانعس اتذنع(دادعس اآع خ ا، ) ي ةم بولس تا ج معراس
اندعن   رعص، ظ عنع بئ اتذننعث سةهمعس اآع خ ةر ي ةؤؤةل ظ ظ

ا بئرعشنع          3/1ظاشقاننعث   رعص، ظاشقعنعنع دادعغ نع ظانعغا بئ
ان  انعنعث     . بذيرذغ اندا دادعنعث نئسعؤعسعنعث ظ داق بولغ مذن

الة  عغا آاص أص بولذش عدعن آ دذنئسعؤعس ع بولع . تلعك قعلغعل
دا     عنعث ظورنع ث دادعس ةمما، مئيعتنع ع  ظ عنعث دادعس دادعس

  . بولسا، ظةهؤال مذنداق بولمايدذ
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 دادعسعحوث نحع باب  مئيعتنعث عبةش
  )يةنع دادعسعنعث دادعسع(

  
  

ل   ع خع وث دادا ظعكك ةنع     :ح وث دادا، ي اق ح رع، س بع
عنعث  ع... دادعس وث  . دادعس عد ح رع، فاس ة بع ةنع يةن دادا، ي

انعنعث   (ظارعسعغا خاتذن آعشع ظارعلعشعص قالغان حوث دادا        ظ
ان حوث دادا ساق حوث              . )دادعسع أزلعمةآحع بولغ ا س بذ بابت

ظىحىن  سع   عتةرةآذرغان  قالدهةربعر ظادةمنعث   «ظذ  دادا بولذص،   
ةيعنلعد ؤارعسالر   ا    ت ذالر ظات انعالر ؤة    -ذق، ظ نالرد ظ ىرة ( »ذريئقع  س

حوث  ث  تنع عمئيضة ظاساسةن   )بعر قعسمع نعث  ظايةت -33 نعسا
ع اث نعمئيعت( دادعس ع بولمعس اش  )دادعس راس ظوخش مع
ا  -داداث  تنع عدادا مئي ث  حوصع  تةرعظوخشعمايدعغان  . ظالعدذ ظان

-ـقان غذبعر ت، ظانا بالعلعرعنعث دادا بعر قئرعنداشلعرعنع  ،  بعر  
 دادا بعر ،  بعر  ظانا  -دادا ، ظةمما ذتاغعسعنع حةآلعسعم لعرعنع،  ـ
انلعرعنع غذت ةيدق تا مئيذ، حةآلعيةلم ةلكع معراس ث تنععب

رةك  ظذنعثدعن  ياآع ثتة بعلةن قئرعنداشلعرع ة سعئن آأص  ؤعض
ة  دظعض ع .ذبولع ذ ،حىنك لع مئيعت ظ ث ظةس ا عمئيذص بولنع تق
عنعث تنععمئي اخحعلعرع ث دادعس ا -دادا(ش رظان ر ، بع دادا بع

  . يئقعنراق دعن)قئرعنداشلعرع
ذ  أؤةندعكعدةك ظ راس بت ة مع ةهؤال بويعح ل ظ ةش خع
  . ظالعدذ
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  علعك ظةهؤال6/1ظةهلع صةرز حوث دادعنعث  §1

  
® Ïμ÷ƒuθt/ L{uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 ts? β Î) tβ% x. … çμs9 Ó$ s! uρ 4 〈 

ا     « ث ظات اغدا ظذنع ذ ح ا، ب العلعرع بولس ث ب ةر مئيعتنع -ظةض
ال         ة معراسنعث ظ ةر بعرعض عدذ    ظانعسعنعث ه رع تئض » تعدعن بع

مئيعتنعث  ضة ظاساسةن،   ) ظايةتنعث بعر قعسمع   -11سىرة نعسا   (
دا مئيعتنعث دادع  - ـحوث دادعسع مئيعتنعث دادعسعنعث ظورنع

رعنحع ـ ل سعنعث بع العدذخع راس ظ اش مع ةهؤالعغا ظوخش . ظ
- ـظةمما، مئيعتنعث دادعسع بار حاغدا حوث دادا معراس ظاالل            

ع ـ ث ظانعس ث مايدذ، مئيعتنع اغدا مئيعتنع ار ح ع ب ظعككعل
   :مةسعلةن حوث ظانعسع معراس ظااللمايدذ،تةرةصتعن بولغان 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مئيعت. 223مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــ ؛    . 222 6                                   6               

  2ظوغذل  دادا    حوث                   ظوغذل   دادا  حوث   
  ظةسةبة        6/1                       ظةسةبة       6/1      

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مئيعت. 225مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــ ؛    . 224 6                                   6               

  ظوغذل   دادا  قعزحوث                    ظوغذل     حوث دادا  
  ظةسةبة ظةسةبة   6/1                      ظوغذل       6/1      

      ظةسةبة                                               

  
  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت .227  ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 226 12                                6              

   ظوغذل   ةردادا  ظحوث                 2 ظوغذل  3 قعز دادا حوث  
   ظةسةبة 4/1    6/1                   ظةسةبة ظةسةبة    6/1   
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 228 12                              
   قعز            ظوغذل             ظةر              دادا حوث  
  ظةسةبة          ظةسةبة            4/1             6/1    
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ خاتذن؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 229 12                              
   ظانا            ظوغذل             ظةر              دادا حوث 

   6/1     ظةسةبة                  4/1             6/1   
  
  ـــــــــــــــــــــ خاتذن؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 230 12                              

      قعز  ظانا         ظوغذل          ظةر        دادا حوث 
    ظةسةبة   6/1      ظةسةبة            4/1         6/1   

  
  ؛ ــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 231 6                              

   ظانا                     ظوغذل                        دادا    حوث 
   6/1          ظةسةبة                                     6/1      

  
   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 232 6                              

   ظانا            ظوغذل             3قعز               دادا حوث   
   6/1      ظةسةبة           ظةسةبة                    6/1     
  

  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 233 24                              
   خاتذن                   ظوغذل                      دادا    حوث 

   8/1               ظةسةبة                         6/1      
  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 234 24                              

          ظانا خاتذن            ظوغذل              دادا حوث   
  6/1            8/1     ظةسةبة                      6/1     
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لعك ؤة 6/1حوث دادعنعث ظةهلع صةرز  §2

  ظةهؤالع ظةسةبةلعك
  

® Ïμ÷ƒuθt/ L{uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 ts? β Î) tβ% x. … çμs9 Ó$ s! uρ 4 〈 
ا     « ث ظات اغدا ظذنع ذ ح ا، ب العلعرع بولس ث ب ةر مئيعتنع -ظةض

عدذ             رع تئض التعدعن بع ة معراسنعث ظ ةر بعرعض » ظانعسعنعث ه
ا  ( ىرة نعس مع  -11س ر قعس ةتنعث بع ةن،  ) ظاي ة ظاساس  ض

-ـمئيعت حوث دادعسع   مئيعتنعث  دادعسع بولمعسا،   مئيعتنعث  
عنعثنعث ـ عنعث    دادعس ث دادعس دا مئيعتنع نحع ظورنع ظعككع

  : ، مةسعلةنخعل ظةهؤالعغا ظوخشاش معراس ظالعدذ
  

   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 236   ـــــــ ؛ـــــــــــــمئيعت ــــــــــ. 235 6                                  6                
  2دادا     قعز  حوث       قعز                    دادا   حوث  
     6/1         2/1                       6/1         3/2  

    ظةسةبة             ظةسةبة                         
      1            3                            
      2                                          

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 238   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 237 6                                  6                
  ظوغذل دادا     حوث                    ظوغذل    دادا    حوث  
  2 قعز       6/1                       قعز         6/1     

  3/2        ظةسةبة                        2/1   ظةسةبة        
  

  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 240  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 239 6                                   12             
  دادا بعر ظاحا  داداحوث                        ظةر   قعز  داداحوث 

  6/1    2/1  4/1                        6/1     2/1   
                                     ظةسةبة ①ظةسةبة

   2       6    3  
   1  

                                                 
   .حع هةم ظةسةبة بولعدذ6/1ةرز ظعضعلعرع بولسعمذ حوث دادا هةم باشقا ص ①
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  ـــــــــــــ ظةر؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 241 6                               
     2دادا بعر ظاحا                                  حوث دادا

  ظةسةبة           3/2                                                             6/1   
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 242 6                                

     2ظانا بعر ظاحا -دادا                               حوث دادا
   6/1                                                             3/2         

  ظةسةبة  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 243 6                                

  بعر ظاحاظانا - دادا                                 حوث دادا
   6/1                                                                2/1         

  ظةسةبة   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ مئيعت. 244 24                               
     2خاتذن          قعز                         حوث دادا 
    6/1                          2/1                                 8/1         
  ظةسةبة    

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 245 24                               

     2خاتذن                  2    قعز             حوث دادا
    6/1                          3/2                                 8/1         

  ظةسةبة    
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 246 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                        

     ظةر                  2  قعز                حوث دادا
    6/1                            3/2                            4/1   

  ظةسةبة    
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 247 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         
     ظةر       قعز                 ظانا           حوث دادا

    6/1                 6/1                2/1                  4/1   
  ظةسةبة    

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 248 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                        

     ظةر            2قعز           ظانا           حوث دادا
    6/1                 6/1                3/2                  4/1   

  ظةسةبة    
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 249 ضة27 ظاشذرذلعدذ 24                         

  3خاتذن           2  قعز       ظانا               دادا حوث 
   6/1              6/1            3/2         8/1   

  ظةسةبة  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 250 6                                

     قعز           ا                  ظان              حوث دادا
    6/1                            6/1                                     2/1   
  ظةسةبة   

  
  
   ظةهؤالعخاس ظةسةبةلعكحوث دادعنعث  §3

  
® β Î* sù óΟ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã&©! Ó$ s! uρ ÿ… çμrO Í‘ uρ uρ çν# uθt/ r& ÏμÏiΒ T|sù ß]è= ›W9 ث  « 〉 4 #$ ةر ظذنع ظةض

ث( ا   )مئيعتنع ث ظات ةقةت ظذنع قا ص اي معراس العلعرع بولم - ب
ذ    اغدا ظ ذ ح ا، ب ان بولس لعق قعلعدعغ ع ؤارعس ةنع (ظانعس ي

ت عدذ     )مئيع ع تئض ن بعرس نعث ظىحتع عغا معراس ث ظانعس نع
عدذ    ( ا     (» )قالغعنع ظاتعسعغا تئض ىرة نعس ر     -11س ةتنعث بع  ظاي

مع ةن )قعس ة ظاساس ث  ،ض اآع  دادعمئيعتنع العلعرع ي ع، ب س
 64 

ث ظو وث دادا  ...غلعنع اغدا ح ذ ح ا، ب العلعرع بولمعس   ب
اش   عغا ظوخش ث دادعس ةقةتالمئيعتنع دذ،  ص ةبة بولع  ظةس

  : مةسعلةن
  

  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 252  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 251 4                                   2              
  خاتذن   دادا  حوث                           ظةر   داداحوث 

   4/1    ظةسةبة                         2/1   ظةسةبة     
  

  ؛ ــــــــــــــــــــــــــ ــــيعتمئ. 254  ؛ظةرــــ ـــــــ ــــــــــــــــــيعتمئ. 253 1                                   4              
      تاغادادا  حوث                      2خاتذن    داداحوث 

   0      ظةسةبة                         4/1   ظةسةبة     
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 256   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 255 3                                  6                
   ظانا     دادا   حوث                     حوث ظانادادا  وث  ح 
  3/1         ظةسةبة                         6/1 ظةسةبة          

  
  ؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر. 257  12                               

    خاتذن                  ظانا                        حوث دادا
   4/1                   3/1                ظةسةبة 

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 258  12                               

     حوث ظانا         2  خاتذن      ظانا               احوث داد
     0            4/1           3/1          ظةسةبة 

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 259  4                                

  2  خاتذن                   دادا                    حوث دادا
   4/1                ظةسةبة                  0    
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 260 6                               
  ظوغذل                  دادا                 حوث دادا

  ظةسةبة                            6/1                            0     

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 261 2                               

      ظةر                  دادا                 حوث دادا
  2/1                              ظةسةبة                           0     

  
  ـــ ؛ــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 263  ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 262 3                                  1              

  ظانا  دادا دادا  حوث                    اداد          داداحوث 
  3/1 ظةسةبة    0                   ظةسةبة             0    

  
  ـــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 265   ـــــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 264 3                                  6                

   ظانا     دادادادا  حوث                     ظوغذل      داداا  داد حوث  
  3/1   ظةسةبة   0                    ظوغذل    6/1       0     
  ظةسةبة                    

  
  

قئرعنداشالر بعلةن جةم حوث دادعنعث  §4
  )1 ( ظةهؤالعبولذش

  
ا ظورنع       ر ظاآ وث دادا بع ا، ح علعرع بولمعس ةرز ظعض دا ص

نعث      ىتىن معراس اآع ص نعدذ ي رعلعدذ 3/1قعلع ذ  . ع بئ ب
ةهؤالالر عظ ا، شذ خعل   دانعث قايسعس علع بولس رةك بةرض  آأص

نعدذ ةل قعلع ةهؤالغا ظةم ةمما. ظ ث نئسعظ وث دادعنع -ـ، ح
  : مةسعلةندعن آئمةيتعؤئتعشكة بولمايدذ، 3/1ؤعسعنع ـ

 66 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــ. 266 5                               
              حوث دادا              ظاحا-ظانا بعر ظاآا-دادا
         5/3                                       5/2  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــ. 267 3                               

                               حوث دادا2ظانا بعر ظاآا -دادا
       3/2                                          3/1  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــ. 268 3                               

                                  حوث دادا2 بعر ظاآا دادا 
       3/2                                         3/1  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 269 3                               

  )ظاحا( ظاآا بعر دادا    ظانا    حوثظاآا 4 احظا بعر ظانا-دادا
            3/2               3/1               0  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 270 3                                

      حوث دادا  ا       آ  دادا بعر ظا   ظانا بعر ظاآا      -دادا
       3/2                                  0                   3/1   
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 271 3                                
                حوث دادا2   دادا بعر ظاحا  دادا بعر ظاآا         

     3/1                                3/1                    3/1   
   

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 272 3                                
  حوث دادا      3ظانا بعر ظاحا -      دادا2ظانا بعر ظاآا -دادا
  3/1                   ظةسةبة                           ظةسةبة       

                        3/2  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 273 3                                
             حوث دادا3   دادا بعر ظاآا      2ظانا بعر ظاآا -دادا

         3/2                                 0                  3/1   
  
  

ر بعلةن جةم قئرعنداشالحوث دادعنعث  §5
  )2 ( ظةهؤالعبولذش

  
ار بولسا،  ةرز ظعضعلعرع ب دا ص حوث دادا بعر ظاآا ظورنع

قاننعث    اآع ظاش نعدذ، ي ىتىن   3/1قعلع اآع ص رعلعدذ، ي ع بئ
نعث  رعلعدذ6/1معراس عدا   . ع بئ ةهؤالالرنعث قايسعس ذ ظ ب

.  بولسا، شذ خعل ظةهؤالغا ظةمةل قعلعنعدذ       آأصرةك بةرضعلع 
دعن آئمةيتعؤئتعشكة    6/1نئسعؤعسعنع   ، حوث دادعنعث      ظةمما

ايدذ ةر. بولم الر 6/1 ظةض ة، قئرعنداش ةص آةتس ن آةمل دع
   :مةسعلةن .دذمعراستعن مةهرذم قعلعنع

  
  ةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظ. 274 آة13ظاشذرذلعدذ  12                       

      خاتذن    دادا بعر ظاآا  حوث دادا      2ظانا بعر ظاآا -دادا
        3/2               6/1①            0         4/1   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 275 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                       

   4ظانا بعر ظاآا -       حوث دادا     دادا5ظةر      قعز 
4/1       3/2             6/1②            0   

                                                 
   .نع بئرعش ياخشعراق6/1 ①
   .نع بئرعش ياخشعراق6/1 ②
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 276  ①غا39 ظاشذرذلعدذ 36،  36 = 3 × 12           
   ا        ظةر        قعز        ظانا      ظاحاحوث داد

  ظةسةبة    6/1       2/1         4/1           6/1   
  
   3/2                                           3/1  

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 277 آة13ظاشذرذلعدذ  12                       

② 3 بعر ظاآا دادا 
     خاتذن   حوث دادا                            

       3/2                       3/1③                4/1   
  

                      4/3  
  
  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ مئيعت. 278  2                                 

  ظةر  حوث دادا                        3ظانا بعر ظاآا - دادا 
     3/2                        3/1④            2/1   
  

              2/1  
  

                                                 
ع 12 ① ا 13ن اق، ظان ة ظاشذرس وث دادا »2«آ ع، ح وث »1«ن ا، ح ع ظالس ن

شذثا، حوث دادعنع ظعككع     . دعن تأؤةنلةص آئتعدذ  6/1دادعسعنعث سةهمعسع   
دا قعلعص ظا  ا ظورنع دذ  ظاح ىح بولع ا ظ ةرزعمعزدة ظاح اق، ص ا قوشس داق . حعغ بذن

ة      39نع  36.  بولعدذ 36=3×12بولغاندا   اق، ظةرض ا    »9«غا ظاشذرس ، »18«، قعزغ
ا  ة   »6«ظانعغ ث صةرزلعكعض وث دادعنع رعلعدذ» 6«، ح عص » 3«دة، -بئ ظئش
 × 3بذ حاغدا حوث دادعنع ظاحعغا قوشذص ظةسةبة قعلساق، حوث دادا            . قالعدذ

ا3/2 دذ3/1 × 3 ، ظاح راق   .  بولع ة ظوخشاص ة مةسعلعسعض ال ظةآدةرعي ذ معس ب
  . آئتعدذ

ر قئرعنداشالر          -مئيعتنعث دادا  ② اندا، دادا بع ظانا بعر قئرعنداشلعرع بولمعغ
 . ظانا بعر قئرعنداشالرنعث ظورنعنع باسعدذ-دادا

   .نع بئرعش ياخشعراق3/1 ③
   .نع بئرعش ياخشعراق3/1 ④



 69 

  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مئيعت. 279  2                                 
       ظانا بعر ظاآاحوث دادا    ظةر        2بعر ظاآا  دادا
      3/2              3/1①    2/1        0  
  

           2/1  
  

  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ مئيعت. 280  2                             
  حوث دادا   ظةر    ظانا بعر ظاآا      4ظانا بعر ظاحا -دادا
       3/2                 3/1②   2/1       0  
  

             2/1  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــ. 281 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

      حوث دادا    دادا بعر ظاآا    خاتذن 5ظانا بعر ظاحا -دادا
    4/1    ظةسةبة           6/1                     3/2       

  
  ـــــــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 282  2×2 = 4                               

  بعر ظاآا ظانا-دادا            دادا    حوث  ظةر              
2/1                2/1                      2/1  
  

                                       2/1  
  
  ـــــــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 283 6                                

  بعر ظاحا ظانا-بعر ظاآا  دادا ظانا-دادا  دادا حوث ظانا  حوث 
     6/1     52/          5/2                 5/1  

  
                                   6/5  

                                                 
   .نع بئرعش ياخشعراق3/1 ①
   .نع بئرعش ياخشعراق3/1 ②

 70 

  
  دادا بعلةن حوث دادعنعث صةرقع §6

  
ث دادا. 1 ر  -دادا مئيعتنع ا بع ر، ظان ر، دادا بع ا بع ظان

ةيدذ  انلعرعنع حةآل ا دادا . تذغق وث دادا بولس ر، دادا  -ح ا بع ظان
انلعرعنع      ر تذغق ا بع ةيدذ، ظان انلعرعنع حةآلعم ر تذغق بع

  : مةسعلةن. حةآلةيدذ
  

  ـــ ؛ــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 285  ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 284 3                                    6              
  ظانا     ظانا   دادا                      ظانا                دادا
    ظانا ظانا    3/1                            ظانا      ظةسةبة
                   6/1                     3/2      0     0  

  
  ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 286                     6                                    
     ظانا                                             داداحوث     
       ظانا                              ظةسةبة        

                                                         6/1      
  
ةيدذحوث . 2 أزعنعث دادعسعنع ؤة ظانعسعنع حةآل  دادا ظ

ةن   انلعرع بعل ر تذغق ر ؤة دادا بع ا بع ث دادا ظان ؤة مئيعتنع
   . معراس ظالعدذآئلعشعص

  
  ـــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 288  ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 287 12                                 12               

  دادا  ظانا  خاتذن حوث                 دادا      ظانا     خاتذن
  4/1   3/1  ظةسةبة                    4/1      3/1     ظةسةبة

6         3         3                         5     4     3  
                                           

      9   
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  ـــ ؛ــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 290  ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 289 2                                    2              
  ظاآا بعر ظانا- دادا دادا  حوث               ظانا بعر ظاآا- دادا    دادا

   2            0                        2/1       2/1  
  

ةن   :ظةآدةرعية مةسعلعسع   ا   حوث دادا بعل -مئيعتنعث ظاح
عثعللعرع  ةهؤالدعكع س ان ظ ئلعص قالغ ة آ اس  بعرض ر خ بع

ة ذص، هال ثدا ت بول از    بذنع ةهمة ظ عدعغان س ا تئض وث دادعغ ح
ذص قال انلعقتعن، بول ذص غ ا قويذل اآعنعث ظورنعغ وث دادا ظ ح

ةن حوث دادعنعث سةهمعسع          يةنع ،معراس بئرعلعدذ   ظاحا بعل
ظوغذل بعلةن قعزنعث تةقسعمات    قوشذؤئتعلعص، ظذالر ظارعسعدا    

  . تةقسعم قعلعص بئرعلعدذ بويعحة قاظعدعسع
  

  ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 291 غا9ظاشذرذلعدذ  6                         
     احظانا بعر ظا- ظةر          ظانا         حوث دادا          دادا

   2/1         3/1            6/1                  2/1  
  3           2                

                                  3/2 = 6/1 + 2/1  
  

                               3/2                3/1  
                                 

  
  ؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 292 غا10ظاشذرذلعدذ  6                         

    2 ظانا بعر ظاحا- ظةر          ظانا         حوث دادا        دادا
   2/1         3/1            6/1                  3/2  

  3           2                
                                  6/5 = 6/1 + 3/2  

  
                               2/1                2/1  
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ظانا بعر دادا باشقا عنحع باب  ظالت
  ①بعر تذغقانالر

  
  
ظةهلع ظانا بعر دادا باشقا بعر تذغقانالرنعث  §1

   ظةهؤالعلعك6/1صةرز 
  

® β Î)uρ šχ% x. ×≅ ã_u‘ ß û‘θãƒ »'s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& tøΒ $# ÿ… ã&s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰Ïn≡uρ 
$ yϑßγ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰¡9 ا   « 〉 4 #$ الدذرغذحع ظات راس ق ةر مع عز، -ظةض ظانعس

ر     ا بع ةقةت ظان ث ص ذص، ظذنع اتذن بول اآع خ ةر ي عز ظ بالعس
ةر              ــقئرعن ا، ظذالرنعث ه ر هةمشعرعسع بولس ا بع دعشع ياآع ظان

عدذ     بعرعضة معراسنعث     رع تئض التعدعن بع ا     (» ظ ىرة نعس  -12س
ةن،     )نعث بعر قعسمع   ظايةت ة ظاساس مئيعتنعث دادعسع، حوث      ض

العلعرع ياآع       العلعرعمذ بولمعسا،     ...ظوغلعنعث   دادعسع، ب  ب
ا،      نع بولس ر تذغقع ا بع الغذز ظان ةقةت ي ذل   ص ةن ظوغ ز بعل قع

اش  الدا ظوخش رعنع ه التعدعن بع نعث ظ العدذمعراس ، ظ
  : مةسعلةن

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 293 6                                

  ظانا بعر ظاآا-دادا                             ظانا بعر ظاآا 
   ظةسةبة                                                          6/1      

                                                 
 .  تأؤةندة ظانا بعر ظاآا، ظانا بعر ظاحا دةص ظاتعلعدذ①
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 294 6                                
  ظانا بعر ظاحا        تاغا-دادا          )ظاحا( ظانا بعر ظاآا 
  ظةسةبة              2/1                                   6/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 295 6                                

  دادا بعر ظاآا                           )ظاحا( ظانا بعر ظاآا 
   ظةسةبة                                                          6/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 296 6                                

    تاغا   دادا بعر ظاحا                  )ظاحا( ظانا بعر ظاآا 
  ظةسةبة               2/1                                  6/1        

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 297 6                                

  2 ظاحا- ظانا بعر ظاآا-دادا               )ظاحا( ظانا بعر ظاآا 
  ظةسةبة                                               6/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 298 6                                

      تاغا    2بعر ظاحا ظانا -اداد         )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
  ظةسةبة                3/2                                  6/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 299 6                                

         تاغا    2     دادا بعر ظاحا      )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
  ظةسةبة                    3/2                              6/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 300 6                                

         ظانا ظانا بعر ظاآا   -      دادا     )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
    6/1               ظةسةبة                               6/1        
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 301 6                                
  ظانا بعر ظاحا     ظانا      تاغا-    دادا  )ظاحا( ظانا بعر ظاآا

  ظةسةبة    6/1           2/1                           6/1        
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 302 6                                

  ا     ظان    2حا ظانا بعر ظا-    دادا     )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
        6/1                               3/2                  6/1    

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 303 6                                

  نا      تاغا  ظا    دادا بعر ظاحا         )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
     ظةسةبة   6/1            2/1                          6/1        

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 304 6                               

  آا      ظةرظانا بعر ظا-دادا)        ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
   2/1             ظةسةبة                                6/1         

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 305 12                               

  ظاآا        خاتذن ظانا بعر -دادا)        ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
  4/1           ظةسةبة                         6/1         

  
  
ظةهلع ظانا بعر دادا باشقا بعر تذغقانالرنعث  §2

  عظةهؤال لعك3/1صةرز 
  

® β Î* sù (# þθçΡ% Ÿ2 u sYò2 r& ⎯ ÏΒ y7Ï9≡sŒ ôΜ ßγsù â™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï]è= ›W9 ةر « 〉 4 #$ ظةض
 قئرعنداشلعرع ؤة   )ر دادا باشقا  ظانا بع (معراس قالدذرغذحعنعث   

اغدا        )يةنع بعردعن (هةمشعرعلعرع بذنعثدعن    ذ ح ا، ظ  آأص بولس
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عم        اق تةقس عدا ظورت ذالر ظارعس ع ظ ن بعرس نعث ظىحتع معراس
نعدذ ا  (» قعلع ىرة نعس ةت-12س ةن،  ) ظاي ة ظاساس ث ض مئيعتنع

ث      العلعرع، ظوغذلنع ع، ب وث دادعس ع، ح العلعرع ... دادعس ب
ا بع ارتذق بولمعسا، ظان انالر بعردعن ظ ر دادا باشقا بعر تذغق

عدا       ذالر ظارعس ع ظ ن بعرس نعث ظىحتع ا، معراس ز (بولس قع
اي  ذل دةص ظايرعلم نعدذ، )ظوغ عم قعلع اق تةقس  ظورت

  : مةسعلةن
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 306 6                                

  ظانا بعر ظاحا-      ظانا         دادا    4 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
        3/1                         6/1                 2/1    

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 307 6                                

  ظانا بعر ظاآا-      ظانا         دادا    4 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
   ظةسةبة                6/1                         3/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 308 6                                

  ظانا بعر ظاحا     تاغا-  ظانا     دادا   4 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
        3/1                   6/1            2/1             0    

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 309 6                               

       ظةر                  ظانا    2) ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
          3/1                                    6/1                2/1   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 310 3                                

                         دادا بعر ظاآا    2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
        ظةسةبة                                             3/1        
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 311 3                                
  ظانا بعر ظاآا-                  دادا    2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا

                          ظةسةبة                        3/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 312 6                                

          تاغااحظانا بعر ظا-      دادا    2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
       ظةسةبة           2/1                                  3/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 313 3                                

  ظاحا  -ظانا بعر ظاآا-   دادا              2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
                      ظةسةبة                        3/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 314 3                                

    2ظانا بعر ظاحا -               دادا    2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
        3/1                                             3/2     

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 315 3                                

  ظاحا -  دادا بعر ظاآا                  2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
     ظةسةبة                                             3/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئيعتم. 316 3                                

  2                   دادا بعر ظاحا     2 )ظاحا( ظانا بعر ظاآا
        3/1                                             3/2  
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 ظانا بعر دادا باشقا بعر تذغقانالرنعث §3

   ظةهؤالعمعراستعن مةهرذم بولذش
  

أؤةندعكع    بعر  ظانا بعر دادا باشقا     مئيعتنعث   انلعرع ت تذغق
  : ظىح خعل ظةهؤالدا معراستعن مةهرذم بولعدذ

اآع  . 1 العلعرع ي ث ب ث مئيعتنع العلعرع ...ظوغلعنع  ب
انلعرع بعر   مئيعتنعث ظانا بعر دادا باشقا       بولسا معراس   تذغق

  :  مةسعلةنظااللمايدذ،
  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 318   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 317 1                                  1                

  ظوغذل )  ظاحا(ظانا بعر ظاآا                  ظوغذل  )ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
  ظوغذل           0                      ظةسةبة        0        

                                                              ظةسةبة
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 319 1                                

                         ظوغذل           )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
   2ظوغذل                                                                    0         
  ظةسةبة                                                        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 320 2                                

                   تاغا ظوغذل            )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة                          قعز                                     0         
                                  2/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 321 3                                

                  تاغا2         ظوغذل    )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  سةبةظة                       3قعز                                      0         
                                  3/2  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 322 3                                 
           ظوغذل                  قعز   )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة                        ظةسةبة                                  0         

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 323 3                                

  ذل         ظوغذل                ظوغ   )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  قعز                          ظوغذل                                 0          

     ظةسةبة                ظةسةبة                              
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 324 2                                

           ظوغذل                  قعز   )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  2/1                           ظوغذل                                 0          

                                  ظةسةبة
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 325 1                                 

           ظوغذل                ظوغذل   )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
   قعز                        ظةسةبة                                 0          

                                                          0  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 326 7                                 

  3           قعز 2         ظوغذل   3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة                  ظةسةبة                                      0         

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 327 2                                

          قعز                   تاغا   3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
    ظةسةبة                          2/1                                   0          

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 328 3                                 
  اغا                 ت2        قعز    3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة                          3/2                                     0          
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 329 3                                
  3ل         دادا بعر ظاآا     ظوغذ   3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة              2 قعز                         0          

                                             3/2       
   

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 330 2                                
  ظانا بعر ظاحا-   دادا2ظانا بعر ظاآا - ظوغذل  دادا  3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا 

              ظةسةبة ظةسةبةقعز                           0       
                                2/1       

  
ث . 2 عدادمئيعتنع اغدا  عس ار ح ر   ب ا بع قا ظان دادا باش
  :  مةسعلةنر معراس ظااللمايدذ،تذغقانال
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 331 1                                

                                 دادا   3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة                                                                  0          

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 332 2                               

     ظةر             دادا             3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
   2/1             ظةسةبة                                 0           

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 333 4                               

  خاتذن            دادا                    3 )ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
  4/1         ظةسةبة                        0         

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 334 6                               

  ظانا               دادا                    3 )ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
  6/1          ظةسةبة                           0         
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ث . 3 وث دادمئيعتنع ع ح عنعث (عس ع... دادعس  )دادعس
ار حاغدا ا بعر ب ايدذ، دادا باشقا  ظان انالر معراس ظااللم تذغق
  مةسعلةن؛ 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 335 1                                

                           حوث دادا   3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  ظةسةبة                                                               0          

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــ. 336 2                               

     ظةر        دادا حوث           3) ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
   2/1          ظةسةبة                                    0           

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــ. 337 4                               

  خاتذن           دادا   حوث               )ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
  4/1           ظةسةبة                     0           

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــ. 338 12                               

  خاتذن      ظانا       دادا  حوث         )ظاحا(ظانا بعر ظاآا 
  3/1        4/1      ظةسةبة                   0          

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 339 6                               

    ظانا   ظةر       دادا حوث      )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  3/1     2/1         ظةسةبة                        0           

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 340 3                                

             حوث دادا             ظانا   )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  3/1                   ظةسةبة                                      0          
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 341 6                                
           حوث دادا         حوث ظانا   )ظاحا(ظانا بعر ظاآا  
  6/1                   ظةسةبة                                   0          

  
حوث ظانعسع    مئيعتنعث ظانعسع ياآع مئيعتنعث       ظةمما،  
اغدع  ار ح قا  مذ ب ر دادا باش ا بع راس ظئلع  ظان انالر مع -ـ تذغق

  :  مةسعلةنؤئرعدذ،ـ
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 342 6                                

  )احاظ(ظانا بعر ظاآا      ظانا بعر ظاآا -ظانا      دادا) حوث( 
  6/1                       ظةسةبة                        6/1     

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 343 6                                

  )ظاحا(آا     ظانا بعر ظا2ظانا بعر ظاحا - ظانا     دادا) حوث( 
     6/1                         3/2                        6/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 344 6                                

  3) ظاحا(اآا ظانا            تاغا          ظانا بعر ظ) حوث( 
  3/1                     ظةسةبة                       6/1     

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 345 آة5مةيتعلعدذ ئ آ6                          

  )ظاحا(     ظانا بعر ظاآا ظانا بعر ظاحا -ظانا      دادا) حوث( 
     6/1                           2/1                      6/1  

     5/1                 5/3                  5/1  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 346 آة5مةيتعلعدذ ئ آ6                          

  )ظاحا(ظانا         دادا بعر ظاحا       ظانا بعر ظاآا ) حوث( 
     6/1                           2/1                       6/1  

     5/1                 5/3                   5/1  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتئم. 347 ضة7ظاشذرذلعدذ  6                          
  2) ظاحا(      ظانا بعر ظاآا 2ظانا    دادا بعر ظاحا ) حوث( 
     6/1                      3/2                        3/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئيعتم. 348 6                                  

  )ظاحا(ظانا    دادا بعر ظاآا            ظانا بعر ظاآا ) حوث( 
  6/1                         ظةسةبة                   6/1     
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  ظئرععنحع باب  مئيعتنعث يةتت
  
  

راس مئيع ة مع ةهؤال بويعح ا ظعككع خعل ظ تنعث ظئرعغ
  . تئضعدذ
  
  

   ظةهؤالعلعك2/1ظةهلع صةرز نعث ظةر §1
  

® * öΝà6s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 ts? öΝà6ã_≡uρ ø— r& β Î) óΟ©9 ⎯ ä3 tƒ £⎯ ßγ©9 Ó$ s! uρ 4 〈 » ظةضةر
ان   ذالر قالدذرغ اغدا ظ ذ ح ا، ب العلعرع بولمعس اتذنعثالرنعث ب خ

عدذ   )!ةرظع ظةرل (معراسنعث يئرعمع    ا    (»  سعلةرضة تئض ىرة نعس س
مع  -12 ر قعس ةتنعث بع ةن،  ) ظاي ة ظاساس ةقةت  ض ث ص مئيعتنع

اآع    ا ي ع بولمعس ث بالعس ا،  ...ظوغلعنع العلعرعمذ بولمعس  ب
  :  مةسعلةنظئرع معراسنعث يئرعمعنع ظالعدذ،مئيعتنعث 

  
  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 350  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 349 2                                   2             

    دادا بعر ظاآا    ظةر                       ظانا بعر ظاآا- دادا  ظةر
    ظةسةبة    2/1                           ظةسةبة  2/1

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــ. 351 2                               

  2ظانا بعر ظاآا -                           دادا   ظةر 
  ظةسةبة                                                      2/1
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  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــ. 352 2                                
  ظانا بعر ظاحا-                              دادا   ظةر 
2/1                                                          2/1  

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــ. 353 2                                

                                    دادا بعر ظاحا   ظةر 
2/1                                                              2/1  

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــ. 354 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

  2ظانا بعر ظاحا -                           دادا   ظةر 
2/1                                                         3/2  

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــ. 355 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

  3                                دادا بعر ظاحا    ظةر 
2/1                                                         3/2  

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــ. 356  6                                   

          ظانا بعر ظاحا2ظانا بعر ظاآا -      دادا   ظةر 
  6/1                              ظةسةبة                    2/1

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــ. 357 ضة7ظاشذرذلعدذ  6                            

  ظانا بعر ظاحا-          ظانا بعر ظاحا        دادا   ظةر 
2/1                     6/1                              2/1  

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــ. 358  6                                   

  ظانا بعر ظاآا              ظانا-           دادا   ظةر 
  3/1                          ظةسةبة                             2/1
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  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــ. 359  6                                   
            حوث ظانا3ظانا بعر ظاآا -         دادا   ظةر 
  6/1                           ظةسةبة                         2/1

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــ. 360  6                                   

                دادا بعر ظاآا                 ظانا   ظةر 
  3/1                            ظةسةبة                             2/1

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــ. 361  6                                   

  2      ظانا     ظانا بعر ظاحا 3   دادا بعر ظاآا    ظةر 
  3/1          6/1             ظةسةبة                2/1

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــ. 362 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                              

                 دادا بعر ظاحا                ظانا    ظةر 
2/1                                  2/1                    3/1  

  
  

   ظةهؤالعلعك4/1ظةهلع صةرز نعث ظةر §2
  

® β Î* sù tβ$ Ÿ2  ∅ ßγs9 Ó$ s! uρ ãΝà6n= sù ßìç/ ”9 $# $ £ϑÏΒ z⎯ ò2 ts? 4 〈 »  ذ ةر ظ ظةض
أتتعن    )خاتذن( نعث بالعلعرع بولسا، ظذ قالدذرغان معراسنعث ت

عدذ   ة تئض رع سعلةرض ا  (» بع ىرة نعس ر  -12س ةتنعث بع  ظاي
 ...ظوغلعنعث   مئيعتنعث بالعلعرع ياآع    ضة ظاساسةن،   )قعسمع

نعث     رع معراس ث ظئ اغدا مئيعتنع ذ ح ا، ظ العلعرع بولس ب
  :  مةسعلةنعنع ظالعدذ، قعسمعن بعرتأتت

  
  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 364  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 363 4                                   4             

  2ظوغذل      ظةر                        ظوغذل        ظةر
    ظةسةبة    4/1                       ظةسةبة     4/1
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 365 4                               
  2                                         ظوغذل    ظةر 

  3ظوغذل                                                                 4/1
  ظةسةبة                                                     

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 366 4                               

  ظانا بعر ظاآا-ادا           د2           ظوغذل    ظةر 
    0                               ظةسةبة                   4/1

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 367 4                               
  عر ظاآاظانا ب-             ظوغذل            دادا   ظةر 

  0                              ظوغذل                     4/1
    ظةسةبة                  

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 368 4                               
  2       ظانا بعر ظاآا             ظوغذل           ظةر 

  0                                   ظةسةبة                   4/1
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 369 4                               

               تاغا                    قعز           ظةر 
  ظةسةبة                                2/1                               4/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 370 12                               

                      تاغا2                   قعز    ظةر 
  ظةسةبة                                3/2                                4/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 371 4                               

   ظوغذل                    تاغا                    ظةر 
  ظوغذل                                 قعز                               4/1

  ظةسةبة                    2/1                         



 87 

  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 372 12                               
  ظانا بعر ظاآا-            دادا2          ظوغذل    ظةر 

  ظةسةبة                             2+1ز قع                4/1
                   3/2  

  
  ؛خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 373 12                               

                     تاغا3                 ظوغذل    ظةر 
  ظةسةبة                              2قعز                               4/1

                          3/2                         
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 374 12                               

                 دادا بعر ظاآا3            ظوغذل    ظةر 
  ظةسةبة                             2+1ز قع                   4/1

                     3/2  
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 375 4                               

  ظانا بعر ظاآا-       دادا             ظوغذل        ظةر 
  ظةسةبة                              ظوغذل                 4/1

        قعز           
                 2/1  
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  خاتذنععنحع باب  مئيعتنعث سةآكعز
  
  

ظئرع ظألىص آةتكةن خاتذنالر ظعككع خعل ظةهؤال بويعحة        
  . معراس ظالعدذ

  
  
   ظةهؤالعلعك4/1ظةهلع صةرز خاتذننعث  §1

  
®  ∅ ßγs9 uρ ßìç/ ”9 $# $ £ϑÏΒ óΟçF ø.ts? β Î) öΝ©9 ⎯ à6tƒ öΝä3 ©9 Ó‰s9 uρ 4 〈 » ـظةضةر سع-

علةر         ـ ا س لةرنعث بالعلعرعثالر بولمعسا، بذ حاغدا ظاياللعرعثالرغ
ا     (» قالدذرغان معراسنعث تأتتعن بعرع تئضعدذ     ىرة نعس  -12س

ةن،    )ظايةتنعث بعر قعسمع   العلعرع ياآع      ضة ظاساس مئيعتنعث ب
ث  ان  ...ظوغلعنع رع قالدذرغ اتذن ظئ ا، خ العلعرع بولمعس  ب

بعر ياآع   خاتذننعث  (ذ  عنع ظالعد  قعسم معراسنعث تأتتعن بعر  
  : مةسعلةن، ) بولذشع شةرت ظةمةسآأص

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 376 4                               

  ظانا بعر ظاآا-                              دادا     خاتذن
  ظةسةبة                                               4/1   

   
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 377 4                               

                                   دادا بعر ظاآا     خاتذن
  ظةسةبة                                                4/1   
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 378 4                               
  ظانا بعر ظاحا-            تاغا            دادا     خاتذن

  2/1               ظةسةبة                   4/1   
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 379 4                               

  2ظانا بعر ظاحا -                          دادا     خاتذن
   4/1                                           4/3     

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 380 4                               

  ظانا بعر ظاآا-                              دادا     خاتذن
  ظةسةبة                                               4/1   

   
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 381 4                               

  2                                دادا بعر ظاآا     خاتذن
  ةسةبة   ظ                                            4/1   

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 382 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

             ظانا2 اح بعر ظاظانا-            دادا     خاتذن
   4/1                            3/2                   6/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 383 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

              ظانااح بعر ظاظانا-  دادا               خاتذن
   4/1                           2/1                   3/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 384 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

                ظانااح دادا بعر ظا                   خاتذن
   4/1                             2/1                 3/1  
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 385 4                                
    تاغا            اح دادا بعر ظا                   خاتذن

    ظوغذل                   2/1                            4/1   
                                                       ظةسةبة 

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 386 12                               

    تاغا          2 اح بعر ظاظانا-          دادا     خاتذن
  ظةسةبة                   3/2                           4/1   

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 387 12                               

  انا بعر ظاحا  ظ         اآ         دادا بعر ظا     خاتذن
  6/1ظةسةبة                                        4/1   

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 388 12                               

  ظانا             اآبعر ظاظانا -              دادا     خاتذن
  3/1     ظةسةبة                                      4/1   

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 389 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

       ظانا     بعر ظاحا  ظانا-            دادا  3   خاتذن
     4/1                          2/1                 3/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 390 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

         تاغاا    ظان  بعر ظاحا  ظانا-     دادا  3   خاتذن
   ظةسةبة      3/1             2/1                    4/1     

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 391 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                       

   ظانا بعر ظاآا    ظانا     اح بعر ظاظانا-   دادا    4 خاتذن
   4/1                   2/1           6/1         6/1  
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 392 4                               
    ر ظاآا بعظانا-                            دادا  2   خاتذن

  ظةسةبة                                            4/1     
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 393 4                               

  اتاغ            ظانا بعر ظاحا- دادا             4   خاتذن
    ظةسةبة                2/1                           4/1    

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 394 4                               

  تاغا            ظانا بعر ظاحا- دادا             2   خاتذن
    ظةسةبة                2/1                         4/1     

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 395 4                               

       دادا بعر ظاآا                              2   خاتذن
  ظةسةبة                                             4/1     

  
  
   ظةهؤالعلعك8/1ظةهلع صةرز خاتذننعث  §2

  
® β Î* sù tβ$ Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s! uρ £⎯ ßγn= sù ß⎯ ßϑ›V9 $# $ £ϑÏΒ Λä⎢ò2 ts? 〈 »ةر علةر ظةض -س

علةر   ا س اغدا خاتذنلعرعثالرغ ذ ح ا، ب العلعرعثالر بولس ث ب نع
عدذ    قالدذرغان معراسنعث سةآكعزدعن   رع تئض ا    (»  بع ىرة نعس س

ةن،     ) ظايةتنعث بعر قعسمع    -12 ة ظاساس العلعرع    ض مئيعتنعث ب
اآع  ث ي اتذنع ...ظوغلعنع ث خ ا، مئيعتنع العلعرع بولس  ب

ةيلع     ذن، م الغذز بولس ةيلع ي عم ىح، ظعكك أت، ظ ذن ت  بولس
ر  ةآكعزدعن بع نعث س معمعراس ةث قعس عدذ،أ بدعننع ت  لعش

  : مةسعلةن
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  ؛ظةرـــــــــــــــــــ ـــ ــــــيعتمئ .397  ؛ظةرـــــــ ـــ ــــــــــــــــــيعتمئ .396 8                                   8               
  خاتذن        ظوغذل                    ظوغذل        خاتذن 

  ظوغذل         8/1                     ظةسةبة         8/1 
                                          ظةسةبة                 

  
  ؛ظةرـــــــــــــــــــ ـــ ــــــيعتمئ .399  ؛ظةرـــــــ ـــ ــــــــــــــــــيعتمئ .398 8                                   8               

       ظوغذل 2خاتذن                    ظوغذل        خاتذن 
   ظةسةبة       8/1                     3ظوغذل         8/1 

    ظةسةبة             
  

  ؛ظةرـــــــــــــــــــ ـــ ــــــيعتمئ .401  ؛ظةرـــــــ ـــ ــــــــــــــــــيعتمئ .400 24                                 24               
  ظانا  ظوغذل    2 خاتذن                    ظانا ظوغذل  خاتذن 

  6/1  2 ظوغذل   8/1                      6/1ظةسةبة     8/1 
   ظةسةبة                                            

  
  ؛ظةرـــــــــــــــــ ـــــ ــــــيعتمئ .403  ؛ظةرـــــــ ـــ ــــــــــــــــــيعتمئ .402 8                                  8               

  تاغا     ظوغذل   2 خاتذن                     تاغا  قعز  خاتذن 
  ظةسةبة    قعز     8/1                  ظةسةبة     2/1     8/1 

                                             2/1   
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــ. 404 8                               

                        تاغا2                  ظوغذل 2خاتذن 
  0                   ظةسةبة                      8/1  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــ. 405 24                                

     خاتذن                قعز              ظانا            تاغا
   ظةسةبة          6/1             2/1                8/1  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــ. 406 24                                
                   قعز             ظانا            تاغا2خاتذن 

  ظوغذل            6/1             2/1                8/1  
                                                        ظةسةبة 

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 407 24                                

                            تاغا3                 قعز 2خاتذن 
        ظةسةبة                   3/2                   8/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 408 24                                

     خاتذن                    ظوغذل                      تاغا
        ظةسةبة                 3قعز                     8/1  

                           3/2  
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 409 24                                

                 ظانا            تاغا2             قعز 2خاتذن 
   ظةسةبة          6/1             3/2                 8/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 410 24                                

                 ظانا            تاغا2             قعز 4خاتذن 
   ظةسةبة          6/1             3/2                 8/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 411 24                                

     خاتذن              ظوغذل            ظانا            تاغا
   ظةسةبة          6/1            3قعز                8/1 

                     3/2  
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 412 24                                

                             تاغا4خاتذن                  قعز 
   ظةسةبة                       3/2                   8/1 
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  قعزلعرععنحع باب  مئيعتنعث توققذز
  
  

راس              ة مع ةهؤال بويعح ىح خعل ظ ا ظ مئيعتنعث قعزلعرعغ
  . تةقسعم قعلعنعدذ

  
  
  ظةهؤالعلعك 2/1ظةهلع صةرز  يالغذز قعزنعث §1

  
® β Î)uρ ôMtΡ% x. Zο y‰Ïm≡uρ $ yγn= sù ß# óÁ ÏiΖ9 ةر « 〉 4 #$ س(ظةض ز)ؤارع ر قع   بع

عدذ          رعمع تئض ا معراسنعث يئ ىرة  (» بولعدعغان بولسا، ظذنعثغ س
مئيعتنعث قعزع   ضة ظاساسةن، ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -11نعسا  

  : ، مةسعلةن معراسنعث يئرعمعنع ظالعدذبولسا، ظذيالغذز 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 414   ــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 413 2                                  2                
     دادا بعر ظاآا قعز                    ظانا بعر ظاآا- دادا  قعز 

  ظةسةبة         2/1                     ظةسةبة         2/1 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 416   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 415 2                                  2                
  2   دادا بعر ظاآا قعز                   ظاحا- دادا بعر ظاآا  قعز 

  ظةسةبة         2/1                    ظةسةبة         2/1 
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 417 2                                

     ظاحا-ظانا بعر ظاآا-                 دادا                 قعز 
   ظةسةبة                                                           2/1 
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 718 2                                
  ظانا بعر ظاآا      تاغا- ظانا بعر ظاآا      دادا- دادا      قعز

  0                    ظوغذل          ظةسةبة             2/1
                                           0  

  
                                2 

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 419
   ظانا بعر ظاآا-                    دادا                 قعز 
  ظوغذل                                                             2/1 
  ظةسةبة                                                 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 420 2                                

  2 ظانا بعر ظاآا-                   دادا                 قعز 
  1+2ظوغذل                                                         2/1 

  ظةسةبة                                                 
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 421 2                                

  دادا بعر ظاآا                       تاغا                  قعز
  0 ظوغذل                                            2/1

                           ظةسةبة 
  
  ؛خاتذنــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 422 4                               

     ظانا بعر ظاآا              ظةر-قعز                 دادا
  4/1                  ظةسةبة                                2/1

  
  ؛خاتذنــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 423 4                               

     قعز                    دادا بعر ظاآا                ظةر
  4/1                 ظةسةبة                                  2/1
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  ؛خاتذنــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 424 4                               
        تاغا   قعز           دادا بعر ظاآا           ظةر

  0          4/1            ظوغذل                  2/1
               ظةسةبة                             

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 425  8                               

     ظانا بعر ظاآا               خاتذن-قعز                 دادا
       8/1             ظةسةبة                            2/1

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 426  8                               

     قعز                   دادا بعر ظاآا                 خاتذن
       8/1             ظةسةبة                            2/1

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 427  8                               

                   خاتذن2ظانا بعر ظاآا -قعز               دادا
       8/1            ظةسةبة                            2/1

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 428  8                               

        تاغا  2          خاتذن3قعز          دادا بعر ظاآا 
  0            8/1         ظةسةبة                    2/1

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 429  8                               

       تاغا  4 ظانا بعر ظاآا         خاتذن-قعز         دادا
  0           8/1           2ظوغذل                  2/1

  ظةسةبة                   
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 430  8                               

       تاغا  4 ظانا بعر ظاآا         خاتذن-قعز         دادا
  0            8/1           ظةسةبة                 2/1
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   ظةهؤالعلعك3/2آأص قعزالرنعث ظةهلع صةرز  §2

  
® β Î* sù £⎯ ä. [™ !$ |¡ÎΣ s− öθsù È⎦ ÷⎫ tGt⊥ øO $# £⎯ ßγn= sù $ sV è= èO $ tΒ x8 ts? ( 〈 »ةر مئيعت -ـظةض

اآع   (نعث قعزع   ـ اغدا          )ظعككع ي ذ ح ا، ظ أص بولس  ظعككعدعن آ
عدذ   ع تئض ن ظعككعس نعث ظىحتع ا معراس ا  (» ظذالرغ ىرة نعس س

ةت-11 ةن، ) ظاي ة ظاساس أص  ض ردعن آ رع بع ث قعزلع مئيعتنع
ع     ن ظعكك نعث ظىحتع ذالر معراس ا، ظ ةثمس قعبولس  دعنعنع ت

  : علةن مةس،بألعشعدذ
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 432   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 431 3                                  3                
  ظانا بعر ظاآا- دادا  3 قعز                   تاغا            2 قعز  
  ظةسةبة        3/2      ظةسةبة                        3/2   

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 434   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 433 3                                  3                

  3 ظاآا بعر ظانا-   دادا2 قعز                  2 دادا بعر ظاآا   3 قعز  
  ظةسةبة        3/2          ة             ظةسةب       3/2   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 435 3                                

   3                                     دادا بعر ظاآا 2  قعز
   ظةسةبة                                                                 3/2  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 436 3                                

  ظاحا 2 ظانا بعر ظاآا-        دادا                   3  قعز
   ظةسةبة                                                        3/2   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 437 12                               

          ظةر    ظانا بعر ظاآا -                 دادا3قعز 
   4/1                        ظةسةبة                                 3/2 
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 438 12                               
          ظةر    ظاحا -               دادا بعر ظاآا3قعز 

   4/1                        ظةسةبة                                 3/2 
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 439 12                               

          ظةر    ظانا بعر ظاآا -               دادا3قعز 
   4/1                       ظوغذل                                  3/2 

                              ظةسةبة 
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 440 12                               

    ظةر            2    دادا بعر ظاآا             3قعز 
   4/1                         ظةسةبة                               3/2 

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 441  24                               

        تاغا3ظانا بعر ظاآا       خاتذن -  دادا        3قعز 
  0        8/1       ظةسةبة                               3/2

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 442  24                               

        تاغا3        خاتذن 2دا بعر ظاآا        دا   3قعز 
  0        8/1       ظةسةبة                             3/2

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 443  24                               

         تاغا3ظاآا          خاتذن        دادا بعر    3قعز 
  0        8/1        ظةسةبة                           3/2

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 444  24                               

      دادا بعر ظاآا3  خاتذن ظانا بعر ظاآا  -   دادا   3قعز 
  0         8/1       ظةسةبة                       3/2
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   ظةهؤالعظةسةبةلعكقعزالرنعث  §3

  
® ÞΟä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{$# 4 〈 » الاله ظ

عية قعلع      )غا تئضعدعغان معراس  (بالعلعرعثالر ةققعدة تةؤس -ـ ه
عدذ       ـ ىرة  (» دذآع، بعر ظةرضة ظعككع ظايالنعث هةسسعسع تئض س

ا  ةت-11نعس ةن،  ) ظاي ة ظاساس ذل ض ث ظوغ رع -مئيعتنع قعزلع
ظارعالش بولسا، ظذالر ظوخشاشال ظةسةبة بولذص، بعر ظوغذلغا          

  :  مةسعلةنظعككع قعزنعث نئسعؤعسع تئضعدذ،
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 446   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 445 7                                  3                
   3      قعز 2   ظوغذل                   قعز           ظوغذل  
    2              1                       4                 3  

   
  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 448  ؛خاتذن ــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 447 4                                  4              
  ظةر     قعز 2  ظوغذل                         ظةر   3 قعز   2 ظوغذل

  4/1 ظةسةبة  ظةسةبة                    4/1 ظةسةبة  ظةسةبة  
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 449 8                               

                          قعز                   خاتذن 2ظوغذل 
  8/1    ظةسةبة                                 ظةسةبة    

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 450 8                               

     2      خاتذن                     قعز           2ظوغذل 
  8/1    ظةسةبة                                ظةسةبة    
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 451 6                                
                     حوث ظانا3                   قعز 2ظوغذل  

  6/1                   ظةسةبة                   ظةسةبة   
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 452 6                                

                        ظانا3                      قعز 2ظوغذل  
  6/1        ظةسةبة                                 ظةسةبة   
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  ...ظوغلعنعثعنحع باب  مئيعتنعث ظون
  قعزلعرع

  
  
ا     مئ ث قعزلعرعغ رع مئيعتنع ث قعزلع ث ظوغلعنع يعتنع

ة   قا، يةن تعن باش راس ظئلعش ةهؤالدا مع ىح خعل ظ ظوخشاش ظ
ةهؤال        ل ظ ة خع ةمظعي ظالت ذلذص، ج ةهؤال قوش ل ظ ىح خع ظ

  . بويعحة معراس ظالعدذ
  
  

  ظةهلع صةرز يالغذز قعز §1
  

® β Î)uρ ôMtΡ% x. Zο y‰Ïm≡uρ $ yγn= sù ß# óÁ ÏiΖ9 ةر « 〉 4 #$ س(ظةض ز  )ؤارع ر قع بع
عدذ          رعمع تئض ا معراسنعث يئ ىرة  (» بولعدعغان بولسا، ظذنعثغ س

 قعزع  مئيعتنعث ضة ظاساسةن، ) ظايةتنعث بعر قعسمع  -11نعسا  
الغذز ... ظوغلعنعث  بولمعسا، مئيعتنعث زعي معراسنعث  قع
  :  مةسعلةنيئرعمعنع ظالعدذ،

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 453 2                                

       تاغا           ظانا بعر ظاآا-    دادا      ظوغذل       
  0         قعز                        ظةسةبة              

 2/1  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 454 2                                
    تاغا                    دادا بعر ظاآا        ظوغذل        

  0         قعز                        ظوغذل                
  ظةسةبة                        2/1 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 455 2                                

        تاغا            بعر ظاآاظانا-دادا         ظوغذل        
  0        قعز                       ظوغذل                  

  ظةسةبة                       2/1  
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 456 4                               

    ظةر ظاحا       - ظانا بعر ظاآا-ظوغذل             دادا
  4/1                           ظةسةبة             قعز 
 2/1   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 457 4                               

   ظةر ظاحا          -ظوغذل               دادا بعر ظاآا
  4/1                            ظةسةبة             قعز 
 2/1   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 458 4                               

          ظةر       تاغا2ظانا بعر ظاآا - ظوغذل       دادا
  0        4/1                 ظةسةبة             قعز 
 2/1   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 459 4                               

           ظةر       تاغا3ظوغذل          دادا بعر ظاآا 
  0        4/1                    ظةسةبة         قعز 
 2/1   



 103 

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 460 4                               
  دادا بعر ظاآا    ظةر ظانا بعر ظاآا   - ظوغذل       دادا

  4/1       ① 0                   ظةسةبة         قعز 
 2/1   

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــ. 461 8                               

             خاتذن     ظانا بعر ظاآا  - ظوغذل              دادا
    8/1                 ظةسةبة  قعز                      

 2/1  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــ. 462 8                               

          خاتذن             ظوغذل               دادا بعر ظاآا  
    8/1                    ظةسةبة قعز                     

 2/1  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــ. 463 8                               

          خاتذن              3ظوغذل              دادا بعر ظاآا 
    8/1                  ظوغذل             قعز             

     ظةسةبة                     2/1 
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 464 8                               

   تاغا    2  خاتذن     بعر ظاآا    ظانا-ظوغذل        دادا
  0         8/1             ظةسةبة قعز              

 2/1                       
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 465 8                               

     تاغا    2   خاتذن    ظوغذل          دادا بعر ظاآا    
  0           8/1           قعز               ظةسةبة 

 2/1                       
                                                 

 .  دادا بعر ظاآا بعر ياآع آأص بولسذن ظوخشاشال معراستعن مةهرذم بولعدذ①
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 466 8                               
      2   خاتذن          2ظانا بعر ظاآا -ظوغذل            دادا

   8/1                 ظوغذل      قعز              
                 ظةسةبة       2/1 

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 467 8                               

      دادا بعر ظاآا        2ظانا بعر ظاآا -ظوغذل            دادا
   ظوغذل            2    ظوغذل    قعز             

  0                                       ظةسةبة 2/1 
  
  

  ظةهلع صةرز آأص قعز §2
  

® β Î* sù £⎯ ä. [™ !$ |¡ÎΣ s− öθsù È⎦ ÷⎫ tGt⊥ øO $# £⎯ ßγn= sù $ sV è= èO $ tΒ x8 ts? ( 〈 »ـ ةر مئيعت -ظةض
اآع   (ـنعث قعزع    اغدا          )ظعككع ي ذ ح ا، ظ أص بولس  ظعككعدعن آ

ن ظعك  نعث ظىحتع ا معراس عدذ ظذالرغ ع تئض ا  (» كعس ىرة نعس س
ةت-11 ةن،  ) ظاي ة ظاساس ث ض ا، مئيعتنع رع بولمعس   قعزلع

ث  ث مئيعتنع رع ... ظوغلعنع ن   قعزلع اآع ظعككعدع ع ي ظعكك
ع ن ظعكك نعث ظىحتع ا، معراس أص بولس مآ ةثدعن عنع قعس  ت

  :  مةسعلةن،بألعشعدذ
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 468 3                                

  ظاحا 2 دادا بعر ظاآا                        ظوغذل        
                                           ظةسةبة2قعز 

 3/2          
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 469 3                                

                                      تاغا      ظوغذل        
                                                   ظةسةبة2قعز 

 3/2          
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 470 3                                
  ظاحا-ظانا بعر ظاآا-                 دادا             2ظوغذل 
   ظةسةبة                                        2  قعز 

   3/2           
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 471 3                                

  ظانا بعر ظاآا-                     دادا              ظوغذل 
              ظوغذل                                2قعز 

  ظةسةبة                                              3/2 
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 472 3                                

  3                        دادا بعر ظاآا               ظوغذل 
  غذل                                 ظو             2قعز 

   ظةسةبة                                               3/2 
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 473 3                                

  اغا                ت بعر ظاآاظانا-     دادا           2ظوغذل 
  0                      3                    ظوغذل 2  قعز 

  ظةسةبة                        3/2   
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 474 12                               

  بعر ظاآا       ظةر      تاغاظانا -         دادا2ظوغذل 
  0       4/1               3ظوغذل                     2قعز   
                  ظةسةبة  3/2   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 475 3                               

  ظانا بعر ظاآا       ظةر      تاغا-            داداظوغذل
  0       4/1              3ظوغذل                        2قعز 

                    ظةسةبة  3/2 
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  ؛ظةرـــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 476 24                               
  ظانا بعر ظاآا       خاتذن      تاغا- ظوغذل           دادا

  0         8/1               ظوغذل                           2قعز 
  ظةسةبة                         3/2 

  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــ. 477 24                               

       تاغا2ظوغذل            دادا بعر ظاآا         خاتذن 
  0         8/1             2ظوغذل                    2قعز 

  ظةسةبة                       3/2 

  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــ. 478 24                               

   4ظانا بعر ظاآا           خاتذن -ظوغذل               دادا
  8/1                        ظةسةبة                               2قعز 

 3/2      
  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 479 24                               

   4           خاتذن 4               دادا بعر ظاآا 3ظوغذل 
  8/1                       ظةسةبة                               2قعز   
  3/2      

  
  
خاس قعزلعرعنعث ... نعث علظوغمئيعتنعث  §3

   ظةهؤالعظةسةبةلعك
  

® ÞΟä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{$# 4 〈 » الاله ظ
عية قعلع      )غا تئضعدعغان معراس  (بالعلعرعثالر ةققعدة تةؤس -ـ ه
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عدذ       ـ ىرة  (» دذآع، بعر ظةرضة ظعككع ظايالنعث هةسسعسع تئض س
ا  ةت-11نعس ةن، ) ظاي ة ظاساس ثض ث عظوغل مئيعتنع ... نع
-ـقعزلعرع مئيعتنعث قعزعنعث ظىحعنحع خعل ظةه-ظوغذل

ؤالعغا ظوخشاش ظةسةبة بولذص، بعر ظوغذل ظعككع قعزنعث             ـ
  :  مةسعلةننئسعؤعسعنع ظالعدذ،

  
  ـــــــــــــــ ؛ــــــــــــــ مئيعت .481    ــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 480 12                                 24                

     ظانا     ظوغذل     ظةر             دادا    ظوغذل    خاتذن 
  4/1  3 قعز ظوغذل 6/1                  8/1  3 قعز ظوغذل 6/1
        ظةسةبة                               ظةسةبة               

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 482 12                                

  ظةر                        ظوغذل                       دادا
  4/1قعز                     -  ظوغذل                   6/1

                                  ظةسةبة                                           

  
  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 483 12                                

  ظةر                   3    ظوغذل                 دادا
   4/1                       2قعز  ظوغذل                         6/1

                           ظةسةبة 

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 484 24                                

          ظانا           خاتذن ظوغذل                  ظوغذل
   8/1               6/1           3قعز  ظوغذل           2قعز 

   ظةسةبة  ظةسةبة          
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 ظةهلع قعزلعرعنعث... نعث عظوغلمئيعتنعث  §4

  لعك ظةهؤالع6/1 صةرز
  

الغذز حاغدا مئيعتنعث ظوغلعنعث             ... مئيعتنعث قعزع ي
اآ    ر ي رع بع ذ عقعزلع أص بولس ر   آ التعدعن بع نعث ظ  ن معراس

م  ةث قعس العدذ،   دعنعنع ت ةبة ظ قعنعنع ظةس عدذ، ظاش  بألعش
ا  ةبة بولمعس ايتذرذش«ظةس ة »ق أتتعن   بويعح قاننعث ت ظاش

ىح معظ الغذز نع  قعس ر  ي أتتعن بع العدذ، ت ز ظ مقع عنع  قعس
  :  مةسعلةن بألعشعدذ،دعنظوغذلنعث قعزلعرع تةث

   
  ـــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 486   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 485 4                                  6                

                     قعز           ظوغذل قعز    ظوغذل   تاغا  
  2قعز            4/3                 ظةسةبة  2 قعز    2/1  

           6/1                                              4/1  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 487 6                                

  ظانا بعر ظاآا- قعز                 ظوغذل                دادا
  ظةسةبة                                     قعز                         2/1

                      6/1   
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 488 6                                

  2دا بعر ظاآا قعز                  ظوغذل                 دا
  ظةسةبة                                  3 قعز                         2/1

                       6/1   
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 489 6                               

  3ظانا بعر ظاآا -       ظوغذل           داداقعز       
  ظةسةبة                           3 قعز                  2/1
                   6/1  
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 490 12                               
           ظةرقعز           ظوغذل        دادا بعر ظاآا 

  4/1             ظةسةبة                3 قعز              2/1
                6/1  

  
  ـــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 491  24                               

  2ظاحا    خاتذن -ظانا بعر ظاآا-   ظوغذل      دادا   قعز 
    8/1            ظةسةبة               3 قعز        2/1
              6/1  

  
  ـــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 492  24                               

  2ظاحا      خاتذن -   ظوغذل       دادا بعر ظاآا     قعز 
    8/1               ظةسةبة            3 قعز          2/1
                6/1  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛ــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــ. 493  4                               

                   ظوغذل               ظانا بعر ظاآا  قعز 
    0                 3 قعز                     4/3
                            4/1  

  
  :  تأؤةندعكعحةهئسابالش ظذسذلعنعث بذ

ث ع نمئيعت،  ظىلىش 1/2قعزع  ذز  يالغث  نعمئيعتظةسلعدة  
 . ظىلىش معراس ظاالتتع 1/6قعزعأص ياآع آذز يالغظوغلعنعث 

االتتع ةبة ظ قاننع ظةس انلعقتعن . ظاش ةبة بولمعغ ظةس

3
1)

6
1

2
1(1 ذ   −+= ارةت ب ن ظعب قاندع نع  ظىلىش1/3 ظاش

الغ ث  تنععمئي ا   ذز  ي  مئيعتنعث ظوغلعنعث     ، ظىلىش  1/2قعزعغ
الغ اآع آ ذز ي ا عقعزأص ي ىش 1/6غ ة ح ظىل عز آ بويعح أص ةآس
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اق، عم قعلس تعم تةقس الغ قئ زنعذز ي ة،3/4همعسع سةث قع  آ
الغ مئيعتنعث ظوغلعنعث    اآع آ   ذز  ي ز أص  ي همعسع  سةث  نععقع
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ارقعمذ     انالر ظ ىحع س عز آئمةيض ذ حةآس -ب

ذص،  ارقعلعقع بول الدعنقع ،a=1 ،q=1/3<1ظ عنعث  n ظ ظةزاس

ع يعغعندعس
q
qS

n

n −
−

=
1

ذص،  )1( تع n→∞بول ع لعمع دعك

23
311

1
1

1 =
−

=
−

=
q

aSبولعدذ  . 

ع   زعنعث نئسعؤعس الغذز قع ث ي ةك، مئيعتنع دئم
مئيعتنعث ظوغلعنعث يالغذز ياآع آأص     .  بولعدذ 2/1×2/3=4/3

ع  زعنعث نئسعؤعس دذ6/1×2/3=4/1قع ابالش .  بولع ذ هئس ب
نحع ب  رعدا ظىحع ذلع يذقع ةنظذس ذنداقال  .ابتعمذ ظأتك ذ ش ب

راس تةقسعماتعنعث         مئيعتنعث دادا بعر هةمشعرعلعرعنعث مع
  .  ظةهؤالعغعمذ ظذيغذن آئلعدذ-4

  
ا    ارتذق بولس ردعن ظ زع بع ث قع ث (مئيعتنع مئيعتنع

ا  ع بولمعس ث )ظوغل ث ، مئيعتنع ر  ...ظوغلعنع رع بع  قعزلع
  :  مةسعلةنياآع آأص بولسذن معراس ظااللمايدذ،

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 494 3                                

  ظاحا-ظانا بعر ظاآا-   ظوغذل          دادا              2 قعز
  بة ظةسة                                 قعز                        3/2 
                        0  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 495 6                                
       ظوغذل          دادا بعر ظاآا           ظانا       2 قعز

  6/1ظةسةبة                                   2قعز                 3/2 
                     0  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 497   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 496 3                                  3                
  ل  تاغا   ظوغذ2تاغا                   قعز      ظوغذل2قعز 

  ظةسةبة  4قعز     3/2                  ظةسةبة  2 قعز    3/2   
             0                                         0  
  

   ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 498  24                               
            ظوغذل             خاتذن          دادا   2قعز 

  6/1          8/1           قعز                    3/2
  ظةسةبة                                 0                     

16                                    3               4   
                                                       1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 499  24                               

         ظوغذل         خاتذن        دادا بعر ظاآا   2قعز 
  ظةسةبة             8/1         قعز                3/2

                 0  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 500 24                                

  ظانا بعر ظاآا-     ظانا     دادا2  ظوغذل    خاتذن    3قعز 
            ظةسةبة  6/1          8/1           قعز          3/2 
             0   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 501 24                                

          ظانا        تاغا2      ظوغذل        خاتذن    3قعز 
    ظةسةبة      6/1               8/1                 قعز              3/2 
                0   
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 502 24                                
             ظانا              دادا           ظوغذل      3قعز 

      6/1                     6/1                     قعز                   3/2 
  ظةسةبة                                                         

 16                 0                 4                 4  
                                                            0  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 503 ضة27ظاشذرذلعدذ  24                          

  اتذنخظانا         دادا             ظوغذل           3قعز 
  8/1        6/1        6/1      قعز                3/2

   ظةسةبة                                        
16              0           4           4           3  

                                          0  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــ. 504  24                                   

         تاغا2       ظوغذل       دادا      خاتذن    3قعز 
  0           8/1        6/1      قعز                3/2

   ظةسةبة         0                 
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 505 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                         

  تاغا       حوث ظانا      ظةرظوغذل              3قعز 
  0           6/1        4/1     قعز            3/2

               0  
  

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 506 ةآ13لعدذ  ظاشذرذ12                         
  دادا بعر ظاآا     دادا     ظةر     ظوغذل         3قعز 

  0           6/1     4/1     قعز           3/2
  ظةسةبة                  0              

                                  0  

 114 

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 507 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                         
  2  بعر ظاآاظانا-  ظوغذل    ظةر    دادا   دادا   3قعز 

  0           6/1   4/1    قعز          3/2
  ظةسةبة             0             

                            0  
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 508 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                         

      تاغا    ظوغذل       ظةر       حوث ظانا     3قعز 
  0         6/1          4/1       قعز             3/2

               0        
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 509 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                         

       ظةر            ظانا          ظوغذل          3قعز 
   6/1           4/1            قعز                      3/2

                     0   
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 510 ةآ15 ظاشذرذلعدذ 12                         

        ظوغذل          ظةر        دادا      ظانا   3قعز 
  6/1     6/1       4/1          3قعز               3/2

  ظةسةبة                                         
 8              0              3         2         2  

                                          0  
  
يانداش قعزلعرعنعث  ... نعثعظوغلنعث مئيعت §5

   ظةهؤالعظةسةبةلعك
  

® ÞΟä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{$# 4 〈 »الال  هظ
عية قعلع      )غا تئضعدعغان معراس  (بالعلعرعثالر ةققعدة تةؤس -ـ ه
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عدذ  ـ ع تئض النعث هةسسعس ع ظاي ة ظعكك ر ظةرض ة »دذآع، بع ض
ةن،  ث ظاساس ةر مئيعتنع ث ظةض اآع ...ظوغلعنع ع ي  ظوغل

ذل ة    -ظوغ ةن بعلل زع بعل أص قع اآع آ ر ي زع مئيعتنعث بع قع
ةؤجذد ا، م ث  بولس ث عظوغلمئيعتنع ذل ... نع ع، ظوغ -ظوغل

  :  مةسعلةن ظةسةبة بولعدذ،لعرعقعز
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت .512   ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت .511 3                                  2                
  ؛①

     ظوغذل2  ظوغذل  2 قعز                  قعز   ظوغذل  ظوغذل  
    ظوغذل2عز  ق   3/2                   ظوغذل    قعز    2/1  

  ظةسةبة  ظةسةبة                           ظةسةبة   ظةسةبة        
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 513 6                                

     قعز                      ظوغذل                          ظانا
   6/1                                      ظوغذل                                2/1

  ظةسةبة                          

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 514 6                                

  دادا             ظوغذل              ظوغذل           2قعز 
   6/1           2 قعز 2ظوغذل            قعز                        3/2

            ظةسةبة ظةسةبة                    
                                                 

ع       ① زع، ظعكك ع قع ا ظعكك ذن، ظذنعثغ اتذن بولس اآع خ ةر ي ت ظ  مئيع
ر ظوغلع               ر ظوغلعنعث بع ة بع زع، يةن ا،     ظوغلعنعث ظعككع قع  ؤارعسلعق قعلس

نعث         ىن معراس انلعقع ظىح أص بولغ ن آ اآع ظعككعدع ع ي ز ظعكك  3/2قع
العدذ  ذص  . قعسمعنع ظ ةبة بول ةؤرة ظةس ذل ن ر ظوغ ةن بع ةؤرة بعل ز ن ظعككع قع

راس            )  قعسمعنع  3/1يةنع  (ظاشقاننع   زنعث مع ذل ظعككع قع ر ظوغ ئلعص، بع ظ
ومذمعي معراس مال مةسعلةن، ظ. تةقسعمات ظذسذلع بويعحة تةقسعم قعلعنعدذ

العدذ  1000 × 3/2 دعنار بولسا، ظعككع قعز      1000 ةؤرة       . نع ظ ذل ن ر ظوغ  2/1بع
ةؤرة  )1000 – 1000×3/2(×  ز ن العدذ، ظعككع قع ع ظ  – 1000×3/2( × 2/1ن

  . نع ظالعدذ)1000
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 515 6                                
       ظوغذل                        دادا                3قعز 

   6/1                                   وغذلظ                               3/2 
                             ظةسةبة

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 516 6                                

   داداحوث                        ظوغذل                3قعز 
   6/1                         2 قعز 2ظوغذل                          3/2 

    ظةسةبة                                      

  

  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 517 12                               
  ظانا بعر ظاآا-دادا      ةر   ظظوغذل             2قعز 

   0             4/1 قعز    - ظوغذل          3/2

  ظةسةبة                       

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 518 24                                

   خاتذن                    ظوغذل                    2قعز 
   8/1 قعز                  - ظوغذل                          3/2 

                            ظةسةبة

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 519 24                                

   خاتذن          ظوغذل      ظوغذل        دادا      2قعز 
   8/1         6/1        2     ظوغذل 2قعز             3/2 

  سةبة      ظةسةبة   ظة           
  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 520 24                                

  2 خاتذن                  3                 ظوغذل 2قعز 
   8/1                3 ظوغذل 2         قعز        3/2 

                           ظةسةبة 
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  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 521 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                        
             ظةر          دادا3            ظوغذل 2قعز 

   6/1         4/1         3ذل  ظوغ2قعز               3/2

   سةبةظة                             
                     0  

  
  
معراستعن قعزلعرعنعث  ... نعثلعظوغمئيعتنعث  §6

   ظةهؤالعمةهرذم بولذش
  

اغدا،      ار ح العلعرع ب ان ب ةبة بولعدعغ ث ظةس مئيعتنع
ث  ث عظوغلمئيعتنع العلعرع... نع ةهرذم ب تعن م  معراس

  :  مةسعلةندذ،بولع
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 523   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 522 5                                  3                
    قعز   ظوغذل2ظوغذل                   قعز    ظوغذل-ظوغذل  
  3قعز    ظةسةبة                        3 قعز    ظةسةبة      

                   0                                          0  
  

  ؛خاتذن ـــــــــــ ـــــــــــــــــــيعتمئ. 525   ـــــــــــــــــــــــــ ؛يعتمئ. 524 4                                  1             
  ظوغذل   ظوغذل   ظةر                  ظوغذل      ظوغذل

  4/1 قعز     ظةسةبة                  قعز-    ظوغذل ظةسةبة
                0                                 0  

  
  ؛تذنخامئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 526 4                               

                         ظةر2ظوغذل                 ظوغذل 
   4/1                    2                  قعز  ظةسةبة

                            0  
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  ؛خاتذنـــــــــــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 527 4                               
                ظوغذل                  ظةر2 قعز 2ظوغذل 

   4/1                                ظوغذلظةسةبة      
                              0  

  
  ؛ظةرــــــــــــــ ــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 528 8                               

  قعز                ظوغذل                  خاتذن - ظوغذل
   8/1                قعز-                ظوغذلظةسةبة   

                               0  
  
  ؛ظةرــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــ. 529 8                               

               ظوغذل                 خاتذن 3 قعز 2ظوغذل 
   8/1                قعز-                ظوغذلظةسةبة     

                                0  
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ظانا بعر - دادا باب  ظون بعرعنحع
  سعثعلالر-ظاحا

  
  

  هةمشعرةظةهلع صةرز يالغذز  §1
  

® Èβ Î) (# îτ â öΔ $# y7n= yδ }§øŠ s9 … çμs9 Ó$ s! uρ ÿ… ã&s! uρ ×M÷z é& $ yγn= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 ts? 4 〈 » ةر ظةض
ةقةت    ا، ص ع بولمعس ا، بالعس ات بولس ع ؤاص ر آعش الغذز بع ي
العدذ  رعمعنع ظ ةرةآعنعث يئ ذ ت ا، ظ ع بولس ىرة (» هةمشعرعس س

ةن،    )ع ظايةتنعث بعر قعسم   -176نعسا   ا بعر    -داداضة ظاساس ظان
ا ع    -ظاآ ر هةمشعرعس الغذز بع ةقةت ي اي، ص الر بولم ظذآع

  :  مةسعلةنبولسا، ظذ معراسنعث يئرعمعنع ظالعدذ،
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 530 2                               

                                 ظةر   ظانا بعر ظاحا-دادا
        2/1                                         2/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 531 6                                 

      تاغا           ظانا بعر ظاحا           ر ظاحا    ظانا بع-دادا
   ظةسةبة                          6/1                                     2/1      

  
  ــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 532 4                               

              خاتذن                تاغا   ظانا بعر ظاحا-دادا
   ظةسةبة                4/1                        2/1        
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  ـــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 533 4                               
            خاتذن         دادا بعر ظاآا   ظانا بعر ظاحا-دادا

   ظةسةبة              4/1                      2/1        
  
  ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 534 4                               

  ظانا بعر ظاآا-        خاتذن       دادا   ظانا بعر ظاحا-دادا
   ظوغذل             4/1                     2/1        

  ظةسةبة                                                     
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــ. 535 12                               

    ظانا بعر ظاآا    دادا بعر ظاآا   خاتذن  ظانا بعر ظاحا-دادا
  4/1       ظةسةبة         6/1                  2/1        

  
  ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 536 6                               

  اآظانا بعر ظا-ظانا بعر ظاحا      دادا       ظانا بعر ظاحا-دادا
   ظوغذل             6/1                     2/1        

  ظةسةبة                                                     
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 537 2                                 

                      دادا بعر ظاآا          ظانا بعر ظاحا    -دادا
   ظةسةبة                                                             2/1      

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 538 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

   تاغا     ظانا بعر ظاحا      ظةر      ظانا بعر ظاحا-دادا
  ظةسةبة     2/1         6/1                   2/1        

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 539 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

  دادا بعر ظاآا ظانا بعر ظاحا   ظةر     ظانا بعر ظاحا-دادا
  ظةسةبة       2/1      6/1                2/1        
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 540 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          
  دادا بعر ظاآا ظانا بعر ظاآا   ظةر     ظانا بعر ظاحا-دادا

  ظةسةبة       2/1      6/1                2/1        

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 541 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          

   ظانا               ظةر                  ظانا بعر ظاحا-دادا
        2/1                            3/1             2/1       

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 542 2                                  

  ظانا بعر ظاآا- دادا               ظةر    ظانا بعر ظاحا-دادا
  ظوغذل             2/1                    2/1        

   ظةسةبة                                            

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 543 2                                  

  دادا بعر ظاآا                   ظةر    ظانا بعر ظاحا-دادا
  ظوغذل              2/1                     2/1        

  ظةسةبة                                               

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 544 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

   خاتذن               ظانا                 ظانا بعر ظاحا-دادا
        2/1                        3/1                4/1  

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 545 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

  انا      خاتذن      ظانا بعر ظاآا      ظ ظانا بعر ظاحا-دادا
        2/1                6/1      4/1             6/1  
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  هةمشعرةظةهلع صةرز آأص  §2

  
® β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑßγn= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿÊΕ x8 ts? 4 〈 »  ـظةضةر ظعككع هةم-

ةرةآعنعث ظىحتعن ظعككع هةسسعـ ذالر ت ا، ظ -ـشعرعسع بولس
العدذـ ا (» سعنع ظ ىرة نعس ر قعسمع-176س ةتنعث بع ة ) ظاي ض

ا  -ظانا بعر ظوغذل تذغقانالر بولمعسا، دادا      -داداظاساسةن،   ظان
ا  ر ظاح ا،   -بع أص بولس ردعن آ عثعلالر بع ذس نعث الر ظ معراس

  : مةسعلةنظىحتعن ظعككع قعسمعنع ظالعدذ، 
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 546 3                                

                                 دادا بعر ظاآا2ظانا بعر ظاحا -دادا
   ظةسةبة                                                           3/2        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 547 3                                

     ظانا بعر ظاآا-                         دادا2ظانا بعر ظاحا -دادا
  ظوغذل                                                           3/2        

  ظةسةبة                                                    
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 548 3                                

      دادا بعر ظاآا                           2ظانا بعر ظاحا -دادا
  ظوغذل                                                            3/2        

  ظةسةبة                                                     
  
  ــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 549 6                                

                ظانا بعر ظاحا              ظانا2ظانا بعر ظاحا -دادا
        3/2                            6/1                   6/1   
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 550 6                                
      حوث ظانا            ظانا بعر ظاآا       2ظانا بعر ظاحا -دادا
        3/2                            6/1                 6/1   

  
  ؛ خاتذنــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 551 ةض7 ظاشذرذلعدذ 6                        

  ظانا بعر ظاآا        ظةر -       دادا2ظانا بعر ظاحا -دادا
  2/1               ظوغذل                        3/2         

                                      ظةسةبة 
  
  ؛ظةرـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــ. 552 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                        

             ظانا بعر ظاآا         خاتذن 2ظانا بعر ظاحا -دادا
         3/2                           6/1                4/1  

  
  ؛ظةرـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــ. 553  12                                

             دادا بعر ظاآا         خاتذن 2ظانا بعر ظاحا -دادا
  4/1                ظوغذل                         3/2         

                                        ظةسةبة 
  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 554  12                                

  ا بعر ظاآا       خاتذن ظان- دادا        2ظانا بعر ظاحا -دادا
  4/1                ظوغذل                         3/2         

                                ظةسةبة        
  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 555  12                                

  2             تاغا            خاتذن 2ظانا بعر ظاحا -دادا
  4/1              ظةسةبة                            3/2         

  
  ؛ظةرـــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 556 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                        

  2        ظانا بعر ظاحا        خاتذن 2ظانا بعر ظاحا -دادا
         3/2                          6/1                   4/1  
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 557 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                         
     ظةر              ظانا بعر ظاآا     2ظانا بعر ظاحا -دادا

         3/2                           6/1              2/1  
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 558 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                         

     ظةر             دادا بعر ظاآا      2ظانا بعر ظاحا -دادا
  2/1              ظوغذل                        3/2         

                                      ظةسةبة 
  
  
خاس سعثعلالرنعث -ظانا بعر ظاحا-دادا §3

   ظةهؤالعظةسةبةلعك
  

® β Î)uρ (# þθçΡ% x. Zο uθ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%#Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ s[ΡW{$# 3 〈 » ةر ظةض
ال الر ؤارعس ةم ظاي ةر، ه ةم ظ ا، ه انالر بولس ر تذغق ث ( بع ظذالرنع

رعلعدذ         )ظعحعدعكع النعث هةسسعسع بئ »  بعر ظةرضة ظعككع ظاي
ا ( ىرة نعس ر قعسمع-176س ةتنعث بع ةن، ) ظاي ة ظاساس -داداض

ا ر ظان ا بع احعالر-ظاآ ارعالش ظ ع   ظ ة ظعكك ر ظةرض ا، بع  بولس
  :  مةسعلةنظايالنعث هةسسعسع بئرعلعدذ،

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 559 3                                

  ظانا بعر ظاحا-دادا   ظانا بعر ظاآا                       -دادا
                                       ظةسةبة ظةسةبة      

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 560 2                               

     ظةر       ظانا بعر ظاحا-دادا   ظانا بعر ظاآا       -دادا
  2/1                        ظةسةبة         ظةسةبة      
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 561 4                               
  2خاتذن        ظانا بعر ظاحا-دادا ظانا بعر ظاآا       -دادا
  4/1                   ظةسةبة               ظةسةبة      

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 562 12                               

     ظانا2 خاتذن  2 ظانا بعر ظاحا-    دادا3 ظانا بعر ظاآا-دادا
  6/1     4/1                ظةسةبة            ظةسةبة      

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 563 2                                

  ظاحا 2 ظاآا بعر    دادا2 ظاحا بعر ظانا- ظاآا    دادا بعر ظانا-دادا
  0              ظةسةبة                   ظةسةبة      

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 564 6                                

  ظاحا  بعر      ظانا2 ظاحا بعر ظانا-      دادا2ظاآا  بعر ظانا-دادا
  6/1                 ظةسةبة                ظةسةبة      

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 565 6                                

  ظاآا   ظانا  بعر    ظانا2 ظاحا بعر ظانا-    دادا2 ظاآا بعر ظانا-دادا
  6/1      6/1              ظةسةبة               ظةسةبة      

  
  

رنعث سعثعلال-ظانا بعر ظاحا- دادا §4
   ظةهؤالعيانداش ظةسةبةلعك

  
ا« ة     -ظاح ةن بعلل رع بعل ث قعزلع عثعلالر مئيعتنع س

-ظانا بعر ظاحا  -داداضة ظاساسةن،   ①»قعلعثالربولغاندا ظةسةبة   
اآع    ث ي عثعلالر مئيعتنع ث س أص     ...ظوغلعنع اآع آ ر ي بع

                                                 
  .ظةبذ داؤذد رعؤايةت قعلغان ①
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 ياآع  قعزلعرع بعلةن بعللة بولسا، ظةسةبة بولذص مئيعتنعث           
ث  ث ظوغلعنع العدذ،...مئيعتنع قاننع ظ رعدعن ظاش   قعزلع

  : مةسعلةن
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 566 2                                

  ظانا بعر ظاحا-                                     دادا   قعز
     ظةسةبة                                               2/1

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 567 3                                
  2ظانا بعر ظاحا -                                 دادا  2 قعز
     ظةسةبة                                            3/2

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 568 2                                
  ظانا بعر ظاحا-                                    دادا ظوغذل 
   ظةسةبة                                            قعز 

2/1    
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 569 3                                

  2                                      دادا بعر ظاحا  ظوغذل 
   ظةسةبة                                              2قعز 

3/2    
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 570 4                               

  ظانا بعر ظاحا               ظةر-              دادا   قعز
     4/1                                        ظةسةبة              2/1

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 571 12                               
               ظةر2ظانا بعر ظاحا -           دادا  2 قعز
     4/1                                      ظةسةبة               3/2

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 572 12                               
               ظةر2ظانا بعر ظاحا -           دادا  ظوغذل
   4/1                                      ظةسةبة              2قعز 

3/2  
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 573 8                                
     ظانا بعر ظاحا             خاتذن -ظوغذل               دادا

  8/1           ةسةبة    ظ                       قعز 
 2/1             

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 574 24                                

     2          خاتذن 2ظانا بعر ظاحا -ظوغذل             دادا
  8/1            ظةسةبة                        3 قعز

 3/2             
  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 575 24                                

   ظانا بعر ظاحا        خاتذن-       ظوغذل       دادا2 قعز
  8/1         ظةسةبة           3قعز           3/2 

                0  
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 576 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                          

   ظانا بعر ظاحا         ظانا        ظةر-ظوغذل        دادا
  4/1     6/1          ظةسةبة           3قعز 

 3/2                
  
  
معراستعن سعثعلالرنعث -ظانا بعر ظاحا-دادا §5

   ظةهؤالعمةهرذم بولذش
  

مئيعتنعث ياآع مئيعتنعث     ظاحعالر   -ظانا بعر ظاآا    -دادا
ث  العلعرع ...ظوغلعنع ان ب ةبة بولعدعغ ة  ظةس ةن بعلل  بعل

  :  مةسعلةن،بولعدذ لعشتعن مةهرذممعراس ظئ  بولسامةؤجذد
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 577 1                                

      3ظانا بعر ظاحا -ظوغذل                                   دادا
  0            ظةسةبة                                
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 578 1                                
   احظا-اآظانا بعر ظا-                              دادا2ظوغذل 

  0  ظةسةبة                                         
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 579 1                                

   احظا-اآظانا بعر ظا-  دادا                                 دادا
  0ظةسةبة                                          

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 580 1                                

   احظا-اآظانا بعر ظا-     دادا ظوغذل                         
  0                                        2ظوغذل 

  ظةسةبة   
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 581 3                                

   ظانا بعر ظاحا-           دادا     حوث دادا                  
    3/2                                           3/1  

  
  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 582 4                                

  ظةر              4ظانا بعر ظاحا -ظوغذل            دادا
  4/1                        0ظةسةبة                     

  
  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 583 4                                

  ظةر              4ظانا بعر ظاحا -ظوغذل            دادا
  4/1                        0ظوغذل                      

  ظةسةبة
  

  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 584 4                                
  ظةر              احظا-اآظانا بعر ظا-            دادادادا

  4/1                         0                     ظةسةبة 
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  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتمئي. 585 4                                
  ظةر            2ظانا بعر ظاحا - حوث دادا          دادا

    3/1                     3/2                4/1     
            4/3  

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت. 586 8                               

     ظانا بعر ظاحا              خاتذن -قعز         دادا- ظوغذل
    8/1                 0                   ظةسةبة    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــ. 587 8                               

     2         خاتذن 2ظاحا -ظانا بعر ظاآا-ظوغذل        دادا
    8/1                  0                 2قعز - ظوغذل

   ظةسةبة
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــ. 588 8                               

     2         خاتذن 2ظاحا -ظانا بعر ظاآا-ظوغذل        دادا
    8/1                 0         ظوغذل                

   ظةسةبة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــ. 589 4                               
     2   خاتذن         2ظانا بعر ظاحا -   دادا حوث دادا     

    3/1                     3/2                4/1     
             4/3  

  
تذغقانالرنعث دادا، حوث ظانا بعر -دادا §6

) ظانعسع... ظانعنعث  (رنعثدادا ؤة ظانعال
    ظةهؤالعبعلةن جةم بولذش

  
انالر بعلةن بعللة  -دادعسع دادامئيعتنعث   ا بعر تذغق ظان

ايدذ، - بولسا، دادامةؤجذد انالر معراس ظااللم ا بعر تذغق ظان
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ايدذ   ئخعمذ ظااللم انالر ت ر تذغق ا بع انالر ؤة ظان ر تذغق . دادا بع
اآع حوث دادا، ظةمما،  ا ي  بعلةن جةم بولغاندا احوث ظانظان

   :مةسعلةن معراستعن مةهرذم بولمايدذ،
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 591   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 590 1                                  1                
  2ا بعر ظاآا ظان- دادا   داداظانا بعر ظاآا                 -دادا  دادا
  0          ظةسةبة                        0    ظةسةبة    

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 593   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 592 1                                  1                

  2ا حظانا بعر ظا- دادا   ادادظانا بعر ظاحا                 -دادا  دادا
  0          ظةسةبة                        0    ظةسةبة    

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 594 3                                

   2ظانا بعر ظاآا -دادا                               حوث دادا
   3/1                                           3/2  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 595 2                                

   2ظانا بعر ظاحا -دادا                               حوث دادا
   2/1                                          2/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 596 6                                

       تاغا             2دادا بعر ظاحا                  ظانا   
                       ظةسةبة 3/2                       6/1   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 597 6                                

   نا بعر ظاآاظا-دادا                                 ظانا )حوث(
                    ظةسةبة                         6/1    

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 598 6                                

         تاغاظاحا          -ظانا بعر ظاآا               ظانا    
    ظةسةبة                   6/1                      6/1    
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 599 6                                
         تاغا        2) ظاحا(ظانا بعر ظاآا           ظانا )حوث(
                        ظةسةبة 3/1                      6/1    

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 600 6                                

   2ا بعر ظاآا داد                                  ظانا )حوث(
                         ظةسةبة                     6/1    

  
  

  نعث يالغذزلذق ظةهؤالع)ظذآا(ظاآا  §7
  

® uθèδuρ !$ yγèO Ìtƒ β Î) öΝ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 〈 »       النعث بالعسع ذ ظاي ظةضةر ظ
دذ               نع ظذنعث ؤارعسع بولع ر تذغقع ةر بع معراسنعث  (بولمعسا ظ

ال عنع ظ ا (» )عدذهةممعس ىرة نعس ر  -176س ةتنعث بع  ظاي
مع ةن،  )قعس ة ظاساس ث     ض ذص، ظذنع ع بول اتذن آعش ت خ مئيع

 ظةر   نعثبولسا، ظذ صةقةت ظةر بعر تذغقعنعال      بالعسع بولمعسا، 
  : مةسعلةن بعر تذغقعنع معراسنعث هةممعسعنع ظالعدذ،

  
  ــــــــــــــ ؛ـــــــــــــــ مئيعت .602   ـــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 601 3                                  6              
  2 ظاآا بعر ظاآا  ظانا بعر   دادا      ظاآا          بعر ظانا   ظاآا بعر ظانا- دادا

  3/1         ظةسةبة                     6/1     ظةسةبة     
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دادا بعر ظانا عنحع باب   ظعككظون
  سعثعلالر-ا ظاحاباشق

  
  

  هةمشعرةظةهلع صةرز يالغذز  §1
  

® Èβ Î) (# îτ â öΔ $# y7n= yδ }§øŠ s9 … çμs9 Ó$ s! uρ ÿ… ã&s! uρ ×M÷z é& $ yγn= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 ts? 4 〈 » ةر ظةض
ر      ةقةت بع ا، ص العلعرع بولمعس ا، ب ات بولس ع ؤاص ر آعش بع

العدذ  رعمعنع ظ ةرةآعنعث يئ ذ ت ا، ظ ع بولس ىرة (» هةمشعرعس س
ر قعسمع     -176نعسا   ةن،     ) ظايةتنعث بع ة ظاساس ا     ض دادا بعر ظان

العدذ،      ①هةمشعرةباشقا يالغذز     بولسا معراسنعث يئرعمعنع ظ
  : مةسعلةن

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 603 2                               

                                           ظةردادا بعر ظاحا 
    2/1                                                     2/1   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 604 6                                

     حا                ظانا بعر ظاآا                تاغادادا بعر ظا
   ظةسةبة                              6/1                                   2/1     

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 605 6                                

     دادا بعر ظاحا                    ظانا                     تاغا
   ظةسةبة                              3/1                                   2/1     

                                                 
 .  شذنداقبذ يذقعرعدعمذ، تأؤةندعمذ.  دةصال ظاتالدعظاحا بذ دادا بعر ①
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  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 606 4                                
      خاتذن                تاغا دادا بعر ظاحا                 

   ظةسةبة                         4/1                                     2/1   

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 607 4                                

      خاتذن                تاغا دادا بعر ظاحا                 
  ظوغذل                           4/1                                  2/1    

  سةبة ظة                                                     

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 608 4                                

      خاتذن           دادا بعر ظاآا دادا بعر ظاحا             
  ظوغذل                          4/1                                2/1   

  ظةسةبة                                                  

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 609 4                                

   2خاتذن             دادا بعر ظاحا            دادا بعر ظاآا
  4/1                          2ظوغذل                              2/1   

  ظةسةبة                             

  
  ؛ذنخاتمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 610 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

     دادا بعر ظاحا            ظانا بعر ظاحا              ظةر
    2/1                          6/1                       2/1   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 611 2                              

                  تاغا   دادا بعر ظاحا                ظةر
    2/1                         2/1                          0   
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  ؛نخاتذمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 612 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          
         تاغا   دادا بعر ظاحا            ظانا          ظةر

  ظةسةبة         2/1          3/1                     2/1    
                                                     0  

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 613 2                              

     ظانا بعر ظاآا          ظةر- دادا بعر ظاحا           دادا
   2/1                            ظوغذل                   2/1    

    ظةسةبة                            

  
  ؛خاتذن مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .614 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

    ظةر     ظاآا  بعرظانا-دادا    ظاحا بعر ظانا    ظاحا بعر دادا
  2/1         ظوغذل              6/1                2/1    

  ة   ظةسةب                                    

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 615 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          

  ظةر                   ظانا                       ظاحا بعر دادا
    2/1                             3/1                  2/1  

  
  ؛ظةرــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 616 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                        

            خاتذن         تاغا ظانا               ظاحا بعر دادا
   ظةسةبة          4/1            3/1                       2/1    

  
  ؛ظةرــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 617 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                        

          ظانا       خاتذن  بعر ظاحاظانا           ظاحا بعر دادا
    2/1                           6/1            6/1        4/1   
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  هةمشعرةظةهلع صةرز آأص  §2

  
® β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑßγn= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿÊΕ x8 ts? 4 〈 »  ـظةضةر ظعككع هةم-

-ـشعرعسع بولسا، ظذالر تةرةآعنعث ظىحتعن ظعككع هةسسعسع      ـ
العدذـ ا (» نع ظ ىرة نعس مع-176س ر قعس ةتنعث بع ة ) ظاي ض

ةن،  اظاساس ر ظاح ن  -دادا بع اآع ظعككعدع سعثعلالر ظعككع ي
أص العدذ،آ معنع ظ ع قعس ن ظعكك نعث ظىحتع ا، معراس   بولس

  : مةسعلةن
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 618 3                                

                                      دادا بعر ظاآا2عر ظاحا دادا ب
                            ظوغذل                            3/2     

  ظةسةبة                                                      
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 619 3                                

     ظانا بعر ظاآا-                            دادا2دادا بعر ظاحا 
                         ظوغذل                           3/2     

  ظةسةبة                                                   
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 620 6                                

                  ظانا بعر ظاحا                 ظانا2دادا بعر ظاحا 
     3/2                                  6/1                     6/1  

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 621 12                                

                  خاتذن                  تاغا2دادا بعر ظاحا 
    ظةسةبة                 4/1                               3/2     
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  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 622 12                                
                   تاغا2              خاتذن 2دادا بعر ظاحا 

    ظةسةبة               4/1                                3/2     

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 623 12                                

  ظانا بعر ظاآا-         دادا2         خاتذن 2دادا بعر ظاحا 
   ظوغذل               4/1                           3/2     

                                                  ظةسةبة 

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 624 ضة17 ظاشذرذلعدذ 12                         

       ظانا3بعر ظاحا      ظانا 2     خاتذن 2دادا بعر ظاحا 
     3/2                    4/1            3/1           6/1  

  
  ؛ظةر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 625 12                                

     دادا بعر ظاآا        2          خاتذن 2دادا بعر ظاحا 
   ظوغذل                4/1                            3/2     

     ظةسةبة                                               

  
  ؛خاتذنــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 626 غا9 ظاشذرذلعدذ 6                          

             ظةر2          ظانا بعر ظاحا 2دادا بعر ظاحا 
      3/2                               3/1                         2/1   

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 627 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

  ظانا بعر ظاآا          ظةر-         دادا2دادا بعر ظاحا 
   2/1                      ظوغذل                              3/2      

                                ظةسةبة 
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  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــ. 628 غا10 ظاشذرذلعدذ 6                           
        ظةر     ظانا3       ظانا بعر ظاحا 2دادا بعر ظاحا 

      3/2                           3/1                2/1     6/1  
  
  ؛خاتذنيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئ. 629 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

                                       ظةر2دادا بعر ظاحا 
      3/2                                                           2/1   

  
  

نعث سعثعلالر-دادا بعر ظانا باشقا ظاحا §3
   ظةهؤالعخاس ظةسةبةلعك
  

® β Î)uρ (# þθçΡ% x. Zο uθ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%#Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ s[ΡW{$# 3 〈 » ةر ظةض
ةر ةم ظ الر ه ا،  ،ؤارعس انالر بولس ر تذغق ال بع ةم ظاي ث ( ه ظذالرنع

رعلعدذ         )ظعحعدعكع النعث هةسسعسع بئ »  بعر ظةرضة ظعككع ظاي
ر قعسمع   ظاية-176سىرة نعسا  ( ةن،  )تنعث بع ة ظاساس ظةسةبة   ض

ذل       ر ظوغ ذص، بع ةبة بول انالر ظةس ر تذغق ان دادا بع بولعدعغ
  :  مةسعلةنظعككع قعزنعث نئسعؤعسعنع ظالعدذ،

   
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 630 3                                

     ظاحا                                        ظانا- دادا بعر ظاآا      
  3/1                                            ظةسةبة       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 631 12                                

  بعر ظاحا             ظاناخاتذن        ظاحا    - دادا بعر ظاآا      
  6/1                    4/1                 ظةسةبة       

 138 

  
سعثعلالرنعث -دادا بعر ظانا باشقا ظاحا §4

   ظةهؤالعلعك6/1
  

ث  ر -دادامئيعتنع ا بع عرعظان ع عرعلهةمش دعن بعرس
ذص قال -ـ معراسنعث ظالسعثعللعرع-ظاحاسا، دادا بعر بول

 بألعشعدذ، ظاشقعنعنع ظةسةبة      دعنتعدعن بعر قعسمعنع تةث      ـ
العدذ ا،  . ظ ةبة بولمعس عرة   -داداظةس الغذز هةمش ر ي ا بع  ظان

ر  العدذ، دادا بع معنع ظ ىح قعس أتتعن ظ ات عثعلالر-ظاح  س
  : مةسعلةنتأتتعن بعر قعسمعنع ظالعدذ، 

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 632 6                                

  ظانا بعر ظاحا     دادا بعر ظاحا     ظانا بعر ظاحا    تاغا-دادا
   ظةسةبة       6/1                    6/1                       2/1       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 633 6                                

  ظانا بعر ظاآا      دادا بعر ظاحا -ظانا بعر ظاحا       دادا-دادا
     6/1                      ظوغذل                              2/1       

   ظةسةبة                               
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 634 6                                

      تاغا        دادا بعر ظاحا          ظانا بعر ظاحا    -دادا
  ظةسةبة                       6/1                                      2/1       

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 635 12                               

          تاغاظانا بعر ظاحا      دادا بعر ظاحا      خاتذن-دادا
   ظوغذل       4/1          6/1                       2/1        

   ظةسةبة                                        
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  ـــــــ ظةر؛مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 636 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                          
  3 ظاحا بعر ظاحا   خاتذن   ظانا بعر ظاحا   دادا بعر ظانا-دادا

        2/1               6/1         4/1         3/1  
  
   ظةر؛مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 637 12                               

          خاتذن     تاغا3ظانا بعر ظاحا     دادا بعر ظاحا -دادا
  ةسةبة   ظ      4/1           6/1                       2/1        

  
  ؛ خاتذنــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 638 ةض7 ظاشذرذلعدذ 6                          

       تاغا      ظةر3ظاحا  بعر ظاحا     دادا بعر ظانا-دادا
  2/1   ظوغذل          6/1                     2/1        

                                      ظةسةبة      
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 639 6                                

  2 ظاحا بعر ظاحا   تاغا   دادا بعر ظانا-دادا)   ظاحا( ظاآا بعر ظانا
  6/1       ظةسةبة          2/1                       6/1       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 640 6                                

  2 ظاحا بعر دادا   حوث ظاناظاحا     بعر ظانا-  دادا )  ظاحا( ظاآا بعر ظانا
      6/1                      2/1             6/1        6/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 641 6                                

  ظاحا بعر ظاحا    ظانا   دادا بعر ظانا-دادا)    ظاحا( ظاآا بعر ظانا
      6/1                          2/1           6/1       6/1  

  
  ؛ خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 642 ةض8 ظاشذرذلعدذ 6                           

  ظاحا    ظةر    ظانا بعر ظاحا بعر ظاحا    دادا بعر ظانا-دادا
      2/1                    6/1       2/1        6/1  
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  ؛ خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 643 غا9 ظاشذرذلعدذ 6                           
  3 ظاحا بعر    ظةر   ظانا3 ظاحا بعر ظاحا   دادا بعر ظانا-دادا

      2/1                    6/1       2/1        3/1  
  
  ؛ ــــــــــــــــــيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئ. 644 4                                   

   ظاحا بعر ظاحا                               دادا بعر ظانا-دادا     
        4/3                                             4/1  

  
  

لالرنعث سعثع-دادا بعر ظانا باشقا ظاحا §5
  ظةهؤالعمعراستعن مةهرذم بولذش 

  
سعثعلالر بعردعن آأص بولسا، دادا        -ظانا بعر ظاحا  -دادا

ا ر ظاح اظ  -بع ذ ظعجم مةيدذ، ب راس تةض عثعلالرغا مع  عيس
   :  مةسعلةن.مةسعلعدذر

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 645 6                                

   ظانا     دادا بعر ظاحا    ظانا بعر ظاحا  2ظانا بعر ظاحا -دادا
         3/2                         0              6/1       6/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 646 6                                

     دادا بعر ظاحا   ظانا بعر ظاحا  حوث ظانا2ظانا بعر ظاحا -دادا
       3/2                        0             6/1          6/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 647 3                                

  تاغا           دادا بعر ظاحا             2ظانا بعر ظاحا -دادا
     ظةسةبة              0                                        3/2       
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 648 3                                
  تاغا            دادا بعر ظاحا             2ظانا بعر ظاحا -دادا

      ظوغذل              0                                        3/2       
  ظةسةبة                                                          

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 649 3                                

     تاغا3 ظاحا بعر  ظانا  3 ظاحا بعر دادا    2 ظاحا بعر ظانا-دادا
    ظوغذل      3/1                      0                        3/2        

  ظةسةبة                                                          
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 650 3                                

  تاغا           2دادا بعر ظاحا            2ظانا بعر ظاحا -دادا
      ظةسةبة              0                                     3/2         

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 651 3                                

  ظانا بعر ظاآا-   دادا 2دادا بعر ظاحا     2ظانا بعر ظاحا -دادا
      ظوغذل              0                           3/2        

  ظةسةبة                                                   
  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 652 12                                

  تاغا  خاتذن      3دادا بعر ظاحا      2ظانا بعر ظاحا -دادا
  ظةسةبة     4/1             0                            3/2        

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 653 12                                   

  تاغا    خاتذن    3دادا بعر ظاحا      2ظانا بعر ظاحا -دادا
  ظوغذل      4/1            0                             3/2        

  ظةسةبة                                                        
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  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 654 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                          
     خاتذن    ظانا 2دادا بعر ظاحا      2ظانا بعر ظاحا -دادا

        3/2                             0            4/1     6/1  
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 655 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                          

   تاغا     ظةر   2دادا بعر ظاحا     2ظانا بعر ظاحا -دادا
   ظوغذل     2/1                 0                          3/2        

  ظةسةبة                                                        
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 656 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          

  ظاحا بعر ظانا ظةر   2 اظاح بعر دادا  2 ظاحا بعر ظانا-دادا
        3/2                   0             2/1        6/1  

  
  

سعثعلالرنعث -دادا بعر ظانا باشقا ظاحا §6
  )1 ( ظةهؤالعيانداش ظةسةبةلعك
  

اآع ظا ا-اآدادا بعر ظاآا ي اآع آأص داداحظ -عالر بعر ي
ا  ر ظاح ا بع ة   -ظان ةن بعلل عثعلالر بعل ةؤجذدس اندا م  بولغ

ر    ةمدة بع تعدذ ه ايلعنعص آئ ة ظ اظةسةبةض ع ظاآعغ  ظعكك
احع اظتذر ظ ذ ظعجم رعلعدذ، بذنعث دةلعلعم  .نعث نئسعؤعسع بئ

  : مةسعلةن
   

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 657 3                                
     ظاحا-                       دادا بعر ظاآا2 بعر ظاحا ظانا-دادا
   ظةسةبة                                                         3/2        
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 658 2                                
     3ظانا بعر ظاحا                            دادا بعر ظاآا -دادا
   ظةسةبة                                                         2/1       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 659 6                                

  2ظاحا     ظانا بعر ظاحا - ظانا بعر ظاحا      دادا بعر ظاآا-دادا
  3/1                ظةسةبة                           2/1       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 660 6                                

  ظاحا           ظانا -         دادا بعر ظاآا2ظانا بعر ظاحا -دادا
  6/1               ظةسةبة                                   3/2       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 661 6                                

  2ظاحا    ظانا بعر ظاآا -     دادا بعر ظاآا2ظانا بعر ظاحا -دادا
  3/1             ظةسةبة                              3/2       

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 662 ضة7 ظاشذرذلعدذ 6                           

  ظانا   2 ظانا بعر ظاآا   ظاحا  2  دادا بعر ظاآا   2ظانا بعر ظاحا - دادا
  6/1       3/1              ظةسةبة                     3/2       

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 663 12                                

  ظاحا       خاتذن  -        دادا بعر ظاآا2ظانا بعر ظاحا -دادا
  4/1            ظةسةبة                                   3/2       

  
  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئيعتم. 664 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         

        دادا بعر ظاآا     خاتذن     ظانا2ظانا بعر ظاحا -دادا
  6/1      4/1         ظةسةبة                          3/2       
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  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 665 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                         
  ظاحا   خاتذن   ظانا بعر ظاآا-     دادا بعر ظاآا2ظانا بعر ظاحا - دادا

  6/1       4/1        ظةسةبة                      3/2       
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 666 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                          

  ظاحا    ظانا   ظةر-    دادا بعر ظاآا2ظانا بعر ظاحا -دادا
   2/1   6/1         ظةسةبة                         3/2         

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 667 غا9 ظاشذرذلعدذ 6                           

  ظاآا بعر   ظانا  ظةر ظانا  ظاحا  - ظاآا بعر    دادا2 ظاحا بعر ظانا- دادا
  6/1    2/1   6/1      ظةسةبة                     3/2     

  
  

سعثعلالرنعث -ا بعر ظانا باشقا ظاحاداد §7
  )2 ( ظةهؤالعيانداش ظةسةبةلعك
  

ا« ة     -ظاح ةن بعلل رع بعل ث قعزلع عثعلالر مئيعتنع س
ةن،    )هةدعس(» قعلعثالربولغاندا ظةسةبة    ا     ضة ظاساس دادا بعر ظان

 بعر ياآع آأص بولسذن، مئيعتنعث ياآع        هةمشعرعلةر باشقا  
ث  ث مئيعتنع أص قع ...ظوغلعنع اآع آ ر ي اغدا  بع ار ح زع ب

  :  مةسعلةنظةسةبة بولعدذ،
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 669   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 668 3                                    2                 

  ظةسةبة        3/2                    ظةسةبة         2/1   2 ظاحا بعر   دادا2 قعز                   دادا بعر ظاحا     قعز  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 671   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 670 3                                  2                
  3 ظاحا بعر دادا  ظوغذل                  دادا بعر ظاحا   ظوغذل  

         3/2                                   2/1          ظةسةبة2   قعز        ظةسةبة                     قعز 
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 672 12                               
  دادا بعر ظاحا                ظةر                  2قعز 

   4/1 ظةسةبة                                                 3/2 

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 673 4                               

  دادا بعر ظاحا                ظةر                 ظوغذل 
  4/1   قعز                      ظةسةبة                 

 2/1   

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 674 12                               

                 ظةر3عر ظاحا دادا ب               ظوغذل 
  4/1                       ظةسةبة                2قعز 

 3/2   

    
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 675  24                               

              دادا بعر ظاحا                خاتذن     2قعز 
   ظةسةبة                 8/1                       3/2

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 676  24                                

  3 دادا بعر ظاحا               2قعز خاتذن                
     ظةسةبة                       3/2               8/1

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 677 8                                

  3احا             دادا بعر ظ ظوغذل  خاتذن                
     ظةسةبة                 قعز                    8/1 

                 2/1            
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  ؛ظةرـــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 678 24                                 
  3          دادا بعر ظاحا   3خاتذن                ظوغذل 

                      ظةسةبة8/1                  2قعز 
 3/2   

  
  

سعثعلالرنعث -دادا بعر ظانا باشقا ظاحا §8
   ظةهؤالعمعراستعن مةهرذم بولذش

  
اآع ظا ا ي ا باشقا ظاآ احع-اآدادا بعر ظان اآع ظ الر بعر ي

ث    اآع مئيعتنع ث ي ذن، مئيعتنع أص بولس ث آ  ...ظوغلعنع
اآع مئيعتنعث دادعسع    ا ي العلعرع بولس ان ب ظةسةبة بولعدعغ

ا  ةهذلالهنعث   بولس ة رةهعم ةبذ هةنعف ام ظ عدة ظعم  مةزهعص
  :  مةسعلةن.معراس ظااللمايدذ

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 679 1                                

  3                  دادا بعر ظاحا     ظوغذل                
    0                                             ظةسةبة

  
  ــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 680 1                                

   3         دادا بعر ظاحا                             2ظوغذل 
    0                                             ظةسةبة 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 681 1                                

   3ظوغذل                                       دادا بعر ظاحا 
    0                                              ظوغذل
  ظةسةبة
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   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 682 1                                 
   3دادا                                          دادا بعر ظاحا 

    0                                                ظةسةبة

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 683 2                               

   ظاآا3        دادا بعر ظاحا          ظةر           دادا
  0                           2/1               ظةسةبة

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 684 2                                

   2             دادا بعر ظاحا       ظةر              دادا
  0                                2/1               ظةسةبة

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 685  8                               

     3 ظاآا 2        دادا بعر ظاحا          خاتذن    2ظوغذل 
  0               8/1         ظةسةبة     

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 686  8                               

   2ر ظاحا ظوغذل                    خاتذن           دادا بع
  0              8/1               ظوغذل   

  ظةسةبة    

  
  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 687  4                               

   2دادا                   خاتذن              دادا بعر ظاحا 
  0               4/1      ظةسةبة         
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 688  4                               
   2حوث دادا               خاتذن            دادا بعر ظاحا 

  0              4/1     ظةسةبة            
  
ر      -دادا« عدذ، دادا بع راس ظئلعش انالر مع ر تذغق ا بع ظان

مةيدذ ا تةض ةدعس( ①»تذغقانالرغ ةن، )ه ة ظاساس ا ض ر ظان دادا بع
الر بعر ياآع   )قعز -ظوغذل  ،ظوغذل، قعز   ( باشقا بعر تذغقان    

ذن أص بولس ان دادا،آ ةبة بولغ اآع - ظةس ذل ي ر ظوغ ا بع ظان
ذل ة -ظوغ انالر بعل ر تذغق ز بع ة قع ةؤجذدن بعلل اندا م  بولغ

  :  مةسعلةنمعراس ظااللمايدذ،
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 689 2                                

  2ظاحا          دادا بعر ظاحا -ظانا بعر ظاآا-      دادا   قعز
   0                                      ظةسةبة                         2/1

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 690 3                                

  احظا-اآ      دادا بعر ظا2 ظاآا ،ظانا بعر ظاحا-   دادا  2 قعز
   0                                      ظةسةبة                        3/2

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 691 3                                

     دادا بعر ظاحا     2 ظاآا ،2 ظانا بعر ظاحا-  دادا    2 قعز
   0                                     ظةسةبة                          3/2

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 692 1                                

  ظاآا ،2   دادا بعر ظاحا          2ا  ظاآ،2 ظانا بعر ظاحا-دادا
   0                                                   ظةسةبة                

                                                 
 .  تعرمعزع رعؤايةت قعلغان①
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سعثعلالرنعث -دادا بعر ظانا باشقا ظاحا §9

   ظةهؤالعيالغذزلذق
  

® uθèδuρ !$ yγèO Ìtƒ β Î) öΝ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 〈 »       النعث بالعسع ذ ظاي ظةضةر ظ
دذ              بولمع نع ظذنعث ؤارعسع بولع ر تذغقع ةر بع معراسنعث  (سا ظ

العدذ عنع ظ ا (» )هةممعس ىرة نعس ر  -176س ةتنعث بع  ظاي
مع ةن،  )قعس ة ظاساس ث     ض ذص، ظذنع ع بول اتذن آعش ت خ مئيع

 ظةر   نعثبولسا، ظذ صةقةت ظةر بعر تذغقعنعال      بالعسع بولمعسا، 
   :مةسعلةنبعر تذغقعنع معراسنعث هةممعسعنع ظالعدذ، 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 693 3                             

   2                          ظانا بعر ظاحا 2ظانا بعر ظاآا -دادا
   3/1                                                           ظةسةبة

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 694 6                             

   دادا بعر ظاآا                                   ظانا بعر ظاحا
   6/1                                                                   ظةسةبة 
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  عسعظانحع باب  مئيعتنعث عنظىحون ظ

  
  

  لعك ظةهؤالع6/1ظةهلع صةرز ظانعنعث  §1
  

® Ïμ÷ƒuθt/ L{uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑåκ÷] ÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 ts? β Î) tβ% x. … çμs9 Ó$ s! uρ 4 〈 
ذ          « اغدا ظ نعث  )مئيعت (ظةضةر مئيعتنعث بالعلعرع بولسا بذ ح

ا رع    عظانعس-ظات التعدعن بع نعث ظ ة معراس ةر بعرعض نعث ه
عدذ β ®؛ »تئض Î* sù tβ% x. ÿ… ã&s! ×ο uθ÷z Î) ÏμÏiΒ T|sù â¨ ß‰¡9 ث  « 〉 4 #$ ةر مئيعتنع ظةض

ا( ة-ظات قا يةن عدعن باش عغا )ظانعس ا ظانعس لعرع بولس  قئرعنداش
عدذ     رع تئض التعدعن بع نعث ظ ع  (معراس الغعنعنع ظاتعس ق

العدذ ا (» )ظ ىرة نعس ةتنعث ب-11س عملعرع ظاي ر قعس ة )ع ض
ةن،  اآع ظاساس العلعرع ي العلعرع ...ظوغلعنعث مئيعتنعث ب  ب

 بولسا،   ①بولسا ياآع مئيعتنعث بعر تذغقانلعرع بعردعن آأص       
العدذ،       مئيعتنعث ظانعسع معراسنعث ظالتعدعن بعر قعسمعنع ظ

  : مةسعلةن
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 696   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 695 6                                  6                
  2ظوغذل          ظانا                   ظوغذل             ظانا  
  ظةسةبة              6/1                 ظةسةبة           6/1  

                                                 
ذن،     - دادا① ر بولس ا بع اآع ظان ذن، ي ر بولس اآع دادا بع ذن، ي ر بولس ا بع ظان

رةر     ةيلع بع ذن، م س بولس ةيلع ؤارع ذن، م ز بولس اآع قع ذل ي ةيلع ظوغ م
عنعث  ر     حةآلعآعش قعلعص بع ذن، ظعش ةهرذم بولس تعن م ةن معراس ع بعل ش

 . رعدذتذغقانال بولسا مذشذ داظعرعضة آع
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 697 6                                
     ظانا بعر ظاآا-ظانا                  قعز                   دادا

   ظةسةبة                                       2/1                       6/1

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 698 6                                

   3 ظانا                   قعز                    دادا بعر ظاآا
   ظةسةبة                                      2/1                         6/1

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 700   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 699 6                                  6                

  ظانا          ظوغذل                     قعز- ظوغذل       ظانا  
     6/1        ظوغذل                   ظةسةبة          6/1  

  ظةسةبة                                  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 702   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 701 6                                  6                

   تاغا  ظوغذل     ظانا                               ظانا ظوغذل 
  2/1                                         ظةسةبة       ظةسةبة قعز     6/1                    6/1         2ظوغذل 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 704   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 703 6                                  6                

  2ظانا بعر ظاآا -  دادا ظانا                 ظوغذل    تاغا      ظانا  
    ظةسةبة     6/1ظوغذل                    2 قعز    6/1 

     ظةسةبة     3/2          

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 705 6                                

  ظاحا-ظانا بعر ظاآا- ظانا                                   دادا
   ظةسةبة                                                               6/1
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 706 6                                
  دادا بعر ظاآاظانا بعر ظاآا             - ظانا              دادا

   0                                       ظةسةبة                       6/1
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 707 6                                

  2ظانا بعر ظاحا ظانا بعر ظاحا           - ظانا              دادا
6/1                             2/1                                  3/1   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 708 6                                

  ظانا بعر ظاآا            دادا بعر ظاحا-ظانا               دادا
   2/1                                ظةسةبة                             6/1

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 709 6                                

  ظاحا-ظانا                                        دادا بعر ظاآا
         ظةسةبة                                                                     6/1

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 710 6                                

  اآ بعر ظاظاناظانا بعر ظاآا            -ظانا               دادا
   6/1                                ظةسةبة                             6/1

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 711 6                                

  ظاحا- ظانا بعر ظاآا          ظانا بعر ظاآا-ظانا             دادا
   3/1                                ظةسةبة                          6/1
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 712 6                                
  ظاحا          ظانا بعر ظاآا-ظانا بعر ظاآا- ظانا            دادا

   6/1                                ظةسةبة                            6/1
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 713 6                               
               ظةر          تاغا2ظانا          ظانا بعر ظاآا 

  ظةسةبة             2/1                       3/1                     6/1
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 714 6                            
  ظاحا            دادا بعر ظاآا- ظانا               ظانا بعر ظاآا

   ظةسةبة                                     3/1                            6/1
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 715 6                            
                          تاغا2ظانا               ظانا بعر ظاحا 

   ظةسةبة                                           3/1                            6/1
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 716 6                               

    ظةر ظانا بعر ظاآا   -ظاحا    دادا- ظانا     ظانا بعر ظاآا
  2/1          سةبةظة                          3/1               6/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 717 6                               

    ظةر    2ظانا بعر ظاآا      ظانا بعر ظاآا - ظانا      دادا
  2/1          3/1                           سةبةظة              6/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 718 6                               

     ظةر ظانا بعر ظاآا      ظانا بعر ظاآا     - ظانا      دادا
  2/1            6/1                         سةبةظة              6/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 719 6                               

    ظةر ظاحا         - ظانا بعر ظاآا-ظانا               دادا
  2/1                         سةبةظة                                   6/1
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  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 720 6                               
        ظةر ظاحا       -ظانا                  دادا بعر ظاآا

  2/1                          سةبةظة                                  6/1
  
  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 721 12                               

  حا            خاتذن ظا-ظانا                  دادا بعر ظاآا
  4/1                           سةبةظة                                  6/1

  
  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 722 12                               

         خاتذن       دادا بعر ظاآا 2ظانا       ظانا بعر ظاآا 
  سةبةظة                   4/1                       3/1            6/1

  
  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 723 12                               

  ظاآا بعر   دادا2 ظاآا بعر ظاآا  خاتذن  ظانا بعر ظانا-ظانا  دادا
  0              3/1             4/1         سةبةظة       6/1

  
  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 724 12                               

  2ا بعر ظاآا      خاتذن     ظانا بعر ظاآا ظان-ظانا     دادا
       3/1                     4/1            سةبةظة          6/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 725 12                                  

  2انا بعر ظاآا     ظةر     ظانا بعر ظاآا ظ- ظانا      دادا
       3/1                2/1           سةبةظة          6/1

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 726 6                                  

  ظاحا-      ظةر     ظانا بعر ظاآاظانا       دادا بعر ظاآا
       3/1                 2/1        سةبةظة          6/1
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  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 727 12                                
                  خاتذن 2آا ظانا                  دادا بعر ظا

  4/1                                سةبةظة                               6/1
  
  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 728 6                                

  ظانا بعر ظاحا      ظانا بعر ظاآا -     داداتاغا        ظانا   
  6/1                            2/1                  6/1  ظةسةبة     

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 729 6                                  

           ظانا بعر ظاحا2ظانا بعر ظاحا -  داداظانا       
6/1                 3/2                                  6/1       

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 730 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                            

  ظانا بعر ظاحا-ا       ظةر      ظانا بعر ظاآا      داداظان
6/1      2/1          6/1                          2/1       

  
  ؛ظةرــــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 731 ةآ13 ظاشذرذلعدذ 12                           

  ظانا بعر ظاحا-ظانا     خاتذن      ظانا بعر ظاآا      دادا
6/1      4/1            6/1                           2/1   

  
  
  )1(لعك ظةهؤالع 3/1ظةهلع صةرز ظانعنعث  §2

  
® β Î* sù óΟ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã&©! Ó$ s! uρ ÿ… çμrO Í‘ uρ uρ çν# uθt/ r& ÏμÏiΒ T|sù ß]è= ›W9 ذ « 〉 4 #$ ةر ظ  ظةض

ا )مئيعت( ةقةت ظذنعث ظات قا ص اي معراس العلعرع بولم -نعث ب
ظانعسع ؤارعسلعق قعلعدعغان بولسا، بذ حاغدا ظذنعث ظانعسعغا        

عدذ       الغعنع ظاتعسعغا تئضع     (معراسنعث ظىحتعن بعرع تئض -ـق
ا  (» )دذـ ىرة نعس مع -11س ر قعس ةتنعث بع ةن،  ) ظاي ة ظاساس ض

العلعرع بولماي، ظذنعثغا صةق         ا  مئيعتنعث ب ظانعسعال  -ةت ظات
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ا  لعق قعلس نعث     ؤارعس ع معراس ث ظانعس اغدا مئيعتنع ذ ح ، ب
الع     ع دادعغا تئضعدذ،     »ظاشقان «،  دذظىحتعن بعر قعسمعنع ظ

  :مةسعلةن
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 732 3                                

     ظانا بعر ظاآا-ادا                   ظانا                  داداد
  0                         3/1ظةسةبة                  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 733 3                                

     ادا                      ظانا                    دادا بعر ظاآاد
  0                          3/1  ظةسةبة                   

  
   ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 734 3                                

     دادا                      ظانا                    دادا بعر ظاحا
  0                          3/1  ظةسةبة                   

  
  ــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 735 3                                

     دادا                      ظانا                    ظانا بعر ظاحا
  0                          3/1  ظةسةبة                   

  
  
  )2(لعك ظةهؤالع 3/1ظةهلع صةرز ظانعنعث  §3

  
ث دادا  ةر مئيعتنع ر     -ظةض ا بع ر، ظان ر، دادا بع ا بع ظان

الغذز   انلعرعدعن ي ر تذغق ةن  آعشع مبع ث ظانعسع بعل ئيعتنع
ة  ةؤجذدبعرض الدا مئيعتنعث ظانعسعغا  م ذ ه ىتىن  بولسا، ظ ص

  :  مةسعلةنمعراسنعث ظىحتعن بعر قعسمع تئضعدذ،
  
  ــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 736 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                           

  ظانا بعر ظاحا           ظةر         تاغا   -ظانا             دادا
   ظةسةبة      2/1                 2/1                    3/1  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 737 3                                
  ظانا بعر ظاآا                                         ظانا   -دادا

    3/1               ظةسةبة                                       
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 738 6                                

  ظانا بعر ظاحا                  ظانا                  تاغا-دادا
  ظةسةبة                 3/1                          2/1        

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 739 3                                

  دادا بعر ظاآا                                             ظانا   
    3/1                            ظةسةبة                         

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 740 6                                

  دادا بعر ظاحا                  ظانا                       تاغا
  ظةسةبة                      3/1                      2/1       
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 741 6                                
  ظانا بعر ظاحا                  ظانا                       تاغا

  ظةسةبة                      3/1                      6/1       
  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 742 6                               

     ظانا بعر ظاآا                  ظانا                  ظةر
    6/1                                3/1                          2/1   

  
  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــ. 743 ضة8 ظاشذرذلعدذ 6                         

     ظانا بعر ظاحا             ظانا                  ظةر-دادا
       2/1                            3/1                          2/1   
  

  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــــــــــ. 744 6                               
     ظانا بعر ظاحا                  ظانا                  ظةر

    6/1                                 3/1                           2/1   
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  ؛خاتذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت ـــــــ. 745 6                               
        ظةر      ظانا بعر ظاآا             ظانا         -دادا

   2/1                           3/1                          ظةسةبة       
  
  ؛خاتذن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 746 6                               

       دادا بعر ظاآا           ظانا                    ظةر
   ظةسةبة                              2/1                              3/1
  

  ؛ظةرـــــــ ــــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.747 12                               
  ظانا بعر ظاآا-    دادا     ظانا                  خاتذن    

   ظةسةبة                               4/1                              3/1
  
  ؛ظةرـــــــ ــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 748 12                               

           دادا بعر ظاآا      خاتذن      ظانا               
   ظةسةبة                                 4/1                                 3/1

  
  ؛ظةرـــــــ ــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 749 آة13 ظاشذرذلعدذ 12                           

  ظانا بعر ظاحا-      دادا     خاتذن       ظانا             
3/1                              4/1                               2/1  

  
  ؛ظةرـــــــ ــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 750 غا9قايتذرذلعدذ  12                          

           ظانا بعر ظاآا    خاتذن        ظانا               
3/1                               4/1                                   6/1  
  

  ؛ظةرـــــــ ــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 751 غا9قايتذرذلعدذ  12                           
           ظانا بعر ظاحا    خاتذن        ظانا               

3/1                               4/1                                   6/1  
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  )3(لعك ظةهؤالع 3/1ظةهلع صةرز ظانعنعث  §4

  
ار بولسا،    اآع خاتذننعث  مئيعتنعث دادعسع ب ا ظةر ي ظان

قان    ن ظاش اندعن آئيع رعص بولغ ايرعص بئ عنع ظ ةرز معراس ص
 ظةمما، دادعنعث ظورنعدا   . ①معراسنعث ظىحتعن بعرعنع ظالعدذ   

ر       ن بع نعث ظىحتع ي معراس ا ظومذمع ا، ظانعغ وث دادا بولس ح
  : مةسعلةنقعسمع تئضعدذ، 

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 752 6                               

         ظةر                دادا                ظانا          
   2/1                          ظةسةبة                                   3/1    

  3                      1                            2   : خاتاسع     
  ② 3                      2                            1:       توغرعسع

    
  ؛ظةرــــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 753 12                               

                     دادا                   خاتذنظانا          
   4/1                          ظةسةبة                                   3/1    

  3                      5                            4   :    خاتاسع  
   3                      6                            3:       توغرعسع

                                                 
ظالاله ظذالردعن (بذ هةقتة ظأمةر رةزعيةلالهذ ظةنهذ باشلعق آاتتا ساهابعلةر  ①

اي ةرز        ) رازع بولغ اتذننعث ص اآع خ ةرنعث ي ا ظ ار بولس ع ب ث دادعس مئيعتنع
رعنع  قاننعث ظىحتعن بع ا ظاش ن، ظانعغ اندعن آئيع رعص بولغ نئسعؤعسعنع بئ

 .بئرعشكة هأآىم قعلغان

كةرتعش② رعدعك:  ظةس اتذننعث     يذقع اآع خ ةر ي ةؤؤةل ظ تعرعلكا ظ ع ظعس
-ـع ظانعغا بئرعلعدعغان   3/1نئسعؤعسعنع بئرعص بولغاندعن آئيعن ظاشقاننعث      

ادعلةيدذـ ي . لعقعنع ظعص راس ظومذمع ان مع عم قعلعنعدعغ ا تةقس ذثا، ظانعغ ش
ةخرةج ث »6 «م ةنع 3/1نع ي  » 2«ع، ي ةلكع ظومذمع تعن، ب ىش بولماس ظىل
  . ظىلىشتذر» 1«ع، يةنع 3/1عنعث 2/1نعث »6 «مةخرةج
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  ؛خاتذنـــ مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 754 6                               
  ظانا بعر ظاآا-   دادا        ظةر  دادا    ظانا          

  0              2/1           ظةسةبة            3/1    
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 755 6                               

     دادا بعر ظاآا             ظةر  دادا    نا          ظا
  0                 2/1           ظةسةبة            3/1    
  

  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 756 6                               
          ظانا بعر ظاآا        ظةر  دادا      ظانا        

  0                 2/1           ظةسةبة            3/1    
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 757 6                               

          ظانا بعر ظاآا        ظةر  حوث دادا  ظانا      
  0                 2/1           ظةسةبة            3/1    

  
  ؛ظةرــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 758 12                               

  ظانا بعر ظاآا-     دادا  ن      خاتذ      دادا  ظانا      
  0                 4/1           ظةسةبة            3/1    

  
  ؛ظةرــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 759 12                               

           دادا بعر ظاحا       خاتذن       دادا  ظانا      
  0                   4/1           ظةسةبة            3/1    

  
  ؛ظةرــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 760 آة15 ظاشذرذلعدذ 12                         

           دادا بعر ظاحا  ن    خاتذ حوث دادا     ظانا   
    3/1             6/1              4/1                   2/1  

                  ظةسةبة
                   0  
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  ؛ظةرــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 761 12                               
           دادا بعر ظاحا  2حوث دادا     خاتذن    ظانا   

    3/1            6/1              4/1                  2/1  
                 ظةسةبة

                  0  
  
  ؛ظةرــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 762 12                               

            ظانا بعر ظاآا  2حوث دادا     خاتذن    ظانا   
  0                    4/1           ظةسةبة            3/1    
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  حوث ظانا عنحع باب  تأتظون 
  
  

-ـ ؤة دادعسعنعث ظانع   ظانعسع... مئيعتنعث ظانعسعنعث   
سعنعث  ع ظانع...ـ ذص،   س ةرزدعن بول ةهلع ص ة  ظ هةمعش

   : مةسعلةن، ① ظالعدذمعراسنعث ظالتعدعن بعرعنع
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 764   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 763 6                                  6                
   دادا        ظاناحوث                    ظوغذل       ظانا حوث  
  ظةسةبة          6/1                    ظةسةبة        6/1     

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 766   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 765 6                                  6                

    2  ظوغذل   ظاناحوث                    غذل ظو      ظانا حوث  
  ظةسةبة         6/1                      ظوغذل       6/1     

  ظةسةبة                
  

  ــــــــــــــ ؛ــــــــــــــــ مئيعت. 768   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 767 6                                  6                
     دادا    ظوغذل   ظانا                   ظوغذل      دادا     ظانا

       ظانا    ظةسةبة6/1 ظةسةبة                     ظانا     ظانا  
                                                   6/1  

      6/1  
  

                                                 
االم  ① ةيغةمبةر ظةلةيهعسس رعنع     «: ص التعدعن بع نعث ظ ا معراس وث ظانعغ ح

 . دئضةن» بئرعثالر
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  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 770   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 769 6                                  6                
  ظانا  ظوغذل   حوث ظانا                              دادا   ظانا  

   6/1   ظةسةبة 6/1     0     ظةسةبة                     ظانا           
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 771 12                               

     ظةر                    ظوغذل       انا          ظحوث 
   4/1                         ظةسةبة                       6/1    

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 772 12                               

  ظوغذل                 ظةر         انا          ظحوث 
  ظوغذل                        4/1                        6/1    

    ظةسةبة                                              
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 773 6                               

     ظةر                        دادا            انا          ظ
  2/1                 ظانا                       دادا     

                                 ظةسةبة                 6/1
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 774 12                               

     ظةر                ظانا           ظوغذل             دادا
  4/1             ظةسةبة ظانا           ظانا              
   ظانا           ظانا              

  
         6/1                 

   
  ؛خاتذنــــ مئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 775 12                               

     ظانا             دادا              دادا               دادا
   ظانا            دادا    ظانا                        دادا

        ظانا        ظانا      دادا               ظانا       
  ظةسةبة
                                               6/1                         
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  مئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛. 776  12                                
     ظةر                            دادا            انا          ظ

  4/1                  ظانا                         دادا      
                        ظةسةبة ظانا
6/1                        

  ؛ظةرـــــــــــــ ـــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 777 24                               
  اتذن خظوغذل       دادا      ظانا      دادا     دادا    دادا
  8/1   ظةسةبة      ظانا        دادا       داداظانا         دادا

       ظانا                دادا    ظانا      ظانا     دادا   
                 ظانا         ظانا   ظانا      ظانا     دادا   

  
6/1                  6/1        

   
عنع ث ظانعس ث ... ث مئيعتنع ع، مئيعتنع ظانعس

عنعث   عنعث ظانعس ث   ... دادعس ةهعه، مئيعتنع ع س ظانعس
تعن     عنع معراس عنعث ظانعس ث ظانعس ع مئيعتنع دادعس

رةر حوث          . حةآلعمةيدذ اآع بع مئيعتنعث بعرةر حوث دادعسع ي
ا، بذالرنعث ظةسلع  ات بولس ةجدادع(ظانعسع هاي  معراستعن) ظ

تا    وث دادا معراس ذ ح ةمدة ب ةهرذمدذر ه ذ   م ا، ش ةبة بولس  ظةس
نعث     انعالر معراس وث ظ تعكع ح ا تةرةص ع دادا ؤة ظان دةرعجعدعك

  . ظالتعدعن بعرعنع تةث بألىشعدذ
ذش            حوث دادا ؤة حوث ظانعالرنعث سةهعه ياآع فاسعد بول

عتعلدع   ئخعمعدا آأرس أؤةندعكع س ةهؤالع ت ات( ظ ذق : ظعزاه تذي
  . )ا، ظانا بولسا فاسعد هئسابلعنعدذسعزعقتعكع دادا، ظانا سةهعه، ظىزىك سعزعقتعكع داد

  
  
  
  
  
  
  

 م
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 دادا

 دادا

 دادا

 ظانا

 ظانا

 دادا ظانا
 ظانا

 دادا دادا ظانا

 ظانا ظانا

 دادا
 ظانا

 ظانا
 ظانا

 ظانا
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 ظانا دادا
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مئيعتنعث ظانا بعر ظون بةشعنحع باب  
  سعثعللعرع -دادا باشقا ظاحا

  
  

ر دادا             ا بع بذ بابتا بايان قعلماقحع بولغان مئيعتنعث ظان
ا  قا ظاح عثعللعرع-باش ةهؤالعس ان   نعث ظ ا باي التعنحع بابت  ظ

ةن      -غان ظانا بعر دادا باشقا ظاآا     قعلعن ةهؤالع بعل ظذآعالرنعث ظ
  . تامامةن ظوخشاش بولغانلعقع ظىحىن قايتا بايان قعلعنمعدع
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  عراستعن حةآلةش باب  مظالتعنحعون ظ
  
  
  .ن حةآلةش ظعككع خعل بولعدذععراسخورالرنع معراستم
  
  

  قعسمةن حةآلةش §1
  

ر خعل     معراسخورالرنع    ―قعسمةن حةآلةش     -ـظىلىش بع
ارقعلعق ـ تذرذش ظ كة ظالماش ل ظىلىش ر خع ة بع تعن يةن

  : بذ توغرعدعكع قاظعدعلةر تأؤةندعكعحة. تذرحةآلةش
ث  .1 اآع   مئيعتنع ث  ي ث  مئيعتنع العلعرع  ...ظوغلعنع  ب

رعمدعن  رعنع يئ ث ظئ العنع 4/1مئيعتنع ث ظاي ة؛ مئيعتنع ض
ن 4/1 تعن     8/1دع ةبة بولذش نع ظةس وث دادع ة؛ دادا ؤة ح ض
انعنع  لعك 6/1 ة؛ ظ ةرز هالعتعض ن 3/1ص ةيدذ، 6/1دع ة حةآل ض

  : مةسعلةن
  
  ؛خاتذن ــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 778  6                               

              ظانا       دادا            ظةر                 
   3/1                          ظةسةبة                               2/1

  
  ؛خاتذنــ ــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 779  12                               

        دادا             ظانا ظوغذل          ظةر           
  6/1               6/1                  ظةسةبة              4/1
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  ؛ظةرـــــــــــ ـــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 780  12                               
      ظاناحوث     دادا           حوث                 خاتذن 

   6/1                           ظةسةبة                               4/1 
  
  

  ؛ظةرــــــ ــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 781  24                               
     ظاناحوث دادا        حوث            خاتذن  ظوغذل     

  6/1                 6/1                    8/1             ظوغذل 
  ظةسةبة 

  
الغذز  مئيعتنعث .2 الغذز قعزع مئيعتنعث ظوغلعنعث ي ي

ياآع ظذنعثدعن    ظوغلعنعث ظعككع     ضة؛  6/1قعزعنع يئرعمدعن   
أص  زعنع آ ن 3/2قع ة؛ دادا6/1دع ر   -ض اآع دادا بع ر ي ا بع ظان

الغذز أص ي اآع آ عن ي اآع2/1 ع هةمشعرعس ن 3/2  ي دع
ضة؛ مئيعتنعث    4/1دعن   2/1ظةسةبةلعككة؛ مئيعتنعث ظئرعنع     

 ضة حةآلةيدذ،   6/1دعن   3/1ضة؛ ظانعنع   8/1دعن  4/1عنع  خاتذن
  : مةسعلةن

  
  ؛ ــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 782  2                               

                  تاغا  ظانا بعر ظاآا-    دادا   ظوغذل            
  0                               ظةسةبة        قعز         
  2/1     

  
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 783  6                               

         تاغا    2ظانا بعر ظاآا -  دادا       ظوغذل     قعز      
        0                     ظةسةبة   قعز                        2/1 

               6/1   
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  ــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 784  3                                 
               تاغا              دادا بعر ظاآا      ظوغذل       

  0                          ظةسةبة                   2قعز 
  3/2     

  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــ. 785  6                                 
     ظةسةبة بار                      ظوغذل             قعز      

          3 قعز                             2/1   
                          6/1   

  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــ. 786  4                                 
     قعز                    ظوغذل                   ظةسةبة يوق

          3 قعز                            4/3   
                          4/1   

  
  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــ. 787  3                                 

                      دادا بعر ظاآا          2ظانا بعر ظاحا -دادا
                            ظةسةبة                     3/2           

  
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 788  2                                 

       دادا بعر ظاآا       2ا حظانا بعر ظا-     دادا قعز        
     0                        ظةسةبة                          2/1

  
  ـــــــــ ؛ــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 789  3                                 

   2                  دادا بعر ظاآا        2ظانا بعر ظاحا -دادا
                       ظةسةبة                       3/2             

  
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 790  3                                 

  2    دادا بعر ظاآا     2ا حظانا بعر ظا-  دادا          3قعز 
     0                  ظةسةبة                           3/2   
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  ـــــــــ ؛ـــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 791  3                                 
  2                دادا بعر ظاآا               2دادا بعر ظاحا 

      ظوغذل                                      3/2       
  ظةسةبة                                                      

  
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 792  2                                 

    2       دادا بعر ظاآا     2قعز                دادا بعر ظاحا 
      ظوغذل          ظةسةبة                                2/1

                                                       0        
  

  ـــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 193  3                                 
  2                  دادا بعر ظاآا             2دادا بعر ظاحا 

  3          ظوغذل                                3/2      
  ظةسةبة                                                       

  
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــ. 794  3                                 

     2     دادا بعر ظاآا      2    دادا بعر ظاحا           2قعز 
      ظوغذل                      ظةسةبة                   3/2  

                                                       0        
  

  ؛ خاتذنـــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 795  2                                
    ظاحا 2ظانا بعر ظاآا -               دادا   ظةر         

                 ظةسةبة                             2/1
  

  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 796  4                                
        ظاحا 2ظانا بعر ظاآا -دادا     ظةر            قعز      

      ظةسةبة                    4/1               2/1
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  ؛ ظةرــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 797  4                                
  2                  دادا بعر ظاآا ظاحا    خاتذن          

             ظةسةبة                                    4/1 
  

  ؛ ظةرــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 798  24                                
  2       دادا بعر ظاآا ظاحا      خاتذن             2قعز 

                      ظةسةبة   8/1                       3/2  
  

  ـــــــــ ؛ـــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 799  3                                 
  ظانا بعر ظاآا-    دادا  ظانا                    دادا           

  0                            ظةسةبة              3/1
  

  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 800  6                                 
   2ظانا بعر ظاآا -قعز            ظانا         دادا         دادا 
  2/1                6/1         6/1                  0   

  ظةسةبة                           
  
  ـــــــــ ؛ـــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 801  6                                 

  4 حوث ظانا              حوث دادا            دادا بعر ظاآا
   6/1                    6/1                    3/2   

  
  ــــــ ؛ــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 802  6                                 

  4      حوث ظانا       حوث دادا       دادا بعر ظاآا 2قعز 
  3/2               6/1            6/1                 0   

  ظةسةبة                              
  
ا     .3 ث قعزعغ زع مئيعتنع ث قع ث ظوغلعنع  مئيعتنع

رعنع    ث ظئ اش مئيعتنع ن 2/1ظوخش ث  4/1دع ة؛ مئيعتنع ض
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 ضة حةآلةيدذ،   6/1دعن   3/1ضة؛ ظانعنع   8/1دعن  4/1عنع  خاتذن
   :مةسعلةن

  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. 803  2                                 
  ظانا بعر ظاآا-            دادا  ظةر                    

             ظةسةبة                               2/1
  
  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 804  4                                 

  ظانا بعر ظاآا - ظةر           دادا   ظوغذل             
  ظةسةبة                4/1        قعز            
   2/1            
  

  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 805  4                                 
  2              دادا بعر ظاآا ظاحا               2ن اتذخ
                 ظةسةبة                         4/1   

  
  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 806  24                                 

  2   دادا بعر ظاآا ظاحا       2              خاتذنغذلظو
  ظةسةبة                   8/1               2قعز  

   3/2            
  
  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 807  3                                 

  ظانا بعر ظاآا              ظانا                    دادا-دادا
                   ظةسةبة   3/1                      0       

  
  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 808  6                                 

  نا          داداظا          بعر ظاآا ظانا-داداظوغذل         
 6/1          6/1                 0                 2عز ق 

  ظةسةبة                                                    3/2   
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  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عتمئي. 809  6                                
     دادا                                                      ظانا

    3/1                                                      ظةسةبة
   

  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 810  6                                 
  ظوغذل            دادا           ظانا           دادا بعر ظاآا

  0                  6/1          6/1       قعز          
  ظةسةبة               2/1  
  

  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 811  6                                
   4 حوث ظانا                حوث دادا            دادا بعر ظاآا

   6/1                       6/1                      3/2  
  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 812  6                                 

  4 ظوغذل       حوث ظانا       حوث دادا      دادا بعر ظاآا
  6/1              6/1            6/1     قعز          
  2/1                               

  
أص    .4 ن آ اآع ظعككعدع ع ي ر، دادا  -داداظعكك ا بع ظان

ر    ا بع ر، ظان ان بع ر تذغق عنع  الربع ث ظانعس ن 3/1 مئيعتنع دع
  : مةسعلةنضة حةآلةيدذ، 6/1

  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 813  3                                 

    ظانا بعر ظاآا- ظانا                                        دادا
                            ظةسةبة                        3/1

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 814  6                                 

  2ظانا بعر ظاآا - ظانا                                     دادا
                                  ظةسةبة            6/1
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  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 815  3                                
                دادا بعر ظاآا                ظانا                 

                            ظةسةبة                       3/1   
  

  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 816  6                                 
  ظاحا-ظانا بعر ظاآا-   دادا                             ظانا  
                ظةسةبة                            6/1  
  

ث .5 الغذز  -دادا مئيعتنع ر ي ا بع عظان  هةمشعرعس
ضة  6/1نع  )بعر ياآع آأص   (عسع  مئيعتنعث دادا بعر هةمشعر  

  : علةنمةسحةآلةيدذ، 
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 817  4                                

    ظانا بعر ظاحا               دادا بعر ظاحا بعر ياآع آأص-دادا
        4/3                                     4/1      

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 818  6                                 

      تاغا)بعر ياآع آأص(ظانا بعر ظاحا    دادا بعر ظاحا -دادا
  ةبة                ظةس 6/1                         2/1       

  

  تولذق حةآلةش §2
  

ةش   ذق حةآل تعن   ― تول راس ظئلعش خورالرنع مع معراس
  : بذ توغرعدعكع قاظعدعلةر تأؤةندعكعحة. صىتىنلةي حةآلةشتذر

ث     .1 العلعرع مئيعتنع ان ب ةبة بولعدعغ ث ظةس  مئيعتنع
ث  العلعرعنع... ظوغلعنع ث ب ر، دادا  -دادا(، مئيعتنع ا بع ظان

ر   ا بع ر، ظان انلعرعن  )بع ر تذغق عنع  ،عبع ث تاغعس  مئيعتنع
  : مةسعلةنمعراس ظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذ، 
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 819 1                                
    ظوغذل                                                 ظوغذل

                             ظوغذل                      ظةسةبة 
                                                          0      

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 820 1                                 

  ظوغذل                                              ظوغذل 
  2                                        ظوغذل قعز  ظةسةبة 

                                                   0       0  
  

  ؛ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ــــــــــــــــــــــ. 821 1                                 
  3ظوغذل                                           ظوغذل 

  3قعز  2   ظوغذل                                     ظةسةبة 
                                                   0       0  

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 822 1                                 

   ظاحا2ظانا بعر ظاآا -                         داداقعز- ظوغذل
  0                                       ظةسةبة    

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 823 1                                 

  3 ظاحا 2ظانا بعر ظاآا - ظوغذل                           دادا
  0                                         ظةسةبة 

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 824 1                                 

  2         ظانا بعر ظاحا 3دادا بعر ظاآا             2ظوغذل 
  0                      0                    ظةسةبة   
  

  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 825 8                                 
  خاتذن                      ظوغذل                    تاغا

  0  ظةسةبة                                           8/1  
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  ؛ــــــــــــــ خاتذنــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيع. 826 4                                 
            تاغاظانا بعر ظاآا           ظوغذل        ظةر
  0                 0          ظةسةبة              4/1

  
العلعرع     . 2 ان ب ةبة بولعدعغ ث ظةس ث ظوغلعنع مئيعتنع

قعزلعرعنع، مئيعتنعث بعر      -ظوغذل ... عنعث  مئيعتنعث ظوغل 
انلعرعنع   ل (تذغق ىح خع راس   )ظ اغعلعرعنع مع ث ت ، مئيعتنع

   :مةسعلةنظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذ، 
  
  ؛ـ ــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 827 1                                 

  ظوغذل                                                ظوغذل
  ظوغذل                                                ظوغذل

                                                ظوغذل ظةسةبة 
                                                         0  

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 828 1                                 

  ظوغذل                                               ظوغذل
  ظوغذل                                               ظوغذل

  3                               ظوغذل قعز             ظةسةبة 
                                                         0  

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 829 1                                 

                                     ظوغذلظوغذل             
  ظوغذل                                                ظوغذل

  3                                              قعز  ظةسةبة 
                                                          0  

  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 830 1                                 
  2ظانا بعر ظاآا - ظوغذل                                  دادا

  0ظوغذل                                            
    ظةسةبة 
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  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 831 1                                 
  2ظانا بعر ظاآا ظاحا - ظوغذل                              دادا

  0ظوغذل                                           
    ظةسةبة 

  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 832 1                                 

   ظاحا2ظانا بعر ظاآا - ظوغذل                              دادا
  0ظوغذل                                           

    ظةسةبة 
  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 833 1                                 

  2            ظانا بعر ظاحا 2ظوغذل            ظانا بعر ظاآا 
  0                          0ظوغذل                   

    ظةسةبة 
  
  ؛ــــ ـــــــــــــــــــــــــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 834 1                                 

  ظوغذل                                                   تاغا
  0ظوغذل                                                     

    ظةسةبة 
  
ث  .3 زع مئيمئيعتنع انلعرعنع قع ر تذغق ا بع ث ظان عتنع

ار        -معراس ظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذ، مئيعتنعث بعردعن ظ
ث     ث ظوغلعنع زع مئيعتنع ذق قع راس  ... ت رعنع مع قعزلع

ةيدذ  ذق حةآل تعن تول ا . ظئلعش ث قعزعغ قعنع مئيعتنع ظاش
  : مةسعلةن قايتذرذش قعلعنعدذ،

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 835 2                                

      2ظانا بعر ظاآا            ظانا بعر ظاآا - قعز             دادا
   0                                 ظةسةبة                           2/1
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 836 2                                
      2قعز               دادا بعر ظاآا              ظانا بعر ظاآا 

   0                                    ظةسةبة                        2/1
   

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 837 2                                
   ظاحا    2قعز                                      ظانا بعر ظاآا 

2/1                                                                    0   
2/1①  

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 838 2                                

                                                     قعز2قعز 
   2    قعز                                                                     2/1 
 2/1                                                      0  

  
  

-ـ ظوغلعنعث قعزع مئيعتنعث قعزعغا ظوخ      مئيعتنعث .4
راس ظئلعشتعن   ـ انلعرعنع مع ر تذغق ا بع ث ظان شاش مئيعتنع

ةيدذ  ذق حةآل أص ق  ②تول ث آ ةمدة مئيعتنع ث ع ه زع مئيعتنع
ث  ر...ظوغلعنع ذق حةآ   قعزلع تعن تول راس ظئلعش -ـعنع مع

   :مةسعلةنا قايتذرذش قعلعنعدذ، عغظاشقعنع قعزلةيدذ، ـ
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 839 2                                
     2      ظانا بعر ظاحا ظانا بعر ظاآا     - ظوغذل           دادا

   0                                   ظةسةبة                          قعز 
2/1  

                                                 
 . تأؤةندعكعلعرعمذ شذنداق.  ظاشقعنع قعزغا قايتذرذلعدذ①
ا        ...  مئيعتنعث ياآع مئيعتنعث ظوغلعنعث       ② زع مئيعتنعث ظان الغذز قع ي

ذق تعن تول انلعرعنع معراس ر تذغق ث بع ة مئيعتنع ةردة، ظةلؤةتت ةن ي  حةآلعض
ث   ث ظوغلعنع اآع مئيعتنع ر   ... ي ا بع ث ظان زع مئيعتنع ارتذق قع ردعن ظ بع
 . تذغقانلعرعنع تئخعمذ حةآلةيدذ
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 840 2                                
     2دادا بعر ظاآا            ظانا بعر ظاحا ظوغذل              

   0                                   ظةسةبة                          قعز 
2/1  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 841 2                                 
     2           ظانا بعر ظاحا 2ظوغذل              ظانا بعر ظاآا 

   0                                       0                               قعز 
2/1  
2/1  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 842 2                                 
     2ظوغذل                                   ظانا بعر ظاآا ظاحا 

   0                                                                   قعز 
2/1  
2/1  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 843 3                                 
                                                     ظوغذل2قعز 

           ظوغذل                                                            3/2 
  قعز-                                                ظوغذل3/1

                                                               0  
  
ر    -دادا« .5 عدذ، دادا بع راس ظئلعش انالر مع ر تذغق ا بع ظان

مةيدذ ا تةض ةدعس(» تذغقانالرغ ان ه ةت قعلغ زع رعؤاي ة )تعرمع ض
ةن، ث ظاساس ر  - دادامئيعتنع ا بع ذل  (ظان اآع ظوغ ذل ي -ظوغ

انلعرعنع،        بعر تذغقانلعرع مئيعتنعث داد     )قعز ا بعر بعر تذغق
  : مةسعلةنتاغعسعنع معراس ظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذ، 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 844 1                                

       تاغا احا ظ-دادا بعر ظاآا         ظاحا-ظانا بعر ظاآا-دادا
  0                 0ظةسةبة                                  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 845 3                                
  ظاحا-  بعر ظاآا   دادا  2   ظانا بعر ظاآا   ظانا بعر ظاآا-دادا

  0                   3/1ظةسةبة                      

  
ع دادا  - دادامئيعتنعث .6 ر قئرعندعشعنعث ظوغل ا بع ظان

ا بعر قئرعندعشعنعث  -دادابعر قئرعندعشعنعث ظوغلعنع،    ظان
نع  ث ظوغلع ةيدذ،  ظوغلعنع ذق حةآل تعن تول راس ظئلعش  مع

   :مةسعلةن
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 846 1                                

  ظانا بعر ظاآا                               دادا بعر ظاآا-دادا
  ظوغذل                                         ظوغذل      

  0                                          ظةسةبة      
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 847 1                                

  ظانا بعر ظاآا                               دادا بعر ظاآا-دادا
     ظوغذل                    ظوغذل                        

       ظوغذل                                         ظوغذل
  0                                          ظةسةبة      
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 848 6                                
       ظانا بعر ظاحا                      ظانا بعر ظاآا     -دادا

      6/1                      ظوغذل                        
  ظةسةبة      

  
ر قئرعندعشع مئيعتنعث  مئيعتنعث .7 ا -دادا دادا بع ظان
ر  عنعث  بع ر قئرعندعش نع، دادا بع عنعث ظوغلع قئرعندعش
ذل رقعز-ظوغ ذق    لع تعن تول راس ظئلعش عنع مع عنع، تاغعس

   :مةسعلةنحةآلةيدذ، 
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 849 6                                
  عر ظاآاظانا بعر ظاآا         ظانا ب- دادا بعر ظاآا         دادا

   6/1 ظةسةبة                  ظوغذل                     
                             0  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 850 3                                

  2ظانا بعر ظاآا        ظانا بعر ظاآا -دادا بعر ظاآا        دادا
   3/1 ظةسةبة                  ظوغذل                     

                              0  
  
  ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 851 6                                

  دادا بعر ظاآا           دادا بعر ظاآا            ظانا بعر ظاآا
   6/1                ظوغذل          ظةسةبة               

                             0  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 852 3                                

                  تاغا3دادا بعر ظاآا             ظانا بعر ظاآا 
   0                       3/1          ظةسةبة               

  

ر قئرعندعشعنعث ظوغلع مئيعتنعث مئيعتنع .8 ث دادا بع
نع، دادا   -دادا ر قئرعندعشعنعث ظوغلعنعث ظوغلع ا بع ر ظان بع

ذل   ث ظوغ عنعث ظوغلعنع راس ظئ  -قئرعندعش رعنع مع -ـقعزلع
   :مةسعلةنلعشتعن تولذق حةآلةيدذ، ـ

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 853 1                                

     ظانا بعر ظاآا-         دادادادا بعر ظاآا                      
     ظوغذل                                        ظوغذل

                                         ظوغذلظةسةبة    
                                                   0  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 854 1                                
     دادا بعر ظاآا                                  دادا بعر ظاآا
     ظوغذل                                         ظوغذل

  2   ظوغذل قعز                                   ظةسةبة    
                                                     0  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 855 3                                
     دادا بعر ظاآا                                   ظانا بعر ظاآا

  2ظوغذل قعز                                        ظوغذل  
  3/1               ظةسةبة                                 

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 856 1                                
      تاغادادا بعر                                 دادا بعر ظاآا   

  0         ظوغذل                                        
                                       ظةسةبة    

  
نع سع  دادا بعر تاغع    عسع ظانا بعر تاغ   -دادامئيعتنعث   .9

مئيعتنعث  شذنعثدةك،   . معراس ظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذ      
-ـنعث ظوغ  سع نعث ظوغلع دادا بعر تاغع    سعظانا بعر تاغع  -دادا
   :مةسعلةنتولذق حةآلةيدذ، معراس ظئلعشتعن لعنع ـ

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 857 3                                

  ا                             داداظان-داداظانا                
   تاغا                                                تاغا                        3/1
  0                               ظةسةبة                    

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 858 1                                 
  ظانا بعر تاغا                               دادا بعر تاغا- دادا      

  ظوغذل                                         ظوغذل       
  0                                           ظةسةبة        

ا بعر     - قعزع بعلةن دادا     مئيعتنعث .10  هةمشعرعسع ظان
ر  ث دادا بع ةر مئيعتنع تعن  ظ راس ظئلعش نع مع ر تذغقعنع بع

  : مةسعلةنتولذق حةآلةيدذ، 
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 859 2                                
    دادا بعر ظاآا       ظانا بعر ظاحا   -    دادا          قعز  

  ① 0                                ظةسةبة                                 2/1
  

ةن مئيعتنعث دادا مئيعتنعث .11 زع بعل - ظوغلعنعث قع
ر  ا بع عظان نع قئرعندعش ر تذغقعنع ر بع ث دادا بع  مئيعتنع

  : مةسعلةنولذق حةآلةيدذ، معراس ظئلعشتعن ت
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 860 2                                

  ظانا بعر ظاآا          دادا بعر ظاآا-ظوغذل               دادا
   0                           ظةسةبة                          قعز        

2/1                         
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 861 2                                
  ظاحا-اظاحا      دادا بعر ظاآ-ظانا بعر ظاآا-ظوغذل         دادا

   0                                ظةسةبة                          2قعز 
 3/2                         

  
ث .12 ع  - دادامئيعتنع ع هةمشعرعس ر ظعكك ا بع ظان

مئيعتنعث دادا بعر هةمشعرعلعرعنع معراس ظئلعشتعن تولذق       
  : مةسعلةنحةآلةيدذ، 

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 862 3                                

  احظا-اآ  دادا بعر ظا                     2ظانا بعر ظاحا -دادا
        3/2                                                          0   

        3/1 ②               
                                                 

راقع        ① ا يعراق العدذ، مئيعتق راس ظ راقع مع ا يئقعن ةبةلةردعن مئيعتق ظةس
  .معراستعن مةهرذمدذر

ان      ظانا بعر ظ  - يةنع ظةهلع صةرز بولغان دادا     ② ا قالغ  قعسعم   3/1عككع ظاحعغ
  . معراس قايتذرذش قعلعنعدذ
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- ـظانع ظأزعنعث ،دادعسعنع نعثظأزع دادعسع ثمئيعتنع .13
بعر   )ظانا بعر، دادا بعر، ظانا بعر       - دادا( تاغعسعنع ؤة    سعنع،ـ

   :مةسعلةنتذغقانلعرعنع معراس ظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذ، 
  

  ـــــــــــــــــــــ ؛ـــــــــــ مئيعت. 864   ـــ ؛ـــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 863 1                                  1                
   تاغاحوث ظانا  دادا                    دادا        حوث دادا       

    0       0       ظةسةبة                     0     ظةسةبة            
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 865 1                                

  2ا آظانا بعر ظا-دادادادا                                      
   0                                                                  ظةسةبة

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 866 1                                 

   ظاحا2ظانا بعر ظاآا -دادا                                 دادا
   0                                                       ظةسةبة        

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 867 1                                

   ظاحا2دادا                                     دادا بعر ظاآا 
   0                                                        ظةسةبة        

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 868 1                                

   ظاحا2دادا                                     ظانا بعر ظاآا 
   0                                                        ظةسةبة        

   
أزعنعث حوث دادعسع مئيعتنعث .14 -ـمئ، دادعسعنع ظ

ر  -تاغعسعنع، دادايعتنعث ـ ا بعر بع ر، ظان ر، دادا بع ا بع ظان
العلعرعنع معراس ظئلعشتعن تولذق حةآ           -ـتذغقانلعرعنعث ب

   :مةسعلةنلةيدذ، ـ
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  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 870   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 869 1                                  1                
   )ظاحا(  ظانا بعر ظاآا حوث دادا                  حوث دادا دادا   حوث  
  0      ظةسةبة                      دادا      ظةسةبة     

                   0  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمئيع. 871 1                                

  حوث دادا                                                تاغا
   0                                                                    ظةسةبة        

   
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 872 1                                

  ظانا بعر ظاآا-حوث دادا                                  دادا
  2ظوغذل قعز                                                 ظةسةبة        

                                                       0  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 873 1                                 

  دادا بعر ظاآا  حوث دادا                                  
  2ظوغذل قعز                                                        ظةسةبة 

                                                     0  
ث .15 أزمئيعتنع ع ظ راس عنعث ظانعس عنع مع  ظانعس

ةيدذ   ذق حةآل تعن تول أزعنعث   . ظئلعش ع ظ ث دادعس مئيعتنع
ععدادعس ة ؤة ظانعس ذق حةآل تعن تول راس ظئلعش يدذ، نع مع

عنع عنعث ظانعس ث ظانعس ةمما مئيعتنع ةيدذظ  ، حةآلعم
   :مةسعلةن

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 875   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 874 6                                  3                

      ظانا     دادا  دادا                     ظانا       داداظانا      
   ظانا   ظانا      ظةسةبة                   ظانا     ظانا    3/1  
 3/2      0        0                              0       6/1   

  
  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ عتمئي. 877   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 876 2                                  6                

              دادا   ظانا                   دادا               دادا  
   ظانا           ظانا                       ظانا            دادا   

   2/1              2/1                   6/1              ظةسةبة
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عنع    ذل دادعس ةر ظوغ ا،  ظةض ةن بولس اتعل ظألتىرض ق
    .ظوغذلنع يوق دةص صةرةز قعلعص تذرذص تةقسعمات قعلعنعدذ

  
  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 878  24                                

  انا              دادا خاتذن           ظوغذل             ظ       
   6/1                    6/1                   ظةسةبة               8/1  

  
  ؛ ظةرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 879                4                               

  )قاتعل ( ظوغذل               خاتذن               ظانا         
        مةهرذم              4/1                  4/3  

  
  

    ظورتاق مةسعلة
  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 880 6                                

    )بعر ياآع آأص(ظانا بعر تاغا - دادا   2ظةر   ظانا  ظانا بعر ظاآا       
2/1  6/1       3/1                                  0    

  
  ؛ خاتذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 881 6                                

  ظاآاظانا بعر - دادا   ظةر       ظانا       ظانا بعر ظاآا          
    سةبةظة                         6/1           6/1      2/1

  
-ـظةر بعلةن خاتذندعن باشقا صةرز ظعضعلعرع زةؤعل        .16

  . ظةرهامنع معراس ظئلعشتعن تولذق حةآلةيدذـ
تعن  .17 راس ظئلعش ةرهامنع مع ةبة زةؤعلظ ذق ظةس تول
  . حةآلةيدذ
ةر      .18 ان ظ ةبةبعيية بولغ ةرز س ةهلع ص ةرهام ظ زةؤعلظ

ياآع خاتذن بعلةن بعللة جةم بولغاندا ظةر بعلةن خاتذندعن                
رعلعدذ     ةرهامغا بئ راس زةؤعلظ قان مع ةرهامنعث (ظاش زةؤعلظ

  .)معراس تةقسعماتعغا قارالسذن
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  زةؤعلظةرهامعنحع باب  ظون يةتت
  
  

  : ظىح خعل بولعدذمئيعتنعث تذغقانلعرع
  صةرز ظعضعسع؛. 1
  ظةسةبة؛ . 2
  . زةؤعلظةرهام. 3

ذرذ« أآمعدة ظ الالهنعث ه ر-قظ انالر بع ة -تذغق بعرعض
قا   خور بولذش اتالردعن(معراس ةر    )ي الاله ه ةقلعقتذر، ظ ةث ه  ظ

دذر  ص تذرغذحع ةيظعنع بعلع ةنفال  (» ش ىرة ظ ةتنعث -75س  ظاي
مع  ر قعس ةن،  )بع ة ظاساس ةرهامض راسزةؤعلظ رعش غا مع  بئ

ة   أؤعتعدة يةن أز ن ذ ظ ذص، ظ ع بول اهابعلةرنعث يول حعلعك س آأص
  :تأت خعل

اخحعلعرعدعن  مئيعت. 1 ث ش ة   ―نع ةرتعص بويعح ت
ث  ث ظوغلعنع العلعرع ؤة مئيعتنع رعنعث ب ث قعزلع  مئيعتنع

   قعزلعرعنعث بالعلعرع؛ ...
 فاسعد دادا ؤة     حوث  فاسعد  ― نعث ظةسلعدعن مئيعت. 2

  حوث ظانا؛ 
ظىح خعل    ― دادعسعنعث شاخحعلعرعدعن ث  مئيعتنع. 3
ا العلعرع -ظاح عثعلالرنعث ب ةر   -دادا ،س ر ظ ر، دادا بع ا بع ظان

عنعث  رعقعزقئرعندعش ا  لع ر ظاآ ا بع ث - ؤة ظان ظذآعالرنع
رع الرنعث   (ظوغذللع ر قئرعنداش ر، دادا بع ا بع ةمما، دادا ظان ظ

  ؛ )ظوغذللعرع ظةسةبة بولعدذ
ث. 4 وث  مئيعتنع اق ح ع س اخدادعس  حعلعرعدعننعث ش
ث   ― انلعرع، مئيعتنع ر تذغق عنعث بع ث ظانعس مئيعتنع
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ظانا بعر قئرعندعشعنعث قعزلعرع، مئيعتنعث     -دادعسعنعث دادا 
  . دادعسعنعث هاممعسع، مئيعتنعث ظانعسعنعث هاممعسع

ة       تأؤةندة   ةبةلةر تةرتعصع بويعح ر معسال     ظةس ا داظع -ـبذالرغ
  . ظايرعم آأرسعتعص ظأتعمعز-الرنع ظايرعمـ

  
    :  داظعر معسالالرغاشاخحعلعرع مئيعتنعث .1

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 883   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 882 1                                  1                
  قعز           ظوغذل                   ظوغذل       قعز        

   قعز       قعز                      قعز         قعز        
   ظوغذل    قعز                      قعز                      1 

                  0                        1                0  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 885   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ مئيعت. 884 3                                  3                
  قعز              قعز                      قعز      قعز        

   قعز      ظوغذل         قعز                  ظوغذل         
  1                 2ظوغذل                     قعز           
 1               1   
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 886 3                                
     قعز                          قعز                        قعز

   قعز     قعز                         ظوغذل                
  ظوغذل                                      3/2                                    3/1

                                                           0  
  
    : مئيعتنعث ظةسلعضة داظعر معسالالر. 2

  ـــــــــــــــــــــــــ ؛ـــــ مئيعت. 888   ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــ يعتمئ. 887 1                                  1                
  ظانا               ظانا                   ظانا               ظانا  

     ظانا               دادا  ظانا               دادا               
    دادا      دادا                          دادا       دادا         

  1                0                     1                 0  
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عد   ذ فاس ا، ب وث دادا بولس ةجدادعدا ح انعنعث ظ وث ظ ح
انعلعدذ ث  . س وث دادعنع عد ح ذ فاس ةجدادلعرعنعث مذش ظ

انعالرنعث           . هةممعسع فاسعدتذر  بذ فاسعد حوث دادا ؤة حوث ظ
ةقلعقراقع  قا ه ر   معراس ةنع بع راقعدذر، ي ا يئقعن  مئيعتق

تا   راس ظئلعش اندا مع عتعلعككة قارعغ ع ؤاس عتعلعك ظعكك ؤاس
  : مةسعلةن. مذقةددةمدذر

  
     ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 889                       2                                

       ظانا                                                        ظانا  
  دادا                                                        ظانا  

                                  دادا                         2  
                                                              0   

  
تعن   وث دادا معراس عد ح ا فاس ا بولس وث ظان ةهعه ح س

  : مةسعلةن. مةهرذم بولعدذ
  

     ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 890                       2                                
       ظانا                                               ظانا      
  )فاسعد(دادا )                                     سةهعه(ظانا   

             دادا دادا                                        
       2                                                 0  

  
  :  مذنداق ظةهؤال آأرىلسة معسالدعكعدةك ظايرعلعدذظةضةر

  
     ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 891                       3                                

       اداد                                             دادا    
  ظانا             ظانا                                     

            ظةرهام                                          ظةرهام
       دادا  دادا                                         
  ظانا --------------------------------   دادا   
  1                   ؤاسعتة باراؤةر                 2    
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     ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 892                       3                                
       دادا                                  ظانا     

      دادا     دادا                              
       غا ظاساسةن    دادا                 غا ظاساسةنظانا    
     دادا                                  دادا 
  ظانا   ظانا                                    

2 1  
  

ةرهامنعث  ل زةؤعلظ نحع خع ةن ظىحع رعدا ظأتك يذقع
أآمع مع اخحعلعرعنعث ه ث ش أآمع مئيعتنع تعكع ه راس

تا              راس ظئلعش راقع مع ا يئقعن ذص، مئيعتق بعلةن ظوخشاش بول
عتعلعكتعن     ع ؤاس عتعلعك ظعكك ر ؤاس ةنع بع ةددةمدذر، ي مذق

ةرهام        . مذقةددةمدذر ةبعنعث ظ ظةضةر ؤاسعتعدة باراؤةر بولسا ظةس
ةددةمدذر        رعدعن مذق ةرهامنعث ظوغذللع ىح ظ . بولغان قعزلعرع ظ

  : مةسعلةن. ظذآا ظارعالش بولسعمذ شذنداق-خعل ظاآا
  

     ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 893                       2                                
                      ظاآاظاآا                                         
     قعز  ظوغذل                                                 

    قعز                                                     ظوغذل
   2                                                        0  

  
  : ظةضةر ظةسةبة بولمعسا بذ مذنداق بولعدذ

  
     ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 894                       2                                

       ظاآا                                                     ظاآا   
     قعز                              قعز                        
      ظوغذل   قعز                                                

   1                                                        1  
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  : ضة داظعر معسالالرشاخحعلعرعمئيعتنعث دادعسعنعث . 3
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئيعتم. 895 1                                 

  ظانا بعر ظاآا-ظانا بعر ظاحا                          دادا-دادا
   قعز قعز                                              

   ظوغذل                                         1        
                                                     0  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 896 3                                 

  ا بعر ظاحاظان-ظانا بعر ظاحا                          دادا-دادا
   قعز       ظوغذل                                     

   ظوغذل              قعز                                
       3/1                                         3/2  

  
  
عنعث  . 4 وث دادعس ث ح ر  شاخحعلعرعمئيعتنع ة داظع ض

  : معسالالر
  

  ــــــــــــــــ ؛ــــــــــــــ مئيعت. 898   ـ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 897 3                                    1             
    ظانا              ظانا                  تاغا           هامما      
   تاغا            هامما                     1قعز                    

  3/1              3/2                                   ظوغذل     
            0  
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 899 3                                 
      هامما                    تاغا                               

   ظوغذل          قعز                                       
                3/2                                         3/1  
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  :  قعلعش صرعنسعصعمعراس تةقسعمغا زةؤعلظةرهام
ةرهام  صةرز ظعضعسع، ظةسةبة ؤة      .1 ارةت   دعن  زةؤعلظ ىح  ظعب ظ

ع مع ا،  خعلدعك ةم بولس ع ج خورالرنعث هةممعس -ـزةؤعلراس
  : غا معراس تةضمةيدذ، مةسعلةنظةرهامـ

  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 900 2                               

   ظاحاظانا بعر- ظانا بعر ظاآا        دادا-      دادا   ظةر
   2  قعز                            ظةسةبة                    2/1

                                                  0   
  

ةن . 2 ةبة بعل ةرهامظةس ع زةؤعلظ ارةت ظعكك دعن ظعب
عمذ     ةم بولس خورالر ج ع معراس ةرهامخعلدعك راس غا مزةؤعلظ ع

  : تةضمةيدذ، مةسعلةن
  
  ؛خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 901 1                               

  ظانا بعر ظاحا-دادا بعر ظاآا                        دادا
   2  قعز                                                  ظةسةبة      
                                                  0   

  
ان. 3 علعرع بولغ ةرز ظعض ةر ص اآع ظ ةن ي اتذن بعل  خ

ةرهام ةر زةؤعلظ ان ظ علعرع بولغ ةرز ظعض ا، ص ةم بولس اآع ج  ي
قعنع        ن، ظاش اندعن آئيع ئلعص بولغ عنع ظ أز ظىلىش اتذن ظ خ

   .غا بئرعلعدذزةؤعلظةرهام
  
  عت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظةر؛مئي. 902  4                               

     2خاتذن                                     دادا بعر ظاحا 
  قعز-                             ظوغذل                4/1 

                                                  4/3  
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  ؛ خاتذنمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 903  2                               
   ظةر                                       دادا بعر ظاحا

  قعز-                            ظوغذل                2/1
                                                2/1  

  
ةرز  . 4 ةهلع ص ةبةبعييةظ ان س ةر  بولغ اآعظ اتذندعن ي  خ

ةن     علعرع بعل ةرز ظعض قا ص ةرهامباش ةرز   زةؤعلظ ا، ص ةم بولس  ج
ن  اندعن آئيع ئلعص بولغ عنع ظ أز ظىلىش ع ظ -ـزةؤعلظعضعس

ايتذرذش   ظةرهامـ ة ق ةرز ظعضعلعرعض قعنع ص تعن، ظاش غا بةرمةس
  .لعنعدذقع

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 904 2                                

     ظانا بعر ظاحا-ظانا بعر ظاحا                          دادا-دادا
   5 قعز 2ظوغذل                                                  2/1       

       2/1                                         0  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 905 3                                

     ظانا بعر ظاحا-  دادا                          2دادا بعر ظاحا 
   ظوغذل                                                           3/2      

      3/1                                           0  
  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 906 2                                

                      دادا بعر ظاحا     ظانا بعر ظاحا             
  قعز                                                               2/1      
      2/1                                            0  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 907 1                                

     ظانا بعر ظاحا-دادا                                        دادا
  قعز                                                                     ظةسةبة

                                                     0  
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  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 908 1                                
     حوث دادا                                       دادا بعر ظاحا

  ظوغذل                                                               ة  ظةسةب
                                                      0  

  
  ــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 909 2                                

     ظانا بعر ظاحا-قعز                                        دادا
  قعز-ظوغذل                                                                2/1
  2/1                                                0  
  

  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مئيعت.910 2                                
     ظوغذل                                         دادا بعر ظاحا

  قعز                                                                      قعز
   2/1                                                0  
   2/1  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مئيعت.911 3                                

     ظانا بعر ظاحا- ظانا                                        دادا
  قعز                                                                   3/1
  3/2                                                0  

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مئيعت.912 6                                

                                دادا بعر ظاحاحوث ظانا           
  قعز                                                                 6/1   

     6/5                                                0  

 194 

  
  
  
  باشقا مةسعلعلةرنحع باب  ون سةآكعزعظ

  
  

  خذنسا توغرعسعدا .1
  

ار       ،ك ظةزاسع هةم ظةرلع ― خذنسا    هةم ظاياللعق ظةزاسع ب
ر   يةنع  ظاياللعق ظةزاسع يوق،    -ياآع هئحقانداق ظةر   سىيدىك بع

  . تأشىآتعن حعقعدعغان آعشعدذر
ظةضةر بعر آعشعنعث هةر ظعككعلع ظةزاسع بولذص، ظةرلعك        
قا      ةرلعك معراس ابلعنعص، ظ ةر هئس ة ظ عدعن سعيس ظةزاس

عدذ عدعن س . ظئرعش اللعق ظةزاس ةر ظاي ع عيسظةض ال آعش ة، ظاي
عدذ قا ظئرعش ارعدا معراس الالر قات ابلعنعص، ظاي ةر . هئس ةر ه ظةض

ة         ظعككعلع ظةزاسعدعن سعيسة، قايسع ظةزادعن ظعلضعرع سعيس
نعدذ اس قعلع ةزا ظاس ذ ظ عدعن . ش ع ظةزاس ةر ظعكك ةر ه ظةض

ة      يعلعص، باالغةتك ا دئ عز خذنس ذ ظذقذمس ة، ب اش سعيس ظوخش
اتذ   اآع خ ا ي اقال حعقس ةندة س أثلع  يةتك عنع آ ن آعش

ةمحعكع   ةر ظ ابلعنعدذ، ظةض ةر هئس ذ ظ ا، ظ ان حعقس تارتعدعغ
ان       أثلع تارتعدعغ عنع آ ةر آعش اآع ظ ة ي ةيز آأرس ا، ه حعقس

ابلعنعدذ  ع هئس اتذن آعش ا خ عز . حعقس أآمع ظذقذمس ه
ةر  اغا ظ أؤةنرةك   -خذنس عدعن ت ة نئسعؤعس النعث ظوتتذرعح ظاي

راق،       . بئرعلعدذ ا جعق ا    ظةضةر ظوغذل هئسابالنس ز هئسابالنس قع
  : ظازراق تئضعدذ، مةسعلةن
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  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 913  12                                
      ظةر   خذنسا  بعر دادا     ظاآا   بعر دادا ظاحا   بعر ظانا   ظانا

   4/1         ظةسةبة                     ظةسةبة                6/1        6/1
  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 914  4                                

      قعزظوغذل                     قعز                    خذنسا 
    2                                   1                                1   

  
  ـــــــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 915  5                                

            خذنسا ظوغذل    قعز        ظوغذل                 
   2                                     1                              2   

  
  ـــــــ ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 916  12                                    

  ظاحا    خذنسا قعز     ظةر    دادا بعر ظاحاظانا     ظانا بعر 
  ظةسةبة       4/1        2/1              0          6/1

  
  ـــ ؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مئيعت. 917 12                               

   بعر ظاآاظانا- ظاحا    خذنسا ظوغذل   ظةر   داداظانا    ظانا بعر     
  ظةسةبة        4/1     ظةسةبة              0         6/1     

                                                             0  
  
  

  هامعلة توغرعسعدا .2
  

انعنعث      العنعث ظ ان ب ئخع تذغذلمعغ اقتعكع ت قورس
ذرذش ؤا عقعدا ت ل،   قورس ع يع اندا ظعكك ذزذن بولغ ةث ظ تع ظ ق

ايدذر   ة ظ اندا ظالت قا بولغ ةث قعس اال  . ظ اقتعكع ب ثدا قورس بذنع
ع ا ياخش ةخعر قعلعنس ة ت ة . توغذلغعح اال تذغذلغعح ةر ب ظةض

ار  اظعدة ب ايرعم ق ة ظ ذ هةقت ة، ب الدعراص آئتعلس عماتقا ظ  ،تةقس
امعلعنعث  اقتعكع ه ةنع قورس ئلعصنئسعؤعسع ي دذظ .  قويذلع
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ةر ن ظةض ة مئيعتتع ان  هامعل عنع بولغ اتذن بالعس ذص خ بول
قانلعقعنع       تع توش اتذن ظعددع ذ خ ا، ظ ة تذغس ع يعلغعح ظعكك
اال       العدذ، ب راس ظ اال مع ان ب ا، تذغذلغ ان بولس رار قعلمعغ ظعق

العدذ           راس ظ العدعن مع ذ ب العنع    . ظألىص آةتسة باشقعالر ظ ذ ب ظ
ذ مئي       اال ش ذ ب عتتعن  ظعككع يعلدعن جعقراق ؤاقعتتا تذغسا ظ

ة مةسعلعسع   . معراس ظااللمايدذ  ذش   « دعكعهامعل ئلعص قوي » ظ
ةرةز      ز دةص ص ل، قع ر خع ةرةز قعلعص بع ذل دةص ص تا ظوغ قعلعش

نعدذ   عمات قعلع ل تةقس ر خع ة بع ص يةن ة . قعلع اؤادا هامعل ن
ز  ا قع ذص حعقس ز بول ة، قع ةبة بويعح ا ظةس ذص حعقس ذل بول ظوغ

  : مةسعلةن ،بويعحة تئضعشلعكعنع ظالعدذ
  
  ؛ظةرــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 918 24                               

  )ظوغذل( هامعلة   خاتذن          دادا          ظانا      
   ظةسةبة                    6/1            6/1                8/1 
  )ظئلعص قويذلغعنع( 13        4             4              3  

  
  ؛ظةرــــ ـــــمئيعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 919 24                               

  )قعز( هامعلة       خاتذن          دادا          ظانا      
  2/1                    6/1           ظةسةبة              8/1 
  )ظئلعص قويذلغعنع( 12        4            6/1             3  

                        4            
                  1  

  
  

  يوقاص آةتكىحع توغرعسعدا .3
  

ةلذم  ألىآلىآع م اآع ظ رعك ي تعص تع اص آئ ادةم يوق ر ظ بع
اتعلعدذ        بو ةتكىحع دةص ظ ذص  . لمعسا، ظذ آعشع يوقذلذص آ يوقذل

-ـباش لعدا تعرعك هئسابلعنعدذ، ظذ آعشعدعن    ئآةتكىحع ظأز م  
ألىآتذر، شذثا     ئ معراس ظااللمايدذ، باشقعالرنعث م      قعالرـ لعدا ظ



 197 

قع ذ باش ايدذالرظ راس ظااللم ادع . دعن مع ذ آعشعنعث ظعقتعس ظ
ة ت       دذ   ظألىك ياآع تعرعكلعكع مةلذم بولغعح تعص قويذلع . وختع

ةنلعكع     ألىص آةتك ث ظ ةن، ظذنع ة ظاساس ازعنعث تةآشىرعشعض ق
ةنحلعك الص      ظعش ن باش ان آىنعدع أآىم قعلعنغ ذ ه ا ش  بولس

ابلعنعدذ  ألىك هئس اتذنع . ظ دد   خ الص ظع ن باش ذ آىندع  ةتش
ان ؤارعس           ات بولغ -ـتذتعدذ، ظذنعث ظعقتعسادع شذ آىنضعحة هاي

رعلعدذ     ـ ذ   . الرغا معراس قعلعص بئ ألىص      ش عرع ظ آىندعن ظعلض
ةيدذ   راس بئرعلم ة مع س   . آةتكةنلةرض ةتكىحع ؤارع ذص آ يوقذل

ة            ذص آةتكىحعض العدعن يوقذل ة م بولعدعغان آعشع ظألىص آةتس
ألىك      ،تئضعدعغان معراسنع ساقالص قويذص    ةتكىحع ظ  يوقذلذص آ

قا   هأآىم قعلعنغاندعن آئيعن مةزآذر مئيعتنعث        -ـؤارعس باش
ظذنعث ظألىك هئسابلعنعشعنعث    . دذعش قعلعن لعرعغا قايتذرذ ـ

  .قازعنعث رايع ؤة هأآمعضة باغلعقمذددعتع 
  
  

  مذرتةد توغرعسعدا .4
  

ةد  عدذر ― مذرت ان آعش ن يئنعؤالغ ةر  . دعندع ةد ظ مذرت
ا  ك ياآع دارعل هةرب  ظألسة ياآع ظألتىرىلسة     أآىم  ( ①ة قوشذلس ه

ةن ذلمان )بعل ن مذس تعدعكع مئلعدع ذلمان ؤاق ث مذس  ظذنع
الر م العدذؤارعس راس ظ ةيتذلمالغا . ع قعنع ب تعدا تاص ةد ؤاق مذرت

-ـمةيلع مذسذل (مذرتةد خاتذننعث تاصقان مئلع     . قوشذؤئتعلعدذ
تعدعكع بول     ـ ةد ؤاق ةيلع مذرت ذن، م تعدعكع بولس -ـمان ؤاق
رعلعدذ )سذنـ عم قعلعص بئ الرغا تةقس ع ؤارعس ث هةممعس . نع

ة  ك دارعل هةرب  ابلعنعدذ      ة آةتس ا هئس قعنع ظولج رعقع يذقع .  تاص
ئلعش مةسع            راس ظ اتذندعن مع ةد خ -ـهأآىم باشقعالرنعث مذرت

                                                 
 . نع بعلدىرعدذلعكظةسعرضة حىشىص دىشمةن قوشذنعغا قئتعلعص آةتكةن ①
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ايدذ            ـ راس ظااللم اتذن باشقعالردعن مع ةد خ ذص، مذرت . لعسع بول
قان      تعدا تاص ةد ؤاق ةرزع مذرت تعدعكع ق ةد ؤاق ةدنعث مذرت مذرت

رعلعدذ ن بئ ةرزع . مئلعدع تعدعكع ق ذلمان ؤاق ةدنعث مذس مذرت
  . علعدذمذسذلمان ؤاقتعدا تاصقان مئلعدعن بئر

  
  

  ظةسعرضة حىشكةن آعشع توغرعسعدا .5
  

قا          عر باش ذلمان ظةس آاصعرالر تةرعصعدعن تذتذؤئلعنغان مذس
-ـمذسذلمانالردةك، ظذ باشقعالردعن معراس ظالعدذ، باشقا مذسذل    

العدذ     ـ راس ظ ان        . مانالرمذ ظذنعثدعن مع ذ دعندعن حعقق ةر ظ ظةض
ةن ظوخ         أآىمع بعل ةدنعث ه أآمع مذرت . شاشتذر بولسا، ظذنعث ه

ةنلعكع   اآع ظألض اتلعقع ي اآع هاي ةدلعكع ي ث مذرت ةر ظذنع ظةض
أآمع    عنعث ه ةن آعش ذص آةتك ذ يوقذل ا، ظ نعق بولمعس ظئ

  . بويعحة بعر تةرةص قعلعنعدذ
  
  
ظاققذحعالر، آأيضىحعلةر ؤة بئسعلغذحعالر  .6

  توغرعسعدا
  

علةر    ة آعش ر قانح ر(بع ان  -بع راس ظالعدعغ رعدعن مع  )بع
تعص،           بعرةر هادعسة بعل   ئقعص آئ ذدا ظ راقال س ةن هةممعسع بع

تعص             اآع بئسعلعص آئ تعص، ي قاتناش  (ياآع ظوتتا آأيىص آئ
ةندةك عدة دئض الدذر، )هادعسعس م ب ن آع ة، ظذالردع ألىص آةتس  ظ

ر           ا بع نعق بولمعس عنع ظئ راس    -آعم آئيعن ظألض رعدعن مع بع
ان معراس     رعك قالغ ع تع رعنعث معراس ةر بع مايدذ، ه -ـظئلعش

  . رعلعدذخورالرغا بئـ
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  توغرعسعدا )ختارج(تعن حعقعؤئلعش معراس .7
  

رةر آعشع  راس تةقسعم قعلعنعشتعن ؤارعسالردعن بع مع
الدعن م  راس م ذرذن مع ئلعةلذمب داردا ظ تعن ص معق  معراس

بذنداق آعشع معراستعن حعقعؤالغذحع        بولسا، بولغانخاالس  
اتعلعدذ ة . دةص ظ ذ آعشعض اندا ظ راس تةقسعم قعلغ آئيعن مع

مةيدذهئحق عؤة تةض ئلعص . ①انداق نئس عمات ظ ةمما، تةقس ظ
ار دةص قعياس            نعمذ ب بارغان ؤاقعتتا معراستعن حعقعؤالغذحع

رعلعدذ      ئلعص بئ اندعن معراس  ②قعلعص تذرذص تةقسعمات ظ -ـ، ظ
قا معـ ىش باش ان ظىل ا تئضعشلعك بولغ -ـتعن حعقعؤالغذحعغ
ة  ظىلىشع ظأز  شذ تةقسعماتتعكع   راسخورالرغا  ـ ة     بويعح -ـاي قيةن
رعلعدذـ ذ . تعدعن تةقسعم قعلعص بئ اهابعلةر ب حعلعك س آأص

اظ       قا ظعجم ئلعص بئرعش عمات ظ ذنداق تةقس علعدة مذش مةس
قان ذ .قعلعش ةرزلةرنعث  ب ةهلع ص ةم  ظ ةخرةجد ه ي م  ةظومذمع

ع بول دذسةهمعس ةم ، ع ثه عدةحعقعؤالغذحعنع   سةهمعس
  : مةسعلةن.  دئضةنلعكتذرعدذسةهمعسع بول

                                                 
ذ         معراسخورالر   ① ظعحعدعن بعرةرسع مئيعتقا قةرزدار بولذص، زعممعسعدعكع ش

قا                 ئحعش توغرعسعدا باش ةن معراستعن ؤاز آ ةرتع بعل أتىرىؤئتعش ش قةرزنع آ
عمذ      معر داق آعش ا، بذن ان بولس عل قعلغ عم هاس ةن آئلعش خورالر بعل اس

عؤة       انداق نئس تعن هئحق ابلعنعص، معراس ع هئس تعن حعقعؤالغذح معراس
 . بئرعلمةيدذ

تعدذ          بذنداق ② ذص آئ ذؤال بول ةزع معراسخورالرغا ظ علةن،  .  بولمعغاندا ب مةس
 بولغان  تأؤةندعكع معسالنع ظئلعص ظئيتساق، ظةضةر معراستعن حعقعؤالغذحع      

ةرةآعنعث             ع، 3/1ظةرنع تةقسعماتقا قاتناشتذرمعغاندا، مئيعتنعث ظانعسعغا ت
معراسنع ظانعغا  . ع تئضعص قالعدذ  3/2مئيعتنعث تاغعسعغا بولسا تةرةآعنعث     

ايدذ         عق بولم ة مذؤاص رعش ظادالةتك أص بئ ا آ ذثا، معراستعن   . قارعغاندا تاغعغ ش
ةرةز       حعقعؤئلعش مةسعلعسعدة حوقذم معراستعن حعقعؤ      ار دةص ص نعمذ ب الغذحع

 . قعلعص تذرذص تةقسعمات ظئلعص بئرعش الزعم
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  ــــــــــــــــــــــــــــ؛ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت .920 24                              
     دادا              ظانا            3      قعز         2 خاتذن

   8/1                 3/2                6/1          6/1  
      ظةسةبة                                                    

  
- معراستعن حعقعـ    خاتذنبذ خعل ظةهؤالدا ظةضةر ظعككع      

دذ            داق بولع الدا باشقعالرنعث تةقسعماتع مذن ذ  (ـؤالسا، ظذ ه  ب
  : )تذر تةقسعماتظألحةملعك

  
  ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت 6                             

       دادا                                      ظانا            3 قعز
            3/2                       6/1                               6/1  

      ظةسةبة                                                   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ؛ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت .921 24                              
     دادا                ظانا           3   قعز          2 خاتذن 
   8/1                3/2               6/1             6/1  

       ظةسةبة                                                   
بذ خعل ظةهؤالدا ظةضةر ظىح قعز معراستعن حعقعؤالسا، ظذ         

دذ   داق بولع عماتع مذن قعالرنعث تةقس الدا باش ذ ( ه ةر ذظب م
عةرةزعي ةنهذنعث بذيرعمعس ذص، لالهذ ظ ذ  بول ايتذرذش ب ق

  ): تذر تةقسعماتقعلعنعدعغان
  

  ــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت 12                            
        دادا                     ظانا                        2 خاتذن

                         ظةسةبة3/1                               
                         

   4/1                                       4/3  
    

  ظةسةبة                         3/1                              
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  ــــــــــــــــــــــــــــ؛ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت .922    8                                 
           ظانا                     2    قعز                  2 نخاتذ
   8/1                        3/2                      6/1        
    

ذ    بعربذ خعل ظةهؤالدا ظةضةر       قعز معراستعن حعقعؤالسا، ظ
دذ         داق بولع ذ ( هالدا باشقعالرنعث تةقسعماتع مذن ايتذرذش   ب ق

  ): تذرعمات تةقسقعلعنعدعغان
  

  ــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت 24
          ظانا                           قعز                       2 خاتذن           

                                           2/1                          6/1  
                                         

             8/1                                         8/7  
  

                                           4/3                         4/1  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــمئيعت .923     8                                  
             ظانا                          دادا               2 خاتذن                 

        3/1                      ظةسةبة                    4/1  
  

ةر    ةهؤالدا ظةض ل ظ ذ خع تعن داداب ذ   معراس ا، ظ حعقعؤالس
ذ ( هالدا باشقعالرنعث تةقسعماتع مذنداق بولعدذ     ةملعك  ب  ظألح

   ):تذرتةقسعمات
  ــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت     4                                  

              ظانا                                                 2 خاتذن
  4/1                                                       4/3        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ؛ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت .924    24                                     

     ظانا                            3  قعز                  2 خاتذن                 
                   8/1                       3/2                       6/1        
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ذ    بعربذ خعل ظةهؤالدا ظةضةر       قعز معراستعن حعقعؤالسا، ظ
دذ        داق بولع ايت    (هالدا باشقعالرنعث تةقسعماتع مذن ذ ق ذرذش ب

  : )قعلعنعدعغان تةقسعماتتذر
  

  ــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت    24                              
       ظانا                    2        قعز                2 خاتذن

                                3/2                         6/1        
  
  8/1                                         8/7  
  

                                5/4                          5/1     
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــ؛ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت .925 12                                 

   2 ظانا بعر ظاحا  ظانا      3 ظانا بعر ظاحا-  دادا     2 خاتذن
  4/1                3/2             6/1        3/1  

  
ا          -بعر دادا بذ خعل ظةهؤالدا ظةضةر      ر ظان ا ؤة بع ر ظاح ظانا بع

ا ر ظاح قعالبع الدا باش ذ ه ا، ظ تعن حعقعؤالس رنعث  معراس
دذ داق بولع عماتع مذن ان  (تةقس ايتذرذش قعلعنعدعغ ذ ق ب

  : )تةقسعماتتذر
  

  ــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت    آة4 آئمةيتعلعدذ 12
    ظانا بعر ظاحا        ظانا       2    دادا ظانا بعر ظاحا2 خاتذن

                     3/2              6/1              6/1  
  
  4/1                                 4/3  
  

                      3/2              6/1             6/1  
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  ـــــ؛ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمئيعت .926     12
   3   ظانا بعر ظاحا   ظانا     3 ظانا بعر ظاحا-دادا    2 خاتذن

  4/1             3/2             6/1          3/1  
  

ا          -دادابذ خعل ظةهؤالدا ظةضةر بعر       ر ظان ا ؤة بع ر ظاح ظانا بع
ا   الدا باشقعالرنعث تةق            بعر ظاح ذ ه ا، ظ -ـ معراستعن حعقعؤالس

ان    بذ(سعماتع مذنداق بولعدذ    ـ -ـ تةقسع  ظاشذرذش قعلعنعدعغ
 ): ماتتذرـ

  
  ــــــــــــــــــــــــــ؛ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــمئيعت ضة17ظاشذرذلعدذ  12

    ظانا بعر ظاحا       ظانا     2 دادا ظانا بعر ظاحا      2 خاتذن
   4/1                3/2              6/1            3/1  

   3                   8                 2              4  
  
 
  مةسعلعسعنعث بايانع) مناسخة(يأتكةش  .8
  

راس  اظعدعلعرعدةمع ةش دةص  ق عنعث معيأتك ر آعش -ـبع
عنعث    ـ الرنعث بعرةرس ذرذص، ؤارعس اي ت عم قعلم راسعنع تةقس

  . ؤاصات بولذص آةتكعنعنع دةيدذ
- ـظعككعنحع مئ   )1: كة ظاظعت ظىح خعل ظةهؤال بار     يأتكةش

لعرع يعتنعثـ رعنحع ؤارعس ث بع أزع دةل مئيعتنع ذص، ظ  بول
ع ظأزضةرم عمات قاظعدعس راس تةقس ةهؤالمع ةن ظ ثدا . عض بذنع

 تةقسعمات  بعلةن صةرةز دئضةن يوق ظةسلعدعن ظعككعنحع مئيعت 
رعلع ئلعص بئ نحع )2 .دذظ ث ظعككع لعرعنعث مئيعتنع  دةل ؤارعس

أزع ةمما ذص،بول  ظ الر  ظ عدعكع ؤارعس عمات  ظارعس ع  تةقس  قاظعدعس

ةنظأزض ةهؤال ةرض علةن،. ظ ر مةس عنعث بع ع آعش اتذنع ظعكك  خ
ذص، ر بول اتذندعن بع ىح  خ اتذنعدعن ظ ر خ ة بع ار، يةن ر ظوغلع ب بع
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ار زع ب ةتتع . قع ألىص آ ذ آعشع ظ ةمدع ب اتذنع ؤة . ظ ع خ ظعكك
شتعن  نعقعلع تةقسعم  عمعراس ظذنعث  ظاندعن  . بالعلعرع قالدع 

ألىص آةت       زعنعث بعرع ظ ىح قع ة ظوخشاش  ظعلضعرع بذ ظ  )3 .كةنض
رعنحع  لعرع بع ث ؤارعس نحع مئيعتنع ث ظعككع  مئيعتنع

  . ①ظةهؤال عغانظوخشاشمايد بعلةن ؤارعسلعرع
اظعدة عم قعلعص   :ق عنع تةقس الدعنقع مئيعتنعث معراس ظ

عنع  ث معراس نكع مئيعتنع اندعن آئيع ن، ظ اندعن آئيع بولغ
   .نعدذتةقسعم قعلع

  
لعاملني ا ان احلمد هللا رب ا ن دعوا   .                         واخر 

  
  

اب ذ آعت ىزىص حعقعلعش ب ةقعيةتلعك ت ا عغنعث مذؤةصص
ةدةت ذغ م ان ظذل الاله تاظاال قعلغ عز معننةت  ظ ا حةآس -ـغ

ةنـ دا ؤة . دارلعق بعلدىرعم الاله يولع عكعمنع ظ ة قظةمض ص
عرعمعزنعث آأمىلىص قالغان   مذسذلمان قئرعنداشل . عمقعلد

راس ظعلمع    نع،عضة ظةهمعيةت بئرعش   بذ ضأهةر ظعلعم   -ـمع
ىن ـ ةثرع تارقعلعشع ظىح ئخعمذ آ ابحعنع نعث ت ذ آعت ب

-ـقارع دةص بذرح مذسذلمانلعق تارقعتعشنع بئسعص آأصلةص
د قعلعمـ ة . ةنشعنع ظىمع ةر بعرلعرعمعزض اال ه الاله تاظ ظ

   .!)ظامعن(ا قعلسذن  ظات ؤة صةزلعنعآأص رةهمةت-آأصتعن
  

  .ف مذظةللع―                                         
  

   . يعل- 1425 عجرعيةه
                                                 

ن،      ① ادعلةش قعيع أآىملعرع ظعص ةهؤالنعث ه ل ظ نحع خع نحع ؤة ظىحع ظعككع
ع   نمعدع، بذن ان قعلع ةيلعدعن باي ةؤةبلةر تىص ةزع س حىشعنعش تةس بولذشتةك ب

  .عزباشقا ماتئرعيالالردعن صايدعلعنعص حىشعنعؤئلعشقا هاؤالة قعلعم


